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السلم كتاب
به شذ مإا - إل الجإماع قبل وأصله السلف له ويقال     

اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن فسسسرها السسدين - آيسسة المسسسيب ابن
فسسي فليسسسلف أسسسلف {مإسسن الصسسحيح بالسلم. والخسسبر عنهما

(بيع) مإعلوم} (هو) شرعا أجإل إلى مإعلوم ووزن مإعلوم كيل
كمسسا السسلم أو السسسلف الذمإسسة) بلفسسظ فسسي (مإوصسسوف شيء

عليسسه. وأجإسساب اعسستراض فل كلمإسسه > مإسسن3<ص:  سسسيعلم
وقسسد عليهسسا المتفسسق بخاصسسته لسسه تعريسسف هسسذا بسسأن الشسسارح

السسبيع وهسسو غيسسره فسسي توجإسسد لنأهسسا بالخاصة تعبيره يستشكل
أن الظسساهر مإسسن أن ذلسسك. وبيسسانأه بمنسسع ويجسساب الذمإسسة فسسي



قيد اعتبار غير مإن المقابلة لمطلق البيع لفظ وضع الشارع
اسسسم وضسسع نأظيسسر الذمإسسة فسسي وصسسف أو تعييسسن مإسسن زائسسد

علسم نأظيسر الثسانأي بقيسد لمقابلة السلم لفظ ووضع الجنس،
علسسى بيسسع أو فيسسه خلف ول سلم بلفظ أعقد سواء الجنس
لماهيسسة خاصسسة الذمإسسة فسسي فالوصسسف سسسلم أنأسسه التي القول
ة السسلم لفظ واشترط اتفاقا السلم الصسح علسى لهسا خاص

دون عليسسه المتفسسق علسسى التعريسسف فسسي المصسسنف واقتصسسر
ذلسسك. الناقصسسة ولسسو التعسساريف في الغالب لن فيه المختلف

والنكسساح، هسسذا إل واحسسدة بصسسيغة يختسسص عقسسد لنا ليس قيل
ل المعنسسى اتحسساد وثسسم هنسسا ثنسستين كونأهسسا مإسسع بواحسسدة وأراد

هسو مإمسا ذلسك بغيسر وعسرف السترادف، حيز مإن فهما اللفظ
نأحسسو في الكافر إسلم امإتناع بيعا كونأه مإن ويعلم مإانأع غير

للماوردي.  خلفا مإسلم
المسسسلم كسسان لو وكذا حاصله مإا النأوار في قال     

حاصسسل غيسسر فيه المسلم والعبد كافرا إليه والمسلم مإسلما
وإن ظسساهر نأظسسر عنسسده حاصسسل بغيسسر تقييده ه. وفي ا عنده
تحصسسيله لعسسزة نأظسسر إن لنأسسه >،4<ص:  وأقره شارح نأقله

نأسسادرة صسسور فسسي إل اختيارا مإلكه في دخوله لتعذر للمسلم
عسسدم يتجسسه فالسسذي كسسبيرة لؤلؤة في أسلم لو كما فرق فل

حكسسم أعطسي وإن بيسع فهسسو السسبيع بلفسظ مإطلقا. أمإسسا الصحة
ويأتي.  مإر كما للمعنى نأظرا عنه الستبدال مإنع في السلم

مإا الربوي البيع) لغير شروط (مإع له) ليصح يشترط(     
يحتسساج فل الذمإة في المبيع شروط المراد وقيل الرؤية عدا

العمسسى سسسلم صسسحة مإسسن قسسدمإه مإسسا ويؤيسسده الرؤية لستثناء
ا عقسد فلسذا بهسا اختص سبعة (أمإور) أخرى الكتساب. هسذا له

السسبيع في الثمن بمنزلة هو المال) الذي رأس تسليم (أحدها
اسسستبداد يكفسسي ل أنأسه تسسسليم قسسولهم مإسسن واحسسد غيسسر وأخذ

إل العقسسد يتم ل مإما المجلس في لنأه بالقبض إليه المسلم
رددتسسه لكسسن كالصسسيغة المتعاقسسدين اختيسسار فيسسه فاشسسترط بسسه

كسسذلك. الربويسسات فسسي القبسسض بأن الرشاد شرح في عليهم
وحينئسسذ أولسسى فهنا فيها القباض يشترط ل بأنأه صرحوا وقد

فسسي البابين بين والفرق الغالب على جإرى بالتسليم فالتعبير
للربا يحتاط أنأه على لتفاقهم إليه يلتفت فل جإدا بعيد ذلك

قبسل العقسسد بسه وقع المجلس) الذي (في لغيره يحتاط ل مإا
التخسسابر بعسسد ولسسو فيسسه، المسسسلم فيه قبض وإن مإنه التفرق
فسسي التأجإيل امإتنع ثم ومإن الربا في مإر مإا > نأظير5<ص: 



فيمسا بطسل أحسدهما فسارقه فإن حلوله واشترط المال رأس
وثبسست التسسأخير غسسرر إليسسه يضسسم فل غرر عقد لنأه يقبض لم

خلفسسا الوجإسسه علسسى فقسسط البعسسض قبسسض إذا فيمسسا الخيسسار
الصفقة.  لتفريق الرفعة كابن للسبكي

العقسسد فسسي التعييسسن عسسن المسسال أطلق) رأس فلو(     
في وسلم عين (ثم كذا في ذمإتي في دينارا إليك كأسلمت
حكمه العقد لمجلس لن وصح، العقد حل جإاز) أي المجلس

الذمإسسة فسسي السسذي المسسال رأس فسسي ويشسسترط حريمه هو إذ
فسسي مإسسر الذي البلد نأقد مإن يكن لم مإا وعدده وصفه بيان
أحسسال) عسسدده. (ولسسو نأحسسو لبيسسان يحتسساج فل عليه تنزيله البيع

أو ديسسن عليسسه لسسه ثسسالث علسسى إليسسه (بسسه) المسسسلم المسسسلم
بكسسل باطلسة فالحوالسة المسسلم علسسى بسه ثالثسا إليسه المسلم

الولسسى الصسسورة (و) فسسي بابها في يأتي مإما يعلم كما تقدير
المجلسسس) ذكسسر (فسسي إليسسه المسسسلم المحال) وهسسو (قبضه إذا

ذلسسك (فل) يجسسوز بسسالولى كسسذلك فيه يقبض لم مإا أن ليفهم
نأفسه جإهة عن يؤديه عليه المحال لن يصح ول يحل ل أي
المحسسال مإسسن المحيل قبضه لو ثم ومإن المسلم جإهة عن ل

لسسه > وسسسلمه6<ص:  بإذنأه قبضه بعد المحتال مإن أو عليه
بالتسسسليم المسسسلم أمإسسره لسسو مإسسا بخلف صسسح المجلسسس فسسي

وكيل يصسسير ل مإلكسسه إزالسة فسسي النأسسان لن إليسسه، للمسلم
القبسسض فسسي للمسسسلم وكيسسل حينئسسذ إليسسه المسلم لكن لغيره
مإسسن قبضسسه يصسسح ول تقسسرر كمسا إليسسه يسسرده ثسسم مإنسسه فيأخذ
غير مإن جإاز للوديع وديعة أسلم لو نأعم للقفال خلفا نأفسه

ذكر. (ولو مإا بخلف السلم قبل له مإلكا كانأت لنأها إقباض،
المجلسسس فسسي المسسسلم) وهمسسا (وأودعسسه إليسسه قبض) المسسسلم

فيسه تنسساقض فقسسد ديسسن عسسن أو قرضسا إليسه رده ولو (جإاز)،
أحسسد تصسسرف لن جإسسوازه، والمعتمسسد وغيرهمسسا الشيخين كلم

أعتقسسه ولسسو الملسسك لسسزوم يسسستدعي ل الخسسر مإسسع العاقسسدين
قبضه فإن عليه يعتق مإمن كان أو قبضه قبل إليه المسلم

بطلنأهمسسا. بسسان وإل العتسسق ونأفسسوذ صسسحته بسسانأت التفرق قبل
المعتبر لن بطل القبض قبل تفرقا إن الثانأية الصورة وفي

يكفسسي ل ولهسسذا كسسذلك ليسسست والحوالة الحقيقي القبض هنا
فسسي للمسسسلم إليسسه المسسسلم أذن وقسسد بعسسده أو البسسراء فيسسه

لن فيصسسح، القبسسض فسسي عنسسه وكيل كسسان للمحتسسال التسسسليم
المسلم.  جإهة عن وقع حينئذ القبض



إليك (مإنفعة) كأسلمت المال رأس كونأه) أي ويجوز(     
أو شسسهرا خسسدمإتي أو سسسنة نأفسسسي مإنفعسسة أو هسسذا مإنفعسسة
وغيسسره ثمنسسا جإعلهسسا يجسسوز كمسسا كسسذا فسسي كذا سورة تعليمي

فيسسه يمكسسن زمإسسن ومإضسسي العيسسن) الحاضسسرة بقبسسض (وتقبسسض
فسسي الممكسسن لنأسسه المجلسسس)، (في وتخليتها للغائبة الوصول

. أمإكن إن مإحله الحقيقي القبض فاعتبار فيه قبضها
أخرجإها ثم نأفسه سلم لو الحر أن السنوي وزعم     

لتعسسذر مإردود اليد يد تحت يدخل ل لنأه بطل، التسليم عن
أنأسه المسسال رأس فسسي ويتجه الجإارة في كما لنفسه إخراجإه

المسسسلم وبيسسن بينه ويفرق الوجإود عزة عدم فيه يشترط ل
وإل صسسح المجلسسس في أقبضه إن لنأه هنا، غرر ل بأنأه فيه
بذلك.  صرحوا رأيتهم ثم ثم، بخلفه فل

الفسسسخ أسسباب مإسن المسسلم) بسسبب فسسسخ وإذا(     
باق) لم المال (ورأس التي > فيه7<ص:  المسلم كانأقطاع

في عين بعينه) وإن (استرده تعيب وإن ثالث حق به يتعلق
للمسلم (وقيل العقد في كهو فيه المعين إذ فقط المجلس

م لنأسه العقسد)، دون المجلسس فسي عيسن إن بدله رد إليه ل
المتقسسوم وقيمسسة المثلسسي بمثسسل فيرجإسسع تلسسف إذا أمإسسا يتنسساوله
الفسسسخ بعسسد الثمسسن فسسي مإسسر مإسسا جإميع هنا يأتي أنأه وظاهر

المسسال) فسسي رأس ورؤيسسة. (تحالف أو إقالة أو بعيب رد بنحو
فسسي قسسدره) جإزمإسسا مإعرفسسة عسسن (تكفسسي مإؤجإل أو حال سلم

الخلف علسسى وقيسسل بالرؤيسسة صسسفاته انأضبطت الذي المتقوم
فسسي مإنسسه أقسسل فيسسه الغرر بأن الول على > ويفرق8<ص: 
لحتمسسال أثسسر ول كسسالثمن المثلي الظهر) في (في و المثلي
اليسسد ذا لن ثسسم لسسه أثسسر ل كما تلف لو به، بالرجإوع الجهل
صسسح التفسسرق قبسسل علمسساه ولسسو غارم، لنأه قدره في مإصدق

في لخلل ترجإع ل هنا بالبطلن القول علة بأن ويوجإه جإزمإا
بسسه الجهسسل وهو بعده فيما بل برؤيته تخمينا به للعلم العقد
ذلسسك زال التفسسرق قبسسل بسسه وبسسالعلم تلسسف لسسو الرجإسسوع عنسسد

ل مإجهسسول وقسسع مإسسا بسسأن استشكاله أن يتبين وبهذا المحذور
بسسه بسساع بمسسا كبعتسسك المجلسسس فسسي بالمعرفسسة صحيحا ينقلب
فيسسه، نأحسسن لمسسا مإلق غيسسر التفسسرق قبل فعلماه فرسه فلن
كسسل مإسسن بسسه جإهلهمسسا وهو العقد في لخلل هنا البطلن لن

فتأمإله..  بعد به بعلمهما صحيحا ينقلب فلم عنده وجإه
دينا) كمسسا فيه المسلم (كون الشروط الثانأي) مإن(     

مإنسسه بسسد ل أنأسسه شرطا بكونأه فالمراد السابق حده مإن علم



دينسسارا الثوب) أو هذا إليك أسلمت قال (فلو للركن الشامإل
فسي بخلفسه يصسح لسم سسنة هسذه (فسي) سسكنى ذمإستي فسي

والبلقينسسي السسسنوي قسساله كمسسا دابته أو قنه أو نأفسه مإنفعة
بخلف الذمإسسة في تثبت ل العقار مإنفعة بأن ويوجإه وغيرهما

العبسسد) (هسسذا فسسي أو الجإسسارة فسسي يأتي مإما يعلم كما غيره
(ول الدينيسسة وهسسو ركنسسه لختلل بسسسلم) قطعسسا (فليسسس فقبل
ترجإيحهسسم مإسسن الغلبية بالقاعدة الظهر) عمل في بيعا ينعقد

يرجإحسون وقسد الدينيسة، يقتضسي السلم ولفظ اللفظ مإقتضى
نأعسسم بيعسسا مإعلسسوم ثواب ذات الهبة كجعلهم قوي إذا المعنى

اقتضته كما فيه كناية يكون فهل البيع السلم بلفظ نأوى لو
فسسي نأفسساذا يجد لم هذا لن بابه، في صريحا كان مإا قاعدة

مإوضسسوعه لن أول غيسسره فسسي كنايسسة كسسونأه فجسساز مإوضسسوعه
القاعسسدة فسسي ومإسسا فيسسه، اسسستعماله يصسسح فلم التعيين ينافي
كلمإهسسم إلسسى أقسسرب والثانأي مإحتمل كل ذلك غير في مإحله

الصسسرف نأيسسة صسسحة مإسسن الفسسرع أواخسسر يسسأتي مإسسا ينسسافيه ول
مإقتضاه.  ينافي ثم تعيين ل لنأه بالسلم،

بهسسذه كسسذا صسسفته ثوبسسا مإنسسك اشسستريت قسسال ولسسو(     
بيعسسا) عمل انأعقسسد بعتسسك (فقسسال ذمإتي في بدينار الدراهم) أو

لسسه النأتصسسار فسسي المتسسأخرون (وقيل) وأطسسال اللفظ بمقتضى
> تعييسسن9<ص:  يجسسب الول فعلسسى للمعنسسى (سسسلما) نأظسسرا

بيع عن ليخرج الذمإة في كان إذا المجلس في المال رأس
ويجسسوز الشسسرط، خيسسار فيسسه ويثبسست قبضسسه ل بالسسدين السسدين

إذا الخلف ومإحسسل ذلك ينعكس الثانأي وعلى عنه، العتياض
لسسستواء اتفاقسسا سسسلما كسسان وإل السسسلم لفظ بعده يذكر لم

. حينئذ والمعنى اللفظ
حاصله فيه تفصيل على التسليم مإحل الثالث) بيان(     
(بموضسسع وهمسسا مإسسؤجإل أو حال أسلم) سلما إذا أنأه (المذهب

(و) (يصلح) له بمحل وهما مإؤجإل أو) سلما للتسليم يصلح ل
واضح هو كما عرفا (مإؤنأة) أي فيه المسلم (لحمله) أي لكن

(التسسسليم) للمسسسلم مإكان أي الحاء مإحل) بفتح بيان (اشترط
(وإل) ذلسسك فسسي المإكنة مإن يراد فيما الغراض لتفاوت فيه
لحمسسل مإؤنأسسة ل مإؤجإسسل أو حسسال والسسلم للتسسليم صلح بأن
للتسسسليم العقسسد مإحل ويتعين ذكر مإا (فل) يشترط عليه ذلك

لن المعيسسن، المسسبيع بخلف تعين غيره عينا فإن فيه للعرف
التسسسليم تسسأخير يقتضسسي شرطا قبل التأجإيل قبل لما السلم

مإحسسل أقسسرب تعيسسن الصسسلحية عن للتسليم المعين خرج ولو



الوجإسسه، علسسى أجإسسرة > بل10<ص:  مإنه أبعد ولو له، صالح
يجسساب ول للمسسسلم خيسسار ول الواجإب التسليم تتمة مإن لنأه

لغسسا ولسسو المسسال، رأس ورد الفسسسخ طلسسب لسسو إليسسه المسلم
هنسسا والبلقينسسي وللسسسنوي المعتمد على ضامإن وخلص برهن

لسسه المسسستأجإر للرضسساع عينت دار انأهدمإت ولو نأظر، فيه مإا
البلقينسسي بسسه أفسستى كمسسا فسسسخ غيرهسسا بمحسسل يتراضسسيا ولسسم

يليسسق مإا على هنا المدار بأن فيه نأحن مإا وبين بينه ويفرق
ثسسم ومإسسن فيهمسسا المحلة استواء والغالب ومإؤنأة المال بحفظ
وقالوا مإحله خصوص ل مإحلته هنا العقد بمحل المراد قالوا

كبغسسداد كسسبيرة غيسسر وهسسي كسسذا بلسسد فسسي لي تسلمه قال لو
أي فسسي أو مإنزلسسه عسسن بعسسد وإن أولهسسا فسسي إحضسساره كفسسى
البسسدان حفسسظ علسسى وثم تتسع لم إن صح مإنه شئت مإحل
للرضسساع دارا عينسسا لسسو ثسسم ومإسسن الدور باختلف مإختلف وهو

وجإسسد (حسسال) إن بكسسونأه التصسسريح مإسسع تعينسست. (ويصسسح) السسسلم
(مإسسؤجإل) (و) كسسونأه المؤجإسسل تعيسسن وإل حينئسسذ فيسسه المسسسلم

وإنأمسسا غسسررا أقسسل لنأه الحال، في أولويا وقياسا فيه إجإماعا
شسسيء علسسى عندها القن قدرة لعدم الكتابة في الجإل تعين

يقتضسسي ل الذمإسسة فسسي كسسان إن سيما عنه يغني البيع وكون
السسسلم مإطلسسق فسسي بسسالرخص اطسسرد العسسرف أن علسسى مإنعه
(انأعقسسد فيسسه بهما التصريح عن أطلق) العقد (فإن البيع دون

فيسسه العسسرف لن ينعقسسد)، ل (وقيسسل السسبيع فسسي حال) كسسالثمن
بمنسسع ويسسرد بمجهسسول كالتأجإيل يصيره عنه فالسكوت التأجإيل

بالجإسسل) (العلسسم المؤجإسسل (ويشترط) فسسي واضح هو كما ذلك
كفسار مإسسن ولسو التسواتر لعسسدد أو غيرهما لعدلين أو للعاقدين

يأتي.  كما به العاقدين جإهل يضر لم تابعا الجإل ولكون
الحصاد > كإلى11<ص:  يصح فل يعلم لم إذا أمإا     

يريسسدا ولسسم الشسستاء أو الشسسمس طلسسوع أو الحسساج قسسدوم أو
علسسى لوقسسوعه رمإضسسان آخسسر أو أول وكسسإلى المعيسسن وقتهسسا
وإن الصسسحاب عسسن نأقله مإسسا كله. هذا الخر أو الول نأصفه
رمإضسسان فسسي أو كسسذا يسسوم في أو رده في المتأخرون أطال

مإسسن جإسسزء مإحلسسه قسسال فكأنأهمسسا ظرفسسا جإعسسل كلسسه لنأسسه مإثل
لمسسا لنأسسه الطلق، فسسي ذلسسك جإسساز وإنأما مإجهول وهو أجإزائه

تعلسسق ثسسم بالعسسام قبلسسه زيسسد كقسسدوم بسسالمجهول التعليق قبل
يسسأتي لمسسا أي الوضسسع حيسسث مإسسن ل فيه للوقوع لتعينه بأوله
وإن واحسسد غيسسر قسسول رد مإنسسه المعلسسوم الظسسرف وضسسع فسسي

يقتضسسيه الطلق أن يقتضسسي بسسأوله الرافعي. تعلقه استحسنه



صسسدق يقتضسسي لنأسسه العسسرف، حيسسث مإن ول وضعا وحده أي
صسسدق حيسسث مإن بل واحدا صدقا أزمإنته جإميع على الظرف

حيسسث أنأسسه بالصسسفات التعليسسق في القاعدة هو كما به السم
علسسق لسسو ثم ومإن المعلق وقع به المعلق اسم وجإود صدق

لزيسسد بتكليمهسسا أو السسم لصدق حال وقع مإوته بقبل طلقها
ولسسم لسسذلك يومإهسسا أثنسساء لسسه بتكليمهسسا وقسسع الجمعسسة يوم في

لسسم بالمجهول التأجإيل يقبل لم فلما السلم وأمإا بأوله يتقيد
الول مإسسن لكل وضع لنأه العيد بنحو قبله وإنأما بالعام يقبله

دللسسة مإسسن أقسسوى مإنهمسسا كسسل علسسى فسسدللته بعينسسه والثسسانأي
بسسل بعينسه مإنهسا لكسل يوضسسع لسم لنأسه أزمإنتسسه، على الظرف

دللسسة أن وقضسسيته. الرفعسسة ابسسن قسساله كسسذا مإنهسسا مإبهم لزمإن
علسى المطلسق أو النكرة دللة حيز مإن أزمإنته على الظرف
بسسه يقبلسسه ولسسم بالعام قبله مإن مإر مإا وقضية فيهما الخلف

والزركشسسي السبكي وتبعه الحضرمإي إسماعيل به عبر الذي
فرد لكل لوضعه المقتضية العام دللة حيز مإن أنأه وغيرهما

ك مإسن الحق فما قلت فإن أفراده مإن فرد الحسق قلست ذل
مإن ل للمصنف تبعا قولنا مإن علم كما الرفعة ابن قاله مإا

مإسسن الول علسسى دللتسسه لكسسانأت عامإسسا كسسان ولو الوضع حيث
<ص: فتأمإله. وعجيب العام وضع في تقرر لما الوضع حيث
بشيء ليس أنأه الفرق مإن تقرر عما العماد ابن > قول12
ثسسم والظهسسور التحقيسسق غايسسة في أنأه تقريره في بان مإا مإع

بهسسذا هذا يستشكل حتى والعقد الحل بين جإامإع ل أنأه زعم
لنأهسسا جإسساز)، السسروم أو الفسسرس أو العسسرب شسسهور عين (فإن

النصسسارى وفصسسح والمهرجإسسان النيسسروز وكذا مإضبوطة مإعلومإة
عرفهسسم اطسسرد الهللسسي) وإن على (حمل أطلق) الشهر (وإن

انأكسسر (فسإن أولسه عقسدا إن الشرع. هذا عرف لنأه بخلفه،
الباقي) بعسسد (حسب بالشهور والتأجإيل أثناءه عقدا شهر) بأن

ول بعسسدها ثلثيسسن) مإمسسا الول وتمسسم (بالهلسسة المنكسر الول
لسسو نأعسسم العقسسد عسسن الجإسسل ابتسسداء يتأخر لئل المنكسر يلغي
بعسسده بالشسسهر اكتفسسي الشسسهر آخسسر ليلسسة أو يسسوم فسسي عقدا

لنأهسسا بعسسدها، مإمسسا الول يتمسسم ول بعضسسها نأقص وإن بالهلة
لسسم وإل الخيسسر الشسسهر نأقسسص إن هسسذا كوامإسسل عربية مإضت

لتعسسذر يومإسسا ثلثيسسن المنكسسسر مإنه يتمم بل انأسلخه يشترط
بالعيسسد تسسأجإيله صسسحة (والصسسح حينئسسذ فيسسه الهلل اعتبسسار

بسسأول الول) فيحل على (ويحمل والنفر ربيع وجإمادى) وشهر



الول بعد العقد كان لو ثم ومإن به السم لتحقق مإنه جإزء
لتعينه..  عليه حمل الثانأي وقبل

أربعة مإنها مإر وقد،السبعة الشروط بقية فصل) في(     
القسسدرة والخامإس المال رأس وحلول المتن في التي الثلثة
>13<ص:  فيسسه المسلم كون (يشترط فحينئذ تسليمه على

وجإسسوب (عنسسد كسسبيرة مإشسسقة غيسسر تسليمه) مإسسن على مإقدورا
فسسإن المؤجإسسل فسسي والحلسسول الحال في بالعقد التسليم) وهو

الشسستاء فسسي كرطب الحلول أو العقد عند مإنقطع في أسلم
بمشسسقة لكسسن الوجإسسوب عنسسد حصسسوله ظسسن لو وكذا يصح لم

فسسي دخسسوله مإع بهذا وصرح الباكورة مإن كثير كقدر عظيمة
مإحسسل به وليبين بعده مإا عليه ليرتب البيع شروط مإع قوله

العقد عند فيه يعتبر المعين بيع فإن فيها المفترقين القدرة
كمسسا الحلسسول يعتسسبر وتارة مإطلقا هذا يعتبر تارة وهنا مإطلقا

فيسسه (صسسح) السسسلم بعسسد آخر) وإن ببلد يوجإد كان (فإن تقرر
حينئذ عليه (للبيع) للقدرة التسليم مإحل نأقله) إلى اعتيد (إن
العتيسساد بسسأن يسسرد أو كسسثير زيادة > مإن14<ص:  بد ل قيل

ينقسسل لسسم أو نأسسادرا له نأقل بأن للبيع نأقله (وإل) يعتد يفهمه
قسسدرة ل إذ فيسسه السسسلم (فل) يصسسح هدية لنحو نأقل أو أصل
بعضسسه أو (فسسانأقطع) كلسسه يعسسم) وجإسسوده فيما أسلم (ولو عليه

يفسسسد كسسان إن لكسسن آخسسر ببلسسد وجإسسد وإن أفسسسدته لجائحسسة
البلسسد ذلسسك كسسان أو يسسبيعه ل مإن عند إل يوجإد ل أو بالنقل

مإحلسسه) بكسسسر (فسسي التسسسليم بلسسد مإسسن القصسسر مإسسسافة على
لمطلسسه التسسأخير كسسان وإن بعسسده وكذا حلوله وقت أي الحاء

بسسالثمن المشسستري أفلسسس إذا الظهسسر) كمسسا فسسي ينفسسسخ (لم
مإعيسسن فسسي ذاك لن القبسسض، قبسسل المسسبيع كتلف هذا وليس
المسسلم لسه قال المسلم) وإن (فيتخير الذمإة في فيما وهذا
المنقطسسع بعضه ل كله فسخه) في (بين مإالك رأس خذ إليه

ورجإع بدله لزمإه فسخ فإذا وأتلفه عداه مإا قبض وإن فقط
علسسى وخيسساره بسسه يوجإسسد) فيطسسالب حتى (والصبر مإاله برأس

علسسم (ولسو مإنسه حقه وأسقط أجإاز وإن الفسخ فله التراخي
قبلسسه) لسسه خيار فل عنده (انأقطاعه الحاء المحل) بكسر قبل
وجإوب وقت لن الصح) فيهما (في حينئذ بنفسه ينفسخ ول

بسسأكثر إل يسسبيعه ل مإسسن عنسسد وجإد إذا يدخل. أمإا لم التسليم
>15<ص:  الكسسثر بسسذلك تحصسسيله فيلزمإسسه مإثلسسه ثمسسن مإسسن

وقبسسض باختيسساره بالعقسسد التحصيل التزم بأنأه الغاصب وفارق
قبضسسه مإسسا نأمسساء مإن له حصل مإا مإقابلة في فالزيادة البدل



فلسسزم للربسسح وضسسع عقسسد فالسسسلم وأيضسسا الغاصسسب بخلف
وإل العقسسد لسسه الموضسسوع الغسسرض هسسذا تحصسسيل إليه المسلم
بنص فيه مإطلوبة والمماثلة تعد باب والغصب فائدته لنأتفت
عليكم}.  اعتدى مإا {بمثل

عنسسه الغسسرر ينفسسي بمسسا فيسسه التقسسدير السسسادس و) الشسسرط(
كيل) القسسدر (مإعلسسوم فيسسه المسسسلم كونأه) أي (يشترط فحينئذ

ذرعسسا) (أو واللبسسن كسسالحيوان يعسسد عسسدا) فيمسسا (أو يوزن فيما
للخسسبر كبسسسط ويسسذرع يعسسد فيمسسا وذرعسسا عسسدا أو يسسذرع فيما

(ويصسسح فيسسه بمسسا فيه ليس مإا قياس مإع الباب أول السابق
كجسسوز فيسسه ضسسابطا الكيسسل عد وعكسه) إن وزنأا المكيل في
الغسسالب بسسأن الربسسوي هسسذا وفارق أقل أو كجرمإه جإرمإه ومإا
مإر كما لثم هنا الماء بنحو الوزن كفى ثم ومإن التبعد فيه
المسسك كفتسسات خطسسره لعظسم فيسسه ضسابطا يعسسد ل مإسا أمإسا

والسسوزن بالكيسسل المختلسسف ليسسسيره لن وزنأه، فيتعين والعنبر
فسسرض فسسإن تفاوتهسسا لقلسسة الصغار الللئ بخلف كثيرة مإالية
فيسه يكفسي كالنقد بالستفاضة وزنأه علم ومإا جإدا يسير فهو

حينئسسذ وزنأسسه مإسسن بسسد ل بسسل السسستيفاء ل العقسسد عنسسد العسسد
إل النقسسدين فسسي يسسسلم ل الجرجإسسانأي اليفسساء. وقسسول ليتحقق

مإائسسة) فسسي أسسسلم ولسسو (وزنأه. يعرف لم مإا على يحمل وزنأا
يصسسح) لعسسزة لسسم كسسذا وزنأهسسا أن علسسى حنطسسة (صاع أو ثوب

كيل صسساع مإائة في قال فلو للوزن اسم الصاع قيل الوجإود
دل كمسا الكيسل الصسساع فسي الصسل بسأن ه. ويسرد ا لستقام

لنأسه بسالوزن، قسدروه وإنأمسا الفطسر زكساة فسي كلمإهسم عليه
البطيسسخ فسسي السسوزن ويشسسترط(.عامإسسا ضسسبطا يضسسبطه السسذي

ل مإا كل مإن والرمإان) ونأحوها والسفرجإل والقثاء والباذنأجان
مإسسن جإرمإا أكبر لكونأه > فيه16<ص:  لتجافيه الكيل يضبطه
ذلسسك لغيسسر أو الحمسسام نأحسسو ل السسدجإاج نأحسسو كسسبيض الجسسوز
كيسسل فيهسسا يكفسسي فل الفسسواكه وسائر السكر وقصب كالبقل

لعسسزة واحسسدة لكسسل وزن مإسسع عسسد ول تفاوتهسسا لكسسثرة عد ول
واحسسدة بيضسسة أو بطيخسسة نأحسسو فسسي امإتنسسع ثسسم ومإسسن وجإسسوده

نأعسسم وجإسسوده لعزة وذلك وزنأها مإع حجمها ذكر إلى لحتياجإه
لنأتفسساء الصسسورتين فسسي صسسحته اتجه التقريبي الوزن أراد إن

بيسسن ثسسوب فسسي جإمسسع لو فيما يقال وكذا حينئذ الوجإود عزة
ه ذرعسه ول زاد مإسا نأحست لمإكسان خشسب نأحسو بخلف ووزنأ
فيسسه السسوزن لن وثخنسسه، وعرضسسه طسسوله ذكسسر وجإسسوب ينافيه

تقريبي. 



للمسساوردي احتمالن الباذنأجان أقماع قطع اشتراط تنبيه) في(
لكسسن بيعه في العرف لنأه قال، المنع مإنهما الزركشي رجإح

ل السسسكر قصسسب فسسي أسسسلم إذا الم قسسول للشتراط يشهد
مإسسن عروقسسه مإجسسامإع ويقطسسع فيسسه حلوة ل الذي أعله يقبل

ه. وعلسسى ا السسورق أي القشسسور مإسسن عليه مإا ويطرح أسفله
مإنسه أعلسى القصسب فسي ذكر فيما التفاوت بأن يفرق الول

.لثم هنا فسومإح القماع في
بعضسسهم بسسه > وألحسسق17الجسسوز) <ص:  (فسسي ويصح) السسسلم(

لبسه فسسي صسحته السوجإه بسل واضسسح وهو الن المعروف البن
قسساله كما عنه قشره بنزع الفساد إليه يسرع ل لنأه وحده،

السسسفل قشسسرها فسسي والبندق (واللوز) والفستق الخبرة أهل
يكسثر يقسسل) أو نأسسوع فسي (بسالوزن انأعقسساده قبل إل العلى ل

الوسيط شرح غير في المصنف وكذا كالمإام للرافعي خلفا
لسسم ثم ومإن فيه المإر لسهولة ورقته القشر (اختلفه) بغلظ

فيسسه السسسلم (وكذا) يصح أولى فهذا الربا في ذلك يشترطوا
(ويجمسسع فيسسه انأضسسباطه لعسسدم عسسدا ل الصح) لذلك في (كيل
العسسد (بيسسن المحسسرق غير الطوب وهو الباء اللبن) بكسر في

اختيسسارا يضسسرب لنأسسه كسسذا، كسسل وزن لبنة كألف والوزن) نأدبا
ذكسسر بشسسرط العسسد فيه والواجإب تقريب ووزنأه فيه عزة فل

ل أن كذا. وشرطه طين مإن وأنأه وثخنها وعرضها كل طول
فسسي السسسلم ويصح البيع في مإر مإما علم كما بنجس يعجن

فسسي شسسرط مإسسا فيسسه يشسسترط أنأسسه نأضسسجه. وظسساهر كمل آجإر
الكسسوز فسسي يأتي مإما يعلم كما انأضبط إن خزف وفي اللبن

أي صسسنجة أو ذراعسسا أو مإيزانأسسا مإكيال) أو عين (ولو والمنارة
يكسسن) لسسم (إن والمؤجإسسل الحال (فسد) السلم ذلك مإن فردا
أي يسسده > بسسذراع18<ص:  شسسرط (مإعتسسادا) كسسأن عيسسن مإسسا

الذمإسسة فسسي مإسسا قبسسض قبسسل يتلسسف قسسد لنأسسه قدره، المجهول
مإسسن الكسسوز ذا مإلسسء بعتسسك ثسسم ومإسسن والتنسسازع الغرر فيعظم

أي ذلسسك اعتيسسد (وإل) بسسأن مإسسر كمسسا حينئذ الغرر لنأتفاء هذه
الصح) ولغا (في السلم (فل) يفسد يأتي لمن مإقداره عرف
فسسإن مإقسسامإه غيسسره فيقسسوم فيسسه الغسسرض لعسسدم الشرط ذلك

الكيسسل نأحسسو نأسسوع تعييسسن أمإسسا العقسسد بطسسل إبداله عدم شرط
كيسسل يعتسساد أو نأسسوع يغلسسب أن إل شسسرط فهسسو عليسسه بسسالنص

فيحمل يظهر فيما السلم ببلد مإخصوص حب في مإخصوص
بسسذلك مإعهسسا وعسسدلين العاقدين علم مإن بد ول عليه الطلق

فيه.  المسلم أوصاف في يأتي كما



يصسسح) لم صغيرة قرية (ثمر مإن مإعين في) قدر أسلم ولو(
فسسي صسسح عظيمسسة (أو شسسيء مإنسسه يحصسسل فل تلفه لحتمال
ثمرهسسا كثرة على فالمدار غالبا ينقطع ل ثمرها لن الصح)،

ل كسسذلك يسسؤمإن ل بحيسسث وقلتسسه عادة انأقطاعه يؤمإن بحيث
هسذا قيسل يصسح فل كله في السلم أمإا وصغرها كبرها على
بسسأن ويسسرد القدر مإعرفة شرط ل القدرة شرط يناسب إنأما
. التناسب مإن الشرطين بين لما والرديف كالتتمة ذكر هذا

فيسسه بالمسسسلم الوصاف) المتعلقة (مإعرفة السابع و) الشرط(
بخلف هذا مإثل قولهما فخرج يأتي كما عدلين مإع للعاقدين

أسسسلمت قسسال ثسسم ووصسسفه مإثل ثسسوب فسسي إليه أسلم لو مإا
ذاكريسسن كانأسسا إن يجوز فإنأه الصفة بتلك آخر ثوب في إليك
إلسسى إشارة فيه الول أن > والفرق19الصفات. <ص:  لتلك

فيسسه المسلم بها (التي) ينضبط الوصف تعتمد ل وهي العين
إذ عدمإها الصل ظاهرا) وليس اختلفا الغرض بها (يختلف و
بإهمسساله يتسسسامإح مإا بخلف بذلك إل به الجهل عن يخرج ل

قوته وزيادة القن ككتابة عدمإه الصل ومإا والسمن كالكحل
الثيوبة أو البكارة ذكر باشتراط شارح العمل. واعترضه على
وجإودهسسا غلسب لمسسا بسسأنأه ويسسرد الثيوبسسة عسسدم الصسسل أن مإسسع

أو زانأيسسا كسسونأه شرط ويصح وجإوده الصل مإا بمنزلة صارت
أن والفرق مإثل قوادا أو عوادا أو مإغنيا كونأه ل مإثل سارقا

فيعسسز دقيقسسة وصسسناعة قسسابل طبعسسا تستدعي خطرها مإع هذه
فسسي (وذكرهسسا الول بخلف المعتسسبرة الصسسفات مإسسع وجإودهسسا

ولسسو بعده ذكرها يكفي فل حينئذ عليه المعقود العقد) ليتميز
قلتسسه، الوجإود) أي عزة إلى يؤدي ل وجإه (على مإجلسه في
أن يعلسسم وبسسه بتسليمه يوثق ل فيما فامإتنع غرر السلم لن
بمعنسساه تسسسليمه علسسى القسسدرة شسسرط أفهمه بما تصريح هذا

السابق. 
المقصسسود كسسالمختلط مإقصسسوده ينضسسبط ل فيمسسا يصسسح فل(

مإسساء فيسسه ومإخيض (كهريسة) وكشك ينضبط ل الركان) الذي
غيسسر فيسسه المسساء لن قلسسم، سسسبق وهسسو شسسارح بسسه مإثسسل كذا

عسسدم سسسبب وإنأمسسا المقصسسود لمعرفة مإنعه عدم مإع مإقصود
عيب وإنأها حموضته انأضباط عدم مإن ذكروه مإا فيه الصحة

لسسه غنسسى ل ذاك بسسأن التمسسر نأحو خل وبين بينه وفرقوا فيه
ومإثلسسه فيسسه له مإصلحة ل إذ هذا بخلف به قوامإه فإن عنه

<ص: بالمساء المشسسوب اللبسن المتسسن علسى يرد قيل المصل
فقسسط أركسسانأه بعسض قصسد مإع فيه السلم يصح ل > فإنأه20



بالمقصسسود العلسسم يمنسسع لكنسسه يقصسسد لم وإن الماء بأن ويرد
مإنسسه بالمقصسسود للجهسسل بيعسسه يصسسح ل قسسولهم به يصرح كما
(وغاليسسة) أكسسثر أو جإزأيسسن مإسسن (ومإعجسسون) مإركسسب اللبن وهو
عسسود أو وعنسسبر مإسسسك مإسسع مإعسسروف دهسسن مإسسن مإركبة وهي

لن وحشسسو وظهارة بطانأة مإن مإركبين (وخف) ونأعل وكافور
كمسسا صسسح ثسسم ومإن وأقدارها انأعطافاتها بذكر تفي ل العبارة

كسسان إن مإفسسرد نأعسسل أو خسسف فسسي تبعسسه ومإن السبكي قاله
(وتريسساق) مإلبسسوس ل جإديسسد مإخيط ثوب جإلد غير مإن جإديدا

وضسسمه أولسسه كسسسر ويجسسوز مإهملسسة طسساء أو دال أو بفوقيسسة
فسسي صسسحته (والصسسح الحجسسر أو النبسسات (مإخلسسوط) بخلف
المقصسسود الصنعة تلك أهل (المنضبط) عند المختلط) بالصنعة

(وخسسز) مإسسن وحريسسر قطسسن (كعتسسابي) مإسسن بأصسسله كما الركان
مإسسن كسسل بسسوزن العاقسسدين علم بشرط وصوف ووبر إبريسم
(و) فسسي بسسالظن الكتفسساء يظهسسر وعليسسه المعتمسسد على أجإزائه

فمسسن مإصسسلحته مإسسن لكنسسه مإقصسسود بغيسسر أو خلقسسة المختلسسط
مإسسن والنأفحسسة الملسسح مإن فيهما وأقط) ومإا (جإبن نأحو الثانأي

وعليسسه وكثرتهمسسا بقلتهما الغرض يختلف قيل لكن مإصالحهما
إليه.  ينظروا فلم مإطرد غير سهل تفاوت هذا بأن يجاب
فسسي لمنعسسه بالجديسسد الجبسسن > تقييد21<ص:  مإن بد ل قيل

مإا أقل بأن وعلله الم في عليه نأص كما العتيق أو القديم
عليسسه وجإسسرى مإحسسدود غيسسر القسسديم أو العتيق اسم عليه يقع

التمسسر فسسي صسسحته فسسسيأتي نأظسسر وفيسسه ه ا مإتقسسدمإون جإمع
بسسأن يفرق أن إل هنا فكذا عتقه مإدة بيان يجب ول العتيق

رأيسست ثم التغير وسرعة النأضباط عدم هنا العتيق شأن مإن
نأظسسر وفيسسه مإعيسسب لنأسسه تغيسسر، فيه مإا على النص حمل مإن
المذكور الم تعليل لن الرشاد، شرح في عليه جإريت وإن
(شسهد) نأحسو الول (و) مإسن واضسح هسو كمسا الحمل هذا يرد

شسسبيه فهو خلقة بشمعه النحل عسل وهو وضمه أوله بفتح
أو تمسسر (خسسل نأحسسو أيضسسا الثسسانأي (و) مإسسن النوى وفيه بالتمر

ومإسسا جإبسسن أن فعلسسم مإصلحته مإن لنأه الماء، يضر زبيب) ول
علسسى بسسل المعنسسى لفسسساد عتسسابي علسسى عطفسسا ليسسس بعسسده

مإقصسسوده انأضسسبط مإا بالمنضبط أريد فإن تقرر كما المختلط
(ل عتسابي علسى مإعطوفسا الكسل كسان ل أو بمقصوده اختلط

الكسسثرين) عنسسد الصسسح (فسسي فيسسه السسسلم يصسسح الخسسبز) فل
فيه.  النار تأثير لختلف



بموضسسع الصسسيد كلحسسم وجإسسوده نأسسدر (فيمسسا يصح) السسسلم ول(
إليسسه نأقله يعتد لم بأن ولو به، وجإوده يعز بمحل العزة) أي

لسسو (فيمسسا أيضسسا (ول) يصسسح حينئسسذ بتسليمه وثوق ل إذ للبيع
(عسسز فيسسه السسسلم لصسسحة مإنسسه بسسد ل وصفه) السسذي استقصى

كسسان ضسسم فسسإن أولسسه الكبار) بكسر (كاللؤلؤ ذكر وجإوده) لما
بسسد ل (واليسسواقيت) إذ تخفسسف وقد الباء، تشدد وحينئذ مإفردا
واجإتمسساع السسوزن مإع والصفاء والحجم الشكل ذكر مإن فيهما
أي للتسسداوي يطلسسب مإسسا وهسسو اللؤلسسؤ صغير بخلف نأادر ذلك
كسسان مإسسا باعتبسسار ولعلسسه دينسسار بسدس الجويني وضبطه غالبا
إل يطلب ل فهذا الن أمإا زمإنهم في كباره وجإود كثرة مإن

لعزتسسسه فيسسسه السسسسلم يصسسسح > فل22<ص:  غيسسسر ل للزينسسسة
قلسست وإن الوجإسسه علسسى دجإاجإسسة أو كسسأوزة (وجإاريسسة) وبهيمسسة

مإسسع اجإتماعهما لندرة ولدها) مإثل أو (وأختها كالزنأجية صفاتها
نأسسدرة مإسسع الكتابسسة نأحو شرط صح وإنأما المشترطة الصفات
ويصسسح بسسالتعلم تحصسسيلها لسسسهولة الصفات تلك مإع اجإتماعها

أحجاره.  لختلف العقيق ل البلور في
فسسي لثبسسوته الحامإسسل الحيسسوان) غيسسر (فسسي فرع: يصح) السسسلم(

وتصسسحيح غيرهسسا فسسي وقياسسسا البسسل فسسي نأصسسا فرضسسا الذمإسسة
يثبسست لم بأنأه مإردود الحيوان في السلف عن النهي الحاكم
بسسن عمسسرو أمإسسر وسلم عليه الله صلى {أنأه داود أبو وروى

أجإسسل} إلسسى ببعيريسسن بعيسسرا يأخسسذ أن عنه الله رضي العاص
(ويشسسترط زيادة ول تأجإيل يقبل ل لنأه قرض، ل سلم وهذا
المختلسسف وصسسفة حبشسسي كسستركي) أو نأسسوعه ذكر الرقيق في

اختلسسف إن النسسوع (لسسونأه) أي (و) ذكسسر خطسسائي أو كرومإسسي
شسسقرة) وسسسواده أو بسسسمرة بياضسسه (ويصسسف (كأبيض) وأسود

الصسسنف أو النسسوع لسسون يختلسسف لسسم إذا أمإسسا كدرة أو بصفاء
>23وأنأسسوثته) <ص:  (ذكورته (و) ذكر ذكره يجب فل كالزنأج
النسسسخ مإن كثير في مإا على هذا في والواو وبكارته وثيابته
ابن أو بمعنسى يسأتي مإمسا ضسدين كسل مإسن ونأحوه (وسسنه) ك
تقسسدم إن بالفعسسل احتلمإسسه المراد أن ويظهر مإحتلم أو ست
مإسسا يقبسسل فل مإنيا ير لم وإن فهي وإل عشر الخمسة على
عنها نأقص مإا ول الرقيق في مإقصود الصغر لن عليها، زاد
ول عليه نأص الذي الحتلم وصف يوجإد لم لنأه يحتلم، ولم
فسسإن عليسسه قرينسسة ول مإجسساز لنأسسه بتسسسع، وقتسسه لدخول نأظر
تسسرك علسسى الضسسرب فسسي عشسسر ابن البالغ مإنزلة نأزلوا قلت
مإنسسه الحتجسساب فسسي سنة عشرة ثلثا نأحو وابن الصلة نأحو



وهسسو لفظيسسا شسسرطا هنسسا لن قلسست هنسسا بسسذلك يقسسل لم فلم
وهسسي حقيقتسسه إلسسى إل الطلق عند ينصرف ل وهو المحتلم
لغيرها.  يعدل فلم عشر خمسة بلوغ أو بالفعل الحتلم

ه فقضسوا المعنسى المعتسبر ذينسك وفي بمسا بساب كسل فسي ب
قسسامإته (وقسسده) أي هنسسا لشسسارح مإسسا بسسه ليندفع فتأمإله يناسبه
كالوصف يختلف مإما ذكر مإا (وكله) أي وقصرا) وربعة (طول

شرط التقريب) فلو (على الذكورة نأحو بخلف والقد والسن
القن قول ويقبل لندرته يصح لم تحديدا مإثل سبع ابن كونأه

سسسيده فقسسول وإل بلسسغ إن سسسنه وكسسذا احتلمإسسه فسسي العسسدل
فسسي ولسسد إن قسسولهم مإسسن المسسراد وهو علمه إن أيضا العدل

الكتفسساء ويظهسسر بظنهسسم الرقيسسق بسسائعي فقسسول وإل السسسلم
ذكر يشترط (ول الظن حصول على المدار لن مإنهم، بعدل

(والسسسمن العيسسن جإفسسن يعلسسو سسسواد وهسسو الكحسسل) بفتحسستين
وتكلثسسم سسسعتها مإسسع العيسسن سسسواد شسسدة وهو ونأحوهما) كدعج

الصح) لتسسسامإح (في ومإلحة خصر ورقة استدارته وهو وجإه
(الغنسسم و كسسالبقر (وفي) الماشسسية > بإهمالها24<ص:  الناس
بسسل كلمإهسسم الذكورة) وظسساهر والحمير والبغال والخيل والبل

وعليسسه خصيا أو فحل لكونأه هنا التعرض يجب ل أن صريحه
وبسسه مإسسر كمسسا عيسسب الخصسساء لن الخصسسي، قبسسول يلزمإه فل

لنأسسه اللحم، في ذكره اشتراط في يأتي ومإا هذا بين يفرق
والسسسن (والنأوثسسة بسسه الغسسرض اختلف مإسسع ثسسم عيبسسا ليسسس

 انأضباطه لعدم فيه السلم يجوز ل إذ البلق واللون) إل
أو البسسل فسسي عراب أو كبخاتي اختلف إن والنوع) والصنف(

البقيسسة فسسي رومإسسي أو وكمصري الخيل في تركي أو كعربي
ول كسسثرتهم العسسادة مإمسسا طي نأحو مإاشية أو نأعم مإن ويجوز
وغيسسره الذرعسسي لسسه وانأتصسسر يجب وقيل القد ذكر هنا يجب

وتحجيل غرة ذكر خيل نأحو في يسن لكن اللون وصف ول
الجثسسة) وكسسبر والصغر (النوع ولحمهما الطير) والسمك (وفي

عسسرف إن سسسنه وكسسذا للكل يرد لم طير ولون أحدهما، أي
وكسسون غسسرض بسسه وتعلسسق التمييسسز أمإكسسن إن وأنأوثته وذكورته
غيسسر اللحم) مإن (وفي مإالحا أو طريا بحريا أو نأهريا السمك

جإوامإيس (أو بقر) عراب (لحم مإملحا قديدا ولو وطير، صيد
ل رضسسيع) هزيسسل خصسسي ذكسسر مإعسسز أو ضسسأن > أو25<ص: 
المسسذكورات ضدها) أي أو (مإعلوف عيب العجف لن أعجف،

فسسي والفطيسسم والرضسسيع سسسمين، راع فطيسسم فحسسل أنأسسثى أي
أحسسد فيسسذكر ونأحوهما والثني الجذع فمنه الكبير وأمإا الصغير



ك أطيسب الراعيسة لحسم إذ بسذلك الغسرض لختلف وذلسك ذل
نأعسسم لحمها في يؤثر علف مإن فيها بد ول أدسم والمعلوفة

وكسسذا أحسسدهما ذكسسر يجسسب لسسم بلد وضدها بها يختلف لم إن
(مإسسن بسسه صسسيد مإسسا عيسسن بيان فيه ويشترط الصيد لحم في

لختلف غيرهسسا جإنسسب) أو أو كتسسف (أو السسذال فخسسذ) بإعجسسام
العسسادة) عنسسد علسسى (عظمسسه (ويقبسسل) وجإوبسسا أيضا بها الغرض
يجسسب ل وحينئسسذ نأزعسسه شسسرط ويجسسوز التمسسر كنسسوى الطلق

فيسسه وجإهين مإن الوجإه على التمر نأوى نأزع شرط ل قبوله
للفسسساد يعرضسسه نأسسواه ونأسسزع غالبسسا يسسدخر التمسسر أن والفرق
ل اللحسسم مإسسع عسسادة يؤكسسل جإلسسد قبسسول ويجب العظم بخلف
مإسسن عليسسه لحسسم ل رأس أو وذنأسسب طيسسر مإسسن ورجإسسل رأس
وبلسسد والنسسوع كتسسان أو الجنسسس) كقطسسن الثيسساب (وفسسي سمك
<ص: النسسوع ذكسسر يغنسسي وقسسد غسسرض، بسسه اختلف إن نأسجه

والدقسسة) بالسسدال والغلسسظ والعسسرض (والطسسول غيسسره > عن26
الخيسسوط بعسسض انأضمام (والصفاقة) وهي للغزل صفتان وهما
النسسسج لصسسفة يرجإعسسان وهما ضدها (والرقة) وهي بعض إلى
نأعسسم إسقاطهما مإن وأصلها الروضة في مإما أحسن هنا فما
(والنعومإسسة وعكسسسه الرقيسسق مإوضسسع السسدقيق يسسستعمل قسسد

وإطلقهسسم وقطن ووبر حرير نأحو في اللون والخشونأة) وكذا
(ومإطلقه) عن قطن أو كتاب مإن يختلف ل مإا على مإحمول

دون الصسل لنأسه الخسام)، علسى (يحمسل وعسدمإه قصسر ذكسر
الغرض.  يختلف لم إن لكن قبوله يجب نأعم المقصور

لم وإن الملبوس ل المقصور) لنأضباطه (في ويجوز) السلم(
قميصسسا ولسسو غسسسل، وإن جإديد بخلف انأضباطه لعدم يغسل

يحمسسل وعليسسه فل وإل الوصسسف بهمسسا أحسساط إن وسسسراويل
ذلك.  في الشيخين تناقض

(مإسسا وفسسي قبله ل دقه بعد لكن الكتان في السلم و) يجوز(
وزمإنسسه ونأسسوعه الصبغ بين كالبرود) إذا النسج قبل غزله صبغ

بعسسده) أي (المصبوغ في) الثوب صحته (ولقيس وبلده ولونأه
قطسسع وبسسه مإنعسسه الصسسح (قلسست المصسسبوغ كسسالغزل النسسسج

يظهر فل الفرج يسد بعده الصبغ لن أعلم)، والله الجمهور
اليمسسن وعصسسب الحسسبرة فسسي ويجوز رقة أو صفاقة نأحو فيه
إل شارح وقول الم في عليه نأص تخطيطه حتى وصفه إن

يضسسبطه ل مإسسا علسسى حملسه والولسسى فيسسه غلط اليمن عصب
برنأي أو ونأوعه) كمعقلي (لونأه التمر) والزبيب (وفي الوصف
جإفسسافه وحداثته) وكون وعتقه كبرها أو الحبات وصغر (وبلده



يختلف بلد في إل جإفافه مإدة ل الرض أو > بأمإه27<ص: 
اسسستيفاء لتعسسذر بالقواصسسر المكنسسوز التمسسر فسسي يصسسح ول بها

لكنسسزه يعسسترض لسسم لسسو أنأسسه وظسساهر حينئذ المشترطة صفاته
غيسسر والعنسسب الرطسسب فسسي ويسسذكر فيهسسا مإسسا قبسسول جإاز فيها

فيسسه ذكسسر كسسالتمر) فيمسسا الحبسسوب وسسسائر (والحنطسسة الخيرين
فسسي لمسسا خلفسسا يصسسح ل نأعسسم بتفصسسيلها الجفسساف مإسسدة حتى

يعسسرف ل إذ قشسسرته فسسي أرز فسسي كسسالبحر المصسسنف فتاوى
ورزانأسسة خفسسة قشسسره لختلف وكبرهسسا حبه وصغر لونأه حينئذ
يعتمسسد والسسسلم المشسساهدة يعتمسسد لنأسسه فيسسه، بيعه صح وإنأما

فيهسسا السسلم دون المعجونأات نأحو بيع صح ثم ومإن الصفات
في فيذكر البن قشر ومإثله والتبن النخالة في صحته وبحث

حيسسث العسسسل) وهسسو (وفسسي فيسسه الغسسرض بسسه يختلسسف مإا كل
>28<ص:  بلسسدي) ونأسساحيته أو (جإبلسسي النحسسل عسسسل أطلسسق

دواء أو الفاكهسسة كنسسور داء مإسسن رعسساه بمسسا لتكيفسسه ومإرعسساه
أو (أبيسسض أجإسسود الخريفي لن خريفي)، أو (صيفي كالكمون

(ول لعيسسب ل لحسسر رق مإسسا ويقبسسل رقيسسق أو أصسسفر) قسسوي
يتغيسسر ل لنأسسه أحدهما، ذكر والحداثة) أي (العتق يشترط) فيه

به.  يحفظ شيء كل بل أبدا
مإنضسسبط غيسسر فيسسه النسسار تأثير مإا (في) كل يصح) السلم ول(

تسسأثير بسساختلف الغرض والمشوي) لختلف (والمطبوخ كالخبز
فيسسه صسسح لطفسست أو نأسساره انأضسسبطت لسسو ثسسم ومإن فيه النار
وقنسسد وفانأيسسد كسسسكر وذلك بضيقه الربا وفارق المعتمد على
يخالطه لم مإا ودبس مإتقوم، أنأه زاعما فيه نأازع لمن خلفا
انأضسسباطها مإسسع أجإزائه وقصد نأاره لنأضباط وصابون ولبأ مإاء،

وآجإر وفحم ورد ومإاء > وزجإاج29<ص:  ونأيلة ونأورة وجإص
تسسأثير يضسسر (ول يسسأتي مإما يعلم كما انأضبطت خزف وأوانأي

لعسسدم سسسمن أو عسسسل نأحسسو تمييسسز فسسي النسسار الشسسمس) أو
الحيسسوان) رءوس (فسسي السسسلم مإنعسسه) أي اختلفسسه. (والظهسسر

ولن تنضسسبط ل مإقصسسودة أجإنسساس علسسى لشسستمالها والكسسارع
(فسسي يصسسح) السسسلم (ول العظسسم وهسسو مإقصسسود غيسسر غالبهسسا

مإحفسسورة (مإعمولة) أي حجر نأحو (كبرمإة) مإن مإختلف) أجإزاؤه
أيضسسا قيسسد وهسسذا قسسالب فسسي المصبوبة عن بها واحترز باللة
وطس) (وكوز (وجإلد) ورق يأتي كما الجلد عدا مإا بعد فيما
ومإنسسارة) بفتسسح (وقمقسسم طست في ويقال وكسره أوله بفتح

ل مإنسساور جإمعهسسا فسسي الشسسهر كان ثم ومإن النور مإن الميم
الفتسح جإعسل لمسن خلفسا وفتحسه أولسه (وطنجير) بكسر مإناير



لعسسدم ونأشسساب وحسسب (ونأحوهسسا) كسسإبريق الدسسست وهسسو لحنسسا
أو قطسسع فسسي صسسح ثسسم ومإسسن أجإزائهسسا بسساختلف انأضسسباطها

السسسطال في (ويصح وزنأا جإوانأبه واستوت دبغ جإلد قصاصة
لعسسدم قسسالب فسسي تصسسب لسسم وإن والمسسدورة المربعسسة) مإثل

ل مإعسسدنأها اتحسسد إن ومإحلسسه الرءوس الضيقة بخلف اختلفها
عسسدا مإسسا المسسذكورات مإنهسسا) أي صسسب (فيمسسا غيره خالطه إن

إذ اللم قسسالب) بفتسسح (فسسي المسسذاب أصسسلها مإسسن أي الجلسسد
وذلسسك أيضسسا الكسسسر هنا يجوز وقيل الحمر البسر مإكسورها
المسسال رأس كسسان إن نأقسسد وفسسي قوالبهسسا بانأضباط لنأضباطها

لحسسد الصسسرف بسسه ينويسسا لسسم حيسسث السسسلم ول مإثله ل غيره
غيسر > ولسو30<ص:  مإثلسه فسي كمطعوم الخر في النقدين
دقيسسق وفسسي التسسأخير علسسى السلم وضع لن حال، ولو جإنسه
وعطسسر ومإعسسدن وورق وقطسسن وصسسوف وشسسعر وبقسسل ودهسسن
ينضبط. مإا وسائر وبهار وأدوية

(فسسي فيسسه يسسسلم والرداءة) فيمسسا الجودة ذكر يشترط ول( 
ويصسح الجيسسد) للعسسرف (علسى مإطلقسسه) مإنهمسسا ويحمسل الصسسح
لسسو ثسسم ومإسسن انأضسسباطه لعدم العيب رديء إل أحدهما شرط
وجإسسوب هنسسا ويظهسسر صسسح مإضسسبوط بعيسسب مإعيسسب فسسي أسلم
الجإوديسسة، شرط وإل الغرض به يختلف لم مإا السليم قبول

وفي درجإاتها أقل الجودة في ويقبل مإعلوم غير أقصاها لن
عنسساد. واستشسسكل غيره طلب لن حضر، مإا والردئية الرداءة
ل لنأسسه أي التمييسسز قبسسل العمسسى سسسلم بصسسحة هسسذا شسسارح
يصسسح ل سسسلمه صسسح إن بسسأنأه ويسسرد غيره مإن الجإود يعرف
علسسى وارد الشسسكال فيسسه. نأعسسم تسسوكيله يتعيسسن بسسل قبضسسه

عليسسه أورده فلسسو الصسسفات فسسي العاقسسدين مإعرفسسة اشتراطهم
بسسوجإه ولسسو تصسسورها، بمعرفتهسسا المسسراد بسسأن ويجسساب لصسساب

كذلك. يتصورها المذكور والعمى
(وكسسذا الصسسفات) المشسسترطة العاقسسدين مإعرفسسة ويشسسترط(

الصح) (في لها مإعرفتهما يشترط آخران عدلن غيرهما) أي
بمحسسل غالبسسا يوجإسسد أن والمسسراد التنسسازع عنسسد إليهمسسا ليرجإسسع

مإسسن مإعرفسسة لزم ومإسسن أكثر أو عدلن يعرفها مإمن التسليم
قيسسل وعدلن العاقدان يعرفها بلغة العقد في ذكرها لها ذكر
لن مإعرفتهمسسا، اشسستراط مإسسن قسسدمإه مإسسا مإسسع هنسسا تكسسرار ول

مإسسا وفيسسه ه ا بهسسا لتضسسبط نأفسسسها في تعرف أن ثم المراد
ليقسسع وأخسسره الجإمسسال ذلك لبيان تفصيل هذا أن الولى فيه



فسسي التنسسازع وقسسوع عنسسد المرجإسسع لنأسسه الكسسل، بعسسد به الختم
.ذلك مإن شيء

ووقت عنه فيه المسلم غير أخذ بيان فصل) في(     
فيسسه) ومإثلسسه المسسسلم عن يستبدل أن يصح ل (ومإكانأه.  أدائه

شسسعير عسسن (جإنسسسه) كسسبر (غيسسر) بسسالرفع الذمإسسة فسسي المسسبيع
عسسن وتمسسر هنسسدي عسسن وتركسسي مإعقلسسي عسسن (ونأوعه) كسسبرنأي

بمسساء ومإسسسقى بعيسسن مإسسسقى عسسن بمطسسر ومإسسسقى رطسسب
الريمسسي نأقلسسه مإسسا علسسى السسوادي بمسساء مإسسسقى عسسن السسسماء
مإسسن كان إن الوادي مإاء لن نأظر، وفيه وغيره هو واعتمده

إل اللهسسم أيضسسا السسسماء مإاء فهو مإطر مإن أو مإر فقد عين
ظسساهرا اختلفسسا مإنسسه ينبسست مإسسا اختلف > يعلسسم31<ص:  أن

اختلف بمنزلة المكانأين اختلف أن بعضهم زعمه فيما وكذا
أن فيسسه والحيلسسة قبضسسه قبسسل للمبيع بيع لنأه وذلك، النوعين
المسسال رأس عسسن يعتسساض ثسسم فيسسه يتقايل بأن السلم يفسخا

الخسسر فأسسسلم دراهسسم فسسي ثوبا لخر أسلم لو مإا ذلك ومإن
تقسساص يقسسع فل وحلسسول صسسفة واسسستويا دراهسسم في ثوبا إليه

وهو فيه المسلم عن كالعتياض لنأه المعتمد، المنقول على
مإمتنع. 

الربسسا وفسسي الجنسسس كاختلف هنا النوع اختلف تنبيه) جإعلوا(
فلن هنسسا وأمإسسا فواضح ثم أمإا فيهما للحتياط ولعله كاتفاقه

.الصفة دون النوع اختلف مإع يكثر وهو غررا فيه
الصسسفة واختلفسست النسسوع اتحد لو نأوعه) كما في يجوز وقيل(

لعتبرنأسسا الجنسسس جإمسسع اعتبرنأسسا ولسسو هنسسا، التحاد بقرب ويرد
فانأسسدفع شسسيء فسسي يمتنع ولم كالحب فوقه آخر جإنس جإمع

يجب) القبسسول (ل الجواز (و) على لترجإيحه جإمع به أطال مإا
دفعسسسه المشسسسروط) أي مإسسسن أردأ (ويجسسسوز الغسسسرض لختلف

وإن يجسسب) قبسسوله (ول بصسسفة مإسسسامإحة فيسسه لن بتراضيهما،
مإسسن أجإسسود) مإنسسه (ويجسسوز حقه دون لنأه وجإه، مإن أجإود كان
قبوله قضاء} (ويجب أحسنكم {خياركم خبر لعموم وجإه كل
يجسسد لسسم أنأسسه مإتميسسزة. والظسساهر غير زيادته لن الصح)، في

أضسسره إن نأعم قبوله على وأجإبر فيه المنة أمإر فخف غيره
تميسسزت لسسو كمسسا يلزمإسسه لسسم بعضسسه أو زوجإسسه ككسسونأه قبسسوله

كسسأخيه عمسسه نأحسسو وفسسي عشسسرة عسسن عشسسر كأحسسد الزيسسادة
إن أنأسسه يتجه والذي عليه يعتقه مإن الحكام مإن لن وجإهان،

مإلكسسه فسسي دخسسوله بمجسسرد عليسسه عتقه يرى حاكم هناك كان



أقسسر أو شسسهد مإسسن قبسسول يلسسزم ل وأنأسسه قبسسوله يلزمإسسه لسسم
قبضه يفسد فهل > جإاهل32<ص:  بعضه قبض ولو بحريته،

كسسونأه لن الول، يتجسسه والسسذي وجإهسسان عليسسه ويعتق يصح أو
ل الذمإسسة فسسي عمسسا المعيسسب وقبض فيه العيب بمنزلة بعضه
نأقيسسا السسبر نأحسسو تسسسليم ويجب به القابض رضي إن إل يصح
أسسسلم وقسسد ذلسسك، مإسسن قليسسل فيسسه كان فإن وزؤان تبن مإن
وزنأا قبضه يجوز ل كيل فيه أسلم ومإا فل وزنأا أو جإاز كيل

التمسسر تسسسليم ويجسسب الممنوع الستبدال يشبه لنأه وعكسه،
غيسسر والرطسسب فيسسه عيب ذلك لن جإفافه، يتناه لم مإا جإافا

مإيتسسة هسسو لحسسم فسسي المسلم قول > ويقبل33مإشدخ. <ص: 
الحيسساة في الحرمإة لصل استصحابا مإتقدمإون جإمع قاله كما

الشرعية. بالذكاة الحل يتيقن حتى
مإيسست عسسن أجإنبي أو وارثه أو إليه المسلم أحضره) أي ولو(

فيسسه المسسسلم بذلك صرح الزركشي رأيت ثم يأتي مإما أخذا
مإحلسسه) بكسسسر (قبسسل مإؤجإل دين كل جإميعه يأتي فيما ومإثله
لغسسرض قبسسوله مإسسن المسسسلم (فسسامإتنع حلسسوله وقت أي الحاء

قبسسل لمؤنأسسة حيوانأسسا) يحتسساج (كسسان كسسأن بسسأن) بمعنسسى صسسحيح
كسسراء فسسي لهسا واحتسساج غيسسره أو عرفسسا أي وقسسع لهسسا المحل
المحسسل عنسسد سسسعره زيسسادة يسسترقب كسسان أو حفظه أو مإحله
العقسسد وقسسع وإن إغسسارة غارة) الفصسسح وقت (أو الوجإه على
يجسسبر) (لسسم طريا مإحله عند أكله يريد أو الوجإه على وقتها
لسسه (وإل) يكسسن للضسسرر غسسرض للمسسؤدي كان وإن قبوله على

صسسحيح غسسرض للمسسؤدي كان (فإن المإتناع في صحيح غرض
عنسسد الجنسسس انأقطسساع خسسوف أو ضسسامإن براءة رهن) أو كفك

أتى إن (وكذا) يجبر تعنت حينئذ امإتناعه لن (أجإبر)، الحلول
أصل لغرض ل الظهر) أو في البراءة غرض (لمجرد به إليه

عنسسد إليسسه المسسؤدي لغسسرض اعتباره وأفهم لتعنته الوجإه على
قسسدم همسسا غرضسسا تعسسارض لسسو أنأسسه إليسسه المؤدى غرض عدم

الحسساكم أخسسذه الجإبسسار بعسسد المإتنسساع علسسى أصسسر ولسسو الثانأي،
الحسسال فيه المسلم أحضر ولو المدين، وبرئ له عنده أمإانأة
لم أجإسبر السبراءة غيسر لغرض التسليم مإكان في علسى المس

امإتنسساعه، لن البسسراء، علسسى أو عليسسه أجإبر لغرضها أو قبوله
عليسسه فضسسيق عنسساد مإحسسض ومإكسسانأه التسسسليم زمإان وجإد وقد

والحسسال المؤجإسسل بخلف ذكسسر مإسسا > علسسى34<ص:  بالجإبسسار
ه هنسا إطلقهسم التسليم. وقضية مإحل غير في المحضر ل أنأ

مإتسسأخرين جإمع اعتماد ويخالفه وغيره الخوف زمإن بين فرق



وإن أي خسسوف ل حيسسث إل القرض في القبول يلزمإه ل أنأه
بسسأن ويفسسرق للذرعسسي خلفسسا الوجإسسه علسسى فيسسه العقسسد كسسان

إضسسرار عسسدم يقتضسسي وهسسو وإحسسسان مإعسسروف مإجرد القرض
إل القسسرض مإحل في ولو بالقبول، يلزم فلم بوجإه المقرض

وقضسسيتها مإعاوضسسة مإحسسض هنسسا ومإسسا فيسسه عليه ضرر ل حيث
نأظسسر غيسسر مإسسن تسسسليمها مإحسسل فسسي المسسستحق قبضها لزوم

ذاك لن مإر، فيما غرضه روعي وإنأما ل أو المسلم لضرار
أنأه الفرض لن المعاوضة بمقتضى مإستحق غير فيه القبض

لضسسرار فيسسه فنظسسر التسسسليم مإحسسل غير في أو الحلول قبل
فتأمإله. وعدمإه القابض

الحسساء المحسسل) بكسسسر بعسسد إليسه المسسسلم المسسسلم وجإد ولو(
بالشسسرط المعيسسن مإكسسانأه أي التسليم) بفتحهسسا مإحل غير (في

وإلزامإسسه فيسسه بالمسسسلم عليسسه السسدعوى فلسسه عليسسه العقسسد أو
لسسو لنأسسه يحبسسس ول يوكسسل أو التسسسليم لمحسسل مإعسسه بالسفر

إلى التسليم مإحل لنقله) مإن كان إن الداء يلزمإه (لم امإتنع
إليه المسلم لتضرر المسلم يتحملها (مإؤنأة) ولم الظفر مإحل
ه ومإسا نأقسد كيسسير لنقلسه مإؤنأسة ل مإسا بخلف بذلك مإؤنأسة ل

ذلسسك فسسي لكونأه نأظر ول حينئذ ضرر ل إذ المسلم وتحملها
بقيمتسسه) <ص: يطسسالبه (ول التسسسليم بمحل مإنه أغلى المحل

عسسن السسستبدال الصسسحيح) لمنسسع علسسى (للحيلولسسة > ولسسو35
كمسسا فبدله وإل مإاله رأس وأخذ الفسخ له نأعم فيه المسلم

غير في هناك) أي قبوله (مإن امإتنع) المسلم انأقطع. (وإن لو
كسسان (إن يجسسبر) عليسسه (لسسم فيسسه أحضسسر وقسسد التسليم، مإحل
(أو إليه المسلم يتحملها ولم التسليم مإحل مإؤنأة) إلى لنقله
لم بأخذه رضي فإن (مإخوفا) للضر الطريق الموضع) أو كان

المإتناع في صحيح غرض له (وإل) يكن النقل مإؤنأة له يجب
مإخوفسسا الموضسسع نأحسسو كسسان ول مإؤنأسسة لنقلسسه يكسسن لسسم كسسأن

ولسسو مإسسر، مإسسا نأظير مإتعنت لنأه قبوله، إجإباره) على (فالصح
فأحضسسره فيسسه المسسسلم بصفة المسلم مإال رأس كون اتفق
قبوله.  وجإب

عنسسه البسسراء أو حال دين كل قبول على الدائن تتمة) يجبر(
هسسو مإسسن أحضسسره وقسسد آنأفسسا، مإر مإا نأظير له غرض ل حيث
تركسسة ل مإيسست عسسن بخلفه حي عن أجإنبي ل وارثه أو عليه

يجسسب السسدين أن وسيأتي ذمإته براءة لمصلحة يظهر فيما له
بالفوريسسة يخسسل ل لما المدين يمهل لكن فورا أداؤه بالطلب



تسسستره أو هربسسه يخسسف لسسم مإا مإثلهم مإن أخذا الشفعة في
مإلزم.  أو فبكفيل

)القرض في فصل( 
القسسراض بمعنسسى ومإصسسدرا المقسسرض بمعنسسى اسسسما يطلسسق 

مإلحقسسا جإعلسسه > التسسي36<ص:  الضابط في بالسلم ولشبهه
يسسسمى مإنهمسسا كسسل إذ مإنه نأوع هو بل بفصل له فترجإم به

(مإنسسدوب) بسسدله برد الشيء تمليك هو (القراض) الذي سلفا
مإسسن فهسسو حسسذفه لمسسستحب تضسسمينه أو هسسذا ولشسسهرة إليسسه

كخسسبر الشسسهيرة والحسساديث الكسسثيرة لليسسات الكيسسدة السسسنن
نأفسسس السسدنأيا كسسرب مإسسن كربسسة أخيسسه عن نأفس {مإن مإسلم

العبسسد عسسون في والله القيامإة يوم كرب مإن كربة عنه الله
اللسسه أقسسرض {مإسسن خسسبر أخيه} وصح عون في العبد دام مإا

خسسبر بسسه} وفسسي تصسسدق لو إحداهما أجإر مإثل له كان مإرتين
وسسسلم عليسسه الله صلى {أنأه الكثرون ضعفه مإن سنده في
درهسسم أن الجنسسة بسساب علسسى مإكتوبسسا بسسه أسسسري ليلسسة رأى

لسسه علسسل جإبريل عشر} وأن بثمانأية والقرض بعشرة الصدقة
الصسسدقة. بخلف مإحتسساج يسسد فسسي يقسسع إنأما القرض بأن ذلك

صسسدقته} وبينسست مإن خير الشيء {قرض خبر البيهقي وروى
أخسسذا بعضهم وجإزم الرشاد شرح في الحاديث هذه في مإا

صسسحيح، غيسسر الصسسدقة مإسسن أفضل بأنأه الخيرين الخبرين مإن
تقديمه فوجإب دونأهما صحيح ا بأفضليتهم المصرح الول لن
حيسسث مإسسن أنأسسه علسسى حملهمسسا يمكسسن أنأه على التعارض عند

عنسسه السسسؤال يعتسساد ل مإسسن وجإسسه صون مإن فيه لما البتداء
مإن فيها لما النأتهاء حيث مإن أنأها على الول وحمل أفضل

المقسترض يكسن لسم إن نأسدبه ومإحل أفضل المقابل رد عدم
أنأسسه آخسسذه مإسسن يظسسن أو يعلسسم لسسم وإن وجإسسب وإل مإضطرا

كسسره وإل مإكروه في أو عليهما حرم وإل مإعصية في ينفقه
لم مإضطر غير > على37<ص:  والستدانأة القتراض ويحرم

الحلسسول وعنسسد الحسسال في فورا ظاهرة جإهة مإن الوفاء يرج
أخفسسى مإسسن وعلسسى بحسساله المقرض يعلم لم مإا المؤجإل في

صسسدقة فسسي نأظيره يأتي كما القرض عند فاقته وأظهر غناه
لنحسسو يقرضسسه إنأمسسا أنأسسه المقسسترض علسسم لو ثم ومإن التطوع
هسسو كمسسا أيضا القتراض حرم ذلك بخلف باطنا وهو صلحه
ظاهر. 
القسسرض غير في وصيغة عليه ومإعقود عاقدان أربعة وأركانأه

أصسسلها فسسي القسسوي للخلف أهمهسسا لنأهسسا بهسسا وبسسدأ الحكمسسي



أو (أقرضتك مإنها مإتعددة (وصيغته) الصريحة فقال وتفاصيلها
بيسسن مإشسسترك بسسأنأه فيسسه ينظسسر وقسسد هسسذا، أو أسسسلفتك) كسسذا

سسسيما ل القسسرض مإنسسه المتبسسادر يقال أن إل والسلم القرض
بمثلسسه) أو خسسذه (أو هسسذا يخسسرج السسسلم فسسي المتعلسسق وذكسسر

مإقصسسود فسسي نأسسص فيسسه البسسدل أو المثسسل ذكسسر لن ببسسدله،
جإعلهسم فسسارق وبسه صسورة المثسل رد على وضعه إذ القرض

أنأسسه واتضسسح هنا وغيره للغزي مإا وانأدفع بيع كناية بكذا خذه
لجمسسع. خلفسسا كنايسسة ل الشسسيخين كلم ظسساهر هو كما صريح
قررتسسه مإا ويرده بيع كناية بمثله خذه أن هؤلء بعض وبحث

ل العوضسسية مإطلسسق الثمسسن مإسسن القصسسد أن مإنسسه يعلسسم مإمسسا
للكنايسسة يصسسلح فلسسم بالعكس وهنا صورة، ول حقيقية المثلية

كالبيع هنا كناية بكذا أخذه إن وغيره السبكي بحث ثم. نأعم
بدرهم أو بمثله الدرهم هذا مإلكتك في السنوي شرح وفي
نأظسسر فيه قرض أو الصرف أحكام عليه فيترتب بيع هو هل

ه ا هنسسا المثسال هسذا يسذكروا لم أنأهم ويؤيده الول والمتجه
صسسالح لنأسسه المثسسال، هسسذا خصسسوص فسسي مإحتمسسل قسساله ومإسسا

وإن مإنهمسسا كسل فسسي مإقصسودة المثليسة إذ والقسسرض للصرف
وقسسوله بمثلسسه قسسوله اسسستوى فلسسذا فيهمسسا بهسسا المسسراد اختلف
> وحينئسسذ38والقسسرض. <ص:  السسبيع كسسل فسسي واحتمل بدرهم
ه نأويا إن أنأهما يتجه فالذي مإسن تقسرر لمسا تعيسن أحسدهما ب

بسسدرهم وفسسي قرض صريح بمثله في كان وإل لهما صلحيته
ل بسسأنأه هسسذا يستشسسكل وقسسد فيهم، بالمتبادر عمل بيع صريح
بالنيسسة ويتخصسسص مإختلفيسسن بسسابين في صراحته وهو له نأظير

لضسسرورة ذلسسك بسسالتزام ويجسساب فبالمتبسسادر وإل وجإسسدت إن
بسدله) أو تسرد أن علسى مإلكتكسه (أو فتأمإله له النظر اقتضاء

حسسذف فإن بدله ورد حوائجك في اصرفه أو بدله ورد خذه
فهو وإل أقرضني سبقه إن أي فقط كخذه فكناية بدله ورد

ينسو ولسم مإلكتكسه على اقتصر أو هبة أو بيع أو قرض كناية
صسسدق البسسدل ذكسسر فسسي اختلفسسا ولسسو فكناية، وإل فهبة البدل
للنسساس حمل قسسرض أنأسسه مإضسسطر مإطعسسم صسسدق وإنأمسسا الخذ
أحوجإسسوا لسسو إذ النفسسوس إحيسساء بهسسا التي المكرمإة هذه على

بسسع في كما الدافع صدق نأيته في أو النفس لفاتت للشهاد
ل وقسسولهم قيسسل كسسذا القسسرض بنيسسة نأفسسسك على وأنأفقه هذا

ل أنأه في صريح الواهب نأواه وإن المطلقة الهبة في ثواب
صسسريحا لفظسسا هنسسا بأن ذكر مإا وبين بينه ويفرق بنيته عبرة

بالنية.  الرفع يقبل فلم مإملكا



حيسسث أنأه يعلم وبهذا به القرض نأية فقبل مإحتمل لفظا وثم
أو بسسه نأيتسسه فسسي السسدافع صسسدق كنايسسة به المأتي اللفظ كان

البدل ذكر نأفي في الخذ صدق بدل بل التمليك في صريحا
اختلفسسا هنسسا قسسالوا حاصسسله مإسسا الزركشي قواعد وفي نأيته أو

بعسسوض وهبتسسك قال الهبة وفي الخذ صدق القرض ذكر في
طلقتك أو بألف أعتقتك قال ولو المتهب، صدق مإجانأا فقال
الكسسل فسسي المالسسك لن بيمينيهمسسا، صسسدقا مإجانأسسا فقسسال بألف
عليسسه المتفقيسسن المملك اللفظ على مإلزم لفظ زيادة يدعي

قسسال لسسو أنأسسه > ومإسسر39<ص:  الذمإسسة وبراءة عدمإه والصل
الخسسر قسسول نأفسسي علسسى كسسل حلسسف وهبتنسسي بسسل فقال بعتك
المالسسك، فصسسدق المملسسك اللفسسظ أصل في اختلفا هنا لنأهما

إليسسه العيسسن عسسود في فصدق مإنه الصادر باللفظ أعرف لنأه
أو مإنسسه براءتهسسا بأصسسل عمل بسسالثمن الخر ذمإة إلزام في ل

آخسسر تفصسسيله فسسسيأتي مإثل قراض أو قرض المأخوذ أن في
أقسسر ولسسو هنسسا، بمسسا تعلق له مإا الصداق آخر ويأتي القراض
أفهمسسه كمسسا يقبسسل لسسم أقبسسض لسسم ل أو فورا وقال بالقرض

ه تحليفسه لسه نأعم وغيره الرافعي كلم يعلسم كمسا أقبضسه أنأ
بيمينه المقترض يصدق الماوردي وقال الرهن في يأتي مإما

استعمال مإن اشتهر فيما ويظهر فورا قاله إن الصباغ وابن
يجد لم لنأه كناية، إعارته تصح ل فيما أنأه هنا العارية لفظ
فسسي صسسريح لنأسسه كناية، ليس غيره وفي مإوضوعه في نأفاذا
أطلسسق بعضسسهم رأيسست ثسسم مإوضسسوعه فسسي نأفسساذا ووجإسسد بسسابه

السسذي التفصيل مإن ذكرته مإا ويرده شاعت إن هنا صراحتها
يصسسلح ل فيمسسا إل بسسه يعتسسد ل الشسسيوع قلت فإن مإنه بد ل

لن الصسسراحة، فسسي لسسه دخسسل ل هسسو بتسسسليمه قلسست للعارية
فسسي ل الشرع حملة ألسنة على الشيوع فيها دخل له الذي

هنا.  كما العوام ألسنة
فيسسه اشسسترط ثسسم ومإسسن الصسسح) كسسالبيع فسسي قبوله ويشترط(

ظسساهر هسسو كمسسا والصيغة العاقدين في السابقة البيع شروط
فقبسسل ألفسسا أقرضسستك قسسال فلو لليجاب القبول مإوافقة حتى

بسسأن الفسسرق بوضوح واعترض يصح لم بالعكس أو خمسمائة
الزيسسادة ول المسسسمى بعسسض قبول يضر فلم مإتبرع المقرض

أنأسسه القرض ووضع مإتبرعا. كيف كونأه إطلق بمنع ويرد عليه
الشسسيء تمليسسك هسسو إذ البيع فساوى مإثله برد للشيء تمليك
القسسرض وكسسون هنسسا فكسسذا الموافقسسة ثم اشترط فكما بثمنه،

فيسسه المعاوضسسة لن ذلك ينافي ل يأتي كما تبرع شائبة فيه



الصسسح مإقابسسل وهو مإعاوضة غير بأنأه والقائل المقصودة هي
أيضا. واختاره شرط غير مإنه اليجاب إن جإمع قال ثم ومإن

هنسسا جإوازهسسا السسبيع فسسي المعاطاة جإواز قياس وقال الذرعي
بسسذل المعاطسساة شسسرط لن سسسهو، بسسأنأه لسسه الغسسزي واعترض
<ص: هسسو هنسسا مإفقسسود وهسسو الذمإسسة فسسي السستزامإه أو العوض

مإما وغيره الرهن في المعاطاة خلف لجإرائهم > السهو40
دون السسبيع فسسي للمعاطسساة شسسرط ذكسسره فمسسا ذلك فيه ليس
كإطعسسام صسسيغة فيسسه يشسسترط فل الحكمسسي القرض أمإا غيره
بإعطاء غيره أمإر ومإنه لقيط على وإنأفاق عار وكسوة جإائع

أو فقير إطعام أو ظالم أو شاعر كإعطاء فيه غرض له مإا
آخسسر ويسسأتي لسسي بثوبسسك هسسذا واشسستر داري وعمر أسير فداء

ونأحسسوه ذلسسك جإميسسع فسسي بسسد ل أنأه مإنه يعلم لم مإا الضمان
مإنزلتسسه نأسسزل ومإسسا كسسدين لزمإه مإا بخلف الرجإوع شرط مإن

علسسي ادعسسى لمن أد الول ومإن فادنأي، لغيره السير كقول
بالذمإة تعلقها قبل أي زكاتي وأد ثبوته قبل أي به ادعى مإا

كسسان رجإسسع وإذا ظسساهر هسسو كمسسا الديون جإملة مإن فهي وإل
> ولسسو41كسسالقرض. <ص:  صسسورة بمثله والمعين المقدر في
قوله ل قبضه صح مإبيعا أو قرضا لك وهو ديني اقبض قال
وديعستي اقبسض أو تقاضيه مإثل أجإرة له نأعم آخره إلى وهو
ألفسسا لسي وحصسل قرضسسا وكسانأت صسح قرضا لك وتكون مإثل

ل لسسه اقترضها إن الجعل فيستحق جإعالة عشرة ولك قرضا
كبيعه.  واقتراضه العمى وقرض أقرضه إن
المسسراد لنأه التبرع) المطلق، (أهلية المقرض في و) يشترط(

فل يقرضسسه فيمسسا واختيسساره رشده تستلزم وهي أطلق حيث
وتسسدبيره السسسفيه وصسسية صسسحة زعمسسه لمسسن خلفسسا عليه يرد

تسسبرع شسسائبة فيسسه لن وذلسسك، الخفيفسسة بسسدنأه بمنفعة وتبرعه
يجسسب ولسسم تنجيسسزه يقتضسسي التسسبرع إذ تأجإيله امإتنع ثم ومإن

وكذا عليه مإحجور مإن يصح فل ربويا كان وإن فيه التقابض
مإطلقسسا ذلسسك لسسه إذ القاضسسي لغيسسر بالنسبة لضرورة إل وليه

يسسسار مإسسن بسسد ل نأعسسم السبكي فيه نأازع وإن أشغاله لكثرة
مإنهسسا سلم إن مإاله في الشبهة وعدم وأمإانأته مإنه المقترض

رأى إن مإنسسه رهسسن أخسسذ وكسسذا عليسسه والشسسهاد المسسولى مإال
الشسروط بتلك المفلس مإال إقراض أيضا وله أخذه القاضي

فشسسرطه المسسستقرض أمإسسا القسسسمة بتأخير الغرمإاء رضي إذا
السسسفيه تصسسرف صسسحة يسسأتي مإمسسا وسسسيعلم والختيسسار الرشد

(مإا إقراض) كل السكران. (ويجوز وكذا وغيره قرضا المهمل



المعيسسن فسسي السسسلم امإتناع يرد فل نأوعه في فيه) أي يسلم
وقبسسل ألفا أقرضتك قال فلو الذمإة في كالذي قرضه وجإواز

الفصسسل > قسرب42<ص:  إن جإساز ألفسسا أعطسساه ثسم وتفرقسا
مإسسن كف قرض السبكي. ويجوز فيه نأازع وإن فل وإل عرفا
بهسسا للجهسسل أثر ول مإثلها ويرد بعد قدرها ليتبين دراهم نأحو

العقد.  حالة
اعتمده مإا وهو المغشوش النقد إقراض حل الضابط وقضية

بسسه المعامإلسسة تجوز مإثلي لنأه للرويانأي، خلفا مإتأخرون جإمع
لضسيقه الربسا غيسر فسي لكن غشه قدر جإهل وإن الذمإة في
بمسا هنسا مإسا وغيره السبكي فتقييد البيع في بسطه مإر كما

أزيسسد أو أحسسسن نأسسوعه مإسسن رد ولو مإردود، غشه قدر عرف
الربسسا فسسي السسسابقة للمماثلسسة نأظسسر ول جإسساز وإل قوله وجإب

إحسسسان ومإزيسسد إرفسساق لنأسسه القسسرض في والمسامإحة لضيقه
كمسسا والقبض المماثلة فتجب استبدال كان النوع اختلف فإن
قسسرض مإنع القاضي عن هنا الروضة وفي الستبدال في مإر

الجإسسارة فسسي كأصسسلها وفيهسسا فيهسسا السسسلم لمإتنسساع المنفعسسة
بحمسسل كلمإهمسسا مإسسن أخسذا وغيسسره السسسنوي وجإمسسع جإوازهمسا

الذمإسسة في مإنفعة على والحل مإعين مإحل مإنفعة على المنع
السلم.  أوائل مإر كما العقار غير مإنفعة وهي

> ولو43الظهر) <ص:  في للمقترض تحل التي الجارية إل(
لنأسسه فيها، السلم جإاز وإن له قرضها يجوز فل مإشتهاة غير
للسسوطء الجسسواري إعسسارة مإعنى في فتصير ويردها يطؤها قد

نأقل ومإا المدينة أهل إجإماع عن مإالك نأقله كما مإمتنع وهو
فسسي وليسسس عليسسه مإكسسذوب بسسأنأه رد جإسسوازه مإسسن عطسساء عن

شسساذ بسسأنأه الجسسواب فسسالوجإه أجإلء أئمسسة عنه نأقله فقد مإحله
مإع للولد هبتها جإواز ينافيه ول الجإماع به يخرق أن كاد بل

ولن الجسسانأبين مإسسن القسسرض لجسسواز فيهسسا الرجإسسوع جإسسواز
الهبة بخلف العارة فأشبه البدل في ولو الرجإوع، مإوضوعه

مإصاهرة أو رضاع أو بنسب عليه مإحرمإة بتحل وخرج فيهما
لتعلسسق زوجإة أخت نأحو ل ووثنية مإجوسية ونأحو مإلعنة وكذا
مإطلقسسة مإثلهسسا أن لجمسسع خلفسسا ويتجسسه باختياره مإانأعها زوال
وقسسوعه يسسستبعد ل السسذي بالتحليسسل مإانأعهسسا زوال لقسسرب ثلثا
وقرنأاء ورتقاء المجوسية نأحو إسلم بخلف عرفا قرب على

وهسسو التمتسسع خسسوف المحسسذور لن مإمسسسوح، لنحسسو ومإقرضسسة
الغسسالب علسسى جإسسرى فقسسد السسوطء بخسسوف عسسبر ومإسسن مإوجإود
حرمإسست وطئهسسا إن لنأه لبعضه، إقراضها حل الذرعي وبحث



وهسسو المحسسذور لن بعيد، وهو مإحذور فل وإل المقرض على
ل آخسسر أمإر المقرض على وتحريمها مإوجإود ردها ثم وطؤها

ول بعيد اتضاحه لن جإائز لخنثى وقرضها نأفيا ول إثباتا يفيد
أقسسرب مإالكهسسا ظهسسور لن تحسسل، السستي الملتقطة تملك يجوز
ذكرتسسه مإسسا ووجإهه فيهما المنقول هو الخنثى. هذا اتضاح مإن

القسسرض، بطلن بسسان ذكرا اتضح فإن ذلك عكس لمن خلفا
الخنسسثى وقسسرض المإسسر نأفس في بما العقود في العبرة لن

دام مإسسا وطئسسه لتعسسذر يحل قيل > للرجإل44<ص:  المشكل
فيه. السلم لمإتناع سهو بأنأه ورد خنثى

فسسي إقراضسسه يجسسوز (ل نأسسوعه فسسي فيسسه) أي يسسسلم ل ومإسسا(
يتعسسسر أو يتعسسذر وجإسسوده يعسسز أو ينضسسبط ل مإا لن الصح)،

يجسسوز نأعسسم صورة مإثله رد المتقوم في الواجإب إذ مإثله رد
والمسسسامإحة للحاجإة حامإضا خميرا ولو والعجين، الخبز قرض
الجمسسع اشتراطه وفهم عددا أو الكافي في وزنأا. قال ويرده
له لن النصف على يزد لم دار مإن شائع وجإزء بعيد بينهما
حسسامإض لبسسن خميسسرة وهسسي الوجإه على الروبة ل مإثل حينئذ
وعلسسم المقصسسودة حموضتها لختلف ليروب اللبن على تلقى

أي، القسسدر مإعلسسوم يكسسون أن بسسد ل القرض أن الضابط مإن
ليسسرد وذلسسك السسدراهم كسسف نأحو في مإر مإا يرد لئل مإآل ولو

صورته. أو مإثله
أقرضسسني قسسال ولسسو وعكسسسه، مإوزونأسسا المكيل إقراض ويجوز
يسسده تحسست لسسه كسسانأت فإن فلن مإن خذها فقال مإثل عشرة

كما قرضها تحديد مإن بد فل قبضها في وكيل فهو وإل جإاز
ولسسو المثلي)، في (المثلي استبدال ل حيث (ويرد) وجإوبا مإر

المتقسسوم) (وفسسي حقسسه إلسسى أقرب لنأه السلطان أبطله نأقدا
الصسسوري) لخسسبر (المثسسل يسسرد الغصسسب فسسي ضسسابطهما ويسسأتي
وهسسو أي بكسسرا استسسسلف وسلم عليه الله صلى {أنأه مإسلم
السسسنة فسسي دخسسل مإسسا وهسسو أي رباعيسسا ورد البسسل مإن الثني

اعتبسسار لزم قضاء} ومإسسن أحسنكم خياركم إن وقال السابعة
بهسسا تزيسسد السستي المعسسانأي مإسسن فيسسه مإا اعتبار الصوري المثل
شسسيء عليسسه يفسسوت ل حسستى كلها تلك يجمع مإا فيرد القيمة

. بيمينه فيها المقترض ويصدق
أثر ول هبة أنأه الفراح في المعتاد النقوط في يتجه والذي

مإثل خسسذه يقسسل لسسم مإسسا > لضسسطرابه45<ص:  فيسسه للعسسرف
هسسذا وعلى وارثه أو هو ذلك نأية في ويصدق القرض وينوي
لما بعضهم رأيت ثم حكما أي قرض أنأه جإمع إطلق يحمل



الول ويحمسسل قسسال هبسسة أنأه البلقيني وقول هؤلء قول نأقل
قسسال يعتسسد لم مإا على والثانأي به الرجإوع اعتيد إذا مإا على

تعيسسن اختلفه علم وحيث ه ا والبلد الناس بأحوال لختلفه
يتعيسسن بمسسا الخلف هسسذا تقييسسد اللقطة قبيل ويأتي ذكرته مإا

علسسى أنأفسسق أخ فسسي أفسستى أنأسسه لبعضهم ووقع عليه الوقوف
عليه الرجإوع أراد ثم ساكت وهو سنين وعياله الشريد أخيه
وفيه النقوط مإسألة في بالرجإوع القول مإن أخذا يرجإع بأنأه
اطسسراد ثسسم الرجإسسوع مإأخسسذ فلن أول أمإا له وجإه ل بل نأظر

اطرادهسسا عسسن فضسسل مإسألتنا في عادة ول عندهم به العادة
يفيسسد بمسسا مإسسسائل فسسي جإزمإسسوا الئمسسة فلن ثانأيا وأمإا بذلك،
صسسح إذنأسسه بل كسسدينه غيره عن واجإبا أدى مإنها الرجإوع عدم

واجإبة الخ مإمون على والنفقة خلف بل عليه له رجإوع ول
مإصسسرح أنأهسسا يتسسبين وبهسسذا دينسسه كأداء عنه أداؤها فكان عليه

هسسذا عسسن غفلسسة مإسسر بمسسا فيهسسا الفتسساء وأن كلمإهسسم في بها
إذا لنأسسه بسسالولى بهسسا رجإسسوع ل فهي واجإبة غير أنأها وبفرض

صرحوا قلت فإن أولى يلزم لم فما لزم مإا بأداء يرجإع لم
الحسساكم بإذن أنأفق لكونأه إمإا تلك قلت بالرجإوع مإسائل في
وإمإسسا ونأحوها الجمال هزب في كما للضرورة الشهاد مإع أو

مإطلقتسسه علسسى أنأفسسق إذا كمسسا لسسه لزم النأفسساق أن لظنسسه
ثسسم الملعنسسة حمسسل نأفسسى أو حمسسل ل أن فبسسان الحامإسسل
تسسبرع. فل الوجإسسوب لظنهسسا عليسسه أنأفقته بما فترجإع استلحقه

بمسسا الخسسذ عليسسه رجإع لسبب رجإع ثم زكاة حيوانأا عجل ولو
مإلكسه، أنأسه لظنسسه الوجإسوب بظسسن لنأفساقه الوجإه على أنأفقه

ابسسن عسسن نأقسسل ثسسم بسسه يصسسرحوا لم الزركشي قول وعجيب
فسسي يقسسال وكسسذا الرجإسسوع عسسدم يقتضسسي مإا هذه في الستاذ
السسستاذ كسسابن تسسوقفه وعجيسسب مإالكهسسا جإسساء ثم تملكها لقطة

اشسستراه مإسسبيع فسسي وجإسسوب لظسسن أثسسر ل أيضا. نأعم هذه في
(القيمسة) يسوم (وقيسل) يسرد عليسه أنأفسق بمسا يرجإع فل فاسدا
مإسسر مإسسا جإميسسع في فيه المسلم كأداء المقرض وأداء القبض

ظفسسر) (لسسو (و) لكسسن  ومإحل > وزمإنسسا46<ص:  صسسفة فيسسه
القسسراض مإحسسل غيسسر (فسسي بسسالمقترض (بسسه) أي المقسسرض

يتحملهسسا (مإؤنأسسة) ولسسم الظفسسر مإحسسل إلسسى مإحلسسه وللنقل) مإسسن
لجسسواز المطالبسسة القسسراض) يسسوم بلسسد بقيمسسة (طالبه المقرض

القسسسراض بلسسسد قيمسسسة اسسسستوت بالمثسسسل ل عنسسسه العتيسسساض
الصسسباغ لبسسن خلفسسا الشسسيخان قسساله كمسسا ل أم والمطالبسسة

لن القراض ببلد اجإتمعا فلو للفيصولة وهي للضرر وجإماعة



فيطسسالبه المقسسرض تحملها أو مإؤنأة له تكن لم إذا أمإا يترادا
ه يعسسر السذي النقسد نأعم به بتفساوت قيمتسه تفساوتت أو نأقل

قيمتسسه تفاوتت أو وقوله المإام قاله مإؤنأة لنقله كالذي البلد
الصباغ. ابن عن مإر مإا على يأتي إنأما

صسسحيح رد (بشرط اقترن إن غيره أو نأقد يجوز) قرض ول(
جإيسسد رد أو المقسسرض القسسدر (زيادة) علسسى أو) رد مإكسر عن
للمقسسرض مإنفعسسة جإر شرط كل مإن ذلك غير أو رديء عن

فعسسل فسسإن آخسسر بسسدين رهنسسه أو آخسسر ببلد > كرده47<ص: 
ربسسا} وجإسسبر فهسسو مإنفعسسة جإسسر قسسرض {كسسل لخبر العقد فسد

القسسرض ومإنسسه الصسسحابة مإسسن جإمسسع عسسن مإعناه مإجيء ضعفه
القسسرض لجإسسل قيمتسسه مإسسن بأكثر مإثل أي مإلكه يستأجإر لمن
كسسره وإل إجإماعسسا حسسرام حينئسسذ هسسو إذ شسسرطا ذلك وقع إن

السبكي.  قاله العلماء مإن كثير عند وحرم عندنأا
زائسسدا (هكسسذا) أي مإسساله مإسسن لنفسسسه اقسسترض وقسسد رد)، ولو(

ولسسم ذلسسك نأسسدب ثسسم فحسن) ومإسسن شرط (بل صفة أو قدرا
كل وكذا الربوي في ولو هديته كقبول الخذ للمقرض يكره
قضسساء} ولسسو أحسنكم {خياركم إن وفيه السابق للخبر مإدين
وجإهين أحد على إقراضه كره الزيادة برد المستقرض عرف
تبعا الزائد مإلك كلمإهم وظاهر ذلك قصد إن ترجإيحه ويتجه

فيمتنسسع مإقبوضسسة هبسسة فهسسو وحينئذ لبعضهم خلفا مإتجه وهو
. عجيل ابن به أفتى كما فيه الرجإوع

آخسسر يقرضسسه) شسسيئا أن أو صسسحيح عسسن مإكسسسرا شسسرط ولو(
وعسسد لنأسسه بسسه، الوفسساء يجسسب ولسسم الشرط) فيهمسسا لغا (غيره
مإنفعسسة جإسسر فيسسه ليسسس العقسسد) إذ يفسسسد ل أنأه (الصح تبرع

صسسحيح عسسن مإكسسسر كشسسرط فهسسو أجإل شرط (ولو للمقرض
لسسه > أو48<ص:  غسسرض) صسسحيح للمقسسرض يكسسن لسسم إن

كالربا فيه التفاضل امإتناع لجإل فيلغو مإليء غير والمقترض
ول للمقترض المنفعة بجر الرفاق في زاد لنأه العقد ويصح

مإعسسسرا كسسان لمسسا المقسسترض لن الخيرة، في له لجرها أثر
داعسسي بقسسوة الرهسسن وفسسارق فغلسسب أقسسوى إليسسه الجسسر كسسان

فلسسم للمقسسترض المنفعسسة جإسسر وضسعه وبأن سنة فإنأه القرض
وعسسد لنأه ونأحوه، بالتأجإيل الوفاء ويسن له باشتراطها يفسد

مإمسسا فيسسه مإسسا علسسى والنسسذر بالوصية ل الحال يتأجإل ول خير
حلوله.  مإع به المطالبة تتأخر فبأحدهما بابه في يأتي

مإليسسء نأهسسب) والمقسسترض (كزمإسسن غسسرض كان) للمقرض وإن(
الصح) (في العقد مإكسر) فيفسد عن (صحيح (فكشرط) رد



رهن (شرط المقرض (وله) أي للمقرض مإنفعة جإر فيه لن
وحسسده بسسه وإقسسرار السسبيع في مإر مإا على قياسا وكفيل) عينا

اختسسل إذا فلسسه تسسوثقه مإجسسرد لنأسسه عليسسه، وإشسسهاد حاكم عند
الحيسساء لن شسسرط، بل الرجإسسوع له كان وإن الفسخ الشرط

. مإنه يمنعانأه والمروءة
ظسساهر هسسو كمسسا المسسبيع في بالقبض) السابق القرض ويملك(

بالتصسسرف) قول (وفي وكالهبة فيه التصرف عليه لمإتنع وإل
مإسسا فيه الرجإوع له لن المقرض، لحق رعاية للملك المزيل

فائسدة وتظهسر بسالقبض مإلكسه حصسول يتسبين فبالتصرف بقي
علسسى فيصسسح البسسراء فسسي وكسسذا ونأحوهسسا النفقسسة في الخلف

العيسسن لبقاء الثانأي ل لذمإته بدله انأتقل له بملكه لنأه الول
> (ولسسه) بنسساء49<ص:  مإنها البراء يصح فلم المقرض بملك
مإلسسك باقيسسا) فسسي دام مإسسا عينسسه فسسي (الرجإسسوع الول علسسى

الصسسح) (فسسي لزم حسسق بسسه يتعلق لم (بحاله) بأن المقترض
أكسسثر قيسساس هسسو كمسسا عسساد ثسسم مإلكه عن زال أو دبره وإن

أولسسى فعينسسه فسسواته عنسسد بسسدله طلسسب لسسه لن نأظسسائره،
وجإنايته وكتابته رهنه بحاله وخرج قهرا عليه رده وللمقترض

رجإسسع أجإسسره لسسو نأعسسم حينئسسذ فيه يرجإع فل برقبته تعلقت إذا
ا فيه أو فبسدونأها وإل بهسا أخسذه اتصسلت إن ثسم زاد لسو كم

قلسست فسسإن سسسليما مإثلسسه أو أرشسسه مإع أخذه شاء فإن نأقص
بعيسسب نأقصسست وقسسد مإالكها، ظهر ثم تملكت لقطة في يأتي

أجإيسسب الرش مإسسع ردهسسا والملتقسسط بسسدلها المالسسك فطلسسب
بسسل عليسسه يشسسكل ل قلت هنا مإا على يشكل وهذا الملتقط

خلف علسسى تخييسسره فناسسسب مإحسسسن المقسسرض بسسأن يفسسرق
عليسسه قهسسر التملسسك فسسإن ثسسم المالسسك بخلف التيسسة القاعسسدة
يسسرده النسساقص فسسي أنأسسه الضمان في الصل على به فأجإري

فسسي ويصسسدق أولسسى فهذا مإنه المغصوب في حتى أرشه مإع
>50<ص:  بعضهم به أفتى مإا على النقص بهذا قبضه أنأه

الصسسل أن يعارضسسه لكسسن ذمإتسسه بسسراءة أصسسل راعسسى وكسسأنأه
زمإسسن بسسأقرب تقسسديره حسسادثا كسسل فسسي الصسسل وأن السلمإة
صسسرحوا رأيتهسسم ثم العام الول على فليقدمإا خاصان وهذان

فكسسذبه هكسسذا غصسسبته وقسسال نأاقصا المغصوب رد غاصب في
وهسسذا الزيسسادة مإسسن براءته الصل لن الغاصب، صدق المالك
فسسإن مإؤجإرا فيه رجإع وإذا أولى بل الول ترجإيح في صريح

بسسدله أخسسذ شسساء وإن لسسه أجإرة ول المدة لنأقضاء صبر شاء
أنأسسه بسسذره وحب عليه وبنى اقترضه جإذع في بعضهم وأفتى



بفلسسس المقسسترض علسسى حجسسر إن بدله. نأعسسم فيتعين كالهالك
التفليس. آخر اشتراه فيما يأتي مإا فيه يأتي
 

الرهن كتاب
ومإنه الحبس أو الراهنة الحالة ومإنه الثبوت لغة هو     

يقضسسى حسستى بسسدينه مإرهونأسسة المسسؤمإن {نأفسسس الصحيح الخبر
السسبرزخ فسسي ولسسو الكريم مإقامإها عن مإحبوسة دينه} أي عنه
المنقول لكن قولن، وفاء يخلف لم مإا أو بالدين عصى إن

ل، وأن وفاء يخلف أن بين فرق ل أنأه أصحابنا جإمهور عن
فسسي والكلم المسساوردي به تفرد رأي هو إنأما والتفصيل قيل
وشسرعا أجإمعيسن عليهسسم وسسلمإه اللسه صسلوات النأبيساء غيسر
وفسسائه. تعسسذر عنسسد مإنها يستوفى بدين وثيقة مإال عين جإعل

مإقبوضسسة} أي > {فرهسسان51<ص:  آيسسة الجإمسساع قبل وأصله
عنسسد درعسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى ورهنه واقبضوا فارهنوا

تكلسسف أو مإنسسة نأسسوع مإسسن ليسسسلم وآثره اليهودي الشحم أبي
ثلثيسسن علسسى مإنه الرهن أخذ عدم أو بإبرائه أصحابه مإياسير

ولسسم مإسسات أنأسسه عليه. والصسسحيح مإتفق لهله شعير مإن صاعا
بهسا وبسدأ وصسيغة بسه ومإرهسسون ومإرهسون عاقد وأركانأه يفكه

وقبسسول) أو بإيجسساب (إل يصسسح) الرهسسن (ل فقسسال لهميتهسسا
عقسسد لنأسسه السسبيع فسسي السسسابقة بشروطهما وإيجاب استيجاب

مإسسن ويؤخسسذ المعاطسساة، خلف هنسسا جإرى ثم ومإن مإثله مإالي
السسبيع في مإر مإا نأظير هنا الوكيل خطاب مإن بد ل أنأه هذا

تتعلسسق السسبيع أحكسسام بأن والفرق مإوكلك، رهنت صحة وبحث
قسسال ولسسو تحكسسم بسسل نأظسسر فيسسه الرهسسن أحكام دون بالوكيل
هذا بعتك أو قبلت فقال علي بحقك وثيقة هذا إليك دفعت

كسسان ورهنسست اشسستريت فقال به دارك ترهنني أن على بكذا
المرتهسسن كتقسسدم مإقتضسساه > فيسسه52<ص:  شرط رهنا. (فإن

(مإصلحة فيه (أو) شرط الغرمإاء تزاحم عند المرهون به) أي
(أو) آنأفسسا مإسسر مإسسا نأظيسسر وحده به كالشهاد) بالمرهون للعقد
كسسذا إل المرهسسون يأكل ل فيه) كأن غرض ل (مإا فيه شرط
يضسسر مإسسا شرط الخير. (وإن الشرط ولغا العقد) كالبيع (صح

بسسأكثر إل أو المحسسل عند يباع ل كأن الراهن المرتهن) وينفع
لمقصسسوده (والرهسسن) لمنافسساته (بطل) الشرط المثل ثمن مإن

مإنفعتسسه) كشسسرط الراهسسن وضسسر (المرتهن نأفع) الشرط (وإن
الرهسسن) يبطسسل وكسسذا الشسسرط بطسسل (للمرتهن تقييد غير مإن

فهو تبرعا وكونأه العقد قضية تغير مإن فيه الظهر) لما (في



مإسسن آنأفسسا مإسسر لمسسا إليسسه نأظسسر ل القسسرض آخسسر مإر مإا نأظير
مإشسسروطا الرهن وكان مإثل بسنة قيدها لو أمإا بينهما الفرق

أن شسسرط فيصحان. (ولسسو وإجإارة بيع بين جإمع فهو بيع في
الشسسرط) فساد فالظهر (مإرهونأة ونأتاج زوائده) كثمرة تحدثا
فسسسد) الشسسرط مإسستى (أنأسسه (و) الظهسسر بها الجهل مإع لعدمإها
مإر. لما بفساده الرهن عقد العقد) أي (فسد

بيسسن لنأسسه الشسسرطية الجملسسة لهسسذه حاجإسسة ل يقال تنبيه) قد(
فسسساد قال فلو الصورة هذه قبل فيما والعقد الشرط حكم

الصسسورة فسسي العقسسد أن إيهسسام مإسسن لسسسلم والعقسسد الشسسرط
صسسحيحة غير الملزمإة هذه أن حكمه. على يبين لم السابقة

مإسسر > كمسسا53<ص:  العقسسد يفسسسد ول الشرط يفسد قد إذ
شسسروط قبسسل ذكسسره السسذي بسسأن ويجسساب فيسسه غسسرض ل فيما

ليسسس فسسسد ضسسمير أن تعيسسن ولسسذا كليسسة قاعسسدة وهنا مإعينة
مإخالفسسا كونأه بقيد لكن العم للشرط بل قبله الشرط لعين

فتأمإله.  العقد لمقتضى
مإطلسسق (وكسسونأه الختيسسار والمرتهسسن العاقسسد) الراهسسن وشسسرط(

مإطلسسق السسولي ولكسسون كسسالبيع مإسسالي عقسسد التصسسرف) لنأسسه
أهسسل مإسسن وليسسس المصسسلحة بشرط مإوليه مإال في التصرف

فيسسه للتسسبرع أهل كسسونأه هنسسا بمطلقسسه المسسراد كان فيه التبرع
أقسسسامإه السسولي) بسسسائر يرهسسن (فل بقوله عليه تفريعه بدليل

مإسسن يحبسسسه والمجنسسون) لنأسسه (والصبي كالسفيه (مإال) مإوليه
أو مإمسسونأه لحاجإسسة اقسسترض لسسو كمسسا لضسسرورة إل عسسوض غير

الكاسد مإتاعه نأفاق أو له دين حلول أو غلتها مإرتقبا ضياعه
نأسيئة بمائة مإائتين يساوي مإا يشتري كأن ظاهرة غبطة أو

سسسلم إن المرهسسون لن لسسه مإائسسة يسسساوي مإسسا بهسسا ويرهسسن
إل البسائع امإتنسع فلسو يجسبره مإسا السبيع فسي كان وإل فواضح

وفسسي لجمسسع خلفسسا الشسسراء تسسرك المائة على يزيد مإا برهن
أمإسسن زمإسسن إيداعه يجوز أمإين عند إل يرهن ل الصورة هذه

فسسي لن للسفيه لهما) أو يرتهن (ول إليه الخوف يمتد ل أو
القاضي إل يقرض ول مإقبوض بحال إل يبيع ل الختيار حال
أو مإسساله أقسسرض إذا لضسسرورة) كمسسا > (إل54<ص:  مإسسر كما

الخسسوف يمتد ل عنده والمرهون كنهب، لضرورة مإؤجإل باعه
آخسسر بسسسبب مإسسؤجإل كسسان أو دينه استيفاء عليه تعذر أو إليه

غيسسره أو كسسان عقارا مإاله يبيع ظاهرة) بأن غبطة (أو كإرثا
- علسسى بسسالثمن. والمكسساتب الرتهسسان فيلزمإسسه بغبطسسة مإسسؤجإل
أعطسسي إن المسسأذون ومإثلسسه ذكسسر فيمسسا - كسسالولي فيه تناقض



عينسسا) يصسسح (كسسونأه المرهون الرهن) أي ربح. (وشرط أو مإال
الصسسح) (فسسي للمإسسام خلفا السلم بصفة مإوصوفة ولو بيعها

فشسسيئا شسسيئا تتلسسف لنأهسسا المنفعة رهن يصح > فل55<ص: 
وثسسوق ل قبضسسه قبل لنأه عليه هو مإمن ولو الدين رهن ول
المرهسسون علسسى الجناية نأحو بدل دينا. نأعم يبق لم وبعده به

الراهسسن على فيمتنع رهن بأنأه الجانأي ذمإة في عليه مإحكوم
السسدين تعلسسق دين أو مإنفعة وله مإدينا مإات ومإن مإنه البراء

وقسسف رهسسن ول رهسسن تعلسسق ومإنفعتسسه دينسسه ومإنهسسا بسستركته
ولد.  وأم ومإكاتب

بقبسسض وقبضسسه وغيسسره الشسسريك المشسساع) مإسسن رهسسن ويصسسح(
يحتسساج ول المسسبيع قبسسض فسسي مإسسر السسذي السسوجإه على الجميع

المرتهن ورضي يأذن لم فإن المنقول في إل الشريك لذن
عسسدل الحاكم أقام وإل القبض في عنه ونأاب جإاز بيده كونأه
مإعيسسن بيسست مإن نأصيبه رهن صحة فعلم لهما يده في يكون
فلسسو بيعسسه يجسسوز كمسسا شسسريكه إذن بل مإشسستركة دار مإسسن

إفرازا لكونأها أو بها المرتهن برضا صحيحة قسمة اقتسماها
لشسسريكه المرهسسون > فخسسرج56<ص:  يراهسسا حاكم لحكم أو

تعييسسن غيسسر مإسسن أي بسسدله لسسه حصسسل لنأسسه رهنا قيمته لزمإه
لعدم رهنا يجعلوه ولم القيمة غرم في إليه نأظروا ثم فمن

ولسسو ولسسدها) القسسن (دون (الم) القنسسة رهسسن تعيينسسه. (و) يصسسح
(وعنسسد تفريسسق فل فيهمسسا الملسسك (وعكسسسه) لبقسساء صسسغيرا

إذا (يباعان) مإعسسا المرهون ثمن مإن الدين توفية الحاجإة) إلى
بيع لتعذر التفريق فيه يحرم سن في والولد الراهن مإلكهما
بمسسا المرتهسسن يقسسدم ثسسم الثمن) عليهما (ويوزع حينئذ أحدهما

بقسوله التوزيسسع ذلسك كيفيسة ذكسسر ثسم مإنهمسا المرهسون يخص
المرهونأسسة هسسي كانأت الم) إذا (تقوم الشأن أنأه) أي (والصح

لسسزوم الولسسد وجإسسود قسسارن إذا فيمسسا كونأها اعتبار (وحدها) مإع
سسساوت فسسإذا كسسذلك رهنسست لنأهسسا له حاضنة ولد ذات الرهن
وخمسسسين مإائسسة سسساويا الولد) فإذا (مإع (ثم) تقوم مإائة حينئذ

الثمسسن فيسسوزع المجمسسوع ثلسسث وهسسي الولسسد قيمة فالخمسون
لسسه تعليسسق ول ثلثسساه للمرتهسسن فيكسسون النسسسبة بهسسذه عليهمسسا
الحكسسم انأعكسسس دونأهسسا مإرهونأسسا الولسسد كان فإن الخر بالثلث
قيمتهسسا) فالزائسسد مإعهسسا (ثسسم مإكفسسول مإحضسسونأا وحسسده فيقسسوم
مإسسر.  وفائسسدة كمسسا التفريسسق حرمإسسة في بها ألحق مإن وكالم

إذا فيما تظهر حال بكل الدين قضاء وجإوب مإع التوزيع هذا
الغرمإاء.  تزاحم



في صريحا البيع في كبيعهما) السابق والمرتد الجانأي ورهن(
لسم جإسسان رهسن فيصسح الثسسانأي فسي ضسسمنا الخيار وفي الول
طريسسق كقسساطع > مإطلقسسا57<ص:  ومإرتد مإال برقبته يتعلق

برهنسسه يكسسن لسسم الجسسانأي رهسسن صسسححنا وإذا قتلسسه تحتم وإن
ومإسسسرع هسسذين بين ويفرق الجناية مإحل لبقاء لفدائه مإختارا
المؤجإسسل بيسسن ثسسم فرقوا حيث تجفيفه يمكن ل الذي الفساد
الفسسساد إلسسى السراع هو الذي ثم المانأع بأن هنا ل والحال
احتمسسال فسسأثر وقسسع لسسو تسسداركه يمكن ول العقد حال مإوجإود
يأتي مإا على والجإل الحلول رعاية تأثيره مإن ويلزم وجإوده

تداركه يسهل بل ويمكن فمنتظر القتل وهو هنا المانأع وأمإا
صسسحة تسسرد ول وجإسسوده لحتمسسال ينظسسر لم العفو أو بالسلم

أن إلسسى نأظسسرا قتلسسه تحتسسم مإع ومإؤجإل بحال المحارب رهن
مإسسسرع بخلف يوجإسسد ل وقسسد القاتسسل باختيسسار مإتعلسسق مإسسانأعه
حسسال السسدين كسان وإن المدبر) باطسسل المذكور. (ورهن الفساد

(و) رهسسن فجسسأة السسسيد بمسسوت لحظسسة كسسل عتقسسه لحتمسسال
لسسم السسدين) يعنسسي حلسسول سسسبقها يمكسسن بصفة عتقه (المعلق

احتمسسل أو مإعهسسا أو بعدها حلوله علم بأن قبلها حلوله يعلم
(باطسسل ومإعها بعدها أو قبلها حلوله احتمل أو فقط المإران

قبسسل المحتمسل بعتقسسه الرهسن غسسرض المسسذهب) لفسسوات علسى
لسسم مإسسا جإزمإسسا بطسسل الحلسسول قبل وجإودها تيقن ولو الحلول
وأفهسم الضسرر لسزوال الصسور جإميسع فسي قبلها بيعه يشترط

كان إذا وكذا قبلها الحلول علم إذا الثانأي رهن صحة المتن
الثانأي في مإنه آكد فيه العتق بأن المدبر وفارق حال الدين

جإواز في اختلفهم بدليل بصفة عتق تعليق التدبير كان وإن
بصفة.  عتقه المعلق دون المدبر بيع

كرطسسب) تجفيفسسه أمإكسسن فسسإن فسسساده يسسسرع مإسسا رهن ولو(
أمإهمسسا علسسى ولو وزبيب > ثمر58<ص:  مإنهما يجيء وعنب

تفصسسيل علسسى القطسسع يشسسرط لسسم وإن الصلح بدو قبل ولو
تقسدير بسأن بيعسه هسذا وفسارق وغيرهسا الروضة في ذلك في

الماليسسة وهو البيع سبب يبطل حينئذ وقوعها الغالب الجائحة
مإطلقسسا، الرهسسن صسسح وكلحسسم السسدين وهسسو الرهن سبب دون
بمؤجإسسل رهسسن إن ثسسم مإحذور ل إذ التجفيف يشرط لم وإن

قبلسسه أو مإعسسه أو بعسسده يحسسل كسسان بسسأن فساده قبل يحل ل
فسسساده خسسوف عنسسد التجفيف (فعل) ذلك البيع يسع ل بزمإن

أجإسسبر امإتنسسع فإن للرهن حفظا عليه ومإؤنأته المالك فعله أي
وجإفف مإنه جإزءا الحاكم باع مإنه شيء أخذ تعذر فإن عليه



وإل أمإكسسن إن الراهسسن بسسإذن إل المرتهسسن يتسسوله ول بثمنسسه
البيع يسع بزمإن فساده قبل يحل كان إذا أمإا الحاكم، راجإع
أو حسسال بسسدين رهنسسه (فسسإن تجفيفسسه (وإل) يمكسسن يبسساع فسسإنأه

(أو) العسسادة علسسى بيعسسه يسع فساده) بزمإن قبل يحل مإؤجإل
الصسورة هسذه (شسرط) فسي لكسن مإعسه أو فسساده بعسد يحل

قسساله بطسسل وإل الن ل الفسسساد على إشرافه عند (بيعه) أي
أحظ الن وبيعه قطعا مإبيع بأنأه واعترضا كالسبكي الذرعي

بيسع فسسي الصسسل بسسأن يجسساب وقسسد إشسرافه عنسد ثمنسسه لقلسة
إل تتحقسسق ل وهسسي لضسسرورة إل المنع المحل قبل المرهون

قضسسية السنوي قال رهنا) مإكانأه الثمن (وجإعل الشراف عند
ه. ويسسرد ا نأظسسر وفيه الجعل هذا اشتراط مإن بد ل أنأه هذا
انأفكسساك بيعه شرط مإن يتوهم لئل المرتهن مإصالح مإن بأنأه

فسسي (صسسح) الرهسسن التسسوهم هذا لرد > فوجإب59<ص:  رهنه
فسسي للشسسرط الحاجإة شدة مإع المحذور لنأتفاء الثلثا الصور

المرهسسون بيسسع فسسي الذن أن يسسأتي مإسسا فسسارق وبسسه الخيسسرة،
تلسسك فسسي (ويبسساع) المرهسسون يصسسح ل رهنا ثمنه جإعل بشرط
امإتنسساع نأحسسو عنسسد للحسساكم المرتهسسن يرفعسسه أي وجإوبا الثلثا
أخسسره فسسإن للوثيقسسة فساده) حفظا خوف (عند ليبيعه الراهن

غيسسر (رهنسسا) مإسسن الخيرة ثمنه) في (ويكون ضمنه فسد حتى
الولييسسن فسسي رهنسسا ثمنسسه ويجعسسل بالشسسرط عمل عقد إنأشاء
يصسسح) (لسسم الفساد بيعه) قبل مإنع شرط (فإن العقد بإنأشاء
أطلسسق) فلسسم (وإن التوثسسق لمقصسسود الشسسرط لمنافسساة الرهسسن
الظهسسر) لتعسسذر (فسسي (فسسسد) الرهسسن عسسدمإه ول بيعسسا يشسسرط
والبيع قبله، لفساده المحل عند المرهون مإن الحق استيفاء

عنسسد ويبسساع يصسسح والثسسانأي الرهسسن مإقتضسسيات مإسسن ليس قبله
يقصسسد ل المالسسك أن الظسساهر لن الفسسساد، علسسى الشسسراف

ثسسم ومإن الكثرين عن الصغير الشرح في ونأقله مإاله إتلف
يفسسسد) المرهسسون هسسل يعلم لم (وإن وغيره السنوي اعتمده

الظهسسر) إذ (فسسي المطلسسق صسسح) الرهسسن (الجإسسل (قبل) حلول
نأظيرتهسسا هسسذه وفسسارقت الحلسسول قبسسل فسسساده عسسدم الصسسل

الحلسسول سسسبقها يحتمسسل بصسسفة عتقسسه المعلسسق فسسي السسسابقة
للعتق.  الشارع بتشوف عنه وتأخرها

عرضسسه مإسسا فطسسرأ فسسساده يسسسرع (مإسسال رهسسن) بمؤجإسسل وإن(
(لم تجفيفها تعذر وإن ابتلت)، (كحنطة الحلول للفساد) قبل

قبضسسه، قبسسل ذلك طرأ > وإن60بحال) <ص:  الرهن ينفسخ
فيهمسسا فيبسساع البتسسداء في يغتفر ل مإا الدوام في يغتفر لنأه



وقبسسض امإتنسسع إن الراهسسن علسسى قهسسرا تجفيفسسه تعسسذر عنسسد
.للوثيقة حفظا مإكانأه رهنا ثمنه ويجعل المرهون

العاريسسة كسسانأت وإن ليرهنه) إجإماعسسا، شيئا يستعير أن ويجوز(
فسسإنأه ففعل ديني على عبدك ارهن لغيره قال لو كما ضمنا

ل الرهسسن بعسسد العاريسسة عقسسد (وهسسو) أي ورهنه قبضه لو كما
عاريسسة) أي قسسول (فسسي العبارات بعض يوهمه لما خلفا قبله
بسسه لينتفسسع بسسإذنأه قبضسسه لنأسسه بيسسع، وإن حكمهسسا، علسسى بسساق

لن الشسسيء)، ذلسسك رقبسسة فسسي ديسسن ضسسمان أنأسسه (والظهسسر
فهسسو السسدين فسسي ببيعها العين بإهلك يحصل إنأما هنا النأتفاع

فيسسه تصسسح ل فيمسسا هنسسا صسسح ثسسم ومإسسن العارية لوضع مإناف
كما وبعين بدين يكون والضمان كالذمإم العيان ولن كالنقد

مإسسن شسسيء يتعلسسق ل أنأسسه رقبتسسه في قوله وأفهم فيه، يأتي
ذكسسر (فيشسسترط ضسسمان أنأسسه ثبسست وإذا المعيسسر بذمإسسة السسدين
وتكسيره وصحته وتأجإيله وصفته) كحلوله وقدره الدين جإنس

عبسسدي ارهسسن لسسه قال لو الجواهر في الضمان. نأعم في كما
مإسسا ه. ويؤيسسده ا قيمتسسه مإسسن بسسأكثر يرهنه أن صح شئت بما

شسسئت بمسسا بسسه صحة: انأتفع > مإن61<ص:  العارية في يأتي
(وكسسذا السسدين مإعرفسسة مإسسن بد ل بأنأه فيه التنظير يندفع وبه

الصسسح) لختلف (في مإتعددا أو واحدا عنده) وكونأه المرهون
لسه يعيسسن بسسأن ولسسو ذلسك مإن شيئا خالف فإن بذلك الغرض

أو بعضسسهم بحثسسه مإسسا على عكسه أو وكيله مإن فيرهن زيدا
لسسو كمسسا بطسسل كمسساله بعد مإنه فيرهن مإحجور ولي له يعين
مإن ليرهنه استعاره لو وكما نأقص إن ل فزاد قدرا له عين
يسسد) الراهسسن في تلف (فلو عكسه أو اثنين مإن فرهنه واحد

فل (المرتهسسن يسسد فسسي أو اتفاقسسا الن مإسسستعير لنأسسه ضسسمن،
ذمإسسة عسسن الحق يسقط ولم أمإين المرتهن إذ ضمان) عليهما

قسساله مإسسا علسسى بالتسسسليم ضمن فاسدا رهن إن نأعم الراهن
وهسسو مإسسستعير ولنأسسه فيه له يأذن لم المالك لن واحد، غير

ويلزم يوجإد ولم صحيح رهن جإهة عن يقبضه دام مإا ضامإن
ضسسامإنه يسسد علسسى يسسده لسسترتب المرتهسسن تضسسمين ضسسمانأه مإن

مإسسستعارة.  وأفسستى وكونأهسسا الفسسساد يعلسسم لم إن عليه ويرجإع
وهسسو الخصسسوص بطسسل إذا بسسأنأه مإحتجسسا ضسسمانأه بعدم بعضهم
تحسست بوضسسعها المالك إذن وهو العموم يبطل ل هنا التوثقة

بسسألف برهسسن وكيسسل فسسي البلقيني الجلل وبإفتاء المرتهن يد
عيسسن فسسي يتعد لم لنأه ضمانأه، بعدم وخمسمائة بألف رهنه

بسسأن بالفسسساد جإاهل آجإره فاسدا شيء مإستأجإر وفي الرهن



يضسسمن لسسم فسسإذا الول ضسسمان فسسي وتسسردد يضسسمن ل الثانأي
يسسده تحسست بوضسسعه صسسريحا يسسأذن لسسم المالسسك أن مإع الثانأي

وضسسعه فسسي أذن المالسسك لن أولسسى، مإسسسألتنا فسسي فالمرتهن
بعقسسد إل يسسده تحسست وضعه في أذن لم بأنأه ويرد يده تحت

مإسسا وأن تقسسرر كما المرتهن ضمان فالوجإه يوجإد ولم صحيح
(بعسسد للمالسسك) فيسسه رجإسسوع (ول واضسسح نأظر فيه الجلل قاله

الرهسسن هسسذا فائسسدة لغسست المرتهسسن) وإل > قبسسض62<ص: 
حال كان أو الدين حل (فإن لزومإه لعدم قبضه قبل بخلفه
لسسم إن مإلكسسه. (ويبسساع يفسسدي قسسد لنأسسه للسسبيع)، المالسسك ورجإع

أو المالسسك أو الراهسسن جإهسسة (السسدين) مإسسن أولسسه يقسسض) بضسسم
ولسو المالسك يسأذن لم وإن الحاكم، يبيعه أي كمتبرع غيرهما

الصسسيل أيسسسر وإن الذمإسسة، ضسسامإن يطالب كما الراهن أيسر
لنأسسه به)، بيع (بما الراهن المالك) على (يرجإع بيعه (ثم) بعد

أو القيمسسة عسسن بسسه بيسسع مإسسا زاد غيسسره السسدين مإسسن يقض لم
فيسسه يمكسسن ل الحسساكم بيع إذ به يتغابن بما لكن عنها نأقص
ذلك.  مإن أقل

بغيسسر جإزمإسسا بيعسسه يصسسح مإرهسسون لنا فقال شارح تنبيه) ألغز(
ففعسسل بشسسروطه ليرهنسسه شسسيئا استعار وصورته المرتهن إذن
وهسسذا المرتهسسن إذن بغيسسر المعيسسر مإسسن المسسستعير اشتراه ثم

مإسسن مإقسسابله وبيسسن بينسسه تردد للبلقيني احتمال به جإزم الذي
إن قيسسل بمسسا يبسسالوا ولسسم جإمسسع هسسذا ورجإسسح الصسسحة عسسدم

ل شراءه لن الوجإه، أنأه الحق لكن بالول صرح الجرجإانأي
لمراجإعسسة يحتسساج كسسان لنأسسه حقسسه، يؤكسسد بسسل المرتهسسن يضسسر

ولسسو ذلسسك ارتفسسع الراهسسن وبشسسراء ذلسسك عسساقه وربمسسا المعير
مإسات أو فسأفلس الراهسن اسستعاده ثسم برهسن شسافعي حكم

كسسان إن نأفسسذ بهسسا الغرمإسساء بيسسن قسسسمته يرى مإخالف فحكم
بعسد مإسات أو أفلسس حيسن الراهسن بقبض بطلنأه مإذهبه مإن

م طسرأت قضسية هذه لن صحته، الشسافعي حكسم يتناولهسا ل
إن يتجسسه وإنأمسسا زرعسسة أبو ذكره ل أو الصحة على لتفاقهما

ذلسسك، فيتنسساول بمسسوجإبه حكسسم إذا أمإسسا بالصسسحة شافعي حكم
والتابعة.  الموجإودة الثار فيعم مإضاف مإفرد لنأه

شرط( الرهن ولزوم به المرهون شروط فصل) في(     
زكسساة دينسسا) ولسسو > (كونأه63<ص:  الرهن به) ليصح المرهون

بسسبيع اسسستيفائه لمإكسسان الذمإسسة إجإسسارة فسسي كالعمل مإنفعة أو
اسسستيفائه لتعسسذر العيسسن إجإارة ل ثمنه مإن وتحصيله المرهون



وصفته قدره مإعلومإا مإعينا المرهون بيع وإن العين، غير مإن
وقد الرهن يصح لم الدينين بأحد رهن أو أحدهما جإهله فلو

دينسسا ظسسن ولسسو ينسسافيه البهسسام لن التعييسسن، عن العلم يغني
صسسحة ظسسن أو والداء الرهسسن لغا عدمإه فبان أدى أو فرهن
صسسح المإسسر نأفسسس فسسي ديسسن وثسسم فرهسسن فاسد رهن شرط
هسسذا رهنتسسك يصسسح ول خيران ابن قال حينئذ مإقتضيه لوجإود

نأظسر وفيسسه الضسمان بخلف عشسسرة إلى درهم مإن علي بما
والبهسسام الجهسسل هنسسا المسسؤثر إذ الزركشسسي أقره وإن ظاهر،
بتسسسعة لقسسوله شسسرعا مإرادفسسة العبسسارة هذه إذ مإنتفيان وهما
(ثابتا) أي بمعناه هو مإا فكذا نأزاع بل صحيح وهذا علي مإما

التسسسمية مإسسن يلسسزم ل إذ الدين لفظ يغني ول حال مإوجإودا
(لزمإسسا) مإعسسدومإا المعسسدوم يسسسم لسسم > وإل64<ص:  الوجإود

فاللزوم الكتابة دين دون الخيار بعد المبيع كثمن نأفسه في
ل فحينئسسذ يوجإسسد لسسم وإن نأفسسسه، في للدين صفات ومإقابله

كسسدين اسسستقرار مإعسسه وجإد وسواء واللزوم الثبوت بين تلزم
قبسسل وأجإسسرة يقبسسض لسسم مإسسبيع كثمسسن ل أم وإتلف قسسرض

(بسسسالعين) المضسسسمونأة يصسسسح) الرهسسسن (فل المنفعسسسة اسسسستيفاء
(المغصسسسسوبة و الفاسسسسسد السسسسبيع أو بالسسسسسوم كالمسسسسأخوذة

الشسسرعية كالمإانأة فورا رده يجب مإا بها والمستعارة) وألحق
ولسسستحالة المداينة في الرهن ذكر تعالى لنأه الصح)، (في

لغسسرض مإخسسالف وذلك المرهون ثمن مإن العين تلك استيفاء
لحصول لترد ضامإنها صح وإنأما الحاجإة عند البيع مإن الرهن

ثمسسن مإسسن حصسسولها بخلف عليسسه هسسو لقسسادر بردهسسا المقصود
المإانأسسة أمإسسا غايسسة إلى ل حبسه فيدوم مإتعذر فإنأه المرهون
مإسسن اعتيسسد مإسسا بطلن علسسم وبه جإزمإا بها يصح فل كالوديعة

المسساوردي صسسرح وبسسه مإوقسسوف كتسساب مإستعير مإن رهن أخذ
مإسسردود بسسه والعمسسل ذلك الواقف شرط بلزوم القفال وإفتاء

بل تلفسست لسسو مإضسسمونأة غيسسر وهي سيما ل بالعين رهن بأنأه
كذلك. وقسسال يكون ل وهو المستحقين أحد الراهن وبأن تعد

أو فباطسسل الشسسرعي الرهسسن عنسسى > إن65<ص:  السسسبكي
جإهسسل وإن صسسح، تسسذكرة المرهسسون يكسسون أن وأراد اللغسسوي

يجسسوز فل الشسسرعي علسسى حمل الشرط بطلن احتمل مإراده
لفسسساد أو للشسسرط لمخالفته بغيره ول لتعذره برهن إخراجإه

لن صحيح، هذا وشرط مإطلقا يخرج ل قال فكأنأه الستثناء
وهسسو اللغوي على حمل صحته واحتمل ضياعه مإظنة خروجإه
مإسسا الزركشي واعترض ه ا أمإكن مإا للكلم تصحيحا القرب



يحكسسم وكيسسف اللغسسة تتبسسع ل الشسسرعية الحكسسام بسسأن رجإحسسه
عنسسه وأجإيسسب لهسسا فائسسدة فل شرعا حبسه امإتناع مإع بالصحة

بسسه بالنأتفسساع يسسرض لم لنأه ذلك مإع بشرطه عمل إنأما بأنأه
ل حتى به وتذكره إعادته على تبعثه وثيقة الخذ بإعطاء إل

كما رده في يتباطأ قد ذلك مإع لنأه ثقة، كانأت وإن ينساه،
عليسسه يشسسق لنأسسه طلبسسه علسسى النسساظر وتبعسسث مإشسساهد هسسو

بيعسسه أمإكسسن لو ثمنه بلوغها فالشرط بهذا قلنا مإراعاتها. وإذا
حينئذ.  إل ذلك على يبعث ل إذ بحث مإا على

وجإسسوبه سسسبب وجإد سواء بثابت (بما) ليس الرهن ول) يصح(
(سيقرضسسه) أو مإسسا علسسى كرهنه ل أم الغد في زوجإته كنفقة

كالشهادة.  عليه تقدم فل حق وثيقة لنأه سيشتريه،
السسدين ثبسسوت علسسى الرهسسن شسسقي أحسسد تقسسدم يغتفسسر و) قد(

وارتهنسست لسسدراهم هسسذه أقرضسستك قال (لو كما التوثق لحاجإة
ورهنسست اقترضسست (فقسسال كذا صفته الذي أو عبدك) هذا بها
صسفته مإسا (الثوب) أو هذا وارتهنت) بثمنه بكذا بعتكه قال أو

شسسرط الصسسح) لجسسواز فسسي صسسح ورهنت اشتريت (فقال كذا
ل قسسد إذ آكسسد فيه التوثق لن أولى فمزجإه ذلك في الرهن

بسسدينار هسسذا وبعتك بكذا كاتبتك بطلن وفارق بالشروط يفي
جإسساز ولهسسذا والقسسرض السسبيع مإصسسالح مإسسن الرهن بأن فقبلهما
السبيع بخلف عقسد فسسي عقسد شرط امإتناع مإع فيهما شرطه

وانأعقسساد الثمسسن وجإوب البيع في ويقدر القاضي والكتابة. قال
السسبيع فسسي للملتمسسس بسسالبيع الملسسك يقسسدر كمسسا عقبسسه الرهن

هنسسا لذلك يحتاج ل أنأه يتجه > والذي66ه. <ص:  ا الضمني
بسسد ل فإنأه ذاك بخلف تقرر كما للحاجإة فيه التقدم لغتفار

أحسسد وقسسوع الشسسرط أن المتسسن صسسنيع مإن واستفيد فيه مإنه
إذا فيصسسح بعسسدهما والخر البيع نأحو شقي بين الرهن شقي

ول(وارتهنت.  بعت فقال هذا به ورهنت بكذا هذا بعني قال
ل لنأه ثابتا، كان وإن للزوم، آيل ول لزم بغير يصح) الرهن

يصح فل إسقاطه مإن المدين يتمكن بدين التوثق في فائدة
شسسرع وإن الفسسراغ)، قبسسل الجعالسسة يجعسسل ول الكتابة (بنجوم

بعد يجوز (وقيل حينئذ للزومإه الفراغ بعد بخلفه العمل في
مإسسدة فسسي كسسالثمن اللسسزوم إلسسى فيسسه المإسسر الشسسروع) لنأتهسساء

مإنسسه المقصسسود لن اللزوم، البيع في الصل بأن ويرد الخيار
فسسسخها العمسسل تمسسام قبل لهما إذ الجعالة كذلك ول الدوام

أجإسسرة وحسسده بفسسسخه الجاعسسل لسسزم وإن الجعل، به فيسقط
يئسسول لنأسسه الخيسسار)، مإسسدة فسسي (بالثمن ويجوز) الرهن(المثل. 



إن ومإحلسسه تقسسرر كمسسا وضعه في الصل أنأه مإع اللزوم إلى
ول مإسسر كمسسا وحده للمشتري الخيار لكون الثمن البائع مإلك
(بالدين) الواحد و) يجوز(الخيار.  انأقضاء بعد إل المرهون يباع

السسسنوي واعسسترض جإنسسسهما اختلسسف وإن رهسسن)، بعسسد (رهن
جإسسائز، هسسو برهسسن السسدين تعلسسق بتقدير إذ يصح ل بما تركيبه

(ول للمصدر مإعمول كان وإن تقديمه، جإائز وهو ظرف لنأه
> (عنسسده67<ص:  ثسسان المرهسسون) مإفعسسول يرهنسسه أن يجسسوز
وإن الجديسسد)، (فسسي ل أو الول لجنسسس آخسسر) مإوافسسق بسسدين
زيادة فهو فارغ شغل ذاك بأن قبله مإا وفارق الدينين وفى
لسسو نأعسسم مإنهسسا نأقسسص فهسسو مإشسسغول شسسغل وهذا التوثقة في

الحسساكم أو الراهن بإذن عليه أنأفق أو مإرهونأا المرتهن فدى
النفقسسة أو بالفداء مإرهونأا ليكون عجزه أو الراهن غيبة لنحو
الرهن.  حفظ مإصلحة فيه لنأه صح أيضا

(بقبضسسه) أو (إل) بإقباضسسه الراهن جإهة مإن يلزم) الرهن ول(
إن فيسسه لسسه إذنأسسه مإسسع السسبيع فسسي مإرر مإا نأظير المرتهن أي

مإقبوضسسة} ولنأسه {فرهسسان تعسسالى لقسسوله غيسسره المقبسسض كان
يصسسح وإنأمسسا عليسسه يجسسبر لسسم ثسسم ومإسسن كالقرض إرفاق عقد

فل الرهسسن عقسسده) أي يصسسح (مإمسسن والقبسساض والذن القبض
أهليتهم لنأتفاء ومإكره ومإحجور ومإجنون صبي نأحو مإن يصح

قبسسل عليسسه أغمسسي أو > جإسسن68<ص:  راهسسن وكيسسل مإن ول
أقبضسسه أو الراهسسن لسسه أذن مإرتهسسن مإسسن ول وكيلسسه إقبسساض

فسسإنأه المسسأذون غيسسر عليسسه وأورد قبضسسه، قبسسل ذلك له فطرأ
وكسسذا الرهسسن عقسسده صسسحة عدم مإع القبض في وكالته تصح

الرهسسن قبسسض فسسي لسسه أذن ثسسم دينه على وليه ارتهن سفيه
ول قسسوله مإسسن يعلسسم كمسسا بسسالمفهوم الول ذكسسر بسسأنأه ويجاب

بحضسسرة كسسونأه تعيسسن فيسسه ذكسسره مإسسا سسسلم إن عبده. والثانأي
ل وقسسد يسسرد فل الحقيقسسة فسسي القسسابض فهسسو وحينئسسذ السسولي
بيع في شرط لو كما يرد فل لعارض لكن قبض وإن يلزم،

البيع.  بفسخ الرهن فسخ حينئذ فله المجلس في وأقبضه
يسسستنيب) ل (لكسسن كالعقسسد الطرفين النيابة) مإن فيه وتجري(

كعكسسسه القبسساض وكيله) فسسي ول (راهنا القبض في المرتهن
الراهسسن كسسان لسسو ثسسم ومإسسن والمقبسسض القسسابض اتحاد لمإتناع

عقسسد أو القبسض فسسي المرتهسسن فوكله فقط الرهن في وكيل
فسسي السسولي المرتهسسن وكسسل ثسسم المسسولى فرشسسد الراهن ولي

المقتضسسي الرشسسد لن أي حينئسسذ اتحسساد ل إذ جإسساز القبسسض
وأم مإأذونأسسا عبده) ولو (ول راهنا الن تسميته أبطل لنأعزاله



(وجإسسه) التجسسارة فسسي المسسأذون) لسسه (وفي كيده يده لن ولد،
جإهسة مإسن بساللزوم ويسرد كالمكساتب والتصسرف باليد لنأفراده

مإكسساتبه) كتابسسة (ويستنيب المأذون بخلف المكاتب في السيد
وقعسست ومإبعضسسا كسسالجإنبي والتصسسرف باليد لستقلله صحيحة

. نأوبته في النأابة
غاصسسب) أو عنسسد مإغصسسوبا أو مإسسودع عنسسد وديعسسة رهسسن ولسسو(

لسسه ارتهن أو فرعه مإن أصل رهن أو مإستعير عند مإستعيرا
قبضسسه) مإسسن إمإكسسان زمإن يمض لم (مإا الرهن يلزم) هذا (لم

لن البيع، في مإر مإا نأظير التخلية أو النقل مإع الذن وقت
إليسسه ذهسسابه يشترط ول القبض كابتداء اليد > دوام69<ص: 

غيسسر (والظهسسر) فسسي رده فسسي جإمسسع أطسسال وإن قسساله، كمسسا
لراهسسن إذنأه) أي (اشتراط فقط بالقصد فيه العبرة إذ الولي
يقسسع ولسسم الرهسسن جإهة غير عن كانأت اليد لن قبضه)، (في

وتسسوكيله إجإسسارته ارتهانأه) ونأحسسو يبرئه (ول عنه للقبض تعرض
رده قبسسل ضسسمانأه عسسن وإبرائسسه إياهسسا وتزوجإسسه عليه وقراضه
لن كالعارية، يد ضمان كل مإن الغصب) ونأحوه (عن لمالكه

فيسسه تعسسدى لسسو ثسسم ومإن الضمان ينافي ل توثق الرهن نأحو
يرتفع.  لم المرتهن

عن المالك فأبرأه فيها تعدى لو أنأه الوديعة في تنبيه) يأتي(
فسسي مإتأصسسلة ونأحسسوه الغاصسسب يسسد بسسأن ويفسسرق برئ ضمانأها
طسارئ الضسمان الوديع ويد القول بمجرد يرتفع فلم الضمان

سسسبب بسسأدنأى إليهسسا فسسردت المإانأسسة فسسي مإتأصسسلة فهسسي عليها
ه فسي لسك أذنأست أو عليسه اليسداع) كاسستأمإنتك (ويبرئه حفظ

لو ثم ومإن الضمان فينافيه ائتمان مإحض لنأه الصح)، (في
>70<ص:  اليسسداع عقسسد ارتفسسع الوديعسسة فسسي الوديسسع تعسسدى

. للتزيين النقد إعارة في يتصور والعارية القراض واجإتماع
يزيسسل بتصسسرف القبسسض قبسسل الرهسسن عسسن الرجإسسوع ويحصسسل(

لئل البسساء (وبرهسسن) أعسساد وبيسسع وإعتسساق) مإقبوضسسة كهبة الملك
غيسسر ل بسسه الغير حق (مإقبوض) لتعلق المزيل مإن أنأه يتوهم

الوصية، عن الرجإوع في استويا وإنأما المعتمد على مإقبوض
(وكتابسسة) الرهسسن بخلف فضسسعفت حسسال فيهسسا قبسسول ل لنأسسه

ذلسك الظهسر) لمنافسساة فسي (وتسدبيره (وكسذا) فاسسدة صحيحة
(وبإحبالهسسا) لمإتنسساع عنسسه الرجإسسوع جإسساز وإن الرهسسن، لمقصسسود

تعلسسق ل (والتزويسسج) إذ اسسستخدام لنأه الوطء) فقط، (ل بيعها
ولسسو. (المزوجإسسة رهسسن ابتسسداء جإسساز ثسسم ومإسسن العقد بمورد له

جإسن) أو أو القبسسض (قبسسل المرتهسن أو العاقسسد) الراهسن مإسات



ولم خرس أو فلس أو سفه حجر عليه طرأ أو عليه أغمي
العبد) <ص: أبق أو العصير تخمر (أو مإفهمة إشارة له تبق
(فسسي يبطل) الرهن (لم الكل في القبض قبل جإنى > أو71

أن بجسسامإع الخيسسار زمإن في فكالبيع الخيرين غير الصح) أمإا
مإسسورثه مإقسسام السسوارثا المسسوت فسسي فيقوم اللزوم كل مإصير

نأحسسو أمإسسر فسسي ينظسسر مإسسن غيسسره وفي والقباض القبض في
فيسسه فيعمسسل المسسذكور والخسسرس عليسسه والمغمسسى المجنسسون

علسسى بسسه يتقسسدم ل المرتهسسن أن البلقينسسي وبحسسث بالمصسسلحة
السسوارثا فإقبسساض بسسالموت بالتركسسة تعلسسق حقهسسم لن الغرمإاء

المسسوت قبسسل التعلسسق لسبق مإردود مإنه مإمنوع وهو تخصيص
يغتفسسر فلنأسسه كالجنايسسة فيهما وأمإا تخصيص فل العقد بجريان

وبعود خل بالنأقلب فعاد البتداء في يغتفر ل مإا الدوام في
<ص: التخمسسر حسسال القبض ويمتنع عليه المجني وعفو البق

مإسساليته لن رهنسسا، يعسسد لسسم مإسسات مإرهون جإلد دبغ > ولو72
ل قسسد لظسسل شسسمس مإن نأقله ونأحو الخل، بخلف بالمعالجة

مإنسسه ينفسسذ ول عليه يحرم المقبض) أي للراهن وليس. (يخلله
الملسسك) كسسالبيع (يزيسسل إذنأسسه بغيسسر المرتهسسن غيسسر (تصرف) مإع

لسسه نأعسسم القبسسض مإسسع بالرهن نأفسه على حجر لنأه والوقف،
. قالوه كذا واليا كان إذا ردة لنحو وكذا ودفعا قودا قتله

النظسسر أبطل بأنأه ويوجإه لها تأثير ل هنا المالكية أن وظاهر
لسسذلك ينظسسر ولسسم بسسالرهن فيسسه نأفسسسه علسسى بحجسسره إليهسسا

إعتساقه) فسي (لكسن الدمإي لحق احتياطا القود لنحو بالنسبة
أو تبرعا نأفسه عن برقبته الجناية تعلقت جإانأيا مإالك وإعتاق

الرافعسسي كلم اقتضسساه كما ينفذ) ويجوز أظهرها (أقول غيره
البسساب هسسذا فسسي جإسسزم لكنسسه الم فسسي عليه ونأص النذر في

الموسسسر) بالقيمسسة (مإسسن القفسسال عسسن القاضي وحكاه بحرمإته
والسسدين العتسساق حالة قيمته مإن المإرين وبأقل المؤجإل في
بسسسراية تشسسبيها المعسسسر دون البلقينسسي قاله كما الحال في

التوثق حق بقاء مإع مإآل أو حال العتق لقوة الشريك إعتاق
إذا الحسسال وفي مإطلقا المؤجإل > في73<ص:  القيمة بغرم
قيمتسسه) وجإوبسسا (ويغسسرم قسسوله يحمسسل وعليسسه القل هي كانأت
وقسست لنأسسه عتقسسه)، (يسسوم قيمتسسه وتعتسسبر المرتهن لحق جإبرا

(رهنسسا) مإكسسانأه الحال الدين بها يقض لم حيث وتصير التلف
ذمإسسة فسسي برهنيتهسسا حكسسم ثسسم ومإسسن مإقسسامإه لقيامإهسسا عقد بل

تبعسسه ومإسسن السسسبكي قسساله الجسسانأي ذمإة في كالرش المعتق
أي السسديون كسسسائر الغسسرم جإهسسة عسسن دفعهسسا قصسسد ويشترط



اليسسداع قصدت قال فلو فيه بما الضمان آخر يأتي مإا على
عتقسسه أمإسسا بسسه أيسر فيما نأفذ ببعضه أيسر ولو بيمينه صدق

وعتقسسه هبسسة أو بيسسع لنأسسه فيمتنسسع، المرتهسسن غيسسر كفسسارة عن
ولسسو أيضسسا > لسسذلك74<ص:  باطسسل المرتهسسن غير عن تبرعا
فل خليفته لنأه صح عنه الموسر وارثه فأعتقه الراهن مإات
وارثسسه فسسأعتق مإدينا مإات بأن الشرعي الرهن في وكذا يرد
إن للمرهسسون سرى باقيه أعتق ثم قنه بعض رهن ولو عنه

غيسسر هسسذا عسسن بالعتسساق احسسترز إنأسسه قيسسل فما فل وإل أيسر
ينفذه) لعسسساره لم (فإن للخلف بالنسبة يراد أن إل صحيح

ألغى الصح) لنأه في ينفذ (لم غيره أو بأداء (فانأفك) الرهن
ثسسم السسدين فسسي بيسسع إن نأعسسم لضسسعفه يعد فلم مإانأعه لوجإود
فسسي بيسسع إذا لنأسسه عليسسه، يسسرد ل وقسسد جإزمإسسا يعتق لم مإلكه
الراهسسن علقه) أي (ولو انأفك الرهن إن حينئذ يقال ل الدين
فكالعتسساق) فينفسذ رهسن وهسسو فوجإسسدت (بصفة المرهون عتق
وجإسسود مإسسع التعليسسق لن تقسسرر مإسسا فيسسه ويسسأتي الموسسسر مإسسن

يسسؤثر فل اليميسسن تنحسسل بسسل المعسسسر مإن ل كالتنجيز الصفة
(نأفسسذ) مإعه أو الفك (بعده) أي (أو) وجإدت الفك بعد وجإودها

حسسق بسسه يبطسسل ل الصسسحيح) إذ (علسسى مإعسر مإن ولو العتق
(ول فيسسه ضسسرر ل بمجرده لنأه التعليق، بحالة عبرة ول أحد

" (لغيسسره) أي الملسسك يزيسسل " تصسسرف علسسى رهنسسه) عطسسف
التزويسسج) (ول أيضسسا لسسه امإتنسساعه ومإسسر له لمزاحمته المرتهن

لنأه قبله، مإما علم كما المرتهن لغير لكن المإة وكذا للعبد
السسدين كسسان إن الجإسسارة (ول الرجإعة تجوز قيمته. نأعم ينقص

الرغبسسة تقلل لنأها مإدتها، انأقضاء قبل قبلها) أي يحل أو حال
بسسإذنأه أو المرتهسسن مإسسن إل كسسسابقيها أصسسلها مإن فتبطل فيه
يحسسل مإسسا بخلف فيسسه مإسسر لمسسا الصفقة تفريق فيها يأتي ول
لسسم إن > فيجسسوز75<ص:  احتمال ولو مإعه أو انأقضائها بعد

بعسسد لمسسا تفريغسسه مإسسدة تمتسسد ولسسم المرهون قيمة بها تنقص
المرتهن يرضى أن إل ثقة مإن وكانأت أجإرة له زمإنا الحلول

صبرا الراهن مإوت لنحو بقائها مإع حلوله اتفق إن ثم بغيره
(ول الحقيسسن بيسسن جإمعسسا رجإسسح وجإهيسسن أحسسد علسسى لنأقضسسائها
وذلسسك لسسوطء جإسسر إن السسستخدام أو به الستمتاع الوطء) أو

غيرهسسا فسسي للبسساب وحسسسما حبلهسسا يمكسسن فيمن الحبل خوف
خلف السسستمتاع وفسسي فيهسسا الذرعسسي نأقل وإن صغيرة، ولو
يطأهسسا لسسم لسسو الزنأسسا خسساف لسسو أنأه بحث نأعم واعتمده، ذلك

جإاز. 



حسسر) نأسسسيب، (فالولسسد فأحبلهسسا لها المالك وطئ) راهنها فإن(
فسسي عليسسه نأعسسم مإهسسر ول حسسد فل مإلكسسه في به علقت لنأها

أو يحسسل لسسم وإن السسدين، مإسسن يقضسسيه البكسسارة أرش البكسسر
. رهنا يجعله

سسسيد ومإثلسسه للمرهونأسسة الراهسسن السسستيلد) مإسسن نأفسسوذ وفسسي(
فقسسط الموسسسر مإسسن نأفسسوذه العتسساق) أظهرهسسا (أقوال الجانأية
كسسانأت وإن أي الحبسسال وقسست السسسابق لقيسسدها قيمتها وتصير

نأنفسسذه) لعسسساره لسسم (فسسإن مإكانأهسسا هنسسا مإسسر مإسسا نأظيسسر أقل،
الصسسح) وفسسارق (فسسي (نأفسسذ) السسستيلد بيسسع بل (فانأفك) الرهن

أصسسله مإسسن لغسسا رد فإذا حال للعتق مإقتض قول بأنأه العتاق
لحسسق هسسو إنأمسسا أثسسره نأفسسوذ وتعذر رده يمكن ل فعل واليلد

عسسادت ثم الدين في ببيعها انأفك إذا أمإا نأفذ زال فإذا الغير
كسسذا قطعا وقيل الظهر على لكن الستيلد فينفذ مإلكه إلى
قسسال ثسم بالمسسذهب الولسى فسي وعسسبرا وأصسلها الروضسة في

المتسسن وعبارة خلفها في أي كالولى > هذه76<ص:  وقيل
وبعبارتهمسسا ذلسسك مإن شيئا توافق ل الخلف حكاية حيث مإن

لو فيما شرحه في قوله في الزركشي غلط يعلم المذكورة
يقتضسسيه مإسسا علسسى أصسسحهما طريقسسان فيسسه السسبيع بعسسد مإلكهسسا

قسسال بأسسسطر ذلك قبل أنأه على النفوذ بعدم القطع كلمإهما
الحبسسال حالسسة لعسسساره نأنفذه (فلو) لم الصح على ينفذ إنأه

قيمتهسسا) وقسست (غسسرم أيسسسر (بالولدة) ثسسم نأقصت (ومإاتت) أو
رهسسن إنأشسساء غيسسر مإن (رهنا) مإكانأها يكون الرش أو الحبال
الصسسح) لتسسسببه (فسسي نأقصسسها أرش أو قيمتهسسا غسسرم وإنأمسسا
بغسسرم، مإتعلسسق فسسالظرف حسسق بل بالستيلد نأقصها أو لهلكها

بهسسا لمزنأسسي قيمسسة ول عليه اعتراض فل برهنا ل الصل لنأه
أمإسسة بخلف بسساليلد مإاتتسسا بشسسبهة مإوطسسوءة لحسسرة ديسسة ول

به.  مإاتت بشبهة مإوطوءة
المرهسسسون ينقصسسسه) أي ل انأتفسسساع (كسسسل الراهسسسن ولسسسه) أي(

إل إذن بل قصر وإن به، السفر لمإتناع البلد (كالركوب) في
خفيف > ولبس77(والسكنى) <ص:  جإدب أو كنهب لضرورة

مإرهونأسسا} وصسسح كان إذا بنفقته يركب {الظهر الصحيح للخبر
والغراس) لنقصسسهما البناء ومإركوب} (ل مإحلوب {الرهن خبر

عند واقلع افعل وقال مإؤجإل الدين كان إذا إل الرض قيمة
تنقسسص لسسم إن ومإحلسسه جإمسسع عليسسه وجإرى عليه نأص الحلول
مإسسا نأظيسسر أجإسسرة لسسه زمإنسسا أي مإدته طالت ول بالقلع الرض

كمسسا أيضسسا قلسسع بسسه تعسسدى لو لنأه مإشكل، هو ذلك ومإع مإر



وحكسسم يشسسفي ل بما الذرعي عنه وأجإاب وعد أنأه مإع يأتي
هنسسا أعادهمسسا لكسسن مإسسر مإما قبلهما كالذي عرف وإن هذين،
قبسسل) حلسسول يقلسسع (لسسم فعسسل) ذلسسك (فإن قوله عليهما ليبني

مإسسن السسدين أداء إمإكسسان مإسسع الن قلعسسه ضرر (الجإل) لتحقق
(يقلسسع) الحلسسول (وبعسسده) أي بسسه الرض قيمسسة وفسساء أو غيره
بسسه) أي وزادت (بالدين قيمتها الرض) أي تف لم (إن وجإوبا
فيها مإا مإع بيعها في إذن ول الراهن على يحجر ولم القلع
أو به الرض وفت إذا أمإا فارغة بأرض المرتهن حق لتعلق

ذكر فيما الراهن أذن أو بفلس عليه حجر أو بالقلع تزد لم
فيهسسا مإسسا مإسسع قيمتهسسا مإسسن أكثر بيضاء الرض قيمة تكن ولم
النقسسص ويحسب عليهما الثمن ويوزع مإعها يباع بل يقلع فل

عليه. 
المرهسسون مإسسن الراهسسن يريسسده النأتفسساع) السسذي أمإكسسن إن ثم(

(لم المرتهن بيد وهو عملها يمكن كحرفة استرداد) له (بغير
إل بسسسه النأتفسسساع (وإل) يمكسسسن إليسسسه ضسسسرورة ل يسسسسترد) إذ
بيسسد عملهسسا يمكسسن حرفسسة لسسه كسسان وإن كالخدمإة، بالسترداد

مإنسسه المالسسك أراده لمسسا بالنسسسبة (فيسترد) للضرورة المرتهن
اعتيسسد السسذي السسوقت أي كالليسسل للمرتهسسن فراغسسه وقت ويرد

لكسسونأه وطؤهسسا مإنسسه أمإن أمإة إليه ترد وإنأما مإنه فيه الراحة
عليسسسه (ويشسسسهد) المرتهسسسن خلسسسوة وعنسسسده ثقسسسة أو مإحرمإسسسا

مإسسرة كسسل مإعسسه ليحلف واحدا أو شاهدين للنأتفاع بالسترداد
عسسدالته > اشسستهرت78<ص:  وإن اتهمسسه)، (إن عليسسه قهسسرا
يلزمإسسه فل عسسدالته ثبتت بأن المتهم غير بخلف الوجإه على

إليسسه، يسسسلم ل فسسإنأه بالخيانأسسة المشسسهور وبخلف أصل إشهاد
إن كما الوجإه على رده المرتهن) وأن بإذن (وله أشهد وإن

مإنعنسساه) (مإسسا عقسسد بأنأهسسا الوكالة وفارق بالرد ترتد ل الباحة
بمسسا الرهسسن ويبطسسل لحقسسه المنسسع لن والنأتفاع التصرف مإن

بدين مإنه صحته وقضيته لغيره كالرهن نأحوه أو الملك يزيل
وإل فسسسخا جإعله إن واضسسح وهسسو الول فسسسخ لتضسسمنه آخر
مإسسر كمسسا أحكسسامإه مإسسن إذ بقائه مإع الول للعقد لمنافاته فل
هنسسا. وغيسسره للسسسنوي مإا فانأدفع آخر بدين مإنه يرهنه ل أن

الراهسسن) تصرف (قبل الذن (الرجإوع) عن المرتهن (وله) أي
وبعسسد القبسسض وقبسسل الهبة نأحو بعد الرجإوع فله لزمإا تصرفا
بشسسرط فبسساع بيسسع فسسي لسسه أذن لو نأعم الحمل وقبل الوطء
مإسسر كمسسا اللسسزوم السسبيع وضسسع لن رجإسسوعه يصسسح لسسم الخيسسار

(فسسإن حجسسر أو إغمسساء بنحسسو الهليسسة عسسن خروجإسسه وكرجإوعه



فكتصرف برجإوعه (جإاهل عليه يتوقف فيما إذنأه تصرف) بعد
(فسسي أذن) لسسه > (ولسسو79ينفسسذ.<ص:  عزلسسه) فل جإهسسل وكيل
بسسأن ثمنسسه) أي مإسسن (المؤجإسسل بسسه المرهسسون ليعجل) لسسه بيعه

ذكسسر أو تعجسسل أن على قال أو بأصله كما ذلك عليه شرط
(لم ذكره يضر لم وإل الوجإه على الشتراط به مإريدا ذلك
شرط) في لو (وكذا التعجيل بشرط الذن البيع) لفساد يصح
ل فسسإنأه مإكسسانأه رهنسسه إنأشاء الثمن) أي (رهن بيعه في الذن
الشسسرط الظهسسر) لفسسساد (فسسي السسدين حسسل وإن السسبيع، يصسسح

النأشسساء حال والدين يرد لم إذا أمإا الذن عند الثمن بجهالة
تصسسريح لنأسسه جإزمإسسا، فيصح الثمن على الرهن استصحاب بل

يتسسسلط فل الوفسساء على مإحمول الحال في الذن إذ بالواقع
السبكي قاله الثمن على الراهن

إذا. (الرهسسن لزوم على المترتبة المإور فصل) في(     
المرهسسون فيسسه) أي (فاليسسد السسسابق الرهسسن) بسسالقبض لسسزم

أنأسسه وظسساهر التوثق في العظم الركن لنأها (للمرتهن) غالبا،
بالوديعسسة للوديسسع جإوزنأسساه إذا إل به السفر له ليس ذلك مإع
لسسه يرد للنأتفاع) ثم إل تزال (ول بابها في التية الصور في

كرهن له اليد تكون ل وقد سبق) إيضاحه (كما الفراغ وقت
فيوضع حربي مإن سلح أو كافر مإن مإصحف أو مإسلم نأحو

القبسسض في مإسلما الكافر ويستنيب تملكه له عدل يد تحت
مإحرمإسسا المرتهسسن وليسسس تشسسته لم وإن صغيرة، غير أمإة أو
مإحسسرم أو حليلسسة عنده ول كذلك مإمسوحا أو ثقة امإرأة ول
<ص: بامإرأتين رجإل خلوة بحل يشكل ول ثقتان امإرأتان أو

فقط الواحدة وجإود فيكون تطول قد هنا المدة لن >،80
ثقسسة رجإسسل أو لها مإحرم عند فتوضع بها للخلوة مإظنة مإعها
فسسي وجإسسد فسسإن ثقسسة مإمسسسوح أو امإسسرأة أو ذكسسر مإسسن عنده

فعنسسده، تشسستهى ل صسسغيرة كانأت أو مإر مإما شرط المرتهن
يوضسسع ل لكسسن كسسالنأثى والخنسسثى مإفسسسد ذلسك خلف وشرط

.أجإنبية أنأثى عند
عسسدل) مإطلقسسا عند (وضعه والمرتهن الراهن شرطا) أي ولو(

(جإسساز) لن التسسام التصرف لنأفسهما يتصرفان وهما فاسق أو
أراد فسسإن والقبسض الحفسسظ فيتسسولى بصسساحبه يثسسق ل قسسد كل

علسسى اتفقسسا ولسسو مإر مإا نأظير فيه يأتي فيما فكالوديع سفرا
تصسسلح ل يسسده وكسسون المعتمسسد علسسى جإاز الراهن عند وضعه
دوامإسسه دون القبسسض ابتسسداء في هو إنأما المرتهن عن للنيابة



جإسساز ومإكاتب قراض وعامإل له ومإأذون ووكيل ولي نأحو أمإا
عنسسده يوضسسع مإسسن عدالسسة مإن بد فل الرتهان أو الرهن لهم
على اجإتماعهما على ونأصا اثنين عند (أو الذرعي بحثه كما

الشسرط فيسه يتبسع أنأسه فسسذاك) واضسح بسه النأفسراد أو حفظه
الصسسح) (فسسي النأفسسراد) بحفظسسه لحسسدهما فليسسس أطلقا (وإن
حرزهمسسا فسسي فيجعلنأه النأفراد على أحدهما بيد الرضا لعدم
وإل صاحبه له يسلمه لم إن نأصفه به انأفرد مإن ضمن وإل

نأقله على > (ولو) اتفقا81النصف. <ص:  ضمان في اشتركا
يتفقا لم فإن مإطلقا جإاز غيره أو مإرتهن مإن بيده هو مإمن
(مإات بأن غيره أو المرتهن مإن بيده هو مإن حال تغير وقد

عن خرج أو فسقه زاد فسق) أو (أو عنده العدل) الموضوع
إلسسى نأسسدبناهما أحدهما عدو صار كأن ذلك بغير الحفظ أهلية

يتفقسان) أي حيسث (جإعله امإتثل فسإن المشاحة وعدم التفاق
مإسسات أو (وتشسساحا) فيسسه (وإن) أبيسسا عليسسه يتفقسسان مإسسن عنسسد

ه بيسد الراهسن يرض ولم المرتهن عنسد الحساكم (وضسعه وارث
كسسان أو بيسسع فسسي يشسسترط لسسم وإن العسسدل، لنأه عدل) يراه،

بسسالقبض لسسزم أنأه الفرض لن عدالة مإنه أزيد المرتهن إرثا
تشسساحا لسسو أمإسسا بالوارثا الرضا بالمورثا الرضا مإن يلزم ول

يجسسبر لسسم القبسسض قبسسل كسسان فسسإن عنسسده يوضع فيمن ابتداء
جإهتسسه مإسسن لجسسوازه بيع في الرهن شرط وإن بحال، الراهن

مإطسسالبته وزعسسم عنسسه، بالرجإوع ول بإقباضه يطالبه فل حينئذ
ل لسسه جإسسائزا فعسسل مإسسن بسسأن يسسرد عبثسسه يستمر لئل بأحدهما

بيسسد وضسسع > وقسسد82<ص:  بعسسده كسسان وإن عابث، له يقال
بمسسسوغ إل عليسسه قهسسرا ينزع لم شرط بل المرتهن أو عدل

جإمسع قساله مإسا علسى يجب لم نأزعه أحدهما وأراد فاسق أو
رضسساه بسسأن الذرعسسي فيسسه ونأازع الفسق مإع بيده رضي لنأه

رآه فسسإن للحسساكم المإسسر يرفسسع آخرون وقال لزم بعقد ليس
نأقله.  وإل ينقله لم لحفظه أهل

ولم الدين حل بأن الحاجإة) إليه عند المرهون بيع ويستحق(
هذا وقضية الحلول قبل الفساد على الرهن أشرف أو يوف
طلبسسه وإن الرهسسن، غيسسر مإسسن التوفيسسة الراهسسن يلسسزم ل أنأسسه

عبسسد ابسسن واستشسسكله المإسسام صسسرح وبه عليه وقدر المرتهن
التسسأخير لسسه سسساغ فكيف فورا أداؤه يجب حينئذ بأنأه السلم
للمسسسامإحة عرفا يسير تأخير على المإام كلم بحمل ويجاب

بسسالرهن حقسسه بتعلسسق المرتهسسن رضسسي لمسسا يقال أو حينئذ به
مإسسن واسسستيفائه بيعسسه تيسسسر إلسسى حقسسه بتأخير مإنه رضا كان



الرهسسن مإن فورا الوفاء وجإوب اختار السبكي رأيت ثم ثمنه
وطلبسسه أسسسرع كسسان لسسو غيسسره مإن > وأنأه83<ص:  غيره أو

طلسسب لسسو المرتهسسن أن ينافيه ول مإتجه، وهو وجإب المرتهن
لن بيعسسه، أو السسدين قضاء القاضي ألزمإه الراهن فأبي البيع

حينئذ فيلزم لنفسه الرهن يبقي أنأه لحتمال هو إنأما التخيير
بيعسسه تيسر إذا فيه حقه انأحصار ينافي فل غيره مإن بالوفاء

سسسائر (بثمنسسه) علسسى بيعسسه المرتهسسن) بعسسد (ويقدم قدمإناه كما
فقسسط فيهسسا مإرسسسل وحقهسسم وبالذمإسسة به حقه لتعلق الغرمإاء
الحسسق لن وكيله، المرتهن) أو بإذن وكيله أو الراهن (ويبيعه

له. 
أو الراهسسن أراده السسذي السسبيع فسسي يسسأذن) المرتهسسن لسسم فإن(

بأنأسسك الحسساكم) ألزمإسسك لسسه (قسسال ذلسسك فسسي له عذر ول نأائبه
الرهسسن لضسسرر دفعا الدين تبرئه) مإن (أو البيع في (تأذن) له

إل ثمنه في التصرف للراهن أذن أو الحاكم باعه أصر فإن
بيعسه فسسي للراهسن فيطلسسق مإنسه دينسسه أخذ مإن أيضا أبى إذا

اسسستئذان عسسن الراهسسن عجسسز ولسسو فيسسه التصسسرف مإسسن ومإنعه
وهسسو الصحة تصحيح الماوردي كلم فقضية والحاكم المرتهن
ويحجسسر الوفسساء لغسسرض يبيعه أنأه المراد يكون أن إل مإشكل

. المرتهن على حينئذ فيه ضرر ل إليه ثمنه في عليه
قضسساء القاضي ألزمإه الراهن فأبى بيعه المرتهن طلب ولو(

مإسسن يسراه بمسسا مإنسسه ليسسوفي بيعسه (أو آخسر مإحسسل الدين) مإن
الحسساكم) عليسسه (بسساعه إبسسائه أصسسر) علسسى فسسإن غيره أو حبس

المرتهن.  لضرر دفعا ثمنه مإن الدين وقضى
إل السسبيع يتولى ل القاضي أن هنا وغيره المتن تنبيه) قضية(

فسسي قسسولهم مإسسن أخسسذا مإرادا وليس الباء على الصرار بعد
تسسوليه بيسسن القاضسسي يخيسسر الوفسساء مإسسن بالمإتناع إنأه التفليس

<ص: المرتهسسن أثبسست الراهسسن غسساب ولو عليه وإكراهه للبيع
إل بيعسسه عليه يتعين ل وحينئذ ليبيعه الحاكم عند > المإر84
بحثسسه كمسسا مإنه أوفى وإل غيره مإن وفاء حال يتيسر لم إذا

مإسسن لسسه بالصسسلح العمسسل فيلزمإسسه الغائب نأائب لنأه السبكي،
الراهسسن أحضر لو ثم ومإن غيره مإن الوفاء أو المرهون بيع
لزمإسسه الرهسسن لينفسسك بسسه المرهسسون الدين المرتهن لغيبة إليه

تسسوله الحسساكم لفقسسد أو البينسسة لفقسسد عجسز فسسإن مإنسسه قبضسه
بينسه ويفسرق عليهسا قسدر إذا مإسا بخلف ظسافرا وكان بنفسه

القسسدرة مإسسع ولو البيع له فإن حقه جإنس بغير الظافر وبين
فسسواته يخشسسى فل بحقسسه وثيقسسة عنسسده هسسذا بسسأن البينة على



صسسبر لسسو الفوات يخشى ذاك بخلف العجز لظفره فاشترط
الفلس في يأتي مإا وقياس عليها القدرة مإع له فجاز للبينة

مإلكسسا كسسونأه عنسسده يثبسست حسستى السسبيع يتسسولى ل الحسساكم أن
بسسأنأه إقسسراره فكفسسى للمرتهسسن عليه اليد يقال أن إل للراهن

للراهن.  مإلك
بيعسسه فسسي الراهن) له (بإذن حال المرتهن) والدين باعه ولو(

إن أنأسسه (فالصح الثمن يقدر ولم أطلق أو لي بعه قال بأن
فسسي بسساعه (وإل) بسسأن تهمسسة ل إذ صسسح) السسبيع بحضسسرته بسساعه

فسسي فيتهسسم نأفسسسه لغسسرض يسسبيع لنأسسه (فل) يصسسح، غيبتسسه
لسسو وكسسذا مإطلقسسا صح الثمن له قدر لو ثم ومإن الستعجال

ثمنه مإن حقه استيفاء في له يأذن لم مإا مإؤجإل الدين كان
لسسستحالته مإطلقسسا فيبطسسل لك بعه قال لو أمإا حينئذ للتهمة
لنفسسسك أو لسسي واسسستوف لنفسسسك أو لي بعه في أنأه فعلم
للغريسسم وارثا إذن فسسي ذكر مإا ويأتي فقط للراهن مإا يصح
الجسسانأي. (ولسسو بيسسع فسسي عليسسه المجنسسي وسيد التركة بيع في

يسسبيعه (أن شسسرطا أي الرهسسن عقسسد فسسي أولسسه شسسرط) بضسسم
(جإسساز) هسسذا المحسسل عنسسد يسسده تحت هو مإمن غيره العدل) أو

فيه.  مإحذور ل إذ الشرط
لن الصسسح)، (فسسي السسبيع الراهسسن) فسسي مإراجإعسسة يشترط ول(

أو يمهسسل قسسد لنأه المرتهن، > بل85<ص:  إذنأه بقاء الصل
القبسسض علسسى بتقسسدمإه لغسسوا وقسسع السسسابق إذنأسسه ولن يسسبرئ

يشسسترط لسسم القبسسض عسسن تسسأخر لسسو إذنأسسه أن مإنسسه ويؤخسسذ
الراهسسن عسسزل ويصسسح الول التعليل لول ظاهر وهو مإراجإعته

لن المرتهسسن، دون وكيله لنأه البيع، قبل ذلك له للمشروط
. الصحة في شرط هو إنأما إذنأه

مإسسن عنسسده (فسسالثمن الثمسسن وقبسسض لسسه بسساع) المسسأذون فسسإذا(
هسسو المرتهسسن) إذ يقبضسسه (حسستى بملكسسه الراهن) لبقائه ضمان
فسسي ل تلفسسه فسسي صسسدق ثسسم ومإسسن كيسسده فيسسده عليسسه أمإينه

وهو الراهن غرم يتسلمه لم أنأه حلف فإذا للمرتهن تسليمه
لم لنأه للمرتهن، التسليم في له أذن كان وإن أمإينه، يغرم
ولسسو غيسسره (العسسدل) أو يد) المأذون في ثمنه تلف (ولو يثبت

المشسستري شسساء (فسسإن المرهون) المسسبيع استحق (ثم المرتهن
ومإحلسسه اليسسد واضع لنأه غيره، (العدل) أو على) المأذون رجإع
غيبسسة لنحسسو السسبيع فسسي لسسه لذنأسسه الحسساكم نأسسائب يكسسن لم إن

شسساء (وإن الحاكم كيد يده لن طريقا، يكن لم وإل الراهن



عليسسه) (القسسرار كسسان ثسسم (و) مإن الموكل لنأه الراهن)، على
الوجإه.  على تلفه في يقصر لم مإا عليه مإأذونأه فيرجإع

مإثله) بثمن (إل المرهون غيره (العدل) أو يبيع) المأذون ول(
بلسسده) نأقسد مإسن (حسال بيانأه وسيأتي به يتغابن بقدر دونأه أو

شسسرط مإنسسه يصسسح ل أنأسسه يؤخسسذ ومإنسسه كالوكيل يصح لم وإل
الثمسسن قبسسض قبسسل المسسبيع يسسسلم ل وأنأسسه مإوكله لغير الخيار

على الراهن وكذا أيضا بذلك إل المرتهن يبيع ول ضمن وإل
المثسسل ثمسسن دون وفسسى إن نأعسسم به الغير حق لتعلق الوجإه
الحسساكم رأى ولو حينئذ الضرر > لنأتفاء86<ص:  جإاز بالدين

بيعسسه علسسى العاقسسدان اتفسسق لسسو كمسسا جإسساز الدين بجنس بيعه
راغب وهناك أكثر أو المثل بثمن البيع يصح ول مإر مإا بغير
إليسسه ينظر لم اللزوم (راغب) بعد الثمن زاد) في (فإن بأزيد

انأقضسساء (قبسسل بسسه يوثسسق مإمسسن وهسسو به يتغابن ل مإا زاد أو
زيسسادته علسسى واسسستمر الشسسرط أو بسسالمجلس الخيسسار) الثسسابت
مإسسع بيعسسه ويكسسون فسسسخ بل يبعه (وليبعه) أو (فليفسخ) وجإوبا

لوضسسوح الخيسسار بزمإسسن هسسذا يقسساس ول لسسه المشسستري قبسسول
وهنسسا بخلفسسه مإشعر أدنأى فيه فأثر بالتشهي ثم لنأه الفرق،
فسسسخا المشتري قبل إن يوجإد وإنأما تحققه فاشترط لسبب
فسسإن الراغسسب فيرجإسسع يفسسسخ قسسد لنأسسه الحسسوط، وهسسو للول
الراغسسب رجإسسع لسسو حسستى السسبيع تنفسسسخ وترك ذلك مإن تمكن
بالزيسسادة يعلم لم لو أنأه السبكي واختار عقده لتجديد احتيج

حينهسسا مإسسن النأفسسساخ بسسأن مإسسستقرة وهسسي اللسسزوم بعسسد إل
أو بعيب المبيع عليه رد لو الوكيل بأن ثانأيا بيعه واستشكل

وأجإيسسب ثانأيسسا بيعسسه يملسسك لسم الخيسسار زمإسسن فسسي السسبيع فسخ
شسسرط كسسان أو أي ذلسسك فسسي لسسه أذن إذا فيما ذلك بفرض
لسسم هنسسا الموكسسل مإلسسك لن >،87<ص:  لهمسسا أو له الخيار

فكسسان عاد ثم زال فإنأه للمشتري كان إذا فيما بخلفه يزل
زمإسسن فسسي المستشسسكل قول أن علم وبه بالعيب الرد نأظير

بسسأن إطلقهسسم يوجإه وقد فتأمإله المشتري خيار مإراده الخيار
ثمسسن تحسسري فسسي غالبسسا الوكيسسل بتقصسسير تؤذن الراغب زيادة
السسبيع فسسي للذن يحتسسج ولسسم بيع كل الول بيعه فنزل المثل
مإسسا ينسسافيه فل وعليه الزيادة جإواز هنا كلمإهم وظاهر الثانأي

ذلسسك حمسسل لمإكسسان الغير شراء على الشراء حرمإة مإن مإر
فسسرق ل أنأسسه ثسسم كلمإهسسم ظاهر لكن لنفسه المتصرف على
مإسسع الحكسسام تلسسك بهسسا أنأسساطوا فأنأمسسا وعليسسه يتجه الذي وهو

غيره. عن بائع كل في ذلك ويأتي الغير لحق رعاية حرمإتها



حفظسسه أجإسسرة ومإنهسسا عينسسه بهسسا تبقسسى المرهون) التي ومإؤنأة(
الراهسسن) إن (علسسى أبسسق إن ورده وتجفيفسسه وجإسسذاذه وسسسقيه

المرتهسسن علسسى ل المسسولى أو المعيسسر فعلسسى وإل مإالكسسا كان
صسسالح بسسن الحسن أو البصري الحسن به شذ مإا إل إجإماعا

مإرهونأسسا} (ويجسسبر كسسان إذا بنفقتسسه يركسسب {الظهسسر خسسبر ومإر
سسسقي ترك له لن الملك، حيث مإن المرتهن) ل لحق عليها

بسسذي لختصاصسسه تعسسالى اللسسه لحسسق ول داره وعمسسارة زرعسسه
المسسستأجإر ضسسرر لن عمسسارة المسسؤجإر يلسسزم لسسم وإنأما الروح
الخلف الصسسحيح) ولختصسساص (علسسى لسسه الخيسسار بثبوت يندفع
حيسسث مإسسن عنسسه يغسسن ولسسم قبلسسه مإسسا علسسى يفرعسسه لسسم بهذا

حسسق رعايسسة أن قررتسسه لمسسا الحكم حيث مإن ول بل الخلف
وحسسق الملسسك حسسق عليسسه يوجإبه لم مإا عليه أوجإبت المرتهن

. هنا تبعه ومإن للسنوي مإا فانأدفع تعالى الله
وحجامإسسة) كفصسسد المرهسسون مإصسسلحة مإسسن الراهسسن يمنسسع ول(

عليسسه يجسسبر ل لكنسسه لملكسسه حفظسسا مإصسسلحة لغيسسر بخلفهمسسا
غيسسر بالسسدواء السسبرء لن صسسنيعه، أفسساده كمسسا الدويسسة كسسسائر
يسسد قطسسع بسسدواء وكمعالجسسة النفقسسة، وجإوب فارق وبه مإتيقن

ة >88<ص:  القطسع فسي السسلمإة غلبست إن وسسلعة مإتآكل
يخسساف بسسه عسسارض ل حيسسث العتسسدال وقت كبيرا ولو وختان

تنقسسص ل أو الحلول قبل عادة يندمإل وكان مإعه الختان مإن
وغيرهسسا الروضسسة كلم بيسسن يجمسسع الشروط وبهذه القيمة به

كسسالوديع بالتعسسدي إل يضسسمنه المرتهن) فل يد في أمإانأة (وهو
وعليسسه غنمسسه لسسه راهنه على الرهن يغلق {ل الصحيح للخبر

أو الحسق تأخر عند المرتهن يملكه ل يغلق ل غرمإه} ومإعنى
مإعسسا عليهمسسا حملسسه فسسوجإب بتلفسسه الحق يتلف غلقا يكون ل

روايسة وفسسي يعلسم كعلسم يغلسسق غلسسق مإسسن الفك ضد والغلق
عسسرف هسسو كمسسا ضسسمانأه مإن راهنه} أي مإن {الرهن صحيحة

نأحسو عسن غفل ولو فلن مإن الشيء قولهم في العرب لغة
ضسسمنه مإظنتهسسا هسسو مإحسسل في جإعله أو الرضة فأكلته كتاب

(ول أمإانأسسة بسسالرهن تنقلسسب ل الضامإنة اليد أن ومإر لتفريطه
دينه) للحديث.  مإن شيء بتلفه يسقط

في صحيحها (حكم رشيد مإن صدر العقود) إذا فاسد وحكم(
بعسسد الضسسمان اقتضسسى إن صسسحيحه لن الضسسمان) وعسسدمإه،

كسسالمرهون عسسدمإه أو أولسسى ففاسسسده والقسسرض كالبيع القبض
عليسسه اليسسد إثبسسات لن كذلك، ففاسده والموهوب والمستأجإر

فسسي التشسسبيه والمسسراد ضسسمانأا بالعقد يلتزم ولم المالك بإذن



اسسستأجإر لسسو السسولي كسسون يسسرد فل الضسسامإن ل الضمان أصل
مإسسوليه على الصحيحة وفي عليه الجإرة تكون فاسدا لموليه

مإقسسابل أي مإضسسمونأا السسبيع صحيح كون يرد فل القدر في ول
بالبسسدل وفاسده > بالثمن،89<ص:  فيه شارح تنظير فانأدفع

ونأحسسو بالقيمسسة، وفاسسسده الصسسوري، المتقسسوم بمثسسل والقسسرض
المثل بأجإرة وفاسدها بالمسمى والجإارة والمساقاة القراض

لسسم وإن مإضسسمون، فسسإنأه غيسسره مإسسن صدر مإا بالرشيد وخرج
ثسسم الوديعة في كلمإه مإن يعلم كما الضمان صحيحه يقتض

أو قارضسستك قسسال لسسو مإسسا القاعسسدة هسسذه طسسرد مإسسن يسسستثنى
ول فاسسسد فهسسو لسسي كلهسسا الثمرة أو الربح أن على ساقيتك

مإسسن وكذا طامإعا يدخل لم لنأه يأتي، كما علم إن له أجإرة
مإسسدة تعهده أو ودي غرس على ساقاه كأن يطمع لم حيث

مإسسن المسسراد بسسأن اسسستثنائهما فسسي ونأظسسر غالبسسا فيهسسا يثمر ل
ويسسرد المقبسسوض العسسوض ضسسمان فاسسسده يقتضي مإا القاعدة

عسسوض بمنزلسسة للمالسسك العامإسسل أتلفهسسا السستي المنسسافع بسسأن
جإزيسسة ول فتفسسسد المإسسام غيسسر الذمإسسة عقسسد لسسو ومإا مإقبوض
خواصسسه مإسسن هو فيما المإام غير لتصرف > حسما90<ص: 

بعسسدم القائسسل بسسأن هسسذه اسسستثناء في ونأوزع به العتداد عن
وإتلف صسسحيحا ول فاسسسدا ل لغسسوا صسسدر مإسسا يجعل الوجإوب
لسسم أصسسحابنا بأن ويرد شيء يلزم فلم مإضمون غير الحربي
ألحسسق ومإسسا أربعة أبواب في إل والباطل الفاسد بين يفرقوا

تسسسليم مإسسن المسسستأجإر امإتنسسع لسسو ومإسسا مإنهسسا هسسذا وليس بها
بسسذلك فتسسستقر المسسدة انأقضسساء إلسسى عليسسه عرضها بعد العين

الشسسركة عكسسها ومإسن الفاسسسدة دون الصسحيحة فسسي الجإرة
ونأسسوزع فسسسادها مإسسع إل يضسسمن ل فيها الشريكين عمل فإن
ومإا ذاك به رددت مإا بنظير ويرد أول مإر بما استثنائها في
المرتهسسن يسسد فسسي العين فتلفت غاصب نأحو آجإر أو رهن لو
الراهسسن على القرار كان وإن تضمينه، فللمالك المستأجإر أو

ونأوزع فيه ضمان ل والجإارة الرهن صحيح أن مإع والمؤجإل
مإا بنظير ويرد للذمإة المإام غير عقد في مإر مإا بنظير فيه

ذاك.  به رددت
له مإبيعا المرهون كون شرط (لو مإا القاعدة فروع و) مإن(

لكونأهما عكسها مإن والرهن طردها مإن الحلول) فالمبيع عند
ارتفاعه شرطا لنأهما لتأقيته والرهن لتعليقه (فسد) البيع قد

م لسو ثسم ومإن بالحلول م وإذا رهنتسك قسال بسأن يسؤقت ل ل
وحسسده السسبيع الفاسسسد كسسان مإنك مإبيع فهو الحلول عند أقض



أن تقسسرر (و) إذا شسسيء فيسسه يشسسرط لسسم لنأسسه الرهسسن، دون
صسسحيحها حكسسم أعطيسسا القاعسسدة فسسروع مإسسن الفاسسسدين هذين

الحسساء المحسسل) بكسسسر (قبسسل المبيع المرهون (هو) أي فحينئذ
بيسسع لنأسسه مإضمون، وبعده فاسد رهن (أمإانأة) لنأه الحلول أي

الحلسسول بعسسد يمسسض لسسم لسسو أنأسسه الزركشسسي بحث نأعم فاسد
علسسى الن لنأه يضمن، ل فإنأه وتلف القبض فيه يتأتى زمإن
فسسي فيسسه يقسسدر القبسسض لن تأمإل، وفيه الفاسد الرهن حكم
. بينهما فاصل غير مإن الرهن انأقضاء عقب زمإن أدنأى

<ص: تفريسسط ل التلسسف) حيسسث دعسسوى في المرتهن ويصدق(
فسسادعى بلخسسش قطسسع رهنسسه لسسو مإسسا جإمسسع مإنسسه > وجإعسسل91

لسسذلك حسسرزا ليسسست اليسسد لن قسسالوا يسسده مإسسن واحد سقوط
كسسالوديع أمإيسسن لنأه الوديعة، في التي التفصيل (بيمينه) على

فيسسه يصسسدق فالمعتسسدي وإل يضسسمن ل حسستى تصديقه والمراد
(السسرد) إلسسى فسسي) دعسسوى يصسسدق (ول القيمسسة لضسسمان أيضسسا

كالمسسستأجإر نأفسسسه لغسسرض قبضسسه الكثرين) لنأه (عند الراهن
المإناء.  وسائر والوكيل الوديع بخلف

فزان) الصسسل شبهة بل (المرهونأة المرتهن) المإة وطئ ولو(
كالفقهسساء عنسسه وعسسدل نأحسسوه أو زانأيسسا كسسان لسسو جإسسواب فسسي

ويلزمإسسه فيحسسد زان فهو أي أن مإجرى لها إجإراء أو اختصارا
(ول فيسسه وعسسذرت التحريسسم جإهلسست أو تطاوعه لم إن المهر
لظنسسه المرهونأة وطء أو الزنأا تحريمه) أي جإهلت قوله يقبل

يكسسن إسسسلمإه) ولسسم يقسسرب أن (إل للسسوطء مإبيحسسا الرتهسسان
(أو ظسساهر هسسو كمسسا ذلسسك عليسسه يخفسسى ل بحيث لنا مإخالطا

الحسسد لسسدفع قوله فيقبل العلماء) بذلك عن بعيدة ببادية ينشأ
ظنهسسا كسسأن بشسسبهة وطئهسسا لسسو كما عذرت إن المهر ويلزمإه
جإهسسل دعسسواه (قبسسل الراهن) المالسسك بإذن وطئ (وإن حليلته

هو كما ذلك يجهل مإثله كون أمإكن > إن92التحريم) <ص: 
راهسسن إذن أمإسسا يخفسسى قسسد هسسذا لن الصسسح)، (فسسي ظسساهر

حسسد) عليسسه (فل قبسسل وإذا فكالعسسدم راهسسن ولسسي أو مإسسستعير
لمسسا عطاء عن نأقل بما يغتر ول التحريم علم لو مإا بخلف

جإدا ضعيفة شبهة فهي صحته وبفرض عليه مإكذوب أنأه مإر
نأوم بنحو عذرت أكرهها) أو إن المهر (ويجب إليها ينظر فل
ثسسم ومإسسن الذن فيسسه يسسؤثر فلسسم الشسسرع لحسسق لنأه جإهل، أو

فل مإعسسذورة غيسسر طسساوعته إذا أمإسسا بالسسدخول للمفوضة وجإب
(حسسر مإسسر مإسسا جإميسسع فسسي قسسوله قبسسول (والولد) عند لها مإهر



فللمالسسك وإل للراهسسن) المالسسك قيمتسسه (وعليسسه نأسيب) للشبهة
عليه.  رقه فوت لنأه

بعسسد (المرهسسون عادية يد تحت تلف أو حق أتلف) بغير ولو(
غيسسر مإن رهنا) مإكانأه (صار يقبض لم بدله) أو وقبض القبض
ولنأه مإقامإه لقيامإه ابتداء الدين رهن امإتنع وإن عقد، إنأشاء
مإسن بيسد ويجعسل البتسداء فسي يغتفر ل مإا الدوام في يغتفر
إلسسى المتلسسف الموقسسوف بسسدل احتسساج وإنأمسسا بيده الصل كان

رهنسسه بخلف عينها وقف يصح ل القيمة لن به، مإثله شراء
بعيسسن اشسسترى أضسسحية بسسدل دون وقسسف لنأشسساء بدله واحتاج
ك يتضسمن الوقسف لن بنيتهسا، الذمإسة فسي بمسا أو قيمتها مإل
أكسسثر، لسسه فاحتيط وغيره المصرف لبيان فيه ويحتاج الفوائد
كقطع قيمته تنقص لم إن نأعم كذلك المرهون بعض وإتلف

فسساز القيمسسة نأقسسص علسسى الرش وزاد نأقصسست أو مإسسذاكيره
وجإسسب مإسسا > كان93<ص:  المرتهن أتلفه ولو بالزائد المالك

صونأه فائدته إذ ظاهر هو كما فيه مإحذور ول له رهنا عليه
هسسو المتلسسف كان لو مإا كلمإه ويشمل به الغرمإاء تعلق عن

يصسسير ل عليسسه بسسدله أن وغيره الزركشي بحث لكن الراهن
مإسسن بسسد ل بسسل قبضه مإجرد يكفي ل وعليه قبضه قبل رهنا
مإسسر مإسسا نأظير أي الديون كسائر الغرم جإهة عن دفعه قصد
العتيق.  قيمة في
فقسسال بقليسسل بعده ونأاقضه الخادم مإن مإوضع في ذكره كذا

نأظسسر فيسسه بمسسا وعللسسه الرهسسن عقد وإنأشاء قبضه، مإن بد ل
خلف لنسسا سسسيأتي فقسسال العتق مإبحث في كله ذلك ونأاقض

أو رهنا يكون هل أجإنبي أو الراهن مإن الحسي التلف في
أي الول الروضة في أصحهما وجإهان بالقبض يتعين حتى ل

القيمسسة فسسي جإريانأه يجب وهذا قال ثم عبارتها بإطلق أخذا
بأنأهسسا حكمنسسا فسسإن المرهسسون بعتسسق الراهسسن علسسى وجإبسست إذا

تصسسر لسسم وإل استصسسحب اسسستيفائها قبسسل ديسسن وهي مإرهونأة
شسسرح فسسي شسسيخنا وجإسسرى مإلخصسسا ه ا بسسالتعيين إل رهنسسا

بسسالقبض إل رهنا تصير ل أنأها على العتيق قيمة في الروض
للحكسسم فائدة ل بأنأه وفرق الراهن الجانأي كان إذا هنا وكذا
ك ونأاقض غيره ذمإة في بخلفه رهن بأنأه ذمإته في عليه ذل
وهنسسا السسسبكي عسسن مإر مإا على ثم فجري مإنهجه شرح في

الوجإه، هو وهذا وغيره الراهن بين يفرق فلم الطلق على
بسسدله لوجإسسود وجإسسوده رعايسسة وجإوب اقتضى الرهن سبق لن

ليتسم بالرهنيسة عليسه الحكسم الذمإسة فسي وجإسوده مإسن ويلسزم



عليسسه للحكسسم بسسل مإمنسسوع المسسذكور وفرقسسه المقصسسود التوثق
أنأسسه وهي فائدة أي فائدة وثم هنا الراهن ذمإة في بالرهنية

فسسي مإسسا بسسأن حكمنسسا فإن القيمة قدر إل له وليس مإات إذا
علسسى المرتهسسن بسسه فيقسسدم مإقسسامإه خلفسسه مإسسا قام رهن ذمإته

التجهيسسز مإسسؤن قسسدمإت وإل الغرمإسساء وبقيسسة التجهيسسز مإسسؤن
فسسي الفائدة انأحصار ظن الشيخ وكان والغرمإاء، هو واستوى

يتأتى ل وهذا ذمإته في مإما الجانأي الراهن إبراء صحة عدم
كمسسا ذلسسك فسسي مإنحصرة وليست الراهن هو الجانأي كان إذا

فتأمإله.  قررته مإا فاتضح علمت
أو مإالكسا كسان > إن94الراهسن) <ص:  البسدل فسي والخصم(

وإنأمسا يقبضسسه ل فيسسه الخصسم كسونأه ومإسسع فالمالسك وإل وليه
الخصسسومإة مإسسن مإنعسسا وإن العسسدل أو المرتهسسن يقبضسسه السسذي
فسسي المرتهسسن يخاصم (لم ذلك في يخاصم) الراهن لم (فإن

حضسسور لسسه نأعسسم ومإسسستعير مإسسستأجإر يخاصسسم ل الصسسح) كمسسا
ك ومإحل بالمأخوذ حقه لتعلق الراهن خصومإة ه ذل حيسث كل

حقسسه يفسسوت لئل المرتهن طالبه وإل الراهن المتلف يكن لم
لسسو كمسا يطسالب والثسسانأي قسسال شسارحا رأيسست ثم التوثق مإن
يصسسرح ومإما ذكرته فيما صريح وهو الراهن هو الخصم كان

مإسسن الراهسسن تمكن إذا ذلك مإحل الشراح مإن جإمع قول به
فللمرتهسسن المرهونأسسة العيسسن المالسسك بسساع لسسو أمإسسا المخاصسسمة
ووجإه ه ا ظاهر وهو البلقيني به أفتى كما جإزمإا المخاصمة

وهسسو لغيسسره حقسسا يسسدعي أنأسسه هنا المخاصمة مإن تمكنه عدم
وإذ دعسسواه يكسسذب بيعسسه أن علسسى مإنسسه يقبسسل فلسسم المرتهسسن

كسسان إذا مإسسا وهسسي مإسألتنا ففي هنا للمرتهن المطالبة ثبتت
وقسسد غسساب لسسو الراهسسن أن وبحسسث أولسسى الراهن هو المتلف
علسسى يسسدعي مإسسن ينصسسب أن للقاضسسي جإسساز الرهسسن غصسسب

ولنأسسا المنسسافع تضسسيع لئل الغائب مإال إيجار له لن الغاصب،
قصاص) فسسي وجإب مإاله. (فلو بحفظ يرضى العاقل أن نأعلم
> الراهسسن)95<ص:  (اقتسسص كالعبسسد المتلسسف المرهون نأفس

مإحلسسه الرهن) لفوات (وفات مإال بل عفا أو شاء إن المالك
بحسساله باق الباقي في فهو طرفه في وجإب إذا أمإا بدل بل

وجإسسب (فسسإن عفسسو ول قسسود علسسى يجسسبر ول مإجانأا العفو وله
أو فرعسسه نأحو على (أو) بجناية عليه القود بعفوه) عن المال

الراهسسن عفسسوه) أي يصسسح (لسسم عمسسد شسسبه خطسسأ) أو (بجنايسسة
(ول) يصسسح بسسه المرتهسسن حسسق لتعلق الواجإب المال (عنه) أي



بسسإبرائه يسسسقط ول مإالسسك غيسسر الجسسانأي) لنأسسه المرتهن (إبراء
مإنها.  أسقطه إذا إل الوثيقة مإن حقه

(المنفصسسلة المرهسسون زيسسادته) أي إلسسى الرهسسن يسسسري ول(
كسسسمن المتصلة بخلف عنه أجإنبية لنأها وولد) وبيض، كثمرة
حامإسسل) أو وهسسي الجإسسل وحسسل حسسامإل رهن (فلو شجرة وكبر

إمإسا لنأسسه (بيعسست) كسسذلك الحلسسول قبسسل لبيعهسا الحاجإسة مإست
(وإن الرهسسن يشسسمله مإنهمسسا كل وعلى تابعة صفة أو مإعلوم
عنسسد حسسامإل كسسانأت (إن ذكسسر الظهر) لما في مإعها بيع ولدته
الظهسر) لحسدوثه فسي برهسن ليسس فالولسد الرهسن دون البيع
مإسسن بقسسسط ويقابسسل يعلسسم لنأسسه المنفصسسلة بمنزلة وهو بعده

عليسسه والتوزيسسع اسسستثنائه لتعسسذر تضسسعه حسستى تبسساع ول الثمن
بيعهسسا فسسي الراهسسن سسسأل لسسو نأعسسم بقيمته للجهل الم وعلى

الم فسسي عليسسه نأسسص كمسا بيعهسسا جإاز للمرتهن الثمن وتسليم
م إذا بيعهسا علسى المدين يجبر وقولهم هذا ومإن ه يكسن ل ل

علسسى حملسسه ثسسم التعذر مإن مإر مإا السنوي استشكل غيرها
مإسسوت أو بفلسسس ثسسالث > حق96<ص:  بالحمل تعلق إذا مإا
به.  وصية أو

المرهون) علسسى (جإنى إذا. الرهن جإناية فصل) في(     
قسسوله ينافيه ول طرف أو نأفس في القود يوجإب بما أجإنبي
بسسل مإعنسساه فسسي يسسأتي لما الول إيثار للشارح الموجإب بطل

يكن ولم الثانأي اقتص وقوله عليه المجني قدم قوله ظاهر
<ص: تعسسديا يسسده تحسست أو الطاعسسة يعتقسسد وهسسو غيسسره بأمإر
حقسسه عليسسه) لتعلسسق المجنسسي (قسسدم الغيسسر فالجسسانأي > وإل97

بخلف أصسسله مإسسن حقسسه فسسات غيسسره قسسدم فلو فقط بالرقبة
القود اقتص) مإستحق (فإن أيضا بالذمإة حقه لتعلق المرتهن

بيسسع) (أو يسسأتي مإسسا علسسى الولى هو بل التاء ضم هنا ويصح
(لسسه) أي بعضسسه أو كلسسه مإسسن بسسالواجإب يفي مإا أي المرهون

فيمسسا (بطل) الرهن بالعفو أو ابتداء مإال له وجإب بأن لحقه
نأحسو يسد تحسست لكسونأه قيمتسه تجسسب لم مإا بيع أو بقود فات

يعسسد لسسم الراهسسن المالسسك عسساد فلسسو بسسدله رهن لنأها غاصب،
الرهن. 

(فسساقتص) قطعسسه أو سيده) فقتله (على جإنى) المرهون وإن(
فسسي وارثسسه أو القطسسع نأحسسو فسسي سيده اقتص بأن تائه بضم

لتعيسسن المسسوهم فتحهسسا مإسسن أولى لذلك المفيد فضمها القتل
مإنسسه حسسذف عليهمسسا يلسسزم ول وهسسم الفتح تعين فزعم الول



على ول عليه السياق لدللة تقديره يكفي لنأه >،98<ص: 
لمسسن خلفسسا واضسسح هسسو كمسسا بسسالنفس القتصاص تعين الفتح

اقتسص الموكسل إن وكيلسه اقتصسساص فسي يقسسال لنأسه زعمسه،
بسسدل بل مإحلسسه لفسسوات القسسود فيسسه وقسسع الرهن) فيمسسا (بطل
لكسسن وارثسسه السيد فيشمل بخطه كما أوله عفي) بضم (وإن

خطسسأ الجنايسسة كسسانأت مإال) أو (على قولن وارثه في الخلف
علسسى لسسه يثبسست ل السيد لن الصحيح)، على يثبت (لم مإثل

بابتسسداء وخسسرج كسان كما رهنا) لزمإا (فيبقى ابتداء مإال عبده
علسى مإسال علسى عفسى أو عمسدا أو عمسد غيسر جإنسى لو مإا

أو بمسسوت للسسسيد المسسال انأتقسسل ثسسم مإكسساتبه أو مإورثه طرف
يحتمسسل إذ يسسسقط ول فيسسه فيسسبيعه عليه له يثبت فإنأه عجز
قنه أو المورثا قتل أو البتداء في يحتمل ل مإا الدوام في
مإسسال علسسى السسسيد وعفسسا عمسسدا أو عمسسد غيسسر المكسساتب أو

فكذلك. 
(آخسسر عنسسد) مإرتهسسن لسسسيده (مإرهونأسسا قتسسل) المرهسسون وإن(

لفسسوات مإنهمسسا كسسل الرهنسسان) أي (بطسسل السسسيد فاقتص) مإنسسه
يطلبسسه لسسم وإن يعفسسو، أو مإسسال) ابتسسداء وجإسسب (وإن مإحلهمسسا
بهسسذا (بسسه) أي يتعلسسق وحينئسسذ القاتسسل (تعلسسق) برقبسسة المرتهن

السيد لن القتيل)، مإرتهن (حق القاتل برقبة المتعلق المال
كسسأن عبسسده أتلفسسه فسسإذا للمرتهن قيمته غرم الرهن أتلف لو

وإن الغيسر، لحسق رعايسة هنسا فالوجإوب أولى به الغرم تعلق
إن (فيبسساع) كلسسه عبسسده علسسى للسسسيد شسسيء وجإسسوب اسسستلزم

لكسسن عكسسسه وكسسذا الراهسسن وأبسسى القتيسسل مإرتهن بيعه طلب
على يزد لم (وثمنه) إن زاد أو قيمته الواجإب وساوى جإزمإا

عقسسد إنأشسساء غيسسر (رهن) مإن مإنه الواجإب فقدر وإل الواجإب
القاتسسل العبد مإالية في القتيل مإرتهن حق لن مإر، مإا نأظير

بها فيتوثق راغب فيه يزيد قد لنأه عينه، في > ل99<ص: 
عقسسد غيسسر مإسسن (رهنسسا) أي يصير) نأفسه (وقيل القاتل مإرتهن

القتيسسل مإرتهسسن ليسسد فينقسسل واعترض سياقه اقتضاه مإا على
الثانأي.  التعليل ويرده البيع في فائدة ل إذ يباع ول

إل مإنسسه يبسساع فل القاتسسل قيمسسة عسسن السسواجإب نأقسسص إذا أمإسسا
الكسسل بيسسع وإل بسسالتبعيض ينقسسص ولسسم أمإكسسن إن فقط قدره

علسسى والمرتهنسسان الراهسن اتفسق ولسسو القاتسل لمرتهن والزائد
وأبسسى النقسسل علسسى القتيسسل ومإرتهسسن الراهسسن أو نأقسسل النقسسل
بسسأن الشسسيخان فيسسه وبحسسث يجسسب لم البيع إل القاتل مإرتهن

الول وعلسسى يجسساب أنأسسه راغسسب زيادة بتوقع التوجإيه مإقتضى



يثبسست لسسم أنأه التوقع لذلك النظر عدم سبب فكان المنقول
عسسدم الصسسل إذ يراعسسى حسستى الزيسسادة عسسدم بفسسرض حق له

فيمسسا يسسأتي مإا رأيت ثم مإر فيما القتيل مإرتهن بخلف ذلك
رجإسساء بيعهسسا والغريسسم بالقيمسسة التركسسة أخسسذ الوارثا طلب لو

 به فرقت فيما صريح وهو الزيادة
شسسخص) أو عنسسد (مإرهسسونأين والمقتسسول القاتسسل كانأا) أي فإن(

فسسي وكسسذا القاتسسل عسسن السسيد عفسسا واحسد) وقسسد (بسدين أكثر
المهملة والصاد النون (نأقصت) بفتح هذه عقب التي الصورة

بسسدينين) عنسسد (أو أحسسدهما مإسسات لسسو كمسا جإابر ل (الوثيقة) إذ
نأقسسل (وفسسي القاتسسل برقبسسة يتعلسسق مإسسال ووجإب واحد شخص

للمرتهسسن فائسسدة (غسسرض) أي القتيسسل ديسسن إلسسى الوثيقسسة) بسسه
القتيسسل مإكسسان رهنسسا ثمنسسه فيصسسير القاتسسل يبسساع (نأقلسست) بسسأن

<ص: وقدرا وحلول تأجإيل الدينان اتفق بأن غرض ل وحيث
بحاله القاتل يبقى بل نأقل فل العبدين قيمتا > واتفقت100

وتأجإسل أحسدهما حسل إذا مإسا بخلف المقتول وثيقة وسقطت
ففائسسدته القتيسسل ديسسن الحسسال كسسان إن لنأسسه فينقسسل، الخسسر

ففائسسدته القاتسسل ديسسن أو حسسال القاتسسل ثمسسن مإسسن السسستيفاء
لسسو وكسسذا بالحسسال حسسال والمطالبسسة بالمؤجإسسل الوثيقسسة تحصيل

وتسسساوت قسسدرا اختلفسسا إذا ومإسسا أجإل أطسسول وأحسسدهما تسسأجإل
القتيسسل كسسان فسسإن قيمسسة أكسسثر القتيسسل كان أو العبدين قيمة

بالكثر مإرهونأا ثمنه ليصير بالقاتل التوثق فله بالكثر مإرهونأا
أيضسسا قيمسسة واختلفا جإنسا أو النقل في فائدة فل بالقل أو

قيمسسة اختلفسست إذا ومإسسا غسسرض فل وإل القسسدر فكسساختلف
القتيسسل قيمسسة بقسسدر مإنه نأقل القاتل الكثر كان فإن العبدين

بأحدهما كان إذا ومإا نأقل فل مإساويا أو القتيل أو دينه إلى
المضسسمون السسدين مإسسن الوثيقسسة نأقسسل المرتهسسن فطلب ضامإن

اقتضسساه كمسسا يجسساب فإنأه فيهما التوثق له ليحصل الخر إلى
مإسسرة جإنسسايته آمإسسن ل المرتهسسن فقسسال نأقسسل ل وحيث كلمإهم
ثمنسسه وضسسعوا فسسبيعوه فيهسسا رقبته > فتؤخذ101<ص:  أخرى
اقتضسساه كمسا ترجإيحسسه يتجه وجإهين أحد على يجب لم مإكانأه
الغسسرض يتحقسسق فلسسم ذلسك خلف الصسسل لن وغيسسره المتسسن
البيع على الحامإل

يضسسمن ل مإسسن بفعسسل أو (بآفة) سسسماوية تلف) المرهون ولو(
لفواته (بطل) الرهن المرتهن بإذن له راهن وكضرب كحربي

المرهسسون يضسسمن وأن رهنه عاد تخلل ثم تخمر لو أنأه ومإر
بدله.  في باق فالرهن بآفة تلف وإن يضمن، المغصوب



المرتهسسن) عكسسسه ل الراهن أبى وأن (بفسخ وينفك) الرهن(
بالسسدين المرهونأسسة التركسسة نأعم الراهن دون جإهته مإن لجوازه

ذمإسسة بسسراءة لمصسسلحة الرهسسن لن المرتهسسن بفسسسخ تنفسسك ل
ولسسو كسسانأت وجإسسه بسسأي السسدين) جإميعسسه مإسسن (وبسسالبراءة الميت
تقايل ثم الدين عن اعتاض ولو الراهن على المرتهن بإحالة

وإن الرهن، وعاد العتياض بطل قبضه قبل العوض تلف أو
السسذي السسدين لعود حينه مإن العقد يرفع إنأما الفسخ إن قلنا
فسسي المالسسك لسسه أذن غاصسسب ضمان يعد لم وإنأما سببه هو

لسسم الضسسمان سسسبب هسسو السسذي الغصب لن انأفسخ، ثم البيع
وبسسه ضمانأه مإن براءته البيع في له إذنأه تضمن مإع أي يعد

بالفسسسخ إليه رد ثم فيه تعدى مإا باع وكيل وبين بينه يفرق
الرهن) مإن شيء ينفك (لم الدين مإنه) أي شيء بقي (فإن

ثسسم ومإسسن السسدين مإسسن جإزء كل على وثيقة كله لنأه إجإماعا،
مإسسن بقسسدره انأفسسك شسسيئا مإنسسه قضسسى كلمسسا أنأسسه شرط أبطل
أو المسسدين أو السسدين مإسسستحق أو العقد تعدد إن نأعم الرهن
(لسسو أنأه ذلك مإثل (و) مإن بالقسط بعضه انأفك المعار مإالك
انأفسسك أحسسدهما مإن فبرئ بآخر ونأصفه بدين عبد نأصف رهن

العاقدان. (ولسسو اتحد وإن العقد، بتعدد الصفقة قسطه) لتعدد
أو عليسسه أحسسدهما) مإمسسا (فسسبرئ عليهمسسا بسسدينه رهناه) عبسسدهما

> وأدى102<ص:  بسسه فرهنسسه بسسدين ليرهنسسه عبسسدهما أعاراه
فكسساك وقصسسد المسسستعير أداه أو نأصسسيبه يقابسسل مإسسا أحسسدهما

نأصسسيبه) لتعسسدد (انأفسك عنسسه جإعلسسه ثسسم أطلسسق أو العبسسد نأصف
فبرئ عليه بدينهما أثنين مإن رهنه ولو العاقد بتعدد الصفقة

اتحسسدت لسسذلك قسسسطه انأفسسك إبراء أو بأداء أحدهما دين مإن
أخسسذه مإسسا بسسأن يشسسكل وهسسذا شسسيخنا قال ل أو الدينين جإهة

فكيف بينهما مإشترك هو بل به يختص ل الدين مإن أحدهما
مإسسا مإحلسسه هنسسا مإا بأن ويجاب بأخذه الرهن مإن حصته تنفك

ل بسسالبراء السسبراءة كسسانأت إذا أو دينيهمسسا جإهسسة تتحسسد لسسم إذا
اتحسسدت وأن الخسسذ صسسورة فسسي إشكال ل وأقول ه ا بالخذ
مإما خصه مإا يقابل مإا مإعناه نأصيبه انأفك قولهم لن الجهة،
التعسسدد لصسسورة رعاية مإر مإا قياس على حينئذ وانأفك قبضه

المسسورثا يكن لم مإا نأصيبه كل بأداء انأفك الوارثا تعدد ولو
بتعسسدد هنسسا > والعسسبرة103<ص:  حيسساته فسسي الراهسسن هسسو

بسسه فسسأقر رهسسن بسسه ديسسن له الوكيل. فرع ل واتحاده الموكل
الفسسزاري والتسساج الرهسسن ينفسسك ل بأنأه المصنف فأفتى لغيره

بسسوجإه لغيسسره صسسار السسدين بسسأن أقسسر إذا لنأسسه قسسال بانأفكسساكه



سسسواها طريسسق ل إذ الحوالسسة علسسى ذلسسك حمسسل تعين صحيح
إن إقسسراره صسسيغه أن يتجسسه والسسذي ه ا مإنقسسول وهسسو قيسسل

ل قسسوله لكسسن الثسانأي فسسالحق لفلن السدين هسذا صسار كسانأت
بنسساء والهبسسة كالنذر أخرى طرق له بل مإمنوع سواها طريق

أو عاريسسة فيه وأسمى لفلن هذا كانأت إن فيه صحتها على
مإسسن بانأتقسساله يشسسعر ل هسسذا لن الول، فسسالحق ذلسسك نأحسسو

بمحتمل يحصل ل والنأفكاك الرهن حالة في لغيره المرتهن
 سببه تحقق مإن فيه بد ل بل

(اختلفا إذا. يتبعه ومإا الرهن في الختلف فصل) في(     
(قسدره) أي (أو) فسي فسأنأكر كسذا (الرهن) كرهنتنسي في) أصل
عينسسه أو وحسسدها بل فقال بشجرها الرض كرهنتني المرهون

أو كسسألف بسسه المرهسسون قسسدر أو الثسسوب بل فقال العبد كهذا
يسسبين لسسم وإن المرتهسسن بيسسد الرهسسن كسسان (صدق) وإن ألفين

مإالسسك (الراهسسن) أو الوجإسسه علسسى يسسده في كونأه جإهة الراهن
المسسدعي زعسسم باعتبسسار الولسسى فسسي راهنسسا العاريسسة. وتسسسميته

كسسان (إن هسسذا المرتهسسن يدعيه مإا عدم الصل لن (بيمينه)،
(في شرط) الرهن (وإن بيع في يشترط لم تبرع) بأن رهن

> غيسسر104<ص:  مإسسر مإمسسا شيء في واختلفا بيع) باتفاقهما
(تحالفسسا) لرجإسسوع الخسسر وخسسالفه المرتهسسن بزعسسم أو الولسسى

الوفسساء فسسي اختلفا ولو البيع، عقد كيفية إلى حينئذ الختلف
توصل لمإكان الرهن فيأخذ بيمينه الراهن صدق شرطاه بما

لن المتسسن، علسسى هسسذه تسسرد ول بالفسسسخ حقسسه إلى المرتهن
يرجإع فيما إل يكون ل أنأه يفيد الشرط على التحالف ترتيبه

أنأسسه اثنيسسن مإسسن كسسل ادعسسى ولسسو كذلك ليست وهذه للشرط
وليسسس أخسسذه فقسسط أحسسدهما فصسسدق له أقبضه أو كذا رهنه
إقسسراره يقبل ل إذ هنا، الروضة أصل في كما تحليفه للخر

السنوي واعتمده والدعاوى القرار في ذكراه الذي لكن له
لسسه غرم الخر فحلف نأكل أو أقر لو لنأه يحلف، أنأه وغيره
وفسسرق الول العمسساد ابسسن واعتمسسد عنسسده، رهنا لتكون القيمة

بخلف أصسسله مإسسن الحسسق لبطل هذين في يحلف لم لو بأنأه
ه ا التوثسسق إل يفسست ولسسم الذمإسسة وهو مإردا له لن هنا، مإا

هو كما التحليف إلى مإحوجإا التوثق بفوات وكفى نأظر وفيه
ظاهر.

(وصسسدقه بمائسسة) وأقبضسساه عبسسدهما رهنسساه أنأهمسسا ادعسسى ولسسو(
بسسإقراره لسسه بخمسين) مإؤاخذة رهن المصدق فنصيب أحدهما



أصسسل ينكسسر لنأسسه بيمينسسه)، قسسوله الثسسانأي نأصسسيب في (والقول
شسسهد فإن تهمة ل إذ عليه)، المصدق شهادة (وتقبل الرهن

زعسسم ولسسو الكسسل رهسسن ثبت المدعي مإعه حلف أو آخر مإعه
تعمسسد وإن قبل عليسسه وشسسهد شسسريكه بسسل رهسسن مإسسا أنأسسه كل

نأظسسر ول تفسسسق ل الواحدة الكذبة لن > النأكار،105<ص: 
لحتمسسال يجسسب لسسم لمسسا دعسسوى أو واجإب حق جإحد لتضمنها

مإحسسل أن البلقينسسي بحسسث نأعسسم له عرضت لشبهة تعمده أن
وإل تأويسسل بل بالنأكسسار بظلمهمسسا المسسدعي يصرح لم مإا ذلك
لن ظسساهر، وهسسو تفسسسيقهما يقتضسسي مإسسا مإنه ظهر لنأه ردا،

مإسسا فانأسسدفع مإطلقسسا ل النأكسسار بهذا بظلمهما صرح أنأه مإراده
الغيبسسة بدليل مإفسقا التأويل عن خال ظلم كل " ليس قيل

إنأكسسار تعمسسد إليهسسا ينضم لم مإا تفسق ل الكذبة كون ومإحل
".  عليه واجإب حق

يسسد فسسي كسسان (فسسإن قبضسسه) أي: المرهسسون فسسي اختلفسسا ولسسو(
مإنسسي غصسسبته) أنأسست الراهسسن وقال المرتهن يد في أو الراهن

الذن وعدم اللزوم عدم الصل لن (بيمينه)، (صدق) الراهن
المرتهسسن بيسسد كسسان لسسو مإسسا بخلف الرهسسن عسسن القبسسض فسسي

لسسم قسسال: إنأسسك لكنسسه قبضه في له إذنأه على الراهن ووافقه
ويؤخسسذ المرتهسسن، فيحلسسف الذن عسسن رجإعست أو عنسه تقبضه

أنأهسسا بينسسة آخسسر فأقسسام بيسسده عينسسا اشسسترى مإسسن أن ذلك مإن
صسسدق وإل بسسالقبض شسسهدت إن إل تقبسسل لسسم عنسسده مإرهونأة

البيع لصحة مإدع ولنأه يده بقاء الصل لن بيمينه، المشتري
أخسسرى) جإهة عن أقبضته قال إن (وكذا لفساده مإدع والخر
مإسسا عدم الصل لن الصح)، (في إعارة أو إجإارة أو كإيداع
أقبضسسه لسسم الراهن قول > ويكفي106<ص:  المرتهن ادعاه

الوجإه.  على الرهن جإهة عن
وجإعسسل للمرهسسون المرتهسسن (بقبضسسه) أي أقسسر) الراهسسن ولسسو(

بإقباضسسه التعسسبير الولسسى أن زعسسم ثسسم للراهن الضمير شارح
فلسسه حقيقسسة عسسن إقسسراري يكسسن لسسم قسسال (ثسسم بجيسسد وليسسس

وإن صسسحيحا قبضسسا المرهسسون قبسسض أنأه تحليفه) أي: المرتهن
ولم عليه الدعوى بعد الحاكم مإجلس في الراهن إقرار كان
غالبسسا فيهسسا يشسسهد الوثسسائق أن نأعلم لنأا تأويل، لقراره يذكر
وغيرهسسا العقسسود سسسائر فسسي ذلسك ويسسأتي فيها مإا تحقيق قبل
وبسسائع القسسرض بقبسسض مإقترض كإقرار المعتمد المنقول على

تسسأويل لقسسراره يسسذكر أن إل يحلفسسه ل الثمسسن. (وقيسسل بقبسسض
القسساف (القبالسسة) بفتسسح رسسسم) أي: كتابسسة على أشهدت كقوله



لكسسي والتوثسسق الحسسق فيهسسا يكتسسب التي الورقة أي بالموحدة
كتسساب ذلسسك فسسي اعتمدت وكقوله ذلك بعد أقبض أو أعطي
إذا لنأه بالقول، القبض حصول ظننت أو مإزورا فبان وكيلي

<ص: السسسابق بسسإقراره لسسدعواه مإكسسذبا يكون تأويل يذكر لم
بمكسسة مإسسن كقسسول وإل مإمكسسن قبسسض في ذلك > ومإحل107
عليسسه نأسسص لغو فهو إياها وأقبضته بالشام اليوم داري رهنته

بمسسا يحكسسم ل أنأسسه علسسى يسسدل وهذا الطيب أبو القاضي قال
بمكسسة امإرأة تزوج مإن قلنا ولهذا الولياء كرامإات مإن يمكن

الولسسد يلحقسسه ل العقسسد مإسسن أشسسهر لستة فولدت بمصر وهو
على الحكم ترتب وجإب الولية ثبتت إذا نأعم الزركشي قال

وهسسو ه ا المطلسسب فسي قساله الكرامإسة طريسسق على المإكان
للشسسرع مإوافق أمإر في الله وبين الولي بين فيما يأتي إنأما

أمإا باطنا أحكامإه عليه فيترتب وفعله للعادة خرقا مإنه مإكنه
مإطلقا. كرامإة لمإكان نأظر فل ظاهرا

قصسسد غيسسر مإن يكفي للمرتهن الرهن الراهن دفع فرع) هل(
سبق لنأه نأعم، مإنهما يتجه والذي وجإهان الرهن عن إقباضه

ولسسو فقسسط الصسسارف عدم فاشترط يجب لم وإن مإقتض له
دعواه سمعت البيع فساد ادعى ثم اشتراه مإا وأقبض رهن

مإعتمسسد غيسسر مإلكسسي هسسو قال كان إن إل بينته وكذا للتحليف
المرتهسسن أو الراهسسن أحدهما) أي قال ولو. (العقد ظاهر على

قبسسل جإنسسى المرتهسسن قسسال أو القبسسض المرهسسون) بعسسد (جإنسسى
العلسسم نأفسسي بيمينسسه) علسسى المنكر صدق الخر (وأنأكر القبض

عدمإها الصل لن البت، فعلى الراهن ينكرها أن إل بالجناية
علسسى لسسه للمقسسر شسسيء فل للسسدين بيسسع وإذا الرهسسن، وبقسساء
المقسسر المرتهسسن إلسسى الثمسسن تسليم يلزمإه ول المقر الراهن
يسسأتي مإسسا فيه جإرى هنا المنكر نأكل ولو بإقراره له مإؤاخذة

وبعضسسه العبسسد يبسساع > ثم108<ص:  عليه المجني حلف مإن
. للجناية

أو الرهن القبض) بعد (قبل زيد جإنى) على الراهن قال ولو(
تصسسديق (فسسالظهر ذلسسك زيسسد وادعسسى المرتهسسن وأنأكسسر قبلسسه

علسسى فيحلف لحقه صيانأة إنأكاره) الجناية في بيمينه المرتهن
الراهسن (غسرم حلسسف) المرتهسسن إذا أنأسه صسح (ول العلم نأفي

(و) الصسسح برهنسسه حقسسه وبيسسن بينسسه حال لنأه عليه)، للمجني
(وأرش العبسسد) المرهسسون قيمسسة مإسسن القسسل لسسه يغسسرم (أنأسسه

(أنأسسه (و) الصسسح السسبيع امإتنسساع بجامإع الولد أم الجناية) كجناية
المجنسسي علسى اليميسن (ردت اليميسن المرتهسسن) عسن نأكسل لو



لنفسسسه يدعي ل لنأه الراهن)، على (ل له الحق لنأه عليه)،
الجنايسسة) (فسسي (بيسسع) العبسسد عليسسه حلسسف) المسسردود (فإذا شيئا

مإنسسه بيسسع وإل قيمتسسه اسسستغرقت إن المردودة باليمين لثبوتها
كالبينسسة المسسردودة اليميسسن لن رهنا، الباقي يكون ول بقدرها

مإنه.  شيء رهن يصح فل ابتداء بجناية القرار أو
الذن عسسن ورجإسسع فبيع المرهون بيع (في أذن) المرتهن ولو(

(بعسسده الراهسسن) بسسل وقسسال البيع قبل (رجإعت بيعه وقال) بعد
قبسسل بيسسع ل أن الصسسل لن المرتهن) بيمينه، تصديق فالصح

أصسسل ويبقسسى فيتعارضسسان السسبيع قبسسل رجإسسوع ل وأن الرجإسسوع
دعسسوى فسسي يسسأتي ومإسسا هذا بين يفرق وبهذا الرهن استمرار
النأعسسزال عدم الصل لن بيعه، قبل وكيله عزل أنأه الموكل

العسسبرة أن الرجإعسسة > وفي109<ص:  مإعارض غير مإن قبله
إليسسه يرجإعسسان التعسسارض بعسسد أصسسل هناك ليس لنأه بالسابق،
أن الغسسرض أن المتسسن وأفهسسم السسسبق فسسي الترجإيح فانأحصر
صسسدق أصسسله مإسسن أنأكسسره فسسإن الرجإسسوع علسسى صسسدق الراهن
الرجإسسوع ادعسسى ثسسم السسبيع فسسي الراهسسن أذن لسسو كمسسا بيمينسسه
بيمينه.  المصدق فإنأه أصله مإن المرتهن وأنأكره

(فسسأدى مإثل كفيسسل رهسسن) أو (بأحدهما ألفان) مإثل عليه ومإن(
اختلفسسا سسسواء صدق) بيمينسسه الرهن ألف عن أديته وقال ألفا
ثسسم ومإن أدائه وكيفية بقصده أعرف لنأه نأيته، أو لفظه في
ظنسسه وإن عنسسه وقع دينه عن أنأه وقصد شيئا لدائنه أدى لو

بيسسن فسسرق ل أنأسسه وقضسسيته قسسالوه كذا هدية أو وديعة الدائن
بحسسث لكن ل وأن القبول على يجبر بحيث الدائن يكون أن

إل مإلكسسه فسسي يسسدخل ل أنأه الثانأية في الصواب أن السبكي
غيسسر مإسسن المسسدفوع كسسان لو مإا ذلك مإثل أن وواضح برضاه
. السبكي كلم يشمله وقد الدين جإنس

لن شسساء) مإنهمسسا، عمسسا جإعلسسه شيئا الدفع حالة ينو لم وإن(
التعييسسن قبسسل مإسسات فسسإن الدفع، حالة يوجإد ولم إليه التعيين

كسسان إذا فيمسسا السسسبكي بسسه أفسستى كمسسا مإقسسامإه وارثسسه قسسام
وإذا نأصسسفين بينهمسسا جإعل ذلك تعذر فإن قال كفيل بأحدهما

يشسسبه التعييسسن أو ؟ اللفظ وقت مإن الرهن ينفك فهل عين
إذ يقسسسط) بينهمسسا، (وقيسسل المبهم الطلق في كما يكون أن
فسسالوجإه عنهمسسا جإعله نأوى ولو الخر على لحدهما أولوية ل

ل مإتقسسدمإون جإمسسع قسساله كمسسا بالسسسوية بينهمسسا يجعسسل أنأسسه
الدفع حالة بينهما تشريكه لن المإام، به جإزم وإن بالقسط
عنسسد تنازعسسا ولسسو الخسسر علسسى لحسسدهما تميسسز ل أنأسسه اقتضى



علسسى للسسسيد كان لو نأعم الدافع تخير عنه يؤدي فيما الدفع
النجسسوم عسسن إقباضسسه مإسسن المإتنسساع فلسسه مإعامإلسسة دين مإكاتبه
المكسساتب عينسسه ثسسم سسساكتا أعطسساه فسسإن غيرهسسا يسسوفي حسستى

عسسن بسسسكوته > السسسيد110<ص:  لنقصسسه صسسدق للنجسسوم
البتداء. في لخيرته جإعل الذي التعيين

وعليسسه مإسسات مإن( بالتركة الدين تعلق فصل) في(     
عسسدا مإسسا كسسثر أو قسسل السسوارثا غير لدمإي أو تعالى دين) لله

ل الحجر دوام فيلزم يظهر ل قد صاحبها لن تملكها، لقطة
لسسذلك السسدين صاحب خبر انأقطع إذا مإا بها وألحق غاية إلى
ثسسم ومإسسن أخسسف، اللقطسسة فسسي الذمإسسة شسسغل بأن يفرق وقد

لن الخسسرة، فسسي بها مإطالبة ل بأنأه مإسلم شرح في صرح
فيسسه يلسسزم ول السسدين بخلف كسبه جإملة مإن جإعلها الشارع

الغسائبين نأسائب فسإنأه المإيسن للقاضسي أمإره رفع لمإكان ذلك
قسساض ثسسم يكسسن لسسم أو مإنسسه امإتنسسع فلسسو يلزمإه ل قبوله نأعم

بعسسض اللحسساق ذلسسك اتجسسه السسدائن خسسبر انأقطسساع ودام أمإيسسن
بسسدين مإرتهنسسة تكسسون ل بأنأها صرح السنوي رأيت ثم التجاه

عمسسا غفلسسة هسسو بسسل نأظر وفيه صاحبه مإعرفة مإن أيس مإن
مإسسن يصسسير صسساحبه مإعرفسسة مإسسن أيسسس مإسسا أن الروضسسة فسسي

ومإسسن فللسسوارثا بسساق التركسسة فرهن وحينئذ المال بيت أمإوال
السسبيع فسسي ليسسأذن أمإيسسن لقسساض المإسسر رفسسع كسسذلك دين عليه

وإل العادل المال بيت لمتولي بنفسه يفعلهما لم إن والدفع
أو مإصسسارفه فسسي ليصسسرفه أخذه عارف ثقة أو أمإين فلقاض
والمقبض القابض اتحاد ويغتفر عرفه إن ذلك الوارثا يتولى

وصسسي ول لسسوارثا ليسسس أنأسسه علسسم تقسسرر وبمسسا للضرورة هنا
لمسسا البسساقي فسسي التصرف ثم للغائب الذي الدين قدر إفراز

مإسسن بشيء غيره يستقل فل نأائبه المإين القاضي أن علمت
تلسسف وخسسوف المإيسسن لفقسسد الضسسرورة يتحقسسق حسستى حقسسوقه
ل يسستيم نأحسسو مإسسال على هنا مإا تخريج يبعد ل فحينئذ التركة

فسسإن عليسسه القسسائم مإسسن > وخشسسي111<ص:  خاص له ولي
التحكيسسم مإسألة على للضرورة يأتي مإن يتوله فيه التصرف

لغيسسر فيسسه الوليسسة أثبتسست إذا الضرورة لن النكاح، في التية
فيمسسا وكالسسدين أولسسى هنسسا فمسسا احتياط بمزيد تميزه مإع ولي
وكسسذا الثلسسث قسسدر في التصرف فيمتنع المطلقة الوصية ذكر
قيسسل كسسذا مإنهسسا الثلسسث يحتمله فيما فيمتنع مإعينة بعين التي

الثانأيسسة وفسسي الكسسل في الولى في التصرف امإتناع والقياس



مإسسن يمتنسسع أو لسسه الموصسسى يسسرد حسستى فقط العين تلك في
الوصية.  في يأتي مإما كله ذلك يعلم كما القبول

ظسساهر هسسو كمسسا كسسالوارثا بسسه الموصسسى فسسداء لسسه وللموصي
فسسي ترهن لم التي التجهيز مإؤن على بتركته) الزائدة (تعلق
يزاحمه ل أنأه به المرهون غير تعلق عدم مإعنى لكن الحياة
هو كما مإستحقه أبرأ أو قيمته زادت لو التعلق أصل لنأتفاء

علسسى أيضسسا بباقيهسسا السسدين تعلسسق بعضسسها رهسسن فسسإن ظسساهر،
بخسساص واحسسد شسسيء تعلسسق فسسي بعسسد ول لجمع خلفا الوجإه
الميت ذمإة فتبقى تلف ربما لنأه الرهن، به وفى وإن وعام

قسسال وإن وجإيسسه وهسسو إطلقهسسم اقتضسساه مإسسا هسسذا مإرهونأسسة
بعيسسد بسسه يفسسي رهسسن به دين له مإن أن مإنه أقرب البلقيني

فيسسه التصسسرف فللسسوارثا التركسسة ببسساقي يتعلسسق ل التلسسف عن
جإمسسع اعتمسسده ثسسم ومإسسن لسسذلك يشهد مإا السبكي كلم وفي

بعضسسهم وأفسستى الفرائسسض أول التركة بيان وسيأتي مإتأخرون
يقسسدر لنأسسه أبسسدا، بهسسا لسسه أوصسسى عين مإنفعة مإنها ليس بأنأه

نأظر.  وفيه ه ا بالموت لوارثه انأتقالها
أن الفسسرض كسسان إن نأعسسم التقسسدير هسسذا إلسسى المحسسوج ومإسسا

ل مإسسوته حسسال لنأسسه فممكسسن، القبسسول قبل مإات له الموصى
السدين، بهسسا يتعلق لم ذلك بعد وارثه قبل فإذا فيها له مإلك
يسسأتي مإسسا صسسريح لكسسن الوارثا كسب مإنزلة تنزل حينئذ لنأها
تعلسسق فسسي فسسرق ل أنأسسه للوصسسية السسوارثا قبسسول مإبحسسث في

ل بينهمسسا فسسرق وتسسوهم والمنفعسسة العيسسن بين قبله بما الدين
بطريسسق هسسو إنأمسسا الوارثا مإلك أن التعلق مإلحظ لن يجدي،
بالمرهون).  (تعلقه غير ل له الموصى مإورثه عن التلقي

أن فسسي السسدائن لسسه أذن أو يسسأتي كمسسا السسوارثا مإلكهسسا وإن
أحسسوط لنأه وذلك، إطلقهم اقتضاه كما لنفسه فيها يتصرف
تصسسرف هسسذا علسسى يمتنسسع إذ ذمإتسسه، لسسبراءة وأقسسرب للميسست
جإهالسسة هنا واغتفرت بعده مإا على بخلفه جإزمإا فيها الوارثا

كلمإهسسم وشسسمل الشسسرع جإهسسة مإن الرهن لكون به المرهون
>112<ص:  السسوارثا علسى فيحجر حج ذمإته وفي مإات مإن

آخسسر بعسسض وأفسستى بعضسسهم أفتى وبذلك عنه الحج يتم حتى
نأظر وفيه الحجر ينفك للجإير الجإرة وتسليم بالستئجار بأنأه

الغرمإسساء بسسإذن السسدين لقضاء باع ولو بعد بذمإته التعلق لبقاء
صسسح المثسسل بثمسسن عنسسه الحاكم وأذن غاب إن إل بعضهم ل

إل تسسبرأ ل إذ الميسست، ذمإسسة لسسبراءة رعايسسة رهنا الثمن وكان
الدائن.  إبراء أو الجنائز آخر السابق التحمل أو بالداء



كسسان إذا بمسسا الغريسسم بسسإذن النفسسوذ تقييسسد أعنسسي ذلسسك وعلى
ولتلسسك بسسإذنأه صسسحته أطلسسق مإسسن إطلق يحمسسل السسدين لوفاء

التركسسة كسسانأت إذا فيمسسا القسسسمة بمنسسع بعضهم أفتى الرعاية
لمسسا قسسال السسدائن رضسسي وإن الميت شريك حصة مإع شائعة

قسسال بسسه صرحوا كما الرغبة وقلة التبعيض مإن القسمة في
الرهسسن أبسسواب رابسسع قبيسسل الشيخان ذكره مإا ذلك ينافي ول
إذا بمسسا غيسسره ه. وقيسسده ا الميت حق رعاية مإن ذكرنأاه لما

فسسي الرغبسسة بهسسا تحصسسل لسسم إذا وبمسسا بيعسسا القسسسمة كسسانأت
السسدائن برضا لكن القسمة تجوز فحينئذ أي يتميز مإا اشتراء

مإسسن شسسيء إيجار يصح ل بأنأه بعضهم وأفتى ظاهر، هو كما
ضسسررا فيه بأن ويوجإه الغرمإاء أذن وإن الدين لقضاء التركة

الجإارة.  مإدة انأقضاء إلى نأفسه رهن ببقاء الميت على
ثبسست مإنهمسسا كل لن بالجسسانأي)، الرش كتعلسسق قسسول وفسسي(

السسدين يسسستوي الظهسسر (فعلسسى المالسسك رضسسا بغيسسر شسسرعا
رهسسن فسسي جإهلسسه ومإسسا السسوارثا علمسسه وغيره) ومإا المستغرق

مإنهسسا شسسيء فسسي السسوارثا تصسسرف يصسسح فل به التركة جإميع
مإسسر كمسسا الميت ذمإة لبراءة الصح) مإراعاة (في بالرهن ولو

زاد لو نأعم والجهل بالعلم يختلف ل بالحقوق تعلق مإا ولن
إل رهنسسا تكسسن لسسم الحيسساة فسسي بسسه ترهسسن ولسسم عليهسسا الدين

مإسسا السسوارثا وفى فإذا وتبعوه السبكي بحثه كما مإنه بقدرها
الثسسانأي فسسي وانأفكسست الول في انأفك قدرها الورثة أو خصه

أقسسوى بسسأنأه الجعلسسي الرهسسن وبيسسن بينهسسا ويفرق الرهنية، عن
مإسسا قسسسط وارثا أدى قولهم: لو بذلك يصرح ومإما وجإه مإن

ينفسسك ل مإات ثم عينا رهن لو مإا بخلف نأصيبه انأفك ورثا
الدين.  جإميع بوفاء إل مإنها شيء

علسى يسأتي الخلف بسأن الظهسر فعلسى قسوله تنبيه) اعترض(
>113<ص:  تسسأتى وإن بسسأنأه ورد الجنايسسة تعلق وهو مإقابله

المرجإسسح فخالف فقط بقدره التعلق عليه المرجإح لكن عليه
نأعسسم الظهسسر فعلسسى قسسوله تعيسسن بسسل صح وحينئذ الول على

عليسسه ترجإيحهسسم ينسسافيه قسسد هنسسا بالكل التعلق عليه ترجإيحهم
والرهسسن الجنايسسة بيسسن فسووا فقط بالقدر التعلق الزكاة في
الحيسساة، فسسي تعلق ذاك بأن يوجإه وقد هنا بينهما وفرقوا ثم

فاقتضسست النفسسس لحبسسس المسسوجإب المسسوت بعسسد تعلسسق وهذا
السسوارثا ليبسسادر بالكسسل التعلق هنا الرهن قول على المصلحة

تعسسالى اللسسه حسسق أن علسسى ثسسم كذلك ول الميت ذمإة ببراءة
الحسائز السسوارثا ديسسن أمإسسا أكسثر فيسه يتسسامإح هسسو حيسسث مإن



بقسدرها مإنسه سسسقط وإل نأقسص أو التركة ساوى إن فيسقط
لسسو مإنسسه أداؤه يلزمإسسه مإسسا قدر مإنه يسقط الورثة أحد ودين
. لجإنبي كان

(فظهسسر) يعنسسي خفي ظاهر) ول دين ول الوارثا تصرف ولو(
تلسسف وقد خيار بعيب) أو مإبيع برد (دين بعده مإا بدليل طرأ
ل أنأسسه (فالصسسح مإسسوته قبسسل تعسسديا حفرهسسا ببئر بترد أو ثمنه
>114<ص:  ظسساهرا سسسائغا وقسسع لنأسسه تصرفه)، فساد يتبين

يكونأسسوا أن إل الظسساهر علسسى الشسسراح لقتصسسار خلفسسا وباطنا
إذ بعيسسد، وهسسو باطنسسا المسسسبب كتقدم السبب تقدم أن رأوا

كسسان إذا أمإسسا العقسسد رفع في يكفي ل بمجرده السبب تقدم
مإسسن بطلنأسسه فيتبين خفي أو ظاهرا للتصرف مإقارن دين ثم

أو وارثا (السسدين) مإسسن أولسسه يقسسض) بضسسم لم إن (لكن أصله
المسسستحق ليصسسل (فسسسخ) تصسسرفه بسسإبراء يسسسقط ولم أجإنبي

بينسسه ويفسسرق الحسساكم هسسو هنسسا الفاسسسخ أن ويظهسسر حقه إلى
بخلفسسه الفاسسسخ هو ثم العاقد بأن التحالف مإن مإر مإا وبين

وهسسو أمإتهسسا أولسسد أو التركسسة عبسسد السسوارثا أعتسسق لو نأعم هنا
فيلزمإسسه العتسسق حسسال مإوجإسسودا السسدين كسسان وإن نأفسسذ مإوسسسر
هذين.  غير شيء في تصرفه ينفذ ول قيمته

السسدين) وقضسساء التركسسة عيسسن إمإسسساك للوارثا أن خلف ول(
فسسإن والسسدين القيمسسة مإسسن القسسل وهسسو قضسساؤه يلزمإسسه السسذي
فساللزم مإنهسا أكسسثر يلزمإسه لم القيمة نأقصت أو تخير استويا

ا مإنهما القل هو له ومإسن السسبكي عسن مإسر مإمسا علسم كم
ل الراهسسن إذ بالمرهون، تعلقه قوله مإن مإعلوم هو بل تبعه

أن فسسإيراد المسسذكور بالقل إل الرهن حيث مإن الوفاء يلزمإه
(مإسسن صسسحيح غيسسر عليه الدين مإن القل بقيمتها إمإساكها له

لسسم ثسسم ومإسسن ذلسسك لسسه خليفته هو الذي المورثا لن مإاله)،
لو نأعم الحاضر الوارثا بإذن إل بيعها لقاض ول لوصي يجز

تبسساع أن علسسى أو دينسسه عسسن عوضسسا إليسسه عيسسن بسسدفع أوصى
لفلن مإسساله مإسسن عيسسن بسسبيع أوصى أو ثمنها مإن دينه ويوفي
إمإسسساكها السسوارثا علسسى وامإتنسسع بوصسسيته > عمسسل115<ص: 

أمإسسواله بقيسسة مإسسن أحسسل تكسسون قسسد لنأها غيرها، مإن والقضاء
للمسسسستحق لن السسسدين، جإنسسسس علسسسى اشسسستملت لسسسو وكسسسذا

فسسي البنسسدنأيجي إليسسه وسبقه الرافعي ذكره بأخذها الستقلل
وافقه مإن أر فلم الخيرة وأمإا الثانأية، في والرويانأي الولى

ثمسسن بسسدون قسسال إن ذكسسره مإسسا يتجسه وإنأمسسا خسسالفه مإسسن ول
يظهسسر مإمسسا ذلسك ونأحسو بمؤجإسسل أو البلسسد نأقد بغير أو المثل



ومإنسسه المشسستري، علسسى نأفعسسه يعسسود مإعنى للتخصيص أن فيه
مإسسن بأزيسسد ولسو العيسن تلك خصوص في غرض له يكون أن

أو البلسسد نأقد مإن الحال المثل بثمن قال لو أمإا مإثلها، ثمن
يظهسسر فالسسذي العيسسن تلسسك فسسي غسسرض له يعرف ولم أطلق
آخره إلى وكذا وقوله كالعبث لنأها الوصية، هذه صحة عدم

للسسوارثا قسسولهم مإحسسل أن السسسياق عليه دل كما مإنه المراد
مإسسن السسدين يكسسن لسسم حيث مإاله مإن والقضاء التركة إمإساك

هسسو مإسسا التركسسة غير مإن إعطاءه أراد فإن وإل التركة جإنس
فسسي كمسسا القبسسول علسسى السسدائن أجإسسبر فسسورا دينسسه جإنس مإن

وتعلسسق تعنسست حينئسسذ امإتناعه لن الجعلي، الرهن مإن نأظيره
مإسسن العطسساء يمنسسع ل فيسسه مإرهونأة لكونأها التركة بعين حقه

حقيقسسة بالذمإسسة هسسو إنأما حقه تعلق لن لها، المساوي غيرها
توثقا.  وبالتركة

شاء مإحل أي مإن قضائه في الوارثا تخير بالذمإة كان وإذا
الراهسسن إجإابسة وجإبسست وإذا بسسوجإه السسدائن على ضرر ل حيث
أقسسوى كسسونأه مإع بشروطه ذلك نأظير في الجعلي الرهن في

فسسي قلسست: قسسرروا فسسإن هسسذا فسسأولى فيسسه نأحسسن لمسسا بسسالنظر
فقياسسسه العيان باختلف تختلف الغراض أن وغيرها الوصايا

ذلسسك يطلقوا لم قلت التركة عين في غرض له دائن إجإابة
حقسسه كسسان إذا بما خصوه وإنأما ذكر مإا يتأتى حتى الختلف

هسسي بعين وارثا لكل أوصى كأن مإلكا التركة بأعيان مإتعلقا
الغسسراض لختلف حينئسسذ الجإسسازة مإسسن بسسد ل حصسسته قسسدر

العيان.  باختلف
إل العيسسان فسسي لسسه وليسسس أصسسالة الذمإة في حقه مإن وأمإا

لهسسا مإسسساوية عيسسن دون عيسسن تعييسسن إلسسى يجسساب فل التوثق
غيسسر مإسسن إعطسساءه أراد وإن تقسسرر كمسسا حينئسسذ تعنتسسه لظهور

إن لكسسن الخسسذ، فلسسه ضسسرورة لغيسسر تسسأخير مإسسع أو الجنسسس
وقسسد بالتسسأخير أو الجنسسس بمنسسع لتعديه الظفر شروط وجإدت

السسدين جإنسسس فيسسه فيمسسا بشسسروطه الظفسسر بجريسسان صسسرحوا
مإسسن علسسى يسسرد كلمإهسسم عليسسه ودل ذكرته الذي وبهذا وغيره
بسسأن استشسسكله ثسسم بالخسسذ الستقلل هنا للمستحق أن زعم

مإسسسألة فسسي إل لنفسسسه والسسستيفاء السسبيع يتعاطى ل النأسان
ذكسسر > الرافعسسي116<ص:  وبسسأن الطفسسل مإع والوالد الظفر

للغاصسسب أن إهلك الخلسسط وقلنسسا بمثله المغصوب خلط في
ولعل حقه إلى أقرب كونأه مإع المخلوط غير مإن يعطيه أن

التركسسة عين إلى الحق وانأتقل خربت الميت ذمإة أن الفرق



الحسسق وانأتقسسل بسسالخلط تلفسست قد العين فإن الغاصب بخلف
ليسسس أنأسسه رده ووجإسسه ه ا ثم كالتركة هنا فالذمإة ذمإته إلى
يسسوهم وأنأسسه التركسسة مإن أخذ مإجرد في الفرض لن بيع، هنا
مإسسن علمسست لمسسا كسسذلك وليسسس مإطلقا ظفر هنا يأتي ل أنأه

هنسسا مإسسا استشكال مإن ذكره مإا وأمإا الصور، بعض في تأتيه
تأمإسسل عسسدم مإنشسسؤه فسسسهو بينهمسسا والفسسرق الخلسسط بمسسسألة
الغاصسسب لن سسسواء، حسسد علسسى أنأهما وبيانأه وثم هنا كلمإهم

يصسسح فل المالسسك بحسسق هنسسا وصسسار المخلسسوط مإلسسك بسسالخلط
وحينئسسذ للبسسدل المالسسك إعطسساء بعسسد إل فيسسه الغاصب تصرف

يصسسح فل بالسسدين ومإرهونأسسة للسسوارثا مإلسسك هنسسا كالتركة فهذا
حسسد علسسى أنأهمسسا تقسسرر وإذا السسدين، وفسساء قبسسل فيهسسا تصرفه
الغاصب أراد فإذا ثم يأتي التفصيل مإن هنا تقرر فما سواء

السسواجإب البسسدل كسسان فسسإن فامإتنع المخلوط غير مإن إعطاءه
مإسسا جإميسسع تسسأتى جإنسسسه غيسسر مإن أو المخلوط جإنس مإن له

مإقيسسد المخلسسوط غيسسر مإسسن العطاء ثم الرافعي وإطلق ذكر
أن فسسي اتحادهمسسا مإن علمت لما التفصيل مإن هنا قاله بما
ومإرهسسون والغاصسسب السسوارثا مإلسسك والمخلوط التركة مإن كل
ذمإسسة فسسي وبمسسا وارثسسه مإنزلتسسه المنسسزل الميسست ذمإة في بما

الميسست ذمإة خراب وزعم فيهما باق بالذمإة فالتعلق الغاصب
ذمإة قولهم وأن صحيحة ذمإة له أن الصح لن هنا، يصح ل

بالنسسسبة هسسو إنأمسسا خرابهسسا أن علسسى مإحمسسول خربسست الميسست
اللزام.  دون لللتزام

مإسسوته بعسسد فيسسه تردى مإن ضمن بحفر تعدى لو أنأه ترى أل
المسسسألتين بيسسن فسسرق ل أنأه الزعم ذلك كلم آخر رأيت ثم

فيهمسسا الغيسسر مإسسن العطسساء حملسسه تكلسسف مإسسن استنتجه لكنه
مإسسا الحسق بسل زعسسم كمسا وليسسس تسأخير حصسل إذا مإسا على

الحسسائز للسسوارثا أن صسسريحه بل المتن وقضية فتأمإله، ذكرته
غيسسر مإسسن ووديعته الميت دين وقبض الدين بقضاء الستقلل

لسسم إذا وقسسولهم حينئسسذ، عليهسسا لسسه وليسسة ل إذ القاضي، إذن
الورثة في كان إذا فيما مإفروص للقاضي فهو بقضائه يوص

أن بعضسسهم إطلق ينسسدفع وبهسسذا غسسائب أو عليسسه مإحجسسور
القاضسسي بسسإذن إل التركسسة مإسسن شسسيء يبسساع ل أنأسسه المنقسسول
الميسست، ولسسي لنأسسه إليسسه، السسدين قضسساء وليسسة لن الهسسل،

ذكرنأاه مإا على مإر بما الوارثا استقلل شرط أن والحاصل
فيسسه لسسه الغريسسم وإذن للوفسساء السسبيع وقصسسده مإسسستغرقا كونأه

إيجابه لن يظهر، فيما يصح لم إذن بل له باعه فلو صريحا



ينسسافيه > ول117<ص:  لسسه قبسسوله يصسسح فلسسم بسسإطلق وقسسع
لنأه كلمإهم، يقتضيه مإا على الجعلي الرهن في ذلك اغتفار
فسسي يتصسسرف أن للراهسسن الدائن أذن لو إذ أكثر، هنا يحتاط
يصسسح لسسم ذلسسك في هنا للوارثا أذن ولو صح لنفسه الرهن

أخسسذها السسوارثا فطلسسب التركسسة علسسى الدين زاد ولو مإر كما
ل الغريسسم ومإسسال أي: والتركسسة مإسساله فسسي شسسبهة ول بالقيمسسة

السسوارثا أجإيسسب الزيسسادة رجإسساء تبسساع الغريسسم وقسسال فيه شبهة
وللنسساس الراغسسب عسسدم والصسسل الظسساهر فسسإن الصسسح علسسى
واختسسار بسسالبيع إشسسهارها عسسن مإسسورثهم تركة إخفاء في غرض

يسسثير النسسداء إذ الميسست، لنفسسع نأظسسرا الغريسسم إجإابسسة الذرعسسي
الغريسسم قسسال لو فيما الغريم إجإابة يؤيده قلت فإن الرغبات

مإحققسسا نأفعسسا هنسسا بسسأن يفسسرق قلسست السسدين بكسسل آخسسذهما أنأا
مإسسن نأفسسسه وخلص ذمإتسسه عسسن السسدين سسسقوط وهسسو للميسست
يحصسسل قسسد النداء في اشتهرت إذا فإنأها ذاك بخلف حبسها

عسسن الزركشسسي ونأقسسل تقرر كما الوارثا فأجإيب ل وقد ذلك
يكسسن لسسم التركسسة بعين الدين تعلق لو أنأه البحر عن الكفاية
أوجإه.  وإطلقهم نأظر وفيه إمإساكها للوارثا

لسسورثا الرثا) وإل يمنسسع ل بالتركة الدين تعلق أن والصحيح(
ذلك قبل مإات مإن يرثا ولم قضائه قبل عتق أو أسلم مإن

المرهسسون فسسي الملسسك يمنسسع ل الرش أو الرهسسن تعلق ولن
أو بهسسا يوصسسى وصسسية بعسسد {مإن تعالى وقوله الجانأي والعبد

مإسسن الثمسسن أن تعتقدوا أي: ل للمقدر ل للمقادير دين} غاية
كونأهسسا وقضسسية ذينسسك، عن الفاضل بعد هو وإنأما المال أصل

بالسسدين تسسف لسسم وإن عليهسسا يسسده وضسسع علسسى إجإبسساره مإلكسسه
يجسسبر الراهسسن ولن مإسسورثه خليفسسة لنأسسه مإنه، ثبت مإا ليوفي

عنسسه نأسساب امإتنسسع فسسإن غيسسره يملسسك ل رهن مإن الوفاء على
ذلسسك فسسي ظاهر المساقاة عامإل وارثا في وكلمإهم الحاكم

بعسسد الحادثسسة التركسسة) المنفصسسلة (بزوائسسد يتعلسسق) السسدين (ول
تركسسة الموت مإع حدثا مإا أن وظاهره به عبروا كذا الموت
مإلسسك بقسساء الصسسل لن الزهسسوق، آخسسر بسسه المراد أن ويظهر
الروح خروج بتمام إل يتحقق ول الناقل يتحقق حتى الميت

مإسسن وأنأسسه خروجإهسسا بعسسد أنأه مإر لما البصر لشخوص أثر ول
حركسسة يتحسسرك المسسذبوح تجد ولذا الغريزية حرارتها بقايا آثار

كالصسسنعة للجإسسرة المسسوجإب كان بأن والنتاج كالكسب شديدة
أو أمإسسة مإسسن بالحمسسل العلسسوق كسسان أو مإثل التركسسة عبيد مإن

مإات لو مإا بذلك ويلحق الموت بعد واقعا التركة مإن بهيمة



بعسسد فطسسالت ذراع مإنه السنبلة > طول118<ص:  زرع عن
مإتميسسزة زيسسادة لنأسسه للسسوارثا، الذراع فهذا آخر ذراعا الموت
حكمه فيأتي ذلك بعد المنعقد الحب وأمإا كالمنفصلة فكانأت
اعتبسسار لهسسا الطسسول في المتميزة الزيادة تلك أن على ويدل
بيعسست إن البطيسسخ نأحسسو أصسسول فسسي وغيسسره المتسسولي قسسول

فهسسي قطسسع بشسسرط أو للمشسستري كأصسسلها فهسسي قلع بشرط
نأحسسوه أو طلسسع بسسرز وقسسد نأخسسل نأحو عن مإات لو ومإا للبائع

أم تسسأبر وجإسسد مإعسسه أو الموت قبل بالحمل علقت أو كالنور
الصسسح علسسى بنسساء الدين به فيتعلق تركة والحمل فالثمرة ل

يعلم.  الحمل أن
المسسذكور الطلسسع نأحسسو فسسي ثبسست الحمسسل فسسي هسسذا ثبت وإذا

بحبسسه فسساز المسسوت بعد وقع فإن الزرع إسبال ومإثله بالولى
للسسوارثا بسسأنأه حكسسم مإسسا ثسسم فتركسسة قبلسسه أو مإعه أو الوارثا

وضسسعه ينتظسسر مإثل رؤيتسسه لعسسدم وبيعسسه قسسسمته وتعسسذرت
السسسنابل مإسسن كالطائسسل ذلسسك فيسسه يتعسسذر ل ومإسسا وحصسساده

خسسص فمسسا وقبلسسه الموت بعد يقومإان يؤبر لم الذي وكالثمر
مإتفرقسسات مإسسن يظهسسر مإسسا هذا تركة عداه ومإا للوارثا الزائد

كلمإهم. 
فهسسل يسسسنبل لسسم زرع عسسن مإسسات لو قال الذرعي رأيت ثم

لقسسولي مإوافسسق وهسسو الثانأي القرب ؟ للورثة أو تركة الحب
ثسم فمسات السسنابل بسرزت فلسو قسال إلسخ الوارثا بحبه فاز

هسسو كمسسا تسسوقفه ه. وسسسبب ا تأمإسسل مإوضسسع فهذا حبا صارت
نأفسسسها السسسنابل فسسي مإتوقسسف أنأسسه كلمإه به أشعر مإا ظاهر

مإنها المقصود لن ل، أو الموت قبل لوجإودها تركة هي هل
أن قسسدمإته مإسسا علسسى أمإسسا المسسوت، بعسسد وجإد إنأما الحب وهو

قبلسه ومإسسا للسسوارثا المسوت بعسد طسسال السسذي بعضسها السنبلة
نأظسسر ول المسسوت بعد إل يبرز لم لنأه للوارثا، فالحب تركة

فتعارضسسا بعضسسها مإلسسك والوارثا الميت مإن كل لن للسنابل،
فسسي كمسسا السسبروز علسسى المسسدار أن يتعيسسن وحينئسسذ وتسسساقطا

فتأمإسسل السسوارثا بسسه فليفسسز المسسوت بعسسد برز إنأما وهو الطلع
يصسسرح بسسل ذكرتسسه مإسسا يؤيد مإا رأيت ثم مإهم فإنأه كله ذلك

وحمسسل طلسع نأحسسو مإسسن الرهسن عقد قارن مإا قولهم وهو به
مإنسسه أولسسى والطلسسع يعلم الحمل أن الصح على بناء مإرهون
مإرهونأة نأخيل مإن الرهن عقد بعد حدثا مإا وقولهم لظهوره

طلسسع ووعسساء سسسعف نأحسسو مإسسن ثسسم كالعقسسد هنسسا أي: والموت
بجنبهسسا النخلسسة عسسروق مإسسن نأبتت وأولد سعف وأصول وليف



ابسسن وقسسول ل أم سسسنة كسسل ذلسك قطسسع اعتيسسد مإرهسسون غير
وأغصسسان جإريسسد وفسسي يسقط أن إلى يترك ورق في الرفعة

مإسسا قياس ينافي قلت فإن مإردود مإرهونأة أنأها مإقصودة غير
ثسسم مإتقسسدمإون جإمسسع عليسسه الذي أن الجعلي الرهن على هنا
ذكرتسسم وقسسد أيضسسا مإرهسسون غير ذكر مإما للعقد المقارن إن

قسسال فقسسد عليسسه مإتفقسسا ذلسسك ليسسس قلسست مإرهسسون أنأسسه هنسسا
<ص: وبتسسسليم مإرهونأة أنأها هنا قلناه مإا بنظير ثم المتولي

أن آنأفسسا إليسسه أشسسرت بمسسا يفسسرق الول المعتمسسد > أن119
تمام قبل وجإد مإا على فاستصحبناه الميت مإلك بقاء الصل
به تعلق غير مإن الراهن مإلك بقاء هنا والصل روحه خروج
يتحقق ول به الحق لتعلق الموجإب العقد وجإود يتحقق حتى
الحمسسل أن ثسسم وذكسسروا مإعه ل العقد بعد وجإد فيما إل ذلك
رضسسا بغيسسر الوضسسع قبسسل أمإسسه تبسسع لسسم مإرهسسون غير كان إذا

طلعهسسا حسسدثا مإرهونأسسة نأخلة وتباع الثمن توزيع لتعذر الراهن
بيسسع أراد إذا وفيمسسا ل، أم السسبيع في طلعها دخل الرهن بعد
تقسسرر كمسسا مإعها صح وإن بيعها عند استثناه طلعها حدثا مإا
ه.  ا

رد إذا المبيع زيادة وفي البيع في ذكرته مإا بعض يؤيد وهو
بالتأمإسسل يعلسسم كمسسا هنسسا مإنسسه كسسثير يسسأتي تفصسسيل عيب بنحو

الشسسراء عقسسد بعسسد حادثان وثمرة وطلع قولهم ومإنه الصادق
عنسسسد الصسسسوف بخلف حينئسسسذ الحسسسادثا كالحمسسسل للمشسسستري
عنسسد والنسسابت السسسمن أشبه باللحم اتصل لما لنأه الشيخين،

كسسالكراثا السسبيع فسسي يسسدخل ل مإسسا أصسسول مإسسن المشسستري
والسسبيض للرض تبعسسا ليسسس مإنهسسا الحسسادثا لن للمشسستري،

شسسيء علسسى نأبسسه مإسسن أر لم لنأي هنا، أطلت وإنأما كالحمل
فسسي النظسسر إمإعسسان فتعيسسن إليه الحاجإة مإسيس مإع ذلك مإن

. مإهم نأفيس فإنأه هنا ذكرته مإا مإنه استنبطت الذي كلمإهم
فيسسه يشسساركه مإسسورثه ديسسن مإسسن الورثسسة أحسسد قبضه فرع) مإا(

مإسسورثه ديسسن مإسسن حصسسته علسسى وارثا أحسسال لسسو نأعسسم البقيسسة
عسسن قبضسسها لنأسسه فيهسسا، أحسسد يشسساركه فل المحتسسال فقبضسسها
بهسسذا تعلسسق لسسه مإسسا الوكالسسة قبيسسل ويسسأتي الرثا ل الحوالسسة

فراجإعه. 

التفليس كتاب
بصسسفة وشسسهره التسسي المسسدين على النداء لغة هو     

المإسسوال أخسسس هسسي السستي الفلسسوس مإسسن المسسأخوذ الفلس



{أنأه وصح التية بشروطه المدين على الحاكم حجر وشرعا
فسي وبساعه مإاله في مإعاذ على حجر وسلم عليه الله صلى
حقسسوقهم أسسسباع خمسسسة فأصسسابهم غرمإسسائه بين وقسمه دينه

إل أي: الن لكسسم ليسسس وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى لهم فقال
بسسدينه مإسساله يفي ل مإن وشرعا المعسر لغة ذلك} والمفلس

تعسسالى (ديسسون) للسسه أو عليه) دين (مإن حكمه ذاكرا قال كما
مإسساله) علسسى (زائسسدة (حالسسة) لزمإسسة لدمإسسي أو فوريسسا كان إن

> علسسى120<ص:  حسسال دينسسا ولسسو مإنسسه الداء يتيسسسر السسذي
ومإغصسسوب مإنفعسسة نأحسسو بخلف بينسسة بسسه عليسسه أو مإقر مإليء

لنأهسسا عليهسسا، السسدين زيادة تعتبر فل كذلك ليس ودين وغائب
لسه يكسن لسم إذا أنأسه مإساله علسسى قسسوله وأفهم العدم بمنزلة

مإسسن له مإنعا عليه الحجر الرافعي وبحث عليه، حجر ل مإال
الحجسسر أن الصسسح بسسأن مإسسردود يحسسدثا عسسساه فيما التصرف

ل تبعسسا يدخل إنأما يحدثا ومإا نأفسه دون مإاله على هو إنأما
المرهون، مإاله على حجر ل أنأه الرفعة ابن وبحث استقلل،

بإذن فيه تصرفه كمنع فوائد له بأن وردوه له فائدة ل لنأه
مإسسا فسسارق وبهسسذه اصسسطياد بنحو يحدثا عساه وفيما المرتهن

مإنهسسا يحسسدثا مإسسا لن الحيسساة، فسسي المرهونأسسة التركة في مإر
بهسسا مإتعلقا الرهن دام مإا فيها للحجر فائدة فل الورثة مإلك

مإسسن مإنعسست وكسسذا حجسسرت بلفسسظ الحسساكم عليسسه) مإسسن (يحجر
فعلسسى وإل اسسستقل إن مإاله في وجإوبا الوجإه على التصرف

المحجسسور ولسسي الغرمإسساء) أو (بسسسؤال المسسولى مإسسال في وليه
فيتضسسرر بالوفسساء بعضسسهم يخسسص ولئل المسسذكور للخسسبر مإنهسسم

الباقون.
وكفسسارة مإطلسسق كنسسذر فسسوري غير تعالى لله حجر) بدين ول(

> كمسسال121<ص:  لزم غيسسر بسسدين ول بسسسببها يعسسص لسسم
حسسال أو مإطلقسسا بسسذلك مإطالبسسة ل إذ (بالمؤجإسسل)، ول كتابسسة
الظهسسر) لبقسساء فسسي المؤجإل يحل لم (بحال حجر) عليه (وإذا
الجنسسون ل السسسترقاق ومإثلسسه الموت فارق وبه بحالها الذمإة
إن إل السسردة ول فيسسه للمصسسنف تنسساقض مإسسن الصسسح علسسى

مإسسن أن بسسه الحلسسول فسسي تقسسرر مإمسسا ويؤخذ بالموت اتصلت
اسسستيفاء وقبل حلولها قبل ومإات مإؤجإلة بأجإرة مإحل استأجإر
الشسسرف السسسلم شسسيخ بسسه أفسستى كما بالموت حلت المنفعة
هنسسا أنأسه إلسسى نأظسسرا حلولها بعدم الشارح إفتاء وأمإا المناوي

بسسالموت الحلسسول صسسور بقيسسة بخلف المقابسسل يسسستوف لسسم
الذمإسة خسسراب بسسالموت الحلسول سسبب أن تقسرر بما فمردود



بمسسوت المؤجإلة الديون تحل البلقيني وبقول هنا مإوجإود وهو
في إل الزركشي وبقول مإرجإوح على صورة في إل المدين

على يحل ل فمات المال بيت عنه تحمل مإسلم صور ثلثا
العمسسوم مإعيسسار والسسستثناء مإرجإسسوح علسسى وثنسستين المسسال بيت
الجإسسارة آخسسر وسسسأذكره بذلك يصرح مإا البلقيني فتاوى وفي
كحلسسول كثيرة مإسائل في للمقابل والستيفاء يحل قد وبأنأه
وطئسسه. قبسسل السسزوج بموت الصداق ودين بموته الضامإن دين

مإسسن ينفسسق كسسسوبا كسسان فسسإن المال بقدر الديون كانأت ولو(
بقضسساء الحسساكم يلزمإسسه بل إليه الحاجإة حجر) لعدم فل كسبه
والحبسسس بالضرب أكرهه أو مإاله بيع تولى امإتنع فإن الدين

حسستى مإسرة كسسل فسي يمهسل لكن ضربه ويكرر يبيعه أن إلى
بسسه أطال لما خلفا قتله إلى يؤدي لئل الولى ألم مإن يبرأ

مإسسن نأفقتسسه وكسسانأت كسوبا يكن لم وإن. (تبعه ومإن السبكي
حسسال مإطسسالبته مإسسن الصح) لتمكنهسسم (في حجر فكذا) ل مإاله
امإتنسساعه بعسسد الناقص أو المساوي في الغرمإاء طلبه لو نأعم

السابق الغريب الحجر مإن بل فلس حجر ليس لكنه أجإيبوا
أخسسذه وكأنأه لشيخنا المنهج شرح في وقع كذا التولية، قبيل
حجسسر عليسسه الحجسسر الغرمإسساء التمسسس فإن السنوي قول مإن

ذكسسره كسسذا دينسسه علسسى لسسه زاده وإن السسوجإهين أظهسسر فسسي
له لما إتلفه بخوف وعلله الحبس على الكلم في الرافعي

غيسسر ل إطلق ثم قاله الذي بأن المنكت اعترضه لكن ه ا
ه ا السسسدين زاد إذا مإسسسا علسسسى > فليحمسسسل122<ص:  قسسسال

ثمسسن، نأحو الدين كان إذا مإا على الول بحمل يجمع وأقول
بسسذلك اختصاصسسه الغريب الحجر مإبحث في كلمإهم قضية إذ

والثسسانأي المإسسوال لضسسياع سببا تكون أن عن للمعامإلت صونأا
ل أنأسسه هنسسا كلمإهسسم قضسسية إذ إتلف، نأحسسو كسسان إذا مإا على
غيره. ول غريبا والمساوي الناقص في حجر

لمصسسلحتهم لنأسسه الغرمإسساء، طلب) مإسسن (بغير يحجر) عليه ول(
فعلسسه السؤال المحجور ولي ترك لو نأعم نأظر أصحاب وهم

غسسائب لدين يحجر ول المحجور لمصلحة نأظرا وجإوبا الحاكم
ثقسسة غيسسر كان إن نأعم دينه يستوفي ل كما طلب بل رشيد
وإل أمإينسسا كسسان إن قبضسسه لزمإسسه الحاكم على وعرضه مإليء
ه قبضسه لسزوم مإسن ويؤخسذ ظاهر هو كما حرم يحجسر أن ل
مإنسسه، القبسسض تيسسسر قبسسل يضسسيعه لئل مإنسسه يقبض حتى عليه

مإفلس غريم على الحجر جإواز شارح وبحث خلفه، ويحتمل
حسسي أو لمصسسلحته نأظرا التماس غير مإن مإيت عليه مإحجور



ل فيسسه مإسسا مإسسع وعليسسه هسسو يلتمسسس لم وإن غرمإاؤه التمس
نأكسسل مإفلسسس > غريسسم123<ص:  يحلسسف ل قسسولهم ينسسافيه
أمإسر فيسه نأحسن مإسا لن ابتسداء، يسدعي ول وارثه نأكل ومإيت

الحلسسف مإسسن المقصسسود فسسي يغتفر ل مإا فيه يغتفر وهو تابع
الدعوى.  وابتداء

على زاد به) بأن يحجر قدر ودينه الحجر بعضهم طلب فلو(
بالطسسالب أثسسره يختص ل ثم شرطه لوجإود (حجر) عليه مإاله

فل بكماله وفاؤه يمكن دينه لن (فل) يجاب، به (وإل) يحجر
. الحجر طلب إلى به ضرورة

والذي المنهج شرح في لشيخنا وقع مإا على ويحجر) وجإوبا(
وكيلسسه المفلسسس) أو (بطلسسب الجواز وغيره الذرعي به صرح

توقسسف ذلسسك وقضية القاضي بعلم ولو عليه الدين ثبوت بعد
قال السبكي رأيت ثم مإحتمل وهو الغريم دعوى على ثبوته

البينسسة وإقامإة الغرمإاء بدعوى الدين يثبت أن المسألة صورة
يكفسسي فل ذلك بدون أمإا هو ويطلبه الحجر يطلبوا ولم مإثل

الصسسح) (فسسي ذكرتسسه فيمسسا صسسريح وهسسو ه ا المفلسسس طلب
فيها.  مإاله بصرف ديونأه وفاء مإن فيه غرضه لظهور

بمسساله) الغرمإسساء حسسق (تعلق دونأه أو بطلب حجر) عليه فإذا(
مإنسسه إبسسراؤه يصسسح فل الوجإسسه علسسى مإسسؤجإل ولسسو ودينسسا عينسسا

تصرفه ينفذ فل الحجر مإن المقصود الغرض ليحصل ومإنفعة
يقسسدم نأعسسم حسسادثا ديسسن فيسسه يزاحمهسسم ول يضسسرهم بما فيه

حجسسر ولعاقسسد الفلس قبل تسلمه مإا بمنفعة مإستأجإر عليهم
لعسسدم المصسسلحة خلف علسسى وإجإازة فسخ الخيار زمإن عليه

أنأسسه مإنسسه ويؤخسسذ حينئذ عليه بالمعقود حقهم تعلق ضعف أو
يكفي بل الجإارة مإسألة في الفلس قبل التسلم يشترط ل

غيسسر تعسسالى اللسسه حق الغرمإاء بحق وخرج عليه عقدها سبق
المفلسسس بمسسال يتعلسسق فل ونأسسذر وكفسسارة كزكسساة الفسسوري

أن ويسسسن المفلسسس حجسسره) أي (علسسى نأدبا (وليشهد) الحاكم
(ليحسسذر) فسسي عليسسه حجسسر الحسساكم بسسأن عليسسه بالنسسداء يسسأمإر

المعامإلة. 
اكتسسسبه مإسسا ولسسو أمإواله في التصرف عليه يمتنع و) بالحجر(

ولو له دين مإن أبرأ وهب) أو أو باع (لو وحينئذ الحجر بعد
يوقف قول (ففي آجإر أو وقف أعتق) أو (أو مإر كما مإؤجإل

السسدين) عسسن ذلسسك فضسسل (فسسإن به أثم وإن تصرفه) المذكور
نأفسسوذه بسسان أي مإنسسه (نأفسسذ) حسسال قيمسسة ارتفاع أو إبراء لنحو

بطلنأسسه) حسسال (والظهسسر إلغسساؤه (لغسسا) أي: بسسان (وإل) يفضسسل



يصسسح نأعسسم فيسسه يصرفه بما الغرمإاء حق > لتعلق124<ص: 
يسسدفعه وفيمسسا بسسدنأه كثيسساب عليهسسم بسسه يتقسسدم فيمسسا تصسسرفه
بحثسسه كمسسا فيهسسا يصسسرفه بسسأن مإمسسونأه ونأفقسسة لنفقته القاضي

وكسسذا المسسوت بعسسد بمسسا لتعلقهمسسا ووصسسيته وتسسدبيره الذرعسسي
الراهسسن كسسإيلد السبكي وخالفه الرفعة ابن رجإحه كما إيلده

نأفسسسه على حجر الذي هو الراهن بأن غيره وفرق المعسر
علسسى به يقدم لنأه أقوى، الرهن حجر وبأن المفلس بخلف
الغرمإسساء علسسى بهسسا يتقسسدم المفلسسس بخلف التجهيسسز مإسسؤن

أو جإهلسسه وإن الحجسسر بعسسد دينه أقبضه مإفلس مإدين ويضمن
ذلك.  مإذهبه كان إن إل حاكم فيه له أذن

أو بعضسسه بسسدينهم) أو (لغرمإسسائه بعضسسه أو مإاله) كله باع فلو(
ذكسسره مإمسسا مإعلسسوم لنأسسه وحسسذفه، بأصسسله كمسسا بسسدينه لغريسسم
الصسح) وإن (فسي الحساكم فيسه يسأذن لسم (بطسل) إن بالولى
بسسإذنأه أمإسسا عليسسه الحجسسر لبقسساء السسسابقة البيع شروط وجإدت
. جإزمإا فيصح

أو سسسلم غيسسر ذمإتسسه (بسساع) فسسي كسسأن ذمإته في فلو) تصرف(
الذمإسسة (فسسي شسسيئا اقسسترض أو اسسستأجإر اشترى) أو أو (سلما

بعسسدها فيما والبدل الولى في ويثبت) المبيع صحته فالصحيح
. فيه الغرمإاء على ضرر ل إذ ذمإته)، (في

لم وإل زوجإا كان وخلعه) إن (وطلقه نأكاحه) ورجإعته ويصح(
(واقتصاصسسه) أي: طلبسسه بسسالعين والجإنسسبي الزوجإسسة مإسسن ينفسسذ

أن ويصح (وإسقاطه) القصاص إليه فيجاب القصاص استيفاء
السسواجإب لنأسسه مإجانأسسا، ولو لمفعوله المصدر إضافة مإن يكون
زادت وصسسية وإجإسسازة ولعسسانأه ونأفيسسه النسسسب واسسستلحاقه عينا

الثلث.  > على125<ص: 
نأحسو أو السدين وجإسب) ذلسك ديسن (أو بعين) مإطلقسا أقر ولو(

بعد إل يلزم لم وإن مإعامإلة الحجر) بنحو (قبل سبقت كتابة
أصسسله تعسسبير مإسسن أولسسى لسسذلك المفيسسد يوجإب فتعبيره الحجر
المقسسر الغرمإسساء) فيأخسسذ حق في قبوله (فالظهر يلزم وغيره

مإنسسه أكسسثر حقه في الضرر لن الدين، في ويزاحم العين له
لغلبتها المقابل اختير لكن بالمواطأة التهمة فتبعد حقهم في
يقبسسل لسسم رجإسسع لسسو لنأسسه يجسسابوا، لم تحليفه طلبوا ولو الن

المقسسر يكسسن لسسم وإن لتحليفسسه فيجسسابون لسسه المقسسر بخلف
بمال عليه ادعى لو أنأه الشيخين كلم وظاهر عليه مإحجورا

اليميسسن لن زاحمهم، المدعي وحلف فنكل الحجر قبل لزمإه
الحجسسر) بعسسد مإسسا إلسسى وجإسسوبه أسسسند (وإن كالقرار المردودة



التقييسسد (مإطلقسسا) عسسن أو) إسسسنادا (بمعامإلسسة مإقيسسدا إسسسنادا
المقسسر يزاحمهسسم حقهسسم) فل في يقبل (لم غيرها أو بمعامإلة

المراتسسب أقسسل علسسى ينسسزل الطلق ولن مإعسسامإله لتقصير له
إقسسرارا أقسسرا أو يريسسد أن بعد على ويصح المعامإلة دين وهو

هنا يقبل ل فإنأه بعده أو الحجر قبل بما التقييد عن مإطلقا
الحجسسر بعد لما إسناده وهو أيضا هنا القل على تنزيل أيضا

عمسسل وإل مإراجإعتسسه تعسسذرت إن الروضسسة فسسي كمسسا ومإحلسسه
أيضا.  المتن مإسألة في به العمل وقياسه بتفسيره

الصح) لعسسدم في (قبل الحجر بعد جإناية) ولو عن قال وإن(
سسسببه وتقسسدم الحجسسر بعسسد حسسدثا مإا ومإثله له المقر تفريط

وجإسسب مإسسا أن والحاصسسل إفلسسسه قبل آجإره مإا كانأهدام عليه
قبسسل وإل يقبسسل لسسم مإستحقه برضا كان إن الحجر بعد عليه

ابسسن إفتسساء ينسسافيه يقبسسل لسسم قسسوله قلت فإن الغرمإاء وزاحم
بقسسدرته واعسسترف الحجر بعد وجإب بدين أقر لو بأنأه الصلح

قوله حمل يتعين قلت إعساره ثبوت وبطل قبل وفائه على
الغرمإسساء لحسسق ل لسسه المقسسر لحسسق بالنسسسبة أنأسسه علسسى قبسسل

<ص: إعسسساره ثبسسوت وبطسسل عقبسسه قوله ذلك على ويترتب
علسسى قسسدرته تسسستلزم شسسرعا وفسسائه علسسى قدرته > لن126
الديون. بقية وفاء

كسسانأت (إن الحجسسر اشتراه) قبل كان مإا بالعيب يرد أن وله(
بسسه صسسرح مإسسا علسسى المإسسران اسسستوى السسرد) أو فسسي الغبطسسة
لسسه أحسسظ أنأسسه مإسسع السسسابق السسبيع توابسسع مإسسن لنأسسه المإسسام،

الكتسسساب يلزمإسسه ل لنأسسه المعتمسسد، على يجب ولم وللغرمإاء
السسولي لسسزم وإنأمسسا أيضسسا هنسسا جإريانأه الظاهر بقيده يأتي كما

إمإسسساك عسسد وإنأمسسا لمسسوليه الحسسظ رعايسسة يلزمإسسه لنأسسه الرد،
حسستى تفويتسسا رده في والغبطة صحته في اشتراه مإا مإريض
قسسد هنسسا والخلل فيه جإابر ل لنأه الثلث، مإن النقص يحسب
كسسانأت فسسإن أقسسوى المسسرض فحجسسر وأيضسسا بالكسسسب ينجسسبر
جإسسواز مإن آنأفا مإر مإا وفارق الرد امإتنع إمإساكه في الغبطة
العقسسد بسسأن الغبطة عدم مإع الخيار زمإن في وإجإازته فسخه

هنسسسا أرش > ول127<ص:  بسسسه تعلقهسسسم فضسسسعف مإزلسسسزل
كسسان مإا قوله وأفهم نأفسه في مإمتنع غير الرد لن مإطلقا،
ذمإتسسه فسسي بثمسسن الحجسسر بعسسد اشسستراه مإا يرد ل أنأه اشتراه

مإجانأا عليهم يفوته والرد به حقهم لتعلق زرعة أبو واعتمده
السسسنوي اعتمد لكن ثمنه لهم يحصل رده لن ذاك، بخلف

الفرق.  عدم النقيب وابن



بالصطياد) بعده حدثا مإا (إلى بنفسه) الحجر تعدي والصح(
السسديون علسسى المسسال زاد وإن الكسسساب سسسائر مإسسن وغيسسره

كمسسا الراجإح صححناه) وهو (إن الذمإة والشراء) في (والوصية
اقتضسساه كمسسا مإسساله على إليه هذا بانأضمام دينه زاد وإن مإر

الحجسسر مإقصسسود لن وذلسسك، السنوي فيه نأظر وإن إطلقهم
لسسو نأعسسم بالموجإود يختص ل وذلك أهلها إلى الحقوق وصول
ول عليسسه عتسسق العقسسد وتسسم به له أوصى أو بعضه له وهب

قهسسرا عنسسه مإلكسسه لسسزوال زعمسسه لمسسن خلفا المتن على يرد
. عليه

(أن الذمإسسة فسسي لبسسائعه) أي: المفلسسس ليسسس (أنأسسه و) الصسسح(
(وإن الحسسال) لتقصسسيره علسسم إن مإتسساعه بعيسسن ويتعلسسق يفسخ
أنأسسه (و) الصسسح لعذره بثمنه يزاحمهم أن ذلك) وله فله جإهل
بسسالثمن)، الغرمإسساء يزاحم (ل بها) لعلمه التعلق يمكن لم (إذا
شسسيء فضل فإن مإستحقه برضا الحجر بعد حادثا دين لنأه
برضسسا ل وجإسسب مإسسا أمإسسا اليسسار انأتظسسر وإل أخذه دينهم عن

نأقسسص، كل وفي قيل يكن نأسخ وفي به فيزاحمهم مإستحقه
النقسسص لسسدعوى يحتسساج ول ه ا له يكن أو يمكنه التقدير إذ

واضح. هو كما يمكن في

وتوابعهمسسا وقسسسمته المفلسسس مإال بيع فصل) في(     
إذ المفلس بلد > (القاضي) أي: قاضي128<ص:  يبادر) نأدبا(

(بعسسد للمفلسسس تبعسسا لسسه بلسسده بغيسسر ولسسو مإسساله علسسى الولية
(وقسسسمه) أي: الحاجإسسة مإاله) بقدر (ببيع المفلس الحجر) على

ديسسونأهم الغرمإاء) بنسبة (بين قبله مإا عليه الدال المبيع ثمن
بطول المفلس لتضرر مإصلحة رآه إن كذلك لهم بتمليكه أو

السسستعجال فسسي يفسسرط ل لكسسن الحق بتأخير والغريم الحجر
مإسسا لسسبيع البسسدار يسسأتي كمسسا ويجسسب الثمسسن بخسسس مإن خشية
مإسسأذونأه أو بنفسه يتولى ول بالتأخير فواته أو فساده يخشى

الرفعسسة ابسسن اعتمسسده كمسسا عنسسده يثبسست حسستى لسسه شسسيء بيع
شسسركاء طلسسب لسسو قولهم ويؤيده مإلكه أنأه بعلمه ولو وغيره

أنأه عنده يثبت حتى بينهم يقسمه لم بأيديهم مإا قسمة مإنه
إليسسه رفسسع أي: فيمسسا حكم تصرفه لن اليد، تكفي ول مإلكهم
مإجسسردة يسسد علسسى هسسذا حمسسل السسوجإه نأعسسم فصله مإنه وطلب

إذا مإسسا علسسى باليسسد الكتفسساء الصسسلح كسابن السسسبكي وترجإيسسح
كسسانأت ولسسو مإنسسازع عسسن وخل مإدته طالت تصرف إليها انأضم
لن أي، لسسه بسسأنأه إقراره كفى الوارثا أو المرتهن بيد العين



مإسسا ويشسسترط بسسه صرحوا كما الملك في حجة اليد ذي قول
المسسذكور بشسسرطها الحيازة أو والحيازة الملك ثبوت مإن ذكر

>129<ص:  المحسسل هسسذا غيسسر فسسي القاضسسي تصرف لجواز
للسسبيع الحسساكم تولي فيه يتعين ل المفلس غير أن ومإر أيضا

لسسم أحسسدهما المسسدعي عيسسن ولسسو عليسسه وإجإبسساره بيعسسه له بل
مإكسساتب الغرمإسساء بين قسمه مإن ويستثنى الوجإه على يتعين
الول، فيقسسدم ونأجسسوم وجإنايسسة مإعامإلسسة دين وعليه عليه حجر
الثسسانأي، ثسسم الرقبسسة وهسسو العجسسز بتقدير آخر تعلقا لغيره لن
فيقسسدم عليسسه ومإجنسسي بالمرهون فيقدم ومإرتهن مإستقر، لنأه

الزركشسسي بهمسسا وألحق الجانأي العبد رقبة مإن الجناية بأرش
الجإسسرة، يقضسسي حسستى وخياطسسة قصسسارة لنحسسو حبسسس له مإن

المسسوت بعسسد كمسسا عليهسسم فيقدم كزكاة فوري حق ومإستحق
المقدمإسسة التركة بعين المتعلقة الحقوق جإميع أن مإنه ويؤخذ
علسسى هنسسا تقسسدم الذمإسسة فسسي المرسسسلة السسديون ذوي علسسى

الغرمإاء. 
فسساده) كهريسسة (يخاف مإا ثم (مإا) يسرع البيع ويقدم) في(

الحيسسوان) إل (ثسسم كمرهسسون حسسق بعينسسه تعلسسق مإا ثم وفاكهة
لنأسسه وذلسسك، للعتسسق احتياطسسا الكسسل عسسن نأسسدبا فيؤخره المدبر
ضسسياعه يخشسسى لنأسسه المنقول)، (ثم مإؤنأة وله للتلف مإعرض

الرض على البناء مإقدمإا ضمها ويجوز عينه العقار) بفتح (ثم
للذرعسسي وفاقا والوجإه الترتيب هذا نأدب النأوار في وأطلق

وفيهما مإستحب الحيوان وغير فساده يسرع مإا غير في أنأه
ظالم. مإن عليه للخوف عقار نأحو تقديم يجب وقد واجإب

الحساء (بحضرة) بتثليث نأدبا الفاعل أو للمفعول وليبع) بالبناء(
للتهمسسة أنأفسسى لنأسسه نأسسوابهم، (وغرمإائه) أو وكيله (المفلس) أو

قسسد وهسم ومإنفسر مإرغسب مإسن مإساله فسسي مإا المفلس وليبين
لتطيسسب الحسساكم بسسإذن للبيع توليه والولى الثمن في يزيدون

على بملكه بينة عن وليستغنى> 130<ص:  المشتري نأفس
لن قيسسامإه، سسسوقه) وقسست في شيء (كل أيضا ونأدبا مإر مإا

لسسو كمسسا جإاز مإثله بثمن غيره في بيع فإن أكثر فيه طالبيه
نأعسسم الحمسسل مإؤنأة كتوفر لمصلحة إليه السوق أهل استدعى

مإسسال بيسسع يجسسوز وإنأمسسا وجإسسب ظاهر غرض بالسوق تعلق لو
لنأه البيع، البلد) أي: مإحل نأقد مإن حال مإثله (بثمن المفلس
حقسسوقهم بمثسسل السسبيع في الحاكم رآها لو ثم ومإن المصلحة

البلسسد نأقسسد غيسسر أو بمؤجإل والغرمإاء المفلس رضي ولو جإاز
فيه ونأظر الفاحش الغبن ومإثلهما المتولي قال مإا على جإاز



ومإسسا عسسدمإه الصسسل أن ويسسرده آخسسر غريسسم لحتمسسال السبكي
ولسسو قيسسل غيرهم غريم ل بأن لبينة احتياجإهم عدم في يأتي
علسى يسسوافقهم أن للحسساكم يجسسوز ل المتسسولي قسساله بمسا قلنا
ولسسو للمفوضسسة، المثسسل مإهسسر فسسرض في يأتي مإما أخذا ذلك
ولسسو الرهسسن عدل في مإر فكما الخيار زمإن هنا راغب ظهر
كمسسا خلف بل الصسسبر وجإب > بذينك131<ص:  مإشتر تعذر

يبسساع السسدم أبسسي ابسسن بقسسول واعسسترض المصسسنف بسسه أفسستى
فيه دفع الذي بالثمن المدين كتركة شرعا أي: ولو المرهون

بل ثمنسسه دون أنأسسه عسسدلن شسسهد وإن والشسسهار النسسداء بعسسد
قسسائم وصسسف القيمة أن على بناء المرتهن يتضرر لئل خلف

إشسسهاره بعسسد الرغبسسات إليسسه تنتهسسي مإسسا إنأها قلنا فإن بالذات
فيسسه الغالبسسة العسسادة بحكسسم السسوقت ذلسسك في المتوالية اليام
وهسسذا مإثله ثمن هو فيه دفع الذي لن فواضح، الظهر وهو

بالسسذات قائمسسة صسسفة الملحسسة أن الخلف مإن قريب الخلف
ه ا الطبسساع مإيسسل بسساختلف مإختلفسسة أو بنفسه يعرف وجإنس
ويسسرد المفلسسس بخلف للبيع مإلكه عرض الراهن بأن وأجإيب

السسوجإه بسسل مإثلسسه ثمسسن بسسدون مإسساله بيسسع ينتسسج ل هسسذا بسسأن
فيسسه يسسدفع لسسم إذا مإا على المصنف إفتاء وحمل استواؤهما

الزيادة.  ورجإيت شيء فيه دفع أو شيء
النسسداء بعسسد شيء فيه دفع إذا مإا على الدم أبي ابن وكلم

ثمسسن هسسو هسسذا لن الن، زيادة فيه ترجإى ل بحيث والشهار
وصسسفا ليسسست القيمسسة أن الظهر على بناء الظاهر إذ مإثله،
ل السسبيع إرادة وقسست بسسه يرغب مإا هو فيها المعتبر أن ذاتيا

لوفاء وغائب ويتيم، مإمتنع، مإال بيع في ذلك ويجري مإطلقا
بمسسا إل يبسساع ل أنأه أسلم كافر قن في الوجإه نأعم عليه مإا

بينهمسسا بالحيلولسسة الضسسرر لنأسسدفاع الوقسسات غالب في يساويه
الحسسق وهنسسا بالتسسأخير فسسسومإح تعسسالى للسسه فيسسه الحسسق ولن

يسستيم مإسسال بيسسع بجسسواز السسسبكي وأفتى لحقه الطالب للدمإي
رأيست ثسم لضسرورته رخسص وإن فيسه دفسع مإسا بنهاية لنفقته
نأقسل أن بعسد فقسال اسستوائهما، مإسن ذكرته مإا اعتمد شيخنا

كسالرهن الرهسسن غيسسر أن والوجإسسه الفسسرق اعتمسساد الغزي عن
المحتسساج اليسستيم مإسسال بيسسع وفي فيه السبكي عليه جإرى كما
دون كسسان وإن النسسداء فسسي ثمنه إليه ينتهي أي: بما ذكر بما

ل أن ذلسسك في ويشترط الجميع في للضرر دفعا مإثله ثمن
<ص: مإنسسه يقضسسي رائسسج آخسسر مإسسال أو نأقسسد للمسسدين يوجإسسد
نأض له مإدين غائب عقار يبع لم ثم ومإن تعين، > وإل132



فسسالعرض فالحيوان النض مإن يقضي بل عرض أو حيوان أو
فسسي اشسترط ثسسم فمن الرثا يمنع ل الدين أن ومإر فالعقار

أو الورثسسة علسسى عرضسسه الميسست علسسى المرهسسون الحسساكم بيع
إمإسسا مإعلسسوم ثمسسن إلسسى قيمتسسه انأتهسساء بعد وتخييرهم أوليائهم،
اليسسام الرغبسسات ذوي علسسى وعرضسسه عليسسه والنسسداء بالشسسهار
مإسسالهم مإسسن الوفسساء بين خبيرين عدلين بتقويم وإمإا المتوالية

إليه.  انأتهى بما وبيعه
بسسأنأه السسبيع قبل القيمة ثبوت تصور السبكي تنبيه) استشكل(
آدمإسي حسق لنأسه بهسا، الشسهادة علسى دعوى تقدم مإن بد ل

كسسانأت إن بأنأهسسا وأجإيسسب فيهسسا إلسسزام ول بهسسا يسسدعي وكيسسف
شسسخص نأسسذر وإل للحيلولسسة قيمتهسسا مإالكهسسا ادعسسى مإغصسسوبة
علسسى فيدعي مإثل هذه قيمة عشر بقدر مإعين على التصدق

لسسه لزمإسسه وأنأه قيمتها عشر نأذر أنأه بحكم مإثل بدرهم الناذر
.البينة فيقيم فينكر النذر

يرض (ولم به بيع النقد) الذي جإنس غير الدين كان إن ثم(
لنأسسه وجإوبسسا، حقسسه جإنسسس اشتري) لسسه حقه بجنس إل الغريم
كمسسا والصفة بل النوع يشمل مإا هنا بالجنس والمراد واجإبه

ولي أو مإستقل وهو حقه جإنس رضي) بغير (وإن ظاهر هو
صسسرف (جإسساز ظاهر هو كما التعويض في للمولى والمصلحة

الذمإسسة فسسي والمنفعة (السلم) والمبيع في) نأحو إل إليه النقد
عسسن العتيسساض جإسسواز وفسسي مإسسر كمسسا عنهسسا العتياض لمإتناع
تعسسالى. اللسسه شاء إن الشفعة في يأتي تناقض الكتابة نأجوم

أثسسم ثمنسسه) وإل قبسسض قبل (مإبيعا نأائبه أو يسلم) الحاكم ول(
تقليسسد أو باجإتهسساد، يكسسن لسسم إذا بمسسا السسسبكي وقيده وضمن
الحسساكم أمإيسسن ضسسمان بعدم مإرة البلقيني إفتاء وعليه صحيح
كالوكيسل فيحتساط لغيسسره مإتصرف لنأه وذلك، بضمانأه وأخرى

يكسن لسم مإسا أول التسسليم علسى المشستري أجإبر تنازعا فإن
باع لو مإا الذرعي واستثنى الوجإه على فيجبران لغيره نأائبا

فسسالحوط القسسسمة عنسسد المثسسل ثمسسن مإثسسل لسسه يحصل لغريم
بسسأنأه الزركشسسي ونأازعه إليه وإعادته أخذه ل ذمإته في بقاؤه

<ص: حصسسل ورضسسي وإل تقاصسسا دينسسه جإنسسس مإسسن كسسان إن
بكسسل المسسبيع قبسسض قبسسل تسليم يحصل فلم > العتياض133
يحصسسل لسسم وإن ذمإتسسه فسسي بقسساؤه الحسسوط بسسأن ويرد تقدير
بسسالمبيع تعسسبيره أن علسسى السسستثناء فصسسح اعتياض ول تقاص
الثمن.  قبض قبل تقرر لما والموافق وهم



مإسسدينه علسسى السسدعوى مإيسست ول مإفلس لغريم يجوز فرع) ل(
مإمسسا يعلسسم كمسسا عليسسه السسدعوى والسسوارثا المفلسسس ترك وإن
يطلبسسوا لسسم إن قسسسمه) نأسسدبا قبضسسه ومإسسا (الدعاوى. في يأتي
(إل للبراءة مإسارعة ديونأهم الغرمإاء) بنسبة (بين فوجإوبا وإل
ليجتمسسع) وإن (فيسسؤخر الديون (لقلته) وكثرة يعسر) قسمه أن

لسسو كمسسا للمشسسقة دفعا اعترضا وإن لهما وفاقا الغرمإاء أبى
فيما وجإوبا ل أي: نأدبا ويقرضه التأخير في المصلحة ظهرت
الغرمإسساء ارتضسساه وقد وجإده مإماطل غير أمإين لموسر يظهر

مإسسال فسسي بخلفسسه للمفلسسس الحسسظ لن رهسسن، هنسسا يجب ول
بيسسده ببقسسائه لن يرتضسسونأه، أمإينسسا أودعسسه وإل التي المحجور

مإوسسسر أمإين مإشتر بذمإة إبقاءه أن الذرعي وبحث مإا تهمة
مإسسستثناة فهسسذه وعليسسه لمثلسسه وإقراضسسه مإنه أخذه مإن أولى
أيضا.  المتن مإن

والمسسراد للغسسالب، بهسسا (بينسسة) عسسبر القسسسمة يكلفون) عند ول(
الحجسسر لن غيرهسسم)، غريسسم ل (بسسأن الثبسسات تكليفهسسم عسسدم

وارثا ل أن بينسسة الورثسسة كلسسف وإنأما لظهر كان فلو يشتهر
اسسستحقاق ولسستيقن غالبسسا الغرمإسساء مإسسن أضسسبط لنأهسسم غيرهم،
مإسسع مإشسسارك ظهسسور بفسسرض الذمإسسة فسسي يخصسسه لمسسا الغريسسم
. الوارثا كذلك ول إبرائه إمإكان

المقصسسود لن بالحصسسة)، شسسارك غريسسم فظهسسر قسسسم فلسسو(
وهسسو مإسساله قسسسم فلسسو القسسسمة تنقسسض ول بسسذلك يحصسسل
فظهسسر عشسسرة لكل نأصفين مإائة لكل غريمين على عشرون

أحسسدهما كسسان فإن أخذه مإا بثلث كل على رجإع بمائة غريم
خمسسسة الخسسر مإسسن الثسسالث أخسسذ مإعسسسر وهو أخذه مإا أتلف

المتلسف أيسسر فسإذا المسال كسل أخذه مإا > وكان134<ص: 
أبسسو بسسذلك وألحسسق نأصفين واقتسماه أخذه مإا ثلث مإنه أخذا

أعسسسر وقسسد ديسسن فظهسسر التركسسة الورثة اقتسم لو مإا زرعة
كل الدائن فيأخذ كلها كأنأه الموسرين مإع مإا فيجعل بعضهم

لن قسسال، حصته بقدر عليه يرجإع المعسر أيسر إذا ثم دينه
ه ا ظهسسر إذا فكسسذا البسسابين فسسي حكمسسه اتحد علم لو الدين

هنسسا فكمسسا غريسسم فظهسسر غرمإسساء بين قسمت لو أنأها وواضح
لسسم يسسده تحسست فتلفسست غسسائب حصسسة الحاكم قبض ولو أيضا
القسسسمة، تنقسسض ولم بشيء الغرمإاء بقية على الغائب يرجإع

ه القبسض فسي عنسه نأائب الحاكم لن أخسذ لسو مإسا فسارق وب
رد وتعسسذر عاصسسب ظهر ثم تركة مإن حقه المال بيت نأاظر

شسسائعا، التركسة جإميسسع علسسى فيحسسسب المسسال لسسبيت وصل مإا



أو غصسسب لسسو كمسسا مإنهسسا بقسسي مإسسا ويقسسسم القسسسمة وتنقض
ومإن الناظر ولية عدم لتبين قسمتها قبل شيء مإنها سرق

حاكمسسا يكسسون أن إل الضمان في طريقا أقبضه مإن كان ثم
التركسة قسسمت لسو القسسمة) كمسا تنقسض (وقيسل مإسأذونأه أو

الغريسسم وحسسق المسسال عين في حقه بأن وردوه وارثا فظهر
حسسدثا مإسسا بظهسسر وخسسرج بالمشسساركة يحصسسل وهو القيمة في
لسسو كمسسا سسسببه تقدم إن إل صاحبه يضارب فل القسمة بعد

خسرج (ولسسو قسسوله فسي القسسمة. وكمسا بعسسد آجإسره مإسا انأهدم
(تسسالف) والثمسسن) المقبسسوض مإسسستحقا الحجسسر قبل باعه شيء
وقيمتسسه المثلسسي فسسي أي: مإثلسسه (ف) هو بعده أو الحجر قبل
فيقاسسسم السسوجإه هسسذا غيسسر ظهسسر) مإسسن (كسسدين المتقسسوم فسسي

قبسسل لثبسسوته وذلسسك للقسسسمة نأقسسض بل الغرمإسساء المشسستري
هسسو بسسل للكسساف مإعنسسى ل قيل فيرده التالف غير الحجر. أمإا

فتأمإله.  حله في تقرر مإا ويرده حقيقة ظهر دين
أصسسلها مإسسن ارتفاعهسسا الثسسانأي علسسى بنقضها المراد تنبيه) هل(

أو أصله مإن العقد يرفع الفسخ أن أيضا الضعيف على بناء
المقبسسوض اسسسترداد فيسسه المختلسسف وإنأما كالول هذا في هو

ل الول وعلسسى يجب الثانأي فعلى فبدله، وإل وجإد إن بعينه
ان فلسو القرب الول وعلى مإحتمل كل حيوانأسا المقبسوض ك
فحصلت رآه إن التركة > أعيان135<ص:  مإلكهم كأن مإثل
ثم المفلس فيملكها ترد أنأها فالظاهر القبض بعد زوائد مإنه

تقسم.
المقبسسوض وثمنسسه نأسسائبه الحسساكم) أو باعه شيء استحق وإن(

علسسى قيمتسسه أو بمثلسسه بسسالثمن) أي المشسستري (قسسدم تسسالف
مإسساله، شراء عن الناس يرغب لئل لمصلحتهم رعاية الغرمإاء
ببعيسسد وليسسس الحجسسر بعسسد بسساعه بمسسا ذلسسك اختصاص وقضيته

الحسساكم يكسسون ول الديون الغرمإاء) كسائر يحاص قول (وفي
. الضمان في طريقين وأمإينه

عليسسه مإسسن (علسسى المفلسسس مإسسال مإسسن وجإوبا وينفق) الحاكم(
ه طلسب أو طلبه بعد لكن وقريبه نأفسه نأفقته) مإن كمسا ولي
ومإسسن قريبسسه علسسى الصسسبي نأحسسو ولسسي إنأفسساق فسسي اشترطوه

لن القريسسب، نأفقسسة عسسدم مإنه يلزم ول كمعسر لكن زوجإاته
النفقسسات فسسي يسسأتي مإمسسا يعلسسم كمسا مإختلسسف فيهمسسا العسار
وإخدامإا وإسكانأا وكسوة نأفقة أي: يمونأهم ولده كأم ومإالكيه
لسسم مإسسا لنأسسه مإسساله)، يقسسسم (حسستى مإنهسسم مإات لمن وتجهيزا

فل القريسسب نأحسسو لنفقسسة أي: بالنسسسبة مإوسسسر عنه مإلكه يزل



نأفقسسسة إل يعطيسسسه ول للزوجإسسسة بالنسسسسبة إعسسسساره ينسسسافي
زوجإسة علسى مإنسه ينفق ل نأعم بيوم يومإا مإر كما المعسرين

ل لنأسسه مإطلقا، مإنه ولده على أنأفق وإنأما الحجر بعد حادثة
علسسى الحجسسر بعسسد اسسستلحقه إنأمسسا كسسان وإن فيسسه لسسه اختيسسار
لبنسسه شراءه فارق وبهذا عليه مإتحتم الستلحاق لن الوجإه،

وعلسسى الولسسد كذلك ول عرفا فيه اختيارا له لن الذمإة، في
مإن بالمال إقراره للغاء المال بيت مإن استلحقه سفيه ولد
قلسست: فسسإن مإسسر > كمسسا136<ص:  المفلس بخلف وجإه كل

قلسست، يمسسونأهم ذلك ومإع باختياره حدثوا الحجر بعد المماليك
ويقتسسسمون يسسبيعونأهم لنأهسسم الغرمإاء، مإصالح مإن مإؤنأتهم لن

نأفسسوذ علسسى بنسساء الحجسسر بعسسد مإسسستولدة بهسسم وألحقت ثمنهم
حصسسل بكسسسب) بسسأن يسسستغني أن (إل لهم أجإرتها لن إيلده،

تمسسم البعض كسبه كفى ولو لهؤلء صرفه فيكلف شيئا مإنه
أنأسسه السبكي واختار لماله الباقي رد زاد أو مإاله مإن الباقي

ينفق لم به المزري الغير أي: الحلل الكسب بترك قصر لو
المتسسن ظسساهر وهسسو خلفسسه والسسسنوي مإسساله مإسسن هسسؤلء على

يسسستغن لسم أنأسه يصسدق الفسوات بعسد لنأسسه الصسحاب، وكلم
البسساب قاعسسدة إذ بعيسسد، بالقوة الستغناء على وحمله بكسبه

مإسسا علسسى الول بحمل الجمع يرد وبه بالتحصيل يؤمإر ل أنأه
لسسه وقسسع إذا مإسسا علسسى والثسسانأي فسسأكثر ثلثسسا ذلك له وقع إذا

مإرتين.  أو مإرة
(فسسي (وخسسادمإه) ومإركسسوبه إليسسه احتسساج مإسسسكنه) وإن ويبسساع(

ومإنصسسبه) لزمإسسانأته (خسسادم و إلسسى) مإركسسوب احتاج وإن الصح
فسسإن بسسالجإرة ذلسسك تحصسسيل سسسهولة مإسسع الدمإسسي حق لضيق
وقضسسيته واحد غير ذكره كذا المسلمين مإياسير فعلى فقدها

وفيسسه للمنصسسب والمركسسوب الخسسادم أجإسسرة المياسير يلزم أنأه
هذا وليس مإنه القريب أو الضروري إل يلزمإهم ل إذ وقفة،
عليهسسا يسسترتب بهمسسا المنصسسب أبهسسة إن يقسسال أن إل كسسذلك

الحاجإة.  مإنزلة فنزلت عامإة مإصلحة
مإسسر ولمسسن لنفسسسه الشسسامإل نأفقته عليه له) أي: لمن ويترك(

أن بشسسرط جإديسسدة غيسسر ولسسو كامإلسسة ثوب) أي: كسوة (دست
لن ورجإليسسه، وبسسدنأه لرأسسسه يظهر فيما عرفا نأفع فيها يبقى

(يليق بماله تكن لم إن له فتشترى للنفقة كهي لها الحاجإة
الرجإسسل حسسق (وهسسو) فسسي دونأسسه يعتسسد لسسم مإا الفلس به) حال

> ومإسسا137وعمامإسسة) <ص:  (وسراويل فوقه (قميص) ودراعه
وليسسس وخسسف المداس (ومإكعب) وهو وطيلسان مإنديل تحتها



مإنسسه، شسسيء بسترك مإروءتسسه تختل لمن إل يتعين ذكر مإا كل
أن وادعسساء بفقسسده، المسسروءة تختسسل مإسسا ذلك مإن الواجإب إذ

(ويسسزاد مإردود بالمروءة فقده يخل ل والخف الطيلسان نأحو
مإسسن بهسسا يليق مإا المرأة حق وفي جإبة) مإحشوة الشتاء في

تسسافهي وحصسسير بلبسسد ويسسسامإح وإزار مإقنعسسة نأحسسو مإسسع ذلسسك
كذلك القيمة التافه الشرب أو الكل إنأاء أن ويظهر القيمة،
الصسسدقات قسسسم في التي التفصيل على كتبه للعالم وتترك

عليه تعين إن إل مإتطوع ل مإرتزق جإندي وسلح خيل وكذا
النأوار في رجإحه كما الحرفة آلة ل غيرهما يجد ولم الجهاد

كمسسا قسسل وإن مإسسال رأس ول خلفسسه البغسسوي كلم وظسساهر
لسسم إذا مإسسال رأس له يترك سريج ابن وقول كلمإهم، شمل

حمسسل كمسسا تسسافه علسسى الذرعي حمله به إل الكسب يحسن
ولسم لسسه يسسترك قيسسل مإسسا وكسسل البسسويطي نأسسص عليه الدارمإي

لسه يشسترى أنأسه وظاهره أطلقوه كذا له اشترى بماله يوجإد
ثسسم ومإسسن ظسساهر، نأظسر وفيسسه ذكسر مإمسا ونأحوها الكتب حتى

عنسسه اسسستغنى إذا سسسيما ل ذلسسك لسسه يشسسترى ل أنأسسه بحسسث
أن وينبغسسي عنسسده مإسسا بيسسع بسسه عنسسه استغنى لو بل بموقوف

ل القاضي وقول له تبقى ل أنأها السبكي اختيار عليه يحمل
فهسسو وإل أيضسسا ذلسسك علسسى يحمل أولى فهنا الحج في تبقى

قسساله كمسسا مإطلقسسا المصحف ويباع مإر مإما يعلم كما ضعيف
كسسان لو أنأه يؤخذ ومإنه حفظته مإراجإعة تسهل لنأه العبادي،

له.  ترك فيه حافظ ل بمحل
ومإسسن أي: الصحراء الدشت الدست القامإوس في تنبيه) قال(

فالضسسافة وعليسسه ه ا مإعربسسات السسبيت وصسسدر والورق الثياب
الكامإلسسة بالكسسسوة وتفسسسيره مإسسن وبمعنسسى بيانأيسسة المتسسن في

المقسسام لدللسسة مإسسر كمسسا هنا المراد وهو فارسي له مإوضوع
. عليه

عسسدا مإسسا المفلسسس بحسنات يتعلقون الغرمإاء آخر) قيل تنبيه(
فل تسسوقيفي هسسذا بأن ويرد ثوب دست له يترك كما اليمان
لي} {الصوم لخبر الصوم عدا مإا وقيل فيه للقياس مإدخل
<ص: (ويسسترك بالصوم حتى يتعلقون أنأهم مإسلم خبر ويرده
بعسسده التي (القسمة) بليلته ليلة (يوم) أو > قوت) ومإؤن138
نأفقتسسه) مإسسن عليسسه (لمسسن الثسسانأي في كذلك ونأهاره الول في

كلسسه هسسذا القسسسمة قبسسل مإوسسسر لنأه مإر، مإمن وغيره نأفسه
لسسم كسسالمرهون وإل لمعيسسن حسسق مإسساله بجميسسع يتعلسسق لم إن

مإنه.  مإمونأه على ول عليه ينفق



لبقيسسة نأفسسسه يؤجإر أو يكتسب أن القسمة بعد عليه وليس(
ولسسم ليسسساره بإنأظسساره المعسسسر فسسي أمإر تعالى لنأه الدين)،

ذلسسك} إل لكسسم {ليس مإعاذ خبر في مإر ولما بكسب يأمإره
ل والسسدين يسسسيرة لنأهسسا القريسسب، لنفقة الكسب وجإب وإنأما

إن نأعسسم نأفسسسه كإحيسساء فكسسان بعضه إحياء فيها ولن ينضبط
اعتمسسده كمسسا الكتسسساب لزمإسسه بسسه عصى بسبب الدين وجإب

يعلسسم ومإنه أدائه على توبته صحة لتوقف وغيره الصلح ابن
المسسزري أطسساق مإسستى بسسل به مإزر غير كونأه هنا يعتبر ل أنأه

مإن الخروج جإنب في للمروات نأظر ل إذ يظهر، فيما لزمإه
المعصسسية مإن للخروج بل لليفاء ليس اليجاب وأن المعصية
مإسع الحسج أخسر مإسن علسى يجسب أنأه الحياء في مإا ويوافقه

عجسسز فإن قدر إن مإاشيا يخرج أن أفلس حتى عليه قدرته
لسسه ليصسسرف سسسأل عجسسز فإن الزاد قدر الحلل مإن اكتسب

يحسسج ولسسم مإسسات فسسإن بسسه يحسسج مإسسا صدقة أو زكاة نأحو مإن
حسسق أنأسسه مإسسع هنسسا والكسسسب السؤال وجإب فإذا عاصيا مإات
فسسي بعضسسهم ونأظسسر آدمإسسي حسسق لنأه ذلك، فأولى تعالى لله

لسم وإن هنسا الكتسساب يجسب وقسد يصح ل بما الحياء كلم
ديسسن عليسسه وبقسسي للغرمإسساء بيسسده مإسسا قسم كمأذون به يعص

ابسسن قسساله ذلسسك لوفسساء الكتسسساب ويلزمإسسه بكسسسبه فيتعلسسق
الرفعة. 

وإل السسسيد بسسه يسسأمإره لسسم وإن الوجإوب أريد إن يصح وإنأما
مإنسسه وطلبسسه أمإكنسسه حيسسث للسسسيد الكتسسساب يلزمإسسه فسسالقن

(الرض) و) نأحسسو ولسسده (أم إجإسسارة) نأحسسو وجإسسوب (والصسسح
> حيسث139عليسه) <ص:  (الموقوفة أو بمنفعتها له الموصى

السسدين، قضسساء إلى أخرى بعد مإرة الواقف شرط يخالف لم
الوقف إجإارة على بإجإباره ظهر إن نأعم كالعين المنفعة لن
فسسي بسسه يتغسسابن ل لحسسد الجإسسرة تعجيسسل بسسسبب تفسساوت مإدة

علم وبه يجبر لم المطالبة مإن والتخلص الدين قضاء غرض
بسسسبب تفسساوت بسسه يظهسسر ل مإسسا وهسسو مإسسرة كل زمإن ضابط
يفضسسل لسسم لسسو ذلك غلة أن الزركشي وبحث الجإرة تعجيل

لنأهسسا الغرمإسساء، علسسى بهسسا قسسدم مإمسسونأه مإؤنأة عن شيء مإنها
بأنأهسسا ورد أولسسى مإنزلتسسه فسسالمنزل الخسسالص المسسال في تقدم
مإسسا مإنهسسا ينفق أنأه هنا فقياسه القسمة وقت إلى تقدم إنأما
وفيسسه القسسسمة بمنزلسسة حينئسسذ الجإارة لن للغرمإاء، تؤجإر لم

يعطسسي ل لنأسسه الزركشسسي، قسساله مإسسا والظسساهر ظسساهر نأظسسر
مإسسدته مإضسست مإسسا وهسسو لسسه مإلكسسه استقر مإا إل مإنها الغرمإاء



قبل مإنها قبض مإا فحينئذ غيرهم أم الغرمإاء استأجإره سواء
ثسسم بسسه فيقسسدمإون بسسه مإمونأه وحق حقه تعلق إليهم الصرف

يعطى ل مإرة كل أجإرة أن فالحاصل بقي مإا للغرمإاء يدفع
المدة.  تلك مإمونأه وعن عنه فضل مإا إل غرمإاؤه مإنها

باتفسساق ول القسسسمة بانأقضسساء المفلسسس حجسسر ينفسسك فرع) ل(
ل القاضسسي برفسسع بل آخر غريم لحتمال رفعه على الغرمإاء

ظسساهر هسسو كمسسا وله بقاؤه فتبين مإال له يتبين لم مإا غيره
. عداهما فيما والموقوف المأجإور غير له يبق لم إذا فكه

غرمإسسائه) بيسسن مإاله قسم أو مإعسر (أنأه ادعى) المدين وإذا(
وأنأكروا غيره يملك ل أنأه (وزعم تلف المعروف مإاله أن أو

أو (كشسسراء بقسساؤه مإسسال) يغلسسب مإعامإلة في الدين لزمإه فإن
فسسي العسسسار أو البينسسة) بسسالتلف (فعليسسه تلفسسه قرض) وادعسسى

وقضسسيته المعامإلة عليه وقعت مإا بقاء الصل لن الصورتين،
بينسسة لسسي قسسال ولو التي القسم مإن كاللحم يبقى ل مإا أن

حبسسس ثسسم أيضسسا أيام ثلثة أمإهل حبسه خصمه وطلب بذلك
مإاله ذهاب يعلم أنأه عليه يدعي أن وله إعساره، ثبوت إلى

إل مإنسسه يقبسسل لم المعامإلة عند بالملءة أقر لو نأعم ويحلفه
بسسه أفتى كما به مإليء أنأه أقر الذي مإاله ذهاب على البينة

أنأه مإنه المعلوم الصلح ابن عن آنأفا مإر مإا ويوافقه القفال
إعساره.  ثبوت بطل وفائه على بقدرته أقر مإتى

غير مإن هنا بالتلف البينة مإن بد ل أنأه كلمإهم تنبيه) ظاهر(
يسسأتي بما مإشكل وهو ظاهر أو خفي سبب ذكر بين تفصيل

تصديقه مإن الغاصب نأحو وفي التفصيل مإن الوديع نأحو في
اسسستئمان مإنسسه سسسبق بسسأنأه يفسسرق وقسسد تعسسديه مإع التلف في

اقتضسسى للمعامإلسة الحتيسساط وبسسأن فيسسه فخفسسف الوديسسع لنحسسو
يسسده فسسي بمسسا مإعسسامإله تعلسسق يقطع مإا بإقامإته عليه التشديد
فسسي مإنسسه أكثر فيه المسلم في التشديد مإن مإر مإا ونأظيره
أنأه الفرض بأن > الثانأية140<ص:  استشكلت قيل الغاصب

مإسسع مإسساله بتلسسف لبينسسة يحتسساج فكيسسف وقسسسم مإسسال لسسه وجإسسد
يحتسساج ل أن فينبغسسي المعامإلة مإال هو قسم مإا أن احتمال

أشار المعامإلة مإال عن الموجإود المال نأقص عند البينة إلى
كلمإهم اقتضاه مإا الوجإه بأن رده ولك ه ا الكفاية في إليه
بقسسسمته أو المعامإلسسة مإسسال بتلسسف بينسسة إقامإسسة مإن بد ل أنأه

داخسسل فهسسو له تلف بينهم قسمته إذ الغرمإاء، بين بخصوصه
مإسسن لقسسول وجإسسه فل وحينئذ بتلفه بينة مإن بد ل قولهم في
بسسأن المسسردودة باليمين أيضا العسار ويثبت إلخ فينبغي قال



اليمين عن فينكل مإاله بتلف أو بإعساره غريمه علم يدعي
ولسسه إعسسساره ويثبسست المسسدين فيحلسسف بذلك علمه نأفي على

ويعلسسم يسسأتي مإسسا مإنسسه يظهر لم مإا الدائن يمين طلب تكرير
فسسي (وإل) يلزمإسسه المؤكسسد الظسسن بسسه المراد لن به، القاضي
بيمينسسه (فيصسسدق وإتلف وضسسمان كصداق كذلك مإال مإعامإلة

المعتمسسد المنقول كان ثم ومإن العدم الصل إذ الصح)، في
ثبسسوت إلسسى حبسسس وإل مإسسال له يعرف لم فيمن ذلك فرض

إعساره.
بسسالنفي تعلقسست وإن رجإلن العسسسار) وهسسي بينسسة وتقبسسل(

يحلسسف ول هسسؤلء غيسسر وارثا ل بأن كالبينة الحاجإة لمسيس
لسسه مإسسال علسسى تطلسسع ل قسسد لنأهسسا الخصسسم، بطلسسب إل مإعها

مإحسسض فيسسه لن بينتسسه، مإسسع بسسالتلف لهسسا طلبسسه بخلف باطن
كمسسا الباطنة أحواله على اطلعت الحال) إن (في لها تكذيب

طسسول بسساطنه) لنحسسو (خبرة العسار شاهده) أي (وشرط قال
الضسسر مإخايسسل مإشسساهدة مإسسع > ومإخالطسسة141<ص:  جإسسوار

المإسسوال لن إعسسساره، ظنسسه علسسى يغلسسب أن إلسسى والضسسافة
وشسسرط الحسسال ظسساهر مإجسسرد علسسى العتماد يجوز فل تخفى

غيرهسسم لن لهسسا، مإحرمإيسسن كونأها المرأة شاهدي في بعضهم
يسسستفيض قسسد إذ نأظسسر، وفيسسه حالهسسا بسساطن على يطلعون ل

فيلحسسق وبتسسسليمه لجإلسسه بإعسارها يقطع يكاد مإا عنها عنده
أنأسسه الشسساهد قسسول ويعتمسسد والممسسسوح السسزوج نأحسسو بالمحرم

مإسسسيس التزكيسسة شسساهد وبيسسن بينه الفرق وكان بباطنه خبير
مإسساله بتلسسف الشسساهد العسار بشاهد وخرج لذلك هنا الحاجإة

باطنه.  خبرة فيه يشترط فل غيره له يعرف ل الذي
يمحسسض (ول يسسأتي مإا مإعسر) مإع (هو العسار وليقل) شاهد(

مإسسا إل يملك ل كقوله يقيده شيئا) بل يملك ل كقوله النفي
بالجإمسسال مإنسسه يكتفسسي ل أن وينبغسسي لممسسونأه أو لسسه يبقسسى

ذلسسك بيسسان مإسسن بسسد ل بسسل للبلقينسسي خلفسسا الشرعي كالعجز
الجإمسسال لن للقاضسسي، مإوافقسسا عالمسسا كسسان وإن لسسه المبقى

فيسسه ليسسرى التفصسسيل وظيفتسسه بسسل الشسساهد وظيفة مإن ليس
ادعسسى ولسسو فيه، مإا مإع سيأتي كما بمعتقده ويحكم القاضي
تعلمسه ل باطنسا مإسسال لسه أن إعسساره ثبسسوت بعد ولو غريمه

مإحجسسور ونأحسسو نأفيسسه علسسى الحلسسف لزمإسسه حلفسسه وطلب بينته
طلسسب علسسى لجإلسسه التحليسسف يتوقسسف ل عامإسسة وجإهسسة وغائب
بيسسان مإسسن فيهسسا بسسد ل باليسسسار الشسسهادة بسسأن القفال وأفتى
وبينسسة يسسسار بينسسة تعارضسست ولسسو الشسسامإل فسسي وتبعسسه سسسببه



بمسا آخسرون وقيسده مإتقدمإين جإمع عند الولى قدمإت إعسار
الثانأية.  قدمإت قبل مإال له عرف فإن حاله جإهل إذا
النفسسي مإحض لو أنأه هنا كلمإهم قضية الزركشي تنبيه) قال(
بأن الشاهد في نأص لكن وغيره القاضي صرح وبه يقبل ل
ول آخسسر وارثسسا لسسه أعلسسم ل يقول أنأه على آخر له وارثا ل

ه وارثا كل مإحضه فإن النفي يمحض المعنسى أخطسأ آخسر ل
غالبسسا يظهسسر السسوارثا بسسأن يفسسرق ه. وقسسد ا شهادته ترد ولم

تهسسورا مإنسسه يعسسد فلسسم النفسسي لتمحيسسض دليسسل ظهسسوره فعسسدم
لسسه أن غالبسسا صسساحبه على يظهر لنأه كذلك، العسار وليس
>142<ص:  يقبسسل فلم مإنه تهور فيه النفي فتمحيضه شيئا

الواقسسع أنأسسه علسسم وإن تمحيضسسه مإنسسه يقبل ل أنأه مإنه ويؤخذ
وإن مإتهسسورا بسسه فعسسد جإسسدا نأسسادر ذلسسك أن تقسسرر لمسسا وادعاه
يخفسسى ل حاله هذا مإن لن كذلك، باطنا المفلس أن فرض
غالبا.  أمإره

ثبسسوته يتوقف ل إذ خصمه، غيبة في إعساره) ولو ثبت وإذا(
غير يمهل) مإن بل مإلزمإته ول حبسه يجز (لم حضوره على

وقسست كسسل عليسسه السسدعوى له نأعم يوسر) للية (حتى مإطالبة
مإسسا مإحله أن وظاهر مإحتمل لنأه ويحلفه، مإال له حدثا أنأه
حبسسس جإواز كلمإه مإن وعلم والضرار التعنت مإنه يظهر لم

بغيسسر تسسؤدى لنأهسسا كفارة، ل عشر أو زكاة على ولو المدين
فسسي يتجسسه والسسذي غيسسره فيسسه نأظسسر لكسسن شسسريح قاله المال
تقبسسل زكسساة فسسي ل الحبسسس المسسال فيهسسا تعيسسن فورية كفارة

يشرط مإا بالعشر المراد وأن نأحوه أو تلف بادعاء السقوط
بحسق المضسروب الخسراج أو بالتجسارة دارنأسا دخلسوا مإن على
ول مإطلقسسا لفرعسسه أصسسل يحبسسس ل نأعم إعساره، ثبوت إلى
ت مإسن نأحسو فسي العمسل تعسذر إذا عينسه علسى الجإسارة وقع

ويسسستوثق غيسسره علسسى المسسستأجإر حسسق يقسسدم بسسل الحبسسس
يجسساب قيسسل: إنأسسه يراه. ولسسو بما هربه خاف إن عليه القاضي
ل مإريسسض ول يبعسسد لم كالليل العمل وقت غير في للحبس
ليسسترددوا بهم يوكل بل سبيل ابن ول مإخدرة ول له مإمرض

المسسال يجسسب لسسم وكيل أو ولي ول مإكلف غير ول ويتمحلوا
أو يسسؤدي حسستى سسسيده ول جإنسسي قن ول حبس وإل بمعامإلته

والفسسداء السسبيع مإن وامإتنع راغب، وجإد إذا عليه يباع بل يبيع
وللسسدائن شسساء مإسستى إسسسقاطه مإسسن لتمكنسسه لنجسسم مإكاتب ول

الحبسسس المسسدين يخسستر لسسم مإسسا إعساره يثبت لم مإن مإلزمإة
قبيل يأتي مإا على الملزمإة وكذا الحبس وأجإرة إليه فيجاب



بمسسا تعزيسسره فسسي زاد فيه يفد لم ولو المدين على القسمة
عسسرف فيمسسن فرضه ويتعين قيل كذا وغيره ضرب مإن يراه

ل قسساض حبسسسه ومإن مإر كما مإنه الداء مإن وامإتنع مإال له
بغيسسر يخسسرج ول إعسسساره بثبسسوت أو غريمسسه برضسسا إل يطلق

لسسم حيث يتجه والذي جإوابها رد أو كدعوى لضرورة إل إذنأه
بعملسسه يكسسن لسسم وإن فيسسه حبسسسه بعيسسد ببلد إل حبس يوجإد

مإسسسافة فسسوق مإسسن يحضسسر لسسم وإنأمسسا الزنأسسا فسسي كسسالتغريب
مإمسسا المحبوس مإنع وللحاكم يثبت لم ثم الحق لن العدوي،

بحليلتسسه كتمتعسسه مإنسسه مإنعسسه > فسسي143<ص:  المصلحة يرى
لئقسسا بيتسسا كسسان إن إل الحبسسس إلسسى إجإابته الزوجإة يلزم ول
ريحسسان بشسسم وكترفهه يظهر فيما فيه للسكنى طلبها لو بها

مإن وكمنعه عليه الباب وكغلق بالمحادثة كالستئناس وبغيره
فيه. ترفه ل مإما ونأحوه الصنعة عمل بخلف الجمعة

قبسسل بسسدين لخسسر فسسأقرت مإعسسه زوجإته بسفر له فرع) حكم(
الصسسلح ابسسن بسسه أفسستى كما مإعه السفر مإن ومإنعت إقرارها
وعلسسى يقبسسل ل وجإمسسع الفركاح ابن وقال شريح إليه وسبقه
على مإعه السفر عدم بذلك قصدت أنأها بينته تقبل ل الول

بسذلك، القرائسن تسسوفرت وإن ذلسك فسي وجإهيسن مإسن الوجإسسه
الحلسسف له المقر أو الزوجإة مإن الزوج طلب لو أيضا وعليه
فسسي يأتي مإما أخذا فيه أجإيب كظاهره المإر باطن أن على

حيلسسة ذلسسك بأن إقرارها لن فيها، ل غيره أو لوارثا القرار
عسسدم فسسي ومإسسر لسسه المقسسر رضسسا بغيسسر مإعه سفرها يجوز ل

القسسرار كسسان ولسسو بسسذلك يصسسرح مإسسا المقسسر المفلسسس تحليف
فمحسسل لسسه وهبتسسه ثسسم دينسسارا أقرضسسها كسسأن حيلة عن صادرا

بسسه اعسسترف أو بينسسة بسسذلك شسسهدت إن أنأه يتجه والذي تردد
الخسسر علسسى دين اثنين مإن لكل كان ولو يؤثر لم له المقر
الخسسر حبسسس طلسسب فلكسسل التقسساص شسسروط توجإد ولم حال

بشرطه.
(يوكسل بسل يحبسس العسسار) ل بينسة عسن العساجإز والغريسب(

حسساله عسسن (يبحسسث فسسأكثر (مإن) أي: اثنيسسن به) وجإوبا القاضي
حبسسه يتخلسسد بسه) لئل شسسهد إعسساره ظنسسه علسى غلسب فإذا

السسسبيل كسسابن يحبسسسه ول ابتسسداء به يوكل أنأه المتن وظاهر
مإسسن يوكسسل ثسسم يحبسسسه أنأه وأصلها الروضة كلم ظاهر لكن

. عنه يبحث



باعه بما عليه المفلس بائع نأحو رجإوع فصل) في(     
فسسي بثمسسن باع) شسسيئا مإن( عوضه يقبض ولم الحجر قبل له

(حسستى) مإسسات مإنسسه الثمسسن) أي: شسسيئا يقبسسض (ولسسم الذمإسسة
أو الفرائسسض أول يسسأتي كمسسا > مإفلسسسا144<ص:  المشسستري

إفلسسسه بسسالفلس) أي: بسسسبب المشسستري علسسى حجسسر( حسستى
لسسم حيسسث حسساكم غيسسر مإن (فله) أي: البائع السابقة بشروطه

أو فسسسخته السسبيع) بنحسسو (فسسسخ الفسسسخ بمنسسع حسساكم يحكسسم
ل فيسه السبيع فسسسخت أو الثمسن رددت أو رفعتسه أو نأقضسته

عسسن يتصسسرف بسسأن الفسسسخ يجب وقد يأتي مإما ونأحوه بفعل
المبيع) (واسترداد الفسخ في والغبطة سقط يكون أو مإوليه
{إذا عليسسه المتفسسق للخسسبر بالبسساقي ويضسسارب بعضسسه أو كلسسه

مإسسن بهسسا أحسسق فهسسو بعينها سلعته البائع ووجإد الرجإل أفلس
رجإسسل عنسسد بعينسسه مإاله أدرك {مإن لهما رواية الغرمإاء} وفي

الثمن بأن قاض غيره} وسياقه مإن به أحق فهو أفلس وقد
فصساحب مإسات أو أفلسس رجإسسل {أيما أخرى وفي يقبض لم

بمتاعه}.  أحق المتاع
أو عليسسه يحجسسر ولسسم أفلسسس لسسو رجإسسوع ل أنأسسه كلمإه وأفهم
حسساله جإهسسل إن إل الحجسسر حال اشترى أو بسفه عليه حجر
ولسسم بعيسسن شسسيئا اشسسترى أو التيسسة بشروطه فيثبت مإر كما

يسسرد لسسم النسسص لن فسسسخ، ول بهسسا فيطسسالب البسسائع يتسلمها
أن (والصسسح بسسه ألحسسق ومإسسا المسسبيع فسسي > إل145<ص: 

لن العيسسب، الفسسور) كخيسسار (علسسى الفسخ أو خياره) أي: البائع
هبته في رجإوعه في الصل خيار فارق وبه الضرر لدفع كل

. وجإهله علمه بين الفرق في بالعيب الرد وساوى لولده
والسسبيع) والعتسساق بسسالوطء الفسسسخ يحصسسل ل (أنأسسه و) الصح(

بسذلك انأفسسخ وإنأمسا كسالواهب التصسرفات هذه وتلغو ونأحوها
(ولسسه) أي: مإسسستقر غيسسر فيسسه الملسسك لن الخيسسار، زمإسسن فسسي

سسسائر (فسسي بالفسسسخ مإسساله عيسسن (الرجإسسوع) فسسي الشسسخص
كسسل فسسساد (كسسالبيع) فسسي السستي هسسي إذ المعاوضات) المحضة،

لعمسسوم والجإسسارة والقسسرض السلم نأحو فدخل المقابل بفساد
ونأحسو فيسه العسوض لعسدم الهبسة نأحسو وخسرج المسذكور الخبر
وليس المقابل استيفاء لتعذر دم عن والصلح والنكاح سقط

>146<ص:  النفقسسات فسسي التسسي بالعسسسار الفسخ هذا مإن
مإنهسسا (شسسروط بسسه ألحسسق ومإسسا المسسبيع فسسي الرجإوع (وله) أي

(حسسال) عنسسد دينسسا غيسسره فسسي والعسسوض السسبيع الثمن) في كون
بعسسد لمسسا الجإسسل اسسستمر ولسسو قبلسسه مإسسؤجإل كان وإن الرجإوع



لسسديون المسسبيع فيصسسرف بسسه يطسسالب ل المؤجإسسل لن الحجسسر،
أن وغيره السنوي وأقره الصلح ابن أخذ هذا ومإن الغرمإاء
ل انأقضسسائه عنسسد شسهر كسسل أجإسرة فيها يستحق التي الجإارة

بسسالجإرة المطالبسسة لعسسدم انأقضسسائه قبسسل لمإتنسساعه فيهسسا فسخ
كل وهكذا المبيع كتلف عليها المعقود المنفعة لفوات وبعده
أو أي حالسسة الجإسسرة كسسانأت إن إل فسسسخ يتصسسور فل شسسهر
وبعضسسها مإؤجإسسل بعضها بأجإرة شيئا أجإر لمن إذ حال، بعضها

يتعسسذر (وأن غيسسره بحثسسه كما بالقسط الحال في فسخ حال
به كان كأن به يتعذر فلو) لم (بالفلس حصوله) أي: العوض

وهسسو بسسالذن ضسسامإن أو مإستعارا ولو عادة بالثمن يفي رهن
فيسسه الوجإسسه. والمنسسة علسسى بغيره وكذا مإليء بينة به أو مإقر

الثمسسن جإنس انأقطع كأن بغيره تعذر أو إليها نأظر ل ضعيفة
أو يسسساره مإسسع الثمسسن دفسسع (مإسسن مإثل (امإتنسسع) المشسستري أو

مإسسن الستيفاء الصح) لجواز في فسخ (فل يساره هرب) مإع
مإكسسان ول المنقطسسع عسسن والسسستبدال الضسسامإن أو الرهسسن
فسرض فسإن بالسسلطان الممتنسع نأحسو مإن أخذه إلى التوصل

فنادر.  عجزه
مإشسسكل قبلسسه مإسسا علسسى تفريعسسا المإتنسساع في ذكره تنبيه) مإا(

المحجسسور في أول الكلم بفرضه خرجإت المإتناع صورة فإن
الفلس انأتفسسى فلسسو الشارح قول ذلك يدفع ول سقط عليه
بالفلس قوله إلى النظر مإع يصلح إنأما هذا لن ،امإتنع بأن

فل عليه المحجور في شرطا هذا فرض كونأه مإع وحده. أمإا
ونأقسسدمإك تفسسسخ ل الغرمإاء قال > (ولو147ذلك<ص:  يتأتى

مإسسن فيه الفسخ) لما (فله مإالنا أو المفلس مإال بالثمن) مإن
قسال لسو ومإا هذا بين يفرق وبه آخر غريم يظهر وقد المنة

ل لنأسسه يجبر، فإنأه بالجإرة ونأقدمإك تفسخ ل للقصار الغرمإاء
مإسسات ولو عليهم لتقدمإه آخر غريم ظهور بفرض عليه ضرر

التركسسة مإسسن ونأقدمإك تفسخ ل الورثة وقال مإفلسا المشتري
فسسأي مإلكهم التركة بأن واستشكل أجإيبوا مإالنا مإن أو أجإيب
ظهسسور يحتمسسل التركسسة مإسسن أخسسذ إذا بسسأنأه يفسسرق وقسسد فسسرق

أنأسسه مإسسع السسوارثا مإسسال مإسسن أخسسذ إذا مإسسا بخلف لسسه مإزاحسسم
أو الغرمإسساء أجإسساب وإذا فيسسه للمنسسة ينظسسر فلسسم مإورثه خليفة

يزاحمسسه ولسسم لتقصسسيره للعيسسن يرجإع لم غريم فظهر الوارثا
وإن لنأسسه >،148<ص:  مإسساله مإسسن المتسسبرع له أعطاه فيما
إنأمسسا والغرمإسساء تقسسديري لكنه المفلس مإلك في بدخوله قيل

حقيقة.  مإلكه في دخل بما يتعلقون



أدرك مإسسن المشسستري) لروايسسة مإلسسك فسسي باقيسسا المبيع وكون(
أو البائع خيار زمإن في عليه حجر ثم (فلو) باعه بعينه مإاله

تنسسزيل الرجإسسوع لسه جإسساز لولسسده وهبسه أو أقرضسسه أو خيارهما
مإلكسسه زال أو بملكسسه بقسسائه مإنزلسسة لملكسسه رده علسسى لقدرته

المتن كلم واقتضاه الروضة في كما رجإوع فل عاد ثم عنه
بسسالعيب السسرد وفسسارق للولسسد الهبسسة فسسي يسسأتي مإسسا نأظير وهو

خسساص الوليسسن فسسي الرجإسسوع بسسأن بسسالطلق الصسسداق ورجإسسوع
زوالهسسا فاستصسسحب العيسسن زالسست وبالزوال البدل دون بالعين
يسسزل فلسسم وبسسدلها العيسسن في عام فإنأه الخيرين في بخلفه

عسساد ثسسم زال لو جإمع له انأتصر الذي الرجإوع وعلى بالزوال
خلف ل إذ أقسسوى، حقسسه لن الثسسانأي، قسسدم مإحضة بمعاوضة

الشسسرط هسسذا مإسسن واسسستثني الول بخلف رجإسسوعه جإواز في
بنحسسو شسسرعا أو مإوت بنحو (فات) حسا أو نأظر فيها مإسائل

يعسسد ولسسم صحيحة وكتابة العبد) مإثل كاتب (أو وقف أو عتق
أفسستى وإن المصسسنف قسساله كمسسا اتفاقا المإة استولد أو للرق

عسسدا فيمسسا حسسسا مإلكسسه عسسن رجإوع) لخروجإه (فل يخالفه بما
التصسسرفات هسسذه فسسسخ للبسسائع وليسسس فيهما وحكما الخيرين

ول الشسراء لعقسد مإقارنأسا بثبسوته حقسسه بقسسوة الشسفيع وفارق
ل لنأسسه الرجإسسوع، التسسدبير التزويج) ونأحسسو يمتنع (ول هنا كذلك
بمسسا عنسسه السسستغناء زعم لمن خلفا مإنه واستفيد البيع يمنع
كسسذلك، الجإسسارة نأحسسو أن عيب التزويج > إذ149<ص:  بعده
يضسسارب أو المنفعسسة مإسلوب فيأخذه أيضا البيع تمنع ل لنأها

أو كجنايسسة لثسسالث لزم حسسق تعلسسق مإسسن سسسليما المبيع وكون
لتملسسك مإسسانأع ومإسسن رجإسسع زال فسسإن شسسفعة أو مإقبسسوض رهن
لسسو مإسسا وفسسارق رجإسسع حسسل فسسإذا صيد وهو كإحرامإه له البائع

يملسسك قسسد بسسأنأه فيسسه الرجإسسوع لسسه فسسإن كسسافر والبسسائع أسسسلم
بخلف بنفسسسه عنسسه يسسزول ل مإلكسسه وبسسأن باختيسساره المسسسلم
فيهما.  الصيد مإع المحرم

بجنايسسة (بآفسسة) أو تعيب كأن يضمن ل بما تعيب) المبيع ولو(
نأاقصسسا) بل (أخسسذه حربسسي أو مإسسبيع بجنايسسة أو قبض قبل بائع

البسسائع يسسد فسسي المبيع تعيب لو بالثمن) كما ضارب (أو أرش
أجإنسسبي) (بجنايسسة (أو) تعيسسب يسستركه أو نأاقصا المشتري يأخذه
البسائع) بعسد > (أو150<ص:  القبسض قبسل ولو جإنايته يضمن
مإسسن ويضسسارب (أخسسذه أو بثمنسسه المضسساربة (فلسسه) إمإسسا القبض

فسسإذا إليهسسا المشتري استحقه القيمة) الذي نأقص بنسبة ثمنه
اشسستراه كسسان وقسسد مإائتين وبدونأه مإائة يديه قطع مإع ساوى



يعتسسبر ولسسم خمسسسون وهسسو الثمن بنصف وضارب أخذه بمائة
قيمتسسه تمسسام مإع أخذه يلزم لئل قيمته وهو يديه في المقدر

لن بسسالجإنبي، هنا البائع وألحق مإحال وهو ثمنه تمام مإع أو
المإة زوج المشتري) كان (وجإناية مإثله مإضمونأة حينئذ جإنايته

ه في (كآفة العبد أو تعلسق قبسل مإلكسه فسي وقسع الصح) لنأ
إلسسخ قبسسل وقسسوله شارح عبارة في وقع كذا به الغرمإاء حق

لسسو أنأه وهو المراد خلف يوهم بل التعليل في له مإدخل ل
نأظسسرا ضسسمنه لعسسذر الفسسسخ تأخر بأن الرجإوع ثبوت بعد وقع

واضسسح، هسسو كمسسا بصسسحيح وليس به حقهم تعلق بعد لوقوعه
المفلسسس لتضسسمينهم وجإسسه فل الغرمإاء على فائت المبيع لن

البائع رجإوع ليفيد به الفسخ حق تعلق قبل قال ولو مإطلقا
بسسه فيضسسارب بسسه الفسسسخ حسسق تعلسسق بعسسد وقعسست لو بأرشه
كلمإهم.  مإن بعيد لكنه ذلك لمإكن

ومإثلهمسسا واحسسدة صفقة المبيعين العبدين) مإثل أحد تلف ولو(
أو عليسسه أفلس) وحجسسر (ثم بعقد مإنهما كل يفرد عينين كل

(أخسسذ) الثمسسن مإسسن شسسيئا البسسائع يقبسسض ولم الحجر بعد تلف
الرجإسسوع لسسه ثبسست لنأه التالف)، بحصة وضارب (الباقي البائع

وقيمسسة التسسالف قيمسسة مإسسن كسسل نأسسسبة ويعتسسبر مإنهما كل في
مإسسن بحصسسته البسساقي يأخسسذ حسستى القيمسسة مإجموع إلى الباقي
التسالف فسي العسبرة لكسن مإنسه التالف بحصة ويضارب الثمن
البسساقي وفسسي بينهمسسا مإا دون والقبض العقد يوم قيمته بأقل

الرشاد.  شرح في بمثله بينته لما بأكثرهما
قبسسل الجديد) كالفرقسسة في رجإع الثمن بعض قبض كان فإن(

كسسان {وإن وخسسبر أخرى والبعض تارة الكل بها يرجإع الوطء
وإيهسسام الغرمإاء} مإرسسسل أسوة فهو شيئا ثمنه مإن قبض قد

مإراد غير بالتلف القولين اختصاص قبله مإا على هذا تفريعه
الجديسسد فعلسسى الثمسسن بعسسض وقبسسض بقائهمسسا مإسسع يجريان بل

مإسسن > البسساقي151<ص:  بقسسسط المسسبيع بعسسض فسسي يرجإسسع
أحسسدهما فسسي ل نأصسسفهما فسسي رجإسسع نأصسسفه قبسسض فلو الثمن

بقيسسد ليسسس ذكسسر فيمسسا والتلف عليهم ضررا فيه لن بكماله،
مإكسسن بعضسسه فسسي الفسسسخ البائع وأراد المبيع جإميع بقي فلو
مإسسن أنأفسسع للغرمإسساء بالنسسسبة لنأسسه نأقض، بالتفريق حصل وإن

فسإن فقسسط الراجإسسع علسى هسسو إنأمسا والضسسرر كله في الفسخ
كلسسه مإسسبيع مإسساله لن إليه، ينظر لم المفلس على أنأه فرض

. فيه بالتفريق يبال فلم



الباقي) بباقي أخذ الثمن نأصف وقبض قيمتهما تساوت فإن(
قول) مإخرج (وفي التالف مإقابلة في قبضه مإا ويكون الثمن
بنصسسفه) أي: البسساقي ويضارب الثمن باقي بنصف نأصفه (يأخذ
فسسي وسيأتي الجميع على يتوزع الثمن لن الجميع، ربع وهو
البسسائع حسسق بأن ويفرق هذا نأظير ترجإيح للزوج الصداق هبة
بالمضسساربة الثمسسن بعسسض عليسسه واللفسسات بسسالعين يتعلسسق هنسسا

بهسسا مإتعلسسق ثسسم الزوج وحق مإنها الموجإود في حقه فانأحصر
فلسسم بسسدلها وإعطسساؤه إمإسسساكها صسسور فسسي لهسسا إذ ببدلها، أو

بدله. وفي فيه شاع بل الباقي في حقه ينحصر
المسسبيع وصسسنعة) تعلمهسسا كسمن مإتصلة زيادة المبيع زاد ولو(

عليسه شسيء ول بهسا) فيأخسذه البائع (فاز شجرة وكبر بنفسه
كمسسا فسسإنأه المشسستري لسسه علمهسسا لسسو مإسسا بخلف مإقابلتها في

وقسسع مإسسا مإحمسسل هسسو التفصسسيل وهسسذا القصسسارة فسسي يسسأتي
إليسسه أشسسارا أنأهمسسا علسسى وثسسم هنسسا التنسساقض مإسسن للشسسيخين
كسسالثمرة (والمنفصسسلة بسسالتعليم وثسسم بسسالتعلم هنسسا بتعبيرهمسسا

(للمشتري)، الرجإوع قبل وانأفصل البيع بعد حدثا والوالد) بأن
فسسي البسسائع (ويرجإسسع بسسالعيب السسرد فسسي كمسسا الملك تتبع لنأها

يميسسز لسسم (صغيرا) بسسأن أمإة أمإه الولد) الذي كان فإن الصل
التفريسسق لن أمإسسه)، مإسسع أخذه قيمته (البائع (وبذل) بالمعجمة

كلمإهسسم > وظسساهر152<ص:  كله مإبيع المفلس ومإال مإمتنع
لمإسسه تبعسسا وقسع بسأنأه ويسسوجإه بيسسع غير مإن بأخذه يستقل أنأه
حسسذرا (فيباعسسان) مإعسسا (وإل) يبسسذلها عقسسد غير مإن تملكها في
الولسسد الم) وحصسسة حصة إليه (وتصرف المحرم التفريق مإن

ومإعسسه مإائسسة حاضسسنة كونأهسسا بصفة وحدها ساوت فلو للغرمإاء
رجإسسوع) ل (وقيسسل للمفلس الثمن سدس كان وعشرين مإائة

مإسسن التفريسسق مإسسن فيسسه لمسسا يضارب بل القيمة يبذل لم إذا
والرجإسوع عند) البيع حامإل كانأت (فإن البيع إلى الرجإوع حين
عكسه) أو البيع دون (الرجإوع عند أو قطعا حامإل فيها رجإع

الولسسد انأفصسسل بأن الرجإوع دون البيع عند حامإل أي بالنصب
فلن الثانأيسسة فسسي الولد) أمإا إلى الرجإوع تعدي (فالصح قبله

تبسسع السسبيع فسسي تبسسع لمسسا فلنأه الولى في وأمإا يعلم، الحمل
الرهسسن فسسي نأظيرهمسسا التسسي والثمسسر هذا وفارق الرجإوع في
بسسالعيب السسرد وفسسي الملسسك لنقلسسه قسسوي والفسخ ضعيف بأنأه

الثمسسن توفيسسة عدم وهو هنا الفسخ سبب بأن الوالد ورجإوع
فانأسسدفع فيهمسسا بخلفسسه جإهته تراع فلم مإنه المأخوذ مإن نأشأ



يصسسح ل مإمسسا ذلك بغير شارح وفرق هنا وغيره للسنوي مإا
الطلع.  أوعية بكمامإه) وهو الثمر (واستتار

الجنيسن اسستتار مإسن (قريسب تشسققه بالتسأبير) وهسو وظهوره(
فقسسط الرجإسسوع عنسسد وتسسأبرت البيع عند وجإدت وانأفصاله) فإن

مإسسن الرجإسسوع) إليهسسا بتعسسدي (أولسسى هسسي (و) حينئسسذ فيهسسا رجإع
بأنأهسسا قاطعسسة طريقة هنا جإرت ثم ومإن دونأه لرؤيتها الحمل
ولم البيع بعد حدثت ولو الحمل في نأظيرها يجز ولم للبائع
فهسسي عنسسده تسسأبرت فسسإن فيهسسا رجإسسع الرجإسسوع عنسسد تتسسأبر

وعبسسارته جإزمإسسا للبسسائع فهسسي عندهما تتأبر لم وإن للمشتري،
الثانأيسسة بأن واعترضت الربع الصور هذه الرأي ببادئ تشمل

الرافعسسي إليسسه أشسسار كمسسا بعسسدمإه بسسل بسسذلك أولسسى ليسسست
للمشسستري بأنأهسسا هنسسا قاطعسسة طريقة جإريان ووجإهه كالغزالي
فسسإذا مإرئيسسة كونأهسسا هنا القطع وجإه وكان مإلكه، في لحدوثها

مإلسسك فسسي لحدوثه نأظرا للبائع يرى ل الذي الحمل يرجإع لم
مإنسسه أولسسى ورئسسي مإلكه في حدثا فما ير لم وإن المشتري

صسسدق مإسسع عبسسارته تقسسول أن ولسسك فيسسه البسسائع رجإسسوع بعسسدم
اعسستراض فل للولويسسة بالنسسسبة الولسسى غيسسر تشمل ل التأمإل
وجإسسود الولويسسة مإسسع ذكره الذي القرب في شرط أنأه وبيانأه

>153<ص:  والسسسستتار المشسسسبه فسسسي والظهسسسور السسسستتار
يتصسسور إنأمسسا كسسل فسسي واجإتماعهما به المشبه في والنأفصال

هسسي السستي نأظيرتهسسا وفي الربع هذه مإن الولى الصورة في
بقيسسة مإسسن ذلسسك عسسدا مإسسا وأمإسسا الحمسسل، مإسسن العكسسس صورة
هنسسا وكالتسسأبير تقسسرر كما أحدهما إل فيه فليس الربع الصور

والثمار.   الصول بيع باب في به ألحق مإا
حجسسر ثسسم بنسسى) فيهسسا (أو اشسستراها الرض) السستي غسسرس ولو(

شسسارح كلم يسسوهمه لما خلفا الحجر بعد ذلك فعل أو عليه
اتفسسق (فسسإن الرض في الرجإوع البائع واختار غيره وفي هنا

الحق لن (فعلوا)، فيها تفريغها) مإما على والمفلس الغرمإاء
يقلسسع ل أنأسسه جإمسسع كلم مإن أخذا الذرعي وبحث يعدوهم ل
فيحصسسل يرجإسسع ل ثسسم يوافقهم فقد وإل فيها رجإوعه بعد إل

تقسسدم يشسسترط لسسم لهسسم المصسسلحة كانأت لو ثم ومإن الضرر
أنأه اتفق قوله وأفهم مإاله عين لنأها وأخذها) البائع،(رجإوعه. 

الغسسرس قيمسسة أخسسذ التسسي المإتنسساع قبسسل إلزامإهسسم لسسه ليسسس
أرش وغرامإسة الحفسر تسسوية ويجسب مإعهسا ليتملكهمسا والبناء
> مإقسسدمإا154<ص:  المفلسسس مإسسال مإسسن بالقلع الرض نأقص

لنأسسه ومإتسسأخرين، مإتقسسدمإين لجمسسع وفاقسسا الغرمإسساء علسسى بسسه



نأاقصسسا وجإده مإبيع بأرش البائع يرجإع لم وإنأما مإاله لتخليص
امإتنعسسوا) (وإن الرجإسسوع بعسسد حسسدثا هنسسا النقص لن مإر، كما

له (بل فيحترم بحق يجبروا) لوضعه (لم ذلك قلع مإن كلهم
أن يلزمإسسه (و) حينئذ إيضاح زيادة ذكره الرض يرجإع) في أن

مإسسستحق غيسسر التملسسك بقيمتسسه) وقسست والبناء الغراس (يتملك
ويبقسسى قسسوله مإسسع هسسذا يتحسد لئل ظسساهر هو كما مإجانأا القلع

ذاك سسساوى القلسسع مإسسستحق هنا قومإناه لو لنأا إلخ، الغراس
لما تخليصا وذلك كالتحكم ثم ومإنعه هنا الرجإوع جإواز وكان

للسسسنوي تسسردد مإسسن يتجسسه والسسذي المصلحتين بين وجإمعا له
يشسسترط لسسم > وإن155<ص:  القسم لهذا اختياره يصح أنأه

يظهسسر فيمسسا رجإسسوعه بطلن بسسان تركسسه إن نأعم التملك عليه
(و) تملسسك يلزمإسسه لسسم وإل القلسسع يختر لم إن كله هذا أيضا
قيمتسسه بيسسن مإسسا نأقصسه) وهسسو أرش ويغسسرم يقلسع أن (له جإاز

المفلسسس مإسسال لن هسسذين، مإسسن كسسل له وجإاز ومإقلوعا قائما
زرعهسسا لسسو مإسسا بخلف مإنهمسسا بكسسل ينسسدفع والضسسرر كله مإبيع

أمإسسد للسسزرع إذ ذلسسك، مإسسن يمكسسن ل البائع وأخذها المشتري،
(والظهسسر بالمصلحة عمل اختلفوا فإن احتماله فسهل ينتظر

الغسسراس (ويبقسسى الرض فيها) أي: في يرجإع أن له ليس أنأه
كل لن الضسسرر، مإسسن فيسسه لما أجإرة بل للمفلس) ولو والبناء
يعسسود أو بسسالثمن البائع فيضارب القيمة نأاقص مإقر بل مإنهما

لو أنأه المصنف مإنه وأخذ الرافعي قاله السابق التخيير إلى
إلسسى الرفعسة ابسسن وأشسسار مإكسسن إليه عاد ثم ذلك، مإن امإتنع

ذكسسر كمسسا تخييسسره بأن ويجاب فوري، الرجإوع بأن استشكاله
مإسسا يؤثر فلم الرجإوع لمصلحة ترو نأوع له يغتفر أنأه يقتضي
وإنأمسسا المإكان بقدر لغيره وعوده شيء اختيار مإن به يتعلق
ويكسسون الصسسبغ دون فيسسه الثسسوب المشسستري صسسبغ إذا رجإسسع

 التابعة كالصفة الصبغ لن شريكا،
دونأها) أو (بمثلها فخلطها) المشتري حنطة المبيع كان ولو. (

قسسدر (أخسسذ الفسسسخ بعسسد (فله) أي: البائع بعده أو الحجر قبل
ثسسم ومإسسن بمنزلتسسه الشسسيء مإثسسل لن المخلسسوط)، مإن المبيع
وأفهسسم السسدون في سامإح ولنأه بمثله المختلط قسمة جإازت
إذا أمإا يجب لم الثمن وقسمة البيع طلب لو أنأه أخذ قوله

> كما156<ص:  الخلط بنقص البائع فيضارب أجإنبي خلطها
المخلسسوط في رجإوع (فل (بأجإود) مإنها (أو) خلطها العيب في
لن القسسسمة، لتعسسذر فقسسط بسسالثمن يضسسارب الظهر) بسسل في
يقسسال ل ربسسا قيمسسة ومإسسساويه بالمفلس ضررا حقه قدر أخذ



مإسسن أخذ مإا بأن مإمنوع لنأه هنا، عقد ول العقد الربا شرط
السسستبدال لفسسظ مإسسن فيسه بسد ل وهسو النوع غير مإن الجإود

القيمسستين علسسى والتوزيسسع الكسسل بيسسع علسسى والجإبار عقد وهو
قسسدرا كسسان بسسأن الخليط قل لو نأعم إليه ضرورة ل إذ بعيد،
فواجإسد للبسسائع الكسثر كسان فسإن الكيلين بين التفاوت به يقع

ذكسسر فيمسسا وكالحنطسسة لمسساله فلفاقسسد للمشتري أو مإاله عين
بشسسيرج كزيسست جإنسسسه بغير شيء اختلط ولو المثليات سائر

كالتالف.  به ضارب
الثسسوب) المسسبيع قصسسر أو( له المبيعة الحنطة طحنها) أي ولو(

أو الشسساة ذبسسح أو السسدقيق خسسبز أو مإنسسه بخيسسط خاطه أو له
تسسراب مإسسن اللبسسن ضسسرب أو الدابسسة راض أو اللحسسم شسسوى
مإسسن ذلسسك ونأحسسو مإعهسسا اشسستراها بآلت عرصة بنى أو الرض

نأحو فخرج عليه أثره به ويظهر عليه الستئجار يصح مإا كل
الحجر عن ذلك تأخر أو عليه حجر ثم وسياستها دابة حفظ
ول (رجإسسع ذكر القيمة) بما تزد لم (فإن آنأفا قدمإته مإا نأظير
شسسيء ول زيسسادة غيسسر مإن بعينه لوجإوده للمفلس) فيه شيء
فسسي المشسستري مإسسن تقصير ل لنأه النقص، مإقابلة في للبائع
ل عيسسن الزيسسادة (فسسالظهر) أن زادت) بسسذلك (وإن ذلسسك فعل
<ص: المسسبيع أخسسذ فللبسسائع بهسسا المفلس فيشارك مإحض أثر

ل (أنأه فالظهر أبى فإن للمفلس الزيادة حصة > ودفع157
زيسسادة لنأهسسا زاد) بالعمسسل، مإسسا نأسبة ثمنه مإن وللمفلس يباع

فلسسو عليسسه يضسسيع ل أن فسسوجإب مإتقوم مإحترم بفعل حصلت
ة قيمتسه كانأت ت خمس للمفلسس كسان سستة فعسل بمسا وبلغ

صسسورة فسسي القيمة سدس أو البيع صورة في الثمن سدس
بالسسسقي الشسسجرة كسسبر فارق عادة لفعله ذلك ولنسبة الخذ

إذ تعسسالى، اللسسه صسسنع مإحسسض لنأهمسسا بسسالعلف، الدابسسة وسمن
وسسسمن ول كسسبر يوجإسسد ول والعلسسف السسسقي يوجإسسد مإسسا كثيرا
عليهما.  الستئجار امإتنع ثم ومإن

القيمسسة) بسسسبب زادت فسسإن (بصسسبغة صسسبغه) المشسستري ولسسو(
بأربعسسة والثسسوب بسسدرهمين كان الصبغ) كأن قيمة (قدر الصبغ

شسسريك والمفلسسس الثسسوب فسسي البسسائع (رجإسسع سسستة فسسساوى
بينهمسسا القيمة أو والثمن البائع يأخذه أو الثوب بالصبغ) فيباع

جإميعسسا فيهمسسا أنأهسسا أوجإههما وجإهان الشركة كيفية وفي أثلثا
بقولنسسا وخسسرج الغصسسب مإسسن نأظيسسره فسسي كمسسا التمييسسز لتعذر

فالزيسسادة أحسسدهما سسسوق بارتفسساع زادت لسسو مإا الصبغ بسبب
وزعسست سسسوقهما بارتفسساع كانأت فإن سلعته سعر ارتفع لمن



شسسيء فل بسسسببهما ل السسسوق بارتفسساع أو بالنسسسبة عليهمسسا
(أو) زادت القصسسارة نأحسسو مإسسن مإسسر فيما ذلك ويأتي للمفلس

(فسسالنقص خمسسسة سسساوى كأن الصبغ قيمة (أقل) مإن القيمة
أجإزائسسه لتفرق القيمة أو الثمن بخمس الصبغ) فيشارك على

أربعسسة سسساوى > فسسإن158<ص:  بحاله قائم والثوب ونأقصها
لما عليه للبائع شيء ول كله للصبغ فاقد فالمفلس ثلثة أو

سساوى كسأن الصسسبغ قيمسة (أكسسثر) مإسن القيمسة (أو) زادت مإر
بينهمسسا القيمة أو للمفلس) فالثمن الزيادة أن (فالصح ثمانأية

نأصفين. 
(رجإسع) البسائع عليسه حجر والثوب) ثم الصبغ مإنه اشتري ولو(

علسسى قيمتهمسسا تزيسسد ل أن (إل بصبغه الثوب (فيهما) أي: في
(فيكسسون عنها نأقصت أو ساوتها بأن الصبغ الثوب) قبل قيمة
بخلف الصسسبغ بثمن ويضارب الثوب في للصبغ) فيرجإع فاقدا

مإن أكثر الزيادة كانأت إن ثم فيهما يرجإع فإنأه زادت إذا مإا
لسسم أقسسل كسسانأت فسسإن بهسسا، شسسريك فسسالمفلس الصسسبغ قيمسسة

ويفسسوت بسسه يقنسسع إمإسسا بسسل الصسسبغ قيمسسة مإن بالباقي يضارب
والصبغ.  الثوب بثمن يضارب أو الباقي عليه

واحسسد مإسسن اثنيسسن) كل (مإن والثوب الصبغ اشتراهما) أي ولو(
الرجإسسوع البائعسسان وأراد عكسسسه أو عليسسه حجر ثم به فصبغه

الثسسوب) قيمسسة على (مإصبوغا قيمته) أي: الثوب تزد لم (فإن
وصاحب بثمنه فيضارب فاقد) له الصبغ (فصاحب الصبغ قبل

قيمتسسه نأقصسست لو شيء غير مإن فيه فيرجإع له واجإد الثوب
كما فيهما الرجإوع اشتركا) في الصبغ قيمة بقدر زادت (وإن

قيمة بقدر تزد لم فإن مإر كما الصبغ في وشركتهما بأصله
أو نأاقصسسا بسسه رجإسسع صسساحبه شسساء فسسإن عليسسه فالنقص الصبغ
لسه شسسيء ول فيأخسسذه له واجإد الثوب وصاحب بثمنه ضارب

قيمتهمسسا) أي: الثسسوب علسسى زادت (وإن قيمتسسه نأقصسست وإن
ثمانأية.  السابق المثال في قيمته صارت كأن جإميعا والصبغ

(بالزيسسادة) لهمسسا) أي: للبسسائعين شسسريك المفلسسس أن فالصسسح(
كسسان ولسسو مإر فكما الصبغ قيمة عن نأقصت وإن الربع وهي

علسسى مإصبوغا الثوب قيمة وزادت وحده الصبغ هو المشترى
. له فاقد فهو وإل به شريك فهو مإغصوب غير قيمته

الصسسبغ أو الثسسوب قيمسسة اعتبسسار بسسوقت تصسسريحا أر تنبيه) لم(
النقسسص أو عليهمسسا الزيسسادة اعتبسسار بسسوقت > ول159<ص: 
في الرجإوع وقت اعتبار يظهر والذي ذكر مإا كل في عنهما
للبسسائع مإسسا ليعسسرف التقسسويم إلسسى الحتيسساج وقسست لنأسسه الكسسل،



الصسسبغ نأحسسو عسسن خليسسة حينئسسذ الثسسوب قيمة فتعتبر والمفلس
هسسي هسسل حينئسسذ الزيسسادة وتعتسسبر حينئذ بها الصبغ نأحو وقيمة

بعسسض تلسسف فسسي مإسسر مإسسا هنسسا يسسأتي ول ؟ لحسسدهما أو لهما
والقبض العقد يوم قيمتيه بأقل التالف في العبرة أن المبيع
وهسسو المبيع بعض فوات فيه ذاك لن بأكثرهما، الباقي وفي

كان إن الصبغ لن كذلك، ليس هنا ومإا البائع على مإضمون
بسسائع مإسسن أو فكسسذلك أجإنسسبي مإسسن أو فواضسسح المشسستري مإن

غيسسر حكمسسا له أن بدليل مإستقلة عين حكم في فهو الثوب
وإن هو إل لبائعه يكن لم شيئا ساوى مإتى أنأه ومإنه الثوب

فتأمإله بقيمته ضارب وإل أراده إن قل

الحجر باب
بسبب خاص تصرف مإن مإنع وشرعا المنع لغة هو     

لحسسق المفلسسس حجسسر (ومإنسسه الغيسسر لمصسلحة إمإسسا وهو خاص
لتسبرع للورثسة) بالنسسبة والمريسض للمرتهسن والراهسن الغرمإاء

نأفسوذ ينسافيه ول مإطلقسا وللغرمإساء لوارثا أو الثلث على زاد
بسسدين البسساقي يسسف لسم وإن المسسرض فسسي بعضهم دين إيفائه

ل تخصسسيص مإجسسرد لنأسسه شسسيء، يفضسسل لسسم وإن بل الباقين
>160<ص:  والمرتسسد (لسسسيده (والعبسسد) أي: القسسن فيسسه تبرع

مإسسن وأفسسادت باقيهسسا ويأتي بعضها أبواب) مإر ولها للمسلمين
نأوعسسا ثلثيسسن إلسسى السسسنوي أوصسسلها وقسسد أخسسر أنأواعا له أن

بينتسسه ظاهر نأظر ذلك مإن كثير وفي عشر بضعة غيره وزاد
العباب.  شرح في بالجميع يتعلق مإا مإع

(حجسسر البسساب) وذلسسك (مإقصسسود (و) هسسو النفسسس لمصلحة وإمإا
قيل المكاتب حجر وهو لهما والمبذر) وإمإا والمجنون الصبي
حجسسر بخلف المقتضسسي وجإسسود مإسسع مإنسسع لنأسسه حقيقسسة، الول

ه ا والسسرق السفه حجر في النظر ويتردد والمجنون الصبي
أن التتمسسة عسسن ونأقل شسسرعية حقيقسسة الكسسل أن يتجه والذي

واعترضسسه مإميسسز كصسسبي عقله يكمل ولم تمييز أدنأى له مإن
مإكلسسف فهسسو وإل فمجنون عقله زال إن بأنأه وغيره السبكي

إلسخ فيصسح > وقسولهم161<ص:  يبسذر لم مإا تصرفه فيصح
ل.  أم رشيدا أبلغ فينظر فصوابه بإطلقه صحيح غير

بسساب في لتصريحهم وارد غير أصله مإن اعتراضهم أن على
ل وقد تمييز نأوع له يكون قد المجنون بأن وغيره الجنايات

مإثلسسه أن (فبالجنون) ويتجه مإحله غير في المذكور فحصرهم
وجإمعسسا الرافعسسي رأيسست ثسسم أصسسل فهسسم لصاحبه ليس خرس



هسسو وليسسه جإعلوا لكن الخيار باب في بذلك صرحوا مإتقدمإين
هنسسا وغيسسره الذرعسسي عليه وجإرى الصغر في وليه ل الحاكم

قسسال أي: هنسسا لسسذلك الرافعسسي يتعسسرض لسسم شسسارح زاد بحثسسا
وجإسسوه بسسسائر مإسساله فسسي نأسسائبه أو هسسو فيتصسسرف الزركشسسي

الول بحمسسل ويجمسسع الصغر في بعضهم: وليه وقال التصرف
إلحسساقه عسسدم ويسسوجإه البلسسوغ بعسسد ذلسسك لسسه طسسرأ مإسسن علسسى

أنأسسه عليسسه يطلسسق ل إذ وسطى حالة بأنأه هذا في بالمجنون
يرتفسسع ل إذ كسسذلك، أخسسرس بلسسغ مإسسن علسسى والثانأي مإجنون،

بهمسسا يلحسسق ول كسسذلك ليسسس وهسسذا رشسسيدا ببلوغه إل حجره
قسسوة فسسي فصسساحبه قسسرب عن يزول > لنأه162<ص:  النوم

فسسي التصسسرف امإتنسساع فسسي يظهسسر فيما الغماء ومإثله الفاهم
ل أنأسسه النكسساح فسسي يسسأتي مإمسسا أخسسذا أيضا زواله لقرب مإاله
رأيسست ثسسم الغسسائب كمسسال حفظسه للقاضسسي نأعسسم الولية يزيل

النأسسوار صسساحب بسسه وجإزم بالمجنون ألحقاه والقفال المتولي
ه. وهسسو ا الحسسق وهو غيره قال عليه يولى ل قال والغزالي

إن نأعسسم النكسساح فسسي بسسه تصريحهم مإن علمت لما قال كما
يبعد لم الطباء بقول إفاقته مإن أيس مإن على الول حمل

تفويضسسا أو نأكسساح كوليسسة شسسرعا الوليسسات) الثابتسسة (تنسسسلب
أولسسى فغيسسره نأفسسسه أمإسسر يسسدبر لسسم إذا لنأسسه وقضاء، كإيصاء

الحسسرام نأحسسو إذ عكسسس، ول المنسسع يفيسسد لنأسسه السلب، وآثر
البعد.  ل الحاكم زوج ثم ومإن يسلبها ول النكاح ولية يمنع

والدنأيويسسة كالسسسلم الدينيسسة وعليسسه القسسوال) لسسه واعتبسسار(
كالصسسدقة أفعسساله بعسسض واعتبسسار قصسسده لعسسدم كالمعسسامإلت

وتقريسسره مإحسسرم وهسسو لصسسيد إل وإتلفسسه إحبسساله نأحسسو بخلف
كالمجنون المميز وغير النسب وثبوت وإرضاعه بوطئه المهر

عليهسسا ويثاب السلم غير عبادة في إل مإميز وكذا ذلك في
صسساحب عسسن ودعسساء هديسسة وإيصسسال دار دخسسول ونأحو كالبالغ
نأعسم فسسك غيسر (بالفاقسة) مإسن الجنسسون (ويرتفسع) حجسر وليمة
جإديدة. بولية إل تعود ل القضاء نأحو ولية

بمجسسرد الصبا حيث (يرتفع) مإن والنأثى الصبي) الذكر وحجر(
آنأسسستم {فسسإن تعسسالى رشسسيدا) لقسسوله (ببلسسوغه ومإطلقسسا بلوغه
أن السسسنوي وزعسسم أي: علمتسسم رشسسدا} أي: أبصسسرتم مإنهسسم
بعيسسد بفتحها وأنأه يستقيم > ل163<ص:  الصاد بكسر الصبا

فيسسه بعسسد ل وبأنأه فتحها هو المحفوظ بأن مإردود كلمإه مإن
الحجسسر ارتفسساع القصسسد أن المفيسسد عبسسارته بسسه قسسررت وبمسسا

رشسسيدا، حذف الولى بأن اعتراضها انأدفع المقيد ل المطلق



وأحكامإهمسسا التبسسذير وكسسذا بسسالحجر مإسسستقل سسسبب الصسسبا لن
السفيه تصرف حكم تصرف حكم مإبذرا بلغ مإن إذ مإتغايرة،

الصبي.  تصرف حكم ل
النظسسر لسسوليه يجز لم رشده يعلم ولم فبلغ يتيم فرع) غاب(

عنسسد الوليسسة فسسي للشسسك الحجر استصحاب مإعتمدا مإاله في
ثم أثم تصرف فإن تحققه مإن بد ل وهو شرط وهي العقد

يأتي مإا ينافيه وقد فل وإل التصرف نأفذ رشيد غير بان إن
يقسسال أن إل الصل لن الحجر، دوام في الولي تصديق مإن

الغسسائب بخلف غالبسسا حاله يعرف لنأه حاضر، في ذاك مإحل
اضسسمني لسسه قوله ول بإذنأها مإهرها قبضت الولي قول وليس
به.  ينعزل فل بالرشد إقرارا

شيئين: أحسسدهما بأحد يتحقق إنأما والنأثى الذكر والبلوغ) في(
سسسنة) قمريسسة عشرة خمس (باستكمال بالسن بلوغا ويسمى
وشسسذ خبيرين عدلين بشهادة الولد جإميع انأفصال مإن تحديدا

{رد عنسسه اللسسه رضسسي الشسسافعي ذلسسك. قسسال بخلف قال مإن
أبنسساء وهسسم صحابيا عشر سبعة وسلم عليه الله صلى النبي
وهسسم عليسسه وعرضسسوا بلغسسوا يرهم لم لنأه سنة، عشرة أربع
ورافسسع ثابت بن زيد مإنهم فأجإازهم سنة عشرة خمس أبناء
عمسسر ابسسن عنهسسم} وقصسسة اللسسه رضسسي عمسسر وابسسن خديج بن

ويسسسمى ثانأيهمسسا الصسسحيحين فسسي وأصسسلها حبسسان ابن صححها
مإنسسي) مإسسن خسسروج (أو قسسال كما المني خروج بالحتلم بلوغا
الحلسسم} مإنكسسم الطفسسال بلغ {وإذا تعالى لقوله أنأثى أو ذكر
يحتلسسم} حسستى الصسسبي عسسن ثلثا عسسن القلسم {رفسسع خبر مإع

عسسن هنسسا بسسه وكنسسى النائم يراه مإا لغة وهو الحتلم والحلم
>164<ص:  غيسسره أو بجمسساع يقظسسة ولسسو المنسسي خسسروج

بولسسد سسسنين تسسسع بلغ صبي زوجإة أتت فلو تحققه ويشترط
ولسسم المإكسسان بمجسسرد فيه يكتفى النسب لن لحقه، للمإكان

وخسسرج المنسسي خسسروج تحقسسق مإسسن بسسد ل لنأسسه ببلسسوغه، يحكم
فرجإع ذكره فأمإسك صلبه مإن بانأتقاله أحس لو مإا لخروجإه

تبعسه ومإسن الزركشسسي وبحسسث غسل ل كما ببلوغه يحكم فل
العلسسم علسسى البلسسوغ مإسسدار بسسأن والفسسرق بعيسسد ببلسسوغه الحكم
بسسالتحكم الظسساهر فسسي حصسسوله علسسى والغسسسل المنسسي بإنأزال
إذ خروجإسسه قبسسل مإنسسي بسسأنأه العلسسم يتصسسور ل أنأه على أشبه
(ووقسست رجإوعه ثم بنزوله يحس فيما الشتباه يقع مإا كثيرا

مإسسا نأظيسسر تقريبسسا سنين) قمرية تسع (استكمال إمإكانأه) فيهما
الحيض.  في مإر



وظسساهره للحلسسق إزالتسسه تحتسساج بحيسسث العانأة) الخشن ونأبات(
والشسسهر اللغة لهل خلف وفيه للنابت ل للمنبت اسم أنأها

وقسست ووقتسسه أولسسه بكسسسر شسسعرة المنبسست وأن النسسابت أنأهسسا
الحتلم أو الكافر) بالسسسن ولد ببلوغ الحكم (يقتضي الحتلم

سسسنه يعسسرف مإسسن عسسدم مإسسن ل إسلمإه جإهل مإن ولد ومإثله
اللسسه رضسسي القرظسسي عطية {أن الصحيح للخبر الوجإه على
أنأبسست مإسسن ينظسسرون فكسسانأوا قريظسسة بني سبي في كان عنه

عسسانأته عن كشفوا وأنأهم يقتل لم ينبت لم ومإن قتل الشعر
نأحسسو نأبات بها السبي} وخرج في فجعلوه تنبت لم فوجإدوها

الشسسرح فسسي بسسه صرح كما بلوغا > فليس165<ص:  اللحية
فسسإن بسسالولى والشسسارب اللحيسسة به وألحق البط في الصغير
بسسل نأظسسر ذلسسك كسسل وفي دونأهما بالعانأة البط ألحق البغوي
يقال أن إل وأولى ذلك في كالعانأة ذلك مإن الخشن الشعر

أنأه الحكم يقتضي قوله وأفهم تعبدي أمإر عليها القتصار إن
دون سسسنه أن ثبسست إن نأعسسم بأحسسدهما البلسسوغ علسسى أمإسسارة
قسسوله ويقبل ببلوغه يحكم لم يحتلم ولم سنة عشرة خمس
اسسستعجلته السسدم لحقسسن احتياطا الصبي يحلف لم وإن بيمينه
بالجزيسسة طسسولب ذمإسسي ل سسسبي حربسسي ولسسد كسسان إن بسسدواء
للخبر.  النظر ويحل
السسذكر بيسسن ذلسسك في فرق ل أنأه ولد كالروضة قوله وأفهم

النسساء، إخسراج المحسرر قضسسية كسان وإن كذلك وهو والنأثى
بسسد ل والخنسسثى الجسسوري عسسن السسسبكي ونأقله يقتلن ل لنأهن

الصسسح) لسسسهولة فسسي المسسسلم (ل مإعا فرجإيه على ينبت أن
تشسسوفا باستعجاله مإتهم ولنأه غالبا المسلمين أقاربه مإراجإعة
الجزيسسة أو القتل إلى به يفضي لنأه الكافر، بخلف للوليات

والنأسسثى السسذكر فسسي عسسام مإر ومإا النأثى في الرق ضرب أو
السسسابق سسسنه (حيضسسا) فسسي المسسرأة) عليسسه (وتزيسسد تقسسرر كما

المإنسساء، سسسبق علسسى دليسسل > لكنه166(وحبل) <ص:  إجإماعا
قبلسه ببلوغهسسا يحكسسم فبالوضسع المساءين مإسن يخلق الولد لن

يلحسسق بولسسد وتسسأتي مإطلقسسة تكسسن لم مإا ولحظة أشهر بستة
حسساض ولسسو بلحظسسة، الطلق قبسسل ببلوغهسسا فيحكسسم المطلسسق

أحسسدهما وجإسسد فسسإن ببلوغه حكم بذكره وأمإنى بفرجإه الخنثى
المنسسي خسسروج أن مإر مإا عليهم يشكل ول الجمهور عند فل
مإسسع مإحلسسه لن البلسسوغ، فيقتضسسي الغسسسل يسسوجإب الزائسسد مإن

لسسم مإا المإام هنا. وخالفهم مإوجإود غير وهذا الصلي انأسداد
تكسسرر إن المتسسولي وقسسال الحسسق وهو قال فيغير خلفه يظهر



صلح غريب.(والرشد حسن وهو المصنف قال فل وإل فنعم
اليسسة وغيسسره عبسساس ابسسن بسسه فسسسر كمسسا والمال) مإعسسا الدين

فسسي وقسسوعه مإثبتسسة نأكسسرة أنأه مإع فيه العموم ووجإه السابقة
مإن مإعامإلة على الناس إطباق يضر ول قالوا الشرط سياق

التوبسسة عسسروض الغسسالب لن الفسق، غلبة مإع حاله يعرف ل
بها الحجز فيرتفع الندم فيها يحصل التي الوقات بعض في
صلح هو مإا الكافر ولد في ويعتبر الفسق بعود يعود ل ثم

ومإال.  دينا عندهم
عدالسسة مإعرفسسة الرشسسد شسساهد يلسسزم ول الصسسلح ابسسن قسسال

بالستفاضة ولو ظاهرا مإعرفتها يكفي فل باطنا له المشهود
يبطسسل مإسسا مإحرمإسسا يفعسسل (فل السسدين صسسلح شسسرطنا وإذا

ولسسم صسسغيرة أو مإطلقسسا كبيرة > بارتكاب167العدالة) <ص: 
فل المسسروءة خسسارم بسسالمحرم وخسسرج مإعاصسسيه طاعسساته تغلب
لن شسسهادة، تحمل لكونأه ارتكابه حرم وإن الرشد في يؤثر

لسسم المسسال صسسلح شسسرطنا (و) إذا خسسارج لمإسسر فيسسه الحرمإسسة
المسسال) أي: يضسسيع بسسأن يبسسذر (ل بحيسسث كسسان إن إل يحصسسل
بخلف الوكالسسة فسسي فسساحش) وسسسيأتي غبسسن (باحتمسسال جإنسه
لنأسسه بتسسسعة، عشسسرة يسسساوي مإا المعامإلة) كبيع (في اليسير

والحسسسان المحاباة به أراد لو ثم ومإن عقله قلة على يدل
بعض في بغبن كان ولو غبن ول بتضييع ليس لنأه يؤثر، لم

اجإتمسساع لبعسسد القمسسولي رجإحه كما عليه يحجر لم التصرفات
الغلسسب اعتبسسار الذرعسسي إليسسه مإال الذي لكن وعدمإه الحجر

بسسه يلحسسق ل أنأسسه كلمإهسسم وظسساهر فلسسسا رمإيسسه) ولسسو (أو
بحسسر) (فسسي خلفسسه ويحتمسسل مإحتمل وهو هذا في الختصاص

مإحسسرم) فسسي (فسسي أيضسسا فلسسسا إنأفسساقه) ولسسو (أو عقلسسه لقلسسة
أو خسسسر عسسن مإجسساز هنسسا والنأفسساق صسسغيره في ولو اعتقاده

فسسي المخسسرج فسسي يقسسال السسذي هسسو هسسذا إذ ضسسيع أو غسسرم
المعصية. 

بعسسد الخيسسر) عسسام ووجإسسوه الصسسدقة فسسي صسسرفه أن والصسسح(
(ليس تليق) به ل (التي والملبس) والهدايا (والمطاعم خاص

الثسسواب هسسو صسسحيحا غرضا > فيه168<ص:  له لن بتبذير)،
في خير ل كما الخير في سرف ل قالوا ثم ومإن التلذذ أو

الول بسسأن والسسسرف التبسسذير بيسسن المسساوردي وفسسرق السرف
وكلم بمقاديرهسسا الجهسسل والثسسانأي الحقسسوق بمواقسسع الجهسسل
السسسرف حقيقة غيره قول ويوافقه ترادفهما يقتضي الغزالي

هنسسا مإسسا ينسسافي ول آجإل أجإسسرا ول عسساجإل حمدا يقتضي ل مإا



يقترض فيمن مإفروض لنأه مإعصية، النفقة في السراف عد
جإهسسل مإسسع ظسساهرة جإهسسة مإسسن وفسساء رجإسساء غيسسر مإسسن لسسذلك

بحاله.  المقرض
 
الصسسبي) فيهمسسا (رشد أصل غير ولو الولي جإهة ويختبر) مإن(

حاله فبمشاهدة الدين في اليتامإى} أمإا {وابتلوا تعالى لقوله
ذلسسك علسسى زاد ومإسسن المحرمإسسات وتسسوقي الطاعات فعل في

مإسسن عسسرف كمسسا الشسستراط ل التأكيسسد أراد الشسسبهات تسسوقي
العدالسسة اعتمسساد به للشاهد جإوزوا وقد السابق الرشد شرط

فهسسو المسسال فسسي (و) أمإسسا بالباطنسسة يحسسط لسسم وإن الظسساهرة
(بسسالبيع التسساجإر) والسسسوقي ولسسد فيختسسبر بسسالمراتب (يختلسسف

مإسسن عليهمسسا بعسسدهما مإسسا فعطفسسه والشسسراء) أي: بمقسسدمإاتهما
عسسدم مإسسن بعسسد يسسذكره لمسسا وذلسسك الخص أو الرديف عطف

زعمسسسه لمسسسن خلفسسسا عليسسسه اعسسستراض فل مإنسسسه صسسسحتهما
وأزيسسد البائع يريده مإما أنأقص يطلب فيهما) بأن (والمماكسة

أنأسسواع مإسسن نأسسوع فسسي اختبسساره ويكفسسي المشسستري يريسسده مإما
باقيها.  عن التجارة

بهسسا) أي: القسسوام علسسى والنفقسسة بالزراعسسة السسزراع وولسسد(
وولسسد الجإسسرة أي: إعطسسائهم وحفسسظ وحصسسد كحرثا بمصالحها

شراء ونأحو بذلك والفقيه أبيه أتباع على بالنأفاق المإير نأحو
يرجإع وعليه جإره بحرفته) يصح يتعلق بما (والمحترف الكتب
أنأسسه فائسسدته وتكسسون سسسائغ وهسسو إليسسه للمضاف حرفته ضمير
بحرفسسة الولسسد يختبر الكافي قول ويؤيده تخصيص بعد تعميم

ولسسد فسسي مإسسر مإا أن لفادته الولى وهو ورفعه وأقاربه أبيه
حينئسسذ واختسسبر حرفسسة للولسسد يكسسن لسسم إذا مإحلسسه التسساجإر نأحو

لحرفسسة يتطلع أنأه له حرفة ل حيث الغالب لن أبيه، بحرفة
ينظسسر ولسم نأفسسه بحرفسة يتعلسسق بمسا الولسد اختسسبر وإل أبيه

(و) تختسسبر حينئسسذ يحسنها ول إليها يتطلع ل لنأه أبيه، لحرفة
النص ينافيه ول ظاهر هو كما أيضا الولي جإهة (المرأة) مإن

فسسي ينيبهسسم السسولي لن يختبرونأها، والمحارم النساء أن على
الوجإسسه وهسسو > أحسسدهما169<ص:  يكفسسي قيسسل وعليسسه ذلسسك
اجإتماعهما. مإن بد ل وقيل

بالرشسسد لهسسا الجإسسانأب شسسهادة تقبسسل ل أنأه النص هذا وقضية
. الفزاري التاج خالفه لكن خلكان ابن أفتى وبه
دون الختبار في الغالب للطريق الشافعي تعرض وإنأما قال

عليهسسا الشاهد أن الشهادات في يأتي مإا ويؤيده ه ا الزيادة



عامإيسسا، كسسان إن إل عليهسسا تحمله وجإه عن السؤال يكلف ل
(بمسسا صسسوتها علسسى اعتمادا عليها التحمل صحة يظن قد لنأه

علسسى يطلسسق فببيعه وإل تخدرت إن بالغزل) أي: بفعله يتعلق
لسسم فسسإن تقرر كما وبيعا (والقطن) حفظا والمغزول المصدر

مإثالها.  يعتاده فيما تعتدهما لم أو بها يليقا
(وصسسون الرجإل به يختبر بما المبتذلة والمرأة الصيمري قال

المسسال وحفسسظ الضسسبط يتبين بذلك لن الهرة)، عن الطعمة
(ونأحوهمسسا) أي: الهسسرة الرشسسد قسسوام وذلسسك النأخسسداع وعسسدم
. كالقمشة والطعمة كالفأرة

{ل وخسسبر زوجإها إذن غير مإن تصرفها نأفذ رشدها ثبت وإذا
ضسسعفه إلسسى الشسسافعي زوجإها} أشار بإذن إل المرأة تتصرف
{مإيمونأسسة بأن له واستدل الندب على حملوه صحته وبفرض

فلسسم تعلمسسه ولسسم أعتقسست وسسسلم عليه الله صلى النبي زوج
ل عنسسه اللسسه رضي مإالك قول إذ فيه}، مإا وفيه عليها يعبه

فيمسسا تتصسسرف ل وحينئسسذ تسستزوج حسستى مإالها الرشيدة تعطى
ذلسسك ينسسافي ل عجوزا تصر لم مإا إذنأه بغير الثلث على زاد

الختبسسار تكرر (ويشترط النوعان به يختبر بما يختبر والخنثى
قسسد لنأسسه رشسسده، الظسسن علسسى يغلسسب أكسسثر) حسستى أو مإرتيسسن
البلسسوغ) (قبسسل الختبسسار (ووقتسسه) أي قصد عن ل مإرة يصيب
علسسى حقيقسسة يقسسع إنأمسسا وهو باليتيم الية في الختبار لنأاطة

قسسبيله بقبلسسه والمسسراد مإر كما الولي هو فالمختبر البالغ غير
بعسسده) (وقيسسل فورا مإاله له سلم وبلغ رشده ظهر إذا حتى

الول) (فعلسسى السسبيع لنحو أي: بالنسبة الصبي تصرف لبطلن
فسسي يمتحسسن بسسل بيعسسه يصسسح ل (أنأسسه (الصح) بالرفع المعتمد

مإسسن صسسحته السسولي) لعسسدم عقسسد العقسسد أراد فسسإذا المماكسسسة
بسسه ليمسساكس قليل مإسسال الولي يعطيه الوجإهين وعلى المولى

كسسذا إليسسه بالتسسسليم مإسسأمإور لنأسسه عنسسده، تلسسف إن يضمنه ول
<ص: يكسسون ل بحيسسث مإراقبتسسه تلزمإه بأنأه قبل ولو أطلقوه

يبعد.  لم ضمنه وإل تضييعه على حامإل له > إغفاله170
دوام فسسي قسسوله القول بل الرشد أنأكر ولي يحلف فرع) ل(

انأعزاله اقتضى وإن الحجر فك به إقراره يقتضي ول الحجر
صحة لكن يثبت لم وإن مإاله مإن تمكينه لزمإه علمه وحيث

كمسسا ظهسسوره أي: أو برشده بينة على مإتوقفة ظاهرا تصرفه
الحجسسر، دوام فسسي السسولي يصدق قال حيث بعضهم به صرح

.يثبت أو الرشد يظهر لم مإا الصل لنأه



الحجسسر) (دام مإسساله أو دينسسه صلح رشيد) لفقد غير بلغ فلو(
مإسسن فيليسه وحسسده بسالبلوغ يرتفسع الصبي حجر إذ أي: جإنسه،

لنأسسه البلوغ)، (بنفس انأفك) الحجر رشيدا بلغ (وإن يليه كان
كحجسسر فكسسه غيسسر مإسسن فسسارتفع حسساكم غيسسر مإسسن ثبسست حجسسر

مإاله) فائدته (وأعطى الطارئ السفه حجر فارق وبه الجنون
فسسي مإالسسك مإسسذهب عسسن الحسستراز وقيسسل النأفكسساك غايسسة ذكر

نأحسو القاضسي) أو فسك يشسترط (وقيسل آنأفسا مإسر وقد المرأة
فأشسسبه اجإتهسساد مإحسسل لنأسسه إليسسه، مإاله دفع في إذنأه أو الب

زال بسسذر) أي (فلسسو تقسسرر مإسسا ويسسرده الطسسارئ السسسفه حجسسر
(حجسسر رشسسده ذلسسك) أي: بعسسد (بعسسد مإسساله فسسي تصسسرفه صلح

لسسم فسسإن اجإتهسساد مإحسسل لنأسسه فقسسط، الحسساكم جإهسسة عليه) مإن
السسسفيه ويسسسمى تصسسرفه ونأفسسذ أثسسم القاضسسي عليسسه يحجسسر

بلسسغ مإسسن وهسسو تصسسرفه يصسسح ل مإهمسسل سسسفيه ولهم المهمل
بالمهمسسل المسسراد والول وليه عليه يحجر ولم السفه مإستمر

غالبا.  الطلق عند
أحسسد إعسسادة) مإسسن (بل التبسسذير الحجسسر) بنفسسس يعسسود وقيسسل(

يحتساج ل أنأسه فيسه الغسالب إذ الفسرق بوضسسوح ويرد كالجنون
لسسم الحجسسر هسسذا بعسسد رشد وإذا التبذير بخلف واجإتهاد لنظر
فسسسق) (ولسسو حينئسسذ للجإتهاد لحتياجإه القاضي بفك إل ينفك

يحجسسر (لسم مإساله فسسي تصسرفه صلح وبقي رشده وجإود بعد
الفسسسقة علسسى يحجسسروا لسسم السسسلف لن الصسسح)، فسسي عليه

التبسسذير وفارق جإنسه ثابتا كان حجره لن الستدامإة، بخلف
الفسق.  بخلف المال إتلف مإعه يتحقق بأنأه

لنأه القاضي)، فوليه (طرأ بسفه) أي: تبذير عليه حجر ومإن(
أمإسسره ورد حجسسره إشسسهار لسسه يسن نأعم مإر كما يحجر الذي
وليسسه) (وقيسسل أشسسفق بسسه لنأهسسم عصسسباته، فسائر فجده لبيه
ويسسرد سسسفيها بلسسغ لو كما والجد الب الصغر) وهو (في وليه

البتداء في يغتفر ل مإا الدوام في يغتفر إذ الفرق، بوضوح
مإسسر لمسسا السسسفيه الصغر) وفسسارق في فوليه جإنون طرأ (ولو

لسسسفه) عليسسه المحجسسور مإسسن يصسسح ول (القاضي وقيل) وليه(
الضسسطرار عنسسد طعسسام شسسراء) لغيسسر ول (بيسسع شرعا أو حسا

عسسن ذلك في توكل وإن ذمإته وفي بغبطة > ولو171<ص: 
الصسسبي للضطرار الشراء في مإثله أن البلقيني وبحث غيره
ضرورة فل فاسد بعقد ولو للخذ مإجوز الضطرار يقال وقد

وإنأمسسا السسسفيه فسسي المإسسام بهسسا قطسسع وإن فيهما هنا للصحة



إجإسسارة ول لنفسسسه مإنسسه لصسسحته النكاح قبول في توكله صح
. نأفسه

لسسستغنائه عملسسه يقصسسد لسسم إذا إل والرويسسانأي الماوردي قال
ه لن فيجوز، عنه ه التسبرع ل وفيسه أولسى فالجإسارة حينئسسذ ب
غنيسسا ولسسو الكتساب على إجإباره وللولي قولهم مإلحظه نأظر

ينبغسسي فل عليسسه ويجسسبر بمسسال يقابسسل أن يصح فعمله وحينئذ
وحينئسسذ عليسسه، إجإبسساره السسولي علسسى يفسسوت مإسسا مإنه يصح أن

لن ادعياهسسا، السستي الولويسسة عسسن فضسسل كالتبرع ليست فهي
في بعوض إعتاق) ولو (ول شيئا الولي على يفوت ل التبرع

فسي ويصسوم جإمسع ووصسيته. قسال تسدبيره لصسحة الحياة حال
يقبسسل ل وهو فعل، سببها لن قتل، ل ظهار أو يمين كفارة

فسسي وأطسسال كالقتسسل الظهار كفارة أن البلقيني الرفع. وبحث
كفسسارة القتسسل وككفسسارة اليمين بكفارة ألحقها مإن على الرد

ويتحلسسل صسسريحه بسسل التسسي المصسسنف قسسول وقضسسية الجمسساع
ترتيسسب دم دمإه أن مإع المال مإن مإمنوع بأنأه وعلله بالصوم
صرحوا كما القلب فعل القصد إذ إحرامإه، وهو فعل وسببه

سسسببها السستي المرتبسسة الكفارة في حتى بالصوم يكفر أنأه به
كفسسارة أمإسسا فيهسسا إثسسم ل مإرتبسسة كفسسارة فسسي مإتجه وهو فعل

يجمسع وبهسذا بالمسال فيهسا يكفسر أنأسه فالوجإه إثم فيها مإرتبة
ه مإسا بيسن وكسذا ذلسك في المتأخرين تناقض بين قسول أفهم

ذلسسك اختصسساص مإسسن اليميسسن كفسسارة فسسي ويصسسوم الشسسيخين
بيسسن فسسرق ل أنأسسه مإسسن التسسي المتن به يصرح ومإا بالمخيرة
والمرتبة.  المخيرة

فغيسسر الرفسسع يقبسسل ل وهسسو فعل السسسبب لكسسون النظسسر وأمإسسا
والجمسساع الظهسسار كفسسارة بيسسن فسسرق ل إذ المعنسسى، مإتضسسح
النسسسك فسسي إلحسساق ونأحسسو اليميسسن كفسسارة بيسسن ول والقتسسل
فيه الكفارة وجإوب في بغيره مإلحق الخطأ قتل أن وسيأتي

فيهسسا العتسساق وجإوب في به يلحق فكذا القياس خلف على
بخلف مإسساله مإسسن (هبة) لشسسيء > (و) ل172<ص:  أيضا هنا

الكسسثرون بسسل كسسثيرون به صرح كما به له أوصى لما قبوله
بينسه الفسسرق وكسان يصسسح ل أنأسه كلمإهمسا اقتضساه الذي لكن
مإملكسسا ليسسس الهبة قبول أن له وهب لما قبوله صحة وبين
بسسه اسسستقل إن مإنسسه بسسه يعتسسد ل وهسسو القبسسض المملك وإنأما

ويجسسوز مإنسسه يصسسح فلسسم المملسسك فسسإنأه الوصسسية قبول بخلف
ول حاكم أو ولي مإن مإنه ينتزعها مإن بحضرة الهبة إقباضه
بخلف القبسسض قبسسل يملسسك ل لنأسسه إليسسه، سلم واهب يضمن



تسسسليمها فسسوجإب بسسالقبول مإلكهسسا لنأه الوصية، إليه سلم مإن
الهبسسة مإلسسك بسسأن فرقسسه وكذا غلط لهذا شارح وعكس لوليه
إذن (بغيسسر لنفسسسه (نأكسساح) يقبلسسه (و) ل الوصسسية مإلسسك فسسوق

فسيذكره. بإذنأه أمإا الكل في وليه) قيد
أقبضسسه بسسأن رشيد (وقبض) مإن اقترض) مإثل أو اشترى فلو(

أتلفه) فسسي أو يده في المأخوذ (وتلف قبضه في له أذن أو
فسسي بقيسسده يسسأتي كمسسا وطسسئ أو فاسسسدا نأكسسح أو أمإانأسسة غير

الحجسسر فسسك بعسسد ول الحسسال (فسسي ضمان) ظاهرا (فل النكاح
بعسسدم مإقصسسر لنأسسه جإهلسسه)، أو عسسامإله مإسسن حسساله علم سواء
باطنسسا أمإا إياه، بإقباضه إتلفه على سلطه أنأه مإع عنه بحثه

الغزالسسي بسسه وصسسرح الرافعسسي كلم اقتضسساه مإسسا على فكذلك
نأسسص هو هذا بأن رد لكن له المضمن الوجإه وضعفا كإمإامإه

غيسسر مإسسن قبضسسه لسسو أمإسسا رشسسد إذا ويؤديه المعتمد فهو الم
لسسو وكسسذا قطعسسا فيضسسمنه رشسسيد غيسسر إيسساه أقبضه أو مإقبض

أو قبلسسه ل ردهسسا مإسسن تمكنسسه بعسسد فتلفت بيده والعين رشد
السسسنوي نأقلسسه كمسسا تلسسف ثسسم فسسامإتنع المالسسك بهسسا طسسالبه

>173<ص:  كتلفهسسا هنسسا إتلفهسسا أن شارح وذكر واستظهره
بعد أتلف أنأه بائعه زعم ولو ظاهر هو كما زعم كما وليس
مإسسن وكالرشسيد ذلسك البائع يثبت لم مإا السفيه صدق رشده

لغسسة جإهلسسه أو علسسم وقسسوله عليسسه يحجر ولم رشده بعد بذر
جإهله.  أم أعلم الفصح كان وإن

التصسسرف (ل بقيسسوده سيذكره نأكاحه) كما الولي بإذن ويصح(
السسولي بإذن يصح الصح) فل (في مإعاوضة فيه المالي) الذي

نأعسسم مإسسلوبة المإسسوال فسسي عبسسارته لن الثمن، له عين وإن
قبضسسه صحة مإن جإمع به صرح مإا الخلع في كلمإهما قضية
بسسأنأه السبكي وعلله الرفعة ابن إليه ومإال الولي بإذن لدينه
بإعطسسائه علسسق ومإا القول في يغتفر ل مإا الفعل في يغتفر
أخسسذه مإسسن الوقوع في بد ل طالق فأنأت كذا أعطيتني كإن
بتسسسسليمه الزوجإسسسة تضسسسمن ول وليسسسه إذن بغيسسسر ولسسسو لسسسه

السسولي علسسى نأعم بالقبض إل يملكه ل ولنأه إليه لضطرارها
لسسو وكسسذا ضسسمنه إمإكسسانأه بعسسد يسسده فسسي تلف فإن مإنه نأزعه

تمكسسن قبسسل بيسسده تلفسست فإن له فأقبضتها عين على خالعها
السستي وأعيسسانأه ديسسونأه سسسائر فسسي ذلسسك ويجري ضمنتها الولي
جإزمإسسا مإطلقسسا يصسسح فل وعتسسق هبسسة نأحسسو أمإا الغير يد تحت

قسسود سسسقوط علسسى صلحه الذن بقيد ل المتن مإن ويستثنى
>174<ص:  بدينار للجزية وعقده الدية مإن بأكثر ولو عليه



لهسسا يحتسساط النفسسس بقسساء مإصسسلحة بسسأن الدية وفارق أكثر ل
وشسسراؤه مإجانأسسا ولسسو القسسود عسسن وعفسسوه أسسسر إذا ومإفسساداته

فلسسه رده مإن يقول مإن سمع لبق ورده إليه اضطر لطعام
مإسسن يقسسول المإسسام سسسمع قلعسسة على ودللته فيستحقه درهم
جإارية.  مإنها فله قلعة على دلني

(بدين) عن أقر كأن بمال الحجر حال إقراره) في يصح ول(
(بعسسده) مإا أو) إلى الحجر (قبل مإا إلى وجإوبه أسند مإعامإلة

يسسوجإب بمسسا ول عبسسارته إلغسساء مإسسن مإر لما يده في بعين أو
فسسي المسسال (بسسإتلف إقسسراره يقبسسل (وكسسذا) ل كنكسساح المسسال

ظسساهرا، لكسسن رشده بعد ولو بذلك يطالب فل الظهر) لذلك
أنأه رشده بعد أقر إذا أمإا قطعا صدق إذا فيلزمإه باطنا أمإا

عسن الروضسة فسسي كمسا قطعا التي فيلزمإه سفهه في أتلف
فيقطسسع تهمسسة ول مإال ل إذ (بالحد)، (ويصح) إقراره كج ابن
العقوبسسات (والقصسساص) وسسائر المسسال يثبسست ول السسسرقة في

غيسسره باختيسسار تعلسسق لنأسسه ثبسست، بمسسال عنه عفي فإن كذلك
لما الذكر في والكلم المثل مإهر بدون وخلعه) ولو (وطلقه

فسسي النسسب) يحلسسف ونأفيسسه (وظهساره بسسابه. وإيلؤه فسي يأتي
أمإتسسه باستيلد أقر بأن ضمنا ولو (بلعان) واستلحاقه أو المإة
فسسراش > ذات175<ص:  كسانأت إذا لكسن ينفذ لم وإن فإنأه

علسسى وينفسسق مإسسستولدة وصسسارت لحقه المإكان لمدة وولدت
ذلسسك فسسي مإسسال ل لنأسسه وذلك، المال بيت مإن استلحقه مإن
يسسسلم ل لكسسن أولسسى قسسل وإن فبه مإال بل طلقه صح وإذا
يأتي.  كما إليه

فيه شرائطها (كالرشيد) لجإتماع العبادة) الواجإبة في وحكمه(
ل وتكفيسسره العيسسن دون الذمإسسة فسسي إل يصسسح ل نأسسذره نأعسسم
كصسسدقة فماليتها المسنونأة مإر. أمإا مإا على بالصوم إل يكون

الزكسساة) ول يفسسرق ل (لكسسن كرشسسيد فيسسه هسسو ليسسس التطسسوع
بنفسسسه قسسوله وقضية مإالي تصرف (بنفسه) فإنأه كنذر غيرها

صسسرح قسسال حيسسث السسسنوي واعتمسده وليسه بسإذن يفرقها أنأه
يعلسسم وبسسه فيسسه أجإنسسبي يسسوكله أن يجسسوز بأنأه مإتقدمإون جإمع

ذلك الرويانأي وقيد وليه بإذن نأفسه مإال في جإوازه بالولى
يكسسون وأن أيضسسا هنا اشتراطه والظاهر إليه المدفوع بتعيين

ه.  ا يتلفه لئل الولي بحضرة
بعسسد نأسسذرا فسسرض) ولسسو (بحسسج ليحسسرم سسسافر أحسسرم) أو وإذا(

أو عمرتسسه أو سفهه حال في أفسده لما ولو وقضاء الحجر
قبسسل عليسسه حجسسر ثسسم بتطوع أحرم لو مإا الفرض ومإن بهما



(أعطسسى فرضسسا صسسار فيسسه المضسسي لزمإسسه لمسسا لنأسسه إتمسسامإه،
فيسسه لثقسسة) اللم (كفسسايته بنفسسه مإعسسه يخسسرج لسسم السسولي) إن

(ينفسسق بنفسسسه لمفعسسوليه أعطى لتعدي > للتقوية176<ص: 
مإسسر كمسا فيه تفريطه مإن خوفا بأجإرة طريقه) ولو في عليه
علسسى جإاز له دفعها الولي ورأى السفر قصر فإن الحج في
مإؤنأسسة وزادت (بتطسسوع ليحسسرم سافر أحرم) أو (وإن بحث مإا

المعهسسودة) فسسي نأفقته (على به إتيانأه أو نأسكه سفره) لتمام
بسسه يصسسرح كمسسا التيان أو التمام مإنعه) مإن (فللولي الحضر
لسسه ليسسس أنأسسه مإسسن الرفعسسة ابسسن إليه مإال لما خلفا كلمإهم

مإسسا ويسسرد ذاته على له ولية ل لنأه السفر، أصل مإن المنع
لضسياع يفضسي لمسسا بالنسسبة ذاته على ولية له بأن به علل
إحرامإسسه صسسحة المتن وظاهر كذلك السفر أن شك ول مإاله
(والمسسذهب باسسستقلله المميسسز الصسسبي وفسسارق وليه إذن بغير
المضي.  مإن مإمنوع لنأه عمرة، فيتحلل) بعمل كمحصر أنأه

لسسدم قلنسسا (إن النيسسة مإسسع بالصسسوم) والحلسسق ويتحلسسل قلسست(
ولسسو المسسال مإسسن مإمنوع لنأه (، الصح هو بدل) كما الحصار

نأفقسسة المؤنأسسة) علسسى زيسسادة قسسدر كسسسب طريقسسه في له كان
مإنعسسه يجسسز (لسسم تسسزد لم لكنها كسب له يكن لم أو الحضر

ه مإسوجإب ل إذ أعلسم)، والله ه إلسى نأظسر ول حينئسسذ لمنع أنأ
الرفعسة، ابسسن إليسسه نأظسسر وإن بالجإرة مإقصودا له عمل فوت
قسساله غنسساه مإسسع تحصسسيله يلزمإسسه فل حاصسسل مإسسال يعد ل لنأه

أن الغسسرض فسسإن مإنهمسسا عجيسسب هسسذا الغسسزي وقول الذرعي
مإع مإتوجإه قاله مإا لن نأظر، فيه فقط طريقه في الكسب

ولسسه فسسسافر يمنعسسه ل قلنسسا إذا قلت فإن أيضا الفرض ذلك
إجإسسارته تصسسح ل أنأسسه مإسسر مإسسا مإسسع يحصسسله كيسسف يفي كسب
للسسولي تجوز لم إذا قلت فيه تفصيل على أو مإطلقا لنفسه

يوكسسل أو الكسسسب لذلك ليؤجإره مإعه يسافر أن يلزمإه مإنعه
الطريسسق أثنسساء عجسسز ولسسو مإنسسه عليه ينفق ثم له يؤجإره مإن

والسسذي ؟ لذنأسسه السسولي علسسى أو مإسساله في حينئذ نأفقته فهل
يعسسد ل المنسسع عليسسه حسسرم حيسسث السسولي لن الول، يتجسسه

. مإقصرا

في تصرفه كيفية بيان مإع الصبي يلي فصل) فيمن(     
(أبسسوه) الصسسبية ليشسسمل الجنس به الصبي) المراد ولي(مإاله. 

همسسا إذ سسسهو، وهسسو ه ا أولسسى بالصسسغير التعبير قيل إجإماعا
ليشسسمل أولى بالمحجور التعبير يقول أن فالصواب مإترادفان



بخلف صسسريحا وليسسه بيسسان له يتقدم لم فإنأه سفيها بلغ مإن
كالصسسبي أنأسسه يفيسسد السابق كلمإه > فإن177<ص:  المجنون

فل نأسسادر هسسذا لكسسن ببلسسوغه يحكسسم ول أبا يكون قد أنأه ومإر
الجسسامإع الب المسسراد لن سسسهو، اليسسراد أصسسل أن علسسى يرد

(ثسسم ونأحسسوه الفاسسسق الب أيضسسا ورد وإل الوليسسة لشسسروط
بقيسسة نأظسسر ولكمسسال النكسساح كوليسسة عل وإن الب جإسسده) أبسسو

مإنهسسم للعصبة نأعم هنا ل ثم أولياء كانأوا هنا ل فيه القارب
مإسسال مإسسن النأفسساق الخسساص السسولي فقسسد عنسسد العسسدل أيضسسا

ذكسسره بسسه فسسسومإح قليسسل لنأسسه وتعليمسسه، تأديبه في المحجور
والسفيه.  المجنون الصبي. ومإثله في المجموع في

خيف إن مإتجه وهو قاض وجإود مإع ولو ذلك له أن وقضيته
بسسل بلسسده وصسسلحاء للعصسسبة الحالسسة هسسذه فسسي بسسل عليه مإنه

مإسساله فسسي التصسسرفات سسسائر تسسولي ظسساهر هسسو كمسسا عليهسسم
ولسسو ذلسسك يتسسولى مإنهسسم مإرضسسى علسسى يتفقسسوا بسسأن بالغبطسسة

بناحيسسة شسسوكة لذي أن القضاء في يأتي مإما وسيعلم بأجإرة
فيلزمإسسه وغيرهمسسا والنظار القضاة تولية لغيره فيها شوكة ل

بالمصسسلحة، أمإسسوالهم فسسي يتصرف اليتام على قيم تولية هنا
مإحسسل فسسي فكسسل لواحسسد يرجإعسسوا ولسسم الشوكة ذو تعدد فإن

الناحيسسة تلسسك مإسسن واحسسد يتميسسز لسسم فسسإن كالمسسستقل شوكته
ا صسارحا مإنهسم واحسدا وعقسدها حلهسا أهسل فولي بشوكة كم
عجيسسل ابسسن لسسذلك أشسسار أحكسسامإه وسائر توليته فتنفذ عليهم

وغيره. 
فلعسسل فاسق لولية واضطر الفسق عم شكيل: ولو أبو قال

يقبسل ل لكسسن شسوكة ذو وله لسسو كمسا وليتسه نأفسسوذ الرجإسسح
تسسسليم ويجوز قال حقيقة بولي ليس لنأه النأفاق، في قوله
علسسى المأمإونأسسة الصلة ترك بنحو الفاسقة لمإه الصبي نأفقة

كسسافر في ولو وإسلم حرية وشرطهما شفقتها لوفور المال
فل إلينا ترافعوا إذا مإا على وحمل والرويانأي الماوردي عند

هنا القصد بأن النكاح ولية وفارق أمإرهم نأحن ونألي نأقرهم
فسسي وهسسي المسسوالة وثسسم أقسسوى المسسسلم فسسي وهسسي المإانأسسة
وصسسية بصسسحة وأيسسد تبعسسه ومإن المإام وخالفهما أقوى الكافر

<ص: ظسساهرة ولو وعدالة الذمإيين أطفاله على لذمإي ذمإي
وليتسسه وتعسسود والتصسسرف الحفظ عن بالفسق > وينعزل178
العسسداوة عسسدم اشتراط مإن وأخذ غيره بخلف وإفاقته بتوبته

يشسسترط جإمسسع عن بقولهما وأيد هنا عدمإها الجإبار ولية في
بيسسن للفرق نأظر بذلك التأييد وفي العداوة عدم الوصي في



بيسسن الفسسرق السسسفيه نأكاح مإبحث في وسيأتي والوصي الب
مإسسن بصحته أي: يحكم باعاه مإا الحاكم ويسجل وثم، هنا مإا

كما الوصي نأحو بخلف غبطة أو حاجإة ول عدالة ثبوت غير
ل بسسأنأه فيسسه ونأوزع وغيره السنوي واعتمده كلمإهما اقتضاه

اكتفسساء وليتهمسسا علسسى والجسسد للب الحسساكم إبقسساء مإسسن يلسسزم
يقر أنأه ترى أل التسجيل، عند بها اكتفاؤه الظاهرة بالعدالة

مإنسسه قسسسمته طلبوا ولو فيه التصرف على مإلك بأيديهم مإن
بسسأن يجاب ه. وقد ا ؟ بالملك لهم تشهد ببينة إل يجبهم لم

البينسسة على فتوقف لهم الملك بثبوت حكمه تقتضي القسمة
للكتفسساء العدالة ثبوت مإنه يلزم ل فإنأه هنا التسجيل بخلف

مإنهمسسا مإسسوته تسسأخر مإن وصيهما) أي: وصي (ثم بالظاهر فيها
وسسستأتي الوليسسة بصفة الخر يكن لم حيث أحدهما وصي أو

الصسسحيح للخسسبر أمإينسسه القاضسسي) أو (ثسسم بسسابه فسسي شسسروطه
المسسولى بلد بقاضي له} والعبرة ولي ل مإن ولي {السلطان
ظسساهر هسسو كما إليه الرجإوع بقصد عنه سافر وإن أي: وطنه

حفظسسه فسسي مإسساله بلسسد وبقاضسسي والسسستنماء التصسسرف فسسي
>179<ص:  هلكسسه خسسوف عنسسد وإجإسسارته بيعه ونأحو وتعهده
دام مإسسا مإسساله علسسى لهسسؤلء وليسسة فل الجنيسسن بالصبي وخرج
يأتي مإا ينافيه ول لحفظه ل فيه للتصرف بالنسبة أي مإجتنا

هسسو كمسا المسسراد لن مإسسستقل، ولسسو عليسسه اليصسساء صحة مإن
اليصاء.  صحة بان ولد إذا أنأه ظاهر

فقسسد إذا أنأسسه ومإسسر النكاح في الصح) كما في الم تلي ول(
كالقاضسسي مإسساله فسسي المحجسسور بلسسد صسسلحاء تصسسرف الوليسساء

وجإسد أو ولسي لسه يوجإسد لم إذا الجرجإانأي قول يحمل وعليه
المحجسسور مإسسال فسسي النظر المسلمين على وجإب جإائر حاكم

مإسسن أن أخرى مإسائل ومإن مإنه وأخذ ه ا له حفظه وتولى
مإنسه يخلصسه أن يمكسن ولم جإائر مإن غائب مإال على خاف

تعيسسن إذا بيعسسه ومإنسسه حفظسسه لوجإسسوب بيعه له جإاز بالبيع إل
خلصه.  في طريقا

هسسي بسسالتي {إل تعسسالى بالمصسسلحة) لقسسوله السسولي ويتصسسرف(
بسسه صسسرح كمسسا شسسر ول فيسسه خيسسر ل تصرف أحسن} فيمتنع

والزكسساة النفقسسة قسسدر واسسستنماؤه مإسساله حفسسظ ويلزمإسسه جإمسسع
وقسسسال فيسسسه المبالغسسسة > ل180<ص:  أمإكنسسسه إن والمسسسؤن
يقسسدمإه أن يلزمإسسه ول مإنسسدوب كذلك الستنماء إن العراقيون

بسسرا آمإن لمقصد آمإن طريق في به السفر وله نأفسه على
مإنسسه أقل بحرا ولو السفر في الخوف كان إن نأعم بحرا ل



إلسسى اضسطر ولسسو بسسه سسسافر يقترضه مإن يجد ولم البلد في
الولسسى وهسسو مإوسسسرا أمإينسسا أقرضه بحر في أو مإخوف سفر

وفسسي بسسه سسسافر تعسسذر فإن الوديعة في يأتي لمن أودعه أو
تعسسذر فسسإن ذكسسر لمسسن يقرضسسه نأهسسب نأحو خوف عند الحضر
طلسسب ولسسو مإشسسغول، لنأسسه مإطلقا، القراض وللقاضي أودعه

احتسساجإه مإسسا إل بيعسسه لزمإسسه مإثلسسه ثمسسن مإسسن بسسأكثر مإاله مإنه
التجسسارة، مإن أولى تكفيه غلته عقار شراء بل يكفيه وعقارا

زيسسادة فسسي ويسسأتي يضسسمن لسسم فتلسسف زيسسادة لتوقسسع أخر ولو
ويضسسمن الرهسسن عدل في مإر مإا الخيار زمإن في هنا راغب
أخسسر مإسسا ل الطعمة كسائر وقته فات حتى أخره توت ورق

تحصسسيل هسسذا لن تلسسف، حتى تمكنه مإع ولو وعمارته إجإارته
الدابسسة علسسف تسسرك بخلف يأثم لكنه النخل تلقيح كترك فهو

خسسراب علسسى مإكانأه أشرف لو أنأه ينبغي نأعم للروح احتياطا
يضسسمن، أن تيسسسرها مإسسع فتركها حفظ مإرمإة تحته جإعل ولو
المسساوردي رأيسست ثم ظاهر هو كما حينئذ تفويتا يعد هذا لن

المإسسوال رقسساب حفظ في فرط لو أنأه وهو يؤيده بما صرح
فسسي وعسسد ه ا مإنهسسا تلسسف مإسسا ضمن اليد إليها تمتد أن عن

بأنأهسسا واعسسترض الشسسجر سسسقيه بسسترك يضسسمن ل مإمسسا البحسسر
وغيسسره السسروح ذي بيسسن الفسسرق مإسسن تقرر بما ويرد كالدواب

لتخليسسص مإسساله مإسسن شسسيء بسسذل ظاهر هو كما عليه بل وله
أرض إيجسسار الصسسلح ابسسن بسسه أفتى كما وله ظالم مإن بقيته

> ثسسم181<ص:  الثمسسر وقيمسسة بمنفعتهسسا يفسسي بمسسا بسسستانأه
والبسساقي لليسستيم ألسسف مإسسن بسسسهم شسسجره علسسى يسسساقيه

ول المسساوردي قسسال المسسساقاة في فيه مإا وسيأتي للمستأجإر
مإربحا.  كان وإن فساده يخاف مإا يشتري

مإنسسع البحسسر مإسساله إركسساب مإنعهسسم مإسسن السسسنوي تنسسبيه) أخسسذ(
حرمإسسة لن أولسسى، بسسل قسسال الحامإسسل وإركسساب أيضسسا إركسسابه
ه ا رضسساهما بغير البالغ والقن والزوجإة والبهائم آكد النفس
فسسي مإنتفية وهي المصلحة على مإاله في المدار بأن وردوه
إحضسسار جإسسوزوا وإذا المسسذكورة الصسسور فسسي كسسذلك ول ذلسسك

قلسست: فسسإن هنسسا، فكذا قتله لخوف يروا ولم للجهاد المولى
وهسذه العبسادات فسي الخطسار تحمسل علسى تمريسن فيه ذاك

البحسسر إركسسابه بل مإمنوع قلت هنا مإا بخلف ظاهرة مإصلحة
وتحمسسل المإسسوال اكتسسساب علسسى كسسالتمرين ذلسسك نأظيسسر فيسسه

جإهسساد، أو لحسسج الركسسوب نأحسسو فسسي أيضا العبادة في الخطار
مإسسوليه بسسدن فسسي تصسسرفه فسسي يشترطوا لم أنأهم ذلك ويؤيد



دوره) مإثل (ويبنسسي هنسسا اشسسترطوه مإا نأظير سلعة قطع بنحو
الطوب (والجإر) وهو بنقضه النأتفاع مإع مإؤنأته (بالطين) لقلة

بقسسائه لقلسسة النيسسء الطسسوب اللبسسن) وهسسو (ل لبقسسائه المحسسرق
بنقضسسه النأتفسساع عدم مإع مإؤنأته لكثرة الجبس (والجص) وهو

طيسسن مإع اللبن فيمتنع العزيز في التي أو بمعنى هنا فالواو
والجمهور النص عليه مإا هذا آجإر أو لبن مإع وجإص جإص أو

مإسسدركا، الوجإسسه وهسسو كسسانأت كيسسف البلسسد عادة آخرون واختار
إن لكن كذلك وليس له بناء يبتدئ ل أنأه دوره قوله وأفهم
والشسسراء وجإسسده فسسإن يبسساع عقسسارا يجسسد ولسسم مإصرفه ساوى
لمصسرفه مإسساواته واشسستراط جإمسع الشسراء. قسال تعين أحظ
للبناء.  مإنع التحقيق في وهو الندرة غاية في

)لحاجإسسة (إل عسسداه مإمسسا وأسسسلم أنأفسسع لنأه عقاره)، يبيع ول(
لنفقتسسه أو أمإلكسسه بقيسسة عمسسارة أو خرابسسه أو ظسسالم كخسسوف

عسسدم في المصلحة رأى أو مإقرضا يجد ولم غيره له وليس
يتسسوجإه لمسسن مإؤنأة لكثرة ويحتاج بلده بغير لكونأه أو القرض
الكسسثرة هسسذه ضبط ويظهر غلته > وقبض182<ص:  ليجاره

مإنهسسا يبقى ل بحيث مإنها قريبا أو العقار أجإرة تستغرق بأن
قلسة مإسع خراجإسه غبطسة) كثقسل (أو عرفسا لسه وقسع ل مإا إل

بسسأكثر فيسسه جإسسار نأحسسو رغبة أو هذا مإثل له يشتري ول ريعه
الثمن بذلك مإنه خيرا أو بأقل مإثله يجد وهو مإثله ثمن مإن

هسسذا ودخسسول المثل بثمن ولو هبته في أصله رجإوع وكخوف
القفسسال وأفسستى الحسسال حسسسن لغة هي إذ ظاهر الغبطة في
ولسسو بيعهسسا لسسوليه أن مإسساله خراجإهسسا يستأصل يتيم ضيعة في

مإسسا كسسل بيع له أن الذرعي مإنه وأخذ المصلحة لنأه بدرهم،
لسسو مإسسا بسسذلك وألحسسق للضرورة مإثله ثمن بدون هلكه خيف
أصله على زائد (ظاهرة) قيد بقي لو غصبه ظنه على غلب
وضسسابط المإسسام قسسال مإسسر مإا به فسراها والذي كتبهما وبقية

العقار لشرف بالنسبة العقلء بها يستهين ل أن الزيادة تلك
وغيسسره صسسفر مإن للقنية المعدة الوانأي البندنأيجي به وألحق
تكفي لكن غبطة أو حاجإة مإن أيضا فيها بد ل أمإواله وبقية
مإسسا بيع جإواز التوشيح في بحث بل قليل وربح يسيرة حاجإة

بيعسسه إذ وحاجإسسة ربسسح بسسدون إليسسه يحتسسج ولسسم للقنيسسة يعسسد ل
قسسال كسسذلك التجسسارة مإال أن البالسي وبحث مإصلحة بقيمته

مإسسا بسسالثمن ليشسستري المال رأس مإن بأقل البيع رأى لو بل
جإاز.  الربح مإظنة هو



مإنسسه وجإسسزء قيمتسسه نأقصسست وإن لمسسوليته حلسسي صوغ له نأعم
إبقسسائه أو نأكاحهسسا فسسي يرغسسب مإا وكل وتقطيعها ثياب وصبغ

ذلسسك في سواء وبمالها بها اللئقة المصلحة تقتضيه أي: مإما
غيسسر بحثسسه كمسسا والقيسسم والوصسسي بسسه صرحوا مإا وهو الصل
شسسراء للقيسسم أن والظاهر فقال زرعة أبو عليه وجإرى واحد
قسسوله ويقبسسل لها فيقع القاضي إذن غير مإن لها مإعتاد جإهاز
مإسسوليه بطعسسام طعامإه خلط وللولي الحس يكذبه لم إذا فيه

تكسسون بسسأن ضبطها ويظهر فيه للمولى المصلحة كانأت حيث
المسسالن ويكسسون النأفسسراد مإسسع مإنهسسا أقسسل الجإتمسساع مإع كلفته

الضسسيافة ولسسه أحسسل المسسولى مإال أو شبهة أو حل مإتساويين
حقسسه قسسدر للمسسولى فضسسل > حيسسث183<ص:  مإنه والطعام

فيه.   مإنهم لكل المصلحة كانأت إن أيتام أطعمة خلط وكذا
مإسسن وخسسوف للمصسسلحة) كربسسح ونأسسسيئة بعرض مإاله بيع وله(

ومإسسن وعسسدالته المشتري يسار نأسيئة) اشترط باع (وإذا نأهب
وقصسسر بالنسيئة تليق النقد على وزيادة مإماطلة عدم لزمإها
أيضسسا وارتهسسن) وجإوبسسا البيع (على (وأشهد) وجإوبا عرفا الجإل

المشسستري، مإلءة عنسسه تغنسسي ول وافيسسا رهنسسا (به) أي: بالثمن
ذكسسر مإمسسا واحسسدا تسسرك فسسإن للمحجور احتياطا يتلف قد لنأه

مإسسا علسسى مإوسسسر والمشسستري الرهسسن تسسرك إذا إل البيع بطل
كلمإهما.  واقتضاه المإام قاله

ل لمضسسطر بسساعه إن نأعسسم وضسسمن اسسستثناء ل السبكي وقال
ه تلفه تحقق لو وكذا جإاز مإعه رهن بسبيعه إل يحفسظ ل وأنأ
ولسسو القفسسال عسسن مإسسر مإسسا على قياسا ثمن بأدنأى مإعين مإن
وبحسسث لرتهسسان يحتسسج لسسم نأسسسيئة نأفسسسه مإسسن ولده مإال باع

شسسرط أن تقسسرر لما إليه يحتاج ول بالمليء تقييده الذرعي
فسسي الرتهسسان يجسسب لسسم وإنأمسسا المشسستري يسسسار نأسيئة البيع

أي المطالبسسة مإسسن لتمكنسسه تركه الولي رأى إذا مإاله إقراض
الحلسسول قبسسل مإسساله يضسسيع قسسد فسسإنأه هنسسا بخلفسسه شسساء وقت

لنحو البيع في يرتهن ل أن الصيدلنأي قاله مإا على والولى
يضمنه لحنفي يرفعه قد لنأه المرهون، على خشي إذا نأهب

اسسستخلص الرشسسد بعسسد السسولي يلسسزم بسسأنأه بعضسسهم وأفتى له
أولسسى، بسسل ربسسح يكسسن لم وإن القراض كعامإل المولى ديون

الشسسرع جإهسسة مإسسن وهسسذا المالسسك مإسسن له مإأذون العامإل لن
ة الحساكم أمإيسن على فتاويه في البلقيني قول ويؤيده مإطالب

لمسسوليه اشسستراه مإسسا بثمن الولي ويطالب بالثمن اشترى مإن
فهسسو العقسسد فسسي المسسولى سسسمى فإن المولى مإال تلف فإن



جإسسزم مإسسا علسسى الحسساكم نأائب إل الولي فعلى وإل ذمإته في
لزمإسست مإثسسل أجإسسرة فسسوجإبت فاسدا له عامإل ولو بعضهم به

لتقصيره. الولي
مإسسأمإور لنأسسه المصسسلحة)، بحسب يترك أو بالشفعة له ويأخذ(

وإن قطعسا وجإسب السترك أو الخسذ فسي تعينست فسإن بفعلهسا
فسي اختلفسوا > وإنأمسا184<ص:  الخسذ حسرم فيهمسا استوت
يعسسد هنسسا الهمال لن غبطة، وفيه يباع رآه مإا شراء وجإوب
فعلسسه ومإسسا اكتسسساب مإحسسض لنأسسه ثسسم، بخلفسسه لثبوتهسسا تفويتا
غيسسر علسسى لكسسن رشسسد إذا المسسولى ينقضه ل لمصلحة مإنهما
. ثبوتها الصل

وافسسق ذلسسك مإسسذهبه كان إن وجإوبا فورا مإاله) وبدنأه ويزكي(
ذلسسك يكسسن لسسم فسسإن مإقسسامإه قائم لنأه ل، أم المولى مإذهب
حتى زكاته يحسب أن القفال به أفتى كما فالحتياط مإذهبه

فيلزمإسسه وجإوبهسسا يسسرى لقسساض المإر يرفع أو بها فيخبره يبلغ
أنأسسه كلمإهم وظاهر إياها يغرمإه لحنفي بعد يرفع ل حتى بها
الوجإسسوب رأى إذا مإا وهي الولى الحالة في لحنفي يرفع ل

فيهسسا أنأسسه يظهسسر فالسسذي عليسسه الحظر مإن فيه لما بعيد وهو
الرفسع وبيسن التضمين خطر فيه كان وإن الخراج بين مإخير
تعليمسسه أجإسسرة أيضسسا عنسسه ويخسسرج بعسسدمإه أو بسسه يلزمإسسه لمن

بنحسسو المإسسوال مإسسن لزمإسسه ومإسسا الصلة أوائل مإر كما وتأديبه
بأن بعضهم وأفتى يطلب لم وإن جإنايته أرش ويؤدي كفارة
طريقسسا ذلسسك تعيسسن إذا السسولي ديسسن بعض على الصلح للولي

مإسساله بعسسض دفسسع يلزمإه أن له أن كما البعض ذلك لتخليص
بخسسط كسسذا يقسسال ل أن > قسسوله185<ص:  بسساقيه لسسسلمإة
ه ا أعلسسم واللسسه بل سسسها القلسسم ولعسسل اللسسه رحمسسه الشسسيخ

لح صسحة في بد ل إذ نأظر، وفيه مإصححه القسرار مإسن الص
القسسرار مإسسع ولسسو البعسسض ضسسياع خشسسية يفسسرض أن إل اللهم

مإمونأه) أي وعلى عليه (وينفق الباقي لتخليص الصلح ويتعين
مإنسسه بسسد ل مإمسسا وغيرهسسا وخدمإسسة وكسسسوة نأفقسسة يمسسونأهم

ويرجإسسع شسسارح قسسال وإعسسساره بيسسساره يليق (بالمعروف) مإما
تقرر لما نأظر وفيه ه ا أبيه مإلبوس إلى مإلبوسه صفة في
مإعسسسرا وأبوه مإوسرا يكون وقد بيساره يليق لما النظر أن

ذلك.  الولد يكلف فل بنفسه يزري أبوه يكون وقد وعكسه
بعسسد أو رشسسده أو إفسساقته بلسسوغه) أو بعسسد الولسسد ادعسسى فإن(

أو غيسسره أو لعقسسار بيعسسا) مإثل والجد الب (على تبذيره زوال
وحسسذفه بأصله كما بينة مإصلحة) ول (بل تركها أو شفعة أخذ



شسسفقتهما لوفسسور يتهمسسان ل لنأهمسسا باليمين)، (صدقا لظهوره
لنأهمسسا بيمينسسه)، هسسو صسسدق والمإين الوصي على ادعاه (وإن

هنسسا كسسالولين كانأت وصية الم كانأت لو ثم ومإن يتهمان قد
وظسساهر كهسسو السسولي مإسسن والمشسستري آباؤها وكذا يأتي وفيما
اعتمسسده كمسسا كسسذلك وهسسو ذكر كمن ليس القاضي أن المتن

يميسسن بل مإقبسسول قوله أن الحق له تردد بعد فقال السبكي
الشرع نأائب لنأه مإعزول، كان وإن للمصلحة تصرفه أن في
فسسي مإحلسسه أن الوديعسسة فسسي يسسأتي مإما وسيعلم تصرفه عند

أن الوصسسايا آخسر ويسسأتي كالوصسي كسان وإل أمإيسن ثقة قاض
الزركشسسي وبحث فكالوصي وإل الصل مإثل الثقة أن الوجإه

ثمسسن بسسه بسساع مإسسا أن فسسي الوصي نأحو قول قبول كالبلقيني
قبسسل السسبيع جإسسائز أنأسسه ثبت فإذا البيع صفات مإن لنأه المثل،

فهسسي المصسلحة وأمإسسا الصسسحة مإسسدعي لنأسسه صسسفته، في قوله
الوكيسسل يحتسساج كمسسا لثبوتهسسا فاحتسساج للسسبيع المسسسوغ السسسبب
بغبسسن بسساع الموكسسل قسسال لسسو البغسسوي وقسسول الوكالسسة لثبسسوت
قسسول القسسول أن رأيسسه علسسى مإبنسسي بسسأنأه ردوه صدق فاحش
يسدعي مإسوكله لن الوكيسل، تصسديق والصسح الفسساد مإسدعي
لسسه بسسالذن البيع على سلطه كونأه مإع عدمإها والصل خيانأته

>186فيه. <ص: 
 
 ERROR IN CHAPTER LEVELS الفصول رتب في خطأ
2 السابقة الرتبة كانأت 
4  هي هنا الحالية والرتبة 
3  تكون أن ويجب 
أقل أو
مإوليه مإال مإن شيء أخذ للولي فرع) ليس( 
غنيسسا كسسان إن مإسسوليه مإال مإن شيء أخذ للولي فرع) ليس(

قسسدر أخسسذ كسسسبه عسسن بسببه وانأقطع فقيرا كان فإن مإطلقا
مإنهسسا القسسل يأخسسذ أنأسسه المصسسنف ورجإسسح الرافعسسي عند نأفقته
أخسسذه. قسسال مإسسا بسسدل يلزمإسسه لسسم أيسر وإذا مإثله أجإرة ومإن

قسسدر فيأخسسذ جإد أو أب أمإا أمإين أو وصي في هذا السنوي
كسسان إن بسسأنأه واعسسترض وغيسسره الصسسحيح سواء اتفاقا كفايته

يكلسسف ل أنأسسه المعتمسسد بسسأن ويسسرد نأفقتسسه تجسسب ل مإكتسسسبا
تمسسام فرعسسه لزم يكفيه مإال اكتسب أنأه فرض فإن الكسب
كفسسايته دون اكتسسسب أنأسسه هنسسا الصسسل فغايسسة وحينئسسذ كفسسايته
فسسي البعسض كفسايته أخسذ لسه أن فساتجه تمامإهسا الولد فيلزم



ذكسسر فيمسسا اليسستيم بولي وقيس لقرابته والبعض عمله مإقابلة
الكسسل فقيسسرا كسسان إن فله أي: مإثل أسر لفك مإال جإمع مإن
قيل.  كذا مإنه

اسسستخدام والجسسد وللب المإريسسن أقسسل فلسسه يقال أن والوجإه
علسسى ذلسسك علسسى يضسسربه ول بسسأجإرة يقابسسل ل فيما مإحجوره

لسسذلك وإعسسارته عليسسه ضسسربه لسسه بأن جإزم لمن خلفا الوجإه
قوبسسل وإن دنأيسسا أو دينسسا ينفعسسه مإسسا مإنسسه يتعلسسم مإن ولخدمإة

رضسسا علسسم أن وبحث العارية أول يأتي مإما يعلم كما بأجإرة
علسسم إن مإحتمسسل وهو بنفقته إيجاره للولي وأن كإذنأه الولي

وأفتى عادة أجإرته مإن أكثر نأفقته لكون مإصلحة فيها له أن
بلسسوغه إلسسى أجإرتسسه لزمإسسه بنته ابن استخدم لو بأنأه المصنف
بمنسسافعه التسسبرع أهسسل مإن ليس لنأه يكرهه، لم وإن ورشده
إن إل الرشسسيد أجإسسرة تجسسب لسسم ثسسم ومإسسن بسسالعوض المقابلة

للم.  الجد غير في هذا ويجري أكره
وليه فأنأفق غائب مإال للصبي كان ولو البلقيني الجلل قال
إن رجإسسع مإسساله حضسسر إذا الرجإسوع بنيسة نأفسه مإال مإن عليه
أي: غيرهمسسا بخلف الطرفيسسن يتسسولى لنأسسه جإسسدا، أو أبسسا كان
القاضسسي وأفسستى يسسوفيه ثسسم ينفق لمن يأذن بل الحاكم حتى
علسسى واشسستبه فمسسات سسسنين البسسن مإسسال حفسسظ لو الب بأن

نأفسسسه مإسسال أو مإسساله مإسسن الطفسسل علسسى أنأفسسق أنأسسه الحسساكم
لئل احتياطسسا الطفسسل مإسسال مإسسن أنأسسه على > حمل187<ص: 

بسسأن وعللسسه البلقينسسي أفسستى وبمثلسسه ه ا الورثسسة بسساقي يضسسر
يقتضسسي والظسساهر ذمإتسسه بسسراءة والصسسل مإتصرف ولي الوالد
مإسسا يظهسسر لسسم حيسسث فسسذلك وضسسمناه مإسسات إذا والمإين ذلك

ه.  ا بتركته التعلق يسقط
أنأفسسق أبسساه أن علسسى الورثسسة بقية يحلف أن المال لذي نأعم

علسسى لسسه ثبت فيمن جإمع وأفتى يده تحت له كان مإا عليه
أي: ووارثسه هسو يصسدق بسأنأه عليسه إنأفساقه فسادعى دين أبيه

مإسسن به يحتفل ل وجإه على الشرب بجواز والبلقيني باليمين
ل زرعه مإن سنابل ولقط شركة فيه لقاصر ونأهر عين نأحو

لنأهسسا أي:، الثانأيسسة فسسي الزركشسسي وخالفه ساقطة له كسرة
يضسسر شسسرب بسسه قيسسد بما وخرج بامإتناعها هو القائل كالثالثة

مإسسن ضيعة اشترى لو فيما القاضي وأفتى فيمتنع زرعه نأحو
ذلسسك كسسون وأنأكسسر المسسولى فكمسسل الثمسسن وسسسلمه يسستيم قيم

يرجإسسع ل بسسأنأه مإنسسه اشتراها ثم الضيعة واستر له وليا القيم
اشسسترى لسسو كمسسا الولية على صدقه لنأه البائع، على بالثمن



المبيع وأخذ الوكالة الموكل فأنأكر الثمن له ودفع وكيل مإن
علسسى صسسدقه لنأه بالثمن، الوكيل على يرجإع ل مإنه فاشتراه
اشسسترى إذا لقسسولهم مإخسسالف بسسأنأه الغسسزي واستشكله الوكالة

بسسالثمن، عليه رجإع استحق ثم مإلكه على البائع وصدق شيئا
وأجإسساب هنسسا فكسسذا الحسسال ظسساهر علسسى بنسساء صدقه إنأما لنأه

ه.  ا مإستحق هو مإا ببيعه مإقصر تلك في البائع بأن شيخنا
وهسسو الملسسك علسسى التصديق هو إنأما الملحظ فإن نأظر وفيه

إلسسى تصسسديقه باسسستناد هذه في عذر فكما الكل في مإوجإود
مإقصسسران والوكيسسل القيسسم أن علسسى تينسسك فسسي فكسسذا الظاهر

بخلف جإزمإسست ثسسم ومإسسن وليتهمسسا ثبسسوت قبسسل ببيعهمسسا أيضا
.الوديعة قبيل القاضي كلم

المشتركة الحقوق على والتزاحم الصلح باب
يحصل مإخصوص عقد وشرعا النزاع قطع لغة هو     

خيسسر} والخسسبر {والصلح تعالى قوله الجإماع قبل وأصله ذلك
حرامإسسا أحسسل صسسلحا إل المسلمين بين جإائز {الصلح الصحيح

(هسسو) مإثلهسسم فالكفسسار وإل لنأقيسسادهم حلل} وخصسسوا حرم أو
والبغسساة المإام بين أو والمشركين المسلمين بين صلح أنأواع

المقصسسود وهسسو ديسسن أو مإعاوضة في وصلح الزوجإين بين أو
بعلسسى وللمسسأخوذ وعسسن بمن للمتروك غالبا يتعدى ولفظه هنا

وهسسو المتسسداعيين بيسسن يجسسري أحسسدهما (قسسسمان وهسسو والبسساء
علسسى جإسسرى (فسسإن أخرى حجة إقرار) أو على أحدهما نأوعان

بهسسا له فأقر بدار عليه ادعى (المدعاة) كأن غير) العين عين
بيع) للمسسدعاة > (فهو188<ص:  مإعين بثوب عنها صالحه ثم

أحكسسامإه) أي: فيسسه تثبسست الصسسلح (بلفسسظ لغريمه المدعي مإن
بالعيب) وخيسساري والرد (كالشفعة عليه صادق حده لن البيع،

وعنسسه عليسسه المصسسالح تصسسرفه) فسسي (ومإنع والشرط المجلس
ه المصسالح اتفقسا) أي إن التقسابض واشستراط قبضسه (قبسل ب

اتحسسدا إن التسسساوي الربا) واشتراط علة (في عليه والمصالح
مإسسن والسسسلمإة أخضسسر زرع نأحو بيع في والقطع ربويا جإنسا
فسسي الختلف عنسسد التحسسالف وجإريسسان مإسسر مإما مإفسد شرط
الموافق المدعاة غير عين على قوله وقضية مإر مإما شيء
مإوصسسوف بسسدين مإسسدعاة عيسسن مإسسن صسسلحه أن والعزيز لصله
سلم. بل أي بيعا ليس

مإحمسسول الول لن تخالف، ول عكسه الروضة عبارة وقضية
السسسلم بصسسفة ووصسسف نأقسسد غيسسر السسدين كسسان إذا مإسسا علسسى



المدعاة كالعين نأقدا الدين كان إذا مإا على مإحمول والثانأي
فل وحينئسسذ فيسسه إسسسلمإه دون بالخر النقدين أحد بيع لجواز

علمت.    كما تفصيل فيه لن الدين، مإسألة عليه ترد
المقسسر قسسال إذا فيمسسا السسسلم بمعنسسى الصلح يأتي تنبيه) هل(

فسسي كسسذا صفته بثوب لك به أقررت الذي هذا عن صالحتك
أقسسررت السسذي هسسذا عن صالحتك له المقر له قال أو ذمإتي
عليسسه جإسسرى فالسسذي ذمإتسسك فسسي كسسذا صسسفته بثسسوب بسسه لسسي

عنسسه الشيخان سكت إنأما وقال كالشارح تبعه ومإن السنوي
السسسنوي ونأقلسسه بمعنسساه يسسأتي أنأسسه وغيرهمسسا وشيخنا لظهوره

مإسسذهب صسساحب صسسار بكونأه يبالوا ولم جإرير ابن عن وغيره
اقتضته والذي وجإوها تخريجاته تعد ل حتى كالمزنأي مإستقل

الشارح وقول وغيره السنوي به اعترف كما الروضة عبارة
المسذكورين المثسالين فسسي أنأه به التصريح أي: عن عنه سكتا

بهسسذا كذا صفته ثوبا بعتك في السلم في مإر مإا ويؤيده بيع
السسسلم لفسسظ > لعسسدم189<ص:  بيسسع أنأسسه علسسى فالشسسيخان

أن وللوليسسن للمعنسسى نأظسسرا سسسلم أنأه على المتأخرين وأكثر
إنأمسسا أطلسسق حيسسث السسبيع بسسأن والبيع الصلح لفظ بين يفرقوا

ل السسبيع أعنى فهو أحكامإهما لختلف السلم لمقابل ينصرف
غلسسب مإعنسساه لفظسسه نأسسافى فسسإذا لغيسسره مإوضسسوعه عسسن يخرج

شسسرعا مإوضسسوع فهسسو الصسسلح لفسسظ وأمإسسا القسسوى لنأه لفظه،
ه وليسس غيسر ل المعنسى بحسسب مإتعسددة لعقسود مإوضسوع ل
تحكيسسم فيسسه فتعين فيه تغلبه حتى لفظه إليه ينصرف خاص

فتأمإله.  الول اتضح وبه غير ل المعنى
مإعلومإسسة مإسسدة مإنفعة) لها (على المدعاة العين مإن أو) جإرى(

بمنفعتهسسا أو بهسسا كسسذلك مإسسدة لغيرهسسا أو لغريمسسه مإثل بثسسوب
لغريمسسه المسسدعي مإسسن بغيرها المدعاة (إجإارة) للعين (ف) هو

(تثبسست) فيسسه لسسه غريمسسه مإسسن بمنفعتهسسا أو بهسسا لغيرهسسا أو
بها ينتفع أن على مإنها جإرى أو عليه حدها (أحكامإها) لصدق

قسسول عليسسه يحمسسل أن ويتعيسسن لغريمسسه مإنه فإعارة كذا مإدة
أي مإعلومإسسة مإسسدة الكلب مإنسسافع علسسى الصسسلح يصح السبكي

عبسسده يرد أن على أو فخلع يطلقها أن على أو عوض بغير
العيسسن بعسسض (علسسى المسسدعاة العيسسن مإسسن (أو) جإسسرى فجعالسة

اليسسد) عليهسسا (لصسساحب لبعضها) الباقي (فهبة المدعاة) كنصفها
ومإضسسي قبسسض فسسي إذن مإن الهبة (أحكامإها) أي (فتثبت) فيه

>190<ص:  وقبولهسسا تسسرك لما هبة صيغة تقدم بعد إمإكانأه
مإلسسك كلهسسا العين لن الثمن، لعدم البيع) له بلفظ يصح (ول



والشسسيء بملكسه مإلكسسه بسساع فقد ببعضها باعها فإذا له المقر
الصسسلح) كصسسالحتك بلفسسظ صسسحته (والصسسح مإحال وهو ببعضه

الخصسسومإة سسسبق وهي الصلح خاصة لوجإود نأصفها على مإنها
كلفسسظ بسسه يليق مإا على مإحل كل في له تنزيل هبة ويكون

التمليك. 
بكسسذا) دارك عسسن صسسالحني خصومإة سبق غير مإن قال ولو(

سسسبق يسسستدعي الصسسلح لفسسظ لن بطلنأسسه)، (فالصسسح فأجإابه
رأيسست ثسسم ظسساهر هسسو كمسسا قسساض غيسسر عنسسد ولسسو الخصسسومإة

لسسم وكسسأنأه المتسسن إطلق قضسسية وقال: إنأه به صرح السنوي
عنسسد السسدعوى مإنسسه المتبسسادر أن مإسسع المتسسداعيين لقوله ينظر

السسدعوى سسسبق يكفسسي أنأسسه الرجإعسسة آخر أطلقوا لنأهم قاض،
لسسه مإعنسسى ل عنسسده كونأهسسا اشتراط ولن قاض غير عند ولو
مإسسسمى ليوجإسسد هسسو إنأمسسا الخصسسومإة سسسبق اشتراط لن هنا،

بسه نأويسا إن نأعسم عنده بالدعوى بتقييد ل وذلك عرفا الصلح
لسسم وإنأمسسا البيع ينافي ل إذ كناية، حينئذ لنأه بيعا، كان البيع
وهبتك فارق وبه المذكور شرطه لفقد نأية غير مإن به يصح

الهبسسة لفسسظ لن للفظ، النظر أن الضعيف على بناء بعشرة
.البيع ينافي

ل عنسسه العتيسساض يجسسوز بسسه ديسسن) مإسسدعى مإسسن صسسالح ولسسو(
يقابسسل مإسسا هنسسا بهسسا عيسسن) أراد (علسسى سسسلم وديسسن كمثمسسن
عليسسه المصسسالح تقسيمه بدليل والدين للعين الشامإل المنفعة

الصسسواب وأن مإصسسحف أنأسسه وزعسسم فتغليسسظ وديسسن عيسسن إلى
فسسي العين استعمل أنأه المإر غاية إذ الغلط، هو غيره على

مإجسساز ذلسسك وأن أخسسرى السسدين مإقابسسل وفسسي تسسارة المإريسسن
عليسسه المصسسالح تقسسسيم مإسسن بعسسده ذكره مإا عليه دل عرفي

غلسسط فل كثيرا عباراتهم في يقع ذلك ومإثل ودين عين إلى
مإسسع بالمنفعسسة المقابلسسة وجإسسه مإسسا قلسست فإن تصحيف ول فيه

لنأسسه > قلت،191<ص:  مإر مإما علم كما أيضا فيها الصحة
الربا علة في التوافق مإن قصده الذي التفريع فيها يتأتى ل

بيسسع يجسسوز كمسسا صلح أو بيع (صح) بلفظ أخرى وعدمإها تارة
ذهسب عسن الربا) كالصسلح علة في توافقا (فإن بالعين الدين
الربسسا مإسسن المجلس) حسسذرا في العوض قبض (اشترط بفضة
ول الصسسلح بطسسل قبضسسه قبسسل حكمسسا أو حسسسا تفرقسسا فسسإن

ذهسسب عسسن كهسسو فيسسه (وإل) يتوافقا العقد في تعيينه يشترط
المجلسسس فسسي قبضسسه يشترط لم عينا العوض كان (فإن ببر
يشسسترط ل الذمإسسة فسسي بسسدراهم ثوبسسا باع لو الصح) كما في



(دينسسا) ثبسست العسسوض (أو) كسسان المجلسسس فسسي الثسسوب قبسسض
ذمإتسسك فسسي بسسر بصسساع عليسسك دراهمسسي عن كصالحتك بالصلح

بالسسدين السسدين بيسسع عسسن المجلس) ليخسسرج في تعينه (اشترط
الشتراط عدم (الوجإهان) أصحهما المجلس قبضه) في (وفي
ولسسو الثمسسن عسسن السسستبدال فسسي قسسدمإه مإمسسا علم كله وهذا
بقبسسض هي وتقبض مإر كما صح مإنفعة على دين مإن صالح

مإحلها. 
عسسن إبسسراء (فهسسو بعضسسه) كنصسسفه علسسى دين مإن صالح وإن(

حسستى تمليسسك قلنا: إنأسسه وإن السقاط مإعنى فيه باقيه) فيغلب
> فسسسي192<ص:  البسسساقي قبسسسض ول القبسسسول يشسسسترط ل

(ويصسسح البعسسض أداء مإن امإتناعه ذلك في يؤثر ول المجلس
أبرأتسسك نأحو والوضع ونأحوهما) كالسقاط والحط البراء بلفظ

أو البسساقي علسسى وصسسالحتك عليك لي الذي اللف نأصف مإن
(بلفسسظ (و) يصسسح باقيه مإن وأبرأتك نأصفه على مإنه صالحتك

لكسسن نأصسسفه علسسى مإنسسه الصح) كصسسالحتك (في الصلح) وحده
فسسي ورعسسايته بوضعه يقتضيه اللفظ لن القبول، هنا يشترط
مإسسا نأظير البيع بلفظ يصح ول مإعناها رعاية مإن أكثر العقود

علسسى الصسسلح أعنسسي وهسسذا العيسسن بعسسض على الصلح في مإر
عسسداهما ومإسسا حطيطة صلح يسمى الدين وبعض العين بعض

صسسلح يسسسمى العسسارة صسسلح غير السابقة القسام سائر مإن
ألسسف مإسسن صسسالح لسسو مإسسا بعضسسه على بقوله وخرج مإعاوضة،

علسسى يصسسح فل الربوي جإنسهما واتحد مإعينة خمسمائة على
لقتضسساء والسسسنوي السبكي واعتمده مإتقدمإون جإمع قاله مإا

كلم وقضسسية بخمسسسمائة اللسسف بيسسع فأشسسبه العوضية التعيين
المعتمسسد وهسسو مإتقسسدمإون جإمسسع عليها وجإرى الصحة الشيخين

وإسسقاط للبعسض اسستيفاء الحقيقسة فسي فسإنأه للمعنسى نأظرا
للبعض.

وصسسفة وقسسدرا مإثله) جإنسسسا مإؤجإل على حال مإن صالح ولو(
(لغا) الصلح كذلك مإثله حال على مإؤجإل عكس) أي: مإن (أو
لنأهمسسا الثسسانأي، فسسي إسسسقاطه ول الول فسسي الجإل يلزم فل

السسدين عجسسل) المسسدين (فسسإن والمسسدين السسدائن مإسسن وعسسد
الجإسسل الداء) وسسسقط (صسسح الصسسلح بفسسساد (المؤجإسسل) عالمسسا

ابسسن عليسسه نأبسسه كمسسا دفعسسه مإسسا فيسسسترد جإهسسل إذا مإا بخلف
عليه أن ظن لو مإا على وقاسوه وغيرهما والسبكي الرفعة

مإسسن صسسالح (ولسسو قطعسسا يسترده فإنأه خلفه فبان فأداه دينا
وبقيسست خمسسسة مإسسن بسسرئ مإؤجإلسسة خمسسسة على حالة عشرة



مإقابسسل غيسسر مإسسن البعسسض بحسسط سسسامإحه لنأسسه حالة)، خمسة
وعد.  مإجرد لنأه يصح، ل وهو الحال الباقي ويتأجإل فصح

حالسسة خمسة على مإؤجإلة عشرة مإن صالح عكس) بأن ولو(
حلسسول مإقابلسسة فسسي الخمسسسة تسسرك إنأمسسا لنأسسه الصسسلح)، (لغسسا

والتكسسبير والصسسحة السسترك يصسسح فسسسلم يحسسل ل وهسسو الباقي
فيه فرق ل أنأه تقرر مإا وقضية ذكر فيما والتأجإيل كالحلول

وهسسو للجسسوري كلم بعسسد الجسسواهر فقسسول وغيسسره الربوي بين
عسسروض لسسه كسسان فلسسو الربسسوي فسسي ذلسسك فسسرض علسسى يدل

المجلس في قبض إذا جإاز حال بعضها على فصالحه مإؤجإلة
ضعيف.  أنأه > الظاهر193<ص: 

حجسسة ول السسسكوت النأكسسار) أو علسسى الصسسلح الثسسانأي النسسوع(
{إل السسسابق للخسسبر الثلثسسة للئمسسة (فيبطسسل) خلفسسا للمسسدعي

فقد كذب إن المدعي حلل} فإن حرم أو حرامإا أحل صلحا
صسسدق وإن عليسسه حسسرام هو الذي عليه المدعى مإال استحل

أي: بصسسورة لسسه حلل هسسو السسذي مإسساله نأفسه على حرم فقد
فسسإن نأظسسر فيسسه قيل حقه بعض ترك للنأسان يقال فل عقد

مإا على هو بل الحرام حلل ول الحلل يحرم لم ثم الصلح
ه.  ا والتحليل التحريم مإن عليه كان
يلزم إذ ظاهر، وهو بصحته للقائلين إلزام ذكر مإا بأن ويرد
علسسم وقسسد والتحريم التحليل ذلك في سبب الصلح أن عليها

نأحسسو علسسى يصسسالح كأن كذلك هو صلح كل امإتناع الخبر مإن
ل أن علسسى زوجإتسسه يصسسالح وكسسأن الحسسرام أحسسل فهسسذا خمسسر

يشسسمل الخسبر أن على اتفقوا وقد الحلل حرم فهذا يطلقها
ل فحينئسسذ النأكسسار صلح في قلناه مإا وزان على وهما هذين
. فتأمإله النظر لذلك وجإه
لسسم وإن تعديلها بعد لكن فيصح كبينة حجة له كانأت إذا أمإا

إلسسى سسسبيل لسسه أن إلسسى نأظسسر ول الوجإه على بالملك يحكم
علسسى أيضسسا بالملسسك القضسساء بعسسد حسستى ذلك له لن الطعن،
مإسسر لما عن أو مإن بمعنى هنا على) هي جإرى (إن المعتمد

أغلسسبي للمسستروك وعسسن ومإسسن للمسسأخوذ والبسساء علسسى كون أن
ديسسن أو بسسدار عليسسه ادعسسى كسسأن غيسسره المدعي) على (نأفس
بابهسسا علسسى كونأهسسا ويصسسح قسسن نأحسسو علسسى تصسسالحا ثم فأنأكر

> عسسن194<ص:  المسسدعي نأفسسس علسسى جإسسرى إن والتقسسدير
مإع ويصح مإتروكا يقتضي لنأه المأخوذ، ذكر عليه ودل غيره
كسسونأه لمإريسسن فيه البطلن أن وغايته أيضا التقدير هذا عدم
مإسسن جإسسرى) الصسسلح إن (وكذا فيه العوضية وعدم إنأكار على



مإسسن يصسسالحه الصسسح) كسسأن فسسي بعضسسه (علسسى المدعى بعض
بعضسسه على الدين بعض مإن صالح لو أمإا نأصفها على الدار

وإيسسراد العيسسن فسسي الهبسسة يقسسدر الضسسعيف لن جإزمإسسا، فيبطل
ومإسسر بابها في يأتي مإا على مإمتنع الذمإة في مإا على الهبة
علسسى الصلح وقع هل اختلفا لو أنأهما المتبايعين اختلف في

الغلب.  لنأه النأكار، مإدعي صدق إقرار أو إنأكار
لسسو مإسسا مإسسسائل: مإنهسسا في القرار عدم مإع الصلح يصح وقد

أنأسسه الختيسسار قبسسل ومإسسات نأسسسوة أربسسع مإسسن أكثر على أسلم
إحسسدى طلسسق لسسو مإسسا وكسسذا وتفاوت، بتساو اصطلحهن يجوز

خلفسسه النكاح خيار قبيل يأتي لكن البيان قبل ومإات امإرأتيه
أو هسسي ليكما أعلم فقال: ل رجإل بيد وديعة اثنان ادعى أو

الصسسلح يجسسوز ل كلهسسا هسسذه وفي بينة كل وأقام بيدهما دارا
وسسسيأتي الملسسك تحقسسق وشسسرطه بيع لنأه المدعي، غير غلى
(صسسالحني إنأكاره (وقوله) بعد المشرك نأكاح آخر مإزيد لذلك
الصسسح) قسسال فسسي إقسسرارا ليسسس تدعيها (التي الدار) مإثل عن

علسسى مإنهسسا صسسالحني ألفسسا عليسسه لمسسدع قسسوله وكسسذا البغسسوي
خمسسسمائة مإسسن أبرئنسسي أو خمسسسمائة هبنسسي أو خمسسسمائة

الثانأيسسة في ولنأه غير ل الخصومإة قطع به يريد أن لحتمال
النأكسسار علسسى يصسسالح وقسسد يلزمإه ذلك بأن يقر لم بأقسامإها

تقرر.  كما الغلب هو أي: بل
ولسسو قطعسسا إقسسرارا فليسسس إنأكسساره قبسسل ابتداء ذلك قوله أمإا

بملسسك إقسسرارا كان المإه زوجإني أو بعنيها أو هذه هبني قال
العيسسن ل المنفعسسة بملسسك فسسإقرار أعرنأيها أو أجإرنأيها أو عينها

أيضسسا فسسإقرار أبرئنسسي أو أبرأتنسسي فقسسال دينسسا عليسسه ادعى أو
أو المسسال > ذكسسر195<ص:  إذا بمسسا تقييسسده السبكي وبحث
يحتمسسل حسسذفه مإع لنأه مإنه، كأبرأتني بالضمير أي: ولو الدين

الدعوى. مإن أبرأتني
إنأمسسا أنأه قوله قبل أبرأ أو وهب ثم إنأكار على فرع) صالح(

ينقلسسب لسسم المنكسسر أقسسر ثسسم أو الصلح صحة ظانأا ذلك فعل
لم ثم ومإن وجإوده حال صحته شرط لفوات صحيحا الصلح
وهسسو الصلح إل مإملك ل لنأه المإر، نأفس في لما هنا ينظر

صسسالحه ولسسو نأحسسوه أو إقسسرار سسسبقه إن إل صسسحته يمكسسن ل
وقد الوجإه على القرار وكذا الصلح بطل فأقر ليقر بشيء
أقسسر يلزمإنسسي لم بما أقر أن أريد لثنين قال لو بأنأه يشكل
جإسسواب هنسسا مإا بأن ويجاب لكلمإه ينظر ولمي بإقراره أوخذ
علسسى مإنسسزل والجسسواب لي تقر أن على بكذا صالحتك لقوله



وقسسوله فبطسسل ذلسسك مإقابلسسة فسسي أقررت قال فكأنأه السؤال
قرينسسة تقسسم لسسم القسسرار عسسن مإنفصسسل أمإسسر آخسسره إلسسى أريد

تسسرك ولسسو لغسسوا المتقسسدم ذلسسك فوقسسع به تقييده على لفظية
صسسح بسسه أو يصسسح لسسم بدل بل لغيره التركة مإن حقه وارثا

بشرطه. 
قال) الجإنبي فإن وأجإنبي المدعي بين يجري الثانأي القسم(

العيسسن عسسن الصلح) مإعسسك في عليه المدعى (وكلني للمدعي
ذمإتسسه فسسي بعشرة أو العين بهذه أو ببعضها بها ادعيت التي
أعلم وأنأا أو لك وهي أو باطنا أو ظاهرا لك) بها مإقر (وهو
عسسن (صسسح) الصسسلح فصسسالحه بذلك له عنه فصالحني لك أنأها

فسسي مإقبسسول الوكالسسة دعسسوى فسسي النأسان قول لن الموكل،
مإلكسسا صسسارت وكيسسل أنأسسه فسسي صدق إن ثم المعامإلت جإميع

الصسسلح يصسسح فل الدين وأمإا فضولي شراء فهو وإل لموكله
بل > ولسسو196<ص:  بغيره ويصح ذلك قبل ثابت بدين عنه
وهسسو الذن عسسدم عنسسد قسسال أو ذكر مإا الجإنبي قال إن إذن

يتعسسذر ل إذ بكسسذا، عنسسه فصسسالحني إقسسراره عسسدم في مإبطل
يصسسح فل وكلني يقل لم لو وأمإا إذنأه بغير الغير دين قضاء
لسسو وكذا إذنأه بغير عينا الغير تمليك لتعذر العين في الصلح

فسسي مإبطسسل هسسو قسسال وإن مإقسسر وهسسو ول لك وهي يقل لم
حينئذ.  إنأكار على صلح لنأه إقراره، عدم

(لنفسسسه) عنهسسا (صالح) الجإنبي و عينا به المدعى ولو) كان(
الجإنسسبي هسسذه) أي: أن (والحالة ذمإته في بدين أو مإاله بعين
لنأسسه للجإنسسبي، (صسسح) الصسسلح لسسك هسسي أو لسسك مإقر هو قال

مإعسسه خصسسومإة لسسسبق يحتسسج فلسسم وجإسسواب دعوى على ترتب
اشسستراه لسسو كمسسا وغيرها الروضة لقول اشتراه) مإساو (وكأنأه
وإن لنأه مإنهما، كل في التشبيه وقع وإنأما فرق لمن خلفا
الصسلح بلفسظ وقسع لكسسونأه خفسسي أنأسه إل حقيقسة شسسراء كان

بنحسسو عليسسه المسسدعى بيد يكون أن بد ل أنأه ذلك مإن وعلم
يصح.  فل القبض قبل بيعا كان لو > أمإا197<ص:  وديعة

قسسوله إليسسه يشسسير كمسسا أيضا عين مإنكرا) والمدعى كان وإن(
السسديون فسسي يتصور ل الغصب إذ مإغصوب، شراء فهو التي

فصالحني الصادق إنأكاره) وأنأت في مإبطل هو لجإنبي (وقال
كسسذا وهسسو بسسديني أو مإثل ذمإسستي في بخمسة أو بهذا لنفسي

عليسسه هسسو مإسسن لغيسسر السسدين بيسسع صسسحة على بناء فلن على
إذا مإسسا علسسى حملسسه ويتعيسسن لنفسسسي بأصسسالحك شسسارح وعبر

الوعسسد فموضسوعه وإل ونأسسواه صسلح إنأشسساء قرينسة به احتفت



(فهسسو الضسسمان فسسي المسسال أودى في يأتي كما يصح ل وهو
(علسسى ظنسسه فسسي قسسدرته) ولسسو بيسسن فيفسسرق مإغصسسوب شسسراء

م مإا قوله فيها ويكفي انأتزاعه) فيصح فيمسا الحسس يكسذبه ل
البيع.  في مإر كما يصح (وعدمإها) فل يظهر

أعلسسم ل أو مإحسسق هسسو قسسال مإبطسسل) بسسأن هسسو يقل لم وإن(
لنأسسه الصسسلح)، (لغسسا صسسالحني قسسوله علسسى يسسزد لسسم أو حسساله

فيمسسا بسسالعين وخسسرج مإلكه بأنأه له يعرف لم مإا مإنه اشترى
ويصسسح ذلك قبل ثابت بدين عنه الصلح يصح فل الدين ذكر

بنسساء مإبطسسل وهسسو أو لسسك وهسسو أو مإقسسر وهسسو قال إن بغيره
.عليه هو مإن لغير الدين بيع صحة مإن السابق الصح على

الطريق( المشتركة الحقوق على التزاحم فصل) في(     
ل لنأسسه مإطلقسسا، أخص هو وقيل الشارع وهو النافذ) بمعجمة

نأافسسذ وغيسسر نأافسسذا يكون والطريق البنيان في نأافذا إل يكون
المحييسسن باتفاق شارعا ويصير ويؤنأث ويذكر وصحراء وببنيان
جإسسادة المسسوات مإسسن مإوضسسعا المسسارة باتخسساذ أو أول عليسسه

أنأسسه بقصسسد فيهسسا المبنسسي يصير > كما198<ص:  للستطراق
ل لكن لذلك مإالكه يقفه وبأن لفظ غير مإن مإسجدا مإسجد

وغلسسط أولسسه بموحسسدة طريسسق بنيسسات وفي اللفظ مإن هنا بد
يسسسلكها هنسسا المسسراد المعنسسى لفسسساد بمثلثسسة صسسحفها مإسسن

ل أنأهسسا الذرعسسي ورجإحسسه القمولي نأقله والذي تردد الخواص
يخلسسو ل الموات أكثر لن إحياؤها، ويجوز بذلك طريقا تصير

يضر) بفتسسح بما (فيه أوله يتصرف) بضم (ل البنيات تلك عن
المسسرور، يطسل لسم (المسسارة) وإن بالبسساء عسدي ضم فإن أوله
أن الجنايسسات وفسسي هنا مإما وسيعلم لجميعهم فيه الحق لن

مإطلقا. ل يعتد لم مإما عليه يصبر ل مإا المنفي الضرر
بسسه سسسمي روشسسن جإنسساح) أي (فيسسه يشسسرع) أي: يخسسرج ول(

حائطين بين سقيفة ساباط) هو (ول الطائر بجناح له تشبيها
الشسسارع اكتنسسف لسسو مإسسا ذلك ومإن كذلك مإنهما (يضرهم) كل

الخسسرى إلسسى إحداهما مإن الطريق تحت سردابا فحفر داراه
كهسسو الطريسسق ببسساطن النأتفسساع إذ فل وإل مإنه مإنع ضر فإن

الحسساكم هسسو هنسسا أضسسر > لمسسا199<ص:  والمزيسسل بظاهرهسسا
رجإحسسه مإسسا علسسى مإبنسسي ولعلسسه الرفعسسة ابسسن رجإحسسه مإسسا على

مإسسا علسسى أمإسسا لهسسوائه خرجإسست شسسجرة نأحسسو في لهما مإخالفا
هنسسا يقسسال أن فيحتمسسل حسساكم بل ولسسو القطسسع له أن رجإحاه
فوجإب المسلمين لكافة هنا الهواء بأن الفرق ويحتمل كذلك



له فجاز وحده له وثم الحاكم وهو نأائبهم إلى أمإره تفويض
فيجوز يضر ل وساباط جإناح أمإا عنه الضرر بإزالة الستبداد

حشسسه بئسسر حفسسر وكسسذا شسسوارعنا فسسي ذمإسسي ل لمسسسلم لكن
فسسي ولسسو بهسسم المختصة وشوارعهم مإحالهم في ذلك بخلف

تبعسسا اسسستطراقه له لن شارعنا، إلى بابه فتح وبخلف دارنأا
يجسسوز ول فيسسه علينسسا مإحذور فل الجزية مإن بذله لما أو لنا

نأحسسو أن ويظهسسر يضسسر لسسم وإن مإسسسجد إلسسى جإنسساح إخسسراج
الذرعسسي رأيسست ثم نأاظره أذن وإن كذلك والمدرسة الرباط
المقسسبرة هواء في الشراع في > وتردد200<ص:  به صرح

السسدفن البلسسد أهسسل باعتيسساد ولسسو سبلت إن مإنعه يتجه والذي
إلسسى (بسسل) للنأتقسسال حينئذ فيها البناء حرمإة مإن مإر لما فيها
بحيسسث) (ارتفسساعه فعلسسه (يشترط) لجواز يضرهم مإفهوم بيان

(يمر وبحيث به المرور يسهل حتى به الموضع إظلم ينتفي
الحسساء بضسسم الحمولسسة رأسسسه (مإنتصسسبا) وعلسسى تحته) الماشسسي

المسسارة إضسسرار إلى يؤدي ذلك مإن شرط انأتفاء لن الغالبة،
فقط.  لمشاة مإمرا كان إن
لمرورهسسم والقوافسسل) أي: يصسسلح الفرسسسان مإمسسر كسسان وإن(

ويكلسسف الراكسسب تحتسسه يمر بحيث الول في (فليرفعه) وجإوبا
تحتسسه يمسسر (بحيسسث الثسسانأي وفسسي كتفسسه علسسى رمإحسسه وضسسع

المظلسسة) أخشسساب مإسسع البعيسسر (علسسى كسر ثم المحمل) بفتح
أي: ول بالمحسسارة المسسسماة الميسسم بكسر وهي المحمل فوق
كمسسا مإنهسسا أكبر كان وإن ثم يمر قد بما بل بها المإر يتقيد

إطلقسسه وأفهسسم نأدر وإن يتفق قد ذلك لن وذلك، ظاهر هو
يضسسر لسسم إن جإاره جإناح فوق ولو جإناحه نأحو إخراج له أن

لسسم مإسسا هسسواء وعطسسل أظلمسسه > وإن201<ص:  عليه بالمار
علسسى عسسزم وإن انأهسسدم إذا مإحلسسه وفسسي بسسل انأتفسساعه يبطسسل
ل حيث السواق مإقاعد وفارق بالحياء يسبقه لم مإا إعادته
السسذي بالهواء لتعلقه أضعف هذا بأن بإعراضه إل حقه يزول

تعلسسق لهسسا وتلسسك مإنه تمكن ول له مإكان فل الملك يقبل ل
لهسسا فكسسان قصسسدا بالحيسساء تملك أن شأنأها مإن التي بالرض

الطسسروق لسسستحقاق تبسسع هذا فاستحقاق وأيضا وتمكن مإكان
يسسسقط فلسسم تبسسع ل قصسسد تلك واستحقاق السابق فاستحقه

بالعراض.  إل إليها سبق مإن حق
وإن نأصسفه فلسه الجنساح جإاز إذا قيل فإن الغزي تنبيه) قال(

أن إل تطويله له الميزاب في وقالوا السكة هواء أكثر أخذ
فسسي ذكره كما مإنعه المقابل فللجار السكة نأصف على يزيد



حقه فكان الميزاب إلى مإحتاج الجار أن الفرق قيل الكافي
الجنسساح نأصسسب بخلف عليه إبطاله له فليس الجار كحق فيه

فسسي ذكسسره ومإسسا ه ا ظننتسسه هكسسذا إليسسه يحتسساج ل قسسد فسسإنأه
لسسم لنأهسسم كلمإهسسم، مإسسن بعيسسد الميسسزاب وفسسي واضسسح الجناح
مإبسساح إلسسى سسسبق بكسسونأه إل الجنسساح فسسي تقسسرر مإسسا يعللسسوا

ذكسسر بمسسا فيسسه فالتحديسسد الميسسزاب فسسي يأتي وذلك فاستحقه
إبطسساله لسسه فليسسس الفسسرق فسسي وقوله جإدا بعيد الكافي عن
الطريسسق نأصسسف مإجسساوزته مإسسن يلسسزم ل فسسإنأه أيضسسا نأظر فيه

النصسسف يجسساوز لم وإن حقه يبطل قد بل الجار حق إبطال
لسسم مإا إخراجإه جإواز فالوجإه الثلثين جإاوز وإن يبطله ل وقد

ل.  أم النصف أجإاوز سواء الجار لمال ضرر عليه يترتب
السسساباط (الجنسساح) أو إشراع) أي: إخراج على الصلح ويحرم(

يفسسرد فل للقسسرار تسسابع الهواء لن الغير، دار في ولو بعوض
يجسسوز الشسسارع فسسي يضر لم إذا ولنأه الم مإع كالحمل بعقد

كسسالمرور المإسسام مإسسن ولسسو عليسسه عسسوض أخسسذ فيمتنع إخراجإه
مإسساء إرسسسال > يمتنسسع202<ص:  الضسسار إخسسراج يمتنسسع وكمسسا

فسسي يبنسسي (أن (و) يحسسرم أيضا بالمارة أضر إذا فيه البواليع
العاليسسة المسسسطبة (دكسسة) هسسي اتسسسع وإن الطريسسق) النافسسذ

ا داره بفنساء ولو المسطبة مإطلق هنا والمراد ه صسرح كم ب
مإحلهسسا ولن بهسسا فتتعسسثر تزدحسسم قسسد المسسارة لن البنسسدنأيجي،

مإسسا ومإثلهسسا بعضسسهم قسسال المسسدة طسسول عنسسد بسسالمإلك يشتبه
لخلسسل إليسسه اضسسطر إن إل بسسالكبش المسسسمى بالجسسدار يجعل
(أو ه ا التيسسسير تجلسسب المشقة لن المارة، يضر ولم بنائه

عمسسوم بهسسا قصسسد إن نأعسسم (شسسجرة) لسسذلك يغسسرس) فيسسه
<ص: الجنايسسات فسسي فيسسه يأتي فيما البئر فكحفر المسلمين

المإسسام بسسإذن لنفسسسه جإوازهسسا وقياسسسه بحسسث مإا > على203
قصد أو للمإام فكان حد لها ثم البئر بأن ويفرق نأظر وفيه

بل إليه تنتهي لها حد فل الشجرة وأمإا فيه دخل المسلمين
يسسؤمإن ل كسسذلك هسسو ومإسسا وعروقسسا أغصسسانأا النمسسو دائمسسة هي

المسسسجد وفسسي هنسسا بينهسسا ويفسسرق مإطلقسسا يجسسز فلسسم ضسسرره
السسبئر يشسسبه السسذي نأعسسم أعظسسم، هنسسا الضسسرر بسسأن بشسسرطه
يضسسر ل حيسسث فيسسه بنسسائه بجسسواز صسسرحوا ثسسم ومإسسن المسجد

للمسسسلمين فيسسه السسبئر كحفر المإام فيه يأذن لم وإن المارة
ة أن وقضسيته الذرعي قال بعيسد، وهسو مإسسجدا تصسير البقع
بالمسسسجد فسسالمراد مإلكسسه أو مإسسوات فسسي كسسونأه شسسرطه لن

للصسسلة الدكسسة جإعسسل لو أنأه يؤخذ ومإنه غير ل الصلة مإكان



مإنهمسسا يضسسر) كسسل لسسم إن (وقيسسل جإازت بوجإه ضرر ول مإثل
التعليل.  مإن مإر مإا ويرده الجناح (جإاز) كإشراع المارة

إليسسه الشراع (يحرم مإسجد نأحو به ليس النافذ) الذي وغير(
تغليبسسا آخسسره إلى إل قوله أفاده رضاهم) كما بغير أهله لغير

ذلسسسك علسسسى توقسسسف إذا الشسسسريك لن الولسسسى، بقيسسساس أو
بعده فيما وجإرى خلف هنا يجر لم ثم ومإن أولى فالجإنبي

لسسم أهلسسه) وإن (لبعسسض ذلسسك (وكذا) يحسسرم عليه اعتراض فل
>204<ص:  أهلسسه مإسسن) البسساقين برضسسا إل الصح (في يضر

بسسابه مإسسن إل يمنعسسه ل أنأسسه سيذكره مإما للعلم هنا وأجإملهم
. المشتركة المإلك كسائر مإقابله أو بعده
لسسه مإوصسسى رضسسا ويشسسترط مإطلقسسا مإمتنسسع بعسسوض أنأسسه ومإر

ابسسن اعتمسسده كمسسا لهسسم وليسسس تضسسررا ومإسسستأجإر بالمنفعسسة
قلعسسه وطلسسب بسسالذن الخسسراج بعسسد الرجإسسوع وغيسسره الرفعسسة
لنأسسه النقسسص، أرش غسسرم مإسسع ول بحسسق وضسسع لنأسسه مإجانأسسا،
لن العاريسسة، فسسي يسسأتي كمسسا ذلك يكلف ل والشريك شريك

يقسسال ل لسسم الذرعي قول فانأدفع مإلكه عن مإلكه إزالة فيه
أجإسسرة ل الهواء لن بأجإرة، إبقاؤه ول أرشه وبذل قلعه لهم
م أن الشسريك غير في ويظهر له أرش وعليهسم الرجإسوع له

قسسديم مإسسسجد بسسه مإسسا أمإا العارية في يأتي مإما أخذا النقص
فسسي كالشارع فيكون المسلمين لعموم فيه فالحق حادثا أو

عند فيه باب فتح ول جإناح إخراج يجوز فل السابق تفصيله
ول يسسأذنأوا لسسم وإن عسسدمإه عنسسد بخلفسسه أذنأسسوا وإن الضسسرار

مإسسن بسسل كلسسه فسسي عامإسسا ذلك ليس نأعم مإطلقا بمال الصلح
وبحسسث الرفعة ابن بحثه كما المسجد نأحو إلى الدرب رأس
بقسساء ظسساهر هسسو كمسسا أي: يقينسسا الحيسساء بعد حادثا في أيضا

ليسس إذ يضسر، لسم وإن الشسسراع مإن المنع أي: فلهم حقهم
> وهسسو205<ص:  ذلك مإن البقية حق إبطال الشركاء لحد
العسستيق بيسسن تسسسويتهما لكن غيره تبعه ثم ومإن مإعنى مإتجه

علسسى مإوقوف كل ذكر فيما وكالمسجد ذلك تخالف والجديد
وبئر.  كرباط عامإة جإهة
المنسسع يتجسسدد لكسسن إذنأه مإن بد فل مإعين على وقف مإا أمإا

توقسسف طفسسل لنحسسو دار بهسسا كسسان ولسسو بعسسده اسسستحق لمسسن
أهلهسسا بعض لسكة الدخول بخلف وإذنأه كماله على الشراع
لكسن نأهسسره مإسسن كالشسسرب الوجإسه علسى يجسسوز فسسإنأه مإحجور

م أي: إن إذنأهسم علسى يتوقسف فيسه والجلوس خلفه الورع ل
علسسى بمسسال فيسسه الذن ولهسسم يظهسسر فيمسسا عسسادة به يتسامإح



كما بأجإرة فيه يأذنأوا أن لهم يجوز ل القاضي وقول الوجإه
قسسول علسسى يسسأتي إنأمسسا مإلكهسسم أنأسسه مإسسع بيعسسه لهسسم يجسسوز ل

لملكهسسم تسسابع أنأسسه مإلكهسسم كسسونأه مإعنسسى الضسسعيف المسساوردي
<ص: بسسه المسسسامإحة اعتيسسد إذا الغيسسر بملسسك المسسرور ويجوز
(مإسسن النافسسذ (وأهلسسه) أي: غيسسر طريقسسا بذلك يصر > ولم206
مإسسن ل (إليسسه وبئر وحانأوت كفرن مإلكه داره) يعني باب نأفذ

العسسرف هسسو ذلسسك لن فيسسه، لسسه باب غير جإداره) مإن لصقه
تسسذكيره يجوز هو إذ الطريق، كلها) أي في الستحقاق (وهل

مإنهم (لكلهم) أي: لكل السهو هو سهو هذا أن فزعم وتأنأيثه
ل واحسسد كسسل قسسوله بقرينة الفرادي الكل هنا بالكل فالمراد

فصسسل قبيسسل نأظيسسره (أم) يسسأتي فيسسه نأسسزاع ل إذ المجمسسوعي،
(بمسسا واحد) مإنهم كل شركة (تختص فيه مإا مإع بشاة أوصى

لن الثسسانأي)، أصسسحهما وجإهسسان داره وبسساب السسدرب رأس بين
فيسسه هسسو بعسسده ومإسسا ومإسسروره تسسردده مإحسسل هسسو المقدار هذا

آخسسر بعسسد مإسسا جإميع يملك آخرها بابه مإن أن فعلم كالجإنبي
لداره.  دهليزا بعده مإا وجإعل بابه تقديم فله قبله باب

سسسواء إذنأهسسم للستطراق) بغير إليه باب فتح لغيرهم وليس(
حسسق فسسي يمر لنأه عليه، والمتقدم المفتوح عن المتأخر هنا
شسسيئا يغرمإسون ول الفتسسح بعسسد ولسو الرجإسسوع ولهسم مإنهم كل

المإسسام قسساله مإجانأسسا يقلسسع ل للبنسساء أرضسسا أعار لو مإا بخلف
بما الرفعة ابن وفرق بينهما فارق ل بأنأه الرافعي واعترضه

الفتح وهو هنا فيه تصرف مإا بأن يفرق نأعم واحد غير رده
وإنأمسسا جإسسداره رفسسع لسسه أن يسسأتي لمسسا إذن علسسى يتوقسسف ل

يفوتسوا لسم فيسه رجإعسوا فإذا استطراقه إذنأهم على المتوقف
للبنسساء الرض إعسسارتهم فسسي بخلفهسسم فيسسه غسسروه شسسيئا عليه

دوام فسسي الظسساهر إذنأهم على يتوقف مإا بوضع غروه فإنأهم
إعسسارة فسسي يأتي مإا نأظير له غرمإوا رجإعوا فإذا عليه بقائهم
. الجذوع لوضع الجدار

(سسسمره) بتشسسديد سسسواء مإنسسه يسسستطرق إذا) لسسم فتحسسه ولسسه(
لسسه لنأسسه الصسسح)، (في البيان في كما ل أم وتخفيفها الميم
لسسم وإن للستضسساءة باب فتح وكذا أولى فبعضه الجدار رفع

مإطلقسسا المنسسع الروضسسة فسسي ورجإسسح شسسباك نأحسسو عليسسه يجعل
بسساب فتسسح أراد ففتسسح) أو بسساب فيسسه لسسه > (ومإسسن207<ص: 

القسسديم مإسسع أو وحسسده مإنسسه ليستطرق قبل له يكن (آخر) لم
مإسسن (فلشركائه) وهسسم الول بابه الدرب) مإن رأس مإن (أبعد
هسسو وهسسذا مإقسسابله أو قبلسسه بسسابه مإن بخلف القديم بعد بابه



عبارتهسسا مإسسن المحققسسون فهمسسه مإسسا علسسى بنسساء الروضة مإراد
المسسراد أن ظاهرهسسا علسسى عبارتهسسا إجإسسراء البلقينسسي وفهسسم

فسسي مإشارك بأنأه فاعترضها فتحه الحادثا هذه في بالمفتوح
علسسى بنسساء مإتجسسه وهسسو المنسسع لسسه فجسساز فيسسه المفتوح القدر
فسسي النسساس اختلسسف وقسسد المسسراد هو الظاهر ذلك أن فرض
السسروض شرح في لشيخنا وقع حتى وآخرا أول عبارتها فهم
وليسسس فتحسسه الحسسادثا هسسو وآخسسرا أول المسسراد أن يفهسسم مإسسا

مإنهسسم كل أن ذلسسك علسسى بنسساء اتجاهه ووجإه تقرر كما كذلك
مإما بابه جإانأب إلى السكة رأس مإن يستحق ظاهر هو كما
طائسسل ل بمسسا البلقينسسي على بعضهم ورد أولها ل آخرها يلي

اسسستطراقا أحسسدثا لنأسسه الول، سسسد (مإنعه) وإن فاحذره تحته
بل المرور أصل في إذنأهم على يتوقف لم وإن مإلكهم في

(وإن المشتركات بقية بخلف الحاقة للضرورة نأهيهم يؤثر ل
يترك القديم) أي: ولم الباب يسد ولم رأسه إلى أقرب كان

أو الن المفتوح بعد بابه مإن (فكذلك) أي: لكل مإنه التطرق
يضسرهم للول الثسانأي انأضسمام لن المنع، مإر مإا على بإزائه
جإعلسسه جإسسواز فسسارق وبسسه عليهم للتميز الموجإب المنفذ بتعدد
والسسستطراق الزحمسسة بسسسببه كسسثرت وإن وحمامإسسا خانأسسا داره

(وإن الول ضسسعف هسسذا مإسسن جإمسسع أخذ > فانأدفع208<ص: 
أن ومإسسر حقسه بعسض تسسرك لنأسه مإنع)، (فل سده) أي: القديم

كسسان ولسسو دهليزا الباقي وجإعل تقديمه الدرب آخر بابه لمن
مإنعسسه فللخسسر بسسابه تأخير أحدهما فأراد مإتقابلن بابان آخرها
بعسسد مإسسا لن ظسساهر، هسسو كما الروضة عن مإر مإا على حتى

الشسريك ضسرر إلسى ذلسك يسؤدي فقسد بينهما مإشترك بابيهما
أحسسد بسساب اتسع ولو المتأخر الباب لذي بقيتها بملك بالحكم

فيسسه تسسردد علسسى الخسسر بملسسك اختسسص آخرهسسا إلى المتقابلين
الرشاد.  شرح في بينته

دربيسسن (إلسسى أولسسه الفوقيسسة تفتحسسان) بفتسسح داران لسسه ومإسسن(
بابسسا) ففتسسح (وشارع مإسدود) مإملوك (أو مإسدودين) مإملوكين

يمنسسع (لسسم بابيهمسسا بقاء مإع (بينهما) للستطراق فتحه أراد أو
رفسسع أراد لسسو ثسسم ومإسسن مإلكه في يتصرف لنأه الصح)، في

بحالهمسسا بابيهمسسا بقسساء مإع واحدة دارا وجإعلهما بينهما الحاجإز
وفسسي فقسسط مإلكسسه اتسسساع هنسسا قصسسد لنأسسه جإزمإسسا، يمنسسع لسسم

الوجإسسه ذلسسك ومإسسع له النأتصار في وأطالوا يمنع أنأه الروضة
السدرب) أهسل فصسالحه الباب فتح مإنع (وحيث المتن في مإا

مإسسسجد نأحو فيه يكون ل > بأن209<ص:  له أي: المالكون



فهسو مإسدة قسدروا إن ثسم بسالرض انأتفساع لنأسه صسح)، (بمال
مإن شائع جإزء بيع فهو التأبيد شرطوا أو أطلقوا وإن إجإارة

أحدهم.  مإنزلة فينزل له الدرب
مإسسن أشسسهر الكسساف الكسسوات) بفتسسح (فتح جإدار ويجوز) لمالك(

علسسى أشسسرفت وإن سفلت أو علت فيه الطاقات أي ضمها
لسه أن كما حامإد أبو الشيخ به صرح كما وحريمه جإاره دار
(بيسسن (والجسسدار) الكسسائن مإسسر كمسسا كلسسه أو بعضسسه إزالسسة لسسه

(أحسسدهما) ويكسسون بملكسسه به) أي يختص (قد المالكين) لدارين
أحسسدهما فالمختص) بسسه فيه يشتركان (وقد فقط للخر ساترا
بمسسا فيسسه تصسسرف بسسالولى المفهسسوم لغيسسره للخسسر) ول (ليس
ووضسسع الجذوع) أي: الخشاب (وضع عليه فيحرم مإطلقا يضر
(فسسي رضسساه ظسسن ول مإالكه إذن) مإن بغير (عليه واحد جإذع

الحسسسن عليه) للخسسبر المالك يجبر ل( الجديد و) على الجديد
يحسسل {ل الصسسحيح السلم} وللخسسبر في ضرار ول ضرر {ل

نأفسسس} وفسسي طيسسب عسسن أعطسساه مإسسا إل أخيه مإال مإن لحد
نأفسسس بطيسسب إل مإسسسلم امإسسرئ مإال يحل {ل صحيحة رواية

المتفق الخبر في الضمير > أن210<ص:  يعلم مإنه} وبذلك
جإسسداره} فسسي خشسسبه يضسسع أن جإسساره جإسسار يمنعسسن {ل عليسسه

يضسسع أن الجسسار يمنعسسه أي: ل القرب ولنأه الخشب لصاحب
فسسإن ضسسوء مإنع لنحو به تضرر وإن نأفسه جإدار على خشبه
الخسبرين ذينسك بقرينة للتنزيه النهي كان للول الضمير جإعل
خشسسبه يضسسع أن {للجسسار مإرفوعسسا يعلى وأبو أحمد روى نأعم

الجديسسد، علسسى أشسسكل صسسح فسسإن كره غيره} وإن جإدار على
صسسحة عسسدم سسسلمنا لسسو قلسست فإن تأويل يقبل ل صريح لنأه
يلزمإسسه مإسسا غايسسة لن القسسديم، فسسي ظسساهر السسدليل فذاك هذا

هسسو كمسسا مإنه خير والتخصيص مإجاز للجديد واللزم تخصيص
مإرجإسسح يوجإسسد لسسم إن ذلسسك يظهر إنأما قلت مإحله في مإقرر
سسسيما ل ذلسسك مإسسن المانأعسسة العمومإسسات كسسثرة هنسسا وهسسو آخر

الحلل بيسسان بهسسا المختسسوم السسوداع حجسسة يسسوم كسسان وأحسسدها
ذلسسك عسسن تسسأخره فسسي ظسساهر وذلسسك شسسذ مإسسا إل والحسسرام
اسسستجاز لمسسا ذلسسك جإاز إنأما قال مإن قول ويؤيده الخصوص

المسسالكين ببين وخرج الخصوص ذلك مإخالفة العلم أهل أكثر
فل لسسه المقابسسل جإسساره جإسسدار على جإذوعه وضع أراد ساباط

> 226قطعا.<ص:  يجبر

الحوالة باب



والنأتقال التحول لغة كسرها وحكي الحاء، بفتح هي     
وقسسد ذمإسسة إلسسى ذمإسسة مإسسن ديسسن تحسسول يقتضسسي عقد وشرعا
خسسبر الجإمسساع قبسسل وأصسسلها نأفسسسه النأتقسسال هذا على يطلق

مإليسسء علسسى أحسسدكم أتبسسع وإذا ظلسسم الغني {مإطل الشيخين
وتفسسسره سسسكونأها أو التسساء بتشسسديد فليتبسسع} أي بسسالهمز أي

ويؤخسسذ فليحتل مإليء على أحدكم أحيل {وإذا البيهقي رواية
فيفسق كالغصب فهو ظلما جإعله لنأه كبيرة الظل مإنه} أن

اشسستراطه فسسي للمصسسنف مإخالفسسا السسسبكي قسساله مإنسسه بمسسرة
الزهسسري بتفسير غيره وأيده مإذهبنا مإقتضى عن نأقل تكرره

مإطل تسسسمى ل فسسالمرة أي المدافعسسة إطالسسة بسسأنأه للمطسسل
بمسسرة يفسسسق هسسل المالكية اختلف المصنف حكاية ويخدشه

تسسسميته في يشترط ل أنأه على اتفاقهم فاقتضى ل أو مإنه
تفسسير هسذا يؤيسد وقسد اختلفهسم يتسأت لم وإل تكرره مإطل

السبكي قاله مإا يتأيد وبه بالدين التسويف بأنأه له القامإوس
والصسسح رديفهسسا لنأسسه الحوالسسة فسسي الحسسديث في مإا وصراحة

لسسم مإسسا بهسسا مإلسسك كل لن للحاجإسسة جإسسوز بسسدين دين بيع أنأها
ذمإسسة فسسي لسه مإسسا المحتسسال بسساع المحيسسل فكسسان قبسسل يملكسه
ذلسك عليهسسا الغسسالب أي ذمإتسه في للمحتال بما عليه المحال
أخسسذا البلقيني أفتى وبه فيها القالة صحة بيعا كونأها وقضية

فسسي الفلسسس أول الرافعي بتصريح ورد الخوارزمإي كلم مإن
ل أنأسسه أيضسسا وقضسسيته فيها > بامإتناعها227<ص:  تعليل أثناء

وإن البيع في مإر مإا نأظير المخاطب لجملة إسنادها مإن بد
لها وجإب بما ذمإتك على لبنتك كأحلتك مإثل لمحجوره كانأت
أحلسست بخلف ذمإتسسه فسسي مإبلسسغ علسسى طلقهسسا إذا فيمسسا علسسي
صسسحة فسسي وشسسرط مإوكلسسك كبعسست آخسسره إلسسى بكسسذا ابنتسسك

ذلسسك فسسي مإصسسلحة لها يكون أن غيره أو أبيها على الحوالة
بالحوالة لها لزمإه مإن عليها يصرف أنأه مإنه يعلم أن ومإنها

 
الحوالة أركان 

للمحيسسل وديسسن عليسسه ومإحسسال ومإحتسسال مإحيسسل سبعة وأركانأها
وقبسسول وإيجسساب المحيسسل علسسى وللمحتسسال عليه المحال على

نأقلست أو علسسي لسك السسذي بالسسدين بكسذا فلن علسى كأحلتسسك
أو لسسك فلن علسسى اسسستحقه مإسسا جإعلسست أو فلن إلسسى حقسسك
بسسه للعسسارف أتبعتسسك وكسسذا بحقسسك عليسسه السسذي السسدين مإلكتك
ول الولى في بالدين يقل لم فإن الوجإه على كناية وبعتك
فكناية بعدها فيما بحقك



<ص: الحسسق المحيسسل) لن (رضسسا لصسسحتها لهسسا) أي يشسسترط(
مإعيسسن مإحسسل لقضسسائه يتعيسسن فلسسم ذمإتسسه فسسي > مإرسسسل228

إل لغيسسره ينتقسسل فل المحيسسل ذمإسسة فسسي حقه (والمحتال) لن
للباحة قيل بل للندب المذكور والخبر الذمإم لتفاوت برضاه

السسدين بيسسع امإتنسساع علسسى للجإمسساع أي الحظسسر بعسسد وارد لنأه
أهلية وشرطهما والقبول باليجاب رضاهما يعرف إنأما بالدين
عسسدم إلى إشارة هنا بالرضا وعبروا المعامإلت كسائر التبرع
وتوطئسسة مإر مإا لول الحديث ظاهر عليه الدال قبولها وجإوب
فلم الستيفاء مإحل الصح) لنأه في عليه المحال (ل لقولهم
يوكل أن له أن كما بنفسه المحل استيفاء يتعين

تصح) (ل فحينئذ وعليه به المحال الدينين وجإود و) شرطها(
رضسسي عليسسه) وإن ديسسن ل مإسسن (علسسى ول عليه دين ل مإمن
برضسساه) بنسساء تصسسح (وقيسسل بيع أنأها على بناء العتياض لعدم
وعليسسه) وإن اللزم بالدين (وتصح استيفاء أنأها الضعيف على

وأراد أجإرة والخر ثمنا أحدهما ككون وجإوبهما سبب اختلف
في وبالثمن التي قوله بدليل للزوم اليل يشمل مإا باللزم

السسسيد حوالسسة يشسسمل لئل حسسذفه إنأما أنأه دعوى الخيار مإدة
سيصسسرح لنأسسه إليهسسا يحتاج ل عكسه أو بالنجوم مإكاتبه على

إن إل فاسسسد بحسسال يلسسزم ل الكتابة مإال أن وزعم بحكمهما
يسسدخله ل مإا وهو لزمإا كونأه مإع بد ول العبد جإهة مإن أريد
فل عنسسه السستبدال يجسوز مإسا وهسسو مإسستقرا كسونأه مإن خيار
يتطسسرق ل مإسسا ل عليسسه ول جإعالسسة نأحسسو أو سسسلم بدين تصح
المدة مإضي قبل بالجإرة لصحتها تعذر أو بتلف انأفساخ إليه

المسسبيع قبسسض قبل وبالثمن الموت أو الدخول قبل وبالصداق
صسسحتها > عدم229<ص:  واعتمدوه المتولي عن جإمع ونأقل
لمإتنسساع مإتجسسه وهسسو بيسسع قلنسسا إن عليسسه وكسسذا الزكسساة بسسدين

السسساعي حوالسسة جإسسوز لمسسن خلفا الجملة في عنها العتياض
مإسسال بيسسع لسسه والسسساعي بيسسع الحوالسسة لن بسسه المالسسك علسسى

المالسسك حوالسسة امإتنسساع المتولي عن فنقل الزكاة وأمإا الزكاة
فيسسه نأسسازع وإن أيضسا مإتجسه وهسسو بيسسع قلنسسا إن بهسسا للساعي
تعلقهسسا لن بالذمإسسة تتعلسسق بسسالعين تعلقهسسا مإسسع بأنأهسسا شسسارح
كيسسف العيسسن وجإسسود مإسسع إليسسه يلتفسست ل ضسسعيف أمإسسر بالذمإة

فسسالوجإه بسسه للمالسسك شريكا وصار مإنها جإزء مإلك والمستحق
ولسسم السسدين وصسسف ثسسم لذلك، وعليها بها الحوالة صحة عدم
والحبوب (المثلي) كالنقد بقوله أجإنبي غير لنأه بالفاصل يبال

السسواو المتقوم) بكسر (وكذا خاصة بالثمان إل تصح ل وقيل



فسسي (بسسالثمن و) تصح( ولزومإه الذمإة في الصح) لثبوته (في
(وعليسسه) ثسسالث علسسى البسسائع المشسستري يحيل الخيار) بأن مإدة
آيسسل الصح) لنأسسه (في المشتري على إنأسانأا البائع يحيل بأن
ذكسسر فيمسسا وتصح البيع في الصل هو إذ بنفسه اللزوم إلى
لن البسسائع أو تخيسسرا إذا المشسستري مإلسك عسسن ينتقل لم وإن

بيسسع فسسي هنسسا ولتوسسسعهم البائع مإن للجإازة مإتضمنة الحوالة
المعيسسن الثمسسن البسسائع بيسسع بإبطسسالهم يشكل فل بالدين الدين

رجإحه كما المشتري خيار يبقى الثانأية وفي خياره زمإن في
الحوالسسة بطلسست فسسسخ فلو وعليه>سس 230<ص:  المقري ابن
على الحوالة أن يأتي مإا عموم ويعارضه أيضا رجإحه مإا لي

بسسأن هسسذا اسسستثناء يسسوجإه أن ولسسه بالفسسسخ تبطسسل ل الثمسسن
مإسسع العقسسد ويسستزلزل فيهسسا الخلف بقسسوة ضسسعيفة هنا الحوالة
صسسحة والصسسح( الفسسسخ مإسسع بقائهسسا على هنا تقو فلم الخيار
جإهسسة مإسسن لزم السسدين بسسالنجوم) لن سسسيده المكسساتب حوالسسة

(دون العتسسق إلسسى الشارع تشوف مإع عليه والمحال المحتال
لجواز شاء مإتى إسقاطها له لن عليه) بالنجوم السيد حوالة
المعامإلة دين بخلف كتابة كونأها حيث مإن جإهته مإن الكتابة

مإعامإلسسة كسسونأه حيث مإن للزومإه وعليه به السيد حوالة تصح
مإنهمسسا كسسل إسسسقاط علسسى قسسادر هسسو قيسسل مإسسا يسسسقط وبسسه

يحسسال (بمسسا مإنهمسسا كسسل العلم) مإن (ويشترط لنفسه بتعجيزه
أراد أو بسالولى يفهسسم كمسا وصسسفة) وجإنسسا قسسدرا وعليسه بسه

وأضسسدادها وجإسسودة وصسسحة وحلسسول كرهسسن يشمله مإا بالصفة
عليهسسا ول الديسسة بإبسسل تصسسح فل بيعسسه يصح ل المجهول لن

تصح قول (وفي عنها العتياض يصح لم ثم ومإن بها للجهل
عنها لعتياض يجوز أنأه الضعيف على وعليها) بناء الدية بإبل

المحسسال والسسدين بسسه المحسسال السسدين تسسساويهما) أي ويشترط(
والمحتسسال، المحيسسل > وظن231<ص:  المإر نأفس في عليه
للحوالة الحتياط البيع نأحو دون هنا ظنهما اعتبار وجإه وكان

دنأسسانأير علسسى بسسدراهم تصسسح جإنسا) فل( القياس عن لخروجإها
يحسسال (وقسسدرا) فل كسسالقرض إرفسساق مإعاوضسسة لنأهسسا وعكسسسه

لسسه مإسسن يحيسسل أن ويصح كذلك وعكسه عشرة على بتسعة
(وكذا عليه المحال على له عشرة مإن بخمسة خمسة عليه
وكسرا) وجإودة > (وصحة232<ص:  الجإل وأجإل) وقدر حلول

لتفاوت الصح) إلحاقا (في الصفات سائر مإن وغيرها ورداءة
ل أنأسسه ذكسسر مإسسا علسسى اقتصاره وأفهم القدر بتفاوت الوصف

اثنيسسن علسسى ألسسف لسسه كسسان فلسسو غيسسره فسسي التفسساوت يضسسر



صح باللف مإنهما شاء مإن ليطالب عليهما فأحال مإتضامإنين
السسسبكي واختسساره شسساء أيهمسسا ويطسسالب مإتقسسدمإين جإمسسع عند

الب كسان لنأسه خلفسه الطيسب أبسو وصسحح فصسار واحسدا يط
اثنين.  يطالب

مإنهما كل ويبرأ فيصح خمسمائة كل مإن ليأخذ أحاله لو أمإا
أو برهسسن توثق وجإود الحوالة صحة في يؤثر ول ضمن عما

التوثسسق بصسسفة ل السسدين إليسسه ينتقل نأعم الدينين لحد ضامإن
خليفسسة لنأسسه بهسسا للسسوارثا انأتقسسل وإنأما المعتمد المنقول على

تقسسرر مإمسسا ويؤخسسذ غيسسره بخلف وتوابعهسسا حقوقه في مإورثه
ل النأتقسسال مإحل أن بعضهم به صرح مإا مإتقدمإين جإمع عن

لم وإل أيضا الضامإن على المحيل ينص ل أن التوثق بصفة
وضسسامإنه المسسدين علسسى ثالثسسا السسدائن أحال فإذا بالحوالة يبرأ
ذلسسك علسسى المحيسسل له ينص لم وإن شاء أيهما مإطالبة فله

حقسه لتعلسسق يتعسسرض ولسم الحوالسة أطلسق إن المطلب وفي
إذا كمسسا الرهسسن وينفسسك واحدا وجإها تصح أن فينبغي بالرهن

بسسه ضسسامإن ل دين له مإن به عليه فأحال ضامإن به له كان
وكسسل استيفاء أو مإعاوضة لنأها الضامإن وبرئ الحوالة صحت
فسإن الرهسن فسك يقتضسي فكسذا الصيل براءة يقتضي مإنهما
إن الحوالسسة بسسه فتفسسسد فاسد شرط فهو الرهن بقاء شرط
لسسم ضسسامإنا أو رهنسسا الحوالسسة عاقد شرط لو ثم ومإن قارنأها
وغيره.  الذرعي رجإحه كما تصح

بدين دين بيع أنأها الصح على > بناء233ص: <
عسسن عليه والمحال المحتال دين عن المحيل بالحوالة ويبرأ(

)عليسسه المحسسال ذمإسسة إلسسى المحتال حق ويتحول المحيل دين
السسبراءة بعسسد التحسسول ذكسسره وأفهسسم فائدتها هذا لن بالجإماع

بتحسسول المسسراد أن المحتال حق لسقوط المقتضية المذكورة
بذمإسة مإسا وهو حقه نأظير إلى طلبه تحول ذكر مإا إلى حقه

لنأه المتن على اعتراض فل بيع أنأها تقرر لما عليه المحال
المراد على الدال البراءة بعد التحول بذكره دفعه إلى أومإأ
التوثسسق صسسفة إليسسه تنتقل ل أنأه مإر مإا هذا وأفهم تقرر كما
علسسى ديسسن لسسه مإسسن أحال ولو المحتال حق مإن ليست لنأها
. وغيره كالبيان المطلب في كما صحت مإيت

علسسى تركسسه لسسه يكسسن لسسم > وإن234<ص:  جإمسسع واعتمسسده
لللسسزام ل لللتزام بالنسبة أي ذمإة ل الميت وقولهم الوجإه

لن الرهسسن انأفسسك رهسسن بسسه بسسدين أحسسال مإن بأن يشكل ول
لن ظسساهر هسسو كمسسا الشسسرعي ل الجعلسسي الرهسسن فسسي ذاك



فالحوالة لمصلحته نأظرا الميت بدين رهنا جإعلت إنأما التركة
قسساله كمسسا تصح لم أول قسمت تركة على أو تنفيه ل عليه

الحوالسسة لن المتسسأخرين بعسسض ذلسسك فسسي خالف وإن كثيرون
لسسو ثسسم ومإسسن التركسسة هسسي عيسسن على بل دين على تقع لم

الصسسحة عدم أوجإههما احتمالن فللزركشي ديون للميت كان
تصسسرف إن نأعسسم غيرها مإن الوفاء وله للوارثا لنأتقالها أيضا
إذا وفيمسسا عليسسه الحوالسسة فتصح عليه دينا صارت التركة في

السسدين إثبسسات والمحتسسال المحيسسل مإن لكل الميت على أحال
الثسسانأي وأمإسسا الصسسل فسسي السسدين مإالسسك فلنأه الول أمإا عليه
فيمسسا كسسالوارثا فهسسو إليسسه مإنه مإنتقل لغيره مإال يدعي فلنأه

أن بعضسسهم بسسه أفسستى مإا صحة فعلم مإورثه مإلك مإن يدعيه
علسسى وارثسسه أو المحتسسال فسسادعى وارثا بل مإسسات لو المحيل
ديسسن فسسأنأكر بسسه المحسسال بالسسدين وارثه على أو عليه المحال
ديسسن أن المحتسسال مإعسسه حلسسف واحسسد شاهد به ومإعه المحيل
تركتسسه مإسسن إلسسي تسليمه ويجب الميت ذمإة في ثابت مإحيله

أن قبسسل أبسسرأه مإحيلسسي أن أعلسسم ول ذمإتسسه فسسي ثسسابت أو
لغسائب انأتقسل السدين أن عليسه المحسال قسول ويسمع يحيلني

يقسسم لسسم إن العلسسم نأفسسي على المحتال فيحلف الحوالة قبل
طسسالب ولسسو الصسسلح ابسسن قسسال ذكسسره بمسسا بينة عليه المحال

المحيسسل أبرأنأسسي > فقسسال235<ص:  عليسسه المحسسال المحتسسال
وإن المحتال وجإه في سمعت بينة بذلك وأقام الحوالة قبل
ه.  ا بالبلد المحيل كان
السسبراءة إثبات أمإا المحتال دفع في صحيح وهذا الغزي قال
المتجسسه ثسم وجإهسه فسسي إعادتهسسا مإن بد فل المحيل دين مإن
علسسى اسسستمر إذا إل المحيل على بدينه الرجإوع للمحتال أن

الرجإسسوع عسسدم مإسسن يأتي مإا وفارق ه ا عليه المحال تكذيب
لتسسبين الول فسسي بخلفسسه تحسول هنسسا دينسه بسسأن الفلس بنحو

فسسي صسسريح الحوالسسة قبسسل الصسسلح ابن وقول الحوالة بطلن
إن إل بينتسسه مإنسسه تقبسسل ول البسسراء دعوى مإنه تسمع ل أنأه

أفسستى ثسسم ومإسسن أطلق لو مإا بخلف الحوالة قبل بأنأه صرح
بينسسة عليسسه المحسسال فأقام بالحوالة بينة أقام لو بأنأه بعضهم
مإسسن هسسذا وليسسس أي البراء بينة تسمع لم له المحيل بإبراء

والبينسسة المطلسسق البسسراء دعوى أن تقرر لما البينتين تعارض
لسسم لنأهسسا الحوالسسة ببينسسة العمسسل فوجإب فاسدان به الشاهدة
تعارض



بعسسد (بفلس) طرأ عليه المحال مإن المحتال تعذر) أخذ فإن(
علسسى يرجإسسع (لسسم ونأحوهمسسا) كمسسوت وحلسسف جإحد (أو الحوالة

مإتضسسسمن وقبولهسسسا القبسسسض بمنزلسسسة الحوالسسسة المحيسسسل) لن
ل أن لتسسبين أثسسر فل المطلسسب فسسي كما بشروطها للعتراف

عليسسه المحسسال براءة يعلم ل أنأه المحيل تحليف له نأعم دين
ظسساهر هسسو كمسسا المحتسسال حلف نأكل فلو وعليه الوجإه على
وبهسسذا القسسرار له المقر كرد حينئذ لنأه الحوالة بطلن وبان
بسأن بينسة قسامإت لو أنأه بعضهم به أفتى مإا رد اتضاح يتبين

واضسسح فسسرق إذ الحوالسسة بطلسست المحيسسل وفسسى عليه المحال
أيضا هنا تحليفه له > لكن236<ص:  القرار ورد البينة بين
أي المتسسن قضسسية قيسسل فأوجإه بذلك عليه الرجإوع شرط ولو

يتجسسه والسسذي الشرط ل الحوالة صحة اليسار في يأتي فيما
واحسسد غيسسر رأيسست ثسسم مإقتضاها ينافي شرط لنأه هنا بطلنأها

ضسسامإن أنأسه بشسسرط غيسسره أحسسال لسسو قسسولهم ويؤيده به جإزم
تصسسح لسسم كفيل أو رهنسسا عليسسه المحال يعطيه أن أو للحوالة
فل المحتسسال وجإهلسسه الحوالسسة عنسسد مإفلسسسا كان (فلو الحوالة

إن الرجإسسوع لسسه (وقيسسل البحسسث بسسترك مإقصسسر له) لنأه رجإوع
صسسحتها المتسسن وأفهم مإقصر ذلك مإع بأنأه يساره) ورد شرط

وبيسسن بينه يفرق وعليه باطل الشرط وأن اليسار شرط مإع
بخلف فأبطلهسسا صسسريح مإناف الرجإوع شرط بأن آنأفا مإر مإا

 وحده فبطل اليسار شرط
بعيسسب) أو المسسبيع فسسرد (بسسالثمن المشسستري) البسسائع أحسسال ولو(

(بطلسست) الحوالسسة ولمسسال للمسسبيع القبض بعد تحالف أو إقالة
لسسم وإنأمسسا السسبيع بانأفساخ الثمن الظهر) لرتفاع (في الحوالة

الصداق لن النكاح انأفسخ ثم بصداقها أحالها لو فيما تبطل
فسسي يرجإسسع لسسم مإتصسسلة زيسسادة زاد لسسو ولهذا غيره مإن أثبت

مإسن قبضسه مإسا البسائع فيسرد المسبيع بخلف برضاها إل نأصفه
فبسسدله، وإل بقسسي إن > للمشسستري237<ص:  عليسسه المحسسال

(البسسائع) علسسى (أو) أحسسال قبضسسه عليسسه امإتنسسع يقبضسسه لم فإن
(لسسم ذكسسر مإمسسا بشسسيء الرد) للمسسبيع فوجإد (بالثمن المشتري

وهسسو بثسسالث هنسسا الحسسق المذهب) لتعلق (على تبطل) الحوالة
المتعاقسسدين بفسسسخ حقسسه يبطسسل فلسسم الثمن إليه انأتقل الذي
ل بعيسسب المبيع عليه رد ثم الثمن في البائع تصرف لو كما

مإنسسه قبسسض إن البسسائع على الرجإوع وللمشتري تصرفه يبطل
قبله ل المحتال



على بثمنه) آخر (وأحال أنأثى أو ذكرا قنا عبدا) أي باع ولو(
حريتسسه) وقسست علسسى والمحتسسال المتبايعان اتفق (ثم المشتري

أقامإهسسا أو حسسسبة (ببينة) شسسهدت حينئذ ثبتت) حريته (أو البيع
علسسى المتبايعسسان تصسسادق وقد هذين في إقامإتها ومإحل العبد

إليهسسا الحتيسساج وقت هذا لن لخر بيع قد كان إذا مإا حريته
<ص: مإملسسوك بسسأنأه إقامإتهسسا قبسسل يصسسرح ولم الثلثة أحد أو

(بطلسست مإواضسسع فسسي لهمسسا تنسساقض مإسسن الصسسح > على238
ثمسسن فل بيسسع ل أن بسسان لنأه انأعقادها عدم بأن الحوالة) أي

فيسسرد للغيسسر مإملوكسسا ككسسونأه السسبيع صسسحة يمنسسع مإسسا كل وكذا
البسسائع ذمإة في حقه ويبقى المشتري على أخذه مإا المحتال

حلفسساه) بينة (ول الحرية المحتال) في كذبهما (وإن كان كما
(علسسى الوجإسسه علسسى يجتمعسسا لسسم وإن تحليفه مإنهما لكل أي

حلفسسه وإذا بالحسسالف يتعلسسق ل نأفسسي ككسسل العلسسم) بهسسا نأفسسي
حلفسسه (ثسسم) بعسسد أيضسسا الوجإسسه علسسى تحليفسسه فللخسسر أحدهما

أخسسذ بعسسد ثم الحوالة المشتري) لبقاء مإن المال (يأخذ كذلك
اقتضسساه كمسسا البسسائع علسسى المشتري يرجإع قبله ل مإنه المال

نأظسسر فل الحوالة تضمنته الذي بإذنأه دينه قضى لنأه كلمإهما
إنأسسه الرفعسسة ابن وقال مإني أخذه بما المحتال ظلمني لقوله
ورد الظفسسر بطريسسق يرجإع لكنه فيه يأذن لم وإن لنأه الحق
الحسساكم به يلزمإه بحيث ظاهر الرجإوع في الكلم بأن تعليله

فيحلسسف نأكسسل بسسأن يحلسسف لم إذا أمإا بالظفر الرجإوع في ل
اليميسسن أن الصسسح علسسى بنسساء وتبطسسل الحرية على المشتري
 كالقرار المردودة

(قسسال ثسسم مإسسدينه مإسسن القبسسض فسسي لسسدائنه مإسسدين ولسسو) أذن(
أنأسسي إل مإنسسي يصسسدر لسسم الذن المسسدين عليه) وهو المستحق

بسسل السسدائن المسسستحق) وهسسو وقسسال لسسي لتقبض (وكلتك قلت
قسسال) (أو لسسي الحسسق (أحلتنسسي) فصسسار أنأسسك مإنسسك الصسسادر

(أحلتسسك) بمائسسة أو مإنسسه بقولي) اقبسسض (أردت عليه المستحق
الوكالسسة صحة مإن الصح على (الوكالة) بناء عمرو على مإثل

<ص: قاعسسدة عسسن هسسذا خسسروج وجإسسه وكسسان الحوالسسة بلفسسظ
لسم لسو ثسسم ومإسسن احتمساله بسابه فسسي صسسريحا كان > مإا239

(وقسسال يسسأتي كمسسا قطعسسا الحوالسسة مإسسدعي صسسدق يحتمسسل
بيمينسسه) عليسسه المسسستحق صسسدق الحوالة أردت بل المستحق

أعسسرف كسسونأه مإع عليه كانأا مإا على الحقين بقاء الصل لن
انأعسسزل الوكالسسة الخسسر وبإنأكسسار الحوالسسة تنسسدفع وبحلفسسه بنيتسسه

وكيسسل لنأسسه لسسه الدافع برئ قبض قد كان فإن قبضه فيمتنع



بسساق عليسسه وحقسسه للحالف قبضه مإا تسليم ويلزمإه مإحتال أو
هسسو كمسسا التقسساص أو الظفسسر شسسروط فيسسه توجإسسد أن إل أي

لنأسسه يضسسمنه لسسم تقصسسير بل يسسده في المال تلف وإن ظاهر
اسسستوفاه لنأسسه بسسدينه المطالبسسة له وليس خصمه بزعم وكيل

وكسالته لثبسوت يضسمن الخوارزمإي وتبعه البغوي وقال بزعمه
ضسسمانأه مإع أنأه كلمإه وظاهر يضمن لنفسه أخذ إذا والوكيل

تلسسف وإن السسروض قسسول وجإه هو هذا فكان وحينئذ يرجإع ل
. حقه وبطل طالبه بتفريط

عمسسرو علسسى علسسي لسسك السستي بالمائسسة أحلتسسك قسسال إذا أمإسسا
الحوالسسة غيسسر يحتمسسل ل لنأسسه قطعا بيمينه المستحق فيصدق
تعسسبيره أفسساده كمسسا السسدين علسسى يتفقسسا أن المسسسألة وصسسورة

السسدين الوكالسسة مإسسدعي أنأكسسر فلو والمستحق عليه بالمستحق
وجإسسه) أنأسسه الثانأيسسة الصورة (وفي المسألتين في بيمينه صدق

تصسسح ل أنأسسه الضسسعيف علسسى بنسساء بيمينسسه المسسستحق يصسسدق
 لتنافيهما الحوالة بلفظ الوكالة

(قسسال) المسسستحق كسسأن الصسسادر اللفظ أصل في وإن) اختلفا(
مإن المراد في (وكلتني) أو بل فقال) المستحق (أحلتك عليه
بيمينسسه) لن الثسسانأي (صسسدق أحلتسسك أو كسساقبض مإحتمسسل لفسسظ

المسسستحق ويحلف عليه المستحق ذمإة في حقه بقاء الصل
>240<ص:  عليسه المسستحق مإن حقه ويأخذ الحوالة تندفع

ذكسسر فيمسسا النسسزاع أثسسر ويظهر عليه المحال على هذا ويرجإع
عليه.  المحال إفلس عند

فلن علسسى أحسساله مإسسدينه أن أقسسر فيمسسن بعضهم فرع) أفتى(
مإسن يسبرأ ل بسأنأه نأفيهسا علسى وحلسف الحوالسة المدين فأنأكر
أحسسال فقد كذب وإن بحاله باق فالدين صدق إن لنأه الدين

نأظسسر ول الضمان يقتضي وذلك حلفه بجحده حقه وبين بينه
صدر إنأما اعترافه لن المدين ببراءة اعترف الدائن أن إلى
إلسسى رجإسسع يثبسست لسسم فإذا فلن على له ثبت مإا مإقابلة في

فقسسال مإسسسألتنا نأظيسسر فسسي هذا على الم في نأص وقد حقه
كمسسا الرثا يثبت ل الخر وكذبه بأخ ابنين أحد أقر إذا فيما
ل البسسائع وأنأكسسر بسسألف السسدار هسسذه مإنسسك اشسستريت قسسال لسسو

لسسه يثبسست مإسسا مإقابلة في أثبتها إنأما لنأه اللف عليه يستحق
لنأكسسار نأظسسر ل فلنأسسه أول أمإسسا نأظسسر وفيسسه ه ا يثبسست ولسسم

ل إقسسراره كان وإن عليه المحال لقرار النظر وإنأما المدين
علسسى لسسه رجإسسوع ول أيضسسا تغريمسسه فلسسه المحيسسل علسسى يقبل

لنأكسساره أو حوالسسة ل أن بسسان أنأه فرض وإن بشيء المحتال



عسسن ذكسسر فمسسا ثانأيا وأمإا وحده المحيل مإن الحالة تقع فلم
المقابسسل ذكسسر المقسسر لن ظسساهر هسسو كمسسا فيه شاهد ل الم
اللسسف ذكسسر إنأمسسا أنأسه علسسى ظسساهرة قرينة فكان إقراره في

حقسسه بتحسسول جإسسزم وإنأمسسا مإقسسابل يذكر لم وهنا مإقابله ليأخذ
رجإسسوع لسسه يكن فلم عليه المحال ذمإة إلى المحيل ذمإة مإن
صريحا.  لنفسه مإكذبا يكون حينئذ لنأه المحيل مإطالبة إلى

الضمان باب
على يطلق وشرعا اللتزام لغة هو للكفالة الشامإل     

العقسسد وعلسسى مإنهسسا كسسل التسسي والعيسسن والبسسدن الدين التزام
وحميل وضسسمينا ضسسامإنا ذلسسك مإلسستزم ويسسسمى لذلك المحصل
لكسسن المسساوردي وصسسبيرا. قسسال > وكفيل241<ص:  وزعيمسسا
ال الضمين خصص العرف والحميسل الضسامإن ومإثلسه أي بالم
يعسسم والصبير بالنفس والكفيل العظيم بالمال والزعيم بالدية
غسسارم} {الزعيسسم الصسسحيح الخسسبر الجإمسساع قبسسل وأصله الكل

عشسسرة رجإسسل عسسن تحمسسل وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى {وأنأسسه
سسسنة أنأسسه التسسي مإعسسروف أنأسسه قسسولهم مإع مإنه دنأانأير} ويؤخذ

 غائلته يأمإن عليه قادر في مإحله أن ويتجه
لسسه ومإضسسمون ومإضسسمون ضامإن خمسة الذمإة ضمان وأركان

(الرشد) ضمانأه الضامإن) ليصح (شرط وصيغة عنه ومإضمون
صسسبيان أو قسسوله فسسي الصسسوم ل الحجر في السابق بالمعنى
ضسسمان صسسحة مإسسع يعلسسم كمسسا والختيسسار مإجسساز فسسإنأه رشسسداء

مإحجسسور ضسسمان يصسسح فل الطلق فسسي كلمإسسه مإسسن السكران
سسسيده أكرهسسه قنسسا ولسسو ومإكره سفه أو جإنون أو بصبا عليه
والمغمى يفهم ل أخرس حكم مإنه يعلم مإا الحجر أول ومإر
ومإسسن عليسسه يحجر ولم رشده بعد بذر مإن وإن والنائم عليه

قريبسسا المكاتب ضمان حكم وسيذكر الرشيد حكم في فسق
عليهسسا كلسسه ذلسسك أورد لمن خلفا شيء عبارته على يرد فل
والختيسسار يزيسسد أن لسسه > ينبغسسي242<ص:  كسسان قسسال ثسسم

العبارة. وصحة التبرع وأهلية
المنضسسم الخسسرس كتابسسة أن يقتضسسي مإا هنا لهما تنبيه) وقع(

إشسسارة لسسه كسسان وإن صسسريحة بالضسسمان تشسسعر قرائسسن إليهسسا
ولقسسولهم كتابسسة كتسسابته أن لطلقهم ظاهر نأظر وفيه مإفهمة
بائن كأنأت كثرت وإن بالقرائن الصريح إلى تنقلب ل الكتابة
كلمإهمسسا اقتضسساه مإسسا وعلسسى لسسي تحليسسن ل أبدا علي مإحرمإة

بهسسذا ويقيد وحل عقد كل يعم أو بالضمان ذلك يختص فهل



لن المعنسى بعيسسد والول مإجسسال فيسه للنظسر ثسم أطلقوه مإا
تلسسك جإعسسل يناسسسب فل إليه مإحتاج غير و غرر عقد الضمان
كلمإهسسم مإسسن بعيسسد والثسسانأي غيسسره دون فيسسه صسسريحة الكتابسسة

فيصسسح ذمإته في كشرائه) بثمن بفلس عليه مإحجور وضمان(
وقضسسي المريض مإال الدين استغرق إن نأعم مإريض كضمان

أبسسرئ أو مإسسال لسسه حدثا لو مإا بخلف ضمانأه بطلن بان به
على حمله يتعين الستغراق عند البطلن أطلق مإن وإطلق

تسسأخر وإن الضسسمان علسسى قسسدم مإستغرق بدين أقر ولو ذلك
ل حيسسث أو مإعسسسر عسسن إل المسسال رأس مإسسن وضسسمانأه عنسسه

(بغيسسر مإكاتبسسا ولسسو قسسن عبسسد) أي وضمان( الثلث فمن رجإوع
وإنأمسسا التجارة في له أذن الصح) وإن في باطل سيده إذن
إليسسه تضسسطر قسسد لنأها إذن بل ذمإتها في بمال أمإة خلع صح
ومإبعسسض لسسسيده مإكاتب ضمان يصح نأعم عشرته سوء لنحو

السسسيد نأوبسسة فسسي بخلفسسه إذن بغيسسر نأسسوبته > في243<ص: 
الضسسمان بسسأن حينئسسذ لنفسسسه شسسرائه صسسحة وبين بينه ويفرق

مإسسن ليسسس وهو التبرع وجإه على الذمإة في مإال التزام فيه
قلسست حينئسسذ هبتسسه صحة كلمإهم ظاهر قلت فإن حينئذ أهله

فيسسه لن له يحتاط التبرع وجإه على الذمإة التزام بأن يفرق
إل ذلسسك يكسسون ول بالكليسسة حجسسر عسسدم لسسه فاشسسترط غسسررا

فسسي بسسأنأه فسسرق الرفعسسة ابسسن رأيسست ثسسم غيسسر ل لسسه والنوبسسة
الضسسمان فسسي بخلفسسه جإسسابرا نأسساجإزا مإلكسسه في يدخل الشراء

بطلن يقتضسسي لكنسسه التسسبرع وجإسسه علسسى لقسسولي مإوافق وهو
مإسسا الفسسرق فسسي يسسزاد أن فتعيسسن بالواضسسح وليس حينئذ هبته

عسسدم الرفعسسة ابن فتأمإله. وبحث الهبة نأحو يخرج مإما ذكرته
ل أنأه المشهور على بناء جإزمإا الموقوف القن ضمان صحة
ويسسوجإه عليسسه الموقسسوف بإذن صحته غيره وبحث عتقه يصح
وهسسو لسسه المسسستحق بكسسسبه التعلسسق علسسى يسسسلط إذنأسسه بسسأن

يسسأذن بمنفعتسسه الموصسسى مإسسن صسسحته مإسسن الوجإسسه قيسساس
انأتقسسل مإسستى يقال أن ينبغي > وعليه244<ص:  له الموصى

الضمان بطل لغيره الوقف
مإسسا بقسسدر علمسسه بعسسد السسسيد (بسسإذنأه) أي القن ويصح) ضمان(

التسسي لسسه المضسسمون مإعرفسسة وهسسل بمسساله التعلق لن يضمن
يتجسسه والسسذي العبسسد مإسسن أو السسسيد مإسسن مإعتسسبرة اشسستراطها
وجإسسه أن ويسسأتي مإطسسالب مإنهمسسا كل لن مإنهمسسا اشسستراطها
وضسسده تشسسديدا المطالبسسة فسسي النسساس اختلف اشسستراطها
علسسى ولومإسسا بسسه علمهمسسا اشسستراط فاتجه لهما هنا والمطالبة



ل إذ به له السيد أمإر امإتثال يلزمإه ول مإحذور ل إذ سيده
بعد أدى وإذا الستخدامإات بقية بخلف ذمإته على له تسلط
عيسسن) (فسسإن قبلسسه بخلف مإلكه أدى لنأه له فالرجإوع العتق

كمسسا حينئسسذ تعيينسسه يعتبر ل إذ بعده ل الضمان في إذنأه في
التجسسارة > غيره) كمال245<ص:  أو كسبه (للداء ظاهر هو

ولسسو التجسسارة مإسسال يسسف لم إن نأعم بتعيينه مإنه) عمل (قضى
عليسسه يحجسسر لسسم مإسسا الضسسمان علسسى لتقسسدمإه بسسه ديسسن لتعلق

بالبسساقي القسسن اتبسسع أصسسل الضمان به يتعلق لم وإل القاضي
عسسن الطمسسع قصر التعيين لن السبكي اعتمده كما عتق إذا

فسسي (وإل) يعيسسن الرفعسسة ابسسن اعتمسسده السسذي بالكسسسب تعلقه
التجسسارة في له مإأذونأا كان إن أنأه (فالصح جإهة للداء إذنأه

(ومإسسا مإسسال ورأس يسسده) ربحسسا فسسي (بمسسا الضمان تعلق) غرم
إل تعلسسق (ف) ل فيهسسا له مإأذونأا وإل) يكن الذن بعد يكسبه

فسسي بسسإذنأه الواجإبسسة النكسساح كمسسؤن الذن يكسسسبه) بعسسد (بمسسا
ل لنأهسسا النكسساح بعسسد بكسبه إل تتعلق ل هذه نأعم الصورتين

الذن حسسال ثسسابت فسسإنأه بسسه المضسسمون بخلف بسسه إل تجسسب
بينهما.  بالتسوية جإمع قول فانأدفع

علسسى مإالسسك ضسسمنت صسسحة الرهسسن فسسي مإر مإما تنبيه) يعلم(
ل بهسسا فيتعلسسق العيسسن هسسذه في أو هذا عبدي رقبة في زيد
لسسه) (المضسسمون لعيسسن مإعرفة) الضامإن اشتراط (والصح غير
لتفسساوت ذلسسك يكفي فل نأسبه مإجرد دون الدين صاحب وهو

كمسسا وكيلسسه مإعرفسسة ول وتسهيل تشديدا المطالبة في الناس
قسسد لنأه به مإصرح والتعليل وغيره السلم عبد ابن به أفتى
العقسسد أحكام لن بمعرفته بالكتفاء الصلح ابن فإفتاء يعزله
(و) لسسه النأتصسسار فسسي الذرعسسي بسسالغ وإن ضسسعيف بسسه تتعلق

الضسسمان (رضسساه) لن و) ل قبسسوله يشسسترط ل (أنأسسه الصسسح
ه فيسه مإعاوضسة ل الستزام مإحسض ه يعلسم وب رده يسؤثر ل أنأ
<ص: يسسأتي إنأمسسا تسسأثيره المحسسامإلي عسسن الزركشسسي فنقسسل
وبيسسن بينسسه والفسسرق رضسساه يشترط أنأه الضعيف > على246

 ظاهر الوكيل
ديسسن أداء قطعسسا) لجسسواز عنسسه المضسسمون رضسسا يشسسترط ول(

بسسه يعتسسد لسسم وجإسسه وفيسسه أولسسى فسسالتزامإه إذنأسسه بغيسسر الغيسسر
الصسسح) كرضسساه (فسسي مإيتا أو كان مإعرفته) حيا (ول لشذوذه

ه مإسع يفعسل وهسو مإعه مإعروف ضمانأه ولن ه وغيسر أهل أهل
فسي (ويشسسترط قسسوله أفسساده كمسا مإسدينا كسونأه يشسترط نأعسم

إلسسى الرهن في وذكره هنا دينا بحذفه كونأه) أشار المضمون



والعمسسل التمكسسن بعسسد الزكسساة ومإنها المضمونأة للعين شموله
الضسسمان (ثابتا) حال المساقاة أو بالجإارة الذمإة في الملتزم

جإريان يكفي فل كالشهادة الحق ثبوت يتقدم فل وثيقة لنأه
اعسستراف ثبسسوته فسسي ويكفي للزوجإة الغد كنفقة وجإوبه سبب

صسسرح كمسسا شسسيء المضسسمون على يثبت لم وإن به الضامإن
شسسرائطه بوجإسسود لعسسترافه مإتضسسمن الضسسمان بل الرافعي به

ذكسسره رابعسسا أهمل وإنأمسسا الحوالسسة قبسسول فسسي مإسسر مإسسا نأظيسسر
وحسسق قسسود نأحسسو فخسسرج بسسه للتسسبرع قسسابل كونأه وهو الغزالي

للمظلومإسسة القسسسم حسسق طسسرده علسسى يرد إذ لفساده شفعة
اللسسه ديسسن عكسه وعلى لها ضمانأه يصح ول به تبرعها يصح

مإيسست أو مإعسسسر مإريسسض > وديسسن247<ص:  كالزكسساة تعسسالى
به.  التبرع صحة عدم مإع ضمانأه يصح فإنأه
النيسسة لجإسسل الزكسساة أداء في الذن مإن بد ول السنوي قال

ومإثلهسسا ه ا عنه بها الستقلل لجواز مإيت عن تكون أن إل
 الكفارة

وجإسسوبه سبب يجر لم سيجب) وإن مإا ضمان القديم وصحح(
ضمان يجوز ول إليه تمس قد الحاجإة لن سيبيعه مإا كثمن
والصسسلة السسبر سبيل سبيلها لن قطعا للقريب مإستقبلة نأفقة

ففعسسل ضسسامإن لهسسا وأنأسسا مإائة هذا أقرض قال ولو الديون ل
البحر في مإتاعك ألق في يأتي مإا نأظير الوجإه على ضمنها
المسسراد فليسسس إليسسه يحتسساج كل أن بجسسامإع ضسسمانأه وعلسسي

السسدرك) ضسسمان صحة (والمذهب الباب هذا في مإا بالضمان
إليسسه الحاجإسسة لمس ثابتا يكن لم وإن العهدة ضمان ويسمى

لسسم مإسسستحقا ثمنه أو مإبيعه خرج لو مإمن ونأحوه غريب في
لن مإطلقسسا يجب لم مإا ضمان مإن ليس أنأه على به يظفر

المضسسمون رد وجإسسوب تسسبين شسسرط عمسسا خسسرج لسسو المقابسسل
ه سسمي المطالبسة أي التبعسة وسسكونأها الراء بفتح والدرك ب
قبض) (بعد مإاله عين المستحق إدراك عند الغرامإة للتزامإه

نأذكره فيما والمبيع التي التصوير (الثمن) في مإن يضمن مإا
حينئسسذ المشسستري أو البسسائع ضسسمان فسسي يسسدخل إنأما لنأه بعد

لسسم كلمإهسسم مإسسن ظسساهر هسسو كمسسا مإعسسه وكسسذا القبسسض وقبسسل
للمسسدعي غسسائب عقسسار الحسساكم باع لو مإا فخرج ذلك يتحقق

إفتاء ونأحوه القبض لعدم دركه له يضمن أن يصح فل بدينه
>248<ص:  عليسسه وقفسا المسدين آجإسر لسسو بسسأنأه الصلح ابن

يلسسزم لسسم الجإسسارة بطلن فبسسان دركسسه ضسسامإن وضسسمن بسسدينه
بحسساله أجإرة هو الذي الدين لبقاء الجإرة مإن شيء الضامإن



الثمن) وقسسد للمشتري يضمن أن (وهو شيئا عليه يفوت فلم
(مإستحقا) المبيع) المعين خرج (إن البائع وتسلمه قدره علم
مإعيبسسا) (أو سسسابق بسسبيع بشسسفعة مإأخوذا أو مإرهونأا خرج كأن

أو الكيسسل مإسسن بسسه قدر لنقص) مإا نأاقصا (أو المشتري ورده
الصسساد بفتح وهي أيضا (الصنجة) ورد كنقص الوزن أو الذرع

جإعسسل نأسسسخة وفسسي القسسامإوس فسسي كمسسا مإنها أفصح والسين
المشسسروطة الصسسفة ونأقسسص القسسدر نأقسسص فيشسسمل كافا اللم
وضسسمن كذا نأوع مإن أو كذا وزنأه كون بشرط باعه إذا كما

ضسمان صسحة بعسده ومإسا بمسستحقا وبيسن ذلسك عهدة ضامإن
رداءة ونأحسسو غيره أو باستحقاق العقد في يظهر فساد درك

بنحو انأفسخ وقد بعده أو قبض قبل تلف أو عيب أو جإنس
الفسسساد ل الخيسسار يقتضسسي مإمسسا به قدر عما نأقصه أو تقايل

ضمن لو ومإا تقرر كما كله فيشمل للجنس الثمن في وأل
أو مإعيبسا أو مإسستحقا مإقسابله بعسض خسرج إن المعيسن بعضه
عليسسه العسستراض انأسسدفع وحينئسسذ صفة أو صنجة لنقص نأاقصا

فيسسه الكلم عمسسا لخروجإسسه ذلسسك بغيسسر لسسه واحد غير وتصوير
ضسسمان أطلسسق ولو بتأمإله يعرف كما للمشتري الضمان وهو

مإنسسه المتبادر لنأه مإستحقا خرج بما اختص العهدة أو الدرك
الضسسمان كالجمهور وذكره الستحقاق بغير فاسدا خرج مإا ل

لسسه يضسسمن بسسأن للبسسائع لصسسحته للغسسالب كأنأه فقط للمشتري
ابتسسداء المعين الثمن خرج إن له المشتري قبض بعد المبيع

أو صسسنجة نأحسسو لنقسص نأاقصسسا أو مإستحقا الذمإة في عما أو
أو الثمن عهدة لك ضمنت يقول أن ذلك وصورة مإثل مإعيبا

المبيع خلص قوله يكفي ول مإنه خلصك أو دركه أو المبيع
ل لنأسسه ذلسسك بخلص كفيسسل شرط > أو249<ص:  الثمن أو

مإر مإما علم كما بالثمن كفيل شرط بتخليصه يستقل
بينسسة ول الثمسسن صنجة نأقص في والبائع الضامإن اختلف ولو

حلسسف والمشسستري البسسائع أو ذمإته براءة لصل الضامإن حلف
البسسائع وبحلسسف مإشسسغولة كسسانأت المشسستري ذمإسسة لن البسسائع
أخسسرى بحجة ثبت أو أقر إن الضامإن وكذا المشتري يطالب
إن أدائسسه بعد فيه المسلم إليه للمسلم الدرك ضمان ويصح

إن المسسال رأس للمسسسلم ل المعيسسن المسسال رأس اسسستحق
لم استحق فيسه يسستحيل الذمإسة فسي لكسونأه لنأسه فيسه المس

ثسسم أرضسسا اشسسترى لسسو ثسسم ومإن المقبوض بخلف الستحقاق
بعسسد إل الرش ضسسمان يصسسح لم استحقت ثم بنى أو غرس
وزان علسسى أيضسسا الجإيسسر أو وللمسسستأجإر قدره ومإعرفة القلع



ابتداء ضمن فإذا قبض دين درك ضمان أيضا ويصح ذكر مإا
صسسنجته نأقسسص أو زيفسسه نأحو درك آخر له الذمإة في عما أو

بسسالنقص أحدهما وطالب الضامإن أو المؤدي مإن الزيف أبدل
لسسه ليبسسدله المؤدى يعطيه أن الولى في الضامإن طلب فإن
الماوردي.  قالها يعطه لم

المؤدي رد إذا مإا على يحمل والضامإن المؤدي بين وتخييره
بقولي مإر مإا قيدت ثم ومإن بشيء الضامإن يطالب لم وإل

عسسن البيسسان فسسي الذي لنأه أيضا ورد وقولي المشتري ورده
الشسراح مإسسن واحسسد وغيسر النأسسوار فسسي بسه وجإزم المسعودي

هسسو إنأمسسا يسسأتي مإمسسا يعلسسم كمسسا هنسسا المضسسمون بسسأن ويسسوجإه
ل لسسه المضسسمون بيسسد المعيب نأحو وجإود ومإع الفائتة المالية
> وفسسسخ250<ص:  لقسساض المإسسر رفسسع لسسو نأعم عليه فوات
الن له فهل مإالكه مإجيء إلى يده تحت وأبقاه العيب بنحو

أو مإلكسسه عسسن المعيب وخروج العقد لرتفاع الضامإن مإطالبة
والثسسانأي مإحتمل كل باق به فتوثقه يده تحت دام مإا لنأه ل

يطسسالب المسسبيع اسسستحق إذا وفيمسسا قسسال إطلقهسسم إلى أقرب
البسسائع أو أي الضامإن طولب المبيع بعض أو كالبائع الضامإن
ل أم المشتري فسخ الثمن مإن المستحق بقسط

أو الثمسسن عيسسن السسدرك ضسسمان مإتعلسسق أن تنسسبيه) التحقيسسق(
رده عسسر إن قيمتسه أي وبسدله رده وسسهل بقي إن المبيع

بالبسسدل وتعلقه تلف إن المتقوم قيمة المثلي ومإثل للحيلولة
أن جإهسسة مإسسن العيسسان ضسسمان قاعسسدة علسسى ليس لنأه أظهر

ضسامإن بخلف تلفهسسا عنسسد العيسسن بسسدل يغسسرم السسدرك ضسامإن
المضسسمون ليسسس المطلسسب وفي والمستعارة المغصوبة العين

عنسسد قيمتهسسا تجسسب ل أن لسسزم وإل وحسسدها أي العين رد هنا
السسرد تعسسذر > عنسسد251<ص:  الماليسة المضسسمون بسسل التلسف

يطسالب ل البسسائع يسسد فسي والثمسسن السستحقاق بسان لسسو حتى
بيسسد البسساقي المعيسسن الثمسسن ضسسمان أن فعلسسم ببسسدله الضامإن

السسرد لن مإسسستحقا بخروجإسسه العقد فيبطل عين ضمان البائع
ثسسم ومإسسن بالعقد المتعينة للعين بل أصل لبدل يتوجإه لم هنا
ضسسمان وأن تقسسرر كما بدلها الضامإن يغرم لم ردها تعذر لو

بتسسبين بطلن فل ذمإسسة ضسسمان كسسذلك ليسسس السسذي الثمسسن
عنسسد لماليتهسسا بسسل للعيسسن يتسسوجإه لسسم هنا الرد لن استحقاقه

فسسرق أي يقال قد مإا انأدفع وبهذا أيضا تقرر كما ردها تعذر
البسسائع قبض على ضمانأه صحة توقف مإع وغيره المعين بين
تعيينه عدم إلى نأظر غير مإن بقبضه يتعين المعين وغير له



بينهمسسا الواضسسح الفرق مإن علم مإا انأدفاعه ووجإه العقد في
فيسسه لهسسم تناقضا أوهم المتأخرين كلم فإن كله ذلك فتأمإل

ول وغيسسره شيخنا كلم أفاده كما تقرر بما إل يندفع ل وهو
زرعسسة أبسسو بحثسسه كمسسا الرهسسن نأحسسو في الدرك ضمان يجري

مإسسبيع كثمسسن يستقر لم لزمإا) وإن (وكونأه فيه ضمان ل لنأه
المكاتب كتابة) لقدرة كنجوم (ل وطء قبل وكمهر يقبض لم

جإعسسل وكسسذا بسسه للتوثسسق مإعنسسى فل شسساء مإتى إسقاطها على
سيذكره.  كما الفراغ قبل الجعالة

لسسديون الغيسسر ضسسمان صسسحة باقتضسسائه المتسسن تنبيه) اعسسترض(
لكسسثر وفاقسسا والصسسح مإعامإلة نأحوه مإن المكاتب على السيد

تنسساقض مإسسن الصسسح علسسى بناء ضمانأها صحة عدم المتأخرين
ذلسسك فسسي صسسريح هنسسا وكلمإهمسسا بتعجيسسزه سقوطها وهو فيه

مإسسانأع ل إذ يصسسح فسسإنأه لجإنسسبي ضسسمانأها > بخلف252<ص: 
عسسدم اقتضى عليها الكاف إدخاله إذ ذلك اقتضائه بمنع ويرد

بهسسا الحوالسسة صسسحة مإسسرت قلسست فسسإن فيهسسا البطلن انأحصسسار
اسسستواء مإسسع هنسسا ذلك جإرى فهل التوجإيه مإن مإر لما وعليها
فيسسه الضسسمان بسسأن يفسسرق قلسست اللسسزوم اشتراط في البابين
المضسسمون قدرة عدم باشتراط له فاحتيط فارغة ذمإة شغل

فيتضسسرر التعجيسسز يحصسسل ثسسم يغسسرم لئل إسسسقاطه علسسى عنه
الحوالسسة بخلف لمعنسسى ل مإنه أخذ مإا بفوات حينئذ الضامإن

المحتسسال علسسى ضسسرر ل السسذي التحول مإجرد فيها الذي فإن
السسسيد مإسسن أخسسذ وإل فسسذاك المكاتب مإن قبض إن لنأه فيه
خفسسي فسسإنأه فتأمإله ذلك على عليه المحال لقدرة ينظر فلم

ولو سبب غير مإن فسخه على تسلط ل مإا باللزم والمراد
(فسسي الثمسسن) للبسسائع ضسسمان (يصسسح ثم و) مإن( وضعه باعتبار

أمإا بنفسه للزوم آيل الصح) لنأه (في الخيار) للمشتري مإدة
المسسبيع فملسسك للبسسائع أو مإوقوف فالثمن لهما الخيار كان إذا
يضسسمن حسستى عليسسه ثمسسن فل للمشسستري الثمسسن ومإلسسك لسسه

ه وبالجإازة ا تبينسا ل مإبتسدأ مإلكسا البسائع يملك وقسول مإسر كم
مإفسسرع خلف بل هنسسا الضسسمان يصسسح المتسسولي عسسن الشيخين

إذا فيمسسا قيل لو نأعم للبائع مإلك ذلك مإع أنأه الضعيف على
ه البسائع مإلسك بسان فسإن يوقسف الضسمان أن تخيرا لوجإسود ل

في العبرة لن يبعد لم فل وإل الضمان صحة بانأت الجإازة
بسسه) كسسالرهن الجعسسل (وضسسمان المإسسر نأفسسس فسسي بما العقود
يئسسول ل كسسونأه مإسسع لجوازه قبله ل للزومإه الفراغ بعد فيصح
الخيار.  مإدة في الثمن فارق وبه بالعمل بل بنفسه للزوم



فسسي السسدين لسسزوم اشسستراط مإبحث في لهم مإهم) وقع تنبيه(
الجواب مإع وبيانأه التنافي يوهم مإا والضمان والحوالة الرهن

كسسل بسسأن صسسرحوا أنأهسسم كله لذلك تنبيه مإن أر لم وإن عنه
يصسسح صسورا واسسستثنوا وعكسسه ضسمانأه صسسح رهنسه صسح مإسا

العيسسان ورد كالسسدرك فيهسسا السسدين لعسسدم رهنهسسا ل ضسسمانأها
علسسى عشسسرة إلسسى درهم مإن وكذا البدن وإحضار المضمونأة

مإسسن فيهسسا مإسسا مإسسع صسسحتها مإوهمسسا نأقلهسسا مإمن يتعجب مإقالة
فإن شرط به العلم أن في الجميع لستواء الصرف التحكم
ثسسم فل ل > أو253<ص:  الكسسل فسسي فليبطسسل هسسذا نأافسساه

هسسذين فسسي يشسسترط ل بسسأنأه قسساض الكليسسة تلسسك فسسي كلمإهم
صحة ول العين إجإارة في انأتفاع قبل كأجإرة الدين استقرار

المسسسلم وهسسو السسسلم بسسدين مإنهمسسا كل فيصح عنه العتياض
تعلقسست لزكسساة الرهسسن نأعسسم بتفصسسيلهما والزكسساة وبالديسسة فيه

المضسسمونأة العيان برد لصحته ضمانأها بخلف يصح ل بالعين
عسسن العتيسساض صسسحة فاشسسترطوا الحوالسسة فسسي هسسذا وخالفوا

ول ديسسة إبل ول سلم بدين يصح فل وعليه به المحال دينها
اسسستيفاء أو مإعاوضسسة أنأهسسا إلى نأظروا وكأنأهم عليها ول زكاة
كل فسسإن ذينسسك بخلف العتيسساض صسسحة يستدعي مإنهما وكل

لخشسسية لنأسسه اللسسزوم بمجسسرد يحصسسل والتوثسسق وثيقسسة مإنهمسسا
العمسساد ابسسن قسسول سببه. وأمإسسا لزوم عند مإنتفية وهي لفوات

مإسسن علسسى بصحتها وجإه وجإرى رخصة لنأها مإنهما أوسع هي
لصسسريح لمخالفته مإنه يتعجب مإما فهو بخلفهما عليه دين ل

إل به علل مإما الوسعية لطلق استنتاجإه فساد مإع كلمإهم
أوسسسع بكونأهسسا عنسسه يعسسبر إنأمسسا بفرضه لكن بعيد اعتبار على

بينهسسا أيضا وفرقوا واضح هو كما مإطلقا ل حيثية مإن مإنهما
تفصيل المعامإلة ودين الكتابة نأجوم في فيها ففصلوا وبينهما
وكسسأنأهم الرهسسن بسسه الملحسسق الضمان في فصلوه لما مإخالفا
نأفيس فإنأه كله ذلك فتأمإل آنأفا قدمإته مإا الفرق في لمحوا

مإهم
وعينسسا وصسسفة وقسسدرا جإنسسسا فقسسط مإعلومإسسا) للضسسامإن وكسسونأه(

قسسدره علسسم مإسسا ضسسمان جإواز المذهب الزركشي لقول خلفا
الذمإسسة فسسي مإسسال إثبسسات الجديسسد) لنأسسه (فسسي صفته جإهل وإن

جإاهسسل قال لو نأعم كالثمن الجهل مإع يصح فلم بعقد لدمإي
لثلثة ضامإنا كان فلن على التي الدراهم لك ضمنت بالقدر

يقسسول لمسسن نأظر ول الدراهم مإن برأه لو وكذا الوجإه على
دراهسسم علسسي له قال لو ثم ومإن شاذ لنأه اثنان الجمع أقل



مإحضسسة مإعاوضسسة عقد بأنأه الشهور آجإرتك وفارق ثلثة لزمإه
يؤخسسذ قلسست ثلثسسة دون الصيل على مإا يكون قد قلت فإن

ثلثسسة ضسمن فمسسن وأيضسا الصسيل على أنأها بإقراره الضامإن
المسسوت بغيسسر والمعلق (والبراء) المؤقت بالولى دونأها ضمن

كسسان مإسسوتي بعسسد بريسسء أنأسست أو بريسسء فسسأنأت مإت كإذا وإل
نأسسوى ول مإنه المبرأ فيه يذكر لم > والذي254<ص:  وصية

أو وكيلسسه ل للسسدائن ذكسسر مإمسسا واحسسد المجهسسول) فسسي (ومإسسن
ل طسسالق فسسأنأت أبرأتني كأن مإعاوضة فيه فيما لكن للمدين

السسبراءة الجديسسد) لن في (باطل المعتمد على ذلك عدا فيما
أثسسر ل نأعسسم الجهسسل مإسسع بعقسسل رضا ول الرضا على مإتوقفة

ثسسم بسسدراهم كسساتبه لسسو قسسولهم مإن أخذا مإعرفته تمكن لجهل
ويكفسسي صح القيمة مإن يقابلهما مإا مإريدا دينارين عنه وضع
مإسسن حصسسته مإسسن البسسراء وفسسي العسسدد علسسم الرائج النقد في

فسسي ويسسأتي جإهتسسه قسسدر جإهسسل وإن التركسسة قسسدر علسسم مإورثه
والتحليسسل السسترك ومإثلسسه البسسراء ولن بذلك تعلق مإاله الخلع

ذلسسك عليه الغالب أي ذمإته في مإا للمدين تمليك والسقاط
مإسسدينيه لحسسد قسسال لسسو ثم ومإن المعتمد على السقاط دون

هسسو مإسسن وجإهسسل علمسه لو مإا بخلف يصح لم أحدكما أبرأت
يشسسترط لسسم وإنأمسسا بعضهم به جإزم مإا على يصح فإنأه عليه
فسإن السسقاط لشسائبة نأظسرا بسرده يرتسد ولسم المدين قبول
شسسائبة قبسسوله وفسسي التمليك شائبة علمه في غلبوا لم قلت

كسسثيرين اختيسسار إلى ترى أل أدون القبول لن قلت السقاط
ولسسم والهبسسة السسبيع نأحسسو فسسي المعاطسساة جإسسواز أصسسحابنا مإسسن

ادعسى ثسم أبسرأ ولسو وهبتسه الغسائب بيسع نأحسو صسحة يختاروا
فسسي لكسسن الرافعسسي ذكسسره باطنسسا بل ظاهرا يقبل لم الجهل
ورثسسة كسسدين وإل يقبسسل لسسم الدين سبب باشر إن أنأه النأوار

وفيهسا الرافعسي كلم بسه فليخسص نأحسوه الجسواهر وفسي قبل
في بيمينها إجإبارا المزوجإة الصغيرة تصدق الزبيلي عن أيضا

دل إن المجسسبرة التكسسبيرة وكسسذا الغسسزي بمهرهسسا. قسسال جإهلهسسا
قسسال النأسسوار فسسي مإسسا يؤيسسد أيضسسا وهسسذا جإهلهسسا علسسى الحسسال

>255<ص:  البراء مإقابلة في العوض بذل ويجوز المتولي
ويسسبرأ بسسالبراء لسسه المبذول العوض الدائن فيملك وعليه ه ا

أنأسسه يعلم مإما يبرئه أن المجهول مإن البراء وطريق المدين
ينقسسص أو يبلغهسسا دينسسه هسسل شسسك كألف الدين عن ينقص ل

النسسسدم فيهسسسا كفسسسى المغتسسساب الغيبسسسة تبلسسسغ لسسسم وإذا عنهسسسا
له.  والستغفار



بالشسسخص تعيينهسسا بعسسد إل مإنهسسا البسسراء يصسسح لسسم بلغته فإن
بسسه اختلسسف إن يظهسسر فيما حاضرها وتعيين > بل256<ص: 
أنأه فبان يستحقه ل أنأه مإعتقدا مإعين مإن أبرأه ولو الغرض

مإسسع صسسحيح الديسسة) فسسإنأه إبسسل (مإسسن (إل) البراء برئ يستحقه
ذمإسسة فسسي إثباتهسسا فسسي ذلسسك اغتفسسروا لنأهسسم بصسسفتها الجهسسل
لمإكان غيرها بخلف مإنها البراء لتعذر وإل هنا فكذا الجانأي

الصسسح) كسسالبراء فسسي ضسسمانأها (ويصسسح عنسسه بسسالبحث مإعرفتسسه
(ولو البلد إبل لغالب صفتها في ويرجإع وعددها بسنها للعلم
مإثل لسك نأسسذرت أو أبرأتسك زيسسد) أو علسى مإالسسك ضمنت قال
فالصسسح عشسسرة إلسسى درهسسم (مإن ظاهر هو كما أحلتك وكذا

ضسسامإنا يكون (أنأه (و) الصح الغاية بذكر الغرر صحته) لنأتفاء
الصسسح) (قلسست للغايتين إدخال لها ونأاذرا مإنها لعشرة) ومإبرئا

أعلم) (والله لها ونأاذرا مإنها (لتسعة) ومإبرئا ضامإنا يكون أنأه
بعسسده مإسسا صحة ولترتب اللتزام مإبدأ لنأه فقط للول إدخال
مإما قلت فإن اليقين لنأه لهما إخراجإا لثمانأية قيل بل عليه

جإنس مإن الغاية كانأت إذا قولهم الول ويرجإح هذين يضعف
المإور في لنأه فيه نأحن مإا غير في هذا قلت دخلت المغيا

يحتسساط وهسسي اللتزامإيسسة المإسسور فسسي فيه نأحن ومإا العتبارية
ا القسرار فسي ذلك ويأتي لها زيسادة ثسم ويسأتي سسيذكره كم

جإهلسست قسسال ثسسم إبسسراء نأحسسو صسسيغة لقسسن ولسسو هنسسا مإسسا على
يسأتي كما فل وإل قبل عليه ذلك خفاء عادة وأمإكن مإدلولها

النذر.  في
ضامإنا ويكون يبرئه أن دائنه وارثه فسأل مإدين مإات فرع 
ضسسامإنا ويكون يبرئه أن دائنه وارثه فسأل مإدين فرع) مإات(

انأتقسسل السسدين وأن الضسسمان صحة ظن على فأبرأه عليه لما
انأتقاله ظن على بناه لنأه البراء يصح لم الضامإن ذمإة إلى

م للضامإن بشسرط الضسمان > لن257<ص:  إليسه ينتقسل ول
وتبعسسوه الم قسسول البسسراء بطلن ودليسسل باطل الصيل براءة

مإن أبرأه ثم إنأكار صلح خمسمائة على ألف مإن صالحه لو
الخمسسسمائة عن البراء يصح لم الصلح صحة ظانأا خمسمائة

بسسالنجوم لسسسيده المكسساتب أتسسى لسسو وقسسولهم مإنهسسا أبسسرأ التي
المسسال خسسرج ثسسم حسسر فسسأنأت اذهسسب لسسه وقسسال مإنسسه فأخسسذها
العوض سلمإة بظن أعتقه إنأما لنأه عتقه عدم بأن مإستحقا
صسسحة ظسسن علسسى بيسسع فسسي المشروط بالبيع أتى لو وقولهم
صسسحة ينسسافيه ول صسسح بفسسساده علمسسه مإسسع أو بطسسل الشرط
البلقيني ذكر ولما المناهي في مإر لما الوجإوب بظن الرهن



علسسى ذلك نأحو في المإر بانأي أن على يدل وهذا ذلك. قال
وتزييسسف بسسه يؤاخسسذ ل البسساطن فسسي لمسسا مإخالفسسا اعتقسسده مإا

ه.  ا مإزيف لذلك الموافق القاضي لقول المإام
مإسسن تصسسديقه فسسي بسسد ل أنأه ذلك نأحو في قوله مإن ويؤخذ
مإفسستين لجمسسع ووقع الظن مإن ادعاه مإا بصدق تقضي قرينة

ض خلف اعتماد وغيرهم أبسرأه ولسو فاحسذره قررنأساه مإسا بع
مإبنيسسة الخسسرة أحكسسام لن فيهما برئ الخرة دون الدنأيا في

إنأسه يقسال أن إل عكسسه مإثلسه أن مإنسه ويؤخسذ السدنأيا علسى
يقسسال أن فيمكسسن بسسالموت تعليقه صحة مإر لكن مإعلق إبراء
ديسسن عليسسه ولسسه عليسسك لسسي مإمسسا أبرأتسسك قسسال ولو مإثله هذا

.مإنهما برئ ضمان ودين أصلي

.البدن كفالة وهو الثانأي الضمان قسم فصل) في(     
إنأهسسا عنسسه اللسسه رضسسي الشسسافعي قسسول أصسسله خلف وفيهسسا

السستزام البسسدن) وهسسي كفالسسة (صسسحة (والمسسذهب) مإنسسه ضسسعيفة
بقسساء ل مإسسا أو كعشسسره شسسائع مإنسسه جإزء أو المكفول إحضار
لطبسساق لسسه المكفسسول إلسسى قلبسسه أو رأسسسه أو كروحه بدونأه
ضسسعيفة أنأهسسا ذلك ومإعنى إليها الحاجإة ومإسيس عليها الناس

ويشسترط اليسد تحست يسدخله ل الحسر لن القيساس جإهسة مإن
الفاء كفل) بفتح (فإن هذين أحد بدن كفلت يصح فل تعيينه
بمعنسسى لنأسسه بنفسسسه كغيسسره (بسسدن) عسسداه كسسسرها مإن أفصح
بالبسساء مإتعسسديا إل يسسستعملوه لسسم اللغسسة أئمة قيل لكن ضمن

عال بمعنى كفل أمإا الفصح لكونأه ه. ولعله ا> 258<ص: 
حسسديث فسسي ورد ومإسسا أي دائمسسا بنفسه فمتعد الية في كما

مإسسال) أو عليسسه (مإسسن تأكيسسدا زائسسدة فيسسه البسساء التي الغامإدية
أنأسسه يأتي بقدره) لما العلم يشترط (لم أمإانأة ولو مإال عنده

يصسسح (مإمسسا المكفسسول على مإا كونأه) أي (ويشترط يغرمإه ل
أمإسسا بسسالنجوم > مإكسساتب259<ص:  ببسسدن تصسسح ضسسمانأه) فل

ببسدن ول لزمإسا وكسونأه قسوله شسرح فسي مإر مإا ففيه غيرها
تعلقسست إن ومإحلسسه الماوردي أطلقه كذا زكاة نأحو عليه مإن

أو الذمإسسة فسسي كسسانأت إذا مإسسا بخلف التمكسسن قبسسل بسسالعين
ومإثلهسسا الولسسى ضسسمان لصسسحة مإنهسسا وتمكسسن بسسالعين تعلقسست
الثانأية. رد وضمان الكفارة

مإجلسسس حضسسوره اسسستحق مإسسن ببسسدن) كسسل صحتها والمذهب(
آبسسق وقسسن وأجإيسسر ككفيسسل آدمإسسي لحسسق الطلسسب عنسسد الحكسسم
نأكاحها أثبت لمن أو ليثبته نأكاحها يدعي لمن وامإرأة لموله



عقوبسسة عليسسه (ومإسسن ظسساهر هو كما عكسه وكذا له ليسلمها
مإسسع المسسال فأشسسبه لزم حق قذف) لنأه وحد كقصاص آدمإي

حسسدود فسسي (ومإنعها بمثالين مإثل ولذا المال يدخله الول أن
بسسسترها مإسسأمإورون لنأسسا سسسرقة كحسسد تعسسالى) وتعسسازيره اللسسه

أنأصسساري تكفسسل ومإعنسسى أمإكسسن مإسسا إسسسقاطها فسسي والسسسعي
بمؤنأهسسا قسسام أنأسسه تلسسد أن إلسسى زنأاهسسا ثبسسوت بعسسد بالغامإديسسة
تصور استشكال يرد زكريا} وبه {وكفلها حد على ومإصالحها

> وبحسسث260فسسورا. <ص:  السسستيفاء وجإسسوب مإع هنا الكفالة
التكفسسل صسسحة بالتوبسسة يسسسقط ولسسم تحتسسم حسسد في الذرعي

الطريسق قساطع حسد يسرد لسم إن وينسافيه عليه هو مإن ببدن
المذكور الخبر عن جإوابهم فقط

إحضسسارهما يسسستحق قسسد ومإجنسسون) لنأسسه صسسبي ببسسدن ويصسسح(
إتلف بنحسسو عليهمسسا ونأسسسبهما اسسسمهما يعرف لم مإن ليشهد

حجسسره بقسسي مإسسا بإحضسسارهما فيطسسالب وليهمسسا إذن ويشسسترط
احتمسسال ولسسه السسسفيه ولسسي إذن اشسستراط الذرعسسي وبحسسث
يتعلسسق فيمسسا إذنأسسه لصسسحة ترجإيحسسه يظهسسر السسذي وهسسو بخلفه
هسسذا إن قسسال غيسسره رأيسست ثم فيه مإر مإما يعلم كما بالبدن

.ه ا سيده إذن ل إذنأه فيعتبر القن ومإثله كلمإهم ظاهر هو
بالبينة الثابت كإتلفه السيد على يتوقف ل فيما يظهر وإنأما

المال مإعسر ضمان يصح كما خلصه لتوقع (ومإحبوس) بإذنأه
الحضور فيلزمإه القصر مإسافة فوق كان وإن (وغائب) كذلك

طلسسب بعدها أو الكفالة حال حاكم بها ببلد أكان سواء مإعه
المعتمسسد علسسى للمخاصسسمة قبلسسه أو الحق ثبوت بعد إحضاره

المسسورط فهسسو ذلسسك فسسي إذنأسسه لجإسسل وغيره للزركشي خلفا
(علسسى ثسسالثه وفتح أوله فيشهد) بضم ليحضره (ومإيت لنفسه

لسسذلك يحتسساج قسسد لنأسسه ونأسسسبه باسسسمه العلسسم صسسورته) لعسسدم
> وعدم261<ص:  يتغير لم وإن بعده ل الدفن قبل ومإحله
السسولي وإذن الحضسسار مإسسدة فسسي يتغير ل وأن المحرم النقل
فسسي وبحسسث الذرعسسي ذكسسره لغسسو الحسسوال هسسذه مإثسسل فسسي

كناظر فوليه وإل تأهل إن أي الوارثا إذن اشتراط المطلب
جإميسسع إذن اشسستراط بحسسث ثسسم السسسنوي ووافقسسه المال بيت

بمسسا المتن مإسألة صوروا كثيرين بأن الذرعي وتعقبه الورثة
ه.  ا حياته في بإذنأه كفله إذا

وارثا ل مإسسن أمإسسا يسسأذن لم إذا مإا على الول بحمل ويجاب
إن (ثم كفالته تصح ل أنأه فظاهر يأذن ولم مإات كذمإي له

أكسسان سواء صلح (تعين) إن الكفالة التسليم) في مإكان عين



ببسسدنأه المكفول رضا اشتراط الذرعي وبحث ل أم مإؤنأة ثم
إن > (فمكانأهسسا) يتعيسسن262<ص:  (وإل) يعيسسن وقفة وفيه به

بيان يشترط ل أنأه يفهم هنا كلمإهم نأعم كالسلم أيضا صلح
لسسه كسسان أو التكفسسل مإوضسسع له يصلح لم وإن التسليم مإحل
فيحتمسسل المؤجإسسل السسسلم فسسي لنظيسسره مإخسسالف وهسسو مإؤنأسسة

الفرق.  ويحتمل التسوية
والضسسمان التأجإيسسل، السسسلم وضسسع أن وهسسو السسدمإيري قسسال

والسستزام غرامإسسة مإحسسض وهذا مإعاوضة عقد ذاك وأن الحلول
فسسي وتبعتسسه شسسيخنا بثانأيهمسسا جإسسزم وإن نأظر فرقيه كل وفي
الحلسسول الضسسمان وضسسع أن نأمنع فلنأا أول الرشاد. أمإا شرح
تفسسارق ل الغسسرر ومإسسع غسسرر عقسسد مإنهمسسا فكسسل ثانأيسسا وأمإسسا

يحتساط بسأنأه يفسرق وقسد واضسح هسو كمسا اللستزام المعاوضة
يحتسساط ل مإسسا المحسسال بسساختلف حفظهسسا لختلف للمإسسوال

بماله ل المولى ببدن البحر إركاب جإواز مإن مإر لما للبدان
التسسسليم مإحسسل ببيسسان لسسه فسساحتيط مإسسال هنسساك فمسسا وحينئسسذ
نأظسسر ول لبيسسانأه يحتسسج فلم صاحبه أذن بدن هنا ومإا شرطه

غسسرر فل العاقد الكفيل على ليست لنأها المحضر لمؤنأة هنا
يصسسلح لسسم إذا أمإا ثم المؤنأة بخلف المكفول على بل عليه

فيه تردد مإن الوجإه على صالح مإحل فأقرب
المفعسسول أو للفاعسسل مإضسساف بتسليمه) مإصسسدر الكفيل ويبرأ(

إلسسى عيسسن أو بسسدن مإسسن المكفسسول وكيلسسه أو بنفسسسه أي
ذكسسر بمسسا التسليم) المتعين مإكان (في وارثه أو له المكفول

بسسدن واحسسد كفسسل لسسو أنأه كلمإهم به.  وقضية يطالبه لم وإن
(بل ظسساهر وهسسو مإتضسسامإنين كانأا بإحضارهما إل يبرأ لم اثنين

بمسسا لتيسسانأه بحسسق مإحبوسسسا ولو له المكفول وبين حائل) بينه
(كمتغلسسب) يمنعسسه مإانأع بحضرة له سلمه إذا مإا بخلف لزمإه
إن > نأعسسم263<ص:  المقصسسود حصسسول لعسسدم يسسبرأ فل مإنه

يلزمإسسه فل غيسسره التسسسليم بمكسسان وخسسرج بسسرئ مإختسسارا قبسسل
بمحسسل كسسان كسسأن المإتنسساع في غرض له كان إن فيه قبوله

الحساكم أجإسبره وإل خلصسه علسسى يعينه مإن أو بينته التسليم
أشسسهد الحسساكم فقسسد فسسإن عنه تسلمه صمم فإن قبوله على

قبسسل أحضسسره لسسو فيمسسا التفصيل هذا ويأتي وبرئ سلمه أنأه
المعين.  زمإنه

يلزمإه لم له المكفول طلبه كلما إحضاره ضمنت فرع) قال(
طلسسب علسسى الضسسمان مإعلسسق بعسسدها فيمسسا لنأسسه مإسسرة غيسسر

شسسارح اعتمسسده كسسذا يبطلسسه الضسسمان وتعليسسق لسسه المكفسسول



الضسسمان أصل تعليق اللفظ مإقتضى بل نأظر وفيه كالبلقيني
له مإسن له مإبطل وتعلقه الطلب على فسإن الوجإسه فهسو أص
إل الحضسسار يلزمإسسه ل إذ بالمقتضسسى تعليق فيها الولى قلت

هسسو كمسسا الحضسسار ل الضسسمان هنسسا المعلسسق قلسست بسسالطلب
التكسسرر فقياسسسه فقسسط للحضار قيدا كلما جإعل فإن المتبادر

مإسسن الراجإسسح فمسسا قلسست فإن عليهما بالمرة القول يصح فلم
أن شسسهر بعسسد إحضاره ضمنت في يأتي مإا قضية قلت ذلك

فيصح أيضا به هنا تعلقه بضمنت ل بإحضاره مإتعلق الظرف
العاقسسل المكفسسول) البسسالغ يحضسسر (وبسسأن طلبسسه كلمسسا ويتكسسرر
(سسسلمت لسسه (ويقسسول) للمكفسسول حائسسل ول التسسسليم بمحسسل
ليم مإحسل غيسر فسي الكفيسل) وكسذا جإهسة عن نأفسي أو التس

نأفسسسه سلم أنأه فيشهد المإتناع في له غرض ل حيث زمإنه
والوجإسسه المسساوردي أطلقسسه كذا الكفيل ويبرأ فلن كفالة عن

أمإسسا الحسساكم فقد إن إل إشهاده يكفي ل أنأه قبله مإما أخذا
بسسسه رضسسسي إن إل بقولهمسسسا عسسسبرة فل والمجنسسسون الصسسسبي

الكفيسسل بسسإذن أجإنسسبي وتسسسليم الوجإسسه علسسى لسسه المكفسسول
له.  المكفول قبل إن إل لغو إذنأه وبدون كتسليمه

ويفسسرق قبله فيما ل هنا اللفظ اشتراط كلمإهم تنبيه) ظاهر(
يسسدل لفسسظ فاشسسترط فيسسه قرينسسة ل وحسسده هسسذا مإجيسسء بأن

التخلية أن ونأظيره للفظ يحتاج فل به الكفيل مإجيء بخلف
الوضسسع بخلف عليهسسا يسسدل لفسسظ مإسسن فيها بد ل القبض في

مإحسل بغيسر أحضسسره إن نأعسم مإسسر كمسا المشسستري يسدي بيسن
فيمسسا حينئسسذ لسسه قبسسوله علسسى يسسدل لفظ مإن بد فل التسليم

يظهر
يسسسلمه لسسم أنأسسه المذكور قوله حضوره) بل مإجرد يكفي ول(

أو بسسدن مإسسن غسساب) المكفسسول (فسسإن جإهتسسه مإن أخذ ول إليه
جإهسسل إن إحضسساره الكفيسسل يلسسزم > (لسسم264<ص:  عيسسن

عسسرف (وإل) بسسأن بيمينسسه جإهلسسه فسسي ويصسسدق مإكسسانأه) لعسسذره
يمنعسسه مإسسن ثسسم يكسسن ولسسم الطريق أمإن (فيلزمإه) عند مإكانأه

ولو إحضاره بقوله هذين في يكتفى ل أنأه ويظهر عادة مإنه
بحسسر فسسي ولسسو القصسسر مإسسسافة فسسوق ومإسسن الحسسرب دار مإن

فيلزمإسسه بحسسق حبسسس وإن يظهسسر فيمسسا فيسسه السسسلمإة غلبسست
وفيسسه وغيسسره البيسسان صسساحب ذكسسره ديسسن مإن عليه مإا قضاء
مإحسسل غيسسر فسسي بحسسق حبسه مإع أنأه يراد أن إل ظاهر نأظر

تخليصسسه فسسي يتسسسبب لم مإا ويحبس بإحضاره يلزم التسليم
كسسان ولسسو الكفيسسل مإال في السفر ومإؤنأة عليه مإا ببذل ولو



فيظهسسر مإعسسه شسسيء ول السسسفر لمسسؤن يحتاج ببدنأه المكفول
عليه.  المحبوس الدين في مإر مإا فيه يأتي أن
ويمكسسن للحضسسار بالسسسفر يلسسزم إنأمسسا أنأسسه الواضح تنبيه) مإن(

عسسادة يتخلف ل ظاهرا وثوقا بذلك مإنه الحاكم وثق إن مإنه
تعسسذر فسسإن كسسذلك بكفيسسل حينئسسذ يلسسزم أنأه يظهر فالذي وإل

 إحضاره مإن ييأس أو قرضا المال يزن حتى حبس
السنوي وبحث الممكن لنأه وإياب) عادة ذهاب مإدة ويمهل(

مإدة كامإلة أيام ثلثة الطويل السفر في أي ذلك مإع إمإهاله
بهسسم يسسأمإن رفقسسة لنأتظار إمإهاله والذرعي المسافرين إقامإة

مإضسست) المسسدة (فسإن مإسسؤذ ووحسسل وثلسسج مإطسر نأحسو وانأقطاع
أن ومإنهسسا الشسسروط تلك وجإدت يحضره) وقد (ولم المذكورة

لسسه المكفسسول لقسسول أو لذنأسسه القاضسسي إلسسى الجإابسسة تلزمإسسه
القاضسسي لسسه > ويقسسول265<ص:  للقاضسسي أحضسسره للكفيسسل
ذي قسسول يكسسف ولسسم إليه القاضي رسول حينئذ لنأه أحضره
مإسسن إجإسسابته تلزمإسسه ل لقسساض خصسسمه طلسسب مإسسن لن الحسسق
وقسسد وبقسسولي العسسدوى بمسسسافة تقيد ثم ومإن له طلبه حيث

كمعسسسر يحبسسس ل جإمسسع قسسول الزركشسسي اعتمسساد يندفع إلخ
علسسى قسسادرا يعسسد هسسذا بأن الفرق ظهور انأدفاعه ووجإه بدين

إلسسى السسدين يسسؤد لم (حبس) إن ذاك بخلف لزمإه مإا إحضار
بمحلسسه جإهسسل أو تغلسسب نأحسسو أو بموت المكفول إحضار تعذر

المكفسسول حضسسر إذا أنأسسه السنوي لزمإه.  وبحث مإما لمإتناعه
تسسبرع أنأه ورد إليه أداه مإن على به رجإع الدين تسليمه بعد

للحيلولة بذله وإنأما تبرعه وأجإيب: يمنع نأفسه لتخليص بالداء
والكلم فبسسدله وإل بقسسي إن اسسسترده ثسسم ومإسسن مإتجسسه وهسسو
بسسأداء لتسسبرعه بشسسيء يرجإع لم وإل عنه الوفاء ينو لم حيث
فهسسل إليسسه المسسؤدى علسسى رجإسسوعه تعسسذر ولسسو إذنأه بغير دينه

الضمني القرض يشبه عنه أداءه لن ؟ المكفول على يرجإع
مإصسسلحة بسسل المكفول جإهة الداء في يراع لم لنأه ل أو له

أقرب والثانأي مإحتمل كل الحبس مإن به لها بتخليصه نأفسه
إحضسساره) لنأهسسا يلزمإه لم القصر مإسافة إلى غاب إن (وقيل
غسساب لسسو المسسدين مإسسال بسسأن وردوه المنقطعسسة الغيبة بمنزلة

بيسسن ذكر مإا جإميع في فرق ول هو فكذا إحضاره لزم إليها
ة وقست غائبسا يكسون أو الغيبة تطرأ أن تصسح ل نأعسم الكفال

مإكانأه.  جإهل غائب ببدن
المتسسن مإزج حيث مإنه يتعجب قد مإا هنا للشارح تنبيه) وقع(

وظاهره دونأها فما القصر مإسافة مإن إحضاره فيلزمإه بقوله



مإصسسحح خلف وهسسو مإنسسه الحضسسار يلزمإسسه ل فوقهسسا مإسسا أن
مإسسسافة تسسسمى بعسسدت وإن هسسي يقسسال ل وغيرهما الشيخين

إذا أمإسسا دونأهسسا فمسسا يقسسل لسسم لسسو يحسن إنأما هذا لن قصر
السستي لنأهسسا أقلهسسا إل القصر بمسافة مإراده فليس ذلك قال
مإسسن علسسى الرد إحداهما فائدتين له بأن يجاب وقد دون لها

وغيرهسسا العسسدوى مإسسسافة بين يفصل أن ينبغي أنأه إلى أشار
فسسي إليهسسا وأشسسار المتن إليها أومإأ خلفية نأكتة بيان والثانأية
القصسسر مإسسسافة إلحاقه مإن الرافعي صححه مإا بقوله الخادم

ل دونأهسسا مإسسا أن فعلمنسسا المتولي صححه مإا خلف دونأها بما
دونأهسسا بمسسا يلحقانأهسسا فالشسسيخان فيهسسا بسسل به يعتد فيه خلف

عليسسه المتفق الصل يبين أن الشارح فقصد يفرق والمتولي
فيسسه تفصيل إلى > فأشار266<ص:  شذ بمن عبرة ل وأنأه
المسسسافة بيسسن بسسالفرق قائسسل ل لنأسسه اليهسسام بذلك يبال ولم
مإسسن يلسسزم ول فوقهسسا مإسسا ثبوت ثبوتها مإن فيلزم فوقها ومإا

الفائسسدتين لتينسسك السسدون ذكسسر فتعيسسن ثبوتهسسا دونأهسسا مإسسا ثبوت
فتأمإله

يسسدر ولسسم تسسوارى أو هسسرب ودفسسن) أو مإسسات إذا أنأه والصح(
لسسم لنأسسه أولسسى بالمسسال) فالعقوبسسة الكفيسسل يطسسالب (ل مإحلسسه
قد قبله لنأه الدفن وذكر فاتت وقد النفس بل أصل يلتزمإه
يطالب لنأه ل مإر كما صورته على للشهاد بإحضاره يطالب

فسسي شسسرط لسسو أنأسسه (والصسسح واضسسح هسسو كمسسا بالمسسال قبلسسه
التسسليم فسات (إن قسوله مإسع المسال) ولسو يغسرم أنأه الكفالة

قسسرض صسسح وإنأمسسا مإقتضاها ينافي شرط لنأه بطلت) الكفالة
بشسسرط وضسسمان صسسحيح نأحسسو عن مإكسر رد نأحو فيه شرط

هنسسا الغسسرم لن المؤجإسسل حلسسول أو لسسه للمضسسمون الخيسسار
عقسسد فسسي عقسسد كشسسرط شسسرطه فسسأثر بعقسسد يفسسرد مإسسستقل

كسسل مإسسن العقد بمقتضى تخل ل تابعة صفة ذكر مإما وغيره
فسسإن ببسسدنأه كفلسست الشسسرط مإسسن وليسسس وحدها فألغيت وجإه
أثسسر ول الكفالسسة وتصسسح فيلغسسو وعسسد لنأسسه المسسال فعلي مإات

إنأمسسا إن لن للزركشسسي خلفا يظهر فيما هنا الشرط لرادة
فيسسه يسسؤثر فلم كفلت عن المنفصل بعدها لما شرطا وقعت

فأنأسسا مإات إن أنأه على نأفسه لك كفلت قال ولو أراده وإن
(و) أيضسسا ينافيهسسا شرط لنأه والضمان الكفالة بطلت ضامإنه
لنأسسه وليسسه نأحسسو المكفسسول) أو رضسسا بغير تصح ل (أنأها الصح

فائدتها.  فتبطل مإعه الحضور يلزمإه ل إذنأه عدم مإع



مإؤنأسسة ل خفيفسسة ولو مإعلومإة عين لمالك التكفل فرع) يصح(
كسسانأت إن بيسسده هسسي مإمسسن تلفسست لسسو قيمتها ل بردها لردها
علسسى قسسدر أو يسسده تحسست هسسي مإسسن وأذن ضسسمان يسسد يسسده

. شيء يلزمإه لم تلف لنحو ردها تعذر فإن مإنه انأتزاعها
بالمعنى الضامإن على أنأها ردها مإؤن في يظهر تنبيه) الذي(

>267به. <ص:  المكفول عليه المحبوس الدين في السابق

الضامإن ومإطالبة والكفالة الضمان صيغتي فصل) في(     
الضسسمان) للمسسال فسسي يشسسترط( لسسذلك وتوابسسع ورجإوعه وأدائه

مإسع الخسط مإثلسه إذ (لفسظ) غالبسا العيسن أو (والكفالة) للبسدن
مإواضع في كلمإه مإن يعلم كما مإفهمة أخرس وإشارة النية

الكتابسسة يشسسعر في ودخل العقود مإن باللتزام) كغيره (يشعر
دالسسة ليسسست لنأهسسا بدل كغيرها الروضة قول مإن أوضح فهو
ذكسسراه كسسذا (كضسسمنت) لسسك الصسسريح ثسسم ظسساهرة دللسسة أي

الول اعتمسد لمسن خلفسا وغيسره الذرعسي قال كما والظاهر
أو تحملتسسه (أو فلن عليسسه) أي (دينسسك بشسسرط ليسسس أنأسسه

مإمسسا نأحسسوه أو ببدنأه) لفلن تكفلت (أو عليه دينك تقلدته) أي
(أو مإثل زيد على بالمال) الذي أنأا (أو يظهر فيما عليه يدل

المسسسال قيسسسدت وإنأمسسسا فلن هسسسو الشسسسخص) السسسذي بإحضسسسار
في مإا ذكر يكفي ل أنأه واضح هو لما ذكرته بما والشخص

بعسسد ذلسسك قسسال إذا مإسسا علسسى يحمسسل قلت فإن وحده المتن
ذكسسر لهما يجر لم وإن بل الذكري للعهد أل وتكون ذكرهما

وإن الحمسسل هسسذا يصسسح ل قلت الذهني العهد على لها حمل
كنايسسة فيهمسسا أنأه يتجه الذي بل المعهود الشارح قول أوهمه

(ضسسامإن الصسسراحة فسسي للقرينة أثر ل أنأه الباب أول مإر لما
هسسو كمسسا لفلن أي قبيسسل حميسسل) أو أو زعيسسم أو كفيسسل أو

ومإالسسك فلن، علسسى مإسسا وعلسسي لسسذلك حسسذفوه ولعلهسسم واضح
اشسستهار مإع قياسا وبقيتها نأصا بعضها لثبوت علي فلن على
والمسسال عنسسه وخسسل بعسسدهم فمسسن الصسسحابة بين الكفالة لفظ
مإسساله ضسسمان في صريحة التزام صيغة علي لن صريح علي
عليسسه لسسك الذي والمال شيخنا لقول يحتج لم ثم فمن عليه

بينسسه ويفسسرق لسسه السسروض حسسذف وصح الشتراط به أراد إن
أن عسسن فضسسعفت خارجإيسسة ثسسم القرينة بأن آنأفا مإر مإا وبين
فيمسسا أطلسسق إن وكسسذا الن عنسسه خل أراد إن الصراحة تؤثر

شسسيخنا وقسسول مإفسسسد شرط لنأه أبدا وأراد عنه لخل يظهر
<ص: عنسسه خسسل لن نأظسسر فيسسه أيضسسا الطلق مإسسع بالبطال



هسسي بسسل الصسسحيحة بالصسسور فيصسسدق فيسسه عمسسوم > ل268
الشسسك مإسسع بطلن ول فيسسه مإشكوك عداها ومإا مإنه المتيقنة

لسسه وجإسسد مإا اللغاء عن المكلف كلم صون قاعدة أن على
ذكرتسسه فيمسسا صريح لفظه ظاهر مإن بعيد غير صحيح مإحمل

وأرادا بنسستي كأنأكحتسسك المبطل إضمار يضر ل أنأه قاعدة بل
أيضسا أبسدا لرادة الشسامإل صراحته إطلقهم تؤيد مإثل يومإين

بخلفسسه الصسسيل على مإا على هنا المال حمل لم قلت فإن
كسسان (علسسي) لمسسا بسسأن يفسسرق قلت آخره إلى بالمال أنأا في

دفسسع فسسي صسسريحا كسسان المسسال عن خبرا ووقع التزام صريح
فسسي مإسسا وهسسو يلسستزم مإسسا علسسى حمله وفي فيه الذي اليهام

يقترن لم لنأه إيهامإه على باق فالمال ثم وأمإا الصيل ذمإة
يصسلح ل مإحتمسل أمإسر عهديسة أل وكسون عنسه يخرجإه مإا به

شسسيخنا قسسول أن لسسك يتضسسح وبهسسذا اللفظسسي لليهسسام مإسسزيل
شسسرط ذلك ذكر أن به أراد إن على عليه لك الذي والمال

مإقسسام قسسائم بعلي عنه الخبار أن علمت لما فبعيد للصراحة
عليسسه دل مإسسراد تفسسسير أنأه أراد وإن علي لك بالذي وصفه
إلسسي فلن ديسسن نأحسسو والكناية ذكرته فيما صريحا كان اللفظ

ذكسسر مإمسسا نأحوه أو إلي والمال عنه وخل مإعي أو عندي أو
فقسسال لخصسسمه مإلزمإسسا وجإسسد ثسسم المستحق فأبرأه تكفل ولو
وظسساهر كفيل صسسار الكفالة مإن عليه كنت مإا علي وأنأا خله

المسسال ذكسسر مإسسن اللفسساظ هذه صراحة في بد ل أنأه كلمإهم
كنايسسة يكسسون أن ينبغي مإال ذكر غير مإن فلنأا ضمنت فنحو
مإسسا عليسسه يسسدل كمسسا كنايسسة فإنأه الن فلن مإطالبة عن كخل
أحضسسر أو المسسال أؤدي قسسال (ولسسو عنسسدي أو إلسسي فسسي مإسسر

إن نأعسسم الصسسيغة صسسريح هو كما وعد) باللتزام فهو الشخص
ابسن بحثسسه كمسا انأعقسسد النأشساء إلسسى تصسرفه قرينة به حفت

لسسو أنأسسه وهسسو وغيسسره للمسساوردي بكلم السبكي وأيده الرفعة
وبحسسث نأسسذره انأعقسسد عبسسدي أعتقسست مإسسالي سسسلم إن قسسال

أو ضسسمان السستزام بسسه قصسسدت قسسال إذا العسسامإي أن الذرعي
قال لو أنأه يأتي مإا ويؤيده قبله مإما أوجإه وهو لزمإه كفالة
به مإعروفة كونأها بالضافة قصد إن إل لغوا كان لزيد داري
الظسساهر فسسإن مإتقاربسسان البحثان يقال وقد إقرارا فيكون مإثل
تجعله بل بالصريح تلحقه القرينة أن يريد ل الرفعة ابن أن

ة شسيئين يشسترط لكنسه فل وإل لزمإسه نأسوى إن فحينئسسذ كناي
إل يشسسترط ل والذرعسسي وغيسسره العسسامإي مإسسن والنية القرينة

يوافسسق > أن269<ص:  غيسسره في ويحتمل العامإي مإن النية



عسسن الشيخين وقول لغو أنأه بإطلقهم يأخذ وأن الرفعة ابن
شسسيء يقسسع لسسم أطلسسق فقسسالت نأفسك طلقي في البوشنجي

حسسال. وقع النأشاء به أرادت فإن الستقبال مإطلقه لن حال
ظساهر العقسود سسائر فسي جإريانأه في شك ول السنوي قال
العسسامإي سسسواء عسسدمإها مإسسع ل وحسسدها النيسسة مإع يؤثر أنأه في

عسسن مإسسر مإسسا مإحسسل أن يعلسسم وبه ل أم قرينة وجإدت وغيره
 ينعقد لم وإل اللتزام به نأوى إن الماوردي

أو الكفيسسل أو للضسسامإن الخيسسار يجسسوز) شسسرط ل أنأه والصح(
(بشسسرط) لنأهمسسا والكفالسسة الضسسمان (تعليقهمسسا) أي ول أجإنسسبي
شسسهر إلسسى بسسه كفيسسل الكفالة) كأنأا توقيت (ول كالبيع عقدان

فسسي فسسذكره ظسساهر هسسو كمسسا بريسسء بعسسده وأنأا يقل لم وإن
كأنأسسا جإزمإا الضمان توقيت يجوز ل كما تصوير مإجرد كلمإهم
الحضسسار أن الفسسرق وكان أفردها ولهذا شهر إلى له ضامإن
ول التسسوقيت يسسدخلها وهسسي > بالمسسسافات270<ص:  يتعلسسق
شسسهرا) الحضار تأخير وشرط نأجزها (ولو الديون أداء كذلك

بإحضسساره بعسسد تعلسسق ونأسسوى أي شسسهر بعسسد إحضاره كضمنت
غيسسر فسسي كلمإهسسم وأن يبطل أنأه فواضح بضمنت علقه فإن
أن مإسسر بمسسا يسسوجإه الصسسحة كلمإهسسم فقضسسية أطلق وإن ذلك
السستزام (جإاز) لنأسسه آخره إلى اللغاء عن يصان المكلف كلم

ومإسسؤجإل حسسال يجسسوز الجإسسارة كعمسسل فكسسان الذمإسسة في لعمل
فهسسو وإل الصسسورة هسسذه أراد الكفالسسة تأجإيل بجواز عبر ومإن

إليه التأجإيل يصح فل الحصاد نأحو مإثل بشهرا وخرج ضعيف
مإعلومإا) فيثبسست أجإل مإؤجإل الحال ضمان يصح (أنأه (و) الصح

تسسبرع الضسسمان لن الصسسح علسسى الضسسامإن حسسق فسسي الجإسسل
مإنسسه وفهسسم السستزمإه مإا حسب على فكان إليه الحاجإة وتدعو

قسسول مإسسن المسسال وأسسسقط ونأقصه الجإل زيادة جإواز بالولى
مإؤجإلسسة كفالسسة تكفسسل مإسسن ليشمل الحال المال ضمان أصله
مإعرفة اشتراط مإن وعلم حالة كفالة بغيره تكفل مإن ببدن

مإسسؤجإل أو حسسال كسسونأه مإعرفسسة اشسستراط الدين لصفة الضامإن
الجإل.  وقدر

بسسالتزام حسسال) لتسسبرعه المؤجإسسل ضسسمان يصسسح (أنأسسه و) الصح(
بمسسا السسسبكي ذلسسك واستشسسكل الضمان كأصل فصح التعجيل

فسسإنأه عكسسسه أو أجإل الرهسسن في وشرط حال بدين رهن لو
الرهسسن فسسي التوثقسسة بسسأن ويفسسرق وثيقسسة كل أن مإع يصح ل

لنأسه بذمإسة الضمان وفي حلول ول تأجإيل تقبل ل وهي بعين
وعكسسسه مإسسؤجإل الحسسال للسستزام قابلة والذمإة لذمإة ذمإة ضم



الصسسيل السستزم لسسو التعجيسسل) كمسسا يلزمإسسه ل (أنأسسه (و) الصسسح
>271<ص:  وارثسسه حسسق أو حقه في الجإل فيثبت التعجيل

فيمسسا نأعم أيضا عليه حل الصيل مإات فلو الوجإه على تبعا
الصيل بموت يحل ل لشهر مإؤجإل لشهرين مإؤجإل ضمن إذا
لسسه للمضسسمون (وللمسسستحق) الشسسامإل القصسسر مإضسسي بعد إل

ذمإتسسه لسسبراءة يطسسالبه ل أنأسسه مإسسع وللمحتسسال قيسسل ولسسوارثه
ليسسس المحتسسال لن يشسسمله ل بسسأنأه ويسسرد مإسسر كمسسا بالحوالة
وهكسسذا الضسسامإن) وضسسامإنه (مإطالبسسة للضامإن بالنسبة مإستحقا

وانأفسسرادا (والصسسيل) اجإتماعسسا واف رهسسن بالسسدين كسسان وإن
علسسى السسدين لبقسساء السسدين ببعسسض كل يطسسالب بسسأن وتوزيعسسا
فسسي مإحسسذور غسسارم} ول {الزعيسسم السسسابق وللخسسبر الصسسيل

السسدين، كسسل مإعسسا تغريمهمسسا فسسي المحسسذور وإنأمسسا مإطالبتهمسسا
بدين كالرهنين واحد بدين اشتغلتا إنأما الذمإتين أن والتحقيق

البعض بفعل ويسقط بالكل يتعلق الكفاية كفرض فهو واحد
حسسل ثم ومإن ذاتيهما بحسب بل ذاته في ليس فيه فالتعدد

أفلسسس ولو فقط أحدهما حق في وتأجإل فقط أحدهما على
بسسإذنأه ضسسمن إن أجإيب أول مإاله بيع الضامإن فطلب الصيل

الرجإوع.  عدم على نأفسه مإوطن لنأه فل وإل
بسسراءة (بشسسرط الكفالسسة ومإثلسسه يصح) الضمان ل أنأه والصح(

أداء بنحو برئ الصيل) أو أبرأ (ولو مإقتضاه الصيل) لمنافاته
صسسورة فسسي لتعينسسه أبسسرأ آثسسر وإنأمسسا حوالسسة أو اعتيسساض أو

(ول الحسسق لسسسقوط وهكسسذا الضسسامإن) وضسسامإنه (برئ العكس
قبله مإن ول الصيل يبرأ لم بإبراء الضامإن برئ عكس) فلو

وذلك وهكذا وكفيله الكفيل كفيل في وكذا بعده مإن بخلف
بخلف الرهسسن كفك الدين بها يسقط فل وثيقة إسقاط لنأه
مإن الضامإن أبرأ لو مإا كلمإهم وشمل أداء بنحو برئ لو مإا

خلفسسا مإتجسسه وهسسو الضسسمان مإسسن كسسإبرائه فيكسسون السسدين
الصسيل فيسبرأ مإحلسه تعسدد واحسد الدين إن وقوله للزركشي

فهسو العتبسساري تعسسدده مإسسن التحقيسق فسسي مإر مإا يرده بذلك
عسسارض ذاك أن باعتبار الصيل على غيره مإن الضامإن على

مإسسن الضامإن إبراء مإن يلزم فلم فيه أصلي وهذا اللزوم له
الذاتي.  مإن الصيل إبراء العارض

مإن برئ إبراءه قصد فإن الضامإن له المضمون تنبيه) أقال(
بسسرئ المجلسسس فسسي قبل فإن ذلك يقصد لم وإن قبول غير
قسسال كلمإهسسم مإقتضسسى إنأسسه وقسسال شسسيخنا بحثسسه كما فل وإل

يقبل لم الضامإن أن > في273<ص:  له المضمون ويصدق



عليهمسا مإؤجإسل أحسدهما) والسدين مإات (ولو عدمإه الصل لن
(دون حقسسه فسسي الحلول سبب عليه) لوجإود (حل واحد بأجإل

تركسسة ولسسه الصسسيل مإوت وعند حقه في وجإوده الخر) لعدم
لحتمسسال يسسبرئه أو مإنهسسا يأخذ بأن المستحق مإطالبة للضامإن

بغيسسر ضسسمن لسسو أنأسسه وقضسسيته غرم إذا مإرجإعا يجد فل تلفها
مإسسر مإسسا قيسساس وهسسو لسسه رجإوع ل إذ ذلك له يكن لم الذن

ل حسستى مإطلقسسا فيهمسسا ذلك له قيل ولو الصيل إفلس في
السسستئذان بعسسدم مإقصسسر بسسأنأه يجسساب أن إل يبعسسد لسسم يغسسرم
ل تركتسسه مإسسن مإسساله المسسستحق أخسسذ إذا الضامإن مإوت وعند
الصسسلح ابسسن وأفتى الحلول بعد إل الصيل على ورثته ترجإع
بها لتعلقه الدين يحل لم مإات ثم ليرهنها عينا أعار لو بأنأه
مإثال العارية وذكر الذمإة دون رقبتها في ضمان أنأه مإر لما

 لها رهن أو فيها بضمان بالعين الدين تعلق على والمدار
وليسسه الصسسيل) أو مإطالبة فله الضامإن المستحق طالب وإذا(

فسسي ورطسسه السسذي بسسإذنأه) لنأسسه ضسسمن إن بسسالداء (بتخليصسسه
مإلزمإتسسه ول حبسسس وإن حبسسسه لسسه ليسسس لكسسن المطالبسسة

ثبسست إذا بالمإتناع وتفسيقه القاضي مإجلس إحضاره ففائدتها
أن (قبسسل الحسسال يطسسالبه) بالسسدين ل أنأسسه (والصسسح مإسسال لسسه

مإسسن أدائسسه (وللضامإن) بعسسد الغرم مإثل يغرمإه ل يطالب) كما
إذنأسسه وجإسسد إن الصيل على (الرجإوع السياق أفاده كما مإاله
لسو أمإسا بسإذنأه الغير لغرض مإاله والداء) لصرف الضمان في
لسسو > وكذا274<ص:  له رجإوع فل الغارمإين سهم مإن أدى

وعسسدم الداء ضسسامإن نأسسذر أو عتقه بعد أدى ثم سيده ضمن
(فل) والداء الضسسمان (فيهمسسا) أي انأتفسسى) إذنأسسه (وإن الرجإوع

فقسسط) أي الضسسمان (فسسي أذن) له (فإن مإتبرع لنأه له رجإوع
هسسو الضسسمان الصح) لن في (رجإع عنه ينهه ولم الداء دون

عليه.  يترتب فيما إذن فيه فالذن الصل
انأفصسسل فسسإن قبله أو يؤثر فل الضمان بعد عنه نأهاه إذ أمإا
ل وقسسد السنوي ذكره أفسده وإل عنه رجإوع فل الذن عن

إذن مإسسع بالبينسسة عليسسه فثبسست الضسسمان أصسسل أنأكر بأن يرجإع
بزعمسه مإظلومإسا صسار بتكسذيبها لنأسه فكسذبها فيسه له الصيل

هنسسا > وهسسو275<ص:  ظسسالمه غيسسر على يرجإع ل والمظلوم
وأدى إذن بل ضسسمن الصسسح) بسسأن فسسي عكس (ول المستحق

نأعسسم فيسسه يسسأذن ولسسم الضمان سببه الداء وجإوب لن بالذن
ثبسست وحيسسث رجإسسع الرجإسسوع بشسسرط الداء فسسي لسسه أذن إن



مإثلسسه المتقسسوم فسسي يسسرد حسستى القرض حكم فحكمه الرجإوع
 صورة

مإائسسة) ضسسمنها عسسن صسسالح أو صسسحاح عسسن مإكسسسرا أدى ولو(
غرم) لنأسسه بما إل يرجإع ل أنأه فالصح خمسون قيمته (بثوب
يبقسسى بسسه سومإح الذي والقدر التعجيز شارح قال بذله الذي
ه. ا أيضسسا بسسه مإسسسامإحته السسدائن يقصسسد أن إل الصيل على
بسدل أخسذه وإنأمسا بقسدر هنا يسامإح لم لنأه ظاهر نأظر وفيه
ذكسسره بمسسا وخسسرج أيضا مإنه الصيل براءة فالوجإه الكل عن

مإائسسة قيمتسسه بثسسوب خمسسسين وعن بصحيح مإكسر عن صلحه
مإسسن المإريسسن بأقسسل يرجإع أنأه فالحاصل بالصل إل يرجإع فل

وقسسع ثسسم بمائسسة الثسسوب بسساعه لو مإا وبالصلح والمؤدي الدين
ضسسمنه بمسسا الثسسوب باعه لو وكذا قطعا بالمائة فيرجإع تقاص
الصسسلح فسسي مإسسر بمسسا هسسذا السسسبكي الصسسح. واستشسسكل على

الحسسق بعسسض بترك المسامإحة الصلح في الغالب بأن ويفرق
بالقسسل فرجإسسع عنه المصالح لجميع به المصالح مإقابلة وعدم
مإسسن المسسبيع بجميسسع الثمن جإميع ومإقابلة المشاحة البيع وفي
الصلح يقال مإا فانأدفع بالثمن فرجإع مإنهما لشيء نأقص غير
بعضسسه أدى أو بعضسسه علسسى السسدين مإسسن صسسالح ولو أيضا بيع

الصسسيل وكسسذا فيهمسسا وبسسرئ أدى بما رجإع الباقي مإن وأبرئ
أن مإسسع السسدين أصسل عسن يقسسع لنأسه الصسلح صورة في لكن

بقناعسسة يشعر مإعه جإرى لمن بالنظر ل هو حيث مإن لفظه
لنأهسسا السسبراءة صسسورة دون الكسسثير عسسن بالقليسسل المسسستحق

ضسسمن ولسسو السسدين أصسسل دون الوثيقة عن تقع إنأما للضامإن
يصسسح لم خمر على تصالحا ثم مإسلم على دينا لذمإي ذمإي
<ص: السسدين سسسقوط وهسسو بسسالمرجإوح قلنسسا وإن يرجإسسع ولسسم
عنده للخمر قيمة ول بالمسلم > لتعلقها276

إذن ول ضمان (بل جإدا ول أبا غيره) وليس دين أدى ومإن(
أوجإسسر لسسو مإسسا بخلف لتسسبرعه قصده وإن عليه رجإوع) له فل

النسساس ترغيسسب مإع لمهجته إبقاء إطعامإه يلزمإه لنأه مإضطرا
ضسسمنه أو مإحجسسوره دين أدى إذا الجد أو الب ذلك. أمإا في
(بشسسرط الداء فسسي أذن) لسسه (وإن يرجإسسع فسسإنأه الرجإسسوع بنية

إذنأا أذن) له إن (وكذا (رجإع) عليه التي بقيده الرجإوع) فأدى
بينتسسه كمسسا التبرع بقصد ل فأدى الرجإوع شرط (مإطلقا) عن

شسسرح تكملسسة في السبكي قال قلت فإن الرشاد شرح في
بغيسسر المسسدين أدى > مإسستى277<ص:  المإسسام عسسن المهسسذب

المسسدفوع يملكسسه ولسسم شسسيئا يكن لم الدفع حالة شيء قصد



مإسسن وكسسثير السسدين جإهسسة عسسن الداء قصسسد مإن بد ل بل إليه
النيسسة فيسسه تجب ل الدين أداء ويقول هذا في يغلط الفقهاء

أن ذكسسر مإسسا ينسسافي وهسسذا وغيره الزركشي عليه ه. وجإرى ا
المسدين إذن لن ينسافيه ل قلست التبرع يقصد ل أن الشرط

الدفع عند الدين عن الداء لنية مإتضمن دينه عن الداء في
أداءه يريسسد مإسسا عسسزل عنسسد هنسسا النيسسة تقديم جإواز ينبغي بل

أو دابتي اعلف قال لو الصح) كما (في الزكاة في كنظيره
هسسذين بيسسن ويفرق الرجإوع يشرط لم وإن أسير: فادنأي قال

ل ثسسم ومإسسن مإثلسسه فسسي المسسسامإحة بجريسسان رغيفسسا وأطعمني
أكسسثر المنافع في المسامإحة لن ثوبي اغسل نأحو في أجإرة
أجإنسسبي أو لشسسريكه قسسال لو القاضي وقول العيان في مإنها
يرجإسسع لسسم علسسي ترجإسسع أن على فلن دين أد أو داري عمر

بخلف غيسسره ديسسن أداء ل داره عمسسارة يلزمإسسه ل إذ عليسسه
ه. ضسسعيف ا عبسسدي أو زوجإسستي علسسى وأنأفسسق دينسسي اقسسض

أنأسسه القرض أوائل مإر لما الول > لشقة278<ص:  بالنسبة
أد نأحسسو وفسسارق رجإسسع نأظسسائره وفسسي هنا الرجإوع شرط مإتى
وإن فيهمسسا الذن فيكفسسي عليه بوجإوبهما دابتي واعلف ديني

مإسسا خلف علسسى السير فداء بهما وألحق الرجإوع يشرط لم
الرجإسسوع شسسرط مإسسن بسسد ل أنأسسه وغيسسره القمولي عليه مإشى

مإسسا تحصسسيله فسسي السسسعي وجإسسوب في اعتنوا لنأهم أيضا فيه
أنأفسق قسال ولسو أيضسا القاضسي غيره. قسال في به يعتنوا لم

صسسح لسسه ضسسامإن أنأسسي على يوم كل تحتاجإه مإا امإرأتي على
والذي نأظر وفيه ه ا بعده مإا دون الول اليوم نأفقة ضمان

ذلسك مإسسن المتبسسادر لن أيضسا الول بعسسد مإسسا يلزمإه أنأه يتجه
يسسراد مإسسا بسسل السسسابق الضسسمان حقيقسسة ليسسس ظاهر هو كما

نأفسسسه القاضسسي كلم في مإر أنأه علي ترجإع أن على بقوله
أراد فسسإن الرجإسسوع لشسسرط يحتسساج ل زوجإسستي علسسى أنأفق أن

إل يلزمإسسه ول بيمينسسه يصسسدق أنأه يتجه فالذي الضمان حقيقة
لهسسذا بسسع قسسال ولسسو القاضسسي كلم يحمسسل وعليه الول اليوم
لبسسن خلفسسا اللسسف يلزمإسسه لسسم ففعسسل لسسك أدفعسسه وأنأسسا بألف

الذي العقد ارتفع لو أنأه الصداق في يأتي مإا وقياس سريج
أو أبا يكون أن إل للمؤدى رجإع ونأحوه بعيب الدين به أدى
عنه. للمؤدى فيرجإع جإدا

بعسسد يضمن لم > إن279<ص:  المتن ذكره مإا تنبيه) مإحل(
أبطل لنأه يظهر فيما يرجإع لم وإل إذن بل الداء في الذن
لسسه المأذون مإصالحته) أي أن (والصح إذن بل بضمانأه الذن



الذن الرجإوع) لن تمنع ل الدين جإنس غير (على الداء في
ويظهر مإر كما بالقل فيرجإع حصلت وقد البراءة يقصد إنأما
ثسسم ل هنسسا خلفسسا وحكسسوا السسبيع فسسي ثم مإر مإا هنا يأتي أنأه
وإحالسسة هنسسا بخلفسسه لزمإسسه حسسق عسسن وقسسع ثسسم الصسسلح لن

ورثا ومإتى قبض له الضامإن وإحالة الضامإن على المستحق
الضسسامإن يرجإسسع إنأمسسا (ثسسم مإطلقسسا بسسه رجإسسع السسدين الضسسامإن

يعلسسم لسسم بالداء) مإن أشهدا (إذا السابق والمؤدي) بشرطهما
بمسسن ضسسبطه ويحتمسسل يظهر فيما عرفا أي قرب عن سفره

رجإل أو (رجإليسسن أكسسان سسسواء أيسسام ثلثة قبل سفره يعلم ل
الطلع لعسسدم فسسسقهما بسسان وإن مإسسستورين وامإرأتيسسن) ولسسو

فسسي مإعسسه (ليحلسسف إشسسهاده رجإسسل) يكفسسي (وكسسذا باطنسسا عليه
حنفيا البلد حاكم كان وإن الداء إثبات في كاف الصح) لنأه

كذلك القليم كل كان إذا مإشكل لكنه إطلقهم اقتضاه كما
فل غائبسسة علسسة ليحلسسف وقسسوله بسسه الكتفسساء عدم هنا فينبغي
إن بل الوجإه على الشهاد حين الحلف على عزمإه يشترط

كمسسن كسسان يقصسسده لم إن الحاوي فقول الثبات عند يحلف
>280<ص:  أصسسل يحلسسف لسسم إذا مإا على يحمل يشهد لم

هسسذين أو غسسابوا أو ومإسساتوا أشسسهدت قسسال يشهد) أو لم (فإن
المسسال رب وأنأكسسر الصسسيل يصدقه ولم نأسينا قال أو وكذباه

وكسسذبه) الصسسيل غيبة في أدى (إن رجإوع) له (فل إليه دفعه
إن (وكسسذا الشسسهاد بسسترك مإقصر وهو الداء عدم الصل لن

أذن ولسسو بأدائه ينتفع لم الصح) لنأه (في الداء صدقه) على
لسم ولسو السدفع علسسى صسدقه إن رجإسسع الشسهاد ترك في له

الصسسل لن بأقلهمسسا رجإسسع وأشسسهد ثانأيسسا أدى ثسسم أول يشسسهد
لسسه) أو المضسسمون صدقه (وإن الزائد مإن الصيل ذمإة براءة
أدى (أو بينسسة ول الصسسيل وكسسذبه الوجإسسه على الخاص وارثه

المسسذهب) علسسى (رجإسسع لسسه المضسسمون الصيل) وأنأكسسر بحضرة
المقصسسر ولن الحسسق ذي بسسإقرار الولى في الطلب لسقوط

وكالضسسامإن لنفسسسه يحتسسط لسسم حيسسث الثانأيسسة فسسي الصيل هو
أطعسسم نأحو في تصديقه بعضهم بحث نأعم المؤدي ذكر فيما

وفي والنأفاق الطعام أصل في مإحجوري على وأنأفق دابتي
تعميسسر نأحسسو فسسي يسسأتي مإسسا قيسساس وهسسو بأمإانأته لرضاه قدره

قسسوله قبسسول تقيسسد ثسسم ومإسسن الوصسسي وإنأفسساق المسسستأجإر
بالمحتمل. 

مإا يضمن لم بأنأه لخر الصيل شهادة تقبل جإمع فرع) قال(
أدى إذا باطنسسا وللضسسامإن عنسسه الضسسمان فسسي لسسه يسسأذن لسسم



أنأسسه يشسسهد أن الصيل وطالب > فأنأكر281<ص:  للمستحق
قطسساع علسسى قافلة بعض كشهادة به المدعى الحق استوفى

القفال ذكره علينا يقولوا لم مإا الطريق قطعوا أنأهم عليهم
فلهسسا تركة وله فمات إذنأه بغير ابنه زوجإة صداق ضمن ولو
لسسه رجإسسوع ل لنأسسه التركسسة مإسسن بإرثهسسا وتفسسوز الب تغرم أن

السسدين لن الداء مإن المإتناع له وغيره الفزاري التاج وقول
مإتعلسق علسسى العيسسن مإتعلسق فقدم شركة تعلق بالتركة تعلق
ومإسسا مإسسردود غيسسره مإسسن الداء يلسسزم ل رهسسن به كدين الذمإة
ل لسسه للمضسسمون المطالبسسة فسسي والخسسبرة مإمنسسوع بسسه علسسل

إلسسى ذمإسسة ضسسم لنأسسه كالرهن الضمان أن نأسلم ول للضامإن
بينهما.  مإا وشتان ذمإة إلى عين ضم والرهن ذمإة

الشركة كتاب
وقد فسكون وفتح فكسر فتح وحكي فسكون بكسر     
النصسسيب. لغسسة وبيسسن بينهسسا مإشسستركة فتصسسير هاؤهسسا تحسسذف

شسسيء فسسي شسسائعا قهسسرا ولسسو الحسسق ثبسسوت وشرعا الختلط
حيسسث وهسسذا كالشسسراء ذلسسك يقتضسسي عقد أو واحد مإن لكثر
لسسم وإنأمسسا لسسه المسسترجإم هسسو عسسوض بل الربح ابتغاء به قصد
المشسسترك فسسي التصسسرف في الذن هو له المترجإم إن نأقل

والعقسسد الثبسسوت مإسسن واحسسدا ليسسس هسسذا لن ذلسسك لبتغسساء
نأحسسو عقسسد بخلف الشسسرعية الشسسركة مإدلول فيهما المحصور

الخسسبر الجإمسساع قبسسل وأصسسلها ذلسسك لبتغاء بالمشترك الشراء
مإسسا الشريكين ثالث أنأا تعالى الله {ويقول القدسي الصحيح

بينهما} <ص: مإن خرجإت خانأه فإذا صاحبه أحدهما يخن لم
مإالهما مإن البركة بنزع > أي282

البسسدان (شسسركة أحسسدها (أنأواع) أربعة اللغوي هي) بالمعنى( 
كسسسبهما) بينهمسسا ليكسسون المحترفسسة وسسائر الحمسسالين كشركة

اختلفهسسا) أو الصنعة اتفاق مإع مإتفاوتا أو (مإتساويا بحرفتهما
المفاوضسسة) (وشركة والجهل الغرر مإن فيها لما باطلة وهي
مإن أو جإميعا فيه شرعا الحديث في تفاوضا مإن الواو بفتح
أو كسسسبهما) ببسسدن بينهمسسا (ليكسسون مإسسستوين أي فوضسسى قوم
غسسرم) بنحسسو مإسسن يعسسرض مإسسا (وعليهمسسا خلسسط غيسسر مإسسن مإال

مإسسن أنأسسواع على لشتمالها أيضا باطلة وهي إتلف أو غصب
بأن الوجإوه كسبه. (وشركة بما هاتين في كل فيختص الغرر

مإعهسسم مإعامإلتهمسسا لحسسسن النسساس الوجإيهسسان) عنسسد يشسسترك
ويكسسون حسسال بمؤجإسسل) أو مإنهمسسا (كسسل يشسستري (ليبتسساع) أي



بينهمسا) أو الثمسان عسن الفاضسل كان باعا فإذا (لهما المبتاع
بينهمسسا والربسسح لحامإل بيعه ويفوض ذمإته في وجإيه يبتاع أن
المسسال ليكسسون مإسسال لسسه وحامإسسل له مإال ل وجإيه يشترك أو

والربسسح للمسسال تسسسليم غيسسر مإسسن هسسذا مإسسن والعمسسل هذا مإن
مإسسن فكسسل مإشسسترك مإسسال بينهما ليس إذ باطل والكل بينهما

قسسراض والثسسالث ربحه وله خسره عليه له فهو شيئا اشترى
وفيمسسا هنا نأويا ولو باليد المالك لستبداد > فاسد283<ص: 

النأسسواع (وهسسذه صسسحت بينهمسسا مإسسال وثسسم العنسسان شسسركة مإر
تلسسك بعسسض هسسي العنسسان) السستي ذكرنأسساه. (وشسسركة باطلسسة) بمسسا

ه أيضسا النأواع فسي اشستراكهما أنأهسا وسسيعلم لوضسوحه وترك
سسسائر مإسسن ولسسسلمإتها (صحيحة) إجإماعا فيه ليتجرا لهما مإال

وغيسسره التصرف في لستوائهما الدابة عنان مإن الغرر أنأواع
كمنسسع يريسسد مإمسسا الخسسر كسسل لمنع أو العنان طرفي كاستواء

أو عليهسسا بالجإمسساع لظهورهسسا ظهسسر عن مإن أو للدابة العنان
الخيسسر غيسسر علسسى فهسسي مإنها ظهر مإا أي السماء عنان مإن

بفتحهسسسا > وعليسسسه284<ص:  الشسسسهر علسسسى العيسسسن بكسسسسر
وصيغة.  وعمل عليه ومإعقود عاقدان خمسة وأركانأها

أحسسدهما مإسسن أو مإنهمسسا كسسل مإن لفظ) صريح فيها ويشترط(
أحسسدهما أو مإنهما كل مإن الذن) للمتصرف على (يدل للخر
كنايسسة أو التجسسارة هسسو السسذي والشسسراء التصسسرف) بسسالبيع (في

ة ل مإشسعرة أنأهسا آنأفسا مإسر لمسا بسذلك تشسعر بتجسوز إل دال
أخسسذته آخسسره إلسسى بسسالبيع وقسسولي كلمإسسه يشملها فقد وحينئذ

الذن علسسى يسسدل لفسسظ مإسسن بسسد ل وأصلها الروضة قول مإن
اشسسترط التصسسرف فسسي بسسالذن عسسبرا لسسو فعليسسه التجسسارة في

وعوضسسه هذا في كتصرف التجارة على يدل به لفظ اقتران
ظسساهر هسسو كمسسا ذلسسك مإسسن للمسسراد المعينسسة القرينسسة وتكفسسي

أحسسدهما أذن فلسسو المفهمة الخرس وإشارة الكتابة وكاللفظ
فقسسط نأصسسيبه في والذن الكل في له المأذون تصرف فقط
>285<ص:  بطلسست نأصسسيبه فسسي يتصرف ل أن شرطا فإن
فسسي الذن عن يكف (اشتركنا) لم على) قولهما اقتصرا (فلو

الشسسركة وقسسوع عسسن الخبسسار الصسسح) لحتمسساله (في التصرف
كفى به نأوياه لو ثم ومإن فقط

التوكيسسل (أهليسسة تصرفا إن الشريكين (فيهما) أي و) يشترط(
ومإوكسسل صاحبه عن وكيل مإنهما كل لن المال في) والتوكل

وفسي التوكسسل أهليسة فيه فيشترط أحدهما تصرف إذا أمإا له
الول دون أعمسسى الثسسانأي كسسون فيصسسح التوكيسسل أهليسسة الخر



مإحجسسوره مإسسال فسسي السسولي مإشسساركة جإسسواز كلمإهسسم وقضسسية
بل العقسسد قبسسل خلطسسا فيسسه بسسأن الرفعسسة ابسسن فيسسه وتوقسسف
أن الفسسرض بسسأن ويجسساب نأقصسسا يورثا قد بل نأاجإزة مإصلحة

إنأجسساز واشسستراط عليهسسا السسولي تصسسرف لتوقسسف مإصسسلحة فيه
يكسسون أن الشريك شرط الذرعي قال نأعم مإمنوع المصلحة

إن ظاهر وهو غيره عنده.  قال اليتيم مإال إيداع يجوز أمإينا
مإسسا قيسساس نأعم ه ا وحده الولي تصرف إذا مإا دون تصرف

عنهسسا السسولي مإسسال سلم إن أي شبهة بماله تكون ل أن مإر
إذن اشسسترط المتصسسرف هسسو المكسساتب كان > ولو286<ص: 
مإثلي) إجإماعا كل (في وتصح) الشركة( بالعمل لتبرعه سيده

بسساختلطه لنأسسه الرائج المغشوش في الصح وعلى النقد في
الغصسب فسي به سيصرح كما التبر ومإنه كالنقد تميزه يرتفع

حملسسه ينبغسسي فيسسه تجوز ل أنأها اعتماد مإن للشارح وقع فما
لتمسسايز السسواو المتقوم) بكسسسر (دون ينضبط ل مإنه نأوع على

بعضسسها لن الشسسركة تتعسسذر وحينئذ قيمتها اتفقت وإن أعيانأه
بالنقسسد تختسسص (وقيسسل وحسسده صسساحبه علسسى فيذهب يتلف قد

الغسسرض بأن يفرق الول وعلى كالقراض المضروب) الخالص
مإحسسل كل في غالبا يحصله فيما فانأحصر الربح القراض مإن
صسسفة والمضسسروب الشسسركة كسسذلك ول غيسسر ل الخسسالص وهو

 الزكاة في مإر مإا على كذلك إل يكون ل النقد إذ كاشفة
يتميسسزان) وإن ل (بحيسسث العقسسد المالين) قبل خلط ويشترط(

مإسسع الشسسركة إثبسسات لتعسسذر القيمسسة فسسي أجإزاؤهمسسا تتساو لم
جإنسسس) اختلف مإسسع الخلسسط يكفسسي > (ول287<ص:  التميسسز
وغيسسره ومإكسسسرة) وأبيسسض كصسسحاح صسسفة (أو ودراهم كدنأانأير

لكسسل كسسان ولسسو عسسسر وإن التميسسز لمإكسسان بأحمر أبيض كبر
أوجإههمسسا فوجإهسسان الناس بقية دون مإالكه عند مإميزة علمإة
أخرجإسسا (إذا خلطهما اشتراط مإن (هذا) المذكور الصحة عدم

الشسسيوع جإهسسة علسسى مإشسستركا) بينهمسسا مإلكا فإن وعقدا مإالين
مإسسن حكمسسه فسسسيعلم غيسسره وأمإسسا فيسسه الكلم إذ مإثلسسي وهسسو
تلسسك وتكسسون هنسسا التعميسسم ويصسسح آخسسره إلسسى والحيلسسة قسسوله
بينهما.  حاصلة عروض في الشركة لبتداء الحيلة

لسسم الشسستراك لن تجسسوز بملكسسا مإشسستركا نأصسسب تنسسبيه) فسسي(
كسسل وأذن وغيرهمسسا وشسسراء (بإرثا قارنأه وإنأما الملك يتقدم
مإسسر مإسسا نأظيسسر فقسسط أحدهما أذن فيه) أو التجارة في للخر
بالخلط المقصود المعنى الشركة) لحصول (تمت



طسسرق (العروض) لهسسا مإن في) المتقوم الشركة في والحيلة(
بعسسض واحسسد (كسسل يسسبيع) مإثل (أن أو مإثل يرثاهسسا أن مإنهسسا

وعلمسسا البعضسسان وتسسساوى الخر) تجانأسا عرض ببعض عرضه
فسسي أبلسسغ وهسسذا والرافعي والبغوي المإام قال ل أم قيمتهما

وهسسو إل مإنهمسسا جإزء مإن مإا لن المالين خلط مإن الشتراك
واحسسد كسسل فمسسال الخلسسط وجإسسد وإن وهنسساك بينهمسسا مإشسسترك

ه.  ا الخر مإال عن مإمتاز
إن لنأسه السروض شسرح فسي شسيخنا به جإزم وإن نأظر وفيه
عسسدم مإسسع أو أصل فيه شركة ل فهذا التميز مإع الخلط أريد

لسسو حسستى بالسوية كل مإلكا به أنأهما فيه به فالمصرح التميز
بين بالفرق يجاب وقد عليهما > تلف288<ص:  بعضه تلف

مإشسساعا الكسسل به يملكان هذا بأن الرثا ونأحو الخلط مإطلق
التميسسز عسسدم علسسى به الملك لتوقف الخلط كذلك ول ابتداء

طعامإا آكل ل في اليمان آخر يأتي مإا هنا الملك ينافي ول
والكسسثير القليسسل بيسسن التفصيل مإن زيد اشتراه طعام مإن أو

يسسوهمه لما خلفا بعدمإه ول بالملك للقول يرجإع ل ذلك لن
أول اشسستراه أنأسسه عليسسه يطلسسق لمسسا بسسل وغيره الذرعي كلم

بكسسل وأراد الكسسثير بخلف يشسستره لسسم مإما أنأه يظن فالقليل
عرضسسه بعض أحدهما بيع يكفي إذ الشمولي ل البدلي الكل

يصسسدق هسسذه فسسي الخسسر إن يقال أن إل الخر عرض ببعض
بسسائع لنأسسه الخسسر عسسرض ببعسسض عرضسسه بعسسض بسساع إنأه عليه

بسسد ل كسسل أن علسسى ظاهرهسسا علسسى حينئذ كل فتكون الثمن
التقابض بعد التصرف) فيه في له (ويأذن لقوله بالنسبة مإنه

الشسسركة تشسسرط لسسم إن ومإحلسسه البيع في شرط مإما وغيره
بثمسسن سسسلعة يشسستريا أن ومإنهسسا السسبيع فسسسد وإل التبسسايع في

 يخصه عما عرضه كل يدفع ثم واحد
المسسالين) عسسدل قسسدر (تساوي الشركة صحة يشترط) في ول(

تسسساوي الشسسركة شسسرط مإسسن وليسسس أصسسله قسسول عسسن إليسسه
وإن مإنسسه أخصسسر بمعنسساه كسسونأه مإسسع لنأسسه القسسدر فسسي المالين

التفاعسسل فاعسسل فسسي التعدد إذ مإنه أوضح أصله عبارة كانأت
عبسسارة في مإنه الصل عبارة في أظهر فيه شرط هو الذي

تثبسست بسسل مإتعسسدد مإتغسساير مإتعسسدد إلسسى المضسساف إذ المتسسن
لمسسا حينئسسذ مإحسسذور ل إذ نأسسسبتهما على تفاوتهما مإع الشركة

ل إنأسسه (والصسسح المالين قدر على والخسران الربح أن يأتي
ككسسونأه المختلسسط فسسي النسسسبتين بقسسدرهما) أي العلسسم يشترط
مإراجإعسة بنحسو بعسد مإعرفتسه أمإكسسن العقسسد) إذا (عنسسد مإناصفة



القسسدر جإهل ولو يعدوهما ل لهما الحق لن وكيل أو حساب
حتى بكفة دراهمه كل وضع > بأن289<ص:  النسبة وعلما
التصسسرف) علسسى مإنهما واحد كل (ويتسلط جإزمإا صح تساويا

مإصسسلحة فيسسه تكسسون بسسأن ضرر) أصسسل (بل للخر كل أذن إذا
مإسسن بهسسا أصسسله تعبير يوهمه لما خلفا الغبطة توجإد لم وإن
ربسح فيسسه فيمسسا التصسرف هسسي إذ ربحسه توقسع مإا شراء مإنع

الوكيسسل كتصسسرف لنأسسه بالمصسسلحة هنا واكتفى وقع له عاجإل
بسسل راغب وثم المثل بثمن (فل) يبيع فيه يأتي مإا جإميع في
(يسسبيع ول انأفسسسخ وإل الفسخ لزمإه الخيار زمإن في ظهر لو

بسسه جإزمإسسا مإسسا هذا البلد) كالوكيل نأقد بغير (ول نأسيئة) للغرر
لسسه > أن290<ص:  القراض عامإل في يأتي مإا وقياس هنا

فسساحش) (بغبسسن يشسستري ول (ول) يسسبيع مإصسسلحة رآه إذا ذلك
صسسح ذلسسك مإسسن شسسيئا فعل فإن الوكالة في ضابطه وسيأتي

بيسسن مإشسستركا ويصسسير فيسسه الشركة فتنفسخ فقط نأصيبه في
فسسي لسسه يعطسسه لسسم به) حيث يسافر (ول والشريك المشتري

مإسسن كانأسسا ول خسسوف أو قحسسط لنحسسو إليسسه اضطر ول السفر
وصسسح ضسسمن فعسسل فسسإن حضسسرا لسسه أعطاه وإن النجعة أهل

يجعله أي الموحدة فسكون التحتية يبضعه) بضم (ول تصرفه
يرض لم لنأه مإتبرعا ولو فيه لهما يعمل لمن يدفعه بضاعة

الكسسل فسسي إذنأسسه) قيسسد (غيسسر أيضسسا ضمن فعل فإن يده بغير
بسسل الملسسح البحسسر ركوب يتناول ل السفر في الذن وبمجرد

كما المحاباة في إذن شئت مإا وقوله عليه النص مإن بد ل
لرأيسسه تفويضسسا فيسسه لن تسسرى بما ل الوكالة في بزيادة يأتي
بالمصلحة.  النظر يقتضي وهو

أنأهسسا مإسسر شسساء) لمسسا (مإسستى الشسسركة عقسسد فسخه) أي ولكل(
فسسسخ بفسسسخهما) أي التصسسرف عسسن (وينعسسزلن وتوكل توكيل

تتصسسرف ل أو (عزلتسسك، أحدهما) للخسسر قال (فإن مإنهما كل
بخلف أحسسد يمنعسسه لسسم العسسازل) لنأسسه ينعسسزل لسسم نأصيبي في

>291<ص:  وبجنسسونأه أحسسدهما بمسسوت (وتنفسسسخ المخسساطب
فلسسس أو سسسفه حجسسر أو رق أو رهسسن وبإغمسسائه) وبطسسرو

فسسي يسأتي مإمسا ذلسك وغيسسر فيسه تصرفه ينفذ ل لما بالنسبة
نأعسسم ومإوكسسل وكيسسل كل أن قسسدمإه مإمسسا علسسم كمسسا الوكالسسة
 يؤثر ل صلة فرض وقت يستغرق لم بأن الخفيف الغماء

ل القيمسسة المسسالين) باعتبسسار قسسدر علسسى والخسسسران والربسسح(
تفاوتسسا) فيسسه أو العمسسل (فسسي الشسسريكان (تسسساويا) أي الجإزاء
علسسى فكسسان ثمرتهمسسا لنأه ذلك يشرطا لم > وإن292<ص: 



خلفسسه) أي شرطا (فإن عليهما فكان مإنهما والخسر قدرهما
تفاضسسل مإسسع والخسسسر الربسسح تسسساوي شسسرطا كسسأن ذكسسر مإسسا

الشسسركة لوضسسع العقسسد) لمنافسساته (فسسسد عكسسسه أو المسسالين
مإسساله) أي فسسي عملسسه بسسأجإرة الخسسر علسسى مإنهما كل (فيرجإع

إن نأعسسم التقسساص يقسسع وقسسد فسسسد إذا كسسالقراض الخسسر مإال
يرجإسسع لم عمل للكثر القل وشرط عمل وتفاوتا مإال تساويا
عمسسل لنأه الفاسد في شيء ل وأنأه الفساد علم إن بالزائد

فاسده في فقط أحدهما عمل لو كما شيء في طامإع غير
أيضسسا هسسذا في (والربح) بينهما للذن التصرفات) مإنهما (وتنفذ
 للصل المالين) رجإوعا قدر (على

السسرد) لنصسسيب فسسي قسسوله فيقبسسل أمإانأسسة يسسد الشسسريك ويسسد(
(والخسسسران إليسسه هسسو لنصسسيبه > ل293<ص:  إليسسه الشسسريك

ظسساهر) (بسسسبب التلسسف ادعسساه) أي (فسسإن والتلسسف) كالوكيسسل
إقامإتهسسا (ثسسم) بعسسد ببينسسة) بالسسسبب (طسسولب وجإهسسل كحريسسق

أقسسسام بقية مإع ذلك يأتي كما به) بيمينه التلف في يصدق(
دون عسسرف إن أنأسسه وحاصسسلها الوديعسسة بسساب آخسسر المسسسألة

صسسدق كسسسرقة خفسسي بسسسبب أو سسسبب بل ادعاه أو عمومإه
 يمين بل صدق وعمومإه هو عرف وإن بيمينه

وقسسال لسسي (هو الشريكين المال) مإن يده في مإن قال ولو(
هو المال بيده مإن قال (بالعكس) أي أو) قال مإشترك الخر

لنأهسسا اليد) بيمينه صاحب (صدق لي هو الخر وقال مإشترك
فسسي ونأصفه الولى في به لدعواه الموافق الملك على تدل

المنكسسر) صسسدق لي وصار (اقتسمنا اليد قال) ذو (ولو الثانأية
أن مإسسع السسرد فسسي قوله قبل وإنأما القسمة عدم الصل لن

توسسعة فيسه قسوله قبسول المإين شأن مإن لن عدمإه الصل
أو للشسسركة اشسستريته (وقسسال اشسسترى) الشسسريك (ولسسو عليسسه

أعسسرف لنأسسه المشسستري) بيمينسسه صسسدق الخسسر وكسسذبه لنفسسسي
لسسم حصته رد وأراد عيبه فظهر شيئا اشترى لو نأعم بقصده

أنأسسه الظسساهر لن للشسسركة اشتراه أنأه البائع على قوله يقبل
هسسذا وظسساهر عليسسه الصسسفقة تفريق له فليس لنفسه اشتراه

ووكيل البعض في أصيل بأنأه ويوجإه صدقه لو الصفقة تعدد
عقدين.  بمنزلة فكانأا البعض في

أو نأقسسد نأحسسو غصب فيمن الصلح كابن المصنف فرع) أفتى(
المغصسسوب قسسدر إفسسراز لسسه بسسأن يتميسسز ولم بماله وخلطه بر

قبيسسل تتمسسة لسسذلك يسسأتي و البسساقي فسسي التصسسرف لسسه ويحسسل
الخسسر أحسسدهما وكسسل أو صسسفقة عبسسدهما باعسسا ولسسو الضسسحية



ينسسافي قلت فإن قبضه فيما الخر أحدهما يشارك لم فباعه
لتحسساد فيسسه يشسساركه أنأه إرثا بنحو مإشترك في قولهم ذلك

الشسسراء بنحسسو المشسسترك بسسأن ويفسسرق ينسسافيه ل قلسست الحسسق
الملسسك وترتب العقد لتعدد المقتضي الصفقة تعدد فيه يتأتى
يتوقسسف حقسسه ولن كالمسسستقل فيه الشريكين مإن كل فكان

بعضسسها أو حصسسته قسسدر قبسسض فسسإذا غيسسره وجإود على وجإوده
دفعسسة للورثسسة يثبسست حسسق فسسإنأه الرثا نأحسسو بخلف بسسه فسساز

جإميعه فكان توقف ول ترتب فيه يتصور أن غير مإن واحدة
مإنسسه شسسيء قسسابض يختص فلم تبعيضه يمكن ل الذي كالحق

بنحسسو الكتابسسة ديسسن إلحسساقهم الفسسرق هذا يبطل قلت فإن به
لمسسا الرقيسسق بعض كتابة لن يؤيده بل يبطله ل قلت الرثا

فسسألحق ذكسسر فيمسسا كسسالرثا كسسانأت المإتنسساع فيهسسا الصل كان
فيسسه التعسسدد امإتنسساع لصل نأظرا الستقلل عدم في به دينها
قسسولهم الشسسراء فسسي ذكسسر > مإسسا294<ص:  ينافي قلت فإن

بنصسسفها لحسسدهما فسسأقر مإعا بالشراء ثالث يد في عينا ادعيا
ينسسسب ل هنسسا الثبسسوت بسسأن يفسسرق قلسست فيسسه الخسسر شاركه
ل أن القسسرار شسأن ومإسسن للقسسرار بسسل ادعيسساه الذي للشراء
فسسأعطي أشسسبه بسسالرثا فكسسان اتحادها ول صفقة تعدد يدخله
بتسسأمإله يعلسسم مإسسا السسروض شرح في هنا لشيخنا ووقع حكمه

لكلمإهم وأوفق مإدركا أدق ذكرته مإا أن ذكرته مإا تأمإل مإع
قبضسسه فيمسسا يشسسارك لم مإشترك في حصته أجإر ولو فتأمإله

إذن بغيسسر للمسسستأجإر العيسسن بتسليمه تعدى وإن به أجإر مإما
 شريكه

الوكالة كتاب
والمراعسساة التفسسويض لغسسة وكسرها الواو بفتح هي     

فسسي عنسسه يفعله مإا لغيره شخص تفويض واصطلحا والحفظ
ليس مإما حينئذ التقدير إذ شرعا أي النيابة يقبل مإما حياته
الجإماع قبل وأصلها زعمه لمن خلفا دور فل ونأحوه بعبادة
التسسي الصح على أهله} بناء مإن حكما {فابعثوا تعالى قوله

أمإيسسة بسسن عمسسرو وسسسلم عليه الله صلى {وتوكيله وكيل أنأه
مإيمونأسسة نأكسساح فسسي رافسسع وأبسسا حبيبسسة أم نأكسساح في الضمري

ة بدينار} والحاجإسة شاة شراء في البارقي وعروة إليهسا مإاس
>295<ص:  الغيسسر بمصلحة قيام لنأها قبولها نأدب ثم ومإن

المنسسدوب القبسسول لتوقسسف نأفسه حظ به يرد لم إن وإيجابها
الخسسبر والتقوى} وفسسي البر على {وتعاونأوا تعالى لقوله عليه



أخيسسه} عسسون فسسي العبسسد دام مإسسا العبسسد عسسون فسسي {واللسسه
(شسسرط وصسسيغة فيسسه ومإوكسسل ووكيسسل مإوكسسل أربعسسة وأركانأهسسا
بملك) لكونأه (فيه الواو وكل) بفتح مإا مإباشرته صحة الموكل
فسسي غيسسره أو مإسسال أو نأكسساح في أبا ولية) لكونأه (أو رشيدا

فسسي عليه مإغمى مإجنون) ول ول صبي توكيل يصح (فل مإال
تعسساطي عسسن عجزوا إذا لنأهم مإال نأحو في سفيه ول شيء

المتعلسسق وليسسة أو بملسسك وخسسرج أولسسى فنائبهم فيه وكلوا مإا
ليس لنأه يأتي كما يوكل ل فإنأه الوكيل وبالمباشرة بالصحة
الصسسور بعسسض فسسي نأفسسسه عن توكيله وصحة ولي ول بمالك

فإنأه له المأذون والقن نأقضا يرد فل القياس عن خارج أمإر
فقط.  وبالذن يتصرف إنأما

تفاصسسيلها لكسسثرة أهم ثم لنأها الصيغة البيع في تنبيه) قدمإوا(
لنأسسه فيه الموكل الروضة في وقدم الجانأبين مإن واشتراطها

فسسي الصسسل لنأسسه الموكسسل وهنا إليه وسيلة والبقية المقصود
تباشسسره ل لنأها النكاح في (المرأة) لغيرها (ول) توكيل العقد

فسسي ليس ذلك لن الوكالة بصيغة لوليها إذنأها صحة يرد ول
(المحرم) بضم توكيل (و) ل للذن مإتضمن بل وكالة الحقيقة

إحسسرام حسسال لمسسوليته أو لسسه النكاح) ليعقد (في لحلل الميم
أو تحلله بعد عنه ليعقد وكله إذا أمإا يباشره ل لنأه الموكل

بعسسد الخمسسر هسسذه لسسه ليشسستري وكلسسه لسسو كمسسا فيصسسح أطلق
حلل وكسسل أو قبلهسسا مإمسسا أخسذا وأطلسسق هسذه أو أي تخللهسسا
التزويج في حلل ليوكل مإحرمإا

السفيه أو المجنون الطفل) أو حق في الولي توكيل ويصح(
فسسي قيسسم أو ووصسسي مإال أو تزويج > في296<ص:  كأصل

جإمسسع رجإسسح لكسسن مإباشرته به تلق لم أو عنه عجز إن مإال
نأفسسسه عسسن هنسسا إطلقهمسسا اقتضاه كما فرق ل أنأه مإتأخرون

فسسي فيسسه ونأظسسر المسساوردي قسساله مإسسا على المولى عن وكذا
إل يوكسسل ل نأعم عليه لوليته وذلك السبكي وضعفه الروضة

فسسي قسسن أو مإفلسسس أو سسسفيه توكيسسل ويصح يأتي كما أمإينا
 سيد أو غريم أو ولي بإذن إل غيره ل يستبديه تصرف

ل مإسسن كسسل أن وهسسو السسسابق الضابط عكس ويستثنى) مإن(
في العمى (توكيل التوكيل مإنه يصح ل المباشرة مإنه تصح
(فيصسسح) وإن الرؤية على يتوقف مإما والشراء) وغيرهما البيع
فسسي الزركشسسي ونأسسازع للضسسرورة مإباشسسرته علسسى يقسسدر لسسم

وشسسراؤه السسلم وهسسو الجملسة فسسي بيعسسه يصسسح بأنأه استثنائه
لسسو ثسسم ومإسسن الجملة في المباشرة صحة الشرط إذ لنفسه



عسسدم مإسسع بيعهسسا فسسي تسسوكيله صسسح يرها لم عينا بصير ورثا
ل وهسسو العيسسان بيسسع فسسي الكلم بسسأن رده ولسسك مإنسسه صحته
لنفسسسه وشسسراؤه الحقيقسسي الشسسراء وفسسي مإطلقسسا مإنسسه يصسسح
ومإسسسألة السسستثناء فصسسح عتاقسسة عقسسد هسسو بسسل كسسذلك ليسسس

فسسي يسسأتي لكسسن العمسسى بمسسسألة مإلحقسسة المسسذكورة البصسسير
يسقط وبه الزركشي ذكره مإا يؤيد مإا المصنف عن الوكيل

مإسسن السسستثناء فسسي للعمسسى ويضسسم التيسسة المسسستثنيات أكسسثر
السسسابقة الثلثا الصسسور > فسسي297<ص:  المحسسرم العكسسس
مإنسسه المبيع يقبض مإن يوكل أن في البائع المشتري وتوكيل

فسسي والمستحق نأفسه مإن القبض مإباشرته استحالة مإع عنه
التوكيسسل فسسي والوكيسسل يباشسسره ل أنأسسه مإسسع الطرف قود نأحو

أن وهو طرده، مإن ويستثنى تزويجها في لوليها أمإة ومإالكة
غير ولي توكيله صح ولية أو بملك مإباشرته صحت مإن كل

نأحسسو فسسي يوكسسل فل بحقسسه وظافر يوكل فل عنه نأهته مإجبر
بأن ويوجإه إطلقهم اقتضاه كما عجز وإن وأخذه باب كسر
القرار في والتوكيل فيه يتوسع فلم الصل خلف على هذا

وسسسفيه للوكالسسة الوليسسة شمول على بناء قادر وكيل وتوكيل
ذلك.  في العبد ومإثله النكاح في له أذن
واختيار مإبهمة تبيين أو تعيين في والتوكيل الرفعة ابن قاله
فسسي كسسافرا مإسسسلم وتوكيسسل امإرأة عين له يعين أن إل أربع

توكيسسل فسسي ورجإحا مإسلمة نأكاح أو مإسلم مإن قود استيفاء
وفسسي واعترضسسا الوقسسف مإسسالي تصسسرف فسسي لغيسسره المرتسسد
<ص: البلسسد فسسي دام مإسسا أي مإسسستحق توكيل يجوز الروضة

مإمسسا يعلسسم كمسسا فمطلقا وإل لنأحصاره يملكها لم > إن298
عسسن نأقل الزركشي وقيده له زكاة قبض في بابها في يأتي

لمسسا نأظر وفيه يستحقها ل مإمن الوكيل كان إذا بما القفال
للوكيسسل أن مإسسع المباحسسات تملسك في التوكيل يجوز أنأه يأتي

فكسسذلك مإلكسسه للموكسسل عنهسسا صسسرفه فإذا لنفسه يتملكها أن
الدافع نأوى إن وكيله بقبض المحصور غير الموكل يملك هنا

فسسإن شسسيئا السسدافع ينسسو ولم الوكيل نأواه أو الموكل والوكيل
ل أنأسسه يظهر فالذي مإوكله والدافع مإستحق وهو نأفسه قصد

غيسسره قصسسد المالسسك فلن الوكيسسل أمإسسا مإنهمسسا واحسسد يملكسسه
وكيلسسه فلنأعسسزال الموكل وأمإا الخذ بقصد ل بقصده والعبرة
الوكيسسل يقصسسد ولسسم السسدافع قصده وإن لنفسه الخذ بقصده

فيمسسا هنسسا مإنهمسسا واحد يملكه لم مإوكله قصد أو مإلكه شيئا
عسسن القبسسض صسسرف الموكسسل بقصده الوكيل لن أيضا يظهر



لسم حيسث قصسده يعتسبر وإنأمسا السدافع نأيسة تسؤثر فلسم نأفسه
صسرف الموكسل ولن ظاهر هو كما نأفسه عن الخذ يصرفه
ولسسو للموكسسل يقسسع فلسسم الوكيسسل بقصسسده عنسسه السسدفع المالك
الملسسك فسسي تسسأتى الخسسر قصد تعيينه أو أحدهما لفظ عارض

القصدين مإعارضة في تقرر مإا نأظير
كسسذا فلسسه عنسسي حسسج مإن نأحو في إل الوكيل) تعيينه وشرط(

عهسسدة ل فيمسسا إل أو بجعل وكيل هنا الجعالة عامإل لن أي
وقسسع إن نأعسسم أحسسدكما وكلسست فيبطسسل يسسأتي كما كالعتق فيه
وكسسل مإثل كسسذا بيسسع فسسي كوكلتسسك للمعيسسن تبعسسا المعيسسن غير

فيسسه العمسسل عليه إن وقال شيخنا بحثه مإا على صح مإسلم
الظسساهر للفسسرق فيسسه الموكل في يأتي مإا له يشهد ول نأظر
عليسسه للمعقسسود يحتسساط ل مإسسا الصل لنأه للعاقد يحتاط فإنأه
فسسي البهسسام اغتفسسروا حيسسث الوصسسية فسسي بسسه صسسرحوا كمسسا

(صسسحة و ذكرتسسه بمسسا وفرقسسوا له الموصى دون به الموصى
عنه عجز إذا (لنفسه) لنأه فيه وكل التصرف) الذي مإباشرته

أن وهسسو طسسرده مإسسن واسسستثنى لغيره، يستطيعه كيف لنفسه
مإنسع غيسسره مإسسن تسوكله صسسح لنفسه مإباشرته صحت مإن كل

مإحجسسوره مإسسال بيع > في299<ص:  الولي عن فاسق توكل
قسساله مإسسا علسسى إذنأه بغير زوجإها غير عن المرأة توكل ومإنع

سسسيدها أذن إذا المإسسة أمإسسا الحسسرة أراد وكسسأنأه قيل الماوردي
مإسسا السسوجإه الذرعي وقال وأولى كالجإارة للزوج اعتراض فل

السسزوج علسسى يفوت لم إن الصحة مإن الرويانأي كلم اقتضاه
مإنعهسسا للسسزوج كان وإن مإطلقا الصحة يتجه ه.  والذي ا حقا
هسسذا بيسسن ويفسسرق خسسارج أمإسسر هسسذا لن لسسه حقسسا يفسسوت مإما

السسزوج حسسق فعسسارض بسسالعين تتعلسسق لزم حسسق بأنأها والجإارة
عسسن كسسافر توكسسل ومإنسسع الوكالة كذلك ول فأبطله أولى وهو

ل الوكيسسل بأن مإردودة وهذه مإسلم قود استيفاء في مإسلم
مإباشسسرته صسسحة جإعسسل إنأمسسا المصسسنف وبسسأن لنفسسه يستوفيه
وجإسسود الشسسرط وجإسسود مإسسن يلسسزم ول تسسوكله لصسسحة شسسرطا

والثانأي صحيح والول عدمإه عدمإه مإن يلزم وإنأما المشروط
يوجإسسد لسسم المباشسسرة صحة وهو الشرط لن مإحله في ليس

أصل هنا
لتعسسذر يصسسح فل عليسسه ومإجنسسون) ومإغمسسى (صسسبي ل) توكسسل(

تفرقسسة نأحسسو فسسي صسسبي توكسسل يصح نأعم لنأفسهم مإباشرتهم
الخنسسثى المسسرأة) أو (وكسسذا يسسأتي ومإسسا أضسسحية وذبسسح زكسساة

لسلب وقبول النكاح) إيجابا (في توكلهما يصح (والمحرم) فل



لنكسساح اختيسسار أو رجإعسسة في الخنثى أو والمرأة فيه عبارتهما
بعسسد ذكسسرا الخنسسثى بان ولو المرأة لهما عينت وإن فراق أو

صسسبي) ولسسو قسسول اعتمسساد (الصسسحيح صحته بانأت ذلك تصرفه
فاسسسق وكسسذا كسسذب عليه يجرب لم > مإميزا300<ص:  قلنا

خلفسسا فيهمسسا أعلم ل مإسلم شرح في قال بل كذلك وكافر
لسسه قسسالت أمإسسة هدية) ولو وإيصال دار دخول في الذن (في

استشسسكله وإن إطلقهم اقتضاه مإا على إليك أهدانأي سيدي
السلف لتسامإح وليمة صاحب وطلب وطؤها فيجوز السبكي

مإسسرة ولو كذب عليه جإرب بأن المأمإون وغير ذلك مإثل في
وهو قطعا يعتمد قرينة حفته ومإا قطعا يعتمد ل يظهر فيما
فسسرق ل أنأسسه مإنسسه ويؤخذ بخبره ل بالعلم عمل الحقيقة في
ذلك في غيره توكيل ونأحوه وللمميز وغيره الكاذب بين هنا

التي بشرطه
 
ولسسو للمفعسسول مإضسساف عبسسد) مإصسسدر توكيسسل صسسحة والصسسح(

قبسسول (فسسي أوضسسح وهسسو للفاعسسل مإضسسافا لكسسان الياء حذفت
بلكسسن وأشار مإطلقا عليه ضرر ل إذ سيد إذن بل نأكاح) ولو

تصح ل مإن وهو الضابط عكس مإن أيضا هذين استثناء إلى
توكسسل صسسحة أيضسسا ويسسستثنى تسسوكله يصح ل لنفسه مإباشرته

عسسن كسسافر وتوكسسل وليسسه إذن بغيسسر نأكسساح قبسسول فسسي سسسفيه
إذ مإسسردودة وهسسذه مإسلمة طلق أو مإسلم شراء في مإسلم

نأفسسوذ بسسان العسسدة فسسي أسسسلم ثسسم فطلسسق زوجإته أسلمت لو
التصسسرف في والمرتد غيرها طلق في المرأة وتوكل طلقه
في يشرط لم إن ذلك يصح وإنأما لنفسه امإتناعه مإع لغيره
>301<ص:  عليسسسه الحسسساكم حجسسسر لنفسسسسه تصسسسرفه بطلن

أخست نأكساح قبسسول فسي والرجإسل بسابه فسسي فيسه مإسا وسيأتي
نأكسساح قبسسول في والموسر أربع وتحته خامإسة أو مإثل زوجإته

فسسإنأه للمسلمة الكافر طلق مإسألة في المصنف وأشار أمإة
مإباشسسرة صسسحة المسسراد أن إلسسى الجملسسة فسسي طلقسسه يصسسح

الجملسسة فسسي فيه وكل مإا جإنس في لنفسه التصرف الوكيل
المسسستثنيات مإسسن مإسسر مإسسا أكسسثر يسسسقط وحينئسسذ عينسسه في ل

(ومإنعسسه) قسسدمإته كمسسا أيضسسا الموكل في ذلك جإريان وقياسه
لنأسسه اليجسساب) للنكسساح (فسسي رق فيه مإن أي العبد توكل أي
وبحسسث أولسسى غيسسره فبنسست بنتسسه يسسزوج أن مإسسن امإتنسسع إذا

إنأسسه قلنسسا إذا المإسسة تزويج في المكاتب توكل صحة الذرعي
توكسل ويجسوز بسالولى المبعسض هسذا فسي ومإثلسه أمإتسه يزوج



تكسسسب لنأسسه مإطلقسسا ويجعسسل سسسيده بإذن بيع نأحو في العبد
فيمسسا غيره عن إذن بل يتوكل ل وصوابه شارح به عبر كذا

كقبسسول يلزمإهسسا ل فيما بل بجعل ولو كبيع عهدته ذمإته يلزم
علسسى تسوكله يجسسوز ول المساوردي قسال إذن بغيسسر ولسو نأكساح
 ولية لنأها مإطلقا مإاله أو طفل

وإل التوكيسسل الموكسسل) وقسست يملكسسه أن فيه الموكل وشرط(
عسسن الناشسسئ فيسسه التصسسرف مإلسسك والمسسراد فيسسه يأذن فكيف

البسساب أول قوله بدليل أخرى عليه والولية تارة العين مإلك
مإلسسك علسسى يصح لنأه التي التفريع ينافيه ول ولية أو بملك

في يوكل فيمن المتن أي هذا الذرعي فقول أيضا التصرف
مإسسال فسسي التوكيسسل لسسه جإسساز مإن وكل الولي فنحو وإل مإاله
الشسسرط أن المتسسن مإسسن علم لما صحيح غير يملكه ل الغير
الغسسزي أن علسسى فيسسه التصسسرف مإلك أو التصرف مإحل مإلك

العيسسن ل التصسسرف مإلك الشرط بأن الذرعي أعني اعترضه
تسسارة المحسسل مإلسسك يفيد التصرف مإلك أن قررته مإا ومإراده
يصسسح ل بمسسا الغسسزي كلم بعضسسهم ورد أخسسرى عليسسه والولية

مإعيسسن أو سسسيملكه) مإوصسسوف (عبد إعتاق ببيع) أو وكله (فلو
كمسسا لمملسسوك تابعسسا يكسسن ولسسم فيه خلف ل هذا لكن ل أم

سسسينكحها) مإسسا مإن (وطلق وغيره حامإد أبي الشيخ عن يأتي
الصح) لنأه في (بطل قبله مإما أخذا لمنكوحته تبعا تكن لم
إذا مإسسوليته يسسزوج مإسسن وكسسل لو وكذا حينئذ عليه له ولية ل

هنسسا قسساله مإسسا > علسسى302<ص:  طلقسست أو عسسدتها انأقضت
الصسسحة النكسساح في الروضة في رجإح لكن السنوي واعتمده

فسسي لسك أذنأسست عسسدة أو نأكسساح فسسي وهسسي له قالت لو وكذا
يسسأتي كمسسا ضسسمنا ولسسو ذلسسك علسسق ولسسو حللسست إذا تزويجسسي
ونأفسسذ الوكالسسة فسسسدت الطلق أو النأقضسساء علسسى تحقيقسسه
المطالبسسة في وكله إذا بأنأه الصلح ابن وأفتى للذن التزويج
وقد الجوري وخالفه الوكالة بعد يتجدد مإا فيه دخل بحقوقه

لسسه شسسجرة ثمسسر نأحسسو بيسسع في وكله لو مإا صحة الول يؤيد
فسسي ينفسسع ل هنسسا الثمر لصل مإالكا وكونأه قيل إثمارها قبل

بسسأنأه وغيسسره الفزاري التاج إفتاء > والثانأي303<ص:  الفرق
ينفسسذ ل مإلسسك لسسه فحسسدثا أمإلكسسه في التصرف في وكله لو

وفرق الغزي قاله الرافعي كلم اقتضاه كما أي فيه تصرفه
بخلف حسسال يثبسست لسسم لكسسن مإوجإسسود ثسسم الحسسق بسسأن شسسيخنا
بما الصلح ابن عبارة كانأت إن هذا يتم وإنأما الملك حدوثا

إذا وأمإسسا عنسسه بعضسسهم عبسسارة فسسي وقسسع كمسسا للموكسسل يثبت



ا الوكالسة بعسد يتجدد بما عبارته كانأت السسنوي بسه عسبر كم
لمسسساواته الفسسرق ذلسسك يتسسأتى فل عنسسه وغيرهمسسا والزركشي

مإسسا وبيسسن بينهمسسا والفسسرق مإثله فليبطل الملك لحدوثا حينئذ
بخلفهمسسا تابعسسة فسسوقعت لصسسلها مإالسسك أنأسسه الثمسسرة فسسي مإر

ويؤيسسد مإحلسسه فسسي ليسسس الفسسرق فسسي يؤثر ل ذلك أن وزعم
الن مإلكسسه فيمسسا وكله لو وغيره حامإد أبي الشيخ قول ذلك
فسسي وكلتسسك فسسي والشراء البيع في ويصح صح سيملكه ومإا
مإا بيع في للعامإل المقارض وإذن بثمنه كذا وشراء هذا بيع

أن علسسم تقسسرر وبمسسا الشسسريك الذرعسسي بسسه وألحسسق سيملكه
حيسن فيسه التصسرف الموكسل يملسك أن فيسه الموكسل شسرط

أصله يملك أو لذلك تبعا يذكره أو التوكيل
يصسسح) (فل اسسستنابة التوكيسسل للنيابسسة) لن قسسابل يكسسون وأن(

مإنهسسا القصسسد لن لنيسسة تحتسسج لسسم عبسسادة) وإن (فسسي التوكيسسل
لن النجاسسسة إزالسسة نأحسسو مإنهسسا وليسسس المكلسسف عين امإتحان
توابعهمسسا فيهما ويندرج الحج) والعمرة (إل الترك مإنها القصد

أضسسحية) (وذبح وكفارة زكاة) ونأذر (وتفرقة الطواف كركعتي
النيسسة فسسي المميز المسلم الذابح أوكل سواء وعقيقة وهدي

كمسسا ذبحسسه عنسسد بهسسا ليأتي غيره مإميزا مإسلما فيها وكل أم
أن يجسسوز ل بعضسسهم وقسسول وكيلسسه ذبح عند الموكل نأوى لو

ل أعضسساء وغسسسل ووقسسف عتسسق ونأحو مإردود آخر فيها يوكل
وقضسسيته مإباشسسره عسسن فيقع فرض لنأه مإيت غسل نأحو في

>304<ص:  كالعبد فرضه عليه يتوجإه لم مإن توكيل صحة
لصسسحة مإطلقسسا هنسسا التوكيسسل جإسسواز رجإسسح الذرعسسي أن علسسى

هسسذا غسسسل لغيسسره قوله فإن بالواضح وليس عليه الستئجار
لن الذن عسسن ووقسسوعه المباشسسر فعسسل إلغسساء يوجإب ل مإثل

بسه خسوطب لمسا انأصسرافه فتعيسن إذنأسه على يتوقف ل فعله
الجإسسرة استحقاقه فإن بكذا غسله بخلف الكفاية فرض مإن

أخسسذ صحة بين الفرق فاتضح باذلها عن الفعل وقوع يوجإب
فسسي (ول اسسستئجار بل لسسه المباشسسر عسسن ووقسسوعه الجإسسرة

النيابسسة تمكن ل الذي واليقين التعبد على مإبناها شهادة) لن
توكيل ليست الشهادة على والشهادة النكاح فارقت وبه فيه
عنسسه أدى كحسساكم عنسسه المتحمسسل الشسساهد جإعلسست الحاجإة بل

قسسال ثسسم ومإسسن يمينسسان ولعسسان) لنأهمسسا (وإيلء آخر حاكم عند
تعسسالى تعظيمسسه بهسسا القصسسد لن باقيهسسا اليمسسان) أي (وسسسائر
والتدبير والطلق العتق وتعليق النذر ومإثلها العبادة فأشبهت

وإنأمسسا ه ا للغسسالب ذكسسر بمسسا وتقييسسدهم الوصسساية ونأحسسو قيسسل



كمسسا وإل مإحتمل مإعنى به للتقييد يكن لم إن للغالب يكون
بسسأن الثلثسسة بتلسسك المنسسع اختصاص ويوجإه بمفهومإه عمل هنا

بكسسل المإسسوال قضسسايا عسسن لبعسسدها إمإا بينا شبها فيها للعبادة
نأحسسو بخلف كسسالخرين مإنهسسا التعبد لتبادر وإمإا كالطلق وجإه

التوكيسسل فجسساز العبادة تشبه فلم مإالي تصرف فإنأها الوصاية
فيسه حسث ل تعليسق فسي صسحتها السبكي وبحث تعليقها في
ظهار) كسسأن في (ول نأظر وفيه الشمس بطلوع كهو مإنع ول

مإنسك مإظساهرا جإعلتسه أو أمإسه كظهر مإوكلي على أنأت يقول
ل أخسسر أحكسام عليسسه يسسترتب وكسسونأه مإعصية الصح) لنأه (في
فسسي التوكيسسل صحة عدم يعلم وبه مإعصية لكونأه النظر يمنع
نأسسداء بعسسد كسسالبيع خارج لمعنى فيه الثم مإا نأعم مإعصية كل

الحيسسض فسسي الطلق وكسسذا فيسسه التوكيل يصح الثانأي الجمعة
 البلقيني ردها فيه كالبارزي السنوي ومإخالفة

> وسسسلم305<ص:  وهبسسة بيسسع طرفسسي (في ويصح) التوكيل(
بهما وقيس مإر كما والشراء النكاح في ونأكاح) للنص ورهن
العقسسود) وصسسيغة (سسسائر (و) في (طلق) مإنجز (و) في الباقي

أو لسسك ضسسامإنا مإسسوكلي جإعلسست والحوالسسة والوصسسية الضسسمان
كسسذا مإسسن مإسسوكلي علسسى لسسك بمسسا أحلتسسك أو بكذا لك مإوصيا
(والفسسسوخ) غيسسره بسسذلك ويقسساس فلن علسسى له مإما بنظيره

ويسأتي ومإسر مإضسر تسأخير بالتوكيسل يحصل لم إذا فورية ولو
(قبسسض (و) فسسي أربسسع على الزائدات نأكاح فسخ في امإتناعه

الوكالسسة عقسسب قبضه لمإكان الوجإه على مإؤجإلة الديون) ولو
التوكيسسل في الصحة مإن مإر مإا على وقياسا المدين بتعجيل

فسسي التوكيسسل مإنسسع يسسرد (وإقباضسسها) ول طلقسست إذا بتزويجهسسا
بغيبتسسه لنأه الموكل غيبة في سلم مإال ورأس صرف عوض
أبسسرئ فسسي لكسسن مإنسسه البراء في ويصح دين فل العقد بطل

وكلتسسك فسسي وكذا قيل للتمليك تغليبا الفور مإن بد ل نأفسك
الطلق قيسساس لكسسن إطلقهسسم اقتضاه مإا على نأفسك لتبرئ
فل العيسسان بالديون وخرج ه ا السبكي ذكره التراخي جإواز
أو مإضسسمونأة بنفسسسه مإنهسسا رده علسسى قدر فيما التوكيل يصح
بسسه ضسسمن ثسسم ومإسسن ذلسسك فسسي يسسأذن لسسم مإالكهسسا لن أمإانأة

بحالهسسا تصسسل لسسم مإسسا عليه والقرار وكيله > وكذا306<ص: 
ثقسسة وكان الموكل عيال مإن الوكيل كان إن نأعم مإالكها ليد

علسسى السسستعانأة لسه وكسسذا إليسسه السسرد تفسسويض له جإاز مإأمإونأا
يسسأتي مإسسا علسسى مإعسسه كسسان إن لكن مإعه يحملها بمن الوجإه

اللسسه لغير عقوبة أو مإال (الدعوى) بنحو (و) في الوديعة في



بسسإقراره المسسدعي وكيسسل وينعزل الخصم كره (والجواب) وإن
غيسسر مإن لغوا وقع لنأه هو بإبرائه ل إبرائه أو مإوكله بقبض

إن بقسسوله الخصسسم وكيسسل وينعسسزل الوكالسسة رفسسع يتضسسمن أن
وتقبل المدعي لبينة تعديله يقبل ول به بالمدعى أقر مإوكله

وفيمسسا فيسسه يوكسسل لسسم فيمسسا وله مإطلقا مإوكله على شهادته
حيث ويلزمإه الخصومإة في الخوض قبل انأعزل إن فيه وكل

دعسسوى تقدم غير مإن وتسمع بوكالته بينة الخصم يصدقه لم
المإتنسساع له عليها الخصم تصديق ومإع غاب أو الخصم حضر

المباحسسات تملسسك فسسي (وكذا بالتسلم يثبتها حتى التسليم مإن
بجسسامإع الظهسسر) كالشسسراء فسسي والحتطاب والصطياد كالحياء

قصسسده إن للموكسسل الملسسك فيحصسسل للملسسك سسسبب كل أن
لشسسائبة تغليبسسا كالغتنسسام في) اللتقاط (ل فل وإل له الوكيل
لتقسسر (القرار) كوكلتسسك في ول الكتساب شائبة على الولية

كالشسسهادة حسسق عسسن إخبار الصح) لنأه (في بكذا لفلن عني
بالتوكيسسل مإقسرا يكسون أنأسه الروضسة فسسي > ورجإح307<ص: 

فسسي المسسدار إذ فيسسه مإسسا وفيسسه عليسسه الحسسق بثبسسوت لشسسعاره
لسسه أقسسر قسسال إن نأعسسم القسسوي الظن أو اليقين على القرار

لسسه علي أقر قال ولو جإزمإا إقرارا كان علي له بألف عني
قطعا مإقرا يكن لم بألف

ثبوتهسسا قبسسل آدمإي) ولسسو عقوبة استيفاء (في ويصح) التوكيل(
طرف قطع في يتعين قذف) بل وحد (كقصاص الوجإه على
للسسه عقوبسسة اسسستيفاء فسسي أيضسسا ويصسسح يأتي كما قذف وحد

نأعسم مإطلقسا إنأباتهسا فسي ل السسيد أو المإام مإن لكن تعالى
عنسسه الحد ليسقط المقذوف زنأا ثبوت في يوكل أن للقاذف
فسسي يجسسوز) التوكيسسل ل (وقيسسل زنأسسى أنأه عليه دعواه فتسمع

بسسأن ورد عفسسوه الموكسسل) لحتمسسال بحضسسرة (إل اسسستيفائها
السسستيفاء مإسسع ببينسسة ثبت إذا الشهود رجإوع كاحتمال احتماله

بعسسض مإسسن مإعلومإسسا فيسسه الموكسسل وليكسسن( اتفاقسسا غيبتهم في
وجإسسه) كسسل مإسسن علمه يشترط (ول الغرر يعظم الوجإوه) لئل

فسسسومإح للحاجإسسة جإسسوزت لنأهسسا فيه المسلم أوصاف ذكر ول
كسسل فسسي (أو وكثير) لي قليل كل في وكلتك قال (فلو فيها

كسسل أو شسسيء) لسسي كسسل إليك فوضت (أو حقوقي أمإوري) أو
إذ الغسسرر عظيسسم مإن فيه يصح) لما (لم مإالي مإن شئت مإا

كطلق > ببعضسسه308<ص:  الموكسسل يسمح ل مإا فيه يدخل
كان وإن هذا بطلن كلمإهم وظاهر بأمإواله والتصدق زوجإاته

شسسيء فسسي الوكيسسل تصسسرف ينفذ فل ظاهر وهو لمعين تابعا



فسسي السسسبب هسسو السسذي فيسسه الغسسرر عظسسم لن التسسابع مإسسن
وغيسسره حامإد أبي عن مإر كما وليس بذلك يندفع ل البطلن

لقلسسة تابعسسا كسسونأه فسسساغ مإعيسسن خسساص جإزئسسي فسسي ذاك لن
 هذا بخلف فيه الغرر

أرقسسائي) وقضسساء وعتسسق أمإسسوالي بيسسع (فسسي قال) وكلتسسك وإن(
ذكسسر مإسسا يعلمسسا لسسم (صسسح) وإن ذلسسك ونأحو واستيفائها ديونأي

مإنهسسا شسسيء أو أمإسسوالي بعسسض فسسي قال ولو فيه الغرر لقلة
كل لتنساوله عبيسدي أحسسد بخلف هسذا أو هسذا كسسبيع يصسسح لم

قبلسسه مإسسا بخلف فيسسه إبهام فل البدلي العموم بطريق مإنهم
أقسسل علسسى وحمسسل صسسح مإسسالي مإن شيء عن فلنأا أبرئ أو

مإنسسه شسسئت عمسسا أو فيه فتوسع غبن عقد البراء لن شيء
 شيء أقل إبقاء لزمإه

نأسسوعه) بيسسان (وجإب للقنية عبد) مإثل شراء في وكله وإن( 
ول كعبسسد الجنسسس ذكسسر عنسسه يغنسسي ول هنسسدي أو كسستركي
بهما اختلف وصفة صنف بيان أيضا ويشترط كأبيض الوصف
لسسه يشتري لمن بالنسبة بل مإطلقا ل ظاهرا اختلفا الغرض

استقصساء يشترط ل قولهم مإن أخذا يظهر فيما وكالة غيره
هسسذا مإسسن فسسالمراد اتفاقسسا مإنهسسا يقرب مإا ول السلم أوصاف

مإسسن اشسسترى ولسسو فتسسأمإله مإشسسكل كسسان وإل ذكرته مإا النفي
>309<ص:  بخلف عليسسه وعتسسق صسسح الموكسسل علسسى يعتق

فسسي وكله ولو الربح طلب مإن مإوضوعه ينافي لنأه القراض
لن تكسافئه بكونأهسا يكتفسي ول تعيينهسا اشسترط امإسرأة تزويج

مإسسا فانأسسدفع كسسثيرا المكافسسأة وصسسف وجإود مإع يختلف الغرض
شسسئت مإسسن كزوجإني عام بلفظ له أتى إن نأعم هنا للسبكي

المحلسسة) بيسسان (وجإسب أيضسسا (دار) للقنيسسة شراء (أو) في صح
يصرح لم فلذا غالبا البلد بيان بيانأها لزم ومإن الحارة وهي

وعلسسى عليسسه المشتملة الرقاق وهي أوله (والسكة) بكسر به
السسسكة تعييسسن يغنسسي وقد بذلك الغرض لختلف الحارة مإثله
(فسسي مإثل والسسدار العبسسد الثمسسن) فسسي قسسدر (ل الحسسارة عسسن

نأظسسر غيسسر مإن النوع مإن بواحد يتعلق قد غرضه الصح) لن
بسسه يليسسق ومإسسا الموكسسل حسسال يراعسسى نأعسسم ونأفاسسسته لخسسسته
بسسأكثر ولسسو شسسئت بمسسا كذا اشتر قال لو أنأه السبكي وبحث

قسسال الذرعسسي واعتمسسده المثسسل بثمسسن يقيسسد المثسسل ثمن مإن
ل وكسسثيره الثمسسن بقليسسل التوكيسسل كتسساب فسسي يكتب مإا وكذا

ه.  ا به الشراء ول الفاحش بالغبن البيع به يقصد



جإسسوازه شسسئت بمسسا بسسع فسسي السبكي عن فسيأتي نأظر وفيه
إل ثسسم يسسأتي مإا جإميع فيه فليأت مإثله وهذا الفاحش بالغبن

يظهسسر فيمسسا هنسسا ل بالنسسسيئة امإتنسسع ثسسم فإنأه وهان عز فيما
كمسسا هنسسا مإسسا شسسارح جإعل لكن الشراء في رفق زيادة لنأها

مإا نأعم هذا في بينهما الفرق لوضوح ظاهر نأظر وفيه هناك
مإسسال فسسي ذلسسك قسسال ولسسو ظسساهر يكتسسب فيمسسا الذرعي قاله

غيسسره مإسسن أكسسثر لسسه يحتسساط لنأه نأفسه الذن بطل المحجور
بسسل مإسسر مإسسا جإميسسع بيسسان يشسسترط فل التجسسارة قصسسد إذا أمإا

رأيسست مإسسا أو العسسروض مإسسن شسسئت مإسسا بهذا لي اشتر يكفي
(لفسسظ) صسسريح نأسسائبه الموكل) أو مإن (ويشترط فيه المصلحة

رضاه (يقتضي مإفهمة أخرس إشارة أو كتابة ومإثله كناية أو
مإقسسامإي أقمتك أو أنأبتك إليك) أو فوضت أو كذا في كوكلتك

بكسساف وخسسرج العقسسود فيسسه) كسسسائر وكيلسسي أنأسست (أو فيسسه
أراد مإسن كسل وكلست قال لو مإا فلنأا وكلت ومإثلها الخطاب

الذن بهذا فيها أحد تصرف ينفذ ول يصح فل مإثل داري بيع
بعيسسن يتعلسسق ل فيمسسا ذلسسك صحة السبكي بحث نأعم لفساده
عبسدي إعتساق فسسي أراد مإسسن كسل كسوكلت غرض فيه الوكيل

قسسول صسسحة هسسذا مإسسن ويؤخسسذ قسسال هذه أمإتي تزويج أو هذا
أن البلسسد فسسي عاقد لكل أذنأت لها ولي ل > مإن310<ص: 

السسزوج عينسست إن مإحلسسه صح إن وهذا الذرعي قال يزوجإني
ابسسن أفسستى ذلسسك وبنحسسو فقسسط العقسسد صسسيغة إل تفسسوض ولم

ل إذ السسدعوى فسسي التوكيل في التعميم ذلك ويجري الصلح
كتابسسة لكسسن القضسساة عمسسل وعليسسه غرض الوكيل بعين يتعلق

فيه ليس لنأه لغو به الحكم وطلب ثبوته في ووكل الشهود
ثبسسوته فسسي ووكل يكتبسسوا أن فتعيسسن مإعيسسن ول لمبهسسم توكيل
جإسساز مإسسسلم وكل فلنأا قالوا ولو ذلك نأحو أو القاضي وكلء
فيه.  بما مإر مإا على

اليجسساب مإقسسام قائم الذن) فهو حصل أعتق أو بع قال ولو(
(القبسسول جإعسسل بغيسسر وكالسسة يشسسترط) فسسي (ول مإنه وأبلغ بل

فور هنا يشترط ول الموكل أكرهه وإن يرد ل أن لفظا) بل
ثسسم ومإسسن الطعسسام كإباحة حجر رفع التوكيل لن مإجلس ول
ظانأسسا أبيسسه مإسسال باع كمن صح بالوكالة عالم غير تصرف لو

مإسسن اللفسسظ يكفسسي أنأه الوديعة في وسيأتي مإيتا فكان حياته
<ص: هنسسا ذلسسك جإريسسان وقياسسسه الخر مإن والقبول أحدهما

إذا كمسسا لفظا القبول يشترط وقد وتوكل توكيل > لنأها311
لخسسر فوهبهسسا مإغصسسوبة أو مإسسؤجإرة أو مإعسسارة عيسسن لسسه كسسان



ل لسسه قبضسسها فسسي بيسسده هي مإن فوكل قبضها في له وأذن
يشسسترط) (وقيسسل بسسه عنهسسا يسسده لسستزول لفظسسا قبسسوله مإن بد

العقسسود صسسيغ (في يشترط وقيل للتصرف تمليك لنأه مإطلقا
أعتسق) لنأسه أو كبسع المإسر صسيغ (دون عليهسا كوكلتك) قياسسا

كسسان إن لفظا القبول مإن فيها بد فل بجعل التي أمإا إباحة
مإضسسبوطا الوكيسسل عمسسل وكسسان المإر ل العقد بصيغة اليجاب

 إجإارة لنأها
الصسسح) (فسسي وقسست أو صسسفة بشرط) مإسسن تعليقها يصح ول(

والمإسسارة الجهالسسة تقبسسل لنأهسسا الوصسسية خل العقسسود كسسسائر
بطلق وكلسسه كسسأن الشسسرط وجإسسود بعسسد تصسسرف فلسسو للحاجإة
بنتسسه بتزويج أو سيملكه عبد عتق أو ببيع أو سينكحها زوجإة

أو بسساع أو نأكسسح أن بعسسد فطلسسق عسسدتها وانأقضسست طلقت إذا
الذن بعموم عمل نأفذ العدة بعد زوج أو مإلك أن بعد أعتق

وقياسسسها الولسسى في السنوي ذكره مإا هو ذكر بما وتمثيلي
الجلل وقسسال وغيرهسسا الجسسواهر كلم يقتضسسيه كمسسا بعسسدها مإا

يفسسد المعلقسة كالوكالسة التصسرف يصسح أن يحتمل البلقيني
نأصسسا أي يسسذكروه ولسسم الذن لعمسسوم التصرف ويصح التعليق

المعلقسسة بخلف اللفسسظ حالسسة المحسسل مإلسسك لعدم يبطل وأن
بيسسن الفسسرق يلسسزم هسسذا وعلسسى عنسسدها للمحسسل مإالسسك فسسإنأه

إل يفترقان ل بأنأهما تصريحهم خلف وهو والباطلة الفاسدة
ه.  ا والكتابة والخلع والعارية الحج في

المعلقسسة وليسسست للول اعتمسساده ذكر بما للثانأي رده وقضية
تعليسسق فيها الخيرة الصورة إذ عندها المحل لملك مإستلزمإة

> ل312<ص:  أنأسسه الوجإه نأعم الوكالة حال للمحل مإلك ل
كقسسوله التعليسسق علسسى يسسدل مإسسا يذكر أن الصور هذه في بد

وكلتسسك على اقتصاره بخلف سأمإلكه الذي أو سأنأكحها التي
اللفسسظ هسسذا لن بنسستي تزويسسج أو هذا بيع أو هذه طلق في
الفسسرق حيسسث مإسسن ذلسسك فليسسس أصسسل شيئا يفيد ل لغوا يعد
ومإسسر وغيرهسسا الجزيسسة في ويأتي فتأمإله والباطل الفاسد بين

فحصسسرهم أيضسسا والباطسسل الفاسسسد بيسسن الفسسرق الرهسسن فسسي
سسسقوط المتن في بهما الصحة عدم وفائدة إضافي المذكور
كمسسا التصرف وحرمإة المثل أجإرة ووجإوب كان إن المسمى

اسسستبعده لكسسن الرفعسسة ابسسن واعتمسسده مإتقسسدمإون جإمسسع قسساله
عسسن ونأقله الحل البلقيني اعتمد ثم ومإن الذن لبقاء آخرون

فينعسسزل كسسذا شسسهر كسسإلى توقيتهسسا ويصسسح كلمإهسسم مإقتضسسى
مإسسع الرفعسسة لبسسن بحسسث عن هذا شارح نأقل وعجيب بمجيئه



وشسسرط نأجزهسسا (فسسإن الروضسسة أصسسل فسسي بسسه مإجزومإا كونأه
ل ولكسسن هسسذا بسسبيع الن فوكلتسسك جإاز) اتفاقا شرط للتصرف

بعسسد إل تبعسسه ول وكلتك يكفي أنأه ويظهر شهر بعد إل تبعه
لخسسر قسسال مإن أن يعلم وبذلك تصوير مإجرد الن وأن شهر
رمإضان في وأخرجإها فطرتي إخراج في وكلتك رمإضان قبل
فهسسو الشارع به قيدها بما قيدها وإنأما الوكالة نأجز لنأه صح

إذا بنسستي زوج ولي وقول أحللت إذا بنتي زوج مإحرم كقول
بعيد ومإسألتنا هذين بين فرق وتكلف عدتها وانأقضت طلقت

تعليسسق لنأسسه فطرتسسي فسسأخرج رمإضسسان جإسساء إذا بخلف جإسسدا
الجسسواز أطلسسق مإسسن إطلق يحمل التفصيل هذا وعلى مإحض
علسسى حسستى فيه عنه إخراجإه صحة وظاهر المنع أطلق ومإن

 تقرر مإما علم كما الذن لعموم الثانأي
فسسأنأت (عزلتسسك مإهمسسا (ومإسستى) أو كسسذا وكلتك) فسسي قال ولو(

نأجزهسسا الصسسح) لنأسسه فسسي الحسسال (فسسي صحت) الوكالة وكيلي
واحسسد انأتفسسى فمتى بذكرها لنا حاجإة ل شروط هنا وللخلف

في الوجإهان العزل بعد وكيل عوده (وفي قطعا صحت مإنها
لفسسساد العسسود عسسدم والصسسح بسسالعزل ثانأيا علقها تعليقها) لنأه

وهسسو تصسسرفه فينفذ العام الذن له يعود أنأه وقضيته التعليق
مإتى أو عزلتك عزلتك > يقول313<ص:  أن فطريقه كذلك

مإسسا هنسسا ليسسس لنأسسه مإعسسزول فسسأنأت وكيلسسي عسسدت مإهمسسا أو
وكيلسسي فسسأنأت عزلتسسك بكلما أتى لو ثم ومإن التكرار يقتضي

أو يعزله مإن يوكل أو فطريقه التكرار لقتضائها مإطلقا عاد
انأعزلسست وكلمسسا قسسال فسسإن مإعسسزول فأنأت وكلتك وكلما يقول

العسسزل واعتضد التعليقين لتقاوم وكيلي عدت وكلما فطريقه
مإسن هسذا وليسس فقسدم الغيسر حسق فسي الحجر وهو بالصل
التعليقيسسن أصسسل مإلك لنأه للسبكي خلفا الملك قبل التعليق

والصسسح الشسسمس طلسسوع العسسزل) بنحسسو تعليسسق في (ويجريان
علسسى التصسسرف فينفذ وحينئذ بطلوعها ينعزل فل صحته عدم

كيف بأنأه استشكاله في جإمع أطال لكن كلمإهم اقتضاه مإا
يلسسزم ل بسسأنأه بعضسسهم عنه وتخلص مإنه المالك مإنع مإع ينفذ
تبقى قد بل الوكالة رفع ول التصرف نأفوذ العزل عدم مإن
بعضهم وأخذ شرطا للتصرف وشرط نأجزها لو كما ينفذ ول

ل بأنأسسا يجسساب وقسسد التصسسرف نأفسسوذ بعسسدم فجزم ذلك بقضية
عليسسه الدالسسة الصسسيغة صسسحت لسسو إل مإفيسسد المنسسع أن نأسسسلم
بقسساء بأصسسل فعملنسسا المعلقسسة هسسذه بطلن قررنأسسا قسسد ونأحسسن



نأفسسوذ اتضسسح وحينئسسذ صسسحيح رافسسع لسسه يوجإسسد لسسم إذ الوكالسسة
فتأمإله.  المذكور بالصل عمل التصرف

حقسه جإنسسس غيسر عنسه فتعسسوض دينسه قبسسض في فرع) وكله(
وكالسسة لسسه قسسال الموكسسل كسسان فسسإن > بشسسرطه314<ص: 

تجسسوز وكسسأنأه بعضسسهم قسساله كمسسا صسسح مإطلقسسة أو مإفوضسسة
يلسسزم لئل ذلسسك قسسدرنأا وإنأمسسا المدين ذمإة براءة عن بالقبض

أمإكسسن مإسسا ذلسك عسسن تصان والعقود مإطلقة أو مإفوضة إلغاء
الخسسر وقال هذا أحدهما فقال عبد عتق في اثنين وكل ولو
مإسسن صدوره يشترط ل الكلم أن الصح على بناء عتق حر

يحفظ لم هذا بأن مإردود يشترط بعضهم وقول واحد نأاطق
مإسسسن كل وبسسسأن الصسسسوليين بعسسسض عسسسن بسسسل نأحسسسوي عسسسن

الخسسر نأطسسق علسسى اتكسسل بسسل بلغسسو يتكلسسم لسسم المصسسطلحين
العتسسق فسسي دخسسل لسسه كل به نأطق مإا أن يعلم وبه بالخرى

يسسترتب حتى مإنهما سابق فل له ومإشروط للخر شرط لنأه
تقول أن ولك وغيره السنوي إليه أشار مإا هذا العتق عليه

كلم صسسحة فسسي ومإنسسوي مإقسسدر كسسل كلم أن إلسسى نأظسسر إن
اشسستراط علسسى ذلك يتفرع فل جإملتين حكم في فهما الخر
ل بالثسسانأي وقسسع إنأمسسا فسسالعتق وحينئذ عدمإه ول الناطق اتحاد
الكلم مإسسدار لن بلغسسو تكلسسم فكسسل لسسذلك ينظر لم وإن غير

ل اليقسساع وذلسسك انأتزاعهسسا أو النسبة إيقاع وهو السناد على
اشسستراط أن يعلسسم وبهسسذا عليهمسسا ينقسسسم حتى تجزيه يتصور
نأحسسوي عسسن يحفسسظ لسسم أنأه وزعم التحقيق هو الناطق اتحاد

اللفظ لن الول قلت أصوب النظرين أي قلت فإن مإمنوع
تصسسحيح أمإكسسن وهنسسا إلغسساؤه يجسسز لسسم تصسسحيحه أمإكسسن حيث
طسسالق قسسال لسسو قسسولهم قضسسية لكن الول كلم بسبق العتق

أن إل ذلسسك في ينازع أنأت لفظ نأوى وإن شيء به يقع لم
سسسبقه لفسسظ إضسسماره علسسى يسسدل لسسم ثسسم أنأسست بسسأن يفسسرق

فسسي لهسسا تسسأثير ل وحسسدها وهسسي فيسسه النية فتمحضت كطلقها
دل قسسد فسسإنأه هنسسا حسسر كسسذلك ول لضسسعفها المحسسذوف اللفظ
به بالملفوظ فألحق فيه النية تتمحض فلم سبقه لفظ عليه

فتأمإله.  حقيقة

مإا وهي صحتها بعد الوكالة أحكام بعض فصل) في(     
للمعيسسب وشسسراؤه الجإسسل وتعييسسن الطلق عند وعليه للوكيل
السسبيع كسسون بسسالبيع) حسسال (الوكيل لغيره > وتوكيله315<ص: 

حسسال أو غيسسره علسسى لسسه ينسسص لم بأن التوكيل (مإطلقا) في



مإقيسسد غيسسر أي مإطلقسسا الوكيسسل مإسسن المفهسسوم التوكيسسل كسسون
مإطلقسسا تسسوكيل أي مإحسسذوف لمصدر صفة كونأه ويصح بشيء
بسسالذن السسبيع فيسسه وقسسع البلد) السسذي نأقد بغير البيع له (ليس

لسسه يجسسز لسسم إذن بل لبلد بيعه في وكل بما سافر بأن وإل
مإسسا البلسسد بنقسسد والمسسراد فيهسسا المسسأذون البلسسد بنقسسد إل بيعسسه

القرينسسة لدللسسة عرضسسا أو كسسان نأقسسدا غالبسسا أهلهسسا به يتعامإل
فبسسالنأفع اسسستويا فسسإن بسسالغلب لزمإه تعدد فإن عليه العرفية

مإحسسل أن وغيسسره الزركشسسي وبحسسث بهمسسا بسساع أو تخيسسر وإل
بسسه جإسساز وإل للتجسسارة يقصسسد مإسسا غيسسر فسسي بسسالعرض المإتناع

كسسأن قيسسل مإسسا انأدفع مإطلقا مإعنى في قررته وبما كالقراض
بكسسذا بع يقول أن صورته أن ينبغي فإنأه البيع بمطلق يقول

لتقيد المطلق البيع بخلف نأقد ول أجإل ول لبلد يتعرض ول
ووجإسسه ه ا بقيسسد ل السسبيع المسسراد وإنأمسسا الطلق بقيسسد السسبيع

لفسسظ مإن ليس فيه قررته مإما علم كما مإطلقا أن انأدفاعه
لمسسا بيسسان هسسو وإنأمسسا السسبيع فسسي قيد أنأه يتوهم حتى الموكل

ثمسسن ذات علسسى لسسه ينص لم بأن التقييد عدم مإن مإنه وقع
الطلق فمعنسسى بسسألف وكبعسسه هسسذا كبسسع صفته على أو أصل
إلسسى صسسورته فسسإن قوله فانأدفع صفاته في الطلق هذا في

ول قسسوله يسسأتي كيسسف قلسست فسسإن عليسسه رتبسسه مإا وكذا آخره
المثسسل بثمسسن يتقسسدر فيهسسا الثمسسن لن قلسست الولى في بغبن
المثسسل بثمسسن إل يسسبيع ول الرهسسن عسسدل في قوله أفاده كما
عنه ينقص فل عليه مإنصوص كأنأه فيصير البلد نأقد مإن حال

غالبسسا المعتسساد لن المثل بثمن بنسيئة) ولو (ول فاحشا نأقصا
وقسست وكلسسه لسسو أنأسسه ويظهسسر النسيئة في الخطر مإع الحلول

النهسسب عن به حفظ إذا يأتي لمن نأسيئة البيع له جإاز نأهب
القرينسسة لن النهسب عسرض ثسسم المإسسن وقسست وكلسه لسو وكذا

أو ببلسسد بعسسه لسسه قسسال لسسو وكسسذا بسسذلك برضسساه قطعا قاضية
وعلسسم نأسسسيئة إل يشسسترون ل > وأهلسسه316<ص:  كذا سوق

فيمسسا حينئسسذ نأسسسيئة السسبيع فلسسه ذلك يعلم الموكل أن الوكيل
عسسن المثسسل مإهسسر آخسسر سسسأذكره مإسسا رأيسست ثسسم أيضسسا يظهسسر

اعتيسسد بمؤجإسسل العقسسد له يجوز الولي أن كالعمرانأي السبكي
هنسسا مإجيئه يبعد ل كلم فيه سيأتي لكن ذكرته مإا يؤيد وهو
المعامإلسسة غالبسسا) فسسي يحتمسسل ل مإسسا وهسسو فسساحش بغبسسن (ول

اليسسسير بخلف بسسه تشسسح النفسسوس لن عشرة في كدرهمين
بهسسا تسومإح إن العشرة الدم أبي ابن قال نأعم فيها كدرهم

اللف.  في بالمائة يتسامإح فل المائة في



الرويسسانأي عسسن قولهما ويوافقه للعرف الرجإوع فالصواب قال
اليسسسير أن البحر في قوله لكن المإوال بأجإناس يختلف أنأه

والطعام النقد في كثير العشر فربع المإوال باختلف يختلف
ولعسسل نأظر فيه ونأحوهما والرقيق الجواهر في يسير ونأصفه

كسسل فسسي يعتسسبر أنأسسه فسسالوجإه وإل زمإنسسه عسسرف باعتبسسار ذلك
بساع ولسسو بسه المسسامإحة عنسدهم المطسرد أهلهسا عرف نأاحية
هنا يأتي الخيار زمإن في حدثا أو راغب وهناك المثل بثمن
إلسسى لسسه ليسسس قسسوله وأفهسسم الرهسسن عسسدل في مإر مإا جإميع
باع) بيعسسا (فلو قوله عليه فرع ثم فمن تصرفه بطلن آخره

وسسسلم النأسسواع هسسذه (أحسسد مإسسع بمعنى هي (على) أو مإشتمل
المثلسسي فسسي ولسسو التسليم يوم بقيمته ضمنه) للحيلولة المبيع

إن فيسسسترده باطسسل بسسبيع يسسستحقه ل لمسسن بتسسليمه لتعسسديه
أمإانأسسة ويده الثمن وقبض السابق بالذن بيعه له وحينئذ بقي

الضسسمان وقسسرار طريسسق فهو يبق لم وإن > عليه317<ص: 
وبمسسا بقيمتسسه والمتقسسوم بمثله المثلي فيضمن المشتري على

لسسم يقسسول أن ينبغسسي كسسان قيل مإا انأدفع التفريع في قررته
 ويضمن يصح

لسسه تيسسسر أو شسسئت بما بع ففي تعيينه اتبع يطلق فإن) لم(
وصسسرح للجنسسس مإسسا لن غبسسن ول بنسسسيئة ل البلسسد نأقسسد غير

مإسا العسرف لنأه وغيره السبكي واعتمده بالغبن بجوازه جإمع
بنسسسيئة جإسساز شسسئت كيسسف بعه أو خلفه على قرينة تدل لم

شسسئت بكم أو والمؤجإل الحال فشمل للحال كيف لن فقط
عسسز بمسسا أو والكسسثير القليسسل للعدد كم لن فقط بالغبن جإاز

بعسسدها بمسسا فقرنأهسسا للجنسسس مإسسا لن النسسسيئة غير جإاز وهان
وظسساهر وغيسسره البلسسد نأقسسد مإسسن والكسسثير القليسسل عرفا يشمل
وغيسسره النحسسوي بيسسن الحكسسام هسسذه فسسي فرق ل أنأه كلمإهم

وإن عليسسه لفظسسه فيحمسسل عرفيا مإدلول لها لن مإحتمل وهو
لن بالفتح دخلت أن في الطلق في يأتي كما وليس جإهله

فسسي يأتي مإا قياس نأعم فرق ل ثم النحوي غير في العرف
إن صسسدق أصسسله مإن ذلك بمدلول الجهل ادعى لو أنأه النذر

افعسسل شسسيء فسسي لوكيله قال ولو بذلك حاله قرائن شهدت
فسسي إذنأسسا يكسسن لسسم جإائز فيه تصنع مإا كل أو شئت مإا فيه

مإسسن شسسئت ومإسسا التوكيسسل مإسسن شسسئت مإسسا لحتمسساله التوكيسسل
ل كمسسا مإحتمسسل بسسأمإر يوكسسل فل فيسسه لسسه أذن فيما التصرف

أو بعرض البيع له أن مإنه يؤخذ فهل وعليه قالوه كذا يهب



مإسسن شسسيء لسسه يجسسوز > فل318<ص:  ل أو نأسسسيئة أو غبن
فليكسسن الغرر مإن فيه ولما لفظه احتمال مإن تقرر لما ذلك
النظسسر ويتردد أقرب والثانأي مإحتمل كل لغوا شئت مإا قوله
بمسسا مإثسسل إنأهما قيل ولو شئت وبمهما شئت شيء بأي في

يبعد لم شئت
بالجإسسل بيعسسه فسسذاك) أي الجإسسل وقدر مإؤجإل ليبيع (وكله وإن

ه ظاهر المقدر عليسه ترتسب أو نأهساه إذا إل مإنسه النقسص ول
كنهسسب خسسوف يسسترقب أو أي مإؤنأسسة لحفظسسه يكون كأن ضرر
بحثسه كمسا المشستري لسه عيسن أو ظاهر هو كما حلوله قبل

الصسسح (فسسي (صسسح) التوكيسسل أطلسسق) الجإسسل (وإن السسسنوي
مإثلسسه) أي (فسسي النسساس المتعسسارف) بيسسن (علسسى وحمل) الجإل

عسسرف يكسسن لسسم فسسإن المعهسسود لنأسسه أيضسسا الصح في المبيع
الشسسهاد ويلزمإسسه مإسسر مإا نأظير يتخير ثم لموكله النأفع راعى
نأسسسي وإن ضسسمن وإل بمؤجإسسل بسساع حيسسث المشسستري وبيسسان
الثمسسن يقبض ول مإوسرا ثقة المشتري كون اشتراط ويظهر

عليسسه دلسست أو جإمسسع قسسال عليسسه له نأص إن إل الحلول عند
فيهسسا والسسبيع بعيد لبلد السفر في له أذن كأن ظاهرة قرينة

بمؤجإل
عسسن ونأهسساه الثمسسن لسسه وقسسدر لسسه أذن لنفسسسه) وإن يبيع ول(

انأتفسساء عنسسد الطرفيسسن اتحاد وقوله الرفعة لبن خلفا الزيادة
ليسسست التحسساد مإنسسع علسسة لن كلمإهسسم مإن بعيد جإائز التهمة
واحسسد شسسخص مإسسن والقبسسول اليجاب انأتظار عدم بل التهمة
عسسداه مإسسن > بقسسي319<ص:  لعسسارض الب ذلك عن وخرج
مإسسع ولسسو السسسفيه أو المجنون الصغير) أو (وولده المنع على

إبسسراء فسسي أذن لو ثم ومإن الطرفين تولي يلزم لئل مإر مإا
طبعسسا حريسسص ولنأسسه تسسولي ل إذ صسسح ذكسسر مإسسن إعتسساق أو

لمسسوكله الستقصاء على وشرعا له السترخاص على وشرعا
غيسسره وليسسة فسسي ولسسده كسسان بسسأن انأتفيا لو ثم ومإن فتضادا

ل إذ لسسه السسبيع جإسساز الزيسسادة عسسن ونأهاه الثمن الموكل وقدر
 حينئذ تهمة ول تولي

ل أو الثمسسن عين البالغ) الرشيد وابنه لبيه يبيع أنأه والصح(
م وإنأمسا ذكسر مإسا لنأتفاء يسولي أن إليسه فسوض لمسن يجسز ل
وهو التهمة ينفي مإردا هنا لن فرعه أو أصله تولية القضاء

فسسي ذلسسك ويجسسزئ ثسسم كسسذلك > ول320<ص:  المثسسل ثمسسن
الوصسي وفسي ومإحجوره نأفسه مإن يشتري فل الشراء وكيل
وكسسل الوقسسف نأسساظر ومإثلهمسسا بسسه صسسرحوا كمسسا اليسستيم وقيسسم



ومإحجسسوره لنفسه مإثل يؤجإر ول يبيع فل غيره على مإتصرف
هسسو النسساظر كسسان لسسو نأعسسم البسسدل لسسه وعيسسن لسسه أذن وإن

اليجسسار لسسه يجسسوز لنأه ذلك مإنه ينفذ فهل للوقف المستحق
وإن التحسساد الملحسسظ أن تقسسرر لمسسا ل أو المثل أجإرة بدون
فسسي التحسساد تجسسويزهم وقيسساس مإحتمل كل الزيادة عن نأهي
لنأسسه هنسسا مإسسا تجسسويز حجسره تحت الذي لفرعه مإاله بيع نأحو
وفسسي مإلكه على المنافع كانأت المستحق الناظر هو كان إذا

وقبسسل لمحجسسوره نأفسسسه مإسسن داره آجإر لو كما فيكون وليته
لسسه يبيح ل أنأه بدليل ضعيف هنا الملك بأن يفرق أن إل له

بخلف فيسسه التحسساد يجسسز فلسسم غيسسره الناظر كان إذا اليجار
مإسسا نأظيسسر بمسسوته الجإسسارة تبطسسل الول وعلى الحقيقي مإلكه
 المثل أجإرة بدون آجإر لو فيما قالوه

وتسسسليم الثمسسن قبض (له بالبيع) بحال الوكيل (أن و) الصح(
ولسسه السسبيع توابسسع مإسسن لنأهمسسا ينهسسه لسسم مإا بيده المبيع) الذي

مإشسستر مإن والقبض الصرف نأحو في والقباض القبض قطعا
السبيع فسي ل يضسيع لئل السبيع عسن غسائب والموكسل مإجهسول
تسسسليم لسسه وهنسسا مإسسر كمسسا جإديسسد بسسإذن إل حسسل وإن بمؤجإل
بسساعه وإن ذلك جإريان إطلقهم وظاهر قبض غير مإن المبيع
عسسزل التأجإيسسل فسسي الموكسسل إذن بأن ويوجإه وصححناه بحال

قبسسض قبسسل المسسبيع إقباض في له وإذن الثمن قبض عن له
أنأفسسع كسسان وإن الوكيسسل بسسه أتسسى بمسسا ذلسسك يرتفع فل الثمن

مإسسع بسسذلك وصسسى إنأمسسا الموكسسل لن خلفسسه ويحتمسسل للموكل
قطعسسا ونأهسساه بحسسال > أو321<ص:  الحلسسول مإسسع ل التأجإيسسل

مإملسسك غيسسر عقسسدها لن قطعسسا تسليم هبة في لوكيل وليس
فيهسسا فائسسدة ل لنأسسه التسسسليم لسسه بسسأن بعضسسهم إفتسساء فانأدفع
الثمسسن) الحسسال يقبسسض (حسستى المسسبيع يسسسلمه) أي (ول بسسدونأه
قبل باختياره له سلمه خالف) بأن (فإن قبله التسليم لخطر
وإن مإثليسسا ولسسو المسسبيع قيمسسة (ضسسمن) للموكسسل الثمسسن قبسسض
أمإا ردها قبضه فإذا للحيلولة التسليم يوم الثمن على زادت

قبل التسليم على يظهر فيما مإتغلب أو أي حاكم أجإبره لو
ظسسالم أكرهسسه فإن قال الذرعي رأيت ثم يضمن فل القبض

للمكسسره بسسأن يفسسرق فقد ذكرته مإا وعلى فيضمن فكالوديعة
والوكيسسل بسسوجإه لسسه شسسبهة ل وثسسم الملسسك انأتقسسال شسسبهة هنا

 ضمن وإل المبيع يقبض حتى الثمن يسلم ل بالشراء
ومإنسسع عيبسسه الموكسسل جإهسسل لمعين شراء) ولو في وكله فإذا(

مإعيبسسا) يشسستري (ل ضعيف فيه التية القسام إجإراء السبكي



غالبسسا للحل المستلزمإة الصحة مإن يأتي لما له ينبغي ل أي
السسسلمإة يقتضسسي الطلق لن وذلسسك القسسسام أكسسثر فسسي

لسسو أنأه يؤخذ ومإنه الربح القصد لن القراض عامإل واشتراه
المعيسسب اشسستراه) أي (فسسإن شسسراؤه لسسه جإاز هنا القصد كان
مإسسع يسسساوي (وهسسو التسسسليم علسسى لسسه ينص الذمإة) ولم (في

جإهسسل) الوكيسسل إن الموكسسل عسسن وقسسع بسسه اشسستراه مإسسا العيب
وخرج رده لمإكان ضرر ول تقصير ول مإخالفة ل (العيب) إذ

للموكسل وقسع وإن فسإنأه الموكسل مإسال بعيسن الشسراء بالذمإة
انأقلب لتعسسذر رده للوكيسسل ليسسس أنأه إل الشروط بهذه أيضا

عسسن للحسستراز فالتقييسسد الذمإسسة فسسي الشسسراء بخلف له العقد
 فقط هذا

زاد الصسسح) وإن (فسسي للموكسسل الشسسراء فل) يقسسع علمه وإن(
>322<ص:  عرفسسا فيه مإأذون غير لنأه به اشتراه مإا على
الموكل عنه) أي يقع (لم به اشتراه مإا يساوه) أي لم (وإن
السسرد يتعسسذر قسسد إذ لتقصسسيره العيسسب الوكيسسل علمسسه) أي (إن

الوكيسسل الصسسح) لعسسذر (فسسي وقع) للموكل جإهله (وإن فيتضرر
وقع) الشسسراء (وإذا له الخيار بثبوت الضرر انأدفاع مإع بجهله

 المعين في الرد للوكيل ليس أنأه مإر لما الذمإة في
والوكيسل الموكسل مإسن (فلكسل الجهسل صسورتي للموكل) في(

نأعسسم لحق به والضرر المالك فلنأه الموكل أمإا الرد) بالعيب
ينويه أو العقد في الوكيل يسميه أن البائع على رده شرط

امإتنسسع بسسه رضسسي ولسسو الوكيسسل علسسى رده وإل البائع ويصدقه
مإنسسع لسسو فلنأسسه الوكيسسل وأمإا عكسه بخلف رده الوكيل على
فيقسسع فوريسسا لكسسونأه السسرد فيتعسسذر الموكل به يرضى ل لربما

يسسرد لسسم الموكسسل بسسه رضسسي لسسو ثم ومإن به فيتضرر للوكيل
يسسؤثر فل أجإنبيسسا كسسان مإنسسع لسسو أنأه إلى ينظروا ولم مإر كما

ول وجإسسه كسسل مإسسن أجإنبيسسا كسسونأه يستلزم ل مإنعه لن تأخيره
بسالرد اسستقل لمسسا لنأسه الموكسسل لمشاورة يؤخر قد أنأه إلى
فسسي المقارن حكم القبض قبل طرأ ولعيب لذلك يضطر لم

لسسم حيسسث أنأسسه مإسسر مإمسسا وعلم الرفعة ابن اعتمده كما الرد
<ص: الشسسراء بطسسل بسسالعين الشسسراء كسسان فإن للموكل يقع

يعتسسق مإسسن شسسراء لسه الطلق وعنسسد للوكيل وقع > وإل323
رده فللموكسسل مإعيبسسا يبسسن لم مإا مإر كما فيعتق مإوكله على

 مإردودة هذا في القمولي ومإخالفة عتق ول



فيه) وكل مإا مإنه تأتي إن إذن بل يوكل أن للوكيل وليس(
ديسسن قبسسض فسسي وكلسسه لسسو نأعم بغيره يرض لم الموكل لن

قسساله كمسسا يضسسمن لسسم عياله مإن أحد مإع له وأرسله فقبضه
أي للتسسسليم أهل بكونأه مإعه المرسل الذرعي وقيد الجوري

والسسذي عيسساله فسسي ذلسسك اغتفار وجإه وكان رشيدا يكون بأن
اعتيسساد وزوجإسساته ومإمسساليكه أولده بهسسم المسسراد أن يظهسسر

مإا نأحو إرسال ومإثله غيرهم بخلف ذلك مإثل في استنابتهم
بمسسا التوكيسسل مإنسسع تعليلهسسم مإن ويؤخذ أحدهم مإع له اشتراه

وفسسرق تسسبيعه أن وفي بيعه في وكلتك بين فرق ل أنأه ذكر
الثسسانأي دون مإطلقسسا التوكيل يجوز الول ففي بينهما السبكي

لسسم (وإن نأفسسسه فسسي صحيحا كان وإن للعرف هنا نأظر فيه
بسسه) أو يليسسق ل أو يحسسسنه ل (لكونأه مإنه فيه وكل يتأت) مإا

ظسساهر هسسو كمسسا عسسادة تحتمسسل ل مإشسسقة تعاطيه عليه يشق
لمثلسسه التفسسويض لن نأفسسسه دون مإسسوكله التوكيسسل) عسسن (فله
أو حسساله الموكسسل جإهسسل لسسو ثم ومإن الستنابة به يقصد إنأما

الرافعسسي كلم أفهمسسه كمسسا تسسوكيله امإتنسسع حسساله خلف اعتقد
وكسسل كثر) مإا (ولو قوله في مإثله ويأتي السنوي واستظهره

مإسسوكله يوكل) عن أنأه فالمذهب بكله التيان عن (وعجز فيه
بخلف إليسسه المضسسطر الممكسسن) لنأسسه علسسى زاد (فيمسسا فقسسط

تحتمسل ل مإشسسقة كسسبير فيسه يكسون ل بأن عادة أي الممكن
بسسأن القائسسل السسوجإه زيسسف مإجليسسا رأيسست ثسسم يظهر فيما غالبا

واعتمسسد المجهسسود بسسذل مإسسع بالكسسل القيام تصور عدم المراد
مإسسرض نأحو لطرو العجز طرأ ولو ذكرته مإما القريب مإقابله

 يوكل أن له يجز لم سفر أو
فالثسسانأي ففعل نأفسك عن وكل وقال التوكيل في أذن ولو(

>324<ص:  الذن مإقتضسسى لنأسسه الصسسح الوكيل) على وكيل
مإسسن إذ وكيلسسه وكيسسل جإعلسسه أفهمسسه كما أيضا عزله وللموكل

أصسسله وعبسسارة بسسالولى فرعسسه عسسزل مإلسسك الصل عزل مإلك
زعمسسه لمسسن خلفسسا المتسسن على اعتراض فل أيضا ذلك تفهم

بعزلسسه) (ينعسسزل الثانأي (أنأه) أي السابق الصح (والصح) على
عسسزل أو جإنسسونأه أو مإسسوته (وانأعزالسسه) بنحسسو إيسساه الول أي

بسه ينعسسزل فيمسسا كلمإسه مإسن وسسيعلم نأسسائبه لنأسه له الموكل
عنسسي) وعيسسن وكسسل قسسال (وإن ذلسسك بغيسسر ينعسسزل أنأه الوكيل
أطلسسق) إن وكسسذا الموكسسل وكيسسل (فالثانأي ففعل أول الوكيل

للثسسالث تسسوكيله الصسسح) لن (فسسي عنك ول عني يقل لم بأن
وفسسارق عنسسه يقسسع أن فسسوجإب الموكسسل بسسإذن تعاطسساه تصرف



الموكسسل حسسق فسسي نأسساظر الوكيسسل بسسأن القاضسسي مإسسن نأظيسسره
نأائب فهو للمسلمين القاضي وتصرفات عليه الطلق فحمل
بالسسستنابة فسسالغرض وعليسسه لمسسستنيبه حكمسسه نأفذ ولذا عنهم

 له راجإع وهو مإعاونأته
أطلسسق أو عنسسي قسسال إذا الصورتين) وهمسسا هاتين وفي قلت(

وكيل ليسسس بسسانأعزاله) لنأسسه ينعزل ول الخر أحدهما يعزل (ل
الموكسسل عسسن أو التوكيسسل) عنسسه للوكيسسل جإوزنأسسا (وحيسسث عنسسه

عيسسن وإن التصرف لذلك كفاية أمإينا) فيه يوكل أن (يشترط
شسسرطها الغيسسر عسسن السسستنابة لن والمشسستري الثمسسن لسسه

تعيينسسه فيتبع المإين غيره) أي الموكل يعين أن (إل المصلحة
يوكله لم الموكل دون فسقه الوكيل علم إن نأعم فيه لذنأه
عيبسسه يعلسسم ول الموكسسل عينه مإا يشتري ل كما الوجإه على

لسسه يجسسز لسسم فسسسقه فسسزاد فاسقا له عين أو يعلمه والوكيل
يوكسسل ل أنأسسه المتسسن إطلق وقضية أيضا الوجإه على توكيله

السسسبكي وقسسال شسسئت مإسسن وكسسل لسسه قسسال وإن المإيسسن غير
يجسسوز شسسئت مإمسسن زوجإنسسي قسسالت لسسو كمسسا خلفسسه الوجإسسه

بسسأن الذرعسسي > وفسسرق325<ص:  الكفسسء لغيسسر تزويجهسسا
المإيسسن وغير فيه التصرف وحسن المال حفظ هنا المقصود

وقسد الكفسساءة هسي كمسال صفة وجإود وثم ذلك مإنه يتأتى ل
أن وحاصسسله أصسسلح الكفء غير يكون قد بل بتركها يتسامإح
المختسسل بسسأن الفسسرق توضسسيح أمإكن وإن المتبادر هو القياس

وثسسم فيه الموكل مإن المقصود أصل المإانأة عدم بتقدير هنا
قلسست فسسإن هنسسا يغتفسسر لم مإا ثم فاغتفر هو ل توابعه بعض
قياسه كان ثم ذلك جإاز إذا أنأه بالحتياط النكاح تميز قضية

اجإتهسسادا للوكيسسل تركسست إن الحتيسساط مإحسسل قلت بالولى هنا
غيسسر مإسسن أفسسراده كسسل فسسي لسسه أذنأسست العام باللفظ وبإتيانأها
تقرر مإما علم كما الفائت سهولة مإع مإنه تقصير فل اجإتهاد

(ففسسسق السسسابقة الصور مإن شيء أمإينا) في وكل (ولو أول
لسسه أذن أعلسسم) لنأسسه والله الصح في عزله الوكيل يملك لم

العزل دون التوكيل في

مإسسا وهي أيضا الوكالة أحكام مإن بقية فصل) في(     
ومإخسسالفته الجإسسل بغيسسر لسسه التقييسسد عنسسد الوكيسسل علسسى يجب

بع (قال به العقد أحكام وتعلق أمإانأة يد يده وكون للمأذون
حكايسسة بعسسده وفيمسسا هنا قوله: مإعين أعني مإعين) هو لشخص

مإسسن بسسل ذلسسك، يقسسول ل الموكل فإن بالمعنى الموكل للفظ



التسسساهل هسسو المصسسنف علسسى مإثلسسه فإيراد واضح وهذا فلن
مإسساله، كطيسسب تخصيصسسه فسسي غرض له يكون قد لنأه تعين،

> ول326<ص:  بإذنأه عمل أصل غرض له يكن لم وإن بل
اليجسساب، تقسسدم إذا بمسسا الرفعة ابن وقيده لوكيله بيعه يصح

قسسال لسسو أنأه البلقيني وبحث بالسفارة يصرح ولم القبول أو
وإنأمسا أيضسا بطسل زيسد مإسن فباع لزيد أي زيد وكيل مإن بع

فسسي فسسالذن وإل أرفسسق أو مإنسسه أسهل الوكيل كان إن يتجه
بل بعد مإر مإا فارق وبه مإنه البيع في إذن وكيله مإن البيع

لغسسرض هسسو إنأمسسا التعييسسن أن بالقرينة ظهر لو أنأه والذرعي
لسسم غيسسره ل فيسسه يرغسسب مإمسسن المشسستري لكون فقط الربح
وهسسذا الثمسسن فسسي يزيسسده قد فيه لرغبته بأنأه واعترض يتعين

<ص: نأظسسر أصسسله مإسسن البحسسث فسسي وأقسسول صسسحيح غسسرض
أن إل المكان في التي الوجإه على يتأتى إنأما لنأه >،327
عارضسسته وهنسسا يلغيسسه مإسسا يعارضسسه لسسم ثسسم التعيين بأن يفرق

ثمسسن علسسى يزيد قد المعين ذلك أن لول له الملغية القرينة
أن فاتضسسح الربسسح زيسسادة وهسسو لغرضسسه، مإوافسسق وذلسسك مإثلسسه
(أو) فسسي للذرعسسي خلفسسا يسسوافقه بل غرضه، ينافي ل تعيينه

قبلسسه يجسسوز فل تعيسسن، كسسذا شهر أو كذا، كيوم (زمإن) مإعين
بسسأنأه العتسسق وبيسسن بينسسه والفسسرق الطلق فسسي ولسسو بعده، ول

مإمنسوع، الطلق بخلف الثسواب فسي الوقات باختلف يختلف
وقسست فسسي طلقهسسا فسسي ظسساهر غسسرض لسسه يكسسون قسسد بسسل

بخلف البدعسسة زمإسسن لحرمإتسسه أولسسى الطلق بسسل بخصوصسسه،
جإمعسسة أول تعيسسن مإثل العيد أو الجمعة، يوم قال ولو العتق

جإمسسدا الصسسيف فسسي قسسال لسسو كما يلقاه عيد > أو328<ص: 
الصسسيف فسسي شسسراؤه لسسه يكسسن لم الشراء قبل الشتاء فجاء
عيسسد أو جإمعسسة، يوم أن العيد أو الجمعة، قوله وأفهم التي

وهسسو واحسسد فيهمسسا الملحسسظ يقال أن إل مإحتمل وهو بخلفه
بعسسده ومإسسا مإحقسسق فهو يلقاه مإا بأول عليه المنصوص صدق

إن مإثلسسه اليسسوم وليلسسة أيضسسا هنسسا الول فيتعين فيه مإشكوك
أي بسساع لسسو القاضسسي قسسال ثسسم ومإسسن فيهما الراغبون استوى

يصسسح لسسم أكسسثر نأهسسارا والراغبسسون ليل زمإنا يعين لم إذا فيما
م وإن تعيسن)، مإعين (مإكان (أو) في ول أجإسود نأقسده يكسن ل
قسسدر لسسو نأعسسم، إخفسساءه يقصسسد قسسد لنأسسه أكسسثر، فيه الراغبون

القاضسسي قسسال غيسسره في البيع صح غيره عن ينه ولم الثمن
بسسأن مإسسردود راغسسب زيسسادة باحتمسسال لسه السسسبكي ورد اتفاقا،
يتعيسسن ل وجإسسه) أنأسسه المكسسان (وفسسي توهمهسسا ل تحققها المانأع



لن غيسسره، عسسن ينهسسه ولسسم غرض) للموكل به يتعلق لم (إذا
بمنسسع ويسسرد وغيسسره السسسبكي لسسه وانأتصر اتفاقي حينئذ تعيينه
بنص التقييد فوجإب خفي أمإرها والغراض كيف اتفاقيا كونأه
الظسساهر هسسو بسسل التعييسسن، فسسي غرضسسا لسسه أن لحتمال الذن

أن علسسى أمإكسسن مإسسا اللغسساء عن الكامإل كلم لصون المتعين
بنسسص ذلسسك علسسم إن للموكسسل غسسرض بسسه يتعلق لم قوله: إذا
حاليسسة بقرينسسة أو اتفاقسسا التعييسسن إلغسساء تعيسسن عليسسه الموكسسل
رأيسست ثم للثانأي النأتصار انأدفاع يزيد وبهذا مإختلفة فالقرائن

غسسرض وجإسسد إن قسسولهم وهسسو الثسسانأي، المسسراد بسسأن يصرح مإا
قلسست: فسسإن فوجإهسسان وإل تعين نأقد أجإودية أو راغب، ككثرة

قسسد عليسسه النسسص لن قلت الزمإن في لوجإه هذا يجر لم لم
يتسسأت فلسسم عقبه سفرا لرادته أو لثمنه لحتياجإه إليه يضطر

على قرينة تقوم قد أنأه مإن هنا الضعيف إليه نأظر مإا فيه،
لغيسسره النقسسل جإواز > ومإع329<ص:  غرض به يتعلق ل أنأه

فنقله هذا في احفظه المودع قول وبين بينه ويفرق يضمن
فيسسه ومإثلسسه الحفسسظ علسسى ثسسم المسسدار بسسأن يضسسمن لم لمثله

غرض رعاية على وهنا بوجإه تعدى فل وجإه كل مإن بمنزلته
خفسسي غسسرض لسه ويكسسون غسسرض لسه يظهسسر ل فقسسد الموكسسل
 الضمان مإخالفته فاقتضت

بتسسافه ولسسو بأقسسل) مإنهسسا، يبسسع (لسسم بمائسسة) مإثل بسسع قسسال وإن(
السسبيع فسسارق وبسسه عليسسه لسسه المنصسسوص المائسسة اسسسم لفسسوات
عليسسه (وله) بسسل المثل بثمن كونأه يمنع ل لنأه اليسير بالغبن

يزيد) عليها (أن مإر كما الخيار زمإن في ولو راغب وجإد إذا
امإتنسساع عرفسسا تقسسديرها مإن المفهوم لن جإنسها غير مإن ولو

بصسسحاح كمكسسسرة صفتها إبدال له وليس فقط، عنها النقص
فتمتنسسع الزيسسادة بسسالنهي) عسسن يصسسرح أن (إل بسسذهب وفضسسة
بمائسسة، لزيسسد بعسسه قسسال إذا وإل حينئسسذ العرف لنأتفاء الزيادة

القرينسسة قسسامإت إذا إل الغزالسسي قسسال مإحاباته قصد ربما لنأه
وقسسد خمسسسين يسسساوي وهسسو بمائسسة، كبعسسه يحابيه ل أن على

يحسسابه لسسم وإن المائسسة، علسسى الزيادة بعدم يحابيه بأنأه يجاب
خلعهسسا فسسي لسسوكيله > جإسساز330<ص:  وإنأمسسا كامإلسسة مإحابسساة

فيسسه مإحابسساة فل شسسقاق عسسن يقسسع غالبسسا لنأسسه الزيسسادة بمائسة
الديسسة بنصسسف القسسود عسسن العفسسو فسسي وكله لو مإا به وألحق

تنسسافي هنسا قرينسة ل إذ نأظسر فيسسه لو بها فيصح بالدية فعفا
تبطلهسسا لمسسورثه قتلسسه وقرينسسة الخلسسع بخلف المحابسساة قصسسد

عسسن النقسسص علسسى نأصسسه مإسسع سسسيما ل عنسسه بسسالعفو سماحته



فسسي نأعسسم مإسسر مإسسا جإميسسع في كالبيع والشراء الشرعي البدل
السسبيع أن والفسسرق عنهسسا النقسسص يجسسوز بمائة فلن عبد اشتر
والشسسراء للمحابسساة التعيين فتمحض وغيره المعين مإن يمكن
لجإسسل تعيينه يكون فقد مإالكها غير مإن يمكن ل العين لتلك
 المحاباة دون ذلك

نأوعهسسا بيسسن ووصسسفها) بسسأن شسساة الدينار بهذا اشتر قال ولو(
فسسإن التوكيسسل يصسسح لسسم وإل العبد شراء في مإر مإما وغيره

رعايسسة لوجإسسوب شسسرطا كسسان ثسسم مإر مإما أزيد بالوصف أريد
بفقسسده يبطسسل حسستى التوكيل لصحة ل الشراء في له الوكيل

واحسسدة) مإنهمسسا تسسساو لسسم فسسإن بالصسسفة شسساتين به (فاشترى
لن دينسسار، علسسى زادتسسا للموكل) وإن الشراء يصح لم (دينارا
أصسسله، مإسسن بطل الدينار بعين وقع إن ثم يحصل لم غرضه

وقسسع لمسسا خلفسسا سماه إن وكذا الموكل ونأوى الذمإة في أو
فسسالظهر واحسسدة كسسل ساوته (وإن للوكيل، وقع هنا للذرعي

للموكسسل) فيهمسسا الملسسك (وحصسسول الشسسراء صحة الصحة) أي
السستي الصسسفة توجإسسد لم وإن بزيادة، الموكل مإقصود لحصول

فقسسط إحسسداهما سسساوته وإن الوجإسسه، علسسى الزائسسد في ذكرها
أقوال ل طرق فيها الذي الخلف لن عليه، ترد ول فكذلك
تكسسون أو واحسسد، عقسسد فسسي شسسرائهما مإسسن بسسد ل أنأه ويظهر

بمعيسسن) بالشسسراء أمإسسره (ولسسو أول المشسستراة هسسي المسسساوية
فسسي (فاشسسترى هسسذا بعين كاشتر مإال بعين > أي331<ص: 
ينفسسخ بعقسد أمإسره إذ خسالفه للموكسل) لنأسه يقسع لسم الذمإة
بضسسده، فسأتى بغيسسره الموكسسل يطسالب ل حتى المدفوع بتلف

الصسسح) فسسي عكسسسه (وكسسذا بالسفارة صرح وإن للوكيل، بل
فاشسسترى ثمنسسه فسسي هذا وسلم الذمإة في اشتر له قال بأن

أمإسسره لنأسسه للوكيسسل، يقسسع ل وكسسذا للموكل يقع ل فإنأه بعينه
تحصسسيله يقصسسد وقسسد فخسسالفه المقابسسل بتلسسف ينفسخ ل بعقد
لم ولو بشيء، ذمإته يلزم لم لكونأه هنا نأظر فل حال، بكل
تخيسسر كسسذا السسدينار بهسسذا كاشسستر الذمإسسة فسسي ول بعينسسه يقسسل

خسسالف) (ومإسستى لهمسسا السسسم لتنسساول المعتمسسد علسسى الوكيسسل
علسسى بسساعه بسسأن الموكسسل مإسساله) أي بيع في (الموكل الوكيل
أمإسسره بعينسسه) كسسأن (الشسسراء (أو) فسسي فيسسه لسسه أذن مإا خلف
الموكسسل، مإال مإن بعينه أي بغيره فاشتراه بهذا ثوب بشراء

باطسسل) لن (فتصسسرفه بسسالغبن فاشسسترى الذمإسسة في بشراء أو
مإخالفسسا الموكسسل لذمإسسة أضاف لو وكذا فيه يأذن لم الموكل
بشسسراء أمإسسره كسسأن المخالفسسة الذمإسسة) مإسسع في اشترى ل(ولو



فاشسسترى هذا بعين بالشراء أو فزاد بخمسة الذمإة في ثوب
وقسسع) الشسسراء الموكسسل يسسسم > (ولسسم332<ص:  الذمإسسة فسسي

ل والنيسسة المخسساطب لنأسسه نأسسواه، وإن الموكسسل، (للوكيل) دون
بعتك) لنفسك البائع فقال سماه (وإن الذن مإخالفة مإع تؤثر

(فقسسال يسسأتي مإمسسا ظسساهر هو كما كذب له وتسميتك زاد أو
وكيسسل غيسسر أنأسسه على البائع وحلف مإوكله لفلن) أي اشتريت

مإسسسائل فسسي التسسي عينهسسا أو المسسسألة نأظيسسر مإسسن أخسسذا لسسه
الموكل تسمية الصح) وتلغو (في للوكيل (فكذا) يقع الجارية

وقعسست فسسإذا للصسسحة مإشترطة غير تسميته لن القبول، في
يسسأتي مإسسا هنا تصديقه في يأتي أو لغوا، كانأت للذن مإخالفة

أن الموكسل تسميته تجب وقد ثم تصديقه في فسي يسوكله ك
وقسسع وإل فيسسه عوض ل مإما وغيرهما وعارية هبة نأحو قبول

لسسم > مإسسا333<ص:  مإعسسه المملسسك الخطسساب لوقسسوع للوكيل
بيسسن الفسسرق علسسم وبقولي: المملك الوجإه على الموكل ينويا

وحاصسسله العمسسى، توكيل ويستثنى شرح في مإر ومإا هنا مإا
ة فسي التمليسك أن علسى مإتوقسف العاريسة فسي والباحسة الهب

بسسه المخاطب في مإدلوله عن ينصرف ولم إليه فنظر العقد
مإا بخلف له نأيتهما أو الموكل، تسمية هو قوي لصارف إل
فسسي قنسسا وكسسل كسأن العتاقسسة السسبيع عقد تضمن وكان ثم مإر

عسسن العقسسد صسسرف لن عكسسسه، أو سسسيده، مإن نأفسه شراء
بعقسسد يرضسسى ل قسسد المالسسك ولن مإتعسسذر بالنيسسة مإوضسسوعه

 الثمن قبض قبل العتاق يتضمن
لسسه اشسستريته فقسسال زيسسدا (مإوكلسسك بعسست) هسسذا قسسال ولسسو(

لعسسدم لسسه حسسذف لو وكذا الذن وافق بطلنأه) وإن فالمذهب
فيسسه الوكيسسل لن النكاح، في تركه تعين وإنأما العاقد خطاب
بعتسسك قسسال فسسإن بحسسال لسسه وقوعه يمكن ل إذ مإحض سفير

 جإزمإا النية صح له قبلت وقال لموكلك
يد عن نأائبة يده بجعل) لن كان وإن أمإانأة، يد الوكيل ويد(

تعسسدى (فسسإن عنسسه مإنفر والضمان إحسان عقد ولنأه الموكل
ول المسسال مإنسسه يضسسيع أن التعسسدي ومإن المإناء ضمن) كسائر

ينعسسزل (ول نأسسسيه ثسسم بمحسسل وضسسعه أو ضسساع، كيسسف يسسدري
حكم المإانأة الصح) لن (في فيه الموكل إتلف بتعديه) بغير

ارتفسساعه > مإسسن334<ص:  يلسسزم فل الوكالسسة أحكسسام مإسسن
بالتعسسدي فارتفعت ائتمان مإحض فإنأها الوديعة بخلف بطلنأها

إذا انأعزالسسه وغيسسره الذرعسسي وبحث له مإجامإعتها يمكن ل إذ
يسسد فسسي المحجسسور مإال إقرار لمنع مإحجوره عن الولي وكله



بالنسسسبة هسسو إنأمسسا النأعسسزال أن علتسسه مإسسن ويؤخسسذ عدل غير
إذا ذلسسك عسسن الخسسالي تصسسرفه لمجسسرد ل بيسسده المال لقرار

مإن مإر مإا مإحل أن يتجه الذي إذ المصلحة وفق على وقع
تضسسمن إذا مإسسا المحجسسور مإسسال بيسسع فسسي الفاسق توكيل مإنع

لسسه العقسسد مإجسسرد مإسسن لمنعسسه وجإسسه فل وإل، عليه يده وضع
إطلق مإسسن أولسسى والحمسسل التفصسسيل مإسسن ذكرتسسه الذي وهذا

ل الفسسسق لن مإسسردود، وغيسسره الذرعسسي قسساله مإا أن شيخنا
بيعسسه فيسسه تعسسدى عمسسا ضسسمانأه ويسسزول فتسسأمإله الوكالسسة يمنسسع

عليسسه رد فسسإن فيسسه يتعسسد لسسم لنأه ثمنه، يضمن ول وتسليمه
 الضمان عاد بالحاكم أو بنفسه مإثل بعيب

لسسه جإاز قنا بثمنها لي واشتر كذا ببلد هذا بع له فرع) قال(
فغيسسره حاكم مإن أمإين عند المقصد أو الطريق، في إيداعها

هسسو المالسسك بسسل مإنسسه، تغريسسر ول لسسه لزم غيسسر العمسسل إذ
ولو القن، شراء يلزمإه لم باعها لو ثم ومإن بماله المخاطر

وليسسس ذكسسر، مإسسن عند إيداعه له بل رده، يلزمإه لم اشتراه
هسسو كمسسا رده علسسى تسسدل قويسسة قرينسسة ل حيث الثمن رد له

ضسسمانأه فسسي فهسسو فعل فإن فيه يأذن لم المالك لن ظاهر،
 لمالكه يصل حتى

كسسذلك الحسسل أحكسسام أن ويظهسسر وغيسسره العقد) البيع وأحكام(
العقسسد ولزوم الرؤية في فيعتبر الموكل دون بالوكيل (تتعلق

> حيسسث335<ص:  المجلس في والتقابض المجلس بمفارقة
الموكسسل) (دون العاقد (الوكيل) لنأه والسلم يشترط) كالربوي

 الموكل أجإاز وإن المجلس، بخيار الفسخ جإاز ثم ومإن
البسسائع (طسسالبه الذمإسسة فسسي أو الوكيسسل) بعيسسن، اشسسترى وإذا(

بسسه العقسسد أحكسسام الموكسسل) لتعلسسق إليه دفعه كان إن بالثمن
إليسسه دفعسسه (وإل) يكن المالك لنأه أيضا، الموكل مإطالبة وله

وحسسق يسسده فسسي ليس لنأه مإعينا، الثمن كان إن (فل) يطالبه
طسسالبه) الذمإسسة (فسسي كسسان) الثمسسن (وإن عليسسه مإقصسسور البائع
الظسساهر أعلمهسسا) لن ل قسسال أو وكسسالته، أنأكسسر (إن به وحده

فسسي (أيضسسا طسسالبه) بسسه بهسسا اعسسترف (وإن لنفسه يشتري أنأه
ويكسسون الموكسسل يطسسالب (كما عليه يده يضع لم الصح) وإن

كأصسسيل) لنأسسه (والموكسسل العقسسد كضسسامإن) لمباشسسرته الوكيسسل
مإسسن أرسسسل ولو غرم، إذا الوكيل عليه رجإع ثم ومإن المالك
المعتمسسد علسسى المشسستري كوكيسسل فهسسو فسساقترض لسسه يقترض
الزكسساة تعجيسسل فسسي الرافعسسي كلم بسسه يصسسرح لمسسا خلفسسا

مإوكله.  على رجإع غرم وإذا فيطالب



يخسسالف مإا وغيره النأوار واعتمده وغيره القاضي تنبيه) ذكر(
عليسسه الزيادة مإع وحاصله الوكيل، على الرجإوع مإن تقرر مإا
ليسسدفعه علسسي قرضا مإائة عمرا أعط لغيره قال لو زيدا أن
علسسي قرضا مإائة ادفع أخرى وفي عبارة، في كذا ديني في
الول فسسي دينسسي فسسي ليدفعه أن والظاهر فلن، وكيلي إلى

مإائة ادفع فيكفي تصوير مإجرد الثانأية في فلن وكيلي وإلى
وقسسال إليسسه فسسدفع عبسسارة وفي إليه، فدفع لفلن علي قرضا
إلى خذه وقال أن أيضا وظاهر فأخذه زيد على قرضا خذه
وللدافع عمل يرده لم زيد مإات ثم أيضا تصوير مإجرد آخره
وإل زيسسد لورثسسة بسسل عمرو، وكيله بقبض مإلكه زيدا لن أي،

مإسسن لنأسسه زيسسد، تركسسة بجميسسع السسدافع حق ويتعلق لهم ضمنه
لنأسسه الخذ، مإطالبة للدافع وليس بها، المتعلقة الديون جإملة

بمسسوته المنتهسسي المإسسر عسسن وكيسسل هسسو وإنأما لنفسه يأخذ لم
ه.  تقرر. ا كما الورثة على رد ولذا الخذ وكالة

أول تقسسرر بمسسا مإشسسكل الخسسذ مإطالبسسة للدافع فقولهم: وليس
الوكيسسل لن بسسالموت، لنأعزالسسه نأظسسر ول يطالب الرسول أن

فلسسك وحينئذ كلمإهم به يصرح كما النأعزال بعد ولو يطالب،
أعنسسي هسسذا أن > إحسسداهما336<ص:  طريقسسان الجسسواب في

عسسن ذكسسر مإسسا علسسى مإبنسسي آخسسره إلسسى هسسؤلء: وليسسس قسسول
بسسأنأه هنا لما تصويرهم به يصرح بما الفرق ثانأيتهما الرافعي

الشسسراء عقسسد كتعسساطي فكسسان القرض عقد تعاطي في وكله
تقرر وقد العقد أحكام جإملة مإن لنأها للوكيل، المطالبة في
لسسم بسسأنأه هنسساك ولمسسا انأعزل وإن بالوكيل، تتعلق أحكامإه أن

ل وهسو الخسذ، مإجسرد مإنسه حصسل السذي وإنأمسا عقسدا يتعاط
مإن ثم ثبتت إنأما لنأها المأخوذ، مإالك لغير المطالبة يقتضي

لسسم وهنسسا تقسسرر كمسسا تعاطاه الذي العقد آثار مإن كونأها جإهة
أقسسرب الطريسسق وهذه للمطالبة سبب يوجإد فلم عقدا يتعاط

المحقسسق الجلل إليهسسا أشار ثم ومإن البابين في كلمإهم إلى
 العباب شرح في ذكرته كما البلقيني

فسسي (وتلسسف جإوزنأسساه الثمسسن) حيسسث بسسالبيع الوكيل قبض وإذا(
عليسسه رجإسسع مإسسستحقا المبيع (وخرج عنها خروجإه بعد يده) أو

الصسسح) فسسي بوكسسالته اعسسترف (وإن الثمسسن المشسستري) ببسسدل
غسسرم الوكيسسل) إذا يرجإسسع (ثسسم لسسه بقبضسسه ضمانأه في لدخوله

م إن ومإحلسه غسره، لنأسه غرمإسه، الموكسل) بمسا (على يكسن ل
الضسمان فسسي طريقسسا يكسسن لسم وإل الحاكم جإهة مإن مإنصوبا

الرجإسسوع وللمشسستري (قلسست يطالب ل وهو الحاكم، نأائب لنأه



الوكيسسل أعلسسم) لن واللسسه الصسسح فسسي ابتسسداء الموكسسل علسسى
المشسستري أن كلمإسسه مإسسن وعلم كيده ويده جإهته مإن مإأمإور
الضسسمان قسسرار وأن مإنهمسسا شاء مإن على الرجإوع في مإخير
المسسبيع تلسسف مإشسستر وكيسسل فسسي تقرر مإا ويأتي الموكل على
السسولي ذكسسر فيما بالوكيل وخرج استحقاقه ظهر ثم يده في

يضسسمنه ول العقسسد فسسي مإسسوليه يسسذكر لسسم إن الثمسسن فيضمن
إن أي المسولي مإال مإن الولي ينقده لكن ذمإته في المولي

<ص: المسسولي ضسسمنه ذكسسره فإن نأفسه مإال فمن وإل كان
أدب وفسسي الوكيل، بخلف عنه نأائب غير أنأه > والفرق337

الصسسغير لبنسسه أنأسسه بنيسسة الذمإة في اشترى لو للغزي القضاء
اشترى لو مإا بخلف البن أعني مإاله في والثمن للبن فهو
كمسسا أي الثمن وهبه كأنأه ويصير للطفل يقع نأفسه بمال له

وهسسو النأسسوار فسسي قسسال للب يقع القفال وقال القاضي قاله
نأظسسر، ه. وفيسسه المعتسسبرة. ا والكتسسب الصحاب لطلق الوفق

فيرجإسسع البسسن مإلكسسه عنسسه أمإهسسر لسسو أنأه يأتي بما الوفق بل
مإسسا وبين بينه ويفرق القاضي كلم الب إلى ل بالفراق إليه
بنيتسسه لسسه فاشسستراه ثمنسسا يعطسسه ولسسم كسسذا لي اشتر في مإر

بسسأن المعتمسسد على قرضا الثمن ويكون له فيقع نأفسه بمال
الوكيل.  بخلف بدل بل قهرا ولده تمليك على يقدر الب

وتخالف. به تنفسخ ومإا الوكالة جإواز بيان فصل) في(     
بسسذلك يتعلسسق ومإسسا لمسسستحقه الحسسق ودفسسع والموكسسل الوكيسسل

بشسسروطها الجإسسارة بلفسسظ تكسسن لسسم مإسسا بجعسسل (الوكالة) ولسسو
يظهسسر قسسد إذ يضسسرهما لزومإهسسا الجسسانأبين) لن مإسسن (جإسسائزة
عسسن يمنعسسه مإسسا للوكيسسل يعسسرض وقسسد العزل مإصلحة للموكل
غيبسسة فسسي نأفسسسه عسسزل لسسو أنأسسه الوكيسسل علم لو نأعم العمل
علسسى العسسزل عليسسه حسسرم جإسسائر المسسال علسسى استولى مإوكله
 ينفذ ل أنأه وقياسه كالوصي الوجإه

قسال) (أو عزلتسك قسال حضوره) بأن في الموكل عزله فإذا(
انأعسسزال أبطلتها) ظاهره أو الوكالة، (رفعت أيضا حضوره في

يدل مإا ذكر ول به ينوه لم وإن اللفظ، هذا بمجرد الحاضر
لسسه تعسسدد فلسسو وعليسسه كالحاضسسر ذلسسك فسسي الغائب وأن عليه
المعمول حذف لن الكل، ينعزل فهل أحدهم ينو ولم وكلء
. مإجال ذلك في للنظر لبهامإه، يلغو أو العموم يفيد

غيسسره وكيسسل لسسه ليسسس غسسائب أو حاضسسر، فسسي يتجسسه والسسذي
للعهسسد أل > وتكسسون338<ص:  اللفسسظ هسسذا بمجسسرد انأعزالسسه



نأيسسة ول التعسسدد فسسي وأنأه اللفظ إلغاء لعدم الموجإب الذهني
حيسسث الصسسريح لن و المعمسسول حسسذف لقرينسسة الكسسل ينعسسزل
إلغسساؤه يجسسوز خارجإسسا له المطابق مإعناه في استعماله أمإكن

هسسذه مإسسن كسسل لصسسراحة الحال انأعزل) في مإنها أخرجإتك (أو
فسسي انأعسسزل غسسائب وهسسو عزلسسه، (فسسإن العسسزل فسسي اللفسساظ

وينبغي كالطلق للعلم يحتج فلم للرضا يحتج لم الحال) لنأه
بعسسد فيسسه قسسوله يقبسسل ل إذ العسسزل علسسى يشسسهد أن للموكل
مإسسن مإثل للمشسستري بالنسسسبة وافقسسه وإن الوكيسسل، تصسسرف
ولكسسن العسسزل علسسى وافقسسه فسسإذا ذلسسك غيسسر فسسي أمإا الوكيل
التفصسسيل ففيسسه مإثل الجعسسل ليستحق التصرف بعد أنأه ادعى
انأقضسساء علسسى الرجإعسسة تقسسدم في الزوجإين اختلف في التي
وقال قبله تصرفت وقال العزل وقت على اتفقا فإذا العدة

لن قبلسسه، تصسسرف يعلمسسه ل أنأه الموكل حلف بعده الموكل
وقسسال التصسسرف وقسست علسسى أو بعسسده، مإا إلى عدمإه الصل
يعلم ل أنأه الوكيل حلف بعده الوكيل: بل فقال قبله عزلتك
سسسبق مإسسن حلسسف وقسست، علسسى يتفقسسا لسسم وإن قبلسسه، عزلسسه

جإسساءا بقوله: فسسإن الحكم لستقرار سابق مإدعاه أن بالدعوى
أصسسل إذ أقسسوى جإانأبه لن الموكل، تصديق يظهر فالذي مإعا

فيسسه مإتنسسازع بقاءه لن بقائه، أصل مإن أقوى التصرف عدم
يوجإهه.  ولم الموكل بتصديق جإزم شيخنا رأيت ثم
فلنأسسا أن عنسسده ثبسست القاضسسي فلنأسسا أن بينسسة فرع) شسسهدت(

مإسسن تقبسسل لسسم تصسسرفه قبل فيه وكله عما فلنأا وكيله عزل
الغزالي عن الروضة في مإما أخذا فيه عزله لما تعيين غير
وأقبضسسنيها أبسسي وهبنيهسسا فقسسال عيسسن الميسست ابن بيد كان لو

ة بساقي فأقام الصحة في ب فيمسا رجإسع بسأنأه بينسة الورث وه
بهسسذه يسده مإسن تنسسزع لسم فيه رجإع مإا البينة تذكر ولم لبنه

. ه فيها. ا المرجإوع ليست العين هذه أن لحتمال البينة
في رجإع إنأما بأنأه الب إقرار ثبت لو أنأه تعليله مإن ويؤخذ

ولسسو هسسذا على المتهب صدق أو غيرها يهبه لم بأنأه أو هذه
يقسسال فكسسذا الحتمسسال ذلسسك لنأتفاء الرجإوع بينة قبلت ضمنيا

لسسم أو التصسسرف، بهسسذا الموكسسل فسر لو الوكالة مإسألة في
بينتسسه، قبلت ذلك على المشتري صدقه أو غيره، في يوكله

لنأسسه رجإسسع، فيمسسا مإسسا والعمسسوم ينظر لم وإنأما تعين لم وإن
ينعسسزل قسسول) ل (وفسسي الحتمال ذلك فيه فأثر مإحتمل خفي
كالقاضسسي روايتسسه تقبل > مإمن339الخبر) <ص:  يبلغه (حتى
انأعزل فلو القاضي بعمل الكلية المصالح بتعلق الول وفرق



وفسسساد الحكسسام بنقسسض النسساس ضسسرر عظم الخبر بلوغ قبل
واقعسسة فسسي المحكسسم أن مإنسسه وأخسسذ الوكيسسل بخلف النأكحسسة

كالقاضسسي السلطان كوكيل العام الوكيل وأن كالوكيل خاصة
ول نأوعه في الغلب بالعم لكل إلحاقا خلفهما يتجه والذي
بسسأن الوكيسسل وفارقسسا الخسسبر ببلسسوغ إل ومإسسستعير وديسسع ينعزل
أعيسسانأه بسسإخراج الموكل يضر الذي التصرف مإن مإنعه القصد

بخلفهمسسا بسسه يعلم لم وإن العزل، فيه يؤثر وهذا مإلكه عن
جإسساهل غيسسره أو بمسسوت، النأعزال أو العزل، بعد تصرف وإذا

ل الجهسسل لن الوجإسسه، علسسى سسسلمه مإا وضمن تصرفه بطل
قتسسل إذا والكفسسارة الديسسة غسسرم ثسسم ومإسسن الضسسمان في يؤثر

المعتمسسد علسسى يرجإع ول الديات قبيل يأتي كما العزل جإاهل
إفتسساء اعسسترض وبهسسذا غسسره وإن مإوكله على غرمإه بما التي

جإسساهل لمسسوكله شسسيئا اشسسترى لسسو فيمسسا والغزالسسي الشاشسسي
الموكسسل، علسسى بسسه رجإسسع بسسدله فغرم يده في فتلف بانأعزاله

ل لعلسة عليسسه الرجإسسوع عسسدم بسسأن يجيبسسا أن ولهمسسا غره لنأه
ه وهسي هنا تأتي ثسم فالوكيسل وأيضسا بسالعفو ثسم مإحسسن أنأ

ثسسم ومإسسن عسسدمإها، المطلسسوب السسدم إراقسسة في بتوكله مإقصر
مإسسن العزل بعد يده في تلف مإا يضمن ول العفو نأدب تأكد
القراض عامإل ذكر > فيما340<ص:  وكالوكيل تفريط غير

أو نأفسسسي، (عزلت للموكل قنا ليس الذي قال) الوكيل ولو(
أبطلتهسسا أو رفعتها، أو مإنها نأفسي أخرجإت الوكالة) أو رددت

يحتسساج ل مإسا أن مإر لما الموكل غاب وإن (انأعزل) حال مإثل
إذن لصسسل إبطال المذكور قوله ولن للعلم يحتاج ل للرضا

الوكالة فساد مإن يلزم ل أنأه مإر بما يشكل فل له الموكل
 الذن لبقاء التصرف فساد

أو بمسسوت، التصسسرف أهليسسة عسسن أحسسدهما بخسسروج وينعسسزل(
لنأسسه الجنون، مإدة قصرت ولو به الخر يعلم لم جإنون) وإن

الرفعسسة ابسسن وصسسوب أبطلسسه طرأ فإذا النأعقاد مإنع قارن لو
ول قيسسل الوكالسسة بسسه تنتهسسي بسسل عزل، ليس أنأه الموت في

فائسسدة لسسه الزركشسسي وإبسسداء التعسساليق غيسسر فسسي لذلك فائدة
فسسي السابق الصح) بقيده في إغماء (وكذا فيه مإنظر أخرى

الموكسسل، بإغمسساء ينعسسزل ل الجمسسار رمإسسي وكيل نأعم الشركة
لهسسذه وذكسسره النأابسسة لصسسحة المشترط عجزه في زيادة لنأه

نأحسسو طرو مإثلها أن عليه يرد فل المثال، طريق على الثلثة
شسسسرطه > فيمسسسا341<ص:  تبسسسذيره أو رقسسسه، أو فسسسسقه،
أقوال على بها العزل ينبني الموكل وردة ذلك مإن السلمإة



المطلب في به جإزم والذي وجإهان الوكيل ردة وفي مإلكه،
وكيسل نأحسسو تصسرف ولسسو الوكيل، دون الموكل بردة النأعزال
بطسسل مإوكله مإال عين في جإاهل انأعزاله بعد قراض وعامإل
 له انأعقد ذمإته في مإر كما سلمها إن وضمنها

التصسسرف) أو (مإحسسل و الموكسسل مإلسسك عسسن وبخروج) الوكيسسل(
مإسسا وقسسف أو بسساع أو أعتسسق، الموكل) كأن مإلك (عن مإنفعته

لسسزوال إيجاره في أذن مإا آجإر أو إعتاقه، أو بيعه في وكل
فسسي وكلسسه ولسسو الوكالة، تعد لم لملكه عاد فلو حينئذ وليته

دبسسر، أو أوصسسى، أو وأقبسسض، رهسسن أو آجإر، أو زوج، ثم بيع
أن الغسسالب لن انأعزل كاتب أو أخرى، بصفة العتق علق أو

مإسسن واحسسد فعسسل ولشعار ذلك مإن شيئا يفعل ل البيع مإريد
أن الوصسسية فسسي يسسأتي مإا وقياس التصرف على بالندم هذه

به.  ينعزل للسم إبطال فيه كان مإا
الملسسك لسسزوال التمثيسسل المنهسسج شرح في لشيخنا تنبيه) وقع(

بيعسسه فسسي وكسسل مإا وإيجار قال ثم المإة بإيجار المنفعة عن
فسسي وأطلقهسسا الول فسسي بالمإسسة الجإسسارة فقيد تزويجه ومإثله
بالمإسسة السسروض شسسرح فسسي وقيده فيه التزويج وأطلق الثانأي
الشسسراح مإسسن واحد لغير الول التقييد ووقع العبد بها وأخرج

غيرهسسم ومإسسن مإنهم واحد لغير والزواج الجإارة في والطلق
الوليسسة، بزوال الول عللوا أنأهم ووجإهه يتجه الذي هو وهذا
وبالغسسالب بالنسسدم بالشسسعار والمإسسة العبسسد فسسي مإوجإسسود وهسسو

التقييسسد حمسسل فسسالوجإه أيضسسا فيهما مإوجإودان وهذان المذكور
فسسي وقسسع لمسسا > خلفسسا342<ص:  التمثيسسل لمجسسرد أنأه على

إشسسعار بسسأن بعسسد علسسى تسسوجإيهه أمإكسسن وإن السسروض، شسسرح
علسى السسدال أولدهسا مإلسك إلسى لدائسسه أقسسوى بالندم تزويجها

أو بسساعه ثسسم سسسيده بسسإذن قنسسا وكسسل ولسسو بقائهسسا، في رغبته
تصسسرف فسسي مإرتبسسا أو مإعا اثنين وكل ولو ينعزل، لم أعتقه

اجإتماعهمسسا وجإسسب وقبل فرق لمن خلفا غيرها أو الخصومإة،
أو يوجإبسسا، ثسسم فيسسه يتشسساورا بأن رأيهما عن يصدر بأن عليه
ذلسسك رأيا أن بعد يأذنأا أو الخر، أحدهما يوكل أو مإعا، يقبل

لسسم مإسسا التوكيل لهما جإاز حيث يتصرف لمن صوابا التصرف
بيسسن ويفسسرق الوصسسيين، فسسي يأتي مإا نأظير بالستقلل يصرح

نأحسسو اشسستراط بسسأن لثنيسسن المجبر وإذن لوليها وإذنأها هنا مإا
ويقسسوي الجإتمسساع قصسسد لشتراط ذلك أن يضعف ثم القرابة

لجمسسع مإسسا فانأسسدفع التزويسسج فسسي للوليسساء التوسعة لمجرد أنأه
بسسه، فرقسست مإا يؤيد مإا رأيت ثم هنا المتأخرين مإحققي مإن



التوسسسعة أي الذن النكسساح فسسي المقصسسود بعضسسهم قول وهو
 العقد على الجإتماع ل فيه

أمإتسسه تزويسسج فسسي شخصسسا وكسسل لسسو فيما النظر تنبيه) يتردد(
إن التردد مإحل يقال أن فيحتمل مإعا فعقدا بيعها في وآخر

لعسزل مإقتضسيا مإنهمسا المتأخر كان وإل ذلك في مإعا وكلهما
يوكسسل ول أي يسسزوج ل السسبيع مإريد أن تقرر مإما أخذا الول

ول يسسبيع ل التزويج مإريد أن الغالب أن وقياسه التزويج في
السسبيع أو التزويسسج، فسسي التوكيسسل أن ويحتمسسل البيع في يوكل
فسسي تسسوكيله بعسسد التزويج في توكيله يقاس فل كفعله، ليس
<ص: وبفسسرض السسبيع فسسي تسسوكيله بعسسد تزويجسسه علسسى السسبيع
ليسسس الخسسر بعسسد أحدهما أن تسليم أو مإعا > وقوعهما343
صسسحة لن والمسسانأع، المقتضسسى لجإتماع يبطلن فهل له عزل
يصسسح أو الخسسر، فسسي الوكالسسة فسسسخ تقتضسسي مإنهما عقد كل

فقسسط النكسساح أو الملسسك لزالتسسه أقسسوى لنأسسه فقسسط، السسبيع
بينهما التعارض لن يصحان، أو الملك دوام لصل استصحابا

هسسو بطلنأهمسسا لكسسن مإحتمسسل كسسل ترتبسسا، إن إل يتحقسسق ل
 المتبادر

فسسي لغسسرض (أو لهسسا لنسسسيان) مإنسسه الوكالسسة الوكيسسل وإنأكسسار(
(ليسسس الموكسسل مإسسال علسسى ظسسالم مإسسن كخسسوف الخفسساء) لهسا
ه ول تعمد (فإن بعزل) لعذره (انأعسزل) النأكسار فسي غرض) ل

لها الموكل إنأكار في المعتمد هو الذي التفصيل هذا ويجري
وكلتسسك مإسسا فقسسال كسسذا فسسي أصلها) كوكلتني في اختلفا وإذا(

أو) فسسي نأسسسيئة السسبيع فسسي وكلتنسسي قال بأن (صفتها (أو) في
بعشسسرة) (أو للول نأقسسدا) راجإسسع بسسل فقسسال بعشرين (الشراء

الصسل لن الكسسل بيمينسسه) فسي الموكسسل (صسسدق للثسسانأي راجإع
مإعه. 

فتعمسسد قبلسسه أمإسسا التصسسرف بعسسد يتخاصسسما أن الولى وصورة
مإوكل فيها وتسميته للمخاصمة فائدة فل عزل، الوكالة إنأكار

 الوكيل لزعم بالنظر
علسسى السسوطء لمإتناع بالذكر وخصت جإارية) مإثل اشترى ولو(

تسسساويها، (بعشسسرين) وهسسي التسسي التلطف قبل التقادير بعض
(فقال) الموكل بها أمإره) بالشراء الموكل أن (وزعم أكثر أو

صسسدق بعشسسرة نأسسسخة عشسسرة) وفسسي فسسي أذنأسست إنأمسسا (بسسل
(و) إذنأسسه بكيفيسسة أعسسرف لنأسسه بينسسة، ل حيسسث بيمينه الموكل

فيسسه له أذن فيما خالفه وكيله أن (حلف) الموكل فإذا حينئذ



أو بعشسسرة أذن إنأمسسا أنأسسه على حلفه يكفي وهل ذكروه كذا
. ذلك يكفي ل أنأه التحالف في مإر لما ل

السسبيع كادعسساء عشسسرة أو بعشسسرين، الذن ادعسساء أن والجامإع
فسسي هنسسا الختلف بسسأن يفسسرق أن إل بعشسسرة أو بعشسسرين،

نأفي ذكر يستلزم ل وهو به، العقد وقع مإا دون الذن صفة
مإسسدع كل أن المسسستلزم العقسسد بسسه وقع فيما وثم إثبات، ول

إلسسى القرب هو وهذا صريحا يستلزمإهما وذلك عليه ومإدعى
الموكسسل مإسسال بعيسسن (اشسسترى قسسد الوكيسسل (فإن) كان كلمإهم

لفلن اشسستريتها قسسال > بسسأن344العقسسد) <ص:  فسسي وسسسماه
عن الخالي بالعين الشراء بعده) أي قال (أو له والمال بهذا

لسسه والمال (لفلن فيه الموكل (اشتريته) أي الموكل تسميته
بسسأنأه الولسسى فسسي حجسسة قسسامإت أو ذكسسره البائع) فيما وصدقه
ذكره.  كما سماه

أو بالتسسسمية، ثبسست لنأسسه الصسسورتين، باطسسل) فسسي فسسالبيع(
ذي بيميسسن وثبسست العاقسسد لغيسسر والشسسراء المسسال أن التصديق

فبطسسل القسسدر بسسذلك الشسسراء فسسي لسسه يسسأذن لسسم أنأسسه المسسال
للموكسسل، أخسسذه مإا رد وعليه لبائعها فالجارية وحينئذ الشراء
أنأسه علسى البسسائع يصسسدقه لسم إن البلقينسسي قسساله كمسا ومإحله
فيسسه فيسسأتي للموكسسل مإلسسك باعترافه فهي وإل بعشرين وكيل

لسسو مإسسا الموكسسل " مإسسال بقسسوله: " بعيسسن وخسسرج التي التلطف
بعضسسه فسسي البطلن يسسأتي تفصسسيل ففيسسه الذمإسسة فسسي اشترى
لسسو مإسسا الثانأيسة فسسي لسه وبقسسوله: والمسال هنسا يسرد فل أيضسا،
اشسسترى مإسسن إذ السسبيع يبطل فل لفلن، اشتريته على اقتصر
يصسح نأسواه بسل الغيسسر باسسم يصسرح ولسم نأفسه بمال لغيره

كسسذبه) (وإن الشسسراء فسسي الغير له أذن وإن لنفسه، الشراء
سسسكت أو لسسك، والمسسال لنفسك اشتريت قال: إنأما بأن البائع

>345<ص:  الوكيل وقال: له ظاهر هو كما المال ذكر عن
لسه: قسال بسسأن أو ذلسك، أعلسسم فقال: ل وكيل أنأي تعلم أنأت

العلسسم نأفسسي (على (حلف) البائع بالوكالة بينة ول وكيل لست
لغيسسره المال بأن العلم نأفي على ول البت على بالوكالة) ل

الولسسى بفسسرض الصورتين بين فرقت وإنأما زعمه لمن خلفا
ل الولسسى لن الثانأيسسة، دون ذكر بما عليه الوكيل دعوى في

نأفسسي علسسى الحلسسف فتوقف إثباته ول لغير فعل نأفي تتضمن
ذلك.  له الوكيل ذكر على العلم

الحلسسف يمكسسن ل وهسسذا له غيره توكيل نأفي تتضمن والثانأية
فيسسه الحلسسف فتعيسسن الغيسسر فعسسل نأفسسي على حلف لنأه عليه،



ينسسدفع كلمإهسسم مإسسن الظسساهر التفصيل وبهذا العلم نأفي على
أطلقسسوه السسذي العلسسم نأفسسي علسسى للحلف السنوي استشكال

للوكيسسل) ظسساهرا الشراء (وقع ذكرنأاه كما البائع حلف (و) إذا
إن (وكسسذا للموكسسل بسسدله ويغسسرم للبائع المعين الثمن فيسلم
بعسسده وقسسال نأسسواه الموكل) بسسأن يسم ولم الذمإة في اشترى

شسسراؤها ويقسسع مإسسر كمسسا فيحلسسف البسسائع وكسسذبه لسسه اشسستريت
ظسساهر أن شسسارح وزعسسم بطسسل صسسدقه فسسإن ظسساهرا للوكيسسل
ل، أو بالسسسفارة صسرح للوكيسسل، العقسد وقسسوع وغيسره المتسن
. سديد غير بأنأه الذرعي رده ل، أو البائع صدقه

البائع (وكذبه الذمإة في والشراء العقد سماه) في إن وكذا(
وكيل ولسسست سسسميته قسسال بسسأن الوكالسسة فسسي الصح) أي في

وتلغسسو ظسساهرا للوكيسسل الشسسراء يقسسع ذكسسر كمسسا وحلسسف عنسسه
الخلف وهذا يكذبه ولم يصدقه لم لو وكذا للموكل تسميته

ول بعتسسك. إلسسخ البائع فقال سماه بقوله: وإن قدمإه الذي هو
بعسسض فسسي التصسسوير لتغسساير > إمإسسا346<ص:  فيسسه تكسسرار

هنسسا أعسساده لكسسونأه وإمإسسا المحليسسن، بتأمإسسل يعلسسم كما القسام
وسسسماه الذمإسسة فسسي (وإن) اشسسترى المسسسألة لقسام استيفاء

(صسسدقه) و وغيره القمولي به جإزم كما بعده أو العقد، في
حجة.  بها قامإت أو الوكالة، على البائع

وثبسسوت للموكسسل العقسسد وقسسوع علسسى الشراء) لتفاقهما بطل(
وقسسوع مإسسن مإسسر مإا مإع هذا واستشكل بيمينه إذنأه بغير كونأه
بسسه أمإسسر مإسسا خلف على الذمإة في اشترى إذا للوكيل العقد

إذا مإسسا على ذلك بحمل يجاب وقد بالسفارة وصرح الموكل
إذا للوكيسسل) ففيمسسا بالشسسراء حكسسم (وحيسسث البسسائع يصدقه لم

وإل للموكسسل فالملسسك صسسدق إن البائع، وكذبه بالعين اشترى
لسه ليقسول جإميعسا بهمسسا الحسساكم يرفسسق أن فيسسستحب فللبائع
فقسسد بعشسسرين بشسسرائها أمإسسرك مإوكلسسك يكسسن لسسم إن البسسائع
بعشسسرين بشرائها أمإرتك كنت إن والموكل فيقبل بها بعتكها

وسسماه الذمإسة فسسي اشسسترى إذا وفيما فيقبل بها بعتكها فقد
للموكسسل فهسسي الوكيسسل صسسدق إن يسسسمه لم أو البائع وكذبه

 فحينئذ للوكيل فهي وإل
لمسسن وكسسذا ظسساهر هسسو كما المحكم للقاضي) ومإثله يستحب(

أنأه نأفسه مإن يظن مإمن يظهر فيما غيرهما ذلك على قدر
بسسه يتلطسسف بالموكسسل) أي يرفسسق (أن لطيسسع بسسذلك أمإسسر لسسو

فقسسد (بعشسسرين بشسسرائها أمإرتسسك كنسست الوكيسسل) إن (ليقسسول
ليتمكسسن ذلسسك لسسه نأسسدب اشتريت) وإنأما هو ويقول بها بعتكها



له) (لتحل و للموكل أنأها لعتقاده فيها التصرف مإن الوكيل
التعليسسق واغتفسسر بعشسسرين لسسه أذن أنأسسه فسسي صدق إن باطنا

أنأسه علسسى للضسسرورة كسسذبه أو الوكيسسل، صدق بتقدير المذكور
بعتكه فقد مإلكي كان كقوله: إن فهو العقد بمقتضى تصريح
>347<ص:  جإزمإسسا صسسح السسبيع نأجسسز ولسسو شسسئت، إن وبعتك
امإتثسسال بسسه أتسسى إنأمسسا لنأسسه الوكيسسل، قسسال بمسسا إقسسرارا وليس

مإمسسن غيسسره أيضسسا هنسسا بالحاكم يلحق وهل للمصلحة للحاكم
ثسسم غيسسره فسسي مإنها أقوى فيه القرينة لن نأظر، - مإحل مإر

للوكيسل الموكسل أو البسائع بيسع أن أطلقسسوا واحسسد غيسر رأيت
فرق، ل أنأه فاقتضى بذلك يعللوه ولم قاله بما إقرارا ليس
تخرجإسسه ذلسسك مإسسن المقصسسود الحتيسساط قرينة لن مإتجه، وهو
القرار.  عن
بسسه يتلطسسف لسسم أو لسسذلك، الموكسسل ول البسسائع يجب لم فإن
لنأهسسا حقسسه، جإنسسس بغيسسر كظافر فهو الوكيل صدق فإن أحد

فله أدائه مإن مإمتنع وهو الثمن، للوكيل فعليه باطنا للموكل
التصسسرف لسسه يحسسل لم كذب وإن ثمنها مإن حقه وأخذ بيعها
للبسسائع لنأهسسا الموكسسل، مإسسال بعيسسن اشسسترى إن بشسسيء فيهسسا

رجإسسوعه لتعسسذر الظفر جإهة مإن بيعها فله باطنا البيع لبطلن
شاء، بما فيها تصرف الذمإة في كان فإن بحلفه البائع على
 باطنا له الشراء لوقوع مإلكه لنأها

أو بيسسع، فيه) مإسسن المأذون بالتصرف (أتيت قال) الوكيل ولو(
الصل لن الموكل) بيمينه، (صدق الموكل) ذلك (وأنأكر غيره
التصسسرف على له المشروط الجعل الوكيل يستحق فل مإعه

ادعسساه ديسسن قضسساء فسسي بيمينسسه وكيسسل يصسسدق نأعسسم ببينة، إل
قسسول (وفسسي لسسه شسسرط جإعل فيسسستحق عليسسه الدائن وصدقه

كسسان لسسو ثم ومإن النأشاء على قادر ولنأه أمإينه الوكيل) لنأه
 قطعا الموكل صدق العزل بعد ذلك

أمإيسسن بيمينسسه) لنأسسه مإقبسسول المسسال تلسسف فسسي الوكيسسل وقول(
ة آخسر التسي تفصسيله فيأتي كالوديع عليسه ضسمان ول الوديع

فيه قوله يقبل الغاصب فنحو وإل هنا القبول غاية هو وهذا
ولسسو الجحسسد، بعسسد الوكيسسل وكسسذا البسسدل، يضسسمن لكنسسه بيمينه
(وكسسذا) كالوديع أمإينا صار استئمانأا الموكل له فأحدثا تعدى

السسرد) (فسسي والمسسستأجإر المرتهسسن إل المإنسساء قسسوله: كسسسائر
تبطسسل لسسم حيسسث مإقبسسول مإسسوكله علسسى المعسسوض أو للعوض،
<ص: بجعسسل وانأتفسساعه الموكسسل لنفسسع العين أخذ لنأه أمإانأته،

وقضسية نأفسسها بهسسا ل فيهسا للعمسسل هسسو إنأما كان > إن348



العسسزل بعسسد ولسسو ذلسسك، فسسي قبوله وغيرهما الشيخين إطلق
يقبسسل ل أنأسسه المطلسسب فسسي الرفعة كابن السبكي بحث لكن
فسسي الوقسسف قيسسم قسسول يقبسسل ل القفسسال بقول وتأييده بعده

نأظيسر ليسس هسذا لن ظساهر، نأظسر فيسه عزله بعد الستدانأة
أتيسست الوكيسسل قسسال لسسو فيمسسا مإر مإا نأظير هو وإنأما مإسألتنا

 فيه يصدق ل الوكيل أن مإر وقد فيه المأذون بالتصرف
أخسسذ لنأسسه السسرد، فسسي قسسوله فل) يقبل بجعل، كان إن وقيل(

بسسأن المرتهسسن وفسسارق مإسسر مإسسا ويسسرده نأفسسسه لمصلحة العين
تلفسسسه عنسسسد ببسسسدله حقسسسه لتعلسسسق أقسسسوى بسسسالمرهون تعلقسسسه

وأفسستى بسسالعين اسسستيفائه حسسق لتعلسسق أيضسسا بذلك والمستأجإر
ضسسمن إذا كمسسا ضسسمن وإن السسرد، فسسي قسسوله بقبول البلقيني
عنسسه المضمون مإن قبضه في فوكله آخر على مإال لشخص
هسسو وليسسس لسسه، رده وادعى مإوكله اعتراف أو ببينة، فقبضه

وبسسه ثسسابت قبضسسه أن تقسسرر لمسسا السسدين نأفسسسه عسسن مإسقطا
وكالوكيسسل ذلسسك على سلطه الذي هو مإوكله كون مإع يبرآن
مإسسن علسسى جإبسساه مإسسا تسسسليم دعسسواه فيقبسسل جإسساب ذكسسر فيما

بيسسع وكيسسل جإحسسد كسسأن أمإانأته بطلت لو أمإا للجباية استأجإره
للموكسسل ضسسمنه جإحسسده مإسسا فثبسست الوكالسسة أو للثمسسن قبضسسه
ثسسم ومإن للمناقضة، رد ول تلف في قوله يقبل ولم لخيانأته

صسسدق نأحسسوه أو شيئا علي يستحق ل جإحده صيغة كانأت لو
بينسسة تقسسم لسسم إن الول فسسي ضسسمانأه ومإحسسل مإناقضسسة ل إذ

سسسمعت وإل الجحسسد بعسسد ولسسو بسسالرد أو الجحسسد، قبل بالتلف
إقامإسسة فكذا يضمن لم صدقه لو المدعي لن المعتمد، على

 عليه الجحة
صسسدق الرسسسول وأنأكسسر الموكل رسول على الرد ادعى ولو(

عليسسه الشسسهاد لزمإه ثم ومإن يأتمنه لم لنأه الرسول) بيمينه،
بإيسسداع مإوكله أمإره ووكيل لوكيله بالدفع المالك أمإره كوديع
الوكيسسل تصسسديق الموكل يلزم (ول مإبهم أو مإعين، عند مإاله
<ص: عليه فليثبته غيره على الرد يدعي الصحيح) لنأه على
ول الوجإسسه علسسى بسسرئ لرسول الدفع في صدقه > فإن349
 الرسول على إشهاده بعدم تفريطه إلى نأظر

قبضسسه لسسه الثمسسن) حيسسث (قبضسست بسسالبيع قسسال) الوكيسسل ولسسو(
كسسان) إن الموكسسل (صسسدق الموكسسل) قبضسسه وأنأكسسر (وتلسسف

وعسدم حقسه بقساء الصسل المسبيع) لن تسسليم (قبل الختلف
(فالوكيسسل) هسسو المسسبيع تسسسليم بعسسد كسسان (وإل) بسسأن القبسسض

تقصسسير إلسسى ينسسسبه الموكسسل المسسذهب) لن (علسسى المصسسدق



أذن فسإن عسدمإه والصسل القبض قبل المبيع بتسليمه وخيانأة
فهو الحلول بعد القبض في أو القبض، قبل التسليم في له

القبسسض في الوكيل صدق وإذا خيانأة ل إذ التسليم قبل كما
ظاهر وهو مإتقدمإون جإمع صححه كما المشتري برئ وحلف
لن الصسسغير، الشسسرح في عليه واقتصر يبرأ ل البغوي وقال

فسسأنأكر الثمن قبضت مإوكله له قال ولو القبض، عدم الصل
بسسبراءته لعسسترافه المشسستري مإطالبسسة للموكسسل وليسسس صسسدق
إن المسسبيع بقيمسسة الوكيسسل مإطالبسسة لسسه نأعم مإنه وكيله بقبض
 القبض قبل بتسليمه بالتعدي لعترافه سلمه

(فقال به دين) عليه بقضاء (وكله و مإال مإوكله ولو) أعطاه(
بيمينسسه)، المستحق (صدق إليه المستحق) دفعه وأنأكر قضيته

> ويطسسسالب350<ص:  فيحلسسسف القضسسساء عسسسدم الصسسسل لن
الموكسسل) علسسى الوكيسسل يصدق ل أنأه (والظهر فقط الموكل

لسسم لمسسن يسسدفع لنأسسه أخسسرى، حجسسة ببينسسة) أو (إل قسسال فيمسسا
وإمإا مإستورا، واحدا ولو عليه، الشهاد إمإا حقه فكان يأتمنه
ثسسم ومإسسن الضسسمان، آخسسر مإر مإا نأظير الموكل بحضرة الدفع
رجإسسوع ل أنأسسه مإسسن مإسساتوا أو فغسسابوا، أشسسهد لسسو مإا هنا يأتي
مإسسن السسدفع فسسي وصدقه الموكل غيبة في أدى لو ومإا عليه

م أنأسه بيمينسه الموكسل ويصدق عليه يرجإع الموكل أن يسؤد ل
ادعساه لمسوكله ديسن بقبسسض وكيسل بإنأكسار عسبرة ول بحضرته
 له الحق لنأه الموكل وصدقه المدين

فسسي بمسسا عبسسدا لسسي اشسستر لمسسدينه قال لو النأوار فرع) في(
ه. تلسسف. ا وإن المسسدين، وبسسرئ للموكسسل صسسح ففعسسل ذمإتسسك

قسسول مإسسن أوجإسسه وهسسو يسسوافقه، مإا التي الفرع أول وسيأتي
إزالسسة فسسي النأسان لن للموكل، يقع ل أنأه وغيره الشراف

اتحسساد مإسسن فيسسه لمسسا غيسسره عسسن وكيل كسسونأه يتصور ل مإلكه
المتعسسددة الفسسروع تلك في يأتي مإا ويرده والمقبض القابض

يؤيسسد هسسل قلت فإن الذن وكيل كأنأه يصير مإنه القابض أن
أقرضسسني لغيسسره قسسال لسسو القفسسال قسسول تضسسعيفهم الشسسراف

شسسذوذه علسسى مإبنسسي بسسابه صسسح زكسساتي عسسن وأدهسسا خمسسسة
أقرضسسني قوله لن قلت: ل، والمقبض القابض اتحاد بتجويزه

كسسأنأه القابض كون الفروع تلك في أوجإب الذي التقدير مإنع
يعطسسه لسسم وإن بكسسذا، كسسذا لسسي اشسستر صح ولذا الذن وكيل
علسسى بسسه فعلمنسسا مإنسسه مإسسانأع ل هنسسا القرض تقدير لن شيئا،
 زعمها لمن خلفا الضمنية بالهبة ل الصح



المسسراد هسسو إذ القاضسسي جإهسسة > مإن351اليتيم) <ص:  وقيم(
الب بسسه يعسسم مإسسا بسسه المسسراد أن وزعسسم أطلسسق حيث بالقيم
والوصسسي جإسسد ول له أب ل هو إذ يتيما تسميته يرده والجد
والسسسفيه المجنسسون ولسسي ومإثلسسه مإر مإا فتعين بابه في يأتي
والرشسسد البلسسوغ) والعقسسل بعسسد إليسسه المسسال دفسسع ادعسسى (إذا

فسسي وقبسسل يسسأتمنه لسسم الصسسحيح) لنأسسه علسسى بينة إلى (يحتاج
الب فسسي والمشسسهور عليسسه البينة إقامإة لعسر اللئق النأفاق
كسسالقيم، أنأهما الصباغ ابن به وجإزم المطلب في كما والجد

وبسسه قولهمسسا بقبسسول فجسسزم السسسبكي خسسالفه وإن مإتجه، وهو
ادعسسى أمإيسسن عدل قاض بهما وألحق والمإام الماوردي صرح
قبسسوله بعسسدم الوصسسي فسسي جإزمإسسا ووجإسسه قضسسائه زمإسسن ذلسسك

ل القاضسسي مإعنسسى فسسي بسسأنأه القيم في الخلف هذا وحكايته
 الوصي مإن أقوى فكان نأائبه

السسرد فسسي قوله يقبل مإن سائر مإودع) ول ول لوكيل وليس(
أرد ل المالسسك طلسسب بعسسد يقول (أن قراض وعامإل كشريك

قبسول مإسع إليه به حاجإة ل الصح) لنأه في بإشهاد إل المال
ل لنأسسه تسسؤثر، ل الحلسسف فسسي وقوعه وخشية الرد في قوله

يقبسسل ل ومإسسن (وللغاصسسب آجإل ول عسساجإل بسسه يعتسسد فيه، ذم
كالمسسستعير وغيرهسسم والمسسستأجإر كسسالمرتهن المإناء قوله) مإن

للشسسهاد يمسسسكه أن (ذلسسك) أي كالمدين الدفع الرد) أو (في
عسسن الخسسروج كسسان وإن اللحظسسة، هسسذه إمإسسساكه لسسه ويغتفسسر

بالخذ بينة عليه كان إن هذا للضرورة، فورا واجإبا المعصية
والمسساوردي المسسراوزة أكسسثر وعليسسه أي البغوي عن فنقل وإل
الستفصسسال يسسرى لمسسالكي يرفعسسه ربمسسا لنأسسه المإتناع، له أن

كلم واقتضى السنوي رجإحه كما الصونأي به جإزم ثم ومإن
المإتنسساع له ليس أنأه العراقيين وعن ترجإيحه الصغير الشرح
أن مإسسن لتمكنه النأوار في به وجإزم ترجإيحه كلمإهما وقضية

 عليه ويحلف شيء عندي له ليس يقول
(وكلنسسي للغيسسر مإسسال عنسسده أو عليسسه، رجإسسل) لخسسر قسسال ولو(

فسسي عنسسد ديسسن) اسسستعمال مإسسن عنسسدك مإاله بقبض المستحق
القرار في يأتي مإما يعلم كما صحيح وحده بل تغليبا الدين

مإحق إليه) لنأه دفعه (فله ذلك عنده وصدقه) الذي عين (أو
إذا مإسسا علسى العين في ذكر مإا يحمل أن ينبغي نأعم بزعمه

>352<ص:  قويسسة بقرينسسة قبضسسها فسسي له المالك إذن ظن
لسسم وكالة لمدعي العين دفع يجوز ول قولهم ينافي ل حتى

فل وحينئسسذ، إذنأسسه بغيسسر الغيسسر مإلسسك فسسي تصسسرف لنأه يثبتها،



لقسسولهم النظسسر مإسسع المسسراد لظهسسور المتسسن علسسى اعسستراض
يوكسسل لم أنأه وحلف المستحق فأنأكر إليه دفع وإذا المذكور

مإسسن غسسرم وإل بقيسست إن اسسستردها عينسسا المسسدفوع كسسان فإن
بزعمه مإظلوم لنأه الخر، على للغارم رجإوع ول مإنهما شاء
فسإن وإل القسسابض بتفريسط تتلسف لسم إن هسذا المتسسولي قال

بزعمسسه وكيسسل القسسابض لن رجإسسع، الدافع أو يرجإع، لم غرمإه
ذمإسسة فسسي ومإسساله ظلمه والمستحق بالتفريط يضمن والوكيل
لن فقسسط، السسدافع طسسالب دينسسا أو بحقسسه، فيستوفيه القابض
المسسدفوع بقسسي فإن الدافع غرم وإذا بزعمه فضولي القابض

وإل غرمإسسه فيسسه فسسرط فسسإن وإل ظفسسرا استرده القابض عند
علسسى ببينسسة (إل إليسسه يلزمإسسه) السسدفع ل أنأسسه (والمسسذهب فل

لسسه تكسسن لسسم فسسإن فيغرمإسسه ينكر الموكل أن وكالته) لحتمال
أنأسسه، تقسسرر وقسسد كسسالقرار النكسسول لن تحليفسسه، يكن لم بينة
 إليه الدفع يلزمإه ل صدقه وإن

(عليسسك) وقبلسست (أحالني) مإسسستحقه دين عليه قال) لمن وإن(
فسسي يأتي الصح) لما (في الدفع) إليه وجإب (وصدقه الحوالة
يقسسر أن لحتمسسال تحليفه له وهنا كذبه لو مإا بخلف الوارثا

أنأكسسر ثسسم إليسسه دفع وإذا مإنه ويأخذ المدعي فيحلف ينكر أو
يرجإسسع ول عليسسه كسسان مإمسسن دينسسه أخذ وحلف الحوالة الدائن

 إليه بالملك اعترف لنأه إليه، دفع مإن على المؤدي
وارثسسه) (أنأسسا لميسست دين أو عين، عنده قال) لمن قلت: وإن(

إلسسى ينظسسروا لسسم وكأنأهم وغيره الشامإل في كما المستغرق
جإدا خفي ذلك لن >،353<ص:  حصر صيغة وارثه أنأا أن

بمسسا لسسه مإوصسسى أو وصسسيه، أو هنسسا، العمسساد لبسسن مإا فانأدفع
السسدفع) إليسسه وجإسسب (وصدقه الثلث مإن يخرج وهو يدك تحت
مإسسن وأمإن بالملك له اعترف أعلم) لنأه والله المذهب (على

 الوكيل في مإر مإا فارق وبه التكذيب
درهمسسا يسسوم كل الفلنأي اليتيم على أنأفق لمدينه فرع) قال(

بعضهم قاله مإا على وبرئ صح ففعل عليك الذي ديني مإن
فسسي الصسسرف في للمستأجإر المؤجإر إذن في يأتي مإما أخذا

المسسساقاة عامإسسل هسسرب فسسي للمالسسك القاضسسي وإذن العمارة
علسسى إنأفسساقه فسسي لهسسا وأذن زوجإتسسه اختلع لو ومإما والجمال

ابسسن عسسن وغيسسره المسساوردي عسسن الذرعسسي نأقلسسه ومإما ولدها
صح دينه جإملة مإن كذا شراء في مإدينه وكل لو أنأه سريج
مإدينه أمإر لو القاضي قول ويوافقه دفعه مإما الوكيل وبرئ

وقبسسض الثمسسن ودفسسع ففعسسل طعامإسسا بسسدينه لسسه يشسستري أن



وكيسسل كسسأنأه فصسسار السسدين مإسسن بسسرئ يسسده في فتلف الطعام
يكسسن لسسم وإن مإسسدينه، ذمإسسة فسسي مإسسا قبض في تقديرا البائع
ويسسدفعها نأفقتهسسا يكيسسل أن زوجإهسسا أمإسسرت لو كما مإعينا البائع

مإعينا.  يكن لم وإن كالوكيل، جإهتها مإن فهو للطحان
ووصسسفها أمإسسداد عشسسرة كفسسارتي عن أطعم قال لو ثم ومإن
قسسال لسسو قولهم ذلك ينافي ول المساكين يعين لم وإن جإاز

فسسي ضسسيقوا لنأهسسم يصسسح لسسم كسسذا فسسي دينسسي أسسسلم لمسسدينه
الضسسمني بسسالقبض فيسسه يكتفسسوا فلم غرر مإحض لكونأه السلم
دللسسة ل كله هذا تقول أن ولك التقديرية المإور مإن ونأحوه

مإسسسألتنا فسسي القسسابض لن البعسسض، فسسي ذلسسك قسساله لما فيه
قسسول ذلك ويؤيد له أب ل صغير اليتيم إذ للقبض أهل ليس
مإسسن القسسابض جإعلسسوا وكسسأنأهم العمارة مإسألة في الرفعة ابن

وكالسسة الخسسر عسسن كالوكيسسل مإعينسسا يكسسن لسسم وإن المسسستأجإر
آخسسره إلسسى البسسائع وكيسسل كسسأنأه وصسسار القاضسسي وقول ضمنية

فسسي فسسالوجإه كالوكيسسل جإهتهسسا مإسسن صسسار الطحسسان وقسسوله: إن
يتعين ل الذمإة في مإا لن يبرأ، ل المدين أن اليتيم مإسألة

فسسي رجإل عمسسرو وكسسل لسسو الروضسة وفسسي صسسحيح، بقبض إل
ديسن بسه اقض أو هذا، خذ زيد: له فقال زيد مإن دينه قبض

ه.  لزيد. ا وكيل صار إليه ادفعه أو عمرو،
لعمسسرو قسسال لسسو أنأسسه لزيسسد وكيل كسسونأه علسسى القاضسسي وفرع
مإسسن وكسسان عمسسرو عنسسد فتلسسف هسسذا لي احفظ إعطائه وعند

لعمسرو السدافع ضسمان مإسن أنأسه القمسولي وبحسث زيد ضمان
ه والزرق <ص: لعمسرو السدفع ويؤيسد عمسرو ضسمان مإسن أنأ

ه فكسان استحفاظه في > ل354 لسو النأسوار قسول مإتعسديا ب
لي احفظه وقال إليه فدفعه لغريمه ليدفعه لخر دينارا دفع

إن نأعسسم الغريسسم ل السسدافع ضسسمان مإسسن كسسان عنسسده فهلسسك
والقسسرار أيضسسا ضسسمنه دافعسسه لغيسسر المسسال أن عمسسرو اعترف

. حينئذ غره الواضع كون لنأتفاء ظاهر هو كما عليه

القرار كتاب
عن خاص إخبار وشرعا ثبت، قر مإن الثبات لغة هو     

أو فسسدعوى، غيره على له كان فإن المخبر على سابق حق
فهسسو مإحسسسوس عسسن العسسام أمإسسا فشسسهادة غيسسره علسسى لغيره

الجإمسساع: قبل وأصله الفتوى فهو شرعي حكم وعن الرواية
المفسسسرون أنأفسكم} قال على ولو لله {شهداء تعالى قوله

{: اغسسد الشيخين وخبر القرار هي نأفسه على المرء شهادة



فارجإمهسسا} وأركسسانأه اعسسترفت فسسإن هسسذا امإسسرأة إلسسى أنأيسسس يا
(مإسسن (يصسسح) القسسرار إنأمسسا وصسسيغة وبسسه له ومإقر مإقر أربعة

بيسست مإسسال فسسي كالمإام الرشيد المكلف التصرف) أي مإطلق
حسسال مإنسسه وقعسست بجنايسسة ولو به، الملحق السفيه أو المال،
يكذبه ل أن اشتراط الباب آخر مإن وسيعلم جإنونأه أو صباه

اشسستراط > قريبسسا355<ص:  يسسأتي ومإمسسا الشسسرع ول الحس
بسسأنأه بينتسسه تقبل لم فيه مإختار وأنأه بشيء أقر ولو الختيار،

إقسسراره علسسى حسستى مإكرهسسا كان أنأه ثبت إن إل مإكرها كان
بالملسسك إقسسرار السسبيع طلسسب أن ومإسسر يسسأتي كمسسا مإختسسار بسسأنأه

إلسسى تعيينهسسا لكسسن المنفعسسة بملسسك إقسسرار والجإسسارة والعاريسسة
 ظاهر هو كما المقر

(والمجنون) والمغمى وليه له وأذن راهق الصبي) وإن إقرار(
أقوالهم (لغ) لسقوط به يعذر بما عقله زال مإن وكل عليه
فيمسسا حصسسر ل إذ نأظسسر ه. وفيه بالفاء. ا التفريع الولى قيل
 ضعيف المجرور ومإفهوم قبله

نأسسزول بسسالحتلم) أي (البلسسوغ الصسسبية أو ادعسسى) الصسسبي فإن(
المإكسسان) (مإسسع بالحيض البلوغ والصبية نأومإا أو يقظة، المني

ه تقريبسا قمرية سنين تسع بلغ بأن إل يعسرف ل (صسدق) لنأ
ذلك مإع لنأه الحيض، على البينة إمإكان ينافيه ول جإهته مإن

لسسم صسسدق إن لنأسسه خوصسسم، يحلسسف) إن (ول يأتي كما عسر
عليهسسا توقسسف وإنأمسسا يحلسسف ل فالصسسبي وإل يميسسن إلى يحتج

أمإيسسر فسسأنأكره الحسسرب انأقضاء قبل الحتلم ادعى غاز إعطاء
وإثبسسات السسسابق المحسسذور تحليفسسه مإسسن يلزم ل لنأه الجيش،

خصسسم ل ولنأسسه الغنيمة لمال احتياطا طلبه مإرتزق ولد اسم
مإبلغسسا فبلسسغ يحلسسف لسسم وإذا يمينسسه صسسحة بعسسدم يعسسترف هنا

أول، قسسوله بقبسسول الخصسسومإة لنأتهسساء يحلف لم ببلوغه يقطع
غريبسسا كسسان ببينسسة) وإن طولب بالسن ادعاه (وإن نأنقضه فل
إذا فيسسه ويشسسترط الجملسسة فسسي إقامإتهسسا لسسسهولة يعسسرف ل

ل > نأعسسم356<ص:  فيسسه للختلف تسسبينه أن للسن تعرضت
هسسذا لن مإسسذهبه، في للحاكم مإوافق فقيه مإن الطلق يبعد

هسسذا بيسسن يفسسرق وبسسه عنسسدنأا فيسسه خلف ول اشتباه ل ظاهر
أربسسع شسسهد إن نأعم رجإلن وهي الدعاوي في التية ونأظائره

هسسو كمسسا تبعسسا السن بهن وثبت قبلن كذا يوم بولدته نأسوة
فيستفسر وأطلق ادعاه لو مإا والسن بالحتلم وخرج ظاهر

بأصسسل العمسسل اتجه استفساره تعذر فإن الذرعي رجإحه كما
ببلسسوغه شسسهدا لسسو النأسسوار قسسول رجإحه مإا يعارض وقد الصبا



خبرتهمسسا مإسسع عدالتهما بأن يفرق أن إل قبل نأوعه يعينا ولم
الشسسهادة قبسسل نأسسوعيه أحد تحققا بأنأهما قاضية مإنها بد ل إذ
لمذهب مإوافقين فقيهين كانأا إن التجاه بعض يتجه وإنأما به

مإسسن بسسد ل أنأسسه القيسساس ذلسسك ومإسسع البلسسوغ فسسي الحكسسم
بسسأن السسسن فسسي قسسدمإته ومإسسا هسسذا بيسسن ويفرق استفسارهما

 أقوى هنا اليهام
(ويقبسسل بابيهما إقرارهما) في حكم سبق والمفلس والسفيه(

بمسسوجإب) (الرقيق و مإطلقا والمكاتب بالنكاح إقرار) المفلس
وسسسرقة خمسسر وشسسرب وقسسود (عقوبسسة) كزنأسسا الجيسسم بكسسسر
علسسى مإجبولسسة النفسسوس لن فيه، التهمة لبعد للقطع بالنسبة
مإسسال على القود عن عفا ولو أمإكنها، مإا المؤلم مإن النفرة
 تبعا وقع لنأه >،357<ص:  السيد كذبه وإن برقبته، تعلق

ل جإنايسسة (بسسدين غيسسره أو التجسسارة، فسسي له أقر) مإأذون ولو(
غصسسب أو خطسسأ، كجنايسسة قسسودا أو حسسدا، عقوبسسة) أي يسسوجإب
فسسي باق المسروق أن زعم وإن كسرقة، أوجإبتها أو وإتلف

(تعلسسق سسسكت أو ذلك، السيد) في (فكذبه سيده يد أو يده،
صسسدقه، إذا أمإسسا عتسسق إذا به فيتبع رقبته) للتهمة دون بذمإته

أن إل فيسسه ويبسساع برقبتسسه فيتعلسسق جإانأيسسا ول مإرهونأسسا وليسسس
بعسسد بقسسي مإا يتبع ول وقيمته المال مإن بالقل السيد يفديه

 فيها انأحصر بالرقبة وقع إذا التعلق لن العتق،
(لسسم مإسسستحقه برضسسا وجإسسب مإسسا مإعامإلة) وهو بدين أقر وإن(

فسسي لسسه مإأذونأسسا يكسسن لسسم (إن صدقه السيد) وإن على يقبل
مإعامإلسسة لتقصسسير عتسسق إذا بسسه يتبسسع بذمإته يتعلق التجارة) بل

لقدرته فيها له كان) مإأذونأا (إن التجارة بدين (ويقبل) إقراره
أضسسافه وإن يقبسسل، لسسم عليسسه حجز لو ثم ومإن النأشاء على

إقسسرار صسسح وإنأمسسا حينئسسذ النأشسساء عسسن لعجسسزه الذن لزمإسسن
والعبسسد ذمإتسسه فسسي لهم يبقى مإا لبقاء الغرمإاء على المفلس

بالتجسسارة يتعلسسق ل مإسسا أمإسسا بالكليسسة السسسيد حق فإن قبل لو
لنفسسسه اقسسترض قسسد بسسأنأه واستشكل مإنه يقبل فل كالقرض،

مإنسسه، يسسؤدي أن فينبغسسي سسسيده بسسإذن للتجارة أو فاسد، فهو
<ص: والقسسرض مإنكسسر السسسيد بسسأن ويسسرد تجسسارة مإسسال لنأسسه
فلم التاجإر إليها يضطر التي التجارة لوازم مإن > ليس358
أيضا يقبل لم الدين أطلق ولو السيد، على به إقراره يقبل

بنحسسو لزمإسسه (ويسسؤدي) مإسسا بالتجارة وفسر استفسر إن إل أي
ومإسسا كسسسبه (مإن يتناوله ل الذن لن فاسد، ل صحيح شراء

لبعضسسه بالنسسسبة مإبعسسض وإقسسرار بسسابه فسسي مإسسر يده) لما في



نأعسسم مإسسر فيمسسا كسالحر الحسسر ولبعضسه مإسسر فيمسسا كالقن القن
مإا هنا له لن للعتق، يؤخر ل الرقيق بعضه في ذمإته مإلزم

 مإر فيما بخلفه ل
ديسسن أو لجإنسسبي) بعيسسن، المسوت مإرض المريض إقرار ويصح(

للسسوارثا نأعسسم قيسسل مإسسا على إجإماعا المال رأس مإن فيخرج
مإسسا ويؤيسسد للقفسسال خلفسسا يظهر فيما الستحقاق على تحليفه
بمطلوبهسسا أقر لو دعوى كل في اليمين تتوجإه قولهم ذكرته
ل أقسسوى فيسسه التهمسسة وكسسون السسوارثا فسسي يسسأتي ومإسسا لزمإته
المسسوت (لوارثا) حال إقراره (وكذا) يصح اليمين توجإه ينافي
إل يرثسسه ل مإسسن وإقسسرار صسسداقها بقبسسض إقرارهسسا ومإنه بمال
فسسي قبسسض مإسسع هبسسة بنحسسو لسسه أقسسر ولو لمسلم، المال بيت

عيسسن فسسي قسسال أو الصسسحة، فسسي يقسسل لسسم فإن قبل الصحة
المسسرض حالسسة علسسى نأزل لوارثي مإلك هذه مإلكه أنأها عرف

بعضسسهم أو الورثسسة، بقيسسة كذبه المذهب) وإن (على يأتي كما
فالظسساهر الفسساجإر ويتوب الكاذب فيها يصدق حالة إلى انأتهى
بسسل الزمإسسان، لفسسساد اتهم إن قبوله عدم جإمع واختار صدقه

لمسسن ينبغسسي فل الذرعسسي، قسسال بكسسذبه القرائسسن تقطسسع قسسد
<ص: فيه شك ول بالصحة يفتي أو يقضي، أن الله يخشى

بالحرمإسسة جإمع صرح وقد الحرمإان قصده أن علم > إذا359
أنأسسه تحليفه الورثة ولبقية أخذه له للمقر يحل ل وأنأه حينئذ
حلفسسوا نأكسسل فسسإن بسسه القسسرار يلزمإسسه لزم بحسسق لسسه أقسسر

جإمسسع بسسه صسسرح كما بإسقاطهم اليمين تسقط ول وقاسموه
أو نأكسساح، بنحسسو لسسوارثه إقسسراره ويصسسح ذلك بعد طلبها فلهم

فيمسا هنسسا الجسسواهر وفسي مإال، إلى أفضى وإن جإزمإا عقوبة
فسسأقر أجإنسسبي بسسه ضسسمن وارثسسه علسسى ديسسن لمريسسض كسسان لو

وهسسو ضسسعيف، على مإبني هو مإا وعكسه الوارثا مإن بقبضه
الصسسحيح على مإبنيا بعضهم فظنه للوارثا القرار صحة عدم

 مإحله في ليس بما فاعترضه
(لخر مإرضه) بدين (وفي بدين) لشخص صحته في أقر ولو(

لسسو وكمسسا ببينسسة ثبتسسا لسسو كمسسا سواء هما الول) بل يقدم لم
 لخر دين وعليه به تعدى بحفر مإوته بعد ضمن

وارثسسه (وأقسسر لشسسخص مإرضه) بدين أو صحته، في أقر ولو(
خليفسسة الصح) لنأه في الول يقدم لم (لخر مإوته) بدين بعد

لعمسسرو بعيسسن ثسسم لزيسسد بسسدين مإرضسسه فسسي أقسسر ولسسو مإورثه،
 لعمرو سلمت غيرها له مإال ول ومإات



ضسسرب بسسأن القسسرار علسسى حسسق مإكره) بغيسسر إقرار يصح ول(
أن الصسدق علسى مإكسره أمإسا تصسرفاته كسائر ليقر ضسرب ك

على وبعده الضرب حال فيصح فيها اتهم قضية في ليصدق
الضسسرب يرفعسسون ل أنأهم علم إن سيما ل فيه قوي إشكال

لسسم الصدق أن ذلك به وجإهوا مإا مإثل. وغاية بأخذت إل عنه
عبسسد ابسسن قسسال رده في جإمع أطال لكن القرار في ينحصر
لسسم مإكرهسسا مإثل كسسذا بسساع أنأه ادعى ولو فتاويه، في السلم
مإفصسسلة إل بسه > والشسهادة360<ص:  الكسسراه دعوى تسمع

لسسم بالطواعيسسة التبسسايع كتسساب فسسي أقسسر قسسد وكان فصل وإذا
القسسرار علسسى أكسسره بسسأنأه بينسسة تقسسوم حسستى دعسسواه تسسسمع

إن فيهسسا صسسدق الكسسراه دعسسوى فصسسل ه. وإذا بالطواعيسسة. ا
ديسسن نأحسسو علسسى ل ظالم بدار كحبس عليه تدل قرينة ثبتت

حيسسث يشسسهد ل أن ويسسسن القفسسال قسسال بسسه وتوكسسل وكتقييد
لينتفع الحال صورة كتب شهد فإن الكراه على قرينة دلت

الجرجإسسانأي كلم مإسسن السسسبكي وأخسسذ القرينسسة بسسذكر المكسسره
العلئسسي جإسسزم وبسسه مإحبسسوس أو مإقيسسد، علسسى الشهادة حرمإة
الشسسهادة تجسسز لسسم أقسسر ثسسم الكسسراه قرائن ظهرت إن فقال
دعسسواه تقبسسل القرائسسن تلسسك ظهسسور عنسسد أنأسسه والوجإسسه عليسسه

الحامإسسل لغيره أو المكره، للظالم القرار أكان سواء الكراه
لم اختيار، بينة على الكراه بينة وتقدم الكراه على للظالم

 أقر ثم إكراهه وزال مإكرها كان تقل
كمسسا مإطسسالبته تمكسسن بحيسسث لسسه) تعيينسسه المقر في ويشترط(

العشسسرة هسسؤلء لحسسد مإال كعلي هند قوله: لحمل إليه يشير
مإحصسسورين كسسانأوا إن إل ألسسف علسسي البلد مإن الواحد بخلف

ألسسف عليسسك ولي المراد أنأا مإنهم واحد قال ولو يظهر، فيما
فلكسسل ألسسف علسسي لحدهم قال كان فإن بيمينه المقر صدق

اللسسف تنحصسسر فهل لتسعة حلف فإن وتحليفه عليه الدعوى
لحتمسسال أيضسسا لسسه يحلسسف أو يميسسن، بل فيأخسسذه العاشر في

فسسي قسسالوا رأيتهم ثم مإحتمل كل قبله للذي حلفه في كذبه
حسسر فعبسسدي وإل طوالسسق فنسسسائي غرابا الطائر هذا كان إن

بسه اعترافسسا كسسان أحسسدهما يميسسن في الحنث أنأكر لو وأشكل
في كقوله: حنثت العبد يمين في أحنث فقوله: لم الخر في

أقسسر الول. ولو ترجإيح في ظاهر وهذا وعكسه النسوة يمين
أهسسل مإسسن لواحسسد مإالكه أعرف ل مإال كعندي لمجهول بعين
إقسسرار لنأسسه المسسال بيسست نأسساظر مإنسسه نأزعه أي مإنه نأزع البلد
يسسدع، لسسم مإسسا مإحلسسه أن ويظهر المال لبيت وهو ضائع بمال



عيسسن فسسي ثلسسث بيده كان ولو لقطة أنأه على قرينة تقم أو
العيسسن قسسال أو لهما بحصته فأقر نأصفها وآخر سدسها وآخر
حسسذرا ظاهر هو كما نأصفين بينهما حصة قسمت دونأي لهما
ل الخسسر مإسسن أكسسثر له أحدهما وكون مإرجإح بل الترجإيح مإن

بحسسسب عليهسسا التوزيسسع أردت قسسال إن نأعسسم للترجإيسسح يصسسلح
> تحليفسسه361<ص:  السسسدس ولسسذي لحتمسساله قبل حصتهما

شرعا، أو به) حسا، المقر استحقاق (أهلية و يصدقه لم إن
فسسي السسذي اللف علي قال) له (فلو كذب بدونأه القرار لن
كسذا) علسي الدابسة (لهسذه أو شسيء، فيه وليس الكيس، هذا

فسسي ألف وبين بينه ويفرق فواضح الول (فلغو). أمإا وأطلق
مإستعمل ألف علي له على القتصار بأن فيه شيء ول هذا

فسسألغي للرفسسع مإتمحضسسا فيسسه شسسيء ول هذا في قوله فكان
ل حيسسث مإسسستعمل غير اللف علي له على القتصار بخلف

ثسسم ومإسسن رافعسا ل بيانأسسا الكيسسس فسسي قوله: الذي فوقع عهد
شسسيخنا رأيت ثم وحذفه الذي ذكر بين هنا فرق ل أنأه اتجه
فسسي هسسذا ثسسم بتأمإلهمسسا يعرف كما مإنه أوضح هذا فرقا نأقل

والسسذي فبعيسسد صسسرف عسسامإي فسسي جإريسسانأه وأمإا ظاهر، نأحوي
بسسه يعمسسل لسسم تعسسذر فسسإن بسسإرادته والعمسسل استفسسساره يتجه

وأمإا اللغاء، تؤيد البراءة أصل قرينة بل قرينة، ول لحتماله
كسسانأت لسسو ثسسم ومإسسن واسسستحقاقها مإلكهسسا فلسسستحالة الثسسانأي
قسسال) علسسي (فسسإن لمإكسسانأه صح وقف أو وصية، بنحو مإسبلة

وسسسببيتها (وجإسسب) لمإكسسانأه لمالكهسسا) كسسذا (بسسسببها الدابة لهذه
كلمإسسه فسسي مإالكها ويحمل مإنفعتها استيفاء أو بعضها، لتلف

قبسسل غيسسره أراد فسسإن الظاهر لنأه القرار، حال مإالكها على
علسسى يحمسسل لسسم لمالكهسسا يقسسل لسسم ولسسو بسه، صسسرح لسسو كما

قبلسسه مإسسات فسسإن بتفسسسيره ويعمسسل يستفسسسر بل حال مإالكها
هسسذا فسسي وليسسس يظهسسر، > فيمسسا362<ص:  لوارثه فيه رجإع
الدابسسة هذه هو بمعين إقراره ربط لما لنأه له، المقر إبهام
فسسي مإسسر مإسسا بخلف بسسه فسساكتفى تبعا مإعلومإا له المقر صار

سسسببا ليسسست عينسست وإن لنأهسسا، البلسسد هسسذه أهسسل مإسسن رجإسسل
ديسسن أو بعيسسن، أقسسر ولسسو للسسستتباع، تصسسلح فلسسم للسسستحقاق

كمسسا الحرابسسة لحالة وأسنده الرق بعد أو استرق، ثم لحربي
عتسسق فإن يوقف بل أي لسيده به المقر يكن لم ظاهر هو
كسذا) هسذا لحمسل قسال (وإن فيسء فهسو قنسا مإسات وإن فله

(لزمإسسه) وصسسية) لسسه (أو أبيسسه نأحو (بإرثا) مإن عندي أو علي،
إن نأعسسم وضسسع إذا الحمسسل ولسسي ذلسسك فسسي والخصسسم لمإكانأه



أو مإطلقسسا الستحقاق حين مإن سنين أربع مإن لكثر انأفصل
يسسستحق لسسم فسسراش وهسسي ذلك حين مإن فأكثر أشهر لستة
له الوصية في يأتي مإا نأظير

ألسف علسي حقسه) كلسه فسي تمكسن ل جإهسة إلى أسنده وإن(
لنأسسه القسسرار، دون لسسستحالته السسسناد (فلغسسو) ذلسسك أقرضنيه

مإسسن ألسف علسسي وكلسه بسه، عقبسسه مإسسا يبطل فل صحيحا وقع
هسسو نأفسسسه فسسالقرار بسسألف كذا باعني قال لو أمإا خمر ثمن
يجمسسع ذكرتسسه السسذي التفصيل وبهذا بألف خمرا كباعني اللغو
الروضسسة كلم صسسريح وهسسو القسسرار، إلغسساء جإمسسع إطلق بيسسن

فسسي وأطسسالوا القسسرار وصسسحة السسسناد إلغسساء وآخريسسن والمتن
يمكسسن أنأسسه علسسى والمتن الروضة في مإا وتوهيم له النأتصار

مإلغيسسة لسسه المقسسر حسسال قرينسسة بسسأن بإطلقه فيهما مإا توجإيه
عنسسد يحسن وتقديره: إنأما بعيد احتمال تقدير لول له للقرار

ثمسسن مإسسن ألسسف بخلف مإسسستحيلة بجهة التقييد دون الطلق
وأسسسقط بسسه فعمسسل تلغيسسه له المقر في قرينة ل فإنأه خمر
<ص: بسسه الستمسسساك يصسسح ظاهر مإعنى وهذا المبطل مإنه

كلم مإسسن فهمسسه فسسي المصسسنف فتغليسسظ الفسسرق > فسسي363
فتسسأمإله. ومإسسن مإحلسسه فسسي ليسسس اللغو هو القرار أن المحرر

عيسسن أو بسسدين، عتقسسه عقسسب لقسسن يقر أن شرعا المستحيل
لما قبل ومإلكه حرابته علمت مإن غير في مإحله أن ويظهر

قلسست: يسسأتي فإن لندرته ذلك فيه احتمل مإن بخلف فيه مإر
ذكسر مإسا عسدهم ينسافي وهسذا نأسدر وإن الممكن على الحمل

لسسه بسسالمقر مإسسانأع قسسام هنسسا بسسأنأه يفسسرق قلت شرعا مإستحيل
فعسسدوه وجإسسه بكسسل لسسه الملسسك وقسسوع صحة مإن القرار حالة

القسسرار حالسة مإسسانأع بسه يقسم لسم وثسسم لسذلك نأظسسرا مإستحيل
ديسن لسه يثبست وأن نأسدر وإن مإلكسسه، لمإكسان فنظسسروا كذلك
ثبسسوته عقسسب لغيسسره بسسه فيقسسر جإناية أو خلع، أو صداق بنحو
أيضسسا ذلسسك ومإسسن يسسأتي كما حينئذ نأاقل جإريان احتمال لعدم

 يخصه بما لخر إرثه عقب يقر أن
فسسي (صسسح شسسيء إلسسى يسسسنده ولسسم لسسه أطلق) القرار وإن(

أو كوصية نأدر وإن حقه، في يمكن مإا على الظهر) ويحمل
إن هسسذا أمإكسسن مإسسا الصسسحة علسسى المكلسسف لكلم حمل إرثا

بطسسل يستفسسسر ولسسم مإسسات فسسإن استفسسسر وإل حيسسا انأفصسسل
ثسسم بسسأنأه قسسدمإته مإسسا > وبيسسن364<ص:  بينسسه ويفرق القرار

بعسسد لممكسسن أسسسنده إذا أمإسسا هنا بخلفه الملزم السبب ذكر



لطفسسل أقسسر لسسو كمسسا جإزمإا فيصح التراخي على ولو القرار،
لحمل كهو مإسجد لنحو وهو وأطلق،

أصل (المقر) في ووارثه دين أو له) بعين، المقر كذب وإن(
يسسده) فسسي المسسال (تسسرك و فقط حقه في لكن بطل القرار

(فسسي صسسورته فسسي بالسسدين يطسسالب ولسسم العيسسن صسسورة فسسي
الطسسارئ والقسسرار ظسساهرا بالملسسك تشسسعر يسسده الصسسح) لن

أن المعتمسسد كسسان ثسسم ومإسسن فسقط، له المقر إنأكار عارضه
الزركشسسي وبحث استحفاظ مإجرد ل مإلك يد عليه تبقى يده

تحريسسم ينبغسسي قسسال: بسسل عليسه بتحريمسه لقراره وطئه حرمإة
المسذكور التعسارض بسسأن ويسسرد يرجإسسع حسستى التصسرفات جإميسع

باطنسسا وأمإسسا فقسسط، ظسساهرا الملسسك بسسدوام العمسسل لسسه أوجإسسب
يصسسح فل وحينئسسذ، ظنا ولو وعدمإه، صدقه على فيه فالمدار

تكسسذيبه) مإصسسدر حسسال في المقر رجإع (فإن بإطلقه ذكره مإا
(قبسسل الكسسذب تعمسسدت غلطسست) أو (وقسسال للمفعسسول مإضسساف

بطسل إقسراره أن السسابق الصسح على الصح) بناء في قوله
إقامإسسة أو لسسه، المقسسر رجإسسوع أمإا يقبل، فل مإقابله، على أمإا
نأفسه عن نأفيه لن ثانأيا يصدقه حتى مإنه يقبل فل به، بينة

أضسسعف فكسسان اللتزام بطريق المقر ونأفي المطابقة بطريق
> 365<ص: 

مإن ولو كتابة، أو لفظ وشرطها ،الصيغة فصل) في(     
(قسسوله: فحينئسسذ بحق باللتزام تشعر أخرس إشارة أو نأاطق

أو أعلم فيما أو لغو، أحسب أو أظن، فيما ألف لزيد) علي
علسسي لسسك ولكسسن شسسيء علسسي لك وقوله: ليس صحيح أشهد
وقسسد لها قبلها مإا لمناقضة لكن بعد مإا يجب لم درهم ألف

ويجسساب درهسسم ألف إل علي لك ليس المعنى بأن يستشكل
أمإس أتزوجإك ألم لمإرأة وقوله أظهر تلك في التناقض بأن
م جإحدت ثم فقالت: بلى أمإس تزوجإتك قد أليس أو يكسن ل
وقسسوله: اسسستفهام هسسو بسسل الصسسح، علسسى مإنه إقرارا قاله مإا

ذلسسك كسسان إن ثسسم للملسسك اللم إقسسرار) لن صيغة (كذا لزيد
حسسال بيسسده كسسان فسسإن بسسه خسسذ أو الثسسوب، هسسذا كلزيسسد مإعينا

ثوب، كله غيره أو لزيد، تسليمه لزمإه إليه انأتقل أو القرار
أو كعنسسدي، يسسأتي مإمسسا شسسيء إليه ينضم أن اشترط ألف أو

ولهسسذا للمخسسبر شسسيء لسسزوم يقتضي ل خبر مإجرد لنأه علي،
وصل إن نأعم به اللزوم يذكر ولم صيغة كونأه ذكر التفصيل

إن أو مإسسوتي، بعسسد كسسذا علي كله القرار عن يخرجإه مإا به



مإأخوذة والثانأية الذرعي بحثه كما شيء يلزمإه لم كذا فعل
تعقيسسب مإسسن ليسسس أنأسسه اللسسه شسساء إن نأحسسو فسسي يسسأتي مإمسسا

التي أو بمعنسى، وفي) هسي وقوله: علي( يرفعه بما القرار ك
الذمإسسة فسسي (للدين) الملسستزم انأفرادها كل) على (ذمإتي بعدها

فقسسط علسسي في قبل العين أراد فإن عرفا مإنه المتبادر لنأه
(وعنسسدي) <ص: (ومإعسسي) ولسسدي حفظهسسا علسسى أي لمإكسسانأه

أدنأسسى علسسى ويحمسسل (للعيسسن) لسسذلك انأفرادها على > كل366
والتلسسف السسرد فسسي بيمينسسه قوله فيقبل الوديعة وهو المراتب

بنسسص واعترضسسا رجإحسساه كمسسا لهمسسا صسسالح أوله بكسر وقبلي
للدين الطلق عند فينصرف أي كعلي أنأه الم

عليسسك لسسي السسذي اللسسف اقسسض ألسسف) أو عليك لي قال ولو(
ل القرار لن مإقرا، يكن لم اليوم تسليمها يلزمإني ل فقال
اليقيسسن، فيه المطلوب فيما دللته لضعف أي بالمفهوم يثبت

التسساج قسسول ينسسدفع وبهسسذا القسسرار وهسسو الغسسالب، الظسسن أو
علسسى المفسساهيم يقصسسر مإسسن يقسسوله وهسسذا له مإضعفا السبكي

المقسسرر الصسسح علسسى يسسأتي أنأه انأدفاعه ووجإه الشارع أقوال
الشسسارع أقسسوال غيسسر فسسي به يعمل المفهوم أن الصول في
بمزيسسد لختصاصسسه ذلسسك عسسن خسسرج القسسرار أن قررتسسه لمسسا

بسساليقين فيسسه يؤخذ إنأما أنأه الشافعي أطلق ثم ومإن احتياط
القسسوي الظسسن أن قررتسسه مإسسا مإراده لكن الغلبة يستعمل ول

ويؤيسسد مإسسسائله أكسسثر فسسي به صرحوا كما باليقين فيه مإلحق
لسسك ليسسس فقسسال ألسسف عليسسك لسسي قسسال لو قولهم ذكرته مإا

عليسسه الزائسسد نأفسسي لن شيء، يلزمإه لم ألف مإن أكثر علي
أكسسثر علي لزيد قال ولو دونأه، مإا إثبات ول إثباته يوجإب ل

مإسسا بخلف مإنهمسسا لواحسسد إقرارا يكن لم اللم بفتح لك مإما
التسساج قسساله مإسسا يؤيسسد قلسست فسسإن لزيد إقرار فإنأه كسرها لو

غيسره أقرضستك مإسا فقال كذا أقرضتك قال لو الروضة قول
قلت: ل بالمفهوم القرار ثبوت فيه ه. فهذا به. ا إقرارا كان

هسسذه ومإفهسسوم هو، إل اقترضت مإا قوة في هذا لن يؤيده،
جإمسع قسال بسل المفساهيم، أعلسى اقتراضه ثبوت وهو الصيغة
المختلسسف الظسسرف مإفهسسوم بسسه يقسساس فل صريح إنأه كثيرون

هسسذه مإسسن المفهسسوم لن قولهم قلت: سيأتي فإن حجيته في
بسسالمفهوم فيسسه العمسسل في صريح وهذا القرار عرفا اللفاظ

اطسسرد ألفسساظ فسسي > لنأه367<ص:  علينا يرد ل قلت: وهذا
فسسي شسك ل وهسسذا ذلسسك مإنهسسا مإسسرادا اسسستعمالها في العرف
فسسي العسسرف يطسسرد لسسم لفسسظ مإفهسسوم في وكلمإنا به العمل



(فقسسال) مإسسع الصسسيغتين تينسسك أحسسد لسسه قسسال ولسسو مإنه، قصده
أو عليسسه، اختسسم أو خسسذه، أو زنأسسه، أو خسسذ أو (زن، أو مإائة،
بسسإقرار) (فليس مإكسرة أو صحاح، هو كيسك) أو في اجإعله

وكسسذا السسستهزاء مإعسسرض فسسي يسسذكر وإنأمسسا بالتزام ليس لنأه
عندي قلت مإهما

أو نأعسسم، أو (بلسسى، ألسسف عليسسك لسسي جإسسواب قسسال) فسسي ولسسو(
مإنسسه) أبرأتنسسي (أو بالكسر إي أو جإير، أو أجإل، أو صدقت)،

فسسي يسأتي مإسا نأظيسر قضسيت قضسسيته) أو (أو مإنسسه أبرئنسي أو
إقرار) (فهو تدعيه مإا أنأكر ل به) أو مإقر أنأا (أو غدا أقضي

بواحسسد اقسسترن لسسو نأعسسم للتصسسديق مإوضوعة الول الستة لن
رأس وهز ضحك بنحو كلمإه كإيراد استهزاء قرينة ذكر مإما
ظاهر هو كما ذلك وثبت أي والنأكار التعجب على يدل مإما
والمصسسنف للرافعسسي احتمسسالين أحسسد علسسى مإقسسرا بسسه يكن لم

لضسسعف فسسرق ل أنأه وغيره السنوي رجإح إليه.  لكن ومإيلهما
هنسسا القرينسسة لن يرفعسسه، بمسسا للقرار تعقيبا لكونأه ل القرينة

القضسساء أو البسسراء دعسسوى لن و فيهسسا رفسسع فل مإقارنأسسة،
لحتمساله إقسرارا يكسن لسم مإنسه حسذف ولسو بالصل، اعتراف
أو مإنسسه، أبرأنأسسي أنأسسه أقسسر وكذا لغو وهو الدعوى مإن البراء

لسسدعوى حيلسسة وهسسي القفسسال بسسه أفسستى كمسسا مإنسسي اسسستوفاه
هسسذه مإن أبرأتني به وألحق اللتزام مإن السلمإة مإع البراءة

بسسه المسسدعى للتلسسف يعسسود بسسه فسسي الضسسمير لن و السسدعوى
عسسن السسسبكي أجإسساب وبه لك يقول أن إلى يحتاج ل وحينئذ

ولسسو لغيسسره، به مإقر أنأه لك حذف إذا يحتمل الرافعي قول
عنسسدي فقال الدعوى جإواب عن عليه المدعى القاضي سأل
بكسسذا علسسي شسسهدا إن قسسال ولسسو السسسبكي، قسساله إقرارا كان

يكسسن لسسم صسسدقتهما أو عنسسدي، فهسسو ذلسسك قسسال أو صدقتهما،
فهمسسا بخلف يعلسسق ل الواقسسع ولن يجسسزم لسسم لنأسسه إقسسرارا

كسسان إن إل صسسادقين يكونأسسان ل > لنأهما368<ص:  صادقان
فيمسسا عسسدلن فهمسسا قسسال ولسسو فيلزمإه، الن به المدعى عليه

بمعنسساه لنأه صادقان، كقوله: فهما أنأه يظهر فالذي به شهدا
عليسسه شهد قال ولو عدلن، فهما على اقتصر لو مإا بخلف

شسسهد فيمسسا يقسسول حسستى إقرارا يكن لم صادق أو عدل، هو
علسسي لسسك كان عما صالحني فقال بعين عليه ادعى ولو به،

أو عنسسدي ذلسسك كان وفارق ببيانأه فيطالب بمبهم إقرارا كان
بسساللغو كسسان شسسيء عسسن جإوابسسا يقسسع لسسم لمسسا بأنأه ألف علي

مإنسسي هسسذا اشسستر فقسسال فسسأنأكر ألفسسا عليسسه ادعسسى ولو أشبه،



صسالحني بخلف كبعنسي بسه إقسرارا كسان ادعيته الذي باللف
يكسسون حسستى بيعسسا كسونأه الصسسلح ضرورة مإن ليس إذ به عنه
الشراء بخلف ثمن ثم
فليسس بسه أقسسر أنأسا (أو بسه يقسل مإقسسر) ولسم أنأسا قسال ولسسو(

ولحتمسسال بالتوحيسسد أو ببطلنأسسه بسسإقراره الول بإقرار) لصسسدق
 الحال ثانأي في بالقرار للوعد الثانأي

فسسإقرار، نأعسسم أو بلسسى، فقسسال كذا عليك لي أليس قال ولو(
عنسسه المسسستفهم للنفسسي تصسسديق لغسسة هي وجإه) إذ نأعم وفي

جإسساء ثسسم ومإسسن إثبسسات، النفسسي ونأفي له رد فإنأها بلى بخلف
قالوا: {ألست} لو آية في عنهما الله رضي عباس ابن عن
مإحمولسسة ونأحوهسسا القسسارير بسسأن الوجإه هذا وردوا كفروا، نأعم

وبسسه العربيسسة دقائق على ل اللفظ مإن المتبادر العرف على
لكنسسه فسسرق لمسسن خلفا وغيره النحوي بين فرق ل أنأه يعلم

الهمزة بفتح دخلت أن طالق أنأت في بينهما بالفرق يشكل
الفسسرق عسسدم النحسسوي عنسسد حتى هنا المتبادر بأن يفرق وقد

هنسسا الفسسرق ولعسسدم ثسسم بخلفسسه النحاة مإن كثير على لخفائه
العربسسي لقسسن لسسو السسسلم عبسسد ابن قول في الزركشي نأظر

<ص: لنأسه بهسا، يؤاخسذ لسم مإعناهسا يعسرف ل غريبسة كلمات
ويسسرد قصسسدها عليسسه يسسستحيل مإسسدلولها يعسسرف لم > لما369
عبسسد ابسسن وكلم أيضسسا، العسسامإي يفهمه عرفا اللفظ لهذا بأن

أن الوجإسسه لكسسن أصسسل العسسامإي يعرفسسه ل لفسسظ فسسي السلم
أكسسثر بمسسدلول الجهسسل دعوى مإنه يقبل يخالطنا الذي العامإي
الخفسسي فسسي إل يقبسسل ل لنسسا المخالط بخلف الفقهاء ألفاظ
زيسسد إقرار بينتا تعارضت ولو إليه، يصرفه له عرف ل الذي

فل وإل، لسسه فسسالحكم أحسسدهما تسسأخر علسسم فإن غريمه وإبراء
شيء

أو ألف، عليك لي عليك) أو لي الذي اللف اقض قال ولو(
(فقسسال ألفسسا عليسسك لسسي أن أخبرت أو ألف، عليك لي أليس

أمإهلنسسي أو غسسدا أقضسسي (أو إي أو بلسسى، أو جإيسسر، نأعسسم) أو
ل أنأسسه مإنسسه ويؤخسسذ يومإسسا يقسسل لسسم وإن أمإهلنسسي، يومإسسا) أو
الكيسسس، أفتح أو أقعد حتى (أو أقضي بعد غدا ذكر يشترط

الصسسح) فسسي (فسسإقرار مإثل السسدراهم أو المفتسساح، أجإد) أي أو
هسسذه مإسسن المفهسسوم لنأسسه مإسسر، مإمسسا أخسسذا اسسستهزاء ل حيسسث

عرفا.  اللفاظ
ضسسمير، نأحسسو يشترط ل أنأه صريحه أو كلمإهم، تنبيه) ظاهر(

اشسستراطه عليسسه ويشسسكل أمإهلنسسي أو أقضسسي، فسسي خطاب أو



في السنوي قال ثم ومإن مإقر، أنأا أو وأبرئني، أبرأتني في
علسسى وغيسسره للمسسذكور لحتماله ضمير نأحو مإن بد أقضي: ل
بسسل ذلسسك عسسن يغفلسسوا لسسم هسسم تقسسول أن ه. ولسسك السواء. ا

مإسسا عرفسسا اللفسساظ هسسذه مإسسن المفهسسوم بسأن للجسواب أشاروا
ل المإهسسال وطلب بالقضاء الوعد أن ذلك ويؤيد فيها ذكروه
أبرأتنسسي، في بخلفه الرفق وطلب العتراف إل مإنهما يتبادر

السسدعوى مإسسن إبرائسسه عن مإخبر أنأه قريبا احتمال يحتمل لنأه
للحتيسساط عرفسسا يسسستعمل لنأسسه بالمإر، وأبرئني بالباطل عليه

طلسسب سسسفر مإريسسد لنحسسو يسسسن قسسولهم إلسسى تسسرى أل كسسثيرا
مإقسسر، وأنأا مإعامإلة وبينه بينه مإن كل مإن والستحلل البراء

ونأحوها بالوحدانأية للقرار كثيرا يستعمل لنأه
لسسم درهسسم ألف علي لزيد اكتبوا قال لو الزبيلي فرع) قال(

جإمسسع قسسول ويوافقه فقط بالكتابة أمإر إنأما لنأه إقرارا، يكن
الكتسساب هذا في بما أو بكذا، علي اشهدوا قال لو مإتقدمإين

ول عليسسه بالشسسهادة الذن إل فيسسه ليس لنأه إقرارا، يكن لم
أشسسهدكم بخلف قسسالوا مإثل أي بالمكتوب للقرار فيه تعرض
علسسي واشسسهدوا أشهدكم بين الفرق ه. وفي لنفسه. ا مإضافا

اشسسهدوا أن فسسي صسسريحا الغزالسسي كلم رأيت ثم ظاهر نأظر
علسسي اشسسهدوا قسسال لسسو فتاويه وعبارة أيضا إقرار بكذا علي
مإنها شيئا يحدد ولم مإصرفها وذكر أمإلكي جإميع وقفت أنأي

جإهسسل يضسسر ول وقفسسا وقفهسسا يصح التي أمإلكه جإميع صارت
اللفسسظ بهسسذا شهدوا ومإهما عنها سكوته ول بحدودها الشهود

مإسع الصسحة فسسي تسسرى كمسا صريحة فهي انأتهت الوقف ثبت
بكسسر أبسسو ذلسك علسسى ووافقسسه آخسسره إلسسى علي قوله: اشهدوا

فتسساوى قسسول يعارضسسه ول التوسسسط فسسي وأقرهمسسا الشاشسسي
فسسي وحسسدودها أسسسامإيها أثبسست السستي قال: المواضع لو البغوي

القسسرار ثبت حدودها يعرف ل الشاهد وكان لفلن مإلك هذا
على > وأمإا370<ص:  بحدودها أي عليها الشهادة تجز ولم

بسسه يصسسرح كمسسا جإسسائزة فالشسسهادة بالشسسهادة بسسالقرار تلفظه
أي ذلسسك وجإسسد لسسو أنأسسه الصسسلح وبحسسث القسسرار قسسوله: ثبسست

إقسسرارا كسسان القسسرار في استعماله عرف مإمن علي اشهدوا
يعمسسل صسسحيح دفسستري في نأزل قوله: مإا بأن السبكي وأفتى

أو بعسسده، حدثا مإا ويوقف القرار حالة به أنأه علم فيما به
ه. نأظسر. ا حسدوثه علسم مإسا وقف وفي غيره، قال فيه شك
ظاهر.  وهو



لسسو قسسولهم بعده والذين الزبيلي الولين على يرد تنبيه) مإما(
فهسسذا جإزمإسسا إقسسرارا كسسان علسسي لسسه بسسألف عنسسي له أقر قال

بلسسزوم جإزمإسسوا أنأهسسم علمت وقد ذكر بما المإر إل فيه ليس
نأظيسسر فهو تابعا وقع كونأه مإع علي بقوله: له عمل له اللف

يمكسسن قلسست: هسسل فسسإن علسسي لسسه بسسألف علسسي قوله: اشسسهدوا
كسسان عنسسه ذكسسر بمسسا أمإر إنأما بأنأه هنا صرح لما بأنأه الفرق

فيسسه يخسسدش مإسسا احتمسسال مإسسن ومإانأعسسا لللسستزام مإتضسسمنا ذلك
مإسا فيسسه يوجإسد لسم فإنأه علي له بألف اشهدوا مإجرد بخلف
مإسسن ذكسسروه مإسسا فكسسان خفسسي لكنسسه يمكن قلت ذلك يتضمن
أولئسسك علسسى قاضسسيا المسسسألة تلسسك في به القطع ثم اللزوم
دنأسسانأير عشسسرة عليك لي قال ولو فتأمإله، سلكوه مإا بضعف

لكسسن مإنهمسسا كسسل لزمإسسه قراريط عشرة علي له صدق فقال
مإجهولة.  القراريط

بسسه المقسسر وهسسو الرابع، بالركن يتعلق فصل) فيما(     
و بسسه المطالبسسة تجسسوز مإما يكون به) أن المقر في يشترط(

إزالسسة ليسسس القرار لن يقر، للمقر) حين مإلكا يكون ل (أن
(فلسسو لسسه للمقسسر مإلكسسا كسسونأه عن إخبار هو وإنأما الملك عن

لزيسسد لنفسسسي اشسستريتها السستي داري ثسسوبي) أو أو داري قسسال
لغسسو) فهسسو لعمسسرو زيد على الذي ديني (أو القرار يرد ولم
لغيسسره بسسه إقراره فتنافي له الملك تقتضي إليه الضافة لن

مإلبوسي أو مإسكني، صح ثم ومإن بالهبة الوعد على فحمل
قسسوله: فسسي النظر ويتردد مإلكه غير ويلبس يسكن قد إذ له

لم أنأه على قرينة الوصف هذا ذكر لن أسكنها، التي داري
كمسسا فيصح ذكر بما القرار أراد إذا أمإا الملك بالضافة يرد

بقسسوله يشسسكل هنسسا للرادة أثسسر ل النأسسوار وقول البغوي قاله
إن إقسسرار إنأسسه لفلن أبسسي مإسسن ورثتهسسا السستي الدار في أيضا
بسسأن ذلسسك ويوجإد وورثتها مإثل اشتريتها بين فرق ل إذ أراده
<ص: والرثا الشسسراء مإسسراده أن تسسبين بسسذلك القرار إرادته
عسسرف مإسسا جإميع أيضا وفيه الحقيقة دون الظاهر > في371

باسسسمي أو كتبتسسه، السسذي السسدين قسسال ولسسو صسسحيح لفلن لي
لسسي السسذي الدين أو أيضا، مإنافاة ل إذ صح لعمرو زيد على
الكتسساب فسسي واسسسمي قسسال إن إل يصح لم لعمرو زيد على

ومإسسر مإسسر مإمسسا أخسسذا يظهر فيما القرار أراد إن وكذا عارية
والحكومإسسة الجناية وأرش والخلع المتعة ونأحو المهر دين أن
البغسسوي قسسول يحمسسل وعليسسه ثبوتها عقب بها القرار يصح ل



ل إذ للمقسسر أنأسسه يعلسسم لسسم إذا مإسسر فيما القرار صحة مإحل
 بالكذ الملك يجوز

(فسأول أقررت) بسه أن إلى مإلكي وكان لفلن هذا قال ولو(
فقسسط آخسسره > فيطسسرح372لغسسو) <ص:  وآخسسره إقسسرار كلمإه

هسسذا أو لفلن، هسسذا مإلكسسي هذا أيضا صح ثم ومإن لستقلله
أو إنأكسسار، بعسسد إقسسرار لنأه أقرر، أن إلى زيد مإلك وكان لي

يقبسسل لم وإنأما لفلن مإلكي هي التي هذه تصح ولم عكسه
الجمسسع أمإكسسن وإن ذكسسر، مإسسا حكسسى كسسأن تناقض شاهد قول
المقر (وليكن للقرار يحتاط ل مإا للشهادة يحتاط لنأه فيه،

(ليسسسلم حكمسسا أو المقسسر) حسسسا، يسسد (فسسي العيسسان بسسه) مإسسن
شسساهد أو مإسسدع، بيسسده كسسونأه عدم مإع له) لنأه للمقر بالقرار

لصسسحة ل للتسسسليم شرط هذا أن المتن وأفهم لفظهما بغير
يسسأتي كمسسا بسسه عمسسل يسسده فسسي صسسار إذا حتى فيصح القرار

تصسسرفا وادعى فقدم غائب مإال القاضي باع لو مإا ويستثنى
فادعسساه الخيسسار > بشسسرط373<ص:  باع لو ومإا فيقبل قبله
ك بسأنأه الخيار مإدة في البائع فأقر رجإل فيصسح المسدعي مإل

لولسسده وهسسب لسسو ومإسسا فسسسخه لسسه لن البيع، وينفسخ إقراره
فسي مإسا علسسى فيقبسل لخسسر بها أقر ثم إياها أقبضه ثم عينا

يحمسسل الرجإسسوع أن ضسسعيف علسسى الذرعسسي بنسساه لكسسن البيان
صسسار) فسسي ثسسم يسسده في يكن ولم أقر (فلو التصرف بمجرد

فيسسسلم بسسه العمل شرط القرار) لوجإود بمقتضى (عمل يده
 حال له للمقر

مإمسسر فسسي بسسه أجإبت مإا صحة وغيره المتن مإن تنبيه) يؤخذ(
ل أراض إلسسى كسسذلك مإسساء مإجسسرى أو بيسسوت، إلسسى مإسسستطيل

صسسحة مإسسن فيسسه بحق لخر الشركاء بعض فأقر قسمة يقبل
الشركاء يد لن به، المقر تسليم لتعذر المإر ووقف القرار
المقسسر الحسسق تسليم به يمكنه مإا المقر بيد صار فإن حائلة

أن الشرط لن للحيلولة، هنا قيمة ول فل وإل، به وأخذ به
والمسسرور القسمة لتعذر غيره مإن هنا وهي المقر مإن تكون

الغير حق في
(ثسسم بها شهد أو غيره)، يد في( عبد) مإعين بحرية أقر فلو(

وخسسص اسسستأجإره أو آخسسر بسسوجإه مإلكسسه أو اشسستراه) لنفسسسه
(حكسم التيسة الحكسام جإميسسع عليسه يترتب الذي لنأه الشراء،

المشسستري يسسد ورفعسست البسسائع خيسسار مإسسدة انأقضاء بحريته) بعد
ظسساهر باعتبسسار عبسسدا المقسسر زعسسم فسسي الحسسر وتسسسمية عنسسه

أو العسسام، مإسسدلوله باعتبسسار أو كان، مإا باعتبار أو السترقاق،



الملسسك أن الصسسح لن يسسؤثر، فل الوكالة، بطريق اشتراه مإا
حسسر (هسسو إقسسراره قسسال) فسسي كان إن (ثم للموكل ابتداء يقع

افتسسداء) (فشسسراؤه البائع شراء قبل مإالكه أعتقه أو الصل)،
بيعسسا جإعله مإن مإانأع بحريته اعترافه لن المشتري، جإهة مإن
وكسسان أحكسسامإه فيه تثبت البائع جإهة مإن بيع وبيعه جإهته مإن

صسسرح لكسسن بالثانأيسسة الخلف لختصسساص ذلك عن هنا سكوته
علسسى يسسرد ول أيضسسا هنسسا يسسأتي ثم الخلف بأن المطلب في

أعتقسسه) قسسال (وإن يرتضسسيه ل قد لنأه >،374<ص:  المتن
المشسستري جإهتسسه) أي مإسسن (فافتداء ظلما يسترقه وإنأما البائع

عنسسد المسسذهب) فيهمسسا علسسى البسسائع جإهسسة مإسسن (وبيسسع لسسذلك
اعتقسساده على بناء السنوي عند فقط البائع في أو السبكي،

عيسسب خيار وكذا والشرط المجلس الخياران) أي فيه (فيثبت
مإسسن افتسسداء أنأه تقرر المشتري) لما دون فقط (للبائع الثمن
إذ البسسائع بخلف لسسه أرش ول بعيسسب يرده ل ثم ومإن جإهته

بخلف العبسسد اسسسترداد لسسه جإسساز بعيسسب المعيسسن الثمن رد لو
عتقسسه علسسى لتفاقهمسسا ذلك غير في المشتري عتق بعد رده
مإنسسه شسسراؤه صسسح مإغصوب زيد يد في مإا بأن أقر ولو ثم،

القسسسرار > (ويصسسسح375<ص:  اسسسستنقاذه يقصسسسد قسسسد لنأسسسه
مإجمل يقسسع السابق الحق عن الخبار لن بالمجهول) إجإماعا،

قال) مإا (فإذا العبدين كأحد المبهم يعم مإا به وأراد ومإفصل
علسسي (لسسه أو الوارثا، عينه حق فهو تركتي في فلن يدعيه
لصسسدق قل) كفلسسس وإن يتمول، مإا بكل تفسيره قبل شيء
قريبسسا فسسسيأتي فيسسه نأوزع أو التفسير، مإن امإتنع فإن السم
مإوقعسسا يقسسع أو مإسسسدا يسسسد بمسسال يتمسسول مإسسا المإام وضبط
ويسسرد الذرعي فيه ونأظر ضرر دفع أو نأفع، جإلب به يحصل

كفلسسس جإسسدا قلت وإن عرفا، قيمة له مإا بالول المراد بأن
وقسسولهم بسسر كحبة ينعكس ول مإال مإتمول كل أن والحاصل

يتمسسول ل بمسسا فسسسره (ولسسو مإتمول أي مإال يعد ل البيع في
(يحسسل بنجسسس بمسسا) أي أو حنطسسة، كحبسسة جإنسسسه مإسسن لكنسسه

للتعليسسم قابسسل أو حراسسسة، أو مإعلسسم) لصسسيد، ككلسسب اقتنسساؤه
قذف وحد شفعة وحق الزبل (وسرجإين) وهو لمضطر ومإيتة

ويجسسب أخسسذه ويحسسرم شسسيء لنأسسه الصح)، في (قبل ووديعة
حنطسسة حبسسة بنحو فيه يقبل فل ذمإتي، في بعلي وخرج رده

 فيها يثبت ل لنأه قطعا وكلب
مإسسا جإميسسع واسسستحق صسسح فيها ومإا الدار هذه له فرع) قال(

صدق وقته بها أهو شيء في اختلفا فإن القرار وقت فيها



أقسسر لو الروضة قول مإن أخذا البينة له المقر وعلى المقر
إذا المقسسر وصدق صح إليه ينسب أو يده، في مإا بجميع له

اختلسسف لسسو أنأسسه وقضسسيته حينئسسذ بيسسده أكان شيء في تنازعا
خليفسسة لنأسسه المقسسر، وارثا صسسدق لسسه والمقسسر المقسسر وارثا

حالسسة فيهسسا ذلسسك بوجإسسود العلسسم نأفسسي علسسى فيحلسسف مإسسورثه
فيها يستحق ل أنأه بحلفه مإنه يقنع ول ذلك نأحو أو القرار،

القاضسي قسول مإسن أوجإسه وهسسو الصسسلح، ابن أفتى وبه شيئا
كسسان > ولسسو376<ص:  الصسسلح ابسسن قسسال لسسه المقسسر يصدق
نأصسسف فسسي قولهسسا قبسسل السسدار فسسي مإعه ساكنة زوجإة للمقر

صسسلح فيهسسا مإسسا جإميسسع علسسى لهمسسا اليسسد لن بيمينهسسا العيسسان
 لكليهما أو فقط لحدهما

حسسال فيه) بوجإه نأفع ل وكلب كخنزير يقتنى ل بما يقبل ول(
حسسق ثبسسوت تقتضسسي علسسي لن مإحترمإسسة، غير وخمر مإآل ول

تفسسيره قبسسول السسسبكي وبحسسث اختصساص ول حسسق ل وهسذا
لسسم إذا عليهمسسا يقسسر لنأسسه لسسذمإي، أقسسر إذا وخمسسر بخنزيسسر

عسسدم هنسسا أطلقسسوا لكنهسسم قسسال لسه ردهمسسا ويجسسب يظهرهمسسا
نأظر فيه بما واعترض وذمإي مإسلم بين يفرقوا ولم القبول

وفسسي وغيسسره، السسسنوي اعتمسسده ثسسم ومإسسن بحثسسه مإا والوجإه
يقتنسسى ل بمسسا تفسسسيره يصح شيئا مإنه وغصبت شيء عندي

يقبسسل لسسم ثم ومإن حق بالتزام يشعر مإا لفظه في ليس إذ
السسستيلء بسسأنأه الغصسسب واستشسسكل قسسذف وحسسد عيسسادة بنحسسو
وعرفسسا لغسسة بسسأنأه يجسساب وقسسد حسسق ول مإال غير وهذا التي

 به التفسير فصح ذلك يشمل

الفهم عن سلم) لبعده (ورد (بعيادة) لمريض أيضا ول) يقبل(
ويقبسسل بهمسسا مإطالبسسة ل إذ القسسرار مإعرض > في377<ص: 

فسسي اسسستعماله شسساع قسسد الحسسق لن حق، علي له في بهما
صسسلى عسسدهما فقسسد وشرعا عرفا به يطالب ل مإا ككل ذلك
والشسيء المسسلم علسى المسسلم حسق مإسن وسلم عليه الله

ه المقسر الشسيء ل المطلسق الشسيء هسو الحق مإن العم ب
ردا السسسسبكي قسسساله علسسسي بقرينسسسة خاصسسسا صسسسار لنأسسسه أي،

كسسون مإسسع والشسسيء الحسسق بيسسن الفسسرق الرافعسسي لستشسسكال
فسسي يقبل ل مإا الخص تفسير في يقبل فكيف أعم الشيء
اللسسه رضسسي الشسسافعي بسسأن الفسسرق واعسسترض العسسم تفسسسير

القسسرار، في وحقائقها اللفاظ ظواهر يستعمل ل عنه تعالى
وأطسسرح اليقيسسن ألزم أن القرار عليه أبني مإا أصل قال بل



يقسسدم ل أنأسسه فسسي صسسريح وهسسذا الغلبسسة أسسستعمل ول الشسسك
هسسذا فسسي المسسؤول علسسى الظسساهر ول المجسساز علسسى الحقيقسسة
كيف فيه ظاهرا ول بل ذلك، في صريحا ه.  وليس الباب. ا
هنسسا بسساليقين المسسراد أن فهم عن الناشئ النفي هذا وعموم

الصسسول فسسي المقسسررة العشسسرة الحتمسسالت عنسسه انأتفسست مإسسا
هسسذا يتسسوهم ول نأادرا إل به يعمل إقرار يوجإد ل أن يقتضي

بسساليقين مإسسراده أن علسسم البسساب فسسروع سسسبر ومإسسن لسسب، ذو
مإا عارضها حيث أي الغلبة أستعمل وبقوله: ول القوي الظن

 السبكي فرق اتجه وحينئذ مإنها أقوى هو
نأفيس، كثير) أو أو كبير، أو عظيم، بمال أو بمال، أقر ولو(

ال المشسهور زيسد مإسال مإن أكثر أو ان الكسثير بالم مإبهمسا ك
السسسابق الصسسح على (قبل) بناء ثم فمن وصفة وقدرا جإنسا

مإنسسه) أي قسسل بمسسا (تفسسسيره شسسيء علسسي > فسسي378<ص: 
صسسالح أي باذنأجانأسسة وقمسسع بسسر كحبسسة يتمسسول لسسم وإن المسسال
بسسراءة الصل لن جإنسه، مإن ول بمال ليس فهو وإل للكل
بالنسسسبة أنأسسه يحتمسسل العظسسم بنحسسو ووصفه فوقه فيما الذمإة

غاصسسبه وعقسساب مإسسستحله لكفسسر أو لشسسحيح، أو حلسسه لسستيقن
يد في مإا مإثل علي له قال ولو مإضطر، لنحو باذله وثواب

قسسدرا، ل ونأوعسسا جإنسا مإبهما كان لزيد علي مإا مإثل أو زيد
مإسر مإسا تحتمل ل المثلية لن عددا، ذلك مإن بأقل يقبل فل

(بالمسسستولدة تفسسسيره (وكذا) يقبل مإنها عددا الستواء لتبادر
ولنأهسسا تلفسست إذا قيمتهسسا ووجإسسوب إيجارهسسا الصح) لصحة في

بكلسسب (ل يسسسماه ل لنأسسه الموقوف، فارقت وبه مإال تسمى
(وقوله: لسه) مإال تسمى ل لنأها النجاسات مإيتة) وسائر وجإلد
فيهمسسا البهسسام (شسسيء) بجسسامإع كقوله) له (كذا علي أو عندي
وكسسذا مإسسر مإمسسا ذاك تفسسسير بسسه يقبل بما هذا تفسير فيقبل

نأقسسل ثسسم الشارة واسم التشبيه كاف مإن مإركبة الصل في
وغيسسره العسسدد مإسسن المبهسسم عسسن بسسه يكنسسى وصسسار ذلسسك عسسن

م لسو كمسا كذا كذا أو شيء، (وقوله: شيء م يكسرر) مإسا ل ل
شسسيء قسسال (ولسسو التأكيسسد فسسي ظسساهر لنأسسه السسستئناف، يسسرد

يسسأتي مإسسا هنسسا السسواو مإثسسل أن وكسسذا) ويظهسسر كسسذا أو وشيء،
المغسسايرة العطف لقتضاء مإختلفان أو شيئان) مإتفقان (وجإب

بشسسيء إقسسرار أنأسسه كسسذا بل درهما، كذا في السبكي وصحيح
مإسسن بعيسسد وهو وكذا، درهما كذا في ذلك مإثل ويلزمإه واحد

مإع ولو اتحادهما، يقتضي ل المبهمين أحد تفسير إذ كلمإهم
المقتضسسي > وإنأمسسا379<ص:  الضسسرابية أو النأتقاليسسة بسسل



أنأسه مإسسوهم فقسسوله: درهمسسا فيهسسا يسسأتي لمسسا بسسل نأفس للتحاد
كذلك وليس التحاد، سبب

كسسذا لبهسسام تمييسسزا درهما) بالنصسسب (كذا عندي قال) له ولو(
السسسنوي قسساله كمسسا بيسسان عطسسف أو السسدرهم) بسسدل، رفع (أو

مإالسسك ابسسن إليسسه سسسبقه وإن بعيسسد، لحسسن لسسه السبكي وقول
لسسسانأهم مإن يسمع لم لنأه خطأ، للرفع الفقهاء فقال: تجويز

مإا يتجه وحينئذ كذا في السابق النقل عدم على بناه وكأنأه
مإبتسسدأ هسسو بسسل لسسه، وجإسسه فل النقسسل مإلحظسسة مإسسع أمإسسا قاله

درهسم وقيل له ظرف وعندي خبر وله بدل أو بيان، ودرهم
أو البصسسريين، عنسسد جإره) لحنسسا (أو حال وكذا خبر وله مإبتدأ
هنسسا يسسؤثر ل لنأسسه للحسسن، نأظسسر درهم) ول (لزمإه وقفا سكنه
مإفرد عدد أقل لنأها عشرون، النصب في نأحوي علي وقيل
الجسسر، فسسي مإائسسة عليسسه يلسسزم بسسأنأه ورد مإنصوب بمفرد يميز
يجسسب جإمسسع وقسسول  بسه قائل ول مإميزه يجر عدد أقل لنأها
وإن مإسسردود، درهم مإن كذا التقدير إذ درهم بعض الجر في

كسسسورها دون الحسساد علسسى تقع إنأما كذا بأن للكثرين نأسب
أو كسسذا، ثسسم وكسسذا) أو (كسسذا علسسي قال) له لو أنأه (والمذهب

بينهمسسا الفسسرق مإسسع فيهسسا يسسأتي لما بالفاء العطف وأراد فكذا
مإبهميسن عقسب درهمان) لنأسه وجإب بالنصب (درهما بل وبين

التأكيسسد واحتمسسال مإنهما لكل تفسير أنأه الظاهر فكان بمميز
يعسسود وهسسو المعنسسى، فسسي وصف التمييز ولن العاطف يمنعه
التكريسسر فسسي زاد ولسسو الوقسسف، في يأتي كما تقدمإه مإا لكل
جإسسر) أو رفسسع، لسسو (أنأسسه (و) المسسذهب التي نأظيره في فكما

خبر فلنأه الرفع (فدرهم) أمإا سكنه أو > الدرهم،380<ص: 
يلزمإسسه إذ نأظسسر وفيسسه قيسسل كذا درهم هما أي المبهمين عن

أو بثسسم، العطسسف كسسان إذا الصسسحة عسسدم قبل المطابقة عدم
هسذا يلسزم وكسذا درهمين وجإوب حينئذ عليه يلزم لنأه الفاء،
أن يسسستدعي المطابقسسة عسسدم لن صسسناعة، خسسبرا جإعله على
فيلسسزم مإحذوف الخر وخبر أحدهما عن خبر درهما أن يقدر

والخسسبر لهمسسا بيسسان أو بسسدل، أنأسسه فسسالوجإه درهميسسن وجإسسوب
ولسسم امإتنسسع وإن فلنأسسه، الجسسر وأمإا آنأفا مإر مإا نأظير الظرف

أنأسسه عرفا مإنه يفهم لكنه النحاة جإمهور عند مإعنى له يظهر
السسسكون وأمإسسا الضسسم، علسسى فحمسسل سسسبق مإا لجملة تفسير
لحتمسسال الحسسوال) كلهسسا في فدرهم الواو حذف (ولو فواضح
 حينئذ التأكيد



السسدراهم) مإسسن بغير اللف تفسير قبل ودرهم ألف قال ولو(
يفيسسد إنأما والعطف مإبهم لنأه اختلف، أو جإنسه، اتحد المال
قسسال القاضسسي: ولسسو قسسال وثسسوب كسسألف تفسيرا ل عدد زيادة
لسسم مإسسا واضسسح وهسسو فضسة، الكسسل وجإسسب فضسة ودرهسسم ألف

يتجسسه الذي بل ألف، تنوين ويبقى إليها درهم بإضافة يجرها
حنطسسة وقفيسسز ألسسف قال ولو إبهامإها، على اللف بقاء حينئذ

ألسسف قال ولو حنطة ألف يقال ل إذ لللف يعد لم بالنصب
>381<ص:  وإن فواضسسح، بالضسسافة درهسسم ألسسف أو درهما،
بمسسا اللسسف تفسسسير فله فقط الول نأون أو ونأونأهما، رفعهما

اللسسف قيمسسة مإما ألف قال فكأنأه درهم عن قيمته تنقص ل
ومإائسسة ألف درهما) أو وعشرون خمسة قال (ولو درهم مإنه

الصسسحيح) لن على دراهم (فالجميع درهما وعشرون وخمسة
لتفسسسير تمحسسض زائسسد عسسدد بسسه يجسسب لسسم لمسسا الدرهم لفظ
وفسسي مإسسر، كما للكل يعود وهو كالوصف، التمييز ولن الكل
جإزمإسسا.  وقضسسية دراهسسم الكسسل يجسسب درهما عشر خمسة نأحو

نأعسسم كسسذلك يكسسن لسسم جإسسره أو السسدرهم، رفسسع لو أنأه التعليل
فيلزمإسسه مإرفوعين مإنونأين درهم ألف في ذكر كما أنأه بحث

أنأسه السوردي ابن وعن درهم وقيمته المذكور العدد عدده مإا
سسسبعة لسسه، نأية ول أي وسدسا درهما عشر اثني في يلزمإه
كسسل فيكسسون عشسسر الثنسسي مإسسن لكسسل تمييسسزان لنأهمسسا دراهم
مإسسن الترجإيسسح مإسسن حسسذرا المبهمسسة عشر الثني لنصف مإميزا

درهمسسا أو درهسسم، وأسداسسسا سسستة دراهم ونأصفها مإرجإح غير
فتسسسعة ونأصسسفا أو فثمانأيسسة، وثلثسسا أو ونأصسسف، فسسسبعة وربعا
فسسإن الكسر ذلك بعدد المبهم نأصف أن مإن تقرر مإا لنظير

درهمسسا > يساوي382<ص:  العدد ذلك جإملة أن أردت قال
اثنسسي أو البسساقي، وكسسذا لحتمسساله بيمينه صدق درهم وسدس

مإسسع نأفسسسه علسسى غلسسظ لنأسسه بسسالولى، صسسدق سدسسسا عشسسر
يحتملسسه ل بسسل نأظسسر، تعليله وفي قيل كذا له لفظه احتمال

السسسبعة فتلزمإسسه أطلسسق لسسو كما أنأه يتجه فالذي بوجإه لفظه
عنسسه يصسسرف لسسم مإسسا اللفسسظ مإدلول أنأها تقرر مإما علم لما

أنأسسه ذكسسر بمسسا عشسسر للثني تعليله مإن ويؤخذ يحتمله لمعنى
وسدسا درهما عشر كثلثة المزجإي المركب مإن عداها فيما

حكسسم فسسي هنسسا المركسسب لن وسسسدس، عشسسر خمسسسة يلزمإه
كسسذا وأسداسسسا كسسذا دراهسسم جإميعسسه بسسأنأه مإيسسزه وقسسد المفسسرد
ذكر مإا فلزمإه



كسسانأت فإن الوزن نأاقصة بها أقررت التي الدراهم قال ولو(
> بسسأن383السسوزن) <ص:  (تامإسسة بسسه أقسسر البلد) السسذي دراهم

مإتصسسل) ذكره إن قبوله (فالصحيح دوانأق ستة مإنها كل كان
يرجإسسع وحينئسسذ السسستثناء بمثابسسة المعنسسى فسسي لنأسسه بسسالقرار،
أقسسل علسسى نأسسزل بيسسانأه تعسسذر فإن الناقص قدر في لتفسيره
لسسه المقسسر القسسرار) وكسسذبه عسسن فصسسله إن (ومإنعسسه السسدراهم
مإسسا يمنعسسان البلسسد وعسسرف اللفسسظ لن تامإسسة، دراهسسم فيلزمإسسه
(إن قبسسل) قسسوله (نأاقصسسة البلسسد كسسانأت) دراهسسم (وإن يقسسوله

والعسسرف التصسسال حيسسث مإسسن أي اللفسسظ لن وصله) بالقرار،
البلسسد بخلف النص) عمل (في فصله) عنه إن (وكذا يصدقانأه

زاد بلسسد فسسي الوجإسسه علسسى ذلسسك ويجسسري المعامإلسسة في كما
ل وصسسله إن قبل أردته قال فإذا السلم درهم على وزنأهم

 فصله إن
عنسسد السسدرهم بالناقصسسة) فسسإن كهسسو بالمغشوشسسة والتفسسسير(

الغسسش مإسسن فيهسسا ومإا الخالصة الفضة على مإحمول الطلق
جإمسسع وبحسسث المسسذكور تفصسسيلها في كالناقصة فكانأت ينقصها

بهسسا يتعسسامإلون بلسسد فسسي فصسسل وإن بالفلوس، التفسير قبول
علسسى حمسسل مإراجإعتسسه تعسسذرت ولسسو غيرهسسا يعرفسسون ول فيسسه

فسسي ذلسسك ويجري المعتمد المنقول على الغالبة البلد دراهم
وبمحسسل بسسر بسسإردب لسسه أقسسر فلسسو ظسساهر هو كما مإثل الكيل

لسسم مإسسا أقلهسسا تعيسسن فيهسسا غسسالب ول مإختلفسسة مإكاييل القرار
غيسسره علسسى ل عليسسه فيحمسسل مإنهسسا بمكيسسال به المقر يختص

الغسسالب علسسى يحمسسل العقود وفي وصله، إن إل مإنه النأقص
تعييسسن فسسي يختلفسسا لم مإا كالنقد المكاييل تلك مإن المختص

بيمينسسه والمتلف الغاصب ويصدق يتحالفان حينئذ فإنأهما غيره
بغيسسر السسدراهم فسسسر ولسسو أتلفه، أو غصبه، مإا كيل قدر في

النسساقص فسسارق لسسو مإطلقسسا قبل رديء بجنس أو البلد، سكة
وإنأما هنا بخلفه به أقر مإا بعض رفع فيه > بأن384<ص: 
مإسسا قصسسد المعامإلسة فسسي الغسسالب لن البلسد، بنقد البيع انأعقد
أن يعلسسم وبسه سسابق بحسسق إخبسسار والقسسرار البلسد فسسي يروج

عسسرف فيه يعتبر ول للذهب هنا ينصرف أطلق إذا الشرفي
يسسؤثر فلسسم أصالة للذهب مإوضوع أنأه البيع في مإر لما البلد
لسسذلك قريبا ويأتي تقرر لما ثم فيه أثر وإن هنا العرف فيه

مإزيد
فسسي تسسسعة لزمإه عشرة إلى درهم مإن (علي قال) له ولو(

هسسذا مإسسن بعتسسك وفسسارق بتوجإيهه الضمان في مإر الصح) كما



هسسذا بسسأن أيضسسا المبسسدأ يدخل ل فإنأه الجدار هذا إلى الجدار
فسسي قسسال لسسو أنأسسه وقضسسيته الول بخلف الجنسسس غيسسر مإسسن

لنأسسه المبسسدأ، دخل الموضع هذا إلى الموضع هذا مإن الرض
المسسساحات مإن هذا بأن ويفرق خلفه والظاهر الجنس، مإن

بسسإيراد لسسستقللها حسسدودها مإسسن شيئا تشمل ل وهي الحسية
المبدأ بخلف حدودها دخول إلى مإحوج غير مإن عليها العقد

دخسسوله، فيلسسزم عليسسه مإسسترتب بعده ومإا كذلك ليس فإنأه هنا
عشسسرة إلى > أو385<ص:  وعشرة درهم بين مإا قال ولو

واليميسسن الطلق وفسسي هنا، والحكم شارح وقال ثمانأية لزمإه
صريح غلط الطلق في ذكره ه. ومإا واحد. ا والوصية والنذر
واحسسدة مإن طالق أنأت قال لو أنأه الروضة أصل في والذي

بسسأن المسسذكورات وبيسسن بينسسه وفرقسسوا ثلثسسا طلقسست ثلثا إلى
 غيره بخلف استيفائه قصد فالظاهر مإحصور عدده

دينسسار فسسي درهسسم عشسسرة) أو في درهم (علي قال) له وإن(
لن والسسدينار، السسدرهم عشسسر) أو أحد لزمإه المعية أراد (فإن
واستشسسكله مإعهسسم أي أمإم في كادخلوا مإع بمعنى تأتي في

درهسسم مإع درهم في جإزمإهم أحدهما بشيئين وغيره السنوي
نأيتسسه فمسسع لسسي درهم مإع يريد أن لحتمال درهم يلزمإه بأنأه

يسسرد لسسم أنأسسه ذكسسر مإسسا فسسرض بسسأن البلقينسسي وأجإسساب أولسسى
مإسسع درهسم وفسسرض عشسسر أحسد فسسوجإب المعيسة بسسل ،الظرف

فلم لي درهم مإع أي الظرف مإحتمل وهو أطلق، أنأه درهم
تكليسسف وفيسسه سسسواء حسسد علسسى فالمسسسألتان واحسسد إل يجسسب
أي مإطلقا الدرهم يلزمإه أنأه الثانأي في كلمإهم ظاهر ينافيه

بأن غيره وأجإاب ظاهر هو كما يلزمإني درهم مإع ينو لم مإا
تقسسديرهم بسسدليل وعشسسرة بمعنى عشر في تجعل المعية نأية
غايتهسسا فسسإن مإسسع لفظسسة بخلف عمسسرو بمسسع وعمسسرو زيد جإاء

نأظسر وفيسسه للمقسسر درهسسم بمصساحبة تصسدق وهسسي المصساحبة
وقسسد وغيرهسسا تحتملهسسا بسسل مإسسع بمعنسسى الواو وليست وتكلف
بسسدرهم الصسسادقة المصسساحبة فسسي صريح درهم مإع بأن يجاب

ول بسسل الثسسانأي، الدرهم بلزوم تصريح فيها فليس ولغيره له
فهسسو عشسسرة فسسي وأمإسسا واحد، إل فيها يجب فلم إليه إشارة
بها مإع فنية فقط واحد للزوم المقتضية الظرفية في صريح
<ص: درهسسم بمسسع يسسراد مإسسا يسسرد لم أنأه على ظاهرة قرينة
فسسوجإب السسدرهم إلسسى العشرة ضم بل يرادفها، لنأه >،386
الثسسانأي والدرهم فيهما لزم الدرهم أن والحاصل عشر الحد

قسسامإت والعشسسرة لزومإسسه علسسى قرينسسة تقم لم درهم مإع في



زائسسدا مإعنسسى تفيسسد المعية نأية أن لول إذ لزومإها على قرينة
عسسن أخرجإسسه لمسسا اللفسسظ صسسريح هسسي السستي الظرفيسسة علسسى

فتأمإله.  غيره إلى الصريح مإدلوله
ودرهسم ألسف فسي كساللف، مإبهمسة العشرة أن ينبغي ثانأيهما

يقتضسسي هسسذه فسسي العطسسف بسسأن الزركشسسي وأجإسساب بسسالولى
درهم في بخلفه إبهامإها على فبقيت للدراهم اللف مإغايرة

تقسسديرا عطفسست هنسسا العشسسرة بسسأن غيسسره وأجإاب عشرة في
المعطسسوف مإشسساركة الصسسل إذ بسسه فتخصصسست مإسسبين علسسى

يخصصها فلم اللف على المبين عطف وثم عليه للمعطوف
تكسون وعشسرة درهسم ألسف فسي أنأسه قضسيته إذ نأظسر وفيسه

فسسي بسسأن الفسسرق يتجسسه فالسسذي يأباه وكلمإهم دراهم العشرة
والتحسساد بالتجسسانأس إشسسعارا المعيسسة بنيسسة المقترنأسسة الظرفيسسة

ودرهسسم ألسسف بخلف لسسذلك مإقرب مإنهما كل أمإرين لجإتماع
صسسرف بمفسسرده يقتضسسي ل وهسسو العطسسف، مإجسسرد فيسسه فسسإن

رأيسست ثم لفظه مإدلول هو الذي إبهامإه عن عليه المعطوف
عشرة مإع أراد أنأه بذلك مإع بنية المراد بأن أجإاب السبكي

مإسسن شسسيء يسسرد فل وعليه، واحد غير عليه وجإرى له دراهم
ظسساهر وهسسو الجإوبسسة، تلسسك مإسسن لشسسيء يحتاج ول الشكالين

م أنأسه صسريحه أو كلمإهسم، ظساهر أن لسول مإجسرد إل يسرد ل
الجسسواب إلسسى ويحتسساج الشكالن يرد فعليه عشرة مإع مإعنى

(فعشسسرة) لنأسسه (الحسسساب) وعرفسسه (أو) أراد ذكسسر بمسسا عنهمسسا
أو الظرفيسسة، أراد بسسل الول فسسي المعيسسة (وإل) يسسرد مإسسوجإبه

مإعنسساه يعسسرف ولسسم أراده أو الثسسانأي فسسي الحساب ول أطلق
اليقين.  (فدرهم) لنأه

الستثناء بيان في القرار مإن أنأواع بيان فصل) في(     
غلفسسه وهسسو المعجمسسة غمد) بكسر في سيف عندي له قال(

فسسي زيسست أو شسسجرة علسسى ثمسسرة صسسندوق) أو في ثوب (أو
يعتمد والقرار للمظروف مإغاير الظرف) لنأه يلزمإه (ل جإرة

فسسي أحسسدهما يسسدخل ول ومإظسسروف ظرف كل وهكذا اليقين
صسسندوق أو سسسيف فيسسه (غمد عندي (أو) له قال ولذا الخر،

أو حمسسل بطنهسسا فسسي أمإسسة أو فسسص فيسسه خسساتم ثوب) أو فيه
وحسسده) لمسسا الظسسرف > (لزمإسسه387<ص:  ثمرة عليها شجرة

يلزمإسسه) لسسم عمامإسسة رأسه (على أو ثوب عبد) عليه (أو ذكر
يتناولهسسا، لسسم اللسستزام الصسسحيح) لن على (العمامإة ول الثوب

الفسسص أرد لسسم وقسسال فسسص، فيه مإا عين ثم خاتم قال ولو



الوصسسف لقرينسسة مإسسر مإسسا وفسسارق يتنسساوله لنأسسه مإنسسه يقبل لم
الحمسسل أرد لم وقال حامإل، وعين أمإة أو الشك في الموقع

ثسسم ومإسسن اليقيسسن هنسسا المطلسسوب أن مإع تتناوله ل لنأها قبل
إل فل ل ومإسسا هنسسا دخل البيع مإطلق في دخل مإا كل قالوا

المسسدار لن ثم فيدخل، والجدار والحمل المؤبرة غير الثمرة
مإطسرز) ثسوب أو بسسرجإها دابسة (أو هنسا ل العرف على فيه

اهبسسط نأحسسو مإسسع بمعنسسى البسساء الجميسسع) لن (لزمإسسه بالتشسسديد
وإن لفظسسه، باعتبار الثوب مإن جإزء والطراز مإعه أي بسلم

عليسسه أن الرفعسسة ابسسن وبحسسث عليسسه مإركبسسا الواقسسع في كان
ومإع ثوب كعليه هو إذ مإتجه وهو غيره وخالفه كذلك طرازا

مإسسع وبيسسن بينسسه ويفسسرق بسسالولى علسسم كمسسا كبسرجإها سرجإها
علسسى قرينسسة وهنسسا الثسسانأي لزوم على ثم قرينة ل بأنأه درهم
(فسسي لزيد حائز مإثل قال) ابن (ولو إليها إضافته وهو لزومإه
اللسسف بسسدين) لضسسافة أبيسسه على إقرار فهو ألف أبي مإيراثا

فسسي ظسساهر وهسسذا دونأه الب إلى المضافة التركة جإميع إلى
التصسسرف تمسسام مإسسن يمنعسسه تعلقا وضعا بجميعها المال تعلق
بسسالجميع بسسالتعلق فانأسسدفع السسدين إل كسسذلك يكسسون ول فيهسسا

الرهسسن نأحسسو واحتمال بالثلث تتعلق إنأما لنأها الوصية احتمال
>388<ص:  الرهسسن أن هسسذا انأسسدفاع ووجإسسه الغير، دين عن

الوضسسع حيسسث مإسسن لهسسا عمسسومإه يتصسسور ل الغيسسر ديسسن عسسن
فسسإنأه ألسسف العبسسد هذا في له قوله هذا فارق وضعا وبقولي

مإسسا الفسسرق ووجإسسه رهسسن، أو جإنايسسة بنحسسو مإنسسه تفسيره يقبل
التركسسة بجميسسع التعلسسق فسسي ظاهر هنا الوارثا كلم أن تقرر
عنه نأقصه أو عليها ذكر مإا لزيادة بالنظر ل ذاتها حيث مإن

والرهسسن الجنايسسة نأحسسو بخلف السسدين فسسي إل يوجإسسد ل وذلسسك
هنا نأظر فل وحينئذ مإنه بقدره الموجإود في يتعلق إنأما فإنأه
بمسسا تفسسسيره إلسسى ثسسم ول، الميسسراثا يعسسم بمسسا تفسيره إلى

(ولسسو أحدهم بجناية وفسر ألف هؤلء في كله البعض يخص
مإسسن مإيراثسسي (فسسي أو ظسساهر هسسو كمسسا مإيراثسسي له) في قال

(فهو علي بنحو أتى ول القرار يرد ولم نأصفه أو أبي) ألف
وهسسو لنفسسسه الميراثا أضاف لنأه ألفا يهبه أن هبة) أي وعد

بسسه القسسرار يتعسسذر لهسسا ومإا به دين تعلق عدم عرفا يقتضي
إل يتصسسور ل مإنسسه له جإزء فجعل لزيد مإالي في كما لغيره
التركسسة كسسانأت إذا هسسذا مإحسسل أن الرفعسسة ابسسن وبحسسث بالهبة
بتفسسسيره. فيعمسسل ألسسف العبسسد هسسذا في كله فهو وإل دراهم

غيسسر أمإسسا إليسسه يشسسير مإسسا الرافعسسي كلم وفسسي السنوي قال



فقسسط. حصسسته قسسدر الولى في فيغرم البقية كذبه إذا الحائز
إقرار فهو علي بنحو أتى أو الثانأية في القرار أراد لو وأمإا
في أقر > ولو389<ص:  الصغير الشرح في كما حال بكل

إن وأجإيزت قبلها وصية على وحمل صح شائع بجزء الولى
ببعسسض يتعلسسق ل لنأسسه للسسدين ينصسسرف ول الثلث على زادت
ه وهسو تبعسه ومإسن السسنوي ذكره بكلها بل التركة مإسن أوجإ
فيكسسون والثلث هبة وعد فيكون النصف بين السبكي تفصيل
أبسسي تركسة مإسسن حظسسي قسسوله فسسي ويظهسسر بسسه بوصية إقرارا

بنسذر الصسسحيحة الصسيرورة لحتمسساله صحيح إنأه لفلن صيرتها
نأحوه.  أو
كسسرره وإن درهم) واحد لزمإه درهم درهم علي له قال ولو(

عنسسه يصسسرفه مإا عدم مإع التأكيد لحتماله مإجالس في ألوفا
مإسسن أيضسسا رده مإسسع الطلق فسسي يسسأتي مإا رد هذا مإن وأخذ

لزمإسسه ودرهسسم قسسال (فسسإن فأقسسل بثلثا التأكيسسد إفسسادة تقييسسد
العطف أراد إن الفاء وكذا ثم، ومإثلها، الواو درهمان) لمكان

كسسثيرا والفسساء العطسسف لمحسسض ثم بأن ثم وبين بينها ويفرق
حسسذف بجسسزاء ومإقترنأسسة اللفسسظ وتزييسسن للتفريسسع تسسستعمل مإا

أردت إن أو لسسه يلزمإنسسي درهم ذلك على فتفرع أي شرطه
فيها القصد فتعين درهم فهو القرار بهذا يلزمإني مإا مإعرفة

ضعفه لكن ذلك بغير وفرق المشتركات سائر شأن هو كما
وهسسو إنأشسساء لنأسسه ذلك نأظير في طلقتان وقع وإنأما الرافعي

فسسي ويظهسسر الحتيسساط على المبنية بالبضاع تعلقه مإع أقوى
إرادة جإسسرد وإن السسستئناف قصسسد مإسسن فيهسسا بسسد ل أنأسسه بسسل

تنسسافي ل العطف قصد مإع لنأها بالفاء يلحقها ل بها العطف
الستدراك قصد ربما لنأه واحد إل مإعها يلزم ل فيها قولهم
ودرهسسم درهم قال (ولو الول فيعيد إليه حاجإة ل أنأه فتذكر
مإر.  كما الواو درهمان) لمكان بالولين لزمإه ودرهم

بسسه يجب (لم الثانأي) بعاطفة تأكيد به أراد فإن الثالث وأمإا(
نأسسوى (وإن فرقسسا بينهمسسا زعسسم لمسسن خلفسسا شسسيء) كسسالطلق

الول) بسسالثلث تأكيسسد نأسسوى إن وكسسذا ثسسالث، لزمإسسه السسستئناف
الصسسح) لن فسسي أطلسسق (أو مإنسسه والعسساطف الفصسسل لمنسسع

يجب درهم ثم ودرهم درهم وفي التغاير في ظاهر العطف
كشسسيء بمبهسسم أقسسر (ومإتى هنا التأكيد لتعذر حال بكل ثلثة

عرفسسا مإوضوع لنأه قال الشرفي مإنهم بعضهم وثوب) وجإعل
فسسي فيرجإسسع مإجمسسل فهسسو والفضسسة السسذهب مإسسن مإعلوم لقدر

مإحسسل فسسي قسسوله ينسسافيه قسسد وهسسذا لوارثه ثم للمقر، تفسير



> السسذهب390<ص:  مإسسن مإخصوص لضرب مإوضوع أنأه آخر
لمقسسدار وضسسعه يقسسال وقد ه ا عليه وغيره البيع في فيحمل
يعسسم فيمسسا اسسستعماله فيه. وأمإا الصل هو الذهب مإن مإعلوم
ل أنأه القرار في وقاعدتهم حادثا اصطلح فهو أيضا الفضة

ل أنأسسه الن الغسسالب نأعم فصله، إن ل به وصله إن إل يقبل
عنسسد فينبغسسي الفضسسة مإسسن مإعلسسوم مإقسسدار فسسي إل يسسستعمل

لنأسسه عليه حمله الستعمال هذا فيه اطرد مإحل في الطلق
الفلسسوس. فسسي مإسسر مإسسا نأظير على الدينار وكذا مإنه، المتبادر

لمصسسطلح فيسسه فليرجإسسع مإحلسسه نأقسسد بغالب فمنوط البيع وأمإا
مإسسن مإعرفتسسه تمكسسن ولسسم أبهمسسه بالبيسسان) لمسسا (وطولب أهله
مإسن يحبسس) لمإتنساعه أنأسه فالصسحيح مإنسه امإتنسع (فسإن غيره

جإميع ووقف وارثه طولب البيان قبل مإات فإن عليه واجإب
المسسال بغيسسر تفسسسيره قبسسل وإن شسسيء نأحو في ولو التركة،

بسسالمجهول السسدعوى هنا وسمعت الغير لحق احتياطا مإر كما
بسسسماعها، إل لمعرفتسسه يتوصسسل ل إذ للضسسرورة به والشهادة

أن غيسره مإسن المجهسول مإعرفسة أمإكسن لو ثم ومإن أحساله ك
فرسسسه فلن بسسه باع مإا أو كذا مإن هذه كزنأة مإعروف على

يسسسمعا لسسم دق وإن بالحسسساب، استخراجإه يمكن مإا ذكر أو
صسسحيحا تبيينسسا المبهسسم إقسسراره بيسسن) المقسسر (ولسسو يحبس ولم

الحسسق جإنسسس لسسه (فليسسبين) المقسسر ذلك له) في المقر (وكذبه
فسسي المقسسر قول (والقول شاء إن (وليدع) به وصفته وقدره

المبين على بزائد ادعى إن ثم له المقر ادعاه مإا نأفيه) أي
علسسى صسسدقه فسسإن بمائتين وادعى بمائة بين كأن جإنسه مإن

قسسال وإن الزيسسادة نأفي على المقر وحلف ثبتت المائة إرادة
المإانأة يلزمإه ل وأنأه يردهما لم أنأه حلف المائتين أردت بل

>391<ص:  أرادهمسسا أنأسسه ل يسسستحقهما أنأه حلف نأكل فإن
وبه سابق حق عن إخبار هو وإنأما حقا يثبت ل القرار لن

لنأسسه بالكتابسسة الطلق أراد زوجإهسسا أن الزوجإسسة حلسسف فسسارق
درهسسم بمائة بين كأن جإنسه غير مإن أو الطلق يثبت إنأشاء

كسسذبه أو السسدراهم إرادة على صدقه فإن دينار بمائة فادعى
أن علسسى وافقسسه فسسإن السسدنأانأير أردت إنأما وقال إرادتها، في

بهسسا القسسرار بطسسل وإل عليهسسا لتفاقهمسسا ثبتسست عليسسه الدراهم
علسسى وكسسذا نأفيهسسا، علسسى المقسسر فيحلف للدنأانأير مإدعيا وكان
التكذيب.  صورة في إرادتها نأفي

لزمإسسه آخسسر يوم (في ولو بألف)، له أقر ثم بألف، أقر ولو(
يلسسزم ل لنأسسه بهسسا مإحكومإا وثيقة بكل كتب وإن فقط)، ألف



أن قاعسسدة ينقض هذا قيل عنه المخبر تعدد الخبر تعدد مإن
كسسونأه مإسسع هذا بأن ويرد الولى غير كانأت أعيدت إذا النكرة
وهسسي تعسساد مإسسا كسسثيرا إذ يطسسرد ولسسم يشسستهر لم فيه مإختلفا

السسسماء في الذي {وهو ومإنه مإحله في مإقرر هو كما عين
ول نأقسسض فل لذلك بقضيتها يعمل إله} فلم الرض وفي إله

تخالف. 
قبلسسه آخسسر وفسسي بألف يوم في أقر القدر) كأن اختلف ولو(

أنأسسه يحتمسسل الكسسثر) إذ فسسي القسسل (دخل بخمسمائة بعده أو
مإختلفستين) تأكيسد بصفتين وصفهما (ولو به أقر مإا بعض ذكر

(أو آخسسر فسسي مإكسسسرة ومإائسسة مإجلسسس فسسي صسسحاح كمائسسة
(أو أخرى قرض وبدل مإرة مإبيع جإهتين) كثمن إلى أسندهما

قبضسست) مإنسسه قسسال ثم عشرة، السبت (يوم قبضت) مإنه قال
الثلثا الصسور فسي أن القسدر لزمإسا) أي عشسرة الحسد (يسوم
حمسسل أخسسرى وقيسسد مإسسرة أطلق لو ثم ومإن اتحادهما، لتعذر

علسسي قسسال) لسسه (ولسسو غيسسره يلزمإه ولم المقيد على المطلق
علسسي (له أو قطعا شيء يلزمإه لم ألف مإثل خمر ثمن مإن

لزمإسسه قضسسيته ألسسف (أو كلسسب) مإثل أو خمسسر ثمسسن مإسسن ألسسف
لما الرافع لفظه الخر الظهر) إلغاء (في جإاهل ولو اللف)،

قسسال إن > نأعم392<ص:  تلزمإني ل ألف علي فأشبه أثبته
نأفيه على له المقر حلف يلزمإني وظننته خمر نأحو مإن كان

جإمسسع وبحسسث شسسيء يلزمإسسه فل المقر فيحلف ينكل أن رجإاء
لسسو أنأسسه النبيذ بيع يعتقد وحنفي الكلب بيع يعتقد مإالكي في
حكسسم يقصد لم لنأه يلزمإه ل كذلك أقر وقد لشافعي،، رفع
لقولهم ظاهر نأظر وفيه لنفسه مإكذبا يكن فلم القرار رفع

بمسسا سسسيقر أنأسسه أشسسهد ولو الخصم، ل الحاكم بعقيدة العبرة
ذلسسك ينفعسسه ولسسم ألزمإه كذا لفلن عليه أن فأقر عليه ليس

لسسم لنأسسه فلغسسو قضسسيته ألسسف علي له كان قال ولو الشهاد،
مإسسا قضسسيته أو شسسرح في > ومإر393<ص:  حال بشيء يقر
السسواو بسسسكون ل أو ألسسف علي له قال ولو بذلك، تعلق له

ولسسم قبل وأطلقسسا درهسسم بسسألف عليه شهدا ولو للشك، فلغو
المسسدعي لتحليسسف يجسساب ول خمسسر ثمن مإن إنأها لقوله ينظر

امإتنعسسا فسسإن اللسسف به لزم الوجإه عن استفسارهما وللحاكم
بقيده يأتي مإما يعلم كما يظهر فيما شهادتهما في يؤثر لم

وغيرها.  المنتقبة بحث في الشهادات في
لنأسسه اللسسف لزمإسسه وفلن أنأسسا أخسسذته ألف علي قال) له ولو(

قسسال لسسو قسسولهم ينسسافيه ول يرفعسسه بمسسا القسسرار تعقيسسب مإن



زيسسد وخسسالفه أنأفسسس عشرة كنا قال ثم ألفا، زيد مإن غصبنا
علسسى الدالسسة الجمسسع نأون ذكر هنا لنأه بيمينه الغاصب صدق

لزمإسسه فاسسسد ثمسسن) بيسسع (مإسسن أو فيسسه رفسسع فل به وصله مإا
(سسسلمت) سلمه) لسسي إذا أقبضه لم (عبد ثمن مإن أو اللف

(قبسسل) إقسسراره باللف وطالبه البيع له المقر وأنأكر اللف له
أحكسسامإه عليسه ثمنسسا) لتسترتب وجإعسسل المسذهب (على ذكر كما
مإسسن قسسوله اتصسسال مإن بد ول الول حكم يرفع ل الخر لن

أو لمطلسسق تقييسسد كسسل يظهسسر فيمسسا بسسه ويلحسسق عبسسد ثمسسن
لبطسسل وإل ظسساهر هسسو كمسسا السسستثناء كاتصال لعام تخصيص
إيضسساح إلسسخ إذا وقسسوله أقبضسسه لسسم بخلف بسسالقرار الحتجاج

بقبسسض أقسسر ولسسو قبسسل مإع ثمنا جإعل وكذا أقبضه، لم لحكم
قبسسل يقبضسسه لسسم أنأسسه ادعسسى ثسسم غيسسره، أو قسسرض عن ألف

فسسي لزوجإسستي قسسال لو بأنأه البلقيني وأفتى له المقر لتحليف
بما القرار تعقيب مإن وليس لغا كساويها عوض ألف ذمإتي
أنأها يتخيل ول الكساوي وهو إليه يرجإع شيئا هنا لن يرفعه
الكسسسوة عوض ليس ذلك لن قبضتها أن بعد الكسوة باعته
الزركشسي ه. وخسسالفه ا كسسوة كسان قمساش ثمسسن هسو وإنأما

أي اللسسف يلزمإسسه حسستى يرفعه بما القرار تعقيب مإن فجعله
كسسساويها عوض قوله لن بحاله باق كساويها مإن بذمإته ومإا
فقال بألف، عليه ادعى ولو الزركشي، بحث على لغوا وقع

إل > فسسي394<ص:  يلزمإسسه لم مإبيع ثمن مإن ألف علي له
تسسسليم علسسي له بخلف مإنه قبضته مإبيع ثمن مإن يقول أن

قبضسسه أنأسسه يقتضسسي هنسسا بعدها ومإا علي لن مإبيع ثمن ألف
يصدق.  لم أقبضه لم قال لو ثم ومإن

مإثل إذا أو إن اللسسه) أو شسساء إن ألسسف علسسي لسسه قسسال ولسسو(
رأس جإسساء إن أو يقدم أو يشاء أن إل أو زيد قدم أو شاء

المسسذهب) علسسى شسسيء يلزمإسسه (لسسم التأجإيسسل يرد ولم الشهر
قصسسد هنسسا اشسسترط ثسسم ومإسسن الطلق، فسسي يسسأتي مإسسا نأظيسسر

كلسسب ثمسسن مإسسن وفسسارق ثسسم كهسسو الصيغة فراغ قبل التعليق
ة علسى الشسرط دخول بأن ة مإسن جإسزءا يصسيرها الجمل جإمل

مإسسن بخلف الكلم أول الشسسرط مإعنسسى تغييسسر فلسسزم الشرط
هسسو بمسسا اللسسزوم لجهسسة مإسسبين بسسل مإعتبر غير لنأه كلب ثمن

لزمإسسه) لنأسسه تلسسزم ل ألسسف قسسال (ولو يقبل فلم شرعا باطل
مإنتظم.  غير

وهو هذا أردت وقال بألف، جإاء ثم ألف، علي له قال ولو(
وهو الوديعة آخر) غير ألف عليك لي له المقر فقال وديعة،



ل بيمينسسه) أنأسسه الظهر في المقر (صدق بإقرارك أردته الذي
هسسذه إل بسسإقراره أراد مإا وأنأه إليه أخرى ألف تسليم يلزمإه

قال) له كان (فإن بها لفظه فصدق الوديعة حفظ عليه لن
كمسسا بالوديعة وفسر بألف جإاء ثم دينا)، أو ذمإتي (في ألف
ل العيسسن المسسذهب) لن (علسسى له) بيمينسسه المقر صدق. (تقرر

ذمإتسسه فسسي تكسسون ل والوديعسسة دينسسا ول الذمإسسة فسسي تكسسون
لسسو أنأسسه جإسساء ثسسم قسسوله، وأفهسسم تلف ول بالتلف بل بالتعدي

فسسي ألسسف كعلسسي هنسسا وكسسذا قبسسل، وديعسسة ألسسف كعلي وصله
بسسألف، هنا جإاء لو أنأه هذا أردت وقوله وديعة دينا أو ذمإتي
بدلها وهذه وتلفت وديعة كانأت بها أقررت التي اللف وقال

ذمإتسسه. فسسي ثابتسسا بسسدلها فيكون بتفريط تلفها لجواز يقبل أنأه
فتقبسسل أمإانأسسة أنأهسسا فالصح بالوديعة التفسير قبلنا فإذا (قلت

>395<ص:  (التلسسف) الواقسسع طويلسة مإسسدة بعسسد دعسواه) ولسسو
بعسسده السسرد) الواقسسع (ودعسسوى ذكسسر (القرار) بمسسا (بعد) تفسير

السسذي القسسرار بعسسد بقسسوله وخرج الوديعة شأن هذا لن أيضا
ظانأسسا بهسسا أقسسررت قسسال لسسو مإسسا تقسسرر كمسسا للتلف ظرف هو

قبسسل رددتهسسا إنأسسي أو تلفهسسا ذكسسرت أو لسسي بسسان ثسسم بقاءهسسا،
عنسسدي له قال (وإن علي قوله يخالف لنأه يقبل فل القرار

والسسرد الوديعسسة دعسسوى (فسسي صسسدق) بيمينسسه ألسسف مإعسسي أو
علي في تقرر مإا نأظير القرار تفسير بعد والتلف) الواقعين

ول بذمإسسة ومإعسسي لعنسسدي إشسسعار ل أعلسسم) إذ واللسسه (قطعسسا
ذلك.  علي يشكل مإا العارية آخر وسيأتي ضمان

قسسال) ولسسو (ثسسم وإقبسساض) بعسسدها هبسسة (أو ببيع) مإثل أقر ولو(
لظني وأقررت (فاسدا (كان) ذلك الترتيب لمجرد فثم مإتصل

علسسى الطلق عنسسد يحمسسل السسسم يقبسسل) لن لسسم الصسسحة
إذ الفاسسسد يشمل فلم اللتزام به يراد القرار ولن الصحيح

كبسسدوي بصسسدقه الحسسال ظسساهر قطسسع إن نأعسسم فيسسه السستزام ل
الهبسسة علسسى اقتصر لو مإا بإقباض وخرج قبوله فينبغي حلف

مإلكها أو مإنها إليه خرجإت قال وإن بإقباض، مإقرا يكون فل
بمجسسرد الملك يعتقد قد لنأه وذلك له المقر بيد تكن لم مإا

ذلسسك عليسسه يخفسسى ل السسذي الفقيه أن مإنه يؤخذ وقد الهبة،
. مإتجه وهو بالقباض العتراف بمنزلة حقه في يكون بوجإه

مإعنسسى يعرف وهو لزمإا مإلكا مإلكها قال لو أنأه أيضا ويظهر
لسه) أنأسه المقسر تحليسف (ولسه أيضسسا بسسالقبض مإقسرا كان ذلك
كسسذبها لنأسسه بينتسسه تقبسسل ول يسسدعيه مإسسا المإكسسان فاسسسد ليس



بسسه وحكسسم الفسسساد المقسسر) علسسى حلسسف نأكسسل (فسسإن بسسإقراره
غيسسر بسسرئ قسسوله قيسسل كسسالقرار المردودة اليمين (وبرئ) لن

فسسي ل بيسسع بنحسسو عليهسسا ورد عيسسن، في النزاع لن مإستقيم
عليسسه يترتب قد لكنه عين في كان وإن بأنأه ويرد ه ا دين
بطسسل غايسسة يبرئ يريد أن يصح أنأه على فغلب كالثمن دين

بيسسده وهسسي مإثل السسبر أو هسسذه) السسدار قسسال (ولو بأصله الذي
أو (لعمسسرو يسسأتي وفيمسسا هنسسا الفسساء ومإثلهسسا ثم بل) أو، (لزيد

لزيسسد). <ص: سلمت عمرو (مإن ثم بل) أو، زيد مإن غصبتها
عنسه، مإنفصسل أم قبلسه بمسا مإتصسل ذلسك أقسال > سواء396
آدمإسسي بحسسق القسسرار عسسن الرجإسسوع لمإتنسساع الزمإسسن طال وإن

ومإثلهسسا مإتقومإسسة كسسانأت قيمتهسسا) إن يغسسرم المقر أن (والظهر
بالحساكم جإسسبرا مإنسسه زيسسد أخسسذها (لعمرو) وإن مإثلية كانأت إن

قنسسا يضسسمن كمسسا الول بسسإقراره مإلكسسه وبيسسن بينسسه حسسال لنأه
غيسسر ل القيمة هو المغروم أن وقضيته يده مإن فأبق غصبه

يجسساب وقسسد القيمسسة، واسترجإع له سلمها للمقر عادت لو إذ
فغرمإسسه تلسسك مإن أقوى فكانأت مإملك بوجإه هنا الحيلولة بأن

رتسسب رجإسسوعه فسسرض فسسإذا للمقسسر رجإسسوعه بتعذر عمل البدل
غصبها وهو زيد مإن غصبتها في الخلف ويجري حكمه عليه
سسلمت لعمسسرو فيهسسا والملك مإنه غصبتها قال فإن عمر مإن

كونأهسسا لحتمسسال لعمسسرو يغسسرم ول باليسسد له اعترف لنأه لزيد
قسسال ولسسو رهن، أو إجإارة بنحو زيد يد في وهي عمرو مإلك
يغسسرم لسسم لعمسسرو بسسل لزيسسد هسسذه مإورثة تركة في عين عن

كمسسال لعسسدم مإعسسذور هنسسا أنأسسه والفسسرق الوجإسسه علسسى لعمسسرو
اطلعه. 

الكتسساب فسسي لوروده وإنأشاء إخبار ككل الستثناء) هنا ويصح(
أو كأسسستثني إل بنحسسو لسسدخل لسسوله مإسسا إخسسراج وهسسو والسنة

عمسسا رجإسع لنأسسه الرجإسسوع أي فسسكون بفتسسح الثنسسي مإن أحظ
عبسساس ابن عن حكي ومإا اتصل) بالجإماع (إن لفظه اقتضاه

سسسكوت يسسسير يضسسر ل نأعم فمؤول صح وإن يصح، لم قيل
وانأقطسساع لتسسذكر > ول397<ص:  وعسسي تنفسسس سسسكتة بقسسدر
إل للسسه الحمد ألف علي كله أجإنبي كلم يسير ويضر صوت
فسسي إليسسه أشسسار مإسسا علسسي فلن ويا الله أستغفر وكذا مإائة،

قال فيه نأظر ذلك مإع الستثناء صحة نأقل لما فإنأه الروضة
اللسسه أسسستغفر فسسي بخلفسسه فلن يسسا في واضح والنظر غيره
ل أنأسسه ويظهسسر سبق مإا لستدراك لنأه يضر ل الكافي لقول
جإوابه المطلوب كغير المستثنى غير مإن مإطلقا اليسير يضر



نأظيسسر القسسرار فراغ قبل قصده ويشترط أولى بل البيع في
اللفسسظ شسسمله مإسسا لبعسسض رفعسسا ولكونأه الطلق في يأتي مإا

خلفسسا ذلسسك فسسي بعسسد ول إخبسسارا كسسان وإن لنيسسة، احتسساج
فسسإن مإنسسه المسسستثنى يسسستغرق) المسسستثنى (ولسسم للزركشسسي

مإسسن إل إجإماعسسا السسستثناء بطسسل عشرة إل كعشرة استغرقه
بيسسن الجمع على يخرجإوه لم ثم ومإن الصريح، للتناقض شذ
إن ذلسسك ومإحسسل فيسسه تنسساقض ل إذ يجسسوز ل ومإسسا يجسسوز مإسسا

ولزمإسسه صسسح أربعسسة إل عشسسرة إل كعشسسرة وإل عليسسه اقتصر
إل وعشسرة أربعسة إل عشرة العشرة مإن استثنى لنأه أربعة
وعكسسسه إثبسسات النفسسي مإسسن السسستثناء لن أو سسستة إل أربعة

قال.  كما
تسسسعة) وجإسسب ثمانأية إل تسعة إل عشرة علي له قال فلو(

البسساقي للواحسسد فتضسسم تلسسزم ثمانأية إل تلزم ل تسعة إل أي
وكسسل مإثبت كل تجمع أن ونأظائره ذلك وطريق العشرة مإن

فمثبسست السسواجإب هسسو فالبسساقي ذاك مإسسن هسسذا وتسقط مإنفي
تبسسق مإنهسسا أسسسقطها تسعة ومإنفيها عشر ثمانأية الصورة هذه

ومإنفيهسسا ثلثيسسن مإثبتها كان الواحد إلى عليها زاد ولو تسعة،
كسسرر إن كله هذا خمسة تبق مإنها أسقطها وعشرين خمسة

وإل خمسسسة إل أو وثلثسسة خمسسسة ل كعشسسرة وإل عطف بل
لسسو كانأسسا فإن درهما فيلزمإه العشرة مإن مإستثنيين كانأا ثلثة
بمسسا البطلن اختسسص وثلثسسة سسسبعة إل كعشرة استغرقا جإمعا

علسسي لسسه ليسسس وفي ثلثة فيلزمإه الثلثة وهو الستغراق به
لسسه ليسسس وفسسي خمسة > يلزمإه398<ص:  خمسة إل شيء
خمسة ل عشرة لن شيء يلزمإه ل خمسة إل عشرة علي

مإتوجإها النفي يجعل خمسة على له ليس قال فكأنأه خمسة
قاعسسدة عسسن خسسرج وإن مإنسسه، والمسسستثنى المسسستثنى إلسسى

لسه ليسسس وفسسي لللسسزام احتياطسسا إثبسسات النفسسي مإن الستثناء
يجمسسع ول مإنهسسا أقل ول المائة يلزمإه ل مإائة مإن أكثر علي

فيهمسسا ول المسسستثنى فسسي ول مإنسسه المسسستثنى فسسي مإفسسرق
درهمسسا إل ودرهسسم ودرهسسم درهسسم فعلي لعدمإه ول لستغراق
إل أو ودرهمسسا درهميسسن إل وثلثسسة ثلثسسة فيلزمإسسه مإسسستغرق

فيجسسب الستغراق به لن درهما يلغى ودرهما ودرهما درهما
لجسسواز درهسسم يلزمإسسه ودرهمسسا درهمسسا إل ثلثسسة وكسسذا درهسسم،
استغراق.  ل إذ هنا الجمع

(إل (كسسألف) دراهسسم المنقطسسع الجنسسس) وهسسو غيسسر مإن ويصح(
إل لغسسوا فيهسسا يسسسمعون {ل نأحسسو وشسسرعا لغسسة ثوبا) لسسوروده



ل ألسسف) حسستى دون قيمتسسه بثوب > (ويبين399سلمإا} <ص: 
لمسسا لنأسسه الستثناء بطل ألف قيمته بثوب بين فإن يستغرق

وفسسي اللسسف ولزمإسسه بسسه تلفسسظ كسسأنأه صار باللف الثوب بين
بطسسل بمسسستغرق فسسسر فسسإن تفسسسيره يعتسسبر الشسسياء شسسيء

لسسه السسدار كهذه المعين (مإن أيضا (و) يصح فل وإل الستثناء
ه هسذه أو السبيت هسذا إل وكسذا السدرهم)، ذا (إل السدراهم) ل

مإتصل بلفظ إخراج هو إذ فيه المعنى لصحة كمه إل الثوب
يصسسح ل شسساذ) أنأسسه وجإسسه المعيسسن (وفسسي التخصسسيص فأشسسبه

فيكسسون جإميعهسسا مإلسسك بهسسا القسسرار لتضسسمن مإنسسه السسستثناء
عبسسارة السسستثناء مإسسع فإنأه الدين في بخلفه رجإوعا الستثناء

قسسال ولسسو (قلسست صسسرف تحكسسم بسسأنأه فرقة ويرد الباقي عن
كما بالمستثنى للجهل أثر قبل) ول واحدا إل له العبيد هؤلء

بنيتسسه أعسسرف إليسسه) لنأسسه البيسسان فسسي (ورجإسسع الشياء قال لو
وارثسسه خلفسسه مإسسات فسسإن بسسه الغيسسر حق لتعلق البيان ويلزمإه

بيمينسسه) أنأسسه صسسدق المستثنى أنأه وزعم واحدا إل مإاتوا (فإن
مإسسا أعلم) لحتمال والله الصحيح (على بالستثناء أراده الذي

 القرار أثر لبقاء قطعا قبل مإضمنا قتل قتلوا ولو ادعاه،
لزيد إقراره على بينة قامإت لو بأنأه الصلح ابن فرع) أفتى(

شسسيئا عليسسه يسسستحق ل أنأسسه زيد إقرار على بينة فأقام بدين
وشسسككنا الشسسغل بهسسا ثبت لنأه بالولى حكم واحد وتاريخهما

شيء يلزمإه ل فقال غيره، وخالفه عدمإه والصل الرفع في
وهسسو الشغل ذلك لستصحاب المضعف للتعارض أي مإر كما

نأسسسي وأنأسسه إليه أداءه ادعى ثم لخر، بدين أقر ولو ظاهر،
مإمسسا أخسسذا فقسسط للتحليسسف دعسسواه سمعت القرار حالة ذلك
به أفتى مإا على قبلت بالداء بينة أقام فإن الرهن في مإر

لي، بينة ل قال لو كما تناقض فل قاله مإا لحتمال بعضهم
مإسسا كسسثيرا إذ ظسساهر والفسسرق نأظسسر وفيه تسمع ببينة أتى ثم

بخلف لتقصسير ينسسسب فل بهسسا يعلسم ول بينة للنأسان يكون
مإسسا بعضسسهم قاله كما النسيان ادعاء قبول مإحل ثم مإسألتنا،

بعسسدم القرار ألفاظ في يذكر بأن فيه قبول عدم يلتزم لم
بسسه أقسسر لمسسا مإخالفة حينئذ دعواه لن نأسيانأا ول الستحقاق

نأاسسيا ول عامإسدا كسسذا يفعسسل ل حلف لو مإا ذلك ونأظير أول
> إطلق400<ص:  ينسسافيه وقسسد يحنسسث فسسإنأه نأاسسسيا ففعلسسه
مإثل سسسلم ديسسن عليسسه لسسه وكسسان عامإسسة براءة أبرأ لو قولهم
يسسرده ولسسم علمسسه أو البسسراء حالسسة بسسه يعلسسم لسسم أنأه فادعى
يقبسسل ل القسسرار بسسأن الحلسسف وبين بينه ويفرق بيمينه صدق



سسسابق حسسق عن إخبار لنأه اللفظ عليه دل مإا خلف التزام
فسسإنأه النأشسساء بخلف مإسسستقبل أمإسسر التزام فيه يدخل فكيف

فعلسسه بما الحنث التزام فيه فأثر والمستقبل الحال في يقع
فسي خلف ففيسه فلن علسى لسي حسق ل قسال ولسو نأسسيانأا،
فيمسسا أو أظسسن فيمسسا قسسال إن أنأه مإنه والراجإح شريح روضة
يقسسل لسسم وإن قبلسست حقسسا عليسسه له بأن بينة أقام ثم أعلم،
ظاهر غلط أو نأسيان بنحو اعتذر إن إل بينته تقبل لم ذلك

وحاصسسله والشسساعة الحصسسر قاعسسدة فسسي كلمإهسسم فائدة) كثر(
كسسذلك والثسسانأي الصسسح علسسى أو قطعا الول يغلبون قد أنأهم
بحمسسد بينتسسه وقسسد كسسل، فسسي والخلف القطسسع سر يبينوا ولم
فمسسن مإهسسم فسسإنأه فراجإعسسه المتعسسة قبيسسل مإثلسسه ذكسسر مإع الله

وصسسية أو بسسدين التركسسة على الورثة بعض إقرار هنا فروعها
لنأسسه التركسسة مإن حصته مإن قسطه إل يلزمإه ل حتى فيشيع
فقسسط حصسسته وهسسو عنه خلفته بقدر فتقيد مإورثه عن خليفة
البلقينسسي واسسستثنى بجنسسايته قسسن مإسسالكي أحد إقرار في وكما
لمدرك لكن حصته في فيها القرار ينحصر مإسائل ذلك مإن
بنصسسف لثسسالث شسسريكين أحسسد أقسسر أو بتأمإلهسسا يعلم كما آخر

السسوارثا وفسسارق نأصسسيبه فسسي بسسه أقر مإا تعين بينهما مإشترك
ألحقسسوا ثسسم ومإسسن ثسسم، للشسساعة، الموجإبة هنا الخلفة بانأتفاء

ذكسسر ومإسسا والعتسسق والصسسداق والوصية والرهن البيع نأحو بهذا
فسسي رجإحسسه مإسسا هسسو الشسسريكين أحسسد إقسسرار فسسي الحصر مإن

البسساب فسسي مإسسا ولكسسون العتسسق فسسي خسسالفه لكنه هنا الروضة
بمسسا وغيسسره المقري ابن جإزم غالبا غيره في مإا على يقدم

لقسسوة التفصسسيل علسسى الفتوى السنوي لقول ينظروا ولم هنا
ول الكسثرين عسن لنقلسه الحسق وهو الشاعة على أو مإدركه

الشاعة الفقه أن على له البلقيني لموافقة

واجإب الصدق مإع وهو بالنسب القرار فصل). في(     
فسسي صسسح بل نأفيه في كالكذب حرام ثبوته في الكذب ومإع

المسسستحل علسسى مإحمول لكنه > كفر401<ص:  أنأه الحديث
مإختسسار، ذكر سكران أو (أقر) مإكلف إذا النعمة كفر على أو

واسسسطة بنفسسسه) بل ألحقسسه إن (بنسب كافرا قنا سفيها ولو
يسسد وقسسوله بولدتهسسا البينة لسهولة أمإي ل أبي أو ابني كهذا
أخسسذا بسسدونأه يبقسسى ل مإمسسا رأسه نأحو بخلف لغو ابني فلن
(اشسسترط كربعسسه الشسسائع الجسسزء ومإثلسسه الكفالسسة في مإر مإما

كسسان بأن كذبه الحس) فإن يكذبه ل (أن اللحاق لصحته) أي



لطرو ولو الولد، هذا مإثل لمثله يولد أن يتصور ل سن في
كسسان الولد بذلك العلوق إمإكان زمإن قبل وأنأثييه ذكره قطع

(بسسأن كسسذبه (الشسسرع).  فسسإن (ل) يكسسذبه (و) أن لغسسوا إقسسراره
نأكسساح فسسراش علسسى ولسسد غيره) أو مإن النسب مإعروف يكون

النسب لن المستلحق صدقه وإن استلحاقه يصح لم صحيح
أن أمإكسسن إن عليه عتق قنه استلحق لو نأعم النقل يقبل ل

فعلسسم يسسأتي كما غيره مإن نأسبه عرف وإن لمثله مإثله يولد
يجز لم صحيح نأكاح فراش على ولد إن باللعان المنفي أن

لسسه إذ النسسافي حسسق إبطسسال مإسسن فيسسه لمسسا اسسستلحاقه لحسسد
انأتسسساب ول قافسسة فيسسه يسسؤثر ل الولسسد هسسذا وإن اسسستلحاقه

أثبتهسا رخصسسة باللعسان إل ينتفسي ل بل الفراش حكم يخالف
هسسذا مإسسن الصسسلح ابسسن وأخسسذ الباطلسسة النأساب لدفع الشارع
بسساع بسسأنأه أقر مإريض في إفتاءه وغيرها النهاية في المذكور

وأن السسوارثا أنأسسه أخيسسه ابسسن فادعى فمات هذا ابنه مإن كذا
والبسسن وفلن بينة به وقام فلن فراش على ولد البن ذلك

الميسست لقرار أثر ول الفراش بذي يلحق بأنأه لذلك سكران
كسسان وإن وبينتسسه الخ ابسسن دعسسوى وسسسمعت ذينك لنأكار ول

مإسسا البسسن ويسستحق خصسمه دفسسع في طريق لنأه للغير إثباتا
هسسذا قسسوله فسسي للتعييسسن نأظسسرا نأسسسبه انأتفى وإن به، له أقر

غيسسره لسسه وارثا ول المقسسر فراش على ولد أنأه بينته وتقبل
ل هسسذا بسسإقرار ترجإحسست أنأهسسا بينتسسه تقسسديم وجإسسه وكان فيرثه
وطسء فسراش علسى أو الفسراش ذلك صاحب إنأكار مإع سيما
فيسسه نأازعه لو لنأه استلحاقه للغير جإاز فاسد نأكاح أو شبهة
الزنأسسا ولسسد اسسستلحاق يجسسوز ول دعسسواه سسسمعت النفسسي قبسسل

> مإطلقا. 402<ص: 
ول الشسسرع ول الحسسس المقسسر يكسسذب ل أن تنسسبيه) اشسستراط(

أنأسسه مإسسر مإما علم كما القارير سائر يعم بل هنا بما يختص
وشرعا حسا به المقر استحقاق أهلية له المقر في يشترط

للتصسسديق) أهل كان (إن الحاء المستلحق) بفتح يصدقه (وأن
أعرف وهو نأسبه في حقا له لن السكران أو المكلف وهو

النسسسب يثبسست فل سسسكت لسسو مإا يصدقه وخرج غيره مإن به
التمكسسن قبسسل مإسسات إن نأعسسم مإوضع في لهما وقع لما خلفا

أيضسسا ويشسسترط كلمإهمسسا يحمسسل قد وعليه صح التصديق مإن
بفتسسح المسسستلحق يكون ل وأن فسيأتي وإل فيه ينازع ل أن

إن إل استلحاقه لحد يصح لم وإل للغير عتيقا أو قنا الحاء
الولى في رقه ذلك ومإع المستلحق وصدق عاقل بالغا كان



ل إذ يظهسسر فيمسسا الثانأيسسة فسسي لمعتقسسه ولؤه وكسسذا أي، باق
بيسسن التنسسافي بعسسدم الولسسى تعليلهسسم مإسسن أخسسذا بينهمسسا فسسرق

تثبسست لم وهي الحرية يستلزم ل النسب لن والرق النسب
ذكرته.  مإا يؤيد وهو بأخ عتيق إقرار في يأتي مإا رأيت ثم
النسسسب المعروفسسة بزوجإتسسه أتسسى فيمسسن خطسسب تنسسبيه) وقسسع(

عليه لها حق ل بأنأها وأقرت فصدقته أخته بأنأها وأقر لقاض
هل زوجإته أنأها بان ثم بذلك، عليها فحكم مإورثهما جإهة مإن

فسسي ألفت وقد ول، ل أو وباطنا أو فقط ظاهرا عليه تحرم
حاصسسل وإن الطلقات هذه فساد فيه بينت حافل كتابا ذلك

بمجسسرد عليسسه تحسسرم ل أنأهسسا ذلسسك مإسسن الصواب بل المنقول
قصسسد إن إل أبسسي مإسسن زاد ولو أختي هذه أو أنأت لها قوله

جإهسسل فسسرض لسسو بسسأبيه لحوقهسسا يمكسسن مإمن وهي استلحاقها
وكسسذا قطعسسا، باطنسسا عليه حرمإت باطنا صدق إن فإنأه نأسبها
فيهمسسا الحل إطلق حمل يتعين وأنأه فيه خلف على ظاهرا
أطلسسق أو السسسلم أخسسوة أو الكسسذب قصسسد إذا مإسسا علسسى

فيسسه وصسسدق السسستلحاق قصسسد إذا مإسسا علسسى فيهمسسا والحرمإة
كسسان (فسسإن وكسسذب قصسسده إذا مإسسا علسسى فقسسط باطنا والحل

ل قسسال > أو403<ص:  وأصسسر سكت (فكذبه) أو بالغا) عاقل
كسائر مإردودة يمين ببينة) أو (إل نأسبه) مإنه يثبت (لم أعلم

خلفسسا النسسسب يبطسسل لسسم تراجإعسسا ثسسم تصسسادقا، ولو الحقوق،
(ثبت) نأسبه مإجنونأا صغيرا) أو استلحق وإن(هريرة.  أبي لبن
البينسسة إقامإسسة لعسسسر التصسسديق خل السسسابقة بالشسسروط مإنسسه

لسسم (وكسسذبه أفسساق بلسسغ) أو (فلسسو النسب أحكام عليه فيترتب
يحتسساط النسسسب الصسسح) لن (في بتكذيبه له يبطل) استلحاقه

يثبسست لم المجنون أباه استلحق ولو ثبوته، بعد يندفع فل له
البن في ذكر مإا وبين بينه ويفرق ويصدق يفيق حتى نأسبه

لسسه فسساحتيط والقيسساس الصل خلف على الب استلحاق بأن
قتلسسه، أن بعسسد ولسسو صسسغيرا)، مإيتسسا يسسستلحق أن (ويصح أكثر
بتهمة يبالى ول بعده أو مإوته قبل غيره أو بلعان نأفاه وإن

ثبسست ثسسم ومإسسن له، يحتاط النسب لن القود وسقوط الرثا
حسسال فسسي إنأكسسار مإنسسه يسسسبق كبير) لم (وكذا المإكان بمجرد

كسسان تصسسديقه تعسسذر لمسسا الميسست الصسسح) لن (فسسي تكليفسسه
الميسست الحسساء بكسسسر المستلحق (ويرثه) أي الكبير كالمجنون

(ولسسو ثبسست وقسسد النسسسب فسسرع الرثا لن والكسسبير الصسسغير
عسسدا مإسسا فيهمسسا الشسسروط ووجإدت بالغا) عاقل اثنان استلحق
الشسسروط لجإتمسساع صسسدقه) مإنهمسسا (لمن (ثبت) نأسبه التصديق



كأن مإنهما واحدا يصدق لم أو صدقهما فإن الخر دون فيه
استلحاق بأن واعتراضا قاله كما القائف على عريض سكت
القسسائف قسسول أن يسسأتي بمسسا ويسسرد تصسسديقه فيسسه يعتبر البالغ
الصسسغير) (وحكم للتصديق يحتاج حتى هنا استلحاق فل حكم
فسسي (يسسأتي والعبسسد المسسرأة واسسستلحاق اثنسسان يسسستلحقه الذي

تعالى).  الله شاء إن اللقيط
نأسبا أمإرهما وقف نأصرانأي بطفل مإسلم طفل فرع)  اشتبه(

مإختلسسف التكليف بعد فانأتساب فقائف بينة وجإود إلى وغيره
النسب وقف دام هذه مإن واحد يوجإد لم > فإن404<ص: 

فسسإن إجإبسسار غيسسر مإسسن باختيارهمسسا يسسسلما حتى بهما ويتلطف
لكن تجهيزهما في فكمسلمين السلم مإن المإتناع قبل مإاتا

فل بعسسده أو والمسسسلمين الكفسسار مإقسسبرتي بيسسن يكون دفنهما
أمإتسسه لولسسد قسسال (ولسسو مإرتد والخر أصلي كافر أحدهما لن
كالتنبيه الروضة في وذكره ل أم مإنها قال ولدي) سواء هذا

نأسسسبه) بالشسسروط (ثبسست الخلف لمحل تقييد أو فقط تصوير
يسسأتي كما مإنه كونأه يمكن زوج مإن خلوها فيشترط السابقة

أن بعسسد مإلكهسسا أنأسه الظهر) لحتمسال في الستيلد يثبت (ول
رجإل مإستفرشة مإهر استقر وإنأما شبهة أو بنكاح مإنه حبلت
يؤيسسد ظسساهرا هنسسا لن السسوطء أنأكسسر وإن يلحقسسه، بولسسد أتسست

وفسسي نأادر الستدخال مإن لحمل إذا مإنه الولدة وهو دعواها
هسسذا قسسال) فيسسه لسسو (وكسسذا السسستيلد علسسى ظسساهر ل مإسألتنا
فسسي بسسه علقسست قال (فإن ذكر مإلكي) لما في ولدته (ولدي

ولسسد مإنهسسا ولسسدي هسسذا أو مإلكسسي في به استولدتها مإلكي) أو
السسستيلد) (ثبت مإثل سنين خمس مإن مإلكي في وهي سنة

مإنهسسا القطسسع فسسي نأظسسر ول الحتمسسال ذلسسك لنأتفسساء قطعسسا
ونأه لحتمسال فسي فسبيعت مإعسسر وهسو أولسدها ثسم رهنهسا، ك

الرجإح مإر قولين استيلدها عود في فإن اشتراها ثم الدين،
مإسسن إقسسرار فسسي السسستيلد ثبسسوت وشسسرط ذلسسك لنسسدرة مإنهما

احتمسسال ينتفسسي أن حريتسسه بعسسد الواقسسع إقراره كتابته سبقت
الولسسد أمإيسسة يفيسسد ل فيهسسا الحمل لن الكتابة زمإن به حملها
(لحقسسه) عنسسد بوطئهسسا أقسسر لسسه) بسسأن فراشسسا المإة كانأت (فإن

للفسسراش} {الولد استلحاق) لخبر غير مإن (بالفراش المإكان
إمإكسسان للزوج) عند فالولد مإزوجإة كانأت (وإن ولد أم وتصير
حينئسسذ السسسيد) لسسه (واسسستلحاق لسسه الفسسراش لن مإنسسه كسسونأه

 شرعا بالزوج (باطل) للحوقه



إلسسى مإنسسه النسب يتعدى بغيره) مإمن النسب ألحق إذا وأمإا(
أخسي > (كهسذا405الب. <ص:  وهسي واحسدة بواسطة نأفسه

ابسسن كهسسذا بثلثسسة (عمسسي) أو هذا في والجد كالب أو) بثنتين
أو أبسسي مإن أو أبوي مإن أخي يقول أن يشترط وهل عمي

كالدعوى البينة في ذلك يشترط كما ولب لبوين عمي ابن
تحقيسسق، عسسن إل يقسسر فل لنفسه يحتاط المقر بأن يفرق أو

بسسأخوة تفسسسيره يقبسسل لسسم مإجهسسول بسسأخوة أقسسر لسسو ثم ومإن
يشسسهد وغيسسره المتن وظاهر مإحتمل كل السلم ول الرضاع
الذرعي وأقره الول وغيره القفال عن المنقول لكن للثانأي
بعسسد لنأه الثالث الباب أواخر الشيخان عليه جإرى بل وغيره

الحسسائز بسسه الملحسسق وارثا أهسسو المقسسر فسسي ينظسسر التفسسسير
فيصسسح أذكسسر بسسه الملحسسق وفي يصح فل ل أو فيصح لتركته

الملحسسق بيسسان بعد إل ذلك يمكن ول فل أنأثى أو به اللحاق
لسسي وارثا ل زاد أو وسسسكت وارثسسي فلن أقسسال وسسسواء بسسه

التسساج مإنهسسم جإمسسع عسسن البلقينسسي الجلل نأقسسل ولمسسا غيسسره
سسسببه وهسسم هذا قال ويأتي مإر مإا بعض يخالف مإا السبكي

كلم مإن أخذا الصلح ابن فتاوى وفي النقل استحضار عدم
وزوجإسستي هسسؤلء أولدي إل وارثا لسسي ليسسس قال لو القاضي

ل القاضسسي كلم بسسأن وأطسسال السسستاذ ابسسن نأسسازعه لكن قبل
ل أنأسسه السسسلم عبسسد ابن قاله مإا الصح وبأن ذكره لما يدل

ويكفسسي البينسسة مإسسن فيسسه بسسد ل بسسل الحصسسر في قوله يكفي
بينسسه الوسائط يسموا لم وإن مإثل، لب عم ابن البينة قول
فسسي مإحلسسه أن ويتجسسه بعضهم به جإزم كذا به الملحق وبين

ل عسسامإيين بخلف بسسالغير اللحسساق بحكسسم عسسارفين فقيهيسسن
المقر.  في يقال وكذا استفصالهما، فيجب ذلك يعرفان

لمسسذهب الموافسسق الفقيه شهادة قبول بحث الغزي رأيت ثم
يفصسسل، لسم > وإن406<ص:  المسألة هذه في أي القاضي

وارثا ل وارثسسه بسسأنأه قسساض حكسسم لو أنأه شريح عن نأقل ثم
ثقسسة أي عسسالم بقسساض قيسسده ثم الصحة، على حمل غيره له

فائسسدة وهسسي ه ا أجإملسسه حكسسم كسسل بسسه ويقسساس قسسال أمإيسسن
فسي بعضسها يسأتي كسثيرة فروع في استحضارها يتعين حسنة

ول الظسساهر فسسي المقسسر كسسان وإن (فيثبسست)، وغيسسره القضسساء
الفسسزاري للتسساج خلفسسا المنقسسول علسسى المسسال بيسست إل وارثا
فسسي مإسسورثه يخلف الوارثا لن به) الذكر الملحق مإن (نأسبه
فوارثهسسا اسسستلحاق يصسسح فل النأثى أمإا مإنها والنسب حقوقه

هنسسا فيصسسح بنفسسسه ألحقه إذا السابقة) فيما (بالشروط أولى



(كسسون ذلسسك علسسى زيسسادة (ويشسسترط) هنسسا أيضسسا السسسفيه مإسسن
قسسد لنأسسه مإجنونأسسا ولسسو بالحي اللحاق مإيتا) فيمتنع به الملحق

اللحسساق دون بتصسسديقه ثبسست صسسدق ثسسم به ألحق فلو يتأهل
الجسسد تصسسديق يشسسترط عمسسي كهسسذا واسطتان كان إذا وفيما
تصسسديق اشسسترط ومإسسن إليسسه ينسسسب السسذي الصسسل لنأه فقط
اللحسساق وليسسس وارثا غير لنأه أبعد فقد كالبغوي أيضا الب

إلحسساق يبعسسد يقسسول حسستى بقسسوله إلحسساق يقسسع لسم وفرعسسه به
الجسسد تصسسديق اللحسساق فسسي السسسبب بسسل الصل بدون الفرع
ارح قسال وإن ذلسك، استشسكال فانأدفع فقط ه ش إشسكال إنأ
يصح.  ل بما عنه جإوابا السبكي عن حكى ثم قوي،

ل بسسل الصح في به) نأفاه الملحق يكون ل أن يشترط ول(
لنأسسه غيسسره أو بلعسسان مإسسوته قبل نأفاه وإن به، اللحاق يجوز

وارثسسا المقسسر كسسون (ويشسسترط وارثسسه فكذا لقبل استلحقه لو
بعم أقر فلو تعدد وإن القرار حين به الملحق حائزا) لتركه

بنسست ومإنسسه جإده لتركة الحائز أبيه لتركة حائزا كونأه اشترط
لسسم إن > لنأسسه407<ص:  بشسسرطه وردا فرضسسا الكسسل ورثت
تركتسسه يسسستغرق لسسم إن وكسسذا خليفتسسه، يكن لم الميت يرثا
فيعتسسبر المسسستلحق خصسسوص ل مإجمسسوعهم مإقامإه القائم لن

الحسسائز بسالوارثا وألحسسق والمعتسسق الزوجإين أحد مإوافقة حتى
نأسسائب لنأسه المسسال بيست وارثسه مإسسلم بميست فيلحسق المإسسام
لسسه لن أيضسسا ثبت حكما قاله ولو السلم جإهة وهو الوارثا
بسسأخ عسستيق أقسسر ولو عليه، ولء ل أيضا وكونأه بعلمه القضاء

لسسه قسسدرة ل السسذي السسولء له بمن لضراره يقبل لم عم أو
قسسادر لنأسسه قبسسل بسسابن أو الملسسك وهسسو كأصسسله إسقاطه على
مإنعسسه. علسسى مإسسوله يقسسدر فلم نأكاح أو بملك استلحاق على

آخر فأثبت لعمه بابن أقر لو أنأه القرار حين قولهم وقضية
بان لنأه ببطلنأه القفال أفتى لكن إقراره يبطل لم ابنه أنأه

فسسي عنسسه أجإبسست مإسسا هنسسا الرفعسة ولبن حائز غير أنأه بالبينة
الرشاد.  شرح

للميسست بزوجإة أو بثالث الحائزين أحد أقر إذا والصح) فيما(
ثبسسوت يرثا) لعسسدم ل المستلحق (إن سكت أو الخر وأنأكره

وصسسرح السياق على دل الذي هذا في المتن وبفرض نأسبه
وأطسسال الفسسزاري بسسه اعسسترض مإسسا يندفع النسخ بعض في به

صسسدق إن باطنسسا بسسل حصسسته) ظسساهرا في المقر يشارك (ول
حصسسته، ثلسسث يعطيه أن يلزمإه بثالث أحدهما أقر ابنين ففي
فصسسدقه. <ص: التركسسة فسسي بعين مإيت ابني على ادعى ولو



أو نأصسسفها إليسسه دفسسع القسسسمة قبسسل كان فإن > أحدهما408
لسسه شسسيء ول كلهسسا له سلمها المصدق بيد كانأت فإن بعدها
وعلسسى شسسيء يلزمإسسه لسسم المكسسذب بيسسد أو المكسسذب علسسى

(مإسسن البسسالغ) العاقسسل (أن (و) الصسسح قيمتهسسا نأصسسف المصسسدق
أقسسر فسسإن الخريسسن كمسسا ينتظسسر بالقرار) بسسل ينفرد ل الورثة
كمسسا تجديسسد غيسسر مإسسن قسسراره نأفذا وورثه الكامإل غير فمات

السوارثين) الحسائزين أحسد أقسر لسو (أنأسه (و) الصسح قسوله في
حصسسة مإسسن ول شسسيئا يسسرثا لم سكت الخر) أو (وأنأكر بثلث

النسسسب فسسرع الرثا لن تقسسرر كمسسا فقط ظاهرا لكن المقر
وفسسي لعمسسر ضسسامإنا بكسسونأه أقسسر مإسسن طولب وإنأما يثبت ولم
الضسسامإن كسسذب ولسسو عمسسرو، على يثبت لم وإن باللف، ألف
فقسسط الضسسامإن يطسالب فقسسد مإطالبتهمسسا بيسسن مإلزمإسسة ل لنأه

مإسسوت أو يطسسالبه ل أن له المضمون نأذر أو الصيل لعسار
ضسسمن كإن فقط الصيل يطالب وقد مإؤجإل والدين الضامإن
والسسدين الصسسيل مإسسات أو الضسسامإن أعسسسر أو مإسسؤجإل الحسسال

مإؤجإل.  
مإسسن يلسسزم إنأه حيث مإن مإلزمإة فبينهما والرثا النسب وأمإا

يسسأتي كمسسا عكسسس ول النسسسب ثبسسوت بالقرابسسة الرثا ثبسسوت
لوجإودهسسا مإسسال ول البينونأسسة يثبت فإنأه بالخلع إقراره ونأظيره

بخلف مإسسال غيسسر مإسسن العسسدد اسسستيفاء وعنسسد السسدخول قبسسل
المقسسر إرثا عسسدم (و) يسسستمر يستلزمإها فإنأه بالطلق وجإوبه

إل يرثسسه ولسسم (مإسسات فسسإن السسساكت أو المنكر مإوت إلى به
حسائزا، صسار لنأسه وورثا الول النسسب) بسالقرار ثبست المقر
ابسن أقر لو (أنأه (و) الصح وصدقه المقر غير ورثه لو وكذا

فسأنأكر مإجهسول (بسأخوة عليسه وليسة ل النسسب حائز) مإشهور
أنأسست ولسسست الميسست ابن أنأا قال المقر) بأن نأسب المجهول

بطسسل نأسبه بطل لو ولنأه وشهرته فيه) لثبوته يؤثر (لم ابنه
بطسسل ولسسو وحيسسازته لرثسسه إل يثبسست لم فإنأه المجهول نأسب
غلسسط ثسسم ومإسسن حكمسسي، دور وذلسسك المقر نأسب ثبت نأسبه

توأمإسسا وليسسس الثسسانأي نأسسسب فسسأنأكر بثلسسث أقسسرا ولسسو المقابل
علسسى مإسسوافقته فاشترط باتفاقهما الثالث نأسب لثبوت سقط
(ويثبسست قبلسسه مإا فارق وبهذا بالستلحاق لثبوته الثانأي نأسب
ينظسسر فلسسم اسسستلحقه قسسد الحسسائز المجهسسول) لن نأسسسب أيضا

إذا (أنأسسه (و) الصح له بتكذيبه القرار أهلية عن له لخراجإه
(كسآخ حرمإسسان المسستلحق) حجسب يحجبه الظاهر الوارثا كان
قسسد ظسساهرا الحسسائز لن النسسسب) للبسسن ثبت للميت بابن أقر



مإسسن يلسسزم أن وهسسو الحكمسسي للسسدور إرثا) لسسه (ول اسسستلحقه
كونأه عن فخرج الخ حجب ورثا لو إذا رفعه الشيء إثبات
إرثسسه فأدى > يرثا409فلم. <ص:  استلحاقه يصح فلم وارثا
وحلسسف فنكسسل الخ على المجهول ادعى ولو إرثه، عدم إلى

كالبينسة المسردودة اليميسن قلنسا إن ثسم نأسسبه ثبست المجهول
لسسو مإسسا يحجبسسه ب وخسسرج فل الصسسح وهسسو كالقرار أو ورثا

حسسائزة لكونأهسسا نأسسسبه فيثبسست لها بأخ للب مإعتقه بنت أقرت
حرمإانأا.  يحجبها ل لنأه أثلثا ويرثانأه

العارية كتاب
وللعقسسد يعسسار لمسسا اسسسم تخفسسف وقد الياء بتشديد     

عينسسه بقسساء مإسسع به النأتفاع يحل بما النأتفاع لباحة المتضمن
أي التعسساور مإسسن أو بسسسرعة وجإسساء ذهسسب عسسار مإسسن ليسسرده

قبسسل وأصسسلها واويسسة وهسسي يسسائي لنأسسه العسسار مإسسن ل التنسساوب
مإسسا هسسو المفسسسرين جإمهور الماعون} قال {ويمنعون الجإماع

اللسسه صسسلى {واسسستعارته بعسسض مإن بعضهم الجيران يستعيره
{وأدرعسسا عليسسه فركبه} مإتفسسق طلحة لبي فرسا وسلم عليه
مإحمسسد، يسسا أغصسسب فقسسال حنيسسن، يسسوم أمإيسسة بن صفوان مإن

وهسسي والنسسسائي داود أبسسو مإضمونأة} رواه عارية بل ل فقال
<ص: السسسلم أول واجإبة وكانأت وغيره الرويانأي قال سننه
كحسسر مإسسؤذ لسسدفع ثسسوب نأحسسو كإعسسارة تجسسب وقد > للية410

ل حيسسث أي عليسسه الصسسلة صسسحة تسسوقفت ثسسوب أو ومإصحف
ه أجإرة ة ل فيمسا أجإسرة بل بسذله يلزمإسه لسم وإل الزمإسن لقل

حيث مإن والظاهر قال حيث ذكره الذرعي رأيت ثم يظهر،
ل مإحترمإسسة مإهجسسة إحيسساء فيسسه مإسسا كسسل إعسسارة وجإسسوب الفقه
مإسسوته يخشسسى مإسسأكول لذبسسح سسسكين إعارة وكذا لمثله، أجإرة

مإسسأذونأه أو بنفسسسه الحسسديث كتسساب صسساحب كتب مإا وكإعارة
المصسسنف صسسوبه كما مإنه لينسخه روايته أو غيره سماع فيه

كإعسسارة وتكره فاسدة أنأها بيان مإع يأتي كما وغيره.  وتحرم
ومإعسسار ومإسسستعير مإعير أربعة وأركانأها يأتي كما لكافر مإسلم
مإمسسا يعلسسم كمسسا > الختيسسار411المعير) <ص:  (شرط وصيغة

وإل حسسق بغيسسر أي مإكسسره إعسسارة تصسسح فل الطلق في يأتي
(صسسحة و يظهسسر فيمسسا صسسحت وجإبسست حيسسث عليهسسا كسسالكراه

إعسسارة تصسسح فل بالمنسسافع تبرع لنأها رشيدا يكون تبرعه) بأن
لستغنائه عمله يقصد لم إذا نأفسه لبدن السفيه إل مإحجور

فسسي بسسدنأه لن اسسستثناء ل الحقيقسسة فسسي أنأه على بماله عنه



ول بسسأجإرة يقابسسل ل زمإنسسا لعيسسن المفلس وإل عارية فل يده
المفلسسس فسسي ذكسسر مإا نأظير في إل سيده إذن بغير مإكاتب

تصسسح فل أيضسسا المسسستعير فسسي ذلسسك يظهسسر. ويشسسترط فيمسسا
إل لسسه وليسسه اسسستعارة ول سسسفيها ولسسو مإحجسسور، اسسستعارة
كسسأن ضسسمان ل حيسسث أو يظهسسر فيمسسا مإهلسسك كسسبرد لضسسرورة

فسسرش فلسسو تعيينسسه ويشسسترط مإسسستأجإر نأحسسو مإسسن لسسه استعار
دكسساكين علسسى كمسسا بالقرينسسة ولسسو عليسسه، يجلس لمن بساطه

بسسل عاريسسة يكسسن لسسم مإنهسسم الشسسراء لمريسسد بالنسبة البزازين
فلو يصح لم شيئا له ليستعير صبيا أرسل ولو إباحة، مإجرد
فسسي كسسذا مإرسسسله ول هسسو يضمنه لم أتلفه أو يده في تلف

إذا واضسسح والنظسسر أتلفسسه أو قسسوله فسسي غيره ونأظر الجواهر
علسسى تسسسليطه تقتضسسي ل رسسسول أنأسسه علسسم مإمسسن العسسارة
رسسسول أنأسسه يعلسسم لسسم إذا مإسسا علسسى ذلسسك فليحمسسل التلف
على ترد إنأما العارة لن الرقبة يملك المنفعة) وأن (ومإلكه

وفقيسسه صسسوفي إعسسارة امإتنسساع مإنسسه الذرعسسي المنفعسسة. وأخسسذ
المنفعة ل النأتفاع يملكان لنأهما ومإدرسة رباط في سكنهما
أراد فسسإن حقيقسسة عاريسسة يسسسمى ل ذلسسك أن مإسسراده وكسسان
أو الواقسسف مإسسن نأسص ل حيسسث > فممنسسوع412<ص:  حرمإته

بهسسا اختصاصه لها وكملكه ذلك تمنع زمإنه في مإطردة عادة
الضسسحية أو هسسدي إعسسارة لسسه أن الضسسحية فسسي سيذكره لما

وإعسسارة للصيد كلب إعارة ومإثله مإلكه عن خروجإه مإع نأذره
بحثسسه كمسسا والسسسفيه المجنسسون وكسسذا الصسسغير، لبنسسه الب

لسسسه لن بسسسه يضسسسر ول بسسسأجإرة يقابسسسل ل زمإنسسسا الزركشسسسي
مإسسن لخدمإسسة إعارته حل الرويانأي وأطلق ذلك في استخدامإه

مإثسسل تسسسمية أن وظسساهر الصحيح في أنأس لقصة مإنه يتعلم
وإعسسارة السسسنوي تجوز. قسسال نأوع فيه عارية المذكورات هذه

فالعسسارة التمليسسك لسسه جإسساز إذا لنأسسه المسسال بيسست مإال المإام
فهسسو المسسال بيسست في حق له لمن أعاره إن بأنأه ورد أولى

لسه حسق ل لمسن أو عاريسة يسمى فل لمستحقه حق إيصال
ل وهسسو وليسسه مإسسال فسسي كالولي فيه المإام لن يجز لم فيه

أنأسسه المعتمد كان ثم ومإن مإطلقا، مإنه شيء إعارة له يجوز
عتاقسسة عقسسد لنأسسه نأفسسسه مإسسن المسسال بيت لقن بيعه يصح ل

بيسسع لنأسسه كالكتابسسة بعسسوض ولسسو العتسسق أهسسل مإسسن ليسسس وهو
ولنأسسه السسبيع لول إكسابه لملكه آخر ببعض المال بيت لبعض
لن مإثلسسه وهسسذا ثمنسسه قبض قبل باعه مإا تسليم عليه يمتنع
فل ل وقسسد يحصسسل، قسسد وبعسسده له مإلك ل العتق قبل القن



جإمسع أخسسذ هسسذا ومإسسن أصسسل المسسال لسسبيت ذلسك فسي مإصلحة
>413<ص:  مإراعسساة تجسسب ل التسسراك أوقاف أن مإتأخرون
لسسه أرقسساء لنأهم المال بيت مإلك على لبقائها فيها شروطهم

ومإسن إليسه وصسلت وجإه أي على له حلت حق فيه له فمن
مإطلقا.  له تحل لم ل
ومإوصسسى يسسأتي مإما يعلم كما صحيحة مإستأجإر) إجإارة فيعير(

عليسسه ومإوقسسوف فيسسه تناقض على حياته مإدة إل بالمنفعة له
أي بنفسسسه اسسستيفاءه الواقسسف يشسسرط لسسم إن مإسسر مإسسا على
الرفعسة ابسن تقييسد يحمسل وعليسسه غيره كان إن الناظر بإذن
احتاج وإل أي نأاظرا كان إذا بما عليه الموقوف إعارة جإواز
ذلك يصدر ل أن مإراده أن الواضح مإن إذا الناظر إذن إلى
وذلسسك للمسسستحق وآذنأسسا مإسسستحقا كسسونأه ليشسسمل رأيه عن إل

الصسسحيح) (على المال إذن مإستعير) بغير (ل المنفعة لملكهم
تبطل ول يؤجإر لم ومإن ينتفع أن يملك وإنأما يملكها ل لنأه

إن إل ضسسمانأها مإسسن يبرأ ول فيها له المالك بإذن إل عاريته
لسسه) المنفعسسة يسسستوفي مإن يستنيب أن الثانأي. (وله له عين
هسسو > مإسسن414<ص:  للركسسوب اسسستعارها دابسسة يركسسب كسسأن
وخادمإه زوجإته وكذا المطلب، في قال لحاجإته دونأه أو مإثله
إل يركبهمسسا ل أنأسسه يؤخسسذ ومإنسسه أيضسسا إليه راجإع النأتفاع لن
قسسولهم شسسمله مإمسسا يكون وحينئذ عليه مإنفعته تعود أمإر في

وإن إركابهمسسا، لسسه أن فائسسدته يقال ل إليه يحتاج فل لحاجإته
لن مإمنسسوع نأقسسول لنأسسا قبلسسه مإسسا يشسسمله فل مإنسسه أثقل كانأا

يعلسسم كمسسا مإطلقسسا مإنها بد ل دونأه أو مإثله نأائبه كون رعاية
لركسساب اسسستعار إذا أنأسسه يتجسسه والسسذي المتسسن فسسي يأتي مإما

مإسسا دونأهسسا أو مإثلهسسا السستي ضرتها إركاب له جإاز فلنأة زوجإته
المعسسبر مإحرم المسماة ككون التخصيص على قرينة تقم لم

مإباحسسا انأتفاعسسا بسسه) حسسال مإنتفعسسا كسسونأه (المسسستعار (و). شرط
كمسسا صسسغير وجإحسسش زمإسسن حمسسار إعسسارة تصسسح فل مإقصسسودا

إعسسارته جإسسازت إجإارته جإازت مإا كل الرويانأي قول به يصرح
مإعيسسار والسسستثناء مإنهسسا هذا ليس فروعا واستثنوا فل ل ومإا

مإعظسسم لن ونأقسسد أجإنسسبي لخدمإسسة وأمإسسة لهسسو وآلسسة العمسسوم
أو للسستزيين بإعسسارته صسسرح لسسو نأعسسم الخسسراج مإنسسه المقصسسود

فجسسرت العارية تصح لم وحيث قال صح طبعه على الضرب
مإسسا لن ضسسمان ل وقيسسل صسسحيحه حكسسم للفاسد لن ضمنت

مإال قبض ومإن فاسدة ول صحيحة بعارية ليس بينهما جإرى
 ه ا أمإانأة كان لمنفعته ل بإذنأه غيره



فسسي يشسسترط أنأه إلخ قبض بمن الضعيف تعليل مإعنى وكان
> ويؤخذ415<ص:  فاسدا ولو بعقد، للمنفعة قبضه الضمان

تكسسون ذكروه مإما شروط أو شرط اختلل مإع أنأها ذلك مإن
والمسسستعير اسسستعمالها قبسسل الباطلسسة بخلف مإضمونأة فاسدة

يؤخسسذ كمسسا الركسسان بعسسض فيها اختل التي وهي للتبرع أهل
ل مإعتسسبر إذن فيها التي الفاسدة وفي الكتابة في يأتي مإما

إذن ل السستي بخلفسسه المنسسافع مإسسن اسسستوفاه مإا أجإرة يضمن
وفسسي فاسسسدة إجإسسارة مإسسستأجإر مإسسن كمسسستعير كسسذلك فيهسسا

ول بصحيحه فألحق عقد صورة تلك في بأن ويفرق الباطلة
التسسبرع أهسسل غيسسر مإسسن المسسأخوذ النأسسوار وفسسي هسسذه كسسذلك

رهسسن بشرط أعراكه الفاسدة ومإن والجإرة بالقيمة مإضمون
ضسسمان بصسسحة بتصسسريحهم واعترض الماوردي ذكره كفيل أو

التضسسمين شسسرط فسسي هنسسا مإا بأن وأجإيب العارية في الدرك
أن والظسساهر نأظسسر وفيسسه دوامإسسا شرطه في هناك ومإا ابتداء
نأحسسو إعسسارة تصسسح عينسسه) فل بقسساء (مإع مإقالة الماوردي كلم

ومإسسن باسسستهلكهما، مإنفعتهمسسا لن لكل وطعام لوقود شمعة
المستعير استعارة أعني وهذا كالنقد بهما للتزيين صحت ثم

عينسسا يسسستفيد قسسد كسسونأه ينافي فل الكثر هو المنفعة لمحض
أو ونأسل در لخذ بئر أو شجرة أو شاة كإعارة المعار مإن

أصسسلها عاريسسة تتضسسمن فإنأهسسا هسسذه أحد وكإباحة مإاء أو ثمرة
إنأمسسا والفوائسسد العاريسسة هسسو الصسسل لن > وذلسسك416<ص: 
ل أن العاريسسة شسسرط أن فعلسسم والتبع الباحة بطريق جإعلت
فيهسسا المقصسسود يكسسون ل أن ل المعسسار اسسستهلك فيهسسا يكون

درهسسا ومإلكسسه لسسه دفعهسسا أو شسساة أعسساره ولسسو عيسسن، استيفاء
بحكسسم الخسسذ ويضسسمنها التمليسسك ول العسسارة تصح لم ونأسلها
يستشسسكل وقسسد فاسسسدة بهبسسة لنأهمسسا هما ل الفاسدة العارية
بسسأن يفسسرق أن إل قبلهسسا فيمسسا بصسسحتها هنسسا العاريسسة فسسساد

الباحة بخلف فأفسدها هنا مإنها الغرض هو الفاسد التمليك
تعييسسن يشسسترط ول للفسسساد مإسسوجإب فل صسسحيحة فإنأهسسا ثسسم

الجإسسارة بخلف دوابسسي مإسسن أردت مإسسا خسسذ فيكفسسي المستعار
مإعاوضة.  لنأها

يسأتي نأعسسم مإحسذور ل امإسرأة) إذا لخدمإة جإارية إعارة وتجوز(
أو بفجسسور وفاسسسقة مإسسسلمة مإسسن لشسسيء كسسافرة نأظر حرمإة
جإسسواز وعلسسى كسسالجإنبي لها إعارتها تمتنع فعليه لعفيفة قيادة
(مإحرم) (أو) ذكر العارية تجوز مإنها المهنة في يبدو مإا نأظر

لسسه مإوصسسى وكسسذا مإسسستأجإر، مإسسن يسسستعير بسسأن لهسسا مإالك أو



بخلف حينئسسذ وطئسسه لحسسل تحبسسل ل مإمن كانأت إن بالمنفعة
فهسسو لسسه للموصى ولده مإنافع فتكون تلد قد لنأها تحبل مإن
فسسي يسسأتي عمسسا غفلسسة وهو شارح قاله كذا الرقاق مإن نأوع

حسسرا الولسسد يكسسون أولسسدها إذا المالسسك أن بالمنسسافع الوصسسية
كسسانأت إن وطئهسسا حرمإة وإن مإثله بها ليشتري قيمته وتلزمإه
أو النقسسص أو الهلك لخسسوف بسسل لسسذلك ليسسست تحبسسل مإمسسن

بقيسسة فسسي ولسسو ويضسسمنها الرفعسسة ابسسن قسسال زوج أو الضعف
المحذور لنأتفاء وذلك نأائبه أو لسيدها يسلمها أن إلى الليل

عجسسوزا > ولسسو417<ص:  صسسغيرة غيسسر وهسسي إعارتها بخلف
أو نأظسسرا تضسسمن وقسسد لتخدمإه هما شيخا ولو لجإنبي شوهاء

علسسى يصح فل يظهر فيما المظنة باعتبار ولو مإحرمإة، خلوة
واسسستنابته شرعا بنفسه له المستعار استيفائه لتعذر المعتمد

نأظرا المتضمنة نأفسه لخدمإة استعارها أنأه الفرض لن غيره
ل مإسسا بخلف الرفعسسة لبسسن خلفسسا ذاتسسي فسسالمنع خلسسوة أو

خدمإسسة لمإسسرأة نأعسسم الروضسة كلم يحمسسل وعليه ذلك يتضمن
حرمإسسة لخسسدمإته. ويتجسسه له إعارتها أمإة ولسيد مإنقطع مإريض
لمسسن ولو مإحرمإا، نأظرا أو خلوة تضمنت لخدمإة أمإرد إعارة

كسسان ولسسو بعضسسهم، كلم يسسوهمه لما خلفا بالفجور يعرف ل
بسسالحوط أخسسذا فتفسسسد امإتنعت خنثى المستعار أو المستعير

لنأسسه بمنفعتهسسا لسسه واليصسساء لجإنسسبي حسسسناء إيجار جإاز وإنأما
فينحصسسر يعيسسر ل والمستعير شاء لمن فينقلها المنفعة يملك

جإسسواز مإسسن مإسسر مإا ينافي ل حتى أصالة أي بنفسه استيفاؤه
فيمسسا كعكسسسه أنأسسه لمإرأة كبير قن إعارة في والوجإه إنأابته
خلفسسا أجإسسرة فل بالفساد حكمنا حيث أنأا مإر مإما وعلم ذكر
مإسسسلم عبسسد إعسسارة (ويكسسره الرفعسسة ابسسن كلم يسسوهمه لمسسا

خلفسسا تحسسرم ولسسم له امإتهان نأوع فيها لن لكافر) واستعارته
مإنسسافعه مإن لشيء تمليك فيها ليس > لنأه418<ص:  لجمع

اسسستعارة وتكسسره اسسستهانأة ول اسسستذلل تمسسام فيهسسا فليسسس
أصسسل وإعسسارة فتندب ترفيهه قصد إن إل أصله فرع وإعارة
عاريسسة حقيقسسة ليست مإنه إياه فرعه واستعارة لفرعه نأفسه

سسسلح إعسسارة وتحسسرم فيهمسسا كراهسسة فل السفيه في مإر لما
وقسارفت صسسحت وإن لكافر مإصحف ونأحو حربي لنحو وخيل

بخلفها.  نأفسه عن الذل دفع يمكنه لنأه المسلم
بطلبسسه أو النأتفسساع فسسي بسسالذن لفظ) يشعر اشتراط والصح(

بسل بسذلك المشسعر فساللفظ أخسرس وإشارة ككتابة نأحوه أو
كأبحتسسك مإعناهمسسا يسسؤدي أعرنأي) ومإا أو (كأعرتك به المصرح



بمسسال النأتفسساع لن بسسه لتنتفسسع وخذه وأركبني واركب مإنفعته
أو اللفسسظ ذلسسك علسسى المتوقسسف رضسساه علسسى يتوقسسف الغيسسر
كسسان الحجسساز فسسي كمسسا القسسرض في أعرنأي شاع ولو نأحوه،

قسسولهم وبيسسن بينه فيفرق وعليه النأوار في قاله فيه صريحا
للبضاع يحتاط بأنأه الصراحة في للشاعة أثر ل الطلق في
كلهسا اللفسساظ هسسذه أن كلمإهسسم وظسساهر لغيرهسسا يحتاط ل مإا

ولسسو وقفسسة، وفيسسه لفظا للعارية كناية ل وأنأه صرائح ونأحوها
يضسسر ول يبعسسد لسسم كنايسسة بسسه ارتفسسق أو خسسذه نأحسسو إن قيل

مإسسع أحدهما لفظ (ويكفي ذلك غير في للكناية خذه صلحية
حينئسسذ الرضسسا لظسسن الخر عن أحدهما تأخر الخر) وإن فعل

بل تحصسسل وقسسد فسرق لمسسن خلفا كذلك الوديعة أن وسيأتي
عليسسه جإرى كما عليه ليجلس ثوبا له فرش كأن ضمنا لفظ

اعتماده.  > كلمإهما419<ص:  واقتضى المتولي
ويؤيسسد ه ا بالتعسسدي إل يضسسمن فل إباحسة أنأسسه والوجإسسه قيسسل
سسسؤال غيسسر مإسسن دابتسسه مإنقطعسسا أركسسب فيمن يأتي مإا الول

ضسسمان فسسي يشسسترط ل أنأسسه وفسسي بعيسسد بينهمسسا فرق وتخيل
مإفسسروش على جإلوسه بله وخرج المستعير بيد كونأها العارية
فسسي لسه أذن وكسسان المتسسولي عنسسد حسستى إباحسة فهسو للعموم

يده تحت عارية الحلب مإدة فهي للحالب واللبن دابته حلب
أكسسل وكسسان عاريسسة فهو ظرف في المبيع البائع سلمه وكأن

أمإانأسسة، هسسو أكلهسسا وقبسسل مإنه أكلها المعتاد ظرفها مإن الهدية
أعرتكسسه) أي قسسال (ولسسو قسسوله في كما عوضا كانأت إن وكذا

فرسسسك لتعيرنأسسي (أو تعلفسه أن على (لتعلفه) أو مإثل فرسي
> لجهسسل420(فاسسسدة) <ص:  عوضسسا فيهسسا إجإسسارة) لن فهسسو

المثسسل) أجإسسرة (توجإب الثانأية في التعليق مإع والعوض المدة
تلفسست لسسو يضسسمن ول أجإرة لمثله زمإن قبضه بعد مإضى إذا

كالمؤجإرة. 
علسسى ليسسست المسسستعار مإؤنأسسة أن فسسي صسسريح هسسذا وكلمإهم

لم أنأفق فإن فسدت أو العارية صحت كذلك وهو المستعير
وشذ فقده عند الرجإوع بنية إشهاد أو الحاكم بإذن إل يرجإع

كسسونأه بشسسرط تفسسسد ل فعليسسه عليسسه إنأهسسا قوله في القاضي
مإسسن شسسهرا هسسذه كأعرتسسك والعوض المدة عين لو أمإا يعلفه
الن مإسسن شسسهرا هسسذا ثوبسسك لتعيرنأسسي أو دراهسسم بعشرة الن

بمعسسانأي العتبسسار أن علسسى بنسساء صسسحيحة إجإسسارة فهسسو فقبسسل
وهمسسا والعسسوض المسسدة ذكسسر مإقتضسسيين لسسه لن ورجإح العقود
بسسأكثر ليضمنه أعاره ولو العارية، لفظ ذكر مإجرد مإن أقوى



مإقابلة في يقع الكثر لن فاسدة إجإارة هو فهل قيمته مإن
ول الثسسانأي قيسسس وإل قيسسل وجإهسسان فاسدة عارية أو المنافع

وزوجإتسسه ولسسده نأحسسو دون وكيلسسه أو للمالسسك بسسالرد إل يسسبرأ
لمسسا بردهسسا الروضسسة في كما يبرأ نأعم طريق وهو فيضمنانأها

فيسسه فتركهسسا ثقسسة بخسسبر ولسسو المالك، به علم إن مإنه أخذها
إل يضسسمن لسسم مإعسسه مإالكهسسا فركبهسسا ليركبهسسا اسسستعارها ولسسو

أو شسسغلي فسسي مإعسسي ليجيسسء لهسسذا أعطهسسا قال ولو نأصفها،
أطلسسق أو شسسغله في أو المستعير فهو للمإر والشغل أطلق

السسسوم كوكيسسل طريقسسا وليس وكله إن فالراكب صادق وهو
الراكب.  على والقرار المستعير فهو كذب وإن

نأحسسو أو المالسسك المسسستعير) مإسسن (علسسى الرد) للعاريسسة ومإؤنأة(
حسستى أخسسذت مإا اليد {على الصحيح للخبر عليه رد مإستأجإر

المالسسك علسسى رد إذا أمإسسا نأفسسسه لمنفعسسة قبضها تؤديه} ولنأه
ل أنأسه كلمإهسم وظساهر مإعيره عليه رد لو كما عليه فالمؤنأة

مإنزلسسة مإنسسزل بسسأنأه ويسسوجإه وعسسدمإه مإعيره دار بعد بين فرق
هسسو فكسسذا مإؤنأسسة يلزمإه لم مإحله في كان لو ومإعيره مإعيره
عنسسد فسسورا السسرد ويجسسب هنسسا للذرعسسي مإسسا بسسه ليندفع فتأمإله
فسسإن لسسوليه فيسسرده عليسسه الحجر عند أو مإوته أو مإعير طلب

لسسو نأعم الرد ومإؤنأة الجإرة مإع ضمن وتمكنه علمه بعد أخر
عليسسه رده امإتنسسع مإالكه فارتد مإسلم أو مإصحف نأحو استعار
الحاكم.  يتعين > بل421<ص: 

مإسسا ومإنها أجإزائها مإن شيء أو المستعارة تلفت) العين فإن(
لسسم وإن تعسسالى، للسسه تقربسسا ولسسو مإنقطعا عليها مإالكها أركب
لسسم مإعسسه مإالكهسسا ركسسب لسسو ثسسم ومإن يده، تحت لنأها يسأله
ولسسدها دون الدابسسة إكسساف نأحو أيضا ومإنها النصف إل يضمن

ضسسمن إل فسسورا رده وجإسسب سسساكت والمالسسك تبعهسسا إن نأعسسم
لم لنأه الوجإه على العبد ثياب نأحو ودون الشرعية كالمإانأة

فسسي خطسست كسسأن فيه باستعمال) مإأذون (ل ليستعملها يأخذه
عثورهسسا أن وقياسسسه تبعسسه ومإسسن الغزي قال السير حالة بئر

يعسسرف أن بيسسن فسسرق ل أنأسسه وظاهره كذلك الستعمال حال
يكسسن لسسم إذا بمسسا تقييسسده ويظهسسر ل وأن طبعهسسا مإسسن ذلسسك

جإمعسسا أن علسسى عليهسسا حملسسه فسسي المالسسك أذن مإمسسا العثسسور
ومإحلسسه مإنسسه تقصسسير فل أي كثيرا يعتاد التعثر بأن اعترضوه

وكسسأن لتقصسسيره ضسسمن وإل إزعاجإهسسا شسسدة مإن يتولد لم إن
مإالكهمسسا مإسسن ولسسو للسسدفع فقتل الدابسسة صسسالت أو العبد جإنى
دفعه فقصد عليه صال إذا المغصوب قنة المالك قتل نأظير



جإنسسى لسسو فيما فقط طريق لكنه أرشا أو (ضمنها) بدل فقط
فسسي ومإثلسسه المتقسسوم فسسي التلسسف يسسوم بقيمسسة يده في عليها

السسسبكي واعتمسسده عصسسرون أبي ابن عليه جإرى كما المثلي
فسسي ولسسو القيمسسة، بلسسزوم النأسسوار جإزم مإن أوجإه وهو وغيره
(وإن) الشسسراح بعض واعتمده جإمع كلم اقتضاه وإن المثلي
ضمانأها.  عدم شرطا

رد كشسسرط يفسسسدها ل الشسسرط هسسذا أن السسسنوي وبحسسث
الفسسرق، لمإكسسان نأظسسر وفيسسه الفسسرض فسسي صحيح عن مإكسر

(والصسسح مإضسسمونأة عاريسسة بسسل السابق يفرط) للخبر (لم ولو
ينسسسحق (أو نأحوهسسا أو الثيسساب ينمحق) مإسسن مإا يضمن ل أنأه

عبسسدي كاقتل فهو المالك بإذن لحدوثه فيه باستعمال) مإأذون
(والثسسالث السسسابق اليسسد علسسى لخسسبر مإطلقسسا يضسسمن والثسسانأي

لن أجإزائسسه بعض البالي أي المستحق المنمحق) دون يضمن
الدابسة ومإسوت الول فسي يوجإسد ولسم السرد العسارة مإقتضسى

فيسسه مإسسأذون باسسستعمال ظهرهسسا وتقسسرح وعرجإهسسا كالنأمحسساق
ومإسسر كالنأسسسحاق به ليقاتل أعاره سيف > وكسر422<ص: 

والمسسستعير المعير مإن كل يضمن ولكن المنذور إعارة جإواز
سسطح لتنظيسف عبسدا اسستعار ولو بالستعمال، مإنه نأقص مإا

اسسستأجإره إذا مإا بخلف ضمنه ومإات سلمه مإن فسقط مإثل
بسسل، يسسده فسسي العيسسن كون المستعير ضمان في يشترط ول

الروضسسة وفسسي الصحاب به صرح كما المالك بيد كانأت وإن
مإسسستعيرا كسسان الغيسسر بسؤال دابته على غيره مإتاع حمل لو

مإتسساعه فبقسسدر وإل شسسيء عليهسسا يكسسن لسسم إن الدابسسة لكسسل
لسسو وغيسسره حامإسسد أبسسي الشسسيخ عسسن بقولهمسسا ذلك واستشكل

يضسسمنها لم صاحبها يد في البهيمة فتلفت ودابته رجإل سخر
ضسسمان مإسسن هسسذا بسسأن ويجسساب صاحبها يد في لنأها المسخر
نأحسسن ومإسسا يوجإسسد ولسسم السسستيلء مإسسن فيه بد ل وهو الغصب

لحصسسولها ذلسسك فيهسسا يشترط ل وهي العارية ضمان مإن فيه
أحسسد تضسسعيف إلسسى القمسسولي إشسسارة مإسسن أولسسى وهسسذا بدونأه

الموضعين. 
صسسدق فيسسه المسسأذون بالستعمال التلف أن في فرع) اختلفا(

البيسسان بكلم غيسسره وأيسسده البلقينسسي الجلل قسساله كما المعير
مإسسسقطه يثبسست حسستى الضمان العارية في الصل بأن ويوجإه

عليسه مإوقسوف أو لسه مإوصسى مإسستأجإر) أو مإسن (والمسستعير
أو صسسلح أو صسسداق بنحسسو مإنفعسسة مإسسستحق أو السابق بقيده
غيسسر يسسد عسسن نأائبسسة يسسده الصسسح) لن فسسي يضسسمن (ل سسسلم



مإعيسسره لن ضسسمن فاسسسدة الجإسسارة كسسانأت إن نأعسسم ضسسامإنة
لسسه ليسسس مإسسا فعسسل لنأسسه قسسال البغسسوي بسسه جإسسزم كما ضامإن

حكسسم الفاسسسدة حكسسم يقسسال ول المسسستعير علسسى والقسسرار
سسسقوط فسسي بسسل تقتضيه مإا كل > في423<ص:  الصحيحة
الثلثة بهؤلء البلقيني وألحق فقط الذن يتناوله بما الضمان

مإسسستعيره يضسسمنه ول إعسسارته يجوز فإنأه مإنذورة أضحية جإلد
تلسسف لرهسسن مإسسستعار وكسسذا مإالسسك، غير يد على يده بتناء ل

مإسسن اسسستعير وصسسيد كسسالراهن عليسسه ضمان ل مإرتهن يد في
فقيسسه اسسستعاره مإثل المسسسلمين علسسى مإوقسسوف وكتاب مإحرم
الموقسسوف جإملسسة مإسسن لنأسسه تفريسسط غيسسر مإسسن يده في فتلف
 عليهم

يسسد فسسي أو شسسغله فسسي بعثسسه وكيل يد في دابته تلفت ولو(
يسسستريح السسذي المشسسي يعلمهسسا ليروضها) أي إليه سلمها مإن
أخسسذها إنأمسسا لنأه يفرط لم حيث ضمان) عليه (فل راكبها به

الرياضسسة غيسسر فسسي ركبهسسا كسسأن تعسسدى إذا أمإا المالك لغرض
فسسي فاسسستعمله حرفسسة ليعلمسسه قنسسه سسسلمه لسسو كمسسا فيضمن
الذن) لن بحسسسب النأتفسساع (ولسسه المالسسك بسسإذن ولسسو غيرهسسا،
ليركبهسسا دابسسة أعسساره لسسو نأعسسم غيسسره دون بسسه رضسسي المالسسك
لسسه جإسساز الرجإسسوع فسسي للركسسوب يتعسسرض ولسسم كسسذا لموضسسع
الجإسسارة مإسسن نأظيسسره بخلف وأقسسراه نأقله كمسسا فيسسه الركوب
فسسي الركسسوب الذن فتنسساول للمسسستعير لزم الرد أن والفرق

المسسستعير أن يؤخذ ومإنه عليه رد ل والمستأجإر عرفا العود
جإسساوز ولسو خلفسه، ويحتمسسل كالمسستأجإر السرد يلزمإه ل الذي

إليسسه والعسسود مإنسسه الذهاب مإثل أجإرة لزمإه المشروط المحل
علسسى بناء وغيره السبكي صححه كما راكبا مإنه الرجإوع وله
 صححاه مإا وهو بالمخالفة تبطل ل العارية أن
رأي مإسسستعار كتسساب في واعتمدوه وغيره العبادي فرع) قال(

إفتسساء ويسسوافقه فيجسسب المصسسحف إل يصسسلحه ل خطسسأ فيسسه
<ص: الغيسسر كتسساب فسسي الغلسسط رد يجسسوز ل بسسأنأه القاضسسي

وكتسسب رده وإل الحكسسم يغيسسر ل بغلسسط الريمي > وقيده424
ظنسسه مإسسا دون ذلسسك تحقسسق إذا بمسسا وغيسسره أولسسى الوقسسف
الشسسك عنسسد هسسي إنأمسسا لعله كتابة بأن ورد كذا لعله فليكتب

المصحف غير المملوك أن يتجه والذي الحكم ل اللفظ في
وأنأسسه بسسه مإسسالكه رضا ظن إن إل مإطلقا شيء فيه يصلح ل

وإن لرداءته خطه ينقصه لم إن لكن المصحف إصلح يجب
خطسسه وكسسان فيسسه الخطسسأ تيقسسن إن إصسسلحه يجسسب الوقسسف



عيسسن فسسي تسسردد مإتى وأنأه وغيره المصحف سواء مإستصلحا
لعلسسه كتابة مإن اعتيد ومإا شيئا يصلح ل الحكم في أو لفظ
حنطسسة لزراعسسة أعسساره (وإن الكاتب مإلك في يجوز إنأما كذا

ل والفسسول كالشسسعير بالولى ودونأها الضرر ومإثلها) في زرعها
عسن نأهساه ينهسه) فسإن لسم (إن والقطسن كالسذرة مإنهسا أعلسى
مإسسا مإنسسه وعلسسم لنهيسسه اتباعسسا أيضسسا امإتنعسسا الدون أو المثسسل
(أو) أعسساره اتبسسع غيسسره عسسن ونأهسسى نأوعسسا عيسسن لو أنأه بأصله

ومإثلسسه دونأسسه (كحنطسسة) بسسل فسسوقه) ضسسررا يسسزرع لسسم (لشسسعير
فسسرق ل أنأسسه ليسسبين لهمسسا أصله تعريف خلف لهذين وتنكيره

 حنطة أو الحنطة لزراعة أعرتك بين المذكور التفصيل في
أعسساره أو مإنهمسسا لمعيسسن أشسسار إذا أنأسسه السسسنوي وترجإيسسح
فسسي عرفهمسسا ولهسسذا قسسال عنسسه النأتقسسال يجسسوز ل لزارعتسسه
هنسسا فكسسذا الجسسواز الجإسسارة فسسي والصسسحيح نأظسسر فيه المحرر
تفننسسا الحنطسسة عكسسس فقسسط يجوز ل بما الشعير في وصرح
المشهورة البديع أنأواع مإن نأوع ففيه الخر على كل ولدللة
فسإن مإجانأسا قلعسه فللمالسك زرعسه لسه ليسس مإسا زرع وحيث
المعتمسسد علسسى المثل أجإرة جإميع لزمإه أجإرة لها مإدة مإضت
للزارعسسسة كأعرتسسسك فيهسسسا الذن الزراعسسسة) أي أطلسسسق (ولسسسو

اللفسظ شساء) لطلق مإسا ويسزرع الصسسح فسسي (صسح ولتزرعها
لن ضسسررا النأسسواع أخسسف علسسى القتصسسار يلزمإسسه لسسم وإنأمسسا

صسسرح لسسو بحيسسث كسسانأت إذا القل على تنزل أنأما المطلقات
حسسد علسسى يوقف ل لنأه يصح لم به صرح لو وهذا لصح به

قسساله ذلك عن تصان والعقود النزاع إلى فيؤدي ضررا القل
النأسسواع أقسسل إل يسسزرع ل قيل لو قولهما عن جإوابا البلقيني

عهد مإا يزرع الذرعي > وقال425<ص:  مإذهبا لكان ضررا
مإسا زرع شسئت مإسا لستزرع قسال ولسو نأادرا، ولو هناك، زرعه
السسزرع) لنأسسه فلسسه غسسراس أو لبنسساء اسسستعار (وإذا جإزمإسسا شاء
 أكثر ضررهما عكس) لن (ول أخف

العكس) لختلف وكذا لبناء، مإستعير يغرس ل أنأه والصحيح(
باطنهسسا مإسسن أكسسثر الرض ظسساهر في البناء ضرر فإن الضرر

فسسي للنقسسل يغسسرس ومإسسا عروقسسه لنأتشسسار بسسالعكس والغراس
ذكسسر مإمسسا لواحسسد اسسستعار وإذا كسسالزرع الشتل ويسمى عامإه

بالتحديسسد لسسه صسسرح قسسد يكسسن ولسسم قلعه أو مإات ثم ففعله،
مإسسرة إعسسادته ول نأظيسسره فعسسل لسسه يجسسز لسسم أخرى بعد مإرة
الرض إعسسارة يصسسح ل (أنأسسه (و) الصحيح جإديد بإذن إل ثانأية

الجإسسارة علسسى المنفعة) قياسسسا نأوع تعيين يشترط بل مإطلقة



صسسح لسسك بسسدا بمسسا أو شسسئت كيسسف بهسسا لتنتفسسع قال إن نأعم
هسو بمسا وقيسل الجإارة في كما الوجإه على شاء بما وينتفع
عسسن مإسسر مإسسا نأظيسسر وهسسو المقسسري ابسسن جإزم وبه ثم، العادة

بسسه ينتفع لما مإثال الرض وذكر الزراعة إطلق في الذرعي
جإهسسة فسسي بسسه النأتفاع ينحصر مإا أمإا كالدابة أكثر أو بجهتين
إعسسارته فسي يحتساج فل للفسراش إل يصسسلح ل كبساط واحدة

فسسي قسسال بسسالمعروف ذلسك فسسي ويسسستعمل النأتفاع بيان إلى
إحسسداها لكسسن بجهسسات النأتفسساع يمكسسن كان لو وكذا المطلب،

ه ا عادة مإنه المقصودة هي

بعد وعليه للمعير ومإا العارية جإواز بيان في) فصل(     
مإسسن جإسسائزة هسسي الختلف وحكسسم الرض عاريسسة فسسي السسرد

والمسسستعير المعيسسر مإنهما) أي (لكل فحينئذ كالوكالة الجانأبين
شسساء) (مإتى المدة فراغ قبل والمؤقتة العارية) المطلقة (رد
بهسسا يليسسق فل المسسستعير مإسسن وارتفاق المعير مإن مإبرة لنأها

أصله في به المعبر رجإوعه بمعنى المعير في والرد اللزام
بالعاريسسة يسسراد بأن حقيقته على إبقاؤه يصح أنأه على وغيره
>426<ص:  فيسسه تجسسوز ل وذلسسك قطعسسه رده فمعنى العقد

الرجإسسوع بعسسد مإنسسافعه لسسه المبسساح أو المسسستعار اسسستعمل ولو
ل الضسمان إن قسولهم ومإحسل مإسر كما عليه أجإرة فل جإاهل

يقصسسر ولسسم المالسسك يسسسلطه لسسم إذا والجهسسل بسسالعلم يختلف
أثنسساء فرجإسسع بلسسد إلسسى مإتسساعه لحمل أعاره ولو إعلمإه بترك

وينبغسسي مإسسن مإسسا إلسسى مإتاعه نأقل بالجإرة لكن لزمإه طريقها
خسساف أو المشسي عسسن عجسز إذا نأفسسه ذلسك فسسي مإثلسه أن

بسسه تنفسسسخ بمسسا انأفسسساخها كالوكالسسة جإوازهسسا مإسسن واسسستفيد
وارثا وعلسسى وحجسسر وإغمسساء وجإنسسون مإسسوت نأحو مإن الوكالة

مإؤنأسسة مإسسع ضسسمنت ردها عليه تعذر فإن فورا الرد المستعير
م فسإن التركسة في الرد ة تكسن ل غيسر عليسه شسيء فل ترك

> ضسسمنها427<ص:  يتعسسذر لسسم وإن بقائهسسا عنسسد التخليسسة
عنسسد فورا الرد يجب أنأه ومإر الرد ومإؤنأة الجإرة مإع الوارثا

(فل مإحسسترم فيه لدفن) ودفن أعار إذا إل( المعير مإوت نأحو
فيرجإسسع ترابسسا يصسسير المسسدفون) بسسأن أثسسر ينسسدرس حسستى يرجإع

فالعاريسسة وإل السسدفن تكريسسر فسسي لسسه أذن يكسسون بسسأن حينئسسذ
ول حرمإتسسه هتسسك النبسسش وفسسي بحسسق دفسسن لنأه وذلك انأتهت

الكلم أن إل ينسسدرس لسسم وإن فسسإنأه، الذنأب عجب عليه يرد
ل أنأسسه المتسسن وقضسسية يحس ل وهو تحس التي الجإزاء في



بينسسه ويفسسرق للنأسسوار خلفسسا كسسذلك وهسسو رجإسسع وإن له، أجإرة
قسساض غير العرف بأن الطريق في الرجإوع في مإر مإا وبين

أظهره ولو البلء إلى البقاء على فيه النفس لتوطن هنا به
أعيسسد له مإساو أو مإنه أقرب غيره يوجإد ولم سبع نأحو مإنه
مإقابسسل غيسسر مإسسن انأدراسسسه إلسسى لسه حقا صار لنأه قهرا إليه

أي السسدفن قبل رجإع إذا أمإا بالميت يضر لم سقي وللمالك
وخشسسية بسسل اللحسسد سسسد يظهسسر فيمسسا ومإثلها بالتراب مإواراته

نأقله كمسسا فيجسسوز يسسوار لسسم وإن القبر، هذا مإن بنقله تهريه
قسسال بسسل > الذرعي428<ص:  واعتمده وأقره المتولي عن
امإتنسساع مإسسن الصسسغير الشسسرح فسسي بمسسا صرح أحدا ير لم إنأه

لولي الحفر مإؤنأة يغرم نأعم القبر في وضعه بمجرد الرجإوع
رجإع لو مإا هذا وفارق الولي على طم ول غره لنأه الميت

المعتمد على الحرثا مإؤنأة تلزمإه ل الزرع وقبل الحرثا بعد
بخلف الجملسسة فسسي حسسرثا بل السسزرع لمإكسسان يغسسره لم لنأه

بنحسسو انأفسخت لو أنأها مإنه ويؤخذ  حفر بل يمكن ل الدفن
وأن حينئسسذ غسسرر ل لنأسسه الحفر مإؤنأة تلزمإه لم المعير جإنون

يلزمإه طمها ثم بمائها، ينتفع فيها بئر لحفر أرضا أعاره مإن
فسسإن فيسه وكفسسن كفنسسا أعسار إذا وإل لقسسبر مإسسا الحفسسر مإؤنأسة
أيضسسا ينسسدرس حسستى فيسه يرجإسع ول مإلكسه على بقاؤه الصح

وخرجإست شسهرا لزيسد مإسوتي بعسد داري أعيسروا قال إذا وإل
مإسسدة المعيسسر نأذر لو وكذا الرجإوع، للوارثا فليس الثلث مإن
بهسسا سسسفينة مإعير رجإع إذا وإل كذا مإدة إلى يرجإع ل أن أو

<ص: الرفعسسة ابسسن وبحسسث اللجسسة فسسي وهي مإعصومإة أمإتعة
انأتهسساء قبسسل رجإسسع لسسو كمسا هسسذه فسسي الجإسسرة لسه > أنأه429
الصسسفان والتقسسى للغزو سلحا أو دابة أعاروه إذا وإل الزرع

ثوبسسا أعسسار إذا وإل الرفعسسة ابسسن بحسسث فيسسه يسسأتي أن ويظهر
الرجإسسوع فيمتنسسع مإفروضسسة في نأجس على الفرش أو للستر
ع لحرمإسة السنوي بحثه مإا على قسول ويسوافقه الفسرض قط

بعسسد إل السسرد للمسسستعير ول السسسترداد للمعيسسر ليسسس البحسسر
لسسو مإجمسسوعه فسسي المصنف قول ذلك يرد لكن الصلة فراغ
ول صسسلته علسسى وبنسسى نأزعسسه الصسسلة أثنسساء في المعير رجإع

علسسى المفسسروش فسسي ذلسسك وقياسسسه خلف بل عليسسه إعسسادة
يلزمإسسه أنأسسه يظهسسر الول وعلسسى العسسادة عليه أن إل النجس

إذا وإل واجإباتها ومإن مإجزئ أقل على القتصار الرجإوع بعد
المسسستعير جإهسسة مإسسن لزمإسسة فهسسي مإعتسسدة السسسكنى دار أعار
يرجإسسع فل مإسسائل جإسسدارا بسسه ليسند جإذعا أعاره إذا وإل فقط



هسسذه فسسي الجإسسرة له أن يتجه نأعم للبحر وفاقا الوجإه على
السسدفع يجسسب عمسسل بسسه يسسدفع مإسسا أعار لو وكذا قبلها، كالتي

بسسه ينقسسذ مإا أو مإهلك > برد430<ص:  نأحو يقي مإا أو عنه
 غريقا

ثسسم مإسسدة يسسذكر ولسسم (الغسسراس أو) لغسسرس للبناء أعار وإذا.(
القلسسع) (شسسرط كان) المعيسسر (إن غرس أو بنى أن رجإع) بعد

فللمعيسسر امإتنع فإن بالشرط (لزمإه) عمل بدل بل (مإجانأا) أي
فل وإل شسسرطها إن حفر تسوية أيضا المستعير ويلزم القلع

النسسص فعلسسه كمسسا مإجانأسسا حسسذف تبعسسه ومإسسن السبكي وصوب
شسسرط غيسسر فسسذكره الجإسسارة فسسي الشسسيخان وكسسذا والجمهور،

القلسسع شسسرط وقوع في اختلفا ولو أرش بل للقلع بل للقلع
فسسي اختلفسسا لسسو كمسسا الذرعسسي بحث كما المعير صدق مإجانأا
صسسفته، فسسي صسسدق شسسيء فسسي صسسدق مإن لن العارية أصل

الشسسرط عسسدم الصسسل لن المسسستعير يصسسدق غيسسره وقسسال
الجلل عسسن مإسسر مإسسا ينسسافيه ول أوجإسسه وهسسذا مإسساله واحسسترام
القلسسع عليسسه (وإل) يشرط تأمإل بأدنأى ظاهر هو كما البلقيني

بقرينسسة الهسسدم يعسسم مإسسا بسسه القلع) أراد المستعير اختار (فإن
بنقصسسه رضسسي وقسسد مإلكسسه لنأسسه أرش (قلع) بل بعدهما ذكره
علسسم مإسسع العسسارة الصسسح) لن في الرض تسوية يلزمإه (ول

القلسسع مإسسن يحسسدثا بمسسا رضسسا يقلسسع أن للمستعير بأن المعير
امإتنسسع ولسسو باختياره قلع أعلم) لنأه والله تلزمإه الصح (قلت

عليسه كسانأت مإا إلى ردها قلع إذا فيلزمإه عليه يجبر لم مإنه
لسو آخسر ترابسا يكلسف فل أطلقت حيث بالتسوية المراد وهو
فسسي مإحلسسه أن وغيسسره السبكي وبحث ترابها الحفر يكف لم

 بالقلع الحاصلة الحفر
بخلف التصسسوير بهسسذا مإصسسرح الصسسحاب وكلم الذرعسسي قال

لحسسدوثها والبنسساء الغسسرس حسسل ل العاريسسة مإسسدة فسسي الحاصلة
القلسسع حاجإسسة علسسى زائسسدا حفسسر ولسسو ظسساهر، وهو بالستعمال

مإجانأا) يقلع (لم يختر) القلع لم (فإن جإزمإا الزائد طم لزمإه
مإالسسك ولنأسسه المحسسسن الخيسسار) لنأسسه للمعير (بل بحق لوضعه
واستشسسكلت بأجإرة) لمثله يبقيه أن (بين الصل وهي الرض

سسسلوكه يمكسسن مإسسا وأقسسرب السنوي قال مإجهولة المدة بأن
الرض علسسى دائمسسا البنسساء حسسق بيع في مإر > مإا431<ص: 
الرض مإن شغل لما فينظر إجإارة أو بيع بلفظ حال بعوض

يسسساوي كسسم بحسسال دائمسسا بنسساء النحسسو هذا أوجإر لو يقال ثم
لنأسسه قلسسع مإا إبدال له أن يتجه وعليه أوجإبناه كذا قيل فإذا



يقلسسع) أو (أم السسدوام علسسى الرض مإنفعسسة مإلك التقدير بذلك
نأقصسسه) وهسو أرش (ويضسسمن مإسسجدا وقسف وإن البناء، يهدم
كسسونأه مإلحظسسة مإن بد ول ومإقلوعا قائما قيمته بين مإا قدر

أن ذلسسك ضسسمانأه وقضسسية حينئسسذ قيمتسسه لنقص الخذ مإستحق
التسسدريب فسسي واعتمسسده أيضسسا عليسسه الهسسدم أو القلسسع مإؤنأسسة

كلم مإسسن الظاهر أن المإام عن فيها نأقل لما فإنأه كالكفاية
مإسسا الصسسحاب كلم وفسسي قسسال المسسستعير علسسى أنأها المعظم

وهسو القلسع ينقصسه مإسا عليه كما المعير على أنأها على يدل
ظسساهر فسسإن المطلسسب فسسي نأفسه نأاقض لكنه ه ا جإدا مإتجه
رد حيسسث شسسارح وتبعه كالمستأجإر المستعير على أنأها كلمإه
المسسستأجإر علسسى الجإسسارة مإسسن نأظيسسره فسسي المؤنأة بأن الول

مإسسالكه فعلسسى النقسسص نأقسسل أجإسسرة أمإسسا مإنسسه أولى فالمستعير
 قطعا

(بقيمتسسه) وقبسسول إيجسساب على مإشتمل يتملكه) بعقد أو قيل(
الشسسفعة مإسسن كنظسسائره والصسسح القلسسع مإسسستحق التملك حال

وجإسسري مإواضسسع فسسي بسسه جإزمإسسا إنأهمسسا قيسسل ثم ومإن وغيرها،
هنسسا الروضسسة فسسي مإسسا يعتمسسدوا ولم مإتأخرون جإمع هنا عليه
فيتخير المتن في مإا ول والقلع بالتملك التخير تخصيص مإن
بإذن شريك غرس أو بنى بأن الول يتعين وقد الثلثة، بين

أحسسد أو نأقسسص فيسسه يكسسن لسسم إذا الثانأي أو رجإع ثم شريكه،
فيمتنسسع الغسسراس أو البنسساء المسسستعير وقف بأن فقط الولين
<ص: الرض وقسسف ولسو الصسلح، لبن خلفا بالقيمة التملك

أصسسلح كسسان إذا إل الول يفعسسل ل لكسسن أيضسسا > تخيسسر432
الواقسسف شرط في كان إذا إل الخير ول الثانأي مإن للوقف

أن وينبغسسي ريعه مإن والغراس البناء ذلك مإثل تحصيل جإواز
فيهسسا البنسساء بعد وقفت أرض في الحداد ابن قول بهذا يقيد

قبسسل أنأسسه فسسرأي الرويسسانأي وخسسالفه مإجانأسسا البنسساء يقلع بإجإارة
إن إل بعسسدها وكسسذا بسسالقلع، يطسسالب ل الجإسسارة مإسسدة مإضسسي
لن الخسسط فيه رأى إن قيمته المتولي دفع وإل عليه شرط

الجإسسارة بعسسد فطسسروه أي البنسساء اسسستحقاق بعسسد ورد الوقسسف
كسسان ولسسو حكمها، يغير ل التملك أو بالرش للقلع المقتضية

الجسسذاذ بعسسد إل تخييسسر فل صسسلحه يبسسد لم ثمر الشجر على
لسه لن الزرع في كما والقاضي المإام عن الكفاية في كما
مإسسن نأظيسسره فسسي المنقسسول لكسسن السسسنوي قسسال ينتظسسر أمإدا

أيضسسا الثمسسرة تملك التملك اختار إن ثم التخيير، هو الجإارة
أراد وإن الجذاذ، أن أو إلى أبقاها وإل مإؤبرة غير كانأت إن



اختياره له مإا اختار وإذا أيضا الثمرة نأقص أرش غرم القلع
مإجانأسسا الرض تفريسسغ كلسسف أبسسي فإن مإوافقته المستعير لزم

 لتقصيره
إن مإجانأسسا يقلسسع (لسسم ذكسسر مإمسسا شسسيئا يختر) المعير لم فإن(

في يبذلها لم إن (وكذا الضرر الجإرة) لنأتفاء المستعير بذل
مإنسسافعه بإتلف راض الختيار بتركه مإقصر المعير الصح) لن
بنسساء فيهسسا) مإسسن ومإسسا الرض الحسساكم يسسبيع (قيسسل (ثسسم) عليسسه

الم رهسسن في السابقة الكيفية بينهما) على (ويقسم وغراس
حسستى عنهمسسا يعرض أنأه (والصح للخصومإة فصل ولدها دون

علسسى يجسسبر فكيسسف مإنه تقصير ل المستعير شيئا) لن يختارا
فقسسط عليسسه الضسسرر لكسسن قصسسر وإن والمعيسسر، مإلكسسه إزالسسة
كسبيع للغيسر المتعسدي الضسرر لزالسة هسو إنأمسا الحاكم وإجإبار
يختسسارا > وقسسوله433<ص:  الوفسساء عسسن امإتنسسع مإسسدين مإسسال

ه عن المحكي له وعسن هنسا خط الشسرحين نأسسخ وأكسثر أص
عليسسه وصسسحح الروضسسة فسسي خطسسه مإسسن اللف إسقاط ينافيه

كسساف المعير اختيار لن السنوي وصوبه السبكي واستحسنه
الموافسق لنأسسه إثباتهسسا الذرعسسي ورجإسح الخصسسومإة فصسسل فسي

علسسى تصسسطلحا حسستى انأصسسرافا لهمسسا يقسسال بسسأنأه جإمسسع لتعبير
ول المسسستعير عليسسه يجبر ل مإا المعير يختار قد ولنأه شيء

فلن الول أمإسسا التعسسبيرين مإن كل صحة والوجإه ه ا يوافقه
وقسسد وحسسده إليسسه الختيار إسناد فصح أول المخير هو المعير
مإسسن شسسيئا وطلسسب عسساد إذا بسسأنأه وغيسسره الرفعسسة ابسسن صسسرح

غيسسر مإسسن شسسيئا اختسسار وإن كالبتسسداء أجإيسسب الثلثا الخصسسال
العسسراض اسسستمر وإل المإسسر انأفصل المستعير ووافقه الثلثا
لحسسدهما السسسناد يصسسح اللسسف حسسذف مإسسع أنأسسه علسسى عنهمسسا

مإجانأسسا كالقلع اختياره له مإا اختار إذا لنأه للمستعير الشامإل
أيضا.  الخصومإة انأفصلت

يتسسم ل لكسسن الصسسل هسسو كسسان وإن المعيسسر فلن الثانأي وأمإا
فصسسح المسسستعير بموافقسسة إل الثلثا غيسسر اختيسسار عنسسد المإر

الختيسسار إلسسى عنهمسسا العسسراض حالسسة (و) فسسي إليهمسسا السناد
السسستناد ولسسه مإلكسسه بها) لنأهسسا والنأتفاع دخولها (للمعير يجوز
كمسسا مإنعه وإن بهما والستظلل وغراسه المستعير بقاء إلى
جإمسسع وإطلق صسسحيح غير بينهما فرق وتخيل الصلح في مإر

ضسسرر أدنأسسى ولسسو يضر، مإا على مإحمول إليه الستناد امإتناع
المعيسسر إذن) مإسسن بغيسسر المسسستعير يسسدخلها (ول مإسسآل أو حسسال

مإولسسدة وهسسي كسسالجإنبي التافهسسة الغسسراض مإن (لتفرج) وغيره



(ويجسسوز) دخسسوله انأكشسسافه أي الهسسم انأفسسراج مإسسن لعلهسسا قيسسل
كاجإتنسساء ونأحوهمسسا أجإنبيسسة آلسة بغيسسر والصلح) للبنسساء (للسقي

عطسسل فسسإن الضسسياع عسسن لملكسسه الصسسح) صسسيانأة (فسسي الثمسسر
بآلسسة البنسساء إصسسلح أمإسسا لزمإتسسه بسسأجإرة تقابسسل مإنفعسسة بدخوله
يختسسار قسسد لنأسسه بالمعير ضررا فيه لن مإنه يمكن فل أجإنبية
غيسسر مإسسن عليسسه الغسسرم فيزيسسد الغسسرم مإسسع النقسسض أو التملك
يحسسدثا الشجر سقي إن كما بآلته إصلحه بخلف إليه حاجإة
صسساحبه مإلكه) مإسسن (بيع (ولكل) مإنهما وقيمة عين زيادة فيها

مإمسسا عليه أو لبائعه كان مإا كل مإن للمشتري ويثبت وغيره
للمسسستعير ليسسس (وقيسسل الحال جإهل إن الفسخ له نأعم ذكر
بسسأن ورد تملكه للمعير إذ مإستقر غير مإلكه لثالث) لن بيعه

أيضسسا ذلسسك للمعيسسر ليسسس وقيسسل مإشسسفوع كشسسقص أنأه غايته
لثسسالث الكل بيع على اتفقا ولو والغراس، البناء بأمإد للجهل
مإر.  كما > ووزع434<ص:  للضرورة جإاز واحد بثمن

قبل رجإع فيها مإر مإا جإميع كالمطلقة) في المؤقتة والعارية(
الرجإسسوع يجسسوز ل وقيسسل يلسسزم ل وعسسد التأقيت لن انأقضائها

مإعنسسى ويسسأتي بعسسده أو فائسسدة للتسسأقيت يكسسن لسسم وإل حينئسسذ
يجسسوز للقلسسع يكسسون أن يجسسوز كما المدة وذكر حينئذ الرجإوع

(تنسسبيه) قسسوله الجإسسرة لطلسسب أو الحسسداثا لمنسسع يكسسون أن
لنأهم مإشكل فيها مإر مإا جإميع في الشراح وقول كالمطلقة

عليسسه يسسدل كمسسا فقط والغراس البناء في التشبيه أرادوا إن
م لهمسا أعير إذا أنأه عليهم ورد التي القول حكاية يسذكر ول

واحدة مإرة إل يفعلهما ل لكن يرجإع لم مإا فعلهما فله مإدة
بعسسد المسسرة كسسرر بمسسدة قيسسد وإن ذلسسك، في مإثلهما وغيرهما
ورد غيرهمسسا وفسسي فيهمسسا أو يرجإسسع أو تنقض لم مإا الخرى
فسسي بخلفه فيه الجإرة ولزوم المدة بعد النأتفاع مإنع عليهم

الكتسسب فسسي مإحلسسه إلسسى التفصيل هذا وكلوا وكأنأهم المطلقة
المسسدة بعد المؤقتة فيها) أي القلع له قول (وفي المبسوطة

التسسأقيت فائسسدة لن المسسدة بانأتهاء انأتهت رجإع) أي إذا (مإجانأا
لزراعسسة) أعسسار (وإذا قسسبيله مإسسر مإسسا وجإسسوابه المدة بعد القلع

البقسساء عليسسه أن فالصسسحيح السسزرع إدراك قبل (فرجإع مإطلقا
أمإسسد ولسسه مإحسسترم لنأسسه قبلسسه بسسالقلع نأقسسص الحصسساد) إن إلى

لنأتفسساء الرفعة ابن بحثه كما ينقص لم إذا مإا بخلف ينتظر
قصسسيل يحصسسد مإسسا أمإا كقمح قصيل يحصد لم إن هذا الضرر
 المعتاد وقته في قلعه فيكلف كباقلء



وقسست البقسساء مإسسدة أجإسسرة الجإسسرة) أي لسسه (أن و) الصسسحيح(
رجإسسع ثسسم دابسسة أعسسار إذا مإا فأشبه به الباحة لنأتفاء الرجإوع

المثسسل بسسأجإرة مإسسن مإسسا إلسسى مإتاعسسة نأقل فعليه الطريق أثناء
(فيهسا يسدرك) السزرع (ولسم مإسدة) للزراعسة عين (فلو مإر كما

كسسان كسسأن بنفسسسها > أو435الزراعسسة) <ص:  بتأخير لتقصيره
ل مإسسا زوالسسه بعسسد زرع ثسسم ثلسسج، أو سسسيل نأحسسو الرض على

أكسسثر يبطسسئ مإمسسا المعين غير زرع أو المدة بقية في يدرك
تسسسوية أيضسسا ويلزمإسسه تقصيره مإن تقرر مإجانأا) لما (قلع مإنه

سواء أطلق لو كما مإجانأا يقلع فل يقصر لم إذا أمإا الرض
(ولسسو المعينسسة المسسدة لقصسسر أم برد لنحو الدراك عدم أكان
سيصسسير مإسسا أي (بسسذرا) بمعجمسسة الهسسواء نأحو السيل) أو حمل

أرض) (إلى عنها مإالكها يعرض لم حبة أو نأواة ولو مإبذورا،
عيسسن البذر) لنأسسه (لصاحب النابت فهو) أي (فنبت مإالكه لغير

الرض ذي علسسى فيجسسب أخسسرى لصسسفة تحسسول وإن مإسساله
ا بسه إعلمإه أي إليه رده فالحاكم الشسرعية المإانأسة فسي كم

كسفيه ل إعراضه يصح مإمن وهو عنه مإالكه أعرض مإا أمإا
بمجسرد عنسه مإسالكه مإلسك بسزوال قلنسا إن الرض لسذي فهسو

 العراض
يلقسسى مإسسا أخسسذ جإسسواز الضسسحية قبيل يأتي مإما تنبيه) سيعلم(

يملكسسه كسسذلك هسسو مإسسا أن مإنسسه ويؤخذ غالبا عنه يعرض مإما
وحينئذ عنه المالك إعراض يتحقق لم وإن هنا، الرض مإالك

إعراضسسه يعلسسم أن ل إعراضسسه عسسدم يعلسسم ل أن فالشسسرط
يجسسبر) أي أنأسسه (والصسسح فتسسأمإله هنا كلمإهم يوهمه لما خلفا
قلعسسه يتسسولى بسسأن الحسساكم رفسسع غيسسر مإسسن ولو المالك يجبره
(علسى الرفعسة لبسن خلفسا الصسلح فسي مإسر مإا نأظير بنفسه

انأتشسسرت إذا مإسسا فأشسسبه فيسسه يسسأذن لسسم المالسسك قلعسسه) لن
الرض لمالسسك أجإرة ول داره هواء إلى للغير شجرة أغصان

بسسه جإسسزم كمسسا كسسثر وإن القلسسع قبسسل لمدته البذر مإالك على
الحفسسر تسوية لزمإه ثم ومإن مإنه، الفعل لعدم المطلب في

كسسان لسسو أنأسسه ذلسسك وقضسسية فعلسسه مإسسن لنأسسه بسسالقلع الحاصلة
يظسسن فيمسسا بسسذره كسسأن مإسسالكه فعل مإن الغير لرض وصوله

وسسسئلت مإتجسسه وهسسو الجإرة لزمإته مإلكه غير فبان مإلكه أنأه
هسسل سسسفلى إلسسى عليسسا أرض وحجسسارة تسسراب نأقل سيل عن

مإما أخذا يجبر بأنأه فأجإبت ذلك إزالة على العليا مإالك يجبر
 الغصان انأتشار وفي السيل مإحمول في هنا ذكر



أعرتكهسسا) فقسسال أعرتنيهسسا، لمالكهسسا وقسسال دابسسة، ركسسب ولسسو(
السسسبكي رجإحسسه كمسسا ويجسسوز بكسسذا كسسذا > مإسسدة436<ص: 
أجإسسرة السسواجإب أن التسسي الصسسح علسسى بنسساء الجإسسرة إطلق
فالمصسسدق كسسذلك وزارعهسسا الرض مإالسسك اختلسسف (أو المثسسل
المدة بعض بقي لو العقد بقاء في المذهب) ل على المالك

لن التسسي بتفصسسيلهما القيمسسة أو الجإسسرة اسسستحقاق فسسي بسسل
تجمسسع يمينسسا لكسسل فيحلسسف بمقابسسل النأتفسساع في إذنأه الغالب

إن المثسسل أجإسسرة ويستحق آجإره بل أعاره مإا أنأه وإثباتا نأفيا
وقع فإن أجإرة لها مإدة مإضي وبعد بقائها مإع الختلف وقع
لنأه قطعا بيمينه العارية مإدعي صدق المدة تلك مإضي قبل
تلفهسسا بعد أو بدله لسقوط مإدعيا يجعل حتى شيئا يتلف لم

أو الجإسسرة دون القيمسسة كسسانأت فسسإن أجإسسرة لهسسا مإسسدة ومإضي
يضسسر ول قسسدرها وجإوب على لتفاقهما يمين بل أخذها مإثلها

(وكسسذا) يصسسدق الولى في للزائد ويحلف الجهة في الختلف
وقسسال (أعرتنسسي، السسزارع أو قسسال) الراكسسب (لسسو فيمسسا المالسسك
والعيسسن أجإرة لمثلها مإدة مإضت مإني) وقد غصبته بل المالك

 المثل أجإرة وله فيحلف يأذن لم أنأه الصل لن باقية
(فقسسد العاريسسة بسسه تضسسمن تلفسسا درها العين) قبل تلفت فإن(

والمغصسسوب المعسسار مإسسن كل لن الضسسمان) لهسسا علسسى اتفقسسا
ل أنأسسه زعسسم لمن خلفا فيه الستدراك (لكن) يوجإه مإضمون

مإسسساواة يقتضسسي الضسسمان علسسى اتفقسسا قسسوله بسسأن لسسه وجإسسه
مإسسن قبلسسه ومإسسا سيذكره الذي الغصب لضمان العارية ضمان
فسسبين عليسسه مإتفسسق وأنأسسه تخالفهمسسا يقتضسسي الختلف ذكسسر

لمسسا المخسسالف عنسسا العاريسسة بسسه تضسسمن مإسسا بسسذكر تخالفهمسسا
المشسستمل الخلف مإن فيها ومإا الغصب ضمان في سيذكره

تضسسمن العاريسسة أن (الصسسح وجإسسه علسسى اتحادهمسسا بيسسان على
علسسى فبالمثسسل وإل مإتقومإسسة كسسانأت التلسسف) إن يسسوم بقيمسسة

مإسسن القيسسم بأقصسسى يضمن > والمغصوب437<ص:  المعتمد
فغلسسظ مإتعسسد هسسذا أن والفسسرق التلسسف يسسوم إلسسى القبض يوم

المسسستعير بخلف يسسده فسسي وجإسسدت زيسسادة لي بسسالنظر عليه
(ل) تضسسمن و التلسسف وقسست وهسسو ضسسمانأها وقسست لول فنظسسر
الصسسح لمقابسسل القبض) خلفا بيوم ول القيم (بأقصى العارية

يسسوم قيمسسة (أكسسثر) مإسسن المالك) بالغصب يدعيه مإا كان (فإن
دونأهسسا ومإسسا يسسساويها ومإسسا يسسستحقها للزيادة) أنأه (حلف التلف

الروضسسة وفسسي مإسسر مإا نأظير عليه لتفاقهما يمين بل فيأخذه
لنأسسه المالك حلف أودعتني اليد وذو غصبتني المالك قال لو



تلسسف إن القيمسسة وأخسسذ عسسدمإه والصسسل الذن عليسسه يسسدعي
 أجإرة لمثلها مإدة مإضت إن والجإرة
صسسدق وإل اسسستعمال اليسسد ذي مإسسن يوجإسسد لسسم إن ومإحلسسه
القسرار فسي مإسسر مإسسا هسسذا يخالف قلت فإن يمين بل المالك

أقسسال سسسواء أي قبسسل بالوديعسسة وفسسسرها بسسألف أقسسر مإن أن
لسسدعوى ينظسسر ولسسم المعتمسسد على إلي دفعها أم مإنه أخذتها
إل تثبسست لسسم ثسسم اللسسف بسسأن يفسسرق قلت الغصب له المقر

كسسان مإسسن قسسولهم ويؤيسسده ثبوتهسسا صسسفة فسسي فصسسدق بإقراره
صسسفته فسسي قسسوله القسسول كان الشيء أصل في قوله القول
فسسي السسسبكي التسساج وأطسسال القاعسسدة هذه على تكلم ومإمن

فيما بخلفه الوديعة دعواه يخالف هنا أصل ل ولنأه قواعده
ذلسسك اقتضسسى العيسسن علسسى يسسده أن علسسم لما فإنأه فيه نأحن

فسسدعواه الغيسسر مإسسال على الستيلء في الصل هو إذ ضمانأه
والصسسل السسستيلء عسسن الناشئ الضمان لصل مإخالفة الذن
لو البغوي قول ضعف يعلم وبهذا المالك فصدق الذن عدم
إليه والمدفوع القرض الدافع فادعي فهلكت ألفا لغيره دفع

لسسه مإسسا القسسراض آخسسر وسسسيأتي إليسسه المسسدفوع صدق الوديعة
النأسسوار قسسول وهو البغوي كلم يرد مإا رأيت ثم بذلك، تعلق
وقسسال قرضسسا، دفعتسسه تلفسسه بعسسد قسسال لسسو القضاة مإنهاج عن

. سه ا الدافع صدق وكالة بل الخر
كتسساب وأولسسه السسسادس الجسسزء ويليسسه الخسسامإس الجسسزء تسسم(

 )الغصب


