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 الروضة البهية يف

 شرح اللمعة الدمشقية

 اجلزء الثالث

 )(زين الدين اجلبعي العاملي الشهيد الثاين 
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 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للرتاث والفكر اإلسالمي) (شبكة اإلمامني احلسنني 
نصــه وتقدميــه بصــورة أفضــل يف فرصــة أخــرى قريبــة إنشــاء هللا �نتظــار أن يوفقنــا هللا تعــاىل لتصــحيح 

 .تعاىل
____________________________ 

 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية

 اللمعة الدمشقية

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد االول(دمحم بن مجال الدين مكى العاملى 
٧٣٤ - ٧٨٦ 

 اجلزء الثالث

 لمعة الدمشقيةالروضة البهية يف شرح ال

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد الثاين(زين الدين اجلبعي العاملي 
٩٦٥ - ٩١١ 
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 االهداء
ان كـــان النـــاس يتقربـــون إىل االكـــابر بتقـــدمي جمهـــودا�م فلـــيس لنـــا ان نتقـــرب إىل احـــد ســـوى ســـيد� 

 .عجل هللا تعاىل فرجه) االمام املنتظر(وموال� امام زماننا وحجة عصر� 
فاليـــك �حـــافظ الشـــريعة �لطافـــك اخلفيـــة، واليـــك �صـــاحب االمـــر و�مـــوس احلقيقـــة اقـــدم جمهـــودي 
املتواضــع يف ســبيل اعــالء كلمــة الــدين وشــريعة جــدك املصــطفى وبقيــة آ�ر ا�ئــك االجنبــني، دينــا قيمــا ال 

 .عوج فيه وال امتا
 .ورجائي القبول والشفاعة يف يوم ال ترجى اال شفاعتكم اهل البيت

 بدك الراجيع
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كــان املــي وطيــدا �لفــوز فيمــا اقــدمت عليــه مــن مشــروع يف ســبيل ) عندالصــباح حيمــد القــوم الســرى(
 ).الفقه االسالمي الشامى(اهدف االقصى للدراست الدينية 

فـاردت اخلدمــة �ـذا الصــدد الزيـل بعــض مشـاكل الدراســة واالن وقـد حقــق هللا عزوجـل تلــك االمنيــة 
ت النجــاح البـاهر نصــب عيــين. هـذا الكتــاب الضــخم إىل االسـواق �خـراج اجلــزء االول مــن ت : فرايــ ا�الــ

 .ه بكل ولع واشتياق الطلبة على اقتناء
ـــق بيـــد ان االوضـــاع الراهنـــة، ومـــا اكتســـبته اال�م مـــن . فلـــه الشـــكر عليمـــا انعـــم واحلمـــد علـــى مـــا وف

الصـــورة املنقحـــة املزدانـــة فـــان الطبعـــة بتلـــك . مشـــاكل اجنـــازات العمـــل وفـــق املـــراد احـــرجتين بعـــض الشـــئ
ن  �شكال توضيحية، ويف اسلوب شـيق كلفتـين فـوق مـا كنـت اتصـوره مـن حسـاب وارقـام ممـا جعلتـين اء

ت نفسـي بــني امــرين. حتـت عبئــه الثقيــل، وال مـن مــؤازر او مســاعد الــرتك حـىت يقضــي هللا امــرا كــان : فرايــ
رتت الطريق الثاين واحتملت صـعو�ته يف فاخ. مفعوال، او االقدام ا�هد مهما كلف االمر من صعو�ت

ـــدين، واالشـــادة بشـــريعة  صـــلوات هللا ) ائمـــة اهلـــدى املعصـــومني(، واحيـــاء آ�ر )ســـيد املرســـلني(ســـبيل ال
 .وسالمه عليه وعليهم امجعني

وكـل اعتمـادي علـى . بعزم قوي، ونفس آمنة) �جلزء الثالث) (اجلزء الثاين(فاتبعت بعون هللا عزوجل 
. وتعاىل وتوسلي إىل صاحب الشريعة الغراء واهل بيته االطهار علـيهم صـلوات امللـك العـالم هللا سبحانه

 .عليه الصالة والسالم) امري املؤمنني(وال سيما وحنن يف جوار سيد� الكرمي موىل الكونني 
 .هفبك �موالي استشفع إىل ريب ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات انه ويل ذلك والقادر علي

 السيد دمحم كالنرت
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���﷽ 
لســـوى ) تصـــحيح هـــذا الســـفر اجلليـــل والتعليـــق عليـــه وطبعـــه �ـــذه الصـــورة الزاهيـــة(مل اقـــم �ـــذا العلـــم 

 ).الفقه اجلعفري(وابداء لصفحات بيضاء من . خدمة الدين االسالمي احلنيف ففقربة لوجهه الكرمي
لالنســانية ســوى خبوعهــا للــدين، وســلوكها علــى احملجــة البيضــاء  ان ال جنــاح: فــاقول متحــد� ومباهيــا

ــيت عرضــها   -بشــكلها الــواقعي لالمــة  -الناصــعة الــيت تتمثــل يف حنــا� االحكــام االســالمية العريضــة، وال
الـــذي هـــم ادرى مبـــا يف ) اهـــل البيـــت(اال وهـــو فقـــه . ائمتهـــا اهلـــداة املعصـــومون علـــيهم الصـــالة والســـالم

 .البيت
وقــد . ين علــى القيــام �ــذا املشــروع اجللــل ســوى حتقيــق هــذه االمنيــة العميقــة يف نيــاط قلــيبنعــم مل يبعثــ

� ومنبعثـا عـن ركيـزة فطـرة  قيامتـا طـاهرا حيـث كـان تلقـاء) مشـاريع(قامت ا�س بتشجيع ما قمت به مـن 
ا آيـة هللا ومـنهم ويف مقـدمتهم مساحـة شـيخن. االميـان السـليمة خدمـة للـدين احلننيـف قربـة إىل هللا عزوجـل

فيما تفضل له من رسال قيمة وجيزة ذات مغزى جليل تعرب عن نيـة . الشيخ مرتضى آل يسن دام ظله
 .صارقة، وموقف مشرف نبيل
 .فجزاه عن االسالم خريا
 السيد دمحم لكالنرت
 :واليك نص الكلمة
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والـــدعاء والشـــكر والثنـــاء لقـــد عزيـــزي العالمـــة املفضـــال ا�اهـــد الســـيد دمحم كالنـــرت ايـــده هللا بعـــد التحيـــة 
املطبـــوع علـــى نفقـــتكم يف النجـــف ) اللمعـــة الدمشـــقية(االول مـــن كتـــاب  تســـلمت اجلـــزء الثـــاين بعـــد اجلـــزء

االشرف، واين اذ اشكركم اجزك الشكر على هذه اهلدية القيمـة اود ان اقـدر جهـودكم املشـكورة املتمثلـة 
ه إىل توضيح وتيسريا ملا حيتاج منه إىل تيسـري فـوفرمت فيما علقتموه على هذا الكتاب توضيحا ملا حيتاج من

بعملكــــم هــــذا شــــطرا كبــــريا مــــن الوقــــت علــــى دارس هــــذا الكتــــاب ومدرســــه، كمــــا احســــنتم اي احســــان 
للشــهيدين العســعيدين طــاب ثرامهــا مبــا ســلطتم علــى مطالبهمــا مــن االضــواء الكشــافة الــيت ا�رت الطريــق 

لبهـا اي جهـد او عنـاء وهـذا مـا جيـب ان يشـكره لكـم كـل مـن إىل تفهمها واستيعا�ا دون ان تكلـف طا
االســـتاذ والتلميـــذ عنـــد دراســـة هـــذا الكتـــاب اجلليـــل، ومـــا اشـــد اعجـــايب �ختيـــاركم هـــذا العمـــل االنســـاين 
�لذات وانه لعمل له امهيته الباغـة يف االوسـاط العلميـة الـيت يهمهـا بلـوغ اهلـدف يف اقصـر وقـت وسـوف 

ؤدى بكــم هــذا النشــاط املشــكور إىل  خيلـد اثــره الطييــب مــا خلــد الفقــه يف دنيــا الفقهـاء، واين الرجــو ان يــ
االستمرار على مثل هذا العمل �لنسبة إىل غـري هـذا الكنـاب مـن كتـب الدراسـة الدينيـة املفتقـرة إىل مثـل 

 .؟؟؟ اجلزيل ومن الناس الذكر اجلميل هذا التسهيل والتيسري وال شك ان لكم على ذلك من ال
 مرتضى آل �سني عليكم و والسالم
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 كتاب الكفارات

، وإىل )٢(وهي تنقسم إىل معينة كـبعض كفـارات احلـج ومل يـذكرها هنـا الكتفـاء مبـا سـبق )١()الكفارات(
رية ت الوصــفني)٣(مرتبــة وخمــ كفــاره الظهــار، وقتــل اخلطــأ، (ثــالث ) فاملرتبــة( )٥(، وكفــارة مجــع)٤(، ومــا مجعــ
مـع تعـذر العتـق، ) فالشـهران(أوال، ) العتـق: ال كفارة، االفطـار يف شـهر رمضـانخص(املرتبة ) وخصاهلما

كفـارة مـن أفطـر يف قضـاء شـهر رمضـان ( )٦(الثالثـة). و(أي إطعام السـتني لـو تعـذر الصـيام، ) فالستون(
 .مع العجز عن االطعام) بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكني، مث صيام ثالثة أ�م

 كفارة) و(، )٧(يف أجود القولني) شهر رمضانواملخرية كفارة (
___________________________________ 

ت بـذلك، ال�ـا : كفر كفرا وكفرا: مجع الكفارة وهي مؤنث الكفار اسم للتكفري، واصله اسرت، يقال) ١( سرته وغطاه وامنـا مسيـ
 .تسرت الذنب املقرتف وتغطي االمث

 .يف كتاب احلج) ٢(
 .معينة، ومرتبة، وخمرية: م الثالث من االقسام الثالثوهذه هي القس) ٣(
 .هذه هي القسم الرابع) ٤(
 .هذه هي القسم اخلامس) ٥(
 .اي املخرية بني خصاهلا) ٦(
ك لروايــة ) ٧( ــ والقــول االخــر هــو الرتتيــب اختــاره الشــيخ يف املبســوط يف خصــوص اجلمــاع، وابــن عقيــل يف مطلــق االفطــار، وذل

 .هناك ظاهرة يف الرتتيب
 .ابواب ما ميسك عنه الصائم ٨/  ٥راجع الوسائل 
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 .)١(النذر والعهد إن جعلنامها ككفارة رمضان، كما هو أصح االقوال رواية) خلف(
ن الثالثــة االوىل) ويف كفــارة جــزاء الصــيد( ــثالث االول مــ ــق  )٢(وهــو ال ممــا ذكــر يف الكفــارات، ال مطل
واملصنف اختـار فيمـا سـبق الرتتيـب وهـو أقـوى ومبـىن اخلـالف  .يف أنه مرتب، أو خمري) خالف( )٣(جزائه

 العاطفة للخصال �و الدالة على التخيري، وداللة )٤(على داللة ظاهر اآلية
___________________________________ 

 .كتاب االيالء  ٢٣الوسائل �ب ) ١(
 .االوىل صفة للثالثة �عتبار لفظها وهي مفردة مؤنثة) ٢(

 .صفة للثالث �عتبار معناها وهو مجع مؤنثواالول 
 ).الظيب والثعلب واالرنب(و ) بقرة الوحش ومحاره(و ) النعامة: (واملراد من الثالثة االوىل

 ).البدنة، نثم فض قيمتها على ستني مسكينا، مث صيام ستني يوما: (واملراد �لثالثة االول يف النعامة
ــى ثالثــني، مث صــوم ثالثــنيالبقــرة، مث : (ويف بقــرة الــوحش ومحــاره يب والثعلــب واالرنــب) الفــض عل ــى : (يف الظــ ض عل الشــاة، والفــ
 ).عشرة، مث صوم عشرة

 .وقد مر التفصيل يف كفارات احلج. ال�ا يف بعضها اجلمع، ويف بعضها املعينة) ٣(
او . ن�م هديا بالغ ا�كعبـةومن قتله منك متعمدا فجزاء مثل ما قتل من ا�عم ��م به ذوا عدل م(: وهي قوله تعـاىل) ٤(

 ).٩٨: املائدة االية. ()كفارة طعام �ساك� او عدل ذ�ك صياما
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ري رب علــى أن مــا يف القــرآن �و فهــو علــى التخيــ نصــا مــن أ�ــا علــى الرتتيــب وهــو  )٢(، وعلــى مــا روي)١(اخلــ
 .)٣(مقدم
) كفـاره اليمـني، وهـي إطعـام عشـرة مسـاكني، أو كسـو�م، أو حتريـر رقبـة( )٤(الوصـفني) واليت مجعت(

ؤمن عمـدا ظلمـا، وهـي عتـق رقبــة (خمـريا بـني الـثالث،  إن عجـز فصـيا ثالثـة أ�م، وكفـاره اجلمـع لقتـل املـ فـ
أن االفطـار يف شـهر رمضـان علـى حمـرم  )٥(وقـد تقـدم) وإطعـام سـتني مسـكينا(متتـابعني، ) وصيام شـهرين

 .يوجبها أيضا )٦(مطلقا
ة مـن هللا  واحلالف �لرباء: (فقال )٧(وبقي هنا أنواع أختلف يف كفارا�ا أتبعها �ا. فهذه مجلة االقسام

، ويف )٩(صــــادقا كــــان أم كــــاذ�) �مث( )٨(علــــى االجتمــــاع واالنفــــراد) واالئمــــة علــــيم الســــالم ورســــوله 
 )١٠(اخلرب

___________________________________ 
 .ابواب بقية كفارات االحرام ١٤/  ١الوسائل ) ١(
 .ابواب كفارات الصيد وتوابعه ٢الوسائل الباب ) ٢(
 .الن الرواية خاصة ختصص االية الكرمية) ٣(
 .وهو القسم الرابع. الرتتيب والتخيري) ٤(
 .يف كتاب الصوم) ٥(
 .لعرض كوطي الزوجة وهي حائضسواء كان حمرما �الصالة كالز� وشرب املسكر، ام �) ٦(
 .اي �القسام املذكورة) �ا. (اي الكفارات املختلف فيها) اتبعها) (٧(
 .ة من احدهم �خلصوص، ام من مجيعهم اي حلف �لرباء) ٨(
 .�ن حيلف اجيا� وهو مل يفعله، �و سلبا وهو فاعله) ٩(
 .ابواب كتاب االميان ٧/  ٢الوسائل ) ١٠(
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ـــث )١(مـــنهم صـــادقا وكـــاذ� واختلـــف يف وجـــوب الكفـــارة بـــه مطلقـــاأنـــه يـــربأ بـــذلك  فنقـــل  )٢(أو مـــع احلن
يكفر كفارة ظهار، فإن عجز فكفـارة (هو أنه ) و(املصنف هنا قولني من غري ترجيح، وكذا يف الدروس 

الشــيخ يف النهايــة ومجاعــة، ومل نقــف علــى مســتنده، وظــاهرهم وجــوب ذلــك مــع احلنــث ) ميــني علــى قــول
 .ع الصدق والكذبوعدمه وم

) أنـه( )٣(إىل دمحم بن احلسن الصفار الذي رواه دمحم بن حيىي يف الصـحيح) ويف توقيع العسكري (
والعمل مبضـمونه حسـن لعـدم ). ويستغفر هللا تعاىل(لكل مسكني مد ) يطعم عشرة مساكني(مع احلنط 

، وهـــو اختيـــار العالمـــة يف )٤(وكو�ـــا مكاتبـــة و�درة ال يقـــدح مـــع مـــا ذكـــر�ه. املعـــارض مـــع صـــحة الروايـــة
ال حلـــف إال ��  لعـــدم انعقـــاد اليمـــني، إذ )٥(املختلـــف، وذهـــب مجاعـــة إىل عـــدم وجـــوب كفـــارة مطلقـــا

 .)٧(، واتفق اجلميع على حترميه مطلقا)٦(تعاىل
العالمــة يف بعــض كتبــه  )٨(علــى مــا اختــاره هنــا وقبلــه) ويف جــز املــرأة شــعرها يف املصــاب كفــارة ظهــار(

 وابن ادريس، ومل نقف على املأخذ،
___________________________________ 

 .مع احلنث وعدمه) ١(
 .خلف اليمني: سكن النونبكسر احلاء و ) ٢(
 .كتاب االميان  ٧/  ٣الوسائل ) ٣(
 .وهو صحة السند مع عدم املعارض) ٤(
 .حىت مع احلنث) ٥(
 .كتاب االميان  ١٥و  ٦راجع الوسائل �ب . هذا مضمون روا�ت) ٦(
 .مع احلنث وعدمه. صادقا، او كاذ�) ٧(
 .ظرفا: بسكون الباء) ٨(

    



١٥ 

ربة( )١(كبــرية): وقيــل( ، ويف الــدروس نســب )٢(ذهــب إليــه الشــيخ يف النهايــة، اســتنادا إىل روايــة ضــعيفة) خمــ
نعــم يســتحب : ة ، الصــالة الــرباء)٣(واالقــوى عــدم الكفــارة مطلقــا. القـول الثــاين إىل الشــيخ ومل يــذكر االول

ريه لالطــالق)٤(لصــالحية الروايــة الدلــة الســنن ل يفــرق بــني وهــ. )٥(، وال فــرق يف املصــاب بــني القريــب وغــ
واســتقرب يف . العمــوم )٦(ظــاهر الروايــة اعتبــار الكــل، الفــادة اجلمــع املعــرف، أو املضــاف: الكــل والــبعض

يف إحلـــاق احللـــق،  )٧(الـــدروس عـــدم الفـــرق، لصـــدق جـــز الشـــعر وشـــعرها عرفـــا �لـــبعض، وكـــذا االشـــكال
 مساواته له يف املعىن واختاره )٨(االحراق �جلز، من

___________________________________ 
 .اي خصال كفارة شهر رمضان خمري بينها) ١(
 .كتاب االيالء  ٣١الوسائل �ب ) ٢(
 .ال خمرية، وال مرتبة) ٣(
 ).من بلغ(للتامسح يف املستحبات نظرا إىل اخبار ) ٤(

 .٢٥٦ص  ٢ج  -الطبعة احلديثة  -راجع البحار 
 .او البعيداي اطالق الرواية وعدم تقييدها �لنسب القريب، ) ٥(
 ).جزت شعرها(ويف اخرى ) جز الشعر. (ففي بعضها. الرتديد �عتبار ورود اللفظني يف الروا�ت) ٦(
 .يعين اشكال جز البعض وارد يف احللق واالحراق من كو�ما ايضا داخلني يف عموم الرواية، ام ال) ٧(
 .شعر فهو دليل الحلاق احللق واحلرق �جلزيعين من مساواة كل من احللق واحلرق للجز يف ان الكل ازالة ال) ٨(

    



١٦ 

املوجبـة لالحلـاق،  )٢(ة وبطـالن القيـاس وعـدم العلـم �حلكمـة عدم النص وأصـالة الـرباء )١(ومن. يف الدروس
 .)٤(من عدم النص، واحتمال االولوية، وهي ممنوعة )٣(وكذا إحلاق جزه يف غري املصاب به

وجهها، أو شق الرجل ثوبه يف موت ولده، أو زوجته كفـارة أو خدش (أي نتف شعرها، ) ويف نتفه(
ومـنهم املصـنف يف الـدروس جازمـا بـه مـن غـري نقـل خـالف، وكـذلك العالمـة يف  ) ميني على قـول االكثـر

ونسبته هنا إىل القول يشعر بتوقفه فيه وهو املناسـب الن مسـتنده الروايـة الـيت دلـت علـى . كثري من كتبه
نف اعرتف بضعفها يف الدروس، ولـيس بـني املسـألتني فـرق إال حتقـق اخلـالف يف ، واملص)٥(احلكم السابق

 .)٦(االوىل دون هذه
وال فـرق بـني الولـد للصـلب وولدالولـد وإن نـزل ذكـرا، أو . )٧(والكالم يف نتف بعض الشعر كمـا سـبق

 أجودمها عدم اللحوق، وال يف الزوجة )٨(ويف ولد االنثى قوالن. أنثي لذكر
___________________________________ 

 .هذا دليل لعدم احلاق احللق واحلرق �جلز) ١(
 .الحتمال خصوصية يف اجلز) ٢(
 .اي �جلز يف املصاب) ٣(
 .وهذه احلكمة ال توجد يف غري املصاب. الحتمال ان حرمة اجلز يف املصاب، لكونه ينبئ عن عدم الرضا بقضاء هللا) ٤(
 .وهو جز املارة شعرها) ٥(
 .لكن حكي عن احلليب استحباب الكفارة يف هذه فهي ايضا مورد اخلالف )٦(
 .يف جز بعض الشعر من الوجهني املتقدمني) ٧(
. فعلى االول يشمله اطالق الدليل ويكون يف حكم ولد االبن وولد الصلب. مبنيان على ان ولد البنت ولد حقيقة، ام ال) ٨(

 .وعلى الثاين يكون خارجا عن هذا احلكم

    



١٧ 

ت ســـرية -بــني الـــدائم واملتمتــع �ـــا  . ، أو أم ولـــد)١(واملطلقــة رجعيـــا زوجــة، وال يلحـــق �ــا االمـــة وإن كانــ
وأطلق االكثر، وصـرح مجاعـة مـنهم العالمـة يف التحريـر  )٢(ويعترب يف اخلدش االدماء كماصرحت به الرواية

 .ق مجيع اجللدفال يشرتط استيعاب الوجه، وال ش )٣(بعد االشرتاط، واملعترب منه مسماه
وال يلحق به خدش غـري الوجـه وإن أدمـى، وال لطمـه جمـردا، ويعتـرب يف الثـوب مسـماه عرفـا، وال فـرق 

، وال بــني شـــقه ملبوســـا ومنزوعـــا، وال بــني اســـتيعابه �لشـــق وعدمـــه، وال كفـــارة )٤(فيــه بـــني امللبـــوس وغـــريه
ا نقل من شـق بعـض االنبيـاء واالئمـة مجاعة على االب واالخ مل )٥(بشقه على غري الولد والزوجة، وأجازه

 .وإن حرم )٧(، وال يف شق املرأة على امليت مطلقا)٦(فيهما 
 من تزوج امرأة يف عد�ا فارقها وكفر خبمسة أصوع: وقيل(

___________________________________ 
 .اليت اختذها املوىل للجماع، دون جمرد اخلدمات وهي االمة. بضم السني وتشديد الراء املكسورة وفتح الياء املشددة) ١(
 .اليت كانت مدرك احلكم املذكور) ٢(
 .اي مسما اخلدش مع االدماء) ٣(
 .مما اعده للبس) ٤(
 .اي شق الثوب) ٥(
يبـه علـى شـق ج واالمـام احلسـن العسـكري . شـق جيبـه علـى اخيـه هـارو اي يف االخ واالب، فنيب هللا موسى ) ٦(

 .ابواب الدفن ٧٥/  ٨ - ٥راجع الوسائل . ابيه علي اهلادي 
 .حىت لزوجها وولدها) ٧(

    



١٨ 

نســــب ذلــــك إىل القــــول متوقفــــا فيــــه، وجــــزم بــــه يف الــــدروس ومســــتنده روايــــة أيب بصــــري عــــن أيب ) دقيقــــا
، ويف )٢(�الســتحباب أوجــه، وهــي مــع تســليم ســندها ال تصــريح فيهــا �لوجــوب فــالقول  )١(عبــدهللا
، وال فـرق يف )٤(تصريح �لعامل، وأطلق االكثر وال حجة يف لفظ الكفارة على اختصاصـها �لعـامل )٣(الرواية

، وال )٦(ويف حكمهـا ذات البعـل وهـو مصـرح يف الروايـة )٥(العدة بني الرجعيـة والبـائن، وعـدة الوفـاه وغريهـا
ورمبــا قيــل �ختصاصــه بنــوع جيــوز إخراجــه  . )٧(الروايــة والفتــوى مطلــقبــني املــدخول �ــا وغريهــا والــدقيق يف 

 .كفارة وهو دقيق احلنطة والشعري
ــك علــى وجــه ) ومــن �م عــن صــالة العشــاء حــىت جتــاوز نصــف الليــل أصــبح صــائما( ظــاهره كــون ذل

 ويف الدروس. )٨(الوجوب، النه مقتضى االمر
___________________________________ 

 .ابواب الكفارات ٣٦الوسائل �ب ) ١(
 .للتسامح يف ادل السنن) ٢(
 .اليت هي مدرك احلكم املذكور) ٣(
ــديره) ٤( ؤال مقــــدر، تقــ ــ ــذا جــــواب عــــن ســ ــاص �لعــــامل واجــــاب : هــ ــا وهــــو خــ ــارح(ان لفظــــة الكفــــار تشــــعر �ن هنــــاك ذنبــ ) الشــ
ن هفــوة  . ســواء كــان عــن علــم وعمــد او عــن جهــل وســهو بــن الكفــارة تصــدق علــى مطلــق اســتتار مــا فــرط مــن االنســان مــ

 .فكأن الكفارة تدارك ملا فات على االنسان وفتق ملا خرقه، اختيارا ام عن غري اختيار
 .كعدة املنقطعة واالمة على ما �يت تفصيله يف كتاب الطالق ان شاء هللا تعاىل) ٥(
 .املتقدمة عن ايب عبدهللا عليه الصالة والسالم) ٦(
 .يق احلنطة والشعري والذرة وحنوهايشمل دق) ٧(
 .فهو خرب معناه االمر) اصبحح صائما(املستفاد من قوله ) ٨(

    



١٩ 

فاالســتحباب أقــوى، وال فــرق بــني  )٢(، وحينئــذ)١(نســب القــول بــه إىل الشــيخ، وجعــل الروايــة بــه مقطوعــة
 )٦(، أو نسيه)٥(ركها، وكذا من تعمد ت)٤(عمدا وسهوا، ويف إحلاق السكران به قول ضعيف )٣(النائم كذلك

قطعـا، فلـو أفطـر ذلـك اليـوم ففـي وجـوب الكفـارة مـن حيـث  )٧(من غـري نـوم، وال يلحـق بـه �سـي غريهـا
ولـو  )١٠(يف تركها وجهـان أجودمهـا الثـاين )٩(بناء على أنه كفارة فال كفارة )٨(تعينه على القول بوجوبه، أوال

 حاضت املرأة، افطره وقضاه، وكذا لو مرض، أو )١١(سافر فيه مطلقا
___________________________________ 

 .ابواب املواقيت من كتاب الصالة ٢٩/  ٨راجع الوسائل . اي مقطوعة السند) ١(
 .اي حني اذ تكون الرواية مقطوعة السند فال تصلح سندا للوجوب بل هي صاحلة لالستحباب) ٢(
 .اي �ركا لصالة العشاء حىت جتاوز نصف الليل) ٣(
 .وقائله جمهول. النه ال خيلو عن القياس الباطل عند� )٤(
 .يعين احلاق ذلك �لنائم ايضا ضعيف) ٥(
 .فاحلاقه �لنائم ضعيف. اي نسي فعل العشاء) ٦(
 .اي �سي غري صالة العشاء من سائر الصلوات، لعدم دليل على سراية احلكم اليهام) ٧(
 .دم وجوب الكفارةاي او ع: مجلة مركبة من او والء النافية) ٨(
 ).وال كفارة: (يف نسخة) ٩(
 .الن ثبوت الكفارة حتتاج إىل دليل خاص وليس ترك كل واجب موجبا لثبوت الكفارة) ١٠(
 .اضطرار� ام اختيار�) ١١(

    



٢٠ 

ولـــو صـــادف صـــوما متعينـــا تـــداخال مـــع  )١(أو وافـــق العيـــد، أو أ�م التشـــريق مـــع احتمـــال ســـقوطه حينئـــذ
 .)٢(احتمال قضائه

عتقــه ( )٣(الــذي وجــب عليــه بســبب مــا فعلــه مــن الــذنب، أومطلقــا) وكفــارة ضــرب العبــد فــوق اجلــد(
املعتـرب : وجو� وتردد املصنف يف الدروس مقتصرا على نقل اخلـالف، وقيـل: وقيل. عند االكثر) مستحبا

 .)٤(جتاوز حد احلر، النه املتيقن واملتبادر عند االطالق، ولو قتله فكفارته كغريه
ويتعني العتـق يف املرتبـة بوجـودان الرقبـة ملكـا، أو (، )٥(، النه ميني خاص)ارة االيالء كفارة اليمنيوكف(
على داره وثيابه الالثقني حباله، وخادمه الالئـق بـه،  )٦(كما لو ملك الثمن ووجد الباذل هلا ز�دة) تسبيبا

نعـم لـو تكلـف . اء دينـه وإن مل يطالـب بـهأو احملتاج إليه، وقوت يوم وليلة له ولعيالـه الـواجيب النفقـة، ووفـ
وهــو عبــادة، والعــربة �لقــدرة عنــد  )٧(العــادم العتــق أجــزأه، إال مــع مطالبــة الــد�ن، للنهــي عــن العتــق حينئــذ

 .العتق ال الوجوب
___________________________________ 

 .اي حني عروض احد هذه االعذار) ١(
 .بناء على عدم التداخل) ٢(
 . يفعل شيئا يوجب عليه حدا اصاليعين مل) ٣(
 .وهي ككفارة االفطار العمدي يف رمضان من اخلصال املخرية) ٤(
 .النه ميني عليرتك الوطي، وهذا فرد من افراد اليمني املطلق) ٥(
 ).الثمن(حال من ) ٦(
 .ا تعلق النهي به فسداي واحلال ان العتق عبادة فاذ: العتق واجلملة حالية) هو(اي حني مطالبة الد�ن ومرجع ) ٧(
 .الن املعترب يف كل تكليف هي القدرة حال االداء واالمتثال) ٨(

    



٢١ 

علــــى االقــــوى وهــــو املــــراد مــــن االميــــان  )١(وهــــو االقــــرار �لشــــهادتني مطلقــــا) ويشــــرتط فيهــــا االســــالم(
حبكمـه، وطفـل أحـد املسـلمني . ، وال يشرتط االميان اخلاص وهو الـوالء علـى االظهـر)٢(املطلوب يف اآلية

عنــد املصــنف  )٣(وإســالم االخــرس �الشــارة، وإســالم املســيب �لغــا �لشــهادتني، وقبلــه �نفــراد املســلم بــه
 )٧(�لــوالدة مــن املســلم )٦(ويف حتققــه. الســايب علــى القــول )٥(، وبتبعيــة)٤(ومجاعــة وولــد الــز� �مــا بعــد البلــوغ

 .)٩(وتولده. ه شرعا انتفاء )٨(وجهان، من
___________________________________ 

 .سواء التزم بلوازم االميان ام ال، ما مل ينكر ضرور� او يرتد) ١(
 .٩٢االية : النساء )فتحر�ر رقبة �ؤمنة(: وهي قوله تعاىل) ٢(
 ).البلوغ(اي �لسيب يعين استوىل على اخذه مسلم واخذه، كما ان مرجع الضمري يف قبله ) ٣(
 .ز� امنا هو �لشهادتني منه بعد بلوغه، وقبله �لتبعية يف السيب حتت يد املسلميعين اعتبار اسالم ولد ال) ٤(
ز�) ٥( ز� قبــل البلــوغ للســايب علــى قــول : مرجــع الضــمري ولــد الــ يف ان انفــراد الســايب يــؤثر يف  ) املصــنف(اي وبتبعيــة ولــد الــ

 .اسالم املسيب اذاكان غري �لغ
 .ويف حتقق اسالم ولد الز� من املسلماي : مرجع الضمري االسالم) ٦(
 .يعين هل حيكم �سالم ولد الز� مبجرد كونه معقدا من نطفة مسلم) ٧(
 .دليل لعدم حتقق االسلم يف ولد الز�) ٨(
فهـو دليـل لتحقـق . ه اي ومن تولد ولد الز� من املسلم حقيقة، النه خلق مـن مـاء: اجلارة) من(�جلر عطفا على مدخول ) ٩(

 .الم يف ولد الز� املتولدمن املسلم فهذا ال يقصر عن حتقق االسالم يف ولد الز� عن تبعية املسيب للسايباالس

    



٢٢ 

 .)١(منه حقيقة فال يقصر عن السايب، واالول أقوى
الصـادر عـن مـواله، ) واجلذام والتنكيل. العمى واالقعاد: (العيوب املوجبة للعتق وهي) والسالمة من(

النعتاقــــه مبجــــرد حصــــول هــــذه  )٢(فعــــال فظيعــــا �ن جيــــدع أنفــــه، أو يقلـــع أذنيــــه وحنــــوهوهـــو أن يفعــــل بــــه 
 .، فال يتصور إيقاع العتق عليه �نيا)٣(االسباب على املشهور

. )٤(وال يشـرتط سـالمته مـن غريهـا مـن العيـوب فيجـزي االعـور، واالعـرج، واالقـرع، واخلصـي، واالصـم
، والعـاجز )٥(الـرجلني، واملـريض وإن مـات يف مرضـه، واهلـرم ومقطوع أحد االذنني واليدين ولو مـع إحـدى

وأم الولـد وإن مل جيـز بيعهـا،  )٦(عن حتصيل كفايته، وكذا من تشـبث �حلريـة مـع بقائـه علـى امللـك كاملـدبر
 ،)٧(جلواز تعجيل عتقها

___________________________________ 
 .سلموهو عدم احلكم �سالم ولد الز� املتولد من امل) ١(
 .�ن يقطع شفتيه، او يقلع احدى عينيه وهكذا) ٢(
 .اسناده إىل املشهور �لنظر إىل عدم عثوره على دليل معترب على تبعية املسيب للسايب) ٣(
 .الذي ال يسمع خلقة) ٤(
 .اي الشيخوخة) ٥(
 .انت حر يف دبروفايت: وهو الذي قال له مواله) ٦(
ن ارث ولــدها، والتعجيــل يف عتقهــا تعجيــل يف  جــل مصــلحتها وهــي بقاءالن عــدم جــواز بيعهــا امنــا كــان ال) ٧( هــا وانعتاقهــا مــ

 .تعليل جلواز جعل ام الولد كفارة) جلواز تعجيل عتقها) ره(مصلحتها فجاز جعله كفارة، فالالم يف قول الشارح 

    



٢٣ 

املرهــون إال مـــع وإجــزاؤه ال خيلــو مـــن قــوة، دون . )١(ويف إجــزاء املكاتــب الــذي مل يتحـــرر منــه شــئ قـــوالن
بعـد علـى قـول رجحـه  )٥(وإن كـان معلقـا بشـرط مل حيصـل )٤(بـه )٣(عتقه والصدقة )٢(إجازة املر�ن، واملنذور
 .)٦(املصنف يف الدروس

ويف . فلــو أعتقــه وشــرط عليــه عوضــا مل يقــع عــن الكفــارة، لعــدم متحــض القربــة) واخللــو عــن العــوض(
اعتقـه عـن كفارتـك ولـك : س بوقوعه، وكذا لو قـال لـه غـريهوقطع املصنف يف الدرو  )٧(انعتاقه بذلك نظر

 ،)٨(علي كذا، واعرتف املصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا
___________________________________ 

ومـن انـه متشـبث �حلـرى ويف طريقهـا فالجيـوز للمـوىل ان يتصـرف . انه بعدرق فيجوز للموىل التصـرف فيـه �لعتـق: منشأمها) ١(
 .فيه
اي دون املنذور كما لو نذر املوىل عتق عبده فانه كـاملرهون يف عـدم جـواز جعلـه كفـارة، ): دون(�جلز عطفا على مدخول ) ٢(

 .لتعلني عتقه �لنذر
اي دون العبد الذي تعهد مواله �لتصدق بـه يف سـبيل هللا، فانـه كـاملرهون ايضـا يف ) دون(�جلر ايضا عطفا على مدخول ) ٣(

 .ه كفارة لتعني عتقه يف الصدقةعدم جواز جعل
 .مرجع الضمري العبد املنذور، اي العبد الذي يتصدق به) ٤(
 .اي وان كان ذلك الشرط مل حيص بعد فانه ال جيوز جعله كفارة) ٥(
علـى ذهب مجاعة من الفقهاء رضوان هللا عليهم جبوازعتق العبـد املنـذور اي الـذي تعهـد مـواله ليتصـدق بـه وان كـان معلقـا ) ٦(

 .شرط والشرط مل حيصل بعد
الن العتق املطلق مل يكن مقصوده، والعتق عن كفارته ال يقع شرعا، فاذا وقع العتق يكون مـن قبيـل مـا وقـع مل يقصـد، ومـا ) ٧(

 .قصد مل يقع
 .ال عن الكفارة وال عن غريها) ٨(
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، والنية هنا من الوكيل، والبد من احلكـم �نتقالـه إىل )١(نعم لو أمره بعتقه عن اآلمر بعوض، أو غريه أجزأ
ويف كونـه هنـا قبـل العتـق أو عنـد الشـروع  )٢("ال عتـق إال يف ملـك "  ملك اآلمـر ولـو حلظـة، لقولـه 

 والوجه انتقاله �المر )٣(فيه، أو بعد وقوع الصيغة مث يعتق، أو بكون العتق كاشفا عن ملكه �المر أوجه
 .املقرتن �لعتق

) والتعيـــني للســـبب(للصـــيغة،  )٥(متقـــر�، واملقارنـــة )٤(املشـــتملة علـــى قصـــد الفعـــل علـــى وجهـــه) والنيـــة(
أم ال كمــــا يقتضــــيه  )٦(الــــذي يكفــــر عنــــه، ســــواء تعــــددت الكفــــارة يف ذمتــــه أو ال، وســــواء تغــــاير اجلــــنس

 راد خمتلفة،وصرح به يف الدروس ووجهه أن الكفارة اسم مشرتك بني أف )٧(االطالق
___________________________________ 

 .فاالعتاق وقع � تعاىل. النه يف حكم االشرتاء واالعتاق) ١(
 .ابواب كتاب العتق ٥/  ٣الوسائل ) ٢(
 .ان امللكية حتصل قبل االعتاق، النه ال عتق اال يف ملك: االول: اوجه اربعة) ٣(

 .لعدم تقدم احدمها على االخر يف املوجب وهو قول االمر. اان امللكية واالعتاق حتصالن مع: الثاين
 .وهذا ال وجه له. ان امللكية تقع بعد صيفة العتق، اما العتق فيفصل عن الصيغة بقدر وقوع امللك: الثالث
 .والعتق حيصل �لصيغة وذلك الن قبول املعتق وعتقه كاشف عن سبق ملكه لالمر. ان امللكية حتصل �المر: الرابع

 .من قصد الوجوب او االستحباب) ٤(
 ).املشتملة(عطفف على ) ٥(
 .اي جنس الكفارة على تقدير تعددها يف الذمة) ٦(
 ).والتعيني للسبب: (اي اطالق قوله) ٧(
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ريه ممــا يشــاركه ويشــكل �نــه مــع احتادهــا يف ذمتــه ال إشــرتاك، . واملــأمور بــه إمنــا يتخصــص مبميزاتــه عــن غــ
من الكفارة، الن غريه ليس مأمورا به، بل وال يتصور وقوعـه منـه يف تلـك احلالـة  فتجزي نيتهعما يف ذمته

 .يف غري موضع التخيري )١(شرعا، فال وجه لالحرتاز عنه كالقصر والتمام
واالقــوى أن املتعــدد يف ذمتــه مــع احتــاد نــوع ســببه كافطــار يــومني مــن شــهر رمضــان، وخلــف نــذرين  

ال : ليحصــل التمييـــز وإن اتفــق مقـــدار الكفــارة، وقيـــل )٣(ذلـــك نعــم لـــو اختلفــت أســـبابه توجــه )٢(كــذلك
بـــرأت ذمتـــه مـــن واحـــدة ال بعينهـــا فيتعـــني يف البـــاقي  )٥(وعلـــى مـــا اخـــرت�ه لـــو أطلـــق. )٤(يفتقـــر إليـــه مطلقـــا

، ولوشـك يف نـوع )٦(االطـالق سـواء كـان بعتـق أم غـريه مـن اخلصـال املخـرية، أو املرتبـة علـى تقـدير العجـز
، كما جيزيه العتق عما يف ذمته لو شك بني كفارة )٧(أه االطالق عن الكفارة على القولنيما يف ذمته أجز 

 .)٨(ونذر، وال جيزي ذلك
___________________________________ 

 .فان كال منهما معني يف موضعه وال يصح من املكلف غريه) ١(
 .اي الحاجة إىل التعيني) ٢(
 .اي تعيني السبب) ٣(
 .ختلفت اسبابهحىت لو ا) ٤(
 .يف مورد احتاد نوع السبب وجواز االطالق) ٥(
 .قيد للمرتبة) ٦(
 .املتقدمني يف لزوم تعيني السبب، وعدم لزومه) ٧(
 .اي يف الصورة االوىل اليت كان يشك يف نوعية ما يف ذمته من الكفارة) يف االول. (اي العتق عما يف الذمة) ٨(

    



٢٦ 

 .وال بنية الوجوب )١(مطلقايف االول كما ال جيزي العتق 
ــق يف املرتبــة ) ومــع العجــز( ن العت ن أولــه، ) يصــوم شــهرين متتــابعني(عــ هالليــني وإن نقصــا إن ابتــدأ مــ

 )٤(، ولـو اقتصـر هنـا)٣(بعد الثـاين، واجـزأه اهلـاليل يف الثـاين )٢(ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه ثالثني
اد �لتتـابع أن ال يقطعهمـا ولـو يف شـهر ويـوم �الفطـار اختيـارا على شهر ويوم تعني العددي فيهما، واملـر 

والواجب، بل يبين علـى مـا  )٦(كاحليض واملرض والسفر الضروري  )٥(ولو مبسوغه كالسفر، وال يقطعه غريه
 .)٧(مضى عند زوال العذر على الفور هذا إذا فاجأه السفر

يف غـريه، كمـا لـو علـم بـدخول العيـد، خبـالف  أما لو علم به قبل الشروع مل يعذر للقدرة علـى التتـابع
 �لواجب، واضرار �ملكلف، وجتب )٩(، والصرب إىل سن اليأس تغرير)٨(احليض، للزومه يف الطبيعة عادة

___________________________________ 
قصــد الكفــارة او عمــا يف  وال جيــزي العتــق بقصــد الوجــوب ايضــا مــن دون. ال مقيــدا بكونــه كفــارة وال بكونــه عمــا يف الذمــة) ١(

 .الذمة
 ).اكمل(  مفعول �ن ل) ٢(
 .اي الشهر الثاين) ٣(
 .اي فيما لو شرع من اثناء الشهر) ٤(
 .ال يقطع التتابع غري االفطار االختياري) ٥(
 .اما الواجب فهو الضروري الشرعي. عقال او عرفا) ٦(
 .اي عرض له لزوم السفر) ٧(
 .بعروضهفال يضر التتتابع العلم ) ٨(
 ).والصرب(وهو : ووهو مرفوع بناء على انه خرب للمبتدأ. تفعيل من الغرور اي تعريض للواجب إىل الفوت) ٩(

    



٢٧ 

يف نيته، ولو نسيها ليال جددها إىل الزوال فـإن اسـتمر إليـه مل جيـز  )١(فيه النية، والتعيني كالعتق، وما يعترب
 .)٢(ومل يقطع التتابع على االقوى

فيمـا جيــب فيـه ذلـك ككفــارة شـهر رمضـان، وقتــل ) يطعـم ســتني مسـكينا(عــن الصـيام ) ومـع العجـز(
اخلطأ، والظهار، والنذر ال مطلق املرتبة، فإنه يف كفارة افطار قضاء رمضان، وكفارة اليمني اطعـام عشـرة 

أو تســليم مــد إىل كــل واحــد علــى (يف أكلــة واحــدة، ) إمــا إشــباعا( )٣(وأطلــق احلكــم اتكــاال علــى مــا علــم
مــع القـــدرة، ويتســاوى يف التســليم الصـــغري : ، وقيــل)٥(وقيــل مــدان مطلقـــا )٤(فتــوى وســـندا) أصــح القــولني

والكبري من إ حيث القـدر وإن كـان الواجـب يف الصـغري تسـليم الـويل، وكـذا يف االشـباع إن اجتمعـوا ولـو 
 أكــــل الصــــغري  وال فــــرق بــــني. علــــى إذن الــــويل )٧(احتســــب االثنــــان بواحــــد وال يتوقــــف )٦(انفــــرد الصــــغار

 ، والظاهر أن املراد �لصغري غري البالغ مع احتمال الرجوع)٩(وندوره )٨(كالكبري، ودونه، الطالق النص
___________________________________ 

 ).التعيني(عطف على ) ١(
 .النه انقطاع قهري فال يضر �لتتابع) ٢(
 ).الكفارات(مفصال يف فصل ) ٣(
 .ابواب كتاب االيالء - ١٢ -الوسائل �ب ) ٤(
 .يف مجيع الكفارات من غري تقييد �لقدرة) ٥(
 .على مائدة الطعام ومل جيتمعوا مع الكبار) ٦(
 .اي االكل او االشباع على اذن ويل الطفل) ٧(
 .ابواب كتاب االيالء ١٦/  ٢الوسائل ) ٨(
 .اي ندورة اكل الصغري مبقدار اكل الكبري) ٩(

    



٢٨ 

يف البلـــد وجـــب النقـــل إىل غـــريه مـــع االمكـــان، فـــإن تعـــذر كـــرر علـــى  )٢(تعـــذر العـــدد، ولـــو )١(إىل العـــرف
واملراد �ملسكني هنا من ال يقـدر علـى حتصـيل قـوت سـنته فعـال . )٣(املوجودين يف اال�م حبسب املتخلف

ري، وال يــدخل الغــارم )٤(وقــوة وإن اســتوعب دينــه مالــه، ويعتــرب فيــه االميــان وعــدم وجــوب  )٥(فيشــمل الفقــ
و�لطعـــام مســـماه كاحلنطـــة . )٦(نفقتـــه علـــى املعطـــي، أمـــا علـــى غـــريه فهـــو غـــين مـــع بـــذل املنفـــق، وإال فـــال

، ويعتـــرب كونـــه )٨(والشـــعري ودقيقهمـــا وخبزمهـــا ومـــا يغلـــب علـــى قـــوت البلـــد، وجيـــزي التمـــر والزبيـــب مطلقـــا
 )١٠(، واملمتزج بزوان)٩(سليما من العيب واملزج بغريه، فال جيزي املسوس

___________________________________ 
 .فيختص بغري املراهق من الصبيان) ١(
 .املعترب يف االطعام) ٢(
من العدد الناقص فلو كان الناقص مخسني كرر االطعام على العشرة املوجـودين سـت مـرات، ولـو كـان النـاقص اربعـني كـرر ) ٣(

 .على املوجودين ثالث مرات، وهكذا
 .قوت بكسب، او صنعة، او حرفةاي ال يقدر على حتصيل ال) ٤(
 .اي املديون الذي ال تعوزه قوته) ٥(
 .اي وان مل يبذل املفق على عياله فال يكون عيالة غنيا، بل هم فقراء ان مل يتمكنوا �نفسهم من القيام بنفقا�م) ٦(
 .اي كلماعد يف لعدف من االطعمة املتداولة) ٧(
 .اي كان غالبا على فوت البلد ام ال) ٨(
 .الواحدة سوسة. اي ما وقع فيه السوس، وهي دودة تقع يف االصواف واالخشاب والرب) ٩(
 .وحبه يشبه حبهما اال انه اصغر. ينبت يف مزارع احلنطة والشعري غالبا. مثلث الزاي) ١٠(

    



٢٩ 

قبــل  ، والنيــة مقارنــة للتســليم إىل املسـتحق، أو وكيلــه، أو وليــه، أو بعــد وصــوله إليــه)١(وتـراب غــري معتــادين
ففــي االكتفـاء بشـروع واحــد،  )٤(يف االكـل، ولــو اجتمعـوا فيـه )٣(عـن ملكــه، أو للشـروع )٢(إتالفـه، أو نقلـه

 .)٥(أو وجوب تعددها مع اختالفهم فيه وجهان
 )١٠(، وقمـيص)٩(، وسـراويل)٨(ورداء )٧(، واملعتـرب مسـماه مـن إزار)٦(يف االصـح) وإذا كسى الفقري فثوب(

 )ينخرق إذا مل )١١(ولو غسيال(
___________________________________ 

 .واما مزج املقدار املتعارف مزجه فال �س) ١(
 ).اتالفه(عطف على ) ٢(
 ).للتسليم(عطف على ) ٣(
 .اي يف االكل مع ختالفهم يف الشروع) ٤(
ان جممـوع االكــالت كفــارة . التعــددووجــه عـدم اعتبــار . ان كـل اكلــة واجبـة فتجــب نيتهــا معهـا: امـا وجــه اعتبـار تعــدد النيــة) ٥(

 .واحدة فتكفيها نية واحدة للجميع
 .اي يف االصح فتوى ورواية) ٦(
 .كل ما يسرتك من اللباس: االزار) ٧(
 .ملحفة تشتمل �ا: الرداء) ٨(
 .ما يسرت النصف االسفل من اجلسم: واملراد به هنا) شروال(مجع سروال وهو فارسي معرب : السراويل) ٩(
 .ما يلبس على اجللد، يذكر ويؤنث مجعه اقمصة وقمص وقمصان: القميص) ١٠(
 .اي ولو كان لثوب خلقا ومغسوال مادام مل يتمزق) ١١(

    



٣٠ 

جدا حبيث ال ينتفع بـه إال قلـيال وفاقـا للـدروس، وجنسـه القطـن والكتـان والصـوف واحلريـر  )١(أو ينسحق
لبســــه  )٥(، والفــــرو واجللــــد املعتــــاد)٤(رجــــال واخلنــــاثيالبــــالغني، دون ال )٣(وغــــري )٢(املمتــــزج واخلــــالص للنســــاء

، واليتكــــرر علــــى )٨(، ويكفــــي مــــا يســــمى ثــــو� للصــــغري وإن كــــانوا منفــــردين)٧(والشــــعر كــــذلك )٦(والقنــــب
 .)١١(مع احتماله )١٠(، لعدم النص)٩(املوجودين لو تعذر العدد مطلقا

وإن ) ام مثانيــة عشــر يومــاصــ(أمجــع ) وكمـن وجــب عليــه صــوم شــهرين متتــابعني فعجــز عـن صــومهما(
مـن الثمانيـة ) تصدق عـن كـل يـوم(عن صوم الثمانية عشر أمجع ) فإن عجز(قدر على صوم أزيد منها، 

 )مبد(عشر 
___________________________________ 

االنتفـاع بـه،  جمزوم عطفا على مدخول مل اي مل يتمزق ومل ينسحق فاملعىن ان الثوب اخللق بلـغ حـدا ال ميكـن) او ينسحق) (١(
 .او انتفع به لكنه قليل االنتفاع اذن ال جيزي يف الصورتني

 .قيد للخالص فقط الن احلرير حيرم لبسه على الرجال) ٢(
 .�جلر عطفا على النساء اي اخلالص لغري البالغني) ٣(
 .فانه ال جيوز هلما لبس احلرير اخلالص واملراد من اخلناثي اخلناثي املشكلة) ٤(
 .م صفة للجلد اي اجللد املعتاد لبسه�ض) ٥(
 .حبال وخيطان) اي من قشره(نبات يفتل من حلائه : �لكسر والضم) ٦(
 .اي املعتاد لبسهما) ٧(
 .اي ولو كان الفقراء كلهم صغارا ليس فيهم كبري) ٨(
 .املوجودين مع تعذرالنقلخبالف االطعام فانه جائز التكرار على . سواء امكن نقل الكسوة إىل بلد آخر ام ال) ٩(
 .اي لعدوم وجود لنص يف التكرار هنا) ١٠(
 .اي مع احتمال التكرار على املوجودين لو تعذر العدد) ١١(

    



٣١ 

، )٤(خــالف املتبـــادر )٣(وكونــه )٢(قبــل ذلـــك )١(عـــن الســتني، ويضــعف بســـقوط حكمهــا: مــن طعــام، وقيــل
أصال ال بدال، بـل ال جيزيـه  )٧(إطعام الستني جيعلهيف الكفارة املخرية، الن القادر على  )٦(صحته )٥(وعدم

 )٩(بدل اضطراري، وهو )٨(الثمانية عشر مع قدرته على اطعام الستني، ال�ا
___________________________________ 

 ).الستون(مرجع الضمري ) ١(
 .قبل العجز عن صوم مثانية عشر يوم) ٢(
 ).بسقوط(�جلر عطفا على ) ٣(
الن صوم مثانية عشر يوما امنا . ستني مسكينا بعد العجز عن صوم مثانية عشر يوما خالف املتبادر من االطعام اي اطعام) ٤(

ن اطعـام السـتني مسـكينا يف الكفـارة املرتبـة. شرع بعد العجز عن صيام شهرين متتابعني . وصـوم الشـهرين امناشـرع بعـد العجـز عـ
 .العجز عن صيام مثانية عشر يومافكيف ميكن القول بوجوب اطعام الستني يف حالة 

 ).بسقوط(�جلر عطفا على ) ٥(
بــل االطعــام فيهــا اصــل برأســه، ســواء كــان يف املخــرية ام . اي وبعــدم صــحة اطعــام الســتني يف الكفــارة املخــرية بنحــو البدليــة) ٦(

يت هـي بـدل عـن العجـز عـن فكيف ميكن فيما حنن فيـه ان جنعـل اطعـام السـتني بـدال عـن البـدل وهـي مثانيـة عشـر يو . املرتبة مـا الـ
 .صيام شهرين متتابعني

 .اي القادر على الستني جيعله اصال براسه ال بدال عن الثمانية عشر) الستون(مرجع الضمري ) ٧(
 .اي الثمانية عشر بدل اضطراري) الثمانية عشر(مرجع الضمري ) ٨(
 .اي الستون بدل اختياري) ٩(

    



٣٢ 

ولـو ) اسـتغفر هللا تعـاىل( )٢(وإن قـدر علـى بعضـه )١(م القـدر املـذكورعن إطعـا) فإن عجز(بدل اخلتياري، 
 .مرة بنية الكفارة

___________________________________ 
 .وهو صوم الثمانية عشر يوما امجع) ١(
ــى اتيـــا). الثمانيــة عشـــر يومــا(مرجــع الضـــمري ) ٢( ن مجيـــع فـــاملعىن ان املكلـــف جيــب عليـــه صــوم الثمانيـــة عشـــر اذا كــان قـــادرا عل

 .فلو كان قادرا على بعضها سقط عنه االتيان ووججب االستغفار. الثمانية عشر
   



٣٣ 

   



٣٤ 

 كتاب النذر

إىل مـدلول ) واالختيـار والقصـد(�لبلـوغ والعقـل، ) وشـرط النـاذر الكمـال(وتوابعه مـن العهـد واليمـني 
املكـــره، وال غـــري القاصـــد  ، وال )١(فـــال ينعقـــد نـــذر الصـــيب وا�نـــون مطلقـــا) واالســـالم، واحلريـــة(الصـــيغة، 
، )٥(وال الكـافر مطلقـا )٤(، أوغاضبا غضبا يرفع قصـده إليـه)٣(صيغته عابثا، أو العبا، أو سكران )٢(كموقع

إال أن جييــز (، )٧(منــه وإن اســتحب لــه الوفــاء بــه لــو أســلم، وال نــذر اململــوك )٦(لتعــذر القربــة علــى وجههــا
 قبل) املالك

___________________________________ 
يب بلــغ عشـر ســنني ام مل يبلـغ، وســواء كـان مميــزا ام ال، وسـواء كــان اجلنــون . قيــد للصـيب وا�نــون) مطلقـا)(١( اي سـواء كــان الصـ

 .ادوار� ام مطبقا
 .من �ب االفعال) اوقع يوقع(اسم فاعل من ) ٢(
 .�لفتح، غري منصرف لاللف والنون الزائدتني) ٣(
 .لو كان الناذر مغضبا غضبا حبيث يرفع القصد إىل النذر وشبهه فحينئذ ال ينعقد النذراي ) النذر(مرجع الضمري ) ٤(
 .اي سواء كان حربيا ام ذميا) ٥(
اي لتعــذر القربــة املطلوبــة علــى وجههــا مــن الكــافر، النــه مــع اعرتافــه �� تعــاىل وان امكــن قصــد التقــرب منــه يف نــذره لكنــه ) ٦(

 .امر هللا به، الن من شرط القربة االعرتاف �لنبوة احملمدية ليس التقرب منه على الوجه الذي 
 .٧٦االية : سورة النحل )ال يقدر � شئ وهو � � �واله(: لقوله تعاىل) ٧(

    



٣٥ 

   



٣٦ 

ــزول الرقيــة(إيقــاع صــيغته، اوبعــده علــى املختــار عنــد املصــنف،  واالقــوى . لــزوال املــانع )١(قبــل احلــل) أو ت
رب)٢(وقوعــه بــدون االذن �طــال ، النــه أقــرب ا�ــازات )٤(احملمــول علــى نفــي الصــحة )٣(، لنفــي ماهيتــه يف اخلــ

 ، كما دل)٥(إىل احلقيقة حيث ال يراد نفيها، وعموم االمر �لوفاء �لنذر خمصوص بنذر املذكور
___________________________________ 

 .املوىل نذره اي قبل حل) ١(
 .فال ينعقد نذره �جازة املوىل بعد وقوعه او زوال رقيته قبل احنالل نذره) ٢(
 .الوسائل، احلديث الثالث الباب اخلامس عشر من ابواب كتاب النذر والعهد) ٣(
نس فـال بـد مـن محلهـا النافية املوضوعة لنفي اجلنس واملاهية اذا مل تستعمل يف معناها احلقيقي الذي هـو نفـي اجلـ) الء(اي ) ٤(

ث اليـراد نفــي . علـى اقـرب ا�ــازات إىل احلقيقـة ىن القريــب إىل املعـىن احلقيقــي هـو نفـي الصــحة فانـه اقــرب ا�ـازات اليـه حيــ واملعـ
 ال: (وحلمل الء النافيـة للجـنس علـى املعـىن ا�ـازي القريـب إىل احلقيقـة نظـائر كثـرية كمـا يف قولـه عليـه الصـالة والسـالم. احلقيقة

ىن القريـب مسـلم للقاعـدة املشـهورة. حيث حتمـل علـى نفـي الكمـال) صالة جلاز املسجد اال يف املسجد اذا : (فاحلمـل علـى املعـ
 ).تعذرت احلقيقة فاقرب ا�ازات اوىل

عبـد مـن فيشـمل مـا حنـن فيـه ايضـا وهـو نـذر ال) اوفـوا �لعقـود(ان االمر بوفاء النذر عام وهو قولـه تعـاىل : دفع ايراد حاصله) ٥(
 .دون اذن سيده فال ختصيص يف البني خيصص العموم

ان العموم وان كان مسلما اال انه خمصص بنذر اململوك املذكور وهو العبد اذا مل يسبق له مـن : مبا حاصله فاجاب الشارح 
 :املوىل اجازة نذره كما دل عليه اخلرب االيت

    



٣٧ 

سـابقا، أو حلوقهـا  )٣(يف اعتبـار توقفـه عليهـا) ن الزوج كإذن السـيدوإذ( )٢(ال بنذره مع النهي )١(عليه اخلرب
ومل يذكر توقف نذرالولد على إذن الوالـد، لعـدم الـنص الـدال عليـه  )٤(له قبل احلل، أو إرتفاع الزوجية قبله

 هنا،
___________________________________ 

ى اململــوك نــذر اال ان �ذن لــه : (يــه الصــالة والســالم كــان يقــولعل) عليــا(ان  وهــو املــروي عــن ايب عبــدهللا ) ١( لــيس علــ
 )من ابواب كتاب النذر والعهد ١٥الباب  ٣الوسائل احلديث ). (سيده

ان االدلـة الـواردة يف الكتــاب والسـنة عامـة تــدل علـى وجـوب الوفــاء بتمـام افـراد النــذر سـواء كـان النــاذر : دفـع ايـراد حاصــله) ٢(
لتوجيه التكليف واخلطاب اليه ايضا خـرج مـن تلـك العمومـات نـذر العبـد املنهـي مـن قبـل مـواله ويبقـى البـاقي مـن . حرا او عبدا

 .ومن مجلتها نذر العبد الذي كان بغري اذن مواله النه ليس منهيا عنه. افراد النذر حتت تلك العمومات وداخلة فيها
اء وان كان عاما يشمل مثل هذا النذر ايضـا لكنـه خمصـص �لـنص الـوارد ان وجوب الوف: عنه ما حاصله ) الشارح(اجاب 

فهو غري داخل تتحـت العمـوم، ال ان العمـوم خمصـص بنـذر العبـد . يف غري العبد فخرج �ذا النص نذر العبدمن دون اذن سيده
وان نـذر . بـه عمـوم فيجـب الوفاءبدخول نذر العبد الذي مل �ذنه سيده حتت العموم فيشـمله ال: الذي �اه سيده عنه حىت يقال

 .العبد املنهي عن النذر خارج عن العموم فال يشمله العموم وال جيب الوفاء به
�ملعىن االعم وهي الرخصة، وحيتمل ان يكون �ملعىن االخص، وكذا ضمري حلوقهـا ) االذن(مرجع الضمري حيتمل ان يكون ) ٣(

 .حيتمل الوجهني
 .الرقيةاي قبل حل النذر كارتفاع ) ٤(

    



٣٨ 

الطــالق اليمـني يف بعــض  )٣(ويف الـدروس احلقــه �مـا. الصــحة )٢(فيبقـى علــى اصـالة )١(وامنـا ورد يف اليمــني
� علــي ان ال : ملــا ســئل عــن جاريــة حلــف منهــا بيمــني فقــال االخبــار علــى النــذر كقــول الكــاظم 

الســـائل اال ان تقريــــر االمـــام لـــه عليــــه  ، واالطـــالق وان كـــان مــــن كـــالم )٥(� بنــــذرك )٤(ف: ابيعهـــا فقـــال
 هذا ال وجه الختصاص احلكم �لولد، بل جيب )٨(يف املعىن، وعلى )٧(، ولتساويهما)٦(كتلفظه به

___________________________________ 
 .من كتاب النذر والعهد �١٧ب  ١٢الوسائل احلديث ) ١(
ولوال هذه االصالة فاالصل االزيل الذي هو عدم الصحة وعدم وجوب . اي اصالة العموم يف دليل النذر املقتضي للصحة) ٢(

 .الوفاء مقدم
 .إىل اذن والده. اي احلق املصنف رمحه � يف الدروس الولد �لزوجة والعبد يف احتياجه) ٣(
 .ووأى �ي إ. فعل امر من وىف يفي كما يف اخواته وقى يقي ق، ووىل يلي ل) ٤(
 .راجع تفصيلها يف الوسائل �ب انه ال ينعقد النذر يف معصية وال مرجوح. نقلها الشارح �ملعىن) ٥(
ف نـــذر الولـــد علـــى اذن والـــده كمـــا يف ): ره(مـــراده ) ٦( ان اليمـــني عامـــة شـــاملة للنـــذر فـــالنص املتقـــدم يف اليمـــني دال علـــى توقـــ

 .هذا بناء على ان االصل يف االطالق احلقيقة. اليمني
 .ر يف املعىن وهو وجوب الوفاء بكليهمااي لتساوي احللف والنذ) ٧(
اي على ما ذكر�ه من اطالق اليمني على النذر ومشول دليل اليمني للنذر ال وجه لتخصيص احلكم وهو عدم توقـف نـذر ) ٨(

اليمني الولد على االجازة فيما لو نذر �لولد كما يظهر هذا املعىن من عبارة املصنف رمحه � يف خهذا الكتاب الن مشول ادلة 
 .للنذر واطالق اليمني على النذر كاف يف اشرتاك الولد مع الزوجة فيتوقف نذره على اذن والده

    



٣٩ 

بســبب احلجــر  )٢(أمــا اململــوك فــيمكن اختصاصــه. ، الشــرتاكهما يف الــدليل نفيــا وإثبــا�)١(يف الزوجــة مثلــه
، )٤(لزوجــة يف احلكــم كمــا هنــاوهــو أنســب، واحملقــق شــرك بينــه وبــني ا )٣(عليــه، والعالمــة اقتصــر عليــه هنــا

 .)٥(وترك الولد وليس بوجه
، يسـتفاد مـن )٦(هـذه صـيغة النـذر املتفـق عليـه بواسـطة الشـرط) إن كان كذا فلله علي كذا: والصيغة(

 من العبادات، بل يكفي )٧(الصيغة أن القربة املعتربة يف النذر إمجاعا ال يشرتط كو�ا غاية للفعل كغريه
___________________________________ 

 .اي مثل الولد فاملعىن ان الزوجة مثل الولد يف عدم توقف نذرها على االجازة، الشرتاكهما يف الدليل نفيا واثبا�) ١(
وان شارك الولد والزوجة يف عدم النص عليـه يف النـذر وان الـنص خمـتص �لعبـد يف اليمـني، لكنـه ال �س  -اي ان اململوك ) ٢(

ص بذكره يف النذ ر �خلصوص دون الزوجة والولد، لكونه حمجورا عليه يتوقف تصرفاته والتزاماته على اذن املـوىل فـال حيتـاج إىل نـ
 .خاص يدل على توقف نذر العبد عليه

 .يف النذر على ذكر اململوك فقط وان نذره متوقف على اذن املوىل اي اقتصر العالمة ) ٣(
ف نـــذرمها علـــى اذن الســـيد والـــزوج ومل يشـــرك معهمـــا الولـــد، كمـــا ان اي احملـــق رمحـــه الللـــه شـــرك ) ٤( ــ بـــني العبـــد والزوجـــة يف توقـ

 .فعل مبثل ذلك يف هذا الكتاب املصنف 
ن اشــرتاكهما يف الــدليل نفيــا ) ٥( ت مــ اي تــرك احملقــق ذكــر الولــد لــيس لــه وجــه صــحيح، بــل ال بــد مــن اشــرتاكه معهمــا، ملــا عرفــ

 .واثبا�
 .صيغة النذر املتفق عليها، النه نذر مشروط واما النذر غري املشروط فانه غري متفق عليه اي هذه) ٦(
يت هــي القربــة فــان القربــة يف العبــادات غايــة للفعــل، ويف النــذر ) ٧( ن العبــادات يف احتياجــه إىل الغايــة الــ ريه مــ اي النــذر لــيس كغــ

 .� علي كذا: قولهليست كذلك، بل الغاية اليت هي القربة حاصلة بنفس الصيفة ب

    



٤٠ 

قربــة إىل هللا أو � : � علــي وإن مل يتبعهــا بعــدذلك بقولــه: تضــمن الصــيغة هلــا، وهــو هنــا موجــود بقولــه
ينظــر إىل ان  )٣(ومــن ال يكتفــي بــذلك. صــرح يف الــدروس وجعلــه أقــرب، وهــو االقــرب )٢(، و�ــذا)١(وحنــوه

 )٥(، ويضـعف)٤(رطا للصيغة والشرط مغاير للمشـروطالقربة غاية للفعل فالبد من الداللة عليها، وكو�ا ش
 �ن القربة كافية بقصد الفعل � يف غريه كما أشر�،

___________________________________ 
 .امتثاال المر هللا: كأن يقول) ١(
يف الدروس يف االكتفاء �ا وجعل هذا القول  اي بظهور الصيغة يف الغاية وا�ا ال حتتاج إىل ذكر القربة صرح املصنف ) ٢(

 ).وهو االقرب: (وقال وايده الشارح . اقرب إىل الصواب
بل ال بد من ذكرهـا وا�ـا شـرط للصـيغة وان النـذر ال ينعقـد بـدون : اي من ال يكتفي �لصيغة ا�ردة عن ذكر القربة يقول) ٣(

 .ذكر القربة فالقربة جزء للصيغة
اال انـه ال بـد ) � علـي: (ان القربة وان كانت جزء للصيغة ومستفادة من نفس الصـيغة يف قـول القائـل: خل حاصلهدفع د) ٤(

 .من ذكرها �نية ال�ا شرط يف الصيغة والشرط البد ان يكون مغايرا للمشروط
ظ اجلاللـة جمـردا) ان كـان كـذا فعلـي كـذا: (ان صيغة النذر عبارة عن قولك: هذا جواب للدفع وحاصله) ٥( فلمـا جـئ : عـن لفـ

علي املشي إىل بيت : اذا قال الرجل: قال بلفظ اجلاللة استغىن عن ذكر الغابة اليت هي القربة كما يف اخلرب قال الصادق 
 .� علي املشي إىل بيته: هللا وهو حمرم حبجة او علي هدي كذا بكذا فليس بشئ حىت يقول

 .ب الواحد من كتاب النذر والعهددمن البا ١٠الوسائل احلديث 

    



٤١ 

متحققـه، الن الصـيغة بـدو�ا إن كـان كـذا فعلـي كـذا، فـإن  )٢(، واملغايرة)١(وهو هنا حاصل، والتعليل الزم
 .االصل يف النذر الوعد بشرط فتكون إضافة � خارجة

) )٤(يكــون طاعــةأن (وهــو امللتــزم بصــيغة النــذر  )٣(أي ضــابط النــذر واملــراد منــه هنــا املنــذور) وضــابطه(
، فلـــو كـــان متســـاوي الطـــرفني، او )٦(يف الـــدين، او الـــدنيا) راجحـــا )٥(او مباحـــا(واجبـــا كـــان، او منـــدو�، 

 مكروها
___________________________________ 

 .� علي كذا ان كان كذا فال حيتاج إىل ذكرها �نيا: اي التعليل الذي هي الغاية الزم من قولك) ١(
جمـردة عـن لفـظ ) ان كـان كـذا فعلـي كـذا(يرة بني الشـرط واملشـروط كمـا ارادهـا القائـل متحققـة اذ صـيغة النـذر هـي اي املغا) ٢(

 .فاضافة الصيغة إىل لفظ اجلاللة كافية يف املغايرة فال حتتاج إىل ذكر القربة مرة �نية فيها كي تصدق املغايرة. اجلاللة
 .الذي يرجع إىل النذر معناه ا�ازي وهو املنذور) وضابطه(االصلي ومن ضمري هنا استخدام النه اريد من النذر معناه ) ٣(
بـنعم اذا كـان املبـاح راجحــا . ان النـذر مـن العبـاد�ت فيكـون موقوفـا علـى قصـد القربـة فـال يكـون يف املبـاح: حاصـل العبـارة) ٤(

 .شهوية املهلكة صح قصد القربةدينا �ن قصد منه التقوي على العبادة، او قصد منه منع النفس عن ميوهلا ال
 .ماال يتوقف على قصد القربة وان كان مندو� شرعا للقرينة املقابلة وهي الطاعة: من املباح هنا مراده ) ٥(
كما وان املقصود من الدنيا ما  . ما كان مآله إىل الدين كرتك الشبهات املوجبة الجتناب احملرمات: لعل املقصود من الدين) ٦(
ت هـذه االمورممـا نـدب اليهـا كـ ان مآلـه إىل الـدنيا كاسـتحكام االبنيـة والقصـور والـدور ونظافـة الـبالد ومـا شـاكل ذلـك سـواء كانـ

 .الشارع وحث عليها ام ال

    



٤٢ 

ريين وفــاقي، ويف املتســاوى قــوالن، فظــاهره هنــا بطالنــه،  )١(أو حرامــا التــزم فعلهمــا مل ينعقــد وهــو يف االخــ
هذا اذا مل يشتمل على شرط، وإال فسيأيت اشـرتاط كونـه طاعـة . أجود )٢(ويف الدروس رجح صحته، وهو

 .واملشهور ماهنا. يف صحة املباح الراجح واملتساوي )٤(ويف الدروس ساوى بينهما )٣(الغري
، فإن كـان )٥(مبعىن صالحية تعلق قدرته به عادة يف الوقت املضروب له فعال، أو قوة) ذرمقدورا للنا(

 .)٧(واعترب� ذلك. فالعمر )٦(وقته معينا اعتربت فيه، وإن كان مطلقا
___________________________________ 

 .اي فعل املكروه او احلرام) ١(
نذر على شرط، بـل كـان نـذرا مطلقـا اي جمـردا عـن اشـرتاط وغـري معلـق عليـه، اي ترجيح الصحة اجود فينا اذا مل يشتمل ال) ٢(

 .لعدم الدليل على اشرتاط الرجحان يف هذه الصورة فيعمل بعمومات الصحة
 .اي ال يكفي مطلق الرجحان، بل ال بد من كون النذر طاعة) ٣(
 .اي بني النذر املطلق واملشروط) ٤(
ق القـدرة بـه يف وقتـه �لفعـل، . القدرةفعال او قوة قيدان لتعلق ) ٥( اي ال بد ان يكون الفعـل يف �دئ االمـر صـاحلا وقـابال لتعلـ

 .او �لقوة �ن يتوقف على حتصيل مقدمات مقدورة
 .اي النذر غري مقيد بوقت من االوقات املعينة) ٦(
 .اي القدرة يف وقت الفعل �لفعل، او �لقوة) ٧(

    



٤٣ 

غري مـرادة هلـم، كمـا صـرحوا بـه كثـريا، حلكمهـم �ن مـن نـذر  )٢(ال�ا )١(عليةمع كون املتبادر القدرة الف
وهو عـاجز  )٣(احلج وهو عاجز عنه �لفعل، لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره ويتوقعها يف الوقت، فإن خرج

لـو نـذر الصـدقة مبـال هـو فقـري، أو نـذرت احلـائض الصـوم مطلقـا، أيف وقـت ميكـن فعلــه  )٥(، وكـذا)٤(بطـل
عــادة كنـذر الصـعود إىل السـماء، أو عقــال   )٧(، وإمنـا أخرجـوا �لقيـد املمتنـع)٦(بعـد الطهـارة وغـري ذلــك فيـه

 على الغسل، وهذا )٨(كالكون يف غري حيز، واجلمع بني الضدين، أو شرعا كاالعتكاف جنبا مع القدرة
___________________________________ 

 .اي املوجودة �لفعل حال النذر) ١(
 .القدرة الفعلية: مرجع الضمري) ٢(
 .اي فان خرج وقت املنذور وهو عاجز عن االداء) ٣(
 .اي سقط وجوب الوفاء بظهور العجز فيبطل النذر وال يكون مؤثرا) ٤(
عطـف علـى ) اونـذرت احلـائض الصـوم مطلقـا، او يف وقـت ميكـن فعلـه فيـه بعـد الطهـارة: (وما بعدها من قولـه) وكذا(مجلة ) ٥(

 ).نعقدي(مجلة 
كــذلك ينعقــد نــذر الفقــري اذا نــذا . انــه كمــا ينعقــد نــذر احلــج ملــن هــو عــاجز عنــه �لفعــل اذا كــان يرجــو القــدرة يف وقتــه: فــاملعىن

ت ميكــن فيـه الصــوم، اذا كــا�  ن االوقـات، او يف قــ الصـدقة وهــو عـاجز عنهــا، واحلــائض اذا نـذرت الصــوم مطلقــا يف اي وقـت مــ
 .صوم يف وقتهمايرجوان القدرة على الصدقة وال

 .من الفروع املذكورة يف الفقه اليت يظهر منها عدم اعتبار القدرة الفعلية حال النذر فيها) ٦(
 ).وامنا اخرجوا(بنصب املمتنع مفعول لقوله ) ٧(
تكـاف، امنا قيد االعتكاف املمتنع شرعا بذلك، النه اذا مل يقدر على الغسـل يكـون مكلفـا �لتـيمم فيكـون قـادرا علـى االع) ٨(

 .وال يكون االعتكاف ممتنعا وان بقيت اجلنابة يف اجلملة، ولذا جيب عليه الغسل بعد التمكن من الغسل

    



٤٤ 

 .، أو �ما)٢(ميكن دخوله يف كونه طاعة، أو مباحا، فيخرج به )١(القسم
مـن قبيـل  )٣(فـال يكفـي النيـة يف انعقـاده، وإن اسـتحب الوفـاء بـه، النـه) واالقرب احتياجه إىل اللفظ(

يف االصــل وعــد بشــرط، أوبدونــه،  )٥(اللفــظ الكاشــف عمــا يف الصــمري، والنــه )٤(االســباب، واالصــل فيهــا
، وعمـوم )٦(والوعد لفظي، واالصل عدم النقـل، وذهـب مجاعـة مـنهم الشـيخان إىل عـدم اشـرتاطه لالصـل

 إمنا االعمال: ، ولقوله )٧(االدلة
___________________________________ 

). ان يكــون طاعــة، او مباحــا راجحــا: (املقــدور شــرعا، فــاذا يــدخل يف العنــوان املتقــدم وهــو قولــه: مــراده ره مــن هــذا القســم) ١(
 .ال يكون طاعة وال مباحا راجحا، فيخرج عن صحة النذر �لشرط املتقدم، او به و�لقدرة: فغري املقدور شرعا

ان القســم االخــري الــذي كــان ممتنعــا شــرعا ميكــن دخولــه يف كونــه : ، حاصــله) املصــنف(علــى  ) الشــارح(ايــراد مــن ) ٢(
طاعة او مباحـا راجحـا فـان االعتكـاف جنبـا لـيس بطاعـة فيخـرج بقيـد الطاعـة، او �ـا، وبقيـد املبـاح فـال حيتـاج خروجـه إىل قيـد 

 .القدرة
 ).النذر(مرجع الضمري ) ٣(
 ).االسباب(مرجع الضمري ) ٤(
 ).النذر(مرجع الضمري ) ٥(
 .العدم اي عدم اشرتاط اللفظ يف النذر: املراد منه هنا) ٦(
ماتــدل علــى صــحة النــذر ووجــوب الوفــاء بــه راجــع الوســائل كتــاب النــذر والعهــد �ب وجــوب الوفــاء بعهــد هللا : املــراد منهــا) ٧(

 .وهوآخر �ب من كتاب النذر من الوسائل

    



٤٥ 

ســـببية فـــدل علــى حصـــر الســـببية فيهـــا،  )٣(وإمنـــا للحصــر، والبـــاء )٢(ا لكـــل امــرئ مـــا نـــوى، وإمنـــ)١(�لنيــات
رب يف العقــود ليكــون داال علــى االعــالم مبــا يف الضــمري، والعقــد هنــا مــع هللا العــامل �لســرائر  واللفــظ إمنــا اعتــ

 .)٤(وتردد املصنف يف الدروس، والعالمة يف املختلف، ورجح يف غريه االول
ــربع(االقــرب  )٥(كــذلك) و( . املتناولــة لــه )٦(بــه مــن غــري شــرط، ملــا مــر مــن االصــل واالدلــة) انعقــاد الت

أنـه بغـري شـرط أيضـا، وتوقـف  )٧(وقول بعض أهل اللغة انه وعد بشرط واالصل عدم النقل معارض بنقلـه
 املصنف يف الدروس والصحة

___________________________________ 
 .واب النذرمن اب ٢٥الوسائل الباب ) ١(
 .الباب اخلامس من ابواب مقدمات العبادات ١٠ - ٧الوسائل احلديث ) ٢(
سـببية اي املـرء جيـزى بسـبب اعمالـه ان خـريا فخـري، وان شـرا ) امنـا االعمـال �لنيـات: (اي الباء يف قوله صلى اله عليـه والـه) ٣(

 .فشر
 .رتاط اللفظ يف النذريف غري هذا الكتاب االول وهو اش اي رجح املصنف ) ٤(
خبالف . اي كما ان االقرب اشرتاط اللفظ يف النذر، كذلك االقرب انعقاد النذر بدون الشرط، بل �لتربع به، وبال عوض) ٥(

 .املشروط فانه يكون عوضا عن الشرط
 .٢ - ١العمومات، راجع الوسائل نفس املصادر املذكورة يف هامش : املراد من االدلة) ٦(
 .قل اهل اللغة ايضا ان النذر وعد بغري شرط اذا فيتعارض االصالن فيتساقطاناي بن) ٧(

    



٤٦ 

 .)١(أقوى
جمـــازاة �ن جيعلـــه أحـــد العبـــادات املعلومـــة، فلـــو كـــان  )٢(إن كـــان نـــذر) والبـــد مـــن كـــون اجلـــزاء طاعـــة(

لـــيس النـــذر بشـــئ : )٤(يف خـــرب أيب الصـــباح الكنـــاين مل ينعقـــد لقـــول الصـــادق  )٣(مرجوحـــا، أو مباحـــا
حىت يسـمي شـيئا � صـياما، أو صـدقة، أو هـد�، أو حجـا، إال أن هـذ اخلـرب يشـمل املتـربع بـه مـن غـري 

، وأطلـــق االكثـــر اشـــرتاط كونـــه طاعـــة، ويف الـــدروس اســـتقرب يف الشـــرط )٥(شـــرط واملصـــنف ال يقـــول بـــه
والبيـع مبـاح إال أن يقـرتن بعـوارض  )٧(، حمتجا �خلرب السابق يف بيع اجلاريـة)٦(واجلزاء جواز تعلقهما �ملباح

إن (ســواء كــان راجحــا، أم مباحــا ) ســائغا(وهــو مــا علــق امللتــزم بــه عليــه ) الشــرط(كــون ) و. (مرجحــة
إن حججت أو رزقت ولدا، أو ملكت كـذا فللـه علـي كـذا، مـن أبـواب : كقوله) الشكر(�جلزاء ) قصد

 ة، أو مباحا راجحااشرتط كونه معصي(عن فعله ) وإن قصد الزجر(الطاعة، 
___________________________________ 

 .ملا مر من االصل وعموم االدلة) ١(
 .واضافته إىل جمازاة بناء على انه خرب لكان اي ان كان النذر نذر جمازاة) نذر(بنصب ) ٢(
 .اي متساوي الطرفني) ٣(
 .من ابواب النذر والعهد ٢الباب  ٤املستدرك احلديث ) ٤(
مل يقــل �شــرتاط الطاعــة يف  ان املصــنف : ) الشــارح(ومــراد ). اشــرتاط الطاعــة يف النــذر املتــربع بــه(الضــمري  مرجــع) ٥(

 .النذر املتربع به، بل جوز ان يكون مباحا
 ).اذا طالعت كتا� فلله علي ان اذهب إىل الصحراء: (كما يف قولك) ٦(
 .٣٨من صحيفة  ٥مر يف هامش رقم ) ٧(

    



٤٧ 

ت داري مــع مرجوحيتــه فللــه علــي كــذا، ولــو قصــد يف االول: كقولــه) فيــه املنــع ت أو بعــ الزجــر،  )١(إن زنيــ
ـــاح املرجـــوح )٢(ويف الثـــاين وإن مل  )٣(الشـــكر مل ينعقـــد، واملثـــال واحـــد، وإمنـــا الفـــارق القصـــد، واملكـــروه كاملب
مث الشـرط إن  . )٧(عقـد لفقـد الشـرطمل ين )٦(، ولو انتفى القصـد يف القسـمني)٥(فكان عليه أن يذكره )٤(يكنه

 كان من فعل الناذر فاعتبار كونه سائقا واضح، وإن كان من فعل هللا كالولد والعافية ففي إطالق
___________________________________ 

 .د النذرانه لو قصد الناذر فيما كان الشرط سائغا كون اجلزاء زجرا عنه مل ينعق: اي يف الشكر ومراده ) ١(
 .ان الناذر لو قصد فيما كان الشرط حراما كون اجلزاء شكرا له مل ينعقد النذر اي يف الزجر ومقصوده ) ٢(
 .فان قصد الناذر الزجر عنه صح نذره وانعقد، وان قصد الشكر به مل يصح النذر ومل ينعقد) ٣(
املبــاح املرجــوح، الن مرجوحيــة املبــاح قــد تكــون دنيويــة حمضــة مــن اي املكــروه كاملبــاح املرجــوح حكمــا وان مل يكــن هــو عــني ) ٤(

 .فحينئذ ال يكون مكروها شرعا فليس املقصود مغايرة املكروه للمباح املرجوح دائما، بل يف اجلملة. دون �ي الشارع عنه تنزيها
 .ان يذكر املكروه رديفا للمباح املرجوح اي كان من الالزم على املصنف ) ٥(
 .اي انتفاء قصد الشكر يف الشكر، وانتفاء قصد الزجر يف الزجر) ٦(
 .وهو القصد املذكور الذي هو الشكر يف الشكر والزجر يف الزجر) ٧(

    



٤٨ 

 .، لتعلق الشكر به وهو حسن)٣(، ويف الدروس اعترب صالحيته)٢(عليه جتوز )١(الوصف
أن ) عاهــدت هللا، أو علــي عهــد هللاوصــورته (يف مجيــع هــذه الشــروط واالحكــام ) كالنــذر  -والعهــد (

ـــت كـــذا فعلـــي كـــذا علـــى الوجـــه املفصـــل يف  أفعـــل كـــذا، أو أتركـــه، أو إن فعلـــت كـــذا، أو تركتـــه، أو رزق
 .)٥(، وجمردا عن الشرط مثله)٤(االقسام واخلالف يف انعقاده �لضمري

ومقلــب : كقولــه( )٦(أي بذاتــه تعــاىل مــن غــري اعتبــار اســم مــن أمسائــه) هــي احللــف �� -واليمــني (
، الن املقســـم بـــه فيهـــا مـــدلول )٧(القلـــوب واالبصـــار والـــذي نفســـي بيـــده، والـــذي فلـــق احلبـــة وبـــرأ النســـمة

تعـاىل ) �مسـه(احللـف ) أو(امسـا � تعـاىل  )٨(املعبود �حلق إله من يف السموات واالرض من غري أن جيعـل
 وهللا و�� و��: كقوله(املختص به 

___________________________________ 
 .املراد من الوصف كون الشرط سائغا) ١(
اي على فعل هللا جماز الن افعال هللا تعاىل ليست موضوعة لالحكام ) عليه( -الذي هو السائغ  -) اطالق الوصف(اي ) ٢(

 .ومن اراد االطالع فعليه مبراجعة كتب االصول. الشرعية حىت يكون اطالقه عليه حقيقيا
 .حية الشرطاي صال) ٣(
 .اي العهد مثل النذر يف اخلالف يف انعقاده �لقلب) ٤(
 .اي مثل النذر العهد يف اخلالف يف انعقاده جمردا عن الشرط) ٥(
 .بل يشار إىل ذاته تعاىل �وصافه وافعاله) ٦(
 ).خلق): (برأ(االنسان كما ان املراد من : املراد من النسمة) ٧(
 .املذكورات امسا � تعاىلاي من دون ان جيعل شئ من ) ٨(

    



٤٩ 

منها للقسم، وهـو سـبع عشـرة  )٢(، وكذا ما اقتطع)١(بفتح اهلمزة وكسرها مع ضم النون وفتحها) وأمين هللا
 أو أقسم ��،(، )٣(صيغة

___________________________________ 
  :اي مع فتح النون فهذه اربعة اقسام )١(

  هللاالول فتح اهلمزة مع ضم النون امين 

  الثاين فتح اهلمزة مع كسر النون امين هللا    

  
  الثالث كسر اهلمزة مع ضم النون امين هللا

  الرابع كسر اهلمزة مع فتح النون امين هللا    

  
 .واملعىن واحد) ما اقتضب(يف بعض النسخ ) ٢( 
 :املراد من السبعة عشر) ٣(

  .ليمن هللا ليمن هللا. وفتحها ليمن هللا ليمن هللابدال اهلمزة الما مكسورة، او مفتوحة مع ضم النون 
  حذف النون مع فتح الياء ليم هللا

  حذف النون مع ضم الياء ليم هللا    

  
  .امي هللا بفتح اهلمزة مع ضم النون

  امي هللا بفتح اهلمزة مع فتح امليم

  ام هللا بكسر اهلمز مع ضم امليم    

  
  .ام هللا بكسر اهلمزة مع كسر امليم

  من هللا بضم امليم والنون بدون اهلمزة

  من هللا بفتح امليم والنون بدون اهلمزة    

  
 .من هللا بكسر امليم والنون بدون اهلمزة

 .م هللا �حلركات الثالث الضم الكسر الفتح من دون مهزة وال �ء وال نون
 .٢١فا�موع  فهذه سبعة عشر، اضف اليها االربعة املذكورة يف املنت على ما افاده الشارح 

    



٥٠ 

او الـــــذي ال ول  )٢(او االزيل(وهـــــو الـــــذي ال اول لوجـــــوده،  )١(�ملعـــــىن املتعـــــارف اصـــــطالحا) او �لقـــــدمي
 ).لوجوده

إىل امســاء  )٤(يف الــدروس �ن مرجــع القســم االول )٣(ومــا ذكــره هنــا تبعــا للعالمــة واحملقــق قــد استضــعفه
تدل على صفات االفعال كاخلالق والرازق اليت هي ابعد من االمساء الدالة على صـفات الـذات كـالرمحن 

احللــف �� هــو  )٥(والـرحيم الــيت هــي دون اســم الــذات وهـو هللا جــل امســه، بــل هــو االسـم اجلــامع، وجعــل
 )٧(وفيه ان هذه السمات. منها )٦(ر وامين هللا، وما اقتضبوهللا و�� و�� �جل: قوله

___________________________________ 
ت ) مضــي ثالثـــة اشــهر(، وال ميعنــاه الشـــرعي الــذي هــو )اطالــة الزمــان(اي ال مبعنــاه العــريف الــذي هـــو ) ١( كمــا يف بعــض روايـــ

 ).كالعرجون القدمي: (الوصية حيث استشهد االمام عليه الصالة والسالم بقوله تعاىل
 .اي الذي ال اول لوجوده، ويقابله االبدي الذي ال اخر لوجوده، والسرمدي هو الذي ال اول له وال اخر) ٢(
 ).مرفوع حمال خرب للمبتدأ وهو وما ذكره هنا) قد استضعفه(مجلة ) ٣(
 .وهو احللف بذاته تعاىل كمقلب القلوب واالبصار) ٤(
 .٤٩ص  ٣ - ��١ منحصرا �ذه االمساء مع امين هللا بتمام صورها اليت عرفتها يف هامش اي جعل املصنف احللف ) ٥(
 .اي ما اقتطع منها) ٦(
 .اي العالمات املشرية إىل ذاته تعاىل جل شانه كمقلب القلوب واالبصار) ٧(

    



٥١ 

موضوعة للعلمية، وامنا ال تتعلق �المساء املختصة، وال املشرتكة، ال�ا ليست  )١(املذكورة يف القسم االول
بــه، خبــالف غريهــا مــن الســماء فا�ــا موضــوعة لالمسيــة  )٢(هــي دالــة علــى ذاتــه بواســطة االوصــاف اخلاصــة

 .)٣(ابتداء، فكان ما ذكروه أوىل مماتعقب به
�ن اجلميـع حلـف �� مـن غرياعتبـار اسـم مجعـا بـني مـا ذكـر�ه وحققـه مـن أن هللا جـل : نعم لـو قيـل
كـان   )٦(إىل شـئ منهـا، فكـان كالـذات )٥(، ومـن مث رجعـت االمسـاء إليـه ومل يرجـع)٤(اجلـامعامسه هو االسم 

، ويراد �مسائه ما ينصـرف إطالقهـا إليـه مـن االلفـاظ املوضـوعة لالمسيـة وإن أمكـن فيهـا املشـاركة )٧(حسنا
 .)٨(حقيقة أو جمازا كالقدمي واالزيل والرمحن والرب واخلالق و الباري والرازق

___________________________________ 
 .وهواحللف بذاته تعاىل كمقلب القلوب واالبصار) ١(
 .وهي تقليب القلوب واالبصار، وفلق احلبة، وبرأ النسمة، وكون النفوس بيده) ٢(
ه قدم فيه مـا اخـر اي ما ذكره العالمة واحملقق واملصنف رمحهم هللا هنا اوال اوىل �لتقدمي مما ذكر عقيبه، خالفا للدروس فان) ٣(

 .يف هذا الكتاب، واخر ما تقدم هنا
ومن مث رجعـت االمسـاء اليـه ومل يرجـع إىل شـئ (وكذا مجلة ) ما حققه(  بيان ل) من ان هللا جل امسه هو االسم اجلامع(مجلة ) ٤(

 ).من ان هللا جل امسه هو االسم اجلامع(علة للبيان املذكور وهو ) منها
 .اجلاللة إىل شئ من االمساء االخراي ومل يرجع لفظ ) ٥(
 .اي كان لفظ اجلاللة كذاته تعاىل يف داللة االمساء عليه) ٦(
 ).نعم لو قيل: (جواب لقول الشارح ) كان حسنا(مجلة ) ٧(
سوى . بل جمازا ميكن االشرتاك يف الرمحان والرب حقيقة خبالف �قي االمساء املذكورة فا�ا ال ميكن االشرتاك فيها حقيقة،) ٨(

 ).شرح االمساء احلسىن(وملزيد االطالع راجع . االزيل، فانه ال ميكن االشرتاك فيه ال حقيقة وال جمازا

    



٥٢ 

واحلي والسـميع والبصـري وغريهـا مـن االمسـاء املشـرتكة بينـه وبـني غـريه ) وال ينعقد �ملوجود والقادر والعامل(
 .وط حرمتها �ملشاركةمن غري أن تغلب عليه وإن نوى �ا احللف، لسق

مــــن كــــان حالفــــا : كــــالنيب واالئمــــة والكعبــــة والقــــرآن لقولــــه ) وال �مســــاء املخلوقــــات الشــــريفة(
 .)١(فليحلف ��، أو ليذر

ــع االنعقــاد(لليمــني ) واتبــاع مشــيئة هللا تعــاىل( ت مشــيئته ملتعلقــه) مين كالواجــب واملنــدوب   )٢(وان علمــ
 )٨(اليهــا )٧(، وال يقـدح التـنفس والســعال، وقصـده)٦(�ــا )٥(عــادة، ونطقـه )٤(مــع اتصـاهلا بـه، )٣(علـى االشـهر
 .)١٠(وان انتفت عند اليمني )٩(عند النطق �ا

___________________________________ 
 .من كتاب االميان ٢٤مستدرك الوسائل احلديث الثاين الباب ) ١(
 ).احللف(مرجع الضمري ) ٢(
ق احللــف، خالفــا للعالمــة قيــد لت) ٣( ث خــص احلكــم بصــورة  عمــيم احلكــم �لــبطالن لصــورة العلــم مبشــية هللا تعــاىل ملتعلــ حيــ

 .عدم العلم مبشية هللا تعاىل
 .يرجع إىل املشية) اتصاهلا(كما وان ضمري ) احللف(مرجع الضمري ) ٤(
 .اي مع نطق احلالف) مع(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(
 ).املشية(مري مرجع الض) ٦(
 .اي مع قصده إىل املشية) مع(�جلر عطفا على مدخول ) ٧(
 ).املشية(مرجع الضمري ) ٨(
 ).املشية(مرجع الضمري ) ٩(
اي وان انتفت املشية اي قصدها عند النطق �ليمني، �ن مل يكن عند احللف قاصـدا للمشـية، لكنـه بعـد اكمـال احللـف ) ١٠(

 .ينعقد نذره اتبعه �ملشية قاصدا، فهذا ال

    



٥٣ 

ق هنــا )١(دون العكــس ربك، والتعليــ ، الطــالق الــنص، وقصــره العالمــة علــى مــا ال )٢(وال فــرق بــني قصــد التــ
، واحلكـــم )٣(تعلـــم مشـــيئة هللا فيـــه كاملبـــاح، دون الواجـــب، والنـــدب، وتـــرك احلـــرام، واملكـــروه والـــنص مطلـــق

 .وتوجيهه حسن، لكنه غري مسموع يف مقابلة النص. �در
الفعلـن : كقولـه  )٥(، ويوقفهـا علـى مشـيئته ان علـق عقـدها عليـه)٤(والتعليـق علـى مشـيئة الغـري حيبسـها(

 اال أن يشاء: كقوله  )٧(، ولو أوقف حلها عليه)٦(كذا ان شاء زيد، فلو جهل الشرط مل ينعقد
___________________________________ 

عند احللف، لكنه ذهل وغفل عنها بعد االكمال فتلفظ �ملشـية غـافال  اي خبالف العكس وهو ما لو كان قاصدا للمشية) ١(
 .وبال قصد، فان نذره ال ينعقد

 .اي عند اتباع اليمني �ملشيئة) ٢(
ت اليــه، لكـن توجيهــه حســن، النــه  اي الـنص مطلــق شــامل للجميـع فــال فــرق، وحكــم العالمـة ) ٣( �لتفصــيل �در ال يلتفــ

لتعليق صــوري ال حقيقــة لــه، ومــع تنجــز اليمــني حقيقــة ال وجــه لــبطالن اليمــني، اال ان توجيهــه اجتهــاد يف مــع العلــم �ملشــية فــا
 .مقابل النص ال يسمع

 ).اليمني(كما علمت إىل   -مرجع الضمري ) ٤(
يها التذكري والتأنيث اي علق انعقاد اليمني على مشية الغري فالتذكري �عتبار ان املشية من املصادر اليت تلزمها التاء فجاز ف) ٥(

 .فهنا جئ �لضمري املذكر
 .اي اذا علقت اليمني على مشيد زيد مع جهل احلالف �ملشية ال تنعقد اليمني) ٦(
ن كـــذا اال ان يشـــاء زيـــد(اي اذا اوقـــف احلـــالف حـــل اليمـــني علـــى مشـــية الغـــري كقولـــه ) ٧( ث ) وهللا الفعلـــ انعقـــدت اليمـــني وحينـــ

 .اليمني غري مشروط بشئ، بل حلها مشروط مبشية زيد فانشاء حلها�ملخالفة، الن انعقاد 

    



٥٤ 

ال افعـل : ، وكـذا يف جانـب النفـي كقولـه)٢(، فال تبطل اال أن يعلم الشـرط)١(زيد انعقدت ما مل يشأ حلها
ــى مشــيئته يف االول )٤(فيتوقــف انتفــاؤه )٣(ان شــاء زيــد، أو إال أن يشــاء  )٦(، وينتفــي بــدو�ا يف الثــاين)٥(عل

 .)٧(ال حيرم الفعل قبل مشيئته، وال حيل قبلهاف
يف اعتبـار كونـه طاعـة، أو مباحـا راجحـا دينـا، أو دنيـا، أو متسـاو�، ) ومتعلق اليمـني كمتعلـق النـذر(

 يف تعلقها )٨(اال أنه ال اشكال هنا
___________________________________ 

 .منياي مل يشأ زيد حل اليمني فان شاء حلها فتبطل الي) ١(
 .اي شرط البطالن واحلل هي مشية الغري فتبطل اليمني وال تنعقد) ٢(
 .اي اال ان يشاء زيد فعله فال اتركه حينئذ) ٣(
 .اي انتفاء احللف) ٤(
وهو قوله وهللا ال افعل ان شاء زيد، النه علق الشرط يف هذه الصورة على مشـية الغـري فـال بـد مـن احـراز مشـيته يف انعقـاد ) ٥(

 .اليمني
فــان عقــد اليمــني غــري مشــروط �ملشــية، بــل حلهــا معلــق مبشــية الفــري فمــا دام مل ) وهللا ال افعــل اال ان يشــاء زيــد(وهــو قولــه ) ٦(

 ).املشية(كما ان الضمري يف بدو�ا يرجع إىل ) احللف(والفاعل يف ينتفي . تتحقق مشية الغري مل تنحل اليمني
كما انه ال حيرم الفعل يف االول وهو قوله . قبل املشية) واله ال افعل اال ان يشاء زيد(اي ال حيل الفعل يف الثاين وهو قوله ) ٧(
 .قبل املشية) وهللا ال افعل ان شاء زيد(
 .اي يف �ب احللف انه يتعلق �ملباح خبالف النذر فان تعلقه �ملباح حمل اخلالف بني الفقهاء) ٨(

    



٥٥ 

وظــاهر عبارتــه هنــا عــدم انعقــاد . مقتضــى اليمــني عنــد التســاوي، وتــرجيح )١(�ملبــاح، ومراعــاة االوىل فيهــا
كمـــا اعـــرتف بـــه يف الـــدروس،   )٣(مـــن ضـــابط النـــذر، مـــع أنـــه ال خـــالف فيـــه هنـــا )٢(املتســـاوي، الخراجـــه
رب)٥(ولــو طــرأت بعــد اليمــني )٤(واالولويــة متبوعــة ــ أوىل يف االبتــداء مث صــارت املخالفــة أوىل  )٦(، فلــو كــان ال

 ، ويف عود اليمنيوال كفارة )٧(اتبع
___________________________________ 

ت �ملبـــاح) ١( ــ ــق بـــه اليمـــني . اي ال اشـــكال يف وجـــوب مراعـــاة االوىل يف اليمـــني اذا تعلقـ فـــان كـــان الفعـــل او الـــرتك الـــذي تعلـ
وامــا ان كــان متعلــق اليمــني . وامــا ان كــان الــرتك او الفعــل راجحــا جــاز العمــل �الوىل وخمالفــة اليمــني. مرجوحــا وجــب الوفــاء �ــا

 .خبالف النذر فانه ال جيب العمل به اال مع رجحان متعلقه. متساو� خلالف اليمني انعقدت اليمني ووجب الوفاء �ا
 .اي الخراج املتساوي من ضابط النذر) ٢(
 .اي مع انه ال خالف يف انعقاد اليمني �ملتساوي) ٣(
 .ف اليمنياي االولوية تتبع ولو كانت على خال) ٤(
كما لو قال احلالف وهللا ال اجلس هنا فان اجللوس حني . اي لو طرأت االولوية بعد اليمني بعد ان مل تكن موجودة قبلها) ٥(

احللــف كــان متســاوي الطــرفني لكنــه بعــد احللــف طــرأ عليــه مــا يــرجح اجللــوس وهــو اجللــوس مــع العــامل الــديين، او الرجــل الصــاحل 
ــا مزيـــة علم ــة، او دنيويـــةاملســـتفاد منهمـ ــة دينيـ ــة، واخالقيـ ــان اجللـــوس هنـــا مطلـــوب واوىل مـــن عـــدم اجللـــوس لتلـــك االلولويـــة . يـ فـ

 .املوجوودة يف اجللوس من العامل الديين، او الرجل الصاحل
 .املراد من الرب هنا هو الوفاء �ليمني) ٦(
اال انـه بعـد احللـف . لويـة اكرامـه مـن عدمـهكما لو حلف ابتداء �كرام شخص صاحل فان اليمـني تنعقـد يف هـذه احلالـة الو ) ٧(

خص الصـاحل مـا يوجـب فسـقه وعـدم اكرامـه فـاالكرام مرجـوح غـري مطلـوب واليمـني ال تنعقـد وال توجـب . طرء وعرض على الشـ
 الكفارة لو خولفت

    



٥٦ 

 )٥(وان جتـددت بعـد ذلـك )٤(، أمـا لـو مل ينعقـد ابتـداء للمرجوحيـة مل تعـد)٣(وجهان )٢(بعد احنالهلا )١(بعودها
واعلــم أن الكفــارة جتــب مبخالفــة مقتضــى الثالثــة عمــدا اختيــارا، فلــو خــالف �ســيا، أو . )٦(مــع احتمالــه

 مكرها، أو جاهال فال حنث، لرفع اخلطأ والنسيان
___________________________________ 

 ).االولوية(مرجع الضمري ) ١(
 ).اليمني(مرجع الضمري ) ٢(
: انـه هـل اليمـني املنحلـة بسـبب احنـالل االولويـة تعـود لوعـادت االولويـة ام ال تعـود وجهـان: ما افـاده الشـهيد  ملخص) ٣(

االول عدم العود الحنالل اليمني �حنالل االولوية اوال فالجمال لعودهـا وان عـادت االولويـة فعـود اليمـني حيتـاج إىل سـبب جديـد 
 .جوع االولوية اليت كانت سببا النعقاد اليمنيالثاين العود لر . وهو منفي هنا

 .اي مل تعد اليمني لو كان انعقادها يف اول االمر مرجوحا وان جتددت االولوية بعد ان كان انعقاد اليمني مرجوحا) ٤(
 .اي بعد انعقاد اليمني مرجوحا) ٥(
 .وان كان انعقادها يف االبتداء مرجوحا فاملعىن ان اليمني تعود بعد جتدد االولوية). عود اليمني(مرجع الضمري ) ٦(
 .اليمني -العهد  -النذر ) ٧(

    



٥٧ 

وجهان، واستقرب املصـنف  )٣(وهل تنحل يف الباقي )٢(تنحل )١(وما استكرهوا عليه، وحيث جتب الكفارة
بوجــوب الكفــارة  )٦(وان افرتقــا )٥(ال تتكــرر كمــا لــو تغمــد )٤(يف قواعــده االحنــالل، حلصــول املخالفــة وهــي

 .)٧(مهاوعد
___________________________________ 

 .اي يف صورة العمد) ١(
 .اي تنحل اليمني بعد خمالفتها واداء الكفارة يف صورة العمد) ٢(
االول احنـالل اليمـني . يعين انه هل تنحل اليمني والنذر والعهد يف صورة خمالفتها نسـيا�، اوجهـال او مكرهـا عليـه؟ وجهـان) ٣(

ــرر  والنـــذر والعهـــد ــورة اجلهـــل والنســـيان واالكـــراه حلصـــول املخالفـــة وان كانـــت عـــن جهـــل، او نســـيان، او اكـــراه بعـــدم تكـ يف صـ
الثــاين عــدم ) وهــي ال تكــرر: (كمــا افــاده الشــارح بقولــه  وهــذا مــا اســتقر بــه املصــنف . املخالفــة �نيــا لصــدقها يف اول االمــر

درت عـن اجلهـل او النسـيان، او االكـراه فـاليمني والنـذر والعهـد �قيـات علـى االحنالل، الن املخالفة مل تصدر عن عمـد، بـل صـ
 .ما كانت عليه

 .اي املخالفة ال تتكرر حلصوهلا يف االبتداء) احملالفة(مرجع الضمري ) ٤(
ىن اي كما لـو تعمـد احلـالف، او النـاذر، او املتعهـد املخالفـة فانـه ال اعتبـار بيمينـه لـبطالن اليمـني السـابقة ) ٥( �ملخالفـة فـال معـ

 .لتكرر الكفارة
فاملعىن انـه وان افـرتق العمـد عـن اجلهـل، او النسـيان، او االكـراه يف ) العمد والنسيان، او اجلهل، او االكراه(مرجع الضمري ) ٦(

 .رةلكنه مع ذلك تتكرر الكفا -وجوب الكفارة يف صورة العمد، وعدم وجو�ا يف صورة اجلهل، او النسيان، او االكراه 
 .اي عدم الكفارة) ٧(

 كتاب القضاء

    



٥٨ 

   



٥٩ 

   



٦٠ 

   



٦١ 

 )١(كتاب القضاء

وظيفــة (واجـب كفايــة يف حـق الصــاحلني لـه، إال أنــه مـع حضــور االمـام ) وهــو(أي احلكـم بــني النـاس 
فيلزمــه نصــب قــاض يف الناحيــة ليقــوم بــه، وجيــب علــى مــن عينــه االجابــة، ولــو مل ) ، أو �ئبــهاالمــام 

 .)٢(ية، فان مل يكن أهال إال واحد تعينت عليه، ولو مل يعلم به االمام لزمهيعني وجبت كفا
___________________________________ 

 .فهو �قص �ئي قد جاء ملعان. مشتقة من قضى يقضي: القضاء) ١(
 .فاذا قضيتم مناسككم اي اتيتم ها: االول االتيان �لشئ كقوله تعاىل

 .الوقت احملدود املعني خارجا عنه كما يف قضاء العباداتالثاين فعل العبادة ذات 
 .الثالث فعل العبادة استدراكا ملا وقع خمالفا لبعض االوضاع املعتربة ويسمى هذا اعادة كاالجزاء املنسية يف الصالة

 .قضى زيد بني املتخاصمني وهو املقصود هنا: الرابع احلكم بني الناس كما تقول
ان يكون هو االمام عليه لسالم اي لزم االملام حني عدم علمه بـذلك الرجـل الـذ ي هـو اهـل وصـاحل  مرجع الضمري حيتمل) ٢(

اال ان احتمـال رجوعـه إىل االمـام . للقضاء طلب ذاك الرجل وحيتمل رجوع الضمري إىل الشخص الصاحل الذي له اهلية القضاء
بــذلك حبســب الظــاهر واال فهــو عــامل �ملوضــوعات  مــام وال يعلــم بــه االمــام مث اعلــم ان عــدم علــم اال: ال ينســجم مــع قولــه

 .جبهل االمام �ملوضوعات اخلارجية فهو جاهل وخارج عن االوصاف: اخلارجية ان اراد وشاء فمن قال والعياذ ��

    



٦٢ 

 .قوالن أجودمها ذلك مع الوثوق من نفسه �لقيام به )١(الطلب، ويف استحبابه مع التعدد عينا
وهـو البلــوغ والعقــل والـذكورة واالميــان والعدالــة ) الغيبـة ينفــذ قضـاء الفقيــه اجلــامع لشـرائط االفتــاءويف (

ــى االشــهر ، واالجتهــاد يف )٣(، والنطــق وغلبــة الــذكر)٢(وطهــارة املولــد إمجاعــا، والكتابــة واحلريــة والبصــر عل
ـــــة املقـــــدمات الســـــت وهـــــي الكـــــالم، وا الصـــــول، والنحـــــو، االحكـــــام الشـــــرعية وأصـــــوهلا، ويتحقـــــق مبعرف

االربعـة وهـي الكتـاب، والسـنة، واالمجـاع، ودليـل  )٥(، واالصول)٤(والتصريف، ولغة العرب، وشرائط االدلة
 .العقل

واملعتـرب مـن الكـالم مـا يعـرف بـه هللا تعـاىل، ومـا يلزمـه مـن صـفات اجلـالل واالكـرام وعدلـه وحكمتـه، 
، ليحصــل الوثــوق خبــربهم، ويتحقــق احلجــة بــه، )٦(كــذلك  مــة وعصــمته وإمامــة االئ ونبـوة نبينــا 
وال يشـرتط . مـن أحـوال الـدنيا واآلخـرة، كـل ذلـك �لـدليل التفصـيلي مبا جاء به النـيب  )٧(والتصديق

 الز�دة على ذلك �الطالع على ما حققه املتكلمون
___________________________________ 

فهـل . اي كما انه يف صورة تعدد القضاة الصاحلني للقضاء تكـون القضـاء واجبـة كفائيـة فتسـقط عـن البـاقني بقيـان الـبعض) ١(
 .يستحب على االخرين القيامن �حلكم ام ال

 .قيد للثالثة االخرية) ٢(
 .الذكر �لضم وسكون الكاف واملراد منه قوة احلافظة) ٣(
 .املراد منها املنطق) ٤(
 .�جلر عطفا على املقدمات اي مبعرفة االصول) ٥(
 .اي مع عصمة االئمة ) ٦(
 .اي وما يلزمه من تصديق ما جاء به النيب . �جلر عطفا على صفات) ٧(

    



٦٣ 

من أحكام اجلواهر واالعـراض، ومـا اشـتملت عليـه كتبـه مـن احلكمـة واملقـدمات، واالعرتاضـات، وأجوبـة 
مث صــرح مجاعــة مــن احملققــني �ن الكــالم  )٢(، ومــن)١(هات وان وجــب معرفتــه كفايــة مــن جهــة أخــرىالشــب

 .ليس شرطا يف التفقه، فان ما يتوقف عليه منه مشرتك بني سائر املكلفني
ومن االصول ما يعرف به أدلة االحكام من االمر والنهي، والعمـوم واخلصـوص، واالطـالق والتقييـد، 

وغريهــا ممــا اشــتملت عليــه مقاصــده، ومــن النحــو والتصــريف مــا خيتلــف املعــىن �ختالفــه واالمجــال والبيــان 
، وال يعترب االستقصاء فيه على الوجه التـام، بـل يكفـي الوسـط )٣(ليحصل بسببه معرفة املراد من اخلطاب

لرجـوع إىل أصـل �حلفـظ، أو ا منه فما دون، ومن اللغة ما حيصـل بـه فهـم كـالم هللا ورسـوله ونوابـه 
 .مصحح يشتمل على معاين االلفاظ املتداولة يف ذلك

ـــة معرفـــة االشـــكال االقرتانيـــة، واالســـتثنائية، ومـــا يتوقـــف عليـــه مـــن املعـــاين املفـــردة  ومـــن شـــرائط االدل
وغريهــا، وال يشــرتط االستقصــاء يف ذلـــك بــل بقتصــر علـــى ا�ــزئ منــه، ومــا زاد عليـــه فهــو جمــرد تضـــييع 

 واملعترب من الكتاب الكرمي معرفة ما يتعلق �الحكام وهو حنو. للوقت )٤(للعمر، وترجئة
___________________________________ 

 .كرد املنكرين واملضللني وحل شبه املبطلني) ١(
 .اي ومن عدم الز�دة على ذلك صرح احملققون بعدم االحتياج إىل املذكورات) ٢(
 .نه خيتل املراد واملعىن الذي خوطب بهكما انه لو قرأ املرفوع منصو� فا) ٣(
 .فاملعىن انه �خري للوقت) وارجه واخاه: (من االرجاء وهو التاخري كما يف قوله تعاىل) ٤(

    



٦٤ 

مــن مخســمائة آيــة، إمــا حبفظهــا، أو فهــم مقتضــاها لريجــع إليهــا مــىت شــاء، ويتوقــف علــى معرفــة الناســخ 
ومن السنة مجيع ما اشتمل منها على االحكـام، . ليهمنها من املنسوخ، ولو �لرجوع إىل أصل يشتمل ع

ـــــيب واالئمـــــة، ويعـــــرف الصـــــحيح ـــــو يف اصـــــل مصـــــحح رواه عـــــن عـــــدل بســـــند متصـــــل إىل الن منهـــــا  )١(ول
ـــــــوف)٤(والضـــــــعيف )٣(، واملوثـــــــق)٢(واحلســـــــن ـــــــواتر)٦(واملرســـــــل )٥(، واملوق ، وغريهـــــــا مـــــــن )٨(واآلحـــــــاد )٧(، واملت

 املفتقر إليها يف استنباط االحكام،االصطالحات اليت دونت يف رواية احلديث، 
___________________________________ 

 .ماكان مجيع سلسلة سنده اماميني ممدوحني �لتوثيق مع االتصال: الصحيح) ١(
 .ماكانوا اماميني ممدوحني بغري التوثيق كال او بعضا مع توثيق الباقي: احلسن) ٢(
وقــد يســمى القــوي ايضــا، وقــد يطلــق القــوي علــى ماكــان . مــاميني مــع توثيــق الكــلماكــان كلهــم، او بعضــهم غــري ا: املوثــق) ٣(

 .رجال اماميني مسكو� عن مدحهم وذمهم
 .ماكان راوي احلديث غري موثوق به من جهة صدقه وكذبه: الضعيف) ٤(
 .هو اخلرب ا�هول الراوي، او مقطوع السند: املوقوف) ٥(
 .خرب حمذوف السند: املرسل) ٦(
 .خرب مجاعة يفيد بنفسه القطع بصدقه من غري احتمال تواطئهم على الكذب: املتواتر) ٧(
 ).العلم القطعي: (خرب نفر الحيصل من قوهلم: اآلحاد) ٨(

    



٦٥ 

عنـــد  )٢(أمـــور اصـــطالحية توقيفيـــة، ال مباحـــث علميـــة، ويـــدخل يف أصـــول الفقـــه معرفـــة أحواهلـــا )١(وهـــي
اع واخلـالف أن يعـرف أن مـا يفـيت بـه الخيـالف االمجـاع، إمـا ، ومـن االمجـ)٣(التعارض وكثري من أحكامهـا

ـــث  بوجـــود موافـــق مـــن املتقـــدمني، أو بغلبـــة ظنـــه علـــى أنـــه واقعـــة متجـــددة مل يبحـــث عنهـــا الســـابقون حبي
، ال معرفـــــة كـــــل مســـــألة أمجعـــــوا عليهـــــا، أو اختلفـــــوا، وداللـــــة العقـــــل مـــــن )٤(حصـــــل فيهـــــا أحـــــد االمـــــرين

رباء ــ ، بــل )٥(ريمهــا داخلــة يف االصــول، وكــذا معرفــة مــا حيــتج بــه مــن القيــاسة االصــلية وغ االستصــحاب وال
يشــتمل كثــري مــن خمتصــرات أصــول الفقــه كالتهــذيب وخمتصــر االصــول البــن احلاجــب علــى ماحيتــاج إليــه 

 .من شرائط الدليل املدون يف علم امليزان، وكثري من كتب النحو على ما حيتاج إليه من التصريف
___________________________________ 

اي مــاذكر مــن االقســام الســبعة مــن احلســن، والصــحيح، واملوثــق، والضــعيف، واملوقــوف، واملرســل، واملتــواتر، واآلحــاد امــور ) ١(
 .اصطالحية اصطلح عليها رجال احلديث

ث(مرجـــع الضـــمري ) ٢( ـــ عـــالج، واالخـــذ فـــاملعىن انـــه ال بـــد ان يعـــرف ا�تهـــد عنـــد تعـــارض اخلـــربين طريقـــة ال) االخبـــار واالحادي
 .�يهما، او التخيري، او الطرح فلكل من ذلك مورد خيصه فال بد من تشخيصه

فــاملعىن انـه ال بـد ان يعــرف ا�تهـد كثـريا مـن احكــام االخبـار كشـرائط التــواتر الفـادة العلـم، وكــون ) االخبـار(مرجـع الضـمري ) ٣(
 .اخلرب الواحد حجة، ام ال

 .اخلالف، او االمجاع) ٤(
 ).�لقياس املنصوص العلة(هي العلة املنصوصة املعرب عنها : اد من القياس الذي حيتج بهاملر ) ٥(

    



٦٦ 

 .نعم يشرتط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن �ا من رد الفروع إىل أصوهلا واستنباطها منها
 وهذه هي العمدة يف هذا الباب، وإال فتحصيل تلك املقدمات قد صـارت يف زماننـا سـهلة لكثـرة مـا

ن  حققــه العلمــاء والفقهــاء فيهــا، ويف بيــان اســتعماهلا، وإمنــا تلــك القــوة بيــد هللا تعــاىل يؤتيهــا مــن يشــاء مــ
، )١(عبــــاده علــــى وفــــق حكمتــــه ومــــراده، ولكثــــرة ا�اهــــدة واملمارســــة الهلهــــا مــــدخل عظــــيم يف حتصــــيلها

وإذا حتقـق املفـيت �ـذا الوصـف ":  )٢( )وا�ين جاهدوا فينا �هدينهم سبلنا و�ن اهللا �ع ا�حسـ��(
علـى العمـوم  وجب على الناس الرتافـع إليـه، وقبـول قولـه، والتـزام حكمـه، النـه منصـوب مـن االمـام 

انظروا إىل رجل منكم قد روى حديثنا، وعرف أحكامنا فـاجعلوه قاضـيا فـإين قـد جعلتـه قاضـيا : " بقوله
 .)٣(فتحاكموا إليه

فارضوا به حكما، فإين قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكـم حبكمنـا فلـم يقبـل " : ويف بعض االخبار
 )٤(منه، فامنا حبكم هللا استخف، وعلينا رد، والراد علينا راد على هللا، وهو علـى حـد الشـرك �� عزوجـل

." 
___________________________________ 

 ).د الفروع إىل االصولالقوة اليت يتمكن ا�تهد �ا من ر (مرجع الضمري  )١(
 .٦٩العنكبوت االية ) ٢(
أن  ٤١٢ص  ٧احلــديث مــروي يف الكــايف ج ) ٣( مــن كتــاب القضــاء واالحكــام الطبعــة احلديثــة �خــتالف يســري يف الفاظــه وكــ
 .نقل احلديث �ملعىن ) الشارح(
 - ١ -ويف الوســـائل احلـــديث . يثـــةمـــن كتـــاب القضـــاء واالحكـــام الطبعـــة احلد ٤١٢ص  ٧احلـــديث مـــروي يف الكـــايف ج ) ٤(

 .هنا) الشارح(من احكام القضاء �ختالف عما نقله  - ١١ -الباب 
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فاسقا الن ذلك كبرية عند�، ففي مقبول عمر بن حنظلـة ) فمن عدل عنه إىل قضاة اجلور كان عاصيا(
النــه أخــذه حبكــم مــن حتــاكم إىل طــاغوت فحكــم لــه فامنــا �خــذ ســحتا وإن كــان حقــه �بتــا، : " الســابق

 .ومثله كثري". الطاغوت، وقد أمر هللا أن يكفر �ا 
وهـــو إخبـــار مجاعـــة بـــه يغلـــب علـــى اظـــن ) �لشـــياع(املنصـــوب مـــن االمـــام ) وتثبـــت واليـــة القاضـــي(

وإن مل تكن بني يدي حاكم، بل يثبت ببهما أمـره عنـد كـل مـن مسعهمـا، ) أو بشهادة عدلني(صدقهم، 
 .وله وإن شهدت له القرائن، وال �خلط مع أمن التزوير مع احتمالهوال يثبت �لواحد، وال بق

، )والعدالـة(�لبلـوغ، والعقـل، وطهـارة املولـد، ) مـن الكمـال(يف القاضي املنصوب من االمام ) والبد(
لعســـر الضـــبط ) والـــذكورة، والكتابـــة(�لعلـــم �المـــور املـــذكورة، ) وأهليـــة االفتـــاء(ويـــدخل فيهـــا االميـــان، 

، الفتقـاره إىل التمييـز بـني اخلصـوم، وتعـذر ذلـك مـع العمـى يف حـق )والبصـر(، لغـري النـيب  )١(بدو�ا
ري النــيب، وقيــل ، والمكــان ، والثــاين يف شــعيب إ�مــا ليســا بشــرط، النتفــاء االول يف النــيب : غــ

ــيت اعتربهــا املصــنف وغريهغلبــة احلفــظ، وانتفــاء وبقــي مــن الشــ. الضــبط بــدو�ما �حلفــظ والشــهود رائط ال
 )٣(يف شـرط الكمـال، وعـدم اعتبـار االخـري )٢(اخلرس واحلرية علـى خـالف يف االخـري وميكـن دخـول االول

 يف الدروس، )٤(هنا مع أنه قطع به
___________________________________ 

 ).الكتابة(مرجع الضمري ) ١(
 ).غلبة احلفظ(املراد من االول ) ٢(
 ).احلرية(املراد من االخري هي ) ٣(
 .يف الدروس �عتبار احلرية) املصنف(اي مع قطع ) اعتبار االخري(مرجع الضمري ) ٤(
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مـــن دخـــول البصـــر والكتابـــة فكـــان الـــالزم ذكـــره، أو إدخـــال  )٢(يف الكمـــال أوىل )١(ولـــيس دخـــول الثـــاين
وهـو الـذي ) إال يف قاضـي التحكـيم( )٣(يف القاضي مطلقا وهذا الشرائط كلها معتربة. اجلميع يف الكمال

وذلـــك يف حـــال  تراضـــى بـــه اخلصـــمان لـــيحكم بينهمـــا مـــع وجـــود قـــاض منصـــوب مـــن قبـــل االمـــام 
 .فإن حكمه ماض عليهما، وإن مل يستجمع مجيع هذه الشرائط )٤(حضوره

أمجع، فإن استجماعه لشرائط الفتـوى  )٦(منها )٥(هذا مقتضى العبارة، ولكن ليس املراد أن جيوز خلوه
شرط إمجاعا، وكذا بلوغه، وعقله، وطهاره مولـده، وغلبـة حفظـه، وعدالتـه، وإمنـا يقـع االشـتباه يف البـاقي 
واملصـــنف يف الـــدروس قطـــع �ن شـــروط قاضـــي التحكـــيم هـــي شـــروط القاضـــي املنصـــوب أمجـــع مـــن غـــري 

 استثناء، وكذلك قطع به احملقق يف الشرائع،
___________________________________ 

 ).اخلرس(املراد من الثاين ) ١(
ــراد مـــن ) ٢( ــرط الكمـــال فـــال حيتـــاج إىل ذكـــره : وحاصـــله ) املصـــنف(علـــى  ) الشـــارح(هـــذا ايـ ان البصـــر داخـــل يف شـ

مـع ان دخـول انتفـاء اخلـرس . منـهمستقال، ومع ذلك ذكره منفردا ومل يذكر انتفاء اخلرس بـدعوى انـه داخـل يف الكمـال ومفهـوم 
 .ليس �وىل من دخول البصر يف الكمال حىت يرتك ذكر اخلرس ويذكر البصر

 .ام ال كالفقيه يف زمان الغيبة عجل هللا لصاحبها الفرج اي سواء كان منصو� من قبل االمام ) ٣(
 .النه سيجئ انه ال يتصور قاصي التحكيم حال الغيبة) ٤(
 ).قاضي التحكيم(ع الضمري مرج) ٥(
 ).شرائط االفتاء(مرجع الضمري ) ٦(
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التحكــــيم الشــــرعي هــــو أن حيكــــم  )١(والعالمــــة يف كتبــــه وولــــده فخــــر احملققــــني يف الشــــرح، فإنــــه قــــال فيــــه
 .شرعا عليه بوالية القضاء )٤(توليته )٣(له )٢(اخلصمان واحدا جامعا لشرائط احلكم سوى نص من

جبعله استثناء من اعتبـار مجيـع الشـرائط كلهـا الـيت مـن مجلتهـا  )٦(على ذلك )٥(وميكن محل هذه العبارة
وتثبــت واليــة القاضــي الخ، مث ذكــر �قــي الشــرائط : أو �ئبــه، مث قولــه )٨(املــدلول عليــه بقولــه أوال )٧(توليتــه

 فيصري التقدير أنه يشرتط يف القاضي اجتماع ما ذكر إال قاضي التحكيم
___________________________________ 

 ).قاضي التحكيم(مرجع الضمري ) ١(
 .االمام عليه الصالة والسالم): من(املراد �ملوصول وهو ) ٢(
 ).من(وهو ) املوصول(مرجع الضمري ) ٣(
إىل املفعول وهو قاضي التحكيم وحذف الفاعل وهو ) التولية(فاضيف املصدر الذي هو ) قاضي التحكيم(مرجع الضمري ) ٤(

 .فاملعىن ان مجيع الشرائط ال بد ان تكن موجودة يف قاضي التحكيم سوى نص االمام  االمام 
ــــارة ) ٥( ــــارة عبــ ـــن العبــ ــراد مـــ ـــنف(املــــ ــيم: () املصـــ ـــام ) ٦)(اال قاضــــــي التحكــــ ــص االمـــ ــــنص اي نــــ ـــتثناء الــ ــع االشــــــارة اســـ مرجــــ
 .فقط 

 ).قاضي التحكيم(�ضافة املصدر إىل فاعله وحذف املفعول وهو  مرجع الضمري االمام ) ٧(
فكلمـة اوال منصـوب ). ، او �ئبـهوهـو وظيفـة االمـام ) (اللمعـة(مـن : يف اول كتاب القضاء املصنف (اي بقول ) ٨(

 .بنزع احلافض اي يف اول التعريف، او يف الو كتاب القضاء
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. بـــدون التوليـــة، وهـــذا هـــو االنســـب بفتـــوى املصـــنف واالصـــحاب )١(فـــال يشـــرتط فيـــه اجتماعـــه، لصـــحته
وميكن على بعد أن يستثىن مـن الشـرط املـذكور أمـر آخـر �ن ال يعتـرب املصـنف هنـا فيـه البصـر والكتابـة، 
الن حكمــه يف واقعــة، أو وقــائع خاصــة ميكــن ضــبطها بــدو�ما، أو ال جيــب عليــه ضــبطها، النــه قاضــي 

علـى ذلـك، ومـن أراد منهمـا ضـبط مـا حيتـاج إليـه أشـهد عليـه، مـع أن يف تراض من اخلصمني فقد قـدما 
بكثـــرة الوقـــائع،  )٢(الشـــرطني خالفـــا يف مطلـــق القاضـــي، ففيـــه أوىل �جلـــواز، النتفـــاء املـــانع الـــوارد يف العـــام

وعسرالضبط بدو�ما، وأما الذكوريـة فلـم ينقـل أحـد فيهـا خالفـا ويبعـد اختصـاص قاضـي التحكـيم بعـدم 
 .هو ا�موع ال االفراد )٤(الن االستثناء )٣(وإن كان حمتمال، وال ضرورة هنا إىل استثنائها اشرتاطها

، النـه إن كـان جمتهـدا نفـذ حكمـه بغـري )٥(واعلـم أن قاضـي التحكـيم ال يتصـور يف حـال الغيبـة مطلقـا
وعــدم  حتكــيم، وإال مل ينفــذ حكمــه مطلقــا إمجاعــا، وإمنــا يتحقــق مــع مجعــه للشــرائط حــال حضــوره 

 .نصبه كما بيناه
 .أن االجتهاد شرط يف القاضي يف مجيع االزمان واالحوال، وهو موضع وفاق: وقد حترر من ذلك

 وهل يشرتط يف نفوذ حكم قاضي التحكيم
___________________________________ 

 .مرجع الضمري التحكيم اي لصحة التحكيم بدون نص االمام ) ١(
 .اي يف القاضي العام )٢(
 ).الذكورية(مرجع الضمري ) ٣(
ن االســتثناء هنــا املســتثىن منــه الــذي هــو ا�مــوع) ٤( فــاملعىن ان الشــرائط كلهــا عبــارة عــن جممــوع املســتثىن منــه، ال افــراد . املــراد مــ

 .الشرائط مستثىن منه حىت حنتاج إىل استثناء الذكورية
 .ط ام الاي سواء كان مستجمعا جلميع الشرائ) ٥(
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 .)٢(أجودمها العدم عمال �طالق النصوص: قوالن )١(تراضي اخلصمني به بعده
ت املــال مــع احلاجــة( ــ ــزاق القاضــي مــن بي إىل االرتــزاق لعــدم املــال، أو الوصــلة إليــه، ســواء ) وجيــوز ارت

 .تعني القضاء عليه أم ال، الن بيت املال معد للمصاحل وهو من أعظمها
وال جيـوز (نه عليه لوجوبه، ويضـعف �ن املنـع حينئـذ مـن االجـرة ال مـن الـرزق، ال جيوز مع تعي: وقيل
 .)٥(، وال من غريهم، النه يف معىن الرشا)من اخلصوم( )٤(، وال االجرة)٣(اجلعل
، )٧(لالمام، أو لضبط بيت املال، أو احلجـج) ، والكاتب)٦(املؤذن، والقاسم(من بيت املال ) واملرتزقة(

وصــاحب (كالعربيــة، وعلــم االخــالق الفاضــلة، وحنوهــا، ) ومعلــم القــرآن واآلداب(، وحنوهــا مــن املصــاحل
الـذي حيفظـه ) ووايل بيـت املـال(الذي بيده ضبط القضـاة واجلنـد وأرزاقهـم وحنوهـا مـن املصـاحل، ) الديوان

 ويضبطه ويعطي منه
___________________________________ 

 .اي بعد احلكم) ١(
 .٥احلديث  - ١القضاء �ب الوسائل كتاب ) ٢(
 .اجر العامل: اجلعل �لضم) ٣(
ما جيعلها املستاجر لالجري العني املخاطب، خبالف اجلعل �لضم فانه اجر لكـل مـن يعمـل للجاعـل : املراد من االجزة هنا) ٤(

 .سواء كان خماطبا به ام ال
 .ا يعطى البطال حق، او احقاق �طلمجع الرشوة مثلثة الراء وهي عبارة عم: -�لضم والكسر  -الرشا ) ٥(
 .، او�ئبهاملراد منه الذي يقسم احلقوق واالموال عن االمام ) ٦(
 .ادلة املتخاصمني حني ما يرتافعان إىل احلاكم: املراد من احلجج) ٧(
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لـيس  ما يؤمر به وحنوه، وليس االرتزاق منحصرا فيمن ذكر، بل مصرفه كل مصلحة من مصـاحل االسـالم
 .)٣(عنها )٢(، أو قصرت جهتها)١(هلا جهة غريه

إذا  )٤(عليهمـــا، ورده) والســـالم(وجيـــب علـــى القاضـــي التســـوية بـــني اخلصـــمني يف الكـــالم، معهمـــا، (
وطالقـة  )٥(كاالذن يف الـدخول، والقيـام، وا�لـس) أنواع االكرام(غريها من ) و(إليهما، ) والنظر(سلما، 
مـا يقتضـيه، هـذا هـو املشـهور  )٦(لكـل منهمـا إذا وقـع منـه) واالنصـاف(لكالمهما، ) واالنصات(الوجه، 

 .بني االصحاب
ة، واستضـعافا  وذهب سالر والعالمة يف املختلف إىل أن التسوية بينهما مستحبة عمـال �صـالة الـرباء

لـه (لو كان أحدمها مسلما واآلخر كافرا كان ) و(، هذا إذا كا� مسلمني، أو كافرين، )٧(ملستند الوجوب
 ان يرفع

___________________________________ 
يت لــيس هلــا شــئ يصــرف يف ســبيلها غــري ) الكــل(تــذكري الضــمري �عتبــار ) ١( ك املصــلحة الــ الــذي هــو مــذكر لفظــا فــاملعىن ان تلــ

 .بيت املال فانه يتعني صرف عليها
 ).املصلحة(جمع الضمري ) ٢(
 .فاملعىن ان تلك املصلحة هلا وارد ال يكفيها عن اقامتها فتكمل من بيت املال). املصلحة(رجع الضمري م) ٣(
 ).السالم(مرجع الضمري ) ٤(
 .التساوي بني اخلصمني يف حمل اجللوس �ن جيلس كليهما على مستوى واحد يف ا�لس: املراد من ا�لس) ٥(
ىت ال فاملعىن ان ). القاضي(مرجع الضمري ) ٦( القاضي يعتذر من احد املتخاصمني اذا وقع منه شدة، او غلظة �لنسـبة اليـه حـ

 .انه مل يساو بينهما: يقال
 .من اداب القضاء ٣راجع الوسائل الباب ) ٧(
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كمــا جلــس   )٢(أو علــى ميينــه )١(رفعــا صــور�، أو معنــو� كقربــه إىل القاضــي) املســلم علــى الكــافر يف ا�لــس
 ).وأن جيلس املسلم مع قيام الكافر(، )٣(جبنب شريح يف خصومة له مع يهودي علي 

، وحيتمل تعديه إىل غـريه مـن )٥(ظاهر العبارة وغريها ذلك )٤(وهل جتب التسوية بينهما فيما عدا ذلك
 .)٧(وجوه االكرام

لى النـاقص، وال فيه ع )٩(، إذ ال غضاضة)يف امليل القليب( )٨(بني اخلصمني مطلقا) وال جتب التسوية(
 .ما أمكن )١١(نعم تستحب التسوية فيه. للمتصف، لعدم إطالعهما، وال غريمها عليه )١٠(إدالل
وجــو� تلــك الــدعوى ال مجيــع مــا يريــده منهــا، ولــو قــال ) و إذابــدر أحــد اخلصــمني بــدعوى مســع منــه(

 اآلخر كنت أ� املدعي مل يلتفت إليه
___________________________________ 

 ).للرفع الصوري(مثال ) ١(
 ).للرفع املعنوي(مثال ) ٢(
 ).املسلم والكافر(مرجع الضمري ) ٤(املستدرك احلديث اخلامس الباب احلادي عشر من ابو� آداب القاضي) ٣(
 .اي اجللوس والقيام) ٥(
وغريهـا مـن عبـائر الفقهـاء قـدس ) املصـنف(اي وجوب التسوية بني املسلم والكافر يف غري اجللوس والقيام اي ظـاهر عبـارة ) ٦(

 .هللا انفسهم وجوب التسوية
 .اي حيتمل تعدي امتياز املسم عن الكافر يف غري اجللوس والقيام من انواع االكرام) ٧(
 .كان اخلصمان مسلمني ام كافرين اي سواء) ٨(
 .مصدر ميعىن النقصان والوهن: الغضاضة �لفتح) ٩(
 .مبحبته فافرط فيه مصدر ادل مبعىن وثق: االدالل) ١٠(
 ).امليل القليب(مرجع الضمري ) ١١(
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دعــوى واحــدة، مث ) مســع مــن الــذي علــى ميــني صــاحبه(معــا ) ولــو ابتــدرا(حــىت تنتهــي تلــك احلكومــة، 
 )٢(يقــرع بينهمـا لورودهــا لكــل مشــكل: ، وقيــل)١(مسـع دعــوى اآلخــر لروايـة دمحم بــن مســلم عــن البـاقر 

مــا لــو تــزاحم الطلبــة عنــد مــدرس واملســتفتون عنــد املفــيت مــع وجــوب التعلــيم واالفتــاء،  )٣(وهــذا منــه، ومثلــه
وا معـا أقـرع بيـنهم، ولـو مجعهـم علـى درس واحـد مـع تقـارب  لكن هنا يقدم االسبق، فإن جهـل، أو جـاء

ليـــتكلم : )٥(فليقـــل(فلـــه أن يســـكت حـــىت يتكلمـــا، وإن شـــاء ) وإذا ســـكتا(، )٤(أفهـــامهم جـــاز، وإال فـــال
ملـا فيـه مـن ) ويكـره ختصـيص أحـدمها �خلطـاب(ذلـك، : مـن يقـول)٦(، أو �مـر)دعي منكما، أو تكلماامل

 .الرتجيح الذي أقل مراتبه الكراهة
 بضم الراء وكسرها، وهو أخذه ماال من أحدمها) وحترم الرشوة(

___________________________________ 
 .٢احلديث  ٥الوسائل ابواب القضاء �ب ) ١(
 .من ابواب كيفية احكام القضاء ١٣راجع الوسائل الباب  )٢(
مني فيمــا اذا بـــدر احــدمها او بـــدرا معــا يف تقـــدمي ايهمـــا) ٣( ت الطلبـــة يف طلــب الـــدرس مـــن ... اي ومثــل املتخاصـــ مــا لـــو تزامحــ

ــن فقيـــه معـــا فيقـــدم احـــدهم  فيقـــدم املـــدرس او الفقيـــه مـــن بـــدر مـــنهم اوال، وامـــا اذا بـــدروا. مـــدرس او املســـتفتون يف االســـتفتاء مـ
 .�لقرعة

اي وان مل يتفاوتوا يف االفهام مل جيز مجعهم على درس واحد، النه تضييع لوقـت الفـاهم لـواراد املـدرس السـري والتماشـي مـع ) ٤(
 .فهم الغيب منهم

 .اي القاضي) ٥(
 .�لنصب عطفا على مدخول ان يسكت) ٦(
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. سواء حكم لباذهلا حبق أم �طـل )١(إىل شئ من وجوههأو منهما، أو من غريمها على احلكم، أو اهلداية 
وكمـاحترم علـى املرتشـي حتـرم  )٢(، أنـه الكفـر �� ورسـولهوعلى حترميهـا إمجـاع املسـلمني، وعـن البـاقر 

على املعطي، العانته على االمث والعدوان، إال أن يتوقف عليها حتصيل حقه فتحرم على املرتشي خاصـة 
أو مــا فيــه ) وتلقــني أحـد اخلصــمني حجتــه(مــع وجودهــا، ومـع تلفهــا املثــل، أو القيمــة، ) �ــافتجـب إعاد(

) املقضـــي لـــه )٣(فـــإن وضـــح احلكـــم لزمـــه القضـــاء، إذا التمســـه(ضـــرر علـــى خصـــمه، وإذا ادعـــى املـــدعي 
ــــدي، أو أن : فيقــــول حكمــــت، أو قضــــيت، أو أنفــــذت، أو مضــــيت، أو ألزمــــت، وال يكفــــي ثبــــت عن

أخــرج إليــه مــن حقــه، أو أمــره �خــذه العــني، أو التصــرف فيهــا قــول جــزم بــه العالمــة،  ويف. دعــواك �بتــة
 .وتوقف املصنف

 )٤(فإن تعذر حكم مبقتضى الشرع، فإن اشـتبه أرجـأ) ترغيبهما يف الصلح(له قبل احلكم ) ويستحب(
أو إىل ، )يف إســـقاط حـــق(إىل املســـتحق ) إن يشـــفع(حـــىت يتبـــني، وعليـــه االجتهـــاد يف حتصـــيله، ويكـــره 

 )أو يتخذ حاجبا وقت القضاء(دعوى، ) يف إبطال(املدعي 
___________________________________ 

 .واملعىن ان القاضي يرشد احدمها إىل وجوه تكون سببا لنجاحه) احلكم(مرجع الضمري ) ١(
 .) الصادق(من كتاب القضاء املروي عن  �٨ب  - ٨الوسائل احلديث ) ٢(
 .اي اذا التمس املقضي له حكم احلاكم) احلكم(رجع الضمري م) ٣(
 .التأخري: واالرجاء. اي أخر) ٤(
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، )أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس، أوهم، أو غم، أو غضـب، أو جـوع( )١(عنه لنهي النيب 
لقـول يف كيفيـة احلكـم ا. أو شبع مفرطني أو مدافعة االخبثني، أو وجع ولو قضى مع وجـود أحـدمها نفـذ

ن )٢(اخلصــومة وهــو املعــرب عنــه �نــه الــذي خيلــى وســكوته) املــدعي هــو الــذي يــرتك لــو تــرك( ، وقيــل هــو مــ
 ، وال خيتلف موجبها)٥(يف اجلميع) واملنكر مقابله(، )٤(، أو الظاهر)٣(خيالف قوله االصل

___________________________________ 
 .�١٩٥٢ب �ي احلاكم عن الرشوة واختاذ حاجب لبابه طبع مصر  ٢٨٦فحة الص ٨نيل االوطار ا�لد ) ١(
فـاملعىن ان املـدعى عليـه فانـه ال ينفعـه سـكوته، النـه ال يـرتك وال . بنصب سكوته، بناء على انه مفعول معه اي مع سكوته) ٢(

ال يؤخــذ املــدعي عليــه، بــل يــرتك كمــا يــرتك وامــا اذا تــرك ومل يــدع فــ. هــذا اذا مل يــرتك املــدعي حقــه. خيلــى عنــه، بــل يؤخــذ بتالبيبــه
 .املدعي

ــى املــدعي عليــه فادعــاؤه حقــا علــى عمــرو ) ٣( املــراد مــن االصــل هــي اصــالة العــدم فهــي تقتضــي عــدم وجــود حــق للمــدعي عل
 .خمالف لالصل

خص يكـون لـه ال لالخـر) ٤( الشـئ الــذي فادعـاء املـدعي ان هـذا . اي قـول املـدعي خمـالف للظـاهر، الن الظـاهر ان مـا بيـد شـ
وامـا اذا ادعـى شـيئا يف ذمـة عمـرو فريجـع قـول املـدعى إىل . هـذا اذا كـان الشـئ املـدعى بيـد عمـرو. بيد عمر ويل خمالف للظاهر

 .خمالفة االصل
اي املنكر الذي هـو املـدعي عليـه ال يـرتك لـو تـرك اخلصـومة، وال خيلـى وسـبيله مـع سـكوته، وال يكـون قولـه خمالفـا لالصـل، ) ٥(

 .هروال للظا

    



٧٧ 

غالبا، كما إذا طالب زيد عمرا بدين يف ذمته، أو عني يف يده فأنكر فزيد لو سكت ترك، وخيـالف قولـه 
ة  ة ذمة عمرو من الدين، وعـد تعلـق حـق زيـد �لعـني، وخيـالف قولـه الظـاهر مـن بـراء االصل، الصالة براء

وقـد . )١(د مـدع علـى اجلميـعفهـو مـدعى عليـه وزيـ. عمرو، وعمرو ال يرتك، ويواقف قوله االصل والظاهر
ــزوج ت: خيتلــف كمــا إذا أســلم زوجــان قبــل الــدخول فقــال ال ــ مرتبــا فــال : أســلمنا معــا فالنكــاح �ق، وقال

 )٣(مدعيــة، ال�ــا لــو تركــت اخلصــومة لرتكــت واســتمر النكــاح املعلــوم وقوعــه )٢(فهــي علــى االولــني. نكــاح
 .)٥(واالصل عدم التعاقب لزعمها انفساخ النكاح، )٤(والزوج ال يرتك لو سكت عنها

___________________________________ 
 .اي جبميع املعاين املذكورة يف املدعي كا علمت) ١(
ت ) ٢( اي على القول �ن املدعي هو الذي يرتك لو ترك، وعلى القول �ن املدعي قوله خمالف لالصل فاملعىن ان املراد لو ادعـ

 .طل، ال�ا مسلمة، والزوج كافر، ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني سبيالاسالمها قبل اسالم الزوج فالنكاح �
اي استمر نكاحهما بناء على ان لكل قوم نكاحا كما يف اخلرب املعروف هذا اذا مل تكن الزوجـة مـدعى �نفسـاخ نكاحهـا ) ٣(

 .�دعائها اسالمها قبل الزوج
 .النه منكر) ٤(
. م اي االصـــل عـــدم اســـالم كـــل مـــن الـــزوج والزوجـــة عقيـــب االخـــر كمـــا تـــدعى املـــرأة التعاقـــبالعـــد: املـــراد مـــن االصـــل هنـــا) ٥(

 .واالصل ايضا عدم تقدم احد احلادثني الذي هو اسالم احدمها فقول املراء خمالف لالصل فتكون مدعية
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، وعلـــى الظـــاهر الـــزوج مـــدع، لبعـــد )٢(تقـــدم أحـــد احلـــادثني علـــى اآلخـــر واالصـــل عدمـــه )١(الســـتدعائه
ــزوج )٣(التســاوق ــف ال ــى االولــني حيل حتلــف املــرأة ويبطــل، وكــذا  )٧(وعلــى الثالــث )٦(ويســتمر النكــاح )٥(فعل

وحيـث . االصـل )١١(الظـاهر، ومعهـا )١٠(، فمعـه)٩(ويسـاره وأنكرتـه )٨(لوادعى الزوج االنفاق مع اجتماعهما
 عرف املدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت

___________________________________ 
مرجع الضمري التعاقب اي ل قلنا �لتعاقب يلزم ان يتقدماسـالم الروجـد الـذي هـو احـد احلـدثني علـى السـالم الـزوج الـذي ) ١(

 .هو احلادث االخر
 .اي تقدم احد احلادثني على االخر، واالصل عدمه: مرجع الضمري التقدم) ٢(
 .زوج خمالف للظاهر، اذ الظاهر تعاقب اسالم احدمها عقيب االخراي لبعد وقوع اسالمهما يف آن واحد فقول ال) ٣(
 .وقوله خمالف لالصل. يرتك لو ترك اخلصومة: اي فعلى تعريف االولني للمدعي ومها) ٤(
 .النه منكر) ٥(
 .بناء على ان لكل قوم نكاحا كما عرفت آنفا) ٦(
هر، وحتلـــف املـــراة لنهـــا منكـــرة، الن قوهلـــا موافـــق للظـــاهر، اي علـــى القـــول �ن املـــدعيي هـــو الـــذي يكـــون قولـــه خمالفـــا للظـــا) ٧(

 .المكان تعاقب اسالمهما، وبعد التساوق فيبطل النكاح
 .اذا كا� يف دار واحدة) ٨(
 .اي انكرت االنفاق) ٩(
 .اي مع الزوج ملوافقة قوله للظاهر فتكون الزوجة مدعية) ١٠(
 .و عدم االنفاقاي ومع الزوجة الن قوهلا موافق لالصل الذي ه) ١١(
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مل  )٣(، أو رهـــن عنـــد مشـــرتطه)٢(كـــدعوى هبـــة غـــري مقبوضـــة، أو وقـــف كـــذلك  )١(إتفاقـــا وإن ختلـــف االول
ــف الثــاين أحــدمها وهوالــذي جــزم بــه : كــدعوى شــئ وثــوب وفــرس ففــي مساعهــا قــوالن  )٤(تســمع وإن ختل

املصـنف يف الـدروس العـدم، لعـدم فائـد�ا وهـو حكـم احلــاكم �ـا لـو أجـاب املـدعى عليـه بـنعم، بـل البــد 
مـــن ضـــبط املثلـــي بصـــفاته، والقيمـــي بقيمتـــه، واالمثـــان جبنســـها ونوعهـــا وقـــدرها وإن كـــان البيـــع وشـــبهه 

ن املاضــي )٥(قــد البلــد، النــه إجيــاب يف احلــال وهــو غــري خمتلــفينصــرف إطالقــه إىل ن ، والــدعوى إخبــار عــ
 .)٦(وهو خمتلف
 الدالة على وجوب )٧(وهو االقوى السماع، الطالق االدلة: والثاين

___________________________________ 
 .اي لو ادعى دعوى غري ملزمة كهبة غري مقبوضة فا�ا ال متلك اال بعد القبض) ١(
 .اي دعوى الوقفية من دون االقباض غري ملزمة، الن الشرط يف صحة الوقفية القبض) ٢(
 .اي عند من يشرتط القبض يف الرهن فان الدعوى فيه غري مسموعة) ٣(
 .اي دعوى غري معلومة) ٤(
ت اي البيــع اجيــاب يف احلــال وهــو ال خيتلــف عــن نقــد البلــد فــان البــايع حــني البيــع واجيابــه غــري مــرت ) ٥( دد عــن كــون الســلعة بيعــ

 .�لثمن الدارج يف العرف احلاضر
 .اي الدعوى اخبار عن املاضي والنقود يف استعماالت املاضي خمتلفة طبعا) ٦(
 ].٢٥٠االية : املائدة[ )وان احح�م ب�نه با انزل اهللا( :املراد من االدلة قوله تعاىل )٧(
: املائـدة[ )فـان جـاؤك فـاح�م ب�ـنهم ( ].٦٤االيـة : النسـاء[ ) فال ور�ك ال يؤمنون ح� �كموك فيما شجر ب�نهم(

 ].٤٥االية 
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، والن )٢(ال يصــلح للتقييــد، المكـــان احلكــم ��هــول، فيحــبس حــىت يبينــه كـــاالقرار )١(احلكــم، ومــا ذكــر
املــدعي رمبــا يعلــم حقــه بوجــه مــا خاصــة �ن يعلــم أن لــه عنــده ثــو�، أو فرســا، وال يعلــم شخصــهما، وال 

والفـــرق بـــني االقـــرار . ، فلـــو مل تســـمع دعـــواه بطـــل حقـــه، فاملقتضـــي لـــه موجـــود، واملـــانع مفقـــودصـــفتهما
والدعوى �ن املقر لو طولـب �لتفصـيل رمبـا رجـع، واملـدعي ال يرجـع لوجـود داعـي احلاجـة فيـه دونـه غـري  

مساعهـــا وهــو اجلــزم �ن صـــرح �لظــن، أوالــوهم ففــي  )٤(، ملــا ذكــر�ه وإن ختلـــف الثالــث)٣(كــاف يف ذلــك
 أوجهها السماع فيما يعسر )٥(أوجه

___________________________________ 
اي ما ذكر من االدلة يف القول االول من عدم فـاددة لـدعوى لـو اجـاب املـدعى عليـه بـنعم، بـل البـد مـن ضـبط املثلـي إىل ) ١(

 .) الشارح(اخر ما ذكره 
 .انه يسمع وحيبس حىت يبينه اي هذه الدعوى كاالقرار بشئ جمهول يف) ٢(
وهو استلزام ابطال : اي الفرق بني االقرار والدعوى مبا ذكر غري كاف يف رفض الدعوى ا�هولة، وعدم مساعها، ملا ذكر�ه) ٣(

 .حق املدعى يف الدعوى ا�هولة
 .اي كانت الدعوى غري جازمة) ٤(
ــماع مطلقـــا ســـواء كـــان االطـــالع علـــى املـــدعى بـــه بعســـر ) ٥( والتفصـــيل بـــني عســـر . الـــرفض يوعـــدم الســـماع مطلقـــا. ام الالسـ

 .االطالع عليه فيقبل، وعدمه فريفض وال يقبل
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االطالع عليه كالقتل، والسرقة، دون املعامالت، وإن مل يتوجه على املدعي هنـا احللـف بـرد، وال نكـول، 
إذا تقــرر ذلــك . الــدعوىوال مــع شــاهد، بــل أن حلــف املنكــر، أو أقــر، أو نكــل وقضــينا بــه، وإال وقفــت 

 .طولب املدعى عليه �جلواب )١(فإذا ادعى دعوى مسموعة
 )٢(لــه أمجــع، أو مركــب منهمــا) أو إنكــار(�حلــق املــدعى بــه أمجــع، ) وجــواب املــدعى عليــه إمــا إقــرار(

وجعل السـكوت جـوا� جمازشـائع يف االسـتعمال فكثـريا مـا يقـال، تـرك ) أو سكوت(، )٣(فيلزمه حكمهما
أي كمال املقـر علـى وجـه يسـمع إقـراره ) مع الكمال(على املقر ) فاالقرار ميضى(جواب املقال، اجلواب 

�لبلــوغ، والعقــل مطلقــا، ورفــع احلجــر فيمــا ميتنــع نفــوذه بــه، وســيأيت تفصــيله، فــإن الــتمس املــدعي حنيئــذ 
 .ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك به: احلكم حكم عليه فيقول

، أو شـهادة عـدلني مبعرفتــه، )٤(كتابـة إقـراره كتـب وأشـهد مـع معرفتـه( املـدعي مـن احلـاكم) ولـوالتمس(
 ال مبجرد إقراره وإن صادقه املدعي، حذرا من تواطؤمها على نسب) )٥(أو اقتناعه حبليته

___________________________________ 
 .�ن كانت الدعوى ملزمة معلومة جازمة) ١(
 .اي يقر ببعض، وينكر ببعض) ٢(
 .يلزم املدعى عليه بدفع ما اقر به، ويلزم �ليمني فيما انكرهاي ) ٣(
 .اي معرفة احلاكم للمدعى عليه) ٤(
ى مــا يدعيــه لنســه مــن النســب : حليــة االســنان) ٥( ــع �ــذه الظــواهر علــ مــا يــرى مــن لونــه وظــاهره وهيئتــه فــاملعىن ان احلــاكم يقتن

 .اببكسر النون اي النسبة، ال انه مفرد النسب الذي مجعه انس
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وهـو عجـزه عـن أداء احلـق لعـدم ) فـإن ادعـى االعسـار(، )١(لغريمها، ليلزمـا ذا النسـب مبـا ال يسـتحق عليـه
، وقــوت يـوم وليلــة لـه ولعيالــه الــواجيب )٢(ملكـه ملــا زاد عـن داره وثيابــه الالئقـة حبالــه ودابتـه وخادمــه كـذلك

 .النفقة
ــى مــا ال  مراقبــة) ببينــة مطلعــة علــى �طــن أمــره(فيــه ) وثبــت صــدقه( ربه عل لــه يف خلواتــه، واجــدة صــ

 )٤(االضاقة، مع شهاد�ا على حنو ذلك )٣(يصرب عليه واجد املال عادة حىت ظهر هلا قرائن الفقر، وخمايل
أو كـــان (لـــه علـــى االعســـار، ) أو بتصـــديق خصـــمه(، )٦(، ال علـــى النفـــي الصـــرف)٥(مبـــا يتضـــمن االثبـــات

، الصـالة عـدم )٧(اال، أو إتالفـا فإنـه حينئـذ يقبـل قولـه فيـه، بـل جنايـة أوجبـت مـ)أصل الدعوى بغري مال
 املال، خبالف ما إذا كان أصل الدعوى ماال فإن أصالة بقائه متنع

___________________________________ 
ث، مث ) ١( خص �لــ كمــا لــو تواطــأ زيــد وعمــرو علــى ان يكــون االول مــدعيا واالخــر مــدعى عليــه فينتحــل املــدعى عليــه اســم شــ

يراجعان احلاكم يدعى زيد طلبا له على عمرو املنتحل شخصية اخرى فيقر عمرو له مبا يدعيه امام احلـاكم فـيحككم لزيـد علـى 
 .عمرو فيؤخذ املدعى به من ذلك الشخص الثالث املتواطأ عليه

 .اي الالئقة حباله) ٢(
 .مجع خميلة وهي املظن واملقصود �ا عالمات الضيق واالعسار) ٣(
 .على قرائن الفقر، وخمايل االضاقةاي ) ٤(
 .اي القرائن املثبتة) ٥(
 .اي ال الشهادة على نفي الغنا، لعدم كفاية مثل هذه الشهادة، بل ال بد من الشهادة بنحو يثبت فقره) ٦(
 اي يقبل قول املدعى عليه يف االعسار مبجرد ادعاه، وال حيتاج إىل البينة) ٧(
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البينـة، أو تصـديق الغـرمي وظـاهره أنـه ال يتوقـف مـع : إعسـاره �حـد االمـرين )١(من قبول قولـه، وإمنـا يثبـت
ـــأوىل بعـــدم  )٢(البينـــة علـــى اليمـــني وهـــو أجـــود القـــولني، ولـــو شـــهدت البينـــة �العســـار يف القســـم الثـــاين ف

إىل أن يقـدر، وال يكلـف ) تـرك(على االعسار ) وحلف(اليمني، وعلى تقدير كون الدعوى ليست ماال 
يتفـق ذلـك �ن مل يقـم بينـة، وال ) وإال(املشهور، وإن وجب عليه السعي علـى وفـاء الـدين،  التكسب يف

ث ال يكــون أصــل الــدعوى مــاال )٣(صــادقه الغــرمي مطلقــا وحبــث عــن �طــن أمــره ) حــبص(، وال حلــف حيــ
لفـا فـإن علـم لـه مـال أمـر �لوفـاء، فـإن امتنـع �شـره القاضـي ولـو ببيـع مالـه إن كـان خما) حىت يعلم حاله(

 .، وإن علم عدم املال، او مل يف املوجود بوفاء اجلميع أطلق بعد صرف املوجود)٤(للحق
على أصح القولني، وال فـرق بـني  )٥(مطلقا) قضى بعلمه(�حلق ) واما االنكار فإن كان احلاكم عاملا(

 فقدهاوغريمها، وليس له حينئذ طلب البينة من املدعى مع  )٦(علمه به يف حال واليته ومكا�ا
___________________________________ 

 .اي حني تكون الدعوى دعوى مالية) ١(
ت الــدعوى بغــري املــال فانــه يقبــل قولــه مبجــرد دعــواه، ومــع ذلــك اتــى �لبينــة فانــه حينئــذ اوىل بعــدم االحتيــاج إىل ) ٢( اي اذا كنــ

 .اليمني
 .سواء كان اصل الدعوى ماال ام ال) ٣(
املدعى به دراهم وظهر عند املدعى عليه د�نري، او �لعكس فانه حينئذ يبيع احلاكم املال املوجود ويؤدي حق كما اذا كن ) ٤(

 .املدعي
 .ام ال كان من حقوق هللا تعاىل ام من حقوق اآلدميني، وسواء كان احلاكم امام االصل اي املعصوم  سواء) ٥(
 .اي مكان الدعوى) ٦(
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واملــراد بعلمــه هنــا . دفــع التهمــة، إال مــع رضــاء املــدعي )١(جودهــا علــى االقــوى وإن قصــدقطعــا، وال مــع و 
نعـم لـو . العلم اخلـاص وهـو االطـالع اجلـازم، ال مبثـل وجـود خطـه بـه إذا مل يـذكر الواقعـة وإن أمـن التزويـر

ووجـه . عنـد غـريه )٢(شهد عنده عدالن حبكمه به ومل يتذكر فاالقوى جواز القضـاء كمـا لـو شـهدا بـذلك
ريه فإنــه يكفــي  )٣(املنــع إمكــان رجوعــه إىل العلــم النــه ى حكــم غــ فعلــه، خبــالف شــهاد�ما عنــد احلــاكم علــ

بشـــهادته بـــه، ال حبكمـــه فالظـــاهر أنـــه   )٥(، ولـــو شـــهدا عليـــه)٤(الظـــن، تنـــزيال لكـــل �ب علـــى املمكـــن فيـــه
 .)٦(كذلك

___________________________________ 
 .دفع التهمة عن نفسهاي وان قصد احلاكم ) ١(
 .اي شهد العادالن حبكم احلاكم قبال عند غري هذا احلاكم فانه تقبل شهاد�ما وجيب على هذا احلاكم احلكم �ا) ٢(
ت يف هــذه الواقعــة . مرجــع الضــمري احلكــم) ٣( وحاصــل املعــىن ان احلــاكم لــو شــهد عنــده الشــاهدان العــادالن �نــك قــد حكمــ

خبــالف مــا إذا شــهد العــادالن عنــد غــري هــذا . كــم بشــهاد�ما، النــه ميكــن لــه حتصــيل العــل �لواقعــةبثبــوت احلــق فــال جيــوز لــه احل
 .احلاكم على حكم هذا احلاكم فانه جيوز للحاكم الثاين احلكم بشهادة العادلني

 .العلم يف الواقعةفانه يف االول ميكن حتصيل العلم واحلكم بعده خبالف الثاين فانه يكتفى فيه �لظن، لعدم مكان حصول ) ٤(
 .اي على احلاكم �نه شهد �حلق عند حاكم آخر) ٥(
ت يف ) ٦( اي كالشهادة علـى حكـم احلـاكم يف انـه خمتلـف فيـه فقـول جبـواز حكمـه حينئـذ، وقـول، بعـدم جـواز حكمـه كمـا عرفـ

 .٤ - ٣اهلامش رقم 
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�نـه موضـع املطالبـة �ـا، وإال عاملـا  )١(مـن املـدعي ان مل يكـن) طلب البينـة(يعلم احلاكم �حلق ) وإال(
حلفـه (أي طلـب إحالفـه ) ال بينة يل عرفه أن له إحالفه، فإن طلبـه: فإن قال(جاز للحاكم السكوت، 

، النه حق للمدعي فال يستويف بدون مطالبته وإن كـان إيقاعـه )�حالفه(احلاكم ) ، وال يتربع]احلاكم [ 
ال يسـتقل (كـذا ) و(احلاكم من دون التماس املدعي لغـى، إىل احلاكم، فلو تربع املنكر به، أو استحلفه 

 )٣(من أن إيقاعه موقوف علـى إذنـه وإن كـان حقـا لغـريه، النـه: ملا قلناه) من دون إذن احلاكم )٢(به الغرمي
إن حلــف(وظيفتـه،  وحــرم (وإن بقــي احلــق يف ذمتــه ) ســقطت الــدعوى عنـه(املنكــر علـى الوجــه املعتــرب ) فــ
 .)٥(رله املدعي مبال وإن كان مماثال حلقه، إال أن يكذب املنكر نفسه بعد ذلكلو ظف) )٤(مقاصته به

أي بعـد حلـف املنكـر علـى أصـح االقـوال، لصـحيحة ) بعـده(من املدعي ) ال تسمع البينة(كذا ) و(
إذا رضي صاحب احلق مبني املنكر حبقه فاستحلفه فحلـف أن ال حـق  ابن أيب يعفور عن الصادق 

ن )٦(لـه وإن أقـام بعــد مـا اسـتحلفه مخســني قسـامة، فـإن اليمـني قــد أبطلـت كـل مــا ادعـاهلـه قب ، وغريهـا مــ
 .االخبار
 ،)٧(تسمع بينته مطلقا: وقيل

___________________________________ 
 .دائنالغرمي هنا مبعىن ال) ٢(اي مل يكن املدعي عاملا �ن هذا املورد من املوارد اليت يطلب �لبينة فيها) ١(
 .اي االحالف من وظائف احلكام وان كان احللف حقا للمدعي) ٣(
 .فال جيوز للمدعى تقاص مال املدعى عليه بعد احللف) ٤(
 .اي بعد احللف فانه جيوز للمدعي تقاص ماله من املدعى عليه) ٥(
 .من ابواب كيفية احكام القضاء ٩الوسائل احلديث الواحد الباب ) ٦(
 .ملدعي قبل احللف وبعد احللفاي تقبل بينة ا) ٧(
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 .)١(واالخبار حجة عليهما. مع عدم علمه �لبينة وقت حتليفه ولو بنسيا�ا: وقيل
، )٢(إن كانــت دعــواه قطعيــة) حلــف املــدعي(علــى املــدعي ) ورد اليمــني(املــدعى عليــه ) وإن مل حيلــف(

وكـــذا لـــو كـــان املـــدعى وليـــا، أو وصـــيا فإنـــه ال ميـــني عليـــه وإن علمـــى  )٣(وإال مل يتوجـــه الـــرد عليـــه كمـــا مـــر
املدعي مـن ) فإن امتنع(بل يلزم املنكر �حللف فإن أىب حبس إىل أن حيلف، أو يقضى بنكوله  )٤(�حلال

ريه علــى قــول مشــهور، إال أن ) ســقطت دعــواه(احللــف حيــث يتوجــه عليــه  يف هــذا ا�لــس قطعــا، ويف غــ
اسـتمهل أمهـل، خبـالف املنكـر، ولـو طلـب املـدعي احضـار املـال قبـل حلفـه ففـي اجابتـه �يت ببينة، ولـو 

 )٥(أجودمها العدم، ومىت حلف املدعي ثبت حقه لكـن هـل يكـون حلفـه كـاقرار الغـرمي، أو كالبينـة: قوالن
 .أجودمها االول: قوالن

___________________________________ 
 .لباب رد على هذين القولنياي االخبار املذكورة يف هذا ا) ١(
 .�ن تكون الدعوى جازمة) ٢(
 .يف عدم توجه اليمني على املدعى لو ردها عليه املدعى عليه فيما اذا مل تكن الدعوى قطعية جازمة) ٣(
 .اي وان علم الوصي، او الويل �ن حق امليت والصغري �بت) ٤(
منشأ اخلالف يف كون احللـف كـاقرار الغـرمي، او البينـة هـو النظـر يف ان سـبب حلـف املـدعي هـو نكـول املنكـر ورده احللـف ) ٥(

على املدعي مع ان احللف كان وظيفة املنكر فيكون حلف املدعي مينزلة اقـرار املنكـر �ن احلـق للمـدعي، او ان احللـف الصـادر 
االول اي   ) الشـارح(اختـار . بينة مثبتة ملا يدعيـه قيكـون حلفـه مبنزلـة اتيـان املـدعي البينـة عن املدعي يكون مبنزلة ما اذا اقام

ك مـن االحكـام مـثال. كون حلف املدعي مبنزلة اقرار املنكر حلق املدعي : اذا قلنـا: واثر هذا اخلـالف يظهـر فيمـا يرتتـب علـى ذلـ
�نه كاقرار املنكـر فـال يثبـت بـه سـوى مـا يكـون راجعـا : لوازمها، واما اذا قلنا�ن حلفه كالبينة فيرتتب عليه مجيع آ�ر الدعوى و 

 .إىل نفس املنكر وحقا عليه، دون غريه

    



٨٧ 

املنكــر عــن اليمــني وعــن ردهــا ) وان نكــل(وتظهــر الفائــدة يف مواضــع كثــرية متفرقــة يف أبــواب الفقــه، 
ردت (احلــف، أوال أرد : اكم لــهال أحلــف عقيــب قــول احلــ: أ� �كــل، أو قــال: علــى املــدعي �ن قــال

ان حلفــــت، واال جعلتــــك �كــــال ورددت : علــــى املــــدعي بعــــد أن يقــــول احلــــاكم للمنكــــر) اليمــــني أيضــــا
 .)٢(ويستحب ثال� فإن حلف املدعي ثبت حقه، وان نكل فكما مر )١(اليمني، مرة

، لصــحيحة )ولــهبنك(علــى املنكــر �حلــق ) يقضــى: (والقائــل بــه الشــيخان والصــدوقان ومجاعــة) وقيــل(
أنه حكى عن أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم أنـه ألـزم أخـرس بـدين  دمحم بن مسلم عن الصادق 

 .)٤(عليه فأنكر ونكل عن اليمني فألزمه �لدين �متناعه عن اليمني )٣(ادعي
 ، الن النكول أعم من ثبوت احلق، جلواز تركه)واالول أقرب(

___________________________________ 
 .هذه اجلملة للمنكر مرة واحدة: اي يقول احلاكم: مرة مفعول مطبق ليقول) ١(
 .من سقوط دعوى املدعي يف هذا ا�لس وغريه) ٢(
 .بصيغة ا�هول) ٣(
 .من كتاب القضاء ٣٣الوسائل احلديث االول الباب ) ٤(

    



٨٨ 

أنه رد اليمني على صاحب احلـق،  عن النيب  )٣(، وملا روي)٢(على اخلاص )١(اجالال، وال داللة للعام
الدالة على رد اليمني على املدعى مـن غـري تفصـيل، والن احلكـم مبـين علـى االحتيـاط التـام،  )٤(ولالخبار

 .وال حيصل اال �ليمني، ويف هذه االدلة نظر بني
أحضـــرها ان : لــه احضــارها، وليقــل أن(احلـــاكم ) يل بينــة عرفــه(املــدعي مــع انكـــار غرميــه ) وان قــال(
، وكـذا يتخـري بـني احالفـه )فـإن ذكـر غيبتهـا خـريه بـني احـالف الغـرمي والصـرب( )٥(ان مل يعلم ذلـك) شئت

احالفـه ففيـه مـا  )٧(طلب احالفه، مث اقامـة البينـة، فـإن طلـب )٦(واقامة البينة وان كانت حاضرة، وليس له
 )٩(، وان طلب)٨(مر

___________________________________ 
ن العــام هــو نكــول املنكــر، الن الناكــل حــني نكولــه عــن اليمــني ال يلــزم منــه ثبــوت احلــق للمــدعي، الن هنــاك وجهــا ) ١( املــراد مــ

 .آخر حيجوز ان كون نكوله من اجله وهو االجال والتعظيم المساء هللا تعاىل
 .من النكول الن النكول اعماملراد من اخلاص هو ثبوت احلق للمدعي وقد عرفت عدم ثبته ) ٢(
 .٣٠٠ص  ١٠راجع ابن قدامة املغين ج : رواه الدار قطين عن �ن عمر) ٣(
 .من كتاب القضاء ٧الوسائل احلديث الثالث الباب ) ٤(
 .اي مل يعلم املدعي ان له احضار الشهود) ٥(
 .اي ليس للمدعى ان يستحلف املنكر مث �يت �لبينة) ٦(
 .ف املنكراي طلب املدعي حل) ٧(
 .من سقوط دعوى املدعي بعد حلف املنكر يف هذا ا�لس وغريه) ٨(
 .اي طلب املدعي احضار البينة من تلقاء نفسه) ٩(

    



٨٩ 

النـــه تعجيــــل  )٤(وال مالزمتـــه(للغــــرمي، ) بكفيـــل )٣(الزامـــه )٢(ولــــيس لـــه(، )١(احضـــارها أمهلـــه إىل أن حيضـــر
 .عقوبة مل يثبت موجبها

بشـــهاد�ا بعـــد التمـــاس ) حكـــم(فيهـــا ) وإن أحضـــرها وعـــرف احلـــاكم العدالـــة(، )٦(ذلـــك )٥(لـــه: وقيـــل
إشـهدا بـل مـن كـان عنـده كـالم أو شـهادة ذكـر مـا عنـده إن : واحلكم، مث ال يقـول هلمـا )٧(املدعي سؤاهلا

ت بــه حــق طــرح قوهلمــا، وإن قطعــا �حلــق، وطــابق الــدعوى، وعــرف العدالــة  ــ شــاء، فــإن أجــا� مبــا ال يثب
 .حكم كما ذكر�

أي ) اســتزكى(حاهلــا ) وإن جهــل( )٨(، وال يطلــب التزكيــة الن اجلــارح مقــدم)وإن عــرف الفســق تــرك(
 طلب من املدعي تزكيتها

___________________________________ 
 .من �ب االفعال مضارع احضر اي إىل ان حيضر املدعي البينة) ١(
 .مرجع الضمري احلاكم) ٢(
ن اضافة املصدر إىل املفعول فاملعىن انه ليس للحـاكم الـزام املنكـر بكفيـل للغـرمي الـذي هـو املـدعي م) املنكر(مرجع الضمري ) ٣(

 .النه خصم املنكر
 .يل ليس للحاكم ايضا الزام املنكر مبالزمته للمدعي واصطحابه له) املدعي(مرجع الضمري ) ٤(
 ).احلاكم(مرجع الضمري ) ٥(
ان يلـزم املنكـر �لكفيـل للمـدعي، وان : اي قيـل للحـاكم) ل، وااللزام مبالزمته مع املدعيااللزام �لكفي(مرجع اسم االشارة ) ٦(

 .يلزمه املالزمة له
 ).البينة(مرجع الضمري ) ٧(
 .اي يقدم اجلارح على املزكي، الن احلاكم يعلم اجلرح �لشهود فعلمه مقدم على البينة املزكية من قبل املدعي) ٨(

    



٩٠ 

مث سـأل اخلصـم عـن (، )٣(أثبتهـا )٢(العدالـة ومزيلهـا )١(كـل مـن الشـاهدين يعرفـان  فإن زكاها بشاهدين علـى
إن اعـرتف ب عدمـه حكـم كمـا مـر، وإن ) اجلرح ، فـإن أحضـر اجلـارح نظـر )اسـتظهر أمهلـه ثالثـة أ�م(فـ

، فـــإن قبلــه قدمـــه علــى التزكيـــة لعـــدم )٦(، وغريمهــا)٥(، وإمجـــال)٤(يف أمــره علـــى حســب مـــا يــراه مـــن تفصــيل
إن مل �ت �جلــارح(، )٧(فــاةاملنا أي التمــاس املــدعي ) حكــم عليــه بعــد االلتمــاس(، أبعــد املــدة )٨(مطلقــا) فــ
 .احلكم
أهلم عــن مشخصــات القضــية(اســتحبا�، ) فــرقهم( )٩(مطلقــا) وإن ار�ب احلــاكم �لشــهود( زمــا� ) وســ

 ومكا� وغريمها من املميزات،
___________________________________ 

 .عرف كل من الشاهدين معىن العدالة منكو�ا ملكة نفسانية متنع صاحبها عن ارتكاب املعاصي واحملارماي ي) ١(
 .مرجع الضمري العدالة اي يعرف كل من الشاهدين ما يزيل العدالة) ٢(
 .االربعمرجع الضمري العدالة اي اثبت احلاكم العدالة يف الشاهدين الذين ثبتت العدالة فيهما بشهادة الشهود ) ٣(
 .اي يدقق تدقيقا كامال يف جوانب اجلرح وخصوصيات الفاظه وتتبع قرائن حالة، ومقامية، ومقالية، وغري ذلك) ٤(
 .�ن يرتك التدقييق و�خذ بظاهر االمر اعتمادا ووثوقا بصحته) ٥(
 .من التماس قرينة، او دليل اخر من اجلارح وحنو ذلك) ٦(
 .اجلارح على ما مل يطلع عليه املزكي فهنا يقدم اجلارح على املزكياي لعدم املنافاة بني اطالع ) ٧(
 .يف املدة وبعد املدة) ٨(
 .اي سواء كان ارتياب احلاكم يف شهود اصل الدعوى ام يف شهود الشاهدين) ٩(

    



٩١ 

ويســـتحب لـــه عنـــد الريبـــة وعظهـــم وأمـــرهم �لتثبـــت واالخـــذ . شـــهاد�م) فـــإن اختلفـــت أقـــواهلم ســـقطت(
ت الشــهودويكــ(�جلـزم،  ت وهـو املشــقة ) ره لـه أن يعنــ إذا كــانوا مـن أهــل البصــرية (أي يـدخل علــيهم العنــ
 .)١(وغريه من التحزيز) �لتفريق

ـــع الشـــاهد(عليـــه ) وحيـــرم( أن يداخلـــه يف (هنـــا ) وهـــو(أصـــل التعتعـــة يف الكـــالم الـــرتدد فيـــه ) إن يتعت
إنــه اشـــرتى كـــذا فيقـــول : ل الشـــاهدفيـــدخل معـــه كلمــات توقعـــه يف الـــرتدد، أو الغلــط �ن يقـــو ) الشــهادة
مبائة، أو يف املكان الفالين، أو يريد أن يتلفظ بشئ ينفعه فيداخلـه بغـريه ليمنعـه مـن إمتامـه وحنـو : احلاكم
، بل يكف عنـه )٤(لرتدد، أو أتى بغريه )٣(بكالم ليجعله متام ما يشهد به حبيث لواله) )٢(أو يتعقبه(ذلك، 

إذا ) أو يرغبـــه يف االقامـــة(عليـــه مـــا يلزمـــه،  )٧(، مث يرتـــب)٦(، أو تـــردد)٥(حـــىت ينتهـــي مـــا عنـــده وإن مل يفـــد
 وجده مرتددا

___________________________________ 
 .املراد من احلزازة التعسف يف الكالم اي الشدة فيه) ١(
 .مرجع الضمري الشاهد، كما وان الفاعل يف يتعقبه يرجع إىل احلاكم) ٢(
 .م املتعقب من احلاكم لرتدد الشاهد يف شهادته، واتى بغري هذا الكالم الذي تعقبه احلاكممرجع الضمري الكال) ٣(
 .مرجع الضمري الكالم املتعقب من احلاكم) ٤(
 .اي الشاهر بشهادته) ٥(
 .اي الشاهد يف شهادته تردد) ٦(
املعىن ان احلـاكم بعـد مسـاع الشـهادة يرتـب رجوعه إىل احلاكم فـ: فاعل يرتب احلاكم ومرجع الضمري يف يلزمه حيتمل االمرين) ٧(

 .ورجوعه إىل الشاهد فاملعىن ان احلاكم يرتب على الشاهد ما يلزمه من ا�ر شهادته: عليها اال�ر

    



٩٢ 

فيسـتحب أن يعـرض املقـر ) عزم الغـرمي عـن االقـرار إال يف حقـه تعـاىل )٢(لو توقف، وال يقف )١(أو يزهده(
 .ويلحبد هللا تعاىل �لكف عنه والتأ

يـردده  حني أقر عنـده �لـز� يف أربعـة مواضـع، والنـيب ) لقضية ما عز بن مالك عند النيب (
ت، أو غمـزت، أو نظـرت قـال: ويوقف عزمه تعريضا لرجوعه، ويقـول لـه أفنكتهـا ال : ال قـال: لعلـك قبلـ

ــك م: نعــم، قــال: تكــين قــال ــك يف ذل ــك من يف  )٣(كمــا يغيــب املــرود: نعــم، قــال: نهــا قــالحــىت غــاب ذل
ــز�، قــال: نعــم، قــال: والرشــا يف البئــر، قــال )٤(املكحلــة ــت منهــا حرامــا مــا �يت : هــل تــدري مــا ال نعــم أتي

وكما يستحب تعريضه لالنكار يكره ملـن علمـه منـه غـري  )٥(الرجل من إمرأته حالال، فعند ذلك أمر برمجه
قبــل أن ينــزل فيــك قــرآن  �در إىل رســول هللا : هــز اال قــال ملــا عــزاحلــاكم حثــه علــى االقــرار، الن 

 فقال له النيب 
___________________________________ 

 .اي ال جيوز للحاكم ان يرغبه يف ترك الشهادة) ١(
وقفه عن املسري اي منعـه فـاملعىن فيمـا حنـن فيـه : كما تقولاللفظ من هذه املادة من مجيع مشتقاته يستعمل ال زما ومتعد�  ) ٢(

 .ان القاضي ال مينع الغرمي عن االقرار �لدعوى اال يف حقوق هللا تعاىل
 .امليل الذي يكتحل به: املرود بكسر امليم وسكون الراء وفتح الواو) ٣(
 .الكحلاسم ملا جيعل فيه : املكحلة بضم امليم وسكون الكاف وضم احلاء) ٤(
 .�ب استفسار املقر �لز� واعتبار تصرحيه مبا ال تردد فيه ١٠٤ص  ٦نيل االوطار ج ) ٥(

    



٩٣ 

ذكـر أوال أن جـواب املـدعى عليـه  واعلـم أن املصـنف . سـرتته بثوبـك كـان خـريا لـك )١(أال: ملا علم به
ث، ولعلــه أدرجــه يف قســم االنكــار علــى تقــدير  ــ إمــا إقــرار، أو إنكــار، أو ســكوت، ومل يــذكر القســم الثال

 .النكول، الن مرجع حكم السكوت على املختار إىل حتليف املدعي بعد إعالم الساكت �حلال
مـــن ) الســـكوت فـــإن كـــان آلفـــة وأمـــا: (ويف بعـــض نســـخ الكتـــاب نقـــل أن املصـــنف أحلـــق خبطـــه قولـــه

�الشــارة املفيــدة لليقــني، ولــو مبرتمجــني عــدلني، ) اجلــواب(معرفــه ) إىل(احلــاكم ) توصــل(طــرش، أو خــرس 
علـى قـول الشـيخ يف النهايـة، الن اجلـواب حـق واجـب ) عنـادا حـبس حـىت جييـب(السـكوت ) وإن كان(

: �ن يقـول لـه) ل بعد عرض اجلـواب عليـهأو حيكم عليه �لنكو (عليه، فإذا امتنع منه حبس حىت يؤديه، 
ـــى قـــول مـــن يقضـــي مبجـــرد النكـــول ولـــو  ـــإن أصـــر حكـــم بنكولـــه عل ـــت، وإال جعلتـــك �كـــال، ف إن أجب

 .إحالف املدعى أحلف بعده )٢(اشرتطنا معه
، ويف الـــدروس )٥(إشـــارة إىل القـــولني )٤(، واالوىل جعلهمـــا)٣(ويظهـــر مـــن املصـــنف التخيـــري بـــني االمـــرين

 .واالول أقوى. كايتهما قولني ومل يرجح شيئااقتصر على ح
___________________________________ 

بكسر اهلمزة وتشديد الالم على ان تكون مركبة من إن الشـرطية والء الزائـدة، ولفـظ  : اال هنا حتضيضية مبعىن احلث، وقيل) ١(
 .كان جوا� للشرط

 .لف املنكراي لو شرطنا مع النكول ح) النكول(مرجع الضري ) ٢(
 .اي احلبس حىت جييب، او احلكم عليه �لنكول) ٣(
او احلكـم عليـه �لنكـول لـو كـان السـكوت . احلبس حىت جييب لو كان السكوت عنادا: ومها) طريف التخري(مرجع الضمري ) ٤(

 .ايضاعنادا
ىت جييــب، أو احلكــم عليــه �لنكــول فحاصــل مــراده رمحــ: املــراد مــن القــولني مهــا) ٥( ان طــريف التخــري ميكــن ان : ه اليــهاحلــبس حــ

 .�لتخيري ) املصنف(وهذا اوىل من قول . املذكورين. يكون اشارة إىل القولني
   



٩٤ 

 )القول يف اليمني(
) إال �� تعــاىل(مــن املنكــر ) أو املســقطة للــدعوى(، )١(مــن املــدعي) ال تنعقــد اليمــني املوجبــة للحــق(

ــك كالكتــب املنزلــة واالنبيــاء واالئمــة )أو كــافرامســلما كــان احلــالف (وأمسائــه اخلاصــة  ، وال جيــوز بغــري ذل
 )٣(اليهــودي والنصــراين وا�وســي ال حتلفــوهم إال ��: ، وقــال)٢(ال حيلــف بغــري هللا: لقــول الصــادق 

اهـة أمـا هـذا؟ علـى الكر  )٥(، وإمكـان)٤(ويف حترميه بغري هللا يف غري الدعوى نظر، من ظاهر النهـي يف اخلـرب
 .ة فحرام قطعا والرباء )٦(�لطالق و العتاق والكفر

 لتأويله) ٧(اماطة) ولو أضاف مع املاللة خالق كل شئ يف ا�وسي كان حسنا(
___________________________________ 

ت كمـــا يف صـــورة رد اليمـــني مـــن املنكـــر، او يف صـــورة الشـــاهد الواحـــد للمـــدعي، أو يف صـــورة احلـــاكم الغيـــا) ١( يب كمـــا لـــو كانـــ
 .الدعوى يف صورة غياب املدعى عليه

 .من كتاب اليمني واحكامها ٣٣الوسائل احلديث االول الباب ) ٢(
 .من كتاب اليمني واحكامها �٣١ب  - ٣الوسائل احلديث ) ٣(
 .من كتاب اليمني واحكامها �٣١ب  - ٣الوسائل احلديث ) ٤(
 .محل اخلرب على الكراهة وهو دليل جلواز احللف بغري هللا يف غري الدعاوي �جلر عطفا ىل مدخول من اي ومن امكان) ٥(
 .ة اي كفرت ��، او االسالم، او الرسول كما يف الرباء) ٦(
 .اي دفعا لتأويله) ٧(

    



٩٥ 

 .، ومثله خالق النور والظلمة)٢(ذلك فيه لذلك )١(ويظهر من الدروس تعني إضافة حنو
كمـا لـو اشــتمل علـى احللــف ) بيميـنهم فعـل، إال أن يشــتمل علـى حمــرمولـو رأى احلـاكم ردع الــذمي (

ــك وعليــه محــل مــا روي ــن وحنــو ذل ورمبــا أشــكل . اســتحلف يهــود� �لتــوراة أن عليــا  )٣(�الب واالب
حتليف بعض الكفار �� تعاىل، النكارهم له فال يرون له حرمة، كـا�وس فـا�م ال يعتقـدون وجـود إلـه، 

 .ورد بذلك )٤(لنور والظلمة فليس يف حلفهم به عليهم كلفة، إال أن النصخلق ا
مثل وهللا الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم الطالب الغالب، الضار النافع، ) وينبغي التغليظ �لقول(

 كاجلمعــة والعيــد، وبعــد الــزوال،) والزمــان(املــدرك املهلــك، الــذي يعلــم مــن الســر مــا يعلمــه مــن العالنيــة، 
حتــــت الصــــخرة،  )٥(كالكعبــــة واحلطــــيم واملقــــام، واملســــجد احلــــرام، واحلــــرام واالقصــــى) واملكــــان(والعصــــر، 

ـــت . واملســـاجد يف احملـــراب يف احلقـــوق كلهـــا، إال أن يـــنقص املـــال عـــن نصـــاب (واســـتحباب التغلـــيظ �ب
 مالــه عنــدي وهللا: وهــو ربــع دينــار، وال جيــب علــى احلــالف االجابــة إىل التغلــيط، ويكفيــه قولــه) القطــع
 .حق
وترغيبـــه يف تـــرك اليمـــني، إجـــالال � تعـــاىل، أو خوفـــا مـــن ) ويســـتحب للحـــاكم وعـــظ احلـــالف قبلـــه(

 عقابه على تقدير الكذب، ويتلو عليه ما
___________________________________ 

 .اي والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة خالق السماوات واالرض) ١(
 .اي الماطة �ويله) ٢(
 .من كتاب اليمني واحكامها �٣١ب  ٤الوسائل احلديث  )٣(
 .من كتاب اليمني واحكامها ٣١ - ٣الوسائل احلديث ) ٤(
 .املراد املسجد االقصى يف القدس) ٥(

    



٩٦ 

، مــن أجــل هللا أن حيلــف بــه أعطــاه هللا ورد يف ذلــك مــن االخبــار واآل�ر، مثــل مــا روي عــن النــيب 
مـن حلـف �� كـاذ� كفـر، ومـن حلـف �� صـادقا أمث، :  )٢(، وقـول الصـادق)١(منـهخريا مما ذهب 

قـال حـدثين أيب أن   )٤(، وعنـه! ! )٣( )وال �علوا اهللا عرضة اليمان�م(: إن هللا عزوجـل يقـول
ت عنــده امــرأة مــن اخلــوارج فقضــى اليب أنــه طلقهــا، فادعــت عليــه صــداقها فجــ ت بــه إىل أمــري  اءأ�ه كانــ

قــم فاعطهــا : � علــي إمــا أن حتلــف، أو تعطيهــا فقــال يل � بــين: املدينــة تســتعديه، فقــال لــه أمــري املدينــة
بلى ولكين أجللـت هللا عزوجـل أن أحلـف : ألست حمقا قال: أربعمائة دينار، فقلت � أبه جعلت فداك

 .)٥(به ميني صرب
___________________________________ 

 .الباب الواحد من كتاب اليمني واحكامها - ٣الوسائل احلديث  )١(
 .من كتاب اليمني واحكامها �١ب  ٦الوسائل احلديث ) ٢(
 .٢٢٤االية : البقرة) ٣(
ــزوج االمــام : �ب كراهيــة اليمــني وهــذا احلــديث بظــاهره ينــايف االصــول ٤٣٥ص  ٧الكــايف ج ) ٤( �مــرأة مــن  كيــف يت

 .اخلوارج؟ وكيف ال يعلم حباهلا حىت خيربه مواله ��ا تتربأ من جدك
وقـد ذمـه ائمـة . وهو من الكذابني الذين ال خيافون هللا تعاىل) علي بن ايب محزة البطائين(ان راوي احلديث : ومما يسهل اخلطب

 .يف حاالت هذا الرجل) الغيبةكتاب (فعليك مبراجعة . فاحلديث �طل من اصله. احلديث ونقدة الرجال
 .اي ميني صدق وحق وامنا مسيت اليمني هنا ميني صرب، الن احلالف يصرب عليها) ٥(

    



٩٧ 

كمــا إذا ادعــي عليــه قرضــا ) �الخــص(يف إنكــاره ) ويكفــى احللــف علــى نفــي االســتحقاق وإن أجــاب(
ن املـدعي قـد يكـون صـادقا ، وال)١(فأجاب �يب ما اقرتضت، الن نفي االستحقاق يشمل املتنـازع وز�دة

فعـــرض مـــا يســـقط الـــدعوى، ولـــو اعـــرتف بـــه وادعـــى املســـقط طولـــب �لبينـــة، وقـــد يعجـــز عنهـــا فـــدعت 
يلزمــه احللــف علــى وفــق مــا أجــاب بــه، النــه بزعمــه قــادر علــى : احلاجــة إىل قبــول اجلــواب املطلــق، وقيــل

و�مكـــان التســـامح يف احللـــف عليـــه حيـــث نفـــاه خبصوصـــه إن طلبـــه منـــه املـــدعي ويضـــعف مبـــا ذكـــر�ه، 
 .اجلواب مبا ال يتسامح يف اليمني

، الن ذلك يتضمن االطـالع )على القطع يف فعل نفسه وتركه وفعل غريه(أبدا ) حيلف(احلالف ) و(
علـى مورثـه مـاال  )٢(كمـا لـو ادعـي) وعلـى نفـي العلـم يف نفـي فعـل غـريه(على احلال املمكن معه القطع، 
، خبــالف إثباتــه فــإن الوقــوف عليــه ال )٤(، النــه يعســر الوقــوف عليــه)٣(بــهفكفــاه احللــف علــى أنــه ال يعلــم 

 .يعسر
___________________________________ 

 .�لنصب بناء على انه معطوف على املفعول به) ١(
 ).على مورثه: (والنائب ع الفاعل هو قوله. �لبناء للمفعول) ٢(
 ).املال املدعى(مرجع الضمري ) ٣(
املسـتفاد مـن ظـاهر العبـارة فـاملعىن ان الـوارث يف صـورة ادعـاء شـخص مـاال علـى مورثـه ) عـدم ديـن للمـورث(ضمري مرجع ال) ٤(

وهـذا خبـالف اثبـات الـدين، . يكفي له احللف على عدم علمه به، الن العلم بعدم كون املـورث مـديو� ممـا يعسـر االطـالع عليـه
 .لى القطع والعلمفانه ال يعسر الوقوف عليه فيلزم احلالف ان حيلف ع

   



٩٨ 

 )القول يف الشاهد واليمني(
كل ما يثبت بشاهد وامرأتني يثبت بشاهد وميني، وهو كل ما كان ماال، أو كان املقصود منه املال  (

، ))٣(والغصـــــب، وعقـــــود املعاوضـــــات كـــــالبيع والصـــــلح(، )٢(ختصـــــيص بعـــــد التعمـــــيم )١(كالـــــدين والقـــــرض
نايــة املوجبــة للديــة كاخلطــأ، وعمــد اخلطــأ، وقتــل الوالــد ولــده، واجل(واالجــارة، واهلبــة املشــروطة �لعــوض، 

 ).)٦(واملأمومة )٥(اجلايفة(كذا ) و(وإن كان عمدا، ) )٤(وقتل احلر العبد، واملسلم الكافر، وكسر العظام
___________________________________ 

 .املقرتض او الثابت دينا يف الذمةهذان مثاالن ملاكان املقصود منه املال الن املدعى له هو املال ) ١(
خبـالف القـرض، فانـه ال يشـمل ذلـك، ولـذا كـان القـرض اخـص مـن الـدين . الن الدين يطلق على املهـر واجلنـا�ت والتلـف) ٢(

 .فبينهما عموم وخصوص مطلق
 .قصود منها املالهذان وما بعدهم امثلة ملاكان املقصود منها املال، فان الدعوى �ذه االشياء لست ماال، بل امل) ٣(
هــذه االمثلــة كلهــا ملــا كــان املقصــو دمنهــا املــال فيكفــي فيهــا الشــاهد واليمــني كمــا كــان يكتفــى �لشــاهد واليمــني فيمــا كــان ) ٤(

 .ماال
يت . قعــره �لطعنــة اي بلــغ �ــا جوفــه ســوا كــان يف الــبطن او الصــدر، او الظهــر: جافــه ججوفــا: يقــال) ٥( واجلائفــة هــي الطعنــة الــ

 .وف وفيه ثلث الديةتبلغ اجل
واآلمة مـن الشـجاج اسـم فاعـل اي الطعنـة مـن الشـجاج وبعـض العـرب . امه مبعىن اصاب ام راسه وشجه: من ام �م يقال) ٦(

 .شجه اي كسر راسه وفيها ثلث الدية: الكسر يف الراس يقال: مأمومة وهي الشجة اليت تبلغ ام الراس، والشج: يقول

    



٩٩ 

 .القصاص على تقدير العمد من التغرير )٢(ملا يف إجيا�ا )١(واملنقلة
الرجـــــال، الشـــــرتاكهما يف عـــــدم  )٤(وكـــــذا عيـــــوب )٣(عيـــــوب النســـــاء(�لشـــــاهد واليمـــــني ) وال يثبـــــت(

، )٦(شــرط فيــه، ال داخلــة يف حقيقتـــه )٥(النــه إزالــة قيــد النكــاح بفديــة وهــي) وال اخللــع(تضــمنهما املــال، 
 وهذا يتم مع كون املدعي هو املرأة، أما )٨(مث أطلق املصنف واالكثر )٧(ومن

___________________________________ 
هـي الـيت خيـرج مـن اجلـرح صـغار : �لتشديد من نقل ينقل فهي اما صيف فاعل، او مفعول فمعناها كمـا يف جممـع البحـرين) ١(

 .ظم اي تكسره وفيها مخسة عشر ابالهي اليت تنقل الع: العظام وتنقل عن اماكنها، وقيل
هذا تعليل لعدم وجوب القصـاص يف هـذه الثالثـة، الن اجيـاب القصـاص فيهـا يلـزم . مرجع الضمري اجلائف واملأمومة واملقلة) ٢(

 .التغرير يف نفس اجلاين، الحتمال هالك اجلاين، فلذا حكم فيها �لدية كل حبسبها كما عرفت
 .�يت يف �ب النكاح) ٣(
 .�يت يف �ب النكاح) ٤(
 .مرجع الضمري الفدية وهو البذل) ٥(
 .اي ان الفدية شرط يف اخللع، ال ا�ا داخلة يف حقيقته وماهيته حبيث لو انتفت الفدية انتفي اخللع) ٦(
 .هذا تعليل لكون الفدية شرطا يف اخللع، ال داخلة يف ماهيته) ٧(
 .جل او املرأةاي مل يقل املصنف وغريه بكون املدعي الر ) ٨(
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، فينبغــي القطــع بثبــوت املــال كمــا لــو )٢(وإن انضــم إليــه أمــر آخــر )١(لــو كــان الرجــل فــدعواه تتضــمن املــال
ريه وهـذا قـوي وبـه جـزم يف . )٤(كالسـرقة، فـإ�م قطعـوا بثبـوت املـال  )٣(اشتملت الدعوى على االمرين يف غـ

الن مضــــمون الــــدعوى إثبــــات الزوجيــــة ) والرجعــــة(ا�ــــرد عــــن املــــال وهــــو واضــــح، ) والطــــالق(الــــدروس 
مشـهور لتضـمنه إثبـات ) والعتـق علـى قـول(، )٦(عـن حقيقتهـا )٥(وليست مـاال وإن لزمهـا النفقـة، خلروجهـا

لتضمنه املال من حيث إن العبد مال للمـوىل فهـو يـدعي  )٨(�ما )٧(يثبت: احلرية وهي ليست ماال، وقيل
ويف . )٩(وظاهره عدم اخلالف فيها، مع أن البحث آت فيهـا). دوالكتابة والتدبري واالستيال(زوال املالية، 
 الدروس

___________________________________ 
 .الن الرجل اذا كان مدعيا �لطالق اخللعي تكون الدعوى هي املقصود منها املال فتثبت �لشاهد واليمني) ١(
 .لشاهدينوهي بينونة الزوج فا�ا ال تثبت �لشاهد واليمني، بل �) ٢(
 .اي يف غري الطالق اخللعي) ٣(
 .اي يثبت املال يف السرقة بشاهد وميني، وال تثبت نفس السرقة �لشاهد واليمني، بل �لشاهدين) ٤(
 .مرجع الضمري النفقة) ٥(
 .مرجع الضمري الزوجية اي خيروج النفقة عن حقيقة الزوجية) ٦(
 .فاعل يثبت العتق) ٧(
ت �لشــاهد واليمــني او ادعــى العبــد، الن الــدعوى تتضــمن املــال مــن  مرجــع الضــمري الشــاهد) ٨( واليمــني فــاملعىن ان العتــق يثبــ

 .حيث ان العبد مال للموىل فهو يدعي زوال هذه املالية
 مثال دعوى الكتابة والتدبري. اي االشكال الوارد يف العتق يف انه هل يثبت �لشاهد واليمني او ال يثبت جاء فيما حنن فيه) ٩(

ت �لشـــاهد واليمـــني، بـــل �لشـــاهدين ــ ــا زوال املاليـــة عـــن نفســـه فهـــي ال تثبـ خبـــالف مـــا . واالســـتيالد ممـــن العبـــد او االمـــة معناهـ
وقد عرفت ان ماكان . اذاكانت الدعوى من قبل املوىل فا�ا تثبت �لشاهد واليمني، الن املقصود من هذه الدعوى اثبات املال

 .واليمني لو كانت الدعوى من قبل العبد او االمةاملقصود منه املال يثبت �لشاهد 
حكــم هنـا بعــدم اخلـالف يف هــذه  ) املصـنف(فـاخلالف الـذي جــرى يف العتـق جــار فيمـاحنن فيــه حـذو النعــل �لنعـل مــع ان 

وا �خلـالف فلـذا ويف الدروس ما يؤيد االختالف يف الثالثة وا�ا حكـم العتـق، لكـن الفقهـاء رضـوان هللا علـيهم مل يصـرح. الثالثة
 .هذه الثالثة ) املصنف(افرد 
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وإن ترتـب عليـه وجـوب ) والنسـب(حبكمـه، لكـن مل يصـرحوا �خلـالف فلـذا أفردهـا،  )١(ما يدل علـى أ�ـا
ال�ــا واليــة علــى التصــرف وإن كــان يف ) والوكالــة(، )٤(كمــا مــر  )٣(خــارج عــن حقيقتــه )٢(االنفــاق، إال أنــه

 .)٥(مال
___________________________________ 

 .اي هذه الثالثة حبكم العتق يف اخلالف بني مثبت و�ف) الثالثة املذكورة(مرجع الضمري ) ١(
 ).االنفاق(مرجع الضمري ) ٢(
 ).النسب(مرجع الضمري ) ٣(
 .٦ - ٥هامش رقم  ١٠٠ص ) ٤(
ت ذات اجـرة فهنـا تثبـت �لشـاهد واليمـني، الن املقصـود منهـا هذا اذامل تكن الدعوى مقامـه مـن قبـل مـدعى الوكالـة، وكانـ) ٥(

خبالف ما اذا كانت الـدعوى ميقامـة مـن قبـل مـدعى التوكيـل فا�ـا ال تثبـت �لشـاهد واليمـني، بـل �لشـاهدين، النـه لـيس . املال
 .املقصود منها املال
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ي ال تثبــت هـــذه املـــذكورات متعلـــق �لفعــل الســـابق، أ) �لشـــاهد واليمــني(كالوكالــة   )١(والوصــية إليـــه(
 .�ما
ـــــذايت منـــــه )٢(أحـــــدمها وهـــــو املشـــــهور عـــــدم الثبـــــوت مطلقـــــا): ويف النكـــــاح قـــــوالن( ، الن املقصـــــود ال

والثاين القبـول : االحصان، وإقامة السنة، وكف النفس عن احلرام والنسل وأما املهر والنفقة فإ�ما �بعان
ئله، ويف �لـث قبولـه مـن املـرأة دون الرجـل ال�ـا تثبـت النفقـة وال نعلم قا )٤(نظرا إىل تضمنه املال )٣(مطلقا

فعلـى (وأقـاموا شـاهدا واحـدا ) ولـو كـان املـدعون مجاعـة(واالقـوى املشـهور، . واملهر، وذهب إليه العالمـة
 .، الن كل واحد يثبت حقا لنفسه وال يثبت مال الحد بيمني غريه)كل واحد ميني

 واحللف بعدمها،) )٥(لهويشرتط شهادة الشاهد أوال، وتعدي(
___________________________________ 

ت �لشـاهد واليمـني) ١( . هذه كالوكالة يف ا�ا لو كانت الدعوى �ا مقامة مـن قبـل الوصـي ولـه اجـر مـن قبـل املوصـي فا�ـا تثبـ
مطلـق يف  ) الشـارح(الم فكـ. خبالف ما اذا كانت تربعية مـن قبـل الوصـي فا�ـا ال تثبـت �لشـاههد واليمـني بـل �لشـاهدين

عدم ثبوت هـذه املـذكورات �لشـاهد واليمـني ويشـمل مـا لـو كانـت كلهـا �جـر، مـع ا�ـا ليسـت كـذلك ولـو كانـت �جـر، لكننـا 
 .كي يكون القاري الكرمي على بصرية من ذلك  اوضحنا مراده 

 .سواء كان املدعي رجال ام امراء) ٢(
 .جال ام امراةسواء كان املدعي ر ) ٣(
 .اي املهر) ٤(
 اي ال بد على املدعي من اقامة الشهادة اوال، مث تعديل الشاهد، مث اليمني) ٥(
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، النه أحد جزئي سبب فوات املـال علـى )مث احلكم يتم �ما ال �حدمها فلو رجع الشاهد غرم النصف(
، ولــو )٣(قــد قبضــه )٢(مــع كونــه )١(لــه ، العرتافــه بلــزوم املــال)واملــدعي لــو رجــع غــرم اجلميــع(املــدعى عليــه، 

ـــك، العرتافـــه برتتـــب يـــده علـــى  فـــرض تســـلم الشـــاهد املـــال مث رجـــع أمكـــن ضـــمانه اجلميـــع ان شـــاء املال
سواء بعـد أم قـرب وإن  ) ويقضى على الغائب عن جملس القضاء(املغصوب، فيتخري املالك يف التضمني 

، ولـو كـان يف ا�لـس مل )٤(القـوى، لعمـوم االدلـةكان يف البلد ومل يتعذر عليه حضور جملس احلكم علـى ا
أو ابـراء أقـام بـه  )٦(قضـاء )٥(يقض عليه إال بعد علمه، مث الغائب على حجته لو حضـر، فـإن ادعـى بعـده

 البينة، وإال
___________________________________ 

 .املستفاد من الدعوى) املدعى عليه(مرجع الضمري ) ١(
 ).املدعي(مرجع الضمري ) ٢(
 ).املال(مرجع الضمري ) ٣(
مــن  �٢٦ب  ١الغائــب يقضـى عليــه اذا قامـت عليــه البينــة الوسـائل احلــديث : املـراد مــن االدلـة قولــه عليــه الصـالة والســالم) ٤(

 .ابواب كيفية احكام القضاء
ومــن اكــل مــال اليتــيم ظلمــا، ومــن الغاصــب، : ال حيــبس يف الســجن اال ثــالث: قــال علــي عليــه الصــالة والســالم: وقولــه 

مــن ابـــواب كيفيـــة  �٢٦ب  ٣الوســائل احلـــديث . اؤمتــن علـــى امانــة فـــذهب �ــا وان وجـــد لــه شـــيئا �عــه غائبـــا كــان، او شـــاهدا
 .احكام القضاء

 .٤٣احلديث  - ٢٦الوسائل كتاب القضاء �ب . اذا كان يف ذلك صالح امر القوم فال �س ان شاء هللا: وقوله 
 .مرجع الضمري احلكم) ٥(
 .اي ادعى قضاء الدين، او ابرائه من املديون) ٦(
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حقوق الناس، ال حقوق هللا تعاىل، الن القضاء علـى الغائـب احتيـاط، وحقـوق  )١(أحلف املدعي، وحمله
 .)٣(على احلقني كالسرقة قضي �ملال دون القطع )٢(هللا تعاىل مبنية على التخفيف لغنائه، ولو اشتمل

إن كانــت الــدعوى لنفســه، ولــو كانــت ملوكلــه، أو للمــوىل  )٤(وجتــب اليمــني مــع البينــة علــى بقــاء احلــق(
وحيلــف مــا دام املــدعى  )٧(، أو يكمــل)٦(، ويســلم املــال بكفيــل إىل أن حيضــر املالــك)٥(عليــه فــال ميــني عليــه

ت ) أو ا�نــونيف الشــهادة علــى امليــت والطفــل (اليمــني مــع البينــة ) وكــذا جتــب(عليــه غائبــا،  أمــا علــى امليــ
، وهـو )٨(فموضع وفاق، وأما على الغائب والطفل وا�نون فلمشاركتهم له يف العلة املومى إليهـا يف الـنص

 أنه
___________________________________ 

 .مرجع الضمري قضاء احلكم على الغائب) ١(
 ).الشمس طللعت(هي مؤنثة كما يف قولك الظاهر اتيان الصيغة مؤنثة لرجوع الضمري إىل الدعوى و ) ٢(
اي اذا كــان املــدعى عليــه غائبــا فانــه حيكــم عليــه �ملــال فقــط، دون القطــع فانــه ال بــد مــن وجــود املــدعى عليــه حــني احلكــم، ) ٣(

 .الن القطع من حقوق هللا جل وعال
 .اي جيب احللف مع البينة فيا اذا كانت الدعوى على الغائب، ال مطلقا) ٤(
 .اي ال ميني على املدعي اذا كان وكيال، او وليا لو اقام البينة على احلق) املدعي(ع الضمري مرج) ٥(
 .هذا مثال ملا اذا كان املدعي وكيال عن املالك) ٦(
فالويل والوكيل يتسلمان املال بكفيل حىت حيضر املالـك، او يكمـل الصـغري، . هذا مثال ملا اذا كان املدعي وليا على املالك) ٧(
 .حبلف املالك على بقاء احلق مث
 .من ابواب كيفية حكم القضاء واحلديث منقول هنا �ملعىن �٤ب  ١الوسائل احلديث ) ٨(
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ـــه للجـــواب فيســـتظهر احلـــاكم �ـــا إذ حيتمـــل لـــو حضـــر كـــامال أن جييـــب �اليفـــاء، أو االبـــراء  ال لســـان ل
ــق املســألتني، ال مــن � )١(فيتوجــه اليمــني، وهــو مــن �ب احتــاد وفيــه نظــر للفــرق مــع فقــد . ب القيــاسطري

، أو  )٢(الـــنص، وهـــو أن امليـــت ال لســـان لـــه مطلقـــا يف الـــدنيا خبـــالف املتنـــازع فـــيمكن مراجعتـــه إذا حضـــر
ت فكـان أقــوى يف إجيــاب اليمــني فــال يتحــد الطريــق)٣(كمـل . )٤(، وترتيــب حكــم علــى جوابــه، خبــالف امليــ

وقيـــل �لفـــرق وثبـــوت اليمـــني يف الـــدين خاصـــة،  وإطالقــه يقتضـــي عـــدم الفـــرق بـــني دعـــوى العـــني والــدين
الشـهود، خبـالف العـني فـإن مكلهـا إذا ثبـت استصـحب، ] علم [ من غري  )٥(الحتمال االبراء منه وغريه

 .واالستظهار وعدم اللسان آت فيهما )٦(ويضعف �ن احتمال جتدد نقل امللك ممكن يف احلالني
___________________________________ 

ان الطفل وا�نون كامليت يف كو�ما ال لسان هلما للجواب فيصري من قبيل العلة املنصوصة، فكما ان امليت  مقصوده ) ١(
ليس له لسان يدافع عن نفسه، كذلك الطفل وا�نون ال لسـان هلمـا يف الـدفاع عـن حقهمـا، فانـه مـن �ب العلـة املنصوصـة، ال 

 .نه قياس �طل�: من �ب القياس حىت يقال
 .فيما اذا كان املدعى عليه غائبا) ٢(
 .فيما اذا كن املدعى عليه طفال، او جمنو�) ٣(
 .حىت يكون من �ب منصوص العلة) ٤(
 .اي الحتمال االبراء واحتمال غريه: �جلر عطفا على مدخول االحتمال) ٥(
 .اي يف الدين والعني) ٦(

 )القول يف التعارض(
 لو(يف االموال أي تعارض الدعوى 
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كــل منهمـــا علــى نفـــي ) حلفـــا(منهمـــا ا�مــوع وال بينــة ] واحــد [ فــادعى كـــل  )١(تــداعيا مــا يف أيـــديهما
، ولــو حلــف أحــدمها ونكــل اآلخــر )٢(�لســوية، وكــذا لــو نكــال عــن اليمــني) واقتســماه(اســتحقاق اآلخــر 

ت ميينــه بعــد نكــول صــاحبه حلــف ميينــا واحــدة جتمــع   )٤(، وإال)٣(النفــي واالثبــاتفهــو للحــالف، فــإن كانــ
، )إن أقاما بينة ويقضى لكـل منهمـا مبـا يف يـد صـاحبه(يقتسمانه ) وكذا(افتقر إىل ميني أخرى لالثبات، 
 .وال فرق هنا بني تساوى البينتني عددا وعدالة واختالفهما )٥(بناء على ترجيح بينة اخلارج

لآلخــر،  )٩(، وعلـى املصـدق اليمـني)٨(يمـنيبيـده مـع ال )٧(مـن هــي )٦(فـذو اليـد مـن صـدقه) ولـو خرجـا(
 حلف )١٠(فإن امتنع

___________________________________ 
 .كما لو كانت دار حتت تصرف كل من املدعيني) ١(
 .اي كذلك يقتسمانه على السوية بينهما) ٢(
 .وهللا ان الدار مثال ليست له وهي يل فقط: �ن حيلف هكذا) ٣(
وهللا ان : ني املدعى بعد نكول صاحبه، بل كانت قبله فحينئذ حيتاج إىل ميني اخرى لالثبـات كـأن يقـولاي وان مل تكن مي) ٤(

 .الدار يل
كما اذا كان كل من املتداعيني قد حاز نصف الدار املدعاة فانه حيكم حينئـذ �عطـاء النصـف الـذي حتـت تصـرف االخـر ) ٥(

 .كون �لنسبة إىل النصف االخر خارجاالن بينة كل واحد منهما ت. ملن مل يكن حتت تصرفه
 ).ذو اليد(مرجع الضمري ) ٦(
 ).العني(مرجع الضمري ) ٧(
 .وهللا ان الدار هلذا: اي مع ميني املصدق �لكسر �ن يقول) ٨(
 .وهللا ان الدار ليست هلذا: اي حيلف املصدق �لكسر ميينا اخرى للمدعى االخر �ن يقول) ٩(
 .�لكسر عن احللفاي امتنع املصدق ) ١٠(
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ولـو صـدقهما فهـى هلمـا بعـد حلفهمـا،  )٨(االول )٧(�قراره )٦(وبينها )٥(بينه )٤(حليلولته )٣(له )٢(وأغرم )١(اآلخر
أو نكوهلما إحالفه إن ادعيـا علمـه، ولـو أنكرمهـا قـدم قولـه بيمنيـه، ولـو كـان الحـدمها بينـة يف مجيـع هـذه 

شــــهودا، فــــإن تســــاووا يف العدالــــة ) و أقاماهــــا رجــــح االعــــدلولــــ(مــــع ميينــــه، ) فهــــي لــــذي البينــــة(الصــــور 
فمن خرج إمسـه حلـف وأعطـي اجلميـع فـإن نكـل أحلـف ) فالقرعة(شهودا، فإن تساووا فيهما ) فاالكثر(

 )٩(اآلخــر وأخــذ، فــإن امتنعــا قســمت نصــفني، وكــذا جيــب اليمــني علــى مــن رجحــت بينتــه وظــاهر العبــارة
 اره، واالول خمت)١٠(عدم اليمني فيهما

___________________________________ 
 .املراد من االخر هو الذي مل يصدقه املتشبث �لعني فانه حينئذ حيلف هذا االخر الذي مل يصدقه املتشبث �لعني) ١(
 .�لبناء على املفعول اي يغرم احلاكم املصدق �لكسر) ٢(
 .ان املصدق حبكم احلاكم يغرم للذي مل يصدقهالذي مل يصدقه املتشبث فاملعىن ) االخر(مرجع الضمري ) ٣(
 .�لكسر اضيف املصدر إىل فاعله) املصدق(مرجع الضمري ) ٤(
 .الذي مل يصدقه املتشبث) االخر(مرجع الضمري ) ٥(
 ).العني(مرجع الضمري ) ٦(
 .�لكسر) املصدق(مرجع الضمري ) ٧(
يت فـاملعىن ان املصـدق بعــد اعرتافـه �ن الـدار لزيــد ) ٨( وامتناعـه عــن احللـف قـد حــال بـني االخــر الـذي مل يصـدقه، وبــني العـني الــ

 .حتت تصرفه فحينئذ يغرم لالخر الذي مل يصدقه قيمة الدار اليت اعطيت لالول اي املصدق �لفتح
) ودا، فالقرعــةولــو خرجـا فهــي لــذي البينـة، ولــو اقاماهـا رجــح االعــدل، فـاالكثر شــه: (وهـو قولــه ) املصــنف(اي عبـارة ) ٩(

 .ظاهرة يف عدم اليمني يف هذه املوارد
 ).صورة اقامة احدمها، او كليهما البينة(مرجع الضمري ) ١٠(

    



١٠٨ 

 .ميال )٣(قطعا، ويف االول )٢(يف الثاين )١(يف الدروس
إن مل يكــن لآلخــر بينــة، ) فــاليمني عليــه(أي تعلــق �ــا �ن كــان ذا يــد عليهــا ) ولــو تشــبث أحــدمها(

أي عـن اليمـني، النـه منكـر فيـدخل يف عمـوم ) عنهـا )٤(وال يكفـي بينتـه(لمتشبث بينة أم ال، سواء كان ل
يف يــد  )٥(اليمــني علــى مــن أنكــر وإن كــان لــه بينــة، فلــو نكــل عنهــا حلــف اآلخــر وأخــذ فــإن نكــل أقــرت

 ).بينة ففي احلكم اليهما خالف(أي املتشبث واخلارج ) ولو أقاما(املتشبث، 
قضــى بــذلك، ولتعــارض البينتــني فريجــع  أن عليــا  )٧(ملــا روي )٦(داخل مطلقــاتقــدم بينــة الــ: فقيــل

املســـتفيض، مـــن أن القـــول قـــول ذي  )٩(عمـــال بظـــاهر اخلـــرب )٨(اخلـــارج مطلقـــا: إىل تقـــدمي ذي البـــد، وقيـــل
 ملطلق، أوتقدم بينة اخلارج إن شهد� �مللك ا: اليد، والبينة بينة املدعي؟ الشامل ملوضع النزاع، وقيل

___________________________________ 
 .املراد من االول لزوم اليمني) ١(
 ).صورة اقامة كليهما البينة قطعا(املراد من الثاين ) ٢(
 ).صورة اقامة احدمها البينة(املراد من االول ) ٣(
 ).املتشبث(مرجع الضمري ) ٤(
 .العني�لبناء �ملفعول مبعىن اثبتت يد املتشبث على ) ٥(
 .سواء شهد� �مللك املطلق أم املقيد �نه اشرتاه من زيد، أو ورثه من ابيه او صار له �هلبة) ٦(
 .من ابواب كيفية احكام القضاء ١٢الباب  - ٣الوسائل احلديث ) ٧(
 .سواء شهد� �مللك املطلق ام ال) ٨(
 .من ابواب كيفية احكام القضاء ٢٥راجع الوسائل الباب ) ٩(
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تقــدم  )٤(بــه بينــة الــداخل قــدم وقيــل مــع تســببهما )٣(�لســبب، ولــو انفــردت )٢(خاصــة )١(ســبب، أو بينتــهامل
يف موضـعه لعـدم  )٥(بينة الداخل ايضا، وتوقف املصنف هنا ويف الدروس مقتصرا علـى نقـل اخلـالف وهـو

وال خيلـو . )٦(دليل متني من مجيع اجلهات، ويف شرح االرشاد رجح القول الثالث، وهو مذهب الفاضلني
 .من رجحان

بعــد ميــني (نصــفني ) وال بينــة اقتســماها(مشــاعا ) ولــو تشــبثا وادعــى أحــدمها اجلميــع واآلخــر النصــف(
 ، ملصادقته إ�ه على استحقاق النصف اآلخر، ولو كان)٨(، من دون العكس)٧(لآلخر) مدعي النصف

___________________________________ 
اي تقـدم بينـة اخلـارج لـو شـهدت �لسـبب اخلـاص كمـا لـو قالـت �ننـا نشـهد �ن امللـك لفـالن، وانـه  مرجع الضـمري اخلـارج) ١(

 .اشرتاه من زيد، او ورثه من ابيه، او من احد اقوامه
ط مــن دون ان تشــهد ببقــاء العــني ملــدعى العــني االن، بــل ) ٢( �لنصــب حــال للبينــة اي حــال كــون البينــة خمصوصــة �لســبب فقــ

 .ر قد صارت للمدعي �الرث، او �هلبة، او �لشراء قبل سنة مثالتشهد �ن الدا
 .مرجع الضمري السبب) ٣(
 .مرجع الضمري البينتان اي ذكرت البينتان السبب) ٤(
 ).التوقف(مرجع الضمري ) ٥(
 ).مااحملقق احللي والعالمة احللي (املراد من الفاضلني كلما يذكر يف هذه املوارد ) ٦(
اي ال حيلـف مـدعى الكـل ملـدعى النصـف ) ٨(املراد مـن االخـر مـدعي الكـل اي حيلـف هـذا املـدعي للنصـف ملـدعى الكـل) ٧(

 .لتصديق مدعي النصف مدعي الكل على النصف، وعدم نزاعه فيه
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ت ملدعيــه )١(النصــف املتنــازع معينــا اقتســماه �لســوية بعــد التحــالف ــ من  والفــرق أن كــل جــزء. الربــع )٢(فيثب
علـــى تقـــدير االشـــاعة يـــدعي كـــل منهمـــا تعلـــق حقـــه بـــه وال تـــرجيح، خبـــالف املعـــني إذ ال نـــزاع يف العـــني 
 .، ومل يذكروا يف هذا احلكم خالفا، وإال فال خيلو من نظر)٣(غريه
الن يف يـــد مـــدعي ) علـــى القـــول برتجـــيح بينتـــه، وهـــو مـــدعي الكـــل )٤(ولـــو أقامـــا بينـــة فهـــي للخـــارج(

لـو مل  )٥(نصـفني كمـا) بينهمـا(يقسـم ) اآلخـر(القـول ) وعلـى(عنـه النصف النصف فمـدعي الكـل خـارج 
 استقالل يد مدعي النصف عليه فإذا رجحت )٦(يكن بينة، ملا ذكر�ه من

___________________________________ 
النصف ااملعني كما لو ادى زى ان الدار كلها يل وادعى عمرو ان نصفها الشرقي يل مثال فينكره املدعي للكل كما ينكر ) ١(

 .مدعي النصف املعني فحينئذ جيري عليها قانون التحالف، الن كل واحدمنهما مدع ومنكر
 ).مدع النصف املعني(مرجع الضمري ) ٢(
ف املعـــني  ادعــاء: فـــاملعىن ان الفـــرق بــني الصـــورتني ومهـــا). املعــني(مرجــع الضـــمري ) ٣( االخر يف النصـــف املشـــاع ودعائــه يف النصـــ

زء مــن الـدار يف الصـورة االوىل واقـع حمــل النـزاع خبـالف الثانيــة فـان النـزاع فيهـا يف النصــف املعـني امـا النصــف واضـح، الن كـل جـ
 .االخر فال نزاع فيه، لعدم ادعائه فيه

ن طــرف االخــر يكــون خارجــا عنــه فحينئــذ تــرجح بينتــه ) ٤( املـراد مــن اخلــارج املــدعي الكــل، النــه �لنســبة إىل النصــف املــدعى مــ
 .تقدمي بينة اخلارج بناء على

 .هذا تنظري بتنصيف املتنازع نصفني يف صورة االشاعة وتشبث كل منهما �لعني) ٥(
 .بيان ملا ذكر�ه) ٦(
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ث وصــدق أحــدمها (، )٢(أخــذه، ولــو أقــام أحــدمها خاصــة بينــة حكــم �ــا )١(بينتــه بــه ت يف يــد �لــ ولــو كانــ
 )٥(ولـــو أقامـــا بينـــة فللمســـتوعب) إحالفهمـــا )٤(ولآلخـــر(، )٣(فيرتتـــب عليـــه مـــا فصـــل) صـــار صـــاحب اليـــد

بيمينـه،  )٧(ويقضـى ملـن خـرج )٦(النصف، وتعارضـت البينتـان يف اآلخـر، فـيحكم لالعـدل فـاالكثر فالقرعـة
: الربـع، وقيـل )١٠(ثالثـة أر�ع ولآلخـر )٩(فـإن نكـال قسـم بينهمـا، فللمسـتوعب )٨(فـإن أمتنـع حلـف اآلخـر

 نان، وملدعي النصف واحد، الن املنازعة، فلمدعي الكل اث)١١(يقسم على ثالثة
___________________________________ 

 ).استقالل اليد(مرجع الضمري ) ١(
ان مــدعي الكــل لــو اقــام بينــة علــى مــدعاه يعطــي الكــل لــه ولــو اقــام مــدعى النصــف البينــة فيعطــى النصــف مــن  مــراده ) ٢(

 .ر، والنصف االخر يعطى ملدعى الكل لعدم نزاع مدع النصف فيهالدار مثال له، لعدم ادعائه يف النصف االخ
 .من تقدمي بينة الداخل، او اخلارج) ٣(
 .اي الذي مل يصدقه من كانت العني يف يده) ٤(
 .اي مدعى الكل) ٥(
 .اي �لرتتيب فاالول االعدل والثاين االكثر اذا تساووا يف العدالة، والثالث القرعة) ٦(
 .القرعة اي ملن اخرجته) ٧(
 .اي من مل خيرج القرعة �مسه) ٨(
 .اي مدعى الكل) ٩(
 .اي مدعى النصف) ١٠(
 .وحصة ملدعي النصف: حصتان ملدعي الكل: اي يقسم املال املتنازع فيه ثالث حصص) ١١(
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كضـــرب   )٢(وهـــي ثالثـــة )١(وقعـــت يف أجـــزاء غـــري معينـــة فيقســـم علـــى طريـــق العـــول علـــى حســـب ســـهامها
مع قصور مال املفلس، وكل موضـع حكمنـا بتكـافؤ البينـات، أو ترجيحهـا �حـذ االسـباب إمنـا  )٣(الد�ن

 .أو احتاد التاريخ )٤(هو مع إطالقها
 لثبوت امللك) )٥(ولو كان �ريخ إحدى البينتني أقدم قدمت(

___________________________________ 
�مــوع وذلــك �ن جيمــع مــدعيامها فــاالول يــدعي الكــل ونفرضــه اي يــنقص مــن مــدعى كــل احــد منهمــا بنســبة مــدعاه مــن ا) ١(

عشرة واالخر يدعي النصـف ونفرضـه مخسـة فيكـون ا�مـوع مخسـة عشـر ونسـبة العشـرة إىل اخلمسـة عشـر ثلثـان ونسـبه اخلسـمة 
 .من ا�موع ثلث فينقص من كل مهما بنسبة حصته وهذا معىن العدل

 .الكل له سهمان، ومدعي النصف له سهم واحد الضمري يعود ىل السهام حيث ان مدعي) ٢(
تشـبيه لكيفيــة القســمة بــني املــدعيني �لقســمة بـني الغرمــاء فلــو ان احــدا لــه يف ذمــة زيـد عشــرة د�نــري، واالخــر مخســة د�نــري ) ٣(

ث فلوكــان مــا عنــد املفلــس ثالثــة د�نــري  يصــري جمموعهــا مخســة عشــر فنســبة العشــرة إىل اخلمســة عشــرة ثلثــان، ونســبة اخلمــس ثلــ
فكـذلك حـال املتـداعيني لـو كـان احـدمها يـدعي الكـل . �خذ صاحب العشرة ثلثي املوجود ومها ديناران واالخر ثلثـه وهـو دينـار

فيعطــي ملــدعى النصــف . وهــو عشــرة واآلخــر يــدعي نصــف الكــل وهــو مخســة فبعــد مجعهمــا تؤخــذ نســبة كــل مــدعى إىل ا�مــوع
 .١يف اهلامش  ثلثان، وملدعي النصف ثلث واحد كما عرفت

 .اي اطالق البينات وجتردها عن التاريخ) ٤(
 .اي قدمت ذات التاريخ املتقدم) ٥(
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ــق، أو املســبب، أو �لتفريــق. )١(�ــا ســابقا فيستصــحب ــك املطل أمــا لــو شــهدت . )٢(هــذا إذا شــهد� �ملل
 )٣(اآلن، وإن انعكـس إحدامها �ليد واالخرى �مللك، فإن كان املتقدم هو اليد رجح امللك لقوتـه وحتققـه
 .ففي ترجيح أيهما قوالن للشيخ، وتوقف املصنف يف الدروس مقتصرا على نقلهما

___________________________________ 
ت امللكيــة يف التــاريخ املتقــدم مبقتضــى بينتهــا املعلومــة فنشــك يف ارتفــاع هــذه امللكــة بعــد شــهادة البينــة الثانيــة، ال�ــا ) ١( ــ ملــا ثبت

 .تلك الشهادة، وا�ا ال تكفى لرفع اليد عن تلك امللكية الثابتة فلهذا تستصحب امللكية السابقة للشك يف ازالتهامعارضة ل
 .ان شهدت احدى البينتني �لشهادة املطلقة من دون ذكر السبب، والثانية شهدت مع ذكر السبب) ٢(
 .�ن شهدت االوىل �مللك، والثانية �ليد) ٣(

 ))٤(القول يف القسمة(
 ،)٦(وإن كان فيها رد( )٥(عند�) عن اآلخر، وليست بيعا(فصاعدا ) وهي متييز أحد النصيبني(

___________________________________ 
 .بكسر القاف) ٤(
وعند الشافعى بيع بناء علـى احـد قوليـه، الن الشـريك يبـدل نصـيبه مـن احـد السـهمني بنصـيب صـاحبه مـن السـهم االخـر ) ٥(
ىن ج ) حد قولهوهذا على ( ت بيعـا، لفقـدها مـا يعتـرب يف البيـع مـن  ١٩٧ص  - ١٠حقيقة البيـع راجـع املغـ والصـحيح ا�ـا ليسـ

االجيـــاب والقبـــول، وعـــدم االكـــراه واالجبـــار، وعـــدم جـــر�ن الشـــفعة فيهـــا وا�ـــا تلـــزم �خـــراج القرعـــة، وا�ـــا يتقـــدر احـــد النصـــيبني 
 .ذا كانت خمتلفة فا�ا ال تتقدر احد النصيبني بقدر االخرخبالف ما ا. بقدراالخر اذا كانت احلصص متساوية

 .كما لو كان نصيب احد املتنازعني اكثر من نصيب االخر فانه حينئذ يرد على شريكه قيمة ما زاد عنده) ٦(
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، والبيـع )٤(ويتقـدر أحـد النصـيبني بقـدر اآلخـر )٣(االجبـار ويلزمهـا )٢(ال تفتقر إىل صـيغة، ويـدخلها )١(ال�ا
، واشـــرتاك كـــل جـــزء يفـــرض )٦(، واخـــتالف اللـــوازم يـــدل علـــى اخـــتالف امللزومـــات)٥(ه شـــئ مـــن ذلـــكفيـــ

بعـــوض مقـــدر  )٨(بينهمـــا، واختصـــاص كـــل واحـــد جبـــزء معـــني، وإزالـــة ملـــك اآلخـــر عنـــه بعـــدها )٧(قبلهـــا
 )١١(وتظهر الفائدة يف عدم ثبوت الشفعة للشريك �ا. )١٠(حىت يدل عليه )٩(�لرتاضي ليس حدا لبيع

___________________________________ 
 .تعليل لكون القسمة ليست بيعا) ١(
 .اي جيرب احلاكم احد املتنازعني �لقسمة حني ميتنع عن القسمة للمتنازع االخر) القسمة(مرجع الضمري ) ٢(
 .اي تكون القسمة بعد اجبار احلاكم الزمة) القسمة(مرجع الضمري ) ٣(
 .متساوين يف احلصص واالستحقاقهذا اذا كان الشركاء ) ٤(
 .اي من هذه االشياء املذكورة من االجبار، واللزوم، وتساوي احلصص) ٥(
 .اي اختالف البيع مع القسمة يف اللوازم دليل على ان القسمة ليست بيعا) ٦(
 .اي اشرتاك االجزاء قبل القسمة بني املتنازعني ليس تعريفا للبيع) القسمة(مرجع الضمري ) ٧(
 .اي بعد القسمة )٨(
اي كون احلصص قبل القسمة كانت مشرتكة واختصاص كل واحد جبزء معني بعد القسمة وكذا ازالة ملـك كـل واحـد عـن ) ٩(

 .احلصة املختصة �الخر بعوض مقدر �لقسمة ليست حدا وتعريفا للبيع كما ادعاه اخلصم
 .ان القسمة بيعرجع الضمري البيع اي حىت يدل هذه االشياء املذكورة على ) ١٠(
 ).القسمة(مرجع الضمري ) ١١(

    



١١٥ 

 .)٢(، وعدم خيار ا�لس وغري ذلك)١(وعدم بطال�ا �لتفرق قبل القبض فيما يعترب فيه التقابض يف البيع
واملـــراد �لضـــرر ). وال رد )٣(وال ضـــرر(القســـمة، ) لـــو الـــتمس شـــريكه(علـــى القســـمة ) وجيـــرب الشـــريك(

: منضـــما نقصـــا فاحشـــا علـــى مـــا اختـــاره املصـــنف يف الـــدروس، وقيـــل )٥(عنـــه )٤(نقـــص قيمـــة الشـــقص �ـــا
علـى الوجـه الـذي كـان ينتفـع بـه قبـل  )٦(عدمـه: مطلق نقص القيمة، وقيل عدم االنتفـاع بـه منفـردا، وقيـل

 .)٧(القسمة، واالجود االول
ـــع) مل جيـــرب(أي دفـــع عـــوض خـــارج عـــن املـــال املشـــرتك مـــن أحـــد اجلـــانبني ) ولـــو تضـــمنت ردا(  املمتن

 )وكذا(غري الزم،  )١٠(وهو )٩(، أو معنوى)٨(منهما، الستلزامه املعاوضة على جزء من مقابله صوري
___________________________________ 

 .كما يف بيع الذهب والفضة بناء على شرط التقابض) ١(
 .ممن احكام البيع) ٢(
 .اي يشرتط ان ال يكون يف القسمة ضرورة على الشريك االخر) ٣(
 .اي بعد القسمة يرد نقص على نصيب الشريك) القسمة(مرجع الضمري ) ٤(
 .اي حيصل نقص على الشقص لو قسم) الشقص(مرجع الضمري ) ٥(
 ).االنتفاع(مرجع الضمري ) ٦(
 .اي النقص الفاحش) ٧(
 .كما لو كان يف القسمة ز�دة من حيث الكمية) ٨(
 .ة، لكو�ا على راس الشارع الذي يبذل �زائه االموال الطائلةكما لوكان يف القسمة ز�دة من حيث الكيفي) ٩(
ىت ال يلــزم االشــكال علــى ) ١٠( مري  ) الشــارح(مرجــع الضــمري املعاوضــة �عتبــار ا�ــا الــرد حــ �ن التطــابق بــني املرجــع والضــ

 .واجب
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والضرر يف هذه املذكورات ). الضيقة والسيف )١(ولو كان فيها ضرر، كاجلواهر والعضائد(ال جيرب املمتنع 
ث )٢(ميكـن اعتبــاره جبميــع املعــاين مــع نقــص  )٥(فانــه ينتفــع بقسـمته غالبــا يف غــريه )٤(يف الســيف )٣(عـدا الثالــ

) جـــاز ومل جيـــب(، أو �لزمـــان )٧(وهـــي قســـمة املنفعـــة �الجـــزاء )٦(املهـــا�ة(أحـــدمها ) فلـــو طلـــب(فـــاحش 
ته إجبـارا أم ال، وعلـى تقـدير االجابـة ال يلـزم الوفـاء �ـا، بـل جيـوز لكـل إجابته، سواء كان ممايصح قسـم

 .كان عليه أجرة حصة الشريك  )٩(، أو هو)٨(منهما فسخها، فلو استوىف أحدمها ففسخ اآلخر
___________________________________ 

 .مجع عضيدة واملراد �ا مصراعا الباب) ١(
 .قسمة الشقص نقصا فاحشا، ومطلق النقص، وعدم االنتفاع به منفردااي املعاين املذكورة من نقص ) ٢(
 .فهذا الثالث ال جيري يف السيف، اذ ميكن االنتفاع به بكال جزئيه) عدم االنتفاع به منفردا بعد الفسمة(املراد من الثالث ) ٣(
 جيري يف السيف، النـه بكـال جزئيـه ميكـن اي ان املعىن الثالث من الضرر الذي هو عدم االنتفاع به بعد القسمة منفردا ال) ٤(

 .االنتفاع به
 .اي يف غري ما ينتفع �لسيف) ٥(
 .مصدر مشتق من ها� يها� مبعىن املوافقة اي لو وافق الشركاء كل منهم على االنتفاع مبقدار حصد من العني) ٦(
ن الشــركاء شــهرا واحــد مــن اي االنتفــاع �ــذه االجــزاء املعينــة �ن يكــون لكــل شــريك قســم منهــا ينتفــع ) ٧( �ــا �ن ينتفــع كــل مــ

 .هذه العني، وهكذا
 .اي الذي مل يستوف شيئا) ٨(
 .اي فسخ الذي استوىف) ٩(
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يف متســـــاويها كـــــيال، أو وز�، أو ذرعـــــا، أو عـــــدا بعـــــدد  )١(�الجـــــزاء إن كانـــــت) وإذا عـــــدلت الســـــهام(
اتفقـــا علـــى اختصـــاص كـــل واحـــد بســـهم (إن اختلفـــت، كـــاالرض واحليـــوان و  )٣(، أو �لقيمـــة)٢(االنصـــباء

مـن غـري قرعــة لصـدق القسـمة مـع الرتاضــي املوجبـة لتميـز احلـق، وال فــرق بـني قسـمة الـرد وغريهــا، ) )٤(لـزم
�ن يكتـب أمسـاء الشـركاء، أو السـهام كـل يف رقعـة وتصـان ويـؤمر ) أقـرع(يتفقا على االختصـاص ) وإال(

هـــذا إذا . )٧(اســـم أحـــد املتقـــامسني، أو أحـــد الســـهام علـــى )٥(مـــن مل يطلـــع علـــى الصـــورة �خـــراج إحـــدامها
 .)٩(، ولو اختلفت)٨(اتفقت السهام قدرا

___________________________________ 
 .اسم كنت القسمة اي كانت القسمة متساوية االجزاء كاحلنطة والشعري واالرز والتمر والعنب مثال) ١(
 .مجع نصيب مبعىن احلظ اي بعدد احلصص) ٢(
ت بقــر�ن احــدامها امســن مــن االخــرى فا�ــا ) ٣( ت االجــزاء خمتلفــة غــري متســاوية فــان القســمة تكــون �لقيمــة كمــا لــو كانــ اذا كانــ

 .تعدل السهام �لقيمة وجيب على آخذ االمسن رد ما زاد عليه على صاحبه �لقيمة
 .فاعل لزم القسمة ظاهرا) ٤(
 ).السهام والشركاء(مرجع الضمري ) ٥(
 .امساء السهام مكتوبة يف الرقعلو كانت ) ٦(
 .لو كانت امساء الشركاء مكتوبة يف الرقع) ٧(
 .اي يكون لكل واحد من الشركاء يف السهام سهم بقدر االخرين) ٨(
ت الســـهام قـــدرا كمـــا اذاكـــان الحخـــدهم النصـــف ولالخـــرين الثلـــث والســـدس مـــثال فتقســـم العـــني علـــى اقـــل ) ٩( اي اذا اختلفـــ

لســهام الــذي هــو السـدس مــثال فتقســم العــني املشــرتكة حبســبها إىل سـتة اقســام، مث جيعــل لكــل ســهم رقــم السـهام �ن يؤخــذ اقــل ا
 .مستقل مرتبا مث تكتب امساء الشركاء يف الرقاع وختبأ يف كيس، او صندوق، مث خترج اوىل رقعة �زاء الرقم االول

ث مــن  ى لــه االول، مث الثــاين والثالــ ث فــا�موع فــان كــان املخــرج صــاحب النصــف فيعطــ االرقــام اي الســدس االول والثــاين والثالــ
نصف وان كـان املخـرج االول صـاحب الثلـث يعطـى لـه االول، مث الثـاين فنصـيبه جممـوع السدسـني وهـو الثلـث وان كـان املخـرج 

 .ايناالول صاحب السدس يعطي له االول فق، مث بعد املخرج االول سواء كان صاحب النصف ام الثلث ام السدس خيرج الث
ث يعطــى لــه الرابــع واخلــامس ومهــا السدســان فيصــري ا�مــوع ثلثــا ويبقــى ســدس واحــد : فــان كــان املخــرج الثــاين هــو صــاحب الثلــ

 .يعطى لصاحب السدس من دون احتياج إىل اخراج الرقعة
 .واما ان كان املخرج الثاين صاحب السدس يعطى له الرابع والباقي وهو اخلامس والسادس ملن له الثلث

 .السدسان فا�موع ثلث: واما ان كان املخرج االول صاحب الثلث اخذ الرقم االول والثاين ومها
 .مث خيرج اسم اخر فان كان املخرج صاحب النصف، اخذ الثالث والرابع واخلامس

س يعطى له السدس لصاحب السدس من دون احتياج إىل اخراج الرقعة واما ان كان املخرج الثاين صاحب السد: والباقي وهو
 .الرقم الثالث والباقي لصاحب النصف، من دون اخراج اسم اخر

واما ان كان املخرج االول صاحب السدس اخذ الرقم االول فيخرج اسم �ن فان كان صاحب النصف يعطى له الثاين والثالث 
 .راج الرقعةالسدسان لصاحب الثلث، من دون احتياج إىل اخ: والر�ع فيصري ا�موع نصفا والباقي ومها

 .واما ان كان املخرج الثاين بعد املخرج االول هو صاحب الثلث فيعطى له الثاين والثالث والباقي لصاحب النصف
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أول يعينـــه املتقـــامسون وإال احلـــاكم، وتكتـــب أمســـاؤهم ال أمســـاء  )١(قســـم علـــى أقـــل الســـهام وجعـــل هلـــا
علــى الرتتيــب،  )٣(ن االول وأكمــل نصــيبه منهــا، فمــن خــرج امســه أوال أخــذ مــ)٢(الســهام حــذرا مــن التفريــق

 )٤(مث خيرج الثاين إن كـانوا أكثـر مـن الثنـني وهكـذا، مث إن اشـتملت القسـمة علـى رد اعتـرب رضـامها بعـدها
 .)٥(وإال فال

___________________________________ 
ـــع الضـــــمري ) ١( ـــومة(مرجــ ــهام املقســ ــومة اول، مث �ين، ) الســـ ـــا اي جعـــــل للســـــهام املقســـ ــهام وعينهــ ــرت الســـ وهكـــــذا فيمـــــا اذا كثـــ

 .املتقامسون وتراضوا بذلك، واال فاحلاكم الشرعي، مث يكتب امساء الشكاء، السهامهم
ص املشـركني فيمـا اذا خـرج مـثال اسـم صـاحب الثلـث اوال فانـه يعطـى لـه رقـم اخلـارج ا� كـان مــن ) ٢( اي خوفـا مـن تفريـق حصـ

رقم اخر حـىت يكمـل نصـيبه فانـه ميكـن حينئـذ ان يكـون املخـرج بعيـدا عـن حصـة االوىل االرقام، مث خيرج له اسم اخر فيعطى له 
 .واملطلوب هو تقارب احلصص وجتاوزها لكل واحد من اصحاب السهام. فيقع التفرق بني احلصتني، وهكذا صاحب النصف

 .صيبهمرجع الضمري السهام اي اخذ البقية على ترتيب االرقام من بقية السهام حىت يكمل ن) ٣(
مرجع الضمري القسمة اي رضا املتقامسني بعد القسمة فيما اذا كانت حصة احدمها زائدة عن االخر وموجبـة العطـاء شـئ ) ٤(

امــا رضــى صــاحب احلصــة القليلــة فظــاهر، النــه قليــل النصــيب، وامــا رضــى صــاحب احلصــة الزائــدة فانــه مــن . فانــه يعتــرب رضــامها
 .رته على الرداملمكن ان ال يقبل �لزائد، لعدم قد

 .اي وان مل تشتمل القسمة على الرد فال حتتاج إىل رضامها، بل جتري القسمة رغما عليهما) ٥(
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أحـدمها (أي الغلـط ) بطلـت، ولـو ادعـاه( )١(يف القسمة ببينة، أو �طالع املتقـامسني) ولو ظهر غلط(
حلــف (عــن اليمــني ) نكــلوإن (القســمة، ) متــت( )٢(الصــالة الصــحة، فــإن حلـف) وال بينـة حلــف اآلخــر

ال ) اسـتحقاق بعـض معـني �لسـوية(يف املقسوم ) ولو ظهر. )٤(ونقضت( )٣(إن مل يقض �لنكول) املدعي
 الن فائدة القسمة �قية، وهو إفراد كل حق )٥(فال نقض(خيل إخراجه �لتعديل 

___________________________________ 
 .ة اجلمع�ا بصورة التثنية، وبصور  جيوز قراء) ١(
 ).االخر(الضمري يرجع إىل الفاعل املسترت وهو ) ٢(
 .واما اذا قلنا �حلكم مبجرد النكول فال حيتاج إىل حلف املدعي. اي ان مل نقل �ن على احلاكم احلكم مبجرد النكول) ٣(
 ).وهو احلكم مبجرد النكول(اي نقضت القسمة بعد احللف على القول االول ) ٤(
كما اذا كان لذاك املسـتحق الـذي ظهـر بعـد القسـمة ربـع مـثال وكانـت القسـمة إىل شـطرين فانـه يعطـى للمسـتحق مثـن مـن ) ٥(

ــت حصــة . فــال خيــل اخــراج قســمة املســتحق �لســهام فالقســمة �فــذة، الن فائــد�ا حباهلــا. حصــة كــل واحــد منهمــا وامــا اذا كان
. ، ومـن حصـة االخـر مثـن فانـه خيتلـف تعـديل السـهام حينئـذ فتبطـل القسـمةاملستحق خمتلفة �ن كان له من حصة احدمها ثلـث
ث مشخصــا ومعينــا ن بطــالن القســمة برأســها،  ) الشــارح(وامــا اذا كــان مشــاعا فكمــا افــاده . هــذا اذا كــان اســتحقاق الثالــ مــ

 .النه ظهر يف العني املقسومة شريك اخر مل تقع القسمة برضائه

    



١٢١ 

القسـمة الن مـا يبقـى لكـل واحـد ال ) نقضـت(ن متسـاو� يف السـهام �لنسـبة يكـ) وإال(على حـدة، 
املسـتحق ) وكـذا لـو كـان(يكون بقدر حقه، بل حيتاج أحدمها إىل الرجوع علـى اآلخـر، وتعـود االشـاعة، 

 .، الن القسمة حينئذ مل تقع برضاء مجيع الشركاء)مشاعا(
   



١٢٢ 

 كتاب الشهادات
   



١٢٣ 

  ):وفصوله أربعة(
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 )الشاهد - االول الفصل (
ــغ الــنفس) اجلــراح(الشــهادة علــى ) وشــرطه البلــوغ إال يف( بشــرط بلــوغ ( )٢(مطلقــا: ، وقيــل)١(مــا مل يبل
. بعـد الفعـل املشـهود بـه إىل أن يـؤدوا الشـهادة) ، وأن ال يتفرقـوا)٣(وأن جيتمعـوا علـى مبـاح(سنني ) العشر

الشـرائط الـيت مـن مجلتهـا العـدد، وهـو اثنـان يف  أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى مـا عـداه مـن )٤(واملراد حينئذ
 الشهود لبعض، )٦(والذكورية، ومطابقة الشهادة للدعوى، وبعض )٥(ذلك

___________________________________ 
 .اي مل يبلغ القتل) ١(
 .اي سواء بلغ اجلراح القتل ام مل يبلغ) ٢(
 .على لعب حرام كاللعب �دوات القمار مثال اي على لعب مباح كما يفعله االطفال يف صغرهم، ال) ٣(
 .اي حني عدم شرط البلوغ يف الشهادة على اجلراح واجتماعهم على مباح وعدم تفرقهم بعد الفعل الشهود به) ٤(
 .اي يف الشهادة على اجلراح مما ال يكون املشهود به ماال وال مقصودا به املال اوال و�لذات) ٥(
 .ومطابقة الشهادة اي يعترب مطابقة بعض الشهود لبعض يف شهاد�م: دة يف قوله�جلر عطفا على الشها) ٦(
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، والـــتهجم علـــى الـــدماء يف غـــري حمـــل )٣(هنـــا االخـــذ �ول قـــوهلم لـــو اختلــف )٢(ولكـــن روي. )١(وغريمهــا
مـن  وأما العدالة فالظاهر أ�ـا غـري متحققـة لعـدم التكليـف املوجـب للقيـام بوظيفتهـا. )٤(الوفاق ليس جبيد

والرتوك ال دليـل عليـه، ويف اشـرتاط اجتمـاعهم  )٥(ة غري كافية، واعتبار صورة االفعال جهة التقوى، واملروء
 .)٦(على املباح تنبيه عليه

بعــد العلــم  )٨(جنونــه قبلـت شــهادته مفيقــا )٧(فــال تقبــل شــهادة ا�نـون حالــة جنونــه، فلــو دار) والعقـل(
 �ستكمال فطنته يف التحمل واالداء

___________________________________ 
 .اي غري العدد واملطابقة من سائر االمور اليت تعترب يف الشاهد) ١(
 .٤ - ٢ - ١حديث  ٢٢الوسائل احكام الشهادات �ب ) ٢(
 .اي اختلف تعبري الصبيان يف الشهادة) ٣(
جـرح : اين رايت فال� قتل، مث عـدل وقـال: كما لو قالان احلكم �خذ اول قويل الطفل،  : ) الشارح(حاصل ماافاده ) ٤(

فانه لو كان اخذ القول االول كافيا يف الشهادة دون اعتبار بقية الشروط لكـان �جمـا علـى اراقـة الـدماء كمـا يسـتفاد مـن اخلـرب 
 .وهو مناف لالحتياط، فنه ال جيوز اراقة دم شخص مبجرد شهادة الطفل مع عدم تثبته. الضعيف

 .احملرمات: الواجبات، كما وان املرادمن الرتوك: راد من االفعالامل) ٥(
اي يف اجتماع االطفال على املبـاح دليـل علـى عـدم اعتبـار العـدال فـيهم بنـاء علـى ان ) عدم اعتبار العدالة(مرجع االضمري ) ٦(

ان الطفـل : يعـتهم ذلـك، حـىت قيـللكن ال خيفى ان لعـبهم لـيس خالفـا للمـروة �لنسـبة الـيهم، الن مـن طب. اللعب خالف املروة
 .نعم اللعب �لنسبة إىل الكبري خالف املروة. اذامل يلعب فهو مريض حيتاج إىل املداواة

 .اجلنون االدواري: املراد منه) ٧(
ت الكسـرة ملـا قبـل اليـاء لكو�ـا ثقيلـة عليهـا) ٨(  بضم امليم من افاق يفيق من �ب االفعال، على وزان جميب اصـله مفيـق اعطيـ

 .فصار مفيقا
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فــال تقبــل شــهادة الكــافر ) واالســالم(الــذي ال يــتفطن ملــزا� االمــور،  )٣(واملغفــل )٢(االبلــه )١(ويف حكمــه
التصــافه �لفسـق والظلـم املــانعني مـن قيــول ) ولــو كـان املشــهود عليـه كـافرا علــى االصـح(وإن كـان ذميـا، 

مللـــتهم وعلـــيهم اســـتنادا إىل روايـــة ضـــعيفة،  حيـــث قبـــل شـــهادة أهـــل الذمـــة الشـــهادة، خالفـــا للشـــيخ 
ـــث قبـــل شـــهاد�م علـــى مـــثلهم وإن خـــالفهم يف امللـــة كـــاليهود علـــى النصـــارى وال تقبـــل . وللصـــدوق حي

 .شهادة غري الذمي إمجاعا، وال شهادته على املسلم إمجاعا
ــ)٤(فتقبــل شــهادة الــذمي �ــا) املســلمني(عــدول ) إال يف الوصــية عنــد عــدم( د اشــرتاط ، وميكــن أن يري

ال يســتند فســقهما إىل الكــذب  )٧(والفاســقني الــذين )٦(بنــاء علــى تقــدمي املســتورين )٥(فقــد املســلمني مطلقــا
 .وهو قول العالمة يف التذكرة، ويضعف �ستلزامه

___________________________________ 
 .اي يف حكم ا�نون االبله) ا�نون(مرجع الضمري ) ١(
 .ومعناه هنا من ضعف عقله وعجز رايه. اء واجلمع بله بسكون الالممؤنثه بله. مذكر) ٢(
 .من ال فطنة له: املراد) ٣(
 ).الوصية(مرجع الضمري ) ٤(
 .اي سواء كانوا عدوال ام ال) ٥(
 .ا�هولني احلال الذي ال يعلم حاهلم من العدالة والفسق: املراد من املستورين) ٦(
 .سقني، او بدل عنهما�لتثنية صفة للمستورين والفا) ٧(
ــؤالء يســـتلزم التعمـــيم اي قبـــول قـــول ): قـــول العالمـــة(مرجـــع الضـــمري ) ٨( ــتووين والفاســـقني اي قولـــه بتقـــدمي هـ وهـــو تقـــدمي املسـ

الفاسقني واملستورين عند عدم عدول املسلمني يف غيل الوصية ايضـا، مـع أ� ال نقـول �ـذا التعمـيم وامـا قبـول شـهادة الـذمي يف 
 .هو لوجود النص بذلكالوصية امنا 

 .) ايب جعفر الباقر(عن االمام  ١احلديث  ٣٤راجع مستدرك الوسائل كتاب الشهادات �ب 
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، وكـــــذا اخلـــــالف يف )٢(أظهرمهـــــا العـــــدم: ويف اشـــــرتاط الســـــفر قـــــوالن )١(التعمـــــيم يف غـــــري حمـــــل الوفـــــاق
فـــإن قلنـــا بـــه فلـــيكن  )٥(واالشـــهر العـــدم .)٤(فأوجبـــه العالمـــة عمـــال بظـــاهر اآليـــة )٣(إحالفهمـــا بعـــد العصـــر

ال �ش�ي به ثمنا و�و �ن ذا قر� وال ن�ـتم شـهادة اهللا  (: بصورة اآلية �ن يقوال بعد احلـف ��
 ". )٦( )إنا إذا �ن اآلثم�

 .مقلدا كان أم مستدال )٧(وهو هنا الوالء فال تقبل شهادة غري االمامي مطلقا) واالميان(
 .)٩(وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على مالزمة التقوى واملروة) )٨(والعدالة(

___________________________________ 
ايب جعفــر (حمــل الوفــاق هــي الوصــية فا�ــا اتفاقيــة يف قبــول شــهادة الــذمي فيهــا كمــا عرفــت يف احلــديث الــوارد عــن االمــام ) ١(

 .١٢٧ص  ٨يف هامش رقم  ) الباقر
 .شرتط السفر يف الوصي، بل يشمل حىت احلضراي ال ي) ٢(
 .اي وقت العصر) ٣(
 .١٠٩االية : املائدة) ٤(
 .اي عدم وجوب احالفهما) ٥(
 .١٠٩االية : املائدة) ٦(
 .سواء كانوا من فرق الشيعة ام ال) ٧(
 .مر عليك كثريا تعريف العدالة) ٨(
آداب : واملــراد منهــا يف العدالــة حيــث تــذكر. مــروة: ا وتــدغم فيقــالالنخــوة وكمــال الرجوليــة، وقــد تقلــب اهلمــزة وارو : املــرؤة) ٩(

نفسانية حتمل مراعتها االنسان على الوقوف عند حماسن االخالق ومجيل العـادات، وقـد تتحقـق مبجانبـة مـا يـؤذن خبسـة الـنفس 
 .وتنزيه النفس عن الد�آت. من املباحات كالل كل يف االسواق حيث ميتهن فاعله
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، وهي ماتوعـد عليهـا خبصوصـها يف كتـاب، أو سـنة، وهـي إىل سـبعمائة أقـرب )١(مطلقا) بريةوتزول �لك(
 .منها إىل سبعني وسبعة

القتل والر� والـز� واللـواط والقيـادة والد�ثـة، وشـرب املسـكر، والسـرقة، والقـذف، والفـرار مـن  )٢(ومنها
ليـأس مـن روح هللا، والغصـب والغيبــة، الزحـف، وشـهادة الـزور، وعقــوق الوالـدين، االمـن مـن مكــر هللا، وا

، وقطيعــة الــرحم، وأكــل مــال اليتــيم، وخيانــة الكيــل والــوزن، و�خــري الصــالة )٣(والنميمــة، واليمــني الفــاجرة
ن وقتهــا، والكــذب خصوصــا علــى هللا ورســوله ، وضــرب املســلم بغــري حــق، وكتمــان الشــهادة  )٤(عــ

امل ومنع الزكاة، و�خري احلج عن عام الوجوب اختيارا، والظهـار، وأكـل حلـم إىل الظ )٥(والرشوة، والسعاية
الــذنوب كلهــا  : علــى ذلــك كلــه، وغــريه، وقيــل )٦(للتوعــد. اخلنزيــر وامليتــة، واحملاربــة بقطــع الطريــق، والســحر
 كبائر ونسيه الطربسي يف التفسري إىل أصحابنا

___________________________________ 
 .ر عليها ام السواء اص) ١(
 .اي ومن الكبائر) ٢(
 .اي الكاذبة) ٣(
 ).خصوصا على رسول هللا: (هكذا) هللا(ويف كثري من النسخ اخلطية واملطبوعة املوجودة عند� حذفت لفظة اجلاللة ) ٤(
 .ومعنامها النميمة والوشاية إىل الظامل وغريه) دراية(�لكسر وزان ) ٥(
 .وعال �لنار والتهديداي التخويف من هللا جل ) ٦(
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ــــه، وتســــمية بعضــــها صــــغريا �الضــــافة إىل  )٢(، نظــــراإىل اشــــرتاكها)١(مطلقــــا  يف خمالفــــة أمــــرهللا تعــــاىل و�ي
 .ماهوأعظم منه، كالقبلة �الضافة إىل الز�وإن كانت كبرية �الضافة إىل النظرة، وهكذا

واالصـرار إمـا فعلـي كاملواظبـة علـى نـوع، . وهـي مـا دون الكبـرية مـن الـذنب) واالصرار على الصغرية(
أو أنــواع مــن الصــغائر، أو حكمــي وهــو العــزم علــى فعلهــا �نيــا بعــد وقوعــه وإن مل يفعــل، وال يقــدح تــرك 

ـــؤدي إىل التهـــاون ـــك مـــن الـــذنوب، أم خمالفـــة املـــروء. الســـنن إال أن ي ة كـــل  فيهـــا، وهـــل هـــذا هـــو مـــع ذل
وهــي التخلــق خبلــق أمثالــه يف زمانــه ومكانــه، فالأكــل يف ) ة ءوبــرتك املــرو (حمتمــل، وإن كــان الثــاين أوجــه، 

الســـوق والشـــرب فيهـــا لغـــري ســـوقي، إال إذا غلبـــه العطـــش، واملشـــي مكشـــوف الـــرأس بـــني النـــاس، وكثـــرة 
ث يســخر منــه،  الســخرية واحلكــا�ت املضــحكة، ولــبس الفقيــه لبــاس اجلنــدي وغــريه ممــا ال يعتــاد ملثلــه حبيــ

، )٥(، وخيتلــف االمــر فيهــا �خــتالف االحــوال واالشــخاص واالمــاكن)٤(ها، وحنــو ذلــك يســقط)٣(و�لعكــس
وال يقـــدح فعــــل الســــنن وإن اســــتهجنها العامــــة، وهجرهـــا النــــاس كالكحــــل، واحلنــــاء، واحلنــــك يف بعــــض 

 .البالد، وإمنا العربة بغري الراجح شرعا
 فرتد شهادة ولد الز� ولو يف اليسري على االشهر) وطهارة املولد(

___________________________________ 
 .رحم هللا اطلق الذنوب ومل يشر إىل اخلالف) الطربسي(اي واحلال ان . �لكسر اسم فاعل وهو منصوب على احلالية) ١(
 ).الذنوب(مرجع الضمري ) ٢(
 .اي لبس اجلندي لباس الفقيه) ٣(
 .اي ترك املروة يسقط العدالة) العدالة(مرجع الضمري ) ٤(
 .االزمانوهكذا ) ٥(
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وإمنــا تــرد شــهادته مــع حتقــق حالــه شــرعا، فــال اعتبــار مبــن تنالــه االلســن وإن كثــرت مــا مل حيصــل العلــم، 
 .ضررا )١(بضم التاء وفتح اهلاء، وهي أن جير إليه بشهادته نفعا، أو يدفع عنه �ا) وعدم التهمة(

) وال(هادة املشــــاركة، حبيـــث يقتضـــي الشـــ) فـــال تقبـــل شـــهادة الشـــريك لشـــريكه يف املشـــرتك بينهمـــا(
ن ال  )٤(جمــرد دعــواه الوصــاية، وال )٣(، وال يقــدح يف ذلــك)٢(شــهادة الوصــي يف متعلــق وصــيته مــع شــهادة مــ

 املانع ثبوت الوالية املوجبة للتهمة �دخال )٧(، الن)٦(�ا )٥(تثبت
___________________________________ 

 ).الشهادة(مرجع الضمري ) ١(
 .كما اذا شهد للصغري الذي حتت واليته، او شهد يف مال الصغري كذلك) الوصي( مرجع الضمري) ٢(
 .اي ال يقدح شهادة من يدعي الوصاية من دون ثبو�ا فيما يشهد انه للميت) الشهادة(مرجع االشارة ) ٣(
الوصـية �لشـهود  اي وكـذلك ال يقـدح فشـهادة مـدعي الوصـاية اذا اتـى بشـهود ال تثبـت ) وال يقدح يف ذلـك(عطف على ) ٤(

 .كما لو ايت بشهود غري مستجمعني لشرائط الشهادة
 ).الوصية(فاعل ال تثبت ) ٥(
 ).الشهادة(مرجع الضمري ) ٦(
 .تعليل لعدم قدح دعوى الوصاية يف شهادة املدعي ولو اتى بشهود غري اكفاء) ٧(

ــث يكــون الوصــ: فاحلاصــل ي مــع ثبــوت وصــايته مــوردا وحمــال للتهمــة ان املــانع مــن قبــول شــهادة الوصــي عنــد ثبــوت وصــايته حي
 .خلالف ما اذامل تثبت الوصاية فال مورد للتهمة وان كان هنا ايضا مورد للمناقشة حيث �مل مدعي الوصاية ثبو�ا
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ـــت،  )١(الغرمـــاء للمفلـــس(شـــهادة ) وال(املـــال حتتهـــا،  علـــى القـــول مبلكـــه، لالنتفـــاع ) والســـيد لعبـــده(واملي
 .والشهادة يف هذه الفروض جالبة للنفع. �لوالية عليه

، وغرمـاء املفلـس بفسـق شـهود )٢(خطـأ) العاقلة جبـرح شـهود اجلنايـة(أما ما يدفع الضرر فشهادة ) و(
فــع، وشـهادة الوصــي والوكيــل جبــرح يف الن )٤(وميكـن اعتبــاره. ضــرر املزامحــة )٣(ديـن آخــر، ال�ــم يـدفعون �ــا
وال يقـدح مطلـق . ، وشهادة الزوج بز� زوجتـه الـيت قـذفها لـدفع ضـرراحلد)٥(الشهود على املوصي، واملوكل

ــإن شــهادة الصــديق لصــديقه مقبولــة، والــوارث ملورثــه بــدين وإن كــان مشــرفا علــى التلــف مــا مل  التهمــة، ف
 القافلة على اللصوص ، وكذا شهادة رفقاء)٧(قبل احلكم �ا )٦(يرثه

___________________________________ 
ت، الن يف شـــهاد�م جلـــب ) ١( ــ اي وال تقبـــل شـــهادة الغرمـــاء يف حـــق املفلـــس وامليـــت لـــو شـــهدوا �ن هـــذا للمفلـــس، او للميـ

 .املنفعة هلم
 .اي اذا كانت اجلناية من خطاء) ٢(
 .املستفاد من الشهادة) الدفع(مرجع الضمري ) ٤(الضرر عنهماي يدفعون بشهادة انفسهم ) الشهادة(مرجع الضمري ) ٣(
كما لو شهد اثنان على املوصي، او املوكل بشئ فيه ضرر عليهما فجرح الوصي، او الوكيل تلك الشهود فان جرحهما ال ) ٥(

 .يقبل، ال�ما جبرحهما الشهود يدفعان ضررا عنهما وهو نفس الوصاية او الوكالة
خبـالف مـا اذ  . فاملعىن ان الوارث �لقوة ال �لفعل اذا شهد يف حق مورثة بـدين فانـه تقبـل شـهادته) ملورثا(مرجع الضمري ) ٦(

 .كان وار� �لفعل، فان شهادته ال تقبل لعود النفع اليه
 .اي قبل احلكم �ذه الشهادة اذا كان الشاهد منحصرا �لوارث) الشهادة(مرجع الضمري ) ٧(
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 .لذكر ما أخذ هلم )٢(ويتعرضوا )١(نإذا مل يكونوا مأخوذي
، فلو حتملها �قصـا مث كمـل )وقت اآلداء ال وقت التحمل(املعتربة يف الشهادة ) واملعترب يف الشروط(

، )٣(اختـار املصـنف يف الـدروس ذلـك: حني االداء مسعت، ويف اشـرتاط اسـتمرارها إىل حـني احلكـم قـوالن
 .)٤(ويظهر من العبارة عدمه

ــــــع العــــــداو ( ة،  �ن يعلــــــم منــــــه الســــــرور �ملســــــاء(فســــــقا، وتتحقــــــق  )٥(وإن مل تتضــــــمن) ة الدنيويــــــةومتن
 )٨(، ولو كانت العداوة من أحد اجلانبني اختص �لقبول اخلايل منها، وإال)٧(، أو �لتقاذف)٦(و�لعكس

___________________________________ 
 يـذكروه يف شـهاد�م تلـك، واال انقلبـوا مـدعني بـدال مـن كـو�م اي اذا مل يكن قد سرق من الشهد شـئ، او سـرق مـنهم ومل) ١(

 .شهودا
ىن مـن اي مـنهم. �جلزم عطفا على ما مل يكونوا اي مل يتعرضوا لذكر مااخذهلم) ٢( فقبـول ) او(والـواو هنـا مبعـىن . والالم هنـا مبعـ

الثـاين انـه لوكـان قـد اخـذ مـنهم لكـنهم . مـنهماالول عدم االخذ . شهادة رفقاء القافلة على اللصوص يتوقف على امرين مرتتبني
 .ال يتعرضون له

 .اي االستمرار) ٣(
 ).اشرتاط االستمرار(مرجع الضمري ) ٤(
 .، وال وجه له)يتضمن(يف بعض النسخ ) ٥(
 .اي تعلم العداوة من العدو لسروره عند استيائه، و�ستيائه عند سروره) ٦(
 .ب حبيث ال يوجب فسقهااي يقذف كل واحد منهما االخر �لسبا) ٧(
 .اي وان مل نقبل شهادة اخلاىل من العداوة المكن رد شهادة الغرمي لو ا�ال عليه �لقذف والسباب) ٨(
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ت (العــدو ) ولــو شــهد(مللــك كــل غــرمي رد شــهادة العــدل عليــه �ن يقذفــه وخياصــمه،  لعــدوه قبــل إذا كانــ
ري مانعــة، . لــه، النتفــاء التهمــة �لشــهادة )العــداوة ال تتضــمن فســقا واحــرتز �لدنيويــة عــن الدينيــة فإ�ــا غــ

 .)٢(مطلقا )١(لقبول شهادة املؤمن على أهل االد�ن، دون العكس
 .)٣(وإن كان عدال، بل رمبا كان وليا) وال تقبل شهادة كثري السهو، حبيث ال يضبط املشهود به(

قبـــل اســـتنطاق ) ربع �قامتهــااملتـــ(شـــهادة ) وال(نرجـــو شـــفاعة مــن ال تقبـــل شــهادته، : ومــن هنـــا قيــل
احلــاكم، ســواء كـــان قبــل الــدعوى أم بعـــدها، للتهمــة �حلـــرص علــى االداء وال يصــري �لـــرد جمروحــا، فلـــو 

 .يف غري ذلك ا�لس وجهان، والتربع مانع )٥(قبلت ويف إعاد�ا )٤(شهد بعد ذلك غريها
 )٦(هد برتكها، ويعـرب عنهـا ببينـة احلسـبةكالصالة والزكاة والصوم �ن يش) إال أن يكون يف حق هللا تعاىل(

فال مينع، الن هللا أمر �قامتها، فكان يف حكم استنطاق احلاكم قبل الشـهادة، ولـو اشـرتك احلـق كـالعتق 
والسرقة والطالق واخللع والعفو عن القصاص ففي ترجيح حق هللا تعـاىل أو اآلدمـي وجهـان، أمـا الوقـف 

ولـو ظهـر للحـاكم سـبق القـادح يف الشـهادة علـى (اص علـى االقـوى، العام فقبوهلا فيـه أقـوى خبـالف اخلـ
 �ن) حكمه

___________________________________ 
 .وهو عدم قبول شهادة اهل االد�ن على اهل االسالم) ١(
 .سواء كان املشهود عليه مؤمنا ام مسلما خمالفا) ٢(
 .اي بلغ من العدال مرتبة القرب املعنوى من هللا) ٣(
 .اي غري هذه الواقعة فان شهادته تقبل وال تكون شهادته مردودة) ٤(
 ).الشهادة املردودة �لتربع يف نفس جملس القضاء(مرجع الضمري ) ٥(
 .املراد منهااالمر اليت جيب على املكلفني وجو� كفائيا ايقاعها يف اخلارج) ٦(

    



١٣٥ 

 .لتبني اخلطأ فيه )نقض(ثبت كو�ما صبيني، أو أحدمها، أو فاسقني أو غري ذلك 
الرؤيـــة، كاالفعـــال مـــن ) �ملشـــهود بـــه، أو رؤيتـــه فيمـــا يكفـــي فيـــه) ومســـتند الشـــهادة العلـــم القطعـــي(

شـهادة االصـم، النتفـاء احلاجـة إىل  )١(الغصب والسرقة والقتل والرضاع والوالدة والز� واللواط، وتقبـل فيـه
أيضـــا ليحصـــل ) مـــع الرؤيـــة(االيقـــاع والقـــذف و ) حنـــو العقـــود(يف االقـــوال ) أو مساعـــا(الســـمع يف الفعـــل، 

بنسـبه ) وال يشـهد إال علـى مـن يعرفـه(العلم �ملتلفظ، إال أن يعرف الصوت قطعا فيكفي على االقـوى، 
تســفر (جيــوز أن ) و(�لنســب ) ويكفــي معرفــان عــدالن(أو عينــه، فــال يكفــي انتســابه لــه، جلــواز التزويــر، 

 .، إال أن يعرف صو�ا قطعا)٢(التحمل واالداءليعرفها الشاهد عند ) املرأة عن وجهها
واملراد �ا هنا شـياع اخلـرب إىل . وهي استفعال من الفيض، وهو الظهور والكثرة) ويثبت �الستفاضة(

املقارب للعلـم، وال تنحصـر يف عـدد بـل خيتلـف �خـتالف املخـربين، ] الغالب [ حد يفيد السامع الظن 
ود املعدلني ليحصل الفـرق بـن خـرب العـدل وغـريه، واملشـهور أنـه يثبـت نعم يعترب أن يزيدوا عن عدد الشه

، لعسـر إقامـة البينـة )سـبعة النسـب واملـوت وامللـك املطلـق والوقـف والنكـاح والعتـق وواليـة القاضـي( )٣(�ـا
 .)٤(يف هذه االسباب مطلقا

___________________________________ 
 ).فيما يكفي فيه الرؤية: (مرجع الضمري قول املصنف رححمه هللا) ١(
 .قيدان جلواز سفور املرأة اي جيوز السفور عند الشهادة وادائها) ٢(
 ).االستفاضة(مرجع الضمري ) ٣(
اي جبميع اقسام البينة سواء كانت بشاهد وميـني، ام بشـاهدين، ام برجـل وامـراتني، ام �ربـع نسـوة، ام �ربـع رجـال كمـا يف ) ٤(

 .الز� املوجب للرجم

    



١٣٦ 

ـــى قـــول قـــوي(أي مقاربتـــه ) العلـــم )١(متامخـــة(يف اخلـــرب �ـــذه االســـباب ) ويكفـــي( ، وبـــه جـــزم يف )عل
ق الظــن حــىت لــو مســع مــن شــاهدين عــدلني : يشــرتط أن حيصــل العلــم، وقيــل: الــدروس، وقيــل يكفــي مطلــ

مكــان اليشــرتط العدالــة، وال احلريــة والــذكورة، ال )٢(وعلــى املختــار. صــار مــتحمال، الفــادة قوهلمــا الظــن
، )٥(واحرتز �مللك املطلق عن املستند إىل سـبب كـالبيع فـال يثبـت السـبب بـه. )٤(من نقائضها )٣(استفادته

، )٧(�الستفاضـة كـاالر ث قبـل )٦(بل امللك املوجود يف ضمنه، فلو شهد �مللـك وأسـنده إىل سـبب يثبـت
ومىت اجتمع يف ملك إستفاضة، ويد، . يف أصل امللك، ال يف السبب )١٠(كالبيع قبل  )٩(�ا )٨(ولو مل يثبت

 وتصرف بال منازع فهو منتهى االمكان، فللشاهد القطع �مللك،
___________________________________ 

 .مشتق من �خم يتاخم فهو منتاخم ومعناه االتصال واملقاربة اي يقارب الظن العلم يف افادته االطمينان) ١(
 .لعلماي من اختيار الظن املتاخم ل) ٢(
 ).الظن(مرجع الضمري ) ٣(
فاملعىن انه ميكن استفادة الظن من الفسـاق، ومـن العبيـد، ومـن النسـاء الـيت هـي ). احلرية* العدالة الذكورية (مرجع الضمري ) ٤(

 .نقائض املذكورات فيما ذا مل نعترب العلم، بل الظن املتاخم للعلم
 ).االستفاضة(مرجع الضمري ) ٥(
 .بب اي يثبت السبب �الستفاضةفاعل يثبت الس) ٦(
 .املستفاد من املقام) قول الشاهد(�ئب الفاعل ) ٧(
 ).السبب(مرجع الضمري ) ٨(
 ).االستفاضة(مرجع الضمري ) ٩(
 ).قول الشاهد(�ئب الفاعل ) ١٠(

    



١٣٧ 

 .يف الشهادة �مللك قول قوي )١(ويف االكتفاء بكل واحد من الثالثة
 )٣(أو عمومـــا )٢(إذا دعـــي إليهـــا خصوصـــا) ن لـــه أهليـــة الشـــهادةعلـــى مـــ(للشـــهادة ) وجيـــب التحمـــل(

، )٥(�لتحمـل: فسـره الصـادق "  )٤( )وال يأب ا�شهداء إذا ما دعوا(: لقولـه تعـاىل) على الكفاية(
فيمــا ) فلــو فقــد ســواه(وعلــى االقامــة فيــأمث اجلميــع لــو أخلــوا بــه مــع القــدرة،  )٧(دلــيال عليــه )٦(وميكـن جعلــه

الوجـوب كغـريه مـن فـروض الكفايـة إذا مل  )تعـني(العـدد  )٩(، أو كـان متـام)٨(يثبت به وحده ولو مـع اليمـني
 وأداؤه بعد القطع(للشهادة، ) ويصح حتمل االخرس(يقم به غريه، 

___________________________________ 
 .اي االستفاضة واليد والتصرف، فان كل واحد من هذه املذكورات امارة قوية على امللكية) ١(
 .فيما اذاخص الشخص �لدعوة) ٢(
 .فيما اذا وجه النداء على وجه العموم إىل املسلمني) ٣(
 .٢٨٢االية : البقرة) ٤(
 .مل الشهادةكتاب الشهادات �ب وجوب االجابة عند الدعاء إىل حت  -الوسائل ) ٥(
 ).قوله تعاىل(مرجع الضمري ) ٦(
 ).التحمل(مرجع الضمري ) ٧(
ت بشـاهد (قد مر يف �ب الشاهد واليمني من كتاب القضاء ) ٨( انه كلما كان ماال، او كان املال مقصـودات منـه فهـو ممـا يثبـ

 ).وميني
 الشهادةاي كان هذا يتمم عدد الشهود، فانه جيب عليه وجو� عينيا اداء ) ٩(

    



١٣٨ 

 .، وال يكفي االشارة يف شهادة الناطق)٢(فرعني عليه )١(وليسا. ولو مبرتمجني عدلني) مبراده
إال (امجاعـا، سـوا اسـتدعاه ابتـداء أم ال علـى االشـهر، ) على الكفاية(مع القدرة ) وكذا جيب االداء(

حق عـن مثـل مـا لـو  واحـرتز بغـري املسـت. علـى الشـاهد، أو بعـض املـؤمنني) مع خـوف ضـرر غـري مسـتحق
كــان للمشــهود عليــه حــق علــى الشــاهد ال يطالبــه بــه، وينشــأ مــن شــهادته املطالبــة، فــال يكفــي ذلــك يف 

وإمنا جيـب االداء مـع ثبـوت احلـق بشـهادته النضـمام مـن يـتم بـه . ، النه ضرر مستحق)٣(سقوط الوجوب
يثبــت �مــا ] فيمــا [ ثنــني فلــو طلــب مــن ا. )٤(العــدد، أو حلــف املــدعي إن كــان ممــا يثبــت بشــاهد وميــني

 )٦(، وليس الحدمها االمتناع بناء)٥(لزمهما
___________________________________ 

 .ايوليس املرتمجان العدالن فرعني على شهادة االخرى، بل مها مرتمجان لشهادة االخرى) ١(
 ).االخرى(مرجع الضمري ) ٢(
خص اخـر وهـو سـاكت عـن ) ٣( خص مـديو� لشـ دينـه وال يطالبـه بـه، مث دعـى املـديون إىل الشـهادة علـى الـدائن كما لوكـان شـ

فانــه لــو شــهد املــديون علــى الــدائن لطالبــه حــاال بدينــه، فــان خــوف مثــل هــذه املطالــب ال مينــع وجــوب اداء الشــهادة، بــل جتــب 
 .الشهادة ولو طالب الدائن دينه، النه ضرر مستحق

 .فانه جيب ايضا اداء الشهادة) ٤(
 .الثنني االداءاي لزم ا) ٥(
ن اداء الشــهادة حبجــة ان املــدعي حيلــف مــع الشــاهد ) ٦( ــى انــه مفعــول الجلــه، فــاملعىن لــيس الحــدمها االمتنــاع عــ منصــوب عل

كمـــا انـــه لـــيس هلمـــا االمتنـــاع عـــن الشـــهادة اتكـــاال علـــى توجـــه اليمـــني علـــى املـــدعى عليـــه الن الغـــرض مـــن وجـــوب اداء . االخـــر
 .ته املقدسةالشهادة عدم احللف، اجالال لذا

    



١٣٩ 

على االكتفاء حبلف املدعي مـع اآلخـر، الن مـن مقاصـد االشـهاد التـورع عـن اليمـني، ولـو كـان الشـهود 
أزيد من اثنني فيما يثبت �ما وجب على اثنني منهما كفاية، ولـو مل يكـن إال واحـد لزمـه االداء إن كـان 

ــت بشــاهد وميــني ولــو مل يعلــم صــاحب احلــق بشــهادة الشــاهد وجــب عليــه تعريفــه إن . وإال فــال )١(ممــا يثب
 .القطعي) إال مع العلم(الشاهد ) وال يقيمها(خاف بطالن احلق بدون شهادته، 

علـى أصـح القـولني، ) ولـو شـهد معـه ثقـة(بنفسـه، وأمـن التزويـر ) وإن حفظـه(�ـا ) وال يكفي اخلـط(
إذا شــهد معــه ثقــة، وكــان : ، وقيــل" )٢(علــى مثلهــا فاشــهد، أو دع: " أراه الشــمس ملــن لقــول النــيب 

 .املدعي ثقة، أقامها مبا عرفه من خطه وخامته، استنادا إىل رواية شاذة
يف هللا معهـــود الصـــدق، فقـــد  )٣(ومـــن نقـــل عـــن الشـــيعة جـــواز الشـــهادة بقـــول املـــدعي إذا كـــان أخـــا(

، دمحم بـن علـى الشـلمغاين )نعـم هـو مـذهب(از الشـهادة بـذلك، ، المجاعهم على عدم جو )أخطأيف نقله
لعنــه هللا ووجــه ). مــن الغــالة(نســبة إىل أيب العزاقــر �لعــني املهملــة والــزاى والقــاف والــراء أخــريا ) العزاقــرى(

الشبهة على من نسب ذلك إىل الشيعة أن هذا الرجل امللعون كان منهم أوال، وصنف كتا� مساه كتـاب 
كـــر فيـــه هـــذه املســـألة مث غـــال، وظهـــر منـــه مقـــاالت منكـــرة فتـــربأت الشـــيعة منـــه، وخـــرج فيـــه التكليـــف وذ 

توقيعات كثرية من الناحية املقدسـة علـى يـد أيب القاسـم ابـن روح وكيـل الناحيـة، فأخـذه السـلطان وقتلـه، 
 فمن رأى هذا الكتاب

___________________________________ 
 .١٣٧ص  ٨التصريح �ذا املعىن هامش رقم  اهللا رحمه) الشارح(وقد تقدم من ) ١(
 .�ب انه ال جتوز الشهادة اال �لعلم. الوسائل كتاب الشهادات) ٢(
 .اي مسلما) ٣(

    



١٤٠ 

أنـه لـيس يف  وهو على أساليب الشيعة وأصوهلم توهم أنه منهم وهم بريئـون منـه، وذكـر الشـيخ املفيـد 
 .الكتاب ما خيالف سوى هذه املسألة

 )يف تفصيل احلقوق -الفصل الثاين (
 .وهي على ما ذكره يف الكتاب مخسة أقسام) �لنسبة إىل الشهود(
املوجب للرجم ثالثـة (الز� ) واللواط والسحق، ويكفي يف )١(ما يثبت �ربعة رجال، وهو الز�. فمنها(

الـز� قسـما  )٥(وجعـل )٤(ولعـن القسـم اال )٣(ولو أفـرد هـذين )٢(رجال وامرأ�ن، وللجلد رجالن وأربع نسوة
 برأسه كما فعل يف الدروس كا

___________________________________ 
 .راجع كتاب احلدود من هذا الكتاب) ١(
 .راجع كتاب احلدود من هذا الكتاب) ٢(
 .اي الز� املوجب للرجم، والز� املوجب للجلد عن الز� املوجب للقتل) ٣(
 .واللواط، والز� املوجب للقتل: بعة رجال كالسحقوهو ماال يثبت اال �ر ) ٤(
إما إفـراد هـذين القسـمني ومهـا الـز� املوجـب للـرجم واملوجـب : ) املصنف(فاملقصود انه كان على ). او(الواو هنا مبعىن ) ٥(

مـا ال يثبتـان اال �ربعـة وجعـل وإما ان جيعل اللواط والسحق قسما واحدا، ال�. للجلد عما سبقهمامما ال يثبت اال �ربعة رجال
ت بثالثـة  الز� مطلقـا مـن اي اقسـام الـز� قسـما اخـر، الن الـز� خيتلـف حالـه فتـارة ال يثبـت اال �ربعـة كـالز� �حملـارم، واخـرى يثبـ

 .و�لثة يثبت برجلني واربع نسوة. رجال وامرأتني

    



١٤١ 

ال يثبتـــان إال �ربعـــة رجـــال والـــز� يثبـــت  )٣(فـــإن االولـــني )٢(�لنظـــر إىل االول. )١(أنســـب، الخـــتالف حالـــه
 .ومبن ذكر )٤(�م

، )٧(شـرب اخلمـر ومـا يف معنـاه) والشـرب )٦(والقـذف )٥(وهي الردة(خاصة ) برجلني(ما يثبت ) ومنها(
تثبـت �مـا، وبشـاهد وامـرأتني، وبشـاهد وميـني �لنسـبة  )٨(احرتز به عن نفـس السـرقة فإ�ـا) وحد السرقة(

وهـــذه االربعـــة احلقهـــا املصـــنف حبقـــوق هللا ) والزكـــاة واخلمـــس والنـــذر والكفـــارة(إىل ثبـــوت املـــال خاصـــة، 
وضـابط . تعني املستحق على اخلصوص )٩(تعاىل وإن كان لآلدمي فيها حظ بل هو املقصود منها، لعدم

بعـض االصـحاب مـا كـان مـن حقـوق اآلدمـي لـيس مـاال، وال املقصـود منـه علـى مـا ذكـره  )١٠(هذا القسم
 .)١١(املال، وهذا الضابط ال يدخل تلك احلقوق االربعه فيه

___________________________________ 
 ).الز�(مرجع الضمري ) ١(
 ).القسم االول املفروض وهو اللواط والسحق(املقصود من االول ) ٢(
 ).سحقاللواط وال(اي ) ٣(
 .ثالثة رجال وامرا�ن ورجالن واربع نسوة: اي �ربعة ومبن ذكر وهو) ٤(
 .�لكسر والتشديد فهي اسم مصدر من االرتداد ومعناها الكفر بعد االسالم) ٥(
 .الرمي �لفاحشة: القذف) ٦(
 .كالنبيذ والفقاع) ٧(
 .وهو املال) نفس السرقة(رجع الضمري ) ٨(
 .هذه االربعة حبقوق هللا تعاىل ) صنفامل(هذا تعليل الحلاق ) ٩(
 ).حقوق هللا(مرجع االشارة ) ١٠(
 .اي الضابط املذكور ال يدخل اخلمس والزكاة والنذر والكفارة يف حقوق هللا تعاىل: تعاىل) حق هللا(مرجع الضمري ) ١١(

    



١٤٢ 

وإن ) والطــــالق واخللــــعاالســــالم والبلــــوغ والــــوالء والتعــــديل واجلــــرح والعفــــو عــــن القصــــاص (منــــه ) و(
فانـه  )٤(احـرتز بـه عـن الوصـية لـه مبـال) والوكالـة والوصـية إليـه(لـيس نفـس حقيقتـه  )٣(املال، لكنه )٢(تضمن

ق اآلدمــي، فيثبــت فيــه الشــهادة )والنســب واهلــالل( )٥(مــن القســم الثالــث ، و�ــذا يظهــر أن اهلــالل مــن حــ
 .على الشهادة كما سيأيت

كــل مــا كــان مــاال، أو الغــرض منــه ) جــل وامــرأتني، وشــاهد وميــني، وهــومــا يثبــت بــرجلني، ور . ومنهــا(
كقتــل ) واجلنايــة املوجبــة للديــة(الثابتــة مــن غــري أن تــدخل يف إســم الــدين ) الــديون واالمــوال(املــال، مثــل 

فيــه كقتــل الوالــد ولــده،  )٨(واملنقلــة، ومــا ال قــود )٧(علــى التغريــر �لــنفس كاهلامشــة )٦(اخلطــأ والعمــد املشــتمل
 واملسلم الكافر، واحلر العبد،

___________________________________ 
 .اي ومما يثبت برجلني االسالم) ما يثبت برجلني(مرجع الضمري ) ١(
 ).اخللع(اي ) ٢(
ــى راي ) املــال(مرجــع الضــمري ) ٣( رمحــه الللــه وان كــان ال خيلــو عــن مناقشــة، الن اخللــع ال يطلــق علــى ) الشــارح(هــذا بنــاء عل
 .الق اخللعي اال بعد بذل الزوجة ماال لزوجها ليطلقهاالط
 .اي الوصية العهدية اي جعل الوصي وصيا فانه يثبت �لشاهد واليمني) ٤(
 ).ما يثبت �لشاهد واليمني(القسم الثالث هو ) ٥(
 .�جلر صفة للعمد) ٦(
 .شجة �شم العظم: اهلامشة مؤنث اهلاشم) ٧(
 .اي ال قصاص وال قتل فيه) ٨(

    



١٤٣ 

�مرأتني، مع اليمني مع أنه قـوى يف الـدروس  )١(وقد تقدم يف �ب الشاهد واليمني، ومل يذكر ثبوت ذلك
مــن غـــري  )٩(�مـــا )٨(يف ثبوتــه )٧(إليـــه )٦(للرجــل حالـــة انضــمامهما )٥(، ومســـاوا�ما)٤(، للروايــة)٣(�مـــا )٢(ثبوتــه
ريه. ميــني ت  )١١(، كالنكــاح واخللــع والســرقة)١٠(وبقــي مــن االحكــام أمــور جتمــع حــق اآلدمــي املــايل وغــ ــ فيثب

 �لشاهد واليمني املال دون غريه،
___________________________________ 

 ).من الديون، واالموال، واجلناية املوجبة للدية، وقتل الوالد ولده(مرجع االشارة ماذكر ) ١(
 ).ية، وقتل الوالد ولدهمن الديون، واالموال، واجلناية املوجبة للد(مرجع الضمري ما ذكر ) ٢(
 .اي �مراتني وميني) ٣(
 .الوسائل كتاب الشهادات �ب ما جتوز شهادة النساء) ٤(
 .اي مساواة املراتني للرجل حالة انضمامهما إىل الرجل) ٥(
 ).املرأ�ن(مرجع الضمري ) ٦(
 ).الرجل(مرجع الضمري ) ٧(
 ).وجلناية إىل اخرهما ذكر من الديون، واالموال، (مرجع الضمري ) ٨(
ن غــري ميــني. اي ثبــو مــاذكر بشــهادة املــراتني) املــرأ�ن والرجــل(مرجــع الضــمري ) ٩( فــالالزم قبــول . منضــمتني مــع الرجــل الواحــد مــ

 .شهادة املرأتني مع اليمني ايضا، لكون املرأتني تساو�ن الرجل الواحد
 .مرجع الضمري املايل اي جتمع املايل وغري املايل) ١٠(
. حقـان ماليـان: النفقـة واملهـر ومهـا فا�ذه االمور جتمع بني احلقني حق اآلدمـي املـايل وغـريه فـان النكـاح يشـتمل علـى حق )١١(

وكــذلك . حقــان مــن حقــوق اآلدميــني غــري املــايل: واملضــاجعة �لنســبة إىل املــراة وحــق الطاعــة يف الفــراش �لنســبة ىل الرجــل ومهــا
 .وهو املطالبة �لبذل وحقا آدميا غري مايل كالبينونة �لنسبة إىل املراة والرجل: نسبة إىل الرجلاخللع فان فيه حقا آدميا ماىل �ل

 .وهو قطع االصابع يف املرة االوىل: واما السرقة ففيها حقان ايضا حق اهلي
ت يف هــذه االشـياء احلــق املــايل �لشــاهد واليمــني، دون غــ. وهــو ارجــاع الســرقة إىل صــاحبه: وحـق مــايل ريه مــن القطــع، وكــذا فيثبــ

 .) الشارح(املضاجعة والبينونة على استبعاد يف االخريين كما نبه عليه 

    



١٤٤ 

 .)١(واستبعد املصنف ثبوت املهر دون النكاح للتنايف
وضــابطه مــا يعســر اطــالع الرجــال عليــه غالبــا، ). �لرجــال والنســاء ولــو منفــردات(مــا يثبــت ) ومنهــا(

هو والدة الولد حيا لريث، مسي ذلك اسـتهالال، للصـوت احلاصـل عنـد والدتـه و ) كالوالدة واالستهالل(
ــق، ) وعيــوب النســاء الباطنــة(، )٢(ممــن حضــر عــادة، كتصــويت مــن رأى اهلــالل، فاشــتق منــه كــالقرن والرت

 على االقوى،) والرضاع(، )٣(دون الظاهرة كاجلذام والربص والعمى، فإنه من القسم الثاين
___________________________________ 

وهو ثبوت املهر والبذل، دون املضاجعة يف النكاح يف اخللع فانه ان ثبت مهر ثبت حق املضاجعة، الن املهر ال يكون اال ) ١(
وكــذا يف اخللــع فــان اسـتحقاق الرجــل للبــذل ال يكــون اال عــن طــالق فكيـف ميكــن التوفيــق بــني ثبــوت احــد . عـن نكــاح صــحيح

 .ل، دون املضاجعة والطالقاحلقني وهو املهر والبذ
 .اي فاشتق هذا االستهالل من اهلالل) ٢(
 .وهو ثبوته �لرجلني خاصة) ٣(

    



١٤٥ 

 )٥(، ولــو أفــرده)٤(خــارج مــن الضــابط )٣(، وهــذا الفــرد)٢(أي �ملــال، احــرتاز عــن الوصــية إليــه) )١(والوصــية لــه(
خيـــتص بثبـــوت مجيـــع  )٧(ه، فإنـــ)٦(قســـما كمـــا صـــنع يف الـــدروس كـــان حســـنا، لريتـــب عليـــه �قـــي أحكامـــه

الربـــــــع،  )١٣(، فبالواحـــــــدة)١٢(بكـــــــل واحـــــــدة )١١(ربعهـــــــا )١٠(، وثبـــــــوت)٩(، و�ربـــــــع نســـــــوة)٨(الوصـــــــية بـــــــرجلني
 )١٤(و�الثنتني

___________________________________ 
 .اي الوصية املالية، دون الوصية العهدية اليت يعهد إىل الوصي �لوالية عنه بعد املوت) ١(
 .الوصية العهديةوهي ) ٢(
 .املراد به الوصية املالية) ٣(
 .، الن الوصية ال يعسر االطاع عليها من قبل الرجال)ما يعسر اطالع الرجال عليه غالبا: (املراد من الضابط هو) ٤(
 .قسما رابعا كما صنع يف الدروس كان حسسنا ) املصنف(اي الوصية املالية لو جعلها ) ٥(
 ).الوصية املالية: (وهي) الفرد اخلارج(الضمري مرجع ) ٦(
 ).الوصية املالية: (وهي) الفرد اخلارج(مرجع الضمري ) ٧(
 .اي لو جاء املوصى له برجلني وادعى الوصية له، فانه �خذ مجيع املال) ٨(
 .اي �خذ اجلميع ايضا لو جاء املوصى له �ربع نسوة) ٩(
 .اي وبثبوت ربع الوصية): ارة�ء اجل(�جلر عطفا على مدخول ) ١٠(
 ).الوصية(مرجع الضمري ) ١١(
 .اي بكل واحدة من النسوة، فان املوصى له �خذ ربع املال لو جاء مبرأة واحدة) ١٢(
 .اي �مرأة واحدة يثبت ربع املال لوايت املوصى له �مرأة واحدة) ١٣(
 .اي �مرأتني �خذ نصف املال لواتى املوصى به �مرأتني) ١٤(

    



١٤٦ 

ومـع الرجـل، ويف ثبـوت النصـف  )١(النصف، و�لثالث ثالثة االر�ع، من غـري ميـني، و�ليمـني مـع املـرأتني
الــنص  )٣(لالثنتــني وعــدم )٢(�لرجـل، أو الربــع مــن غــري ميـني، أو ســقوط شــهادته اصــال اوجــه، مـن مســاواته

�ملـرأة قـوي، ولـيس للمـرأة  )٧(قـهاخلنثـى، وإحلا )٦(أوسط، وأشـكل منـه )٥(وأنه ال يقصر عن املرأة، واالوسط
 املال )٨(تضعيف

___________________________________ 
 .اي يثبت كل املال �مرأتني وميني، وكذا �ليمن مع الرجل فيما لو اتى املوصى له �مرأتني وميني، او ايت برجل وميني) ١(
 .لنصف فهو دليل ثبوت النصف �لرجلاي من مساواة الرجل للمراتني فيثبت ا) الرجل(مرجع الضمري ) ٢(
 .�جلر عطفا على مدخول من، اي وم عدم النص فهو دليل على عدم ثبوت النصف �لرجل الواحد فتسقط شهادته) ٣(
ت ) ٤( هـذا وجـه ثبــوت الربـع بشــهادة الرجـل الواحــد لكونـه ال يقصــر عـن املـراة الواحــدة يف ثبـوت ربــع املـال بشــهاد�ا فكمـا يثبــ

 .كذلك يثبت به بطريق اوىلالربع �ا،  
 .وهو سقوط شهادة الرجل الواحد، وعدم ثبوت الربع بشهادته) ٥(
 .اي اخلنثى اشكل من الرجل الواحد) الرجل الواحد(مرجع الضمري ) ٦(
 .اي احلاق اخلنثى �ملرأة يف اثبات ربع املال بشهاد�ما قوي هذا اذا كان اخلنثى مشكال) ٧(
املراة بعد ان كانت شهد�ما موجبة للربع فال جيوز هلا يف شهاد�ا االحتيال بتضعيف املال وز�دته كي يعى ان  مراده ) ٨(

اعطوا فال� اربعمائة دينار كـي يعطـى لـه مائـة دينـار، هـذا : للموصى به نصف املال، اومجيعه �ن تشهد اين مسعت من زيد قال
ا لو شهدت �ملائة وهو ربع املبلغ يعطي لزيد ربع ااملـال وهـو مخسـة وعشـرون اال اذا ان املوصي قد اوصى مبائة دينار لفالن فا�

ا�ا حتتال وتشهد �الربعمائة حىت يعطى له املائة، ان من كل مائة يعطى له ربع وهذه الشهادة �طلـة، لكـذ�اوان كـان املوصـى 
 .له عاملا بواقع الوصية

    



١٤٧ 

كـــن لـــو فعلــت اســـتباح املوصـــى لــه اجلميـــع مـــع ليصــري مـــا أوصــى بـــه ربـــع مــا شـــهدت بـــه للكــذب، ل
 .اجلميع )٤(يثبت بشهادته] ال [  )٣(، وكذا القول فيما)٢(�لوصية ال بدونه )١(علمه
وهــــو (أو إىل اليمــــني علـــى ماتقــــدم ) خاصـــة(إىل الرجــــال ) �لنســــاء منضـــمات(مــــا يثبـــت ). ومنهـــا(

ث) الديون واالموال  )٦(افـرد لـيعلم احتيـاج النسـاء إىل الرجـال فيـه، قيـل وإمنـا )٥(وهذا القسم داخل يف الثالـ
 ، الن االنضمام يصدق مع اليمني،)٨(، وليس بصحيح)٧(صرحيا

___________________________________ 
 .اي مع علمه �لوصاية) املوصى له(مرجع الضمري ) ١(
 .اي ال بدون علمه �لوصاية) ٢(
 .اي يف كل مورد كان كذلك) ٣(
فــاملعىن انــه كمــا لــيس للمــراة الواحــدة شــهاد�ا بتضــعيف املــال وز�دتــه كــي يعطــى . املــراد منــه املــرأة) الشــاهد(مرجــع الضــمري ) ٤(

 .كذلك ليس للمراتني، شهاد�ما بتضعيف املال وز�دته. للموصى له متام املال
 .املراد من الثالث الديون واالموال وقد عرفت ثبو�ا بشاهد وميني فال مورد لتكراره) ٥(
 ).القسم الثالث وهو الديون واالموال(مرجع الضمري ) ٦(
ت بــرجلني، وبرجــل ) ٧( مام النســاء لــيعلم احتيــاج النســاء إىل الرجــال يف القســم الثالــث وهــو م يثبــ اي افــرد هــذا النــوع وهــو انضــ

 .وامراتني، وبشاهد وميني صرحيا
هنـا ال خيـص انضـمام النسـاء إىل الرجـال فحسـب،  ) املصـنف(اي ليس ما قيل يف توجيه التكرار بصحيح، الن كالم ) ٨(

 .بل مطلق يشمل انضمامهن إىل اليمني

    



١٤٨ 

 )٣(املعتـذر كـان أوىل، ولقـد كـان إبدالـه )٢(تصريح �نضمامهن إىل الرجـل صـرحيا، فلـو عكـس )١(ويف االول
 .فعل يف الدروس هو اوىل كما )٦(، وإدراجه)٥(ما أشر� إليه من االقسام سابقا اليت أدرجها )٤(ببعض

___________________________________ 
 .املراد من االول هو ما ذكره اوال يف القسم الثالث وهو ثبوت الدعوى برجلني، ورجل وامراتني، وشاهد وميني) ١(
 .اتني مع اليمنيامنا افرده ليعلم عدم احتياج النساء إىل الرجال، النه تقبل شهادة املر : اي ولو عكس �ن قال العخعتذر) ٢(
 .وهو ما يثبت �لنساء منضمات إىل الرجال) القسم اخلامس(مرجع الضمري ) ٣(
ت بـرجلني، ورجــل وامــراتني،  ) املصـنف(علــى  ) الشـارح(املـراد مــن الـبعض مــا اورده ) ٤( ث وهــو مـا يثبــ يف القســم الثالـ

ــث قــال رد اي الوصــية خــارج مــن الضــابط، ولــو افــرده قســما كمــا صــنع يف وهــذا الفــ: وشــاهد وميــني عنــد الكــالم يف الوصــية حي
ــى . الــدروس كــان حســنا ت �لنســاء  ) املصــنف(وحاصــل ايــراده عل هنــا انــه كــان مــن الــالزم ادراج القســم اخلــامس الــذي يثبــ

ث وذكــر مــا افــرد�ه مــن االفســام كالوصــية والــز� �قســامه الثالثــة وادراج ا حــد هــذه االقســام يف القســم منضــمات يف القســم الثالــ
 .اخلامس كان اوىل

 .يف القسم الثالث، مع ا�ا قسم براسه ) املصنف(كالوصية حيث ادرجها ) االقسام السابقة(مرجع الضمري ) ٥(
مــن اضــافة املصــدر إىل مفعولــه ولفــظ هــو �كيــد الســم كــان اي كــان ابدالــه هــو اوىل كمــا ) القســم اخلــامس(مرجــع الضــمري ) ٦(

 .كان زيد هو عاملا: تقول
   



١٤٩ 

 )يف الشهادة على الشهادة - الفصل الثالث (
بل ضابطه كل مامل يكـن عقوبـة � تعـاىل خمتصـة بـه إمجاعـا، أو مشـرتكة ) وحملها حقوق الناس كافة(

ـــى اخلـــالف  مـــع كونـــه حقـــا غـــري مـــايل ) عقوبـــة كالقصـــاص، أو غـــري عقوبـــة(احلقـــوق ) ســـواء كانـــت(عل
هـذا ومـا بعـده مـن ) والعتـق، أو مـاال كـالقرض، وعقـود املعاوضـات، وعيـوب النسـاءكالطالق والنسـب (

ومهــا ) والــوالدة، واالســتهالل، والوكالــة والوصــية بقســميها(أفــراد احلقــوق الــيت ليســت مــاال رتبهــا مشوشــة 
 .)٢(وله )١(الوصية إليه

ت يف حــــق( ســــرقة والقــــذف، علــــى هللا تعــــاىل حمضــــا كــــالز� واللــــواط والســــحق، أو مشــــرتكا كال وال يثبــــ
 )٥(ومل يرجح هنا شيئا، وكذا يف الدروس، والوقوف على موضع اليقني )٤(، منشأه مراعاة احلقني)٣(خالف

___________________________________ 
 .اي العهدية وهو ما كان والية على امليت يف التصرف على االموال اي يعهد اليه بتنفيذ وصا�ه) ١(
 .املالية �ن يوصي امليت دفع مال إىل زيداي الوصية ) ٢(
 .او مشرتكا كالسرقة والقذف: قيد للجهة الثانية وهو قوله) ٣(
ق النــاس فمــن يراعــي حــق هللا ويقدمــه ال يقــول بقبــول الشــهادة علــى الشــهادة) ٤( ومــن يقــول بتقــدم حقــوق . اي حــق هللا، وحــ

 .الناس يقول بقبول الشهادة على الشهادة
من حقـوق النـاس احملضـة لـيس فيهـا اي حـق � تعـاىل، فـان مثـل هـذه احلقـوق تثبـت �لشـهادة علـى الشـهادة، وهو ماكان ) ٥(

 .دون حقوق هللا تعاىل، فا�ا ال تثبت �لشهادة على الشهادة، بل بشهادة رجلني كما عرفت

    



١٥٠ 

 .فيبقى ضابط حمل الشهادة على الشهادة ما ليس حبد. اختيار االكثر )١(أوىل، وهو
حـق النـاس خاصـة، فيثبـت (�لشهادة على الشهادة ) يثبت(كالز�   )٢(و اشتمل احلق على االمرينول(

النـه عقوبـة ) ال احلـد(ال�ـا مـن حقـوق اآلدميـني ) على إقراره �لز�نشـر احلرمـة(على الشهادة ) �لشهادة
أما لو شهد على إقـراره  .� تعاىل، وإمنا افتقر إىل إضافة الشهادة على الشهادة ليصري من أمثله املبحث

 )٧(ومثله. )٦(من أحكام القسم السابق )٥(، لكنه)٤(على خالف )٣(�لز� شاهدان فاحلكم كذلك
___________________________________ 

 .اي موضع اليقني وهو حقوق الناس) ١(
 .اي حقوق الناس، وحقوق هللا عزوجل) ٢(
 .اي تنشر احلرمة فقط، دون احلد) ٣(
ــ) ٤( ت اصـــل الــز� �لشـــهادة علــى الشـــهادة، كـــذلك قي ــ د لنشـــر احلرمــة اي علـــى خــالف يف نشـــر احلرمــة ايضـــا، كمـــا وان ال يثب

ت �لشــهادة علــى الشــهادة �القــرار ــز� ال يثبــ علهمــا، الشــرتاك االقــرار  ) العالمــة وولــده(ذهــب إىل هــذا القــول . االقــرار �ل
ك  ث قــال بثبــوت االقــرار ) ابــن ادريــس(يف املبســوط وتبعــه ) للشــيخ(خالفــا . العــرضواصــل الــز� يف وجــوب اقامــة احلــد، وهتــ حيــ

 .�لز� �لشهادة على الشهادة �القرار �لز� فيرتتب عليها احلد
 ).ثبوت احلرمة، وعدم ثبوت احلد(مرجع الضمري ) ٥(
 ).او مشرتكا كالسرقة والقذف( املراد من السابق قول املصنف ) ٦(
اي مثل الشـهادة علـى الشـهادة �القـرار �لـز� الشـهادة علـى الشـهادة �قـراره �تيـان البهيمـة فا�ـه تنشـر احلرمـة وحيـرم بيعهـا ) ٧(

 .دون اجراء احلد على الفاعل

    



١٥١ 

حتــرمي البهيمــة وبيعهــا، دون  )١(مــا لــو شــهد علــى إقــراره �تيــان البهيمــة شــاهدان يثبــت �لشــهادة عليهمــا
 .)٣(�ما )٢(لتثبت شهادته) د على كل واحد عدالنوجيب أن يشه(احلد، 
ــى الشــاهدين فمــا زاد )٤(ولــو شــهدا( ــز� والنســوة) عل ، حلصــول الغــرض وهــو )جــاز( )٥(كاالربعــة يف ال

 بشهادته مع آخر )٧(فرعا آلخر فيثبت )٦(ثبوت شهادة كل واحد بعدلني، بل جيوز أن يكون االصل
___________________________________ 

ت نشــراحلرمة يف الشــهادة علــى الشــهادة �القــرار �لــز�). شــاهدا االقــرار(مرجــع الضــمري ) ١( ت . فــاملعىن انــه كمــا يثبــ كــذلك يثبــ
 .�لشهادة على الشهادة �القرارا �تيان البهيمة حترمي البهيمة وبيعها، دون اجزاء احلد على فاعلها

 ).كل واحد(مرجع الضمري ) ٢(
 .اي �لعدلني) ٣(
ـــع )٤( ــر، وهكــــذا إىل الشـــاهد الراب فــــاملعىن ان . اي العـــدالن شـــهدا علـــى احــــد شـــاهدي االصـــل، مث شــــهد العـــدالن علـــى االخـ

 .العدلني يشهدان على كل واحد من شاهدي االصل، وال حيتاج إىل مثانية عدول، بل العدالن كافيان
 .اي على اربع نسوة) ٥(
 .انه جيوز ان يكون الشاهد االصلي شاهد فرع لقضية اخرىاملراد من االصل الشاهد على الز� فاملعىن ) ٦(
 .اي الفرع) ٧(
 .اي بشهادة االصل) ٨(
 .اي مع شاهد اخر فاملعىن انه يثبت الفرع بشهادة االصل مع شاهد آخر يف قضية اخرى) ٩(

    



١٥٢ 

، الن )٣(رعـاوقيـل ال يكـون النسـاء ف )٢(كالرجـال  )١(وفيما يقبل فيه شهادة النساء جيوز على كل امرأة أربـع
ت شــهادة االصــل ال مــا شــهد بــه،  ــ حضــور ) تعــذر(يف قبــول شــهادة الفــرع ) ويشــرتط(شــهادة الفــرع تثب

وإن مل يبلــغ حــد ) وضــابطه املشــقة يف حضــوره(، )٤(، وشــبهه)شــاهد االصــل مبــوت، أو مــرض، أو ســفر(
 )٦(لالصل، وإمنا ذلك )٥(واعلم أنه ال يشرتط تعديل الفرع. التعذر

___________________________________ 
 .اي اربع نساء) ١(
. االول كمــا ان ثبــوت شــهادة الرجــل حيتــاج إىل رجلــني، كــذلك ثبــوت شــهادة املــارة حتتــاج إىل اربــع نســوة. حيتمــل االمــرين) ٢(

 .الثاين انه جيوز شهادة اربع نسوة على شهادة كل رجل من الشهود االصل
ت شــهادة االصــل اي الشــهادة علــى الشــهادة ال تقبــل مــن ا) ٣( لنســاء، الن شــهادة الفــرع وهــي الشــهادة علــى الشــهادة امنــا تثبــ

 .وهي الشهادة على اصل القضية، لكنها ال تثبت اصل القضية
ان شهادة النساء منا تقبل فيما تتعلق الالموال، او يكون الغرض منها االموال واما اثبات شهادة االصل فليس : وحاصل املعىن

 .هذا القول إىل القيل مشعر متريضه ) الشارح(ونسبة . ل شهاد�نمن االموال حىت تقب
 .كما اذاكن مسجو� مدة طويلة يضر انتظاره) ٤(
 .وهو الشاهد على الشاهد) ٥(
 .اي التعديل وظيفة احلاكم) ٦(

    



١٥٣ 

رب تعيينــه هد� فــالن اشــ: قــاال )٣(اشــهد� عــدالن، مث إن اشــهدامها )٢(، فــال تكفــي)١(فــرض احلــاكم، نعــم يعتــ
، وإن مل تكــن شــهادة االصــل )٦(، عليهمــا)٥(يشــهدان جــازت شــهاد�ما )٤(أنــه يشــهد بكــذا، وإن مسعامهــا

فــال،  )٩(، وإال)٨(بشــرط ذكــر االصــل للســبب )٧(عنــد حــاكم علــى االقــوى، الن العــدل ال يتســامح بــذلك
 )وتقبل الشهادة الثالثة(ة ، وإمنا جتوز شهادة الفرع مرة واحد)١٠(العتياد التسامح عند غري احلاكم به

___________________________________ 
خيص الفــرع لالصـــل �ن يقــول الفــرع) ١( ان الشـــاهد االصــل فــالن بـــن فــالن، او مييــزه مـــن املشخصــات الــيت توجـــب : اي تشــ

 .تعيينه اذا مل يكن النسب كافيا يف تعيينه
 .امجالية من دون تعيني الشاهداي فال تكفي شهادة الفرع على االصول بصورة ) ٢(
 .الفرع: اي اشهد االصل الفرع ومرجع مها) ٣(
ومرجــع . فــاملعىن ان الفــرع مســع مــن االصــل انــه يشــهد منــدون ان يشــهده كمــا يف الفــرض االول. اي لفــرع مسعــا مــن االصــل) ٤(
 .االصل بعكش السابق كما عرفت: مها
 ).الفرع(مرجع الضمري ) ٥(
 )االصل(مرجع الضمري ) ٦(
 .اي بشهادته فاملعىن ان العدل حني الشهادة ال يتسامح يف التعبري) ٧(
ــق مـــن قـــرض، او بيـــع او ارث، كمـــا اذا كـــان املـــدعى عليـــه وصـــيا، او : �ن يقـــول االصـــل) ٨( اين اشـــهد لفـــالن علـــى فـــالن حـ

 .غريوصي
 .اي وان مل يذكر االصل السبب فال جتوز شهادة لفرع على االصل) ٩(
 .، ال الشهادة، واالوجب �نيث الضمري)النطق املستفاد من الفحوى(الضمري  مرجع) ١٠(

    



١٥٤ 

 ).فصاعدا(على شاهد الفرع 

 )عن الشهادة) يف الرجوع( - الفصل الرابع (
قبــــل احلكــــم امتنــــع (أي الشــــاهدان فيمــــا يعتــــرب فيــــه الشــــاهدان، أو االكثــــر حيــــث يعتــــرب ) إذا رجعــــا(
ال يدرى أصدقوا يف االول، أو يف الثاين فال يبقى ظن  )١(عت، والنه، النه �بع للشهادة وقد ارتف)احلكم

ما شـهدا بـه ) ضمن الشاهدان(إن كان ماال، و ) وإن كان الرجوع بعده مل ينقض احلكم(الصدق فيها، 
 .تستعاد العني القائمة: وقيل. على أصح القولني) سواء كانت العني �قية، أو �لفة(من املال 

او حـد، وكـان قبـل إسـتيفائه مل يسـتوف، ) على قتل، او رجـم، او قطـع، او جـرح ولو كانت الشهادة
واملــــال ال يســــقط �ــــا، وهــــو يف احلــــد يف معــــىن الــــنقض، ويف . ال�ــــا تســــقط �لشــــبهة، والرجــــوع شــــبهة

تســـقط : ال يـــنقض، وقيــل )٢(وعليــه. ينتقـــل إىل الديــة ال�ـــا بــدل ممكـــن عنــد فــوات حملـــه: القصــاص قيــل
ت الفـــرع مـــن دون االصـــل، فيكـــون ذلـــك يف معـــىن الـــنقض ايضـــا والعبـــارة تــــدل فرعـــه،  )٣(ال�ـــا فـــال يثبـــ

 متعلق الشهادة وإن كان حدا، والظاهر )٥(واستيفاء )٤(�طالقها على عدم النقض مطلقا
___________________________________ 

 ).احلاكم(مرجع الضمري ) ١(
 .عند رجوع الشاهدين�نتقال القصاص إىل الدية : (اي على القول) ٢(
 ).الدية(مرجع الضمري ) ٣(
 .اي سواء استويف احلكم ام ال) ٤(
يشـتمل اسـتيفاء احلـد وان كـان الرجـوع  ) املصـنف(�جلر عطف على مدخول على حىت يكون املعىن ان اطالق عبـارة ) ٥(

 .قبل احلكم
ىن فـافهم كـي ال يشـتبه والعبارة تدل عل: وىل معطوفا على مدخول عدم حىت يكون املعىن ى عدم االستيفاء، لعـدم ارادة هـذا املعـ

 .عليك االمر

    



١٥٥ 

ويف الدروس ال ريب أن الرجوع فيما يوجب احلد قبل اسـتيفائه يبطـل احلـد، سـواء كـان . ليس مبراد )١(أنه
 .لالنسان لقيام الشبهة الدارئة، ومل يتعرض للقصاص )٢(�، أو

جبيد او خالف املشهور، ولو كان بعد استيفاء املذكورات واتفـق وعلى هذا فإطالق العبارة إما ليس 
إن شـاء وليـه، ورد علـى كـل واحـد مـا زاد عـن ) مث رجعـوا واعرتفـوا �لتعمـد اقـتص منـه أمجـع(موته �حلد، 

مـن ) ويرد الباقون نصيبهم(ورد عليه ما زاد عن جنايته ) من بعضهم(اقتص ) أو(جنايته كما لو �شروا، 
أمجع موزعة، ولو تفرقوا يف العمد واخلطـأ فعلـى كـل واحـد الزم ) إن قالوا أخطأ� فالدية عليهمو (اجلناية، 

قوله، فعلى املعرتف �لعمد القصاص بعد رد ما يفضـل مـن ديتـه عـن جنايتـه، وعلـى املخطـئ نصـيبه مـن 
 .الدية
 )٣(ترد: ولو شهدا بطالق مث رجعا، قال الشيخ يف النهاية(

___________________________________ 
لـــيس مبـــراد، بـــل احلـــد ال يســـتوىف ان كـــان ) وان كـــان حـــدا: (اي الظـــاهر ان هـــذا االطـــالق وهـــو) االطـــالق(مرجـــع الضـــمري ) ١(

 .الرجوع قبل احلكم
ا�ــا �م كمــا يف قولــه رمحهمــا هللا ان كلمــة ســواء ال �يت بعــدها او، بــل البــد مــن اتي) الصــنف(علــى ) الشــارح(كثــريا مــا اورد   )٢(

يف كثري من عباراته يف هذا الكتاب اتـى  هذه االية ومن الغريب انه  )أنذرتهم ام �م تنذرهم وغ� سواء عليهم ء ( :تعاىل
 .والعصمة � الواحد القهار. بلفظ او بعد كلمة سواء وهذه احدى تلك املوارد

 .زوجها االول بعد تزوجيها �لثاين واخذها العدة واستكماهلااي ترد الزوجة املطلقة �لشهادة إىل ) ٣(
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حســـنة محلـــت علـــى تزوجيهـــا  )٢(اســـتنادا إىل روايـــة) ، وتبعـــه أبوالصـــالح)١(إىل االول، ويغرمـــان املهـــر للثـــاين
لــــالول، ) بعــــد الــــدخول فــــال غــــرم )٣(إن كــــان: وقــــال يف اخلــــالف(مبجـــرد مســــاع البينــــة، ال حبكــــم احلــــاكم 

حلجــر علــى املــريض  )٧(، وإال)٦(فــال تفويــت، والبضــع ال يضــمن �لتفويــت )٥(بــه )٤(ر يف ذمتــهالســتقرار املهــ
 )٩(ال يضمن له لو قتلها قاتل، أو قتلت )٨(�لطالق، إال أن خيرج البضع من ثلث ماله، والنه

___________________________________ 
 .اي للزوج الثاين بعدان تزوجت به) ١(
 .الشهادات �ب حكم ما لو شهد الشاهدان على رجل بطالق الوسائل كتاب) ٢(
 .اي رجوع الشاهدين) ٣(
 ).الزوج االول(مرجع الضمري ) ٤(
 .اي استقر املهر �لدخول) الدخول(مرجع الضمري ) ٥(
 .اي ان البضع ال يضمن بسبب تفويته على الزوج االول يف خالل املدة اليت كانت حتت الزوج الثاين) ٦(
زوج زوجتـــه يف مـــرض موتـــه، الن مهرهـــا حـــني اي ا) ٧( ن كـــان البضـــع يضـــمن بســـبب التفويـــب لكـــان يضـــمن فيمـــا اذا طلـــق الـــ

 .الطالق يف املرض جيب ان خيرج من ثلث مال امليت، الن الورثة هلم حق يف املال، مع ان مهرها من االصل، ال من الثلث
من بضــعها، بــل امــا : حاصــله: نعلــى ان ابضــع ال يضــم ) الشــارح(دليــل �ن مــن ا ) ٨( ان الزوجــة لــو قتلهــا قاتــل ال يضــ

 .القصاص، او الدية
 .حاصله انه لو قتلت الزوجة نفسها ال تضمن تفويت البضع على زوجها. دليل �لث على ان البضع ال يضمن) ٩(
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 .، الن احلكم الينقض بعد وقوعه)وهي زوجة الثاين(نكاحها برضاع،  )١(نفسها، أو حرمت
�بتا �لعقـد، كثبـوت  )٣(الذي غرمه النه وإن كان) قبل الدخول غرما لالول نصف املهر )٢(ن كانوإ(

، أو الفســــخ لعيــــب، خبالفــــه بعــــد الــــدخول )٤(اجلميــــع �لــــدخول، إال أنــــه كــــان معرضــــا للســــقوط برد�ــــا
علــى تــردده  يــدل )٧(وهــذا هواالقــوى وبــه قطــع يف الــدروس، ونقلــه هنــا قــوال كــاآلخر )٦(مطلقــا )٥(الســتقراره
 واعلم أ�م أطلقوا احلكم يف الطالق من غري فرق بني البائن،. ملعارضة الرواية املعتربة )٨(فيه، ولعله

___________________________________ 
 .دليل رابع على عدم ضمان البضع) ١(

ت لــو ارضــعت هــذه الزوجــة الزوجــة الصــغرية لبعلهــا فا�ــا تتحــرم املرضــعة : حاصــله انــه من تفويــ والثانيــة عليــه وان املرضــعة ال تضــ
 .بضعها وبضع الثانية على زوجها

 .اي رجوع الشاهدين) ٢(
 .اي ثبوت نصف املهر) ٣(
 .اذ اذاصارت مرتدة) ٤(
 .اي املهر يف ذمة الرجل) ٥(
 .اي سواء ارتدت ام ال، وسواء فسخت لعيب ام ال) ٦(
ن  ) املصــنف(اي كمــا ان ) ٧( ، مــن دون ابــداء )الشــيخ(كــذلك نقــل القــول الثــاين عــن   ) الشــيخ(نقــل القــول االول عــ

 .نظر منه، بل نقله على وجه الرتدد
 ).الرتدد(مرجع الضمري ) ٨(

 .لعل منشائه معارضة الرواية املعتربة لقول الشيخ ) املصنف(ان تردد : حاصله
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، )٢(، خصوصـــا بعـــد انقضـــاء عـــدة الرجعـــي)١(للنكـــاح يف اجلملـــةوالرجعـــي ووجـــه حصـــول الســـبب املزيـــل 
ــى التقــديرين ت حاصــل عل ــ ، فلــو )٤(�لفــرق، واختصــاص احلكــم �لبــائن كــان حســنا: ، ولــو قيــل)٣(فالتفوي

ـــى إزالـــة الســـبب �لرجعـــة ولـــو مل يراجـــع حـــىت  )٥(شـــهدا �لرجعـــي مل يضـــمنا إذ مل يفـــو� شـــيئا، لقدرتـــه عل
، لتقصـريه بـرتك الرجعـة، وجيـب تقييـد احلكـم يف )٨(وعدمـه )٧(�لبـائن والغـرم )٦(انقضت العدة احتمل احلاقه

ففـــرق ورجعــا فقامـــت بينــة أنـــه كـــان  )٩(الطــالق مطلقـــا بعــدم عـــروض وجــه مزيـــل للنكــاح، فلـــو شـــهدا بــه
 .رضاع حمرم فال غرم إذ ال تفويت )١٠(بينهما
 ، ال)١٢(كعلم احلاكم به  )١١(بقاطع) ولو ثبت تزوير الشهود(

___________________________________ 
 .اي اعم من كون الطالق �ينا او رجعيا) ١(
 .فحينئذ يصري الطالق �ينا وتبني الزوجة منه) ٢(
 .اي على تقدير كون الطالق �ينا او رجعيا، فان الشهادة املرجوع منها موجبة لتفويب البضع على زوجها االول) ٣(
 .زوج االول يف الطالق الرجعي اذا كان الرجوع يف العدةلعدم تفويت البضع على ال) ٤(
 ).الزوج(مرجع الضمري ) ٥(
 ).الطالق(مرجع الضمري ) ٦(
 .اي غرامة املهر) ٧(
 .�لرفع عطفا على احلاقة اي احتمل عدم احلاق الطالق الذي قصر به الزوج يف الرجوع حىت انقضت العدة) ٨(
 .اي �لطالق) ٩(
 .الزوجةاي بني الزوج و ) ١٠(
 .اي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد احلكم نقض احلكم) ١١(
 ).التزوير(مرجع الضمري ) ١٢(
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) واسـتعيد املـال(لتبـني فسـاده، ) نقـض احلكـم( )١(�قرارمها، النه رجوع، وال بشهادة غريمها، النـه تعـارض
وعـزروا علـى كـل (بشـهاد�م،  )٢(، وكـذا يلـزمهم كـل مـا فـات)فـان تعـذر أغرمـوا(إن كان احملكوم به ماال، 

يف بلدهم وما حوهلـا، لتجتنـب ) قبل احلكم، أم بعده، فات شئ أم ال، وشهروا )٣(سواء كان ثبوته) حال
بينــة أخــرى، أو ظهــور  )٤(لك متبــني غلطــه، أو ردت شــهادته، ملعارضــةشــهاد�م، ويرتــدع غــريهم، وال كــذ
 .)٦(صادقا يف نفس االمر فلم حيصل منه �لشهادة أمر زائد )٥(فسق، أو �مة، المكان كونه

___________________________________ 
يت حكــم احلــاكم مبوجبهــا ومبقتضــاها: اي تعــارض البينتــني ومهــا) ١( يت بعــد حكــم احلــاكم، فا�مــا وب. بينــة املــدعي الــ ينــة التزويــر الــ

ض البينـة االوىل بعـدحكم احلـاكم ت املعارضـة قبـل احلكـم فا�ـا تكـون . حينئذ متعارضتان فال توجب الثانية نقـ خبـالف مـا اذا كنـ
 .وقد تقدم الكالم فيه يف فصل تعارض البينتني. جارحة

 .زمهم القصاصكما لو كانت الشهادة موجبة لقتل نفس، فانه حينئذ يل) ٢(
 ).التزوير(مرجع الضمري ) ٣(
اي معارضـة تلـك : اي ردت شهادة هذه الشهود بسبب معارضة شـهادة شـهود آخـرين ارجـح فاملصـدر مضـاف إىل فاعلـه) ٤(

 .البينة هلذه الشهادة
 .ادة وهي مؤنثةوهو بظاهره خطأ ملكان عود الضمري املذكر إىل الشه) ملعاوضته ببينة اخرى: (ويف النسخة املطبوعة مبصر

 ).الشاهد(مرجع الضمري ) ٥(
 .اي امر يوجب التعزير) ٦(
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 كتاب الوقف

أي جعله على حالة ال جيوز التصرف فيه شـرعا علـى وجـه �قـل لـه عـن امللـك إال ) وهو حتبيس االصل(
ي، وهـــذا لـــيس تعريفـــا، بـــل ذكـــر شـــئ مـــن خصائصـــه، أو تعريـــف لفظـــ) وإطـــالق املنفعـــة(، )١(مـــا اســـتثين

ال نــتقض �لســكىن واختيهــا  )٣(، وإال)٢(حــبس االصــل، وســبل الثمــرة: موافقــة للحــديث الــوارد عنــه 
خارجة عن حقيقته كمـا سيشـري إليـه، ويف الـدروس عرفـه �نـه الصـدقة اجلاريـه تبعـا ملـا ) ٤(واحلبس، وهي

 .)٥( من ثالث، صدقة جارية احلديثإذا مات ابن آدم انقطع علمه إال: ورد عنه 
___________________________________ 

 .كما لوادى بقاؤه إىل احلراب، وكما يف الوقف الذري اذا ختاصم املوقوف عليهم) ١(
 .كتاب الوقوف والصدقات الباب الثاين احلديث االول  ٢املستدرك ا�لد ) ٢(
 .�م النتقض �لسكىن والرقىب والعمرى كما �يت االشارة اليها مفصلةان التعريف تعريف حقيقي : اي وان قلنا) ٣(
الســكىن الــرقىب العمــرى احلــبس فــاملعىن ان هــذه االشــياء خارجــة عــن حقيقــة الوقــف، الن ) االشــياء املــذكورة(مرجــع الضــمري ) ٤(

ك واخــراج عــن ملكيتــه وتســليط الغــري عليــه ك ملــ ك خبــالف العمــرى والــرقىب والســكىن وا. الوقــف فــ حلــبس فا�ــا ال تكــون فيهــا فــ
 .ملك اصال

يب صـلى الـه عليـه والـه قـال) ٥( اال : اذا مـات االنسـان انقطـع عنـه عملـه اال مـن ثالثـة: (روى مسلم بطريقه إىل ايب هريـرة ان النـ
 .٧٣ص  ٥ج ) من صدقة جارية او علم ينتفع به او لد صاحل يدعو له
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خاصــة علــى أصــح القــولني ) وقفــت(داللتــه عليــه إىل شــئ آخــر الــذي ال يفتقــر يف ) ولفظــه الصــريح(
كالتأبيـــد، ونفـــي البيـــع واهلبـــة واالرث، ) وأمـــا حبســـت وســـبلت وحرمـــت وتصـــدقت فمفتقـــر إىل القرينـــة(

 .صرحيا )١(فيصري بذلك
وبــني غــريه فــال يــدل  )٣(بينــه. صــرحيان أيضــا بــدون الضــميمة، ويضــعف �شــرتاكهما )٢(االوالن: وقيــل

ولـو قـال جعلتـه وقفـا، أو صـدقة مؤبـدة حمرمـة كفـي، . بذاته فالبد من انضمام قرينـة تعينـه )٤(على اخلاص
ن )٥(ولــو نــوى الوقــف فيمــا يفتقــر إىل القرينــة وقــع �طنــا. وفاقــا للــدروس، النــه كالصــريح ــ بنيتــه لــو  )٦(ودي

 .، وال القربة)٩(، ويظهر منه عدم اشرتاط القبول مطلقا)٨(، أو ادعى غريه)٧(ادعاه
___________________________________ 

ىن . مرجـــع االشـــارة القرينـــة) ١( ــ فـــاملعىن ان هـــذه االلفـــاظ حينمـــا تســـتعمل يف الوقـــف حتتـــاج إىل قرينـــة لفظيـــة تســـاعدها علـــى معـ
 .الوقفية

 .اي حبست وسبلت) ٢(
 .اي بني الوقف وغريه) ٣(
 .اي على الوقف بذاته جمردا عن القرائن) ٤(
المـر والواقـع وقفـا لـو اتـى �ـذه االلفـاظ جمـردة عـن القرينـة ويعامـل مـع الوقـف ظـاهرا مبـا يلتـزم بـه ان وقفـا اي وقع يف نفـس ا) ٥(

 .فوقف، وان غريه فغريه
انــه : ومعنــاه. ديــن وزان صــرف مضــارعه يــدين، فعلــل اعــالل الفعــل املاضــي ا�هــول: مــاض جمهــول مــن �ب التفعيــل اصــله) ٦(

 .وفق اقرارهحيكم عليه حسب ما يدعينه والزم 
 ).الوقف(مرجع الضمري ) ٧(
ــن اخواتـــه احلـــبس الســـكىن الـــرقىب العمـــرى) غريالوقـــف(مرجـــع الضـــمري ) ٨( ســـواء كـــان الوقـــف عامـــا كاملســـاجد واملـــدارس ) ٩(مـ

 .والقناطر واملنازل العامة وما شاكلها اليت ال ميكن القبول فيها من جهة املوقوف عليهم، او وقفا خاصا ميكن القبول منهم

    



١٦٩ 

وأمـا . وإن توقـف عليهـا الثـواب )٢(فهـو أصـح الـوجهني، لعـدم دليـل صـاحل علـى اشـرتاطها )١(أما الثـاين
فهو أحد القولني، وظاهر االكثر، الصالة عدم االشرتاط، والنه إزالة ملك فيكفـي فيـه االجيـاب   )٣(االول

 .كالعتق
دخـل يف �ب  )٥(ود، وبذلك، وهو أج)٤(يشرتط إن كان الوقف على من ميكن يف حقه القبول: وقيل

 )٧(، وللشـــــك يف متـــــام الســـــبب بدونـــــه)٦(العقـــــود، الن إدخـــــال شـــــئ يف ملـــــك الغـــــري يتوقـــــف علـــــى رضـــــاه
 ، فعلى هذا يعترب فيه ما يعترب يف العقود الالزمة، من اتصاله �الجياب عادة)٨(فيستصحب

___________________________________ 
 .اي عدم اشرتاط القربة) ١(
 ).القربة(رجع الضمري م) ٢(
 .وهو اشرتاط القبول فهو من قبيل االيقاع كالعتق والطالق واالبراء، لعدم احتياج هذه إىل القبول، فكذلك الوقف) ٣(
 .كالوقف اخلاص على شخص خاص، او اشخاص معلومني، فان القبول ممكن يف حقهم) ٤(
اي و�شرتاط القبول فيـه يف اجلملـة دخـل يف العقـود فـاملعىن انـه حينئـذ ): االفتقار إىل القبول يف اجلملة(مرجع اسم االشارة ) ٥(

 .يكون من العقود، ال االيقاعات
 .بناء على ان املوقوف عليهم ميلكون) ٦(
 .اي بدون القبول) القبول(مرجع الضمري ) ٧(
 .اي تستصحب ملكية املالك الواقف بدون القبول للشك يف ازالة امللكية بدون القبول) ٨(

    



١٧٠ 

، وإن أمكــن قبــول )١(نعــم لــو كــان علــى جهــة عامــة، أو قبيلــة كــالفقراء مل يشــرتط. ووقوعــه �لعربيــة وغريهــا
. )٤(�شــرتاط قبــول احلــاكم فيمــا لــه واليتــه: هــو الــذي قطــع بــه يف الــدروس وبرمباقيــل )٣(، وهــذا)٢(احلــاكم لــه

ال  )٦(فـال ينقطـع والن قبولـه )٥(قبلـه وعلى القـولني ال يعتـرب قبـول الـبطن الثـاين، وال رضـاه، لتماميـة الوقـف
 .يتصل �الجياب، فلو اعترب مل يقع له

فيهـا، أو  )٧(وإن كـان يف جهـة عامـة قبضـها النـاظر) بـدون القـبض(الوقف بعد متام صيغته ) وال يلزم(
كغـــريه المتنـــاع ) �ذن الواقـــف( )٨(احلـــاكم، أو القـــيم املنصـــوب مـــن قبـــل الواقـــف لقبضـــه، ويعتـــرب وقوعـــه

ري بغــري إذنــه، واحلــال أنــه مل ينتقــل إىل املوقــوف عليــه بدونــهالتصــ ــف ) فلــو مــات(، )٩(رف يف مــال الغــ الواق
 أي قبل قبضه) قبله(

___________________________________ 
 .اي القبول) ١(
 .اي ولو امكن القبول من طرف احلاكم يف االوقاف العامة) الوقف(مرجع الضمري ) ٢(
 . اجلهات العامة، والقبول يف اجلهات اخلاصةاي عدم القبول يف) ٣(
 .كا�نون والغائب والسفيه والصغري الذي ال ويل له، فان احلاكم له الوالية على هؤالء فيقبل عنهم) ٤(
 .اي قبل البطن الثاين) ٥(
 ).البطن الثاين(مرجع الضمري ) ٦(
 .املتويل: املقصود من الناظر) ٧(
 ).القبض(مرجع الضمري ) ٨(
 ).القبض(مرجع الضمري ) ٩(
 ).الوقف(مرجع الضمري ) ١٠(

    



١٧١ 

والظـــاهر أن . يظهـــر أنـــه ال تعتـــرب فوريتـــه )٣(عبيـــد بـــن زرارة صـــرحية فيـــه، ومنـــه )٢(إىل إذنـــه وروايـــة )١(املســـتند
بدونـه أن العقـد  )٦(، ويفهـم مـن نفيـه اللـزوم)٥(، مع احتمـال قيـام وارثـه مقامـه)٤(موت املوقوف عليه كذلك

شـرط  )٨(ظـاهره يف الـدروس أنـه )٧(فينتقـل امللـك انتقـاال متزلـزال يـتم �لقـبض وصـرح غـريه وهـو صحيح قبله
 وبني )٩(الصحة، وتظهر الفائدة يف النماء املتخلل بينه

___________________________________ 
ف فلــو كــان القــبض بــدون اذنــه مل ) ١( ك �ق �جلــر صــفة للقــبض اي القــبض يكــون مســتندا إىل اذن الواقــ يقــع الوقــف، بــل امللــ

 .على ملكيته ويبطل الوقف بذلك
 .٥حديث  ٤الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب ) ٢(
 .وتذكري الضمري بتاويل احلديث املروي) الرواية(مرجع الضمري ) ٣(
 .لك إىل مالكهاي موت املوقوف عليه كموت الواقف يف انه اذا مات املوقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وعاد امل) ٤(
 .اي قيام وارث املوقوف عليه مقام مورثه وهو املوقوف عليه) املوقوف عليه(مرجع الضمري ) ٥(
 .لزوم الوقف بدون القبض ان العقد صحيح قبل القبض لكنه مراعى ) املصنف(اي يفهم من نفي ) ٦(
 .اي ما صرح به غري ملصنف يكون ظاهرا من كالمه يف الدروس) ٧(
ــى ملكيــة مالكــه) ٨( ف وبقــي امللــك عل ف فلــو وقــف ومل يقــبض مل يــتم الوقــ وهــذا خمــالف مــع . اي القــبض شــرط يف صــحة الوقــ

 .القول االول الذي اعترب وقوع الوقف صحيحا متزلزال
 ).القبض(مرجع الضمري ) ٩(

ك الواقــف�ن القــبض شــرط الصــحة فمــا كــان مــن النمــاء بــني القــبض والعقــد فهــو : فــاملعىن انــه لــو قلنــا �ن : وامــا لــو قلنــا. ملالــ
 .القبض شرط اللزوم فالنماء للموقوف عليه

    



١٧٢ 

مــن  )٢(، فــان ذلــك)١(العقــد، وميكــن أن يريــد هنــا �للــزوم الصــحة بقرينــة حكمــه �لــبطالن لــو مــات قبلــه
مـــن كـــالم بعـــض  )٣(مقتضـــى عـــدم الصـــحة، ال اللـــزوم كمـــا صـــرح بـــه يف هبـــة الـــدروس، واحتمـــل إرادتـــه

املوجــودان حــال العقــد مــا مل ( )٥(ومــا شــاكله) ويــدخل يف وقــف احليــوان لبنــه وصــوفه( )٤(ااالصــحاب فيهــ
ن املوقــوف بداللــة العــرف، وهــو الفــارق بينهمــا )يســتثنهما ، كمــا يــدخل ذلــك يف البيــع، ال�مــا كــاجلزء مــ

 .)٨(طلعا مل يؤبر )٧(ال تدخل وإن كانت )٦(وبني الثمرة فإ�ا
 )٩(مضــافا إىل مـــا ســـلف) وشـــرطه(، النـــه مـــن العقــود الالزمـــة، )وع فيــهمل جيـــز الرجـــ(الوقــف ) وإذا مت(

 .)١٠(فلو علقه على شرط) التنجيز(
___________________________________ 

 .اي مت الواقف قبل قبض املوقوف عليه) القبض(مرع الضمري ) ١(
 .اي البطالن مبوت الواقف قبل القبض) ٢(
 .التأنيث لوجوب التطابق بني املرجع والضمري والصواب) الصحة(مرجع الضمري ) ٣(
 ).هبة الدروس(مرجع الضمري ) ٤(
 .كالقرون واالظالف والوبر) ٥(
 ).الثمرة(مرجع الضمري ) ٦(
 .اي الثمرة) ٧(
 .التأبري تلقيح النخل مشتق من أبر �بر اي لقح) ٨(
 .من الشروط املذكورة) ٩(
 .كقدوم احلاج) ١٠(

    



١٧٣ 

وقفت إن كان اليوم اجلمعـة، وكـذا : واقعا والواقف عامل بوقوعه كقوله )٢(بطل إال أن يكون )١(أو صفة
مل يكـن وقفـا، واالقـوى  )٣(فلـو قرنـه مبـدة، أو جعلـه علـى مـن ينقـرض غالبـا) والـدوام(يف غريه من العقـود، 

ض املوقـوف عليــه  ، فريجــع إىل الواقـف، أو وارثـه حـى انقـرا)٥(، وانقراضـه)٤(صـحته حبسـا يبطـل �نقضـائها
 ويسرتسل فيه إىل أن يصادف االنقراض، ويسمى )٧(وحيتمل إىل وارثه عند موته. )٦(كالوالء

___________________________________ 
 .كحلول راس السنة) ١(
مري إىل الصــفة وهــي مؤنثــة جيــب التطــابق وكــذلك الصــواب واقعــة لوجــوب . اســم يكــون الصــفة) ٢( والصــوب تكــون لرجــوع الضــ

 .التطابق يف اخلرب اذا كان مشتقا
 .كما لوجعل الوقف على البطن االول فانه �نقراضه يبطل الوقف) ٣(
 .اي �نقضاء املدة اذا كان الوقف مقرو� مبدة فيبطل �نقضاء املدة) املدة(مرجع الضمري ) ٤(
امللك إىل الواقف لو كان موجودا، واىل وارثه املوصولة اي يبطل الوقف �نقراض املوقوف عليه ويرجع ) من(مرجع الضمري ) ٥(

 .لو كان مفقودا
ق �لكســر ان كــان موجــودا، واىل وارثــه ان مل يكــن حســب ) ٦( ــ ق �لفــتح تنتقــل تركتــه إىل املعت ــ اي كمــا ان الــوالء اذا مــات املعت

وارث مـن ال وارث لــه،   نــه الطبقـات، مث إىل االمـام عليــه الصـالة والسـالم ان مل يكــن احـد ورثـة املعتــق �لكسـر موجـودا ال
ن فــاىل  ت االرث، مث ان مل يكــ ك يرجــع إىل واقفــه ان اكــان، واىل وارثــه حســب طبقــ ف علــى مــن انقــرض فــان امللــ كــذلك يف الوقــ

مرجـع الضـمري الواقـف، كمـا وان ) ٧(االمام عليه الصالة والسالم، النه وارث من ال وارث له بعد انقراض مجيع طبقات الـوراث
مث . رجع يف وارثه الواقف ايضا فاملعىن انـه بعـد انقـراض املوقـوف علـه جيـب عـود املـال إلىـالواقف، او إىل ورثتـه ان كـان هـو ميتـاامل

ــن ابنــه، وهكــذا، او يعــود إىل ورثــة الواقــف  ف كابنــه مــثال، مث إىل اب ف ممــن كــان وار� حــني مــوت الواقــ هــل يعــود إىل وارث الواقــ
 .وف عليه، �ن يعود إىل ابن ابن الواقف رأسااملوجودين حال انقراض املوق

    



١٧٤ 

فـاالقوى بطـالن مـا بعـد القطـع، فيبطـل  )٣(، أو طرفـاه)٢(، أو وسـطه)١(هذا منقطع اآلخر، ولو انقطـع أولـه
 .)٦(ويصح أول اآلخر )٥(واالخري )٤(االول

___________________________________ 
ى ابـن عمـرو وعليـه ومل يكـن بعمـر ابـن موجـودا كمـا اذا وقـف) املوقـوف عليـه(مرجـع الضـمري ) ١( فـالوقف �طــل . زيـد شـيئا علــ

 .وما بعده وهو الوقف على االب �طل ايضا ويسمى هذا منقطع االول. من راسه، لعدم وجود املوقوف عليه حني الوقف
خص علــى زيــد وابنــه وابيــه مــع العلــم بعــدم وجــود ا) املوقــوف عليــه(مرجــع الضــمري ) ٢( بــن لزيــد ويســمى هــذا كمــا لــو وقــف شــ

 .منقطع الوسط
كمالو وقف شخص دارا على ابن زيد وزيد واب زيد مع العلم بعدم وجود ابن لزيد، وعدم ) املوقوف عليه(مرجع الضمري ) ٣(

 .وجود اب له يف احلياة ويسمى هذا منقطع االول واالخر
 .لة الوقفوهو املنقطع االول لبطالن الوقف راسا لعدم وجود املوقوف عليه حا) ٤(
 .وهو املنقطع االول واالخر املعرب عنه مبنقطع الطرفني، لبطالن الوقف ايضا، لعدم وجود املوقوف عليه حال الواقف) ٥(
ن االخــر الوســط واملــراد مــن االول هــو االول الــذي كــان موجــودا حالــة الوقــف فــاملعىن انــه لــو ) ٦( وهــو املنقطــع الوســط فــاملراد مــ

وامـا �لنسـبة إىل . بنـه الـذي لـيس موجـودا فـالوقف �لنسـبة ىل زيـد صـحيح، لوجـوده حالـة الوقـفوقف شخص دارا علـى زيـد وا
 .ابنه فباطل، لعدم وجوده حال الوقف فهذا يسمى منقطع الوسط
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يف القـبض  )٥(االذن )٤(، وقد يغـاير)٣(له )٢(، ورفع يده عنه)١(وهو تسليط الواقف للقابض عليه) واالقباض(
فلــو وقــف علــى نفســه بطــل ) واخراجــه عــن نفســه(ا �ن �ذن فيــه وال يرفــع يــده عنــه، الــذي اعتــربه ســابق

، وكذا لو شـرط لنفسـه اخليـار يف نقضـه مـىت )٦(وإن عقبه مبا يصح الوقف عليه، النه حينئذ منقطع االول
 نعم لو وقفه على قبيل هو منهم ابتداء، أو صار منهم - )٧(شاء، أو يف مدة معينة

___________________________________ 
ــمري ) ١( ــع الضــ ك(مرجــ ــ ــف االقبــــاض. والظــــرف متعلــــق �لتســــليط) امللــ ــك : فــــاملعىن انــــه يشــــرتط يف الوقــ ــاض الوقــــف امللــ اي اقبــ

 .للموقوف عليه وتسليطه عليه
 ).امللك(مرجع الضمري ) ٢(
 ).املوقوف عليه(مرجع الضمري ) ٣(
 .فاعل يغاير االقباض) ٤(
النــه قــد �ذن الواقــف يف القــبض، . ان القــبض مــع االذن يغــاير االقبـاض مقصــوده . �لنصـب مفعــول لفعــل وهــو يغـاير) ٥(

وقـد حيصـل االقبـاض . لكنه مل يسلمه اله فيقبضه املقوف عليه من اخلارج، فقد حصل القبض عـن اذن الواقـف مـن دون اقبـاض
 .يه على لوقف واخراجه عن يده ويلزمه االذن يف القبضوالتسليم وهو تسليط الوقاف املوقوف عل

 .اي يبطل الوقف يف الصورتني) ٧(وقد عرفت ان الوقف على منقطع االول �طل لتنزيله منزلة املعدوم) ٦(
 .كما لو وقف ملكا على طلبة العلم ومل يكن هو منهم حال الوقف مث صار منهم فحينئذ يشاركهم يف الوقف) ٨(
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قصـور مالــه  )٣(، ويعتـرب حينئــذ)٢(واملشــهور اتبـاع شــرطه )١(ط عـوده إليــه عنـد احلاجــة فـاملرويشـارك، أو شــر 
، ولـو شـرط أكـل أهلـه منـه صـح )٧(قبلها )٦(عنه لو مات وإن كان )٥(ويورث )٤(عن مؤنة سنة فيعود عندها

وال يقــدح كونــه واجــيب النفقــة، فتســقط ،  )٩(بوقفــه، وكــذلك فاطمــة  )٨(الشــرط كمــا فعــل النــيب
ولـــو وقـــف علـــى نفســـه وغـــريه صـــح فنصـــفه علـــى االقـــوى إن احتـــد، وإن تعـــدد . )١٠(نفقــتهم إن اكتفـــوا بـــه

 ، فلو كان مجعا كالفقراء)١١(فبحسبه
___________________________________ 

 .�٣ب  ٣كتاب الوقوف والصدقات احلديث   ٢الوسائل ا�لد ) ١(
 .جوع الوقف اليه عند احلاجة يتبع شرطه فاذا شرط الرجوع اليه عند احلاجة رجع اليهاي ر ) ٢(
 .اي عود الوقف اليه عند احلاجة) ٣(
 .وميكن ارجاعه إىل احلاجة حىت ال يرد عليه كيف اتى �لضمري املذكر. ظاهرا مع انه مذكر) قصور املؤنة(مرجع الضمري ) ٤(
 .ون ار� عنهاي الوقف يورث عن الواقف ويك) ٥(
 .اسم كان يرجع إىل املوت اي وان كان موته قبل احلاجة) ٦(
 ).احلاجة(مرجع الضمري ) ٧(
 .٤٩٥ص  ٥املغىن البن قدامة ج ) ٨(
 .٦الباب  ٧املستدرك ا�لد الثاين كتاب الوقوف والصدقات احلديث ) ٩(
ت . هـــذا ااذا كـــان واجبـــوا النفقـــة غـــري زوجتـــه) الوقـــف(مرجـــع الضـــمري ) ١٠( وامـــا هـــي فـــال تســـقط نفقتهـــا عـــن الـــزوج وان اكتفـــ

 .�لوقف
 .فان كان املوقوف عليهم مع الواقف مخسا مثال فيصح الوقف يف اربعة امخاسه ويبطل يف مخسه، وهكذا) ١١(
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 .)٣(، والبطالن رأسا)٢(، وحيتمل النصف)١(بطل يف ربعه
االنتفــاع  )٤(دين، وال املــبهم، لعــدمفــال يصــح وقفــت املنفعــة، وال الــ) وشــرط املوقــوف أن يكــون عينــا(
 .)٩(خارجا، واملقبوض )٨(وجوده )٧(، وعدم)٦(مع بقائه )٥(به

___________________________________ 
ــع فيبطــل �لنســبة ليــه ) ١( الن اقــل اجلمــع ثالثــة فيخــرج مــن اصــل الوقــف ثالثــة ســهام ويبقــي ســهم واحــد وهــو املعــرب عنــه �لرب

 .ويصح يف الباقي
فالوقف �لنسبة إىل . ونصف له: نصف للفقراء: الن املفروض ان اجلماعة مبنزلة الواحدة وهو واحد ايضا فا�موع نصفان) ٢(

 .الفقراء صحيح، و�لنسبة اليه �طل
 .اي ال يصح الوقف ال عليه، وال على الفقراء) ٣(
 .هذا دليل لعدم جواز وقف املنفعة كما يف منفعة الدار) ٤(

 .نفعة ال ميكن استيفاؤها جمردة عن العني فحينئذ يستحيل االنتفاعان امل: حاصله
 .اي وقف النفعة) الوقف(مرجع الضمري ) ٥(
 .اي مع بقاء الوقف) الوقف(مرجع الضمري ) ٦(
�جلر عطف على مدخول الم اجلارة اي لعدم وجـود الـدين واملـبهم يف اخلـراج وجـودا خارجيـا فهـذا دليـل لعـدم جـواز وقـف ) ٧(

 .واما املبه فهو امر كلي ليس له وجود خارجي فال يصح وقفه. الدين واملبهم لكون الدين يف الذمة وليس له وجود خارجي
 ).واملبهم. الدين(مرجع الضمري ) ٨(
 .دفع دخل) ٩(

 .ان الدين بعد القبض واملبهم بعد التعيني يكو�ن وجودين خارجيني فاذ وجدا خراجا جاز وقفهما: حاصله
ان املقبوض يف الدين بعدا، والتعني يف املبهم كذلك بعدا غري نفس الدين واملبهم فان ما وجـد يف اخلـارج غـري مـا كـان : ابواجلو 

 .يف الذمة وغري ما كان مبهما
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ريه )١(واملعــني بعــده ن  )٣(إن أريــد �ململوكيــة صــالحيتها لــه) مملوكــة(، )٢(غــ �لنظــر إىل الواقــف ليحــرتز عــ
عـن  )٦(امللك الفعلي ليحـرتز بـه )٥(شرط الصحة، وإن أريد به )٤(نزير من املسلم فهووقف حنو اخلمر و اخل

 )١٠(واالوىل أن يراد به. )٩(فهو شرط اللزوم )٨(وإن صلح له )٧(وقف ماال ميلك
___________________________________ 

 ).القبض والتعيني(مرجع الضمري ) ١(
 .املقبوض واملتعني غري الدين واملبهماي ) الدين واملبهم(مرجع الضمري ) ٢(
 .اي صالحية اململوكة للملك) امللك(مرجع الضمري ) ٣(
 .اي شرط امللكية والظاهر رجوعه إىل امللكية لكنه ال يدرى وجه تذكريه) الشرط(مرجع الضمري ) ٤(
ان اريـد �ململوكيـة : ول مـن الرتديـد بقولـهيف الشـرط اال ) الشـارح(الظاهر رجوع الضمري إىل اململوكية كما صرح بذلك ) ٥(

 .وحيتمل ارجاعه إىل الشرط اي شرط امللكية. لكنه كيف اتى �لتذكري. صالحيتها له �لنظر
وشـرط املوقـوف ( ) املصنف(الظاهر رجوع الضمري إىل امللكية، لكنه اتى �لتذكري بناء على ارجاعه إىل الشرط يف قل ) ٦(

 ).مملوكةان يكون عينا 
 .بصيغة فعل املضارع املعلوم اي ليتحذر املصنف عن وقف ما ال ميلكه الواقف وان صلح امللك للوقف كما يف الفضويل) ٧(
 ).الوقف(مرجع الضمري ) ٨(
 .كما يف الوقف الفضويل) ٩(
 .املقصود من العبارة) امللك(مرجع الضمري ) ١٠(
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، فاليصح وقف ماال ينتفـع بـه إال مـع )مع بقائها )٤(ينتفع �ا(بعد،  )٣(بعض تفصيله )٢(وإن ذكر )١(االعم
ذهاب عينه كاخلبز والطعام والفاكهة، وال يعترب يف االنتفـاع بـه كونـه يف احلـال، بـل يكفـي املتوقـع كالعبـد 
ـــرب طـــول زمـــان املنفعـــة، إطـــالق العبـــارة  ـــزمن الـــذي يرجـــى زوال زمانتـــه وهـــل يعت واجلحـــش الصـــغريين، وال

 )٨(لقلـة املنفعـة ومنافا�ـا )٧(، وحيتمـل اعتبـاره)٦(، فيصـح وقـف رحيـان يسـرع فسـاده)٥(ر يقتضي عدمـهواالكث
مزروعا صح، وكـذا مـا يطـول نفعـه كمسـك  )٩(للتأبيد املطلوب من الوقف، وتوقف يف الدروس، ولو كان

 .وعنرب
قبضــه عــادة، وال فــال يصــح وقــف الطــري يف اهلــواء، وال الســمك يف مــاء ال ميكــن ) وميكــن إقباضــها(

ولــو وقفــه علــى مــن ميكنــه قبضــه فالظــاهر الصــحة، الن االقبــاض املعتــرب مــن . اآلبـق، واملغصــوب، وحنوهــا
 املالك هو االذن يف قبضه، وتسليطه عليه، واملعترب من املوقوف عليه تسلمه

___________________________________ 
 .للمملوكية، او امللكية الفعليةاي براد �مللك االعم من صالحيته ) ١(
 .) املصنف(فاعل ذكر ) ٢(
 ).امللك(مرجع الضمري ) ٣(
 ).العني(مرجع الضمري ) ٤(
 .اي عدم االعتبار) االعتبار(مرجع الضمري ) ٥(
 .كما اذا كان منفصال) ٦(
 .لقلة املنفعة فيما يفسد بسرعة) طول زمان املنفعة(مرجع الضمري ) ٧(
 .) قلة املنفعة املذكورة يف كالم الشارح(الضمري مرجع ) ٨(
 ).فصيح وقف رحيان يسرع فساده: (اسم كان راجع إىل رحيان املذكور يف وقله ) ٩(
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النـه عقـد صـدر مـن . من العقود )٢(كغريه) على إجازة املالك )١(ولو وقف ماال ميلكه وقف(وهو ممكن، 
هنـا وإن قيـل بـه يف غـريه الن عبـارة  )٣(وحيتمـل عـدمها. وقد أجاز املال فيصحصحيح العبارة قابل للنقل 

ري مـن مـوارده، وال أثـر لعبـارة  الفضويل ال أثر هلا، و�ثري االجازة غري معلوم، الن الوقف فك ملك يف كثـ
الغـــري فيـــه، وتوقـــف املصـــنف يف الـــدروس، النـــه نســـب عـــدم الصـــحة إىل قـــول ومل يفـــت بشـــئ، وكـــذا يف 

 .وذهب مجاعة إىل املنع هنا، ولو اعترب� فيه التقرب قوى املنع، لعدم صحة التقرب مبلك الغري. ةالتذكر 
ــف املشــاع جــائز كاملقســوم( ــف وهــو حتبــيس االصــل وإطــالق )ووق ، حلصــول الغايــة املطلوبــة مــن الوق

ى إذن املالــك والشــريك عنــد املصــنف مطلقــا  )٤(الثمــرة بــه، وقبضــه ، واالقــوى )٥(كقــبض املبيــع يف توقفــه علــ
 استلزام )٨(ال يتوقف على إذن الشريك، لعدم )٧(يف املنقول، وغريه )٦(أن ذلك

___________________________________ 
 .اي توقف وقف ماال ميلكه على اجازة املالك) ١(
 ).الوقف(مرجع الضمري ) ٢(
 .تها يف غريه من العقوداي عدم صحة االجزة يف �ب الوقف وان قلنا بصح) الصحة(مرجع الضمري ) ٣(
ــك ) املشـــاع(مرجـــع الضـــمري ) ٤( اي قـــبض املشـــاع وهـــي احلصـــة املشـــرتكة مشـــاعا كقـــبض املبيـــع املشـــاع يف توقفـــه علـــى اذن املالـ

 .والشريك
 .اي منقوال كان، او غري منقول) ٥(
 .غريهاي توقف القبض يف الوقف املشاع على اذن املالك والشريك امنا هو يف املنقول فقط دون ) ٦(
 .اي غري املنقول) املنقول(مرجع الضمري ) ٧(
كون التخلية غري مستلزمة للتصرف يف ملك الغري ممنوعة ال تسلم املوقوف عليه للوقوف يستلزم التصرف ان مل يكـن �ذن ) ٨(

 .الشريك مث املراد من التخلية هنا رفع املوانع عن القبض، والتسلم، واالذن فيه
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 .لك الغريالتخلية التصرف يف م
ـــف الكمـــال( علـــى ) وجيـــوز أن جيعـــل النظـــر(�لبلـــوغ والعقـــل واالختيـــار ورفـــع احلجـــر، ) وشـــرط الواق

ــق(يف مــنت الصــيغة ) لنفســه، ولغــريه(املوقــوف  إن أطل ــ فــالنظر يف الوقــف العــام إىل (ومل يشــرتطه الحــد ) ف
واقـــف مـــع االطـــالق  ، وال)إىل املوقـــوف علـــيهم(وهـــو الوقـــف علـــى معـــني ) ويف غـــريه(الشـــرعي، ) احلـــاكم

ـــة، واالهتـــداء. كـــاالجنيب الفســـق  )٢(إىل التصـــرف ولـــو عـــرض لـــه )١(ويشـــرتط يف املشـــرتط لـــه النظـــر العدال
مشروطا من الواقف، وال جيب على املشروط لـه القبـول، ولـو قبـل مل  )٤(عادت إن كان )٣(انعزل، فإن عاد

ووظيفـة النـاظر . يصري كما لو مل يشرتط جيب عليه االستمرار، النه يف معىن التوكيل، وحيث يبطل النظر
مل  )٥(مــع االطــالق العمــارة واالجــارة، وحتصــيل الغلــة، وقســمتها علــى مســتحقها، ولــو فــوض إليــه بعضــها

 الثنني وأطلق مل يستقل أحدمها �لتصرف، وليس للواقف )٦(يتعده، ولو جعله
___________________________________ 

 .هنا اخلربة والبصرية اى يكون الناظر بصريا وخبريا يف كيفية ادارة الوقف وشؤنهاملرراد من االهتداء ) ١(
 ).الناظر(مرجع الضمري ) ٢(
 .اي لوعاد وصف العدل يف املشروط له النظر عادت مسة النظارة اليه) ٣(
 .اي كان شرط العدالة مشرتطا من قبل الواقف) ٤(
ر يف بعـض الغلـة يصـرفها بنظـره فانـه ال جيــوز التعـدي مـن النـاظر فيمـا فوضــه اي فـوض الواقـف للنــاظ) الغلـة(مرجـع الضـمري ) ٥(
 .اليه

 ).النظر(مرجع الضمري ) ٦(

    



١٨٢ 

، النـه وكيـل، ولـو )٣(لـو شـرط النظـر لنفسـه فـواله )٢(عزل املنصوب من قبله )١(عزل املشروط يف العقد، وله
مل ينفسخ العقـد، النـه جـرى �لغبطـة يف آجر الناظر مدة فزادت االجرة يف املدة، أو ظهر طالب �لز�دة 

مث إن شـرطله شـئ عوضـا عـن عملـه لـزم، ولـيس . فيتعني عليـه الفسـخ )٤(وقته إال أن يكون يف زمن خياره
 .االجرة به )٥(له غريه، وإال فله أجرة املثل عن عمله مع قصد

علـى املعـدوم (، الوقـف )وشرط املوقوف عليه وجوده، وصحة متلكه، وإ�حة الوقف عليه فـال يصـح(
مـثال،  )٦(�ن يبدأ به، وجيعله من الطبقة االوىل، فيوقف على من يتجدد من ولد شـخص مث عليـه) ابتداء

�ن يوقف عليه وعلى من يتجدد من ولده، وإمنا يصح تعبية املعدوم املمكن وجـوده عـادة  ) ويصح تبعا(
 كالولد أما ماال ميكن وجوده

___________________________________ 
 ).الواقف(مرجع الضمري ) ١(
فاملعىن ان الواقف لو شرط التولية لنفسه يف منت العقد مث بعد ذلك عني شخصا للتصرف عنه يف ) الواقف(مرجع الضمري ) ٢(

خبالف ما لو عني الشخص متوليا لـه �ظـرا يف . ارادة الوقف فله ان يعزل الشخص املتعني من قبله يف التصرف يف ادارة الوقف
 . العقد، فانه ال يصح للواقف عزل هذا الشخصمنت

 .اي فوض اليه امر الوقف) ٣(
ريه) النــاظر واملتــويل(مرجــع الضــمري ) ٤( وال خيفـــى ان املــراد مــن النــاظر هنــا هــو املتــويل مــن دون فـــرق . ســواء كــان الواقــف ام غــ

 .لكنه قد اصطلح يف عرفنا احلاضر �لفرق بني املتويل والناظر. بينهما
 .مع قصد الناظر االجرة لنفسه بعمله اي) ٥(
 ).الشخص املوجود(مرجع الضمري ) ٦(

    



١٨٣ 

، فإن ابتدأ به بطل الوقف، وإن أخره كـان منقطـع اآلخـر أو الوسـط، )٢(كامليت مل يصح مطلقا  )١(كذلك
مـن ال يصـح متلكـه شـرعا مثـل ) وال علـى(وإن ضمه إىل موجـود بطـل فيمـا خيصـه خاصـة علـى االقـوى، 

وغريه من املالئكة واجلن والبهائم، وال يكـون وقفـا علـى ) وجربيل(تشبث �حلرية كأم الولد،  وإن) العبد(
ـــك الدابـــة عنـــد�، وينبغـــي أن يســـتثىن مـــن ذلـــك العبـــد املعـــد اخلدمـــة الكعبـــة واملشـــهد  )٣(ســـيد العبـــد ومال

 .تلك املصلحةواملسجد وحنوها من املصاحل العامة، والدابة املعدة لنحو ذلك أيضا النه كالوقف على 
وملــا كــان اشــرتاط أهليــة املوقــوف عليــه للملــك يــوهم عــدم صــحته علــى مــاال يصــح متلكــه مــن املصــاحل 

والوقـف علـى املسـاجد والقنـاطر (العامة كاملسجد واملشهد والقنطرة، نبه على صحته وبيـان وجهـه بقولـه 
ذ هــــو مصــــروف إىل إ(وإن جعــــل متعلقــــه حبســــب اللفــــظ غــــريهم، ) علــــى املســــلمني(وقــــف ) يف احلقيقــــة
ختصيصـه بـبعض مصـاحل املسـلمني وذلـك ال ينـايف الصـحة، وال  )٤(، وإمنا أفاد ختصيصـه بـذلك)مصاحلهم

 الن. والكنائس، كما جيوز الوقف على أهل الذمة )٦(يستلزم جواز الوقف على البيع )٥(يرد أن ذلك
___________________________________ 

 .اي عادة) ١(
 .ال تبعاال ابتداء و ) ٢(
 .اي لو وقف على العبد، او على الدابة فان الوقف ال ينصرف إىل سيد العبد او إىل مالك الدابة عند�) ٣(
 .اي �لقناطر واملساجد) ٤(
 .اي صحة الوقف على املساجد والقناطر) ٥(
 .كنيسة، وهي حمل عبادة النصارىحمل عبادة اليهود، كما وان كالكنائس مجع ال: البيع مجع بيعة بفتح الباء وسكون الياء) ٦(

    



١٨٤ 

 .)١(الوقف على كنائسهم وشبهها وقف على مصاحلهم، للفرق
فإن الوقـف علـى املسـاجد مصـلحة للمسـلمني، وهـي مـع ذلـك طاعـة وقربـة، فهـي جهـة مـن جهـات 
إن الوقــف عليهــا وقــف علــى جهــة خاصــة مــن مصــاحل أهــل  ــ املصــاحل املــأذون فيهــا، خبــالف الكنــائس، ف

معصــية، ال�ــا إعانــة هلــم علــى االجتمــاع إليهــا للعبــادات احملرمــة، والكفــر، خبــالف الوقــف الذمــة لكنهــا 
لعــدم اســتلزامه املعصــية بذاتــه، أذ نفعهــم مــن حيــث احلاجــة، وأ�ــم عبــاد هللا، ومــن مجلــة . علــيهم أنفســهم

 .فيه )٣(أن يتولد منهم املسلمون ال معصية )٢(بين آدم املكرمني، ومن جتويز
يــه مـــن إعــانتهم بـــه علــى احملـــرم كشــرب اخلمـــر، وأكــل حلـــم اخلنزيــر والـــذهاب إىل تلـــك ومــا يرتتـــب عل

 حكمنا )٥(له )٤(اجلهات احملرمة ليس مقصودا للواقف، حىت لو فرض قصده
___________________________________ 

ف علــى اهــل الذمــة انفســهم، وبــني الوقــف علــى البيــع والكنــائس اذ ) ١( يف االول ال يســتلزم فســادا ال�ــم  تعليــل للفــرق بــني الوقــ
خبالف الوقف على البيع والكنائس . كبقية املخلوقني ومن مجلة عباد هللا ومن مجلة بني آدم املكرمني، ال مبا ا�م يهود ونصارى

 .فانه يستلزم الفساد �جتماعهم فيها ويكون الواقف سببا لتقوية دينهم وا�طلهم
 .واالحتمال اي ميكن تولد مسلم من هذا اليهودي، او املسيحيالتجويز تفعيل مبعىن االمكان ) ٢(
هـذا اذا كـان الوقـف علـى البهـود والنصـارى مبـا ) اذ نفعهـم: (مرفوعة حمال خرب للمبتدأ وهو قوله ) ال معصية فيه(مجلة ) ٣(

 .جيوز الوقف عليهم حينئذ �ذا العنوان ال مبا ا�م يهود ونصارى فانه ال. اهم من مجلة عباد هللا ومن مجلة بين آدم الكرمني
 ).الواقف(مرجع الضمري ) ٤(
 ).ماذكر من اجلهات احملرمة(مرجع الضمري ) ٥(
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ببطالنــه، ومثلــه الوقــف علــيهم لكــو�م كفــارا، كمــا ال يصــح الوقــف علــى فســقة املســلمني مــن حيــث هــم 
. لى االمث والعـدوان فيكـون معصـية، النه إعانة ع)١(من حيث هم كذلك) وال على الز�ة والعصاة(فسقة 

ال من حيـث كـون الوصـف منـاط الوقـف صـح، سـواء أطلـق  )٢(أما لو وقف على شخص متصف بذلك
 .أم قصد جهة حمللة

يشــرتط : أي اعتقــد الصــالة إليهــا وإن مل يصــل، ال مســتحال وقيــل) واملســلمون مــن صــلى إىل القبلــة(
فـــال يـــدخلون يف مفهـــوم ) إال اخلـــوارج والغـــالة(ضـــعيفان، خيـــتص �ملـــؤمن ومهـــا : الصـــالة �لفعـــل، وقيـــل

املسلمني وإن صلوا إليها للحكم بكفرهم، وال وجه لتخصيصه �ما، بل كل من أنكر ما علم من الدين 
وأمــا ا�ســمة فقطــع املصــنف . عنــده، والنواصــب كــاخلوارج فالبــد مــن اســتثنائهم أيضــا )٣(ضــرورة كــذلك

نســب خــروج املشــبهه مــنهم إىل  )٤(روس وغريهــا، ويف هــذا البــاب منهــابكفــرهم يف �ب الطهــارة مــن الــد
 ، إال أن يكون الواقف)٦(، واالقوى خروجه)٥(القبل، مشعرا بتوقفه فيه

___________________________________ 
 .اي من حيث إن ا�م ز�ء وعصاة) ١(
 .اي �لفسق والعصيان) ٢(
 .ال جيوز الوقف عليه ) املصنف(رور� من ضرو�ت االسالم فهو عند اي ال جيوز الوقف على كل من انكر ض) ٣(
 ).الدروس(مرجع الضمري ) ٤(
 .اي توقف يف خروج هؤالء) اخلروج(مرجع الضمري ) ٥(
 ).املشبهة(مرجع الضمري ) ٦(
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مهـــم  ، نظـــرا إىل قصـــده، ويــدخل اال�ث تبعـــا، وكـــذا مـــن حبك)٢(فيــه مطلقـــا )١(مــن إحـــدى الفـــرق فيـــدخل
 .)٣(كاالطفال وا�انني، ولداللة العرف عليه

علــى غــريه يف االمامــة وإن مل يوافــق علــى إمامـــة ) وقدمــه(أي اتبعــه ) والشــيعة مــن شــايع عليــا (
مــنهم،  )٤(�قــي االئمــة بعــده، فيــدخل فــيهم االماميــة، واجلاروديــة مــن الزيديــة، واالمساعيليــة غــري املالحــدة

ريهم، أمــا لــو   )٥(يــة، وغــريهم، ورمبــا قبــل �ن ذلــكوالواقفيــة، والفطح خمصــوص مبــا إذا كــان الواقــف مــن غــ
كــان مــنهم صــرف إىل أهــل حنلتــه خاصــة، نظــرا إىل شــاهد حالــه، وفحــوى قولــه، وهــو حســن مــن وجــود 

 .القرينة، وإال فحمل اللفظ على عمومه أجود
عتقـــدون هلــا، وزاد يف الـــدروس اعتقـــاد أي القـــائلون �مامـــة االثــين عشـــر امل) االثنـــا عشــرية: واالماميــة(

أيضا، النه الزم املذهب، وال يشرتط هنا اجتناب الكبائر اتفاقا وإن قيل بـه يف املـؤمنني  عصمتهم 
ودليل القائل يرشد إىل اختصاص . ورمبا او هم كالمه يف الدروس ورود اخلالف هنا أيضا، وليس كذلك

أي اتصـــل إليـــه �الب وإن عـــال، دون االم علـــى ) مـــن ولـــده هاشـــم �بيـــهواهلامشيـــة (اخلـــالف �ملـــؤمنني، 
 كالعلوية، واحلسنية، يدخل فيها من اتصل �ملنسوب) وكذا كل قبيلة(االقرب، 

___________________________________ 
 ).احدى الفرق(مرجع الضمري ) ١(
 .سواء قلنا خبروج هذه الفرق ام مل نقل) ٢(
 ).الدخول(مرجع الضمري ) ٣(
 .املالحدة من االمساعيلية هم القائلون �لتناسخ واحللول) ٤(
اي كـون الشــيعة مـا ذكــر مــن الفـرق امنــايتم لوكــان الواقـف مــن غــري الشـيعة وامــا لوكــان مـنهم فــال يشــمل الفـرق املــذكورة، بــل ) ٥(

 .يشمل فرقة الواقف فقط
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) يقتضــي التســوية(علــى متعــدد ) وإطــالق الوقــف(إليــه �الب دون االم، ويســتوى فيــه الــذكور واال�ث، 
ولـــو (بــني أفــراده وإن اختلفــوا �لذكوريــة واالنوثيــة، الســتواء االطــالق واالســتحقاق �لنســبة إىل اجلميــع، 

 .حبسب ما عني، عمال مبقتضى الشرط) لزم(بعضهم على بعض ) فضل

 )مسائل(
إن كــانوا معينــني، النتقــال ) وقــوف علــيهمعلــى امل(املوقــوف ) نفقــة العبــد املوقــوف واحليــوان( -االوىل 

، فإن قصـر )١(امللك إليهم وهي �بعة له، ولو كان على غري معينني ففي كسبه مقدمة على املوقوف عليه
ريه مــن احملتــاجني إليهــا، ولــو  )٢(الكســب ففــي بيــت املــال، أن كــان، وإال وجــب كفايــة علــى املكلفــني كغــ

إن انتفــى  )٤(لــو كــان املوقــوف عقــارا فنفقتــه، و )٣(مــات العبــد فمؤنــة جتهيــزه كنفقتــه حيــث شــرط الواقــف، فــ
إن قصــرت مل جيــب االكمــال، ولــو عــدمت مل جتــب عمارتــه خبــالف احليــوان لوجــوب  الشــرط ففــي غلتــه فــ

) بطـــل الوقـــف(كمـــا لـــو مل يكـــن موقوفـــا، ) انعتـــق(أو اقعـــد ) ولـــو عمـــي العبـــد، أو جـــذم(صـــيانة روحـــه، 
 وسقطت(�لعتق، 

___________________________________ 
ــى ) ١( خاص غــري معينــني كاهلــامشيني مــثال فانــه يقــدم اخــراج نفقتــه يف كســبه عل ــى اشــ مــراده رمحــه � ان العبــد لــو كــان وقفــا عل

 .خدمة املوقف عليه
 .اي كغري العبد املوقوف من الذين حيتاجون إىل النفقة) ٢(
ت املـــال ان كـــان، وإال فعلـــى اي كمــا ان نفقتـــه مـــن بيـــت املـــال ان  ) ٣( ــزه مـــن بيـــ كــان، واال علـــى املكلفـــني كفايـــة، كـــذلك جتهي

 .املكلفني كفاية
 .املراد من النفقة املصاريف اليت تصرف على العقار من سقي االرض، وخدمتها، و�بري النخل، واجرة العامل يف الزرع) ٤(

    



١٨٨ 

 .زالتحيث امللك، ال�ا كانت �بعة له فإذا زال  )١(من) النفقة
، الن املـراد مـن السـبيل الطريـق إىل هللا أي إىل )لو وقف يف سبيل هللا انصرف إىل كل قربة( -الثانية 

، وعمـــارة املســـاجد، وأصــــالح )٢(ثوابـــه ورضـــوانه، فيـــدخل فيـــه كـــل مـــا جيـــوب الثـــواب مـــن نفـــع احملـــاويج
 .الطرقات، وتكفني املوتى

يف سـبيل (لـو وقـف ) وكـذا(إليـه، واالول أشـهر،  �ضـافة احلـج والعمـرة: خيـتص �جلهـاد، وقيـل: وقيل
ســبيل الثــواب الفقــراء واملســاكني، ويبــدأ : ، الشــرتاك الثالثــة يف هــذا املعــىن، وقيــل)اخلــري، وســبيل الثــواب

. �قاربه، وسـبيل اخلـري الفقـراء واملسـاكني وابـن السـبيل والغـارمون، الـذين اسـتدانوا ملصـحلتهم، واملكـاتبون
 .يقصد الواقف غريه واالول أقوى إال أن

، الســـــتعمال االوالد فيمـــــا يشـــــمل )إذا وقـــــف علـــــى أوالده اشـــــرتك أوالد البنـــــني والبنـــــات( -الثالثـــــة 
آدم، يا ب� إ�ائيل، و�وصـي�م اهللا �  )٣(يا ب� (أوالدهم استعماال شـائعا لغـة وشـرعا كقولـه تعـاىل 

 ،) أوالد�م
___________________________________ 

ان العبــد املنعتــق �حــد هــذه االســباب امنــا يســقط نفقتــه عــن املوقــوف عليــه بواســطة عــدم متلكــه لــه يف هــذه   مقصــوده) ١(
 .واما سقوط نفقته راسا فال، بل جيب االنفاق عليه اما من بيت املال لو كان، او على املكلفني كفاية. احلالة

 .احملاويج مجع حموج كمكرم) ٢(
ن لفــظ االوالد، الن مل يكــن يف االســتدال) ٣( ــين اســرائيل دليــل علــى ارادة الــذكور واال�ث مــ ين آدم � ب ل يف االيــة الكرميــة � بــ

خبــالف االيــة الثالثــة فا�ــا دليــل علـــى ارادة . ان بنــني مــرادف لــالوالد: اللهــم اال ان يقــال. الكــالم يف االوالد، ال يف كلمــة بنــني
 .االعم من لفظ االوالد

    



١٨٩ 

ولقولـــــه " وحالئـــــل أبنـــــائكم : "  حليلـــــة ولـــــد الولـــــد ذكـــــرا وأنثـــــى مـــــن قولـــــه تعـــــاىلولالمجـــــاع علـــــى حتـــــرمي
ــــين  )٢(ال تزرمــــوا: " )١( واالصــــل يف . يعــــين احلســــن، أي التقطعــــوا عليــــه بولــــه ملــــا �ل يف حجــــره" اب

االســتعمال احلقيقـــة، وهـــذا االســـتعمال كمـــا دل علـــى دخـــول أوالد االوالد يف االوالد، دل علـــى دخـــول 
 .أوالد اال�ث أيضا، وهذا أحد القولني يف املسألة

، لعـدم فهمـه عنـد االطـالق، ولصـحة السـلب يف اسـم االوالد )٣(ال يدخل أوالد االوالد مطلقـا: وقيل
عــن االدلــة الدالــة علــى  )٤(لــيس ولــدي بــل ولــد ولــدي، وأجــاب املصــنف يف الشــرح: فيقــال يف ولــد الولــد

ـــزم االشـــرتاك )٦(مـــن دليـــل خـــارج، و�ن اســـم الولـــد لـــو كـــان شـــامال للجميـــع )٥(الـــدخول �نـــه مث وإن  )٧(ل
 عورض بلزوم ا�از فهو

___________________________________ 
دع ابين ومثرة فؤادي فان من آذى هذا فقد آذاين : وحيك � انس: جاء انس لينحيه، فقال له رسول هللا : ويف رواية) ١(

 .ومن آذاين فقد آذى هللا
 .٢٢٢ص  ٦كنز العمال ج 

 .يقال ازرم يزرم من �ب االفعال مبعىن قطع عليه بوله) ٢(
 .د البنني وال اوالد البناتال اوال) ٣(
 .اي شرح الرشاد) ٤(
 .بفتح الثاء املثلثة اي ما ثبت يف تلك املوارد فامنا هو من دليل خارج ال متسكا الطالق لفظ الولد) ٥(
 .اي االوالد من الصلب واوالدهم) ٦(
 .وهو خالف االصل لتعدد الوضع فيه) ٧(

    



١٩٠ 

اجتـه دخـول مـن دلـت  )٣(االعلـى فـاالعلى: نعم لو دلت قرينة على دخوهلم كقولـه. أظهر )٢(، وهذا)١(أوىل
عليــه، ومــن خــالف يف دخــوهلم كالفاضــلني فرضــوا املســألة فيمــا لــو وقــف علــى أوالد أوالده، فإنــه حينئــذ 

 ، الن ذلــك)�لســوية(يــدخل أوالد البنــني والبنــات بغــري إشــكال، وعلــى تقــدير دخــوهلم بوجــه فاشــرتاكهم 
علـى كتـاب هللا وحنـوه، : �لتصـريح، أو بقولـه) إال أن يفضل(مقتضى االطالق، واالصل عدم التفاضل، 

علـى أشـهر القـولني، عمـال بداللـة اللغـة والعـرف ) على من انتسب إيل مل يدخل أوالد البنـات: ولو قال(
 .واالستعمال
وقـــف، وعــدم صـــالحية اخلـــراب ، للـــزوم ال)إذا وقـــف مســـجدا مل ينفــك وقفـــه خبـــراب القريــة( -الرابعــة 

لزواله، جلواز عودها، أو انتفاع املارة به، وكذا لو خرب املسـجد، خالفـا لـبعض العامـة، قياسـا علـى عـود 
الكفن إىل الورثة عند اليأس من امليت، جبامع استغناء املسجد عن املصلني كاستغناء امليت عـن الكفـن، 

ذلـه يف التكفـني، خبـالف املسـجد خلروجـه �لوقـف والفرق واضح، الن الكفن ملك للـوارث وإن وجـب ب
 .، والمكان احلاجة إليه بعمارة القرية، وصالة املارة، خبالف الكفن)٤(على وجه فك امللك كالتحرير

___________________________________ 
 .االشرتاك وا�از�نه ال شك من جواز استعمال الولد يف اوالد االوالد فإذن يدور االمر بني : اي لو قيل) ١(
 .ا�از اوىل من االشرتاك وان كان كالمها خالف االصل: قلنا

 .منع دخول اوالد االوالد مطلقا يف االوالد: اي القول الثاين و هو) ٢(
 .وقفت على اوالدي اال على الالعلى فيدخل من دلت عليه القرينة: اي لوقال) ٣(
 .، وال ميكن رجوعه إىل الرقيةكما يف العتق فانه مبجرد التحرير ينعتق) ٤(

    



١٩١ 

مبعـــىن جـــواز ) وإذا وقـــف علـــى الفقـــراء، أوالعلويـــة انصـــرف إىل مـــن يف بلـــد الواقـــف مـــنهم ومـــن حضـــره(
وكـذا ال جيـب انتظـار مـن . االقتصار عليهم من غري أن يتتبع غريهم ممـن يشـمله الوصـف، فلـو تتبـع جـاز

بنــاء علــى أن املوقــوف  )١(العبــارة ذلــكوهــل جيــب اســتيعاب مــن حضــر ظــاهر . غــاب مــنهم عنــد القســمة
دليل عليـه،  )٣(، ويف الرواية)٢(عليه يستحق على جهة االشرتاك، العلى وجه بيان املصرف، خبالف الزكاة

، نظـــرا إىل كــون اجلهـــة املعينـــة مصـــرفا، و علـــى القـــولني ال جيـــوز )٤(وحيتمــل جـــواز االقتصـــار علـــى بعضـــهم
نعـــم ال جتـــب التســـوية بيـــنهم، خصوصـــا مـــع . )٥(صـــيغة اجلمـــعاالقتصـــار علـــى أقـــل مـــن ثالثـــة، مراعـــاة ل

 .فيجب التسوية بينهم �الستيعاب )٦(اختالفهم يف املزية خبالف الوقف على املنحصرين
 )٧(وأعلم أن املوجود يف نسخ الكتاب بلد الواقف، والذي دلت عليه الرواية

___________________________________ 
 .اي االستيعاب) ١(
 .فان املستحق يف الزكاة �خذ على انه مصرف للزكاة، ال على وجه االشرتاك) ٢(
�ن الوقـف لـن حضـر البلـد : انـه كتـب يف ذلـك فاجـاب ) ايب جعفـر الثـاين(هي رواية علي بن سـليمان النـوفلي عـن ) ٣(

 ).الذي هو فيه، وليس لك ان تتبع من كان غائبا
 .وف عليهماي على بعض من حضر من املوق) ٤(
ــى اجلماعــة : ميكــن ان يقــال) ٥( ن تلــك اجلهــة فــيمكن  -ان الوقــف امنــا كــان علــى اجلهــة، ال عل فــاذن يكــون كــل فــرد مــنهم مــ

 .االقتصار على الواحد
 .كما يف الوقف على عدد حمصورين فانه جيب التسوية بينهم واالستيعاب) ٦(
: وامـا لـو قلنـا. يف الروايـة إىل الوقـف) هـو فيـه(بنـاء علـى ارجـاع الضـمري هـذا . ٣هي الرواية الـيت اشـري اليهـا يف هـامش رقـم ) ٧(

 .�رجاعه إىل بلد الواقف كما هو احملتمل فيعترب بلد الواقف

    



١٩٢ 

 .وذكره االصحاب ومنهم املصنف يف الدروس اعتبار بلد الوقف، ال الواقف وهو أجود
، النتقـال )الن االجـارة يف املـدة الباقيـةإذا آجـر الـبطن االول الوقـف مث انقرضـوا تبـني بطـ( -اخلامسة 

، فكانـت الصــحة )١(احلـق إىل غـريهم، وحقهـم وإن كـان �بتاعنـد االجــارة إال أنـه مقيـد حبيـا�م، ال مطلقـا
يف مجيع املدة مراعاة �ستحقاقهم هلـا، حـىت لـو آجروهـا مـدة يقطـع فيهـا بعـدم بقـائهم إليهـا عـادة فالزائـد 

م أخـذ قسـطه مـن االجـرة، وإمنـا أبـيح يف املمكـن، استصـحا� لالسـتحقاق �طل من االبتداء وال يبـاح هلـ
 )٢(فريجــع املســتأجر علــى ورثــة اآلجــر(وحيــث تبطــل يف بعــض املــدة . حبســب االمكــان، والصــالة البقــاء

ط املــدة الباقيــة  ــى الــوارث ) إن كــان قــد قــبض االجــرة، وخلــف تركــة(بقســ فلــو مل خيلــف مــاال مل جيــب عل
من الـديون هـذا إذا كـان قـد آجرهـا ملصـلحته، أو مل يكـن �ظـرا، فلـو كـان �ظـرا  )٣(ريهاالوفاء من ماله كغ

وآجرهـــا ملصـــلحة البطـــون مل تبطـــل االجـــارة، وكـــذا لـــو كـــان املـــؤجر هـــو النـــاظر يف الوقـــف مـــع كونـــه غـــري 
 .مستحق

___________________________________ 
 .اي ولو ماتوا) ١(
 .على ان �جرين ثثماين حجج اي ان تؤجرين: ؤجر كما يف قوله تعاىلحيتمل ان يراد به معىن امل) ٢(
 ).االجارة(مرجع الضمري ) ٣(

 كتاب العطية

    



١٩٣ 

 )١(كتاب العطية

) وهــي عقـد يفتقــر إىل إجيــاب وقبــول: الصــدقة -االول ): (أربعــة(أي العطيــة �عتبــار اجلـنس ) وهـي(
إطالقـه علـى مجيـع املفهومـات املشـهورة مـن  إطالق العقد على نفس العطية ال خيلو مـن تسـاهل، بـل يف

ــع واالجــارة وغريمهــا رب يف إجيــاب الصــدقة وقبوهلــا مــا يعتــرب يف غريهــا مــن . البي ــ وإمنــا هــو دال عليهــا، ويعت
، بـــل �ذن املالـــك، فإنـــه لـــو وكـــل يف االجيـــاب مل يكـــن للوكيـــل )وقـــبض �ذن املوجـــب(العقـــود الالزمـــة، 

 .االقباض
تصــح بــدو�ا وإن حصــل االجيــاب والقبــول والقــبض، للــروا�ت الصــحيحة فــال ) ومــن شــرطها القربــة(

لتمــام امللــك، وحصــول العــوض وهــو القربــة، كمــا ال ). فــال جيــوز الرجــوع فيهــا بعــد القــبض(الدالــة عليــه، 
ويف تفريعـه �لفـاء إشـارة إىل أن القربـة عـوض، بـل العـوض االخـروي . يصح الرجوع يف اهلبة مع التعويض

 .الدنيوي أقوى من العوض
الن هللا تعـاىل جعـل هلـم اخلمـس ) ومفروضها حمرم على بين هاشم من غـريهم إال مـع قصـور مخسـهم(

عوضــا عنهــا، وحرمهــا علــيهم، معلــال ��ــا أوســاخ النــاس، واالقــوى اختصــاص التحــرمي �لزكــاة املفروضــة، 
رمحـا كـان أم ) دقة علـى الـذميوجتـوز الصـ(والتعليل �الوساخ يرشد إليه، . دون املنذورة والكفارة وغريمها
وهـو . �ملنـع مـن غـري املـؤمن وإن كانـت نـد�: والناصـب، وقيـل) ال احلريب(غريه، وعلى املخالف للحق، 

 بعيد،
___________________________________ 

 .وتستعمل يف االعطاء جما� اي بال عوض دنيوي. اسم مصدر من اعطى يعطي اعطاء: العطية) ١(

    



١٩٤ 

) إال أن يـــتهم �لـــرتك(، )٢(والســـنة )١(إذا كانـــت مندوبـــة، للـــنص عليـــه يف الكتـــاب) ســـر أفضـــلوصـــدقة ال(
أمـر مطلـوب شـرعا، حـىت للمعصـوم،   )٥(للـتهم، فـإن ذلـك )٤(عرضـة )٣(فاالظهار أفضل، دفعا جلعل عرضـه

ن التحـريض مـ )٧(، وكذا االفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فيها، ملا فيـه)٦(كما ورد يف االخبار
وهـــو كـــل لفـــظ دل علـــى ) وتســـمى حنلـــة وعطيـــة وتفتقـــر إىل االجيـــاب: اهلبـــة -الثـــاين (علــى نفـــع الفقـــراء 

ـــك مـــع  ـــك وهـــذا ل ـــك وأهـــديت إلي ـــك وحنلت ـــك وأعطيت ـــك و ملكت ـــك العـــني مـــن غـــري عـــوض، كوهبت متلي
 يكــــن إن مل) والقــــبض �ذن الواهــــب(وهــــو اللفــــظ الــــدال علــــى الرضــــا، ) القبــــول(، وحنــــو ذلــــك، )٨(نيتهــــا

ميكـن ) ولو وهبه ما بيده مل يفتقر إىل قبض جديد، وال إذن فيـه وال مضـي زمـان(مقبوضا بيده من قبل، 
 فيه قبضه، حلصول

___________________________________ 
 .٢٧١االية : البقرة )ان تبدوا ا�صدقات فنعما� وان �فوها وتؤتوها الفقراء فهو خ� ل�م(: كقوله تعاىل جل شأنه) ١(
 .١٠حديث  ١٤صدقة السر تطفئ غضب الرب الوسائل ابو� الصدقات املندوبة �ب : يف قوله ) ٢(
 .�لكسر هو ما يصونه االنسان لنفسه، او سلفه، ويفتخر به من حسب او شرف مجعه اعراض) ٣(
 .بضم العني مبعىن معرضا) ٤(
 .مطلوب شرعااي الدفع عن العرض امر ) ٥(
 .١٣الوسائل ابواب الصدقات املندوبة �ب ) ٦(
 ).االظهار(مرجع الضمري ) ٧(
 )هذا لك(فالقيد راجع إىل العبارة االخرية وهو ) اهلبة(مرجع الضمري ) ٨(

    



١٩٥ 

ــك، مــع   القــبض املشــروط، فــأغىن عــن قــبض آخــر، وعــن مضــي زمــان يســعه، إذ ال مــدخل للزمــان يف ذل
وإطـالق العبـارة يقتضـي . معترب مع عدم القبض، لضـرورة امتنـاع حصـوله بدونـه كونه مقبوضا، وإمنا كان

 .عدم الفرق بني كونه بيده �يداع، أو عارية، أو غصب، أو غري ذلك، والوجه واحد
وكـذا إذا وهـب الـويل (�لفرق بني القـبض �ذنـه وغـريه وهـو حسـن، إذ ال يـد للغاصـب شـرعا، : وقيل
مـن غـري جتديـد القـبض، حلصـوله بيـده، وهـي ) د الويل كفى االجياب والقبولما يف ي(، أو الصبية )الصيب

 .مبنزلة يده، وال مضي زمان
يعتــرب قصــد القــبض عــن الطفــل الن املــال املقبــوض بيــد الــويل لــه فــال ينصــرف إىل الطفــل إال : وقيــل

 .بصارف وهو القصد وكالم االصحاب مطلق
، النـه إسـقاط حـق، ال نقـل )القبـول(الغـري مـن احلـق  وهو إسقاط مـا يف ذمـة) وال يشرتط يف االبراء(

رب علــى قبوهلــا كهبــة العــني والفــرق واضــح: ملــك، وقيــل كــذا ) و(، )١(يشــرتط الشــتماله علــى املنــة، وال جيــ
 .تصري عوضا كالصدقة )٤(، ومعها)٣(بدو�ا )٢(لالصل، لكن ال يثاب عليها) يف اهلبة القربة(يشرتط ) ال(

وإن اختلفوا يف الذكورة واالنوثـة، ملـا مـن كسـر قلـب املفضـل ) د على بعضويكره تفضيل بعض الول(
 عليه، وتعريضهم للعداوة،

___________________________________ 
ق ال يســتلزم منــة تثقــل علــى مــن عليــه احلــق خبــالف هبــة ) ١( ن عليــه احلــ فــان اســقاط االنســان حقــه �ختيــاره مــن غــري التمــاس مــ

 .حتتاج إىل القبول، وقبوهلا يستوجب منة من املعطي على االخذ االعيان اخلارجية فا�ا
 ).اهلبة(مرجع الضمري ) ٢(
 ).القربة(مرجع الضمري ) ٣(
 ).القربة(مرجع الضمري ) ٤(

    



١٩٦ 

ـــيب  )١(وروي قـــال " ولـــدك أعطيـــت مثلـــه  )٢(أكـــل: " قـــال ملـــن أعطـــى بعـــض أوالده شـــيئا أن الن
ال تشـهدين علـى : " أخرى )٣(فرجع يف تلك العطية، ويف رواية" واعدلوا بني أوالدكم فاتقوا هللا : " القال
رب"جـور  وذهــب بعـض االصــحاب إىل التحــرمي، ويف  )٤(، وحيــث يفعــل يسـتحب الفســخ مــع إمكانـه للخــ

، )٦(عليـــه واالقـــوى الكراهـــة مطلقـــا )٥(املختلــف خـــص الكراهـــة �ملـــرض واالعســـار، لداللـــة بعـــض االخبـــار
مـن ذلـك مـا لـو اشـتمل املفضـل علــى معـىن يقتضـيه، كحاجـة زائـدة، وزمانـة، واشـتغال بعلــم، أو واسـتثىن 

 .نقص املفضل عليه بسفه، أو فسق، أو بدعة، وحنو ذلك
تصـرفا متلفـا للعـني، أو �قـال للملـك، ) ويصح الرجوع يف اهلبة بعد االقباض ما مل يتصـرف املوهـوب(

 الثوب، وجنارة اخلشب، وطحن احلنطة )٧(ا للعني كقصارةأو مانعا من الرد كاالستيالد، أو مغري 
___________________________________ 

 .٦٦وص  ٦٥ص  ٥رواه مسلم يف �ب كراهة تفضيل بعض االوالد على بعض ج ) ١(
 .بنصب كل بناء على اختيار النصب على الرفع يف املشتغل عنه العامل اذا ويل مهزة االستفهام) ٢(
 .٦٦ص  ٥رواه مسلم ج ايضا ) ٣(
 .٦٦ص  ٦٥ص  ٥مسلم ج ) فرجع يف تلك العطية(اي الرواية االوىل اليت ذكرت ) ٤(
 ٩ا�لــد الثــاين الطبعــة القدميــة املســتدرك كتــاب اهلبــات ا�لــد الثــاين البــاب  ٥احلــديث  ١١الوســائل كتــاب اهلبــات البــاب ) ٥(

 .احلديث االول
 .وغريهيف املرض وغريه يف االعسار ) ٦(
 .الفاعل القصار. قصرت الثوب اي بيضته: يقال) ٧(

    



١٩٧ 

 .على االقوى يف االخري
منزلـة التصـرف قـوالن، مـن عـدم  )١(مطلق التصرف وهو ظاهر العبارة، ويف تنزيـل مـوت املتهـب: وقيل

ن نقلـه ومن انتقال امللك عنـه �ملـوت بفعلـه تعـاىل وهـو أقـوى مـ. وقوعه منه فتتناوله االدلة ا�وزة للرجوع
عنها مبا يتفقـان عليـه، أو مبثلهـا، ) أويعوض(املصنف يف الدروس والشرح،  )٣(وخرية. أقوى )٢(بفعله، وهو

قريبـــا وإن مل حيـــرم نكاحـــه، أو يكـــن زوجـــا أو زوجـــة علـــى االقـــوى، ) أو رمحـــا(أو قيمتهـــا مـــع االطـــالق، 
 .)٤(لصحيحة زرارة

ــى املوهــوب( ــت مل يرجــع �الرش عل فعلــه، ال�ــا غــري مضــمونة عليــه وقــد ســلطه وإن كــان ب) ولــو عاب
 )٧(، وإن كــان بعلــف املتهــب)٦(كالســمن) ولــو زادت ز�دة متصــلة(، )٥(علــى اتالفهــا جمــا� فأبعاضــها أوىل

، النـه منـاء حـدث يف )للموهـوب لـه(كالولـد واللـنب ) واملنفصـلة(، )٨(إن جـوز� الرجـوع حينئـذ) فللواهب(
 ، المننفصل)١٠(�لوالدة واحللب، أم بعده )٩(ل انفصاهلاملكه فيختص به، سواء كان الرجوع قب

___________________________________ 
 .املراد منه اآلخذ مفهو �لسر من ا�ب يتهب) ١(
 .عدم جواز الرجوع يف اهلبة مبوت املتهب اقول: اي القول الثاين وهو) ٢(
 .�لرفع عطفا علي وهو اقوى) ٣(
 .احلديث االول  ٧الباب الوسائل كتاب اهلبة ) ٤(
 .بعدم الرجوع على املتهب واخذ االرش منه) ٥(
 .كثرة الشحم فهو ضد اهلزال: السمن بكسر السني وفيتح امليم) ٦(
 .املراد من املتهب املوهوب له فهو �لكسر) ٧(
 .اي حني اذ مسن وزاد ز�دة متصلة) ٨(
 ).الز�دة(مرجع الضمري ) ٩(
 ).صالاالنف(مرجع الضمري ) ١٠(

    



١٩٨ 

 .فهي للواهب )٢(هذا إذا جتددت الز�دة بعد ملك املتهب �لقبض، فلو كان قبله. )١(حكما
إال أن جييــز (علــى أجــود القــولني ) ولــو وهــب أو وقــف أو تصــدق يف مــرض موتــه فهــي مــن الثلــث(
وضـا ما لو فعل ذلك يف حال الصحة، و�خر القـبض إىل املـرض، ولـو شـرط يف اهلبـة ع )٣(ومثله) الوارث

 .)٥(من االصل، ال�ا معاوضة �ملثل، كالبيع بثمن املثل )٤(يساوي املوهوب نفذت
كمــا فعــل يف   )٦(وكــان االوىل عقــد البــاب للعمــرى ال�ــا أعــم موضــوعا. وتوابعهــا) الســكىن -الثالــث (

انـت أما لو ك. )٧(على تقدير لزومها) وقبض(والبد فيها من إجياب وقبول كغريها من العقود، (الدروس، 
 كان االقباض شرطا يف جواز التسلط  )٨(جائزة كاملطلقة

___________________________________ 
 .النه يف حكم املنفصل ففي عدم جواز الرجوع) ١(
 .مرجع الضمري القبض) ٢(
ف، او ) ٣( اهلبــة، او اي ومثــل املتقــدم يف اخراجــه مــن الثلــث لــو وهــب، او تصــرف، او وقــف ف مــرض موتــه مــا لــو فعــل الوقــ

 .الصدقة يف حال الصحة، لكنه �خر القبض إىل املرض فانه حينئذ خيرج من الثلث ايضا
اي هــذه اهبــة املعوقضـــة املســاوية �ملوهـــوب ختــرج مـــن اصــل الرتكـــة، النــه يرجـــع إىل االصــل مـــا يســاوي هـــذه اهلبــة املعوضـــة ) ٤(

 .املساوية
 .ن االصلكما لو �ع داره بثمن مثلها فانه حينئذ خيرج م) ٥(
 .لشمول موضوع العمرى والسكىن وغريها، خبالف السكىن فان موضوعها وهو سكىن الدار اخص) ٦(
 ).السكىن(مرجع الضمري ) ٧(
اير غري معينة �ملدة، فان السكىن على قسمني الزمة وهي ما كانت حمددة ومعينة مبدة معلومة فا�ا تكـون الزمـة وال جيـوز ) ٨(

 .فيها الرجوع
 .هي ما كانت غري حمددة مبدة معينة فاها جوز فيه الرجوع: وجائزة
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 .)١(على االنتفاع
، ويفهم من إطالقه عدم اشرتاط التقـرب، وبـه )٣(فيها )٢(وملا كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشرتاطه

فـــان أقتـــت ( )٤(يشـــرتط، االول أقـــوى، نعـــم حصـــول الثـــواب متوقـــف علـــى نيتـــه: صـــرح يف الـــدروس وقيـــل
تلـــك املـــدة ومـــا دام العمـــر �قيـــا ) لزمـــت(أو الســـاكن  )٥(املســـكن) أو عمـــر أحـــدههما(مضـــبوط، ) �مـــد

مــع االطــالق ) وإن مــات أحـدمها(مــىت شـاء، ) جـاز الرجــوع فيهـا(توقـت �مــد، وال عمـر أحــدمها ) وإال(
أي عــــن ) ويعــــرب عنهــــا(، )٧(كمــــا هــــو شــــأن العقــــود اجلــــائزة، خبــــالف االولــــني. وإن مل يرجــــع) )٦(بطلــــت(

عنهـا بوقوعهمـا علـى  )٨(إن قرنـت �ملـدة، ويفرتقـان) والـرقىب(إن قرنت بعمر أحـدمها، ) �لعمرى(السكىن 
 )٩(ماال يصلح للكسىن، فيكو�ن أعم

___________________________________ 
 .لعدم اللزوم يف هذا القسم من السكىن) ١(
 ).القبض(مرجع الضمري ) ٢(
 ).السكين(مرجع الضمريى ) ٣(
 ).التقرب(مرجع الضمري ) ٤(
 .وزان مكرم من اسكن يسكن فهو سكن) ٥(
 .اي السكىن لعدم توقيتها) ٦(
 .وهي املؤقتة �ملدة، او عمر احدمها)٧(
 .اي الرقىب والعمرى) ٨(
ن جهــة اخــرى عمــوم وخصــوص مــن وجــه) ٩( ىن مــ مــادة االجتمــاع مــا يصــلح . اي بــني الــرقىب والعمــري مــن جهــة، وبــني الكســ

مادة االفرتاق بني : او بعمر احدمها، فانه جيتمع السكىن مع العمرى. اذا وقعت مبدة معينة، فانه جيتمع السكىن والرقىبللسكىن 
. كما اذا كان مما يصلح للسكىن ومل حيدد بوقت، وال بعمر فانـه يتحقـق السـكىن دون العمـرى والـرقىب. السكىن والعمرى والرقىب

كمـا اذا كـان املوضـوع مركـو� وحـدد مبـدة، او بعمـر احـدمها فانـه يصـدق الـرقىب : العمرى والسـكىنواما مادة االفرتاق بني الرقىب و 
 .او العمرى، دون السكىن
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أعــم منهمــا مــن حيــث جــواز اطالقهــا يف املســكون، مــع اقــرتا�  )٣(، وإن كانــت)٢(مــن هــذا الوجــه )١(منهــا
 .)٤(�لعمر واملدة واالطالق خبالفهما

وارقابــه بــوإن مل يكــن مســكنا، و�ــذا ظهــر ) صــح اعمــاره(أعيــان االمــوال  مــن) وكــل مــا صــح وقفــه(
 وإطالق(موضوعهما،  )٥(عموم

___________________________________ 
 ).السكىن(مرجع الضمري ) ١(
 .من حيث انه ال يشرتط يف موضوعها صالحية السكىن) ٢(
ث اطالقهـا، وعـدم تقيـدها �ملـدة، فاملعىن ان السكىن وان كانت ا). السكىن(مرجع الضمري ) ٣( عم من الرقىب والعمرى مـن حيـ

 .او �لعمر
 .اي خبالف العمرى والرقيب فا�ما ال بد ان يقرت� �لعمر، او املدة) ٤(
 .١٩٧ص  ٩كما اشر� ليه يف اهلامش رقم ) ٥(
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أي عـادة ) يقتضـي سـكناه بنفسـه ومـن جـرت عادتـه(حيـث يتعلـق �ملسـكن  )١(الشـامل للثالثـة) السكىن
أي �ســكانه معــه كالزوجــة والولــد، واخلــادم، والضــيف والدابــة أن كــان يف املســكن موضــع ) بــه(الســاكن 
ولـيس لـه (، )٤(مـن االمتعـة والغلـة حبسـب حاهلـا )٣(، وكذا وضع مـا جـرت العـادة بوضـعه فيهـا)٢(معد ملثلها
: ، وقيـــل)إال �ذن املســـكن(وغـــريمن جـــرت عادتـــه بـــه ) وال أن يســـكن غـــريه(وال يغريهـــا، ، )أن يؤجرهـــا
 .)٦(واالول أشهر وحيث جتوز االجاره فاالجرة للساكن. )٥(جيوزان مطلقا

وحملـه  ) وحكمه حكم السكىن يف اعتبار العقد والقبض، والتقييد مبدة واالطـالق. التحبيس -الرابع (
يف ســـبيل هللا، أو علــى زيـــد لـــزم (أو غريمهـــا ممـــا يصــلح لـــذلك ) ه أو فرســهوإذا حـــبس عبـــد(، )٧(كــالوقف

 ذلك، مادامت �لعني �قية، وكذا لو حبس عبده، أو أمته يف خدمة الكعبة، أو مسجد
___________________________________ 

ســاكنان لــو اطلــق الســكونة ومل يشــرتط اي الســكىن الطلقــة، والــرقىب املطلقــة، والعمــرى املطلقــة فــاملعىن ان املســكن حــني اال) ١(
 .عدم اسكان احد معه يقتضي سكناه بنفسه، او من جرت العدة معه

 ).الدابة(مرجع الضمري ) ٢(
 .املفهومة من املقام) الدار(مرجع الضمري ) ٣(
ك فهــذ. املفهومــة مــن املقــام) الــدار(مرجــع الضــمري ) ٤( ــ ه االشــياء داخلــة يف فــاملعىن انــه لوكانــت الــدار معــدة ومتحملــة ملثــل ذل

 .السكىن، واال فال
 .اي جيوز االجيار واالسكان بال اذن) ٥(
 .اي ال للمالك) ٦(
 .اي كل ما صح االنتفاع به مع بقاء عينه) ٧(
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واطالق العبارة يقتضي عدم الفرق بني اطالق العقـد وتقييـده �لـدوام، ولكـن مـع االطـالق . )١(أو مشهد
ــى هــذه القــرب غــري زيــد خيــرج عــن )٢(الفــهيف حبســه علــى زيــد ســيأيت مــا خي ، ويف الــدروس أن احلــبس عل

ريه حكــم ذلــك ري املــذكورات، و�جلملــة  )٣(امللــك �لعقــد، ومل يــذكر هــو وال غــ لــو قرنــه مبــدة، وال حكــم غــ
ريا�(فكالمهــم يف هــذا البــاب غــري مــنقح،  ) ولــو حــبس علــى رجــل ومل يعــني وقتــا ومــات احلــابس كــان مــ

كالســكىن فتبطــل �ملــوت، وجيــوز الرجــوع فيــه مــىت شــاء، ولــو قــرن فيــه مبــدة لــزم فيهــا، مبعــىن أنــه غــري الزم  
 .)٤(ورجع إىل ملكه بعدها

واعلم أن مجلة أقسام املسألة كالسكىن، إما أن يكـون علـى قربـة كاملسـجد، أو علـى آدمـي مث إمـا أن 
سا، أو غريمها من االمـوال الـيت واحملبس إما أن يكون عبدا، أو فر . يطلق، أو يقرنه مبدة، أو يصرح �دوام
ليسـتويف منافعهـا، ويف سـبيل  )٥(ففي اآلدمي ميكن فرض سائر االمـوال. ميكن االنتفاع �ا يف ذلك الوجه

هللا ميكن فرض العبد والفرس والبعري والبغل واحلمار وغريها، ويف خدمة املسجد وحنوه ميكن فـرض العبـد 
 املاء وحنوه، وغريه من االمالكواالمة والدابة إذا احتج إليها يف نقل 

___________________________________ 
 ).املسجد(على ) املشهد(يف بعض النسخ اخلطية تقدمي ) ١(
 .من رجوع الني بعد موت احلابس إىل ورثته) ٢(
 .انتهاء املدة املعينة رمحهم اللله حكم التحبيس على هذه القرب لو قرنه مبدة معينة بعد) املصنف وال غريه(اي ومل يذكر ) ٣(
 ).املدة(مرجع الضمري ) ٤(
 .من الدار والعقار واال�ث واملركول وغريها بشرط االنتفاع �ا مع بقاء عينها كما سبق) ٥(
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على مصاحله، وكالمهم يف حتقيق أحكام هـذه الصـور قاصـر جـدا  )١(ليستويف منفعتها �الجارة، ويصرف
 .فينبغي �مله

___________________________________ 
 .الظاهر رجوع الضمري إىل املنفعة) ١(
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 كتاب املتاجر

نفـس " هنا " ، إما مصدر ميمي مبعناها كاملقتل، وهو )١(مجع متجر وهو مفعل من التجارة) املتاجر(
ــق مبقصــود العلــم، فــإن  التكســب، أو اســم مكــان حملــل التجــارة، وهــي االعيــان املكتســب �ــا، واالول ألي

ث عــن فعــل املكلــف واالعيــان متعلقــات فعلــه، وقــد أشــار املصــنف إىل االمــرين معــا فــإىل  )٢(الفقيــه يبحــ
مث التجــــارة تنقســــم �نقســــام االحكــــام اخلمســــة، : بقولــــه أخــــريا )٥(، وإىل االول)٤(بتقســــيمه االول )٣(الثــــاين

 )٧(هنا )٦(واملراد �ا
___________________________________ 

ت جبلـــب املتــاع مــن خـــارج الــبالد وهــو املصـــطلح عليــه اليـــوم ب: التجــارة) ١( ــ   تعــاطي البيـــع والشــراء لغــرض االســـرت�ح ســواء كان
 .ام �لتصدي للشراء والبيع يف داخل البالد). االسترياد(

 .جمردا، يقال جتر يتجر: ويستعمل الفعل منه
 .�جر يتأجر: ومن �ب املفاعلة
 .أجتر يتجر: ومن �ب االفعال

 .اجتر يتجر: ب االفتعالومن �
 .اي املصدر امليمي، واسم املكان حملل التجارة) ٢(
 .اي املراد منه اسم املكان حملل التجارة) ٣(
 .ينقسم موضوع التجارة: وهو قوله) ٤(
 .املراد منه املصدر امليمي) ٥(
 ).التجارة(مرجع الضمري ) ٦(
 .اي يف اول كتاب البيع) ٧(
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، وكـان )٣(خاصـة غـري جيـد )٢(فعقـد البـاب بعـد ذكـر االقسـام للبيـع: مـن البيـع )١(التكسب مبا هو أعـم
بكتــاب، مث ذكــر البيــع يف كتــاب كغــريه ممــا حيصــل بــه االكتســاب كمــا صــنع يف الــدروس أوىل،  )٤(إفرادهــا
 .فصول )٥(وفيه

___________________________________ 
 .املساقاة واملزارعة والشفعة وغريها من اقسام التجارةاي مبا هو اعم من البيع لشموهلا االجارة و ) ١(
 ).فعقد الباب(  اجلار وا�رور متعلق ب) ٢(
ان التجــارة تشــمل االجـارة واجلعالــة والوكالــة والوصـاية واملســاقاة واملزارعــة والشــفعة : حاصــله ) املصـنف(هـذا ايــراد علــى ) ٣(

 .ذكر التجارة وهي تشمل املذكورات كلها لكنه بعد ذلك خصها �لبيع) نففاملص. (وغريها من اقسام التجارة والتكسب
 .اي إفراد اقسام التجارة بكتاب مستقل) االقسام(مرجع الضمري ) ٤(
 ).كتاب املتاجر(مرجع الضمري ) ٥(
 )ينقسم موضوع التجارة -الفصل االول (

، ووجه احلصر يف )إىل حمرم ومكروه ومباح(الشرعي  وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه الالحقة له من حيث احلكم
الثالثــة أن املكتســب بــه إمــا أن يتعلــق بــه �ــي، أوال، والثــاين املبــاح، واالول إمــا أن يكــون النهــي عنــه مانعــا مــن النقــيض، أوال، 

عـوارض التجـارة كمـا سـيأيت الوجـوب واالسـتحباب، ال�مـا مـن : واالول احلرام، والثاين املكروه، ومل يذكر احلكمني اآلخرين ومهـا
 املتخذ) والنبيذ(املتخذ من العنب، ) فاحملرم االعيان النجسة كاخلمر(يف أقسامها، 

    



٢٠٩ 

وضـابطها املسـكر وإن مل  )٥(والنقيـع )٤(والفضـيخ )٣(واجلعـة )٢(واملـزر )١(من التمر، وغريمها مـن االنبـذة كـالبتع
 .املنفعة احملللة )٧(نفع آخر، وقصد ببيعها )٦(يكن مائعا كاحلشيشة إن مل يفرض هلا

إمـا ) واملائع النجس غري القابل للطهارة(وإن مل يكن مسكرا، النه مخر استصغره الناس، ) )٨(والفقاع(
امليتة، واملبانة من احلي، أو عرضـية كمـا لووقـع فيـه جناسـة وقلنـا بعـدم قبولـه  )٩(لكون جناسته ذاتية كأليات
للضـــوء حتـــت (، )١٠(جبميـــع أصـــنافه) إال الـــدهن(لقـــولني يف غـــري املـــاء الـــنجس، للطهـــارة كمـــا هـــو أصـــح ا

 يف املشهور )١١(ال حتت الظالل) السماء
___________________________________ 

 .بكسر الباء وسكون التاء وبعدها العني املهملد هعو نبيذ العسل ومخر اهل اليمن) ١(
 .الشراب املتخذ من الشعري: مهملة بكسر امليم وسكون الزاى بعدها راء) ٢(
ويف . عن اجلعة ويف احلديث �ى رسول هللا . هو نبيذ الشعري -والفتح اكثر  -بكسر اجليم وفتح العني مع ختفيفها ) ٣(

 ).برية(ويسمى يف العصر احلاضر ) اجلعة شراب يتخذ من اشعري واحنطة حىت يسكر(احلديث 
 .شراب يتخذ من التمر: وآخره اخلاءبفتح الفاء ) ٤(
 .شراب يتخذ من الزبيب ينقع يف املاء من غري طبخ: بفتح النون) ٥(
 ).احلشيشة(مرجع الضمري ) ٦(
 ).احلشيشة(مرجع الضمري ) ٧(
 .شراب يتخذ من الشعري: بضم الفاء وتشديد القاف) ٨(
 .مجع ألية بفتحها ايضا: بفتح اهلمزة) ٩(
 .او السمسم، او البنفسج، او اللوز، وكل ما يستصبح للضوءمن دهن الزيت، ) ١٠(
 .السقف: املراد من الظالل) ١١(
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تعبــد، ال لنجاســة دخانــه، فـــإن  )٣(متجــه، واالختصـــاص �ملشــهور )٢(مطلقــة فجــوازه مطلقــا )١(والنصــوص
النـار وقد يعلل بتصاعد شئ مـن أجزائـه مـع ادخـان قبـل إحالـة . دخان النجس عند� طاهر، الستحالته

. مــع تســليمه للمنــع )٥(وفيــه عــدم صــالحيته. بنجاســته )٤(لــه بســبب الســخونة إىل أن يلقــى الظــالل فتتــأثر
واملراد الدهن النجس �لعرض كالزيـت متـوت فيـه الفـأرة وحنـوه، ال . الن تنجيس مالك العني هلا غري حمرم

 .)٨(عماله كذلكعن است )٧(، للنهي)٦(�لذات كألية امليتة، فإن استعماله حمرم مطلقا
 وأجزاؤها اليت حتلها احلياة، دون ما ال حتله، مع طهارة) وامليتة(

___________________________________ 
 .٣ - ٢ - ١احلديث  - ٣٣الوسائل ا�لد الثاين كتاب التجارة الباب ) ١(
 .اي سواء كان االستصباح حتت الظالل ام غريه من دون قيد) ٢(
 .صباح الدهن النجس حتت الظالل �ملشهور تعبد صرف ال يعرف وجههاي اختصاص است) ٣(
 .اي الظالل) ٤(
املتصيد اي عدم صالحية التعليل املذكور للمنع عـن االسـراج حتـت الظـالل �لـدهن الـنجس، النـه ) التعليل(مرجع الضمري ) ٥(

جيــوز للمالــك تنجــيس ســقف بيتــه بــال حمــذور  مــع تســليم تصــاعد االجــزاء اللطيفــة مــع الــدخان او �ثــر الســقف �ــا فــال مــانع اذ
 .شرعي

 .سواء كان حتت السقف ام غريه) ٦(
 .الوسائل كتاب التجارة ابواب ما سكتسب به الباب الثاين احلديث االول) ٧(
 .اي مطلقا سواء كان حتت الظالل ام ال) ٨(
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) وأبـوال غـري املـأكول )٤(ثوأروا(، )٣(كالصـبغ  )٢(وإن فرض هلـا نفـع حكمـي) والدم(، )١(أصله حبسب ذاته
�ملنـــع : ، لطهار�مـــا، ونفعهمـــا، وقيـــل)٦(، أمـــا مهـــا ممـــا يؤكـــل حلمـــه فيجـــوز مطلقـــا)٥(وإن فـــرض هلمـــا نفـــع

إال كلــــب الصـــــيد (، )٩(الـــــرب�ن مطلقــــا) واخلنزيــــر والكلــــب(بــــه  )٨(، إال بــــول االبــــل لالستشـــــفاء)٧(مطلقــــا
للتعلـيم، ولـو خرجـت املاشـيه عـن ملكـه، أو  )١٢(والقابـل اجلـر )١١(كالبسـتان و) والزرع واحلائط )١٠(واملاشية

 احلائط مل حيرم )١٢(حصد الزرع، أو استغل
___________________________________ 

 .غري الكلب واخلنزير) ١(
نفعـا معتـدا بـه النفع احلكمي هو ما ال يزيد يف الشئ عينا، او قيمة، بـل يزيـده مجـاال فحسـب، او املـراد منـه مـا ال نفـع فيـه ) ٢(

 .عندالعقالء
 .�لفتح والكسر) ٣(
 .مجع الروث وهي فضلة ذوات احلافر) ٤(
 .كالتسميد) ٥(
 .سواء كانت االبوال ابوال االبل، ام غريها) ٦(
 .سواء كانت ابوال االبل، ام غريها) ٧(
 .املقصود �الستشفاء التداوي فانه قد يتداوى �بوال االبل يف بعض االحيان) ٨(
 .اي مجيع اجزائهما حىت ما ال حتله احلياة) ٩(
 .املاشية املال من االبل والبقر والغنم مجعها مواش) ١٠(
 .مثلث اجليم وهو صغري كل شئ وغلب على ولد الكلب، واالسد، واملقصود منه هنا ولد الكلب) ١١(
 .�لكسر صفة للجرو) ١٢(
 .اي اخذت غلة البستان وال حيتاج االن إىل الكلب) ١٣(

    



٢١٢ 

ـــث يلحـــق �هلـــراش)٢(، رجـــاء لغريهـــا)١(اقتناؤهـــا  )٤(مـــن الـــدف) وآالت اللهـــو(، )٣(، مـــا مل يطـــل الزمـــان حبي
الــذي يبتدعــه النصــارى، ) )٧(والصــليب(املتخــذ لعبــادة الكفــار، ) والصــنم(وغريهــا،  )٦(والقصــب )٥(واملزمــار

الطـــــاء ففـــــتح الـــــراء،  بكســـــر الشـــــني فســـــكون) )٩(والشـــــطرنج(بفـــــتح النـــــون، ) )٨(وآالت القمـــــار كـــــالنرد(
ت وفــتح الــراء ) )١٠(والبقــريى( بضــم البــاء املوحــدة، وتشــديد القــاف مفتوحــة، وســكون اليــاء املثنــاة مــن حتــ

 هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب: املهملة قال اجلوهري
___________________________________ 

 ).كالب املاشية والزرع واحلائط(مرجع الضمري ) ١(
 ).الغلة واملاشية والزرع(مرجع الضمري ) ٢(
. كلــب هــراش، اي كلــب حتــرش وخصــام: اخلصــام والقتــال ويقــال للكلــب اذا مل �ت منــه ســوى التواثــب والفســاد: اهلــراش) ٣(

 .واملراد منه يف املقام الكلب السائب
 .�لفتح والضم آلة للطرب مجعه دفوف) ٤(
 .فيها مبا حيدث طر�آلة من قصب يزمر فيها اي ينفخ : �لكسر) ٥(
 .نبات يكون ساقه من ا�بيب وكعوب: ا لقصب مجعه قصبة) ٦(
 .هو خطان متقاطعان من خشب وغريه تزعم النصارى ان املسيح صلب على خشبة مثله) ٧(
 .�ين ملوك الساسانيني) شاهبور بن اردشري بن �بك(لعة وضعها ) ٨(
 .شرت رنگ إىل لون االبل: ت الوان ستة، وقيللعبة مشهوة فارسي معرب اصله شش رنگ اي ذا) ٩(
 .عبارة عن كومات من الرتاب جيعلون يف احداها شيئا يسرتونه �ا فمن عينه واخرجه كان له اخذ املال املقرر) ١٠(

    



٢١٣ 

 .أ�ا االربعة عشر: حوهلا خطوط، وعن املصنف 
ــــع الســــالح( ) العــــداء الــــدين(والســــهام، وحنوهــــا بكسرالســــني مــــن الســــيف، والــــرمح والقــــوس، ) وبي

، ولــو أرادوا )٣(، ال مطلقــا)٢(مسـلمني كــانوا، أم كفــارا، ومــنهم قطـاع الطريــق يف حــال احلــرب، أو التهيـؤ لــه
وإن   )٤(االستعانة بـه علـى قتـال الكفـار مل حيـرم، وال يلحـق �لسـالح مـا يعـد جنـة للقتـال كالـدرع والبيضـة

تح احلاء وهي احليوان الذي يصلح للحمل كاالبـل والبغـال واحلمـري، بف) وإجارة املساكن واحلمولة(كره، 
وبيـــع (، )٨(وحنـــوه )٧(كـــاخلمر وركـــوب الظلمـــة وإســـكا�م الجلـــه) للمحـــرم(، )٦(تبعـــا )٥(والســـفن داخلـــة فيـــه

سـواء شـرطه يف العقـد، أم حصـل االتفـاق ) ليعمـل مسـكرا(وغريمها مما يعمـل منـه املسـكر، ) العنب التمر
مـن غـري أن يبيعـه ) ويكـره بيعـه ملـن يعملـه(، أو غـريه مـن اآلالت احملرمـة، )ب ليصـنع صـنماواخلش(عليه، 

 حيرم ممن يعمله: لذلك، إن مل يعلم أنه يعلمه وإال فاالجود التحرمي، وغلبة الظن كالعلم، وقيل
___________________________________ 

بعة عشر صفان من النقر يوضع فيها شئ يلعب فيه يف كل صف سبع يف بعض احلواشي عن جممع البحرين ان املراد �الر ) ١(
 .نقر

 .مرجع الضمري احلرب مبعىن القتال من اعداء الدين وقطاع الطريق) ٢(
 .اي ال حيرم مطلقا يف غري حال احلرب، او التهيؤ له) ٣(
 .ما جيعل على الراس حال احلرب للوقاية: اخلوذة) ٤(
 ).احليوان(مرجع الضمري ) ٥(
 .احلمولة: لكون السفينة مما حيمل عليها فهي كاحليوان داخلة يف قول املصنف ) ٦(
 ).الظلم(مرجع الضمري ) ٧(
 .كاملعصية) ٨(

    



٢١٤ 

 .)١(مطلقا
واحــــرتز ��ســــمة عــــن الصــــور املنقوشــــة علــــى حنــــو . ذوات االرواح )٢(وحيــــرم عمــــل الصــــور ا�ســــمة(

ـــك. )٣(الوســـادة والـــورق، واالقـــوى حترميـــه مطلقـــا ال  )٦(علـــى املمثـــل )٥(حبمـــل الصـــفة )٤(وميكـــن أن يريـــد ذل
 .)٧(املثال
�ملــد وهــو مــد الصــوت املشــتمل علــى الرتجيــع املطــرب، أو مــا مســي يف العــرف غنــاء وإن مل ) والغنــاء(
 ، سواء كان يف شعر،)٨(يطرب

___________________________________ 
 .سواء علم انه يعمله ام ال) ١(
املتبادر من ا�سم ما يكون هلا ظل اذا وقع عليه ضـوء وال ريـب يف حتـرمي هـذا القسـم اذا كـان مـن صـور ذوات االرواح وان  ) ٢(

ويف بعـض . كانت عبارة الكتاب مطلقة وهل حيـرم غـري ا�سـمة كاملنقوشـة علـى اجلـدار والـورق؟ عمـم التحـرمي بعـض االصـحاب
رمي احـوط وهـذا فيمـا لـه روح وامـا غـريه كالشـجر فيظهـر مـن كـالم بعـض االصـحاب االخبار مايؤذن �لكراهـة وال ريـب ان التحـ

ريه فتكــون القســام اربعــة احــدهم حمــرم  ث حــرم التماثيــل والطلــق واملعتمــد العــدم والطــاهر عــدم الفــرق بــني ا�ســم وغــ ــ التحــرمي حي
 .إمجاعا وأما �قي االقسام فمختلف فيها

 .على الوسادة والورق جمسمة وغري جمسمة حىت ما كان منهما) ٣(
 ).التحرمي مطلقا(مرجع اسم االشارة ) ٤(
 .وهي ا�سمة) ٥(
املصــور اي الــذي يؤخــذ لــه املثــال والتصــوير فــاملعىن ان الــذي يؤخــذ صــورته يشــرتط ان ال يكــون ذا جســم : املــرد مــن املمثــل) ٦(

 .االجسام املنحوتةوليس املراد من الصفة ما يعمله املصور �لكسر ليكون خمصوصا �لصور ذوات 
 .الشببيه واملراد منه هنا فعل املصور �لكسر: �لكسر) ٧(
ن بعــض االصــحاب . الرتجيــع واالطــراب وان وجــد احــدمها كــذا عرفــه مجاعــة مــن االصــحاب. فــال حيــرم بــدون الوصــفني) ٨( لكــ

 .وما يسمى غناء حيرم وان مل يطرب. رضوان هللا عليهم رده إىل العرف
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لالبــل، وآخـرون ومــنهم املصـنف يف الــدروس  )٢(املصــنف وغـريه احلـداء )١(مهـا، واســتثىن منـهأم قـرآن، أم غري 
، )٥(، ال بدونــه)٤(للمـرأة يف االعــراس إذا مل تـتكلم بباطــل، ومل تعمـل �ملالهـي، ولــو بـدف فيــه صـنج )٣(فعلـه

 .وال �س به. ومل يسمع صو�ا أجانب الرجال
، وإحضــــار املظلــــوم وحنــــوه، ال معــــونتهم �العمــــال احملللــــة  كالكتابــــة هلــــم) ومعونــــة الظــــاملني �لظلــــم(

امليـت مبـا لـيس فيـه، وجيـوز �حلـق إذا  )٦(�ن تصـف) والنوح �لباطـل(كاخلياطة، وإن كره التكسب مباله، 
بكسر الهاء واملد وهو ذكر معـايبهم �لشـعر وال فـرق يف املـؤمن ) وهجاء املؤمنني(مل تسمعها االجانب، 

 ه، وجيوز هجاءبني الفاسق وغري 
___________________________________ 

 ).الغناء(مرجع الضمري ) ١(
 .�لكسر والضم هو الغناء لالبل حالة املشي والسري) ٢(
 ).الغناء(مرجع الضمري ) ٣(
 .صحنان من النحاس يضرب احدمها �الخر للطرب والصنوج ايضا ما جعل يف اطار الدف: الصنج من آالت اللهو) ٤(
. فـاملعىن ان الغنـاء يف االعـراس �لـدف اذا مل يكـن مـع الصـنج لـيس حبـرام. اي الدف بـدون الصـنج) الصنج(مرجع الضمري ) ٥(

 .خبالف مااذا كان الدف �لصنج فانه حرام حينئذ
 .املتصيدة من املقام) النائحة(فاعل تصف ) ٦(
 ).النائحة(مرجع الضمري ) ٧(
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 .كما جيوز لعنه  )١(غريهم
ه لـو مسعـه مـع اتصـافه بـه ويف  بكسر املعجمة وهو القول وما يف حكمه يف املؤمن مبـا يسـوء) ةوالغيب(

االعــرج، والتعــريض   )٢(حكــم القــول االشــارة �ليــد وغريهــا مــن اجلــوارح، والتحــاكي بقــول، أو فعــل كمشــية
عــل ذلــك أ� لســت متصــفا بكــذا، أو احلمــد� الــذي مل جيعلــين كــذا، معرضــا مبــن يفعلــه، ولــو ف: كقولــه

واسـتثين . حبضوره، أو قال فيه ما ليس بـه فهـو أغلـظ حترمبـا، وأعظـم �ثيمـا، وإن مل يكـن غيبـة اصـطالحا
منها نصح املستشـري، وجـرح الشـاهد، والـتظلم ومساعـه، ورد مـن ادعـى نسـبا لـيس لـه، والقـدح يف مقالـة، 

الصـــالح، وكـــون املقـــول فيـــه أو دعـــوى �طلـــة يف الـــدين، واالســـتعانة علـــى دفـــع املنكـــر، ورد العاصـــي إىل 
مستحقا لالستخفاف، لتظاهره �لفسق، والشهادة على فاعل احملرم حسبة وقد أفرد� لتحقيقهما رسـالة 

 .شريفة من أراد االطالع على حقائق أحكامها فليقف عليها
ة، ومطالعـــة،  قـــراء) ونســـخها ودرســـها(عـــن التلـــف، أو عـــن ظهـــر القلـــب، ) وحفـــظ كتـــب الضـــالل(

على أهلها مبا اشتملت عليه مما يصلح دليال الثبـات احلـق، أو ) أو احلجة(هلا، ) لغري النقض(ومذاكرة، 
جيــب إتالفهــا، إن مل ميكــن إفــراد مواضــع  )٣(وبــدون ذلــك) أو التقيــة(نقــض الباطــل ملــن كــان مــن أهلهــا، 

عمـل لـه وهو كالم، أو كتابـة حيـدث بسـببه ضـرر علـى مـن ) وتعلم السحر(الضالل، وإال اقتصر عليها، 
 يف بدنه، أو عقله، ومنه عقد الرجل عن حليلته، والقاء البغضاء بينهما

___________________________________ 
 .كالكفار مثال) ١(
 .�لكسر بناء اهليئة) ٢(
 .اي بدون النقض والدر عليهم والتقية) ٣(
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وعـالج املصــاب، وتلبســهم ببــدن ، واسـتنزال الشــياطني يف كشــف الغائبــات، )١(واسـتخدام اجلــن واملالئكــة
صــيب، أو امــرأة يف كشــف أمــر علــى لســانه وحنــو ذلــك، فــتعلم ذلــك كلــه وتعليمــه حــرام، والتكســب بــه 

. ، ال جمــرد التخييــل كمــازعم كثــري)٢(واحلــق أن لــه أثــرا حقيقيــا وهــو أمــر وجــداين. سـحت، ويقتــل مســتحله
ــى الكفايــة لــذلكوال �س بتعلمــه ليتــوقى بــه، أو يــدفع ســحر املتنبــئ بــه، ورمبــ كمــا اختــاره   )٣(ا وجــب عل

 .املصنف يف الدروس
ء يوجـب طاعـة بعـض اجلـان لـه فيمـا �مـره بـه، وهـو قريـب مـن  بكسر الكاف وهـي عمـل) والكهانة(

 .السحر، أو أخص منه
وهي االستناد إىل عالمات وإمارات، يرتتب عليها إحلاق نسب وحنوه، وإمنا حيرم إذا رتب ) والقيافة(

 وهي االفعال العجيبة املرتتبة على سرعة اليد �حلركة) )٤(والشعبذة(حمرم، أو جزم �ا، عليها 
___________________________________ 

 .يف امكان استخدام املالئكة اشكال ونظر) ١(
ملـدركات القـوى يف االمـور النفسـية وا: يف ثـالث جمـاالت، احـدها) الوجـداين(اي له حتقق خارجي، ويسـتعمل هـذه اللفظـة ) ٢(

 .الباطنة، فكل امر متحقق يف النفس او مدرك بقوة نفسية �طنية يكون من الوجدانيات
 .وجده اي اصابه: يف معىن املصادفة واالصابة مع الشي ة اخلارجي يقال: �نيها
 .ليس امرا ومهيا حبتايف مطلق الوجود اخلارجي، وهذا االخري مراد هنا، اي ان السحر له حتقق يف عامل الوجود، و : �لثها

 .اي للتوقي ودفع سحر املتنيب) ٣(
 .�لدال املهملة فرمبا تعرب إىل الذال املعجمة واخرى إىل تبديل الباء واوا) الشعبدة(الكلمة معربة من ) ٤(

 .والدال ذاال
 . الشئ بغري ماهو عليهوهي خفة يف حركة اليد تري للعني. بفتح الشني وسكون العني وفتح الواو والذال) الشعوذة: (ويقال

    



٢١٨ 

) والقمــار(كغريهــا مــن العلـوم والصــنائع احملرمــة، ) وتعليمهـا(كـذا عرفهــا املصــنف، . علــى احلــس )١(فيلـبس
�آلالت املعــدة لــه، حــىت اللعــب �خلــامت، واجلــوز، والبــيض، وال ميلــك مــا يرتتــب عليــه مــن الكســب، وإن 

غري مكلف فاملخاطب برده الـويل، فـإن جهـل  وقع من غري املكلف، فيجب رده على مالكه، ولو قبضه
بكســر ) والغــش(مالكــه تصــدق بــه عنــه، ولــو احنصــر يف حمصــورين وجــب الــتخلص مــنهم ولــو �لصــلح، 

، كشوب اللنب �ملاء، ووضع احلريـر يف الـربودة ليكتسـب ثقـال ويكـره، مبـا ال خيفـي، كمـزج )اخلفي(الغني 
ت فيهــا، مــن ) ليس املاشــطةوتــد(احلنطــة �لــرتاب والتــنب، وجيــدها برديئهــا  �ظهارهــا يف املــرأة حماســن ليســ

وجهها، ووصل شعرها، وحنوه، ومثله فعل املرأة له من غري ماشطة، ولـو انتفـى التـدليس كمـا لـو   )٢(حتمري
 .كانت مزوجة فال حترمي

�ـا كلـبس الرجـل السـوار، واخللخـال، والثيـاب املختصـة ) وتزيني كل مـن الرجـل واملـرأة مبـا حيـرم عليـه(
تزبينـــه �لـــذهب وإن قـــل، واحلريـــر إال مـــا  )٤(، ومنـــه)٣(وخيتلـــف ذلـــك �خـــتالف االزمـــان واالصـــقاع. عـــادة

 .استثىن، وكلبس املرأة ما خيتص �لرجل، كاملنطقة والعمامة
ودفــنهم، (ومحلهــم إىل املغتســل، وإىل القــرب، وحفــر قبــورهم، ) واالجــرة علــى تغســيل املــوتى وتكفيــنهم(

 وغريها ،)والصالة عليهم
___________________________________ 

 ).نسخ(فيلتبس ) ١(
 ).نسخة(برديها ) ٢(
 .اي البقاع والبالد املختلفة) ٣(
 .هو تزيينه �لذهب، واحلرير: اي ومن تزيني الرجل ما حيرم عليه) ٤(

    



٢١٩ 

ى الواجــب، مــن االفعــال الواجبــة كفايــة، ولــو اشــتملت هــذه االفعــال علــى منــدوب، كتغســيلهم ز�دة علــ
كــتم : وتنظـيفهم و وضــوئهم وتكفيــنهم �لقطـع املندوبــة، وحفــر القـرب ز�دة علــى الواجــب اجلـامع لوصــفي

الريح، وحراسة اجلثة إىل أن يبلغ القامة، وشق اللحد، ونقله إىل ما يدفن فيه من مكـان زائـد علـى مـا ال 
 .ميكن دفنه فيه مل حيرم التكسب به

ث  )١(اخلاليــة مــن غــرض حكمــيواالجــرة علــى االفعــال ( مثــل الــذهاب إىل مكــان بعيــد، أو يف ) كالعبــ
 .الظلمة، أو رفع صخرة، وحنو ذلك، مما ال يعتد بفائدته عند العقالء

 .واللواط وما شاكلهما) واالجرة على الز�(
 .وقد تقدم )٢(بضم أوله وكسره مقصورا مجع رشوة �ما) ورشا القاضي(
ـــى االذان و اال( ـــت املـــال، والفـــرق  )٤(علـــى أشـــهر القـــولني، وال �س �لـــرزق) قامـــةواالجـــرة عل مـــن بي

بينهما أن االجرة تفتقر إىل تقدير العمل، والعوض، واملدة، والصيغة اخلاصة، والـرزق منـوط بنظـر احلـاكم 
ت املــال، وال يلحــق �ــا)٥(وال فــرق يف حتــرمي االجــرة بــني كو�ــا مــن معــني  )٦(، ومــن أهــل البلــد واحمللــة، وبيــ

ؤذنني مــن أوقــاف مصــاحل املســجد، وإن كــان مقــدرا و�عثــا علــى االذان نعــم ال يثــاب . أخــذ مــا أعــد للمــ
 فاعله

___________________________________ 
 .اي عقالئية وهي املوافقة للعلم والعقل.. بكسر احلاء وفتح الكاف نسبة إىل احلكمة) ١(
 .اي �لضم والكسر) ٢(
 .يف �ب القضاء) ٣(
 .اي االرتزاق) ٤(
 .من شخص خاص) ٥(
 .�الجرة احملرمة) ٦(
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 .إال مع متحض االخالص به كغريه من العبادات
وجيــوز (أم ال وســواء تعــني عليــه القضــاء أم ال،  )٢(بــني النــاس لوجوبــه ســواء احتــاج إليهــا) )١(والقضــاء(

واالجـرة علـى تعلـيم الواجـب مـن (وقـد تقـدم يف القضـاء أنـه مـن مجلـة املرتزقـة منـه، ) الرزق من بيـت املـال
ســواء وجــب عينــا، كالفاحتــة والســورة، وأحكــام العبــادات العينيــة، أم كفايــة كالتفقــه يف الــدين، ) التكليــف

 .ات علما وعمال، وتعليم املكلفني صيغ العقود وااليقاعات وحنو ذلكوما يتوقف عليه من املقدم
وبيــــع (�نــــه ال يســــلم فاعلــــه مــــن الــــر�،  )٣(وعلــــل يف بعــــض االخبــــار) فكالصــــرف -وأمــــا املكــــروه (

ــق(، النــه يتمــىن كثــرة املــوت والــو�ء، ))٤(االكفــان ، )٥("شــر النــاس مــن �ع النــاس : " لقولــه ) والرقي
واالقوى حترميه مع اسـتغنائه عنـه، وحاجـة النـاس إليـه، . وهو حبسه بتوقع ز�دة السعر) واحتكار الطعام(

، وسـيأيت الكــالم )٦("اجلالـب مــرزوق، واحملـرتك ملعــون : " وهـو اختيـاره يف الــدروس، وقـد قــال النـيب 
 سلب الرمحة وإمنا تكره إذا اختذها حرفةالفضائها إىل قسوة القلب، و ) والذ�حة(يف بقية أحكامه، 

___________________________________ 
 .�جلر عطفا على االذان واالقامة، اي االجرة على القضاء) ١(
 .اي إىل االجر) اليه(ويف نسخة . اي إىل االجرة) ٢(
 .١احلديث  - ٤٩كتاب التجارة الباب   ٢الوسائل ج ) ٣(
 .٤احلديث  - ٤٩ارة الباب كتاب التج  ٢الوسائل ج ) ٤(
 .١احلديث  - ١٩كتاب التجارة الباب   ٢املستدرك ج ) ٥(
 .٣حديث  ٢٧الوسائل ابواب آداب التجارة �ب ) ٦(

    



٢٢١ 

ــك، )٢(فعلهــا )١(وصــنعة، ال جمــرد ــع كفــن، أو ذبــح شــاة وحنــو ذل ، كمــا لــو احتــاج إىل صــرف دينــار، أو بي
 )٥(، واالخبــــار)٤(واملــــراد �ــــا مــــا يعــــم احلياكــــة) والنســــاجة(مبــــا ذكــــر�ه يف االخبــــار يرشــــد إليــــه،  )٣(والتعليـــل

والظـــاهر . متضـــافرة �لنهـــي عنهـــا، واملبالغـــة يف ضـــعتها، ونقصـــان فاعلهـــا، حـــىت �ـــي عـــن الصـــالة خلفـــه
مــن أعمــال  )٦(اختصــاص النســاجة واحلياكــة �ملغــزول وحنــوه، فــال يكــره عمــل اخلــوص وحنــوه، بــل روي أنــه

، ودل )٨(املصــنف يف غــريه وغــريه )٧(مــع شــرط االجــرة، البــدو�ا كمــا قيــده) واحلجامــة(االنبيــاء واالوليــاء، 
 هنا االطالق )١٠(، وظاهره)٩(عليه اخلرب

___________________________________ 
 .اخل... �لضم �ئب فاعل لفعل حمذوف اي ال تكره جمرد) ١(
 .احلرفة الصنعة كما وان ضمري اختذها يرجع إىل احلرفة والصنعة: ء املذكورةمرجع الضمري االشيا) ٢(
عقيـب كــل مكـروه مــن هـذه احلــرف والصـناعة، فانــه ال دليـل علــى ان الفاعـل لــو  ) الشــارح(املـراد مــن التعليـل مــا ذكـره ) ٣(

يف صـرف الـدينار، او  ) الشـاح(كمـا مثـل اختذ هذه االشياء حرفة وصناعة تكون مكروهـة ولـو كـان اخـذها بنحـو املصـادفة  
 .بيع الكفن مثال

 .فان النسج يعم نسج االثواب واحلصر وشبههما، اما احلياكة فهي خاصة �الثواب) ٤(
 .٥احلديث  - ٢٠كتاب التجارة الباب   ٢املستدرك ج ) ٥(
 .اي عمل اخلوص) ٦(
 ).احلجامة(مرجع الضمري ) ٧(
 .لفقهاء رضوان هللا عليهم امجعنياي غري املصنف من ا) ٨(
 .١احلديث  - ٣٦كتاب التجارة الباب   ٢الوسائل ج ) ٩(
 .يف املنت االطالق ) املصنف(اي ظاهر قول ) ١٠(
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�ن يــؤجره لــذلك مــع ضــبطه �ملــرة واملــرات املعينــة أو �ملــدة، وال كراهــة يف مــا يــدفع ) الفحــل )١(وضــراب(
 .إليه عل جهة الكرامة الجله

ا�هــول أصــله، ملــا يدخلــه مــن الشــبهة الناشــئة مــن اجــرتاء الصــيب علــى مــاال حيــل، ) وكسـب الصــبيان(
ل فال كراهة، وإن أطلق االكثر، كما أنـه لـو جلهله، أو علمه �رتفاع القلم عنه، ولو علم اكتسابه من حمل

علــم حتصــيله، أو بعضــه مــن حمــرم وجــب اجتنابــه، أو اجتنــاب مــا علــم منــه، أو اشــتبه بــه، وحمــل الكراهــة 
مــن ال (كــذا يكــره كســب ) و(بعــد رفــع احلجــر عنــه  )٤(منــه، أو الصــيب )٣(بــه، أو أخــذه )٢(تكســب الــويل
 .يف كسبه) جيتنب احملرم

مـــن الطـــرفني �ن ال يكـــون راحجـــا، وال مرجوحـــا لتتحقـــق ) ال عـــن وجـــه رجحـــانمـــا خـــ -واملبـــاح (
 ).)٥(�ملعىن االخص(اال�حة 

فالواجــب منهــا مــا توقــف ) تنقســم �نقســام االحكــام اخلمســة(وهــي نفــس التكســب  -) مث التجــارة(
ع االنســاين، فــإن حتصــيل مؤنتــه ومونــة عيالــه الــواجيب النفقــة عليــه، ومطلــق التجــارة الــيت يــتم �ــا نظــام النــو 
 ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على املؤنة، واملستحب ما حيصل به املستحب

___________________________________ 
 .التصدي لنزوي الفحل من احليوان على االنثى: ضراب كقتال) ١(
يب مرفوعـــا عنـــه القلـــم يف حالـــة صـــباه، لعـــدم توجـــه التكليـــف اليـــه مـــ) ٢( ن الكراهـــة احلرمـــة وغريمهـــا فاملخاطـــب هنـــا ملـــا كـــان الصـــ

 .�لكراهة الويل اي يكره له ان حيمل الصيب على التكسب
 .مرجع الضمري الشئ اي اخذ ما اكتسبه الصيب) ٣(
اي وحيتمل ان يكون حمل الكراهة نفس الصيب يعين انه بعد بلوغه ورشـده ورفـع احلجـر عنـه حيكـم عليـه بكراهـة مـا اكتسـبه ) ٤(

 .حال صباه
 .ماكان فعله وتركه متساويني: اال�حة �ملعىن االخص) ٥(
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وهو التوسعة على العيال، ونفـع املـؤمنني، ومطلـق احملـاويج غـري املضـطرين واملبـاح مـا حيصـل بـه الـز�دة يف 
املــال مــن غـــري اجلهــات الراجحــة واملرجوحـــة، واملكــروه واحلـــرام التكســب �العيــان املكروهـــة واحملرمــة وقـــد 

 .تقدمت

 )يف عقد البيع وآدابه -الفصل الثاين (
وهـــذا كمـــا هـــو ) االجيـــاب والقبـــول الـــداالن علـــى نقـــل امللـــك بعـــوض معلـــوم(أي عقـــد البيـــع ) وهـــو(

عنـد املصـنف ومجاعـة عبـارة عـن العقـد املـذكور، اسـتنادا  )١(تعريف للعقـد يصـلح تعريفـا للبيـع نفسـه، النـه
عائـدا إىل البيـع  )٦(وميكن أن يكون الضـمري )٥(حقيقة فيه )٤(فيكون )٣(هو املتبادر من معناه )٢(إىل أن ذلك

، ويؤيده أنـه يف الـدروس عـر ف البيـع بـذلك، مزيـدا قيـد الرتاضـي، )٧(نفسه، وأن يكون إضافة البيع بيانية
وجعل جنس التعريف االجياب والقبول أوىل من جعله اللفظ الدال كما صنع غـريه، ال�مـا جـنس قريـب 

قـــي القيـــود خاصـــة مركبـــة، خيـــرج �ـــا مـــن العقـــود مـــاال نقـــل فيـــه كالوديعـــة، واملضـــاربة، واللفـــظ بعيـــد، و�
والوكالــة، وماتضــمن نقــل امللــك بغــري عــوض كاهلبــة ووالوصــية �ملــال، ومشــل مــا كــان ملكــا للعاقــد وغــريه، 

 قدخل بيع الوكيل والويل، وخرج �لعوض املعلوم اهلبة املشروط فيها مطلق الثواب
___________________________________ 

 ).البيع(مرجع الضمري ) ١(
 .اي العقد املذكور) ٢(
 .اي معىن البيع) ٣(
 .اي التعريف) ٤(
 .اي البيع) ٥(
 .) املصنف(الذي يف عبارة ) هو(املراد منه لفظ ) ٦(
 .بيع هو العقدوال. بيانية اي عقد هو البيع) يف عقد البيع: (اي اضافة العقد إىل البيع يف قوله) ٧(
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وبيـع املكـره حيـث يقـع صــحيحا إذا مل يعتـرب الرتاضـي، وهـو وارد علــى تعريفـه يف الـدروس، وبيـع االخــرس 
ــــف أخــــذ  ــــى تعري جنســــا  " اللفــــظ " �الشــــارة وشــــراؤه، فإنــــه يصــــدق عليــــه االجيــــاب والقبــــول، ويــــرد عل

ة واهلبـة املشــروط فيهـا عــوض كالشـرائع، وبقـي فيــه، دخـول عقـد االجــارة، إذا امللـك يشـمل العــني واملنفعـ
 .معني، والصلح املشتمل على نقل امللك بعوض معلوم، فإنه ليس بيعا عند املصنف واملتأخرين

وهـي إعطـاء كـل واحـد ) فـال يكفـي املعاطـاة(وحيث كان البيع عبارة عن االجياب والقبول املـذكورين 
نفاقهمــــا علــــى ذلــــك بغــــري العقــــد مــــن املتبــــايعني مــــا يريــــده مــــن املــــال عوضــــا عمــــا �خــــذه مــــن اآلخــــر �

نعــم (املخصــوص، ســواء يف ذلــك اجلليــل واحلقــري، علــى املشــهور بــني إصــحابنا، بــل كــاد يكــون إمجاعــا، 
من كل منهما فيما صار إليه مـن العـوض، السـتلزام دفـع مالكـه لـه علـى هـذا ) التصرف(�ملعاطاة ) يباح

لزل، ظاهر العبـارة االول، الن اال�حـة ظـاهرة الوجه االذن يف التصرف فيه، وهل هي إ�حة، أم عقد متز 
ورمبـا ظهـر . ال ينايف اال�حـة )٣(، الن ذلك)مع بقاء العني( )٢(فيها) وجيوز الرجوع(قوله  )١(فيها وال ينافيه

 .)٦(الدال على وقوع أمر يوجبه )٥(لتعبريه جبواز فسخها )٤(من بعض االصحاب الثاين
___________________________________ 

 )اال�حة(مرجع الضمري ) ١(
 ).املعاطاة(مرجع الضمري ) ٢(
 .اي جواز الرجوع) ٣(
 .اي امللكية املتزلزلة) ٤(
 ).املعاطاة(مرجع الضمري ) ٥(
 ).الفسخ(مرجع الضمري ) ٦(
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 )٤(حيتملــه )٣(، وعلــى االول)٢(هــو للقــابض مــع حتقــق اللــزوم بعــده )١(وتظهــر الفائــدة يف النمــاء فعلــى الثــاين
بتلــف  )٧(مــع ذها�ــا، وهــو كــذلك، ويصــدق )٦(ويفهــم مــن جــواز الرجــوع مــع بقــاء العــني عدمــه )٥(وعدمــه
إن عــني )٨(العينــني ن ملكــه وبتغيريهــا كطحــن احلنطــة، فــ ، وإحــدمها، وبعــض كــل واحــدة منهمــا، ونقلهــا عــ

، )١٠(أما لبس الثـوب مـع عـدم تغـريه فـال أثـر لـه، ويف صـبغه، وقصـره )٩(حتمال العدماملنتقل غري �قية مع ا
، وعلـــى تقـــدير )١١(وتفصـــيله، وخياطتـــه، وحنـــو ذلـــك مـــن التصـــرفات املغـــرية للصـــفة مـــع بقـــاء احلقيقـــة نظـــر

 الرجوع يف العني قد استعملها من انتقلت
___________________________________ 

 .تزلزلةاي امللكية امل) ١(
 .اي النماء للقابض على اقول �مللكية املتزلزلة لكن مع حتقق اللزوم بعد النماء) النماء(مرجع الضمري ) ٢(
 .اي القول �ال�حة) ٣(
 .اي وحيتمل ان يكون النماء للقابض) كونه للقابض(مرجع الضمري ) ٤(
 .تمل عدم كون النماء للقابضفاملعىن انه حب). حيتمله(�لنصب عطف على الضمري املنصوب من ) ٥(
 .اي عدم كون النماء للقابض مع ذهاب العني كلها او بعضها) ٦(
 .اي ذهاب العني) ٧(
 .اي العوض واملعوض) ٨(
 .اي عدم صدق التلف) ٩(
 .غسله وتبييضه: املراد من قصر الثوب) ١٠(
تصـرف ملالكهـا فيجـوز للمالـك الرجـوع، ومـن من بقاء الذات وعدم تبدهلا واستصحاب بقاء حـق ال: منشأ النظر وجهان) ١١(

 .ان تغري العني يف اجلملة تلزم به املعاطاة فال جيوز له الرجوع
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ري أجــرة، الذنــه يف التصــرف جمــا�، ولــو منــت وتلــف النمــاء فــال رجــوع بــه كاالصــل، وإال  )١(إليــه �خــذه بغــ
حصــرهم املعاوضــات  )٢(وهــل تصــري مــع ذهــاب العــني بيعــا، أو معاوضــة خاصــة وجهــان مــن. فالوجهــان

اتفـاقهم علـى أ�ـا ليسـت بيعـا �اللفـاظ الدالـة علـى الرتاضـى فكيـف تصـري بيعـا  )٣(وليست أحـدها، ومـن
ومقتضى املعاطاة أ�ا مفاعلة من اجلانبيني، فلو وقعت بقـبض أحـد العوضـني خاصـة مـع ضـبط . �لتلف

الرتاضـي، وهـو  )٥(وحصـول. حتققهـا عـدم )٤(اآلخر على وجه يرفع اجلهالة ففي حلوق أحكامها نظـر، مـن
 اختياره

___________________________________ 
 .اي ان منت ولكن مل يتلف فالوجهان السابقان ومها احتمال كون النماء للقابض، واحتمال عدم كون النماء للقابض) ١(
 .هذا دليل على عدم كون املعاطاة مع ذهاب العني معاوضة) ٢(

املعاوضــات حمصــورة ومعلومــة كاالجــارة، والــرهن، والقــرض والبيــع، والصــلح، واهلبــة، واملســاقاة، واملزارعــة، واملضــاربة، ان : ملخصــه
 .وما شاكلها وهذه ليست احدى تلك املعاوضات اذن فليست معاوضة، خلروجها عن املعاوضات املعهودة الشرعية

 .هذا دليل �ن على عدم كون املعاطاة بيعا) ٣(
ت بيعــا فكيــف تصــري بيعــا بعــد ا: حاصــله ف ليســ ىت يصــدق البيــع، واملعاطــاة قبــل التلــ ن البيــع ال بــد ان يكــون �لفــاظ معلومــة حــ

 .واال يستلزم هذا االنقالب املستحيل. التلف، اذن ال بد، من االلتزام بكون املعاطاة ليست بيعا مطلقا
شــتقاقها وقــع االعطــاء مــن الطــرفني، لداللــة �ب املفاعلــة دليــل علــى عــدم صــدق مفهــوم املعاطــاة هنــا، لكو�ــا مــاخوذا يف ا) ٤(

 .على ذلك ومل يقع االعطاء من الطرفني
ن كـــال ). مـــن(�جلـــر عطـــف علـــى مـــدخول ) ٥( ن احـــد اجلـــانبني �ملعاطـــاة الواقعـــة مـــ وهـــذا دليـــل علـــى احلـــاق املعاطـــاة الواقعـــة مـــ

 .اجلانبني
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بلفــــظ (أي االجيــــاب والقبــــول ) ويشــــرتط وقوعهمــــا(يف الــــدروس علــــى تقــــدير دفــــع الســــلعة دون الــــثمن، 
منهمـا، النـه مشـرتك بـني البيـع ) وشـريت(مـن املشـرتي، ) واشرتيت(من البائع، ) كبعت(العريب ) املاضي

ت(والشــراء،  الدالــة ) ويكفــي االشــارة(�لتشــديد مــن البــائع، و�لتخفيــف مــن املشــرتي ومتلكــت، ) وملكــ
ــى الوجــه املعــني  ريه، وال تكفــي مــع القــدرة) جــزمــع الع(علــى الرضــا عل نعــم تفيــد . عــن النطــق حلــرس وغــ
 .املعاطاة مع االفهام الصريح

بتعينــه، ووجــه عــدم : ، بــل قبــل)أحســن(تقدميــه ) وال يشــرتط تقــدمي االجيــاب علــى القبــول، وإن كــان(
االشـــرتاط أصـــالة الصـــحة، وظهـــور كونـــه عقـــدا فيجـــب الوفـــاء بـــه، ولتســـاويهما يف الداللـــة علـــى الرضـــا، 

 )٢(الشـــك يف ترتـــب احلكـــم مـــع �خـــره )١(تســـاوي املـــالكني يف نقـــل مـــا ميلكـــه إىل اآلخـــر، ووجـــه التعيـــنيو 
 .)٥(ولداللة مفهوم القبول على ترتبه )٤(لالصل )٣(وخمالفته

___________________________________ 
 .اي كون االجياب مقدما، والقبول مؤخرا) ١(
 .اي �خر االجياب) ٢(
 .والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك). مع(ر بناء على عطفه على مدخول جيوز الكس) ٣(
 .اي استصحاب بقاء كل من العوضني على ملك مالكه) االستصحاب(املراد من االصل هنا ) ٤(
ى االجيــب، بكونــه رضــى �الجيــاب الــذي وقــع فمــا دام مل يكــن هنــاك اجيــاب قــبال كيــف يصــح القــول ) ٥( اي ترتــب القبــول علــ
 .تقدم القبولب
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وحمــل اخلـــالف مــا لــو وقــع القــول بلفـــظ . يظهــر وجــه احلســن )١(علــى االجيــاب النــه رضــى بــه، ومنـــه
�قــي االركــان النـــه  )٢(اشــرتيت كمــا ذكــره أو ابتعــت أو متلكــت اخل ال بقبلــت وشــبهه، وإن أضــاف إليــه

 .صريح يف البناء على أمر مل يقع
واالختيـار إال أن يرضـى (ر اجلامع للبلوغ والعقـل والرشـد، يرفع احلج) ويشرتط يف املتعاقدين الكمال(

، وإمنــا منــه عــدم الرضــا، فــإذا )٣(، النــه �لــغ رشــيد قاصــد إىل اللفــظ دون مدلولــه)املكــره بعــد زوال إكراهــه
ث انتفــى القصـد إليــه مــن مالكــه مـع حتقــق القصــد إىل اللفــظ يف  زال املـانع أثــر العقــد كعقـد الفضــويل حيــ

تعتـــرب مقارنتـــه للعقـــد لالصـــل، خبـــالف العقـــد املســـلوب  )٤(قتـــه إجـــازة املالـــك أثـــرت، والاجلملـــة، فلمـــا حل
 �الصل

___________________________________ 
اي ومن هذه الوجوه ملذكورة من الشك يف ترتب احلكم مع �خر االجيااب، ومن استصحاب بقاء كل مـن العوضـني علـى ) ١(

) املصــنف(االجيـاب بكونــه رضـابه يظهــر وجـه حســن تقـدم االجيــاب علـى القبــول يف قـول ملـك مالكــه، ومـن ترتــب القبـول علــى 
 .رحهمه هللا

 ).قبلت(اي إىل ) ٢(
ت قاصــد إىل اللفــظ مبعنــاه االنشــائي، دون مدلولــه االصــلي: اي ان املكــره بقولــه) ٣( وهــو كونــه مــرادا لــه، الن املكــره حــني . بعــ

 .ج لفظا، الن انه قد وقع منه عن رضاهالبيع يقصد انشاء البيع واجياده يف اخلار 
 .انه يلزم املقارنة بني الرضى والعقد: دفع وهم، حاصله) ٤(

 .ان لزوم املقارنة بني الرضى والعقد: وجوابه
 .ان لزوم املقارنة بني الرضى والعقد منفي �الصل وهوعدم اشرتاط املقارنة بني الرضى والعقد يف العقود: وجوابه
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والقصـد، فلـو أوقعـه الغافـل، أو النـائم، ( )٢(إجـازة الـويل، وال رضـاه بعـد بلوغـه )١(فال جتـربهكعبارة الصيب، 
الفـرق  )٣(ورمبـا أشـكل. وإن حلقته االجازة، لعـدم القصـد إىل اللفـظ أصـال، خبـالف املكـره) أو اهلازل لغى

وأحلـق . د مدلولـهمـن حيـث كونـه عـاقال خمتـارا، وإمنـا ختلـف قصـ )٤(يف اهلازل من ظهـور قصـده إىل اللفـظ
ؤثر فيــه الرضــا املتعقــب كالغافــل والســكران،  املصــنف بــذلك املكــره علــى وجــه يرتفــع قصــده أصــال، فــال يــ

محـل املكـره للمكـره علـى الفعـل خوفـا  )٥(وهو حسن مع حتقق االكراه �ـذا املعـىن، فـإن الظـاهر مـن معنـاه
 .مع حضور عقله ومتييزه )٦(على نفسه، أو ما يف حكمها

بغري حق ومن مث جاز بيعه يف مواضع كثرية، كمن  )٨(مع وقوعه )٧(يبع املكره إمنا يقع موقوفا واعلم أن
 أجربه احلاكم على بيع ماله

___________________________________ 
 .من جرب جيرب وزان نصر ينصر مبعىن اجلربان والتدارك، ال من االجبار مقابل االختيار) ١(
 .حني ايقاع العقد لكونه مسلوب العبارة) ٢(
 .اشكلت علي االخبار اي التبست فهو فعل الزم، ومل يسستعمل متعد� �ذا املعىن: �لبناء للفاعل مبعىن التبس يقال) ٣(
 .حيث انه ملتفت إىل اللفظ الذي يتكلم به غريانه ال يقصد معناه) ٤(
 .اي من معىن االكراه) ٥(
 .اخ يف الديناي يف حكم النفس من مال، او ولد، او ) ٦(
 .اي على الرضا) ٧(
 .اي االكراه) ٨(
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ريث،  )٤(، وفكــه)٣(منــه )٢(نصــيبه )١(لوفــاء دينــه، ونفقــة واجــب النفقــة، وتقــومي العبــد علــى معتــق مــن الــرق لــ
 احليوان إذا )٧(، وبيع)٦(، أو اشرتاه وسوغناه، أو اشرتى املصحف)٥(وإذا أسلم عبد الكافر

___________________________________ 
 .�لكسر بناء على انه اسم فاعل) ١(
 .�لكسر) املعتق(مرجع الضمري ) ٢(
 ).العبد(مرجع الضمري ) ٣(

انه لو كان عبد مشرتك بني اثنني، او اكثر فاعتق احد الشريكني، او الشركاء نصيبه مـن العبـد فـان العبـد ينعتـق : فحاصل املعىن
ق �لكســر حصــ ص �قــي الشــركاء وتؤخذمنــه، ســواء رضــي ام ال فــاالكراه هنــامن مــوارد االكــراه حينئــذ كلــه ويقــوم علــى هــذا املعتــ

 .حبق
 ).الكاف اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٤(

انه ومن موارد االكراه حبق مالو مات قريـب للملـوك ولـيس لـه وارث سـوى هـذا اململـوك فحينئـذ جيـب فـك هـذا اململـوك : فاملعىن
 .هرا عليه حىت يرث مال مورثه فاالكراه هنا من موارد االكراه حبقمن الرقية �ن يشرتى من مواله ق

فان املوىل الكافر جيرب على بيع عبده الكفر لو اسـلم، او اشـرتى العبـد املسـلم بنـاء علـى جـواز شـرائه، لعـدم جـواز السـلطنة  )٥(
 ].١٤٠االية : النساء[ ) ا�ؤمن� س�يال لن �عل اهللا �ل�فر�ن �  ( :على العبد لو اسلم، او اذا كان مسلما، لقوله تعاىل

 .مثلثة امليم) ٦(
 ).كمن اجربه احلاكم على بيع( ) الشارح(يف قول ) على(�جلر عطفا على مدخول ) ٧(
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مـع عـدم  )٢(عنـد املخمصـة يشـرتيه خـائف التلـف، واحملتكـر )١(إمتنع مالكه من القيام حبـق نفقتـه، والطعـام
 .وجود غريه، واحتياج الناس إليه، وحنو ذلك

فبدونـه ) أو إجازة املالك(لكل من البائع و املشرتي ملا ينقله من العوض، ) ويشرتط يف اللزوم امللك(
ــى أشــهر القــولني،  )٣(يقــع اي االجــازة ) وهــي(العقــد موقوفــا علــى إجــازة املالــك، ال �طــال مــن أصــله عل

مــن حــني وقوعــه، ال �قلــة لــه مــن حينهــا، الن الســبب ) ة عــن صــحة العقــدكاشــف(الالحقــة مــن املالــك 
ت حاصــلة إال رضـاء املالـك، فــإذا حصـل الشــرط  الناقـل للملـك هــو العقـد املشـروط بشــرائطه، وكلهـا كانـ

�لوفاء �لعقود، فلو توقف العقد على أمر آخر لـزم أن ال يكـون  )٤(عمل السبب التام عمله لعموم االمر
ووجــه الثـاىن توقــف التـأثري عليــه فكـان كجــزء السـبب، وتظهــر . قــد خاصـة، بــل هـو مــع اآلخـرالوفـاء �لع

 بني العقد) املتخلل(املنفصل ) فالنماء(الفائدة يف النماء، فان جعلناها كاشفة 
___________________________________ 

 ).كمن اجربه احلاكم على بيع( ) الشارح(يف قول ) الكاف(�جلر عطفا على مدخول ) ١(
فهــذه . اي وكالطعــام احملتكــر): الطعــام(علــى صــيغة اســم املفعــول وهــو �جلــر بنــاء علــى انــه صــفة للموصــوف احملــذوف وهــو ) ٢(

 .املوارد كلها خرارجة عن االركاه بغري احلق، بل هي حبق
 .ع صحيحا وال يقع �نيااي لزوم العقد يقع موقوفا على االجازة، ال نفس العقد، فانه قد وق) ٣(
 ].١االية : املائدة[ )اوفو بالعقود(: لقوله تعاىل) ٤(
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، ولــو جعلناهــا �قلــة فهمــا للمالــك )للمشــرتي، ومنــاء الــثمن املعــني للبــائع(واالجــازة احلاصــل مــن املبيــع 
ــثمن، أو املــثمن، أو)١(ا�يــز، مث إن احتــد العقــد فــاحلكم كمــا ذكــر ــت العقــود علــى ال مهــا وأجــاز  ، وان ترتب

، أو )٣(صـــح يف ا�ـــاز ومـــا بعـــده مـــن العقـــود )٢(اجلميـــع صـــح أيضـــا، وإن أجـــاز أحـــدمها فـــان كـــان املـــثمن
عن ملك املالك ا�يز إىل املشـرتي  )٨(توجب انتقاله )٧(أن إجازة املبيع )٦(والفرق. )٥(صح وما قبله )٤(الثمن

 فتصح العقود املتأخرة عنه، وتبطل السابقة لعدم
___________________________________ 

 ).يلزم العقد �الجازة(اي ) ١(
 ).املثمن(اي ان كان العقد ا�از ) العقد ا�از(بنصب املثمن بناء على ا�خرب لكان وامسه مسترت وهو ) ٢(
 .دون ما قبله من العقود) ٣(
 ).الثمن(اي ان كان العقد ا�از ) العقد ا�از(بنصب الثمن بناء على انه خرب لكان وامسه مسترت فيه وهو ) ٤(
 .) الشارح(دون ما بعده من العقود، و�يت االشارة إىل الفرق بني هذا، وبني الثمن يف شرح ما �يت من عبارة ) ٥(
وما قبله مـن وصحة العقد ا�از . اي الفرق بني صحة العقد ا�از وما بعده من العقود املتاخرة عنه يف املثمن دون ما قبله) ٦(

 .دون ما بعده. العقود السابقة عليه يف الثمن
 ).املثمن(املراد من املبيع ) ٧(
 ) .املبيع(مرجع الضمري ) ٨(
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 .)١(االجازة
___________________________________ 

 .توضيح املقام ان البيع الفضوىل يف العقد الواحد على اقسام ثالث) ١(
 .فضصوليا كما اذا �ع ما الغري من دون اذنهان يكن الباع ) االول(
 .ان يكون املشرتي فضوليا كما اذا اشرتى مبال الغري شيئا) الثاين(
 .ان يكون البايع واملشرتى كالمها فضوليني) الثالث(

املـثمن كما لو�ع مال الغري من دون اذنه إىل شخص واشرتى ذلك الشخص الشئ مبال لغري ايضا فنماء الـثمن لصـاحبه ومنـاء 
ت العقـود املرتتبـة علـى املمـن، او الـثمن، او كليهمـا . لصاحبه واما اذا تعددت العقود الفضولية ووقعا بعضها اثر بعض سواء كانـ

ك كلهــا فــال اشــكال يف صــحتها وترتــب االثــر وهــو النقــل واالنتقــال عليهــا كمــا كــان العقــد الواحديصــح مــع فــرض  فــان اجــاز امللــ
مجيعها بل اجاز بعضها فان كان ا�از املثمن واجاز املالك الوسط صح الوسـط ومـا بعـده دون مـا قبلـه واما اذا مل جيز . االجازة

 .خذ لذلك مثاال
ربة فبــاع  �ع زيــد ثــوب عمــرو لعبــدهللا بكتــاب فبــاع عبــدهللا الثــوب إىل عبــداملطلب بقلــم فبــاع عبــداملطلب الثــوب إىل هاشــم مبحــ

ى عبــد منــاف بقرطــاس فبــاع ع ت بعضــها اثــر بعــض . بــد منــاف الثــوب بقــرش إىل قصــيهاشــم الثــوب علــ فهــذه عقــود مخســة وقعــ
الذي هو بيع عبداملطلب الثوب ىل هاشم �حملربة وهو املعرب عنه �لوسط فصح الثالث وما بعده وهـو ) الثالث(فهنا اجاز املاك 

ــع وهــو  ــك احلقيقــي للبي ــع واخلــامس دون الثــاين واالول الن اجــازة املال توجــب انتقــال املبيــع وهــو الثــوب عــن ) الــثالبيــع الث(الراب
ملكه اليملك املشرتي ولزمه اجـازة العقـود املرتتبـة بعـده مـن الرابـع واخلـامس فحـني اجـاز املالـك البيـع الثالـث معنـاه انـه نقـل مالـه 

 .إىل ملك املشرتي
بيـع هـذا املشـرتي وان مـا نقلـه إىل  فاذا انتقل ملك املالك احلقيقي بسبب االجازة إىل ملك املشرتي صحت العقود املرتتبة علـى

فـال تصـدق الداللـة عليهمـا . الرابع وهو إىل اخلامس صحيح خبالف الثاين واالول فانه الربط هلما �ملالك وال صلة بينهما وبينـه
ــى املــثمن. �حــدى الــدالالت ال املطــابق وال التضــمن وال االلتــزام ت العقــود املرتتبــة بعضــها اثــر بعــض عل وكــذا اذا . هــذا اذا وقعــ

ت عليـه بيـوع متعـددة ومتعاقبـة �ن تـداول الـثمن نفسـه مـرارا ومتكـرارا  وقعت على الثمن فعند ذلك يكون الـثمن نفسـه وقـد وقعـ
 .وستايت االشارة إىل ذلك
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 إىل ملك ا�يز فتبطل التصرفات )٢(الثمن توجب إنتقاله )١(وإجازة
___________________________________ 

 ).والفرق ان اجازة املبيع: (يف قول الشارح ره) ن(طف على مدخول �لنصب ع) ١(
ــع(مرجــع الضــمري ) ٢( ك فــال حيتــاج انتقــاه اليــه إىل اجازتــه) املبي ــ بــل احملتــاج إىل . بقرينــة املقــام ال الــثمن، الن الــثمن ملــك للمال

 .االجازة هو املبيع املشرتى من مثن املالك من قبل املشرتي الفضويل
خبـالف . لك الثمن لو اجاز املشرتى الفضـويل مبـا اشـرتاه مبالـه انتقـل املبيـع إىل ملكـه فتبطـل التصـرفات املتـاخرة عنـهفامعىن ان ما

ث ومـا قبلــه، . املتقدمـة فا�ــا تصـح �ــذه االجـازة ث صـح الثالــ ك العقـد الثالــ ثمن فاجـاز املالــ ت عقـود مخســة علـى الــ مــثال لـو وقعــ
ث مت ت متوقفـة علـى صــحة الرابـع واخلـامس فتكــون دون الرابـع واخلـامس، الن صـحة الثالــ وقفـة علـى صـحة الثــاين واالول، وليسـ

 .ملغاة كالعدم
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يتوقــف علــى صــحه العقــود  )٢(، الن ملــك الــثمن املتوســط)١(املتــأخرة عنــه حيــث مل جيزهــا، وتصــح الســابقة
ا لـو تعلقـت العقـود هذا إذا بيعت االمثان يف مجيع العقود، أم. )٣(السابقة، وإال مل ميكن متلك ذلك الثمن

�لـثمن االول مـرارا كـان كـاملثمن يف صـحة مـا أجيـز ومـا بعـده، وهـذا القيـد وارد علـى مـاح أطلقـه اجلميـع 
يف هذه املسألة كما فصلناه أوال، مثاله لو �ع مال املالـك بثـوب، مث �ع الثـوب مبائـة، مث �عـه املشـرتي 

لعقــد االخــري، فانــه ال يقتضــي إجــازة مــا ســبق، بــل ال مبــائتني، مث �عــه مشــرتيه بثلثمائــة فأجــاز املالــك ا
نعـــم لـــو كـــان قـــد �ع الثـــوب بكتـــاب، مث � . ولوأجـــاز الوســـط صـــح ومـــا بعـــده كـــاملثمن )٥(يصـــح ســـواه

 الكتاب بسيف، مث �ع السيف بفرس، فإجارة بيع السيف �لفرس تقتضي إجازة ما سبقه
___________________________________ 

 .االول والثاين املفروض يف املسألةاي العقد ) ١(
ث املفــروض يف املســالة) ٢( ــثمن اال بعــد ان يكــون املشــرتى الثــاين قــد . وهــو العقــد الثانلــ ك ال ث ال ميلــ ــ فــاملعىن ان املشــرتي الثال

ك العقـــد ملــك الـــثمن وكـــذا املشــرتي الثـــاين ال ميلـــك الــثمن اال بعـــد متلـــك املشــرتي االول الـــثمن وهـــذا ال حيصــل اال �جـــازة املالـــ
 .االول، او املتاخر عنه

 .وهو الثمن الذي ترتتب عليه العقود) ٣(
اي كـان الـثمن االول كـاملثمن يف صـحة ا�ـاز والعقـود املرتتبـة عليـه بعـدا، دون ) . الـثمن االول(اسـم كـان مسـترت يرجـع إىل ) ٤(

 .العقود السابقة
ت علـى الــثمن وهــي مـا وقــع مــن) ٥( يت وقعــ بيعـه ســابقا وامــا صـحة شــرائه وصــحة البيـع االول الــذي وقــع  مـن العقــود السـابقة الــ

فكيـف جييـز البيـع االخـرى اذ ال شـك . على عني ومال املالك فهي الزمة هلذه االجازة النه لو مل ينقـل الـثمن املـذكور إىل ملكـه
 .ان االنتقال اليه متوقف على العقد االول
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الــذي اشــرتى بــه وهــو الكتــاب، وال ميلــك الكتــاب مــن العقــود، النــه إمنــا ميلــك الســيف إذا ملــك العــوض 
 .إال إذا ملك العوض الذي اشرتى به وهو الثوب، فهنا يصح ما ذكروه

، )عليــه(أي االجــازة ) أو عنــد عرضــها(مــع علمــه بــه، ) وال يكفــي يف االجــازة الســكوت عنــد العقــد(
) ويكفــي أجــزت(قـد، الن السـكوت أعــم مـن الرضــا فــال يـدل عليــه، بــل البـد مــن لفـظ صــريح فيهــا كالع

فــان مل (كأقررتــه، وأبقيتــه، والتزمــت بــه، ) أو أنفــذت، أو أمضــيت، أو رضــيت وشــبهه(العقــد، أو البيــع، 
كسكىن الدار، وركـوب ) فيه مباله أجرة(املشرتي ) ولو تصرف(، النه عني ماله، )جيز انتزعه من املشرتي

ن مل يستوفها، مع وضع يده عليهـا، النـه حينئـذ  ، بل له الرجوع بعوض املنافع وإ)عليه )١(رجع �ا(الدابة 
متصــال كــان، أم منفصــال، �قيــا كــان، أم ) ملالكــه(النمــاء ) ولــو منــا كــان(كالغاصــب وإن كــان جــاهال، 

هالكـــا، فريجـــع عليـــه بعوضـــه وإن كـــان جـــاهال، وكـــذا يرجـــع بعـــوض املبيـــع نفســـه لـــو هلـــك يف يـــده، أو 
رب يف القيمــي قيمتــه يــوم التلــف، إن كــان التفــاوت بســبب مــع تلــف بعضــه بتفــريط وغــريه، واملعتــ )٢(بعضــه

ويرجع املشـرتي علـى البـائع �لـثمن إن كـان �قيـا، (، )٥(بسبب ز�دة عينية )٤(إن كان )٣(السوق، و�العلى
 )عاملا كان، أو جاهال

___________________________________ 
 ).�الجرة(اي ) ١(
ىن ان املشرتي يرجع بتمام العوض لو تلف املبيع كله، او بعض العوض لو تلف من املبيـع ، فاملع)بعوض البيع(�جلر عطفا ) ٢(

 .بعضه
 ).�لعوض االعلى(اي و ) ٣(
 .اسم كان مسترت يرجع إىل التفاوت) ٤(
 ).كالسمن) (٥(

    



٢٣٧ 

 .النه ماله ومل حيصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، فانه إمنا دفعه عوضا عن شئ مل يسلم له
) ال رجـــوع بــه مــع العلـــم: (والقائــل بـــه االكثــر، بــل ادعـــى عليــه يف التــذكرة االمجــاع) قيــلوإن تلــف (

بكونه غري مالك وال وكيل، النه سلطه على إتالفـه مـع علمـه بعـدم اسـتحقاقه لـه فيكـون مبنزلـة اال�حـة، 
مع بقـاء العـني يف غايـة البعـد، ) وهو( )٢(، ملا ذكر�ه من الوجه)١(بل ظاهر كالمهم عدم الرجوع به مطلقا

، بـل دفعـه متوقعـا، لكونـه عوضـا عـن )٣(النـه حينئـذ مل يبحـه لـه مطلقـا) بعيد مع توقع االجـازة(ومع تلفه 
املبيع، فيكون مضمو� له، ولتصـرف البـائع فيـه تصـرفا ممنوعـا منـه، فيكـون مضـمو� عليـه، وأمـا مـع بقائـه 

 )٤(ال�حة مل حيصل ما يوجب امللك، فيكون القـول جبـواز الرجـوع بـهفهو عني مال املشرتي، ومع تسليم ا
، فقد ذهب احملقق إىل )٧(، والواقع خالفه)٦(قو� وإن كان �درا، إن مل يثبت االمجاع على خالفه )٥(مطلقا

 الرجوع به مطلقا، وكيف جيتمع حترمي تصرف البائع فيه مع عدم رجوع املشرتي به يف حال، فإنه
___________________________________ 

 .اي سواء كان الثمن �قيا ام �لفا) ١(
 .يشمله) من اقدم(فان قانون ) تسلط املشرتي على احلق مع علمه بكونه غري مالك(املراد من الوجه ) ٢(
 ).صورة انتظار وقوع االجازة من املالك(اي حىت يف ) ٣(
 ).�لثمن(اي ) ٤(
 .بايع فضوليا وعدم علمهاي مع علم املشرتي بكون ال) ٥(
 .اي على خالف جواز الرجوع �لثمن مطلقا يف صورة العلم وعدمه) ٦(
 .) الشارح(اي ال امجاع على جواز الرجوع، بل هناك خمالف كما ذكره ) ٧(

    



٢٣٨ 

ـــائع  حينئـــذ ال حمالـــة غاصـــب، آكـــل للمـــال �لباطـــل وال فـــرق يف هـــذا احلكـــم بـــني الغاصـــب حمضـــا، والب
 .ع عدم إجازة املالكفضوليا م

للمالــك حــىت بــز�دة القيمــة عــن الــثمن لــو تلفــت العــني ) مبــا اغــرتم(املشــرتي علــى البــائع ) و يرجــع(
علـى أن تكـون لـه جمـا�، أمامـا قابـل الـثمن مـن القيمـة فـال يرجـع  )١(فرجع �ا عليه على االقـوى، لدخولـه

 .إليه، فال جيمع بني العوض واملعوض )٢(به لرجوع عوضه
، لدخولـه علــى أن تكــون العــني مضــمونة عليـه، كمــا هــو شــأن البيــع )٣(ال يرجــع �لقيمــة مطلقــا: لوقيـ

 )٥(، كما لو تلفت العني، وفيه أن ضمانه)٤(الصحيح والفاسد
___________________________________ 

 .اي القدام املشرتى على الشراء مع علمه بكون البايع فضوليا) ١(
ف املبيــع(فاملقصــود مــن العــوض هــو . لــثمن وهــو املبيــع املشــرتى وقــد تلــف يف يــد املشــرتياي عــوض مــا قابــل ا) ٢( يف يــد ) تلــ

 .املشرتي
 .متنع املقدم من الرجوع �الصل والز�دة) من اقدم(فقاعدة . اي حىت ما قابل الز�دة، القدامه على الشراء) ٣(
مان وعدمــهان هــذه املعاملــة كبقيــة املعــا ) الشــارح(مقصــود ) ٤( فكمــا ان يف صــحيح . مالت الصــحيحة والفاســدة يف الضــ

املعــامالت ضــما� كــذلك يف فاســدها كــالبيع واالجــازة واهلبــة واملســاقاة واملزارعــة واملضــاربة وغريهــا، فــان يف صــحيحها وفاســدها 
ــة ا�ــــ ــمان يف فاســــدها �الوىل كالعاريــ ــامالت الــــيت ال ضــــمان يف صــــحيحها، فــــال ضــ ردة عــــن الشــــرط فــــن الضــــمان خبــــالف املعــ

فمـان حنـن . اال اذاكانـت العاريـة مشـروطة، او عاريـة الـذهب والفضـة فانـه فيهـا الضـمان. صحيحها ال يضمن، وكـذلك فاسـدها
 ).القدامه على الضمان(فيه من هذا القبيل فان فيه الضمان، 

ضـما� : ان لنـا ضـمانني: يـراد علـى مـا قيـليف اال ) الشهيد الثاين(حاصل ما افده . اي ضمان املشرتي) املشرتي(اي ) ٥(
 .الصل العني، وضما� للز�دة

وامـا الـز�دة فريجـع �ـا علـى البـايع، . اما اصل العني فال ضمان فيها القدامه على عدم ضمان البايع فيما اذا تلفـت العـني عنـده
قدامــه جمــا� فهــو مغــرور مــن البــايع فيشــمله قاعــدة فلــيس ا. الن املشــرتي امــا اقــدم علــى الشــراء يف ازاء الــز�دة والنفــع واالســتفادة

 ).املغرور يرجع على من غر(

    



٢٣٩ 

قـدم علـى ضـمانه وهـو مغـرور مـن البــائع ] قـد [ للمثـل، أن القيمـة أمـر زائـد علـى فـوات العـني الــذي 
. أوىل، وقـد حصـل لـه يف مقابلـه نفـع، بـل )٣(بـه )٢(عليـه )١(بكون ا�موع له �لثمن، فالزائد مبنزلـة مـا رجـع

 هذا إذا
___________________________________ 

 ).املالك(فاعل رجع ) ١(
 ).املشري(اي ) ٢(
 .والباء سببية) التلف(اي ) ٣(

ك فقــط، دون مــا اغرتمــه يف مقابلــة العــني: حاصــل العبــارة ورجــوع املشــرتي علــى . ان املشــرتي يرجــع علــى البــايع مبــا اغرتمــه للمالــ
 .هو يف مقابلة رجوع املالك على املشرتي يف الز�دةالبايع يف الز�دة امنا 

اما املشرتي فال يرجع على البائع اال يف الز�دة فقط، دون االصـل، لتلفـه يف يـده، . فاملالك يرجع �لز�دة واالصل على املشرتي
ك فيهــا علــى املشــرتي، فلــيس للمشــرتي الرجــوع علــى البــابع يف صــل العــني، خبــالف الــز�دة فــان لــه الرجــوع يف مقابــل رجــوع امل الــ

 .لعدم اقدام املشرتي على تلف الز�دة جما�

    



٢٤٠ 

حكــم الثمـــرة،  )٢(، أمــا لــو جتــددت بعــده فحكمهــا)١(كانــت الــز�دة علــى الــثمن موجــودة حــال البيـــع
علـى أن  )٨(، ودخولـه)٧(على االقـوى، لغـروره )٦(نفع )٥(يف مقابلته )٤(مما حصل له )٣(فريجع �ا أيضا كغريها

وحنـوه ممــا مل حيصــل لــه يف مقابلتــه نفــع فريجــع بــه قطعــا  )٩(أمــا مــا أنفقــه عليــه. ذلــك لــه بغــري عــوضيكـون 
ن ) إن كــان جــاهال( بكونــه مالكــا، أو مــأذو� �ن ادعــى البــائع ملكــه، أو االذن فيــه، أو ســكت ومل يكــ

 .املشرتي عاملا �حلال
 البيع) ولو �ع غري اململوك مع ملكه ومل جيز املالك صح(
___________________________________ 

 .كما اذا كانت قيمة الشئ وقت البيع تساوي عشرين دينارا فباعه بعشرة د�نري) ١(
 ).الز�دة(اي ) ٢(
 ).الز�دة(اي ) ٣(
 ).املشرتي(اي ) ٤(
 ).ما حصل له(اي ) ٥(
ــة. الـــز�دة امـــا متصـــلة، او منفصـــلة، او ز�دة ســـوقية) ٦( ــامها داخلـ ـــع اقسـ ــة عنهـــا  فعلـــى مجي ت خارجـ ــ يف فائـــدة املشـــرتي فليسـ

 .فماعرفنا وجها هلذه العبارة
 .فان املشرتي معزور من قبل البايع) املغرور يرجع على من غر(اي لقاعدة ) ٧(
وهو اقدام الشخص على ان تكون ز�دة الشئ له فان املشرتي امنا اقدم علـى الشـراء، بنـاء علـى ان ) االقدام(اي ولقاعدة ) ٨(

 ).املبيع(اي ) ٩)(لالقدام(له جما� فلما رجع املالك على املشرتي �لز�دة رجع املشرتي على البايع �لز�دة املأخوذة منه الز�دة 

    



٢٤١ 

ختـري (إن رد ) و(ووقف يف مـا ال ميلـك علـى إجـازة مالكـه، فـإن أجـاز صـح البيـع وال خيـار، ) يف ملكه(
إن(ئع، لتـبعض الصـفقة، أو الشـركة بكـون بعـض املبيـع غـري مملـوك للبـا) املشرتي مع جهله فسـخ رجـع  ) فـ

، ويعلـم مقـدار احلصـة )حبصته من الـثمن(للبائع ) رضي صح البيع يف اململوك(كل مال إىل مالكه، وإن 
مـن الـثمن  )٢(إىل قيمـة ا�مـوع، فيخصـه )١(منفـردا، مث نسـبة قيمتـه) بعد تقوميهما مجعيا، مث تقومي أحدمها(

إذا قومــ ــ ــثمن كائنــا مــا  مثــل تلــك النســبة، ف ا مجيعــا بعشــرين، وأحــدمها بعشــرة صــح يف اململــوك بنصــف ال
من الثمن قدر ما قوم به الحتمال ز�د�ا عنه ونقصا�ا، فرمبـا  )٣(كان، وإمنا أخذ بنسبة القيمة ومل خيصه

ــك التقــدير )٤(مجــع يف بعــض الفــروض بــني الــثمن واملــثمن ــى ذل كمــا لــو كــان قــد اشــرتى ا�مــوع يف   )٥(عل
وإمنـــا يعتـــرب قيمتهمـــا جمتمعـــني إذا مل يكـــن الجتماعهمـــا مـــدخل يف ز�دة قيمـــة كـــل واحـــد  . ال بعشـــرةاملثـــ

 كثوبني، أم لو استلزم ذلك كمصراعي �ب مل يقوما
___________________________________ 

 ).املنفرد(اي ) ١(
 ).املشرتي(اي ) ٢(
 ).املشرتي(اي ) ٣(
تقيمـــة . كمـــا لـــو اشـــرتاه بعشـــرة) ٤( لكنـــه ترقـــى االن، مبـــا كـــان التفـــاوت بـــني معيبـــه . رخيصـــة حســـب الســـوق فقـــي ذلـــك الوقـــ

ت قيمتــه صــحيحا اربعــني، ومعيبــا ثالثــني فلــو اراد اخــذ نفــس املقــدار مــن التفــاوت وهــي . وصـحيحه اكثــر مــن عشــرة، كمــا لوكانــ
 .عشرة جلمع املشرتي بني الثمن وهو العشرة واملثمن وهو املبيع

 .وهو مقدار العشرة يف املثال. اخذ نفس التفاوت السوقي االناي على تقدير ) ٥(

    



٢٤٢ 

جمتمعني، إذ ال يستحق مالك كل واحد ماله إال منفردا، وحينئذ فيقوم كل منهمـا منفـردا، وينسـب قيمـة 
نعم لو كا� ملالـك واحـد فأجـاز يف أحـدمها . أحدمها إىل جمموع القيمتني، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة

 .مكن فيه ما أطلقوه، مع احتمال ما قيد�هدون اآلخر أ
، فانــه )ومــا ال ميلــك كالعبــد مــع احلــر، واخلنزيــر مــع الشــاة(مبنيــا للمجهــول ) وكــذا لــو �ع مــا ميلــك(

علــى مــا هــو ) ويقــوم احلــر لــو كــان عبــدا(يصــح يف اململــوك بنســبة قيمتــه إىل جممــوع القيمتــني مــن الــثمن، 
ـــؤمن ) اخلنزيـــر عنـــد مســـتحليهو (، )٢(والكيفيـــات )١(عليـــه مـــن االوصـــاف إمـــا �خبـــار مجاعـــة مـــنهم كثـــرية ي

اجتماعهم على الكذب، وحيصل بقوهلم العلم، أو الظن املتـاخم لـه، أو �خبـار عـدلني مسـلمني يطلعـان 
هـذا مـع جهـل املشـرتي �حلـال ليـتم قصـده . ، الشرتاط عدالة املقوم)٣(على حاله عندهم، ال منهم مطلقا

 .إىل شرائهما
رب  ــ العلــم بــثمن ا�مــوع ال االفــراد، فيــوزع حيــث ال يــتم لــه، أمــا مــع علمــه بفســاد البيــع فيشــكل ويعت

ــع، النــه يف قــوة بعتــك العبــد مبــا خيصــه مــن االلــف إذا  ــع حــال البي ــثمن املبي صــحته الفضــائه إىل اجلهــل ب
معرفــة ، أمــا مــع جهلــه فقصــده إىل شــراء ا�مــوع، و )٤(وزعــت عليــه وعلــى شــئ آخــر ال يعلــم مقــداره اآلن

 مقدار مثنه كاف، وإن مل يعلم مقدار ما خيص كل جزء
___________________________________ 

 .كالكتابة واالدب ومثال ذلك) ١(
 .مثل السمن واهلزال وكرب السن وقوة البنية وضعفها) ٢(
 .منهماملراد من االطالق هنا عدم وجود القيود املذكورة فيما ذكر�ها اذا كان االخبار ) ٣(
اي حني البيع، واجزاء صيغته ال علم مقدار مـا خيـص العبـد مـن الـثمن فيكـون الـثمن جمهـوال فتبطـل املعاملـة الشـرتاط العلـم ) ٤(

 .الثمن واملثمن حني البيع
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دون  )٣(مــن ظــرف أحــدمها )٢(، وال بعــد يف بطالنــه)١(وميكــن جــر�ن االشــكال يف البــائع مــع علمــه بــذلك
جـاء فيــه  )٤(ن املشـرتي قـد دفـع الـثمن، أو كانـت عينـه �قيـة، أو كـان جـاهال، وإالاآلخـر، هـذا إذا مل يكـ

 .يف الفضويل �لنسبة إىل الرجوع �لثمن )٥(مع علمه �لفساد ما تقدم
أي القــــائم، مجعــــه �عتبــــار معــــىن ) وكمــــا يصــــح العقــــد مــــن املالــــك، يصــــح مــــن القــــائم مقامــــه وهــــم(

مـن أحـدمها علـى ) والوصـي(وإن عـال، ) االب، واجلـد لـه: سـتة(املوصول، وجيوز توحيـده نظـرا إىل لفظـه 
عن املالـك ومـن لـه الواليـة حيـث جيـوز لـه ) والوكيل(الطفل وا�نون االصلي، ومن طرأ جنونه قبل البلوغ 

وهــو منصـــوبة لــذلك، أو مــا هـــو أعــم منـــه، ) وأمينــه(الشـــرعي حيــث تفقــد االربعـــة، ) واحلــاكم(التوكيــل، 
 وهو من يكون له على غريه مال فيجحده، أو ال) )٦(صوحبكم احلاكم املقا(

___________________________________ 
 .اي مع علم البايع �ن احدمها غري قابل للملك) ١(
 ).البيع(اي ) ٢(
 .وهو البايع لعلمه �حلال) ٣(
 .اي اذا دفع الثمن) ٤(
ت العــني موجــودة، ســواء كــان املشــرتي عاملــا، ام جــاهالوهــو مــا لــ) هــو رجــوع املشــرتي علــى البــايع(املــراد ممــا تقــدم ) ٥( . و كانــ

ت العـني كمـا فيمـا حنـن  وعدم الرجوع مع تلفها لو كان عالما كما افاده االكثر، خبالف ا لوكان جاهال فـان لـه الرجـوع ولـو تلفـ
 .فيه
ت االوىل يف . اســم فاعــل مــن قاصــه يقاصــه) ٦( ت احلرفــان املتجانســتان ادغمــ الثانيــة، بنــاء علــى قاعــد�م اصــله قاصــص اجتمعــ

املشهورة، فاسم الفاعل واملفعول وزان واحد، لكنه يفرق بينهما بكسر الصاد االوىل يف الفاعل، وفتحها يف املفعول تقديرا يقـال 
 .هذا مقاصص وذاك مقاصص كما يف قولك خمتار فإن اسم الفاعل فيه خمتري واسم املفعول خمتري تقديرا

    



٢٤٤ 

، فلــه االســتقالل �خــذه مــن مالــه قهــرا مــن جــنس حقــه إن وجــده، وإال فمــن غــريه يدفعــه إليــه مــع وجوبــه
وال يشرتط إذن احلاكم وإن أمكن، لوجوده ووجود البينـة . )١(�لقيمة، خمريا بني بيعه من غريه، ومن نفسه

تمكن املقبولة عنده يف االشهر، ولو تعـذر االخـذ إال بـز�دة جـاز، فتكـون يف يـده أمانـة يف قـول إىل أن يـ
مـن ردهـا فيجـب علــى الفـور، ولـو توقــف أخـذ احلـق علــى نقـب جـدار، أو كســر قفـل جـاز، وال ضــمان 
على الظاهر، ويعترب يف املأخوذ كونه زائدا على املستثىن يف قضاء الدين، ولو تلف من املأخوذ شـئ قبـل 

ويف جـواز املقاصـة مـن متكنه ففي ضمانه قوالن، ويكفي يف التملك النية، سواء كان �لقيمة، أم �ملثـل، 
العــــدم، ومحــــل علــــى الكراهــــة، ويف جــــواز مقاصــــة الغائــــب مــــن غــــري مطالبتــــه  )٢(الوديعــــة قــــوالن، واملــــروي

وجهـــان، أجودمهـــا العـــدم إال مـــع طوهلـــا حبيـــث يــــؤدي إىل الضـــرر، ولـــو أمكـــن الرجـــوع هنـــا إىل احلــــاكم 
 .فاالقوى توقفه عليه

 تويل( )٣(قدمأي مجيع من له الوالية ممن ت) وجيوز للجميع(
___________________________________ 

ان املقــاص �رة يبيــع مــال املــديون لغــريه، واخــرى �خــذه لنفســه، عوضــا عمــا يطلبــه، فــاملراد مــن بيعــه لنفســه  مقصــوده ) ١(
 .احتسابه له

 ٧ - ٣املمتنع مـن االداء احلـديث  من ابواب جواز استيفاء الدين من مال الغرمي - ١١٢ -الوسائل كتاب التجارة �ب ) ٢(
- ١١. 
 .كاالب، واجلد لالب، والوصي، واحلاكم) ٣(

    



٢٤٥ 

فـــال جيـــوز توليهمـــا ) إال الوكيـــل واملقـــاص(لـــه الواليـــة عليـــه،  )٢(، وممـــن)١(�ن يبيـــع مـــن نفســـه) طـــريف العقـــد
ري، واالقــوى كو�مــا كغريمهــا، وهــو اختيــاره يف الــدروس، لعمــوم االدلــة وعــدم  )٣(طرفيــه، بــل يبيعــان مــن الغــ

 .)٤(، النتفاء املانع حينئذ)ولو استأذن الوكيل جاز(وجود ما يصلح للتخصيص، 
مــن االهانــة،  )٥(، ملــا يف ملكــه لــالول)ويشــرتط كــون املشــرتي مســلما إذا ابتــاع مصــحفا، أو مســلما(

، )٧( )سـ�يالولن �عل اهللا �ل�فـر�ن � ا�ـؤمن�  (من االذالل وإثبات السبيل له عليـه، )٦(وللثاين
 يصح: وقيل

___________________________________ 
 .اي يبيع الويل، او احلاكم مال املوىل عليه لنفسه �ن يكون هو املشرتي) ١(
 .اي يبيع مال نفسه للوىل عليه ففي كلتا الصورتني لنفسه بتوىل طريف العقد) ٢(
ك ). اال�ت والــروا�ت(الوكالــة مــن  هــي االدلــة الدالــة علــى صــحة) عمــوم االدلــة(املــراد مــن ) ٣( ــ ث ان مقتضــى اطــالق تل ــ حي

ىت توليــه لطفــي العقــد مــع قطــع النظــر عــن عبــارات التوكيــل املقتضــية لتوليــه طــريف العقــد، او  االدلــة نفــوذ تصــرف الوكيــل مطلقــا حــ
 .عدمه سواء كان االقتضاء من �حية القرائن اللفظية، ام املقالية

 .١٦ - ١٥الباب راجع الوسائل كتاب التجارة 
 .اي حني استاذن الوكيل من املوكل) ٤(
 .فان كونه يف يد الكافر مستلزما لالهانة، لدم احرتامه له، لعدم اعتقاده به) املصحف(اي ) ٥(
لـن �عـل اهللا �ل�فـر�ن � (: اي العبد املسلم فان كونه حتت يده مستلزما لالمر والنهي عليه، وهـو منفـي بقولـه تعـاىل) ٦(

 .)من� س�يالا�ؤ
 .١٤٠: النساء االية) ٧(

    



٢٤٦ 

 )٣(بــه )٢(املنفـرد بــه إن أحلقنـاه )١(ويـؤمر �زالـة ملكــه، ويف حكـم املســلم ولـده الصــغري، وا�نـون، ومســبيه
فـال منـع، النتفـاء السـبيل �لعتـق عليـه، ويف  )٥(إال فـيمن ينعتـق عليـه(، ولقيط حيكم �سـالمه ظـاهرا )٤(فيه

ث . أقــر حبريتــه وهــو يف يــدغريه )٧(يــه يف البيــع، ومــنمشــروط العتــق عل )٦(حكمــه وضــابطه جــواز شــرائه حيــ
 .)٨(يتعقبه العتق قهرا

___________________________________ 
 .املراد من املسيب الولد الصغري الذز يسبيه املسلم حال احلرب، فاه �بع له يف االلسام بناء على احلاقه به يف االسالم) ١(
 ).املسيب(اي ) ٢(
 ).السايب املسلم(اي ) ٣(
 .اي يف اسالمه) ٤(
 ).كاالب واالم) (٥(
لو اشرتط البايع املسـلم علـى ) من ينعتق عليه(فاملعىن ان العبد املسلم الذي يشرتيه الكافر يف حكم ). من ينعتق عليه(اي ) ٦(

 .املشرتي الكافر عتقه
ق عليــه(وكــذا يف حكــم ) ٧( الــذي اقــر الكــافر حبريتــه فيمــا قبــل وكــان االعبــد يف يــد غــريه، والكــافر يريــد ) العبــد املســلم) (مــن ينعتــ

 .شرائه، فانه يسمح له �لشراء النه يؤخذ �قراره فيعتق العبد حاال
فاعتقه املسلم، النه ال بد حينئذ ملسلم من متليك العبد ملسلم للكـافر آ�مـا ) اعتق عبدك عين: (كما لوقال الكافر للمسلم) ٨(

فتملـك الكـافر للعبـد املسـلم غـري معقـول للزومـه السـبيل عليـه فيعتـق عليـه قهـرا ) ال عتق اال يف ملك(ح عتقه عنه، النه حىت يص
 .فيجوز شراؤه العبد املسلم

    



٢٤٧ 

ريه )١(ويف حكــم البيــع متلكــه لــه اختيــارا كاهلبــة كــاالرث واســالم عبــده، بــل جيــرب علــى بيعــه مــن   )٢(ال بغــ
مسلم على الفور مع االمكان، وإال حيل بينهما بوضعه على يـد مسـلم إىل أن يوجـد راغـب، ويف حكـم 

، ويف حكــــم )٩(، كمــــا لواســــتدان منــــه)٨(ال علــــى ذمتــــه )٧(الواقعــــة علــــى عينــــه )٦(لــــه )٥(اجارتــــه )٤(منــــه )٣(بيعــــه
 املصحف أبعاضه، ويف إحلاق ما

___________________________________ 
اي يف حكم عدم جواز بيع العبد املسل على الكافر متليكه له �هلبة فانه ال جيوز للمسـلم مل ان يهـب العبـد املسـلم للكـافر ) ١(

 .اال اذا انعتق عليه كالفروض املذكورة
 .اي ال كغري االختيار مثل االرث) االختيار(اي ) ٢(
 .)العبد املسلم(اي ) ٣(
 ).الكافر(اي ) ٤(
 ).العبد املسلم(اي ) ٥(
 ).الكافر(اي ) ٦(
فاملعىن ان يف حكم عدم جواز بيع العبـد املسـلم علـى الكـافر اجـارة العبـد سـواء كانـت مـن قبـل نفسـه، ). العبد املسلم(اي ) ٧(

فـاملعىن انـه جيـوز للعبـد . للسـبيل عليـه فانـه ال جيـوز للعبـد، النـه مسـتلزم. فانـه ال جيـوز للعبـد، وال للمـوىل ذلـك. ام من قبل مـواله
 .اجازة ذمته للكافر وذا جيوز للموىل اجازة ذمة عبده للكافر كان يعمل له عمال، من خياطة ثوب، او بناء دار، وغري ذلك

اجــازة  فــاملعىن انــه كمــا جيــوز اســتدانة العبــد املســلم مــن الكــافر كــذلك جيــوز لــه. ، وفاعــل اســتدان العبــد املســلم)الكــافر(اي ) ٩(
 .ذمته للكافر ليعمل له عمال ما
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ــــه صــــدق االســــم، ويف  )٥(اجلزئيــــة وعــــدم )٤(مــــن. ، أو حنــــوه نظــــر)٣(شــــاهدا )٢(يف كتــــاب غــــريه )١(يوجــــد من
 .وجه )٦(كتب احلديث النبوية به إحلاق

___________________________________ 
 ).املصحف(اي ) ١(
 ).املصحف(اي ) ٢(
 .الفقهية، او النحوية، وغريمها، حيث يستدل �الية الكرمية فيخهما شاهدا ودليالكما يف الكتب ) ٣(
 .دليلع لعدم جواز بيع الكتب اليت يوجد فيها بعض االية الكرمية) ٤(
 .وهو دليل جبواز بيع الكتب املذكورة اليت فيه االية الكرمية) من(�جلر عطف على مدخول ) ٥(
 .ىن انه تلحق االحاديث النبوية �لقرآن الكرمي، مل يف ملك الكافر من االهانةفاملع): القرآن ا�يد(اي ) ٦(

 )مسائل( 
فـال يصـح بيـع احلـر، ومـاال نفـع فيـه (أي يقبـل امللـك شـرعا، ) يشـرتط كـون املبيـع ممـا ميلـك( -االوىل 

 )٨(واخلنافس )٧(بفتح الشني كاحليات والعقارب والفئران) غالبا كاحلشرات
___________________________________ 

 .مجع الفأر) ٧(
 .وهي دويبة صغرية سوداء كريهة الرائحة اصغر من اجلعل. مجع اخلنفساء بضم اخلاء، وسكون النون وفتح السني) ٨(
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: ، وهــو اخلــارج بقولــه)١(والنمــل وحنوهــا، إذ ال نفــع فيهــا يقابــل �ملــال، وإن ذكــر هلــا منــافع يف اخلــواص
فيصـــح بيعـــه، واملعاوضـــة عليـــه مقـــدرا ) إال لـــنب املـــرأة(وإن كانـــت طـــاهرة ) االنســـان )٢(وفضـــالت(غالبـــا، 

، )٤(، النتفاء امللك عنها حينئـذ)وال املباحات قبل احليازة(االنتفاع به،  )٣(�ملقدار املعلوم، أو املدة، لعظم
ــك إن اعترب�هــا وال (كمــا هــو االجــود،   )٦(فيــه )٥(واملتبايعــان فيهــا ســيان، وكــذا بعــد احليــازة قبــل نيــة التمل

بفتح العني أي قهرا كـأرض العـراق والشـام، ال�ـا للمسـلمني قاطبـة ال متلـك علـى ) االرض املفتوحة عنوة
مـــا  )٧(مـــن بنـــاء وشـــجر فيـــه، فيصـــح يف االقـــوى، وتبقـــى �بعـــة لـــه) إال تعبـــا آل�ر املتصـــرف(اخلصـــوص، 

ــت إذا زال ت اآل�ر، فــ منهــا احمليــاة وقــت الفــتح، أمــا املــوات فيملكهــا إىل أصــلها، واملــراد  )٩(رجعــت )٨(دامــ
 .احمليي ويصح بيعها كغريها من االمالك

) زادهـا هللا شـرفا، لنقـل الشـيخ يف اخلـالف االمجـاع(أي دورهـا ) واالقرب عدم جواز بيـع ر�ع مكـة(
 إن قلنا(على عدم جوازه، 

___________________________________ 
 ).حتفة حكيم مؤمن(ككتاب   اي يف كتب خواص االدوية،) ١(
 .اعم من خرئه وبوله وفضالت انفه واذنه) ٢(
 .دليل الخراج لنب املرأة من املذكورات) ٣(
 ).احليازة(اي قبل ) ٤(
 ).النية(اي ) ٥(
 ).التملك(اي ) ٦(
 ).االرض(اي البناء، وفاعل تبقى ) ٧(
 ).اآل�ر(فاعل زالت ) ٨(
 ).االرض(فاعل رجعت ) ٩(
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، الستواء الناس فيها حينئذ، ولو قلنا إ�ا فتحت صـلحا جـاز، ويف تقييـد املنـع �لقـول )عنوةإ�ا فتحت 
بفتحها عنوة مع تعليلة ينقل االمجاع املنقول خبرب الواحد تنافر، الن االمجاع إن ثبت مل يتوقف على أمـر 

أنـه علـى مـا اختـاره سـابقا مـن  )٣(�لفتح عنـوة وغـريه، ويبقـى فيـه )٢(، وإن مل يثبت افتقر إىل التعليل)١(آخر
ــآل�ر ينبغــي اجلــواز ــع دورهــا )٤(ملكــه تبعــا ل ت عليــه عــام الفــتح )٥(للقطــع بتجــدد اآل�ر يف مجي ــ . عمــا كان
، مـع أنـه  )٧(، ويكو�ا يف حكم املسجد، آلية االسراء)٦(�لنهي عنه  ورمبا علل املنع �لرواية عن النيب 

ـــت، وحقيقـــة املســـجدية منتفيـــة، وجمـــاز ا�ـــاورة والشـــرف  )٩(نئ لكـــن اخلـــربمـــن بيـــت أم هـــا )٨(كـــان مل يثب
 )١٠(واحلرمة

___________________________________ 
 .وهو الفتح عنوة، الن االمجاع كاف يف لقول مبنع بيع دور مكة) ١(
 .وهو الفتح عنوة) ٢(
 .يف املقام ) املصنف(اي فيما قاله ) ٣(
 .وز بيع دور مكة بناء على تبعية االرض لال�راي جي) ٤(
 .اي دور مكة) ٥(
 ).دور مكة(عن بيع  اي لنهي النيب االكرم ) البيع(اي ) ٦(
 .١: رقم االية) ٧(
 .كلها مسجد) مكة املكرمة(اي االسراء فهذا دليل على ان ) ٨(
 .من بيت ام هانئ ه  اي اخلرب الذي ذكر اسراء) ٩(
 .مجيعها جمازا اما �عتبار ا�اورة، او الشرف، او احلرمة) دور مكة(اي جيوز اطالق املسجدية على ) ١٠(

 .وهذه العالقات هي املصححة الطالق اسم املسجد عليها
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 .متجه )٢(غري متحقق، فاجلواز )١(ممكن، واالمجاع
أو غـريه مـن الطيـور ) ع أن يكون مقدورا على تسليمه فو �ع احلمام الطـائريشرتط يف املبي -الثانية (

يف احلـوائج، والدابــة  )٣(فيصـح، النـه حينئـذ كالعبـد املنفـذ) مل يصـح، إال أن تقضـي العـادة بعـوده(اململوكـة 
فـإن ( )٤(إىل ما يصـح بيعـه منفـردا) صح مع الضميمة(املتعذر تسليمه ) اآلبق(اململوك ) ولو �ع(املرسلة 
، ونـزل اآلبـق �لنسـبة إىل )وإال كـان الـثمن �زاء الضـميمة(املشرتي وقـدر علـى إثبـات يـده عليـه، ) وجده

الــثمن منزلــة املعــدوم، ولكــن ال خيــرج �لتعــذر عــن ملــك املشــرتي، فيصــح عتقــه عــن الكفــارة، وبيعــه لغــريه 
نقص، أم لـو جهـل جـاز الفسـخ علـى الـ )٥(لقدومـه). وال خيار للمشـرتي مـع العلـم ��قـه(مع الضميمة، 

إن كــان البيــع صــحيحا، ويشــرتط يف بيعــه مــا يشــرتط يف غــريه مــن كونــه معلومــا موجــودا عنــد العقــد وغــري 
 ذلك، سوى القدرة على تسليمه، فلو ظهر تلفه

___________________________________ 
 ).االمجاع املقول من قبل الشيخ (اي ) ١(
 ).ع متجهجواز البي(اي ) ٢(
املراد من العبد املنفذ هو العبد الذي يرسله مواله يف بعض حوائجه لشراء او بيع، او اجازة، او غري ذلك، فانه يصح بيعـه ) ٣(

 .حينئذ، فكذلك الطائر فهو كالعبد املرسل يف احلوائج، فكما جيوز بيعه، كذلك جيوز بيع الطائر
 .جاز ذلك جاز بيع العبد اآلبق مع هذه الضميمة اي بيع الضميمة منفردة و�الستقالل فاذا) ٤(
 .اي االقدام على النقص احملتمل يف اآلبق) املشرتي(اي ) ٥(
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، وختـــري )١(حـــني البيـــع، أو اســـتحقاقه لغـــري البـــائع، أو خمالفـــا للوصـــف بطـــل البيـــع فيمـــا يقابلـــه يف االولـــني
 .على الظاهر )٢(املشرتي يف االخري

ـــع، ) فـــاالقرب عـــدم اشـــرتاط الضـــميمة(دون البـــائع ) لهولـــو قـــدر املشـــرتي علـــى حتصـــي( يف صـــحة البي
املوجـــب للضـــميمة  )٤(صـــدق اال�ق معـــه )٣(ووجـــه االشـــرتاط. حلصـــول الشـــرط وهـــو القـــدرة علـــى تســـلمه

ويضـــعف �ن الغايـــة املقصـــودة التســـليم . الشـــرط التســـليم وهـــو أمـــر آخــر غـــري التســـلم )٦(وكـــون. )٥(�لــنص
ري )٧(حصــوله  مــانع وهــي موجــودة، واملوجبــة للضــميمة العجــز عــن حتصــيله وهــي مفقــودة، بيــد املشــرتي بغــ

فيــوزع الــثمن عليهمـا لــومل يقــدر علــى حتصـيله، أو تلــف قبــل القــبض، ) لـو ضــم )٨(وعـدم حلــوق أحكامهــا(
 وال يتخري لو مل يلعم ��قه،

___________________________________ 
 .ملبيع حني البيع، او استحقاقه لغري البايعظهور تلف ا: مها) االولني(املراد من ) ١(
 ).عقد البيع(خمالف للوصف كما لوكان غري كاتب واشرتطت الكتابة يف ) املبيع(وهو كون ) ٢(
 .اي اشرتاط الضميمة يف اال�ق) ٣(
 .مع القدرة على التسلم: اي) القدرة(مرجع الضمري ) ٤(
 .٢ - ١احلديث  ١١الوسائل كتاب التجارة الباب ) ٥(
ان القـدرة علـى تسـليم البيـع مـن البـايع إىل املشـرتي شـرط : حاصله: هذا دليل �ن لوجوب الضميمة مع اال�ق من اخلصم) ٦(

 .يف البيع، دون قدرة تسلم املشرتي املبيع
 ).املبيع(اي ) ٧(
 .اي ان هذا القسم ال يلحق �لضميمة فال يلحقه احكام الضميمة) الضميمة(اي ) ٨(
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النـه حينئـذ مبنزلـة للقبـوض وغـري ذلـك مـن االحكـام، وال  )١(يف الضميمة صحة إفرادهـا �لبيـعوال يشرتط 
املتعـــذر  )٣(علـــى االقـــوى، بـــل اململـــوك )٢(حيلـــق اآلبـــق غـــريه ممـــا يف معنـــاه كـــالبعري الشـــارد، والفـــرس العـــابر

 .على املنصوص )٤(تسليمه بغري اال�ق، إقتصارا فيما خالف االصل
ت )فيصــح البيــع، ويراعــي �مكــان التســليم(مــن غــري إ�ق ) ودأمــا الضــال وا�حــ( ، فــإن أمكــن يف وقــ

، وإن شاء التزم وبقـي علـى ملكـه )قريب ال يفوت به شي من املنافع يعتد به، أو رضي املشرتى إن شاء
وكمـا جيـوز . ينتفع به �لعتق وحنوه، وحيتمل قو� بطـالن البيـع، لفقـد شـرط الصـحة، وهـو إمكـان التسـليم

ريه، حلصــول معــىن البيــع يف  جعــل ــق مثمنــا جيــوز جعلــه مثنــا، ســواء أكــان يف مقابلــه آبــق آخــر، أم غــ اآلب
 .الثمن واملثمن

 ، لصدق)ويف احتياج العبد اآلبق ا�عول مثنا إىل الضميمة إحتمال(
___________________________________ 

كيــف قلــتم �شــرتاط صــحة بيــع ): فــال يقــال(رة علــى التســلم، اي صــحة إفــراد الضــميمة يف البيــع يف هــذا القســم وهــي القــد) ١(
 .الضميمة منفردا قبال

 .وهو عدم قدرة املشرتي على التسلم ايضا) القسم االول(ان ذلك كان يف : فانه يقال(
 .هام الفرس على وجهه اي قر: فهو اجوف �ئي ويف معناه ما يقال) عار يعري(من ) ٢(
 .ال يلحق �لعبد اآلبق ايضا يف جواز بيعه مع الضميمة فالنص خيص العبد اآلبق ال غرياي اململوك املغصوب مثال ) ٣(
الجل املصوص هو ) العبد اآلبق(فاالقتصار على موضع اليقني وهو . املراد من االصل هو اشرتاط امكان التسليم يف املبيع) ٤(
 ).القدر املتيقن(

    



٢٥٤ 

وحينئــذ جيــوز أن يكــون (، )٣(، الشــرتاكهما يف العلــة املقتضــية هلــا)االقــرب )٢(ولعلــه( )١(اال�ق املقتضــي هلــا
، )ضم آبـق آخـر إليـه(الضميمة يف الثمن واملثمن ) أحدمها مثنا، واآلخر مثمنا مع الضميمتني، وال يكفي

الـــيت مـــن مجلتهـــا  )٤(الن الغـــرض مـــن الضـــميمة أن تكـــون مثنـــا إذا تعـــذر حتصـــيله فتكـــون جامعـــة لشـــرائطه
 .، واآلبق اآلخر ليس كذلك)٥(التسليمإمكان 

لصـــدق الضـــميمة مـــع اآلبـــق، وال ) كفـــت ضـــميمة واحـــدة(يف الـــثمن واملـــثمن ) ولـــو تعـــددت العبيـــد(
 ،)٧(كو�ا متمولة إذاوزعت على كل واحد  )٦(يعترب فيها

___________________________________ 
 ).الضميمة(�ي ) ١(
 .الضميمة اي االقرب احتياج) االحتياج(اي ) ٢(
 .فاملعىن ان املقتضي للضميمة هو اشرتاط قدرة البايع على تسليم املبيع إىل املشرتي) الضميمة(اي ) ٣(
 ).البيع(اي ) ٤(
معناه انه امنا جعلت الضميمة يف اال�ق واعتربت فيه لتكون جامعة لشرائط البيع، ومن مجلة الشـرائط مكـان تسـليم البـائع ) ٥(

 .وهذا املعىن مفقود يف العبد اآلبق االخر اذا جعل مثنا يف مقابل العبد اآلبق االخر املبيع إىل املشرتي،
 .اي الضميمة) ٦(
ث . انه ال يعترب يف الضميمة يف صورة تعدد العبيد اآلبقني ان تكون الضميمة متمولة كل جـزء منهـا حاصل مراده ) ٧( حبيـ

ت الضـمي مة علــى كـل عبــد آبـق فلــو كـان جمموعهـا تعــد مـاال وجعلــت ضـميمة يف قبــال يعـد كـل جــزء منهـا مــاال مسـتقال لــو وزعـ
 .العبيد املتعددين لكفت من غري احتياج إىل استقالل كل جزء منها يف املالية
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 )٢(وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب، ومثلهـا. يصري مبنزلة ضمائم، مع أن الواحدة كافية )١(الن ذلك
 .يه إن شاء هللا تعاىل يف مواضعهكثري ننبه عل  )٣(يف تضاعيفه

، إال أن يتالشــى )٤(العــام مطلقــا) أ يكــون طلقــا، فــال يصــح بيــع الوقــف(يف املبيــع ) يشــرتط -الثالثــة (
 ، وال يصلح)٦(كحصري يبلى  )٥(ويضمحل، حبيث الميكن االنتفاع به يف اجلهة املقصودة مطلقا

___________________________________ 
توزيع الضميمة، واشرتاط ان كل جزء منها ال بد ان تكون متمولة مستقلة جيعلها مبنزلة ضمائم متعددة، مع عدم الن : اي) ١(

 .احلاجة إىل الضمائم املتعددة، ومع االكتفاء بواحدة منها
 ).الفروع(اي ) ٢(
ريه يف انــه ال واحــد لــ) تضــاعيف الشــئ) (٣( : اي) تباشــري الصــبح(ه مــا ضــعف منــه فهــو اســم مجــع ال مفــرد لــه مــن لفظــه ونظــ

ــيائه، و  ــا�ا اوال، و ) تعاشــــيب االرض(مقــــدمات ضــ ــر مــــن اعشــ واملــــراد مــــن . ملــــا �يت مــــن اعاجيبــــه) تعاجيــــب الــــدهر(ملــــا يظهــ
 .التضاعيف هنااضعاف الكتاب وهي اثنائه، واوساطه

 .ك الناظر الذي هو املتويل ام غريهكان بقاؤه ادى إىل خرابه، ام ال، وسواء يف ذل سواء كان يف بيعه مصلحة، ام ال وسواء) ٤(
 .املراد من االطالق هو عدم االستفادة منه بكل جهة) ٥(
 .بلى الثوب اي رث وخلق: من بلى يبلى �قص �ئي مصدره بلى وبالء بكسر الباء يف االول، وفتحها يف الثاين يقال) ٦(
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ـــف، وجـــذع  )٣(صـــرفهما �عيا�مـــا يف الوقـــود، والميكـــن )٢(ينكســـر كـــذلك )١(لالنتفـــاع بـــه يف حمـــل الوق
عنــه بوقــف  )٥(وصــرفه يف مصــاحله، إن مل ميكــن االعتيــاض )٤(ملصــاحله، كــآجر املســجد فيجــوز بيعــه حينئــذ

أو بذلـه لـه �ذل صـح للنـاظر بيعـه مـع  )٧(مل يكن أصله موقوفا، بل اشرتي للمسجد مثال مـن غلتـه )٦(ولو
 .)٨(املصلحة مطلقا

أي جـواز بيعـه ) فاملشـهور اجلـواز( )٩(يف الوقـف احملصـور) خللـف بـني أر�بـهولو أدى بقاؤه إىل خرابه (
ــف أر�بــه املــؤدي إىل فســاده، وقــل أن  حينئــذ، ويف الــدروس اكتفــى يف جــواز بيعــه خبــوف خرابــه، أو خل

 يتفق
___________________________________ 

 ).جذوع واجذاع(ساق النخل مجعه : اجلذع) ١(
 ).الرأس واليدين والرجلني(ما عدى  جسمه: وجذع االنسان

 .اي ال يضح االنتفاع به) ٢(
واملراد هنـاالوقود �لفـتح وهـو مـا تشـعل بـه النـار . اي اشعلتها) اوقدت النار ايقادا: (احلطب، و�لضم مصدر يقال: �لفتح) ٣(

 .وهو احلطب
 .اي اذا مل ميكن صرف الوقف ملصاحله فانه جيوز بيعه) ٤(
در �ب االفتعال اصله اعتواض من اعتـوض يعتـوض اعتواضـا ابـدلت الـواو �ء، بنـاء علـى القاعـدة املشـهورة االعتياض مص) ٥(
 .واملراد منه هنا ابدال ما يباع من الوقف بشئ اخر). من ا�ا اذا كانت قبلها كسرة تقلب �ء(
 .الواو لالستيناف فاجلملة مستقلة، وليست للوصل كما تومهها بعض) ٦(
 .غلة العني املوقوفة على املسجد كحانوت، او مزرعةاي من ) ٧(
 .اي وان مل يبل ومل يضمحل ومل يتالش) ٨(
 .اي الوقف اخلاص، دون العام) ٩(
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شــــرح  )١(يف هــــذه املســــألة فتــــوى واحــــد، بــــل يف كتــــاب واحــــد يف �ب البيــــع والوقــــف فتأملهــــا، أو طــــالع
علــى بــن مهــز�ر عــن  )٢(دلــت عليــه صــحيحة واالقــوى يف املســألة مــا. املصــنف لالرشــاد تطلــع علــى ذلــك

�نـه رمبـا جـاء فيـه  إذا وقع بني أر�بـه خلـف شـديد، وعللـه  )٣(من جواز بيعه أيب جعفر اجلواد 
إليهمـــا، أوإىل أحـــدمها لـــيس بشـــرط، بـــل هـــو مظنـــة  )٤(تلـــف االمـــوال والنفـــوس وظـــاهره أن خـــوف ادائـــه

ــع، ففهــم املصــنف هنــا أن املعتــرب ، ومــن هــذا احلــديث اخ)٥(لــذلك تلفــت أفهــامهم يف الشــرط املســوغ للبي
اخللف املؤدي إىل اخلراب، نظـرا إىل تعليلـه بتلـف املـال، فـإن الظـاهر أن املـراد �ملـال الوقـف، إذ ال دخـل 

وإن احتـــاج إىل بيعـــه أر�ب الوقـــف ومل تكفهـــم  )٨(، وال جيـــوز بيعـــه يف غـــري مـــا ذكـــر�ه)٧(يف ذلـــك )٦(لغـــريه
ث جيــوز بيعــه يشــرتي )٩(غلتــه، أو كــان بيعــه أعــود ــ ــك ممــا قيــل، لعــدم دليــل صــاحل عليــه، وحي ري ذل ، أو غــ

 بثمنه مايكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن، مراعيا لالقرب
___________________________________ 

 - ٦الوسائل كتاب الوقوف والصدقات �ب ) ٢(طالع الكتاب اي قراه: فعل امر من طالع يطالع من �ب املفاعلة يقال) ١(
 .٦احلديث 

 .اي بيع الوقف اخلاص) ٣(
 .بفتح اهلمزة وختفيف الدال كسالم مصدر مبعىن االيصال) ٤(
 ).لتلف االموال والنفوس(اي ) ٥(
 ).الوقف(اي ) ٦(
 ).لتلف االموال والنفوس(اي ) ٧(
 ).تلف االموال والنفوس(من ) ٨(
 ).نفع( مبعىن) عاديعود(من ) ٩(
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فـــاالقرب، واملتـــويل لـــذلك النـــاظر إن كـــان، وإال املوقـــوف علـــيهم ان احنصـــروا، واال فالنـــاظر  )١(إىل صـــفته
 .العام
يف ملكــه وإن مل  )٢(مـن املـوىل، ويتحقــق االسـتيالد املـانع مــن البيـع بعلوقهـا) املســتولد(بيـع االمـة ) وال(
 )٥(، أو على التجوز)٤(مبين على االغلب) اما دام الولد حي: (الروح كما سيأيت، فقوله )٢(تلجه

___________________________________ 
او  ). كالبسـتان(كما اذاكان الوقف مزرعة فبيعت فحينئذ ال بد مـن ان يشـرتى بـدال عنهـا مـاهو اقـرب اليهـا ) الوقف(اي ) ١(

 .كن الوقف حانو� فبيع فانه يشرتى مكانه ماهو اقرب اليه
 .انعقاد النطفة يف رمحها: مصدر علقت املراة اي حبلت واملراد -ود كقع  -العلوق ) ٢(
 .الدخول يف بيت، او غريه -كقعود   -الولوج ) ٣(

 .تلجه، من وجل يلج سقطت الواو يف املضارع لوقوعها بني حرف املضارعة املفتوحة، وكسرة العني الالزمة: وقوله
فـذاك امـا مسـاحمة ) حيـا(  وب) الولـد(  علـى النطفـة العالقـة يف رحـم االمـة ب  )املصـنف(إىل مـا اطلقـه  ينظر كالمـه ) ٤(

اي اغلــب حــاالت احلمــل، فــن احلمــل اكثــر ذو حيــاة وهــي اخلمســة االشــهر املتــأخرة، واقلــه فاقــد . يف التعبــري، نظــرا إىل االغلــب
 .ماتؤل اليه النطفة من احلياة او انه جتوز �عتبار. احلياة االنسانية وهي االربعة االشهر املتقدمة

هذا لـو اريـد مـن احليـاة الـروح االنسـانية، امـا بنـاء علـى ارادة االعـم مـن احليـاة . حيث ال يصدق احلياة على النطفة املنعقدة) ٥(
 .النباتية فاالطالق حقيقة
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د�، أمـا مــع الــروح ال يوصـف �حليـاة إال جمــازا، ولـو مـات صــارت كغريهـا مـن إمائــه عنـ )١(النـه قبـل ولـوج
 .وهذا اجلمع من خواص هذا الكتاب) إال يف مثانيه مواضع(فال جيوز بيعها،  )٢(حياته
، أمـــا مـــع املـــوت فموضـــع )يف مثـــن رقبتهـــا مـــع إعســـار موالهـــا، ســـواء كـــان حيـــا، أو ميتـــا -أحـــدهم (

مـن املـال مـا  ، واملـراد �عسـاره أن ال يكـون لـه)٣(وفاق، وأما مع احلياة فعلى أصح القولني الطالق النص
 .يف وفاء الدين )٥(مثنها زائدا على املستثنيات )٤(يويف
فيـدفع مثنهـا يف اجلنايـة، أو رقبتهـا إن رضـي ا�ـين عليـه، ولـو  ) إذا جنت علـى غـري موالهـا -و�نيها (

 .كانت اجلناية على، موالها مل جيز، النه ال يثبت له على ماله مال
 ، ولو أمكن �ديها ببيع)ااذا عجز موالها عن نفقته -و�لثها (

___________________________________ 
 .٢٥٦ص  - ٣ -كما سبق يف التعليقة رقم   -بضم الواو ) ١(
 .اي حيا الولد) ٢(
 .٢احلديث  - ٢٤ابواب بيع احليوان الباب : الوسائل كتاب التجارة) ٣(
ىن اعطـاه حقـه، ) زكى يزكي تزكية(مثل )  يويف توفيةويف(وميكن من . مبعىن ساوى وعدل) ويف يفي(ميكن ان يكون من ) ٤( مبعـ

 .من �ب االفعال بنفس املعىن اي اعطاه حقه) او يف يويف ايفاء(وميكن ان يكون من 
فــاذا كــن للمــديون مــال زائــدا علــى هــذه . املــراد مــن املســتثنيات الــدار واخلــادم واملركــوب والكتــب ومــا ضــاهاها الالئقــة حبالــه) ٥(

 .ء الدينجيب عليه ادا
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 .)٢(على موضع الضرورة )١(بعضها وجب االقتصار عليه، وقوفا فيما خالف االصل
ـــق وترثـــه وهـــو تعجيـــل عتـــق أوىل �حلكـــم مـــن ) إذا مـــات قريبهـــا وال وارث لـــه ســـواها -ورابعهـــا ( لتعت

 .إبقائها لتعتق بعد وفاة موالها
يقـدم حـق االسـتيالد، : لسـبقه، وقيـلفيقدم حـق املـر�ن ) إذا كان علوقها بعد االر�ان -وخامسها (

 .النهي عن بيعها )٣(لبناء العتق على التغليب، ولعموم
أي بعد احلجر علـى املفلـس، فـإن جمـرد ظهـور االفـالس ) إذا كان علوقها بعد االفالس -وسادسها (

 .ال جيوب تعلق حق الد�ن �ملال واخلالف هنا كالرهن
، ال�ــا إمنــا )اها وعليــه ديــن مســتغرق وإن مل يكــن مثنــا هلــاإذا مــات موالهــا ومل خيلــف ســو  -وســابعها (

 .تعتق مبوت موالها من نصيب ولدها، وال نصيب له مع استغراق الدين فال تعتق، وتصرف يف الدين
___________________________________ 

ن االصــل هنــا ) ١( ولــيس هــذا . يف املــوارد املــذكورة اي استصــحاب عــدم جــواز بيــع االمــة املســتولدة اال) االستصــحاب(املــراد مــ
فنشك يف انه هل جيوز بيع مجيعها، ام نستصـحب عـدم . املورد من تلك املوضع، انه اذاامكن بيع بعضها وجب االقتصار عليه

 .اجلواز الذي كان �بتا قبل عجز وموالها عن �دية نفقتها
 .يقتصر عليه من دوون ان يتعدى إىل غري البعض ، فانه اذا امكن ذلك)امكان بيع بعضها(املراد من الضرورة هو ) ٢(
 .احلديث االول ٢٤الوسائل كتاب التجارة ابواب ابواب بيع احليوان االب ) ٣(
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خـري يسـتفاد مـن مفهـوم  )١(فيكـون تعجيـل) بيعها على من تنعتق عليه، فإنه يف قوة العتق -و�منها (
 جواز بيعها بشرط العتق نظر، أقربهويف (املوافقة، حيث إن املنع من البيع الجل العتق، 

___________________________________ 
 ).يكون البيع تعجيل خري(وامسه مسترت فيه يرجع إىل البيع اي ) فيكون(بناء على انه خرب ) تعجيل(بنصب ) ١(

ة هـو عتقهـا مـن نصـيب ولـدها اذا ان الغاية من عدم جواز بيع االمة املسـتولد: يف هذه اجلملة ) الشارح(وحاصل ما افاده 
مات موالها لتكون حرة وممتعة من مزا� احلياة االنسانية والبشرية كبقية سائر االفراد، خبالف ما اذاكان عبدا، او امة فانه لـيس 

االحيـاء،  له اي اختيار يف تصرفاته، ومعامالته، وعقـوده، وايقاعاتـه، وال لـه وزن اجتمـاعي بـني النـاس فهـو يف احلقيقـة ميـت بـني
ك القيمـــة الشخصـــية والنوعيـــة املعنويـــة حـــث الشـــارع املقـــدس  ويفقـــد قيمتـــه الشخصـــية والنوعيـــة يف ا�تمـــع االنســـاين ولتـــدارك تلـــ

ــية املعنويــــة والقــــيم   ــك الشخصـ املســـلمني بعتــــق العبــــد او االمـــة بشــــىت الطــــرق والوســـائل، كــــي حيقــــق هلذاالعلـــد، واالمــــد تلــ
 .االجتماعية

اذ مـن املمكـن ان موالهـا . فاذا كان هذا املعىن يوجد يف مقـام آخـر غـري مقـام العتـق مـن نصـيب ولـدها كـان البيـع واجبـا وال زمـا
ومن املوارد اليت جيوز بيعها اجل . يعيش مدة طويلة يف احلياة ولعلها متوت قبله فاذن حترم من لتلك املزا� احلياتية املطلوبة للبشر

ك هــو ــق عليــهبيعهــا علــ. (ذلــ ريي مطلــوب شــرعا وعقــال وعرفــا وهــو متتعهــا ) ى مــن تنعت ــع حينئــذ ســبب لتعجيــل امــر خــ فــان البي
 .واستفاد�ا من تلك املزا� احلياتية
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، فإن مل يف املشرتي �لشرط فسخ البيع وجـو�، فـان مل يفسـخه املـوىل احتمـل انفسـاخه )١(اجلواز ملا ذكر
ري منصــوص احلــاكم إن انفــق، وهــذا  )٢(بنفسـه، وفســخ موضــع �ســع، ومـا عــدا االول مــن هــذه املواضــع غــ

جعلــه احتمــاال مــن غــري  )٤(يف الــدروس بلفــظ قيــل، وبعضــها )٣(خبصــومه، وللنظــر فيــه جمــال وقــد حكاهــا
ترجيح لشئ منها، وزاد بعضهم مواضع أخر، عاشرها يف كفن سيدها إذا مل خيلف سواها، ومل ميكن بيـع 

 .بعضها فيه، وإال اقتصر عليه
، و�ين عشــرها إذا كــان ولــدها غــري وارث لكونــه )٥(حــادي عشــرها إذا أســلمت قبــل موالهــا الكــافرو 

 .قاتال، أو كافرا، ال�ا ال تنعتق مبوت موالها حينئذ، إذ ال نصيب لولدها
 ، ورابع)٦(و�لث عشرها إذا جنت على موالها جناية تستغرق قيمتها

___________________________________ 
 .ن ان جواز بيعها امنا هو لتعجيل امر مطلوب شرعا وعقال وعرفام) ١(
 ).احتمل(�لرفع عطفا على مدخول ) ٢(
 ).املواضع(اي ) ٣(
حلقه ضمري عمل فيه وبسببه اعرض عن ) جعله(اما النصب فبناء على االشتغال،، الن الفعل وهو . حيتمل النصب والرفع) ٤(

ــى االبتدائيــة، العمــل يف االســم الســابق فهــو منصــوب  مري وامــا الرفــع فبنــاء عل بفعــل مقــدر يفســره الفعــل املــذكور العامــل يف الضــ
 )جعله(وخربه مجلة 

 لن �عـل اهللا �ل�فـر�ن � ا�ـؤمن�(: اي جيب هنا بيعها حىت ال يلزم السبيل من الكـافر عليهـا وهـومنفي لقولـه تعـاىل) ٥(
 .وهذا املعىن ال اختصاص له بوجوب بيع االماء، بل اجلميع حىت العبيد]. ١٤٠: البقرة[ )س�يال

ت ) الثاين(قد تقدم يف املوضع ): ال يقال) (٦( عدم جواز بيعها اذا جنت على موالها جناية غري موجبة لقتله بدليل انـه ال يثبـ
فيما اذ جنت على مواله واستغرقت جنايتهـا قيمتهـا ) االمة املستولدة(جبواز بيع  وهنا يقول الشارح . مال للموىل على ماله

 .ومل تكن جناية موجبة لقتل موالها
ومــا افــاده هنــا امــا هــو رايــه، او راي . وبيــان مــراده ) املصــنف(رمحــه هنــاك امن كــان علــى راي ) الشــارح(مــا افــاده : فانــه يقــال

ن املوضــع الثــاين الــذي هــو عــدم اجلــوز، وبــني مــا ذكــره هنــا مــن فــال من. رضــوان هللا علــيهم) االصــحاب(بقيـة  افــاة بــني مــا تقــدم مــ
 .اجلواز

    



٢٦٣ 

مث فســـخ البـــائع  )١(عشـــرها إذا قتلتـــه خطـــأ، وخـــامس عشـــره إذا محلـــت يف زمـــن خيـــار البـــائع، أو املشـــرتك
ت أموالــه الــيت هــي منهــا، وســابع عشــرها إ ذا خبيــاره، وســادس عشــرها إذا خــرج موالهــا عــن الذمــة وملكــ

حلقت هي بدار احلرب مث اسرتقت، و�مـن عشـرها إذا كانـت ملكاتـب مشـروط، مث فسـخ كتابتـه، و�سـع 
عشـــرها إذا شـــرط أداء الضـــمان منهـــا قبـــل االســـتيالد مث أولـــدها، فـــإن حـــق املضـــمون لـــه أســـبق مـــن حـــق 

صــغريه، مث االســتيالد كــالرهن والفلــس الســابقني، والعشــرون إذا أســلم أبوهــا، أو جــدها وهــي جمنونــة، أو 
ري مـن هـذه  استولدها الكافر بعد البلـوغ قبـل أن ختـرج عـن ملكـه وهـذه يف حكـم إسـالمها عنـده، ويف كثـ

 .)٢(املواضع نظر
___________________________________ 

 .اي اخليار املشرتك بني املتبايعني) ١(
قتضى ادخال هذه املواضع، واملراد �ملواضع ما وعدم حتقق الوجه الذي ا. لعل وجه النظر عدم النص �خلصوص كما تقدم) ٢(

 .ويظهر منه أن النظر فيما تقدم يف اجلميع، ويف كثري مما �خر. عدى التسع السابقة، النه قد تقدم النظر فيها
ه اذا كان وجه النظر عدم النص �خلصوص واجلميع متساوون يف هذا الوجه فاي شئ مل جيعل النظر يف اجلميـع وجعلـ): اليقال(

وذلــك �ن �يت . مل يصــرح �ن العلـة عــدم الــنص �خلصــوص ليــتم مـا ذكــر مــن االشــكال ان الشــارح : يف الكثـري؟ فانــه يقــال
ت : �لفــاء مكــان الولــو كــان يقــول الشــارح  غــري منصــوص مــن املســائل الشــعرية غــري منصــوص خبصوصــه، وميكــن دخالــه حتــ

وهــذه املســائل ال ميتنــع تــرجيح بعضــها عنــده بــدخوهلا حتــب شــئ ممــا ذكــر�ه مــن . اخــر عمــوم، او اطــالق او غــري ذلــك مــن نــص
 .اطالق، او عموم، او غري ذلك

    



٢٦٤ 

النـه مل خيـرج عـن ملـك مـواله �ـا، والتخـري يف ) لو جىن العبد خطأ مل متنع جنايتـه مـن بيعـه -الرابعة (
، وإن شاء دفعه إىل ا�ين عليه، أو وليه فكه للموىل، فإن شاء فكه �قل االمرين من أرش اجلناية وقيمته

 )٢(، فإذا �عه)١(ليستويف من رقبته ذلك
___________________________________ 

هنا ان العبد لو جىن جنايـة علـى غـري مـواله خطـأ يكـون خمـريا بـني اقـل  ) الشارح(حاصل ما افاده ). اقل االمرين(اي ) ١(
 ).اية، وقيمة العبدارش اجلن: (ومها. االمرين

وان كانـت قيمــة . فـان كـان ارش اجلنايــة اقـل مـن قيمــة العبـد يعطـي املــوىل للمجـين عليـه ارش اجلنايــة، ويفـك عبـده مــن القصـاص
العبد اقل من ارش اجلناية يعطي قيمة العبد للمجىن عليه ويفكه، الن ا�ين عله ال يستحق اكثر من ذلك كما يصرح فيما بعد 

 .بذلك) اصكتاب القص(يف 
 .اي اذا �ع موىل العبد عبده بعد اجلناية كان البيع يف الواقع التزاما بدفع ارش اجلناية وان كان االرش اكثر من قيمة العبد) ٢(
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وإال جـــاز للمجـــين عليـــه اســــرتقاقه  )١(بعـــد اجلنايـــة كـــان التزامـــا �لفـــداء علـــى أصـــح القـــولني، مث ان فـــداه
 .)٣(مته، الن حقه أسبقه، ولو كان املشرتي جاهال بعيبه ختري أيضاقي )٢(فينفسخ البيع إن استوعبت

موقوف على رضا ا�ين عليـه، أووليـه الن التخيـري يف جنايـة (أي البيع ) ولو جين عمدا فاالقرب أنه(
فيضــعف  )٧(يثبــت التخيــري )٦(يصــح البيــع و�الول )٥(وإن مل خيــرج عــن ملــك ســيده، فبالثــاين )٤(العمــد إليــه
إنقــول الشــي ذلــك ال  )٨(خ بــبطالن البيــع فيــه، نظــرا إىل تعلــق حــق ا�ــين عليــه قبلــه، ورجــوع االمــر إليــه، فــ

يقتضــي الــبطالن، واليقصــر عــن بيــع الفضــويل، مث أن أجــاز البيــع ورضــي بفدائــه �ملــال وفكــه املــوىل لــزم 
 البيع، وإن قتله، أو اسرتقه بطل، ويتخري املشرتي قبل استقرار حاله

___________________________________ 
 .جواب الشرط حمذوف اي ان اعطى املوىل دية اجلناية فهو) ١(
 ).قيمته(ومفعوله ) اجلناية(فاعل استوعبت ) ٢(
 .اي كما يتخري ا�ىن عليه) ٣(
 ).ا�ىن عله(اي ) ٤(
 ).عدم خروجه عن ملك سيده(املراد من الثاين ) ٥(
 ).ا�ين عليه او وليهكون التخيري إىل (املراد من االول ) ٦(
 .اي التخيري املتقدم وهو ختيري ا�ين عليه) ٧(
ىن عليـه �ملبيـع، ورجـوع االمـر : ) الشـارح(هذا تعليل بتضعيف قول الشيخ رمحه � وحاصل مـا افـده ) ٨( ان تعلـق حـق ا�ـ

ع �ق علــى صــحته، لكنــه يتوقــف علــى ين عليــه، فــان اجــاز فبهــا وصــحت  واالختيــار اليــه ال يقتضــي الــبطالن، بــل البيــ اجــازة ا�ــ
 .املعاملة، واال بطل البيع

    



٢٦٦ 

ــع، وللمشــرتي  ــت اجلنايــة يف غــري الــنفس واســتويف فباقيــه مبي مــع جهلــه للعيــب املعــرض للفــوات، ولــو كان
 .سابقا )٢(، مضافا إىل العيب)١(اخليار مع جهله، للتبعيض

فــال يصـح البيــع حبكــم (بــل إبقـاع عقــد البيـع، ق) يشــرتط علـم الــثمن قـدرا وجنســا ووصـفا -اخلامسـة (
حتكـــيم املشـــرتي، فيلزمـــه احلكـــم " جـــواز " اتفاقـــا، وإن ورد يف روايـــة شـــاذة ) أحـــد املتعاقـــدين، أو أجنـــيب

، لبقـاء اجلهالـة، وثبـوت الغـرر املنفـي معهـا، خالفـا )وال بـثمن جمهـول القـدر وإن شـوهد(�لقيمة فمـازاد، 
، )٤(إذا كــان املبيـع صــربة )٣( مـال الســلم، والبـن اجلنيـد يف ا�هــول مطلقـاللشـيخ يف املـوزون، وللمرتضــى يف

كمائــة درهــم وإن كانــت مشــاهدة ال يعلــم وصــفها مــع تعــدد ) وال جمهــول الصــفة(مــع اختالفهــا جنســا، 
ــع)وال جمهــول اجلــنس، وإن علــم قــدره(النقــد املوجــود،  فلــو �ع كــذلك كــان . ، لتحقــق اجلهالــة يف اجلمي
تصل به القبض، وال يكون كاملعاطاة، الن شرطها اجتمـاع شـرائط صـحة البيـع سـوي العقـد فاسدا وإن ا

 ، الن كل)فإن قبض املشرتي املبيع واحلال هذه، كان مضمو� عليه( )٥(اخلاص
___________________________________ 

 ).هو تبعض الصفقة(تعليل خليار املشرتي واملراد من التبعيض ) ١(
 .حق احملين عليه به وهو تعلق) ٢(
 .سواء كان يف السلم، ام يف غريه) ٣(
 ).الكومة(املراد من الصربة ) ٤(
 .هذه املعاملة ال حتتاج إىل اجتماع شرائط صحة البيع) ٥(

    



٢٦٧ 

متصــلة ومنفصــلة، ومبنافعـــه  )٢(، فريجــع بـــه وبزوائــده)١(عقــد يضــمن بصــحيحه يضـــمن بفاســده و�لعكــس
يـوم القـبض، : علـى االقـوى، وقيـل) إن تلـف بقيمتـه يـوم التلـف(ويضـمنه املستوفاة وغريها على االقوى، 

، وهو حسن إن كان التفاوت بسبب نقص يف العني أو ز�دة، أمـا �خـتالف )٤(إليه )٣(االعلى منه: وقيل
 .أحسن، ولو كان مثليا ضمنه مبثله، فإن تعذر فقيمته يوم االعواز على االقوى )٥(السوق فاالول

مــن ) كــان العوضــان مــن املكيــل، أو املــوزون أو املعــدود فالبــد مــن اعتبارمهــا �ملعتــاد  إذا -السادســة (
حاضرة وإو تراضيا به، وال الوزن ا�هـول   )٦(الكيل أو الوزن أو العدد، فال يكفي املكيال ا�هول كقصعة

 كاالعتماد على صخرة معينة
___________________________________ 

كالعاريــة ا�ــردة عــن الشــرط، فــان صــحيحها ال يصــمن، ) مــا ال يضــمن بصــحيحه ال يضــمن بفاســده( املــراد مــن العكــس) ١(
 .فكذلك فاسدها

 .آت املراد من الزوائد النماء) ٢(
 ).يوم القبض(اي ) ٣(
 ).تلفيوم ال(اي ) ٥(فاملعىن ان املشرتي يدفع إىل البايع اعلى القيم من يوم القبض إىل يوم التلف). يوم التلف(اي ) ٤(
ع : القصـعة) ٦( ا�ء مـدور وسـيع عـايل االطـار فـاذا كيــل �ـا وبيـع مـا فيهـا بطـل البيــع، للجهالـة الباقيـة فيهـا، فـان اجلهالـة ال ترتفــ

 .مبثل هذا
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جيهـل مـا تشـتمل عليـه مث  )٢(، وال العدد ا�هول �ن عوال على ملئ اليد، أو آلة)١(وإن عرفا قدرها ختمينا
ربا العــدد بــه، للغــرر املنهــي عنــه يف ذلــك كلــه،  ، الرتفــاع اجلهالــة بــه ورمبــا  )ولــو �ع املعــدود وز� صــح(اعتــ

، لالنضـباط، وروايـة وهـب عـن )ولو �ع املـوزون كـيال، أو �لعكـس أمكـن الصـحة فيهمـا(كان أضبط، 
 .، ورجحه يف سلم الدروسالصادق 

وأضــبط منــه، ) ، الن الــوزن أصــل الكيــل)٣(ال الطــرد(وهــو بيــع املكيــل وز�، ) صــحة العكــسوحيتمــل (
اعتـــرب مكيـــال ونســـب (يف املعـــدود لكثرتـــه أو لضـــرورة ) ولـــو شـــق العـــد(وإمنـــا عـــدل إىل الكيـــل تســـهيال، 

، واغتفــــر التفــــاوت احلاصــــل بســــببه، وكــــذا القــــول يف املكيــــل واملــــوزون حيــــث يشــــق وز�مــــا )البــــاقي إليــــه
يلهما، وعـرب كثـري مـن االصـحاب يف ذلـك يتعـذر العـد، واالكتفـاء �ملشـقة والعسـر كمـا فعـل املصـنف وك

، لزوال الغرر، وحصول العلم، واغتفار التفاوت كان حسـنا، ويف بعـض )٤(جبوازه مطلقا: أوىل، بل لو قيل
 .داللة عليه )٥(االخبار

___________________________________ 
 .اي ظنا وحدسا) ١(
 .اي مكياال جمهول املقدار) ٢(
ع الــوزن كــيال وهــو املعــرب عنــه بعكــس العكــس، الن العكــس هــو ) ٣( بيــع املــوزون  (، وعكــس العكــس )بيــع املكيــل وز�(وهــو بيــ

 ).كيال
 .سواء كان العد، اوالكيل مبشقة ام ال) ٤(
 .١احلديث  ٦عقد البيع وشروطه الوسائل �ب انه اذا مل ميكن عد اجلوز جاز ان يعترب �ملكيال من ابواب ) ٥(

    



٢٦٩ 

كـــاحلبوب ) مشـــاعا تســـاوت أجـــزاؤه(كالنصـــف والثلـــث ) جيـــوز ابتيـــاع جـــزء معلـــوم النســـبة -الســـابعة (
ت(واالدهــان،  مبــا بعتــري فيــه ) معلومــا(الــذي بيــع جــزؤه ) إذا كــان االصــل(كــاجلواهر واحليــوان ) أو اختلفــ

ونصـف (املقدار والوصـف، ) الصربة املعلومةفيصح بيع نصف (من كيل، أو وزن، أو عد، أو مشاهدة، 
ري معلومــة مــن قطيــع بطــل(�ملشــاهدة، أو الوصــف، ) الشـاة املعلومــة وإن علــم عــدد مــا ) ولــو �ع شــاة غــ

 .اشتمل عليه من الشياه وتساوت أمثا�ا، جلهاله عني املبيع
املقـــدار، وظـــاهره الن املبيـــع مضـــبوط ) مـــن صـــربة صـــح، وإن مل يعلـــم كميـــة الصـــربة )١(ولـــو �ع قفيـــزا(

للموجـود ) فـإن نقصـت ختـري املشـرتي بـني االخـذ(الصحة وإن مل يعلم اشتمال الصربة على القدر املبيـع، 
رب بعضـهم العلـم �شــتماهلا ) وبـني الفسـخ(، )٢(أي حبصـته مـن الــثمن) �حلصـة(منهـا  لتـبعض الصــفقة واعتـ

لــــو قبــــل �الكتفــــاء �لظــــن الغالــــب علــــى املبيــــع، أو أخبــــار البــــائع بــــه، وإال مل يصــــح وهــــو حســــن، نعــــم 
 �شتماهلا عليه

___________________________________ 
او احـد عشـر الفـا . مكيال، وهو مثانيـة مكاكيـك عنـد اهـل العرقـاق تـزن تسـعني رطـال بغـداد� او مثانيـة االف ومائـة مثقـال) ١(

 .ومخسماة وسبعة ومخسون تدرمها وثالثة اسباع الدرهم
معجـم (قالـه امحـد رضـا يف ) تنقص بضعة سـنتيمات(ومثامنأة وسبعة عشر غراما ) كيلوا(سبعة وعشرون كيال : روبوزن هذا العص

 ).ق ف ز -مادة  -منت اللغة 
 .فتلحظ نسبة املوجود إىل املبيع االصلي، فان كان نصفه اخذه بنصف الثمن، او ربعه فربعه، وهكذا) ٢(

    



٢٧٠ 

 .اأيض )١(كان متجها، ويتفرع عليه ما ذكره
واعلم أن أقسـام بيـع الصـربة عشـرة ذكـر املصـنف بعضـها منطوقـا، وبعضـها مفهومـا، ومجلتهـا ا�ـا إمـا 
أن تكـــون معلومـــة املقـــدار، أو جمهولتـــه، فـــإن كانـــت معلومـــة صـــح بيعهـــا أمجـــع، وبيـــع جـــزء منهـــا معلـــوم 

ذا، وا�هولــة مشـاع، وبيـع مقـدار كقفيـز تشـتمل عليـه، وبيعهـا كــل قفيـز بكـذا، ال بيـع كـل قفيـز منهـا بكـ
علــــى  )٣(وهــــل ينــــزل القــــدر املعلــــوم يف الصــــورتني. )٢(يبطــــل بيعهــــا يف مجيــــع االقســــام اخلمســــة إال الثالــــث

وتظهـر الفائـدة فيمـا لـو تلـف . االشاعة، أو يكون املبيع ذلـك املقـدار يف اجلملـة، وجهـان أجودمهـا الثـاين
 .)٧(يبقى املبيع ما بقي قدره )٦(ين، وعلى الثا)٥(بعضها، فعلى االشاعة يتلف من املبيع �لنسبة

___________________________________ 
 .وهو ختري املشرتي ما اذا نقصت الصربة) ١(
 .وهوبيع مقدار كقفيز تشتمل الصربة عليه) ٢(
 .اي صورة العلم مبقدار الصربة وصورة اجلهل مبقدار الصربة ) ٣(
 .اي القدر املبيع الداخل يف مجلة الصربة) ٤(
لو تلف من املبيع شئ فعلى القول �الشاعة يتلف من حصة املشرتي من املبيع بنسبة التالف، فان كان التالف ربعا : يعين) ٥(

 .فيتلف من حصة املشرتي ربع ايضا، وان كان نصفا فنصف، وان كان مخسا فخمس، وان كان سدسا فسدس، وهكذا
 .وهو كون املبيع ذلك املقدار) ٦(
ك املقــدار(ل الثــاين وهــو اي علــى القــو ) ٧( ع ذلــ ف مــن املبيــع شــئ فالتــالف مــن حصــة البــايع، والبــاقي اذا كــان ) كــون املبيــ لوتلــ

 .بقدر حصة املشرتي، فيكون له موان كان اكثر فالزائد للبايع

    



٢٧١ 

يتغــري  )١(يشــرط أن يكــون ممــا ال) يكفــي املشــاهدة عــن الوصــف ولــو غــاب وقــت االبتيــاع -الثامنــة (
واين واحلديـد والنحــاس، أو ال متضـي مــدة يتغـري فيهــا عـادة، وخيتلــف �ختالفهــا ز�دة عـادة كــاالرض واال

مل يصـح، لتحقـق اجلهالـة املرتتبـة علـى  )٣(فلو مضت املدة كذلك. )٢(ونقصا�، كالفاكهة والطعام واحليوان
 .تغريه عن تلك احلالة
بز�دتـه أونقصـانه فـإن  ) املخالفـةفـإن ظهـر ( )٦(صـح، عمـال �صـالة البقـاء )٥(االمـرين )٤(نعـم لـو احتمـل

 ختري(يسريا بتسامح مبثله عادة فال خيار، واال  )٧(كان
___________________________________ 

، )يكـــون(يف اكثـــر النســـخ اخلطيـــة واملطبوعـــة كلمـــة ال مكـــررة، والظـــاهر ز�دة احـــدامها، وراينـــا اســـقاط االوىل الداخلـــة علـــى ) ١(
 .يتغري كما اثبتناه،، والز�دة سهو من النساخوالالزم ادخاهلا على 

 .مثال ملا يتغري ببطء) والثالث(مثاالن ملا يتغري بسرعة، ) االول والثاين) (٢(
 .اي يتغري عادة، كما لو وصف املبيع مث �عه بعد مدة خيتلف فيه املبيع عادة) ٣(
 .مفعوله) يناالمر (مبين للفاعل، وفاعله ضمري الشان و ) احتمل(الظاهر ان ) ٤(
 ).التغري وعدم التغري(املراد من االمرين ) ٥(
 .اي بقاء وصف املبيع كما اذا مضى زمان ال يعلم فيه التغري عادة، بل حيتمل التغري وعدمه) ٦(
 ).ظهور املخالفة(اي ) ٧(
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ري( )١(منهمــا، وهــو البــائع إن ظهــر زائــدا، واملشــرتي إن ظهــر �قصــا) املغبـون  قــدم قــول ولــو اختلفــا يف التغــ
 )٣(املوجـب للخيـار والبـائع ينكـره، الن البـائع يـدعي علمـه )٢(إن كان هـو املـدعي للتغـري) املشرتي مع ميينه
 ،)٦(عدم وصول حقه إليه )٥(ينكره، والن االصل )٤(�ذه الصفة وهو

___________________________________ 
وصـوفا فـاالمر �لعكــس اي يتخـري البــائع الفسـخ ان ظهــر الـثمن �قصــا، هـذا اذا كـان املبيــع موصـوفا، وامــا اذا كـان الــثمن م) ١(

 .ويتخري املشرتي يف الفسخ ان ظهر الثمن زائدا عن الوصف
 .�ن يدعي النقصان) ٢(
 .اي حني اقدم املشرتي على الشراء علم �ذه الصفة اي �ن املبيع متغري حالة البيع) املشرتي(اي ) ٣(
. من ان املشرتي منكر، واليمني على من انكر ) الشارح(هذا بناء على ما افاده . �ذه الصفة اي املشرتي ينكر علمه) ٤(

ك يف . ولكن الظاهر ان املشرتي مـدع، النـه تقـدم ان املـدعي لـو تـرك اخلصـومة لـرتك، وان قولـه خمـالف لالصـل، وللظـاهر وال شـ
) الشـارح(صـومة لـرتك، وان قولـه خمـالف لالصـل، وللظـاهر فمـا افـاده صدق التعـاريف الـثالث علـى املشـرتي هنـا، النـه لـوترك اخل

 .من الوجوه يف كونه منكرا وجوه تعسفية 
 .املراد من االصل هنا استصحاب العدم، اي عدم وصول حق املشرتي اليه) ٥(
 .اي املشرتي) ٦(
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 )٢(ورمبا قبل بتقدمي قول البائع، لتحقق االطـالع. على الثمن )١(فيكون يف معىن املنكر، والصالة بقاء يده
ولــو انعكـس الفــرض �ن ادعـى البــائع تغـريه يف جانــب الـز�دة وأنكــر . عــدم التغـري )٣(ا�ـوز للبيــع، وأصـالة

 )٥(العبــارة، الصـالة عــدم التغــري، ولــزوم )٤(املشـرتي احتمــل تقــدمي قـول املشــرتي أيضــا، كمــا يقتضـيه إطــالق
 ويف تقدمي قول )٦(والظاهر تقدمي قول البائع لعني ما ذكر يف املشرتي. البيع

___________________________________ 
 .اي املشرتي اي والستصحاب بقاء يد املشرتي على الثمن فيما اذا اختلفا يف التغري، للشك يف انتقال ماله إىل البايع) ١(
 .اي اطالع املشرتي على املبيع) ٢(
 .د من االصل هنا االستصحاب اي عند الشك يف التغري نستصحب عدمهاملرا) ٣(
 .من دون تقييد يف جانب الز�دة، او النقصة) قدم قول املشرتي: (حيث قال ) املصنف(اي اطالق عبارة ) ٤(
ت اللـــزوم يف البيـــع) ٥( ت عـــدم التغـــري �الصـــل ثبــ ال يتـــوهم انـــه دليـــل �ن و . هــذا مـــن متفرعـــات اصـــالة عـــدم التغــري، النـــه اذا ثبـــ

 .مستقل كي يرد عليه ا� نشك يف وقوع البيع من اصله فال �يت اصال اللزوم
الن املشرتي هنا يـدعي علـم البـايع �ـذه . اي يف صورة ادعاء البايع الز�دة، يقدم قوله، بعني ماذكر يف تقدمي قول املشرتي) ٦(

 .البايع اليه فيكون البايع يف معىن املنكر الز�دة، والبايع ينكره، والن االصل عدم وصول حق
 .والصالة بقاء يد البايع على املبيع
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 ، واملشهور)٢(مجع بني متنافيني مدعى ودليال )١(املشرتي فيهما
___________________________________ 

 .اي يف صورة ادعاء النقيصة من جانب املشرتي، ويف صورة دعوى الز�دة من جنب البايع) ١(
ادعــاء النقيصــة يف املبيــع مــن : ، ومهــا)الصــورتني(انــه لــو قلنــا بتقـدمي قــول الشــمرتي يف : يف هــذا املقــام حاصـل مــا افــاده ) ٢(

وادعـاء الـز�دة يف املبيـع مـن جانـب البـايع، وتقـدمي قـول املشـرتي ايضـا، لـزم اجلمـع بـني . جانب املشرتي، وتقدمي قوله مـع اليمـني
ث املـدعى، فـالن املشـرتي كـان يف . دلـيالاملتنـافني مـدعا و  وهـي نقيصــة  -) الصـورة االوىل(امـا لـزوم اجلمـع بـني املتنـافيني مـن حيـ

 .منكرا ملا يدعيه البايع من علم املشرتي �لتغري فيقدم قوله، طبقا لالصول -املبيع 
ز�ة ة املبيــع والبــايغ يكــون املشــ -وهــي ادعــاء ز�دة املبيــع مــن جانــب البــايع  -) الصــورة الثانيــة(وامــا يف  رتي مــدعيا علــم البــايع بــ

ف يقــدم قــول املشــرتي مــع كونــه مــدعيا، واملقــام مقــام تقــدمي قــول البــايع، ال قــول املشــرتي وال يصــح القــول يف هــذه . ينكــره فكيــ
م اجلمـع بـني املتنـافيني فتقدمي قوله يلز . الصورة �ن املشرتي منكر، الدعائه علم البايع بز�دة املبيع فال جمال لصدق االنكار عليه

 .مدعا ودليال
، وقلنـا بتقـدمي )الصـورة االوىل(واما لزوم اجلمع بني املتنافيني من حيث الدليل فهو ان البايع اذا ادعى علم املشرتي �لنقيصـة يف 

علـــى الـــز�دة،  ايضـــا �ن البـــايع يـــدعي علـــم املشـــرتي، واطالعـــه) الصـــورة الثانيــة(قــول املشـــرتي مـــع ميينـــه فكيـــف ميكـــن القـــول يف 
فـاذا قلنـا بتقـدمي قـول املشـرتي لـزم اجلمـع بـني املتنـافيني مـن حيـث . واملشرتي منكر، فالزم ذلـك تقـدمي قـول املشـرتي، النـه منكـر
الصـــورة (هـــو بعينـــه يقتضـــي تقـــدمى قـــول البـــايع يف ) الصـــورة االوىل(الـــدليل الن الـــدليل الـــذي اقتضـــى تقـــدمي قـــول املشـــرتي يف 

 ).الصورة الثانية(الذي مبوجبه كان املشرتي منكرا هو بعينه يكون به البايع منكرا يف ، والوجه )الثانية
 .اصالة عدم وصول حقه اليه: فهي) الصورة االوىل(واما الوجه الثاين لتقدمي قول املشرتي يف 

عشـواء، كيـف ويف البــني اذا اجرينـا هـذا االصـل وهــو اصـالة عـدم وصـول حقـه اليـه ايضــا فقـد خبطنـا خـبط ) الصـورة الثانيـة(ويف 
مـن وجـوه تقـدمي قـول املشـرتي فيمـا ) الوجه الثالـث(وهكذا قل يف . وهل هذا اال اجلمع بني املتنافيني؟. دعوى الز�دة على حقه

 .اذا ادعى النقيصة
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 املصنف هنا، لكن )٢(، فلذاأطلق)١(يف كالمهم هوالقسم االول
___________________________________ 

 .وهو تقدمي قول املشرتي يف صورة دعواه النقيصة) الشق االول(املراد من القسم االول ) ١(
وهذا يقتضي قبـول قـول ). ولو اختلفا يف التغري قدم قول املشرتي مع ميينه: (قوله املراد من االطالق يف كالم املصنف ) ٢(

ى شــهرة املســألة، وكو�ـا مفروضــة فيمــا اذا كــان املــدعي  فاملصـنف ). الــز�دة والنقيصــة(املشـرتي يف كلتــا الصــورتني  اعتمــد علــ
خيـار كـل (لكن اعتماده رمحه � على هذه الشهرة الذي جعله يطلق يف كالمه منـاف لتعميمـه احلكـم وهـو . للتغري هو املشرتي
ن البــايع واملشــرتي مث عطــف ). وختــري املغبــون منهمــا: (بقولــهيف املســالة الســابقة يف صــوريت مغبونيــة كــل مــن البــايع واملشــرتي ) مــ

ع ميينــه: (هــذه املســالة وهــي قولــه املصــنف  ختــري : (علــى تلــك املســألة وهــو قولــه). ولــو اختلفــا يف التغــري قــدم قــول املشــرتي مــ
 ).املغبون منهما
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ريه لكـن اختلفـا مطلقا، ولو اتفقا علـى ت )٣(عليه )٢(تعميمه اخليار للمغبون منهما قبله وعطفه )١(�فره غـ
، وإن احتمــــل االمــــران )٧(حكــــم بــــه )٦(فــــإن شــــهدت القــــرائن �حــــدمها )٥(علــــى البيــــع و�خــــره )٤(يف تقدمــــه
 ، وكذا لو وجداه �لفا وكان مما يكفي يف قبضه التخلية)٨(فالوجهان

___________________________________ 
ن كــالم املصــنف ) ١( ن ). ختــري املغبــون مهمــا: (فيمــا قبــل يف قولــه اي �فــر االطــالق التعمــيم املســتفاد مــ فــان املغبــون اعــم مــ

 .ومن البايع يف صورة الز�دة. املشرتي يف صوة ادعائه النقيصة
 .) املصنف(اي ) ٢(
 ).ختري املغبون: (اي قول املصنف ) ٣(
 ).التغري(اي ) ٤(
ىت يســتقر فاملشــرتي يقــول بتقــدمي التغــري علــى البيــ) ٥( ثمن، والبــايع يــدعي �خــر التغــري عــن البيــع حــ ىت يبطــل البيــع و�خــذ الــ ع حــ

 .البيع وتصح املعاملة ويستحق الثمن
 .اي التقدم، او �خره) ٦(
 .اي مبا شهدت به القرائن من التقدم، او التاخر) ٧(
ن اصــالة عــدم تقــدم . مــن اصــالة عــدم وصــول حــق املشــرتي فيقــدم قــول املشــرتي) ٨( وال خيفــى ان . الغــري فيقــدم قــول البــايعومــ

فبمقتضـى هـذا االصـل السـبيب حنكـم . اصالة عدم تقدم التغري مقدم على اصالة عدم وصول حق املشرتي اليه، النـه اصـل سـبيب
 .بوصول حق املشرتي إىل، فيكون مقدما على االصل االخر، وهو االصل املسبيب، النه يرفع موضوعه
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، فإنــه يتعــارض أصــال عــدم تقــدم كــل منهمــا )٢(، أو مل خيتلفــا)١(عــن البيــع و�خــرهواختلفــا يف تقــدم التلــف 
فيتســاوقان ويتســاقطان، ويتجــه تقــدمي حــق املشــرتي الصــالة بقــاء يــده، وملكــه للــثمن، والعقــد الناقــل قــد 

 .)٣(شك يف �ثريه، لتعارض االصلني
___________________________________ 

ف (جــار�ن هنــا يف صــورة اختالفهمــا يف ) التقــدم والتــاخر(يف صــورة اخــتالف املتبــايعني يف اي اجلهــان املــذكوران ) ١( تقــدم التلــ
ف يف انــه قبــل التخليـة، او بعــدها. عــن البيــع) و�خـره ففــي صــورة التقــدم يكـون التلــف مــن مــال البــايع، . وكــذا لـو اختلفــا يف التلــ

التـاخر يكـون التلـف مـن مـال املشـرتي الصـالة عـدم وصـول حـق  ويف صـورة. الن كل بيع تلف قبل القـبض فهـو مـن مـال البـايع
ك . املشــرتي اليــه ى تلــ وال خيفــى عــدم جــر�ن اصــالة عــدم وصــول حــق املشــرتي اليــه، لتقــدم اصــالة �خــر احلــادث فهــو مقــدم علــ
 ).خر احلادثاصالة �(وامنا جيري تلك االصالة اذا مل يكن يف البني معارضة، وهنا تعارض بني تلك وهذه، وهي . االصالة

اصـل : (اي اتفقا على التغري ولكن مل خيتلفا يف التقدم والتاخر، لعدم علمهما بـه، فنـه يف هـذه احلالـة يتعـارض اصـالن ومهـا) ٢(
 .فيتساقطان) عدم تقدم احلادث، واصل عدم تقدم العقد على التلف

 ).على التلفتعارض اصل عدم تقدم احلادث، واصل عدم تقدم العقد : (املذكورين ومها) ٣(
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) ولــو اشــرتاه( )٢(كاملســك، أو يوصــف علــى االوىل) ورحيــه(كالــدبس ) مــا يــراد طعمــه )١(يعتــرب -التاســعة 
مـع اعلـم بـه مـن غـري هـذه اجلهـة ) جاز(وهو الصحة ) )٣(بناء على االصل(من غري اختبار، وال وصف، 

ــف قيمتــه �ختالفــه، وقيــل بيعــه إال �العتبــار، أو الوصــف   ال يصــح: كــالقوام، واللــون، وغريمهــا ممــا خيتل
كغريه، للغرر، واالظهر جواز البناء علـى االصـل، إحالـة علـى مقتضـى الطبـع، فإنـه أمـر مضـبوط عرفـا ال 

، كاالكتفــاء برؤيــة مــا يــدل بعضــه علــى )٤(يتغــري غالبــا إال بعيــب فيجــوز االعتمــاد عليــه، الرتفــاع الغــرر بــه
فإن خرج معيبا ختـري املشـرتي بـني (اثل، وينجرب النقص �خليار، �قيه غالبا، كظاهر الصربة، وأمنوذج املتم

كمـا يف غـريه ) ويتعـني االرش لـو تصـرف فيـه(إن مل يتصرف فيه تصرفا زائدا علـى اختبـاره، ) الرد واالرش
لــه، خالفــا لســالر حيــث خــري  )٥(لتنــاول االدلــة) أعمــى(املشــرتي املتصــرف ) وإن كــان(مــن أنــواع املبيــع، 
 .رد واالرش وإن تصرفاالعمى بني ال

___________________________________ 
 .اي خيترب) ١(
فما ال ميكن اختباره �لنظر واملشاهدة . ان الذي ميكن اختباره �لنظر واملشاهدة اذا كان يكفي فيه الوصف مقصوده ) ٢(

 .فهو اوىل بكفاية الوصف فيه
مجيـــع االشـــياء يف معـــامال�م، واحجـــارا�م، ومصـــاحلا�م هـــو االعتمـــاد والبنـــاء علـــى  اي االصـــل االويل والبنـــاء العقالئـــي يف) ٣(

 .صحة ما يتعاملون عليه بطبيعة احلال
 .اي �ذا االصل االوىل، والبناء العقالئي، ومبقتضى الطبع) ٤(
 .٢احلديث  ١٦راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب اخليار �ب ) ٥(
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، ملكان الضـرورة واحلـرج، )ما يفسد �ختباره، كالبطيخ واجلوز والبيض(اعتباره من غري ) وأبلغ يف اجلواز(
ـــه الـــرد، )رجـــع �رشـــه(بعـــد كســـره ) ظهـــر فاســـدا(اشـــرتاه فظهـــر صـــحيحا فـــذاك، وإن ) فـــإن( ، ولـــيس ل

، لـبطالن )رجع �لثمن أمجع(كالبيض الفاسد ) ولو مل يكن ملكسوره قيمة(قيمة،  )١(للتصرف إن كان له
 .ث ال يقابل الثمن مالالبيع، حي

أو (نظـرا إىل عـدم املاليـة مـن حـني العقـد فيقـع �طـال ابتـداء، ) وهل يكون العقد مفسوخا من أصـله(
، وإمنــا )٢(بعــد الكســر وظهــور الفســاد، التفــا� إىل حصــول شــرط الصــحة حــني العقــد) يطــرأ عليــه الفســخ

واضــح، الن ظهــور الفســاد كشــف  )٤(ورجحــان االول) نظــر(فيكــون هــو املفســد  )٣(تبــني الفســاد �لكســر
 )٧(، والصحة مبنية على الظاهر)٦(حينه )٥(عن عدم املالية يف نفس االمر حني البيع، ال أحدث عدمها

___________________________________ 
 .اي ملكسوره قيمة) ١(
 .، ال فاسدةيف معامال�م على ا�ا صحيحة). بناء العقالء(وهو االعتماد على اصل الصحة وهو ) ٢(
 .فيكون الكسر هو املفسد للعقد من حني الكسر، ال من اول االمر حني العقد) ٣(
 ).هو بطالن العقد من اصله(املراد من االول ) ٤(
 ).املالية(اي ) ٥(
 .اي حني الكسر) ٦(
 .دون الواقع فالصحة مبنية على الظاهر،. والصحة الظاهرية املدعاة ال تعارض الفساد الواقعي، وال تنافيه) ٧(

    



٢٨٠ 

 .)٢(وجعل االول احتماال، وظاهر كالم اجلماعة )١(ويف الدروس جزم �لثاين
 )٣(الــذي اشــرتاه فيــه إىل موضــع اختبــاره، فعلــى االول) الفائــدة يف مؤنــة نقلــه عــن املوضــع(تظهــر ) و(

 )٥(علـى املشـرتي لوقوعـه يف ملكـه، ويشـكل �نـه وإن كـان ملكـا للبـائع حينئـذ )٤(على البائع، وعلى الثاين
املشــرتي هنــا كجاهــل اســتحقاق املبيــع  )٧(وكــون. ، فــال يتجــه الرجــوع عليــه �ملؤنــة)٦(لكــن نقلــه بغــري امــره
 حيث يرجع مبا غرم إمنا

___________________________________ 
 ).حني الكسر هو البطالن من(املراد من الثاين ) ١(
 ).احتماال(عطف على ) وظاهر(ي مجاعة الفقهاء ) ٢(
 ).بطالن العقد من اصله(اي ) ٣(
 ).بطالن العقد من حني الكسر(اي ) ٤(
. اي حني نقله من من البايع، سواء كـان مـن حـانوت، ام خمـزن، ام غريمهـا، بنـاء علـى القـول االول وهـو الـبطالن مـن راسـه) ٥(

 .املبيع الفاسد ملكا للبايع فال جيوز نقله من حملهفانه حينئذ يكون 
فنقـل . وال خيفى مافيه، الن املشرتي يكون مالكا للمبيع حبسب الظاهر وان كان املبيع ملكـا للبـايع يف الواقـع ونفـس االمـر) ٦(

يـه ان خيلـي بـني املشـرتي وبـني ولـيس للبـايع ان ميتنـع عـن نقلـه، بـل عل. املشرتي املبيع من ذلك املكان مستند إىل امرالبـايع واذنـه
 .املبيع

ع(ان املشــرتي هنــا جاهــل �لفســاد فمــا يغرمــه ويصــرفه علــى : دفــع وهــم حاصــل الــوهم) ٧( يرجــع علــى البــايع، النــه مغــرور ) املبيــ
ن غــره(فتشــمله القاعــدة   وحاصــل الــدفع ان الغــرور منفــي هنــا، الشــرتاك البــايع واملشــرتي يف ذلــك، لعــدم). املغــرور يرجــع علــى مــ

 .علمهما �لفساد فال خصوصية يف شخص املشرتي
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مـن موضـع الكسـر  )٢(مؤنـة نقلـه )١(يتجه مع الغرور، وهو منفي هنا، الشرتاكهما يف اجلهـل، ولـو أريـد �ـا
علـى البـائع  )٨(احلكـم، واجتـه كونـه )٧(انعكـس )٦(، أو ما يف حكمـه)٥(نقله )٤(مملوكا وطلب مالكه )٣(لو كان
 .)١٢(املشرتي لكونه )١١(واحتمال كونه. )١٠(بيع على التقديرين، لبطالن ال)٩(مطلقا

___________________________________ 
 ).املؤنة(اي ) ١(
 ).املبيع(اي ) ٢(
 .املراد منه املكان) املوضع(اسم كان مسترت يرجع إىل ) ٣(
 ).املوضع(اي ) ٤(
 ).املبيع(اي ) ٥(
 .يع يف مكان يشبه اململوك كاملسجد واملدرسة وغريمهااو يكون املب: فاملعىن) اململوك(اي ) ٦(
فــاملعىن ان املبيــع لــو كــان يف مكــان مملــوك لغــري البــايع، او يف مكــان يشــبه ). توجــه الغرامــة علــى البــايع حينئــذ(والعكــس هــو ) ٧(

لنقل إىل مؤنة كانت املؤنة اململوك كاملسجد واملدرسة وطلب املالك، او من هو يف حكم املالك نقل املبيع من املكان، واحتاج ا
 .على البايع، دون املشرتي

 .واملراد مؤنته) النقل(اي ) ٨(
 .سواء قلنا ببطالن العقد من رأسه ام من حني الكسر) ٩(
 .اي تقدير بطالن البيع من راسه، وتقدير بطالن البيع من حني الكسر) ١٠(
 .واملراد مؤنته) النقل(اي ) ١١(
حاصـل املعـىن ان مؤنـة نقـل املكسـور مـن ملـك الغـري تكـون علـى . نقل املكسـور مـن فعـل املشـرتياي لكون ) النقل(اي ) ١٢(

 .املشرتي، ال على البايع
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ــف كــان فبنــاء حكمهــا)٣(مشــرتك أيضــا بــني الــوجهني )٢(املاليــة عنهمــا )١(مــن فعلــه وزوال علــى  )٤(، وكي
ورمبا قيل بظهور الفائدة أيضا يف ما لـو تـربأ البـائع مـن عيبـه فيتجـه كـون تلفـه مـن . الوجهني ليس بواضح
 )٧(ويشـــــكل صــــحة الشـــــرط علــــى تقـــــدير فســــاد اجلميـــــع، ملنافاتـــــه. )٦(دون االول )٥(املشــــرتي علـــــى الثــــاين

املشـرتي  )١٠(لـو رضـي بـه )٩(العقـد، إال شـئ يف مقابلـة الـثمن فيكـون أكـل مـال �لباطـل، وفيمـا )٨(ملقتضى
 .�لكسر، وفيه أيضا نظر، الن الرضا بعد احلكم �لبطالن ال أثر له

___________________________________ 
 .وجه �ن لكون املؤنة على املشرتي، فان زوال املالية عن املكسور قد دخل على الطرفني ومها البايع واملشرتي) ١(
 ).البايع واملشرتي(اي ) ٢(
 .اي سواء قلنا ببطالن البيع من اصله، ام من حني الكسر) ٣(
 .اي حكم املؤنة) ٤(
 .اي بطالن العقد من حني الكسر) ٥(
 .اي بطالن العقد من اصله) ٦(
 ).فساد اجلميع(اي ) ٧(
 .اذ مقتضى العقد وجود مقابل للثمن، وال شي ة هنا بعد فساد اجلميع يف مقابل الثمن) ٨(
 .ائدة ايضا فيم لو رضي �ملبيع الفاسداي وتظهر الف) ٩(
ن حـني الكســر يكــون املبيـع للمشــرتي ومصــارف نقلــه ). �ملبيـع الفاســد(اي ) ١٠( فــاملعىن انـه بنــاء علــى القـول بــبطالن العقــد مــ

 .عليه ايضا، ال على البايع
لعقـد كـم هـو القـول االول ام بعــد فـاملعىن ان الرضـا بعـد احلكـم بـبطالن البيـع سـواء كـان الـبطالن مـن حـني ا). للرضـا(اي ) ١١(

 .الكسر كم هو القول الثاين ال اثر له، فهو كالعدم
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، وهــي اجللــدة )٣(أيضــا كالفــأرة يف غــريه )٢(بــه )١(�هلمــز مجــع فــأرة) جيــوز بيــع املســك يف فــأره -العاشــرة (
وفتقـه �ن (ختـري السالمة فإن ظهر بعد فتقه معيبا  )٤(بناء على أصل) وإن مل تفتق(املشتملة على املسك 

 .لرتتفع اجلهالة رأسا) خيرج ويشم أحوط(�بره، مث ) يدخل فيه خيط
للجهالـة، ولـو يف بعـض ) ال جيـوز بيـع مسـك اآلجـام مـع ضـميمة القصـب، أو غـريه -احلادية عشـرة (

 ))٧(كذلك( )٦(، أو ظلف)٥(بفتح الضاد وهو الثدي لكل ذات خف) وال اللنب يف الضرع(املبيع، 
___________________________________ 

 .وزان التمر والتمرة فهو مجع فأرة �هلمز ايضا) ١(
 ).اهلمز(اي ) ٢(
 .بغري هذا املعىن ايضا تكون �هلمز مفردة ومجعا) الفارة(أي كما أن ) ٣(
 ).هي الصحة(اي االصل العقالئي يف املعامالت ) ٤(
 .لالبل، كما ان احلافر لغريها) اخلف) (٥(
 .مبنزلة احلافر ملا اجرت من احليوا�ت كالبقرة، والظيب والشاة) لفالظ) (٦(
 ).ولو مع الضميمة(اي ) ٧(
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حملــو�، الن ضــميمة املعلــوم إىل ا�هــول تصــري املعلــوم جمهــوال، أمــا  )٢(شــيئا، ولــو لبنــا )١(أي وإن ضــم إليــه
يصـح اسـتنادا إىل : ، وقيـل)٣(عدم اجلـواز بـدون الضـميمة فموضـع وفـاق، وأمـا معهـا فاملشـهور أنـه كـذلك

نعـم . ضعيفة، و�لغ الشيخ فجوز ضميمة ما يف الضرع إىل مـا يتجـدد مـدة معلومـة، والوجـه املنـع )٤(رواية
بلفــظ الصــلح اجتــه اجلــواز، وفصــل آخــرون فحكمــوا �لصــحة مــع كــون املقصــود �لــذات  )٥(لــو وقــع ذلــك

يف القصــد الــذايت وهــو حســن، وكــذا  )٧(يهماوتســاو  )٦(املعلــوم وكــون ا�هــول �بعــا والــبطالن مــع العكــس
 .القول يف كل جمهول ضم إىل معلوم

وإن ضــم إليهــا غــريه أيضـا، جلهالــة مقــداره، مــع كــون ) وال اجللـود واالصــواف واالشــعار علــى االنعـام(
 إال أن يكون الصوف وشبهه مستجزا، أو شرط جزه(، )٨(غري اجللود موزو� فال يباع جزافا

___________________________________ 
 ).اللنب يف الضرع(اي ) ١(
 .اي ولو كان الشئ املنضم اليه لبنا. �لنصب بناء على انه خرب لكن احملذوف الدلة عليه القرينة املقامية) ٢(
 .اي ال جيوز بيعه) ٣(
 .٢احلديث  - ٨الوسائل �ب جواز بيع اللنب يف الضرع اذا صم ضم اليه شئ معلوم �ب ) ٤(
 .اي بيع اللب يف الضرع مع الضميمة) ٥(
 .اي املقصود �لذات ما يف الضرع الذي هو ا�هول، وكون املعلوم �بعا) ٦(
 .اي تساوى مايف الضرع مع املعلوم اخلارجي) ٧(
 ..بال وزن، وال كيل، وال تقدير حمدود: معناه). گزاف(اجلزاف فارسي معرب اصله ) ٨(
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ــع حينئــذ مشــاهد، والــوزن غــري معتــرب مــع كونــه علــى ظهرهــا وإن اســتجزت،  )فــاالقرب الصــحة ، الن املبي
وينبغــي علــى هـذا عــدم اعتبــار اشــرتاط جــزه، الن ذلــك ال مــدخل . كـالثمرة علــى الشــجرة وإن اســتجزت

له يف الصحة، بل غايته مـع �خـريه أن ميتـزج مبـال البـائع، وهـو ال يقتضـي بطـالن البيـع كمـا لـو امتزجـت 
ولـــو شـــرط �خـــريه مـــدة معلومـــة، وتبعيـــة املتجـــدد بـــين علـــى  )١(اخلضـــر بغريهـــا، فريجـــع إىل الصـــلح لقطـــة

 .القاعدة السالفة، فإن كان املقصود �لذات هو املوجود صح وإال فال
ونفـس القـز (منفعة مقصـودة حمللـة، ) جيوز بيع دود القز، النه حيوان طاهر ينتفع به -الثانية عشرة (

ــع، النــه إن كــان حيــا ) ه، النــه كــالنوى يف التمــروإن كــان الــدود فيــ فــال مينــع مــن بيعــه، ورمبــا احتمــل املن
ضـــعيف، الن عرضـــة  )٤(ميتـــا دخـــل يف عمـــوم النهـــي عـــن بيـــع امليتـــة، وهـــو )٣(للفســـاد، وإن كـــان )٢(عرضـــة

نــه  الفســاد ال يقتضــي املنــع، والــدود ال يقصــد �لبيــع حــىت متنــع ميتتــه، وإىل جوابــه أشــار املصــنف بقولــه ال
 أن يف ال نوى منفعة مقصودة كعلف الدواب،: كالنوى، وقد يقال

___________________________________ 
 ).يف بيع االمثار) (فسي الفصل الرابع(كما �يت االشارة اليه ) ١(
دود �لقــز فيفســده ، مــع حيــاة الــدود، الحتمــال عبــث الــ)عرضــة للفســاد(فــاملراد ان القــز ). النــه(�لرفــع بنــاء علــى انــه خــرب ) ٢(

 .فيكون حمتمال للفساد، اذا ال جيوز بيع القز
 ).الدود(اسم كان يف املوضعني ) ٣(
 .اي الوجه املذكور يف منع بيع القز ضعيف) ٤(
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 .)٢(، وكيف كان ال متنع من صحة البيع)١(خبالف الدود امليت
ــع يف طــرف جــاز بيعــه -الثالثــة عشــرة ( واســقط مــاجرت العــادة بــه ( )٤(معــه )٣(مــع وزنــه) إذا كــان املبي
ســـواء كـــان مـــا جـــرت بـــه زائـــدا عـــن وزن الظـــرف قطعـــا، أم �قصـــا، ولـــو مل تطـــرد العـــادة مل جيـــز ) للظـــرف

ولـو (، )٥(وال فرق بني إسقاطه بغري مثن أصال، وبثمن مغـاير للمظـروف. إسقاط ما يزيد، إال مع الرتاضي
فــاالقرب (ظــروف مبيعــا واحــدا بــوزن واحــد مــن غــري وضــع جــاعال جممــوع الظــرف وامل) �عــه مــع الظــرف

اجلهـل مبقـدار كـل منهمـا منفـردا، الن املبيـع  )٦(، حلصـول معرفـة اجلملـة الرافعـة للجهالـة، وال يقـدح)اجلواز
 ال يصح حىت يعلم مقدار كل منهما، ال�ما: وقيل. هو اجلملة، ال كل فرد خبصوصه

___________________________________ 
 .بصالحية الدود لعلف الدواب: وقد يقال. يصلح علفا للدوابفانه ال ) ١(
 .سواء كان الدود حيا، ام ميتا) ٢(
 ).املبيع(اي ) ٣(
 ).الظرف(اي ) ٤(
 .كما لو اعطى عوض الدهن الذي يشرتي من البايع ووزن مع الظرف) ٥(
مع انه ال بـد . حاصله ان املشرتي هنا جاهل مبقدرا كل واحد من الظرف واملظروف فحينئذ يكون املبيع جمهوال: دفع وهم) ٦(

ثمن والــثمن ن الظــرف واملظــروف ال يقــدح يف املقــام، الن املبيــع هــي  فاجــاب . مــن العلــم مبقــدار املــ �ن اجلهــل مبقــدار كــل مــ
 .اجلملة، ال كل فرد خبصوصه
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 .يف قوة، مبيعني، وهو ضعيف
 )القول يف اآلداب(
 )وهي أربعة وعشرون(

) و(من التكسب، ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسـلم مـن الـر�، ) التفقه فيما يتواله( -االول 
، الن )يكفــي التقليــد(�لتفقــه، بــل  )١(ال يشــرتط معرفــة االحكــام �الســتدالل كمــا يقتضــيه ظــاهر االمــر

 من اجتر: " معرفتها على وجه يصح، وقد قال علي  املراد به هنا
___________________________________ 

مـن اراد التجـارة فليتفقـه يف دينـه لـيعلم : (عليـه الصـالة والسـالم) االمـام الصـادق(املراد مـن االمـر مـا ورد يف الروايـة يف قـول ) ١(
 ).يةبذلك ما حيل له مما حيرم عليه إىل اخر الروا

ن  راجــع الوســائل كتــاب التجــارة ابــواب آداب التجــارة البــاب االول احلــديث وحيتمــل ان يكــون املــراد مــن االمــر االمــر املســتفاد مــ
فلو ال نفر من � فرقة منهم طائفة �تفقهوا � ا�يـن و�نـذروا قـومهم اذا رجعـوا (: االية الكرمي يف قوله تعاىل عز من قائـل

 ].١٢٣لتوبة االية ا[ )ا�هم لعلهم �ذرون
فاملعىن ان التفقه املطلوب يف ابواب التجارة هو التفقه االمجايل ولو علـى وجـه التقليـد، ال التفقـه التفصـيلي كمـا هـو الظـاهر مـن 

 ، ال االمجايل، خبالف التفقه هنا)التفقه التفصيلي(اذ التفقه املطلوب فيهما هو . االية الشريفة، واحلديث املبارك
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 ". )٢(يف الر�، مث ارتطم )١(فقد ارتطمبغري علم 
وغــريه، وال بــني الشــريف  )٣(فــال يفــرق بــني املمــاكس) التســوية بــني املعــاملني يف االنصــاف( -الثــاين 

نعــم لــو فــاوت بيــنهم بســبب فضــيلة وديــن فـال �س، لكــن يكــره لآلخــذ قبــول ذلــك، ولقــد كــان . واحلقـري
 .)٤(ذلكالسلف يوكلون يف الشراء من ال يعرف هر� من 

أميا عبد مسلم أقال مسلما يف بيع أقال هللا عرتته يـوم : " قال الصادق ) إقالة النادم( -الثالث 
إذا (، وإمنــا يفتقــر إىل االقالــة )٧(مشــعر بــه )٦(وهــو مطلــق يف النــادم وغــريه، إال أن ترتــب الغايــة"  )٥(القيامــة

 ن، فلو كا)تفرقا من ا�لس، أو شرطا عدم اخليار
___________________________________ 

الدخول يف الشـي حبيـث ال ميكـن اخلـروج منـه، فالـداخل يف التجـارة بغـري تفقـه يـدخل يف الـر� حبيـث ال ميكـن لـه : االرتطام) ١(
 .اخلروج

 .٢احلديث  -الوسائل كتاب التجارة ابواب آداب التجارة الباب االول ) ٢(
 .اي من املراعاة) ٤(مبعىن استحط الثمن اي طلب نقصانهماكس مياكس مكاسا ومماكسة ) ٣(
 .واليك نص احلديث ٢الوسائل كتاب التجارة الباب الثالث من ابواب آداب التجارة احلديث ) ٥(

 ).مسلم(اميا عبد أقال مسلما يف بيع اقاله هللا عثرته يوم القيامة، فاحلديث عار عن كلمة : () الصادق(قال 
فـان اقالـة املـوىل لعبـده يـوم القيامـة إمنـا هـو ). هي إقالـة الـرب اجلليـل عـز امسـه عثـرة العبـد املقيـل يـوم القيامـة(املراد من الغاية ) ٦(

 .فهذا يشعر �ن اقالة املسلم للمسلم يف البيع امنا هي بعد الندامة. بعد ندمه
 .الخبار اشعار بذلك ايضاكما انه يف بعض ). ترتب الغاية مشعر �لندم(اي ) الندم(اي ) ٧(
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) وهــل تشــرع االقالــة يف زمــن اخليــار، االقــرب نعــم( )٢(ومل يكــن حمتاجــا اليهــا )١(للمشــرتي خيــار فســخ بــه
ــف املطلــوب )٤(لــه )٣(لشــمول االدلــة وال يكــاد (، )٦(عليهــا )٥(خصوصــا احلــديث الســابق فإنــه مل يتقيــد بتوق
 .)٧(يف االقالة حينئذ) يتحقق الفائدة

___________________________________ 
 ).اخليار(اي ) ١(
فــاملعىن ان يف صــورة شــرط اخليــار للمشــرتي ال حيتــاج إىل االقالـة، وكــذا البــايع لــو كــان لــه اخليــار ال حيتــاج إىل ). االقالـة(اي ) ٢(

 .االقالة
 .ب الثالثاملراد من االدلة االحاديث املذكورة يف �ب االقالة من كتاب الوسائل البا) ٣(
 .ظاهرا، لكنه دفعا لالشكال الوارد من وجوب التطابق ميكن ارجاعه إىل زمن اخليار) االقالة(اي ) ٤(
 ).فسخ العقد(املراد من املطلوب ) ٥(
ىت ولــو مل يطلبــه ). االقالــة(اي ) ٦( فــاملعىن ان احلــديث الســابق مطلــق غــري مقيــد بصــورة طلــب اقالــة املشــرتي، بــل هــو مطلــق حــ

ثال، فـــان البــايع لـــو احـــرز النـــدم فـــان املشـــرتي واراد اقالتــه مـــن غـــري مطالبـــة املشـــرتي صـــحا االقالـــة الطــرف امل قابـــل، لعـــزة نفســـه مـــ
. مصداقا للحديث الشريف وبعبارة موجزة ان مشروعية االقالة ال تتوقف على طلب اقالة املشرتي، او البايع اذا كـان هـو النـادم

كــان املشــرتي، ام البيــع ال يتقــدم إىل طلــب االقالــة، النــه يســتطيع الفســخ املطلــوب ابتــداء، ففيمــا حنــن فيــه الــذي لــه اخليــار ســواء  
 .وعلى الرغم من هذا كله فاالقالة مشروعة للمشرتي، او البايع يف زمن اخليار وان مل يطلبها رفيقه اي الطرف املقابل

 ).حني اخليار(اي ) ٧(

    



٢٩٠ 

، خبــالف الفســـخ، أو )٣(حكــام البيــع مـــن الشــفعة وغريهـــاأ )٢(فيرتتــب عليهـــا) )١(إال إذا قلنــا هــي بيـــع(
علــى االلتــزام �لبيــع، وإســقاط اخليــار ال  )٥(، لــداللتها)٤(�ن االقالــة مــن ذى اخليــار اســقاط للخيــار: (قلنــا

فيما لو تبـني بطـالن  )٦(خيتص بلفظ، بل حيصل بكل ما دل عليه، من قول، وفعل وتظهر الفائدة حينئذ
 .سخ �خلياراالقالة فليس له الف

ن الوجــه )٨(مــع علمــه �حلكــم )٧(وحيتمــل ســقوط خيــاره بــنفس طلبهــا( قيــل  )١٠(، ومــن مث)٩(ملــا ذكــر�ه مــ
 :بسقوط اخليار ملن قال

___________________________________ 
 .بناء على مذهب العامة حيث ا�م ذهبوا إىل ان االقالة بيع) ١(
 ).االقالة(اي ) ٢(
 ).كخيار ا�لس(اي غري الشفعة ) ٣(
 .اي لو طلب صاحب اخليار االقالة كان دليال على اسقاط خياره) ٤(
 .اي طلب االقالة دليل على التزام البيع، واسقاط اخليار ولواله لفسخ خبياره) االقالة(اي ) ٥(
ك اي حــني قلنــا �ن االقالــة اســقاط للخيــار اظهــر الفائــدة فيمــا لــو تبــني بطــالن االقالــة كمــا لــو ) ٦( طلــب االقالــة مــن غــري املالــ

زعمــا انــه املاكــل فظهــر عــدم كونــه مالكــا، فانــه حينئــذ يســقط خيــاره، الن اقدامــه علــى طلــب االقالــة معنــاه االلتــزام �لبيــع وان مل 
 .يكن طلبه من املالك

 ).االقالة(اي ) ٧(
 ).ان طلب االقالة يسقط اخليار(املراد �حلكم هو ) ٨(
 ).لداللتها على االلتزام �لبيع(يف قوله  ره املراد من الوجه ما ذك) ٩(
 .اي ومن اجل ان اخليار يسقط بنفس طلب االقالة) ١٠(

    



٢٩١ 

علــى االلتــزام  )٤(، لعــدم داللتــه)٣(أيضــا، واالقــوى عــدم الســقوط يف احلــالني )٢(وهــو مــروي )١(لصــاحبه اخــرت
فال ينايف إمكان فسخه بسـبب  )٦(الثواب �ا، وجيوز أن يكون مطلوبه من االقالة حتصيل )٥(حىت �اللتزام

 .من أمت الفوائد )٨(وهو )٧(آخر
لريغــب فيــه اجلاهــل مــع عــدم غايــة أخــرى للزينــة، أمــا تزيينــه لغايــة أخــرى  ) عــدم تــزيني املتــاع( -الرابــع 

 .كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فال �س
 .)٩(ظاهرا كان، أم خفيا، للخرب فيه عيب) إن كان(املوجود يف متاعه ) ذكر العيب( -اخلامس 

___________________________________ 
زوم، او الفســخ، فــان هــذا دليــل علــى ســقوط خيــار : كمــا لــو كــن للمتبــايعني اخليــار فقــال احــدمها لالخــر) ١( اخــرت اي اخــرت اللــ

 .القائل
 .٣احلديث  -مستدرك الوسائل كتاب التجارة ابواب اخليار �ب ص ) ٢(
فاملعىن ان من له اخلريا . ويف حالة عدم علمه �حلكم) سقوط اخليار بطلب االقالة(حالة علم املستقيل �حلكم وهو  اي يف) ٣(

 .اليسقط خياره اذرا طلب االقالة
 ).طلب االقالة(اي ) ٤(
 ).الداللة االلتزامية(املراد من االلتزام الثاين ) ٥(
 .ستقيل يريد الثواب بطلبه االقالة للمقيلان امل: ومعىن العبارة ظاهرا) االقالة(اي ) ٦(
 ).خيار الفسخ(وهو ) ٧(
 .اي حتصيل الثواب من امت الفوائد، واحسنها، وامجلها، واكملها) ٨(
 .٢احلديث  ٢الوسائل كتاب التجارة ابواب آداب التجارة الباب ) ٩(

    



٢٩٢ 

 .)٢(من متام االميان و النصيحة )١(والن ذلك
ال وهللا وبلـى  )٤(للتـاجر مـن )٣(ويـل: " وسـلم قـال ) لبيـع والشـراءترك احللـف علـى ا( -السادس 

الــــر�، : مــــن �ع واشــــرتى فلــــيحفظ مخــــس خصــــال وإال فــــال يشــــرتى وال يبيــــع: " ، وقــــال "وهللا 
ثالثـة ال ينظـر هللا : " وقال الكاظم "  )٥(واحللف، وكتمان العيب، واملدح إذا �ع، والذم إذا اشرتى

، وموضـع االدب )٦(إليهم أحدهم رجل اختذ هللا عزوجل بضـاعة ال يشـرتي إال بيمـني، وال يبيـع إال بيمـني
 ". )٧(احللف صادقا، أما الكاذب فعليه لعنة هللا

 )، وخصوصا يف شراء آالت الطاعات)٨(املساحمة فيهما -السابع 
___________________________________ 

 .اي ذكر العيب للمشرتي من عالئم متامية اميان البايع واكمليته فهنيئا ملن كان هذه صفته، مث هنيئا) ١(
املراد من النصيحة هنا ارادة اخلري الخريه حىت اليقدم على شراء شئ فيه ضرر لنفسه، وان كان الناصـح يتضـرر ظـاهرا مـن ) ٢(

 .اخلري الخيه، النه ال يقدم على الشراء منه بعد االطالع على العيب اجل ارادة
 .�لرفع، مبتدأ، وجاز االبتداء �لنكرة، النه دعاء) ٣(
 ).بلى وهللا: (ومن قول) ال وهللا: (اي من قول) ٤(
 .٢احلديث  ٢الوسائل كتاب التجارة ابواب آداب التجارة �ب ) ٥(
 .١٦٢ص  ٣احلديث  -�ب احللف يف الشراء والبيع فروع الكايف كتاب املعيشة ) ٦(
 .النه اقدم على معصية كبرية ساخطة للرب تعاىل) ٧(
 .يف البايع والشراء) ٨(

    



٢٩٣ 

 .)٣(للخرب )٢(موجب للربكة والز�دة، وكذا يستحب يف القضاء واالقتضاء )١(فإن ذلك
ري املشــرتي ثــال�، وتشــهده الشــهادتني بعــد الشــراء( -الثــامن  اللهــم إين اشــرتيته : ليقــل بعــدمهاو ) تكبــ

 ".ألتمس فيه من فضلك، فاجعل يل فيه فضال، اللهم إين اشرتيته التمس فيه رزقا، فاجعل يل فيه رزقا 
�ن يزيـد كثـريا ) أن يقـبض �قصـا، ويـدفع راجحـا، نقصـا� ورجحـا� ال يـؤدي إىل اجلهالـة( -التاسـع 

صـيل الفضـيلة قـدم مـن بيـده امليـزان واملكيـال، النـه الفاعـل ، ولـو تنازعـا يف حت)٤(حبيث جيهل مقداره تقريبا
 .)٦(، ز�دة على كونه معطيا وآخذا)٥(املأمور بذلك
 يذم سلعة] ال [ أن ال ميدح أحدمها سلعته، و ( -العاشر 

___________________________________ 
 .اي املساحمة) ١(
ن يقـــرض ان يكـــون مسحـــا وكـــذلك ) االقتضـــاء(هـــو االقـــراض ومـــن ) القضـــاء(املـــراد مـــن ) ٢( ــ االقـــرتاض فـــاملعىن انـــه يســـتحب ملـ

 .املقرتض
 .٣ - ٢ - ١احلديث  - ٤٢الوسائل كتاب التجارة ابواب اداب التجارة �ب ) ٣(
ن اعطــاء املشــرتي للبــايع شــيئا وان كــان كثــريا ال يعلــم قــدره، النــه غــري ) ٤( اذا كــان العوضــان حــني املعاملــة معلــومني فالمــانع مــ

يف املبيع، وكـذا يف صـورة اعطـاء البـايع للمشـرتي مقـدارا زائـدا وان كـان كثـريا ال يعلـم قـدره، فمـا دام العوضـان معلـومني ال  داخل
 .مانع من النقيصة والز�دة، سواء كانت كثرية، ام قليلة، معلومة، ام جمهولة، الن الز�دة والنقيصة غري داخلة يف املبيع

 .اي �عطاء الز�دة) ٥(
 ن من بيده امليزان هو املعطي للثمن إىل املرتي وهو االخذ للثمن منهال) ٦(

    



٢٩٤ 

 .املتقدم وغريه )١(للخرب) صاحبه
 ).ولو ذم سلعة نفسه مبا ال يشمل على الكذب فال �س(

ربـح املـؤمن علـى املـؤمن حـرام، إال : " قـال الصـادق ) ترك الربح على املـؤمنني( -احلادي عشر 
 )٢(�كثر من مائة درهم فأربح عليه قوت يومك، أو يشرتيه للتجـارة فـارحبوا علـيهم وأرفقـوا �ـمأن يشرتي 

يف ذلــك اليــوم مـــع ) علــى املعــاملني )٣(موزعــة(لــه ولعيالــه، ) إال مــع احلاجهــة فيأخــذ مــنهم نفقــة يــوم(، "
رائهم للقـوت، أمـا ترك الربح على املعاملني بعد حتصيل قوت يومه، كل ذلك مـع شـ )٥(، وإال)٤(انضباطهم

 .)٦(للتجارة فال �س به مع الرفق كما دل عليه اخلرب
 :�ن يقول له) ترك الربح على املوعود �الحسان( -الثاين عشر 

___________________________________ 
 .٢احلديث  - ٢ابواب آداب التجارة �ب  -الوسائل كتاب التجارة ) ١(
 .١احلديث  - ١٠الباب  -بواب آداب التجارة ا -كتاب التجارة   -الوسائل ) ٢(

ن  -نــص احلــديث هكــذا  ربــح املــؤمن علــى املــؤمن ر� اال ان يشــرتي �كثــر مــن مائــة درهــم فــاربح : (قــال ) ايب عبــدهللا(عــ
 ).عليه قوت بومك، او يشرتيه للتجارة فارحبوا عليهم، وارفقوا به

 ).ر�(بل املوجود كلمة  ما نقله الشهيد الثاين ك) حرام(ففي احلديث الشريف ال يوجد لفظ 
 .�لنصب حال للنفقة اي حال كون النفقة موزعة على املعاملني يف ذلك اليوم) ٣(
 .اي مع حصر املعاملني ومعلوميتهم حىت توزع النفقة عليهم) ٤(
 .اي وان مل يكونوا حمصورين ومعلومني) ٥(
 ).٢(رقماي اخلرب املذكور يف هامش ) ٦(

    



٢٩٥ 

إذا قـال الرجـل للرجـل : هلم أحسن إليك فيجعل إحسانه املوعود به تـرك الـربح عليـه قـال الصـادق 
 .هلم أحسن بيعك حيرم عليه الربح، واملراد به الكراهة املؤكدة

، بـل يبـادر إىل قضـاء حاجتـه وخيـرج منـه، النـه )عرك السبق إىل السوق والتـأخر فيـه( -الثالث عشر 
ــك بــني التــاجر مــأ وى الشــياطني، كمــا أن املســجد مــأوى املالئكــة فيكــون علــى العكــس، وال فــرق يف ذل

 .وغريه، وال بني أهل السوق عادة، وغريهم
وهــــم الـــذين حياســــبون علــــى الشــــئ االدون، أو مــــن ال يســــره ) تــــرك معاملــــة االدنــــني( -الرابـــع عشــــر 

بفــتح الــراء وهــم ) واحملــارفني(ال وال مــا قيــل فيــه، ة، أو مــن ال يبــايل مبــا قــ ه االســاء االحســان، وال تســوء
رجــل حمــارف بفــتح الــراء أي حمــدود حمــروم، وهــو خــالف : الــذين ال يبــارك هلــم يف كســبهم، قــال اجلــوهري

 قولك مبارك، وقد حورف كسب
___________________________________ 

 .١ديث احل - ٩ابواب آداب التجارة الباب  -كتاب التجارة   -الوسائل ) ١(
 .اي يستحب سبق الدخول للمصلي يف املسجد، والتأخر فيه �ن ال خيرج سريعا، بل يتخلف) ٢(
 .اي يف كراهة سبق السوق والتأخر منه) ٣(
ع، مث اليـــاء ) ادنيـــون(اي احلقـــري الـــذميم اصـــله . مجـــع االدىن مقصـــورا مـــأخوذ مـــن الـــدنئ: االدنـــني) ٤( بضـــم اليـــاء قبـــل واو اجلمـــ

فحـذفت االلـف وبقيـت الفتحـة قبلهـا دالـة . االلف املقلوبة، وواو اجلمع: ح ما قبلها انقلبت الفا، فالتقى ساكنانلتحركها وانفتا 
رفعـــا و ) االدنيـــان: (وامـــا يف حالـــة التثنيـــة فاليـــاء �قيـــة علـــى وضـــعها فيقـــال. نصـــبا وجـــرا) ادنـــني(رفعـــا و ) ادنـــون(عليهـــا، فصـــار 

 .نصبا وجرا) االدنيني(

    



٢٩٦ 

أي ذوى اآلفـــة والـــنقص يف أبـــدا�م، ) واملـــؤفني(ليـــه يف معاشـــه، كأنـــه ميـــل برزقـــه عنـــه، فـــالن إذا شـــدد ع
، معلـال ��ـم للحـديث عـن الصـادق ) واالكـراد(، معلـال ��ـم أظلـم شـئ، )١(للنهي عنه يف االخبار

للنهـي عنـه، ) وأهـل الذمـة(، و�ى فيـه أيضـاعن خمـالطتهم )٢(حي من أحياء اجلن كشف هللا عنهم الغطاء
كالظلمــة ) وذوي الشــبهة يف املــال(، )٥(، والفــارق)٤(لالصــل )٣(وال يتعــدى إىل غــريهم مــن أصــناف الكفــار

 .لسر�ن شبههم إىل ماله
حــذرا مــن الــز�دة والنقصــان املــؤديني ) تــرك التعــرض للكيــل، أو الــوزن إذا مل حيســن( -اخلــامس عشــر 
 .عنه يف االخبار املقتضي للتحرمي، ومحل على الكراهة )٦(حيرم حينئذ، للنهي: إىل احملرم، وقيل

عليهـا مـن الـدالل، بـل يصـرب حـىت يسـكت مث ) ترك الز�دة يف السلعة وقت النداء( -السادس عشر 
 إذا املنادي فليس لك أن تزيد، وامنا حيرم الز�دة: " يزيد إن أراد، لقول علي 

___________________________________ 
 .٣ - ٢ - ١احلديث  - �١٢ب  -ابواب آداب التجارة  -كتاب التجارة   -الوسائل ) ١(
. لكـــن احلـــديث ضـــعيف الســـند للغايـــة ٢ - ١احلـــديث  - ٢٣ابـــواب آداب التجـــارة �ب  -كتـــاب التجـــارة   -الوســـائل ) ٢(

 .والراوي جمهول احلال جدا 
 ).كاخلوارج، والنواصب، والغالة(كاحلريب، واصناف املسلمني احملكوم عليهم �لكفر ) ٣(
 .اي اصل عدم كراهة املعاملة معهم) ٤(
�ب مــن يكــره معاملتــه  ٦١كتــاب املعــايش واملكاســب واملعــامالت البــاب   ٣راجــع الــوايف ا�لــد ) الــنص(املــراد مــن الفــارق ) ٥(

 .وخمالطته
 .١احلديث  - ٨ابواب آداب التجارة �ب  -كتاب التجارة   -الوسائل ) ٦(

    



٢٩٧ 

 ". )١(لنداء، وحيلها السكوتا
) مــا بــني طلــوع الفجــر إىل طلــوع الشــمس(وهــو االشــتغال �لتجــارة ) )٢(تــرك الســوم( -الســابع عشــر 

وســـلم عنـــه، والنـــه وقـــت الـــدعاء، ومســـألة هللا تعـــاىل، ال وقـــت جتـــارة، ويف اخلـــرب أن  النـــيب  )٣(لنهـــي
 .)٤(يف البالد الدعاء فيه أبلغ يف طلب الرزق من الضرب

�ن يطلـب ابتيـاع الـذي يريـد ) بيعـا وشـراء(املـؤمن ) ترك دخول املؤمن يف سـوم أخيـه( -الثامن عشر 
أن يشرتيه، ويبذل ز�دة عنه ليقدمه البـائع، أو يبـذل للمشـرتي متاعـا غـري مـااتفق هـو والبـائع عليـه لقـول 

 وهو"  )٥(ال يسوم الرجل على سوم أخيه: " النيب 
___________________________________ 

 .١احلديث  - �٤٩ب  -ابواب آداب التجارة  -كتاب التجارة   -الوسائل ) ١(
فـاملعىن انـه . والسـوم مـن املشـرتي طلـب املبيـع والسـؤال عـن الـثمن. عـرض السـلعة للبيـع وذكـر مثنهـا، هـذا مـن البـايع: السوم) ٢(

 .مثنها من وقت طلوع الفجر إىل طلوع الشمسيستحب ترك عرض السلعة وذكر 
 .٢احلديث  - ١٢الباب  -كتاب التجارة ابواب آداب التجارة   -الوسائل ) ٣(
واطلبوا الرزق فيما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، فانه اسـرع يف طلـب الـرزق مـن الضـرب . اليك نص بعض احلديث) ٤(

 .١احلديث  - ٢٥الباب  -ب الدعاء كتاب الصالة ابوا  -راجع الوسائل . يف االرض
ــائل ) ٥( ـــواب آداب التجـــــارة   -الوســـ ــارة ابــ ـــاب التجـــ ـــديث  - ٤٩البـــــاب  -كتــ ــال  ٣احلــ ـــديث قـــ ــك نـــــص احلــ ــادق(واليـــ ) الصـــ
 ).ان يدخل الرجل يف سوم اخيه املسلم �ى رسول هللا : (

    



٢٩٨ 

بعـد الرتاضـي، أو (االصـل يف النهـي، وإمنـا يكـره، أو حيـرم  �لتحـرمي، النـه: خرب معناه النهي، ومن مث قيل
 .فلو ظهر له ما يدل على عدمه فال كراهة وال حترمي) قربه

آ فيه معا قبل حمل النهـي  سواء دخل أحدمها على النهي، أم ال �ن ابتدء) ولو كان السوم بني اثنني(
 كراهــة فيمــا يكــون يف الداللــة، ال�ــا وال(لصــدق الــدخول يف الســوم، ) مل جيعــل نفســه بــدال مــن أحــدمها(

موضــوعة عرفـــا لطلـــب الــز�دة مـــا دام الـــدالل يطلبهـــا، فــاذا حصـــل االتفـــاق بــني الـــدالل والغـــرمي تعلقـــت 
ويف كراهــة طلــب املشــرتي مــن بعــض (الكراهــة، النــه ال يكــون حينئــذ يف الداللــة وإن كــان بيــد الــدالل، 

 السـوم مـن حيـث الطلـب منـه، ومـن مسـاواته لـه يف مـن عـدم صـدق الـدخول يف) الطالبني الـرتك لـه نظـر
املعىن حيث أراد أن حيرمه مطلوبه والظاهر القطع بعدم التحرمي على القول بـه يف السـوم، وإمنـا الشـك يف 

، النــه قضــاء حاجــة الخيــه، ورمبــا اســتحبت إجابتــه لــو كــان )وال كراهيــة يف تــرك امللــتمس منــه(الكراهــة، 
 .قلنا بكراهة طلبه، العانته له على فعل املكروهمؤمنا، وحيتمل الكراهة لو 

 .وهذا الفروع من خواص الكتاب
 وهو الغريب اجلالب) ترك توكل حاضر لباد( -التاسع عشر 

___________________________________ 
 .اي مباشرة الفعل) املصدريمعناها (او ما جيعل للدالل من االجر واملراد منهاهنا  -حرفة الدالل : الداللة بكسر لدال) ١(
 ).للمشرتي(اي ) ٢(
 ).لعدم الكراهة(هذا وجه ) ٣(
 ).الطلب(اي ) ٤(
 ).الدخول يف السوم(اي ) ٥(

    



٢٩٩ 

ال يتوكـــل حاضـــر لبـــاد، دعـــوا النـــاس يـــرزق هللا بعضـــهم مـــن : " للبلـــد وإن كـــان قـــرو�، قـــال النـــيب 
 وهـــو حســـن لـــو صـــح احلـــديث، وإال فالكراهـــة أوجـــه، ، ومحـــل بعضـــهم النهـــي علـــى التحـــرمي" )١(بعـــض

 )٥(الغريــب فــال �س بــه، وجهــل )٤(منــه )٣(ابتــداء احلضــري بــه، فلــو التمســه )٢(للتســامح يف دليلهــا، وشــرطه
الغريب بسعر البلد، فلو علم به مل يكره، بل كانت مساعدته حمض اخلري، ولو �ع مـع النهـي انعقـد وان 

 .)٧(له، لالصل )٦(البلدي قيل بتحرميه، وال �س بشرا
القاصــد إىل بلـد للبيــع علـيهم، أو الشــراء  )٨(وهــو اخلـروج إىل الركـب) تـرك التلقــي للركبـان( -العشـرون 

إذا قصـد اخلـروج (فما دون، فال يكره ما زاد، النه سفر للتجارة، وامنا يكـره ) وحده أربعة فراسخ(منهم، 
ومــع جهــل البــائع، أو املشــرتي (ض مل يكــن بــه �س، ، فلــو اتفــق مصــادفة الركــب يف خروجــه لغــر )الجلــه

 يف البلد،) القادم �لسعر
___________________________________ 

 .٣احلديث  - �٣٧ب  -ابواب آداب التجارة  -كتاب التجارة   -الوسائل ) ١(
 ).كراهة توكل حاضر لباد(اي شرط ) ٢(
 ).التوكل(اي ) ٣(
 ).من حلضري(اي ) ٤(
 ).ابتداء احلضري( معطوف على اخلرب وهو قول الشارح  �لرفع) ٥(
 ).للبادي(اي ) ٦(
 ).عدم ورود النهي(االصل االويل وهو (املراد من االصل هنا ) ٧(
 ).القافلة(واملراد هنا  -بفتح الراء وسكون الكاف اسم مجع ال مفرد له من لفظه وهو ركبان االبل واخليل ) ٨(

    



٣٠٠ 

مــن املصــر،  )١(ال يتلــق أحـدكم جتــارة، خارجــا: " يف قولــه فلـو علــم بــه مل يكــره كمــا يشـعر بــه تعليلــه 
 .)٣(، واالعتبار بعلم من يعامله خاصة " )٢(واملسلمون يرزق هللا بعضهم من بعض

يــده علــى يــده  ومــن ترتــب )٤(ممــن اشــرتاه مــن الركــب �لشــرائط) تــرك شــراء مــا يتلقــى(كــذا ينبغــي ) و(
ـــق وال تشـــرت مـــا يتلقـــى وال �كـــل منـــه"  وإن ترامـــى لقـــول الصـــادق  ، وذهـــب مجاعـــة إىل " )٥(ال تل

وال خيــار للبــائع واملشــرتي إال مــع (وعلــى القــولني يصــح البيــع، . التحــرمي، لظــاهر النهــي يف هــذه االخبــار
 الشراء والبيع منه بعـد وصـوله إىل حـدود البلـد فيتخري املغبون على الفور يف االقوى، وال كراهة يف) الغنب

، وال يف بيع حنـو املـأكول والعلـف علـيهم وإن )٦(حبيث ال يصدق التلقي، وإن كان جاهال بسعره لالصل
 .تلقى

�لضم وهو مجع الطعام وحبسه يرتبص به الغـالء، واالقـوى حترميـه ) ترك احلكرة( -احلادي والعشرون 
 وأنه ال حيتكر الطعام: " اخلرب �لنهي عنه عن النيب  مع حاجة الناس إليه، لصحة

___________________________________ 
 ).الحدكم(منصوب على احلالية بناء على انه حال ) ١(
 .٥احلديث  - ٣٦كتاب التجارة ابواب آداب التجارة الباب   -الوسائل ) ٢(
ن العلـم هنــا ) ٣( ســواء كـان واحــدا، ام اكثـر، دون علــم متــام ) يتصـدى للبيــع او الشــراؤء خاصـة مــن الركـب علـم مــن(اي املـراد مــ
 ).الركب(
 .اربعة فراسخ، قصد اخلروج الجله، جهل البايع او املشرتي: املراد من الشرائط) ٤(
ن االصــل ) ٦(٢احلــديث  - �٣٦ب  -الوســائل كتــاب التجــارة ابــواب آداب التجــارة ) ٥( هــو عــدم ) ويلاالصــل اال(املــراد مــ

 .ورود النهي

    



٣٠١ 

ت احلكـــرة ".  )٢(وأنـــه معلـــون )١(إال خـــاطئ احلنطـــة والشـــعري والتمـــر والزبيـــب (ســـبعة أشـــياء ) يف(وإمنـــا تثبـــ
) ولو مل يوجد غريه وجب البيـع(والسمن والزيت وامللح، وإمنا يكره إذا وجد �ذل غريه يكتفي به الناس، 

مـن التحديـد بـذلك حممـول  )٣(ء، وأربعني يف الرخص، ومـا رويمع احلاجة، وال يتقيد بثالثة أ�م يف الغال
) إن أجحـف) عليه حيـث جيـب عليـه البيـع) ويسعر(على حصول احلاجة يف ذلك الوقت، النه مظنها، 

، وال جيــوز التســعري يف الــرخص مــع عــدم احلاجــة قطعــا، )وإال فــال(يف الــثمن ملــا فيــه مــن االضــرار املنفــي، 
 )٤(يث يؤمر به ال يسعر عليه أيضا، بل يؤمر �لنـزول عـن ا�حـف وإن كـاناالقوى أنه مع االجحاف ح

 .يف معىن التسعري، إال أنه ال حيصر يف قدر خاص
الصـحيحة الدالـة علـى اختصاصـه  )٥(، لالخبـار)ترك الر� يف املعدود على االقوى( -الثاين والعشرون 

يف ) وكــذا يف النســيئة(ظــاهرة يف الكراهــة،  )٦(ايــةحيــرم فيــه أيضــا، اســتنادا إىل رو : �ملكيــل واملــوزون، وقيــل
 كالتمر �لزبيب، وإمنا) مع اختالف اجلنس(الربوي، 

___________________________________ 
 .٨احلديث  - �٢٧ب  -الوسائل كتاب التجارة ابواب آداب التجارة ) ١(
 .٣ احلديث - ٢٧كتاب التجارة ابو� آداب التجارة �ب   -الوسائل ) ٢(
 .١احلديث  - �٢٧ب  -كتاب التجارة ابواب آداب التجارة   -الوسائل ) ٣(
 .اسم كان مسترت يرجع إىل االمر �لنزول) ٤(
 .٦ - ٥ - ٤ - ٣ - ٢ - ١احلديث  - �٦ب  -الوسائل كتاب التجارة ابواب الر� ) ٥(
 .٧احلديث  - ١٦الباب  -نفس املصدر ) ٦(

    



٣٠٢ 

إذا اختلف اجلـنس : " الدالة على النهي عنه، إال أ�ا يف الكراهة أظهر، لقوله  )١(كره فيه، لالخبار
 .السابق )٣(بتحرميه، لظاهر النهي: ، وقيل" )٢(فبيعوا كيف شئتم

___________________________________ 
 .٢ -احلديث  - ١٣الباب  -الوسائل كتاب التجارة، ابواب الر� ) ١(
 .٤احلديث  ١٢ابواب الر� الباب  -كتاب التجارة   -مستدرك الوسائل ) ٢(
احلـديث  - ١٣البـاب  -كتـاب التجـارة ابـواب الـر�   -الوسـائل  ١املقصـود مـن النهـي السـابق مـا مـر ذكـره يف هـامش رقـم ) ٣(
ت العصـ(راينا من املناسب من �ب التـيمن ولتـربك ان نـذكر بعـض االخبـار الـواردة عـن . ٢ علـيهم الصـالة ) مة والطهـارةاهـل بيـ

انــه لــو كــان : عــن علــة حتــرمي الــر� فقــال ) ا� عبــدهللا(ســأل هشــام بــن احلكــم : والســالم يف هــذا البــاب واليــك نــص بعضــها
مـن البيـع  الر� حالال لرتك الناس التجارات وما حيتـاجون اليـه، فحـرم هللا الـر� لتنفـر النـاس مـن احلـرام إىل احلـالل، واىل التجـارات

 .والشراء فيبقى ذلك بينهم يف القرض
 .٨احلديث  - ١الوسائل كتاب التجارة ابواب الر� الباب 

ملــا �ـى هللا عزوجـل عنـه، وملـا فيـه مـن فسـاد االمـوال، الن االنســان اذا : ملـا سـئل عـن علـة حتـرمي الـر� ) االمـام الرضـا(وعـن 
اشرتى الدرهم �لدرمهني كان مثن الدرهم درمها، ومثن االخر �طـال، فبيـع الـر� وشـراؤه وكـس علـى كـل حـال علـى املشـرتي وعلـى 

ساد االموال، كما حظـر علـى السـفيه ان يـدفع ليـه مالـه، ملـا يتخولـف عليـه مـن البايع، فحرم هللا عزوجل على العباد الر�، لعلة ف
فساده حىت يؤنس منه رشده، فلهذه العلة حرم هللا عزوجل الر�، وبيع الدرهم �لدرمهني، وعلة حتـرمي الـر� بعـد البينـة، ملـا فيـه مـن 

ا، مل يكــن اال اسـتخفافا منـه �حملــرم احلـرام، واالســتخفاف االسـتخفاف �حلـرام احملــرم، وهـي كبـري بعــد البيـان وحتــرمي هللا عزوجـل هلـ
وعلة حترمي الر� �لنسية لعلـة ذهـاب املعـروف، وتلـف االمـوال، ورغبـة النـاس يف الـربح، وتـركهم القـرض، . بذلك دخول يف الكفر

 .والقرض صنائع املعروف، وملا يف ذلك من الفساد والظلم، وفناء االموال
 .٧احلديث  -الباب االول  -رة ابواب الر� كتاب التجا  -الوسائل 

    



٣٠٣ 

ــث والعشــرون  بعتــك مبائــة وربــح املائــة : �ن يقــول) تــرك نســبة الــربح والوضــيعة إىل رأس املــال( -الثال
  )٣(، وتــرك نســبته)٢(حيــرم عمــال بظـاهر النهــي: عنـه والنــه بصــورة الــر�، وقيـل )١(عشـرة، أو وضــيعتها، للنهــي

 .وربح كذا، أو وضيعته بعتك بكذا: أن يقول )٤(كذلك
ــع والشــعرون  صــحيحة  )٦(للنهــي عنــه يف أخبــار) ممــا يكــال، أو يــوزن )٥(تــرك بيــع مــاال يقــبض( -الراب

يف  محلـــت علـــى الكراهـــة، مجعـــا بينهــــا، وبـــني مـــا دل علـــى اجلــــواز واالقـــوى التحـــرمي، وفاقـــا للشــــيخ 
 االرشاد،يف التذكرة و  املبسوط مدعيا االمجاع والعالمة 

___________________________________ 
 .١٤ابواب احكام العقود الباب  -الوسائل كتاب التجارة ) ١(
يف الرواية الثانلثة مـن نفـس املصـدر السـابق يف اهلـامش ) هذا فاسد: (قوله  لعل املراد من النهي يف قول الشارح ) ٢(

 .يف االخبار ومل نعثر على �ي صريح ١رقم 
 ).الربح(اي ) ٣(
 .اي إىل راس املال) ٤(
 ).بيع ممتاع مل يقبضه بعد(فاملعىن انه يكره للمشرتي . ، وعائدها حمذوف)ما املوصولة(�لبناء للفاعل وهو صلة ) ٥(
 .١٥ - ١٤ - ١٣ - ١٢ - ٥ - ١احلديث  - ١٦الباب  -كتاب التجارة ابواب احكام العقود   -الوسائل ) ٦(

    



٣٠٤ 

 .يف االخبار الصحيحة على غري ظاهره )٢(اجلواز املقتضية حلمل النهي )١(عف روا�تلض
___________________________________ 

 .٦ - ٤ - ٣احلديث  ١٦الباب  -ابواب احكام العقود  -كتاب التجارة   -الوسائل ) ١(
 .نفس املصدر فراجع - ١املقصود النهي الوارد يف اهلامش ) ٢(

 )يف بيع احليوان - الثالث الفصل (
وهو قسمان أ�سي وغريه، وملا كان البحـث عـن البيـع موقوفـا علـى امللـك، وكـان متلـك االول موقوفـا 

والثـاين وإن كـان كـذلك إال أن لـذكر مـا يقبـل امللـك . على شرائط نبه عليها أوال، مث عقبه �حكـام البيـع
، وكـو�م )سـي متلـك �لسـيب مـع الكفـر االصـليواال�: (منه حمال آخـر حبسـب مـا اصـطلحوا عليـه، فقـال

ري ذمــة مــن  )٣(واحــرتز �الصــلي عــن االرتــداد، فــال جيــوز الســيب وإن كــان املرتــد حبكــم الكــافر يف مجلــة. غــ
مـا مل يعـرض (االسـر، ) بعـد(وإن أسـلموا ) يسري الرق يف أعقـا�م(حيث ميلكون �لسيب ) و(االحكام، 

 .)٤(و تنكيل، أو رحم على وجهمن عتق، أو كتابة، أ) هلم سبب حمرر
 صاحل لتولده) وامللقوط يف دار احلرب رق إذا مل يكن فيها مسلم(

___________________________________ 
كنجاسته، وعدم جواز تزوجه فال جيوز له اخذ املرأة املسلمة ان كان املرتـد رجـال، وال جيـوز للمسـلم اخـذ املرتـدة ان كانـت ) ٣(

 .وال متعة اججماعا وعدم ارثه من املسلمامرأة ال دواما، 
املراد من الوجه هو عدم استقرار ملك الرجل لالصول اي اال�ء وان علـوا والفـروع اي االوالد وان نزلـوا، واال�ث احملرمـات  ) ٤(

ت نســبا امجاعــا، ورضــاعا علــى القــول االصــح ن اال�. كالعمــة واخلالــة واالخــ ء وان علــوا، وعــدم اســتقرار ملــك املــراة للعمــودين مــ
 .واالوالد وان نزلوا، فقط، دون اال�ث احملرمات

    



٣٠٥ 

ــغ(فإنــه حــر ظــاهرا، ) دار االســالم(لقــيط ) خبــالف(منــه،  ــى (ويرشــد علــى االقــوى، ) إال أن يبل ويقــر عل
 .)١(، فيقبل منه على أصح القولني، الن إقرار العقالء على أنفسهم جائز)نفسه �لرق
 .حبريته شرعا فال يتعقبها الرق بذلك )٢(ال يقبل، لسبق احلكم: وقيل

وكــل مقــر �لرقيــة بعــد بلوغــه ورشــده وجهالــة . وكــذا القــول يف لقــيط دار احلــرب إذا كــان فيهــا مســلم
واملسيب (الكافر لو كان املقر مسلما،  )٣(نسبه مسلما كان، أم كافرا، ملسلم أقر، أم لكافر، وإن بيع على

، وإن كـــان حقـــه أن يكـــون لالمـــام )٤(، وال لفريقـــهالمـــام ل) حـــال الغيبـــة جيـــوز متلكـــه وال مخـــس فيـــه
 منهم) رخصة( )٥(أذنوا لنا يف متلكه كذلك خاصة، لكونه مغنوما بغري إذنه إال أ�م  

___________________________________ 
ــى ثبــوت رقيــتهم ايضــا صــحيحة ) ١( ــن ســنان(يــدل عل ت  :قــال) عبــدهللا ب ــن ايب (كــان : يقــول ) ا� عبــدهللا(مسعــ علــي ب

التهـذيب كتـاب العتـق ). الناس كلهـم احـرار االمـن اقـر علـى نفسـه �لعبوديـة وهـو مـدرك مـن عبـد، او امـة: يقول ) طالب
 .٢٥٨الصفحة  ٦٤الطبعة القدمية احلديث  - ٢ا�لد 

ن ســبق احلكــم هــو االستصــحاب كمــ) ٢( لكنــه ال خيفــى انــه ال جمــال لالستصــحاب هنــا،  ) ابــن ادريــس(ا هــو مــراد املــراد مــ
يف عدم نفوذ قول املقر  ) ابن ادريس(فما ذهب اليه . لعدم جر�نه يف قبال االمارة الشرعية القائمة من قبل املقر على رقيته

 .االمارةلالستصحاب ليس بصحيح، مع وجود الصحيحة املذكورة ايضا، فضالعن 
 .اي وان بيع العبد املسلم املقر عن رغم انف الكافر) ٣(
 .املراد من الفريق سائر بن هاشم ممن يستحق اخذ خلمس) ٤(
اي مــن دون اخلمـــس وعليـــك مبراجعــة االخبـــار يف هـــذا البـــاب الوســائل كتـــاب اخلمـــس ابـــواب االنفــال ومـــا خيـــتص �المـــام ) ٥(
 .الباب الرابع - 

    



٣٠٦ 

اخلراج واملقامسة، فال يؤخذ  )٣(كتملك  )٢(يده عليه، وحيكم له بظاهر امللك، للشبهة )١(وأما غري� فتقرلنا، 
ري رضــاه مطلقــا )٤(منــه ) والفــروع(وهــم االبــوان وآ�ؤمهــا وإن علــوا ) وال يســتقر للرجــل ملــك االصــول( )٥(بغــ

إمجاعـــــا، ) نســـــبا(وهـــــم االوالد ذكـــــورا وإ�� وإن ســـــفلن، واال�ث احملرمـــــات كالعمـــــة واحلالـــــة واالخـــــت، 
الصـحيح معلـال فيـه �نـه حيـرم مـن الرضـاع مـا حيـرم مـن النسـب،  )٦(علـى أصـح القـولني، للخـرب) ورضاعا(

 .لرضاع حلمة كلحمة النسبوالن ا
اآل�ء وإن علوا، واالوالد وإن سـفلوا، ويسـتقر علـى غريمهـا وإن ) للمرأة ملك العمودين(يستقر ) وال(

حرم نكاحه كاالخ والعم واخلـال وإن اسـتحب هلـا اعتـاق احملـرم، ويف إحلـاق اخلنثـى هنـا �لرجـل، أو املـرأة 
غـــــري العمـــــودين فيوجـــــب الشـــــك يف عـــــتقهم،  الشـــــك يف الذكوريـــــة الـــــيت هـــــي ســـــبب عتـــــق )٧(نظـــــر، مـــــن
 �صالة بقاء امللك، )٨(والتمسك

___________________________________ 
 .�لبناء للمفعول مبعىن اننا نرتب آ�ر امللكة على ما ثبت يدهم عليه، للشبهة اليت حتصل وهو اعتقاد امللكية) ١(
 .وهواعتقاد امللكية) ٢(
 .واملقامسة، مع ا�ما لالمام عليه الصالة والسالم اي كما يتملكون اخلراج) ٣(
 .اي ال يؤخذ من غري� بغري رضاه، للشبهة) غري�(اي ) ٤(
 .اي ال غلبة، وال قهرا، وال غيلة، وال سرقة) ٥(
 .ابواب ما حيرم �لرضاع الباب االول -كتاب النكاح   -الوسائل ) ٦(
 .احملارمدليل على عدم انعتاق ما ميلكه اخلنثى من ) ٧(
 .دليل �ن لعدم انعتاق ما ميلكه اخلنثى) ٨(

    



٣٠٧ 

�النثـى يف  )٤(مملوكـا، وإحلاقـه )٣(علـى التغليـب، وكـذا االشـكال لـو كـان )٢(إمكا�ـا فيعتقـون، لبنائـه )١(ومن
واملراد بعدم استقرار ملـك مـن . )٨(فيهما )٧(ال خيلو من قوة، متسكا �الصل )٦(، و�لذكر يف الثاين)٥(االول
 ر أنه ميلك ابتداء بوجود سببذك

___________________________________ 
اي ومـن امكـان الذكوريـة يف حـق اخلنثـى فـالقول �نعتـاق ماميلكــه ) الذكوريــة(دليـل انعتـاق مـا ميلكـه اخلنثـى ومرجـع الضـمري ) ١(

 .ممكن
 .الرقاء �بسط االسباب كي يستفيدون من مزا� احلياءيريد احلرية ل فاملعىن ان الشارع املقدس ) العتق(اي ) ٢(
ع إىل اخلنثــى ايل لــو كــان اخلنثــى مملوكــا جيــري االشــكال فيهــا بعــني مــا جــرى فيهــا لــو كــان مالكــا خــذ لــذلك ) ٣( اســم كــان يرجــ

ى ودار امرهــا بــني ان تكــون عمــا للرجــل، اوعمتــه، ففــي الصــورة االوىل ميلكهــا وال : مثــاال ك الرجــل خنثــ ويف . تنعتــق عليــهاذا ملــ
 .فالعمل على ايهما؟ فاالشكال �بت. الصورة الثانية تنعتق عليه

ويف . ففــي الصــورة االوىل ميلكهــا وال ينعتــق عليــه. وكــذا القــول فيمــا اذا دار امرهــا بــني ان تكــون خــاال، او خالــد، اخــا، او اختــا
 .الصورة الثانية ال ميلكها وتنعتق عليه

 .اي اخلنثى) ٤(
 .من االول كون اخلنثى مالكا فاملعىن انه يستقر هلا ملك غري العموديناملراد ) ٥(
 .فاملعىن ان الرجل يستقر ملكه عليها. املراد �لثاين فيما اذاكانت اخلنثى مملوكة) ٦(
 .املراد من االصل هنا استصحاب امللكية يف صورة الشك يف زواهلا) ٧(
 .اي يف صورة مالكية اخلنثى ومملوكيتها) ٨(

    



٣٠٨ 

ــــك ملــــا حصــــل العتــــق )١(مللــــك آ�ا ــــوال املل ومــــن عــــرب مــــن . قلــــيال ال يقبــــل غــــري العتــــق، مث يعتقــــون، إذ ل
كلـــه بـــني   )٥(علـــى املســـتقر، وال فـــرق يف ذلـــك )٤(جتـــوز يف إطالقـــه )٣(ال ميلكـــان ذلـــك )٢(االصـــحاب ��مـــا

على االقوى، وقرابة  )٦(امللك القهري واالختياري، وال بني الكل والبعض، فيقوم عليه �قيه إن كان خمتارا
 حبكم الصحيح، خبالف قرابة )٧(الشبهة

___________________________________ 
اي امللكية اآلنية اليت ال تدرك اال �ملداقة العقلية وهي املصححة لالستصحاب فيما ذا شك يف زوال ملكيتهـا، حيـث انـه ) ١(

، )واسأل القرية: (كما تستفاد االهلية يف قوله تعاىل جل وعال) االقتضاء داللة(ال عتق اال يف ملك وهذه امللكية مستفادة من 
 .اذ لوالها ملا جاز السؤال عن القرية

 .اي الرجل واملرأة) ٢(
 .اي العمودين والفروع كما يف الرجل) ٣(
) واال مل يعتقـا(ا�مـا آ�مـا فاملعىن ان من قال من االصحاب بعدم متلك الرجل واملراة للعمودين مع ا�مـا ميلك). امللك(اي ) ٤(

 .امللكية املستقرة وغري املستقرة، واراد �ا امللكية املستقرة فقط وهو جماز: فقد ارد من عدم امللك
 .اي يف عدم استقرار ملك الرجل واملرأة للعمودين) ٥(
 .الرث، اواهلبةاي كان متلك الرجل او املرأة للعمودين اي البعض منهما اختيار�، ال قهر� كما يف ا) ٦(
 .اي القرابة اليت جائت من قبل الوطي �لشبهة هي كالقربة الصحيحة فكما هي موجبة لعدم التملك، كذلك هذه القرابة) ٧(

    



٣٠٩ 

، ويفهـم مـن إطالقـه كغـريه الرجـل واملـرأة أن )١(الز� على االقوى، الن احلكم الشـرعي يتبـع الشـرع ال اللغـة
مطلقــــة يف الرجــــل واملــــرأة   )٣(لــــو ملكــــوه إىل أن يبلغــــوا، واالخبــــار )٢(الصــــيب والصــــبية اليعتــــق علــــيهم ذلــــك

 .)٦(ة، وإن كان خطاب الوضع غري مقصور على املكلف الرباء )٥(ويعضده أصالة )٤(كذلك
الزوجية ويقع امللك، فـان كـان املشـرتي الـزوج اسـتباحها �مللـك، ) وال متنع الزوجية من الشراء فتبطل(

 ، وهوموضع وفاق، وعلل ذلك �ن)٨(مملوكها مطلقا )٧(ليها وطءوإن كانت الزوجة حرم ع
___________________________________ 

 .لكن البنوة منفية شرعا فال يتبعها احكام الشرع) بنت(او ) ابن(فانه وان كان لغة يقال للمخلوق من ماء الزاين ) ١(
 .فقط �لنسبة إىل املرأة اي العمودان واحملرمات �لنسبة إىل الرجل، والعمودان) ٢(
 .١احلديث  - ٤الباب  -الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع احليوان ) ٣(
اي كقول الفقهاء فكما ان اقواهلم مطلقة حول الرجل واملراة كذلك االخبار مطلق حوهلما، فال ختص الكبري والكبـرية، بـل ) ٤(

 .تشمل الصيب والصبية ايضا
ىت تكـون  لة بقاء امللك، ال مقام االستدالل �صالة الرباءهنا مقام االستدالل �صا) ٥( ة، فان الصيب ال يكون مكلفا �لعتق حـ

 .ذمته برئية �الصل كي جتري االصالة املذكورة
 .فان غري املكلف مثال لو اتلف شيئا يكون ضامنا �خلطاب الوضعي) ٦(
 .والته ال تزوجيا، ال ملكااي ال جيوز للزوج اململوك وطء م. اضيف املصدر إىل الفاعل) ٧(
 .اي ال تزوجيا وال ملكا) ٨(
 .اي بطالن الزوجية) ٩(

    



٣١٠ 

واحـد،  )٢(، و�ستلزامه اجتماع علتني على معلول)١(التفصيل يف حل الوطء يقطع االشرتاك بني االسباب
 .، الن البضع ال يتبعض)٤(وملك البعض كالكل )٣(ويضعف �ن علل الشرع معرفات

أي شـرط دخولــه ال بدونــه يف أصـح القــولني، للمغــايرة  ) مــع الشــرط( بيــع احلامـل يف) واحلمـل يــدخل(
كمـا ال   )٧(مطلقا ينظر إىل أنه كاجلزء من االم، وفرع عليه عدم جواز استثنائه )٥(كالثمرة، والقائل بدخوله

 .املعني من احليوان )٨(جيوز استثناء اجلزء
___________________________________ 

وا�ينهم لفروجهم حـافظون اال (فـاملعىن ان التفصـيل يف االيـة الكرميـة . اي الجيوز اجتماع سببني وموجبني يف شئ واحد) ١(
يقطـع التشـريك بـني االسـباب، فـان جـواز الـوطي ال بـد ان يكـون امـا . )� ازواجهم، او ما �لكت ايمانهم فانهم غ��لوم�

 .�لزوجية او مبلك اليمني
 .الزوجية، وامللكية، بل ال بد من احدمها فقط: ء الذي هو املعلول ال جيوز ان يكون معلوال لعلتني ومهااي الوط) ٢(
 .اي لو ملك الرجل، او ملكت املراة البعض بطلت الزوجية) ٣(
 .بدخول احلمل) ٥(
 .اي مع الشرط وبال شرط) ٦(
 ).احلمل(اي ) ٧(
 .كرأسه، او يده، او رجله مثال) ٨(

    



٣١١ 

: بعتكها ومحلها، أم قـال: من دخوله مع الشرط، النه �بع، سواء قال )٢(ال متنع جهالته )١(املختاروعلى 
حنوهـا ال غـري، ولـو مل يشـرتطه  )٤(معلومـا وأريـد ادخالـه فالعبـارة الثانيـة )٣(وشرطت لك محلها، ولو مل يكـن

تلفـا يف وقـت العقـد قـدم واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشرتي، الصـالة عـدم تقدمـه، فلـو اخ
االجـزاء ومـا  )٨(كسائر  )٧(، ال كاحلمل)٦(، والبيض �بع مطلقا)٥(قول البائع مع اليمني، وعدم البينة لالصل

 .حيتويه البطن
ض املبيــع ) بنســبته(املشــرتي مــن الــثمن ) ولــو شــرط فســقط قبــل القــبض رجــع( �ن يقــوم (لفــوات بعــ

 )٩(أي مسقطا ال حائال) حامال وجمهضا
___________________________________ 

 .وهو عدم دخول احلمل يف بيع احلامل) ١(
 ).احلمل(اي ) ٢(
 .اي ول مل يكن احلمل متحققا، بل احتماال) ٣(
 ).وشرطت لك محلها: (وهو ادخال احلمل �لشرط كان يقول) ٤(
ك اصــالة عــدم �خــر العقــد عــن احلمــل، بــل احلمــل كــان موجــ: املــرادمن االصــل هنــا) ٥( ودا قبــل العقــد فنشــك يف انتقالــه إىل ملــ

 .املشرتي فنجري استصحاب بقائه على ملك البائع
 .اي سواء اشرتط دخوهلا يف البيع، ام ال) ٦(
 .فان احلمل ال يكون �بعا للمبيع) ٧(
فا�ـا تـدخلها ) البيض(اي كما ان االجزاء بتمامها كالراس واليد والرجل والبطن وما حيتويه وغريها تدخل يف املبيع، كذلك ) ٨(

 .يف املبيع
ان يف صورة السقط بعد الشرط وقبل القبض يقوم املبيع حامال، مث يقوم مسقطا فياخـذ املشـرتي تفـاوت مـا  مقصوده ) ٩(

ملبيع ال انه يقوم حامال، مث يقوم فارغا من احلمل، الن االسقاط يوجب النقص على ا. ىب كون املبيع حامال، وبني كونه مسقطا
فهـو يف احلقيقـة عيـب فياخـذ املشـرتي حينئـذ التفـاوت مـن �حيتـني، �حيـة االسـقاط الـذي حيـث عيبـا يف املبيـع، و�حيـة ذهـاب 

 .اجلنني

    



٣١٢ 

 .بنسبة التفاوت بني القيمتني من الثمن )٣(للواقع، ويرجع )٢(، ومطابقة االول)١(لالختالف
 )٤(كــالرأس واجللــد، وال يكــون) ال معــني(والثلــث، كالنصــف ) وجيــوز ابتيــاع جــزء مشــاع مــن احليــوان(

 اجلهالة، ، )٧(مستند احلكم �لشركة، وحتقق )٦(على االصح، لضعف )٥(شريكا بنسبة قيمته
___________________________________ 

 .اي لالختالف بني احلائل واالسقاط، فان االسقاط يوجب عيبا ونقا يف املبيع، خبالف احلائل) ١(
ذا دليـل �ن لوجـوب تقـومي املبيـع حـامال ومسـقطا، ال حـامال وفارغــا فـان التقـومي يف حالـة احلمـل ولفـراغ خيتلـف قهـرا عــن هـ) ٢(

خبالف ما لو قوم حائال، فانه ال . فاملعىن ان املبيع لو قوم مسقطا لكان التقومي مطابقا للواقع. التقومي يف حالة احلمل واالسقاط
 .خالف للواقعيكون مطابقا للواقع، بل هو 

 .٣٠٩ص  ٩اي املشرتي من الناحيتني كما مرت االشارة اليه يف هامش رقم ) ٣(
لـو اشـرتى . ، وانـه لوفعـل ذلـك لكـان البيـع �طـال)بعدم جواز ابتياع جـزء معـني مـن احليـوان(انه بعد ان قلنا  مقصوده ) ٤(

 .مل يكن املشرتي حينئذ شريكا �ذه النسبة يف العني على االصحالراس، او اجللد مث قوم الراس بنسبة الثلث، او الربع مثال 
 ).اجلزء املعني(اي ) ٥(
 .٢احلديث  ٢٢ابواب بيع احليوان �ب  -الوسائل كتاب التجارة ) ٦(
ىن انـه لـو ). شراء اجلزء املعـني(لضعف، وهو دليل �ن لبطالن : يف قوله) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٧( اشـرتى واملعـ

 .جزأ معينا كانت النسبة املصححة للبيع جمهولة حني البيع مع انه جيب العلم �لثمن واملثمن حني البيع

    



٣١٣ 

، إال أن يكــون مــذبوحا، أو يــراد ذحبــه، فيقــوى صــحة )٢(القصــد إىل االشــاعة فيبطــل البيــع بــذلك )١(وعــدم
 .الشرط
وهـــــي مواضـــــع الزينـــــة كـــــالكفني، ) اســـــنهاها، وإىل حم وجيـــــوز النظـــــر إىل وجـــــه اململوكـــــة إذا أراد شـــــراء(

يكـون حتلـيال يتبـع مـا  )٣(والرجلني، والشعر وإن مل �ذن املوىل، وال جتوز الـز�دة عـن ذلـك إال �ذنـه، ومعـه
يبــاح لــه النظــر إىل ماعــدا : وجيــوز مــس مــا أبــيح لــه نظــره مــع احلاجــة، وقيــل" دل عليــه لفظــه حــىت العــورة 
 .العورة بدون االذن، وهو بعيد

أي بعــده، وقــوى يف الــدروس اطــراده يف امللــك احلــادث ) ويســتحب تغيــري اســم اململــوك عنــد شــرائه(
 والصدقة عنه �ربعة(، )٤(مطلقا

___________________________________ 
ىن ان امل. لضعف، فهو دليل �لث لبطالن شراء اجلزء املعني: يف قوله) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ١( تبـايعني مل واملعـ

يكو� قاصدين لبيع اجلزء املشاع، بل كـا� قاصـدين جلـزء معـني جمهولـة النسـبة وهـو ال جيـوز، لوجـوب العلـم �لـثمن واملـثمن حـني 
 .البيع

 .اي بواسطة اجلهالة، وعدم القصد) ٢(
فلـو قـال موالهـا . وسـع وضـيقااي مع االذن على الز�دة يكون حتلـيال لـه، وحينئـذ يكـون التحليـل دائـرا مـدار داللـة اللفـظ ت) ٣(

 .اذنت لك النظر إىل بد�ا وفرضنا ان النظر يشمل عرفا حىت العورة جاز له النظر، واالتوقف على االذن اخلاص: للرجل
 .اي �لشراء وغريه) ٤(

    



٣١٤ 

املولـــودة مـــن الـــز� �مللـــك، أو �لعقـــد، (االمـــة ) حلـــوا، ويكـــره وطء(شـــيئا ) وأطعامـــه(، )١(شـــرعية) دراهـــم
رب، معلــال �ن ولــد الــز� ال يفلــح، و�لعــار، وقيــل )٢(يللنهــ حيــرم بنــاء علــى كفــره، وهــو ممنــوع، : عنــه يف اخلــ

، واالكثـر علـى أنـه ميلـك يف اجلملـة، )٤(علـى االقـوى، عمـال بظـاهر اآليـة )٣(مطلقـا) والعبد ال ميلك شـيئا(
 ملكهما : اجلناية، وقيل )٧(أرش: ، وقيل)٦(الضريبة وهو مروي )٥(فاضل: فقيل

___________________________________ 
 ).٣(هامش رقم ٥٠ص ) اجلزء االول(قد مر يف ) ١(
 .٣احلديث  - �٥٨ب  -ابواب نكاح العبيد واالماء  -الوسائل كتاب النكاح ) ٢(
 .سواء كان الشئ قليال، ام كثريا، وسواء اذن له املوىل، ام مل �ذن) ٣(
 ].٧٦ - ٧٥االية : النحل[ )�لو� ال يقدر � شئ�ب اهللا مثال عبدا () ٤(
عبارة عن اذن املوىل لعبده �الكتساب وامره �عطائه كل ) والضريبة). (ميلك: (�لنصب بناء على انه مفعول للفعل املقدر) ٥(

دينار يكـون لـه وامـا الـدينار فلو اكتسب العبد واستفاد وربح اكثر من الدينار، فالزائد على ال. يوم، او شهر، او سنة دينارا مثال
والزائـد ). ضـريبة(فاصل االكتساب واعطاء الدينار للموىل يسـمى . فيدفعه إىل مواله حسب املقاولة واملعاهدة اليت جرت بينهما

 ).فاضل الضريبة(من الدينار الذي هو له يسمى 
 .١احلديث  - ٩الباب  -ابواب بيع احليوان  -كتاب التجارة   -الوسائل ) ٦(
 ).ميلك: (�لنصب بناء على انه مفعول للفعل املقدر) ٧(

    



٣١٥ 

ميكـــن محلهـــا علـــى  )٤(إىل أخبـــار )٣(، لكنـــه حمجـــور عليـــه �لـــرق، اســـتنادا)٢(مطلقـــا: ، وقيـــل)١(مــواله معهمـــا
، الن اجلميـع مـال )فلـو اشـرتاه ومعـه مـال فللبـايع( )٦(وعلـى االول. �الذن مجعـا )٥(إ�حة تصـرفه يف ذلـك

مـن كونـه ) إال �لشـرط، فرياعـى فيـه شـروط املبيـع(يف بيـع نفسـه، لعـدم داللتـه عليـه،  )٧(لاملوىل، فال يدخ
 معلوما هلما، أو ما

___________________________________ 
 .اي ميلك العبد ما ملكه مواله، مع ارش اجلناية، ومع فاضل الضريبة) ١(
 .ملكه مواله، وغريها من بقية اجلواهر واالعراضاي ميلك كل شئ من ارش اجلنا�ت، وفاض الضريبة، وما ) ٢(
 ).لتملك العبد كل شئ(تعليل ) ٣(
 .انت حر ويل مالك: عن رجل قال للملوك له سألت ا� احلسن : منها صحيح ايب جرير قال) ٤(

 ).يل ملك وانت حر برضاء اململوك: ال يبدأ �حلرية قبل املال يقول: (قال
 .هلا تدل على ان العبد يف نفسه ميلك ماال يف اجلملة، ال ا�ا تدل على متلك العبد مطلقا كما يدعيه اخلصمهذه الرواية وامثا

فاملعىن ان االخبار الواردة اليت ظاهرها متلك العبد املال ميكن محلها على ان يف يد العبد ماال وهـو مـأذون يف . اي يف املال) ٥(
من االخبار على عدم متلكه مطلقا كما هو راي الشهيدين وبني ماد منها بظاهرها على مجعا بني ما دل . تصرفه من قبل مواله

 .التملك
 .ماوهو عدم التملك مطلقا، كما هو راي الشهيدين ) ٦(
 .اي ال يدخل املال الذي مع العبد يف بيع نفس العبد) ٧(

    



٣١٦ 

، )٥(عليــــه )٤(الربـــوي، أو زائــــدا )٣(مـــن الــــر� �ن يكـــون الــــثمن خمالفـــا جلنســــه )٢(، وســــالمته)١(يف حكمـــه
 .)٦(وقبض مقابل الربوي يف ا�لس وغريها

___________________________________ 
 .اي يف حكم املعلوم ان كان مما تكفي فيه املشاهدة) ١(
 .املتصيد من عبارة املصنف ) البيع(اي ) ٢(
 ).املال املوجود عند العبد(اي ) ٣(
 .بناء على انه خرب لكان وامسها احملذوفني اي �ن يكون الثمن زائدا على املال الذي عند العبدنصبه ) ٤(
ك : حاصــل مــراده) املــال الــذي عنــد العبــد(اي ) ٥( انــه لــو اشــرتى العبــد الــذي معــه مــال، فــان كــان الــثمن الــذي دفعــه �زاء ذلــ

ت املعاملــة صــحيحة علــى االطــالقخمالفــا يف اجلــنس للمــال الــذي مــع العبــد �ن كــان مــال العبــد فضــة  . والــثمن ذهبــا مــثال، كانــ
وان كـان الـثمن موافقـا يف اجلـنس مـع ذلـك املـال، �ن كـا� ذهبـني، او . سواء كان الثمن اقل من ذلك املال، ام اكثـر ام مسـاو�

، واملقـدار الزائـد �زاء نفـس فيجب عند ذلك كون الثم اكثر من املال الذي مع العبد ليكون املقدار املساوي �زاء املـال. فضتني
امــا لــو كــان الــثمن املوافــق مســاو� كلــه مــع املــال الــذي مــع العبــد، او اقــل منــه فــال تصــح . فتصــح املعاملــة وتســلم مــن الــر�. العبــد

امـا ان يكـون الـثمن  -علـى سـبيل منـع اخللـو  -فيجـب . املعاملة، النـه تصـبح ربويـة، النـه دفـع مـاال واخـذ مـن جنسـه مـع ز�دة
 .ويف صورة الز�دة ال بد من التقابض يف ا�لس فيما يقابل املال. يد من املال، او خمالفا يف جنسهاز 
 .اي وغري هذه الشروط املذكورة كاشرتاط الكيل والوزن وغريمها) الشروط(مرجع الضمري ) ٦(

    



٣١٧ 

: مللـك، وقيـل، لعدم صحة تصرفه �حلجر، وعـدم ا)جعال على شرائه مل يلزم(لغريه ) ولو جعل العبد(
ــى القــول مبلكــه، وهــو ضــعيف،  اســترباء االمــة قبــل (علــى البــائع ) وجيــب(يلــزم إن كــان لــه مــال، بنــاء عل

حبيضة، أو مضي مخسة واربعني يوم فيمن ال حتيض، وهي يف سن (إن كان قد وطئها وإن عزل، ) بيعها
ربه الثقــة �الســت واملــراد �لثقــة العــدل، ). رباءمــن حتــيض، وجيــب علــى املشــرتي أيضــا اســترباؤها، إال أن خيــ

، مــع إحتمــال االكتفــاء مبــن تســكن الــنفس إىل خــربه، ويف حكــم إخبــاره لــه )٢(تبعــا للروايــة )١(وإمنــا عــرب بــه
 .�السترباء إخباره بعدم وطئها

�ــــا العنــــني وا�بــــوب  )٤(وال يلحــــق )٣(وان أمكــــن حتليلهــــا لرجــــل، الطــــالق الــــنص) أو تكــــون المــــرأة(
القياس، وقد جيعـل  )٧(علة، لبطالن )٦(فيما ظن كونه )٥(ميكن يف حقه الوطء وإن شارك والصغري الذي ال

 بيعها من إمرأة مث شراؤها منها وسيلة إىل إسقاط االسترباء، نظرا
___________________________________ 

 ).الثقة(اي ) ١(
 .١ديث احل - �٦ب  -الوسائل كتاب النكاح ابواب نكاح العبيد واالماء ) ٢(
 .٧نفس املصدر الباب ) ٣(
 .اي املراء) ٤(
 ).الصغري -ا�بوب  -العنني (فاعله ) ٥(
عدم الدخول الذي كان (واملراد منها عدم الدخول اي وان شارك ا�بوب او الصغري، او العنني املراة يف ) ما املوصولة(اي ) ٦(

 ).علة لعدم االسترباء
 .غري منصوصة) وهو عدم الدخول(الن العلة ) ٧(

    



٣١٨ 

�المن من وطئها ال�ا ليسـت منصوصـة، ومنـع العلـة  )٢(، من غري التفات إىل التعليل)١(إىل اطالق النص
حيضـها، وإن بقـي  )٥(إال زمـان )٤(أو تكون �ئسة أو صغرية، أو حائضا(وان كانت مناسبة،  )٣(املستنبطة

 .حلظة )٦(منه
ض االخبــار حــىت تضــع ، ال)٧(مطلقــا) واســترباء احلامــل بوضــع احلمــل( طــالق النهــي عــن وطئهــا يف بعــ
، واســتثىن يف الــدروس ماكــان احلــم عــن ز� فــال حرمــة لــه واالقــوى االكتفــاء مبضــي أربعــة أشــهر )٨(ولــدها

، علـى كراهـة، مجعـا بـني )٩(وعشرة أ�م حلملها، وكراهـة وطئهـا بعـدها إال أن يكـون مـن ز� فيجـوز مطلقـا
 االخبار الدال بعضها على املنع

___________________________________ 
 .٣١٥ص  ٢املراد من النص ما تقدم يف هامش رقم ) ١(
 ).عدم الدخول(اي ان النص غري مشري إىل التعليل وهو ) ٢(
وهـذه ال تكـون مناطـا للحكـم وهـو جـواز بيـع االمـة مـن غـري السـترباء، ال�ـا ). عـدو الـدخول(املراد من العلة املستنبطة هـو ) ٣(
 .ست منصوصة وان كانت هذه العلة املستنبطة مناسبة يف املقامبلي
املراد من االستثناء هو� هو حرمة وطي االمـة ا�م ) ٥(اي ان االمة اذا كانت متصفة �ذه الصفات ال حتتاج إىل االسترباء) ٤(

 .حيضها، ال املقصود منه االسترباء، ال�ا اذاكات حائضا ال حتتاج إىل االسترباء
 ).احليض(جع الضمري مر ) ٦(
 .اي سواء كان احلمل من الز�، أم من غريها) ٧(
 .١احلديث  - ٨الباب  -الوسائل كتاب النكاح ابواب نكاح العبيد واالماء ) ٨(
 .اي سواء كان بعد اربعة اشهر وعشرة ا�م، ام ال) ٩(

    



٣١٩ 

 .الكراهة، حبمل الزائد على )٢(كالسابق، وبعض على التحديد �ذه الغاية  )١(مطلقا
رب) وال حيرم يف مدة االسـترباء غـري الـوطء( الصـحيح،  )٣(قـبال ودبـرا مـن االسـتمتاع بعلـى االقـوى، للخـ
حيرم اجلميع، ولو وطئ يف زمـن االسـترباء أمث وعـزر مـع العلـم �لتحـرمي، وحلـق بـه الولـد، النـه فـراش  : وقيل

ث قــد اخــتلط املــاء كوطئهــا حائضــا، ويف ســقوط االســترباء حينئــذ وجــه، النتفــاء فائدتــه ان، واالقــوى  حيــ
وجــوب االجتنــاب بقيــة املــدة، الطــالق النهــي فيهــا، ولــو وطــئ احلامــل بعــد مــدة االســترباء عــزل، فــان مل 

معلــال بتغذيتــه بنطفتــه، وأنــه  )٤(يفعــل كــره بيــع الولــد، واســتحب لــه عــزل قســط مــن مالــه يعــيش بــه، للخــرب
، ويف بعضها أنه يعتقه وجيعل له شيئا يعيش به، النه )٥(شارك يف إمتامه، وليس يف االخبار تقدير القسط

وكما جيب االسـترباء يف البيـع جيـب يف كـل ملـك زائـل وحـادث بغـريه مـن العقـود، و�لسـيب . غذاه بنطفته
، ويتعـني حينئـذ )٦(واالرث، وقصره على البيع ضعيف، ولو �عهـا مـن غـري اسـترباء أمث وصـح البيـع، وغـريه

 تسليمها
___________________________________ 

 .٣١٦ص  ٧اشر� إىل االطالق يف هامش رقم ) ١(
 .وهي اربعة اشهر وعشرة ا�م) ٢(
 .١احلديث  - ٥الباب  -كتاب النكاح ابواب نكاح العبيد واالماء   -الوسائل ) ٣(
 .١احلديث  - ٩الباب  -كتاب النكاح من ابواب نكاح العبيد واالمة   -الوسائل ) ٤(
 .ليس يف االخبار ما يعني املقدار الذي يدفع إىل اجلنني حىت يعيش بهاي ) ٥(
 .اي غري البيع من بقية العقود واملعامالت) ٦(

    



٣٢٠ 

إىل املشرتي ومن يف حكمه إذا طلبها، لصريور�ا ملكا له، ولو أمكن إبقاؤها برضاه مدة االسترباء، ولـو 
 .�لوضع يف يد عدل وجب، وال جيب على املشرتي االجابة

يكفــي يف الــذكر حــوالن : يف الــذكر واالنثــى، وقيــل) ويكـره التفرقــة بــني الطفــل واالم قبــل ســبع ســنني(
حيــرم التفريــق يف : وهــو أجــود، لثبــوت ذلــك يف حضــانة احلــرة، ففــي االمــة أوىل، لفقــد النصــف هنــا، وقيــل

ق بـني والـدة وولـدها فـرق هللا بينـه وبـني من فر : " �لنهي عنه، وقد قال  )٢(، لتضافر االخبار)١(املدة
 .)٣("أحبته 
وهــــل يــــزول التحــــرمي، أو الكراهــــة برضــــامها، أو رضــــى االم وجهــــان، . ، بــــل أقــــوى)والتحــــرمي أحــــوط(

ريه علــى االقــوى، وهــل يتعــدى احلكــم إىل غــري االم مــن االرحــام )٤(أجودمهــا ذلــك ، وال فــرق بــني البيــع وغــ
ــكاملشــاركة هلــا يف االســتئناس والشــف ت، والعمــة، واخلالــة قــوالن، أجودمهــا ذل ، لداللــة بعــض )٥(قة كاالخــ

 عليه، وال يتعدى احلكم إىل البهيمة )٦(االخبار
___________________________________ 

 .اي سبع سنني، او احلوالن) ١(
 .١احلديث  ١٣الوسائل كتاب التجارة من ابواب بيع احليوان �ب ) ٢(
 .راهة اظهرلكن الرواية يف الك) ٣(
 .اي زوال التحرمي) ٤(
 .اي االجواد عدم التفرقة بني العمة واخلالة، او االخت وغريمها ممن يستانس الولد �م) ٥(
 .١احلديث  ٥٢مستدرك الوسائل كتاب النكاح �ب ان احلرة احق حبضانة ولدها �ب ) ٦(

    



٣٢١ 

إن كـــان ممـــايقع عليـــه  )٣(، وقبلـــه)٢(، فيجـــوز التفرقـــة بينهمـــا بعـــد اســـتغنائه عـــن اللـــنب مطلقـــا)١(لالصـــل
فـال جيـوز  )٥(، أمـا قبلـه)٤(الذكاة، أو كان له ما ميونه من غري لنب أمه وموضع اخلالف بعد سقي االم اللبأ

 .على ما صرح به مجاعة )٧(، ملا فيه من التسبب إىل هالك الولد، فإنه ال يعيش بدونه)٦(مطلقا
___________________________________ 

اي االصل عدم التعدي إىل غري االم، الن االصل االقتصار على النص الدال على االم فقط فاالقتصار على مـورد الـدليل ) ١(
 .متعني

 .اي سواء وقع عليه الزكاة، ام ال) ٢(
 ..اي وقبل االستغناء) ٣(
، ومجـع اللبـأ )النتـاج(حلبـة يف واحـدة اول اللـنب عنـد الـوالدة، واكثـر مـا يكـون ثـالث حلبـات واقلـه : -�لكسر وزان عنـب ) ٤(
 ).كعنب واعناب) (الباء(
 ).سقي االم(اي قبل ) ٥(
 .ام �لكراهة. سواء كان برضى االم، ام ال، وسواء قلنا �لتحرمي) ٦(
 ).اللبأ(اي ) ٧(

 )مسائل(
، أمـا الـرد فموضـع وفـاق، )لو حدث يف احليوان عيب قبل القـبض فللمشـرتي الـرد واالرش( -االوىل 

وأما االرش فهو أصح القولني، النه عوض عن جزء فائت، وإذا كانت اجلملة مضـمونة علـى البـائع قبـل 
املخـــتص �ملشـــرتي، أو املشـــرتك بينـــه وبـــىن ) يف زمـــن اخليـــار(لـــو حـــدث ) وكـــذا(القـــبض فكـــذا أجزاؤهـــا، 

تصـــا �لبـــائع، أو ، الن اجلملـــة فيـــه مضـــمونة علـــى البـــائع أيضـــا، أمـــا لـــو كـــان اخليـــار خم)٨(البـــائع، أو غـــريه
 مشرتكا

___________________________________ 
 ).غري البايع(اي ) ٨(

    



٣٢٢ 

بينه، وبني أجنيب فال خيـار للمشـرتي هـذا إذا كـان التعيـب؟ مـن قبـل هللا تعـاىل، أو مـن البـائع، ولـو كـان 
 .ولو كان بتفريط املشرتي فال شئ )٢(االرش خاصة )١(من أجنيب فللمشرتي عليه

، بــل يف تلــف املبيــع أمجــع، إال أن الرجــوع فيــه مبجمــوع القيمــة، فــإن  )يف غــري احليــوان(حلكــم ا) وكــذا(
فمــن  )٤(، وإال)٣(كــان التلــف مــن قبــل هللا تعــاىل واخليــار للمشــرتي ولــو مبشــاركة غــريه فــالتلف مــن البــائع

ــثمن، املشــرتي، وإن كــان التلــف مــن البــائع، أو مــن أجنــيب وللمشــرتي خيــار واختــار الفســخ والرجــو  ع �ل
، )٦(رجــع علــى املتلــف �ملثــل، أو القيمــة، ولــو كــان اخليــار للبــائع واملتلــف أجنــيب، أو املشــرتي ختــري )٥(وإال

 .ورجع على املتلف
___________________________________ 

 ).االجنيب(اي ) ١(
 .وال إىل البايعاي للمشرتي االرش خاصة، فال جيوز له الرد إىل االجنيب، ) لالرش(قيد ) خاصة) (٢(
 .ان كان قبل القبض، اوكان يف زمان اخليار ولو كان مقبوضا) ٣(
ن قبــل هللا تعــاىل وقــد قــبض املشــرتي ) ٤( ف مــ اي وان مل يكــن خيــار للمشــرتي منفــردا، او �الشــرتاك مــع غــريه اصــال، كــان التلــ

يب فقــط. املتـاع فــالتلف مــن مـال املشــرتي ، ام لــه ولالجنـيب، ام الم يكــن خيــار يف البــني ســواء كـان للبــايع وحــده خيــار، ام لالجنـ
 .اصال

اي وان مل خيــرت املشــرتي الفســخ والرجــوع بــثمن املبيــع، بــل امضــى البيــع فهنــا يرجــع املشــرتي علــى املتلــف ا� كــان، �ملثــل او ) ٥(
 .القيمة

 .اي ختري البايع) ٦(

    



٣٢٣ 

الـــرد �صـــل  )٢(مـــن اخليـــار فلـــهيف ز  )١(عيـــب مـــن غـــري جهـــة املشـــرتي(يف احليـــوان ) لـــو حـــدث -الثانيـــة (
مضـمون علـى البـائع فـال يكـون مـؤثرا يف رفـع  )٥(، النـه)٤(هنا )٣(، الن العيب احلادث غري مانع منه)اخليار

 .مضمو� )٦(، لكونه)واالقرب جواز الرد �لعيب أيضا،(اخليار، 
الفائــدة أيضـــا يف وتظهــر . فلــه الــرد �لعيــب) لــو أســقط اخليــار االصــلي واملشـــرتط )٧(وتظهــر الفائــدة(

، وعلـى )١٠(يسـقط اخليـار )٩(فعلـى اعتبـار خيـار احليـوان خاصـة )٨(ثبوت اخليار بعـد انقضـاء الثالثـة وعدمـه
 ما

___________________________________ 
 .سواء كان التلف من قبل هللا عزوجل، او من قبل البايع او من قبل االجنيب) ١(
 .اي فللمشرتي) ٢(
 .اي من الرد) ٣(
 .اي يف زمن اخليار) ٤(
 ).احليوان(اي ) ٥(
 ).العيب(اي ) ٦(
 .اي فائدة الرد �لعيب وفائدة الرد �خليار) ٧(
 .اي عدم اخليار) ٨(
 ).خيار احليوان(اي من دون اعتبار خيار العيب يف زمان اخليار، ومن دون اسقاط ) ٩(
 ).خيار الرد(اي ) ١٠(

    



٣٢٤ 

يف الثالثـة فمـا  )٤(وإن اشـرتط حصـوله )٣(، إذ ال يتقيد خيـار العيـب �لثالثـة)٢(يبقى املصنف  )١(اختاره
معرفـات ميكـن اجتمـاع كثـري منهـا يف  )١٠(غري قادح، فإ�ا )٩(وهو )٨(بسببني )٧(فيها )٦(، وغايته ثبوته)٥(قبلها

 .التفرقوقت واحد، كما يف خيار ا�لس واحليوان والشرط والغنب، إذا اجتمعت يف عني واحدة قبل 
 جعفر بن سعيد ) أبوالقاسم )١١(وقال الفاضل جنم الدين(

___________________________________ 
لكان العىب حدث يف زمـان اخليـار فللمشـرتي الـرد �لعيبـوان كـان ): من جواز الرد �لعيب ايضا( ) املصنف(ما اختاره ) ١(

 .الرد بعد انقضاء ثالثة ا�م
 ).خيار الرد(اي ) ٢(
 .فان خيار العيب ليس على الفور حىت جيب االخذ به فورا) ٣(
 ).العيب(اي ) ٤(
 .اي قبل ثالثة ا�م اي ما قبل العقد) ٥(
 ).اخليار(اي ) ٦(
 ).ثالثة ا�م) (٧(
 ).خيار العيب، وخيار احليوان(ومها ) ٨(
 .اي حصول اخليار يف ثالثة ام بسببني ليس بقادح) ٩(
ىت يقـال اي) ١٠( ) املعلـول الواحــد(جيــب ان يصـدر : االسـباب والعلـل الشــعرية معرفـات، وعلـل �قصــات، ال ا�ـا علـل �مــة حـ

 ).واحليوان -العيب (فاذن ال مانع من حصول اخليار بسببني ). العلة الواحدة(من 
ولـد  ) احملقـق احللـي(  هو الشيخ االجل العظم شـيخ الفقهـاء بغـري جاحـد، وواحـد هـذه الفرقـة واي واحـد، املعـروف ب) ١١(

ــع . ٦٠٢يف  ــاح والبالغــــة واالدب والشــــعر واالنشــــاء ومجيــ ــدقيق والفصــ ــة واجلاللــــة والتحقيــــق والتــ حالــــه يف الفضــــل والعلــــم والو�قــ
كــان عظــيم الشــان، جليـــل القــدر، رفيــع املنزلــة، النظــري لـــه يف زمانــه، لــه شــعر حســـن، . رالفضــائل واحملاســن اشــهر مــن ان يـــذك

 .احملقق املدقق االمام العالمة واحد عصره انتهى: فقال ) ابن داود(وصفه تلميذه . وانشاء جيد
   



٣٢٥ 

وملخص الكالم انه اكرب واملـع فقهـاء . كان السن اهل زمانه، واقومهم �حلجة، واسرعهم استحضارا
كفــاه . الشــيعة، واعظمهــم علمــاء االماميــة انبثقــت انتاجاتــه العلميــة كمــا ينبثــق نــور الشــمس يف االفــاق

، ومــا اخــذه اال فلــم يشــتهر احــد مــن العلمــاء مــع كثــر�م �ــذا اللفــب) �حملقــق(جاللــة وقــدرا انــه اشــتهر 
ـــدين(علـــى االطلـــق ) فخـــر البشـــر(جبـــدارة واســـتحقاق، وموقفـــه مـــع  معـــروف ) احملقـــق الطوســـي نصـــري ال

ال وجــه لالســتحباب، الن التياســر ان كــان : () احملقــق الطوســي(انــه حضــر : ومشــهور وجممــل القــول
: يف احلــال ) احملقــق(ل ، فقــا)مــن القبلــة إىل غريهــا فهــو حــرام، وان كــان مــن غريهــا اليهــا فهــو واحــب

احملقـق (يف ذلك رسالة لطيفـة ارسـله إىل  ) احملقق(مث الف ) احملقق الطوسي(فسكت ) بل منها اليها(
 ).املهذب(يف ) امحد بن فهد(اورد الرسالة بتمامها الشيخ . فاستحسنها) الطوسي

املسـائل  -املعرب  -النفع  -يع االسالم شرا(له مصنفات حسنة حمققة مقررة حمررة عذبة من اشهرها 
). رســالة يف املنطــق -املعــارج يف اصــول الفقــه  -املســلك يف اصــول الــدين  -املســائل العربيــة  -املصــرية 

والشــرايع عنــوان دروس االعــاظم يف الفقــه يف مجيــع االعصــار، وكــل مــن اراد الكتابــة يف الفقــه االســتداليل 
هدايــة  -جـواهر الكـالم  -مــدارك االحكـام  -مسـالك االفهـام (مـن مجلــة الشـروح . يكتـب شـرحا عليـه

ريوت(، واخـريا يف )ايـران(طبع الشرايع مكررا يف ). مصباح الفقيه -اال�م  لـه تالمـذة فقهـاة كبـار مـن ) بـ
هجــري  ٦٧٦ربيــع الثــاين  ١٣تــويف رحــة هللا عليــه يــوم  ) العالمــة ا�يــة هللا احللــي(اعظمهــم واشــهرهم 

ان تتحــيط اكثــر ممــا تلــو�ه عليــك راجــع املقدمــة مــن اجلــزء االول مــن اللمعــة الطبعــة اجلديــد، فلــو اردت 
 .وقربه هناك معروف يزار ويتربك به وقد زرته مرارا قدس هللا نفسه الزكية) احللة(دفن يف 

 :) احملقق(ومن جلة شعر 
  � راقــــــــــــــــــــــــدا واملنــــــــــــــــــــــــا� غــــــــــــــــــــــــري راقــــــــــــــــــــــــدة

  وغـــــــــــــــــــــافال وســـــــــــــــــــــهام املـــــــــــــــــــــوت ترميـــــــــــــــــــــه    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــم اغــــــــــــــــــــــــــــرتارك، واال�م مرصــــــــــــــــــــــــــــدة

  والـــــــــــــــدهر قـــــــــــــــد مـــــــــــــــال االمســـــــــــــــاع واعيـــــــــــــــه    

  
  امـــــــــــــــا ارتــــــــــــــــك الليــــــــــــــــايل قــــــــــــــــبح دخلتهــــــــــــــــا

  وغــــــــــــــــــدرها �لــــــــــــــــــذي كانــــــــــــــــــت تصــــــــــــــــــافيه    

  
  رفقــــــــــــــــــــا بنفســـــــــــــــــــــك �مغــــــــــــــــــــرور ان هلـــــــــــــــــــــا

  يومــــــــــــا تشــــــــــــيب النواصــــــــــــي مــــــــــــن دواهيــــــــــــه    

  
    



٣٢٦ 

املوجـب ) ينايف حكمه يف الشرائع �ن احلدث )٢(، وهو)١(ال يرد إال �خليار: على ما نقل عنه) يف الدرس
بعـدم (فيها بعد ذلك بـال فصـل ) مع حكمه(، )٣(، وكذا التلف)يف الثالثة من مال البائع(لنقص احليوان 
 ، فإنه إذا كان مضمو� على البائع كاجلملة)٤(االرش فيه

___________________________________ 
 ).خبيار احليوان(اي ) ١(
 ).خبيار احليوان(يرد اال  اي ال) ٢(
 .اي تلف احليوان يف الثالثة) ٣(
 .اي يف احليوان يف صور ورود النقص عليه) ٤(

    



٣٢٧ 

احلكــــم �الرش، إذ ال معــــىن لكــــون اجلــــزء مضــــمو� إال ثبــــوت أرشــــه، الن االرش عــــوض اجلــــزء  )١(لزمــــه
 .وبني الرد كما أن ضمان اجلملة يقتضي الرجوع مبجموع عوضها وهو الثمن )٢(الفائت، أو التخيري بينه

، الشــرتاكهما يف ضــمان البــائع، وعــدم املانعيــة مــن الــرد )٣(واالقــوى التخيــري بــني الــرد واالرش كاملتقــدم
�لعيـب ، ولو كان حدوث العيب بعد الثالثة منـع الـرد )٤(وهو املنقول عن شيخه جنيب الدين بن منا 

مشروط ببقائه علـى ماكـان فيثبـت  )٦(غري مضمون على البائع، مع تغري املبيع، فإن رده )٥(السابق، لكونه
 .)٨(االرش خاصة )٧(يف السابق

___________________________________ 
 .احلكم بوجبوب دفع االرش للمشرتي من قبل البايع ) احملقق احللي(اي لزم ) ١(
 ). االرشبني(اي ) ٢(
 ).حدوث العيب يف احليوان قبل القبض(اي ) ٣(
شـيخ الفقهـاء يف عصـره احـد مشـايخ  ) دمحم بـن جعفـر بـن ايب البقـاء هبـة هللا بـن منـا احللـي(هو جنيب الدين ابـوابراهيم ) ٤(

ت(بفقـــه ) احملقـــق احللـــي(كـــان اعلـــم مشـــايخ ): احملقـــق الكركـــي(اعلـــى هللا مقامـــه قـــال يف حقـــه ) احملقـــق احللـــي الشـــيخ ) اهـــل البيـــ
 .هجري ٦٤٥يف ) النجف االشرف(تويف يف .. السعيد الفقيه االوحد دمحم بن منا احللي

 ).العيب احلادث بعد ثالثة ا�م(اي ) ٥(
 ).احليوان(اي ) ٦(
 ).العيب الذي كان يف ثالثة ا�م(اي يف ) ٧(
لعيب يف الثالثة، و�خر الـرد إىل مـا بعـد الثالثـة مث حـدث يف قيد لالرش اي يثبت االرش فقط، دون الرد فيما اذا حدث ا) ٨(

 .احليوان عيب آخر بعد الثالثة، فان هذا العيب احلدث اخلري موجب ملنع الرد، ويبقى االرش خاص

    



٣٢٨ 

إن  ) أو نصـفه(إن كانـت بكـرا، ) )١(الـواطئ العشـر(املشـرتي ) لو ظهرت الأمـة مسـتحقة فـاغرم -الثالثة (
، ومنافعهـــا )٢(دم مـــن جوازرجـــوع املالـــك علـــى املشـــرتي، عاملـــا كـــان أم جـــاهال �لعـــنيكانـــت ثيبـــا، ملـــا تقـــ
) أو مهـر املثــل(، )٦(الـدال علـى ذلــك )٥(هـو عــوض بضـع االمـة، للــنص )٤(، فــإن ذلـك)٣(املسـتوفاة، وغريهـا

دير الــدال علــى التقــ )٧(النــه القاعــدة الكليــة يف عــوض البضــع مبنزلــة قيمــة املثــل يف غــريه، وإطراحــا للــنص
 )٨(�لعشر أو نصفه، وهذا الرتديتوقف من املصنف يف احلكم، أو إشارة إىل القولني، ال ختيري بني االمرين

___________________________________ 
 ).عشر مثنها(اي ) ١(
ستوفاة وغري املستوفاة الرجوع على املشرتي يف العني، ويف منافعها امل) للمالك(اي جيوز ). �لرجوع(متعلق ) اجلار وا�رور) (٢(

 .سواء كان املشرتي عاملا �ن العني لغري املالك، ام جاهال. مادامت العني موجودة
 ).غري املستوفاة(اي ) ٣(
 ).بضع االمة(اي اخذ املالك الغرامة من املشرتي يف رجوعه عليه هوعوض ) ٤(
 .١حلديث ا - ٦٧كتاب النكاح ابواب نكاح العبيد واالماء �ب   -الوسائل ) ٥(
 .اي على عشر الثمن، او نصف العشر) ٦(
 .٥النص املذكور يف هامش رقم ) ٧(
 ).مهر املثل(، وغرامة )عشر الثمن، او نصفه(غرامة : ومها) ٨(

    



٣٢٩ 

 .عما استوفاه من منافعها، أو فاتت حتت يده) االجرة(أغرم ) و(، )١(واملشهور منهما االول
علـى (أي �ذه املذكورات مجع  ))٢(رجع �ا(يوم والدته لو كان قد أحبلها وولدته حيا ) وقيمة الولد(

من رجوع املشرتي اجلاهـل بفسـاد البيـع علـى البـائع جبميـع  )٣(بكو�ا مستحقة، ملا تقدم) البائع مع جهله
والغرض مـن ذكـر هـذه هنـا التنبيـه علـى مقـدار مـا يرجـع بـه مالـك االمـة علـى مشـرتيها الـواطئ . ما يغرمه

�لــوطء بــني علــم االمــة بعـدم صــحة البيــع، وجهلهــا علــى  )٤(هلـا، مــع اســتيالدها، وال فــرق يف ثبــوت العقـر
ـــزر وازرة وزر  (حـــق للمـــوىل وال  )٥(ي يقتضـــيه إطـــالق العبـــارة، الن ذلـــكأصـــح القـــولني، وهـــو الـــذ ت

 .أم ولد، ال�ايف نفس االمر ملك غري الواطئ )٧(، وال تصري بذلك" )٦( )أخرى
 .)٩(، ويضعف مبا مر)٨(ويف الدروس ال يرجع عليه �ملهر إال مع االكراه، استنادا إىل أنه ال مهر لبغي

___________________________________ 
 ).لو ظهرت االمة مستحقة فاغرم: (جواب لو الشرطية وهو قوله) ٢(العشر، او نصفه) ١(
 ).البيع الفضويل(يف ) ٣(
 .�لضم وهو ما يؤخذ �زاء الوطء) العقر) (٤(
 ).العقر(اي ) ٥(
 .١٦٤االية : االنعام) ٦(
 ).�الستيالد(اي ) ٧(
 .الزانية: البغي) ٨(
 ).وال تزر وازرة وزر اخرى: (حق للموىل وهو ال يتحمل وزر امته قال تعاىل شانه )املهر(من ان ) ٩(

    



٣٣٠ 

ن مث يطلــق عليــه )٣(، ونســبة)٢(مهــر احلــرة بظــاهر االســتحقاق )١(وأن املهــر املنفــي ، ولــو )٥(املهــرية )٤(املهــر ومــ
ا ذكـر وهـل يضـمن مـع مـ. ولـو ماتـت ضـمن القيمـة )٦(نقصت �لوالدة ضمن نقصـها مضـافا إىل ماتقـدم

وجهـان، أجودمهـا عـدم التـداخل، الن أحـد  )٧(أرش البكارة لو كانت بكرا، أم يقتصر على أحـد االمـرين
االمرين عوض الوطء، وأرش البكارة عوض جناية فال يدخل أحدمها يف اآلخـر، ولـو كـان املشـرتي عاملـا 

 ، والولد رق، وعليه�ستحقاقها حال االنتفاع مل يرجع بشئ، ولو علم مع ذلك �لتحرمي كان زانيا
___________________________________ 

 ).ال مهر لبغي: (وهو قوله ) ١(
فاملعني ان من تستحق ملهر اذا بغـت انتفـى عنهـا املهـر، . ظاهرها االستحقاق، او امللك) لبغي(من ان الالم الداخلة على ) ٢(

 ).ال مهر لبغي( ودخلت يف قوله 
فهــو وزان فعيـل فيحتـاج إىل ضــمري مسـترت، وال بـد هلــذا ) صـيغ املبالغـة(املـرادمن نسـبة املهـر هــو انـه ملـا كــان لفـظ البغـي مــن ) ٣(

واالمـة ليسـت بـذات مهـر، فمرجـع ) ال مهـر لبغـي(واملهـر منفـي يف الروايـة ) ذات املهـر(الضمري من مرجع فحينئذ يكـون املرجـع 
 ).احلرة(الضمري 

 ).على احلرة(اي ) ٤(
 .حيث ان احلرة ذات مهر، دون غريه، او مهر املثل على القول االخر) ٥(
العشر ان كنت بكرا، والنصف ان كانت ثيبا، وكذا غرامة االجرة عما استوفاه من منافعها، او فاتت حتت يده، وكذا قيمة ) ٦(

 .الولد يوم ووالدته
 .العشر ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا) ٧(

    



٣٣١ 

ــع، مث جتــدد لــه العلــم رجــع مبــا غرمــه حــال )١(املهــر مطلقــا ت حالــه �ن كــان جــاهال عنــد البي ، ولــو اختلفــ
 .اجلهل، وسقط الباقي

ريه ) لــو اختلــف مــوىل مــأذون -الرابعـة ( ري، وال بينــة(وغــ ملــوىل املــأذون ) يف عبــد أعتقــه املــأذون عــن الغــ
علــى مــا بيــد املــأذون فيكــون  )٢(املعتــق، الن يــده أي مــوىل املــأذون واســرتق العبــد) حلــف املــوىل(وال للغــري 

 .)٣(قوله
___________________________________ 

 ).مع علم االمة وجهلها(اي ) ١(
 ).موىل العبد املاذون(اي يد ) ٢(

ون الـف دينـار انه لو اذن موىل لعبده �لبيع والشراء له ولغريه فدفع شخص إىل هذا العبد املاذ. خالصة الكالم يف هذه املسائل
ج عنــه �لبــاقي فجــاء العبــد املــاذون والشــرتى ا�ه الــرق مــن مــواله غــري مــوىل نفســه فاعتقــه ودفــع . مــثال ليســرتي عبــدا ويعتقــه وحيــ
ــق لــيحج عــن الــدافع فقبــل ان يشــرتي ا�ه مــن مــواله مــات الــدفع وانتقــل املــال حبكــم الشــرع إىل ورثــة . ببــاقي املــال إىل ابيــه املعت

 .بيع فضولياالدافع فصار ال
 .فراجع هناك) ابن االشيم(يف املكاسب على صحة البيع الفضوىل ويقول مما يؤيد املطلب رواد  و�ذه الرواية بقول الشيخ 

انـه اشـرتي ا�ه مـن : فبعد االشرتاء تنازع موىل العبد املاذون، وورثة الدافع، وموىل العبد املعتق فكل واحـد مـن هـؤالء الثالثـة قـال
 ).يرد العبد رقا كما كان، واما احلجد فقد مضت وا�ا صحيحة: (فقال  لنا فجاؤا عند االمام ما
 ).موىل العبد املأذون(اي قول ) ٣(

    



٣٣٢ 

 .عند عدم البينة )١(مقدما على من خرج
روايــة تضـــمنت  وأن كانـــت ال) أ� للمــأذون أوال(أي العبــد الـــذي أعتقــه املـــأذون ) وال فــرق بــني كونـــه(
 .)٤(يف املعىن املقتضي لرتجيح قول ذي اليد )٣(أ�ه، الشرتاكهما )٢(كونه
�ن يكـون قـد دفـع للمـأذون مـاال يتجـر بـه فاشـرتى أ�ه ) وال بني دعوى موىل االب شـرائه مـن مالـه(

ى مقـدم، وعلـ )٥(، النـه علـى التقـدير االول يـدعى فسـاد البيـع، ومـدعي صـحته)وعدمـه(من سيده مباله، 
وال بــني (، )٨(احلادثــة فيقــدم، والروايــة تضــمنت االول )٧(القدميــة يــد املــأذون )٦(الثــاين خــارج، ملعارضــة يــده
 ، الن)استئجاره على حج وعدمه

___________________________________ 
ليمني كما هي القاعدة يف صورة ورثة الدافع وموىل العبد املعتق �لفتح فيقبل قول موىل العبداملاذون �) من خرج(املراد من ) ١(

 .عدم البينة
 .�لفتح) العبد املعتق(اي ) ٢(
 ).الشرتاك االب، وغريه(اي ) ٣(
 .وهو مالك العبد املاذون) ٤(
مقدم على مـدعي فسـاد البيـع وهـو مـوىل العبـد  -وهوموىل العبد املاذون وورثة الدافع  -اي مدعي صحة البيع ) البيع(اي ) ٥(

 .صورة تعارض الدعويني يقدم مدعي الصحة على الفساد املعتق، فانه يف
 ).موىل العبد املعتق(مرجع الضمري ) ٦(
ــق تعــارض يــد العبــد املــأذون احلادثــة فتقــدم يــده ) ٧( ــع والشــراء فــان يــد مــوىل العبــد املعت ن قبــل مــواله يف البي اي العبــد املــأذون مــ

 .احلادثة لزوال اليد القدمية
 .املعتق انه اشرتى ا�ه من مايلوهو دعوى موىل العبد ) ٨(

    



٣٣٣ 

واالصـل يف هـذه املسـألة روايـة  )٢(ال مدخل له يف الرتجيح، وإن كانـت الروايـة تضـمنت االول )١(ذلك
عنـه �لبـاقي فـأعتق  )٣(يف من دفع إىل مأذون ألفا ليعتق عنـه نسـمة، وحيـج على بن أشيم عن الباقر 

، وزعم كل من موىل املـأذون ومـوىل االب أنـه اشـرتاه )٤(أ�ه، وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك
، وعمـل مبضـمو�ا الشـيخ ومـن تبعـه، )٥(إن احلجة متضي ويرد رقا مللواه حىت يقيم البـاقون بينـة: مباله فقال

طرحـــوا الروايـــة، لضـــعف ســـندها، وخمالفتهـــا الصـــول ، ومجاعـــة إ)٦(ومـــال إليـــه يف الـــدروس، واملصـــنف هنـــا
 )٨(فساده، ومدعى الصحة مقدم، وهي )٧(املذهب يف رد العبد إىل مواله مبع اعرتافه ببيعه، ودعواه

___________________________________ 
 .اي اتسيجار العبد املعتق ال مدخل له يف ترجيح اليد احلادثة وهي يد العبد املاذون) ١(
 .وهو استيجار العبد املأذون العبد املعتق) ٢(
ج) ٣( ج حيـ لكـن الروايـة وردت مـن . حيتمل ان يكون الفعـل مـن �ب الثالثـي ا�ـرد وحيتمـل ان يكـون مـن �ب االفعـال مـن احـ

 .�ب الثالثي ا�رد
 .اي اشرتى ا�ه من مالنا) ٤(
 .يثاحلد - ٢٥الباب ) بيع احليوان(الوسائل كتاب التجارة ابواب ) ٥(
 .وظاهر لعبارة يعطي ان الدروس لغري املصنف. هنا ويف الدروس ومال اليه املصنف . حق العبارة هكذا) ٦(
 ).دعوى موىل العبد املعتق(اي ) ٧(
 ).دعوى الصحة(اي ) ٨(

    



٣٣٤ 

ن � )٣(واعتــذر يف الــدروس عــن ذلــك. )٢(، إال أن مــوىل املــأذون أقــوى يــدا فيقــدم)١(مشــرتكة بــني اآلخــرين
املتكافئـــة يرجـــع إىل أصـــالة بقـــاء امللـــك علـــى  )٤(ملـــأذون بيـــده مـــال ملـــوىل االب وغـــريه، وبتصـــادم الـــدعاوي

 فتواهم بتقدمي دعوى )٧(وال تعارضه: )٦(، قال)٥(مالكه
___________________________________ 

 ).ملعتقموىل العبد ا(مويل العب املأذون، وورثة الدافع، فا�ما مقدمان على : ومها) ١(
ك خارجـــة، والـــداخل مقدمـــة علـــى ) ٢( واي مـــوىل العبـــد املـــأذون النـــه اقـــوى يـــدا مـــن يـــد ورثـــة الـــدافع حـــالكون يـــده داخلـــة وتلـــ

 .اخلارجة
 .اي عن رد العبد رقا كما كان) ٣(
 ).ورثة الدافع(و ) موىل العبد املعتق(، و )دعوى موىل العبد املأذون(عبارة عن ) ٤(
انـه بعـد تعـارض الـدعاوى الـثالث : يف الـدروس واعتـذاره عـن رجـوع العبـد رقـا كمـا كـان االول  حاصل ما افـاده اشـهد) ٥(

وعلـى ). االستصـحاب(واملـراد مـن االصـل هنـا . وسقوطها عند عدم البني يرجع إىل اصالة بقاء امللك وهو رقية العبد إىل مالكه
يف ) مــواله االول(امنــا اراد رجــوع العبــد إىل ) فهــو رد يف الــرق ملــوىل ابيــه( ) االمــام(هــذاحيكم بــبطالن عتــق العبــد، وتعبــري 

حالة الرقية، وليس معىن هذا انه اعتق مث يرجع إىل الرقية حىت يقال ان الرجـوع إىل الرقيـة خمـالف الصـول املـذهب، انـه ال رجـوع 
 .إىل الرقية بعد احلرية

 .) الشهيد االول(اي ) ٦(
 ).العبد على امللكيةبقاء (اي ) ٧(

    



٣٣٥ 

ـــى الفســـاد )١(الصـــحة ، ملنـــع )٥(وفيهمـــا نظـــر. متكـــافئني فتســـاقطا )٤(مشـــرتكة بـــني متقـــابلني )٣(، ال�ـــا)٢(عل
 .)٦(تكافؤمها

___________________________________ 
 ).موىل العبد املأذون وورثة الدافع(هو دعوى ) ١(
 .ا�ه من مايلانه اشرتى ) موىل العبد املعتق(وهو دعوى ) ٢(
 .اي الصحة يف الدعوى مشرتكة بني موىل العبد املأذون وبني ورثة الدافع) الصحة(اي ) ٣(
دعوى موىل العبد املاذون ودعوى ورث الدافع، فا�ما متكافئتان فتتساقطان فريجـع إىل استصـحاب بقـاء امللكيـة اي : ومها) ٤(

 .ملكية العبد يف ملك مالكه
وجـــه النظـــران تكـــافؤ . ر، ويف عـــدم معارضـــة تقـــيم مـــدعي الصـــحة، مـــع بقـــاء امللـــك علـــى مالكـــه نظـــراي يف اصـــل االعتـــذا) ٥(

ك خارجــة، فالــداخل  الــدعويني غــري صــحيح، الن يــد مــوىل العبــد املــاذون مقدمــة علــى يــد مــوىل العبــد املعتــق، لكو�ــا داخلــة وتلــ
 .رهم تقدمي اليد الداخلة على اخلارجة فهو يف حملهمقدم على اخلراج فال جمال للتكافؤ فما افىت به القوم قدس هللا اسرا

و مث انه ال خيفى ان التساقط امنا �يت فيمـا اذا  ). دعوى ورثة الدافع(، و )دعوى موىل العبد املاذون: (ومها) الدعو�ن(اي ) ٦(
اذون، وورثـة الـدافع غـري لكنـه غـري خفـي ان دعـوى الصـحة املشـرتكة بـني مـوىل العبـد املـ. كان هناك تعارض فاذا تعارضا تساقطا

 .متعارض، بل احدمها يؤيد االخر
علـــى ) يـــد مـــوىل العبـــد املـــاذون(غـــري مفيـــد، بـــل احلـــق يف املقـــام هنـــا تقـــدمي اليـــد الداخلـــة وهـــي  ) الشـــهيد االول(فمـــا افـــاده 
 )يد ورثة الدافع(وهي . اخلراجة

    



٣٣٦ 

يظهـر  )٥(، ومنـه)٤(، ومل يـتم االصـل)٣(نـهدو  )٢(عدا مواله خارجا، والداخل مقدم فسـقطا )١(مع كون من
، خلـــروج اآلمـــر وورثتـــه عمـــا يف يـــد املـــأذون الـــيت هـــي مبنزلـــة يـــد ســـيده، )٦(عـــدم تكـــافؤ الـــدعويني االخـــريني
فلـزم إطــراح  )٩(مبــا يف يـده لغـري املـوىل غـري مسـموع )٨(، وإقـرار املـأذون)٧(واخلارجـة ال تكـافئ الداخلـة فتقـدم

 )١٣(، وجمامعــة)١٢(، مــع أن ظــاهر االمــر حجــه بنفســه ومل يفعــل)١١(علــى مضــي احلــج، والشــتماهلا )١٠(الروايــة
 صحة احلج

___________________________________ 
 ).ورثة الدافع وموىل العبد املعتق(وهم ) ١(
 ).وموىل العبد املعتق: ورثة الدافع(اي ) ٢(
 .اخلارجةفان يده داخلة وهي مقدمة على ) موىل العبد املاذون(اي ) ٣(
 .قددس سره) الشهيد االول(وهو استصحاب بقاء رقية العبد ورجوعه إىل موال ه كما افاده ) ٤(
 ).تقدمي اليد الداخلة، واسقاط اليد اخلارجة(اي ) ٥(
 ).دعوى ورثة الدافع، ودعوى موىل املعتق: (ومها) ٦(
 ).اليد الداخلة على اخلارجة(اي ) ٧(
 ).البيع والشراء(مواله يف  وهو العبد املاذون من قبل) ٨(
 .الن ما يف يده ملواله فاقراره �ن املال لغري مواله غري مسموع) ٩(
 .كما عرفت) الصول املذهب(ملخالفتها ) ابن اشيم(وهي املنقولة عن ) ١٠(
العبد املاذون بشراء عبد واعتاقـه مع ان االمر وهو دافع الد�نري امر ) ان احلجة متضي ويرد رقا: () االمام(يف قول ) ١١(

 ).حج عين �لباقي(و : عنه وان حيج بنفسه ببقية املال لقول االمر
 .اي العبد املاذون، بل دفع املبلغ إىل ابيه املعتق، وهو خالف االمر) ١٢(
مضي احلج وصحته، وبني فاملعىن انه كيف ميكن التوفيق بني ) الشتماهلا(وهوقوله ) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ١٣(

اذ كيف . وهذا خلف اي القول بصحة احلج مع رجوع البد رقا من النجمع بني املتنافيني. رجوع العبد املعتق يف الرقية كما كان
 .ميكن مضي احلج مع رجوع العبد إىل الرقية

وقـد حـج بغـري اذن : (بقولـه ) الشـارح(فالقول برجوع الرقية دليل على ان العبد من �دئ االمر كان رقا ومل يعتق كمـا افـاده 
 ).سيده

    



٣٣٧ 

 .هنا أوضح )١(لعوده رقا وقد حج بغري إذن سيد، فما أختاره
ه مـــن مالــه وعدمــه علـــى خــالف الشـــيخ ومــن تبعـــه،  وال بـــني دعــوى مـــوىل اال ب شــراء: ونبــه بقولــه

ــث حكمــوا مبــا ذكــر ث ، مــع اعــرتافهم بــدعوى مــوىل االب فســاد البيــع، وعلــى خــ)٢(حي الف العالمــة حيــ
 .)٤(على إنكار )٣(محلها

___________________________________ 
 ).تقدمي قول موىل العبد املاذون(هو  ) املصنف(خمتار ) ١(
اعرتافه بفساد البيع، ومع  ) الشيخ(مع اعرتاف ) رجوع العبد رقا إىل مواله(املذكور يف الرواى وهو ) ما ذكر(املراد من ) ٢(

 .فكيف ميكن اجتماع رجوع العبد رقا ملواله مع وجبوب تقدمي قول مدعى الصحة. بتقدمي قول مدعي الصحة
 ).الرواية(اي ) ٣(
ت رقيــة العبــد، وانــه ملــك ملــواله ) العالمــة(اي انكــر ) ٤( ىت يثبــ واملــراد مــن افســاد البيــع يف . البيــع مــن رأســه ليفســده بتــا� حــ

نفــس البيــع راســا، ال ابطالــه حــىت يقــال مل يكــن هنــاك بيــع صــحيح كــي يفســد فيلــزم احملــذور وهــو تقــدمي قــول مــدعى  عبارتــه 
 .الفساد على قول مدعى الصحة

    



٣٣٨ 

إىل تقــدمي منكــر بيــع عبــده،  )٢(مــن تقــدمي مــدعى الفســاد، والتجــاء )١(مــوىل االب البيــع الفســاده، هــر�
 .)٤(يضعف الثاينضعف تقدمي مدعى الفساد، و  )٣(وقد عرفت

___________________________________ 
ن تقــدمي قــول (البيــع علــى الفســاد الجــل هربــه  ) العالمــة(اي محــل ) محلهــا(  �لنصــب بنــاء علــى انــه مفعــول الجلــه ل) ١( مــ

 ).مدعى افساد
) مـوىل العبـد املعتـق(ه لل لرواية على انكار رمح) العالمة(ايضا اي امنا محل ) محلها(  �لنصب بناء على انه مفعول الجله ل) ٢(

والباعــث لـه علــى . �نـه اشــرتى ا�ه مـن مـايل) دعـوى مـوىل العبــد املعتـق(لبيـع ليسـلم مــن القـول بتقـدمي قــول مـدعي الفسـاد وهــو 
مــدعي  الن رجــوع العبـد رقــا ملــواله مـع ان مــدعي الصــحة مثـدم علــى) الصـول املــذهب(مــن خمالفتهــا ) ســالمة الروايـة(ذلـك هــو 

 ).الصول املذهب(الفساد، والقول بصح احلجة وا�ا قد مضت، خمالفان 
�ن العبـد يـرد رقـا كمـا كـان وان البيـع فاسـدمع اعرتافـه بتقـدمي قـول  حيـث افـاد  ) الشـيخ(هذا شروع يف الرد علـى ) ٣(

. عارضـة قـول مـدعي الفسـاد مـع قـول مـدعي الصـحةفالظـاهر مـن هـذا التقـدمي م). مـوىل العبـد املـاذون(مدعي الصحة وهو قول 
، مـع قـول مـدعي )انـه اشـرتى ا�ه مـن مـايل: موىل العبد املعتق بقوله(وحاصل الرد انه ال جمال ملعارضد قول مدعي الفساد وهو 

الفسـاد  حىت يقال بتقدمي قول مدعى الفساد، الن يد مدعي الصحة داخلة، ويد مدعي) قول موىل العبد املاذون(الصحة وهو 
 .خارجة، والداخلة مقدمة على اخلراجة

 .) العالمة(يف الرد على ) الشارح (هذا شروع من . ) العالمة(املراد من الثاين قول ) ٤(
مالـك (يف ان  البيع راسا وبتا� مناف ملنطوق الرواية وظاهرها، حيث ا�ا ظاهرة و�طقـة) موىل العبد املعتق(ان انكار : وحاصله

مـوىل (فحينئذ ال جمال حلمل الروايـة علـى امنكـار ). وقوع البيع الفاسد(فهي صرحية يف : يدعي شراء العبد من ماله) العبد املعتق
 .البيع) العبد املعتق

    



٣٣٩ 

هذا كله مع عدم البينة، ومعهـا تقـدم . مباله )٢(اشرتي )١(مبنافاته ملنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه
ــــتإن ك ــــد  )٣(ان ــــين علــــى تقــــدمي بينــــة الــــداخل، أو اخلــــارج عن ــــع ب ــــت الثنــــني، أو للجمي لواحــــد، وإن كان

ويقــوى تقــدمي ورثـــة . يتعــارض اخلارجــان )٧(، وعلــى الثــاين)٦(احلكــم كمــا ذكــر )٥(، فعلــى االول)٤(التعــارض
 .اآلمر مبرجح الصحة

___________________________________ 
 ).العبد املعتق(اي ) ١(
 .بصيغة ا�هول )٢(
 ).البينة(اي ) ٣(
فمـن يقـول بتقـدمي بينـة . اي تعارض بينة الـداخل واخلـارج اذا كـات البينـة للمـدعيني، او اكثـر علـى اخلـالف يف تقـدمي ايهمـا) ٤(

كــان الــداخل فــال بــد مــن تقــدمي قــول مــوىل العبــد املــاذون، ومــن يقــول بتقــدمي بينــة اخلــراج، فــال بــد مــن تقــدمي بــني اخلــارج، ســواء  
ق، ام ورثــة االمــر هــذا اذا اقــام مــوىل العبــد املــاذون البينــة، وامــا اذا مل يقمهــا، واقامهــا الفريقــان االخــران . اخلــارج مــوىل العبــد املعتــ

 .فايهما يقدم؟ الظاهر تقدمي بينة موىل العبد املعتق، لكون يده داخل، وتلك خارجة
 .ونوهو تقدمي بينة الداخل وهو قول موىل العبد املأذ) ٥(
 .وهو عدم وجود البينة الحد فيقدم موىل العبد املاذون لكون يده داخلة فبينته مقدمة على بينة اخلارج) ٦(
ت البينتــان ) ٧( ت البينــة للــثالث موجــودة فتســقط بينــة الــداخل وبقيــ ــ وهــو تقــدمي بينــة اخلــراج وســقوط بينــة الــداخل فيمــا اذا كان

 .صحة البيع، وتلك تقول بفساد البيع: ع مبرجح الصحة، الن دعواهااالخريتان متعارضتني فتقدم بينة ورثة الداف

    



٣٤٠ 

واعلـم أن االخــتالف يقتضــي تعــدد املختلفــني، واملصــنف اقتصــر علــى نســبته إىل مــوىل املــأذون، وكــان 
ريه معــه، وكأنــه اقتصــر عليــه لداللــة املقــام علــى الغــري، أو علــى مــا اشــتهر مــن املتنــازعني يف  حقـه إضــافة غــ

 .هذه املادة
منهمــا ليبطــل بيــع املتــأخر، ) لــو تنــازع املــأذون بعــد شــراء كــل منهمــا صــاحبه يف االســبق -اخلامســة (

 .هلما، وال الحدمها �لتقدم) وال بينة(، )٤(لبطالن االذن بزوال امللك
ريمهن الشــيخ )٥(والقائــل �ــا مطلقــا) يقــرع: قيــل( ، )٦(القــول �ــا: غــري معلــوم، والــذي نقلــه املصــنف، وغــ

 الطريقني، مع تساوي
___________________________________ 

 .وهي مادة اختالف موىل املأذون مع غريه) ١(
 ).اذا: (يف نسخة) ٢(
واشــرتى . فجــاء كـل إىل مــوىل االخـر. اي عبـدان مـأذو�ن عــن قبـل مولييهمــا، كـل واحـد منهمــا مـاذون يف شــراء عبـد ملـواله) ٣(

 .االخر �طال املتقدم يف شراء صاحبه، ليقع شراء فوقع النزاع يف ان ايهما كان. صاحبه منه
 .وهو يف حال الشراء كان ملكا الخر. الن االذن يف الشراء كان من مواله السابق وقد زال ملكه) ٤(
 .سواء كان االشتباه يف السابق منهما مع العلم �لسبق، ام كان االشتباه يف اصل السبق) ٥(
 .اي �لقرعة) ٦(

    



٣٤١ 

الـيت سـلكها  ) ميسـح الطريـق: وقيل( )٢(، وقيل �ا مع اشتباه السابق أو السبق)١(ت بذلكعمال برواية ورد
كل واحد منهما إىل موىل اآلخر، وحيكم �لسبق ملن طريقه أقرب مـع تسـاويهما يف املشـي، فـان تسـاو� 

يف ) لفـــــال اشـــــكا )٤(ولـــــو أجيـــــز عقـــــدمها(، )٣(هـــــذا إذا مل جيـــــز املوليـــــان. بطـــــل البيعـــــان، لظهـــــور االقـــــرتان
 .صحتهما

 )٥(إال مع إجازة اآلخر(من غري توقف على إجازة ) ولو تقدم العقدمن أحدمها صح خاصة(
___________________________________ 

 .٢/ حديث  ١٨/ ابواب بيع احليوان، �ب : الوسائل، كتاب التجارة) ١(
واالشـتباه يف السـبق، هـو ان ال . نـدري ايهمـا هـو السـابقاالشتباه يف السابق، هو ان نعلـم بسـبق احـدمها صـاحبه، ولـن ال ) ٢(

 .ندري، هل سبق احدمها االخر، ام كا� متقارنني
ن هذاالعبــد امنــا وقــع يف حالــة كونــه ملكــا ملــواله اجلديــد واالجــازة الســابقة  ) ٣( اي املوليــان اجلديــدان، الن الشــراء الــذي وقــع مــ

 .املوىل اجلديد ليصح عقده فهو حباجة إىل اجازة من. كانت من مواله القدمي
 .اي لو اجيز عقد العبدين يف صورة اقرتان العقدين) ٤(
الـذي وقـع بعـد العقـد االول فانـه حينئـذ بتوقـف العقـد الثـاين علـى االجـازة فـاذا اجـاز ) العقـد الثـاين(هـو ) االخـر(املراد مـن ) ٥(

ا هــو املــوىل االول الــذي اشــرتي العبــد منــه، انــه وقــع العقــد مــن وال خيفــى ان املــراد مــن ا�يــز هنــ. ايضــا) العقــد الثــاين(املــوىل صــح 
ت مأذونيتــه فوقــع العقــد فضــوليا متوقفــا  ن ملكــه بعــد ان اشــرتي للمــوىل االخــر فبطلــ العبــد لــه فضــوليا حيــث ان لعبــد قــد خــرج عــ

 .على االجازة

    



٣٤٢ 

ن ماجعلـــت �بعـــة والفـــرق بـــني االذن والوكالـــة أن االذ. وكيلـــني صـــحا معـــا )١(فيصـــح العقـــدان، ولـــو كـــا�
ت التصــرف املــأذون فيــه مطلقــا ــك، والوكالــة مــا أ�حــ مــع اشــرتاكهما يف مطــل  )٣(، والفــارق بينهمــا)٢(للمل

، ولـــو جتـــرداللفظ عـــن القرينـــة الحـــدمها )٥(االذن إمـــا تصـــريح املـــوىل �خلصوصـــيتني، أوداللـــة القـــرائن عليـــه
 فالظاهر

___________________________________ 
كان البيعـان  سـواء. كـان العبـدان وكيلـني مـن قبـل مولييهمـا فاشـرتى كـل منهمـا صـاحبه مـن مـواله وكالـة صـح البيعـاناي لو  ) ١(

خبـالف االذن فانـه بعـد شـراء العبـد صـاحبه مـن مـواله . مقرتنني، ام سبق احدمها االخر، الن الوكالـة ال تبطـل ببيـع العبـد الوكيـل
االذن بعد الشراء، لتبعية االذن للملك، وامللكية قد زالـت مبجـرد الشـراء فـال جمـال يبطل شراء االخر صاحبه من مواله، لبطالن 

 .لالذن فتتوقف صحة البيع االخر على اجازة املوىل اجلديد
 .قد اشر� إىل شرح هذه العبارة يف اهلامش رقم ض واملراد من االطالق ان الوكالة ال تتقيد �مللك كي تزول لزواله) ٢(
 ).ذن والوكالةبني اال(اي ) ٣(
فـــاملعىن انـــه مـــن ايـــن نعـــرف ان العبـــدين مـــاذو�ن ام وكـــيالن ) خصوصـــية االذن وخصوصـــية الوكالـــة(ملـــراد مـــن اخلصوصـــيتني ) ٤(

ك �حـد طــريقني ) الشــارح(فاجـاب  وامــا بواســطة القــرائن . امــا بتصــريح مــن املــوىل ��مـا مــأذو�ن، او وكــيالن: انــه يعلــم ذلــ
 .ميةاللفظية او املقا

 .الوكالة -االذن : اي على احدمها) ٥(

    



٣٤٣ 

ال يـتم يف صـورة االقـرتان،  )٢(واعلـم أن القـول �لقرعـة مطلقـا. )١(محله على االذن، لداللة العـرف عليـه
ـــع)٥(، وال اشـــتباه حينئـــذ)٤(الظهـــار املشـــتبة )٣(ال�ـــا ، والقـــول )٨(يف هـــذه احلالـــة )٧(ختصيصـــها )٦(، وأوىل �ملن

،  )١١(ال إشـكال فيـه )١٠(ليست سليمة الطريق، واحلكـم للسـابق مـع علمـه )٩(إىل رواية مبسح الطريق مستند
 )١٤(، ومع االشتباه)١٣(مع االقرتان كذلك )١٢(كما أن القول بوقوفه

___________________________________ 
 .اي على االذن لقضاء العرف �ستغناء املوىل عن الوكالة) ١(
 .ان، ام الاي سواء اقرتن العقد) ٢(
 ).القراعة(اي ) ٣(
اي القرعة امنا شعرت فيما اذا كان االمر مشتبها يف الظاهر، ومعينا يف الواقع كمـا اذا اكـان احـدمها سـابقا واالخـر مسـبوقا ) ٤(

 .واليعلم ذلك اما اذا كان االمر مشتبها يف الظاهر والواقع فال جمال للقرعة اصال
 .اي حني اقرتان العقدين) ٥(
 ).مبنع القرعة(ي ا) ٦(
 ).ختصيص القرعة(اي ) ٧(
 ).حالة االقرتان(اي يف ) ٨(
 .٣٣٩ص  ١اشري اليهايف اهلامش رقم ) ٩(
 ).معلومية السابق(فهو من اضافة املصدر إىل مفعوله اي ) السابق(اي ) ١٠(
 .اي يف احلكم �ن البيع السابق هو الصحيح) ١١(
 .االجازةاي بوقوف العقد على ) العقد(اي ) ١٢(
 .اي ال اشكال يف اي مع االقرتان واجازة العقد ال اشكال يف صحته) ١٣(
 ).اشتباه السابق(اي ) ١٤(

    



٣٤٤ 

الخراجـه، ومـع اشـتباه السـبق واالقـرتان ينبغـي  )١(تتجه القرعة، ولكن مع اشتباه السـابق يسـتخرج بـرقعتني
هـــذا إذا كـــان شـــراؤمها ملوالمهـــا، أمـــا لـــو كـــان . لـــيحكم �لوقـــوف معـــه )٢(ثـــالث رقـــع يف إحـــدامها االقـــرتان
ملــك العبــد بطــال، وإن أجــز�ه صــح الســابق، وبطـــل  )٤(، فــإن احلنــا)٣(النفســهما كمــا يظهــر مــن الروايــة

 .)٥(املقارن والالحق حتما، إذ ال يتصور ملك العبد لسيده
___________________________________ 

، مث جتعـل الرقعتـان يف كـيس وتسـتخرج احـدى الـرقعتني �سـم )املسـبوق(واالخـرى يكتـب فيهـا ) السـابق(فيه احدامها كتب ) ١(
 .احد العبدين

 ).املسبوق(، ويف الثالثة )السابق(ويف الثانية ) ٢(
 .١احلديث  - ١٨الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع احليوان �ب ) ٣(
 ).رأينا ملك العبد حماال وممتنعا(أي ) ٤(
ــألة هكـــذا) ٥( لـــو كـــان شـــراء العبـــدين النفســـهما وقلنـــا جبـــوازه هلمـــا فالزمـــه صـــحة العقـــد الســـابق، وبطـــالن املقـــارن : فـــرض املسـ

فـإذا . والالحق، الن العبد حني يشرتي صاحبه من مواله لنفسه معناه انه صار موال هلذا العبد املشـرتى والعبـد املشـرتى عبـدا لـه
وهــو العبــد املشــرتي الــذي صـــار مــوال لــه يلــزم ان يكــون العبـــد املشــرتي الــذي صــار مشـــرت�  اشــرتى هــذا العبــد املشــرتي صـــاحبه

وكذا لو اقـرتن العقـدان حيكـم ببطال�مـا، اذ ال يتصـور ملـك كـل مـن العبـدين . وهذا هو احملال. لصاحبه موال له اي ميلك سيده
 .هذا ما يرتتب على القول بصحة العقدين. صاحبه، اذ كيف ميكن يف زمان واحد يكون احدمها عبدا لصاحبه وسيدا له

    



٣٤٥ 

فلـــو (، )١(الن مـــال أهلهـــا حمـــرتم بـــه) االمـــة املســـروقة مـــن أرض الصـــلح ال جيـــوز شـــراؤها -السادســـة (
ولـو مل (منه، ) واستعاد مثنها(على �ئعها ) ردها(�لسرقة، أو احلكم ) جاهال(أحد من السارق ) اشرتاها

ــثمن ــع عــن ردهالبــائع،  )٢(�ن اعســر) يوجــد ال ــك مــن االســباب )٣(أو امتن  )٤(ومل ميكــن اجبــاره، أو بغــري ذل
. مســـكني الســـمان عـــن الصـــادق  )٧(فيـــه لروايـــة( )٦(االمـــة) تســـعى: وقيـــل(علـــى دافعـــه، ) )٥(ضـــاع(

، ومالكهـا )٩(، حيـث إ�ـا ملـك للغـري، وسـعيها كـذلك)٨(ويضعف جبهالة الراوي، وخمالفة احلكـم لالصـول
 الثمن، فكيف مل يظلمه يف

___________________________________ 
اي ارض يصاحل اهلها مع املسلمني على ايقاف القتال مدة معينة، او غري معينة ويف عصر� احلاضر يسمى ) �لصلح(اي ) ١(
 ).هدنة(
 ).افتقر(اي ) ٢(
 ).رد الثمن(اي ) ٣(
 .كما لو غاب، او مات البايع وامتنعت ورثته من الدفع) ٤(
 .اي تلف الثمن على املشرتي) ٥(
 .أي تشتغل االمة لدفع الثمن إىل املشرتي) ٦(
 .١احلديث  - ٢٣ابواب بيع احليوان الباب  -الوسائل كتاب التجارة ) ٧(
 .اي سعي االمة واعطائها الثمن إىل املشرتي خمالف الصول املذهب) ٨(
 .اي سعيها ايضا ملك للغري) ٩(

    



٣٤٦ 

مـن ســعيها، مـع أن ظاملـه ال يتســحقها وال كسـبها، ومـن مث نســبه املصـنف إىل القـول، متريضــا  )١(يسـتوفيه
بردهــا إال أن حيمــل ردهــا علــى مالكهــا ال علــى البــائع، طرحــا للروايــة الدالــة  )٢(ولكــن يشــكل حكمــه. لــه

تسـعائها يف ، ويف الـدروس اسـتقرب العمـل �لروايـة املشـتملة علـى ردهـا علـى البـائع واس)٣(على ردها عليـه
 .مثنها لو تعذر على املشرتي أخذه من البائع ووارثه مع موته

يـده عليـه،  )٥(لـه لريدهـا إىل أهلهـا، إمـا النـه سـارق، أوالنـه ترتبـت )٤(واعتذر عن الرد إليه �نه تكليـف
، نظــرا إىل أن مـــال احلــريب فـــئ يف )٧(استســعائها �ن فيـــه مجعــا بـــني حــق املشـــرتي وحــق صـــاحبها )٦(وعــن
 )٨(قيقة، وإمنا صار حمرتما �لصلح احرتاما عرضيا فال يعارضاحل

___________________________________ 
 ).الثمن(والضمري يرجع إىل ) املشرتي(فاعل يستوفيه ) ١(
ىت جيـب علـى املسـرتي  ) ملصنف(اي حكم ) ٢( برد االمة إىل البايع كما هو ظاهر عبارته الن االمة ليست ملكا للبايع حـ

 .ردها اليه، بل الواجب عدم ردها اليه، النه غاصب
 .اي على البايع) ٣(
 .اي للبايع) ٤(
 .كما اذا تعددت البيوع) ٥(
 .ل الثمن ورده إىل املشرتيعن محل االمة على السعي لتحصي ) املصنف(اي واعتذر ) ٦(
 .اي مالكها، ال�ا اذا سعت واعطت الثمن إىل املشرتي يكون مجعا بني احلقني حق املشرتي، وحق املالك) ٧(
وان شـئت ارجعـت الضـمري يف يعـارض . وهو مال الكافر املصاحل مع املسـلمني) املال احملرتم العرضي(مبنيا للفاعل، وفاعله ) ٨(

 .هذا االحرتام العرضي ال يعراض االحرتام االصلي وهو مال املشرتياي ) االحرتام(إىل 

    



٣٤٧ 

، )٣(ال يصــــلح لتأســــيس مثــــل هــــذا احلكــــم )٢(وال خيفــــي أن مثــــل ذلــــك. يف احلقيقــــة )١(ذهــــاب مــــال حمــــرتم
، وتكليـف البـائع �لـرد )٦(بعيـدة عنـه )٥(للنص إمنا يتم لو كانت الرواية ممـا تصـلح للحجيـة، وهـي )٤(وتقريبه
ال أثـر لـه يف هـذا احلكـم، وإال لكـان  )٩(، وقـدم يـده)٨(إليـه كمـا يف كـل غاصـب )٧(ي جواز دفعهـاال يقتض

يف املـال بـني احملـرتم �الصـل والعـراض  )١٠(والفـرق. الغاصب من الغاصب جيب عليه الرد إليه، وهـو �طـل
 موىل االمة، ال مدخل له يف هذا الرتجيح، مع اشرتاكهما يف التحرمي، وكون املتلف للثمن ليس هو

___________________________________ 
 .الذي خدمته ذاتية وحقيقية) مال املشرتي(وهو ) ١(
 .من عدم معارضة احرتام العرضي مع احرتام الذايت ) الشهيد االول(اي مثل هذا الكالم من ) ٢(
 ).للمشرتي(يف الثمن واعطائه ) سعي اجلارية(وهي ) ٣(
 .للنص ) ملصنفا(اي توجيه ) ٤(
 .بعيدة عن احلجية لضعفها، وجهالة راويها) الرواية(اي ) ٥(
 .الظاهر �نيثه ال تذكريه. اي عن احلجية) ٦(
 ).االمة(اي ) ٧(
 .اي يف عدم جواز رد الشئ إىل غاصبه لو اشرتى منه) ٨(
 ).يد الغاصب(اي ) ٩(
مــن ان احــرتام املــال العرضــي ال يعــارض (فيمــا افــاده قــبال  ) الشــهيد االول(علــى  ) الشــهيد الثــاين(هــذا رد مــن ) ١٠(

 .فالواجب دفع الثمن إىل املشرتي وذلك ال ميكن اال يف استسعاء االمة لتحصيل الثمن) االحرتام الذايت

    



٣٤٨ 

املسـلم احملـرتم فكيف يستوىف من ماله، وينـتقض مبـال أهـل الذمـة فـإن حترميـه عـارض وال يـرجح عليـه مـال 
واالقوى اطراح الرواية بواسطة مسكني، وشهر�ا مل تبلـغ حـد وجـوب العمـل �ـا، . �الصل عند التعارض

. ، واشـــتهرت بـــني أتباعـــه، وردهـــا املســـتنبطون ملخالفتهـــا لالصـــول)١(وإمنـــا عمـــل �ـــا الشـــيخ علـــى قاعدتـــه
مـع التعــذر علــى احلـاكم، وأمــا الــثمن واالقـوى وجــوب رد املشـرتي هلــا علــى مالكهـا، أو وكيلــه، أو وارثــه و 

، ومــع تلفــه ان كــان املشــرتي جــاهال بســرقتها، وال تستســعي )٢(فيطالــب بــه البــائع مــع بقــاء عينــه مطلقــا
 .)٣(االمة مطلقا

من غري تعيني، سـواء كـا� متسـاويني يف القيمـة والصـفات، ) ال جيوز بيع عبد من عبدين -السابعة (
، )٦(يصـح مطلقـا: ، وقيـل)٥(، للعلـة)٤(كـذلك) عبيـد(بيع ) وال(املقتضية للبطالن، أم خمتلفني جلهالة املبيع 
 يصح مع تساويهما من كل وجه، كما يصح بيع قفيز: ضعيفة، وقيل )٧(استنادا إىل ظاهر رواية

___________________________________ 
 .ةوهو العمل �لرواية الضعيف السند اذا حصل الوثوق �ا يف اجلمل) ١(
 .سواء كان املشرتي جاهال بسرقتها ام عاملا �ا) ٢(
وســواء تلـف الــثمن مــن . وســواء تعــذر اسـرتداد الــثمن، ام مل يتعـذر. اي علـى اي حــال سـواء كــان املشـرتي جــاهال، ام عاملـا) ٣(

 .البايع، ام مل يتلف
 .اي وال بيع عبد من عبيد من دون تعيني) ٤(
 .طالناي جلهالة املبيع املقتضية للب) ٥(
 .سواء تساو� من مجيع اجلهات، ام ال) ٦(
 .١احلديث  - ١٦ابواب بيع احليوان �ب  -كتاب التجارة   -الوسائل ) ٧(

    



٣٤٩ 

الصـحة  )١(من صربة متساوية االجـزاء، ويضـعف مبنـع تسـاوي العبـدين علـى وجـه يلحـق �ملثلـي، وضـعف
 .مطلقا واضح

سـلما، الن ضـابط املسـلم فيـه مـا (ترتفـع اجلهالـة علـى وجـه ) موصوفا(أي شراء العبد ) وجيوز شراؤه(
موصـــوفا ) )٦(واالقـــرب جــوازه(مــن احليـــوان إال مــا يســتثىن،  )٥(كغـــريه  )٤(منــه )٣(وهــو )٢(ميكــن ضــبطه كـــذلك

أي ) ودفــع إليــه عبــدين للتخيــري( )٧(عبــدا كــذلك) فلــو �عــه(لتســاويهما يف املعــىن املصــحح للبيــع ) حــاال(
، وهـو )علـى ضـمان املقبـوض �لسـوم(ضمان اآلبـق ) بين(من يده ) أحدمهافأبق (ليتخري ما شاء منهما 

إن قلنـا بضـمانه كمــا هـو املشـهور ضــمن هنـا، النــه يف  الـذي قبضـه ليتشــريه فتلـف يف يـده بغــري تفـريط، فــ
 ليست لقبض السوم، بل لعموم قوله  )٩(، إذ اخلصوصية)٨(معناه

___________________________________ 
مطلقـا سـواء كانـت متسـاوية االجـزاء، ام ال، ظـاهر ) بصحة بيع عبد من عبدين، او مـن عبيـد: (اي وضعف قول من قال) ١(

 .لوضوح جهالة املبيع
 .اي على وجه ترتفع اجلهالة) ٢(
 ).العبد(اي ) ٣(
 ).املسلم فيه(اي من ) ٤(
 ).العبد(اي كغري ) ٥(
 ).بيع العبد(اي جواز ) ٦(
 ).موصوفا(اي ) ٧(
 .اي يف معىن السوم وهو مالو اخذ املشرتي مايريد ان يشرتيه من البايع فتلف يف يده من غري تفريط) ٨(
 ).هو الضمان(و ) ٩(

    



٣٥٠ 

ؤدي  )١(علــى اليــد: " وســلم لكونــه  )٣(وإن قلنــا بعــدم ضــمانه )٢(، وهــو مشــرتك بينهمــا"مــا أخــذت حــىت تــ
، بــل ميكــن عــدم الضـــمان )٤(كــون كـــالودعي مل يضــمن هنــامقبوضــا �ذن املالــك واحلــال أنــه ال تفــريط في

ؤول إليــه)٦(وان قلنــا بــه مثــة )٥(هنــا ــ ــع �لقــوة، أو جمــازا مبــا ي ،، وصــحيح املبيــع )٧(، الن املقبــوض �لســوم مبي
ــع ســابقا، وإمنــا هــو  )٩(، الن املقبــوض لــيس كــذلك)٨(خبــالف صــورة الفــرض. وفاســده مضــمون لوقــوع البي

�ن املبيع ملا كان أمرا كليا، وكان كل واحد مـن املـدفوع صـاحلا  )١٠(حمض استيفاء حق، لكن يندفع ذلك
 )١٣(فيهما فيكون )١٢(كان يف قوة املبيع، بل دفعهما للتخري حصر له  )١١(لكونه فردا له

___________________________________ 
 .طبعة مصر -كتاب الغصب   ١٩٨ص  ٥ا�لد ) قدامة املغين البن) (١(
 .أي بني املأخوذ �لسوم، وبني املأخوذ للتخيري يف ا�ما موجبان للضمان) ٢(
 .اي املاخوذ �لسوم) ٣(
 .اي يف �ب العبد اآلبق املأخوذ للتخيري) ٤(
 .اي يف �ب العبد اآلبق املأخوذ للتخيري) ٥(
 .اي يف �ب املأخوذ �لسوم) ٦(
 .اي إىل البيع) ٧(
 .اي العبد اآلبق) ٨(
 .اي املقبوض للتخيري ليس بيعا �لقوة او جمازا) ٩(
 .اي يندفع القول بعدم الضمان يف املاخوذ للتخيري) ١٠(
 .اي فردا للكلي) ١١(
 .اي حصرا للكلي يف العبدين املدفوعني) ١٢(
 ).الكلي(مسترت يرجع إىل ) يكون(اسم ) ١٣(

    



٣٥١ 

عـــن البـــاقر  )٣(واملـــروي( )٢(�لضـــمان أوىل منـــه )١(حيـــث إنـــه منحصـــر فيهمـــا، فـــاحلكم هنـــا مبنزلـــة املبيـــع
علـى سـبيل االشـاعة، ال كـون حقـه ) احنصـار حقـه فيهمـا(بطريق ضـعيف، ولكـن عمـل بـه االكثـر  

 .أحدمها يف اجلملة
بـق منزلـة التـالف قبـل ، تنـزيال لآل*علـى املشـرتي فينفسـخ نصـف املبيـع (أي اآلبـق ) ضـمانه )٤(وعدم(

) ويكـون(وهـو عـوض التـالف ) بنصـف الـثمن علـى البـائع(املشـرتي ) ويرجع(القبض، مع أن نصفه مبيع 
ري(�لنصــف، ) البــاقي بينهمــا(العبــد  يف أخــذ أيهمــا شــاء، وهــو مبــين علــى  ) إال أن جيــد اآلبــق يومــا فيتخــ

 )٥(صــــار حقــــه فيهمــــا كونــــه عينهمــــاووجــــه احن. كو�مــــا �لوصــــف املطــــابق للمبيــــع وتســــاويهما يف القيمــــة
للتخيري، كما لو حصر احلـق يف واحـد، وعـدم ضـمان اآلبـق إمـا لعـدم ضـمان املقبـوض �لسـوم، أو كـون 

ــري )٧(أو غــريه )٦(القــبض علــى هــذا الوجــه خيــالف قــبض الســوم، للوجــه الــذي ذكــر�ه ــزيال هلــذا التخي ، أو تن
 .)٨(همنزلة اخليار الذي ال يضمن اليحوان التالف يف وقت

___________________________________ 
 .اي يف �ب دفع عبدين للتخيري) ١(
 .اي يف �ب املاخوذ �لسوم) ٢(
 .٣٤٦ص  ٧سبق يف اهلامش رقم ) ٣(
 .اي واملروي عدم ضمانه) احنصار حقه(�لرفع عطفا على خرب املبتدأ وهو ) ٤(
 .اي البايع عني العبدين للتخيري) ٥(
 .لبيع سابقا وامنا هو حمض استيفاء حقوهو وقوع ا) ٦(
 .فيما حنن فيه) االمجاع(وهو عدم جر�ن دليل ضمان السوم الذي هو ) ٧(
 ).هو ثالثة ا�م(اي يف ا�م خيار احليوان و ) ٨(

    



٣٥٢ 

ـــع ثبـــوت الفـــرق بـــني حصـــره يف واحـــد،  )١(ويشـــكل �حنصـــار احلـــق الكلـــي قبـــل تعيينـــه يف فـــردين، ومن
ــع يف نصــف املوجــود املقتضــي للشــركة، مــع عــدم املوجــب هلــا ، مث الرجــوع إىل )٢(وبقائــه كليــا، وثبــوت املبي

 لو وجد اآلبق، وأن دفعه االثنني ليس تشخيصا وإن حصر االمر فيهما )٣(التخيري
___________________________________ 

ان االسـتدالل �ـا يتوقـف علـى امـور كلهـا : على املستدل �لروايـة املـذكورة يف املـنت، وحاصـله هذا اعراض من الشارح ) ١(
 .ممنوعة

 .احنصار احلق الكلي يف فردين قبل التعيني يف حني ان احلق الكلي ال يتشخص وال يتعني اال بعد التعيني): االول(
مـع انـه لـو احنصـر يف واحـد تعـني يف . مع ثبوت الفرق بيما لو حصر الكلي يف واحد، وما لو بقي كليا من غري حصـر): ثاينال(

 .نفسه، اما لو مل ينحصر يف واحد فال يتعني اال �لتعيني
 موجـب هلـذا االشـرتاك يف حـني انـه ال. ثبوت املبيع يف نصف العبد املوجود نصفا مشاعا مشرتكا بني البـايع واملشـرتي): الثالث(

 .واالشاعة
 .الرجوع إىل التخيري بعد احلكم �الشاعة واالشرتاك، وهذا حيتاج إىل دليل قوي): الرابع(

الن االصل . ان دفع البايع إىل املشرتي عبدين ال يكون ذلك تشخيصا وتعيينا لذلك احلق الكلي الثابت يف ذمته: مث قال 
كل ذلك مع ضعف الرواية عـن اثبـات مثـل هـذه االمـور الـيت كلهـا خمالفـة للواعـد االوليـة . يثبت املزيل بقاء الكلي يف ذمته حىت

 .الفقهية املستفادة من صحاح االحاديث
 .اي للشركة) ٢(
اي بعد وجدان اآلبـق يتخـري املشـرتي بـني اخـذ العبـد املوجـود الـذي صـار مشـرتكا بينـه وبـني البـايع، وبـني اخـذ اآلبـق الـذي ) ٣(

 .عثر عليه

    



٣٥٣ 

هــذا مــع . يف عشــرة وأكثــر )٢(إىل أن يثبــت املزيــل شــرعا، كمــا لــو حصــره )١(الصــالة بقــاء احلــق يف الذمــة
 .الرواية عن إثبات مثل هذه االحكام املخالفة لالصول )٣(ضعف
صــدق  )٥(مــن) تــردد(يف االثنــني، وعملنــا �لروايــة، ) يف الــز�دة علــى اثنــني إن قلنــا بــه )٤(ويف انســحابه(

عـن  )٨(، واخلـروج)٧(ظهـور �ثـري الـز�دة، مـع كـون حمـل التخيـري زائـد عـن احلـق )٦(العبدين يف اجلملة، وعـدم
 املنصوص املخالف لالصل، فإن سحبنا احلكم وكانوا

___________________________________ 
 ).يف ذمة البايع(اي ) ١(
من قبل البايع يف مجلة عشر، او اكثر فذمة البايع التربأ �ذا، اال بعد ان يعينـه  فاملعىن انه لو كان املبيع حمصورا) املبيع(اي ) ٢(

 .كذلك اذا حصر املبيع يف اثنني، فانه ال تربأ ذمة البايع اال بعد التعيني. وحيصره يف واحد
 .جلهالة الراوي كما عرفت) ٣(
ز بناء على قول القبل يف اكثر من عبدين كالثالث، او اي هل جيري هذا احلكم وهو اجلوا) اجلر�ن: (املراد من االنسحب) ٤(

 االربع؟
 .هذا دليل على اجلواز اي جواز بيع عبد من عبيد يف اجلملة، الن العبدين موجودان مع الز�دة) ٥(
 .اي ومن عدم �ثري الز�دة يف اجلواز وعدم اجلواز) من اجلارة(هذا دليل �ن للجواز فهو �جلر عطف على مدخول ) ٦(
ق، الن حـــق : املقصـــود) ٧( ــ ـــري يكـــون زائـــدا عـــن احلـ ــمن عبـــدين للتخي ان اعطـــاء االثنـــني للمشـــرتي يف صـــورة كـــون املبيـــع يف ضـ

 .املشرتي واحد فكذلك اذادفع له عشرة للتخيري فحقه واحد
صـوص جـواز ، الن املن)جـواز بيـع عبـد مـن عبيـد(اي ومـن اخلـروج فهـو دليـل بعـدم ) مـن اجلـارة(�جلر عطفـا علـى مـدخول ) ٨(

 بيع عبد من عبدين، ال من عبيد

    



٣٥٤ 

ث الـثمن إىل آخــر مـا ذكــر وعــدم  )٢(وحيتمـل بقــاء التخيـري )١(ثالثـة فــأبق واحـد فــات ثلـث املبيــع وارجتـع ثلــ
 .اآلبق أم ال، لبقاء حمل التخيري الزائد عن احلق )٤(، سواء حكمنا بضمان)٣(فوات شئ

فـــدفع إليــه أمتـــني أو إمــاء، وقطــع يف الـــدروس بثبــوت احلكـــم  )٥(وكــذا لــو كـــان املبيــع غـــري عبــد كأمــة(
كثوب وكتاب، إذا دفع إليـه منـه اثنـني، أو أكثـر، ) يف أي عني كانت(يف انسحاب احلكم ) بل(، )٦(هنا

والـــذي ينبغـــي القطـــع هنـــا بعـــدم . القيـــاس )٨(احلكـــم وبطـــالن )٧(الـــرتدد، مـــن املشـــاركة فيمـــا ظـــن كونـــه علـــة
 ض النقول به، ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب احلكم الوجهان،االنسحاب، النه قياس حم

___________________________________ 
هــو اشـرتاك املشـرتي يف البـاقي مـع البــايع، مث ان وجـد اآلبـق يكـون خمـريا بــني اخـذ العبـد املوجـود، وبــني ) مـا ذكـر(املـراد مـن ) ١(

 .اخذ اآلبق الراجع
 .ثنني املوجودين فقط، ال يشرتك مع البايعاي ختري املشرتي يف اال) ٢(
 .اي من املشرتي ال الثلث، وال الربع، وال اخلمس) ٣(
 .اي سواء قلنا بضمان املشرتي للعبد اآلبق الذي ابق من يده حني استالمه من البايع للتخيري، ام قلنا بعدم الضمان) ٤(
 .مة، او اماءيف صورة كون املبيع ا) اجلواز(اي هل جيري احلكم وهو ) ٥(
 ).يف االمة واالماء(اي ) ٦(
هـو احنصــار حـق املشــرتي يف االثنـني فكمــا انـه جيــوز هنـاك، كــذلك جيـوز هنــا، الحنصـار حقــه، فــاذا  ) علـة احلكــم(املـراد مــن ) ٧(

 .كان االحنصار جموزا فال يفرق بني عبد وامة، وكتاب ومتاع، وغريها
ل االشرتاك يف العلة املذكورة من جهة، والجل بطالن القياس من جهة اخـرى، لعـدم  امنا هو الج ) املصنف(اي تردد ) ٨(

 .كونه منصوص العلة

    



٣٥٥ 

ــــز  )٣(ضــــعفه )٢(أن تنزيــــل اال�ق منزلــــة التلــــف يقتضــــي احلكــــم مــــع التلــــف بطريــــق أوىل ومــــن )١(مــــن بتنجي
واالقـــوى عـــدم اللحــاق هـــذا كلـــه علـــى تقـــدير  )٤(التنصــيف مـــن غـــري رجـــاء لعــود التخيـــري، خبـــالف اال�ق

، وإمنـا )٥(والـذي أراه منـع الشـهرة يف ذلـك. العمل �لرواية، نظـرا إىل اجنبـار ضـعفها مبـا زعمـوه مـن الشـهرة
. )٧(، والشـــهرة بــني أتباعــه خاصـــة كمــا أشـــر� إليــه يف غريهـــا)٦(حكــم الشــيخ �ـــذه ونظائرهــا علـــى قاعدتــه

 ين إن كا� مطابقنيأن العبد )٨(والذي يناسب االصل
___________________________________ 

 ).التالف(هذا دليل االنسحاب اي جرين احلكم يف ) ١(
 .هذا دليل عدم االنسحاب اي عدم جر�ن احلكم السابق يف التالف) ٢(
وصـرة تتلـف  بيـان ذلـك هـو ا�لعبـدين يف. اي ومـن ضـعف القـول �النسـحاب الجـب تنجيـز التنصـيف) االنسـحاب(اي ) ٣(

لكـن فـرق بـني مـا هنـا وهنـاك، فـان يف . احدمها يكون الباقي متعينا يف التنصيف بني البايع واملشرتي، كما كـان يف صـورة اال�ق
 .خبالف ما حنن فيه فانه ال يرجى العود وال التخيري املرتتب على العود. صورة اال�ق حيتمل عود العبد، ورجوع التخيري

 .د ويرجع التخيريفانه حيتمل العو ) ٤(
 ).الرواية(اي يف ) ٥(
 ).قبول الرواية ممن ال يكذب وان كان فاسقا يف جوارحه(هو  ) الشيخ(قاعدة ) ٦(
 ).غري هذه الرواية(اي يف ) ٧(
 ).كون املبيع معلوما(هو ) االصل(املراد من ) ٨(
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ملوجود وال شئ له، وإن اختار البـاقي احنصـر للمبيع ختري بني اختيار اآلبق والباقي، فان اختار اآلبق رد ا
. ، وال فرق حينئذ بني العبدين، وغريمها مـن الزائـد واملخـالف)١(حقه فيه، وبين ضمان اآلبق على ما سبق

 .وهذا هو االقوى
___________________________________ 

 .بضمان املاخوذ �لسوم فال نقول هنا �لضمانمن انه لو قلنا بضما املاخوذ �لسوم قلنا �لضمان هنا، وان مل نقل ) ١(

 )يف بيع الثمار - الفصل الرابع (
) عامـا( )٣(، أو كمـام )٢(وهو بروزها إىل الوجود وإن كانت يف طلع) وال جيوز بيع الثمرة قبل ظهورها(
مبعــىن مثــرة ذلــك العــام وإن وجــدت يف شــهر، أو أقــل، ســواء يف ذلــك مثــرة النخــل، وغريهــا، وهــو . واحــدا

علـــى (مـــن عـــام ) أزيـــد(قبـــل ظهورهـــا أيضـــا  )٤(بيعهـــا) وال(موضـــع وفـــاق، وســـواء ضـــم إليهـــا شـــيئا، أم ال 
 ، ومل خيالف فيه إال الصدوق لصحيحة)٥(، للغرر)االصح

___________________________________ 
ت انثــى، وان كانــت ذكــرا مل تصــر متــرا، بــل يــرتك علــى النخــل ا�مــا : الطلــع) ٢( مــا يطلــع مــن النخــل، مث يصــري بســرا ومتــرا ان كانــ

 .معلومة حىت يصري فيه شئ ابيض مثل الدقيق، فيلقح به االنثى
و الغـالف الـذي حيـيط �لزهـر، او التمـر، او �لكسر مجع الكم �لكسر ايضا، وجاء مجعه اكمة واكمـام ايضـا فهـ) الكمام) (٣(

 .الطلع فيسرته مث ينشق عنه
 ).الثمرة(اي ) ٤(
 ).فيبطل البيع(لعدم العلم مبقدار املبيع للجهل به فيكون مغرورا ) ٥(
 .٨احلديث  - �١ب ) أبواب بيع الثمار(الوسائل كتاب التجارة ) ٦(
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الدالـة علـى اجلـواز، وال خيلـو مـن قـوة إن مل يثبـت االمجـاع علـى  يعقوب بن شعيب عـن أيب عبـدهللا 
 .خالفه
مــن غــري ضــميمة، وال ) ويف جــوازه قبلــه بعــد الظهــور(إمجاعــا، ) بعــد بــدو صــالحها(بيعهــا ) وجيــوز(

، مجعـا بـني االخبـار حبمـل مـا )خـالف، أقربـه الكراهـة(ز�دة عن عـام، وال مـع االصـل وال بشـرط القطـع 
ــى الن ــع، دل منهــا عل ــى الكراهــة، والقــول اآلخــر لالكثــر املن إىل مــا ) �لضــميمة(الكراهــة ) وتــزول(هــي عل

ـــع،  ـــك مـــع تراضـــيهما عليـــه) أو شـــرط القطـــع(يصـــح إفـــراده �لبي أو بيعهـــا مـــع (، )٢(وإن مل يقطـــع بعـــد ذل
ـــع مطلقـــا) وبـــدو الصـــالح(وهـــو يف معـــىن الضـــميمة، ) االصـــول ، أو مـــن غـــري كراهـــة وهـــو )٣(املســـوغ للبي

فيمـا يصـفر، ) أو اصـفراره(يف مثـرة النخـل، �عتبـار مـا يـؤول اليـه،  )٤(�ملثنـاة مـن فـوق جمـازا) ار التمـرامحر (
ريه( بكســر الكــاف مجــع أكمــة بفــتح اهلمــزة ) وإن كانــت يف كمــام(مــن شــجر الفواكــه ) أو انعقــاد مثــرة غــ

كانـــت يف كمـــامني  كالرمـــان، وكـــذا لـــو    )٥(وكســـر الكـــاف وفـــتح املـــيم مشـــددة، وهـــي غطـــاء الثمـــرة والنـــور
 .كاجلوز واللوز، وهذا هو الظهور ا�وز للبيع أيضا

___________________________________ 
 .٣احلديث  �١ب ) ابواب بيع الثمار( -الوسائل كتاب التجارة ) ١(
ت الثمـرة ممـا ينتفـع �ــا حـاال، خبـالف مـا اذا مل بنتفـع �ـا حــاال فاملعاملـة اذن سـفهية) ٢( ال جيـوز بيعهـا سـواء شــرط  هـذا اذا كانـ

 .القطع، ام ال
 .اي سواء شرط القطع، ام ال) ٣(
 .بسر: متر بل: اي امنا اطلق التمر على االمحر منه جمازا �عتبار مايؤل، فان يف حالة االمحرار ال يقال هلا) ٤(
كمـا وان مجـع ) ه ازهـار وزهـورمجعـ) (هـو الـورد(و ) الزهـر(وهـو �لفـتح ) غطـاء النـور(�جلر عطفا علـى مـدخول عطـاء اي ) ٥(

 ).انوار(النور 

    



٣٥٨ 

، ويظهــــر يف غريهــــا عنــــد جعلــــه تنــــاثر الزهــــر بعــــد )١(وإمنــــا خيتلــــف بــــدو الصــــالح والظهــــور يف النخــــل
االنعقاد، أو تلون الثمـرة، أو صـفاء لو�ـا، أو احلـالوة، وطيـب االكـل يف مثـل التفـاح، أو النضـج يف مثـل 

 .يف املبسوط كما زعمه الشيخ   )٢(لقثاءالبطيخ أو تناهي عظم بعضه يف مثل ا
أي معلومــة العــدد، ) لقطــة ولقطــات معينــة(وإن مل يتنــاه عظمهــا ) وجيــوز بيــع اخلضــر بعــد انعقادهــا(

مـع ضـبط السـنني، الن الظـاهر ) كما جيوز شراء الثمرة الظاهرة، وما يتجدد يف تلـك السـنة، ويف غريهـا(
 .دوم، سواء كانت املتجددة من جنس اخلارجة، أم غريهمبنزلة الضميمة إىل املع )٣(منها
فمـا دل علـى صـالحيته للقطـع يقطـع ومـا دل علـى عدمـه لصـغره، أو ) ويرجع يف اللقطة إىل العرف(

شك فيه ال يدخل، أما االول فواضح وأما املشكوك فيه فالصالة بقائه على ملك مالكه، وعـدم دخولـه 
ت الثا(فيمــا اخــرج �للقــط،  ختــري املشــرتي بــني (�الوىل لتــأخري املشــرتي قطعهــا يف أوانــه ) نيــةفلــو امتزجــ
، للتعيـــب �لشـــركة، ولتعـــذر تســـليم املبيـــع منفـــردا، فـــإن اختـــار الشـــركة فطريـــق الـــتخلص )الفســـخ والشـــركة

 ولو اختار االمضاء فهل للبائع الفسخ، لعيب الشركة نظر، أقربه(�لصلح 
___________________________________ 

ــال) ١( ــراره يقــ ــد مــــدة وحــــني اصــــفراره او امحــ ــان الثمــــر يف النخــــل يظهــــر اوال، مث بعــ ويف غــــري النخــــل بــــدوه ). بــــدو صــــالحه: (فــ
 .وصالحه واحد

 ).اخليار) (٢(
 ).الثمرة(اي ) ٣(
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 .)٣(�ن يكون قد منع املشرتي منه) )٢(إذا مل يكن �خر القطع بسببه )١(ذلك
لوكـــان االخـــتالط بتفـــريط املشـــرتي مـــع متكـــني البـــايع، (للبـــائع أي حـــني إذ يكـــون اخليـــار ) وحينئـــذ(

ن عــدم اخليــار للمشــرتي ــى )وقــبض املشــرتي أمكــ ، الن التعيــب جــاء مــن قبلــه فيكــون دركــه عليــه، ال عل
�ن االخـــتالط ان كـــان قبـــل القـــبض ختـــري : ولـــو قيـــل(البـــايع كمـــا لـــو حصـــل جممـــوع التلـــف مـــن قبلـــه، 

 .)٥(مضمو� على البائع كما يضمن اجلملة كذلك، حلصول النقص )٤(مطلقا) املشرتي
كـان (ة البـائع مـن دركـه بعـده  ، الستقرار البيع �لقـبض، وبـراء)، فال خيار الحدمها)٦(وإن كان بعده(
وهــذا القــول مل يــذكر يف الــدروس غــريه جازمــا بــه، وهــو حســن إن مل يكــن االخــتالط قبــل القــبض ) قــو�

ــى البــائعبتفــريط املشــرتي، وإال فعــدم اخليــار  ن، الن العيــب مــن جهتــه فــال يكــون مضــمو� عل . لــه أحســ
وحيث يثبت اخليار للمشرتي بوجه ال يسقط ببذل البائع له مـا شـاء، وال اجلميـع علـى االقـوى، الصـالة 

 املوجبة له، كما لو بذل للمغبون )٧(بقاء اخليار وإن انتفت العلة
___________________________________ 

 ).الفسخ(اي ) ١(
 ).البايع(اي بسبب ) ٢(
 ).القطع(اي ) ٣(
 .سواة كان االختالط بتفريط املشرتي، ام ال) ٤(
اي قبل القبض فان البايع ضامن للمبيع مـادام مل يقبضـه املشـرتي فكمـا ان البـايع يضـمن اجلملـة كلهـا قبـل القـبض، كـذلك ) ٥(

 .يضمن النقص الوارد على املبيع
 ).بعد القبض(اي ) ٦(
 .فان املشرتي اذا مل يلتقط صار البايع شريكا معه يف املبيع حينما يزداد وينمو) حصول الشركة يف املبيع(املراد من العلة  )٧(
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 .)٢(، وملا يف قبول املسموح به من املنة)١(التفاوت
أصـل اخلـرط أن يقـبض �ليـد علـى أعلـى القضـيب مث ميرهـا عليـه إىل أسـفله ) وكذا جيوز بيع ما خيرط(
واملـــراد هنــا مـــا يقصـــد مـــن مثرتـــه، ورقـــه " القتـــاد  )٤(دونـــه خـــرط" املثـــل الســائر  )٣(يأخــذ عنـــه الـــورق، ومنـــهل
بفــتح الــراء وســكون ) خرطــة وخرطــات، ومــا جيــز كالرطبــة(�لتــائني املثنــاتني مــن فــوق ) كاحلنــاء والتــوت(

 )٥(الطاء وهي الفصة
___________________________________ 

بدفعه التفاوت إىل املغبون ال يسقط خيار الغنب، كذلك فيما حنن فيه وهو فيما اذا كان ورود العيب من البايع فان الغابن ) ١(
 .وكان للمشرتي اخليار

 .فال يلزم على املرتي قبول املنة، فان السماح من قبل البايع منة على املشرتي فال يلزم قبوهلا) ٢(
 ).على اعلى القضيبالقبض �ليد (اي ومن هذا املعىن وهو ) ٣(
 .وهو مثل سائر بني الناس) خرط القتاد) (٤(

ك خــرط القتــاد: (يقــال ــى اعلــى القضــيب( ) الشــارح(مــا ذكــره ) اخلــرط(اصــل ) دون ذلــ ) القتــاد(و ) وهــو القــبض �ليــد عل
) خــرط القتــاد(ة، وان اي انــه ال ينــال اال مبشــقة عظيمــ) خــرط القتــاد(مــن دون هــذا المــر : شــجر صــلب لــه شــوك كــاالبر يقــال

 .اسهل من هذا االمر الذي حنن بصدده يضرب لالمر دونه مانع
ت رطبـة واجلمـع . نبات تعلفه الـدواب: الفصة �لكسر هي الفصفصة) ٥( : والعامـة تقـول) فصـافص(وهـي تسـقى بـذلك مادامـ

 .فصة
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ــــع االصــــوليف(بعــــد ظهورهــــا ) جــــزة وجــــزات، وال تــــدخل الثمــــرة(كالنعنــــاع ) والبقــــل(، )١(والقضــــب )  بي
، )٣(بشـرط عـدم التـأبري(فإ�ا تدخل يف بيعه خاصة ) النخل(مثرة ) إال يف(، وال غريه من العقود، )٢(مطلقا

 .من الشجر )٤(ولو نقل أصل النخل بغري البيع فكغريه
وأرطـال (كالنصف، والثلـث، ) )٥(وجزء مشاع(معينة، ) وجيوز استثناء مثرة شجرة معينة، أو شجرات(

وهـــو  )٦(يســقط مـــن الثنيـــا(الفـــردين، ومهــا اســـتثناء اجلـــزء املشــاع، واالرطـــال املعلومـــة ) ويف هـــذين معلومــة،
 .�مر من هللا تعاىل) لوخاست الثمرة(أى نسبته إىل االصل  )٧(حبسابه(املستثىن 

 ها كبيع ، فإن استثناء)٩(كالشجرة والشجرات) خبالف املعني(
___________________________________ 

 .كل نبت اقتضب واكل طر�: �لفتح) القضيب) (١(
 .اي اي مثرة كانت) ٢(
 .تلقيح النخل واصاحله): التابري) (٣(
 .اي يف عدم خول الثمرة يف املنقول) ٤(
 .وجيوز استثناء جزء مشاع) ٥(
 .ما استثنيته: الثنيا والثنوى) ٦(
. او كمــا لــو كــان الثنيــا عشــرة ارطــال. يســقط مــن املســتثىن نصــفهكمــا لوكــان الثنيــا ربــع الثمــرة، فتلــف منهــا نصــف ا�مــوع ف) ٧(

فانـه يسـقط مـن املسـتثىن مخسـة ارطـال وهـذا نصـف . فتلـف منهـا عشـرون وهـذا نصـف ا�مـوع. وكان جمموع الثمرة اربعني رطـال
 .املستثىن

 .اي فسدت) ٨(
ــع شــجرتني معينتــني، مث حصــل الفســاد يف مثــر �قــي ) ٩( ال يســقط . االشــجار، دون هــاتني الشــجرتنيكمــا لــو اســتثىن مــن املبي

 .منهما شئ

    



٣٦٢ 

ــع شــئ )٢(، فــال يســقط منهــا)١(البــاقي منفــردا ، المتيــاز حــق كــل واحــد منهمــا عــن )٣(بتلــف شــئ مــن املبي
 .إذا كان التلف بغري تفريط )٥(النه حق شائع يف اجلميع فيوزع الناقص عليهما )٤(صاحبه، خبالف االول

ـــع: لـــدروسيف ا قـــال املصـــنف  ربة علـــى  )٦(وقـــد يفهـــم مـــن هـــذا التوزي تنزيـــل شـــراء صـــاع مـــن الصـــ
 .)٩(ما يرجح عدمه، ففيه سؤال الفرق )٨(، وقد تقدم)٧(االشاعة

 .)١٠(جعل الذاهب عليهما، والباقي هلماعلى نسبة اجلزء: وطريق توزيع النقص على احلصة املشاعة
___________________________________ 

 .يكون نظري ما لوكان املبيع من اول االمر مثر سائر الشجرات، دون هاتني اي وهذا) ١(
 ).من الثنيا(اي ) ٢(
 ).فال يسقط(مرفوع، فاعل ) ٣(
 .اي ماكان املستثىن جزء مشاعا، او ارطاال معلومة) ٤(
 ).املستثىن واملستثىن منه(اي ) ٥(
 .الستثناء جزء مشاع، او ارطال معلومة يف مسألتنا هذهاي توزيع التلف على املستثىن واملستثىن منه يف صورة ا) ٦(
 .يعين تستلزم االشعة هنا االشاعة هناك) ٧(
 .من الفصل الثاين من كتاب التجارة. يف ذيل املسالة السابعة من مسائل شرائط املبيع) ٨(
 .اي الفرق بني املسألتني، حيث حكموا �الشاعة هنا، وبعدمها هناك) ٩(
ى البـايع وثالثــة ار�عــه علــى املشـرتي، وكــذلك البــاقي يكــون ربعــه . املســتثىن، كــالربع مــثالاي اجلـزء ) ١٠( فيكـون ربــع التــالف علــ

 .للبايع، وثالثة ار�عه للمشرتي

    



٣٦٣ 

�لتخمني، وينسب إليها املستىن، مث ينظـر الـذاهب فيسـقط منـه  )١(وأما يف االرطال املعلومة فيعترب اجلملة
 .)٢(بتلك النسبة

 )مسائل(
أي نوعها اخلاص كالعنب �لعنـب والزبيـب، والرطـب �لرطـب ) ال جيوز بيع الثمرة جبنسها -االوىل (

مـن الثمـار ) أو غريه(، )٣(املبيع مثره) خنال كان(، أما بعد مجعها فيصح مع التساوى )على أصوهلا(والتمر 
يف املنـع مـن بيـع الرطـب �لتمـر  )٦(، تعديـة للعلـة املنصوصـة)٥(، وعلى املشـهور يف الثـاين)٤(إمجاعا يف االول

 احتمال الز�دة يف كل من العوضني )١٠(بيابس، وتطرق )٩(عند اجلفاف إن بيعت )٨(نقصانه )٧(وهي
___________________________________ 

 .اي �حلدس من املخترب) �لتخمني. (اي مجلة الثمر املبيع) ١(
 .اي بنسبة املستثىن إىل ا�موع) ٢(
 .الذي هو خرب كان املقدم) من خنال(لنصب بناء على البدلية �) ٣(
 ).وهو عدم جواز بيع الثمر على اصوله اذا كان خنال) (٤(
 ).وهو عدم جواز بيع الثمر على اصوله ان كان غري خنل) (٥(
 .٦ - ٢ - ١احلديث  - ١٤ابواب الر� الباب  -راجع الوسائل كتاب التجارة ) النقصان عند اجلفاف(هو ) ٦(
 ).العلة املنصوصة(اي ) ٧(
 ).الرطب(اي ) ٨(
 .كما لو بيع الرطب �لتمر، والعنب �لزبيب) الثمرة �ليابس(أي بيعت ) ٩(
وهـو تطـرق احتمـال الـز�دة يف كـل مـن الـثمن واملـثمن الربـويني، الن مـا . هذا دليل �ن لعدم جـواز بيـع الثمـر علـى اصـوله) ١٠(

 .ينئذ �يت احتمال الز�دة يف كل من العوضني الربويني، فال جيوزعلى الشجر يباع �لتخمني فح

    



٣٦٤ 

 .منعا )٣(أظهر )٢(منها، ومن غريها وإن كان االول )١(وال فرق يف املنع بني كون الثمن. الربوبني
بـذلك لبنائهـا  )٥(الز�نيـة، مسيـت )٤(وهي مفاعلة من الـزبن وهـو الـدفع ومنـه) ويسمى يف النخل مزابنة(

ص التعريــف �لنخــل علــى التخ مــني املقتضــي للغــنب، فرييــد املغبــون دفعــه، والغــابن خالفــه فيتــدافعان، وخــ
: عبـــدالرمحن بـــن أيب عبـــدهللا عـــن الصـــادق  )٦(للـــنص عليـــه خبصوصـــه مفســـرا بـــه املزابنـــة يف صـــحيحة

 .)٩(ويف احلاق اليابس وجه، والرطب نظر )٨(غريه ملا ذكر�ه )٧(واحلق به
___________________________________ 

 .، او من شجرة اخرى)الثمن من نفس الشجرة(اي ) ١(
وهو كون الثمن من نفس تلك الشجرة كما لو اشرتى من نفس الشجرة مقدارا من الثمر، مث جاء املشرتي ليشـرتي البـاقي ) ٢(

 .وجيعل مثنه نفس ذلك الذي الرتاه اوال
 ).الحتاد الثمن واملثمن) (٣(
 ).اي املزابنة) (٥(املذكورة يف الكتاب الكرمي) الز�نية(ومن هذا املعىن اي ) ٤(
 .١احلديث  - ١٣الباب ) ابواب بيع الثمار(الوسائل كتاب التجارة ) ٦(
 ).�لنخل(اي ) ٧(
 .٣٦١ص  ١٠و  ٦وقد مرت االشارة اليهما يف اهلامش رقم . وهي تعدية العلة املنصوصة، وتطرق احتمال الز�دة) ٨(
 ).وهو احلاق غري النخل �لنخل(على االحلاق املذكور  ) الشارح(هذا اعرتاض من ) ٩(

ع . بعــد اليــبس) النقصــان(ان جعــل اليــابس مثنــا للرطــب كالزبيــب مثنــا للعنــب لــه وجــه يف االحلــاق وهــو : وحاصــله وامــا احلــاق بيــ
 .اذن ال وجه لالحلاق. علة ال تشملهالرطب �لرطب يف غري النخل كبيع العنب �لعنب فمحل نظر، الن ال
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مأخوذة من احلقـل مجـع حقلـة ) السنبل حبب منه، أو من غريه من جنسه، ويسمى حماقلة )١(وال بيع(
وهي الساحة اليت تزرع، مسيت بذلك لتعلقها بزرع يف حقلة، وخرج �لسنبل بيعـه قبـل ظهـور احلـب فإنـه 

، واملــراد �ـــا النخلـــة )٣(هـــذا اســتثناء مـــن حتـــرمي بيــع املزابنـــة) )٢(إال العريــة(جــائز، النـــه حينئــذ غـــري مطعـــوم، 
 )٥(، فيشــــــرتي مالكهمــــــا، أو مســــــتأجرمها، أو مســــــتعريمها رطبهــــــا)٤(تكــــــون يف دار االنســــــان، أو بســــــتانه

 موصوفا حاال، وإن مل )٧(مقدرا) مترا من غريها )٦(خبرصها(
___________________________________ 

السنبل الذي له حب �لسنبل الذي له حب، النه منصوص عليه يف الرواية راجع الوسـائل كتـاب التجـارة اي ال جيوز بيع ) ١(
 .٥احلديث  ١٢ابواب بيع الثمار �ب 

 .وهي النخلة اليت وهب صاحبها مثرة ما �ا كما يف اللغة) النخلة املعراة: (العرية بفتح العني وكسر الراء وفتح الياء املشددة) ٢(
 .بيع الثمر على اصولهوهو ) ٣(
 .اي النخلة اليت يف الدار او البستان وهي لغري صاحب الدار او صاحب البستان) ٤(
 ).وهي العرية(اي رطب النخلة ) ٥(
ىن ان مالـك الــدار، او البســتان يشـرتي مثــرة هــذه النخلــة خرصـا وختمينــا بثمــر آخـر مــن غــري هــذه ). التخمــني: (اخلـرص) ٦( واملعــ

 .النخلة
ث  اي ا) ٧( لتمر الذي يعطيه املالك �زاء مثرة النخـل ال بـد ان يكـون معلـوم املقـدار مـن حيـث الـوزن، ومعلـوم الوصـف مـن حيـ

 .كونه من اي اقسام التمر
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لـــئال يتحـــد العوضـــان، وال يعتـــرب  )٢(مخســـه أوســـق، وال جيـــوز بتمـــر منهـــا )١(يقـــبض يف ا�لـــس، أو بلغـــت
، أو نقصـت )٣(تكفي املطابقة ظنا، فلو زادت عند اجلفـاف عنـه مطابقة مثر�ا جافة لثمنها يف الواقع، بل

 .)٥(�ملزابنة، وإال مل يتقيد بقيودها )٤(مل يقدح يف الصحة، وال عرية يف غري النخل، فإن أحلقناه
 ،)٧(، سواء أحصد، أم ال، قصد قصله)٦(على أصوله) جيوز بيع الزرع قائما -الثانية (

___________________________________ 
يت يف الــدار، ان البســتان �خلــرص مخســة اوســق فانــه جيــوز ايضــا بيعهــا، خالفــا ) ١( ت مثــرة العريــة الــ ث مل ) للشــافعي(اي بلغــ حيــ

 .جيوز البيع اذا كانت مثرة العرية مخسة اوسق، بل ال بد من كو�ا اقل منها
ــثمن اي ال جيـــوز شـــراء مثـــرة العريـــة املوجـــودة بتمـــر مـــن هـــذه العريـــة والـــيت ) ٢( ســـتكون بعـــدا متـــرا الحتـــاد العـــوض واملعـــوض اي الـ

 .واملثمن
 .فاملعىن انه لو زادت مثرة العرية عن مثنها عند اجلفاف، او نقصت ال يضر يف صحة املعاملة) الثمن(اي عن ) ٣(
فلـيس فيـه العريـة، واال فان احلقنـاه بـه . اي غري النخل �لنخل يف عدم جواز البيع كما عرفت من احلاقه به للعلة املنصوصة) ٤(

 .ففيه العرى وال يتقيد بقيودها من اخلرص ومعلومية املقدار او الوصف او بلغت مثر�ا مخسة اوسق
 ).العرية(اي بقيود ) ٥(
 .٦ - ٣ - ٢ - ١احلديث  - ١١راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار �ب ) ٦(
 .القصل هو القطع و�يت مبعىن د�سة احلنطة) ٧(
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ســــنبال، أو  )٣(، خالفــــا للصــــدوق حيــــث شــــرط كونــــه)٢(قابــــل للعلــــم مملــــوك فتناولتــــه االدلــــة )١(أم ال، النــــه
غري مكيل وال موزون،  )٨(حينئذ )٧(، النه)٦(أي حمصودا وإن مل يعلم مقدار ما فيه) )٥(وحصيدا(، )٤(القصل

 )١٠(شـــرط قطعـــه قبـــل أن حيصـــد، �ن )٩(أي مقطوعـــا �لقـــوة) وقصـــيال(بـــل يكفـــي يف معرفتـــه املشـــاهدة، 
 .كذلك وجب على املشرتي قصله حبسب الشرط  )١٢(الدواب، فإذا �عه )١١(لعلف

___________________________________ 
 .اي الزرع قائما على اصوله وجزوره) ١(
 .٣ - ٢ - ١احلديث  - ١١راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار �ب ) ٢(
 .ع ذا سنبلاي كون الزر ) ٣(
 .اي يشرتط قطعه حني املعاملة) ٤(
وحيتمــل ارادة احلصــد للســنابل مــن . اي مقطوعــا غــري مشــتمل علــى احلنطــة والشــعري او زرع غــري احلنطــة والشــعري وهوالســاق) ٥(

علــى اصــوله النــه حينئــذ غــري مكيــل وال مــوزون، فانــه كــذلك مــا زال قائمــا  ) الشــارح(احلصــيد واصــوله قائمــة ويؤيــده قــول 
 .خبالف ما لو قطع فانه ميكن وزنه

 .اي املقدار املقطوع من احلصد) ٦(
 .اي الزرع القائم واحملصود) ٧(
 .اي حني ما كان الزرع قائما او حصيدا) ٨(
 .وهو قائم �لفعل حني البيع) ٩(
 .من �ب االفعال واملعىن انه قبل اوان حصاده) ١٠(
 ).�ن شرط قطعه: (ر وهو قولهاجلار وا�رور متعلق �ملصد) ١١(
 .اي الزرع مشروط القطع) ١٢(
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ظـــامل، وال حـــق لعـــرق  )٣(حينئـــذ )٢(منـــه، النـــه )١(وتفريـــغ أرضـــه) فلـــو مل يقصـــله املشـــرتي فللبـــائع قصـــله(
، وبعــد )٦(فيهــا بعــد إمكــان قصــله مــع االطــالق )٥(عــن املــدة الــيت بقــي) ولــه املطالبــة �جــرة أرضــه(، )٤(ظــامل

قبـل أو ان قصـله وجـب علـى البـائع الصـرب إىل  )٧(رطا قصله فيها مع التعيني، ولو كـان شـراؤهاملدة اليت ش
 .)٩(كما لو �ع الثمرة والزرع للحصاد  )٨(أوانه مع االطالق

___________________________________ 
 .اي تفريغ البايع ارضه من القصيل) ١(
 .اي املشرتي) ٢(
 .القصيلاي حني مل يقطع املشرتي ) ٣(
 .١احلديث  - ٣الوسائل كتاب الغصب �ب ) ٤(

. �ا �لتنوين اي ال حق لـذي عـرق ظـامل حبـذف املضـاف وجعـل العـرق نفسـه ظاملـا قراء) االول: (مث انه قد فسرت الرواية مبعنيني
ة فيكـــون الظامـــل ة الروايـــة بـــدون التنـــوين اي �الضـــاف وميكـــن قـــراء. ان يكـــون الظـــامل صـــفة مـــن صـــفات صـــاحب العـــرق) الثـــاين(

 .صاحب العرق واحلق للعرق
 .اي الزرع املبيع املشروط قصله) ٥(
 .اي مل يعني لقصله وقتا معينا) ٦(
 .اي الزرع املشروط قصله) ٧(
 .املراد من االطالق عدم اشرتاط قطع الزرع فانه حينئذ ال جيوز للبايع قطع الزرع او اكراهه على القطع) ٨(
ىن ) ٩( ت احلصــادالـالم اجلـارة مبعــ انـه لــو �ع ) كمــا لـو �ع الثمــرة والـزرع للحصــاد(فمعـىن املشــبه بـه الــذي هـو . إىل اي إىل وقـ

فكمـا جيـب الصـرب مـن البـايع إىل حـني احلصـاد يف . الزرع والثمرة معا واشرتط املشرتي علـى البـايع ابقائـه إىل حـني احلصـاد ووقتـه
 .اطالق البيع، وعدم اشرتاط قطع الزرعثورة االشرتاط، كذلك جيب من البايع الصرب يف صورة 

    



٣٦٩ 

وإن قـدر علــى احلـاكم، وكــذا  )٢(جــواز تـويل البـائع قطعــه مـع امتنـاع املشــرتي منـه )١(ومقتضـى االطـالق
ــإن تعــذر )٥(حيــث ميتنــع املشــرتى مــع إمكانــه )٤(علــى إذنــه )٣(واالقــوى توقفــه. أطلــق مجاعــة  )٧(جــاز لــه )٦(ف

إبقــاؤه واملطالبـة �جــرة االرض عــن زمــن العــدوان،  )١٠(، ولــه)٩(مباشــرة القطــع، دفعــا للضـرر املنفــي )٨(حينئـذ
 .)١١(وأرش االرض إن نقصت بسببه، إذا كان التأخري بغري رضاه

___________________________________ 
 .جواز القطع مبراجعة احلاكم حيث مل يقيد) فللبايع قصله: (يف قوله ) املصنف(اط اطالق عبارة ) ١(
 .اي من القطع) ٢(
 .اي القطع) ٣(
 .اي اذن احلاكم) ٤(
 .اي مع امكان مراجعة احلاكم) ٥(
 .اي تعذر الوصول إىل احلاكم) ٦(
 .اي للبايع) ٧(
 .اي حني تعذر الوصول إىل احلاكم) ٨(
 .٤ - ٣ - ٢احلديث  - ١٧ب التجارة ابواب اخليار �ب الوسائل كتا) ال ضرر وال ضرار: (وسلم يف قوله ) ٩(
 .اي للبايع) ١٠(
 .اي بغري رضى البايع) ١١(

    



٣٧٠ 

وال (خبـرص ملعـوم وإن كـان منهـا، ) )١(جيوز أن يتقبل أحد الشريكني حبصة صاحبه مـن الثمـرة -الثالثة (
ويف الـدروس أنـه نـوع مـن ، ومـن مث مل يشـرتط فيـه شـروط البيـع، بـل معاملـة مسـتقلة، )بيعـا(ذلـك ) يكـون

 .)٤(فلو كان صلحا للزم مطلقا) بشرط السالمة )٣(يلزم( )٢(يشكل �نه) و(الصلح، 
___________________________________ 

ان يكـن هنـاك خنيـل، اشـجار بـني شـريكن، او اكثـر، فيلتـزم احـد الشـريكني لصـاحبه ازاء : حاصل ما يفهم من هذه العبارة) ١(
وذلك �ن خيرص اي خيمن الثمر امجع فيتعاقدان على قبول احـدمها حصـة . مبقدار معلوم من الكيل، او الوزنحصته من الثمر 

 .صاحبه بعد اخلرص والتخمني مقابل كيل، او وزن معلوم من نفس الثمر او غريه
 .هنا مقتضبة لكن املقصود ما ذكر�ه ) املصنف(وعبارة 

 .اي بدلية حصة صاحبهبدلية ) حبصته(والباء يف قوله 
 .اي من نفس الثمر املشرتك مع جواز غريه ايضا) من الثمر: (وقوله 
 .اي سالمة الثمر، فلو تلف الثمر ال يلزم املتقبل شئ) بشرط السالمة: (وقوله 

 .اي هذا النوع من التقبل) ٢(
 .تسلم الثمرة ليس على املتقبل اي شئ مما شرط عليه اي يلزم هذا النوع من التقبل بشرط سالمة الثمر فلو مل) ٣(
 .سواء سلم ام مل يسلم) ٤(

    



٣٧١ 

�ديـه مبـا دل علـى مـا اتفقـا  )٢(، وظـاهر االخبـار)١(واجلماعة أن الصـيغة بلفـظ القبالـة وظاهر املصنف 
المة فوجهـــه غـــري مشـــروط �لســـ )٤(لـــونقص، وأمـــا احلكـــم �ن قـــراره )٣(عليـــه، وميلـــك املتقبـــل الزائـــد ويلزمـــه

 �ن املتقبل ملا )٧(وتوجيهه )٦(خال عنه )٥(واضح، والنص
___________________________________ 

 .اي اتقبل حصتك بكذا مقدار من الوزن، او الكيل) ١(
 .١٠راجع الوسائل كتاب التجازة ابواب بيع الثمار �ب ) ٢(
 .ينا عليه ان يسلمه املقدار املعنياي يلزم املتقبل لو نقصت حصته عما تقاوال وتبا) ٣(
ان احلكم بلزوم العقد واستقراره امنا يلزم لو كانت الثمرة ساملة إىل حني الـدفع حينئـذ جيـب علـى املتقبـل : دفع وهم حاصله) ٤(

) الشــارح(ب فاجــا. دفــع مــا تقبلــه خبــالف مــا اذا مل تبــق الثمــرة ســاملة إىل حــني الــدفع فانــه ال جيــب علــى املتقبــل دفــع مــا التــزم بــه
 .ان وجه هذا غري واضح مع ان النص خال عنه 

 .٢مرت االشارة اليه يف اهلامش رقم ) ٥(
 .اي عن شرط السالمة) ٦(
ن املتقبــل هنــا : توضــيح العبــارة حســب مــا يســتفاد منهــا) ٧( الــذي �ع حصــته إىل شــريكه خبــرص معلــوم، ) الشــريك(ان املــراد مــ

 .ومل يعلم وجه تسمية هذا �ملتقبل) من تقبل الدفع ازاء حصة الشريك(ال ان املراد من املتقبل  .وتقبل الشريك بذاك املقدار
ان املتقبـل الـذي �ع حصـته إىل شـريكه خبـرص معلـوم يكـون راضـيا حبصـة معينـة مـن نفـس تلـك الثمـرة فتعلـق : وحاصل التوجيـه

زل . صــته خبــرص معلــومحقــه حينئــذ يف العــني فيصــري مبنزلــة الشــريك مــع شــريكه الــذي �عــه ح ولــيس �ــذا الشــريك الــذي هــو مبنــ
فعلى هذا لو تلف الثمر من غري تعد او تفـريط . البايع، يف ذمة املتقبل االخر الذي هو مبنزلة املشرتي، شئ حىت يتعلق �ا حق

 .ليس هلذا املتقبل الذي �ع حصته إىل شريكه يف ذمة هذا الشريك الذي اشرتي تلك احلصة من شريكه شئ

    



٣٧٢ 

ري الزم كونـه منهـا، وإن جـاز ذلـك  )١(رضي حبصة معينة يف العـني صـار مبنزلـة الشـريك، فيـه أن العـوض غـ
، ولــو كــان النقصــان ال �فــة بــل )٣(علــى االشــاعة كمــا تقــدم )٢(فالرضــا �لقــدر، ال بــه مشــرتكا إال أن ينــزل

، وبعــض االصــحاب ســد لــو كــان بتفــريط املتقبــل )٦(، كمــا ال يــنقص)٥(مل يــنقص شــئ )٤(خللــل يف اخلــرص
 .الشرعية )٧(�ب هذه املعاملة، ملخالفتها لالصول

___________________________________ 
ان العوض غـري الزم ان يكـون مـن الثمـرة وان جـاز ان : اجاب مبا حاصله ) الشارح(وملا كان التوجيه غري مرضي عند ) ١(

وال خيفى ما يف اجلواب الن القائل مل يقيـد . الذي اتفقا عليه من دون قيد االشرتاكيكون منها لكن الشريك امنا رضي �ملقدار 
 .العوض بكونه من الثمرة، خبالف ما اذا قيده بكونه منها فان التوجيه وجيه

 .اي القدر) ٢(
 ).ارطال معلومة(او ) جزء مشاع(يف الفصل الرابع يف بيع الثمار يف استثناء ) ٣(
 .التخمني مائة طن فظهر تسعني مثالكما لو كان ) ٤(
اي مل ينقص شئ مما اتفقا عليه الن النقصان كان بسبب خلل حاصل يف اخلرص، ولو كـان قـد علـم يف االبتـداء النقصـان ) ٥(

 .مل يكن يرضى �ذا املقدار، بل �نقص منه
 .اي مما اتفقا عليه) ٦(
 .قد تقدم عدم جواز املعاملة فيهمااي الن هذه املعاملة من قبيل املزابنة واحملاقلة و ) ٧(

    



٣٧٣ 

 .ال دليل عليه )٣(، �قي فروعها)٢(، ولزومها مقتضى العقد)١(واحلق أن أصلها �بت
ن مثــر النخــل والفواكــه والــزرع )٤(جيــوز االكــل ممــا ميــر -الرابعــة ( ، وعــدم )٦(، بشــرط عــدم القصــد)٥(بــه مــ

ري مرســال عــن الصــادق  )٧(أمــا أصــل اجلــواز فعليــه االكثــر، ورواه) االفســاد ريه، ابــن أيب عمــ ، ورواه غــ
ــث يصــدق  )٩(عليــه، واملــراد كــون الطريــق قريبــة منهــا )٨(وأمــا اشــرتاط عــدم القصــد فلداللــة ظــاهر املــرور حبي

 .الشجرة )١١(عرفا، ال أن يكون طريقه على نفس )١٠(املرور عليها
___________________________________ 

 .٣٦٩ص  ٢االشارة إىل اخبارها يف اهلامش رقم قد مرت ) ١(
 .)اوفوا بالعقود(: لقوله تعاىل) ٢(
 .شرط السالمة، كون العقد بلفظ التقبل: املراد من الفروع) ٣(
 .ة الصيغة معلوما وجمهوال حيتمل قراء) ٤(
 .كاخلضروات) ٥(
 .اي بشرط عدم قصد الوصول إىل االكل) ٦(
 .٣احلديث  - ٨اب بيع الثمار �ب الوسائل كتاب التجارة ابو ) ٧(
 .٧كما يف الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
 .اي من مثر النخل والفواكه والزرع) ٩(
 .مثر النخل، الفواكه، الزرع: اي على املذكورات الثالث) ١٠(
ميىن الطريق، او يسارها، ومل يك كما لو كانت الشجرة داخلة يف البستان واغصا�ا خارجة عنه، او كان هناك زرع على ) ١١(

 .بعيدا عن الطريق جاز للماراالكل من الشجرة والزرع

    



٣٧٤ 

، قال �كل منها، وال يفسـد، واملـراد عبدهللا بن سنان عن الصادق  )٢(فرواه )١(وأما الشرط الثاين
بكثرة الثمرة واملـارة  )٣(ذلكبه أن �كل كثريا حبيث يؤثر فيها أثرا بينا ويصدق مع االفساد عرفا، وخيتلف 

 .الثمرة على الشجرة )٦(، وكون)٥(، وزاد بعضهم عدم علم الكراهة وال ظنها)٤(وقتلهما
 عنه )٧(معه شيئا منها وإن قل، للنهي) وال جيوز أن حيمل(

___________________________________ 
 .وهوعدم االفساد) ١(
 .١٢احلديث  - ٨الثمار �ب الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع ) ٢(
 .وهو االفساد) ٣(
ــؤثر كثــرة . اي املنــاط واملــدار يف االفســاد وعدمــه كثــرة الثمــرة وقلتهــا، وكثــرة املــارة وقلتهــا) ٤( ــث ال ت ت الثمــرة كثــرية حبي فلــو كانــ

صـدق االفسـاد فـال جيـوز االكل �ا جاز االكل لصدق عدم االفساد، خبالف مالوكانت قليلة، او كانت املارة عليها كثرية فانه ي
فاملدار يف االفساد وعدمه صدق االضرار وعدمه فرب اكل قليل يضر �جلرة فيصدق االفساد، ورب كثري ال يضر لعدم . االكل

 .صدق االفساد
 .اي عدم ظن الكراهة فلو علم الكراهة، او ظنها ال جيوزله االكل) ٥(
ن الثمرة على الشجرة، ال ا�ا على االرض، انه ال جيوز االكـل منهـا اي وزاد بعضهم كو ) زاد(�لنصب عطفا على مفعول ) ٦(

 .لو كانت مطروحة على االرض
 .٤احلديث  ٨الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار �ب ) ٧(

    



٣٧٥ 

فيمـا خـالف االصـل علـى موضـع الرخصـة، وهـو  )٢(أن يطعم أصـحابه، وقوفـا )١(صرحيا يف االخبار، ومثله
 .)٣(أكله �لشرط

ــــة أوىلو ( ــــه)تركــــه �لكلي ــــه، مــــع اعتضــــاده )٥(، وملــــا روي)٤(، للخــــالف في بــــنص  )٦(أيضــــا مــــن املنــــع من
الدال على النهي عن أكل أموال الناس �لباطل، وبغري تراض، ولقبح التصرف يف مـال الغـري،  )٧(الكتاب

ثري من العمل النهي على احلظر وهو مقدم على ما تضمن اال�حة والرخصة، وملنع ك )٨(و�شتمال أخبار
 فيما وافق )٩(خبرب الواحد

___________________________________ 
 .اي مثل احلمل يف عدم اجلواز اطعام اصحابه) ١(
 .منصوب على املفعول الجله اي عدم اجلواز هنا الجل الوقوف على موضع الرخصة مع الشروط املتقدمة، ال مطلق) ٢(
 -عـدم علـم الكراهـة  -عدم االطعام إىل اخـرين  -عدم احلمل  -عدم االفساد  -صد اي الشروط املتقدمة وهي عدم الق) ٣(

 .فلو اخل احد هذه الشروط صدق عدم جواز االكل. عدم ظن الكراهة
 .اي يف جواز االكل) ٤(
 .٧احلديث  ٨الوسائل كتاب التجارة ابواب بيع الثمار �ب ) ٥(
 .اي اعتضاد املروي) ٦(
االيـة : النسـاء[ )ياايها ا�ين آمنوا ال تا�وا ا�وال�م ب�ن�م با�اطل اال ان ت�ون �ارة عن تراض(: اي االية الكرميـة) ٧(

٢٩.[ 
 .٥تقدمت االشارة اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
اي خرب اجلواز من اخبار االحاد وقد منع العمـل هلـا مجاعـة مـن الفحـول كالسـيد املرتضـى وابـن ادريـس وغريمهـا فيمـا واقـف ) ٩(

 .، فكيف جيوز العلم هلا فيما خالف االصل وهو عدم جواز اكل اموال الناس �لباطل وبغري تراضالصل

    



٣٧٦ 

 .)١(االصل فكيف فيما خالفه
___________________________________ 

 .اي االصل) ١(

 )يف الصرف - الفصل اخلامس (
علـــى غــريه مـــن أفــراد البيـــع ز�دة ) ، ويشــرتط فيــه)٢(مبثلهـــا(وهــي الـــذهب والفضــة ) وهــو بيــع االمثـــان(

حــني ) إىل( )٣(يف املشــي عرفــا وإن فارقــاه) أو اصــطحا�ما(الــذي وقــع فيــه العقــد، ) التقــابض يف ا�لــس(
وقت العقد، فلو زادت ولو خطـوة  )٤(، ويصد االصطحاب بعدم ز�دة املسافة اليت بينهما عنها)القبض(

أى ذمـة ) مبـا يف ذمتـه(ا يـدل عليـه آخـر املسـألة أي رضا الغرمي الذي هو املشرتي، كمـ) أو رضاه(بطل، 
 ،))٦(يف القبض(إ�ه  )٥(بوكالته(أى مقبوضا، أقام املصدر مقام املفعول ) قبضا(املديون الذي هو البائع 

___________________________________ 
 .اي بيع االمثان �المثان) ٢(
 .اي فارق املتبايعان ا�لس) ٣(
 .فة اليت بينهما حالة املشي عن املسافة اليت كانت بينهما حالة العقداال تزيد املسا) ٤(
 .اي اعطاء املشرتي الذي هو الدائن الوكالة إىل البايع الذي هو املديون) ٥(
ت لزيـد د�نـري . اي يف قبض املديون الذي هوالبايع عن قبل الدائن الذي هو املشرتي وتوضـيح هـذه املسـألة كمـا يلـي) ٦( لوكانـ

بعين �ا دراهم فمعناه ان زيدا وكل عمرا يف شراء الدراهم وتبديل تلك الـد�نري إىل الـدراهم والقـبض : ة عمرو فقال زيد لهيف ذم
اما الذهب الذي كان يف ذمته وهي الد�نري اليت كانت لزيد فهي مقبوضة له . عنه مبعىن ان تبقى الدراهم املشرتاة يف ذمة عمرو

 .ووكله ايضا ان يقبض عمرو نفسه تلك الد�نري اليت يف ذمته لزيد عن زيد، وكذلك. إىل القبض �نيالكو�ا يف ذمته فال حتتاج 

    



٣٧٧ 

نقــدا (مــن النقــد ) )٤(يف ذمتــه )٣(مبــا(نقــد  )٢(مــن لــه يف ذمتــه) فيمــا إذا اشــرتى(وذلــك . )١(ملــا يف ذمتــه
 .يصري مبنزلة املقبوض )٥(، فإن ذلك)آخر

و دينـــار فيشـــرتي زيـــد مـــن عمـــرو �لـــدينار عشـــرة دراهـــم يف ذمتـــه أن يكـــون لزيـــد يف ذمـــة عمـــر : مثالـــه
يف الذمـــة مبعـــىن رضـــاه بكو�ـــا يف ذمتـــه، فـــإن البيـــع والقـــبض صـــحيحان، الن مـــا يف  )٦(ويوكلـــه يف قبضـــها

قابض ملـا يف ذمتـه،  )٨(صار كأنه )٧(الذمة مبنزلة املقبوض بيد من هو يف ذمته، فاذا جعله وكيال يف القبض
 .قبل التفرقفصدق التقابض 

___________________________________ 
 .ايل ملا يف ذمة عمرو) ١(
 .اي يف ذمة عمرو) ٢(
 ).فيما اذا اشرتى( و) املصنف(اجلار وا�رور حمال منصوب على املفعولية لقول ) ٣(
تلـك يف ذمتـه عـن زيـد الـذي كلـه يف الشـراء  هـي الـدراهم الـيت يبـدهلا عمـرو عـن الـدينار وتبقـى) مبا يف ذمة عمـرو(املراد من ) ٤(

 .والتبديل
 .اي ابقاء الدراهم يف ذمة عمرو هو مبنزلة املقبوض) ٥(
 .اي قبض الدراهم) ٦(
 .اي يف قبض الدراهم) ٧(
 اي املشرتي بعد قبض البايع الذي هو الوكيل كانه القابض يف الواقع) ٨(

    



٣٧٨ 

حوهلـا إىل د�نـري، أن ذلـك يصـح : فـيمن قـال ملـن يف ذمتـه دراهـم )١(واالصل يف هذه املسـألة مـا روي
الرواية إىل الشـراء بـدل  )٣(عدل عن ظاهر من واحد، واملصنف  )٢(وإن مل يتقابضا، معلال �ن النقدين

الروايـة  )٨(يف ذمـة الوكيـل القـابض، الحتيـاج )٧(بكونه )٦(فيه )٥(صرحيا يف القبض والرضا )٤(التحويل والتوكيل
 إىل تكلف إرادة هذه الشروط جبعل االمر �لتحويل توكيال يف تويل طريف العقد،

___________________________________ 
 .٢احلديث  ٤٢الوسائل كتاب التجارة ابواب الصرف �ب ) ١(
حوهلـا : ذمتـه مـن زيـد د�نـري، ويقـول لـهالـذي يف ) املـدين(الدراهم والد�نري كما وان املراد من واحد هـو : املراد من النقدين) ٢(

ىن احلـديث الـوارد يف فـروع الكـايف راجـع فـروع الكـايف اجلـزء اخلـامس الطبعـة اجلديـدة . إىل دراهم   -طهـران  -ويشري إىل هـذا املعـ
 ومعىن كون النقدين من واحد هو ان الذهب الذي هي الد�نري احملول من قبـل زيـد يف. ٢٤٥كتاب املعيشة �ب الصرف ص 

 .خترج من ماله فلذا عرب يف احلديث ا�ما من واحد: وكذلك الدراهم احملولية اليه من عمرو. ذمته هي من عمرو
 .وهو التحويل اذي هو مبعىن التبديل) ٣(
�جلر عطفا على الشراء اي عدل عن ظاهر الرواية اليت تـدل علـى التوكيـل الضـمين إىل التوكيـل الصـريح للوجـوه الـيت ذكرهـا ) ٤(
 .) الشارح(
 .كلها مستأنفة) والرضا فيه بكونه يف ذمة الوكيل القابض(الواو استينافية ومجلة ) ٥(
 .اي يف املبيع) ٦(
 .اي املبيع) ٧(
 .عن ظاهر الرواية ) املصنف(هذا تعليل لوجه عدول ) ٨(

    



٣٧٩ 

وكيـل يف البيـع، نظـرا إىل أن التوكيـل مبجـرد الت )٢(على صحته وصحة القبض إذا توقـف البيـع عليـه )١(وبنائه
إىل التصــريح  أمــرا خفيــا عــدل املصــنف  )٣(وملــا كــان ذلــك. يف شــئ إذن يف لوازمــه الــيت يتوقــف عليهــا

 .�لشروط
ــك الــبعض املقبــوض وبطــل يف البــاقي ) صــح فيــه(خاصــة قبــل التفــرق ) ولــو قــبض الــبعض( أي يف ذل

يف ) إذا مل يكــن مــن أحــدمها تفــريط(الصــفقة  )٥(، لتــبعض)٤(خهمعــا يف إجــازة مــا صــح فيــه وفســ) وختــريا(
ســـقط خيـــاره،  )٧(بتفريطهمـــا فـــال خيـــار هلمـــا، ولـــو اخـــتص أحـــدمها بـــه )٦(�خـــري القـــبض، ولوكـــان �خـــريه

يف جملــــس العقــــد قبــــل تفــــرق (يف القــــبض عنهمــــا، أو عــــن أحـــدمها ) وال بــــد مــــن قــــبض الوكيـــل(اآلخـــر، 
 ).املتعاقدين

___________________________________ 
 .اي بناء صحة التوكيل على صحة توىل طريف العقد اذ هوحمل خالف بني الفقهاء) التوكيل(مرجع الضمري ) ١(
اي علــى القــبض كمــا فيمــا حنــن فيــه اذ البيــع بيــع صــرف حيتــاج إىل التقــابض فلمــا وكلــه يف تــوىل طــريف العقــد وكلــه ضــمنا يف ) ٢(

زوم ىن ان التوكيــل يف تــوىل طــريف العقــد يلزمــه  القــبض الن القــبض مــن شــرائط لــ البيــع ولوازمــه واالذن يف الشــئ اذن يف لوازمــه مبعــ
 .االذن يف القبض

 .اي املذكورات من التوكيل واالذن يف القبض وبقاء املبيع يف ذمة عمرو) ٣(
 .اي وختريا يف الفسخ) يف(�جلر عطفا على مدخول ) ٤(
 .تعليل لالجازة والفسخ) ٥(
 .لقبضاي ا) ٦(
 .اي �لقبض) ٧(

    



٣٨٠ 

، فكـان )٤(، ويف حكـم جملـس العقـد مـا تقـدم)٣(، أو الوكيلني)٢(وأحدمها، أو مها )١(وال اعتبار بتفرق الوكيل
، ملــا يف حكــم ا�لــس هــذا إذا كــان وكــيال يف )٦(، لشــمول الثــاين)٥(قبــل تفــرق املتعاقــدين عنــه: يغــين قولــه

 .القبض، دون الصرف
ملـن ) )٨(فـاملعترب مفارقتـه(وكـيال يف القـبض، أم ال  )٧(سـواء كـان مـع ذلـك) الصـرفولو كان وكـيال يف (

 ،)٩(وقع العقد معه
___________________________________ 

فاملعىن ان الوكيل يف القبض اذا تفرق عن احدمها �ن كان جالسا عند البايع مع الفصل الكثـري : الواو هنا تعطي معىن عن) ١(
 .واملشرتي يف جملس العقد مث قام وجلس عند املشرتي الذي كان يف آخر جملس العقد او �لعكسبني البايع 

ن املتبــايعني معــا �ن يقــبض للمشــرتي مــن البـــايع، . اي تفــرق الوكيــل يف القــبض عــن كليهمــا) ٢( هــذا اذا كــان الوكيــل وكــيال عــ
 .وللبايع من املشرتي

ث: لــه صــور�ن احـــدامها) ٣( تفـــرق الــوكيلني عـــن املتعاقــدين، او عـــن : يتفـــرق كــل منهمـــا عــن االخـــر والثانيــة تفــرق الـــوكيلني حبيــ
 .احدمها

 .وهو اصطحا�ما يف املشي عرفاوان فارقا جملس العقد) ٤(
 .) املصنف(يف قول ) عن جملس العقد(اي ) ٥(
 ).قبل تفرق املتعاقدين: (وهي مجلة) ٦(

اصــطحا�ما يف (اعــم يشــمل جملــس العقــد ومــا يف حكمــه وهــو ) قبــل تفــرق املتعاقــدين( ) املصــنف(ان قــول : وحاصــل املــراد
 ).الطريق

 .اي مع كونه وكيال يف الصرف) ٧(
 .اي مفارقة الوكيل من اضافة املصدر إىل الفاعل، واملراد من املفارقة عدمها) ٨(
 .اصال ام وكيال -وهو الذي وقع العقد معن  -سواء كان الثاين ) ٩(

    



٣٨١ 

 .مالكني، أم وكيلني )١(والضابط أن املعترب التقابض قبل تفرق املتعاقدين، سواء كا�. ن املالكدو 
حكــــم الــــر� والصــــرف فيعتــــرب فيــــه  )٣(جيمــــع )٢(، النــــه حينئــــذ)وال جيــــوز التفاضــــل يف اجلــــنس الواحــــد(

ة  دة والـــرداءالتقـــابض يف ا�لـــس نظـــر إىل الصـــرف، وعـــدم التفاضـــل نظـــرا إىل الـــر�، ســـواء اتفقـــا يف اجلـــو 
 .واآلخر صحيحا، أو جيد اجلوهر) وإن كان أحدمها مكسورا، أو رديئا(والصفة، أم اختلفا، بل 

ال جبنســه، الحتمــال ز�دة أحــد العوضــني  )٥(، أو جبــنس غريمهــا)٤(وتــراب معــدن أحــدمها يبــاع �آلخــر(
 عن اآلخر، فيدخل الر�،

___________________________________ 
يف الفضــوليني �ن يوقعـــا العقــد مـــع التقــابض يف ا�لـــس فــان حصـــلت : وكـــذلك ميكــن ان يقـــال. لضـــمري املتعاقــدانمرجــع ا) ١(

 .االجازة فيهما صح العقد، واال رجع كل مال إىل صاحبه
 .اي حني اذكان الثمن واملثمن من جنس واحد) ٢(
ع، لصــدق الــر� والصــرف لوجــوب ال) ٣( واحلاصــل جيــب ان الحيصــل . تقــابض يف ا�لــساي اذا حصــل التفاضــل فقــد حــرم البيــ

 .التفاضل وان حيصل التقابض يف ا�لس
 .اي تراب الذهب يباع بنفس الفضة، وكذلك يباع تراب الفضة بنفس الذهب) ٤(
يف قـــول ) تـــراب معـــدن احـــدمها يبـــاع �الخـــر(وحيتمـــل ان يكـــون املـــراد مـــن . اي جبـــنس النحـــاس، او الورشـــو، او الرصـــاص) ٥(
 .وحيتمل ان يكون املراد ما يشمل هذا وذاك. ، بيع تراب الذهب برتاب الفضة، و�لعكس) املصنف(
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ـــا ـــثمن عمـــا يف الـــرتاب مـــن جنســـه مل يصـــح هن ، الن )٢(وإن صـــح يف املغشـــوش بغـــريه )١(ولـــو علـــم ز�دة ال
 .ليصلح يف مقابلة الزائد )٣(الرتاب ال قيمة له

فينصـــرف كـــل إىل خمالفـــه، وجيـــوز ) )٦(يباعـــان �مـــا( )٥(أريـــد بيعهمـــا معـــا، أو )٤(إذا مجعـــا) وتـــرا� مهـــا(
مبـــا يصـــلح عوضـــا يف مقابـــل اآلخـــر، وأوىل منهمـــا  )٩(مـــع ز�دة الـــثمن علـــى جمانســـه )٨(�حـــدمها )٧(بيعهمـــا

) واليسري من الفضـة يف الرصـاص(بضم النون، ) والعربة �ليسري من الذهب يف النحاس(بيعهما بغريمها، 
 فال مينع(راء، بفتح ال

___________________________________ 
 .اي يف بيع تراب الذهب برتاب الذهب، وتراب الفضة برتاب الفضة) ١(
 .اي بغري الذهب والفضة كمايف الدراهم والد�نري املغشوشة فان الز�دة يف مقابل الغش، والغش له قيمته) ٢(
 .ذهب اخر مع العلم بز�دة احدمها عن االخرتعليل لعدم جواز بيع تراب الذهب برتاب ) ٣(
 .اي اذا اختلطا ومل يتميزا) ٤(
 .اي من دون خلط �ن كان مقدرا من تراب الذهب، ومقدار من تراب الفضة واريد بيعهما معا يف عقد واحد) ٥(
 .اي بنفس الذهب والفضة فيباع تراب الذهب وتراب الفضة بنفس الذهب والفضة معا) ٦(
 .الرتابني اي بيع) ٧(
 .اي �لفضة فقط، او �لذهب فقط) ٨(
 .وهو املقدار من الذهب، اوالفضة ا�تمع مع االخر يف كونة واحدة او كومتني) ٩(

    



٣٨٣ 

ـــك اليســـري، ومل يقـــبض يف ا�لـــس مـــا ) مـــن صـــحة البيـــع بـــذلك اجلـــنس ـــثمن عـــن ذل وإن مل يعلـــم ز�دة ال
لـه املنقـوش منهمـا علـى السـقوف واجلـدران حبيـث يساويه، النه مضمحل، و�بع غري مقصود �لبيـع، ومث

وال فرق يف منع مـن الـز�دة يف أحـد املتجانسـني بـني العينيـة . ال حيصل منه شئ يعتد به على تقدير نزعه
 .لو بيع املتساو�ن وشرط مع أحدمها شرطا وإن كان صنعة )١(وهي الز�دة يف الوزن، واحلكمية كما

 الـيت رواهـا أبوالصـباح الكنـاين ) يف شـراء درهـم بـدرهم، للروايـة جيـوز اشـرتاط صـياغة خـامت: وقيـل(
 )٢(صغ يل هذا اخلامت، وابدل لك درمها طازجيا: سألته عن الرجل يقول للصائغ: قال عن الصادق 
 ".ال �س "  قال . بدرهم غلة

الز�دة املمنوعة، فيجوز بيـع درهـم بـدرهم مـع  إن حكمها مستثىن من: واختلفوا يف تنزيل الرواية فقيل
، اقتصارا فيما خالف االصل على موضـع الـنص، وهـو القـول )٣(شرط صياغة اخلامت، وال يتعدى إىل غريه

 .إىل كل شرط حكمي: ، لعدم الفرق، وقيل)٤(، وقيل يتعدى إىل كل شرطالذي حكاه املصنف 
___________________________________ 

 .مثال للز�دة احلكمية) ١(
 .اي الدراهم اجليدة) �زه(معرب ) طازج(الطازجي منسوب إىل ) ٢(

). الكــايف والتهــذيب(بلفـظ طــازج وكــذا يف نسـخة  ١احلــديث  - ١٣واحلـديث يف الوســائل كتـاب التجــارة ابــواب الصـرف �ب 
 .الدرهم املغشوش: كما وان املراد من درهم غلة

 .اخلامتاي إىل غري صياغ ) ٣(
 .سواء كان الشرط يف الز�دة العينية ام يف الز�دة احلكمية) ٤(

    



٣٨٤ 

 .احلكم )١(ها على داللة الرواية على أصل واالقوال كلها ضعيفه، الن بناء
، ال�ـا تضـمنت إبـدال درهـم طـازج بـدرهم غلـة مـع شـرط الصـياغة )غـري صـرحية يف املطلـوب )٢(وهي(

وقـــد ذكـــر أهـــل اللغـــة أن الطـــازج هـــو اخلـــالص، والغلـــة غـــريه وهـــو املغشـــوش، وحينئـــذ . مـــن جانـــب الغلـــة
 )٤(وعلــى هــذا يصــح احلكــم )٣(فــالز�دة احلكميــة وهــي الصــياغة يف مقابلــة الغــش، وهــذا المــانع منــه مطلقــا

ــق الــدرهم كمــا )٦(، ال)٥(يتعــدىو  أي الروايــة  )٨(مــع خمالفتهــا(، ذكــروه ونقلــه عــنهم املصــنف  )٧(يف مطل
كمــا ذكــروه، الن االصــل املطــرد عــدم جــواز الــز�دة مــن أحــد   )١٠(لــو محلــت علــى االطــالق) )٩(لالصــل(

 اجلانبني
___________________________________ 

 .�لدرهم مع الز�دة احلكميةوهو بيع الدرهم ) ١(
 .اي الرواية) ٢(
 .سواء كانت الز�دة عينية ام حكمية) ٣(
 .وهو جواز الز�دة احلكمية كالصياغة مثال) ٤(
 .اي ويتعدى يف الز�دة احلكمية إىل غري الصياغة ايضا كاخلياطة مثال) ٥(
ر اجلـــواز يف هـــذين الـــدرمهني، والـــز�دة احلكميـــة فيهمـــا بـــل ينحصـــ. اي وال يتعـــدى احلكـــم إىل غـــري الـــدرهم الطـــازجي والغلـــة) ٦(

 .فحسب
 .اي كماذكر االصحاب مطلق الدرهم وتعدوا إىل غري هذين الدرمهني من الدراهم االخر) ٧(
 .اي الرواية املذكورة) ٨(
 .وهو عدم الز�دة) ٩(
 .وهومطلق الدراهم سواء كانت طازجية وغلة ام غريها) ١٠(

    



٣٨٥ 

االصــل إىل هــذه الروايــة، مــع أن يف طريقهــا  )١(يــة، فــال جيــوز االســتناد فيمــا خــالفحكميــة كانــت، أم عين
 .من ال يعلم حاله

ت(، )٤(مطلقـــا) جـــاز(معـــا  )٣(مـــن النقـــدين إذا بيعـــت �مـــا )٢(واالواين املصـــوغة( ) �حـــدمها )٥(وإن بيعـــ
 )٨(مثنالـه )٧(ث تصـلح، لتكون الز�دة يف مقابلة اجلنس اآلخر، حبيـ)على جنسه )٦(اشرتطت ز�دته(خاصة 
 بني العلم )١٠(، وال فرق يف احلالني)٩(وإن قل

___________________________________ 
 .وهو جتويز الز�دة) ١(
 .اي صيغت تلك االواين من الذهب والفضة معا حبيث يكون اال�ء الواحد مشتمال على الذهب والفضة) ٢(
 .م�لدينار والدره: اي �لذهب والفضة اي) ٣(
 .سواء كان النقدان متساويني جبنسهما او زائدين، او احدمها مساو� واالخر زائدا) ٤(
 .اي االوالين املختلطة واملصوغة من النقدين معا) ٥(
لو بيعت آنية مصوغة من الذهب والفضة �لذهب : اي ز�دة الثمن على ماحتتويه االنية من هذا اجلنس، خذ لذلك مثاال) ٦(

يكون هذا الذهب الذي وقع مثنا لالنية اكثر من الذهب الذي يف االنية، لتكون الز�دة يف مقابـل النقـد االخـر فقط يشرتط ان 
ت بـني اجلنسـني املختلفـني فالظـاهر عـدم احتياجهـا إىل ز�دة، ال�ـا سـاملة  هذا ما افاده الشارح لكن ال خيفى ان املعاملة هناوقعـ

 .من الر�
 .اي الز�دة ) ٧(
 .للجنس االخراي ) ٨(
ـــثمن) ٩( ـــز�دة ال ــراد مــــن ال ــة، الن املـ ــمري، او ارجاعـــه إىل الــــثمن بكلفـ ث الضـ ــ ـــزوم �نيــ ز�دة، الظـــاهر ل ــ اي �لنقــــدين، او . اي الـ

 .�حدمها

    



٣٨٦ 

أحـــدمها عـــن اآلخـــر، وعدمـــه، وال بـــني  )٢(، وال بـــني إمكـــان ختلـــيص)١(بقـــدر كـــل واحـــد منهمـــا، وعدمـــه
 .ين، واالكثر�القل مما فيها من النقد )٣(بيعها
ــين بقــدره) ويكفــي غلبــة الظــن( ــى جمانســه مــن اجلــوهر، لعســر العلــم اليقي غالبــا،  )٤(يف ز�دة الــثمن عل

 .ويف الدروس اعترب القطع بز�دة الثمن وهو أجود. )٥(ومشقة التخليص املوجب له
راد بيــع احلليــة، ، واملــ)جبنســها(أي احلليــة ) العلــم إن أريــد بيعهــا )٦(وحليــة الســيف واملركــب يعتــرب فيهــا(

رب مــع بيعهــا جبنســها ز�دة  واحمللــى، لكــن ملــا كــان الغــرض الــتخلص مــن الــر� والصــرف خــص احلليــة، ويعتــ
كفـى الظـن (العلـم ) فـان تعـذر(الثمن عليها، لتكون الز�دة يف مقابلة السيف واملركب إن ضـمهما إليهـا 

 للدروس وظاهر االكثر، فان تعذرواالجود اعتبار القطع، وفاقا ). الغالب بز�دة الثمن عليها
___________________________________ 

قد افاد آنفا من لزوم الـز�دة يف الـثمن عـن جنسـه فيمـا  ) الشارح(وال خيفى ان . اي عدم العلم بقدر كل واحد منهما) ١(
 .بو بيعت االواىن املصوغة من النقدين �حدمها، وهذا ال يتاتى فيما اذا مل علم بقدر كل واحد منهما

 .اي اخراج كل واحد عن االخر �ن يستخلص الذهب من الفضة، والفضة من الذهب) ٢(
 .اي االواين املصوغة) ٣(
 .اجلوهر ا�انساي بقدر ) ٤(
 .اي املوجب للعلم) ٥(
 .اي يف حله السيف واملركب) ٦(

    



٣٨٧ 

 .)٢(كغريها، وإمنا خص املصنف موضع االشتباه  )١(بيعت بغري جنسها، بل جيوز بيعها بغري اجلنس مطلقا
إال أن (، )٤(أي نصـف كامـل مشـاع، الن النصـف حقيقـة يف ذلـك) )٣(ولو �عه بنصـف دينـار فشـق(
ــث ينصــرف االطــالق إليــه، ) يح عرفــاصــح(نصــف ) يــراد ) أو نطقــا(�ن يكــون هنــا نصــف مضــروب حبي

فلــو  )٧(إليــه، وعلــى االول )٦(مل يكــن االطــالق حممــوال عليــه فينصــرف )٥(�ن يصــرح �رادة الصــحيح و إن
�عــه بنصــف دينــارآخر ختــري بــني أن يعطيــه شــقي دينــارين ويصــري شــريكا فيهمــا، وبــني أن يعطيــه دينــارا  

 .)١٠(ال جيب قبول الكامل )٩(، وعلى الثاين)٨(هماكامال عن
___________________________________ 

 .سواء تعذر العلم، او الظن ام ال) ١(
 .وهو بيع احللية جبنسها، الن بيعها جبنسها هو مورد االشتباه، ال بغري جنسها) ٢(
 .النصف من كل شئ مجعه شقوق: الشق بفتح الشني وتشديد القاف) ٣(
 .اي يف النصف الكامل املشاع) ٤(
 .ان هنا وصلية) ٥(
 .واملعىن ان االطالق بنصرف إىل النصف الصحيح املتداول. الفاء تفريعية) ٦(
ف صـــحيح، او مل يكـــن املتبايعـــان قـــد صـــرحا �لنصـــف ) ٧( وهـــو البيـــع بشـــق مـــن دون ان يكـــون هنـــاك انصـــراف عـــريف إىل نصـــ

 .الصحيح
 .اي عن النصفني) ٨(
 .البيع �لنصف الصحيحوهو ) ٩(
 .اي الدينار الكامل، بل له املطالبة بنصفني صحيحني) ١٠(

    



٣٨٨ 

 .غري النصف )٢(وأجزائهما) )١(يف نصف درهم(القول ) وكذا(
تــراب ) حكــم(بفــتح الصــاد وتشــديد اليــاء مجــع صــائغ ) وحــم تــراب الــذهب والفضــة عنــد الصــياغة(

، )٤(بغريمها، و�حدمها مع العلم بز�دة الثمن عن جمانسـهو . )٣(يف جواز بيعه مع اجتماعهما �ما) املعدن(
 .)٦(بغري جنسه )٥(ومع االنفراد

ولــو علمهــم يف حمصــورين وجــب . بكــل وجــه) مــع جهــل أر�بــه )٧(الصــدقة بــه(علــى الصــائغ ) وجيــب(
التخلص مـنهم، ولـو �لصـلح مـع جهـل حـق كـل واحـد خبصوصـه، ويتخـري مـع اجلهـل بـني الصـدقة بعينـه 

 .وقيمته
 أي �لصدقة لعموم) واالقرب الضمان لو ظهروا ومل يرضوا �ا(

___________________________________ 
اي اذا كان هناك نصف صحيح متداول حبيث ينصرف اليه عرفا انصرف اليه وللمشرتي املطالبـة �لنصـف الصـحيح، وان ) ١(

نصف الصحيح فليس له مطالبة البـايع �لنصـف الصـحيح، مل يكن هناك نصف صحيح متداول عرفا، ومل يصرح البايع نطقا �ل
 .بل هو شريك يف النصف الكامل

 .اي اجزاء الدينار والدرهم كالربع والثمن حاهلا حال النصف فيما ذكر) ٢(
 .اي �لدينار والدرهم) ٣(
 .٣٧٩كما مر يف صحيفة ) ٤(
 .اي انفراد تراب الذهب عن تراب الفضة، و�لعكس) ٥(
 .مع االنفراد بغري جنسه كبيع تراب الذهب �لفضة، وتراب الفضة �لذهباي يباع ) ٦(
 .اي برتاب الذهب وتراب الفضة) ٧(

    



٣٨٩ 

. )٢(الدالة على ضمان ما أخذت اليد، خـرج منـه مـا إذا رضـوا، أو اسـتمر االشـتباه فيبقـى البـاقي )١(االدلة
ـــــه يف الصـــــدقة فـــــال يتعقـــــب الضـــــمان، ومصـــــر  )٣(ووجـــــه العـــــدم ف هـــــذه الصـــــدقة الفقـــــراء إذن الشـــــارع ل

مـا شـا�ها مـن الصـنائع املوجبـة لتخلـف أثـر املـال، كاحلـدادة والطحـن واخلياطـة  )٤(واملساكني، ويلحق �ـا
 .واخلبازة

جيـب الـتخلص مـن كـل غـرمي يعلمـه،  )٥(وعلى هـذا) ولو كان بعضهم معلوما وجب اخلروج من حقه(
جمهـوال أمث �لتـأخري، ولزمـه حكـم  )٧(حىت صـار يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد، فلو أخر )٦(وذلك

 .)٨(ما سبق
الدالـة علـى  )٩(، لعمـوم االدلـة)يف الصـرف وغـريه(عنـد� ) الدراهم والد�نري يتعينـان �لتعيـني -خامتة (

 التعيني،
___________________________________ 

العمومـات علـى ضـمان اليـد علـى االطـالق اال مـا اسـتثىن فتـدل امثـال هـذه ) علـى اليـد مـا اخـذت حـىت تـؤدي: (منها قوله) ١(
 .وهو ما اذا رضي املالك

 .وهو ظهورهم وعدم رضاهم) ٢(
 .اي عدم الضمان) ٣(
 .اي �لصياغة) ٤(
 .اي على وجوب اخلروج من حق صاحبه) ٥(
 .اي التخلص) ٦(
 ).ما تبقى(  اي املتخلف املعرب عنه ب) ٧(
 .وهو التخلص �ي صورة كانت) ٨(
فهـي بعمومهـا تـدل علـى سـحة مـا يتفـق ). املؤمنون عند شروطهم(و ) جتارة عن تراض(و ) اوفو �لعقود: (منها قوله تعاىل) ٩(

 .واملفروض انتفاؤه هنا. عليه املتبايعان اال مااخرجه الدليل اخلاص

    



٣٩٠ 

مــن غــري (م مثمنــا مثنــا كــان، أ) فلــو ظهــر عيــب يف املعــني(، )١(والوفــاء �لعقــد، ولقيــام املقتضــي يف غريهــا
، الن ما وقـع عليـه العقـد غـري مقصـود )فيه(البيع ) بطل(�ن ظهرت الدراهم حناسا، أو رصاصا ) جنسه

 )٤(ان ظهـر اجلميـع كـذلك،) بطـل البيـع مـن أصـله )٣(فـإن كـان �زائـه جمانسـه(، )٢(�لشراء، والعقد �بـع لـه
 كدراهم(فبالنسبة  )٥(وإال

___________________________________ 
 .اي يف غري الدراهم والد�نري) ١(

ىن ــوع : واملعــــ ــانبني  -ان املقتضــــي لصــــحة التعيــــني يف ســــائر البيــ ــا -وهــــو العقــــد واالتفــــاق مــــن اجلــ ــا ايضــ فــــال موجــــب . موجودهنــ
 .للتخصيص

 .وقد ختلف هنا فرضا. اي �بع للقصد) ٢(
ش �زاء مــا جيانســه يف اجلــنس،) ٣( ين كــان الــثمن الــذي ظهــر فيــه الغــ ت دراهــم �زاء دراهــم، فظهــر يف احــد الطــرفني  يعــ �ن كانــ

 .وكالمها �طالن. غش كال او بعضا
 .اما االول فالن ما وقع عليه العقد مل يقصد وما قصد مل يقع

 .واما الثاين فلحصول الر�، حيث قوبلت مخس دراهم كاملة خبمس دارهم �قصة مثال
 .فقوبل اجلنس جبنسه مع ز�دة

 .الثمن او املثمن معيبااي مجيع ) ٤(
 .اي ان ظهر البعض فالبطالن �لنسبة) ٥(

    



٣٩١ 

ــع ) صــح( )٢(يف اجلــنس) خمالفــا(مــا �زائــه ) ، وإن كــان)١(بــدراهم لكــل ) يف الســليم ومــا قابلــه، وجيــوز(البي
 .�لعيب، لتبعض الصفقة) الفسخ مع اجلهل(منهما 

، فلـه الـرد )٣(وكـان �زائـه جمـانس( كخشـونة اجلـوهر، واضـطراب السـكة) ولو كان العيـب مـن اجلـنس(
ـــزم ز�دة جانـــب املعيـــب املفضـــي إىل الـــر�)بغـــري أرش ـــئال يل ـــنقص حكمـــي)٤(، ل ، فهـــو يف )٥(، الن هـــذا ال

كما لو �عه ذهبـا بفضـة فظهـر أحـدمها ) ان كان صرفا(�زاء املعيب ) )٦(ويف املخالف(حكم الصحيح، 
ــــه االرش يف ا�لــــس، والــــ( )٧(معيبــــا مــــن اجلــــنس ــــا ز�دة ). ردفل أمــــا ثبــــوت االرش فللعيــــب، وال يضــــر هن

 .)٩(لالختالف واعترب كونه يف ا�لس للصرف )٨(عوضه
___________________________________ 

 .او د�نري �لد�نري اي �ع الدراهم �لدراهم، والد�نري �لد�نري) ١(
 .كما لو بيع الذهب �لفضة، والفضة �لذهب) ٢(
 .بيع الدينار اجليد �لدينار الردئ مع اجلهلكما لو ) ٣(
 .الن اعطاء االرش يف مقابل العييب موجب الزد�د الطرف االخر املستلزم للر�) ٤(
 .اي ال عيين) ٥(
 .كما لوبيع الدينار �لدراهم) ٦(
 .اي ظهر جنس احد النقدين معيبا) ٧(
 .كما كان يضر يف احتاد اجلنس بني العوض واملعوض) ٨(
 .النه بيع صرف والزمه التقابض يف ا�لس) ٩(

    



٣٩٢ 

 .)١(ووجه الرد ظاهر، النه مقتضى خيار العيب بشرطه
بعــد التفــرق، ولــو ( )٢(، لــئال يكــون صــرفا)وبعــد التفــرق لــه الــرد، وال جيــوز أخــذ االرش مــن النقــدين(
 )٦(كاملعاوضـة بغـري االمثـان  )٥(حينئذ )٤(، النه)جاز: (والقائل العالمة ) قيل )٣(من غريمها(االرش ) أخذ

�ن االرش جــزء  )٨(ويشــكل. العقــد مبنزلــة بيــع وصــرف والبيــع مــا أخــذ عوضــه بعــد التفــرق )٧(فيكــون مجلــة
 من الثمن، واملعترب فيه النقد الغالب

___________________________________ 
ف مـا لـو كـان عاملـا فلـيس لـه اخليـار حينئـذ، وعـدم اي بشرط خيار العيـب كمـا لوكـان جـاهال �لعيـب فـان لـه اخليـار، خبـال) ١(

 .التصرف بعد العلم �لعيب وظهوره، فلو تصرف صاحب اخليار حينئذ سقط خياره
فيكون بيع الصرف بعد التفرق، الن مـن اخـذ املعيـب مل يتسـلم متـام حقـه يف ا�لـس، مـع انـه يلـزم التفـابض يف ا�لـس فـاذا ) ٢(

 .رج جملس العقد بعد التفرقاخذ االرش ثبت التقابض يف خا
 .اي من غري الدراهم والد�نري) ٣(
 .اي الن اخذ االرش من غري النقدين) ٤(
 .اي حني اخذ االرش من غري النقدين) ٥(
 .اي معاوضة بغري النقدين، بل قسم من البيع معاوضة �لنقدين وقسم منه معاوضة بغريمها) ٦(
معاوضة صرف وهو ما وقع التقابض به يف ا�لس ومعاوضة بيع وهو الذي يقابـل : اي جمموع العقد مركب من معاوضتني) ٧(

 .العيب وقد مت التقابض فيه بعد التفرق
 .حيث ذهب إىل جواز اخذ االرش من غري النقدين بعد التفرق ) العالمة(على  ) الشارح(هذا اعرتاض من ) ٨(

الثمن، وكلما كان جزء من الثمن ال بد ان يقابله جزء من املـثمن ومبـا ان الـثمن م النقـد ان االرش جزء من : وحاصل االعرتاض
فاذا اختار االرش من غري النقد الغالـب املتـداول بطـل البيـع �لنسـبة . الغالب، فاالرش ال بد ان يكون من النقد لغالب املتداول

واما �لنسبة إىل ما قابل الصحيح فالبيع صـحيح، النـه قـد . تفرقإىل ما يقابل االرش، النه حينئذ حيصل تقابض النقدين بعد ال
 .حصل التقابض فيه يف ا�لس

    



٣٩٣ 

 )٢(، واتفاقهما)١(فاذا اختار االرش لزم النقد حينئذ
___________________________________ 

 .اي حني اختيار االرش) ١(
ان العقـد الواحــد مشــتمل : ببيــان) ش مـن غــري النقـدين بعــد التفـرقمـن جــواز اخــذ االر (دفـع ملــا افـاده العالمــة �ييـدا ملذهبــه ) ٢(

والثانيـة ماقابـل . احدامها ما قابل السـليم والصـحيح مـن املبيـع وقـد مت، حلصـول التقـابض يف ا�لـس قبـل التفـرق: على معاوضتني
نقـدين وانـه مقابـل للمعيـب فـال ضـري املعيب، وهذا ال يتم اال بعد التفـرق عـن ا�لـس فـاذا اتفقـا علـى كـون االرش فيـه مـن غـري ال

 .فيه اذا وقع التقابض بعد التفرق
ان العقـد مشـتمل علـى معاوضـة واحـدة فقـط حصـل يف بعضـها التقـابض يف ا�لـس وهـو مـا : ملـا حاصـله ) الشـارح(اجاب 

يـب، فعلـى هـذا يلـزم الـرد فقـط، دون وختلف التقابض يف الباقي بعد ظهور العيب فبطل البيع فيه وهو ما قابل املع. قابل السليم
االرش اذا كان ظهور العيب بعد التفرق ال� اذا حكمنا جبواز اخذ االرش معناه ان البايع اشتغلت ذمتـه �لنقـد ازاء املعيـب مـن 

 .املبيع، فيكون ابراء البايع ذمته من النقد الذي ثبت يف ذمته بعد اختيار املشرتي االرش تقابضا بعد التفرق
وامـا اذا اتفقـا علـى اخـذ االرش مـن غـري النقـدين فهـي معاوضـة جديـدة علـى . ذامل يتفقا على اخذ االرش من غـري النقـدينهذا ا

 .تبديل ما يف ذمة البايع من النقدين بغريمها
بعــد انــه ارش، والتقــابض فيــه : واحلاصــل ان مــايف ذمــة البــايع بعــد اختيــار االرش ال يكــون االنقــدا وهــو الــذي يصــح ان يقــال لــه

وهـذا االتفـاق امنـا . التفرق مبطل له، وما اتفقا عليه من غري النقدين ال يقع ارشا وامنا هو اتفاق جديد على تبـديل مـا يف الذمـة
 .وبطالنه غري بعيد. يصح اذا مل نقل ببطالن البيع مبجرد اختيار االرش

    



٣٩٤ 

�ن الثابـت وإن  )٣(وميكـن دفعـه .)٢(معاوضة على النقد الثابت يف الذمة أرشـا النفـس االرش )١(على غريه
 كان هو النقد لكن ملا مل يتعني

___________________________________ 
 .اي غري النقد الغالب كالعروض) ١(
اي ما يعطى من غري النقـدين ال يقـع �زاء املعيـب ليكـون ارشـا، وامنـا االرش مـا ثبـت يف ذمـة البـايع مـن النقـد الغالـب بعـد ) ٢(

ت يف ذمـة البـايع مـن النقـداختيار املشرت  هـذا اذا كـان العيـب يف . ي االرش، والذي يعطى من غري النقـدين امنـا هـو بـدل عمـا ثبـ
 .املبيع، واما اذا كان العيب يف الثمن فكذلك �يت الكالم فيه بتمامه من دون فرق بينهما

ان الثابـــت يف ذمـــة البـــايع وان كـــان هـــو النقـــد : حاصـــلهو  ) العالمـــة(علـــى مـــا اورده علـــى  ) الشـــارح(هـــذا رد مـــن ) ٣(
الغالب املتداول بعد ظهور العيب، لكن هذا امنايتعني بعد اختيار املشرتي االرش فاذا اختار االرش من غري النقدين صار وقت 

 .االختيار زمن اشتغال ذمة البايع �الرش
فمىت اختار االرش اشتغلت ذمة البـايع �الرش فمـا . املشرتي االرشفاحلاصل ان زمن اشتغال ذمة البايع دائر مدار زمن اختيار 

 .دام مل خيرت االرش مل تشتغل ذمته بشئ، النه لو رد املشرتي املعيب ومل يكن له ارش مل يثبت يف ذمة البايع شئ

    



٣٩٥ 

زلـة املعاوضـة �لذمـة الـذي هـو مبن )٢(ابتـداء تعلقـه )١(إال �ختياره االرش، إذ لو رد مل يكن االرش �بتا كان
، مراعــاة للصــرف، وكمــا يكفــي يف لــزوم معاوضــة الصــرف )٥(قبضــه قبــل التفــرق )٤(فيعتــرب حينئــذ )٣(اختيــاره

 )٨(بل )٧(قبله )٦(دفع نفس االمثان قبل التفرق كذا يكفي دفع عوضها
___________________________________ 

 ).ملا مل يتعني(جواب للشرط وهو ) ١(
 .اي االرش) ٢(
 .�لنصب خرب لكان اي كان ابتداء تعلق ذمة البايع �الرش زمن اختيار املشرتي االرش )٣(
 .اي حني اختيار املشرتي االرش) ٤(
 .اي قبل التفرق عن جملس االختيار، ال بعد التفرق عن جملس االختيار وان كان االرش من غري النقدين) ٥(
 .اي عوض االمثان) ٦(
 .االختياراي قبل التفرق عن جملس ) ٧(

ن غــري النقــدين ان قلنابــه كمــا افــاده  ــى التقــابض يف جملــس  ) العالمــة(وخالصــة الكــالم ان جــواز اخــذ االرش مــ موقــوف عل
 .االختيار

يف عدم اختصاص جواز االخذ من غري النقدين يف املعاوضة العرىف، بل هـو جـاز يف مطلـق  ) الشارح(هذا تعميم من ) ٨(
خص اخـر يف العــرف حـني مــا يطلـب منــه العـوض، فانــه اذا اتفـق الــدائن واملـديون علــى ة ذمــة  بـراء خص يكــون مـديو� لشــ اي شـ

جعل الدين واحلق منغري النقدين جاز ذلك وكانت املعاوضة كا�ا واقعة بغري النقدين، لكنه جيب ان يكن يف جملس العقد وقبل 
 .نه ال بد ن يكون يف ا�لس قبل التفرقالتفرق حىت ولوكان ابراء الذمة جما� وبال عوض، فا

    



٣٩٦ 

مـــن غــري النقـــدين جــاز، وكانـــت  )٤(، فــاذا اتفقــا علـــى جعلــه)٣(منـــه )٢(منــه )١(ة ذمـــة مــن يطلـــب مطلــق بــراء
، )٨(يف جملـس اختيـاره مـن النقـدين أيضـا )٧(أن ذلك يقتضي جـواز أخـذه )٦(وفيه )٥(املعاوضة كأ�ا واقعة به
العيب الثابت حالـة العقـد فقـد  )١١(إال أن سببه )١٠(كان موقوفا على اختياره  وإن )٩(وال يقولون به، ولزومه

 صدق
___________________________________ 

 .ته بصيغة ا�هول الظاهر قراء) ١(
 ).يطلب(  الذي هو �ئب فاعل ليطلب واجلار متعلق ب) من يطلب منه: (املوصولة يف قوله) من(مرجع الضمري ) ٢(
ة ذمــة مــن يطلــب منــه  فــاملعىن انــه يكفــي مطلــق بــراء) ة ذمــة مــن يطلــب مننــه بــراء(  الضــمري العــوض واجلــار متعلــق بمرجــع ) ٣(

 .٣٩٣ص  ٨العوض وقدمر شرح هذه العبارة مفصال يف هامش رقم 
 .اي االرش) ٤(
 .اي من غري النقدين) ٥(
 .اي يف هذا الدفع) ٦(
 .اي اخذ االرش) ٧(
ن النقــدين، كــذلك جيــوز اخــذه مــن النقــدين ايضــا،  اي كمــا انــه جيــوز االخــذ) ٨( مــن غــري النقــدين يف جملــس االختيــار بــدال عــ

 .واحلال مل يقل احد من العلماء بذلك
 .اي االرش) ٩(
 .اي االرش فاملصدر مضاف إىل املفعول) ١٠(
 .اي االرش) ١١(

    



٣٩٧ 

لـــزم بطـــالن  )٣(االرش الســـبب واحلـــق أ� إن اعتـــرب� يف ثبـــوت )٢(وإن مل يكـــن مســـتقرا )١(التفـــرق قبـــل أخـــذه
متـــام  )١٠(، أو جعلنـــاه)٩(حالـــة اختيــاره )٨(، وإن اعتـــرب�)٧(مطلقــا )٦(قبـــل قبضـــه )٥(�لتفــرق )٤(البيــع فيمـــا قابلـــه

 كاشفا  )١٣(، وإن جعلنا ذلك)١٢(يف جملسه مطلقا )١١(السبب على وجه النقل لزم جواز أخذه
___________________________________ 

 .االرشاي ) ١(
 .اي وان مل يكن االرش مبستقر يف ذمة البايع اال يف زمن اختيار املشرتي االرش) ٢(
 .املراد من السبب العيب اي لو ان العيب موجبا للزوم االرش فالسبب واملوجب لزوم االرش هو العيب) ٣(
جع إىل االرش فاملعىن ان البيـع يف اجلـزء املعيـب ير ) قابله(املعيب والضمري يف ) قابل(املوصولة املعيب وفاعل ) ما(املراد من ) ٤(

 .من املبيع �طل �لتفرق قبل القبض وهو الذي يقابله االرش
 .اجلار متعلق �لبطالن اي البطالن مسبب عن التفرق) ٥(
 ).فيما قابله(مرجع الضمري ) ٦(
 .سواء كان االرش من النقدين ام من غريمها) ٧(
 .اي ثبوت االرش) ٨(
 .حالة اختيار االرشاي ) ٩(
اي اختيار االرش يكون متام السبب لثبوت االرش وجزئه االخر العقد، بناء على كون اختيار االرش مثبتا الشـتغال ذمـة ) ١٠(

 .البايع حني اختيار االرش
 .اي اخذ االرش) ١١(
 .سواء كان من القدين ام من غريمها) ١٢(
 .اي اختيار االرش) ١٣(

    



٣٩٨ 

ن ثبوتــه النقــد الغالــب، ومــا اتفقــا  )٤(، وعلــى كــل حــال فــاملعترب منــه)٣(ايضــا )٢(لــزم الــبطالن فيــه�لعقــد  )١(عــ
، )٩(مطلقــا )٨(الــبطالن فيمــا قابلــه )٧(أوضــح، فيتجــه مــع اختيــاره )٦(، والوجــه االخــري)٥(علــى أخــذه أمــر آخــر
 .)١١(لزم )١٠(وإن رضي �ملدفوع

فائتـــة يف أحـــد  )١٢(هـــو عـــوض صـــفة املـــدفعوع أرشـــا لـــيس هـــو أحـــد عوضـــي الصـــرف، وإ�: فـــان قيـــل
 على صحة )١٣(العوضني، ويرتتب استحقاقها

___________________________________ 
 .اي عن ثبوت االرش) ١(
 .اي فيما قابل االرش) ٢(
 .�لبطالن: ان اعتبار ثبوت االرش �لسبب هو العقد نقول هنا: اي كما قلنا �لبطالن يف الوجه االول وهو) ٣(
 .ي من االرشا) ٤(
 .٣٩٢اي خارج عن املعاوضة االولية، وداخل يف معاوضة جديدة كما عرفت يف ص ) ٥(
 .وهو اختيار االرش فانه كاشف عن ثبوت االرش �لعقد) ٦(
 .اي مع اختياره االرش) ٧(
 .املوصولة املعيب) ما(الضمري يرجع إىل االرش، واملراد من ) ٨(
 .من غريمها سواء كان االرش من النقدين ام) ٩(
 .وهو املبيع املعيب) ١٠(
 .اي البيع من دون ثبوت ارش، هذا اذا كان العيب �لصفة، ال �جلنس) ١١(
 .ة كما لو كان املقرر اعطاء الدينار اجليد، لكن املدفوع الدينار الردي فاالرش يقع يف ازاء الرداء) ١٢(
 .اي استحقاق هذه الصفة وهي اجلودة) ١٣(

    



٣٩٩ 

التقــابض يف كــل مــن العوضــني فــال مقتضــي للــبطالن، إذ وجــوب التقــابض إمنــا هــو يف  العقــد وقــد حصــل
االرش وإن مل يكن أحـد العوضـني، لكنـه كـاجلزء مـن : قلنا )٢(، ال فيما اوجب بسببهما)١(عوضي الصرف

ــــثمن نســــبته )٣(النــــاقض منهمــــا، ومــــن مث كنســــبة قيمــــة الصــــحيح إىل   )٥(إليــــه )٤(حكمــــوا �نــــه جــــزء مــــن ال
أرش النقصـــان  )٨(رأســـا، وأخــذ )٧(، والتقــابض احلاصـــل يف العوضــني وقـــع متزلــزال، إذ حيتمــل رده)٦(املعيــب

 )١٠(مبنزلة بعض العوض، والتخيري )٩(الذي هو كتتمة العوض الناقص، فكان
___________________________________ 

فة الفائتـة وهـي اجلـودة، وهـذا ال حيتـاج إىل وقد حصل التقـابض يف عوضـي الصـرف، واالرش امنـا يعطـى يف قبـال تلـك الصـ) ١(
 .التقابض يف ا�لس

املوصـولة االرش فـاملعىن ان االرش الـذي وجـب بسـبب نقصـان احـد العوضـني ال ) مـا(مرجع الضممري العوضان واملـراد مـن ) ٢(
 .�يت فيه وجوب التقابض يف ا�لس

 .اي ومن اجل ان االرش كاجلزء من الناقص من العوضني) ٣(
 .اي نسبة االرش) ٤(
 .اي إىل الثمن) ٥(
 .مفصال ان شاء هللا تعاىل مع وضع جداول له) خيار العيب(و�يت االشارة إىل التفاوت مابني قيمة الصحيح واملعيب يف ) ٦(
 .اي رد املبيع) ٧(
 .اي وحيتمل اخذ االرش) وحيتمل(�لرفع عطفا على ) ٨(
 .اي االرش) ٩(
ريا بــني اخــذ االرش والعفــو ورد املبيــع، فكيــف ميكــن التوفيــق بــني ثبــوت االرش ان امل: دفــع وهــم حاصــله) ١٠( شــرتي ملاكــان خمــ

ان التخيري بني الوجوه الثالثة غري مناف يف ثبوت االرش : مبا حاصله الثاين ) الشهيد(فاجاب . والتخيري بني الوجوه الثالثة
االرش، فكمـا ان اختيـار االرش كاشـف عـن ثبوتـه حـني العقـد، كـذلك   �لعقد، بناء علـى كـون اختيـار االرش كاشـفا عـن ثبـوت

 .كاشف عن عدم التخيري ولزوم االرش وحده

    



٤٠٠ 

 )٦(، فيكـون)٥(، وبـني أمـر آخـر)٤(، غايتـه، التخيـري بينـه)٣(ال ينايف ثبوتـه )٢(والعفو عنه ورد املبيع )١(بني أخذه
 .)٧(�بتا ثبو� ختيري� بينه وبني ما ذكر

فــال شــك يف جــواز الــرد (�ن كــان العــوض اآلخــر عرضــا ) يف غــري صــرف(لعيــب اجلنســي ا) ولوكــان(
 .مطلقاسواء كان قبل التفرق، أم بعده(هنا  )٩(، وال مانع منه)٨(، اعطاء للمعيب حكمه شرعا)واالرش

___________________________________ 
 .اي االرش) ١(
 ).املعيب: (يف نسخة) ٢(
 .اي االرش) ٣(
 .االرش اي) ٤(
 .وهو الرد والعفو) ٥(
 .اي االرش) ٦(
ال خيفـى أن هــذا التخيـري امنــا يكـون قبــل اختيـار االرش، وامــا بعـد االختيــار فيبطـل التخيــري ويكـون العقــد  . وهـو الـرد والعفــو) ٧(

 .كاشفا عن ثبوت االرش فقط
 .وهو التخيري بني الرد، واالرش) ٨(
 .اي من االرش) ٩(
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ري معينــني(العوضــان أي ) ولــو كــا�( مــع ظهــور العيــب جنســيا كــان، أم خارجيــا، الن ) فلــه االبــدال )١(غــ
، لكـن )٥(يف ضـمنه )٤(مطابقـا مل يتعـني لوجـوده )٣(، فـاذا مل يكـن)٢(العقد وقع على أمر كلي واملقبوض غـريه

ض قبـل التفـرق فال، النه يقتضي عدم الرضا �ملقبـو  )٦(أما بعده) ما داما يف ا�لس يف الصرف،(االبدال 
 .وأن االمر الكلي �ق يف الذمة فيؤدي إىل فساد الصرف

فيبطــل  )٩(فــاملقبوض لــيس مــا وقــع عليــه العقــد مطلقــا )٨(، أمــا غــريه)٧(هــذا إذا كــان العيــب مــن اجلــنس
 .�لتفرق، لعدم التقابض يف ا�لس

___________________________________ 
 .ا بعدة دراهم كليةكما لو �ع دينارا كليا ال شخصي) ١(
 .اي غريالكلي) ٢(
 .اي املقبوض) ٣(
 .اي الكلي) ٤(
 ).واحلق ا وجود الطبيعي مبعىن وجود افراده: (اي يف ضمن الفرد كماقيل) ٥(
 .اي بعد ا�لس وهو بعد التفرق) ٦(
 .اي كان العيب موجودا يف نفس الدارهم والد�نري �ن كانتا مغشوشتني مثال) ٧(
ت الــدراهم والــد�نري الــيت عومــل عليهــا غــري مرجــع الضــ) ٨( ىب مــن غــري اجلــنس �ن كانــ مري غــري اجلــنس، فــاملعىن انــه اذا كــان العــ

 .ماوقع العقد علها
ســواء رضــي بــه ام ال فــاملعىن ان ظهــور العيــب يف غــري اجلــنس ممــا بلــم يقــع العقدعليــه مــع ان العقــود �بعــة للقصــود فمــا وقــع ) ٩(

 . املخالفة مل يقصد، وما قصد وهي الد�نري والدراهم الصحيحة مل يقععليه هي الدراهم والد�نري
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، )١(وحيتمــل قـــو� مـــع كـــون العيــب جنســـيا جـــواز إبدالـــه بعـــد التفــرق، لصـــدق التقـــابض يف العوضـــني قبلـــه
عــن حقيقــة العــوض املعــني،  )٣(مــن اجلــنس فــال خيــرج )٢(واملقبــوض حمســوب عوضــا وإن كــان معيبــا، لكونــه

اســتقر ملكــه  )٦(لــو رضــي بــه )٥(مفــو� لــبعض االوصــاف فاســتدراكه ممكــن �خليــار ومــن مث )٤(غايتــه كونــه
إىل  )١١(رجـــع احلـــق )١٠(فـــإذا فســـخ )٩(وحينئـــذ )٨(خبـــالف غـــري اجلنســـي. )٧(عليـــه، ومنـــاؤه لـــه علـــى التقـــديرين

 .)١٢(الذمة، فيتعني حينئذ
___________________________________ 

 .اي قبل التفرق) ١(
 .اي املعيب) ٢(
 .اي املعيب) ٣(
 .ايل املعيب) ٤(
 .اي ومن اجل ان املقبوض حمسوب عوضا) ٥(
 .اي �ملعيب) ٦(
 .اي على تقدير الرضا، وعلى تقدير الدر فنماء املقبوض املعيب للقابض) ٧(
 .فانه ال يستقر ملكه عليه وان رضي به، وال يكون مناؤه له، النه مل يقع عليه العقد) ٨(
 .حني االبدال مع كون العيب جنسيااي ) ٩(
خ البيـع رأسـا مـن اصـله وذلـك امنـا يكـون بـرد املعيـب) ١٠( خ يف العـوض املعيـب، ال فسـ وال نعـرف لــه . (املـراد مـن الفسـخ الفسـ

 ).معىن اخر
 .اي حق البايع او املشرتي) ١١(
 .اي حني الفسخ وهو عدم الرضا �ملقبوض املعيب) ١٢(
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العـوض، فـإذا  )٢(ن جيب قبض البدل يف جملس الرد، بناء علـى أن الفسـخ رفـععوضا صيحيا، لك )١(كونه
 )٥(وحيتمـــل قــو� ســـقوط اعتبـــاره. فيتحقـــق التقــابض )٤(يف الصـــحة ســابقا يتعـــني القــبض حينئـــذ )٣(مل يقــدح

، وللحكـــم بصـــحة الصـــرف �لقـــبض )٦(أيضـــا، لصـــدق التقـــابض يف العوضـــني الـــذي هـــو شـــرط الصـــحة
 أن يثبت خالفه، إىل )٧(السابق فيستصحب

___________________________________ 
 .اي احلق الذي يف الذمة) ١(
ــى انــه فعــل مــاض مبنيــا للفاعــل والفاعــل فيــه الفســخ والعــوض مفعولــه) رفــع(ة  حيتمــل قــراء) ٢( تــه  وحيتمــل قراء. متحركــا، بنــاء عل

 .والثاين اوىل) الن املشبهة(�لسكون بناء على انه مصدر، وخرب 
دفع العوض �لدال املهملة فاملعىن ان الفاسخ يدفع املعيـب عوضـا ويطلـب �لزائـه العـوض الصـحيح، فحينئـذ : بعض النسخويف 

 .ته �لراء املهملة �لدال املهملة اوىل من قراء) دفع(ة  جيب التقابض يف ا�لس فقراء
ع مـــن املتعاقـــدين وقبـــل عليمهمـــا �عليـــب فقـــد اي العيــب فـــاملعىن ان العيـــب اذا مل يضـــر يف صـــحة العقـــد الســـابق الـــذي و ) ٣( قـــ

 .حصل التقابض يف ا�لس، فاذاتبني العيب بعد التفرق واختار الدرد تعني قبض العوض يف ا�لس حني اختيار الفسخ
 .اي حني اختيار الفسخ) ٤(
 .اي اعتبار التقابض يف ا�لس) ٥(
 .عقداي حني العقد وقد حصل التقابض يف ا�لس يف حني ال) ٦(
اي تستصحب الصحة السابقة �لتقابض حني العقد فانه اذ حصل التقابض خارج جملس الرد نشك يف ان هـذا التقـابض ) ٧(

 .هل هو موجب لبطالن العقد السابق، ام ال فنستصحب الصحة السابقة إىل ان يثبت خالفه
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 .وت البيعحكم طارئ بعد ثب )٢(غري كاف يف احلكم بوجوب التقابض، النه )١(وما وقع
 )٤(مــع وجــود املقتضــي لــه )٣(، النتفــاء املــانع منــه)وإن تفرقــا(أي غــري الصــرف لــه االبــدال، ) ويف غــريه(

 .وهو العيب يف عني مل يتعني عوضا
___________________________________ 

 .اي من الرد واخذ العوض) ١(
البيـع وصـحته، وال موجـب هلـذا احلكـم ولـزوم التقـابض اي احلكم بوجوب التقابض يف جملس الرد حكم عارض بعـد ثبـوت ) ٢(

 .يف جملس الرد
 .اي من االبدال) ٣(
 .اي لالبدال) ٤(

 )يف السلف -الفصل السادس (
يف الذمــــة، مضـــبوط مبــــال معلــــوم مقبـــوض يف ا�لــــس إىل أجـــل معلــــوم بصــــيغة ) مضـــمون(وهـــو بيــــع 

، أو ســــلفتك )ليــــك، أو أســــلفتكأســــلمت إ(أي قــــول املســــلم وهــــو املشــــرتي ) وينعقــــد بقولــــه(خاصــــة، 
وهـو املسـلم إليـه وهـو البـائع ) ، ويقبـل املخاطـب)٥(كـذا يف كـذا إىل كـذا(�لتضعيف، ويف سـلمتك وجـه، 

قبلــت وشــبهه، ولــو جعــل االجيــاب منــه جــاز بلفــظ البيــع والتمليــك، واســتلمت منــك واســتلفت : بقولــه
 .وتسلفت وحنوه

___________________________________ 
الثالث املدة املضروب كستة اشـهر ) كذا(الثاين املبيع، ومن ) كذا(االول مقدار الثمن كمائة دينار، ومن ) كذا(املارد من ) ٥(

 .مثال

    



٤٠٥ 

، واملراد به هنا احلقيقـة النوعيـة  )ذكر اجلنس(، وخيتص بشروط )٢(شروط البيع �سرها) )١(ويشرتط فيه(
ــك النــوع) والوصــف الرافــع للجهالــة(كاحلنطــة والشــعري،  ، ال مطلــق الوصــف، )٣(الفــارق بــني أصــناف ذل

ال يتســامح مبثلــه عــادة، فــال يقــدح االخــتالف اليســري ) الــثمن اختالفــا ظــاهرا )٤(بــل الــذي خيتلــف الجلــه(
، واملرجــع يف االوصــا ف إىل العــرف ورمبــا كــان العــامي أعــرف �ــا مــن الفقيــه، وحــظ )٥(غــري املــؤدي إليــه

ــرب الخــتالف أمثــان االفــراد الداخلــة يف  )٦( مــن الوصــف مــا يتناولــه االســم املزيــلالفقيــه منهــا االمجــا، واملعت
 .صح )١٠(وأفضى إىل عزة الوجود بطل، وإال )٩(فإن بلغها) الغاية )٨(وال يبلغ فيه(، )٧(املعني
، المكان حتصيلهما بسهولة، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم اجليـد، )واشرتاط اجليد والردئ جائز(

 زاد خريا، )١١(عنهفإن زاد 
___________________________________ 

 .اي يف بيع السلف) ١(
 .من البلوغ والعقل وعدم احلجر، والعلم �لثمن واملثمن، وقابلية املثمن والثمن للتملك) ٢(
 .كاحلنطة الكردية، والتمر الزاهدي، او القنطار) ٣(
 .اي الجل الوصف) ٤(
 .اي إىل ماال يتسامح فيه) ٥(
 .الختالف االمثان) ٦(
 .وهو ماكان من نوع واحد) ٧(
 .اي يف الوصف) ٨(
 .اي بلغ الوصف الغاية) ٩(
 .اي وان مل يبلغ الغاية) ١٠(
 .اي عن اقل ما يطلق عليه اسم اجليد) ١١(

    



٤٠٦ 

 .فقد أحسن )٢(يصدق عليه اسم الردئ، وكلما قلل الوصف )١(وما
منــه،  )٣(االنضــباط، إذ مــا مــن جيــد إال وميكــن وجــود أجــود، لعــدم )االجــود واالردأ ممتنــع(شــرط ) و(

 .)٥(، وأما االردأ فاالجود أنه كذلك)٤(وكذا االردأ، واحلكم يف االجود وفاق
مث إذاكـــان  )٨(يف املرتبـــة الثانيـــة مـــن الـــردئ لتحقـــق االفضـــلية )٧(، واالكتفـــاء بكونـــه)٦(ورمبــا قيـــل بصـــحته

اجليــد عـن الــردئ جــائز، وقبولـه الزم، فــيمكن الــتخلص خبــالف  الفـرد املــدفوع أردأ فهــو احلـق، وإال فــدفع
 .)٩(االجود

 معترب على وجه ميكن الرجوع )١٠(ويشكل �ن ضبط املسلم فيه
___________________________________ 

 .اي اقل ما يصدق عليه اسم الردي اذا اسرتطه: عطف على اقل ما يصدق عليه اسم اجليد) ١(
 .ة الرداءاي وصف ) ٢(
 .ة من االمور االضافية والنسبية ال ميكن ضبطهما الن اجلودة والرداء) ٣(
 .اي امتناع شرط االجود حمل وفاق) ٤(
 .اي شرطه ممتنع، النه من االمور االضافية) ٥(
 .اي بصحة شرط االردأ) ٦(
 .اي املبيع) ٧(
 .ة مما كان يف املرتبة االوىل رتبة الثانية يكون اكثر ردءة، فان ماكان يف امل اي لتحقق صيغة افعل التفضيل يف الرداء) ٨(
 .الن فوقه ما هو اكثر جودة منه، ودفعا الجود من االنواع متعذر) ٩(
 .وهو املبيع املؤجل) ١٠(

    



٤٠٧ 

فيؤخذ من ماله �مـر احلـاكم  )٣(ما لو امتنع املسلم إليه من دفعه )٢(، ومن مجلتها)١(إليه عند احلاجة مطلقا
، فعـدم )٦(دفعه فيتعذر التخلص )٥(غري ممكن هنا، الن اجليد غري متعني عليه فالجيوز لغريه )٤(لكقهرا، وذ

 .الصحة أوضح، وتردد املصنف يف الدروس
، المكـان )٨(وجيـوز قبلـه) املنحـوت )٧(وكل ماال يضبط وصـفه ميتنـع السـلم فيـه، كـاللحم واخلبـز والنبـل(
 )١٢(غـري قـادح، لعـدم اخـتالف الـثمن بسـببه )١١(مـن االخـتالف )١٠(�لعدد والوزن، وما يبقى فيه )٩(ضبطها

لتعـذر ضـبطها، و�لـوزن ال يفيـد الوصـف املعتـرب، الن أهـم أوصـافها السـمك ) واجللود(خبالف املعمول، 
 جيوز،: ، وقيل)١٣(وال حيصل به

___________________________________ 
 .سواء امتنع وجوده ام ال) ١(
 .موارد احلاجةاي من مجلة ) ٢(
 .اي من دفع االردأ) ٣(
 .اي ضبط املسلم فيه غري ممكن) ٤(
 .وهو احلاكم) ٥(
 .اذ ما من ردي اال ودونه اردأ) ٦(
 .الربي اي بري العود: السهم، والنحت: بفتح النون وسكون الباء وزان فلس) ٧(
 .اي قبل النحت وبري العود) ٨(
 .مجع ال واحد له من لفظه مرجع الضمري النبل وهي مؤنثة، ال�ا) ٩(
 .اي يف املبيع وهو املسلم فيه) ١٠(
 .بعد العد والوزن) ١١(
 .اي بسبب االختالف) ١٢(
 .اي �لوزن) ١٣(

    



٤٠٨ 

ديـــن، وميكـــن اجلمـــع مبشـــاهدة مجلـــة  )٢(خـــروج عـــن الســـلم، النـــه )١(المكـــان ضـــبطه �ملشـــاهدة، ورد �نـــه
ري تعيــني، وهــو غــري خمــرج عــن وضــعه )٣(يــدخل املســلم فيــه يف ضــمنها مــن غلــة قريــة  )٥(كاشــرتاطه  )٤(مــن غــ

ـــع  )٧(عـــادة، وحينئـــذ )٦(معينـــة الختـــيس فيكفـــي مشـــاهدة احليـــوان عـــن االمعـــان يف الوصـــف، واملشـــهور املن
 .)٨(مطلقا
وتفــاوت الــثمن (علــى وجــه يرفــع بســببه اخــتالف الــثمن، ) واجلــواهر والآللــئ للكبــار، لتعــذر ضــبطها(
آليل الصــغار الــىت ال تشــتمل علــى أوصــاف  ) )١٠(فيهــا تفــاو� �عتبــارات ال حتصــل بــدون املشــاهدة أمــا الــ

كثـرية ختتلــف القيمـة �ختالفهــا فيجـوز مــع ضـبط مــا يعتـرب فيهــا سـواء يف ذلــك املتخـذة للــدواء، وغريهــا، 
ـــق  ـــثمن �عتبارهـــا تفـــاو� بينـــا كـــبعض العقي ـــيت ال يتفـــاوت ال وهـــو خـــرية وكـــذا القـــول يف بعـــض اجلـــواهر ال

 .الدروس
 وجيوز السلم يف احلبوب والفواكه، واخلضر، والشحم،(

___________________________________ 
 .اي ضبطه �ملشاهدة) ١(
 .اي السلم) ٢(
 .اي يف ضمن اجلملة) ٣(
 .اي عن وضع السلم املطلوب فيه �جيل املبيع) ٤(
 .التعيني كونه من قرى معينةاي اشرتاط املسلم فيه عالوة على وضعه مبا يوجب ) ٥(
 .من خاس خييس خيسا وخيسا� مبعىن فسد) ٦(
 .اي حني ان قلنا بكفاية املشاهدة) ٧(
 .يف احليوان وغريه) ٨(
 .اي بسبب الضبط) ٩(
 .اي يف اجلواهر واللئايل) ١٠(

    



٤٠٩ 

مثلهــا، ، المكــان ضــبطها، وكثــرة وجــود )حــىت يف شــاة لبــون(�طقــا، وصــامتا، ) والطيــب، واحليــوان كلــه
ويلزم تسـليم شـاة ميكـن أن حتلـب يف (�بع،  )٢(، النه)١(وجهالة مقدار اللنب غري مانعة على تقدير وجوده

وال يشــرتأن يكــون اللــنب حاصــال (، )٣(، فــال يكفــي احلامــل وإن قـرب زمــان والد�ــا)مقـارب زمــان التســليم
 .ن عليها بعده، لصدق اسم الشاة اللبو )، فلو حلبها وسلمها أجزأت)٤(�لفعل حينئذ

، العتبــار وصــف كــل واحــد )٦(فــاالقرب املنــع )٥(أمــا اجلاريــة احلامــل، أو ذات الولــد، أو الشــاة كــذلك(
 .احلمل وعدم إمكان وصفه )٩(، وجلهالة)٨(، فيعز اجتماعها يف واحد)٧(منهما
 من غريعسر، واغتفار اجلهالة يف احلمل )١١(، المكانه)١٠(جيوز يف اجلميع: وقيل

___________________________________ 
 .اي وجود اللنب) ١(
 .اي اللنب �بع لبيع الشاة) ٢(
 .الن الشاة احلامل التسمى لبو�) ٣(
 .اي حني التسليم) ٤(
 .اي كو�ا حامال او ذات ولد) ٥(
 .اي منع بيعها سلما) ٦(
 .اي من االم والولد فانه ال ميكن اجلمع عادة بني وصف االم، ووصف ولدها) ٧(
 .اي يف سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما يف ذات الولد) ٨(
 .هذا دليل منع بيع احلامل سلما) ٩(
 .اي يف احلامل وذات الولد) ١٠(
امكـــان اجتمـــاع االم والولـــد املوصـــوفني مـــن غـــري : وحيتمـــل ان يكـــون مرجـــع الضـــمري. اي امكـــان الوصـــف يف ذات الولـــد) ١١(

 .عسر

    



٤١٠ 

، ويف ذات الولـــد املقصـــود �ـــا اخلدمـــه، دون التســـري )١(جـــوز يف احلامـــل مطلقـــا النـــه �بـــع، ويف الـــدروس
�لعقـد يقتضـيه  )٤(غري واضح، وعموم االمر �لوفـاء )٣(، الن عزة وجود مثل ذلك)٢(واالجود اجلواز مطلقا

يشــرتط إذا مل ( )٧(أي علــى املســلم )٦(مــن ديــن عليــه )٥(والبـد مــن قــبض الــثمن قبــل التفــرق، أو احملاســبة بـه(
بطــل، النـــه بيــع ديـــن ( )١٠(كـــذلك  )٩(ولـــو شــرطه(�ن جيعــل الـــثمن نفــس مـــا يف الذمــة ) يف العقـــد )٨(ذلــك
أما كـون املسـلم فيـه دينـا فواضـح وأمـا الـثمن الـذي يف الذمـة فالنـه ديـن يف ذمـة املسـلم فـإذا جعـل ) بدين

 عوضا للمسلم فيه
___________________________________ 

 .جلارية للتسري، او اللخدمةسواء كانت ا) ١(
 .سواء كانت للتسري، او للخدمة يف احلامل وذات الولد) ٢(
 .وهو اجتمماع وصفي االم والولد) ٣(
 ).اوفوا �لعقود: (وهو قوله تعاىل) ٤(
 .اي �لثمن) ٥(
ى البــايع ديــن ســابق فبعــد ابــرام البيــع و ) ٦( ثمن يفــرض اي علــى املســلم اليــه وهــو البــايع �ن يكــون للمشــرتي علــ حــني اعطــاء الــ

 .الدين مثنا ملا اشرتاه
 .ته �لكسر كما توهم �لفتح واملارد منه البايع الذي يكون مديو� للمشرتي فال جمال لتوهم قراء) ٧(
 .اي الدين الذي على البايع مل يشرتطه املشرتي يف منت العقد) ٨(
 .اي الدين نفس الثمن) ٩(
 .اي يف منت العقد) ١٠(

    



٤١١ 

مثنــا، خبـــالف احملاســبة عليــه قبـــل  )٢(فصــار )١(الــدين �لـــدين، الن نفــس الــدين قــد قـــرن �لبــاءصــدق بيــع 
ــن قبــل التفــرق، مــع عــدم ورود العقــد عليــه، فــال يقصــر عمــا لــو  )٣(التفــرق إذا مل يشــرتط، النــه اســتيفاء دي

، أمـا لـو اتفـق )٦(صـفاأو و  )٥(جنسـا )٤(أطلقاه مث أحضره قبل التفرق، و إمنايفتقر إىل احملاسـبة مـع ختالفهمـا
 .قهر� ولزم العقد )٨(وقع التهاتر )٧(ما يف الذمة والثمن فيهما

___________________________________ 
 .بعت هذا �ذا: يف قولك) ١(
 .اي الدين مثنا) ٢(
 .بيع السلفياي مثل هذه احملاسبة عما لوكان البيع مطلقا واحضر الدين قبل التفرق مث جعل ما احضره مثنا للم) ٣(
 .اي الثمن وما يف الذمة) ٤(
 .كما يف الذهب والفضة) ٥(
 .كاجليد والردي) ٦(
 .اي يف اجلنس والوصف كما لوكان ما يف الذمة والثمن دينارا، او درمها وكان كالمها جيدين، او رديني) ٧(
فاذا كن لكل منهما دين يف ذمة . الطرف االخرة ذم كل من الطرفني عما عليه للطرف االخر مباله يف ذمة  التهاتر هو براء) ٨(

. االخر مع احتاد اجلنس والوصف واملقدار تتهـاتر الـذمتان اي تـربأ كـل مـن الـذمتني ملـا لصـاحب الذمـة مـن الـدين يف ذمـة االخـر
ىن تقـدير وتثمـني كـل منهـا مبـا يتحـد جنسـه مث اسـقاط كـل  وام اذا مل يتحد مـا يف الـذمتني جنسـا ووصـفا فيحتـاج إىل احملاسـبة مبعـ

منهــا مــا يف ذمــة االخــر مبقــدار مــا يف ذمتــه ورمبــا بقــي يف احــد �لــذمتني بقــا� مل تســقط، ال�ــا اثقــل يف الــدين مــن االخــرى وهــذا 
 .جيري يف كلتا الصورتني

    



٤١٢ 

كـون مـورد   )٢(صحة العقد، اسـتنادا إىل أنـه يلـزم منـه )١(ولكن املصنف يف الدروس استشكل على هذا
يف  )٣(العقد دينا بدن، ويندفع �ن بيع الدين �لدين ال يتحقق إال إذا جعال معا يف نفس العقـد متقـابلني

بعـد العقـد يف شـخص ال  )٦(منتفية هنا، الن الثمن هنا أمـر كلـي، وتعيينـه )٥(الباء وهي )٤(املعاوضة، قضية
، ال معاوضـة ولـو )٧(قاص والتحاسب استيفاءيقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد مثل هذا الت

، مث دفــع يف ا�لــس، لصــدق بيــع الــدين �لــدين عليــه ابتــداء، بــل قيــل )٩(الثــر مــع إطالقــه )٨(أثــر مثــل ذلــك
 جبواز الصورة الثانية أيضا، وهي ما لو جعل الدين مثنا يف العقد، نظرا إىل أن ما يف الذمة

___________________________________ 
 .على صحة العقد ايضا بلزوم مثل هذا التهاتر كونه بيع دين بدين اي على اتفاق ما يف الذمة والثمن اورد املصنف ) ١(
 .اي من التهاتر) ٢(
 .اي احدمها يقابل االخر ويقع عوضا عن االخر يف نفس العقد) ٣(
 .املعاوضة يعين جعل احد الدينني عوضا عن االخربعت هذا �ذا او مقتضى الباء هنا : اي ممقتضى الباء يف قولك) ٤(
اي معاوضة الدين �لدين ومقابلة احدمها �الخر منتفية هنا، الن الثمن هنا امر كلي ال شخصي حىت يرد االشكال وهـو ) ٥(
 ).بيع الدين �لدين(
 .اي تعيني الثمن بعد العقد) ٦(
 .الخراي استيفاء كل واحد من املتعاقدين ماله يف ذمة ا) ٧(
 .اي اثر مثل هذا التقاص والتحاسب يف بطالن املعامل وصدق بيع الدين �لدين) ٨(
ــثمن يف ا�لـــس فانـــه يصـــدق علـــى مثـــل هـــذه املعاملـــة ) ٩( ـــثمن مطلقـــا، مث دفـــع الـ ـــع فيمـــا لوكـــان ال ــدين (اي اطـــالق البي ــع الـ بيـ

 .النه وفاء دين ازاء دين). �لدين

    



٤١٣ 

 .مبنزلة املقبوض
يف مـــا يكــال، أو يـــوزن، ) �لكيــل، أو الـــوزن املعلــومني(ســلم فيـــه، أو مــا يعـــم الــثمن أي امل) وتقــديره(

جزافا كاحلطـب واحلجـارة، الن املشـاهدة ترفـع الغـرر، خبـالف  )٢(، وإن جاز بيعه)١(وفيما ال يضبط إال به
ــــة علــــى مكيــــال، أو صــــنجة ــــزر �ملعلــــومني عــــن االحال  يف) أو العــــدد(جمهــــولني فيبطــــل،  )٣(الــــدين، واحت

كالرمـان فـال جيـوز بغـري   )٤(كالصـنف اخلـاص مـن اجلـوز واللـوز، أمـا مـع كثرتـه) مـع قلـة التفـاوت(املعـدود، 
الـوزن والظــاهر أن البــيض ملحــق �جلــوز يف جــوازه مـع تعيــني الصــنف، ويف الــدروس قطــع �حلاقــه �لرمــان 

ع املشــاهدة كمــا مــر، وكــان مــ )٦(، ويف مثــل الثــوب يعتــرب ضــبطه �لــذرع وإن جــاز بيعــه بدونــه)٥(املمتنــع بــه
، ولوجعلـــت هـــذه االشـــياء مثنـــا فـــإن كـــان )٨(أيضـــا، خلروجـــه عـــن االعتبـــارات املـــذكورة )٧(عليـــه أن يـــذكره

 مشاهدا حلقه حكم البيع املطلق، فيكفي
___________________________________ 

 .اي �حدمها وهو الكيل او الوزن) ١(
عىن ان ما جيوز بيعه غري السلم جزافا ال جيوز بيعه يف السلم جزاف، بل جيب تقديره امـا فامل) ما يباع سلما(مرجع الضمري ) ٢(

 .�لكيل، او الوزن
ث ال ) ســنگ(الصــنج معــرب ) ٣( وهــو مــا يــوزن بــه االشــياء فــاملعىن انــه لــو اتكــل الطرفــان علــى كيــل خمصــوص غــري متعــارف حبيــ

 .يعلم قدره، او صنجة كذلك بطل البيع
 .لمااي ما يباع س) ٤(
 .اي �لعدد لكثرة التفاوت احلاصل يف الرمان من حيث الصغر والكرب) ٥(
 .أي بدون الذرع يف غري السلم) ٦(
 .اي ما يعترب �لذرع) ٧(
 .االعتبار �لوزن والكيل والعد: وهي) ٨(

    



٤١٤ 

 .، واعتبار ما يعترب)١(مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه
، ولـو )٣(حبيـث ال حيتمـل الـز�دة والنقصـان إن أريـد موضـوعه) مـن التفـاوت )٢(وتعيني االجل احملـروس(

 .)٥(وإن وقع بلفظ السلم )٤(أريد به مطلق البيع مل يشرتط
، ليكــون )عنــد العقــد(أي وجــود املســلم فيــه ) )٦(حــاال مــع عمــوم الوجــود(واالقــرب جــوازه أي الســلم (

ــث يكــون مســتحقا ــع ووجــه القــرب. )٧(مقــدورا علــى تســليمه حي  )٩(، وقــد)٨(أن الســلم بعــض جزئيــات البي
 استعمل

___________________________________ 
 .اي يف البيع املطلق) ١(
 .اي احملفوظ) ٢(
 .اي بيع السلم) ٣(
 .اي تعيني االجل) ٤(
 .اي يكون البيع املطلق مقصودا ولكنه �يت بلفظ السلم) ٥(
الجل فانه يقع بيعا مطلقا، نظري ما اذا وقع التمتع يف النكاح خاليا عن تعيني يعين ان شرائط السلم موجودة سوى تعيني ا) ٦(

 .فانه ايضا يقع نكاحا دائما. املدة
 .الن استحقاقه امناهو يف احلال. اي احلال) ٧(
 .اي احد افراد البيع) ٨(
ــه) البيـــع(نـــوع مـــن ) بيـــع الســـلم(ان : -حاصـــله ) ٩( ــص منـ وذلـــك اذا مل تـــذكر . ه العـــاموجيـــوز ان يـــذكر اخلـــاص ويـــراد بـــ. واخـ

 .فيقع العام مرادا، اي مطلق البيع. اخلصوصية اليت ختص اخلاص

    



٤١٥ 

لداللتـه عليـه حيـث يصـرح  )٣(فجـاز اسـتعماله يف اجلـنس )٢(يف نقل امللـك علـى الوجـه املخصـوص )١(لفظه
، مـع أن التمليـك )٦(، كما ينعقد البيع مبلكتـك كـذا بكـذا)٥(، وذلك عند قصد احللول)٤(�رادة املعىن العام

، النـــه بعـــض افـــراده، )٨(، إال أن قرينـــة العـــوض املقابـــل عينتـــه للبيـــع، بـــل هـــذا أوىل)٧(موضـــوع ملعـــىن آخـــر
ث ال يتبــادر عنــد االطــالق غريهــا  )١٠(، وإمنــا صــرفه عنهــا)٩(خبــالف التمليــك املســتعمل شــرعا يف اهلبــة حبيــ

 ، وأوىل)١١(يف بيع عني شخصيةومثله القول فيما لو استعمال السلم . القيود اخلارجية
___________________________________ 

 .اي لفظ السلم) ١(
 .اي خصوص نوعية السلم) ٢(
 .اي البيع املطلق) ٣(
 .اي مل تذكر اخلصوصية اليت ختص السلم وهو االجل) ٤(
 .اي قصد كونه حاال) ٥(
 .مع ان التمليك اعم من البيع) ٦(
 .وهو اعميته من البيع) ٧(
 .اي فيما حنن فيه وهو ذكر السلم وارادة البيع الذي هو ذكر اخلاص وارادة العام) ٨(
يعين اذا جاز ذكر التمليك وارادة البيع فجواز ذكر السلم وارادة البيـع اوىل، الن السـلم بعـض افـراد البيـع، خبـالف التمليـك ) ٩(

 .وهو اهلبة. الذي يستعمل شرعا يف معىن مبائن للبيع
 .اليت منها ذكر العوض) القيود اخلارجية) (اهلبة(عن ) التمليك(صرف اي ) ١٠(
 .فهو بيع شخصي �يت به بلفظ السلم جمازا. �ن يبيع عينا خارجية خاصة بثمن معني خاص) ١١(

    



٤١٦ 

يلـوح  )٤(ومـن التعليـل. )٣(واحللول أدخل يف امكان التسليم من التأجيل. )٢(، ال�ا أبعد عن الغرر)١(�جلواز
 )٧(، وقـــد قـــال النــــيب)٦(ه علـــى البيـــع املؤجـــل مثمنـــه الثابــــت يف الذمـــة فيهمـــا حيـــث إن بنــــاء )٥(املنـــعوجـــه 
 )٩(وأجيب بتسليمه".  )٨(من أسلف فليسلف يف كيل معلوم، أو وزن معلوم، او أجل معلوم: " 

___________________________________ 
 .الكلي احلالمن استعمال السلم يف البيع ) ١(
 .اي الن العني اشخصية ابعد عن الغرر من املبيع الكلي احلال) ٢(
 .هذا من االدلة على جچواز البيع الكلي بلفظ السلم) ٣(

 .ان املبيع اذا كان حاال اي موجودا حال البيع، فهو امكن لتسليمه إىل املشرتي: وحاصله
ان السلم لفظ موضوع ملعىن خاص، وهو البيع املؤجل بثمنـه، : التلويح ووجه.... ان السلم بعض جزئيات البيع: وهو قوله) ٤(

 .فكيف يستعمل يف معىن هو اجنيب عنه؟ وهو املثمن احلال
 .اي يف مسألة استعمال السلم يف البيع الكلي ومسألة استعماله يف البيع الشخصي) ٥(
 ).٤(اشارة إىل التلويح الذي ذكر�ه يف هامش رقم) ٦(
 .هذا احلديث يفرض لزوم االسالف يف بيع السلف، فيتناىف واحللوليعين ان ) ٧(
 ).مشكول(طبعة  ١٠٦ص  - ٣ج  -البخاري ) ٨(
ث يكــون الفصــد إىل الســلف حقييقــة، امــا اذا كــان ) ٩( ك حيــ ن اســالف الــثمن، ولكــن ذلــ اي تســليم ان الســلف ال بــد فيــه مــ

 .القصد إىل مطلق البيع فال يعترب اسالف الثمن فيه البتة

    



٤١٧ 

البيع احلال، واعلم أن ظـاهر عبـارة املصـنف هنـا  )٢(حيث يقصد السلم اخلاص، والبحث فيما لوقصدا به
مع قصد السلم، وأن املختار جوازه مؤجال وحاال مـع التصـريح �حللـول  )٣(ويف الدروس وكثري أن اخلالف

أن  )٥(واجلـــواب )٤(لولـــو قصـــدا، بـــل مـــع االطـــالق أيضـــا، وحيمـــل علـــى احللـــول، والـــذي يرشـــد إليـــه التعليـــ
الســـلف  )٨(�لقـــرائن، أمـــا إذا إريـــد بـــه )٧(البيـــع املطلـــق واســـتعمل الســـلم فيـــه )٦(اخلـــالف فيمـــا لـــو قصـــد بـــه

 .اشرتط ذكر االجل )٩(املطلق
يف البلد الذي شرط تسـليمه فيـه، ) عام الوجود عند رأس االجل إذا شرط االجل )١٠(والبد من كونه(

 لى رأي املصنف هنا، أو فيما قاربه حبيث ينقل إليه عادة، وال يكفيع )١١(أو بلد العقد حيث يطلق
___________________________________ 

 .وهو ماكان املبيع فيه مؤجال) ١(
 .اي بلفظ السلم) ٢(
السـلم اي اخلالف يف انـه هـل جيـوز اسـتعمال السـلم فيمـا كـان حـاالل �ن يقصـد �لسـلم البيـع احلـال حبيـث يسـتعمل لفـظ ) ٣(

 .فيه حقيقة كاستعماله يف املؤجل، ام ال
 .٤١٤ص  ٤وهو املذكور يف هامش رقم ) ٤(
 ).واجيب بتسليمه حيث يقصد السلم اخلاص: (وهو قوله) ٥(
 .اي �لسلم) ٦(
 ).وهو ماكان املثمن مؤجال(اي يف البيع املطلق �لقرائن اللفظية، او احلالية حيث انه موضع للبيع للخاص ) ٧(
 .اي �لسلم) ٨(
 .وهو املوضوع له اللفظ الذي يتبادر عند االطالق) ٩(
 .اي يكون املثمن املسلم فيه كثري الوجود يف مومسه) ١٠(
 .اي يطلق من حيث البلد) ١١(

    



٤١٨ 

، كمـا ال يشـرتط وجـوده حـال العقـد حيـث يكـون مـؤجال، )١(وجوده فيما ال يعتاد نقلـه منـه إليـه إال �درا
عني غلـة بلـد مث يكـف وجـوده يف غـريه وان اعتيـد نقلـه إليـه، ولـو انعكـس �ن عـني  وال فيما بينهما، ولو

ـــزوم التســـليم بـــه )٢(غلـــة غـــريه . شـــارطا نقلـــه إليـــه فالوجـــه الصـــحة، وإن كـــان يبطـــل مـــع االطـــالق )٣(مـــع ل
 .أن بلد التسليم حينئذ مبنزلة شرط آخر، واملعترب هو بلد املسلم فيه )٤(والفرق
مـع أمكانـه كمـا إذا وقـع العقـد يف أو الشـهر، ولـو وقـع يف ) علـى اهلالليـة(قهـا إطال) والشهور حيمـل(

يومـا، أو انكسـار اجلميـع لـو كـان  )٥(أثنائه ففي عده هالليا جبريه مقدار ما مضى منه، أو إكمالـه ثالثـني
 .)٦(معه غريه

___________________________________ 
 ).احلجاز(املثمن يف و ) النجف االشرف(كما لو كان العقد يف ) ١(
 .اي غلفة غري بلد العقد) ٢(
 .اي يف بلد العقد بسبب الشرط) ٣(
اي الفرق بني ما لو عني غلة بلد وملم تكن الغلة موجودة فيه، بل يف غري بلد الغلة، وبني ما لو عني غلة غري البلد وشـرط ) ٤(

ول، والصحة يف الثاين وهو ما لـو شـرط نقـل الغلـة مـن بلـد التسليم يف بلد ال تكون الغلة فيه، حيث حكم ببطالن العقد يف اال
 .) للشارح(واما الفرق فمذكور يف عبارة . آخر إىل البلد الذي ال توجد الغلة فيه

 .ان كان الشهر �قصا) ٥(
 .كما لوكان مع الشهر الواحد شهر �ن او �لث) ٦(

العاشر من الشهر فيجـرب االول مبقـدار النقصـان مـن الشـهر الثـاين، والثـاين لكان وقوع العقد يف اليوم : وهكذا، خذ لذلك مثاال
 .وهكذا بشرط ان حتسب مجيعها ثالثني ثالثني. جيرب مبقدار نقصانه من الشهر الثالث، والثالث جيرب مبقدار نقصانه من الرابع

    



٤١٩ 

 .)٣(عبارة االول، وقواه يف الدروس ويظهر من ال)٢(أوسطها الوسط: أوجه )١(وعدها ثالثني يوما
أمــا يف املؤجــل فظــاهر، الشــرتاط قــبض الــثمن قبـــل ) ولوشــرط �جيــل بعــض الــثمن بطــل يف اجلميــع(

، النـه بيـع الكـالئ )٧(االجـل ميتنـع مـن وجـه آخـر )٦(لقصـر )٥(، وعلى تقدير عـدم منافاتـه)٤(التفرق املنايف له
يف احلــال علــى تقــدير بطــالن املؤجــل فقــد فســره أهــل اللغــة �نــه بيــع مضــمون مؤجــل مبثلــه، وأمــا الــبطالن 

مــن الــثمن وإن جعــل كــال منهمــا قــدرا معلومــا كتأجيــل مخســني مــن مائــة، الن املعجــل  )٨(فلجهالــة قســطه
يقابل من املبيع قسطا أكثر مما يقابله املؤجل، لتقسيط الثمن على االجل أيضا، والنسبة عند العقـد غـري 

من، والتقسيط غري مانع، كما ال مينع لو �ع مالـه ومـال غـريه ورمبا قيل �لصحة للعلم جبملة الث. معلومة
 فلم جيز املالك، بل لو �ع احلر والعبد

___________________________________ 
 ).انكسار اجلميع(اجلملة من متممات القول الثالث فهي معطوفة على ) ١(
 .وهو اكمال الشهر الناقص ثالثني يوما) ٢(
 .ص مبقدار ما مضى منهوهو جربان الناق) ٣(
 .اي للتاجيل) ٤(
 .اي التاجيل) ٥(
 .كما لوكانت مدة التأجيل ساعة مثال) ٦(
 .وهو بيع الكاىل �لكايل) ٧(
ولالجـل قسـط مـن : (اي قسط املبيع من الثمن حيث اليدرى اي مقدار من الثمن وقع �زاء هـذا الـثمن احلـال، مـع قـوهلم) ٨(

 .املعاملة من العلم مبقدار الثمن واملثمنومع انه ال بد يف ) الثمن

    



٤٢٠ 

 .)١(بثمن واحد مع كون بيع احلر �طال من حني العقد كاملؤجل هنا
االطــالق ) اقتضــى(يشــرتط ) وإال(، لوجــوب الوفــاء �لشــرط الســائغ )ولــو شــرط موضــع التســليم لــزم(

ـــع املؤجـــل هـــذا أحـــد االقـــوال يف ا) يف موضـــع العقـــد(التســـليم  : ملســـألة، والقـــول اآلخـــركنظـــائره مـــن املبي
املوجـــوب  )٣(مطلقـــا، وهـــو اختيـــاره يف الـــدروس، الخـــتالف االغـــراض �ختالفـــه )٢(اشـــرتاط تعيـــني موضـــعه

 )٧(و�ـذا )٦(على موضع احللول ا�هول )٥(موضع االستحقاق، البتنائه )٤(الختالف الثمن والرغبة، وجلهالة
النسيئة فخرج �المجاع علـى عـدم اشـرتاط تعيـني  وأما. فارق الفرض احملمول على موضعه، لكونه معلوما

 .)٩(إن كان يف محله مؤنة، وعدمه )٨(حمله، وفصل �لث �شرتاطه
___________________________________ 

 .فكما انه جائز يف املؤجل، كذلك جائز هنا) ١(
 .اي موضع التسليم) ٢(
 ).موضع التسليم(مرجع الضمري ) ٣(
وبسببه يقع النزاع . اي اذا مل يكن موضع التسليم معينا يكون موضع االستحقاق جمهوال) موضع التسليم(دليل �ن لتعيني ) ٤(

 .بني املتعاقدين
ع احللــول جمهــوال يرتتــب عليــه ) موضــع االســتحقاق(مرجــع الضــمري ) ٥( هــذا تعليــل لچهالــة موضــع االســتحقاق فاذاكــان موضــ

 .التسليم يف العقد فعليه جيب اشرتاط موضع. جهالة موضع االستحقاق
 .�جلر صفة للموضع) ٦(
اي وبوجـــوب تعيـــني التســـلم فـــارق الســـلم القـــرض فانـــه ال جيجـــب يف القـــرض تعيـــني موضـــع االداء، الن موضـــع التســـليم يف ) ٧(

 .القرض حمل القرض، لكونه معلوما
 .اي تعيني موضع التسليم) ٨(
 .ه إىل املؤنةاي عدم اشرتاط تعيني موضع التسليم بعدم احتياج نقل) ٩(

    



٤٢١ 

، ووجـه )٥(وخـامس �شـرتاطه فيهمـا )٤(وعدمـه )٣(يف مكـان قصـدمها مفارقتـه )٢(، ورابع بكو�ما)١(بعدمه
 .)٦(الثالثة

___________________________________ 
 .مرجع الضمري لزوم املؤنة ال املؤنة واال يرد اشكال عدم التطابق بني الضمري واملرجع) ١(
 .املتبايعنياي ) ٢(
وال . فــاملعىن انــه لــو مل يقصــدا مفارقــة املكــان فــال جيجــب تعيــني موضــع التســليم. مرجــع الضــمري عــد قصــدمها مفارقــة املكــان) ٣(

 .خيفى ان املراد من املفارقة وعدمها هو �لنسبة إىل وقت احلول االجل
 .مرجع الضمري موضع التسليم) ٤(
زوم املؤنــة وقصــد امل) ٥( ع التســليم لــو كــان يف محــل املبيــع مؤنــة، او كــان مــن مرجــع الضــمري لــ فارقــة فــاملعىن انــه جيــب تعيــني موضــ

 .قصدمها املفارقة على سبيل منع اخللو وعدم اشرتاط وجوب التعيني اذا مل يكون يف احلمل مؤنة، وال من قصدمها مفارقة املكان
 :يف املسألة مخسة اقوال) ٦(

مطلقــا لكــن اذا اشــرتط موضــع التســليم مطلقــا لكــن اذا اشــرتط جيــب الوفــاء بــه واذا مل  عــدم لــزوم اشــرتاط موضــع التســليم: االول
يشرتط حيمل على موضع التسليم وميكن ان يكون وجهه التمسك بعمومات وجوب الوفاء �لعقـد فـاذا خـال العقـد مـن اشـرتاط 

) املؤمنـون عنـد شـروطهم(ومبقتضـى . طموضع التسليم حيب الوفاء بـه مبقتضـى العمومـات فهـذه العمومـات تنفـي وجـوب االشـرتا
 .جيب الوفاء �لشرط اذا اشرتط

وجوب اشرتاط موضع التسلم مطلقا الختالف االغراض يف موضع التسليم واختالف الرغبات فيه ايضا وقد يقع : والقول الثاين
 .االختالف والنزاع بني املتبايعني اذامل يعني

ن يف النقل مؤنة وعدم وجوب االشرتاط اذا مل يكن يف النقل مؤنـة، ووجهـه مركـب وجوب االشرتاط فيما ذاذ كا: والقول الثالث
من وجه القول االول ووجه القول الثاين ملاذا؟ الن هذا القول مشتمل على اثبات االشرتاط يف صـورة ونفـي االشـرتاط يف صـورة 

وعـــدم . �خــتالف موضــع التســليم اخل فاثبــات االشــرتاط وجهـــه مــأخوذ مــن وجــه القـــول الثــاين وهــو اخــتالف االغـــراض. اخــرى
ع  ن ذكــر موضــ وجــوب االشــرتاط يف الصــورة االخــرى وجهــه مــاخوذ مــن وجــه القــول االول وهــو لــزوم الوفــاء �لعقــد وان خــال مــ

 .التسليم
فيـه  لزوم اشرتاط موضع التسليم اذا وقـع العقـد يف مكـان يقصـدان اي املتعـامالن مفارقـة ذلـك املكـان فـال يقيمـان: والقول الرابع

إىل ان حيــني موعــد التســليم وهـــذا القــول يشــتمل ايضـــا علــى اثبــات ونفــي امـــا االثبــات اي لــزوم االشـــرتاط اذاكــان مــن قصـــدمها 
ــن قصـــدمها مفارقـــة املكــــان  ـــزوم االشـــرتاط فيمـــا اذا مل يكـ ــا عـــدم ل ــه ايضـــا اخـــتالف االغـــراض والرغبـــات وامــ مفارقـــة املكـــان وجهـ

 .فللتمسك بعمومات الوفاء �لعقد
ث والرابـع وجـه االثبـات فيـه مـا كـان وجهـا يف القـول الثـاين ووجـه النفـي  وهكذا القول اخلامس الذي هو مركـب مـن القـولني الثالـ

 .فيه على التقدى االخر ما كان وجها يف القول االول

    



٤٢٢ 

 .أوىل )٢(وال ريب أن التعيني مطلقا )١(مركب من االولني
 )٤(، ورهـــن)٣(محلـــه إىل موضـــع معـــني، وتســـليمه كـــذلككاشـــرتاط ) وجيـــوز اشـــرتاط الســـائغ يف العقـــد(

 وضمني، وكونه من غلة أرض، أو
___________________________________ 

 .٤١٩ص  ٦اي من وجهي القولني االوىل والثاين كما اوضحناه يف التعليقة السابقة رقم ) ١(
 .املفارقة ام ال، لكنه ال على وجه اللزوم والوجوباي سواء كان يف محله مؤنة ام ال، وسواء كان من قصد املتعاقدين ) ٢(
 .اي يف موضع معني) ٣(
 .اي �خذ املشرتي من البايع الرهينة وهي الوثيقة والضمني مبعىن الضامن فاملعىن انه جيوز له ان �خذ منه الضامن) ٤(

    



٤٢٣ 

علــى الغــرمي، (، وقبــل قبضــه )بيعــه بعــد حلولــه(كــذا جيــوز ) و(فيهــا غالبــا، وحنــو ذلــك،  )١(بلــد ال ختــيس
ريه علــى كراهــة ، وحنــوه احملمــول "ال تبــيعن شــيئا حــىت تقبضــه : " عــن ذلــك يف قولــه  )٢(، للنهــي)وغــ

ـــى الكراهـــة، وخصـــها وهـــو  )٤(فيهمـــابعضـــهم �ملكيـــل واملـــوزون، وآخـــرون �لطعـــام، وحرمـــه آخـــرون  )٣(عل
الــدال علــى اجلــواز احلامــل  )٦(ظــاهره، لضــعف املعــارض )٥(االقــوى، محــال ملــا ورد صــحيحا مــن النهــي علــى

 .)٨(، وأما بيعه)٧(للنهي على الكراهة، وحديث النهي عن بيع مطلق ما مل يقبض مل يثبت
___________________________________ 

 .٤٠٦ص  ٦ هامش رقم اي ال تفسد وقد مرت االشارة اليه يف) ١(
ــود �ب ) ٢( ــــام العقـــ ــــن ابـــــو� احكـ ـــارة مـ ــائل كتـــــاب التجــ ــديث  - ١٦الوســـ ــارح  ٢١احلـــ ــــرية والشـــ ـــورد كثـ ــذا املــ ــار يف هـــ واالخبـــ
ـــال   ـــ ــرم قـ ـــ ـــول االكــ ـــن الرســــ ـــ ـــروي عـ ــــابق املــــ ــــــس املصـــــــدر الســـ ــائل نفـ ـــ ـــوارد يف الوســ ـــديث الــــ ـــص احلــــ ـــ ــك نـ ـــ ـــــىن واليــ ــــا �ملعــ نقلهـــ
 ).ال تبعه حىت تقبضه: (ديثيف ذيل احل 

 .اي الكراهة) ٣(
 .اي يف املكيل واملوزون والطعام) ٤(
 ).وهي احلرمة(اي محال للنهي على ظاهره ) محال(  اجلار متعلق ب) ٥(
 .٦احلديث  - ١٦وهي رواية ابن دراج راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب احكام العقود �ب ) ٦(
ت حــديث مطلــق يف ) ٧( ع مــا مل يقــبض مــن غــري املكيــل اي مل يثبــ ن بيــع مطلــق مــا مل يقــبض، هــذا دليــل علــى جــواز بيــ النهــي عــ

 .واملوزون والطعام
 .اي بيع السلم اي املسلم فيه) ٨(

    



٤٢٤ 

 .فاالقوى الصحة )٢(نعم لو صاحل عليه. فال، لعدم استحقاقه حينئذ )١(قبل حلوله
ري واحســان، فاالمتنــاع منــه عنــاد والن ، النــه خــ)فــوق الصــفة وجــب القبــول(املســلم اليــه ) وإذا دفــع(

ن فصــله ولــو يف ثــوب )٣(اجلــودة صــفة ال ميكــن فصــلها فهــي ، )٤(�بعــة، خبــالف مــا لــو دفــع أزيــد قــدرا ميكــ
قبولـه وإن كـان أجـود ) ال جيـب(أي دون الصـفة املشـرتطة ) ودو�ـا(مـن املنـة  )٦(، ملا فيـه)٥(ال جيب: وقيل

 )٧(من وجه آخر النه ليس حقه مع تضرره به وجيب تسليم احلنطـة وحنوهـا عنـد االطـالق نقيـة مـن الـزوان
، والـــرتاب، والقشـــر غـــري املعتـــاد، وتســـليم التمـــر والزبيـــب جـــافني، والعنـــب والرطـــب صـــحيحني، )٨(واملـــدر

 .عادة )٩(عن اليسري احملتملويعفى 
، النه أسقط حقه من الزاد برضاه، كما يلـزم لـو رضـي )لزم(أي �الدون صفة ) ولو رضي املسلم به(

 ولو(بغري جنسه، 
___________________________________ 

 .اي قبل حلول وقت املسلم فيه) ١(
 .اي املسلم فيه) ٢(
 .لم فيهاي الصفة اليت هي اجلودة �بعة للمس) ٣(
 .اي ال جيب قبول الزائد حينئذ) ٤(
 .اي قبول االجود) ٥(
 .اي ملايف القبول) ٦(
 .الزوان مثلثة الزاء هو ما ينبت غالبا بني زرع احلنطة، وحبه يشبه حب احلنطة لكنه اصغر) ٧(
 .حمركة قطع الطني اليابس) ٨(
 .اي تتحمل عادة) ٩(

    



٤٢٥ 

مـــؤجال ممكـــن احلصـــول بعـــد االجـــل عـــادة فـــاتفق عدمـــه  حيـــث يكـــون) عنـــداحللول(املســـلم فيـــه ) انقطـــع
بـــني ) و(فريجـــع بـــرأس مالـــه، لتعـــذر الوصـــول إىل حقـــه، وانتفـــاء الضـــرر، ) بـــني الفســـخ(املســـلم ) ختـــري(
رب، بــل �خــذ قيمتــه حينئــذ) الصــرب( . هــو حقــه )٢(، الن ذلــك)١(إىل أن حيصــل، ولــه أن ال يفســخ وال يصــ

مـا مل يصـرح �سـقاط حقـه مـن  )٣(رجـوع بعـد الصـرب إىل أحـد االمـرينواالقـوى أن اخليـار لـيس فـور� فلـه ال
 )٦(�لتــأخري ســقط خيــاره، خبــالف مــا لــو كــان بعــدم )٥(لــه ورضــاه )٤(اخليــار، ولــو كــان االنقطــاع بعــد بذلــه

 املطالبة، أو مبنع البائع
___________________________________ 

 .اي حني التعذر عند حلول وقته) ١(
 .ته عند احللولاي قيم) ٢(
 .الفسخ، او الصرب إىل ان يوجد) ٣(
وحـــذف مفعولــه وهـــو ) البــايع(اضــيف إىل الفاعـــل وهــو ) بــذل(اي بــذل البــايع املســـلم فيــه للمشــرتي، فاملصـــدر الــذي هـــو ) ٤(
 .يرجع إىل املشرتي) له(والضمري يف ) املسلم فيه(
 ).املشرتي(اي رضي املشرتي �لتاخري فاملصدر اضيف إىل الفاعل وهو ) ٥(
. اي لوكان بذل البـايع السـلم فيـه للمسـلم مـن دون مطالبـة املسـلم فانـه حينئـذ لـو انقطـع املسـلم فيـه ال يسـقط خيـار املسـلم) ٦(

وال خيفــى ان املطالبــة وعــدمها ال ينبغــي ان يكــون مربوطــا بســقوط اخليــار بعــد ان حــل االجــل ولرمبــا تضــرر البــايع يف عــدم تســلم 
فللبايع حق التسليم للمشرتي ولـيس لـه االمتنـاع عـن االخـذ فـاذا امتنـع عـن االخـذ حينئـذ وانقطـع املسـلم فيـه املشرتي املسلم فيه 

 .فاالرجح سقوط خياره
خة خطيـة كلمـة ) بعدم املطالبة(ويف النسخ اخلطية واملطبوعة كلمة  . موجـودة واالرجـح هـو هـذا) بعـد املطالبـة(موجـودة االيف نسـ

 .ن بعد مطالبة املشرتي ال يسقط خيارهفاملعىن ان االنقطاع لو كا

    



٤٢٦ 

 .)١(مع إمكانه
 )٣(قبلـه بعدمـه )٢(ويف حكم انقطاعه عند احللول موت املسلم إليه قبل االجـل، وقبـل وجـوده، ال العلـم

، بل يتوقـف اخليـار علـى احللـول علـى االقـوى، لعـدم وجـود املقتضـي لـه اآلن، إذ مل يسـتحق شـيئا )٤(بعده
ختري أيضا بني الفسخ يف اجلميع، والصرب وبني أخـذ مـا قبضـه، واملطالبـة حبصـة  حينئذ، ولو قبض البعض

ري املســلم إليــه مــع الفســخ ريه مــن الــثمن، أو قيمــة املــثمن علــى القــول اآلخــر، ويف ختــ يف الــبعض وجــه  )٥(غــ
 .فال خيار له )٦(قوي، لتبعض الصفقة عليه، إال أن يكون االنقطاع من تقصريه

___________________________________ 
 .اي امان تسليم املسلم فيه) ١(
 .اي قبل حلول االجل) ٢(
 .اي بعدم وجود املسلم فيه) ٣(
 .اي العلم قبل االجل تعلق بعدم املسلم فيه بعد االجل) ٤(
 .اي فسخ املشرتي الذي هو املسلم) ٥(
 .اي من تقصري البايع اذن ال خيار له) ٦(

 )البيعيف أقسام  -الفصل السابع (
 ،)٧(النه إما أن خيرب به، أوال، والثاين املساومة) �لنسبة إىل االخبار �لثمن وعدمه، وهو أربعة أقسام

___________________________________ 
ساوم يسـاوم مزيـد فيـه مشـتق مـن سـام يسـوم مبعـىن اخـتالف البـايع واملشـرتي يف الـثمن فالبـايع يطلـب اكثـر واملشـرتي يريـده ) ٧(

 .�قل وكل منهما يريد النفع وجيذبه لنفسه ويقال هلا ا�اذبة

    



٤٢٧ 

ــع معــه ــز�دة عليــه، أو نقصــان عنــه، واالول )١(واالول إمــا أن يبي  )٣(التوليــة، والثــاين )٢(بــرأس املــال، أو ب
ث ــ ومل يــذكره كثــري  )٥(املواضــعة، وبقــي قســم خــامس وهــو إعطــاء بعــض املبيــع بــرأس مالــه )٤(املراحبــة، والثال

وقـد جتتمـع االقسـام يف عقـد واحـد،  )٧(داللة عليه )٦(ره املصنف هنا ويف الدروس، ويف بعض االخباروذك
، لكـــن مثـــن نصــيب أحـــدهم عشـــرون، واآلخـــر مخســـة عشـــر، والثالـــث )٨(�ن اشــرتى مخســـة ثـــو� �لســـوية

�حلــال،  )٩(عشــرة، والرابــع مخســة، واخلــامس مل يبــني، مث �ع مــن عــدا الرابــع نصــيبهم بســتني بعــد إخبــارهم
 والرابع شرك يف حصته، فهو �لنسبة

___________________________________ 
 .اي مع االخبار �لثمن) ١(
 .وهو البيع برأس املال) ٢(
 .وهو البيع بز�دة عن رأس املال) ٣(
 .وهو البيع �قل من راس املال) ٤(
خص اخـر في) ٥( كـون هـذا املشـرتي شـريكا مـع البـايع وهـو الـذي عـرب عنـه �ن يبيع صاحب السلعة بعض منهـا بـرأس املـال لشـ
 .فيما �يت) �لتشريك( ) الشارح(
ــديث  - ١الوســــائل كتــــاب الشــــركة �ب ) ٦( ــدر  ٦احلــ ــة املصــ ــامس وعليــــك مبراجعــ ــم اخلــ ــعر مــــن هــــذه الروايــــة القســ وقــــد يستشــ

 .املذكور
 .٦اي على القسم اخلامس كما عرفت يف اهلامش رقم ) ٧(
كل واحد من اخلمس اشرتى �لسـوية مخـس الثـوب وكـان الشـراء �ملسـاومة ومل يكـن هـذا جممعـا لالقسـام اخلمسـة، وامنـا   اي) ٨(

 .اجتماع االقسام اخلمسة يف بيعهم بعد الشراء
 املصدر مضاف إىل الفاعل واملراد من الفاعل الشركاء يف الثوب �لسوية) ٩(

    



٤٢٨ 

 .)٥(تشريك، واخلامس )٤(مراحبة، والرابع )٣(، والثالثتولية )٢(مواضعة، والثاين )١(إىل االول
___________________________________ 

وهــو الــذي كــان نصــيبه عشــرين ويصــيبه مــن الســتني مخســة عشــر فــالبيع �لنســبة إىل هــذا البــايع مواضــعة، انــه �خــذ اقــل ممــا ) ١(
 .اشرتى

عشـر ايضـا راسـا بـراس فـالبيع �لنسـبة اليـه توليـة، النـه اصـابه  وهو الذي كان نصيبه مخسـة عشـر ووصـله مـن السـتني مخسـة) ٢(
 .مبقدار رأس ماله

 .وهو الذي كان نصيبه عشرة واصابه من الستني مخسة عشر فالبيع �لنسبة اليه مراحبة، النه �خذ اكثر مما اشرتى) ٣(
ى حصــص االخــرين فشــركه معــه يف وهــو الــذي كــان نصــيبه مخســة، مث �ع نصــف نصــيبه بــراس ملــال للمشــرتي الــذي اشــرت ) ٤(

وبقــي قســم خــامس وهــو اعطــاء بعــض املبيــع بــراس : (بقولــه ) الشــارح(وهــذا الرابــع هــو الــذي ذكــره . نصــيبه يف هــذه املعاملــة
 .وقدعرب عنه �لتشريك). ماله

ع زمالئـه �لسـتني مـن دون ان خيــرب بـراس املـال فـالبيع �لنســبة اليـه) ٥( وال خيفـى ان الشــركاء . مسـاومة وهـو الـذي �ع نصـيبه مــ
ت سـهامهم �لسـوية قـد اخـذ االول مـنهم الـذي كـان نصـيبه عشـرين والثـاين الـذي كـان نصـيبه . مخسـة عشـر: البايعني الـذين كانـ

 .مخسة عشر قد اخذ مخسة عشر
مخسـة عشـر تقسـم والثالث الذي كان نصيبه عشرة قد اخذ مخسة عشر ايضا فـا�موع مخسـة واربعـون والبـاقي مـن السـتني وهـو 

على الرابع الذي كان نصيبه مخسة و�ع بعض نصيبه بـذلك املشـرتي الـذي اشـرتى حصـص زمالئـه املعـرب عنـه �لتشـريك وعلـى 
والباقي من مخسة . اخلامس وهو الذي �ع نصيبه السومة فيعطى للرابع اقل من اخلمسة سواء كان االقل اربعة ام ثالثة ام اثنني

مـن مخسـة يعطـى إىل اخلـامس الـذي هـو املسـاوم فـاجتمع هنـا مجيـع اقسـام البيـع مـن املسـاومة، واملراحبـة، عشـر بعـد اخـراج االقـل 
 .واملواضعة التولية والتشريك

    



٤٢٩ 

 ،)٢(، وثالثة)١(مساومة، واجتماع قسمني
___________________________________ 

ان ســلعة بعشــرين وكــان نصــيب احــدمها مخســة واالخــر مخســة املراحبــة، واملواضــعة مــثال كمــا اذا اشــرى اثنــ: اجتمــاع القســمني) ١(
وكـــان البيـــع �لنســـبة إىل صـــاحب اخلمســـة مراحبـــة، و�لنســـبة إىل اخلـــر . عشـــر فباعاهـــا خبمســـة وعشـــرين بعـــد االخبـــار بـــراس املـــال

عا بعشرين بعد مواضعة واجتماع املراحبة واملساومة هو ان يشرت� سلعة بعشرة حبيث يكون نصيب كل واحد منهما مخسة، مث �
 .ان اخرب احدمها �رس ماله، واخلر مل خيرب فالبيع �لنسبة إىل املخرب مراحبة، و�لنسسبة إىل من مل خيرب مساومة

اما اجتماع املواضعة واملساومة �ن يشرت� سلعة خبمسة عشر حبيث يكون نصيب احدمها مخسة واالخر عشرة، مث �عـا خبمسـة 
ة �رس ماله وكان البيع �لنسبة اليه موضاعة، حيث ان نصيبه من امثن اقل مما اشرتاه وهذا البيع عشر بعد اخبار صاحب العشر 

 .وقس على ذلك الصور االخرى مما جيتمع فيه قسمان. �لنسبة إىل اخلر مساومة وان ربح فيه، النه مل خيرب املشرتي �حلال
اشــرتى ثالثـة ســلعة بثالثــني مــع تســاوي : ح واملواضـعة والتوليــة هكــذاواجتمـاع ثالثــة اقســام ميكــن تصـويره عنــد اجتمــاع املــراب) ٢(

ث مخسـة . احلصص مث �عوها بثالثـني بعـد االخبـار بـراس املـال بنـاء علـى ان يكـون الحـدهم مخسـة عشـر، وللثـاين عشـرة، وللثالـ
خيفى ان البيع �لنسبة إىل ا�موع تولية  لكن ال. فالبيع �لنسبة إىل االول مراحبة، و�لنسبة إىل الثاين تولية، واىل الثالث مواضعة

 .حيث ان الشركاء �عوا بثالثني كما اشرتوا السلعة بثالثني، وامنا جتتمع االقسام الثالثة يف حصص الشركاء

    



٤٣٠ 

وهــي البيــع مبــا يتفقــان ) املســاومة -أحــدها ( -: ، واالقســام االربعــة)٣(علــى قيــاس ذلــك )٢(منهــا )١(وأربعــة
 .املشرتي، أم ال وهي أفضل االقسام )٤(الخبار �لثمن، سواء علمهعليه من غري تعرض ل

قـــدر ) بقـــدر الــثمن، و(أي علـــم كــل مـــن البــائع واملشــرتي ) ويشـــرتط فيهــا العلــم: املراحبــة -و�نيهــا (
ؤن)٥(والغرامــة) الــربح( يف الــثمن، واملــؤن، ومــا طــرأ مــن ) وجيــب علــى البــائع الصــدق(، )٧(إن ضــمها )٦(، واملــ

 )اشرتيته، أو هو علي، أو تقوم: فإن مل حيدث فيه ز�دة قال( )١٠(وغريه )٩(واالجل )٨(موجب النقص
___________________________________ 

 .نظري مثال الشارح سوى فقد النفر اخلامس... كما اذا �ع اربعة سلعة إىل شخص واحد) ١(
 .اي من االقسام اخلمسة) ٢(
 .) الشارح(ه اي على قياس املثال الذي ذكر ) ٣(
 .اي الثمن) ٤(
 ).الضرائب احلكومية: (الغرامة) ٥(
 ).املصاريف اليت تصرف على السلعة ببقائها: (املؤن) ٦(
 .اي ضم البايع املؤن إىل رأس املال) ٧(
 .كما اذا عرض خلل وعيب يف املبيع حبيث يوجب النقص) ٨(
 .مناذاكان الثمن مؤجال، الن لالجل قسطا من الث) ٩(
 .اي غري املذكور من الطوارئ) ١٠(

    



٤٣١ 

اشـــرتيته بكـــذا، وعملـــت فيـــه : �لواقـــع، �ن يقـــول) أخـــرب(مـــن غـــري غرامـــة ماليـــة ) وإن زاد بفعلـــه(بكـــذا، 
 .، ما لو عمل فيه متطوع)١(عمال يساوي كذا، ومثله

الشراء ال يـدخل ، الن ))٢(ال اشرتيت به(بكذا ) تقوم علي: ضمه فيقول(عليه ) وإن زاد �ستئجاره(
فيه إال الثمن، خبالف تقوم علي فإنه يدخل فيه الثمن، وما يلحقه من أجرة الكيال، والدالل واحلارس، 

، ال مــا يقصــد بــه اســتبقاء )٦(، والصــباغ، وســائر املــؤن املــرادة لالســرت�ح)٥(، والرفــاء)٤(، والقصــار)٣(واحملــرس
الدابـة نعــم العلــف الزائــد علــى املعتــاد للتســمني  )٧(فامللـك، دون االســرت�ح، كنفقــة العبــد، وكســوته، وعلــ

فـــإن ) واســـتأجرت بكـــذا: إال أن يقـــول(ال تضـــم إىل اشـــرتيت بكـــذا،  )٨(يـــدخل، واالجـــرة ومـــا يف معناهـــا
 .االجرة تنضم حينئذ إىل الثمن للتصريح �ا

 واعلم أن دخول املذكورات ليس من جهة االخبار، بل فائدته
___________________________________ 

 .اي مثل عمل لو فعل �ملبيع ما يزيد يف قيمته متربع) ١(
 .اشرتيته بكذا، بل تقوم علي بكذا: اي البقول) ٢(
 ).املخذن(اسم مكان املراد به : �لفتح) ٣(
 .من يدق الثوب ويبيضه: القصار �لفتح والتشديد وزان فعال) ٤(
 .من رفأ �هلمزة: وب رفوا من �ب قتل اي اصلحت ما وهي من الثوب وقيلرفوت الث: �لفتح التشديد وزان فعال يقال) ٥(
 .ما حيسن املبيع ويزيد يف مثنه: املراد منه) ٦(
 .فان هذه االشياء ال تذكر عن بيع السلعة يف املراحبة) ٧(
ما يعطى من اجلـوائز ) معناها وما يف(املراد من االجرة ما يعطى يف سبيل حتسني السلعة، خالفا للمؤن، كما وان املراد من ) ٨(

 للعامل او من يشتغل حتت يده

    



٤٣٢ 

بعتــك مبــا اشــرتيت، أو مبــا قــام علــي، أو مبــا اشــرتيت واســتأجرت : إعــالم املشــرتي بــذلك ليــدخل يف قولــه
 .وربح كذا

 )١(بســـببه) وإن أخـــذ أرشـــا(، لـــنقص املبيـــع بـــه عمـــا كـــان حـــني شـــراه، )وإن طـــرأ عيـــب وجـــب ذكـــره(
اشـرتيته بكـذا حقـا لطـروء : جـزء مـن الـثمن، فكأنـه اشـرتاه مبـا عـداه، وإن كـان قولـهالن االرش ) أسقطه(

النقصان الذي هو مبنزلة اجلزء، ولو كان االرش بسبب جناية مل يسقط من الـثمن، ال�ـا حـق متجـدد ال 
ث يضــمن، النــه مبقتضــى  ــ يقتضــيها العقــد كنتــاج الدابــة، خبــالف العيــب وإن كــان حــاد� بعــد العقــد حي

ويفهــم مــن العبــارة إســقاط مطلــق االرش ولــيس كــذلك، ومبــا قيــد�ه . أيضــا فكــان كــاملوجود حالتــه العقــد
 .)٢(صرح يف الدروس كغريه

رب مبـــا يقتضـــيه التقســـيط مـــن الـــثمن وإن كانـــت متســـاوية، أو أخـــرب ) اجلملـــة )٣(وال يقـــوم أبعـــاض( وخيـــ
يف بعــض املــوارد،   )٥(ن يقســط الــثمن عليهــااملبيــع املقابــل �لــثمن هــو ا�مــوع، الاالفــراد وإ )٤(�حلــال، الن

 .كما لو تلف بعضها، أو ظهر مستحقا
___________________________________ 

 .اي بسبب العيب) ١(
 .ايضا صرح بذلك) املصنف(اي كغري ) ٢(
ة ان يقسـط الـثمن علـى كما لو اشرتى كتا�، وقلما، ودفـرتا، وحمـربة يف عقـد واحـد، بـثمن واحـد، فانـه ال جيـوز للبـايع مراحبـ) ٣(

 .قد تقوم علي الكتاب فقط بكذا، وان كانت االقساط املوزعة على السلع متساوية: ابعاض اجلملة، ويقول
 .تعليل لعدم جواز تقومي ابعاض اجلملة) ٤(
كـان مسـتحقا اي على االبعاض فانه حني مما تبني ان بعض املبيع لزيد، ال للبايع يقسـط الـثمن علـى االبعـاض فيسـتثىن مـا  ) ٥(

 .للغري

    



٤٣٣ 

) أو غلطـــه(، )٣(، أو وصـــفه)٢(أو جنســـه )١(يف االخبـــار بقـــدر الـــثمن، أو مـــا يف حكمـــه) ولــو ظهـــر كذبـــه(
 .)٥(بني رده، وأخذه �لثمن الذي وقع عليه العقد، لغروره) ختري املشرتي(، أو إقرار )٤(بينة

هـو مقتضـى املراحبـة شـرعا، ويضـعف  )٧(، لكذبـه مـع كـون ذلـك)٦(له أخـذه حبـط الـز�دة ورحبهـا: وقيل
 )١٠(وهـل يشـرتط يف ثبـوت خيـار املشـرتي علـى االول. )٩(فكيـف يثبـت مقتضـاه )٨(بعدم العقـد علـى ذلـك

 وجهان، )١١(بقاؤه على ملكه
___________________________________ 

 .كاجرة الدالل والكيال والصباغ واملؤن، او ما احدثه من الز�دة يف السلعة) ١(
 .اشرتيته �لدينار فقوم الدينار �لدراهم فظهر كذبه: اي جنس الثمن كما لو قال البايع) ٢(
 .اشرتيته �جليد فتبني انه اشرتاه �لردي: كما لوقال) ٣(
 .اي ظهر كذبه بسبب البينة، او االقرار) ظهر(  اجلار متعلق ب) ٤(
 .اي لغرور املشرتي) ٥(
 .اجلارية اي حبط الز�دة وما يلحقها من الربح) �ء(�جلر عطفا على مدخول ) ٦(
 .اي اخذ املبيع حبط الز�دة وما يلحقها من الربح) ٧(
 .اي على حط الز�دة وما يلحقها من الربح) ٨(
 .الن مقتضى العقد وقوعه مع الز�دة) ٩(
 .وهو ختري املشرتي بني رده واخذه �لثمن الذي وقع العقد عليه) ١٠(
فاملعىن انه يف صورة ظهور كذب البـايع وختـري املشـرتي بـني الـرد واخـذ املبيـع . يرجع إىل املشرتي) ملكه(يف  مرجع الضمري) ١١(

�لثمن الذي وقع عليه العقد هل يلزم ان يكن املبيع �قيا يف ملك املشرتي حبيث مل خيرجه عن ملكه بوقف، او بيـع، او هبـة ام 
 .ال

    



٤٣٤ 

للمـانع، فمـع التلـف، أو  )٤(، وعدم صالحية ذلك)٣(مع وجود املقتضي )٢(، الصالة بقائه)١(أجودمها العدم
 )٦(إن اختـــار )٥(انتقالـــه عـــن ملكـــه انتقـــاال الزمـــا، أووجـــود مـــانع مـــن رده كاالســـتيالد يـــرد مثلـــه، أو قيمتـــه

 .مع فقده )٧(الفسخ، و�خذ الثمن، أو عوضه
وتـدليس، ) حيلـة، النـه خديعـة(ريمهـا ، أو غ)أو ولـده(احلر، ) وال جيوز االخبار مبا اشرتاه من غالمه(

فلو فعل ذلك أمث وصح البيع، لكن يتخري املشرتي إذا علم بني رده، وأخذه �لثمن، كما لـو ظهـر كذبـه 
 .يف االخبار

، وال مواطـأة علـى الـز�دة، )ابتـداء مـن غـري سـابقة بيـع عليهمـا(مـن ولـده، أو غالمـه ) نعم لو اشرتاه(
كــذا ) و(إذ ال مــانع مــن معاملــة مــن ذكــر،  )٩(، النتفــاء املــانع حينئــذ)جــاز(بيــع  )٨(وإن مل يكــن ســبق منــه

 )االخبار مبا قوم عليه التاجر(جيوز ) ال(
___________________________________ 

 .اي عدم بققائه على ملك املشرتي فاخليار �بت له وان اخرجه من ملكه) ١(
 .راج عن ملكه ال يسقط اخلياراي الستصحاب بقاء اخليار، النه مبجرد االخ) ٢(
 .وهو كذب البايع) ٣(
 .اي االخراج عن امللك) ٤(
 .اي مثل التالف، او قيمته) ٥(
 .اي املشرتي، كما وان املرجع يف ملكه وانتقاله إىل املشرتي وان كان هو مشرت� �لنسبة إىل ولده، او غالمه) ٦(
 .اي حني مل تكن مواطاة، او سبق بيع) ٩(

    



٤٣٥ 

البيــع، النــه كــاذب يف إخبــاره، إذ جمــرد التقــومي ال  )٢(الزائــد مــن غــري أن يعقــد معــه )١(يكــون لــهعلــى أن 
 )٥(، النه عمـل عمـال لـه)وللدالل االجرة(أي للتاجر، ) له( )٤(على تقدير بيعه كذلك) والثمن(، )٣(يوجبه

بــــه،  )٨(بــــني ابتــــداء التــــاجر لــــه )٧(رجــــع إىل االجــــرة، وال فــــرق يف ذلــــك )٦(أجــــرة عــــاد فــــإذا فــــات املشــــرتط
 )١٠(منه، خالفا للشيخني رمحهمـا هللا حيـث حكمـا مبلـك الـدال الزائـد يف االول )٩(واستدعاء الدالل ذلك

ــى انــه ال يقــدح فيهــا هــذا النــوع مــن  )١١(اســتنادا إىل أخبــار صــحيحة ميكــن محلهــا علــى اجلعالــة، بنــاء عل
 .اجلهالة

إال أ�ــا ( )١٢(مــن االخبــار علــى الوجــوه املــذكورة) حبــة يف االحكــامكاملرا] وهــي [ املواضــعة  -و�لثهــا 
 بعتك مبا: فتقول) بنقيصة معلومة

___________________________________ 
 .اي للدالل) ١(
 .اي مع الدالل) ٢(
 .اي ال يوجب البيع، الن املبيع راجع إىل البايع وان قاول مع الدالل) ٣(
 .قومه التاجر على الداللاي مراحبة �لثمن الذي ) ٤(
 .اي للعمل) ٥(
 .اي الز�دة اليت جعلها التاجر للدالل) ٦(
 .اي يف عدم متلك الدالل الز�دة) ٧(
 .اي للدالل) ٨(
 ).التاجر) (منه(اي الز�دة كما وان مرجع الضمري يف ) ٩(
 .وهي ابتداء التاجر للدالل �لز�دة) ١٠(
 .املوجودة يف الز�دة ال تضر يف اجلعالة اي يف اجلعالة حيث ان اجلهالة) ١١(
من الثمن واملؤن واجرة الدالل واحلارس والصباغ والقصار والرفاء وما يصـرف علـى املبيـع لالسـرت�ح مـن اصـالح وحتسـني ) ١٢(

 .وغريمها

    



٤٣٦ 

 .اشرتيته، أو تقوم علي ووضيعة كذا، أو حط كذا
لكـل  )١(رهـم مـن كـل عشـرة فـالثمن تسـعون، أوبعتـك مبائـة ووضـيعة د: فلو كان قد اشرتاه مبائة فقـال

من نفـس العشـرة،  )٤(يف االول )٣(عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم، الن املوضوع )٢(عشرة، زاد
 .)٦(، ويف الثاين)٥(عمال بظاهر التبعيض

___________________________________ 
. ينقص من الثمن تسعة دراهـم وجـزء مـن احـد عشـر جـزء مـن الـدرهمولو قال بعتك مبائة درهم ووضيعة درهم لكل عشرة ) ١(

امــا التســعة دراهــم فتــذهب للتســعني عــن كــل عشــرة درهــم فتــتم الوضــيعة لتســعني درهــم فيبقــى درهــم واحــد يقســم إىل احــد عشــر 
عشـرة اجـزاء مـن فعلـى هـذا يلـزم علـى املشـرتي ان يـدفع تسـعني درمهـا مـع . جزء يذهب جزء منها وضيعة للعشرة االجزاء االخر

 .احد عشر جزء من الدرهم
انه يف الصورة االوىل تكون الوضيعة مـن نفـس العشـرة، ويف الصـورة الثانيـة تكـون الوضـيعة مـن خـارج العشـرة فيـذهب : فاحلاصل

. تسعة دراهم وضيعة لتسعني درهم لكل عشرة درهم ويبقى احد عشر جزء يذهب جزء منها وضيعة عن االجزاء العشرة االخر
ن درهــم إىل البــايع فيكــون نصــيب البــايع تســعني درمهــا في ع عشــرة اجــزاء مــن احــد عشــر جــزء مــ لــزم املشــرتي دفــع تســعني درمهــا مــ

 .وعشرة اجزاء من احد عشر جزء من الدهم الواحد
 .اي زاد الثمن عشرة اجزاء من احد عشر جزء من الدرهم: فاعل زاد الثمن) ٢(
 .اي الساقط من رأس املال) ٣(
 .بعتك مبائة ووضيعة درهم من كل عشرة: قول البايعوهو ) ٤(
من كل عشرة فا�ا تدل على التبعـيض فيـنقص مـن كـل عشـرة دراهـم درهـم : يف قوله) من اجلارة(اي التبعيض املستفاد من ) ٥(

 .فالباقي من املائة تسعون
 .بعتك مبائة وضيع درهم لك عشرة: وهو قول البايع) ٦(

    



٤٣٧ 

احتمـــل  )٣(، ولـــو أضـــاف الوضـــيعة إىل العشـــرة)٢(مـــن كـــل أحـــد عشـــر: ، فكأنـــه قـــال)١(مـــن خارجهـــا
ن )٥(، نظــرا إىل احتمــال االضــافة)٤(االمــرين ــق هــو االول. )٦(لــالم ومــ ، الن شــرط االضــافة مبعــىن )٧(والتحقي

 )١٠(كون املضاف جزئيا جزئيات املضاف إليه حبيث يصح إطالقـه  )٩(، ال تبعيضية مبعىن)٨(من كو�ا تبيينية
 كبعض القوم،  )١٤(كخامت فضة، ال جزء من كل  )١٣(عنه )١٢(، واالخبار به)١١(على املضاف وغريه

___________________________________ 
 .اي خارج العشرة) ١(
 .بعتك مبائة ووضعية درهم من كل احد عشر درمها: اي قال البايع) ٢(
 .بعتك مبائة ووضيعة عشرة: كان يقول) ٣(
 .الدرهم من نفس العشرة وسقوطه من خارج العشرةاي يقوط ) ٤(
 .وهي اضافة الوضيعة إىل العشرة) ٥(
 .اي يكون تقدير االضافة �لالم، او مبن) ٦(
 .وهي االضافة الالمية فيلزم حينئذ سقوط الدرهم من خارج العشرة) ٧(
 .تبعيضية) من(اي شرط االضافة مبن ان تكون بيانية، ال تبعضية، وفيما حنن فيه تكون ) ٨(
 .ا�ء هنا تفسريية) ٩(
 ).املضاف اليه(اي اطالق ) ١٠(
 .كسوار فضة، وقلم فضة) وغري املضاف(اي ) ١١(
 .اي �ملضاف اليه) ١٢(
 ).اخلامت فضة: (اي عن املضاف كقولك) ١٣(
. البعض جزء مـن القـومبعض القوم، فان : اي االضافة البيانية البد ان تكون جزئيا من كلي، ال جزء من كل كما قولك) ١٤(

 .وكذلك يد زيد فا�ا جزء من زيد الذي هو الكل

    



٤٣٨ 

إن كــان القــوم ال يطلــق علــى بعضــه، وال زيــد علــى يــده، واملوضــوع هنــا بعــض العشــرة، فــال  )١(ويــد زيــد، فــ
 .فتكون مبعىن الالم )٣(عنه )٢(خيرب �ا

ــثمن ومــا تبعــهفيقــول بعــد علمهمــا ) التوليــة وهــي االعطــاء بــرأس املــال -ورابعهــا ( ــك هــذا : )٤(�ل وليت
�لــثمن، أو مبــا قــام  )٨(بعتــك، أكملــه: جنســا، وقــدرا، وصــفة، ولــو قــال )٧(مثلــه )٦(لزمــه )٥(العقــد، فــإذا قبــل

وليتـك السـلعة احتمـل يف الـدروس اجلـواز : ، ولو قـال)١٢(إىل ذكره )١١(، واليفتقر يف االول)١٠(وحنوه )٩(عليه
 )والتشريك جائز(

___________________________________ 
 .بعتك مبائة ووضيعة عشرة على طريق االضافة: اي يف قولك) ١(
 .اي �لعشرة) ٢(
 ).من(اي عن البعض، فعلى هذا تكون االضافة مبعىن الالم، ال مبعىن ) ٣(
 .من املؤن واجرة الكيال واحملرس وغريها) ٤(
 .قبلت: اي قال املشرتي) ٥(
 .اي املشرتي) ٦(
 ).الثمن(الضمري مرجع ) ٧(
 .اي اكمل البيع بذكر الثمن) ٨(
 .كما لوكانت هناك مصاريف) ٩(
 .اي وغري هذا من بقية االلفاظ الدالة على ذلك) ١٠(
 .اي وغريهذا من بقيد االلفاظ الدالة على ذلك) ١١(
 ).وليتك هذا(وهو ) ١١(
 ).ذكر الثمن(اي ) ١٢(

    



٤٣٩ 

بنصـفه بنسـبة ( )٤(�لتضـعيف) شـركتك: يقـول(من الثمن �ن  )٣(نصيبا مبا خيصه )٢(فيه )١(وهو أن جيعل له
نصـف  )٥(أشـركتك �لنصـف كفـى ولزمـه: بقدره، وجيوز تعديته �هلمزة، ولو قال) ما اشرتيت مع علمهما
ينصـف الـثمن فيتعـني النصـف، : الربع، إال أن يقول )٦(أشركتك يف النصف كان له: مثل الثمن، ولو قال
علـى  )٨(أو اطلـق بطـل، للجهـل �ملبيـع وحيتمـل محـل الثـاين )٧(يف شئ منه: ا لو قالولو مل يبني احلصة كم

عـن مطلـق البيـع  )٩(لكنـه خيـتص) يف احلقيقـة بيـع اجلـزء املشـاع بـرأس املـال(أي التشريك ) وهو(التنصيف 
 .بصحته بلفظه

___________________________________ 
 ).للمشرتي(اي ) ١(
 ).املبيع(اي يف ) ٢(
 .اي خيص النصيب) ٣(
 ).�ب التفعيل(اي �يت �لصيغة من ) ٤(
 ).املشرتي(اي ) ٥(
 ).للمشرتي(اي ) ٦(
 ).م املبيع(اي ) ٧(
 .اي االطالق) ٨(
 .اي يتميز عن سائر اقسام البيوع) ٩(

 )يف الر� -الفصل الثامن (
املتجانسـان إذا قـدر �لكيـل، أو الــوزن وزاد (أي حمـل وروده ) ومـورده( )١٠(�لقصـر وألفـه بـدل مـن واو

 .)١١(عن اآلخر قدرا ولو بكونه مؤجال) أحدمها
___________________________________ 

 .النه ماخوذ من ر� يربو، هو ارتفاع الشئ عما كان عليه) ١٠(
 .حدمها معجال، واالخر مؤجال مع احتاد املقدايناي ولو كانت الز�دة يف احدمها ز�دة معنوية ككون ا) ١١(

    



٤٤٠ 

بفـــتح أولـــه ) مـــن ســـبعني زنيـــة( )١(وزرا) والـــدرهم منـــه أعظـــم(وحترميـــه مؤكـــد، وهـــو مـــن أعظـــم الكبـــائر، 
 .)٢(وكسره كلها بذات حمرم، رواه هشام بن سامل عن الصادق 

ت اللفــظ اخلــاص: (هنــا) وضــابط اجلــنس( ) فــالتمر جــنس(والزبيــب واللحــم، كــالتمر ) )٣(مــا دخــل حتــ
وإن ) يف املشـــهور(واحـــد ) جــنس(هنـــا ) واحلنطــة والشـــعري( )٤(كـــذلك) والزبيــب جـــنس(جلميــع أصـــنافه، 

علــى احتادمهــا اخلاليــة عــن املعــارض،  )٥(اختلفــا لفظــا واشــتمال علــى أصــناف، لداللــة االخبــار الصــحيحة
را إىل اختالفهمـا صـورة وشـكال ولـو� وطعمـا فـدعوى اختالفهمـا نظـ )٦(ويف بعضها أن الشعري من احلنطة

واللحــوم �بعــة (إمجاعــا،  )٨(نعــم مهــا يف غــري الــر� كالزكــاة جنســان. )٧(وإدراكــا وحســا وامســا غــري مســموع
فلحــم الضــأن واملعــز جــنس، لشــمول الغــنم هلمــا، والبقــر واجلــاموس جــنس، والعــراب والبخــايت ) للحيــوان
 .جنس
 ى أصح القولني، نعم يكره،مطلقا عل) وال ر� يف املعدود(

___________________________________ 
 .اي إمثا) ١(
 .- ١ -حديث  - ١ -الوسائل ابواب الر� �ب ) ٢(
 .اي صدق عليه احد هذه االمساء اطالقا عرفيا) ٣(
 .اي جلميع اصنافه) ٤(
 .- ٨ -الوسائل ابواب الر� �ب ) ٥(
 .٢ حديث ٨الوسائل ابواب الر� �ب ) ٦(
 .وذلك الن هذه الدعوى اجتهاد يف مقابل النص الصحيح). فدعوى(خرب لقوله ) غري مسموع) (٧(
 .محال على املتفاهم العريف، مع فقد النص املخصص) ٨(

    



٤٤١ 

فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على االصح، واالجود اختصاص احلكم �لنسـيب ) وال بني الوالد وولده(
، وال إىل ولــــد الرضــــاع، اقتصــــار )٣(مــــع االم، وال مــــع اجلــــد ولــــو لــــالب )٢(، فــــال يتعــــدى إليــــه)١(مــــع االب

، الطــالق اســم الولــد عليهمــا شــرعا، )٥(، مــع احتمــال التعــدي يف االخــريين)٤(�لرخصــة علــى مــورد اليقــني
وال بــــني املســــلم واحلــــريب، إذا أخــــذ املســــلم (، )٦(دوامــــا ومتعــــة علــــى االظهــــر) الــــزوج وزوجتــــه(بــــني ) وال(

 .وال فرق يف احلريب بني املعاهد وغريه، وال بني كونه يف دار احلرب واالسالم. )٧(وإال ثبت، )الفضل
 )٨(ال يثبــــت كـــاحلريب، للروايــــة: علـــى االشــــهر، وقيـــل) وبـــني الــــذمي(أي بـــني املســــلم، ) ويثبـــت بينــــه(

 املخصصة له كما خصصت
___________________________________ 

 .وخيرج غري االب كاالم. فيخرج غري النسيب كالولد الرضاعي. ولد النسيب مع ابهاي جواز الر� خمصوص �ل) ١(
 .اي إىل الولد مع االم) ٢(
 .اي ال يتعدى جواز الر� إىل ما بني الولد وجده ولو كان اجلد جدا من طرف ابيه) ٣(
اية عن امري املؤمنني عليه الصالة والسالم كما يف الرو ) مابني لرجل وولده(اي مورد الرخصة املنصوص عليه يف الرواية وهو ) ٤(
 .١حديث  ٧الوسائل ابواب الر� �ب ) ليس بني الرجل وولده ر�(
 .والولد الرضاعي. اي الولد مع اجلد) ٥(
 .لصدق اسم الزوجة على املتمتع �ا ايضا) ٦(
 .اي ولوعكس االمر �ن اخذ احلريب الز�دة ثبت حكم الر� وهي احلرمة) ٧(
 .٥حديث  ٧وسائل ابواب الر� �ب ال) ٨(

    



٤٤٢ 

 )٣(وال يف القسـمة(فحـرام قطعـا،  )٢(وموضع اخلالف مـا إذا أخـذ املسـلم الفضـل، أمـا إعطـاؤه إ�ه. )١(غريه
أو مـع اشـتماهلا  )٤(ال�ا ليست بيعا، وال معاوضة، بل هي متييز احلـق عـن غـريه، ومـن جعلهـا بيعـا مطلقـا

 .أثبت فيها الر� )٥(على الرد
ري(بضــم الــزاى وكســرها و�هلمــز وعدمــه ) عقــد التــنب والــزوان )٦(وال يضــر( يف أحــد العوضــني، ) )٨(اليســ

ن املعتــاد  دون اآلخــر، أو ز�دة عنــه، الن ذلــك ال يقــدح يف اطــالق املثليــة واملســاواة قــدرا، ولــو خرجــا عــ
 .يف الدبس والزيت )١٠(، ومثلهما يسري الرتاب وغريه مما ال ينفك الصنف عنه غالبا كالدردي)٩(ضرا

___________________________________ 
 .٢حديث  ٧الوسائل ابواب الر� �ب ) ١(
 .اي اعطاء املسلم الفضل) ٢(
 .فيجوز فضل احد القسمني على االخر. اي ال يتحقق الر� يف قسمة الشريكني ماهلما املشرتك بينهما) ٣(
 .اي سواء اشتملت على الرد ام ال) ٤(
ــري قابلـــة للقســـمةكمـــ) ٥( ــثال وهـــي غـ ؤة فريـــدة مـ ــ ــمة إىل لؤلـ فعنـــد ذلـــك �خـــذها احـــد الشـــريكني ويـــدفع إىل . ا ااذ انتهـــت القسـ

 .ا�ا اشتملت على الرد: ويقال هلذه القسمة. صاحبه بدال عن حصته من مال، او شئ اخر
 ).وال تضر(يف نسخة ) ٦(
 .الزؤان بدال عن الواو) ٧(
 .والزواناليسري نعت لعقد التنب ) ٨(
 .اي ثبت الر� وبطل البيع) ٩(
 .وهو مايرتسب يف اسفل الزيت وحنوه من اخلليط الدقيق) ١٠(

    



٤٤٣ 

إىل النـاقص ) �لضـميمة(أي مـن الـر� إذا اريـد بيـع أحـد املتجانسـني �آلخـر متفاضـال ) )١(ويتخلص منـه(
 .)٣(الز�دة ، فتكون الضميمة يف مقابل)٢(منهما، أو الضميمة إليهما، مع اشتباه احلال

، ويصــرف  )٧(وأمــداد ودراهــم )٦(، ومبــدين ودرمهــني)٥(ودرهــم مبــدين، أو درمهــني )٤(وجيــوز بيــع مــد عجــوة(
 ، وال يشرتط)١٠(، وكذا لو ضم غري ربوي)٩(وإن مل يقصده) )٨(كل إىل خمالفه

___________________________________ 
 .فظ على املطلوب منه اقتصاد�شروع يف موارد اهلرب من الر� شرعيا مع التح) ١(
 اي مل يعلم ز�دة احدمها على االخر، او علم �لز�دة وجهل الزائد منهما) ٢(
 .واملثقال الثاين يف مقابلة القلم. فاملثقال يف مقابل املثقال. �ن يبيع مثقاال من الذهب مع قلم مبثقالني من الذهب) ٣(
 .ه احملشي يف وعاء هي من اجود اقسام التمر، او هو التمر) ٤(
 .اي جيوز بيع مد عجوة ورهم بدرمهني) ٥(
 .اي جيوز بيع مد عجوة ودرهم مبدين ودرمهني، فيكون املدان يف مقابلة الدرهم الواح) ٦(

 .والدرمهان يف مقابل العجوة
 .إىل مقابلة العجوة وتصرف الدراهم. اي جيوز بيع مد عجوة ودرهم �مداد ودراهم فتصرف االمداد إىل مقابلة الدرهم) ٧(
 .اي يصرف الدرهم إىل مقابلة العجوة و�لعكس) ٨(
 .اي هذا الصرف واملقابل يكون من طبع القضية وال حيتاج إىل قصده) ٩(
اي ضم غري الربوي إىل الربوي فبيعا معا يف صفقة واحدة فلو كان يف مقابلهما جمانس ربوي صح البيع، نظرا إىل صرف ) ١٠(

 .إىل مقابلة جمانسه الربوي متحدين يف املقدار، واملقدار الزائد يكون يف مقابله ذلك اجلنس غري الربوي مقدار من الثمن

    



٤٤٤ 

يف مقابــل الــز�دة، فلــو ضــم دينــارا إىل ألــف درهــم مثنــا اللفــي درهــم  )١(يف الضــميمة أن تكــون ذات وقــع
ـــثمن عليهمـــا �عتبـــار القيمـــة علـــى بعـــض  )٣(، وحصـــول)٢(جـــاز، للروايـــة التفـــاوت عنـــد املقابلـــة، وتوزيـــع ال

إمنـا وقـع علـى ا�مـوع ��مـوع، فالتقسـيط  )٤(الوجوه ال يقدح، حلصوله حينئذ �لتقسيط، ال �لبيع، فإنه
 .)٦(غري معترب وال مفتقر إليه

 )٧(نعم لو عرض سبب يوجبه كما لو تلف الدرهم املعني قبل القبض
___________________________________ 

 .اي ذات قيمة سوقية معتربة) ١(
 .٢٠الوسائل ابواب الر� �ب ) ٢(
 .هذا بيان اشكال املسألة) ٣(

فــان الـدرهم مثــن ملــد . ان املتقــابلني اذا كـا� يتفــاو�ن، فكيـف يقابــل دينـار �لــف درهــم؟ او كيـف يبــاع مـد ودرهــم مبـدين: ومـراده
 .مة احلاضرة فيبقى نصف درهم يف مقابل درهمونصف حبسب القي

 .هذا جواب عن االشكال) ٤(
والتفـاوت يف . ان هذا التفاوت يف املقابلة امنا حصل �لتقسيط اخلارجي وليس مشروطا يف البيع وال دخيال يف ماهيتـه: وحاصله

 .غري البيع ال حيققالر� اصال
 .اي البيع وقع على ا�موع �زاء ا�موع) ٥(
 .اي يف حتقق البيع وصحته) ٦(
ــه البـــايع ضـــميمة قبـــل اقباضـــه ) ٧( ــى الربـــوي والضـــميمة، وهـــو كمـــالو تلـــف الـــدهم الـــذي عينـ ــيط القهـــري علـ هـــذا فـــرض التقسـ

زء �زاء العجــوة ع يبطــل منــه حبســابه فيبقــى مــن الــثمن جــ وكــان هــذا اجلــزء مــن العجــوة زائــدا علــى مقابلــه يف . للمشــرتي، فــان البيــ
 .واجلزء االخر حبصول الر� فيه. اجلزء االول يتلف مقابله: يبطل حينئذ �ملرة فالبيع. التقسيط

    



٤٤٥ 

حينئـذ،  )٣(احتمـل بطـالن البيـع )٢(وكـان يف مقابلـه مـا يوجـب الـز�دة املفضـية إىل الـر� )١(أو ظهر مستحقا
 قـد قوبـل يف خمـالف التـالف خاصـة، الن كـال مـن اجلنسـني )٤(للزوم التفاوت يف اجلنس الواحد، والبطالن
إذا بطــل بطــل مــا قوبــل بــه خاصــة هــو االجــود واملوافــق الصــول املــذهب واملصــحح  )٦(وهــذا )٥(مبخالفــه فــ

 ،)٧(الصل البيع
___________________________________ 

ا هذا فرض آخر للتقسـيط القهـري وهـو كاملثـال املتقـدم اال ان املفـروض هـو ظهـور عـدم ملـك البـايع للـدرهم وكونـه مسـتحق) ١(
للغري وال يرضى ذلك الغري ببيعه فان البيع �لنسبة إىل هذا الدرهم يبطل ويبقى من الـثمن مـا يقابـل البـاقي اذا مل حيصـل ر�، وال 

 .فيبطل رأسا
اي يف البــاقي كمــا لــو �ع درمهــا ومــدا بــدرمهني ومــدين، وتلــف الــدرهم فــان الــدرهم التــالف ان كــان نصــف املبيــع �ن كــان ) ٢(

زال علــى االشــاعة كــان النصــف مــن كــل مــن قيمــة املــد د ث كــان منــ ــ ف االخــر وحي ــع يف نصــف الــثمن وبقــي النصــ رمهــا بطــل البي
وامـا . اجلنسني �قيا فيكون نصف املدين ونصف الدرمهني يف مقابلة املد فيلزم الز�دة املوجبـة للـبطالن هـذا علـى تقـدير االشـاعة

 .يف خمالف التالف كما فصل. امنا يلزم البطالن على تقدير كون كل جنس يف مقابل ما خيلفه كما ذكره
 .اي جمموعه) ٣(
 .اي احتمل البطالن فيا قابل التالف فقط) ٤(
 .ويبقى الباقي صحيح على اصله) ٥(
 .اي التبعيض يف البيع) ٦(
ن ما يقابل اذ صرف كل جنس إىل خمالفه كان مصححا الصل البيع، فاذافسد جزء من املبيع كان الالزم هو احلكم ببطال) ٧(

 .ذلك اجلزء من جنس ما خيالفه من الثمن، نظرا إىل كون اصل البيع وقع على هذا الصرف اي صرف كل جنس إىل خمالفة

    



٤٤٦ 

�ن يبيعـــه �ملماثـــل، ويهبـــه (ويـــتخلص مـــن الـــر� أيضـــا . كـــان مقتضـــى املقابلـــة لـــزوم الـــر� مـــن رأس  )١(وإال
ــع ) الزائــد للهبــة يف عقــد البيــع، الن الشــرط حينئــذ ز�دة يف ) طمــن غــري شــر (يف عقــد واحــد، أو بعــد البي

بعــد التقــابض املوجــوب مللــك   )٣(آ يقــرض كــل منهمــا صــاحبه ويتبــارء(�ن ) أو(، )٢(العــوض املصــاحب لــه
 .كل منهما ما اقرتضه وصريورة عوضه يف الذمة

قصـودة ومثله ما لو وهب كل منهمـا اآلخـر عوضـه، وال يقـدح يف ذلـك كلـه كـون هـذه العقـود غـري م
، الن قصد الـتخلص مـن الـر� الـذي اليـتم إال �لقصـد إىل بيـع )٥(، مع أن العقود �بعة للقصود)٤(�لذات

صحيح، أو قرض، أو غريمها كاف يف القصد إليها، الن ذلـك غايـة مرتتبـة علـى صـحة العقـد مقصـودة، 
 .فيكفي جعلها غاية، إذ ال يعترب قصد مجيع الغا�ت املرتتبة على العقد

___________________________________ 
 .اي وان مل نلتزم بصرف كل جنس ليمخالفه لزم بطالن اصل البيع) ١(
 .فلو �عه دينارا بدينار، وشرط عليه هبة درهم فنفس االشرتاط املصاحب للدينار ز�دة يف احد العوضني. اي لعوض) ٢(
 .اي يربئ كل واحد صاحبه عما يف ذمته) ٣(
ت الظـواهر مـرادة البتـةاي يعلم) ٤( ث ان . ان ان هذه االساليب املتخذة امناهي الجل الفرار عن صـدق عنـوان الـر� وليسـ وحيـ

ت الواقعيـة ال تتوافـق . الشرع مقيد �لتحفظ على العناوين وصدق مفاهيمها فما مل يصدق عنوان ال جيـري عليـه حكمـه وان كانـ
 .مع الظاهر

التحصــيل علــى الــز�دة، ولكــن قصــدمها إىل الــتخلص مــن الــر� ايضــا موجــود وهــي غايــة يعــين وان كــان القصــد االويل هــو ) ٥(
 .عقالئية مشروعة

    



٤٤٧ 

وكـــذا كـــل مـــاينقص مـــع (، )١(للـــنص املعلـــل بكونـــه يـــنقص إذا جـــف) وال جيـــوز بيـــع الرطـــب �لتمـــر(
ول مـن غـري يثبـت يف اال: ، وقيـل)٢(كالعنب �لزبيب تعدية للعلة املنصوصة إىل ما يشـاركه فيهـا) اجلفاف

رب الواحــد: ، وقيــل)٣(تعديــة ردا لقيــاس العلــة ــع ردا خلــ إىل مــا يــدل بظــاهره  )٥(، واســتنادا)٤(�جلــواز يف اجلمي
املصــنف أقــوى، ويف الـدروس جعــل التعديــة إىل  )٧(ومااختـاره. )٦(علـى اعتبــار املماثلــة بـني الرطــب واليــابس

 .)٨(غري املنصوص أوىل
 )جيوز التفاضل نقدا(يف العوضني ) ومع اختالف اجلنس(

___________________________________ 
 .٢ - ١حديث  ١٤الوسائل ابواب الر� �ب ) ١(
 .اي يف العلة املنصوصة) ٢(
ــك الحتمــال خصوصــية يف ) ٣( ن موضــوع إىل آخــر وان اشــرتكا يف العلــة املنصــوص عليهــا، وذل اي عــدم جــواز اســراء احلكــم مــ

اللهم اال ان ينص على ان موضوع احلكم هي العلة بنفسها من . اخلاص ومعه ال موجب للتعدياضافة هذه العلة إىل املوضوع 
 .غري دخل للموضوع اخلارجي املعني

 .٢ - ١حديث  ١٤الذي رويناه من الوسائل ابو� الر� �ب ) ٤(
يت دلـت بظاهرهـا علـى  اي اسـتند هـذا القائـل جبـواز بيـع الرطـب �لتمـر إىل ا) ردا خلرب الواحد: (عطف على قوله) ٥( لـروا�ت الـ

 .وهذا القائل هو ابن ادريس . كفاية التماثل يف املقدار وهي مطلقة، سواء اختلفا يف الرطوبة واليبوسة ام ال
 .٤ - ٣حديث  ١٤الوسائل ابواب الر� �ب ) ٦(
 .اي عدم اجلواز) ٧(
 .اي احوط) ٨(

    



٤٤٨ 

ــــى  )٣(واســــتند املــــانع إىل خــــرب. )٢(االخبــــار، و )١(علــــى االقــــوى، لالصــــل) ونســــية(إمجاعــــا،  دل بظــــاهر عل
 .)٥(وحنن نقول �ا )٤(الكراهة

حبيــــث جيهــــل مقــــداره يف كــــل مــــن العوضــــني ) وال عــــربه �الجــــزاء املائيــــة يف اخلبــــز، واخلــــل، والــــدقيق(
 املوجــب جلهالــة مقــدارمها، وكــذا لــو كانــت مفقــودة مــن أحــدمها كــاخلبز اليــابس واللــني، الطــالق احلقيقــة

إال أن يظهـــر ذلـــك (عليهمـــا، مـــع كـــون الرطوبـــة يســـرية غـــري مقصـــودة، كقليـــل الـــزوان والتـــنب يف احلنطـــة، 
، كمـا أطلقـه يف )٦(حبيث يظهر التفاوت بينهما فيمنـع، مـع احتمـال عـدم منعـه مطلقـا) للحس ظهورا بينا

 .)٧(الدروس وغريه لبقاء االسم الذي يرتتب عليه تساوي اجلنسني عرفا
يف قــوة اللحــم  )٨(إن كــان مــذبوحا، النــه) للحــم �حليــوان مــع التماثــل كلحــم الغــنم �لشــاةوال يبــاع ا(

 بيعه) وجيوز( )٩(فالبد من حتقق املساواة، ولو كان حيا فاجلواز قوي، النه حينئذ غري مقدر �لوزن
___________________________________ 

 ).البيعاحل هللا : (اي اصل اال�حة واطالق قوله تعاىل) ١(
 .٤ - ٢ - ١حديث  ١٣الوسائل ابو� الر� �ب ) ٢(
 .٣حديث  ١٣الوسائل ابواب الر� �ب ) ٣(
 .مجعا بينها، وبني مادل على اجلواز) ٤(
 .اي �لكراهة يف التفاضل يف النسية) ٥(
 .اي سواء ظهر للحس ام ال) ٦(
 .والن االجزاء املائية غري مقصودة �لبيع البتة) ٧(
 .الغنم احلي يف حكم نفس اللحم، حيث املقصود منه حلمه، دون سائر شؤونهاي ) ٨(
 .اي ال يباع احليوان �لوزن وال �لكيل فال يتحقق فيه الر�) ٩(

    



٤٤٩ 

 .)٢(قطعا، النتفاء املانع مع وجود املصحح) مع االختالف( )١(به
___________________________________ 

 .ي، مع اختالف جنس احليواننياي بيع اللحم �حليوان احل) ١(
 ).احل هللا البيع(وهو اطالق ) ٢(

 ))٣(يف اخليار -الفصل التاسع (
 .)٤(قسما ومجعه �ذا القدر من خواص الكتاب) وهو أربعة عشر(

___________________________________ 
ت ) ٣( ت : اليــاء الفــا حســب االعــالل يقــاللغــة اســم مصــدر مــن االختيــار مــن �ب االفتعــال ماضــيه اختــار اصــله اختــري قلبــ انــ

 .وشرعا ازالة اثر العقد اململك فريجع كل عوض إىل صاحبه االول. �خليار، اي اخرت ما شئت من الفعل، او �لرتك
 ).اللمعة الدمشقية(اي مما اختص بذكره هذا الكتاب ) ٤(

 )خيار ا�لس - االول (
يف  )٧(، وإمنـا املعتــرب عــدم التفـرق إمــا جتــوزا)٦(ثبوتــه إىل موضــع اجللـوس مــع كونــه غـري معتــرب يف )٥(أضـافه

 .)٨(إطالق بعض أفراد احلقيقة، أو حقيقة عرفية
 )١٠(، وال يثبت يف غريه)٩(�نواعه) وهوخمتص �لبيع(

___________________________________ 
 .اي اضاف اخلياراىل ا�لس) ٥(
 .هذا اخلياراي مع كون موضع اجللوس غري معترب يف ثبوت ) ٦(
 .�عتبار اطالق اسم بعض االفراد على الكلي. اي اضاف اخليار إىل ا�لس جتوزا) ٧(
 .اي تسمية هذا النوع من اخليار خبيار ا�لس اصطالح خاص وليس املعىن ملحوظا يف االطالق) ٨(
 .كاملراحبة واملساومة والنقد والنسية والسلف وغري ذلك من انواع البيع) ٩(
 .غري البيع اي) ١٠(

    



٤٥٠ 

) وال يـزول �حلائـل(مـا مل يفرتقـا،  )٢(ويثبـت للمتبـايعني. )١(كالصلح. من عقود املعاوضات وإن قام مقامه
وال (معـــه،  )٤(أم غـــري مـــانع، لصـــدق عـــدم التفـــرق )٣(بينهمـــا، غليظـــا كـــان أم رقيقـــا، مانعـــا مـــن االجتمـــاع

حالـة  )٧(عنـه )٦(مـان مـا مل يتباعـد مـا بينهمـاوإن طـال الز ) ا�لس مصطحبني( )٥(كل واحد منهما) مبفارقة
 .)٩(لو تقار� عنه )٨(العقد، وأوىل بعدم زواله

و�ســـــقاطه (عنهمـــــا، أو عـــــن أحـــــدمها حبســـــب الشـــــرط، ) �شـــــرتاط ســـــقوطه يف العقـــــد )١٠(ويســـــقط(
 .)١٢(اسقطنا اخليار، أو أوجبنا البيع، أو التزمناه أو اخرت�ه، أو ما أدى ذلك: �ن يقوال) )١١(بعده

___________________________________ 
فهذا الصلح ينتج نتيجة البيع ولكنه لـيس نفسـه فـال جيـري فيـه اخليـار املخـتص بصـدق اسـم . اذا وقع على مبادلة مال مبال) ١(

 .البيع
 .اي العاقدين سواء كا� مها املالكني، ام وكيليهما) ٢(
 .ه بعد ايقاعهما صيغة البيعحبيث ال يسمع احدمها كالم االخر وال ير�) ٣(
 .اي عدم التفرق �البدان مع هذا احلائل مامل يتباعد البد�ن احدمها عن االخر) ٤(
 .اي كالمهامعا) ٥(
 .اي املسافة بينهما) ٦(
 .اي عما كا� عليه حالة العقد) ٧(
 .اي عدم زوال اخليار) ٨(
 .اي صارا اقرب عما كا� عليه حالة العقد) ٩(
 .سقط حق اخلياراي ي) ١٠(
 .اي بعد العقد) ١١(
 .اي كلما دل على التزامهما �لبيع واسقطا حق اخليار عنهما �ي لفظ كان) ١٢(

    



٤٥١ 

مل يسـقط، مـع منعهمـا  )٢(ولـو خبطـوة اختيـارا، فلـو أكرهـا أو أحـدمها عليـه )١(ومبفارقة أحدمها صاحبه(
 .)٤(الزوال، ولو مل مينعا من التخاير لزم العقد، فإذازال االكراه فلهما اخليار يف جملس )٣(من التخاير

 .إذ ال ارتباط حلق أحدمها �آلخر) ولو التزم به أحدمها سقط خياره خاصة(
إمنا قصد  )٥(وإن �خر عن االجازة، الن إثبات اخليار) ولو فسخ أحدمها وأجاز اآلخر قدم الفاسخ(

يف كــــل خيــــار (قــــدم الفاســــخ علــــى ا�يــــز ي) وكــــذا(بــــه الــــتمكن مــــن الفســــخ، دون االجــــازة، الصــــالتها، 
 .)٦(، الشرتاك اجلميع يف العلة اليت أشر� إليها)مشرتك

 أما الساكت فظاهر) فسكت فخيارمها �ق )٧(ولو خريه(
___________________________________ 

 .اخل... اي يسقط حق اخليار مبفارقة) ١(
 .اي على التباعد والتفرقة) ٢(
 .التفرقة ومنعا عن استعمال حق اخلياراي اكرها على ) ٣(
ث ) ٤( �ن اكرها على التفرقة ولكنهما كا� خمتارين يف استعمال حق اخليار ومل يستعماله فحينئذ يسقط حقهمـا يف اخليـار حيـ

 .ان عدم استعماهلما هذا احلق عن اختيارمها ال غري
سخ، واالجازة من احدمها تثبت برتكـه، ال�ـا �بتـة �الصـالة ان املقصود من اخليار التمكن من الف: اي وجه تقدمي الفاسخ) ٥(

 .مبعىن ان العقد اقتضى الوقوع واالصل بقاء العقد إىل ان يرتفع، فاالصل فيه ما تضمنته االجازة
 .٥وشرحناها يف التعليقة رقم ) ٦(
 .هذا االخري�ن قال له اخرت انت بقاء البيع او فسخه، فسكت . اي خري احد املتبايعني صاحبه) ٧(
 .اي بقاء خيار الساكت) ٨(

    



٤٥٢ 

ريه صــاحبه أعـم مــن اختيــاره العقــد ري فـالن ختيــ  )١(إذ مل حيصـل منــه مــا يـدل علــى ســقوط اخليـار، وأمــا املخــ
 .)٣(يسقط خياره استنادا إىل رواية مل تثبت عند�: ، وقيل)٢(فال يدل عليه

___________________________________ 
 .ال يدل على انه قد اختار بقاء العقد، او التزم به. اخرت انت: لصاحبهاي قوله ) ١(
 .اي على لزوم البيع من طرفه) ٢(
 .٩٦ص  ٥ج ) نيل االوطار(يف  رواه الشوكاين عن ابن عمر عن النيب ) ٣(

 )خيار احليوان -الثاين (
قـوي ثبوتـه هلمـا  ) ٦(ولو كان حيـوا� حبيـوان) ٥(رواية صحيحة) ٤(وبههلما، : على املشهور وقيل) وهو �بت للمشرتي خاصة(

ثالثـة أ�م مبـدأها ) (٨(ومـدة هـذا اخليـار. مـا قـرن �لبـاء حيـوا�) ٧(وهـو -كما يقوى ثبوته للبـائع وحـده لـو كـان الـثمن خاصـة 
 ).٩(على االقوى، وال يقدح اجتماع خيارين) من حني العقد

___________________________________ 
 .اي بكون خيار احليوان �بتا هلما اي للبايع واملشرتي) ٤(
 .٣حديث  ٣الوسائل ابواب اخليار �ب ) ٥(
 .اي كان املبيع حيوا� والثمن حيوا� ايضا فيقوى ثبوت اخليار لكل من املشرتي والبايع) ٦(
�ع احليـوان �لكتـاب : يوان فاحليوان مثن، ولو قـالكل عوض افرتن �لباء فلو صدق عرفا انه �ع الكتاب �حل: اي الثمن) ٧(

 .فالكتاب مثن
 .اي خيار احليوان) ٨(
 .اي اجتماع خيار احليوان وهيار ا�لس اذا قلنا بثبوت خيار احليوان من حني العقد) ٩(

    



٤٥٣ 

يف ) �شــرتاط ســقوطه )٣(ويســقط( )٢(مــن حــني التفــرق، بنــاء علــى حصــول امللــك بــه: وقيــل )١(فصــاعدا
الزمــا   )٦(أي تصــرف ذي اخليــار ســواء كــان) )٥(أو تصــرفه(، )٤(كماتقــدم) أو إســقاطه بعــد العقــد(، العقــد

كالبيع أم مل يكن كاهلبة قبل القبض، بل مطلق االنتفاع كركوب الدابة ولو يف طريق الرد، ونعلهـا وحلـب 
تجـــاوز مقـــدار ولـــو قصـــدبه االســـتخبار ومل ي]. ، وســـكىن الـــدار )٧(ولـــبس الثـــوب، وقصـــارته[ مـــا حيلـــب، 
 ، أما جمرد سوق الدابة إىل منزله فإن كان قريبا)٩(ففي منعه من الرد وجهان )٨(احلاجة

___________________________________ 
 .كما اذا اجتمع خيار ا�لس وخيار احليوان وخيار الشرط وغري ذلك) ١(
فـال يـؤثر خيـار احليـوان اال بعـد زوال . رق متزلزل خبيـار ا�لـساي حصول امللك ولزومه امنا هو �تفرق، واال فالبيع قبل التف) ٢(

 .ذلك اخليار �لتفرق
 .اي خيار احليوان) ٣(
 .يف خيار ا�لس وسقطه �السقاط يف نفس العقد او بعده) ٤(
 .اي يسقط خيار احليوان بتصرف املشرتي يف احليوان) ٥(
 .اي كان التصرف تصرفا الزما ام غري الزم) ٦(
وهذه االمثال اوردها الشارح ملطلق التصرف يف املبيع، املسقط للخيار الثابت للمتصرف قبل تصرفه وان كانت . غسله اي) ٧(

وكـان الـثمن . او نقـول اودرهـا بنـاء علـى ثبـوت اخليـار لكـال املتبـايعني يف احليـوان). وهو خيـار احليـوان(خارجة عن مورد مسالتنا 
 .ع يف الثمن فيسقط خيارهثو�، او دارا وحنومها فتصرف الباي

 .اي كان تصرفه يف احليوان الجل استخبار حاله واقتصر على هذا املقدار من التصرف) ٨(
ووجـه �ن التصـرف املـانع مـن الـرد منصـرف إىل التصـرف . وجه �ن التصرف قد حصل، وهو مانع من الـرد علـى االطـالق) ٩(

 .الذي يكون تصرفا مالكيا، دون مطلق التصرفات

    



٤٥٤ 

، وإن كـان بعيـدا مفرطـا احتمـل قـو� منعـه، و�جلملـة فكـل مايعـد )١(حبيث ال يعـد تصـرفا عرفـا فـال أثـر لـه
 .تصرفا عرفا مينع، وفال

___________________________________ 
 .اي هلذا النحو من التصرف) ١(

 )خيار الشرط -الثالث (
أم منفصـال، فلـو كـان منفصـال صـار  )٢(متصال �لعقد) وهو حبسب الشرط إذا كان االجل مضبوطا(

 .عن ا�لس )٣(العقد جائزا بعد لزومه مع �خره
والجنــيب مــع أحــدمها ) ، أو عــن أحــدمها)٥(الحــدمها ولكــل منهمــا، والجنــيب عنهمــا )٤(وجيــوز اشــرتاطه(
 )٨(ومعهما )٧(وعن اآلخر )٦(عنه

___________________________________ 
 .املشرتطاي مبدأ اخليار ) ٢(
ث حيصــل بينهمــا فصــل) ٣( ــع، حبيــ ك الفــرتة يكــون البيــع الزمــا . اي اذا كــان مبــدأ خيــار الشــرط متــاخرا عــن جملــس البي ففــي تلــ

 .ومكتنفا بني حاليت جوازه
 .اي اشرتاط اخليار) ٤(
او الفسخ ملن خوله هـذا فيختار اللزوم . اي كان اخليار املشرتط لذلك االجنيب بعنوان انه خمول عن كليهما او عن احدمها) ٥(

 .احلق
 .ان هذا الثالث اجنيب عن العقد، ولكنه خمول يف اختيار اللزوم والفسخ ختويال عن كليهما، او عن احدمها: وحاصل املعىن

 .�ن يشرتط اخليار لذلك االجنيب والحد املتبايعني، ولكن خيار االجنيب يكون عن هذا ايضا دون االخر) ٦(
 .خموال عن هذا وعن االخر اي يكون االجنيب) ٧(
 .جبعل اخليار لالجنيب وللمتبايعني ايضا) ٨(

    



٤٥٥ 

 .)٣(فال اختيار له معه )٢(ال توكيل عمن جعل عنه )١(واشرتاط االجنيب حتكيم
أو أحـدمها اسـتئمار مـن مسيـاه والرجـوع  )٤(وهي مفاعلة مـن االمـر مبعـىن اشـرتاطهما) واشرتاط املؤآمرة(

، فــــإن أمــــر �لفســــخ جــــاز )٦(ويتوقــــف علــــى أمــــره )٥(لــــزم العقــــد مــــن جهتهمــــاإىل أمــــره مــــدة مضــــبوطة، في
 .ال يتعني عليه، الن الشرط جمرد استئماره، الالتزام قوله )٨(والظاهر أنه )٧(للمشروط له استئماره الفسخ

___________________________________ 
المر، وتفويض حق اخليار اليه تفويضا الزما ال جيوز ملن خوله يعين ان جعل اخليار لالجنيب عن العقد يكون مبعىن ختويله ا) ١(

 .ذلك يف نفس العقد ان يعزله بعد ذلك
 .اي ليس وكيال صرفا عن الذي خوله ذها احلق عن جانبه) ٢(
 .اي ليس ملن خول الثالث هذا اخليار ان خيتار هو ايضا، بل هو ملزم مبا حيكم هذا الثالث) ٣(
 .اي يشرتط املتبايعان ان يرجعا إىل حكم من عيناه يف امر الفسخ او االمضاء. إىل فاعلهمن اضافة املصدر ) ٤(
 .فليس هلما حق الفسخ ما دام مل حيكم ذلك الذي عيناه بشئ) ٥(
 .لالمضاء او الفسخ. اي امر الذي عيناه) ٦(
فسه بل له حسب الشرط ان �مر الذي فليس لذلك الثالث التدخل يف اصل العقد بن. فان الشرط هو الرجوع إىل ما امر) ٧(

 .جعل له حق الفسخ، ومبا ان هذا االمر ال يلزم العمل به، فلذلك جيوز للمأمور االمتثال، او الرفض
 .اي ان الفسخ ال يتعني على املشروط له استئمار الثالث) ٨(

    



٤٥٦ 

ن لــه الفســخ قطعــا، وإن كــان الفســخ أصــلح عمــال �لشــرط ــزام مل يكــ مل جيعــل  )٢(، والنــه)١(وإن أمــره �اللت
، )٣(فاحلاصـل أن الفسـخ يتوقـف علـى أمـره النـه خـالف مقتضـى العقـد، فريجـع إىل الشــرط. لـنفس خيـارا

 -بفـتح املــيم  -أن املسـتأمر : وظـاهر معـىن املـؤامرة وكـالم االصـحاب. )٤(وأمـا االلتـزام �لعقـد فـال يتوقـف
فسـخت : فـإن املسـتأمر: (اصـة فقـول املصـنف ليس له الفسخ وال االلتزام، وإمنا إليـه االمـر والـرأي خ

 -إن قــرئ املســتأمر �لفــتح ) أو أجــزت فــذاك، وإن ســكت فــاالقرب اللــزوم، وال يلــزم املســتأمر االختيــار
ؤامرة  -مبنيــا للفاعــل  -وإن قــرئ �لكســر . )٥(أشــكل مبــا ذكــر�ه -مبينــا للمجهــول  مبعــىن املشــروط لــه املــ

فسخت بعد أمره له �لفسخ، أواجزت بعد امره لـه �الجـازة لـزم، وإن سـكت : قالإن : )٦(لغريه، فمعناه
 ومل يلتزم ومل يفسخ سواء فعل

___________________________________ 
وال موجب وراء ذلك الثبات حق الفسخ للمتبايعني او . حيث كان الشرط هو الرجوع إىل امره واملفروض انه امر �اللتزام) ١(

 .صالاحدمها ا
 .اي املتبايع املشرطو له االستئمار) ٢(
 .يعين ان حق الفسخ حباجة إىل جموز وموجب) ٣(
 .النه كان �صل العقد ومل يطرأ ما يوجب خالفه) ٤(
خت او اجـزت فـذاك: فـان قـال املسـتامر: (الن قول املصنف حينئـذ) ٥( خه يتحقـق مبجـرد قولـه) فسـ . فسـخت: ظـاهره ان فسـ

 .رمحه � من انه ليس، للمستامر التدخل يف الفسخ، بل له جمرد االمر وابداء الرأي) الشارح(ما ذكره ووهذا يشكل بناء على 
إىل  حيث يـؤول كالمـه . يف كالم املصنف �لكسر فالكالم حيتاج إىل تقدير و�ويل يف الفاظه) املستامر(اي اذا قرا� ) ٦(

خت، او قـــال املســـتأمر بعـــد امـــره املســـتأمر �للـــزوم: أمر �فســـخفـــان قـــال املســـتأمر بعـــدما امـــره املســـت: قولنـــا اجـــزت وامـــا ان : فســـ
سكت املستأمر بعد أمر املستأمر ومل يبد الزاما �لعقد وال فسخا له، وسواء كان سكوته هـذا بغـري اسـتئمار ام كـان سـكوته بعـد 

مـن ان اصـل العقـد يقتضـي اللـزوم ): الشـارح(ملـا بينـه  وهذا ايضا يوجب لزوم العقـد. االستئمار، ولكنه مل يفعل ما امره املستأمر
ففي هذه الصـورة وهـو سـكوت املسـتأمر مل حيـدث موجـب الفسـخ فالعقـد يبقـى علـى مقتضـاه االول . حىت يطال موجب فسخه

 .وهو اللزوم

    



٤٥٧ 

ا ذلـــك بغـــري اســـتئمار أم بعـــده ومل يفعـــل مقتضـــاه لـــزم ملـــا بينـــاه مـــن أنـــه ال جيـــب عليـــه امتثـــال االمـــر، وإمنـــ
ــى  )٢(أنســب �حلكــم )١(وهــذا االحتمــال. يتوقــف فســخه علــى موافقــة اآلمــر لكــن داللــة ظــاهر العبــارة عل

لـيس إال عمـن جعـل لــه  )٥(، فـأن اللـزوم املنفـي)٤(وال يلـزم االختيـار: ، خصوصـا بقرينـة قولـه)٣(االول أرجـح
 يار هوفإن ا�عول له هنا اخل) )٧(وكذاكل من جعل له اخليار: (، وقوله)٦(املؤامرة

___________________________________ 
 .ة املستأمر �لكسر اي احتمال قراء) ١(
 .٤٥٤ص  ٥كما اوضحناه يف التعليقة رقم ) املصنف(النه ال يستلزم اشكاال على ) ٢(
 .لعدم احتياج اللفظ إىل تقدير او �ويل) ٣(
 .واليلزم املستأمر االختيار: الن قوله) ٤(

 .وهذا ال يناسب املستأمر �لكسر، بل يناسب املستأمر �لفتح. ق التدخل مباشرة يف التفسخ واللزومليس له ح: معناه
 .ال يلزم: اي قوله) ٥(
 .اي املستأمر �لفتح) ٦(
فــان قــال : (عطــف علــى قولــه) وكــذا كــل مــن جعــل لــه حــق اخليــار: (ة الفــتح فانــه قولــه هــذه قرينــة اخــرى علــى تــرجيح قــراء) ٧(

فسـخت او : له حـق التـدخل يف الفسـخ واللـزوم مباشـرة �ن يقـول) من جعل له اخليار(واملراد ان ) فسخت او اجزت: املستأمر
 .اجزت

ومبـا ان ا�عـول لـه . ان املعطـوف واملعطـوف عليـه ينبغـي ان يكـو� مـن واد واحـد: ة الفـتح هـو وكون ذلـك قرينـة علـى تـرجيح قـراء
 .ينبغي ان يكون املتسأمر يف العبارة االوىل هوالثالث، دون احد املتايعنياخليار يف العبارة االخرية هو الثالث ف

    



٤٥٨ 

] لـــه [ عنــد أمـــر االجنــيب  )٢(إال أن للمشـــروط لــه حظـــا مــن اخليـــار )١(االجنــيب املستشــار، ال املشـــروط لــه
وحكـم ، وإمنا إليه االمر، )٣(وكيف كان فاالقوى أن املستأمر �لفتح ليس له الفسخ وال االجازة. �لفسخ

واضــح، الن  )٦(فــالفرق بــني اشــرتاط املــؤامرة الجنــيب، وجعــل اخليــار لــه )٥(، وعلــى هــذا)٤(امتثالــه مــا فصــلناه
 .الغرض من املؤامرة االنتهاء إىل أمره، ال جعل اخليار له، خبالف من جعل له اخليار

___________________________________ 
 .اي ال احد املتبايعني) ١(
 .ال قبله. امر االجنيب �لفسخوذلك بعد ) ٢(
 .اي الزام العقد، بل يف صورة اجازته العقد، يكون لزومه وفق اصل العقد ومقتضاه) ٣(
ويكـون ملزمـا بلـزوم العقـد ان . من كون ا�عول له هـذا الشـرط وهـو احـد املتبـايعني يكـون �خليـار اذا امـر املسـتأمر �لفسـخ) ٤(

 .اجاز املستأمر او سكت
 .وان املشروط له اخليار يكون له حق التدخل مباشرة. ليس له حق التدخل مباشرة -�لفتح  -بناء على ان املستأمر اي ) ٥(
 .اي الجنيب) ٦(

    



٤٥٩ 

 .يشكل الفرق بني املؤامرة، وشرط اخليار )١(وعلى االول
قضـت وكذا كل من جعل لـه اخليـار، أنـه إن فسـخ أو أجـاز نفـذ، وإن سـكت إىل أن ان: واملراد بقوله

مــدة اخليــار لــزم البيــع، كمــا أن املســتأمر هنــا لــو ســكت عــن االمــر، أو املســتأمر �لكســر لــو ســكت عــن 
 .وهو منتف )٢(االستئمار لزم العقد، الن االصل فيه اللزوم إال �مر خارج

 .خالفا للشيخ حيث جوز االطالق )٣(بوجه منضبط، حذرا من الغرر) وجيب اشرتاط مدة املؤامرة(
___________________________________ 

ظـاهرا يف ثبـوت حـق ) فان قـال املسـتأمر فسـخت او اجـزت فـذاك: () املصنف(ة الفتح ليكون قول  اي بناء على قراء) ١(
 .فاليبقى فرق بني املستأمر واملشروط له اخليار. التدخل للمستأمر مباشرة فله فسخ العقداو اجازته

وحنـو . مـن سـبب حـادث وهـوان كـان امـر املسـتأمر �لفسـخ بشـرط تعقبـه بفسـخ املسـتأمر للعقـدوهو مايوجب فسخ العقـد ) ٢(
 .فاملفروض ان ذلك وحنن مل حيصل فبقى العقد على لزومه االول. ذلك

 .وهو اجلهل الذي يضر بصحة البيع) ٣(

 )خيار التأخري -الرابع (
املبيـع، ) وال أقـبض(الـثمن، ) )٤(وال قـبضفيمن �ع (أ�م ) عن �لثة(أي �خري إقباض الثمن واملثمن 

ــأخري( وقــبض الــبعض  (أي �خــري االقبــاض والقــبض فللبــائع اخليــار بعــد الثالثــة يف الفســخ ) وال شــرط الت
 .)٥(لصدق عدم قبض الثمن) كال قبض

___________________________________ 
 .اي ومل يقبض الثمن) ٤(
 .ثمن املعني وهو متام ما عيناه مثنا للمبيع، دون بعض منهللعهد، اي ال) الثمن(الن الالم يف ) ٥(

    



٤٦٠ 

. )٢(، ولـــو قـــبض اجلميـــع أو أقبضـــه فـــال خيـــار وإن عـــاد إليـــه بعـــده)١(وإقبـــاض املـــثمن متجمعـــا ومنفـــردا
، )٤(�ذن املالك فال أثر ملا يقع بدونه وكذا لو ظهر الـثمن مسـتحقا أو بعضـه )٣(وشرط القبض املانع كونه

ولبـذل املشـرتي الـثمن بعـدها . وإن كان قرينة الرضا �لعقـد )٥(بة البائع �لثمن بعد الثالثةوال يسقط مبطال
 .)٦(ومنشأمها االستصحاب، وزوال الضرر: قبل الفسخ ففي سقوط اخليار وجهان

___________________________________ 
 .وقبض البعض كال قبض: هذان حاالن عن قوله) ١(

ض املبيـع ام منفـردا عنـه اي ان قبض بعض ا: واملعىن لثمن اليكفـي يف اللـزوم سـواء كـان قـبض هـذا الـبعض جمتمعـا مـع اقبـاض بعـ
 .حتقق قبض بعض الثمن فقط من دون قبض شئ من املبيع

 .هنا وصلية) ان) (٢(
 ).وشرط القبض املانع: (خرب لقوله) كونه) (٣(

واذن مالك املبيع . ون �ذن املالك اي مالك الثمن يف قبض الثمنان القبض الذي مينع من انعقاد اخليار يشرتط ان يك: واملعىن
 .يف قبض املبيع

 .اي ظهر كون الثمن مثال ملكا لغري املشرتي فاقباض املسرتي هلذا الثمن مل حيقق القبض) ٤(
ت ثالثــة ا�م ومل �ت املشــرتي �لــثمن فالبـايع لــه اخليــار وال يزيــل هــذا احلـق مــا لــو طالــب) ٥( املشــرتي �لــثمن وان   اي لـو انقضــ

وذلك الستصحاب بقاء حق اخليار، والرضـا �لبيـع مـن دون . كانت مطالبة البايع للمشرتي �لثمن دليال على انه راض �لعقد
 .تصريح �السقاط ال يسقط حق اخليار كمايف سائر اخليارات

ر فــدليل للوجــه القائــل �لســقوط، وذلــك الن وامــا زوال الضــر . فاالستصــحاب دليــل للوجــه القائــل بثبــوت اخليــار واســتمراره) ٦(
فـاحلكم . امنا ثبت لقاعـدة نفـي الضـرر، نظـرا إىل مصـلحة البـايع الـذي �ع متاعـه ومل يقـبض مثنـه -حق اخليار يف صورة التاخري 

لـو بعـد الثالثـة واالسالم ينفي الضرر اذن فاذا اتى املشـرتي �لـثمن و . عليه �للزوم وعدم اخليار والصرب على االطالق ضرر عليه
 .اال�م فقد دفع عن البايع ضرر الصرب على مثن متاعه

    



٤٦١ 

ــف قبــل ) مــن البــائع مطلقــا(أي املبيــع ) وتلفــه( يف الثالثــة وبعــدها، النــه غــري مقبــوض، وكــل مبيــع تل
ث زعـم أن تلفـه يف الثالثـة  قبضه فهو من مال �ئعه، ونبه �الطـالق علـى خـالف بعـض االصـحاب حيـ

غـــري مســـموع يف مقابلـــة القاعـــدة  )٢(وهـــو )١(قـــال املبيـــع إليـــه، وكـــون التـــأخري ملصـــلحتهمـــن املشـــرتي، النت
 .واالمجاع )٤(الثابتة �لنص )٣(الكلية

___________________________________ 
 .اي ملصلحة املشرتي حيث حيكم ببقاء اثر العقد إىل الثالثة، وهو �مني على حق املشرتي يف املبيع) ١(
 .زعمه بعض االصحاباي ما ) ٢(
 .تلف املبيع قبل قبضه يكون من مال �يعه: وهي اليت اشار اليها) ٣(
 .١حديث  ١٠الوسائل ابواب اخليار �ب ) ٤(

 )خيار ما يفسد ليومه -اخلامس (
ولكـــن يشـــكل �ن اخليـــار لـــدفع . )٥(هـــذا هـــو املوافـــق ملـــدلول الروايـــة) وهـــو �بـــت بعـــد دخـــول الليـــل(

ثبوته على دخول الليل مع كون الفسـاد حيصـل يف يومـه ال ينـدفع الضـرر، وإمنـا ينـدفع الضرر وإذا توقف 
ن، وإن كــان فيــه . �لفســخ قبــل الفســاد ــت وهــو حســ وفرضــه املصــنف يف الــدروس خيــار مــا يفســده املبي

 ،)٦(خروج عن النص
___________________________________ 

 .١حديث  ١١الوسائل ابواب اخليار �ب ) ٥(
 .١حديث  ١١الوسائل ابواب اخليار �ب ) مايفسد من يومه: (الن مدلول النص )٦(

    



٤٦٢ 

إىل كـــل مـــا يتســـارع إليـــه الفســـاد عنـــد خوفـــه وال يتقيـــد  )٢(، واســـتقرب تعديتـــه)١(لتالفيـــه خبـــرب الضـــرار
واكتفــى يف الفســاد بــنقص الوصــف وفــوات الرغبــة كمــا يف اخلضــروات واللحــم والعنــب وكثــري مــن . �لليــل
لــو كــان ممــا يفســد يف يــومني  )٤(، فعلــى هــذا)٣(ه، واستشــكل فيمــا لــو اســتلزم التــأخري فــوات الســوقالفواكــ

 .)٦(وهذا كله متجه، وإن خرج عن مدلول النص. )٥(�خر اخليار عن الليل إىل حني خوفه
___________________________________ 

 ).وهوحسن: (تعليل لقوله) لتالفيه(الالم يف ) ١(
نظـرا الـزوم . حسـن وال �س بـه -من ان ما يفسده املبيت موجب للخيار  -يف الدروس  ان ماذهب اليه املصنف : فاملعىن

لكـن قتـوى املصـنف هـذه . ٣ - ٢ - ١حـديث  ١٧الوسائل ابواب التجارة �ب ) الضرار(دفع الضرر املوجه إىل البايع، خبرب 
 ).ص اخليار مبا يفسده ليومه�ختصا(خمالفة للنص اخلاص الوارد يف املقام 

. ورمبا يتخيل ا�ا بقيت بال مستند لو ال تاليف هذا النقص واستدراكه �الستناد إىل االخبار العامة الواردة لنفي الضـرر والضـرار
 .فال حاجة إىل التمسك �خلرب اخلاص

إىل كــل مبيـع يفسـده االنتظــار  -البقـاء وهــو مـا يفسـده  -اي اسـتقرب املصـنف يف نظـره ان يتعــدى يف احلكـم �ـذا اخليـار ) ٢(
 ..حىت جمئ املشرتي �لثمن فحكم بثبوت اخليار للبايع يف مجيع امثال ذلك

 .اي نقص قيمته السوقية فقط) ٣(
 .اي على ما استقر به املصنف من التعدي ليكل مايتسارع اليه الفساد قبل جمئ املشرتي �لثمن) ٤(
 .لكالموهو انتهاء اليمني يف مفروض ا) ٥(
 .٤٥٩ص  ٥السابق الذي اشر� اليه يف التعليقة رقم ) ٦(

    



٤٦٣ 

، وخرب الضرار املتفق عليه يفيده يف )٤(وسندا )٣(عن إفادة احلكم متنا )٢(، لقصوره)١(الدال على هذا احلكم
 .)٥(اجلميع

___________________________________ 
 .وهو ثبوت خيار التأخري) ١(
 .املصنف اخلارج عن مدلول النص تعليل لوجاهة مذهب) ٢(
احلكــم �خليــار علــى عــدم جمــي املشــرتي �لــثمن  الن مفــروض الروايــة امنــا كــان فــيم يفســد ليومــه، ولــذلك علــق االمــام ) ٣(

وهذا ال ينفي ثبوت اخليار يف االشياء اليت تفسد ليومني فيما لو �خر املشرتي �تيان الثمن عنهما اي لـو . فيما بينه وبني الليل
فال تنايف . ال يف ثبوت اخليارايضا جييبه على ما اجابه او  نفرض ان الراوي كان يسأل االمام عن هذه الصورة ايضا لكان 

 .بني الرواية، ومفروض كالم املصنف
 .لكون الرواية مقطعة السند، او جمهولة الراوي) ٤(
 .يثبت اخليار يف مجيع هذه الصور) ال ضرر(اي خري ) ٥(

 ))٦(خيار الرؤية -السادس (
فكـذلك يتخـري لـو ظهـر خبـالف مـا رآه وكـذا  )٧( -ولـو اشـرتى برؤيـة قدميـة . إذا �ع أو اشرتى �لوصف) وهو �بت ملن مل ير(

 )٩(إال أنه )٨(من طرف البائع
___________________________________ 

 .ما اذا ابتاع شيئا �لوصف ومل يره، مث راه على خالف ما وصفه البايع: مفروض هذا اخليار) ٦(
 .اي سابقة على العقد بكثري) ٧(
ىل انه �ق على ما كان راه سابقا وبعد البيع تبـني لـه انـه قـد تغـري إىل حالـة افضـل جتلـب  �ن �ع متاعه �لوصف ظنا منه) ٨(

 .فله اخليار ايضا. قيمة اكثر
 .خارجة عن مفروض كالم املصنف -سواء يف طرف املشرتي او البايع  -اي صورة االعتماد على رؤية قدمية ) ٩(
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مقصـور علـى مـا مل  )٢(إىل آخـره فإنـه: فيه مـن ذكـر اجلـنسوالبد : بقرينة قوله )١(ليس من أفراد هذا القسم
إذا زاد يف طــرف (وإمنــا يثبــت اخليــار فيمــا مل يــر . ، إذ ال يشــرتط وصــف ماســبقت رؤيتــه] )٣(أصــال[ يــر 

ختــــريا، أو قــــدم  )٧(فــــزاد ونقــــص �عتبــــارين )٦(ولــــو وصــــف هلمــــا) )٥(، أو نقــــص يف طــــرف املشــــرتي)٤(البــــائع
 .)٨(الفاسخ منهما

___________________________________ 
 .وهو خيار الرؤية هنا) ١(
سـواء مـن . اي وجوب ذكر اجلنس امنا هو فيما مل ير اصاال، اما املرئـي سـابقا فـال يشـرتط فيـه ذكـر الوصـف علـى االطـالق) ٢(

 .طرف البايع، او املشرتي
 .ال توجد يف كثري من النسخ املخطوطة وملطبوعة) اصال(كلمة ) ٣(
 .ت له اخليارليثب) ٤(
 .ليثبت له اخليار) ٥(
 .اي وصف املبيع للمتبايعني شخص �لث هو عارف خبصوصياته. �لبناء للمفعول) ٦(
ويعترب املشرتي ذلك . اي ز�دة من جهة، ونقص من جهة اخرى حبيث يعترب البايع تلك الز�دة ز�دة يف مالية املبيع تفوته) ٧(

ــع خيســره ف. االــنقص نقصــا يف ماليــة املبي ــع عليهــا �ــذا الوصــ ع شــاة كانــت مسينــة وقليلــة الصــوف ووقــع البي . كمــا لــو فــرض املبيــ
امـا البـايع . حيـث نظـره إىل اللحـم. يـرى اهلـزال نقصـا -وهـو جـزار فرضـا  -فاملشرتي . لكنها بعد البيع تبني هزاهلا وكثرة صوفها

 .وهو ينظر إىل قيمة الصوف ورغبة الناس فيه فريى ز�دة حاصلة فيها
 .الن لزوم العقد �ق على اصله فال افسخ عارض حمتاج إىل سبب فاذا حصل حصل الفسخ) ٨(

    



٤٦٥ 

 .)٢(أجودمها االول وهو خريته يف الدروس: على الفور أو الرتاخي وجهان )١(وهل هو
ــع مــا يرتتــب عليــه خيــار الرؤيــة وهــوالعني الشخصــية الغائبــة ) والبــد فيــه( مــن ذكــر اجلــنس، (أي يف بي

، ولـو انتفـت االشـارة كـان )٤(فلو انتفـى الوصـف بطـل )٣(واالشارة إىل معني(الرافعني للجهالة، ) والوصف
ولو رأى الـبعض ووصـف البـاقي ختـري (، )٥(املبيع كلياال يوجب اخليار لو مل يطابق املدفوع، بل عليه إبداله

 )٧(واحد وليس له االقتصار على فسخ ما مل ير النه مبيع )٦(يف اجلميع مع عدم املطابقة
___________________________________ 

 .اي خيار الرؤية) ١(
 .اي الفور) ٢(
 .اي يعينان شخص املبيع) ٣(
 .اي بطل البيع) ٤(
 .فاملدفوع اذا مل ينطبق عليه الكلي يبدل إىل غريه. الن املبيع الكلي ال يتعني بدفع شخص خاص. اي ابدال املدفوع) ٥(
 .ذلك البعض املوصوفاي عدم املطابقة يف ) ٦(
 .فإما االلتزام �جلميع، او الفسخ للجميع، اال اذا تراضيا على التبعيض. وال يتبعض يف مبيع واحد) ٧(

 )خيار الغنب -السابع (
يف املشــهور ) وهــو �بــت( )٨(بســكون البــاء وأصــله اخلديعــة، واملــراد هنــا البيــع، أو الشــراء بغــري القيمــة

 لكل من البائع
___________________________________ 

 .اي بغري قيمته الواقعية ز�دة او نقصا�) ٨(
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وهـو الشـراء بـز�دة عـن القيمـة، أو البيـع بنقصـان ) إذا كان الغنب( )٢(�لقيمة) مع اجلهالة( )١(واملشرتي
رب القيمـة إىل العـادة، لعـدم تقـديره شـرعا، وت )٣(واملرجـع فيـه) به غالبا(أي يتسامح ) مبا ال يتغابن(عنها  عتـ

واالقـوى . )٦(للمطلـع علـى حالـه )٥(إىل البينة عند االختالف، ويف اجلهالـة اليهـا )٤(وقت العقد ويرجع فيها
يف حقـــه، وال يســـقط اخليـــار ببـــذل الغـــابن التفـــاوت وإن انتفـــى  )٨(بيمينـــه مـــع إمكا�ـــا )٧(قبـــول قولـــه فيهـــا

 .قاطه �لعوض صح كغريه من اخليارنعم اتفقا على إس. )١٠(، استصحا� ملا ثبت قبله)٩(موجبه
___________________________________ 

 .يعين ان الغنب اذاحصل يف جانب ايهما فهو �خليار) ١(
 .اما لو كان عاملا لبقيمته الواقعية ومع ذلك اقدم على دفع الز�دة فليس له اخليار. اي القيم الواقعية) ٢(
 .اي يف القدر الذي ال يتسامح فيه) ٣(
 .اي يف القيمة) ٤(
ى املشــرتي جهالتــه �لقيمــة الواقعيــة وانــه مغبــون. اي يرجــع إىل البينــة اذا اختلفــا يف اجلهالــة. اي إىل البينــة) ٥( فينكــره . �ن ادعــ

 .كنت عاملا �ا واقدمت عن علم: البايع ويقول
 .جهالة املدعي حني البيعواملعىن يرجع إىل البينة اليت تكون مطلعة على . اي حال مدعي اجلهالة) ٦(
 .اي يف اجلهالة) ٧(
 .اي امكان اجلهالة) ٨(
 .اي موجب اخليار) ٩(
 .اي قبل البذل، من ثبوت اخليار فيستصحب) ١٠(

    



٤٦٧ 

عـــن  )٢(ســـواء كـــان املتصـــرف الغـــابن أم املغبـــون، وســـواء خـــرج بـــه) �لتصـــرف )١(ال يســـقط(كـــذا ) و(
ــع مــانع مــن رده كاالســتيالد، أم ال  إال أن يكــون املغبــون املشــرتي، وقــد أخرجــه عــن (امللــك كــالبيع أم من

فيسقط خياره، أذ ال ميكنه رد العني املنتقلـة إليـه ليأخـذ الـثمن ومثلـه مـا لـو عـرض لـه مـا مينـع مـن ) ملكه
يف غــــري  عمــــل املصــــنف الــــرد شــــرعا كاالســــتيالد وإن مل خيــــرج عــــن امللــــك هــــذا هــــو املشــــهور وعليــــه 

 .الكتاب
 )٣(علـى املشـرتي مـع تصـرفه فيـه علـى وجـه مينـع مـن رده لـو قلنـا بسـقوط خيـاره بـه) وفيه نظر للضـرر(

ــص فيــه  )٥(، بــل هــو)٤(�لغــنب، أو �خليــار والضــرر منفــي �خلــرب) مــع اجلهــل( مســتند خيــار الغــنب، إذ ال ن
خ )٦(وحينئــذ(خبصوصــه  ) أو املثــل(إن كــان قيميــا،  )٨(والزامــه �لقيمــة( )٧(كــذلك  مــع تصــرفه) فــيمكن الفســ

 )٩(إن كان مثليا مجعا بني احلقني
___________________________________ 

 .اي خيار الغنب) ١(
 .اي �لتصرف) ٢(
 .اي �لتصرف) ٣(
 .١٧اخليار �ب  راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب) ال ضرر وال ضرار يف االسالم: (اي �خلرب املشهور) ٤(
 .اي خرب نفي الضرر) ٥(
 .اي حني رجحنا ثبوت اخليار له دفعاللضرر املوجه اليه) ٦(
 .اي تصرفا خمرجا عن امللك او مانعا من الرد) ٧(
 .اي بدفع القيمة بدال من دفع العني املمتنع دفعها) ٨(
 .رد ماله اليه ولو بقيمته او مثله وحق البايع يف. اي حق املشرتي حيث يتضرر لو مل يثبت له حق الفسخ) ٩(

    



٤٦٨ 

لــو كــان املتصــر ف املشــرتي، واملغبــون  )٢(، كمــا يثبــت ذلــك)لــو تلفــت العــني، أو اســتولد االمــة )١(وكــذا(
ن مل أقــف  )٤(إذا فســخ ومل جيــد العــني يرجــع إىل املثــل أن القيمــة وهــذا االحتمــال )٣(البــائع، فإنــه متوجــه لكــ

جـاز لـه الفسـخ إن  )٦(بفسخ، أو إقالـة، أو غريمهـا، أو مـوت الولـد )٥(هعلى قائل به، نعم لو عاد إىل ملك
 .)٧(مل يناف الفورية

، )١٠(، أو فيهمـا)٩(، أو يف مثنـه)٨(واعلم أن التصرف مع ثبوت الغـنب إمـا أن يكـون يف املبيـع املغبـون فيـه
خاصــة كاالجــارة، أو  علــى املنفعــة )١١(مث إمــا أن خيــرج عــن امللــك، أو مينــع مــن الــرد كاالســتيالد، أو يــرد

 يوجب تغري العني �لز�دة العينية كغرس االرض، أو احلكمية كقصارة
___________________________________ 

 .اي يثبت اخليار) ١(
 .اي اخليار) ٢(
 .اي البايع) ٣(
للبـايع مـع غبنـه وكـان املتصــرف اي احتمـال ثبـوت اخليـار للمشـرتي مـع تصـرفه فيـه تصـرفا �قـال او مانعـا وكـذا ثبـوت اخليـار ) ٤(

 .فان هذا مل يكن سوى االحتمال ا�رد. املشرتي
 ...).فيمكن الفسخ: (بقوله

 .اي ملك املتصرف) ٥(
 .حيث يذهب عنوان االستيالد مبوته) ٦(
 .ان اعترب�ها) ٧(
 .�ن كان املتصرف املشرتي) ٨(
 .�ن كان املتصرف البايع) ٩(
 .عني�ن تصرف كل من املتباي) ١٠(
 .اي يرد التصرف املانع على املنفعة دون اصل املبيع) ١١(

    



٤٦٩ 

 )٣(كصـــبغه، أو النقصــــان بعيـــب وحنــــوه، أو �متزاجهـــا مبثلهــــا مبـــا يوجــــب الشــــركة  )٢(، أو املشــــوبة)١(الثـــوب
كالزيـت يعمـل صـابو�،   )٦(على وجه االضمحالل )٥(، أو �ما)٤(�ملساوي أو االجود، أو االردأ أو بغريها

، أو بعـده، أو )٨(مث إما ان يزول املانع مـن الـرد قبـل احلكـم بـبطالن اخليـار. )٧(يوجب شيئا من ذلكأو ال 
فهــذه مجلــة أقســام املســألة، ومضــرو�ا يزيــد عــن مــائيت . ال يــزول، واملغبــون إمــا البــائع، أو املشــرتي أو مهــا

 )٩(مسألة
___________________________________ 

 .اي غسله) ١(
 .�دة حصلت يف خالل العنياي الز ) ٢(
 .�ن مزج احلنطة اليت اشرتاها حبنطة اخرى كانت له اجود، او اردأ، او مساوية) ٣(
 .كما اذا مزج االرز �ملاش) ٤(
 .اي مزج املبيع مبثله وبغريه، كما اذامزج االرز املشرتى �رز آخر ومباش) ٥(
 .اي كان املزج على وجه اضمحالل كل من العينني) ٦(
 .كما اذا كان التصرف جمرد ركوب الدابة او لبس الثوب فقط  )٧(
 .اي قبل فوات وقت الفورية) ٨(
التصرف اما ان يكون يف املبيع او يف الثمن او فيهما وعلى التقادير الثالث اما ان خيرج عن امللك بعقد : تفصيله ان يقال) ٩(

زول الزم او جــائز او مينــع مــن الــرد مــانع وعلــى التقــادير التســعة  زول املــانع قبــل احلكــم �لــبطالن �خليــار او بعــده او ال يــ امــا ان يــ
هلذه سبعة وعشرون وايضا اما ان يتصرف يف املنفعة �لالزم كاالجارة او بغـري الـالزم كالسـكىن املطلقـة او مبـا يوجـب تغـري العـني 

ىت  �لز�دة العينينة او احلكمية او املشوبة او �لنقصان بعيب كقطع عضو احليوان وبنحـو العيـب كـرتك علـف احليـوان السـمني حـ
صار مهزوال وعلى التقديرين االخريين اما ان يكون النقص بفعله او بفعل غريه او يكون التصرف �متزاجها مبثل مساو يوجـب 

 يوجـب شـيئا الشركة او اجود او اردأ او بغري املثل مع امكان التمييز او مـع عدمـه او �ملثـل وغـريه علـى وجـه االضـمحالل او ال
من ذلك فهذه ايضا ستة عشر مضرو�ا يف الثالثة االول مثانية واربعون تضاف إىل السبعة والعشرين تبلـغ مخسـة وسـبعني وعلـى 

 .مجيع التقادير املذكورة املغبون اما البائع او املشرتي او مها فريتقي إىل املأتني ومخسة وعشرين

    



٤٧٠ 

 .مما تعم �ا البلوى، وحكمها غري مستوىف يف كالمهم )١(وهي
ـــاره بتصـــرف املشـــرتي مطلقـــا ـــائع مل يســـقط خي ـــإن  )٢(ومجلـــة الكـــالم فيـــه أن املغبـــون إن كـــان هـــو الب ف

ن ردهــا أخــذها، وإن  )٣(فســخ ووجــدالعني �قيــة علــى ملكــه مل تتغــري تغــري يوجــب ز�دة القيمــة، وال مينــع مــ
 )٤(ولـــو زادت قيمـــة العـــني �ـــا. حن والقصـــارة فللمشـــرتي أجـــرة عملـــهوجـــدها متغـــرية بصـــفة حمضـــة كـــالط

 )٩(صار )٨(صفة من وجه، وعينا من آخر كالصبغ )٧(، وإن كان)٦(يف الز�دة بنسبة القيمة )٥(شاركه
___________________________________ 

 .اي املسائل املشار اليها اليت ترتقي فوق املأتني) ١(
 .املسألةأي يف مجيع صور ) ٢(
 .اي البايع) ٣(
 .اي �لصفة املذكورة) ٤(
 .اي شارك املشرتي البايع) ٥(
 .النه ال ميكن الشركة بنسبة العني) ٦(
 .اي اثر التصرف) ٧(
 .فان الصبغ عني زائدة يف املال وموجبة لز�دة صفة فيه ايضا) ٨(
 .اي املشرتي املتصرف) ٩(

    



٤٧١ 

املبيـع وختـري بـني  )٤(، ولـو كانـت الـز�دة عينـا حمضـة كـالغرس أخـذ)٣(، وأوىل هنـا)٢(كما مـر  )١(شريكا بنسبته
واختار املشـرتي قلعـه  )٨(، ولو رضي ببقائه �ا)٧(، النه وضع حبق)٦(ه �الجرة وإبقاء )٥(قلع الغرس �الرش

 تســوية احلفــر حينئــذ، ولــو كــان زرعــا وجــب إبقــاؤه إىل أوان بلوغــه )١٠(، وعليــه)٩(فالظــاهر أنــه ال أرش لــه
 إن شاء، وإن )١٢(أخذها جما� كذلك )١١(وإن وجدها �قصة. �الجرة

___________________________________ 
 .اي بنسبة هذا الزائد) ١(
 .٤٦٨ص  ٤عند هامش رقم ) ز�دة وصف يزيد يف قيمة العني(يف ) ٢(
 .الن الز�دة هنامن جهتني وهناك كانت من جهة واحدة) ٣(
 .ملبيع وهو االرض مثال من املشرتياي البايع اخذ ا) ٤(
 .�ن يدفع إىل املشرتي ارش نقض الشچر بسبب القلع) ٥(
اي يتخري البايع بني ما سبق، وبني ابقاء الشجر فياخذ مـن املشـرتي الـذي هـو صـاحب االشـجار اجـرة بقـاء االشـجار يف ) ٦(

 .االرض
ي امنـــا غـــرس االشـــجار بعنـــوان ان االرض ملكـــه، ومل يغرســـها هـــذا تعليـــل للحكـــم بثبـــوت االرش للمشـــرتي واملـــراد ان املشـــرت ) ٧(

 .عدوا�، اذن ال جيوز ظلمه، بل يراعي حقه ايضا
 .اي رضي البايع ببقاء الشجر يف ارضه �الجرة) ٨(
 .اي ال ارش للمشرتي النه هوالذي اختار القلع) ٩(
يف االرض حيصل عن اختيار الشرتي وهو اجنـيب عـن اي على املشرتي تسوية احلفر اليت حيدثها قلع ضجره، ال�ا نقص ) ١٠(

 .االرض
 .اي وجد البايع عني املال �قصة) ١١(
 .اي مع نقصه) ١٢(

    



٤٧٢ 

إن كــان مبســاو، أو أردأ صــار شــريكا إن شــاء ففــي ســقوط  )٢(وإن كــان �جــود )١(وجــدها ممتزجــة بغريهــا فــ
، ولــو مزجهـا بغــري اجلـنس حبيــث ال )٣(خيـاره، أو كونـه شــريكا بنسـبة القيمــة، أو الرجـوع إىل الصــلح أوجـه

، وإن وجــدها منتقلـة عــن ملكــه بعقـد الزم كــالبيع والعتــق رجـع إىل املثــل، أو القيمــة، )٤(يتميـز فكاملعدومــة
، )٦(مث إن اسـتمر املـانع اسـتمر السـقوط. لو وجدها على ملكـه مـع عـدم إمكـان ردهـا كاملسـتولدة )٥(وكذا

 ملكـــه، أو مـــات الولـــد أخـــذ العـــني مـــع احتمـــال العـــدم، وإن زال قبـــل احلكـــم �لعـــوض �ن رجعـــت إىل
ففي رجوعه إىل العـني وجهـان  )٩(بعد احلكم �لعوض )٨(، ولو كان العود)٧(لبطالن حقه �خلروج فال يعود

 من بطالن
___________________________________ 

 .واال فلريض �لبيع) ١(
 .اي وجدها ممتزجة �جود) ٢(
 .سقوط خياره: الوجه االول) ٣(

 .كونه شريكا بنسبة قيمة ماله: الوجه الثاين
 .الرجوع إىل الصلح: الوجه الثالث

 .والوجه الثالث اقرب إىل االحتياط. وبقي االخريان وجهني. لكن الوجه االول ال وجه له
 .فريجع حينئذ إىل املثل او القيمة) ٤(
 .اي يرجع إىل املثل او القيمة) ٥(
 .اي سقوط اخليار) ٦(
 .وهذا مفاد استصحاب سقوط اخليار اوال) ٧(
 .اي العود إىل ملكه) ٨(
 .اي املثل اوالقيمة) ٩(

    



٤٧٣ 

ــت )٢(، وكــون)١(حقــه مــن العــني ولــو كــان الناقــل ممــا ميكــن إبطاهلكــالبيع خبيــار . العــوض للحيلولــة وقــد زال
 )٦(دها منقولــة املنــافعفســخه املغبــون، وإن وجــ )٥(فســخه احلــاكم، فــإن تعــذر )٤(�لفســخ، فــإن امتنــع )٣(ألــزم

ولـو كــان  )٩(ولـيس لــه فسـخ االجــارة )٨(، وتصــري ملكـه مـن حينــه)٧(جـاز لـه الفســخ، وانتظـار انقضــاء املـدة
يف الــثمن تصــرفا مينــع مــن  )١١(هــذا كلــه إذا مل يكــن تصــرف. )١٠(النقــل جــائزا كالســكىن املطلقــة فلــه الفســخ

 ، واالحتمال)١٢(رده وإال سقط خياره، كما لو تصرف املشرتي يف العني
___________________________________ 

 .هذا وجه عدم الرجوع -فيستصحب وال يعود ) ١(
 .هذاوجه الرجوع) ٢(

 .ان البدل كان بدل حيلولة فاذا زال احلائل رجع احلكم إىل سابقه: واملعىن
 .اي الزم املشرتي بفسخ البيع الثاين) ٣(
 .الثاين اي امتنع املشرتي من فسخ البيع) ٤(
 .اي تعذر الوصول إىل احلاكم الشرعي) ٥(
 .�ن كانت مستأجرة مثال) ٦(
 .اي جاز له فسخ اصل البيع وينتظر حىت تنقضي مدة االجارة) ٧(
 .اي من حني الفسم) ٨(
 .ال�ا وقعت حني وقعت حبق) ٩(
 .حيث ال لزوم يف اصل هذا النقل) ١٠(
 .اي مل يكن البايع قد تصرف يف الثمن) ١١(
 .فان خياره يسقط �ذا التصرف) ١٢(

    



٤٧٤ 

وإن كـان املغبـون هـو املشـرتي مل يسـقط خيـاره . دفـع مثلـه، أوقيمتـه )٣(فإن قلنـا بـه )٢(قائم فيهما )١(السابق
فيمـا غــنب  )٦(، وأمـا تصــرفه)٥(فريجـع إىل عــني الـثمن، أو مثلــه، أو قيمتـه )٤(بتصـرف البـائع يف الــثمن مطلقـا

. )٨(�قــال عــن امللــك علــى وجــه الزم، وال مانعــا مــن الــرد، وال منقصــا للعــني فلــه ردهــا )٧٧(فيــه فــإن مل يكــن
 ، أو نقصها، أومزجها،)١٠(ولو كان قد زادها فأوىل جبوازه. )٩(ويف الناقل واملانع ما تقدم

___________________________________ 
ىن عليجـــواز الـــرد �ملثـــل او القيمـــة مجعـــا بـــني . ٤٦٥ص ) وفيـــه نظـــر للضـــرر مـــع اجللـــل: (وهـــو مـــاذكره املصـــنف بقولـــه) ١( مث بـــ

 .احلقني
 .اي فيما اذاتصرف البايع مث �ن له انه مغبون وفيما اذا تصرف املشرتي و�ن له انه مغبون) ٢(
 .اخذ مالهاي �الحتمال السابق وقوينا وجه النظر نظرا إىل الضرر ومل نقل بلزوم رد العني فيجوز له رد املثل او الثمية و ) ٣(
 .سواء كن تصرفه �قال، او مانعا من الرد ام ال) ٤(
 .فيما اذا تعذر العني) ٥(
 .اي تصرف املشرتي) ٦(
 .اخل... اي مل يكن تصرف املشرتي تصرفا �قال) ٧(
 .اي فللمشرتي رد العني املوجودة) ٨(
ذكــره املصــنف وقــرره الشــارح مــن امكــان رد مــن قــول املشــهور بعــدم جــواز الــرد وعــدم امكــان الفســخ، او االحتمــال الــذي ) ٩(

 .املثل، او القيمة مجيعا بني احلقني
 .وهو يدفعه إىل البايع تربعا. ان الزائد من ماله: ووجه االولوية. اي جواز الرد) ١٠(

    



٤٧٥ 

غـري مـانع، لكـن إن كـان الـنقص مـن قبلـه ردهـا مـع االرش،  )٢(، وظـاهر كالمهـم أنـه)١(أو آجرها فوجهان
مغروسـة فعليـه  )٥(ولـو كانـت االرض. )٤(كمـا لـو تلفـت  )٣(قبـل هللا تعـاىل فالظـاهر أنـه كـذلكوإن كان من 

و�الجــــود إن بــــذل لــــه . �الردأ االرش )٧(، ويف خلطــــه)٦(قلعــــه مــــن غــــري أرش إن مل يــــرض البــــائع �الجــــرة
 .)٩(أنصفه، وإال فاشكال )٨(بنسبته

___________________________________ 
 .وعدمهجواز الرد ) ١(
 .اي التصرف �لنقص، او املزج االجياز) ٢(
 .اي ردها مع االرش) ٣(
 .فانه يف صورة التلف السماوي يرد مثلها او قيمتها) ٤(
 .اي كان املشرتي قد غرس االرش اليت اشرتاها) ٥(
 .اي مل يرض �لبقاء فياخذ اجرة االرض مدة بقاء الغرس) ٦(
 .اذدأ اوجب نقصا يف املالاي خلط املشرتي ما اشرتاه جبنس ) ٧(
 .اي بنسبة التفاوت. يبذل للمشرتي مثن اخلليط، او ما يقابل التفاوت احلاصل �خللط بنسبته. والباذل يكون هو البايع) ٨(
 .من انه مزج بغريه فيوجب سقوط خياره، ومن انه زاد يف العني فيصري شريكا فيها) ٩(

 )خيار العيب -الثامن (
رب فيـــه ذلـــك ذا�) كـــل مـــا زاد عـــن اخللقـــة االصـــلية  )١٠(وهـــو( ) ١١(وهـــي خلقـــة أكثـــر النـــوع الـــذي يعتـــ

 أو(، )١٢(وصفة
___________________________________ 

 .اي العيب) ١٠(
 .وهي اجزاء بدن احليوان مثال من الرأس والعني واالذن وغري ذلك) ١١(
 .ذلك وهي حاالت احليوان مثال من الصحة والقوة وحنو) ١٢(

    



٤٧٦ 

أو صــفة  (زائــدة علــى اخلمــس، أو �قصــة منهــا، ) كاالصــبع(الزائــد والنــاقص ) عينــا كــان(عنهــا ) نقــص
يف  )١(�ن يشرتيه فيجده حمموما، أو حيم قبل القبض وان بـرئ ليومـه، فـان وجـد ذلـك) كاحلمى ولو يوما

�لعيـب عنـد الشـراء ) اجلهـلفللمشرتي اخليـار مـع (املبيع سواء انقص قيمته، ام زادها فضال عن املساواة 
فيؤخــذ ) مثــل نســبة التفــاوت بــني القيمتــني( )٤(مــن الــثمن نســبته إليــه) جــزء )٣(الــرد واالرش، وهــو )٢(بــني(

، ال تفـاوت مـا )٦(�ن يقوم املبيع صحيحا ومعيبا ويؤخذ مـن الـثمن مثـل تلـك النسـبة) من الثمن( )٥(ذلك
ــثمن،  )٧(بــني املعيــب والصــحيح، النــه ــزم اخــذه العــوض واملعــوض، كمــا إذا قــد حيــيط �ل أو يزيــد عليــه فيل
 وصحيحا مبائة، )٨(اشرتاه خبمسني وقوم معيبا �ا

___________________________________ 
 .اي العيب املذكور) ١(
 .فللمشرتي اخليار: متعلق بقوله) بني) (٢(
 .اي االرش) ٣(
 .اي نسبة ذلك اجلزء إىل متام الثمن) ٤(
 .امللحوظ نسبته إىل نسبة التفاوتاي اجلزء ) ٥(
) ١٥(وعنـد املراجعـة إىل اهـل اخلـربة تبـني ان صـحيحه يسـاوي. وحصـل عيـب يف املبيـع). درمهـا - ١٢(كما لوفرض الـثمن) ٦(
 - ٤(فالتفاوت بني القيمتني الثلث فيسرتجع من اصل الثمن الثلث وهو يف املفروض). دراهم - ١٠(ومعيبه يساوي). درمها -

 ).دراهم - ٥(فال يؤخذ نفس التفاوت بني القيمتني وهو). دراهم
 .اي نفس التفاوت) ٧(
 .اي خبمسني) ٨(

    



٤٧٧ 

 .وعلى هذا القياس )٢(، وعلى اعتبار النسبة يرجع يف املثال خبمسة وعشرين)١(او ازيد
ن إما الختالف املقومني، أوالختالف قيمة أفراد ذلك النوع املسـاوية للمبيـع، فـأ) ولو تعددت القيم(
 )٥(�خـتالف املقـومني )٤(يف الـدروس عـربوا عـن ذلـك قـد يتفـق �درا، واالكثـر ومـنهم املصـنف  )٣(ذلك

فمـــن (�لســـوية  )٩(نســـبتها إليـــه )٨(أي منتزعـــة منـــه )٧(متســـاوية النســـبة إىل اجلميـــع )٦(أخـــذت قيمـــة واحـــدة(
 .)١٠(وهكذا) ومن اخلمس مخسها(، ومن الثالث ثلثها، )نصفهما(يؤخذ ) القيمتني

___________________________________ 
 .فلو جاز اخذ نفس التفاوت لرجع املشرتي على البايع خبمسني او ازيد بعنوان االرش فيحصل لديه املثمن والثمن مجيعا) ١(
ف اخلمســني، فيكــون . الن التفــاوت هنــا �لنصــف) ٢( ى البــايع بنصـــف مــادفع مــن الــثمن وهــو نصــ ــ مخســـة فريجــع املشــرتي عل

 .وعشرين
 .اي اختالف افراد نوع واحد يف القيمة قد يتفق �درا فيما اذا اختلفت االسواق من بلدة واحدة يف تسعري جنس واحد) ٣(
 .اي عن تعدد القيم وعن سببه) ٤(
 .اي امهلوا الصورة النادرة) ٥(
 .من النصف، او الثلث، او الربع من اصل الثمن �عتبار االرض) ٦(
 .القيم اي مجيع) ٧(
 .اي من اجلميع) ٨(
 .اي نسبة القيمة الواحدة املنتزعة إىل اجلميع) ٩(
ت احــدى القــيم عشــرة والثانيــة عشــرين والثالثــة ثلثــني فــاجلميع ســتون ويؤخــذ ثلثهــا وهــو عشــرون) ١٠( وهــذا متســاوي . فلــو كانــ

 ).٣. ٣/  ١:(اي قذ اخذ من العشرة ثلثها. النسبة إىل كل واحد من القيم
 ).٦. ٣/  ٢:(شرين ثلثهاومن الع

 ).١٠:(ومن الثلثني ثلثها
 )٢٠=  ١٠+  ٦. ٣/  ٢+  ٣. ٣/  ١:(هكذا) ٢٠(فصار

    



٤٧٨ 

ـــك القـــيم )١(وضـــابطه أخـــذ قيمـــة منتزعـــة مـــن ا�مـــوع نســـبتها ـــك )٢(إليـــه كنســـبة الواحـــد إىل عـــدد تل ، وذل
أن جتمـع القـيم الصـحيحة علـى حـدة، واملعيبـة كـذلك وتنسـب إحـدامها إىل  )٤(وطريقه. )٣(النتفاء الرتجيح

 .)٥(االخرى ويؤخذ بتلك النسبة
___________________________________ 

 .اي نسبة القيمة الواحدة املنتزعة من ا�موع اليه اي إىل ا�موع) ١(
ت القـيم اربعـة اخـذ . ىل الثالثـة هـي نسـبة الثلـثفلو كانت القـيم ثالثـة اخـذ ثلـث ا�مـوع الن نسـبة الواحـدة إ) ٢( وكـذا لـو كانـ

 .ربع ا�موع الن نسبة الواحد إىل االربعة هي نسبة لربع وهكذا
واال فلـو كـان هنـاك . اي اخذ قيمة واحدة منتزعة من ا�موع �لنسبة املذكورة امنا هو لعدم ترجيح احدى القيم على البقية) ٣(

 .ترجيح اخذ به
 .ق انتزاع قيمة واحدة تكون نسبتها إىل ا�موع نسبة واحدة من غري ترجيحاي طري) ٤(
ــوم احــــد املقــــومني صــــحيحه ب) ٥( ــه ب) ١٥( فلــــو قــ ــوم الصــــحيح ب)١٠( ومعيبــ ث قــــوم )١٥( واملعيــــب ب) ٢٠( ، والثــــاين قــ ــ ، والثالــ

النسبة بني جمموع هذه مع جمموع  ، فهنا جنمع الصحيحة يف عمود واملعيبة يف عمود، ونالحظ)٢٠( واملعيب ب) ٢٥( الصحيح ب
ن اصــل الــثمن هكــذا ك و�خــذ بــنفس النســبة مــ /  ٤٥=  ٤/  ٣: فنســبة املعيبــة إىل الصــحيحة هــي نســبة الثالثــة إىل أربعــة: تلــ

٦٠. 
 .٦٠/  ١٥=  ٤/  ١: والتفاوت بينهما �لربع
 .دراهم) ٣(درمها اسرتجع منه ربعه وهو) ١٢(فاذا كان اصل الثمن

    



٤٧٩ 

 .)٢(، ويف احديهما)١(اختالف املقومني يف قيمته صحيحا ومعيباوال فرق بني 
___________________________________ 

 .٤٧٦ص  ٥كما يف املثال املتقدم يف هامش ) ١(
ث الصــحيح ) ١٠( واملعيــب ب) ٢٠( وقـوم الثــاين الصـحيح ب) ١٠( واملعيــب ب) ١٥( كمـا اذا قــوم االول الصـحيح ب) ٢( وقـوم الثالــ
 ).٣٠(وجمموع املعيبة) ٦٠:(فمجموع الصحيحة) ١٠( املعيب بو ) ٢٥( ب

) مـا بـني الصـحيح واملعيـب(اي نسـبة تفـاوت ). دراهـم - ٦(فريد من اصـل الـثمن نصـفه وهـو ٦٠/  ٣٠= والتفاوت �لنصف 
 .تلك صورة اختالفهم يف الصحيح واتفاقهم يف املعيب. إىل الصحيح

وقـوم ) ١٠( واملعيـب ب) ٢٥( وقـوم الثـاين الصـحيح ب) ٢٠( واملعيـب ب) ٢٥( يح بفكما لو قوم االول الصـح: واما صورة العكس
 ).٤٥:(وجمموع املعيبة) ٧٥:(فمجموع الصحيحة) ١٥( واملعيب ب) ٢٥( الثالث الصحيح ب

ة فـريد مـن الـثمن مخسـاه وهواربعـ) ٥/  ٢( فالتفاوت ب ٥/  ٣=  ٧٥/  ٤٥= ونسبة املعيبة إىل الصحيحة تساوي ثالثة امخاس 
 .٤. ٥/  ٤= صحاح واربعة امخاس 

    



٤٨٠ 

، وهـذا )١(ينسب معيب كل قيمة إىل صحيحها وجيمع قدر النسبة ويؤخـذ مـن ا�تمـع بنسـبتها: وقيل
 الطريق منسوب إىل املصنف،

___________________________________ 
مث تلحـظ النسـبة . بـنفس نسـبة التفـاوت يعين انه تلحظ النسبة بني صحيح القيمة االوىل ومعيبهـا، ويؤخـذ مـن اصـل الـثمن) ١(

ثمن . بــني صــحيح القيمــة الثانيــة ومعيبهــا، ويؤخــذ مــن اصــل الــثمن ايضــا بــنفس نســبة التفــاوت ن الــ وهكــذا، مث جيمــع مــا اخــذ مــ
 .ويقسم على عدد القيم خيرج املطلوب

ث نســبة تفــاوت املعيــب إىل الصــحيح يف القيمــة ا: ٤٧٦ص  ٥ففــي املثــال املتقــدم يف هــامش رقــم  ــ الوىل هــي الثلــث فيؤخــذ ثل
ونسـبة التفـاوت يف ). دارهـم - ٣:(ونسبة التفـاوت يف القيمـة الثانيـة هـي الربـع فيؤخـذ بـع الـثمن). دراهم - ٤(اصل الثمن وهي
 .٥/  ٢:(فيؤخذ مخس الثمن. الثالثة هي اخلمس

 :مث جيمع هذه النسب املأخوذة من اصل الثمن. درمهان ومخسا درهم): ٢(
 .٥/  ٢ -: هي عدد القيم: مث يقسم ا�موع على ثالثة ٩. ٥/  ٢=  ٢. ٥/  ٢+  ٣+  ٤
ثالثة وثلثي : ٣. ١٥/  ٢: فيكون احلاصل ٣. ١٥/  ٢=  ١٥/  ٤٧=  ٣/  ١*  ٥/  ٤٧=  ١/  ٣/  ٥/  ٤٧=  ٣/  ٩

 .مخس
وواما . يها ثالثة دراهم فقط بال ز�دةالطريقة االوىل اليت كانت النتيجة ف: التفاوت احلاصل بني الطريقتني: ويتبني من هذا املثال

 .الطريقة الثانية فقد زادت على الثالثة بثلثي مخس الدرهم
 ١٠ - ٣٠ - ٤٠ - ١عدد القـيم الصـحيحة املعيبـة التفـاوت النسـبة  -: واليك مثاال اخر ال حيصل فيه تفاوت بني الطريقتني

ــع القــــيم : فعلــــى الطريقــــة االوىل - ٤/  ٣ - ٣٠ - ١٠ - ٤٠ - ٣ - ٢/  ١ - ٢٠ - ٢٠ - ٤٠ - ٢ - ٤/  ١ - جتمــ
+  ٤٠+  ٤٠: الصحيحة، وكـذلك جتمـع القـيم املعيبـة، وينسـب جممـوع تلـك إىل جممـوع هـذه ويكـون التفـاوت �لنصـف هكـذا

ــة فنســــبة املعيبــــة إىل الصــــحيحة  ٦٠=  ١٠+  ٢٠+  ٣٠جممــــوع القــــيم الصــــحيحة  ١٢٠=  ٤٠ ــوع القــــيم املعيبــ /  ٦٠= جممــ
 .النصف فالتفاوت ايضا �لنصف = ٢/  ١=  ١٢٠

 .ستة دراهم: ويؤخذ من اصل الثمن الذي هو اثنا عشر درمها
دراهـم ونسـبة التفـاوت يف القيمـة  ٣= تكـون نسـبة التفـاوت يف القيمـة االوىل �لربـع وهـو مـن اصـل الـثمن : وعلى الطريقة الثانية

 .دراهم ٩= القيمة الثالثة بثالثة ار�ع وهي من اصل الثمن دراهم ونسبة لتفاوت يف  ٦= الثانية �لنصف وهو من اصل الثمن 
عـدد ): ٣(جممـوع النسـب ويقسـم هـذا ا�مـوع علـى=  ١٨=  ٩+  ٦+  ٣ -: فتجمع هذه النسـب املـأخوذة مـن اصـل الـثمن

 .٦=  ٣/  ١٨ -: القيم
 .وهذا قد احتد مع نتيجة الطريقة االوىل. فيسرتجع من اصل الثمن ستة دراهم

   



٤٨١ 

    



٤٨٢ 

 وقد خيتلفان يف يسري، كما. )٢(ويف االكثر يتحد الطريقان. )١(ته هناويف الدروس ال تدل عليهوعبار 
___________________________________ 

ن اخلمــس مخســها: (الن عبــارة املصــنف وهــو قولــه) ١( ت جتمــع ) فمــن القيمتــني نصــفهما ومــ يت كانــ ظــاهرة يف الطريقــة االوىل الــ
عيبــة علــى حــد، فيؤخــذ مــن القيمتــني الصــحيحتني نصــفهما ومــن القــيم الــثالث ثلثهــا، وهكــذا يف القــيم الصــحيحة علــى حــدة وامل

 .مث تنسب املعيبة إىل الصحيح كما مرت االمثلة على ذلك. طرف املعيبة
 .٤٧٩ص  ١كما يف املثال الثاين آخر التعليقة رقم ) ٢(

اق يف النتيجة بني الطريقتني اال يف صورة احتاد القـيم الصـحيحة � حاولنا عدة من االمثلة فلم نوفق على حتصيل الوف: وال خيفى
كما يتبني من املثال املذكور هناك، واما صور اختالف الصحيحة بعضها مع بعض، وكذلك املعيبة، او احتاد . واختالف املعيبة

 .املعبية واختالف الصحيحة فيحصل التفاوت يف النتيجة
  ).ر خيتلف الطريقان وقد يتحدانويف االكث: (وعليه فاالوىل ان نقول
ط مــع اتفاقهمــا مــع : (-) االرش(يف كتــاب البيــع، فصــل  -قــال الشــيخ االنصــاري  ان االخــتالف امــا ان يكــون يف الصــحيح فقــ

ط، وامـــا ان يكـــون فيهمـــا ــ ط فالظـــاهر حصـــول التفـــاوت بـــني . املعيـــب، وامـــا ان يكـــون يف املعيـــب فقـ ــ فـــان كـــان يف الصـــحيح فقـ
 .ن امللحوظ على طريق املشهور نسبة املعيب إىل جمموع نصفي قيميت الصحيح ا�عول قم منتزعةال. الطريقني دائما

  



٤٨٣ 

___________________________________ 
وعلى الطريق االخر نسبة املعيـب إىل كـل مـن القيمتـني املسـتلزمة ملالحظـة اخـذ نصـفه مـع نصـف االخـر ليجمـع بـني البينتـني يف 

يت الصــحيح الــيت هــي طريقــة املشــهور خمالفــة لنســبة العمــل، واملفــروض يف هــذ ه الصــورة ان نســبة املعيــب إىل جممــوع نصــفي قيمــ
نصــفه إىل كــل مــن النصــفني، الن نســبة الكــل إىل الكــل تســاوي نســبة نصــفه إىل كــل مــن نصــفي ذلــك الكــل، ال إىل كــل مــن 

 .اليه نسبة مغايرة لنسبته إىل البعض االخرالنصفني املركب منهما ذلك الكل، بل النصف املنسوب إىل احد بعض املنسوب 
ط فالظــاهر عــدم التفــاوت بــني الطــريقني ابــدا يت . وان كــان االخــتالف يف املعيــب فقــ ف جممــوع قيمــ الن نســبة الصــحيح إىل نصــ

وان اختلفــا يف . املعيــب علــى مــاهو طريــق املشــهور مســاوية لنســبة نصــفه إىل نصــف احــدمها، ونصــفه االخــر إىل نصــف االخــرى
وان اختلفـت النسـبة فقـد . يح واملعيب، فان احتدت النسبة بني الصحيح واملعيب على كلتا البينتني فيتحد الطريقان دائماالصح

 .خيتلف الطريقان وقد يتحدان
  



٤٨٤ 

___________________________________ 
 ٢٧٤ص ) طاهر -ط (راجع املكاسب . واتى الشيخ جلميع ذلك �مثلة وشواهد

موضحة من كتاب البيع للشيخ االنصاري رمحـه الـه ونوردهـا هنـا تسـهيال علـى الطالـب يف معرفـة اسـتخراج التفـاوت واليك طرقا 
 .بني الصحيح واملعيب

مث تؤخـذ قيمـة للصـحيح تكـون نسـبتها إىل جممـوع قـيم . ان جيمع كل من قيم الصحيح وقيم املعيـب علـى حـدة): الطريق االول(
ــع  -فيؤخــذ مــن جممــوع قيمــيت الصــحيح . لــك القــيمالصــحيح كنســبة الواحــد إىل عــدد ت ــثالث ثلثهــا ومــن االرب ن ال نصــفهما ومــ

 .وهكذا... ربعها
مث تالحـــظ ... وكـــذلك العمـــل يف طـــرف املعيـــب تؤخـــذ قيمـــة للمعيـــب تكـــون نســـبتها إىل ا�مـــوع كنســـبة الواحـــد إىل عـــدد القـــيم

فيسـرتجع . ب فتلـك النسـبة تعـني مقـدار االرش مـن اصـل الـثمنالنسبة بني هذه القيمة املاخوذ للصحيح والقيمة املـأخوذة للمعيـ
 .معيبا ٨صحيحا و  ١٠: = القيمة االوىل ١٢=  -فرضا  -الثمن املدفوع : منه على قدر تلك النسبة مثاله

  .معيبا ٤صحيحا و  ٨= القيمة الثانية 
   



٤٨٥ 

___________________________________ 
املأخوذ  ٩=  ٢/  ١٨= املأخوذ للصحيح  ١٢=  ٤+  ٨= موع قيميت املعيب جم ١٨=  ٨+  ١٠= جمموع قيميت الصحيح 

 .ثلثان=  ٢/  ٣=  ٩/  ٦= نسبة املعيب إىل الصحيح  ٦=  ٢/  ١٢= للمعيب 
 .فالتفاوت بينهم بثلث

 ).١٢(من) ٤(اي -فيسرتجع من اصل الثمن ثلثه . وهي النسبة اليت تعني مقدار االرش من اصل الثمن
 ٨+  ١٢= معيبا جمموع قيميت الصـحيح  ٥صحيحا و  ٨: معيبا القيمة الثانية ١٠صحيحا و  ١٢: القيمة االوىل: مثال آخر

/ /  ٥=  ٢/  ١٥= املـأخوذ للمعيـب  ١٠=  ٢/  ٢٠= املـأخوذ للصـحيح  ١٥=  ٥+  ١٠= جمموع قيميت املعيـب  ٢٠= 
 ).هثالثة ار�ع( ٣/  ٤=  ٧/ /  ٥/  ١٠= نسبة املعيب إىل الصحيح  ٧

 ).٣(فالتفاوت بينهما بربع وهي النسبة اليت تعني مقدار االرش من اصل الثمن وهو يساوي
 .وهكذا... ان يؤخذ من كل قيمة نصفها اذا كانتا اثنتني او ثلثها اذا كانت ثال� او ربعهااذا كانت اربعا) : الطريق الثاين(

فاذا كان اصل الثمن  ٩=  ٤+  ٥= وجمموع النصفني  ٤= فنصفها ) ٨(القيمة الثانية ٥= فنصفها ) ١٠(القيمة االوىل: مثاله
  ).٣(واسرتجاع) ٩(فيجب ابقاء ١٢= املدفوع 

   



٤٨٦ 

___________________________________ 
مث تنصـــيفه او اخـــذ ثلثـــه او ربعـــه، وهكـــذا حســـب عـــدد . اخـــذ تفـــاوت مـــا بـــني كـــل صـــحيح ومعيـــب ومجعـــه): الطريـــق الثالـــث(

 .املقومني
 .معيبا ٨صحيحا و  ١٠: القيمة االوىل ١٢=  -فرضا  -ن املدفوع الثم: مثاله

 .معيبا ٤صحيحا و  ٨: القيمة الثانية
 .٥/  ٢يساوي . وهو من اصل الثمن. التفاوت بني الصحيح واملعيب على االوىل خبمس

 .القيمة على الطريق الثاين امنا هي للمعيب خاصة: ملحوظة
 .٦الثانية بنصف وهو من اصل الثمن يساوي  والتفاوت بني الصحيح واملعيب على ٢

 .معيبا ١٠صحيحا و  ١٢: القيمة االوىل ١٢=  -فرضا  -الثمن املدفوع : مثل آخر
 .التفاوت بينهمما على القيمة االوىل بسدس. معيبا ٥صحيحا و  ٨: القيمة الثانية

) ٤. ٢/  ١(امثــان وهــو يســاوي مــن اصــل الــثمن بثالثــة. والتفــاوت بينهمــا علــى القيمــة الثانيــة) ٢(وهــو مــن اصــل الــثمن يســاوي
 .وهو االرش ٣. ٤/  ١=  ٢/  ٦. ٢/  ١= ونصفهما  ٦. ٢/  ١=  ٤. ٢/  ١+  ٢= جمموع التفاوتني 

 ).٣(بينما كان على الطريقة االوىل يساوي) ٣. ٤/  ١(فاالرض على هذه الطريقة يساوي
ــق رابـــع(وهنــاك  هــو مجـــع قــيم الصــحيح مث مجـــع قيمــة املعيـــب مث مالحظــة النســـبة  )شــرح اللمعـــة(ذكــره يف هـــذا الكتــاب  -) طري

  .فيؤخذ من اصل الثمن بقدر تلك النسبة. بينهما والتفاوت بينهما
يت الصــحيح ــق االول يكــون جممــوع قيمــ يت املعيــب)٢٠(ففــي املثــال الثــاين مــن الطري ) ٢٠(إىل) ١٥(، ونســبة)١٥(، وجممــوع قيمــ

 ).٣(ؤخذ من اصل الثمن ربعه وهوفي. فالتفاوت �لربع -) ٤إىل  ٣(نسبة
 مع احتادهم يف النتيجة ابداً  -امشل من الطريق االول  -الرابع  -وهذا الطريق 

    



٤٨٧ 

 إن قيمته اثنا عشر صحيح، وعشرة معيبا،: احدى البينتني )١(لو قالت
___________________________________ 

 - ٨/  ٣ - ٣ - ٥ - ٨ - ٦/  ١ - ٢ - ١٠ - ١٢ت النسـبة الصـحيحة املعيبـة التفـاو : ترتتـب صـورة املسـألة هكـذا) ١(
 .١٥=  ٥+  ١٠= وجتمع املعيبتان  ٢٠=  ٨+  ١٢= جتمع الصحيحتان : على الطريقة االوىل

 .٤/  ١  نسبة الثالثة إىل االربعة فالتفاوت ب=  ٤/  ٣=  ٢٠/  ١٥= ونسبة جمموع املعيبتني إىل جمموع الصحيحتني 
 .دراهم) ٣:(يساوي) ملفروض اثنا عشرا(وهو من اصل الثمن 
�لثـة : ونسـبة التفـاوت يف الثانيـة) ١٢(مـن) ٢=(وهو من اصل الثمن : السدس: نسبة التفاوت يف االوىل: وعلى الطريقة الثانية

 )١)(١٢(من) = ٤. ٢/  ١=(امثان، وهي من اصل الثمن 
___________________________________ 

 .٢/  ١+  ٢= وجتمع النسبتان ) ٤. ١/  ٢(فثالثة امثانه يساوي) ١. ٢/  ١(يساوي) ١٢(الن مثن) ١(
/  ١*  ٢/  ١٣=  ١/  ٢/  ٢/  ١٣=  ٢/  ٦. ٢/  ١(٣. ٤/  ١=  ٢/  ٦. ٢/  ١= وينصف ا�موع  ٦. ٢/  ١=  ٤
) والثانية. (ثالثة فقط) الوىلا: (فالفرق بني الطريقة الثانية، والطريقة االوىل يف هذه املسألة �لربع) ٣. ٤/  ١=  ٤/  ١٣=  ٢

 .ثالثة وربع

    



٤٨٨ 

 )٢(مثانية صحيحا، ومخسه معيبا، فالتفاوت بني القيمتني الصـحيحتني وجممـوع املعيبتـني الربـع: )١(واالخرى
ــثمن، وهــو ثالثــة مــن اثــين عشــر لــو كــان كــذلك ــع ال يؤخــذ تفــاوت مــا بــني  )٤(، وعلــى الثــاين)٣(فريجــع برب

وجممــوع ذلــك مــن االثــين . )٧(، وعلــى قــول الثانيــة ثالثــة أمثــان)٦(وهــو الســدس )٥(القيمتــني علــى قــول االوىل
 :يؤخذ نصفها. عشر ستة ونصف

___________________________________ 
 .اي وقالت البينة االخرى) ١(
والتفاوت . مخسة عشر: وجمموع املعيبتني. عشرون: - ٤٨٥ص  ١كما سلف يف اهلامش رقم   -الن جمموع الصحيحتني ) ٢(

 .بينهما �لربع طبعا
 .اي لو فرض ان اصل الثمن اثنا عشر) ٣(
 .اي وعلى الطريقة الثانية) ٤(
 .اي قول البينة االوىل) ٥(
) ٤. ٢/  ١(وهـو مـن اصـل الـثمن يسـاوي) ٧(٤٨٥ص  ١وهي من اصل الثمن يساوي اثنني كما سلف يف اهلامش رقـم ) ٦(

 .اربعة ونصف

    



٤٨٩ 

 :احداها )٣(فقالت )٢(ولو كانت ثال�. )١(التفاوتفظهر . ثالثة وربع
___________________________________ 

 .مبقدار الربع) ١(
 .اي لوكانت البينات اليت قومت الصحيحة واملعيبة ثال�) ٢(
 ٢ ٦ ٨ - ٣ ٥/  ١ ٢ ٨ ١٠ - ٢ ٦/  ١ ٢ ١٠ ١٢ - ١ -الصحيحة املعيبـة التفـاوت النسـبة : صورة املسألة هكذا) ٣(
سـتة، ) ٦:(، والتفـاوت٣٠/  ٢٤= نسبة جمموع املعيبة إىل جممـوع الصـحيحة : على الطريقة االوىل ٢٤ ٣٠= ا�موع  ٤/  ١

 .اي درمهان ومخسا درهم=  ٢. ٥/  ٢= وهي مخس �لنسبة ىل ا�موع فيسرتجع من اصل الثمن مخسه وهو يساوي 
 ٢= من اصل الثمن ، وهي ٦/  ١: النسبة االوىل: وعلى الطريقة الثانية

ــثمن ٤/  ١: النســبة الثالثــة ٢. ٥/  ٢= ، وهــي مــن اصــل الــثمن ٥/  ١: النســبة الثانيــة جممــوع هــذه  ٣= ، وهــي مــن اصــل ال
 .الن عدد القيم ثالثة. ويؤخذ ثلث هذا ا�موع. سبعة دراهم ومخسا درهم=  ٧. ٥/  ٢=  ٣+  ٢. ٥/  ٢+  ٢= النسب 

) ٣/  ١*  ٥/  ٣٧(=( ١/  ٣/  ٥/  ٣٧) = ٣/  ٧. ٥/  ٢:(ثلث مخس درهم، هكذافهو يساوي درمهني ومخسي درهم و 
ث) ٢. ١٥/  ٧) = ١٥/  ٣٧=( ــى الطريقـــة الثانيـــة، ) ٢. ١٥/  ٧(يســـاوي) ٧. ٥/  ٢(فثلـــ وهـــذه هـــي النتيجـــة احلاصـــلة علـ

 .وهي تتفاوت مع النتيجة احلاصلة على الطريقة االوىل بثلث مخس
مخسـا ) ٣(وذلـك ال� اذا اعتـرب�. ميثـل مخسـني وثلـث مخـس) ١٥/  ٧:(ان الرقم الكسري: يلي وتوضيح هذا التفاوت يظهر ما

يت هــي ) الثالثــة(مــن ) ثلثــا(يعتــرب ) الواحــد(وهــذا ). واحــد(مــرتني �ضــافة ) ٣(فالســبعة تشــتمل علــى) ١٥(مــن مــن ) اخلمــس(الــ
ث مخـــس، ) ١٥/  ١(مخـــس، ووهـــو ) ١٥/  ٣(وهـــو مخـــس، و) ١٥/  ٣(يســـاوي جممـــوع) ١٥/  ٧( ف). مخســـة عشـــر( ــ وهوثلـ
 .هذا

 .اي درمهان وستة اجزاء من مخسة عشر جزء من الدرهم) ٢. ١٥/  ٦:(بينما النتيجة على الطريقة االوىل كانت اثنني ومخسني
ث مخــس ن مخســة عشــر ) ٢. ١٥/  ٧:(وامــا النتيجــة علــى الطريقــة الثانيــة فتكــون اثنــني ومخســني وثلــ اي درمهــان وســبعة اجــزاء مــ

 .الدرهم جزء من
اذن ال يذهب على الفـارئ ان تعبـري� عـن . وال خيفى ان الكسر اذا ارتفعت صورته وخمرجه يف مستوى واحد، فان قيته ال تتغري

يت هـــي يف الشـــكل هكـــذا(صـــورة اخلســـمني  فـــان . لـــيس تعبـــريا خمالفـــا، وال ز�دة يف قيمـــة الكســـر) ٦/  ١٥(بصـــورة)) ٢/  ٥(الـــ
ك . ك املخــرج ضــوعف ثــالث مــرات، فبقــي الكســر علــى قيمتــه االوىلالصـورة ضــوعفت ثــالث مــرات، وكــذل وامنــا عمــد� إىل ذلــ

 .للتقارب الشكلي بني النتيجتني على الطريقتني

    



٤٩٠ 

فالصـــحيحة . مثانيـــة صـــحيحا وســـتة معيبـــا: عشـــرة صـــحيحا ومثانيـــة معيبـــا، والثالثـــة: والثانيـــة )١(كـــاالوىل
 .)٥(ستة هي اخلمس )٤(والتفاوت )٣(، واملعيبة أربعة وعشرون)٢(ثالثون

___________________________________ 
 .اثنا عشر صحيحا، وعشرة معيبا: اي قالت) ١(
 .جمموع االثين عشر، والعشرة، والثمانية) ٢(
 .جمموع العشرة والثمانية والستة) ٣(
 .اي بني الثالثني واالربعة وعشرين: بني جمموع الصحيحة واملعيبة) ٤(
 .٤٨٧ص  ٣كما بيناه يف اهلامش رقم ) ٢. ٥/  ٢(فاذا اخذ� من اصل الثمن مخسه صار . الصحاح اي مخس جمموع) ٥(

    



٤٩١ 

وهـو يزيـد عـن االول بثلـث  )٣(ويؤخـذ ثلـث ا�مـوع )٢(جيمع سدس الثمن ومخسـه وربعـه )١(وعلى الثاين
 )٦(على الصحيحة كاثين عشر، دون املعيبة )٥(ولو اتفقت. )٤(مخس

___________________________________ 
 .اي الطريقة الثانية) ١(
 ٧. ٥/  ٢: وا�موع يساوي ٣: وربعه يساوي ٢. ٥/  ٢: ومخسه يساوي ٢: سدس الثمن يساوي) ٢(
 .اي اثنان ومخسان وثلث مخس ٢. ١٥/  ٧: وهو بصورته الر�ضية هكذا) ٣(
 .٤٨٨اوضحناه يف ص الن االول كان اثنني ومخسني فقط كما ) ٤(
 .وهي اوفق انسجاما مع العبارات التالية). لو اتفقتا(يف نسخة ) ٥(
ــألة هكــــذا) ٦( ـــبة : صــــورة املســ ـــاوت النسـ ـــة التفـ ـــذه  ١/  ٢ ٦ ٦ ١٢ - ٢ ١/  ٦ ٢ ١٠ ١٢ - ١ -الصــــحيحة املعيبـ ويف هـ

 :االوىل وجهان: ويكون للحل على الطريقة -وهي صورة اتفاق الصحيحة  -الصورة 
ــ ــة االوىل  -ه االول الوجـ ــى الطريقـ ــا عشـــر، مث جتمـــع املعيبتـــان ويؤخـــذ : -علـ ان تؤخـــذ احـــدى الصـــحيحتني، وهـــي يف املثـــال اثنـ

ك النسـبة. وينسب هذا النصف إىل الصحيحة. نصفهما +  ١٠= واملعيبتـان . ١٢= فالصـحيحة . ويؤخذ مـن اصـل الـثمن بتلـ
= والتفاوت يكون �لثلث . ٢/  ٣=  ٨/  ١٢=  الصحيحة ونسبة النصف إىل. ٨=  ٢/  ١٦= ونصف املعيبتني  ١٦=  ٦
 .٤/  ١٢) = ١٢من  ٤=(وهو من اصل الثمن  ١/  ٣

مث تنسـب جممـوع املعيبتـني  -حيث ا�ا اثنتان حسب الفرض  -ان تضاعف الصحيحة : -على الطريقة االوىل  -الوجه الثاين 
 .٢٤=  ٢*  ١٢= مضاعف الصحيحة : إىل مضاعف الصحيحة هكذا

 .١٦=  ٦+  ١٠= جمموع املعيبتني 
 .٢/  ٣=  ١٦/  ٢٤= النسبة بينهما 

 .١/  ٣) = ١٢من  ٤=(وهو من اصل الثمن  ١/  ٣=  ٨/  ٢٤= التفاوت بينهما 
 .٢= وهو من اصل الثمن  ١/  ٦= التفاوت يف االوىل ): الطريقة الثانية(

 ٤=  ٢/  ٨= نصـف هـذا ا�مـوع  ٨=  ٦+  ٢= لتفـاوتني جممـوع ا ٦= وهو من اصل الثمن  ١/  ٢= والتفاوت يف الثانية 
 .اذن احتدت الطريقة الثانية مع الطريقة االوىل على كلتا وجهيها. ١/  ٣) = ١٢من  ٤=(وهو من اصل الثمن 

    



٤٩٢ 

تنصـــــــيف املعيبتـــــــني، ونســـــــبة النصـــــــف إىل  )٢(ســـــــتة، فطريقتـــــــه: عشـــــــرة، واالخـــــــرى: )١(فقالـــــــت إحـــــــدامها
الثلــث  )٦(وهــو )٥(مثــل نســبة ا�مــوع إليــه )٤(تــني مــع تضــعيف الصــحيحة وأخــذ، أوجتمــع املعيب)٣(الصــحيحة
 .)١١(وهوالثلث أيضا )١٠(ويؤخذ نصفه )٩(السدس، ومن الثانية النصف )٨(يؤخذ من االوىل )٧(وعلى الثاين

___________________________________ 
 .اي يف املعيبة) ١(
 .اي االوىل ) ٢(
اي يؤخــذ مــن اصــل الــثمن مبثــل ) ٤(٤٩٠ص  ٦مــن الطريقــة االوىل كمــا اوضــحناه يف التعليقــة رقــم هــذا هــو الوجــه االول ) ٣(

 .تلك النسبة
 .اي مثل نسبة جمموع املعيبتني إىل مضاعف الصحيحة) ٥(
 .اي مثل هذه النسبة املذكورة هو الثلث) ٦(
 .اي الطريقة الثانية) ٧(
 .اي النسبة املأخوذة يف القيمة االوىل) ٨(
 .٤٩٠ص  ٤السدس من اثين عشر، والنصف منه يساو�ن مثانية كما مر يف التعليقة رقم ) ٩(
 .اي نصف ا�موع وهو نصف الثمانية ليكون اربعة وهو ثلث �لنسبة إىل جمموع الثمن) ١٠(
ث(اي كما كانت النتيجة على الطريقة االوىل هي ) ١١( ث(، كـذلك علـى الطريقـة الثانيـة تكـون النتيجـة هـي )الثلـ . ايضـا) الثلـ

وال خيفـى ان االحتــاد بـني الطــريقني يف هـذه الصــورة امنــا هـو ملكــان احتـاد الصــحيحة واالخـتالف يف املعيبــة فقــط  . فاحتـد الطريقــان
 .٤٨٠كما اشر� إىل ذلك يف اخر اهلامش من صفحة 

    



٤٩٣ 

 :وقالت إحدامها )٢(�ن اتفقتا على الستة معيبا )١(ولو انعكس
___________________________________ 

 .اي عكس الثورة السباقة وذلك اذا اتفقتا على املعيبة واختلفتا يف الصحيحة) ١(
ــذا) ٢( ــبة : صـــورة املســـألة هكـ ــاوت النسـ الطريقــــة  ٢/  ٥ ٤ ٦ ١٠ ٢ ١/  ٤ ٢ ٦ ٨ ١ -رقــــم القيمـــة الصـــحيحة املعيبــــة التفـ

 :االوىل
 .١٨=  ١٠+  ٨= جتمع الصحيحتان  -أ 

 .٢/  ٣=  ١٢/  ١٨= وينسب مضاعف املعيبة إىل جمموع الصحيحتني  ١٢=  ٢*  ٦= وتضعف املعيبة 
 .١/  ٣= والتفاوت بينهما 

 ).اربعة دراهم= ( ١/  ٣) = ١٢من  ٤=(وهو من اصل الثمن 
 ).٩) =(٢/  ١٨) =(٢/  ١٠+  ٨=(ان يؤخذ نصف الصحيحتني  -ب 

 .٢/  ٣) = ٦/  ٩) =(٩(إىل هذا النصف) ٦(وتنسب املعيبة
 ).اربعة دراهم= ( ١/  ٣) = ١٢من  ٤=(وهو من اصل الثمن . ١/  ٣= فاوت والت
ن اصــــل الــــثمن يســــاوي ) الربــــع(، ١/  ٤= النســــبة االوىل ): الطريقـــة الثانيــــة( ــ ــو مــ ــبة الثانيــــة ) ١٢مــــن  ٣=(وهــ  ٢/  ٥= والنســ
 .الثمن= فنصف الربع  ويؤخذ النصف من كل من النسبتني،) ١٢من  ٤. ٥/  ٤ومها من اصل الثمن يساو�ن ). مخسان(

 .مخس= ونصف اخلمسني ) ١. ٢/  ١=(وهو من اصل الثمن 
 ).ثالثة دراهم وتسعة اعشار الدرهم) ٣. ١٠/  ٩=(وجمموع هذين ) ٢. ٥/  ٢=(وهو من اصل الثمن 

اين مـع ولـذلك عـرب الشـارح �لثـ. والعشـر يسـاوي نصـف اخلمـس. فنقص عن املتحصل على الطريقة االوىل مبقـدار عشـر الـدرهم
 .واليك منهج احلصول على هذه النتيجة وفق االسلوب الر�ضي. العلم نه ال فرق بني التعبريين حسب الواقع

=  ٢/  ٧. ٥/  ٤= نصـف هـذا ا�مـوع ) ٧. ٥/  ٤) =(مخسـان( ٤. ٥/  ٤) + الربـع( ٣= جممـوع مـا اخـذ علـى النسـبتني 
٣. ١٠/  ٩=( ١٠/  ٣٩=  ٢/  ١*  ٥/  ٣٩=  ١/  ٢/  ٥/  ٣٩( 

    



٤٩٤ 

 مجعتهما وأخذت التفاوت وهو )١(عشرة فإن شئت: مثانية صحيحا، وأخرى
___________________________________ 

 )أ(  ب ٤٩٣ص  ٢هذا هو الوجه االول من الطريقة االوىل وقد ارمز� اليه يف التعليقة رقم ) ١(

    



٤٩٥ 

ث، أو أخـــذت يكـــون  )٢(وعلـــى الثـــاين. نصـــف الصـــحيحتني ونســـبته إىل املعيبـــة وهـــو الثلـــث أيضـــا )١(الثلـــ
وعلــى هــذا . )٦(يــنقص عــن الثلــث بنصــف مخــس )٥(وهــو مثــن ومخــس )٤(فنصــفه )٣(التفــاوت ربعــا ومخســني

 .القياس
يف املبيع، سواء كان قبل علمه �لعيب أم بعده، وسواء كـان التصـرف �قـال ) ويسقط الرد �لتصرف(

 وما تقدم يف تصرف. أم ال، مغريا للعني أم ال، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم ال )٧(للملك
___________________________________ 

 ).ب(  ب ٤٩٣ص  ٢هذا هو الوجه الثاين من الطريقة االوىل وقد ارمز� اليه يف التعليقة رقم ) ١(
 .يف نسبة التفاوت الثاين) مخسني(االول و  يف نسبة التفاوت) ربعا) (٣:(اي الطريقة الثانية) ٢(
 .اي نصف هذين التفاوتني) ٤(
 ).اخلمسني(نصف ) اخلمس(، و )الربع(نصف ) الثمن) (٥(
اي يـــنقص جممـــوع الـــثمن واخلمـــس املـــأخوذين مـــن اصـــل الـــثمن علـــى الطريقـــة الثانيـــة عـــن الثلـــث املـــأخوذ منـــه علـــى الطريقـــة ) ٦(

وا�مـوع يسـاوي اربعـة دراهـم اال . ومخسـه يسـاوي درمهـني ومخسـي درهـم. ساوي درمها ونصـفااذ الثمن من اصل الثمن ي. االوىل
: فصـار ا�مــوع. فــان الـدرهم مــع الـدرمهني ثالثــة، والنصـف مــع اخلمسـن يـنقص عــن الواحـد مبقــدار مصـف مخــس. نصـف مخـس

 .على اسلوبه الر�ضي ٤٩٣ص  ٢كما اوضحناه يف التعليقة رقم . اربعة اال نصف مخس
 .كما لو �عها) ٧(

    



٤٩٦ 

علــى املشــرتي، ســواء كــان حدوثــه مــن  )٢(مضــمون) أو حــدوث عيــب بعــد القــبض(، )١(احليــوان آت هنــا
ري  )٥(عمــا لــو كــان حيــوا� وحــدث فيــه العيــب يف الثالثــة )٤(واحــرتز� �ملضــمون عليــه. أم ال )٣(جهتـه مــن غــ

ولـو رضـي البـائع . مضمون علـى البـائع )٨(نهحينئذ ال مينع من الرد وال االرش، ال )٧(، فإنه)٦(جهة املشرتي
 )١٢(متعددا وظهر فيه )١١(ما لو اشرتى صفقة )١٠(جمبورا �الرش، أوغري جمبور جاز ويف حكمه )٩(برده

___________________________________ 
مثال، ومن احتمال استصحاب من احتمال جواز الرد نظرا إىل حتقق العني، وامكان ردها : اي يف صورة العود بعد اخلروج) ١(

 .احلكم ببطالن الرد �خلروج، فاعادة اجلواز حمتاجة إىل دليل آخر
 .�جلر نعت للعيب) ٢(
 .اي من جهة املشرتي) ٣(
 .اي على املشرتي) ٤(
 .الثالثة اال�م اليت يكون فيها اخليار) ٥(
 .اي العيب حصل من غري جهة تسبيب املشرتي) ٦(
 .يف الثالثة يف احليوان ال مينع من الرد، او االرشاي العيب احلاصل ) ٧(
 .اي العيب يف الثالثة) ٨(
 .ففي هذه الصورة جيوز الرد. مع ارش، او بدون ارش -وحصل فيه عيب  -اي رضي ان يرد املشرتي عليه ما ابتاعه منه ) ٩(
 .اي حكم حدوث العيب يف منعه من الرد) ١٠(
 .متعددة بصيغة بيع واحدةاي يف معاملة واحدة امورا ) ١١(
 .اي يف املبيع) ١٢(

    



٤٩٧ 

ولـــه  )٣(فـــامتنع أحـــدمها مـــن الـــرد فـــإن اآلخـــر مينـــع منـــه )٢(، أو اشـــرتى إثنـــان صـــفقة)١(عيـــب وتلـــف أحـــدها
مـن التفـرق  )٥(وأوىل �ملنـع. اآلخر سواء احتدت العـني أم تعـددت، اقتسـماها أم ال )٤(االرش، وإن أسقطه

 )٦(وكـذا احلكـم. سواء يف ذلـك خيـار العيـب وغـريه. هنا طارئ على العقد الوارث عن واحد، الن التعدد
لـــو اشــــرتى شــــيئني فصــــاعدا فظهــــر يف أحــــدمها عيـــب، فلــــيس لــــه رده، بــــل ردمهــــا، أو إمســــاكهما �رش 

 )٨(النعتاقـه بـنفس امللـك، وميكـن رده )٧(وكذا يسقط الرد، دون االرش إذا اشـرتى مـن يتعتـق عليـه. املعيب
 ذا يسقط الردإىل التصرف، وك

___________________________________ 
 .فيتعني اخذ االرش فقط. فان تلف البعض مينع من رد الباقي) ١(
 .اي يف بيع واحد) ٢(
 .اي من الرد) ٣(
 .اي يثبت االرش لذاك وان كان هذا قد اسقط ارشه ايضا) ٤(
فـان . و ورث متعـددون عـن واحـد مـا ابتاعـه وظهـر فيـه عيـبيعين كمايسقط الرد بتعدد املشرتين كـذلك يسـقط الـرد فيمـا لـ) ٥(

بـل سـقوط لـرد هنـا اوىل مـن سـقوطه هنـاك، حيـث التعـدد هنـا . بعض الورثة اذا امتنـع مـن الـرد فلـيس للبـاقني الـرد بـل هلـم االرش
 .طارئ وهو حاددث، خبالف التعدد هناك الذي مل يكن حاد� ومع ذلك كان مينع من الرد فهنا اوىل

 .يسقط الرد اي) ٦(
 .كما اذا اشرتى ا�ه مثال. اي على املشرتي) ٧(
ن اختيــار او كبيعــه الناقــل عــن ) ٨( ث ان انعتاقــه قهــرا كــالعتق عــ ن الــرد حيــ اي ارجــاع هــذه الصــورة إىل صــورة التصــرف املــانع مــ

االمتنــاع �الختيــار ال ينــايف ملكــه فــان اقدامــه علــى شــراء ابيــه مــع علمــه �نعتاقــه عليــه يكــون كمــن اقــدم علــى العتــق اختيــارا، اذ 
 .االختيار

    



٤٩٨ 

 .)٢(مع اختياره االرش او ال معه )١(�سقاطه
قبـل (اي �لعيـب ) �لعلـم بـه(اي الـرد واالرش معـا ) يبقى االرش، ويسـقطان(حيث يسقط الرد ) و(
 )٥(وىل منـهغـري مقيـد �الرش، وا) )٤(و�لرضـا بـه بعـده(رضـا �ملعيـب،  )٣(، فإن قدومه عليه عاملـا بـه)العقد

برئــت مــن مجيــع العيــوب : كقولــه) مــن العيــوب ولــو امجــاال(ة البــائع  اي بــراء) )٦(ة و�لــرباء(إســقاط اخليــار، 
علـــى اصـــح القـــولني، وال فـــرق بـــني علـــم البـــائع واملشـــرتي �لعيـــوب وجهلهمـــا والتفريـــق، وال بـــني احليـــوان 

مضـمونة  )٧(لـة العقـد واملتجـددة حيـث تكـونوغريه، وال بني العيوب الباطنة وغريها، وال بني املوجـودة حا
 .)٨(على البائع، الن اخليار �ا �بت �صل العقد

___________________________________ 
 .اي �سقاط املشرتي الرد) ١(
 .اي ال مع اختيار االرش) ٢(
 .اي اقدام املشرتي على شراء املبيع املعيب عاملا �لعيب) ٣(
 .برضاء املشرتي �لعيب بعد البيعاي ويسقط الرد ) ٤(
 .من الرضا) ٥(
 .ة البايع عن العيب يف عقد البيع اي يسقط الرد من املشرتي برباء) ٦(
 .ة خترج عن ضمانه ة، فا�ا �لرباء اي ان العيوب املتجددة اذا كانت مضمونة على البايع لوال الرباء. متجدد: قيد لقوله) ٧(
 .قوط الرد حىت �لعيوب املتجددة املضمونة على البائعة س تعليل الجياب الرباء) ٨(

ت �ــا خيــار املشــرتي، بــنفس العقــد احلاصــل بينــه وبــني البــايع: توضــيحه ــ . فســبب اخليــار هــو العقــد. ان العيــب املتجــدد امنــا يثب
 .�ي موجب كانوموجبه العيب فاذاتربأ البائع من العيب حني العقد فقد افتقد السبب �ثريه يف ثبوت اخليار للمشرتي 

    



٤٩٩ 

 .غري مضمون )١(وإن كان السبب حينئذ
ويظهـر مـن العبـارة ) )٢(عيـب(ممـن شـأ�ا احلـيض حبسـب سـنها ) وعـدم احلـيض(عند البائع ) واال�ق(

 )٣(االكتفــاء بوقــوع اال�ق مــرة قبــل العقــد، وبــه صــرح بعضــهم، واالقــوى اعتبــار اعتيــاده، واقــل مــا يتحقــق
املشـرتي، بـل مـىت حتقـق ذلـك عنـد البـائع جـاز الـرد، ولـو جتـدد عنـد املشـرتي مبرتني وال يشرتط إ�قه عنـد 

ري تصــرف فهــو كمــا لــو وقــع عنــد البــائع، وال يعتــرب يف ثبــوت عيــب احلــيض مضــي ســتة  يف الثالثــة مــن غــ
بضــم  )٤(وكـذا الثفــل(اشـهر كمــا ذكـره مجاعــة، بـل يثبــت مبضـي مــدة حتــيض فيهـا اســنا�ا يف تلـك الــبالد، 

اما املعتاد منه فليس بعيـب، ). غري املعتاد(وشبهه ) يف الزيت(ا استقر حتت املائع من كدرة املثلثة وهو م
القتضاء طبيعة الزيت وشبهه كون ذلك فيـه غالبـا، وال يشـكل صـحة البيـع مـع ز�دتـه عـن املعتـاد جبهالـة 

اجلملــة كمــا  قــدر املبيــع املقصــود �لــذات فيجهــل مقــدار مثنــه الن مثــل ذلــك غــري قــادح مــع معرفــة مقــدار
 .تقدم يف نظائره

___________________________________ 
اي وان كان السبب اي موجب اخليار وهو العيب غري مضمون على البائع فعـال اي حـني العقـد مـا مل حيـدث موجبـه وهـو ) ١(

 .حينذاك: واالوىل ان يقول. اي حني العقد) حينئذ: (حدوث العيب املتاخر فقوله
 .واال�ق وعدم احليض: خرب لقوله) ٢(
 .اي االعتياد) ٣(
 .اي عيب) ٤(

   



٥٠٠ 

 )خيار التدليس -التاسع (
وهــو تفعيــل مــن الــدلس حمركــا، هــو الظلمــة كــأن املــدلس يظلــم االمــر ويبهمــه حــىت يــوهم غــري الواقــع، 

فلو شرط صفة كمال كالبكـارة، أو (من البائع أم من املشرتي ) ٢(اشرتاط صفة فتفوت، سواء كان )١(ومنه
بني الفسخ واالمضـاء ) كتحمري الوجه، ووصل الشعر فظهر اخلالف، ختري(املشرتي كماال ذاتيا ) تومهها

�لعيــب، والواقــع لــيس بعيــب، بــل فــوات أمــر زائــد، ويشــكل ذلــك يف  )٣(الختصاصــه) وال أرش(�لــثمن، 
القيمـة �ثـريا بينـا البكارة من حيث إ�ا مبقتضى الطبيعة وفوا�ا نقص حيدث على االمة ويؤثر يف نقصان 

خصوصا يف الصغرية الـيت ليسـت  )٤(فيتخري بني الرد واالرش، بل حيتمل ثبو�ما وإن مل يشرتط، ملا ذكر�ه
حمـــل الـــوطء، فـــإن أصـــل اخللقـــة والغالـــب متطابقـــان يف مثلهـــا علـــى البكـــارة فيكـــون فوا�ـــا عيبـــا وهـــو يف 

ت الثيبوبــة فــيهن مبنزلــة  الصــغرية قــوي ويف غريهــا متجــه إال أن الغالــب ملــا كــان علــى خالفــه يف االمــاء كانــ
 .اخللقة االصلية وإن كانت عارضة

وإمنا يثبت احلكم مـع العلـم بسـبق الثيبوبـة علـى البيـع �لبينـة، أو إقـرار البـائع، أو قـرب زمـان االختبـار 
 )٥(لـة والنـزوةإىل زمان البيع حبيـث ال ميكـن جتـدد الثيبوبـة فيـه عـادة، وإال فـال خيـار، ال�ـا قـد تـذهب �لع

 .وغريمها، نعم لو جتددت يف زمن خيار احليوان، أو خيارالشرط ترتب احلكم
___________________________________ 

 .اي من خيار التدليس) ١(
 .اي كان االشرتاط) ٢(
 .اي االرش) ٣(
 .اخل... وهو كو�ا مبقتضي الطبيع وفوا�ا نقص) ٤(
 .اي الوثبة) ٥(

    



٥٠١ 

الفرض �ن يشرتط الثيبوبة فظهرت بكرا فاالقوى ختريه أيضا بـني الـرد واالمسـاك بغـري أرش، ولو انعكس 
وهو مجـع لـنب الشـاة ومـا ) التصرية )٢(وكذا(فال يقدح فيه كون البكر أمت غالبا  )١(جلواز تعلق غرضه بذلك

فريغب يف شرائها  يف حكمها يف ضرعها برتكها بغري حلب، وال رضاع فيظن اجلاهل حباهلا كثرة ما حتلبه
إنــه : علــى املشــهور، بــل قيــل) والبقــرة والناقــة(إمجاعــا، ) للشــاة(بــز�دة وهــو تــدليس حمــرم، وحكمــه �بــت 

ـــت ـــإن ثب  )٥(الشـــاة، وإحلـــاق غريهـــا �ـــا قيـــاس، إال أن يعلـــل )٤(فهـــو احلجـــة، وإال فاملنصـــوص )٣(إمجـــاع، ف
االصـحاب احلكـم يف سـائر احليـوا�ت حـىت  بعـض )٨(، وطـرد)٧(وهو متجه. )٦(�لتدليس العام فيلحقان �ا

وتثبت التصـرية إن مل يعـرتف �ـا البـائع ومل تقـم �ـا . اآلدمي، ويف الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس
 فان اتفقت فيها احللبات عادة، أو زادت الالحقة) بعد اختبارها ثالثة أ�م(بينة 

___________________________________ 
 .�ا ثيبةاي بكو ) ١(
 .اي داخل يف التدليس املوجب للخيار) ٢(
ت االمجـاع فالـدليل الـوارد ) ٣( اي ان ثبت االمجاع على هذا احلكم فهو اي فاالمجاع هو احلجة وهو كـاف، واال اي وان مل يثبـ

 .يف املسألة خاص �لشاة
 .١حديث /  ١٣الوسائل، كتاب التجارة، ابواب اخليار �ب ) ٤(
 .كم يف لبقرد والناقة بعلة التدليس، وهو دليل عام يشمل ماحنن فيه وغريه من سائر موارد التدليسأي يعلل احل) ٥(
 .اي البقرة والناقة �لشاة) ٦(
 .اي االحلاق بلحاظ التدليس موجه) ٧(
 .اي عمم احلكم �خليار بسبب التصرية) ٨(

    



٥٠٢ 

 نقصـا� خارجـا عـن العـادة، وإن فليست مصراة وإن اختلفت يف الثالثة فكان بعضها �قصـا عـن االوىل
ت �القــرار، أو البينــة جــاز  ت اخليــار بعــد الثالثــة بــال فصــل علــى الفــور، ولــو ثبتــ زاد بعــدها يف الثالثــة يثبــ
الفســخ مـــن حــني الثبـــوت مــدة الثالثـــة، مـــا مل يتصــرف بغـــري االختبــار بشـــرط النقصــان فلـــو تســـاوت، أو 

 .ما لو مل يعلم �لعيب حىت زال )١(زادت هبة من هللا تعاىل فاالقوى زواله، ومثله
مثلــه لــو (منــه بعــد العقــد، أو ) حــىت املتجــدد(الــذي حلبــه منهــا ) اللــنب(إن اختــار ردهــا ) ويــرد معهــا(
ــع، وأمــا املتجــدد فالطــالق الــنص). تلــف . �لــرد الشــامل لــه )٢(أمــا رد املوجــود فظــاهر النــه جــزء مــن املبي

واالقـوى عـدم رده، واستشـكل  )٤(والعقـد إمنـا ينفسـخ مـن حينـهمناء املبيع الذي هـو ملكـه  )٣(ويشكل �نه
وحنومها ففي رده  )٤(يف الدروس، ولو مل يتلف اللنب لكن تغري يف ذاته أو صفته �ن عمل جبنا، أو خميضا

 �الرش إن نقص، أو جما�، أو االنتقال إىل بدله
___________________________________ 

 .اي يسقط اخليار) ١(
 .١حديث  ١٣الوسائل كتاب التجارة ابواب اخليار �ب ) ٢(
 .اي اللنب املتجدد بعد العقد) ٣(
 .اي من حني الفسخ) ٤(
ويف اسرتجاع اللنب املتجدد اشكال مبين على ان الفسخ يرفع العقد من اصله او من حينه، وقطع الشيخ : قال يف الدروس) ٥(

 .بعدم اسرتجاعه النه حدث يف ملكه
 ).املخيض: (اللنب حيرك حتريكا شديدا حىت يستخرج زبده، فيقال له :املخيض) ٦(

    



٥٠٣ 

 .)١(اجودها االول: اوجه
ثبــوت اخليــار املســتند إىل االختبــار بعــد الثالثــة كمــا : بعــد اختبارهــا ثالثــة: واعلــم ان الظــاهر مــن قولــه

يظهــر الفــرق بــني مــدة التصــرية، وخيــار احليــوان، فــإن اخليــار يف ثالثــة احليــوان  )٣(، و�ــذا)٢(ذكــر�ه ســابقا
، والفوريــة )٤(فيهــا، ويف ثالثــة التصــرية بعــدها، ولــو ثبــت التصــرية بعــد البيــع �القــرار، اوالبينــة فاخليــار ثالثــة

اء فائـدة خيـار �نتفـ: ، بـل رمبـا قيـل)٦(على االقوى وهو اختيـاره يف الـدروس ويشـكل حينئـذ الفـرق )٥(فيها
وينـدفع جبـواز تعـدد االسـباب وتظهـر الفائـدة فيمـا لـو . )٨(جلواز الفسخ يف الثالثة بدو�ا )٧(التصرية حينئذ

 ، ونقل)٩(اسقط احدمها، ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية �لثالثة مطلقا
___________________________________ 

 .اي رده �الرش) ١(
 .اخل... يثبت اخليار بعد الثالثة بال فصل على الفور: من قوله) ٢(
خ مـــا مل متـــص ثالثـــة ا�م مـــن يـــوم ) ٣( اي بكـــون خيـــار احليـــوان يف الثالثـــة وخيـــار التصـــرية بعـــدها فـــان مشـــرتي احليـــوان لـــه الفســـ

 .نواما خيار التصرية فال يثبت وليس له حق الفسخ ماله متض ثالثة ا�م هي ا�م اختبار احليوا. االشرتاء
 .اي ثالثة ا�م فقط ال ازيد) ٤(
 .الن ه ال فورية يف خيار احليوان. اي يف الثالثة اال�م) ٥(
 .اي الفرق بني اخليار الثابت له �لتصرية، واخليار الثابت له �حليوان) ٦(
ار احليـوان وتنتفـي فائـدة اي حني ثبوت التصرية �لبينة، او االقرار املستلزم ثبوت خيارها ضمن الثالثـة فقـط فيتحـد مـع خيـ) ٧(

 .خيار التصرية، اذ مل تزد على خيار احليوان شيئا
 .اي بدون التصرية، النه ميكنه الفسخ خبيار احليوان) ٨(
 .سواء ثبتت �لبينة واالقرار ام ثبتت �الختبار) ٩(

    



٥٠٤ 

ن الشــيخ ا�ــا  )٣( جيامعهــافــال )٢(ويشــكل �طــالق توقفــه علــى االختبــار ثالثــة. ملكــان خيــار احليــوان )١(عــ
 .)٦(يتخري يف آخر جزء منها بوجب ا�از يف الثالثة )٥(، واحلكم بكونه)٤(حيث ال تثبت بدونه

___________________________________ 
 .اي خيار التصرية) ١(
فـال . ي بعـد االختبـارفالزم ذلك هو ثبوت هذا اخليار بعد الثالثـة ا. ان خيار التصرية ال تثبت اال بعد االختبار ثالثة ا�م) ٢(

 .يثبت هذا اخليار يف الثالثة
 .اي بدون االختبار) ٤(اي ال جيامع خيار التصريد الثالثة اال�م، اي ال يثبت فيها بل بعدها) ٣(
توقـف (و ). كـون خيـار التصـرية داخـل الثالثـة: (اي ميكن تصحيح كالم املصنف يف الـدروس �مكـان اجلمـع بـني االمـرين) ٥(

 ).االختبار ثالثة ا�م ثبو�ا على
ع بـــني االمـــرين: �ن يقـــال ت لـــه اخليـــار يف اخـــر جـــزء مـــن النهـــار الثالـــث، اذان اســـتطعنا اجلمـــ : انـــه خيتـــرب احليـــوان ثالثـــة ا�م فيثبـــ

اخـر ولكن يرد عليه انه جتوز يف الكالم حيث اطلق الثالثة واراد منهـا . االختبار ثالثة ا�م، وكون اخليار داخل الثالثة ال بعدها
 .جزء منها

ــري منهـــا: الن املـــراد �لثالثـــة حينئـــذ) ٦( كمـــا يف خيـــار . اذ الظـــاهر مـــن الثالثـــة هـــو جمموعهـــا. وهـــو خـــالف الظـــاهر. اجلـــزء اخلـ
 .احليوان

 ))٧(خيار االشرتاط -العاشر (
 حيث ال يسلم الشرط ملشرتطه �ئعاً 

___________________________________ 
ف الشــرط ) ٧( فهــو  -الــذي ســبق  -امــا خيــار الشــرط . الــذي اشــرتطه املشــرتي او البــايع مث ال يســلم لــه الشــرطاي خيــار ختلــ

 .شرط اخليار، اي شرط ثبوته ابتداء وان مل يكن مبوجب نقص او عيب

    



٥٠٥ 

يف العقـد إذا مل يـود إىل جهالـة يف أحـد العوضـني، أو مينـع منـه الكتـاب  )١(ويصح اشـرتاط سـائغ(ومشرت� 
أو (يف يــد البــائع، ) كمــا لــو شــرط �خــري املبيــع( )٢(ك شــرطا بعــد قيــد الســائغ تكلــف، وجعــل ذلــ)والســنة
ــثمن كــل واحــد منهمــا، هــذا مثــال مــا يــؤدي إىل جهالــة يف أحــدمها، فــإن ) مــا شــاء(يف يــد املشــرتي ) ال

ــثمن، وكــذا القــول يف جانــب املعــوض،  ــثمن، فــإذا كــان جمهــوال جيهــل ال أو عــدم (االجــل لــه قســط مــن ال
ــع منــه ) وطء البــائع إ�هــا(شــرط ) ، أووطء االمــة ــع مــرة، أو أزيــد، أو مطلقــا، هــذه أمثلــة مــا مين بعــد البي

 .الكتاب والسنة
كاشــرتاطه محـل الدابــة فيمــا بعــد، (للمشـروط عليــه ) �شـرتاط غــري املقــدور(الشــرط ) يبطــل(كـذا ) و(

ـــك بفعلـــه أم بفعـــل هللا)أو أن الـــزرع يبلـــغ الســـنبل ، الشـــرتاكهما يف عـــدم ، ســـواء شـــرط عليـــه أن يبلـــغ ذل
 .املقدورية

ــزرع( ــع أحــدمها دون اآلخــر ) ولــو شــرط تبقيــة ال ــك )إىل أوان الســنبل جــاز(يف االرض إذا بي ، الن ذل
 .مقدور له وال يعترب تعيني مدة البقاء بل حيمل على املتعارف من البلوغ، النه منضبط

، النـه )٣(لني، المتنـاع بقائـه بدونـهيف أصح القـو ) و أبطل العقد(الشرط ) ولو شرط غري السائغ بطل(
 .، وما هو مقصود مل يسلم، والن للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل جيهل الثمن)٤(غري مقصود �نفراده

___________________________________ 
 .اي اشرتاط امر سائع) سائغ(إىل ) اشرتاط(�ضافة ) ١(
 .ملستلزم لعدم منعه يف الكتاب والسندهو اجلواز الشرعي ا) سائغ(الن املفهوم من ) ٢(
 .اي بقاء العقد بدون الشرط، الن املشروط عدم عند عدم شرطه) ٣(
 .اي العقد غري مقصود �نفراده وبال شرط) ٤(

    



٥٠٦ 

ــع، ولتعلــق الرتاضــي بكــل منهمــا: وقيــل ويضــعف . يبطــل الشــرط خاصــة النــه املمتنــع شــرعا دون البي
 .بعدم قصده منفردا، وهو شرط الصحة

، النه شرط سائغ، بل راجح، سواء شـرط عتقـه عـن )جاز(الذي �عه منه ) ولو شرط عتق اململوك(
ــق إال يف ملــك، : ففــي صــحته قــوالن )١(املشــرتي أم أطلــق، ولــو شــرط عنــه إن (أجودمهــا املنــع، إذ ال عت فــ

قبلـه عـن ملـك بني فسخ البيع، وإمضائه، فإن فسخ اسرتده، وإن انتقـل ) وإال ختري البائع(فذاك، ) أعتقه
املشــرتي، وكــذا يتخــري لــو مــات قبــل العتــق فــإن فســخ رجــع بقيمتــه يــوم التلــف، النــه وقــت االنتقــال إىل 

ــق قهــرا بــني فســخ العقــد ) يفيــد ختــريه(ملشــرتطه فإنــه ) وكــذا كــل شــرط مل يســلم(، )٢(القيمــة، وكــذا لــو انعت
وإمنــا فائدتــه جعــل البيــع (العــدم، ، الصــالة )وال جيــب علــى املشــرتط عليــه فعلــه(املشــروط فيــه، وإمضــائه، 

جيــب : ، وقيــل)عنــد االتيــان بــه(أي البيــع ) عنــد عــدم ســالمة الشــرط، ولزومــه(�لفســخ ) عرضــه للــزوال
الوفاء �لشرط وال يتسلط املشروط له على الفسخ إال مـع تعـذر وصـوله إىل شـرطه، لعمـوم االمـر �لوفـاء 

املؤمنـون عنـد شـروطهم إال مـن عصـى هللا، : وآلـه عليه اهللا صلى�لعقـد الـدال علـى الوجـوب، وقولـه 
فعلـى هـذا لـو امتنـع املشـروط عليـه مـن الوفــاء �لشـرط ومل ميكـن إجبـاره رفـع أمـره إىل احلـاكم ليجـربه عليــه 

 .، فإن تعذر فسخ حينئذ إن شاء)٣(إن كان مذهبه ذلك
___________________________________ 

 .اي عن البايع) ١(
فلـم حيصــل . بـايع قيمـة العبـد اذا انعتـق قهـرا علـى املشـرتي، الن الشــرط كـان هـو العتـق، واحلاصـل هـو االنعتـاقاي يسـرتد ال) ٢(

 .الشرط، فللبايع خيار ختلف الشرط
 .اي كان مذهب احلاكم ايضا لزوم وفاء املشرتي �لشرط ولو قهرا) ٣(

    



٥٠٧ 

وهــو أن الشــرط الواقــع يف العقــد الــالزم إن كــان العقــد   )١(يف بعــض حتقيقاتــه تفصــيل وللمصــنف 
 .)٢(كافيا يف حتققه وال حيتاج بعده إىل صيغة فهو الزم

___________________________________ 
مثال قد . حاصل هذا التفصيل ماذكره املتأخرون من ان الشرط يف ضمن العقد �رة يكون شرط نتيجة، واخرى شرط فعل) ١(

ين ان الوكالــة حتصــل للبــايع يشــرتط البــاي ع علــى املشــرتي يف ضــمن عقــد البيــع ان يكــون وكــيال عــن املشــرتي يف امــر مــن امــوره، يعــ
وهـذا مـا يسـمونه . مبجرد هذا االشرتاط و�يقاع عقد البيع وال حتتاج ثبو�ا إىل انشاء عقد وكالـة مـن جديـد بعـد امتـام عقـد البيـع

 .شرط النتيجة
ن غــري حاجــة إىل انشــاء آخــر(كافيــا يف حتققــه ) اي عقــد البيــع(قــد ومســاه املصــنف مبــا كــان الع وقــد يشــرط البــايع علــى ). اي مــ

ين يشــرتط عليــه ان ينشـــئ عقــد الوكالــة لــه بعـــد امتــام عقــد البيـــع،  املشــرتي يف ضــمن عقــد البيـــع أن يوكلــه وجيعلــه وكــيال عنـــه، يعــ
وقـد . وهـذا مـا يسـمونه بشـرط الفعـل. وكاله عنه إىل انشاء آخـر فباجراء عقد البيع ال يصري البايع وكيال عن املشرتي، بل حتتاج

 .اي انشاء جديد: مبا حيتاج بعده إىل امر آخر مساه املصنف 
 .ففي الصورة االوىل حيصل املشروط مبجرد اجراء عقد البيع حتصل الوكالة للبايع يف املثال املفروض

اج إىل فعــل املشـرتي بعــد ذلـك وهـو انشــاء عقـد وكالــة مـن جديــد، ورمبـا ال يفعلــه ويف الصـورة الثانيـة ال حيصــل املشـروط، بــل حيتـ
 فيثبت للبائع خيار ختلف الشرط

 .اي املشروط حيصل وال ميكن االخالل به، الن الشرط امنا كان شرط النتيجة دون العمل اخلارجي القابل للوقوع وعدمه) ٢(

    



٥٠٨ 

وراء ذكـره يف العقـد  )٢(وإن احتـاج بعـده إىل أمـر آخـر يف العقـد )١(ال جيـوز االخـالل بـه كشـرط الوكالـة
مــا العقــد  " ، وجعــل الســر فيــه أن اشــرتاط )٤(فلــيس بــالزم، بــل يقلــب العقــد الــالزم جــائزا )٣(كشــرط العتــق

مــــا " كجــــزء مــــن االجيــــاب والقبــــول فهــــو �بــــع هلمــــا يف اللــــزوم واجلــــواز، واشــــرتاط "  )٥(كــــاف يف حتققــــه
عقــد، وقــد علــق عليــه العقــد واملعلــق علــى املمكــن ممكــن وهــو معــىن قلــب أمــر منفصــل عــن ال"  )٦(ســيوجد

 .)٨(، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا)٧(واالقوى اللزوم مطلقا. الالزم جائزا
___________________________________ 

 .اي حصوهلا للبايع مثال، الن انه يوكله) ١(
 .اي انشاء جديد) ٢(
 .هو من قبيل شرط الفعل، اي يشرتط عليه ان يعتقه، ال انه منعتق فعال حيث ان شرط العتق) ٣(
 .فلو فعله لزم العقد، واال فاملشروط له �خليار) ٤(
 .وهو شرط النتيجة) ٥(
 .وهو شرط الفعل) ٦(
 .اي جيب على املشرتي الوفاء �لشرط مطلقا، سواء يف شرط النتيجة، وشرط الفعل) ٧(
 .ومل يفصل) على املشرتط على فعلهوال جيب : (من قوله) ٨(

 )خيار الشركة - احلادي عشر (
ت العقــد، كمــا لـو اشــرتى شــيئا فظهــر بعضــه مسـتحقا، أو �خــرت بعــده إىل قبــل القــبض  ( سـواء قارنــ

 فإن املشرتي يتخري بني الفسخ لعيب الشركة) كما لو امتزج املبيع بغريه حبيث ال يتميز
    



٥٠٩ 

عيبـا  )٣(وقـد يسـمى هـذا(تـبعض الصـفقة أيضـا  )٢(وقد يطلق علـى االول ،)١(والبقاء فيصري شريكا �لنسبة
هنـا منـع  )٤(ملناسبته للعيب يف نقص املبيع بسـبب الشـركة، الشـرتاكهما يف نقـص وصـف فيـه، وهـو) جمازا

املشرتي من التصرف يف املبيع كيف شاء، بل يتوقف على إذن الشريك فالتسلط عليه ليس بتـام، فكـان 
ــك علــى وجــه ا�ــاز لعــدم كالعيــب بفــوات و  صــف فيجــرب �خليــار، وإمنــا كــان إطــالق العيــب يف مثــل ذل

النه قابل حبسب ذاته للتملك منفردا ومشـرتكا فـال نقـص يف خلقتـه، بـل . خروجه به عن خلقته االصلية
 .يف صفته على ذلك الوجه

___________________________________ 
اشــرتي شــيئا مث ظهــر ان ربعــه مســتححق لغــري البــايع وال يرضــى ببيعــه، فيصــبح املشــرتي فلــو . اي بنســبة البــاقي إىل اجلميــع) ١(

 .إىل مجيع املال، وهكذا لو ظهر نصفه، او ثلثه مستحقا للغري) ثالثة ار�ع املال(شريكا يف املال مع مالكه بنسبة الباقي وهو 
 .وهو ما لو ظهر كون بعض املبيع مستحقا للغري) ٢(
 .بعض املبيع مستحقا املوجب للشركاي ظهور كون ) ٣(
 .اي النقص) ٤(

 )خيار تعذر التسليم - الثاين عشر (
، أو دابـــة )٦(�ن كـــان طـــائرا يعتـــاد عـــوده، أو عبـــدا مطلقـــا) )٥(فلـــو اشـــرتى شـــيئا ظنـــا إمكـــان تســـليمه(

ــك ) )٧(مث عجــز بعــده(مرســلة  ــق وشــردت ومل يعــد الطــائر وحنــو ذل ــع )ختــري املشــرتي(�ن أب قبــل ، الن املبي
القبض مضمون على البائع وملا مل ينـزل ذلـك منزلـة التلـف، المكـان االنتفـاع بـه علـى بعـض الوجـوه جـرب 

 .�لتخيري فإن اختار التزام البيع صح
___________________________________ 

 .من اضافة املصدر إىل مفعوله والفاعل حمذوف وهوالبايع) ٥(
 .اي مسرحا غري مراقب عليه) ٦(
 .اي بعد الشراء وقبل أن يقبضه) ٧(

    



٥١٠ 

ـــع قبـــل القـــبض فيكـــون )٢(حيتملـــه )١(وهـــل لـــه الرجـــوع بشـــئ ، الن فـــوات القـــبض نقـــص حـــدث علـــى املبي
ة، وعمــــال  ، الصــــالة الــــرباء)٣(ويضــــعف أن االرش لــــيس يف مقابلــــة مطلــــق الــــنقص. مضــــمو� علــــى البــــائع

 .أو ز�د�ا كما ذكر وهو هنا منفي، بل يف مقابلة العيب املتحقق بنقص اخللقة، )٤(مبقتضى العقد
___________________________________ 

 .بعنوان االرش) ١(
 ).الرجوع(اهلاء يعود على ) ٢(
 .بل االرش يكون يف مقابلة نقص خلقي من جزء او صفة طبيعية وحنو ذلك دون االوصاف االعتبارية) ٣(
 .وهو االلتزام بنفس الثمن املسمى لو الزم �لبيع) ٤(

 )خيار تبعض الصفقة -الثالث عشر (
ـــثمن ) كمـــا لـــو اشـــرتى ســـلعتني فســـتتحق إحـــدامها( ـــزام االخـــرى بقســـطها مـــن ال فإنـــه يتخـــري بـــني الت

والفســخ فيهــا، وال فــرق يف الصــفقة املتبعضــة بــني كو�ــا متاعــا واحــدا فظهــر اســتحقاق بعضــه، أو أمتعــة  
ع بذلك، ال�ـم كـانوا يتصـافقون �يـديهم إذا ت البيع الواحد مسي البي: كما مثل هنا، الن أصل الصفقة

�رك هللا : " لعروة البـارقي ملـا اشـرتى الشـاة ، ومنه قول النيب )٥(�يعوا، جيعلونه داللة على الرضاء به
وإمنــا خــص تــبعض الصــفقة هنــا �لســلعتني الدخالــه الواحــدة يف خيــار الشــركة، "  )٦(لــك يف صــفقة ميينــك

 كان أجود، وإن  )٧(ولو جعل موضوع تبعض الصفقة أعم كما هو
___________________________________ 

 .اي �لبيع) ٥(
 .�ختالف يسري ٤٥ص  ٥  املغين ج: ابن قدامة) ٦(
 .االمراي كما هو كذلك اعم يف نفس ) ٧(

    



٥١١ 

انـواع اخليـار أمجـع يف  )٢(حينئذ يف السلعة الواحدة خياران �لشركة، وتبعض الصـفقة فقـد جتتمـع )١(اجتمع
 .مبيع واحد، لعدم التنايف

___________________________________ 
خيــار الشــركة، : يـارانان الســلعة الواحـدة اذا حصــل فيهــا تـبعض الصــفقة ققـد اجتمــع فيهــا خ: اشـارة إىل مــا ميكـن ان يقــال) ١(

 .فاورد املصنف خيار التبعض على صورة تعدد السلع ليختص املثال مبورد خيار التبعض فقط. وخيار تبعض الصفقة
وهنــا كــذلك فــال �س بكــون . هــذا جــواب عــن االعتــذار املتقــدم، يعــين ان اجتمــاع خيــارين او اكثــر ال يقــدح اذا مل يتنافيــا) ٢(

 .لتبعض الصفقة وان كان جيتمع معه خيار الشركة ايضا السلعة الواحدة ايضا موردا

 )خيار التفليس -الرابع عشر (
. إذا وجد غرمي املفلس متاعه فإنه يتخـري بـني أخـذه مقـدما علـى الغرمـاء، وبـني الضـرب �لـثمن معهـم

ت مــع وفــاء الرتكــة(يف كتــاب الــدين، ) وســيأيت تفصــيله( ــ كــان و . )٣(مطلقــا: �لــدين وقيــل) ومثلــه غــرمي املي
 .هنا القسام اخليار مبا مل يذكره غريه )٥(قسما آخر حيث حترى االستقصاء )٤(املناسب جعله

___________________________________ 
 .سواء وىف ام مل يف) ٣(
 .اي مسألة وجدان الغرمي متاعه يف تركة امليت فيكون له اخليار اي يفسخ العقد و�خذه، ويضرب سهم مع سائر الد�ن) ٤(
ين ان املصــنف هنــا ) ٥( فكــان ينبغــي ان جيعــل . حــاول االستقصــاء واســتيعاب انــواع اخليــارات الشــرعية -يف هــذا الكتــاب  -يعــ

  .مسألة غرمي امليت ايضا عنوا� مستقال برأسه حيث ال يريد االختصار واالندماج
   



٥١٢ 

 )يف االحكام -الفصل العاشر (
ــع ) النقــد والنســيئة -االول (وهــي مخســة  احلــال واملؤجــل، مســي االول نقــدا �عتبــار كــون مثنــه أي البي

إذا أخرتـه، : أنسـأت الشـئ انسـاء: منقودا ولو �لقوة، والثاين مـأخوذ مـن النسـئ وهـو �خـري الشـئ تقـول
واعلم أن البيع �لنسبة إىل تعجيل الثمن واملـثمن و�خريهـا والتفريـق . اسم وضع موضع املصدر: والنسيئة

�هلمـز اسـم فاعـل او مفعـول مـن املراقبـة ". بيع الكـالئ �لكـالئ " والثاين " النقد  "فاالول : أربعة أقسام
 .ملراقبة كل واحد من الغرميني صاحبه الجل دينة

___________________________________ 
 .اي احكام البيع) ١(
 .قد حتذف اهلمزة). فعلية(على وزن ) ٢(
 .فالثمن املنقود هو املعجلنقده املن اي اعطاه ا�ه معجال : يقال) ٣(
 .كما لو �عه حاال ومل يقبض الثمن متساحما) ٤(
 .الن املصدر كما ذكر هو االنساء) ٥(
 .يعين ان اسم الفاعل هنا حيتمل ان يكون مبعىن اسم املفعول، فالكالئ يراد به املكلوء اي املراقب بفتح القاف) ٦(
 ).راعاه وراقبه(جيئ مبعىن ) كال يكال(خود من معناه اللغوي الن ما) الكالئ �لكالئ(يعين ان هذا العنوان ) ٧(

 .حرسه وحفظه: كال هللا فال�: يقال
ففــي بيــع النســة �لنســبة حيــذر كـل مــن البــايع واملشــرتي صــاحبه فرياقبــه ويراعــي . ردده فيــه واحــدق عينــه بـه: وكـال بصــره يف الشــئ

 .او يفر بهحركاته ويسهر على االطالع حباله كيال مياطل حبقه 

    



٥١٣ 

وكلهـا صـحيحة ".  )٢(السـلف" و�لعكـس ". النسيئة " هو "  )١(مع حلول املثمن و�جيل الثمن" و 
 .وانعقد االمجاع على فساده )٤(فقد ورد النهي عنه )٣(عدا البيع الثاين

بـدون  )٥(، حلصـوله)أكـده(يف مـنت العقـد ) وأطالق البيع يقتضي كون الثمن حاال وإن شرط تعجيله(
ت التعجيــل(شــرط، ال إن وقــ ــثمن ) لــو مل حيصــل(البــائع ) ختــري(�ن شــرط تعجيلــه يف هــذا اليــوم مــثال ) فــ ال
مـــع  )٦(بثبوتـــه: املعـــني، ولـــو مل يعـــني لـــه زمـــا� مل يفـــد ســـوى التأكيـــد يف املشـــهور، ولـــو قيـــل) يف الوقـــت(

 .)٧(االطالق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا، لالخالل �لشرط
مبـا حيتمـل الـز�دة والنقصـان كمقـدم (أي ال يعلق ) لتأجيل اعترب ضبط االجل، فال يناطوإن شرط ا(
مـن ) كنفـرهم(بـني أمـرين، أو أمـور حيـث ال خمصـص الحـدمها = وال �ملشـرتك (أو إدراك الغلـة، ) احلاج

 املشرتك بني) وشهر ربيع( )٨(مىن، فإنه مشرتك بني أمرين
___________________________________ 

 .هذا هو القسم الثالث) ١(
 .هذا هو القسم الرابع) ٢(
 .وهو بيع الكالئ �لكالئ) ٣(
 .حديث ٤٨ص  ٥التهذيب ج ) ٤(
 .اي التعجيل) ٥(
 .اي اخليار لو اخر يف اقباض الثمن عن املقدار املتعارف) ٦(
 .وهو شرط التعجيل الذي افاده االطالق. اي الشرط الضمين املفهوم عرفا) ٧(
 .ثاين عشر والثالث عشر من ذي احلجةال) ٨(

    



٥١٤ 

 .)٤(كاخلميس  )٣(التأجيل إىل يوم معني من االسبوع )٢(فيبطل العقد بذلك، ومثله )١(شهرين
، لتعليقــه االجــل علــى اســم معــني وهــو يتحقــق )٥(يف اجلميــع) حيمــل علــى االول(يصــح، و ): وقيــل(

قبــل العقـــد ليتوجـــه قصـــدمها إىل أجــل مضـــبوط فـــال يكفـــي ثبـــوت  )٦(�الول، لكــن يعتـــرب علمهمـــا بـــذلك
ذلك شرعا مع جهلهما، أو أحدمها به، ومع القصد ال اشكال يف الصحة وإن مل يكن االطالق حممـوال 

وحيتمـــل االكتفـــاء يف الصـــحة مبـــا يقتضـــيه الشـــرع يف ذلـــك، قصـــداه أم ال، نظـــرا إىل كـــون االجـــل  )٧(عليـــه
ولـو جعـل حلـال مثنـا، (شـرعا، وإطـالق اللفـظ منـزل علـى احلقيقـة الشـرعية  الذي عيناه مضبوطا يف نفسـه

بعتـــك حـــاال مبائـــة، ومـــؤجال إىل شـــهرين : يف الـــثمن �ن قـــال) وملؤجـــل أزيـــد منـــه، أو فـــاوت بـــني أجلـــني
ــثمن بــرتدده بــني االمــرين، ويف )بطــل(مبــائتني، أو مــؤجال إىل شــهر مبائــة، وإىل شــهرين مبــائتني  ، جلهالــة ال

 قول ضعيف بلزوم أقل الثمنني إىل أبعد املسألة
___________________________________ 

 .ربيع االول وربيع الثاين) ١(
 .اي يبطل البيع به) ٢(
 .غري املعني) ٣(
 .يعين انه يعني اليوم من االسبوع كاخلميس مثال، لكنه ال يعني االسبوع، ام القادم ام غريمها) ٤(
 .يوم من االسبوعمن النفر وشهر ربيع و ) ٥(
 .اي بكون االطالق منصرفا إىل االول) ٦(
 .عرفا اوشرعا) ٧(
 .ان ثبتت) ٨(
 .اذا عقدا البيع على هذا الرتديد) ٩(

    



٥١٥ 

من الثمن وأطلـق البـاقي، أو جعلـه حـاال ) ولو أجل البعض املعني(، )١(االجلني، استنادا إىل رواية ضعيفة
ما لـو �عـه سـلعتني يف عقـد بـثمن أحـدامها نقـد، واالخـرى نسـيئة، وكـذا لـو  )٢(، لالنضباط، ومثله)صح(

البيــع ) نســيئة صــح(يف حالــة كــون بيعــه االول ) البــائع )٥(ولــو اشــرتاه(معلومــة،  )٤(أو بعضــه جنومــا )٣(جعلــه
يف  عنـه، النتفـاء املـانع) ونقصـان(عن الـثمن االول، ) قبل االجل وبعده جبنس الثمن وغريه بز�دة(الثاين 

 .ذلك كله، مع عموم االدلة على جوازه
يف اجلـــنس،  )٦(ال جيـــوز بيعـــه بعـــد حلولــه بـــز�دة عـــن مثنـــه االول، أو نقصــان عنـــه مـــع اتفاقهمـــا: وقيــل

أي بيعـه مـن البـائع ) ذلـك(االول ) إال أن يشـرتط يف بيعـه(، )٨(قاصـرة السـند والداللـة )٧(استنادا إىل روايـة
 حاال أم مؤجال، البيع االول، سواء كان) فيبطل(

___________________________________ 
 .٣٠حديث  ٥٣ص  ٧  التهذيب ج) ١(
 .اي يصح البيع) ٢(
 .اي جعل الكل مؤجال لكن �جال خمتلفة موزعة على اجزاء او جعل بعضه مؤجال وبعضه حاال لكن �جال خمتلفة) ٣(
 .اي آجاال حمدودة) ٤(
 .اي اشرتى �نيا ما �عه اوال) ٥(
 .اي اتفاق الثمنني) ٦(
 .٧حديث  ٤٨ص  ٥التهذيب ج ) ٧(
واما الداللـة فلعـدم ذكـر احلـديث ان املبيـع يف البيـع الثـاين هـو املبيـع يف البيـع االول، فراجـع احلـديث يف . اما السند فلضعفه) ٨(

 .٤٨ص  ٥  التهذيب ج

    



٥١٦ 

فقد علل �سـتلزامه . ومستنده غريواضح، )١(وسواء شرط بيعه من البائع بعد االجل أم قبله على املشهور
أن املتوقـف علـى حصـول الشـرط  )٣(وفيـه. )٢(الدور، الن بيعه له يتوقف على ملكيته له املتوقفة على بيعه

 واشرتاط نقله إىل ملك البائع من املشرتي )٥(، كيف ال)٤(هو لزوم البيع الانتقاله إىل ملكه
___________________________________ 

 ).فيبطل: (متعلق بقوله) على املشهور: (قوله) ١(
وهو بيعه املتاع (ان البايع يشرتط على املشرتي ان يبيعه املتاع �نيا، فاملشرتي ما مل يف �لشرط : بيان الدور بصورة اوضح) ٢(

متوقـف علـى ملكيتـه لـه، اذ واملفـروض ان بيعـه . ال ميلك املتاع، الن ملكيته للمتاع مشروط �ذا البيـع الثـاين) على املالك االول
 .ال بيع اال يف ملك، فملكية املشرتي هلذا املتاع متوقفة على بيعه للبايع، وبيعه للبايع متوقف على ملكيته هلذا املتاع

ان بيــع املشـرتي املتــاع علـى البـايع متوقــف علـى ملكيتــه لـه، هـذا صــحيح، وامـا ملكيتــه : هـذا جـواب عــن الـدور، وتوضـيحه) ٣(
وواضج ان . اذ املتوقف على الشرط هو لزوم امللكية ال اصلها). وهوبيع املتاع للبايع(فغري متوقفة على الوفاء �لشرط  هلذا املتاع

بيع املتاع للبايع متوقف على اصل امللكية، ال على لزومها، وحيث مل يكن اصل امللكية متوقفـا علـى الوفـاء �لشـرط مل يلـزم دور 
 .اصال

ين ان الــذي يتوقـف) ٤( وامــا الـتمكن مــن الوفــاء . علــى الوفـاء �لشــرط هــو لـزوم امللكيــة واالنتقـال، ال اصــل امللكيــة واالنتقـال يعـ
 .�لشرط فليس موقوفا على اللزوم، بل على صرف امللكية

ف اصــل امللكيــة واالنتقــال علــى حصــول الشــروط، يف حــني ان البــايع عنــدما يشــرتط علــى املشــرتط ان ) ٥( اي كيــف يعقــل توقــ
ملتــاع �نيــا يكــون ذلــك اعرتافــا منــه �نتقــال امللكيــة إىل املشــرتي، لكنهــا ملكــة متزلزلــة، وال يقــدح تزلزهلــا يف امكــان العلــم يبيعــه ا
 .حيث العمل �لشرط تكفيه امللكية املطلق سواء كانت الزمة ام ال. �لشرط

    



٥١٧ 

ــك البــائع موقــوف علــى متلــك املشــرتي )٢(غايتــه )١(مســتلزم النتقالــه إليــه ، وأمــا أن متلــك املشــرتي )٣(أن متل
 مع صحته )٦(خصوصاشرط بيعه للغري )٥(، والنه وارد يف �قي الشروط)٤(موقوف على متلك البائع فال

___________________________________ 
 .اي انتقال املبيع إىل املشرتي) ١(
 .اي غاية هذا االشرتاط) ٢(
 .متلك املشرتي وانتقال امللكية اليه حىت ينقله إىل البايع �نيااي اعادة املتاع إىل ملك البايع موقوف على ) ٣(
يعين واما اصل االنتقال وامللكية للمشرتي فال يتتوقف على حصول الشرط الذي هو البيع للبايع واالنتقال اليه، بل ملكية ) ٤(

 .املشرتي حاصلة مطلقا سواء وىف �لشرط ام مل يف
اة اشرتاط البيع للبايع جلرى يف سـائر الشـروط ايضـا، كمـا لـو شـرط البـايع علـى املشـرتي يعين لو صح اشكال الدور يف مس) ٥(

ان ملك املشرتي للعبـد متوقـف علـى الوفـاء �لشـرط : فعلى زعم الدور ميكن ان يقال. ان يعتق العبد الذي يشرتيه منه لوجه هللا
 . عتق اال يف ملك واملفروض ان عتقه للعبد متوقف على مللكه له، اذ ال. وهو عتق العبد

ان العتق ممتوقف على امللك، واما امللك فال يتوقف على العتق، بل لزومه متوقف عليه، جيث ان العتـق غـري متوقـف : واجلواب
 .على لزوم امللك، بل على اصل امللك احلاصل مبجرد العقد فال دور

ان ملكية املشرتي هلذا املتاع : فتقرير االشكال على فرض الدور. كما لو اشرتط البايع على املشرتي ان يبيع املتاع من زيد) ٦(
واجلـواب ان بيـع املتـاع لزيـد متوقـف . متوقف علـى وفائـه �لشـرط وهـو بيعـه لزيـد واملفـروض ان بيعـه لزيـد متوقـف علـى ملكيتـه لـه

 .على ملكيته له، اما ملكيته للمتاع فغيل متوقفة على الشرط، بل لزومها متوقف
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لتخلـل ملـك املشـرتي  )٢(ما لو جعـل الشـرط بيعـه مـن البـائع بعـد االجـل )١(أوضح مللك املشرتيإمجاعا، و 
�ن الغــرض حصــول القصــد إىل  )٥(ويضــعف. )٤(وعلــل بعــدم حصــول القصــد إىل نقلــه عــن البــائع. )٣(فيــه

 ملك املشرتي وإمنا رتب عليه نقله �نيا،
___________________________________ 

فلو كانت ملكيته للمتاع متوقفة على الوفاء �لشـرط . ان املشرتي ال ميكنه العمل �لشرط اال بعد االجل: االوضحيةوجه ) ١(
ومبــا ان البــايع ايضــا قــد اخرجــه مــن ملكــه ببيعــه علــى املشــرتي، فيبقــى املــال بــال . لــزم ان اليكــون املتــاع يف مــدة االجــل ملكــا لــه

اذن ال بد من القول بكونه ملكا للمشرتي بعد فرض اخراج البـايع لـه عـن ملكـه لـئال يبقـى . مالك، ال ميلكه املشرتي وال البايع
 .امللك بال مالك، فتبني ان ملكية املشرتي غري متوقفة على حصول الشرط

 .وبعد دفع الثمن) ٢(
 .١ال حمالة، لعدم امكان بقاء امللك بال مالك كما بيناه يف التعليقة رقم ) ٣(
ان البــايع عنــدما يشــرتط علــى املشــرتي ان يبيعــه لــه �نيــا  -: حلكــم املشــهور بــبطالن البيــع املــذكور وتوضــيحههــذا وجــه �ن ) ٤(

فهو غري قاصـد النتقـال املتـاع إىل املشـرتي، ومـامل . فكأنه اليقصد خروج املتاع عن ملكه، بل يريد بذلك ابقاء املتاع على ملكه
 .اذ ال جيزى انشاء اللفظ مع عدم قصد معناه العريف. ى االنتقاليقصد هذا االنتقال مل يصح البيع الذي ليس سو 

 .هذا جواب عن التعليل املذكور) ٥(
ان املفــروض يف هــذه املســألة ان البــايع قاصــد لالنتقــال، وإال مل يكــن معــىن الشــرتاط نقلــه �نيــا، بــل كــان يبقــى علــى : وحاصــله

 .ملكيته االوىل
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علـى أ�مـا لـو مل يشـرتط  )٢(والتفـاقهم. )١( النقـل االول لتوقفـه عليـهبل شرط النقل �نيا يستلزم القصد إىل
، واملصحح له مـا ذكـر�ه مـن )٣(ذلك يف العقد صح وإن كان من قصدمها رده، مع أن العقد يتبع القصد

ــع بوجــه ري منــاف لقصــد البي ، وإمنــا املــانع عــدم القصــد إىل نقــل )٤(أن قصــد رده بعــد ملــك املشــرتي لــه غــ
 .حبيث ال يرتتب عليه حكم امللك )٥(ملشرتي أصالامللك إىل ا

 ،)٦(مع احللول مطلقا) وجيب قبض الثمن لو دفعه إىل البائع(
___________________________________ 

 .لتوقف نقل املشرتي املتاع إىل البايع على ملك املشرتي للمتاع) ١(
النقل �نيـا إىل ملـك البـايع لـو كـان مضـرا بقصـد البيـع ومبفهومـه  ان قصد: بيانه -: هذا وجه �ن لتضعيف التعليل املذكور) ٢(

 .العريف مل يكن فرقا بني لو صرحا �ذا القصد، ام مل يصرحا به
ن قصــد البــايع واملشــرتي رد املبيــع ونقلــه �نيــا بقعــد اخــر إىل البــايع، يلــزم ان ال يكــو� قاصــدين : فعلــى التعليــل املــذكور لــو كــان مــ

الــزعم فاســد قطعــا، وهــذا القصــد ال يضــر امجاعــا، ووجهــه ان قصــد النقــل �نيــا يؤكــد كو�مــا قاصــدين للنقــل  وهــذا. للنقــل ابتــداء
 .واال مل يكن معىن لقصد النقل الثاين. اوال

ــزم ان ال يكـــو� قاصـــدين للنقـــل االول) ٣( ــان قصـــد النقـــل �نيـــا موجبـــا لصـــرف القصـــد عـــن النقـــل اوال لـ وهـــو بـــديهي . فلـــو كـ
 .البطالن

 .٢ث قصد النقل �نيا يؤكد قصد النقل اوال، كما بيناه يف التعليقة رمث حي) ٤(
 .فهذا خمل بصحة البيع. الن مل يقصد البايع النقل ابتداء إىل املشرتي) ٥(
 .يف اي وقت وعلى اية حال) ٦(
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بض ، وجـاز تعلـق غـرض البـائع بتـأخري القـ)١(، النه غري مسـتحق حينئـذ)ال قبله(أي بعده، ) ويف االجل(
إن ) قبضــه احلــاكم(البــائع مــن قبضــه حيــث جيــب ) فلــو امتنــع(، فــإن االغــراض ال تنضــبط، )٢(إىل االجــل

إن تعــذر(وجــد،  ــ فهــو (مــن القــبض  )٣(قــبض احلــاكم ولــو �ملشــقة البالغــة يف الوصــول إليــه، أو امتناعــه) ف
ــع مــن قــبض حقــ ري تفــريط، وكــذا كــل مــن امتن ومقتضــى ). هأمانــة يف يــد املشــرتي ال يضــمنه لــو تلــف بغــ

، )٤(العبــارة أن املشــرتي يبقيــه بيــده مميــزا علــى وجــه االمانــة، وينبغــي مــع ذلــك أن ال جيــوز لــه التصــرف فيــه
 .له )٦(للبائع حتقيقا لتعينه )٥(وأن يكون مناؤه
على ملك املشرتي وإن كان تلفـه مـن البـائع، ويف الـدروس أن للمشـرتي التصـرف  )٧(ببقائه: ورمبا قيل

 )٨(وال حجر(ذمته، فيه فيبقى يف 
___________________________________ 

 .اي قبل حلول االجل) ١(
فلــو قــبض املــال ال ميكنــه احللــف . كمــا لــو فــرض ان غرميــا لــه يطالبــه مبــال ويريــد ان يســتحلفه علــى عــدم وجــود املــال عنــده) ٢(

 .ادفعه إىل الغرميان ليس عندي فعليا من النقد ما : فتعلق غرضه بتاخر القبض حىت حيلف. بذلك
 .اي امتناع احلاكم) ٣(
 .النه مال الغري ومل �ذن مالكه التصرف فيه) ٤(
 .اي مناء الثمن) ٥(
 .اي الثمن) ٦(
 .اي بقاء الثمن) ٧(
لكن يف صـورة عـدم علـم املشـرتي . اي وال منع من بيع املتاع �كثر من قيمته، او �قل مهما بلغت: بفتح احلاء مبعىن املنع) ٨(

 .بقيمة املتاع يكون له اخليار لو بيع منه �كثر من قيمته الواقعية
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، وكذا إذا مل يعـرف، جلـواز بيـع )إذا عرف املشرتي القيمة(على البائع واملشرتي ) يف ز�دة الثمن ونقصانه
وكأنـــه أراد نفـــي احلجـــر علـــى وجـــه ال يرتتـــب عليـــه خيـــار فيجـــوز بيـــع املتـــاع بـــدون قيمتـــه . الغـــنب إمجاعـــا

ــؤدي إىل الســفه(ضــعافها، وأ ق غــرض ) إال أن ي مــن البــائع، أو املشــرتي فيبطــل البيــع، ويرتفــع الســفه بتعلــ
 .لو لرتتب غرض آخر يقابله كالصرب بدين حال وحنوه )١(صحيح �لز�دة والنقصان، إما لقلتهما

زم فيلــزم الوفــاء ، إال أن يشــرتط االجــل يف عقــد ال)٣(، وال بــدو�ا)٢(وال جيــوز �جيــل احلــال بــز�دة فيــه(
ذكـر (علـى املشـرتي إذا �ع مـا اشـرتاه مـؤجال ) وجيـب. (به، وجيوز تعجيله بنقصان منـه �بـراء، أو صـلح

بـــني الفســـخ والرضـــاء بـــه حـــاال،  )٥(أي بـــدون ذكـــره) فيتخـــري املشـــرتي بدونـــه )٤(االجـــل يف غـــري املســـاومة
 .أن للمشرتي من االجل مثله )٦(وروي) للتدليس(

 بتجريده عن شرط �خري) إطالق العقد: لقبضيف ا -الثاين (
___________________________________ 

 .اي لقلة الز�دة والنقصان) ١(
 .اجل الثمن وازيدك عليه مخس دراهم مثال: اي يف الثمن �ن يقول املشرتي للبايع بعد الشراء احلال) ٢(
ز�دة يف الــثمن �ن يقــول املشــرتي للبــا) ٣( وامنــا ال جيــوز ان . اجــل الــثمن شــهرب بــدون ان يزيــدد يف الــثمن: يعاي وال بــدون الــ

 .هذا التاجيل ال يكون ملزما للبايع
 .والتولية واما املساومة فا�ا ال جيب ذكر االجل فيها فانه من البيع النقدي -واملواضعة  -من بقية االقسام من املراحبة ) ٤(
 .والتولية اي بدون ذكر االجل يف املراحبة واملواضعة) ٥(
 .٢احلديث  ٢٥الوسائل كتاب التجارة ابواب احكام العقود �ب ) ٦(
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يقتضـــي قـــبض العوضـــني فيتقابضـــان معـــا لـــو (أحـــد العوضـــني، أو �خريمهـــا إذا كـــا� عينـــني، أو أحـــدمها 
قـني وإمنـا مل يكـن أحـدمها أوىل �لتقـدمي لتسـاوي احل). سواء كان الثمن عينا، أو دينـا(من التقدم، ) متانعا

 .يف وجوب تسليم كل منهما إىل مالكه
ويضعف �ستواء العقد يف إفـادة امللـك . جيرب البائع على االقباض أوال، الن الثمن �بع للمبيع: وقيل

 )٢(، كما جيرب املمتنـع مـن قـبض مالـه، فـإن تعـذر)١(لكل منهما، فإن امتنعا أجربمها احلاكم معا مع إمكانه
 .متنع من قبولهفكالدين إذا بذله المديون فا

واالنتفـاع بـه منفعـة (كمـا جيـوز اشـرتاط �خـري الـثمن، ) وجيوز اشرتاط �خري أقباض املبيع مدة معينة(
كـــاحليوان واالقمشـــة واملكيـــل ) والقـــبض يف املنقـــول(، )٣(النـــه شـــرط ســـائغ فيـــدخل حتـــت العمـــوم) معينـــة

بعــد رفــع اليــد عنــه وإمنــا كــان القــبض خمتلفــا   )٥(بينــه وبينــه) التخليــة )٤(نقلــه، ويف غــريه(واملــوزون واملعــدود 
 الن الشارع مل حيده فريجع فيه )٦(كذلك

___________________________________ 
 .اي مع امكان وجود احلاكم) ١(
 .اي وجود احلاكم فهو كالدين يف بقاء الثمن يف يده امانة مالكية كما سبق حكمه يف النقد والنسيئة قبيل هذا) ٢(
ين ج ) املؤمنـون عنـد شـروطهم(وهـو ) ٣( راجـع ) املسـلمون عنـد شـروطهم(ولكـن املـروي عـن طـرق االماميـة . ٥٠٢ص  ١٠املغـ

 .٥احلديث  ٤الوسائل كتاب املكاتبة واحكامها �ب 
 .اي ويف غري املنقول كاالرض والدار مثال) ٤(
 .اي بني املبيع واملشرتي) ٥(
 .اي يف املنقول النقل، ويف غريه التخلية) ٦(

    



٥٢٣ 

فمنهـا مـا اختـاره يف الـدروس : ويف املسألة أقوال أخر هذا أجودهـا. دال على ما ذكر )١(إىل العرف، وهو
ويف . )٣(كيلــه، أو وزنــه، أو عــده، أو نقلــه  )٢(ويف املعتــرب. مــن أنــه يف غــري املنقــول التخليــة ويف احليــوان نقلــه

رب �مــاالثــوب وضــعه يف اليــد، واســتند يف اعتبــار الكيــل، أو الــوزن يف  ــ معاويــة بــن  )٥(إىل صــحيحة )٤(املعت
 والفرق بني. قياس )٧(وإحلاق املعدود �ما. )٦(ويف داللتها عليه نظر وهب عن الصادق 

___________________________________ 
 .اي العرف) ١(
قباض فيها حيصل �لكيل، او الوزن، او العـد اذا  العد فان اال -ما يقاس �حد االمور الثالثة الكيل الوزن : املراد من املعترب) ٢(

ال خيفــى ان العبــارة حتتــاج إىل تقــدير، . خبــالف مــا اذاكــان معلومــا فــان القــبض ال حيصــل حينئــذ اال �لنقــل. كــان املقــدار جمهــوال
 .له ينقلويف املعترب كيله يكال ويف املعترب وزنه يوزن، ويف املعترب عده يعد، ويف املعترب نق: والتقدير هكذا

 .٢هذا اذاكان املقدار معلوما فان القبض ال حيصل اال �لنقل كما علمت يف تعليقة رقم ) ٣(
 .اي �لكيل والوزن) ٤(
 .٣٥ص  ٧  التهذيب ج) ٥(
 .اي يف داللة الصحيحة على اعتبار الكيل، او الوزن يف ما يعترب فيه الكيل او الوزن نظر) ٦(

اية عليه هو عدم جواز بيع املتاع قبل الكيل والـوزن وان الـوزن والكيـل قـبض �لنسـبة ىل جـواز ان اقصى ما تدل الرو : وجه النظر
 .واما داللتها على خروج البايع عن الضمان والعهدة فال. البيع

 .اي �ملكيل واملوزون) ٧(

    



٥٢٤ 

بة إىل نقـل ، ونفـي عنـه البـاس يف الـدروس �لنسـ)١(ومنها االكتفـاء �لتخليـة مطلقـا. احليوان وغريه ضعيف
ــــع قبــــل القــــبض، والعــــرف ��ه)٢(الضــــمان . تدفعــــه )٤(، واالخبــــار)٣(، ال زوال التحــــرمي، والكراهــــة عــــن البي

، ورفـع يـده، ويـد غـريه )٦(رفـع املـانع للمشـرتي مـن القـبض �الذن فيـه )٥(وحيث يكتفى �لتخلية فاملراد �ـا
إال أن يكون يف غري بلده حبيث يـدل  )٨(وال يشرتط مضي زمان ميكن وصول املشرتي إليه )٧(عنه إن كان

 )١٠(، والظاهر أن اشتغاله)٩(العرف على عدم القبض بذلك
___________________________________ 

 .سواء كان املتاع نقوال ام موزو� ام مكيال) ١(
ــى اي نقــل ضــمان املتــاع بعــد التخليــة املشــرتي فيخــرج البــايع عنــد عهــدة الضــمان، دون زوال الت) ٢( حــرمي، او الكراهــة بنــاء عل

 .القولني، فا�ما �قيان حىت يقبض املشرتي املتاع
 .��ه العرف - كما افاده املصنف   -اي االكتفاء �لتخلية ) ٣(
د اي االخبار الواردة يف هذا املقام تدفع كون مطلـق التخليـة قبضـا فراجعهـا يف الوسـائل كتـاب التجـارة ابـواب احكـام العقـو ) ٤(

 .�١٦ب 
 .اي التخلية) ٥(
 .اي يف القبض) ٦(
ت يــد البــايع، اويــد غــريه) ٧( ت(والصــحيح . اي ان كانــ ع ) ان كانــ مري إىل اليــد وهــي مؤنثــة جيــب التطــابق بــني املرجــ لرجــوع الضــ

 .والضمري
 .اي إىل املبيع) ٨(
 .اي بذلك البعد) ٩(
مزرعــة ملــواله فخلــى البــايع بــني املشــرتي وبــني العبــد فهنــا تصــدق اي اشــتغال املبيــع كمــا لوكــان عبــدا يشــتغل �لفالحــة يف ) ١٠(

 .التخلية، او كان املبيع دارا وفيها ا�ث للبايع فوجود اال�ث غري مانع من صدق التخلية

    



٥٢٥ 

مشـــرتكا ففـــي توقفـــه علـــى إذن  )١(مبلـــك البـــائع غـــري مـــانع منـــه وإن وجـــب علـــى البـــائع التفريـــغ، ولـــو كـــان
نعـم لـو كـان منقـوال توقـف . التصـرف يف مـال الشـريك )٢(أجودمهـا العـدم، لعـدم اسـتلزامه: الشـريك قـوالن
الفتقـــار قبضـــه إىل التصـــرف �لنقـــل فـــإن امتنـــع مـــن االذن نصـــب احلـــاكم مـــن يقبضـــه أمجـــع  )٣(علـــى إذنـــه

ــع، وقيــل ــف �ــايكفــي حنيئــذ التخل: بعضــه أمانــة، وبعضــه الجــل البي أي ) وبــه(، )٥(قبلــه )٤(يــة وإن مل يكت
خمـتص بـه، أو مشـرتك بينـه وبـني ) خيـار )٦(�لقبض كيف فرض ينتقل الضمان إىل املشرتي إذا مل يكـن لـه

أيضــا وإذا كــان انتقــال الضــمان مشــروطا  )٩(منــه )٨(فتلفــه بعــد القــبض زمنــه )٧(أجنـيب، فلــو كــان اخليــار هلمــا
 املنفصل املتجدد بني العقد والتلف) مع أن النماء( )١١(مطلقا) البائعفمن  )١٠(فلو تلف قبله(�لقبض 

___________________________________ 
 .اي املبيع) ١(
 .اي التخلية) ٢(
 .اي اذن الشريك) ٣(
 .اي �لتخلية) ٤(
 .اي قبل امتناع الشريك) ٥(
 .اي للمشرتي) ٦(
 .اي للبايع واملشرتي) ٧(
 .اي يف زمن اخليار) ٨(
 .اي من املشرتي كما لو مل يكن له خيار) ٩(
 .اي قبل القبض) ١٠(
 .سواء كان للمشرتي خيار ام ال) ١١(

    



٥٢٦ 

كمـا لـو   )٣(، الن التلف ال يبطل البيـع مـن أصـله، بـل يفسـخه مـن حـني)٢(وال بعد يف ذلك) )١(للمشرتي(
مـن البـائع ختـري املشـرتي بـني  هـذا إذا كـان تلفـه مـن هللا تعـاىل، أمـا لـو كـان مـن أجنـيب، أو. انفسخ خبيار

الرجـوع �لـثمن كمـا لـو تلـف مـن هللا تعـاىل، وبـني مطالبـة املتلـف �ملثـل، أو القيمـة، ولـو كـان التلـف مــن 
ختـري املشـرتي يف (مـن قبـل هللا، أو قبـل البـائع ) وإن تلـف بعضـه، أو تعيـب( )٤(املشرتي فهو مبنزلة القبض

ـــيب فـــاالرش عليـــه للمشـــرتي، ولـــو كـــان الع)االمســـاك مـــع االرش والفســـخ ـــزم،  )٥(يـــب مـــن قبـــل أجن إن الت
ت مـن منافعـه مـا (قبـل إقباضـه ) ولو غصب من يد البائع(إن فسخ،  )٦(وللبائع وأسـرع عـوده حبيـث مل يفـ

) وإال(، )٨(للمشـرتي، لعـدم موجبـه) فـال خيـار( )٧(كـذلك) نزعه بسـرعة(البائع ) أو أمكن(يعتد به عرفا، 
 بني الفسخ، والرجوع على البائع �لثمن) املشرتى ختري(ميكن حتصيله بسرعة 

___________________________________ 
 .الن النماء وقع يف ملكه) ١(
 .اي يف كون النماء املتجدد للمشرتي والضمان على البايع) ٢(
 .اي من حني التلف) ٣(
 .ولو كان املبيع ال يزال يف يد البايع) ٤(
) لـالرش(مرفـوع حمـال بنـاء علـى ا�ـا خـرب ) عليـه(وا�رور منصو� حمال كي يكون حاال لالرش ومجلـة حيتمل ان يكون اجلار ) ٥(

 .والظرف مستقر فاملعىن ان االرش �بت على االجنيب حال كونه للمشرتي
 .اي االرش للبايع ان فسخ املشرتي البيع) ٦(
 .اي من دون ان يفوت من منافعه ما يعدد به) ٧(
 .ياراي موجب اخل) ٨(

    



٥٢٧ 

. �ملبيع وارتقـاب حصـوله فينتفـع حينئـذ مبـا ال يتوقـف علـى القـبض كعتـق العبـد )١(إن كان دفعه، وااللتزام
ــع، وإن كــان قــد رضــي �لصــرب، مــع  )٢(مث إن تلــف يف يــد الغاصــب فهــو ممــا تلــف قبــل قبضــه فيبطــل البي

وال أجــرة علــى (قبضــا، وكــذا لــو رضــي بكونــه يف يــد البــائع، وأوىل بتحقــق القــبض هنــا،  )٣(احتمــال كونــه
ت يف يـــد الغاصـــب وإن كانـــت العـــني مضـــمونة عليـــه، الن االجـــرة مبنزلـــة ) البـــائع يف تلـــك املـــدة الـــيت كانـــ

النمــاء املتجــدد وهــو غــري مضــمون، وقيــل يضــمنها، ال�ــا مبنزلــة الــنقص الــداخل قبــل القــبض، وكالنمـــاء 
فيكـون غاصـبا إذا كـان املنـع بغـري  )٥()إال أن يكـون املنـع منـه(واالقـوى اختصـاص الغاصـب �ـا  )٤(ملتصلا

، لـــالذن يف )٦(حـــق، فلـــو حبســـه ليتقـــابض، أو ليقـــبض الـــثمن حيـــث شـــرط تقـــدم قبضـــه فـــال أجـــرة عليـــه
ث يكــون املنــع ســائغا إن امتنــع مــ )٧(إمســاكه شــرعا، وحيــ ن االنفــاق فالنفقــة علــى املشــرتي، النــه ملكــه، فــ

 .أنفق بنية الرجوع ورجع كنظائره )٨(رفع البائع أمره إىل احلاكم ليجربه عليه، فإن تعذر
___________________________________ 

 .اي وبني االلتزام �لبيع) ١(
 .اي املشرتي) ٢(
 .اي رضي املشرتي �لصرب) ٣(
 .يف كونه مضمو�) ٤(
 .اي من البايع) ٥(
 .اي على البايع) ٦(
 .كما يف صورة امتناع املشرتي من دفع الثمن اذا كان الدفع مشروطا قبل القبض) ٧(
 .اي احلاكم) ٨(

    



٥٢٨ 

مــن أمتعــه البــائع وغريمهــا ممــا مل يــدخل يف املبــع، ولــو كــان مشــغوال ) مفرغــا(عنــد إقباضــه ) ولــيكن املبيــع(
 )٤(مـاالخيرج إال �ـدم وجـب أرشـه )٣(هالبائع ولو كـان فيـ )٢(وجب الصرب إىل أوانه إن اختاره )١(بزرع مل يبلغ

، فلـــو رضــــي املشــــرتي بتســــلمه )٥(علـــى البــــائع، والتفريــــغ وإن كــــان واجبـــا إال أن القــــبض ال يتوقــــف عليــــه
 .مشغوال مت القبض وجيب التفريغ بعده

حيــرم إن  : وقيــل(عنــه احملمــول علــى الكراهــة مجعــا،  )٦(للنهــي) ويكــره بيــع املكيــل واملــوزون قبــل قبضــه(
ق املكيــل واملــوزون، لصــحة االخبــار) امــاكــان طع الدالــة علــى النهــي،  )٧(وهــو االقــوى، بــل حيــرم بيــع مطلــ

 .)١١(، وقد تقدم)١٠(على خالف ظاهره )٩(على وجه يوجب محله )٨(وعدم مقاومة املعارض هلا
 حلف إن مل يكن(بعد قبضه ) ولوادعى املشرتي نقصان املبيع(

___________________________________ 
 .اي بقاء الزرع اوانه. اي مل يبلغ الزرع اوانه) ١(
 .اي بقاء الزرع يف امللك املبيع) ٢(
 .اي يف املبيع) ٣(
 .اي ارش اهلدم) ٤(
 .اي على التفريغ) ٥(
 .٣٥الطبعة احلديثة ص  ٧التهذيب ج ) ٦(
 .٣٥الطبعة احلديثة ص  ٧التهذيب ج ) ٧(
 .املدر السابقاي هلذه االخبار املشار اليها يف ) ٨(
 .اي محل النهي) ٩(
 .اي خالف ظاهر النهي فان ظاهر النهي احلرمة، وخالفه الكراهة) ١٠(
 .اي يف �ب السلف وآداب البيع) ١١(

    



٥٢٩ 

أحلـــف (كـــذلك �ن حضـــر االعتبـــار ) وإال يكـــن(، الصـــالة عـــدم وصـــول حقـــه إليـــه، )حضـــر االعتبـــار
اعتبـاره حيتـاط لنفسـه ويعتـرب مقـدار حقـه، وميكـن عمال �لظـاهر مـن أن صـاحب احلـق إذا حضـر ) البائع

موافقة االصل للظـاهر �عتبـار آخـر، وهـو أن املشـرتي ملـا قـبض حقـه كـان يف قـوة املعـرتف بوصـول حقـه 
، وال يلـزم مثلـه يف الصـورة )٣(نقصـانه كـان مـدعيا ملـا خيـالف االصـل )٢(، فـإذا ادعـى بعـد ذلـك)١(إليه كمـال

يكــون معرتفــا بوصــول حقــه، لعــدم اطالعــه عليــه، حــىت لــو فــرض اعرتافــه فهــو االوىل، النــه إذا مل حيضــر ال
إىل ( )٤(حيـث ال يقبـل قولـه يف الـنقص) ولـو حـول املشـرتي الـدعوى(مبين على الظاهر خبـالف احلاضـر، 

، الصـالة عـدم وصـول )حلـف( )٥(من غـري تعـرض حلضـور االعتبـار وعدمـه، أو معـه) عدم إقباض اجلميع
فـال تسـمع الثانيـة لتنـاقض كالميـه، وهـذه مـن احليـل الــيت ) سـبق �لـدعوى االوىل )٦(نمـا مل يكـ(حقـه إليـه 

ة الذمة من حق املدعي لو كان قد دفعه إليه بغري بينة فإنه لـو  يرتتب عليها احلكم الشرعي، كدعوى براء
 .أقر �لواقع لزمه

 الضابط إنه) و(عند إطالق لفظه ) الثالث فيما يدخل يف املبيع(
___________________________________ 

 .اي كامال) ١(
 ..اي بعد حضوره وقبضه) ٢(
 .كما خيالف الظاهر ايضا، النه كان حاضرا ايضا فادعاؤه النقصان خمالف للظاهر) ٣(
 .اي يف صورة حضوره وقبض املتاع) ٤(
 .اي مع تعرض احلضور والقبض) ٥(
 ).وهو دعوى النقصان(عن الدعوى االوىل  )وهوعدم اقباض اجلميع(اي حتويل الدعوى �نيا ) ٦(

    



٥٣٠ 

، )٢(، وكـذا يراعـى الشـرع بطريـق أوىل، بـل هـو مقـدم عليهمـا)١(العام، او اخلاص) يراعى فيه اللغة والعرف(
، وإال قــدم الشــرعي، مث العــريف، مث اللغــوي )٤(يف العــرف النــه عــرف خــاص، مث إن اتفقــت )٣(ولعلــه أدرجــه

 )٦(كاجلــدار ومــا أشــبهه مــن الركــائز) والبنــاء(قطعـا ) دخل االرض والشــجرتــ( )٥(ففـي بيــع البســتان بلفظــه(
أجودمهـا : أما البناء املعد للسكىن وحنـوه ففـي دخولـه وجهـان. املثبتة يف داخله حلفظ الرتاب عن االنتقال

 .اتباع العادة
لـه لغـة، للعرف، ولو �عه بلفظ الكرم تناول شجر العنـب، النـه مدلو ) ويدخل فيه الطريق، والشرب(

والبنـــاء والطريـــق والشـــرب فريجـــع فيهـــا إىل العـــرف، وكـــذ مـــا اشـــتمل عليـــه مـــن  )٧(وأمـــا االرض والعـــريش
يف الدار االرض والبنـاء أعـاله وأسـفله، (االشجار وغريه، وما شك يف تناول اللفظ له ال يدخل ويدخل 

املثبتــة ويف املنفصــلة كــالواح ) واالبــواب(فــال يــدخل إال �لشــرط، أو القرينــة، ) إال أن ينفــرد االعلــى عــادة
. وإن انفصــــلت لالرتفــــاق فتكــــون كــــاجلزء )٨(وانفصــــاهلا. أجودمهــــا الــــدخول، للعــــرف: الــــدكاكني وجهــــان
 واطالق العبارة

___________________________________ 
 .كعرف اهل الصنايع واحلرف) ١(
 .اي على اللغة والعرف سواة كان عاما، ام خاصا) ٢(
 .الشرعاي ) ٣(
 .اي اللغة والعرف بقسميه والشرع فهو املطلوب) ٤(
 .بعت البستان، او ما يضاهي هذه اللفظة من اي لغة كانت: اي بلفظ البستان �ن يقول) ٥(
 .املراد منها احلواجز املانعة من ا�دام احلائط بسبب انتقال الرتاب) ٦(
 .ء اغصانه عليهاملراد من العريش هنامايصنع من اخلشب للعنب البقا) ٧(
ان االنفصـال ال يكـون  فاجـاب . ميكـن دخوهلـا فيـه: ان الواح الـدكاكني منفصـلة عـن املبيـع فكيـف: دفع وهم حاصله) ٨(

 .مانعا عن الدخول، الن االنفصال هنا لالنتفاع يف مصاحل صاحب احلانوت
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 )٢(، دون املنفصـــــلة كاالقفـــــال)ةواالغـــــالق املنصـــــوب(ويف الـــــدروس قيـــــدها �ملثبتـــــة فيخـــــرج . )١(يتناوهلـــــا
  )٣(كاملتخـــذة لوضـــع االمتعـــة وغريهـــا، دون املنفصـــلة وإن انتفـــع �ـــا يف الـــدار، ال�ـــا) واالخشـــاب املثبتـــة(

ت(، )٤(كــاآلالت املوضــوعة �ــا مبنزلــة الدرجــة، خبــالف غــري املثبــت،  )٥(يف البنــاء النــه حينئــذ) والســلم املثبــ
وإن كان منقوال ) واملفتاح(املثبتة يف االرض واحليطان،  )٧(حكمها اخلوايبويف . )٦(النه كاآللة، وكذا الرف

واملــراد غــري مفتــاح القفــل، النــه �بــع لغلقــه ولــو شــهدت . النــه مبنزلــة اجلــزء مــن االغــالق احملكــوم بــدخوهلا
 القرينة بعدم دخوله مل يدخل، وكذا يدخل احلوض والبئر واحلمام املعروف

___________________________________ 
فــاملعىن ان االلــواح مبنزلــة االبــواب فكمــا ان البــاب يــدخل يف بيــع الــدار، كــذلك االلــواح فا�ــا بعــد ) االلــواح(مرجــع الضــمري ) ١(

 .فاطالق عبارة املصنف يشمل االلواح ايضا. رفعها ترجع إىل احملل
 .مثال لالغالق املنفصلة) ٢(
 .اي االخشاب املثبتة) ٣(
 .والباء مبعىن يف اي يف الدار) الدار( مرجع الضمري) ٤(
 .اي حني كان �بتا) ٥(
 .خشبة، او حنوها تثبت على احلائط توضع عليها حوائج البيت مجعه رفوف ورفاف: �لفتح) ٦(
 .مجع اخلابية وهي اجلرة الضخمة) ٧(
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 .�ا )٢(االرتفاق واالو�د، دون الرحى وإن كانت مثبتة، ال�ا ال تعد منها، وإثبا�ا لسهولة )١(�ا
مبـــا أغلـــق عليـــه ��ـــا، أو مـــا دار عليـــه : اال مـــع الشـــرط، أو يقـــول(الكـــائن �ـــا ) وال يـــدخل الشـــجر(

ــك، )٤(عليــه، وبــذل مثــن ال يصــلح إال هلمــا )٣(، أو شــهادة القــرائن بدخولــه كاملســاومة)حائطهــا ، وحنــو ذل
ؤبر(يـــدخل ) و( ـــع الـــذكور فيـــه ليجـــئ مثرتـــه . بتشـــقيق طلـــع اال�ث) )٥(يف النخـــل الطلـــع إذا مل يـــ وذر طل

، ولـو أبـر الـبعض فلكـل حكمـه علـى االقـوى، واحلكـم خمـتص �لبيـع فلـو )ولو أبر فالثمرة للبائع(أصلح، 
 .مىت ظهر كالثمرة )٧(مل يدخل الطلع مطلقا )٦(انتقل النخل بغريه

رة، فــــان عرفــــا حبســــب تلــــك الشــــج) جيــــب تبقيتهــــا إىل أوان أخـــذها(حيـــث ال يــــدخل يف البيــــع ) و(
 )٨(اضطرب العرف فاالغلب، ومع التساوي

___________________________________ 
واملراد منه احلمام الذي . صفة للحمام) املعروف(و ) يف(والباء هنا مبعىن . املذكورة يف كالم املصنف) الدار(مرجع الضمري ) ١(

 .يعرف انه هلذه الدار وان كان خارجا عن الدار
 ).االنتفاع(منه املراد ) ٢(
 .املراد منها املقاولة واالتفاق على ذلك بني البايع واملشرتي) ٣(
اي للدار والشجر، واملقصود من بذل الثمن يف هذا املقام كونه زائدا على قيمة الدار حبيث يصح وقوعـه يف ازاء االشـجار ) ٤(

 .ايضا
 .٣٥٩مر تفسريه يف بيع الثمار، الفصل الرابع ص ) ٥(
 .غري البيع كاهلبة واالرث والوقفاي ب) ٦(
 .سواء أبر ام مل يؤبر) ٧(
 .اي تساوي العرف) ٨(
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 .)٣(يبطل أوجه )٢(، أو االكثر، أو اعتبار التعيني، وبدونه)١(ففي احلمل على االقل
وهـو انعقادهـا سـواء كانـت �رزة أم ) وكذا �قي الثمار مـع الظهـور(للبائع مىت ظهر، ) وطلع الفحل(

 )٥(، أو ورد)٤(كمام  مسترتة يف
___________________________________ 

 .يعترب تعيني املدة يف العقد: �الكثر، وقيل: �الخذ �القل، وقيل: اي املدة االقل فانه قيل) ١(
 .اي وبدون تعيني املدة) ٢(
ت قبـل اوا�ـا، ان تبقيـة الثمـر علـى الشـجر يف البيـع امنـا هـو لضـرورة عـدم اال: وجه احلمل علـى االقـل) ٣( نتفـاع �لثمـرة لـو قطفـ

ى االكثــر فهــو ان شــراء االصــل مــن دون الثمــرة يوجــب . لكنــه مــع بلــوغ اوا�ــا ترتفــع الضــرورة وجيــب قطعهــا وامــا وجــه احلمــل علــ
وامـا وجـه وجـوب . واماتضرر مشرتي الشجر فال اعتبار به، النه هو اقدم على هـذا الضـرر. بقائعها مادام البقاء مصلحة للثمرة

ت  -التعيــني وبطــالن البيــع بدونــه فهــو ان اخــتالف وقــت االخــذ ودعــوى احــدمها شــهرا واالخــر شــهرين  موجــب الخــتالف وقــ
 .التصرف املشرتي تسلطه على ماله، فاذا كان وقت التصرف جمهوال فاملبيع يكون جمهوال مع اشرتاط العلم �ملبيع

 .عه اكمة واكمام وكمام كما يف اجلوزهو الغالف الذي حييط �لزهر، او الثمر، او الطلع مج) ٤(
 .واحللو -كما يف التفاح والرمان والپرتقال والرارنج والليمون بقسميه احلامض ) ٥(
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 )٥(فالظـاهر )٤(علـى التعاقـب )٣(، ولـو كـان وجـوده)٢(، أو الـورق)١(وكذا القول فيما يكون املقصود منه الورد
 .منه حال البيع للبائع، واملتجدد للمشرتي، ومع االمتزاج يرجع إىل الصلح

ت لــه الثمــرة واملشــرتي ) وجيــوز لكــل منهمــا( إال أن (مراعــاة مللكــه ) الســقي(أي مــن البــائع الــذي بقيــ
، الن البــائع هــو الــذي )ولــو تقــابال يف الضــرر والنفــع رجحنــا مصــلحة املشــرتي(معــا فيمنعــان، ) يستضــرا
ضـــرر علــى نفســـه ببيــع االصـــل، و تســـليط املشــرتي عليـــه الــذي يلزمـــه جــواز ســـقيه، وتوقـــف يف أدخــل ال

الثمــرة، لســبق  )٨(، واحتمــل تقــدمي صــاحب)٧(احتمــاال ونســبه إىل الفاضــل )٦(الــدروس حيــث جعــل ذلــك
 تقدمي املشرتي حيث يوجب نقصا يف االصل حييط بقيمة )١٠(، ويشكل)٩(حقه

___________________________________ 
 .كاشجار الورد) ١(
 .كاحلناء والتوت املقصود منها الورق) ٢(
 .اي وجود الورق او الورد) ٣(
 .يف كون احدمها اسبق من اخلر) ٤(
 ).للبايع(هذامبتدأ خربه ) ٥(
 .اي ترجيح مصلحة املشرتي) ٦(
 .اي العالمة احللي ) ٧(
 .الثمرة الذي هو البايع وهو البايع اي احتمل املصنف تقدمي قول صاحب) ٨(
 .اي حق البايع) ٩(
ال خيفــى مــا يف العبــارة مــن الغمــوض اذ املــراد مــن املشــرتي مشــرتي الثمــرة، دون مشــرتي االصــل مــع ان الكــالم يف شــراء ) ١٠(

 .من تقدمي قول املشرتي هنا تقدميه االصل، دون الثمرة فمقصود الشارح 
م حق املشرتي يف صورة شراء الثمرة على حق البايع الذي هو مالك الشـجرة حبيـث حيصـل انه لو قد: فخالصة اشكال الشارح

فجمعـا بـني احلقـني . ضرر يف االصل مباتريد قيمة الضرر يف االصل عـن قيمـة الثمـرة يشـكل تقـدمي قـول املشـرتي يف هـذه الصـورة
ك  هـذا بنـاء علـى ان املشـرتي هـو مشـرتي . املشـرتييقدم قول البايع الذي هو مالك االصل مع ضمانه لقيم الثمرة الـيت هـي ملـ

ألة يلــزم تبــديل كلمــة املشــرتي �لبــايع، والبــايع  الثمــرة، وامــا اذا كــان املــراد مــن املشــرتي مشــرتي االصــل كمــا هــو املفــروض يف املســ
 .�ملشرتي وهو بعيد، وان تصدى هلذا االحتمال بعض االجلة من احملشني واتعب نفسه الزكية يف هذا املقام
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 .الثمرة وز�دة فينبغي تقدمي مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة مجعا بني احلقني
كـــــالطرق والســـــاحات، ال ) واملرافـــــق(املشـــــتمل علـــــى الـــــدور وغريهـــــا ) يف القريـــــة البنـــــاء(يـــــدخل ) و(

 االشــجار واملــزارع إال مــع الشــرط، أو العــرف كمــا هــو الغالــب اآلن، أو القرينــة، ويف حكمهــا الضــيعة يف
، دون غريهـــا، اقتصــارا علـــى املتـــيقن )ثيابـــه الســـاترة للعــورة(واالمــة ) يف العبـــد(يــدخل ) و(عــرف الشـــام، 

واالقوى دخول ما دل العرف عليه من ثـوب، وثـوبني، وز�دة . دخوله، لعدم دخوهلا يف مفهوم العبد لغة
اختلـف العـرف �حلـر والـربد وما يتناوله خبصوصه من غري الثيـاب كـاحلزام والقلنسـوة واخلـف وغريهـا، ولـو 

دخــل مــا دل عليــه حــال البيــع، دون غــريه ومــا شــك يف دخولــه ال يــدخل لالصــل، ومثلــه الدابــة فيــدخل 
 .فيها النعل، دون آال�ا، إال مع الشرط والعرف

ــع ( علــى ) ففــي قــدر الــثمن حيلــف البــائع مــع قيــام العــني، واملشــرتي مــع تلفهــا: يف اخلتالفهمــا -الراب
 )١(وهو. إنه إمجاع: قيلاملشهور، بل 

___________________________________ 
 .اي االمجاع املدعى) ١(

    



٥٣٦ 

ينفـــي الزائـــد، واالصـــل  )٣(النـــه )٢(يقـــدم قـــول املشـــرتي مطلقـــا: مرســـلة، وقيـــل )١(بعيـــد، ومســـتنده روايـــة
: تـــذكرة، وقيـــلخـــرية ال )٦(، مـــع أنـــه)٥(قـــوة إن مل يثبـــت االمجـــاع علـــى خالفـــه )٤(ة ذمتـــه، وفيـــه عدمـــه، وبـــراء

وهـو خـرية . يتحالفان ويبطل البيع، الن كال منهما مدع ومنكر، لتشخص العقد بكل واحد من الثمنني
 )٩(إىل النـدور، وعلـى )٨(، ويف الـدروس نسـب القـولني)٧(املصنف يف قواعده، وشيخه فخر الدين يف شرحه

 املشهور لو كانت العني قائمة لكنها قد انتقلت عن املشرتي
___________________________________ 

 .١احلديث  �١١ب  -ابواب احكام العقود  -الوسائل كتاب التجارة ) ١(
 .سواء كانت العني �قية ام �لفة) ٢(
 .اي املشرتي) ٣(
 .اي ويف تقدمي قول املشرتي مطلقا سواء كانت العني �قية ام �لفة قوة ان مل يثبت االمجاع على خالفه) ٤(
 .اي على خالف القول الثاين وهو تقدمي قول املشرتي مطلقا )٥(
يف التــذكرة وهــو دليــل علــى عــدم قيـــام  هـــو خــرية العالمــة ) وهــو تقــدمي قــول املشــرتي مطلقــا(اي مــع ان القــول الثــاين ) ٦(

 .االمجاع على خالف هذا القول الثاين
فهو  ) العالمة(يف شرحه على قواعد والده ) فخر الدين(لقول فاملعىن انه ذهب إىل هذا ا) فخر الدين(مرجع الضمري ) ٧(

ن  اســتاذ ) فخــر الــدين(إىل قواعــد املصــنف اي الشــهيد االول، الن ) شــرحه(مــن اضــافة املصــدر إىل فاعلــه، فــال يعــود الضــمري مــ
 .الشهيد االول

 .والقول �لتحالف: وهو تقدمي قول املشرتي مطلقا) ٨(
 .البايعوهو تقدمي قول ) ٩(

    



٥٣٧ 

أجودمهـا العـدم، لصـدق القيـام عليهـا وهـو : قوالن )٢(منزلة التلف )١(انتقاال الزما كالبيع والعتق ففي تنزيله
منزلـة تلـف اجلميـع أو  )٤(للتلف يف العلة املوجبة للحكم، وتلف بعضه ففي تنزيلـه )٣(البقاء، ومنع مساواته

منـاط  )٨(الذي هو )٧(لصدق عدم قيامها )٦(هها االولأوجه، أوج )٥(�صله بقاء اجلميع، أو إحلاق كل جزء
 )٩(تقدمي قول البائع، ولو امتزج بغريه فإن بقي التمييز وإن عسر التخليص فالعني قائمة، وإال

___________________________________ 
 .اي تنزيل البيع) ١(
 .مكان اسرتجاعه شرعااي التلف احلقيقي، مبعىن اعتبار هذا االنتقال تلفا حكما لعدم ا) ٢(
وال خيفـــى ان هـــذ ). تقـــدمي قـــول املشـــرتي(اي منـــع مســـاواة االنتقـــال الـــالزم للتلـــف احلقيقـــي يف العلـــة املوجبـــة للحكـــم وهـــو ) ٣(

ك بعـــد  ك ملـــك، وال ميكـــن ارجاعهمـــا إىل ملكيـــة املالـــ ق، ال�مـــا فـــ ــ االنتقــال الـــالزم تلـــف حكمـــي وهـــو امنـــا يـــتم يف الوقـــف والعت
 .البيع وغريه فالتلف احلكمي ممنوع، المكان ارجاعه بعد بطالن البيع بفسخ او اقالة او حنومهاوامايف . حدوثهما

 .اي تنزيل تلف البعض) ٤(
فبالنســبة إىل الــبعض التــالف يقــدم قــول املشــرتي فيــه، و�لنســبة إىل . اي احلــاق التــالف �لتــالف، واحلــاق املوجــود �ملوجــود) ٥(

 .البعض املوجود يقدم قول البايع
 .وهو احلاق تلف البعض بتلف اجلميع) ٦(
 .اي العني) ٧(
 .اي قيام العني) ٨(
 .كاختالط املاء مع السكر، والدهن مع الدبس) ٩(

    



٥٣٨ 

 .أنه أخص من الوجود )٣(أوجه، لعدم صدق القيام عرفا، فإن ظاهره )٢(وعدمه )١(فوجهان
وشــرط (يف اجلملــة  )٤(اقهمــا عليــهعلــى تقــدير اتف) وقــدر االجــل(أي الــثمن ) ولــو اختلفــا يف تعجيلــه(
وهــذا مبــين علــى الغالــب مــن أن . ، الصــالة عــدم ذلــك كلــه)، أو ضــمني عــن البــائع حيلــف البــائع)٥(رهــن

ق خالفــه فــادعى هــو  ــى أصــل التأجيــل، فلــو اتفــ ث يتفقــان عل ــ البــائع يــدعي التعجيــل وتقليــل االجــل حي
يقــدم قــول البــائع لــو ) وكــذا(لالصــل،  االجــل، أو طولــه لغــرض يتعلــق بتــأخري القــبض قــدم قــول املشــرتي

 يف الثمن �لنسبة إىل املشرتي لوال )٦(وقد كان ينبغي مثله. لالصل) يف قدر املبيع) اختلفا 
___________________________________ 

 .وجه �لتلف، ووجه بقيام العني) ١(
 .اي عدم قيام العني) ٢(
 .وجوز شخصي مميزاي ظاهر القيام مبعىن ان يكون للعني ) ٣(
 .اي على االجل) ٤(
 .اي يشرتط املشرتي على البايع رهنا فيما اذا ظهر املبيع مستحقا للغري، او فاسدا، او يشرتط عليه ضامنا على ذلك) ٥(
قائمـة ومـع املقصود ان العلماء اختلفوا فيما اذا كان االختالف يف قدر الثمن فبني قائل بتقدمي قول البايع اذا كانت العـني ) ٦(

ف العــني يقــدم قــول املشــرتي، وقائــل �لتحــالف، وقائــل بتقــدمي قــول املشــرتي مطلقــا، واحلــال ا�ــم حكمــوا بتقــدمي قــول البــايع  تلــ
ــع وكــان ينبغــي يف االخــتالف يف قــدر الــثمن احلكــم فيــه مبثــل احلكــم فيمــا اذا كــان . مطلقــا فيمــا اذا كــان االخــتالف يف قــدر املبي

ع فكما ان هناك حكموا بتقدمي قول البايع مطلقا كان ينبغي هنا احلكم بتقدمي قول املشرتي مطلقـا فيمـا االختالف يف قدر املبي
 .اذا كان االختالف يف قدر الثمن ايضا

    



٥٣٩ 

هــذا إذا مل يتضــمن . بــل هــو واآلخــر: مطلقــا، أومعينــا كهــذا الثــوب فيقــول )١(وال فــرق بــني كونــه. الروايــة
قوي التحـالف، إذ  )٣(وإال. بل هو واآلخر �لفني: الثوب �لف فقال يف الثمن كبعتك هذا )٢(االختالف
 .هنا ميكن االخذ به )٤(ال مشرتك

، الدعـاء كـل منهمـا مـا )يتحالفان(بل هذا : بعتك هذا الثوب فقال: كم إذا قال  )٥(ويف تعيني املبيع(
ــث مل يتفقــا علــى أمــر وخيتلفــا فيمــا زاد، وهــو ضــابط التحــالف ف يحلــف كــل منهمــا ميينــا ينفيــه اآلخــر حبي
ــى نفــي مــا يدعيــه اآلخــر، ال علــى أثبــات مــا يدعيــه، وال جامعــة بينهمــا إذا حلفــا إنفســخ  )٦(واحــدة عل فــ

العقـــد، ورجـــع كـــل منهمـــا إىل عـــني مالـــه، أو بـــدهلا، والبـــادي منهمـــا �ليمـــني مـــن ادعـــى عليـــه أوال، فـــإن 
 حلف االول

___________________________________ 
 .يعاي املب) ١(
 .يف قدر املبيع) االختالف(مل يتضمن، وفاعل يتضمن :بنصب االختالف بناء على انه مفعول به لقوله) ٢(

 .هذا اذا مل يتضمن االختالف يف قدر املبيع االختالف يف قدر الثمن حبيث يكون االختالف يف املثمن والثمن مجيعا: فاملعىن
 .الف يف قدر الثمن فالتحالف يكون حينئذ بني البايع واملشرتياي وان تضمن االختالف يف قدر املبيع االخت) ٣(
 .الن اختالفهما واقع يف املثمن والثمن، والجامع بينهما) ٤(
 .اي ولو اختلف البايع واملشرتي يف تعيني املبيع) ٥(
وهللا بعت هـذا، ال : لهمنصوب اي ال حيلف ميينا جامعة بني النفي واالثبات كقو ) جامعة(ولفظ . اي بني النفي واالثبات) ٦(
 .هذا

    



٥٤٠ 

. حلـف ميينـا �نيـة علـى إثبـات مـا يدعيـه )٢(يثبت ما يدعيـه احلـالف، وإال )١(ونكل الثاين وقضينا �لنكول
 )٤(، وإال)٣(مث إذ حلـــف البـــائع علـــى نفـــي مـــا يدعيـــه املشـــرتي بقـــي علـــى ملكـــه، فـــإن كـــان الثـــوب يف يـــده

ــف املشــرتي علــى مل يكــن  )٥(نفــي مــا يدعيــه البــائع وكــان الثــوب يف يــده انتزعــه مــن يــد املشــرتى، وإذا حل
، العرتافـه )١١(التصـرف فيـه )١٠(يف يـد البـائع مل يكـن لـه )٩(ال يدعيـه، وإن كـان )٨(النـه )٧(به )٦(للبائع مطالبته

 ،)١٣(مثنه يف ذمته )١٢(بكونه للمشرتي وله
___________________________________ 

 .ى االولاي من دون رد اليمني عل) ١(
 .اي وان مل حنكم �لنكول) ٢(
 .اي ان كان الثوب يف يد البايع فالثوب له) ٣(
 .اي وان مل يكن الثوب يف يد البايع، بل كان يف يد املشرتي انتزعه من يده) ٤(
 .اي يف يد املشرتي يف صورة حلفه، وعدم حلف البايع) ٥(
 .اي مطالبة املشرتي) ٦(
 .اي �لثوب) ٧(
 .البايعاي ) ٨(
 .اي الثوب الذي حلف املشرتي على نفيه) ٩(
 .اي للبايع الذي مل حيلف) ١٠(
 .اي يف هذا املبيع وهو الثوب) ١١(
 .اي وللمشرتي مثن الثوب) ١٢(
 .اي يف ذمة البايع مثن هذا الثوب الذي نفاه املشرتي وادعى البايع انه للمشرتي) ١٣(

    



٥٤١ 

إن كــان قــد قــبض ــثمن  )٢(رتي ولــهالــثمن رده علــى املشــ )١(فــ أخــذ الثــوب قصاصــا وإن مل يكــن قــد قــبض ال
: ويف بعـض نسـخ االصـل )٤(فهـو مـال ال يدعيـه أحـد )٣(أخذ الثوب قصاصا أيضا، فـإن زادت قيمتـه عنـه

ة علـى  وضرب عليه يف بعض النسـخ املقـروء) حيلف البائع كاالختالف يف الثمن: وقال الشيخ والقاضي(
 .املصنف 

ــــثمن ) يبطــــل العقــــد مــــن حينــــه(حالفــــان حيــــث يت) و( أي حــــني التحــــالف، ال مــــن أصــــله، فنمــــاء ال
 .املنفصل املتخلل بني العقد والتحالف للبائع، وأما املبيع فيشكل حيث مل يتعني

يف (اختالفهمــا ) و(املبيــع،  )٦(يف مسـألة االخــتالف يف قـدر الــثمن توجـه حكــم منـاء )٥(نعـم لــو قيـل بــه
ولو اختلف الورثـة تـزل كـل وارث (، ال�ا االصل يف تصرفات املسلم، )حةشرط مفسد يقدم مدعي الص

فتحلــف ورثــة البــائع لــو كــان االخــتالف يف قــدر املبيــع، واالجــل، وأصــله، وقــدر الــثمن مــع ) منزلــة مورثــة
 يقدم قول ورثة: املشرتي مع تلفها، وقيل )٧(قيام العني، وورثة

___________________________________ 
 .ي البايعا) ١(
 .اي وللبايع اخذ الثوب الذي عنده ويدعي انه املبيع وينفيه املشرتي) ٢(
 .اي عن الثمن الذي يدعيه البايع) ٣(
 .ال البايع وال املشرتي) ٤(
 .اي �لتحالف) ٥(
 .�نه للمشرتي، التفاقهما على انه ملكه) ٦(
 .ع تلف العنياي فتحلف ورثة املشرتي م) فتحلف(�لرفع عطفا على مدخول ) ٧(

    



٥٤٢ 

علــى  )٥(مــورثهم �لــنص فيقتصــر فيــه )٤(االصــل، وإمنــاخرج عنــه )٣(، النــه)٢(الــثمن مطلقــا )١(املشــرتي يف قــدر
 )١٠(مبنزلتـه )٩(، النـه)٨(أجـود )٧(املخالف لالصل وله وجه، غري أن قيام الـوارث مقـام املـورث مطلقـا )٦(مورده
 )١١(�لتحالف: ولو قلنا

___________________________________ 
 .اي لوكان االختالف يف قدر الثمن) ١(
 .سواء كانت العني �قية ام �لفة) ٢(
اي تقدمي قول املشرتي يف صورة االختالف يف قدر الـثمن، سـواء كانـت العـني �قيـة ام �لفـة هـو االصـل، الن االصـل هنـا ) ٣(

 .ان حيلف املشرتي، النه املنكر للزائد، والقول قوله
مـع انـه منكـر للزائـد الجـل ) وهو تقدمي قول املشرتي يف صورة االختالف يف قدر الـثمن(خرج املورث عن هذا االصل اي ) ٤(

 .النص الوارد يف املقام
 .١احلديث  - ١١ابواب احكام العقود �ب  -راجع الوسائل كتاب التجارة 

 .تالف يف قدر الثمناي يف اخلروج عن االصل وهو تقدمي قول املشرتي مطلقا ان كان االخ) ٥(
وهـــي حيـــاة املـــورث املخالفـــة لالصـــل، الن االصـــل تقـــدمى قـــول املشـــرتي مطلقـــا ســـواء كانـــت العـــني �قيـــة ام �لفـــة لوكـــان ) ٦(

 .االختالف يف قدر الثمن، النه منكر
 .سواء كان املورث املشرتي ام البايع) ٧(
 .ول قول الوارث، سواء كان املورث البايع ام املشرتيانه ذهب إىل هذا القول مجاعة من االصحاب وحكموا �ن الق) ٨(
 .اي الن الوارث) ٩(
 .اي مبنزلة املورث) ١٠(
 .اي بتحالف البايع واملشرتي يف صورة اختالفها يف قدر الثمن) ١١(

    



٥٤٣ 

 .بني الورثة قطعا )١(ثبت
إن احتـد،  )٢(ملبيـعيف بلد العقد لذلك ا) ينصرف إىل املعتاد(والنقد ) إطالق الكيل والوزن -اخلامس (

إن تعــدد( ــإن اختلفــا) فاالغلــب )٣(فــ ــك )٤(اســتعماال وإطالقــا، ف ففــي تــرجيح أيهمــا نظــر، وميكــن  )٥(يف ذل
إن تســـاوت(كمـــا لــو مل يغلــب،   )٧(وجــوب التعيــني )٦(حينئــذ وجـــب (يف االســتعمال يف املبيــع اخلــا ص ) فــ
ــعولــو مل (، الســتحالة الرتجــيح بدونــه، واخــتالف االغــراض، )التعيــني وأجــرة ( )٨(ملــا ذكــر) يعــني بطــل البي

 )على البائع( )٩(�لكيل، أو الوزن، أو النقد) اعتبار املبيع
___________________________________ 

 .اي ثبت التحالف بني الورثة قطعا، لعدم وجود نص على خالف هذا االصل) ١(
 .والكالم جيري يف الثمن ايضا اذا كان مكيال، او موزو�) ٢(
 .اي الكيل والوزن) ٣(
 .اي الكيل والوزن) ٤(
احـدمها اكثـر اسـتعماال، واالخـر : كما اذا كان هناك كيالن، او وز�ن �لنسـبة إىل هـذا البيـع. اي يف االستعمال واالطالق) ٥(

 .فهل يرجح االكثر استعماال، او يرجح االكثر اطالقا؟ اشكال. اكثر اطالقا
 .تعماال، واالخر اغلب اطالقااي حني اذ كان احدمها اغلب اس) ٦(
 .اي جيب تعيني احد الكيلني، او الوزنني يف منت العقد كما لو تساو� اطالقا، او استعماال فانه حينئذ جيب التعيني ايضا) ٧(
 .وهي استحالة الرتجيح بدون التعيني، والختالف االغراض) ٨(
 .من رديهانقد الدراهم ينقدها نقدا اي ميزها ليعرف جيدها : يقال) ٩(

    



٥٤٤ 

إن   )٢(ولــو امــراه فالســابق) علــى املشــرتي، وأجــرة الــدالل علــى اآلمــر )١(واعتبــار الــثمن(النــه ملصــلحته، 
أجـرة واحـدة ) فعليهمـا(معـه، ولـو امـراه بتـويل الطـرفني االجيـاب والقبـول  )٣(كان مراد كل منهما املماكسة
الطـرفني مـن الواحـد امتنـع أخـذ أجـرتني، لكـن ال ، ولو منعنا من تويل )٤(�لتنصيف سواء اقرت� أم تالحقا
 أنه ال جيمع: )٥(يتجه محل كالم االصحاب

___________________________________ 
 .هذا اذا مل يشرتط البايع اواملشرتي خالف ذلك. اذا كان فيه كيل، او وزن فاجرة كيل الثمن او وزنه على املشرتي) ١(
 .ي يف امرمها الداللاي السابق من البايع واملشرت ) ٢(
واملـراد مـن املماكسـة هنـا ان يطلـب . استحطه الـثمن اي طلـب املشـرتي مـن البـايع احلـط مـن الـثمن: ماكسه مماكسة: يقال) ٣(

ن الــدالل ز�دة الــثمن، واملشــرتي يطلــب منــه  ــع علــى مصــلحته �ن يطلــب البــايع مــ البــايع، او املشــرتي مــن الــدالل ان جيــري البي
 .نقص الثمن

 .اي كان احدمها عقيب االخر) ٤(
وهذا امنا ميتنع الن الواحد ليس له اال ) ولو منعنا من توىل الطرفني من الواحد امتنع اخذ اجرتني: (ملا قال قبل هذا الكالم) ٥(

اما الطرف االخر الذي ليس له انشاؤه فال يستحق عليه . انشاء طرف واحد من العقد فيستحق االجرة على هذا الطرف فقط
 .جرة النه لغواال

اي بـني االجـرتني فـال ميكـن محلـه علـى ان املـراد مـن هـذا الواحـد هـو الـذي مجـع ) انه ال جيمع بينهم واحـد(اما كالم االصحاب 
ع القبــول عــن  بــني طــريف العقــد الن الــذي عــرب �ــذا هــو ممــن يقــول جبــواز تــويل طــريف العقــد لواحــد فيوقــع االجيــاب عــن البــايع ويوقــ

 .نعم معىن هذا ان اجرتني ال جتتمعان على عمل واحد) انه ال جيمع بينهما لواحد(معىن هذه العبارة املشرتي اذا فما 

    



٥٤٥ 

رب بــه)١(بينهمــا لواحــد، عليــه ، بــل املــراد أنــه ال جيمــع بينهمــا لعمــل واحــد )٣(مــن يــرى جــوازه )٢(، النــه قــد عــ
 )٥(، أو علـى أحـدمها كمـا فصـلناه)٤(وإن أمره البائع �لبيع، واملشرتي �لشـراء، بـل لـه أجـرة واحـدة عليهمـا

مــا يشــمل التعــدي جمــازا أو  )٦(واملــراد بــه). إال بتفــريط(مــا يتلــف بيــده مــن االمتعــة ) وال يضــمن الــدالل(
) فـإن ثبــت( )٨(أمـني فيقبـل قولـه يف عدمـه )٧(لـو ادعـى عليـه التفــريط، النـه) فيحلـف علـى عدمـه(اشـرتاكا 

فـــادعى أ�ـــا أكثـــر ممـــا ) القيمـــة لـــو خالفـــه البـــائع(قـــدار م) حلـــف علـــى(التفـــريط يف حقـــه ضـــمن القيمـــة 
 )٩(ة من الزائد، وال ينافيه التفريط وإن أوجب االمث كما يقبـل قـول الغاصـب فيهـا اعرتف به، الصالة الرباء

 .على أصح القولني
___________________________________ 

 ).محل الكالم(  الظرف متعلقا ب) ١(
 ).ينهما لواحدال جيمع ب(  اي ب) ٢(
 .اي جواز تويل طريف العقد لواحد) ٣(
 .اي على البايع واملشرتي) ٤(
 .كما لو امراه، او امره احدمها) ٥(
 .اي �لتفريط) ٦(
 .تعليل لعدم ضمان الدالل) ٧(
 .اي يف عدم التفريط) ٨(
 .اي يف القيمة) ٩(
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 خامتة

ت بلفــظ الفســخ أم) االقالــة فســخ ال بيــع( ) حــق املتعاقــدين والشــفيع )١(يف(االقالــة  عنــد�، ســواء وقعــ
) فـــال يثبـــت �ـــا شـــفعة(وهـــو الشـــريك، إذ ال شـــفعة هنـــا بســـبب االقالـــة، وحيـــث كانـــت فســـخا ال بيعـــا 

ـــه )٢(للشـــريك، الختصاصـــها علـــى خـــالف بعـــض العامـــة حيـــث : يف حـــق املتعاقـــدين: �لبيـــع، ونبـــه بقول
ث جعلوهـا والشفيع، على: )٥(، وبقوله)٤(بيعا يف حقهما )٣(جعلها ، )٧(بيعـا يف حقـه )٦(خالف آخرين، حيـ
 )١٣(استحقها )١٢(، النه)١١(�ا(على البيع ) وال تسقط أجرة الدالل(الشفعة،  )١٠(�ا )٩(، فيثبت له)٨(دو�ما

 ___________________________________ 
 . اي االقالة يف يف حق املتعاقدين): فسخ(  الظرف متعلق ب) ١(
 . اي الختصاص الشفعة) ٢(
 . اي االقالة) ٣(
 . اي يف حق املتبايعني) ٤(
 ). ونبه: (عطف على قوله) ٥(
 . اي االقالة) ٦(
 . اي يف حق الشفيع) ٧(
 . اي دون املتبايعن) ٨(
 . اي للشفيع) ٩(
 . اي �القالة) ١٠(
 . اي �القالة) ١١(
 . اي الدالل) ١٢(
 . اي االجرة) ١٣(

    



٥٤٧ 

أجــرة الــوزان، والكيــال، والناقــد بعــد صــدور هــذه  )٣(، وكــذا)٢(فــال يبطلــه للفســخ الالحــق )١(ابق�لبيــع الســ
ــز�دة يف الــثمن(االســتحقاق،  )٤(االفعــال، لوجــود ســبب ــع ســابقا، ) وال تصــح ب وال (الــذي وقــع عليــه البي

فسد  )٦(اها، ال�ا فسخ ومعناه رجوع كل عوض إىل مالكه، فإذا شرط فيها ما خيالف مقتض))٥(بنقيصته
 .كاالنتظار �لثمن  )٩(واحلكمية )٨(بفساده، وال فرق بني الز�دة العينية )٧(الشرط وفسدت

وأمــا املنفصــل فــال . إن كــان �قيــا، ومنــاؤه املتصــل �بــع لــه) كــل عــوض إىل مالكــه(�القالــة ) ويرجــع(
يـوم التلـف إن كـان ) قيمتـهأو (إن كـان مثليـا، ) فإن كان �لفـا متثلـه(رجوع به وإن كان محال مل ينفصل، 

و . ، ولووجــده معيبــا رجــع �رشــه الن اجلــزء، أو الوصــف الفائــت مبنزلــة التــالف)١٠(قيميــا، أو تعــذر املثــل
 تفاسخنا )١١(ألفاظها

 ___________________________________ 
 . اي السابق على االقالة) ١(
 . وهي االقالة) ٢(
 . اي ال تسقط) ٣(
 . وهو صدور هذه االفعال من فاعلها �مر املتبايعني، او احدمها) ٤(
 . اي بنقيصة الثمن) ٥(
 . اي مقتضى االقالة كشرط الز�دة، او النقيصة) ٦(
 . اي االقالة) ٧(
 . كما لو طلب البايع ز�دة يف الثمن عند طلب املشرتي االقالة) ٨(
 . ع االقالة لكنه استمهل من املشرتي يف رد الثمن شهرا مثالاقلين وقبل الباي: كما لو قال املستقتيل) ٩(
 . ان كان مثليا) ١٠(
 . اي الفاظ االقالة) ١١(

    



٥٤٨ 

ري فصــل يعتــد بــه، أو يقــول أحــدمها )٢(، أو متالحقــني)١(وتقايلنــا، معــا أقلتــك فيقبــل اآلخــر وإن مل : مــن غــ
 .واحتمل املصنف يف الدروس االكتفاء �لقبول الفعلي. يسبق التماس

 ___________________________________ 
 . تفاسخنا، او تقايلنا: اي يقول املتبايعان معا) ١(
 . تقايلنا او تفاسخنا: نهما عقيب االخراي يقول املتبايعان متعاقبني، اي كل واحد م) ٢(

    



٥٤٩ 

يف مكتبــة  ١٣٨٧مت حبمــد هللا التعــاليق القــيم يف ليلــة للســبت الثــاين والعشــرين مــن ربيــع االول ســنة 
 .عجل هللا تعاىل فرجه الشريف) من حتىي البالد بظهوره(العامرة إىل ظهور ) جامعة النجف الدينية(
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