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 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للرتاث والفكر اإلسالمي) (شبكة اإلمامني احلسنني 
 .نصه وتقدميه بصورة أفضل يف فرصة أخرى قريبة إنشاء هللا تعاىل�نتظار أن يوفقنا هللا تعاىل لتصحيح 
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 االهداء
إن كان الناس يتقربون إىل االكابر بتقـدمي جمهـودا�م فلـيس لنـا أن نتقـرب إىل أحـد سـوى سـيد� ومـوال� إمـام زماننـا 

فيــة، وإليــك � صـــاحب عجــل هللا تعــاىل فرجـــه فإليــك � حــافظ الشــريعة �لطافـــك اخل) االمــام املنتظـــر(وحجــة عصــر� 
االمـر و�مـوس احلقيقـة أقــدم جمهـودي املتواضـع يف سـبيل إعــالء كلمـة الـدين وشـريعة جــدك املصـطفى وبقيـة آ�ر آ�ئــك 

 .االجنبني، دينا قيما ال عوج فيه وال امتا ورجائي القبول والشفاعة يف يوم ال ترجى إال شفاعتكم أهل البيت
 عبدك الراجي
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كان املي وطيدا �لفوز فيما اقدمت عليه من مشروع يف سـبيل اهلـدف االقصـى ) لقوم السرىعند الصباح حيمد ا(
فاردت اخلدمة �ذا الصدد الزبل بعض مشاكل الدراسة واالن وقـد حقـق ) الفقه االسالمي الشامل(للدراسات الدينية 

: النجـــاح البـــاهر نصـــب عيـــين هللا عزوجـــل تلـــك االمنيـــة �خـــراج االول مـــن هـــذا الكتـــاب الضـــخم إىل االســـواق فرأيـــت
ه بكل ولع واشتياق فلـه الشـكر علـى مـا انعـم واحلمـد علـى مـا وفـق بيـد أن االوضـاع الراهنـة،  ا�الت الطلبة على اقتناء

 .وما اكتسبته اال�م من مشاكل إجنازات العمل وفق املراد احرجتين بعض الشئ
ة، وىف اســلوب شــيق كلفتــين فــوق مــا كنــت اتصــوره مــن فــإن الطبعــة بتلــك الصــورة املنقحــة املزدانــة �شــكال توضــيحي

الـرتك حـىت يقضـي : حساب وارقام مما جعلتين أئن حتت عبئه الثقيل، وال من مؤازر أو مساعد فرأيت نفسي بـني امـرين
هللا امـرا كــان مفعـوال، أو االقــدام ا�هــد مهمـا كلــف االمـر مــن صــعو�ت فـاخرتت الطريــق الثـاين واحتملــت صــعو�ته يف 

صـــلوات هللا وســـالمه عليـــه ) أئمـــة اهلـــدى املعصـــومني(، وإحيـــاء آ�ر )ســـيد املرســـلني(ل الـــدين، واالشـــادة بشـــريعة ســـبي
بعزم قوي، ونفـس آمتـة وكـل اعتمـادي علـى هللا ) �جلزء الرابع) (اجلزء الثالث(وعليهم امجعني فاتبعت بعون هللا عزوجل 

ل بيتـه االطهـار علـيهم صـلوات امللـك العـالم والسـيما وحنـن يف سبحانه وتعاىل وتوسلي إىل صـاحب الشـريعة الغـراء واهـ
 .عليه الصالة والسالم) امري املؤمنني(جوار سيد� الكرمي موىل الكونني 

 .فيك � موالي استشفع إىل ريب ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ويل ذلك والقادر عليه
 السيد دمحم كالنرت

 ابداء شكر
تثـين علينـا هـذا املشـروع اجللـل، تعـرب عـن عـن ضـمائر صـافية حتـب . نـا رسـائل ضـافية هـي رسـل بشـرىال تـزال �تي

فاملشـروع . اخلري، و�دف الصالح السيما والقضية إسالمية يف كل نواحيهـا، واملسـلمون ابنـاء االسـالم، والعلمـاء رعاتـه
ــع يهتمــون بــه كحاجــة ضــرورية راهنــة ومــن العلمــاء اال هم الصــميم  عــالم الــذين أحتفــو� مبفــاخر ثنــاءميــس اجلميــع، واجلمي

مساحــة آيــة هللا الشــيخ دمحم طــاهر آل الشــيخ الرضــي دام ظلــه أحتفنــا برســالة قيمــة حتمــل يف مليهــا التبجيــل البــالغ بطبعــة 
 .فلله دره وعليه أجره. هذه املوسوعة اخلالدة، كما وأ�ا تعرب عن قلب طيب وعطف ابوي شامل

 السيد دمحم كالنرت
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ســيد� احلجــة العالمــة املعظــم الســيد دمحم كالنــرت اطــال هللا بقــاه جماهــدا مشــكورا حتيــة الئقــه ودعــاء وتقــديرا الســالم 
علــيكم والطــاف هللا اخــذه بيــدك للعمــل املوفــق والنتــايج الفايــدة �فضــل اال�ر وامتهــا دقــة واتقــا� ودعــائى لــك �ســتمرار 

منـــتقال مـــن احلســـن إىل االحســـن ومـــن ا�يـــد إىل االجمـــد سلســـلة اعمـــال فاضـــلة التاييـــد المثـــال هـــذه االهـــداف اجلليلـــة 
وجهود جبارة فشكر عليها الشكر اجلزيل ولو هناك غري الشكر مظهرا اللثناء لقدمته مغتبطـا بـه واقتـىن هـديتك احملمـدة 

امض ضــمايرها وكشــف االجــزاء الثالثــة مــن كتــاب اللعمــة ونظــرت فيهــا فــراقىن كثــريا مــا علقتــه عليهــا مــن اســتخراج غــ
مبهمـات مجلهـا وتوضـيح الــدقيق مـن عبارا�ـا فعــادت دانيـة قطوفهـا ذلـوال صــعبها سـهال فتناوهلـا وفــرت بـذلك وقتـا غــري 
قصري على االستاذ والطالب حيث اختصـرت هلـم الـزمن وطوبـت هلـم املسـافات الطويلـة يف طريـق مسـتقيم قريـب فـان مل 

كرك احملافل فقد شكرك النتاج احلافل ويكفى شاهد عدل على اتعابـك القيمـة يثنوا عليك قد اثنت احلقايب وان مل تش
عليـــه الصـــالة ) امرياملـــؤمنني(يســـتلفت النظـــر ويســـتثري االعجـــاب تشـــييد اجلامعـــة انفحـــم كفـــرة مـــتالاله يف �صـــية بلـــد 

مــن خــري حمضــرا والســالم وحســبك اعمالــك نفســها ذكــرا �قيــا وثنــاء وافيــا وثــوا� كافيــا يــوم جتــد كــل نفــس مــا عملــت 
 دمحم طاهران الشيخ راضى  ه ١٣٨٧شعبان  ١٨والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته الثال�ء 

 كتاب الدين
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 )١(كتاب الدين
 ):وهو قسمان(

___________________________________ 
 .وذاك مدين ومديون. ئنفهو دا. دانه اي اعطاه ماال إىل اجل واقرضه: اجوف �ئي يقال: من دان يدين دينا) ١(

 .دان الرجل اي استقرض فهو الزم ومتعد: ويقال

 ))٢(القرض -القسم االول (

: قيل والسر فيه) مع أن درهم الصدقة بعشرة )٣(الدرهم منه بثمانية عشر درمها(بفتح القاف وكسرها، وفضله عظيم 
ريه، والقــرض ال يقــع إال يف يــد احملتــاج غالبــا، وأن درهــم القــرض يعــود فيقــرض �نيــا،  أن الصــدقة تقــع يف يــد احملتــاج وغــ

 .ودرهم الصدقة ال يعود
عليـــه  الثـــواب يتوقـــف عليهـــا، فلـــيس كـــل قـــرض يرتتـــب )٤(واعلـــم أن القـــرض ال يتوقـــف علـــى قصـــد القربـــة، ومطلـــق

 ، فإطالق كون درهم القرض بثمانية عشر)٥(الثواب، خبالف الصدقة فإن القربة معتربة فيها
___________________________________ 

 .مجعه قروض. ما تعطي من املال لغريك بشرط أن يعيده لك �جل: القرض) ٢(
 .٤احلديث  ٦راجع الوسائل كتااب التجارة ابواب الدين والقرض �ب ) ٣(
واملعىن أن القرض ال يتوقف على قصد القربة، واحلال أن مطلق الثواب متوقف علـى . حيتمل قو� ان تكون الواو حالية واجلملة منصوبة حمال) ٤(

 .قصد القربة يف كل عمل قريب
 .اي أن القربة مأخوذة يف مفهوم الصدقة، وأ�ا من مقوما�ا، وحيث ال توجد ال توجد الصدقة) ٥(
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، وقـد يقـع التفضـل )٢(الثـواب بواسـطة الـوجهني )١(مشروط بقصد القربة، أو تفضـل مـن هللا تعـاىل مـن غـري اعتبـارإما 
 .ويفتقر القرض إىل إجياب وقبول. )٣(على كثري من فاعلي الرب من غري اعتبار القربة كالكرم

وعليــــك (ا، أو إصــــرفه ، أو ملكتــــك أو أســــلفتك، أو خــــذ هــــذ)والصــــيغة اقرضــــتك، أو انتفــــع بــــه، أو تصــــرف فيــــه(
، وإمنـا )٦(مبا أفـاد معناهـا )٥(ال تنحصر يف لفظ، بل تتأدى )٤(، وما أدى هذا املعىن، النه من العقود اجلائزة، وهي)عوضه
فإ�ــا صــرحية يف معنــاه ال تفتقــر إىل انضــمام أمــر آخــر  )٨(مــا عــدا الصــيغة االوىل) وعليــك عوضــه(إىل ضــميمة  )٧(حيتــاج

 مما دل على الرضا) )٩(ت وشبههقبل: فيقول املقرتض(
___________________________________ 

 .اي من غري اعتبار استحقاق الثواب) ١(
 .أن درهم الصدقة يقع يف يد احملتاج وغريه: ومها) ٢(

 .والقرض ال يقع إال يف يد احملتاج غالبا، وأن درهم القرض يعود فيقرض �نيا، خبالف درهم الصدقة فإنه ال يعود
 .فإنه إمنا يفعله الكرمي صيانة لنفسه، أو عرضه، أو جلاهه، أو للسمعة والشهرة) ٣(
 .أي العقود اجلائزة) ٤(
 .أي العقود اجلائزة) ٥(
 .إن قرضا فقرض وإن وكالة فوكالة، وإن جعالة فجعالة، وهكذا: اي تتأدى العقود اجلائزة مبا افاد مؤدى ذلك العقد) ٦(
 .أي القرض) ٧(
 .قرضتك، فإن هذه الصيغة تدل على القرض �ملطابقةوهو ا) ٨(
 .وهو رضيت) ٩(
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وهو حسـن مـن حيـث إ�حـة . إىل االذن يف التصرف )١(�الجياب، واستقرب يف الدروس االكتفاء �لقبض، الن مرجعه
 .)٢(أما إفادته للملك املرتتب على صحة القرض فال دليل عليه، وما استدل به ال يؤدي إليه. التصرف

، سواء يف ذلك الربـوي، وغـريه، )٤(لو شرطه) فال يفيد امللك(عن قرض جير نفعا  )٣(، للنهي)وال جيوز اشرتاط النفع(
ومجاعـة حيـث جـوزوا  ، احللىب )حىت لو شرط الصحاح عوض املكسرة، خالفا اليب الصالح(وز�دة العني، واملنفعة 

 )٧(وظاهرها. ال تدل على مطلو�م )٦(من النفع، استنادا إىل رواية )٥(هذا الفرد
___________________________________ 

 ).الن مرجعه اخل: (ويدل عليه التعليل املذكور) االقباض(أي القبض املراد منه ) ١(
 .اي إىل امللك املرتتب على صحة القبض) ٢(
 .١١ - ٩احلديث  - ١٩الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين والقرض �ب ) ٣(
 .أي النفع) ٤(
 ).الصحاح عوض املكسرة(اي ) ٥(
ال �س بـــه، : عـــن الرجـــل يقـــرض الـــدراهم الغلـــة فيأخـــذ منـــه الـــدراهم الطازجيـــة طيبـــة �ـــا نفســـه فقـــال  ســـئل أبوعبـــدهللا الصـــادق ) ٦(

 .اشرتاط النفع يف منت عقد القرض فظاهر الرواية ال يدل على. ٥احلديث  - ١٢الوسائل كتاب التجارة ابواب الصرف �ب 
 .بدون شرط النفع ٦أي ظاهر الرواية املذكورة يف اهلامش رقم ) ٧(
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فـرد  )٣(اقـرتض بكـرا يكـره، وقـد روي ان النـىب ] ال [ بل  )٢(، وال خالف فيه)١(إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط
على وجه يرتفـع عنـه احلجـر يف املـال، ) وإمنا يصح إقراض الكامل(م قضاء، إن خري الناس أحسنه: ر�عيا، قال )٤(�زال

 واراد كمال
___________________________________ 

يب . أي بدون شرط النفع يف منت العقـد) ١( اخل ومـا روي . كـل قـرض جيـر منفعـة: أنـه قـال و�ـذا التأويـل ميكـن اجلمـع بـني مـا روي عـن النـ
حبمـــل االوىل علـــى شـــرط النفـــع يف مـــنت العقـــد، والثانيـــة حبملهـــا علـــى عـــدم  ١٣ص  ٦يف الوســـائل املصـــدر الســـابق اهلـــامش  الصـــادق عـــن 

 .اشرتاط النفع يف منت العقد
 .أي يف اعطاء الزائد الصحيح مكان املكسرة بدون شرط الز�دة يف منت العقد) ٢(
 .عه ابكر وبكار وبكران وهو كالغالم من الناسالفىت من االبل مج: بفتح الباء) ٣(
�زل عـام، و�زل عـامني، : الذي مت له مثان سنني ودخل يف التاسعة وحينئذ يطلع �به، وتكمل قوته، مث يقال له بعـد ذلـك: البازل من االبل) ٤(

وأمـا احلـديث فمـروي يف املغـين . وزان عوامـل وليس بعد التاسعة سن يسمى �سم خـاص، مجعـه بـزل وزان ركـع، وبـزل وزان كتـب، وبـوازل. وهكذا
 .١٤٥ص  ٣وصحيح البخاري ج  ٥٤ص  ٥ويف صحيح مسلم ج  ٢٤٣ص  ٥، ويف نيل االوطار ج ٢٨٠ص  ٤ج 

أن يقضـي  فـأمر ا� رافـع. بكرا فقدمت عليه إبل من ابـل الصـدقة -واليك احلديث بلفظ مسلم عن ايب رافع أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استلف من رجل 
واحلـديث كمـا تـراه يـذكر ". إن خيـار النـاس احسـنهم قضـاء " اعطـه ا�ه : الرجل بكره فرجـع اليـه ابورافـع فقـال مل أجـد فيهـا إال خيـارا ر�عيـا فقـال

 .اخليار بدل البازل

    



١٥ 

 .)٣(إىل الفاعل والقابل )٢(معا �ضافة املصدر )١(املتعاقدين
يثبــت يف الذمــة مثلــه، ومــا ال (ملنفعــة، وتتقــارب صــفاته كــاحلبوب واالدهــان يف القيمــة، وا) وكــل مــا تتســاوى أجــزاؤه(

املقــرتض القــرض ) ميلــك(أي �لقــبض ) وبــه(، النــه وقــت امللــك، )تثبــت قيمتــه يــوم القــبض(أجــزاؤه كــاحليوان ) يتســاوى
 )٨(دار )٧(وإال )٦(شرطا فيه )٥(فرع امللك فيمتنع كونه )٤(النه: على املشهور، ال �لتصرف، قيل

___________________________________ 
 .أي املقرض واملقرتض) ١(
 ).اقراض(وهو كلمة ) ٢(
: املضاف اليه) �لكامل(استعمل يف دفع املال، واملراد ) اقراض(فاملصدر الذي هو . املراد من الفاعل والقابل هو الكامل الذي اطلق عليهما) ٣(

 .فقد استعمل املصدر واضيف إىل فاعله ومفعوله بلفظ واحد. أي املستقرض ،)اآلخذ(الفاعل وهو املقرض، والقابل وهو 
 .اي الن التصرف) ٤(
 .اي كون التصرف) ٥(
 .اي يف امللك) ٦(
 .أي وان كان التصرف شرطا يف امللك) ٧(
ت امللكيـة متوقفــة علــى التصـرف ايضــا حصـل الــدور وهـ: بيـان الــدور) ٨( توقــف الشـئ علــى نفســه، : وأن التصـرف متوقــف علـى امللكيــة فـاذا كانــ

 .فدفعا للدور حكمنا �مللكية �لقبض فقط من دون توقف امللكية على التصرف

    



١٦ 

هنـا حاصـل �لعقـد، بـل �الجيـاب وحيـث قلنـا  )٥(إذن املالك وهو )٤(، إذ يكفى فيه)٣(للملك مطلقا )٢(منع تبعيته )١(وفيه
ري كغريهــا مــن أموالــه،  )٨(، الن العــني حينئــذ)وإن كــره املقــرض( )٧(مــع وجــود عينــه) فلــه رد مثلــه(، �لقــبض )٦(مبلكــه تصــ

 ، ولو قلنا بتوقف امللك على التصرف وجب دفع)٩(واحلق يتعلق بذمته فيخري يف جهة القضاء
___________________________________ 

فاذن ال يلزم الدور اذا قلنا �ن . الذن وهو حاصل �لعقداي يف لزوم الدور املذكور نظر، ببيان عدم توقف التصرف على امللكية، بل على ا) ١(
امللــك متوقــف علــى التصــرف، النــه اخــذ املــال مــأذو� يف التصــرف فيــه، دون أن ميلكــه �لقــبض فــاذا تصــرف يف املــال �الذن الســابق فقــد حصــل 

 .ملكه
 .اي منع تبعية التصرف للملك) ٢(
 .عن اخليار جبميع احنائه ام �قصا كما لو كان هناك خيار سواء كان امللك �ما كما يف امللك العاري) ٣(

ت عــني غـــري مأذونــة يف التصـــرف فيهــا، فـــإن . القــول بتوقـــف التصــرف علـــى امللكيــة يف بعـــض املــوارد: مطلقـــا: وحيتمــل أن يـــراد بقولــه كمـــا لــو كانـــ
 .التصرف فيها متوقف على امللكية

 .اي يف التصرف) ٤(
 .اي اذن املالك بسبب العقد) ٥(
 .اي مبلك املقرتض) ٦(
 .اي عني املال) ٧(
 .اي حني ميلك العني املقرتض) ٨(
 .برد العني او غريها) ٩(

    



١٧ 

، �لقـبض، بنـاء علـى كـون القـرض عقـدا جـائزا ومـن شـأنه )٢(وإن ملكنـاه )١(العني مع طلب مالكها، ميكن القـول بـذلك
 .رجوع كل عوض إىل مالكه إذا فسخ كاهلبة والبيع خبيار

لشـرطه جبزئـه  )٦(، النه عقد جائز فال يلزم مـا يشـرتط فيـه، إحلاقـا)٥(، وال لغريه)٤(ال له) اشرتاط االجل فيه )٣(لزموال ي(
 .)٧(نعم لو شرط أجل القرض يف عقد الزم لزم على ما سبق

 سواء قدر على أدائه أم ال) نية القضاء(على املديون ) وجيب(
___________________________________ 

 .اي وجوب دفع العني مع طلب مالكها )١(
 .اي ملكنا املقرتض مبجرد القبض) ٢(
 .اي شرط االجل يف القرض ال يكون الزما، النه من العقود اجلائزة فال يلزم الوفاء به) ٣(
ىن واحـد اي ال " ملالـه : " النسـخاي هلذا القرض فإنه لو شرط االجل يف هذا املال املقرتض ال يلزم الوفاء به، النه عقـد جـائز ويف اكثـر ) ٤( واملعـ

 .يلزم اشرتاط االجل يف القرض للمال املقرتض
كمـا اذا شـرط �جيـل . وكـذا اذا شـرط االجـل المـر آخـر يف عقـد القـرض. اي اذا شرط االجل يف عقد القرض هلذا القـرض مل يلـزم الوفـاء بـه) ٥(

 .ه، النه وقع يف عقد غري الزمفإن هذا االشرتاط ال يلزم الوفاء ب. مثن مبيع يف عقد قرض
خ كـل : نصب على املفعول الجله) ٦( اي الجل احلاق شرط عقد القرض جبزئه الذي هـو االجيـاب والقبـول، فكمـا أن اجلـزئني جـائزان جلـواز فسـ

 .من املوجب والقابل، كذلك الشرط فإنه جائز
 .من لزوم الشرط اذا كان يف عقد الزم) ٧(

    



١٨ 

قـــدر، وســـواء كـــان صـــاحب الـــدين حاضـــرا أم غائبـــا، الن ذلـــك مـــن مقتضـــى  )١(االداء إذا مبعـــىن العـــزم وإن عجـــز علـــى
 .االميان، كما جيب العزم على أداء كل واجب، ترك كل حمرم

 .وأنه ينقص من مؤنته بقدر قصور نيته: أن كل من عزم على قضاء دينة أعني عليه: )٢(وقد روي
ن تصــرف الــوارث فيــه، وجيــب كــون ) غائبــاوعزلــه عنــد وفاتــه، وااليصــاء بــه لــو كــان صــاحبه ( ليتميــز احلــق، ويســلم مــ

ــئس منــه  )٣(ولــو جهلــه(الوصــاية إىل ثقــة، النــه تســليط علــى مــال الغــري وإن قلنــا جبــواز الوصــاية إىل غــريه يف اجلملــة،  وي
 .يف املشهور) تصدق به عنه

ويضـعف �نـه إحسـان حمـض إليـه، النـه يتعني دفعه إىل احلاكم، الن الصدقة تصرف يف مال الغري بغري إذنه، : وقيل
فهـي أنفـع مـن بقـاء العـني املعزولـة املعرضـة لتلفهـا بغـري تفـريط املسـقط  )٥(ضـمن لـه عوضـها وإال )٤(إن ظهر ومل يـرض �ـا

 .واالقوى التخيري بني الصدقة، والدفع إىل احلاكم، وابقائه يف يده. حلقه
 )٦(املشرتط بني شريكني فصاعدا) وال تصح قسمة الدين(

___________________________________ 
 ".االداء "   الظرف متعلق ب) ١(
 .٣احلديث  - ٥الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين �ب ) ٢(
 .اي املقرض) ٣(
 .اي �لصدقة) ٤(
 .اي وان مل يظهر صاحب املال فالصدقة عنه انفع) ٥(
شخاصا من املال املشرتك بينهما، مث ارادا الفسخ، أو القسمة فرتاضيا �ن ما يف ذمة كما اذا كان زيد وعمرو شريكني يف راس مال فاقرضا ا) ٦(

 .فهذه القسمة غري صحيحة. فالن الحدمها وما يف ذمة آخر لآلخر

    



١٩ 

كل   )٤(للقسمة �ن حييل )٣(، وقد حيتال)منهما(�ملثناة وهو اهلالك ) )٢(هلما، والتباوي )١(بل احلاصل منه(على املشهور، 
، وكـــذا لــــو )٥(هـــا صــــاحبه ويقبـــل اآلخـــر، بنـــاء علــــى صـــحة احلوالـــة مــــن الـــربئ مـــا صـــاحبه حبصـــته الــــيت يريـــد إعطاءمنه

 .على ما يف الذمم بعضا ببعض وفاقا للمصنف يف الدروس )٦(اصطلحا
ــع تعــذر قبضــه حــال  )٧(وإن مل يقــبض مــن املــديون) ويصــح بيعــه حبــال( ريه، حــاال كــان الــدين، أم مــؤجال، وال مين وغــ
 يف اجلملة ال حالة البيع، وال فرق يف بيعه �حلال )٩(الن الشرط إمكانه )٨(بيع ممن صحتهال

___________________________________ 
 .اي من الدين) ١(
 ".اللفيف املقرون : " اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو اجوف واوي، و�قص �ئي ويقال ملثله) ٢(
 .من احليلة) ٣(
أن حييـل احـد الشــريكني شـريكه علـى احــد املـديونني حبصـته، وكــذلك الشـريك اآلخـر حييــل علـى املـديون اآلخــر : احلوالـة، وحاصـل احليلــةمـن ) ٤(

 .شريكه حبصته
هــذا بنــاء علــى صــحة احلوالــة ممــن هــذه . املــراد مــن الــربئ الشــريك الــذي حييــل شــريكه علــى احــد املــديونني فــإن ذمتــه برئيــة مــن الــدين لشــريكه) ٥(

 .صفته
 .�ن يقبل احد الشريكني ما اقرض شريكه لفالن، وكذا يقبل الشريك الثاين ما اقرض شريكه االول لشخص آخر) ٦(
ق �ملصـــدر وهـــو بيعـــه يف قـــول املصـــنف ) ٧( ــ ــري (  اي يصـــح بيـــع الـــدين �ملـــديون وب): وغـــريه(وكـــذلك ) ويصـــح بيعـــه: (اجلـــار وا�ـــرور متعلـ غـ

 ).املديون
 .صحة بيع الدين إىل املديون وغري املديوناي من ) ٨(
 .اي امكان القبض) ٩(

    



٢٠ 

النــه بيــع ديــن ) ال مبؤجــل(علــى االقــوى، لالصــل، وعــدم صــدق اســم الــدين عليــه،  )٢(، ومضــمو�)١(بــني كونــه مشخصــا
ن عنـد العقـد ، واملضـمو )٣(ما كان عوضا حال كون دينا مبقتضى تعلق الباء به: وفيه نظر، الن الدين املمنوع منه. بدين

ري دينــا بعــده فلــم يتحقــق بيــع الــدين بــه ري واضــح )٥(، والنــه يلــزم مثلــه)٤(لــيس بــدين وإمنــا يصــ ، )٦(يف بيعــه حبــال والفــرق غــ
عرفـا إذا  )٩(لـه عليـه )٨(فمشـرتك، وإطالقهـم )٧(ودعوى إطالق اسم الـدين عليـه إن أرادوا بـه قبـل العقـد فممنـوع، أو بعـده

 بقصد أن الثمن )١٠(اله �لدين جماز�ع فالن م: بيع به فيقولون
___________________________________ 

 .كبيع الدين �ذه الدراهم) ١(
 .كبيع الدين �لذمة �ن �عه بعشرة دراهم �لذمة) ٢(
علـى العقـد بـدين يكـون دينـا  اي تعلق البيع �لباء يف قول القائل بعتك هذا �ذا �ن يكو� دينني سابقني على العقد، ال أنه بيع ديـن سـابق) ٣(

 .بعد العقد، فإنه دين بنفس العقد كما فيما حنن فيه
 .من كونه دينا بدين: اي �لدين حىت يرد ما قيل) ٤(
 اي مثل هذا االشكال يف بيع الـدين �حلـال، فإنـه حـني البيـع �لـدراهم الكليـة �حلـال ال توجـد دراهـم وامنـا توجـد بعـدا لعـدم وجـود الكلـي يف) ٥(
 .خبالف البيع �لدراهم الشخصية فانه ال يلزم االشكال فيه. خلارج اال بوجود افرادها
 .اي بني احلال واملؤجل) ٦(
 .اي بعد العقد فمشرتك بني احلال واملؤجل) ٧(
 .اي اطالق الناس للدين) ٨(
 .اي على هذا الفرض) ٩(
 ".واطالقهم : " �لرفع خرب للمبتدا وهو قوله) ١٠(

    



٢١ 

إذا مل يقبضـه، خصوصـا إذا أمهلـه بـه مـن غـري  )٢(جـاء مثلـه يف احلـال )١(ه بعد البيع، ولو اعتـرب هـذا االطـالقبقي يف ذمت
 .�جيل
وال يلــزم املــديون أن يــدفع إىل املشــرتي إال مــا (فتعتــرب املســاواة، ) ونقيصــة، إال أن يكــون ربــو�(عــن قــدره، ) وبــز�دة(

أيب محـزة عـن  )٤(وقريـب منهـا روايـة)  بـن الفضـل عـن أيب احلسـن الرضـا دمحم )٣(علـى روايـة(إىل البـائع ) دفع املشـرتي
ويظهر من املصنف امليل إليـه، ويف . ، وإمنا اقتصر على االوىل، ال�ا أصرح، وعمل مبضمو�ا الشيخ ومجاعةالباقر 

�لبيع  )٩(على الضمان جمازا، لشبهه )٨(ه، ومحلاالدلة تدفع )٧(ضعيف، وعموم )٦(هلا، لكن املستند )٥(الدروس ال معارض
 يف املعاوضة، أو على فساد البيع، للر� وغريه فيكون

___________________________________ 
 .اي اطالق الدين على هذا الفرض ومنع البيع به) ١(
واما يف الشخصي فـال يصـدق عليـه بيـع الـدين �لـدين وإن مل يقبضـه، بـل هـو امانـة . هذا يف الفرد الكلي، النه ال يتشخص اال بوجود افراده) ٢(

 .إىل أنه كالكلي عند املشرتي وان ذهب الشارح 
 .٣احلديث  ١٥الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين والقرض �ب ) ٣(
 .فالروايتان تدالن على عدم وجوب رد املديون إىل املشرتي إال ذلك. ٢احلديث  ١٥اب التجارة ابواب الدين والقرض �ب الوسائل كت) ٤(
 .اي للرواية االويل) ٥(
 .اي مستند االوىل) ٦(
 .) اوفوا بالعقود (: اي عموم ادلة الوفاء �لعقد، منها قوله تعاىل) ٧(
 .�ن التزم املديون للمشرتي مقدارا من املال بقدر الدين أو اكثر: مان جمازااي اطلق البيع يف املقام على الض) ٨(
 .اي يف اجلامع االعم: اي شبه الضمان �لبيع يف كون الضمان معاوضة) ٩(

    



٢٢ 

واالقـوى مـع صـحة البيـع لـزوم دفـع اجلميـع، وجيـب . الدفع مأذو� فيه من البائع يف مقابلة ما دفع، ويبقـى البـاقي ملالكـه
 .خاصة )٣(صلحا اغتفر الثاين )٢(ولو وقع )١(ة شروط الر� والصرفمراعا
 ،)٤(استنادا إىل دليل قاصر، وتقسيم غري حاصر) ومنع ابن إدريس من بع الدين على غري املديون(

___________________________________ 
 .لعوضان من االمثان وجب التقابض يف ا�لسفان كان املال، ربو� البد أن يكون العوض واملعوض متساويني، وإن كان ا) ١(
 .اي هذا العقد) ٢(
وهــو عــدم وجــوب التقــابض يف ا�لــس لــو كــان العوضــان مــن االمثــان، فإنــه لــو صــاحل صــاحب الــدين مــا يف ذمــة املــديون ســقط منــه شــرائط ) ٣(

 -وان وقع صلحا  -وهذا خبالف الر� فإنه . ليس بيعاالن الصرف عبارة عن بيع االمثان �المثان، والصلح  -من التقابض يف ا�لس  -الصرف 
 .البد فيه من التساوي

على املنع من بيعه على غري املديون يرجع إىل حصر ادعـى صـحته وهـو أن املبيـع امـا عـني معينـة،  " ابن ادريس " حاصل ما استدل به ) ٤(
امـا . عني غري مشـاهدة فيحتـاج إىل وصـفها وذكـر جنسـها وهـو بيـع خيـار الرؤيـة واما. او يف الذمة واالول إما عني مشاهدة فال حيتاج إىل وصف

 .الذي يف الذمة فهو السلف املفتقر إىل اجل معني والوصف اخلاص
مث اعـرتض علـى . والدين ليس عينا مشاهدة وال معينة موصوفة اذ للمديون التخيري يف جهات القضاء وليس بسلم إمجاعا وال قسـم رابـع هنـا: قال
فسه �نه خالف االمجاع النعقـاده علـى صـحة بيـع الـدين، مث اجـاب �ن العمومـات قـد ختـص واالدلـة هنـا عامـة فنخصصـها ببيعـه علـى غـري مـن ن

ق ال يبلغـه اال حمقــق اصـول الفقــه وضـابط فــروع املـذهب وعــامل �حكامـه وحمكــم ملـداره وتقريراتــه وتقســيماته. هـو عليــه مث . مث عقـب ذلــك �نـه حتقيــ
ت خبـري �ن التقســيم الــذي . يضــا �المجـاع علــى عــدم صـحة جعــل الــدين مضـاربة اال بعــد قبضــه، مث اطنـب يف ذلــك مبــا ال حمصـل لــهاسـتدل ا وانــ

ص وهــو  ن االمجــاع وارد عليــه وامــا مــا اعتــذر عنــه مــن التخصــيص فهــو متوقــف علــى قيــام املخصــ ادعــى فيــه احلصــر ال دليــل عليــه وامــا مــا ادعــاه مــ
اربة على الـدين ال مـدخل لـه يف املنـع مـن بيعـه اصـال واال ملنـع مـن بيعـه علـى مـن هـو عليـه كمـا مينـع مـن مضـاربته وامنـا املـانع مفقود واملنع من املض

 اد الشارح عندهم من املضاربة امر آخر أشر� اليه يف �به وال فرق بني البيع للدين والسلم فيه اال �الجل، وال يصري املعلوم جمهوال هذا ما اف
 .يف اهلامش

    



٢٣ 

مث قضـى منـه ديـن (كـاخلمر واخلنزيـر ) ولو �ع الذمي ما ال ميلكه املسلم( )٢(، لعموم االدلة)١(مطلقا) واملشهور الصحة(
، لكـن بشــرط اسـتتاره بــه كمـا هــو مقتضــى )٥(املســلم، القـرار الشــارع لــه علـى ذلــك) )٤(ولــو شـاهده )٣(املسـلم صــح قبضـه

 .منه )٨(يقيد �لذمي، الن حلريب ال يقر على شئ من ذلك فال جيوز تناوله )٧(ومن مث )٦(الشرع، فلو تظاهر به مل جيز
___________________________________ 

 .سواء كان املشرتي املدين ام غريه) ١(
 .وهو عموم الوفاء �لعقود) ٢(
 .اي قبض املسلم من إضافة املصدر إىل فاعله) ٣(
 .فلو هنا وصلية. املسلماي ولو شاهد هذا البيع ) ٤(
 .اي على بيع اخلمر واخلنزير من الكافر إىل مثله) ٥(
 .اي للمسلم اخذ ذاك الثمن املتظاهر به) ٦(
اي ومــن جهــة اشــرتاط االســتتار قيــد الكــافر �لــذمي، النــه يعمــل بشــرائط الذمــة ومــن مجلتهــا االســتتار �ــذه االشــياء، خبــالف احلــريب فانــه ال ) ٧(

 .يسترت
 .تناول املسلم من الكافراي ) ٨(

    



٢٤ 

حيـث زعـم أ�ـا حتـل، قياسـا علـى ) خالفـا البـن اجلنيـد (، )١(، عمال �الصل)وال حتل الديون املؤجلة حبجر املفلس(
ــت، وهــو �طــل الــدين إن مل  )٤(بتضــرر الورثــة إن منعــوا مــن التصــرف إىل أن حيــل، وصــاحب )٣(، مــع وجــود الفــارق)٢(املي
 .ملفلس لبقاء ذمتهمينعوا، خبالف ا

، )٦(، وغريمهـــا، للعمـــوم)٥(، ســـواء يف ذلـــك مـــال الســـلم، واجلنايـــة املؤجلـــة)اذا مـــات املـــديون(الـــديون املؤجلـــة ) وحتـــل(
 ، أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن، وأجل اجلناية بتعيني الشارع وليتحقق)٧(وكون

___________________________________ 
 .نه بعد احلجر يشك يف انتفاء اجل الديون فيستصحب البقاءفإ) االستصحاب(وهو ) ١(
 .النه قياس حمض) ٢(
 .بني احلجر واملوت) ٣(
اي بتضرر صاحب الـدين ان قلنـا جبـواز تصـرف الورثـة �لتقسـيم وغـريه فصـاحب الـدين يتضـرر، النـه ): �ء اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٤(

 .لدائن لو صرب إىل أن حيل وقت طلبهمن املمكن أن ال يبقى شئ بعد التقسيم ل
 .كما يف قتل اخلطاء فإن الدية فيه مؤجلة) ٥(
 .٣ - ٢ - ١احلديث  - ١٢اي لعموم الروا�ت الواردة يف هذا املقام راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين والقرض �ب ) ٦(
لــز�دة والنقيصــة، ومبــا أن املــثمن يف الســلم مؤجــل، والديــة يف اجلنايــة بيــد أن لتأجيــل الــثمن واملــثمن وحلوهلمــا مدخليــة يف ا: دفــع وهــم حاصــله) ٧(

 .الشارع، فان اجلناية اخلطائية احملضة مؤجلة إىل ثالث سنوات، ويف شبه العمد إىل سنتني فاحلكم �لتعجيل مناف لذلك كله
 .فيختص تلك االدلة بغري امليت. طلق ديون امليت�ن ذلك كله صحيح ما مل يرد النص بعموم التعجيل يف م: واجاب الشارح 
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، خـرج منــه مـوت املــديون )٢(، دون املـديون لالصــل)وال حتــل مبـوت املالــك( )١(الفـرق بـني اجلنــا�ت ال يـدفع عمــوم الـنص
 .فيبقى الباقي
 .وهو �طل. مرسلة، و�لقياس على موت املديون )٣(حتل، استنادا إىل رواية: وقيل

ــيت نقلهــا إىل املفلــس قبــل احلجــر ومل يســتوف عوضــها مــع وجودهــا مقــدما فيهــا) الســلعة وللمالــك انتــزاع( علــى  )٤(ال
مل يكـن لـه أخـذها، حلصـوهلا  )٥(كالسـمن، والطـول، فـإن زادت كـذلك) يف الفلـس إذا مل تـزد ز�دة متصـلة(سائر الـد�ن 

 .)٧(ومعها )٦(على ملك املفلس فيمتنع أخذ العني بدو�ا
الن هـذه الـز�دة صــفة حمضـة وليســت مـن فعـل املفلــس فـال تعـد مــاال لـه، ولعمــوم ) وإن زادت(انتزاعهــا ) جيـوز: وقيـل( 

ولـو كانـت (جيـوز أخـذها، لكـن يكـون املفلـس شـريكا مبقـدار الـز�دة، : ، ويف قـول �لـث)٨(من وجد مالـه فهـو أحـق �ـا
 من االنتزاع وكانت) مل مينع(كالولد وإن مل ينفصل، والثمرة وإن مل تقطف ) الز�دة منفصلة

___________________________________ 
 .٣ - ٢ - ١حديث  ١٢الوسائل ابواب الدين �ب ) ١(
 ).االستصحاب(وهو ) ٢(
 .١احلديث  - ١٢الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين والقرض �ب ) ٣(
 .اي يف هذه السلعة) ٤(
 .اي ز�دة متصلة كالسمن والطول) ٥(
 .لز�دةاي بدون ا) ٦(
 .اي مع الز�دة فإ�ا مال الغري) ٧(
 .٥طبعة مشكول والوسائل كتاب احلجر �ب  ٣١ص  ٥، راجع صحيح مسلم ج هو قول الرسول االعظم ) ٨(

    



٢٦ 

الـــز�دة للمفلـــس، ولـــو كـــان بفعلـــه كمـــا لـــو غـــرس، أو صـــبغ الثـــوب، أو خاطـــه، أو طحـــن احلنطـــة كـــان شـــريكا بنســـبة 
 .)١(الز�دة
، ســواء يف ذلــك صــاحب العــني، وغــريه، )٢(فيقســم علــى نســبة الــديون) وغرمــاء امليــت ســواء يف تركتــه مــع القصــور(

، سواء كانت الرتكة بقدر الدين أم أزيد وسواء مات حمجـورا عليـه أم )يف املشهور )٣(ومع الوفاء لصاحب العني أخذها(
 .) الصادق(أيب والد عن  )٤(ال، ومستند صحيحة

 ،)٦(كاملفلس، قياسا) �ا وإن مل يكن وفاء )٥(خيتص: وقال ابن اجلنيد(
___________________________________ 

كما لو كانت قيمة الثوب مخسة دراهم فخيط فصارت قيمته سبعة دراهم فالزائد وهو الدرمهان يكو�ن للمالك فيكون املفلس شريكا بنسبة ) ١(
 .اثنني من سبعة

ث مبائـة ومخسـني، فمجمـوع الـديون تبلـغ كما ل) ٢( و ترك امليت مائة دينار، وكان أحد غرمائـه يطالبـه بسـتني دينـارا، والثـاين بتسـعني دينـارا، والثالـ
أة ث حقـــه) ١٥٠+  ٩٠+  ٦٠:(ثلثمـــ ــى كـــل غـــرمي ثلـــ ث إن نســـبة الرتكـــة إىل هـــذا ا�مـــوع نســـبة الثلـــث فيعطـ : " هكـــذا لصـــاحب التســـني. وحيـــ

 )١٠٠(ا�موع" مخسون : " لصاحب املائة واخلمسني" ثالثون : " سعنيلصاحب الت" عشرون 
 .�ضافة املصدر إىل مفعوله) ٣(
 .٣حديث  ٥الوسائل، كتاب التجارة أحكام احلجر �ب ) ٤(
 .اي �خذ العني صاحبها، وان مل تف الرتكة بديون امليت مجيعا) ٥(
ت �ملفلـس) ٦( نـت عنـده عـني لزيـد وكانـت موجـودة فحجـر علـى اموالـه كـان صـاحب العـني اوىل �ـا مـن ببيـان أن املفلـس لـو كا: اي قياسا للميـ

 .وكذلك لو كان عند امليت عني لزيد وهي موجودة كان صاحب العني اوىل �ا من بقية الغرماء، وان مل تف تركته بديونه. بقية الغرماء
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 .)٤(جيب تقييده �لوفاء مجعا )٣(�طل والثاين، )٢(مطلقة يف جواز االختصاص، واالول )١(واستنادا إىل رواية
 ،)٧(فال اختصاص مطلقا )٦(مبن مات حمجورا عليه، وإال )٥(�ختصاص احلكم: ورمبا قيل

___________________________________ 
 .١احلديث  - ٥راجع الوسائل كتاب التجارة واحكام احلجر �ب ) ١(
على آخر من االحاطة جبميع املفاسد واملصاحل واجلهات احملسنة واملقبحـة يف املقـيس عليـه حـىت ميكـن  وهو القياس، النه البد يف قياس حكم) ٢(

نعم سوى مـن . وأين لبشر وهو موضع السهو والنسيان أن حييط بتلك اخلصوصيات واجلهات والنكات. القياس واحلكم له، واال فال جيوز القياس
 .صلوات هللا وسالمه عليهم امجعني) االنبياء واالئمة الطاهرون( اختاره هللا عزوجل من عباده الصاحلني وهم

 .واليت جيب تقييدها بصورة وفاء تركة امليت �لديون ١وهي الرواية املطلقة ا�ردة عن التقييد املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
ت فلصــاحب العــني اخــذها، واال فــال، فتلــك  اي مجعــا بــني هــذه الروايــة املطلقــة، وبــني روا�ت اخــر مقيــدة بصــورة وفــاء تركــة) ٤( ت، فــان وفــ امليــ

 .املطلقة تقيد �ذه املقيدة وحتمل عليها
 .وهي اولوية صاحب العني �ا ان وفت الرتكة) ٥(
 .اي وان مل ميت حمجورا عليه فال اختصاص لصاحب العني �ا) ٦(
 .سواء كانت الرتكة وافية بديون امليت ام ال) ٧(
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وضـرب �لـنقص مـع الغرمـاء مـع (أخـذها إن شـاء ) ولـو وجـدت العـني �قصـة بفعـل املفلـس( )٢(دفعهي )١(وصحيح النص
 )٣(�ن تنسب قيمة الناقص إىل الصحيحة ويضرب من الثمن الذي �عـه بـه بتلـك) إىل الثمن(أي نسبة النقص ) نسبته

 )٦(الفـروض، ويف اسـتفادة ذلـك )٥(االرش، ولـئال جيمـع بـني العـوض واملعـوض يف بعـض )٤(النسبة كما هـو مقتضـى قاعـدة
 به قطعا، ولو كان )٨(أرشه ضرب )٧(من نسبة النقص إىل الثمن خفاء ولو كان النقص بفعل غريه فإن وجب

___________________________________ 
 .قائلراجع احلديث تعرف كيفية اطالقه، وأنه كيف يدفع ما افاده ال ٣احلديث  - ٥الوسائل كتاب احلجر �ب ) ١(
ت حمجـورا : اي يدفع ما قيل) ٢( وهو اختصاص احلكم الذي هي اولوية صاحب العني �ا لو مات املفلس حمجورا عليـه، وعـدم االولويـة لـو مل ميـ

 .عليه
 .كما لو وجد عني ماله �قصة �لربع، وكان الثمن مائة دينار فيساهم املالك الغرماء يف الربع وهو مخسة وعشرون دينارا) ٣(
 .فراجع ٤٧٥يف مسألة خيار العيب ص  ٣قد مر يف كتاب التجارة ج ) ٤(
مع كما لو كانت قيمة العبد مائيت دينار ومثنه الذي وقع عليه العقد مائة دينار فقطعت يـده، وكـان ارشـها مائـة دينـار فـدفع اليـه االرش فـاجت) ٥(

 .العوض واملعوض حينئذ
 .٥ت كما عرفت يف اهلامش رقم وهو اجلمع بني العوض واملعوض يف بعض احلاال) ٦(
 .اي اوجب النقص الذي هو بفعل الغري) ٧(
 .اي صاحب العني يكون شريكا بنسبة حقه مع بقية الغرماء حينما يعطى للمفلس ارش يف مقابل النقص الوارد) ٨(

    



٢٩ 

ــ)١(مــن قبــل هللا تعــاىل فــاالقوى أنــه كــذلك ت ممــا يتقســط عليــه الــثمن �لنســبة كعب د مــن عبــدين أم ال  ، ســواء كــان الفائــ
واعلــم أن ختصـــيص . العبـــد، الن مقتضــى عقـــد املعاوضــة عنـــد فســخه رجـــوع كــل عـــوض إىل صــاحبه، أو بدلـــه )٢(كيــد

 إما مساو ملا حيدث من هللا تعاىل، أو االجنيب على تقدير )٤(نكتة، النه )٣(النقص بفعل املفلس ال يظهر له
___________________________________ 

 .يساهم صاحب العني مع بقية الغرماء وان كان النقص من قبل الباري جل وعالاي ) ١(
 .الن مثن العبد ال يقسط على جسده) ٢(
 .اي �ذا التخصيص) ٣(
ن االجنــيب) ٤( ن املفلــس، دون الــنقص احلاصــل مــن هللا تعــاىل، ومــ ث ذكــر الــنقض احلاصــل مــ ن الشــارح علــى املصــنف حيــ وحاصــل . هــذا ايــراد مــ

 .واحلاصل من هللا تعاىل فيه قوالن. النقص احلاصل إما من هللا تعاىل، أو من االجنيب، أو من املفلسااليراد أن 
 .عدم ثبوت االرش فيه) االول(
 .ثبوت االرش وأنه كالنقص احلاصل من االجنيب ومن املفلس من دون فرق بينهما) الثاين(

الجنيب ومن املفلس فالنقص احلاصل من املفلس إما أن يكون مساو� ملا حيصل من هللا فإن قلنا �لفرق بني احلاصل من هللا تعاىل، واحلاصل من ا
وإمـا أن يكـون مسـاو� للـنقص احلاصـل مـن االجنـيب . تعاىل يف عدم االرش فلماذا حكم املصنف على املفلس �لضرب مع الغرماء وخصه �لـذكر

وأمـا علـى القـول بعـدم الفـرق بـني الـنقص احلاصـل مـن هللا . ا وخـص احلكـم �ملفلـسعلى القول �لفرق ايضا فلماذا مل يـذكر املصـنف االجنـيب ايضـ
على حد تعاىل، ومن االجنيب، ومن املفلس يف ثبوت االرش فيهما، ويف احلاصل من هللا تعاىل فاجلميع اي مجيع النقص احلاصل يف املوارد الثالثة 

احلكم �لنقص احلاصل من املفلس وعدم ذكره للنقص احلاصل من هللا  نف اذن فال يعرف وجه خاص لتخصيص املص. سواء يف لزوم االرش
 .تعاىل ومن االجنيب

    



٣٠ 

 .سواء على القول االقوى )٢(، أو حكم اجلميع)١(الفرق
يف قــوة االقــرار  )٤(فيكــون إقــراره �ــا )٣(وال يقبــل إقــراره يف حــال التفلــيس بعــني، لتعلــق حــق الغرمــاء �عيــان مالــه قبلــه(

النــه عاقـل خمتــار فيــدخل يف ) بــدين(إقـراره ) ويصــح(مــن نفـوذ االقــرار،  )٥(مبـال الغــري، للحجـر عــن التصــرف املـايل املــانع
 يف العني مناف )٨(، النه)٧(، واملانع يف العني منتف هنا)٦(إقرار العقالء على أنفسهم جائز: عموم

___________________________________ 
 .وهو الفرق بني النقص الوارد من هللا تعاىل يف عدم لزوم االرش عليه، وبني النقص احلاصل من االجنيب يف لزوم االرش عليه) ١(
 .وهم املفلس واالجنيب وهللا تعاىل يف لزوم االرش لو كان النقص احلاصل من قبل هؤالء) ٢(
 .اي قبل االقرار) ٣(
 .اي �لعني) ٤(
 .احلجر املانع اي: �جلر صفة للحجر) ٥(
 .٢حديث  - ٣الوسائل كتاب االقرار �ب ) ٦(
 .اي يف الدين) ٧(
 .اي االقرار) ٨(

    



٣١ 

 .)٣(مجعا بني احلقني) يتعلق بذمته، فال يشارك الغرماء املقر له( )٢(هنا) و( )١(حلق الد�ن املتعلق �ا
االذن يف قسمة مالـه بـني غرمائـه،  )٦(، ولعموم)٥(ربللخ) )٤(املشاركة(وتبعه العالمة يف بعض كتبه ) وقوى الشيخ (

 )٨(امللك، والنه )٧(وللفرق بني االقرار، واالنشاء فإن االقرار إخبار عن حق سابق، واحلجر إمنا يبطل إحداث
___________________________________ 

 .اي �لعني) ١(
 .اي يف االقرار �لدين) ٢(
 .املقر لهاي بني حق الغرماء وحق ) ٣(
 .اي مشاركة املقر له مع الغرماء) ٤(
 .٣٠ص  ٦نفس املصدر املشار اليه يف رقم ) ٥(
 .١احلديث  - ٦الوسائل كتاب احلجر �ب ) ٦(
مـا حنـن اي أن االقرار �لدين امنا مينع مشاركة املقر له مع الغرماء لو كان يف اقـرار املفلـس إحـداث ملـك جديـد، وأمـا اذا مل يلـزم ذلـك كمـا في) ٧(

 .وهذا دليل �لث للشيخ فيما ذهب اليه من مشاركة املقر له مع الغرماء. فيه فاقراره يف حق الدائن موجب ملشاركة املقر له مع الغرماء
ت علـى أن الشـئ الفـال: فيما ذهب اليه من مشاركة املقر لـه مـع الغرمـاء هذا دليل رابع من الشيخ ) ٨( ين لزيـد تكـون ببيـان أن البينـة اذا قامـ

خص موجـب ملشــاركة املقـر لـه مـع الغرمــاء. موجبـة لثبـوت مشـاركة مـن كانــت لـه البينـة مـع الغرمــاء . فكـذلك اقـرار املفلـس احملجـور عليــه يف حـق شـ
 .وهو استدالل ضعيف. وهذا االستدالل مبين على التشبيه، والتنظري، وقياس احد الفردين �آلخر يف احلكم

    



٣٢ 

، )٤(ليس لنفسه، بل حلق غريه فـال ينافيـه اخلـرب )٣(�ن رد إقراره )٢(ويشكل. ال إشكال يف املشاركة )١(كالبينة، ومع قيامها
 ، على نفسه �لزامه �ملال بعد)٥(وحنن قد قبلناه

___________________________________ 
 .اي البينة) ١(
فيمـا اسـتدل بـه ) �لـدين(شـاركة املقـر لـه مـع الغرمـاء لـو اقـر املفلـس احملجـور عليـه مـن م: ) الشـيخ(على ما افاده ) الشارح(هذا ايراد من ) ٢(

 .الشيخ على مذهبه �مور اربعة
 .٣٠ص  ٦وقد مر يف اهلامش رقم ) اقرار العقالء على انفسهم جائز: (اخلرب الوارد: االول
 .عموم االذن: الثاين

 .٣١ص  ٧امش رقم الفرق بني االقرار واالنشاء كما عرفت يف اهل: الثالث
 .٣١ص  ٨أن االقرار كالبينة كما عرفت يف اهلامش رقم : الرابع

خروجا موضوعيا وأنه ال يشمل هذا الفرد، الن قبول اقـرار العقـالء إمنـا ) اقرار العقالء(أن هذا النوع من االقرار خارج عن عموم : وحاصل االيراد
. ه لـيس كـذلك، اذ االقـرار هنـا لنفـع املقـر، النـه يريـد الـتخلص مـن املقـر لـه مبشـاركته مـع الغرمـاء�يت اذا كان االقرار على ضـرر املقـر وفيمـا حنـن فيـ

 .وهذا االقرار وان مل يكن لنفسه ونفعه اال أنه مردود، النه اقرار يف حق الغري
 .اي اقرار املفلس احملجور عليه يف هذا املورد) ٣(
ت آنفــا يف اهلــامش رقــم )اقــرار العقــالء علــى انفســهم جــائز: (ارداي رد مثــل هــذا االقــرار غــري منــاف للخــرب الــو ) ٤( أن خروجــه  - ٢، النــك عرفــ

 ).اقرار العقالء(خروج موضوعي، وأنه ليس من أفراد تلك القاعدة الكلية 
 .ع احلجر عنهقد قبلناه اذا اوجب ضررا على نفسه والزم املقر بدفع املال إىل املقر له بعد رف) اقرار العقالء على انفسهم(اي ) ٥(

    



٣٣ 

ن النفــوذ املوجــب ملســاواة االقــرار لالنشــاء يف املعــىن، وكونــه )٢(، ومشــاركة)١(احلجــر كالبينــة   )٣(املقــر لــه للغرمــاء هــو املــانع مــ
 إىل ما قبل احلجر، )٤(وموضع اخلالف ما لو أسنده. مطلقا ممنوع، فما اختاره املصنف أقوى

___________________________________ 
 .٣٢ص  ٤اي بعد استيفاء الغرماء حقوقهم ورفع احلجر عنهم كما علمت يف اهلامش رقم ) ١(
 .على مذهبه فيما استدل به الشيخ  -وهو الفرق بني االقرار االنشاء  -رد على الدليل الثالث ) ٢(

قبول انشاء املفلس حالة احلجر هـو احـداث ملكيـة جديـدة  عدم الفرق بينهما، وأن االقرار مساو لالنشاء يف املعىن، الن املانع من: وحاصل الرد
وهـذا املعــىن بعينـه موجـود يف االقــرار، الن قبـول اقــراره مسـتلزم الثبـات حــق جديـد للغـري، وثبــوت حـق جديــد للغـري موجـب ملشــاركة املقـر لــه . للغـري
ع الغرمــاء ممنــوع فكمــا أن انشــاء ملكيــة جديــدة كـان ممنوعــا، كــذلك االقــرار بكــل شـئ موجــب الث. للغرمـاء بــات حــق للمقــر لـه املوجــب ملشــاركته مــ
 .ايضا

هذا رد على الدليل الرابع من االدلة اليت استدل �ا الشيخ على مشاركة املقر له للغرماء لو اقر املفلس . اي وكون االقرار كالبينة مطلقا ممنوع) ٣(
 .بدين لشخص

ىت فيمــا حنـــن فيــه، وهـــيأن االقــرار ال يكـــون كالبينــة يف مجيـــع املــوارد : وحاصــله مشــاركة املقـــر لــه مـــع الغرمــاء يف امـــوال املفلــس لـــو اقــر املفلـــس : حـــ
 .نعم هي صحيحة يف بعض املوارد. لشخص بدين، بل الكلية ممنوعة

ن فيمـا اذا  اي موضع اخلالف بني الفقهاء يف كون االقرار �لدين من املفلس هل يوجب مشاركة املقـر لـه مـع الغرمـاء او ال يوجـب؟ امنـا يكـو ) ٤(
 .كان اقراره قبل احلجر، ال بعده

    



٣٤ 

لوقـــوع  )٣(إىل مـــا يلـــزم ذمتـــه كـــإتالف مـــال أو جنايـــة، شـــارك )٢(فإنـــه ال ينفـــذ معجـــال قطعـــا، نعـــم لـــو أســـنده )١(أمــا بعـــده
 .)٦(املستحق فال تقصري، خبالف املعامل )٥(بغري اختاره )٤(السبب

حلــق الغرمــاء، ال مــن مطلــق التصــرف، واحــرتز� �ملبتــدأ عــن ) الــهيف أعيــان أمو (املبتــدأ ) ومينــع املفلــس مــن التصــرف(
التصـرف يف مالــه مبثـل الفســخ خبيـار، النــه لـيس �بتــداء تصـرف، بــل هــو أثـر أمــر سـابق علــى احلجـر، وكــذا لـو ظهــر لــه 

، نظـرا )٨(ثـاين؟ االقـوى ال)٧(وهـل يعتـرب يف جـواز الفسـخ الغبطـة، أم جيـوز اقرتاحـا. عيب فيما اشرتاه سابقا فلـه الفسـخ بـه
 :وقيل. احلكمة )١٠(احلكم، وإن ختلفت )٩(إىل أصل

___________________________________ 
 .اي لو اسند املفلس الدين إىل سبب بعد احلجر عليه) ١(
 .اي الدين احلاصل بعد احلجر) ٢(
 .اي شارك املقر له مع الغرماء) ٣(
 .جناية من قبل املفلس ايضاوهو اتالف املال من قبل املفلس، أو احداث ) ٤(
خبــالف االقــرار يف الــدين فإنــه وقــع �ختيــار مــن . الن االتــالف، أو اجلنايــة امنــا وقــع مــن املفلــس مــن دون اختيــار املقــر لــه الــذي هــو املســتحق) ٥(

 .الدائن وأنه داينه واعطاه مع علمه �نه حمجور عليه
 .، ودية اجلنايةاملقر له الذي يستحق مثن التالف: واملراد من املستحق

 .٥وهو الدائن، او غريه النه اعطاه �ختياره كما علمت يف اهلامش رقم ) ٦(
 .اي بال فائدة ترجع إىل الغرماء) ٧(
 .وهو الفسخ اقرتاحا ومن دون موجب وسبب لذلك) ٨(
 .وهو جواز الفسخ) ٩(
 .اي وإن ختلفت الغبطة واملصلحة) ١٠(

    



٣٥ 

�بـــت �صـــل العقـــد ال علـــى طريـــق  )٤(�ن اخليـــار )٣(بينهمـــا وفـــرق املصـــنف . )٢(ولدون اال )١(تعتـــرب الغبطـــة يف الثـــاين
�بــت �صــل العقــد علــى غــري  )١٠(نظــر بــني، الن كــال منهمــا )٩(وفيــه. )٨(، خبــالف العيــب)٧(�ــا )٦(، فــال يتقيــد)٥(املصــلحة

ـــت احلكمـــة املســـوغة لـــه علـــى جـــواز الفســـخ �لعيـــب وإن زاد  )١٢(هـــي املصـــلحة، واالمجـــاع )١١(جهـــة املصـــلحة، وإن كان
 .عن الغبطة فيه )١٣(القيمة، فضال

___________________________________ 
 .وهو ظهور العيب يف املبيع) ١(
 .وهو الفسخ �خليار) ٢(
 .اي بني الفسخ �لعيب، والفسخ �خليار) ٣(
 .اي خيار الفسخ) ٤(
 .وهي الغبطة) ٥(
 .�ملصلحة اي خيار الفسخ غري مقيد) ٦(
 .اي �ملصلحة) ٧(
 .اي خبالف خيار العيب فإنه متقيد �ملصلحة) ٨(
 .اي يف هذا الفرق بني خيار الفسخ وخيار العيب، بتقييد االول �ملصلحة وعدمه يف الثاين) ٩(
 .اي من خيار الفسخ وخيار العيب) ١٠(
 .اي جلعل اصل اخليار) ١١(
 .اليه من عدم الفرق بني خيار العيب وخيار الفسخ يف عدم لزوم املصلحة فيهماهذا �ييد من الشارح فيما ذهب ) ١٢(

ت عزيـزة الوجـود فـإن لصـاحب العـني الفســخ وان  : وحاصـل التأييـد أن االمجـاع قـائم علـى جـواز الفسـخ �لعيـب وان زادت قيمـة العـني كمـا لـو كانـ
 .كان حمجورا عليه

 .اي فضال عن الغبطة واملصلحة يف املعيب) ١٣(

    



٣٦ 

 )٦(، وخـــرج بـــه)٥(تعلـــق بنقـــل العـــني، واملنفعـــة )٤(، ومـــا)٣(، أو غـــريه)٢(كـــان بعـــوض  )١(ومشـــل التصـــرف يف أعيـــان االمـــوال مـــا
ـــــه ومـــــا يفيـــــد حتصـــــيله)٧(التصـــــرف يف غـــــريه كاالحتطـــــاب،   )٨(، كالنكـــــاح، والطـــــالق، واســـــتيفاء القصـــــاص، والعفـــــو عن

 ،)١٠(، وقبول الوصية وإن منع منه)٩(واال�اب
___________________________________ 

التصــرف الــذي كــان ) ومينــع املفلــس مــن التصــرف يف اعيــان اموالــه: (اي مشــل قــول املصــنف): لشــمل(موصــولة منصــوبة حمــال مفعــول بــه ) مــا) (١(
 .بنحو العوض كالبيع واالجارة واهلبة املعوضة ففي هذه املوارد يكون املفلس ممنوعا ايضا من التصرف

 .١ اهلامش املتقدم رقم كما علمت يف) ٢(
 .كاهلبة غري املعوضة واهلدية والصدقة) ٣(
التصرف الذي ) ومينع املفلس من التصرف يف اعيان امواله: (، اي ومشل ايضا قول املصنف)ما كان(موصولة منصوبة حمال عطف على ) ما) (٤(

 .يتعلق بنقل العني كبيع العني وهبتها
 .العني اعم من نقل الشئ ونقل منفعته كسكىن الدار بعوض وغريه، فنقل) ٥(
 ).يف اعيان امواله: (اي بقول املصنف) ٦(
ق تصــرف املفلــس بقــول املصــنف) االعيــان(والتــذكري �عتبــار لفــظ ) اعيــان اموالــه(اي يف غــري ) ٧( ، فــإن )يف اعيــان اموالــه: (فــاملعىن أنــه خــرج مطلــ

 .تصرفه يف غري االعيان �ق كما كان قبل احلجر
 .املستفاد من سياق العبارة) املال: (الضمري مرجع) ٨(
 .اي قبول اهلبة) ٩(
اي وان منع املفلس احملجور عليه مـن التصـرف بعـد االحتطـاب وبعـد قبـول اهلبـة، الن قبـول اهلبـة وحتصـيل االحتطـاب ومـا حيصـل بسـببهما ) ١٠(

 .يكون للغرماء ويتعلق به حقهم، فيمنع من التصرف فيه حينئذ

    



٣٧ 

عــن وصــيته وتــدبريه فإ�مـا خيرجــان مــن الثلــث بعــد وفـاء الــدين فتصــرفه يف ذلــك وحنــوه جــائز، إذ ال  )٢(ملنــايف، و�)١(بعـده
 )٥(وأضـيف )٤(كاملنفعة أو جرت، أو صوحل عليهـا  )٣(أعيان أمواله القابلة للبيع، ولو مل تقبل) وتباع(ضرر على الغرماء فيه 

وال يــدخر للمؤجلــة الــيت مل حتــل (، )٦(ن وىف، وإال فعلــى نســبة أمــواهلمإ) وتقســم علــى الغرمــاء(العــوض إىل أمثــان مــا يبــاع 
 ولو حل بعد قسمة البعض) شئ(حالة القسمة 

___________________________________ 
 .اي بعد تلك التصرفات اجلائزة) ١(

بـة ومـا شـاكلهما لكنـه بعـد االكتسـاب وقبـول واحلاصل أن املفلس له التصرف يف كل ما يكون موجبا لكسب املال احلالل كاالحتطاب وقبول اهل
 .٣٦ص  ١٠اهلبة ليس له التصرف يف ماله، لتعلق حق الغرماء به حينئذ كما علمت يف هامش رقم 

 .-الوصية والتدبري  -) املنايف حلق الغرماء: (اي وخرج بقول الشارح) ٢(
كمـــا لـــو كانـــت الـــدار موقوفـــة علـــى املفلـــس فـــإن عينهـــا ال تبـــاع لكنهـــا تـــوجر اي ولـــو مل تقبـــل اعيـــان اموالـــه البيـــع كاملنفعـــة تـــوجر تلـــك العـــني،  ) ٣(

 .الستيفاء املنفعة
 .اي صوحل على هذه املنفعة بعوض) ٤(
 .اي تضاف اجارة منافع امواله لو مل جيز بيعها ومثن ما صوحل عليه إىل امثان ما بيع من امواله، مث يقسم اجلميع على الغرماء إن وىف) ٥(
ت أمــوال املفلــس مخســمأة دينــار، وكــان غرمــاؤه االربــع كمــا لــو  ) ٦( ــ أة،  -مــثال  -كان ث بثلثمــ يطالبــه أحــدهم مبائــة دينــار، والثــاين مبــائتني، والثالــ

ف دينــار، وجممــوع املــال مخســمأة، وهــي نســبة النصــف، فيعطــى لكــل غــرمي نصــف طلبــه، فيعطــى لصــاحب . والرابــع �ربعمائــة فمجمــوع الــديون ألــ
 .احب املائتني مائة، ولصاحب الثلثمائة مائة ومخسون، ولصاحب االربعمائة مائتانولص: مخسون: املائة

    



٣٨ 

وجو� مع ) وحيضر كل متاع يف سوقه(، وضرب �قي الغرماء ببقية ديو�م )٢(يف الباقي، وضرب جبميع املال )١(شارك
 ،)٤(أكثر لطالبه )٣(رجاء ز�دة القيمة وإال استحبا�، الن بيعه فيه

___________________________________ 
 .اي شارك الدين الذي حل وقته حني القسمة مع بقية الديون فيما بقي من اموال املفلس) ١(
ين  -لــو حــل ديــن غـرمي خــامس يف املثــال الســابق : اي سـاهم البــاقني جبميــع طلبــه، مثالـه) ٢( بعــد مـا أخــذ الغرمــاء نصــف مـا عــني هلــم احلــاكم، يعــ

فعنـد . وكان هذا الغرمي اخلامس يطالـب املفلـس مبـائتني ومخسـني دينـارا. وهكذا. عشرين وبقي أن �خذ مخسا وعشرينأخذ صاحب املائة مخسا و 
ــة مبائـــة ومخســـني، وصـــاحب  ــة، وصـــاحب الثلثمائـ ــائتني مبائـ ذلـــك يضـــرب هـــذا مبـــائتني ومخســـني، وصـــاحب املائـــة الســـابق خبمســـني، وصـــاحب املـ

وهـي �لنســبة إىل الــديون ) ٢٥٠(والبـاقي مــن املــال) ٧٥٠=( ٢٥٠+  ٢٠٠+  ١٥٠+  ١٠٠+  ٥٠ :االربعمائـة مبــائتني فيكـون جممــوع الــديون
ث طلبـه، فصـاحب املائـة واخلمسـني �خـذ  وكـان لـه أن �خـذ ) مخسـا وسـبعني(بعـد مـا كـان قـد أخـذ ) مخسـني(نسبة الثلث، فيعطـى لكـل غـرمي ثلـ

خذ طلبه الباقي، وكذا �خذ اخلامس ثلث جممـوع طلبـه اي ثـال� ومثـانني دينـارا لوال حلول دين هذا اخلامس، وهكذا كل �) مخسا وسبعني(ايضا 
 .وثلثمائة فلس وكسرا

 .اي يف سوق املتاع) ٣(
أن املتـاع اذا كـان يف سـوقه يشـرتى اكثـر ممـا اذا كـان يف غـري سـوقه كمـا اذا بيـع الـذهب يف سـوق الصـاغة، والكتـب يف سـوقها  مقصوده ) ٤(

خبالف ما لو بيع الذهب يف سوق الكتـب، أو الكتـب يف سـوق الصـاغة . سوقه فإن صرف هذه االشياء يكون بكثرة، لوجود طال�اوالطعام يف 
اي بيـع الطعـام مـثال يف سـوقه لطالبـه اكثـر مـن ) الن بيعـه: (متعلـق �ملصـدر يف قولـه) لطالبـه(فاجلار وا�رور وهـو . فإنه ال يوجد له طالب هناك

 .قهبيعه يف غري سو 

    



٣٩ 

 .)١(وأضبط لقيمته
، أو �لبينـة املطلعـة علـى �طـن أمـره إن شـهدت �العسـار )٢(�عـرتاف الغـرمي) وحيبس لو ادعى االعسـار حـىت يثبتـه(
كفى اطالعهـا علـى تلفهـا، ويعتـرب يف   )٦(، وإال)٥(املال حيث ال يكون منحصرا يف أعيان خمصوصة )٤(، أو بتلف)٣(مطلقا
 على ما ال يصرب عليه )٩(خمالطته، وصربه )٨(�طن أمره بكثرة مع الطالع على )٧(االوىل

___________________________________ 
 .اي الدائن) ٢(الن اهل اخلربة والبصرية جيتمعون يف االسواق املخصصة لبيع االشياء) ١(
 .من دون بيان السبب) ٣(
 .اي شهدت البينة �عسار املديون بتلف ماله) ٤(
املــال املــدعى تلفــه منحصــرا بــني اعيــان خمصوصــة فــان البينــة ميكنهــا الشــهادة علــى صــدقه او كذبــه، فيكفــي يف شــهادة البينــة حينئــذ فلــو كــان ) ٥(

 .اطالعها على تلفها وعدمه
 .٥اي وان كان منحصرا يف اعيان خمصوصة كما ذكر� يف اهلامش املتقدم رقم ) ٦(
 .ور عليهاي وهي البينة املطلعة على �طن امر احملج) ٧(
 .مع االطالع اي مع االطالع بسبب كثرة خمالطة البينة: يف قوله) االطالع: (اجلار وا�رور متعلق �ملصدر) ٨(
علـى امـر ال يصـرب عليـه ذوو اليسـار كصـربه علـى الـربد القـارص مـن دون �ر، او رداء، او ) وبصـربه(�جلر عطفا على مـدخول �ء اجلـارة اي ) ٩(

 .مل عادةر�ثة ثياب ال تتح

    



٤٠ 

إنــه معســـر ال ميلــك إال قـــوت : تشـــهد �ثبــات يتضـــمن النفــي، ال �لنفـــي الصــرف، �ن يقـــول )١(ذوو اليســار عــادة، أن
علــى اليمـني قــوالن؟ وإمنـا حيــبس مـع دعــوى  )٤(مـع البينــة مطلقـا )٣(وهــل يتوقـف ثبوتــه. )٢(يومـه، وثيــاب بدنـه، وحنــو ذلـك

كاجلنايـة   )٥( كـالقرض، أو عوضـا عـن مـال كـثمن املبيـع، فلـو انتفـى االمـراناالعسار قبل إثباته لـو كـان أصـل الـدين مـاال
واالتـالف قبــل قولــه يف االعســار بيمينــه، الصـالة عــدم املــال وإمنــا أطلقــه املصـنف إتكــاال علــى مقــام الــدين يف الكتــاب، 

 .))٦(فنظرة إ� م��ةو�ن �ن ذو ع�ة (: ، وال جيب عليه التكسب لقوله تعاىل)خلي سبيله(إعساره ) فإذا ثبت(
بطريـــق الســـكوين أنـــه كـــان حيـــبس يف الـــدين مث ينظـــر فـــإن كـــان لـــه مـــال أعطـــى ) وعـــن علـــي عليـــه الصـــالة والســـالم(

، )٧(إن شــئتم فــآجروه، وإن شــئتم اســتعملوه(اصــنغوا بــه مــا شــئم : الغرمــاء، وإن مل يكــن لــه مــال دفعــه إىل الغرمــاء فيقــول
ومنعـــه الشـــيخ وابـــن (يف املختلـــف، ) واختـــاره ابـــن محـــزة والعالمـــة(لـــدين، يف وفـــاء ا) وهـــو يـــدل علـــى وجـــوب التكســـب

 .ة ، وأصالة الرباء)٨(لآلية) ادريس
___________________________________ 

 .اخل.. اي عالوة على االطالع على �طن امره أن تشهد) ١(
 .كمسكنه ونفقة واجيب نفقته) ٢(
 .اي االعسار) ٣(
 .طلعة على �طن امره ام السواء كانت البينة م) ٤(
 .املال والعوض عن مال كثمن املبيع: ومها) ٥(
 .٢٨٠اآلية : البقرة) ٦(
 .٣احلديث  - ٧الوسائل كتاب احلجر �ب ) ٧(
 .فنظرة إىل ميسرة: وهي) ٨(

    



٤١ 

 )٢(وحينئـذ لوجوب قضاء الدين على القـادر مـع املطالبـة واملتكسـب قـادر، وهلـذا حتـرم عليـه الزكـاة،) أقرب )١(واالول(
 .)٥(حتمل الرواية )٤(، وإمنا جيب عليه التكسب فيما يليق حباله عادة ولو مبؤاجرة نفسه، وعليه)٣(فهو خارج من اآلية

فلو ساوته أو زادت مل حيجـر عليـه امجاعـا، وإن ظهـرت عليـه ) وإمنا حيجر على املديون إذا قصرت أموالة عن ديونه(
عنـه  )٦(فـامتنع ختـري احلـاكم، بـني حبسـه إىل أن يقضـي بنفسـه، وبـني أن يقضـىإمارات الفلـس، لكـن لـو طولـب �لـدين 

 )٩(، الن احلق هلم فال يتربع احلاكم به)الغرماء احلجر )٨(وطلب(احلق،  )٧(من ماله، ولو ببيع ما خالف
___________________________________ 

 .٣احلديث  ٧ة والسالم الوسائل كتاب احلجر �ب وهو وجوب التكسب كما دل عليه احلديث عن علي عليه الصال) ١(
 .اي حني كان قادرا على التكسب) ٢(
 .)فنظرة(: اي القادر على التكسب خارج عن منطوق اآلية) ٣(
 .اي على التكسب الالئق حباله) ٤(
 .١وهي املروية عن علي عليه الصالة والسالم يف اهلامش رقم ) ٥(
 .اي احلاكم) ٦(
 .املدعى، كما لو كان الدائن يطلب دراهم وليس للمدين سوى الطعام، فهنا يبيع احلاكم الطعام ويقضي عنه دينه اي غاير احلق) ٧(
 .هذا شرط �ن للحجر على املفلس، فهو فعل ماض من �ب نصر ينصر والشرط االول قصور ماله عن دينه) ٨(
 .على اموال املفلس اي �حلجر على املدين اي ليس للحاكم قبل طلب الغرماء احلجر) ٩(

    



٤٢ 

 )٥(مــع التمــاس البـاقني، ولــو كانــت )٤(احلجــر، أو بعضـها )٣(واليــة كــان لـه )٢(عليـه )١(نعــم لـو كانــت الــديون ملـن لــه. علـيهم
، بــل حبفــظ أعيــان أموالــه، ولــو الــتمس بعــض الغرمــاء فــإن كــان )٨(ال يســتويف لــه )٧(النــه )٦(لغائــب مل يكــن للحــاكم واليتــه

 .فال على االقوى )١٠(وإال )٩(زيد جاز احلجر وعمدينهم يفي مباله وي
 فلو كان كله، أو بعضه مؤجال) حلول الدين )١١(بشرط(

___________________________________ 
 .اي للحاكم) ١(
 .املوصولة، املراد منها ا�نون والصيب) من(مرجع الضمري ) ٢(
 .اي للحاكم) ٣(
يب او ا�نــون، فللحــاكم احلجــر علــى امــوال املفلــس اذا الــتمس  مرجــع الضــمري الــديون اي بعــض الــديون) ٤( ملــن كــان للحــاكم عليــه الواليــة كالصــ

 .الباقون
 .اي الديون) ٥(
 .اي ليس للحاكم على الغائب والية، فليس له احلجر": الغائب " مرجع الضمري ) ٦(
 .اي احلاكم) ٧(
 .اي الغائب) ٨(
 .الغرماءاي عم حجر اموال املفلس جلميع ) ٩(
والنكتة يف عدم جواز احلجر يف هذه الصورة واضـحة، . اي وان مل تكن يف اموال املفلس ز�دة على ديون امللتمسني فال جيوز احلجر عليها) ١٠(

 .النه لو حجر على اموال املفلس �ستدعاء بعض الد�ن واعطي هلم ديو�م ضاعت حقوق اآلخرين
 .هذا شرط �لث جلواز احلجر) ١١(

    



٤٣ 

 .والتماس أر�به )٢(، نعم لو كان بعضها حاال جاز مع قصور املال عنه)١(مل حيجر، لعدم استحقاق املطالبة حينئذ
، ويف الوســط )٣(ويعتــرب يف االول واالخــري مــا يليــق حبالــه كمــا وكيفــا). وال تبــاع داره، وال خادمــه، وال ثيــاب جتملــه(
يف أحـد  )٧(عـن ذلـك )٦(ولو زادت )٥(اج إىل املتعدد استثىن كاملتحد، لشرف، أو عجز، وكذا دابة ركوبه، ولو احت)٤(ذلك

 يف الدين) )٩(وظاهر ابن اجلنيد بيعها(وجب االستبدال، واالقتصار على ما يليق حباله،  )٨(الوصفني
___________________________________ 

 .اي حني كان كله او بعضه مؤجال) ١(
 .اي عن بعض الديون احلالة) ٢(
 ٢يف هذا املقام �ذا النحو من التوسعة ال خيلو من اشكال، اذ االخبار املتظافرة كما �يت االشارة اليها يف اهلامش رقم ) ره(ما افاده الشارح  )٣(

عـض ويف ب. وهـو املطـابق للـدين احلنيـف االسـالمي. صرحية يف الظل فقط اي تكون له دار تظله، وليس فيها مـا يشـعر �لكميـة والكيفيـة ٤٤ص 
 .االخبار اشارة إىل بيع الدار وهي تدل على ما ذكر�ه

 .اي كما وكيفا وقد عرفت اخلدشة يف االول واالخري، واالوسط مثلهما) ٤(
 .اي كما أن املتحد يستثىن كذلك املتعدد يستثىن) ٥(
 .اي االشياء الثالثة) ٦(
 .اي عما يليق حباله) ٧(
ق حبالـه جبــة �ن كــان لـه مالبــس مثن: اي يف الكيفيـة) ٨( ق حبالـه، أو الكميــة كمـا لــو كـان لــه جبتـان والالئــ ق حبالـه فتســتبدل مبـا يليــ هـا اكثــر ممـا يليــ

 .واحدة فتباع احدامها، دون االخرى
 .أي الدار واخلادم والثياب) ٩(

    



٤٤ 

، ونفقــة )٣(ةوعليــه العمــل، وكــذا جتــرى عليــه نفقتــه يــوم القســم) )٢(، والــروا�ت متضــافرة �الول)١(واســتحب للغــرمي تركــه(
. جتهيــزة )٧(ممـا يليـق بـه عـادة، ومؤنـة )٦(، ويقتصـر منـه علـى الواجـب وسـطا)٥(قـدم كفنـه )٤(واجـيب النفقـة، ولـو مـات قبلهـا

الدراج  )٩(وإن جـــرت العـــادة �ختصـــاص الفلـــس ببـــاب، ورعايـــة )٨(وهـــذه االحكـــام اســـتطردها يف كتـــاب الـــدين ملناســـبته
 .االحكام بسبيل االختصار

___________________________________ 
 .اي قال ابن اجلنيد �ستحباب ترك الدائن للمديون هذه االشياء الثالثة": املديون " مرجع الضمري ) ١(
 .١احلديث  ١١وهو االستثناء، راجع الوسائل كتاب التجارة �ب ) ٢(
�لـذكر، واال فـال ) يـوم القسـمة(فلدفع التوهم خص ). يوم القسمة(قة ، النه رمبا يتوهم عدم جواز اعطاء املديون النف)يوم القسمة(  إمنا قيد ب) ٣(

 .اشكال يف جواز االنفاق على املفلس من يوم احلجر
 ).قبل القسمة(اي ) ٤(
 ).على الغرماء(اي ) ٥(
اي قـدم جتهيـز امليـت علـى ): قـدم(�لرفع عطفا علـى مـدخول ) ٧(اي حد الوسط مما يليق حبال امليت، ال الكفن العايل، وال الكفن الوضيع) ٦(

 .الغرماء كما يقدم كفنه عليهم
 .اي ملناسبة الدين �لفلس) ٨(
 �لنصب مفعول الجله فهو علة �نية لذكر هذه االمور يف �ب الدين) ٩(

   



٤٥ 

 )دين العبد -القسم الثاين (

ال جيـــوز لـــه (ه عـــم، ولـــو أبدلـــه �ململـــوك كمـــا عـــرب غـــري . ذلـــك، دون االمـــة )٢(بنـــاء علـــى الغالـــب مـــن توليـــه )١(خصـــه
وال فيمــا : (يف قولــه )٤(وإن كــان حكمــه كــذلك، لدخولــه )٣(أي يف الــدين �ن يســتدين، ال فيمــا اســتدانه) التصــرف فيــه

وإن  )٥(فعلــى املــوىل(، أو إجازتــه )فلــو اســتدان �ذنــه(ســواء قلنــا مبلكــه أم أحلنــاه، ) إال �ذن الســيد(مــن االمــوال ) بيــده
ال تـنهض حجــة فيمــا خــالف القواعـد الشــرعية، فــإن العبــد مبنزلــة  )٦(ع العتــق، اســتنادا إىل روايــةيتبــع بــه مـ: ، وقيــل)أعتقـه

الوكيل وانفاقه على نفسه وجتارته �ذن املوىل انفاق ملال املوىل فيلزمه كما لو مل يعتق، ولو كانـت االسـتدانة للمـوىل فهـو 
 .قوال واحدا )٧(عليه
فـــإن عـــني لـــه نوعـــا، أو مكـــا�، أو زمـــا� تعـــني وإن أطلـــق ختـــري، ) ل االذنيف التجـــارة علـــى حمـــ(اململـــوك ) ويتقصـــر(

 وليس له االستدانة(
___________________________________ 

 .اي العبد، دون االمة) ١(
 .اي من تويل العبد الدين، دون االمة فإ�ا ال تستدين) ٢(
أنــه لــيس للعبــد التصــرف يف مــا  أن العبــد ال جيــوز لــه االســتدانة واالســتقراض ابتــداء ولــيس املقصــود مــن عبــارة املصــنف : مقصــوده ) ٣(

 .استدانه واستقرضه وان كان هو ايضا كذلك ال جيوز له التصرف
 .اي لدخول ما استدانه واستقرضه) ٤(
 .ن لهاي على املوىل ايفاء دين العبد حينما اجازه واذ) ٥(
 .٢احلديث  - ٣١الوسائل كتاب التجارة �ب ) ٦(
 .اي على املوىل من دون خمالف) ٧(

    



٤٦ 

فتلـــزم ( )٤(لضـــرور�ا كنقــل املتـــاع وحفظـــه مــع االحتيـــاج اليـــه )٣(عليهــا إال أن تكـــون )٢(لعـــدم داللتهـــا )١(�الذن يف التجــارة
ضـاع، ولـو   )٨(، وإال)علـى االقـوى(ويسـاره ) بعـد عتقـه لـو تلـف يتبـع بـه( )٧(، أو شرعا)٦(لو تعدى املأذون نطقا) )٥(ذمته

 ،)٩(العبد معجال) يسعى فيه: وقيل(كانت عينه �قية رجع إىل مالكه، لفساد العقد، 
___________________________________ 

لتجــارة لــيس اذ� يف االســتقراض، لعــدم اي لــو اذن املــوىل للعبــد يف التجــارة فــال جيــوز لــه أن يســتقرض مــن اخلــارج ليتجــر بــه، الن االذن يف ا) ١(
 .داللة التجارة على االستدانة، ال �ملطابقة وال �لتضمن وال �اللتزام

 .مرجع الضمري التجارة، كما وأن مرجع الضمري يف عليها إىل االستدانة) ٢(
 .اي االستدانة تكون حلاجة ضرورية يف التجارة كنقل املتاع وحفظه) ٣(
 .اي إىل النقل) ٤(
اجتـر يف النجـف االشـرف سـنة كـذا يف احلنطـة أو الشـعري مـثال، : فاملعىن أن العبد لو تعدى يف ما اذن له املوىل كما لو قال لـه. اي ذمة العبد) ٥(

او فخالف احد هذه االمور، مث خسر بعد ذلك فالديون الطارية تكون على ذمته ال على ذمـة املـوىل خبـالف مـا اذا مل خيـالف فـان تلـف البضـاعة 
 .خسرا�ا يكون على املوىل

 .٥كما ذكر يف اهلامش رقم ) ٦(
كما اذا حصلت ضرورة للحفظ أو النقل، فانه جيب عليه شرعا أن يستدين حلفظ املتاع، فاذا مل يفعل وتلـف ضـمن املتـاع، او اسـتدان اكثـر ) ٧(

 .من الالزم فذمته مشغولة �لزائد
 .الدائن، او املوىل اي وان مل يعتق او مل يوسر، ذهب من كيس) ٨(
 .اي قبل العتق) ٩(

    



٤٧ 

فعلــه ال  )٣(الن الكســب للمــوىل فــإذا مل يلزمــه )٢(أىب بصــري ومحلــت علــى االســتدانة للتجــارة )١(اســتنادا إىل إطــالق روايــة
يلـزم ، فـإن قصـر استسـعى يف البـاقي، وال )٥(واالقـوى أن اسـتدانته لضـرورة التجـارة إمنـا يلـزم ممـا يف يـده. )٤(يدفع مـن مالـه

 .حتمل الرواية )٦(املوىل من غري ما يف يده، وعليه
، لرتتـب يـده )ختري املقرض بني رجوعه على املوىل( )٧(بغري إذنه أو ما يف حكمه) ولو أخذ املوىل ما اقرتضه اململوك(

لــى املــوىل بعــد العتــق واليســار، النــه كالغاصــب أيضــا، مث إن رجــع ع) العبــد )٨(وبــني اتبــاع(علــى مالــه مــع فســاد القــرض، 
 قبل أن يعتق اململوك مل يرجع املوىل عليه

___________________________________ 
فانــك جتــدها مطلقــة يف التجـــارة وغريهــا، مــن دون اختصاصـــها . ١احلـــديث  ٣١راجــع الوســائل كتــاب التجـــارة ابــواب الــدين والقــرض �ب ) ١(

 .�لتجارة
 .الدين ال يلزم املوىل فال يدفع املوىل من ماله، فيستسعى العبد حىت يفي الديناي استدان للتجارة لغري ضرورة، فإن هذا ) ٢(
 .اي اذا مل يلزم املوىل فعل العبد وهو االستقراض حلفظ املتاع، او نقله، فالضمري يف يلزمه للموىل ويف فعله للعبد) ٣(
 .املوىل ايضا" يدفع "   للموىل والفاعل ل" ماله " الضمري يف ) ٤(
 .يف يد العبد اي) ٥(
 .اي وعلى قصور ما يف يده عن اداء الدين) ٦(
 .وهو االذن الشرعي كاالستقراض لضرورة التجارة) ٧(
 .اي اتباع املقرض للعبد �ن يصرب حىت يعتق العبد ويوسر) ٨(

    



٤٨ 

 )٥(فــال رجــوع لــه )٤(للمــال عاملــا �نــه قــرض )٣(عنــد أخــذه )٢(بعــده وكــان )١(النــه ال يثبــت لــه يف ذمــة عبــده مــال، وإن كــان
، وإن رجع املقرض على )٨(ملكان الغرور )٧(�ن املال له اجته رجوعه عليه )٦(على اململوك أيضا لتفريطه، وإن كان قد غره

الرجــوع علــى املــوىل الســتقرار التلــف يف يــده، إال أن يكــون قــد غــر املــوىل فــال رجــوع لــه  )٩(العبــد بعــد عتقــه ويســاره فلــه
 .عليه

___________________________________ 
 .اي رجوع الدائن على املوىل بعد عتق العبد ويساره، فالضمري يف بعده للعتق) ١(
 .اي املوىل) ٢(
 .اي املوىل) ٣(
 .اي كان املوىل حني اخذ املال من العبد عاملا �ن ما يف يده قد استقرضه من الناس) ٤(
 .العبد بدون اذنهاي للموىل، النه ال جيوز له اخذ مال حصل عليه ) ٥(
 .العبد) غره(مرجع الضمري املوىل، كما وأن فاعل ) ٦(
 .الن املغرور يرجع على من غره) ٨(واالول اقرب" العبد " او " املوىل " حيتمل ان يكون مرجع الضمري ) ٧(
 .تشمله" من اقدم " ن ان حيوز له، فقاعدة اي للعبد الرجوع على املوىل، لعلم املوىل �ن ما يف يده قرض فهو اقدم على اخذه وتلفه من دو ) ٩(

 كتاب الرهن
   



٤٩ 

   



٥٠ 

   



٥١ 

 )١(كتاب الرهن
 )٢(والوثيقة فعيلة مبعىن املفعول اي موثـوق بـه الجـل الـدين، والتـاء فيهـا لنقـل اللفـظ مـن الوصـفية) وهو وثيقة للدين(

 )٥(اخلربو  )٤(ال للتأنيث، فال يرد عدم املطابقة بني املبتدأ )٣(إىل االمسية كتاء احلقيقة
___________________________________ 

 .رهان، رهون، رهن بضمتني: ما وضع عندك لينوب مناب ما اخذ منك، مجعه: -لغة  -الرهن ) ١(
ىن واحــد: يقــال ن �ب االفعــال فهمــا مبعــ ن كــال البــابني . رهنــه الشــئ ورهــن عنــده الشــئ متعــد� إىل مفعــولني مــن �ب منــع مينــع وأرهنــه الشــئ مــ ومــ

 .اي وضعه عند الدائن لينوب مناب ما اخذ منه: مبعىن جعل الشئ رهنا
حمبوسـة وتطلـق الرهينـة علـى العـني الـيت جتعـل عنـد الـدائن �زاء الـدين،  )ايُ�� َ�ْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينٌَة (: ومنـه قولـه تعـاىل: ورهني مبعـىن حمبـوس

 .لشرعي مأخوذا من هذاوحيتمل أن يكون املعىن ا. ال�ا حمبوسة عند املر�ن
 .فتاؤه �قلة وليست للتأنيث. وزان فعيل وهو وصف فنقل منه وصار إمسا للشئ الذي جيعل وثيقة للدين" وثيق " اذ اصله ) ٢(
 .اصله حقيق وزان فعيل نقل من الوصفية إىل االمسية فتاؤه ايضا �قلة وليست للتأنيث) ٣(
 ).هو(وهو لفظ ) ٤(
 ).وثيقة(وهو لفظ ) ٥(

    



٥٢ 

ن غــري نســبة لــه ث، وأتــى �لــدين معرفــا مــ �عتبــار أخــذه يف التعريــف،  )٢(إىل املــر�ن حــذرا مــن الــدور )١(يف التــذكري والتأنيــ
بصـاحب الـدين، أو مـن لـه الوثيقـه مـن غـري أن يؤخـذ  )٥(بكشـفه )٤(منـه )٣(وميكـن ختلصـه. ويف بعض النسخ لدين املر�ن

ريه وإن كـان مضـمو� كالغصـب، لكـن  والتخصيص �لدين إمـا. )٦(الرهن يف تعريفه مبـين علـى عـدم جـواز الـرهن علـى غـ
 أن املصنف قائل جبواز الرهن عليه، وعلى ما ميكن تطرق )٧(فيه

___________________________________ 
 .لدين املر�ن: اي الدين �ن يقال) ١(
اي تعريف : �ضافة الدين إىل املر�ن توقف تعريف كل منهما على اآلخر) نهو وثيقة لدين املر�: (أنه لو قلنا يف تعريف الرهن: بيان الدور) ٢(

وتعريف املر�ن على الرهن، الشتقاقه من الرهن الذي هو املبـدأ للمـر�ن فمـا اخـذ معرفـا ). الرهن وثيقة لدين املر�ن: (الرهن على املر�ن يف قولك
 .اي توقف الشئ على نفسه -ن وهو معىن الدور �لفتح الذي هو الرهن صار معرفا �لكسر الذي هو املر�

 .مرجع الضمري إما املصنف، او تعريف املصنف) ٣(
 .اي من الدور) ٤(
 .املراد من املر�ن يف التعريف الدائن، او من له الدين: اي تفسري املر�ن بصاحب الدين فال يلزم الدور �ن نقول: مبعىن التفسري) ٥(
ى عــدم جــواز ) ٧(إنــه اذا فســر املــر�ن بصــاحب الــدين فــال يلــزم دورااي يف تعريــف املــر�ن ف) ٦( اي يف ختصــيص املصــنف الــرهن �لــدين املبــين علــ

 .الرهن على غري الدين

    



٥٣ 

إمنـا هـو  )٤(علـى أن الـرهن عليهمـا )٣(، الحتمـال فسـاد البيـع �سـتحقاقهما، ونقصـان قـدرمها، أو)٢(ومثنه )١(ضمانه كاملبيع
قــد يبقــى حبالــه فــال  )٦(تكلــف، مــع أنــه )٥(وفيــه. دير ظهــور اخللــل �الســتحقاق، أو تعــذر العــنيالســتيفاء الــدين علــى تقــ

 على تقدير عدم االضافة إىل املر�ن امكان الوثيقة بدون الرهن، )٧(يكون دينا، وفيه
___________________________________ 

 .قا للغرييف أن املشرتي �خذ من البايع وثيقة فيما اذا تبني مستح) ١(
 .كما أن البائع �خذ من املشرتي وثيقة فيما اذا تبني أن الثمن مستحق للغري أو الجل احلصول على نفس الثمن) ٢(
 .تعليل �ن لتخصيص املصنف الدين �لذكر) ٣(
 .اي على الثمن واملثمن) ٤(
تكلــف، لعــدم تسـمية تعــذر العــني أو ظهـور اســتحقاقها للغــري، ) اخل.. وهـو أن الــرهن عليهمــا إمنـا هــو الســتيفاء الـدين (اي يف التعليـل الثــاين ) ٥(
 .دينا

 .اي املبيع يبقى حباله من دون ان يظهر مستحقا للغري وال يظهر فيه خلل فال يشمل لفظ الدين مثل هذا الرهن الذي يؤخذ على املبيع) ٦(
 .)وهو وثيقة للدين: (هذا ايراد من الشارح على تعريف املصنف يف قوله) ٧(

لكـان التعريـف مانعـا لالغيـار وال يشـملها، وكـان الزم ) الرهن وثيقة لدين املر�ن: (أنه لو اضيف لفظ الدين إىل املر�ن �ن يقال: وحاصل االيراد
ت، لك ت هــذه االضــافة تســتلزم الــدور كمــا عرفــ نهــا االضــافة خــروج مثــل الوديعــة، والعاريــة، ومطلــق وضــع اليــد علــى مــال الغــري ولــو غصــبا ان كانــ

وأمـا اذا مل يضـف الـدين إىل . مستلزمة خلروج مثـل الوديعـة والعاريـة عـن التعريـف ال�ـا قيـدت �ملـر�ن، وهـو ال يشـمل الـودعي واملسـتعري والغاصـب
ن أن تقــع وثيقــة لالخــذ مقاصــة عنــد حجــود املــد ين املــر�ن كمــا فعــل املصــنف فــالتعريف شــامل ملثــل الوديعــة والعاريــة والغصــب، الن مجيعهــا ميكــ

 .للدين

    



٥٤ 

ــق وضــع اليــد فيؤخــذ مقاصــة عنــد جحــود املــديون الــدين، وهــو ــق يف اجلملــة، ويفتقــر  )١(بــل �لوديعــة والعاريــة ومطل توثي
 .الرهن إىل إجياب وقبول كغريه من العقود

، أو وثيقــة )أو هــذا رهــن عنــدك، أو علــى مالــك(�لتضــعيف، أو أرهنتــك �هلمــزة ) واالجيــاب رهنتــك، أو وثقتــك(
، )٢(ممـا أدى هـذا املعـىن) وشـبهه(أو خذه على مالك، أو مبالك، أو أمسكه حىت أعطيك مالك بقصـد الـرهن، عندك، 

جـــائز مـــن طـــرف املـــر�ن الـــذي هـــو  )٥(، النـــه)٤(، وال يف املاضـــي)٣(وإمنـــا مل ينحصـــر هـــذا العقـــد يف لفـــظ كـــالعقود الالزمـــة
 .وجوزه املصنف يف الدروس بغري العربية، وفاقا للتذكرة، )٨(جانب اجلائز مطلقا )٧(فغلب فيه )٦(املقصود الذايت منه

___________________________________ 
 .اي مطلق وضع اليد) ١(
 .خذ هذا واستوف منه طلبك عند احلاجة: كقولك) ٢(
 .مثل النكاح والبيع واالجارة) ٣(
 .خذ هذا وثيقة على مالك بصيغة االمر: كقولك) ٤(
 .اي الرهن) ٥(
 .من الرهناي ) ٦(
 .اي يف الرهن) ٧(
وملا كـان الـرهن مـن قبـل احـدمها وهـو . أن عدم اختصاص صيغة الرهن بلفظ خاص إمنا هو الجل أن الرهن من العقود اجلائزة مقصوده ) ٨(

كالعقد اجلائز من الطرفني يف عدم املر�ن جائزا فغلب هذا اجلواز على الطرف اآلخر الذي هو الراهن وان كان الرهن الزما من قبله فجعل الرهن  
 .احنصار لفظ فيه، فاذن ال خيتص بلفظ خاص، بل جيوز اتيانه بكل لفظ يشري إىل معىن الرهن

    



٥٥ 

أي مـع االشـارة مبـا يـدل علـى قصـده، ال مبجـرد ) أو الكتابة معها(وإن كان عارضا، ) وتكفي االشارة يف االخرس(
ث، أو إرادة أمــر آخــر ت وشــبهه: فيقــول املــر�ن( الكتابــة، المكــان العبــ مــن االلفــاظ الدالــة علــى الرضــا �الجيــاب، ) قبلــ

 .ويف اعتبار املضي واملطابقة بني االجياب والقبول وجهان
، وجيوز )٤(مبعىن عدم توقيته مبدة) ويشرتط دوام الرهن(، )٣(ممن هو ليس بالزم من طرفه )٢(لوقوعه )١(وأوىل �جلواز هنا

رب�ه )٦(، وإطالقــه)٥(لــى انقضــاء أجــلتعليــق االذن يف التصــرف ع فــإن (، فيتســلط عليــه مــن حــني القبــول والقــبض إن اعتــ
 .)٨(للرهن بطل العقد )٧(مبا ال حيتمل الز�دة والنقصان، أما لو شرطه) اشرتط ضبطه(للتصرف ) ذكر أجال

___________________________________ 
 .جائزا اي يف طرف املر�ن، الن الرهن كان من قبله) ١(
 .اي الرهن) ٢(
 .وهو املر�ن) ٣(
 .مبعىن أن ال جيعل الراهن او املر�ن زما� معينا للرهن) ٤(
 .كشهر او شهرين مثال فال يتسلط املر�ن على التصرف اال بعد انقضاء االجل) ٥(
 .دون تقييده �الجل اي وجيوز اطالق االذن يف التصرف، من: اي وإطالق االذن، فهو �لرفع عطف على فاعل جيوز) ٦(
 .اي االجل) ٧(
 .لعدم جواز توقيت الرهن وان كان الدين موقتا) ٨(

    



٥٦ 

علــى  )٢(، ولوارثــه)١(للمــر�ن، وغــريه، والوصــية لــه(يف حفــظ الــرهن، وبيعــه، وصــرفه يف الــدين ) وجيــوز اشــرتاط الوكالــة(
  )٦(بدونــه )٥(ومعــىن عــدم متاميتــه. )٤(والروايــة )٣(لآليــة) �لقــبض علــى االقــوى(الــرهن ) وإمنــا يــتم(تقــدير مــوت الــراهن قبلــه، 

 .)٨(جزء السبب للزومه من قبل الراهن كالقبض يف اهلبة �لنسبة إىل املتهب )٧(كونه
�لسـفر فيهـا وعـدم  )١١(واشـرتاطه. الوصـف يف اآليـة )١٠(، وضـعف سـند احلـديث، ومفهـوم)٩(يتم بدونه لالصـل: وقيل

 الكاتب يرشد إىل كونه
___________________________________ 

 .اي وجتوز الوصية من الراهن للمر�ن يف حفظ الرهن وبيعه وصرفه يف الدين) ١(
 .اي وجتوز الوصية من الراهن لوارث املر�ن اذا مات الراهن قبل املر�ن او قبل وارثه) ٢(
 .٢٨٣اآلية : البقرة )فرهان مقبوضة( )٣(
 .١احلديث  - ٣الوسائل كتاب الرهن �ب ) ٤(
 .اي الرهن) ٥(
 .اي بدون القبض) ٦(
 .اي القبض) ٧(
 .وهو اآلخذ فانه ال ميلك اهلبة اال بعد القبض) ٨(
 .وهو االصل العدمي) ٩(
 .فاننا ال نقول حبجيته )فرهان مقبوضة(اي ولضعف مفهوم الوصف يف ) وضعف(�جلر عطفا على مدخول ) ١٠(
مـع عـدم وجـود  -أن اشـرتاط القـبض يف السـفر يف اآليـة الكرميـة : اآليـة الشـريفة فـاملعىن) فيهـا(املرجـع يف كمـا وأن ) القبض(مرجع الضمري ) ١١(

 .دليل على أن االمر يف اآلية لالرشاد ال أنه مولوي -الكاتب 

    



٥٧ 

وعلــى املــر�ن، جلــواز توكليــه الــراهن فيــه وهــذا أقــوى،  )٣(ليســت بشــرط، بــل قــبض )٢(كــون اســتدامته  )١(لالرشــاد، ويؤيــده
الــرهن كمــا هــو شــأن العقــود ) قبــل اقباضــه بطــل )٤(أو مــات، أو أغمــى عليــه، أو رجــع فيـه(الــراهن، ) فلــو جــن(اشـرتاطه 

 .اجلائزة عند عروض هذه االشياء
، فيقــــوم وليــــه مقامــــه، لكــــن يراعــــي ويل ا�نــــون )٥(ال يبطــــل، للزومــــه مــــن قبــــل الــــراهن فكــــان كــــالالزم مطلقــــا: وقيــــل
 .أبطله )١٢(وإال )١١(بفسخه أقبضه )١٠(شرطا يف بيع يتضرر )٩(�ن يكون )٨(يف الزامه )٧(حلظ، فإن كان ا)٦(مصلحته

 مشروط �لقبض، )١٤(على القول به )١٣(ويضعف �ن لزومه
___________________________________ 

 .اي كون االمر لالرشاد) ١(
 .اي القبض) ٢(
 .اي ليس ايضا شرطا يف صحة العقد) ٣(
 ).عن(هنا مبعىن ) يف(جع عن الرهن، و اي ر ) ٤(
 .اي من الطرفني) ٥(
 .اي مصلحة الراهن) ٦(
 .اي املصلحة) ٧(
 .الزام املر�ن: اي يف الزام العقد، وحيتمل أن يكون املراد) ٨(
 .اي الرهن) ٩(
 .اي الراهن) ١٠(
 .املر�ن) واقبضه(الويل، كما وأن مرجع الضمري يف ) اقبض(فاعل ) ١١(
 .وان مل تكن هناك مصلحة للراهن ابطل الويل الرهناي ) ١٢(
 .اي لزوم الرهن) ١٣(
 اي لزوم الرهن على القول �شرتاط القبض) القبض(مرجع الضمري ) ١٤(

    



٥٨ 

مث، ولــو  )٦(لــو قيــل بــه )٥(للمــر�ن فــأوىل بعــدم الــبطالن )٤(، ولــو عــرض ذلــك)٣(، فيبطــل كاهلبــة قبلــه)٢(جــائز مطلقــا )١(فقبلــه
تعلــق حــق الورثــة والغرمــاء بعــد مــوت الــراهن مبالــه، خبــالف  )٩(والفــرق. )٨(يف طــرف الــراهن فــاالقوى عدمــه هنــا )٧(قيــل بــه

رب الـراهن علــى االقبـاض لعــدم لزومــه  )١٢(، علـى هــذا)١١(لعـدم املنــايف )١٠(مـوت املــر�ن فـإن الــدين يبقـى فتبقــى وثيقتــه ال جيــ
 .)١٤(لى القولنيفيبين ع )١٣(بعد إال أن يكون مشروطا يف عقد الزم

___________________________________ 
 .اي قبل القبض) ١(
 .اي من قبل الراهن واملر�ن) ٢(
 .اي قبل القبض) ٣(
 .اي االغماء واجلنون واملوت) ٤(
 .اي بطالن الرهن) ٥(
 .اي بعدم البطالن يف طرف الراهن) ٦(
 .اي ببطالن الرهن) ٧(
 .اي يف طرف املر�ن) ٨(
 .الفرق بني بطالن الرهن مبوت الراهن، وعدم بطالنه مبوت املر�ناي ) ٩(
 .وهي العني املرهونة) ١٠(
 .وهو تعلق حق الغرماء هنا) ١١(
 .اي وعلى اشرتاط القبض يف اللزوم) ١٢(
 .كالبيع) ١٣(
فإن قلنا �ستحقاق املر�ن القبض وجب . القبضالقول �ستحقاق املر�ن القبض يف الرهن املشروط، والقول بعدم استحقاق املر�ن : ومها) ١٤(

 .اقباضه وإال فال

    



٥٩ 

وهـــو موضـــع وفـــاق، ) فلـــو أعـــاده إىل الـــراهن فـــال �س( )١(، لالصـــل بعـــد حتقـــق االمتثـــال بـــه)وال يشـــرتط دوام القـــبض(
ـــ: كمـــا لـــو قـــال) إال أن يعلـــم كذبـــه(إقـــرار العقـــالء  )٢(، لعمـــوم)ويقبـــل إقـــرار الـــراهن �القبـــاض( ـــيت رهنتـــه الي وم داري ال

�حلجاز ومهـا �لشـام وأقبضـته إ�هـا فـال يقبـل، النـه حمـال عـادة، بنـاء علـى اعتبـار وصـول القـابض، أو مـن يقـوم مقامـه 
الوثيقـة حـذرا  )٣(على االقرار واالشهاد عليـه أقامـة لرسـم) املواطأة(بعد االقرار �لقبض ) فلو ادعى(إىل الرهن يف حتققه، 
علـــى ) فلـــه إحـــالف املـــر�ن( )٥(إىل أن يتحقـــق القـــبض مسعـــت دعـــواه جلـــر�ن العـــادة بـــذلك إذا �خـــر )٤(مـــن تعـــذر ذلـــك

هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره، أما لو شهدا علـى نفـس االقبـاض مل تسـمع دعـواه ومل . وقع موقعه )٧(وأنه )٦(عدمها
، ولــو ادعــى الغلــط يف إقــراره وأظهــر يتوجــه اليمــني، وكــذا لــو شــهدا علــى إقــراره بــه فــأنكر االقــرار النــه تكــذيب للشــهود

 .فال على االقوى )٩(، وإال)٨(�ويال ممكنا فله إحالف املر�ن أيضا
___________________________________ 

 .اي �لقبض) ١(
 .٢احلديث  ٣الوسائل كتاب االقرار �ب ) ٢(
 .وهو االشهاد) ٣(
 .اي من اقامة رسم الوثيقة الذي هو االشهاد) ٤(
 .ي �ذه املواطأةا) ٥(
 .اي على عدم املواطأة) ٦(
 .اي االقرار) ٧(
 .كما كان له االحالف يف صورة املواطأة) ٨(
 .أي وان مل يظهر الراهن �ويال ممكنا) ٩(
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مبتــدأ بعــد العقــد،  )١(لصــدق كونــه رهنــا مقبوضــا، وال دليــل علــى اعتبــاره) بيــد املــر�ن فهــو قــبض(الــرهن ) ولــو كــان(
ريه كاملغصــوب )٢(وإطــالق العبــارة واحــد،  )٣(وبــه صــرح يف الــدروس، والوجــه. يقتضــي عــدم الفــرق بــني املقبــوض �ذن وغــ

 .يف غري العبادة غري مفسد )٥(النه )٤(وإن كان منهيا عن القبض هنا
 )٩(، وإمنـا ال يقتضــي)٨(ملنهـي عنــه منـهعلـى تقـدير اعتبــاره يف اللـزوم ركـن فــال يعتـد � )٧(، النــه)٦(ال يكفـي ذلـك: وقيـل

 ال يفتقر( )١٣(على االكتفاء به) و(لو ابتدأه بغري إذن الراهن،  )١٢(ال يعتد به )١١(االركان، وهلذا )١٠(الفساد حيث تكمل
___________________________________ 

 .أي القبض) ١(
 ).قبضولو كان بيد املر�ن فهو : (أي عبارة املصنف وهو قوله) ٢(
 ".رهنا مقبوضا " وهو صدق كونه ) ٣(
 .اي يف الغصب) ٤(
 .اي النهي) ٥(
 .أي القبض يف الرهن اذا كان القبض على طريق الغصب) ٦(
 .أي القبض) ٧(
 .أي من القبض الغصيب، النه منهي عنه) ٨(
 .أي النهي) ٩(
 .فيحتاج إىل قبض جديدالقبض، وهنا مل تكمل االركان لغصبية القبض، : ومن مجلة االركان) ١٠(
 .أي والجل أن القبض املنهي عنه ال يعد قبضا) ١١(
 .أي �لقبض) ١٢(
 .أي �لقبض السابق، سواء كان �لغصب أم �الذن) ١٣(
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 )٤(، فاعتبــار أمــر آخــر)٣(لتحقــق القــبض قبلــه )٢(ميكــن فيــه جتديــده) ، وال إىل مضــي زمــان)١(يف القــبض(جديــد ) إىل أذن
 .)٦(، ولالصل)٥(حتصيل للحاصل

 ،)١٠(، الن)٩(يف غري الصحيح: ، وقيل)٨(يف مطلق القبض السابق )٧(يشرتطان: وقيل
___________________________________ 

 .هذا كان القبض �الذن، وأما إذا كان �لغصب فيحتاج إىل إذن جديد قطعا) ١(
 .أي القبض) ٢(
 .أي قبل العقد) ٣(
 .اي االذن اجلديد) ٤(
 .القبض كان حاصال قبل العقد فال يتجددإذ ) ٥(
 .وهو عدم اشرتاط جتديد القبض، وعدم اشرتاط مضي الزمان) ٦(
 .أي االذن اجلديد، ومضي الزمان) ٧(
 .سواء كان عن اذن أم ال) ٨(
 .أي يف غري القبض الصحيح كالغصب) ٩(
 .السابق، سواء كان عن اذن أم الوهو اشرتاط االذن، ومضي الزمان يف القبض : هذا تعليل للقول االول) ١٠(

فـاملالك يف االعتبـار هـو احلصـول علـى . أن املعترب من القبض هو القبض الواقـع بعـد الـرهن ال غـري، دون احلاصـل منـه قبـل الـرهن: وحاصل التعليل
 .االذن اجلديد كما هو القول يف القبض االبتدائي

 .مضي زمان يف التحصيل) الثاين. (القبضحتصيل ) االول( -: اذن فاالذن يف القبض يستدعي شيئني
منتفيـة، السـتلزامها حتصـيل احلاصـل حلصـول ) وهـي الداللـة املطابقيـة(لكـن االول . وأمـا الثـاين فيـدل عليـه �اللتـزام. أما االول فيدل عليه �ملطابقة

 .القبض قبل االذن فال يتصور قبض جديد
 .القبض اجلديد، وكال االستلزامني �طل فتبقى الداللة االلتزامية فقطومها القبض السابق و : والستلزامها اجتماع املثلني
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 )٦(يســتدعي حتصــيله، ومــن ضــروراته )٥(، واالذن فيــه)٤(كاملبتــدأ  )٣(ال يــتم إال �ذن )٢(مــا وقــع بعــد الــرهن وهــو )١(املعتــرب منــه
 ،)١٠(�اللتزام )٩(�ملطابقة، وعلى الزمان )٨(دال عليه )٧(مضي زمان، فهو

___________________________________ 
 .أي من القبض) ١(
 .أي وقوع القبض بعد الرهن) ٢(
 .أي �الذن اجلديد بعد العقد، الن القبض السابق كان منهيا عنه لكونه غصبا) ٣(
 .كما يف القبض االبتدائي حيث حيتاج إىل االذن) ٤(
 .أي يف القبض) ٥(
 .أي ومن ضرورات حتصيل القبض) ٦(
 .االذن يف القبض أي) ٧(
 .أي على حتصيل القبض) ٨(
 .أي وعلى مضي الزمان) ٩(
 .أي �لداللة االلتزامية، لكون مضي الزمان من ضرورات حتصيل القبض) ١٠(

    



٦٣ 

 )٦(ويضــعف )٥(، فيبقــى االلتزامــي)٤(واجتمــاع االمثــال )٣(إىل حتصــيل احلاصــل )٢(مدلولــه املطــابقي منتــف، الفضــائه )١(لكــن
املــدلول عليــه التزامــا مــن توابعــه ومقدماتــه فيلــزم مــن  )٩(حاصــل، والزمــان )٨(وهــو )٧(مبنــع إعتبــار املقيــد �لبعديــة، بــل االعــم

 ،)١٢(، نعم لو كان قبضه)١١(انتفاؤه )١٠(عدم اعتباره
___________________________________ 

ض، ومضـــي الزمـــان مطلقـــا، ســـواء كـــان القـــبض الســـابق عـــن اذن أم ال كمـــا يف وهـــو اشـــرتاط القـــب: هـــذا االســـتدراك مـــن تكملـــة القـــول االول) ١(
 .الغصب

 .أي املدلول املطابقي) ٢(
 .وهو حصول القبض قبل االذن فال معىن لتحصيل القبض اجلديد) ٣(
 .وهو اجتماع القبض السابق والقبض اجلديد) ٤(
 .أي الداللة االلتزامية فقط) ٥(
 .اشرتاط القبض ومضي الزمان، وأن املعترب من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن: القول االول وهوعلى ) الشارح(هذا رد من ) ٦(

 .بل القبض أعم من البعدية والقبلية، واىن له االثبات -كما ادعاه املستدل   -يف القبض ) البعدية(منع اعتبار : وحاصل الرد
 .أي االعم من البعدية والقبلية) ٧(
 .حاصل سواء كان �الذن أم �لغصبأي القبض ) ٨(
 .يعين الزمان الذي هو املدلول االلتزامي كما ادعاه املستدل) ٩(
 .أي املدلول املطابقي) ١٠(
 .أي انتفاء الداللة االلزامية، لتبعية الداللة االلزامية للداللة املطابقية) ١١(
 .إىل الرهن) قبضه(ماض واسم كان يرجع إىل املر�ن، والضمري يف  فعل) قبضه(وحيتمل أن يكون . أي قبض الرهن، وهو مصدر مضاف) ١٢(
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ري إذن توجــه إعتبارمهــا مــن قبــل املالــك علــى  )٤(فالضــمان �ق إىل أن يتحقــق مــا يزيلــه )٣(، وعلــى تقــديره)٢(ملــا تقــدم )١(بغــ
 .االقوى
ن ممــــا ينقــــل أم ال، ، ســــواء كــــا)مشــــاعا فالبــــد مــــن إذن الشــــريك يف القــــبض، أو رضــــاه بعــــده(الــــرهن ) ولــــو كــــان(

ويشـكل فيمـا يكفـي فيـه جمـرد . منهي عنه بدون إذنه، فال يعتـد بـه شـرعا )٦(التصرف يف مال الشريك، وهو )٥(الستلزامه
فلـو قبضـه بـدون إذن  )٩(منـه وعلـى تقـدير اعتبـاره )٨(ومتكينـه )٧(التخلية، فإ�ا ال تستدعي تصرفا، بل رفـع يـد الـراهن عنـه

يتم القبض قوالن، منشؤمها النهي املانع كما لو وقع بدون إذن الراهن، وهو اختيـار املصـنف، الشريك وفعل حمرما فهل 
 وأن النهي إمنا هو حلق الشريك فقط، لالذن من قبل الراهن الذي هو املعترب

___________________________________ 
 ).مضي الزمان(و ) االذن اجلديد: (ومها) ١(
 . لزوم الرهن فال اعتبار �لقبض املنهي عنه فلزم من اعتبار القبض اجلديد اعتبار مرور الزمان أيضاوهو كون القبض ركنا يف) ٢(
 .أي اعتبار االذن اجلديد يف القبض، سواء كان �لغصب أم بغريه كما يف القبض املستدعي للضمان) ٣(
 .أي ما يزيل الضمان، وهو االذن اجلديد) ٤(
 .أي القبض) ٥(
 .يف مال الشريكأي التصرف ) ٦(
 .أي عما يكفي فيه جمرد التخلية) ٧(
 .مرجع الضمري املر�ن، واملصدر اضيف إىل املفعول، والفاعل حمذوف أي متكني الراهن للمر�ن) ٨(
 .أي اذن الشريك) ٩(

    



٦٥ 

 .وهو أجود، ولو اتفقا على قبض الشريك جاز فيعترب مساعه االذن فيه. شرعا
هـذه ) شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة ميكن قبضها ويصح بيعها: االول) (اللواحق إما يف الشروط، أو: والكالم(

ري)١(الشرائط منها ما هو شرط الصحة وهو االكثـر  )٢(، ومنهـا مـا هـو شـرط يف اللـزوم كاململوكيـة، �عتبـار رهـن ملـك الغـ
فــال يصــح ( )٤( بعــض حمرتزا�ــا، ال�ــا شــروط يف اجلملــة، والن اململوكيــة تشــتمل علــى شــرط الصــحة يف)٣(وال يضــر ذلــك
، ولتعــذر حتصـيل املطلــوب )٥(كسـكىن الــدار وخدمـة العبــد، لعـدم إمكــان قبضـها، إذ ال ميكــن إال �تالفهـا) رهـن املنفعــة
كــذا . وهــو اســتيفاء الــدين منــه، وهــي إمنــا تســتوىف شــيئا فشــيئا، وكلمــا حصــل منهــا شــئ عــدم مــا قبلــه )٦(يف الــرهن منهــا

 بناء على ما اختاره من اشرتاط القبض) ال الدينو (، )٧(وفيه نظر. قيل
___________________________________ 

 .أي شرائط الصحة أكثر من غريها) ١(
 .لكن لزوم الرهن متوقف على االجازة) ٢(
 .شروط اللزوم أي اتيان املصنف هذه الشرائط يف سياق واحد من دون أن مييز بعضها عن بعض مع أن بعضها شروط الصحة، وبعضها) ٣(
 .أي يف بعض مواردها، كاخلمر واخلنزير للمسلم، وكاحلر مطلقا، سواء كان للمسلم أم للكافر، فان الرهن غري صحيح �ذه االعيان) ٤(
 .أي اتالف املنفعة، فان القبض عليها يستلزم اتالفها شيئا فشيئا، مع أن الدوام والثبات من لوازم الرهن) ٥(
 .أي من املنفعة) ٦(
أن اســتيفاء الــدين مــن عــني الــرهن لــيس بشــرط، بــل منــه أو مــن عوضــه، ولــو ببيعــه قبــل االســتيفاء، كمــا لــو رهــن مــا يتســارع اليــه : وجــه النظــر) ٧(

وقريــب منــه القــول يف القــبض، المكانــه بتســليم العــني ليســتوىف منهــا . الفســاد قبلــه، واملنفعــة ميكــن فيهــا ذلــك �ن يــوجر العــني وجيعــل االجــرة رهنــا
 .ملنفعة ويكون عوضها رهناا

إمكـان : والفرق بينها وبني ما يتسارع اليه الفساد. إن ذلك خروج عن املتنازع، الن رهن االجرة جائز وإمنا الكالم يف املنفعة نفسها: إال أن يقال
 .يف اهلامش هكذا أفاد الشارح . رهنه، واملانع عارض، خبالف املنفعة
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. ، وإن وجــد يف ضــمنه)١(وجــود لــه يف اخلــارج ميكــن قبضــه، ومــا يقــبض بعــد ذلــك لــيس نفســه الن الــدين أمــر كلــي ال
. على هذا القول، ويكتفى بقـبض مـا يعينـه املـديون، لصـدق قـبض الـدين عليـه عرفـا كهبـة مـا يف الذمـة )٢(وحيتمل جوازه

علــى القــول  )٣(ه ببنــاء احلكــموعلــى القــول بعــدم اشــرتاط القــبض ال مــانع مــن صــحة رهنــه، وقــد صــرح العالمــة يف التــذكر 
ال يصح رهن الدين إن شرطنا يف الـرهن القـبض، النـه ال ميكـن قبضـه، لكنـه يف القواعـد : �شرتاط القبض وعدمه فقال

وتعجبـه يف موضـعه، . مجع بني احلكم بعدم اشرتاط القبض، وعدم جواز رهن الدين، فتعجب منـه املصـنف يف الـدروس
 ،)٤(نافاة بني عدم اشرتاطهواالعتذار له عن ذلك بعدم امل

___________________________________ 
 .أي االمر الكلي، إذ الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده) ١(
 .أي جواز وقوع الدين رهنا) ٢(
 .أي جواز رهن الدين وعدمه) ٣(
 .أي القبض) ٤(

    



٦٧ 

 .موعمما يقبض مثله مع تصرحيه �لبناء املذكور غري مس )١(واعتبار كونه
إذ ال  )٢(، النه من الصيغ اجلائزة فاذا تعقبـه مـا ينافيـه أبطلـه، لكونـه رجوعـا)ورهن املدبر إبطال لتدبريه على االقوى(

 .يتم املقصود من عقد الرهن إال �لرجوع
مبجــرده، بــل  )٤(الن الــرهن ال يقتضــي نقلــه عــن ملــك الــراهن، وجيــوز فكــه فــال يتحقــق التنــايف )٣(ال يبطــل بــه: وقيــل
، واستحسـنه يف الـدروس )٩(يف الـدين فيبطـل )٨(، أو �خـذه)٧(فيسـتقر )٦(فيكون التدبري مراعـى بفكـه )٥(وحينئذ. �لتصرف

وإن وضـــعهما علـــى يـــد ذمـــي، الن يـــد الـــودعي كيـــد ) )١٠(وال رهـــن اخلمـــر واخلنزيـــر إذا كـــان الـــراهن مســـلما، أو املـــر�ن(
 املستودع، خالفا للشيخ

___________________________________ 
 .أي الرهن) ١(
 .عن التدبري) ٢(
 .والفاعل يف يبطل التدبري أي ال يبطل التدبري �لرهن) الرهن(مرجع الضمري ) ٣(
 .أي التنايف بني التدبري والرهن) ٤(
 .أي حني جعل العبد املدبر رهنا) ٥(
 .أي بفك الرهن) ٦(
 .أي يستقر التدبري بعد فك الرهن) ٧(
 ).املر�ن(والفاعل يف �خذه " املدبر " مرجع الضمري ) ٨(
 .أي التدبري) ٩(
هذا يف صورة كون الراهن ذميـا، سـواء وضـع الـذمي الـرهن عنـدي ذمـي آخـر . أي ان كان املر�ن مسلما ال يصح رهن اخلمر واخلنزير عنده) ١٠(

 .وديعة، أو عند نفس املر�ن

    



٦٨ 

وال (، )٢(اء إىل الذمي فيصـح، كمـا لـو �عهمـا وأوفـاه مثنهمـا، والفـرق واضـح، حمتجا �ن حق الوف)١(حيث أجازه كذلك
الـراهن وهـو ) ولـو رهـن مـا ال ميلـك(من مسلم وكافر، عند مسلم وكافر، إذ ال شبهة يف عـدم ملكـه، ) رهن احلر مطلقا

ريه  ويل موقوفـــا مـــن مالكـــه فـــان أجـــازه صـــح علـــى أشـــهر االقـــوال مـــن كـــون عقـــد الفضـــ) وقـــف علـــى االجـــازة(مملـــوك لغـــ
 .وإن رده بطل )٣(مطلقا
  )٦(فيتخـري )٥(، وإن أطلـق ففـي جـوازه)٤(مث إن سوغ له املالك الرهن كيف شـاء جـاز مطلقـا) ولو استعار للرهن صح(

 )٧(كما لو عمم
___________________________________ 

 .اء إىل الودعي الذمي حينئذأي إذا وضع الرهن عند املر�ن املسلم لكن يف يد ذمي، لتعلق حق االستيف) ١(
إذ . أي الفرق بني رهن اخلمور واخلنزير يف عدم جوازه وإن كان عند ودعي ذمي، وبني بيع اخلمر واخلنزيـر واداء ديـن املسـلم مـن مثنهـا واضـح) ٢(

انيــة، فــان البيــع فيهــا جــائز للــذمي، يــد الــذمي الــودعي يف االول كيــد املســلم يف التســلط علــى البيــع واالســتيفاء وهــو ممنــوع منــه، خبــالف الصــورة الث
 .وللمسلم استيفاء طلبه من الثمن

 .أي يف مجيع العقود من غري اختصاص له �لرهن، فالعقد صحيح لكنه موقوف على االجازة) ٣(
 .�ي مبلغ كان الرهن، و�ية مدة كانت) ٤(
 .أي جواز الرهن كيف شاء) ٥(
 .اي يكون خمريا على الرهن كيف شاء) ٦(
 .ي املعريا) ٧(

    



٦٩ 

ــى الثــاين )٣(قــوالن، اختــار أوهلمــا )٢(للغــرر )١(أو املنــع فالبــد مــن ذكــر قــدر الــدين، وجنســه، ووصــفه  )٤(يف الــدروس، وعل
وحلولـه أو �جيلـه، وقــدر االجـل، فـإن ختطــى حينئـذ كـان فضــوليا، إال أن يـرهن علـى االقــل فيجـوز بطريـق أوىل، وجيــوز 

 .)٥(�الصلالرجوع يف العارية ما مل ترهن عمال 
. فليس للمعري الرجوع فيها حبيث يفسخ الرهن وإن جاز له مطالبة الراهن �لفك عند احللـول) بعقد الرهن )٦(وتلزم(

مبثلــه إن كـان مثليـا، وقيمتـه يــوم ) أو بيـع(وإن كــان بغـري تفـريط، ) ويضــمن الـراهن لـو تلـف(مث إن فكـه ورده �مـا بـرئ، 
قبله فاالقوى أنه كغريه من االعيـان املعـارة، وعلـى تقـدير بيعـه هذا إذا كان التلف بعد الرهن، أما . التلف إن كان قيميا

 .املطالبه مبا بيع به )٧(فالالزم ملالكه مثنه إن بيع بثمن املثل، ولو بيع �زيد فله
ن االرض اخلراجيــة( ــيت صــاحل االمــام عليــه الصــالة والســالم أهلهــا علــى أن تكــون ) ويصــح رهــ كاملفتوحــة عنــوة، وال

 .، ال منفردة)تبعا لالبنية والشجر(ب عليهم اخلراج كما يصح بيعها ملكا للمسلمني، وضر 
___________________________________ 

 .اي املنع من التخيري كيف شاء) ١(
 .اي للغرر على املعري لو رهن املستعري امللك كيف شاء) ٢(
 .وهو التخيري كيف شاء) ٣(
 .وهو املنع من التخيري كيف شاء) ٤(
 .االستصحاب، الن العارية من العقود اجلائزةوهو ) ٥(
 .اي العارية) ٦(
 .اي فللمعري) ٧(

    



٧٠ 

أمكـن اجلـواز، المكـان االسـتيفاء منـه ولـو �لصـلح  )١(لعدم إمكـان قبضـه، ولـو مل يشـرتطه) وال رهن الطري يف اهلواء(
ك يف املــاء إال إذا كــان حمصــورا وال الســم(عــوده، كاحلمــام االهلــي فيصــح المكــان قبضــه عــادة، ) إال إذا اعتيــد(عليــه، 
القتضــائه ) وال رهــن املصــحف عنــد الكــافر، أو العبــد املســلم(حبيــث ال يتعــذر قبضــه عــادة، وميكــن العلــم بــه، ) مشــاهدا

، النتفـاء السـبيل بـذلك، )إال أن يوضـعا علـى يـد مسـلم(علـى بعـض الوجـوه ببيـع وحنـوه،  )٢(االستيالء عليهما، والسـبيل
للمســلم، النــه حينئــذ ال يســتحق االســتيفاء مــن قيمتــه إال ببيــع املالــك، أو مــن �مــره أو احلــاكم مــع وإن مل يشــرتط بيعــه 

لتعــذر اســتيفاء احلـق منــه �لبيــع، وعلــى ) وال رهــن الوقـف(تعـذره، ومثلــه ال يعــد سـبيال لتحققــه وإن مل يكــن هنـاك رهــن 
 .)٣(ه االستيفاء منه مطلقاتقدير جواز بيعه بوجه جيب أن يشرتى بثمنه ملكا يكون وقفا فال يتج
لثبـوت الـثمن يف ) ويصح الرهن يف زمن اخليـار(، )٤(نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث جيوز بيعه

، الن )�لعقـد علــى االقــوى(إىل ملــك املشــرتي ) للبـائع، النتقــال املبيـع(اخليــار ) وإن كــان(مسـتقرا  )٥(الذمـة وإن مل يكــن
، وعلــى قــول الشــيخ بعــدم )٦(تــب أثــره، والن ســبب امللــك هــو العقــد فــال يتخلــف عنــه املســببصــحة البيــع تقتضــي تر 

 انتقاله إىل ملك املشرتي إذا كان اخليار للبائع،
___________________________________ 

 .اي القبض) ١(
 .اي القتضاء الرهن السبيل) القتضائه(عطفا على ) ٢(
 .�ي وجه من الوجوه) ٣(
 .ذا آل أمره إىل اخلراب، أو انتفى موضوع الوقفكما ا) ٤(
 .اي البيع) ٥(
 .وهو تصرف املالك يف ملكه كيف شاء) ٦(

    



٧١ 

 .)١(أو هلما ال يصح الرهن على الثمن قبل انقضائه
ن العبــد املرتــد عــن فطــرة( عــن امللــك، وإن وجــب قتلــه، النــه حينئــذ كــرهن املــريض  )٢(، النــه مل خيــرج �ــا)ويصــح رهــ

عمـدا ) مطلقـا )٥(واجلـاين(، )٤(، وقبـول توبتـه)٣(برئه ولو كان امرأة، أو مليـا فـاالمر أوضـح، لعـدم قتلهـا مطلقـاامليئوس من 
وإن فداه مواله أو عفى الـويل بقـي . مث إن قتل بطل الرهن. وخطأ، لبقاء املالية وإن استحق العامد القتل، وجلواز العفو

فـإن ( )٦( كـون رهـن املـوىل لـه يف اخلطـأ التزامـا �لفـداء وجهـان كـالبيعرهنا، ولو اسرتق بعضه بطل الرهن فيه خاصة، ويف
 )٨(، ولتعلق حق ا�ين عليه �لرقبـة، ومـن مث لـو مـات اجلـاين مل يلـزم السـيد)٧(لسبقها) عجز املوىل عن فكه قدمت اجلناية

 ،)٩(خبالف املر�ن فإن حقه ال ينحصر فيها
___________________________________ 

 .اي قبل انقضاء اخليار، اذا كان اخليار للبايع) ١(
 ).الردة(�عتبار معىن ) االرتداد(ارجاع الضمري إىل : الظاهر) ٢(
 .ال يف االرتداد الفطري وال يف امللي) ٣(
 .اي املرتد امللي اذا كان رجال) ٤(
 .اي ويصح رهن العبد اجلاين) ٥(
 .عبده اجلاين خطاء فهو دليل على التزامه �لفداء كما يف القتل اخلطائي فإنه لو �ع املوىل) ٦(
 .اي لتقدم حق ا�ين عليه من حق الرهن) ٧(
ق احلــق بشــخص العبــد اجلــاين) ٨( . املــذكورة يف عبــارة الشــارح) الرقبــة(الظــاهر أن مرجــع الضــمري ) ٩(اي مل يلــزم الســيد �عطــاء بــدل اجلــاين، لتعلــ

حقـه فلـه اسـرتقاق العبـد مـن غـري احنصـار حقـه يف العهـد، بـل لـه الرجـوع إىل الـراهن، وال يسـقط حقــه اذا  فـاملعىن أن املـر�ن اذا تعـذر عليـه حتصـيل
 مات العبد املرهون

    



٧٢ 

حبيـث ال ميكـن إصـالحه كتجفيـف العنـب، ) ولـو رهـن مـا يتسـارع اليـه الفسـاد قبـل االجـل(ذمة الـراهن،  )١(بل تشرتكها
لراهن وجيعل مثنه رهنا، فإن امتنع منه رفع املر�ن أمره إىل احلـاكم ليبيعـه، أو فيبيعه ا) فليشرتط بيعه، ورهن مثنه(والرطب 
 .، فإن تعذر جاز له البيع، دفعا للضرر، واحلرج)٢(�مر به

. حالـة الـرهن صـاحلا لـه )٦(مع كونـه )٥(مجعا بني احلقني) )٤(محل عليه(الرهن ومل يشرتط بيعه، وال عدمه  )٣(ولو أطلق(
 )٧(اقتضاء االطالق البيع، وعدم صالحيته، لكونه يبطل، لعدم: وقيل

___________________________________ 
 .اي تشرتك ذمة الراهن يف الرقبة يف كو�ا موردا للحق ايضا): الرقبة(مرجع الضمري ) ١(
ىت يســتويف دينـه) ٢( منصــوب هنــا لكونــه ) �مـره(فعــل املضــارع وهــو و . مرجـع الضــمري البيــع فــاملعىن أن احلـاكم �مــر املــر�ن او غــريه ببيـع املرهــون حــ

 )ليبيعه احلاكم(عطفا على 
 .اي فيما يسرع اليه الفساد قبل االجل) ٣(
 .اي على بيعه وجعل الثمن رهنا) ٤(
الـرهن اذا كـان أما حق الراهن فيحتمل أن يكون فيما يقدمه رهنا للمر�ن، فان من حق الراهن قبول املـر�ن : حق الراهن، وحق املر�ن: ومها) ٥(

 .وهو استيفاء حقه: وأما حق املر�ن فمعلوم. الرهن جامعا لشروط الرهن
 .اي ما يوضع رهنا) ٦(
 .وما يتسارع إىل الفساد يف قوة اهلالك. اي ما يوضع رهنا فهو على الدوام) ٧(

    



٧٣ 

لشــارع ببيعــه علــى تقــدير وهــو ضــعيف، لكونــه عنــد العقــد مــاال �مــا وحكــم ا )١(رهنــا علــى الــدوام، فهــو يف قــوة اهلالــك
قبـل االجـل، عمـا لـو كـان ال يفسـد إال بعـد حلولـه حبيـث : ، واحـرتز بقولـه)٣(، لفساده)٢(امتناعه منه صيانة للمال جائز

فإنــه ال مينــع، وكــذا لــو كــان الــدين حــاال، المكــان حصــول املقصــود منــه، وجيــب علــى املــر�ن الســعي  )٤(ميكــن بيعــه قبلــه
ضــمن، إال أن ينهــاه املالــك فينتفــي الضــمان، ولــو أمكــن إصــالحه  )٦(، فــإن تــرك مــع إمكانــهالوجــوه )٥(علــى بيعــه �حــد

 .بدون البيع مل جيز بيعه بدون إذنه، ومؤنة إصالحه على الراهن كنفقة احليوان
برفـــع احلجـــر ) وجـــواز التصـــرف(�لبلـــوغ، والعقـــل، والرشـــد، واالختيـــار، ) فيشـــرتط فيهمـــا الكمـــال: وأمـــا املتعاقـــدان(
كمـا إذا افتقـر إىل االسـتدانة لنفقتـه، وإصـالح عقـاره، ) ويصـح رهـن مـال الطفـل للمصـلحة(ما يف التصرف املـايل، عنه

 ومل يكن بيع شئ
___________________________________ 

 ).ره(هذا رد من الشارح ) ١(
 .أي حكم الشارع ماض يف بيعه) وحكم الشارع: (مرفوع خرب للمبتداء وهو قوله) ٢(
 .اي الن املبيع يفسد فيما بعد، فالالم تعليل جلواز حكم الشارع ببيعه) ٣(
 ).قبل الفساد(اي ) ٤(
 .من الشرط، واالطالق، وبعد االجل هذا اذا كان الرهن مما يتسارع اليه الفساد) ٥(
 .اي البيع) ٦(

    



٧٤ 

كــذا يصــح ) و(إيداعـه منــه،  )٤(زعلــى يـد ثقــة جيــو  )٣(علــى الـرهن، وجيــب كونــه )٢(، أو مل ميكـن وتوقفــت)١(مـن مالــه أعــود
واملــراد �لصــحة ). ، كمــا إذا أســلف مالــه مــع ظهــور الغبطــة، أو خيــف علــى مالــه مــن غــرق، أو �ــب)٥(أخــذ الــرهن لــه(
واملقصــود منــه الوجــوب، ويعتــرب كــون الــرهن مســاو� للحــق، أو زائــدا عليــه لــيمكن اســتيفاؤه . اجلــواز �ملعــىن االعــم )٦(هنــا

فلـو أخــل . علــى احلـق ملـن يثبـت بـه عنـد احلاجـة اليـه عـادة )٧(منـه، وكونـه بيـد الـويل، أو يـد عـدل ليـتم التوثـق، واالشـهاد
 .ببعض هذه ضمن مع االمكان

ــى مالــه  )ولــو تعــذر الــرهن هنــا( اتفقــت النســخ،  )٨(هكــذا) أقــرض مــن ثقــة عــدل غالبــا(وهــو يف موضــع اخلــوف عل
 )٩(واجلمع بني العدل والثقة �كيد، أو حاول تفسري الثقة �لعدل لوروده كثريا يف االخبار

___________________________________ 
 .اي انفع) ١(
 .اي االستدانة) ٢(
 .اي الرهن) ٣(
 .اي جيوز ايداع الرهن عنده): ثقة(  حمال صفة ل اجلملة جمرورة) ٤(
 .اي للطفل) ٥(
اي يف مسألتنا هذه تكون الصحة مبعناها االعم من الوجوب واال�حـة ال االخـص الـذي هـي اال�حـة، النـه قـد جيـب ايـداع مـال الطفـل، أو ) ٦(

 .رهنه كما هنا
 .اي ويعترب االشهاد على احلق) ويعترب(�لرفع عطف على ) ٧(
زم أن يكـون إىل عــدل يف مجيـع احلــاالت) غالبـا(اي قيـد ) ٨( . يف مجيــع النسـخ موجــود، لكنـه غـري الزم، لعــدم االحتيـاج اليــه، الن إقـراض املـال يلــ

 .فالقيد زائد
 .٥ - ٤احلديث  �١١ب  -احكام القضاء  -كتاب القضاء   -الوسائل ) ٩(

    



٧٥ 

غلبــة للتنبيــه علــى ان العدالــة ال تعتــرب يف نفــس االمــر، وال يف ووصــف ال. ملــا هــو أعــم منــه )٢(االصــحاب حمــتمال )١(وكــالم
 .الدوام، الن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه كما عرفته يف �ب الشهادات، واملعترب وجودها غالبا

زمــن ولــو يف ) ومثــن املبيــع )٣(كــالقرض(أي اســتحقاقه فيهــا وإن مل يكــن مســتقرا ) وأمــا احلــق فيشــرتط ثبوتــه يف الذمــة(
يف  )٥(، الن مـا حصـل �ــا)٤(وهـو انتهاؤهـا إىل احلــد الـذي ال يتغـري موجبهـا ال قبلـه) والديـة بعـد اسـتقرار اجلنايـة(اخليـار، 

ريه ، )٨(مطلقــا )٧(مث إن كانـت حالـة، أو الزمــة للجـاين كشـبيه العمـد جــاز الـرهن عليهـا. )٦(معـرض الـزوال �النتقـال إىل غــ
 ن عليها قبل احللول، الن املستحق عليه غري معلوم،احملض ال جيوز الره) ويف اخلطأ(

___________________________________ 
 .�جلر عطفا على االخبار) ١(
 ).ره(الذي هو ضمري املصنف ) حاول(�لنصب حال لفاعل ) ٢(
 .مثال لثبوت احلق يف الذمة) ٣(
 .اي ال قبل االنتهاء إىل ذلك احلد) ٤(
 .اي �جلناية) ٥(
 .غري احلد الذي وصل اليه اي) ٦(
 .اي على الدية) ٧(
 .اي بعد احللول وقبله) ٨(
اذن ال . ووقت حلوهلا بعـد انقضـاء ثـالث سـنوات حسـب املقـرر الشـرعي. اذ تكون دية قتل اخلطاء على العاقلة املوجودين عند حلول الدية) ٩(

 .ميكن التعجيل يف اخذ الرهن من املوجودين حال وقوع اجلناية

    



٧٦ 

وجيـوز . ملعترب من وجد منهم عند حلوهلا مستجمعا للشـرائط خبـالف الـدين املؤجـل، السـتقرار احلـق واملسـتحق عليـهإذ ا
 .وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثالثة) عند احللول على قسطه(الرهن 
القـول اآلخـر و . علـى االصـح )٣(مطلقـا )٢(ال�ـا الزمـة للمكاتـب) وإن كانـت مشـروطة علـى االقـرب )١(ومال الكتابة(

إذ لـه  )٦(، النتفـاء فائدتـه)٥(نفسـه، فـال يصـح الـرهن علـى ماهلـا )٤(من قبل املكاتب فيجوز له تعجبـز. أن املشروطة جائزة
 .غري مانع منه كالرهن على الثمن يف مدة اخليار )٨(وهو على تقدير تسليمه. مىت شاء )٧(إسقاطه

ث عــدم صــحة  )٩(واملطلقــة الزمــة مــن طــرف الســيد خاصــة، ويتوجــهأن املشــروطة جــائزة مــن الطــرفني، : ويف قــول �لــ
 .)١٠(الرهن أيضا كالسابق

___________________________________ 
 .اي وجيوز الرهن على مال الكتابة) ١(
 ).العبد(�لفتح املراد منه ) ٢(
 .سواء كانت الكتابة مشروطة ام مطلقة) ٣(
 .ومل يقو على العملكما لو قلل العبد من طعامه حىت ضعف ) ٤(
 .بكسر الالم، ومرجع الضمري الكتابة) ٥(
 .اي الرهن) ٦(
 .اي مال الكتابة) ٧(
 .اي على تقدير تسليم أن عقد الكتابة جائز) ٨(
 ".يتجه " يف نسخة ) ٩(
 .وهو القول الثاين القائل بعدم جواز الرهن يف مال الكتابة املشروطة) ١٠(

    



٧٧ 

ـــة بعـــد الـــرد )١(ومـــال( النـــه ال يســـتحق شـــيئا منـــه إال  )٤(وإن شـــرع فيـــه )٣(ال قبلـــه(حينئـــذ  )٢(، لثبوتـــه يف الذمـــة)اجلعال
والفرق واضـح، الن البيـع . جيوز بعد الشروع، النه يؤول إىل اللزوم كالثمن يف مدة اخليار، وهو ضعيف: وقيل )٥(بتمامه

 .)٦(صل عدم الفسخ عكس اجلعالةيكفي يف لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي املدة، واال
فــال يصــح الــرهن علــى منفعــة (لتحصــل الفائــدة املطلوبــة مــن التوثــق بــه ) والبــد مــن إمكــان اســتيفاء احلــق مــن الــرهن(

، الن تلك املنفعة اخلاصة ال ميكن استيفاؤها إال من العني املخصوصة حىت لـو تعـذر االسـتيفاء )املؤجر عينه مدة معينة
كمــا لــو اســتأجره علــى حتصــيل خياطــة ثــوب بنفســه أو ) فلــو آجــره يف الذمــة جــاز(لــت االجــارة، منهــا مبــوت وحنــوه بط
وتصـح ز�دة الـدين علـى (ها حينئذ من الرهن، فإن الواجب حتصيل املنفعة على أي وجه اتفق،  بغريه، المكان استيفاء

وفائدتــه ســـعة الوثيقــة، ومنـــع ) علــى الـــدينوز�دة الـــرهن (، )٧(فـــإذا اســتوىف الـــرهن بقــي البـــاقي منــه متعلقـــا بذمتــه) الــرهن
 .الراهن من التصرف يف ا�موع فيكون �عثا على الوفاء، والمكان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين

___________________________________ 
 .اي وجيوز الرهن يف مال اجلعالة) ١(
 . مالكهااي يف ذمة ا�اعل حني رد العامل الضالة واوصلها إىل) ٢(
 .ال قبل الرد) ٣(
 .اي يف العمل) ٤(
 .اي بتمام العمل) ٥(
 .فإن يف اجلعالة البد من العمل، فلو ترك العمل يف االثناء ال يستحق العامل شيئا من ا�اعل) ٦(
 .اي الراهن املدين) ٧(

   



٧٨ 

 )مسائل(
علـى مـا ذكـره مجاعـة مـنهم العالمـه، الن ) إذا شرط الوكالة يف الرهن مل ميلـك عزلـه(االوىل ): وأما اللواحق فمسائل(

 .على نفسه فيزم من جهته )١(الرهن الزم من جهة الراهن وهو الذي شرطها
ؤثر جــواز الفســخ لــو أخــل �لشــرط، ال وجــوب )٢(ويضــعف �ن املشــروط يف الــالزم( كمــا تقــدم مــن أن ) الشــرط )٣(يــ

إمنــا يفيــد اخــالل الــراهن �لوكالــة تســلط املــر�ن  )٤(املشــروط يف العقــد الــالزم يقبلــه جــائزا عنــد املصــنف ومجاعــة، فحينئــذ
فيمـا لـو كـان  )٨(، وإمنـا تظهـر الفائـدة)٧(دفـع ضـرر بضـرر أقـوى )٦(ال يتم يف عقد الرهن، النـه )٥(على فسخ العقد، وذلك

 )فحينئذ لو فسخ(يف العقد الالزم كبيع  )٩(الراهن قد شرطها
___________________________________ 

 .اي الوكالة) ١(
 .اي يف العقد الالزم) ٢(
 .اي ال أن الشرط موجب لوجوب املشروط) ٣(
 .اي حني يقلبه جائزا) ٤(
فـاذا دفـع هـذا الضـرر عـن نفسـه بفسـخ . يـه، لـزوال وكالتـهاي تسلط املر�ن علـى فسـخ العقـد ال يرتتـب عليـه فائـدة للمـر�ن، بـل فيـه ضـرر عل) ٥(

 .العقد يتوجه عليه ضرر اشد وهو فوات الرهن الذي كان وثيقة عنده عن الدين
 .وهو فسخ عقد الرهن، فالزمه ذهاب الرهن عليه فيلزم أن يكون دفع الفاسد �الفسد) ٦(
 .وهو ذهاب الرهن عليه) ٧(
 .اي فائدة شرط الوكالة) ٨(
 .اي الوكالة) ٩(

    



٧٩ 

فـات  )٣(، وإال)٢(هنـاك بيـع مشـروط فيـه ذلـك) إن كـان(، والوكالـة )�لـرهن )١(الوكالـة فسـخ املـر�ن البيـع املشـروط(الراهن 
، خصوصـا يف مـا )٥(من وجوب الوفاء �لشرط، عمال مبقتضى االمـر )٤(ويشكل مبا تقدم. الشرط على املر�ن بغري فائدة
 ،)٨(على ما حققه )٧(كالوكالة  )٦(يا يف حتققهيكون العقد املشروط فيه كاف

___________________________________ 
خا، حيـث إن املـر�ن ال يقـد) ١( م هذه فائدة اشرتاط الوكالة يف العقـد، خبـالف مـا اذا كـان اشـرتاط الوكالـة يف مـنت عقـد الـرهن، فإنـه ال يفيـد فسـ

 .بدفع الفاسد �الفسدعلى فسخ عقد الرهن، لتضرره بذلك وهو املعرب عنه 
 .اي الرهن والوكالة) ٢(
 .اي وان مل يفسخ املر�ن العقد املشروط فيه الوكالة فات على املر�ن شرط الوكالة على كل حال، من دون فائدة) ٣(
 .٥٠٦ص  ٣يف كتاب املتاجر يف خيار االشرتاط ج ) ٤(
 .�لعقد يستلزم الوفاء �لشرطفإن االمر �لوفاء )أوفوا بالعقود (:وهو قوله تعاىل) ٥(
 -بعتك هذا بشرط أن اكون وكيلك على كذا : اي يف شرط النتيجة كقول البايع -اي يف حتقق الشرط وهو شرط النتيجة، فإن الوكالة هنا ) ٦(

تك هذا �ذا بشرط أن أوكلـك يف  بع: خبالف ما اذا كانت الوكالة شرط فعل كقول البايع. ال حتتاج إىل صيغة اخرى، لتمامية الوكالة مبجرد العقد
 .كذا، لعدم حتقق الوكالة يف هذه الصورة اال �نشاء صيغة اخرى مستقلة

 .اي كشرط الوكالة) ٧(
 .٥٠٧ص  ٣يف كتاب املتأجر يف خيار االشرتاط ج ) ٨(

    



٨٠ 

جهـــة الـــراهن وملـــا كـــان الـــرهن الزمـــا مـــن . حيـــث يلزمـــان )٢(يصـــري كجـــزء مـــن االجيـــاب والقبـــول يلـــزم )١(املصـــنف مـــن أنـــه
، النـه )٦(ال يتوجـه )٥(، فـإن فسـخ املشـروط فيـه وهـو الـرهن إذا مل يكـن يف بيـع)٤(خصوصـا هنـا )٣(فالشرط مـن قبلـه كـذلك
علــى  )٩(وإن كانـت جـائزة حبســب أصـها، ال�ـا قـد صــارت الزمـة بشـرطها يف الـالزم )٨(هلـا )٧(يزيـد ضـررا فـال يـؤثر فســخه

 .)١٠(ذلك الوجه
مــن نفسـه إذا كـان وكــيال يف البيـع، ويتــوىل طـريف العقـد، الن الغــرض بيعـه بــثمن ) )١١(�ن ابتياعـهجيـوز للمــر  -الثانيـة (

 )١٢(املثل وهو
___________________________________ 

 .اي شرط النتيجة) ١(
 .اي الشرط) ٢(
 .اي الزم) ٣(
 .اي يف شرط النتيجة) ٤(
 .وهو املعرب عنه �لعقد الالزم) ٥(
 .ال يتوجه، النه يزيد ضررا آخر الذي هو اقوى من فسخ العقداي الفسخ ) ٦(
 .اي فسخ املر�ن) ٧(
 .اي للوكالة وان كانت جائزة حبسب اصلها) ٨(
 .اي يف العقد الالزم) ٩(
 .هو شرط النتيجة) ١٠(
 .اي شراء الرهن) ١١(
 .أي بيعه لنفسه) ١٢(

    



٨١ 

، وكـذا جيـوز )٢(ا قيـل �ملنـع، الن ظـاهر الوكالـة ال يتناولـهورمبـ.هلـا )١(حاصل، وخصوصـية املشـرتي ملغـاة حيـث مل يتعـرض
حيـا كـان الـراهن أم ميتـا، مفلسـا كـان أم ال، لسـبق ) وهو مقدم بـه علـى الغرمـاء(ال : وقيل. بيعه على ولده بطريق أوىل

 .)٤(مع الغرماء على نسبته) �لباقي )٣(ضرب(الرهن ومل يف �لدين ) ولو أعوز(تعلق حقه، 
�نتفاع، وال نقل ملك، وال غريمها إذا مل يكن املـر�ن وكـيال، وإال جـاز لـه ) ال جيوز الحدمها التصرف فيه -الثالثة (

. آجـره احلـاكم )٥(�تفاقهما، وإال) أوجر(كالدابة، والدار ) ولو كان له نفع(التصرف �لبيع واالستيفاء خاصة كما مر، 
 .)٦(ء املتجدد مطلقاويف كون االجرة رهنا كاالصل قوالن كما يف النما

مؤنتـه النـه املالـك، فـإن كـان يف يـد املـر�ن وبـذهلا الـراهن ) فعلـى الـراهن(كما إذا كان حيوا� ) ولو احتاج إىل مؤنة(
، أو تعـذر إسـتئذانه لغيبــة أو حنوهـا، رفـع أمـره إىل احلــاكم، )٧(أو أمـره �ـا، انفـق ورجــع مبـا غـرم، وإال اسـتأذنه، فــإن امتنـع

 ، فإن مل يشهد فاالقوى قبول قوله)٨(هو بنية الرجوع، وأشهد عليه ليثبت استحقاقه بغري ميني ورجع فإن تعذر أنفق
___________________________________ 

 .اي الراهن مل يتعرض خصوصية املشرتي يف منت العقد) ١(
 .وهو بيعه لنفسه) ٢(
 .اي ساهم املر�ن بباقي الدين مع بقية الغرماء) ٣(
 .٢٦سبق يف كتاب الدين اجلزء الرابع من طبعتنا اجلديدة ص  كما) ٤(
 .اي وان مل يتفق الراهن واملر�ن على االجيار) ٥(
 .اي الراهن) ٧(سواء امكن فصله كالشعر والوبر أم ال، كالسمن، والطول، والعرض) ٦(
 .اي املر�ن على الراهن مبا غرمه على الرهن) ٨(

    



٨٢ 

 .به )١(ورجوعهيف قدر املعروف منه بيمينه، 
، أو عــوض املــأخوذ كــاللنب، )لزمــه االجــرة(علــى وجــه العــوض، أو بدونــه مــع االمث ) �ذنــه )٢(ولــو انتفــع املــر�ن بــه(

 .ورجع ذو الفضل بفضله) )٣(وتقاصا(
محلـت علـى االذن يف التصـرف واالنفـاق  )٥(، اسـتنادا إىل روايـة)٤(تكون النفقة يف مقابلة الركوب واللنب مطلقـا: وقيل

، ورجــح يف الــدروس جــواز االنتفــاع مبــا خيــاف فوتــه علــى املالــك عنــد تعــذر اســتئذانه، واســتئذان )٦(مــع تســاوي احلقــني
 .وهو حسن. احلاكم
حلـق ، وال بينة له علـى ا)لو خاف جحود الوارث(إذا مل يكن وكيال ) جيوز للمر�ن االستقالل �الستيفاء -الرابعة (

 لو ادعى املر�ن الدين) إذ القول قول الوارث مع ميينه يف عدم الدين، وعدم الرهن(
___________________________________ 

مري يف بــه : �لرفــع معطوفــا علــى قولــه) ١( ن االنفــاق، ومرجــع الضــ القــدر املعــروف مــن (قبــول قولــه، اي واالقــوى رجــوع املــر�ن يف قــدر املعــروف مــ
 ).االنفاق

 .اي �لرهن) ٢(
فيمـا اي يقاص كل من الراهن واملر�ن فيما زاد له من احلق عند صاحبه، فان كان االنفاق من املر�ن اكثـر ممـا انتفـع بـه قـاص املـر�ن الـراهن ) ٣(

ق ن �حيــة املــر�ن اكثــر مــن االنفــاق قــاص . يســاوي مــا انتفــع بــه، ويرجــع علــى الــراهن �لزائــد ممــا انفــ الــراهن املــر�ن مبــا يســاوي وإن كــان االنتفــاع مــ
 .االنفاق، ورجع عليه �لزائد مما انتفع به، والتقاص هنا يكون من الدين الذي عليه

 .سواء زاد االنفاق على االنتفاع ام االنتفاع على االنفاق) ٤(
 .١٢الوسائل كتاب الرهن �ب ) ٥(
 .حق الراهن يف االنتفاع الزائد، وحق املر�ن يف االنفاق: ومها) ٦(

    



٨٣ 

لـو خـاف جحـود الـراهن  )٢(، وكـذا جيـوز لـه ذلـك)١(واملرجع يف اخلوف إىل القرائن املوجبة للظن الغالـب جبحـوده. والرهن
االســـتقالل بـــدون إذنـــه، وال يلحـــق خبـــوف اجلحـــود  )٣(ومل يكــن وكـــيال، ولـــو كـــان لـــه بينـــة مقبولـــة عنـــد احلـــاكم مل جيـــز لـــه

 .ر �ليمني الصادق وإن كان تركه تعظيما � أوىلإىل اليمني لو اعرتف، لعدم التضر  )٤(احتياجه
، فــإن كــان البــائع الــراهن �ذن املــر�ن، أو )توقــف علــى إجــازة اآلخــر( )٥(بــدون االذن) لــو �ع أحــدمها -اخلامســة (

إجازته بطل الرهن مـن العـني والـثمن، إال أن يشـرتط كـون الـثمن رهنـا، سـواء كـان الـدين حـاال أم مـؤجال فيلـزم الشـرط، 
 )٦(مث إن وافقـه. إن كان البائع املـر�ن كـذلك بقـي الـثمن رهنـا ولـيس لـه التصـرف فيـه إذا كـان حقـه مـؤجال إىل أن حيـلو 

 .كان كالرهن  )٧(جنسا ووصفا صح، وإال
 برده )٨(يتوقف على إجازة املر�ن فيبطل) وكذا عتق الراهن(

___________________________________ 
 .اي الوارث) ١(
 .الستقالل �الستيفاءاي ا) ٢(
 .اي للمر�ن) ٣(
 .اي املر�ن) ٤(
 .اي اذن اآلخر) ٥(
 .اي وافق الثمن جنس الرهن ووصفه) ٦(
 .اي وان مل يوافق الثمن الرهن املبيع جنسا ووصفا كان كالرهن يف احتياجه إىل البيع) ٧(
 ).املر�ن(فمرجع الضمري يف برده . اي العتق برد املر�ن) ٨(

    



٨٤ 

 .أن فك الرهن �حد أسبابه )١(�جازته، أو سكوته إىلويلزم 
فإن العتـق يقـع ) املر�ن(إذا اعتق ) ال(، نظرا إىل كونه ال يقع موقوفا، )٢(يقع العتق �طال بدون االذن السابق: وقيل

صــح،  )٦(طلقــاوكــان العتــق عــن الــراهن، أو م )٥(، ولــو ســبق)٤(، إذ ال عتــق إال يف ملــك)٣(�طــال قطعــا مــىت مل يســبق االذن
 .من املأذونني فيه )٧(ولو كان عن املر�ن صح أيضا، وينتقل ملكه إىل املعتق قبل إيقاع الصيغة املقرتنة �الذن كغريه

، ال�ا مل خترج عن ملكـه )صارت مستولدة مع االحبال(�ذن املر�ن، أو بدونه وإن فعل حمرما ) ولو وطأها الراهن(
، لســـبق حـــق املـــر�ن علـــى )٨(جـــواز بيعهـــا حينئـــذ(يف شـــرائط املبيـــع ) وقـــد ســـبق(ا �لـــرهن وإن منـــع مـــن التصـــرف فيهـــ

 .)٩(االستيالد املانع منه
___________________________________ 

اسـبابه  فاملعىن أن السكوت من قبل املر�ن ال يوجب لزوم العتق مطلقا، بل اذا امتد إىل حني انفكاك الـرهن �حـد ). سكوته(  اجلار متعلق ب) ١(
 .كإعطاء الراهن دينه، او تربع اجنيب، او اسقط املر�ن حقه عن ذمة الراهن

 .على العتق) ٢(
 .من الراهن) ٣(
 .وهنا ليس ملكا للمر�ن) ٤(
 .اي االذن) ٥(
 .اي القربة املطلقة، من دون أن يوقعه عن شخص معني) ٦(
 .اي كغري املر�ن من املاذونني يف العتق) ٧(
 .أها بغري اذن ومحلت من الراهناي حني وط) ٨(
 ).منع بيع ام الولد(هذا من املوارد املستثنات من ) ٩(

    



٨٥ 

ــع مطلقــا: وقيــل ــع أمهــات االوالد)١(مين ــث �عســار الــراهن  )٢(، للنهــي عــن بي املتنــاول �طالقــه هــذا الفــرد، وفصــل �ل
بعـض حتقيقاتـه تفصـيل رابـع وهـو بيعهـا مـع  وللمصـنف يف. )٣(فتباع، ويساره فتلزمه القيمة تكون رهنا، مجعا بني احلقني

وكيف كان فـال ختـرج عـن الـرهن �لـوطء، وال �حلبـل، بـل ميتنـع البيـع مـا . وطئه بغري إذن املر�ن، ومنعه مع وقوعه �ذنه
 ، النـه وطـأ أمـة)ولـو وطأهـا املـر�ن فهـو زان(لـزوال املـانع،  )٤(دام الولد حيـا، النـه مـانع طـارئ، فـان مـات بيعـت للـرهن

 .الغري بغري إذنه
، النـه )مهـر املثـل: وقيـل(، والشـهرة، )٥(، للرواية)فنصفه(تكن بكرا ) فإن أكرهها فعليه العشر أن كانت بكرا، وإال(

أرش البكـارة،  )٧(، وجيـب مـع ذلـك)٦(وللمصـنف يف بعـض حواشـيه قـول بتخـري املالـك بـني االمـرين. عوض الوطء شـرعا
 وال يدخل

___________________________________ 
 .اي مينع البيع، سواء كان الوطء عن اذن ام ال، وسواء كان مع االعسار ام مع اليسار) ١(
 .اي االماء اليت ولدن من مواليهن) ٢(
 .اي بني حق الراهن يف ام ولده، وبني حق املر�ن يف الرهن) ٣(
 .لرهن اي بيعت الجل الرهنفاملعىن أن جواز بيع اجلارية هنا الجل ا). بيعت(  اجلار متعلق ب) ٤(
 .١احلديث  ٣٥الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .اي بني العشر، او نصفه، وبني مهر املثل) ٦(
 .اي مع ما �خذ من العشر، او نصفه، او مهر املثل) ٧(
 .اي االرش) ٨(

    



٨٦ 

وال يشــكل �ن . عــوض الــوطء )١(يف املهــر، وال العشــر، النــه حــق جنايــة، وعــوض جــزء فائــت، واملهــر علــى التقــديرين
قد صدق وطؤها بكرا وفوت منهـا جـزء فيجـب  )٢(البكارة إذا أخذ أرشها صارت ثيبا فينبغي أن جيب مهر الثيب، النه

 .، عوض منفعة)٥(عوض جزء، واآلخر )٤(، الن أحدمها)٣(عوض كل منهما
 )٧(تحق املهــر، وال متلكــه فــال ينــايف ثبوتــهوفيــه أن االمــة ال تســ. )٦(، ال�ــا بغــي وال مهــر لبغــي)وإن طاوعتــه فــال شــئ(

أقـوى،  )١٠(مطلقا )٩(والقول بثبوته عليه. ) )٨(وال تزر وازرة وزر أخرى(لسيدها مع كون التصرف يف ملكه بغري إذنه 
 .وقد تقدم مثله. )١١(مضافا إىل أرش البكارة كما مر

___________________________________ 
 .بوبةالبكارة، والثي: ومها) ١(
 .والضمري هنا ضمري الشأن. تعليل لعدم ورود االشكال) ٢(
 .اي كل من اجلزء الفائت ومن الوطء) ٣(
 .وهو ارش البكارة) ٤(
 .وهو املهر عوض الوطء) ٥(
 .اي الزانية) ٦(
 .فال منافاة هلذه مع هذا الثبوت. اي ثبوت املهر لسيدها) ٧(
 .١٦٤اآلية : االنعام) ٨(
 .ناي على املر�) ٩(
 .سواء طاوعت ام ال) ١٠(
 .٨٥اي تفاوت قيمتها ما بني كو�ا �كرة وثيبة يف ص ) ١١(

    



٨٧ 

ق -السادســة ( ريه) الــرهن الزم مــن جهــة الــراهن حــىت خيــرج عــن احلــ ن متــربع غــ ضــمان  )١(ويف حكمــه. �دائــه ولــو مــ
االقالـــة املســقطة للـــثمن املرهـــون بـــه، أو  )٣(ويف حكمـــه. ، وإبـــراء املـــر�ن لـــه منــه)٢(الغــري لـــه مـــع قبــول املـــر�ن، واحلوالـــة بــه

ففـي خـروج الـرهن  )٥(ة ذمـة الـراهن مـن مجيـع الـدين، ولـو خـرج مـن بعضـه والضابط براء. املسلم فيه املرهون به )٤(للمثمن
ويظهر من العبارة بقاؤه أمجع، وبه صرح يف الـدروس، ولـو شـرط كونـه رهنـا . ، أو �لنسبة أوجه)٦(أمجع، أو بقائه كذلك

ث حيكــم خبروجــه عــن . )٨(، كمــا أنــه لــو جعلــه رهنــا علــى كــل جــزء منــه فالثــاين)٧(ا�مــوع خاصــة تعــني االول علــى ــ وحي
 فيبقى(الرهانة 

___________________________________ 
 .اي ويف حكم اخلروج عن الرهن) ١(
 .اي �لدين فريجع املر�ن على احملال عليه) ٢(
ىن أنـه لـو بيـع شـئ مث اراد البـايع رهنـا علـى مثـن املبيـع فـاعطى لـه الـرهن، مث اقـال . املسـقطة للحـق املـر�ن بـه) االقالـة(اي ويف حكم االبراء ) ٣( مبعـ

 .البايع أو املشرتي البيع فاالقالة هنا تسقط الثمن عن املشرتي فريتفع موضوع الرهن فريجع الرهن إىل املشرتي
ىن أنـه لـو اسـلف املشـرتي الـثمن إىل البـايع واخـذ رهنـا علـى املـثمن املؤجـل فاقـال . للمثمن املر�ن بـه املسقطة) االقالة(اي ويف حق االبراء ) ٤( مبعـ

 .احدمها اآلخر ارتفع موضوع الرهن هنا ايضا، الن االقالة مسقطة للمثمن املؤجل، فريجع الثمن إىل املشرتي، والرهن على البايع
 .اي من بعض الرهن) ٥(
 .اي امجع) ٦(
 .خروج الرهن امجع وهو) ٧(
 .وهو البقاء امجع) ٨(

    



٨٨ 

مالكيــة ال جيــب تســليمه إال مــع املطالبــة، النــه مقبــوض �ذنــه وقــد كــان وثيقــة وأمانــة، فــإذا انتفــى ) أمانــة يف يــد املــر�ن
الـرهن، ، ولو كان اخلروج من احلق �براء املر�ن من غري علم الراهن وجب عليـه إعالمـه بـه، أو رد )٢(بقي الثاين )١(االول

 .خبالف ما إذا علم
لـــو قبضـــه  ) و(الـــرهن والبيـــع، الن الـــرهن ال يؤقـــت، والبيـــع ال يعلـــق، ) ولـــو شـــرط كونـــه مبيعـــا عنـــد االجـــل بطـــال(
، النـــه ))٥(ال قبلـــه(، النـــه حينئـــذ بيـــع فاســـد، وصـــحيحه مضـــمون، ففاســـده كـــذلك، )بعـــد االجـــل )٤(ضـــمنه( )٣(كـــذلك

بــــني علمهمــــا  )٧(وال فــــرق يف ذلــــك. مطــــردة )٦(ه كــــذلك، قاعــــدةحينئــــذ رهــــن فاســــد، وصــــحيحه غــــري مضــــمون ففاســــد
 .)٨(�لفساد، وجهلهما، والتفريق

 )٩(إنـه إمجــاع، والن: ، بــل قيـل)يف الـرهن علـى االقـرب(املنفصـل كالولـد والثمــرة ) يـدخل النمـاء املتجــدد -السـابعة (
 من شأن النماء تبعية

___________________________________ 
 .�قةوهي الو ) ١(
 .وهي االمانة) ٢(
 .اي موقتا ومعلقا) ٣(
 .اي الرهن) ٤(
 .اي ال قبل االجل) ٥(
 ).وما ال يضمن بفاسده ال يضمن بصحيحه(، )ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده(وهي ) ٦(
 .اي يف بطالن البيع، وضمان الرهن) ٧(
 .�ن علم احدمها، دون اآلخر) ٨(
 ).االمجاع(والدليل االول  .دليل �ن لدخول النماء يف الرهن) ٩(

    



٨٩ 

يف عـدم دخولـه، عمـال �لشـرط، كمـا أنـه لـو شـرط دخولـه  )١(فـال إشـكال حينئـذ) إال مع شرط عـدم الـدخول(االصل، 
 .)٢(ارتفع االشكال

وهــو أظهــر، ولــو كــان . يف امللــك، ال يف مطلــق احلكــم )٤(والتبعيــة. لالصــل، ومنــع االمجــاع )٣(ال يــدخل بدونــه: وقيــل
 .ول والسمن دخل إمجاعامتصال كالط

ن طــرف الــراهن، والنــه وثيقــة علــى )ينتقــل حــق الرهانــة إىل الــوارث �ملــوت -الثامنــة ( ــزوم العقــد مــ ، النــه مقتضــى ل
ال�مـا إذن يف التصـرف يقتصـر �مـا علـى مـن أذن  )٦(ال الوكالـة، والوصـية(ما مل يسقطه املـر�ن،  )٥(الدين فيبقى ما بقي

 )إال مع الشرط(، )٩(كنظائره من االعمال املشروطة مبباشر معني  )٨(بطل )٧(له، فإذا مات
___________________________________ 

 .اي مع شرط عدم الدخول) ١(
 .وهو اشكال دخول النماء يف الرهن) ٢(
 .اي بدون الشرط) ٣(
أما كون . إمنا هو يف امللك فقط، وأن النماء ملك ملالك االصل فاملعىن أن ما افاده املستدل من تبعية النماء لالصل. �لرفع، والواو استينافية) ٤(

 .النماء �بعا لالصل يف كل احكامه اليت من مجلتها الرهنية فممنوع
 .فاملعىن أن الرهن �ق ما دام الدين �قيا. اي الدين) ٥(
 .املر�ن مبوتهاي الوكالة والوصاية اللتان جائتا من قبل الراهن للمر�ن ال ينتقالن إىل وارث ) ٦(
 .اي املأذون وهو املر�ن يف املقام) ٧(
 .وهو الراهن يف املقام. اي االذن الصادر من املوكل واملوصي) ٨(
 .كما يف االجري الذي شرط عليه املباشرة بنفسه) ٩(

    



٩٠ 

 .، أو لغريه فيلزم عمال �لشرط)٢(للوارث بعده )١(�ن يكون
املـــورث ال  )٤(بتســـليم )٣(وإن شـــرط لـــه وكالـــة البيـــع واالســـتيفاء، الن الرضـــا )وللـــراهن االمتنـــاع مـــن اســـتئمان الـــوارث(
) فليتفقـا علـى أمـني( )٨(االمتناع من اسـتئمان الـراهن عليـه )٧(للوارث) و�لعكس( )٦(والختالف االشخاص فيه )٥(يقتضيه

ت يــده وإن مل يكــن عــدال، الن احلــق ال يعــدومها يعــني لــه عــدال ) فاحلــاكم(تفقــا ي) وإال(فيتقيــد برضــامها،  )٩(يضــعانه حتــ
يقبضــه هلــم، وكــذا لــو مــات الــراهن فلورثتــه االمتنــاع مــن إبقائــه يف يــد املــر�ن، النــه يف القــبض مبنزلــة الوكيــل تبطــل مبــوت 

 .املوكل وإن كانت مشروطة يف عقد الزم، إال أن يشرتط استمرار الوضع بعد موته فيكون مبنزلة الوصي يف احلفظ
، وال يســـقط بتلفــه شــئ مــن حـــق ))١٠(إال بتعــد أو تفــريط(الــرهن إذا تلـــف يف يــده، ) ن املــر�نال يضــم -التاســعة (

 املر�ن، فإن تعدى
___________________________________ 

 .اي احدمها وهي الوصاية، أو الوكالة) ١(
 .اي بعد موت املر�ن) ٢(
 .اي رضا الراهن) ٣(
 .اي تسليم الراهن الرهن للمورث) ٤(
 .اي استيمان الوارث) ٥(
 .اي يف االستيمان) ٦(
 .اي وارث املر�ن) ٧(
 .اي على الرهن) ٨(
 .اي ال خيرج عنهما) ٩(
 .وهو االخالل يف حفظ الشئ عن التلف، أو السرقة، أو عروض النقص، خالفا للتعدي فإنه إعمال شئ موجب للنقص، أو التلف) ١٠(

    



٩١ 

وقــت االنتقــال إىل القيمــة، واحلــق  )١(، النــه)علــى االصــح(إن كــان قيميــا  )فتلــزم قيمتــه يــوم تلفــه(فيــه، أو فــرط ضــمنه 
، أو أعلـى القـيم مـن يـوم )٣(ومقابل االصـح اعتبـار قيمتـه يـوم القـبض. كان منحصرا يف العني وإن كانت مضمونة  )٢(قبله

نـه قبـل التفـريط غـري ويضـعف �. )٤(القبض إىل يوم التلف، أو من حني التلف إىل حـني احلكـم عليـه �لقيمـة كالغاصـب
هـذا إذا  ). )٨(مطلقـا )٧(فـاالقى االول(ال دخـل هلـا يف ضـمان القيمـي  )٦(و�ن املطالبـة )٥(مضمون فكيف تعتـرب قيمتـه فيـه

ري مضــمون، أمــا لــو نقصــت العــني بعــد التفــريط �ــزال وحنــوه، مث  كــان االخــتالف بســبب الســوق، أو نقــص يف العــني غــ
رب أعلــى القــيم املنســوبة ــ ــف، ولــو كــان مثليــا ضــمنه مبثلــه إن وجــد، وإال  )٩(تلــف اعت ن حــني التفــريط إىل التل إىل العــني مــ

 فقيمة املثل عند االداء
___________________________________ 

 .اي يوم التلف) ١(
 .اي قبل التلف) ٢(
 .اي يوم قبض وثيقة الدين وهو الرهن) ٣(
 .يف أنه يؤخذ �شق االحوال) ٤(
 .ريطاي قبل التف) ٥(
ىن لكـون املطالبـة) ٦( موجبـة  اي مطالبة الراهن املر�ن �لقيمة ال دخل هلا يف الضمان، الن املر�ن كان ضامنا مبجرد التلـف قبـل املطالبـة، فـال معـ

 .للضمان
 .وهو ضمان يوم التلف، النه وقت االنتقال) ٧(
 .سواء زادت قيمته عن يوم التلف ام نقصت) ٨(
 .�جلر صفة للقيم) ٩(

    



٩٢ 

، خبـــالف القيمـــي )١(علـــى االقـــوى، الن الواجـــب عنـــده إمنـــا كـــان املثـــل وإن كـــان متعـــذرا، وانتقالـــه إىل القيمـــة �ملطالبـــة
 .)٢(الستقرارها يف الذمة من حني التلف مطلقا

ر�ن ، نظـرا إىل كـون املـ)٣(الـراهن: وقيـل. ، النه املنكر، واالصل برائتـه مـن الزائـد)ولو اختلفا يف القيمة حلف املر�ن(
 .ويضعف �ن قبول قوله من جهة إنكاره، ال من حيث كونه أمينا، أو خائنا. صار خائنا بتفريطه فال يقبل قوله

ة ذمتــه  الصــالة عــدم الــز�دة، وبــراء) احلــق املرهــون بــه، حلــف الــراهن علــى االقــرب(قــدر ) لــو اختلفــا يف -العاشــرة (
 .)٤(منها، والنه منكر، وللرواية

هــو وديعـة، وقــال : �ن قــال املالـك) ولــو اختلفـا يف الــرهن والوديعـة(ضـعيفة،  )٥(ن اسـتنادا إىل روايــةقـول املــر�: وقيـل
 .الصحيحة )٦(الصالة عدم الرهن، والنه منكر، وللرواية) حلف املالك(هو رهن : املمسك
 .)٧(حيلف املمسك استنادا إىل رواية ضعيفة: وقيل

___________________________________ 
 .اي بسبب املطالبة، فالباء سببية )١(
 .سواء طالب الراهن ام ال، النه من ابتداء التلف فذمته مشغولة من حينه) ٢(
 .اي حلف الراهن) ٣(
 .٢ - ١احلديث  - ١٧الوسائل كتاب الرهن �ب ) ٤(
 .٤احلديث  - ١٧الوسائل كتاب الرهن �ب ) ٥(
 .١احلديث  - ١٦الوسائل كتاب الرهن �ب ) ٦(
 ٣احلديث  - ١٦الوسائل كتاب الرهن �ب  )٧(

    



٩٣ 

 )٤(وضـعف املقابـل. )٣(، وللقرينـة)٢(مجعا بني االخبار )١(املمسك إن اعرتف له املالك �لدين، واملالك إن أنكره: وقيل
خاصــة ) حلــف الــراهن(بــل اجلاريــة : رهنتــك العبــد فقــال: فقــال) ولــو اختلفــا يف عــني الــرهن(مينــع مــن ختصــيص اآلخــر 

مـا  )٨(حقـا، وانتفـاء )٧(جائز من قبله فيبطل �نكاره، لـو كـان )٦(، النتفاء ما يدعيه الراهن �نكار املر�ن، النه))٥(وبطال(
 .يدعيه املر�ن حبلف الراهن

، الن إنكــار املــر�ن هنــا يتعلــق حبـق الــراهن حيــث إنــه يــدعي عــدم )مشــروطا يف عقــد الزم حتالفـا(الــرهن ) ولـو كــان(
 الوفاء �لشرط الذي

___________________________________ 
 .اي الدين) ١(
 .فراجع ١٦وهي االخبار املختلفة اليت ذكرت يف كتاب الوسائل يف ابواب الرهن �ب ) ٢(
 .اي اعرتاف املالك �لدين للممسك قرينة على أن العني يف يد املمسك رهن فيقدم قول املمسك وهو املر�ن) ٣(
يت دلـت علـى تقـدمي قـول املمسـك ال تقـاوم الصـحيحة وال ختصصـهاوهي الرواية الضعيفة ) ٤( والروايـة الصـحيحة هـي الروايـة الـواردة يف تقـدمي . الـ

 .فاين للضعيفة من مقاومتها للصحيحة وختصيصها - ٩٣ص  ٦قول املالك فيما اذا انكر كما علمت يف اهلامش رقم 
 .لف الراهنحل) رهن اجلارية(النكار املر�ن، و ) رهن العبد(اي ) ٥(
 .اي الرهن، فاذا انكر الرهن بطل فهو دليل لبطالن رهن العبد) ٦(
 .اي ما يدعيه املالك وهو الراهن) ٧(
 .دليل لبطالن رهن اجلارية الذي يدعيه املر�ن) ٨(

    



٩٤ 

عي الن شـرط الـرهن مـن مكمالتـه فكـل يـد )١(هو ركن من أركان ذلك العقـد الـالزم فريجـع االخـتالف إىل تعيـني الـثمن
كما   )٣(إن شاء، ومل ميكن استدراكه )٢(مثنا غري ما يدعيه اآلخر فإذا حتالفا بطل الرهن، وفسخ املر�ن العقد املشروط فيه

 .)٤(لو مضى الوقت احملدود له
 .)٥(يقدم قول الراهن كاالول: وقيل

 )٧(خـاص فقصـد �ملـؤدى �ن كان عليه ديون وعلى كـل واحـد رهـن) دينا وعني به رهنا )٦(لو أدى -احلادية عشر (
ؤدي) فــذاك(أحــد الــديون خبصوصــه ليفــك رهنــا  ــق(، )٨(هــو املتعــني، الن مرجــع التعيــني إىل قصــد املــ ومل يســم ) وإن أطل

 لفظا لكن قصده )٩(أحدها
___________________________________ 

 .بعتين هذا بعشرة د�نري بشرط أن تكون اجلارية رهنا: كما لو قال املر�ن) ١(
ثمن، الن شـــرط رهـــن العبـــد، او اجلاريـــة مـــن : وقـــال الـــراهن بعتـــك هـــذا بعشـــرة د�نـــري بشـــرط ان يكـــون العبـــد رهنـــا، فـــاالختالف واقـــع يف تعيـــني الـــ

 .مكمالت الثمن
 .اي يف الرهن) ٢(
 .اي الرهن املشروط يف العقد) ٣(
 .اي للدين) ٤(
 .يف أنه يقدم قول الراهن) الرهن اختالف الراهن واملر�ن يف عني(وهي الدعوى االوىل وهو ) ٥(
 .اي يف مقام وفاء الدين) ٦(
 .اي الدين املؤدى) ٧(
 .على صيغة الفاعل املراد منه الراهن) ٨(
 .اي أحد الديون) ٩(

    



٩٥ 

ــف الــدافع(قصــد الــدافع دينــا غــري اآلخــر  )١(فــادعى كــل منهمــا) فتخالفــا يف القصــد( علــى مــا ادعــى قصــده، الن ) حل
أعلم به وامنا احتـيج إىل اليمـني مـع أن مرجـع النـزاع إىل قصـد الـدافع، ودعـوى الغـرمي العلـم بـه غـري  االعتبار بقصده وهو

مـن  )٤(إىل ما ذكره )٣(وميكن رده. )٢(معقول، المكان اطالعه عليه �قرار القاصد، ولو ختالفا فيما تلفظ �رادته فكذلك
 .، واللفظ كاشف عنه)٥(التخالف يف القصد، إذ العربة به

ليفك الرهن، وادعـى الغـرمي ) فادعى الدفع عن املرهون به(عن الرهن، وآخر به رهن ) وكذا لو كان عليه دين خال(
الــدفع عــن اخلــايل ليبقــى الــرهن فــالقول قــول الــدافع مــع ميينــه، الن االخــتالف يرجــع إىل قصــده الــذي ال يعلــم إال مــن 

 .)٧(كاالول  )٦(قبله
___________________________________ 

فكــل . انــك اردت غــريه: فــاالول يــدعي أنــه اراد �داء املبلــغ الكــذائي فــك الــرهن الفــالين، والثــاين يقــول. الــراهن واملــر�ن، او الــدائن واملــديون) ١(
 .منهما يدعي خالف ما يدعيه اآلخر

 .االوىل، فاملعىن أنه لو ختالف الراهن واملر�ن يف االلفاظ الصادرة من الراهناي حلف الدافع ايضا كما كان احللف للدافع يف الصورة ) ٢(
 .تلفظت بكذا وهو دال على الدين الفالين: فقال الراهن
 .تلفظت بكذا الدال على دين غري الدين الذي يعينه الدائن: وقال املر�ن

 .اج إىل جعلهما صورتنياي رد التخالف فيما تلفظ به إىل التخالف يف القصد حىت ال حيت) ٣(
 .اي املصنف) ٤(
 .اي �لقصد) ٥(
 .اي من قبل الراهن) ٦(
 .وهو التخالف يف القصد) ٧(

    



٩٦ 

، ســواء )بيــع �لنقــد الغالــب(فــأراد املـر�ن بيعــه بنقــد، والــراهن بغـريه ) لــو اختلفــا فيمـا يبــاع بــه الــرهن -الثانيـه عشــر (
 )٤(إىل احلــق، وإال )٣(موافــق ملــراده، أو رجــع )٢(، والغالــب)١(إن كــان وكــيال وافــق مــراد أحــدمها أم خالفهمــا، والبــائع املــر�ن

. إن امتنعـا مـن التعيـني) عـني احلـاكم )٧(فـإن �ينهمـا(إن اتفق،  )٦(منهما) )٥(فإن غلب نقدان بيع مبشابه احلق(فاحلاكم، 
 )٨(وإطالق احلكم �لرجوع إىل تعيني احلاكم يشمل ما لو كان أحدمها

___________________________________ 
 .يف البيع) ١(
فـاملعىن أن املـر�ن يبيـع الـرهن اذا كـان وكـيال يف البيـع واحلـال أن النقـد الغالـب يكـون موافقـا ملـراده، اي مـا . حاليـة) والـواو(اي النقـد الغالـب، ) ٢(

 .يطلب بيعه به
لغالـب وان مل يكـن موافقـا ملـراده، وهـذا رجـوع مـن املـر�ن إىل احلـق وانصـياع وخضـوع منـه اي رجع املر�ن إىل احلق وهو رضاؤه �لبيع �لنقد ا) ٣(

 .للشرع
 .اي وان مل يكن نقد الغالب موافقا ملراده ومل يكن وكيال يف البيع توىل احلاكم بيع الرهن) ٤(
 .اي حق املر�ن) ٥(
 .اي من النقدين الغالبني) ٦(
 .النقدين الغالبني -ن وهو حق املر� -اي �بن الدين ) ٧(
، والنقد الغالب الدينار العراقي، أو الـر�ل )العملة االجنبية(كما لو كان طلب املر�ن . اي احد النقدين الغالبني اقرب إىل الصرف إىل احلق) ٨(

 .فاذا كانت العملة االجنبية اسهل صرفا �حدمها كالدينار العراقي مثال تعني بيعه به. االيراين

    



٩٧ 

املتبـاينني أسـهل صـرفا إىل احلـق تعـني،  )٢(لو كان أحدمها وعـىن بـه: ، ويف الدروس)١(ىل الصرف إىل احلق، وعدمهأقرب إ
 .وهو حسن

وحيــث  )٥(وهــو أحســن، فإنــه رمبــا كــان عســر الصــرف أصــلح للمالــك. )٤(بيــع �وفرمهــا حظــا )٣(لــو �ينــاه: ويف التحريـر
 .ممن يلي عليه احلاكم )٧(هينبغي مراعاة احلظ له كغري  )٦(يباع بغري مراده

___________________________________ 
 .اي عدم االقربية إىل الصرف) ١(
 .اي �حد النقدين الغالبني الذين يباينان احلق) ٢(
 ).احلق(اي النقدان الغالبان �ينا احلق، فمرجع الضمري ) ٣(
 .اي استفادته ونفعه اكثر للراهن) ٤(
 .وهو الراهن) ٥(
 .مراد الراهن اي) ٦(
 .اي كغري الراهن) ٧(

 كتاب احلجر

    



٩٨ 

   



٩٩ 

   



١٠٠ 

   



١٠١ 

 )١(كتاب احلجر
حبسب ما جرت العادة بذكره يف هذا الباب، وإال فهي أزيد من ذلك مفرقـة يف تضـاعيف الكتـاب،  ) وأسبابه ستة(

املعـني قبـل تسـليم كاحلجر على الـراهن يف املرهـون، وعلـى املشـرتي فيمـا اشـرتاه قبـل دفـع الـثمن، وعلـى البـائع يف الـثمن 
 .)٢(املبيع، وعلى املكاتب يف كسبه لغري االداء والنفقة، وعلى املرتد الذي ميكن عوده إىل االسالم

 .املتصل �ملوت) واملرض. والسفه. والرق، والفلس. واجلنون. الصغر: (والستة املذكورة هنا هى
حبيـث يكـون ) ويرشـد، �ن يصـلح مالـه(، )٣(صـوم�حد االمـور املـذكورة يف كتـاب ال) وميتد حجر الصغري حىت يبلغ(

يف غـــــري الوجـــــوه الالئقـــــة �فعـــــال العقـــــالء، ال مطلـــــق  )٤(لـــــه ملكـــــة نفســـــانية تقتضـــــي إصـــــالحه، ومتنـــــع إفســـــاده وصـــــرفه
 ، فإذا حتققت امللكة)٥(االصالح

___________________________________ 
وشـرعا هـو املنـع املخصـوص �سـباب ذكرهـا . اي منعـه عـن التصـرف: ه عـن كـذاحجـر : مصدر حجر حيجر وزان نصر ينصر مبعىن منع يقـال) ١(

 .املصنف
 .وهو امللي) ٢(
 .١٤٤اجلزء الثاين ص ) ٣(
 .اي ومتنع صرف ماله): متنع(�لنصب عطفا على مفعول ) ٤(
 .كما يستفاد من إطالق عبارة املصنف، بل املراد من االصالح هو االصالح مع صدق الرشد) ٥(

    



١٠٢ 

علـى املشـهور، الطـالق االمـر بـدفع أمـوال اليتـامى الـيهم �ينـاس ) وإن كان فاسقا(ورة مع البلوغ ارتفع عنه احلجر املذك
واملفهـــوم مــن الرشــد عرفـــا هــو إصــالح املــال علـــى الوجــه املــذكور وإن كـــان . )٢(مــن غــري اعتبـــار أمــر آخــر معــه )١(الرشــد
 .فاسقا
ري عــدل يف دينــه مل يرتفــع عنــه احلجــر، للنهــيالعدالــة فلــو كــان مصــلح )٣(يعتــرب مــع ذلــك: وقيــل عــن إيتــاء  )٤(ا ملالــه غــ

أن الرشد هو الوقـار، واحللـم،  )٧(، وعن ابن عباس)٦(روي أن شارب اخلمر سفيه، وال قائل �لفرق )٥(السفهاء املال، وما
االحـوط : العدالة قـال الشـيخ ، ال يف االستدامة، فلو عرض الفسق بعد)٨(وإمنا يعترب على القول �ا يف االبتداء. والعقل

 مع أنه شرطها ابتداء، ويتوجه. أن حيجر عليه
___________________________________ 

فإ�ـا ال تـدل  ٥اآليـة : النسـاء ) وأبتلوا ا�تا� ح� إذا بلغوا ا��ح فإن آ�ستم منهم رشدا فادفعوا ا�هـم أ�ـوا�م (: كما يف قولـه تعـاىل) ١(
 .على اعتبار غري الرشد

 .اي مع ايناس الرشد) ٢(
 .اي مع االصالح) ٣(
 .) ال تؤتوا ا�سفهاء ا�وا�م (: وهو قوله تعاىل) ٤(
بنـاء علـى أن الفاسـق اي للنهـي وملـا روي فاآليـة �نضـمام الروايـة اليهـا تـدل علـى لـزوم العدالـة ): الم اجلـارة(جمرور حمال عطـف علـى مـدخول ) ٥(

 .٢احلديث  ٥٣والرواية يف الوسائل كتاب الوصا� �ب . سفيه واي سفاهة اعظم من الفسق كما يف الرواية
 .بني اخلمر وغريها) ٦(
 .١٢١ص  ٢الدر املنثور ج ) ٧(
 اي يف اول البلوغ، فلو عرض الفسق بعد ذلك مل يضر وال حيجر عليه) ٨(

    



١٠٣ 

 .)٣(لوجود املقتضى )٢(رطا يف االبتداء العتربت بعدهأ�ا لو كانت ش )١(على ذلك
من التصرفات واالعمال، ليظهر إتصافه �مللكـة، وعدمـه، فمـن كـان مـن ) مبا يالئمه(من يراد معرفة رشده ) وخيترب(

يتــواله ، ويراعــى إىل أن يــتم مســاومته مث )٥(فيهمــا علــى وجههمــا )٤(أوالد التجــار فــوض اليــه البيــع والشــراء مبعــىن مماكســته
أوالد مــن . وإن كــان مــن. ، وســلم مــن الغــنب والتضــييع يف غــري وجهــه فهــو رشــيد)٦(الــويل إن شــاء، فــإذا تكــرر منــه ذلــك

يصان عن ذلك اخترب مبا يناسب حال أهله، إما �ن يسلم اليه نفقه مدة لينفقها يف مصاحله، أو مواضعها الىت عينـت 
: ، فــإن ويف �الفعــال املالئمــة فهــو رشــيد، ومــن تضــييعه)٨(أو حنــو ذلــكاحلســاب علــى معــامليهم،  )٧(لــه، أو �ن يســتويف

 إنفاقه يف احملرمات، واالطعمة النفيسة اليت ال تليق حباله حبسب وقته، وبلده،
___________________________________ 

 .اي على اشرتاط العدالة) ١(
 .اي بعد االبتداء) ٢(
 .�لعدالة ابتداء وهي االدلة اليت متسك �ا القائل) ٣(
 .وهي املداقة يف إمتام القيمة واحملاورة يف ذلك. ماكسه اي استحطه الثمن وطلب نقصه منه: مصدر ماكس مياكس، يقال) ٤(
 .اي على الطريق املتعارف يف البيع والشراء من املداقة يف مثن املبيع من طرف البايع أو املشرتي) ٥(
 .هااي املماكسة واملساومة على وجه) ٦(
 .اي جيمع طلبا�م) ٧(
 .مما يدل على كماله ورشده) ٨(

    



١٠٤ 

 .)١(واالمتعة واللباس كذلك. وشرفه، وضعته
ري قــادح مطلقــا ، إذ ال )٢(وأمــا صــرفه يف وجــوه اخلــري مــن الصــدقات، وبنــاء املســاجد، وإقــراء الضــيف فــاالقوى أنــه غــ

يناســبها مــن االعمــال كــالغزل، واخلياطــة، وشــراء ســرف يف اخلــري، كمــا ال خــري يف الســرف، وإن كــان أنثــى اختــربت مبــا 
آال�ما املعتادة المثاهلما بغري غنب، وحفظ ما حيصـل يف يـدها مـن ذلـك، واحملافظـة علـى أجـرة مثلهـا إن عملـت للغـري، 
ن مثــل اهلــرة والفــار وحنــو  ــيت حتــت يــدها عــ ــت، ووضــعه علــى وجهــه، وصــون أطعمتــه ال وحفــظ مــا تليــه مــن أســباب البي

ـــت الرشـــد، وإال فـــالذلـــك، فـــاذا ت وال يقـــدح فيهـــا وقـــوع مـــا ينافيهـــا �درا مـــن الغلـــط . كـــرر ذلـــك علـــى وجـــه امللكـــة ثب
 .)٣(واالخنداع يف بعض االحيان، لوقوعه كثريا من الكاملني ووقت االختبار قبل البلوغ، عمال بظاهر اآلية

رب ) ويثبــت الرشــد( ري(ملــن مل خيتــ العهــن علــيهن غالبــا، عكــس الرجــال، لســهولة إط) بشــهادة النســاء يف النســاء ال غــ
واملعتـــرب يف شـــهادة . )٤(ذكـــرا كـــان املشـــهود عليـــه، أم انثـــى، الن شـــهادة الرجـــال غـــري مقيـــدة) وبشـــهادة الرجـــال مطلقـــا(

 .الرجال اثنان، ويف النساء أربع، ويثبت رشد أنثى بشهادة رجل وامرأتني أيضا، وبشهادة أربع خناثي
 يصح بغريه كالنسب وإن أوجبو ) وال يصح اقرار السفيه مبال(

___________________________________ 
 .اي كاالطعمة النفيسة يف أ�ا يراعى فيها اللياقة حبسب الوقت والبلد) ١(
 .سواء كانت الئقة حباله ام ال) ٢(
 .١٠٢ص  ١كما مرت االشارة اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .يكون املشهود عليه رجال) ٤(

    



١٠٥ 

أو بيــت املــال قــوالن، أجودمهــا الثــاين، وكــاالقرار �جلنايــة املوجبــة للقصــاص وإن   )٢(مــن مالــه )١(االنفــاق عليــهالنفقــة، ويف 
، )٣(وإن �سـب أفعـال العقـالء، ويصـح تصـرفه فيمـا ال يتضـمن إخـراج املـال كـالطالق) وال تصرفه يف املال(كان نفسا، 

 .والظهار، واخللع
 .ف مايل ممنوع منهالنه تصر ) وال يسلم عوض اخللع اليه(
بعــض أهــل العربيــة،  )٥(عليــه )٤(وإن كــان قــد ضــعف اطالقــه. أي يف مجيعهــا) وجيــوز أن يتوكــل لغــريه يف ســائر العقــود(

ؤر وهــو البقيــة، وعليــه جــاء " درة الغــواص " حــىت عــده يف  ن الســ مــن أوهــام اخلــواص، وجعلــه خمتصــا �لبــاقي أخــذا لــه مــ
، لكـــن قـــد أجـــازه )٦(أمســـك عليـــك أربعـــا، وفـــارق ســـائرهن: غـــيالن ملـــا أســـلم علـــى عشـــر نســـوةالبـــن  قـــول النـــيب 
وميتـد حجـر (، بـل ممـا يقتضـي التصـرف يف مالـه )٧(وإمنا جاز توكيل غريه له، الن عبارته ليست مسـلوبة مطلقـا. بعضهم
) لـالب واجلـد(أي الصـغري وا�نـون ) اوالواليـة يف ماهلمـ(ويكمـل عقلـه ) حىت يفيق(يف التصرفات املالية وغريها ) ا�نون

 لو اجتمعا، فإن اتفقا على أمر نفذ، وإن تعارضا قدم عقد السابق) فيشرتكان يف الوالية(له وإن عال 
___________________________________ 

 .اي على املقر له الذي اقر له السفيه) ١(
 .اي من مال السفيه) ٢(
 .واما اذا مل يعطها وصار سفيها فال يصح طالقه. مهرها قبل السفيههذا اذا كان الزوج قد اعطى ) ٣(
 ).اجلميع(على ) السائر(اي اطالق ) ٤(
 .اي على اجلميع) ٥(
 .٥ص  ٧املغين ج ) ٦(
 .سواء كان يف ماله أم يف مال الغري) ٧(

    



١٠٦ 

مـــع فقـــد ) مث احلـــاكم(، الحـــدمها مـــع فقـــدمها) مث الوصـــي(فـــإن اتفقـــا ففـــي بطالنـــه، أو تـــرجيح االب، أو اجلـــد أوجـــه، 
 .الوصي
فــإن (لــالب واجلــد إىل آخــر مــا ذكــر عمــال �الستصــحاب ) والواليــة يف مــال الســفيه الــذي مل يســبق رشــده كــذلك(
الواليــة دو�ــم الرتفــاع الواليــة عنــه �لرشــد فــال ) فللحــاكم(رشــده وارتفــع احلجــر عنــه �لبلــوغ معــه مث حلقــه الســفه ) ســبق

 .)١(منتف، واحلاكم ويل عام ال حيتاج إىل دليل وإن ختلف يف بعض املوارد تعود اليهم إال بدليل، وهو
يف كـــون النظـــر اليـــه،  )٣(، لظهـــور توقـــف احلجـــر عليـــه، ورفعـــه علـــى حكمـــه)٢(الواليـــة يف مالـــه للحـــاكم مطلقـــا: وقيـــل

فـإن لـه إيقاعـه وإن كـره يف املال وغريه، سواء أحلنا ملكه أم قلنا به، عدا الطـالق ) مطلقا(من التصرف ) والعبد ممنوع(
مـا تـربع بـه يف ) وإن جنـز(، إذا تـربع بـه، أمـا لـو عـاوض عليـه بـثمن مثلـه نفـذ، )واملريض ممنوع مما زاد عن الثلث(املوىل، 

الكثـرية الدالـة عليـه  )٤(لالخبـار) علـى االقـوى(مرضه �ن وهبه، أو وقفه، أو تصـدق بـه، أو حـاىب بـه يف بيـع، أو إجـارة 
 ويثبت احلجر على السفيه بظهور( )٥(ميضي من االصل لالصل، وعليه شواهد من االخبار: وقيل منطوقا ومفهوما،

___________________________________ 
 .كما سبق قريبا يف موارد والية االب، واجلد، والوصي هلما) ١(
 .اي وان مل يسبق رشده) ٢(
 .اي على احلاكم) ٣(
 .�ب حكم تصرفات املريض املنجزة يف مرض املوت فانك جتد هناك االحاديث الواردة يف هذا الباب -راجع الوسائل كتاب الوصا� ) ٤(
 .٤احلديث  - �١٠ب  -الوسائل كتاب الوصا� ) ٥(

    



١٠٧ 

فـإن  (: ، ولظـاهر قولـه تعـاىل)٣(هو السفه، فيجب حتققـه بتحققـه )٢(الن املقتضي له )١(سفهه، وإن مل حيكم احلاكم به
 .حيث أثبت عليه الوالية مبجرده ))٤(ا�ق سفيها�ن ا�ي عليه 

الن زوال الســــفه يفتقــــر إىل االجتهــــاد، وقيــــام االمــــارات، النــــه أمــــر خفــــي ) )٥(إال حبكمــــه(احلجــــر عنــــه  )وال يــــزول(
 .بنظر احلاكم )٦(فيناط
 .)٨(على حكمه لذلك )٧(يتوقفان: وقيل
ت بثبوتــه، ويــزول بزوالــه، ولظــاهر ، وهــو االقــوى، الن املقتضــي للحجــر هــو ال)٩(ال فيهمــا: وقيــل ســفه فيجــب أن يثبــ
 فإن آ�ستم منهم رشدا فادفعوا ( :قوله تعاىل

___________________________________ 
 .اي �حلجر) ١(
 .اي للحجر) ٢(
ىت وجــد الســفه يثبــت احل). احلجــر(االول ) حتققــه(كمــا وأن مرجــع الضــمري يف ) الســفه(مرجــع الضــمري ) ٣( جــر عليــه وان مل حيكــم فــاملعىن أنــه مــ

 .احلاكم �حلجر
 .٢٨٢اآلية : البقرة) ٤(
 .وأما وضع احلجر عليه فال حيتاج اليه. وال خيفى أن رفع احلجر عن السفيه حيتاج إىل حكم احلاكم. اي حبكم احلاكم) ٥(
 .اي يتعلق بنظر احلاكم) ٦(
 .اي وضع احلجر، ورفع احلجر) ٧(
 .الحتياجه إىل االجتهاد وقيام االمارات) هو خفاء السفهو : (اي الجل التعليل املذكور) ٨(
 .اي ال يتوقف حجر السفيه على حكم احلاكم ال يف الوضع وال يف الرفع) ٩(

    



١٠٨ 

 .حيث علق االمر �لدفع على إيناس الرشد، فال يتوقف على أمر آخر) )١(ا�هم أ�وا�م
الن املعامـل قـد ضـيع مالـه ) فإن تلف فال ضـمان(املعاملة مع وجوده، لبطالن ) ولو عامله العامل حباله استعاد ماله(

 .، لعدم تقصريه)٣(، ولو كان جاهال حباله فله الرجوع مطلقا)٢(بيده، حيث سلمه إىل من �ى هللا تعاىل عن إيتائه
 .، لتقصري من عامله قبل اختباره)٤(ال ضمان مع التلف مطلقا: وقيل

، الن املعاملـة )٦(املـال �ذن مالكـه ولـو كـان بغـري إذنـه ضـمنه مطلقـا مع قبض السـفيه )٥(فحكم بذلك: وفصل �لث
ري أذن  الفاســـدة ال يرتتـــب عليهـــا حكـــم فيكـــون قابضـــا للمـــال بغـــري إذن، فيضـــمنه، كمـــا لـــو أتلـــف مـــاال، أو غصـــبه بغـــ

 .وهو حسن. مالكه
وال  (:ى هللا تعـاىل عنـه بقولـهتفريطـه بتسـليمه وقـد �ـ )٧(مـن) ويف إيداعه، أو إعارته، أو إجارته فيتلـف العـني نظـر(

 ، فيكون مبنزلة من القى ماله يف البحر،)٨()تؤتوا ا�سفهاء أ�وال�م
___________________________________ 

 .٥اآلية : النساء )١(
 .)وال تؤتوا ا�سفهاء (: لقوله تعاىل) ٢(
 .اي وان تلف املال) ٣(
 .سواء كان عاملا �لسفه ام ال) ٤(
 .لضمان، سواء كان عاملا، ام الاي بعدم ا) ٥(
 .سواء كان عاملا ام ال، وسواء تلف املال ام ال) ٦(
 .قد فرط مباله حيث سلمه إىل من �ى هللا عنه -بصيغة الفاعل  -) املعامل(دليل لعدم ضمان السفيه، الن ) ٧(
 .٤اآلية : النساء) ٨(

    



١٠٩ 

ضـع أمانـة جيـب حفظـه، واالتـالف حصـل مـن السـفيه بغـري تسـليطه علـى االتـالف، الن املـال يف هـذه املوا )١(ومن عدم
 .إذن فيضمنه كالغصب، واحلال أنه �لغ عاقل، وهذا هو االقوى

إمجاعـا منـا لوجـود املقتضـي للحجـر، وعـدم صـالحية هـذا السـن ) وال يرتفع احلجر عنه ببلوغه مخسا وعشرين سـنة(
ث زعــم أ )٣(، علــى خــالف بعــض)٢(ونبــه بــذلك. لرفعــه نــه مــىت بلــغ مخســا وعشــرين ســنة يفــك حجــره بــه وإن  العامــة، حيــ

، سواء زادت نفقته عـن نفقـة احلضـر أم ال، وسـواء وجـب �الصـل أم )وال مينع من احلج الواجب مطلقا(كان سفيها، 
مـــن احلـــج ) وال(، )٤(�لعـــارض كاملنـــذور قبـــل الســـفه، لتعينـــه عليـــه، ولكـــن ال يســـلم النفقـــة، بـــل يتوالهـــا الـــويل، أو وكيلـــه

حضرا وسفرا، ويف حكم استواء النفقة ما لو متكن يف السـفر مـن كسـب جيـرب الزائـد حبيـث ) دوب إذا استوت نفقتهاملن(
 .ال ميكن فعله يف احلضر

 لو حنث، ملنعه) ويكفر �لصوم: (لو حلف) وتنعقد ميينه(
___________________________________ 

 .دليل لضمان السفيه) ١(
 ).عن السفيه ببلوغه هذه السنوهو عدم رفع احلجر ) (٢(
 .٤١١ص  ٤املغين ج . اذا بلغ السفيه مخسا وعشرين سنة فك عنه احلجر ودفع اليه ماله: قال ابوحنيفة) ٣(
ن أن املــراد مــن . معنــاه تســليم املــال منهمــا إىل الرفقــة ممــن يوثــق بــه) ٤( عــه، أ�مــا يســافران م: اي وكيــل الــويل) بــل يتوالهــا الــويل، او وكيلــه(وال اظــ

وإن سافرا علـى نفقـة السـفيه فـذاك موجـب لـز�دة صـرف املـال وهـو . ال�ما ان سافرا على نفقة انفسهما فذلك غري مراد قطعا، اذ ال مربر لذلك
 .ممنوع

    



١١٠ 

حيــث ال يكــون متعلقــه املــال لــيمكن احلكــم �لصــحة،  )٢(العهــد والنــذر، وإمنــا ينعقــد ذلــك )١(مــن التصــرف املــايل، ومثلــه
هــذا مــع تعينــه، أمــا لــو كــان مطلقــا مل يبعــد ن . فلــو حلــف أو نــذر أن يتصــدق مبــال مل ينعقــد نــذره، النــه تصــرف مــايل

، النــه تصــرف مــايل، ولــه الصــلح عــن )ال الديــة(، النــه لــيس مبــايل، )ولــه العفــو عــن القصــاص(يراعــى يف إنفــاذه الرشــد 
 .على مال، لكن ال يسلم اليهالقصاص 

___________________________________ 
 .اي ومثل انعقاد اليمني انعقاد النذر والعهد) ١(
 .اي العهد والنذر واليمني) ٢(

 كتاب الضمان

    



١١١ 

   



١١٢ 

   



١١٣ 

 )١(كتاب الضمان
أي االلتـزام ) التعهـد �ملـالوهـو (الشـامل هلمـا  )٢(واملراد به الضمان �ملعىن االخص قسـيم احلوالـة والكفالـة، ال االعـم

ــربئ(بــه  ت الكفالــه فإ�ــا تعهــد �لــنفس، و�لــربئ . مــن مــال مماثــل ملــا ضــمنه للمضــمون عنــه) مــن ال وبقيــد املــال خرجــ
 .بشغل ذمة احملال عليه للمحيل مبا أحال به )٣(احلوالة بناء على اشرتاطها

فــال يصــح ) وحريتــه( )٦(، أو املقــام)٥(اســم الفاعــل، أو )٤(أي كمــال الضــامن املــدلول عليــه �ملصــدر) ويشــرتط كمالــه(
 .ضمان العبد يف املشهور، النه ال يقدر على شئ

ــع بــه بعــد العتــق : وقيــل ، ال يف مــال املــوىل الن إطــالق )يف ذمــة العبــد(املــال ) إال أن �ذن املــوىل فيثبــت(يصــح ويتب
 ،)٨(فال يدل على اخلاص )٧(الضمان أعم من كل منهما

___________________________________ 
 ).وهو التعهد �ملال(وشرعا �ملعىن االخص . التكفل: -لغة  -مصدر ضمن يضمن الشئ معناه ) ١(
 .، سواء كان يف االموال ام يف االبدان)وهو التعهد املطلق) (٢(
 .اي احلوالة) ٣(
 ).الضامن(فاملصدر دال على اسم الفاعل، النه البد له من فاعل وهو ) الضمان(وهو ) ٤(
 .يف قول املاتن) الربئ(وهو ) ٥(
 .الن الكالم يف الضمان، والضامن) ٦(
 .اي من ذمة املوىل، ومن ذمة العبد) ٧(
 .وهي ذمة املوىل) ٨(

    



١١٤ 

، كمـا )٢(ورمبا قيل بتعلقـه مبـال املـوىل مطلقـا )١(يتعلق بكسبه محال على املعهود من الضمان الذي يستعقب االداء: وقيل
حينئـــذ   )٤(فيلـــزم حبســـب مـــا شـــرط ويكـــون) إال أن يشـــرتط كونـــه مـــن مـــال املـــوىل(، وهـــو متجـــه، )٣(�الســـتدانةلـــو أمـــره 

مـــن مجلتـــه، مث إن وىف الكســـب �حلـــق  )٥(كالوكيـــل، ولـــو شـــرطه مـــن كســـبه فهـــو كمـــا لـــو شـــرطه مـــن مـــال املـــوىل، النـــه
ففـي بطـالن الضـمان، أو بقـاء التعلـق املضمون وإال ضاع ما قصر، ولو أعتق العبد قبل إمكان جتدد شئ من الكسب 

 .به وجهان
للمال املضمون وهو املضمون لـه بنسـبه أو وصـفه، الن الغـرض إيفـاؤه الـدين وهـو  )٧(�ملستحق )٦(وال يشرتط علمه(

، وكذا ال يشرتط معرفة قـدر احلـق املضـمون، ومل يـذكره املصـنف، وميكـن إرادتـه مـن العبـارة جبعـل )٨(ال يتوقف على ذلك
 حق مبنيا للمجهول، فلو ضمناملست

___________________________________ 
 .اي يقع االداء بعد الضمان، وال يرتاخى عنه، فإن قلنا بتبعية الضمان إىل ما بعد العتق فرمبا اوجب تراخي االداء عن الضمان) ١(
 .سواء كان بكسب العبد ام من غريه) ٢(
 .ة يكون الوفاء من مال املوىل مطلقا ال يف خصوص كسب العبدالن املوىل اذا امر عبده �الستدان) ٣(
 .اي العبد) ٤(
 .اي كسب العبد) ٥(
 .اي الضمان) ٦(
 .اي ال يشرتط علم الضامن مبن يضمن له املال: على صيغة الفاعل) ٧(
 .اي على معرفة الضامن املضمون له) ٨(

    



١١٥ 

والن الضــمان ال ينافيــه الغــرر، النــه لــيس معاوضــة،  )٢(صــح علــى أصــح القــولني، لالصــل، وإطـالق الــنص )١(مـا يف ذمتــه
مل يصـح  )٥(، فلو مل ميكن كضمنت لك شيئا مما يف ذمتـه)٤(كاملثال  )٣(هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك. جلوازه من املتربع

، )٨(مـا يتجـددمـا تقـوم بـه البينـة أنـه كـان الزمـا للمضـمون عنـه وقـت الضـمان، ال  )٧(يلزمـه )٦(قطعا، وعلى تقدير الصحة
، أو حيلف عليه املضمون له برد اليمني من املضمون عنـه، لعـدم دخـول )١٠(، أو يقر به املضمون عنه)٩(أو يوجد يف دفرت

 ، وعدم نفوذ االقرار)١٢(يف الضمان، وعدم ثبوت الثاين )١١(االول
___________________________________ 

 .ن أن يعرف املضمون له وقدر املالاي لو ضمن ضامن ما يف ذمة شخص من دو ) ١(
 .٣ - ٢الوسائل كتاب الضمان �ب ) ٢(
 .اي بعد الضمان) ٣(
 .فإنه ميكن العلم �ملقدار املضمون بعد الضمان) فلو ضمن ما يف ذمته(كما يف قوله ) ٤(
 .اي يف ذمة الدائن) ٥(
 .اي صحة الضمان حيث اجتمعت الشروط) ٦(
ت . اي الضـامن) ٧( هنــاك خصــومة بــني املضـمون لــه واملضــمون عنــه، أو بــني املضــمون لـه والضــامن فحينئــذ حيكــم احلــاكم علــى طبــق هــذا اذا كانــ

 .البينة
 .اي من الدين بعد الضمان، فإن الدين املتجدد ال يلزم الضامن) ٨(
 .اي يف دفرت املضمون له الذي هو الدائن) ٩(
 .وهو املديون) ١٠(
 .الضمانوهو الدين املتجدد بعد ) ١١(
 ).ما وجد يف دفرت املضمون له(وهو ) ١٢(

    



١١٦ 

،  )٦(غـريه )٥(مـا يثبـت مبنازعـة )٤(مـع الضـامن واملضـمون عنـه فـال يلزمـه )٣(اخلصـومة حينئـذ )٢(على الغري، وكون )١(يف الثالث
 )٧(كما

___________________________________ 
ى الضــامن فــال ينــايف القاعــدة املشــهورةوهــو اقــرار املضــمون عنــه الــذي هــو املــديون، الن اقــرار ) ١( ى نفســه ال علــ ــى : (ه �فــذ علــ اقــرار العقــالء عل

 ).انفسهم جائز
 .تعليل لعدم ثبوت الزائد من الدين على الضامن حبلف املضمون له حني رد املضمون عنه اليمني املوجهة اليه) ٢(

ت بــني املضــمون لــه يف طــرف وكــل مــن الضــ: بيــان ذلــك مون لــه . امن واملضــمون عنــه يف طــرف آخــرأن اخلصــومة وان كانــ ىن أن خصــومة املضــ مبعــ
موجهة ضد الضامن واملضمون عنه كليهما، لكنه مع ذلك ال يثبت على الضامن ما ثبت على املضمون عنه بسبب ميـني املضـمون لـه يف الصـورة 

 ).حلف املضمون له بسبب اليمني املردودة من قبل املضمون عنه(وهو : الرابعة
 .ني النزاع بني املضمون له، واملضمون عنهاي ح) ٣(
 .اي الضامن) ٤(
فـاملعىن أنـه مبنازعـة املضـمون لـه مـع : املـراد منـه املضـمون عنـه والفاعـل حمـذوف وهـو املضـمون لـه) غـري(مصدر مضاف إىل املفعـول وهـو لفـظ ) ٥(

 .املضمون عنه، وثبوت احلق على املضمون عنه ال يثبت حق يف ذمة الضامن
 ).الضامن(الضمري  مرجع) ٦(
 .اي كما وأنه ال يثبت على املضمون عنه ما اقر به الضامن للمضمون له من الدين الزائد الذي يدعيه املضمون له على املضمون عنه) ٧(

ة املضـمون لـه مـع أنه كما ال يثبت يف ذمة الضامن املقدار الزائد من الدين املدعى من قبل املضمون له على املضمون عنه مبجـرد منازعـ: فاحلاصل
 .املضمون عنه كذلك ال يثبت على املضمون عنه املقدار الزائد من الدين مبجرد اقرار الضامن للمضمون له
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 ،)٤(ما حلف )٣(لو كان احللف برد الضامن ثبت )٢(نعم. )١(ال يثبت ما يقر به، يف الرابع
___________________________________ 

وهـو حلـف املضـمون لـه �ليمـني (أي أن اخلصـومة بـني الضـامن واملضـمون عنـه يف الصـورة الرابعـة ). وكـون اخلصـومة(  ب اجلار وا�رور متعلق) ١(
 .١١٦من الصفحة  ٢إىل اخر ما ذكر يف اهلامش رقم ) املردودة من قبل املضمون عنه

مــع أن مــا اقــر بــه ) مــا يقــر بــه: (ا متعلقــة بقــول الشــارحمــن العبــارات الغامضــة وقــد يتخيــل أ�ــ) يف الرابــع(وهــو : وال خيفــى عليــك أن هــذه اجلملــة
ــة  ــام االربعـ ــام االربعـــة، اذ االقسـ ــامن لـــيس داخـــال يف االقسـ ــوده يف دفـــرت(و ) جتـــدد الـــدين: (هـــي -الضـ ــف (و ) اقـــرار املضـــمون عنـــه(و ) وجـ حلـ

ت حقـا علــ). املضـمون لــه �ليمـني املــردودة ن االقسـام االربعــة كمــا فـاقرار الضــامن للمضــمون لـه �لــدين الزائـد ال يثبــ ى املضــمون عنـه فهــو خـارج عــ
 ).وكون اخلصومة(  متعلق ب) يف الرابع(علمت، اذن فاملتعني أن 

يت وجههــا اليــه املضــمون عنــه فلــو مل حيلــف ورد) ٢( مون لــه الــ ن قبــل املضــ  اســتدراك لثبــوت الــدين الزائــد علــى الضــامن لــو رد اليمــني املوجهــة اليــه مــ
 .الزائد عليه اليمني ايضا توجه ثبوت

 .اي الزائد على الضامن مبجرد رده اليمني املوجهة اليه من قبل املضمون له) ٣(
 .اي ثبت على الضامن الزائد بعد حلف املضمون له) املضمون له(فاعل حلف ) ٤(

    



١١٨ 

. كـل مـديونوهو املضمون عنه، النه النه وفـاء ديـن عنـه وهـو جـائز عـن  ) �لغرمي(يشرتط علمه ) ال(كذا ) و. ()١(عليه
االحاطــة مبعرفــة حالــه مــن نســب أو وصــف، : )٣(، ومــن املضــمون لــه، ويريــد �لعلــم بــه)٢(وميكــن أن يريــد بــه االعــم منــه

) بـل متيزمهــا(، )٧(كـذلك  )٦(ال يتوقـف علـى معرفتـه )٥(االقتضـاء، ومـا شـاكله، الن الغـرض إيفـاؤه الــدين، وذلـك )٤(لسـهولة
اليهمـا، أمـا احلـق فلـيمكن أداؤه، وأمـا املضـمون لـه فلـيمكن إيفـاؤه، وأمـا  )٩(صـدوالغـرمي لـيمكن توجـه الق )٨(أي املستحق

 ويشكل �ن املعترب القصد إىل الضمان وهو التزام املال الذي يذكره. املضمون عنه فليمكن القصد اليه
___________________________________ 

 .حلف عليه املضمون عنهاي ثبت على الضامن ما ): ما املوصولة(مرجع الضمري ) ١(
 .اي من الغرمي) ٢(
 .اي �لغرمي) ٣(
تعليل لعدم لزوم علم الضامن بنسب املضمون عنه، او بوصف من اوصافه، الستحباب كون املؤمن سهل القضاء، وسهل االقتضاء كما يف ) ٤(

 ".املؤمن سهل القضاء وسهل االقتضاء : " اخلرب
 .اي ايفاء الدين) ٥(
 .اي الغرمي) ٦(
 .اي خبصوصياته من النسب، او الوصف) ٧(
 .املضمون عنه: وهو املضمون له، واملراد من الغرمي) ٨(
 .اي قصد الضامن إىل كل من الغرمي واملستحق) ٩(
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 .غري متوقف على معرفة من عليه الدين )١(املضمون له، وذلك
لـك كـان قاصـدا إىل عقـد الضـمان  ضمنتها: إين استحق يف ذمة آخر مائة درهم مثال فقال آخر: فلو قال شخص

 .)٣(، وال دليل على اعتبار العلم خبصوصه)٢(عمن كان عليه الدين مطلقا
، النــه مــن العقــود الالزمــة الناقلــة للمــال مــن ذمــة املضــمون عنــه إىل ذمــة ))٤(والبــد لــه مــن إجيــاب وقبــول خمصوصــني(

مـــن ) وتقبلـــت وشـــبهه(املـــال  )٥(ل متعلقهـــا، ويتميـــز عـــن مطلـــق الكفالـــة جبعـــ)واالجيـــاب ضـــمنت، وتكفلـــت(الضـــامن، 
، جلواز إرادته أن للغـرمي )علي فليس بصريح )٦(ولو قال مالك عندي، أو علي، أو ما عليه(االلفاظ الدالة عليه صرحيا، 

ضـــمان،  )٧("علـــي " وقيـــل إن . حتـــت يـــده مـــاال، وأنـــه قـــادر علـــى ختليصـــه، أو أن عليـــه الســـعي، أو املســـاعدة، وحنـــوه
 فكاف، النتفاء االحتمال، )٩(يف ذميت وهو متجه، أما ضمانه علي )٨(االلتزام، ومثله القتضاء علي

___________________________________ 
 .اي التزام الضامن للمال الذي يذكره املضمون له) ١(
 .أي من دون أن يعرفه) ٢(
 .اي خبصوص من عليه الدين وهو املضمون عنه) ٣(
 .مان، وقبول خمصوص بهاي إجياب خمصوص �لض) ٤(
 .اي متعلق الكفالة) ٥(
 .اي ما على املديون) ٦(
 .مالك علي، أو ما عليه علي: يف قول القائل) ٧(
 .يف اقتضائه الضمان) علي(اي مثل ) ٨(
 ).ضمانه علي: (اي لو قال القائل) ٩(
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 .وهو املضمون له) فيقبل املستحق(�ملال  )١(مع تصرحيه
�لضــمان وإن مل يصــرح �لقبــول، الن حقــه يتحــول مــن ذمــة إىل أخــرى، والنــاس خيتلفــون يف ) يكفــي رضــاه: وقيــل(

ــرب القبــول، لالصــل، النــه وفــاء ديــن )٣(بــه )٢(حســن املعاملــة، وســهولة القضــاء، فالبــد مــن رضــاه واالقــوى . ولكــن ال يعت
 )٥(ني، فعلـى مـا اختـاره مـن اشـرتاطه، النه عقد الزم فالبـد لـه مـن إجيـاب وقبـول لفظـني صـرحيني متطـابقني عـربي)٤(االول

 .، لالصل، وحصول الغرض)فال يشرتط فورية القبول( )٧(وعلى القول اآلخر. )٦(يعترب فيه ما يعترب يف العقود الالزمة
، ملـــا روي مـــن ضـــمان علـــي عليـــه الصـــالة والســـالم ديـــن امليـــت الـــذي امتنـــع النـــيب )٨(ال يشـــرتط رضـــاه مطلقـــا: وقيـــل
 .)٩(وسلم من الصالة عليه، ملكان دينه 
 وهو املضمون عنه، ملا ذكر�ه من أنه) )١٠(وال عربة �لغرمي(

___________________________________ 
 .ضمان مالك علي: اي مع تصريح الضامن بقوله) ١(
 .اي املستحق) ٢(
 .اي الضمان) ٣(
 .ليبوهو االحتياج إىل القبول اللفظي، دون الرضا الق) ٤(
 .اي من اشرتاط القبول اللفظي) ٥(
 .ومن مجلتها فورية القبول) ٦(
 .وهو كفاية الرضا من دون اللفظ) ٧(
 .ال لفظا، وال قلبا) ٨(
 .٢احلديث  ٣الوسائل كتاب الضمان احكام الضمان �ب ) ٩(
 .اي برضى الغرمي) ١٠(
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 .وفاء عنه، وهو غري متوقف على إذنه
يف الضــمان وإن أذن يف االداء، النــه متــربع، والضــمان هــو الناقــل للمــال مــن ) عــدم إذنــه عليــه مــع )١(نعــم ال يرجــع(

كــان متربعــا   )٢(فــان أدى أزيــد منــه) �قــل االمــرين ممــا أداه، ومــن احلــق(عليــه ) رجــع(لــه يف الضــمان ) ولــو أذن(الذمــة، 
 )٥(اجلميـــع )٤(بعـــد مـــا أدى )٣(ولـــو وهبـــه �لزائـــد، وإن أدى أقـــل مل يرجـــع بغـــريه، ســـواء أســـقط الزائـــد عنـــه بصـــلح أم إبـــراء،

ومــن احلــق، ســواء رضــي  )٩(رجــع �قــل االمــرين مــن قيمتــه )٨(بــه، ولــو أدى عرضــا )٧(، أو اجلميــع جــاز رجوعــه)٦(الــبعض
 .عن احلق من غري عقد، أو بصلح )١٠(املضمون له به

 �ن يكون مالكا ملا) ة املالء(أي يف الضامن ) ويشرتط فيه(
___________________________________ 

 .يرجع إىل املضمون عليه) عليه(اي الضامن، والضمري يف ) ١(
 .اي من احلق) ٢(
 ).املضمون عنه: (، ومرجع الضمري يف وهبه)املضمون له: (فاعل وهب) ٣(
 .أي الضامن) ٤(
 .الضامن: مفعول أدى، وفاعله) ٥(
 .الثاين معطوف على البعض) يعاجلم(كما وأن ) وهبه(  مفعول �ن ل) ٦(
فاملعىن أن املضمون له لو وهب للمضمون عنه بعض الدين، او مجيعـه بعـد أن ). او اجلميع -البعض ) (به(اي الضامن، ومرجع الضمري يف ) ٧(

 .أدى الضامن الدين جاز للضامن الرجوع على املضمون له بذلك البعض املوهوب أو الكل
 .أي متاعا بدل النقد) ٨(
 ).الدين: (اي من قيمة املتاع، واملراد من احلق) ٩(
 .اي �ملتاع) ١٠(
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حــني الضــمان، فلــو مل ) )١(أو علــم املســتحق �عســاره(يــويف بــه احلــق املضــمون، فاضــال عــن املســتثنيات يف وفــاء الــدين، 
االسـتدامة، فلـو جتـدد إعسـاره بعـد ة يف االبتـداء، ال  وإمنـا تعتـرب املـالء. يعلم بـه حـىت ضـمن ختـري املضـمون لـه يف الفسـخ

حالتـــه وكمـــا ال يقـــدح جتـــدد إعســـاره فكـــذا تعـــذر االســـتيفاء منـــه بوجـــه  )٢(الضـــمان مل يكـــن لـــه الفســـخ، لتحقـــق الشـــرط
 .)٣(آخر
مث . ، سـواء تسـاوى املـؤجالن يف االجـل أم تفـاو�، لالصـل))٥(، عـن حـال ومؤجـل)٤(وجيوز الضمان حـاال، ومـؤجال(

 )٩(عليــه إال بعــد حلولــه وأدائــه مطلقــا )٨(مــؤجال فــال رجــوع )٧(، وإن كــان)٦(جــع مــع االداء مطلقــاإن كــان الــدين حــاال ر 
 وهو املال الثابت يف الذمة وإن كان) ما جاز أخذ الرهن عليه: واملال املضمون(

___________________________________ 
 .اي �عسار الضامن) ١(
 .اي الغىن. ة وهي املالء) ٢(
 .و سافر، أو ماتكما ل) ٣(
 .اضمن لك اآلن على أن اوفيك بعد شهر: �ن يقول) ٤(
 :فصور املسألة اربعة) ٥(
 .الضمان احلال عن الدين احلال) االوىل(
 .الضمان املؤجل عن الدين احلال) الثانية(
 .الضمان احلال عن الدين املؤجل) الثالثة(
 .الضمان املؤجل عن الدين املؤجل) الرابعة(
 .كان الضمان حاال ام مؤجال  سواء) ٦(
 .اي الدين) ٧(
 ).املضمون عنه): (عليه(اي للضامن، ومرجع الضمري يف ) ٨(
 .سواء كان الضمان حاال ام مؤجال) ٩(
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يف كــل موضــع (ضــمانه ) لزمــه(أي دركــه علــى تقــدير االحتيــاج إىل رده ) ولــو ضــمن للمشــرتي عهــدة الــثمن(، )١(متزلــزال
ــع مــن رأس ك ــثمن) )٢(االســتحقاقيبطــل فيــه البي ، )٣(للمبيــع املعــني ومل جيــز املالــك البيــع، أو أجــازه ومل جيــز قــبض البــائع ال

ـــع )٤(ومثلـــه ، ال مـــا جتـــدد فيـــه )٦(اقتضـــى فســـاده مـــن رأس، كتخلـــف شـــرط، أو اقـــرتان شـــرط فاســـد )٥(تبـــني خلـــل يف البي
 )٨(القــبض، لعــدم اشــتغال ذمــة املضــمون عنــه، واحليــوان، والشــرط وتلــف املبيـع قبــل )٧(الـبطالن كالفســخ �لتقايــل وا�لــس

 حني الضمان
___________________________________ 

 .كما يف البيع اخلياري) ١(
 .اي ظهر مستحقا للغري) ٢(
مالـك فسـخ نعـم لل. وال خيفى عليك أنه ال جمال لبطالن البيع هنا، النه بعـد االجـازة يكـون البيـع صـحيحا. بل يريد املالك قبض الثمن بيده) ٣(

ث إنـه دفـع الـثمن. املعاملة لـو مل يعـط البـايع الـثمن للمالـك، خليـار ختلـف الـثمن واحلـال أن املالـك االصـلي يريـد . وكـذا حيتمـل اخليـار للمشـرتي حيـ
ع رأســا، الن املالــك اجــاز البيــع ومل جيــز القــبض الــذي هــو مــن . منــه قــبض الــثمن مــرة اخــرى فيتضــاعف عليــه الــثمن مســتلزمات وحيتمــل بطــالل البيــ

 .البيع فيبطل البيع راسا
 .اي ومثل ظهور استحقاق املبيع للغري يف بطالن البيع راسا) ٤(
 .كما لو مل يقرتن القبول �الجياب) ٥(
ف الـثمن علـى املشـرتي . فهـذه الوجـوه كلهـا توجـب بطـالن البيـع مـن اصـله. كما لو شرط يف البيع ارتكاب حمرم كشرب اخلمر مـثال) ٦( فـاذا ختلـ
 .الضمان لزم
 .اي كخيار ا�لس) ٧(
 .وهو البايع) ٨(

    



١٢٤ 

أي للمشـرتي ضـامن عـن ) ولـو ضـمن لـه( )١(على تقـدير طـروء االنفسـاخ خبـالف الباطـل مـن أصـله ولـو يف نفـس االمـر
هلـا،  )٢(على تقـدير ظهورهـا مسـتحقة لغـري البـائع، وقلعـه) من بناء، أو غرس(املشرتي يف االرض ) درك ما حيدثه(البائع 

 .لوجود سبب الضمان حالة العقد، وهو كون االرض مستحقة للغري) فاالقوى جوازه(أو أخذه أجرة االرض 
، وإمنــا )٣(ال يصـح الضـمان هنـا، النـه ضـمان مـا مل جيـب، لعـدم اسـتحقاق املشـرتي االرش علـى البـائع حينئـذ: وقيـل

 .استحقه بعد القلع
وهـو . ه �بت عليه بنفس العقـد وإن مل يضـمن، فيكـون ضـمانه �كيـداإمنا يصح هذا الضمان من البائع، الن: وقيل

 ،)٥(جما� )٤(ضعيف، النه ال يلزم من ضمانه لكونه �ئعا مسلطا على االنتفاع
___________________________________ 

 .اي حني البيع مل يكن بطالن البيع معلوما، لكنه بعد متام البيع تبني بطالنه) ١(
 .املالك) اخذه(املالك االصلي، كما وأن مرجع الضمري يف اي قلع ) ٢(
 .اي حني تبني أن االرض مستحقة للغري) ٣(
) مسـلطا(و ) البـايع(يرجع إىل ) ضمانه(كما وأن الضمري يف . اي انتفاع املشرتي، فااللف والالم عوض عن املضاف اليه الذي هو املشرتي) ٤(

 .لكونه �يعا ومسلطا -لكونه �يعا اي : خربا �نيا لقولهبصيغة الفاعل وهو منصوب بناء على كونه 
 .اي واحلال أن تسليط البايع للمشرتي على االنتفاع يكون جما�: منصوب على احلالية) ٥(

    



١٢٥ 

وتظهــر الفائــدة فيمــا لــو اســقط . بعقــده مــع عــدم اجتمــاع شــرائطه الــيت مــن مجلتهــا كونــه �بتــا حــال الضــمان )١(ضــمانه
، كمـا لـو كـان لـه خيـاران )٣(ق الرجوع بسبب البيع، فيبقى له الرجـوع بسـبب الضـمان لـو قلنـا بصـحتهح )٢(املشرتي عنه

عهـدة املبيـع لـو ظهـر معيبـا فيطالـب املشـرتي �الرش،  )٤(فأسقط أحدمها، ونظري ضـمان غـري البـائع درك الغـرس ضـمانه
إمنـــا حصـــل بعـــد العلـــم �لعيـــب،  )٦(لــه هنـــا أن االســـتحقاق )٥(النــه جـــزء مـــن الـــثمن �بـــت وقــت الضـــمان، ووجـــه العـــدم

 .واختيار أخذ االرش
 )٩(يلزمه تعني االرش، بل التخيري بينه )٨(من العيب حالة العقد ما كان )٧(واملوجود

___________________________________ 
 ).ال يلزم: (�لرفع فاعل لقوله) ١(

 .لكنه ال يلزم من ذلك صحة ضمان الدرك بعقد الضمان أ� لو سلمنا أن العقد بنفسه موجب للضمان،: فحاصل املعىن
فـاذا . حـق بـنفس العقـد، وحـق �لضـمان: ا� لو قلنا بصحة الضمان هنـا حيصـل للمشـرتي يف الرجـوع فيمـا احـدث: وحاصله. اي عن البايع) ٢(

 .اسقط املشرتي حقه �لرجوع الذي حدث بنفس العقد يبقى له حق الرجوع بسبب الضمان
 .الضمان اي صحة) ٣(
 .اي غري البايع) الغري(ومرجع الضمري ). ونظري(�لرفع خرب للمبتدأ وهو ) ٤(
 .اي عدم صحة ضمان االرش) ٥(
 .اي لالرش) ٦(
 .اخل.. الواو حالية، اي واحلال ان املوجود) ٧(
 .اي مل يكن) ٨(
 .اي بني االرش وبني الرد) ٩(

    



١٢٦ 

أنــه أحــد الفـردين الثــابتني ختيـريا حالــة البيـع، فيوصــف �لثبــوت  )٢(واحلـق .)١(وبـني الــرد فلـم يتعــني االرش إال بعـد الضــمان
 .)٤(كأقراد الواجب املخري  )٣(قبل اختياره

، النــه إن كــان آمــرا ))٦(قبــل(وهــو املضــمون عنــه ) فشــهد عليــه الغــرمي(مــن الضــامن ) القــبض )٥(ولــو أنكــر املســتحق(
 ،)٧(�لضمان

___________________________________ 
مان االرش هنــا) ١( ــت  -: اي ضــمان االرش، وحاصــل االســتدالل علــى عــدم صــحة ضــ ت وجــوده وثب أن الضــمان جيــب أن يكــون لشــئ قــد ثبــ

وهنا مل يثبت استحقاق املضمون له لالرش وال ثبت تعني االرش، بل . استحقاق املضمون له اليه، فيضمنه الضامن �مينا على دركه لدى احلاجة
 .وهو �طل كما تقرر يف حمله) ضمان ملا مل جيب(فهو . االرش والرد: بينهماالثابت فردان خمريا 

 .هذا توجيه لصحة ضمان االرش) ٢(
، الن السـبب وهـو العيـب كـان حاصـال حالـة البيـع، فاملسـبب عنـه وهـو )أ�مـا �بتـان: (أن االمرين الثابت احدمها ختيريا يصدق عليهما: وحاصله

 .االرش، او الرد كان �بتا ال حمالة، اذن ال مانع من ضمان االرش ودرك العيب بعد كونه �بتا ولو ختيريااستحقاق املشرتي الختيار 
 .اي قبل اختيار االرش) ٣(
،  هذا تنظري للمقام �لواجب املخري شرعا، كالتخيري بني خصال كفارة الصوم فكما يصـدق علـى أفـراد الواجـب املخـري أ�ـا �بتـة ثبـو� ختيـري�) ٤(

 .كذلك هنا تثبت االرش والرد ثبو� ختيري�
 .اي املضمون له) ٥(
 .اي قبل ما شهده الغرمي من االقباض) ٦(
أن شــهادة الغــرمي وهــو املضــمون عنــه مقبولــة يف حــق الضــامن، ســواء كــان الضــامن : هــذا توجيــه لقبــول قــول الغــرمي بشــأن الضــامن، وحاصــله) ٧(

ت بـذلك . متربعا يف ذلكمأمورا من قبل الغرمي يف ضمانه ام كان  ث إنـه يثبـ أما لو كان مأمورا، فإن شهادة الغرمي �الداء شهادة علـى نفسـه، حيـ
وأمـا لـو كـان الضـامن متربعـا فـإن . استحقاق الضامن للرجوع عليه، فهو اقرار على نفسه بثبوت حق للغري عليه فـال مـانع مـن قبـول قولـه يف ذلـك

يب الجنـيب، ال جيلـب نفعـا لنفسـه وال يـدفع ضـررا عنهـا فـال مـانع ايضـا مـن قبـول شـهادته شهادة الغرمي بشأنه حينئذ تكـون مـن قبيـ ل شـهادة االجنـ
 .بشأنه

    



١٢٧ 

فتسمع، وإن كان الضامن متربعا عنه  )٢(شهادة على نفسه �ستحقاق الرجوع عليه، وشهادة لغريه )١(فشهادته عليه
 .دى أم مل يؤدمن الدين أ )٤(ته أجنيب فال مانع من قبوهلا لرباء )٣(فهو

___________________________________ 
 .اي شهادة الغرمي على القبض) ١(
فهــذه الشــهادة ال مــانع مــن قبوهلــا، ملــا . اي كمـا أ�ــا شــهادة مــن الغــرمي علــى نفســه، كــذلك أ�ــا شــهادة لغــريه ايضــا واملــراد �لغــري هــو الضــامن) ٢(

 .وجه لردها سبق من أ�ا ال تكون مثارا للشبهة والتهمة فال
 .اي املضمون عنه) ٣(
 .اجنبيا فتقبل شهادته يف حقه -يف صورة تربع الضامن  -هذا وجه لكون الغرمي ) ٤(

: أن الضــامن مبجـرد ضــمانه قـد حــول مـا يف ذمــة املضـمون عنــه إىل ذمـة نفســه، سـواء أدى ام مل يــؤد، بنـاء علــى مـذهبنا مــن أن الضــمان: وحاصـله
يب �لنسـبة  صـبح املضـمون عنـه بـرئ الذمـة مبجـرد الضـمان فـال شـئ لـه وال عليـه يف اداء الضـمان وعـدم اداءاذن أ. انتقال ما يف الذمم ه، فهـو اجنـ

 .اليه فال مانع من قبول قوله يف ذلك

    



١٢٨ 

 .)٤(فرتد )٣(لو مل يثبت االداء )٢(الشهادة فائدة زائدة على ما يغرمه )١(�ن تفيده) مع عدم التهمة(لكن إمنا تقبل 
ومل يعلــم املضـــمون لــه �عســـاره، فــإن لــه الفســـخ حيــث ال يثبـــت  )٥(منهـــا أن يكــون الضـــامن معســرا: ة صــوروللتهمــ

قــد جتــدد عليــه  )٧(ومنهــا أن يكــون الضــامن. عــود احلــق إىل ذمتــه )٦(االداء، ويرجــع علــى املضــمون عنــه فيــدفع بشــهادته
 احلجر للفلس،

___________________________________ 
 .صورة كون الشهادة متهمةهذا بيان ل) ١(
 .اي ما يغرمه املضمون عنه، اي يستفيد املضمون عنه بشهادته استفادة مادية) ٢(
فهنا يقوم املضمون عنـه �لشـهادة ليثبـت االداء مـن الضـامن فيثبـت اسـتحقاق الضـامن للرجـوع عليـه، لكـن يسـتفيد بـذلك فائـدة أخـرى كمـا ) ٣(

 .�يت
 .هذه التهمةاي فرتد شهادة الغرمي عند ) ٤(
 -النـه لـو كـان عاملـا �عسـاره مل يكـن لـه فسـخ الضـمان  -كون الضامن معسـرا مـع عـدم علـم املضـمون لـه �عسـاره   -: توضيح هذه الصورة) ٥(

 .وعند ذلك يشهد املضمون عنه �داء الضامن كي يدفع عن نفسه كلفة رجوع املضمون له عليه. فيفسخ ضمانه ويرجع على املضمون عنه
وهـذه فائـدة موجبـة ال�ـام املضـمون عنـه، . احلق إىل ذمتـه بفسـخ املضـمون لـه للضـمان -اي يدفع املضمون عنه بسبب هذه الشهادة إعادة ) ٦(

 .فلذا ال تقبل شهادته
اموال  كون الضامن قد حجر عليه بسبب فلسه، وأن املضمون عنه هو من مجلة غرمائه، واملفروض أن ما يوجد من  -: توضيح هذه الصورة) ٧(

وعند ذلك يشهد املضمون عنه �ن الضامن قد أدى ما . احملجور عليه يقسم بني غرمائه املوجودين، وكلما قل الشريك توفر نصيب �قي الشركاء
 .ضمنه قبل ذلك ليدفع بذلك اشرتاك املضمون له مع الغرماء

    



١٢٩ 

بــني كــون  )٤(وال فــرق يف هــاتني. )٣(فيــزداد مــا يضــرب بــه )٢(ديــن فإنــه يــوفر بشــهادته مــال املفلــس )١(وللمضــمون عنــه عليــه
 .)٦(، ومع االفالس ظاهر)٥(الضامن متربعا، وبسؤال، الن فسخ الضمان يوجب العود على املديون على التقديرين

 قد صاحل )٧(أن يكون الضامن: وجعل بعضهم من صور التهمة
___________________________________ 

 .اي على الضامن) ١(
فهو يقلل من الغرماء فتزداد . عدم طرو النقص عليه بسبب ازد�د الغرماء: اي الغرمي يوفر مال الضامن ويزيده بسبب شهادته واملراد �لز�دة) ٢(

 .حصة �قيهم
 .اي تزداد حصة ما يضربه املضمون عنه يف حصص سائر الغرماء يف صورة دفع املضمون له) ٣(
 .وصورة احلجر على الضامن للفلس. ن مع عدم علم املضمون له �عسارهصورة اعسار الضام: ومها) ٤(
 .سواء كان بسؤال ام تربعا) ٥(
 .حيث جيوز للمضمون له فسخ الضمان والرجوع على املضمون عنه لو مل يثبت االداء) ٦(
وكـان أصـل الضـمان بسـؤال مـن . دينـار مـثال ان نفرض أن الضامن صاحل املضمون له بثمانني دينارا بدال من حقه الذي كان مائة: توضيحه) ٧(

واذا مل يثبت االداء . فاذا ثبت االداء فإن للضامن الرجوع على املضمون عنه بنفس املبلغ الذي دفعه إىل املضمون له وهو الثمانون. املضمون عنه
مون عنــه بتمــام حقــه وهــي املــأة، النــه إمنــا صــاحل الضــامن نفســ ريهفــإن للمضــمون لــه الرجــوع علــى املضــ وعنــد ذلــك يشــهد املضــمون عنــه . ه دون غــ

 .�الداء حىت ال يغرم سوى الثمانني للضامن

    



١٣٠ 

، فنجــر شــهادة املضــمون عنــه �مــة )٢(علــى تقــدير كونــه بســؤال إمنــا هــو �ملــدفوع )١(علــى أقــل مــن احلــق فيكــون رجوعــه
اف الضـامن بـذلك، فـال يرجـع بـه وفيه نظر، النه يكفي يف سـقوط الزائـد عـن املضـمون عنـه اعـرت  )٣(بتخفيف الدين عنه

للتهمــة، أو لعــدم ) )٥(ومــع عــدم قبــول قولــه: (فتنــدفع التهمــة وتقبــل الشــهادة كمــا نبــه عليــه املصــنف بقولــه )٤(وإن مل يثبتــه
) أداه أوال )٧(مبـا(وهو مـا لـو كـان ضـامنا �ذنـه ) يف موضع الرجوع(على املضمون عنه ) )٦(لو غرم الضامن رجع(العدالة 

 هو املستحق يف ذمة املضمون عنه، )٩(على كونه )٨(لتصادقهما
___________________________________ 

 .اي رجوع الضامن على املضمون عنه) ١(
 .١٢٩ص  ٧وهو الثمانون يف مفروض املثال كما تقدم يف هامش رقم ) ٢(
 .مبقدار عشرين دينارا يف املثال املفروض) ٣(
 .ملضمون لهاي وان مل يثبت الضامن قبض ا) ٤(
 .الشهادة: اي شهادة املضمون عنه فاملراد من القول) ٥(
 .على املضمون عنه -مبا غرمه  -اي رجع الضامن ) ٦(
 .على املضمون عنه -مبا غرمه  -اي رجع الضامن ): رجع(  اجلار متعلق ب) ٧(
 .الضامن واملضمون عنه: ومها) ٨(
 .�نياال ما غرمه ) ما اداه اوال(مرجع الضمري ) ٩(

    



١٣١ 

رجــع عليــه �قــل  )٤(للحــق، أو قصــوره، وإال )٣(مــع مســاواة االول )٢(�ن املضــمون لــه ظــامل �الخــذ �نيــا، هــذا )١(واعرتافــه
علــى الــدفع وإن مل يشــهد،  )٨(مــا لــو صــدقه )٧(ومثلــه. )٦(ومــن احلــق، النــه ال يســتحق الرجــوع �لزائــد عليــه )٥(االمــرين منــه
 .يف عدم قبول قوله )٩(وميكن دخوله

ريا، الن االقــل إن   ه أوال واداء ممــا ادعــى أداء) �القــل(عليــه ) رجــع(الــذي أدعــاه ) ولــو مل يصــدقه علــى الــدفع( ه أخــ
 )١٠(كان هو االول

___________________________________ 
 .اي الضامن) ١(
 .اي الرجوع مبا اداه) ٢(
 .وهو ما دفعه اوال) ٣(
 .ما دفعه اوال، �ن كان اكثر او اقل اي وان مل يساو) ٤(
 .اي مما دفع اوال) ٥(
 .النه ان كان دفع االقل فال حيق له اخذ االكثر، وان كان دفع االكثر كان متربعا �لزائد) ٦(
 .اي ومثل ما سبق يف االداء من عدم قبول شهادة املضمون عنه) ٧(
أنـه (اي لـو صـدق املضـمون عنـه الضـامن علـى الـدفع مـن دون شـهادة علـى ) عنـهاملضـمون (كما وأن فاعل صدق ) الضامن(مرجع الضمري ) ٨(

فإنه ال يستحق على الضامن إال مقدار احلق، فإن صدقه على أنه دفع ما يساوي احلق أو اقل يغرم املضمون ) دفع إىل املضمون له اكثر من حقه
 .عنه للضامن ما صدقه

ث قــال يف قــول املصــنف ) مــا لــو صــدقه(اي دخــول ) ٩( ، فــإن عــدم قبــول قولــه إمــا للشــهادة املــردودة، أو هــو "ومــع عــدم قبــول قولــه : " حيــ
 .تصديق فال تعترب شهادة

 .اي ما دفعه اوال) ١٠(

    



١٣٢ 

وعلـى مـا . وإن كـان الثـاين فلـم يثبـت ظـاهرا سـواه )١(فهو يعرتف �نه ال يستحق سواه، وأن املضمون له ظلمه يف الثـاين
 .، ومن احلق)٣(قل منهمايرجع �ال )٢(بيناه

___________________________________ 
 .اي ما دفعه �نيا) ١(
 .١٣١ص  ٦وقد اشر� اليه يف اهلامش رقم " وإال رجع عليه �قل االمرين : " عند قوله) ٢(
 .مما دفعه اوال و�نيا) ٣(

 كتاب احلوالة

    



١٣٣ 

   



١٣٤ 

   



١٣٥ 

 )١(كتاب احلوالة
هـــذا هـــو القـــدر املتفـــق عليـــه مـــن احلوالـــة، وإال فـــاالقوى . للمحيـــل) املشـــغول مبثلـــهاحلوالـــة وهـــي التعهـــد �ملـــال مـــن (

ربئ لالصــل لكنــه يكــون أشــبه �لضــمان  القتضــائه نقــل املــال مــن ذمــة مشــغولة إىل ذمــة بريئــة، فكــأن " جوازهــا علــى الــ
عــن أصــل احلوالــة فتلحقهــا  )٤(هعلــى احمليــل ولكنهــا ال ختــرج �ــذا الشــب )٣(ضــامن لــدين احملتــال )٢(احملــال عليــه بقبولــه هلــا

 .أحكامها
أما رضى احمليل واحملتال فموضع وفاق والن من عليه احلق خمري يف جهات القضاء من ) ويشرتط فيها رضى الثالثة(

 ،)٥(ماله، ودينه احملال به من مجلتها
___________________________________ 

 .بدينه اي نقلته من ذمة إىل ذمة أخرىاحلته : اسم مصدر من أحال حييل إحالة يقال) ١(
 .احال عليه بدينه: ومثله
 .عقد شرع لتحويل املال من ذمة إىل ذمة مشغولة مبثله، أو إىل ذمة غري مشغولة على االختالف فيه: وشرعا

 .ال عليهاحمليل، واحملال، واحملال عليه، واحملال به وهو املال الذي حوله احمليل على احمل: واركان احلوالة اربعة
 .اي للحوالة) ٢(
 .اي احملال) ٣(
 .اي الشبه �لضمان) ٤(
 .الكلي) احلق(الدال عليها لفظ ) احلقوق(ومرجع الضمري ) ودينه(حمال مرفوع خرب للمبتداء وهو ) ٥(

    



١٣٦ 

ط رضــاه هــو إىل ذمــة أخــرى بغــري رضــاه، وأمــا احملــال عليــه فاشــرتا )٢(نقلــه )١(واحملتــال حقــه �بــت يف ذمــة احمليــل فــال يلزمــه
 .املشهور، والنه أحد أركان احلوالة، والختالف الناس يف االقتضاء سهولة، وصعوبة

،  )٣(الن احمليل قـد أقـام احملتـال مقـام نفسـه يف القـبض �حلوالـة فـال وجـه لالفتقـار إىل رضـى مـن عليـه احلـق. وفيه نظر
نـع مـن مطالبـة املسـتحق، ومـن نصـبه خصوصـا مـع الناس يف االقتضاء ال مي )٥(واختالف. يف القبض منه )٤(كما لو وكله

نعـم لـو كـا� خمتلفـني، وكـان الغـرض اسـتيفاء مثـل حـق احملتـال توجـه . اتفاق احلقني جنسـا، ووصـفا، فعـدم اعتبـاره أقـوى
اعتبار رضى احملال عليه، الن ذلك مبنزلة املعاوضه اجلديدة فالبد من رضى املتعاوضني، ولـو رضـي احملتـال �خـذ جـنس 

ى احملال عليه زال احملذور أيضا، وعلـى تقـدير اعتبـار رضـاه لـيس هـو علـى حـد رضـامها، الن احلوالـة عقـد الزم ال ما عل
رب يف غريمهــا مــن اللفــظ العــريب، . يــتم إال �جيــاب وقبــول، فاالجيــاب مــن احمليــل، والقبــول مــن احملتــال ويعتــرب فيهمــا مــا يعتــ

 واملطابقة، وغريمها
___________________________________ 

 .اي احملتال) ١(
ىن واحـد) احلق(، أو )احمليل(مرجع الضمري ) ٢( اي ال يلـزم احملتـال هـذا النقـل، إال اذا اقـرتن : فاملصدر مضاف اما إىل الفاعل أو إىل املفعول واملعـ

 .برضاه
 .وهو احملال عليه) ٣(
 .احملتال ال يتوقف على رضا احملال عليهفإن توكيل احملال ) احمليل(والفاعل ) احملتال(مرجع الضمري ) ٤(
 ).الختالف الناس يف االقتضاء سهولة وصعوبة(رد على االستدالل الثالث وهو ) ٥(

    



١٣٧ 

وأما رضى احملال عليه فيكفي كيـف اتفـق متقـدما، ومتـأخرا، ومقـار�، ولـو جـوز� احلوالـة علـى الـربئ اعتـرب رضـاه قطعـا، 
. تـربع احملـال عليـه �لوفـاء فـال يعتـرب رضـى احمليـل قطعـا، النـه وفـاء دينـه بغـري إذنـهويستثىن من اعتبار رضى احمليـل مـا لـو 

أحلتـك �لـدين الـذي لـك علـى فـالن علـى نفسـي فيقبـل فيقومـان : حنيئذ أن يقول احملال عليه للمحتـال )١(والعبارة عنه
عنـد�، ويـربأ ) كالضمان(ذمة احملال عليه  من ذمة احمليل إىل) فيتحول فيها املال(وحيث تتم احلوالة تلزم . العقد )٢(بركن

 .)٤(يف املشهور )٣(احمليل من حق احملال مبجردها وإن مل يربئه احملتال، لداللة التحول عليه
، الن الواجب أداء الدين، واحلوالة ليست إداء وإمنا هي نقل له من ذمـة )قبوهلا على امللئ(على احملتال ) وال جيب(

ا عنـد�، ومــا ورد مـن االمـر بقبوهلــا علـى امللـئ علــى تقـدير صـحته حممــول علـى االســتحباب، إىل أخـرى فـال جيــب قبوهلـ
إن شــاء، ســواء، شــرط يســاره إم ال، وســواء جتــدد لــه اليســار ) فســخ احملتــال( )٥(حــال احلوالــة بعــدها) ولــو ظهــر إعســاره(

 .)٦(قبل الفسخ أم ال وإن زال الضرر عمال �الستصحاب
___________________________________ 

 .اي التعبري عن عقد احلوالة): العقد(مرجع الضمري ) ١(
 .اي كل واحد من احملتال واحملال عليه يقوم بركن من العقد) ٢(
 .وهو مصدر فيجوز ارجاع الضمري اليه �لتذكري) الربائة(مرجع الضمري ) ٣(
 .قيد لربائة ذمة احمليل مبجرد احلوالة) ٤(
 .ة إعساره حاهلااي ظهر بعد احلوال) ٥(
 .اي استصحاب جواز الفسخ الذي كان حاصال قبل جتدد اليسار) ٦(

    



١٣٨ 

 .ولو انعكس �ن كان موسرا حالتها فتجدد إعساره فال خيار، لوجود الشرط
ــث، وهكــذا ويــربأ ) احلوالــة )١(ويصــح ترامــي( ــى �ل ــى آخــر مث حييــل اآلخــر حمتالــه عل �ن حييــل احملــال عليــه احملتــال عل

علــــى احمليــــل االول، ويف  )٣(�ن حييــــل احملــــال عليــــه يف بعــــض املراتــــب) )٢(ودورهــــا(يــــه يف كــــل مرتبــــة كــــاالول، احملــــال عل
 .)٥(احملتال متحد، وإمنا تعدد احملال عليه )٤(الصورتني

ودوره �ن يضـمن املضـمون . يصح تراميه �ن يضمن الضامن آخر مث يضمن اآلخر �لـث، وهكـذا) وكذا الضمان(
 ،)٦(يف بعض املراتبعنه الضامن 

___________________________________ 
وهذا التعبري منا ومل يسبقنا احد . الرتامي الصعودي، والرتامي النزويل فراجع: بكال معنييه ومها ٣٥٥يف كتاب الصالة ص ) الرتامي(مر شرح ) ١(

 .يف ذلك وله احلمد على ما انعم
 .دور احلوالةاي ويصح ": ترامي " �لرفع عطف على ) ٢(
 .اي يف بعض ادوارها) ٣(
 .صورة دور احلوالة، وصورة تراميها: ومها) ٤(
ت مرتاميـة فـاالول يف هـذا . واحمليل ايضا يتعدد) ٥( فشخص واحد ميكن أن يكون حميال وحماال عليـه، سـوى االول واالخـر اذا مل تـدر احلوالـة وبقيـ

 .فاذا دارت فالكل حميل وحمال عليه. غريالفرض يكون حميال ال غري، واآلخر حمال عليه ال 
وميكن ان تتجدد الضما�ت علـى هـذا النحـو فتـدور مـرتني، وثـالث، . اي يف بعض أدوار الضمان كما يضمن املضمون عنه الضامن االخري) ٦(

 .وهكذا كما أن احلوالة كان ميكن فيها ذلك

    



١٣٩ 

غـري مـانع وقـد  )٤(، ويضـعف �ن االخـتالف فيهمـا)٣(لعـدم الفائـدةأصـال، و  )٢(الستلزامه جعل الفـرع الشيخ  )١(ومنعه
 ،)٦(يف ضمن احلال مؤجال )٥(تظهر الفائدة

___________________________________ 
 .اي الدور يف الضمان) ١(
 .فجعل املضمون عنه ضامنا الزمه أن يصري اصال. هو املضمون عنه، الن االصل الضامن) ٢(
 .لرجوع الدين إىل املديون االول، فاذا رجع الدين إىل املديون االول انتفت فائدة الضمان يف هذا الضمان،) ٣(
 .اي االختالف يف االصلية والفرعية) ٤(
 .اي فائدة الدور يف الضمان) ٥(
اذا كـــان يف ذمـــة أمــا الضـــمان احلـــال للــدين املؤجـــل فمـــورده مــا . أن الضــمان يصـــح أن يقـــع حــاال ومـــؤجال، لـــدين حــال ومؤجـــل: بيــان ذلـــك) ٦(

ت ذمــة املضــمون عنــه . املضــمون عنــه ديــن مؤجــل فيضــمنه الضــامن حــاال فتشــتغل ذمتــه بــدين حــال وأمــا ضــمان احلــال للــدين فمــورده مــا اذا كانــ
منه الضـــامن كـــذلك غولة بـــدين حـــال فيضــ وأمـــا الضــمان املؤجـــل للـــدين احلـــال فمــورده اشـــتغال ذمـــة املـــديون بــدين حـــال، مث يضـــمنه الضـــامن . مشــ

فعلى هذا لو كان يف ذمة شخص دين حال فضـمنه آخـر حـاال، أو مـؤجال، مث ضـمن اآلخـر . وأما الضمان املؤجل للدين املؤجل فواضح. المؤج
فـاذا دار الضـمان علـى املـديون االول وهـو املضـمون عنـه االصـلي . آخر حاال، أو مؤجال مث ضمن هذا االخـري آخـر مـؤجال فيصـبح الـدين مـؤجال

 .االخري مع االجل انتقل احلق إىل ذمته موجالوضمن هذا الضامن 
 .بينما كان قبل هذا الدور الدين حاال فيستفيد املضمون عنه من االجل

    



١٤٠ 

 فكل ضامن يرجع. �ذن وعدمه )٢(، ويف الضمان)١(و�لعكس
___________________________________ 

يكفـي يف �جيـل الـدين أن يضـمن املـديون االصـلي الـدين مـؤجال حينمـا يـدور و . و�لعكس اي ويستفيد الدائن من احللول فيسـتحق املطالبـة) ١(
 .عليه وان كانت الضما�ت قبله حالة، وكذا العكس يف حلول الدين

اي وتظهر الفائدة يف الضمان ايضا اذا وقع �ذن املضمون عنه فإن الضامن يرجع على املضمون عنـه اذا كـان الضـمان �ذنـه فلـه الرجـوع مبـا ) ٢(
وهذا خبـالف مـا اذا كـان الضـمان بغـري اذن مـن املضـمون عنـه فإنـه حينئـذ لـيس للضـامن الرجـوع علـى املضـمون عنـه بشـئ . منه عنه، أو غرم لهض

ــى املضــمون عنــه . مهمــا بلــغ االمــر ففــي صــورة ترامــي الضــمان يرجــع كــل ضــامن علــى مضــمونه اذا كــان الضــمان �ذن منــه، ولــيس لــه الرجــوع عل
 .أن يكون ضمان هذا الضامن �ذن من املضمون عنه االول االول، اللهم اال

ت  منوا عــنهم فلــيس هلــم الرجــوع ابــدا علــى مــا ضــمنوا عــنهم، خبــالف مــا اذا كانــ ن الــذين ضــ ت كلهــا بــدون اذن مــ فــاذا فرضــنا أن الضــما�ت وقعــ
هـذا اذا كانـت . علـى املضـمون عنـه االول الضما�ت �ذن من الذين ضمنوا عنهم، فإن لكل ضامن الرجـوع علـى املضـمون عنـه الـذي ضـمنه، ال

الذن الضما�ت كلها واقعة عن االذن وكذا اذا وقع بعضها �ذن، وبعضها بال اذن فالواقع �الذن يرجـع فيـه علـى املضـمون عنـه، والـذي مل يقـع �
ىن هــو نعــم اذا ضــمن احــد الضــامنني يف بعــض املراتــب �ذن املــديون االول فــإن ا. مل يرجــع علــى املضــمون عنــه لضــامن حينئــذ يرجــع عليــه وهــذا املعــ

 ).�ذن وعدمه: (بقوله) الشارح(الذي اشار اليه 

    



١٤١ 

وأمـــا الكفالـــة . )٤(الضـــامن االول إن ضـــمن �ذنـــه )٣(، وإمنـــا يرجـــع عليـــه)٢(ال علـــى االصـــيل. علـــى مضـــمونه )١(مـــع االذن
 .)٦(الن حضور املكفول االول يبطل ما �خر منها )٥(فيصح تراميها، دون دورها

الـذي للمحتـال علـى احمليـل �ن يكـون لـه عليـه دراهـم فيحيلـه علـى آخـر ) احلواله بغـري جـنس احلـق(كذا تصح ) و(
وكــذا املعاوضــة . ، الن إيفــاء الــدين بغــري جنســه جــائز مــع الرتاضــي)٨(أم اعتياضــا )٧(بــد�نري، ســواء جعلنــا احلوالــه اســتيفاء

 .على الدراهم �لد�نري
___________________________________ 

 .اي اذن املضمون عنه يف املراتب املرتامية) ١(
 .وهو املضمون عنه االول) ٢(
 .اي على االصيل الذي هو املضمون عنه االول) ٣(
 .اي كان ضمان الضامن االول �ذن االصيل الذي هو املضمون عنه االول) االصيل(مرجع الضمري ) ٤(
 .املكفول االول الكفيل االخري وهو ال يصح، الن حبضور املكفول االول تبطل الكفاالت الالحقة�ن يتكفل ) ٥(
 .اي من الكفاالت الواقعة بعد الكفالة االوىل) ٦(
 .مبعىن أن احملتال قد استوىف دينه من احمليل بنفس احلوالة) ٧(
بينهمـا؟  فلمـاذا فـرق . ى عـدم الفـرق بـني املعنيـني يف النتيجـة ال�ـا واحـدةوال خيفـ. وهو تعـويض مـا يف ذمـة احمليـل مبـا يف ذمـة احملـال عليـه) ٨(

 .فراجع ٥هامش رقم  ٤٩ص  ٢اشتقاقا يف كتاب الزكاة ا�لد ) االعتياض(وقد مر شرح 

    



١٤٢ 

خمالف صح أيضـا بنـاء علـى اشـرتاط رضـى احملـال عليـه، سـواء جعلناهـا  )٢(حبقه على من عليه )١(ولو انعكس فأحاله
صـــرفا، الن املعاوضـــة علـــى هـــذا  )٤(، وال يعتـــرب التقـــابض يف ا�لـــس حيـــث تكـــون)٣(ســـتيفاء أم اعتياضـــا بتقريـــب التقريـــرا

ال جيـب علـى املـديون االداء مـن  )٨(، إذ)٧(، دون الثـاين)٦(ليست بيعا، ولو مل يعترب رضى احملال عليـه صـح االول )٥(الوجه
مجاعة فيهما فاشرتطوا تساوى احملال بـه وعليـه جنسـا ووصـفا، اسـتنادا إىل أن و  غري جنس ما عليه، وخالف الشيخ 

احلوالة حتويل ما يف ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليه، فإذا كان على احمليل دراهم مـثال ولـه علـى احملـال د�نـري كيـف يصـري 
 حق احملتال على احملال عليه دراهم

___________________________________ 
 ).احمليل(وفاعل احال ). احملتال(مرجع الضمري  )١(
 .وهو احملال عليه) ٢(
 ).الن ايفاء الدين بغري جنسه جائز مع الرتاضي وكذا املعاوضة على الدراهم �لد�نري): الشارح(وهو قول ) ٣(
والـة قـد تكـون بغـري جـنس احلـق، أو بـه، ومـا �ن كانـت ذمـة احـدمها مشـغولة �لـدراهم، واآلخـر �لـد�نري، او �لعكـس، واحل) االعتيـاض(اي ) ٤(

 .على احملال عليه خيتلف عنه
 .اي بطريق احلوالة) ٥(
 .وهي احلوالة بغري جنس احلق) ٦(
 وهي احلوالة جبنس احلق على من عليه من غري جنس احلق فإنه ال تصح احلوالة من احمليل على احملال عليه حـني كـان احملـال عليـه مـديو� مـن) ٧(

 احلق احملال به غري جنس
 ).وهو عدم صحة احلوالة جبنس احلق على من عليه من غري جنس احلق(تعليل للثاين ) ٨(

    



١٤٣ 

وأقرضــه احملــال عليــه  )٢(، ال� إن جعلناهــا اســتيفاء كــان احملتــال مبنزلــة مــن اســتوىف دينــه)١(ومل يقــع عقــد يوجــب ذلــك
الـىت يقصـد �ـا حتصـيل مـا لـيس  )٥(على حقيقة املعاوضات )٤(، وإن كانت معاوضة فليست)٣(وحقه الدارهم، ال الد�نري

 )١٠(، وإمنـا هـي معاوضــة ارفـاق، ومسـاحمة للحاجــة، فـاعترب فيهــا)٩(، أوصــفة)٨(، أو ز�دة قـدر)٧(مـن جــنس مـال )٦(حباصـل
 .يظهر مما ذكر�ه )١٢(، وجوابه)١١(التجانس والتساوي

أي قـد ضــمن كــل منهمــا مــا يف ) ل علــى اثنــني متكــافلنياحلوالــة بــدين عليـه لواحــد علــى ديــن للمحيـ(تصــح ) وكـذا(
 ذمة صاحبه دفعة

___________________________________ 
 .اي حتويل ما يف ذمة احملال عليه �لدراهم) ١(
 .من احمليل بنفس احلوالة) ٢(
 .فكيف تتحول إىل الد�نري، واملفروض أن ما يف ذمة احملال عليه الدراهم) ٣(
 ).احلوالة(كما وأن اسم كانت : احلوالةاي ) ٤(
 .كالبيع وامثاله) ٥(
 .وهي املنافع) ٦(
 .كمعاوضة الذهب �لفضة، أو �لعكس، أو النقد �لعرض) ٧(
 .كمعاوضة االكثر �القل) ٨(
 .كمعاوضة اجليد �لردي) ٩(
 .اي يف هذه املعاوضة االرفاقية) ١٠(
 .يف القدر، والصفة) ١١(
 .، سواء كان استيفاء ام اعتياضا)وهو أن ايفاء الدين بغري جنسه جائز مع الرتاضي: (يظهر مما ذكر�ه) يخالش(اي جواب ) ١٢(

    



١٤٤ 

ــئال يصــري املــاالن يف ذمــة )٢(، أو متالحقــني مــع إرادة الثــاىن ضــمان مــا يف ذمــة االول يف االصــل)١(واحــدة ، ال مطلقــا، ل
إال كو�مــا متكــافلني،  )٣(تضــي للصــحة، وانتفــاء املــانع، إذ لــيسالثــاين، ووجــه جــواز احلوالــة عليهمــا ظــاهر، لوجــود املق

 ،)٦(، حمتجا �ستلزامها ز�دة االرتفاق)٥(حيث منع منه ال يصلح مانعا، ونبه بذلك على خالف الشيخ  )٤(وذلك
___________________________________ 

 .ت ما يف ذمتك من الدين الذي عليك لفالنضمن: �ن نطقا دفعة واحدة �ن يقول كل واحد لصاحبه) ١(
منه الضـــامن االول مــن الـــدين ) ٢( �ن ضــمن الثــاين مـــا يف ذمــة الضــامن االول مـــن الــدين االصـــلي الــذي كــان عليـــه فقــط، ال منضـــما إىل مــا ضــ

 .االصلي الذي كان يف ذمته من احمليل
ن املتالحقــني ضــمنت لــك مــا يف ذمتــك مــن الــدين الــذي عليــك لفــالن، مث يتبعــه : يقــول أن يضــمن احــدمها مــا يف ذمــة صــاحبه اوال �ن: واملــراد مــ

ضـمنت : ال مع مـا ضـمنته عـين، وال يطلـق الثـاين صـيغة الضـمان �ن يقـول. ضمنت ما يف ذمتك من الدين الذي عليك لفالن: الثاين �ن يقول
الصـلي والـدين الـذي جـاء مـن الضـمان إىل ذمتـه كمـا افـاده ما يف ذمتك من الدين، فـإن يف صـورة االطـالق يتحـول مـا يف ذمـة االول مـن الـدين ا

 .الشارح ايضا
 .اي ليس املانع) ٣(
 .اي كو�ما متكافلني ال مينع عن صحة احلوالة) ٤(
 .اي من احلوالة على اثنني متكافلني) ٥(
معـرض اخلطـر، فـإن احلوالـة �لنسـبة اليـه ارفـاق حيـث اي االرتفاق �حملتال يف بعض صوره كما لو اراد احملتال السفر وكان محل املبلـغ معـه يف ) ٦(

 .إنه يتسلم املبلغ يف البلد الذي اراد السفر اليه

    



١٤٥ 

ري ز�دة وال نقصــان قــدرا ووصــفا )٢(ممتنــع يف احلوالــة، لوجــوب موافقــة احلــق احملــال بــه للمحــال عليــه )١(وهــو وهــذا . مــن غــ
يف مطالبـة كـل منهمـا مبجمـوع  )٤(، فيتخـري حينئـذ)٣(ىل ذمـةالتعليل إمنا يتوجه على مذهب من جيعل الضمان ضـم ذمـة إ

 احلق، أما على مذهب أصحابنا من أنه �قل للمال من ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليه
___________________________________ 

 .يف احلوالة) عدم جواز ز�دة االرتفاق(ا واملراد من االمتناع هن. وتذكريه �عتبار كو�ا مصدراً ) الز�دة(الظاهر أن مرجع الضمري ) ١(
 .اي للحق احملال عليه) ٢(
ص عبــارا�م قــال ) أبنــاء الســنة(كمــا هــو رأي ) ٣( ين(واليــك نــ الضــمان ضــم ذمــة الضــامن إىل : �ب الضــمان ٤٨٠ص  ٤ج ) ابــن قدامــة يف املغــ

 ).الضم(فاشتقاقه من . مطالبة من شاء منهماذمة املضمون عنه يف التزام احلق فيثبت يف ذمتهما مجيعاً، ولصاحب احلق 
ىن الضـمان يف  ) اخواننا السـنة(هذا ما افاده . هو مشتق من الضميم، الن ذمة الضامن تتضمن احلق): القاضي(وقال  يف الضـمان وقـد عرفـت معـ

 .انه نقل احلق من ذمة إىل اخرى: كتاب الضمان عند�
 ).اخواننا السنة(اخرى كما ذهب اليه  اي حني القول �ن الضمان ضم ذمة إىل ذمة) ٤(

مون عنــه، بــل الــذمتان مشــغولتان فللمضــمون لــه الرجــوع علــى كــل  ربأ ذمــة املضــ فــاملعىن أن الضــامن عنــدما يضــمن احلــق تشــتغل ذمتــه �لــدين وال تــ
ت أن اصــحابنا ال يوافقــون علــى هــذا الــرأي بــل يقولــون. منهمــا ىل اشــتغال ذمــة الضــامن، وأن إن اشــتغال ذمــة املضــمون عنــه يتحــول إ: وقــد عرفــ

 .املضمون عنه تربأ ذمته من احلق، فليس للمضمون له الرجوع على املضمون عنه، بل له الرجوع على الضامن فقط

    



١٤٦ 

ال يصــلح  )١(فــال ارتفــاق، بــل غايتــه انتقــال مــا علــى كــل منهمــا إىل ذمــة صــاحبه فيبقــى االمــر كمــا كــان، ومــع تســليمه
 .منه وأحسن وفاء )٣(غري مانع إمجاعا، كما لو أحاله على أملى )٢(�ا للمانعية، الن مطلق االرتفاق

ربئ بنــاء ) الــدين )٥(النكــاره(مبــا أداه علــى احمليــل ) الرجــوع )٤(ولــو أدى احملــال عليــه فطلــب( وزعمــه أن احلوالــة علــى الــ
وهــو  ) والظــاهر(ن ديــن احمليــل ة ذمــة احملــال عليــه مــ وهــو بــراء) احمليــل، تعــارض االصــل )٦(وادعــاه(علـى جــواز احلوالــة عليــه 

من الثاين حيث ) أرجح(وهو االصل ) واالول(ملا أحيل عليه  )٧(كونه مشغول الذمة، إذ الظاهر أنه لو ال اشتغال ذمته
عليــه ) ويرجــع(احملـال عليــه علــى أنـه بــرئ مــن ديـن احمليــل، ) فيحلــف( )٨(يتعارضـان غالبــا، وإمنــا يتخلـف يف مواضــع �درة

الن احلوالــة علــى الــربئ أشــبه �لضــمان فتصــح ) بلفــظ احلوالــة، أو الضــمان(العقــد الواقــع بينهمــا ) انســواء كــ(مبــا غــرم، 
 .بلفظه

___________________________________ 
 .تستلزم ز�دة االرتفاق) وهو كون احلوالة على املتكافلني(اي مع تسليم أن احلوالة على هذا الوجه ) ١(
 ).يف(والباء مبعىن ) احلوالة(مرجع الضمري ) ٢(
 .اي اغىن منه) ٣(
 .لست مدينا لك وقد اديت ما حولته علي: اي طلب احملال عليه من احمليل ما اداه للمحتال �ن قال) ٤(
 .فاملصدر مضاف إىل الفاعل. اي انكار احملال عليه) ٥(
 .اي ادعى الدين) ٦(
تغال ذمة احملال عليه، اذ كثري من التجار حيولون على زمالئهم من غري اشتغال ذمتهم وال نسلم أن الظاهر يف احلوالة اش. اي ذمة احملال عليه) ٧(
 .هلم
 .ويف تضاعيف الكتاب اشارة إىل كثري من مواردها) ٨(

    



١٤٧ 

مـع  )٣(وحيتمـل الفـرق بـني الصـيغتني فيقبـل. �ملعىن االعم فيصح التعبري بـه عنهـا )٢(يطلق على ما يشملهما )١(وأيضا فهو
ضمان، دون احلوالة عمال �لظـاهر، ولـو اشـرتطنا يف احلوالـة اشـتغال ذمـة احملـال عليـه مبثـل احلـق تعـارض أصـل التعبري �ل
 )٨(، وال مينع)٧(مع احملال عليه أداء دين احمليل �ذنه فريجع عليه )٦(فيتساقطان، ويبقى )٥(ة والرباء )٤(الصحة

___________________________________ 
 .اي الضمان) ١(
 .اي يشمل احلوالة والضمان وهو التعهد �ملال، سواء كان بلفظ الضمان ام احلوالة) ٢(
ن اي يقبل انكار الدين من الضامن بناء على صحة ضمان الربئ، دون احلوالة فإ�ـا اذا كانـت بلفـظ احلوالـة ال يقبـل انكـار احملـال عليـه الـدي) ٣(

 .ئعمال �لظاهر هذا بناء على صحة احلوالة على الرب 
 .اي االصل يف افعال املسلم هي الصحة) ٤(
 .فاملعىن أن أصالة الصحة تتعارض مع اصل الربائة فيتساقط االصالن �لتعارض. اي برائة ذمة احملال عليه من الدين) ٥(
 .اي ويبقى يف صاحل احملال عليه أنه أدى دين احمليل �ذنه، سواء كان االذن يف عقد صحيح ام يف عقد �طل) ٦(
 .اي احملال عليه يرجع على احمليل بعد تعارض االصلني وسقوطهما، الن دفع احملال عليه احلوالة كان �ذن احمليل) ٧(
فكيـف حيكـم . يتبـع احلوالـة يف الـبطالن -الـذي كـان يف ضـمنها  -فـاالذن . أن احلوالة اذا كانت علـى الـربئ فهـي �طلـة: حاصله: دفع وهم) ٨(

 حمليل اذا كان االذن �طال؟برجوع احملال عليه على ا

    



١٤٨ 

علــى االذن، وإمنــا اختلفــا يف أمــر  )١(وقــوع االذن يف ضــمن احلوالــة الباطلــة املقتضــي بطال�ــا لــبطالن �بعهــا، التفاقهمــا
املقتضـــي للرجـــوع، وحيتمـــل عـــدم الرجـــوع ترجيحـــا  )٤(يبقـــى مـــا اتفقـــا عليـــه مـــن االذن يف الوفـــاء )٣(، فـــإذا مل يثبـــت)٢(آخـــر
 .)٦(ستلزمة لشغل الذمةامل )٥(للصحة

___________________________________ 
ــع : جــواب عــن االشــكال املــذكور، حاصــله) ١( أن احمليــل واحملــال عليــه قــد اتفقــا علــى االذن يف الــدفع لتصــديق احمليــل احملــال عليــه �الذن، وال مين

 .بطالن احلوالة من صحة االذن، كما اذا مل يقع االذن يف عقد ابدا
 .و اشتغال ذمة احملال عليه للمحيلوه) ٢(
 ).وهو اشتغال الذمة(اي االمر الذي اختلفا فيه ) ٣(
 .اي وفاء احملال عليه دين احمليل) ٤(
 .اي أصالة الصحة) ٥(
 .اي ذمة احملال عليه) ٦(

 كتاب الكفالة

    



١٤٩ 

   



١٥٠ 

   



١٥١ 

 )١(كتاب الكفالة
ل لـه، وشـرطها رضـى الكفيـل واملكفـول لـه، دون أي التزام احضار املكفول مـىت طلبـه املكفـو ) وهي التعهد �لنفس(

مىت طلبه صاحب احلق ولو �لدعوى، بنفسه أو وكيله، والكفيل مبنزلـة الوكيـل حيـث  )٢(املكفول، لوجوب احلضور عليه
 .صادرين على الوجه املعترب يف العقد الالزم )٤(بني االولني )٣(ويفتقر إىل إجياب وقبول. �مره به

احلضـور حـق شـرعي ال ينافيـه  )٦(أما الثاين فموضع وفاق، وأما االول فأصـح القـولني، الن) ومؤجلة )٥(وتصح حالة(
 :وقيل. احللول

___________________________________ 
 .من كفل الرجل اي ضمنه على ان �يت به لدى احلاجة أو مىت طلبه املكفول له) ١(

صـر، و�يت ايضـا مـن �ب ضـرب يضـرب، و�يت مـن �ب حسـب حيسـب، ومـن �ب شـرف كفل املال اي ضـمنه فهـو مـن �ب نصـر ين: ويقال
 .فهي اسم مصدر ومصدرها كفال وكفوال. يشرف

 .تعليل لعدم اعتبار رضى املكفول) لوجوب احلضور(اي على املكفول، والالم يف ) ٢(
 .االجياب من الكفيل، والقبول من املكفول له) ٣(
 .هو الكفيل واملكفول له) ٤(
 .احضار املكفول مىت طلبه املكفول له: املراد من احلال) ٥(

 .احضار املكفول بعد اجل معني، أما قبله فغري واجب: واملراد من املؤجل
 .تعليل لصحة الكفالة حاال) ٦(

    



١٥٢ 

ــــربأ الكفيــــل (مــــن اآلجــــال املشــــرتطة،  )١(ال حيتمــــل الــــز�دة والنقصــــان كغــــريه) إىل أجــــل معلــــوم(ال تصــــح اال مؤجلــــة  وي
�ن ال يكـون هنــاك مـانع مــن تسـلمه كمتغلـب، أو حــبس ظـامل، وكونــه يف مكـان ال يــتمكن ) �مــا(تسـليما ) )٢(بتسـليمه

العقــد مــع  )٤(املعــني إن بينــاه يف العقــد، وبلــد )٣(مــن وضــع يــده عليــه، لقــوة املكفــول، وضــعف املكفــول لــه، ويف املكــان
مـــىت شـــاء إن كانـــت حالـــة، وحنـــو ذلـــك، فـــإذا )  احللـــولأو يف(أي بعـــده إن كانـــت مؤجلـــة، ) وعنـــد االجـــل(االطـــالق، 
ن )٦(بــرئ، فــإن امتنــع )٥(ســلمه كــذلك أشــهد عــدلني �حضــاره إىل املكفــول  )٧(ســلمه إىل احلــاكم وبــرئ أيضــا، فــإن مل ميكــ

ريه )٨(له، وامتناعه من قبضه، وكذا يربأ بتسليم املكفول نفسه �مـا وإن مل يكـن لـه   مـن الكفيـل علـى االقـوى، وبتسـليم غـ
 .)٩(كذلك

 )فللمستحق(الكفيل من تسليمه ألزمه احلاكم به فإن أىب ) ولو امتنع(
___________________________________ 

 .اي كغري االجل الذي يف الكفالة من اآلجال االخر املشرتطة يف العقود) ١(
 .اي بتسليم املكفول) ٢(
 .لكفيل بتسليم املكفول إىل املكفول له يف املكان املعني لو عني املكان يف العقداي ويربأ ا): بتسليمه: (الظرف متعلق بقول املصنف) ٣(
 .�جلر عطفا على مدخول حرف اجلار اي ويربأ الكفيل بتسليم املكفول له يف بلد العقد اذا كان العقد مطلقا ومل يعني فيه مكان خاص) ٤(
 .اي �ما ويف الوقت املعني ويف املكان اخلاص) ٥(
 .املكفول له من التسلماي ) ٦(
 .اي مل ميكن تسليمه إىل احلاكم، لعدم وجوده) ٧(
 .اي التسليم) ٨(
 .اي تسليما �ما يف الوقت املعني ويف املكان اخلاص) ٩(

    



١٥٣ 

، )١(إن أمكـن أداوه عنـه كالـدين، فلـو مل ميكـن كالقصـاص) حـىت حيضـره، أو يـؤدي مـا عليـه(من احلـاكم ) حبسه(طلب 
عقوبتـه عليـه كمـا يف كـل  )٤(بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا، ألزم �حضاره حتما مـع االمكـان ولـه )٣(والدعوى، )٢(والزوجية

 )٦(، فـإن مل ميكنـه االحضـار وكـان لـه بـدل كالديـة يف القتـل وإن كـان عمـدا، ومهـر)٥(ممتنع مـن أداء احلـق مـع قدرتـه عليـه
 .مثل الزوجة وجب عليه البدل

مث . وهــو قــوي. ، لعــدم احنصــار االغــراض يف أداء احلــق)٨(مطلقــا )٧(ه إذا طلبــه املســتحقيتعــني الزامــه �حضــار : وقيــل
 على تقدير كون احلق ماال وأداه الكفيل فإن كان قد أدى
___________________________________ 

 .اذ ال ميكن التقاص من الكفيل، الن اجلاين غريه) ١(
و كفل للزوج احضار زوجته فإنه حينئذ ال ميكن أن يقوم الكفيل بوظائف الزوجية بدال عن الزوج، او فيما لو كفل للزوجة االتيان بزوجها، أ) ٢(

 .الزوجة
�جلر اي وكالدعوى، �ن اقام املكفـول لـه علـى املكفـول دعـوى توجـب العقوبـة �حلـد، أو التعزيـر فإنـه حينئـذ ال ميكـن أن يقـام علـى الكفيـل ) ٣(

 .جمرد احضار املكفول فقط مع االمكان -يف أمثال هذه املوارد اليت ال ميكن أن يقوم بنفسه مقام املكفول  -كفيل احلد، وال التعزير بل يلزم ال
 ).املكفول(�ن يطلب من احلاكم احضار املكفول ومرجع الضمري يف عقوبته ) املكفول له(الظاهر ارجاع الضمري إىل ) ٤(
 ).املمتنع): (همع قدرت(ومرجع الضمري يف . اي على االداء) ٥(
 .اي كالدية، وكمهر املثل) كاف اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٦(
 .اي املكفول له) ٧(
 .اي وإن كان احلق مما ميكن اداؤه) ٨(

    



١٥٤ 

والفـرق بـني الكفالـة . فـال رجـوع )٣(إن أدى بغري إذنه مع كفالته �ذنـه، وتعـذر احضـاره، واال )٢(رجع عليه، وكذا )١(�ذنه
أن الكفالـــــة مل تتعلـــــق �ملـــــال : )٤(والضـــــمان يف رجـــــوع مـــــن أدى �الذن هنـــــا وإن كفـــــل بغـــــري االذن، خبـــــالف الضـــــمان

، النتقـال )٧(حكم االجنىب فاذا أداه �ذن املديون فله الرجوع، خبـالف الضـامن )٦(، وحكم الكفيل �لنسبة اليه)٥(�لذات
 بعده االذن يف االداء، النه كإذن الربئ )٨(لضمان، فال ينفعهاملال إىل ذمته �

___________________________________ 
 .ايضا املكفول) عليه(ومرجع الضمري يف . اي املكفول) ١(
 .اي وكذا يرجع الكفيل على املكفول لو كانت الكفالة �ذنه، ومل يكن االداء �ذنه) ٢(
 .ال االداء �ذنهاي وان مل تكن الكفالة، و ) ٣(
 .يف أنه لو كان الضمان بغري اذن املضمون عنه فال رجوع للضامن على املضمون عنه وان اذن له بعد ذلك �الداء) ٤(
 .بل تعلقت اوال و�لذات �لنفس، فحينئذ مل تتعلق ذمة الكفيل �ملال ومل تشتغل به) ٥(
 .اي إىل املال) ٦(
 يرجع الضامن على املضمون عنه وان اذن له املضمون عنه بعد ذلك �الداء، النتقال املال إىل ذمة الضامن فيما اذا ضمن بغري اذنه فهنا ال) ٧(

 .مبجرد الضمان
اي اذن املضمون عنه بعد ضمان الضامن بال اذنه غـري مفيـد يف رجـوع الضـامن عليـه، الشـتغال ذمـة الضـامن �لـدين قبـل أن �ذن املضـمون ) ٨(

 .عنه له

    



١٥٥ 

مــن لــوازم الكفالــة،  )٣(يف االداء فــذلك )٢(وأمــا إذنــه يف الكفالــة إذا تعــذر احضــاره، واســتئذانه. )١(يف أداء دينــهللمــديون 
 .واالذن فيها إذن يف لوازمها

كغريهـــا مـــن ) وكـــذا الضـــمان واحلوالـــة(الكفالـــة، ) بطلـــت(مرتقبـــة  )٥(متوقـــع، أو صـــفة )٤(بشـــرط) ولـــو علـــق الكفالـــة(
إن مل أحضـره إىل كــذا كــان علــي كــذا صــحت الكفالـة أبــدا وال يلزمــه املــال املشــروط، ولــو : لنعــم لــو قــا(العقـود الالزمــة 

 .على املشهور) )٦(علي كذا إن مل أحضره لزمه ما شرطه من املال إن مل حيضره: قال
___________________________________ 

ا الشتغال ذمته، ولـيس للمـديون الرجـوع عليـه، فكـذلك املضـمون عنـه لـو مل يكن قوله هذا موجب. اد دينك: فكما أن الربئ لو قال للمديون) ١(
 .مل �ذن يف �دئ االمر �لضمان، مث اذن للضمان بعد ان ضمن الضامن �الداء ليس للضامن الرجوع على املضمون عنه

 .اي وتعذر استئذانه) تعذر(�لرفع معطوف على فاعل ) ٢(
 .اي اداء الدين عن املكفول) ٣(
 .قدوم شخص متوقع جميئه مثالك) ٤(
 .كالصحة من املرض مثال) ٥(
أن يف االوىل يبـدأ الكفيـل بصـيغة : والفـرق بـني الصـيغة االوىل، والثانيـة. املدة يف الصيغة االوىل حمدودة، خبالف الثانية فإ�ا غـري حمـدودة فيهـا) ٦(

ث مل يقـع يف مـنت العقـد الكفالة، وبعد أن متت يشرتط على نفسـه املـال ان مل حيضـره، فـال يلزمـه خبـالف الثانيـة فـإن الكفيـل يبـدأ �ملـال . املـال حيـ
 .يف منت العقد فيلزمه املال، حيث شرطه يف نفس العقد

    



١٥٦ 

ويف الفـــرق بـــني الصـــيغتني مـــن . عـــن أيب العبـــاس عـــن الصـــادق  )٢(داود بـــن احلصـــني )١(ومســـتند احلكمـــني روايـــة
 .على النص مع ضعف سنده )٤(ولكن املصنف واجلماعة عملوا مبضمون الرواية جامدين، )٣(حيث الرتكيب العريب نظر

___________________________________ 
 .٢احلديث  - �١٠ب  -الوسائل كتاب احكام الضمان ) ١(
 .مصغرا) ٢(
 .لثانية فإن الشرط وقع يف منت العقدوأما يف الرتكيب الشرعي فواضح، حيث وقع الشرط يف الصيغة االوىل خارج العقد، خبالف ا) ٣(
ــيخ احلـــر العـــاملي(اي مل يتصـــرفوا يف الـــنص، ومل �ولـــوه كمـــا تصـــرف ) ٤( ــه  ) الشـ ــة احلديثـــة ب) الوســـائل(وأول احلـــدث يف هـــامش كتابـ   الطبعـ
ما كان مغايرا وخمالفا ملا يف ذمـة املكفـول، ال يبعد أن تكون الدراهم اليت حكم بعدم لزومها هنا : " واليك نص ما افاده طيب هللا روحه) طهران(

يت يف ذمــة املكفــول. ويكــون الكفيــل التــزم �ــا عقوبــة لــه ان مل حيضــر املكفــول إال أن يبــدأ : ورمبــا فهــم هــذا مــن قولــه. والــيت حكــم بلزومهــا هــي الــ
 .للعهد يف ذمة املكفول) الالم(�لدراهم �ن تكون 

كان كفالة، وكان ذكر الدراهم �كيدا، النـه اذا مل حيضـره لزمـه املـال وان مل يشـرتط، وان بـدأ �لـدراهم كـان ووجه بعض فقهائنا �نه اذا بدأ �لرجل  
مث إن املـراد مـن . مـا اولنـاه فتصـبح للحـديث ثـالث �ويـالت ١٥٥ص  ٦وقد عرفت يف التعليقـة رقـم . انتهى كالمه رفع يف اخللد مقامه" ضمان 

ويف . هـي الـدراهم الـيت جعلهـا علـى نفسـه عقوبـة: يف الصـيغة االوىل) ورمبا فهم هذا: (لزومها واملراد من قولهالدراهم اليت حكم صاحب الوسائل ب
 .اشارة إىل الدراهم املعهودة يف ذمة املكفول): الالم للعهد(واملراد من قوله . الدراهم اليت يف ذمة املكفول: الصيغة الثانية
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ين مـن جــوع، وإن أردت الوقـوف علـى حتقيـق احلـال فراجـع مـا حــرر�ه يف ورمبـا تكلـف متكلـف مبـا ال يسـمن وال يغـ
 .وغريه )١(ذلك بشرح الشرائع

إن  )٣(فيلزمــه إحضــاره، أو أداء مــا عليــه) �طــالق الغــرمي مــن املســتحق قهــراً (الكفالــة  )٢(أي حكــم) وحتصــل الكفالــة(
 )٧(نهحيث يؤخذ م )٦(مع تعذر احضاره لكن هنا )٥(وعلى ما اخرت�ه )٤(أمكن

___________________________________ 
 .مشروحا مفصال ) الشهيد الثاين(يف الكفالة فإنك جتد ما افاده ) القسم الثالث(راجع املسالك ا�لد االول ) ١(
 .وهو الزام املطلق للغرمي �حضاره فإن امتنع حبس) ٢(
 .اي يؤدي ما على املكفول) املكفول: (مرجع الضمري) ٣(
 .اي كان ما عليه ممكن االداء، وال يكون من قبيل القصاص، والزوجية والدعوى مستلزمة للحد) ٤(
وعلــى مــا (والــواو يف . وهــو الــزام الكفيــل �حضــار املكفــول، اال اذا تعــذر االحضــار فيســقط، ويــؤدي عنــه مــا عليــه يف صــورة تعــذر االحضــار) ٥(

 ".على ما اخرت�ه ال يؤدي الكفيل على املكفول اال مع تعذر احضاره : " كذاوحق العبارة ه. استينافية، ال عاطفة): اخرت�ه
 .اي اذا اطلق الشخص الغرمي من يد املستحق الذي هو الدائن، أو غريه) ٦(
 .اي من املطلق) ٧(
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) فلــو كــان(، )٣(بدفعــه، إذ مل حيصــل مــن االطــالق مــا يقتضــي الرجــوع )٢(علــى الغــرمي إذا مل �مــره )١(املــال ال رجــوع لــه
. ، وال يقتص منه يف العمد النه ال جيب على غري املباشر)احضاره، أو الدية )٤(لزمه(عمدا كان أم شبهه ) قاتال(الغرمي 

يف العمـد وجـب عليـه رد الديـة إىل الغـارم،  )٦(وإن متكن الويل منه )٥(مث إن استمر القاتل هار� ذهب املال على املخلص
، ولـو  )٧(ا وجبت ملكان احليلولة وقد زالـت، وعـدم القتـل اآلن مسـتند إىل اختيـار املسـتحقوان مل يقتص من القاتل، ال�

الرجوع  )٩(من قصاص، أو مال، وأخذ احلق من الكفيل كان له )٨(كان ختليص الغرمي من يد كفيله وتعذر استيفاء احلق
 .من يد املستحق )١٠(على الذي خلصه، كتخليصه

___________________________________ 
 .اي للمطلق على الغرمي وهو املديون الذي اطلق سراحه) ١(
 ).الغرمي(وفاعل مل �مره ). املطلق(مرجع الضمري ) ٢(
 .خبالف عقد الكفالة اذا كان �ذنه فإنه مستلزم للرجوع) ٣(
 .اي املطلق) ٤(
 .وهو املطلق) ٥(
 .اي من الغرمي) ٦(
 .الدية، أو العفو -وهو املكفول له  -اختيار املستحق اي عدم القتل اآلن مستند إىل ) ٧(
 .اي من اهلارب) ٨(
 .اي للكفيل) ٩(
فاملعىن أنه كما يرجـع املسـتحق علـى املطلـق الـذي اطلـق سـراح الغـرمي، كـذلك يرجـع الكفيـل علـى الـذي خلـص الغـرمي . مرجع الضمري الغرمي) ١٠(

 .من يده
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إن  ) وبعــد احللــول(، )١(الكفيــل بعــد مطالبــة املكفــول لــه �حضــاره) ظــرأن(غيبــة يعــرف موضــعه ) ولــو غــاب املكفــول(
ت مؤجلــة  ، ولــو يعــرف موضــعه مل )٢(فــإن مضــت ومل حيضــره حــبس وألــزم مــا تقــدم) واال�ب(اليــه ) مبقــدار الــذهاب(كانــ

 .يكلف إحضاره، لعدم إمكانه وال شئ عليه، النه مل يكفل املال، ومل يقصر يف االحضار
ويشــكل لــو كــا� يف بريــة، أو بلــد . ، النــه املفهــوم عنــد االطــالق)إىل التســليم يف موضــع العقــد وينصــرف االطــالق(

أي غـري ) ولـو عـني غـريه(غرية قصدمها مفارقته سريعا لكنهم مل يـذكروا هنـا خالفـا كالسـلم، واالشـكال ينـدفع �لتعيـني، 
شـرعا ال جيـب تسـلمه وإن انتفـى الضـرر،  ما شرط، وحيث يعني، أو يطلق وحيضره يف غـري مـا عـني) لزم(موضع العقد 
ال حق لك على املكفول حالة الكفالة فال يلزمين إحضاره فالقول قـول املكفـول لـه، لرجـوع الـدعوى : ولو قال الكفيل

وهو املكفول له ولزمه إحضاره، فإن تعذر ) وحلف املستحق(إىل صحة الكفالة، وفسادها فيقدم قول مدعى الصحة، 
 توجه الدعوى )٥(، ويكفي فيه)٤(الثبات حق يصحح الكفالة )٣(فه السابق، النهمل يثبت احلق حبل

___________________________________ 
 .اذا كانت الكفالة حالة) ١(
 .من البدل، دون القصاص، واحلد، والزوجية كما علمت) ٢(
 .اي احللف السابق) ٣(
 .دون احلق االصلي) ٤(
 .اي يف احللف السابق) ٥(

 .وأما نفس احلق فيحتاج إىل اقامة بينة. أن احللف إمنا يصحح اصل الكفالة، دون احلق املدعى: فاملعىن
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ة ذمتـه،  بـرباء )٤(علـى املكفـول، العرتافـه )٣(، وال يرجـع بـه)٢(بـه كمـا مـر )١(نعم لو أقـام بينـة �حلـق وأثبتـه عنـد احلـاكم الزمـه
 .وزعمه �نه مظلوم

مث إن حلـف املكفـول لـه . بقائـه )٨(، الصالة)٧(من احلق، أو أوفاكه) )٦(أبرأته: (للمكفول له الكفيل) لو قال )٥(وكذا(
 ة الرباء )١١(إحضاره، فإن جاء �ملكفول فادعى )١٠(من دعوى الكفيل، ولزمه )٩(على بقاء احلق برئ

___________________________________ 
 ).احلق) (به(إما احلاكم، أو املستحق، واملرجع يف والفاعل يف الزمه ): الكفيل(مرجع الضمري ) ١(
 .يف كتاب القضاء) ٢(
 ).الكفيل): (وال يرجع(والفاعل يف ). احلق(مرجع الضمري ) ٣(
 ).ال حق لك على املكفول حالة الكفالة: (ومنشأ اعرتاف الكفيل قوله للمكفول له) املكفول): (بربائة ذمته(اي الكفيل واملرجع يف ) ٤(
 .وكذا حيلف املستحق الذي هو املكفول لهاي ) ٥(
 .بصيغة اخلطاب) ٦(
 .فعل ماض من اوىف يويف من �ب االفعال) ٧(

 .اي اوفاك املكفول احلق): احلق(واهلاء مفعوله الثاين الذي هو ). املستحق(والكاف مفعوله االول الذي هو : فاعله املكفول
 .اي الصالة بقاء احلق): املستحق(تعليل حللف ) ٨(
 .من دعوى الكفيل -بعد احللف  -اي برئ املكفول له : بصيغة املعلوم) ٩(
 .اي لزم الكفيل احضار املكفول) املكفول(احضاره ومرجع الضمري يف احضاره ) لزمه(وفاعل ). الكفيل(مرجع الضمري ) ١٠(
 .اي املكفول) ١١(
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 )٤(دعـوى أخـرى وإن لزمـت تلـك )٣(ثبات الكفالة، وهذهكانت ال  )٢(للكفيل، ال�ا )١(أيضا مل يكتف �ليمني اليت حلفها
ال يـربأ املكفـول ) )٧(برئ من الكفالة واملـال حبالـه(أي على الكفيل فحلف  )٦(ورد اليمني عليه )٥(فلو مل حيلف(�لعرض، 

 .ال يربأ بيمني غريه )٩(كما مر، والنه  )٨(منه، الختالف الدعويني
___________________________________ 

 .اي مل يكتف حبلف املكفول له للكفيل): املكفول له(فاعل حلف ) ١(
 .اي اليمني االوىل كانت الثبات بقاء الكفالة وال ربط هلا �ذه الدعوى وهي حتتاج إىل ميني اخرى) ٢(
 ).دعوى املكفول الربائة(مرجع اسم االشارة ) ٣(

�نيــة غــري دعــوى الكفيــل، الن مرجــع دعــوى الكفيــل زوال الكفالــة، واملكفــول لــه  أن دعــوى املكفــول برائــة ذمتــه مــن احلــق دعــوى: وحاصــل املــراد
فـال تنفـع . يدعي بقائها ولزوم احضار املكفول، وال يتم هذا �حللف مـن املكفـول لـه علـى بقـاء احلـق فتكـون اليمـني عرضـية الجـل اثبـات الكفالـة

 .اليمني االوىل للدعوى الثانية
 .اي وان لزمت تلك اليمني �لعرض وهو أ�ا الجل اثباته الكفالة: الوىلا) اليمني(مرجع االشارة ) ٤(
 .اي املستحق) ٥(
 .اي على الكفيل) ٦(
 ).املال: (ومرجع الضمري يف منه. اي بعد حلف الكفيل ال يسقط املال على املكفول، بل �ق يف ذمته حىت يثبت سقوطه) ٧(
 .ودعوى املكفول برائة ذمته من احلق. ه يدعي بقائهادعوى الكفيل زوال الكفالة واملكفول ل: مها) ٨(
 .اي املكفول) ٩(
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، كمـا لـو أداه، وكـذا لـو )٢(معـا، لسـقوط الكفالـة بسـقوط احلـق )١(ة بـر� نعم لو حلف املكفول اليمني املردودة علـى الـرباء
 .بر� معا )٣(نكل املكفول له عن ميني املكفول فحلف

. ، كما لو سلم نفسـه، أو سـلمه أجنـيب)٥(، حلصول الغرض)٤(إ�ه �ما) يم أحدمهاولو تكفل اثنان بواحد كفى تسل(
. ، وهو الذي يقتضيه إطالق العبـارة)٦(وهل يشرتط تسليمه عنه وعن شريكه، أم يكفي االطالق؟ قوالن أجودمها الثاين

 .القول يف تسليم نفسه، وتسليم االجنيب له )٧(وكذا
 )١٠(وضعفه ظاهر. )٩(احلقني ، لتغاير)٨(ال يربأ مطلقا: وقيل

___________________________________ 
 .اي الكفيل واملكفول) ١(
 .لتبعية الكفالة للحق فاذا سقط سقطت) ٢(
 .ايضا) الكفيل واملكفول(والفاعل يف بر� . اي املكفول) ٣(
 .اي تسليما �ما) ٤(
 .من استيفاء حقه من قصاص، أو دين أو نفقة) ٥(
 .االطالق من دون قيد النية عن نفسه، أو عن شريكهوهو ) ٦(
 .اي وكذا يكفي يف سقوط الكفالة لو سلم املكفول نفسه، أو سلمه اجنيب إىل املكفول له) ٧(
 ).النية عن نفسه أو عن شريكه(سواء سلمه عن نفسه ام عن شريكه، أو سلمه إىل املكفول له مطلقا من دون قيد ) ٨(
 .بناء على أن للمكفول له حقا مستقال عن كل من الكفيلني. الكفيلنيحقا : ومها) ٩(
 .أنه لو جاز أن يربأ الكفيل بتسليم االجنيب املكفول للمكفول له فبتسليم الشريك له أوىل: وجه ظهور الضعف) ١٠(
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 .)٢(لو هرب بعد تسليم االول )١(وتظهر الفائدة
معا، الن العقد الواحد هنا مبنزلة عقدين، كما لو تكفـل لكـل ) يهماولو تكفل بواحد الثنني فال بد من تسليمه ال(

ن ديــن اآلخــر، خبــالف الســابق، فــإن  ربأ مــ ن أحــدمها فإنــه ال يــ واحــد علــى انفــراده، أو ضــمن دينــني لشخصــني فــأدى ديــ
 .الغرض من كفالتهما للواحد إحضاره وقد حصل

ري( ت لــك بــدن فــالن، أو رأســه، أو وجهــه، : فيقــول )�لبــدن، والــرأس، والوجــه(يف عقــد الكفالــة ) ويصــح التعبــ كفلــ
الكبـد، والقلـب، وغريمهـا مـن االجـزاء الـيت ال تبقـى احليـاة  )٣(النه يعرب بذلك عن اجلملة، بل عن الذات عرفا، وأحلق بـه

ويف غــري . كثلثــه، وربعــه، اســتنادا إىل أنــه ال ميكــن إحضــار املكفــول إال �حضــاره أمجــع  )٥(الشــائع فيــه )٤(بــدو�ا، واجلــزء
 أما الوجه والرأس فإ�ما وإن أطلقا. البدن نظر

___________________________________ 
فإنه لو سلمه احد الشـريكني وقلنـا بعـدم برائـة . ومها القول بربائة الشريك بتسليم شريكه، وعدم الربائة بتسليم الشريك: اي بناء على القولني) ١(

خبالف ما لو قلنا بربائة الشريك بتسليم شريكه املكفول فإنه ال حيق للمكفول له الـزام . له الزام الثاين �حضارهالشريك الثاين فإنه جيوز للمكفول 
 .الشريك �الحضار، النه قد برئ من ذلك بتسليم شريكه املكفول

 .اي الشريك االول) ٢(
 .اي البدن) ٣(
 ).الكبد: (�لرفع عطف على قوله) ٤(
 .اكفل ثلث زيد او ربعه مثال: قالاي يف البدن كما لو ) ٥(
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. مــن إطالقهمــا علــى اجلملــة )٣(إطالقــا شــائعا متعارفــا إن مل يكــن أشــهر )٢(لكــن يطلقــان علــى أنفســهما )١(علــى اجلملــة
 الشك يف حصوله، )٧(مع )٦(على الوجه املصحح )٥(اللفظ احملتمل للمعنيني )٤(ومحل

___________________________________ 
 .البدن اي وإن أطلق الرأس والوجه على اجلملةوهو ) ١(
ى نفـس الـرأس والوجــه اطـالق شـايع ومتعـارف: ومهـا) ٢( خبــالف اطالقهمـا علـى اجلملــة الـيت هـو البــدن . الـراس والوجـه خاصــة، فـإن اطالقهمـا علــ

 .فإنه ليس اطالقا شايعا متعارفا
حقيقـي وهـو اطالقهمـا علـى نفـس الـرأس والوجـه وهـو املعـرب ) اطـالق: (الوجـهفهنا اطالقان للـراس و . بل اطالقهما على انفسهما اشهر قطعا) ٣(

فاحـــد . وهـــو اطالقهمـــا علـــى اجلملـــة وهـــو املعـــرب عنـــه �الطـــالق غـــري الشـــايع، وغـــري املتعـــارف) واطـــالق جمـــازي. (عنـــه �الطـــالق الشـــايع املتعـــارف
 .احلقيقي وهو االطالق ا�ازي يصحح الكفالة دون اآلخر وهو االطالق. االطالقني

 ).غري جيد(مرفوع على االبتداء خربه ) ٤(
 .واملعىن ا�ازي. املعىن احلقيقي: ومها) ٥(
 .وهو املعىن ا�ازي املصحح للكفالة) ٦(
فكيــف حيمــل . أنــه اذا كــان للــراس وللوجــه اطالقــان كمــا عرفــت فكــل واحــد مــن املعنيــني يكــون مشــكوكا فيــه الرادة املــتكلم لــه: حاصــل املــراد) ٧(

ىن املصـحح(؟ ومرجـع الضـمري يف حصـوله .اللفظ على احدمها تعيينا الجل تصحيح الكفالة مع الشك يف مـراد املـتكلم : وهـو املعـىن ا�ـازي). املعـ
 .اي ومع الشك يف حصول املعىن ا�ازي الرادة املتكلم

    



١٦٥ 

 لو صرح �رادة اجلملة )٣(نعم. جيد )٢(ة من مقتضى العقد غري الرباء )١(وأصالة
___________________________________ 

 .اي ومع أصالة الربائة فهو وجه لعدم جواز محل اللفظ على احد معينيه تصحيحا للكفالة): مع(�جلر عطفا على مدخول ) ١(
 .أن نفس الشك يف املراد كاففي عدم جواز هذا احلمل مضافا إىل وجود اصل موضوعي يف املقام: بيانه
وذلـك للشـك يف انعقـاد العقـد علـى وجـه يرتتـب عليـه هـذا ) وجـوب احضـار املكفـول علـى الكفيـل(وهو . ب مقتضى العقدأصالة عدم ترت: وهي

 .االثر فاالصل عدمه حيث يثبت
 .االصل االويل هنا صحة العقد لكونه مبىن العقالء يف معامال�م وعقودهم وايقاعا�م فكيف حيكم �صالة الربائة؟: ال يقال

مــر كمـا تقــول وأن االصـل االويل يقتضــي الصـحة لكــن هـذا بعـد متاميــة اركـان العقــد مـن االجيــاب والقبـول والبلــوغ والعقـل واالختيــار اال: فإنـه يقـال
ن فيـه الــذي هـو الشـك يف صــحة اسـتعمال اللفــظ احملتمـل للمعنيـني مــع الشـك يف كــون . وغـري ذلـك ممــا لـه دخـل يف صــحة العقـد وايــن هـذا ممـا حنــ

 .فاملقام مقام جر�ن أصالة الربائة، ال أصالة الصحة. ا للمتكلماملعىن احملتمل مراد
 ..).ومحل: (مرفوع، خرب لقوله) ٢(
 .آنفا من عدم صحة محل اللفظ على املعىن ا�ازي مع الشك يف كونه مراد للمتكلم ) الشارح(استدراك عما افاده ) ٣(

ام البدن من اجلزئني الرأس، والوجه لكان صحيحا، نظري ما لو صرح �رادة احد املعنيـني مـن  اي مت: أن املتكلم لو صرح �نه اراد اجلملة: وحاصله
 .فكذلك لو كانت هناك قرينة على ارادة ذلك. كل لفظ مشرتك

    



١٦٦ 

ت الصــحة )١(ين مـن اجلــزء فكقصــد اجلــزء الــذي ال  )٤(أحــد معنيــي املشــرتك كمـا أنــه لــو قصــد اجلـزء بعينــه )٣(كـإرادة  )٢(اجتهــ
 ،)٦(، وأما)٥(ياة بدونهميكن احل

___________________________________ 
 .الوجه والرأس: مها) ١(
 .اي صحة الكفالة) ٢(
 .تنظري حلمل اللفظ احملتمل للمعنيني على احد املعنيني) ٣(

يح املـتكلم بـذلك، أو مـع نصـب أنه كما جيوز محل اللفظ املشرتك بني املعنيني �الشـرتاك اللفظـي علـى احـد معنييـه �خلصـوص مـع تصـر : وحاصله
 .قرينة معينة الحدمها كذلك جيوز محل اللفظ على احد معنييه احلقيقي وا�ازي لو صرح املتكلم بذلك، أو قامت عليه قرينة

�لقلب أو الوجه يف فحكم هذا التعبري حكم ما لو عرب الكفيل . منهما) اجلملة(�ن عرب �لرأس أو الوجه وارادمها بعينهما ومل يقصد املتكلم ) ٤(
ن دون ارادة اجلملــة منهمــا، فكــذلك لــو قصــد مــن . عــدم صــحة الكفالــة بــه فكمــا أنــه ال يصــح يف الكفالــة التعبــري �لقلــب أو الكبــد �خلصــوص مــ

 .٦وز�دة توضيح هذا يف اهلامش رقم . الرأس أو الوجه نفس اجلزء احليوي الذي ال يبقى االنسان بدونه جمردا عن ارادة اجلملة
 .اي بدون ذاك اجلزء احليوي كالقلب والكبد حيث إن االنسان ال يعيش بدو�ما): اجلزء احليوي(مرجع الضمري ) ٥(
 .هذا شروع يف بيان عدم صحة الكفالة اذا عرب الكفيل بلفظ خيص احد اعضاء البدن دون اجلملة ولو كان ذلك العضو عضوا حيو�) ٦(

ن أن يشـار إىل وجـه زيـد ويقــال: يـاة بـدو�ا علـى قســمنيأن االعضـاء الـيت ال تبقــى احل: بيانـه : قسـم يطلـق ويـراد بــه اجلملـة كالوجـه والـرأس، اذ ميكــ
 .وقسم ال يصح فيه هذا االطالق كالقلب والكبد. هذا زيد مثال

القسم الذي ال يصح اطالقه على الذي يصح اطالقه وارادة اجلملة منه وميكن االشارة اليه فهو اوىل يف اطالقه على الكل من ) أما القسم االول(
مـع عـدم اطـالق اسـم : (، اذن تكون العبارة يف قوله ) الشارح(هذا ما يفهم من عبارة . ١٦٤ص ) ٧(اجلملة كما عرفت يف اهلامش رقم

 ).مع عدم اطالق اسم اجلزء على اجلملة: (واالصل هكذا: مقلوبة) اجلملة عليه
ومبـا أن الكفالـة مـن . هذا اجلزء ال يكفي يف اثبات االحكـام الشـرعية مثـل الـزام الكفيـل �حضـار املكفـول، او إدانتـه �حلـقفاملعىن أن اطالق مثل 

 .العقود الالزمة فال يصح استعمال االلفاظ ا�ازية احملتملة للوجهني فيه، بل الواجب استعمال اللفظ الصريح فيه

    



١٦٧ 

 ،)٦(جماز، وهو )٥(عليها )٤(حقيقة فغايته أن إطالقه )٣(عليه )٢(مع عدم إطالق اسم اجلملة )١(ما ال تبقى احلياه بدونه
___________________________________ 

 .اي وأما العضو اليت ال تبقى احلياة بدونه): وأما ما ال تبقى احلياة بدونه: (املوصولة يف قول الشارح) ما(مرجع الضمري ) ١(
 .وهو البدن) ٢(
 ).اجلزء احليوي(مرجع الضمري ) ٣(
 ).اجلزء احليوي(اي اطالق ) ٤(
 .اي على اجلملة) ٥(
 .اي اطالق مثل اجلزء احليوي على اجلملة جمازا غري كاف يف اثبات االحكام الشرعية) ٦(

    



١٦٨ 

ن البــدن، واملنــع يف اجلميــع أوجــه، أو )١(غــري كــاف يف إثبــات االحكــام الشــرعية، ويلــزم مثلــه إحلــاق الــرأس  يف كــل جــزء مــ
 .والوجه مع قصد اجلملة �ما

جمـازا، الن املطلـوب شـرعا كفالـة ا�مـوع �للفـظ الصـريح الصـحيح كغـريه  )٣(�مـا )٢(وإن قصـدها) دون اليد والرجل(
، )٤(مــن العقــود الالزمــة، والتعليــل بعــدم إمكــان إحضــار اجلــزء املكفــول بــدون اجلملــة فكــان يف قــوة كفالــة اجلملــة ضــعيف

طلوب ملا كان كفالة ا�موع مل يكن البعض كافيا يف صحته وإن توقف إحضاره عليه، الن الكالم ليس يف جمرد الن امل
 .االحضار، بل على وجه الكفالة الصحيحة، وهو منتف

 .وهو النفس، وفوات الغرض لو أريد البدن) لفوات متعلقها(الكفالة، ) بطلت(قبل إحضاره ) ولو مات املكفول(
___________________________________ 

زاء البــدن مطلقــا   -يف عــدم جــوازه، وعــدم كفايتــه يف صــحة عقــد الكفالــة  -اي مثــل اطــالق القلــب والكبــد وارادة اجلملــة ) ١( إطــالق ســائر أجــ
م امكـان احضـار ذلـك كالصدر والبطن والرجل واليد حيث ال جيوز إطالق شئ من هذه االجزاء وارادة اجلملة منه يف كفالة اجلملة، نظرا إىل عد

ت ممــا تبقــى احليــاة بــدو�ا كاليــد والرجــل ام ال تبقــى بــدو�ا كــالرأس والقلــب كمــا . اجلــزء إال �حضــار اجلميــع زاء ســواء كانــ واملنــع عــام يف مجيــع االجــ
 ).واملنع يف اجلميع اوجه: (بقوله افاده الشارح 

 .اي قصد اجلملة) ٢(
 .اي �ليد والرجل) ٣(
لعـدم جـواز محـل اللفـظ احملتمـل للمعـىن احلقيقـي وا�ـازي علـى أحـدمها، ) وهو غري كاف يف اثبات االحكـام الشـرعية: (ت عند قولهكما عرف) ٤(

 .قريبا وملا يذكره الشارح 

    



١٦٩ 

وميكـن الفــرق بـني التعبــري بكفلــت فـال�، وكفلــت بدنــه، فيجـب إحضــاره مـع طلبــه يف الثــاين، دون االول، بنـاء علــى مــا 
 .ختاره احملققون من أن االنسان ليس هو اهليكل احملسوسا

ـــزل علـــى املتعـــارف، ال علـــى احملقـــق عنـــد االقـــل فـــال جيـــب علـــى التقـــديرين إال يف (، )١(ويضـــعف �ن مثـــل ذلـــك من
إذا كــان قــد شــهد عليــه مــن ال يعــرف نســبه، بــل شــهد  )٣(لــه) �تالفــه، أو املعاملــة(لــيحكم عليــه ) )٢(الشــهادة علــى عينــه

 )٤(وال فـرق حينئـذ. صورته فيجب إحضاره ميتا حيـث ميكـن الشـهادة عليـه �ن ال يكـون قـد تغـري حبيـث ال يعـرفعلى 
 .بني كونه قد دفن وعدمه، الن ذلك مستثىن من حترمي نبشه
___________________________________ 

 .كفلت فال�: كفلت بدنه، ام قال: سواء قال) ١(
 .هذا هو الذي اتلف مال املكفول له: شاهداي على شخصه �ن قال ال) ٢(
 .اي لصاحل امليت) ٣(
 .اي يف وجوب احضاره) ٤(

 كتاب الصلح

    



١٧٠ 

   



١٧١ 

   



١٧٢ 

   



١٧٣ 

 )١(كتاب الصلح
، مث إن كان املدعي حمقا استباح ما دفـع اليـه املنكـر )٢(عند� مع سبق نزاع وال معه) وهو جائز مع االقرار واالنكار(

 )٥(�مجعهـا حـرام، وال يسـتثىن لـه )٤(مبال فهـي )٣(كان أم دينا، حىت لو صاحل عن العنيصلحا وإال فهو حرام �طنا، عينا  
 .من العوض، لفساد املعاوضة يف نفس االمر )٧(مقدار ما دفع )٦(منها

نعم لـو اسـتندت الـدعوى إىل قرينـة كمـا لـو وجـد خبـط مورثـه أن لـه حقـا علـى أحـد فـأنكر، وصـاحله علـى إسـقاطها 
 .مبال صحة الصلح

___________________________________ 
 .وشرعا عقد شرع لقطع املنازعة بني املتخاصمني. واملصاحلة مصدر صاحل يصاحل وزان ضارب يضارب. لغة اسم مصدر من املصاحلة) ١(
 .ا تفرغ ذمتهما بهاي ال مع سبق نزاع، بل تشرع يف كل مورد وقع االشتباه يف احلق، واراد الطرفان خالص ذمتهما فيصطلحان على م) ٢(
كما لو ادعى زيد على عمرو عينا خارجية كدار، أو عقـار ومل يكـن حمقـا يف دعـواه وختلـص املـدعى عليـه منـه �ن يـدفع العـني و�خـذ مقـدارا ) ٣(

 .من املال فالعني اليت اخذها املدعي �لصلح حرام كلها
 .اي العني املدعاة �مجعها حرام) ٤(
 .اي للمدعي) ٥(
 .العني اي من) ٦(
 .اي ما دفعه املدعي) ٧(

    



١٧٤ 

 .ما لو توجهت الدعوى �لتهمة، الن اليمني حق يصح الصلح على إسقاطها )١(ومثله
حتليـل احلـرام �لصـلح علـى اسـرتقاق حـر،  النبوي  )٢(كذا ورد يف احلديث) إال ما أحل حراما، أو حرم حالال(

وحتـرمي احلـالل �ن ال يطـأ أحـدمها حليلتـه، أو ال . ريه، أو ليشـرب اخلمـر وحنـوهأو استباحة بضع ال سبب السـتباحته غـ
، أو )٣(وفسر بصلح املنكـر علـى بعـض املـدعى، أو منفعتـه. ينتفع مباله وحنوه والصلح على مثل هذه �طل ظاهرا، �طنا

معـا،  )٥(صـاحل لالمـرين )٤(هـوبدله مع كون أحدمها عاملا ببطالن الـدعوى، لكنـه هنـا صـحيح ظـاهرا، وإن فسـد �طنـا، و 
فيلــزم ( )٦(وحيــث كــان عقــدا جــائزا يف اجلملــة. النــه حملــل للحــرام �لنســبة إىل الكــاذب، وحمــرم للحــالل �لنســبة إىل احملــق

 �الجياب والقبول
___________________________________ 

 ).ما لو وجد خبط مورثه(اي ومثل ) ١(
 .٢احلديث  ٣الوسائل كتاب الصلح �ب ) ٢(
 ).املدعى(ومرجع الضمري يف بدله . اي منفعة املدعى) ٣(
 .اي التفسري االخري للصلح) ٤(
واآلخر يعطى ماال هو حالل لـه فيحرمـه علـى نفسـه �لصـلح، . حتليل احلرام، وحترمي احلالل، الن ما �خذه حرام �لنسبة اليه فيستحله: ومها) ٥(

ب فــإن مــا �خــذه الكــاذب حــرام لــه، وحمــرم للحــالل �لنســبة إىل احملــق، الن مــا يعطيــه حــالل لــه وحيرمــه علــى النــه حملــل للحــرام �لنســبة إىل الكــاذ
 .نفسه �لصلح

 .اي ال يف مجيع املوارد، كاملوارد اليت حرم فيها حالل، أو حلل حرام) ٦(

    



١٧٥ 

ن االجيــاب والقبــول مــن   )١(برفــع احلجــر، وتصــح) اجلــائز التصــرف(�لبلــوغ والرشــد ) الصــادرين مــن الكامــل وظيفــة كــل مــ
ولـو عطفـه �لـواو كـان  )٤(أعـم منـه )٣(غـري حسـن، النـه )٢(كل منهما بلفظ صاحلت وقبلت، وتفريع اللزوم علـى مـا تقـدم

 )٥(أوضـــح، وميكنـــه التفاتـــه إىل أنـــه عقـــد واالصـــل يف العقـــود اللـــزوم، إال مـــا أخرجـــه الـــدليل، لالمـــر �لوفـــاء �ـــا يف اآليـــة
 .)٦(املقتضي له

على أصح القولني وأشهرمها، الصالة عدم الفرعيـة، ال فـرع البيـع، واهلبـة، واالجـارة، والعاريـة، ) وهو أصل يف نفسه(
واالبــراء كمــا ذهــب اليــه الشــيخ فجعلــه فــرع البيــع إذا أفــاد نقــل العــني بعــوض معلــوم، وفــرع االجــارة إذا وقــع علــى نفعــة 

إ�حة منفعة بغري عوض، وفرع اهلبـة إذا تضـمن ملـك العـني بغـري عـوض، معلومة بعوض معلوم، وفرع العارية إذا تضمن 
. حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما أحلـق بـه )٧(وفرع االبراء إذا تضمن إسقاط دين استنادا إىل إفادته فائد�ا

 .وفيه أن إفادة عقد فائدة آخر ال تقتضي االحتاد، كما ال تقتضى اهلبة بعوض معني فائدة البيع
___________________________________ 

 .اي وتؤدى) ١(
 ).وهو جائز مع االقرار واالنكار: (وهو قول املصنف ) ٢(
 ).ما تقدم(مرجع الضمري ) ٣(
 .اي من الصلح) ٤(
 .)أوفوا بالعقود(: وهي قوله تعاىل) ٥(
 .اي للزوم) ٦(
 .هلبة، والعارية، واالبراءاملذكورات من البيع، واالجارة، ا: مرجع الضمري) ٧(

    



١٧٦ 

الـذاهب إىل عـدم صـحته  )١(لصحته مع االقرار واالنكار، ونبه به على خـالف بعـض العامـة) وال يكون طلبه إقرارا(
مـع االنكـار حيــث فـرع عليــه أن طلبـه إقــرار، الن اطالقـه ينصـرف إىل الصــحيح وإمنـا يصــح مـع االقــرار فيكـون مســتلزما 

 .له
) لــى أخــذ أحــدمها رأس املــال والبــاقي لآلخــر ربــح، أو خســر صــح عنــد انقضــاء الشــركةولــو اصــطلح الشــريكان ع(

 .)٢(وإرادة فسخها لتكون الز�دة مع من هي معه مبنزله اهلبة، واخلسران على من هو عليه مبنزلة االبراء
) ففيــه نظــر(حبيــث يكــون مــا يتجــدد مــن الــربح واخلســران الحــدمها، دون اآلخــر ) )٣(ولــو شــرطا بقائهمــا علــى ذلــك(

 إطالق )٥(لوضع الشركة حيث إ�ا تقتضي كو�ما على حسب رأس املال، ومن )٤(من خمالفته
___________________________________ 

 - ٤ج  -املغـين البـن قدامـة كتـاب الصـلح (وهو الشافعي حيث ذهب إىل عدم صحة الصلح مع االنكار، النه معاوضة علـى مـا مل يثبـت ) ١(
 ).٤٢٧ص 

 .اي لآلخر )٢(
 .اي على أن يكون رأس املال الحدمها، والربح واخلسران لآلخر) ٣(
كون رأس املال الحدمها والـربح واخلسـران لآلخـر فهـو دليـل لعـدم جـواز هـذا الشـرط الن الشـركة تقتضـي كـون : وهو) الشرط(مرجع الضمري ) ٤(

 .الربح واخلسران على حسب رأس املال
يف رجلني اشرتكا يف مال فرحبا فيه، وكان من املال دين، وعليهما ديـن  عن ايب عبدهللا " اليك نص احلديث و . دليل جلواز هذا الشرط) ٥(

 .اخل" ال �س اذا اشرتطا : فقال  -اي اخلسران  -أعطين رأس املال ولك الربح وعليك التوى : فقال احدمها لصاحبه
 .سواء كان الشرط يف االبتداء ام يف االثناء) ال �س اذا اشرتطا: (فالرواية مطلقة حيث قال . ١احلديث  ٤الوسائل كتاب الصلح �ب 

    



١٧٧ 

ري تقييــد �رادة القســمة صــرحيا فيجــوز مــع ظهــوره . )٢(، أو ظهــور اخلســارة مطلقــا)١(الروايــة جبــوازه بعــد ظهــور الــربح مــن غــ
يف جواز الشـرط مطلقـا وإن كـان يف ابتـداء الشـركة، كمـا ذهـب اليـه الشـيخ ومجاعـة زاعمـني أن  )٣(نظره وميكن أن يكون

 .وهو خمتاره يف الدروس. واالقوى املنع). )٥(املسلمون عند شروطهم(، ولعموم )٤(إطالق الرواية يدل عليه
 ،)٦(ويصح الصلح على كل من العني، واملنفعة مبثله(

___________________________________ 
 .اي ظهور الربح) ١(
 .سواء ارادا فسخ الشركة ام ال) ٢(
 .اي نظر املصنف) ٣(
فإنه مطلق سواء كان اشرتاطهما يف ابتداء العقد ام بعده ) ال �س اذا اشرتطا: (اي على صحة هذا الشرط، واطالق الرواية مستفاد من قوله) ٤(

 .١٧٦ص  ٥وقد تقدم احلديث يف اهلامش رقم 
 .٨احلديث  ٤الوسائل كتاب التدبري واملكاتبة �ب ) ٥(
ت داران مشـرتكتان بـني اثنـني فوقـع الصـلح علـى كـون منفعـة احـدامها ) ٦( اي الصلح على العني �لعني، والصلح على املنفعة �ملنفعـة كمـا لـو كانـ

 .هذا صلح على منفعة مبثلها، وعلى عني مبثلهاف. الحدمها، ومنفعة االخرى لآلخر، او احدى الدارين الحدمها عينا، واالخرى لآلخر
   



١٧٨ 

ــع إمــا أن يكــون : واخلالصــة أن متعلــق الصــلح إمــا عــني، أو منفعــة، أو ديــن، أو حــق كالشــفعة وعلــى التقــادير االرب
وعلــى االول وهــو الصــلح  ٨=  ٤/  ٢الصــلح مــع العــوض، أو بدونــه فهــذه مثانيــة صــور بعــد ضــرب االثنــني يف االربعــة 

أن يكون العوض عينا، أو منفعة، أو دينا، أو أو حقا فهذه اربعة تضرب يف االربعة االول وهـو الصـلح مع العوض إما 
وبقيــت اربعـــة صــور اخـــرى وهـــو  ١٦=  ٤*  ٤: علــى العـــني، أو املنفعــة، أو الـــدين، أو احلــق فينـــتج ســـتة عشــر صـــورة

ري ا�مـوع عشــرين  الصـلح علـى العــني أو املنفعـة، أو الــدين، أو احلـق بــال عـوض اضــفها إىل تلـك  ٢٠=  ٤+  ١٦يصــ
 .واليك التفصيل

 .االول الصلح على العني �لعني
 .الثاين الصلح على العني �ملنفعة

 .الثالث الصلح على العني �لدين �ن صاحل احدمها �لعني بشرط أن يربأه اآلخر عن دينه
 .ط أن يسقط االخر حق الشفعة مثالالرابع الصلح على العني حبق كما لو صاحل احدمها على الدار مبال بشر 

 .اخلامس الصلح على املنفعة �ملنفعة
 .السادس الصلح على املنفعة �لعني
 .السابع الصلح على املنفعة �لدين
 .الثامن الصلح على املنفعة �حلق
 .التاسع الصلح على دين بعني
 .العاشر الصلح على دين مبنفعة

 .احلادي عشر الصلح على دين بدين
 .الثاين عشر الصلح على دين حبق
 .الثالث عشر الصلح على حق بعني
 .الرابع عشر الصلح على حق مبنفعة

 .اخلامس عشر الصلح على حق بدين
 .السادس عشر الصلح على حق حبق

 واليك صورها: فهذه ستة عشر اضف اليها اربعة اخرى اليت هي بال عوض
 .االول الصلح على عني بال عوض

 .على منفعة بال عوضالثاين الصلح 
 .الثالث الصلح على دين بال عوض
 .الرابع الصلح على حق بال عوض
لفقيه اهل البيت املرحوم آيـة ) وسيلة النجاة(نقلنا هذه الصور �ملعىن من كتاب . فهذه صور اجلميع كلها صحيحة

 .املوسوي االصفهاين ) السيد ابواحلسن(هللا 
    



١٧٩ 

فائدة البيـع صـح علـى العـني، و�فادتـه فائـدة االجـارة صـح علـى املنفعـة، واحلكـم  )٣(�فادته النه )٢(وخمالفه )١(وجنسه
مـــا هــو أعـــم منهـــا   )٧(يقتضـــيان صـــحة اجلميــع، بـــل )٦(والعمــوم )٥(، واالصـــل)٤(يف املماثــل، ا�ـــانس، واملخـــالف فــرع ذلـــك

 كالصلح على حق الشفعة واخليار وأولوية التحجري،
___________________________________ 

 .كون العوضني من جنس واحد كالصلح على الد�نري �لد�نري، والصلح على السكىن �لسكىن يف الصلح على املنفعة) جبنسه(املراد من ) ١(
 .�ن يكون احد العوضني يف الصلح منفعة، واآلخر عينا) ٢(
 .اي الصلح) ٣(
 .اي فرع كون الصلح يفيد فائدة البيع واالجارة) ٤(
 .وهو أن االصل يف العقود الصحة) ٥(
 .)أوفوا بالعقود(: وهو قوله تعاىل) ٦(
 .١٧٧ص  ٦اي االصل والعموم يقتضيان اعم مما ذكر كما يف اهلامش رقم ) ٧(

    



١٨٠ 

 .)٣(، بعني ومنفعة وحق آخر، للعموم)٢(، واملسجد)١(والسوق
رجـع ببدلـه، ولـو  )٥(، ولو كان مطلقا)٤(البيعك) بطل الصلح(من أحد اجلانبني ) ولو ظهر استحقاق العوض املعني(

ويف ختيــريه بينــه وبــني االرش وجــه قــوي، ولــو ظهــر غــنب ال يتســامح مبثلــه ففــي ثبــوت . ظهــر يف املعــني عيــب فلــه الفســخ
 .اخليار كالبيع وجه قوي، دفعا للضرر املنفي الذي يثبت مبثله اخليار يف البيع

ــى النقــدين القــبض ( رب يف الصــلح عل ــ ــى )يف ا�لــسوال يعت ، الختصــاص الصــرف �لبيــع، وأصــالة الصــلح، وجيــئ عل
، بـل يف كـل معاوضـة، )٧(وأما من حيث الر� كما لو كا� من جنس واحـد فـإن االقـوى ثبوتـه فيـه. )٦(قول الشيخ اعتباره

 .)٩(، واخلرب)٨(الطالق التحرمي يف اآلية
___________________________________ 

 ).سرقفلي، أو السرقفلية(  ق االولوية يف السوق وهو املعرب عنه يف عصر� احلاضر باي الصلح على ح) ١(
 .كالصلح على حيازة املكان يف املسجد) ٢(
 .)أوفوا بالعقود(: وهو قوله تعاىل) ٣(
 .اذا كان العوض معينا، ال كليا فكما أن البيع يبطل بذلك كذلك الصلح) ٤(
 .اي غري معني) ٥(
 .القبض يف ا�لساي اعتبار ) ٦(
 ).الر�(اي يف الصلح ومرجع الضمري يف ثبوته ) ٧(
 .٢٧البقرة اآلية  )أحل اهللا ا�يع وحرم ا�ر�ا(: وهو قوله تعاىل) ٨(
 .١٣احلديث  �١ب  -ابواب الر�  -املستدرك كتاب التجارة ) ٩(

    



١٨١ 

، الن مــورد الصــلح الثــوب، ال )لصــحةولــو أتلــف عليــه ثــو� يســاوي درمهــني فصــاحل علــى أكثــر، أو أقــل فاملشــهور ا(
وهذا إمنا يـتم علـى القـول بضـمان القيمـي مبثلـه، ليكـون الثابـت يف الذمـة ثـو� فيكـون هـو متعلـق الصـلح، أمـا . الدرمهان

علــى القـــول االصـــح مــن ضـــمانه بقيمتـــه فــالالزم لذمتـــه إمنـــا هـــو الــدرمهان فـــال يصـــح الصــلح عليهمـــا بـــز�دة عنهمـــا وال 
 .)٢(أيضا، لكن اجلواز ال يقول به )١(جلنس، ولو قلنا �ختصاص الر� �لبيع توجه اجلوازنقصان مع اتفاق ا

ولـو (، ويكـون هنـا مفيـدا فائـدة العاريـة، )٥(لالصـل) فيهـا صـح )٤(سـنة )٣(ولو صاحل منكر الدار علـى سـكىن املـدعي(
ملـا تقـدم مـن أنـه عقـد الزم، ولـيس فرعـا  )٧(يف الصـورتني) وال رجـوع(أيضـا، ) �ا مث صاحله على سكىن املقر صح )٦(أقر

 .)٨(على غريه
___________________________________ 

 .اي جواز الصلح �لز�دة والنقصان يف هذا املورد) ١(
 .يف املقاماي �ختصاص الر� �لبيع، ومع أن ا�وز قائل �لضمان القيمي �لقيمة وعدم اختصاص الر� �لبيع مع ذلك يقول جبواز الصلح ) ٢(
 .اي مدعي الدار) ٣(
. مفعـــول فيـــه للســـكىن، اي صـــاحل منكـــر الـــدار الســـكىن ملـــدعيها ســـنة علـــى أن تكـــون الـــدار لـــه اي للمنكـــر، وســـكىن ســـنة يف الـــدار ملـــدعيها) ٤(

 .والظاهر أن املسألة هنا اعم من أن تكون الدار يف يد املدعي، أو املنكر
 .اي أصالة الصحة يف العقود) ٥(
 .منكر الدار اقر ��ا للمدعي، مث تصاحلا على سكىن املقر مدة معلومةاي ) ٦(
 ).صورة عدم اقراره(و ). صورة اقرار املنكر: (ومها) ٧(
 الصلح يف املقام يفيد فائدة العارية، والعارية جيوز فيها الرجوع: فال يقال) ٨(

    



١٨٢ 

ـــى القـــول بفرعيـــة( والعـــني . )٤(الن متعلقـــه املنفعـــة بغـــري عـــوض فيهمـــا )٣(يف الصـــورتني) الرجـــوع )٢(العاريـــة، لـــه )١(وعل
اخلارجة من يد املقر ليست عوضا عن املنفعة الراجعـة اليـه، لثبو�ـا للمقـر لـه �القـرار قبـل أن يقـع الصـلح فـال يكـون يف 

 .عارية يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه عند القائل �ا )٥(مقابلة املنفعة عوض فيكون
بعــد ذلــك أصــال  )٦(بــني املتخاصــمني حبســب أصــله وإن صــار) وعا لقطــع التجــاذب والتنــازعوملــا كــان الصــلح مشــر (

يف ) ولنشـر(حبسـب مـا اعتـاده املصـنفون، ) ذكـر فيـه أحكـام مـن التنـازع(مستقال بنفسه ال يتوقـف علـى سـبق خصـومة 
خاصـة ) ادعى اآلخـر أحـدمهااالوىل لو كان بيدمها درمهان فادعامها أحدمها، و ): (إىل بعضها يف مسائل(هذا املختصر 

فيقســـم  )٧(العرتافــه �ختصـــاص غرميـــه �حــدمها، ووقـــوع النـــزاع يف اآلخــر مـــع تســـاويهما فيــه يـــدا) فللثــاين نصـــف درهـــم(
قضي به لآلخر، ولو نكال معـا، أو  )٨(بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف، ومن نكل منهما

 ولالول(حلفا قسم بينهما نصفني، 
___________________________________ 
 .اي بفرعية الصلح للعارية يف املقام) ١(
 .اي للمصاحل) ٢(
 .١٨١ص  ٧تقدمت الصور�ن يف اهلامش رقم ) ٣(
 .اي يف الصورتني) ٤(
 .اي ما يف يده بعنوان العارية) ٥(
 .اي الصلح) ٦(
 .الن املفروض أن الدرمهني يف يد كال املتخاصمني) ٧(
 .من املتخاصمنياي ) ٨(

    



١٨٣ 

ويشـــكل إذا ادعـــى الثـــاين النصـــف مشـــاعا فإنـــه تقـــوى القســـمة نصـــفني، وحيلـــف : قـــال املصـــنف يف الـــدروس) )١(البـــاقي
أن االصــحاب مل يــذكروا هنــا ميينــا، وذكــروا املســألة يف �ب الصــلح  )٣(لــالول، وكــذا يف كــل مشــاع، وذكــر فيهــا )٢(الثــاين

ومـــا حكينـــاه حنـــن مـــن اليمـــني ذكـــره . فـــاليمني )٤(كـــون اختيـــار�، فـــإن امتنعــافجــاز أن يكـــون الصـــلح قهـــر�، وجـــاز أن ي
 .العالمة يف التذكرة أيضا فلعل املصنف يريد أن الكثري مل يذكره

فإنـه خيـتص ذو الـدرمهني بواحــد، ) درمهـا وامتزجــا ال بتفـريط، وتلـف أحـدمها )٥(وكـذا لـو أودعـه رجـل درمهـني، وآخـر(
ويشـــكل هنـــا مـــع . الســـكوين عـــن الصـــادق  )٧(هـــذا هـــو املشـــهور بـــني االصـــحاب، ورواه. بينهمـــا )٦(ويقســـم اآلخـــر

 فكيف يقسم الدرهم )٨(ضعف املستند �ن التألف ال حيتمل كونه هلما، بل من أحدمها خاصة، المتناع االشاعة هنا
___________________________________ 

 .وهو الدرهم والنصف) ١(
 .هو املدعي للدرهم املشاع �ن حيلف على نفي ادعاء االخر الكلو ) ٢(
 .اي يف الدروس) ٣(
 .اي املتخاصمان امتنعا عن الصلح فاليمني عليهما خبالف ما اذا تصاحلا عليهما) ٤(
 .اي واودعه آخر) ٥(
 .اي الدرهم اآلخر) ٦(
 .١٢الوسائل كتاب الصلح �ب ) ٧(
 .لكون الدراهم معينة) ٨(

    



١٨٤ 

القــول �لقرعــة يف أحــد : والــذي يقتضــيه النظــر، وتشــهد لــه االصــول الشــرعية. خمــتص �حــدمها قطعــا )١(ا، مــع أنــهبينهمــ
الـدرمهني، ومــال اليـه املصــنف يف الـدروس، لكنــه مل جيسـر علــى خمالفــة االصـحاب، والقــول يف اليمـني كمــا مـر مــن عــدم 

واحرتز �لتلف ال عن تفريط عما لـو كـان بتفـريط .  حقههنا إذا مل يعلم احلالف عني )٢(تعرض االصحاب له ورمبا امتنع
علــى عــني فيتجــه  )٣(فـإن الــودعي يضــمن التــألف فيضـم اليهمــا ويقتســما�ما مــن غــري كسـر، وقــد يقــع مــع ذلـك التعاســر

متســاويها كاحلنطــة والشــعري وكــان الحــدمها  )٥(ميتــزج أجــزاؤه حبيــث ال يتميــز وهــو )٤(القرعــة، ولــو كــان بــدل الــدراهم مــاال
، وكــذا البــايف فيكــون )٦(قفيــزان مــثال، ولآلخــر قفيــز، وتلــف قفيــز بعــد امتزاجهمــا بغــري تفــريط فالتــالف علــى نســبة املــالني

ــث، ولآلخــر ثلثــا قفيــز  )٨(عليهمــا معــا، خبــالف الــدراهم، النــه )٧(والفــرق أن الــذاهب هنــا. لصــاحب القفيــزين قفيــز وثل
 حدمها قطعا،خمتص �

___________________________________ 
 .اي الدراهم) ١(
 ).احللف(اي امتنع ) ٢(
 .عدم الوفاق وعدم الو�م اي مع عدم اتفاقهما على التقسيم: التعاسر) ٣(
 .خرب كان) ٤(
 .شعري وحنومهااي املال املمتزج الذي ال تتميز أجزاؤه وهذا إمنا يكون يف االمور املتساوية كاحلنطة وال) ٥(
 .فيذهب على صاحب القفيزين ثلثان من القفيز التالف، وعلى صاحب القفيز ثلث) ٦(
 .اي يف �ب ما ميتزج أجزاؤه حبيث ال يتميز) ٧(
 .اي التالف من الدرمهني) ٨(

    



١٨٥ 

ا جيـــوز  كــذ) و(أمــرا آخــر مـــن عــني، أو منفعــة،  )١(�ن يكـــون مــورده) الثانيــة جيــوز جعــل الســـقي �ملــاء عوضــا للصــلح(
 )٧(كل ذلك مع ضبطه  )٦(عوضا، واآلخر موردا )٥(، وكذا لو كان أحدمها)٤(، وعوضه أمرا آخر كذلك)٣(موردا له( )٢(كونه

مل يبعـد الصـحة،  )٩(دائما وإن جهـل املسـقى )٨(مبدة معلومة، لو تعلق بسقي شئ مضبوط دائما، أو �لسقي �ملاء أمجع
، )١١(حمتجــا جبهالــة املــاء، مــع أنــه جــوز بيــع مــاء العــني والبئــر، وبيــع جــزء مشــاع منــه )١٠(يف اجلميــع وخــالف الشــيخ 

 .مطلقا يف عبارة كثري )١٣(املنع هنا بغري املضبوط كما اتفق )١٢(وجعله عوضا للصلح، وميكن ختصيصه
 )على إجراء املاء على سطحه، أو ساحته(يصح الصلح ) وكذا(

___________________________________ 
 .اي ما يصاحل عليه) ١(
 .اي كون السقي) ٢(
 .اي للصلح) ٣(
 .اي من عني، أو منفعة) ٤(
 .�ن يصاحل بسقي على سقي. اي احد السقيني) ٥(
 .اي وجيوز الصلح عليه. اي موردا للصلح) ٦(
 .اي ضبط السقي) ٧(
 .اي مبجموع املاء املعلوم) ٨(
 .الصورة الثانية وهو السقي �ملاء امجع اي يف) ٩(
 .وهو جعل السقي عوضا يف الصلح، أو موردا للصلح) ١٠(
 .اي من املاء) ١١(
 .) الشيخ(اي ) ١٢(
 .اي املنع مطلقا، سواء كان مضبوطا ام غري مضبوط) ١٣(

    



١٨٦ 

طوال وعرضا، لرتتفـع اجلهالـة عـن  )٢(ر جمراه�ن يقد) بعد العلم �ملوضع الذي جيري منه املاء(عوضا وموردا  )١(جاعال له
، لكـن ينبغـي مشـاهدة املـاء، أو )٥(مطلقـا )٤(املصاحل عليه، وال يعترب تعيني العمق، الن من ملك شيئا ملك قـراره )٣(احملل

 حتصـل )٧(ماء مطـر اختلـف أيضـا بكـرب مـا يقـع عليـه وصـغره فمعرفتـه )٦(وصفه، الختالف احلال بقلته، وكثرته، ولو كان
عليـه،  )٩(بعـد الصـلح أو احتاجـت السـاقية إىل إصـالح فعلـى مالكهمـا، لتوقـف احلـق )٨(مبعرفة حملـه، ولـو سـقط السـطح
 .وليس على املصاحل مساعدته

 )١٠(الثالثة لو تنازع صاحب السفل والعلو يف جدار البيت(
___________________________________ 

وأما كون املاء موردا فكما . أما كون املاء عوضا فكما اذا صاحل على شئ �جراء املاء على سطحه. لهاي للماء عوضا يف الصلح، أو موردا ) ١(
 .اذا صاحل على إجراء املاء على سطحه �زاء مال أو شئ آخر

 .اي السطح، او الساحة) ٢(
 .وهو السطح، او الساحة) ٣(
 .اي اسفله) ٤(
 .قليال كان او كثريا) ٥(
 .مطر وصوحل عليه على اعتبار أن ماء املطر بعد وقوعه يف ملكه يكون ملكا له، فلو صاحله على اجراء هذا املاء صحاي السقي مباء ) ٦(
 .اي ماء املطر) ٧(
 .اي السطح املصاحل عليه قبل اجراء املاء عليه) ٨(
 ).االصالح): (عليه(ومرجع الضمري يف . اي حق املصاحل عليه) ٩(
 .رفة التحتيةالغ: املقصود من البيت) ١٠(

    



١٨٧ 

ـــت كـــاجلزء منـــه فـــيحكم �ـــا) حلـــف صـــاحب الســـفل تكـــون بينهمـــا، الن : لصـــاحب اجلملـــة وقيـــل )١(الن جـــدران البي
ملـا ذكـر�ه مـن اجلزئيـة، وال ) )٣(يف جدران الغرفة حيلف صاحبها( )٢(لو تنازعا) و(حاجتهما اليه واحدة واالشهر االول، 

ال يقتضــي امللكيــة، مــع  )٦(إال كونــه موضــوعا علــى ملكــه، وذلــك )٥(ه بــه، الن صــاحب البيــت ال تعلــق لــ)٤(إشــكال هنــا
الـــذي هـــو فوقهـــا، الختصـــاص صـــاحبها ) يف ســـقفها(يقـــدم قـــول صـــاحب الغرفـــة لـــو تنازعـــا ) وكـــذا(، )٧(معارضـــة اليـــد

 .)٨(�النتفاع به كاجلدار وأوىل
، الســتوائهما يف احلاجــة اليــه، واالنتفــاع )أقــرع بينهمــا(املتوســط بينهمــا احلامــل للغرفــة ) ولــو تنازعــا يف ســقف البيــت(

ويشـــكل �ن مـــورد القرعـــة احملـــل الـــذي ال حيتمـــل اشـــرتاكه بـــني املتنـــازعني بـــل هـــو حـــق . بـــه، والقرعـــة لكـــل أمـــر مشـــتبه
الحــدمها مشــتبه، وهنــا لــيس كــذلك، النــه كمــا جيــوز كونــه الحــدمها جيــوز كونــه هلمــا معــا، الســتوائهما فيــه، النــه ســقف 

 ويف الدروس قوى. وأرض لصاحب الغرفة فكان كاجلزء من كل منهمالصاحب البيت، 
___________________________________ 

 .اي �جلدران) ١(
 .اي صاحب السفل والعلو) ٢(
 .اي صاحب الغرفة) ٣(
 .اي يف جدران الغرفة، خبالف جدران البيت حيث جيري االشكال فيه) ٤(
 .ايضا) اجلدار): (كونهيف  (اي �جلدار، ومرجع الضمري ) ٥(
 .اي وكون اجلدار موضوعا على ملكه) ٦(
 .اي يد صاحب العلو) ٧(
 .اي كون السقف الفوقاين من الغرفة لصاحب الغرفة اوىل) ٨(

    



١٨٨ 

 .)٢(اختص �حلالف ملا ذكر من الوجه )١(اشرتاكهما فيه مع حلفهما، أو نكوهلما، وإال
تتحقــق بدونـــه، لكونــه أرضــها، والبيــت يتحقـــق بــدون الســقف ومهـــا لصـــاحب الغرفــة، ال�ــا ال  )٣(يقضــى بــه: وقيــل
وموضــع . ولــيس ببعيــد. علــى أن هنــا غرفــة فالبــد مــن حتققهــا، والن تصــرفه فيــه أغلــب مــن تصــرف اآلخــر )٤(متصــادقان

بنـاء بعـد  )٧(الـذي ال يعقـل إحداثـه )٦(أمـا مـا ال ميكـن كـاالزج )٥(اخلالف يف السقف الذي ميكن إحداثه بعد بناء البيـت
فيحصـل  )٨(اجلدار االسفل، الحتياجه إىل إخراج بعض االجزاء عن مست وجه اجلدار قبل انتهائـه ليكـون حـامال للعقـد

 بني السقف )٩(به الرتصيف
___________________________________ 

 .اي وان مل حيلف كالمها ومل ينكال، بل حلف احدمها فقط) ١(
 .واالنتفاع به وهو استواؤمها يف احلاجة اليه) ٢(
 ).احلكم(اي �لسقف واملراد من القضاء هنا ) ٣(
 .اي متفقان) ٤(
ث ميكـــن بعـــد كمـــال اجلـــدران بنايـــة الســـقوف عليهـــا �ـــذه املـــوارد) ٥( ىن �الخشـــاب واحلديـــد حيـــ ــ ففـــي هـــذه الصـــورة حيتمـــل . كالســـقوف الـــيت تبـ

 .االشرتاك، وحيتمل اختصاص احدمها به
ىن �آلجـر، : واملـراد بـه هنـا) آزاج(زاج مثـل أسـباب، فانقلبـت اهلمـزة الثانيـة ألفـا فصـار  ج أصـله اءاالزج وزان سبب مجعـه آزا ) ٦( سـقف مقـوس يبـ

 .العقادة: والعامة تقول
 .اي إحداث السقف) ٧(
 .اي احلل والشد) ٨(
 .وهو ضم بعض احلجارة إىل بعض يف البناء) ٩(

    



١٨٩ 

 .جزئيته منه واجلدران فهو لصاحب السفل بيمينه، لداللة ذلك على
: هنا جمموع الصـحن بـدليل قولـه )٢(واملراد به). يف املسلك )١(الرابعة إذا تنازع صاحب غرف اخلان، وصاحب بيوته(

، الن النـزاع لـو وقـع عـل مسـلك يف اجلملـة، أو )حلف صاحب الغرف يف قدر ما يسـلكه، وحلـف اآلخـر علـى الزائـد(
 .يف الزائد )٤(حلف، لعدم منازعة لهمل يكن على اآلخر  )٣(معني ال يزيد عن القدر

وأمــا الزائــد . ووجــه احلكــم لالعلــى بقــدر املســلك كونــه مــن ضــرورة االنتفــاع �لغــرف ولــه عليــه يــد يف مجلــة الصــحن
 .دار لبيوته فيقدم قول كل منهما فيما يظهر اختصاصه به )٦(فاختصاص صاحب البيوت به أقوى، النه )٥(عنه

وعليه مجاعـة، الن صـاحب السـفل يشـاركه . ، واختصاص االسفل �لباقي)٧(ينهماويف الدروس رجح كون املسلك ب
أمجـع، الن صـاحب االعلـى  )٨(يف التصرف فيه، وينفرد �لباقي فيكون قدر املسلك بينهما واحتمل االشرتاك يف العرصة

 ،)٩(ال يكلف املرور على خط مستو
___________________________________ 

 .واملراد �ا الغرف السفلى. اخلاناي بيوت ) ١(
 ).املسلك(مرجع الضمري ) ٢(
 .اي قدر ما يسلكه) ٣(
 )صاحب الغرف(ومرجع الضمري يف منازعته . اي لصاحب البيوت) ٤(
 .اي عن املسلك) ٥(
 .اي الزائد) ٦(
 .اي مشرتك بينهما) ٧(
 .اي الساحة) ٨(
 .اي خط يوصل �ب اخلان �ملرقي) ٩(
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مث إن كــان املرقــى يف . وضــع شــئ فيهــا، وال مــن اجللــوس قلــيال فلــه يــد علــى اجلميــع يف اجلملــة كاالســفلوال مينــع مــن 
، مل يشــــارك )٣(، وإن كــــان املرقــــى يف دهليــــزه خارجــــا)٢(الصــــحن تشــــاركا يف املمــــر اليــــه، أو اخــــتص بــــه االعلــــى )١(صــــدر
ــى شــئ منهــا، ولــو كــان امل )٥(يف شــئ مــن الصــحن، اذ ال يــد لــه )٤(االســفل ــى يف ظهــرهعل اخــتص صــاحب الســفل  )٦(رق

 .�لصحن والدهليز أمجع
، الختصاصـــه �لتصـــرف فيهـــا �لســـلوك وإن كانـــت موضـــوعة يف أرض )يف الدرجـــة حيلـــف العلـــوي(لـــو تنازعـــا ) و(

بينهمــا، الســتوائهما فيهــا بكو�ــا ) حتتهــا يقــرع )٨(ويف اخلزانــة(لالعلــى حيكــم مبحلهــا،  )٧(صــاحب الســفل وكمــا حيكــم �ــا
 هواء مللك االعلى وهو كالقرار فيقرع، )٩(ة مبلك االسفل، بل من مجلة بيوته، وكو�امتصل

___________________________________ 
 ).الدروس(اي يف داخل الساحة بناء على ما ذكره يف ) ١(
 ).من اختصاص املمر بصاحب الغرف(بناء على ما ذكره هنا ) ٢(
 .اي عن الساحة) ٣(
 .اي مل يشارك صاحب االعلى صاحب االسفل) االعلى. (وفاعل مل يشارك. ء على املفعولية�لنصب، بنا) ٤(
 ).العرصة(اي لالعلى ومرجع الضمري يف منها ) ٥(
 .اي يف ظهر اخلان من اخلارج) ٦(
 .االرض اليت بنيت الدرجة فوقها: واملقصود من حملها). الدرجة: (اي �لدرجة ومرجع الضمري يف حملها) ٧(
 .اي املخزن وهو الفراغ الذي حتت الدرج) ٨(
بكو�ـا متصـلة : (كمـا وأن االول وهـو قولـه. اي وبكو�ا، فهو دليل لكون االعلـى ذا حـق) بكو�ا(يف : �جلر عطفا على مدخول �ء اجلارة) ٩(

 .دليل لكون االسفل ذا حق) مبلك االسفل
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ربة مــع  )٢(، ويقــوى اســتواؤمها فيهــا)١(ويشــكل مبــا مــر يف الســقف ــف كــل لصــاحبه، وهــو اختيــاره يف الــدروس، وال عــ حل
ويشكل أيضا احلكم يف الدرجـة مـع اختالفهمـا يف اخلزانـة، النـه إذا قضـي �خلزانـة هلمـا، أو . بوضع االسفل آالته حتتها
، خصوصــا مــع )٥(الدرجــة كالســقف املتوســط بــني االعلــى واالســفل، لعــني مــا ذكــر )٤(تكــون )٣(حكــم �ــا لالســفل بوجــه

، ولــو قضــينا �لســقف لالعلــى )٨(ومرجحــه )٧(أن جيــري فيهــا اخلــالف الســابق )٦(كــم �ــا لالســفل وحــده فينبغــي حينئــذاحل
 ال جيامع )٩(زال االشكال هنا، وإمنا �يت على مذهب املصنف هنا ويف الدروس فإنه

___________________________________ 
 ).احملل الذي ال حيتمل اشرتاكه بني املتنازعني، بل هو حق الحدمها مشتبهويشكل �ن مورد القرعة ): (الشارح(من قول ) ١(
 .اي يف اخلزانة) ٢(
 .اي �مارة، أو بقرينة، أو بتمامية موازين احلكم، أو �قرار صاحب االعلى) ٣(
 ).اذا قضي �خلزانة: (اجلملة جزاء للشرط يف قوله) ٤(
 .االقوال واالحتماالت اي جيري يف الدرجة كل ما جري يف السقف من) ٥(
 .اي خصوصا مع احلكم �خلزانة لالسفل وحده) ٦(
 .الذي جرى يف السقف) ٧(
 .بصيغة املفعول اي ما رجح هناك، كذلك يرجح هنا) ٨(
 .اي مذهب املصنف حيث قوى يف الدروس اشرتاكهما مع حلفهما، أو نكوهلما، واال اختص �حلالف، وهنا حكم �لقرعة) ٩(

    



١٩٢ 

 .)١(العلوي �ا مطلقااختصاص 
ـــازع راكـــب الدابـــة، وقـــابض جلامهـــا( ـــف الراكـــب لقـــوة يـــده، وشـــدة تصـــرفه �لنســـبة إىل (فيهـــا ) اخلامســـة لـــو تن حل

 .القابض
يستو�ن يف الدعوى، الشرتاكهما يف اليد وقو�ا ال مدخل له يف الرتجيح، وهلذا مل تؤثر يف ثـوب بيـد أحـدمها : وقيل

راكب من ز�دة نوع التصرف مل يثبت شرعا كونـه مرجحـا، وتعريـف املـدعي واملنكـر منطبـق أكثره كما سيأيت، وما مع ال
وهو قوي فيحلف كل منهما لصاحبه إن مل يكن بينه، وأما اللجام فيقضى به ملـن هـو يف يـده، والسـرج لراكبـه . عليهما

رجيح لقو�ـا، والتصـرف هنـا وإن اختلـف  يف اليـد وال تـ) أحدمها أكثره فهمـا سـواء الشـرتاكهما )٢(ولو تنازعا ثو� يف يد(
نعم لو كان أحدمها ممسكا له، واآلخر البسـا فكمسـألة . كثرة وقلة لكنه من واد واحد، خبالف الركوب وقبض اللجام
 .الراكب والقابض، لز�دة تصرف الالبس على اليد املشرتكة

يــرجح صــاحب الثيــاب كمــا يــرجح الراكــب  فــال) عليــه(ويــدمها ) يف العبــد وعليــه ثيــاب الحــدمها(لــو تنازعــا ) وكــذا(
بغـري إذن مالكهـا، أو �لعاريــة،  )٣(بـز�دة ذلـك علـى يـده إذ ال دخــل للـبس يف امللـك، خبـالف الركـوب، فإنــه قـد يلبسـها

 وال يرد مثله يف الركوب، الن
___________________________________ 

 .كول السفلي وحلف العلويبل يف بعض الصور وهو صورة خروج القرعة �مسه، او ن) ١(
 .اي اكثره يف يد احدمها): اكثره(اجلار وا�رور خرب مقدم للمبتدا وهو ) ٢(
 .اي الثياب) ٣(
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يـد، ولآلخـر ثيـاب  )٢(ويتفـرع عليـه مـا لـو كـان الحـدمها عليـه. )١(الراكب ذو يـد خبـالف العبـد فـإن اليـد للمـدعى، ال لـه
 .خاصة فالعربة بصاحب اليد

، لداللـة )٤(وإن كان لآلخر عليها يد أيضا بقبض زمام، وحنـوه) يف دعوى البهيمة احلاملة )٣(احلملويرجح صاحب (
 .احلمل على كمال استيالء مالكه عليها فريجح

صــاحب (كــذا يــرجح ) و(وهــو حســن، . ويف الــدروس ســوى بــني الراكــب، والبــس الثــوب، وذي احلمــل يف احلكــم
إىل املـدعي اآلخـر، ال�ـا موضـوعة يف ملكـه وهـو هـواء ) ه وإن كان ��ا مفتوحاعلي(الكائنة ) الغرفة(دعوى ) البيت يف

هـذا إذا مل يكـن مـن اليـه البـاب متصـرفا فيهـا بسـكىن وغريهـا، وإال قـدم، . بيته، وجمرد فتح البـاب إىل الغـري ال يفيـد اليـد
يـة أقـوى، مـع احتمـال التسـاوي، لثبـوت الن يده عليها �لذات، القتضاء التصرف له، ويـد مالـك اهلـواء �لتبعيـة، والذات

 .اليد من اجلانبني يف اجلملة، وعدم �ثري قوة اليد
، وهــو تــداخل )٥(معــا إتصــال ترصــيف) السادســة لــو تــداعيا جــدارا غــري متصــل ببنــاء أحــدمها، أو متصــال ببنائهمــا(

فــإن ) و نكـال فهــو هلمـا، وإالفــان حلفـا، أ(االحجـار وحنوهـا علــى وجـه يبعـد كونــه حمـد� بعــد وضـع احلـائط املتصــل بـه 
 فهو(حلف أحدمها، ونكل اآلخر 

___________________________________ 
 .اي ال للعبد، فإن العبد ال يد له اصال) ١(
 .اي على العبد) ٢(
 .احملمول: احلمل �لكسر) ٣(
 .كسوق الدابة من خلفها مثال) ٤(
 .وهو الشد واحلل) ٥(
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، أو غرفــة، أو )٢(قبــة )١(ومثلــه مــا لــو كــان الحــدمها عليــه. وقضــي لــه بــه) حلــف(خاصــة  )للحــالف، ولــو اتصــل �حــدمها
 .لصريورته جبميع ذلك ذا يد فعليه اليمني مع فقد البينة )٣(سرتة
فإنـه يقضـى لـه بـه بيمينـه، أو هلمـا فلهمـا، ولـو اتصـل �حـدمها وكـان ) عليـه جـذع(الحـدمها خاصـة ) وكذا لو كـان(

 علــى االقــوى، وكــذا لــو كــان الحــدمها واحــدة مــن املرجحــات، ومــع اآلخــر الباقيــة، إذ ال أثــر لآلخــر عليــه جــذع تســاو�
) والــــروازن(مــــن أحــــد اجلــــانبني أو منهمــــا مــــن نقــــش، أو وتــــد، أو رف وحنوهــــا ) أمــــا اخلــــوارج(لــــز�دة اليــــد كمــــا ســــلف 

ري شــعور اآلخــر )فــال تــرجيح �ــا(كالطاقــات  �لكســر ) ال معاقــد القمــطإ(، المكــان إحــداثها مــن جهــة واضــعها مــن غــ
و�لضــم مجــع قمــاط وهــي شــداد اخلــص مــن ليــف وخــوص وغريهــا فإنــه يقضــى �ــا  )٤(وهــو احلبــل الــذي يشــد بــه اخلــص

�لضـم وهـو البيـت الـذي يعمـل مـن القصـب، وحنـوه علـى املشـهور ) يف اخلـص(فريجح من اليه معاقد القمـط لـو تنازعـا 
 .وهو املوافق لالصل. ر بني امللكنيبني االصحاب ومنهم من جعل حكم اخلص كاجلدا

___________________________________ 
 .اي على احلائط) ١(
 .�لضم هو البيت من الشعر) ٢(
 .�لضم) ٣(
 .اي شد احلبل): اخلص ملن اليه القمط(البيت من القصب ومجعه اخصاص ومنه احلديث : �لضم والتشديد) ٤(

 كتاب الشركة
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 )١(كتاب الشركة
لعـني، أو منفعـة، ) وسـببها قـد يكـون إر�(الشركة بفتح الشني فكسر الراء، وحكـي فيهـا كسـر الشـني فسـكون الـراء 

�ن يشـرت� دارا بعقـد واحـد، ) )٢(وعقـدا(أو حق �ن ير� ماال أو منفعة دار استأجرها مـورثهم، أو حـق شـفعة، وخيـار، 
ــى ال ) )٣(وحيــازة(تعاقــب، او يســتأجراها، أو يشــرت� خبيــار هلمــا، أو يشــرتي كــل واحــد منهمــا جــزء مشــاعا منهــا ولــو عل

�ن يشرتكا يف نصب حبالة، ورمي سهم مثبت فيشـرتكا يف ملـك الصـيد، ولـو حـاز كـل واحـد ) دفعة(لبعض املباحات 
شـيئا مـن املبـاح منفـردا عـن صـاحبه اخــتص كـل مبـا حـازه إن مل يكـن عمـل كــل واحـد بنيـة الوكالـة عـن صـاحبه يف متلــك 

مــا حيـوزه، وإال اشــرتكا أيضـا علــى االقـوى، فاحليــازة قـد توجــب االشـرتاك مــع التعاقـب وقــد ال توجبـه يف الدفعــة،  نصـف
كـل منهمـا عـن اآلخـر �ن يكـو� متفقـني جنسـا ووصـفا، فلـو امتزجـا ) ال يتميـز(الحد ماليهما �آلخر حبيث ) ومزجا(

مـن احلنطـة بغريهـا، أو الكبـرية احلـب �لصـغرية، وحنـو ذلـك  حبيث ميكن التمييز وإن عسر كاحلنطـه �لشـعري، أو احلمـراء
 .وال فرق هنا بني وقوعه اختيارا، أو اتفاقا. فال اشرتاك

 أي يف عني كما لو اتفق االشرتاك) والشركة قد يكون عينا(
___________________________________ 

 .رهو اختالط النصيبني فصاعدا حبيث ال يتميز الواحد عن اآلخ) ١(
 .اي وسببها قد يكون عقدا): ار�(عطف على ) ٢(
 .اي وسببها قد تكون احليازة): ار�(عطف على ) ٣(
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كاالشــرتاك يف منفعــة دار اســتأجراها، أو عبــد، أوصــي ) ومنفعــة(يف شــئ مــن أعيــان االمــوال،  )١(�حــد الوجــوه الســابقة
فـال يتحققــان إال يف  )٤(وأمـا االخـريان )٣(ري يف االولــنيجتـ )٢(كشـفعة، وخيــار، ورهـن وهـذه الثالثـة) وحقـا(هلمـا خبدمتـه، 

ــزين �ــا، حيــث جنــوزه ــزاج يف املنفعــة �ن يســتأجر كــل منهمــا دراهــم للت ــزة مث امتزجــت  )٥(العــني، وميكــن فــرض االمت متمي
 .حبيث ال تتميز

رب( العنــان وهــو ســري  بكســر العــني وهــى شــركة االمــوال، نســبت إىل) شــركة العنــان(مــن الشــركة شــرعا عنــد� ) واملعتــ
اللجــام الــذي ميســك بــه الدابــة، الســتواء الشــريكني يف واليــة الفســخ، التصــرف، واســتحقاق الــربح علــى قــدر رأس املــال  
كاستواء طريف العنان، أو تساوي الفارسني فيه إذا تساو� يف السري، أو الن كل واحـد منهمـا مينـع اآلخـر مـن التصـرف 

ث يشــاء كمــا مينــع العنــان الدابــة، أو الن االخــذ بعنا�ــا حيــبس إحــدى يديــه عليــه ويطلــق االخــرى كالشــريك حيــبس  حيــ
 .يده عن التصرف يف املشرتك مع إنطالق يده يف سائر ماله

 .من عن إذا ظهر، لظهور مال كل من الشريكني لصاحبه أو ال�ا أظهر أنواع الشركة: وقيل
 .رجه اآلخرمن املعانة وهي املعارضة، ملعارضة كل منهما مبا أخ: وقيل

 �ن يتعاقدا على أن يعمل كل منهما بنفسه،) ال شركة االعمال(
___________________________________ 

 .كاالرث، أو احليازة، أو اخللط، او العقد) ١(
 .وهي الشفعة، واخليار، والرهن) ٢(
 .اي تكون هذه مسببة من االرث والعقد: االرث، والعقد: ومها) ٣(
 .ازة، واملزجاحلي: ومها) ٤(
 .اي التزين) ٥(
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ويشرتكا يف احلاصل، سواء اتفق عملهما قدرا ونوعا أم اختلف فيهما أم يف أحدمها، وسواء عمـال يف مـال مملـوك أم يف 
 .حتصيل مباح، الن كل واحد منهما متميز ببدنه وعمله فيختص بفوائده، كما لو اشرتكا يف مالني ومها متميزان

وهـــي أن يشــــرتك شخصـــان فصـــاعدا بعقــــد لفظـــي علـــى أن يكــــون بينهمـــا مـــا يكتســــبان، ) املفاوضـــة(شـــركة ) وال(
ويرحبــان، ويلتزمــان مــن غــرم وحيصــل هلمــا مــن غــنم، فيلتــزم كــل منهمــا لآلخــر مثــل مــا يلتزمــه مــن أرش جنايــة، وضــمان 

ولقطـــة،  ،)١(غصـــب، وقيمـــة متلـــف، وغرامـــة ضـــمان وكفالـــة، ويقامســـه فيمـــا حيصـــل لـــه مـــن مـــرياث، أو جيـــده مـــن ركـــاز
�ـا، فـان اآلخـر  )٢(وال يستثنيان من ذلك إال قوت اليوم، وثياب البدن، وجاريـة يتسـرى. ويكتسبه يف جتارة، وحنو ذلك

 .اجلناية على احلر، بذلك اخللع، والصداق إذا لزم أحدمها: وكذا يستثىن يف هذه الشركة من الغرم. ال يشارك فيها
نـان وجيهـان ال مـال هلمـا بعقـد لفظـي ليبتاعـا يف الذمـة علـى أن مـا يبتاعـه  وهي أن يشرتك اث) الوجوه(ال شركة ) و(

كل منهما يكون بينهما فيبيعان ويؤد�ن االمثان، وما فضـل فهـو بينهمـا، أو أن يبتـاع وجيـه يف الذمـة ويفـوض بيعـه إىل 
لعمـل مـن الوجيـه واملـال على أن يكون الربح بينهما، أو أن يشرتك وجيـه ال مـال لـه، وخامـل ذو مـال ليكـون ا )٤(خامل

 من اخلامل، يكون املال يف يده ال يسلمه إىل الوجيه، والربح
___________________________________ 

 .هو املعدن) ١(
 .اي يتمتع �ا متتعا جنسيا) ٢(
 .اي يشرت�) ٣(
 .اي ا�هول غري املشهور) ٤(
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 .ليكون بعضه له، وهذه الثالثة مبعانيها عند� �طلةبينهما، أو أن يبيع الوجيه مال اخلامل بز�دة ربح 
اختلـف (يف مقـدار املـال ) يتساو�ن يف الربح واخلسران مـع تسـاوي املـالني، ولـو اختلفـا(املشرتكان شركة العنان ) و(
ل علــى لكــان أخصــر وأد )٢(، فلــو عــرب بــه)١(حبســبه والضــابط أن الــربح بينهمــا علــى نســبة املــال متســاو� ومتفــاو�) الــربح
 ال يلزم )٤(، إذ)٣(املقصود

___________________________________ 
 .وان كان املال بينهما متفاو� كان الربح ايضا بينهما متفاو�. اي ان كان املال بني الشريكني متساو� كان الربح بينهما متساو�) ١(
 ).متساو� ومتفاو�والضابط أن الربح بينهما على نسبة املال : (اي بقول الشارح) ٢(
 .وهو التساوي والتفاوت يف الربح) ٣(
والضابط أن الربح بينهما علـى نسـبة املـال : (تعليل من الشارح يف كون عبارة املصنف غري واف �ملقصود وأن املصنف لو اتى بعبارة الشارح) ٤(

ال يـدل علـى أن اخـتالف الـربح كـان حسـب اخـتالف ) الـربحولو اختلفـا اختلـف : (كان اخصر وادل، ببيان أن قول املصنف) متساو� ومتفاو�
ــى جمـــرد االخـــتالف فمـــثال اذا كـــان الحـــدمها مخســـون دينـــارا، ولآلخـــر مائـــة دينـــار لكنهمـــا اشـــرتطا علـــى أن يكـــون لصـــاحب . املـــال، بـــل يـــدل علـ

ولكـن نسـبة املـالني نسـبة . مسـني إىل ثالثـة امخـاسفـإن نسـبة الـرحبني نسـبة اخل) ستون �ملائـة(ولصاحب املائة . من الربح) اربعون �ملائة(اخلمسني 
تشـمل هـذا الفـرض مـع أنـه  فعبـارة املصـنف . الثلث إىل الثلثني فلم يكن اختالف الرحبني على حسب اختالف املالني، وال على تلك النسبة

 .غري مقصود
بح مالزم الختالف الشريكني يف مقدار املـال مـع أن هـذه املالزمـة اي اختالف الر : فاحلاصل أن كلمة لو تدل �لوضع على مالزمة اجلزاء للشرط

 .غري �بتة
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أي غـري التسـاوي يف الـربح علـى تقـدير ) ولو شـرطا غريمهـا(على النسبة،  )١(من إختالف الربح مع اختالف املالني كونه
ربح مـــع اخـــتالف املـــالني كميـــة ، أو غـــري اخـــتالف اســـتحقاقهما يف الـــ)٣(تفـــاو� حينئـــذ )٢(تســـاوي املـــالني �ن شـــرطا فيـــه

فـالربح �بـع  )٤(أي بطالن الشرط، ويتبعه بطالن الشركة مبعىن االذن يف التصرف، فإن عمـال كـذلك) فاالظهر البطالن(
ووجــه الــبطالن �ـــذا . للمــال وإن خــالف الشــرط، ويكــون لكــل منهمــا أجــرة عملــه بعــد وضــع مــا قابــل عملــه يف مالــه

يف عقـد معاوضـة لتضـم إىل  )٥(الـربح الحـدمها لـيس يف مقابلهـا عـوض، وال وقـع اشـرتاطها الشرط أن الز�دة احلاصـلة يف
أحــد العوضــني، وال اقتضــى متلكهــا عقــد هبــة، واالســباب املثمـــرة للملــك معــدودة، ولــيس هــذا أحــدها فيبطــل الشـــرط 

وينبغــي تقييــده بعــدم . )٧(صــلومل حي )٦(ويتبعـه العقــد املتضــمن لــالذن يف التصــرف، لعــدم تراضــيهما إال علــى ذلــك التقــدير
 ز�دة عمل ممن شرطت له الز�دة،

___________________________________ 
 .اي الربح) ١(
 .اي يف الربح) ٢(
 .اي حني تساوي املالني) ٣(
 .اي مع بطالن الشركة وبطالن االذن يف التصرف) ٤(
 .الز�دة) ولتضم(اي الز�دة، و�ئب الفاعل يف ) ٥(
 .شرط الفاسدوهو ال) ٦(
 .اي الرتاضي) ٧(
 .اي البطالن) ٨(
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 .اجته اجلواز )١(وإال
لعمــوم االمــر �لوفــاء �لعقــود، واملؤمنــون عنــد شــروطهم، وأصــالة اال�حــة، وبنــاء الشــركة علــى  )٢(جيــوز مطلقــا: وقيــل

 .موضع النزاع )٣(االرفاق، ومنه
لقــبح التصــرف يف مــال الغــري بغــري إذنــه عقــال ) اجلميــعإال �ذن (يف املــال املشــرتك ) ولــيس الحــد الشــركاء التصــرف(

 ).ضمن(املأذون ) فإن تعدى(على تقدير حصول االذن ) ويقتصر من التصرف على املأذون(وشرعا، 
، كـذلك تطلـق )٤(واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق املالك يف املال الواحـد علـى أحـد الوجـوه السـابقة

تصــرف املـالك يف املــال املشـرتك، و�ـذا املعــىن انـدرجت الشــركة يف قسـم العقــود، وقبلـت احلكــم علـى العقـد املثمــر جـواز 
 .)٥(�لصحة والفساد، ال �ملعىن االول

) ولكــل(�الذن املبحــوث عنــه هنــا،  )٧(، وإىل الثــاين)٦(أشــار إىل املعــىن االول مبــا افتــتح بــه مـن االقســام واملصـنف 
علـى مـا ) والشـريك أمـني. كـان املـال، أو نقـداً (�لسـكون وهـو مـا عـدا النقـدين ) �لقسـمة عرضـااملطالبـة (من الشـركاء 

 حتت يده من املال
___________________________________ 

 .اي وان شرطت له الز�دة يف العمل) ١(
 .سواء كانت ز�دة يف العمل ام ال) ٢(
 .اي ومن االرفاق) ٣(
 .واحليازة واملزجوهي االرث والعقد ) ٤(
 .وهو اجتماع حقوق املالك يف املال الواحد) ٥(
 .وسببها قد يكون ار� وعقدا ومزجا وحيازة: بقوله) ٦(
 .وهو العقد املثمر جواز تصرف املالك يف املال املشرتك) ٧(
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وهـــو ) أو تفـــريط(، وهـــو فعـــل مـــا ال جيـــوز فعلـــه يف املـــال) ال يضـــمن إال بتعـــد(املشـــرتك املـــأذون لـــه يف وضـــع يـــده عليـــه 
ريه ) ويقبـــل ميينـــه يف التلـــف(التقصــري يف حفظـــه، ومـــا يـــتم بـــه صــالحه  ) وإن كـــان الســـبب ظـــاهرا(لـــو ادعــاه بتفـــريط وغـــ

وإمنا خصه المكان إقامه البينة عليه، فرمبا احتمل عدم قبـول قولـه فيـه كمـا ذهـب اليـه بعـض العامـة، . كاحلرق، والغرق
 .فمقبول إمجاعاوأما دعوى تلفه �مر خفي كالسرق 

لقـول ) وإيداعه(، )١(وهو أن يدفع اليه ماال يتجر فيه والربح لصاحب املال خاصة) ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه(
 )٢(ال ينبغي للرجل املسلم ان يشارك الذمي، وال يبضعه بضـاعة، وال يودعـه وديعـة، وال يصـافيه املـودة: " الصادق 

." 
  )٣(فيــه علــى املشــهور، وبــه أخبــار) عة صــفقة، وقــبض أحــدمها مــن مثنهــا شــيئا شــاركه اآلخــرولــو �ع الشــريكان ســل(

جلــواز أن  )٦(ال يشــارك: وقيــل )٥(بينهمــا كــذلك )٤(كثــرية، والن كــل جــزء مــن الــثمن مشــرتك بينهمــا، فكــل مــا حصــل منــه
 من حقه، )٨(الغرمي )٧(يربئ

___________________________________ 
 .جرة خاصة، ال أن عمله يذهب سدىوللذمي اال) ١(
 .٢احلديث  ٢الوسائل كتاب الشركة �ب ) ٢(
 .١الوسائل كتاب الشركة �ب ) ٣(
 .اي من الثمن) ٤(
 .اي مشرتك بينهما) ٥(
 .اي ال يشاركه اآلخر لو قبض االول من الثمن شيئا) ٦(
 .اي الشريك اآلخر) ٧(
 .هو املشرتي للسلعة املشرتكة) ٨(

فاذا قبض احد الشريكني شيئا مـن الـثمن ال يشـاركه اآلخـر فيـه علـى هـذا . لو �ع الشريكان سلعة فلكل من الشريكني احلق يف مثنها أنه: واملعىن
 .او املصاحلة على حقه" عن حقه  -الذي هو املشرتي  -القول، جلواز ابراء الشريك اآلخر للغرمي 
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متعلق الشركة هو العني وقد ذهبـت، والعـوض  )٣(والن )٢(إىل اآلخر، فكذا االستيفاء )١(ويصاحله عليه من غري أن يسري
وعلــى . )٤(أمــر كلــي ال يتعــني إال بقــبض املالــك، أو وكليــه، ومل يتحقــق هنــا �لنســبة إىل اآلخــر، النــه إمنــا قبضــه لنفســه

ري )٥(املشهور حبقـه ويكـون قـدر  )٨(وبـني مطالبـة الغـرمي ،)٧(بينهـا )٦(ال يتعـني علـى الشـريك غـري القـابض مشـاركته، بـل يتخـ
 ،)١٠(يف يد القابض كقبض الفضويل إن أجازه )٩(حصة الشريك

___________________________________ 
 .جمردا، ال مزيد على صيغة املعلوم، واملعىن أن ابراء الشريك غري مالزم لسر�نه إىل الشريك اآلخر) ١(
 .يئا من الثمن ال يسري إىل اآلخر بناء على هذا القولاي لو استوىف احد الشريكني ش) ٢(
 .دليل �ن لعدم مشاركة اآلخر ملا قبضه الشريك االول من الثمن) ٣(
 .بناء على هذا الفرض أنه قبضه لنفسه، ال على وجه االشرتاك) ٤(
 .وهو مشاركة الشريك اآلخر للشريك االول) ٥(
 .اي الشريك الذي مل يقبض) ٦(
 .ملشاركةاي بني ا) ٧(
 .وهو املشرتي) ٨(
 .اي الشريك اآلخر الذي مل يقبض) ٩(
 .الشريك اآلخر الذي مل يقبض): اجاز(والفاعل يف ). القابض(مرجع الضمري ) ١٠(
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االختصــاص  )٦(ولـو أراد. )٥(مضـمو� عليـه علـى التقـديرين )٤(ملكـه القـابض، ويكــون )٣(النمـاء، وإن رده )٢(ويتبعـه )١(ملكـه
الصـلح  )١٠(معني فيختص به وأوىل منـه )٩(على وجه يسلم من الر� بثمن )٨(فليبع حقه للمديون )٧(ري إشكال�ملقبوض بغ

 .له ضامن )١٢(على املديون، أو يضمنه )١١(عليه، أو يربئه من حقه ويستوهب عوضه، أو حييل به
___________________________________ 

 ).الشريك اآلخر الذي مل يقبض: (يف ملكهوالفاعل ). قدر حصته: (مرجع الضمري) ١(
 .اي ويتبع النماء قدر حصة الشريك اآلخر يف امللك) قدر حصته(مرجع الضمري ) ٢(
 .للشريك اآلخر الذي مل يقبض) رده(والفاعل يف ) القبض(مرجع الضمري ) ٣(
 .اي املال) ٤(
 .الرد واالجازة: ومها) ٥(
 .وهو الشريك القابض) ٦(
 .ضماناي من دون ) ٧(
 .وهو املشرتي) ٨(
 .اي فليبع بثمن معني) فليبع(  اجلار وا�رور متعلق ب) ٩(
 .اي من البيع �ن يصاحل القابض حقه من املشرتي بشئ آخر) ١٠(
 .اي حبقه مبعىن أن القابض حييل شخصا آخر على املديون لقبض حقه) ١١(
 .فاملعىن أن شخصا �لثا يضمن عن املديون حق الشريك القابضالشريك القابض ): له(ومرجع الضمري يف . اي حقه) ١٢(

    



٢٠٦ 

قبـــل حلـــول  )٥(فيمـــا قبضـــه اآلخـــر )٤(مـــؤجال مل يشـــارك )٣(فلـــو كـــان أحـــدمها )٢(مـــع حلـــول احلقـــني )١(وموضـــع اخلـــالف
كون لواحد، كما ال فرق يف الصفقة بني   )٦(االجل، واحتزز ببيعهما صفقة عما لو �ع كل واحد نصيبه بعقد وإن كان

احتــد  )٧(املشــرتي واحــدا، ومتعــددا، الن املوجــب للشــركة هــو العقــد الواحــد علــى املــال املشــرتك، ويف حكــم الصــفقة مــا
 .سبب شركته كاملرياث، واالتالف، واالقرتاض من املشرتك

___________________________________ 
 .اي االختالف يف املشاركة وعدمها) ١(
عا نقدين فقبض احدمها مقدار حصته من الثمن ومل يقبض اآلخر فهنا جيري اخلالف املتقدم يف انه هل أنه يشارك اي حق الشريكني �ن �) ٢(

 .اآلخر الذي مل يقبض ام ال
 .اي احد احلقني) ٣(
 .اي صاحب التأجيل) ٤(
 .وهو صاحب التعجيل) ٥(
 .اي البيع) ٦(
 يف مـال واحـد عنـد �لـث، فتقاضـا بعضـه أحـدمها فـإن اآلخـر يشـاركه فيمـا اي يف حكم البيع بصفقة واحدة كـل أمـر أوجـب شـركة شخصـني) ٧(

 -: وذلك كاالمثلة التالية. قبض
 .ولدان ور� أ�مها دينا على زيد، فإن احدمها لو قبض منه شيئا فاآلخر شريكه يف ذلك -االول 
 .لو اتلف زيد ماال مشرتكا بني شخصني، فهما شريكان فيما يقبضانه منه -الثاين 

 .لو اقرتض زيد من املال املشرتك بني شخصني فهما شريكان فيما يقبضانه منه -الثالث 

    



٢٠٧ 

 )٢(وقبـل بيمينـه، الن مرجـع ذلـك) شـراء شـئ لنفسـه، أوهلمـا حلـف(املـأذونني ) )١(ولو ادعى املشـرتي مـن املشـرتكني(
مــع أن القصــد مــن االمــور  )٤(احللــف ، وإمنــا لزمــه)٣(إىل قصــده وهــو أعلــم بــه، واالشــرتاك ال يعــني التصــرف بــدون القصــد

 .االطالع عليه �قراره )٦(المكان )٥(الباطنة اليت ال تعلم إال من قبله
___________________________________ 

 .فاجلار وا�رور حال من املشرتي. اي املشرتي الذي هو احد املشرتكني) ١(
 .اي تعيني أنه شراه لنفسه، او هلما) ٢(
 .أن االشرتاك يعني تصرف الشريكني يف كون معامال�ما تكون مشرتكة دائما: حاصله دفع وهم،) ٣(

 .أن االشرتاك مبجرده ال يقتضي ذلك، بل لكل واحد منهما قصد االشرتاك فيما يتعامالته، او قصد االنفراد: ودفعه
 .اي ملاذا لزم عليه احللف) ٤(
 .اي من قبل القاصد الذي هو املشرتي هنا) ٥(
 .تعليل للزوم احللف على املشرتي املدعي) ٦(

 كتاب املضاربة

    



٢٠٨ 

   



٢٠٩ 

   



٢١٠ 

   



٢١١ 

 )١(كتاب املضاربة
مأخوذة من الضرب يف االرض، الن العامـل يضـرب ) وهي أن يدفع ماال إىل غريه ليعمل فيه حبصة معينة من رحبه(

فتحققـــت املفاعلـــة ، )٦(فيهــا للســـعي علــى التجـــارة وابتغــاء الـــربح بطلــب صـــاحب املــال، فكـــأن الضــرب مســـبب عنهمــا
وأهـل احلجــاز يسـمو�ا قراضــا . لـذلك، أو مـن ضــرب كـل منهمــا يف الـربح بسـهم، أو ملــا فيـه مــن الضـرب �ملـال وتقليبــه

ن الــربح يف  )٣(مــن القــرض وهــو القطــع، كــأن صــاحب املــال اقتطــع منــه قطعــة وســلمها إىل العامــل، أو اقتطــع لــه قطعــة مــ
ووجـــه ".  )٤(قـــارض النـــاس مـــا قارضـــوك فـــإن تـــركتهم مل يرتكـــوك: " واة، ومنـــهمقابلـــة عملـــه، أو مـــن املقارضـــة وهـــي املســـا

التساوي هنا أن املال من جهة، والعمل من أخرى، والربح يف مقابلهما فقد تساو� يف قوام العقد، أو أصـل اسـتحقاق 
 .الربح وإن اختلفا يف كميته

___________________________________ 
 .املفاعلة، وهي تقع من اجلانبني كما حيققه الشارح  مصدر �ب: املضاربة) ١(
 .اي عن العامل وصاحب املال، ذاك �لسعي، وهذا �لطلب) ٢(
 .اي من املال) ٣(
ت عـادا�م واعتــزلتهم فـإن النــاس ) ٤( ال اي سـاوهم يف االمـور مــا دامـوا ســاووك فيهـا، اي تســاو معهـم يف حركــا�م وسـكنا�م، وعــادا�م، فـان تركــ

 .يرتكونك وشأنك

    



٢١٢ 

أم كــان بــه عــروض جيــوز لكــل منهمــا فســخها، ومــن لــوازم جوازهــا  )١(ســواء نــض املــال) وهــي جــائزة مــن الطــرفني(
ويف اشــرتاط وقــوع قبولــه لفظيـــا، أو جــوازه �لفعــل أيضــا قــوالن؟ ال خيلـــو . وقــوع العقــد بكــل لفــظ يـــدل عليــه )٢(منهمــا

 .�نيهما من قوة
ــزوم،( ، وال يف )٤(مبعــىن أنــه ال جيــب الوفــاء �لشــرط، وال تصــري الزمــة بــذلك )٣(أو االجــل فيهــا وال يصــح اشــرتاط الل
يثمــر املنــع مــن التصــرف بعــد االجــل إال (اشــرتاط االجــل ) ولكــن(، )٧(فيــه عمــال �الصــل )٦(بــل جيــوز فســخها )٥(االجــل

 صرفاتبعض الت )٩(، وكذا لو أجل)٨(، الن التصرف �بع لالذن وال إذن بعده)�ذن جديد
___________________________________ 

 .اي صار نقدا) ١(
 .اي من طرفيهما) ٢(
 .اي يف املضاربة) ٣(
 .اي �لشرط) ٤(
 .اي وال جيب الوفاء �الجل) ٥(
 ).االجل(ومرجع الضمري يف فيه . اي فسخ املضاربة) ٦(
 .وهو االصل العدمي) ٧(
 .اي بعد متام االجل) ٨(
ىت الوقـت الفـالين، أو بـع أو اشـرت إىل شـهر واحـد مـثال، فإنـه ال جيـوز للبـايع : �ن قال للعاملاي أجل املالك ) ٩( أمسك عن البيـع أو الشـراء حـ

 .وال للمشرتي تعدي تلك املدة املوقتة

    



٢١٣ 

بـني اشـرتاط اللـزوم واالجـل، تسـاويهما يف الصـحة،  )٢(ويفهم مـن تشـريكه. )١(كالبيع، أو الشراء خاصة، أو نوعا خاصا
فــإذا فســـد الشــرط تبعــه العقـــد،  )٣(واملشـــهور أن اشــرتاط اللــزوم مبطـــل، النــه منــاف ملقتضـــى العقــد. وعــدم لــزوم الشــرط

 )٥(، وميكـن أن يريـد املصـنف ذلـك)٤(خبالف شرط االجل، فإن مرجعه إىل تقييد التصرف بوقت خاص وهو غـري منـاف
 .)٧(وإن افرتقا يف أمر آخر )٦(بينهما يف عدم صحة الشرط مطلقاوإمنا شرك 

مـن نـوع التجـارة، ومكا�ـا، وزما�ـا، ومـن يشـرتي منـه، ويبيـع ) ويقتصر العامل من التصرف على ما أذن املالك له(
 عليه، وغري ذلك فإن خالف ما عني له ضمن املال، لكن لو ربح كان بينهما مبقتضى الشرط

___________________________________ 
 .بع مراحبة إىل وقت كذا، أو اشرت احلنطة إىل وقت كذا: من أنواع البيوع، أو أنواع السلع �ن قال املالك للعامل) ١(
 .فجمعهما يف احلكم) وال يصح اشرتاط اللزوم أو االجل فيها: (اي من تشريك املصنف حيث قال) ٢(
 .الذي هو اجلواز) ٣(
 .ملقتضى العقد) ٤(
 .اي البطالن يف شرط اللزوم، وعدم اللزوم يف شرط االجل) ٥(
 .سواء يف شرط اللزوم، ويف شرط االجل) ٦(
. واخلالصــة أن شــرط اللـزوم وشــرط االجــل كليهمـا مشــرتكان يف الــبطالن. وهـو بطــالن العقـد يف شــرط اللــزوم، وعـدم بطالنــه يف شــرط االجـل) ٧(

 .وأما االبطال فيختص �الول، دون الثاين

    



٢١٤ 

 .، أو موقوفا على االجازة)٣(لكان التصرف �طال )٢(الصحيحة، ولوالها )١(لالخبار
فيه حصول الربح من غري أن يتقيد بنوع، أو زمان،  )٥(يف كل ما يظن) )٤(تصرف �السرت�ح(له االذن ) ولو أطلق(

مـاش علـى املشـرتي، ونشـره، وطيـه، أو مكان، ويتوىل أيضا �الطالق ما يتـواله املالـك يف التجـارة بنفسـه مـن عـرض الق
وإحرازه، وبيعه، وقبض مثنه، وال أجرة له على مثل ذلك، محال لالطالق على املتعارف، وله االستئجار علـى مـا جـرت 

 .العادة به كالداللة، ووزن االمتعة الثقيلة اليت مل جتر عادته مبباشرة مثلها
اليـه مـن مـأكول، وملبـوس، ومشـروب  )٦(�لنفقـة مـا حيتـاج فيـه واملـراد) وينفق يف السفر كمال نفقتـه مـن أصـل املـال(

مـا يليـق بـه عـادة مقتصـدا، فـإن اسـرف حسـب عليـه،  )٧(ومركوب، وآالت ذلك، وأجرة املسـكن، وحنوهـا، ويراعـي فيهـا
 وإذا. وإن قرت مل حيسب له

___________________________________ 
 .١الوسائل كتاب املضاربة احاديث الباب ) ١(
 .١اي االخبار الصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .ومل يكن الربح للعامل، بل كان خمتصا للمالك) ٣(
 .اي مقتصرا على البيع املراحبي فقط) ٤(
 .من انواع السلع) ٥(
تاجه العامل يف السفر من امللبوس واملـأكول فاملعىن أن كل ما حي. البيانية) من(  املوصولة املفسرة ب) ما(ومرجع الضمري يف اليه . اي يف السفر) ٦(

 .واملشروب خيرج من اصل املال
 .اي يف املذكورات) ٧(

    



٢١٥ 

ممـن يعـود اليـه  )١(عاد من السفر فما بقي من أعيا�ا ولو من الزاد جيب رده إىل التجـارة، أو تركـه إىل أن يسـافر إن كـان
ــزم. )٢(قبــل فســاده ربع حمــض )٤(، ولــو اذن لــه بعــده)٣(ولــو شــرط عــدمها ل ــ ويشــرتط . )٦(، ولــو شــرطها فهــو �كيــد)٥(فهــو ت

حصـول ربـح، بـل ينفـق  )١٠(، وال يعتـرب يف ثبو�ـا)٩(لئال يتجهل الشرط، خبالف مـا ثبـت �صـل الشـرع )٨(تعيينها )٧(حينئذ
ت منــه ســفر مل يــؤذن فيــه وإن  )١٢(ومؤنــة املــرض يف الســفر علــى العامــل، وكــذا. )١١(ولــو مــن االصــل إن مل يــربح، وإال كانــ

 العريف، ال الشرعي وهو ما اشتمل: واملراد �لسفر )١٣(استحق احلصة
___________________________________ 

 .اي كان العامل من العمال الذين يعودون إىل السفر �نيا) ١(
 .اي الزاد) ٢(
 .اي ولو شرط املالك على العامل عدم االنفاق يف السفر لزم الشرط) ٣(
 .اي بعد شرط عدم االنفاق يف السفر) ٤(
 .وفائدته جواز رجوع املالك عن اجازته) ٥(
 .الن اطالق العقد بنفسه يقتضي جواز االنفاق يف السفر فلو شرط االنفاق �كد حينئذ) ٦(
 .اي حني اشرتاط االنفاق يف السفر) ٧(
 .اي تعيني النفقة) ٨(
 .ال �الشرتاط كما فيما حنن فيه) ٩(
 .اي النفقة يف السفر )١٠(
 .اي وان ربح كانت النفقة من الربح) ١١(
 .اي وكذا نفقة السفر الذي مل �ذن املالك للعامل، فعلى العامل) ١٢(
 .اي احلصة من الربح) ١٣(

    



٢١٦ 

ريا أو أمت الصــالة )١(علــى املســافة عمــا حتتــاج التجــارة  )٤(، أو يزيــد)٣(إال أن خيــرج عــن إســم املســافر )٢(فينفــق وإن كــان قصــ
إنـه : عن القدر الزائد عن نفقة احلضر، فقد قيـل )٦(واحرتز بكمال النفقة. )٥(اليه فينفق من ماله إىل أن يصدق الوصف

 .، ونبه �صل املال على أنه ال يشرتط حصول ربح كما مر)٧(ال ينفق فيه سواه
ئة أو بغــري نقــد البلــد، أو �زيــد مــن مثــن املثــل كــان فلــو اشــرتى نســي) وليشــرت نقــدا بنقــد البلــد، بــثمن املثــل فمــا دون(

مـن احتمـال الضــرر بتلـف رأس املـال فيبقــى عهـدة الــثمن  )٨(فضـوليا، فـإن أجــازه املالـك صـح، وإال بطــل، ملـا يف النســيئة
 ،)٩(متعلقة �ملالك، وقد ال يقدر عليه

___________________________________ 
 .اي قطع الطريق) ١(
 .كان كثري السفر، أو سفره سفر معصية  كما اذا) ٢(
 .�ن كانت املسافة قصرية جدا) ٣(
 .�ن سافر اكثر من احلاجة التجارية) ٤(
 .وهو السفر التجاري) ٥(
 ).وينفق يف السفر كمال نفقته من اصل املال: (اي يف قول املصنف) ٦(
 ).السفر(إىل ) فيه(اي سوى الزائد ومرجع الضمري يف ) ٧(

 .ن العامل لو كان يف احلضر يصرف على نفسه يوميا مخسة دراهم ففي السفر التجاري ان احتاج إىل سبعة دراهم فالزائد حيتسب عليهأ: فاملعىن
 .اي يف اشرتاء العامل سلعة نسيئة) ٨(
 .اي ال يقدر املالك على اخلروج عن عهدة الثمن) ٩(

    



٢١٧ 

 .)٤(وما فيه الغبطة كالوكيل. )٣(ومحال يف االخريين على املتعارف )٢(غرض يف غري ما دفع )١(أو ال يكون له
ملـا يف النســيئة مــن التغريـر مبــال املالــك ومحـال لالطــالق علــى ) بــثمن املثـل فمــا فوقــه(بنقــد البلـد نقــدا ) وليبـع كــذلك(

 .املتعارف وهو نقد البلد كالوكالة
وفيــه . ، خبــالف الوكالــة)٨(الن الغــرض االقصــى منهــا ذلــك مظنــة للــربح )٧(مــع كونــه )٦(، و�لعــرض)٥(جيــوز بغــريه: وقيــل
جـاز �لعـرض قطعـا،  )١٠(خصوصا، أو عموما كتصرف برأيك، أو كيف شئت )٩(ولو أذن املالك يف شئ من ذلك. قوة

 أو النقد
___________________________________ 

 .اي للمالك) ١(
 .من رأس املال) ٢(
 .على املفعول الجله، اي والجل محل االخريين) محال(ونصيب . شراء بنقد البلد، والشراء بثمن املثل فما دونال: اي وحلمل االخريين ومها) ٣(
الوكيل اي اذا رأى العامل مظنة للربح يف شراء النسيئة، أو بغري نقد البلد، أو �زيد من مثن املثل فليفعل، الن الغرض هو االسرت�ح كما أن ) ٤(

 .فالعامل كالوكيل. فعة فيما وكل فيه جيب عليه أن يفعل ذلكحني يرى الغبطة واملن
 .اي بغري نقد البلد) ٥(
 .اي بيع املتاع �ملتاع) ٦(
 .اي مع كون البيع بغري نقد البلد، أو �لعرض) ٧(
 .اي الغرض االقصى من املضاربة الربح) ٨(
 .اي من البيع بغري نقد البلد، أو البيع �لعرض) ٩(
 .مثال لالذن العموميكالمها ) ١٠(

    



٢١٨ 

 .نعم يستثىن من مثن املثل نقصان يتسامح به عادة. )١(ومثن املثل فال خيالفهما إال مع التصريح
ومل يـذكر املالـك  )٣(ولو �الجازة، فإن اشرتى فيها بدونـه) إال مع االذن يف الذمة( )٢(، ال �لذمة)وليشرت بعني املال(

خاصــة فهــو للعامــل ظــاهراً، وموقوفــا �طنــا، فيجــب  )٧(لفظــا فهــو فضــويل، ونيــة )٦(ره، ولــو ذكــ)٥(وقــع لــه )٤(لفظــا وال نيــة
) )٩(ضــمن، والــربح علــى الشــرط(مــن الزمــان واملكــان والصــنف ) ولــو جتــاوز مــا حــد لــه املالــك(الــتخلص مــن حــق البــائع 

 ،)٩(كما مر، أما لو جتاوز �لعني
___________________________________ 

 .ن اخلاص من املالك يف بيع املتاع بغري نقد البلد، أو بغري مثن املثلاي مع االذ) ١(
 .اي الكلي) ٢(
 .اي يف الذمة بدون االذن) ٣(
 .اي ان مل يذكر العامل اسم املالك يف الشراء يف الذمة، وال نواه كي تكون ذمة املالك مشغولة) ٤(
 .اي وقع البيع أو الشراء للعامل ويف ذمته) ٥(
 .ذكر العامل املالك لفظا وقع البيع أو الشراء فضوليا متوقفا على اجازة املالكاي لو ) ٦(
 .اي لو ذكر العامل املالك نية ال لفظا وقع البيع أو الشراء له ظاهرا، ولكن يتوقف على اجازة املالك �طنا) ٧(
 .اي على ما عيناه من النصف، او الربع، او الثلث) ٨(
 .ما عينه املالك كما لو اشرتى عينا بغري) ٩(

    



٢١٩ 

 .وقف على االجازة فإن مل جيز بطل )٢(والنقد )١(واملثل
 )٥(وال الفلـوس )٤(فـال تصـح �لعـروض )٣(إمجاعا، وليس مثة علـة مقنعـة غـريه) �لدراهم والد�نري(املضاربة ) وإمنا جتوز(

 .)٦(وال الدين وغريها، وال فرق بني املعني واملشاع
. دون االجــرة، ال�ــا معاملــة صــحيحة فيلــزم مقتضــاها وهــو مــا شــرط للعامــل مــن احلصــة، )�لشــرط )٧(وتلــزم احلصــة(

، بــل )٩(علــى صــحتها )٨(ويف قــول �در أن الــالزم أجــرة املثــل، وأن املعاملــة فاســدة، جلهالــة العــوض والنصــوص الصــحيحة
 .إمجاع املسلمني يدفعه

 .قد ويستحق ما شرط له وإن ضمن املالومعهما يبقى الع) والعامل أمني ال يضمن إال بتعد، أو تفريط(
، وإال فلـه حصـته )ربـح(ظهـر ) إن مل يكـن(الـذي فسـخ فيـه ) ولو فسخ املالك فللعامل أجرة مثله إىل ذلك الوقت(

 .من الربح
___________________________________ 

 .�ن اشرتى �زيد من مثن املثل، أو �ع �نقص من مثن املثل) ١(
 .�لنسيئة، أو بغري نقد البلد، وكذا البيع�ن اشرتى ) ٢(
 .اي غري االمجاع) ٣(
 .اي االمتعة) ٤(
 .وهي املسكوكات غري الذهب والفضة) ٥(
 .اي ال فرق يف صحة املضاربة بني ما اذا عينت الدراهم والد�نري �لعني الشخصية، أو كانت ضمن دراهم ود�نري مشاعة) ٦(
 .لكل من العامل واملالك تلزم هلما وجيب على املالك الوفاء به واداء حصة العامل املعينة اي احلصة املشرتطة من الربح) ٧(
 .٣الوسائل كتاب املضاربة احاديث الباب ) ٨(
 .اي النصوص دالة على صحة املضاربة) ٩(

    



٢٢٠ 

ــى تقــدير عــدم الــربح �ن مقتضــى العقــد اســتحقاق احلصــة إن حصــلت ال غريهــ ا، ورمبــا أشــكل احلكــم �الجــرة عل
ولو كـان املـال عروضـا . فالعامل قادم على ذلك فال شئ له سوى ما عني )١(وتسلط املالك على الفسخ من مقتضيا�ا

إال �ذن املالــك وإن  )٤(مل جيــز )٣(، وإال)٢(عنــد الفســخ فــإن كــان بــه ربــح فللعامــل بيعــه إن مل يــدفع املالــك اليــه حقــه منــه
ولـو . ففـي إجبـار العامـل عليـه قـوالن أجودمهـا العـدم )٥(الـك إنضاضـهولـو طلـب امل. رجى الربح حيـث ال يكـون �لفعـل

ن غــري املالــك إمــا بعــارض يفســد العقــد اجلــائز أو مــن قبــل العامــل فــال أجــرة لــه، بــل احلصــة إن ظهــر  )٦(انفســخ العقــد مــ
 .)٧(له االجرة أيضا: وقيل. ربح

النــه أمــني فيقبــل ) )٨(قــدر الــربح(يف ) و. (معــه ، النــه منكــر للزائــد واالصــل)والقـول قــول العامــل يف قــدر رأس املــال(
 لرتتفع اجلهالة) وينبغي أن يكون رأس املال معلوما عند العقد. (قوله فيه

___________________________________ 
 .اي املضاربة) ١(
 .اي من الربح) ٢(
 .اي مل يكن به ربح) ٣(
 .اي مل جيز للعامل بيع املال) ٤(
 .املالك من العامل ان جيعل املال نقدااي لو طلب ) ٥(
 .كموت، وجنون) ٦(
 .كما لو كان الفسخ من غري �حية العامل) ٧(
 .اي القول قول العامل ايضا لو اختلفا يف قدر الربح) ٨(

    



٢٢١ 

 .عنه، وال يكتفى مبشاهدته
املختلــف، لــزوال معظــم الغــرر ، وهــو مــذهب الشــيخ والعالمــة يف )١(وهــو ظــاهر اختيــاره هنــا. تكفــي املشــاهدة: وقيــل

فالقول قول العامل  )٤(واختلفا يف قدره )٣(، فإن قلنا به"املؤمنون عند شروطهم : " ، ولقوله )٢(�ملشاهدة، ولالصل
 .)٦(واالقوى املنع )٥(كما تقدم، لالصل

، النـــه ختســـري حمـــض، )٧(املالـــك أي علـــى) ولــيس للعامـــل أن يشـــرتي مـــا فيـــه ضــرر علـــى املالـــك، كمـــن ينعتـــق عليــه(
أمــا مــع جهلــه  )٨(والغــرض مــن هــذه املعاملــة االســرت�ح فــإن اشــرتاه بــدون إذنــه كــان فضــوليا مــع علمــه �لنســب واحلكــم

 ، أو �حدمها ففي صحته وعتقه عن املالك، أو إحلاقه)٩(�ما
___________________________________ 

وظاهر هذا الكـالم أ�مـا اكتفيـا عنـد العقـد . لو اختلفا فيه" والقول قول العامل يف قدر رأس املال : " ولهمن ق) اللمعة(اي يف هذا الكتاب ) ١(
 .�ملشاهدة، ولذلك يقبل قول العامل يف قدره بعد قبضه وحماسبته عنده

 .اي اصل اجلواز) ٢(
 .اي �الكتفاء �ملشاهدة) ٣(
 .اي يف قدر املال) ٤(
 .اي اصل عدم الز�دة) ٥(
 .اي عدم صحة االكتفاء �ملشاهدة) ٦(
 .�ن يشرتي ا� املالك، ومبا أن املال ماله فينعتق عليه قهرا) ٧(
 .وهو االنعتاق) ٨(
 .اي �لنسب، واحلكم) ٩(

    



٢٢٢ 

، ومــن  )٤(مطلقــا )٣(االذن إىل مــا ميكــن بيعــه واالســرت�ح بــه فــال يــدخل هــذا فيــه )٢(انصــراف: وجهــان، مأخــذمها )١(�لعــامل
، )٧(، الستحالة توجـه اخلطـاب إىل الغافـل كمـا لـو اشـرتى معيبـا ال يعلـم بعيبـه فتلـف بـه)٦(الشرط حبسب الظاهر )٥(كون

 .، الن املال له، وال يشرتى مال االنسان مباله)من رب املال شيئا )٨(ال يشرتي(كذا ) و(
ه أو وكيلـه، وبطلـت املضـاربة يف كمـا لـو اشـرتاه بنفسـ) صـح وانعتـق(وغـريه ممـن ينعتـق عليـه ) ولو أذن يف شراء أبيه(

ســـواء ظهـــر فيـــه ربـــح أم ال، أمـــا مـــع ) )٩(وللعامـــل االجـــرة(مثنـــه، النـــه مبنزلـــة التـــالف، وصـــار البـــاقي رأس املـــال إن كـــان 
 )١١(فظاهر إال على االحتمال )١٠(عدمه

___________________________________ 
 .اي العامل �لنسب، واحلكم) ١(
 .االحلاقهذا دليل عدم ) ٢(
 .اي ال يدخل صورة االنعتاق يف االذن املقيد حسب الظاهر بكونه مما ميكن بيعه، أو االسرت�ح به) ٣(
 .سواء كان عاملا �ما، أو �حدمها، أو جاهال) ٤(
 .هذا دليل االحلاق) ٥(
 . يشمل الغافلوهذا االشرتاط اشرتاط ظاهري، فال. اي شرط كون االذن فيما ميكن بيعه، أو االسرت�ح به) ٦(
 .فال يكون العامل ضامنا. اي �لعيب) ٧(
 .اي ال يشرتي العامل شيئا من املالك مبال املضاربة) ٨(
 .اي اجرة املثل يف هذه الصورة) ٩(
 .اي مع عدم ظهور الربح فظاهر أن للعامل االجرة) ١٠(
 .هذا الفسخ واالنفساخ فال أجرة لهوهو أن العامل اقدم على معاملة جائزة من طرف املالك ومع احتمال ) ١١(

    



٢٢٣ 

فلبطالن املضاربة �ذا الشراء، لعدم كونه مـن متعلـق االذن، الن  )١(السابق فيما لو فسخ املالك بنفسه، وأما مع ظهوره
ت وحيتمــل ثبــوت  )٢(متعلقــه مــا فيــه ربــح ولــو �ملظنــة وهــو منفــي هنــا، لكونــه مســتعقبا للعتــق فــإذا صــرف الــثمن فيــه بطلــ

وال يقدح عتقه القهري، لصدوره �ذن املالك، كما لـو اسـرتد طائفـة مـن املـال  )٣(قلنا مبلكها �لظهور لتحققه احلصة إن
فيســــري علــــى العامــــل مــــع يســــار املالــــك إن قلنــــا �لســــراية يف العتــــق القهــــري، او مــــع اختيــــار  )٥(وحينئــــذ )٤(بعــــد ظهــــوره
 .السبب )٦(الشريك

حـال ) فـإن ظهـر فيـه ربـح(إذ ال ضـرر علـى املالـك ) صـح(ممن ينعتـق عليـه  ، وغريه)أ� نفسه(العامل ) ولو اشرتى(
 أي نصيب العامل، الختياره السبب املفضي) انعتق نصيبه(الشراء، أو بعده 

___________________________________ 
 .اي ظهور الربح) ١(
 .اي املضاربة) ٢(
 .اي لتحقق الربح) ٣(
 .اي بعد ظهور الربح) ٤(
 . ظهور الربحاي حني) ٥(

ع رأس املــال وظهــر الــربح مبجــرد الشــراء �ن اشــرتاه مائــة فــزادت قيمتــه إىل مائــة وعشــرين: توضــيحه فــإن . أن العامــل اشــرتى ا� املالــك �ذنــه جبميــ
 حصـة العامـل ولكـن مبـا أن االب ينعتـق علـى ولـده ويسـري العتـق إىل هـذا املقـدار الـذي يكـون يف. للعامل حصة يف هذا العشرين، نصفه أو ربعه

 .ايضا بقانون السر�ن يف العتق فالعامل يرجع إىل املالك �ذا املقدار من حصته الفائتة
 .وهو املالك هنا) ٦(
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وإن كـان الولـد موسـرا، لصـحيحة دمحم بـن أيب عمـري ) يف البـاقي( )١(وهـو االب) ويسعى املعتـق(اليه كما لو اشرتاه مباله، 
 .)٣(اكمة �ستسعائة من غري استفصالاحل )٢(عن الصادق 
كما سـيأيت إن شـاء هللا تعـاىل، ومحلـت   )٥(وهو موجب هلا )٤(يسري على العامل مع يساره، ال ختياره السبب: وقيل
دون  )٩(فيســري يف االول )٨(ورمبــا فـرق بــني ظهـور الــربح حالـة الشــراء، وجتـدده. )٧(علـى إعســاره مجعـا بــني االدلـة )٦(الروايـة
 .أيضاً  )١١(وميكن محل الرواية عليه )١٠(الثاين

___________________________________ 
 .اي أب العامل يسعى للمالك) ١(
 .١احلديث  ٨الوسائل كتاب املضاربة �ب ) ٢(
 .بني يسار العامل واعساره) ٣(
 .وهو شراء ابيه) ٤(
 .اي الشراء عن اختيار موجب للسراية يف العتق) ٥(
 .�ستسعاء االباحلاكمة ) ٦(
 .وبني هذه الرواية القائلة بوجوب االستسعاء على االب املعتق. اي بني االدلة القائلة بوجوب دفع اخلسارة على املنعتق عليه دون املعتق) ٧(
 .اي بعد الشراء) ٨(
 .وهو ظهور الربح حال الشراء) ٩(
 .وهو ظهور الربح بعد الشراء) ١٠(
 .الربح بعد الشراءاي على الثاين وهو ظهور ) ١١(
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ـــع ـــث بطـــالن البي إذ الغـــرض هـــو الســـعي للتجـــارة الـــيت تقبـــل التقليـــب  )٢(، النـــه، منـــاف ملقصـــود القـــراض)١(ويف وجـــه �ل
 .)٥(قوي لوال معارضة إطالق النص الصحيح )٤(والوسط )٣(لالسرت�ح، والشراء املتعقب للعتق ينافيه

___________________________________ 
 .راء العامل أ�هاي ش) ١(
 .اي املضاربة) ٢(
 .اي ينايف التقليب لالسرت�ح) ٣(
 .اي القول الوسط وهو الفرق بني يساره وإعساره) ٤(

 .البطالن. التفصيل بني يسار العامل واعساره. استسعاء االب: فاالقول ثالثة
 ٢رقم  ٢٢٤ص  املتقدم عن دمحم بن ايب عمري عن الصادق ) ٥(

 الوديعةكتاب 
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 )١(كتاب الوديعة
ــع شــئ، أو شــرائه مــع إثبــات اليــد )٢(أي اســتنابة فيــه �لــذات) وهــي اســتنابة يف احلفــظ( ، فــال يــرد مثــل الوكالــة يف بي

مث االسـتنابة إمنـا تكـون مـن . إال أ�ـا �لعـرض، والقصـد �لـذات االذن فيمـا وكـل فيـه )٣(عليه، فإ�ا تستلزم االسـتنابة فيـه
. والوديعة ال تتم إال �ملتعاقدين فال تكون الوديعة هـي االسـتنابة، بـل هـي وقبوهلـا، وإن اكتفينـا �لقبـول الفعلـي )٤(املودع

 ،)٥(وكأن التعريف
___________________________________ 

 .اسم من أودع يودع ايداعا) ١(
 .وكالة مثال فإ�ا استنابة يف البيع وتستلزم االستنابة يف احلفظ ايضاالن العقد يف الوديعة يتعلق بنفس االستنابة يف احلفظ، خبالف ال) ٢(
 .اي يف احلفظ) ٣(
 .هذا اشكال على املصنف يف تعريف الوديعة) ٤(

 .وقبول املستودع. ايداع املودع: أن الوديعة أمر يتحقق من الطرفني: وحاصل االشكال
 .فال تصلح االستنابة تعريفا للوديعة. ودع فقطوأما االستنابة فهي طلب النيابة وهو أمر يتحقق من امل

أنــه يصــرف عقودهــا، ومبــا أن عقــد الوديعــة يكتفــى فيــه �الجيــاب : وهــو أن مــن عــادة املصــنف يف تعريــف املعــامالت: هــذا جــواب االشــكال) ٥(
 .على الوديعة -اليت هي يف الواقع اجياب فقط  -فقط، فلذلك تسامح واطلق االستنابة 
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، أو الن االسـتنابة )٢(من مذهب املصنف وكان املعترب منه االجياب تسامح يف إطالقها عليـه )١(ها كما علمملا كان لعقد
 .)٣(تستلزم قبوهلا فإ�ا لو جتردت عنه مل تؤثر

كمـا هـو شـأن العقـود اجلـائزة ) وال حصـر يف االلفـاظ الدالـة عليهـا(كغريهـا مـن العقـود، ) وتفتقر إىل إجياب وقبول(
 .فيكفي كل لفظ دل عليها، بل التلويح واالشارة املفهمة ملعناها اختياراً  من الطرفني،

ورمبــا كــان الفعــل وهــو قبضــها أقــوى مــن القــول، �عتبــار . ، الن الغــرض منــه الرضــا �ــا)ويكفــي يف القبــول الفعــل(
يــه خروجــا عـــن �ب حبفظهــا بواســطة القــبض وإن مل حيصــل االجيــاب فيــه أوىل، إال أن ف )٤(دخوهلــا يف ضــمانه، والتزامــه

 .العقود اليت ال تتم إال بصيغة من الطرفني
ولو طرحها : (إ�ا إذن جمرد، ال عقد، وكيف كان ال جتب مقارنة القبول لالجياب قوليا كان، أو فعليا: ومن مث قيل

القبـــول ، النتفـــاء )أو أكرهـــه علـــى قبضـــها مل تصـــر وديعـــة(مـــا يـــدل علـــى الرضـــا، وال قبضـــها،  )٥(ومل حيصـــل منـــه) عنـــده
 )٦(وأما االجياب فقد حيصل �لطرح �ن يضم اليه قوال، أو ما يف حكمه. الشرعي فيهما

___________________________________ 
 .من عادة املصنف أنه بصدد تعريف العقود من املعامالت، دون نفسها كما مر يف كتاب البيع وغريه) ١(
 .اي اطالق االستنابة على عقد الوديعة) ٢(
 .فهو تعريف �لالزم) ٣(
 .اوىل: هذا مبتداء، خربه قوله) ٤(
 .اي من الودعي) ٥(
 .كاالشارة) ٦(
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ــى جمــرد الطــرح، ويف الثــاين )٢(، وقــد ال حيصــل)١(يفيــده ال تصــري وديعــة وإن قبــل قــوال أو فعــال لكــن يف  )٣(�ن يقتصــر عل
ــث ال جيــب . فيجــب عليــه احلفــظ )٧(�لقبــول �مــا )٦(تــتم )٥(جيــب عليــه احلفــظ لليــد، ال للوديعــة ويف االول )٤(الثــاين وحي

فيجـب مــن �ب املعاونـة علــى  )٨(لعـدم القبـول قــد جيـب المـر آخــر كمـا لــو غـاب املالـك وتركهــا وخيـف عليهــا الـذهاب
رب كفايــة لكــن ال ضــمان برتكــه يف  )١٠(، بــل جيــوز تركهــا وإن قبضــها بــه)٩(مطلقــا) فــال جيــب حفظهــا(وأمــا مــع االكــراه . الــ

 ،)١٢(وغيبته، إال أن يكون املكره )١١(حضور املالك
___________________________________ 

 .اي يفيد معىن الوديعة) ١(
 .اي االجياب) ٢(
 .وهو جمرد الطرح الذي مل حيصل به االجياب) ٣(
 .وهو القبول الفعلي) ٤(
 .اي الطرح املنضم اليه ما يدل على االجياب) ٥(
 .اي الوديعة) ٦(
 .اي القويل، والفعلي) ٧(
 .اي تلف املال) ٨(
 .سواء قبض ام ال) ٩(
 .اي �الكراه) ١٠(
 .جيوز تركها: اجلار وا�رور متعلق بقوله) ١١(
 .بصيغة الفاعل) ١٢(
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 .)٢(فيجب إعانته عليه كالسابق )١(مضطرا إىل االيداع
علـى  )٥(عة، ومع عدم القبـول، أو القـبض يف االولمن حيث الودي )٤(مطلق يف الثاين" فال جيب حفظها : " )٣(فقوله
 .ما فصل

مـا دام مسـتودعا، وكـذا بعـده إىل أن يـؤدي إىل املالـك، أو ) احلفـظ(عليـه ) وجب(الوديعة قوال، أو فعال ) ولو قبل(
 يظهر عدم املنافاة بني وجوب احلفظ، وعدم وجوب البقاء على الوديعة مـن حيـث إ�مـا عقـد )٦(من يف حكمه وبذلك

 .جائز
�ن ركـــب الدابـــة، أو لـــبس الثـــوب، أو فـــتح الكـــيس ) إال �لتعـــدي فيهـــا(لـــو تلفـــت، أو عابـــت ) وال ضـــمان عليـــه(

إن مل يكـن ســببا يف ) قهــرا فـال ضــمان )٧(فلـو أخــذت منـه(�ن قصــر يف احلفـظ عــادة ) أو التفـريط(املختـوم، او املشــدود 
 ،)٨(صل اليه خربها مع مظنتهاالخذ القهري �ن سعى �ا إىل الظامل، أو أظهرها فو 

___________________________________ 
فهـذا جيـب . �ن أخذته السلطة الزمنية فاضطر إىل ايداع ما عنده قبل الذهاب إىل السلطة، فطرحه عند شخص ليحفظه له، أو اكرهه عليه) ١(

 .عليه القبول واحلفظ
 .ى الرب كفايةوهو ما كان جيب عليه احلفظ من �ب املعاونة عل) ٢(
 .اي قول املصنف) ٣(
 .وهو صورة االكراه) ٤(
 .وهو صورة الطرح) ٥(
 .ولكنها غري واجبة البقاء فيجوز فسخها. اي كون الوديعة مما جيب حفظها بعد القبول) ٦(
 .اي من الودعي) ٧(
 .اي مع مظنة وصول اخلرب إىل الظامل واخذه) ٨(
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 )٦(لـه بـدفعها اليـه كرهـا، النتفـاء )٥(وأمـره )٤(بني أخذ القـاهر هلـا بيـده )٣(وال فرق. �ا اللص فسرقها )٢(ما لو أخرب )١(ومثله
 .على االقوى )٨(على الظامل فيهما )٧(التفريط فيهما فينحصر الرجوع

 .)١٠(، وإن استقر الضمان على الظامل)٩(جيوز له الرجوع على املستودع يف الثاين: وقيل
وجـب مـا مل يـؤد إىل حتمـل الضـرر الكثـري،  ( )١١(عنهـا �لوسـائل املوجبـة لسـالمتها) مـن الـدفع(تودع املسـ) ولو متكـن(

 واملرجع. وإن قدر على حتمله )١٣(فيجوز تسليمها حينئذ) )١٢(كاجلرح، وأخذ املال
___________________________________ 

 .اي ومثل السعي �لوديعة إىل الظامل) ١(
 .اي الودعي) ٢(
 .اي يف عدم الضمان) ٣(
 .اي بنفسه مبعىن أنه �شر االخذ) ٤(
 ).الودعي): (له(ومرجع الضمري يف . اي القاهر) ٥(
 .تعليل لعدم الفرق) ٦(
 .اي رجوع املالك) ٧(
 .اخذ القاهر الوديعة بنفسه مباشرة، وامره للودعي بدفعها ا�ه: ومها) ٨(
 .وهو امر القاهر الودعي بدفعها ا�ه) ٩(
 .�ن يرجع الودعي على الظامل )١٠(
 .كاالخفاء والتورية وغريمها) ١١(
 .اي اخذ مال شخص الودعي) ١٢(
 .اي جيوز للودعي تسليم الوديعة إىل الظامل حني إجنرار عدم التسليم إىل ضرر كثري وان كان الودعي قادرا على حتمل ذلك الضرر الكثري) ١٣(
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ال يليـق حبالـه  )٣(كثـريا يف حقـه، لكونـه جلـيال  )٢(فقـد تعـد الكلمـة اليسـرية مـن االذى، )١(يف الكثرة والقلة إىل حال املكـره
، وإن كان من الوديعة )٦(املستودع مل جيب بذله مطلقا )٥(من ال يعتد مبثله، وأما أخذ املال فإن كان مال )٤(ومنهم. ذلك

قدرة على سالمة البعض فأخذ اجلميع ضـمن مع ال )٨(ما أمكن، فلو ترك )٧(فإن مل يستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها
 ال يستوعب )١٠(ميكن سالمته، وان مل ميكن إال �خذها أمجع فال تقصري، ولو أمكن الدفع عنها بشئ من ماله )٩(ما

___________________________________ 
 .�لفتح وهو الودعي) ١(
 .اي السباب والفحش) ٢(
 .اي عظيم القدر واملنزلة) ٣(
 .ومن الودعي من ال يعتد مبثل هذا السباب اي) ٤(
 .اي ان كان املال املأخوذ مال شخص الودعي فال جيوز بذله يف سبيل حفظ مال املودع: �لنصب خرب لكان) ٥(
 .سواء كان املال املأخوذ من الودعي بقدر الوديعة ام انقص) ٦(
كــان املـــال املــأخوذ مـــن الــودعي مــن نفـــس الوديعــة، فــان كـــان املــأخوذ بعـــض   اي ان) عنهــا(كمــا وأ�ــا املرجـــع يف ) الوديعـــة: (مرجــع الضــمري) ٧(

 .الوديعة وجب على الودعي أن يدفع عن الوديعة �عطاء بعضها حىت يتمكن من االحتفاظ على بقيتها
امل اجلميـع مـا ضـمن الـودعي اي لو ترك الودعي اعطاء بعض مال الوديعة إىل الظامل يف سـالمة الوديعـة مـع امكـان سـالمتها حينئـذ فأخـذ الظـ) ٨(

 .بقدر ما كان ميكنه سالمته، ال كلها
 .اي املقدار الذي كان الودعي ميكنه التحفظ من الوديعة، ال مجيع املال) ٩(
 .اي من مال الودعي) ١٠(
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 .مع نيته )٣(، ورجع)٢(جاز )١(قيمتها
نعم جيب عليه اليمـني لـو قنـع (من برتكه منه وجب فيض )٥(، ولو أمكن حفظها عنه �الستتار] )٤(ويف وجوبه نظر[ 

ت أو جــنس، أو مكــان، أو ) �ــا الظــامل فيــوري مبــا خيرجــه عــن الكــذب �ن حيلــف أنــه مــا اســتودع مــن فــالن وخيصــه بوقــ
، النـه كـذب مسـتثىن للضـرورة ترجيحـا )٧(�ا، وإال سـقطت )٦(حنوها، مغاير ملا استودع، وإمنا جتب التورية عليه مع علمه

 .حيث تعارضا )٨(نيالخف القبيح
وإن قصــر ) وجنونــه واغمائــه(املــودع واملســتودع، كغريهــا مــن العقــود اجلــائزة، ): مبــوت كــل منهمــا(الوديعــة ) وتبطــل(

يف يد املستودع على تقدير عروض ذلك للمودع، أو يد وارثه أو وليه، أو يـده بعـد صـحته علـى تقـدير ) فتبقى(وقتهما 
 أي مأذو�) أمانة شرعية(عروضه له 

___________________________________ 
 .اي قيمة الوديعة) ١(
 .اي جاز الدفع إىل الظامل بشئ من مال نفسه حىت يتخلص) ٢(
 .اي الودعي على املالك مع نية الرجوع) ٣(
 .بني القوسني ال يوجد يف بعض النسخ املخطوطة واملطبوعة) ٤(
 .الظامل اي لو متكن الودعي من حتفظ الوديعة عن الظامل وجب عليه ذلك): منه(ومرجع الضمري يف . اي استتار الودعي) ٥(
 .اي مع معرفة الودعي �ساليب التورية) ٦(
 .تعليل لوجوب الكذب حينئذ" اخل .. النه كذب: " فقول الشارح. اي وجو�ا فيكذب حينئذ صرحيا، النه كذب جائز. اي التورية) ٧(
 .العلم �ن قبح الكذب اهون من قبح الغصب اذا كان الغرض من الكذب حفظ مال مسلم حمرتم وقبح الغصب مع. قبح الكذب: ومها) ٨(
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 )٢(ومـن حكـم االمانـة الشـرعية وجـوب املبـادرة إىل ردهـا. )١(يف حفظها مـن قبـل الشـارع، ال املالـك، لـبطالن إذنـه بـذلك
 .وإن مل يطلبها املالك

ريه ممــن هــي يف يــده ) وال يقبــل قــول الــودعي( ، خبــالف االمانــة املســتندة إىل املالــك فإنــه ال ) ردهــا إال ببينــةيف(وغــ
جيب ردها بدون الطلب، أو ما يف حكمه كانقضاء املدة املأذون فيها، وقد يقبل قوله يف ردها كالوديعـة، وقـد ال يقبـل  

ة كالشــركة، واملضــاربة ومــن االمانــة الشــرعية مــا بطــل مــن االمانــة املالكيــ. كمــا إذا قبضــها ملصــلحته كالعاريــة، واملضــاربة
ــق احلســبة ــزع مــن الغاصــب بطري يؤخــذ مــن  )٤(، ومــا)٣(مبــوت، وحنــوه، ومــا تطــريه الــريح إىل دار الغــري مــن االمتعــة، ومــا ين

كاجلوز والبيض، وما يؤخذ مـن ماهلمـا وديعـة عنـد خـوف تلفـه   )٥(الصيب وا�نون من مال الغري وإن كان كسبا من قمار
 ،)٦(ما نسيا��يديهما، وما يتسلمه منه

___________________________________ 
 .اي بعروض هذه االمور) ١(
 .خبالف الوديعة املالكية، فإ�ا ال جيب ردها اال مع طلب املالك) ٢(
ال عنـده كأن يرى املسلم أن مال اخيه املسـلم قـد سـرق وهـو قـادر علـى انقـاذه مـن السـارق فانقـذه مـن يـده حسـبة � جـل شـأنه، فيكـون املـ) ٣(

 .امانة شرعية
 .اي جيد ماال الحد بيد طفل، أو جمنون فيأخذه منهما حتفظا على مال ذلك الغري) ٤(
 .اي اكتسب الطفل، أو ا�نون ذلك املال من حرام كالقمار، وحنوه) ٥(
 .�ن �خذ املال من الطفل، أو ا�نون غفلة عن أنه طفل، أو جمنون) ٦(

    



٢٣٧ 

واللقطـــة يف يـــد امللـــتقط مـــع ظهــــور  )١(االمتعـــة كالصـــندوق مـــن مـــال ال يـــدخل يف املبيـــعومـــا يوجـــد فيمـــا يشـــرتي مـــن 
 .ما أذن يف االستيالء عليه شرعا ومل �ذن فيه املالك: )٣(وضابطه. )٢(املالك
ريه) )٤(عليــه(املســتودع ) موضــعا للحفــظ اقتصــر(املــودع ) ولــو عــني( وإن كــان أحفــظ عمــال  )٥(فــال جيــوز نقلهــا إىل غــ

 .)٦(التعيني، والختالف االغراض يف ذلكمبقتضى 
وجــوز آخــرون التخطــي إىل املســاوي، وهــو قيــاس  )٧(وهــو ممنــوع. جيــوز إىل االحفــظ لداللتــه عليــه بطريــق أوىل: وقيــل
 )١٠(إال أن خياف تلفها فيه( )٩(فيضمن بنقلها عن املعني مطلقا )٨(وحينئذ. �طل

___________________________________ 
 .جيد يف الصندوق ما يكون خارجا عن املبيع�ن ) ١(

 .اي وما يوجد من املال يف االمتعة املشرتاة، كما لو وجد شيئا يف الصندوق فهو عنده امانة شرعية): وما يوجد: (متعلق بقوله) من مال: (وقوله
 .امانة شرعية يف يد الالقط -مع ظهور املالك  -يعين يكون اللقيط ) ٢(
 .الكلية يف االمانة الشرعيةاي القاعدة ) ٣(
 .اي على املكان املعني) ٤(
 .ولو مل يصدر منه �ي عن مكان آخر) ٥(
 .اي يف حفظ الوديعة) ٦(
 .لعدم االولوية نظرا إىل اختالف االغراض) ٧(
 .اي حينما نقله إىل االحفظ أو إىل املساوي، مع فرض عدم اجلواز) ٨(
 .اي سواء كان احفظ ام مساو�) ٩(
 .اي يف املكان املعني )١٠(

    



٢٣٨ 

حينئــذ لــالذن فيــه شــرعا ) وال ضــمان(فــاالدون،  )٣(، فــإن تعــذر)٢(عنــه إىل االحفــظ، أو املســاوي مــع االمكــان )١(فينقلهــا
وهـو املسـاوي، أو مـا فوقـه، وميكـن  )٦(فينتقـل إىل مـا يف حكمـه )٥(لسقوط حكـم املعـني بتعـذره )٤(وإمنا جاز املساوي هنا

 ،)٨(ون عند اخلوف وإن وجد املساوي، كما يشمل املنعلالد )٧(مشول كالمه
___________________________________ 

 .اي الوديعة) ١(
 .اي امكان النقل إىل املساوي، أو االحفظ) ٢(
 .اي النقل إىل املساوي، أو االحفظ) ٣(
 .اي يف الفرض االخري وهو اخلوف من التلف) ٤(
 .اي بتعذر املعني) ٥(
 .ما يف حكم املعني وهو املساوياي إىل ) ٦(
ايضـا اذا خيـف تلـف الوديعـة يف املكـان الـذي ) املكـان االدون): (إال أن خيـاف تلفهـا فيـه فينقلهـا عنـه: (اي يشمل كـالم املصـنف وهـو قولـه) ٧(

 .عينه املودع فيجوز نقلها منه إىل هذا املكان
يف عــدم جــواز نقــل الوديعــة مــن املكــان الــذي ) املكــان االعلــى) (يــه فينقلهــا عنــهاال أن خيــاف تلفهــا ف: (اي ويشــمل كــالم املصــنف وهــو قولــه) ٨(

 .عينه املودع لو مل يكن هناك خوف
ريه  دائـر مــدار اخلــوف وعدمــه فــإن صــدق اخلــوف جــاز النقــل مــن ) االدون واالعلــى(فاحلاصـل أن جــواز النقــل مــن املكــان الــذي عينــه املــودع إىل غــ

 .من املكان املعني) اعلى(وان مل يصدق اخلوف مل جيز النقل من املكان املعني وان كان املنقول اليه ). دوناملكان اال(املكان املعني إىل 
 اي عند عدم اخلوف من تلف الوديعة). اخلوف: (ومرجع الضمري يف عدمه

    



٢٣٩ 

 .)٣(ما لو �اه عن غري املعني وعدمه )٢(أيضا فيهما )١(من االعلى عند عدمه، ويشمل
 .)٤(وهو كذلك

يف مكــان الوديعــة وزما�ــا، الن الشــارع مل حيــد هلــا حــدا فريجــع إىل العــادة ) مبــا جــرت العــادة بــه(الوديعــة ) وحيفــظ(
املضـبوط �لغلـق، ) والدابـة يف االصـطبل(املقفـل، أو املوضـوع يف بيـت حمـرز عـن الغـري، ) كالثوب، والنقد يف الصندوق(
 ،)٧(مما جرت العادة بكو�ا حرزا ملا ذكر )٦(وهذه الثالثة. ستودعأو احملفوظ بنظر امل )٥(كذلك) والشاة يف املراح(

___________________________________ 
وعــدم جـواز النقـل مـن املعــني إىل : عنـد اخلـوف) االدون(صـور� جـواز النقـل مــن املعـني إىل : ومهــا -اي ويشـمل كـالم املصـنف يف الصـورتني ) ١(
 .اي وعدم �يه: اه اي حىت لو �اه املالك عن النقل، وعدمهما لو � -عند عدم اخلوف ) االعال(

 .أن احلكم �جلواز يف الصورة االوىل، وعدمه يف الصورة الثانية �بت، سواء �اه املالك عن النقل إىل غري املعني ام مل ينهه: واخلالصة
 .جواز النقل عند اخلوف، وعدم جواز النقل عند عدمه: اي يف الصورتني) ٢(
 .اي وعدم �يه )٣(
 .واحلكم بذلك صحيح. اي هذا الشمول واقع يف حمله) ٤(
 .اي املضبوط �لغلق) ٥(
 .املراح -االصطبل  -الصندوق ) ٦(
 .من النقد والدابة والشاة) ٧(

    



٢٤٠ 

وال فـــرق يف وجـــوب احلـــرز علـــى املســـتودع بـــني مـــن . عـــادة )٢(، أو يقـــوم غريهـــا مقامهـــا)١(وقـــد يفتقـــر إىل أمـــر آخـــر
، ال�مـا ليسـا أهـال )مـن طفـل، أو جمنـون ضـمن )٤(ولـو اسـتودع(، وغريه وال بـني مـن يعلـم أنـه ال حـرز لـه وغـريه )٣(ميلكه

، )٥(لالذن فيكون وضع يده على ماهلما بغري إذن شرعي فيضمن، إال أن خياف تلفها يف ايديهما فيقبضـها بنيـة احلسـبة
بـني كـون املـال هلمـا، أو لغريمهـا، وإن ادعيـا إذنـه  )٦(ال فـرقو . فاالقوى عدم الضمان، لكن جيب مراجعة الويل ما أمكن

 .هلما يف االيداع
___________________________________ 

 .كدفن الصندوق حتت االرض او جعل حارس على الوديعة اذا كان املكان ال يسلم من السرق) ١(
 .اي يقوم غري هذه الثالثة مقامها كوضع الشاة يف بيت) ٢(
وكذا ال فـرق بـني مـن يعلـم أن املسـتودع ال حـرز لـه او ال .  فرق بني من ميلك احلرز اي ما حيافظ عليه ولو �لسهر، وبني من ال ميلكهاي ال) ٣(

ويف ) من ال ميلك احلرز: (ويف غريه) احلرز: (يعلم بذلك فالواجب على املستودع يف هذه الصور بتمامها حمافظة الوديعة فمرجع الضماير يف ميلكه
 .اي ال فرق يف مجيع هذه الصور يف وجوب احملافظة على املستودع) املودع: (والفاعل يف يعلم). من ال يعلم: (ويف غريه) املستودع: (هل
اي لو تقبل شخص مال الطفل، أو ا�نـون وديعـة واسـتلمه فيكـون ضـامنا، النـه وضـع يـده علـى ماهلمـا مـن دون اذن شـرعي لعـدم قابليتهمـا ) ٤(

 .لالذن
 .٢٣٦ص  ٣كما علمت يف اهلامش رقم   )٥(
مان يف الصــورة االوىل وهــو ) ٦( مان يف الصــورة الثانيــة وهــو ) عــدم خــوف التلــف(اي وال فــرق يف الضــ بــني كــون املــال ) خــوف التلــف(وعــدم الضــ

 ).لويلا: (فمرجع الضمري يف إذنه. للطفل وا�نون ام لغريمها، وان ادعيا ا�ما مأذو�ن من قبل الويل يف ايداعهما

    



٢٤١ 

، ال )٤(، أو العــام مــع تعــذره)٣(اخلــاص) يــربأ �لــرد إىل وليهمــا( )٢(أوال معــه )١(حيــث يقــبض الوديعــة منهمــا مــع جــوازه) و(
مع املطالبـة يف أول وقـت االمكـان مبعـىن رفـع يـده عنهـا، والتخليـة بـني املالـك ) وجيب إعادة الوديعة على املودع(اليهما 
 .إىل املالك ز�دة على ذلك )٨(، ال نقلها)٧(، او بني حمرز فكذلك)٦(صندوق مقفل ففتحه عليه، فلو كانت يف )٥(وبينها

___________________________________ 
 .كما يف مورد خوف تلف املال يف يد الصيب وا�نون) ١(
 ).عدم اخلوف": (ال معه " كما يف صورة عدم اخلوف، فمرجع الضمري يف ) ٢(
 .واجلد لالبكاالب ) ٣(
 .اي مع تعذر وجود الويل اخلاص لو اعطى املستودع الوديعة إىل احلاكم الشرعي اجلامع لشرائط االفتاء والقضاء برئت ذمته من الضمان) ٤(
 .اي بني الوديعة) ٥(
 ).ففتحه(اي على املستودع، فالظرف مرفوع حمال خرب للمبتداء وهو ) ٦(

دوق مقفل فطلبها املودع من املسـتودع ففـتح الصـندوق مـن قبـل املسـتودع للمـودع يعـد ختليـة منـه لـه ويعـد رفـع أن الوديعة لو كانت يف صن: واملعىن
 .�لفتح بل هي �لسكون" ففتحه " وال جيوز قرائة عني الفعل من . اليد عنها

 .يعد ختلية ورفع اليد عنها اي وكذا لو كانت الوديعة يف بيت حمفوظ وجب على املستودع فتح البيت للمودع، ففتحه للمودع) ٧(
 .اي ليس على املستودع نقل الوديعة بل عليه فتح الصندوق، او البيت فقط فالزائد من ذلك ال يكون عليه) ٨(

    



٢٤٢ 

كانتظار   )٣(ما مل يتضرر املالك �لتأخري، والعادي )٢(الشرعي كإكمال الصالة وإن كانت نفال على االقوى )١(والعذر
وإن قــدر علــى  )٦(واملعتــرب يف الســعي القصــد. ، ويف إكمــال الطعــام واحلمــام وجهــان)٥(كــالعقلي  )٤(انقطــاع املطــر، وحنــوه

مبــاح املـال كــاحلريب، لالمـر �داء االمانـة إىل أهلهــا مـن غــري ) كـافرا(املـودع ) وإن كــان( )٧(واحلكـم �بــت كـذلك. الـز�دة
اسـتودع رجـال مـن مواليـك مـاال لـه قيمـة والرجـل الـذي  سـألته عـن رجـل: " قـال الفضـيل عـن الرضـا  )٨(وروى. قيد

قــل : فقــال  )٩(عليـه املــال رجــل مــن العــرب يقـدر أن ال يعطيــه شــيئا، واملــودع رجــل خـارجي شــيطان، فلــم أدع شــيئا
 يرد عليه فإنه إئتمنه عليه: له

___________________________________ 
 .اآليت اي العذر الشرعي مثل العذر العقلي )كالعقل: (�لرفع مبتداء، خربه) ١(
 ).الواجبة والنافلة(قيد لكلي الصالتني ) ما مل يتضرر(كما وأن . قيد للصالة النافلة، ال للصالة الواجبة) ٢(
 .�جلر عطفا على الشرعي اي العذر العادي كالعذر الشرعي) ٣(
 .كانتظار الضياء يف الظالم) ٤(
 ).والعذر الشرعي: (للمبتداء وهو قولهالظرف مرفوع حمال خرب ) ٥(
 .)وأقصد � �شيك(: املشي املتوسط ال العدو، كما يف قوله تعاىل: اي املعترب يف املشي) ٦(
 .اي وجوب اعادة الوديعة على النحو املذكور) ٧(
 .٨احلديث  ٢٦التهذيب كتاب الوديعة �ب ) ٨(
 ".إنه شيطان خارجي : " هذه الكلماتاي مل اترك يف حق الرجل املودع شيئا من قبل ) ٩(

    



٢٤٣ 

 ". )١(أدوا االما�ت إىل أهلها وإن كانوا جموسا"  ، وعن الصادق "�مانة هللا 
، وإمكـــان الــرد علـــى الوجــه الســـابق، النــه مـــن أســباب التقصـــري، ولــو كـــان )بعـــد املطالبــة(الــرد ) ويضــمن لــو أمهـــل(

إىل االيـداع، فلـو ) من غري ضـرورة(لغريه، ولو لزوجته، أو ثقة ) أو أودعها(إمكانه، التأخري لعذر وجب يف أول أوقات 
�ن خـــاف عليهـــا مـــن حـــرق، أو ســـرق، أو �ـــب لـــو بقيـــت يف يـــده وتعـــذر ردهـــا إىل املالـــك، واحلـــاكم  )٢(اضـــطر اليـــه
ري يف اليــد ولــو زوجــة وولــدا، وو  )٤(ويف حكــم إيــداعها اختيــارا إشــراك. العــدل )٣(أودعهــا يف حمــل مشــرتك يف  )٥(ضــعهاالغــ

ري ضــرورة إىل استصــحا�ا يف الســفر ) أو ســافر �ــا كــذلك(التصــرف حبيــث ال يالحظهــا يف ســائر االوقــات،  أي مــن غــ
�ن أمكنـــه عنـــد إرادة الســـفر إيصـــاهلا إىل املالـــك، أو وكيلـــه عامـــا، أو خاصـــا، أو إيـــداعها العـــدل فـــرتك واخـــذها معـــه 

 .فيضمن
___________________________________ 

 .٥احلديث  ٢الوسائل كتاب احكام الوديعة �ب ) ١(
 .اي إىل االيداع) ٢(
ــه، اي لــــو اضــــطر إىل االيــــداع اودع الوديعــــة: يف قولــــه) لــــو الشــــرطية(جــــواب ) ٣( ـــى أنــــه مفعــــول �ن ل) العــــدل(و . فلــــو اضــــطر اليــ   منصــــوب علـ
 ).اودعها(
اي ويف حكـم ايـداع الوديعـة يف حالـة االختيـار ومـن دون ضـرورة تقتضـي إيـداعها لـو ) عهاويف حكـم ايـدا(مرفوع علـى أنـه مبتـدأ مـؤخر خـربه ) ٤(

 .يف أن املستودع يكون ضامنا لو تلفت -ولو كان الغري زوجته او ولده  -اشرك املستودع الغري يف التصرف عليها 
كــم ايــداع الوديعــة يف حالــة االختيــار ومــن دون ضــرورة اي ويف ح) ويف حكــم ايــداعها(فهــو مبتــداء مــؤخر خــربه ) اشــراك(�لرفــع عطفــا علــى ) ٥(

 .وضعها يف حمل مشرتك يف التصرف حبيث ال تالحظ الوديعة يف سائر االوقات فإن املستودع يكون ضامنا هلا لو تلف

    



٢٤٤ 

أما مع الضرورة �ن تعـذر مجيـع مـا تقـدم، وخـاف عليهـا يف البلـد، أو اضـطر إىل السـفر فـال ضـمان، بـل قـد جيـب، 
رية عرفــا، ويف الســفر. مــن ضــروب احلفــظالنــه  رب يف تعــذر التوصــل إىل املالــك ومــن حبكمــه املشــقة الكثــ ــ العــريف  )١(واملعت

ق علــى الــذهاب اليهــا الســفر جيــوز فيــه مصــاحبتها مــع أمــن  أيضــا فمــا قصــر عنــه كــالرتدد إىل حــدود البلــد وقــرى ال يطلــ
مـــا لــو أو دعــه مســـافرا، أو كــان املســـتودع  )٢(اســـتثين منــهالطريــق، وال جيــوز إيـــداعها يف مثلــه مـــع إمكــان استصــحا�ا، و 

 .املالك عليه )٤(، فإنه يسافر �ا من غري ضمان، لقدوم)٣(منتجعا
 وإن كان حرزا ملثلها،) أو طرحها يف موضع تتعفن فيه(

___________________________________ 
 .ر السفر العريف كما وأن املراد من التعذر التعذر العريف ايضااي واملعترب يف السف) واملعترب(  اجلار وا�رور متعلق ب) ١(
 .منصوب على احلالية) مسافرا(و .) الصورة اليت جعلت الوديعة عنده حال كونه مسافرا(اي استثين من عدم جواز السفر ) ٢(
خص عنــده وديعــة وهــو. اي طالبــا للكــالء) ٣( يف تلــك احلالــة جــاز للمســتودع اخــذ الوديعــة  فــاملعىن أن املســتودع لــو كــان طالبــا للكــالء فــاودع شــ

 .وصحبها معه يف السفر
وصورة كونه منتجعا اي . صورة كون الودعي مسافرا: ومها. يف تعليل لعدم الضمان يف الصورتني. اي القدام املالك على حالة سفر املستودع) ٤(

 .طالبا للكالء

    



٢٤٥ 

ت مــن أن احلــرز مشــروط �مــور أخــر هــذا وضــابطه . ويف حكــم العفــن املوضــع املفســد كالنــدى للكتــب. منهــا )١(ملــا عرفــ
رب عليــه عــادة(مــاال يصــلح لتلــك الوديعــة عرفــا حبســب مــدة إقامتهــا فيــه،  ، )أو تــرك ســقي الدابــة، أو علفهــا مــا ال تصــ

عليـه  ومثلها اململوك واملعترب السقي والعلف حبسب املعتاد المثاهلا، فالنقصان عنه تفـريط، وهـو املعـرب عنـه بعـدم صـربها
، ويطلق، وينهاه، لوجـوب حفـظ املـال عـن )٤(بني أن �مره �ما )٣(وال فرق يف ذلك. وإن ماتت بغريه )٢(فيضمنها حينئذ

واالقـوى أنــه مـع النهــي ال يضـمن �لــرتك، . التلـف، هـذا هــو الـذي يقتضــيه إطـالق العبـارة وهــو أحـد القــولني يف املسـألة
 الن حفظ املال إمنا جيب
___________________________________ 

ن شــرط كمــا يشــرتط عــدم جــواز اخــذها وصــحبها معــه يف الســفر) ١( فلــو طرحهــا املــودع يف ذلــك املكــان . اي عــدم طــرح الوديعــة يف مكــان عفــ
 .ضمنها كما كان يضمنها لو اخذها وصحبها معه يف السفر بال ضرورة

 .الدابة بسبب آخر غري قلة االكل والشرباي حني أن قصر املستودع يف سقي الدابة وعلفها، وان ماتت ) ٢(
 .اي يف ضمان الوديعة) ٣(
وكـان االنسـب يف العبـارة أن . عـدم االمـر والنهـي مـن املـودع يف السـقي والعلـف): ويطلق(واملراد من االطالق يف قوله . السقي والعلف: ومها) ٤(

 ).وال فرق بني أن �مره �ما وينهاه عنهما ويطلق: (يقال

    



٢٤٦ 

واعلـم أن مسـتودع . )٢(النه ذو روح لكن ال يضمن برتكه كغريه )١(مالكه ال على غريه، نعم جيب يف احليوان مطلقاعلى 
احليــوان إن أمــره املالـــك �النفــاق أنفــق ورجـــع عليــه مبـــا غــرم، وإن أطلــق توصـــل إىل اســتئذانه، فــإن تعـــذر رفــع أمـــره إىل 

أنفــق هــو وأشــهد عليــه ورجــع بــه، ولــو تعــذر االشــهاد اقتصــر علــى نيــة الرجــوع إن أراده وقبــل قولــه  )٣(احلــاكم فــإن تعــذر
ريه، . )٥(�ملعــروف، وكـذا القـول مــع �ـي املالــك لـه عنـه )٤(فيهـا، ويف القـدر ن الـدواء وغــ ويف حكــم النفقـة مــا تفتقـر اليـه مــ

 .ويف حكم احليوان الشجر املفتقر إىل احلرث والسقي وغريمها
بنشره وجـب لبسـه  )٦(حىت لو مل يندفع) للريح(الذي يفسده طول مكثه كالصوف، واالبريسم ) ترك نشر الثوب أو(

 .على الربد )٧(مبقدار ما يندفع الضرر عنه، وكذا عرضه
___________________________________ 

 .سواء امره �ما ام �اه عنهما) ١(
 .عيلتوجه احلكم التكليفي حنوه، دون الوض) ٢(
 .اي لو تعذر وجود احلاكم الشرعي) ٣(
 ).نية الرجوع(اي وقبل قوله يف القدر املعروف وهو القدر املتعارف ايضا ومرجع الضمري يف فيها ) ٤(
 .فلو ماتت الدابة مل يكن ضامنا حينئذ. فاملعىن أن قول املستودع يقبل لو ادعى �ي املودع له عن االنفاق. اي عن االنفاق) ٥(
 .خوف التلف، فلو مل يلبس الثوب وتلف ضمن اي) ٦(
 .اي وكذا جيب على املستودع عرض الثوب على الربد لو احتاج اليه فلو مل يفعل وتلف ضمن) ٧(

    



٢٤٧ 

توقف نقل الدابة إىل احلرز، أو العلف، أو السقي على الركـوب، والكتـاب علـى تقليبـه، والنظـر فيـه فيجـب  )١(ومثله
ملالـــه، أو مبــال غـــريه حبيـــث ال يتميــز، ســـواء مزجهـــا ) أو مزجهـــا(ال لــذلك، ) )٢(انتفـــع �ـــاأو (ذلــك كلـــه، وحيـــرم بدونــه، 

لـو خلطهـا مبـال ملالكهـا  )٣(�جود أم �دون، بل لو مزج إحدى الوديعتني �الخرى ضمنهما معا وإن كـا� لواحـد ومثلـه
 .غري مودع عنده، للتعدي يف اجلميع

، )٨(خمـريا فيهمـا )٧(مثـل ذلـك )٦(املتناول وكالتـه) إىل املالك أو وكيله( )٥(يده هو، أو ير )٤(الوديعة حيث يؤمر به) ولريد(
 )فإن تعذر(

___________________________________ 
ت الدابــة ضـمنها) ١( وكــذا تقليـب الكتــاب لـو احتــاج اليــه . اي ومثـل نشــر الثـوب يف وجوبــه ركـوب الدابــة لــو احتـاج نقلهــا اليـه فلــو مل يفعـل وتلفــ

 .على املستودع فلو مل ييفعل وتلف ضمن واجب
 .اي �لوديعة، ال الجل النشر، او النقل، او عرضها على الربد بل لغاية اخرى غري هذه الغا�ت فإنه يضمنها لو تلفت الوديعة) ٢(
 .اي ومثل مزج الوديعتني لو كانتا لواحد خلط الوديعة مبال آخر ملالك الوديعة مل يودعها عنده) ٣(
 ).املستودع: (و�ئب الفاعل يف يؤمر. �لرداي ) ٤(
 .اي وكذا يرد الوديعة لو اراد املستودع الرد) ٥(
ت وكالــة الوكيــل خاصــة يف اخــذ الوديعــة فقــط ام اعــم مــن ذلــك) ٦( ت هكــذا . اي مثــل تســليم الوديعــة إىل الوكيــل) ٧(ســواء كانــ فالوكالــة اذا كانــ

 .فالواجب على املستودع رد الوديعة إىل الوكيل
 .مبعىن بينهما اي خمريا بينهما) فيهما(اي املستودع خمري يف رد الوديعة إىل املالك او إىل وكيله وحيتمل أن تكون ) ٨(

    



٢٤٨ 

ــى مــن لــه  )٢(، الن)١(، ال بدونــه)عنــد الضــرورة إىل ردهــا(الشــرعي ) فاحلــاكم(للمالــك، أو وكيلــه  احلــاكم ال واليــة لــه عل
حينئـذ منزلـة مـن ال  )٥(عنـد الضـرورة دفعـا للحـرج واالضـرار، وتنـزيال لـه )٤(الـدفع اليـه وإمنـا جـاز. )٣(وكيل، والودعي مبنزلتـه

وكيل له، وتتحقق الضرورة �لعجز عن احلفـظ، وعـروض خـوف يفتقـر معـه إىل التسـرت املنـايف لرعايتهـا، أو اخلـوف علـى 
ن الســرق، أو احلــر  فــإن تعــذر . ق، أو التهــب، وحنــو ذلــكأخــذ املتغلــب هلــا تبعــا ملالــه، أو اســتقالال، أو اخلــوف عليهــا مــ

ولــو دفعهــا إىل احلــاكم مــع القــدرة علــى املالــك ضــمن كمــا يضــمن لــو دفعهــا إىل الثقــة مــع . احلــاكم حينئــذ أودعهــا الثقــة
 .القدرة على احلاكم، أو املالك

متعــد جبحــوده هلــا ، النــه )�ــا بينــة قبــل حلفــه ضــمن(املالــك ) ولــو أقــام(ة،  الصــالة الــرباء) ولــو أنكــر الوديعــة حلــف(
لــيس لــك عنــدي وديعــة يلــزمين ردهــا وال عوضــها، فــال : كقولــه) ال تســتحق عنــدي شــيئا وشــبهه: إال أن يكــون جوابــه(

 يضمن �النكار، بل يكون كمدعي التلف يقبل قوله بيمينه أيضا، والمكان تلفها بغري تفريط فال تكون مستحقة
___________________________________ 

 .ال بدون االضطراراي ) ١(
 .تعليل لعدم جواز الرد بدون الضرورة) ٢(
 .اي مبنزلة الوكيل يف احلفظ، بل هو وكيل يف احلفظ) ٣(
 .ومها منفيان عنه. اي إىل احلاكم الشرعي دفعا للحرج والضرر املتوجهني حنوه لو مل يدفعها اليه) ٤(
 .زلة شخص ال وكيل له فإنه يف هذه احلالة جيب دفع مال مثله إىل احلاكماي وتنزيال للحاكم الشرعي حني الضرورة وااللتجاء من) ٥(

    



٢٤٩ 

لـــيس لـــك عنـــدي وديعـــة يلـــزمين ردهـــا، أو : �ويـــال كقولـــه )١(عنـــده، وال ينـــاقض قولـــه البينـــة، ولـــو أظهـــر النكـــاره االول
 .يف بعض حتقيقاته ضما�ا، وحنو ذلك فاالقوى القبول أيضا، واختاره املصنف 

 .الصالة عدم الز�دة عما يعرتف به) قول قول الودعي يف القيمه لو فرطوال(
 .ليس مأخذ القبول )٤(�لتفريط عن االمانة، ويضعف �نه )٣(، خلروجه)٢(قول املالك: وقيل

مـــن وكيـــل، وويل، فـــإن تعـــدد ) أو إىل مـــن يقـــوم مقامـــه(إن احتـــد، ) إىل وارثـــه(املســـتودع ) وإذا مـــات املـــودع ســـلمها(
 ،)٦(، وويل الناقص)٥(إىل اجلميع إن اتفقوا يف االهليه، وإال فإىل االهلسلمها 

___________________________________ 
 .وهو انكار الوديعة) ١(
 .اي يقدم قول املالك) ٢(
 .اي خلروج الودعي عن االمانة فال يكون امينا فال يقبل قوله) ٣(
ىت يقبــل قولــه حــني كونــه امينــا ومل يفــرط يف االمانــة، وال يقبــل قولــه قولــه عنــد خروجــه عــن اي قبــول قــول الــودعي لــيس مبنيــا علــى أنــه امــ) ٤( ني حــ

) مأخذ(مسترت يرجع إىل االمانة و ) ليس(واسم ) االمانة: (ومرجع الضمري يف �نه. االمانة بسبب التفريط، بل إمنا يقبل قوله لكونه منكرا للز�دة
ــى اخلربيــة ىت يقــال. عتبــار املصــدروتــذكري الضــمري �. منصــوب عل ىن القبــول حــ ىن عــدم قبــول قــول : فــاملعىن أن االمانــة لــيس مبــ ــ إن عــدم االمانــة مب

 .الودعي
 .اي يسلم الودعي الوديعة إىل من كان كامال واهال للتسلم) ٥(
 .اي يسلم الودعي الوديعة إىل ويل الوارث ان كان �قصا عن االهلية كالطفل وا�نون) ٦(

    



٢٥٠ 

بنسـبة حصـتهم، لتعديـه فيهـا بتسـليمها إىل غـري املالـك، ) ضـمن للبـاقي(من دون إذن البـاقني )  البعضولو سلمها إىل(
 .، سواء علم الوارث �ا أم ال)٢(كما سلف  )١(وجتب املبادرة إىل ردها اليهم حينئذ

 قفلـه، وحنـوه، النـه برتكـه غـري مقفـل، مث) أو فـرط(فأخرجهـا منـه، ) �عاد�ا إىل احلرز لو تعـدى(املستودع ) وال يربأ(
صــار مبنزلــة الغاصــب فيستصــحب حكــم الضــمان إىل أن حيصــل مــن املالــك مــا يقتضــي زوالــه بــرده عليــه، مث جيــدد لــه 

 .أودعتكها، أو استأمنتك عليها، وحنوه على االقوى: الوديعة، أو جيدد له االستئمان بغري رد كأن يقول له
 .الغاصب �يداعه، أو يربئه من الضمان على قول قويال يعود بذلك، كما ال يزول الضمان عن : وقيل

علـى املشـهور، النـه حمسـن وقـابض حملـض مصـلحة املالـك  )٣(وإن كان مـدعيا بكـل وجـه) ويقبل قوله بيمينه يف الرد(
 ة ذمته واالصل براء

___________________________________ 
 .اي حني موت املودع) ١(
 ).فتبقى يف يده امانة شرعية: (إىل قوله) وتبطل الوديعة مبوت كل منهما(: يف قول املصنف ) ٢(
اي لو فسر املدعي : مبعىن اي تفسري) بكل وجه: (اي بكل وجه ادعى الودعي رد الوديعة و�ي حنو ادعاها، وفسر بعض قول الشارح ) ٣(

واالظهر املعىن . من طبعتها اجلديدة ٥ - ٤ - ٣ - ٢يف اهلامش رقم  ٧٦ص  �٣ي تفسري من معانيه الثالثة اليت مضت يف كتاب القضاء ج 
وهـذا التفسـري للمـدعي ال �يت هنـا، النـه لـو تـرك مـدعي رد الوديعـة . أن املدعي لو ترك اخلصـومة لـرتك: االول الذي اخرت�ه، الن من تلك املعاين

 .دعواه مل يرتكه املودع، بل يطالبه �لوديعة طلبا حثيثا

    



٢٥١ 

مل �متنـه  )٢(كوارثه فكغريه من االمناء، الصـالة عدمـه وهـو  )١(إذا ادعى ردها على من ائتمنه، أما لو ادعاه على غريههذا 
 على الوكيل كدعواه على املوكل، الن يده كيده )٣(ودعوى ردها. فال يكلف تصديقه

___________________________________ 
كمـا لـو . كوارثه حيث يكون وار� يف املستقبل فإنه حينئذ لـو ادعـى ردهـا إىل مثـل هـذا الـوارث يطالـب �لبينـةاي على غري من ائتمنه املودع  ) ١(

 .ادعى ردها إىل امني فإنه يطالب �لبينة
ن الــوارث فــال يكلــف بتصــديقه للــودعي لــو ادعــى رد الوديعــة إىل مثــل هــذا الــوارث الــذي) ٢( يكــون يف  الــواو حاليــة اي واحلــال أن املــودع مل �متــ

 .املستقبل وار�
 .اي ودعوى الودعي رد الوديعة على الوكيل مثل دعواه ردها على املوكل الن يد الوكيل كيد املوكل) ٣(

 كتاب العارية

    



٢٥٢ 

   



٢٥٣ 

   



٢٥٤ 

   



٢٥٥ 

 كتاب العارية
ة، بتشديد الياء، وختفف، نسبة إىل العار، الن طلبهـا عـار، أو إىل العـارة مصـدر �ن العرتـه إعـارة، كاجلابـة لالجابـ

وهي من العقود اجلـائزة تثمـر جـواز . أو من عار إذا جاء وذهب لتحوهلا من يد إىل أخرى، أو من التعاور وهو التداول
) يف ألفاطهــا(أي عــودا إىل مــا ذكــر يف الوديعــة ) وال حصــر أيضــا(التصــرف يف العــني �النتفــاع مــع بقــاء االصــل غالبــا، 

ويكفـي الفعـل يف القبـول، بـل لـو اسـتفيد رضـاه . ف املعـرب فهـو إجيـابإجيا� وقبوال، بـل كـل مـا دل علـى االذن مـن طـر 
مـا لـو دفـع اليـه ثـو� حيـث وجـده عـار�،  )١(ومثلـه. من غري االلفاظ كالكتابة، واالشارة ولو مع القـدره عـل النطـق كفـى

ســن الظــن �لصــديق واكتفــى يف التـذكرة حب. أو حمتاجـا إىل لبســه، أو فــرش لضـيفه فراشــا، أو القــى اليــه وسـادة، أو خمــدة
 بكون منفعته مما يتناوله االذن الوارد يف اآلية، )٢(ويبنغي تقييده. يف جواز االنتفاع مبتاعه

___________________________________ 
ا إىل لبســه، أو مـا لـو دفــع اليـه ثــو� حيـث وجـده عــار�، أو حمتاجـ: (هـذه االشـياء املــذكورة يف قـول الشــارح): مـا لــو اسـتفيد رضــاه(اي ومثـل ) ١(

 .إىل آخر ما ذكره) فرش لضيفه
ث االمهيـة، ال فـوق االكـل) ٢( تقييـد حسـن الظـن  : وحيتمـل أن يكـون املـراد مـن التقييـد. اي تقييد جواز االنتفاع بشرط كونه دون االكـل مـن حيـ

 ).ال مطلق حسن الظن: (فيما �يت بقوله كما هو الظاهر من عبارة الشارح 
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إىل مـن تناولتـه مـن االرحـام، ال مطلـق حسـن الظـن لعـدم الـدليل، إذ  )٣(، وتعديـه)٢(من بينـه مبفهـوم املوافقـة )١(جبوازاالكل
 .ممتنع بطريق أوىل )٥(قياس، واالضعف )٤(املساوي

 ويشرتط كون املعري كامال جائز التصرف، وجيوز إعارة الصيب(
___________________________________ 

ل�س � االع� حرج وال � االعرج حرج وال � ا�ر�ض حرج وال � أنفس�م أن تأ�لوا مـن بيـوت�م أو بيـوت (: قولـه تعـاىل يف) ١(
آبائ�م أو بيوت امهات�م أو بيوت إخوان�م أو بيـوت أخـوات�م او بيـوت اعمـام�م او بيـوت عمـات�م او بيـوت اخـوال�م او بيـوت 

 .٦١النور اآلية  )يق�م ل�س علي�م جناح ان تأ�لوا �يعا أو أشتاتاخاالت�م أو ما �لكتم مفا�ه او صد
وال تقـل �مـا (: كمـا هـو احلكـم يف قولـه تعـاىل. فاذا كان االكل جائزا مع أنه يلزم ذهاب العـني فغـريه مـع عـدم ذها�ـا اوىل: وهي االولوية) ٢(
 .حيث إ�ا تدل �ملوافقة على عدم جواز السب والفحش والضرب والقتل بطريق اوىل )اف

 .عطف على مدخول ينبغي اي وينبغي التعدي من الصديق إىل بقية االرحام املذكورة يف اآلية الكرمية) ٣(
 .�طل وهو ما كانت منفعة املتاع مساوية لالكل من حيث الضرر على الصديق فهو قياس حمض والقياس) ٤(
 .وهو ما كانت منفعة املتاع اشد خسارة على الصديق فهو ممتنع بطريق اوىل) ٥(
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هــذا إذا علــم املســـتعري �ذن . ، الن املعتــرب إذن الــويل وهــو كــاف يف حتقــق هــذا العقــد)١(ملــال نفســه، ووليــه) �ذن الــويل
مــن  )٣(د الظــن املتــاخم للعلــم بــه، كمــا إذا طلبهــا، إال أن تنضــم اليــه قــرائن تفيــ)٢(الــويل، وإال مل يقبــل قــول الصــيب يف حقــه

، واالذن يف دخـول الـدار �لقــرائن، )٤(الـويل فجـاء بـه الصـيب وأخـرب أنـه أرسـله �ـا، وحنـو ذلـك، كمـا يقبـل قولـه يف اهلديـة
والبــد مـــع إذن الـــويل لــه يف إعـــارة مالـــه مـــن وجــود املصـــلحة �ـــا �ن تكــون يـــد املســـتعري أحفـــظ مــن يـــد الـــويل يف ذلـــك 

، )٦(، أو النتفـاع الصـيب �ملسـتعري مبـا يزيـد عـن منفعـة مالـه، أو تكـون العـني ينفعهـا االسـتعمال ويضـرها االمهـال)٥(الوقت
 .)٧(وحنو ذلك

 فال يصح إعارة) وكون العني مما يصح االنتفاع �ا مع بقائها(
___________________________________ 

 .اعارة ماله ومال وليه �ذن الويل يف ماله ومال وليه�جلر عطفا على نفسه اي جيوز للصيب ) ١(
 .اي ان مل يعلم املستعري �ذن الويل للصيب مل يقبل قوله يف حق الويل) ٢(
اي لو طلب املستعري العـني مـن الـويل فجـاء �ـا الصـيب فهـذا قرينـة علـى ) املستعري(والفاعل يف طلبها . العني املعلومة يف املقام: مرجع الضمري) ٣(

 .أن الويل قد اذن للصيب
 .إ�ا هدية ارسلها الويل، هذا اذا كانت القرائن احلالية تدل على أن ما جاء به هدية: �ن قال الصيب) ٤(
 .اي يف الوقت الذي يكون املتاع عند املستعري) ٥(
 .كالسجاد االيراين حيث يضره االمهال يف الصيف يف البالد احلارة) ٦(
 .يه مصلحة الطفلمما تكون االعارة ف) ٧(
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ن ذلــك املنحــة وهــي الشــاة املســتعارة للحلــب، للــنص. مــا ال يــتم االنتفــاع بــه إال بــذهاب عينــه كاالطعمــة . )١(ويســتثىن مــ
 .أجود )٢(ويف تعديه إىل غريها من احليوان املتخذ للحلب وجهان، واالقتصار فيما خالف االصل على موضع اليقني

أي دفـن امليـت املسـلم ومـن ) إال يف االعـارة للـدفن(القتضاء جـواز العقـد ذلـك، ، )وللمالك الرجوع فيها مىت شاء(
جـاز  )٤(ولـو رجـع قبلـه. ، لتحرمي نبشه، وهتك حرمتـه، إىل أن تنـدرس عظامـه)بعد الطم(فال جيوز الرجوع فيه  )٣(حبكمه

ت قـد وضــع علـى االقـوى، لالصـل علـى ذلـك، إال أن يتعــذر  )٦(فمؤنــة احلفـر الزمـة لـويل امليــت، لقدومـه )٥(وإن كـان امليـ
 ،)٧(عليه غريه

___________________________________ 
 .وصرح يف اجلواهر يف كتاب العارية بعدم وجود نص يف املنحة من طرقنا. من كتاب العارية ١٨٣ص  ٥املغين البن قدامة ج ) ١(
 .وهو يف الشاة فقط) ٢(
 .كالطفل، وا�نون، واللقيط يف دار االسالم) ٣(
 .اي قبل الطم) ٤(
 .وهو استصحاب جواز الرجوع يف املستعار للمعري) ٥(
 .الن الويل اقدم على دفن امليت يف االرض املستعارة اليت جيوز لصاحبها الرجوع فيها فما صرفه يف احلفر حيسب على الويل، ال على امليت) ٦(
 .غري هذا املكان املستعار: واملراد من غريه) يلالو (ومرجع الضمري يف عليه ). املكان املستعار(مرجع الضمري ) ٧(

أن الويل يف صورة دفنه امليت يف االرض املستعارة ومواراته حتت الرتاب ال جيوز له نقله منها إىل غري تلـك االرض، لـو رجـع : وحاصل هذه العبارة
وأمـا اذا كـان الرجـوع عنهـا قبـل . العارية بعد مواراة امليت وطـم القـربهذا اذا كان رجوع املالك عن . املالك عن العارية للزوم النبش واهلتك احملرمني

ففي هذه الصورة لو صرف الـويل مؤنـة لـدفن امليـت للحفـر وغـريه كانـت عليـه لتقصـريه . املواراة والطم جاز النقل، لعدم لزوم النبش واهلتك احملرمني
سـتعارة �ن تعـذر وجـود مكـان آخـر غريهـا فحينئـذ فكلمـا صـرفه وبـذل عليـه للحفـر نعم اذا كان الويل جمبورا يف دفن امليت يف االرض امل. يف ذلك

 .ونقله إىل املكان اآلخر قبل املواراة والطم كان على امليت، لعدم تقصري الويل حينئذ
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ري )٢(فيقــوى كونــه )١(ممــا ال يزيــد عوضــه عنــه ت، لعــدم التقصــ يســتثىن و . )٤(، وال يلــزم وليــه طمــه، لــالذن فيــه)٣(مــن مــال امليــ
 )٦(أحدمها إذا حصل �لرجوع ضرر على املستعري ال يستدرك كما لو أعاره لوحا رقع به سفينته وجلج: أيضا )٥(آخران

___________________________________ 
ت، ال علـى الـويل، اي يف صورة تعذر املكان اآلخر تكون املؤنة علـى ا) احلفر: (ومرجع الضمري يف عوضه). املكان اآلخر(مرجع الضمري ) ١( مليـ

 .لو مل تكن قيمة االرض االخرى اكثر من قيمة االرض املستعارة
 .اي مؤنة احلفر حينئذ اي حني تعذر املكان اآلخر) ٢(
 .اي من �حية الويل) ٣(
 .اي يف احلفر من قبل املعري) ٤(
 .اي امران آخران) ٥(
 .جلجت السفينة اي دخلت يف اللجة: �لتشديد يقال) ٦(
 .معظم املاء اي اكثره واملقصود هنا توغل السفينة يف البحر وابتعادها عن الساحل: جةوالل
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ري إىل أن ميكنــه اخلــروج إىل الشــاطئ، أو إصــالحها مـع نزعــه مــن غــري ضــرر، ولــو رجــع قبــل  )١(يف البحـر فــال رجــوع للمعــ
وإن وجـب الصـرب بقبضـه إىل أن  )٢(دخول السفينة، أو بعـد خروجهـا فـال إشـكال يف اجلـواز، مـع احتمـال اجلـواز مطلقـا

 .)٤(االستعارة للرهن بعد وقوعه وقد تقدم )٣(يزول الضرر، والثاين
صـاحلة للـزرع، ) وإذا اسـتعار أرضـا(إال مـا اسـتثين ) ال يضمن إال �لتعدي، أو التفريط(يف يد املستعري ) وهي أمانة(

ريا فيهـا مـع) غرس، أو زرع، أو بـىن(والغرس، والبناء عادة  االطـالق، أو التصـريح �لتعمـيم، ولـه اجلمـع بينهـا حبسـب  خمـ
مـا لـو إسـتعار دابـة صـاحلة للركـوب  )٥(االمكان الن ذلك كله إنتفاع بتلك العني يدخل يف االطالق، أو التعمـيم، ومثلـه

 .واحلمل
 .أذونولو إىل املساوي واالدون عمال مبقتضى التعيني واقتصارا على امل) ولو عني له جهة مل يتجاوزها(

 .جيوز التخطي إىل املساوي واالقل ضررا وهو ضعيف: وقيل
___________________________________ 

 .اي السفينة من غري ضرر عليها اذا اخذ املعري اللوحة) ١(
 .سواء دخلت السفينة يف البحر ام ال) ٢(
كما اذا استعار زيد من عمرو عينا فرهنها فال جيوز حينئذ للمعري الرجوع   .االستعارة يف الرهن" ويستثىن آخران : " اي املستثىن الثاين يف قوله) ٣(

 .يف العارية بعد متامية الرهن
 .٦٨يف كتاب الرهن من هذا اجلزء ص ) ٤(
 ).الدابة الصاحلة للركوب واحلمل): (ما اذا استعار ارضا صاحلة لالستفادة يف منافع خمتلفة(اي ومثل ) ٥(

    



٢٦١ 

، نعـــم لـــو علـــم انتفـــاء الغـــرض �ملعـــني اجتـــه جـــواز )١(ىل ممنـــوع، الخـــتالف الغـــرض يف ذلـــكودخـــول االدون بطريـــق أو 
وحيـث يتعــني املعــني . )٤(، كمـا أنــه مـع النهــي عـن التخطــي حيـرم مطلقــا)٣(مطلقــا )٢(التخطـي إىل االقــل، أمـا املســاوي فـال

مـــا قابـــل املـــأذون علـــى  )٧(منهـــا ولزمـــه االجـــرة �مـــوع مـــا فعـــل مـــن غـــري أن يســـقط )٦(ضـــمن االرض )٥(فتعـــدى إىل غـــريه
نعــم لــو  . االقــوى، لكونــه تصــرفا بغــري إذن املالــك فيوجــب االجــرة، والقــدر املــأذون فيــه مل يفعلــه فــال معــىن الســقاط قــدره

، أو يف ركو�ــا )٨(كــان املــأذون فيــه داخــال يف ضــمن املنهــي عنــه، كمــا لــو أذن لــه يف حتميــل الدابــة قــدرا معينــا فتجــاوزه
 ، النه بعض ما استوىف من املنفعة)٩(ريه تعني إسقاط قدر املأذونبنفسه فأردف غ

___________________________________ 
 .اي يف االذن) ١(
 .اي فال جيوز التخطي إىل املساوي) ٢(
 .سواء علم انتفاء الغرض ام ال) ٣(
 ).املساوي(ام إىل ) االدون(سواء كان إىل ) ٤(
 .اي إىل غري املعني) ٥(
 .اجر�ا اي) ٦(
 .اي ال يسقط من االجرة ما قابل العمل املأذون إن كان العمل املأذون اقل اجرة من العمل الصادر من املستعري) ٧(
 .امحل على الدابة وزنة واحدة فحمل املستعري عليها وزنتني: �ن قال املعري) ٨(
 .من االجرة يف ما قابل املأذون من عدم سقوط شئ ٧هذا مناف ملا تقدم آنفا يف اهلامش رقم : ال يقال) ٩(

    



٢٦٢ 

 .)١(وإن ضمن الدابة أمجع
ري املالـك )٢(وجيـوز لــه(  )٤(علــى املشـهور، النــه مالـك غــري ممنـوع مــن التصـرف فيــه) )٣(بيـع غروســه، وأبنيتـه ولــو علـى غــ

غـري مـانع مـن البيـع،   )٦(برجـوع املعـري، وهـو )٥(ال جيـوز بيعـه علـى غـري املعـري، لعـدم اسـتقرار ملكـه: فيبيعه من يشاء وقيـل
مث إن كـان املشـرتي جـاهال حبالـه فلـه الفسـخ للعيـب، ال إن  . )٧(كما يباع املشرف على التلف ومسـتحق القتـل قصاصـا

ولـو اتفقـا علـى بيـع ملكهمـا معـا بـثمن واحـد صـح، ووزع الـثمن عليهمـا، فيقسـط . )٨(كان عاملا بل ينزل منزلـة املسـتعري
 االعارة مستحقعلى وجه  )٩(على أرض مشغولة به

___________________________________ 
ث إن املســتعري هنــاك خــالف يف نــوع العمــل، وهنــا زاد املســتعري يف قــدر العمــل املــأذون فيــه �ن قــال لــه: فإنــه يقــال) ١( : هــذا خيتلــف عــن ذاك حيــ

 .امحل وزنة فحمل وزنتني
 .الن املخالف يف هذا املقام يكون متعد�، واملتعدي ضامن) ١(
 .اي للمستعري) ٢(
 .اي غري مالك االرض) ٣(
 .اي يف البناء والغرس) ٤(
 .اي ملك املشرتي، جلواز رجوع املعري) ٥(
 .اي عدم استقرار ملك املشرتي) ٦(
 .كالعبد القاتل) ٧(
 .جمال، الختالف االغراض يف االعارة -قبل احراز رضى املعري يف البيع  -وللمناقشة فيه ) ٨(
 .، أو البناءاي �لزرع) ٩(
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علـــى أحـــد  )٣(�لقيمـــه مـــع الرتاضـــي وعلـــى مـــا فيهـــا مســـتحق القلـــع )٢(�الجـــرة، أو التملـــك )١(القلـــع �الرش، أو االبقـــاء
 .قسط ما ميلكه )٥(فلكل )٤(الوجوه
إىل فعـل مـأذون فيـه ولـو مـن  )٦(املستعري النقص، الستناد التلـف) �الستعمال مل يضمن(العني املعارة ) ولو نقصت(

ضـمنها وهـو أحـد القـولني يف املسـألة، لعـدم تنـاول االذن  )٨(وتقييده �لنقص قد يفهم أ�ا لو تلفت به )٧(جهة االطالق
 .حاالت التقومي )٩(لالستعمال املتلف عرفا وإن دخل يف االطالق، فيضمنها آخر

 يضمن: وقيل
___________________________________ 

وإمـا ال . وإمـا موجـب لالجـرة كمـا يف صـورة االبقـاء. االستحقاق إما موجب لالرش كما يف صورة فعليـة القلـعوهذا ). �الرش(عطف على ) ١(
 .يوجب ارشا وال اجرة كما يف صورة التملك من قبل املعري برضى املستعري

 .اي متلك صاحب االرض للزرع، أو البناء) ٢(
 .وهو غلط" مستحق للقلع : " ويف بعض النسخ) ٣(
 .١لوجوه املرتتبة على استحقاق القلع اليت شرحناها يف اهلامش رقم اي ا) ٤(
 .اي فلكل من املعري واملستعري) ٥(
 .اي تلف البعض الذي هو النقص) ٦(
 .اي اطالق االذن) ٧(
 .اي �الستعمال) ٨(
 .املختلفة حبسب االزمنة وهو يوم التلفاي فيضمن العني حالكو�ا يف آخر حاالت قيمتها ). فيضمنها: (حال من املفعول يف قوله) ٩(

    



٢٦٤ 

 .)٢(وهو الوجه )١(أيضا كالنقص، ملا ذكر من الوجه
سواء شـرط ضـمان العـني أم االجـزاء أم مهـا  )٣(عمال �لشرط املأمور �لكون معه) ويضمن العارية �شرتاط الضمان(

 .فيتبع شرطه
ري ودراهــم أم ال) )٤(وبكو�ــا ذهبــا، أو فضــة( ــ  )٦(مجعــا بــني النصــوص )٥(علــى اصــح القــولني، الن فيــه ســواء كــا� د�ن

 .املختلفة
ـــى احلكـــم، وهـــي )٨(�لنقـــدين اســـتنادا إىل اجلمـــع )٧(خيـــتص: وقيـــل ضـــعف املنفعـــة  )٩(أيضـــا، وإىل احلكمـــة الباعثـــة عل

 املطلوبة منهما بدون
___________________________________ 

 .وهو اطالق االذن يف التصرف) ١(
 .الصحيحاي وهو ) ٢(
 .اي كاثنون مع شروطهم ال يفارقو�ا �لتخلف) املؤمنون عند شروطهم: (يف قوله ) ٣(
 .اي يضمن العارية اذا كانت ذهبا او فضة من غري اشرتاط الضمان) ٤(
 .اي يف كون الذهب والفضة مضمونني بال اشرتاط، سواء كا� د�نري ودراهم، أم غريمها) ٥(
 .حيث جتد االخبار هناك خمتلفة ٣ - ٢ - ١احلديث  ٣تاب العارية �ب الوسائل ك) ٦(

وبعضـها يـدل علـى الضـمان ان اشـرتط، فـالقول بضـمان الـذهب والفضـة بـال اشـرتاط، سـواء كـا� . فبعضها يدل على نفي الضمان على االطـالق
 .د�نري ودراهم ام غريمها هو مقتضى اجلمع بني هذه االخبار املختلفة

 .لضماناي ا) ٧(
 .اي اجلمع بني النصوص) ٨(
 .اي احلكمة) ٩(
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ويضـعف �ن الشـرط االنتفـاع �مـا مـع . )١(االنفاق، فكانـت عاريتهمـا موجبـة �لـذات ملـا يوجـب التلـف فيضـمنان �مـا
ولــو (بغــري الواقــع  )٢(بقائهمــا، وضــعف املنفعــة حينئــذ ال مــدخل لــه يف اخــتالف احلكــم، وتقــدير منفعــة االنفــاق حكــم

، والمكــان )٦(�مــر ظــاهر أم خفــي )٥(، ســواء ادعــاه)٤(كغــريه  )٣(النــه أمــني فيقبــل قولــه فيـه) التلــف حلــف(املســتعري ) ادعـى
 .)٧(صدقه، فلو مل يقبل قوله لزم ختليده احلبس

 ، وقد قبضه)٨(، الصالة عدمه)ولو ادعى الرد حلف املالك(
___________________________________ 

 .اي بعاريتهما) ١(
حكـم بغـري الواقـع، الن الواقـع بقـاء العـني : اي هو فرض على خالف الواقع، الن احلكم بكون عارية الذهب والفضـة موجبـة �لـذات للتلـف) ٢(

 .يف عاريتهما ايضا
 .اي يف التلف) ٣(
 .اي كغري هذا االمني من بقية االمناء) ٤(
 .اي ادعى التلف �مر ظاهر كاالحراق والغرق والتخيس) ٥(
 .كالسرقة) ٦(
فلو مل يقبل احلاكم قول املستعري يف تلفها معنـاه مطالبتـه بـرد العـني مـع أ�ـا �لفـة إمـا . ها أن املالك يطالب عني ماله ويدعي بقاء: بيان ذلك) ٧(

سه الالزم منه ختليده ومن اجلائز صدقه يف التلف فيلزم حينئذ اي حني عدم قبول احلاكم قوله حب. �لتلف الظاهري كاالحراق، أو اخلفي كالسرقة
 .يف احلبس

 .اي عدم الرد) ٨(
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احلكــم بضــامنه للمثــل، أو القيمــة . ومعــىن عــدم قبــول قولــه فيــه. فــال يقبــل قولــه فيــه، خبــالف الــودعي )١(ملصــلحة نفســه
ث يتعــذر العــني، ال احلكــم �لعــني مطلقــا الــذي ) وللمســتعري االســتظالل �لشــجر( )٣(، ملــا تقــدم يف دعــوى التلــف)٢(حيــ

كمــا جيــوز لــه الــدخول . غرسـه يف االرض املعــارة للغــرس وإن اســتلزم التصــرف يف االرض بغــري الغــرس، لقضــاء العــادة بــه
) للمعـري(جيـوز ) وكـذا(، وليس له الدخول لغري غرض يتعلق �لشجر كـالتفرج، )٤(اليها لسقيه، وحرثه، وحراسته، وغريها

نـه جـالس يف ملكــه كمـا لـو جلــس يف غـريه مـن أمالكــه فـاتفق لــه االسـتظالل �لشـجر املــذكور وإن كـان ملكـا لغــريه، ال
 .، وكذا جيوز له االنتفاع بكل ما ال يستلزم التصرف يف الشجر)٥(التظلل بشجر غريه، أو يف املباح كذلك

وز لـه نعم جيـ. ، الن االعارة إمنا تناولت االذن له خاصة)إعارة العني املستعارة إال �ذن املالك(وال جيوز للمستعري (
 .استيفاء املنفعة بنفسه، ووكيله، لكن ال يعد ذلك إعارة، لعود املنفعة اليه، ال إىل الوكيل

___________________________________ 
 .النه استعار العني ملصلحة نفسه، خبالف الودعي الذي قبض العني ملصلحة املودع) ١(
 .سواء تعذرت العني ام ال) ٢(
 .برد العني مطلقا سواء تعذرت ام ال يوجب ختليد املستعري يف احلبسمن أن احلكم عليه ) ٣(
 .اي وغري هذه االمور مما هلا ربط �لشجر) ٤(
 .اي وكذلك جيوز له اجللوس يف االرض املباحة وان اتفق له التظلل بشجر غريه) ٥(
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 )٢(علـى املسـتعري االول مل يرجـعيضمن العني واملنفعة، ويرجع املالـك علـى مـن شـاء منهمـا، فـإن رجـع  )١(وحيث يعري
عاملا استقر الضمان  )٦(ولو كان )٥(عليه ببدل العني خاصة )٤(فريجع )٣(على الثاين اجلاهل، إال أن تكون العارية مضمونة

 ،)١٣(ال يرجع )١٢(مبا )١١(على االول )١٠(على الثاين رجع )٩(، وإن رجع)٨(كالغاصب  )٧(عليه
___________________________________ 

 .اي يعري املستعري االول العني بدون اذن صاحبها) ١(
 .اي املستعري االول) ٢(
 .اي العني املستعارة مضمونة على املستعري الثاين اذا اشرتط املستعري االول على الثاين الضمان) ٣(
 ).املستعري الثاين: (الضمري يف عليهومرجع . اي املستعري االول على املستعري الثاين) ٤(
 .اي ال ببدل املنافع، جلهل الثاين بذلك) ٥(
 .اي لو كان املستعري الثاين عاملا �ن العني ليست للمستعري االول) ٦(
 .اي على املستعري الثاين) ٧(
 .يف أنه لو غصب شخص عينا، أو منفعة يكون ضامنا هلا) ٨(
 .ين مع جهله بكون العني ليست للمستعري االولاي املالك على املستعري الثا) ٩(
 .اي املستعري الثاين) ١٠(
 .اي على املستعري االول) ١١(
اي رجع املستعري الثاين �ملنافع فقط على املستعري االول لو رجع املالك على املستعري الثاين �ملنافع واخـذ ) املنافع(املوصولة ) ما(املراد من ) ١٢(

 .همثلها او قيمتها من
 .املستعري االول: والفاعل. بصيغة املضارع املعلوم) ١٣(

    



٢٦٨ 

 .عمال �لشرط) سقوط الضمان يف الذهب والفضة صح) )٥(ولو شرط(، لغروره، )٤(عليه )٣(لو رجع )٢(به )١(عليه
يف االتـــالف فـــال يســـتعقب  )٧(النـــه يف قـــوة االذن لــه) مــع التعـــدي أو التفـــريط احتمـــل اجلــواز )٦(ولــو شـــرط ســـقوطه(

 من أسباب الضمان فال يعقل )٨(وحيتمل عدم صحة الشرط، ال�ما). كما لو أمره �لقاء متاعه يف البحر(الضمان 
___________________________________ 

 .اي على املستعري الثاين) ١(
الثــاين بتلــك املنــافع املســتوفاة مــن قبــل املســتعري اي ال يرجــع املســتعري االول علــى املســتعري ) املنــافع(املوصــولة املــراد منهــا ) مــا(مرجــع الضــمري ) ٢(

 .الثاين
 .اي املالك) ٣(
 .اي على املستعري االول) ٤(

يف صورة جهله بكون العني ليست  -أن املستعري الثاين ): وان رجع على الثاين رجع على االول مبا ال يرجع عليه به لو رجع عليه: (وحاصل قوله
وأمـا املسـتعري االول . ه الرجوع على املستعري االول بكل ما غرمه للمالك حىت بدل املنافع اليت اخذها املالك منـهلو رجع املالك عليه فل -للمعري 

النـه هــو الـذي ســلطه  -لــو رجـع املالــك عليـه بتلــك املنـافع املســتوفاة  -فلـيس لـه حــق الرجـوع علــى املسـتعري الثــاين ببـدل املنــافع الـيت اســتفاد منهـا 
 .نعم هو يغرم كل ذلك للمالك، النه غاصب �لنسبة اليه. ؟!ع جما� فهو الذي اغراه بذلك فكيف يرجع فيها عليه على استيفاء املناف

 .اي املستعري يف منت العقد على املعري) ٥(
 .اي سقوط الضمان يف أية وديعة كانت يف العارية املضمونة او غريها) ٦(
 .اي للمستعري) ٧(
 .اي التعدي والتفريط) ٨(

    



٢٦٩ 

 .ة مما مل جيب، واالول أقوى ، النه كالرباء)١(إسقاطه قبل وقوعه
ف الراكــب: أعرتنيهــا، وقــال املالــك: ولــو قــال الراكــب( ، التفاقهمــا علــى أن تلــف املنــافع وقــع علــى )آجرتكهــا حلــ

 .)٣(ة ذمته منها ، وإمنا خيتلفان يف االجرة، واالصل براء)٢(ملك املستعري
املنــافع أمــوال كاالعيـــان فهــي �الصــالة ملالـــك العــني فادعــاء الراكـــب ملكيتهــا بغـــري ، الن )املالـــك(حيلــف ): وقيــل(

بعــد  )٥(، ال مــن مطلـق احلــق)٤(ة ذمتــه إمنـا تصــح مــن خصـوص مــا ادعـاه املالــك عـوض علــى خـالف االصــل وأصــالة بـراء
 )وهو أقوى. ()٦(استيفائه منفعة ملك غريه

___________________________________ 
 ).الضمان(ومرجع الضمري يف اسقاطه . السبب وهو التعدي والتفريطاي ) ١(
ث إنــه ميلكهــا إمــا مــن �ب االجــارة، أو مــن �ب االعــارة) ٢( ن اتفاقهمــا. املــراد مــن ملــك املســتعري هــو متلــك املنــافع حيــ اتفــاق املالــك : واملــراد مــ

 .والراكب
 .اي من االجرة) ٣(
اي أصــالة برائــة ذمــة الراكــب إمنــا تكــون يف خصــوص االجــرة املعينــة ) الراكــب(ومرجــع يف ذمتــه . املالــكوهــي االجــرة املعينــة املــدعاة مــن قبــل ) ٤(

 .وأما املنافع مطلقا فال يصح جر�ن أصالة الربائة فيها من قبل الراكب، النه قد استوفاها. املدعاة من قبل املالك
 .على الراكبحىت املنافع املستوفاة، بل هذه املنافع يرجع �ا املالك ) ٥(
واملراد مـن غـريه هـو املسـتعري االول اي ال معـىن لعـدم رجـوع املسـتعري االول علـى . املستعري الثاين، كما هو املرجع يف استيفائه: مرجع الضمري) ٦(

 .املستعري الثاين بعد ان استوىف املستعري الثاين تلك املنافع

    



٢٧٠ 

، بل حيلـف علـى )١(ا مدع، كما أن الراكب �لنسبة إىل العارية مدعولكن ال يقبل قوله فيما يدعيه من االجرة، النه فيم
أجـرة املثـل ) إال أن تزيـد(، لثبـوت أن الراكـب تصـرف يف ملـك غـريه بغـري تـربع منـه، )ويثبت له أجرة املثل(نفي العارية، 

�ن املالـك يـدعي  )٣(ويشـكل. )٢(فيثبـت املسـمى، العرتافـه بعـدم اسـتحقاقه سـواه) مـن املسـمى(املالك ) على ما ادعاه(
 الزائد من االجرة على تقدير ز�دة ما يدعيه عن أجرة املثل، والراكب ينفيه فال بد من وجه شرعي يقتضي

___________________________________ 
 ).املالك: (والفاعل يف قوله بل حيلف. فال يقبل قوله) ١(
 .اي سوى املسمى) ٢(
 .اي ثبوت اجرة املثل) ٣(

فـاحلكم �عطائـه اجـرة  -فرضـا  -أن القول حبلف املالك واثبـات اجـرة املثـل مشـكل، الن املالـك يـدعي اجـرة هـي اكثـر مـن اجـرة املثـل : توضيحه
واحلال أن الدليل على ذلك غـري موجـود يف املقـام، اذ لـيس يف املقـام . املثل فقط دون الزائد حمتاج إىل دليل شرعي كي يقتضي بنفي املقدار الزائد

يت يـدعيها املالـكسوى ح كمـا . لف املالك على نفي العارية واحللف على نفي العارية ال يكون حلفا على نفي االجـارة، وال علـى نفـي االجـرة الـ
 .وأن حلفه مل يكن يثبت االجارة ايضا

املثل وأن هذا الزائد �ي مسـتند  أما اثبات اقل االمرين من املسمى واجرة املثل فهو شئ مسلم، لكن البحث يف الدليل على نفي الزائد عن اجرة
ىت ال �خـذ املالـك تلـك الـز�دة او نكولـه حـىت حيلـف . ننفيه؟ فهذه الز�دة ال تندفع اال حبلف الراكب على نفيهـا اذن البـد مـن حلـف الراكـب حـ

 .املالك و�خذ الز�دة
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 )٤(�ليمني )٣(إثبا�ا، وإثبات أقل االمرين على نفي االعارة مل يدل على نفي االجارة، كما مل يدل على )٢(، وحلفه)١(نفيه
فيحلــف  )٦(إال حبلــف الراكــب علــى نفــي االجــارة، أو نكولــه )٥(مســلم، لكــن يبقــى النــزاع يف الزائــد علــى تقــديره ال ينــدفع

 ،)٧(املالك عليها
___________________________________ 

 .اي نفي الزائد) ١(
 .الز�دة املدعاة من قبل املالك ال ينسجم مع انكاره الصل االجارة فنفيه حمتاج إىل دليل شرعيأن نفي الراكب لتلك : واحلاصل) ٢(

 .إن نفي الزائد مالزم لنفي االصل وهو الكل فالدليل الشرعي على نفي االصل هو الدليل لنفي الز�دة: اللهم اال أن يقال
 .اي حلف املالك) ٢(
 .من اجرة املثل واملسمى) ٣(
أن اثبـات اقـل االمـرين بسـبب ميــني املالـك مسـلم لكـن يبقـى النـزاع يف الزائــد : يف هــذا البـاب وحاصـل مـا افـاده الشـارح . ني املالـكاي ميـ) ٤(

 .وهذه الدعوى �قية ال ترتفع إال اذا حلف الراكب على نفي االجارة. الذي يدعيه املالك على تقدير الز�دة
ــف إ) ال ينــدفع(الظــاهر احتيــاج ) ٥( ــف الراكــب اي ال ينــدفع نــزاع الزائــد اال حبل ىل الــواو كــي تنســجم عبــارة الشــارح �ن يقــال وال ينــدفع اال حبل

 .الراكب على نفي االجارة
 .اي نكول الراكب عن اليمني) ٦(
 .اي على االجارة حني نكل الراكب عن اليمني) ٧(

    



٢٧٢ 

نهما مدع ومدعى عليـه فيحلـف املالـك علـى نفـي االعـارة، فاالقوى حينئذ أ�ما يتحالفان الن كال م. )١(و�خذ الز�دة
عـن أجـرة املثـل  )٣(بيمـني املسـتعري، والزائـد )٢(والراكب على نفـي االجـارة ويثبـت أقـل االمـرين، النتفـاء الزائـد مـن املسـمى

ة هلـا أجـره هذا إذا وقع االختالف بعـد انقصـاء مـد. وهذا هو الذي اختاره املصنف يف بعض حتقيقاته. �عرتاف املالك
 .عادة، أو ما يدعي كو�ا مدة االجارة، أما قبله فالقول قول الراكب يف نفي االجارة، وتسرتد العني

___________________________________ 
 .اي �خذ املالك الز�دة اي املسمى وإن كان اكثر من اجرة املثل) ١(
 .اي يف صورة ز�دة املسمى عن اجرة املثل) ٢(
 .اي والنتفاء الزائد يف صورة ز�دة اجرة املثل عن املسمى) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٣(

 كتاب املزارعة
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٢٧٤ 
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 )١(كتاب املزارعة
معاملة علـى االرض حبصـة (لغة مفاعلة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما معا، لكنها يف الشرع صارت ) وهي(

فاعــل كاملضــاربة،  )٢(عــل اليهمــا بفعــل أحــدمها مــع طلــب اآلخــر فكأنــه لــذلكونســب الف) مــن حاصــلها إىل أجــل معلــوم
، إذ ال )٤(إجارة االرض للزراعة، أو االعم )٣(وخرج �ملعاملة على االرض املساقاة، فإ�ا �لذات على االصول، و�حلصة

اد لــبعض الشــرائط الــيت ، أو اســتطر )٧(، أو ختصــيص للصــحيحة)٦(وقيــد االجــل لبيــان الواقــع. حبصــة مــن احلاصــل )٥(تصــح
 .، وإن مل يكن ذكرها من وظائف التعريف)٨(حيصل �ا الكشف عن املاهية

___________________________________ 
مصدر زارع يزارع من �ب املفاعلـة والزمهـا وقـوع الفعـل مـن الطـرفني كمـا افـاده الشـارح اي يـزارع كـل واحـد صـاحبه، إال أ�ـا يف االصـطالح ) ١(

 .ما كان من طرف صاحب االرض، أما العامل فهو قابل هلا: الشرعي
 .اي الجل طلب اآلخر) ٢(
 .اي وخرج �حلصة) ٣(
 .اي اعم من الزراعة وغريها) ٤(
 .اي االجارة، النه يشرتط فيها معلومية العوض وهنا غري معلوم، للجهل �حلصة) ٥(
 .�جل معلومان تكون  -اذا وقعت  -النه البد يف كل مزارعة ) ٦(
 .اذ الصحيحة منها ما كان مقيدا �الجل) ٧(
 .اي القيد توضيحي فإن الغرض منه اظهار حقيقة املزارعة، اذ ذكر الشروط ليس من وظيفة التعريف) ٨(
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هذه االرض، وحنوه من صيغ املاضـي الدالـة  )١(كقبلتك) زارعتك، أو عاملتك، أو سلمتها اليك، وشبهه: وعبار�ا(
قاصرة الداللة عن إخراج هذا  )٢(واملشهور جوازها بصيغة إزرع هذه االرض، استنادا إىل رواية. ء العقد صرحياعلى إنشا

 .)٣(على االقوى كغريه) لفظا(الزارع ) فيقبل(العقد الالزم عن نظائره فاملنع أوجه 
 .ا إمجاعاوليس هذا منه. ، لعموم االمر �لوفاء �لعقود، إال ما أخرجه الدليل)وعقدها الزم(
، الن ذلــك مــن مقتضــى )وال تبطــل مبــوت أحــدمها(، النــه معاوضــة حمضــة فيقبلهــا كــالبيع، )فيــه )٤(ويصــح التقايــل(
، أو علـى مـا خيـرج )٦(اسـتأجر احلـاكم عليـه مـن مالـه )٥(مث إن كـان امليـت العامـل قـام وارثـه مقامـه يف املعمـل، وإال. اللزوم

 ،)٧(من حصته
___________________________________ 

 .الصيغ الثالثة االخرية حتتاج إىل مكمل كقولك قبلتك هذه االرض لتزرعها إىل مدة معلومة حبصة معلومة) ١(
 .١٨احلديث  ١٩٧كتاب املزارعة ص   ٧التهذيب ج ) ٢(
 .اي كغري هذا العقد من العقود الالزمة) ٣(
 .وهو اقالة كل منهما اآلخر) ٤(
 .وارث، أو كان ولكن ال يعرف الزراعة فإن احلاكم الشرعي يستأجر يف املوردين زارعا آخر من مال الوارثاي وان مل يكن للعامل ) ٥(
اي يستأجر احلاكم على العمل من مـال العامـل املتـوىف مـن يقـوم ) العمل(يرجع إىل " عليه " والضمري يف . اي من املال املوجود فعال للعامل) ٦(

 .توىف، فاحلاكم يستأجر عامال للزراعة حبيث يكون وفاء االجرة من حصته عند خروجهااي من حصة العامل امل) ٧(للزرع
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ــى العامــل القيــام بتمــام العمــل، واســتثين مــن االول )١(وإن كــان ت حباهلــا، وعل ــ العمــل  )٣(مــا لــو شــرط عليــه )٢(املالــك بقي
 .النه قد ملك احلصة )٥(العملويشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة وقبل متام . )٤(بنفسه فمات قبله

فلـو شـرط الحـدمها شـئ معـني وإن كـان البــذر، ) تسـاو� فيـه، أو تفاضـال(بينهمـا ) وال بـد مـن كـون النمـاء مشـاعا(
ولو شـرط أحـدمها علـى (ولآلخر الباقي، أو هلما بطل سواء كان الغالب أن خيرج منها ما يزيد على املشروط، وعدمه، 

مشــروطا  )٦(علــى املشــهور ويكــون قــراره) صــح(مــن ذهــب، أو فضــة، أو غريمهــا )  احلصــةاآلخــر شــيئا يضــمنه مضــافا إىل
�لسالمة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة يف البيـع، ولـو تلـف الـبعض سـقط مـن الشـرط حبسـابه، النـه كالشـريك وإن  

 .كانت حصته معينة مع احتمال أن ال يسقط شئ بذلك عمال �طالق الشرط
___________________________________ 

 .اي كان املتوىف املالك، دون العامل) ١(
 .وهي صورة موت العامل) ٢(
 .اي على العامل) ٣(
 .اي قبل مباشرة العمل فإنه ليس للحاكم أن يستأجر عامال للزرع، اذ العقد كان مع العامل املتوىف نفسه) ٤(
فلو مات العامل قبل متـام العمـل، سـواء كـان العامـل هـو صـاحب االرض، والبـذر لآلخـر، ام  . إىل العملفإن الثمرة بعد ظهورها حتتاج ايضا ) ٥(

 .كان البذر لصاحب االرض، والعامل هو اآلخر
 .اي الشرط املذكور) ٦(
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 )٢(هاإذ ال حـق للـزارع بعـد) وللمالـك قلعـه(ملا بقـي مـن املـدة، ) االجرة )١(ولو مضت املدة والزرع �ق فعلى العامل(
فيتخري املالك بني القلع، واالبقاء �الجرة إن رضي العامل �ا، وإال قلع، وال أجرة للمالك على ما مضى من املـدة لـو 
مل ينتفع �ملقلوع، الن مقتضى العقد قصر احلق على احلصة، مع احتمال وجو�ـا علـى الـزارع لـو كـان التـأخري بتفريطـه، 

وهــل . فــرق يف كــون املقلــوع بينهمــا بــني كــون البــذر مــن مالــك االرض، أو الــزارعلتضــييعه منفعــة االرض بتــأخريه، وال 
ري عدمــه وعلــى القــول بــه، فطريــق معرفتــه أن يقــوم  )٣(يســتحق املالــك قعلــه �الرش، أو جمــا� قــوالن، وظــاهر العبــارة ككثــ

 .)٤(الزرع قائما �الجرة إىل أوان حصاده ومقلوعا
يكـون هلـا  )٦(�ن( )٥(يف الزراعـة املقصـودة منهـا، أو يف نـوع منهـا مـع االطـالق )وال بد من إمكـان االنتفـاع �الرض(

ــز�دة)، أو تســقيها الغيــوث غالبــا)٧(مــاء مــن �ــر، أو بئــر، أو مصــنع والضــابط إمكــان االنتفــاع بزرعهــا . كالنيــل  )٨(، أو ال
 املقصود عادة، فإن مل ميكن

___________________________________ 
 .كان البذر للعاملهذا اذا  ) ١(
 .اي بعد املدة) ٢(
 .اي عدم استحقاق االرش) ٣(
 .فالتفاوت بني التقوميني هو االرش. اي يقوم مقلوعا ايضا) ٤(
 .اي من دون تعيني نوعية الزرع) ٥(
 .بيان لصالحية االرض) ٦(
 ).الربكة: (هاحلوض الذي جيتمع فيه ماء املطر ويقال ل: وقد تضم امليم هو. بفتح امليم والنون) ٧(
 .اي تسقيها الز�دة) ٨(

    



٢٧٩ 

) انفســخت(مــع كونــه معتــادا هلــا قبــل ذلــك ) يف مجيــع املــدة(املــاء ) ولــو انقطــع(، )١(بطلــت املزارعــة وإن رضــي العامــل
ينـدفع  )٢(لطرو العيب، وال يبطل العقد، لسـبق احلكـم بصـحته فيستصـحب والضـرر) ويف االثناء يتخري العامل(املزارعة، 
 )٤(، وزوالـه)٣(من املدة، النتفاعه �رض الغري بعوض مل يسلم له) بنسبة ما سلف(من االجرة ) فإن فسخ فعليه(�خليار، 

 )٥(ويشكل �ن فسخه لعدم إمكان االكمال، وعمله املاضي مشـروط �حلصـة، ال �الجـرة فـإذا فاتـت. �ختياره الفسخ
 .)٦(نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك. �النقطاع ينبغي أن ال يلزمه شئ آخر

___________________________________ 
 .لعدم صالحية االرض للزراعة حني مل يوجد فيها املاء، او وجد ولكنه قليل ال يصلح للزراعة) ١(
واجلـواب أن الضـرر املوجـه إىل . العقد صحيحا، وذلك لعدم انتفاعه �الرض الفاقدة للماءأن العامل يتضرر ببقاء : حاصل الوهم: دفع وهم) ٢(

 .وهذا جربان للضرر احملتمل. العامل قابل لالندفاع وذلك جبعل اخليار له حينئذ، فلو شاء فسخ العقد
 .اي لذلك الغري) ٣(
 .اي زوال االنتفاع) ٤(
 .اي احلصة) ٥(
 .ك بنسبة ما مضى من املدة اليت كان الزرع فيها بعنوان االستيجاراي دفع االجرة إىل املال) ٦(

    



٢٨٠ 

إن كـان البـذر منـه كمـا هـو الغالـب، أو بـذل املالـك مـا شـاء إن شـرط ) مـا شـاء(العامل ) زرع )١(وإذا أطلق املزارعة(
ث هـي، وكــل فـرد مــن افـراد الــ)٢(عليـه ق علـى املاهيــة مـن حيــ زرع يصـلح أن يوجــد ، وإمنـا ختــري مـع االطــالق، لداللـة املطلــ

ورمبا فرق بني االطالق، والتعميم، بنـاء علـى . )٤(، وأوىل منه لو عمم االذن، لداللته على كل فرد فرد)٣(املطلق يف ضمنه
، خبـالف )٥(أن االطالق إمنا يقتضي جتويز القدر املشرتك بني االفراد، وال يلزم من الرضا �لقدر املشرتك الرضـا �القـوى

 .يظهر ضعفه )٦(كر�هومما ذ . التعميم
، ســـواء كـــان املعـــني شخصـــيا كهـــذا احلـــب أم صـــنفيا كاحلنطـــة )مل يتجـــاوز مـــا عـــني لـــه(شـــيئا مـــن الـــزرع ) ولـــو عـــني(

: زرع االضـر قيـل(خـالف و ) فلـو(، )٩(فيتعني مـا تعلـق بـه )٨(أم غريه، الختالف االغراض �ختالفه )٧(الفالنية، أو نوعيا
 )١٠(ختري املالك بني الفسخ فله

___________________________________ 
 .�ن ال يعني نوع الزرع) ١(
 .اي شرط حني العقد أن البذر على املالك) ٢(
 .اي يف ضمن الفرد) ٣(
 .من انواع الزراعة) ٤(
 .اي �لفرد على االقوى من الزرع) ٥(
 .إىل آخر ما ذكره) لداللة املطلق على املاهية من حيث هي: (وهو قوله) ٦(
 .كاحلنطة، أو الشعري من دون قيد) ٧(
 .اي �ختالف الزرع) ٨(
 .أي الذي تعلق الغرض به) ٩(
 .اي فللمالك اجرة املثل عما زرعه العامل) ١٠(

    



٢٨١ 

 ).املسمى مع االرش )١(وبني االبقاء، فله(عما زرعه، ) أجرة املثل
، فيتخـري بـني الفسـخ )٥(يف ضـمن زرع االضـر )٤(بـز�دة )٣(أن مقدار املنفعة املعقـود عليهـا قـد اسـتويف: )٢(ووجه التخيري

االجرة ملا زرع، لوقوعه أمجع بغري إذنه، النـه غـري املعقـود عليـه، وبـني أخـذ املسـمى يف مقابلـة مقـدار () فيأخذ  )٦(لذلك
�ن احلصــة املســماة إمنــا وقعــت يف مقابلــة  )٩(ويشــكل. للضــرر )٨(املنفعــة املعينــة مــع أخــذ االرش يف مقابلــة الزائــد املوجــب

 ،)١٠(الزرع املعني ومل حيصل
___________________________________ 

 .اي فللمالك احلصة املسماة يف العقد مع االرش وهو التفاوت بني قيمة االضر، وقيمة االنفع) ١(
 .احلصة املسماة يف منت العقد مع االرشاي ختيري املالك بني الفسخ فله اجرة املثل، وبني االبقاء فله ) ٢(
 .من قبل العامل) ٣(
 .الباء مبعىن مع اي مع ز�دة) ٤(
ولكن نفعه للعامـل اكثـر كمـا لـو اخـذ الـزرع املخـالف مـدة اكثـر . االضر صفة للزرع اي الزرع املخالف ملنت العقد يكون وجوده أضر لالرض) ٥(

 .ف االرضمن الزرع الذي عينه املالك، أو كان سببا لضع
 .اي الجل الضرر الوارد على ارض املالك) ٦(
 .اي املالك) ٧(
 .اي الزائد املوجب للضرر) للزائد(�جلر نعت ) ٨(
 .اي ويشكل ختيري املالك بني الفسخ فله اجرة املثل، وبني االبقاء فله االخذ �حلصة املسماة) ٩(
 .اي الزرع املعني) ١٠(

    



٢٨٢ 

نســبه إىل القيــل تنبيهــا  )٣(احلصــة، ومــن مث )٢(، فــال وجــه الســتحقاق املالــك فيــه)١(ال االذنوالــذي زرع مل يتناولــه العقــد، و 
 .واالقوى وجوب أجرة املثل خاصة. على متريضه

. ما مساه من احلصة، وال أرش، وال خيار، لعدم الضرر )٤(فيستحق) جاز(من املعني ) أقل ضررا(املزروع ) ولو كان(
مناء بذر العامل الذي ال دليـل علـى انتقالـه عـن  )٥(يضا فكيف يستحق فيه شيئا، مع أنهويشكل �نه غري معقود عليه أ

 .)٦(واالقوى ثبوت أجرة املثل أيضا كالسابق. ملكه
وهــذا هــو االصــل يف املزارعــة، ) )٧(وجيــوز أن يكــون مــن أحــدمها االرض حســب، ومــن اآلخــر البــذروالعمل والعوامــل(

صـور   )٩(وبعـض اآلخـر، ويتشـعب مـن االركـان االربعـة )٨(قي مـن اآلخـر، وكـذا واحـدوجيوز جعل اثنني من أحدمها، والبـا
 كثرية ال حصر هلا حبسب شرط

___________________________________ 
 .فما وقع مل يقصد، وما قصد مل يقع) ١(
 .اي يف هذا الزرع املخالف الذي مل يتناوله العقد) ٢(
 .�هاي ومن اجل هذا االشكال الذي ذكر ) ٣(
 .اي املالك) ٤(
 .اي الثمر) ٥(
 ).واالقوى وجوب اجرة املثل خاصة: (يف قول الشارح ) ٦(
 .وهي آالت احلرث واحلصد) ٧(
ض اآلخـر ال كلـه، علـى واحـد" جعل " �جلر عطفا على مدخول ) ٨( كـأن جيعـل . اي وكذا جيوز جعـل واحـد مـن االشـياء املـذكورة بتمامـه، وبعـ

 . مع بعض العمل على العامل، او املالكالبذر كله مثال
 .العوامل -العامل  -البذر  -االرض : وهي) ٩(
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 .)١(بعضها من أحدمها، والباقي من اآلخر
___________________________________ 

االرض العمــل  ١مـن اآلخــر مــن احــدمها : أمـا صــور مــا اذا كـان مــن احــدمها احـد االربعــة، ومــن اآلخـر ثلثــة فهــي اربعـة: واليـك بعــض صــورها) ١(
العوامــل االرض والعمــل والبــذر وأمــا صــور مــا اذا كــان مــن   ٤البــذر االرض والعمــل والعوامــل  ٣العمــل االرض والبــذر والعوامــل  ٢والبــذر والعوامــل 

االرض والعمـل البـذر  ٣ االرض والعوامـل العمـل والبـذر ٢االرض والبـذر العمـل والعوامـل  ١مـن احـدمها مـن اآلخـر : كل منهمـا اثنـان فهـي ثالثـة
 .والعوامل فمجموع الصور سبعة

  



٢٨٤ 

 :هذا اذا فرضنا االمور االربعة كمال ومن غري تكسري
العمـــل كلـــه االرض  ١مـــن احــدمها مـــن اآلخــر  -: وأمــا يف فـــرض التبعــيض فرتتفـــع الصـــور إىل مــا ال �ايـــة هلــا مـــثال

ربـع  ٤ثلث العمل البـاقي واالرض والبـذر والعوامـل  ٣ نصف العمل الباقي واالرض والبذر والعوامل ٢والبذر والعوامل 
ســبع  ٧مخــس العمــل البــاقي واالرض البــذر والعوامــل مــن احــدمها مــن اآلخــر  ٥العمــل البــاقي واالرض والبــذر والعوامــل 
تســع العمــل البــاقي واالرض  ٩مثــن العمــل البــاقي واالرض والبــذر والعوامــل  ٨العمــل البــاقي واالرض والبــذر والعوامــل 

 عشر العمل الباقي واالرض والبذر والعوامل ١٠البذر والعوامل و 
* * * 

ثلـث البــذر البــاقي  ١٣نصــف البــذر البـاقي واالرض والعمــل والعوامــل  ١٢البـذر كلــه االرض والعمــل والعوامـل  ١١
العمـــل مخـــس البـــذر البـــاقي واالرض و  ١٥ربـــع البـــذر البـــاقي واالرض والعمـــل والعوامـــل  ١٤واالرض والعمـــل والعوامـــل 

مثــن  ١٨سـبع البـذر البـاقي واالرض والعمـل والعوامـل  ١٧سـدس البـذر البـاقي واالرض والعمـل والعوامــل  ١٦والعوامـل 
عشر البذر الباقي واالرض  ٢٠تسع البذر الباقي واالرض والعمل والعوامل  ١٩البذر الباقي واالرض والعمل والعوامل 

 والعمل والعوامل
   



٢٨٥ 

* * * 
ثلــــث االرض  ٢٣نصـــف االرض البـــاقي والعمـــل والبـــذر والعوامـــل  ٢٢ل والبـــذر والعوامـــل االرض كلهـــا العمـــ ٢١

مخـس االرض البـاقي والعمـل والبـذر  ٢٥ربع االرض الباقي والعمل والبذر والعوامل  ٢٤الباقي والعمل والبذر والعوامل 
بع االرض البــاقي والعمــل ســ ٢٧ســدس االرض البــاقي والعمــل والبــذر والعوامــل  ٢٦والعوامــل مــن احــدمها مــن اآلخــر 

 ٣٠تســع االرض البـاقي والعمـل والبـذر والعوامــل  ٢٩مثـن االرض البــاقي والعمـل والبـذر والعوامـل  ٢٨والبـذر والعوامـل 
 عشر االرض الباقي والعمل والبذر والعوامل

   



٢٨٦ 

* * * 
ثلـــث العوامـــل  ٣٣نصـــف العوامـــل البـــاقي واالرض والعمـــل والبـــذر  ٣٢العوامـــل كلهـــا االرض والعمـــل والبـــذر  ٣١

مخـــس العوامـــل البـــاقي واالرض  ٣٥ربـــع العوامـــل البـــاقي واالرض والعمـــل والبـــذر  ٣٤البـــاقي واالرض والعمـــل والبـــذر 
 ٣٨سبع العوامـل البـاقي واالرض والعمـل والبـذر  ٣٧سدس العوامل الباقي واالرض والعمل والبذر  ٣٦والعمل والبذر 

عشـر العوامـل البــاقي  ٤٠تسـع العوامـل البـاقي واالرض والعمــل والبـذر  ٣٩ مثـن العوامـل البـاقي واالرض والعمـل والبــذر
 واالرض والعمل والبذر

* * * 
ثلـــث االرض  ٤٣نصـــف االرض والبـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  ٤٢مجيـــع االرض والبـــذر العمـــل والعوامـــل  ٤١

ـــع االرض والبـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــ ٤٤والبـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  مخـــس  ٤٥ل مـــن احـــدمها مـــن اآلخـــر رب
ســـبع االرض والبـــذر  ٤٧ســـدس االرض والبـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  ٤٦االرض والبـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل 

تســــع االرض والبــــذر البــــاقي والعمــــل  ٤٩مثــــن االرض والبــــذر البــــاقي والعمــــل والعوامــــل  ٤٨البــــاقي والعمــــل والعوامــــل 
 الباقي والعمل والعواملعشر االرض والبذر  ٥٠والعوامل 

   



٢٨٧ 

* * * 
مجيــع  ٥٣مجيــع االرض ونصــف البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ٥٢مجيــع االرض مجيــع البــذر العمــل والعوامــل  ٥١

ــع االرض  ٥٥مجيــع االرض وربــع البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ٥٤االرض وثلــث البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  مجي
مجيـع االرض وسـبع  ٥٧مجيـع االرض وسـدس البـذر البـاقي والعمـل والعوامـل  ٥٦والعوامل ومخس البذر الباقي والعمل 

مجيـــع االرض وتســـع البـــذر  ٥٩مجيـــع االرض ومثـــن البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  ٥٨البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل 
 مجيع االرض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل ٦٠الباقي والعمل والعوامل 

* * * 
نصـف االرض ونصـف البـذر البـاقي والعمـل والعوامـل  ٦٢نصف االرض ومجيع البذر البـاقي والعمـل والعوامـل  ٦١

نصـف االرض وربــع البـذر البــاقي  ٦٤نصـف االرض وثلــث البـذر البــاقي والعمـل والعوامــل مـن احــدمها مـن اآلخــر  ٦٣
نصــف االرض وســدس البــذر البـــاقي  ٦٦نصــف االرض ومخـــس البــذر البــاقي والعمــل والعوامـــل  ٦٥والعمــل والعوامــل 
نصـف االرض ومثـن البـذر البـاقي والعمـل  ٦٨نصف االرض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامـل  ٦٧والعمل والعوامل 

نصـــف االرض وعشـــر البـــذر البـــاقي والعمـــل  ٧٠نصـــف االرض وتســـع البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  ٦٩والعوامـــل 
 والعوامل

   



٢٨٨ 

* * * 
 ٧٣ثلـث االرض ونصـف البـذر البـاقي والعمـل والعوامـل  ٧٢يع البذر الباقي والعمـل والعوامـل ثلث االرض مج ٧١

ـــع البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  ٧٤ثلـــث االرض وثلـــث البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  ثلـــث  ٧٥ثلـــث االرض ورب
ثلـث االرض  ٧٧ل والعوامـل ثلث االرض وسدس البذر البـاقي والعمـ ٧٦االرض ومخس البذر الباقي والعمل والعوامل 

ثلث االرض وتسع البـذر  ٧٩ثلث االرض ومثن البذر الباقي والعمل والعوامل  ٧٨وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 
 ثلث االرض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل ٨٠الباقي والعمل والعوامل 

   



٢٨٩ 

* * * 
ــع البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ٨١ ــع االرض مجي ــع االرض ونصــف البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل مــن  ٨٢رب رب

ث البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ٨٣احــدمها مــن اآلخــر  ــع البــذر البــاقي والعمــل  ٨٤ربــع االرض وثلــ ــع االرض ورب رب
ربـع االرض وسـدس البـذر البـاقي والعمـل والعوامـل  ٨٦ربع االرض ومخس البذر البـاقي والعمـل والعوامـل  ٨٥والعوامل 

ربـــع  ٨٩ربـــع االرض ومثـــن البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  ٨٨بـــع االرض وســـبع البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل ر  ٨٧
 ربع االرض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل ٩٠االرض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 

   



٢٩٠ 

* * * 
 ٩٣البذر الباقي والعمل والعوامل  مخس االرض ونصف ٩٢مخس االرض مجيع البذر الباقي والعمل والعوامل  ٩١

ــع البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ٩٤مخــس االرض وثلــث البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  مخــس  ٩٥مخــس االرض ورب
مخـــس  ٩٧مخـــس االرض وســـدس البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  ٩٦االرض ومخـــس البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل 

مخــس االرض  ٩٩مخــس االرض ومثــن البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ٩٨والعوامــل االرض وســبع البــذر البــاقي والعمــل 
 مخس االرض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل ١٠٠وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 

* * * 
سدس االرض ونصف البـذر  ١٠٢سدس االرض مجيع البذر الباقي والعمل والعوامل من احدمها من اآلخر  ١٠١

ســدس االرض وربـــع البـــذر  ١٠٤ســـدس االرض وثلــث البـــذر البـــاقي والعمــل والعوامـــل  ١٠٣والعمـــل والعوامــل البــاقي 
سـدس االرض وسـدس البـذر  ١٠٦سدس االرض ومخس البـذر البـاقي والعمـل والعوامـل  ١٠٥الباقي والعمل والعوامل 

ســـدس االرض ومثـــن البـــذر  ١٠٨ســـدس االرض وســـبع البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  ١٠٧البـــاقي والعمـــل والعوامـــل 
ســدس االرض وعشــر البــذر  ١١٠ســدس االرض وتســع البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ١٠٩البــاقي والعمــل والعوامــل 
 الباقي والعمل والعوامل

* * * 
ســبع االرض ونصــف البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ١١٢ســبع االرض ومتــام البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ١١١

 ١١٥سـبع االرض وربـع البـذر البـاقي والعمـل والعوامـل  ١١٤الرض وثلث البـذر البـاقي والعمـل والعوامـل سبع ا ١١٣
 ١١٧ســبع االرض وســدس البـــذر البــاقي والعمــل والعوامـــل  ١١٦ســبع االرض ومخــس البـــذر البــاقي والعمــل والعوامـــل 
ســبع  ١١٩البــاقي والعمــل والعوامــل ســبع االرض ومثــن البــذر  ١١٨ســبع االرض وســبع البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل 

 سبع االرض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل ١٢٠االرض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 
   



٢٩١ 

* * * 
مثن االرض ونصف البذر الباقي  ١٢٢مثن االرض ومتام البذر الباقي والعمل والعوامل  ١٢١من احدمها من اآلخر 

مثــن االرض وربــع البــذر البــاقي والعمــل  ١٢٤وثلــث البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  مثــن االرض ١٢٣والعمــل والعوامــل 
مثـــن االرض وســـدس البـــذر البـــاقي والعمـــل  ١٢٦مثـــن االرض ومخـــس البـــذر البـــاقي والعمـــل والعوامـــل  ١٢٥والعوامـــل 
قي والعمـل والعوامـل مثـن االرض ومثـن البـذر البـا ١٢٨مثن االرض وسـبع البـذر البـاقي والعمـل والعوامـل  ١٢٧والعوامل 

 مثن االرض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل ١٣٠مثن االرض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل  ١٢٩
* * * 

تســع االرض ونصــف البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ١٣٢تســع االرض ومتــام البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ١٣١
 ١٣٥تسـع االرض وربـع البـذر البـاقي والعمـل والعوامـل  ١٣٤والعوامـل  تسع االرض وثلث البذر البـاقي والعمـل ١٣٣

 ١٣٧تســع االرض وســدس البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ١٣٦تســع االرض ومخــس البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل 
ع تســ ١٣٩تســع االرض ومثــن البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ١٣٨تســع االرض وســبع البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل 

ن احـدمها مــن  ١٤٠االرض وتسـع البـذر البــاقي والعمـل والعوامـل  تســع االرض وعشـر البـذر البــاقي والعمـل والعوامـل مــ
عشــــر االرض ونصــــف البــــذر البــــاقي والعمــــل  ١٤٢عشــــر االرض ومتــــام البــــذر البــــاقي والعمــــل والعوامــــل  ١٤١اآلخــــر 

عشـــر االرض وربـــع البـــذر البـــاقي والعمــــل  ١٤٤عشـــر االرض وثلـــث البـــذر البـــاقي والعمــــل والعوامـــل  ١٤٣والعوامـــل 
عشــر االرض وســدس البــذر البــاقي والعمــل  ١٤٦عشــر االرض ومخــس البــذر البــاقي والعمــل والعوامــل  ١٤٥والعوامــل 
عشــر االرض وســبع البــذر البــاقي والعمــل والعوامـــل عشــر االرض ومثــن البــذر البــاقي والعمــل والعوامـــل  ١٤٧والعوامــل 

 عشر االرض وعشر البذر الباقي والعمل والعوامل ١٥٠ذر الباقي والعمل والعوامل عشر االرض وتسع الب ١٤٩
   



٢٩٢ 

* * * 
متـام  ١٥٣متـام العمـل ونصـف البـذر البـاقي واالرض والعوامـل  ١٥٢متام العمل ومتام البـذر االرض والعوامـل  ١٥١

متــام العمــل  ١٥٥االرض والعوامــل متــام العمــل وربــع البــذر البــاقي و  ١٥٤العمــل وثلــث البــذر البــاقي واالرض والعوامــل 
متـام العمـل وسـبع  ١٥٧متام العمل وسدس البذر الباقي واالرض والعوامل  ١٥٦ومخس البذر الباقي واالرض والعوامل 

متــام العمــل وتســع البــذر  ١٥٩متــام العمــل ومثــن البــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ١٥٨البــذر البــاقي واالرض والعوامــل 
نصــف  ١٦١متـام العمـل وعشـر البـذر البــاقي واالرض والعوامـل مـن احـدمها مـن اآلخـر  ١٦٠امـل البـاقي واالرض والعو 

نصــف  ١٦٣نصــف العمــل ونصــف البــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ١٦٢العمــل ومتــام البــذر البــاقي واالرض والعوامــل 
نصـــف  ١٦٥والعوامــل نصــف العمــل وربــع البــذر البــاقي واالرض  ١٦٤العمــل وثلــث البــذر البــاقي واالرض والعوامــل 
نصـف  ١٦٧نصف العمـل وسـدس البـذر البـاقي واالرض والعوامـل  ١٦٦العمل ومخس البذر الباقي واالرض والعوامل 

نصـــف  ١٦٩نصـــف العمــل ومثـــن البـــذر البـــاقي واالرض والعوامـــل  ١٦٨العمــل وســـبع البـــذر البـــاقي واالرض والعوامـــل 
 العمل وعشر البذر الباقي واالرض والعوامل نصف ١٧٠العمل وتسع البذر الباقي واالرض والعوامل 

   



٢٩٣ 

* * * 
ربـــع العمـــل ونصـــف البـــذر البـــاقي واالرض والعوامـــل  ١٧٢ربـــع العمـــل ومتـــام البـــذر البـــاقي واالرض والعوامـــل  ١٧١

ربـع  ١٧٥ربع العمل وربع البذر الباقي واالرض والعوامل  ١٧٤ربع العمل وثلث البذر الباقي واالرض والعوامل  ١٧٣
ربـع العمـل  ١٧٧ربع العمل وسدس البذر الباقي واالرض والعوامل  ١٧٦ومخس البذر الباقي واالرض والعوامل العمل 

ن البــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ١٧٨وســبع البــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ــع العمــل وتســع  ١٧٩ربــع العمــل ومثــ رب
 ١٨١ي واالرض والعوامــل مــن احــدمها مــن اآلخــر ربــع العمــل وعشــر البــذر البــاق ١٨٠البــذر البــاقي واالرض والعوامــل 

 ١٨٣مخــس العمــل ونصــف البــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ١٨٢مخــس العمــل ومتــام البــذر البــاقي واالرض والعوامــل 
مخـس  ١٨٥مخس العمل وربع البذر الباقي واالرض والعوامـل  ١٨٤مخس العمل وثلث البذر الباقي واالرض والعوامل 

مخــس  ١٨٧مخــس العمــل وســدس البــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ١٨٦لبــاقي واالرض والعوامــل العمــل ومخــس البــذر ا
مخس العمـل  ١٨٩مخس العمل ومثن البذر الباقي واالرض والعوامل  ١٨٨العمل وسبع البذر الباقي واالرض والعوامل 

 وتسع البذر الباقي واالرض والعوامل
   



٢٩٤ 

* * * 
ــــاقي و  ١٩١ ــــذر الب ســــدس العمــــل ونصــــف البــــذر البــــاقي واالرض  ١٩٢االرض والعوامــــل ســــدس العمــــل ومتــــام الب
ســـدس العمــل وربـــع البــذر البـــاقي واالرض  ١٩٤ســدس العمـــل وثلــث البـــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ١٩٣والعوامــل 
سـدس العمـل وسـدس البـذر البـاقي واالرض  ١٩٦سدس العمل ومخس البذر البـاقي واالرض والعوامـل  ١٩٥والعوامل 
ســـدس العمـــل ومثـــن البـــذر البـــاقي واالرض  ١٩٨ســـدس العمـــل وســـبع البـــذر البـــاقي واالرض والعوامـــل  ١٩٧والعوامـــل 
ســدس العمــل وعشــر البــذر البــاقي واالرض  ٢٠٠ســدس العمــل وتســع البــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ١٩٩والعوامــل 

ســبع العمــل ونصــف  ٢٠٢مــل ســبع العمــل ومتــام البــذر البــاقي واالرض والعوا ٢٠١والعوامــل مــن احــدمها مــن اآلخــر 
ث البـذر البــاقي واالرض والعوامــل  ٢٠٣البـذر البــاقي واالرض والعوامــل  سـبع العمــل وربــع البــذر  ٢٠٤سـبع العمــل وثلــ

ســبع العمــل وســدس البـــذر  ٢٠٦ســبع العمـــل ومخــس البــذر البــاقي واالرض والعوامـــل  ٢٠٥البــاقي واالرض والعوامــل 
سـبع العمـل ومثـن البـذر البـاقي  ٢٠٨وسـبع البـذر البـاقي واالرض والعوامـل  سـبع العمـل ٢٠٧الباقي واالرض والعوامل 

ســـبع العمـــل وعشـــر البـــذر البـــاقي  ٢١٠ســـبع العمـــل وتســـع البـــذر البـــاقي واالرض والعوامـــل  ٢٠٩واالرض والعوامـــل 
 واالرض والعوامل

   



٢٩٥ 

* * * 
لبـــذر البـــاقي واالرض والعوامـــل مثـــن العمـــل ونصـــف ا ٢١٢مثـــن العمـــل ومتـــام البـــذر البـــاقي واالرض والعوامـــل  ٢١١

مثـن  ٢١٥مثن العمل وربع البذر الباقي واالرض والعوامـل  ٢١٤مثن العمل وثلث البذر الباقي واالرض والعوامل  ٢١٣
مثـن العمـل  ٢١٧مثن العمل وسدس البذر الباقي واالرض والعوامـل  ٢١٦العمل ومخس البذر الباقي واالرض والعوامل 

مثــن العمــل وتســع  ٢١٩مثــن العمــل ومثــن البــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ٢١٨رض والعوامــل وســبع البــذر البــاقي واال
 ٢٢١مثــن العمــل وعشــر البــذر البــاقي واالرض والعوامــل مــن احــدمها مــن اآلخــر  ٢٢٠البــذر البــاقي واالرض والعوامــل 

تسـع  ٢٢٣واالرض والعوامـل تسع العمـل ونصـف البـذر البـاقي  ٢٢٢تسع العمل ومتام البذر الباقي واالرض والعوامل 
تسـع العمـل  ٢٢٥تسـع العمـل وربـع البـذر البـاقي واالرض والعوامـل  ٢٢٤العمل وثلث البذر الباقي واالرض والعوامـل 

تســع العمــل  ٢٢٧تســع العمــل وســدس البــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ٢٢٦ومخــس البــذر البــاقي واالرض والعوامــل 
تسـع العمـل وتسـع  ٢٢٩تسـع العمـل ومثـن البـذر البـاقي واالرض والعوامـل  ٢٢٨وسبع البذر البـاقي واالرض والعوامـل 

 تسع العمل وعشر البذر الباقي واالرض والعوامل ٢٣٠البذر الباقي واالرض والعوامل 
* * * 

عشـر العمـل ونصـف البـذر البـاقي واالرض والعوامـل  ٢٣٢عشر العمل ومتـام البـذر البـاقي واالرض والعوامـل  ٢٣١
 ٢٣٥عشر العمـل وربـع البـذر البـاقي واالرض والعوامـل  ٢٣٤لعمل وثلث البذر الباقي واالرض والعوامل عشر ا ٢٣٣

 ٢٣٧عشــر العمــل وســدس البــذر البــاقي واالرض والعوامــل  ٢٣٦عشــر العمــل ومخــس البــذر البــاقي واالرض والعوامــل 
عشـر  ٢٣٩البـاقي واالرض والعوامـل عشـر العمـل ومثـن البـذر  ٢٣٨عشر العمل وسبع البـذر البـاقي واالرض والعوامـل 

عشـر العمـل وعشـر البـذر البـاقي واالرض والعوامـل مـن احـدمها مـن  ٢٤٠العمل وتسع البـذر البـاقي واالرض والعوامـل 
 ٢٤٣متـام البـذر ونصـف العوامـل البـاقي والعمـل واالرض  ٢٤٢متام البـذر والعوامـل كلهـا العمـل واالرض  ٢٤١اآلخر 

متـام البـذر  ٢٤٥متام البذر وربع العوامل الباقي والعمـل واالرض  ٢٤٤الباقي والعمل واالرض  متام البذر وثلث العوامل
متـام البـذر وسـبع  ٢٤٧متام البذر وسدس العوامل الباقي والعمل واالرض  ٢٤٦ومخس العوامل الباقي والعمل واالرض 

متـام البــذر وتسـع العوامــل  ٢٤٩عمــل واالرض متـام البــذر ومثـن العوامــل البـاقي وال ٢٤٨العوامـل البـاقي والعمــل واالرض 
 متام البذر وعشر العوامل الباقي والعمل واالرض ٢٥٠الباقي والعمل واالرض 

   



٢٩٦ 

* * * 
نصـــف البـــذر ونصـــف العوامـــل البـــاقي والعمـــل  ٢٥٢نصـــف البـــذر والعوامـــل كلهـــا البـــاقي والعمـــل واالرض  ٢٥١
ث العوامــل البــاقي والعمـــل و  ٢٥٣واالرض  نصــف البــذر وربــع العوامــل البــاقي والعمـــل  ٢٥٤االرض نصــف البــذر وثلــ
نصـف البـذر وسـدس العوامـل البـاقي والعمـل  ٢٥٦نصف البذر ومخس العوامل الباقي والعمل واالرض  ٢٥٥واالرض 
نصـــف البـــذر ومثـــن العوامـــل البـــاقي والعمـــل  ٢٥٨نصــف البـــذر وســـبع العوامـــل البـــاقي والعمـــل واالرض  ٢٥٧واالرض 
نصــف البــذر وعشــر العوامــل البــاقي والعمــل  ٢٦٠بــذر وتســع العوامــل البــاقي والعمــل واالرض نصــف ال ٢٥٩واالرض 

ثلــث البــذر ونصــف  ٢٦٢ثلــث البــذر ومجيــع العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٢٦١واالرض مــن احــدمها مــن اآلخــر 
ث البذر وربـع العوامـل ثل ٢٦٤ثلث البذر وثلث العوامل الباقي والعمل واالرض  ٢٦٣العوامل الباقي والعمل واالرض 

ثلــث البــذر وســدس العوامــل  ٢٦٦ثلــث البــذر ومخــس العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٢٦٥البــاقي والعمــل واالرض 
ثلـث البـذر ومثـن العوامـل البـاقي  ٢٦٨ثلث البـذر وسـبع العوامـل البـاقي والعمـل واالرض  ٢٦٧الباقي والعمل واالرض 

ثلـــث البـــذر وعشـــر العوامـــل البـــاقي  ٢٧٠وامـــل البـــاقي والعمـــل واالرض ثلـــث البـــذر وتســـع الع ٢٦٩والعمـــل واالرض 
 والعمل واالرض

   



٢٩٧ 

* * * 
ــع العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٢٧١ ــع البــذر ونصــف العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٢٧٢ربــع البــذر ومجي رب

ربـع  ٢٧٥باقي والعمل واالرض ربع البذر وربع العوامل ال ٢٧٤ربع البذر وثلث العوامل الباقي والعمل واالرض  ٢٧٣
ربـع البـذر  ٢٧٧ربع البذر وسـدس العوامـل البـاقي والعمـل واالرض  ٢٧٦البذر ومخس العوامل الباقي والعمل واالرض 

ــع البــذر وتســع  ٢٧٩ربــع البــذر ومثــن العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٢٧٨وســبع العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  رب
 ٢٨١ربــع البــذر وعشــر العوامــل البــاقي والعمــل واالرض مــن احــدمها مــن اآلخــر  ٢٨٠رض العوامــل البــاقي والعمــل واال

 ٢٨٣مخــس البــذر ونصــف العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٢٨٢مخــس البــذر ومجيــع العوامــل البــاقي والعمــل واالرض 
مخـس  ٢٨٥واالرض مخس البذر وربع العوامل الباقي والعمـل  ٢٨٤مخس البذر وثلث العوامل الباقي والعمل واالرض 

مخــس  ٢٨٧مخــس البــذر وســدس العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٢٨٦البــذر ومخــس العوامــل البــاقي والعمــل واالرض 
مخـس البـذر  ٢٨٩مخس البذر ومثن العوامـل البـاقي والعمـل واالرض  ٢٨٨البذر وسبع العوامل الباقي والعمل واالرض 

 لبذر وعشر العوامل الباقي والعمل واالرضمخس ا ٢٩٠وتسع العوامل الباقي والعمل واالرض 
   



٢٩٨ 

* * * 
ســـدس البـــذر ونصـــف العوامـــل البـــاقي والعمـــل  ٢٩٢ســـدس البـــذر ومجيـــع العوامـــل البـــاقي والعمـــل واالرض  ٢٩١
ســـدس البــذر وربـــع العوامــل البـــاقي والعمـــل  ٢٩٤ســدس البـــذر وثلــث العوامـــل البــاقي والعمـــل واالرض  ٢٩٣واالرض 
سـدس البـذر وسـدس العوامـل البـاقي والعمـل  ٢٩٦س العوامل الباقي والعمـل واالرض سدس البذر ومخ ٢٩٥واالرض 
ســـدس البـــذر ومثـــن العوامـــل البـــاقي والعمـــل  ٢٩٨ســـدس البـــذر وســـبع العوامـــل البـــاقي والعمـــل واالرض  ٢٩٧واالرض 
ي والعمــل ســدس البــذر وعشــر العوامــل البــاق ٣٠٠ســدس البــذر وتســع العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٢٩٩واالرض 

ســبع البـــذر ونصـــف  ٣٠٢ســـبع البــذر ومجيـــع العوامــل البـــاقي والعمـــل واالرض  ٣٠١واالرض مــن احـــدمها مــن اآلخـــر 
سـبع البـذر وربـع العوامـل  ٣٠٤سبع البذر وثلث العوامل الباقي والعمل واالرض  ٣٠٣العوامل الباقي والعمل واالرض 

ســـبع البــذر وســدس العوامـــل  ٣٠٦لبــاقي والعمــل واالرض ســـبع البــذر ومخــس العوامـــل ا ٣٠٥البــاقي والعمــل واالرض 
سـبع البـذر ومثـن العوامـل البـاقي  ٣٠٨سـبع البـذر وسـبع العوامـل البـاقي والعمـل واالرض  ٣٠٧الباقي والعمـل واالرض 

ســـبع البـــذر وعشـــر العوامـــل البـــاقي  ٣١٠ســـبع البـــذر وتســـع العوامـــل البـــاقي والعمـــل واالرض  ٣٠٩والعمـــل واالرض 
 رضوالعمل واال

   



٢٩٩ 

* * * 
مثــن البــذر ونصــف العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٣١٢مثــن البــذر ومجيــع العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٣١١

مثـن  ٣١٥مثن البذر وربع العوامل الباقي والعمـل واالرض  ٣١٤مثن البذر وثلث العوامل الباقي والعمل واالرض  ٣١٣
مثـن البـذر  ٣١٧مثن البـذر وسـدس العوامـل البـاقي والعمـل واالرض  ٣١٦البذر ومخس العوامل الباقي والعمل واالرض 

ن العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٣١٨وســبع العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  مثــن البــذر وتســع  ٣١٩مثــن البــذر ومثــ
 ٣٢١مثــن البــذر وعشــر العوامــل البــاقي والعمــل واالرض مــن احــدمها مــن اآلخــر  ٣٢٠العوامــل البــاقي والعمــل واالرض 

تسع  ٣٢٣تسع البذر ونصف العوامل الباقي واالرض والعمل  ٣٢٢تسع البذر ومجيع العوامل الباقي والعمل واالرض 
تسـع البــذر  ٣٢٥تسـع البـذر وربـع العوامـل البـاقي والعمـل واالرض  ٣٢٤البـذر وثلـث العوامـل البـاقي والعمـل واالرض 

تســع البــذر  ٣٢٧ســدس العوامــل البــاقي والعمــل واالرض تســع البــذر و  ٣٢٦ومخــس العوامــل البــاقي والعمــل واالرض 
تسـع البـذر وتسـع  ٣٢٩تسـع البـذر ومثـن العوامـل البـاقي والعمـل واالرض  ٣٢٨وسبع العوامل البـاقي والعمـل واالرض 

إىل امثــال هــذه الفــروض .. تســع البــذر وعشــر العوامــل البــاقي والعمــل واالرض  ٣٣٠العوامــل البــاقي والعمــل واالرض 
 .جيمعها حصر اليت ال
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مىت كان من أحدمها بعضها ولو جـزء مـن االربعـة، ومـن اآلخـر البـاقي، مـع ) وكل واحدة من الصور املمكنة جائزة(
، الصـالة عـدمها، فـإن بقـي الـزرع بعـد مـا ثبـت )ولـو اختلفـا يف املـدة حلـف منكـر الـز�دة(، )١(ضبط ما على كـل واحـد

، الن النمـاء �بـع لـه، فيقـدم قـول مالكـه يف )صـاحب البـذر(حلـف ) احلصـةيف (لـو اختلفـا ) و(، )٣(فكما سـبق )٢(منها
 ، الصالة عدم خروج ما زاد)٤(حصة اآلخر

___________________________________ 
 .من االركان االربعة) ١(
 .اي من املدة كما لو ثبت عند احلاكم بقاء الزرع ستة اشهر مث زاد عليها) ٢(
 .إىل آخر ما ذكره الشارح) انقضت والزرع �ق فعلى العامل االجرة ملا بقي من املدة، وللمالك قلعهمن أن املدة اذا ) (٣(
 .اعم من كونه صاحب االرض، أو العامل) ٤(
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حصـة إمنـا نقـل عنـه يف أصـل احلصـة، ال يف  )٣(علـى عقـد تضـمن )٢(، واتفاقهمـا)١(عن ملكه، وعدم اسـتحقاق اآلخـر لـه
 .احلصة املعينة فيبقى حكم انكار الزائد حباله مل خيرج عن االصل

وهــو العامــل يف االوىل، الن مالــك االرض يــدعي تقليــل املــدة  )٥(يف املســألتني) )٤(ولــو أقامــا بينــة قــدمت بينــة اآلخــر(
مـن العامـل، ومالـك االرض، النـه اخلـارج  )٧(ليس لـه بـذر يف الثانيـة العامل، ومن )٦(فيكون القول قوله، والبينة بينة غرميه

 .�نلظر إىل الباذر حيث قدم قوله مع عدم البينة
___________________________________ 

 .اي ملا زاد) ١(
ت عـن  أنه أليس املالك والعامل قد اتفقا على ثبوت حصة للعامل؟ وهذه احلصـة املتفـق: دفع وهم، حاصل الوهم) ٢( اصـل عـدم (عليهـا قـد نقلـ

فاجــاب الشــارح . فلمـاذا يقــدم قـول صــاحب البــذر وال يقـدم قــول اآلخـر؟). خـروج مــا زاد عـن ملــك املالــك وعـدم اســتحقاق اآلخـر لتلــك الــز�دة
و املقدار الزائد على مـا يعـرتف واملشكوك ه. وإمنا الكالم يف قدرها. أن االنفاق إمنا وقع على اصل احلصة وهذا مما ال شك فيه: مبا حاصله 

 ).واتفاقهما: (مرفوع حمال خرب للمبتدا يف قول الشارح" إمنا نقل عنه " ومجلة . به املالك واالصل عدمه
 .جمرور حمال نعت للعقد اي اتفاقهما على عقد تضمن حصة) ٣(
 .اي مدعي الز�دة) ٤(
 .فهما يف احلصةواختال. مسألة اختالف املالك والعامل يف املدة: ومها) ٥(
 .عطف بيان للغرمي) العامل(و . اي غرمي صاحب االرض) ٦(
 .اي يف املسألة الثانية وهي مسألة االختالف يف احلصة) ٧(

    



٣٠٢ 

ويشـكل �نــه ال إشـكال هنـا فــان مـن كــان القـول قولـه فالبينــة بينـة صــاحبة . ، ال�ــا لكـل أمـر مشــكل)يقـرع: وقيـل(
ريه أو يشــارك غــريه(أقــوى، فــالقول بتقــدمي بينــة املــدعي فيهمــا  ، النــه ميلــك منفعــة االرض �لعقــد )وللمــزارع أن يــزارع غــ

نعم ال جيوز له تسـليم االرض إال �ذن . الالزم فيجوز له نقلها، ومشاركة غريه عليها، الن الناس مسلطون على أمواهلم
وبـني عامـل املسـاقاة حيـث مل  )٤(يفرق بينه )٣(منوطا به وبه )٢(ليكون متليك احلصة )١(ورمبا اشرتط كون البذر منه. مالكها

�ن عمـــل االصـــول يف  )٦(وميكـــن الفـــرق بينهمـــا. يـــتم يف مزارعـــة غـــريه، ال يف مشـــاركته )٥(وهـــو. جيـــز لـــه أن يســـاقي غـــريه
املساقاة مقصود �لذات كـالثمرة فـال يتسـلط عليـه مـن ال يسـلطه املالـك، خبـالف االرض يف املزارعـة، فـإن الغـرض فيهـا 

 . احلصة فلمالكها أن ينقلها إىل من شاءليس إال
 فال جيوز له ادخال) إال أن يشرتط عليه املالك الزرع بنفسه(

___________________________________ 
 .اي من املزارع الذي يريد ان يزارع غريه) ١(
 .لغلةفانه لوال ذلك مل يكن وجه لتملكه شيئا من ا. اي احلصة اليت يشرتط لنفسه من الغلة) ٢(
 .اي وبكون البذر من املزارع) ٣(
أما يف مشاركة املزارع للغري فال �يت هذا الوجه، وهو كون البـذر . يتم يف املزارعة -اذا اراد ان يزارع غريه  -اي اشرتاط كون البذر من املزارع ) ٥(

 .من املزارع
 .اي بني املساقاة واملزارعة) ٦(

    



٣٠٣ 

 .، عمال مبقتضى الشرط)١(غريه مطلقا
فيتبـع شـرطه يف مجيعـه، ) إال مـع الشـرط(، النه موضوع على االرض ابتداء، ال علـى الـزرع، )على املالك )٢(واخلراج(

، ولـو شـرط اخلـراج علـى العامـل فـزاد السـلطان فيـه ز�دة فهـي علـى )٣(وبعضه، مع العلم بقدره، أو شرط قـدر معـني منـه
 .صاحب االرض، الن الشرط مل يتناوهلا

 )٥(للباقي، فإن كان البذر من صـاحب االرض فعليـه) االجرة )٤(ملزارعة فاحلاصل لصاحب البذر وعليهوإذا بطلت ا(
لصــــاحب االرض أجــــرة مثلهــــا، وملــــا شــــرط عليــــه مــــن  )٨(مــــن الــــزراع فعليــــه )٧(، ولــــو كــــان)٦(أجــــرة مثــــل العامــــل والعوامــــل

 ، ولو كان البذر منهما)٩(اآلخرين
___________________________________ 

 .سواء كان االدخال بنحو املزارعة، ام املشاركة) ١(
 .وهي ضريبة االرض) ٢(
 .اي من اخلراج كربعه، او نصفه، او مخسه مثال) ٣(
 .اي على صاحب البذر) ٤(
 .اي على صاحب االرض) ٥(
 .كاحملراث، واملسحاة، والبهيمة احلارثة، وغريهااي يعطي صاحب االرض للعامل اجرة عمله، مع اجرة االدوات  ) ٦(
 .اي البذر) ٧(
 .اي على الزارع) ٨(
 .العمل والعوامل: بصيغة التثنية اي الركنني اآلخرين من االركان االربعة يف املزارعة ومها) ٩(
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 .)١(فاحلاصل بينهما، ولكل منهما على اآلخر أجرة مثل ما خيصه من االرض، و�قي االعمال
ولـو  )٦(حبـب )٥(بـه )٤(احلصـة ختمينـا ويقبلـه )٣(�ن يقـدر مـا خيصـه مـن) على الـزارع )٢(وز لصاحب االرض احلرصوجي(
 وهذه معاملة خاصة). مع الرضا( )٩(به )٨(مبا خرصه )٧(منه

___________________________________ 
رض، اجـرة العمـل، وبقيـة االركـان االربعـة اذا كانـت ختصـه اي لصاحب االرض اجرة ارضه على العامل، ولصـاحب العمـل علـى صـاحب اال) ١(

 .منها وصاحب االكثر يستحق الز�دة على اآلخر بعد طرح ما يقابل حصته
 .بعد التخمني: -بفتح اخلاء وسكون الراء  -اخلرص ) ٢(
 .املوصولة) ما(  بيان ل) من) (٣(
 ).الزارع: (ومرجع اهلاء) املالك: (فاعلهمن �ب التفعيل، منصوب عطفا على مدخول أن الناصبة، ) ٤(
 .املوصولة املراد منها احلصة املختصة للمالك) ما: (مرجع الضمري) ٥(
 .اي �زاء احلب) ٦(
 ).املالك): (خرص(املوصولة والفاعل يف ) ما: (مرجع الضمري) ٧(
 ).املقدار املخمن: (مرجع الضمري) ٩(

ىن زرع ختمينــا مبقــدار آخــر، ويقبلــه �زاء احلــب  أن املالــك جيــوز لــه أن يبيــع: وحاصــل املعــ ن الــ للــزارع، أو يصــاحله املقــدار الــذي خيصــه مــن حصــته مــ
ء الذي �خذه من الزارع، سواء كان احلب من نفس الزرع املشـرتك بينهمـا ام مـن زرع آخـر لكنـه يشـرتط أن ال يكـون ذلـك املقـدار الـذي وقـع �زا

 .ا افاده الشارح حصته ازيد، أو انقص من احلصة املخمنة كم
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أمجـع مـن قبـل هللا ) �لسالمة، فلـو تلـف الـزرع(ما اتفقا عليه ) فيستقر(إن كانت بيعا، أو صلحا  )١(مستثناة من احملاقلة
ـــبعض ســـقط منـــه �لنســـبة، ولـــو أتلفـــه متلـــف ضـــامن) فـــال شـــئ(تعـــاىل  ـــزارع، ولـــو تلـــف ال مل تتغـــري املعاملـــة،  )٢(علـــى ال
هــذا . بسـببه شـئ )٥(فالزائـد للمتقبـل، ولــو نقـص بسـبب اخلـرص مل يســقط )٤(املتلـف �لعــوض، ولـو زاداملتقبـل  )٣(وطالـب

، ولـو وقـع بلفـظ )٧(، مـع احتمـال كونـه كـذلك)٦(إذا وقعت املعاملة �لتقبيـل، ولـو وقعـت بلفـظ البيـع اشـرتط فيـه شـرائطه
ــى موضــع اليقــني وقــد تقــدم الكــالم علــى هــده القبالــة يف  )٨(الصــلح فالظــاهر أنــه كــالبيع وقوفــا فيمــا خــالف االصــل عل

 .)٩(البيع
___________________________________ 

 .٣٦٣وهو بيع السنبل حبب منه، أو من غريه من جنسه وقد تقدم شرحها يف اجلزء الثالث من كتاب التجارة ص ) ١(
 . يتوجه حنوه الضمانالقيد الخراج احليوان مثال حيث ال) ٢(
 .وهو الزارع) ٣(
 .اي الزرع �ن كان التخمني اقل مما ينبغي) ٤(
 .والفائت من حق الزارع. اي من املالك بسبب هذا النقصان) ٥(
 .وغريمها من شرائطه. من عدم الز�دة والنقصان اذا كانت السلعة من جنس واحد) ٦(
 .اي ال يشرتط فيه شرائط البيع) ٧(
 .رتط فيه شرائط البيعاي يش) ٨(
 .٣٦٨يف اجلزء الثالث كتاب التجارة ص ) ٩(

 كتاب املساقاة
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 كتاب املساقاة
يف أصل الشرعية، وهو  )٣(، النه أنفعها، وأظهرها)٢(، دون �قي أعماهلا)١(مفاعلة من السقي، واشتق منه) وهي لغة(

فخرجت �الصـول ). معاملة على االصول حبصة من مثرها(وشرعا . خنل احلجاز الذي يسقى من اآل�ر مع كثرة مؤنته
يف املعاملــة  )٧(لــرتدده )٦(، واملــراد �لثمــرة معناهــا املتعــارف)٥(فإ�ــا ال تقــع �حلصــة )٤(املزارعــة، و�حلصــة االجــارة املتعلقــة �ــا

 على ما يقصد
___________________________________ 

وذلـك الن السـقي .! مـن السـقي مـع أ�ـا تشـتمل علـى كثـري مـن االعمـال الـيت مـن مجلتهـا السـقي) املسـاقاة(اي إمنا اشـتق اسـم هـذه املعاملـة ) ١(
ى يت ال حتتـاج إىل الغــرس، بــل إىل  انفـع االعمــال املقصـودة مــن هـذه املعاملــة واظهرهـا، ال�ــا إمنـا تكــون يف امثـال البســاتني املشـتملة علــ االشـجار الــ

 .جمرد مراعاة االشجار واملواظبة على سقيها وامثال ذلك
 .اي اعمال املساقاة) ٢(
 .اي اظهر االعمال) ٣(
 .اي �الصول) ٤(
 .بل االجرة املعلومة كما �يت االشارة اليها ان شاء هللا تعاىل) ٥(
 .وهو الذي يؤكل) ٦(
 .اي لرتدد املصنف يف أن املساقاة على االصول حبصة من الورق أو الورد، هل تصح ام ال) صنفامل(مرجع الضمري ) ٧(
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أريد �لثمرة مناء الشجر، ليدخل فيه الورق املقصود والورد، ومل يقيـد االصـول بكو�ـا  )١(ورقه ووروده، ولو لوحظ إدخاله
جعله وصـفا للشـجر  )٤(يف غري الزم، أو معيب ومن قيد بهيف التعر  )٣(، وذكره)٢(�بتة كما فعل غريه الن ذلك شرط هلا
 .ال تنفسخ اختيارا، إال �لتقايل) وهي الزمة من الطرفني( )٥(خمصصا ملوضع البحث، ال شرطا

من االلفـاظ الدالـة علـى إنشـاء هـذا العقـد صـرحيا،  ) وإجيا�ا ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت اليك، أو ما أشبهه(
عقــدت معــك عقــد املســاقاة وحنــوه مــن االلفــاظ الواقعــة بلفــظ املاضــي، وزاد يف التــذكرة تعهــد كقبلتــك عمــل كــذا، أو 

ري نــص خمصــص  )٦(وإخــراج هــذا العقــد عــن نظــائره مــن العقــود الالزمــة بوقوعــه بصــيغة االمــر. خنلــي أو اعمــل فيــه مــن غــ
 .)٨(مع النص عليه، فكيف هذا )٧(وقد نوقش يف أمر املزارعة. مشكل

واالجــود . وظــاهره االكتفــاء �لقبــول الفعلــي، كمــا مــر يف املزارعــة إذ الرضــا حيصــل بــدون القــول) بــه والقبــول الرضــا(
 االقتصار على اللفظ الدال عليه، الن الرضا أمر �طين

___________________________________ 
 .اي إدخال ما يقصد ورقه، أو ورده) ١(
 .اي للمساقاة) ٢(
 .اي شرط الثبوت) ٣(
 ).على اصول �بتة: (�لثبات �ن قالاي ) ٤(
 .اي ال لكون الثبات شرطا يف صحة املعاملة) ٥(
 ".اعمل فيه " ، أو "تعهد خنلي : " كما افاده يف التذكرة بقوله) ٦(
 .حيث ورد وقوعها بلفظ االمر يف النص) ٧(
 .اي امر املساقاة) ٨(

    



٣١١ 

االلفـاظ الصـرحية الدالـة علـى الرضـا �لعقـود، مـع أن املعتـرب هـو وهـو السـر يف اعتبـار . ال يعلم إال �لقول الكاشـف عنـه
 .الرضا، لكنه أمر �طين ال يعلم إال به وميكن أن يريد هنا ذلك

واملـراد مبــا فيـه مســتزاد ). أوال(قبـل العقــد ) ظهــرت(، سـواء )إذا بقــي للعامـل عمــل تزيـد بــه الثمـرة(املسـاقاة ) وتصـح(
واحـرتز بـه عـن حنـو اجلـذاذ، واحلفـظ، . غصان الكرم على اخلشب، و�بـري مثـرة النخـلالثمرة حنو احلرث والسقي، ورفع أ

. والنقل، وقطع احلطب الذي يعمل به الدبس من االعمال اليت ال يستزاد �ا الثمـرة، فـإن املسـاقاة ال تصـح �ـا إمجاعـا
من  (يف صحة املساقاة ) والبد( )٤(والصلح، )٣(من الثمرة، واجلعالة )٢(على بقية االعمال جبزء )١(نعم تصح االجارة حينئذ

غري املغـروس،  )٧(املساقاة على الودي )٦(، وخيرج على االول)٥(�لنون، أو �لثاء املثلثة) �بتا(املساقى عليه ) كون الشجر
 �الرض، )٨(أو املغروس الذي مل يعلق

___________________________________ 
 .ستزاد به الثمرةاي حني مل يبق من العمل ما ي) ١(
 .اي جبزء معلوم من الكيل، أو الوزن) ٢(
 .اي وتصح اجلعالة يف بقية االعمال اليت ال تستزاد �ا الثمرة) ٣(
 .اي ويصح الصلح يف بقية االعمال اليت ال تستزاد �ا الثمرة) ٤(
 .اي �بتا) ٥(
 ).�بتا(وهو ) ٦(
 ).صغار النخل قبل الغرس(وهو ) ٧(
 .ق مبعىن عدم ثبات جذور الشجر وأصوله يف االرضمن علق يعل) ٨(

    



٣١٢ 

ينتفــع (، )٤(�لشــجر فيتحــد املعنيــان )٣(وميكــن خروجهــا. ذلــك، ومــا ال يبقــى غالبــا كاخلضــراوات )٢(، و�لثــاين)١(واملغارســة
إ�ــا واحــرتز بــه عــن حنــو البطــيخ والباذجنــان والقطــن وقصــب الســكر ف. بقــاء يزيــد عــن ســنة غالبــا) بثمرتــه مــع بقــاء عينــه

 .، وإن تعددت اللقطات مع بقاء عينه ذلك الوقت، وبقي القطن أزيد من سنة، النه خالف الغالب)٥(ليست كذلك
أنــه يف معــىن الثمــرة فيكــون مقصــود  )٧(مــن) )٦(كاحلنــاء نظــر(ال يقصــد مــن عملــه �لــذات إال ورقــه ) وفيمــا لــه ورق(

ــى جهالــة العــوض فيقتصــر �ــا علــى  )٨(املســاقاة حاصــال بــه ومــن أن هــذه املعاملــة علــى خــالف االصــل، الشــتماهلا عل
 ما يقصد ورده، وأما التوت )٩(موضع الوفاق، ومثله

___________________________________ 
 .جارة على غرس االشجاراملغارسة وهي اال) �بتا(الذي هي املساقاة اي وخيرج على االول وهو " وخيرج " �لرفع عطفا على فاعل ) ١(
 ).ما ال يبقى غالبا كاخلضروات(الذي هو صغار النخل ومل يغرس بعد، وخرج ايضا ) الودي(�لثاء املثلثة ) �بتا(وهو ) ٢(
 .اي اخلضروات) ٣(
 ).و�بتا. �بتا: (ومها) ٤(
 .اي ال تبقى إىل سنة) ٥(
 .٣١١ص  ٦ - �٥ اليه يف اهلامش رقم واشر  هذا هو الرتدد الذي اشار اليه الشارح ) ٦(
 .دليل جلواز وقوع املساقاة على هذه االشجار) ٧(
 .دليل لعدم جواز وقوع املساقاة) ٨(
 .ما يقصد ورده: اي ومثل ما يقصد ورقه) ٩(

    



٣١٣ 

والقـول �جلـواز ، ومنه ما يقصد مثره، وال شبهة يف إحلاقـه بغـريه مـن شـجر الثمـر، )١(فمنه ما يقصد ورقه وحكمه كاحلناء
ــز�دة، ويف جانــب ) ويشــرتط تعيــني املــدة(متجــه  )٢(يف اجلميــع ــز�دة والنقصــان، وال حــد هلــا يف جانــب ال مبــا ال حيتمــل ال

ســـاقيتك علـــى : اي اطـــالق املســـاقاة �ن قـــال) ويلـــزم العامـــل مـــع االطـــالق(النقصـــان أن يغلـــب فيهـــا حصـــول الثمـــرة، 
ممــا فيــه صــالح الثمــرة، أو ز�د�ــا كــاحلرث، ) كــل عمــل يتكــرر كــل ســنة(البســتان الفــالين ســنة بنصــف حاصــلة فقبــل 

واحلفر حيث حيتاج اليه، وما يتوقف عليه من اآلالت، والعوامل، و�ذيب اجلريـد بقطـع مـا حيتـاج إىل قطعـه منـه، ومثلـه 
 )٣(رة كالــدلو، والرشــا، والســقي، ومقدماتــه املتكــر )ومنــه ز�دة الكــرم(أغصــان الشــجر املضــر بقاؤهــا �لثمــرة، أو االصــل، 

، وفـتح رأس السـاقية، وسـدها عنـد الفـراغ، وتعـديل الثمـرة �زالـة مـا )٥(، وإدارة الـدوالب)٤(وإصالح طريق املـاء، واسـتقائه
 يضرها من االغصان

___________________________________ 
 .يف أنه حمل الرتدد) ١(
 .حىت ما ال يقصد مثره) ٢(
 .احلبل :�لكسر، مجعه أرشية) ٣(
ق ايضــا): وإصــالح طريــق املــاء: (والصــحيح مــا اثبتنــاه، لشـمول قــول الشــارح) واســتنقائه: (يف اغلـب النســخ اخلطيــة واملطبوعــة) ٤( . اســتنقاء الطريــ

: يكـون املـراد منـهوأمـا اذا ارجعنـا الضـمري إىل املـاء ف. واملراد من استنقاء الطريق كون الطريق بعد اصالحه قابال لسقي الشجر اي لوصول املاء اليه
 .أن العامل يتوىل سحب املاء من البئر، أو حنوها

 .ويف زماننا هذا يلتزم العامل بنصب املضخات وما يلزمها من العمال، والوقود. اي دوالب الناعور) ٥(

    



٣١٤ 

ه فــوق ، ووضــع احلشــيش وحنــو )١(والــورق ليصــل اليهــا اهلــواء، ومــا حيتــاج اليــه مــن الشــمس، وليتيســر قطعهــا عنــد االدراك
مبجـرى العـادة حبسـب نوعهـا،  )٢(العناقيد صو� هلا عن الشمس املضرة �ا، ورفعهـا عـن االرض حيـث تضـرها، ولقاطهـا

فمــا يؤخــذ للزبيــب يقطــع يف الوقــت الصــاحل لــه ومــا يعمــل دبســا فكــذلك، وهكــذا، وإصــالح موضــع التشــميس، ونقــل 
بعـد ) علـى املالـك صـح )٣(ولـو شـرط بعضـه(ذلـك مـن االعمـال الثمرة اليه، وتقليبها، ووضعها على الوجه املعترب، وغـري 

، الن احلصة ال يستحقها العامـل إال �لعمـل فـال بـد أن يبقـى عليـه منـه شـئ فيـه مسـتزاد )ال مجيعه(أن يكون مضبوطا 
 .بينهماكمائة رطل، والباقي لآلخر، أو ) ال املعني(كالنصف، والثلث، ) وتعيني احلصة �جلزء املشاع(الثمرة وإن قل، 

أي ) إذا علماهـا(كالنصـف مـن العنـب، والثلـث مـن الرطـب، أو النـوع الفـالين ) وجيوز اختالف احلصة يف االنـواع(
 .مع اجلهل �ما فيحصل الغرر )٥(ين الكثر اجلنسني حذرا من وقوع أقل اجلزء )٤(االنواع

___________________________________ 
 .اي عند نضجها) ١(
ىن مجــع العناقيــد والتقاطهــا بكســر الــالم) ٢( ن االشــجار والنخيــل جيــب أن يكــون يف ) العناقيــد(ومرجــع الضــمري . مبعــ واملــراد أن كــل شــئ يلــتقط مــ

 .وقته
 .أي بعض العمل) ٣(
 .وأن أيها اكثر عددا وأيها اقل) هو العلم �نواع الشجر(املراد من العلم �نواعها ) ٤(
واملراد من اقل اجلزئني . أن إحتواء البستان على التمر قد يكون اكثر من إحتوائه على العنب أو �لعكس واملقصود. العنب والتمر مثال: ومها) ٥(

العلـم بكميـة احلاصـل ) العلـم �نواعهـا(وحيتمـل أن يكـون املـراد مـن . اقل احلصتني �ن كان للعامـل مـن حصـته ربـع مـن االكثـر، ونصـف مـن االقـل
ث يكـــون االقــل لالكثـــر، أنـــه يف صــورة ج: مــن النـــوعني فاحلاصــل هـــل العامــل واملالـــك، أو جهــل احـــدمها يقعــان يف حمـــذور اخــتالف احلصـــص حبيــ

كمـا اذا اشــتمل البسـتان علــى انـواع مــن الشـجر والنخيــل، فيجـوز حينئــذ أن يفـرد كــل نـوع حبصــة خمالفـة مــن النـوع اآلخــر كمــا اذا . واالكثـر لالقــل
 .ربع يف الرمان مثال لكن بشرط علمهما مبقدار كل نوع من االنواع كما علمتجعل النصف يف مثرة النخل، والثلث يف الكرم وال

    



٣١٥ 

 .، وال يكره غريمها، لالصل))١(ذهبا، أو فضة(مع احلصة ) ويكره أن يشرتط رب املال على العامل(
النـه حينئـذ ، )٣(فلـو تلفـت أمجـع، أو مل ختـرج مل يلـزم) بشرط سالمة الثمـرة(ما شرطه ) وجب( )٢(أحدمها) فلو شرط(

أكــل مــال �لباطــل، فــإن العامــل مل حيصــل لــه عــوض مــا عمــل، فكيــف خيســر مــع عملــه الفائــت شــيئا آخــر، ولــو تلــف 
 .البعض فاالقوى عدم سقوط شئ عمال �لشرط، كما ال يسقط من العمل شئ بتلف بعض الثمرة

، النـــه مل يتـــربع بعملـــه، ومل )العامـــلوعليـــه أجـــرة مثـــل (، ال�ـــا �بعـــة الصـــلها، )وكلمـــا فســـد العقـــد فـــالثمرة للمالـــك(
 عاملا �لفساد، ومل يكن الفساد بشرط عدم )٤(هذا إذا مل يكن. حيصل له العوض املشروط فريجع إىل االجرة

___________________________________ 
 .اي مقدارا من الدينار والدرهم) ١(
 .اي لو شرط رب املال الذهب أو الفضة) ٢(
 .ال الذهب او الفضةاي شرط رب امل) ٣(
 .اي العامل) ٤(

    



٣١٦ 

 .على ذلك )١(احلصة للعامل، وإال فال شئ له، لدخوله
، وانتفـــاء املـــانع، أمـــا االول فهـــو )٢(، لوجـــود املقتضـــي)ولـــو شـــرط عقـــد مســـاقاة يف عقـــد مســـاقاة فـــاالقرب الصـــحة(

املـــانع ال  )٤(فـــالن )٣(أمـــا الثـــاينو " املؤمنـــون عنـــد شـــروطهم " اشـــرتاط عقـــد ســـائغ يف عقـــد ســـائغ الزم فيـــدخل يف عمـــوم 
 )٩(ومثل. �حلصة االخرى )٨(منه من اآلخر )٧(من هذه احلصة إال �ن يرضى )٦(مل يرض أن يعطيه )٥(يتخيل إال كونه

___________________________________ 
 .اي القدامه) ١(
 .وهو أن الشرط شرط سائغ كبقية الشروط يف بقية العقود) ٢(
 .املانعوهو عدم ) ٣(
ن املالــك : بيــان ذلــك. هــذا هــو املــانع الــذي يتخيــل كونــه مانعــا) ٤( ى اعطــاء حصــته إىل العامــل اال بعــد رضــى العامــل وقبولــه مــ أن املالــك ال يرضــ

ين دارك خبمســمائة دينــار فقبــل املشــرت : نظــري البيــع يف قــول البــايع. حصــة اخــرى يف عقــد مســاقاة اخــرى ف دينــار بشــرط أن تبيعــ ي بعتــك داري �لــ
 .فكما أن هذا االشرتاط يف البيع مفسد له، كذلك االشرتاط يف عقد املساقاة مبطل هلذا العقد. ذلك

 .كما وأنه الفاعل يف مل يرض). املالك(مرجع الضمري يف كونه ) ٥(
 ).املالك(والفاعل يف أن يعطيه ). العامل(مرجع الضمري ) ٦(
 .٤واملعىن كما ذكر يف اهلامش رقم ) املالك(يف منه ومرجع الضمري ) العامل(الفاعل يف �ن يرضى ) ٧(
أن مثـل هـذا ال يصـلح أن يكـون : وحاصل الـرد. ٤على املانع الذي يتخيل كونه مانعا كما عرفته يف اهلامش رقم  ) الشارح(هذا رد من ) ٩(

ملقتضـي الـذي هـو كـون الشـرط شـرطا سـائغا وأنـه ممـا جيـب فا. مانعا بعد أن كان من الشروط السـائغة كبقيـة الشـروط الـيت تشـرتط يف ضـمن العقـد
واملانع الذي ختيل كونه مانعا مفقود، الن رضا العامل وقبوله حصة اخرى من املالك يف عقـد مسـاقاة أخـرى شـرط سـائغ يصـح . الوفاء به موجود

 .اشرتاطه يف منت العقد كبقية الشروط السائغة

    



٣١٧ 

اســتنادا إىل وجــه ضــعيف  ســائغة الواقعــة يف العقــود والقــول �ملنــع للشــيخ هــذا ال يصــلح للمنــع كغــريه مــن الشــروط ال
 .يف وجه الصحة )١(يظهر ضعفه مما ذكر

 .، النه أمني فيقبل قوله بيمينه يف عدمها، والصالة عدمها)ولو تنازعا يف خيانة العامل حلف العامل(
ريه(  )٢(علــى أصــول الغــري وعملهــا، والنــاس خيتلفــون يف ذلــك، الن يف املســاقاة تســليطا )ولــيس للعامــل أن يســاقي غــ

ن مل ططريضــه املالــك لــه، خبــالف املزارعــة، فــإن عمــل  اختالفــا كثــريا، فلــيس ملــن رضــي املالــك بعملــه وأمانتــه أن يــويل مــ
 .)٣(االرض غري مقصود، وحصة املالك حمفوظة على التقديرين
___________________________________ 

ووجـه الضـعف مـا عرفتـه مـن ). فالن املانع ال يتخيل إال كونه مل يرض أن يعطيـه مـن هـذه احلصـة اخل: () الشارح(املراد مما ذكر هو قول ) ١(
ت . أن مثل هذا الشرط مل يكن مانعا، بل هو شرط سائغ كبقية الشروط السائغة يف منت العقد ال مـانع فمع وجود املقتضي، وفقد املانع كما عرفـ

 .من اشرتاط مثل هذا الشرط يف منت العقد
 .اي يف العامل) ٢(
 .سواء �شر العمل بنفسه، ام زارع غريه) ٣(
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ـــع لالصـــل وهـــو )١(وأمـــا الفـــرق يف املزارعـــة فلمالـــك  )٣(مـــن مالـــك االصـــول يف املســـاقاة، ومـــن الـــزارع )٢(�ن النمـــاء �ب
مفروضـــة يف كالمهـــم أعـــم  )٧(واملســألة. م مـــع كـــون البــذر مـــن العامـــليــت )٦(فإمنـــا )٥(تســـليط مـــن شــاء دون غـــريه )٤(االصــل
فإن العقد الالزم يوجب احلصة املخصوصة لكل منهما، فله نقلها إىل من شاء، وإن مل يكن البـذر  )٩(، ومع ذلك)٨(منه

رض، والعمــل، وكو�ـا غـري موجـودة حـني املزارعـة الثانيـة غـري مـانع، الن املعاملـة ليسـت علـى نفـس احلصـة، بـل علـى اال
 والعوامل، والبذر

___________________________________ 
 .بني املزارعة واملساقاة يف جواز مزارعة الغري يف املزارعة، وعدم جواز مساقاة الغري يف املساقاة) ١(
 .اي االصل يف املساقاة من مالك االصول) ٢(
 .اي االصل يف املزارعة من الزارع) ٣(
ــزارع العامــل غــريه، . املزارعــةاي االصــل يف ) ٤( وحاصــل الفــرق أن االصــل يف املســاقاة للمالــك، ويف املزارعــة للعامــل، فلهــذا جــاز يف املزارعــة ان ي

 .خبالف املساقاة، فإن العامل ليس له أن يساقي غريه
 .اي دون غري مالك االصل وهو العامل يف املساقاة) ٥(
 .ني املزارعة واملساقاةهذا رد على ما افاده القائل يف الفرق ب) ٦(
 .اي مسألة جواز مزارعة الغري) ٧(
 ).كون البذر من العامل(مرجع الضمري ) ٨(

ن العامـل فجــواز املزارعـة للغــري متوقـف علــى كــون : فحاصـل مــا افـاده الشــهيد  أن كـون االصــول يف املزارعـة للعامــل ال يـتم اال اذا كــان البـذر مــ
 .مسألة جواز الغري اعم من ذلك حىت لو كان البذر من املالك البذر من العامل، واحلال أن

 .اي ومع أن فرض املسألة اعم من ذلك) ٩(

    



٣١٩ 

 .�حلصة، فمن استحق �لعقد الالزم شيئا تسلط على نقله مع انتفاء املانع
ون علـى �ن يكـ) إال مع الشـرط(، النه موضوع على االرض والشجر فيكون على مالكهما، )واخلراج على املالك(

عمــال �لشــرط، فــإن العقــد اقتضــى أن ) ومتلــك الفائــدة بظهــور الثمــرة(، )١(العامــل، أو بعضــه فيصــح مــع ضــبط املشــروط
 .)٢(يكون بينهما فمىت حتققت ملكت كذلك

من املالك والعامل، لوجود شرط الوجوب وهو تعلق الوجوب �ـا علـى ) وجتب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب(
مـع  )٤(�ن بقـي مـن العمـل مـا فيـه مسـتزاد الثمـرة حيـث جوز�هـا )٣(ت املساقاة بعد تعلق الزكـاة وجوز�هـاولو كان(ملكه 
 .، لتعلق الوجوب �ا على ملكه)فالزكاة على املالك(ذلك 
 بن زهرة الزكاة على املالك( )٥(أبواملكارم محزة) وأثبت السيد(

___________________________________ 
 ).الضرائب(  ويعرب عنه يف زماننا هذا ب. ر اخلراج املشروط على العاملوهو مقدا) ١(
 .اي بينهما) ٢(
 .بعد تعلق الزكاة) ٣(
 ).العمل الذي تستزاد به الثمرة(ومرجع اسم االشارة . اي املساقاة) ٤(
مصـنفات كثـرية يف االمامـة والفقـه والنحـو وغـري  هو السيد اجلليل العامل الفاضل الفقيه من اكرب فقهاء االمامية وبيته بيت شرف يف حلـب لـه) ٥(

ربه حبلــب . ٧٤يف عمــر ينــاهز  ٥٨٥تــويف ســنة . منهــا غنيــة النــزوع إىل علمــي االصــول والفــروع، وقــبس االنــوار يف نصــر العــرتة االطهــار. ذلــك وقــ
عليـه ) االمـام الصـادق(ه ونسـبه إىل أن لـه تربـة معروفـة مكتـوب عليهـا امسـ) غايـة االختصـار(ويف كتـاب . بسفح جبـل جوشـن عنـد مشـهد السـقط

 .الصالة والسالم، و�ريخ موته
وابـن اخيـه السـيد النحريـر العـامل املعظـم حمـي امللـة والـدين ) معـني الـدين املصـري(والشـيخ ) دمحم بـن ادريـس(والشـيخ ) شاذان بن جربئيـل(يروي عند 

 .يف حقوق االخوان) االربعني(صاحب كتاب ابوحامد جنم االسالم دمحم بن ايب القاسم عبدهللا بن علي بن زهرة 

    



٣٢٠ 

وهـو ضـعيف، الن االجـرة إذا كانـت مثــرة، . كـاالجرة  )٢(، حمتجـا �ن حصـته)١(مطلقـا) يف املزارعـة واملسـاقاة، دون العامـل
رب، كمــا لــو ملكهــا كــذلك �ي وجــه كــان، وإن اراد كــاالجرة بعــد  أو زرعــا قبــل تعلــق الوجــوب وجبــت الزكــاة علــى االجــ

فليس حمل النزاع، إال أن يذهب إىل أن احلصة ال ميلكها العامل �لظهور، بـل بعـد بـدو الصـالح، وتعلـق الزكـاة  )٣(ذلك
 .يتأخر ملكه عن الوجوب )٧(بل )٦(ال يتم التعليل �الجرة )٥(خالف االمجاع، ومعه )٤(لكنه
 وهي أن يدفع أرضا إىل غريه ليغرسها) واملغارسة �طلة(

___________________________________ 
 .سواء تعلق الوجوب قبل الثمر ام بعد الثمر) ١(
 .اي العامل) ٢(
 .اي بعد تعلق الوجوب) ٣(
 .اي عدم متلك العامل حلصته �لظهور) ٤(
 .اي ومع الذهاب إىل هذا القول) ٥(
 .خر متلكه اوىلفالتعليل بتأ. إن حصته كاالجرة، الن العامل ال ميلك حصته اال بعد بدو الصالح: بقوله) ٦(
 ).وهو عند وجوب الزكاة(اي ينبغي التعليل بتأخر متلك العامل للحصة عن بدو الصالح، ) ٧(

    



٣٢١ 

�لقلـع  )٢(ولـو نقـص(فيها، ) لطول بقائه(عن االرض، ) )١(ولصاحب االرض قلعه، وله االجرة(على أن الغرس بينهما، 
الرض �الجــرة، ولــو كــان الغــرس مــن مالــك االرض، وقــد وهــو تفــاوت مــا بــني قيمتــه مقلوعــا، و�قيــا يف ا) ضــمن أرشــه

 .شرط على العامل غرسه وعمله �حلصة فهو ملالكه، وعليه أجرة الغارس، وما عمل فيه من االعمال
فطلـب الغـارس االرض �الجـرة علـى أن يبقـى ) لـو طلـب كـل منهمـا مـا لصـاحبه(على تقدير كونه من العامل ) و(

، )مل جيــب علــى اآلخــر إجابتــه(، أو طلــب صــاحب االرض الغــرس بقيمتــه )بعــوض(ملكــه  )٣(الغــرس فيهــا، أو أن تكــون
ث يقلعــه الغــارس جيــب عليــه طــم. الن كــال منهمــا مســلط علــى مالــه احلفــر، وأرش االرض لــو نقصــت بــه، وقلــع  )٤(وحيــ

لفســاد واجلاهــل، يف ومل يفــرق املصــنف كــاالكثر يف إطــالق كالمــه بــني العــامل �. العــروق املتخلفــة عــن املقلــوع يف االرض
، ووضــعه )٦(، لتــربع العــامل �لعمــل)٥(اســتحقاق االرش، وثبــوت أجرتــه لــو كــان الغــرس ملالــك االرض، ولــيس ببعيــد الفــرق

 )٧(الغرس بغري حق، وبه
___________________________________ 

 .مع ابقاء االشجار) ١(
 .اي الشجر) ٢(
 .اي االرض) ٣(
 .اي دفنها) ٤(
 .الفرق بني العامل �لفساد واجلاهل يف استحقاق االرشاي ) ٥(
 .فال يستحق شيئا حينئذ) ٦(
، اي و�ذا الفرق بني العامل �لفساد فال يستحق شيئا، وبني اجلاهل �لفساد فيستحق االرش فرق بني املغارسة، وبـني اسـتعارة االرض للغـرس) ٧(

وهــذا خبــالف االســتعارة فــان املســتعري اســتعار االرض . نــه اقــدم علــى الغــرس املســتلزم للقلــعلــبطالن املغارســة بعلمــه �لــبطالن فــال يســتحق شــيئا، ال
 .للغرس فوضع االشجار فيها وضع حبق فيستحق االرش لو قلعها املالك

    



٣٢٢ 

 .شرعا، خبالف هذا الغرس )٢(موضوع حبق وإذن صحيحة )١(فارق املستعري للغرس، النه
ن النماء �بع لالصل فريجع إىل مالكه يف مقدار ما أخرجه منه عن ملكه، ال) ولو اختلفا يف احلصة حلف املالك(

ري لــه  )٥(، وملــك)٤(وعــدم انتقالــه )٣(مــع أصــالة بقــاء غــريه الصــالة عــدم مــا يدعيــه اآلخــر مــن ) ويف املــدة حيلــف املنكــر(الغــ
 .الز�دة

___________________________________ 
 .موضوع حبق فيستحق االرشاي الغرس يف االرض املستعارة ) ١(
 .فيصح وقوعها صفة هلا) االجازة(صفة لالذن مع أنه مذكر لكن ميكن أن يراد منه ) صحيحة(الظاهر أن كلمة ) ٢(
 .اي غري القدر املتيقن بينهما) ٣(
 .اي الزائد عما يقدمه املالك) ٤(
حبمـد هللا تعـاىل تصـحيح اجلـزء االول مـن هـذا الكتـاب الشـريف ليلـة مت . اي وعـدم ملـك الغـري هلـذا الزائـد) وعـدم(�جلر عطفا على مـدخول ) ٥(

العامرة ان شاء اله تعـاىل إىل ظهـور مـن حتـي الـبالد بظهـوره عجـل هللا ) جامعة النجف الدينية(يف مكتبة  ١٣٨٧السادس من مجادى االوىل سنة 
ومـا ارى هـذا التوفيـق اال مـن توجهـات صـاحب هـذا . ال وتشـتت البـالتعاىل لصاحبه الفرج بعد ان اسـتفرغ سـنتني اال مثانيـة ا�م مـع كثـرة االشـتغ

وشرعنا حبوله وقوته جل امسه الشريف يف تصحيح اجلزء الثاين . القرب املقدس امري املؤمنني علي بن ايب طالب صلوات هللا وسالمه عليه وما اكثرها
 من هذا

يف نفـس املكـان وفقنـا هللا تبـارك وتعـاىل المتامـه واكمالـه  ١٣٨٧مجادى االوىل سـنة يف اليوم االحد السادس من ) االجارة(املؤلف الكرمي من اول 
العبـد الراجـي شـفاعة آ�ئـه واجـداده الطيبـني الطـاهرين املعصـومني دمحم بـن السـيد سـلطان . إنه جل امسه علـى ذلـك قـدير وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل

 .املوسوي كالنرت عفي عنهما
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البهيــة يف شــرح اللمعــة الدمشــقية ويتلــوه يف اجلــزء الثــاين كتــاب االجــارة علــى يــد مصــنفها  مت اجلــزء االول مــن الروضــة
العبــد الفقــري إىل هللا تعــاىل زيــن الــدين علــى بــن أمحــد الشــامي العــاملي عاملــه هللا بلطفــه، وعفــى عنــه وعــنهم وعــن مجيــع 

ؤمنني مبنــه وكرمــه انــه اكــرم االكــرمني ق الفــراغ منــه ظهــر يــوم الــثال. املــ �ء ســادس شــهر مجــادى االخــرى ســنة ســت واتفــ
 .ومخسني وتسعمائة حامدا � تعاىل، مصليا على رسوله وآله، مسلما، مسغفرا

 كتاب االجارة
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٣٢٥ 
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٣٢٧ 

 )١(كتاب االجارة
يشـمل سـائر العقـود، وخــرج  )٢(فالعقـد مبنزلـة اجلــنس) االجـارة وهـي العقـد علــى متلـك املنفعـة املعلومـة بعــوض معلـوم(

 )٥(اذ لـيس يف مقابلهـا )٤(�العيـان، و�لعـوض الوصـية �ملنفعـة، و�ملعلـوم إصـداقها )٣(بتعلقه �ملنفعة البيع والصـلح املتعلـق
 )٦(عوض معلوم وامنا هو البضع

___________________________________ 
كمـا أن آجـر . وتكون االجارة مصـدر ا�ـرد ايضـا). االجيار(مصدر آخر غري معل وهو وهلا . مصدر كاالقامة من �ب االفعال أعل اعالهلا) ١(

 .آجر يؤاجر مؤاجرة: يستعمل فعال ماضيا لباب املفاعلة ايضا يقال
ت هلـ: إمنا قال) ٢( يت ليسـ يت هلـا حقـائق واقعيـة، دون االمـور االعتباريـة الـ ا حقـائق واقعيـة مبنزلة اجلـنس، الن اجلـنس يسـتعمل يف االمـور املتأصـلة الـ

 .وهنا كذلك. ملموسة سوى االصطالح واالعتبار
 .صفة للصلح) ٣(
 .بكسر اهلمزة مصدر �ب االفعال من أصدق يصدق اصداقا اي جعل املنفعة صداقا) ٤(
 .اي يف مقابل هذه املنفعة اليت جعلت صداقا) ٥(
ىن االخــري ومــا اليــه مــن ســائر املنــافع . فــل واقفــالالبضــع �لضــم يطلــق علــى عقــد النكــاح، وعلــى اجلمــاع، مجعــه ابضــاع كق) ٦( واملــراد منــه هنــا املعــ

ت ازاء هـذه اللـذة اجلنسـية. الزوجية ت تلـك املنـافع . وهـي غـري معلومـة املقـدار. فاذا جعلت املنفعة صداقا �زاء هذه املنافع وغريها وقعـ اذ رمبـا دامـ
 .ق، أو املرض، وغريمها من املوانعإىل آخر العمر وهو جمهول، ورمبا انقطعت يف االثناء �لطال
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 .بناء على جعله اصال )٣(بعوض معلوم فانه ليس اجارة )٢(�لصلح على املنفعة )١(ولكن ينتقض يف طرده
قيـد التمليـك �ملنفعـة، ليحـرتز بـه عمـا لـو عـرب بلفـظ االجيـار ) واجيا�ا آجرتك، واكريتك، او ملكتـك منفعتهـا سـنة(

آجرتـــك منفعـــة هـــذه الـــدار مـــثال مل يصـــح، : فلـــو اوردمهـــا علـــى املنفعـــة فقـــال )٤(قـــه اال �لعـــنيواالكـــرء فانـــه ال يصـــح تعل
خبالف التمليـك، النـه يفيـد نقـل مـا تعلـق بـه فـان ورد علـى االعيـان افـاد ملكهـا ولـيس ذلـك مـورد االجـارة، الن العـني 

 .ستأجر حيث يعرب �لتمليكتبقى على ملك املؤجر فيتعني فيها اضافته إىل املنفعة، ليفيد نقلها إىل امل
، )بطـل(بعتـك هـذه الـدار شـهرا مـثال بكـذا : فقـال) نـوى �لبيـع االجـارة فـان اورده علـى العـني(عرب �لبيـع و ) ولو(

مأخــذمها أن البيــع ) بعتــك ســكناها ســنه مــثال ففــي الصــحة وجهــان: وان قــال(الفادتــه نقــل العــني وهــو منــاف لالجــارة 
 ع �بعة هلا فال يثمر امللك لو جتوز به يف نقل املنافع منفردة وان نوى به االجارة، وانهموضوع لنقل االعيان، واملناف

___________________________________ 
 .عدم كونه مانعا لالغيار: واملراد من انتقاض طرده. التعريف اي تعريف املصنف: مرجع الضمري) ١(
 .اي املنفعة املعلومة) ٢(
 .لتعريف، لكونه عقدا مشتمال على اركان عقد االجارة مع أنه ليس �جارة بناء على كونه عقدا مستقالمع أنه داخل يف ا) ٣(
 .آجرتك منفعة الدار: آجرتك الدار، واكريتك الدابة، وال يقال: فإنه يقال) ٤(
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 .يفيد نقل املنفعة ايضا يف اجلملة ولو �لتبع فيقوم مقام االجارة مع قصدها واالصح املنع
ولـو تعقبهـا (ال تبطـل اال �لتقابـل، او �حـد االسـباب املقتضـية للفسـخ وسـيأيت بعضـها، ) وهي الزمة مـن الطـرفني(

ــع مل تبطــل ســواء كــان ( )١(لعــدم املنافــاة فــان االجــارة تتعلــق �ملنــافع، والبيــع �لعــني وان تبعتهــا املنــافع حيــث ميكــن) البي
ملسـتأجر مل تبطـل االجـارة علـى االقـوى، بـل جيتمـع عليـه االجـرة والـثمن، فان كان هو ا) املشرتي هو املستأجر، او غريه

وان كــان جــاهال �ــا ختــري بــني  )٢(وان كــان غــريه وهــو عــامل �ــا صــرب إىل انقضــاء املــدة، ومل مينــع ذلــك مــن تعجيــل الــثمن
املنفعـة إىل البـائع، ال إىل فسخ البيع، وامضائه جما� مسلوب املنفعة إىل انقضاء املدة، مث لو جتدد فسخ االجارة عـادت 

 .املشرتي
وال ) كمــا لــو اســتأجر حــانو� فســرق متاعــه(وان بلــغ حــدا يتعــذر عليــه االنتفــاع �ــا ) ال يبطلهــا )٣(وعــذر املســتأجر(

وامـا لـو عـم العـذر كـالثلج املـانع مـن قطــع (يقـدر علـى ابدالـه، الن العـني �مـة صـاحلة لالنتفـاع �ـا فيستصـحب اللـزوم، 
، لتعـذر اسـتيفاء املنفعـة املقصـودة حسـا )فاالقرب جواز الفسخ لكـل منهمـا(ي استأجر الدابة لسلوكه مثال الذ) الطريق

 فلو مل جيرب
___________________________________ 

املستأجرة، فإ�ا للمستأجر فلو بيعت الدار املستأجرة إىل اجل معلوم تنتقل العني إىل املشرتي، دون منافعها . اي ميكن أن تتبع املنافع العني) ١(
 .إىل أن تنقضي

 .اي أن البايع له حق مطالبة الثمن من املشرتي) ٢(
 .�ن استأجر الدار مثال وتعذر عليه السكىن فيها) ٣(

    



٣٣٠ 

ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريـق، لتحـرمي السـفر حينئـذ، او اسـتئجار امـرأة  )٢(، ومثله)١(�خليار لزم الضرر املنفي
كلـه، تنـزيال للتعـذر   )٥(مـدة العـذر، وحيتمـل انفسـاخ العقـد يف ذلـك )٤(ينقضـي )٣(سجد فحاضـت والزمـان معـنيلكنس امل

 .منزلة تلف العني
اال ان ان تكــون (كمــا يقتضــيه لـزوم العقــد، سـواء يف ذلــك مــوت املـؤجر واملســتأجر، ) �ملـوت(االجــارة ) وال تبطـل(

ويتفـق موتـه قبـل انقضـائها فتبطـل، النتقـال احلـق  )٦(بطون فيؤجرها مـدةعلى املؤجر وعلى من بعده من ال) العني موقوفة
نعــم لــو كــان �ظــرا وآجرهــا . وهلــذا ال ميلــك نقلهــا، وال اتالفهــا )٧(إىل غــريه، ولــيس لــه التصــرف فيهــا إال زمــن اســتحقاقه

 )٨(نه �ظـر ومثلـهملصلحة البطون مل تبطل مبوته، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه، بل من حيث إ
 ، ولو شرط)٩(املوصى له مبنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك

___________________________________ 
 ).ال ضرر وال ضرار: (يف قوله ) ١(
 ).ما لو عم العذر(اي ومثل ) ٢(
 .وممثال فحاضت يف ذلك الي) اليوم اخلميس(�ن استأجرها لكنس املسجد يف ) ٣(
 .بصيغة املعلوم وضمري الفاعل يرجع إىل الزمان اي الزمان الذي هو يوم اخلميس ينقضي يف اثناء مدة العذر) ٤(
 .اي يف متام هذه الفروض) ٥(
 .كعشرين سنة مثال) ٦(
 .وهو حياة املؤجر املوقوف عليه) ٧(
 .املوصى له: اي ومثل املوقوف عليه) ٨(
 .املوصى له قبل انقضاء املدة فتبطل االجارة من حني موته اي مدة كعشرين سنة مثال فمات) ٩(
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 .على املستأجر استيفاء املنفعة بنفسه بطلت مبوته ايضا
، جلــواز )٢(، دون االعــارة)١(ويـنعكس يف االجــارة كليـا) وكلمـا يصــح االنتفـاع بــه مـع بقــاء عينـه تصــح اعارتـه واجارتــه(

او (مـا يـؤجر، ) كان  )٥(منفردا( )٤(لنب ال تبقى عينه، وال تصح اجار�ا لذلك، مع أن املقصود منها وهو ال)٣(اعارة املنحة
اذ ال مــانع مــن املشــاع �عتبــار عــدم القســمة، المكــان اســتيفاء املنفعــة مبوافقــة الشــريك وال فــرق بــني ان يــؤجره ) مشــاعا

 .من شريكه، وغريه عند�
وال فـرق يف . ، ال�ا مقبوضة �ذن املالـك حلـق القـابض)التفريطاو (فيها، ) وال يضمن املستأجر العني اال �لتعدي(

ؤخر مــع طلبهــا اختيــارا،  يف عقــد االجــارة ) ولــو شــرط(ذلــك بــني مــدة االجــارة وبعــدها قبــل طلــب املالــك وبعــده اذا مل يــ
 وجيوز(االجارة،  )٧(، لفساد الشرط من حيث خمالفته للمشروع، ومقتضى)فسد العقد )٦(ضما�ا بدو�ما(

___________________________________ 
 .اي كلما ال يصح االنتفاع به إال بذهاب عينه ال تصح اجارته) ١(
واملعىن أنـه لـيس كلمـا يصـح اعارتـه يصـح اجارتـه كمـا يف املنحـة الـيت تسـتعار لشـرب . فإن االعارة تصح مع بقاء العني املستعارة، ومع ذها�ا) ٢(

 .�النتفاعلبنها يف حني أن اللنب يذهب 
 .وهي الناقة اليت تستعار للبنها) ٣(
 .اي لذهاب عينها) ٤(
 .اي متميزا) ٥(
 .اي بدون التعدي والتفريط) ٦(
 .اي وخمالف ملقتضى االجارة ايضا، فإن مقتضاها عدم الضمان بدون التعدي والتفريط) ٧(
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 )٢(، واملطلقـــة)١(وال فـــرق بـــني املعينـــة" وطهم املؤمنـــون عنـــد شـــر " مـــدة مضـــبوطة، لعمـــوم ) اشـــرتاط اخليـــار هلمـــا والحـــدمها
 .عند�
ث يفســخ اذا أراد  )٣(وهــو اشــرتاط اخليــار للمســتأجر او لالعــم) نعــم لــيس للوكيــل والوصــي فعــل ذلــك( ــ اال مــع (حبي
ـــث يشـــرتطها لنفســـه، ال بـــدون االذن يف الوكيـــل، وال الغبطـــة يف ) )٥(، او ظهـــور الغبطـــة)٤(االذن يف الفســـخ فيفســـخ حي
ــى ابطاهلــا، وكــذا الوصــاية، فــان فعــل  )٦(لعــدم اقتضــاء اطــالق التوكيــل فيهــا الوصــي، اضــافة اخليــار املقتضــي للتســلط عل

 .الوصي منوط �ملصلحة
فـال تصـح اجـارة الصـيب وان كـان مميـزا، او اذن لـه الـويل، وال ا�نـون ) والبد من كمال املتعاقدين، وجـواز تصـرفهما(
واالجـــــرة (املقصـــــودة مـــــن العـــــني، ) ومـــــن كـــــون املنفعـــــة( )٨(لـــــويل، او مـــــن يف حكمـــــهوال احملجـــــور بـــــدون اذن ا )٧(مطلقـــــا
ويتحقق العلم �ملنفعة مبشاهدة العني املستأجرة اليت هي متعلقـة املنفعـة او وصـفها مبـا يرفـع اجلهالـة، وتعيـني ). معلومتني

 املنفعة ان كانت متعددة يف العني ومل
___________________________________ 

 .اي االجارة املعينة كاستيجار دار معينة) ١(
 .كاستيجار دار كلية غري معينة، لكو�ا موصوفة) ٢(
 .اي للمؤجر واملستأجر) ٣(
 .للوكيل) ٤(
 .للوصي كما لو آجر الوصي الدار بقيمة ميكن احلصول على ازيد منها بعد الفسخ) ٥(
 .اي يف االجارة) ٦(
 .سواء كان ادوار� ام اطباقيا) ٧(
 .كالغرماء يف املفلس) ٨(
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ـــع ـــت)١(يـــرد اجلمي ممـــا يعتـــرب �ـــا يف البيـــع، او مشـــاهد�ا ان مل تكـــن   )٢(، ويف االجـــرة بكيلهـــا، او وز�ـــا، او عـــدها ان كان
ت ممــا يعتــرب �ــا، الن ) واالقــرب أنــه ال تكفــي املشــاهدة يف االجـرة عــن اعتبارهــا. )٣(كـذلك �حــد االمــور الثالثـة ان كانــ

الزمه مبنية على املغابنـة فالبـد فيهـا مـن انتفـاء الغـرر عـن العوضـني امـا لـو كانـت االجـرة ممـا يكفـي يف  االجارة معاوضة
 .بيعها املشاهدة كالعقار كفت فيها هنا قطعا، وهو خارج بقرينة االعتبار

مها ، القتضــاء صــحة املعاوضــة انتقــال كــل مــن العوضــني إىل اآلخــر، لكــن ال جيــب تســلي)�لعقــد(االجــرة ) ومتلــك(
بتســليم  )٥(وجيــب تســليمها(، )٤(وامنــا تظهــر الفائــدة يف ثبــوت اصــل امللــك فيتبعهــا النمــاء متصــال ومنفصــال. قبــل العمــل

، ال قبـل ذلـك حـىت لـو كـان املسـتأجر وصـيا، او وكـيال مل جيـز لـه التسـليم )وان كانـت علـى عمـل فبعـده(املـؤجرة ) العـني
ـــع املســـتأجر مـــن ، او بشـــاهد احلـــا)٦(قبلـــه، اال مـــع االذن صـــرحيا ل، ولـــو فـــرض توقـــف الفعـــل علـــى االجـــرة كـــاحلج وامتن

 .التسليم تسلط االجري على الفسخ
___________________________________ 

 .كما اذا كان للعني منافع متعددة كالركوب، واحلمل، وجر االثقال، وغريها) ١(
 .اي االجرة) ٢(
 .االمور الثالثة من الكيل، أو الوزن أو العد كأن تباع العني مشاهدةاي ان مل تكن االجرة مما يعترب فيها ) ٣(
 .اذا كانت االجرة معينة، ومل تكن يف الذمة) ٤(
 .اي االجرة) ٥(
 .اي االذمنن املوصي، أو املوكل) ٦(
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ري الفســخ، او االرش مــع التعيــني(اي يف االجــرة ) ولــو ظهــر فيهــا( لالجــرة يف مــنت العقــد، القتضــاء  )١(عيــب فلالجــ
يطالـــب (اي عـــدم التعيـــني ) ومـــع عدمـــه(فيجـــرب العيـــب �خليـــار  )٣(، وتعيينـــه مـــانع مـــن البـــدل كـــالبيع)٢(االطـــالق الســـليم

، واال جــاز لــه الفســخ والرضــا �ملعيــب فيطالــب �الرش، لتعيــني )٤(، لعــدم تعيــني املعيــب اجــرة فــان اجيــب اليــه)�لبــدل
 .ر غريهاملدفوع عوضا بتعذ

كما ذكر�ه، ال مع بدله، لعدم احنصار حقـه ) وهو قريب ان تعذر االبدال( )٥(يف املطلقة مطلقا) له الفسخ: وقيل(
 .يف املعيب

جعـل اجـرتني ) اخـرى، او(�جـرة ) آخـر(يـوم ) ولو جعل اجرتني على تقديرين كنقل املتـاع يف يـوم بعينـه �جـرة ويف(
الفارســــية وهــــي الــــيت بواحــــد فــــاالقرب (اخلياطــــة ) واالخــــرى علــــى(ي الــــيت بــــدرزين، وهــــ) احــــدامها يف اخلياطــــة الروميــــة(

اذ  )٦(ويشـكل مبنـع معلوميتـه. ، الن كال الفعلني معلوم، واجرتـه معلومـة والواقـع ال خيلـو منهمـا، والصـالة اجلـواز)الصحة
 ليس املستأجر عليه ا�موع، وال كل

___________________________________ 
 .تعيني االجرة �ن كانت عينا خارجية شخصية، ال يف الذمة اي) ١(
 .سالمة االجرة: اي سالمة االجرة من العيب، الن البناء العقالئي واالصل االويل يف املعامالت هي) ٢(
 .٣٩٨يف أنه اذا وقع البيع على شئ معني شخصي فظهر فيه عيب يبطل البيع كما ذكر يف اجلزء الثالث ص ) ٣(
 . البدل فهو املطلوباي إىل) ٤(
 .سواء كانت االجرة معينة ام ال، ظهر فيها عيب ام ال) ٥(
وال يعلـم أن . فإن العمل على هذا يصري جمهـوال، لـرتدده بـني عملـني فـال يعلـم أن االجـري تقبـل اي نـوع مـن اخليـاطتني) العمل(مرجع الضمري ) ٦(

 .العقد وقع على ايتهما

    



٣٣٥ 

غري معني، وذلك غرر مبطل هلا كالبيع بثمنني على تقديرين، ولو حتمـل مثـل هـذا الغـرر واحد واال لوجبا فيكون واحدا 
ـــع ذلـــك جعالـــة توجهـــت . لـــزم مثلـــه يف البيـــع بثمنـــني الشـــرتاكهما يف العقـــد الـــالزم املشـــتمل علـــى املعاوضـــة نعـــم لـــو وق

مل تصـح يف مسـألة  )٢(لتقدير اآلخرولو شرط عدم االجرة على ا(من اجلهالة ما ال حتتمله االجارة  )١(الصحة، الحتماهلا
ولــيس بصـــريح يف  )٤(خـــربان احــدمها صــحيح )٣(يف اليــومني، وتثبــت اجــرة املثـــل علــى املشــهور ومســتند احلكمــني) النقــل

 .، او موثق فالرجوع فيهما إىل االصول الشرعية اوىل)٥(املطلوب، واآلخر ضعيف
) كـل اجــارة املنـع مــن نقيضــها  )٦(ويف ذلـك نظــر، الن قضــية: (هيف احلكــم الثـاين حبــث نبــه عليـه بقولــ وللمصـنف 

فيمكن ان جيعـل مـورد االجـارة هنـا القسـم الـذي فـرض فيـه اجـرة، والتعـرض للقسـم اآلخـر اخلـايل عنهـا تعرضـا يف العقـد 
 ، فإن قضية االجارة �الجرة املخصوصة يف الزمن املعني حيث يطلق عدم استحقاق شئ لو مل)٧(حلكم يقتضيه

___________________________________ 
 .اي لتحمل اجلعالة ما ال تتحمله االجارة) ١(
 .وهو عدم االجرة لو نقل املتاع يف يوم اخلميس مثال) ٢(
الــذي حكــم ) جعــل االجــرة علــى تقــدير، وعــدمها علــى تقــدير آخــر(و . الــذي حكــم املصــنف بصــحته) جعــل اجــرتني علــى تقــديرين: (ومهــا) ٣(

 .صحته يف مسألة النقلاملصنف بعدم 
 .١احلديث  ١٣الوسائل كتاب االجارة �ب ) ٤(
 .٢احلديث  ١٣الوسائل كتاب االجارة �ب ) ٥(
 .اي مقتضى كل عقد) ٦(
 ).العقد(مرجع الضمري ) ٧(

    



٣٣٦ 

قــد شــرط قضــية العقــد فلــم (علــى تقــدير اشــرتاط عــدم االجــرة لــو نقلــه يف غــري املعــني ) فيكــون(ينقــل، او نقــل يف غــريه 
مما شاركها يف هذا املعىن وهو اشرتاط عدم االجرة علـى تقـدير خمالفـة ) )١(يف مسألة النقل، او يف غريها(االجارة ) بطلت

يكـون الـبطالن منســو� (وهـو نقلـه يف اليـوم املعـني ) غايـة مـا يف البـاب انـه اذا أخــل �ملشـروط(مقتضـى االجـارة اخلاصـة 
 .يفعل فيه ما شرط عليه فال يستحق شيئا، النه مل يفعل ما استؤجر عليهحيث فوت الزمان املعني، ومل ) إىل االجري

اجـرة  )٢(فال وجه للحكم ببطالن االجارة على هذا التقـدير، واثبـات) حاصال من جهة العقد(البطالن ) وال يكون(
املثل، بل الالزم عدم ثبوت شئ وان نقل املتـاع إىل املكـان املعـني يف غـري الزمـان، النـه فعـل مـا مل يـؤمر بـه، وال اسـتؤجر 

وهـو نظـر موجـه، اال . وهذا النظر مما مل يتعرض له احـد مـن االصـحاب، وال ذكـره املصـنف يف غـري هـذا الكتـاب. عليه
وظـاهر الروايـة، . )٤(خـرج عنـه خـارج عنهـا )٣(ارة هـو الفعـل يف الـزمن املعـني، ومـاأنـه ال يـتم اال اذا فـرض كـون مـورد االجـ
 وكالم االصحاب أن مورد االجارة

___________________________________ 
 .اي يف غري مسألة النقل مما تكون على مثلها حيث جتعل االجرة على تقدير وعدمها على تقدير آخر) ١(
 ).اثبات اجرة املثل(  �ء اجلارة اي فال وجه للحكم ببطالن االجارة، واحلكم ب �جلر عطف على مدخول) ٢(
 .وهو غري الزمان املعني اي اليوم الذي فرض فيه عدم االجرة) ٣(
 .اي عن االجارة) ٤(

    



٣٣٧ 

ة حكمــوا بصـحتها مـع اثبـات االجــرة علـى التقـديرين نظـرا إىل حصــول املقتضـي وهـو االجــار  )٢(ومـن مث )١(كـال القسـمني
ت، الحنصــارها وتعينهــا كمــا تقــدم علــى التقــدير  )٣(وبطال�ــا. املعينــة املشــتملة علــى االجــرة املعينــة وان تعــددت واختلفــ

وهو النقل يف الزمن املعـني لكـان احلكـم �لـبطالن علـى  )٤(ولو فرض كون مورد االجارة هو القسم االول خاصة. اآلخر
النــه خــالف قضــية االجــارة وخــالف مــا تعلقــت بــه، فكــان اوىل بثبــوت  ،)٦(اوىل )٥(تقــدير فــرض اجــرة مــع نقلــه يف غــريه

 )٩(على تقدير ذكر االجرة، واالول )٨(القسمني متعلقها )٧(وجعل. اجرة املثل
___________________________________ 

 .فرض االجرة يف اليوم املعني، وعدمها يف اليوم اآلخر: اي كال اليومني ومها) ١(
 .داخالن يف االجارة) كال اليومني(أن  اي ومن اجل) ٢(
 ).التقدير اآلخر(اي ومن مث حكموا ببطالن االجارة على ) �ء اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٣(
 .وهو اليوم املعني الذي فرض فيه االجارة) ٤(
 .اي غري اليوم املعني) ٥(
ن يف ذلـك الفـرض كـان اوىل مـن احلكـم �لـبطالن يف هـذا الفـرض وهـو مع أن االصحاب حكموا بصـحة االجـارة، واحلـال أن احلكـم �لـبطال) ٦(
 .وهو غري اليوم املعني) عدم االجرة على التقدير اآلخر(
 .الواو استينافية) ٧(
 .اي متعلق االجارة) ٨(
 ).وهو تعيني االجرة يف اليوم املعني(اي وجعل االول خاصة ) وجعل القسمني(�جلر عطفا على مدخول ) ٩(

    



٣٣٨ 

ري دليــل )٥(موجــب الخــتالف الفــرض )٤(خــالف الظــاهر )٣(مــع كونــه )٢(يف الثــاين )١(علــى تقــدير عدمــه خاصــة وميكــن . بغــ
، )٧(مــورد االجـــارة حيــث أتـــى بالزمهـــا وهــو االجـــرة فيهمـــا )٦(الفــرق بكـــون تعيــني االجـــرة علـــى التقــديرين قرينـــة جعلهمـــا

 )١٢(، وحينئـذ)١١(الـدال علـى نفـي امللـزوم )١٠(حيث نفي الـالزم موردا من )٩(يف التقدير اآلخر قرينة عدم جعله )٨(واسقاطها
 ،)١٥(من جعله )١٤(على شرط قضية العقد اوىل )١٣(فتنزيله

___________________________________ 
 .اي عدم ذكر االجرة) ١(
 ).التقدير الثاين(وهو عدم االجرة على ) ٢(
 .اي كون هذا الفرق) الفرق(مرجع الضمري ) ٣(
 ).كال القسمني(الن ظاهر االصحاب أن مورد االجارة  )٤(
 .اي فرض االصحاب وهو كون كال القسمني موردا لالجارة) ٥(
 .نقل املتاع يف يوم السبت، ونقله يف يوم االحد: اي جعل التقديرين ومها) ٦(
 .اي يف اليومني) ٧(
 .اي االجرة) ٨(
 .اي اليوم الثاين) ٩(
 .وهي االجرة) ١٠(
 .اليوم الثاينوهو ) ١١(
 .اي حني مل يكن اليوم الثاين موردا لالجارة) ١٢(
 .اي هذا الشرط وهو عدم االجرة على التقدير اآلخر) ١٣(
 .الن مقتضى كل اجارة عدم االجرة على التقدير اآلخر) ١٤(
 ).وهو عدم االجرة(اي هذا الشرط ) ١٥(

    



٣٣٩ 

 .بني االجياب والقبول )١(اجنبيا مفسدا للعقد بتخلله
وهـو مـن يـدخل ) او ملـواله(اي للمـؤجر، ) مـن كـون املنفعـة مملوكـة لـه( )٢(يف صحة االجارة على وجه اللزوم) والبد(

ــت مملوكــة لــه �الصــالة( )٣(ة، او حكــم حتــت واليتــه ببنــوة، او وصــاء كمــا لــو اســتأجر العــني فملــك منفعتهــا ) ســواء كان
 .مللكه للعني) او �لتبعية(، )٤(ا�الصالة ال �لتبعية للعني، مث آجرها، او اوصي له �

فـــال ) اســـتيفاء املنفعـــة بنفســـه(املـــؤجر االول عليـــه ) اال مـــع شـــرط(، )٥(العـــني الـــيت اســـتأجرها) وللمســـتأجر ان يـــؤجر(
بنفســـه فيصـــح ان  )٩(ه املنفعـــة لـــه اســـتيفاء )٨(علـــى الثـــاين )٧(أن يـــؤجر، اال ان يشـــرتط املســـتأجر االول )٦(يصـــح لـــه حيئنـــذ

 لعدم منافا�ا لشرط املؤجريؤجر ايضا، 
___________________________________ 

 .اي بتخلل هذا الشرط املفسد) ١(
 .قيد احرتازي الخراج العقد الفضويل، فإن العقد الفضويل صحيح لكن لزومه موقوف على اجازة املالك) ٢(
 .كاحلاكم الشرعي) ٣(
 .اي �ملنفعة) ٤(
 ).اهلمالناس مسلطون على امو (لعموم ) ٥(
 .اي حني إذ شرط املؤجر على املستأجر استيفاء املنفعة بنفسه) ٦(
 .وهو الذي شرط عليه املؤجر االول االستيفاء بنفسه) ٧(
 .اي على املستأجر الثاين) ٨(
اء املنفعـة بنفســك، آجرتـك البسـتان مـثال بشــرط اسـتيف: أن املـؤجر االول يقـول للمســتأجر االول: فـرض املســألة هكـذا. اي للمسـتأجر الثـاين) ٩(

ريه مــع االشــرتاط عليــه �ســتيفاء املنفعــة بنفســه اي املســتأجر االول نفســه، �ن يباشــر املســتأجر االول  بنفســه فللمســتأجر االول اجيــار البســتان لغــ
 .اعمال البستان من قطف الثمر ومجعها ومحلها، ال املستأجر الثاين

    



٣٤٠ 

لغـريه هـل يتوقـف تسـليم  )٣(، وعلى تقدير جـواز اجيـاره)٢(املنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه )١(ه االول، فان استيفاء
اســتيفاء املنفعــة، واالذن لــه يف التســلم جــواز تســليمها  )٤(نعــم، اذ ال يلــزم مــن اســتحقاقه: العــني علــى اذن مالكهــا؟ قيــل

 .لغريه فيضمن لو سلمها بغري اذن
، واالذن يف )٥(ان، الن القــبض مــن ضــرورات االجــارة للعــني وقــد حكــم جبوازهــاجيــوز تســليمها مــن غــري ضــم: وقيــل

علـي بـن جعفـر  )٧(ويؤيـده صـحيحة )٦(وهذا هو الذي رجحه املصنف يف بعض حواشيه، وفيـه قـوة. الشئ اذن يف لوازمه
 .اوىل )٨(يف عدم ضمان الدابة املستأجرة �لتسليم إىل الغري، وغريها عن اخيه 

___________________________________ 
 .اي املستأجر االول) ١(
 .أو لغريه) ٢(
 .اي املستأجر االول) ٣(
 .اي جبواز االجارة للغري) ٥(
 .الن االذن يف الشئ اذن يف لوازمه) ٦(
 .١احلديث  ١٦الوسائل كتاب االجارة �ب ) ٧(
 .ا ذات الروح حتتاج إىل العناية الزائدة اكثر من غريهاوجه االولوية أن الدابة مبا أ�. اي وغري الدابة اوىل) ٨(

    



٣٤١ 

مـن العقـود وخصـها �خلـالف، لعـدم الـنص  )١(كما يقف غريهـا) ولو آجر الفضويل فاالقرب الوقوف على االجازة(
وســلم يف شــراء الشــاة تــدل علــى جــواز بيــع  مــع النــيب  )٢(فيهــا خبصوصــه، خبــالف البيــع، فــإن قصــة عــروة البــارقي

 .)٥(على االجازة مطلقا )٤(واالشهر توقفه )٣(الفضويل وشرائه، فقد يقال �ختصاص اجلواز مبورد النص
او  )٦(وإمـا بـه(واالرضـاع ) كالسـكىن(فيما ال ميكن ضبطه اال به ) معلومة إما �لزمان(اي املنفعة ) والبد من كو�ا(

فإنـه ميكـن ضـبطه �لزمـان كركـوب شـهر، و�ملسـافة كـالركوب إىل البلــد ) كـالركوب(ميكـن ضـبطه �مـا فيمـا ) )٧(�ملسـافة
فإنه ميكن ضبطه �لزمـان كخياطـة شـهر، و�لعمـل  ) كاخلياطة(كاستئجار اآلدمي لعمل ) او �لعمل )٨(وإما به(املعني، 

 .كخياطة هذا الثوب
 ا اليومكخياطة الثوب يف هذ) ولو مجع بني املده والعمل(

___________________________________ 
 .اي غري االجارة) ١(
 .٤٥ص  ٥املغين البن قدامة ج ) ٢(
 .وهو قصة عروة البارقي) ٣(
 .اي العقد الفضويل) ٤(
 .سواء كان يف البيع ام يف غريه) ٥(
 .اي �لزمان) ٦(
 .اي وميكن ضبطه �ملسافة) ٧(
 .اي �لزمان) ٨(

    



٣٤٢ 

وينتهي �نتهائه، الن ذلك ممـا ال يتفـق  )١(بني العمل، والزمان حبيث يبتدء �بتدائه) ان قصد التطبيق فاالقرب البطالن(
ــزم العمــل يف غــري املــدة  )٣(، فــان أمــر �الكمــال يف االول)٢(غالبــا، بــل ميكــن انتهــاء الزمــان قبــل ا�ــاء العمــل و�لعكــس ل

�لعمـل إىل ان تنتهـي املـدة لـزم الـز�دة  )٦(، وان امـر يف الثـاين)٥(قـدكان �ركا للعمل الذي وقـع عليـه الع  )٤(املشروطة، وإال
ــع عليــه العقــد، وان مل يعمــل كــان �ركــا للعمــل يف املــدة املشــروطة ولــو قصــد جمــرد وقــوع الفعــل يف ذلــك . )٧(علــى مــا وق

، فــان  )٩(قبلــه ملــك االجــرة، حلصــول الغــرض، وان خرجــت املــدة )٨(الزمــان صــح مــع امكــان وقوعــه فيــه، مث ان وقــع فيــه
 ،)١٠(كان

___________________________________ 
 .أي يبتدا العمل �بتداء الزمان): العمل(الفاعل يف يبتدء ). الزمان(مرجع الضمري ) ١(
 .اي انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان) ٢(
 .وهو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل) ٣(
 .اي وان مل يؤمر �الكمال) ٤(
 .االجارة وقعت على اكمال خياطة الثوب يف اليوم املعني ومل تنته اخلياطة فإن) ٥(
 .وهو انتهاء العمل قبل انتهاء االجل) ٦(
 .وهو الزمان املشرتط يف االجارة) ٧(
 .اي يف ذلك الزمان، سواء انتهى العمل قبل انتهاء املدة، او مع انتهاء املدة) ٨(
 .اي قبل انتهاء العمل) ٩(
 .خروج الوقتاي ) ١٠(

    



٣٤٣ 

ت يف اثنائــه )١(قبــل الشــروع فيــه ــري )٥(يف البــاقي )٤(ويف بطال�ــا. املســمى ملــا فعــل )٣(اســتحق )٢(بطلــت، وان جرجــ ، او ختي
يستحق مع الفسخ : وقيل. املسمى وجهان )٨(ويستحق )٧(، او االجازة فيكمل خارجه)٦(املستأجر بني الفسخ يف الباقي
 .اجود )٩(االوسطو . اجرة مثل ما عمل، ال املسمى

او حكمــا كمــا اذا اســـتؤجر  )١٠(وهــو الــذي يســتأجره للعمـــل بنفســه مــدة معينــة حقيقــة) وال يعمــل االجــري اخلــاص(
 لعمل معني اول زمانه اليوم

___________________________________ 
 .اي يف العمل) ١(
 .اي يف اثناء العمل) ٢(
 .اي االجري) ٣(
 .اي ويف بطالن االجارة) ٤(
ومعىن بطالن االجارة أن االجـري ال يسـتحق االجـرة اذا اكمـل العمـل خـارج الوقـت ان مل . اي الباقي من العمل الذي مل يتم يف الوقت احملدد) ٥(

 .يقع بينهما عقد جديد
 .اي الباقي من العمل الذي مل يكمل يف املدة املعينة) ٦(
 .اي خارج الوقت) ٧(
 .اي االجري) ٨(
 .املستأجر بني الفسخ، او االجارة واستحقاق املسمىوهو ختري ) ٩(
 .كما اذا عني املستأجر لالجري مدة العمل يف اربعة ا�م من يوم السبت إىل �اية يوم الثال�ء) ١٠(

    



٣٤٤ 

ث ال يتــواىن فيــه بعــده �لنســبة إىل الوقــت الــذي  )٤(فيــه )٣(إال �ذنــه، الحنصــار منفعتــه) املســتأجر )٢(لغــري( )١(املعــني حبيــ
ــؤد إىل ضــعف يف العمــل املســتأجر  ريه اذا مل ي جــرت عادتــه �لعمــل فيــه كالنهــار، أمــا غــريه كالليــل فيجــوز العمــل فيــه لغــ

التصـرف  )٥(ويف جواز عمله لغـريه يف املعـني عمـال ال ينـايف حقـه كايقـاع عقـد يف حـال اشـتغاله حبقـه وجهـان، مـن. عليه
 و�عتبار هذا االحنصار. )٩(كذلك  )٨(وك غريهعمل ممل )٧(ومثله. احلال )٦(وشهادة. يف حق الغري

___________________________________ 
ا مثال للتعيني احلكمي فإن املستأجر مل يعني انتهاء الزمان، لكنه عني اول الزمان وشرط على االجري ان ال يتسـامح يف العمـل، فـان مثـل هـذ) ١(

 .التعيني كالتعيني احلقيقي
 ).ال يعمل: (علقان بقول املصنفاجلار وا�رور مت) ٢(
 .اي االجري) ٣(
 .اي يف املستأجر) ٤(
 .دليل لعدم جواز العمل يف ذاك الزمان املعني وان كان العمل ال ينايف حق املستأجر) ٥(
فهـو دليـل . املدة �جلر عطفا على مدخول من اجلارة اي ومن شهادة احلال وهو رضى املستأجر يف ذاك العمل الذي ال ينايف عمله يف تلك) ٦(

 .جلواز العمل يف تلك املدة املعينة
 .عمل العبد لغري مواله عمال ال ينايف حق املوىل: اي ومثل عمل االجري الذي ال ينايف عمله العمل املستأجر عليه) ٧(
 .اي غري صاحب العمل) ٨(
 .اي عمال ال ينايف حق املوىل) ٩(

    



٣٤٥ 

ـــت  ان يشـــرك غـــري )٢(، إذ ال ميكنـــه)١(مســـي خاصـــا مـــن اســـتأجره يف العمـــل يف الزمـــان املعهـــود، فـــان عمـــل لغـــريه يف الوق
يتخـري املسـتأجر بـني فسـخ عقـد نفسـه  )٣(املختص فال خيلو إما ان يكون بعقـد اجـارة، او جعالـة، او تربعـا، ففـي االول

بــل أن يعمــل االجــري ، فــان اختــار الفســخ وكــان ذلــك ق)٤(لفــوات املنــافع الــيت وقــع عليهــا العقــد، او بعضــها، وبــني ابقائــه
، وان بقـي علـى االجـارة ختـري يف )٧(مـن املسـمى �لنسـبة )٦(بعده تبعضت االجارة، ولزمه )٥(شيئا فال شئ عليه، وان كان

إىل اجــرة املثــل عــن  )١٠(رجــع )٩(فالعاقــد عليهــا فضــويل، فــان فســخه )٨(فســخ العقــد الطــارئ، واجازتــه اذ املنفعــة مملوكــة لــه
بعقـد االجـارة وقـد اتلـف عليـه، ويتخـري يف الرجـوع �ـا علـى االجـري،  )١٢(قيمـة العمـل املسـتحق لـه )١١(املدة الفائتـة، ال�ـا

 النه
___________________________________ 

 .اي اجريا خاصا، الحنصار عمل االجري للمستأجر) ١(
 .اي االجري) ٢(
 .وهو عقد االجارة) ٣(
 .اي ابقاء عقد نفسه) ٤(
 .الفسخ بعد الشروع يف العمل واجناز بعضهاي وان كان ) ٥(
 .اي ولزم املستأجر لالجري) ٦(
 .وهكذا. اي بنسبة عمل االجري، فان عمل ثلث العمل يعطى ثلث االجرة املعينة، وإن عمل نصفا فنصفها) ٧(
 .اي للمستأجر) ٨(
 .اي فسخ العقد الطاري على عقده) ٩(
 .اي املستأجر على االجري) ١٠(
 .املثل اي اجرة) ١١(
 .فاملستحق صفة للعمل. اي للمستأجر االول) ١٢(

    



٣٤٦ 

قبـل قـبض االجـري  )٦(، فان كـان)٥(املسمى فيه )٤(ثبت له )٣(، وان اجازه)٢(، النه املستويف)١(املباشر لالتالف، او املستأجر
الفضـــويل ال يطالـــب ، الن االجـــري هنــا مبنزلـــة فضــويل �ع ملـــك غـــريه فاجــاز املالـــك، فــان )٧(لــه فاملطالـــب بــه املســـتأجر

فـان اجـاز  )١٠(بعد القبض وكانت االجـره معينـة فاملطالـب �ـا مـن هـي يف يـده، وان كانـت مطلقـة )٩(، وان كان)٨(�لثمن
ري، وإال يرجــع علــى االجــري مبــا قــبض مــع جهلــه، او علمــه،  )١٢(املســتأجر، مث املســتأجر )١١(القــبض ايضــا فاملطالــب االجــ

 ،)١٣(وبقاء العني
___________________________________ 

 .اي املستأجر الثاين) ١(
 .أي لعمل االجري) ٢(
 .اي العقد الطاري) ٣(
 .اي للمستأجر االول) ٤(
 .اي يف العقد الطاري) ٥(
 .اي كان االذن. والتذكري �عتبار �ويلها �الذن. اي كانت االجازة) ٦(
 .اي املستأجر الثاين) ٧(
 .قبض االجريلكون ثبوت املسمى قبل ) ٨(
 .اي ثبوت املسمى) ٩(
 .اي كانت االجرة مطلقة مبعىن أ�ا مل تكن عينا شخصية متعينة يف اخلارج بل كانت كلية يف الذمة) ١٠(
 .اي وان مل جيز املستأجر االول) ١١(
 .اي املستأجر الثاين) ١٢(
 .اي مع بقاء عني االجرة اليت وقع العقد الطاري عليها) ١٣(

    



٣٤٧ 

ري مــع عــدم فســخ اجارتــهوان كــان عملــ �جــرة املثــل، وان  )٣(فيأخــذ املســمى، وعدمــه فريجــع )٢(بــني اجازتــه )١(ه جبعالــة ختــ
ن شــاء منهمــا �جــرة املثــل،  )٤(عمــل ري مــع عــدم فســخ عقــده بــني مطالبــة مــ تربعــا وكــان العمــل ممــا لــه اجــرة يف العــادة ختــ
عملـــه لنفســـه، ولـــو حـــاز شـــيئا مـــن املباحـــات بنيـــة التملـــك ملكـــه، وكـــان حكـــم الزمـــان  )٧(ويف معنـــاه )٦(فـــال شـــئ )٥(واال

 .)٩(ما ذكر�ه )٨(املصروف يف ذلك
عـن املـدة  )١٠(وهو الذي يستأجر لعمل جمرد عن املباشرة مع تعيني املدة كتحصيل اخلياطة يوما، او) وجيوز للمطلق(

كخياطـة ثـوب جمـرد عـن تعيـني   )١١(ه تعرض إىل وقت، او جمـرد عنهمـامع تعيني املباشرة كأن خييط له ثو� بنفسه من غري 
 الزمان، ومسي مطلقا، لعدم احنصار

___________________________________ 
 .اي املستأجر االول) ١(
 .اي عقد اجلعالة) ٢(
 .اي املستأجر االول) ٣(
 .اي االجري) ٤(
 .العادة اي وان مل يكن للعمل الذي عمله االجري اجرة يف) ٥(
 .اي ال على االجري، وال على املستأجر االول) ٦(
ن لـــه اجـــرة فلـــيس ) ٧( ــ ــتأجر االول اخـــذ االجـــرة، وان مل يكـ ىن العمـــل التربعـــي عمـــل االجـــري لنفســـه، فـــإن كـــان لـــه اجـــرة عـــادة فللمسـ ــ اي ويف معـ

 .للمستأجر شئ
 .اي يف حيازة املباحات) ٨(
 .من ثبوت اجرة املثل) ٩(
 .املدةاي جمرد عن ) ١٠(
 .اي عن املباشرة وعن املدة) ١١(

    



٣٤٨ 

ريه ن تســميته )١(وتســميته بــذلك. منفعتــه يف شــخص معــني، فمــن مث جــاز لــه ان يعمــل لنفســه وغــ مشــرتكا كمــا  )٢(أوىل مــ
مطلـق �لنسـبة إىل  )٥(اذ االول )٤(اخلـاص �عتبـار اتـه الثالثـة )٣(صنع غريه، النه يف مقابلة املقيـد وهـو اخلـاص ويبـاين هـذا

 .فيهما معا )٧(�لنسبة إىل املدة والثالث )٦(والثاين. باشرةامل
قول �ن االطالق يف كل االجارات يقتضي التعجيل، وانه جيـب املبـادرة إىل ذلـك الفعـل، فـان كـان  وللمصنف 

عمــل آخــر يف صــورة ، وبــني )٩(فيقــع التنــايف بينــه )٨(جمــردا عــن املــدة خاصــة فبنفســه، واال ختــري بينــه، وبــني غــريه، وحينئــذ
 عدم صحة االجارة الثانية يف صورة التجرد عن املدة مع تعيني املباشرة كما منع )١١(، وفرع عليه)١٠(املباشرة

___________________________________ 
 .اي �ملطلق) ١(
 .اي هذا النوع من االجري) ٢(
 .اي يباين االجري املطلق االجري اخلاص) ٣(
 .املباشرة، أو عن املدة، او عنهمااي ا�رد عن ) ٤(
 .وهو ا�رد عن املباشرة) ٥(
 .وهو ا�رد عن املدة) ٦(
 .وهو ا�رد عن املباشرة وعن املدة) ٧(
 .اي حني جيب املبادرة) ٨(
 .اي بني العمل للمستأجر االول) ٩(
 .اي يف صورة شرط املستأجر االول على االجري مباشرته بنفسه ال غري) ١٠(
 .ي على وقوع التنايفا) ١١(

    



٣٤٩ 

، او )٣(مــا تقــدم يف احلــج مــن عــدم صــحة االجــارة الثانيــة مــع احتــاد زمــان االيقــاع نصــا )٢(، ويرشــد اليــه)١(االجــري اخلــاص
، احـوط، لكـن ال )٦(، او عني يف احديهما �لسنة االوىل، واطلـق يف االخـرى ومـا ذكـره)٥(، كما لو اطلق فيهما)٤(حكما

 .الفور )٨(مطلق االمر) �قتضاء(ل ان مل نق )٧(دليل عليه
وان مل ) اســتقرت االجــرة(�ــا فيمــا اســتأجرها لــه ) العــني ومضــت مــدة ميكــن فيهــا االنتفــاع(املســتأجر ) واذا تســلم(

او مضت مدة ميكنـه  )٩(يستعملها، ويف حكم التسليم ما لو بذل املؤجر العني فلم �خذها املستأجر حىت انقضت املدة
، وحنـــوه مــــن )مباحــــة فلـــو اســـتأجره لتعلـــيم كفـــر، أو غنـــاء(اي املنفعـــة ) والبـــد مـــن كو�ـــا(االجـــرة، االســـتيفاء فتســـتقر 
 العقد، ويستثىن من محل املسكر اخلمر) او محل مسكر بطل(املعلومات الباطلة، 

___________________________________ 
 .الذي قيد �ملدة واملباشرة) ١(
 .من هذه الطبعة ١٩٢ص  ٢وقد تقدم يف احلج ج ). االطالق يف كل االجارات يستدعي التعجيلإن : (اي إىل قول املصنف) ٢(
 .كما اذا صرح املؤجر على السنة احلالية) ٣(
 .كما يف صورة االطالق فإ�ا تنصرف إىل السنة احلاضرة فيقع التنايف بني االجارتني فتكون الثانية غري صحيحة) ٤(
 .االجارة الثانيةاي يف االجارة االوىل و ) ٥(
 .من أن االطالق �لنسبة إىل املدة يقتضي التعجيل ويرتتب عليه بطالن االجارة الثانية) ٦(
 .اي على ما ذهب اليه املصنف) ٧(
 .اي غري املقيد �ملدة) ٨(
 .اي مدة االجارة) ٩(

    



٣٥٠ 

، )ليمها فـــال تصـــح اجـــارة اآلبـــقمقـــدورا علـــى تســـ )١(وأن يكــون(بقصــد االراقـــة او التخليـــل، فـــإن االجـــارة هلمـــا جـــائزة، 
، بـل لـدخوهلا )٣(، كما جيـوز يف البيـع، ال �لقيـاس)أمكن اجلواز(شيئا متموال ) وان ضم اليه(على الغرر  )٢(الشتماهلا فيه

 .افىت املصنف يف بعض فوائده )٦(، و�ذا االمكان)٥(من الغرر ما ال حيتمله )٤(يف احلكم بطريق أوىل، الحتماهلا
___________________________________ 

مسترت يرجع إىل املنفعة، والتذكري إمنـا جـاء مـن قبـل مراعـاة جانـب اخلـرب ) يكون(فاسم . اي والبد من أن تكون املنفعة مقدورا على تسليمها) ١(
 فلما رأى ا�شمس بازغة قال هـذا ر�( :كقولـه تعـاىل) اذا دار االمر بني املرجع واخلرب فمراعاة اخلرب اوىل: (وفق القاعدة املشهورة) مقدورا(وهو 

كمـا هـو الشـأن يف كـل فعـل مبـين للمفعـول او ) علـى تسـليمها(وان كـان يف الواقـع مؤنثـا �عتبـار مـا تعلـق بـه وهـو  -لفظـا  -واخلرب هنا مـذكر  )
املنفعـة : هذه املرأة قد غضـب عليهـا او هـي مغضـوب عليهـا، وهكـذا مـا حنـن فيـه، تقـول: نفس اسم املفعول اذا كا� مشتقني من فعل الزم، يقال

ث ) يكون(خربا عن ) مقدور(فاذا صار . ر على تسليمهامقدو  جيوز يف الفعل التذكري �عتبار لفظ اخلـرب مـع قطـع النظـر عـن متعلقـه، وجيـوز للتأنيـ
 .ايضا �عتبار املرجع والواقع

 .اي يف اآلبق، أو يف غري املقدور على التسليم) ٢(
 .اي ال بقياس االجارة على البيع) ٣(
 .ةاي لتحمل االجار ) ٤(
 .اي البيع) ٥(
 .اي امكان اجلواز فيما اذا ضم إىل غري املقدور شئ متمول) ٦(

    



٣٥١ 

رب يف . فيقتصــر فيــه علــى مــورده وهــو البيــع، ومنــع االولويــة )١(ووجــه املنــع فقــد الــنص ا�ــوز هنــا وعلــى اجلــواز هــل يعتــ
ـــع، أم يكفـــي كـــل واحـــد منهمـــا)٢(الضـــميمة امكـــان إفرادهـــا �الجـــارة  )٥(مـــن: أوجـــه )٤(كـــل واحـــد منهمـــايف   )٣(، أم �لبي

ولـو آجـره ممـن . )٨(أن الظاهر ضميمة كل شئ إىل جنسـه، وقـوى املصـنف الثـاين )٧(يف كل منهما، ومن )٦(حصول املعىن
 .املغصوب له أجره الغاصب، او من يتمكن من قبضه )٩(ومثله. يقدر على حتصيله صح من غري ضميمة

 ؤجرة فيما اوجرت له،من االنتفاع �لعني امل) ولو طرأ املنع(
___________________________________ 

 .اي يف االجارة) ١(
 .�ن تصلح الضميمة لالجارة مستقلة، او للبيع فقط، دون االجارة) ٢(
 .اي من امكان االفراد �لبيع، أو االجارة) ٣(
وكـذلك امكـان االفـراد �لبيـع . أن يكـون ضـميمة يف البيـع واالجـارةأن امكان االفراد �الجارة يكفي : وحاصل املعىن. اي من البيع واالجارة) ٤(

 .يكفي أن يقع ضميمة يف البيع واالجارة
 .دليل جلواز صحة ضميمة كل من القابل للبيع أو االجارة يف البيع واالجارة) ٥(
 .املراد من املعىن حصول التمول يف الضميمة) ٦(
يف كـل مــن البيـع واالجـارة، بــل يضـم كـل جــنس إىل جنسـه، �ن جتعـل الضــميمة القابلـة لالجــارة يف دليـل لعـدم جــواز كـل مـن االجــارة والبيـع ) ٧(

 .االجارة، والضميمة القابلة للبيع يف البيع فقط
 .وهو ضميمة كل شئ إىل جنسه) ٨(
 .اي ومثل من يقدر على حتصيل العني اجارة العني إىل الغاصب) ٩(

    



٣٥٢ 

، الن العــني قبــل القــبض مضــومنة علــى املــؤجر فللمســتأجر الفســخ عنــد )لفســخا )١(فــان كــان املنــع قبــل القــبض فلــه(
تعذرها، ومطالبة املؤجر �ملسمى لفوات املنفعة، وله الرضا �ا وانتظار زوال املانع، او مطالبة املانع �جـرة املثـل لـو كـان 

بـزوال املـانع  )٣(، وال يسـقط التخيـريحىت يقبض )٢(غاصبا، بل حيتمل مطالبة املؤجر �ا ايضا، لكون العني مضمونة عليه
االجـارة، لتعـذر حتصـيل ) فـان كـان تلفـا بطلـت(اي بعد القبض، ) بعده(املنع ) وان كان(يف اثناء املدة، الصالة بقائه، 

ة املــؤجر واحلــال أن العــني موجــودة  وبــراء. ، الســتقرار العقــد �لقــبض)وان كــان غصــبا مل تبطــل(املنفعــة املســتأجر عليهــا، 
�جـرة مثـل املنفعـة الفائتـة يف يـده، وال ) ويرجع املسـتأجر علـى الغاصـب(حتصيل املنفعة منها، وامنا املانع عارض،  ميكن

 .والظاهر عدم الفرق بني كون الغاصب املؤجر، وغريه. فرق حينئذ بني وقوع الغصب يف ابتداء املدة وخالهلا
�خليـار، والن الصـرب علـى العيـب ضـرر  )٤(ة بسـببه فيجـرب، لفوات بعض املالي)ولو ظهر يف املنفعة عيب فله الفسخ(
 .منفي
وقوع العقد على هذا ا�موع وهـو �ق فامـا ان يفسـخ، او  )٥(من) نظر(لو اختار البقاء على االجارة ) ويف االرش(

 كون اجلزء الفائت،  )٦(يرضى �جلميع ومن
___________________________________ 

 .اي للمستأجر) ١(
 .اي على املؤجر) ٢(
 .أي خيار الفسخ) ٣(
 .اي يتدارك) ٤(
 .دليل لعدم ثبوت االرش لو اختار البقاء) ٥(
 .دليل لثبوت االرش) ٦(

    



٣٥٣ 

مقصـــودا للمســـتأجر ومل حيصـــل وهـــو يســـتلزم نقـــص املنفعـــة الـــيت هـــي احـــد العوضـــني فيجـــرب �الرش وهـــو  )١(او الوصـــف
عــــني ســــليمة، ومعيبــــة ويرجــــع مــــن املســــمى مبثــــل نســــبة املعيبــــة إىل ان ينظــــر إىل اجــــرة مثــــل ال )٢(حســــن وطريقــــة معرفتــــه

فعليــه مــن املســمى بنســبة مــا  )٥(الفســخ وكــان قبــل مضــي شــئ مــن املــدة فــال شــئ عليــه واال )٤(، وان اختــار)٣(الصــحيحة
 .مضى إىل ا�موع

املنفعـة، وال مينـع مـن ذلـك  وان كـان بعـد اسـتيفاء شـئ مـن ) بعد العقد فكـذلك كا�ـدام املسـكن(العيب ) ولو طرأ(
كــون التصــرف مســقطا للخيــار، الن املعتــرب منــه مــا وقــع يف العــوض املعيــب الــذي تعلقــت بــه املعاوضــة وهــو هنــا املنفعــة 
وهي تتجدد شيئا فشيئا، وما مل يستوفه منها ال يتحقق فيه التصرف، وامنا يتخري مع إ�ـدام املسـكن اذا امكـن االنتفـاع 

ت، ولـو اعـاده املـؤجر بسـرعة حبيـث ال يفـوت عليـه شـئ معتـد بـه ففـي زوال به وان قل، او امكـن  ازالـة املـانع، واال بطلـ
 .، وهو اقوى)٨(اخليار �ال�دام فيستصحب )٧(زوال املانع، وثبوت )٦(اخليار نظر، من

___________________________________ 
 .اي الوصف الفائت كالسعة والقوة واالستحكام) ١(
 .رشاي اال) ٢(
فراجع كي تستفيد  ٤٩٥إىل ص  ٤٧٥من ص ) خيار العيب(مضى شرح نسبة املعيبة إىل الصحيحة مفصال يف اجلزء الثالث كتاب املتاجر ) ٣(

 .وال تسامح
 .اي املستأجر) ٤(
 .اي وان مضى من مدة االجارة) ٥(
 .دليل لزوال اخليار) ٦(
ن اجلـــارة(�جلـــر عطـــف علـــى مـــدخول ) ٧( اي يستصـــحب ثبـــوت اخليـــار بعـــد زوال املـــانع، لثبوتـــه �صـــل ) ٨(ت اخليـــار وبقائـــهوهـــو دليـــل لثبـــو ) مـــ

 .اال�دام فيشك يف رفعه مبجرد رفع املانع وان كانت املدة قليلة

    



٣٥٤ 

 .لالمر به يف االخبار) من يستعمله على االجرة اوال )١(ويستحب ان يقاطع(
ــؤمن �� واليــوم اآلخــ"  فعــن الصــادق  ريا حــىت يعلمــه مــا أجــرهمــن كــان ي وعــن الرضــا "  )٢(ر فــال يســتعملن أجــ
إنه ما من احد يعمل لك شـيئا بغـري مقاطعـة مث زدتـه : أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجال بغري مقاطعة وقال 

ى الوفـاء لذلك الشئ ثالثة اضعاف على اجرته إال ظن أنك قد نقصت اجرته، واذا قاطعته مث اعطيته اجرتـه محـدك علـ
مــن العمــل قــال الصــادق ) عقيــب فراغــه(اجرتــه ) وأن توفيــه" ( )٣(فــان زدتــه حبــة عــرف ذلــك لــك، ورأى انــك قــد زدتــه

تكارينــا اليب عبــدهللا : وعــن حنــان ابــن شــعيب قــال"  )٤(ال جيــف عرقــه حــىت تعطيــه اجرتــه: " يف احلمــال واالجــري 
اعطهـــم اجــــورهم قبـــل ان جيــــف : ن أجلهـــم إىل العصـــر فلمــــا فرغـــوا قــــال ملعتـــبقومـــا يعملـــون يف بســــتان لـــه وكــــا 
 .)٥(عرقهم
اي يغـرم عـوض مـا تلـف بيـده بنـاء علـى ضـمان الصـانع مـا يتلـف بيـده، او مـع قيـام البينـة علـى ) ويكره ان يضـمن(
 تفريطه،

___________________________________ 
 .اي يقرر االجرة القطعية) ١(
 ).حىت يعلم ما اجره(لكن املوجود يف املصدر  ٢احلديث  ٣حكام االجارة �ب الوسائل ا) ٢(
 ).قد نقصته(لكن املوجود يف املصدر  ١احلديث  ٣الوسائل احكام االجارة �ب ) ٣(
 .١احلديث  ٤الوسائل احكام االجارة �ب ) ٤(
 .٢احلديث  ٤الوسائل احكام االجارة �ب ) ٥(

    



٣٥٥ 

بتقصـــريه علـــى وجـــه يوجـــب ) اال مـــع التهمـــة لـــه(عليـــه لـــو قضـــينا �لنكـــول  )١(يتوجـــه او مـــع نكولـــه عـــن اليمـــني حيـــث
 .الضمان

 )مسائل(
ريه �قـل(  )٢(، االصـالة اجلـواز، ومـا ورد مـن االخبـار)علـى االقـرب(ممـا تقبلـه بـه ) االوىل من تقبل عمال فلـه تقبيلـه غـ

هـذا اذا مل يشـرتط عليـه العمـل بنفسـه،  )٣(داال على النهي عنه حيمل على الكراهية مجعا بينها وبني مـا يـدل علـى اجلـواز
ث(، )٤(واال فــال اشــكال يف املنــع، واذا مل حيــدث فيــه حــد� وان قــل يف اجلــواز، لالتفــاق ) ولــو احــدث فيــه حــد� فــال حبــ

ري فــال يصــح )٥(رتاط اذن املالــك يف تســليم العــني للمتقبــلوعلــى تقــدير اجلــواز فاملشــهور اشــ. عليــه حينئــذ ، ال�ــا مــال الغــ
فيستأذن املالك فيه، فان امتنع رفع أمره إىل احلاكم، فـان تعـذر ففـي  )٦(لغريه بغري اذنه، وجواز اجارته ال ينافيه. تسليمه
ري إذنــه مطلقــ )٧(جــوازه ري اذنــه، او تســلطه علــى الفســخ وجهــان، وجــواز التســليم بغــ خصوصــا إذا كــان املتقبــل ثقــة  )٨(ابغــ
 قوي،

___________________________________ 
 .�لتأنيث اال أن تؤل �حللف) تتوجه(واالوىل . هكذا يف النسخ املوجودة �يدينا خطية ومطبوعة) ١(
 .٧ - ٤ - ١احلديث  ٢٣الوسائل احكام االجارة �ب ) ٢(
 .نفس املصدر ونفس الباب) ٣(
 .الصورة ايضا ال اشكال يف املنع اي يف هذه) ٤(
 .اي للمتقبل الثاين) ٥(
 .اي اشرتاط اذن املالك) ٦(
 .اي تسليم العني) ٧(
 .سواء كان احلاكم موجودا ام ال) ٨(

    



٣٥٦ 

�ملنـع : وقيـل. (، لالصـل، وعمـوم االمـر �لوفـاء �لعقـود)الثانية لو استأجر عينا فله إجار�ا �كثر مما اسـتأجرها بـه(
ظـاهرتني يف الكراهـة واىل  )١(إسـتنادا إىل روايتـني) بغري جنس االجرة، او حيدث فيها صفة كمال(اجار�ا ) وناال أن تك
 .اذ ال معاوضة على اجلنس الواحد. وهو ضعيف. استلزامه الر�

يضـمن  ، النـه يـوم تعلقهـا بذمتـه، كمـا أن الغاصـب)ضمن قيمتها يوم التفريط(املستأجرة ) الثالثة إذا فرط يف العني(
النه يوم االنتقال إىل القيمـة، ال قبلـه وان ) يوم التلف(ضمان قيمتها ) واالقرب. (هذا قول االكثر. القيمة يوم الغصب
مـا إذا كـان االخـتالف بتفــاوت  )٣(، الن املفـروض بقـاء العـني فـال ينتقـل إىل القيمـة، وموضـع اخلـالف)٢(حكـم �لضـمان

، الصـالة )ولـو اختلفـا يف القيمـة حلـف الغـارم(، )٦(العـني فـال شـبهة يف ضـمانه بسبب نقـص يف )٥(، أما لو كان)٤(القيمة
 .القول قول املالك ان كانت دابة، وهو ضعيف: عدم الز�دة والنه منكر، وقيل

ري املالــك) الرابعــة مؤنــة العبــد والدابــة علــى املالــك( . ال املســتأجر، ال�ــا �بعــة للملــك، وأصــالة عــدم وجو�ــا علــى غــ
 ى املستأجرعل: وقيل

___________________________________ 
 .٥ - ٤احلديث  ٢٢الوسائل احكام االجارة �ب ) ١(
 .قبل التلف مبجرد التفريط) ٢(
 .اي اخلالف يف أن الضمان للقيمة يوم التلف، أو يوم التفريط) ٣(
 .مع سالمة العني) ٤(
 .اي تفاوت القيمة) ٥(
أنـه بعـد ضـمان العـني الصـحيحة الكاملـة ال معـىن لضـمان هـذا الـنقص، اذ الفـرض أن املتلـف ضـامن للعـني  اي يف ضمان النقص، وال خيفى ) ٦(

 .كاملة

    



٣٥٧ 

وهــو ضــعيف، مث إن كــان املالــك حاضــرا عنـــدها انفــق، واال اســتأذنه املســتأجر يف االنفــاق ورجــع عليـــه، . )١(مطلقــا
وان مل يشـهد علـى االنفـاق ) ر اذن املالـك، او احلـاكمصح مع تعذ(على املالك ) ولو انفق عليه املستأجر بنية الرجوع(

ريا لينفــذه يف حوائجــه (مــع غيبــة املالــك ضــمن لتفريطــه إال ان ينهــاه املالــك،  )٢(علــى االقــوى، ولــو أمهــل ولــو اســتأجر اجــ
منافعـه املـانع مـن والسـتحقاق . سليمان بن سامل عن الرضا  )٣(استنادا إىل رواية) فنفقته على املستأجر يف املشهور

، )٤(واالقــــوى أنـــه كغـــريه ال جتـــب نفقتــــه إال مـــع الشـــرط، وحتمـــل الروايــــة مـــع ســـالمة ســـندها عليــــه. ثبـــوت النفقـــة عليـــه
، ويف غــريه مـــن )٥(وحيــث يشـــرتط فيــه. واســتحقاق منافعــه ال مينــع مـــن وجــوب النفقــة يف مالـــه الــذي مــن مجلتـــه االجــرة

ووصــفها، خبــالف مــا لــو قيــل بوجو�ــا عليــه ابتــداء فإنــه يكفــي القيــام بعــادة احليــوان علــى املســتأجر يعتــرب بيــان قــدرها 
 .)٦(امثاله

اي االبـــراء منهـــا ســـواء كـــان بلفـــظ االســـقاط أم االبـــراء ام غريمهـــا مـــن ) )٧(ال جيـــوز اســـقاط املنفعـــة املعينـــة(اخلامســـة 
 ، وال �ملنافععبارة عن اسقاط ما يف الذمة فال يتعلق �العيان )٨(االلفاظ الدالة عليه النه

___________________________________ 
 .سواء شرط ام ال) ١(
 .اي االنفاق) ٢(
 .١احلديث  ١٠الوسائل كتاب االجارة �ب ) ٣(
 .اي على الشرط) ٤(
 .اي يف االجري املنفذ يف احلوائج) ٥(
 .اي امثال االجري) ٦(
 .مسافة معينةكما اذا استأجر دابة معينة للركوب، أو احلمل إىل ) ٧(
 .اي االبراء) ٨(

    



٣٥٨ 

يصـــح ) وكــذا االجـــره(املطالبـــة �ـــا،  )٢(املتعلقـــة �لذمـــة وان مل يســتحق) )١(املطلقــة(املنفعـــة ) وجيــوز اســـقاط(املتعلقــة �ـــا، 
صـغريا كـان، ام  ) فتلـف مل يضـمن(أجـريا ليعمـل لـه عمـال ) وإذا تسـلم(اسقاطها ان تعلقـت �لذمـة، ال إن كانـت عينـا، 

ا كان، ام عبدا، النه قبضه السـتيفاء منفعـة مسـتحقة ال ميكـن حتصـيلها إال �ثبـات اليـد عليـه فكـان امانـة يف كبريا، حر 
ري مبنزلــة املغصــوب، )٣(يــده ، وال فــرق بــني تلفــه مــدة االجــارة وبعــدها، إال ان حيبســه مــع الطلــب بعــد انقضــاء املــدة فيصــ

 .صغريا او عبدا ضمنه )٦(ولو كان )٥(ا عليه من الثياب �بع لهوم. وسيأيت ان شاء هللا أن احلر البالغ ال يضمن مطلقا
 ،))٩(، واحلزام)٨(والزمام )٧(كلما يتوقف عليه توفية املنفعة فعلى املؤجر كالقتب(السادسة 

___________________________________ 
ن غــري تعيــني هلــا لليــوم اآليت) ١( ؤجر: واملــراد مــن اجلــواز. كمــا اذا اســتأجر منــه دابــة مــ ىن. إبــراء ذمــة املــ أنــه اذا اســقط املنفعــة املعينــة فا�ــا ال : واملعــ

 .خبالف املنفعة املطلقة فإ�ا تسقط �سقاطها. تسقط
 .اي مل يستحق املستأجر، النه مل حيل وقتها) ٢(
 .واالمانة ال تضمن إال مع التعدي أو التفريط) ٣(
 .اي وإن كان احلر مغصو�) ٤(
 .اي ال تضمن) ٥(
 .اي االجري) ٦(
 .مجعه اقتاب مبعىن الرحل) ٧(
 .أي املقود وهو احلبل الذي يف رقبة الدابة) ٨(
 .ما يشد به وسط الدابة: مجعه حزم) ٩(
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واملـداد يف (، )٤(ان شـرط مصـاحبته )٣(، والسـائق)٢(، ورفع احململ واالمحال، وشدها، وحطهـا، والقايـد)١(والسرج، والربذعة
واالقـوى الرجـوع فيـه إىل العـرف فـان . املنفعـة الواجبـة عليـه �لعقـد الـالزم فيجـب مـن �ب املقدمـةلتوقف ايفـاء ) النسخ

انتفى او اضطرب فعلى املستأجر الن الواجب على املؤجر امنا هو العمل، الن ذلك هو املقصود من اجارة العـني، أمـا 
إال يف مواضـع �درة تثبـت علـى خـالف االصـل  االعيان فال تدخل يف مفهوم االجارة على وجه جيب اذها�ا الجلها، 

علــى املــؤجر ) وكــذا جيــب(للتلقــيح،  )٦(اخليــوط للخياطــة، والصــبغ للصــباغة، والكــش )٥(ومثلــه. كالرضــاع، واالســتحمام
املثبت الـذي يـدخل يف االجـارة، بـل هـو كـاجلزء منـه وان كـان منقـوال، ومـن شـأن  )٧(، النه �بع للغلق)املفتاح يف الدار(

فال جيب تسليمه كما ال جيب تسليم القفـل، النتفـاء  )٨(واما مفتاح القفل. املنقول ان ال يدخل يف اجارة العقار الثابت
 .التبعية عرفا

___________________________________ 
 .ابةكساء يلقى على ظهر الد) ١(
 .هو الذي يقود الدابة من امامها) ٢(
 .هو الذي يسرق الدابة من خلفها) ٣(
 .القيد للجميع اي شرط مصاحبة املؤجر مع الدابة) ٤(
 .اي ومثل الرضاع واالستحمام خيوط اخلياطة) ٥(
 .�لضم هو الغبار الذي يلقح به مثر النخل، يؤخذ هذا الغبار من فحلها فيلقح به ا�ثها) ٦(
 .هو القفل الثابت يف االبواب )٧(
 .اي القفل املنقول) ٨(

    



٣٦٠ 

مث ان كـان . هلـا، سـواء كـان هـو املالـك ام غـريه، الصـالة عـدمها) لو اختلفا يف عقد االجـارة حلـف املنكـر(السابعة 
زعم النزاع قبل استيفاء شئ من املنـافع رجـع كـل مـال إىل صـاحبه، وان كـان بعـد اسـتيفاء شـئ منهـا، او اجلميـع الـذي يـ

االذن يف التصـرف وحلـف اسـتحق  )١(من يدعي وقوع االجارة أنه متعلق العقد وكان املنكر املالك، فان انكـر مـع ذلـك
يف مــال خمصــوص وكــان مــن جــنس  )٢(اجــرة املثــل، وان زادت عــن املســمى بــزعم اآلخــر، ولــو كــان املتصــرف يــزعم تعينهــا

، وان )٣(اها اخــذه، وان نقــص وجــب علــى املتصــرف االكمــالالنقــد الغالــب لــزم املالــك قبضــه عــن اجــرة املثــل فــان ســاو 
مغـايرا لـه، ومل يـرض املالـك  )٦(ينكـر، وان كـان )٥(صار الباقي جمهول املالك، لزعم املتصرف اسـتحقاق املالـك وهـو )٤(زاد

 �مجعه جمهوال، )٧(به وجب عليه الدفع من الغالب، وبقي ذلك
___________________________________ 

 .اي مع انكار االجارة) ١(
 .أي اجرة الدار مثال) ٢(
 .اي اكمال اجرة املثل) ٣(
 .اي املال املخصوص الذي يزعمه املتصرف أنه مال االجارة زائدا عن اجرة املثل) ٤(
 .لشرعيأي املالك ينكر الزائد فيبقى املال بال مالك فال جيوز للمتصرف وال للمالك التصرف فيه ويرجع امره إىل احلاكم ا) ٥(
 .أي وان كان املال املخصوص الذي يزعم املالك تعني االجرة فيه مغايرا للنقد الغالب ومل يرض املالك بغري النقد الغالب) ٦(
 .أي الذي دفعه املتصرف وكان من غري النقد الغالب) ٧(

    



٣٦١ 

ــف وجــب عليــه اجــرة  املصــرتف )٣(وان كــان املنكــر. فــال ضــمان )٢(�نكــار االذن، ولــو اعــرتف بــه )١(ويضــمن العــني وحل
، العرتافـه �سـتحقاق املالـك )٦(املطالبـة بـه ان كـان دفعـه )٥(ازيـد مـن املسـمى بـزعم املالـك مل يكـن لـه )٤(املثل، فإن كانـت

العرتافــه �نــه ال يســتحق ازيــد مــن املســمى، وان زاد  )٨(ووجــب عليــه دفعــه ان مل يكــن دفعــه، ولــيس للمالــك قبضــه )٧(لــه
 )١٠(املطالبة �لزائد ان كان دفعه، وسقط ان مل يكن، والعني ليست مضمونة عليـه )٩(كان للمنكر  املسمى عن اجرة املثل

 .هنا، العرتاف املالك بكو�ا أمانة �الجارة
 بفتح اجليم وهو العني) ولو اختلفا يف قدر الشئ املستأجر(

___________________________________ 
 .املستأجرة اليت حتت يده لو انكر املالك االذن يف التصرف ايضا عالوة على انكاره االجارةاي يضمن املتصرف العني ) ١(
 .اي اعرتف املالك �الذن يف التصرف فقط) ٢(
 .اي ان كان املنكر لالجارة املتصرف وحلف على انكاره االجارة) ٣(
 .اي اجرة املثل اليت يزعمها املالك) ٤(
 ).الزائد(ومرجع الضمري يف به . املالك بذاك الزائداي مل يكن للمتصرف مطالبة ) ٥(
 .اي ان كان املتصرف دفع ذاك الزائد إىل املتصرف) ٦(
 ).الزائد(ويف دفعه ) املتصرف(ومرجع الضمري يف عليه . اي العرتاف املتصرف �ستحقاق املالك تلك الز�دة، وجيب عليه دفعها إىل املالك) ٧(
 .أي قبض الزائد) ٨(
 .هو املتصرف الذي) ٩(
 .اي على املتصرف) ١٠(

    



٣٦٢ 

، الصالة عـدم وقـوع االجـارة علـى )حلف النايف(�ا  )٢(بل الدار امجع: مبأة، فقال )١(آجرتك البيت: املستأجرة �ن قال
 .ما زاد عما اتفقا عليه

الة عدمــه، ، الصــ)العــني حلــف املالــك )٣(ويف رد(يتحالفــان وتبطــل االجــارة، الن كــال منهمــا مــدع ومنكــر، : وقيــل
 .مع خمالفته لالصل )٤(واملستأجر قبض ملصلحة نفسه فال يقبل قوله فيه

، النه امني، والمكان صدقه فيه، فلو مل يقبل قولـه فيـه لـزم ختليـده )املتاع املستأجر عليه حلف االجري )٥(ويف هالك(
 .يف احلبس، وال فرق بني دعواه تلفه �مر ظاهر كالغرق، او خفي كالسرق

امرتـــك بقطعــه قميصـــا : �ن قطعــه اخليـــاط قبــاء فقـــال املالــك) كالقبــاء، والقمـــيص(يف الفعـــل ) االذن )٦(فيــةويف كي(
، النه منكـر ملـا يدعيـه اخليـاط مـن التصـرف يف مالـه واالصـل عـدم مـا يدعيـه اخليـاط مـن االذن، ولقبـول )حلف املالك(

 .إىل االذن على وجه خمصوصقول املالك يف اصل االذن، وكذا يف صفته، الن مرجع هذا النزاع 
 .حيلف اخلياط لدعوى املالك عليه ما يوجب االرش واالصل عدمه: وقيل

___________________________________ 
 ).بل الدار امجع: (اي الغرفة بقرينة قول الشارح ) ١(
 .امجع �كيد للدار) ٢(
 .اي لو اختلفا يف رد العني) ٣(
 .اي يف الرد) ٤(
إنـه تلـف : اتلفتـه وانكـر االجـري ذلـك وقـال: اي لو اختلف املالك واالجري يف تلف املتـاع الـذي وقعـت االجـارة عليـه �ن قـال املالـك لالجـري) ٥(

 .بنفسه من دون أن اتعمد
 .اي لو اختلف املالك واالجري) ٦(
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اذا حلــف املالــك يثبــت علــى اخليــاط ارش الثــوب مــا بــني كونــه مقطوعــا قميصــا وقبــاء وال اجــرة لــه  )١(وعلــى املختــار
ينزعهـا، والعمـل لـيس  )٢(على عمله، وليس له فتقه لريفع ما احدثه من العمل إن كانـت اخليـوط للمالـك، إذ ال عـني لـه

ت اخليـوط للخيـاط فـاالقوى أن لـه نز . بعني وقد صدر عـدوا� ظـاهرا اسـتلزامه  )٤(، ووجـه املنـع)٤(عهـا كاملغصـوبولـو كانـ
ري، ولــو طلـب املالــك أن يشــد يف طــرف كـل خــيط منهــا خيطــا لتصـري خيوطــه يف موضــع خيــوط  )٥(التصـرف يف مــال الغــ

تصرف يف مال الغري يتوقف على اذنه، كما ال جيب عليه القبول لـو بـذل لـه  )٧(مل جيب اجابته، النه )٦(اخلياط اذا سلها
 .اخليوطاملالك قيمة 

، )٩(يتحالفــان كمــا لــو اختلفــا يف قــدر املســتأجر: وقيــل: ، الصــالة عــدم الزائــد)االجــرة حلــف املســتأجر )٨(ويف قــدر(
وهو ضعيف، التفاقهما على وقوع العقد، ومقـدار العـني، واملـدة، وامنـا ختالفـا علـى القـدر . الن كال منهما مدع ومنكر

 .الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره
___________________________________ 

 .وهو حلف املالك) ١(
 .اي لالجري) ٢(
 .اي هذه اخليوط كاخليط املغصوب يف وجوب نزعها من القميص) ٣(
 .اي وجه منع نزع اخليوط من القميص هو أنه مستلزم للتصرف يف مال املالك وهو غري جائز) ٤(
 .أي من خيوط اخلياط) ٥(
 .أي اذا اخرج اخلياط خيوطه )االخراج: (السل) ٦(
 .اي الشد يف طرف خيوط اخلياط) ٧(
 .اي ولو اختلف املالك واملستأجر) ٨(
 )ولو اختلفا يف قدر الشئ املستأجر: (كما مر يف قول املصنف ) ٩(

 كتاب الوكالة
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 )١(كتاب الوكالة
، لـئال يـرد االسـتنابة يف حنـو القـراض، واملزارعـة، )٢(ذات�لـ) وهي استنابة يف التصرف(بفتح الواو وكسرها " الوكالة " 
وخرج بقيد االستنابة الوصية �لتصرف، فإ�ا إحداث والية، ال استنابة و�لتصـرف الوديعـة، فإ�ـا اسـتنابة يف . واملساقاة

 .احلفظ خاصة، وتفتقر إىل اجياب وقبول، ال�ا من مجلة العقود وان كانت جائزة
، وان مل تكــن علــى )٣(و اســتنبتك، أو مــا شــاكله مــن االلفــاظ الدالــة علــى االســتنابة يف التصــرفواجيا�ــا وكلتــك، أ(

أو االمـــر (وكلتـــك، : وكلـــين يف كـــذا، فيقـــول: كقولـــه  )٥(واالجيـــاب) أو االســـتيجاب(، )٤(�ـــج االلفـــاظ املعتـــربة يف العقـــود
 .اشرت لنا شاة: ة الباقيلعرو   )٦(كما دل عليه قول النيب) �لبيع، والشراء

اي يف القبـــول ) وال يشــرتط فيـــه(كفعلــه مـــا أمــره بفعلـــه، ) وفعلـــي(كقبلــت، ورضـــيت، ومــا اشـــبهه، ) وقبوهلــا قـــويل(
 )الفورية(

___________________________________ 
 .اسم مصدر من التوكيل مبعىن التفويض مجعها وكاالت: الوكالة) ١(
 ).االصلياملقصود االويل (أي ) ٢(
 .كفوضتك يف التصرف) ٣(
 .كاملاضوية والعربية) ٤(
 .وهو تقدمي القبول على االجياب) ٥(
 .٤٥ص  ٥املغين البن قدامة ج ) ٦(
 .�ن قام الوكيل مبا امره املوكل) ٧(
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ت املــدة،  ــ ن االجيــاب وان طال ــأخر، وكــأن جــواز توكيــل الغائــب) فــإن الغائــب يوكــل(بــل جيــوز تراخيــه عــ  والقبــول مت
 .موضع وفاق فلذا جعله شاهدا على اجلواز، وإال فهو فرع املدعى

ويف . فلو علقت على شرط متوقع كقدوم املسافر، أو صفة مرتقبة كطلـوع الشـمس مل يصـح) ويشرتط فيها التنجيز(
الفاســد مبثــل ذلــك إمنــا هــو  )١(كــون: صــحة التصــرف بعــد حصــول الشــرط، أو الصــفة �الذن الضــمين قــوالن منشــأمها

بع كذا على أن لـك : ، كما لو شرط يف الوكالة عوضا جمهوال فقال)٢(عقد، أو االذن الذي هو جمرد ا�حة تصرف فالال
 االخص )٥(من مطلق االذن، وعدم )٤(والن الوكالة اخص )٣(العشر من مثنه فتفسد الوكالة، دون االذن

___________________________________ 
 .رف يف الوكالةدليل على صحة جواز التص) ١(
 .اي فال يفسد بفساد العقد) ٢(
 .اي االذن العام �ق بعد وان بطلت الوكالة) ٣(
ن االذن يف التصــرف أمــا مطلــق االذن العــام فإنــه حيصــل يف انــواع خمتلفــة كالوكالــة واالجــارة ) ٤( ث إن الوكالــة نــوع خــاص مــ اي اذن خمصــوص حيــ

 ضمن الوكالة ال يستلزم ذهاب االذن العام كما لو تلف فرد من افراد االنسان فإنـه ال يسـتلزم والوديعة وغريها فذهاب االذن اخلاص الذي هو يف
 .فوات النوع الكلي وهو االنسان، الحتمال وجوده يف ضمن فرد آخر

االذن يف ضـمن العقـد وهـو علـى بقـاء  وهـو مـن تكملـة الـدليل الثـاين الـذي افـاده الشـارح ) اعـم(بنـاء علـى أنـه مبتـداء خـربه ) عدم(برفع ) ٥(
 ).والن الوكالة اخص من مطلق االذن: (قوله

ىن عامـا حيصـل يف ضـمن امـور خاصـة. معىن عاما حيصل بصورة عامـة ويف ضـمن امـور عامـة: أن لالذن معنني: فحاصل التكملة ومبـا . واخـرى معـ
ففقدان الوكالـة الـيت هـي االذن اخلـاص ال يسـتلزم فقـدان . جدتأن الوكالة اذن خاص فهي مستلزمة لوجود العام وهو االذن يف نفس الوكالة اذا و 

ت الوكالـة مل يبطــل االذن العـام، لبقائــه علــى مـا كــان حبالـه، وهــذا معــىن . العـام وهــو االذن، المكـان بقــاء العــام بنفسـه يف مفــروض الكـالم فلــو بطلــ
 ).وعدم االخص اعم من عدم االعم: (قوله
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ت امــرا زائــدا علــى االذن، ومــا يزيــد عنــهالوكا )١(اعــم مــن عــدم االعــم، وأن ، )٣(مــن مثــل اجلعــل أمــر زائــد عليهــا )٢(لــة ليســ
 .)٤(لصحتها بدونه فال يعقل فسادها مع صحته

النـــه مبعـــىن . وكلتـــك يف كـــذا، وال تتصـــرف إال بعـــد شـــهر: مـــع تنجيـــز الوكالـــة، �ن يقـــول) ويصـــح تعليـــق التصـــرف(
ــق، الن العقــود اشــرتاط أمــر ســائغ زائــد علــى اصــلها اجلــامع لشــر  ــز وان كــان يف معــىن التعلي ائطها الــيت مــن مجلتهــا التنجي
 .وان افاد فائد�ا )٥(املتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فال تقع بدو�ا

 فلكل منهما ابطاهلا يف حضور اآلخر) وهي جائزة من الطرفني(
___________________________________ 

 .الضمين بعد بطالن الوكالةهذا دليل لعدم بقاء االذن ) ١(
 .اي عن االذن) ٢(
 .اي على الوكالة) ٣(
 .اي مع بقاء االذن) ٤(
 ).الضوابط: (ومرجع الضمري يف فائد�ا. اي ال تقع العقود بدون الضوابط وان افاد العقد فائدة الضوابط) ٥(
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�لعزل فال ينعزل بدونـه يف اصـح ) ط علمهاشرت (املوكل ) ولو عزله(، )١(لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا. وغيبته
ربه، وان كــان عــدال واحــدا، لصــحيحة. االقــوال هشــام بــن ســامل عــن  )٢(واملــراد �لعلــم هنــا بلوغــه اخلــرب بقــول مــن يقبــل خــ

ربة خبــرب غــريهالصــادق  ه يف انعزالـــ) وال يكفــي(وان تعــدد، مــا مل حيصـــل بــه العلــم، أو الظــن املتــاخم لــه،  )٣(، وال عــ
تبطـل (حيث كانت جـائزة ) و. (السابق، خالفا للشيخ ومجاعة )٤(من املوكل على عزله على االقوى، للخرب) االشهاد(

من كل واحد منها، سواء طال زمان االغماء ام قصر، وسواء اطبق اجلنـون ام كـان ادوارا، ) �ملوت، واجلنون، واالغماء
�لســفه، والفلــس، الن منعــه مــن ) �حلجــر علــى املوكــل فيمــا وكــل فيــهو (وســواء علــم املوكــل بعــروض املبطــل ام مل يعلــم، 
ويف حكم احلجر طـرو الـرق علـى املوكـل �ن كـان حربيـا فاسـرتق، ولـو كـان . مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه

 .)٥(وكيال اصبح مبنزلة توكيل عبد الغري
 يؤد ما مل(، لبقاء اهلية التصرف )وال تبطل �لنوم ولو تطاول(

___________________________________ 
 .سواء علم املوكل ام ال) ١(
 .١احلديث  ٢الوسائل احكام الوكالة �ب ) ٢(
 .اي خيرب غري العدل اذا مل حيصل العلم خبربه، وأما اذا حصل له العلم، او الظن القريب للعلم يقبل قوله) ٣(
 .٢املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٤(
 .الوكالة اال �ذن الويل فال تصح) ٥(
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الســكر، إال أن يشــرتط عدالتــه كوكيــل الوكيـــل  )١(فتبطــل مــن حيــث االغمــاء، ال مــن حيــث النــوم، ومثلــه) إىل االغمــاء
فعلـه مـا ينافيهــا   )٣(كمـا لـو وكلـه يف بيـع عبـد مث �عـه، ويف حكمـه) وتبطـل بفعـل املوكـل مـا تعلقـت بـه الوكالـة( )٢(والـويل
 .كعتقه
، إال بنقصــان عنــه يتســامح مبثلــه عــادة كــدرهم يف مئــة، وإال مــع )كالــة يف البيــع يقتضــي البيــع بــثمن املثــلواطــالق الو (

وجود �ذل الزيد منه فال جيوز االقتصار عليه حىت لو �ع خبيار لنفسه فوجـد يف مـدة اخليـار �ذال للـز�ده وجـب عليـه 
ت وكالتــه لــه ــ فــال جيــوز �ملؤجــل ) حــاال( )٥(جيــب حتصــيل الزائــد، وان بــذل، إال أن يعــني لــه قــدرا فــال )٤(الفســخ ان تناول

، فان احتد تعني، وان تعدد �ع �الغلب، فان تساوت النقود �ع �النفع للموكـل، فـان اسـتوت )بنقد البلد( )٦(مطلقا
طـــالق، أو مـــا اقتضـــاه اال) ولـــو خـــالف(يقتضـــيه بـــثمن املثـــل حــاال بنقـــد البلـــد، ) يف الشـــراء(التوكيـــل ) وكـــذا(نفعــا ختـــري 
 .يتوقف بيعه وشراؤه على اجازة املالك) ففضويل(التنصيص 

 وإمنا تصح الوكالة فيما ال يتعلق غرض الشارع �يقاعه من مباشر(
___________________________________ 

 .زالة عقله وذهابهأي ومثل النوم يف عدم بطالن الوكالة السكر فإنه ال يوجب بطالن الوكالة من حيث السكر، بل من حيث ا) ١(
 .حيث يشرتط عدالة وكيل الوكيل ووكيل الويل) ٢(
 .اي ويف حكم فعل املوكل ما لو فعل فعال منافيا للوكالة كما لو امر ببيع عبده مث أعتقه هو) ٣(
 .اي جلعل اخليار لنفسه) ٤(
 .اي وان وجد من يبذل الزائد ويشرتيه بز�دة عما عينه املوكل) ٥(
 .مثن املثل أم الأي زاد على ) ٦(
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. )١(فـإن غرضـه منـه رفـع الزوجيـة كـذلك(والطالق (فإن غرضه فيه فك الرقبة سواء احدثه املالك ام غريه، ) بعينه كالعتق
ومرجـع . )٣(غرضـه �يقاعـه مـن مباشـر بعينـه) ال فيمـا يتعلـق(، وغريمها من العقود، وااليقاعات )والبيع(النكاح،  )٢(ومثله

 .، وال قاعدة له ال تنخرم)٥(وعدمه إىل النقل )٤(معرفة غرضه يف ذلك
جبملــة مــن العبــادات، الن الغــرض منهــا امتثــال املكلــف مــا أمــر بــه وانقيــاده وتــذ� بفعــل  )٦(فقــد علــم تعلــق غرضــه

فلـــيس لــه االســـتنابة فيمــا امجــع، وإن جـــاز يف غســل االعضـــاء ) كالطهــارة(املــأمور بــه وال حيصـــل ذلــك بـــدون املباشــرة 
، مع توليه النية ومثل هذا ال يعد توكيال حقيقيا، ومن مث يقـع ممـن ال جيـوز توكيلـه  )٧(ث يعجز عن مباشر�اومسحها حي

 .كا�نون، بل استعانة على ايصال املطهر إىل العضو كيف اتفق
___________________________________ 

 .اي سواء احدثه الزوج بنفسه ام بوكيله) ١(
 .عدم تعلق غرض الشارع بوقوعه من شخص الزوجاي ومثل الطالق يف ) ٢(
 .فإن الوكالة ال تصح يف هذه املوارد) ٣(
 .اي يف وقوع الفعل مباشرة وغري مباشرة) ٤(
 .أي النقل الشرعي الوارد عن اهل بيت العصمة والطهارة عليهم الصالة والسالم واللعنة على اعدائهم أمجعني) ٥(
 .من الشخص بنفسهاي غرض الشارع يف وقوع الفعل ) ٦(
اي يعجز عن غسـل االعضـاء ومباشـر�ا بنفسـه فيغسـل النائـب وجـه العـاجز حبـدوده، ويديـه حبـدودمها، ويرفـع يـده وميسـح �ـا راسـه، وكـذلك ) ٧(

 .واما النية فيتوالها شخصه من دون استنابة فيها. �خذ يديه وميسح �ما رجليه
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ــث جيــوز اســتنابة احلــي يف  )١(ناب فيهــا مطلقــافــال يســت) احليــاة(حــال ) والصــالة الواجبــة يف( اال ركعتــا الطــواف، حي
ـــى بعـــض الوجـــوه )٣(، أو فيهمـــا)٢(احلـــج الواجـــب واحـــرتز �لواجبـــة عـــن املندوبـــة، فيصـــح االســـتنابة فيهـــا يف . خاصـــة عل

ويف جـواز االسـتنابة يف مطلـق . الـز�رة )٦(يف احلـج املنـدوب وان وجـب، وصـالة )٥(كصالة الطواف املندوب، او  )٤(اجلملة
 .و�جلملة فضبط متعلق غرض الشارع يف العبادات وغريها حيتاج إىل تفصيل، ومستند نقلي. النوافل وجه

 فال يوكل،. �لبلوغ، والقعل) والبد من كمال املتعاقدين(
___________________________________ 

 .مع العجز وعدمه) ١(
 .حيث جيوز للعاجز استنابة غريه يف احلج، وكذا جيوز له االستنابة يف ركعيت الطواف ١٦٧لثاين من طبعتنا احلديثة ص راجع اجلزء ا) ٢(
يت الطــواف فقــط كمــا لــو اتــى �لطــواف ونســي صــالته فإنــه جيــوز ملثــل احلــاج االســتنابة يف الصــالة اذا مل ميكــن لــه مباشــر�ا بنفســه  ) ٣( اي يف ركعــ

لكن االستنابة مشروطة يف هذه الصورة، ال مطلقة، فلو كان زوال العارض مرجوا ال جتوز، وهذا معىن قول . زواله ابدا كعارض عرض له ال يرجى
 ).على بعض الوجوه(الشارح 

 .اي ال يف مجيع املوارد) ٤(
ج املنـدوب وان . عطف علـى قولـه فيهمـا اي تصـح النيابـة يف صـالة الطـواف علـى بعـض الوجـوه) ٥( صـار واجبـا فيمـا بعـد كمـا لـو ويف صـالة احلـ

 .احرم فإنه واجب حينئذ وان كان مستحبا يف البداية
 .اي وتصح االستنابة ايضا يف صالة الز�رة) ٦(
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وخــص . فــال يوكــل احملجــور عليــه فيمــا لــيس لــه مباشــرته) وجــواز تصــرف املوكــل(، )١(وال يتوكــل الصــيب، وا�نــون مطلقــا
، )٣(مطلقــا )٢(لــة وكــيال لغــريه فميــا حجــر عليــه فيــه مــن التصــرف كالســفيه، واملفلــساملوكــل، جلــواز كــون احملجــور يف اجلم

 .والعبد �ذن سيده
علــى اصــح القــولني، الن الطــالق قابــل للنيابــة، وإال ملــا ) كالغائــب(يف جملســه ) وجتــوز الوكالــة يف الطــالق للحاضــر(

 .ضعيفة السند قاصرة الداللة )٤(ايةومنع الشيخ من توكيل احلاضر فيه استنادا إىل رو . صح توكيل الغائب
) أو فحـوى، كاتسـاع متعلقهــا(ولـو �لتعمـيم كإصـنع مـا شـئت، ) صـرحيا )٥(وال جيـوز للوكيـل أن يوكـل إال مـع االذن(

عجـزه عـن مباشـرته، وان  )٦(حبيث تدل القرائن على االذن له فيه كالزراعة يف امـاكن متباعـدة ال تقـوم إال مبسـاعد ومثلـه
 فإن توكيله حينئذ يدل بفحواه) وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة( )٧(مع علم املوكل به مل يكن متسعا

___________________________________ 
 .�ذن من الويل ام ال، بلغ الصيب عشر سنني أم ال، كان جنونه ادوار� ام ال) ١(
 .هلماحيث إ�ما يتوكالن عن الغري وان كا� حمجورين من التصرف يف ما) ٢(
 .اي ولو مل �ذن الويل للسفيه، والغرماء للمفلس) ٣(
 .٣٨راجع الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٤(
 .اي مع االذن يف التوكيل من املوكل) ٥(
 .اي ومثل اتساع متعلق الوكالة يف سقوط املباشرة عن الوكيل بنفسه عجز الوكيل عن القيام �لعمل بنفسه، فإن املباشرة تسقط حينئذ) ٦(
 .اي مع علم املوكل بعجز الوكيل عن وظيفة الوكالة بنفسه) ٧(
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 )٣(مل جيز النه مسـتفاد مـن القـرائن، ومـع جهـل املوكـل حبالـه )٢(، مع علم املوكل برتفعه عن مثله، وإال)١(على االذن له فيه
حكـم مـن وكلـه فينعـزل يف  بكون وكيله وكـيال عنـه، أو عـن املوكـل لزمـه )٤(وحيث اذن له يف التوكيل فإن صرح له. ينتفي
 ال ينعزل إال بعزل )٧(له، ويف الثاين )٦(�نعزاله، النه فرعه، وبعزل كل منهما )٥(االول

___________________________________ 
 .اي يف التوكيلل، الن ترفع الوكيل دليل ظاهر على جواز توكيله للغري فهذا الرتفع بفحواه اكرب شاهد على ذلك) ١(
رتفـع فـاذا وان مل يعلم املوكل برتفع الوكيل فال جيوز للوكيل اسـتنابة الغـري يف الوكالـة، الن جـواز االسـتنابة مسـتفاد مـن القـرائن احلاليـة وهـو الاي ) ٢(

 .انتفى العلم �لرتفع لعدم العلم به انتفى جواز االستنابة
 .يل فإن علم بذلك جازت االستنابة، واال فالأن جواز االستنابة وعدمه دائر مدار علم املوكل برتفع، الوك: فاحلاصل

 .أي ومع جهل املوكل حبال الوكيل يف أنه مرتفع ينتفي جواز االستنابة، النك عرفت أن اجلواز وعدمه دائر مدار علم املوكل) ٣(
 ).املوكل(اي صرح املوكل بكون وكيل الوكيل وكيال عن نفس الوكيل ومرجع الضمري يف وكيله عنه ) ٤(
ــ) ٥( ل وهــو مــا لــو صــرح املوكــل بكــون الوكيــل الثــاين وكــيال عــن الوكيــل االول فهنــا ينعــزل الوكيــل الثــاين مبجــرد عــزل الوكيــل االول، النــه فــرع الوكي

 .االصلي فاذا عزل االصلي فال يبقى جمال للفرعي
ويف ) الوكيـل االول واملوكـل(ومرجـع الضـمري يف منهمـا  .اي وكذا ينعزل الوكيل الثاين بعزل كل من املوكل والوكيل االصلي اذ عـزال هـذا الوكيـل) ٦(

 )الوكيل الثاين(له 
ه متوقـف اي ويف الصورة الثانية وهو ما لو صرح املوكل بكون الوكيل الثاين وكيال عين فإنه ال ينعزل بعزل الوكيل االول لو عزله املوكل بل عزلـ) ٧(

 .على عزل املوكل له فقط
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يف توكيلــه عـــن  )٤(وكــيال عنـــه، أو عــن املوكـــل، أو ختــري الوكيـــل )٣(ففــي كونـــه )٢(وإن اطلـــق. )١(هاملوكــل، أو مبــا ابطـــل توكيلــ
 .هنا وكيال عن الوكيل اوجه )٧(من الفحوى، إال أن كونه )٦(وكذا مع استفادته. شاء اوجه )٥(ايهما
 )٨(عارفـا �للغـة الـيت حيـاور( فيما وكل فيه ليكون مليا بتحقيق مـراد املوكـل،) ويستحب ان يكون الوكيل �م البصرية(
 فيما وكل) �ا

___________________________________ 
 .اي ينعزل الوكيل الثاين ايضا بعروض عارض على املوكل كاجلنون، أو االغماء فإنه ينعزل حينئذ) ١(
 .اي وإن اطلق املوكل االول االذن يف الوكالة ومل يبني للوكيل االول التوكيل عن ايهما) ٢(
 ).الوكيل االول(اي ففي كون الوكيل الثاين وكيال عن الوكيل االول، ام عن املوكل ومرجع الضمري يف عنه ) ٣(
 .اي عن املوكل او عن نفسه) ٥(اي ختري الوكيل االول يف توكيله عن أيهما اي عن املوكل أو عن نفسه) ٤(
أو أنـه ختـري يف الوكالـة عـن نفسـه أو عـن املوكـل مـا لـو اســتفاد . ول ام عـن املوكـلاي ومثـل االطـالق يف أن الوكيـل الثـاين وكـيال عـن الوكيـل اال) ٦(

 .الوكيل الثاين هذا االطالق أو التخيري عن ظاهر كالم املوكل
 .اي كون الوكيل الثاين وكيال عن الوكيل االول اوجه وامنت) ٧(
يت وكــل في) ٨( هـــا مـــثال لــو وكـــل يف البنـــاء فإنـــه البــد مـــن أن يعـــرف االصـــطالحات اي يكــون الوكيـــل عارفـــا وعاملــا �الصـــطالحات املخصوصـــة الـــ

 .املختصة به
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 .فيه، ليحصل الغرض من توكيله
ري )٢(وهــو. واجــب )١(إن ذلــك: وقيــل وهــم ) ات ويســتحب لــذوي املــروء(، )٣(مناســب ملعــىن الشــرط �لنســبة إىل االخــ

ان يتولوهــا �نفســهم ملــا يتضــمن مــن االمتهــان، والوقــوع ، ويكــره )التوكيــل يف املنازعــات(ة  اهــل الشــرف والرفعــة، واملــروء
، واين )٤(إن للخصومة قحمـا، وأن الشـيطان ليحضـرها: وكل عقيال يف خصومة، وقال أن عليا " فيما يكره، روي 

 .واملراد هنا أ�ا تقحم بصاحبها إىل ما ال يريده -والقحم �لضم املهلكة  -" الكره ان احضرها 
ن جهــة اخــرى يف بعــض املــوارد،  ) طــل الوكالــة �رتــداد الوكيــلوال تب( ت قــد تبطــل مــ ــ مــن حيــث إنــه ارتــداد، وان كان

 حبكم الكافر، وال فرق بني الفطري، وغريه )٥(ككونه وكيال على مسلم، فانه يف ذلك
___________________________________ 

 .اي كونه �م البصرية وعارفا �للغة اليت حياور �ا) ١(
أن هــذا الوجــوب الــذي ذهــب اليــه هــذا القائــل مناســب للوجــوب الوضــعي أي أن : فيمــا افــاده هــذا القائــل وحاصــله هــذا رأي الشــارح ) ٢(

 .صحة الوكالة مشروطة بكون الوكيل عارفا �للغة اليت حياور �ا
 .وهو كونه عارفا �للغة اليت حياور �ا) ٣(
ين البــن قدامــة ج . املــذكورة مــن طرقنــا اخلاصــة وقــد رو�ــا ابنــاء الســنة ومتســكوا �ــامل جنــد ســندا للروايــة ) ٤( وحنــن نســتغرب . ٧٥ص  ٥راجــع املغــ

وهـو مبنزلـة نفسـه، فمـا يصـيبه فقـد اصـابه هـو . كيف يرتضي االمـام امـري املـؤمنني عليـه الصـالة والسـالم اصـابة اهلـوان �خيـه االكـرب: فحوى الرواية
 .فاالمر سهل بعد ضعف سند الرواية وعلى اي. من غري فرق

 .اي ويف وكالته على مسلم) ٥(
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الشــيخ، واالقــوى اجلــواز علــى  ) وال يتوكــل املســلم للــذمي علــى املســلم، علــى قــول(وان حكــم بــبطالن تصــرفاته لنفســه، 
ــى املســلم ملســلم، وال لــذمي قطعــا(كراهيــة، لالصــل،  للكــافر علــى فيهمــا، الســتلزامهما اثبــات الســبيل ) وال الــذمي عل
 .إىل �قيها )٢(�ضافة الصور الثالث املتقدمة) و�قي الصور جائزة وهي مثان(، )١(املسلم املنفي �آلية
 )٣(أن كــال مــن املوكــل والوكيــل واملوكــل عليــه إمــا مســلم، أو كــافر، ومنــه تتشــعب الثمــان بضــرب قســمي: وتفصــيلها

 يف قسمي )٥(املوكل، مث ا�تمع )٤(الوكيل يف قسمي
___________________________________ 
 .١٤٠اآلية : النساء ) لن �عل اهللا �ل�فر�ن � ا�ؤمن� س�يال () ١(
 .وتوكل الذمي على املسلم لذمي. وتوكل الذمي على املسلم ملسلم. توكل املسلم للذمي على املسلم على قول الشيخ : وهي) ٢(
 .اسالمه وكفره: ومها) ٣(
 .اسالمه وكفره :ومها) ٤(
 .الصور االربعة احلاصلة من ضرب صوريت الوكيل املسلم والوكيل الكافر يف صوريت املوكل املسلم واملوكل الكافر: وهي) ٥(
 .واليك الصور تفصيال مع بيان الصحيح منها والفاسد. اسالمه وكفره فالناتج، أو احلاصل مثانية صور: ومها) ٦(
 .لم ملسلم على مسلم صحيحوكالة املس): الصورة االوىل(
 .وكالة املسلم ملسلم على ذمي صحيح): الصورة الثانية(
 .وكالة الذمي ملسلم على ذمي صحيح): الصورة الثالثة(
 .وكالة الذمي لذمي على ذمي صحيح): الصورة الرابعة(
 .وكالة املسلم لذمي على ذمي صحيح): الصورة اخلامسة(
 .وكالة الذمي على املسلم ملسلم �طل): الصورة السابعة(ذمي على مسلم �طل على مذهب الشيخ وكالة املسلم ل): الصورة السادسة(
 .وكالة الذمي على املسلم لذمي �طل): الصورة الثامنة(
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يف طــرف ) وال يتجــاوز الوكيــل مــا حــد لــه( )١(املوكــل عليــه، وال فــرق يف الكــافر بــني الــذمي وغــريه كمــا يقتضــيه التعليــل
) )٢(كــالز�دة يف مثــن مــا وكــل يف بيعــه(اي دخــول مــا جتــاوز يف االذن ) إال أن تشــهد العــادة بدخولــه(نقصــان الــز�دة وال

بـثمن معــني، لشــهادة ) والنقيصــة يف مثــن مـا وكــل يف شــرائه(، )٤(الغــرض يف التخصــيص بـه )٣(بـثمن معــني، إن مل يعلــم منـه
 .يف البيع، أو غريه من االغراض )٦(يد االشطاطلكن قد يتخلف �ن ال ير  )٥(احلال غالبا �لرضا بذلك فيهما

 كما يثبت �ما غريها من احلقوق املالية،) وتثبت الوكالة بعدلني(
___________________________________ 

 .وهو عدم تسلط الكافر على املسلم) ١(
 .كما لو وكل يف بيع املتاع خبمسني دينارا فباعه بستني فالزائد داخل يف االذن) ٢(
 .أي من املوكل) ٣(
 .فإنه لو علم من املوكل الغرض من التحديد كما لو اراد نفع املؤمنني مثال فال جيوز للوكيل البيع �لز�دة. أي فيما حد له من السعر) ٤(
 .اي يف جانب النقيصة والز�دة) ٥(
التجاوز يف السعر عن احلد : فالشطط يف البيع) وسطخري االمور ال* حب التناهي شطط : (من الشطط وهو التجاوز عن احلد قال الشاعر) ٦(

 .املتعارف حبيث يعد ظلما واجحافا
 .كذلك يف جانب النقيصة عند الشراء فإن املوكل رمبا ال يريد أن يظلم الوكيل البايع يف السعر املتعارف

    



٣٨٠ 

كما سـلف   )٢(ال عليه، والوصيةمبا يعسر اطالع الرج )١(، الختصاصها)وال تقبل فيها شهادة النساء منفردات(وغريها، 
، والوكالة واليـة علـى التصـرف وان )٤(وما يف حكمه. حينئذ �ملال )٣(إىل الرجال، الختصاصها) وال منضمات(يف �به، 

 .غري مقصود )٥(ترتب عليها املال لكنه
وكالـة جبعـل  كمـا لـو ادعـى شـخص علـى آخـر  )٧(، إال أن يشـتمل علـى جهتـني)٦(، ملـا ذكـر)وال تثبت بشاهد وميـني(

لـو اقــام  )٨(واقـام شـاهدا وامـرأتني، أو شـاهدا وحلـف معـه، فـاالقوى ثبـوت املـال، ال الوكالـة وان تبعضـت الشـهادة، كمـا
 وال بتصديق(قبل العمل مل يثبت شئ،  )٩(ذلك �لسرقة، يثبت املال ال القطع نعم لو كان ذلك

___________________________________ 
 .دة النساء مبا يعسر االطالع عليه كالوالدة مثالاي اختصاص شها) ١(
اي الختصـاص شـهادة النسـاء �لوصـية كمـا سـلف يف اجلـزء الثالـث ) الختصاصـها: (يف قـول الشـارح) الم اجلـارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٢(

 .١٤٥ - ١٤٤من طبعتنا احلديثة ص 
 .�ملال" شهادة النساء منضمات إىل الرجال " اي الختصاص ) ٣(
 .اي وما يف حكم املال كاجلناية املوجبة للدية) ٤(
 .اي املال) ٥(
 .من اختصاص الشاهد واليمني �ملال) ٦(
 .جهة الوكالة وجهة املالية، فتثبت احدامها دون االخرى) ٧(
 .د وهو قطع اليدتنظري لتبعض الشهادة أي لو ثبتت السرقة �لشاهد واليمني، أو الرجل واملرأة فإنه يثبت املال، دون احل) ٨(
 .اي لو كانت شهادة الشاهد مع اليمني، أو الرجل واملرأتني قبل شروع الوكيل فيما يدعي الوكالة فيه) ٩(

    



٣٨١ 

 .ملدعي الوكالة عليها يف اخذ حق منه لغريه، النه تصديق يف حق غريه )١(الغرمي
اليـه بتصـديقه قـوالن اجودمهـا  )٢(وجـوب دفعـههذا اذا كان احلق الذي يدعي الوكالة فيه عينا، أما لو كـان دينـا ففـي 

، النه اقرار يف حق نفسه خاصة، اذ احلـق ال يتعـني إال بقـبض مالكـه، أو وكيلـه فـاذا حضـر وانكـر بقـي دينـه يف )٣(ذلك
 العرتافه بلزومه له، و�ذا يظهر الفرق بينه )٥(يف ذلك، وإمنا ألزم الغرمي �لدفع )٤(ذمة الغرمي فال ضرر عليه

___________________________________ 
ن يــدعي الوكالــة �لتصــديق مســتلزم لوجــوب دفــع احلــق إىل املــدعي وهــو غــري جــائز، لعــدم جــواز ) ١( ت الوكالــة بتصــديق املــديون ملــ اي وكــذا ال تثبــ

 .التصرف يف مال الغري فالعني �قية إىل أن تسلم إىل صاحبها
والتصــديق مصــدر ) مــدعي الوكالـة(ويف بتصـديقه . ومرجـع الضــمري يف اليــه. تصــديق الغـرمي لــهاي يف وجـوب دفــع احلـق ملــدعي الوكالـة بســبب ) ٢(

 .اضيف إىل املفعول والفاعل حمذوف اي بتصديق الغرمي مدعي الوكالة يف وكالته
 .اي وجوب دفع احلق اذا كان دينا إىل مدعي الوكالة او صدقه الغرمي) ٣(
احلـق إىل مـن يـدعي الوكالـة لـو صـدقه الغـرمي، الن ذمـة الغـرمي بـدفع احلـق إىل مـدعي الوكالـة ال تـربأ،  اي فال ضرر على املوكل يف وجوب دفـع) ٤(

 .فان جاء املوكل وانكر الوكالة يتوجه ضرر عليه، بل ذمة الغرمي مشغولة إىل أن تربأ، وابراؤها وقت اعطاء الدين إىل املوكل
زوم دفــع احلــق اليــه لــو صــدقه فيمــا ادعــاهأنــه كيــف يــدفع الغــرمي احلــ: دفــع وهــم حاصــل الــوهم) ٥( . ق �نيــا إىل املوكــل لــو جــاء وانكــر مــع القــول بلــ

وهـذا ال . كـلفاجلواب أن الغرمي إمنا الزم بدفع احلق إىل املوكل �نيا الجل تصديقه للوكيل يف وكالته فال ضرر يف وجوب الـدفع إىل الوكيـل علـى املو 
هذا يف قبال اشتغال ذمة الغرمي للموكل، وذاك يف جتاه تصديقه للوكيل يف ادعاء الوكالة فهمـا شـيئان غـري  ينايف وجوب الدفع إىل املوكل �نيا، الن

 .اي العرتاف الغرمي �ن احلق الذي يف ذميت للوكيل) الوكيل(ويف له ) احلق(ويف بلزومه ) الغرمي(ومرجع الضمري يف اعرتافه . متنافيني

    



٣٨٢ 

 .)١(وفائتها ال يستدرك وبني العني، ال�ا حق حمض لغريه،
اآلن ويبقــى املالــك علــى حجتــه، فــاذا حضــر وصــدق  )٢(نعــم جيــوز لــه تســليمها اليــه مــع تصــديقه لــه، إذ ال منــازع لــه

ن شــاء منهمــا  )٣(الوكيــل بــرء الــدافع، وان كذبــه فــالقول قولــه مــع ميينــه، فــإن كانــت العــني موجــودة اخــذها، ولــه مطالبــة مــ
فـإن تعـذر ردهـا،  )٥(، دون العكـس)٤(بردها، لرتتب ايديهما على مالـه، وللـدافع مطالبـة الوكيـل �حضـارها لـو طولـب بـه

بربائتـه  )٧(، العرتافه)٦(بتلف وغريه ختري يف الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع على الوكيل مل يرجع على الغرمي مطلقا
 بغري تفريط، النه )٨(ع على الوكيل مع تلفها يف يدهبدفعها اليه، وان رجع على الغرمي مل يرج

___________________________________ 
 .اي ال يستدرك للموكل فال جيب دفع العني إىل مدعي الوكالة) ١(
 .اي للوكيل اآلن وهي حالة تصديق الغرمي للوكيل) ٢(
 .ومن الوكيل. اي من الغرمي) ٣(
 .الغرمي �حضار العنياي لو طلب املوكل وهو املالك ) ٤(
 .وهو مطالبة الوكيل الغرمي لو رجع املالك عليه) ٥(
 .سواء كان التلف بتفريط من الغرمي ام ال) ٦(
 ).العني(ويف بدفعها ) الغرمي(اي العرتاف الوكيل بربائة ذمة الغرمي من الضمان بدفع العني إىل الوكيل ومرجع الضمري يف بربائته ) ٧(
 . يف يد الوكيلاي مع تلف العني) ٨(

    



٣٨٣ 

 .رجع عليه )٢(له امني عنده، وإال )١(بتصديقه
 .وهو موضع وفاق) والوكيل امني ال يضمن إال �لتفريط، او التعدي(
، سواء يف ذلـك املـال الـذي وكـل يف بيعـه ومثنـه واملبيـع الـذي )وجيب عليه تسليم ما يف يده إىل املوكل اذا طولب به(

اذا طولــب علــى أنــه ال جيــب عليــه دفعــه اليــه قبــل طلبــه، بــل معــه، ومــع : ونبــه بقولــه. وغريهــااشــرتاه ومثنــه قبــل الشــراء، 
اي امكــان الــدفع شــرعا �ن ال يكــون يف صــالة واجبــة ) فلــو اخــر مــع االمكــان( )٣(امكــان الــدفع شــرعا وعرفــا كالوديعــة

ن الواجبــات املنافيــة، او )٤(مطلقــا عرفــا �ن ال يكــون علــى حاجــة يريــد  )٥(وال مريــدا هلــا مــع تضــيق وقتهــا، وحنــو ذلــك مــ
علـى ) حىت يشـهد(من التسليم ) ضمن، وله أن ميتنع(ها، وال يف محام او أكل طعام، وحنوها من االعذار العرفية  قضاء

 .املوكل بقبض حقه حذرا من انكاره فيضمن له �نيا، أو يلزمه اليمني
 )كل من عليه حق وان كان وديعة يقبل قوله(حكم ) وكذا(
___________________________________ 

ف العــني يف يــده ورجــع املالــك عليــه مل يرجــع الغــرمي علــى الوكيــ) ١( . لاي الن الوكيــل بتصــديق الغــرمي لــه يف الوكالــة صــار امينــا عنــد الغــرمي فلــو تلــ
 .لو صدقه الغرمي يف الوكالةاي يكون الوكيل امينا ) الغرمي(ويف عنده ) الوكيل(والضمري يف له ) الغرمي(والفاعل يف مل يرجع 

 .اي وان كان تلف العني يف يد الوكيل بتفريط منه رجع الغرمي على الوكيل لو رجع املالك على الغرمي) ٢(
 .يف أنه جيب الدفع إىل املودع او طالب الودعي �لدفع) ٣(
 .سواء ضاق الوقت ام وسع) ٤(
 .اي مع امكان الدفع عرفاً ) ٥(

    



٣٨٤ 

وال فرق يف ذلك بني من يكون لـه علـى احلـق بينـة، . ىل اليمني فله دفعها �الشهاد وان كان صادقايف ردها، الفتقاره إ
ن الوجــه ريه، ملــا ذكــر�ه مــ ن يقبــل قولــه يف الــرد، وغــريه، . ، هــذا هــو اجــود االقــوال يف املســألة)١(وغــ وفــرق بعضــهم بــني مــ

ريه، ودفــع ضــرر اليمــني يــد خصوصــا يف بعــض النــاس، فــان  )٢(فع ذلــك كلــهوآخــرون بــني مــن عليــه بقــبض احلــق بينــة، وغــ
 .ضرر الغرامة عليهم اسهل من اليمني

خبــالف الوكيــل يف قضــاء (علــى املســتودع، ) ال جيــب عليــه االشــهاد(ملــال شــخص عنــد آخــر ) والوكيــل يف الوديعــة(
ــى االخفــاء، خبــال). حــىت يشــهد )٣(فلــيس لــه ذلــك) الــدين، وتســليم املبيــع ف غريهــا، والن والفــرق أن الوديعــة مبنيــة عل

ري الوديعــة ) فلــو مل يشــهد(االشــهاد علــى الــودعي ال يفيــد ضــمانه لقبــول قولــه يف الــرد، خبــالف غــريه  ، )ضــمن(علــى غــ
 .)٤(لتفريطه اذا مل يكن االداء حبضرة املوكل، وإال انتفى الضمان، الن التفريط حينئذ مستند اليه

 نتفاء املانع، ال)�ذن املوكل )٥(وجيوز للوكيل تويل طريف العقد(
___________________________________ 

 .وهو خوف انكار املوكل، أو املودع فتقع احلاجة إىل ميني) ١(
ق عنـد دفعـه إىل الوكيـل، وبـني مـن مل يكـن لــه ) ٢( اي هـذه الفـروق املـذكورة مـن التفصـيل بـني مـن يقبــل قولـه وعدمـه، وبـني مـن اقـام بينـة علـى احلــ

 .البينة
 .الدافعاي ) ٣(
 .اي إىل املوكل، بتوجه االشهاد اليه ومل يشهد) ٤(
. والشراء لنفسه ال ينايف انصراف اطالق الوكالة يف البيع لغري املوك، الن االذن يرفع املنافـاة. اي يف الشراء لنفسه لو اذن املوكل للوكيل ذلك) ٥(

 ).ه فللوكيل تويل طريف العقد وان كان املبيع من مال الوكيلما لو وكل زيد عمروا يف شراء متاع انفس(وكذا يف صورة العكس وهو 

    



٣٨٥ 

لـــه االذن ففـــي جـــواز توليهمـــا لنفســـه قـــوالن  )٣(ولـــو اطلـــق. املوجـــب للقابـــل يكفـــي فيهـــا االعتبـــار )٢(ومغـــايرة. )١(حينئـــذ
وليـه طـريف العقـد اعـم واعلـم أن ت. وهـو اوىل. الدالـة علـى املنـع )٦(ظاهر الروا�ت )٥(ومن. يف االطالق )٤(دخوله: منشأمها

 ، أما لغريه �ن يكون)٨(وموضع اخلالف مع عدم االذن توليه لنفسه )٧(من كون البيع، أو الشراء لنفسه
___________________________________ 

 .اي حني اذن املوكل) ١(
 .واملوجب يف تويل طريف العقد ال تصدق املغايرةأن التغاير بني املوجب والقابل واجب ويف صورة احتاد القابل : دفع وهم حاصل الوهم) ٢(

�ن املغايرة االعتبارية كافية، فباعتبار أن الوكيل �يع يكون موجبا، و�عتبار أنـه مشـرت يكـون قـابال فهـذا املقـدار مـن املغـايرة  : فاجاب الشارح 
 .كافية يف حصول التعدد بني املوجب والقابل

 .وكيل الشراء، أو البيع له، أو لنفسه�ن مل يبني املوكل لل) ٣(
 .اي دخول الوكيل يف االطالق فهو دليل جواز تويل طريف العقد) ٤(
 .دليل لعدم جواز تويل طريف العقد) ٥(
 .٤احلديث  ١٠الوسائل ابواب عقد النكاح �ب ) ٦(
و�لثـة وكـيال عـن واحـد .  يف البيـع فيشـرتي مـال موكلـه لنفسـهواخرى يكـون وكـيال. اي �رة يكون الوكيل وكيال يف الشراء �ن يبيع ماله ملوكله) ٧(

 .يف الشراء وعن آخر يف البيع، فيتوىل طريف العقد يف املوارد الثالثة فيكون موجبا وقابال
كــان وكــيال يف وهــو عــدم اذن املوكــل للوكيــل أن يشــرتي ملوكلــه مــا   -فهــذه الصــورة . اي عــدم اذن املوكــل للوكيــل يف توليــه طــريف العقــد لنفســه) ٨(

هـي مـورد اخلـالف يف أنـه هـل يصـح للوكيـل توليــه  -أو أن يبيـع ملوكلـه مـا كـان وكـيال عـن بيعـه لنفسـه . �ن يبيعـه مـا عنـده: الشـراء مـن مـال نفسـه
 .طريف العقد ام ال
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ولــو (وعدمــه  ال يفــرق فيــه بــني اذن املوكــل )٢(فــال اشــكال إال علــى القــول مبنــع كونــه موجبــا قــابال، وذلــك )١(وكــيال هلمــا
وتظهـر فائـدة انكـار الوكيـل . الصالة عدمها، سواء كـان منكرهـا املوكـل ام الوكيـل) اختلفا يف اصل الوكالة حلف املنكر

فيدعي املوكل حصوهلا ليـتم لـه العقـد وينكرهـا  )٣(فيما لو كانت الوكالة مشروطة يف عقد الزم المر ال يتالىف حني النزاع
 .الفسخالوكيل ليتزلزل ويتسلط على 

الوكيـل، إال (حيلـف ): وقيـل. (، الصالة عدمه، سـواء كانـت الوكالـة جبعـل ام ال)حلف املوكل )٤(ولو اختلفا يف الرد(
 فالنه أمني وقد قبض املال ملصلحة املالك فكان حمسناً  )٥(أما االول. فاملوكل) أن تكون جبعل

___________________________________ 
 .احدمها يف البيع، وعن اآلخر يف الشراء �ن يكون وكيال عن) ١(
 .اي القول مبنع تويل طريف العقد مطلقا) ٢(
ت املـدة فـادعى املشــرتي ) ٣( كمـا لـو اشـرتى زيـد مــن عمـرو متاعـا واشـرتط عليــه يف مـنت العقـد ان يوكلـه يف بيـع عقــار لـه ملـدة شـهر واحــد فانقضـ

ت ليــتم لــه العقــد ويســتقر. تخلــف الشــرطعــدم توكيــل البــايع لــه يف بيــع العقــار ليتســىن لــه الفســخ ل فهــذا هــو . والبــايع يــدعي توكيلــه يف ذلــك الوقــ
 ).المر ال يتالىف حني النزاع: (املقصود من قول الشارح 

 .اي يف رد املتاع الذي كان بيد الوكيل، فالوكيل يدعي رده، واملوكل ينكره) ٤(
 .وهو حلف الوكيل اذا مل تكن الوكالة جبعل) ٥(
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ويضـــعف �ن . )٣(قـــبض ملصـــلحة نفســـه كعامـــل القـــراض، واملســـتأجر )٢(فلمـــا مـــر، والنـــه )١(حمضـــا كـــالودعي، وأمـــا الثـــاين
 )٧(، والسببل املنفي)٦(يف االمانة، وكذلك االحسان )٥(يف الثاين مع اشرتاكها )٤(االمانة ال تستلزم القبول، كما ال يستلزمه

 .خمصوص، فإن اليمني سبيل
 اي تلف املال الذي بيد الوكيل) يف التلف( لو اختلفا) و(

___________________________________ 
 .وهو حلف املوكل، ملا مر من أصالة عدم الرد يف صورة اختالفهما يف الرد) ١(
 .وهذا دليل �ن حللف املوكل. اي الوكيل قد قبض املال ملصلحة نفسه) ٢(
 .انفسهمااي يف أ�ما يقبضان املال ملصلحة ) ٣(
 .اي كما ال يستلزم القبول يف الثاين وهو ما كانت الوكالة جبعل) ٤(
 .وكو�ا بغري جعل. كون الوكالة جبعل: اي الصورتني ومها) ٥(
اي وكــذلك كــون الوكيــل حمســنا يف توليــه الوكالــة بــدون جعــل ال يســتلزم قبــول قولــه، الشــرتاكهما يف االحســان وان كــان الوكيــل يف صــورة عــدم ) ٦(

 .اجلعل يف وكالته حمسنا حمضا، لكن مع ذلك ال يكون هذا دليال لقبول قوله
 .أن توجيه اليمني حنو الوكيل سبيل وهو منفي �آلية الكرمية: وهذا دفع وهم حاصل الوهم. )ما � ا�حس�� من س�يل(يف اآلية الكرمية ) ٧(

ة يف عدم توجه اليمني حنو الوكيل غري ممكن هنا، الن اآلية الكرمية تنفي كل سبيل مع أن التمسك �آلية الكرمي: مبا حاصله فاجاب الشارح 
 .فاآلية الشريفة خمصصة بغري املورد ال حمالة اذن ينبغي التماس دليل آخر غري اآلية الكرمية. أن املوارد حباجة إىل اليمني على اي حال
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ــثمن، أو غــري  النــه أمــني، وقــد يتعــذر اقامــة البينــة علــى التلــف ) حلــف الوكيــل(ه كــالعني املوكــل يف بيعهــا وشــرائها، أو ال
يف (حيلـــف لـــو اختلفـــا ) وكـــذا(فقنـــع بقولـــه، وإن كـــان خمالفـــا لالصـــل وال فـــرق بـــنب دعـــواه التلـــف �مـــر ظـــاهر، وخفـــي، 

ت علــــى تقــــدير ثبــــو ) يف القيمــــة(كــــذا حيلــــف لــــو اخلتفــــا ) و(واملــــراد بــــه مــــا يشــــمل التعــــدي، النــــه منكــــر، ). التفــــريط
 .، الصالة عدم الزائد)١(الضمان

) وعلــى الوكيـل نصــف املهــر(حلـف، الصــالة عـدمها (الوكالــة ) فـانكر الــزوج(منــه ) ولـو زوجــه امـرأة بــدعوى الوكالـة(
وهلـــا (، والنـــه فســـخ قبـــل الـــدخول فيجـــب معـــه نصـــف املهـــر كـــالطالق، عمـــر بـــن حنظلـــة عـــن الصـــادق  )٢(لروايـــة

يف ) الطـالق ان كـان وكـل(فيمـا بينـه، وبـني هللا تعـاىل ) وجيب على الزوج(كاحه �نكاره الوكالة بغريه لبطالن ن) التزويج
ــــزويج بغــــريه حمــــرم،  ، للزومــــه )ويســــوق نصــــف املهــــر إىل الوكيــــل(التــــزويج، ال�ــــا حينئــــذ زوجتــــه فانكارهــــا وتعريضــــها للت

 .�لطالق، وغرم الوكيل بسببه
، لعــدم ثبــوت عقــد حــىت حيكــم �ملهــر، أو نصــفه، والنــه علــى )الوكيــل ظــاهرا، وال غــرم علــى(العقــد ) يبطــل: وقيــل(

 )٤(والوكيل ليس بزوج، واحلديث. إمنا يلزم الزوج، النه عوض البضع )٣(تقدير ثبوته
___________________________________ 

 .عدييف صورة اثبات املوكل التفريط، أو التعدي أو يف صورة إقرار الوكيل �لتفريط أو الت) ١(
 .١احلديث  ٤الوسائل كتاب الوكالة �ب ) ٢(
 .اي وعلى تقدير ثبوت العقد فالزوج يكون ملزما بدفع املهر) ٣(
ضعيف السند الن يف طريقه داود بن احلصني وهو واقفي، ودينـار بـن احلكـم وهـو جمهـول، ولـوال ضـعف السـند  ٢املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٤(

 .االصحاب به ملا اعرضنا عنه مع عمل اكثر
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. أقـوى )٢(�لفسـخ فاسـد فـالقول االخـري )١(ضعيف السند، وإال ملا كان عنـه عـدول مـع عمـل االكثـر مبضـمونه، والتعليـل
نعم لو ضمن الوكيل املهر كله، أو نصفه لزمه حسب ما ضـمن، وإمنـا جيـوز للمـرأة التـزويج اذا مل تصـدق الوكيـل عليهـا، 

ن عاملــة �حلــال، ولــو امتنــع مــن الطــالق وإال مل جيــز هلــا التــزويج قبــل الطــ الق، ال�ــا بزعمهــا زوجــة، خبــالف مــا إذا مل تكــ
 )٤(علـى الفسـخ دفعـا للضـرر، أو تسـلط احلـاكم عليـه )٣(حينئذ مل جيرب عليه، النتفـاء النكـاح ظـاهرا وحينئـذ ففـي تسـلطها

حــىت يطلــق او ميــوت، اوجــه، ولــو اوقــع الطــالق معلقــا علــى الشــرط كــإن كانــت  )٥(أو علــى الطــالق، أو بقاؤهــا كــذلك
زوجيت فهي طالق صح، ومل يكن اقرارا، وال تعليقا مانعا، النه أمر يعلم حاله، وكـذا يف نظـائره كقـول مـن يعلـم أن اليـوم 

 .ان كان اليوم اجلمعة فقد بعتك كذا، او غريه من العقود: اجلمعة
 بعت، أو قبضت،: �ن قال) الوكيل ولو اختلفا يف تصرف(

___________________________________ 
أن : وجـه الفسـاد). والنه فسـخ قبـل الـدخول: (-على وجوب احللف على منكر الزوجية، وثبوت املهر أو نصفه عليه  -وهو قول املستدل ) ١(

 .هذا ليس بعقد اصال حىت يثبت ويستوجب الفسخ
 .وهو البطالن) ٢(
 .تسلط املرأةاي ) ٣(
 .اي على الفسخ) ٤(
 .اي بدون الطالق) ٥(
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اعلــم  )٢(والتصــرف اليــه ومرجــع االخــتالف إىل فعلــه وهــو. حلــف الوكيــل، النــه امــني وقــادر علــى االنشــاء( )١(او اشــرتيت
 .به

يف  )٤(قولـهوال فـرق بـني . )٣(، الصالة عدم التصرف، وبقاء امللك على مالكه واالقوى االول)املوكل(حيلف ): وقيل(
التلــف أمــر  )٧(يف املعــىن ودعــوى )٦(، الشــرتاك اجلميــع)٥(بعــت وقبضــت الــثمن وتلــف يف يــدي، وغــريه: دعــوى التصــرف

اشــرتيته مبائــة واحلــال أنــه : كــأن قــال الوكيــل) وكــذا اخلــالف لــو تنازعــا يف قــدر الــثمن الــذي اشــرتيت بــه الســلعة(آخــر، 
 بل بثمانني، يقدم قول الوكيل، النه امني،: يساوي مائة، ليمكن صحة البيع فقال املوكل

___________________________________ 
بعت وما كنت وكيال يف بيعه، أو اشرتيت ما كنت وكيال يف شرائه، أو قبضت ما كنت وكيال : االفعال الثالثة بصيغة املتكلم �ن قال الوكيل) ١(

 .يف قبضه فانكر املوكل مجيع هذه التصرفات
 .وكيلاي ال) ٢(
 .وهو حلف الوكيل) ٣(
 .اي قول الوكيل) ٤(
 .اشرتيت وتلف املبيع يف يدي: آجرت وقبضت الثمن وتلف يف يدي، أو قال: اي وغري هذه الدعوى كأن قال) ٥(
عتـق واملزارعـة واملسـاقاة وهو البيع والشراء واالجارة وغريها واملعىن املشرتك هـو التصـرف، الن كـال مـن البيـع والشـراء والقـبض واهلبـة والوقـف وال) ٦(

 .تصرف يف مال املوكل وهو ينكرها من اصلها
 .يعين يقبل قوله يف ادعاء التصرف النه وكيل أمني، أما ادعاؤه التلف فهو أمر آخر غري ادعاء التصرف، وجتري فيه احكام أخر) ٧(
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قــول املوكــل، الصــالة : وقيــل: قــوىوداللــة الظــاهر علــى كــون الشــئ امنــا يبــاع بقيمتــه وهــو اال )١(واالخــتالف يف فعلــه
 :)٤(فال يسمع )٣(اثبات حق للبائع عليه )٢(برائته من الزائد، والن يف ذلك

___________________________________ 
 .وهو اعلم به) ١(
 .اي يف قبول قول الوكيل) ٢(
 .اي على املوكل) ٣(
 .اي قول الوكيل) ٤(

 كتاب الشفعة
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 )١(كتاب الشفعة
شــفعت كــذا بكــذا اذا جعلتــه شــفعا بــه اي زوجــاً كــأن الشــفيع جيعــل نصــيبه شــفعا : فعلــة مــن قولــك) الشــفعة وهــي(

اســتحقاق الشــريك احلصــة املبيعــة يف (وشــرعا . )٣(الشــفاعة والشــفع )٢(ومنــه. بنصــيب شــريكه، واصــلها التقويــة واالعانــة
 ،)٤(، وال حيتاج إىل قيد االحتاد)شركته

___________________________________ 
 ).التقوية واالعانة): (اصل اللغة(الشفعة �لضم وزان غرفة تكرر ذكرها يف احلديث وهي يف االصل اي ) ١(

مــن الــز�دة، الن الشــفيع يضــم الشــقص املبيــع إىل شقصــه  -علــى مــا قيــل  -واشــتقاقها . اســتحقاق الشــريك احلصــة املبيعــة يف شــركته: ويف الشــرع
 .ن واحدا وترا فصار زوجا شفعافيشفعه به، كأنه كا

 .اجلاعل للوتر شفعا: والشفيع
ىن االخـري تكـون الشـفعة اسـم . وتستعمل مبعىن التملك لذلك امللك. الشفعة اسم للملك املشفوع مثل اللقمة اسم للشئ امللقوم: ويقال و�ـذا املعـ
 .مصدر

ىن وهــي ) ٢( ىن تكــون الشــفاعة الــيت هــي ط): التقويــة واالعانــة(اي ومــن هــذا املعــ ن املــذنبني، فــإن الشــفاعة �ــذا املعــ لــب العفــو مــن هللا عــز امســه عــ
 .تقوية للمستغفر عن ذنبه واعانة له

 .اي من هذا املعىن وهي التقوية واالعانة الشفع مبعىن الزوج، الن الواحد اذا ضم اليه آخر يتقوى به) ٣(
 .اي احتاد الشريك �ن يكون الشريك واحدا) ٤(
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يف االحكـام، وال يـرد الـنقض يف  )٣(وإمنـا يفتقـر إىل ذكرهـا. )٢(يعترب يف االستحقاق، السـتلزام االسـتحقاق لـه مما )١(وغريه
بعد البيـع يصـدق اسـتحقاق الشـريك احلصـة املبيعـة يف شـركته، إذ لـيس يف  )٥(بشراء الشريك حصة شريكه، فإنه )٤(طرده

أن : )٧(ووجــــه دفعـــــه. قاق �الخــــذ يصـــــدق بــــنفس امللـــــكيصــــدق االســـــتح )٦(التعريــــف أ�ـــــا مبيعــــة لغـــــريه او لــــه، وكمـــــا
للشريك املقتضي لكونه شريكا حال شركته، واالمر يف البيع ليس كذلك، النـه حـال الشـركة  )٨(االستحقاق املذكور هنا

مـا   ، النه املعتـرب شـرعا، ال)١١(ليس بشريك، اذ املراد �لشريك هنا الشريك �لفعل )١٠(، وبعد االستحقاق)٩(غري مستحق
 كان فيه

___________________________________ 
 .فاملعىن أن تعريف الشفعة ال حيتاج إىل قيد االحتاد وغريه. من الشروط اليت تثبت �ا حق الشفعة) ١(
 .وهو االحتاد وغريه من الشروط. اي هلذا القيد) ٢(
 .اي إىل ذكر هذه القيود يف االحكام، دون التعريف) ٣(
 .التعريف غري مانع لالغياراي يف كون ) ٤(
 .هذا بيان لعدم طرد التعريف) ٥(
 .هذه اجلملة من تكملة النقض الوارد اي أن الشريك كما يستحق احلصة املبيعة لغريه، كذلك يستحق احلصة املبيعة لنفسه) ٦(
 .اي دفع هذا النقض) ٧(
 .اي يف قول املصنف يف التعريف) ٨(
 .يستحق الشريك احلصةالنه مل يكن هناك بيع حىت ) ٩(
 .اي بعد بيع الشريك حصته) ١٠(
 .اي من كان شريكا قبل البيع وبعد البيع) ١١(

    



٣٩٧ 

 .يف املشتق )٢(، نظرا إىل عدم اشرتاط بقاء املعىن املشتق منه)١(شريكا مع ارتفاع الشركة
يف غـري احلصـة املبيعـة،  مع تعدد الشركاء اذا اشرتى احدهم نصيب بعضـهم مـع بقـاء الشـركة )٣(نعم ميكن ورود ذلك

اســـتحقاق الشـــريك متلـــك احلصـــة : املبيـــع بكونـــه لغـــري املســـتحق، او علـــق االســتحقاق بتملـــك احلصـــة فقـــال )٤(ولــو قيـــد
 .، الن استحقاق التملك غري استحقاق امللك)٥(املبيعة إىل آخره سلم من ذلك

وذهـب بعـض االصــحاب . يـدل عليـه )٦(وصـحيح االخبـار. علـى اشـهر القــولني) الواحـد(الشـريك ) وال تثبـت لغـري(
وهــو املــال الــذي تثبــت فيــه علــى تقــدير ) وموضــوعها(معارضــة �قــوى منهــا  )٧(إىل ثبو�ـا مــع الكثــرة، اســتنادا إىل روا�ت

 البناء، فلو اشرتكت )٨(ومثله. اذا بيع منضما إىل مغرسه، ال منفردا) ما ال ينقل كاالرض والشجر: (بيعه
___________________________________ 

 .يف صورة البيع وهو شراء الشريك احلصة لنفسه) ١(
 .إشارة إىل مسألة اصولية خالفية يف أن املشتق هل هو حقيقة يف املتلبس �ملبدأ، أم أعم من ذلك. واملشتق هو الشريك. وهي الشركة) ٢(
 .اي النقض وهو استحقاق الشريك احلصة اذا اشرتاها لنفسه) ٣(
 .اي املصنف) ٤(
 .اي من النقض الوارد يف التعريف) ٥(
 .الطبعة احلديثة حيث جتد االخبار دالة على أن الشفعة ال تثبت لغري الشريك الواحد ١٦٣ص  - ٧راجع التهذيب ج ) ٦(
 .نفس املصدر) ٧(
 .اي ومثل الشجر البناء منضما إىل االرض) ٨(

    



٣٩٨ 

 .ىل ارض غريه كالشجر اذا انضم إىل غري مغرسهغرفة بني اثنني دون قرارها فال شفعة فيها، وان انضمت إ
، وعليـــه شـــواهد مـــن )١(اجودمهـــا اشـــرتاطه، الصـــالة عـــدم ثبو�ـــا يف حمـــل النـــزاع) ويف اشـــرتاط امكـــان قســـمته قـــوالن(
 )٤(نظر إىل عموم ادلة ثبو�ا، مـع ضـعف املخصـص، وعلـى االول )٣(ومن مل يشرتط. ، لكن يف طريقها ضعف)٢(االخبار

الضـيقة، والنهـر، والطريـق الضـيقني، والرحـى حيـث ال ميكـن قسـمة احجارهـا  )٥(احلمام الصغري، والعضـائدفال شفعة يف 
بـل ) يف املقسـوم(الشـفعة ) وال تثبـت( )٦(ويف حكم الضـيق قلـة النصـيب حبيـث يتضـرر صـاحب القليـل �لقسـمة. وبيتها

 .اذا ضمهما يف البيع إىل املقسوم )٨(لشربوا(وهو الطريق، ) إال مع الشركة يف ا�از(، )٧(غري املشرتك مطلقا
___________________________________ 

 .وهو ما ال يقبل القسمة) ١(
 .٦رقم  ٣٩٧املصدر السابق ص ) ٢(
 .اي إمكان القسمة) ٣(
 .وهو اشرتاط امكان القسمة) ٤(
 .املدخل الضيق حبيث ال يقبل التقسيم واملراد هنا. اخلشبتان املنصوبتان عن ميني الداخل ومشاله: عضاد� الباب) ٥(
كما لو كانت حصة احد الشريكني جزء من عشـرة أجـزاء يف ملـك صـغري فإنـه لـو قسـم امللـك واعطـى حصـته تضـرر بـذلك فهـذا يعـد ممـا ال ) ٦(

 .تقبل القسمة
 .اي سواء مل يشرتك اصال ام كان قسم، وبعد القسمة يصدق أنه غري مشرتك) ٧(
 .من املاءالقسمة : �لكسر) ٨(

    



٣٩٩ 

وهــل يشــرتط قبوهلمــا القســمة كاالصــل؟ اطــالق العبــارة يقتضــي عدمــه، ويف الــدروس اشــرتطه واالقــوى االكتفــاء بقبــول 
 .نعم لو بيعا منفردين اعترب قبوهلما كاالصل. املقسوم القسمة

، )١(واملماطــل، وبذلــه للمشــرتي، فــال شــفعة للعــاجز، وال للممتنــع مــع قدرتــه، )ويشــرتط قــدرة الشــفيع علــى الــثمن(
ويرجـــــع يف العجـــــز إىل اعرتافـــــه، ال إىل حالـــــه، المكـــــان اســـــتدانته، وال جيـــــب علـــــى املشـــــرتي قبـــــول الـــــرهن، والضـــــامن، 

ولــو ادعــى غيبــة الــثمن أجــل (علــى مســلم،  )٣(فــال شــفعة لكــافر مطلقــا) واســالمه اذا كــان املشــرتي مســلما(، )٣(والعــوض
 .وجهان )٥(، ويف دخول الليايل)٤(ولو ملفقة) ثالثة ا�م

ــت الليلــة تبعــا، وال اشــكال يف دخــول الليلتــني املتوســتطني كاالعتكــاف، ولــو ادعــى  نعــم لوكــان االخــذ عشــية دخل
. لبعـد البلـد عـادة كـالعراق مـن الشـام) مـامل يتضـرر املشـرتي( )٧(يف بلد آخر اجل زما� يسـع ذهابـه، وا�بـه، وثالثـة )٦(أنه

 ،)٨(مهال ثالثة مطلقاويف العبارة أن تضرر املشرتي يسقط اال
___________________________________ 

 .اي وال للمماطل) ١(
 .اي عوض الثمن من متاع أو عقار) ٢(
 .اي جبميع اصنافه) ٣(
 .�ن اخذ �لشفعة اول الظهر فتكون مدة االجل إىل آخر ظهر يوم الرابع) ٤(
 .جيب دخول ليلة يوم الرابع لتستكمل ثالث ليال، وثالثة ا�م؟ اي دخول ثالث ليال �ن كان اول اخذ الشفعة صباحا فهل) ٥(
 .اي الثمن) ٦(
 .منصوب بنزع اخلافض اي مع ثالثة ا�م اضافة إىل ذلك الزمان) ٧(
 .سواء كان الثمن يف البلد النائي ام يف غريه) ٨(

    



٤٠٠ 

 .يف البلد النائي خاصة )١(واملوجود يف كالمه يف الدروس، وكالم غريه اعتباره
ـــت( ـــت غيبتـــه ) للغائـــب(الشـــفعة ) وتثب ان مل يـــتمكن مـــن االخـــذ يف الغيبـــة ) اخـــذ(مـــن ســـفره ) فـــاذا قـــدم(وان طال

املـريض، واحملبـوس ظلمـا، او حبـق يعجـز عنـه، ولـو قـدر  )٣(ويف حكمـه )٢(بنفسه، أو وكيلـه وال عـربة بتمكنـه مـن االشـهاد
 .ة بطلتومل يطالب بعد مضي زمان يتمكن من التخلص واملطالب )٥(عليه
وال  )٦(يف االخـذ كسـائر التصـرفات) الـويل مـع الغبطـة(هلـم ) للصيب وا�نـون والسـفيه، ويتـوىل االخـذ(كذا تثبت ) و(

فرق بـني كـون الشـريك البـائع هـو الـويل، وغـريه، وكمـا �خـذ هلـم �خـذ مـنهم لـو �ع عـنهم مـا هـو بشـركته، وكـذا �خـذ 
، إال ان تــرك )فلهــم عنــد الكمــال االخــذ(يف موضــع الثبــوت ) فــان تــرك(الحــد املــوليني نصــيب اآلخــر لــو �عــه بشــركته 

، التفا� إىل أنـه )٨(فيستصحب، ام ال )٧(نظرا إىل وجود السبب لعدم املصلحة، ولو جهل احلال ففي استحقاقهم االخذ
 مقيد �ملصلحة

___________________________________ 
 .اي اعتبار التضرر) ١(
 .يف البلد النائي �ن اشهد الشفيع على نفسه �الخذ �لشفعة) ٢(
 .اي ويف حكم الغائب) ٣(
 .اي عن اداء احلق الذي حبس الجله) ٤(
 .ي على اداء احلق ومل يطالب �لشفعة بطلت الشفعةا) ٥(
 .اي كسائر تصرفات الويل للطفل) ٦(
 .وهو بيع الشريك فيستصحب ثبوت الشفعة بنفس البيع) ٧(
 .اي ام عدم استحقاقهم للشفعة) ٨(

    



٤٠١ 

مـن الــثمن، فــإن  أمـا املفلــس فتثبــت لـه ايضــا، لكـن ال جيــب علــى الغرمـاء متكينــه. )١(ومل تعلـم، وجهــان او جههمـا الثــاين
 )٤(االخـذ ولـو طلبـوه منـه مطلقـا )٣(حـق الغرمـاء، وال جيـب عليـه )٢(بذلوه، او رضي املشرتي بذمته فأخذ، تعلق �لشقص

بنـــاء علـــى انتقـــال املبيـــع إىل ملـــك املشـــرتي بـــه، فلـــو ) بـــنفس العقـــد وان كـــان فيـــه خيـــار(االخـــذ �لشـــفعة ) ويســـتحق(
 .على انقضاء اخليار كالشيخ توقف على انقضائه )٥(اوقفناه
فـان اختـار املشـرتي، او البـائع الفسـخ (، الصـالة بقـاء اخليـار )مـن التخـاير( )٧(االخـذ) ال مينـع( )٦(على املشـهور) و(

وجعل بعض االصحاب االخذ بعـد انقضـاء اخليـار مـع حكمـه مبلكـه �لعقـد، نظـراً . الشفعة وإال استقر االخذ) بطلت
 انتزاع العني )٩(، إذ ليس له)٨(دم الفائدة به قبلهإىل ع

___________________________________ 
 .وهو عدم استحقاقهم للشفعة بعد الكمال وهو الرشد) ١(
 .وهو النصف املأخوذ �لشفعة) ٢(
 .اي على املفلس) ٣(
 .سواء بذل الغرماء له الثمن من ماله ام ال) ٤(
 .اي ملك املشرتي) ٥(
 .هو انتقال امللك إىل املشرتي بنفس العقدو ) ٦(
 .اي االخذ �لشفعة) ٧(
 .اي ال فائدة �خذ الشفعة قبل انقضاء زمن اخليار) اخذ الشفعة(ويف به ) انقضاء زمن اخليار(مرجع الضمري ) ٨(
 .اي للشفيع) ٩(

    



٤٠٢ 

. وان منــع مــن العــني )٢(جــائز، ال الزم، بــل جيــوز قبلــه )١(قبــل مضــي مــدة اخليــار، لعــدم اســتقرار ملكــه والظــاهر أن ذلــك
، )٦(، النتفــاء فائدتــه)٥(واحتمـل املصــنف يف الــدروس بطــالن خيـار املشــرتي �الخــذ. )٤(تظهــر يف النمــاء وغــريه )٣(والفائـدة

 ويضـــعف �ن الفائـــدة ليســـت. الـــرد �لعيـــب فاخـــذ الشـــفيع )٧(إذ الغـــرض الـــثمن وقـــد حصـــل مـــن الشـــفيع، كمـــا لـــو أراد
 .دفع الدرك عنه )٨(منحصرة يف الثمن فجاز أن يريد

لـــئال يتضـــرر املشـــرتي بتبعـــيض الصـــفقة، والن حقـــه يف ) ولـــيس للشـــفيع اخـــذ الـــبعض، بـــل �خـــذ اجلميـــع، أو يـــدع(
 ا�موع من حيث هو

___________________________________ 
 .اي االخذ �لشفعة قبل مضي زمن اخليار) ١(
 .من اخلياراي قبل انقضاء ز ) ٢(
وإن . اي فائدة االخذ �لشفعة يف زمن اخليار تظهر يف النماء فإنـه لـو اخـذ الشـفيع �لشـفعة قبـل مضـي زمـن اخليـار فالنمـاء احلاصـل للشـفيع) ٣(

 .وهذا رد على من قال بعدم الفائدة يف زمن اخليار. اخذ بعد مضي زمان اخليار فالنماء للمشرتي
 .وعلى املشرتي لو اخذ بعد مضي زمن اخليار. بيع فإ�ا على الشفيع لو اخذ �لشفعة قبل مضي زمن اخلياراي وغري النماء كمؤنة امل) ٤(
 .اي �خذ الشفعة) ٥(
 .اي فائدة اخليار) ٦(
 .اي املشرتي) ٧(
 .اي املشرتي يريد من اخليار دفع الدرك والضمان عن نفسه) ٨(

    



٤٠٣ 

 .بطلت الشفعة، ملنافاته الفورية، حيث تعترباخذت نصفه مثال : ا�موع كاخليار، حىت لو قال
وال (بـالزم،  )٢(، ولـيس)١(اي مبثلـه، لعـدم امكـان االخـذ بعينـه، إال أن يتملكـه) و�خذ �ملثن الذي وقع عليـه العقـد(

مث (ليسـت مـن الـثمن وان كانـت مـن توابعـه،  )٥(، ووزن، وغريهـا ال�ـا)٤(، أو اجـرة نقـد)من داللة، او وكالة )٣(يلزمه غريه
 ).مثليا فعليه مثله، وان كان قيميا فقيمته(الثمن ) ان كان
 .ال ختلو عن ضعف، وقصور عن الداللة )٧(، لتعذر االخذ �لثمن، وعمال برواية)٦(ال شفعة هنا: وقيل

 .، النه وقت استحقاق الثمن، فحيث ال ميكن االخذ به تعترب قيمته حينئذ)يوم العقد(يعترب قيمته  )٨(وعلى االول
___________________________________ 

 .اي الشفيع يتملك املثل كما لو متلكه مصادفة فحيئنذ يدفعه إىل املشرتي) ١(
 اي متلك الشفيع الثمن ليس بالزم حىت جيب عليه دفعه إىل املشرتي بدال عن الثمن الذي يتعلق بذمته، بل جيوز له دفع غري هذا الـثمن إىل) ٢(

 .البايع
 .يلزم الشفيع غري هذا الثمن الذي دفعه املشرتي إىل البايع من بقية املصاريف كاجرة الدالل والوكيل اي وال) ٣(
 .اي صرف الدراهم والد�نري لو كانت على الصرف اجرة) ٤(
 .اي هذه املصاريف من اجرة الدالل واجرة النقد والوزن) ٥(
 .اي فيما لو كان الثمن قيميا) ٦(
جتــد ضــعفه وقصــور داللتــه، اذ لــيس يف احلــديث أن الــدار  ١٧احلــديث  �١٤ب  ١٦٧كتــاب الشــفعة ص   ٥اجلديــدة ج التهــذيب الطبعــة ) ٧(

 .مشرتكة
 .وهو ثبوت الشفعة يف القيمي) ٨(

    



٤٠٤ 

يف أشـــهر القـــولني، ) وهـــي علـــى الفـــور(وهـــو ضـــعيف . إىل حـــني دفعهـــا كالغاصـــب )١(اعلـــى القـــيم مـــن حينـــه: وقيـــل
أ�ـا كحـل العقـال، وال�ـا شـرعت لـدفع الضـرر، ورمبـا جـاء  )٣(على حمل الوفاق، وملـا روي )٢(اقتصار فيما خالف االصل

 .، وإن امهل انتفت فائدة امللك)٤(من الرتاخي على املشرتي ضرر اقوى، النه إن تصرف كان معرضا للنقص
 عدم )٦(، واصالة)٥(على الرتاخي، استصحا� ملا ثبت: وقيل

___________________________________ 
 .اي من حني العقد) ١(
فنأخـذ �لقـدر املتـيقن منهـا . وهو عدم تسلط احد على اخذ مال الغري بدون رضاه، واالخذ �لشفعة خمالف لالصـل، سـواء كـان فـور� ام ال) ٢(

 .وهو االخذ فور�، النه حمل الوفاق
ن ركبيتــه يــتم بســرعة كــذلك الشــفعة جيــب أن تــتم فكمــ. اي الفــك عــن ركبــة البعــري: اي ملــا روي أن الشــفعة نظــري حــل العقــال) ٣( ا أن الفــك عــ

 .٢٦٩بسرعة والرواية مذكورة يف املغين البن قدامة كتاب الشفعة ص 
كمــا لــو غــرس املشــرتي االشــجار يف االرض املشــرتاة، أو زرع فيهــا فإنــه لــو جــاء الشــفيع واراد قلعهــا تضــرر املشــرت فيكــون تصــرفه يف معــرض ) ٤(

 .النقص والضرر
 .وهكذا فنستصحبها آ� بعد آن. اي الجل استصحاب ما ثبت �صل البيع وهي الشفعة، فنشك يف زواهلا يف اآلن الثاين والثالث) ٥(
ونصــبه علــى املفعــول الجلــه اي الجــل االستصــحاب، والجــل أصــالة عــدم " عــدم " وهــو مضــاف إىل " استصــحا� " �لنصــب عطفــا علــى ) ٦(

االصـل : مبعىن أنـه بعـد ثبـوت الشـفعة بـنفس العقـد نشـك يف أ�ـا تثبـت مطلقـا ام مقيـدة بقيـد الفوريـة فنقـول: ا العدمواملراد من االصل هن. الفورية
 .عدم اعتبار هذا القيد الزائد وهي الفورية

    



٤٠٥ 

 خمرج، )٧(الفورية فهو
___________________________________ 

ن االستصــحاب وأصــالة عــدم الفوريــة عــدم الفوريــ) ٧( مــن أن الشــفعة خــالف : (بقولــه ة خمــرج لنــا مــن االصــل الــذي ذكــره الشــارح اي كــل مــ
ــى حمــل الوفــاق ــى الرتاخــي . وهــي الفوريــة) االصــل فيجــب االقتصــار فيــه عل فاالستصــحاب خيرجنــا عــن هــذا االصــل املــذكور وجيــوز لنــا الشــفعة عل

كـان مبنيـا علـى االحتيــاط، ) تصـارا فيمـا خــالف االصـل علـى حمـل الوفــاقاق: (أن االصــل الـذي ذكـره الشـارح اوال مــن قولـه: وتوضـيح هـذا الكـالم
خالف االصل االويل يف امللك، من تسلط املالك على ملكه املسـتفاد مـن قاعـدة  -وهي أخذ ملك الغري قهرا عليه  -حيث إن الشفعة بنفسها 

 ).الناس مسلطون على أمواهلم(
وهـو االخـذ فـورا، فلـو تراخـي الشـفيع يشـك يف ثبـوت الشـفعة لـه بعـد . ن املتفق عليه لدي اجلميـعإذن جيب االقتصار يف الشفعة على القدر املتيق

ولكـن خيرجنـا . هذا هو االصل الذي ذكره الشـارح اوال جممـال) عدم تسلط االجنيب على متلك ملك غريه(ذلك، واالصل عدمها جر� مع قاعدة 
 .تأخر أصل آخر تقتضي ثبوت الشفعة متأخراعن هذا االصل املقتضي لعدم ثبوت الشفعة يف اآلن امل

ت منــه) الفوريــة(أمــا قيــد . فأصــل الشــفعة �بتــة �لــنص الشــرعي). أصــالة عــدم اشــرتاط الفوريــة يف الشــفعة شــرعا(وهــذا االصــل الثــاين هــو  . فلــم يثبــ
 .واالصل عدمه

الصل �لنسبة إىل االصل االول سبيب فهو مقـدم وحـاكم ومبا أن هذا ا. إذن يصبح الشفعة حقا �بتا على االطالق بسبب اطالق النص الشرعي
ث الشـك هنـاك �ش عــن الشـك هنـا. عليـه . اي الشـك يف ثبــوت حـق الشـفعة يف اآلن املتـأخر �ش عـن الشــك يف اعتبـار قيـد الفوريـة شــرعا. حيـ

 .واذا رفع االصل قيديته فقد رفع موضوع ذلك الشك

    



٤٠٦ 

ؤدن . انظــاره �لــثمن ثالثــة ا�م علــي بــن مهــز�ر عــن اجلــواد  )٢(نعــم روى. عاميــة )١(عــن االصــل، والروايــة وهــو يــ
 .وهذا حسن )٤(وال قائل �لفرق )٣(بعدم الرتاخي مطلقا

ت(عاملــا خمتــارا ) فــاذا علــم وامهــل( )٥(وعليــه ــ وتقبــل دعــوى . ويعــذر جاهــل الفوريــة كجاهــل الشــفعة و�ســيهما) بطل
اجلهل ممن ميكن يف حقه عادة، وكـذا يعـذر مـؤخر الطلـب إىل الصـبح لـو بلغـه لـيال، واىل الطهـارة والصـالة ولـو �الذان 

رب، واخلـروج مـن احلمــام بعـد قضـاء وطـره منـه، وتشــييع واالقامـة والسـنن املعهـودة، وانتظـار اجلماعـة هلــا، واالكـل، والشـ
املسافر، وشهود اجلنازة، وقضاء حاجة طالبها، وعيادة املريض، وحنـو ذلـك، لشـهادة العـرف بـه، إال أن يكـون املشـرتي 

سـق، والبد من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلني، او الشـياع فـال عـربة خبـرب الفا )٦(حاضرا عنده حبيث ال مينعه من شغله
 ويف شهادة العدل )٧(وا�هول، والصيب، واملرأة مطلقا

___________________________________ 
 .٤٠٤ص  ٣املشار اليها برقم ) ١(
 .١حديث رقم  ١٠الوسائل كتاب الشفعة �ب ) ٢(
شـارة إىل ان الرتاخـي ال جيـوز يف غـري مـورد إ) مطلقـا(الن لفظة االنظار تدل على ان الرتاخي حكم طار، أما االقتضاء االويل فهـو الفـور، و ) ٣(

 .الرواية على االطالق ال يوما وال ثالثة وال اكثر
 .بني الثالثة وغريها) ٤(
 .اي على البناء على الفورية) ٥(
 .فحينئذ ال يعذر) ٦(
 .سواء كانت عادلة ام ال) ٧(

    



٤٠٧ 

وكــذا لــو علــم . املخــرب كــان كثبوتــه يف حقــه )١(الواحــد وجــه، واكتفــى بــه املصــنف يف الــدروس مــع القرينــة، نعــم لــو صــدق
 .صدقه �مر خارج

. الحـق للعقــد )٢(أمـا مـع التقايـل فظــاهر، النـه) وال تسـقط الشـفعة �لفسـخ املتعقــب للبيـع بتقايـل، او فسـخ بعيــب(
مـا   فتقدم، وأما مع العيب فـالن اسـتحقاق الفسـخ بـه فـرع دخـول املعيـب يف ملكـه، اذ ال يعقـل رد )٣(والشفعة تثبت به

ويقـدم  )٤(كان ملكا للغري، ودخوله يف ملكه امنا يتحقق بوقوع العقد صـحيحا، ويف هـذا الوقـت تثبـت الشـفعة فيقـرت�ن
مجعـا بـني احلقـني، الن العيـب ان كـان  )٧(احلـال، والن فيـه )٦(الشفعة للشـريك، واستصـحاب )٥(حق الشفيع، لعموم ادلة

 ص، وان كان يف الشقص فاملشرتييف الثمن املعني فالبائع يرجع إىل قيمة الشق
___________________________________ 

اي لو صدق الشريك الذي تثبت له الشفعة خبـرب العـدل الواحـد حينمـا اخـرب، فإنـه جيـب عليـه االخـذ فـورا، كمـا لـو ثبـت حـق الشـفعة عنـده ) ١(
 .بعدلني، أو بتواتر أو بغري ذلك

 .اي التقايل) ٢(
 .اي �لعقد) ٣(
 .الشفعة والفسخ اي) ٤(
السفعة يف البيـوع اذا كـان شـريكا فهـو احـق �ـا : (، وقوله عليه الصالة والسالم)الشفعة جائزة يف كل شئ: (وهي قوله عليه الصالة والسالم) ٥(

 .الطبعة اجلديدة ٨ - ٧ - ٥احلديث  ١٤راجع التهذيب كتاب الشفعة �ب ). من غريه �لثمن
 .اي والستصحاب احلال) م اجلارةال(�جلر عطفا على مدخول ) ٦(
 .حق الشفيع وحق البايع أو املشرتي: اي يف تقدم حق الشفيع مجع بني احلقني ومها) ٧(

    



٤٠٨ 

فإنـه يقتضـي سـقوط حـق الشـفيع مـن  )١(يطلب الثمن وهو حاصل له من الشفيع، خبالف ما اذا قدمنا البـائع يف االول
يف  )٤(، لســتاويهما)٣(رمبــا فــرق بــني اخــذ الشــفيع قبــل الفســخ، وبعــدهو . وكــذا لــو قــدمنا املشــرتي )٢(الشــقص عينــا وقيمــة

وقيل بتقدمي حق املتبـايعني، السـتناد الفسـخ إىل العيـب املقـارن . )٥(الثبوت فيقدم السابق يف االخذ، ويضعف مبا ذكر�ه
، بـل هـو )٧(السـببية وفيـه نظـر، الن جمـرد وجـود العيـب غـري كـاف يف. فيكون العيـب اسـبق )٦(للعقد والشفعة تثبت بعده

، وان كـان )٩(متساو�ن من هـذا الوجـه )٨(مع العقد، كما ان الشركة غري كافية يف سببية الشفعة، بل هي مع العقد فهما
 جانب العيب ال خيلو

___________________________________ 
 .وهو اذا كان العيب يف الثمن املعني) ١(
 .وهو االظهر، الن الشفيع ال حق له يف القيمة، وإمنا حقه يف العني كما هو العنوان يف املسألة). وقيمة(يف بعض النسخ ال توجد كلمة ) ٢(
 .فللشفيع اخذ الشفعة قبل فسخ العقد، دون بعده) ٣(
 .فالسابق �الخذ هو املرجح. اي لتساوي حق الشفعة، وحق الفسخ فكل منهما مساو لآلخر من دون ترجيح) ٤(
يف اهلــامش  ٤٠٧ق الشــفيع االخــذ �لشــفعة، ســواء كــان قبــل الفسـخ ام بعــده أو الجــل عمــوم ادلــة الشــفعة كمــا عرفتهــا يف ص وهـو اســتحقا) ٥(
 .او الجل االستصحاب وهو ثبوت حق الشفعة بنفس العقد، والشك يف زواهلا بعد الفسخ فيستصحب) ٥(رقم

 .اي بعد العقد) ٦(
 .اي يف سببية الفسخ) ٧(
 .عةاي العيب والشف) ٨(
 .وهو كون حق الفسخ �لعيب وحق الشفعة، ال تثبتان إال �لعقد) ٩(

    



٤٠٩ 

ولو اختار البائع أخذ ارش الثمن املعيـب . املصنف اوىل )٣(ال توجب التقدمي فالعمل على ما اختاره )٢(إال ا�ا )١(من قوة
، وإال فـال، ولـو تـرك البـائع الـرد من املشـرتي رجـع املشـرتي بـه علـى الشـفيع ان كـان اخـذ بقيمـة املعيـب، او مبعيـب مثلـه

وكـذا لـو . مع اخـذ الشـفيع لـه بقيمـة املعيـب، او مثلـه فـال رجـوع لـه بشـئ، النـه كإسـقاط بعـض الـثمن" معا " واالرش 
 )٥(الشفيع مبا بعد االرش، النه كجزء من الثمن، ولو اخـذه )٤(اختار املشرتي اخذ ارش الشقص قبل اخذ الشفيع اخذه

 .ع الشفيع بهبعد اخذ الشفيع رج
 ويفهم من تقييد الفسخ �لعيب أنه لو كان بغريه بطلت، وقد

___________________________________ 
فكمـا أن العيـب موجـود حـال العقـد وقبلــه،  . مل يظهـر لنـا وجـه القـوة، الن العقـد كمـا وقــع علـى املعيـب كـذلك وقـع علـى املبيـع املشــرتك ايضـا) ١(

ال خيلو من نظر ملن امعـن ) لدخول العيب وخروج الشركة(عقد وقبله فما علل يف بعض احلواشي على هذه العبارة كذلك الشركة موجودة حال ال
 .النظر

ــن ) ٢( ـــن عمــــوم ادلتهــــا، ومــ ــفعة مـ ــات اخلارجيــــة للشــ ــع تلــــك املرجحــ ــذه القــــوة ال توجــــب تــــرجيح جانــــب العيــــب علــــى جانــــب الشــــفعة، مــ اي هــ
 .الشفيع االخذ �لشفعة، سواء كان قبل الفسخ ام بعده استصحاب الشفعة بنفس العقد، ومن استحقاق

 ).وهو عدم سقوط الشفعة �لفسخ املتعقب للبيع بتقايل، او فسخ بعيب) (٣(
 .اي الشفيع اخذ الشقص) ٤(
 .اي اخذ املشرتي ارش الشقص) ٥(

    



٤١٠ 

 )٢(القــبض، ويف بطال�ــا بــهذلــك يف الفســخ �خليــار، وبقــي جتــدد الفســخ بذاتــه كمــا لــو تلــف الــثمن املعــني قبــل  )١(تقــدم
، فـال يزيـل مـا )٥(بعدمه، الن البطالن من حني التلف ال من اصـله )٤(يوجب بطالن العقد، وآخر )٣(قول، من حيث إنه
 .اوسط )٩(، وبعده فتبطل، واالوسط)٨(�لفرق بني اخذ الشفيع قبل التلف فتثبت )٧(، و�لث)٦(سبق من استحقاقها

) أو وهـــب، أو وقـــف(املشـــرتي الشـــقص ) كمـــا لـــو �ع(للبيـــع ) �لعقـــود الالحقـــة(تســـقط الشـــفعة ) ال(كـــذا ) و(
البيـع ) ولـه ان جييـز(واالخـذ �لبيـع االول، ) بل للشفيع ابطـال ذلـك كلـه(لسبق حق الشفيع على ما �خر من العقود، 

 وان توقفصحيح  )١٠(، الن كال من البيعني سبب �م يف ثبوت الشفعة، والثاين)و�خذ �لبيع الثاين(
___________________________________ 

 .اي الشفعة) فإن اختار املشرتي، أو البايع الفسخ بطلت: (يف قول املصنف) ١(
 .اي ويف بطالن الشفعة بتلف الثمن املعني قبل قبض البايع) ٢(
 .اي تلف الثمن املعني قبل القبض) ٣(
 .اي وقول آخر بعدم بطالن الشفعة) ٤(
 .من اصل العقد، فإن العقد صحيح وبطالنه من �حية تلف الثمن فهو متجدداي ال ) ٥(
 .اي من استحقاق الشفعة الثابتة �صل العقد) ٦(
 .اي وقول �لث) ٧(
 .اي الشفعة) ٨(
 .وهو القول بعدم بطالن الشفعة) ٩(
 .اي البيع الثاين) ١٠(

    



٤١١ 

 .)١(على اجارة الشفيع، فالتعيني إىل اختياره
ددت العقود، فإن اخذ من االخـري صـحت العقـود السـابقة، وإن اخـذ مـن االول بطلـت الالحقـة، وإن وكذا لو تع(

الشـفيع بـني الالزمـة، وغريهـا وال  )٣(وال فرق يف بطـالن اهلبـة لـو اختـاره. )٢(اخذ من املتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده
، ال مــن )والشــفيع �خــذ مــن املشــرتي(إىل �ذلــه العــوض  )٥(الــثمن ويرجــع )٤(بــني املعــوض عنهــا، وغريهــا فيأخــذ الواهــب

ــثمن ومبــا اغرتمــه لــو  )٧(فريجــع عليــه) )٦(عليــه(اي درك الشــقص لــو ظهــر مســتحقا ) ودركــه(البــائع، النــه املالــك اآلن  �ل
 بني كونه يف يد املشرتي، ويد البائع �ن مل يكن اقبضه، لكن هنا )٨(اخذه املالك، وال فرق يف ذلك

___________________________________ 
 .اي تعيني االخذ �لشفعة إىل اختيار الشفيع فان اراد االخذ �لبيع االول بطل الثاين، وان اراد الثاين اجازه واخذ به وصح البيعان) ١(
. بيع وما بعـده مـن العقـوديف أن االجازة يف العقد الفضويل اذا تعلقت �ملثمن صح ال ٢٣٢مر نظريه يف اجلزء الثالث من طبعتنا احلديثة ص ) ٢(

 .واذا تعلقت �لثمن صح البيع وما قبله فراجع
 .اي اختار بطالن اهلبة) ٣(
 .الذي هو املشرتي) ٤(
 .عوض اهلبة إىل املوهوب -الذي هو املشرتي  -من �ب االفعال اي يرجع الواهب ) ٥(
 .الثاين) عليه(اي على املشرتي الثاين، كما وأنه املرجع يف ضمري ) ٦(
 .اي يرجع الشفيع على املشرتي الثاين) ٧(
 .اي يف كون الدرك على املشرتي الثاين واالخذ منه) ٨(

    



٤١٢ 

الن الشــقص هــو حــق الشــفيع، فحيــث مــا  )١(ال يكلــف املشــرتي قبضــه منــه، بــل يكلــف الشــفيع االخــذ منــه، او الــرتك
 .)٢(وجده اخذه، ويكون قبضه كقبض املشرتي، والدرك عليه على التقديرين

. ادلـة االرث )٣(عن الشفيع كما يورث اخليار، وحد القذف، والقصاص، يف اصح القـولني، لعمـوم) والشفعة تورث(
علـــى نســـبة ) بـــني الورثـــة(فتقســـم ) كاملـــال(فهـــي  )٥(وعلـــى املختــار. ضـــعيفة الســـند )٤(ال تـــورث اســـتنادا إىل روايـــة: وقيــل

ى احـد الـوراث عـن نصـيبه مل تسـقط، الن احلـق للجميـع، فللزوجة مع الولـد الـثمن، ولـو عفـ. سهامهم، ال على رؤسهم
حـذرا مـن تـبعض الصـفقة علـى املشـرتي، ) فلـو عفـوا إال واحـدا اخـذ اجلميـع، او تـرك(فال يسقط حق واحـد بـرتك غـريه 

 وال يقدح
___________________________________ 

 .مبا أن البايع وكيل عنه، أو غري ذلكاي ترك الشفيع الشقص يف يد البايع إما بنحو االمانة عنده، او ) ١(
 .كون الشقص يف يده، أو يف يد البايع: ومها) ٢(
�لرجال نصيب �ا ترك ا�وا�ان واالقر�ون، و�ل�ساء نصيب �ا ترك ا�وا�ان واالقر�ون �ا قل منه أو كـ� نصـيبا مفروضـا  (: كقولـه تعـاىل) ٣(

 .إىل آخر اآلية ) يوصي�م اهللا � أوالد�م ��كر مثل حظ االن�ي�
 .١٢ - ١١ - ٧اآلية : النساء. ) ول�م نصف ما ترك أزواج�م(: وقوله

 ).ما تركه امليت من حق فهو لوارثه: (وكقوله 
 .الطبعة اجلديدة ١٨احلديث  ١٤التهذيب كتاب الشفعة �ب ) ٤(
 .من أن الشفعة تورث) ٥(

    



٤١٣ 

 .الشريك متحد، واالعتبار �لوحدة عند البيع، ال االخذ هنا تكثر املستحق وان كانوا شركاء، الن اصل
متقـدم  )٢(اي تسلم البيـع، ال االخـذ �لشـفعة القـويل فإنـه) مث االخذ(لقهر املشرتي  )١(وجيب تسليم الثمن أوال جربا(

ع اوال، الن فلــه ان يتســلم املبيــ) يف ذمتــه(اي الــثمن ) إال أن يرضــى الشــفيع بكونــه(علــى تســليم الــثمن مراعــاة للفوريــة 
ــأخري الــثمن يف ذمــة الشــفيع فلــه ذلــك واملــراد �لشــفيع هنــا املشــرتي ملــا . احلــق يف ذلــك للمشــرتي فــاذا أســقطه برضــاه بت

 .سببا يف اثبات الشفيع، أو وقع سهوا )٤(، إما جتوزا لكونه)٣(ذكر�ه
فلــو اخـــذه (لعلــم �لعوضــني ، ووصــفه، النــه معاوضــة تفتقـــر إىل ا)وال يصــح االخــذ إال بعــد العلــم بقـــدره، وجنســه(
شـفعته، ويغتفـر بعـد اجتماعـه �ملشـرتي السـؤال  )٧(، للغـرر، وال تبطـل بـذلك)اخذتـه مبهمـا كـان: قـال )٦(لغى ولـو )٥(قبله

 .عن كمية الثمن والشقص بعد السالم والكالم املعتاد
___________________________________ 

 .اي جربا� وتداركا) ١(
 .نعت لالخذ) القويل(و . شفعة القويلاي االخذ �ل) ٢(
 .فله ما يشاء يف حقه. اي الرضاء بتأخري الثمن حق للمشرتي) أن احلق يف ذلك للمشرتي(من ) ٣(
 .اي لكون املشرتي سببا يف اثبات وجود الشفيع يف اخلارج حبيث لواله ملا حتقق الشفيع) ٤(
 .اي قبل العلم) ٥(
 .هنا وصلية) لو) (٦(
 .الشفعة قبل العلم بقدر الثمن، أو جنسهاي �خذ ) ٧(

    



٤١٤ 

ملــا تقــدم يف تعريفهــا مــن اختصاصــها �لبيــع، ومــا ذكــر ) ولــو انتقــل الشــقص �بــة، او صــلح، او صــداق فــال شــفعة(
ولـو حيلـة ) ولـو اشـرتاه بـثمن كثـري مث عوضـه عنـه بيسـري، او ابـرأه مـن االكثـر(ليس بيعـا حـىت الصـلح بنـاء علـى اصـالته، 

ومقتضـى ذلـك . ان شـاء، النـه الـثمن والبـاقي معاوضـة جديـدة، او اسـقاط ملـا ثبـت) ذ الشـفيع �جلميـعاخ(على تركها 
أن الثمن الذي وقع عليه العقد الزم للمشرتي، وجائز للبائع اخذه، وان كان بينهما مواطـاة علـى ذلـك، اذ ال يسـتحق 

 .إال ما يستحق البائع املطالبة بهاملشرتي ان �خذ من الشفيع إال ما ثبت يف ذمته، وال يثبت يف ذمته 
لو خالف احدمها ما تواطيا عليه فطالب صاحبه مبا اظهر له لزمه يف ظاهر احلكـم وحبـرم عليـه يف : وقال يف التحرير

 .االخذ ملا يلزمه من الغرم) أو ترك الشفيع(الباطن، الن صاحبه إمنا رضي �لعقد املتواطئ، 
علـى املشـهور، النـه اعـرف �لعقـد، والنـه املالـك ) الـثمن حلـف املشـرتي(دار مق) ولو اختلف الشفيع واملشرتي يف(

ري )١(ويشــكل مبنــع كــون حكــم املالــك كــذلك مطلقــا. فــال يــزال ملكــه إال مبــا يدعيــه  )٢(وقــد تقــدم قبــول قــول املنكــر يف كثــ
ذهــب ابــن اجلنيــد إىل تقــدمي قــول  )٤(وارد هنــا، ومــن مث"  )٣(اليمــني علــى مــن انكــر" خصوصــا مــع تلــف العــني وعمــوم 

 �ن املشرتي ال دعوى له )٥(واالعتذار لالول. الشفيع، النه منكر
___________________________________ 

 .الشفعة وغريها: اي يف مجيع املوارد) ١(
 .اي يف كثري من املوارد وان مل يكن مالكا) ٢(
 .٣احلديث  ٢٥الوسائل كتاب القضاء �ب ) ٣(
 .ي ومن اجل أن عموم اليمني على من انكرا) ٤(
 .وهو تقدمي قول املشرتي) ٥(

    



٤١٥ 

علــى الشــفيع، إذ ال يــدعي شــيئا يف ذمتــه، وال حتــت يــده، إمنــا الشــفيع يــدعي اســتحقاق ملكــه �لشــفعة �لقــدر الــذي 
خــالف االصــل،  )٤(كــانوإن   )٣(اشــرتيته �الكثــر، أن يكــون مــدعيا عليــه: )٢(وال يلــزم مــن قولــه )١(يدعيــه، واملشــرتي ينكــره

يتم قبل االخـذ �لشـفعة، أمـا بعـده فاملشـرتي يـدعي  )٧(عليه، وال يطلب تغرميه ا�ه إمنا )٦(ال يدعي استحقاقه ا�ه )٥(النه
 .)٩(مجيع ما سبق )٨(و�يت فيه. الثمن يف ذمة الشفيع

___________________________________ 
 .اي هذا القدر املدعي من قبل الشفع) ١(
 .اي من قول املشرتي) ٢(
 .اي على الشفيع) ٣(
 .لكنه ال يلزم من ذلك أن يكون املشرتي مدعيا. اي الشراء �الكثر وان كان خالف االصل) ٤(
 .ايضا" استحقاقه " كما وأنه املرجع يف . اي املشرتي) ٥(
 ).االكثر(ملرجع يف ا�ه وا. كما وأنه املرجع يف تغرميه) الشفيع(ومرجع الضمري يف عليه . اي االكثر) ٦(

 .أن املشرتي ال يدعي استحقاق االكثر على الشفيع وال يطلب املشرتي تغرمي الشفيع �الكثر: فاملعىن
 )واالعتذار لالول(اجلملة مرفوعة حمال خرب للمبتداء هو قول الشارح ) ٧(
 .اي يف تقدمي قول الشفيع) ٨(
اشرتيته �الكثر أن يكون : وال يلزم من قوله: ومن قوله. له على الشفيع، وال يدعي شيئا يف ذمته مما نفاه املعتذر من كون املشرتي ال دعوى) ٩(

وكــل هــذا يـتم قبــل االخــذ . مـدعيا عليــه وان كـان خــالف االصــل، الن املشـرتي ال يــدعي اســتحقاقه االكثـر علــى الشـفيع وال يطلــب تغــرمي الشـفيع
 .فيكون املشرتي مدعيا على الشفيع �ن يف ذمته شيئا وهو االكثر ويطلب تغرميه بذلك هكذاوأما بعد االخذ �ا فينقلب االمر، . �لشفعة

    



٤١٦ 

حــىت يســتقر امــر الــثمن، ملــا تقــدم مــن اشــرتاط العلــم بقــدره، فمــا دامــا متنــازعني ال �خــذ  )١(إنــه ال �خــذ: ال يقــال
 .)٢(ويتجه االعتذار

عنـده، ال علـى وجـه يرفـع االخـتالف، فـإذا زعـم العلـم بقـدره  علمـه �لقـدر حبسـب مـا )٣(املعترب يف اخـذه: ال� نقول
الشــقص  )٤(وميكــن ايضــا ان يتملــك. جــاز لــه االخــذ ووقــع النــزاع فيــه بعــد متلكــه للشــقص، فيكــون املشــرتي هــو املــدعي

حلكم لبينـة لـو اقامـا بينـة فـا )٥(وتظهـر الفائـدة. برضاء املشرتي قبل دفع الثمن مث يقع التنازع بعده فيصـري املشـرتي مـدعيا
 .)٨(املشرتي على الثاين )٧(، وبينة)٦(الشفيع على املشهور

___________________________________ 
 .اي الشفيع) ١(
 .اي االعتذار املذكور) ٢(
إمنــا هــو علمــه أن املعتــرب يف اخــذ الشــفيع للشــفعة : فــاملعىن) الشــفعة(اي يف اخــذ الشــفيع فاملصــدر اضــيف إىل الفاعــل وحــذف مفعولــه وهــي ) ٣(

 .بقدر الثمن حبسب ما عنده، وليس املعترب علمه �لثمن على وجه يرفع االختالف
املراد من التملك هو اخذ الشفيع الشقص وفق معناه املصطلح وهو االخذ �لشفعة، فإن االخذ �لشفعة حينئذ قبل دفع الثمن إىل املشرتي ) ٤(

 .يف مقدار الثمن مث بعد ذلك يقع النزاع. يتوقف على رضاه بذلك
 ).القول قول الشفيع: (ومن يقول) القول قول املشرتي: (قول من يقول: اي الفائدة بني القولني ومها) ٥(
 .وهو تقدمي قول املشرتي) ٦(
 .اي احلكم لبينة املشرتي) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٧(
 .وهو تقدمي قول الشفيع) ٨(

    



٤١٧ 

النـه منكـر، ) حلف الشـريك(وأنه يستحق عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخر ) عدهولو ادعى أن شريكه اشرتى ب(
وان اجــاب بنفــي التــأخر الن الغــرض هــو االســتحقاق ) ويكفيــه احللــف علــى نفــي الشـفعة(واالصـل عــدم االســتحقاق، 

اب املســـقطة ورمبـــا كـــان صـــادقا يف نفـــي االســـتحقاق وان كـــان الشـــراء متـــأخرا لســـبب مـــن االســـب. فيكفـــي اليمـــني لنفيـــه
وحيتمـل لـزوم حلفـه علـى نفـي التـأخر علـى تقـدير اجلـواب بـه، النـه مـا أجـاب بـه . للشفعة فال يكلف احللف على نفيه

، الن كـل واحـد منهمـا مـدع، ومـدعى )ولو تداعيا السبق حتالفا(، )١(إال وميكنه احللف عليه، وقد تقدم مثله يف القضاء
 .، النتفاء السبق)وال شفعة(دعوى كل منهما بيمني اآلخر  عليه فاذا حتالفا استقر ملكهما الندفاع

___________________________________ 
 .٩٧يف اجلزء الثالث من طبعتنا اجلديدة كتاب القضاء ص ) ١(

 كتاب السبق والرماية

    



٤١٨ 

   



٤١٩ 

   



٤٢٠ 

   



٤٢١ 

 )١(كتاب السبق والرماية
 .النضال واالستعداد ملمارسة القتالوهو عقد شرع لفائدة التمرن على مباشرة ) السبق والرماية(

إن املالئكــة لتنفــر . " وقولــه "  )٥(، او حــافر)٤(، او خــف)٣(إال يف نصــل )٢(ال ســبق: " واالصــل فيــه قولــه 
 ". )٦(عند الرهان وتلعن صاحبه ما خال احلافر، واخلف، والريش، والنصل

 �لبلوغ،) من الكاملني(ن الباء بسكو ) وامنا ينعقد السبق(
___________________________________ 

 .ومعناه، التقدم على الغري، أو الغلبة عليه) نصر ينصر(، و )ضرب يضرب(مصدر سبق يسبق من �يب : السبق) ١(
 .القاه اي: رمى السهم عن القوس: القاء الشئ يقال: ومعناه) الرمي(ومصدره اآلخر ) رمى(مصدر : والرماية

 .٤ - ٢ - ١احلديث  - �٣ب  -الوسائل كتاب السبق والرماية ) ٢(
 .وقد يسمى السيف نصال مجعه نصال وأنصل ونصول. حديدة الرمح والسهم والسكني: النصل) ٣(
 .اخلف للبعري والنعام كاحلافر لغريمها مجعه أخفاف وخفاف) ٤(
 .راحلافر للدابة مبنزلة القدم لالنسان مجعه حواف) ٥(
عليــه الصــالة والســالم ولعــل االســلحة احلديثــة يف ) االمــام الصــادق(الروايــة مرويــة عــن . ٦احلــديث  - ١الوســائل كتــاب الســبق والرمايــة �ب  )٦(

 .٦١اآلية : االنفال) وأعدوا �م ما استطعتم من قوة(: عصر� احلاضر تقوم مقام السيف والرمح يف جواز الرهن عليها تعميما لقوله تعاىل

    



٤٢٢ 

وهـي داخلـه يف احلـافر املثبـت ) على اخليـل والبغـال، واحلمـري(، النه يقتضي تصرفا يف املال )اخلاليني من احلجر(والعقل 
رب ــى الســيف، والســهم، واحلــراب(ومهــا داخــالن يف اخلــف، ) واالبــل والفيلــة(، )١(يف اخلــ وهــي داخلــة يف النصــل، ) )٢(وعل

، تسمية للشئ �سم جزئـه، واطلـق السـبق علـى مـا يعـم )٤(اذا اشتمل عليه )٣(ويدخل السهم يف الريش على الرواية الثانية
، ورفـع االحجـار، ورميهـا، وحنـو ذلـك، )ال �ملصـارعة، والسـفن، والطيـور، والعـدو(، وتغليبا لالسـم، )٥(الرمي تبعا للنص

 .لداللة احلديث السابق على نفي مشروعية ما خرج عن الثالثة
العـوض، أمـا لـو جتـرد عنـه ففـي حترميـه نظـر، مـن داللـة الـنص علـى عـدم مشـروعيته إن هذا اذا تضـمن السـبق بـذلك 

إنــه الصــحيح روايــة، كــان املنفــي مشــروعية : روي الســبق بســكون البــاء ليفيــد نفــي املصــدر، وان روي بفتحهــا كمــا قيــل
الشـياء، خصوصـا مـع تعلـق ، فيبقى الفعل على أصل اال�حة، اذ مل يرد شرعا ما يدل علـى حتـرمي هـذا ا)٦(العوض عليها

 .غرض صحيح �ا
___________________________________ 

 .٣ - ٢ - ١حديث  ٣الوسائل كتاب السبق الرماية �ب ) ١(
 .وهي آلة من احلديد قصرية حمددة دون الرمح تستعمل يف احلرب: مجع احلرية) ٢(
 .٣ - ٢ - ١حديث  ٣الوسائل كتاب السبق والرماية �ب ) ٣(
 .اي على الريش) ٤(
 .٣املصدر السابق حتت رقم ) ٥(
 ).املصارعة، العدو، الطيور، رمي االحجار، رفعها: (اي على هذه االشياء املذكورة) ٦(

    



٤٢٣ 

من اجيـاب وقبـول علـى  )٢(والبد فيها. (على املنع )١(ولو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال االمرين يسقط داللته
وكل من جعله الزمـا حكـم �فتقـاره  ) وا�ؤمنون عند �وطهم (، ) اوفو بالعقود (: ، لعموم قوله تعاىل)االقرب

 .إىل اجياب وقبول
وعدم تعيني  )٥(ما ال يوثق حبصوله )٤(أن بذل العوض فيه على: )٣(هو جعالة لوجود بعض خواصها فيه، وهي: وقيل
، واالمــر )٧(مــن ســبق فلــه كــذا غــري متعــني عنــد العقــد، والصــالة عــدم اللــزوم وعــدم اشــرتاط القبــول: لــه، فــان قو )٦(العامــل

سلمنا لكن الوفاء به هو العمل مبقتضـاه لزومـا وجـوازا، وإال لوجـب . �لوفاء �لعقد مشروط بتحققه، وهو موضع النزاع
 نظر، الن وجود بعض )٨(الوفاء �لعقود اجلائزة، وفيه

___________________________________ 
 .اي اخلرب) ١(
 .اي يف املسابقة) ٢(
 .اي تلك اخلاصية) ٣(
 ).أن(اجلار وا�رور مرفوع حمال خرب ) ٤(
 .وهو السبق، فإنه غري مضمون احلصول) ٥(
مـن ) عدم تعيني العامـل(، و )ال يوثق حبصولهبذل العوض على ما : (اي السابق منهما مل يتعني يف العقد، للجهل به وها�ن اخلاصتان ومها) ٦(

 .قد بذل املال ازاء شئ غري مضمون احلصول، والعامل ايضا غري معلوم" من رد علي عبدي فله كذا : " خواص اجلعالة، فإن قول القائل
 .اي واالصل عدم اشرتاط القبول) ٧(
 .اي يف هذا االستدالل) ٨(

    



٤٢٤ 

، واالصــل يف الوفـاء العمــل )٣(وأصــالة عـدم اللــزوم ارتفعـت مبــا دل عليـه )٢(مطلقـا يف احلكــم )١(اخلـواص ال يقتضــي االحتـاد
 .عقدا )٩(نعم الشك بقي يف كونه. )٨(حجة يف الباقي )٧(ختصيص للعام فيبقى )٦(وخروج العقد اجلائز )٥(دائما )٤(مبقتضاه

شـرط  )١٠(أنـه: هر العبـارة ككثـريوظـا. وهو املال الـذي يبـذل للسـابق منهمـا قـدرا، وجنسـا، ووصـفا) وتعيني العوض(
 .وهو حسن. يف صحة العقد، ويف التذكرة أنه ليس بشرط، وإمنا املعترب تعيينه لو شرط

 حينئذ )١٢(، ومن احدمها وفائدته)منهما معا )١١(وجيوز كونه(
___________________________________ 

 .اي احتاد اجلعالة والسبق والرماية) ١(
 .واص حىت يف اللزوم اجلوازاي يف مجيع اخل) ٢(
 ".املؤمنون عند شروطهم " ، و "أوفوا �لعقود " اي على اللزوم وهو ) ٣(
 .اي مبقتضى العقد) ٤(
 .فإن كان الزما وجب الوفاء به وان كان جائزا مل يلزم الوفاء به) �ن الوفاء �لعقد هو العمل مبقتضاه لزوما وجوازا(ال كما افاده املستدل ) ٥(
 .كاجلعالة، والوكالة، والوصية) ٦(
 .اي العام بعد خروج العقود اجلائزة �ق على عمومه فيشمل الباقي) ٧(
 ).السبق والرماية(ومن مجلة الباقي ) ٨(
 .اي الشك يف كون السبق والرماية عقدا مستقال حىت حيتاج إىل االجياب والقبول) ٩(
 .اي العوض) ١٠(
 .تسابقنياي العوض من املرتاميني وامل) ١١(
 .اي العوض اذا كان من احدمها) ١٢(

    



٤٢٥ 

النه معد للمصاحل وهـذا منهـا، ملـا فيـه ) ومن بيت املال(أن الباذل ان كان هو السابق احرز ماله، وان كان غريه احرزه 
علـى  سـواء كـان االمـام ام غـريه، و ) ومـن اجنـيب(عليـه اقامـة نظـام اجلهـاد،  )١(من البعث على التمرن على العمـل املرتتـب

 .كل تقدير فيجوز كونه عينا، ودينا حاال، ومؤجال
فيتســـابق معهمــا مـــن غـــري عـــوض يبذلـــه  )٢(وهـــو الـــذي يـــدخل بــني املرتاهنـــني �لشـــرط يف عقـــده) وال يشــرتط احمللـــل(
لالصـل،  )٥(أخذ العوض، وان مل يسبق مل يغرم، وهو بينهما كاالمني وإمنا مل يشـرتط )٤(السابق منهما مث ان سبق )٣(ليعترب

ض )٦(وتنــاول مــا دل علــى اجلــواز للعقــد مســي حملــال،  )٨(اصــحابنا هــو شــرط، وبــه )٧(اخلــايل منــه، وعنــد بعــض العامــة، وبعــ
لتحرمي العقد بدونه عنـدهم، وحيـث شـرط لـزم، فيجـري دابتـه بينهمـا، او إىل احـد اجلـانبني مـع االطـالق، واىل مـا شـرط 

 مع التعيني
___________________________________ 

 ).املرتب: (ويف النسخ املطبوعة واملخطوطة عند�) ١(
 .اي يف عقد السبق) ٢(
 .اي ليخترب) ٣(
 .اي احمللل) ٤(
 .اي اي احمللل) ٥(
 .من احمللل) العقد اخلايل(وتناول اي لتناول االدلة اليت دلت على جواز السبق والرماية : اجلار وا�رور متعلق بقوله) ٦(
 ).الشافعي(واملراد من بعض العامة ). نيدابن اجل(هو ) ٧(
 ).دخول الشخص الثالث بينهما(اي و�ذا الشرط وهو ) ٨(

    



٤٢٦ 

 .متنافران، فيدخل بينهما، لقطع تنافرمها )٢(�خراج السبق )١(ال�ما
ؤدي إىل التنـازع، والخـتالف ) ابتـداء، و�ايـة(اليت يستبقان فيهـا ) ويشرتط يف السبق تقدير املسافة( االغـراض لـئال يـ

يف ذلـــك اختالفـــا ظـــاهرا، الن مـــن اخليـــل مـــا يكـــون ســـريعا يف اول عـــدوه، دون آخـــره، فصـــاحبه يطلـــب قصـــر املســـافة، 
 .)٤(وهو العوض ان شرطاه، او مطلقا) وتقدير اخلطر(، فينعكس احلكم )٣(ومنها ما هو �لعكس

 �لوصف، الختالف االغراض بذلك كثـريا ، وال التعيني)٦(�ملشاهدة وال يكفي االطالق) )٥(وتعيني ما يسابق عليه(
، النتفاء الفائـدة )فلو علم قصور احدمها بطل(مبعىن احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه ) واحتمال السبق �ملعنيني(

حينئذ، الن الغرض منه استعالم السابق، وال يقدح رجحان سبق احـدمها اذا امكـن سـبق االخـر، حلصـول الغـرض معـه 
أو للمحلـــل ان ســـبق، ال (وهـــو الســـابق منهمـــا، ال مطلقـــا، ) الحـــدمها(بفـــتح البـــاء وهـــو العـــوض ) وان جيعـــل الســـبق(

 ،)الجنيب
___________________________________ 

 .فيجري دابته بينهما: اي املتسابقني وهو تعليل لقوله) ١(
منهمـا اآلخـر الجـل احلصـول علـى العـوض املعـني فحينئـذ جيـري احمللـل أن املسـتابقني ينـافر كـل : فـاملعىن. �لتحريك، واملراد منه العوض املعني) ٢(

 .دابته بينهما
 .فهذا معىن انعكاس احلكم. �ن يكون اخليل يف �دئ العدو بطيئا، ويف آخر العدو يسرع فصاحبها يطلب طول املسافة) ٣(
 .شرطا العوض، او مل يشرتطا) ٤(
 .ريها من املخرتعات اجلديدةأو فيل، أو سيارة، أو غ. من فرس، أو بعري) ٥(
 .على هذا البعري مثال: على البعري، أو على الفرس، بل البد من القول: �ن يقوال) ٦(

    



٤٢٧ 

، واالقــل للســابق، ملنافــاة ذلــك كلــه )١(وال للمســبوق منهمــا ومــن احمللــل، وال جعــل القســط االوفــر للمتــأخر، او للمصــلي
لالصـــل، ) )٢(وال يشـــرتط التســـاوي يف املوقـــف(والتمـــرن عليـــه،  للغـــرض االقصـــى مـــن شـــرعيته وهـــو احلـــث علـــى الســـبق،

 .وحصول الغرض مع تعيني املبدأ والغاية
، النتفاء معرفة جودة عدو الفرس، وفروسية الفارس مع عدم التسـاوي، الن عـدم السـبق قـد يكـون )٣(يشرتط: وقيل

 .ارسال احدى الدابتني قبل االخرى )٤(مستندا اليه، فيخل مبقصوده ومثله
مث ان . يكفـي بعضـه وهـو حسـن: ظـاهره اعتبـار التقـدم جبميعـه وقيـل) والسابق هو الذي يتقدم على االخر �لعنق(

اتفقا يف طول العنق، او قصره وسبق االقصر عنقا ببعضه فواضح، وإال اعترب سبق الطويل �كثر من القـدر الزائـد، ولـو 
رة كثري أن السبق حيصل �لعنق والكتـد معـا، وهـو بفـتح الفوقانيـة سبق �قل من قدر الزائد فالقصري هو السابق ويف عبا

جممع الكتفني بني اصل العنق والظهر، وعليـه يسـقط اعتبـار بعـض العنـق، وقـد يتفـق السـبق �لنكتـد : اشهر من كسرها
 ، او رفع احد الفرسني عنقه حبيث مل ميكن)٥(وحده كما لو قصر عنق السابق به

___________________________________ 
 .وهو الذي يكون فرسه عقيب الفرس االول) ١(
 .اي ال يشرتط يف ابتداء احلركة ان يكو� متساويني يف املوقف) ٢(
 .اي التساوي يف املوقف) ٣(
 .اي ومثل عدم التساوي يف املوقف ارسال الدابتني، يف أنه ال يشرتط أن ترسال معا) ٤(
 .اي �لكتد) ٥(

    



٤٢٨ 

واالوىل حينئـذ تعيـني . به، و�لقـوائم فاملتقـدم بيديـه عنـد الغايـة سـابق، الن السـبق حيصـل �مـا واجلـري عليهمـا )١(اعتباره
 .يتجه االكتفاء �حدها، لداللة العرف عليه، ويطلق على السابق ا�لي )٣(ومع االطالق )٢(السبق �حد االربعة

والتايل هو الثالـث، ) ان النابتان عن ميني الذنب ومشالهالعظم: واملصلي هو الذي حياذي رأسه صلوى السابق ومها(
والبــارع الرابــع، واملــر�ح اخلــامس، واحلظــي الســادس، والعــاطف الســابع، واملؤمــل مبنيــا للفاعــل الثــامن واللطــيم بفــتح اولــه 
وكســـر �نيـــه التاســـع، والســـكيت بضـــم الســـني ففـــتح الكـــاف العاشـــر، والفســـكل بكســـر الفـــاء فســـكون الســـني فكســـر 

وتظهـــر الفائـــدة فيمــا لـــو شـــرط للمجلــي مـــاال، وللمصـــلي اقــل منـــه، وهكـــذا إىل . لكــاف، او بضـــمهما كقنفـــذ االخــريا
 .العاشر
) كعشـــرين، وعـــدد االصـــابة(بكســـر الـــراء وهـــو عـــدد الرمـــي الـــذي يتفقـــان عليـــه ) ويشـــرتط يف الرمـــي معرفـــة الرشـــق(

�ملعجمـة واملهملـة، ) واخلاسـق(�فذا ويقع من ورائـه،  وهو الذي خيرج من الغرض) من املارق )٥(وصفتها )٤(كعشرة منها
ثقبـه ومل يثبـت فيـه، : وهـو مـا خدشـه ومل يثقبـه وقيـل. �ملعجمـة والـزاي) واخلـازق(وهو الذي يثقـب الغـرض ويقـف فيـه، 

 �خلاء املعجمة والصاد) واخلاصل(
___________________________________ 

 .اي اعتبار السبق �لعنق) ١(
 ).القوائم االربع(معا، و ) العنق والكتد(و ) الكتد(و ) العنق(وهي ) ٢(
 .اي مع عدم تعيني السبق �حد االربعة) ٣(
 .ولكن يصيب اهلدف منها عشرة. اي يرمي العشرين) ٤(
 .اي وصفة االصابة) ٥(

    



٤٢٩ 

ؤثر فيــه، وعلــى اخلــارق، وعلــى اخل ، )٢(وقــد عرفتهمــا )١(اســقاملهملـة وهــو يطلــق علــى القــارع وهــو مــا اصــاب الغــرض ومل يــ
مـن االوصـاف كاخلاصـر وهـو مـا اصـاب احـد جانبيـه، واخلـارم وهـو الـذي ) )٤(وغريهـا(لـه كيـف كـان،  )٣(وعلى املصيب

علــى مــا وقــع بــني يــدي : )٧(مــن حبــو الصــيب، ويقــال )٦(مث حيبــو اليــه مــأخوذ )٥(خيــرم حاشــيته، واحلــايب وهــو الواقــع دونــه
تعيـني الصــفة  )٩(ومقتضــى اشـرتاطه. هـو املزدلـف، والقــارع وهـو الـذي يصــيبه بـال خـدشاليـه فاصــابه و  )٨(الغـرض مث وثـب

 .بطالن العقد بدونه، وهو احد القولني، الختالف النوع املوجب للغرر
___________________________________ 

 .اي ويطلق اخلاصل على اخلارق واخلاسق كما يطلق على القارع) ١(
 .اي اخلارق واخلاسق) ٢(
 .اي ويطلق اخلاصل على املصيب له إىل اهلدف كيف اتفق اثر فيه ام مل يؤثر) ٣(
 .اي وغري هذه االوصاف املذكورة من املارق واخلاسق واخلازق واخلاصل) ٤(
 .اي دون اهلدف) ٥(
 .لصيباي مشتق من حبو الصيب وهو الزحف على يديه وبطنه يف بداية مشيه وكذا السهم حني خطائه يكون كزحف ا) ٦(
 .اي ويطلق اجلايب) ٧(
 .اي قفز وطفر) ٨(
 .بطالن العقد بدون تعيني الصفة) تعني صفة الرشق( اي ومقتضى اشرتاط املصنف ) ٩(

    



٤٣٠ 

وهــو االقــوى، النــه القــدر املشــرتك بــني اجلميــع فيحمــل االطــالق . مــا ذكــره مبعنــاه االخــري )١(حيمــل علــى أخــري: وقيــل
ث يعلــم  عليــه، والصــالة الــرباء ن وجــوب التعيــني، والن اســم االصــابة واقــع علــى اجلميــع فيكفــي اشــرتاطه وال غــرر حيــ ة مــ

 .من االطالق الداللة على املشرتك
) الغــرض(قــدر ) و(قــدير كمائــة ذراع، الخــتالف االصــابة �لقــرب والبعــد، إمــا �ملشــاهدة، او �لت) املســافة )٢(وقــدر(

مـن اهلـدف  )٣(ويشـرتط العلـم بوضـعه. وهو ما يقصد اصابته من قرطاس، او جلد، او غريمها، الختالفه �لسعة والضيق
) )٤(والسـبق(ة، وهو ما جيعـل فيـه الغـرض مـن تـراب، وغـريه، الختالفـه يف الرفعـة، واالحنطـاط املوجـب الخـتالف االصـاب

، الخــتالف )٦(اي نوعهــا اخلــاص كــالقوس العــريب، أو املنســوب إىل وضــع خــاص) جــنس اآللــة )٥(ومتاثــل(وهــو العــوض، 
، لعدم الفائدة بعد تعيني النوع والدائه إىل التضييق بعروض مـانع مـن املعـني حيـوج إىل ))٧(ال شخصها(الرمي �ختالفها 

 .ابداله
___________________________________ 

 ).ما أصاب اهلدف كيف اتفق(ولكن مبعناه االخري وهو . وهو احلاصل وهو آخر ما ذكره املصنف من الصفات) ١(
 ).ما بني املوقف واهلدف(وهو : اي ويشرتط يف الرمي معرفة قدر املسافة اليت يرميان فيها) ٢(
 .اي بوضع الغرض) ٣(
 .والعنياي ويشرتط معرفة السبق بفتح الفاء ) ٤(
 .اي ويشرتط متاثل جنس اآللة يف املرتاميني من دون فرق بينهما) ٥(
 .اي إىل هيئة خاصة) ٦(
 .اي ال يشرتط معرفة شخص اآللة) ٧(

    



٤٣١ 

وقـد ذكـر . مل يتعني، وجاز االبدال، وفسـد الشـرط ومشـل اطـالق االلـة القـوس، والسـهم، وغريمهـا )١(إنه لو عينه: بل قيل
وأنــه لــو مل . يــني الســهم، لعــدم االخــتالف الفــاحش املوجــب الخــتالف الرمــي، خبــالف القــوسمجاعــة أنــه ال يشــرتط تع

 .يعني جنس اآللة انصرف إىل االغلب عادة النه جار جمرى التقييد لفظا، فإن اضطربت فسد العقد، للغرر
مقـدار رشـق معـني وهي اشرتاط استحقاق العوض ملن بـدر إىل اصـابة عـدد معـني مـن ) املبادرة(تعيني ) وال يشرتط(

ملــن خلــص لــه مــن االصــابة  )٣(وهــي اشــرتاط اســتحقاقه) وال احملاطــة(يف الرشــق، كخمســة مــن عشــرين،  )٢(مــع تســاويهما
 .عدد معلوم بعد مقابلة اصا�ت احدمها �صا�ت اآلخر وطرح ما اشرتكا فيه

، )٤(صــل العــدد املشــرتط يف العقــد، الن اشــرتاط الســبق إمنــا يكــون الصــابة معينــة مــن ا)وحيمــل املطلــق علــى احملاطــة(
وذلك يقتضي اكمال العدد كله لتكون االصابة املعينة منه، و�ملبادرة قد ال يفتقر إىل االكمال فإ�مـا اذا اشـرتطا رشـق 

 عشرين واصابة مخسة فرمى كل واحد عشرة فاصاب
___________________________________ 

 .اي لو عني الرامي شخص اآللة) ١(
فإن بدر احدمها ورمى وأصـابت اهلـدف مخسـة سـهام مـن العشـرين  . أنه ال يشرتط يف الرمي إمتام العشرين مثال: وحاصل املعىن. ي املرتامينيا) ٢(

مــن  ) املصــنف(وهــذا ال ينــاف مــا افــاده . خبــالف مــا اذا مل يصــيبا فإنــه واجــب عيلهمــا اكمــال العــدد. كفــى، وال جيــب علــى املرتاميــني االمتــام
 .شرتاط معرفة الرشق الذي هو عدد الرميا
 .الن اشرتاط السبق: وهو املراد من قوله) العوض(اي السبق وهو ) ٣(
 .كخمسة من عشرين، أو عشرة من ثالثني) ٤(

    



٤٣٢ 

خبـالف مـا لـو شـرطا احملاطـة، . احدمها مخسة، واآلخر اربعة مثال فقد نضله صاحب اخلمسـة، وال جيـب عليـه االكمـال
�صـابة  )١(اربعة �ربعة ويبقى لصاحب اخلمسة واحد، وجيب االكمال، الحتمال اختصاص كل واحـد فإ�ما يتحاطان
 .مخسة فيما يبقى

ملـن اصـاب عـددا معينـا، وعـدم وجـوب االكمـال مشـرتك  )٢(حيمل على املبادرة النه املتبادر من اطالق السبق: وقيل
ى بعــض الوجــ ت فائدتــهبينهمــا فانــه قــد ال جيــب االكمــال يف احملاطــة علــ ، للعلــم �ختصــاص املصــيب )٣(وه، كمــا اذا انتفــ

، �ن رمـــى احـــدمها يف املثـــال مخســـة عشـــر فاصـــا�ا، ورماهـــا اآلخـــر فاصـــاب مخســـة فـــاذا )٤(�ملشـــروط علـــى كـــل تقـــدير
مخســة خبمســة بقــي لآلخــر عشــرة، وغايــه مــا يتفــق مــع االكمــال أن خيطــئ صــاحب العشــرة اخلمســة ويصــيبها  )٥(حتاطــا

 )٨(املصنف اقوى، النه املتبادر، وما ادعي منه )٧(وما اختاره )٦(له فضل مخسة وهي الشرطاآلخر فيبقى 
___________________________________ 

 .من املرتاميني) ١(
 ).العوض(بفتح الباء وهو ) ٢(
 .اي االكمال) ٣(
 .سواء اكمل العدد ام مل يكمل) ٤(
 .عدد االصابةاي يسقط املرتاميان ما تساو� فيه من ) ٥(
 .وهو اصابة مخسة من عشرين مثال) ٦(
 .وهو محل املطلق على احملاطة اليت يسقط كل من املرتاميني ما تساو� فيه يف االصابة و�خذان �لزائد) ٧(

 .ال على املبادرة
 .اي وما ادعي من التبادر يف محل املطلق على املبادرة) ٨(

    



٤٣٣ 

اغلـــب، فتكثـــر الفائـــدة الـــيت بســـببها شـــرعت املعاملـــة، ولـــو عينـــا  )١(االكمـــال فيهـــايف املبـــادرة غـــري متبـــادر، ووجـــوب 
 .كان اوىل  )٢(احدمها

ملــــك (ومتامــــه بتحقــــق االصــــابة املشــــروطة الحــــدمها، ســــواء أمت العــــدد امجــــع ام ال . وهــــو املرامــــاة) فــــاذا مث النضــــال(
فــالن العــوض يف  )٤(أمــا االول. رة ام جعالــةالزمــا كاالجــا )٣(، ســواء جعلنــاه)العــوض(وهــو الــذي غلــب اآلخــر ) الناضــل

ري معلــوم، بــل ميكــن عدمــه اصــال توقــف امللــك علــى  االجـارة وان كــان ميلــك �لعقــد إال أنــه هنــا ملــا كــان للغالــب وهــو غــ
ام ، وأما على اجلعالـة فـالن املـال إمنـا ميلـك فيهـا بتمـ)٧(الزما برأسه خيالف االجارة يف هذا املعىن )٦(، وجاز كونه)٥(ظهوره
 .الرهن عليه قبل ذلك وضمانه، نظرا إىل وجود السبب اململك وهو العقد )٨(وجواز. العمل

___________________________________ 
 .اي يف احملاطة) ١(
 .اي احملاطة، أو املبادرة) ٢(
 .اي العقد) ٣(
 .وهو جعل العقد الزما كاالجارة) ٤(
 .اي ظهور الغالب) ٥(
 .اي عقد السبق) ٦(
 .وهو أنه ال ميلك العوض �لعقد، بل ميلكه بعد الظهور) ٧(
أن جواز الرهن على العوض قبل متام العمل وجواز الضمان عليـه كـذلك يقتضـي ثبـوت العـوض يف الذمـة فلـو كـان : دفع وهم، حاصل الوهم) ٨(

أن هذا التوجيه واالسـتدالل إمنـا يـتم يف الـرهن أمـا يف : لهمبا حاص فاجاب الشارح . عقد السبق والرمي جعالة للما جاز الرهن والضمان عليه
: من عدم الفرق بني الرهن والضمان حيث قال املصنف هنـاك) كتاب الضمان(يف  وال خيفى أنه مناقض ملا صرح الشارح . الضمان فال يتم

 ).الذمة وان كان متزلزال وهو املال الثابت يف: (وقال الشارح) واملال املضمون ما جاز اخذ الرهن عليه(
) وأمـا احلـق فيشـرتط ثبوتـه يف الذمـة: (من قـول املصـنف ) كتاب الرهن(مناقض ملا صرح به يف ) وهذا يتم يف الرهن: (وكذا قول الشارح 

 .هذا ما افاده سلطان العلماء 

    



٤٣٤ 

بعــدم االصـــابة  )٣(، كيــف وميكــن ختلفـــه)٢(غــري كـــاف �ن جمــرد الســـبب )١(وهــذا يــتم يف الـــرهن، أمــا يف الضـــمان فيشــكل
 .جعالة )٦(مما يرجح كونه )٥(وهذا. بتام )٤(فليس
ــى تــرك النضــل مل يصــح(بشــئ ) واذا نضــل احــدمها صــاحبه( ، او )٧(، النــه مفــوت للغــرض مــن املناضــلة)فصــاحله عل

 )٨(خمالف لوضعها
___________________________________ 

 .اي جواز الضمان) ١(
ى ذمــة مشــغولة) ٢( وجمــرد العقــد لــوال نضــل احــدمها اآلخــر ال يكــون ســببا الشــتغال الذمــة الفعلــي وان كــان رمبــا . الن الضــمان البــد أن يكــون علــ

 .ينجر إىل اشتغال الذمة
 .اي ختلف السبب �ن مل ينضل احدمها اآلخر كما لو خرجا متساويني، أو مل يصيبا شيئا، أو اصا� اقل من املشروط) ٣(
 .اي االستدالل املذكور ليس بتام بعد ما عرفت من االشكاالت) ٤(
 .اي كون العوض ال ميلك إال بعد متام النضال) ٥(
 .اي كون عقد السبق والرماية) ٦(
 .ا�نة حذق الرامي وظهوره اي ليظهر للناس أن أيهما احذق يف النضال: الن الغرض من املناضلة) ٧(
 .ووضعت الظهار الغالب منهما ال�ا شرعت: اي املناضلة) ٨(

    



٤٣٥ 

، ال�مــا اقــرب إىل مــا وقــع الرتاضــي )وجــب علــى البــاذل مثلــه او قيمتــه(املعــني يف العقــد ) ولـو ظهــر اســتحقاق العــوض(
ويشــكل �ن اســتحقاق العــوض املعــني يقتضــي فســاد املعاملــة  . )١(عليــه مــن العــوض الفاســد كالصــداق اذا ظهــر فســاده

 .)٣(وع إىل اجرة املثل، ال العوض اآلخروذلك يوجب الرج )٢(كنظائره
. علــى عدمــه وهــذا هــو االقــوى )٤(نعــم لــو زادت اجــرة املثــل عــن مثــل املعــني، او قيمتــه اجتــه ســقوط الزائــد، لدخولــه

واملــراد �جــرة املثــل هنــا مــا يبــذل لــذلك العمــل الواقــع مــن املســتحق لــه عــادة، فــان مل تســتقر العــاده علــى شــئ رجــع إىل 
. قيل �نه اجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيـه، نظـرا إىل أن ذلـك اجـرة مثـل احلـر لـو غصـب تلـك املـدةورمبا . الصلح

 .واالجود االول
___________________________________ 

 .كما لو ظهر أنه مستحق للغري) ١(
ت علــى عــوض معــني مث ظهــر اســتحقاقه للغــري، فــإن املعاملــة تب) ٢( ت علــى العــوض اي كمــا يف كــل معاملــة وقعــ ن اصــلها، دون مــا اذا وقعــ طــل مــ

 .الكلي، فإن املعاملة ال تبطل، بل له التبديل
 .وهو مثل املعني، أو قيمته) ٣(
 .اي لدخول الناضل واقدامه) ٤(

 كتاب اجلعالة

    



٤٣٦ 

   



٤٣٧ 

   



٤٣٨ 

   



٤٣٩ 

 )١(كتاب اجلعالة
اي يف ) اشرتاط العلم فيهمـاصيغة مثر�ا حتصيل املنفعة بعوض مع عدم (لغة مال جيعل على فعل، وشرعا ) اجلعالة(

العمل والعوض كمن رد عبدي فله نصـفه مـع اجلهالـة بـه ومبكانـه، و�ـذا تتميـز عـن االجـارة علـى حتصـيل منفعـة معينـة، 
أما عـدم اشـرتاط العلـم �لعمـل هنـا فموضـع وفـاق، وأمـا العـوض ففيـه . عوضها )٣(شرط يف االجارة، وكذا )٢(الن التعيني

 .خالف �يت حتقيقه
فال يصح على االعمـال احملرمـة كـالز�، وال ) غري واجب على العامل(للعقالء ) وجيوز على كل عمل حملل مقصود(

مــاء البئــر، والــذهاب لــيال إىل بعــض املواضــع اخلطــرية وحنومهــا ممــا يقصــده  )٤(علــى مــا ال غايــة لــه معتــدا �ــا عقــال كنــزف
وإضــعاف الــوهم وحنــوه مــن االغــراض املقصــودة للعقــالء صــح، نعــم لــو كــان الغــرض بــه التمــرن علــى الشــجاعة . العــابثون

 .وكذا ال يصح على الواجب عليه كالصالة
مـن رد : وال إىل خماطبة شخص معـني فلـو قـال(لفظي، بل يكفي فعل مقتضى االستدعاء به ) وال يفتقر إىل قبول(

 )عبدي، او خاط ثويب
___________________________________ 

تســتعمل مثلثــة " اجلعالــة " ومنــه . العــوض وهــو الــذي جيعــل اجــرة يف مقابــل مــا يفعلــه االنســان مــن العمــل: و�لضــم. املصــدر: �لفــتحاجلعــل ) ١(
 .اجليم

 .اي تعيني املنفعة) ٢(
 .اي وكذا يشرتط تعيني عوض املنفعة) ٣(
 .اي نزح املاء مجيعاً ) ٤(

    



٤٤٠ 

صـح، اذ العلـم �لعـوض غـري شـرط (ومهـا مـن العـوض ا�هـول ، وحن)فله كذا صـح، او فلـه مـال، او شـئ(بصيغة العموم 
، أو )١(يـذكره) التعيـني فليـذكر جنسـه وقـدره، وإال(ذلـك ) يف حتقق اجلعالة وإمنا هـو شـرط يف تشخصـه، وتعينـه فـان اراد

هرة يف �ن ثبــوت اجــرة املثــل ال تقتضــي صــحة العقــد، بــل هــي ظــا )٢(ويشــكل). تثبــت �لــرد اجــرة املثــل(ذكــره ومل يعينــه 
يعـد  )٤(إن مثـل ذلـك: االمر بعمل لـه اجـرة عـادة كمـا لـو اسـتدعاه ومل يعـني عوضـا، إال أن يقـال )٣(فساده، وإمنا اوجبها
أن  )٨(وفيـــه. )٧(اتفـــاقهم علـــى احلكـــم مـــن غـــري تعـــرض للـــبطالن )٦(ال تنحصـــر يف لفـــظ، ويرشـــد اليـــه )٥(جعالـــة ايضـــا فإ�ـــا

 .ه ال يتحقق مفهومها وان ترتب عليها العوضاجلعالة مستلزمة جلعل شئ، فاذا مل يذكر 
 ان كانت اجلهالة ال متنع من التسليم لزم �لعمل العوض: وقيل

___________________________________ 
 .اي وإن مل يذكر جنس العوض) ١(
 .اي ويشكل ثبوت اجرة املثل) ٢(
 .اي اجرة املثل) ٣(
 .اي االمر بعمل له اجرة عادة) ٤(
 .افعل هذا: عالة ال تنحصر يف لفظ، بل حتصل بكل ما يفيدها كقولهاي اجل) ٥(
 ).إن مثل ذلك يعد جعالة ايضا: إال أن يقال: (اي إىل هذا القول وهو) ٦(
 .اي بطالن عقد اجلعالة) ٧(
 .اي ما قاله هذا القائل) ٨(

    



٤٤١ 

ــ )١(املعــني، ال اجــرة املثــل كمــن رد عبــدي فلــه نصــفه فــرده مــن ال يعرفــه  )٤(فيصــح جعلــه )٣(وعلــى هــذا. )٢(هوال �س ب
ــى عملــه، وزرع كــذلك ربة مشــاهدة جمهولــة املقــدار، وحصــة مــن منــاء شــجر عل والفــرق بينــه، وبــني الشــئ . وحنوهــا )٥(صــ

على القليل، والكثري املفضي إىل التنازع والتجـاذب فلـم يصـح علـى هـذا الوجـه، خبـالف مـا ال مينـع  )٦(مقوليتهما: واملال
التعـدد، وقبولـه لالخـتالف قيمـة �لـز�دة  )٧(مر واحـد ال يقبـل االخـتالف، ومسـماه لنشخصـه ال يقبـلمن التسليم فإنه ا
 والنقصان قد قدم

___________________________________ 
 .اي ال يعرف مقدار نصف العبد) ١(
فـإن ) من رد عبـدي فلـه شـئ، أو مـال: (خبالف ما لو قال لهاي �ذا الفرق، الن اجلهالة اذا كانت �ذه املثابة ال تكون مانعة من التسليم، ) ٢(

 .اجلهالة يف هذه الصورة متنع من حتقق اجلعالة، جلهالة العوض فيها راسا
 .صح جعل العوض) أن اجلهالة اذا كانت �ذه املثابة ال متنع من التسليم(اي وعلى هذا القول من ) ٣(
 .اي جعل العوض) ٤(
 .لة املقداراي وحصة من الزرع جمهو ) ٥(
 ).والفرق(�لرفع خرب للمبتداء وهو ) ٦(

 .أن الفرق بني صحة جعل اجلعالة صربة جمهولة املقدار، وعدم صحة جعل الشئ أو املال جعالة اطالق املال والشئ على القليل والكثري: واملعىن
ال  -كنصـف العبـد وغـري ذلـك : يف اخلـارج بقولـه الجـل تشخصـه -اي ومسـمى العـوض ). مسـماه(اجلملة مرفوعة حمال خرب للمبتداء وهـو ) ٧(

 .يقبل التعدد

    



٤٤٢ 

 .وميكن التربع به، فاذا قدم على العوض اخلاص انتفى الغرر، النه معني يف حد ذاته. عليه العامل كيف كان
النــه �ذل املــال فيعتــرب رفــع احلجــر عنــه، خبــالف ) وعــدم احلجــر(�لبلــوغ، والعقــل، ) ويشــرتط يف اجلاعــل الكمــال(

ــز، وا�نــون وجهــان ري املمي ري اذن وليــه، ويف غــ ــزا بغــ وقــوع العمــل  )١(مــن. العامــل فإنــه يســتحق اجلعــل وان كــان صــبيا ممي
 .عدم القصد )٢(املبذول عليه، ومن

ولـو شـارك (، للمتربع، وال للمعـني، لعـدم الفعـل، )ال شئ له(�لعمل ) ولو عني اجلعالة لواحد ورد غريه فهو متربع(
ربع عليــه فــاجلميع للمعــنياملعــني فــان ق ربع عليــه �ن اطلــق، أو قصــد ) وإال(لوقــوع الفعــل �مجــع لــه، ) صــد التــ ــ يقصــد الت

ــى املالــك  ــربع عل احــدمها جمعــول لــه، واآلخــر متــربع : للمعــني خاصــة، حلصــوله بفعلــني) فالنصــف(العمــل لنفســه، أو الت
عملهمــا، فيسـتحق املعــني بنســبة عملــه، واالقــوى بسـطه علــى . فيسـتحق النصــف بنــاء علـى قســمة العــوض علـى الــرؤس

 .ما لو عمل معه املالك )٣(وهو خرية املصنف يف الدروس ومثله. قصر عن النصف ام زاد
فيلزمـه املـال، دون املالـك إن مل �مـره بـه، ولـو جعلـه مـن مـال املالـك ) وال شئ للمتـربع، وجتـوز اجلعالـة مـن االجنـيب(

 اجلعل مع العمل( )٤(لى اجلاعل مطلقااي ع) وجيب عليه(بغري اذنه فهو فضويل، 
___________________________________ 

 .دليل االستحقاق العوض) ١(
 .دليل لعدم استحقاق العوض) ٢(
 .اي ومثل عمل املتربع عمل املالك مع العامل) ٣(
 .سواء كان اجلاعل هو االجنيب ام املالك) ٤(

    



٤٤٣ 

قبــل التلــبس �لعمـل وبعــده، فلــه ) وهــي جــائزة مـن طــرف العامــل مطلقـا( فمــا ذكــر بدلـه )١(حيــث يتعـني، وإال) املشـروط
 .)٢(الرجوع مىت شاء، وال يستحق شيئا ملا حصل منه من العمل قبل متامه مطلقا

فــاذا ) وأمــا بعــده فجــائزة �لنســبة إىل مــا بقــي مــن العمــل(�لعمــل، ) قبــل التلــبس(مــن طرفــه ) وأمــا اجلاعــل فجــائزة(
وهـذا يف احلقيقـة ال خيـرج عـن كو�ـا جـائزة مـن قبلـه ) أمـا املاضـي فعليـه اجرتـه(سـبته مـن العـوض فسخ فيـه انتفـى عنـه بن

فـان املـراد �لعقـد اجلـائز، او االيقـاع مـا يصـح فسـخه ملـن جـاز مـن طرفـه، وثبـوت العـوض ال ينـايف جـوازه كمـا  )٣(مطلقا
واسـتحقاق . بعـد متـام العمـل )٤(، وكـذا الوكالـة جبعـلأ�ا بعد متام العمل يلزمها مجيع العوض، مع أ�ـا مـن العقـود اجلـائزة

لكــن اذا كــان الفســخ مــن املالــك ثبــت  )٥(إ�ــا جــائزة مطلقــا: اجلعــل ال خيرجهــا عــن كو�ــا عقــدا جــائزا، فينبغــي ان يقــال
 .للعامل بنسبة ما سبق من العمل إىل املسمى على االقوي

 .)٦(اجرة مثله: وقيل
___________________________________ 

مـن اجــرة املثـل بــدل مـا عينــه اجلاعـل بصــورة غـري مشخصــة   ) املصــنف(شــئ، أو مـال فيعطــى للعامـل مــا ذكـره : اي وان مل يعـني �ن قـال) ١(
 .كما علمت

 .سواء عني اجلاعل جعال ام ال) ٢(
 .اي يف مجيع الصور قبل التلبس �لعمل، وبعد التلبس) ٣(
 .انت وكيلي يف بيع داري، أو شراء دار يل ولك مخسة د�نري مثال: كأن يقول املوكل لوكيله) ٤(
 .اي اجلعالة جائزة مطلقا من الطرفني قبل التلبس وبعده) ٥(
 .اي يثبت للعامل على اجلاعل اجرة مثل ما عمل من العمل قبل الفسخ) ٦(

    



٤٤٤ 

ت علــى رد ضــالة مــثال مث فســخ وقــد صــارت بيــده، فإ )١(ورمبــا اشــكل ذلــك نــه ال يكــاد يتحقــق للفســخ فيمــا لــو كانــ
. معىن حينئذ، اذ ال جيوز له تركها، بل جيب تسـليمها إىل املالـك، أو مـن يقـوم مقامـه فـال يتحقـق فائـدة للفسـخ حينئـذ

وميكن دفعه �ن فائدة البطالن عدم سالمة مجيـع العـوض لـه علـى هـذا التقـدير، بـل يسـتحق ملـا سـبق بنسـبته ويبقـى لـه 
علــى مــا يعملــه إىل ان يتســلمه املالــك وهــو حفظــه عنــده، اذ ال جيــب عليــه حينئــذ رده علــى فيمــا بعــد ذلــك اجــرة املثــل 

 .املالك، بل متيكنه منه ان كان قد علم بوصوله إىل يده، وان مل يعلم وجب اعالمه
، )ومل يعلـم العامـل رجوعـه حـىت اكمـل العمـل فلـه كمـال االجـرة(قبـل العمـل، أو يف اثنائـه  )٢(املالك فيها) ولو رجع(

ولـو علـم يف االثنــاء فلـه بنســبة مـا ســلف قبـل العلــم وينبغـي ان يـراد �لعلــم مـا يثبــت بـه ذلــك شـرعا ليشــمل السـماع مــن 
 .)٤(يف عزل الوكالة بنص خاص )٣(املالك، والشياع املفيد للعلم، وخرب العدلني، ال الواحد وان حكم به

 )٥(وضللجعالة خمتلفتني يف مقدار الع) ولو اوقع املالك صيغتني(
___________________________________ 

 .اي ثبوت اجرة املثل) ١(
 .اي يف اجلعالة) ٢(
 .اي �خلرب الواحد) ٣(
 .يف خصوص الوكالة) ٤(
 .من رد عبدي فله مثانون دينارا عراقيا: من رد عبدي فله مائة دينار عراقي، مث قال �نيا: �ن قال اوال) ٥(

    



٤٤٥ 

العامل، الن اجلعالة جائزة، والثانية رجوع عن االوىل، سـواء زادت ) عمل �الخرية اذا مسعهما( )١(أو يف بعض اوصافها
، ولـو مسـع الثانيـة بعـد الشـروع يف العمـل فلـه مـن )٣(مـن االوىل واالخـرية) فاملعترب ما مسـع( )٢(يسمعهما) وإال(ام نقصت 

 .االوىل بنسبة ما عمل إىل اجلميع ومن الثانية بنسبة الباقي
إىل مالكــه مــع االطــالق او التصــريح �جلعــل علــى ايصــاله إىل يــده، ) وإمنــا يســتحق اجلعــل علــى الــرد بتســليم املــردود(

 )٤(ومثلـه. ، لعدم امتامه العمل الذي هو شرط االسـتحقاق)فلو جاء به إىل �ب منزل املالك فهرب فال شي ء للعامل(
تمال االستحقاق هنا، الن املانع من قبل هللا تعاىل، ال من قبـل ما لو مات قبل وصوله إىل يده وان كان بداره، مع اح

وال يسـتحق االجـرة إال (العامل، ولو كان اجلعل على ايصـاله إىل البلـد، او إىل منـزل املالـك اسـتحق اجلميـع �المتثـال، 
، )٦( عـوض لـه مطلقـاال) كـان متربعـا  )٥(فلـو رد بغـريه(اي استدعائه الرد، سواء كان مع بذل عوض ام ال ) ببذل اجلاعل

 وكذا لو رد من مل يسمع اجلعالة على قصد التربع، او بقصد يغاير ما بذله املالك جنساً، أو وصفاً،
___________________________________ 

 .الف دينار عراقيمن بنا يل بيتا من االمسنت فله : من بنا يل دارا من آجر فله مخسمائة دينار عراقي، مث قال �نيا: �ن قال اوال) ١(
 .اي مل يسمع الصيغتني، بل مسع واحدة منهما) ٢(
 .اي الصيغة االوىل والثانية) ٣(
 .اي ومثل اهلرب) ٤(
 .اي بغري بذل اجلاعل واستدعائه) ٥(
 .قصد التربع ام ال) ٦(

    



٤٤٦ 

 )٢(فعلــه: وكـان ممـن يـدخل يف عمــوم الصـيغة، أو اطالقهـا ففـي اسـتحقاقه قـوالن، منشـأمها )١(ولـو رد بنيـة العـوض مطلقـا
عمـل حمـرتم مل يقصـد بـه فاعلـه التـربع وقـد وقـع �ذن  )٣(متعلق اجلعل مطابقا لصدوره من املالـك علـى وجـه يشـمله، وأنـه

يشــك يف مانعيتــه، لعــدم الــدليل عليــه  )٥(واملــانع لــيس إال عــدم علمــه بصــدور اجلعــل، ومثلــه )٤(اجلاعــل فقدوجــد املقتضــي
ـــربع، اذ ال عـــربة بقصـــده مـــن دون جعـــل املالـــك، وعـــدم  )٧(عملـــه، ومـــن )٦(فيعمـــل املقتضـــي أنـــه �لنســـبة إىل اعتقـــاده مت

 عاملا �ن العمل بدون )١٠(وفصل �لث ففرق بني من رد كذلك. عنده )٩(يف قوة عدمه )٨(مساعه
___________________________________ 

 .اي من غري تعيني شئ) ١(
ق اجلعــل اي اتيــان العامــل مبتعلــق : فاملصــدر اضــيف إىل الفاعــل، ومفعولــه) العامــل: (ومرجــع الضــمري يف فعلــه. دليــل الســتحقاق العــوض) ٢( متعلــ

 .اجلعل مطابقا ملا اراده اجلاعل
 .وجه �ن الستحقاق العوض) ٣(
 .حية العامل �ما، الن فعل املسلم حمرتماي املقتضى لالستحقاق، وهو اتيان الفعل من �) ٤(
 .اي ومثل هذا النوع من املانع وهو عدم علم العامل بصدور اجلعل يشك يف مانعيته) ٥(
 .وهو عمل املسلم وأنه حمرتم ومل يقصد به التربع) ٦(
 .دليل لعدم استحقاق العوض) ٧(
 .اي عدم مساع العامل صدور اجلعل من املالك) ٨(
 .عدم اجلعل من قبل املالك عند العاملاي يف قوة ) ٩(
 .ان �و� لالجر ومل يكن قصده التربع) ١٠(

    



٤٤٧ 

ربع وان قصــد العامــل العــوض، وبــني غــريه ــ واســتقرب املصــنف . )٣(متــربع حمضــا، خبــالف الثــاين )٢(، الن االول)١(اجلعــل ت
 .متجه )٥(والتفصيل. )٤(االول

 )مسائل(
ملـن ) فـأجره املثـل( )٧(إما لرتكـه اصـال �ن اسـتدعى الـرد واطلـق، أو لـذكره مبهمـا كمـا سـلف) جعل )٦(كلما مل يعني(

ال اجــرة مــع اطــالق : عمــل مقتضــاه ســامعا للصــيغة غــري متــربع �لعمــل، إال أن يصــرح �الســتدعاء جمــا� فــال شــئ وقيــل
 ته فال شئ للعامل كمن أمر غريهنعم لو كان العمل مما ال اجرة له عادة لقل. اجود )٨(االستدعاء، واالول

___________________________________  
  .وهو الذي ال يعلم أن الرد من دون جعل املالك يقع تربعا، بل كان يتخيل ثبوت العوض) ١(
  .وهو علم العامل �ن العمل بدون اجلعل تربع) ٢(
  .وهو عدم علم العامل �ن العمل بدون اجلعل تربع) ٣(
  .استحقاق العامل العوض مطلقا، سواء علم أن العمل بدون اجلعل تربع ام مل يعلم بذلكوهو ) ٤(
  .بني علم العامل �نه ال يستحق، وبني عدم علمه بذلك) ٥(
  .بصيغة املبين للمفعول) ٦(
  ).كمن رد عبدي فله شئ، أو مال: (يف قول املصنف) ٧(
  .وهو استحقاق االجرة مع االطالق) ٨(

    



٤٤٨ 

، سـواء  )فـدينار، ويف رده مـن غـريه(الذي فيه مالكه اليه ) إال يف رد اآلبق من املصر( )١(أن يذكر له اجرة بعمل من غري
كغـريه كـان   )٤(ولو قيل بثبوت اجرة املثـل فيـه. )٣(يف املشهور ومستنده ضعيف) اربعة د�نري( )٢(كان من مصر آخر ام ال

 .هو املثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهمو  )٥(الشرعي: واملراد �لدينار على القول به. حسنا
 .وتبعهما عليه مجاعة )٦(اي كاآلبق يف احلكم املذكور، وال نص عليه خبصوصه، وإمنا ذكره الشيخان) والبعري كذا(

___________________________________  
  .رة عادة فال يستحق شيئافإن كان العمل حينئذ مما له اجرة عادة فللعامل اجرة املثل، وإن مل يكن له اج) ١(
  .�ن �يت به من الرب أو من القرية) ٢(
يب : " قـال واملسـتند روايـة مسـمع بـن عبــدامللك عـن ايب عبـدهللا ) ٣( جعــل يف رد اآلبـق دينـارا اذا وجـد يف مصـره وان وجــد يف  ان النـ

وهـو ضـعيف جــدا ) دمحم ابـن احلســن بـن ميمـون(ضـعف عظـيم يف طريــق اخلـرب جلماعـة مـنهم  وعمـل �ـا اكثــر االصـحاب مـع". غـريه فاربعـة د�نـري 
انتهى نقال عن الشـهيد نفسـه . وحاله مشهور) سهل بن ز�د(ومنهم . وحاله كذلك او ز�دة) عبدهللا بن عبد الرمحن االصم(ومنهم . غال وضاع
.  

  .اي يف رد العبد اآلبق) ٤(
  .شرح الدينار الشرعي والصرييف مفصال فراجع) ٧(رقم) ٣٠(اجلزء الثاين من طبعتنا احلديثة كتاب الزكاة صقد سبق يف ) ٥(
ن عبدالســالم البغــدادي(ابوعبــدهللا : قــدس هللا روحهمــا، واالول هــو) الشــيخ املفيــد والشــيخ الطوســي(املــراد �مــا ) ٦( ن النعمــان بــ ) دمحم بــن دمحم بــ

ىي الشـريعة وحمـى البـدع، وجاهـد يف . اسة العامـة للشـيعة أشغل مكانة الرء. ٣٣٦طيب هللا روحه ولد سنة  كـان رئيسـا حمنكـا، وشـيخا عظيمـا، أحـ
  .واتفق الكل على علمه وفضله ونبوغه وجاللته. سبيل اعالء كلمة احلق، اعظم جهاد

الصدقات عظيم اخلشوع، كثـري الصـالة والصـوم، متقشـف  كثري. كثري احملاسن، جم املناقب، حديد النظر، حاضر اجلواب واسع الرواية  كان 
يف بغـداد وشـيعه مـا  ٤١٣واخلالصة أنه مجع العلم والزهد والوقار ومل يوفق احـد مبثـل مـا وفـق هـذا الرجـل العظـيم عطـر هللا مرقـده تـوىف عـام . احلياة

  .وقربه هناك معروف ومشهور يزوره اخلواص والعوام. ةودفن جبوار االمامني الكاظمني عليهما افضل السالم والصال. ينيف عن مثانني الفا
ن بــن علــي بــن احلســن(هــو ابــوجعفر  -" الشــيخ الطوســي "  -والثــاين  وهــاجر إىل العــراق فنــزل  ٣٨٥عــام ) خراســان(ولــد بطــوس ) دمحم بــن احلســ

واصبح علما من اعالم . هلدى السيد املرتضى حتققت له الزعامة اجلعفرية بعد وفاة علم ا. وهو يف الثالثة العشرين من عمره ٤٠٨بغداد سنة 
من عدم الفـرق بـني الـرهن والضـمان حيـث ) كتاب الضمان(يف  وكانت داره يف وال خيفى أنه مناقض ملا صرح الشارح . الشيعة وزعيما �رعا
  ).ملال الثابت يف الذمة وان كان متزلزالوهو ا: (وقال الشارح) واملال املضمون ما جاز اخذ الرهن عليه: (قال املصنف هناك
) وأمـا احلـق فيشـرتط ثبوتـه يف الذمـة: (من قـول املصـنف ) كتاب الرهن(مناقض ملا صرح به يف ) وهذا يتم يف الرهن: (وكذا قول الشارح 

وجعـل لـه اخلليفـة العباسـي . ل مشـاكلهم وايضـاح مسـائلهمكـرخ بغـداد مـأوى االمـة ومقصـد الوفـاد �مو�ـا حلـ. هذا ما افـاده سـلطان العلمـاء 
  .كرسيا للكالم واالفادة ومل يكن ببغداد يومذاك من يفوقه قدرا وعلما وشرفا) القائم �مر هللا(

ة آالف  مث هاجر إىل النجف االشرف حلادثة سيئة وقعت يف بغداد احرتقت على اثرها مكتبة الشيعة يف الكرخ وكانت حتوي على اكثـر مـن عشـر 
وملا رأى . كتاب مثني بني كتب فارس والعراق وما جلب من اهلند والصني والروم، واكثرها خبطوط مؤلفيها فاحرقتها يد التعسف والتعصب البذئ

ن ذلــك اليــوم صــار  ٤٤٩الشــيخ اخلطــر حمــدقا بــه هــاجر إىل النجــف االشــرف الئــذا جبــوار االمــام امــري املــؤمنني عليــه الصــالة والســالم ســنة  ت ومــ
  .النجف االشرف مركزا حيا لبث الثقافة االسالمية وعاصمة للدين االسالمي واملذهب اجلعفري �خلصوص على اثر جهود هذا الشيخ اجلليل

  ).جبامع الطوسي مشايل احلرم الشريف(ودفن جبامعه املعروف  ٤٦٠وتغمده برمحته الواسعة سنة  تويف 
    



٤٤٩ 

   



٤٥٠ 

. بذلك ثبتت السنة، ويف احلاقه على تقـدير ثبـوت احلكـم يف آلبـق إشـكال: النه قال ويظهر من املفيد أن به رواية،
وينبغــي حينئــذ ان يثبــت علــى املالــك اقــل االمــرين مــن . عــن الــدينار واالربعــة )١(ويقــوى االشــكال لــو قصــرت قيمتهمــا

 .عن ذلك كثريا )٢(قيمته، واملقدر شرعا، ومبىن الرواية على الغالب من ز�دة قيمته
ولو كـان العمـل غـري الـرد مـن ) )٣(فرده مجاعة استحقوه بينهم �لسوية(ملن رده واحدا كان أم اكثر ) لو بذل جعالو (

 .االعمال اليت ميكن وقوعها امجع من كل واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح فلكل ما عني
، ولآلخــر دينــارين، وللثالــث ثالثــة لآلخــرين كــأن جعــل الحــدمها دينــارا) ولــو جعــل لكــل مــن الثالثــة جعــال مغــايرا(

، ولو رده احدهم فله ما عني له امجع، ولو رده اثنان منهم فلكل منهما نصف ما عـني )فردوه فلكل ثلث ما جعل له(
ولكل واحد من اآلخرين ثلث ما عني له ولو رده مـن ) فله ثلث اجرة املثل(جعال خمصوصا ) ولو مل يسم لبعضهم(له، 

 فله نصف اجرة مثله، ولآلخر )٤(مل يسم له وأحدمها
___________________________________  

  .اي العبد اآلبق والبعري الشارد) ١(
  .اي قيمة العبد والبعري عن املقدر الشرعي) ٢(
  .اي يقسم اجلعل على رؤسهم) ٣(
  .اي رده احد الذين مسي له مع من مل يسم له) ٤(

    



٤٥١ 

اي لــو ردوه امجــع فلكــل واحــد بنســبة عملــه إىل ) فالبنســبة(مــن ثالثــة ) دولــو كــانوا ازيــ(نصــف مــا مســي لــه، وهكــذا، 
 .ا�موع من اجرة املثل، أو املسمى

ربع ) ولــو اختلفــا يف اصــل اجلعالــة( الصــالة عــدم ) حلــف املالــك(�ن ادعــى العامــل اجلعــل وانكــره املالــك وادعــى التــ
إن املـردود لـيس : تفاقهمـا علـى اجلعالـة، �ن قـال املالـكمـع ا) يف تعيـني اآلبـق(حيلـف املالـك لـو اختلفـا ) وكـذا(اجلعل، 

 .ة ذمته من املال الذي يدعي العامل استحقاقه هو ا�عول وادعاه العامل، الصالة براء
ــف(بــل بعــده : بفــتح اجلــيم، وقــال الــراد) حصــل يف يــدك قبــل اجلعــل: ولــو اختلفــا يف الســعي �ن قــال املالــك( ) حل

ة ذمتـه مـن حـق اجلعالـة، أو عـدم تقـدم اجلعـل علـى حصـوله يف يـده، وان كـان االصـل  راءوهو بـ) ايضا، لالصل(املالك 
ت يف ذمــة املالــك شــئ مــا لــو  )٢(ومثلــه )١(ايضــا عــدم تقــدم وصــوله إىل يــده علــى اجلعــل، إال أنــه بتعــارض االصــلني ال يثبــ

 .حصل يف يدك قبل علمك �جلعل، او من غري سعي وان كان بعد صدوره: قال املالك
ـــز�دة، واملالـــك منكـــر  حيلـــف املالـــك، الصـــالة براء) اجلعـــل كـــذلك )٣(يف قـــدرو ( تـــه مـــن الزائـــد، والن العامـــل مـــدع لل

، الن االقل ان كان االجرة فقد انتفى مـا يدعيـه )اقل االمرين من اجرة املثل، ومما ادعاه(بيمني املالك ) فيثبت للعامل(
 ة ذمة املالك منه، فالعرتافه بعدم استحقاقه للزائد، وبراء العامل بيمني املالك، وإن كان ما يدعيه العامل،

___________________________________  
  .لتساقط االصلني �لتعارض) ١(
  .اي ومثل اختالف اجلاعل والعامل يف السعي) ٢(
  .اي لو اختلف اجلاعل والعامل يف مقدار اجلعل) ٣(

    



٤٥٢ 

إال (�نكـاره،  )١(اجلملة، وأنـه عمـل حمـرتم فتثبـت لـه االجـرة ان مل ينتـف بعضـهاواحلال أ�ما معرتفان �ن عمله جيعل يف 
 .عن اجرة املثل فتثبت الز�دة، العرتافه �ستحقاق العامل ا�ها، والعامل ال ينكرها) ان يزيد ما ادعاه املالك

هــو، ) ثبــت مــا ادعــاه(لعامــل ا) اذا حلــف املالــك علــى نفــي مــا ادعــاه: ابــن منــا (الشــيخ جنيــب الــدين ) وقــال(
الصالة عدم الزائد، واتفاقهما على العقد املشخص �لعوض املعني، واحنصاره يف دعوامها، فاذا حلف املالك على نفـي 

 .)٣(اذا اختلفا يف قدره) وهو قوي كمال االجارة(احلصر  )٢(ما ادعاه العامل ثبت مدعاه، لقضية
ومدعى عليه فال ترجيح الحدمها فيحلـف كـل منهمـا علـى نفـي مـا يدعيـه ، الن كال منهما مدع )٤(يتحالفان: وقيل

إين : والتحقيـــق أن اختالفهمـــا يف القـــدر ان كـــان جمـــردا عـــن التســـيمه �ن قـــال العامـــل )٥(اآلخـــر ويثبـــت االقـــل كمـــا مـــر
ض واالصـل استحق مائة من جهة اجلعل الفالين فانكر املالك وادعـى أنـه مخسـون، فـالقول قـول املالـك، النـه منكـر حمـ

 .وال يتوجه اليمني هنا من طرف العامل اصالً . ته من الزائد، كما يقدم قوله لو انكر اصل اجلعل براء
___________________________________  

  .اي بعض االجرة �نكار العامل الزائد) ١(
  .وما ادعاه العاملما ادعاه املالك، : اي ملقتضى احلصر يف الدعوى فإ�ا حمصورة يف الشقني ومها) ٢(
  .٣٦٣ص ) كتاب االجارة(تقدم يف اجلزء الرابع من طبعتنا احلديثة يف ) ٣(
  .قدس هللا سره يف القواعد) العالمة(القائل ) ٤(
  ).ومما ادعاه. فيثبت للعامل اقل االمرين من اجرة املثل: (قوله آنفا من املصنف ) ٥(

    



٤٥٣ 

واالقـــوى تقـــدمي قـــول . يف االجـــارة )١(بـــل مخســـني ففيـــه الوجهـــان املاضـــيان: جعلـــت يل مائـــة فقـــال املالـــك: وان قـــال
، التفاقهما على صدور الفعل بعوض، واختالفهما يف مقـداره خاصـة، فلـيس كـل منهمـا مـدعيا ملـا ينفيـه )٢(املالك ايضا
اوي مخســني، وان كــان اختالفهمــا يف جــنس ا�عــول مــع اختالفــه �لقيمــة فــادعى املالــك جعــل شــئ معــني يســ. اآلخــر

وادعــى العامــل جعــل غــريه ممــا يســاوي مــائتني فالتحــالف هنــا متعــني، الن كــال منهمــا يــدعي مــا ينكــره االخــر، إال أن 
اجلــــنس فــــالقول  )٤(نشــــأ مــــن اخــــتالف اجلعــــل جنســــا، او وصــــفا، ال مــــن اختالفــــه قــــدرا، واذا فــــرض اخــــتالف )٣(ذلــــك

 .�لتحالف اوىل وان تساو� قيمة
اجلـــنس يف هـــذا القســـم، الن مجاعـــة كـــاحملقق والعالمـــة شـــركوا بينـــه وبـــني االخـــتالف قـــدرا يف وإمنـــا ذكـــر� اخـــتالف 
ومــا يدعيــه  )٦(اشــكال آخــر وهــو فيمــا اذا تســاوت االجــرة )٥(ويبقــى يف القــول �لتحــالف مطلقــا. احلكــم، ولــيس بواضــح
 عنها، فإنه ال وجه )٧(املالك، أو زاد ما يدعيه

___________________________________  
  ).القول قول املالك والقول �لتحالف: (ومها) ١(
  .اي يقدم هنا قول املالك كما يقدم قوله لو كان اختالف املالك والعامل يف القدر جمردا عن التسمية) ٢(
  .اي ادعاء كل منهما ما ينكره اآلخر) ٣(
  .بل جعلت يل ذهبا: وقال العامل. حلنطة عوضاجعلت لك ا: اي اختالف اجلاعل والعامل يف جنس ا�عول �ن قال اجلاعل) ٤(
  .سواء قيل �لتحالف يف املتخالفني جنسا، أم قيل به يف املتفقني ايضاً ) ٥(
 .اي اجرة املثل) ٦(
  .اي املالك) ٧(

    



٤٥٤ 

لتحليــف العامــل بعــد حلــف املالــك علــى نفــي الزائــد الــذي يدعيــه العامــل، لثبــوت مــا حكــم بــه مــن مــدعى املالــك زائــدا 
رة، أو مساو� �عرتافـه فتكليـف العامـل �ليمـني حينئـذ ال وجـه لـه، العـرتاف املالـك بـه، وإمنـا يتوجـه لـو زادت عن االج

 .اجرة املثل عما يدعيه املالك فيتوقف اثبات الزائد من االجرة عما يدعيه على ميني املدعي وهو العامل
 اوله كتاب الوصا� "انتهى اجلزء الرابع ويليه اجلزء اخلامس ان شاء هللا تعاىل " 

* * * 
جامعـة " يف مكتبـة .  هج ١٣٨٧الثامن من شهر هللا احلرام سنة  -متت التعاليق املوضحة هلذا اجلزء يف ليلة االحذ 

 .ونسأله التوفيق المتامه، إنّه ويل التوفيق. فشكراً له على نعمائه. صا�ا هللا عن احلد�ن" النجف الدينية 
  السّيد حمّمد كالنرت

   



٤٥٥ 

  الفهرس
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