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 شرائع اإلسالم يف

 مسائل احلالل واحلرام

 ا�لد الثاين

 احملقق احللي
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 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للرتاث والفكر اإلسالمي) (شبكة اإلمامني احلسنني 
 .قريبة إنشاء هللا تعاىل�نتظار أن يوفقنا هللا تعاىل لتصحيح نصه وتقدميه بصورة أفضل يف فرصة أخرى 

  



٣ 

 كتاب التجارة

  وهو مبين على فصول

 االولالفصل 
 .حمرم، ومكروه، ومباح: وهو ينقسم إىلفيما يكتسب به 
 :فاحملرم منه أنواع

وكـــل مـــائع جنـــس، عـــدا االدهـــان لفائـــدة االستصـــباح �ـــا حتـــت .)١(االعيـــان النجســـة كـــاخلمر، واالنبـــذة، والفقـــاع: االول
 .)٢(السماء
 .تةواملي
 .والدم

 .بتحرمي االبوال كلها، إال بول االبل خاصة، واالول اشبه: وأرواث وأبوال ما ال يؤكل حلمه، ورمبا قيل
 .)٣(وجلد الكلب، وما يكون منه .واخلنزير ومجيع اجزائه

 .ما حيرم لتحرمي ما قصد به كآالت اللهو، مثل العود والزمر: الثاين
 .والصنموهياكل العبادة املبتدعة، كالصليب 

 .وآالت القمار كالنرد والشطرنج
إىل املساعدة على حمرم، كبيع السالح العداء الدين، واجارة املساكن والسـفن للمحرمـات، وكبيـع العنـب  )٤(وما يفضي

 .ليعمل مخرا، وبيع اخلشب ليعمل صنما
 .)٥(بيع ذلك ملن يعملها: ويكره

___________________________________ 
 .التجارةكتاب 

لنبــذ ) النبيــذ(هــي انــواع مــن اخلمــر تؤخــذ مــن الفواكــة االخــرى، ويقــال لكــل واحــد منهــا) االنبــذة(هــي اخلمــر املتخــذ مــن عصــري العنــب،) اخلمــرة)(١(
 .على وزن رمان، هو اخلمر املتخذ من الشعري) والفقاع(الفاكهة فيها حىت ختتمر وتغلي وتسكر

حيرم بيعها، الجل جعلها زيتـا ووقـودا حتـت السـماء، والتقييـد بتحـت السـماء، حـىت ال يتـنجس السـقف بدخانـه املتنجسة، فإنه ال : اي) االدهان)(٢(
 .الذي معه ذرات من الدهن

 .من الكلب، من الشعر، واللحم، والعظم وغريها: اي) ٣(
  يؤدي: اي) ٤(
  من دون قصد البائع البيع جلهة احلرام) ٥(

  



٤ 

او  .برية كانت، كالقرد والـدب، ويف الفيـل تـردد، واالشـبه جـواز بيعـه لالنتفـاع بعظمـه :ما ال ينتفع به كاملسوخ: الثالث
 .)٦(حبرية، كاجلري والضفادع والسالحف والطايف

 .او ماشية كالفهد .طائرة كانت كالبازي: واجلوارح .والسباع كلها اال اهلر
 .االشبهجيوز بيع السباع كلها، تبعا لالنتفاع جبلدها أو ريشها، وهو : وقيل
 .)٧(كعمل الصور ا�سمة: ما هو حمرم يف نفسه: الرابع
 .)٩(ونوح النائحة �لباطل .)٨(ومعونة الظاملني مبا حيرم .والغناء

، )١١(وهجـــاء املـــؤمنني وتعلـــم الســـحر، والكهانـــة، والقيافـــة، والشـــعبذة.)١٠(وحفـــط كتـــب الضـــالل، ونســـخها لغـــري الـــنقض
 .والقمار

 .)١٤(وتزين الرجل مبا حيرم عليه.)١٣(، وتدليس املاشطة)١٢(نب �ملاءوالغش مبا خيفى، كشوب الل
 .ماجيب على االنسان فعله كتغسيل املوتى، وتكفينهم، وتدفينهم: اخلامس

 .، �يت يف أماكنها ان شاء هللا تعاىل)١٥(وقد حيرم االكتساب �شياء أخر
 :مسألة

___________________________________ 
 ).الطايف النه يعلو على سطح املاء(امليت يف املاء ويقال وهو السمك) ٦(
 .من صور االنسان واحليوان، دون صور غري ذي الروح كالشجر والسحاب وحنومها) ٧(
 ).كالكتابة هلم، وإحضار املظلوم، وحنوه، ال معونتهم �العمال احملللة كاخلياطة هلم:(قال يف شرح اللعمة) ٨(
اظلمـت الـدنيا ملوتـك، وايتمـت النـاس كلهـم لفقـدك، وانقطعـت (يت مبا مل يكن فيـه، كـأن يقـول يف مـوت اسـنان عـادي�لكذب، ووصف امل: اي) ٩(

 ).الربكات لغيبتك
 .لغري الرد: اي) لغري النقض(كتابة نسخة منها، وكذلك طبعها: اي) نسخها)(١٠(
) والكهانة(الصلية كالقتل، والعمي، وإجياد احلب، والبغض، وحنو ذلكالسحر هو اعمال دقيقة تؤثر يف بعض املوجودات فتغريها عن طبيعتها ا) ١١(

علم يتفرس به تطبيق االرحام بعضهم على بعض، فيلحق ولد الشبهة �بيه، أو ) والقيافة(ر�ضيات وفنون توجب جزيئا االخبار عن املغيبات واالسرار
�لـدال، والـذال هـي اعمـال خفيفـة وسـريعة توجـب للنـاظر ختيـل غـري ) والشـعبدة(هاينسبه إىل غري أبيه، وحنو ذلك، وهذه كلها حمرمات، عملها، وتعلم

 .واقعها
 .أما اذا كان ال خيفي كخلط اجلوز الكبري �لصغري، فال حيرم) ١٢(
يت تـزين النسـاء ليلـة الزفـاف، ومسيـت بـذلك ملناسـبة) املاشطة)(١٣( يسـت فيهـا، مـن وصـل بتدليسـها، هـو اظهـار حماسـن ل) واملـراد) املشـط(هي املـرأة الـ

 .شعرها بشعر آخر حىت يظن الزوج ا�ا طويلة الشعر، أو تبيضها، وحتمريها حىت يظن الزوج أ�ا بيضاء محراء، وهكذا
 ).لكبس الرجل السوار، واخللخال، والثياب املختصة �ملرأة:(يف شرح اللعمة) ١٤(
 .وتبع احلر، وحنوها) الكاليت �لكاليتبيع (كالبيع الربوي، وبيع النسيئة �لنسبة، ويسمى) ١٥(

    



٥ 

والقضـــاء علـــى تفصـــيل .)١٧(وكـــذا الصـــالة �لنـــاس.)١٦(أخـــذ االجـــرة علـــى االذان حـــرام، وال �س �لـــرزق مـــن بيـــت املـــال
إىل حمـــرم أو مكـــروه  )٢٠(مـــايكره النـــه يفضـــي: واملكروهـــات ثالثـــة .)١٩(، وال �س �خـــذ االجـــرة علـــى عقـــد النكـــاح)١٨(ســـيأيت
كالنسـاجة، واحلجامـة : ومـايكره لضـعته .)٢١(واختـاذ الـذبح والنحـر صـنعة .وبيع االكفان، والطعام، والرقيق.الصرفك: غالبا

وقـــد تكـــره  .)٢٣(كمكســـب الصـــبيان، ومـــن ال يتجنـــب احملـــارم: ومـــا يكـــره لتطـــرق الشـــبهة .)٢٢(اذا اشـــرتط، وضـــراب الفحـــل
 .)٢٥(لك مباحوما عدا ذ.تذكر يف أبوا�ا ان شاء هللا تعاىل )٢٤(اشياء

 :مسائل
نعــم،  .تــردد، واالشــبه املنــع )٢٦(ويف كلــب املاشــية والــزرع واحلــائط.الجيــوز بيــع شــئ مــن الكــالب اال كلــب الصــيد: االوىل

 .، لو قتله غري املالك)٢٧(جيوز اجار�ا، ولكل واحد من هذه االربعة دية
_____________________ 

: عتبار، فقد يقال للمؤذن نعطيك مقابل اآلذان عن كل آذان دينارا، فهـذا مـن االجـرة، وقـد يقـال للمـؤذنهو �ال) الرزق(و) االجرة(الفرق بني )١٦(
 .اذن هنا كل يوم وأكلك ولباسك علينا فهذا من الرزق

 .إمامة اجلماعة، فإن اخذ االجرة عليها حرام، والرزق حالل: اي )١٧(
 .ا احنصر ومل يكن قاض غريه ووجب عليه القضاءيف كتاب القضاء اواخر كتاب الشرائع، وهو ما اذ )١٨(
 .ة صيغة النكاح النه مستحب غري واجب، واملراد قراء )١٩(
 .تكون نتيجة الوقوع يف احلرام واملكروه: اي )٢٠(
االحتكــار وهــو حــرام يــؤدي إىل ) وبيــع الطعــام(يــؤدي إىل انتظــار مــوت املــؤمنني وهــو مكــروه) وبيــع االكفــان(يــؤدي إىل الــر� وهــو حــرام) فــالعرق()٢١(

العبيد واالماء، يؤدي إىل احلـرام أحيـا� النـه يف معـرض ان يـودع عنـده امـة ليبيعهـا فيطأهـا وهـو : اي) وبيع الرقيق(بعض اقسامه، ومكروه بعض اقسامه
 .النه يؤدي إىل قساوة القلب وهي مكروهة) واختاذ(حرام، ويؤدي إىل املكروه احيا� وهو ان يسئ معاملتهم

اين اعمـل : االجرة، سواء عني مقدارها، أو مل يعني بـل قـال) اذا اشرتط(وهي نسج الثياب واالقمشة) كالنساجة(خسته واحنطاطه: اي) ضعتهل()٢٢(
 .الذي عنده للجماع �ال�ث، فهذه مكروهات ال�ا حطيطة يف االجتماع) الفحل(�ن يؤجر الدابة) وخراب(�جرة

الـذي : اي) ومـن ال يتجنـب(البيع هلم، أو الشراء منه الحتمـال سـرقتهم مـن أهلـيهم، أو مـن غـريهم: أي) الصبيان(احلرمةاحتمال : اي) الشبهة()٢٣(
 .ال يبايل �حلرام

 .١١٣كالبيع بني طلوعي الفجر والشمس، ومبايعه االذنني وذوي العاهات وان يتوكل حاضر لباد، وغريها ما �يت بعضها عند رقم   )٢٤(
 .فرش، والدور، والباستني، وغريهاكبيع ال  )٢٥(
ــية( )٢٦( ـــن الســـــرقة أو الـــــذ�ب )املاشـــ ـــار، واالبـــــل وحيرســـــها عــ ـــع االنعـــــام، كاالغنـــــام، واالبقــ ـــي مــ ــرس ) والـــــزرع(الكلـــــب الـــــذي ميشــ ـــب الـــــذي حيـــ الكلــ

 .الكلب الذي حيرس الدور، والبساتني، �لوقوف على احلائط وحنوه) واحلائط(الزرع
 ).يف الثالثة االخريه(وديتها قيمتها عند غري املتشرعني )٢٧(

    



٦ 

إذا دفــع االنســان مــاال إىل غــريه، ليصــرفه يف : الثالثــة.حــرام ســواء حكــم لباذلــه او عليــه، حبــق أو �طــل )٢٨(الرشــا: الثانيــة
حــدهم مــن غــري قبيــل، وكــان املــدفوع اليــه بصــفتهم، فــإن عــني لــه عمــل مبقتضــى تعيينــه، وان اطلــق، جــاز أن �خــذ مثــل أ

الوالية من قبل السلطان العـادل جـائزة، ورمبـا وجبـت، كمـا اذا عينـه إمـام االصـل، او مل ميكـن دفـع املنكـر : الرابعة .)٢٩(ز�دة
ولـو أمـن ذلـك، وقـدر علـى االمـر �ملعـروف .)٣٠(وحترم من قبـل اجلـائر، اذا مل �مـن اعتمـاد مـا حيـرم.او االمر �ملعروف اال �ا

ري، علـى كراهيـة .نكر اسـتحبتوالنهي عن امل وتـزول الكراهيـة، لـدفع الضـرر .ولـو اكـره، جـاز لـه الـدخول، دفعـا للضـرر اليسـ
ؤمنني)٣١(الكثــري اذا اكرهــه اجلــائر علــى الواليــة، جــاز لــه الــدخول : اخلامســة .، كــالنفس، او املــال، أو اخلــوف علــى بعــض املــ

جــوائز اجلــائر ان : السادســة .يف الــدماء احملرمــة، فإنــه ال تقيــة فيهــا، اال )٣٢(والعمــل مبــا �مــره، مــع عــدم القــدرة علــى التفصــي
 .وإن قبضها، أعادها على املالك.، واال فهي حالل)٣٣(علمت حراما بعينهافهي حرام

 .)٣٤(وال جيوز اعاد�ا على غري مالكها مع االمكان.فإن جهله، او تعذر الوصول اليه، تصدق �ا عنه
ق االرض، ومــن االنعــام ما�خــذه الســلطان ا: الســابعة جلــائر مــن الغــالت �ســم املقامســة، واالمــوال �ســم اخلــراج عــن حــ

 .)٣٥(أر�به، وان عرف بعينه �سم الزكاة، جيوز ابتياعه، وقبول هبته، وال جتب اعادته على
___________________________________ 

معطــي، هـذا املــال حـرام أخــذه �ـذا العنــوان، حـىت اذا حكــم ضـد معطيــه، أو كــان بضـم الــراء، مجـع رشــوة هـي أن �خــذ مـاال بعنــوان أن حيكـم لل) ٢٨(
 .معطيه احلق معه

قـال لـه مـثال منـه مئـة لـك، : اي) فـإن عـني(كان هو ايضا مـن العلمـاء: اي) بصفتهم(يف مجاعة، كما لو قال قسمه على العلماء: اي) يف قبيل)(٢٩(
 .املال للعلماء ومل يعني له شيئا معيناهذا : قال: اي) أطلق(وقسم الباقي على العلماء

 .اذا احتمل صدور احلرام عنه: اي) ٣٠(
وأمــا فلـو امـر الظــامل شخصـا �لواليــة، وإن مل يقبـل سـرق منــه مـاال قلــيال، أو سـجنه أ�مـا قليلــة، جـاز لــه القبـول لـدفع هــذا العـذر، لكنــه مكـروة، ) ٣١(

 .ت دارك، جاز بغري كراهةإن مل تقبل قتلتك، أو قتلت أخاك، واحرق: لوقال له
ائتين بزيد ال ضربه، فإن امكنه التخلص �يت مل اجد زيدا، مل جيز له احضار زيد، وإن مل ميكنه التخلص : على التخلص، فلو قال الظامل له: اي) ٣٢(

 .ولو ادى إىل قتل الظامل لنفسه دون زيد بذلك جاز له احضار زيد النه مكره عليه وأما اذا أمره بقتل زيد ومل ميكنه التخلص مل جيز قتل زيد، حىت
 .كما لو اعطى اجلائز فرسا، وعلم زيد ان هذه الفرس مغصوب من عمرو، فيحرم على زيد التصرف فيه) ٣٣(
ا اخذت حىت وعلى اليد م(مع امكان اعاد�ا على مالكها، ال جيوز اعاد�ا إىل غريه، �ن يردها على اجلائز، النه ضمنه بوضع اليد عليه: يعين) ٣٤(

 .تؤدي
الـيت تؤخـذ عـن ) والزكـاة(االجرة اليت تؤخذ مـن االرضـني: يعين) واخلراج(يعين الضريبة اليت �خذها السلطان اجلائر عن النخيل و املزارع) املقامسة)(٣٥(

 .الذهب والفضة، واالبل والبقر والغنم
فلو اخذ ) وان عرف بعينه(اصحابه: اي) ار�به(صرف فيه وميلكه املوهوب لهلو وهب السلطان لشخص منها شيئا جاز قبوله والت: يعين) وقبول هبته(

) والسـبب(السلطان ألف دينار بعنوان الزكاة من زيد، مث أهداه لشخص جاز لذلك الشخص وهو عامل �نه اخذ من زيد ويعـرف زيـدا ان يتصـرف فيـه
 .رج عن ملكه، وإن كان على اجلائر حراما أخذهان زيدا تربأ ذمته من الزكاة واخلراج واملقامسة �خذ السلطان فيخ
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  الفصل الثاين
 .وشروطه، وآدابه يف عقد البيع

 .هو اللفظ الدال على نقل امللك، من مالك إىل آخر، بعوض معلوم: العقد
مــــن غـــــريلفظ، وان حصــــل مـــــن االمـــــارات مــــا يـــــدل علــــى ارادة البيـــــع، ســــواء كـــــان يف احلقـــــري  )٣٦(وال يكفــــي التقـــــابض

 .والينعقد اال بلفظ املاضي.)٣٨(ويقوم مقام اللفظ، االشارة مع العذر.)٣٧(أواخلطري
بعـين أو تبيعـين، : وكـذا يف طـرف القبـول، مثـل أن يقـول.اشرت أو ابتع أو ابيعـك، مل يصـح، وان حصـل القبـول: فلو قال

ردد، واالشـــــبه عـــــدم وهـــــل يشـــــرتط تقـــــدمي االجيـــــاب علـــــى القبـــــول؟ فيـــــه تـــــ.)٣٩(الن ذلـــــك أشـــــبه �الســـــتدعاء أو االســـــتعالم
 .)٤١(ولو قبض املشرتي ما ابتاعه �لعقد الفاسد، مل ميلكه، وكان مضمو� عليه.)٤٠(االشرتاط

فال يصح بيع الصيب وال شـراؤه، ولـو أذن لـه .البلوغ، والعقل، واالختيار: فمنها ما يتعلق �ملتعاقدين وهو: وأما الشروط
 وكذا لو بلغ عشرا عاقال، على.)٤٢(الويل

___________________________________ 
 ).املعاطاة( اعطاء كل من البائع واملشرتي ما عنده لآلخر، وهو املسمى ب: اي) ٣٦(
 .هو الكبري الثمن، كألف دينار، والفني) واخلطري(االشياء الصغرية الثمن، كالدرهم، والدرمهني: يعين) احلقري)(٣٧(
 .كاالخرس العاجز عن اللفظ) ٣٨(
 .وحنومها) ملكتك)(بعتك(وهو) املاضيبلفظ )(٣٩(
ىت ولـــو قـــال املشـــرتي بعــد ذلـــك: يعــين) وان حصـــل القبـــول(فعـــل مضـــارع) ابيعــك(كالمهـــا امـــرمبعىن واحـــد) اشــرت، وابتـــع( ) تبيعـــين(اي) بعـــين)(قبلـــت(حـــ

 .السؤال عن البيع واالستفهام: اي) االستعالم(طلب البيع: يعين) �الستدعاء(مضارع
 .صح البيع) بعتك(بعين هذه الدار �لف، فقال املالك(فلو قال املشرتي) ٤٠(
 .اذا تلف عند املشرتي كان ضامنا له بقيمته أو مثله: اي) ٤١(
 .حىت ولو اذن له الويل: اي) ٤٢(
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وكــذا ا�نــون، واملغمــى عليــه، والســكران غــري املميــز واملكــره، ولــو رضــي كــل مــنهم مبــا فعــل بعــد زوال عــذره، عــدا .)٤٣(االظهـر
 .فإن أذن له جاز.ولو �ع اململوك، او اشرتى بغري إذن سيده، مل يصح.)٤٤(ره للوثوق بعبارتهاملك

أو ممــن لـه أن يبيــع .مالكـا: وأن يكـون البــائع.ال جيـوز، واجلـواز أشــبه: ، قيــل)٤٥(ولـو أمـره آمــرأن يبتـاع لــه نفسـه مــن مـواله
علـى اجـازة املالـك  )٤٧(فلـو �ع ملـك غـريه، وقـف.)٤٦(نهكاالب واجلد لالب، والوكيل، والوصي، واحلاكم و أمي: عن املالك

فإن مل جيـز كـان لـه انتزاعـه مـن املشـرتي، ويرجـع .)٤٨(وال يكفي سكوته مع العلم، والمع حضور العقد.أو وليه، على االظهر
ا انـه لغـري البـائع، أو ، اذا مل يكـن عاملـ)٤٩(املشرتي على البائع مبا دفعه اليه، وما اغرتمه من نفقة، أو عوض عن اجرة أو منـاء

وكـذا .)٥١(ال يرجع �لثمن مع العلم �لغصـب: ، مل يرجع مبا اغرتم، وقيل)٥٠(وان مل يكن كذلك.ادعى البائع ان املالك أذن له
، مضى بيعه فيما ميلك، وكان فيما ال ميلك موقوفا على االجازة ويقسط الـثمن �ن يقومـا )٥٢(لو �ع ما ميلك وما ال ميلك

 )٥٣( يقوم أحدمها ويرجع على البايع حبصة من الثمنمجيعا مث
___________________________________ 

 .ومقابله قول بقيمة بيع غري البالغ الذي مت له عشر سنني) على االظهر(عشر سنني وكان عاقال: اي) عشرا)(٤٣(
الن عقـد البيـع صـدر عنـه مـع : يعـين) للوثـوق بعبارتـه( رضـي صـحفإنـه لـو �ع او اشـرتى مكرهـا مث) عدا املكـره(حىت ولو رضي: اي) ولو رضي)(٤٤(

 .قصده للمعىن، غري أنه كان غري راض، فاذا رضي بعد ذلك صح
 .لو امر شخص العبد �ن يشرتي نفسه لذلك من مواله: اي) ٤٥(
 .وكيل احلاكم الشرعي الذي هو أمني عند احلاكم: اي) ٤٦(
 .البيع �طال من رأس، فإن اجاز صح البيع، ومقابل االظهر قول �لبطالن سواء أجاز املالك أم التوقف صحة البيع، وال يكون : اي) ٤٧(
ك ومل يقـــل اجـــزت البيـــع، وال قـــال) ٤٨( ك �ن شخصـــا �ع ملكـــه وســـكت املالـــ رددت البيـــع، وكـــذا لـــو �عـــوا ملكـــه حبضـــوره ومل يـــرد : فلـــو علـــم املالـــ

 .الرضا، الحتمال كون سكوته عن خجل، أو مراعاة امر آخر من دون ان يكون راضيا �لبيع وسكت، ال يصح البيع، الن السكوت ال يدل على
يت اشـرتاها) من نفقة(قيمة للبضاعة) دفعه اليه)(٤٩( كمـا لـو كانـت الدابـة عنـده اسـبوعا، فأخـذ ) عـوض عـن اجـرة(مـا اغرتمـه مـن) او(كأكل الدابـة الـ

 .كما لو كانت الدابة حلوبة تشرب حليبها) مناء(عنما اغرتمه من عوض ) أو(املالك عنه اجرة االسبوع
 .مل يكن جاهال، بل علم أن املال لغري البائع: اي) ٥٠(
 .ايضا) وقيل ال يرجع �لثمن(يرجع فقط �صل الثمن: يعين) مبا اغرتم)(٥١(
 .ما ليس ملكا له، بل لغريه: وما ال ميلك اي)(٥٢(
ك البــائع: اي) حبصــته مــن الــثمن) ٥٣( ــ ف دينــار، مث ظهرا�لفــرش لــيس ) مــثال.(إىل الــثمن املتفــق عيــه بينهمــا بنســبة مل ولــو �ع ثــو�، وفرشــا معــا �لــ

 قيمـة الثـوب للبائع، ومل جيز مالك الفرش البيع، قوم الثـوب و الفـرش مجيعـا، فـإن كـان قيمتهمـا مجعيـا مثانيـة دينـار، وكـان الثـوب وحـده مئـيت دينـار يعـين
 .ع رجع املشرتي على البائع بثالثة أر�ع االلف وهو سبعمائة ومخسني ديناراالربع وقيمة الفرش ثالثة ار�
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وكذا لو �ع ما ميلك وما ال ميلكه املسـلم، أو مـاال ميلكـه مالـك  .إذا مل جيز املالك ولو أراد املشرتي رد اجلميع كان له ذلك
ب ميضـــــي تصـــــرفهما، مـــــا دام الولـــــد غـــــري واالب واجلـــــد لـــــال.)٥٤(كالعبـــــد مـــــع احلـــــر والشـــــاة مـــــع اخلنزيـــــر واخلـــــل مـــــع اخلمـــــر

مــن غــريه [ ، وجيــوز هلمــا أن يتوليــا طــريف العقــد، فيجــوز ان يبيــع عــن ولــده )٥٥(وتنقطــع واليتهمــا بثبــوت البلــوغ والرشــد.رشــيد
ــــده مــــن نفســــه)٥٦(] والوكيــــل ميضــــي تصــــرفه علــــى املوكــــل، مــــا دام املوكــــل حيــــا جــــائز .، وعــــن نفســــه مــــن ولــــده، وعــــن ول

إن اوقـع .ان علـم املوكـل جـاز، وهـو االشـبه: ال، وقيـل: نعـم، وقيـل: ؟، قيل)٥٨(وز ان يتوىل طريف العقدوهل جي.)٥٧(التصرف فـ
 .)٦٠(والرتدد يف توليه لطريف العقد، كالوكيل.والوصي ال ميضي تصرفه اال بعد الوفاة.وقف على االجازة )٥٩(قبل إعالمه
 .)٦١(جيوز أن يقوم على نفسه، وان يقرتض اذا كان مليا: وقيل

 .)٦٣(اال على احملجور عليه، لصغر أو سفه أو فلس او حكم على غائب )٦٢(وأما احلاكم وأمينه، فال يليان
___________________________________ 

واخلمـر ال ميلكهمـا املسـلم،  املثال االول ملا ال ميلكه مالـك، الن احلـر ال ميكلـه احـذ إطالقـا، واملثـاالن االخـريان ملـا ال ميكلـه املسـلم، فـإن اخلنزيـر) ٥٤(
 .وميلكهما الكافر

حـىت ولـو كــان �لغـا، وغـري الرشـيد هـو الــذي يتصـرف عقالئيـا يف أموالـه، مــثال يشـرتي �لـف مـا يسـاوى مئــة، ويبيـع مبئـة مـا يســاوي ) غـري رشـيد)(٥٥(
 .معا) بثبوت البلوغ والرشد(�لف

قبلـت عـن زيـد (مث يقول هو) بعت والية عن ولدي فرشه لزيد �لف دينار(ه فرش، فيقول�ن يكون وكيال عن الغري يف شراء فرش، ويكون لولد) ٥٦(
 ).وكالة

 .، بطلت الوكالة.فإن مات، أو حجر عليه لسنة، أو فلس) ٥٧(
 .�ن يبيع عن املوكل لنفسه، أو �لعكس) ٥٨(
 .قبل إخبار املؤكل �نه يبيعه لنفسه، أو يشرتيه لنفسه: اي) ٥٩(
زيد لعمرو أن يبيع داره ويعرفه يف اخلريات، فهل يصح للوصي أن يبيعها لنفسه، قيل نعم، وقيل ال، وقيـل اذا كـان أجـاز املوصـى أن فلو اوصى ) ٦٠(

 .يبيعها لنفسه صح، وإال فال
 .رد القرض عند احلاجةغنيا يف استطاعته : من مال امليت اذا كان مليا، اي) وان يقرتض) يقوم الدار ويشرتيها لنفسه: اي) يقدم على نفسه)(٦١(
 .ال والية هلما: أي) ٦٢(
فـال ) مبـرض املـوت(فالصغري، والسفيه، واملفلس، والغائب، هؤالء االربعة، للحاكم الشرعي و�ئبة الوالية على أمواهلم، أما ا�نون والـرق واملـريض) ٦٣(

 .والية هلما عليهم

    



١٠ 

جيـوز ولـو كـان كـافرا، وجيـرب علـى بيعـه مـن مسـلم، واالول : قيـل، و )٦٤(وان يكون املشرتي مسلما، اذا ابتاع عبـدا مسـلما
 .)٦٥(ولو ابتاع الكافر أ�ه املسلم هل يصح؟ فيه تردد، واالشبه اجلواز، النتفاء السبيل �لعتق.أشبه

 .ان يكون مملوكا: االول: ونزيدها هنا شروطا )٦٦(ما يتعلق �ملبيع وقد ذكر� بعضها يف الباب االول: ومنها
 .احلر: يصح بيعفال 

 .وما ال منفعة فيه كاخلنافس والعقارب، والفضالت املنفصلة عن االنسان كشعره وظفره ورطو�ته عدا اللنب
 .كالكال واملاء والسموك والوحوس قبل اصطيادها  )٦٧(وال مما يشرتك املسلمون فيه قبل حيازته

 .، ويف بيع بيوت مكة تردد، واملروي املنع)٦٩(املتصرفجيوز بيعها، تبعا آل�ر : ، وقيل)٦٨(واالرض املأخوذة عنوة
وأما ماء البئر فهو ملـك ملـن اسـتنبطه، ومـاء النهـر ملـن حفـره، ومثلـه كـان مـا يظهـر يف االرض مـن املعـادن فهـي ملالكهـا 

 .)٧٠(تبعا هلا
ؤد بقـاؤه إىل خرابـه، الخـتالف بـني أ )٧١(ان يكون طلقا: الثاين ر�بـه، ويكـون البيـع اعـود، فال يصـح بيـع الوقـف، مـا مل يـ

وال .)٧٣(وال بيــع ام الولــد، مــامل ميــت، أو يف مثــن رقبتهــا مــع إعســار موالهــا، ويف اشــرتاط مــوت املالــك تــردد..)٧٢(علــى االظهــر
 بيع الرهن اال مع

___________________________________ 
 .ذلك من االدلة اليت تنفي ملك الكافر للعبد املسلم ويعين) ولن جيعل هللا الكافرين على املؤمنني سبيال(لقوله تعاىل) ٦٤(
 ).ولن جيعل هللا للكافرين(سبيال، حىت يدخل يف عموم النفي) الجل العتق(الن عتقه القهري ينفي كون ملكه اآلين: يعين) ٦٥(
 ).٥٣إىل  ١(عند ارقام) ٦٦(
 .وهو العشب) كالكالء(قبل اخذه بعنوان التملك: اي) قبل حيازته)(٦٧(
�لقــوة واحلــرب أخــذت مــن الكفــار، فإ�ــا تكــون ملكــا لعامــة املســلمني ال جيــوز بيعهــا وشــراؤها، واملقصــود مــن ذلــك عامرهــا حــال : اي) عنــوة)(٦٨(

 .الفتح، دون موا�ا
 . ورثة مالك اآل�ركاالشجار، والزراعة، والبناء، وحنوها، فاذا زالت هذه اآل�ر زالت امللكية، ورجعت االرض إىل عامة املسلمني، ال إىل) ٦٩(
 .تبعا لالرض: اى) تبعا هلا(ملالك االرض: اي) ملالكها(استخرج املاء: اي) استنبطه)(٧٠(
 .جائزا للمالك مطلق التصرف: اي) ٧١(
 .انفع ومقابلة قول بعدم جواز بيع الوقف حىت ولو كان) على االظهر(أكثر فائدة: اي) اعود(الذين كان الشئ وقفا عليهم: اي) ار�به)(٧٢(
فلـو مـات ولـدها جـاز بيعهـا، إذ عــدم بيعهـا الجـل أن تتحـرر بعـد مــوت املـوىل مـن حصـة ولـدها، فــإذا مـات ولـدها انتفـى هـذااالحتمال، وجــاز ) ٧٣(

يت وطأهــا فصــارت أم ولـد، ولــيس للمــوىل مــال زائــدا عــن مســتثنيات الــدين يــؤدي د: يعــين) او مثــن(بيعهـا ينــه، جــاز اذا ظــل املــوىل مــديو� بقيمــة االمــة الــ
 .هل يشرتط موت املالك حىت جيوز بيع أم الولد يف اداء دين رقبتها، قيل بذلك، وقيل ال: يعين) ويف اشرتاط موت(حينئذ بيع أم الولد وأداء الدين
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 .من بيعه وال من عتقه، عمدا كانت اجلناية أو خطأ، على تردد )٧٥(وال مينع جناية العبد.)٧٤(االذن
 .منفردا، ويصح منضما إىل ما يصح بيعه )٧٦(ورا على تسليمه فال يصح بيعاآلبقأن يكون مقد: الثالث

 .)٧٧(ولو مل يظفر به، مل يكن له رجوع على البائع، وكان الثمن مقابال للضميمة
 .)٧٨(ويصح بيع ما جرت العادة بعوده، كاحلمام الطائر، والسموك اململوكة املشاهدة يف املياه احملصورة

 .�جلواز مع ثبوت اخليار للمشرتي كان قو�: ، فيه تردد، ولو قيل)٧٩(يتعذر تسليمه اال بعد مدةولو �ع ما 
 .، مل ينعقد)٨١(فلو �ع حبكم احدمها )٨٠(ان يكون الثمن معلوم القدر واجلنس والوصف: الرابع

، وان )٨٣(من قبضه إىل يـوم تلفـه�على القيم : فتلف، كان مضمو� عليه بقيمته يوم قبضه، وقيل )٨٢(ولو تسلمه املشرتي
 .)٨٤(وان زاد بفعل املشرتي، كان له قيمة الز�دة وان مل يكن عينا.نقص فله إرشه

___________________________________ 
 .ال جيوز ملالك الرهن بيع الرهن النه ليس طلقا، إال مع اذن املر�ن: اي) ٧٤(
سر يد شخص، اخل جاز للمجىن عليه اسرتقاقه أو قتله اذا كان قـتال عمـدا، ولكـن مـع ذلـك مـادام مل العبد جناية، فقتل شخصا، أو ك.لو جىن) ٧٥(

علـى (لو مل يكن املشرتي عاملا بذلك جاز له الفسخ عند علمه خليار العيب) نعم(يفعل ا�ين عليه احد االمرين فهو ملك طلق ملواله جيوز بيعه وعتقه
 .هذه لعدم القيمة ملثل هذا العبد الحتمال بطالن البيع واحلال) تردد

 .أي اململوك املنهزم من مواله) ٧٦(
ق مـع فـرش مبئـة دينـار) مـا يصـح بيعـه)(٧٧( ) مقـابال للضــميمة(املئـة دينـار كلهـا) وكـان الــثمن(للمشـرتي) مل يكـن لـه(�آلبـق) مل يظفـر بــه(كـأن يبيـع االبــ

 .الفرش
 .صورة كالبحر، والنهر، وحنومهاكاحلياض، واآل�ر، وحنوها، دون املياه غري احمل) ٧٨(
 .اذا مل يعد) مع ثبوت اخليار) كطائر ذهب وال يرجع إال بعد أسابيع) ٧٩(
 .وصف) وعراقي(جنس) ودينار(قدر) مئة( ف) عراقي) مئة دينار(كأن يقول) ٨٠(
 ).مبا سأحكم به من الثمن(أو) بعتك هذا الفرش مبا حتكم به من الثمن(مثال قال) ٨١(
 .اخذ املشرتي املبيع دون تعيني مقدار الثمن يف العقد: أي) ٨٢(
فلو كان إىل يوم أكل ) �على القيم(فلو اخذ البطيخ الذي مل يعني مثنه وقت البيع وكان حني أخذه قيمته دينارا، ضمن للبائع دينارا) يوم قبضه)(٨٣(

 .البطيخ قيمته صعدت إىل دينارين ضمن دينارين
 .وهكذا

للبائع فرق ما بني الصحيح واملعيب، فلو كان املبيع فرشا وظل عنده سنة، و�الستعمال نقصت قيمته مبقدار مخسـة : اي) رشهوإن نقص فله ا)(٨٤(
الز�دة العينية كما لو كـان املبيـع ) وإن مل يكن عينا(للمشرتي: اي) كان له(د�نري، وجب على املشرتي رد الفرش إىل البائع، واعطاء مخسة د�نري معه

 .ت بولد، والز�دة غري العينية مثلما لوكان املبيع فرشا فغسله ونظفه حىت زادت قيمته احبلها فجاءشاة ف
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ان يكون املبيع معلوما فال جيوز بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصربة، وال مبكيـال : اخلامس
 .)٨٦(واء كانت اجزاؤه متساوية أو متفاوتةوجيوز ابتياع جزء من معلوم �لنسبة مشاعا، س.)٨٥(جمهول

، اذا مل يكــن متســاوي االجــزاء، كالــذراع مــن الثــوب، أو اجلريــب مــن االرض، أوعبــد )٨٧(وال جيــوز ابتيــاع شــئ مقــدر منــه
وجيـوز .)٨٨(وكـذا لـو �ع قطيعـا واسـتثىن منـه شـاة أو شـياها غـري مشـار إىل عينهـا.من عبدين أو من عبيد، أو شاة من قطيع

وكــــذا جيـــوز لــــو كـــان مـــن أصــــل جمهـــول، كبيــــع مكـــوك مــــن صـــربة، جمهولــــة .يف املتســـاوي االجــــزاء، كـــالقفيز مــــن كـــرذلـــك 
 .)٩٠(واذا تعذر عد ما جيب عده، جاز ان يعترب مبكيال ويؤخذ حبسابه.)٨٩(القدر

، وتعــذر ، ولــو مســحا كــان أحــوط، لتفــاوت الغــرض يف ذلــك)٩١(وجيــوز بيــع الثــوب واالرض مــع املشــاهدة وان مل ميســحا
، اال ان متضـي مـدة جـرت العـادة بتغـري )٩٣(وتكفي مشاهدة املبيع عن وصفه، ولو غاب وقـت االبتيـاع.)٩٢(ادراكه �ملشاهدة

 ، وإذا احتمل التغيري،)٩٤(املبيع فيها
___________________________________ 

وعــاء غــري معلـــوم مقــدار اســتيعابه وإن كـــان : اي) مبكيــال جمهـــول(موعــةا�: اي) كالصـــربة(بــدون كيــل، وبـــدون وزن، وبــال تعــداد،: اي) جزافــا)(٨٥(
 .مشاهدا

ث االعلـى مـن الكـيس، : اي) مشاعا(كالنصف، والثلث، واخلمس، وحنو ذلك) �لنسبة)(٨٦( من غريتعيني أنه هذا النصف أو هذا النصـف، أو الثلـ
 .واهر واحليوا�تكاجل) أو متفاوتة(كاحلبوب واالدهان) متساوية(أو الثلث الوسط، وهكذا

 .من معلوم، كثوب طويل رآه يشرتي ذراعا واحدا منه: اي: منه)(٨٧(
 .غريمعينة: اي: غري مشار إىل عينها(جمموعة من الشياة) قطيع(مقدار معني من االرض) اجلريب)(٨٨(
ــز)(٨٩( يت رطــل، واملتســـاوي االجـــزاء، ومــا كانـــت نســـبة ) كــر(كيـــل صـــغري) قفي ف ومئـــ اجزائــه كنســـبة اجـــزاء القيمــة، مثـــل احلنطـــة، كيـــل كبـــري يســع ألـــ

: يعين) صربة(هو مكيال يسع صاعا ونصفا كما يف اقرب املوارد يعين قرابة أربع كيلوات ونصف كيلو) عبود(على وزن) مكوك(والسكر، واملاء، وحنوها
 .ا�موعة من مثل احلنطة، أو الشعري، أو االزر، أو حنوها

اع فيهـا معـدودا فـاذا أريـد بيـع كميـة كبـرية منـه، يكـال بكيـل مقـدار منـه، وحيسـب مـثال كـأن يف الكيـل مخسـون عـددا، يف البالد الـيت يبـ) كاجلوز)(٩٠(
 .فيكال الباقي حبساب كيل مخسني

 .مل يعلم مقدار اذرعهما، وأمتارمها: اي) ٩١(
ادراك : اي) وتعذر ادراكـه(غرض دار مساحتها ألف مرت اخل،يف مقدار االمتار واالذرع، فقد ال يكون الغرض جمرد الدار، وامنا ال: اي) يف ذلك)(٩٢(

 .مقدار اذرع االرض النظر والرؤية
 .ها جاز اعتمادا على الرؤية السابقة فلو رأى ارضا قبل سنة، مث أراد شراء) ٩٣(
 .كاحليوان، والزرع، والفواكة، وحنو ذلك اليت تتغري عادة مبرور الزمان) ٩٤(
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فـإن  .، فالقول قول املبتاع مع ميينـه، علـى تـردد)٩٦(وان اختلفا فيه.ان ثبت التغري )٩٥(ويثبت له اخلياركفى البناء على االول، 
وجيـوز شـراؤه مـن دون ذلـك �لوصـف، كمـا يشـرتي .الطعم أو الريح، فال بد من اختباره �لذوق او الشـم )٩٧(كان املراد منه

ولـه .وال وصف، على ان االصل الصحة؟ فيه تردد، واالوىل اجلوازوهل يصح شراؤه من غري اختبار .االعمى االعيان املرئية
ـــــرد واالرش ـــــا)٩٨(اخليـــــار بـــــني ال ويتســـــاوى يف ذلـــــك االعمـــــى .)٩٩(ويتعـــــني االرش مـــــع احـــــداث حـــــدث فيـــــه.، ان خـــــرج معيب

ويثبـت .نـهه جـائز مـع جهالـة مـا يف بطو  وكذا ما يـؤدي اختبـاره إىل فسـاده كـاجلوز والبطـيخ والبـيض، فـإن شـراء.)١٠٠(واملبصر
 .)١٠١(للمشرتي االرش �الختبار مع العيب دون الرد
 .)١٠٢(وان مل يكن ملكسوره قيمة، رجع �لثمن كله

 .ولو كان مملوكا جلهالته، وان ضم اليه القصب أو غريه، على االصح )١٠٣(بيع مسك اآلجام: وال جيوز
اجللـود واالصـواف واالو�ر والشـعر علـى االنعـام، ولـو ضـم وكـذا .)١٠٤(وكذا اللنب يف الضرع، ولو ضم اليـه مـا حيتلـب منـه

 .)١٠٦(وكذا ما يلقح الفحل.وكذا اذا ضمها.وكذا ما يف بطو�ا.)١٠٥(اليه غريه
 :مسألتان

___________________________________ 
 .ع، ويكون للمشرتي حق البي)وسيأيت تفصيله يف آخر الفصل الثالث قريبا) خيار الرؤية(ويسمى) ٩٥(
ف علـى ان املبيـع تغـري: اي) املبتـاع(فقال البائع مل يتغري عما رأيته انت سابقا، وقال املشرتي تغـري) ٩٦( الحتمـال  ) علـى تـردد(املشـرتي، بشـرط ان حيلـ

 .كون املقدم هو قول البائع مع ميينه
 .كالعطر، والورد) والريح(كالتمر) الطعم(من الشئ الذي يباع: اي) ٩٧(
 .أخذ التفاوت بني الصحيح واملعيب: اي) االرش(د املبيعر : اي) الرد)(٩٨(
 .اذا تصرف املشرتي يف امليبع، فال جيوز له رده �لعيب، بل له حق أخذ االرش فقط: يعين) ٩٩(
 .فال يقال للمبصر ملاذا مل تر العيب من اول االمر) ١٠٠(
 .الن املشرتي تصرف فيه �لكسر فليس له رده) ١٠١(
 .كالبيض خيرج فاسدا كله حبيث ال قيمة له أطالقا، اخذ املشرتي متام الثمن) سوره قيمةمل يكن ملك)(١٠٢(
 .بفتحات متتالية وهي مزرعة القصب يف املاء) أمجة(مجع) ١٠٣(
 ).بعتك هذا احلليب الذي تراه مع ما يف الضرع بكذا:(�ن حيلب شيئا قليال ويقول للمشرتي) ١٠٤(
 .صوفمن صوف معني، أو غري ) ١٠٥(
) وكـذا(ضم مايف البطـون إىل شـئ يعـين آخـر: اي) ضمها(اي حىت لو) وكذا(يف بطون االنعام من احلمل: اي) ما يف بطو�ا(وكذا ال جيوز بيع)(١٠٦(

 .مىن الفحل الذي يلقح به االنثى، حىت مع ضمه إىل شئ معني آخر: اي) ما يلقح الفحل(ال يصح بيع
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 .)١٠٧( فأره وان مل يفتق وفتقه أحوطاملسك طاهر، جيوز بيعه يف: االوىل
اال �ملراضـاة، وجيـوز بيعـه مـع  )١٠٩(للظروف ما حيتمل الز�دة والنقيصة، وال جيوز وضع ما يزيـد )١٠٨(جيوز ان يندر: الثانية

 .)١١٠(الظروف من غري وضع
 .وان يقبل من استقاله.االنصافوان يسوي البائع بني املبتاعني يف .)١١١(ان يتفقه فيما يتواله: فيستحب: وأما اآلداب

ويكره مدح البائع ملـا .)١١٢(وأن يقبض لنفسه �قصا ويعطي راجحا.وان يشهد الشهادتني، ويكرب هللا سبحانه اذا اشرتى
والـــربح علـــى املـــؤمن اال مـــع .و البيـــع يف موضـــع يســـترت فيـــه العيـــب.)١١٣(واليمـــني علـــى البيـــع.يبيعـــه، وذم املشـــرتي ملـــا يشـــرتيه

 .على من يعده �الحسانالضرورة، و 
___________________________________ 

فـإن (فيكـون، لـه رائحـة طيبـة، ويسـتحيل عـن كونـه دمـا، قـال الشـاعر) الغـزال(شئ من الدم يتجمد يف كيس يف سرة بعض من أقسام) املسك)(١٠٧(
مل خيــرم : اي) وإن مل يفتـق(الكــيس الـذي فيـه: اي) فـأره(هـراتالنـه اسـتحال عـن كونـه دمــا، واالسـتحالة مـن املط) طــاهر(قولـه) املسـك بعـض دم الغـزال

 .الكيس ليعرف مقدار رائحته، الن رائحة املسك ختتلف
ينقص، كما لو �ع زقا من السمن، فوزن الزق ومسنه معا فكان مخسة كيلوات، فينقص للزق كيلوا مثال حيث انه حيتمل كـون وزن الـزق : اي) ١٠٨(

 .أقل من كليو أو اكثر
برضـا الطــرفني : اي) إال �ملراضـاة(انقـاص مـا يعلـم انــه اكثـرمن وزن الظـرف، كمـا لــو علـم أن وزن الـزق اقـل مــن كيلـو، فـأنقص للـزق كيلــوا: اي) ١٠٩(

 .البائع و املشرتي
 .بال تنقيص شئ الجل الظرف: اي) ١١٠(
يت يقــ: اي) فيمــا يتــواله(يــتعلم االحكــام الشــرعية: اي) يتفقــه)(١١١( وم �ــا، فلــو كــان يتعامــل �لصــرف وبيــع النقــود، يــتعلم أحكــام بيــع يف املعاملــة الــ

 .النقود، ولو كام يتعامل �حليوا�ت يتعلم أحكام بيع احليوان، وهكذا حىت يسلم عن املعامالت الباطلة، و احملرمات
يقبـل ارجـاع : اي) وان يقبل من اسـتقالة(ن اآلخرفينصف كليهما، فال يبيع الحدمها اكثر م) يف االنصاف)(بني املشرتيني: اي) بني املبتاعني)(١١٢(

اذا �ع شـيئا، ) ويعطـي راجحـا(اذا اشرتى من احـد شـيئا) يقبض �قصا)(ال إله إال هللا، دمحم رسول هللا، هللا اكرب(�ن يقول) اذا اشرتى(من ارجع املبيع
 .ن هللا يبارك ملثلهعند شرائه ال يدع امليزان ينزل، وعند البيع يرتك امليزان ينزل شيئا، فإ: اي
ك، الن أســــم هللا اجــــل مــــن ) واليمـــني علــــى البيــــع)(١١٣( ــ ــه إال قلـــيال، أو أنــــه متــــاع حســــن، وحنـــو ذلــ �ن يقســــم �� انـــه اشــــرتاه كــــذا، أوال يــــربح عليــ

ك) يسترت فيه العيب(ذلك اذا قـال : يعـين) حسـانيعـده �ال(إذا كـان حمتاجـا للـربح: يعـين) إال مـع الضـرورة(كتحت السقف، او خلـف سـتار، وحنـو ذلـ
ن إليــك، فيكــره لــه مــادام وعــده �الحســان ان يــربح عليــه خص اشــرت مــين وأحســ يكــون اول مــن : اي) أوال(االشــتغال �لتجــارة: اي) والســوم(البــائع لشــ

ن النــاس املنحطــني كرامــة: يعــين) اال دنــني(البيــع هلــم، أو الشــراء مــنهم: اي) ومبايعــة(يــدخل الســوق أصــحاب : اي) ي العاهــاتذو (الســغلة واال راذل مــ
وهم طائفة يسـكون اجلبـال، لسـا�م خلـيط مـن الفارسـي والعـريب، وامتـازوا �خلشـونة يف أسـاليب ) واالكراد(االمراض املعدية، كاجلذام، والربص، وحنومها

: اي) واالســتحطاط(ه بــذلك حسـنايصـري كيــاال ووزا� مـع علمـ: اي) والتعــرض(حيـا�م، واجلفـاء، ولعــل وجـه الكرامـة هــو صـعوبة االخــذ والعطـاء معهـم
) يف سـوم أخيـه(الوقت الذي ينـادي الـدالل علـى البضـاعة يكـره ان يزيـد عليهـا: اي) وقت النداء(طلب املشرتي من البائع تقليل للثمن بعد متام العقد

وأن (مقابـل قـول �حلرمـة) علـى االظهـر(شئيف معاملة االخ املؤمن، فمن اشتغل بشراء شئ ويتكلم مع البائع يكره لغريه الدخول يف شراء ذلك ال: أي
يصري أهل البلد وكيال عن أهـل الباديـة يف بيـع بضـاعات أهـل الباديـة، الن يف ذلـك أمـا غـرر الهـل الباديـة جلهلـه �سـعار البلـد، أو الغـالء : اي) يتوكل

 .على أهل البلد، أو كليهما احيا�

    



١٥ 

 .ومبايعة االدنني وذوي العاهات واالكراد.إىل السوق أوالوالدخول .والسوم ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس
 .والز�دة يف السلعة وقت النداء.واالستحطاط من الثمن بعد العقد.والتعريض للكيل او الوزن اذا مل حيسنه

 .حيرم، واالول أشبه: وأن يتوكل حاضر لباد، وقيل.ودخول املؤمن يف سوم أخيه، على االظهر
 :ويلحق بذلك مسألتان

وال يثبت للبائع اخليـار، اال ان يثبـت  )١١٤(تلقي الركبان مكروه، وحده أربعة فراسخ اذا قصده، وال يكره ان اتفق: االوىل
 .، وهو االشبه)١١٦(ال يسقط اال �السقاط: ، وقيل)١١٥(الغنب الفاحش، واخليار فيه على الفور مع القدرة

 .)١١٧(بائعوكذا حكم النجش، وهو ان يزيد لز�دة من واطأه ال
 .حرام، واالول أشبه: االحتكار مكروه، وقيل: الثانية

ويف امللــح، بشــرط ان يســتبقيها للــز�دة يف الــثمن، وال : وامنــا يكــون يف احلنطــة والشــعري والتمــر والزبيــب والســمن، وقيــل
 .)١١٩(وشرط آخرون أن يستبقيها يف الغالء ثالثة أ�م، ويف الرخص أربعني.)١١٨(يوجد �ئع وال�ذل

  .يسعر، واالول أظهر: ، وقيل)١٢٠(وجيرب احملتكر على البيع وال يسعر عليه

  الفصل الثالث
 .فخمسة: أقسامه وأحكامه أما أقسامه: والنظر يف)١٢١(يف اخليار

___________________________________ 
اربعــة (يــة املتــوجهني إىل البلــد ليشــرتوا مــنهم قبــل وصــوهلم إىل البلــدالــذهاب إىل خــارج البلــد لشــراء البضــائع مــن أهــل الباد: اي) يلقــى الركبــان)(١١٤(

 .خرج من البلد بقصد تلقي الركبان: اي) اذا قصده(فلو خرج من البلد اكثر من اربعة فراسخ كان سفرا شرعا، وال يكره) فراسخ
 .اذا ويقدر االخذ �خليار فورا: اي) مع القدرة(دينارالكثري، كما لو تبني انه �ع بعشرين دينارا ما يساوي مئة : اي) الغنب الفاحش)(١١٥(
 .�سقاط البائع خياره، فلو مل يسقط خياره مل يسقط �لتأخري: اي) ١١٦(
مـثال البـائع يقـول لشـخص كلمـا زاد احـد يف سـعر السـلعة فـزد ) هو(اي ميقت اخليار مع الغنب الفاحش وإن كان حراما كما يف اجلواهر) وكذا)(١١٧(

 .حىت يرغب الناس فيها انت عليه،
خص آخـر يبــذل ســعرا : اي) وال يوجـد(يكــون قصـده مــن االبقــاء هـو ز�دة الســعر والغــالء: اي) يسـتبقيها)(١١٨( ن شــ اذا مل يكــن �ئــع آخـر، ومل يكــ

 .يبيعه
 .فاالبقاء أقل من ذلك ليس إحتكارا) ١١٩(
  .جيربه على املبيع بسعر معني احلاكم االسالمي جيربه على أن يبيع �ي سعر أراد، وال: يعين) ١٢٠(
 .ختري البائع أو املشرتي فسخ العقد، أو أخذ شئ بعنوان عن اآلخر: ومعناه) ١٢١(
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 خيار ا�لس: االول
 .فإذا حصل االجياب والقبول، انعقد البيع، ولكل من املتبايعني خيار الفسخ ما داما يف ا�لس

 .)١٢٢(اكرها على التفرق ومل يتمكنا من التخايروكذا لو .ولو ضرب بينهما حائل مل يبطل اخليار
�شــرتاط ســقوطه يف العقــد، ومبفارقــة كــل واحــد منهمــا صــاحبه ولــو خبطــوة، و�جيا�مــا ا�ه أو أحــدمها ورضــا : ويســقط
فيـه : ولـو خـريه فسـكت، فخيـار السـاكت �ق، وكـذا اآلخـر، وقيـل.ولو التزم احدمها سـقط خيـاره دون صـاحبه.)١٢٣(اآلخر

 .)١٢٤(واالول أشبهيسقط، 
عنهمـا بعـد  )١٢٦(، كان اخليار �بتا، ما مل يشـرتط سـقوطه، أو يلتـزم بـه)١٢٥(ولو كان العاقد واحدا عن اثنني كاالب واجلد
 .العقد، أو يفارق ا�لس الذي عقد فيه على قول

 خيار احليوان :الثاين
 .)١٢٧(االظهروالشرط فيه كله، ثالثة ا�م للمشرتي خاصة، دون البائع على 

وبتصـرفه فيـه، سـواء  .و�حداثه فيـه حـد�، كـوطء االمـة وقطـع الثـوب.و�لتزامه بعده.�شرتاط سقوطه يف العقد: ويسقط
 .)١٢٨(كان تصرفا الزما كالبيع، أو مل يكن كاهلبة قبل القبض والوصية

 خيار الشرط :الثالث
وال جيوز ان يناط مبـا حيتمـل الـز�دة والنقصـان  .وطةوهو حبسب ما يشرتطانه أو احدمها، لكن جيب ان يكون مدة مضب

 .ولو شرط كذلك بطل البيع.كقدوم احلاج
___________________________________ 

االخذ �خليار، فلو مل يكن اكراه على التفرق، او كان ولكن امكـن : اي) التخاير(يف حال مل ميكنهما: اي) ومل يتمكنا(كسرتة وحنوها) حائل)(١٢٢(
 .خذ �خليار، فالتفرق يبطل خيارمهااال
 .أو يقول احدمها ذلك ويرضي اآلخر) أسقطنا اخليار(اسقاط اخليار، �ن يقوال: اي) ا�ه)(١٢٣(
ال ) اخــرت(اخــرت، خيــارا ايضـا �ق ال يســقط، الن قولــه: الـذي قــال) وكــذا اآلخــر(اآلخـر) فســكت)(اخــرت(قــال احـدمها لآلخــر: اي) ولـو خــريه)(١٢٤(

 .رضا بعدم اخلياريدل على ال
 .كاالب، واجلد، اذا �ع عن نفسه للطفل، أو عن الطفل لنفسه، او عن طفل لطفل آخر، وهكذا الوضي على طفلني وحنوهم: اي) ١٢٥(
 .بسقوط اخليار: اي) ١٢٦(
مقابــل مـن قــال �خليــار ) ى االظهـرعلــ(كــل انـواع احليــوان، طيورهـا، ووحوشــها، وامساكهـا: اي) كلـه(يف احليــوان: اي) فيـه(اي اخليــار) والشـرط)(١٢٧(

 .للبائع ايضا
 .فلو اشرتى حيوا�، ويف اثناء الثالثة وهبه، أو اوصى به لشخص، سقط خياره) ١٢٨(
ومل يشــرتط البــائع، أو . اذا اشــرتط اخليــار لنفسـه) أو أحـدمها(يشــرتط البـائع اخليــار لنفســه ويشـرتط املشــرتي اخليــار لنفسـه ايضــا: اي) يشـرتطانه)(١٢٩(
ك) مطبوعـــة(لعكــس� ىت �تـــون بعـــد اســبوع، أو أكثـــر أو أقـــل أو حنـــو ) كقــدوم احلـــاج(كأســـبوع، أو شــهر أو ســـنة، أو غـــري ذلـــ اذا مل يعلـــم أن احلــاج مـــ

 .واخليار معا) بطل البيع(ذلك
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 .)١٣٠(ولكل منهما أن يشرتط اخليار لنفسه، والجنيب، وله مع االجنيب
 .)١٣٢(دة برد البائع فيها الثمن اذا شاء، ويرجتع املبيع، واشرتاط م)١٣١(وجيوز اشرتاط املوامرة

 ]خيار الغنب : [ الرابع
 .من اشرتى شيئا، ومل يكن من أهل اخلربة، وظهر فيه غنب مل جتر العادة �لتغابن به، كان له فسخ العقد اذا شاء

ســتيالد يف االمــة، والعتـــق، وال وال يســقط ذلــك اخليــار �لتصـــرف، اذا مل خيــرج عــن امللـــك، أو مينــع مــانع مـــن رده، كاال
 .)١٣٣(يثبت به إرش
 من �ع ومل يقبض الثمن: )١٣٤(اخلامس

فــــإن جــــاء املشــــرتي �لــــثمن، واال كــــان البــــائع أوىل .وال ســــلم املبيــــع، وال اشــــرتط �خــــري الــــثمن، فــــالبيع الزم ثالثــــة أ�م
إن جــاء .علــى االشــبه، )١٣٦(ولــو تلــف، كــان مــن مــال البــائع يف الثالثــة وبعــدها.)١٣٥(�ملبيــع وان اشــرتى مايفســد مــن يومــه، فــ

 .)١٣٧(وخيار العيب �يت يف �به ان شاء هللا تعاىل.�لثمن قبل الليل، واال فال بيع له
 :)١٣٨(وأما أحكامه

 :فتشتمل على مسائل
 وخيار )١٣٩(خيار ا�لس، ال يثبت يف شئ من العقود إال عدا البيع :االوىل

___________________________________ 
بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط ان يكون يل ولزيد إىل :(لنفسه ولالجنيب معا، واملراد �الجنيب غري البائع واملشرتي أ� كان، كما لو قال: اي) ١٣٠(

 ).قبلت:(فقال املشرتي) اسبوع خيار الرد
 .املشورة مع شخص: اي) ١٣١(
 ).بيع الشرط( ويسمي ب) بعتك بشرط اين اذا رجعت الثمن إىل سنة يكون يل حق فسخ البيع:(ائعالب: �ن يقول) ١٣٢(
كانـــت الـــز�دة غـــري : اي) مل جتـــر العـــادة(ز�دة علـــى الســـعر املعتـــاد: اي) غـــنب(مـــن العـــارفني مبـــا اشـــرتاه، كالـــدالل وحنـــوه: اي) مـــن أهـــل اخلـــربة)(١٣٣(

اذا (اي فسخ العقد) ذلك اخليار(ينار واحد، أما اذا اشرتى بدينار ودرهم ما قيمته دينار واحد فليس عينامسموحة كما لو اشرتى بدينارين ما قيمته د
ك التفـاوت، فلـو اشـرتى بـدينارين مـا قيمتـه دينـارا فلـيس للمشـرتي مطالبـة : اي) ارش(�لغـنب) وال يثبـت بـه(كـالبيع، والصـلح، وحنومهـا) مل خيرج عن امللـ

 .فسخ العقد، أو امضاء العد بدينارين الدينار الزائد، بل له حق
 ).خيار التأخري(ويسمى) ١٣٤(
 .جاز للبائع ان يبيعه لشخص آخر، أو يتصرف فيه أي تصرف شاء: اي) اوىل �ملبيع(ليس للبائع أن يبيعه لغريه: اي) الزم)(١٣٥(
 .وأما بعد الثالثة، فالنه ملك له) عهكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال �ي(اما يف الثالثة فالنه داخل حتت قاعدة) ١٣٦(
لــيس للمشـرتي حــق يف هـذا املبيــع، بـل جيــوز للبــائع أن : اي) فـال بيــع لـه(املشــرتي) فـإن جــاء(كالفواكـة ملــن ليسـت لــه ثالثـة وحنوهــا) مـن يومــه)(١٣٧(

 .أحكام اخليار: اي) ١٣٨(�ب العيوب، وهو الفصل اخلامس، وأمنا اخره لكثرة فروعه وأحكامه: اي) يف �به(يبيعه لشخص آخر
 .واالجارة، والرهن، والنكاح وغريها كلها ال جيري فيها.فالصلح، ووهبة) ١٣٩(
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 .االبراء والطالق والعتق، اال على رواية شاذة )١٤٠(الشرط يثبت يف كل عقد عدا النكاح والوقف، وكذا
ن اخليــار هلمـــا وتصــرف أحــدمها ســـقط ولـــو كــا.)١٤١(التصــرف يســـقط خيــار الشــرط، كمــا يســـقط خيــار الثالثــة: الثانيــة
 .، سقط خيارمها)١٤٢(ولو اذن احدمها وتصرف اآلخر.خياره

ولـو زال العـذر، مل .ولو جـن، قـام وليـه مقامـه.اذا مات من له اخليار، انتقل إىل الوارث من أي أنواع اخليار كان :الثالثة
 .)١٤٤(والهثبت اخليار مل.ولو كان امليت مملوكا مأذو�.)١٤٣(ينقض تصرف الويل

 .املبيع ميلك �لعقد :الرابعة
ولــو فســخ العقــد، رجــع علــى البــائع .فلــو جتــدد لــه منــاء كــان للمشــرتي.، واالول اظهــر)١٤٥(بــه، و�نقضــاء اخليــار: وقيــل

 .)١٤٦(�لثمن، ومل يرجع البائع �لنماء
وبعـد انقضـاء اخليـار، فهـو مـن مـال  وان تلـف بعـد قبضـه،.فهو من مال البائع )١٤٧(اذا تلف املبيع قبل قبضه، :اخلامسة

 .املشرتي
 .وان كان يف زمن اخليار من غري تفريط، وكان اخليار للبائع، فالتلف من املشرتي

 .)١٤٨(وان كان اخليار للمشرتي، فالتلف من البائع
 :فرعان

___________________________________ 
هو ان ) واالبراء(ا ليست عقودا، اذ ال حتتاج يف حتققها إىل القبول، بل يكفي فيها االجيابال جيزي يف هذه الثالثة من االيقاعات، ال�: اي) ١٤٠(

 .فيسقط الدين عن عمرو) ابرئت ذمة عمرو من مائة دينار(يطلب زيد من عمرو مثال مئة دينار، فيقول زيد
الشــئ، �ن كــان بســاطا ففرشــه حتتــه، أو ثــو� ففصــله  فلــو اشــرتى شــيئا بشــرط ان يــرده اســبوع اذا شــاء، فلــو تصــرف يف ذلــك) خيــار الشــرط)(١٤١(

 .اي احليوان، فلو اشرتى دابة، وركبها سقط خياره): خيار الثاللثة(ا فأكل فيه فال جيوز له فسخ العقد ورده ولبسه، أو إ�ء
 .اذن احدمها لشخص يف التصرف يف ما انتقل إليه، وتصرف اآلخر فيما انتقل إليه: اي) ١٤٢(
حيـق لـه ان يـرد تصـرف الـويل، فلـو كـان وليـه رد املبيـع، مل جيـز ) مل(افاق ا�نون: اي) ولو زال العذر(كان للويل حق اخليار والبة: اي) وليهقام )(١٤٣(

 .للمجنون بعد االفاقة ان يعرتض على الويل
 .امتام مدة اخليار ملواله كان قد اذن مواله �ن، يتجر، واجتر اململوك، وجعل لنفسه اخليار ومات قبل: اي) مأذو�)(١٤٤(
 .�لعقد مع متام مدة اخليار: اي) به)(١٤٥(
 .فلو اشرتى زيد دجاجة، و�ضت الدجاجة يف اليوم الثاين، مث فسخ البيع، رد الدجاجة دون البيضة، وأخذ من البائع مثن الدجاجة) ١٤٦(
 .قبل قبض املشرتي له: اي) ١٤٧(
كما لو �عه كتا� على ان يكون اخليـار للبـائع ) وكان اخليار للبائع(من املشرتي، كما لو تلف �فة مساويةمن غري تعمد : اي) من غري تفريط)(١٤٨(

 .كما لو تلف احليوان يف الثالثة اال�م على املشهور) وإن كان اخليار للمشرتي(اسبوعا، فتلف الكتاب عند املشرتي من غري تقصريه يف اثناء االسبوع
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 .من حني العقد، وهو االشبه: ، وقيل)١٤٩(يثبت من حني التفرق خيار الشرط، :االول
ويلحــــق بــــذلك خيــــار .)١٥٠(وان أ�ــــم بطــــل.إذا اشــــرتى شــــيئني، وشــــرط اخليــــار يف أحــــدمها علــــى التعيــــني، صــــح :الثــــاين
 .)١٥١(الرؤية
 .)١٥٢(ذكر اجلنس: بيع االعيان من غري مشاهدة، فيفتقر ذلك إىل: وهو

 .ل على القدر الذي يشرتك فيه افراد احلقيقة، كاحلنطة مثال، واالرز، واالبريسماللفظ الدا: ونريد به هنا
 .ذكر الوصف: وإىل
 .)١٥٣(اللفظ الفارق بن افراد ذلك اجلنس، كالصرابة يف احلنطة، او احلدارة، او الدقة: وهو
االخــــالل بــــذينك  ويبطــــل العقــــد مــــع.)١٥٤(أن يــــذكر كــــل وصــــف يثبــــت اجلهالــــة يف ذلــــك املبيــــع عنــــد ارتفاعــــه: وجيــــب
أو أحدمها، ويصح مع ذكرمها، سواء كان البائع رآه دون املشرتي، أو �لعكس، او مل ير�ه مجيعا، �ن وصـفه  )١٥٥(الشرطني

 .هلما �لث
 .فإن كان املبيع على ما ذكر، فالبيع الزم، واال كان املشرتي �خليار بني فسخ البيع وبني التزامه

 ولو اشرتى.وان مل يكو� رأ�ه، كان اخليار لكل واحد منهما.لبائع، كان اخليار للبائعوان كان املشرتي رآه دون ا
___________________________________ 

 .لوجود خيار ا�لس قبل التفرق) ١٤٩(
قـال جعلـت لنفسـي اخليـار : اي )وإن أ�م(كما لواشرتى كتا� وبساطا، وجعل لنفسه اخليار يف الكتاب إىل اسبوع ان شاء رده) على التعيني)(١٥٠(

 .البيع النه غرري) بطل(يف احدمها ولو يعينه هل هو الكتاب أم البساط
وهــو ان يشــرتي شــيئا �لوصــف، ومل يكــن رآه، مث تبــني كونــه علــى خــالف مــا وصــف لــه، فلــه اخليــار، وامنــا جعلــه ملحقــا �خليــارات ومل يدجمــه ) ١٥١(

 .عيان الشخصية فقط دون الكليفيها، النه ليس يف كل بيع خاص يبيع اال
 .املقصود �جلنس هنا اجلنس اللغوي هو النوع املنطقي) ١٥٢(
 .صغار احلب) والدقة(كبار احلب) احلوارة(اي اخلايل من اخللط، من تراب أو غريه و) والعرابة)(١٥٣(
 .ومل يذكر عدد أمتاره فإنه يوجب اجلهل به )بعتك فرشا عندي حياكة صوف، صنع بلدة كذا(عند عدم ذكر ذلك الوصف، كما قال: اي) ١٥٤(
 .اجلنس، والوصف) ١٥٥(
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  .، إذا مل تكن على الوصف)١٥٧(، رأى بعضها ووصف له سائرها، ثبت له اخليار فيها أمجع)١٥٦(ضيعة

  الفصل الرابع
 :والنظر يف امور ستة يف أحكام العقود

 .)١٥٩(مطلقا، او اشرتط التعجيل، كان الثمن حاالمن ابتاع متاعا : )١٥٨(يف النقد والنسيئة: النظراالول
 .وال بد من أن تكون مدة االجل معينة، ال يتطرق اليها احتمال الز�دة والنقصان.وان اشرتط �جيل الثمن، صح

 .، كان البيع �طال)١٦٠(ولو اشرتط التأجيل، ومل يعني أجال، أو عني أجال جمهوال كقدوم احلاج
يبطـــــل، واملـــــروي أنـــــه يكـــــون للبـــــائع أقـــــل الثمنـــــني يف أبعـــــد : ، قيـــــل)١٦١(زيـــــد منـــــه إىل أجـــــلولـــــو �ع بـــــثمن حـــــاال، و�

وإذا اشــرتط �خــري الــثمن إىل أجــل، مث ابتاعــه البــائع قبــل .كــان �طــال  )١٦٣(ولــو �ع كــذلك إىل وقتــني متــأخرين.)١٦٢(االجلــني
 .شرط ذلك يف حال بيعه ، جاز بز�دة كان أو بنقصان، حاال ومؤجال، اذا مل يكن)١٦٤(حلول االجل

ري ز�دة جــاز بــز�دة او نقيصــة، حــاال أو  )١٦٥(وكــذا ان ابتاعــه بغــري جــنس مثنــه.وان حــل االجــل فابتاعــه مبثــل مثنــه مــن غــ
 .وان ابتاعه جبنس مثنه بز�دة او نقيصة، فيه روا��ن، اشهرمها اجلواز.مؤجال

___________________________________ 
 .او بستا�مزرعة، : اي) ١٥٦(
 .مجيع الضيعة، ما رأى، منها، وما مل يره منها) ١٥٧(
 .هو أن �خذ املبيع ويؤجل الثمن) والنسيئة(هو أن �خذ املبيع، ويعطي الثمن) النقد)(١٥٨(
 .تعجيل الثمن: اي) او اشرتط التعجيل)(مل يقل بتأجيل الثمن: اي) مطلقا)(١٥٩(
يف مثـل الزمـان السـابق الـذي مل ) كقـدوم احلـاج(لف دينار إىل مدة، ومل يعني ملدة شـهرا، أو سـنة، أو غريمهـا،�ن قال مثال اشرتى �) ومل يعني)(١٦٠(

 .يكن معينا
وأخـذ املشـرتي الثـوب، دون ان يعلـم البـائع انـه يعطـي نقـدا، أو يؤجـل إىل ) ابيعك هذا الثـوب بـدينار نقـدا، وبـدينارين إىل شـهر(�ن قال مثال) ١٦١(

 .شهر
 .يكون البيع بدينار إىل شهر يف املثال: اي) ١٦٢(
 ).ابيعك هذا الثوب بدرهم إىل شهر وبدرمهني إىل شهرين(كما لو قال) ١٦٣(
بـدينار، أو أقـل، أو ) جـاز(كما لو �ع الثوب بدينار إىل شهر، وقبل متـام الشـهر اراد نفـس البـائع ان يشـرتي نفـس ذلـك الثـوب مـن املشـرتي) ١٦٤(

 .أكثر، نقدا، أو نسيئة
 .كما لو كان �ع بدينار، فأشرتاه بعشرة دراهم) بغري جنس مثنه(جاز: اي) وكذا)(١٦٥(
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 .وإن دفعه تربعا، مل جيب على البائع اخذه.وال جيب على من اشرتى مؤجال، أن يدفع الثمن قبل االجل وان طولب
 .، فمكنه منه، وجب على البائع أخذه)١٦٦(فإن حل

 .من غري تفريط وال تصرف من املشرتي، كان من مال البائع، على االظهر )١٦٧(فإن امتنع من اخذه، مث هلك
وكــذا كــل مـن كــان لــه حــق حـال أو مؤجــل فحــل، مث دفعـه وامتنــع صــاحبه مــن .)١٦٨(وكـذا يف طــرف البــائع اذا �ع سـلما

 .)١٧٠(، فإن تلفه من صاحبه الذي جيب عليه قبضه على الوجه املذكور)١٦٩(اخذه
وال جيـوز �خـري مثـن املبيـع، وال شـئ  )١٧١(املتاع حاال ومـؤجال، بـز�دة عـن مثنـه، إذا كـان املشـرتي عارفـا بقيمتـهوجيوز بيع 

ومــن ابتــاع شــيئا بــثمن مؤجــل، واراد بيعــه مراحبــة، فليــذكر .)١٧٢(وجيــوز تعجيلهــا بنقصــان منهــا.مــن احلقــوق املاليــة بــز�دة فيهــا
 .خليار بني رده، وامساكه مبا وقع عليه العقدفإن �ع ومل يذكره، كان املشرتي �.االجل

 .)١٧٣(انه يكون للمشرتي من االجل، مثل ما كان للبائع: واملروي
فمــن �ع بســتا� دخــل .االقتصــار علــى مــا يتناولــه اللفــظ، لغــة أو عرفــا: فيمــا يــدخل يف املبيــع والضــابط: النظــر الثــاين
رض واالبنيـة، واالعلـى واالسـفل، اال أن يكــون االعلـى مسـتقال، مبــا وكــذا مـن �ع دارا، دخـل فيهــا اال.الشـجر واالبنيـة فيـه

 .املنصوبة، يف بيع الدار وان مل يسمها )١٧٤(وتدخل االبواب واالغالق.تشهد العادة خبروجه، مثل ان يكون مساكن منفردة
 وكذا االخشاب املستدخلة يف البناء

___________________________________ 
 .جل، كما لو �ع إىل أول الشهر، فصار اول الشهرحل اال: اي) ١٦٦(
 .تلف يف يد املشرتي: اي) ١٦٧(
بيع السلف، �ن �ع وأخذ الثمن، على أن يسلم املبيع بعد شهر مثال، فصار بعد شهر، وأراد تسيلم املبيع إىل املشـرتي، فـامتنع : اي) سلما)(١٦٨(

 .املشرتي ومل يكن البائع ضامنا املشرتي، فتلف يف يد البائع بال تفريط كان من مال
ن اخـــذه، واالرث يعطــي للـــوارث فيمتنـــع عـــن اخــذه والضـــالة وا�هـــول املالـــك يوجـــد ) ١٦٩( كالغاصــب يـــرد املغصـــوب إىل صـــاحبه، فيــأىب صـــاحبه عـــ

 .صاحبهما، فيعطى هلما وميتنع عن تسلمه وهكذا
 .وهو أن يتلف بال تفريط وال تصرف) ١٧٠(
 .د�نري متاعا يساوي دينارا واحدا، لكن املشرتي كان يعلم �لثمنكما لو �ع بعشرة ) ١٧١(
اخرهـــا مخســة أ�م وأزيــدك دينـــارا، وجيــوز أن يقـــول عجلهــا مخســـة ا�ك : فلــو كــان عينـــه أن يــدفع عشـــرة د�نــري لزيــد، فـــال جيــوز أن يقـــول لزيــد) ١٧٢(

 .واعطيك تسعة د�نري، والفارق النص
ك �لــثمن الــذي اشــرتيته ا� واربــح عليــه دينــارا وحــدا(لمشــرتييقــول البــائع ل: اي) مراحبــة)(١٧٣( ليــذكر للمشــرتي انــه  : اي) فليــذكر االجــل(مــثال) أبيعــ

فلو كان البائع قـد اشـرتاه إىل اجـل سـنة، ) مثل ما كان للبائع(اي، �لثمن املذكور يف العقد ال أقل من ذلك) مبا وقع عليه العقد(كان قد اشرتاه �حل
 .ذا البائع له �جيل الثمن سنةفان املشرتي من ه

 .هو ما يغلق به الباب، ويفتح كما يف اقرب املوارد) غلق(مجع) ١٧٤(
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 .ويف دخول املفاتيح تردد، ودخوهلا اشبه! املثبتة فيه، والسلم املثبت يف االبنية على حذو الدرج  )١٧٥(واالو�د
 .ل أو شجر، مل يدخل يف املبيعولو كان يف الدار خن.وال تدخل الرحى املنصوبة اال مع الشرط

 .)١٧٦(يدخل، وال أرى هذا شيئا: فإن قال حبقوقها، قيل
ولـو اسـتثىن خنلـة فلـه املمـر اليهـا، واملخـرج منهـا، ومــدى .ومـا دار عليهـا حائطهـا أو مـا شـاكله، لـزم دخولـه: بـل لـو قـال

وكـذا لـو كـان فيهـا زرع، سـواء كانـت .)١٧٨(ولو �ع أرضاو فيها خنل أو شجر، كـان احلكـم كـذلك.)١٧٧(جرايدها من االرض
 .)١٧٩(له اصول تستخلف أو مل يكن، لكن جتب تبقيته يف االرض حىت حيصد

من �ع خنال مؤبرا، فثمرتـه للبـائع : " فهوللبائع، الن اسم النخلة ال يتناوله، ولقوله  )١٨٠(ولو �ع خنال قد أبر مثرها
وكـذا لـو اشـرتى مثـرة كـان للمشـرتي تبقيتهـا علـى .)١٨١(علـى املشـرتي تبقيتـه نظـرا إىل العـرفوجيب ".اال أن يشرتطه املشرتي 
ولـو انتقـل النخـل .للمشرتي على ما أفـىت بـه االصـحاب )١٨٢(وإن �ع النخل، ومل يكن مؤبرا، فهو.االصول، نظرا إىل العادة

ن، وســواء انت ؤبرة أو مل تكــ ري البيــع، فــالثمرة للناقــل، ســواء كانــت مــ ، أو بغــري )١٨٣(قلــت بعقــد معاوضــة كاالجــارة والنكــاحبغــ
وال يعترب يف فحـول .، وهو معترب يف اال�ث)١٨٤(واال�ر حيصل ولو تشققت من نفسها فأبر�ا اللواقح.عوض كاهلبة وشبهها

 ،)١٨٥(النخل، وال يف غري النخل من انواع الشجر، اقتصارا على موضع الوفاق
___________________________________ 

 .البسامري: اي) ١٧٥(
 .صحيحا).شيئا(القول) وال أرى هذا)(بعتك الدار حبقوقها:(قال البائع: اي) حبقوقها)(١٧٦(
يت تصـــل إىل النخلـــة، ذهـــا� وإ��: اي) املخـــرج).(املمـــر) ١٧٧( ق الـــ ســـعفا�ا، : اي) جرايـــدها(مبقـــدار امتـــداد: اي) ومـــدى(جيـــوز لـــه ان يســـلك الطريـــ

 .حتتها فرشا ليهزها ويسقط مثارها، وليس لصاحب االرض منعه عن ذلكفيجوز له ان يفرش 
 .ال يدخل الشجر واخلنل يف املبيع إال أن �يت بلفظ يدل على دخوهلما فيه: اي) ١٧٨(
رتي االرض علـى مشــ) لكـن جيـب(كاحلنطـة والشــعري) أو مل يكـن(جيـز مـرات عديــدة، كـالبقول مثـل الباذجنـان، واخليــار وحنومهـا: اي) تسـتخلف)(١٧٩(

 .يف وقته وآوانه) حىت حيصد(عدم ازالة الزرع: اي) تبقيته
 .فهو اي التمر(التلقيح(هو أن يشق جلد الطلع االنثى، وجيعل معه شيئا من طلع الذكر، ويسمى) ابر(خنل التمر: اي) خنال)(١٨٠(
 .تعارف قطع التمرإىل زمان ي: اي) نظرا إىل العرف(عدم الزام البائع بقطع الثمر: اي) تبقيته)(١٨١(
 .التمر: اي) ١٨٢(
 .�ن جعل النخل مهرا يف النكاح) ١٨٣(
 .الر�ح اليت حتمل بعض ذرات لقاح الذكر إىل االنثى: اي) اللواقح(جلود الطلع) ولو تشققت(اي اللقاح) االد�ر)(١٨٤(
 .، أو الاالمجاع، النه انعقد على مثر النخل االنثى فقط، �لفرق بني كونه مدبرا: اي) ١٨٥(
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ـــائع علـــى كـــل حـــال ـــغ أوان اخـــذها، ولـــيس .)١٨٦(فلـــو �ع شـــجرا فـــالثمرة للب ـــك، لـــه تبقيـــة الثمـــرة حـــىت تبل ويف مجيـــع ذل
، ســـواء كانـــت مثر�ـــا يف كمـــام كـــالقطن واجلـــوز، أم مل تكـــن، اال أن يشـــرتطها )١٨٧(للمشـــرتي ازالتهـــا اذا كانـــت قـــد ظهـــرت

 .)١٨٨(ه، فهو للبائع تفتح أو مل يتفتحوكذا ان كان املقصود من الشجر ورد.املشرتي
 :فروع
 .وكذا لو �ع املؤبر لواحد، وغري املؤبر آلخر.، كان املؤبر للبائع واآلخر للمشرتي)١٨٩(إذا �ع املؤبر وغريه: االول
بلوغـه،  بسـرا يقتصـر علـى )١٩٠(تبقية الثمرة على االصول، يرجع فيها إىل العـادة يف تلـك الثمـرة، فمـا كـان خيـرتف: الثاين

 .وما كان ال خيرتف يف العادة اال رطبا فكذلك
فـــإن كـــان الســـقي يضـــر أحـــدمها، رجحنـــا .)١٩١(جيـــوز ســـقي الثمـــرة واالصـــول، فـــإن امتنـــع احـــدمها أجـــرب املمتنـــع: الثالـــث

 .، رجع فيه إىل أهل اخلربة)١٩٣(فإن اختلفا.، لكن ال يزيد عن قدر احلاجة)١٩٢(مصلحة املبتاع
 .خلوقة يف االرض واملعادن، تدخل يف بيع االرض، ال�ا من أجزائها، وفيه تردداالحجار امل: الرابع

يف التسليم إطالق العقد يقتضي تسليم املبيع والثمن، فإن امتنعا أجـربا، وان امتنـع أحـدمها أجـرب املمتنـع، : النظر الثالث
ولـو اشـرتط البـائع �خـري التسـليم إىل مـدة معينـة .)١٩٥(سواء كان الـثمن عينـا أو دينـا.)١٩٤(جيرب البائع أوال، واالول أشبه: وقيل

 جاز، كما لو اشرتط املشرتي
___________________________________ 

 .سواء لقحت أو مل تلقح) ١٨٦(
 .أما اذا مل تظهر الثمرة بعد عند البيع، وظهرت بعد البيع، كانت للمشرتي) ١٨٧(
 .الورد) او مل يتفتح(تفتح الورد)(١٨٨(
 ).املؤبر(مثر) كان(صفقة واحدة، �عهما لشخص واحد) ١٨٩(
 .قبل أن ينضج: اي) بسرا(يقطف التمر: اي) ١٩٠(
فلــو أراد البــائع صـــاحب الثمــرة ان يســقي النخلـــة الجــل التمـــر وامتنــع صــاحب النخلـــة اجــرب، وهكـــذا لــو أراد املشــرتي ســـقي النخلــة، وامتنـــع ) ١٩١(

 .صاحب التمر، اجرب
 .ي، فيجوز للمشرتي السقي للنخلة حىت اذا أضر �لتمر، وال جيوز للبائع السقي للثمرة اذا أضر السقي �لنخلةاملشرت : اي) ١٩٢(
 .يف الضرر وعدمه، أو يف مقدار املاء املضر) ١٩٣(
 .جيربان معا، بال تقدمي وال �خري: اي) ١٩٤(
 .فالدينار هنا ليس عينا خاصة، وإمنا بذمة املشرتي دينار أي دينار كان) ناربعتك هذا الثوب بدي(أو كليا بذمة املشرتي، كما لو قال: يعين) ١٩٥(
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، كـــان أيضـــا جـــائزا، والقـــبض هـــو )١٩٧(وكـــذا لـــو اشـــرتط البـــائع ســـكىن الـــدار أو ركـــوب الدابـــة مـــدة معينـــة .)١٩٦(�خـــري الـــثمن
 .واجلوهر والدابة ، سواء كان املبيع مما ال ينقل كالعقار، أو مما ينقل وحيول كالثوب)١٩٨(التخلية
إذا تلـــف املبيـــع قبـــل .فيمـــا ينقـــل، القـــبض �ليـــد، أو الكيـــل فيمايكـــال، او االنتقـــال بـــه يف احليـــوان، واالول أشـــبه: وقيـــل

 )٢٠٠(، كـــان للمشـــرتي رده، ويف االرش)١٩٩(وكـــذا ان نقصـــت قيمتـــه حبـــدث فيـــه.تســـليمه إىل املشـــرتي، كـــان مـــن مـــال البـــائع
  ويتعلق �ذا الباب.تردد

 :لمسائ
إن تلــف االصــل، ســقط .، كــان ذلــك للمشــرتي)٢٠١(إذا حصــل للمبيــع منــاء، كالنتــاج أو مثــرة النخــل أو اللقطــة :االوىل فــ

 .)٢٠٢(ولو تلف النماء من غري تفريط، مل يلزم البائع دركه.الثمن عن املشرتي، وله النماء
 .، فإن دفع اجلميع إىل املشرتي جاز)٢٠٣(إذا اختلط املبيع بغريه، يف يد البائع، اختالطا ال يتميز :الثانية

وعنـدي ان املشـرتي �خليـار، ان شـاء فسـخ، وان شـاء كـان شـريكا .ينفسخ البيع، لتعذر التسليم: وان امتنع البائع، قيل
 .)٢٠٤(للبائع، كما اذا اختلط بعد القبض

العقـد، ولـه الرضـا حبصـة  لو �ع مجلة فتلـف بعضـها، فـإن كـان للتـالف قسـط مـن الـثمن، كـان للمشـرتي فسـخ :الثالثة
ؤبر ن الــثمن، كــان للمشــرتي الــرد، أو .)٢٠٥(املوجــود مــن الــثمن، كبيــع عبــدين، أو خنلــة فيهــا مثــرة مل تــ وان مل يكــن لــه قســط مــ

 ،)٢٠٦(اخذه جبملة الثمن
___________________________________ 

 .سمى بيع النسيئةوي) �خري الثمن(ويسمى بيع السلف، وبيع السلم) �خري التسليم)(١٩٦(
 .شرط البائع ان يسكن يف الدار مدة معينة، سنة أو غريها واشرتط �ئع الدابة ركو�ا مدة معينة شهرا أو غريه: قيد لكيهما، اي) مدة معينة)(١٩٧(
 .خيلي بني املبيع وبني املشرتي: اي) ١٩٨(
 .كما لو انكسرت رجل الدابة، أو ثقب الثوب، أو حنو ذلك) ١٩٩(
 .هو فرق قيمة الصحيح، وقيمة املعيب) االرش)(٢٠٠(
 .من اخلضر، أي قطع شئ منها) أو اللقطعة(ولد الدابة، أو بيضة الدجاجة) كالنتاج(بعد البيع وحني وجود املبيع عند البائع) اذا حصل)(٢٠١(
 .أي خسارته) للمشرتي دركه: اي) وله النماء)(٢٠٢(
 .خيتلط بعضه ببعض كاالرز، أو احلنطة، أو السكر،) ٢٠٣(
 .بعد قبض املشرتي للمبيع: اي) ٢٠٤(
جعل الثمن عرفا مقابل جمموعها، ال انه جعل الثمن مقابل بعضها والبعض اآلخـر كـان : اي) قسط من الثمن(عدة أشياء جمتمعة: اي) مجلة)(٢٠٥(

فتلف التمرقبل قبض ) أو خنلة(فتلف احدمها قبل القبض) عبدين(مبقدار من الثمن جعل يف العقد مقابال للموجود: اي) حبصة املوجود(شرطا يف املبيع
 .املشرتي للنخلة

مبجموع الثمن، فلو اشرتى عبدا مبئة دينار، وقطعت يد العبد قبل تسليمة للمشرتي، جاز للمشرتي الفسخ، وجاز له الرضـا مبئـة دينـار، : اي) ٢٠٦(
 .ال أقل
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 .كما اذا قطعت يد العبد
 .ملبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع وجب نقله، او زرع قد أحصد وجب ازالتهجيب تسليم ا :الرابعة

، أو كــان يف االرض حجــارة مدفونــة او غــري ذلــك، وجــب علــى البــائع )٢٠٧(ولــو كــان للــزرع عــروق تضــر، كــالقطن والــذرة
وجـب اخراجـه واصـالح مـا وكذا لو كان له فيها دابـة او شـئ ال خيـرج اال بتغـري شـئ مـن االبنيـة، .)٢٠٨(ازالته وتسوية االرض

 .يستهدم
 .لو �ع شيئا، فغصب من يد البائع، فإن أمكن استعادته يف الزمان اليسري، مل يكن للمشرتي الفسخ، واال :اخلامسة

فأمـا لـو منعـه البـائع عـن التسـليم، مث سـلم بعـد مـدة، كـان لـه .، علـى االظهـر)٢٠٩(وال يلزم البائع اجرة املـدة.كان له ذلك
  :ويلحق �ذا بيع مامل يقبض وفيه مسائل.)٢١٠(االجرة

ــك إن كــان ممــا يكــال أو يــوزن وقيــل ال جيــوز، وقيــل :االوىل إذا كــان : مــن ابتــاع متاعــاو مل يقبضــه مث اراد بيعــه، كــره ذل
ه ولـــو ملـــك مـــا يريـــد بيعـــ.فـــال )٢١٢(ويف روايـــة خيـــتص التحـــرمي مبـــن يبيعـــه بـــربح، فأمـــا التوليـــة.، واالول أشـــبه)٢١١(طعامـــا مل جيـــز

 .، كاملرياث والصداق للمرأة واخللع، جاز وان مل يقبضه)٢١٣(بغريبيع
 .، فأمر غرميه أن يكتال لنفسه من اآلخر)٢١٤(لو كان على غريه طعام من سلم، وعليه مثل ذلك :الثانية

ع إليـه مـاال، وكـذا لـو دفـ.)٢١٥(فعلى ما قلناه يكره، وعلى ما قالوه حيرم، النه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه
 .اشرتبه طعاما: وقال

 اقبضه يل مث اقبضه لنفسك، صح: فإن قال
___________________________________ 

 .فان عروقهما مينع الزرع اجلديد) ٢٠٧(
 .تسطيحه بطم احلفرة اليت احدثها احلجارة املدفونة: اي) ٢٠٨(
 .يكن مقصرا النه مل) وال يلزم(الفسخ) ذلك(للمشرتي) له(جاز) كان)(٢٠٩(
 .اجرة تلك املدة: اي) ٢١٠(
 .الطعام يعين احلنطة والشعري) طعاما(اشرتى: اي) من ابتاع)(٢١١(
 ).مواضعة(وأما �لنقصان فتسمى) مراحبة(وهي ان يبيع �لقيمة اليت اشرتاه �ا، بال ز�دة وال نقصان، فأما �لز�دة فتسمى) ٢١٢(
 .بدل اخللع الذي �خذه الرجل من املرأة: اي) واخللع(ملك بغري شراء: اي) ٢١٣(
كان اشرتى زيد بعنوان السـلم مـن عمـرو مئـة كيلـو حنطـة، وكـان قـد �ع لشـخص مئـة كليـو حنطـة، فقـال زيـد للمشـرتي خـذ مئـة كليـو : مثال) ٢١٤(

 .يكره بيع املائة كليو حنطة اليت عند عمرو، لذلك الشحص: اي) يكره(احلنطة من عمرو
 .صاحب احلنطة وهو زيد) صاحبه(احلنطة) قبل أن يقبضه(عن احلنطة اليت له بذمة زيد) عما له(قبض احلنطة عوضا) قبضه(ياملشرت ) النه)(٢١٥(
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اشــرت لنفســك، مل يصــح الشــراء وال : ولــو قــال.، وفيــه تــردد)٢١٧(دون القــبض، النــه ال جيــوز ان يتــوىل طــريف القــبض )٢١٦(الشــراء
 .، أو املال احملال به قرضا، صح ذلك قطعا)٢١٩(ان املاالن قرضالو ك :الثالثة.)٢١٨(يتعني له �لقبض

إن مل حيضــر كيلــه وال وزنــه :الرابعــة ، فــالقول قولــه فيمــا وصــل اليــه مــع )٢٢٠(اذا قــبض املشــرتي املبيــع مث ادعــى نقصــانه، فــ
 .)٢٢١(ميينه، اذا مل يكن للبائع بينة

 .)٢٢٢(ى املشرتيوان كان حضر، فالقول قول البائع مع ميينه، والبينة عل
مل جيــز، النــه : ولــو طالبـه بقيمتــه، قيــل.يف طعــام �لعــراق، مث طالبــه �ملدينــة، مل جيـب عليــه دفعــه )٢٢٣(إذا أسـلفه :اخلامســة

وان كـان  .وان كـان قرضـا، جـاز أخـذ العـوض بسـعر العـراق.وعلـى مـا قلنـاه يكـره.بيع الطعام علـى مـن هـو عليـه قبـل قبضـه
، و�لقيمـة )٢٢٤(وجاز دفع القيمة بسعر العراق، واالشبه جواز مطالبة الغاصـب �ملثـل حيـث كـانغصبا، مل جيب دفع املثل، 

 .احلاضرة عند االعواز
 ، وقبض أحدمها مث �ع ما قبضه، وتلف العني)٢٢٥(لو اشرتى عينا بعني :السادسة

___________________________________ 
 .النه وكيل عنه يف الشراء) ٢١٦(
 .فيمكن الصحة:) وفيه تردد)(مقبضا �لوكالة، وقابضا لنفسه(يكون :اي) ٢١٧(
 .الن الثمن خرج من شخص، واملثمن دخل يف كيس شخص آخر،) مل يصح الشراء)(٢١٨(

ذا مل بقـبض املبيــع، اذ صــحة القـبض تتوقــف علــى صـحة البيــع، فــا: اي) �لقــبض(ملــن دفــع إليـه املــال: اي) وال يتعــني لـه(هـذا غــري صــحيح عنـد الفقهــاء
 .يصح البيع مل يصح القبض

أو املـال احملـال (�ن اقـرتض مـن زيـد مئـة دينـار، وكـان قـد اقـرض عمـرا مئـة دينـار، فقـال لزيـد خـذ مائـة دينـارك مـن عمـرو) لو كان املاالن قرضا)(٢١٩(
صـح (زيـد مـن ديـة، أو ضـمان، أو غـري ذلـكوإن كان ما يطلبه زيد منه ليس قرضا اقرتضه من زيد، بل كان يطلبـه ) قرضا(وهو ما يطلبه من عمرو) به

 ).قطعا(التحويل) ذلك
) فـالقول قولـه(مل يكن املشرتي حاضرا وقت كيل املبيع أو وزنه، بل أخرب البائع �نه كـذا كـيال او كـذا وز� واعتمـد عليـه املشـرتي يف ذلـك: اي) ٢٢٠(

 .قول املشرتي: اي
 .وإن كان للبائع بينة فال أثر ليمني املشرتي) ٢٢١(
 .فإن جاء املشرتي �لبينة قبل قوله، وإال وصلت التوبة إىل قسم البائع) ٢٢٢(
قـال : بقيمتـه اي)(�ملدينـة(زيـد عمـرا)(مث طالبـه(اعطى مثال زيد لعمرو مئة دينار يف العراق على أن يدفع إليه بعد شهر طعاما: اي) اذا أسلفه)(٢٢٣(

بيع الطعام الذي بذمة عمرو على نفس عمرو قبل أخذه من عمرو الذي قـد سـبق قـول ببطالنـه حتـت ) النه(اعطين قيمة الطعام: زيد لعمرو يف املدينة
بسـعر ) اخـذ العـوض(يف املدينـة) جـاز(القـرض(وان كان املئـة ليسـت سـلفة بـل اعطاهـا لعمـرو بعنـوان(سابقا عند نفس الرقم) وعلى ما قلناه)(٢١١(رقم

 .ة دينار يف العراق�خذ من عمرو يف املدينة قيمة مئ: اي) العراق
 .اي، اذا مل يكن مثليا، كاخلروف، والثوب، وحنومها) عند االعواز(اذا كان مثليا، كالد�نري، والدراهم: اي) ٢٢٤(
خص، الكتـاب عنـد زيـد قبـل أن يقبضـه ) ٢٢٥( مثاله، �ع زيد لعمرو كتا� بفرش، وأقبض الفرش، ومل يقبض املشرتي الكتـاب، و�ع زيـد الفـرش لشـ

دفـع ) �ئـع الفـرش(بيع الكتاب بفرش، وال جيوز ابطال بيع زيد الفرش لشخص، حىت يرجع الفرش لصاحبه االول، وإمنا جيـب علـى زيـد) بطل(املشرتي
  )عمرو(قيمة للفرش لصاحبه
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 .االخرى يف يد �ئعها، بطل البيع االول، وال سبيل إىل اعادة ما بيع �نيا، بل يلزم البائع قيمته لصاحبه
وجـب، وان اطلقـا انصـرف إىل نقـد البلـد، إن كـان فيـه  )٢٢٦(إذا عـني املتبايعـان نقـدايف اختالف املتبايعني  :نظر الرابعال

  :فإن اختلفا.وكذا الوزن.قد غالب، واال كان البيع �طال
 :فها هنا مسائل

�قيـا موجـودا، وقـول املشـرتي مـع ميينـه  ، فالقول قول البائع مع ميينه، ان كان املبيع)٢٢٧(اذا اختلفا يف قدر الثمن :االوىل
 .إن كان �لفا
يف قـــدر الـــثمن فـــالقول قـــول البـــائع مـــع ميينـــه ان كـــان املبيـــع �قيـــا وقـــول املشـــرتي �خـــري الـــثمن  )٢٢٨(إذا اختلفـــا :الثانيـــة

 .مع ميينهوتعجليه، أو يف قدر االجل، أو يف اشرتاط وهى من البائع على الدرك، او ضمني عنه، فالقول قول البائع 
 .بل ثوبني، فالقول قول البائع أيضا: بعتك ثو�، فقال: إذا اختلفا يف املبيع، فقال البائع :الثالثة
 .)٢٢٩(بل هذا الثوب، فها هنا دعو�ن، فيتحالفان وتبطل دعوامها: بعتك هذا الثوب، فقال: فلو قال

 .ائع يف املبيع، وورثة املشرتي يف الثمنقول ورثة الب: ولو اختلف ورثة البائع وورثة املشرتي، كان القول
 أو.)٢٣٠(بل خبمر: أو خبل، فقال.بعتك بعبد، فقال بل حبر: اذا قال :الرابعة

___________________________________ 
الـذي تعـامال فيـه، ) نقـد البلـد(يـتاي قاال مـثال بـدينار، ومل يقـوال دينـار العـراق، أو دينـار الكو ) وان أطلقا)(بدينار العراق(�ن قاال مثال) نقدا)(٢٢٦(

ان مل يكـن نقـد غالـب كاحلـدود : اي) واال(فإن كان البيع يف العـراق انصـرف إىل دينـار العـراق، وإن كـان البيـع يف الكويـت انصـرف إىل دينـار الكويـت
يت لـو قيـل دينـار مل يعلـم املقصـود حـىت يعينـه �نـه دينـار الكويـت أو دينـار العـ كـان البيـع (راق، للتعامـل بكليهمـا علـى حـد سـواءبني الكويـت والعـراق الـ

فإن كان الرطل وز� غالبا صح وانصرف إليه، وإال بطل البيع للجهـل مبقـدار ) بعتك رطال من هذا السمن(فلو قال) وكذا الوزن(للجهل �لثمن) �طال
 .املبيع

 .فقال البائع بعته بعشرة وقال املشرتي اشرتيته خبمسة) ٢٢٧(
ك معجــال وقــال املشــرتي بعتــين مــؤجالفقــال البــا) ٢٢٨( هر، وقــال املشــرتي إىل ســنة) أو يف قــدر االجــل(ئع بعتــ ك الشــ أو يف اشــرتاط (فقــال البــائع بعتــ

قـال املشـرتي : اي) واضـحني(فقال املشرتي شرطنا أن تعطيين رهنا حىت اذا مل تسـلم املبيـع كـان الـرهن وثيقـة عنـدي، وقـال البـائع مل نشـرتط ذلـك) رهن
 .اذا مل تكن بينة تؤيد املشرتي) قول البائع(ك املبيع يل، وقال البائع مل نشرتط ن �يت انت بضامن يضمن اعطاءاشرتطنا أ

 .فكإنه ال بيع يف البني).وتبطل دعوامها(حيلف البائع على كالمه، وحيلف املشرتي على كالمه: اي) فيتحالفان)(٢٢٩(
 .والعقد على احلر وعلى اخلمر �طل) ٢٣٠(
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 .فسخت قبل التفرق، وانكر اآلخر: قال
 .)٢٣١(قول من يدعي صحة العقد مع ميينه، وعلى اآلخر البينة: فالقول

 .)٢٣٢(وال خمالفا للكتاب، والسنة.ما مل يكن مؤد� إىل جهالة املبيع، أو الثمن: وضابطه يف الشروط :النظر اخلامس
 .الثوب وخياطته )٢٣٣(ان يشرتط ما هو سائغ، داخل حتت قدرته، كقصارة: وجيوز

 .اشرتاط ما ال يدخل يف مقدوره، كبيع الزرع على ان جيعله سنبال، او الرطب على ان جيعله مترا: وال جيوز
 .)٢٣٤(وال �س �شرتاط تبقيته

، أو شـرط أال يعتقهـا، أو ال )٢٣٦(ولو شرط ان ال خسـارة.ان يعتقه أو يدبره أو يكاتبه )٢٣٥(ابتياع اململوك، بشرط: وجيوز
ولـــــو شـــــرط يف البيــــع، ان يضـــــمن انســـــان بعـــــض الـــــثمن أو كلـــــه، صـــــح البيـــــع .يصـــــح البيـــــع ويبطـــــل الشـــــرط: طأهــــا، قيـــــلي

وان .)٢٣٨(وإن امتنـع، كـان للبـائع خيـار الفسـخ.تفريع اذا اشرتط العتق يف بيع اململوك، فإن اعتقه، فقد لزم البيع.)٢٣٧(والشرط
 .مات العبد قبل عتقه، كان البائع �خليار أيضا

 ال يصح بيعها، اال مع املعرفة )٢٣٩(الصربة :يف لواحق من احكام العقود :نظر السادسال
___________________________________ 

 .فإن جاء �لبينة قدم قوله، وإال وصلت النوبة إىل اليمني) ٢٣١(
 .للقرآن، والسنة القطعية املتواترة وحنوها: اي) ٢٣٢(
 .غسل: اي) قصارة)(مثل أن يطري بال وسائل يف اهلواء) داخل حتت قدرته(رام مثل شرط شرب اخلمريعين جائز، ال احل) سائغ)(٢٣٣(
هو الرطب اليـابس علـى الشـجر، اذ ) مترا(هوانعقاد احلب من احلنطة والشعري واالزر وحنوها) سنبال(على ان جيعله النه �مر هللا، ال بيد البائع)(٢٣٤(

زرع، والرطــب،: اي) تــهبتقي.(قــد يتســاقط الرطــب قبــل اليــبس ىت زمــان الســنبل والتمــر ال يشــرتط علــى البــائع ابقــاء(يشــرتط الــ الن االبقــاء بيــد البــائع .ه حــ
 .ومقدور له

بعتك هذا العبـد بشـرط ان تعتقـه، أو قـال بشـرط ان تـدبره وهـو أن يقـول (قال: شرط البائع على املشرتي مثال: اي) بشرط(شراء: اي) ابتياع)(٢٣٥(
 ).لوجه هللا بعد وفايت او قال للمشرتي بشرط أن تكاتبه وهو أن يتفق مع العبد على انه ان ادى مثنه يكون حراللعبد انت حر 

ــده، أو ســــرق، أو حنومهــــا تكــــون اخلســــارة علــــى البــــائع: اي) ٢٣٦( ــرط املشــــرتي انــــه ان املبيــــع عنــ ــأ : اي) ان ال يعتقهــــا(شــ ال يعتــــق اجلاريــــة، أو ال يطــ
ك،  النه) ويبطل الشرط(اجلارية خالف الكتاب والسـنة، اذ خسـارة املبيـع عنـد املشـرتي تكـون عليـه، وال جيـوز اشـرتاط عدمـه، وكـذا العتـق جـائز يف امللـ

 .وكذا الوطئ، فاشرتاط عدمهما ال جيوز
 .ولزم االتيان �لضمامن) ٢٣٧(
 .جع على املشرتي الثمن، و�خذ من املشرتي قيمة العبديف ان يفسخ البيع، فري ) �خليار ايضا(ان شاء ابطل البيع، وأخذ العبد، ورجع الثمن) ٢٣٨(
 .عدد كيلها، ومقدار وز�ا: ، اي)بكيلها أو وز�ا(هي الكمية من احلبوب عري معلومة الوزن والكيل) الصربة)(٢٣٩(
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ــك كــ: وكــذا لــو قــال.، مــع اجلهالــة بقــدرها، مل جيــز)٢٤٠(ا منهــا مشــاعا فلــو �عهــا، أو جــزء.بكليهــا أو وز�ــا ــز منهــا بعت ل قفي
 .)٣٤١(بدرهم، أو يعتكها كل قفيز بدرهم

بعتـك هـذه االرض، : وبيع ما يكفـي فيـه املشـاهدة جـائز، كـأن يقـول.بعتك قفيزا منها، أو قفيزين مثال، صح: ولو قال
 .)٢٤٢(ا منها مشاعا أو هذه الساحة، أو جزء

ولو قـال بعتـك عشـرة اذرع منهـا، وعـني املوضـع، .اكل ذراع بدرهم مل يصح، اال مع العلم بذرعا�  )٢٤٣(بعتكها: ولو قال
 .مل جيز، جلهالة املبيع، وحصول التفاوت يف اجزائها، خبالف الصربة )٢٤٤(ولو أ�مه.جاز

، فكانـت أقـل، فاملشـرتي �خليـار بـني فسـخ البيـع وبـني اخـذها حبصـتها مـن )٢٤٥(ولو �عه أرضـا، علـى أ�ـا جـر�ن معينـة
كان اخليار للبائع بـني الفسـخ واالجـازة بكـل الـثمن، وكـذا كـل مـا   )٢٤٦(ولوزادت.، واالول اشبهبل بكل الثمن: الثمن، وقيل

 ، ثبت اخليار للمشرتي بني الرد، وأخذه حبصته من)٢٤٨(ولو نقص ما يتساوى اجزاؤه.)٢٤٧(اليتساوى اجزاؤه
___________________________________ 

إنه اذا كانت الصربة جمهولة املقدار كان نصفها، وثلثها، وربعها، ايضا جمهول املقـدار، (ربعها، وحنو ذلك،نصفها، أو ثلثها، أو :(اي) مشاعا)(٢٤٠(
 .فال يصح بيعه

 .كيل معني) والقفيز(والفرق بينهما ان يف االول مل يقع البيع على كل الصربة، ويف الثاين على الكل) ٢٤١(
 .و حنومهاكنصفها، أو ثلثها أ) مشاعا(خشبة) الساجة)(٢٤٢(
 .عدد ذراعها، مئة ذراع، ألف ذراع، أو غريمها: اي) بذرعا�ا(بعتك كل هذه االرض، فلو مل يعلم ا�ا كم ذراعا، فقد جهل الثمن: اي) ٢٤٣(
قيمــة اذا مل يكــن كـل االرض متســاوية يف ال) هـذا(جعـل املوضــوع مبهمـا، ومل يعنيــه، أنـه مــن أي طـرف االرض، أو مــن أي طـرف الســاجة: اي) ٢٤٤(

 .واالستفادة
ــان(علـــى وزن) جـــر�ن)(٢٤٥( ــال) غلمـ ــذه االرض علـــى أن تكـــون ألـــف ذراع، فتبـــني بعـــد ذلـــك ا�ـــا : مجـــع جريـــب، وهـــو الـــف ذراع �ن قـ بعتـــك هـ

الـرد، وبـني  للمشرتي اخليار بني: قيل: اي) بكل الثمن(يف هذا املثال يعطي املشرتي للبائع نصف الثمن املتفق عليه: اي) حبصتها من الثمن(مخسمائة
 .االخذ بتمام الثمن

 .زادت االرض، فقال بعتك على ا�ا عشرة جر�ن، فتبني ا�ا مخسة عشرة جربيا) ٢٤٦(
ه يف القيمـــة، كـــا�وهرات، واالنعـــام، وحنومهـــا فلـــو �ع قطيعيـــا علـــى أ�ـــا ألـــف شـــاة، فـــإن تبـــني ا�ـــا اقـــل كـــان املشـــرتي  ال يتســـاوى اجـــزاء: اي) ٢٤٧(

 . ا�ا اكثر كان البائع �خليار�خليار، وان تبني
ه يف القيمة، احلنطة، والسكر، واالرز، وحنوها، كما لو �ع صربة منها علـى ا�ـا مائـة كيلـو فتبـني ا�ـا مخسـني كيلـوا، كـان  يتساوي اجزاء: اي) ٢٤٨(

 .للمشرتي اخليار بني رده، وبني االخذ بنصف الثمن املفتق عليه
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 .لفني، يف عقد واحد، بثمن واحد، كبيع وسلف، او اجارة وبيع، او نكاح واجارة، صحولو مجع بني شيئني خمت.الثمن
 .)٣٥٠(وكذا جيوز بيع السمن بظروفه.)٢٤٩(قيمة املبيع، وأجرة املثل، ومهر املثل: ويقسط العوض على

 .، كان جائزا)٢٥١(بعتك هذا السمن بظروفه، كل رطل بدرهم: ولو قال

  الفصل اخلامس
إن ظهــر فيــه عيــب، .، او بشــرط الصــحة، اقتضــى ســالمة املبيــع مــن العيــوب)٢٥٢(مــن اشــرتى مطلقــا وبيف أحكــام العيــ فــ

 .)٢٥٣(سابق على العقد، فاملشرتي خاصة، �خليار بني فسخ العقد و أخذ االرش
 .)٢٥٤(�لتربي من العيوب، و�لعلم �لعيب قبل العقد، و �سقاطه بعد العقد وكذا االرش: ويسقط الرد

وحبـدوث عيـب بعـد .، سـواء كـان قبـل العلـم �لعيـب أو بعـده)٢٥٥(�حداثه فيه حد�، كالعتق وقطع الثـوب: الردويسقط 
 .، مل مينع الرد)٢٥٧(ولو كان العيب احلادث، قبل القبض.، ويثبت االرش)٢٥٦(القبض

___________________________________ 
بعتـك هـذا الكتـاب، :(كمـا لـو قـال) اجـارة وبيـع)(ئـة كيلـو حنطـة سـلفا بعـد سـنة مبئـة دينـارابيعك هـذا الكتـاب، وما(كما لوقال) بيع وسلف)(٢٤٩(

يقسـم الـثمن املـذكورة، : اي) ويقسـط العـوض)(بعتـك هـذه الـدار وزوجتـك نفسـي �لـف دينـار(كمـا لـو قالـت) نكـاح وأجـارة)(وآجرتك هذه الدار مبئة
فسـاد االجـارة دون البيـع أو العكـس، أو تبـني فسـاد النكـاح دون البيـع، او العكـس، فإنـه �ن لو تبني فساد السلف، دون البيع، أو العكس، أو ظهـر 
 .يف هذه احلاالت يقسم الثمن عليهما، ويرتك ويؤخذ �لقياس

 .اذا علم ان السمن مع الظرف مثال عشر كيلوات، وإن جهل وزن الظرف، النه رضي بكون مثن الظرف كثمن السمن) ٢٥٠(
 .وزن ا�موعاذا مل يعلم ) ٢٥١(
 .ة من العيوب مل يشرتط ال الصحة، وال اشرتط البائع الرباء: اي) ٢٥٢(
 .التفاوت بني الصحيح وبني املعيب: هو) االرش)(٢٥٣(
ن اي عيــب كــان يف املبيــع(�ن قــال البــائع) �لتــربي)(٢٥٤( ربي مــ : اي )و�ســقاطه(علــم املشــرتي قبــل الشــراء بكــون املبيــع معيبــا: اي) و�لعلــم)(ا� متــ

 .يسقط ايضا يف املوارد الثالثة: اي) وكذا االرش(اسقاط املشرتي خيار الرد
 .تقطيعه مقدمة للخياطة: اي) قطع الثوب(املشرتي يف املبيع: اي) �حداثه فيه)(٢٥٥(
 .يف املسألتني) ت االرشويثب(كما لو سقط العبد بعد قبض املشرتي له وانكسرت رجله، مث ظهر ان بعينه عيبا، فال جيوز للمشرتي رده) ٢٥٦(
 .قبل قبض املشرتي للمبيع، الن كل عيب يف املبيع قبل القبض يكون مضمو� على البائع: اي) ٢٥٧(
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 .، جاز)٢٥٨(ولو امجل.وإذا اراد بيع املعيب، فاالوىل إعالم املشرتي �لعيب، أو التربي من العيوب مفصلة
 .مل جيز رد املعيب منفردا، وله ردمها او اخذ االرشواذا ابتاع شيئني صفقة، وعلم بعيب يف أحدمها، 

 .، كان هلما رده، او امساكه مع االرش، وليس الحدمها رد نصيبه دون صاحبه)٢٥٩(وكذا لو اشرتى اثنان شيئا
إن كــان العيـب حــبال، جــاز لــه ردهــا، ويــرد معهــا نصــف عشــرقيمتها .وإذا وطـئ االمــة مث علــم بعيبهــا، مل يكــن لــه ردهــا فــ

 .)٢٦٠(وال يرد مع الوطء، لغري عيب احلبل.لوطءملكان ا
 .يف أقسام العيوب والضابط ان كل ماكان يف أصل اخللقة، فزاد أو نقص، فهو عيب: القول
 .كاالصبع الزائدة: فالز�دة
 .)٢٦١(كفوات عضو: والنقصان

وكـل .و لـو كحمـى ولـو يـوم، أوعارضـا)٢٦٢(كخروج املزاج عن جمراه الطبيعـي، مسـتمرا كـان كـاملمراض: ونقصان الصفات
، وان مل يكــن فواتــه عيبــا، كاشــرتاط اجلعــودة يف )٢٦٣(مــا يشــرتطه املشــرتي علــى البــائع ممــا يســوغ، فأخــل بــه، يثبــت بــه اخليــار

 .)٢٦٤(الشعر، والتأشري يف االسنان، والزجج يف احلواجب
 :وها هنا مسائل

  :االوىل 
 ويرد معها مثل لبنها.مساك، تدليس يثبت به اخليار بني الرد واال)٢٦٥(التصرية

___________________________________ 
ا� بــرئ مــن اي عيــب يف (�ن يــذكر العيــب ويتــربأ منــه، فلــو �ع عبــدا بعينــه بيــاض يقــول) مفصــلة(االفضــل، النــه غــري واجــب: اي) فــاالوىل)(٢٥٨(

 .ا� برئ من اي عيب فيه: كما لو قال) أمجل)(عينيه
 .الن كتا�، أو ارضا يف بيع واحدكما لو اشرتى رج) ٢٥٩(
ىت بعــد الـوطئ: اي) حـبال)(٢٦٠( فلــو  ) نصــف عشـر قيمتهــا(محــال، �ن اشـرتى االمــة، ووطأهــا، مث تبـني كو�ــا حـامال قبــل الشــراء، فإنـه جيــوز ردهـا حــ

 .طمن سائر العيوب، بل �خذ االرش فق) لغري عيب احلمل(كان قيمتها مئة دينار، رد مخسة د�نري الجل الوطي
 .كاالصبع الناقصة) ٢٦١(
 .هو كثري املرض، او دائم املرض) ٢٦٢(
 .جيوز وليس حبراما، كأشرتاط أن يكون العبد أو االمة مغنيا فإنه شرط حرام، او اشرتاط ان يكون العبد ملحدا مضال للناس: اي) مما يسوغ)(٢٦٣(
 .دقة احلاجب وطوله) الزجج(حدة ودقة يف أطراف االسنان) التأشري(جيدايشرتط كون شعر العبد أو اجلارية : اي) اجلودة يف الشعر)(٢٦٤(
 .غش: اي) تدليس(هوان يرتك حلب الشاة مدة أ�م فيتجمع اللنب يف ضرعها، فيظن املشرتي ا�ا حلوب) ٢٦٥(
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ــرب بثالثــة أ�م.يــرد ثالثــة أمــداد مــن طعــام: أو قيمتــه مــع التعــذر، وقيــل شــاة قطعــا، ويف الناقــة وتثبــت التصــرية يف ال.)٢٦٦(وختت
 .)٢٦٨(، وكذا لو صرى البائع أ��)٢٦٧(ولو صرى أمة، مل يثبت اخليار، مع إطالق العقد.والبقرة على تردد

 .ولو زال بعد ذلك، مل يسقط.قبل انقضاء ثالثة أ�م، سقط اخليار )٢٦٩(ولو زالت تصرية الشاة، وصار ذلك عادة
وان جهـل ذلـك، .نعم، لو شرط البكارة فكانت ثيبا، كان لـه الـرد، ان ثبـت ا�ـا كانـت ثيبـا.الثيبوبة ليست عيبا :الثانية

 .قد يذهب �حلظوة )٢٧٠(مل يكن له الرد، الن ذلك
 .أما لو أبق عند البائع، كان للمشرتي رده.، ال يرد به العبد)٢٧١(اال�ق احلادث عند املشرتي :الثالثة
ري )٢٧٢(اشــرتى أمــة ال حتــيض يف ســتة أشــهر، ومثلهــا حتــيضإذا  :الرابعــة ، كــان ذلــك عيبــا، النــه ال يكــون اال لعــارض غــ
 .طبيعي

، فإن كان مما جرت العادة مبثله، مل يكـن لـه رد وال ارش، وكـذا ان  )٢٧٣(من اشرتى زيتا أو بزرا، فوجد فيه ثفال: اخلامسة
 .)٢٧٤(كان كثريا وعلم به

اليثبــت بــه اخليــار، : يثبـت بــه اخليــار دون االرش، وقيــل )٢٧٥(صــل الشــعر ومــا شــا�ه، تــدليسحتمــري الوجـه وو  :السادســة
 .واالول أشبه
 :يف لواحق هذا الفصل وفيه مسائل: القول

___________________________________ 
 .تعرف الشاة كو�ا معراة مبضي ثالثة ا�م عند املشرتي: اي) ٢٦٦(
 .وإن كان قد اشرتط مث تبني كو�ا معراة كان للمشرتي اخليار.شرتي كو�ا غري معراةاذا مل يشرتط امل: اي) ٢٦٧(
 .هو انثى احلمار) ٢٦٨(
ثالثـة أ�م، �ن كانـت الشـاة إىل ثالثـة أ�م قليلـة : اي) بعـد ذلـك(كرب الثدي من اللـنب: اي) وصار ذلك(زال قلة لبنها: اي) ولو زالت تعرية) ٢٦٩(

 .ه اخليار، وكان للمشرتي ردها، الن اخليار ثبت يف اثناء الثالثة فيستصحب بقاء) مل يسقط(ة من هللا تعاىلاللنب، مث زاد لبنها هب
 
 .الطفرة وحنوها: اي) �خلطوة)(غشاء البكارة(اي) ذلك)(٢٧٠(
 .�ن أشرتى عبدا أو أمة، وبعد قبضه ابق وا�زم) ٢٧١(
ك مل يكـن لــه الـردمضــى عليهـا ســتة اشـهر ومل حتــ: اي) يف سـتة أشـهر)(٢٧٢( كانــت يف سـن عــادة : اي) ومثلهــا حتـيض(ض، أمـا لــو حاضـت قبـل ذلــ

 .حتيض، ال أصغر وال اكرب كاليائسة
 .هو الوسخ الذي يكون حتت الزيت والدهن غالبا) تفل(هو زيت الكتاب) بزر)(٢٧٣(
 .نصف الزيت تفل كان للمشرتي خيارعلم به املشرتي حال الشراء، اما لو كان اكثر من املتعارف كما لو ظهر ان : اي) ٢٧٤(
هـو ان يكـون شـعرها االصـلي قلـيال، فـريبط، بـه شـعرا ) ووصـل الشـعر(وضع محرة على وجـه االمـة لـيظن املشـرتي ا�ـا محـراء مجيلـة: اي) حتمري)(٢٧٥(

  عيب: اي) تدليس(كأن يعمل �ا ما يظن ا�ا شابة، اخل) وما شا�ه(صناعيا، فيظن املشرتي ا�ا طويل الشعر
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 .)٢٧٦(ة وانكر املبتاع، فالقول قوله مع ميينه، اذا مل يكن للبائع بينة بعت �لرباء: إذا قال البائع :االوىل
ن )٢٧٧(هـذا العيـب كــان عنـد البــائع، فلـي رده، وانكـر البــائع: إذا قـال املشــرتي :الثانيـة ، فـالقول قولـه مــع ميينـه، إذا مل يكــ

 .هد لهيش )٢٧٨(للمشرتي بينة وال شاهد حال
، فـإن اختلــف )٢٧٩(يقـوم املبيـع صــحيحا ومعيبـا، وينظـر يف نسـبة النقيصــة مـن القيمـة، فيؤخـذ مــن الـثمن بنسـبتها :الثالثـة

 .)٢٨٠(اهل اخلربة يف التقومي عمل على االوسط
لعيــب، ، اال أن يصــرح �ســقاطه، ولــه فســخ العقــد �)٢٨١(اذا علــم �لعيــب ومل يــرد، مل يبطــل خيــاره ولــو تطــاول :الرابعــة

 .)٢٨٢(سواء كان غرميه حاضرا أو غائبا
 .)٢٨٣(إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشرتي رده، ويف االرش تردد :اخلامسة

 ، كان احلكم كذلك فيما مل)٢٨٤(ولو قبض بعضه، مث حدث يف الباقي حدث
___________________________________ 

 .شاهدين عادلني يشهدان انه �ع وتربأ من العيوب: يعي) بينة(اي املبتاع وهو املشرتي) قوله(العيوبمن ) ة بعت �لرباء)(٢٧٦(
 .مل يكن هذا العيب عندي: قال البائع: اي) ٢٧٧(
ث ) ٢٧٨( تشـهد هـذه كما لو كان العيب اصبعا زائده، او كان العيب اصبعا مقطوعة وقد بر مكا�ا وكـان قـد اشـرتى العبـد مـن يومـه أو أمسـه، حبيـ

 .احلالة ان القطع لوكان قد حصل يف اليوم أو االمس مل يكن يربأ حمله
بنسبة النقيصة من القيمة املسماة، مثال لو اشرتى عبدا مبئة دينار، مث ظهر كونه �قص االصبع، فيقـوم مثـل هـذا العبـد لـو كـان صـحيحا  : اي) ٢٧٩(

ص ربـع املئـة وهـو مخسـة وعشـرون مـن كان يساوي مثانني، ومع هذا العيب يسوى ستني، ومعىن ذ ك أن ربـع القيمـة نقـص الجـل العيـب، فيجـب نقـ لـ
 .أصل القيمة املسماة، فيستحق البائع مخسة وسبعني دينارا

ط(يف القيمــة: اي) يف التقــومي)(٢٨٠( إن صــحيحه : فلــو قــال احــد أهــل اخلــربة إن صــحيحه يســاوي مثــانني، وقــال آخــر مــن أهــل اخلــربة) علــى االوســ
ــرب صــحيحه ســبعني، ولــو قــال أحــد أهــل اخلــربة ان معيبــه يســاوي اربعــني، وقــال آخــر إن معيبــه يســاوي ثالثــني، يســاوي ســت ني، فاالوســط هــو أن يعت

نســبة الضــعف، فيــنقص مــن ) اوســط والعيــب(إىل اخلمســة والثالثــني) اوســط الصــحيح(فاالوســط يف املعيــب ان يعتــرب مخســة وثالثــني، ونســبة الســبعني
املسـألة اخـتالف يف كيفيـة اسـتخراج االوسـط، ) ويف هـذه(ها، فلو كان قد �ع العبد مبئة واحلال هـذه، اسـتحق البـائع مخسـني فقـطالقيمة املسماة نصف

، واخــتالف آخــر مــن جهــة ان اخــتالف املقـــدمني قــد يكــون يف قيمــة الصــحيح، دون املعيـــب، )قـــده(بــني املنســوب إىل املشــهود، وبــني الشــهيد االول
 . كليهما، وأن نسبة االختالف بني الصحيح واملعيب قد تكون متساوية، وقد تكون متباينة، وفيها كالم طويلو�لعكس، وقد يكون يف

 .ابطأ يف الرد، الن خيار العيب ليس فور�.اي) ٢٨١(
 .ي وقت رد البيعفإن كان غائبا، رد عند شاهدين عدلني، حىت يستطيع إثبات أنه يف ا) حاضرا أو غائبا(الذي يرد عليه: اي) غرميه) ٢٨٢(
 .�ن �خذ املبيع، و�خذ مقدار نقصان قيمته) ٢٨٣(
كما لو اشرتى خروفني اثنني، فأخذ أحدمها، وقبل أن �خذ الثاين انكسرت رجلـه، فـإن للمشـرتي ان يـرد اخلـروف الثـاين، ولـه أن �خـذه بـال ) ٢٨٤(

 .أرش، أما مع االرش ففيه تردد

    



٣٤ 

 .)٢٨٥(قبض وقبل انقضاء اخليار، ال مينع الرد يف الثالثةوما حيدث يف احليوان بعد ال.يقبض
مـن اجلنـون، واجلـذام، : يرد اململوك مـن احـداث السـنة: " روى ابومهام عن الرضا عليه الصالة والسالم، قال :السادسة

، يـرد إىل متــام )٢٨٦(" اجلنـون، واجلـذام، والـربص، والقـرن: احـداث السـنة"  ، ويف روايـة علـي بـن سـا�ط، عنـه "والـربص 
 .ايضا ويف معناه رواية دمحم بن علي، عنه .السنة من يوم اشرتاه

  .، ثبت االرش، وسقط الرد)٢٨٧(فلو أحدث ما يغري عينه، أو صفته.هذا احلكم يثبت، مع عدم االحداث: فرع

  الفصل السادس
 )٢٨٨(يف املراحبة واملواضعة والتولية

 .، واحلكم)٢٨٩(العبارة: والكالم يف
 .بربح كذا - )٢٩١(وما جرى جمراه -بعتك  -: ، فيقول)٢٩٠(فأن خيرب برأس ماله: أما العبارة

 .)٢٩٣(وال بد من ذكر الصرف والوزن، إن اختلفا.)٢٩٢(وقدر الربح معلوما.رأس ماله معلوما: والبد أن يكون
 :عن الثمن أن يقول، فالعبارة )٢٩٤(وإذا كان البائع مل حيدث فيه حد�، وال غريه

___________________________________ 
 .خيار احليوان( يف ثالثة أ�م االوىل، الن كل عيب حيدث يف احليوان من شرائه إىل ثالثة ا�م يكون مضمو� على البائع، ويسمى ب: اي) ٢٨٥(
االربعـة لـو حـدثت يف العبـد أو االمـة إىل مـدة سـنة مـن حـني شـرائها حلم أو عظم ينبـت يف الفـرج مينـع عـن الـوطئ هـذه ) فرس(على وزن) قرن)(٢٨٦(

 .فيجوز للمشرتي ردمها، فإن هذه العيوب اذا ظهرت يف اثناء السنة يكشف ملك عن سبقها على السنة وان املبيع كان من عند البائع معيبا
 .لذي جيعلها أم ولدتغري العني، كوطي البكر، الذي جيعلها ثيبا، وتغري الصفة كوطي الثيب ا) ٢٨٧(
يت اشــرتاها، بــال ز�دة وال ) والتوليــة(هــي ان يبيــع بقيمـة مــا اشــرتاه، بــز�دة معينـة، واملواضــعة هــي بنقصــية معينـة،) املراحبـة)(٢٨٨( هــي ان يبيــع �لقيمـة الــ

 .نقيصة
 .اللفظ والصيغة: اي) ٢٨٩(
 .�لقمية اليت اشرتى: اي) ٢٩٠(
 .وما بعده) ٣٦(سبق عند رقم وهو كل لفظ دل على البيع مما) ٢٩١(
 ).بعتك برأس مال مئة وربح عشرة د�نري(مثال يقول) ٢٩٢(
هو نسبة نقد إىل نقد، كما لو كان الدينار اقساما بعضها يصرف بعشرة دراهم، وبعضـها �ثـين عشـر درمهـا، وبعضـها خبمسـة عشـر ) الصرف)(٢٩٣(

محصة، ووزن دينار آخر تسعة عشر محصة، وهكذا، فحينئذ جيب ذكـر انـه مـن اي، صـرف  كما لو كان وزن دينار ذهب مثانية عشرة) والوزن(درمها،
 .وأي وزن

 .وال غري البائع عمل فيه ما يوجب ز�دة قيمته: اي) وال غريه(مل يعمل فيه شيئا موجبا لز�دة قيمته: اي) مل حيدث)(٢٩٤(

    



٣٥ 

رأس مالــه كــذا، : مــل فيــه مــا يقتضــي الــز�دة، قــالوان كــان ع.اشــرتيت بكــذا، أو رأس مالــه، أو تقــوم علــي، أو هــو علــي
 .وعملت فيه بكذا

 .تقوم على، أو هو علي: وان كان عمل فيه غريه �جرة، صح ان يقول
 .رأس مايل فيه كذا: ، وأخرب �لباقي �ن يقول)٢٩٥(ولواشرتى بثمن ورجع �رش عيبه أسقط قدر االرش

ولــو جــين عليــه، فأخــذ ارش اجلنايــة، مل يضــعها مــن .)٢٩٦(الفديــة إىل مثنــهولــو جــىن العبــد ففــداه الســيد، مل جيــز أن يضــم 
 .)٢٩٨(وكذا لو حصل منه فائدة، كنتاج الدابة ومثرة الشجرة.)٢٩٧(الثمن

 .)٢٩٩(نسبة الربح إىل املال: ويكره
  :ففيه مسائل: وأما احلكم

ويكـره قبـل قبضـه .)٣٠١(اال ومـؤجال بعـد قبضـهمتاعـا، جـاز أن يشـرتيه منـه، بـز�دة ونقيصـة، حـ )٣٠٠(من �ع غريه :االوىل
وان كـان ذلـك يف قصـدمها ومل .مل جيز )٣٠٣(ولو كان شرط يف حال البيع أن يبيعه.)٣٠٢(اذا كان مما يكال أو يوزن على االظهر

مل يكــن  إذا عرفــت هــذا، فلــو �ع غالمــه ســلعة، مث اشــرتاه منــه بــز�دة، جــاز أن خيــرب �لــثمن الثــاين، ان.يشــرتطاه لفظــا، كــره
 .)٣٠٤(ولو شرط مل جيز، النه خيانة.شرط اعادته

___________________________________ 
 .كما لو اشرتى العبد مبائة، مث اسرتجع الجل عيب فيه) ٢٩٥(
 ).تقوم على مئة وعشرة(فلو اشرتى العبد مبئة، مث جرح العبد شخصا وفداه مواله بعشرة، مل جيز للموىل أن يقول) ٢٩٦(
كمــا لــو اشــرتى العبــد مبئــة، فكســر شــخص يــد العبــد، ودفــع قيمــة الــنقص عشــرين دينــار للمــوىل، مث صــلحت يــده، فعنــد البيــع مراحبــة ال جيــب ) ٢٩٧(

نعـــم لـــو نقـــص �جلنايـــة وجـــب عليـــه اخلبـــار (قـــال يف املســـالك) تقـــوم هـــذا العبـــد علـــى مبئـــة دينـــار(علـــى املـــوىل أن يـــنقص العشـــرين مـــن الـــثمن، بـــل يقـــول
 ).�لنقص

 .فلو اشرتى دابة، فولدت، او شجرة فأمثرت، وأراد بيع تلك الدابة، أوتلك الشجرة مراحبة، ال جيب عليه ذكر الفائدة اليت حصلها منها) ٢٩٨(
 ).بعتك برأس مال مئة وربح عشرين(بل االحسن أن يعني الربح، �ن يقول) وبعتك برأس مال مئة وربح مخس رأس املال(�ن يقول مثال) ٢٩٩(
 .لغريه: اي) ٣٠٠(
ك املتــاع) يشــرتيه)(٣٠١( ك الــثمن: اي) أو نقيصــة(علــى الــثمن الــذي �عــه بــه) بــز�دة(مــن املشــرتي) منــه(ذلــ : أي) مــؤجال(نقــدا و) حــاال(أقــل مــن ذلــ
 .بعد قبض املشرتي ذلك املتاع: اي) بعد قبضه(دينا

 .مقابل من قال �لتحرمي قبل القبض) ٣٠٢(
 .نفس املتاع إىل البائع، وكان هذا الشرط يف ضمن عقد البيع شرط أن يبيع املشرتي: اي) ٣٠٣(
عن الثمن الذي �عه له، كما لو �ع املتاع لغالمـه �لـف، ): بز�دة(من الغالم) منه(املتاع) مث اشرتاه(لغالمة، وهو العبد: اي) فلو �ع غالمه)(٣٠٤(

ف واخلمســـمئ) �لـــثمن الثـــاين(مث اشـــرتاه منـــه �لـــف ومخســـمئة خص مراحبـــة، ويقـــولوهـــو االلـــ ك بـــرأس مـــال الـــف ومخســـمائه وربـــح (ة، �ن يبيعـــه لشـــ ابيعـــ
النه (بيعه مراحبة مع االخبار �لثمن الثاين) مل جيز(االعادة) شرط(كان) ولو(بيع املتاع إليه �نيا: اي) اعادته(على غالمه) شرط(املوىل) ان مل يكن)(مئة
 .مع من يشرتيه منه مراحبة) خيانة

    



٣٦ 

�خـــذه �ســـقاط : لـــو �ع مراحبـــة، فبـــان رأس مالـــه أقـــل، كـــان املشـــرتي �خليـــار بـــني رده وأخـــذه �لـــثمن، وقيـــل :الثانيـــة
 .)٣٠٥(الز�دة

 .اشرتيته �كثر مل يقبل منه، ولو أقام بينة: )٣٠٦(ولو قال
 .)٣٠٧(وال يتوجه على املبتاع ميني، اال ان يدعي عليه العلم

 .لثمن، جاز للمشرتي ان خيرب �الصلبعض ا )٣٠٨(إذا حط البائع :الثالثة
 .صحت واحلق �لثمن، وأخرب مبا بقي )٣٠٩(إن كان قبل لزوم العقد،: وقيل

 .وان كان بعد لزومه، كان هبة جمددة، وجاز له االخبار �صل الثمن
ثمن عليهــا مــن اشــرتى امتعــة صــفقة، مل جيــز بيــع بعضــها مراحبــة، متاثلــت أو اختلفــت، ســواء قومهــا أو بســط الــ :الرابعــة

 .)٣١٠(�لسوية أو �ع خيارها، اال بعد أن خيرب بذلك
 .)٣١١(وكذا لو اشرتى دابة حامال فولدت، وأراد بيعها منفردة عن الولد

إذا قـــوم علـــى الـــدالل متاعــا، وربـــح عليـــه أو مل يـــربح، ومل يواجبـــه البيـــع، مل جيـــز للـــدالل بيعـــه مراحبـــة، اال بعـــد  :اخلامســـة
 وال جيب على التاجر الوفاء، بل الربح له،.االخبار �لصورة

___________________________________ 
 .بدون خيار الرد) ٣٠٥(
حىت ولو : يعين) ولو أقام بينة(رأس املال ألف، مث بعد البيع قال اخطأت، وكان رأس املال اكثر من ألف يعين، كما لو �عه مراحبة واخرب �ن) ٢٠٦(

 .أقام بينة
ان املشـرتي يعلـم أن رأس املـال كـان ألفـا ومخسـمئة، : يعـين يقـول البـائع) العلـم(على املشرتي) عليه)(البائع) إال أن يدعي(املشرتى: اي) املبتاع)(٣٠٧(

 .املشرتي على عدم علمه بذلك وحينئذ حيلف
مث قبـل ) بعتـك �لـف:(�صـل الـثمن، وال يـذكر الـنقص، فلـو قـال البـائع: اي) ان خيـرب �الصـل(اذا أراد بيعـه) جاز للمشرتي(نفس: اي) حط)(٣٠٨(

 ).رأس مال ألفبعتك ب(تفرقهما من جملس العقد قال احط عنك مئتني، وادفع يل مثامنئة، فيجوز للمشرتي ان يبيعه مراحبة ويقول
 .فاعترب الثمن مثامنئة ال ألفا) �لثمن(ما نقصه) واحلق(احلطيطة: اي) صحت(قبل انتهاء اخليار: اي) ٣٠٩(
النه ال يعلم كم من الثمن وقع يف مقابل هذا املتاع، فلو اشرتى ثالثة كتب ) مل جيز بيع بعضها مراحبة(يف بيع واحد) صفقة(عدة اشياء) امتعة)(٣١٠(

ن قـد �نـري يف بيـع واحـد، ال جيـوز بيـع كتـاب واحـد مراحبـة بـرأس مـال دينـار، الن املعيـة تـنقص مـن القيمـة، فـال يعلـم كـم مـن الثالثـة الـد�نري كـابثالثة د
لكل  جعل : اي) سواء قومها(كالشرائع، وشرح اللمعة، واملسالك) او اختلفت(كثالثة من شرائع االسالم) متاثلت(دفع يف مقابل هذا الكتاب الواحد

) عليهـا(ثالثـة د�نـري) أو بسـط الـثمن(مثال نصف دينار، وشرح اللمعة دينارا، واملسالك دينارا ونصـفا.كتاب قيمة من الثالثة د�نري، �ن اعترب الشرائع
 .أي أحسن تلك الكتب الثالثة) أو �ع خيارها(جعل لكل كتاب دينارا: اي) �لسوية(على الكتب

 .�نه كان قد اشرتى هذا الكتاب مع كتابني آخرين صفقة واحدة بثالثة د�نري) بذلك(اال بعد أن خيرب املشرتي
 .ال جيوز مراحبة إال اذا أخرب املشرتي �نه كانت حامال حني الشراء) ٣١١(

    



٣٧ 

 .)٣١٢(وللدالل اجرة املثل، سواء كان التاجر دعاه أو الدالل ابتدأه
ري ز�دة فهــو أن يعطيــه املتــاع، بــرأس مالــه مــن: وأمــا التوليــة وليتــك أو بعتــك أو مــا شــاكله مــن االلفــاظ : ، فيقــول)٣١٣(غــ
 .وأما املواضعة فإ�ا مفاعلة من الوضع.الدالة على النقل
 .مواضعة العشرة: وكذا لو قال.بعتك مبئة ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون: فإذا قال
  .ا من أحد عشر جزء من درهم زء، كان الثمن أحدا وتسعني اال ج)٣١٤(من كل احد عشر: ولو قال

  الفصل السابع
 .)٣١٦(ويف القرض مع اشرتاط النفع.)٣١٥(اجلنسية والكيل أو الوزن: وهو يثبت يف البيع مع وصفني يف الر�

 .فسيأيت: أما الثاين
 : فيقف بيانه على أمور: وأما االول

 كاحلنطة مبثلها، واالرزكل شيئني يتناوهلما لفظ خاص،  : وضابطة يف بيان اجلنس :االول
___________________________________ 

خص الــذي أمــا �خــذ مــن النــاس متــاعهم ويبيعــه هلــم ) علــى الــدالل(قــال هــذا الكتــاب قيمتــه دينــار: زيــد مــثال، اي) اذا قــوم)(٣١٢( والــدالل هــو الشــ
مل يبـع زيــد املتــاع : اي) أو مل يــربح، ومل يواجبـه البيــع(بنصــف دينــار مـثال زيــد �ن كـان قــد اشـرتاه) وربــح عليـه(�جـرة، أو يشــرتي هـو املتــاع ويبيعـه لنفســه
اال (الن الـدالل، مل يشـرته بـدينار) بعتك مراحبة برأس مال دينـار(�ن يقول لعمرو) مل جيز للدالل بيعه مراحبة(للدالل، بل إمنا ذكر للدالل قيمة الكتاب

) الوفــاء(صــاحب الكتـاب زيـد) وال جيـب علـى التـاجر(�ن صـاحب الكتــاب قومـه عليـه بــدينار: أي) �لصـورة(خيـرب الــدالل املشـرتي: اي) بعـد االخبـار
) وللـدالل اجـرة املثـل(لزيد فإن كان الدالل �ع الكتاب بعشرة د�نري كلها لزيـد، ال�ـا مثـن كتابـه) كل الربح له) بل(�ن �خذ من الدالل دينارا واحدا

قــال لزيــد ابيــع  : اي) الــدالل ابتــدأه(كــان) او(طلــب مــن الــدالل ان يبيــع الكتــاب: اي) دعــاه(زيــد) ن التــاجرســواء كــا(اجــرة عملــه يف بيــع الكتــاب: اي
 .كتابك

 .وال نقيصة، �ن يبيع املتاع بنفس القيمة اليت اشرتاه �ا) ٣١٣(
هنــا نقــص الــثمن عــن القيمــة املشــرتاه، مقابــل  وإن كانــت تقتضــي غالبــا الــنقص مــن الطــرفني، إال أن املــراد �ــا) واملفاعلــة(هــو التقليــل والــنقص) الوضــع(

 .وحنوه) قاتلهم هللا(املراحبة، النه يستعمل �ب املفاعلة ذلك ايضا، مثل
ا، وعشرة اجزاء منها، وذلك ر�ضيا  تسعني درمها، ويقسم درهم آخر احد عشر جزء) كأن الثمن(وضيعة درهم من كل احد عشر درمها: اي) ٣١٤(

ا، يــنقص منهــا جــزء واحــد للمشــرتي ويبقــي  نقص تســعة، ويعطــي تســعني، ويبقــي درهــم واحــد، ويقســمه احــد عشــر جــزءفيــ)) ٩٩=  ٩+  ١١(هكــذا
 .عشرة اجزاء للبائع

ن جــنس واحــد، حنطــة، أو لبنــا، أو مسنــا، أو حنــو ذلــك، وأن يكــو� يباعــان �لكيــل أو الــوزن، دون مثــل : أي) ٣١٥( كــون الــثمن واملــثمن كالمهــا مــ
 .والعبد اليت تباع �العدادالكتاب، والدار، 

 .سواء كان مكيال وموزو� كقرض احلنطة، واللنب والسمن، ام ال، كقرض الدينار، وحنوه) ٣١٦(

    



٣٨ 

وال .، وال جيـوز مـع ز�دة، وال جيـوز إسـالف احـدمها يف اآلخـر، علـى االظهـر)٣١٧(مبثله، فيجوز بيع املتجانس وز� بوزن نقدا
جــاز التماثـل والتفاضــل نقــدا، ويف النســية تــردد،  )٣١٩(ولــو اختلــف اجلنســان.اال يف الصـرف )٣١٨(يشـرتط التقــابض قبــل التفــرق

 .واحلنطة والشعري جنس واحد يف الر� على االظهر، لتناول اسم الطعام هلما.)٣٢٠(واالحوط املنع
رم التفاضـل فيـه،  وكـل مـا يعمـل مـن جـنس واحـد حيـ.جنس واحـد وان اختلفـت انواعـه، وكـذا مثـرة الكـرم )٣٢١(ومثرة النخل

ومــا .�لعنــب )٣٢٣(، والــدبس املعمــول مــن التمــر �لتمــر، وكــذا مــا يعمــل مــن العنــب)٣٢٢(كاحلنطــة بــدقيقها، والشــعري بســويقه
 .، جيوز بيعه �ما، وبكل واحد منهما، بشرط أن يكون يف الثمن ز�دة عن جمانسه)٣٢٤(يعمل من جنسني

 .فلحم البقر واجلواميس جنس واحد، لدخوهلا حتت لفظ البقر: نواللحوم خمتلفة حبسب اختالف امساء احليوا
 .جنس واحد )٣٢٥(وحلم الضأن واملعز جنس واحد، لدخوهلما حتت لفظ الغنم واالبل عرا�ا وخباتيها

 �سم، فهو جنس على انفراده كالفخاين )٣٢٦(واحلمام جنس واحد ويقوى عندي ان كل ماخيتص منه
___________________________________ 

كـون : اي) وال جيـوز إسـالف إحـدمها(بكيلـو ونصـف، فهـذا النصـف ر�) وال جيـوز مـع ز�دة(مثل بيع بكيلو لنب، كالمها نقدا، يعطي و�خـذ) ٣١٧(
 .احد اللبنني نقدا، واآلخر سلفا، الن النقد ز�دة معنوية

هو بيع الد�نري �لد�نري، ) إال يف الصرف( ا�لس، واعطى اآلخر بعد ذلكبل كو�ما نقدا يكفي، ولو تفرقا مث تعاطيا، أو أعطي احدمها يف) ٣١٨(
 .والدراهم �لدراهم، فإنه يشرتط يف صحة الصرف التقابض يف جملس البيع

 .يعين اللنب واحلنطة كالمها نقد) نقدا(كيلو بكيلو ونصف) والتفاضل(كيلو بكيلو) جاز التماثل(كحنطة بلنب) ٣١٩(
 .انعة حممولة على الكراهة عند املشهورلروا�ت م) ٣٢٠(
 .هو العنب) ومثرة الكرم(وهو التمر، والرطب، فكل انواعه ال جيز بيعها بتمر آخر مع الز�دة او النقيصة) ٣٢١(
 .هو املدقوق من الشعري) السويق)(٣٢٢(
 .مكروه أو مريب، أو كشمش، أو زبيب، أو طرشى، وحنو ذلك) ٣٢٣(
يعمل من السكر، واخلل، جيوز بيعه، بسكر وخل معا مطلقـا، وبسـكر وحـده، أو خبـل وحـده، بشـرط ان ال يكـون اخلـل الذي (كالسكنجبني)(٣٢٤(

 .الذي يعمل السكنجبني اكثر من اخلل املقابل، أو سكره اكثر من السكر املقابل، واال كان ر�
 .ذو السنامني) والنجايت(هو ذو السنام الواحد) عراب)(٣٢٥(
 .مام، فليس كل أقسام احلمام جنسا واحدامن احل: اي) ٣٢٦(

    



٣٩ 

وااللبــان تتبــع اللحــوم يف التجــانس ).٣٢٩والوحشــي مــن كــل جــنس خمــالف الهليــه .)٣٢٨(، وكــذا الســموك)٣٢٧(والورشــان
 .)٣٣١(وال جيوز التفاضل بني ما يستخرج من اللنب وبينه، كزبد البقر مثال حبليبه وخميضه واقطه.)٣٣٠(واالختالف

 .)٣٣٢(فدهن السمسم جنس، وكذا ما يضاف اليه كدهن البنفسخ والنيلوفر: بع ما يستخرج منهواالدهان تت
وجيـوز التفاضـل بينهمـا نقـدا، .)٣٣٣(واخللول تتبع ما تعمل منـه، فخـل العنـب خمـالف خلـل الـدبس.ودهن البزر جنس آخر

 .ويف النسيئة تردد
 .و�ملساواة فيهما يزول حترمي الربو�ت.زوناعتبار الكيل والوزن فال ر� اال يف مكيل أو مو : الثاين

فلـــو �ع مـــا ال كيـــل فيـــه وال وزن متفاضـــال، جـــاز ولـــو كـــان معـــدودا، كـــالثوب �لثـــوبني و�لثيـــاب، والبيضـــة �لبيضـــتني 
 .)٣٣٥(وال ر� يف املاء، لعدم اشرتاط الكيل والوزن يف بيعه.نقدا، ويف النسيئة تردد، واملنع أحوط )٣٣٤(والبيض

 واالعتبار بعادة الشرع، فما ثبت انه مكيل أو موزون يف عصر النيب .كاالرمين على االشبه  )٣٣٦(يف الطني املوزونويثبت 
___________________________________ 

بسـكر الـواو ) ورشـانوال)(ومل يذكر أقرب املوارد مجعهـا إال علـى فواخـت) فختاية(مجع الفاختة، وهي نوع من احلمام، وتسمية العامة) الفخايت)(٣٢٧(
فيجـوز بيـع حلـم الفواخـت، بلحـم الورشـان مـع ز�دة، ولـيس ر�، وال جيـوز بيـع حلـم ) اذن(بفتحتـني يف اقـرب املـوارد انـه طـائر يشـبه احلمـام) ورشـان(مجع

 .الفواخت بعضها ببعض مع ز�دة النه الر�
 .وغريها) والبز(والبين) كالزبيدي(ذا كان داخال حتت اسم واحدفإ�ا انواع متعددة، وال جيزي الر� يف بيع بعضها ببعض إال ا) ٣٢٨(
 .فيجوز بيع حلم البقر الوحشي، بلحم البقر االهلي مع الز�دة، وهكذا) ٣٢٩(
 .فال جيوز بيع لنب اجلاموس �لبقر مع الز�دة، وجيوز بيع لنب البقر بلنب املغنم مع ز�دة) ٣٣٠(
 ).كشك(هو اليابس منه ويسمى �لفارسية) االقط(و) ماست(قال له �لفارسيةهو اللنب احلامض، الذي ي) خميض)(٣٣١(
فإنه يوضع البنفسج، والنيلوفر يف دهن السمسم، حىت يكتسب مدة، مث خيرجان عنه، وهذا ال خيرجه عن كونه دهن مسسم، فلذا ال جيوز بيع ) ٣٣٢(

 ).كما يف اقرب املوارد(اي دهن بذور النبا�ت) ودهن البزر(هذا النوع منه، بدهن السمسم الذي مل جيعل فيه بنفسج أو نيلوفر
 .خمالف للخل املتخذ من التمر: اي) ٣٣٣(
 .مجه البيض) عنق(على وزن) بيض)(٣٣٤(
 .بل جيوز بيعه جزافا ورؤية، فاذا �ع كيال من ماء عذب بكيلني من ماء دونه يف العذوبة صح ومل يكن ر�) ٣٣٥(
 .وهو دواء يؤكل للبطن، وغريه من االمراض فال جيوز بيع كيلو منه بكيلو ونصف للر�) كالطني االرضي(زنالذي يباع �لو : اي) ٣٣٦(

    



٤٠ 

، كـــان لكـــل بلـــد حكـــم )٣٣٨(ولـــو اختلـــف البلـــدان فيـــه.ومـــا جهـــل احلـــال فيـــه، رجـــع إىل عـــادة البلـــد.)٣٣٧(، بـــين عليـــه
 .واملراعي يف املساواة وقت االبتياع.و يثبت التحرمي عموما )٣٤٠(يغلب جانب التقدير: ، وقيل)٣٣٩(نفسه

وكذا لو �ع بسرا برطب وكذا لو �ع حنطة مبلولة بيابسـة لتحقـق املماثلـة، .متساو�، جاز )٤٣١(فلو �ع حلما نيا مبقدد
 .، نظرا إىل حتقق النقصان عند اجلفاف، أو إىل انضياف اجزاء مائية جمهولة)٣٤٢(�ملنع: وقيل

 .)٣٤٣(ويف بيع الرطب �لتمر تردد، واالظهر اختصاصه �ملنع، اعتمادا على أشهر الروايتني
 :فروع
، فبيــع احــدمها �آلخــر )٣٤٤(إذا كــا� يف حكــم اجلــنس الواحــد، وأحــدمها مكيــل واآلخــر مــوزون، كاحلنطــة والــدقيق: االول

 .وز� جائز، ويف الكيل تردد، واالحوط تعديلهما �لوزن
الرطب �لتمـر، واالول أشـبه وكـذا البحـث يف كـل رطـب مـع  )٣٤٥(ال، طردا لعلة: يع العنب �لزبيب جائز، وقيلب: الثاين
 .)٣٤٦(�بسه

___________________________________ 
مــامل يكــن مكــيال وال مــوزو� يف عصــره جــرى فيــه الــر� وإن مل يكــن قلــيال وال مــوزو� يف زماننــا و  فــإن كــان مــوزو� أو مكــيال يف عصــره ) ٣٣٧(
وقـد نقـل يف اجلـواهر  مل جيز فيه الر� وإن صار يف زماننا مكيال أو ال موزو�، كاخلطب، فإنه موزون يف زما� وغري موزون يف عصر النيب  

 .وفيه �مل) ان مل يكن حتصيال(عليه االمجاع قال
يبــاع يف بعـض الــبالد �لعـدد، ويف بعضــها �لـوزن، والربتقــال يبـاع يف كــربالء والنجـف �لعــدد، ويف بعـض الــبالد �لـوزن، واملــوز، وحنــو  كـالبيض) ٣٣٨(

 .ذلك
وز بيعــه مبثلــه فالبلــد الــذي يبــاع فيــه �لــوزن جيــري فيــه الــر�، فــال جيــوز بيعــه مبثلــه يــز�دة، والبلــد الــذي يبــاع فيــه �لعــدد، ال جيــزي فيــه الــر�، فيجــ) ٣٣٩(

 .�لتفاضل
 .اي حىت يف البالد اليت ال يباع فيه �لوزن والكيل) عموما(جانب الوزن والكيل: اي) ٣٤٠(
بعد متام نضحه، وإن كان الرطب أقل ) الرطب(التمر قبل نضجه) بسر(ا�فف وإن كان اليت اذا جفف صار أقل) املقدد(الطري) اللحم اليت)(٣٤١(

 .لرطب يعادل مخسة عشر بسراواقعا، الن عشرا من ا
 .اضافة: اي) انضياف(مبنع بيع الرطب ��فف، ومنع بيع املبلول �ليابس: اي) ٣٤٢(
 .رواية تقول �جلواز، ورواية تقول بعدم اجلواز، والثانية اشهر رواية وعمال) ٣٤٣(
بيـع كيـل مـن حنطـة : اي) ويف الكيـل(ن احلنطـة حبقـه مـن الطحـنياي الطحني يباع �لوزن، فيجوز بيع حقه م) والدقيق(تباع �لكيل) فاحلنطة)(٣٤٤(

 .فيبيعها �لوزن) �لوزن(مثل احلنطة والطحني: اي) واالحوط تعديلهما(الن بعض الفقهاء قال حبرمته) تردد(بكيل من طحني
 .تمرالناهية عن بيع الرطب �ل تعميما للعلة املذكورة يف رواية النيب : اي) ٣٤٥(
 .كالتني اليابس �لتني الرطب، ولب اجلوز الرطب، بلب اجلوز اليابس، وحنو ذلك) ٣٤٦(

    



٤١ 

بعضها بـبعض، مـثال مبثـل، وكـذا االخبـاز واخللـول، وان جهـل مقـدار مـا يف كـل واحـد مـن  )٣٤٧(جيوز بيع االدقة: الثالث
 .الرطوبة اعتمادا على ما تناوله االسم

 :فيها مسائل ست: تتمة
 .وال بني املوىل ومملوكه.بني الوالد وولده، وجيوزلكل منهما أخذ الفضل من صاحبه )٣٤٨(ال ر� :االوىل

 .، على االشهر)٣٥٠(ويثبت بني املسلم والذمي.)٣٤٩(وال بني املسلم وأهل احلرب.وال بني الرجل وزوجته
 .وجيوز بغري جنسه كلحم البقر �لشاة.ال جيوز بيع حلم حبيوان من جنسه، كلحم الغنم �لشاة :الثانية

 .)٣٥١(لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا
 .وبيع شاة يف ضرعها لنب، بشاة يف ضرعها لنب أو خالية.جيوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية :الثالثة

 .)٣٥٢(أو بلنب ولو كان من لنب جنسها
وجيــوز القســمة  .)٣٥٣(القســمة متييــز أحــد احلقيــني وليســت بيعــا، فتصــح فيمــا فيــه الــر�، ولــو أخــذ احــدمها الفضــل :رابعــةال

 .فأخذ احدمها الرطب، جاز )٣٥٥(ولو كانت الشركة يف رطب ومتر متساويني.)٣٥٤(كيال وخرصا
 .من احلنطة مبكوك، ويف احدمها عقد التنب ودقاقه )٣٥٦(جيوز بيع مكوك :اخلامسة

___________________________________ 
مجـع خـل وإن  ) واخللـول(وإن كان بعضها أكثـر رطوبـة وبعضـها أقـل) كذا االخبار(مجع الدقيق، فيجوز وإن كان بعضها خشنا وبعضها �عما) ٣٤٧(

 ).خبزا، وخال، وطحينا(الن كله يسمى :اي) تناوله االسم(كان بعضها �ملزج وبعضها �لعصر
 .ليس حراما: اي) ٣٤٨(
 .بشرط أن �خذ املسلم الز�دة، ال أن �خذ احلريب) ٣٤٩(
ز�دة عنــه) ٣٥٠( ومقابلــه قــول جبــواز اخــذ املســلم الــر� مــن الــذمي نقــل عــن مجــع مــنهم املفيــد ) علــى االشــهر(الن الــذمي مالــه حمــرتم، فــال جيــوز أخــذ الــ

 .اواملرتضي وغريمه
 .ال سلفا، فإنه ال جيوز، نعم لو كان احليوان احلي سلفا جاز) ٣٥١(
 .كبيع شاة يف ضرعها لنب، بلنب شاة) ٣٥٢(
كما لو مات أب، وكان له الف كيلو حنطة جبيدة، والفي كيلو حنطة ردية، وكان له وار�ن، اخذ أحدمها االلف كليو، وأخـذ الثـاين االلفـي  ) ٣٥٣(

 .كيلو
جزافا، �ن ينصف فيأخذ بنصف كل منهما النصف، وال يعلم ايهمـا اكثـر مـن : اي) وخرصا(ن يعطى هلذا كيل، وهلذا كيل، وهكذا�) كيال)(٣٥٤(

 .اآلخر
 .مثل ألف كيلو من الرطب، وألف كيلو من التمر) ٣٥٥(
  بفتح فضم مشددة مكيال قيل انه يسع صاعا ونصفا، وقيل غريذلك يف اقرب املوارد) مكوك)(٣٥٦(

    



٤٢ 

 .أو يسري من تراب، النه ما جرت العادة بكونه فيه )٣٥٧(ذا لو كان يف احدمها زوانوك
 .)٣٥٨(جيوز بيع درهم ودينار، بدينارين ودرمهني، ويصرف كل واحد منهما إىل غري جنسه :السادسة

 .وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شئ من املتاع
 .أو دراهموكذا مد من متر ودرهم، مبدين أو أمداد ودرمهني 

، ويسـقط )٣٥٩(وقد يتخلص من الر� �ن يبيع احد املتبايعني سلعته من صاحبه جبنس غريها، مث يشـرتي االخـرى �لـثمن
 .)٣٦٠(ا وكذا لو وهبه سلعته مث وهبه اآلخر، أو أقرضه صاحبه مث اقرضه هو، وتبارء.اعتبار املساواة

 .شرط وكل ذلك من غري.)٣٦١(وكذا لو تبايعا ووهبه الز�دة
التقـــابض يف  - )٣٦٣(زائـــدا علـــى الربـــو�ت -ويشـــرتط يف صـــحة بيعهـــا .)٣٦٢(الصـــرف وهـــو بيـــع االمثـــان �المثـــان :الثالـــث
 .)٣٦٤(ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب.فلو افرتقا قبل التقابض بطل الصرف، على االشهر.ا�لس

 .)٣٦٥(ه، فقبض الوكيل قبل تفرقهما، صحولو وكل أحدمها يف القبض عن.ولو فارقا ا�لس مصطحبني مل يبطل
 .ولو قبض بعد التفرق، بطل

___________________________________ 
ىب (هـو مثلثـة الـزاي) وزوان(تـراب التـنب: اي) ودقائقـه(ما تراكم فيه التنب لصق بعضه ببعض والتنب هو قشر احلنطـة: اي) عقد التنب)(٣٥٧( نبـات عشـ

 .كما يف املنجد) حبها اال انه اصفر واذا اكل جيلب النوم ينبت غالبا احلنطة وحبه يشبه
 .فيصري الدينار مقابل درمهني، والدرهم مقابل الدينار) ٣٥٨(
يبيـع زيـد وزنـة حنطـة لعلـي مقابـل كتـاب، مث (فرييد زيد وعلي تبادل وزنه حنطة بوزنتني من احلنطة، وهذا ر�، فيتخلص من الـر� �ـذه الكيفيـة) ٣٥٩(

بـني احلنطتـني، ال�مـا وقعتـا يف معـاملتني، فلـم تقـع حنطـة مقابـل حنطـة، ) ويسقط اعتبار املسـاواة) عقد آخر ذلك الكتاب بوزنتني من احلنطةبيبع يف 
 .حىت يكون ر�، بل حنطة مقابل كتاب، مث كتاب مقابل حنطة

 .ابرى كل واحد منهما ذمة اآلخر عن القرض: اي) ٣٦٠(
ك(حنطة بوزنة حنطة، ووهب علي الوزنـة الثانيـة لزيـد �ن �ع زيد لعلي وزنة) ٣٦١( ىت يعتـربمن العقـد ) مـن غـري مشـرط(االمثلـة) وكـل ذلـ يف العقـد حـ

 .ويكون ر�
 .بيع النقود الذهب والفضة بعضها ببعض، �ن يبيع دينارا بدنيارا، أو درمها بدرهم، أو دينارا بدراهم، أو دراهم بدينار: اي) ٣٦٢(
 .التفاضل حىت ال يكون ر� من اشرتاط عدم) ٣٦٣(
فلـو �ع مخسـة د�نـري خبمسـني درمهــا، ودفـع دينـارين، وأخـذ عشـرين درمهــا، وبقـي البـاقي بـذمتيهما، بطـل البيــع يف البـاقي، فـال جيـب علــى اي ) ٣٦٤(

 .تقابضا قبل افرتاقهما بيعهما اذا) مل يبطل(ميشيان معا بدون افرتاق: اي) مصطحبني(منهما دفع الثالثة د�نري، وال الثالثني درمها
  الن قبض الوكيل مبنزلة قبضه هو) ٣٦٥(

    



٤٣ 

 .ولو افرتقا بطل العقدان.)٣٦٦(ولو اشرتى منه دراهم مث ابتاع �ا د�نري، قبل قبض الدراهم، مل يصح الثاين
ــري ري فاشــرتى �ــا.، صــح وان مل يتقابضــا)٣٦٧(ولــو كــان عليــه دراهــم، فاشــرتى �ــا د�ن ــ دراهــم، الن  وكــذا لــو كــان لــه د�ن

: ويســتوي يف وجــوب التماثــل.)٣٦٨(وال جيــوز التفاضــل يف اجلــنس الواحــد ولــو تقابضــا، وجيــوز يف اجلنســني.النقـدين مــن واحــد
ــــد اجلــــوهر رديئــــة ــــذهب أو جبــــنس غــــري )٣٧٠(وإذا كــــان يف الفضــــة غــــش جمهــــول.)٣٦٩(املصــــوغ واملكســــور وجي ، مل تبــــع اال �ل

وال يبــاع تــراب معــدن الفضــة �لفضــة .)٣٧١(مبثــل جنســه، مــع ز�دة تقابــل الغــشولــو علــم، جــاز بيعــه .وكــذا الــذهب.الفضــة
ــــــذهب)٣٧٢(احتياطــــــا ــــــذهب.، ويبــــــاع �ل ــــــراب معــــــدن ال ــــــذهب والفضــــــة .وكــــــذا ت ــــــو مجعــــــا يف صــــــفقة، جــــــاز بيعهمــــــا �ل ول
 وجيــوز بيــع جــوهر الرصــاص والصــفر، �لــذهب والفضــة معــا، وإن كــان فيــه يســري فضــة أو ذهــب، الن الغالــب.٣٧٣٩(معـا
 .)٣٧٤(غريمها

___________________________________ 
بطـل بيــع ) اشـرتى زيــد دراهـم مـن عمــرو مقابـل دينـار، ودفــع الـدينار، ومل يتسـلم بعــد الـدراهم، فبـاع تلــك الـدراهم بـد�نري، واخــذ الـد�نري(مـثال) ٣٦٦(

ع الصرف القبض، فمـا دام مل يقـبض الـدراهم مل تكـن الـدراهم ملكـا لـه، فـاذا الدراهم �لد�نري، فال جيوز لزيد اخذ الد�نري، النه يشرتط يف امللك يف بي
عقـد بيـع دينـار ) بطـل العقـدان(قبل اخذ زيـد الـدراهم) ولو افرتقا(وقال �لصحة فضوليا: عليه املسالك) واشكل(مل يكن ملكا له مل يصح بيعها بد�نري

 .قد االول بعدم القبض يف ا�لس فيتبعه بطالن العقد الثاينبدراهم، وعقد بيع تلك الدراهم بد�نري، وذلك لبطالن الع
وهو عكس هذه املسـألة،  ) وكذا(كان زيد يطلب من عمرو ومئة درهم، فقال لعمرو حوهلا إىل د�نري، ومل يقبض أحد منهما شيئا صح: مثال) ٣٦٧(

 .حوهلا دراهم: كان يطلبه د�نري، فقال
 .كن التقابض من الطرفني، وقبض طرف واحد ال دليل على وجوبهفال مي) الن النقدين من واحد(ومل يقبض

هـي انصـاف وار�ع ) املكسـور) ٣٦٩(بيـع الـد�نري �لـدراهم) واجلنسـني(او دراهـم فضـة بـدراهم) هو بيـع د�نـري ذهـب بـد�نري) اجلنس الواحد)(٣٦٨(
ربعــة دراهــم بعشـرة انصــاف الـدراهم، ولــو كانــت قيمـة املكســور اقـل مــن قيمــة الـد�نري والــدراهم، فـال جيــوز بيـع دينــار، بثالثــة انصـاف الــدينار، وال بيـع ا

الــذهب والفضــة، فــال جيــوز بيــع عشــرة د�نــري مــن الــذهب واجليــد، �ثــين عشــر دينــارا مــن الــذهب الــردئ، وهكــذا احلكــم يف : يعــين) واجلــوهر(الصــحيح
 .الدرهم

لــو كــان فيــه غــش جمهـــول ) وكـــذا الــذهب(أحــد العوضــني علــى اآلخــر فيصــري ر� جمهــول مقــدار الغــش، اذ لــو بيــع �لفضــة احتمـــل ز�دة: اي) ٣٧٠(
مقدار الغش، �ن علم أن عشـرين حصـمة فيـه ذهـب، وأربـع محصـات، منـه غـري ) ولو علم)(٣٧١(املقدار، مل جيز بيعه �لذهب، بل �لفضة أو بغريمها

بـل الغـش، اذ لـو بيـع بعشـرين محصـة ذهـب، صـار ر�، لوقـوع املعاوضـة ذهب، جاز بيعه �كثر من عشرين محصـة ذهـب، ليقـع الزائـد مـن الـذهب مقا
 .بني عشرين محصة ذهب، وعشرين محصة وغش

النه ال يعلم �لضبط وزنه، فـال بيـع �لفضـة احتمـل ) احتياطا(صغار اجزاء الفضة املتطايرة، املخطوطة �لرتاب، ا�تمعة �لكنس،: اي) تراب)(٣٧٢(
 .ز�دة احد العوضني وهي ر�

 .لوقوع الفضة مقابل تراب الذهب، والذهب مقابل تراب الفضة) جاز(تراب الذهب وتراب الفضة: اي) مجعا)(٣٧٣(
ــــوهر الرصـــــاص)(٣٧٤( ــــافة) جـ ــن �ب اضـ ــــد(مـــ ــــامت حديـ ــــذي هـــــو: اي) خـ ـــوهر الـ ــية ) رصـــــاص(اجلــ ـــال لـــــه �لفارســـ ــــاص يقــ ــفر، والرصـ ــرب(أو صـــ ) ســـ

غريالـذهب : اي) غريمهـا(لفضصـة، ويوجـد يف الصـفر شـئ يسـري مضـجمل مـن الـذهب،، ويوجد يف الرصاص شـئ يسـري مضـمحل مـن ا)حس(والصفر
 .والفضة، حبيث يلحقان �ملعدوم، فال اعتبار �ما

    



٤٤ 

وان كانت جمهولة الصـرف، .)٣٧٥(وجيوز اخراج الدراهم املغشوشة مع جهالة الغش، إذا كانت معلومة الصرف بني الناس
 .)٣٧٦(مل جيز إنفاقها اال بعد إ�نة حاهلا

 :مسائل عشر
 .، فلو اشرتى شيئا بدراهم أو د�نري، مل جيز دفع غريمها ولو تساوت االوصاف)٣٧٧(الدراهم والد�نري يتعينان :االوىل
 .كان البيع �طال  )٣٨٧(إذا اشرتى دراهم مبثلها معينة، فوجد ما صار اليه، من غري جنس الدراهم :الثانية

 .اوكذا لو �عه ثو� كتا� فبان صوف
ولو كان الـبعض مـن غـري اجلـنس، بطـل فيـه حسـب، ولـه رد الكـل لتـبعض الصـفقة، ولـه أخـذ اجليـد حبصـته مـن الـثمن، 

، كـان )٣٨٠(ولو كان اجلـنس واحـدا، وبـه عيـب كخشـونة اجلـوهر او اضـطراب السـكة.لعدم تناول العقد له )٣٧٩(وليس له بدله
 .وال إبداله، الن العقد مل يتناولهله رد اجلميع أو إمساكه، وليس له رد املعيب وحده 

 .مبثلها، ووجد ما صار اليه غري فضة قبل التفرق، كان له املطالبة �لبدل )٣٨١(إذا اشرتى دراهم يف الذمة :الثالثة
 .فلو كان البعض، بطل فيه وصح يف الباقي.)٣٨٢(ولو كان بعد التفرق بطل الصرف

، ولـــه املطالبـــة �لبـــدل قبـــل )٣٨٣(ني الـــرد واالمســاك �لـــثمن مـــن غـــري ارشوان مل خيــرج �لعيـــب مـــن اجلنســـية، كـــان خمـــريا بـــ
 .)٣٨٤(التفرق، وفيما بعد التفرق تردد

___________________________________ 
�ـا مغشوشـة فضـة متداولة، كالدراهم املوجودة حاليا يف العـراق، والكويـت واالردن، واملغـرب، فإ: اي) معلومة العرف(التعامل �ا: اي) اخراج)(٣٧٥(

 .وغري فضة، ونسبة الفضة منها غري معلومة، لكنها متداولة بني الناس
 .اعالم طرف املعاملة ��ا من أي قيل: اي) ٣٧٦(
 مل جيز للمشرتي دفع غري البلغي، ولو تساوى مع البغلي يف القيمة، ومقدار الفضـة، وغـري) بعتك هذا الكتاب بدرهم بغلي(�لتعيني، فلو قال) ٣٧٧(

 .ذلك
 .اليت عينها يف العقد) من غري جنس الدراهم(الدراهم اليت اخذها: اي) ما صار اليه)(٣٧٨(
 .الن العقد مل يشمل البدل الدينار مضطربة: اي) لعدم(اخذ بدله: اي) بدله(ملن صار اليه غري ما عينه يف العقد: اي) وليس له)(٣٧٩(
الن العقـد مل يكـن علـى ) املطالبـة �لبـدل)(ك هـذه الـدراهم العشـرة البغليـة، بعشـرة دراهـم بغليـةبعتـ(كلية غري متشخصة خارجـا، �ن قـال: اي) ٣٨١(

 .الغري اليت اخذها، بل كان العقد كليا، فبدهلا ايضا تناوله العقد
 .لعدم القبض يف ا�لس، وهو شرط صحة الصرف) ٣٨٢(
 .من غريتفاوت الصحيح واملعيب: اي) ٣٨٣(
 .القبض يف ا�لس فيصح البيع، ومن حيث إن قبض املعيب كال قبض قيبطل البيع فمن حيث انه حصل) ٣٨٤(

    



٤٥ 

، فـزاد ز�دة ال تكـون اال غلطـا أو تعمـدا، كانـت الـز�دة يف يـد البـائع أمانـة، )٣٨٥(إذا اشرتى دينارا بدينار ودفعـه :الرابعة
 .وكانت للمشرتي يف الدينار مشاعة

 .؟ االشبه ال)٣٨٦(م، مع اشرتاط صياغة خامت، وهل يعدى احلكمروي جواز ابتياع درهم بدره :اخلامسة
، جاز بيعه جبنسه مـن غـري ز�دة، )٣٨٧(االواين املصوغة من الذهب والفضة، إن كان كل واحد منهما معلوما :السادسة

ري اجلــنس وإن زاد وان مل ميكــن .ريمهــاوبيعــت �مــا أو بغ )٣٨٨(وان مل يعلــم وأمكــن ختليصــهما، مل تبــع �لــذهب وال �لفضــة.وبغــ
 .وان تساو� تغليبا، بيعت �ما.)٣٨٩(ختليصهما، وكان أحدمها أغلب، بيعت �القل

، ان علم ما فيها، بيعـت جبـنس احلليـة، بشـرط أن يزيـد الـثمن عمـا فيهـا، أو توهـب الـز�دة )٣٩٠(املراكب احملالة :السابعة
 .اال مع الضرر، بيعت بغري جنس حليتها وان جهل، ومل ميكن نزعها.من غري شرط، وبغري جنسها مطلقا

 .جيعل معها شئ من املتاع، وتباع بز�دة عمافيها تقريبا، دفعا لضرر النزاع: ، قيل)٣٩١(وان بيعت جبنس احللية
 ، مل يصح)٣٩٢(لو �ع ثو� بعشرين درمها، من صرف العشرين �لدينار :الثامنة

___________________________________ 
كان دينار املشرتي الذي دفعه إىل البائع زائـدا عـن املقـدار املتعـارف : اي) فزاد(دفع املشرتي ديناره إىل البائع، وأخذ دينار البائع: اي) فعهود)(٣٨٥(

يكـون : ينيعـ) الـز�دة(حـال مـن) مشـاعة(ز�دة كثرية ال يتسامح �ا، كما لو كان الدينار ثالثني محصة، يف حني انه جيب ان يكون مثـاين عشـرة محصـة
 .املشرتي شريكا يف مقدار الز�دة مع البائع

 .إىل بيع الدينار بدينار بشرط) وهل يعدى احلكم(هذا ر�، لكنه جاز يف الدرهم للنص،) مع اشرتاط)(٣٨٦(
 .كان وزنه معلوما: اي) ٣٨٧(
وبيعــت (ا، الحتمـال الـز�دة يف الــثمن أو املـثمنوحـده، وال �لفضـة وحــده) مل تبـع �لــذهب(فــرز الـذهب عـن الفضــة،: اي) وأمكـن ختليصـهما)(٣٨٨(
 .�لذهب والفضة معا، ليقع الذهب يف مقابل الفضة، وتقع الفضة يف مقابل الذهب) �ما

الــذهب والفضــة املوجــودين يف : اي) وإن تســاو�(فــإن كــان الــذهب اكثــر بيعــت �لفضــة، وإن كانــت الفضــة يف االواين اكثــر بيعــت �لــذهب) ٣٨٩(
 .جتوز فإن التغليب ال يكون إال مع ز�دة احدمها ال مع تساويهما) وأن تساو� تغليبا(قوله: تقريب، قال يف املسالك: اي) ليباتغ(االواين

 .السفن املنقوشة �لذهب، او الفضة، أو الصفر، أو حنو ذلك من ا�وهرات: اي) ٣٩٠(
يت جعلـت مثنـا للسـفينة واملركـب: اي) معهـاجيعـل (كما لو كانت حمـالة �لـذهب، وبيعـت بـد�نري الـذهب،) ٣٩١( مثـن )  ب(السـفن) وتبـاع(مـع احلليـة الـ

فلـو كـان ذهـب السـفينة تقريبـا مئـة مثقـال، فـال تبـاع مبئـة مثقـال، ذهـب، بـل مبئـة وعشـرين ) تقريبـا(يف السفينة مـن الـذهب) ز�دة عما فيها(من الذهب
ن كتــاب، أو ارض، او ثــوب، أو غريهــ الــذي رمبــا حيــدث بعــد البيــع بــني البــائع واملشــرتي يف أن الــثمن او ) دفعــا لضــرر النــزاع(امثقــاال مــع متــاع آخــر، مــ

 .املثمن كان اقل
الن الد�ينر اليت تصرف إىل عشـرين درمهـا خمتلفـة، الخـتالف الـدراهم ايضـا، : اي) جلهالته(من الدرهم الذي عشرون منه يصرف بدينار: اي) ٣٩٢(

ف بعشرين درمها اردنيـا، والـدينار العراقـي يصـرف بعشـرين درمهـا عراقيـا، والـدينار الكـوييت يصـرف بعشـرين درمهـا كويتيـا، فاالدينار االردين يف زماننا يصر 
 .وبني هذه الد�نري الثالثة اختالف يف القيمة، كما ان بني هذه الدراهم الثالثة اختالفا يف القيمة، فال يعلم اي دينار، واي درهم

    



٤٦ 

 .جلهالته
 .)٣٩٤(وكذا لو كان ذلك مثنا ملا ر� فيه.)٣٩٣(ع مئة درهم بدينار اال درمها، مل يصح جلهالتهلو� :التاسعة

 .ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار، جاز الرتفاع اجلهالة
، اال ان يريــد )٣٩٥(كــان لــه شــق دينــار، وال يلــزم املشــرتي صــحيح: لــو �ع مخســة دراهــم بنصــف دينــار، قيــل :العاشــرة

، يبــاع �لــذهب والفضــة معــا، أو بعــوض )٣٩٧(وتــراب الصــياغة.)٣٩٦(وكــذا احلكــم يف غــري الصــرف.ال عرفــابــذلك نصــف املثقــ
  .)٣٩٨(غريمها، مث يتصدق به الن أر�به ال يتميزون

  الفصل الثامن
ظهورهــا فــال جيــوز بيــع مثرتــه قبــل : أمــا النخــل.، واللواحــق)٣٩٩(مثــرة النخــل، والفواكــه، واخلضــر: والنظــر يف يف بيــع الثمــار

وجيــوز بعــد ظهورهــا، وبــدو صــالحها، عامــا  .فصــاعدا تــردد، واملــروي اجلــواز )٤٠١(ويف جــواز بيعهــا كــذلك عــامني .)٤٠٠(عامــا
 وال جيوز بيعها قبل .)٤٠٢(وعامني، بشرط القلع، وبغريه منفردة ومنضمة

___________________________________ 
 .، الختالف الدراهم، واختالف الد�نرياذ ال يعلم نسبة الدرهم إىل الدينار) ٣٩٣(
 .اي علم نسبة الدرهم إىل الدينار) ولو قدر قيمة(كبيع ثوب، بدينار إال درهم، الن الثوب ال جيزي فيه الر�، لعدم كونه مكيال وال موزو�) ٣٩٤(
واملـراد �لشـق الصـحيح نصـف املثقـال،  شـق صـحيح،: اي) وال يلـزم املشـرتي صـحيح(ينصـف دينـار الـذهب، ويعطـى نصـفا: اي) شق دينـار)(٣٩٥(

الن نصف املثقال من الذهب اغلى من نصف الدينار، وذلك الجل ان نصف الدينار كثريا ما يكـون قـد حـك منـه بسـبب تعاقـب االيـدي مبـا جعلـه 
 .اقل من نصف املثقال بشئ يسري

ك هــذ:(يف غــري بيــع الــذهب �لفضــة، بــل يف بيــع االمتعــة، فلــو قــال: اي) ٣٩٦( ــ لــزم املشــرتي نصــف الــدينار، ال نصــف ) ا الثــوب بنصــف دينــاربعت
 .املثقال

ال �حـدمها وحـده، الحتمـال ) وهو الذرات الصغرية اليت تتطـاير يف اثنـاء صـياغة الـذهب والفضـة وختـتلط بـرتاب االرض �لـذهب والفضـة معـا) ٣٩٧(
 .مخسة مثاقيل ذهب وشيئا من الفضة �ربعة مثاقيل ذهب، وهذا ر�أن يكون ما يف الرتاب من ذلك اجلنس اكثر من الثمن، فيكون قد �ع مثال 

الصائغ الذي يعمل ذهـب وفضـة نفسـه، مث مث يبيـع ) نعم(ال يعرف اصحاب هذه الذرات، ال�ا جتتمع من صياغة ذهب الناس وفضتهم: اي) ٣٩٩(
 .املصوغات يكون الرتاب ملكا له

 .وال يلزم التصدق به
 .كالباذجنان، واخليار، والطماطة، وحنوها) واخلضر(كالتفاح، والربتقال، واملوز) والفواكة(تمرال: اي) مثرة النخل)(٣٩٩(
 .قبل ظهورها: اي) بيعها كذلك(قبل ظهورها اي قبل أن خيضر ويقوى(مثرة عام واحد، وإن وجدت يف شهر أوأقل: اي) ٤٠٠(
 .صفقة واحدة: اي) ٤٠١(
 �ن : اي) ، بشرط القطع)بدو الصالح(سيأيت قريبا حتديد.ظهور ان التمر صاحل غري فاسد: اي) بدو صالحها)(٤٠٢(

 .او ضنضمة �ن اشرتى هذا التمر، وكتا يف صفقة واحدة مثال(اشرى التمر وحده: اي) منفردة(يشرتط املشرتي على البائع أن يتوىل قطع التمر

    



٤٧ 

 .، أو بشرط القطع أو عامني فصاعدا)٤٠٣(نضم إليها ماجيوز بيعهبدو صالحها عاما، اال ان ي
، واالول )٤٠٥(يراعــى حــال الســالمة: يكــره، وقيــل: ال يصــح، وقيــل: ، قيــل)٤٠٤(ولــو بيعــت عامــامن دون الشــروط الثالثــة

 .)٤٠٦(ولو بيعت مع اصوهلا جاز مطلقا.أظهر
واذ أدرك بعض مثرة البسـتان، جـاز بيـع مثرتـه . )٤٠٧(ا العاهةأن تصفر، او حتمر، او تبلغ مبلغا يؤمن عليه: وبدو الصالح

 .ولو ادركت مثرة بستان، مل جيز بيع مثرة البستان اآلخر، ولو ضم اليه، وفيه تردد.)٤٠٨(امجع
وحـــده ان ينعقـــد احلـــب، وال يشـــرتط ز�دة عـــن ذلـــك، علـــى .، حـــىت يبـــدأ صـــالحها)٤٠٩(فـــال جيوزبيعهـــا: وأمـــا االشـــجار

 .)٤١٠(نعم، واالوىل املنع لتحقق اجلهالة: بيعها سنتني فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل وهل جيوز.االشبه
وإذا انعقــد، جــاز بيعــه مــع اصــوله ومنفــردا، ســواء كــان �رزا كالتفــاح واملشــمش .وكــذا لــو ضــم اليهــا شــيئا قبــل انعقادهــا

يف قشــرال حيتــاج اليــه كالقشــر االعلــى  والعنــب، أو يف قشــر حيتــاج اليــه الدخــاره كــاجلوز يف القشــر االســفل، وكــذا اللــوز، أو
للجــوز والبــاقلى االخضــر واهلرطمــان والعــدس، وكــذا الســنبل، ســواء كــان �رزا كالشــعري أو مســترتا كاحلنطــة، منفــردا أو مــع 

 .)٤١١(أصوله، قائما وحصيدا
 .)٤١٣(وجيوز بعد انعقادها لقطة واحدة ولقطات.فال جيوز بيعها قبل ظهورها: )٤١٢(وأما اخلضر

___________________________________ 
 .من شئ معلوم، لكتاب معني، وارض معينة، أو فرش معني، وهكذا) ٤٠٣(
 .بال اشرتاط القطع على البائع) ٣(بدون الضميمة،) ٢(قبل بدو الصالح) ١(وهي) ٤٠٤(
النـــه مـــع ).جـــاز(مـــع النخلـــة،: اي) مـــع أصـــوهلا)(٤٠٦(ينتظـــر، فـــإن بقـــي التمـــر ســـاملا صـــح البيـــع، وأن فســـد التمـــر، بطـــل البيـــع: اي) يراعـــي)(٤٠٥(

 .سواء عاما أو عامني، وسواء اشرتط القطع أم ال: اي) مطلقا(الضميمة
 .الفساد: اي) ٤٠٧(
 .النه من الضميمة اليت جيوز) ٤٠٨(
 .بيع مثر�ا منفردة: اي) ٤٠٩(
 .قلعها مل حتمل مثرا) ٤١٠(
) قائما)(حب متوسط بني الشعري واحلنطة، قيل هو العصفر، وقيل اجللبان(ول والثالث وسكون الثاينكما يف اقرب املوارد بضم اال) اهلرطمان)(٤١١(

 .مقطوعا: اي) حصيدا(مل يقطع: اي
 .مجلة، هي كل شئ له اصل من أمثال اخليار، والباذجنان، والطماطة، والبقل، واملباطخ(على وزن) اخلضرة( مجعان ل) قفل وصرد(على وزين) ٤١٢(
�لثــا، : ، الن اخلضــر غالبــا تثمــر فــاذا حصــد، امثــر �نيــا، فــإذا حصــد، امثــر )لقطــات(ومــرات يقــال) لقطــة(قــال يف حصــد اخلضــر مــرة واحــدةي) ٤١٣(

 .وهكذا يف كل سنة عدة مرات

    



٤٨ 

وجيــوز بيعهــا منفــردة ومــع .)٤١٥(وكــذا مــا خيــرط كاحلنــاء والتــوت.)٤١٤(والبقــول جــزة وجــزات.وكــذا مــا يقطــع فيســتخلف كالرطبــة
ووجـــب علـــى املشـــرتي إبقاؤهـــا إىل أوان  )٤١٦(ولـــو �ع االصـــول بعـــد انعقـــاد الثمـــرة، مل يـــدخل يف البيـــع اال �لشـــرط.صـــوهلاا

 .بلوغها أو ماحيدث بعد االبتياع للمشرتي
 :فمسائل: وأما اللواحق

 .معلومة ان يستثىن مثرة شجرات، او خنالت بعينها، وان يستثىن حصة مشاعة، أو ارطاال )٤١٧(جيوز :االوىل
 .ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا حبسابه

وان اصـــيب .، فاصـــيب قبـــل قبضـــه، كـــان مـــن مـــال �ئعـــه، وكـــذا لـــو أتلفـــه البـــائع)٤١٨(إذا �ع مـــا بـــدئ صـــالحه :الثانيـــة
ولــــو أتلفــــه أجنــــيب، كــــان املشــــرتي �خليــــار، بــــني فســــخ البيــــع وبــــني مطالبــــة .)٤١٩(الــــبعض، أخــــذ الســــليم حبصــــته مــــن الــــثمن

ولـو أتلفـه املشـرتي، وهـو يف .، هنـا مل يرجـع علـى البـائع بشـئ علـى االشـبه)٤٢١(ولو كان بعد القبض وهـو التخليـة.)٤٢٠(املتلف
 يد

___________________________________ 
زات(ومــرات يقــال) جــزة(اذا قطــع نبــت مكانــه ايضــا، ويســمى قطعــة مــرة واحــدة: اي) مــا يقطــع فيســتخلف)(٤١٤( اء وســكون بفــتح الــر ) والرطبــة)(جــ

وهــي نبــات تعطفــه الــدواب، وهــي تســمى بــذلك مــا دامــت رطبــة فــاذا (بكســر الفــائني، وســكون الصــادين) الفصفصــة(الطــاء كمــا يف اقــرب املــوارد هــي
اث، كالرحيان، والكر ) السبزي(هي ما يسمى �لدارج) والبقول(ينجه(و�لفارسية) جت(والظاهر هي ما يقال له �لعربية الدارجة) جفت مسيت �لقت

 .واجلعفري، والكزيوة، والرشاد، والكرفس، والنعناع، وحنوها
يت لورقهـا فائـدة، كـورق شـجر : اخلرط يقـال) خيرط)(٤١٥( لوضـع اليـد علـى اليـد أعلـى النصـن، وجرهـا بقـوة لتقتلـع االوراق، وهـذا يعمـل، ال شـجار الـ

 ).الدوملة(لة، تسمى يف الدارجوهو يعمل فيه اك) شجر التكي: التوت اي(احلناء، فإنه يصبغ به، وورق شجر
 .لو �ع الشجر، مل يدخل مثرها يف املبيع، فيبقى الثمر للبائع، اال اذا شرط املشرتي يف العقد دخول الثمر ايضا: يعين) ٤١٦(
 .من الثمار) ٤١٧(
ــة) ٤١٨( ــــع بســـــتان، أو مزرعـــ ــا(يف بيـ ــــول: اي) بعينهـــ ــــجار، ويقـ ــــأن يعـــــين مخســـــة اشـ ــة، كـ ــــة، ال جمهولـــ ــــجار بعتـــــك (معينـ ـــذه االشـ ــــتان إال هــ ــــذا البسـ هـ

) التنيـا)(إال الـف رطـل مـن تفاحهـا(كـأن يـول) ارطـاال معلومـة)(إال عشر حاصلها، فإنـه يل(منسوبة إىل الكل، كأن يقول: اي) حصة مشاعة)(اخلمس
ف البســتان، سـقط مخســمئة رطــل، واعطــي لل: اي) خاســت(املسـتثىن: اي ف رطــل، ففســد نصــ بــائع فقــط مخســمئة فســدت، فلــو كــان اســتثىن لنفسـه الــ
 .رطل

 .قبل أن يتسلمه املشرتي: اي) قبل قبضه(فسد، أو احرتق، أو غرق، أو تلف �ي نوع كان: اي) فأصيب(ظهر عدم فساد مثرة: اي) ٤١٩(
 .فلو تلف نصف الثمر، اغطي املشرتي نصف الثمن) ٤٢٠(
يب) ٤٢١( عنــاه التخليــة، �ن البــائع عنــه، وخيلــي بينــه وبــني املشــرتي، ســواء كــان القــبض هنــا م: اي) وهــو التخليــة هنــا(اي التلــف) ولــو كــان(وهــو االجنــ

 .املشرتي دخل البستان مثال أم ال
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 .)٤٢٢(وكذا لو اشرتى جارية واعتقها قبل القبض.البائع، استقر العقد، وكان االتالف كالقبض
 .)٤٣٢(جيوز بيع الثمرة يف اصوهلا �المثان والعروض :الثالثة

بـــل هــــي بيـــع الثمـــرة يف النخـــل بتمــــر، ولـــو كـــان موضـــوعا علــــى : وهــــي املزابنـــة، وقيـــل )٤٢٤(بثمـــرة منهـــاوال جيـــوز بيعهـــا 
وكـذا ال .ال، النـه ال يـؤمن مـن الـر�: ؟ قيـل)٤٢٦(وهـل جيـوز مـن غـري مثـرة النخـل مـن شـجر الفواكـه.، وهو االطهـر)٤٢٥(االرض

هــي بيــع الســنبل حبــب مــن جنســه كيــف كــان، ولــو كــان  بــل: امجاعــا، وهــي احملاقلــة، وقيــل )٤٢٧(جيــوز بيــع الســنبل حبــب منــه
 .موضوعا على االرض، وهو االظهر

 .، والعرية هي النخلة تكون يف دار االنسان)٤٢٨(جيوز بيع العرا� خبرصها مترا :الرابعة
علــى وال جيــوز بيــع مــا زاد .وهــل جيــوز بيعهــا خبرصــها مــن مترهــا؟ االظهــر ال.او يف بســتانه وهــو حســن: وقــال أهــل اللغــة

وال يشـــرتط يف بيعهـــا �لتمـــر، التقـــابض قبـــل التفـــرق، بـــل يشـــرتط .نعـــم، لـــو كـــان لـــه يف كـــل دار واحـــدة جـــاز )٤٢٩(الواحـــدة
بــني مثر�ــا عنــد اجلفــاف ومثنهــا  )٤٣١(وال جيــب ان يتماثــل يف اخلــرص.)٤٣٠(التعجيــل، حــىت ال جيــوز اســالف احــدمها يف اآلخــر

 .)٤٣٢(وال عرية يف غري النخل.عمال بظاهر اخلرب
___________________________________ 

 .فالعقد صحيح، ويكون عتقها مبنزلة قبضها) ٤٢٢(
ف بعــد: اي) يف اصــوهلا(وهــي بعــد) جيــوز بيــع الثمــرة)(٤٢٣( بفــرش، : اي) والعــروض(�لــدراهم والــد�نري والنقــود: اي) �المثــان(علــى اشــجارها مل تقطــ

 .وكتاب، وبثمرة اخرى للمشرتى
 ).بعتك تفاحات هذه الشجرة، مبئة كيلو من تفاح هذه الشجرة(قول�ن ي) ٤٢٤(
 .بتمر آخر، وذلك الحتمال ز�دة احدمها على اآلخر، وخيث ا�ما من جنس وحاد فيلزم الر�: اي) ٤٢٥(
 .الحتمال الر�) مثال(�ن يبيع تفاحات شجرة، بتفاحات اخرى،) ٤٢٦(
للـر� ) بعتك هذه السنابل �لـف كيلـو حنطـة(يقول: اي) حبب من جنسه)(بل الف كيلو من حنطتهابعتك هذه السنابل، مقا(�ن يقول مثال) ٤٢٧(

 .ايضا
ك مــع احتمــال ز�دة التمــر ) بعتــك هــذه العربــة بقيمتهــا متــرا(�لضــم والكســر هــو التقــدير والتخمــني �لظــن، فيقــول مــثال) اخلــرص)(٤٢٨( وإمنــا جــاز ذلــ

 .اصةاملباع فيكون ر�، لالمجاع واالدلة اخل
 .على خنلة واحدة، فلو كانت له خنيل يف مكان واحد مل جيز، خلروجها عن مورد النص واالمجاع: اي) ٤٢٩(

 ).متر بعد سنة
بعتـك هـذه النخلـة االن �لـف رطـل متـر بعـد (وال أن يقـول) بعتك خنلة موصوفة بكذا سنة مقابل واحد الف رطـل متـر االن(فال جيوز أن يقول) ٤٣٠(
 ).سنة

يف التقدير والتخمني، فمثال لو كان متر النخلة بعد رطبا، وكان ألف كيلو ختمينا، جاز بيعها �لف كيلو متر، وإن كان الرطـب اذا جـف : اي) ٤٣١(
 .وصار مترا نقص عن االلف كيلو فال جيب يف التخمني املماثلة بني الرطب بعد صريورته مترا، وبني التمز الذي جعل مثنا

ة، واخلضر، والبقول، فال جيوز بيع شجرة التفاح مع تفاحها، مبا يعادل وزن تفاحها من تفاح اخر، النه ر�، ومـورد القطـع هـو يف الفواك: اي) ٤٣٢(
 .النخلة فقط
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ربة مــن جنســها ســواء بســواء، مل يصــح ولــو تســاو� )٤٣٣(بعتــك هــذه الصــربة مــن التمــر أو الغلــة: لــو قــال: فــرع ، �ــذه الصــ
 .ان يكو� عارفني بقدرمها وقت االبتياع، اال )٤٣٤(عند االعتبار
 .جيوز وان مل يعلما: وقيل

ولو كانتا مـن جنسـني جـاز إن تسـاو�، وإن تفـاو� ومل يتمانعـا، �ن بـذل  )٤٣٥(فإن تساو� عند االعتبار، صح وإال بطل
 .)٤٣٦(واالشبه انه ال يصح على تقدير اجلهالة وقت االبتياع.صاحب الز�دة أو قنع صاحب النقيصة، واال فسخ البيع

 .جرة أرضه، فإن مل يقطعه فللبائع قطعة، ولو تركه واملطالبة �)٤٣٧(جيوز بيع الزرع قصيال :اخلامسة
 .)٤٣٨(وكذا لو اشرتى خنال بشرط القطع

 .جيوز ان يبيع ما ابتاعه من الثمرة بز�دة عما ابتاعه أو نقصان، قبل قبضه وبعده :السادسة
 .خنل او شجر، فتقبل احدمها حبصة صاحبه بشئ معلوم، كان جائزا )٤٣٩(اذا كان بني اثنني :السابعة
ل او شـجر الفواكـه او الـزرع اتفاقـا، جـاز ان �كـل مـن غـري إفسـاد، وال جيـوز أن إذا مراالنسـان بشـئ مـن النخـ :الثامنة

 .)٤٤٠(�خذ معه شيئا
___________________________________ 

 .هي الكومة من احلنطة أو الشعري أو حنومها من احلبوب) جرة(على وزن) والغلة(هي الكومة من الشئ) مجلة(على وزن) الصربة)(٤٣٣(
 .حىت لو تبني كون هذه الصربة ألف كيلو، وتلك الصربة ألف كيلو، ايضا ال يصح البيع: عند وز�ما، أو كيلهما، اي: اي) ٤٣٤(
ربتني، أو الغلتــني) ولــو كانتــا(بطــل البيــع الجــل الــر�: اي) ٤٣٥( ن جنســني(اي الصــ كانــت احــدامها متــرا، واالخــرى ارزا، او كانــت احــدمها ) مــثال)(مــ

 .حنطة، واالخرى عدسا
 .حىت اذا تبني تساويهما بعد ذلك: يعين) ٤٣٦(
 .مقطوعا �لقوة: اي) ٤٣٧(
 .فإن مل يقطعه املشرتي ختري البائع بني قطعة، وبني ابقائه ومطالبة املشرتي �جرة ارضه،) ٤٣٨(
 .ألف دينار مثال قال لصاحبه اعطيك مقابل حصتك يف هذه النخلة، أو هذه الشجرة: اي) فتقبل احدمها(كا� شركاء فيه: اي) ٤٣٩(
ث ) ٢(متر) ؟؟؟؟(اتفاقا، فال يكون ذهب اليها قصد الالكل، وإمنا كان يسري) ١(�ذه الشروط الثالثة) ٤٤٠( من غري إفساد، �ن ال �كل كثـريا حبيـ

مل معـه شـيئا مـن التمـر، ان ال حي) ٣(حبيث لو أكل كل واحد منهم عشر مثرت متت التمر كلها) ؟؟؟(يضر �لنخلة، أو يفسدها، كما اذا كانت خنلة
  )حق املارة( بل �كل عند النخلة والشجرة ويسمى هذا ب
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 الفصل التاسع
 .، واحكام االبتياع، ولواحقه)٤٤٢(يصح متلكه: والنظر فيمن)٤٤١(بيع احليوان: يف 

، )٤٤٤(وذراريــه، مث يســري الــرق يف أعقابــه وان زال الكفــر )٤٤٣(فــالكفر االصــلي ســبب جلــواز اســرتقاق احملــارب: أمــا االول
 .وميلك اللقيط من داراحلرب.)٤٤٥(مامل تعرض االسباب احملررة

 .يقبل، وهو اشبه: ال يقبل، وقيل: ، قيل)٤٤٦(وال ميلك من دار االسالم، فلو بلغ وأقر �لرق
واجلداد واجلـدات وان علـوا، واالوالد واوالدهـم اآل�ء واالمهات : ويصح أن ميلك الرجل كل احد عدا أحد عشر، وهم

 .)٤٤٧(ذكورا وا�� وان سفلوا، واالخوات والعمات واخلاالت وبنات االخ وبنات االخت
 .ال، وهو االشهر: نعم، وقيل: ؟ قيل)٤٤٨(وهل ميلك هؤالء من الرضاع

 .وأوالدهممن عدا هؤالء من ذوي قرابته، كاالخ والعم واخلال : )٤٤٩(ويكره ان ميلك
 .، ويف الرضاع تردد، واملنع اشهر)٤٥٠(ومتلك املرأة كل واحد، عدا اآل�ء وان علوا، واالوالد وان نزلوا نسبا

___________________________________ 
 .كسائر احليوا�ت) وغريه(وهو العبيد واالماء) انسي(وهو قسمان) ٤٤١(
 .ان آخريف االنسان الذي يصح ان ميلكه انس: اي) ٤٤٢(
اوالده : اي) وذراريـــه(هــو الكـــافر الــذي يف حالــة احلــرب مــع املســـليمن كــاليهود يف اســرائيل يف هــذا الزمــان) واحملــارب)(املرتــد(مقابــل) االصــلي)(٤٤٣(

 ).احملارب(الصغار غري البالغني، والبالغون يطلق عليهم
 .�ن صاروا بعد االسرتقاق مسليمن، فإ�م يبقون على الرقبة) ٤٤٤(
 .كالعتق، والكتابة، والتدبري، والزمنة، والتنكيل، وحنو ذلك) ٤٤٥(
ــا كفـــار حمـــاربون للمســـلمني: اي) دار احلـــرب(هـــو الطفـــل الـــذي يعثـــر عليـــه وال ويل لـــه)) اللقـــيط) ٤٤٦( يت اهلهـ ــ ــبالد : اي) دار االســـالم(الـــبالد الـ الـ

 .رق ال حرا� يف : صار لقيط دار االسالم �لغا وقال: اي) واقر �لرق(االسالمية
ك) ٤٤٧( ) ابــن االخــت(و) ابــن االخ(و) اخلــال(و) والعــم)(االخ(فلــو اســرتق هــؤالء مــن بــالد احلــرب مل ميلكهــم، ولــو اشــرتاهم اعتقــوا عليــه، لكنــه ميلــ

 .واوالد االعمام، واوالد االخوال، وذكورا وإ��
 .رضاع، وهكذاا�ه من الرضاع، وأمه من الرضاع، واخته من الرضاع، وابنه من ال: اي) ٤٤٨(
 .�ن يشرتيهم، أو اذا ملكهم أن يبقيهم يف ملكه، بل االفضل له عتقهم) ٤٤٩(
 .أما االخوات، والعمات، واخلاالت، وبنات االخ، وبنات االخ، فتملكهن املرأة) ٤٥٠(
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، اجـرب علـى بيعـه )٤٥٢(ولـو اسـلم الكـافر يف ملـك مثلـه.، استقر امللـك ومل تسـتقر الزوجيـة)٤٥١(وإذا ملك أحد الزوجني صاحبه
وحيكــم بــرق مــن أقــر علــى نفســه �لعبوديــة، إذا كــان مكلفــا غــري مشــهور �حلريــة، وال يلتفــت إىل .مــن مســلم، وملــواله مثنــه

 .)٤٥٤(وكذا لو اشرتي عبدا فادعى احلرية، لكن هذا يقبل دعواه مع البينة.، ولو كان املقر له كافرا)٤٥٣(رجوعه
اذا حـــدث يف احليـــوان عيـــب، بعـــد العقـــد وقبـــل القـــبض، كـــان املشـــرتي �خليـــار بـــني رده  )٤٥٥(يف احكـــام االبتيـــاع: الثـــاين
، كــان مــن مــال البــائع مــا مل حيــدث )٤٥٧(ولــو قبضــه مث تلــف أو حــدث فيــه حــدث يف الثالثــة.، ويف االرش تــردد)٤٥٦(وإمســاكه

العيـــب مانعـــا مـــن الـــرد �صـــل  ، مل يكـــن ذلـــك)٤٥٩(ولـــو حـــدث فيـــه عيـــب مـــن غـــري جهـــة املشـــرتي.)٤٥٨(فيـــه املشـــرتي حـــد�
وإذا .)٤٦١(ولوحــدث العيــب بعــد الثالثــة، منــع الــرد �لعيــب الســابق.؟ فيــه تــردد، والظــاهر ال)٤٦٠(وهــل يلــزم البــائع إرشــه.اخليــار

ولو اشرتامها فسقط الولد قبل القـبض، رجـع املشـرتي .، فالولد للبائع، على االظهر، اال ان يشرتطه املشرتي)٤٦٢(�ع احلامل
 .حبصة الولد من الثمن
 وطريق ذلك ان

___________________________________ 
زوج �مــة، مث اشــرتاها الــزوج، فإ�ــا تبطــل زوجيتهــا وتكــون مملوكــة، أو حــرة كانــت لعبــد، فاشــرتت الزوجــة زوجهــا، تبطــل الزوجيــة، : مــثال) ٤٥١( حــر تــ

 .، ويف الثاين ال جيوز للرجل وطأها، النه ال جيوز للعبد وطأ مالكتهويصبح عبدا مملوكا هلا، ويف االول جيوز للرجل وطأها �مللك
 .النه ال جيوز ان يكون الكافر موىل للمسلم) اجرب على بيعه(يف ملك كافر: اي) ٤٥٢(
خص بكونـه عبـد لـه) املقـر لـه(كـذبت ا� يف اقـراري، ال يصـدق قولـه: لو رجـع بعـد االقـرار، وقـال: يعين) ٤٥٣( ال يقبـل : اي) اوكـذ(هـو الـذي اقـر شـ

 .ادعاء احلرية
 .اذا جاء برجلني عادلني شهدا له �نه حر: يعين) مع البينة(املشرتي: اي) هذا)(٤٥٤(
 .هو الشراء) االبتياع)(٤٥٥(
 .اخذ املشرتي فرق العيب: اي) ويف االرش(ابقاء العقد جبميع الثمن: اي) ٤٥٦(
يف اال�م الثالثـة، الن مـن يشـرتي حيـوا� يكـون لـه : اي) يف الثالثـة(انكسـرت رجلـه، او متـرضبنفسه ال بسبب املشـرتي، كمـا لـو ) او حدث)(٤٥٧(

 .اخليار إىل ثالثة ا�م
 .ما دام املشرتي مل يتصرف فيه تصرفا مغريا للعني أو الوصف: اي) ٤٥٨(
 .كما لو اشرتى عبدا، فركض وسقط وانكسرت رجله) ٤٥٩(
 .ي للمشرتي قيمة هذا الكسرهل جيب على البائع ان يعط: اي) ٤٦٠(
�ن اشــرتى عبــدا معيبــا، ومل يعلــم انــه معيــب، وبعــد مضــي ثالثــة ا�م انكســرت رجــل العبــد، مث علــم �ن العبــد كــان مــن الســابق معيبــا، فهــذا ) ٤٦١(

 .العيب اجلديد احلادث بعد الثالثة مينع املشرتي عن رد العبد بسبب العيب القدمي
 . من املوىل، واال فالولد حر، وال جيوز بيع امه، ال�ا أم ولدفيما اذا مل تكن حامال) ٤٦٢(

    



٥٣ 

 .)٤٦٣(تقوم االمة حامال وحائال، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن
ولــو �ع واســتثىن الــرأس واجللــد صــح، ويكــون شــريكا بقــدر قيمــة .وجيــوز ابتيــاع بعــض احليــوان مشــاعا، كالنصــف والربــع

ا لو اشرتك اثنان او مجاعة، وشرط احدمها لنفسـه الـرأس واجللـد، كـان شـريكا بنسـبة رأس وكذ.على رواية السكوين )٤٦٤(ثنياه
 .)٤٦٥(ماله

 .اشرت حيوا� بشركيت صح، ويثبت البيع هلما، وعلى كل واحد نصف الثمن: ولو قال
 .)٤٦٧(عنهصح، ولو تلف كان بينهما، وله الرجوع على اآلخر مبا نقد  )٤٦٦(ولو أذن احدمها لصاحبه ان ينقد عنه

، اذا )٤٦٩(وجيوز النظـر إىل وجـه اململوكـة وحماسـنها.، فيه تردد، واملروي اجلواز)٤٦٨(الربح لنا، والخسران عليك: ولو قال له
 .ها اراد شراء

 .)٤٧٠(ان يغري امسه، وان يطعمه شيئا من احللوى، وان يتصدق عنه بشئ: ويستحب ملن اشرتى مملوكا
 .)٤٧١(وأن يرى اململوك مثنه يف امليزان.، �مللك أو العقد، على االظهروطؤ من ولدت من الز�: ويكره
  :يف لواحق هذا الباب وهي مسائل: الثالث
 ، وهو املروي، وارش)٤٧٣(ميلك فاضل الضريبة: العبد ال ميلك، وقيل :االوىل

___________________________________ 
كانت هـذه االمـة حـامال تسـاوي مئـة، وبـدون محـل تسـاوي مثـانني، فيظهـر أن ) مثال(يعين) لثمنبنسبة التفاوت من ا(غري حامل: اي) حائال)(٤٦٣(

 .التفاوت خبمس القيمة، فلو كان قد اشرتاها خبمسني، وجب على البائع رد مخس اخلمسني وهو عشرة
ان، فيكـون شـريكا بتلـك النسـة، فلـو كـان احليـوان كلـه بقدر قيمة ما استثناه، فيقوم رأسه وجلده، ونسبة هذه القيمة ال جمموع قيمة احليو : اي) ٤٦٤(

 .يساوي عشرين، ورأسه وجلده يساوي اثنني، كان شريكا يف العشر، فبأية قيمة �ع احليوان، كان له عشر تلك القيمة
 .بنسبة ما اعطى من الثمن، ويبطل شرطه الرأس واجللد: اي) ٤٦٥(
 .يعطي عنه حصته من الثمن اليت عليه: اي) ٤٦٦(
 .كان للمشرتي، ان يرجع على الذي امره �عطاء حصته من الثمن عنه، يرجع عليه و�خذ منه ما دفع عنه �ذنه) و:(يعين) ٤٦٧(
 .ان رحبنا يف هذا املال فالربح نصفه يل، ونصفه لك، وإن خسر�، فكل اخلسارة علي وحدي: يعين) ٤٦٨(
 ).كالكفني، والرجلني، وحنومها:(يف اجلواهر) ٤٦٩(
 .لعل احلكمة يف كل ذلك، أن ال حيس �لضعة واهلوان) ٤٧٠(
 .بل يوزن مثن اململوك حبيث ال يرى اململوك، ولعله لكي ال يدخل عليه اهلون) ٤٧١(
بح ألفـا ومئـة، الزائد عن الضريبة، وال ضريبة ما يعينه املوىل على عبده ينجر ويؤديه حىت يعتقه، فلـو عـني عليـه املـوىل الـف دينـار، فـأجترور : اي) ٤٧٢(

 .دفع إىل املوىل االلف، وكانت امئة الزائدة له ميلكها هو

    



٥٤ 

 .على قول )٤٧٣(اجلناية
 .حىت �ذن له املوىل، كان حسنا )٤٧٤(ميلك مطلقا، لكنه حمجور عليه �لرق: ولوقيل
 .، اال ان يشرتطه املشرتي)٤٧٥(من اشرتى عبدا له مال، كان ماله ملواله :الثانية
 . يعلم به البائع فهو له، وإن علم فهو للمشرتي، واالول أشهرإن مل: وقيل

 .، مل يلزمه وان اشرتاه)٤٧٦(اشرتين ولك علي كذا: ولو قال للمشرتي
 .ان كان له مال حني قال له، لزم، واال فال، وهو املروي: وقيل
ولـو .وجيـوز جبنسـه اذا مل يكـن ربـو� )٤٧٨(جـاز مطلقـا، وكـذا )٤٧٧(إذا ابتاعه وماله، فإن كان الثمن مـن غـري جنسـه :الثالثة

 .، فال بد من ز�دة عن ماله تقابل اململوك)٤٧٩(كان ربو� وبيع جبنسه
او خسـمة وأربعـني يومـا، ان كـان مثلهـا حتـيض  )٤٨٠(جيب أن يستربأ االمة قبل بيعها، اذا وطأها املالـك، حبيضـة :الرابعة
 .ويسقط استرباؤها اذا اخرب الثقة انه استربأها.)٤٨١(وكذا جيب على املشرتي اذا جهل حاهلا.ومل حتض

، أو يف ســــــن مــــــن ال حتــــــيض لصــــــغر أو كــــــرب، أو حــــــامال أو حائضــــــا اال بقــــــدر زمــــــان )٤٨٢(وكــــــذا لــــــو كانــــــت المــــــرأة
 نعم، ال جيوز وطء احلامل قبل أن ميضي هلا أربعة اشهر.)٤٨٣(حيضها

___________________________________ 
فقيـل إنـه يكـون للعبـد ال ) ارش اجلنايـة(على عبد أو أمة، وجب على اجلاين اعطاء قيمة اجلناية للموىل، فهذه القيمة تسمىفلو جين شخص ) ٤٧٣(

 .للموىل
 .الجل كونه رقا: اي) �لرق(ال جيوز له التصرف فيه: اي) حمجور عليه)(٤٧٤(
 .ملواله البائع: اي) ٤٧٥(
ىت اذا كـان للعبـد مـال، النـه وعـد اشرتين واعط: قال العبد للمشرتي: يعين) ٤٧٦( يك ألف دينار، فإن اشرتاه ال جيب على العبد ان يعطيـه االلـف حـ

 .وال جيب الوفاء به على املشهور
سواء كان الثمن اكثر من مـال العبـد، : اي) مطلقا(من غري جنس، مال العبد، كما لو كان للعبد الف درهم، فأشرتاه مع ماله مبئة دينار: اي) ٤٧٧(

 .أقلأو 
 .كما لو �ع العبد وماله بدار، أو بعبد آخر، أو �مة اخل) اذا مل يكن ربو�(جيوز مطلقا: اي) ٤٧٨(
ل صار ر�، كما لو كان للعبد د�نري، وأراد بيعه مع ماله بد�نري، فال بد من ز�دة د�نري الثمن عن د�نري العبد، فلو استو� او كان الثمن أق) ٤٧٩(
 .مئة دينار، فباعه وماله مبئة، دينار، صار ر� اذ صار مئة دينار مقابل مئة دينار وز�دة عبد كان للعبد: مثال

علـى ا�ـا ليسـت حـامال، ) غالبـا(يصرب البائع حىت حتيض، وخترج عن احليض مث يبيعها، وذلك احلكمة احتمال احلمل، فاذا حاضت دل: اي) ٤٨٠(
 .ال جيوز بيعها) ام ولد( تكونوإال دل على احلمل، واالمة احلامل من املوىل

 .مل يعلم املشرتي هل وطأها موالها أم ال: اي) ٤٨١(
 .كانت امة مملوكة المرأة: اي) ٤٨٢(
 .فإنه ال جيوز الوطئ وقت احليض) ٤٨٣(

    



٥٥ 

يعـزل  أن: ولـو مل يعـزل، كـره لـه بيـع ولـدها، ويسـتحب لـه. )٤٨٥(ولو وطأها عزل عنهـا اسـتحبا�.ويكره بعده.)٤٨٤(وعشرة أ�م
 .)٤٨٦(له من مرياثه قسطا

واالســتغناء .مكروهــة، وهــو االظهــر: ، قبــل اســتغنائهم عــنهن، حمرمــة، وقيــل)٤٨٧(التفرقــة بــني االطفــال وامهــا�م :اخلامســة
 .يكفي استغناؤه عن الرضاع، واالول اظهر: حيصل ببلوغ سبع، قيل

وعلــى الــواطئ عشــر قيمتهــا ان كانــت بكــرا، .الــك، مث ظهــر أ�ــا مســتحقة، انتزعهــا امل)٤٨٨(مــن أولــد جاريــة :السادســة
، )٤٨٩(والولــد حــر، وعلــى أبيــه قيمتــه يــوم ولــد حيــا .جيــب مهــر أمثاهلــا، واالول مــروي: وقيــل .ونصــف العشــر إن كانــت ثيبــا

بغـري نعـم، الن البـائع أ�حـه : ؟ قيـل)٤٩٠(وهـل يرجـع مبـا اغرتمـه مـن مهـر واجـرة .ويرجع على البائع مبا اغرتمـه مـن قيمـة الولـد
 .)٤٩١(ال، حلصول عوض يف مقابلته: عوض، وقيل
ويستوي يف ذلـك، مـا  .)٤٩٢(ما يؤخذ من دار احلرب، بغري إذن االمام، جيوز متلكه يف حال الغيبة ووطء االمة :السابعة

 .)٤٩٤(، وإن كان فيها حق لالمام، أو كانت لالمام)٤٩٣(يسبيه املسلم وغريه
 .ماال، ليشرتي به نسمة، ويعتقها، وحيج عنه �لباقي )٤٩٥(إذا دفع إىل مأذون :الثامنة

___________________________________ 
 .قبل مضي ذلك على احلمل ال على الشراء، فلو اشرتاها وفد مضى على محلها اكثر من اربعة اشهر وعشرة أ�م جاز وطيها: اي) ٤٨٤(
 .ال يصب املىن يف رمحها، بل خيرج املىن خارجا: اي) ٤٨٥(
 .�ن يوصي للولد شيئا، اذ لو مل يوص مل يرث هو شرعا، النه ليس بولد) ٤٨٦(
 .�ن يبيع الطفل بدون االم، أو االم بدون الطفل، أو الطفل لشخص، واالم لشخص آخر) ٤٨٧(
ـــريه، أو ظــــن كو�ــــا أمتــــه، فتبــــني) ٤٨٨( ــا غـ ــا هلــــا، وأن مالكهــ ــن مالكــ ــا مل يكــ ــتحقة( اخلــــالف�ن اشــــرتاها ووطئهــــا مث تبــــني ان �ئعهــ هــــي : يعــــين) مســ

 .اخذها من الوطي، النه مالكها وهو أحق �ا: اي) انتزعها املالك(للغري
ك االمــة قيمــة الولــد ســاعة والدتــه حيــا، اذ لــو ولــد ميتــا مل يكــن علــى الــواطى شــئ، وتقوميــه يكــون �ن حيســب : اي) ٤٨٩( علــى الــواطي ان يــدفع ملالــ

 .لوكان هذا الولد رقا كم كانت قيمته؟
 .عشر قيمتها أو نصف العشر: يعين) واالجرة(على قول) مهر املثل)(٤٩٠(
 .يعين الستفادة املشرتي وطيها) حلصول(من البائع، الن االمة مل تكن له) بغري عوض)(٤٩١(
 .وجيوز وطأ االمة املأخوذة من بالد احلرب �مللك: يعين) ٤٩٢(
حمــاربني للمســلمني فلــو أســر النصــارى مــن اليهــود عبيــد وامــاء جــاز لنــا شــراء هــم ووطــأ االمــاء فلــو حــارب النصــارى مــع اليهــود وكــان اليهــود ) ٤٩٣(

 .�مللك
املأخوذة من بالد احلرب حال الغيبة، بدون اذن االمام ) املناكح واملساكن واملتاجر(ا�حوا ا�م ) ٤٨(وقد مريف كتاب اخلمس عند رقم) ٤٩٤(

لعلــه اشــارة إىل القـــولني يف الغيبــة، بــدون اذن االمــام وال اذن فقيــه جـــامع ) حـــق لالمــام، أو كانــت لالمــام(، والرتيــدد بــنيوال اذن فقيــه جــامع الشــرائط
 .لعله اشارة إىل القولني يف الغنيمة كما يف اجلواهر) حق لالمام، أو كانت لالمام(شرائط، والرتديد بني

 .عبد مأذون من مواله يف التجارة: اي) ٤٩٥(
زيد دفع مـاال إىل هـذا العبـد املـأذون ليشـرتي لـه عبـدا، ويعتقـه العبـد عنـه، ويرسـل العبـد إىل احلـج نيابـة عنـه، ودفـع علـي ايضـا إىل (سألة هكذاوفرض امل

أذون مــن العبــد عبــدا، وأعتقــه، ودفــع إليــه بقيــة مــال زيــد لــيحج عنــه، فقــال كــل مــن مــوىل ) علــي(العبــد املــأذون مــاال ليتشــري لــه عبــدا، فاشــرتى العبــد املــ
 ).املأذون، وورثة زيد، وعلي، ان العبد املأذون اشرتى العبد مبايل

    



٥٦ 

 .اشرتي مبايل: واختلف مواله، وورثه اآلمر، وموىل االب، فكل يقول.فاشرتى ا�ه، ودفع اليه بقية املال فحج به
 .)٤٩٧(رقا، مث حيكم به ملن أقام البينة، على رواية ابن أشيم، وهو ضعيف )٤٩٦(يرد إىل موال: قيل
 .، مامل يكن هناك بينة، وهو أشبه)٤٩٨(يرد على موىل املأذون: وقيل

 .اخرت أحدمها، فأبق واحد: ، ودفع البائع إليه عبدين، وقال)٤٩٩(إذا اشرتي عبدا يف الذمة :التاسعة
فإن وجده اختاره، واال كان املوجود هلما، وهو بنـاء علـى احنصـار .)٥٠٠(بنصف الثمنيكون التالف بينهما، ويرجع : قيل

 .)٥٠١(حقه فيهما
وأمـــا لـــو اشـــرتى عبـــدا مـــن .)٥٠٢(التـــالف مضـــمون بقيمتـــه، ولـــه املطالبـــة �لعبـــد الثابـــت يف الذمـــة، كـــان حســـنا: ولـــو قيـــل

 .، مل يصح العقد، وفيه قول موهوم)٥٠٣(عبدين
لكــن يســقط منــه بقــدر .د الشــريكني مملوكــة بينهمــا، ســقط احلــد مــع الشــبهة، واثبــت مــع انتفائهــاإذا وطــئ أحــ :العاشــرة

ص الشــركاء، وانعقــد الولــد .، والتقــوم عليــه بــنفس الــوطئ، علــى االصــح)٥٠٤(نصــيب الــواطئ ولــو محلــت، قومــت عليــه حصــ
 حرا، وعلى ابيه قيمة

___________________________________ 
 .د الذي اشرتى، الن شراء العبد من مواله، مبال مواله �طل، فيبقى الشراء بني ورثة االمر، وبني موىل العبد املأذونإىل موىل العب) ٤٩٦(
 .هذا القول ضعيف، وذلك الضطراب الرواية متنا وسندا كما قيل) ٤٩٧(
 .نه اشرتى مبال ابيهم كان احلكم هلم، وإال فاليصري العبد ملوىل العبد املأذون بال بينة، فإن أقام ورثة االمر بينة على ا: يعين) ٤٩٨(
 .االبق: يعين) التالف(ال عبدا خاصا معينا، بل كليا،: اي) ٤٩٩(
ف الــثمن راح عــن املشــرتي ��ق العبــد يف يــده: اي) ٥٠٠( ثمن الــذي اعطــاه إ�ه، الن نصــ : اي) اختــار(يرجــع املشــرتي و�خــذ مــن البــائع نصــف الــ

 .�لشركة) هلما(اي العبد الثاين غري اآلبق) ن الوجودكا(خيتار ذاك العبد، او هذا
اي يف خصـوص هـذين العبـدين، فـآبق احـدمها، وينتقـل حقـه إىل ) فيهمـا(بناء احنصار حقه املشـرتي(ان كون العبد املوجود هلما �لشركة) وهو)(٥٠١(

 .العبد الثاين، اذا قلنا �ن قبض العبدين حيصرالكلي فيهما
ــقال: اي) التــالف)(٥٠٢( جيــب عليــه دفــع فيمتــه إىل البــائع، الن التلــف حصــل يف قبضــه فهــو ضــامن : اي) بقيمتــه(علــى املشــرتي) مضــمون(عبــد اآلب
 .الكلي الذي ثبت يف ذمة البائع: اي) يف الذمة) الثابت(له
 .وهم وختيل ال اعتبار به: اي)) موهوم(�لصحة لكنه) وفيه قول(لكون املبيع جمهوال، وليس بكلي) مل يصح(واحدا معينا من هذين: اي) ٥٠٣(
) واثبت(كما لو ختيل ا�ا ليست املشرتكة بل اليت كلها له) مع الشبهة(وهو مائة جلدة إن مل يكن حمصنا، والرجم إن كان حمصنا) سقط احلد)(٥٠٤(

ها سـقط مخسـون جلـدة، وإن كـان فلـو كـان الطـوائ ميلـك نصـف) بقـدر نصـيب الـواطئ(من احلـد) لكن يسقط منه(عدم الشبهة: اي) مع انتفائها(احلد
 .ال جيب على الواطئ اعطاء قيمة حصص الشركاء منها هلم: اي) وال تقوم(ميلك ربعها سقط مخس وعشرون جلدة، وهكذا

    



٥٧ 

 .يوم ولد حيا )٥٠٥(حصصهم
 .، إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مواله، حكم بعقد السابق)٥٠٦(اململوكان املأذون هلما :احلادية عشرة

وحيكـم لالقـرب، واالول  )٥٠٧(فإن اتفقا يف وقـت واحـد، بطـل العقـدان، ويف روايـة يقـرع بينهمـا، ويف اخـرى بـذرع الطريـق
 .أظهر

 .، كان له ردها على البائع واستعادة الثمن)٥٠٨(من يشرتي جارية، سرقت من أرض الصلح: الثانية عشرة
 .)٥١٠(تكون مبنزلة اللقطة: يف مثنها وقيل ولو مل خيلف وار� استسعيت.)٥٠٩(ولو مات أخذ من وراثه

 .تسلم إىل احلاكم وال تستسعى، كان أشبه: ولو قيل

  الفصل العاشر
 السلم: املقصد االول :يستدعي مقاصد: والنظر فيه )٥١١(السلف: يف

ادى وينعقــد بلفــظ اســلمت، واســلفت، ومــا .)٥١٢(هــو ابتيــاع مــال مضــمون إىل أجــل معلــوم، مبــال حاضــر، أو يف حكمــة
  اسلمت اليك هذا الدينار يف هذا: وهل ينعقد البيع بلفظ السلم، كأن يقول.، وبلفظ البيع والشراء)٥١٣(معىن ذلك

___________________________________ 
يء عليــه ،ألنــه ال قيمــة أمــا اذا ولــد ميتــًا فــال شــ.فلــو كــان ربــع األمــة لــه،وجب عليــه اعطــاء الشــركاء قيمــة ثالثــة ار�ع الولــد ســاعة والدتــه حيــاً  )٥٠٥(

  .للميت
لزيد عبد اذن له يف التجارة و لعمرو عبد اذن له يف التجارة ،فاشرتي عبد زيد من عمرو عبده ،واشرتي عبد عمرو من زيد عبده ،صح شراء  )٥٠٦(

  .زيد �طلة كًا لزيد ،فتجارته بال اذنعبد زيد من عمرو عبده و بطل شراء عبد عمر من زيد عبده ألن عبد عمرو اصبح مل
ا� اشرتيك من موالك ، فافرتقا ، و أسرع كل واحد منهمـا ايل :الرواية وردت يف فرض خاص و هو ما اذا قال كل واحد من العبدين لآلخر  )٥٠٧(

ث افرتقــا ، و ايل مكـان موجــود مــويل ذاك فأيهمـا   ق مـن حيــ كــان اقــرب ،دل مـويل اآلخــر ليشـرتيه ، و اشــرتي كــل منهمـا اآلخــر مــن مـواله فيــذرع الطريــ
  .ذلك علي ان شرائه كان قبل شرائه اآلخر

ووفر هي ارض الكفار ولكنهم صاحلوا مع املسلمني علي أن يبقوا يف اراضيهم ازاء شيء يدفعونه للمسلمني ، فهؤالء تكون امواهلم، فدمائهم ) ٥٠٨(
  .وجهم حمرتمة المهدورة

  .ررارادت اجلارية فتعمل، و تؤدي قيمتها ايل املشرتي ،وتتح) استعسعيت يف مثنها) (همن وارث(الثمن عن تركته ) اخذ(البائع) ولو مات) (٥٠٩(
الشـرعي ، ألنـه الـوايل لكـل مـن ال ويل ) تسـليم ايل احلـاكم(حـيت جيـده و يـدفعها اليـه ) ارض الصـلح(يبحث عـن صـاحبها و مالكهـا يف بـالد ) ٥١٠(
  .له
  .بعد مدة معلومة ، شهر ، أو أقل ، أو اكثر ان يعطي الثمن، و يكون اعطاء املبيع: و هو) ٥١١(
  .كما لو كان بذمة البائع للمشرتي من ارش، أو جناية ، أو دية ، أو حنوها أو كان البائع قد قبضه سابقاً  )٥١٢(
و ) (مقـدماً يف كـذااعطيتـك هـذا الـدينار ( أو ) أو سـلفتك هـذا الـدينار) (اسـلمتك هـذا الـدينار يف ثـوب كـذا بعـد شـهر(كان يقول املشـرتي ) ٥١٣(

  ).بعتك سلفاً كذا ( كأن يقول البائع ) بلفظ البيع
    



٥٨ 

ـــاب؟ االشـــبه نعـــم، إعتبـــارا بقصـــد املتعاقـــدين ، ويف االمثـــان، )٥١٤(إســـالف االعـــواض يف االعـــواض اذا اختلفـــا: وجيـــوز .الكت
: وهـي سـتة يف شـرائطه: قصـد الثـاينامل .)٥١٥(وال جيوز اسـالف االمثـان يف االمثـان ولـو اختلفـا .واسالف االمثان يف االعواض

 .والضابط أن كل ما خيتلف الجله الثمن، فذكره الزم.ذكر اجلنس والوصف: االوىل والثاين
، )٥١٧(ولـو شـرط االجـود.وجيوز اشرتاط اجليد والـردئ.، بل يقتصر على ما يتناوله االسم)٥١٦(وال يطلب يف الوصف الغاية

 .)٥١٨(قيل يف هذا �جلواز، كان حسنا، المكان التخلص ولو.وكذا لو شرط االردأ.مل يصح لتعذره
ـــة علـــى الوصـــف، معلومـــة بـــني املتعاقـــدين ظـــاهرة يف اللغـــة، حـــىت ميكـــن اســـتعالمها عنـــد  والبـــد ان تكـــون العبـــارة الدال

ومشـويه، واخلبـز، ويف اجللـود  )٤٢٠(وإذا كان الشئ مما ال ينضبط �لوصف، مل يصـح السـلم فيـه، كـاللحم نيـه .)٥١٩(اختالفهما
 .تردد

 .)٥٢١(جيوز مع املشاهدة وهو خروج عن السلم: وقيل
 وال يف اجلواهر.، وجيوز يف عيدانه قبل حنتها)٥٢٢(يف النبل املعمول: وال جيوز

___________________________________ 
اي كـان احـدمها اكثـر مـن اآلخـر، كـأن يسـلف مائـة كيلـو حنطـة بعـد شـهر ) اذا اختلفـت(النقـود،: اي) االمثـان(االمتعـة، مقابـل: اي) اعواض)(٥١٤(

ىت يصـري الزائـد مقابـل التــأخري، الن لالجـل قسـطا مـن الـثمن، أمــا لـو كـان مئـة مبئــة، صـار ر�، الن االسـالف جيعلـ ه أقــل بتسـعني كيلـو حنطـة هـاال، حــ
 .، وحنو ذلك، أومل تكن متماثلة، كبيع احلنطة، �للحم، واالرز، �لكتابلو مل تكن ربوية جاز التساوي، كبيع االراضي، وبيع العبيد) نعم(قيمة

الن بيع الصرف يشرتط فيه ان يكون حاال ) وذلك(�لز�دة والنقيصة كعشرين دينارا بتسعة عشر دينارا، أو اختلفا �جلنس، كالدينار �لدرهم) ٥١٥(
 .وال يصح االسالف فيه

مــن املبيــع للمتشــري، أو للعــرف، فمــثال لــو كانــت احلنطــة احلمــراء علــى قســمني، قســم يطحــن ) املقصــود(مبعــىنهنــا ) الغايــة(الظــاهر عنــدي ان) ٥١٦(
بـل يكفـي ) يف حنطـة محـراء تطحـن، أو يف حنطـة محـراء تعمـل بـرغال) اسلفتك(وكالمها يف قيمة واحدة، فال جيب ان يقول) برغال(وخيبز، وقسم يعمل

 .�مور اخرى مل تظهر عندي) يةالغا(فسرت) لكنه)(حنطة محراء(أن يقول
 .النه جمهول، اذ كلما كان جيدا حيتمل االجود منه ايضا) لتعذره(االحسن الذي ليس فوقه احسن منه: مبعىن) ٥١٧(
مل يكـن اذا ) هـذا(�عطـاء الـردئ، فـإن كـان أردأ مجيـع االفـراد واقعـا فقـد وىف، وإال اعطـى الفضـل واالحسـن) الـتخلص(يف االردأ: اي) يف هذا)(٥١٨(

 .املقصود االردء حقيقة لغاية عقالئية
 .حىت اذا اختلفا يف املراد، ميكنهما فصل النزاع �لرجوع إىل اللغة) ظاهرة يف اللغة(حىت اليلزم اجلهالة املوجبة للبطالن) معلومة بني املتعاقدين)(٥١٩(
 .هذه وغريها ايضايف هذا الزمان ميكن ضبط ) نعم(بكسر النون اللحم غري املطبوخ) اليت)(٥٢٠(
 .الن السلم جيب كونه يف الذمة، وكليا، فلو شاهده كان شخصيا) ٥٢١(
ا وكدرة، وغري ذلك  املصنوع، جلهالته، النه خيتلف ثخنا، وطوال، وعرضا، وثقال، وحفة، وجالء: اي) املعمول(احلديدة من رأس السهم) النيل)(٥٢٢(

 .يف هذا العصر ممكن ضبطها الجل املاكنات اليت تضبط كل شئ من هذا النوع) نعم(من االوصاف املوجبة الختالف الرغبة فيها قيمة

    



٥٩ 

 .)٥٢٣(وال يف العقار واالرضني.والآللئ، لتعذر ضبطها وتفاوت االمثان مع اختالف اوصافها
، )٥٢٤(ال�ســيويف احليـوان كلـه وا.وكـذا كـل مــا نبتثـه االرض، ويف البـيض واجلـوز واللــوز.يف اخلضـر والفواكــه: وجيـوز السـلم

ويف .)٥٢٥(واالشربة واالدوية، بسـيطها ومركبهـا، مـا مل يشـتبه مقـدار عقاقريهـا.واالطياب واملالبس.وااللبان والسمون والشحوم
 .)٥٢٦(جنسني خمتلفني صفقة واحدة

 .يف شاة لبون، وال يلزم تسليم مافيه لنب، بل شاة من شأ�ا ذلك: وجيوز االسالف
وكـذا الـرتدد يف جاريـة حامـل، جلهالـة .)٥٢٧(ولدها، وقيل، ال جيـوز، الن ذلـك ممـا ال يوجـد إال �درايف شاة معها : وجيوز
 .تردد )٥٢٨(ويف جواز االسالف يف جوز القز.احلمل

ث ولــو قــبض بعــض الــثمن، .ولــو افرتقــا قبلــه بطــل.قبــل التفــرق، شــرط يف صــحة العقــد )٥٢٩(قــبض رأس املــال: الشــرط الثالــ
، )٥٣١(يبطــل، النــه بيــع ديــن مبثلــه: ولــو شــرط ان يكــون الــثمن مــن ديــن عليــه، قيــل.)٥٣٠(ل يف البــاقيصــح يف املقبــوض، وبطــ

 .يكره، وهو أشبه: وقيل
ولو عوال على صخرة جمهولـة، او مكيـال جمهـول، مل يصـح ولـو  .)٥٣٢(تقدير السلم �لكيل او الوزن العامني: الشرط الرابع
 .وكذا كل مذروع.أذرعاوجيوز االسالف يف الثوب .)٥٣٣(كان معينا

___________________________________ 
 .لنفس العلة) ٥٢٣(
 .العطر: مجع الطيب، اي) واالطياب(مجع السمن) والسمون(يعين، العبيد واالماء) انسان(كأفاعيل، مجع) ا�سي)(٥٢٤(
 .عقاقريها حبيث يلزم اجلهالة مل يصح بيعه سلفا هي االعشاب الدوائية، فلو كان الدواء املركب خيتلف �ختالف مقدار) عقاقري)(٥٢٥(
 ).اسلمتك هذا الدينار يف كتاب املكاسب، وشربة السكنجبني تعطيهما يل بعد شهر(كأن يقول) ٥٢٦(
 .وكذا منع االشكال يف املوردين التاليني ايضا) وفيه منع واضح(قال يف اجلواهر) ٥٢٧(
 .االبريسم اليت تعملها دودة القز هو االبريسم، وجوز القز هو قطعة) القز)(٥٢٨(
 .الثمن: اي) ٥٢٩(
 .اسلفتك دينارا يف عشرة اثواب، مث سلمه نصف دينار، صح السلف يف مخسة اثواب فقط:(فلو قال) ٥٣٠(
 ).ويسمى الكالئ �لكالئ(بيع دين بدين: اي) ٥٣١(
 .املعلومني: اي) ٥٣٢(
 .اي شخصا: معينا(الوزن عندمها) جمهولة)(٥٣٣(
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 .؟ الوجه، ال)٥٣٤(جيوز االسالف يف املعدود عددا وهل
وكـذا البـد أن يكـون .وال يف املـاء قـر�.)٥٣٥(وال يف ا�ـزوز جـزا.االسالف يف القصب اطنـا�، وال احلطـب حزمـا: وال جيوز

مـن دراهـم، وال جيـوز االقتصـار علـى مشـاهدته، وال يكفـي دفعـه جمهـوال، كقبضـة .رأس املال، مقدرا �لكيل العام، أو الوزن
 .من طعام )٥٣٦(أو قبة

 .تعيني االجل: الشرط اخلامس
 .كان �طال  )٥٣٧(مىت أردت، أو اجال حيتمل الز�دة والنقصان، كقدوم احلاج: فلو ذكر أجال جمهوال، كأن يقول

 .)٥٣٩(يصح، وهو املروي، لكن يشرتط ان يكون عام الوجود يف وقت العقد: ، وقيل)٥٣٨(يبطل: ولو اشرتاه حاال، قيل
وال بــد أن يكــون االجــل .، ولــو كــان معــدوما وقــت العقــد)٥٤٠(أن يكــون وجــوده غالبــا، وقــت حلولــه: الشــرط الســادس
 .معلوما للمتعاقدين

هر عنـد االطــالق، .)٥٤١(إىل مجــادي محـل علــى أقر�مـا، وكــذا إىل ربيـع، وكــذا إىل اخلمـيس واجلمعــة: واذا قـال وحيمـل الشــ
 .)٥٤٢(ني يوماعلى عدة بني هاللني، أو ثالث

 .إىل شهر كذا، حل �ول جزء من أول ليلة اهلالل، نظرا إىل العرف: ولو قال
 وان أوقع العقد يف.إىل شهرين، وكان يف أول الشهر، عد شهرين أهلة: ولو قال

___________________________________ 
 .اجلواهر فيه �مكان الضبط) وأشكال(ال�ا غري منضبطة) ال(كالبيض، والكتاب وحنومها) ٥٣٤(
 .فاذا أمكن ضبطهما صح.كاخلضر والبقول، وحنومها، وكل ذلك لعدم االنضباط) ٥٣٥(
 .شبه البيت والغرفة) القبة)(٥٣٦(
 .سابقا، أما يف هذه االزمنة فيمكن ضبط قدوم احلاج، أو أول طائرة للحجاج، فيصح) ٥٣٧(
 .�الجل) السلم(الشرتاط عقد) ٥٣٨(
 .متوفر الوجود وقت العقد، فال يكون مثل الزمان يف غري أوانه �لنسبة لبلد ليس فيه: اي) ٥٣٩(
 .وقت حلول االجل: اي) ٥٤٠(
 .فيحمل على مجادي االوىل، وربيع االول، واخلميس) ٥٤١(
 .اذا كان ابتداء العقد يف وسط الشهر) ثالثني يوما(اذا كان إبتداء العقد أول الشهر) بني هاللني)(٥٤٢(
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ولـــو قــال إىل يـــوم .يتمــه ثالثـــني يومــا، وهـــو أشــبه: ، وقيـــل)٥٤٣(أثنــاء الشـــهر، أمت مــن الثالـــث بقــدر الفائـــت مــن شـــهر العقــد
 .)٥٤٥(وال يشرتط ذكر موضع التسليم على االشبه، وان كان يف محله مؤونة.)٥٤٤(اخلميس، حل �ول جزء منه

 :يف أحكامه وفيه مسائل :املقصد الثالث
يف شئ، مل جيز بيعه قبل حلوله، وجيوز بيعه بعده وان مل يقبضه، على من هو عليه، وعلى غريه على إذا سلف  :االوىل
 .)٥٤٧(وكذا جيوز بيع بعضه وتوليته بعضه )٥٤٦(كراهية

 .ولو قبضه املسلم، مث �عه، زالت الكراهية
، أو مل )٥٤٨(جــــل التعجيــــلإذا دفــــع املســــلم اليــــه دون الصــــفة، ورضــــي املســــلم صــــح، وبــــرأ ســــواء شــــرط ذلــــك ال :الثانيــــة

ولـو .)٥٤٩(ولو امتنع، قبضه احلاكم، اذا سأل املسـلم اليـه ذلـك.وان أتى مبثل صفته، وجب قبضه، أو ابراء املسلم اليه.يشرتط
 .أما لو دفع غري جنسه، مل يربأ اال �لرتاضي.ولو دفع اكثر، مل جيب قبول الز�دة.دفع فوق الصفة وجب قبوله

 .مبئة درهم، وشرط �جيل مخسني، بطل يف اجلميع على قول )٥٥٠(كرا من طعام  إذا اشرتى :الثالثة
 ولو دفع مخسني وشرط الباقي، من دين له على املسلم اليه، صح فيما دفع، وبطل

___________________________________ 
) ثالثـني يومـا(يـتم رمضـان: اي) وقيـل يتمـه(لث االشهرفلو عقد السلف يف عاشر رمضان إىل شهرين، أمت تسعة ا�م من ذي القعدة، وهو �) ٥٤٣(

 .امت يف املثال عشرة أ�م من ذي القعدة: وذلك �نه لو كان تسعة وعشرون يوما، زاد يوما من الشهر الثالث، اي
 .�ذان الصبح، أو �ول طلوع الشمس على اخلالف: اي) ٥٤٤(
 .مصرف: اي) مؤنة(إىل موضوع التسليم) ٥٤٥(
ىت وإن مل يقــبض املتــاع مــن ) زيــد(شــرتىلــو ا)(٥٤٦( ســلفا متاعــا إىل رأس الشــهر، مل جيــز لزيــد بيعــه قبــل رأش الشــهر، وجيــوز بيعــه بعــد أول الشــهر حــ

 .الجل عدم القبض) والكراهة(البائع، سواء �عه على نفس البائع، أو على غريه
ولو )(٣٢٢(كما مرعند رقم) ويسمى ذلك �لتولية(يف النصف اآلخر �ن يبيع زيد قبل القبض نصف املتاع، وجيعل شخصا آخر شريكا معه) ٥٤٧(

 .املشرتي، النه يسلم الثمن عاجال: اي) قبضه املسلم
 .اعطاء قبل املوعد: اي) الجل التعجيل(هو املشرتي) واملسلم(هو البائع) املسلم إليه)(٥٤٨(
إبـراء ذمـة : اي) أو إبـراء املسـلم إليـه(اخـذ املتـاع: اي) قبضـة(علـى املشـرتي) جـبو (�لصفة اليت كان املقرر دفع املتاع عاليهـا: اي) مبثل صفقة)(٥٤٩(

البـــائع مـــن ) املســلم اليـــه(طلـــب: اي) اذا ســـأل(الشـــرعي، النـــه ويل املمتنــع) قبضـــه احلــاكم(عــن املشـــرتي عـــن القــبض واالبـــراء كليهمـــا) ولـــو امتنـــع(البــائع
 .قبضه) ذلك(احلاكم

: يعـين) الطعـام(يقارب االربعمئة كيلو من املاء، ومن احلنطة وحنوهـا أقلمـن ذلـك، الن احلنطـة أخـف مـن املـاء وكيل كبري يسع وزن ما ) الكر)(٥٥٠(
 .ومقابله قول آخر �لبطالن يف املقدار املقابل للمؤجل) على قول(الن شرط بيع السلف قبض الثمن حاال) بطل يف اجلميع(احلنطة أو الشعري
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 .)٥٥١(فيما قابل الدين، وفيه تردد
 .وان امتنع احدمها، مل جيرب.، جاز)٥٥٢(لو شرط موضعا للتسليم فرتاضيا بقبضه يف غريه :الرابعة
فإن وجد به عيبا فرده، زال ملكه عنـه، وعـاد احلـق إىل الذمـة سـليما مـن .إذا قبضه فقد تعني، وبرأ املسلم اليه: اخلامسة
 .)٥٥٣(العيب

برأس املال عيبا، فـإن كـان مـن غـري جنسـه بطـل العقـد، وان كـان مـن جنسـه، رجـع �الرش إن  )٥٥٤(إذا وجد :السادسة
 .شاء، وإن اختار الرد، كان له

 .)٥٥٥(إذا اختلفا يف القبض، هل كان قبل التفرق أو بعده؟ فالقول قول من يدعي الصحة :السابعة
 .قول قوله مع ميينه، مراعاة جلانب الصحة، كان ال)٥٥٦(قبضته مث رددته اليك قبل التفرق: ولو قال البائع

 .كان �خليار بني الفسخ وبني الصرب  )٥٥٧(إذا حل االجل و�خر التسليم لعارض مث طالب بعد انقطاعه :الثامنة
 .ولو قبض البعض كان له اخليار يف الباقي، وله الفسخ يف اجلميع

 .ء ومل يساعره، احتسب بقيمتها يوم القبضعروضا، على ا�ا قضا )٥٥٨(إذا دفع إىل صاحب الدين :التاسعة
___________________________________ 

 .الحتمال الصحة يف الكل، جبهة ان الدين على البائع مبنزلة التعجيل) ٥٥١(
 ).خراسان(موضعا لتسليم املتاع، مث تراضيا على القبض يف) كربالء(كما لو عينا) ٥٥٢(
ك املشــرتي عــن املتــاع) زال ملكــه عنـــه(فــرد املشــرتي املتــاع علــى البــائع) عيبــا فـــرده(اع�ملتــ) بــه(املشــرتي) فــإن وجــد)(٥٣٣( ــ حـــق : اي) وعــاد احلــق(مل

 ).سليما عن العيب(ذمة البائع حقا) إىل الذمة(املشرتي
) �الرش(البــائع) رجـع(ضـةكمـا لـو كـان الـثمن ذهبــا، فتبـني كونـه ف) مـن غـري جلســة(املـدفوع معجـال) �لــثمن: اي) بـرأس املـال(البـائع(اذا وجـد)(٥٥٤(

 .�لفرق بني الصحيح واملعيب: اي
 .وهو القبض قبل التفرق) ٥٥٥(
النــه معــرتف �صــل القــبض الــذي معــه يصــح البيــع، واملشــرتي منكــر الصــل ) مــع ميينــه(البــائع) كــان القــول قولــه(وانكــر املشــرتي اصــل القــبض) ٥٥٦(

 .القبض، وعدم القبض مفسد للعقد
كمــا لــو كــان املتفــق عليــه ) الــبعض(املشــرتي) ولــو قــبض(املشــرتي) كــان(العــارض) بعــد انقطــاع(ع مــن املشــرتي أن نصــرب إىلطالــب البــائ: اي) ٥٥٧(

أن يــدفع ألـف كيلــو حنطـة أول الشــهر، فــدفع أول الشـهر مخســمئة كيلـو، فللمشــرتي أن �خــذ اخلمسـمئة ويفســخ نصـف العقــد، �ن يســرتجع : بينهمـا
 .ا ويسرتجع كل الثمننصف الثمن، وله أن ال �خذ شيئ

أمتعــة، ال د�نــري ودراهــم، كمــا لــو اعطــاه : أي) عروضــا(إىل مـن يطلبــه مــاال، مــن جهــة الــدين، أو الســلف، أو اجلنايــة، أو الديــة أو غريهــا: اي) ٥٥٨(
 .العرفية) بقيمتها(مل يتفقا على سعر العروض كم هو: اي) ومل يساعده(فطنا، أو كتبا، وحنو ذلك
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 .فإن �عه مبا هو حاضر، صح.، على الذي هو عليه وعلى غريه)٥٥٩(بيع الدين بعد حلولهجيوز  :العاشرة
 .يكره، وهو االشبه: يبطل النه بيع دين بدين، وقيل: وان اشرتط �جيله، قيل.وان �عه مبضمون حال، صح أيضا

غــنم، وشــرط أصــواف ولــو أســلف يف .، صــح)٥٦٠(إذا أســلف يف شــئ، وشــرط مــع الســلف شــيئا معلومــا :احلاديــة عشــرة
ولو شرط أن يكـون الثـوب، مـن غـزل امـرأة معينـة، أو الغلـة مـن قـراح .ال، وهو اشبه: يصح، وقيل: ، قيل)٥٦١(نعجات معينة

 .)٥٦٢(بعينه، مل يضمن
وال جيــــــوز االقالــــــة بـــــــز�دة عــــــن الـــــــثمن .)٥٦٣(يف االقالــــــة وهــــــي فســـــــخ يف حــــــق املتعاقــــــدين وغريمهـــــــا :املقصــــــد الرابـــــــع

 .)٥٦٥(وتصح االقالة يف العقد، ويف بعضه، سلما كان أو غريه )٥٦٤(االقالة بذلك لفوات الشرطوتبطل .والنقصان

 :فروع ثالثة
 .)٥٦٦(ال تثبت الشفعة �القالة ال�ا �بعة للبيع: االول
 .)٥٦٧(ال تسقط اجرة الدالل �لتقابل، لسبق االستحقاق: الثاين

 .إذا تقابال، رجع كل عوض إىل مالكه: الثالث
 فإن كان موجودا أخذه وان كان مفقودا

___________________________________ 
مبـا هـو (زيد يطلب من عمرو ألف دنيار وحيل وقته أول الشهر، فاذا صاراول الشهر، جيد لزيد بيع االلف على نفس عمرو، وعلى رجل آخر) ٥٥٩(

بطلـب حـل أجلـه ايضـا، كمـا لوكـان عمـرو : اي) مبضـمون حـال(مبال موجـود مبتاع موجود، ككتب موجودة، وارض معينة، وحنو ذلك او: اي) حاضر
كمــا لـو �ع زيــد لعمـرو طلبـه �لــف يف ذمـة علــي ) وان اشـرتاط �جيلـه(ويطلـب مـن علــي ألـف دينـار، فبــاع زيـد لعمــرو وطلبـه، يطلـب عمــرو مـن علــي

 .ولكن بعد عشرة أ�م
 .وشرط خياطة ثوب معنيكما لو أعطى سلفا دينارا مقابل كتاب بعد شهر، ) ٥٦٠(
 .أما لو شرط مقدارا معلوما من الصوف، من اية نعجة كانت صح) ٥٦٢(
 .بطل، وذلك الحتمال أن تغزل تلك املرأة، وأن تتلف غلة القراح، أو ختيس: اي) مل يضمن(مزرعة: اي) قراح(احلنطة والشعري: اي) الغلة)(٥٦٢(
 .ا، مث اقاله املشرتي فقبل االقالةكالشفيع، أد أخذ �لشفعة من املشرتي شيئ) ٥٦٣(
 .الن الشرط ان يكون بنفس الثمن) ٥٦٤(
 .خالفا لبعض العامة، حيث منع من االقامة يف بعض السلم) ٥٦٥(
فلـــو كـــان زيـــد وعمـــرو وشـــريكان يف ارض، فبـــاع زيـــد حصـــته لثالـــث، ومل �خـــذ عمـــرو ) وليســـت بيعـــا جديـــدا) �بعـــة للبيـــع(االقالـــة: اي) ال�ـــا)(٥٦٦(
 .شفعة، مث اقال زيد املشرتي، رجعت االرض إىل زيد، ليس لعمرو االخذ �لشفعة من زيد�ل
ق لزيــد اســرتجاع ) مثالــه)(٥٦٧( اعطــى زيــد للــدالل دينــارا ليبيــع كتابــه، و�ع الــدالل الكتــاب، مث اقــال زيــد املشــرتي، ورجــع الكتــاب إىل زيــد، فــال حيــ

 .كان �لبيع، والبيع قبل االقالة  الدينار من الدالل، الن استحقاق الدالل للدينار
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 .)٥٦٨(ضمن مبثله ان كان مثليا، واال بقيمته، وفيه وجه آخر
 :يف القرض والنظر يف امور ثالثة :املقصد اخلامس

أقرضــتك أو مــايؤدي معنــاه، مثــل تصــرف فيــه أو انتفــع بــه، : علــى اجيــاب كقولــه: يف حقيقتــه وهــو لفــظ يشــتمل: االول
، )٥٧٠(ويف القـرض أجـر. )٥٦٩(قبول، وهو اللفظ الـدال علـى الرضـا �الجيـاب، وال ينحصـر يف عبـارةوعلى . وعليك رد عوضه

نعـم لـو تـربع املقـرتض، .)٥٧١(ينشأ عن معونة احملتاج تطوعا، واالقتصار على رد العوض، فلو شرط النفع، حرم ومل يفد امللـك
 .)٥٧٣(جيوز، والوجه املنع: كسرة، قيلولو شرط الصحاح عوض امل.، جاز)٥٧٢(بز�دة يف العني أو الصفة

مـا يصـح إقراضـه وهـو كـل مـا يضـبط وصـفه وقـدره، فيجـوز إقـراض الـذهب والفضـة وز�، واحلنطـة والشـعري كـيال : الثاين
وكل ما يتساوى أجزاؤه، يثبت يف الذمة مثله، كاحلنطـة والشـعري، والـذهب .)٥٧٤(ووز�، واخلبز وز� وعددا، نظرا إىل املتعارف

 .ولو قيل يثبت مثله ايضا، كان حسنا.، يثبت يف الذمة قيمته وقت التسليم)٥٧٥(وماليس كذلك.ضةوالف
 .، ينبغي اجلواز)٥٧٦(ال، وعلى القول بضمان القيمة: وجيوز اقراض اجلواري، وهل جيوز إقراض الآليل؟ قيل

___________________________________ 
كاحلنطـة، والشـعري، والسـكر، ) مثليـا(اشرتى كتا� فأحرتق، مث اقالـه البـائع دفـع قيمتـه إىل البـائع وأخـذ الـثمنكان �لفا، كما لو : اي) مفقودا)(٥٦٨(

 .وهو بطالن االقالة مع تلف احد العوضني) وجه آخر(يف القيمي، مثل االرض، والنخيل، والعبيد، وحنو ذلك) بقيمته(والكتب املطبوعة، وحنوها
 .وحنومها) رضيت(و) قبلت(يصحلفظ معني، بل : اي) ٥٦٩(
 .ان درهم الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة: ثواب، ففي احلديث: اي) ٥٧٠(
 .النه ر�، واملعاملة الربوية حرام و�طلة.فال ميلك املقرتض ما أخذه: بطل: اي) ٥٧١(
 .كما لو اقرتض ذهبا ودينا، واعطى ذهبا جيدا) أو الصفة(كما لو اقرتض الف دينار، مث دفع بال شرط سابق الفا ومئة) يف العني)(٥٧٢(
 .النه ز�دة يف الصفة، أو الصحاح اغلى من الد�نري الذهبية املكسورة) والوجه املنع(لعدم الز�دة) قيل جيوز)(٥٧٣(
 .هذا قيد لقرض اخلبز عددا، خالفا لبعض العامة كأيب يوسف وبعض الشفعة) ٥٤٧(
 .واالشجار، والكتب املخطوطة، وحنو ذلك كالعبيد، والدواب، واالرض،) ٥٧٥(
ان : بينهما) والفرق(وقت التسليم يف الذمة مثله، ووقت االرجاع ينتقل ما يف الذمة إىل القيمة: يعين) ولو قيل(وقت اخذ القرض: اي) وقت التسليم(

 .ه وقت التسليم مئة، ووقت االرجاع الف ظهر الفرقيف االول يرجع قيمة وقت االخذ، ويف الثاين يرجع قيمة وقت االرجاع، فلو اقرتض عبدا قيمت
 ).وسنبلة(كسنابل(، مجع لؤلوة،)والآللئ(النه مبجرد االخذ ينتقل إىل الذمة قيمتها) ٥٧٦(
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 :يف احكامه وهي مسائل :الثالث
 .)٥٧٧(القرض ميلك �لقبض ال �لتصرف النه فرع امللك، فال يكون مشروطا به :االوىل

 .ال، وهو االشبه، الن فائدة امللك التسلط: ، وقيل)٥٧٨(نعم، ولو كره املقرتض: ارجتاعه؟ قيلوهل للمقرض 
وفيــه روايــة مهجــورة حتمــل علــى .)٥٨٠(وكــذا لــو اجــل احلــال، مل يتأجــل.، مل يلــزم)٥٧٩(لــو شــرط التأجيــل يف القــرض :الثانيــة

ولـــو أخـــره بـــز�دة فيـــه، مل يثبـــت الـــز�دة، وال .لـــكوال فـــرق بـــني ان يكـــون مهـــرا، أو مثـــن مبيـــع، أو غـــري ذ.)٥٨١(االســـتحباب
 .)٥٨٣(نعم، يصح تعجيله �سقاط بعضه.)٥٨٢(االجل

ــن، وغــاب صــاحبه :الثالثــة ــك عنــد وفاتــه،  غيبــة منقطعــة، جيــب أن ينــوي قضــاء )٥٨٤(مــن كــان عليــه دي ه، وأن يعــزل ذل
ومـع اليـأس، يتصـدق بـه عنـه، علـى .جتهـد يف طلبـهولـو مل يعرفـه ا.، أو إىل وارثـه إن ثبـت موتـه)٥٨٥(ويوصي به ليصل إىل ربـه

 .)٥٨٦(قول
 .)٥٨٧(فلو جعله مضاربة قبل قبضه، مل يصح.الدين ال يتعني ملكا لصاحبه اال بقبضه :الرابعة
 .الذمي اذا �ع ما ال يصح للمسلم متلكه كاخلمر واخلنزير، جاز دفع الثمن إىل املسلم عن حق له :اخلامسة

 .)٥٨٨(مل جيز وان كان البائع مسلما،
___________________________________ 

ك: اي) النـه)(٥٧٧( ك �لتصــرف لــزم الــدور، النــه يتوقــف التصــرف علــى امللــ ف ) فــال جيــوز التصــرف بــدون امللــك(التصــرف اذ لــو اشــرتط امللــ فلــو توقــ
 .امللك على التصرف كان دورا، وتوقفا للشئ على نفسه وهوحمال

 .مل يرض: اي) كره املقرتض(لقرضفسخ ا: اي) ارجتاعه)(٥٧٨(
) مل يلـزم)(قبلـت بشـرط �جيـل املطالبـة شـهرا: اقرضـتك هـذه املئـة، فقـال(كمـا لـو قـال) عقد القـرض) يف(اي �جيل القرض) لو شرط التأجيل)(٥٧٩(

 .جيوز للمقرض املطالبة قبل الشهر: اي
 .كان قد وصل أجل دين، فقرضه شيئا: اي) ٥٨٠(

 .يل ذلك الدينوشرط يف عقد القرض �ج
 .استحباب الوفاء �ذا الشرط، النه من الوعد الذي يستحب الوفاء به: اي) على االستحباب(مل يعمل االصحاب �ا: اي) مهجورة)(٥٨١(
 .فال جيب على املديون دفع الزائد، وال جيب على الدائن الصرب إىل االجل) ٥٨٢(
 ).تعطيه يل قبل حلول االجل بشهراسقط عشر الدين على أن (�ن يقول الدائن) ٥٨٣(
 .ال خرب عنه، فال يعلم هو حي أم ميت: اي) غيبةمنقطعة(غاب الدائن: اي) ٥٨٤(
 .صاحب الدين: اي) ربه)(٥٨٥(
 .كهذه االزمنة  ان يكون اسهم االمام، يعطى لالمام مع حضوره، وللفقيه العادل مع غيبة االمام : والقول اآلخر) ٥٨٦(
 .ان تكون �لعني، ال �لدين، سواء جعله مضاربة عند املديون أو عند غريه) نه يشرتط يف املضاربةال) ٥٨٧(
ان (لعـدم صـحة البيـع، و) مل جيـز(الن االسـالم اقـر الـذمي علـى أعمالـه الـيت هـي عنـده جـائزة،: للمسلم على الـذمي، وذلـك: اي) عن حق له)(٥٨٨(

 ).هللا اذا حرم شيئا حرم مثنه
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 .إذا كان الثنني ما يف ذمم، مث تقامسا مبا يف الذمم، مل يصح فكل ما حيصل، هلما :السادسة
 .)٥٨٩(ومايتوى، منهما

 .)٥٩٠(اذا �ع الدين �قل منه، مل يلزم املدين أن يدفع إىل املشرتي اكثر مما بذله، على رواية :السابعة
 :يف دين اململوك :املقصد السادس

وال مبـا يف يـده ببيـع وال هبـة إال .تصـرف يف نفسـه �جـارة، وال اسـتدانة، وال غـري ذلـك مـن العقـودال جيوز للمملوك ان ي
، وفيـــه تـــردد، النـــه ميلـــك وطـــأ االمـــة )٥٩٢(وكـــذا لـــو أذن لـــه املالـــك ان يشـــرتي لنفســـه.)٥٩١(�ذن ســـيده، ولـــو حكـــم لـــه مبلكـــه

 .)٥٩٣(ة، كان الدين الزما للموىل، ان استبقاه او �عهفإن أذن له املالك يف االستدان.مع سقوط التحليل يف حقه.املبتاعة
ولـو مـات املـوىل كـان .بـل يكـون �قيـا يف ذمـة املـوىل، وهـو اشـهر الـروايتني: يستقر يف ذمة العبد، وقيـل: فإن اعتقه، قيل
 .كأحدهم  )٥٩٥(ولو كان له غرماء، كان غرمي العبد.)٥٩٤(الدين يف تركته

___________________________________ 
قـاال ان مـا يف : اي) تقامسـا(مجع ذمة، مثال كان لزيد وعمرو، ألـف دينـار �لشـركة يف ذمـة عشـرة اشـخاص، كـل واحـد مئـة يف ذمتـه،) يف ذمم)(٥٨٩(

 .ميلك: اي) وما ينوي(هذا التقسيم) مل يصح(ذمة فالن وفالن اخل لزيد، وما يف ذمة فالن وفالن اخل لعمرو
كان يزيد يطلب من عمرو ألف دينار، فباع زيد االلـف لعلـي وتسـعمائة، ال جيـب علـى عمـرو ان يـدفع لعلـي اكثـر مـن : مثال) اذا �ع الدين)(٥٩٠(

 .وهي رواية دمحم بن الفضل عن الرضا ) على رواية(تسعمئة
 .ع لعلي ألفااملشهور مل يعملوا �ذه الرواية، ومحلوها على بعض احملامل، وقالوا جيب على عمرو أن يدف) لكن(
 ).عبدا مملوك ال يقدر على شئ(النه حمجور، كالصغري، وا�نون لقوله تعاىل: حىت لو قلنا �ن اململوك ميلك شرعا، وذلك: يعين) ٥٩١(
الـرتدد، اذ  بيـان لوجـه) النـه(الحتمـال ظهـور االذن يف الشـراء لـالذن يف التصـرف) وفيـه تـردد(الن االذن يف الشراء اعم مـن االذن يف التصـرف) ٥٩٢(

التصـرف  العبد لو اشرتى امه �ذن سيده، جاز له وطئها، مع عدم حتليل وطئها من السـيد للعبـد بعـد الشـراء، فكلمـا أن االذن يف شـراء االمـة اذن يف
 .فيها �لوطئ كذلك يف غري االمة

 .أو �ع العبدابقي العبد يف ملكه، : اي) ان استبقاه(كان الدين برقبة املويل ملكان اذنه: اي) ٥٩٣(
 .يف امواله اليت تركها بعده: اي) ٥٩٤(
 .الدائن للعبد: اي) غرمي العبد(د�ن للموىل: اي) غرماء)(٥٩٥(
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ولـو أذن لـه يف االبتيـاع، انصـرف إىل .فلو أذن له بقدر معني، مل يزده.وإذا أذن له يف التجارة، اقتصر على موضع االذن
 .)٥٩٦(ولو تلف الثمن، وجب على املوىل عوضه.الثمن يف ذمة املوىلولو أطلق له النسيئة، كان .النقد

 .، الفتقار التصرف يف مال الغري إىل صريح االذن)٥٩٧(وإذا أذن له يف التجارة، مل يكن ذلك إذ� ململوك املأذون
 .)٥٩٨(ولو أذن له يف التجارة دون االستدانة، فاستدان وتلف املال، كان الزما لذمة العبد

، ولو مل �ذن له يف التجارة وال االسـتدانة، فاسـتدانه، فاسـتدان وتلـف املـال، كـان الزمـا )٥٩٩(يستسعى فيه معجال: وقيل
 .، دون املوىل)٦٠٠(لذمته يتبع به
 :فرعان
ري أذن، كــان : االول إن مل جيــز كــان [ إذا اقــرتض أو اشــرتى بغــ إن ] موقوفــا علــى اذن املــوىل، فــ �طــال وتســتعاد العــني، فــ
 .)٦٠١(تبع �ا إذا اعتق وايسرتلفت ي

، كـان املقـرض �خليـار بـني مطالبـة املـوىل، وبـني اتبـاع اململـوك اذا )٦٠٢(إذا اقرتض ماال فأخذه املـوىل فتلـف يف يـده: الثاين
 .اعتق وايسر
 خامتة

 .)٦٠٣(أجرة الكيال ووزان املتاع على البائع، وأجرة �قد الثمن ووزانه على املبتاع
 )٦٠٥(ولو تربع مل يستحق أجرة ولو.على املشرتي )٦٠٤(االمتعة على البائع، ومشرتيهاواجرة �ئع 

___________________________________ 
اشرت كتاب الشرائع بدينار، مل جيـز لـه ان يشـرتي �كثـر، او اذن لـه يف زمـان معـني، او مكـان معـني، أو مـن جـنس : كما لو قال) بقدر معني)(٥٩٦(

الـثمن الكلـي يف يـد العبـد وإال : اي) ولـو تلـف الـثمن(جوز له النسيئة: اي)) لو اطلق(فال جيوز له الشراء نسيئة) إىل النقد(له له املخالفةمعني، مل جيز 
 .فالثمن املعني يبطل البيع بتلفه

مل جيــز خلويلــد التجــارة، الن خويلــد ) دخويلــ(الجــل التجــارة عبــدا امســه) خالــد(فــأذن خلالــد يف التجــارة، فأشــرتى) خالــد(لزيــد عبــد امســه: متانــه) ٥٩٧(
 .ايضا ملك لزيد والجيوز التصرف يف ملك شخ إال �دن منه

 .فإن اعتق الزم بدفعه) ٥٩٨(
 .قبل العتق، بل يف حال كونه عبدا: اي) معجال(يلزم العبد �لسعي والعمل لتحصيل املال للدائن،: اي) يستسعى)(٥٩٩(
 .عجال، وإن مل يعتق ذهب مال الدائنبعد عتقه، إي أعتق، ال م: اي) ٦٠٠(
وصار ذا يسار، وقدرة على اداء الدين، وإال لو اعتق وكان معسرا ال ميكن من : اي) واليسر(�لعني اليت اقرتضها، او اشرتاها) �ا(العبد) يتبع)(٦٠١(

 .اداء الدين، ايضا ال جيرب
 .يف يد املوىل: اي) ٦٠٢(
 .املشرتي: اي) املبتاع(د�نري والدراهم، ومعيبها، ومغشوشها،هو الذي يعرف صحيح ال) الناقد)(٦٠٣(
 .الوكيل يف البيع، أو الدليل يف الشراء: اي) ٦٠٤(
 .حىت ولو كان قد اجاز املالك، ال�نية التربع جعلته جما�: يعين) ٦٠٥(
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علــــى اآلمــــر �لشــــراء وال يتوالمهــــا مــــا يبيــــع علــــى اآلمــــر ببيعــــه، وأجــــرة الشــــراء .، فــــأجرة)٦٠٦(وإذا �ع واشــــرتى.أجــــاز املالــــك
، كــان القــول قــول )٦٠٩(ولــو فــرط، ضــمن ولــو اختلفــا يف التفــريط.)٦٠٨(وإذا هلــك املتــاع يف يــد الــدالل، مل يضــمنه.)٦٠٧(الواحــد

 .)٦١٠(وكذا لو ثبت التفريط واختلفا يف القيمة.الدالل مع ميينه، مامل يكن �لتفريط بينة
___________________________________ 

 .�ع سلعة عن شخص، واشرتى سلعة اخرى لشخص آخر: اي) ٦٠٦(
لوجـوب :(الشخص الواحد ال يصح ان يكون دالال يف سلعة واحدة عن اثنني يبيعها عن أحدمها ويشرتيهما الحـدمها، قـال يف اجلـواهر: يعين) ٦٠٧(

عـدم جـواز تـوىل شـخص واحـد طــريف العقـد كمـا افـىت بعـدم اجلــواز : ولكنـه قــد يكـون مـراد املصـنف غـري ذلـك، وهــ) مراعـاة مصـلحتيهما ومهـا متنافيتـان
 د.مجع

 .النه امني، وليس على االمني الضمان) ٦٠٨(
 .فرطت: مل افرط، وقال املالك: فقال الدالل)(٦٠٩(
كان : يساوي عشرة، وقال املالك�ن أعرتف الدالل يتقصريه، وتفريطه يف حفظ املتاع حىت تلف، واختلفا يف القيمة فقال الدالل كان املتاع ) ٦١٠(

 .يساوي عشرين
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 كتاب الرهن

 والنظر فيه يستدعي فصوال 

  الفصل االول
 .)٢(ويفتقر إىل االجياب والقبول.وهو وثيقة لدين املر�ن:)١(يف الرهن
 ولــو عجــز عــن.رهنتــك، أو هــذه وثيقــة عنــدك، أو مــا أدى هــذا املعــىن: كــل لفــظ دل علــى االر�ــان، كقولــه: فاالجيــاب

 .وعرف ذلك من قصده، جاز )٤(ولو كتب بيده، واحلال هذه.كفت االشارة  )٣(النطق
نعــم، : ال، وقيــل: وهــل القــبض شــرط فيــه؟ قيــل.، ســفرا وحضــرا)٦(ويصــح االر�ــان.)٥(هــو الرضــا بــذلك االجيــاب: والقبــول
وكذا لو نطق �لعقـد، مث .قبضه وكذا لو أذن يف قبضه، مث رجع قبل.ولو قبضه من غري إذن الراهن، مل ينعقد.)٧(وهو االصح

او تصـرف فيـه، مل خيــرج )٩(ولـيس اســتدامة القـبض شـرطا، فلـو عــاد إىل الـراهن.)٨(جـن، أو أغمـي عليـه، او مــات قبـل القـبض
 عن

___________________________________ 
 .كتاب الرهن

 .الراهن، واملر�ن، وغريمها) مقابل(يف أصل الرهن: اي) ١(
عنـد عمـرو، ومعنـاه أن يثـق عمـرو �ن االلـف دينـار مضـمونة لـه، إمـا يعطيـه ) رهـا(زيـد مـديو� لعمـر �لـف دينـار، فيجعـل زيـد داره وهو مثال ان يكـون

 .زيد، أو يبيع عمرو دار و�خذ االلف من قيمته
 ).املر�ن(ويسمى) االلف دينار(مثال ويسمى الراهن، والقبول من معطي) الدار(واالجياب يكون من صاحب) ٢(
 .خلرس، ولو عارض) ٣(
 .مع العجز عن النظق، ال مطلقا عند املشهور: اي) ٤(
 .سواء كان الدال، على الرضا لفط أو فعل، أو اشارة) ٥(
 .قبول الرهن: اي) ٦(

 .املصدري، لتالزمهما) الرهن(كناية عن
 .ومل يسلم الدار للمر�ن، بطل الرهن) االجياب والقبول(فلو اجرى صيغة الرهن) ٧(
 .يف كلها بطل الرهن )٨(
 .أحكام الرهن تكون �قية) مل خيرج(بدون عود، �ذن املر�ن، أم ال) فيه(الراهن) أو تصرف(�ن وضعه املر�ن عنده، أو غصبه الراهن )٩(
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ولـو رهـن مـا هـو غائـب، مل يصـر رهنـا، .، ولو كان غصبا، لتحقـق القـبض)١٠(ولو رهن، ما هو يف يد املر�ن، لزم.الرهانة
، إذا مل يعلــم  )١٢(ولــو أقــر الــراهن �القبــاض، قضــي عليــه.، وبقبضــه-عنــد الــرهن  )١١(او القــائم مقامــه - حيضــر املــر�ن، حــىت
، ويتوجــه اليمــني علــى املــر�ن، علــى )١٤(ويســمع دعــواه لــو ادعــى املوطــأة علــى االشــهاد.، مل يقبــل رجوعــه)١٣(ولــو رجــع.كذبــه
 .ضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو ال ينقل، على االشبهاال بر  )١٥(وال جيوز تسليم املشاع.االشبه

 الفصل الثاين
 .ومن شرائطه ان يكون عينا مملوكا، ميكن قبضه، ويصح بيعه، سواء كان مشاعا أو منفردا:يف شرائط الرهن

ان رهــن  )١٧(ويف رهـن املــدبر تـردد، والوجــه.)١٦(وكـذا لــو رهـن منفعــة كسـكىن الــدار وخدمـة العبــد.فلـو رهــن دينـا، مل ينعقــد
 ولوصرح برهن.رقبته إبطال لتدبريه

___________________________________ 
ق، كمـــا لــو كـــان لزيــد عنـــد عمــرو كتـــاب، فــأقرتض زيـــد مــن عمـــرو عشــرة د�نـــري ) ١٠( مبجــرد صـــيغة الــرهن، والحيتـــاج إىل القــبض، الن القـــبض متحقــ

 .عند املر�ن بطريقة الغصبوجوده : اي) ولو كان غصبا)(رهنتك كتايب الذي عندك(وقال
 .كالوكيل، والويل) ١١(
 .ومينع من التصرف فيه إال �ذن املر�ن) ١٢(
 .لعدم صحة نقض االقزار) مل يقبل(اقراري مل يكن صحيحا، بل كان كذ�، أو سهوا، أو خطأ، وحنو ذلك: �ن قال) ١٣(
مث بعد ذلك ادعـى انـه مل يكـن قـد اقـبض، ولكـن نـواطئ واتفـق مـع املـر�ن ) رهونامل(لو أشهد الراهن شاهدين عدلني على أنه أقبض املال: يعين) ١٤(

 .يعترب مدعيا وعليه البينا، واليمن على املر�ن: اي) يسمع دعواه(على االقرار واالشهاد حذرا من عدم توفر شاهدين عند االقباض، قوله
 
خاص، : اي) ١٥( ن(فيجــوز الحــد الشــركاءكــان شــئ مشــرتكا �الشــاعة وهــي عــدم االقــرار بــني اشــ حصــته، ولكــن ال جيــوز لــه يســليمها إال برضــا ) رهــ

 .كالسباتني، والدور، واالراضي، وحنوها) ال ينقل(كالكتاب، وا�وهرات، والفرش، وحنوها) مما ينقل(الشركاء
اء يف الدار شهرا مثال، أو أنـه خيـدمك البق: اي) سكن الدار(الف دينار، يصح لزيد رهن هذا االلف) عمرو(كما لو كان زيد يطلب من) دينا)(١٦(

 .عبدي سنة ال�ا كلها ليست عينا
 .النه كالبيع واهلبة مناف، فيكون رجوعا عن التدبري النه جائز جيوز الرجوع فيه) إبطال(وسبب الرتدد: اي) ١٧(
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ال، لتعــذر بيــع املنفــة : ، وقيــل)١٩(يصــح، التفــا� إىل الروايــة املتضــمنة جلــواز بيــع خدمتــه: ، مــع بقــاء التــدبري، قيــل)١٨(خدمتــه
، )٢٢(وكـذا لـو رهـن مـا ميلـك ومـا الميلـك.، مل ميـض، ووقـف علـى إجـازة املالـك)٢١(ولو رهـن مـاال ميلـك.، وهو أشبه)٢٠(منفردة

ن املســلم مخــرا، مل يصــح.مضـى يف ملكــه، ووقــف يف حصــة شــريكه علــى االجــازة ولــو رهنهــا .ولــو كــان عنــد ذمــي )٢٣(ولــو رهــ
 .، على االشبه)٢٤(سلم، مل يصح ايضا، ولو وضعها على يد ذميالذمي عند امل

 .نعم، يصح رهن ما�ا من ابنية وآالت وشجر.)٢٥(ولو رهن أرض اخلراج، مل يصح، ال�ا مل تتعني لواحد
 وكـذا لـو كـان ممـا يصـح إقباضـه ومل.)٢٦(ولو رهن ما ال يصح إقباضه، كالطري يف اهلواء، والسمك يف املـاء، مل يصـح رهنـه

ولـو رهـن .يصح ويوضع علـى يـد مسـلم، وهـو أوىل: ، وقيل)٢٨(وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا.)٢٧(يسلمه
، سواء كان للبائع أو للمشرتي، أوهلما، النتقـال املبيـع بـنفس العقـد علـى )٣٠(ويصح الرهن يف زمان اخليار.، مل يصح)٢٩(وقفا
 .)٣١(االشبه

___________________________________ 
 .خدمة العبد املدبر، ال عينه: اي) ١٨(
مـع قاعـدة كلمـا جـاز بيعـه ) ان اراد بيعهـا �ع خـدمتها يف حياتـه: عن رجـل اعتـق جاريـة لـه يف دبـر حياتـه؟ قـال(ففي اخلرب عن الصادق ) ١٩(

 .جاز رهنه
 .وامنا جيوز بيعها منضمة إىل عني كما عليه املصنف ومجع) ٢٠(
 .ال ميلكه الراهن، وإمنا هو ملك لغريه: اي )٢١(
 .كما لو كانت ارض ملكا له ولزيد، فرهن كل االرض) ٢٢(
 .كافر يف ذمة االسالم: الن املسلم ال ميلك اخلمر سواء كان عنده، أو عند ذمي اي) ٢٣(
 .اخلمر، فإنه يذكر ويؤنث: يعين) ولو وضعها(هال عند املسلم، الن اخلمر ليس مملوكا عند املسليمن، فال يصح رهنه عندهم، قول: اي) ٢٤(
االجــرة، الن االمــام يؤجرهــا، ويصــرف االجــرة يف : يعــين) واخلــراج(عنــوة و�حلــرب) هــي االرض املفتوحــة) وأرض اخلــراج(بــل هــي لعامــة املســليمن) ٢٥(

 .مصاحل املسليمن
 .يد فدخلت البحروإن كان مملوكا، كطري كان ملكا لزيد فطار، أو مسكة كانت مملوكة لز ) ٢٦(
 .ال يصح الرهن) املوهون(فما دام مل يسلم) ٢٧(
 .لعدم جواز تسليط الكافر على القرآن، أو على العبد املسلم) ٢٨(
 .وقفا ذر�، النه هو الذي ملك، ولكنه ال يصح رهنه لتعلق حق البطون اآلتية به: اي) ٢٩(
 .لغنب، أو غري أصلي كخيار الشرطسواء كان خيارا أصليا كخيارات ا�لس، والعيب، وا) ٣٠(
 .هذا مقابل لقول ضعيف �ن امللك ال ينتقل إال بعد، متام مدة اخليار) ٣١(
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 .، ويف العمد تردد، واالشبه اجلواز)٣٣(، واجلاين خطأ)٣٢(ويصح رهن العبد املرتد ولو كان عن فطرة
 .)٣٥(يصح وجيرب مالكه على بيعه: وإال بطل، وقيل.جاز، فإن شرط بيعه )٣٤(ولورهن ما يسرع إليه الفساد قبل االجل

 الفصل الثالث
، كـالرهن علـى )٣٦(وال يصـح فيمـا مل حيصـل سـبب وجوبـه.وهو كل ديـن �بـت يف الذمـة، كـالقرض، ومثـن املبيـع :يف احلق

 .ما يستدينه، وعلى مثن ما يشرتيه
، وجيــــوز علــــى قســــط كــــل حــــول بعــــد )٣٧(اجلنايــــةوال علــــى مــــا حصــــل ســــبب وجوبــــه ومل يثبــــت، كالديــــة قبــــل اســــتقرار 

، ولـو قيـل �جلـواز فيـه كـان اشـبه، ويبطـل الـرهن عنـد )٤٠(وكـذا مـال الكتابـة.)٣٩(وكذا اجلهالة قبل الـرد، وجيـوز بعـده.)٣٨(حلوله
 )٤١(.فسخ الكتابة املشروطة

___________________________________ 
وجيـب قتلـه حـدا فوجـوب قتلـه ال مينـع مـن رهنـه، النـه ) املرتـد عـن فطـرة(مها مسلم، فإنه لـو ارتـد، يسـمىوهو العبد الذي ولد وأحد ابويه أو كال) ٣٢(

 .ملك طلق، ما مل يقتل
 .النه يف معرض االسرتقاق، وهو ال مينع عن كونه ما مل يسرتق ملكا طلقا) ٣٣(
 .ركرهن الفاكهة شهرا، يف غري الثالجة وحنوها، مما ال تبقي عادة إىل شه) ٣٤(
 .سواء شرط أم مل يشرتط) ٣٥(
ثال يريــد ان يســتدين غــدا ألـف دينــار، فيجعــل داره رهنــا علــى ذلــك الــدين الــذي مل حيصــل، أو يريــد ان : اي) ٣٦( علـى حــق مل حيصــل ســبب ثبوتــه، مــ

 .يشرتي غدا بستا� �لف دينار، فيجعل هذا اليوم داره رهنا على الثمن الذي مل حيصل بعد
سـا�، فسـرى اجلـرح ومـات، كـان علـى زيـد ديتـه، إن كـان اجلـرح خطـأ، أو شـبه عمـد، ال عمـدا، فقبـل السـراية، واملـوت ال يصـح لو خـرج زيـد إن) ٣٧(

 .جعل الرهن على الدية، النه وإن حصل سبب وجوب الدية، لكنها مل تستقر بعد اذ �ملوت تستقر الدية على ذمة اجلاين
القاتـل، وهـم أقـر�ؤه مـن جهـة االب، كـاالخ واالخـت، ) عائلـة(اتل الدية أبدا، وإمنا كل الدية علـىاذا قتل شخص إنسا� خطأ، فليس على الق) ٣٨(

نه قبل احلول واوالدمها واالعمام، واوالدهم وهكذا يدفعونه ثالثة اقساط، كل سنة ثلث الدية، فال جيوز الرهن على الدية إال بعد كل سنة يف ثلثها، ال
 .مل يثبت الدية
 .شبيه �لعمد فديته على نفس القاتل، يؤديها سنتنيوأما القتل ال

وقبل رد العبد ال يستحق الذي يريد الرد شيئا، ولـذا ال يصـح ) من رد عبدي فله دينار(هو جعل شئ على عمل، كمن فر عبده يقول) اجلعالة)(٣٩(
 .جعل الرهن على الدينار قبل رد العبد

 .على مال الكتابة �ن قال املويل للعبد املكاتب اعطين رهنا) ٤٠(
فلـو مل يفعــل .وهـي الـيت شـرط فيهــا إن اتـى العبـد �ملــال املعـني إىل مـدة املعينــة عنـد ذاك يتحـرر، وال يتحــرر منـه جـزء أبــدا حـىت يسـتويف كــل املـال) ٤١(

 .العبد، انفسخ الكتابة، فيبطل الرهن
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ويصـح فيمـا هـو �بـت يف .)٤٢(ؤجر مثـل خدمتـهكاالجارة املتعلقـة بعـني املـ.وال يصح على ما الميكن استيفاؤه من الرهن
 .، جاز)٤٤(ولو رهن على مال رهنا، مث استدان آخر، وجعل ذلك الرهن عليهما.)٤٣(الذمة، كالعمل املطلق

 الرابعالفصل 
 :)٤٥(يف الراهن
إذا افتقــر إىل وال ينعقــد مــع االكــراه، وجيــوز لـويل الطفــل رهــن مالــه، .)٤٧(، وجــواز التصـرف)٤٦(كمــال العقــل: ويشـرتط فيــه

ريوم رمــه، أو يكــون لــه امــوال، حيتــاج إىل االنفــاق حلفظهــا مــن )٤٨(االســتدانة، مــع مراعــاة املصــلحة ، كــأن يســتهدم عقــاره فــ
 .)٤٩(التلف أو االنتقاص، فريهن بذلك ما يراه من امواله اذا كان استبقاؤها أعود

 اخلامسالفصل 
 :)٥٠(يف املر�ن
وال جيـوز ان يسـلف مالـه، اال مـع ظهـور .وجيـوز لـويل اليتـيم أخـذ الـرهن لـه.التصـرف كمـال العقـل، وجـواز: ويشرتط فيه

 .وال جيوز له إقراض ماله اذ ال غبطة.، كأن يبيع بز�دة عن الثمن إىل أجل)٥١(الغبطة له
 نعم، لو خشي على

___________________________________ 
لعمرو، فال يصح لعمرو اخذ رهن مـن زيـد علـى هـذا احلـق، النـه إن مـات زيـد، أو عصـي ومل  أجر زيد نفسه على أن يعمل بنفسه شهرا:(مثاله) ٤٢(

 .يعمل ال ميكن بيع الرهن واستيفاء العمل من مثن الرهن، اذ االجارة على شخص زيد ال مطلقا
ن بيـــع الـــرهن، اســـتأجر عمــرو زيـــدا علــى أنـــه يعمـــل أمــا بنفســـه أو بغــريه، هنـــا صـــح اخــذ الـــرهن مــن زيـــد، النـــه : مثالــه) ٤٣( إن مــات أو عصـــي، امكــ

 .واستيفاء العمل منه
 .استدان ألف دينار من عمرو وجعل داره رهنا على االلف، مث استدان ألفا آخر وجعل داره رهنا على االلفني صح ان رضي املر�ن: مثال) ٤٤(
 .وهو املديون صاحب عني الرهن) ٤٥(
) اذا افتقر(مال الطفل) رهن ماله)(٤٨(وحنو ذلك(ا على متكله لفلس، أو سفه، أو كونه مملوكا بناء�ن ال يكون حمجورا ) ٤٧(�لعقل، والبلوغ،) ٤٦(

فرييــد : اي) فــريوم(بســتانه أو بيتــه: اي) عقــاره(للطفــل يف االقــرتاض لــه) مــع مراعــاة املصــلحة(االقــرتاض للطفــل: اي) إىل االســتدانة(احتــاج مــال الطفــل
عليهــا �الكــل، والشــرب، وإجــارة اال صــطبل ) حيتــاج إىل االنفــاق(كاخليــل، والبغــال واحلمــري وحنوهــا) امــوال(للطفــل) او يكــون لــه(بنائــه: اي) رمــه(الــوىل

 .كاملزارع اليت حتتاج إىل صرف املال عليها لكي ال تنتقض) حلفظها من التلف، او االنتقاص(وحنو ذلك
 .يعهاانفع من ب: اي) اعود(ابقاء تلك املزارع مثال: اي) استبقائها)(٤٩(
 .عنده) الرهن(وهو املقرض الذي �خذ) ٥٠(
املصلحة للطفل، كأن مل يكن مشرت نقدا، أو كان السلف : اي) الغبطة(يبيع مال الطفل مؤجال مثنه، و�خذ على مثنه الرهن: اي) يسلف ماله)(٥١(

 .بثمن اكثر
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، اقتصـــر علـــى إقراضـــه مـــن الثقـــة )٥٢(ولـــو تعـــذر.املـــال، مـــن غـــرق أو حـــرق أو �ـــب وماشـــاكله، جـــاز إقراضـــه وأخـــذ الـــرهن
، لنفســه او لغــريه، أو وضــع الــرهن يف يــد عــدل معــني، لــزم، ومل يكــن للــراهن )٥٤(وإذا شــرط املــر�ن الوكالــة يف العقــد.)٥٣(غالبــا

وكـذا .هإىل الـوارث، اال ان يشـرتط )٥٧(ولو مات املر�ن، مل تنقل.، دون الرهانة)٥٦(وتبطل مع موته.، على تردد)٥٥(فسخ الوكالة
وجيــوز للمــر�ن ابتيـــاع .)٥٩(ولــو مــات املــر�ن، ومل يعلــم الـــرهن، كــان كســبيل مالــه، حــىت يعلــم بعينــه.)٥٨(لــو كــان الوكيــل غــريه

ريه مــن الغرمــاء.)٦٠(الـرهن ن غــ ولــو أعــوز .، علــى االشــهر)٦٢(، سـواء كــان الــراهن حيــا أو ميتــا)٦١(واملــر�ن احــق �ســتيفاء دينــه مــ
وال يســــقط بــــه شــــئ مــــن حقــــه مــــا مل يتلــــف .والــــرهن امانــــة يف يــــده ال يضــــمنه لــــو تلــــف.)٦٣(ضــــرب مــــع الغرمــــاء �لفاضــــل

 وان.)٦٥(ولو تصرف فيه بركوب أو سكىن أو إجارة، ضمن ولزمته االجرة.)٦٤(بتفريطه
___________________________________ 

 .اخذ الرهن) ٥٢(
 .الظاهر الكاشف عن الو�قة وال جيب العلم القطعي به يكفي حسن: الغالب والظاهر على حاله الو�قة، يعين: اي) ٥٣(
مثال وكيال يف بيع ) زيد(شرط املر�ن من ضمن عقد الرهن، ان يكون هو وكيال يف بيع الرهن اذا مل يؤد احلق عند وقته، أو شرط ان يكون: اي) ٥٤(

 .هذا الشرط) لزم(مثال) كزيد(الرهن، أو وضع الرهن يف يد شخص عادل معني
 .الن أصل الوكالة عقد جائز، جيوز فسخه، فيحتمل أن ال تصري الزمة �لشرط) على تردد(وقوله) املؤمنون عند شروطهم(لقوله ) ٥٥(
 .مبوت مالك املال املرهون وهو الراهن: اي) مبوته(الوكالة يف بيع الرهن عند االجل) وتبطل)(٥٦(
 .اشرتط يف ضمن عقد الرهن انتقال الوكالة إىل ورثته لو مات: اي) شرتطها(يكون قد) إال أن(مل تنقل الوكالة: اي) ٥٧(
 .غري املر�ن، فإنه مبوت الوكيل ال تنتقل الوكالة إىل ورثته إال مع شرطه يف ضمن عقد الرهن: اي) ٥٨(
وال ينتقل إىل ذمـة امليـت، الحتمـال تلفـه  كان حبكم ماله،: اي) كان كسبيل ماله(لو مات من عنده الرهن، ومل يعلم ما هو عني الرهن،: يعين) ٥٩(

 .بغري تفريط كما يف اجلواهر
 .من الراهن نفسه، أو من نفسه اذا كان وكيال عن الرهن يف بيع الرهن، فال جيب بيع الرهن على غري املر�ن) ٦٠(
الرهن قد بيع، فاملر�ن �خذ دينه من مثن الرهن قبل بقية لو كان د�ن يطلبون الراهن، وبيع أمالك الراهن، ومنها : الدائنني، اي: يعين) الغرماء)(٦١(

 .الد�ن، لتعلق حقه �خلصوص �ذا الرهن
 .وقد حجر �لتفليس، او ميتا وكانت ديونه اكثر من تركته) حيا)(٦٢(
ن طلــب املــر�ن، �ن كــان الــرهن يســاوي ألفــا، وكــان طلــب املــر�ن الفــني : اي) اعــوز)(٦٣( مــع (اشــرتك املــر�ن: اي) ضــرب(مــثالكــان الــرهن أقــل مــ

 .�اللف الثاين: اي) �لفاضل(بقية الد�ن): الغرماء
 .تقصريه يف حفظ الرهن: اي) بتفريطه(دينه الذي يطلب من الراهن: اي) حقه)(٦٤(
الـدار، أوركـوب الـدار، لـرد إجارتـه اجـرة السـكين يف : اي) ولزمتـه االجـرة(لو تلف يف االثناء، النه تقصري، اذ ال جيوز التصرف يف الـرهن) ضمن)(٦٥(

آجرهــا للـدار والدرابـة، ســواء كانـت االجـارة اقــدام اكثـر، فلــو آجـر الـدار الــيت تسـاوي إجار�ـا ألفــا كـان عليــه الـف لصـاحب الــرهن، سـواء كـان هــو قـد 
 .�لف، أم أكثر، أم أقل
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او يرجـع علـى الـراهن مبـا انفـق،  )٦٧(كـان لـه ركو�ـا  إذا انفق عليها،: ، وقيل)٦٦(كان للرهن مؤنة كالدابة، أنفق عليها وتقاصا
أو لـو اعـرتف �لــرهن، وادعـى دينــا، مل .، ان خـاف جحــود الـوارث مـع اعرتافــه)٦٨(وجيـوز للمـر�ن ان يســتويف دينـه ممـا يف يــده

ر قيمتهـا أو مكرهـا، كـان عليـه عشـ )٧٠(ولـو وطـئ املـر�ن االمـة.)٦٩(حيكم له وكلف البينة وله إحالف الوارث ان ادعى علمه
 .ولو طاوعته، مل يكن عليه شئ.)٧١(عليه مهر امثاهلا: نصف العشر، وقيل

وال جيــوز لــه تســليمه مــع وجودمهــا إىل .وإذا وضــعاه علــى يــد عــدل، فللعــدل رده عليهمــا، أو تســليمه إىل مــن يرتضــيانه
ري اذ�مـا ولـو كـا� غـائبني واراد تسـليمه .احلـاكم ولـو اسـترتا، أقبضـه.)٧٢(ولـو سـلمه ضـمن.احلاكم، وال إىل أمني غريمها مـن غـ
 ، مل)٧٣(إىل احلاكم، او عدل آخر، من غري ضرورة

___________________________________ 
ســقط مــن كــل واحــد حــق مبقــدار حــق اآلخــر، فلــو ركــب هــو الدابــة ركــو� قيمتــه عشــرة د�نــري، مث كــان قــد أعلفهــا، فبمقــدار عشــرة د�نــري : اي) ٦٦(

 .، والزائد أو الناقص للطرفنييسقط حق الرهن
 .جاز له ركو�ا، وحينئذ ال يكون تصرفا حراما، حىت يضمن لو تلف: اي) ٦٧(
ان دار ابـيكم عنـدي، �خـذو�ا، وال يعطــوين ) زيـد(وخفـت أ� لـو اعرتفــت لورثـة) زيـد(رهنـا مقابــل ألـف، ومـات) زيـد(لـو كـان عنـدي دار: يعـين) ٦٨(

 .ذ االلف، وإعطاء الزائد ان كان البيع �كثر من ألف للورثةااللف، فيجوز يل بيع الدار، وأخ
: يقال له: اي) وكلف البينة(بطلبه من زيد) مل حيكم له(من عنده الدار، ا�ا لزيد، لكنها رهن عندي على ألف دينار أطلبه من زيد) لو اعرتف)(٦٩(

ك تطلــب مــن إن وارث زيــد يعلــم اين أطلــب زيــدا ألفــا، جيــوز لــه حينئــذ ان : و قــاللــ: يعــين) ولــه احــالف(ألفــا) زيــد(جــئ بشــاهدين عــادلني يشــهدان انــ
 .شيئا) زيد(على أين ال أعلم أنك تطلب من: حيلف الوارث، فيحلف الوارث

 .ان كانت ثيبا/  ٥من قيمتها إذ كانت بكرا ونصف العشر اي ) العشر(جربا وقسوة وبال رضاها: اي) مكرها(املرهونة عنده) ٧٠(
ــ: اي) ٧١( مهــر (ت مثــل هــذه االمــة يف عمرهــا، ومجاهلــا، وغــري ذلــك مــن أوصــافها لــو كانــت تزوجــت كــم كــان مهــره هــا؟ هــذا املقــدار يســمىلــو كان

 .رضيت هي �لوطئ: اي) طاوعته)(املثل
خص العـادل: يعـين) والعدل(فلو ماتت أو أصا�ا شئ كان ذلك العدل هو الضامن) ٧٢( ىت  الـراهن واملـر�ن أخفيـا: اي) ولـو اسـترتا(الشـ أنفسـهما حـ

 .اعطاه: اي) اقبضه(ال يرد العدل عليهما املال املرهون، بعد ان طلب ذلك منهما كما يف اجلواهر
إىل احلاكم بغري ) لو سلم(تلفه وعيبه ونقصه) ويضمن(مثل أن ال يقدر على حفظه، أو أراد أن يسافر، أو مرضا خشي املوت وهكذا) الضرورة)(٧٣(

 .ضرورة
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من غـري إذن  )٧٤(ولو دفعه إىل غريه.وان كان هناك عذر، سلمه إىل احلاكم.وكذا لو كان احدمها غائبا.ويضمن لو سلم.جيز
ولــو �ع املــر�ن او العــدل الــرهن، .، ولــو أذن لــه االخــر)٧٥(ولــو وضــعه علــى يــد عــدلني، مل ينفــرد بــه احــدمها.احلــاكم ضــمن

ــثمن إىل املــر�ن، مث ظهــر فيــه عيــب، مل يكــن للمشــرتي ا ، اســتعاد )٧٧(أمــا لــو اســتحق الــرهن.)٧٦(لرجــوع علــى املــر�نودفــع ال
ــثمن منــه ن تســليمه إىل الــوارث.املشــرتي ال إن اتفقــا.وإذا مــات املــر�ن، كــان للــراهن االمتنــاع مــ علــى أمــني، واال ســلمه  )٧٨(فــ
 .)٧٩(ولو خان العدل، نقله احلاكم إىل أمني غريه، ان اختلف املر�ن واملالك.احلاكم إىل من يرتضيه

 السادسالفصل 
 :يف اللواحق وفيه مقاصد

 :املقصد االول
 يف احكام متعلقة �لراهن

ولـو �ع أو وهـب، وقـف علـى اجـازة املـر�ن، .)٨٠(التصـرف يف الـرهن �سـتخدام، والسـكىن، وال اجـارة: ال جيوز للـراهن
اجـازة الـراهن تـردد، والوجـه املنـع، لعـدم  ويف عتقـه مـع.)٨٢(وكـذا املـر�ن.، والوجـه اجلـواز)٨١(ويف صحة العتـق مـع االجـازة تـردد

 .امللك ما مل يسبق االذن
___________________________________ 

 .إىل غري احلاكم الشرعي يف حال الضرورة: اي) ٧٤(
االمـني سـلمه اليهـا  ليس الحد العدلني �نفراده توىل حفظ الرهن كيف ما رأى، حىت ولو اذن له اآلخر وقال انت إحفظه كمـا تـرى، الن: اي) ٧٥(

 .بشرط االجتماع
 .وال على العدل الذي كان املال املرهون أمانة عنده، بل يرجع على الراهن وهو صاحب املال) ٧٦(
 .اي من املر�ن أو العدل البائع) منه(كان غري مملوك للراهن، بل لغريه إما �لغصب، أو غريه: اي) ٧٧(
 .الراهن )يرتضيه(الراهن وورثة املر�ن: اي) ٧٨(
الذي وضع عنده املال املرهون، �ن تصرف فيه مثال كما لو كان الرهن دار فسكنها، أو أرضا فزرعها، أو فرشا ففرشها يف بيتـه، ) خان العدل)(٧٩(

 .قال احدمها ليبقى عنده، وقال اآلخر لننقله منه إىل غريه: اي) إن اختلف(وهكذا
ك ) للـراهن)(٨٠( �ن يـؤجر الــرهن اي ) إجــارة(كــدار، وبسـتان) سـكىن(كعبـد ودابــة) �ســتخدام(حمجــور مـن التصــرف فيـهوإن كـان امللــك لـه، النــه ملـ

 .شئ كان
 .الحتمال عدم صحة التعليق يف االيقاعات) ٨١(
 .زة قبالهو االجا) واالذن(االجازة بعد العتق: اي) مع إجازة)(وهو الراهن(فإنه لو �ع أو وهب يكون فضوليا ويتوقف على إجازة املالك) ٨٢(
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نعـم، الن : ال ما دام الولـد حيـا، وقيـل: ؟ قيل)٨٣(وهل تباع.ولو وطئ الراهن فأحبلها، صارت أم ولده، وال يبطل الرهن
فبـاع،  )٨٤(ولـو أذن لـه يف بيعهـا.ولـو وطأهـا الـراهن �ذن املـر�ن، مل خيـرج عـن الـرهن �لـوطء.حق املر�ن أسبق، واالول أشـبه

ولـو أذن الـراهن للمـر�ن يف البيـع قبــل االجـل، مل جيـر للمـر�ن التصـرف يف الــثمن، .الـثمن رهنــابطـل الـرهن، وال جيـب جعـل 
، واال رفـع )٨٦(وتعـذر االداء، كـان للمـر�ن البيـع إن كـان وكـيال.وإذا حل االجـل.صح )٨٥(ولو كان بعد حلوله.اال بعد حلوله

 .ولو ان يبيع عليهحبسه،  )٨٧(فإن امتنع كان له.أمره إىل احلاكم، ليلزمه �لبيع
 :املقصد الثاين

، اال مــع إقبــاض الــدين، او االبــراء منــه، أو )٨٨(الــرهن الزم مــن جهــة الــراهن، لــيس لــه انتزاعــه: يف أحكــام متعلقــة �لــرهن
ــــك.تصــــريح املــــر�ن �ســــقطا حقــــه مــــن االر�ــــان وال جيــــب تســــليمه اال مــــع .يبقــــى الــــرهن أمانــــة يف يــــد املــــر�ن )٨٩(وبعــــد ذل

وكــذا لــو  .)٩١(، مل يصــح، ولــو غصــبه مث رهنــه صــح، ومل يــزل الضــمان)٩٠(و شــرط إن مل يــؤد، أن يكــون الــرهن مبيعــاولــ.املطالبــة
 .)٩٣(وما حيصل من الرهن من فائدة، فهي للراهن.ولو أسقط عنه الضمان، صح.)٩٢(كان يف يده ببيع فاسد

___________________________________ 
 .ا يف ذمتهفيما اذا مل يؤد الراهن م) ٨٣(
 .مثن االمة املرهونة: اي) جعل الثمن(بدون املر�ن للراهن يف بيع االمة املرهونة،: اي) ٨٤(
 .بعد حلول االجل الذي وضع ال داء احلق: اي) بعد حلوله(االذن يف البيع) ولو كان)(٨٥(
 .احلق إن كان الراهن جعل املر�ن يف عقد الرهن وكيال على بيع الرهن إن مل يؤد: اي) ٨٦(
 ).ومقتضاه التخيري بني االمرين: اجلواهر(للحاكم: اي) وله(اى للحاكم) له(كان) ٨٧(
�ن يقــول ) او تصــريح املــر�ن(اي ابــراء املــر�ن ذمــة الــراهن) واالبــراء(اعطــاء الــراهن الــدين للمــر�ن: اي) اقبــاض الــدين(أخــذه مــن املــر�ن: اي)) ٨٨(

 .أسقط حقي يف الرهن: املر�ن
 ).أو االسقاط)(االبراء(أو) االقباض(بعد ما ذكر من :اي) ٨٩(
ك الكتــاب إىل ســنة بشــرط أن يكــون الكتــاب مبيعــا إن مل أؤد الــدين وإمنــا جيــب أن يقــول(�ن يقــول يف عقــد الــرهن) ٩٠( بشــرط ان يصــح بيــع :(رهنتــ

 .�لشرط، بل �لعقود ما يف حكمه الكتاب إن مل أؤد الدين، وإمنا ال جيوز االوىل ويسمى بشرط النتيجة الن البيع ال يتحقق
بقـي ضـمان زيـد للكتـاب، إال إذا اذن : اي) ومل يـزل الضـمان(الـرهن) صـح(مثال زيد كتاب عمرو، مث ار�ـن زيـد الكتـاب مـن عمـرو) ولو غصبه)(٩١(

 .عمرو �لقبض بعد الرهن، الن الرهن شئ، والقبض شئ آخر، وال يدل الرهن على القبض
 .بكره، واجبار كتاب عمرو، مث ار�نه من عمرو، ايضا حيتاج إىل قبض جديداشرتى : مثال) ٩٢(
 .النه املالك، كلنب الشاة، ومثرة الشجرة، وغريمها) ٩٣(
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ولــو كــان يف يــده .ولــو محلــت الشــجرة، أو الدابــة، أو اململوكــة بعــد االر�ــان، كــان احلمــل رهنــا كاالصــل، علــى االظهــر
وكــذا لــو كــان لــه دينـــان، .أدى أحــدمها، مل جيــز إمســـاك الــرهن الــذي خيصــه �لــدين اآلخـــر ، مث)٩٤(رهنــان، بــدينني متغــايرين

واذا رهــن مــال غــريه �ذنــه، ضـــمنه .)٩٦(، وال ان ينقلــه إىل ديــن مســـتأنف)٩٥(و�حــدمها رهــن، مل جيــز لــه ان جيعلـــه رهنــا �مــا
وإذا رهـن النخـل، مل يـدخل .)٩٨(املطالبـة مبـا بيـع بـهولو بيع �كثـر مـن مثـن مثلـه، كـان لـه .)٩٧(بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته

 .)١٠٠(وكذا ان رهن االرض، مل يدخل الزرع وال الشجر وال النخل.)٩٩(الثمرة، وإن مل تؤبر
 .)١٠١(حبقوقها دخل، وفيه تردد، مامل يصرح: ولو قال

جنـيب، اذا مل يكـن الغـرس مـن الشـجر او الـراهن أو اال )١٠٢(وكذا ما ينبت يف االرض بعـد رهنهـا، سـواء أنبتـه هللا سـبحانه
، فـإن كـان )١٠٤(ولو رهن لقطة مما يلقط كاخليـار.نعم، وهو االشبه: ال، وقيل: وهل جيرب الراهن على إزالته؟ قيل.)١٠٣(املرهون

لوجـه يبطـل، وا: ، قيـل)١٠٥(وان كان متأخرا، �خرا يلـزم منـه اخـتالط الـرهن حبيـث ال يتميـز.احلق حيل قبل جتدد الثانية، صح
 .انه ال يبطل

___________________________________ 
 كما لو استدان زيد من عمـرو ألـف دينـار إىل شـهر واعطـاه داره رهنـا، واقـرتض منـه ايضـا مخسـمائة دينـار إىل سـنة واعطـاه دكانـه رهنـا، مث ادى) ٩٤(

 .االلف، فليس لعمرو حبس الدار على مخسمئة
ف واخلمســـمئة، إال كمـــا لـــو مل يعـــط رهنـــا يف مقابـــ) ٩٥( ل اخلمســـمئة يف املثـــال بـــل كـــان دينـــا بـــال رهـــن، فـــال يصـــح جعـــل الـــدار رهنـــا علـــى مجيـــع االلـــ

 .برتاضيهما معا
 .ال يصح نقل الدار رهنا على مخسمئة فقط) ٩٥(ويف صورة رقم) ٩٦(
 .�ا املدة، وبيع املر�ن هلالو رهنت أ� دار زيد لدين كان بذميت، اكون ضامنا قيمة الدار، ان تلفت، أو تعذرت إعاد) ٩٧(
 .لو كانت الدار تساوي الفا، ولكنها بيعت �لف، كان لزيد املطالبة �لف ومئة: مثال) ٩٨(
 .مل تلقح بعد ومل تصلح: اي) ٩٩(
 .يف الرهن) ١٠٠(
 .ال ظهور هلا) حقوقها(، الن كلمة)ررهنتك النخلة مبا فيها من مث(أو) رهنتك هذه االرض مبا فيها من اشجار وخنيل(هو ان يقول: التصريح) ١١٠(
 .كالعشب والشوك) ١٠٢(
 .مل يكن داخال يف الرهن: اي) ١٠٣(
قبل اللقطة الثانيـة، الن مثـل اخليـار تلقـط يف  : اي) الثانية) حيني وقت اداء الدين: اي) حيل(�ن قال مثال رهنتك لقطة من خيار هذه املزرعة) ١٠٤(

 .كل سنة عدة مرات غالبا
 .ا لو كانت اللقطة الثانية اوا�ا شهر رجب، وأجل الدين شهر رمضانكم) ١٠٥(
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، تعلقت اجلناية برقبته، وكان حـق )١٠٧(وإذا جىن املرهون عمدا.)١٠٦(وكذا البحث، يف رهن اخلرطة مما خيط، واجلزة مما جيز
للمجـين عليـه منـه بقـدر ارش اجلنايـة،  ، وان جىن خطأ، فـإن افتكـه املـوىل بقـي رهنـا، وان سـلمه كـان)١٠٨(ا�ين عليه أوىل به

 .)١٠٩(وإن استوعبت اجلناية قيمته، كان ا�ين عليه أوىل به من املر�ن.والباقي رهن
 .)١١١(ولو كانت اجلناية نفسا، جاز قتله.)١١٠(ولو جىن على مواله عمدا، اقتص منه، وال خيرج عن الرهانة

ولـو كانـت اجلنايـة علـى مـن يرثـه املالـك، ثبـت للمالـك مـا .وبقـي رهنـا ،)١١٢(أما لو كانت خطأ، مل يكن ملواله عليه شئ
، أو انتزاعــــه يف اخلطــــأ ان اســــتوعبت اجلنايــــة قيمتــــه، أو اطــــالق مــــا قابــــل اجلنايــــة إن مل )١١٣(ثبــــت للمــــوروث مــــن القصــــاص

، مل )١١٥(ال يف االصــللكــن لــو كــان وكــي.رهنــا، ولــو اتلفــه املــر�ن )١١٤(ولــو أتلــف الــرهن متلــف، الــزم بقيمتــه وتكــون.يســتوعب
فلـــو عـــاد خـــال، عـــاد إىل ملـــك .ولـــو رهـــن عصـــريا، فصـــار مخـــرا، بطـــل الـــرهن.يكـــن وكـــيال يف القيمـــة، الن العقـــد مل يتناوهلـــا

 .)١١٦(الراهن
___________________________________ 

هـي وضـع اليـد ) واخلرطـة(الثانية واجلزة الثانية(اخلرطةفإنه يصح جعل خرطة واحدة، وجزة واحدة رهنا، ولو كان اجل الدين بعد وصول وقت ) ١٠٦(
ك فيمــا لورقــة فائــدة، كاحلنــاء، وورق العنــب، وحنومهــا ــ تقــال ملــا يقطــع ) واجلــزة(علــى أعلــى الغصــن الــذي فيــه الــورق، وجرهــا بقــوة لتتســاقط أوراقــه، وذل

 .كالبقول والقت، وحنومها: �ملنجل وحنوه
 .ة رهنا، فجىن عمدا على شخص، �ن قتل، أو كسر، أو اعمى وحنو ذلك�ن كان عبد رهنا، أو كانت أم) ١٠٧(
 .تنتقل عني العبد إىل ا�ىن عليه يعين الشخص الذي جين عليه العبد:(يعين) برقبته)(١٠٨(
املـويل خمـريا بـني تسـليم العبـد اذا جـىن عبـد جنايـة خطـأ، كمـا لـو رمـى العبـد حيـوا� فأصـابة الرميـة انسـا� كـان ) خطـأ(�لعبد، مـن حـق املـر�ن: اي) به(

 .للمجين عليه، وبني فك العبد �رش اجلناية
 .فيأخذ ا�ين العبد رقا لنفسه، وتبطل الرهانة) ١٠٩(
 .اذا كانت اجلناية على عضو حبيث بقي العبد بال يد، أو بال رجل، وحنو ذلك) ١١٠(
 .قصاصا) قتله(للورثة) جاز(�ن قتل العبد مواله) نفسا)(١١١(
 .إذ العبد مال املوىل، وال يستحق على ماله ماال) ١١٢(
إن كــان قتــل العبــد املرهــون أب الــراهن مــثال جــاز للــراهن املالــك للعبــد قتلــه قصاصــا ويبطــل الــرهن حينئــذ،) مــن يرثــه املالــك)(١١٣( او (وهــو الــراهن، فــ

االنفكــاك مــن : اي) أو أطــالق(كانــت اجلنايــة مبقــدار قيمــة العبــد: اي) اخلطــأ إن اســتوعبت(القتــل) يف(انتزاعــه اي، اخــذ العبــد املرهــون مــن يــد املــر�ن
 .الرهن مبقدار اجلناية

 .حىت لو أتلف الرهن نفس املر�ن، فإن قيمته تبقي رهنا عنده: اي) ولو اتلفه(تلك القيمة) ١١٤(
 .الرهنيف نفس عني : اي) يف االصل(وكيال يف بيع الرهن بعد حلول االجل وعدم اداء احلق و: اي) ١١٥(

  )فاذا عاد امللك عادت الرهانة حينئذ مع امللك:(قال يف اجلواهر) ١١٦(
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 .)١١٨(وكذا لو مجع مخرا مراقا.على تردد )١١٧(فلو انقلب يف يده خال، فهو له.ولو رهن من مسلم مخرا، مل يصح
مللــــك والــــرهن ، فصــــارت يف يــــده فرخــــا، كــــان ا)١٢٠(ولــــو رهنــــه بيضــــة فاحضــــنها.)١١٩(ولــــيس كــــذلك لــــو غصــــب عصــــريا

واذا رهــــن اثنــــان عبــــدا بينهمــــا بــــدين عليهمــــا، كانــــت حصــــة كــــل واحــــد منهمــــا رهنــــا .وكــــذا لــــو رهنــــه حبــــا فزرعــــه.�قيــــني
 .فإذا أداه، صارت حصته طلقا، وان بقيت حصة اآلخر.)١٢١(بدينه

 :املقصد الثالث
 :يف النزاع الواقع فيه وفيه مسائل

ن مشــاعا :االوىل واملــر�ن يف امســاكه، انتزعــه احلــاكم وآجــره إن كــان لــه اجــرة، مث قســمها  ، وتشــاح الشــريك)١٢٢(إذا رهــ
 .بينهما مبوجب الشركة، واال استأمن عليه من شاء، قطعا للمنازعة

، كـان لـه ذلـك، فـإن اتفقـا )١٢٣(اذا مـات املـر�ن، انتقـل حـق الرهانـة إىل الـوارث، فـإن امتنـع الـراهن مـن اسـتئمانه :الثانية
 .تأمن عليه احلاكمعلى أمني، واال اس

 .أعلى القيم: يوم هالكه وقيل: يف الرهن وتلف، لزمه قيمته يوم قبضه، وقيل )١٢٤(إذا فرط :الثالثة
 .، وهواالشبه)١٢٥(القول قول املر�ن: فلو اختلفا يف القيمة، كان القول قول الراهن، وقيل

___________________________________ 
 .الحتمال كونه لالول) على تردد(ذ اخلمر وال مالية له، وصار ماال عندهللثاين، النه اخ: اي) ١١٧(
 .�ن أراق شخص مخره، ومجعه �ن، مث صار خال عند الثاين، فإنه للثاين على تردد) ١١٨(
 .وصار مخرا عند الغاصب، فإنه لو صار �نيا خال، كان لالول، الن الثاين أخذه وهو مملوك وله مالية) ١١٩(
 .للراهن، والرهن بد املر�ن) فامللك(جعل املر�ن البيضة يف حضن دجاجة حىت صارت فرخا :اي) ١٢٠(
عبـد كـان نصـفه لزيـد، ونصـفه لعمـرو، فـأقرتض زيـد املئـة دينـار، وعمـرو مخسـني دينـارا وجعـال العبـد رهنـا علـى املائـة واخلمسـني لكيهمـا،  : مثال) ١٢١(

ف العبــد، وبقــي النصــف اآلخــر رهنــا علــى اخلمســنيكــان نصــف رهنــا علــى دينــه، فلــو دفــع صــاحب مئــة دي ن النصــ اي فكــا مــن ) طلقــا(نــه، انفــك رهــ
 .الرهن

فكـل واحـد يريـد أن جيعـل ) يف امسـاكه(كما لو كانت دار بني شريكني �الشاعة، �ن كل واحد منهما شـريكا، يف كـل جـزاء جـزء مـن الـدار) ١٢٢(
ان مل يكن قابال لالجارة، كعقيق مشرتك : اي) وإال(لشريك، وبني املر�ن على ظاهر قول املاتنقسم االجرة بني ا: اي) قسمها بينهما(الدار حتت يده

 .جعل احلاكم أمانة عند احد: اي) استأمن(مشاعا، جعل احد الشريكني حصته رهنا على دين او حق
 .جعل أمينا آخر: اي) استأمن(اردت املر�نالراهن وو ) اتفقا(قال الراهن ا� ال اعترب الوارث امينا حىت اسلم مايل بيده: اي) ١٢٣(
 .تلفه: اي) يوم هالكة(قصر يف حفظه، وتلف، أو مات، أو سرق، أو حنو ذلك: املر�ن، يعين: اي) ١٢٤(
 ).مع القسم) قول املر�ن(مع القسم) قول الراهن)(١٢٥(
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القـــول قـــول املـــر�ن، مـــامل يســـتغرق دعـــواه مث : فيمـــا علـــى الـــرهن، كـــان القـــول قـــول الـــراهن، وقيـــل )١٢٦(لواختلفـــا :الرابعـــة
 .، واالول اشهر)١٢٧(الرهن

قـول : ، فـالقول قـول املالـك، وقيـل)١٢٨(لو اختلفا يف متاع، فقـال احـدمها هـو وديعـة، وقـال املمسـك هـو رهـن :اخلامسة
 .املمسك، واالول اشبه

بعـده، : رجعـت قبـل البيـع، وقـال الـراهن: ، مث اختلفـا، فقـال املـر�ن)١٢٩(�ن للراهن يف البيع ورجعإذا أذن املر  :السادسة
 .)١٣٠(كان القول قول املر�ن، ترجيحا جلانب الوثيقة، إذ الدعو�ن متكافئتان

لــب كــل واحــد منهمــا، ولــو ط.، بيــع �لنقــد الغالــب يف البلــد، وجيــرب املمتنــع)١٣١(إذا اختلفــا فيمــا يبــاع بــه الــرهن :الســابعة
ولـو كـان للبلـد نقـدان غالبـان، .، وتعاسرا، ردمها احلاكم إىل الغالب، النه الذي يقتضيه االطالق)١٣٢(نقدا غري النقد الغالب
 .)١٣٣(بيع �شبههما �حلق

نكـــره ، ولـــيس هنـــاك بينـــة، بطلـــت رهانـــة مـــا ي)١٣٤(إذا ادعـــى رهانـــة شـــئ، فـــانكر الـــراهن، وذكـــر ان الـــرهن غـــريه :الثامنـــة
 .املر�ن، وحلف الراهن على اآلخر، وخرجا عن الرهن

___________________________________ 
 .فقال الراهن مثال كان رهنا على دين الف دينار، وقال املر�ن، بل كان على الف ومخسمائة) ١٢٦(
ف يقبل قوله مـع القسـم وأمـا يف الزائـد فيجـب عليـه البينـة، وأن فإن كانت قيمة الدار الفا، و ادعى املر�ن ان الدين الف ومخسمئة، ففي االل) ١٢٧(

 .مل تكن بينة يقبل قول الراهن يف عدم الز�دة مع القسم
ال ) ٨٨(ان الوديعة جيوز لصاحبها اخذها أي وقت شاء، وأما الرهن فكما مر عند رقم: الذي بيده املتاع، وسبب اختالفهما: اي) املمسك)(١٢٨(

 .مىت شاءجيوز للمالك اخذه 
 .ال تبعة بل يبقي رهنا عندي: مث رجع عن اذنه وقال: اي) ١٢٩(
 من جهة ان االصل عدم وقوع البيع قبل الرجوع، واالصل عدم وقوع الرجوع قبل البيع، فكالمها يوافق قوهلما االصل، فليس يف البني املدعي) ١٣٠(

 .واملنكر
النقــد الــذي يتعامــل بــه غالبــا يف ذلــك البلــد، فــإن كــا� يف : اي) الغالــب(�لتومــان االيــراين: آلخــريبــاع �لــدينار العراقــي، وقــال ا: فقــال أحــدمها) ١٣١(

 .العراق جيب بيعه �لدينار العراقي، وإن كان يف إيران جيب بيعه �لتومان االيراين
اصــربكل واحـد منهمـا علــى : اي) وتعاسـرا(االيـراينكمـا لوكـا� يف العـراق، وطلــب أحـدمها بيعـه �لـدينار الكــوييت، وطلـب اآلخـر بيعــه �لتومـان ) ١٣٢(

 .رأيه ومل يتنازل لآلخر
ف دينــار عراقــي، وتعاســرا بــني البيــع �لــدينار ) كمــا(اذا هنــاك اشــبه) هــذا(�لــدين الــذي جعــل الــرهن عليــه، أو حنــو الــدين: اي) ١٣٣( لــو كــان احلــق الــ

 .إىل الدينار العراقي من التومان، الن كليهما دينار الكوييت، والتومان االيراين، بيع �لدينار الكوييت النه اشبه
علـى (وهـو البسـتان، ال عرتافـه بعـدم كونـه رهنـا) ينكـره املـر�ن(بـل الـرهن بسـتاين ال داري،: دارك رهن عنـدي، وقـال الـراهن: قال املر�ن: مثال) ١٣٤(

 .الدار والبستان: اي) وخرجا(على أن الدار ليست رهنا) اآلخر
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 .، فالقول قول الدافع النه أبصر بنيته)١٣٥(كان له دينان، أحدمها برهن فدفع إليه ماال، واختلفا  لو :التاسعة
 .، فالقول قول الراهن مع ميينه، اذا مل يكن بينة)١٣٦(وان اختلفا يف رد الرهن

___________________________________ 
ىت يبقــى ا عــن اي ديــن، هـل عــن الــدين  يف كـون هــذا املــال وفـاء) ١٣٥( الـذي كــان الــرهن عليــه ينفـك الــرهن، أم عــن الـدين الــذي مل يكــن لـه رهــن، حــ

 .الرهن
 .النه املنكر) قول الراهن(رددت عليك الكتاب، وقال الراهن ال: �ن كان الرهن كتا� مثال فقال املر�ن) ١٣٦(
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 كتاب املفلس

 .هو الفقري الذي ذهب خيار ماله، وبقيت فلوسه )١(املفلس
: االول: عليـه اال بشـروط اربعـة )٣(هوالذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف يف امواله، وال يتحقق احلجر: )٢(واملفلس

 .)٤(ان تكون ديونه �بتة عند احلاكم
 .)٥(ان تكون امواله قاصرة عن ديونه، وحيتسب من مجلة امواله معوضات الديون: الثاين

 .ان تكون حالة: الثالث
ربع احلــاكم �حلجــر، وكــذا لــو )٧(ولــو ظهــرت امــارات الفلــس.او بعضــهم احلجــر عليــه )٦(مس الغرمــاءان يلــت: الرابــع ، مل يتــ

، وقسـمة )٨(وإذا حجـر عليـه، تعلـق بـه منـع التصـرف، لتعلـق حـق الغرمـاء، واختصـاص كـل غـرمي بعـني مالـه.سأل هـو احلجـر
 .أمواله بني غرمائه

 .يف منع التصرف: القول
___________________________________ 

 .كتاب املفلس
الفلوسـه، احلمـراء الـيت لـيس هلـا قيمـة  : اي) فلوسـه(امواله احلسنة املهمة، كالد�نري، والدراهم، واالراضي، وحنـو ذلـك: اي) خيار ماله(بكسر الالم) ١(

 .كثرية
 .بفتح الالم، والبحث يف هذا الكتاب عن هذا، ال عن الفلس �لكسر) ٢(
 .ع عن التصرف يف مالههو املن) احلجر) ٣(
 .يثبت عند احلاكم انه مديون: اي) ٤(
 .االعيان اليت الجلها مديون، كما لو اشرتى نسيئة دارا، او اقرتض كتا�، فلدار والكتاب والكتاب يقال هلما من معوضات الديون: اي) ٥(
 .يطلب اصحاب احلق كلهم أو بعضهم، من احلاكم الشرعي: اي) ٦(
 .طلب املديون من احلاكم احلجر عليه: اي) لو سأل هو(يونه اكثر مما ميلككما لو بلغت د) ٧(
 كل دائن عني ماله موجود، �خذها، وكل دائن ليس عني ماله موجودا يشرتك مع البقية يف تقسيم االموال عليهم: بعين) ٨(
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كـالبيع واالجـارة، أو بغـري عـوض  ، فلـو تصـرف، كـان �طـال، سـواء كـان بعـوض،  )٩(ومينع من التصرف، احتياطـا للغرمـاء
وكـذا لـو أقـر بعـني دفعـت إىل املقـر لـه، وفيـه تـردد، .صـح، وشـارك املقـر لـه الغرمـاء )١٠(أمـا لـو أقـر بـدين سـابق.كالعتق واهلبـة

 .)١١(لتعلق حىت الغرماء �عيان ماله
، دفـع إليـه، )١٣(ل حلاضـر وصـدقهوان قـا.يقبـل قولـه مـع ميينـه ويقـر يف يـده: ، قيـل)١٢(هـذا املـال مضـاربة لغائـب: ولو قـال

، وفلــس واخليـــار �ق، كــان لــه اجــازة البيــع وفســخه، النــه لــيس �بتـــداء )١٤(ولــو اشــرتى خبيــار.وإن كذبــه قســم بــني الغرمــاء
، )١٦(ولو اقرضه انسان ماال بعد احلجر، او �عه بثمن يف ذمتـه.، كان للغرماء منعه)١٥(ولو كان له حق، فقبض دونه.تصرف

ولـو أقـر مبـال .بعد احلجر، ضمن، وضرب صاحب املال مع الغرمـاء )١٧(ولو أتلف ماال.لغرماء وكان �بتا يف ذمتهمل يشارك ا
وال حتـــل الـــديون املؤجلـــة .)١٩(، مل يشـــارك املقـــر لـــه الغرمـــاء، الحتمالـــه مـــا ال يســـتحق بـــه املشـــاركة)١٨(مطلقـــا، وجهـــل الســـبب
 .)٢٠(�حلجر، وحتل �ملوت

ســواها، ولــه ان  )٢١(ومــن وجــد مــنهم عــني مالــه، كــان لــه اخــذها، ولــو مل يكــن.الغــرمي بعــني مالــهيف اختصــاص : القــول
 يضرب مع

___________________________________ 
 .سبب املنع عن التصرف من جهة االحتياط حلق الغرماء حىت ال يصري ماله أقل: اي) ٩(
ليه يف شعبان، فأقر �ن عليه دين آخر لزيد حل وقته يف شهر رجـب قبـل منـه، أمـا لـو حجر ع: سابق على حق الغرماء، ال ال حق، مثال: اي) ١٠(

 .أقر بدين الحق، يف شهر رمضان مثال فال، لسبق احلجر
 .فيكون اقراره ضررا على الغرماء، واالقرار املعترب هو الذي يكون ضررا على نفس املقر ال غريه) ١١(
 .حىت ا�جر فيه، والربح بيننا لشخص غائب، وانه له اعطاه يل: اي) ١٢(
 .صدقة ذلك احلاضر املقر له: اي) ١٣(
اشرتى دارا �لف، وجعل لنفسـه اخليـار إىل شـهر، وقبـل متـام الشـهر حجـر عليـه، جـاز لـه فسـخ هـذا البيـع، وأخـذ االلـف، فيكـون االلـف : مثال) ١٤(

 .للغرماء، وجاز له ابقاء البيع فيكون الدار للغرماء
 .يطلب شخصا ألف دينار، فقبض تسعمئة وأبرأ عن الباقي كأن: مثال) ١٥(
 .أما لو �عه بثمن معني فالبيع �طل كما سبق) ١٦(
 .اعترب صاحب اال�ء والكتاب واحدا من الغرماء: اي) ضرب(ا، أو أحرق كتا� كما لو كسر ا�ء) ١٧(

 .سبب انشغال ذمة احملجور عليه: اي
 .كالذين بعد احلجر، وحنوه) ١٩(
لو كان على زيد الف دينار وحيل أجله يف شهر رمضان، فإن مات زيد قبل شهر رمضان حل دينه، وإن حجر عليـه مل حيـل االلـف، بـل : يعين) ٢٠(

 ).إىل ميسرة) فنظرة(يبقى االلف يف ذمته، و�خذ الغرماء أمواله، فاذا صار شهر رمضان حل االلف، فإن كان عنده اعطى، وإال
ئ آخـر، فيأخــذ صــاحبها مالـه، وبقيــة الـد�ن يبقــون بــال شـئمل يكـن للمح: اي) ٢١( اي �خــذ حصــة ) ولــه أن يضـرب(جــور عليـه غــري تلــك العـني شــ

 .مثل سائر الد�ن سواء ويف ما عنده جبميع الديون أم ال
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رتك حنـوا ممـا عليـه ، إال أن يـ)٢٢(أمـا امليـت، فغرمـاؤه سـواء يف الرتكـة.ا أو مل يكـن، علـى االظهـر الغرماء بدينـه، سـواء كـان وفـاء
 .نعم، ولو قيل �لرتاخي، جاز: على الفور؟ قيل )٢٣(وهل اخليار يف ذلك.فيجوز حينئذ لصاحب العني أخذها
ض املبيــع ســليما وكــذا ان وجــده معيبــا .، أخــذ املوجــود حبصــته مــن الــثمن، وضــرب �لبــاقي مــع الغرمــاء)٢٤(ولــو وجــد بعــ

أمـــا لـــو عـــاب بشـــئ مـــن قبـــل هللا ســـبحانه، أو جنايـــة مـــن .النقصـــانبعيـــب، قـــد اســـتحق أرشـــه، ضـــرب مـــع الغرمـــاء �رش 
، وكـان لـه )٢٦(ولو حصل منه مناء منفصـل، كالولـد واللـنب، كـان النمـاء ملشـرتي.، كان خمريا بني أخذه �لثمن وتركه)٢٥(املالك

الن هـذا النمـاء يتبـع لـه أخـذه، : ولو كان النماء متصال، كالسمن أوالطول، فزادت لـذلك قيمتـه، قيـل.أخذ االصل �لثمن
أما لو اشرتى حبا فزرعـه وأحصـد، أو بيضـة .وكذا لو �عه خنال ومثر�ا قبل بلوغها، وبلغت بعد التفليس.االصل، وفيه تردد

ولــو �عــه خنــال حــائال فــأطلع، أو أخــذ النخــل قبــل .)٢٧(فأحضــنها وصــار منهــا فــرخ، مل يكــن لــه أخــذه، النــه لــيس عــني مالــه
ولــو �ع شقصـــا  )٢٨(وكــذا لـــو �ع أمــة حـــائال فحملــت، مث فلـــس فأخــذها البـــائع، مل يتبعهــا احلمـــل.طلـــع�بــريه، مل يتبعهــا ال

 وفلس املشرتي، كان للشريك املطالبة �لشفعة، ويكون البائع اسوة مع الغرماء يف
___________________________________ 

�ن كانت أمـوال امليـت ديونـه او اكثـر، وحينئـذ ) مما عليه(هي ما تركه امليت من اموال،و ) يف الرتكة(من عني ماله موجودة، وغريه) فقرماؤه سواء)(٢٢(
 .لصاحب العني أخذ عني ماله

حبيث لو مل خيرت فورا، فليس عليه اخذ عني ماله بل يصري واحدا مـن ) على القدر(به يف أخذ ماله، أو غريها فيما فيه اخليار، يف امليت أو احلي) ٢٣(
 .الد�ن

الكتـاب ) معيبـا كمـا ولـو وجـد(كـان قـد �عـه عشـرة كتـب، فوجـد ثالثـة منهـا، أخـذها حبسـب قيمتهـا مـن الـثمن الـذي �عـه بـذلك الـثمن: مـثال) ٢٤(
 ).قيمة النقصان �لنسبة إىل الثمن: اي) �رش النقصان(الذي كان �عه منه، وجده ممزقا

 .اخلروف فأنكسرت رجله بال تصرف من أحد، كما لو سقط: اي) من قبل هللا سبحانه)(٢٥(
 .فال أرش) كان خمريا(كما لو كسر املالك رجل اخلروف) جناية من املالك(
) قبــل بلوغهــا(قيــل لــه للبــائع،(كمــا يف االشــجار) أو الطــول(يف احليــوا�ت) كالســمن(بــال أرش وقيمــة النمــاء: اي) للبــائع) وكــان لــه(وهــو املفلــس) ٢٦(

 .هل للبائع أخذ الثمرة أم القبل نضوح الثمرة، فإن فيه ترددا، : اي
 ).حائال أي بال مثر(بل يضرب مع الد�ن �لثمن) ٢٧(
 بل اذا ولد أخذه املشرتي اذا مل يكن الولد من املشرتي احلر، وإال فالولد حر، وإال فالولد حر، وأمها أو ولد) ٢٨(
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 .مضاؤها، ولو بذل الغرماء االجرة، كان للمؤجر فسخ االجارة وال جيب عليه ا)٣٠(ولو فلس املستأجر.)٢٩(الثمن
ازالــة الغــروس وال  )٣١(ولــو اشــرتى أرضــا، فغــرس املشــرتي فيهــا أو بــىن، فلــس، كــان صــاحب االرض أحــق �ــا، ولــيس لــه

مث يباعـان فيكـون لـه ماقابـل االرض، وان امتنـع بقيـت لـه .نعـم، والوجـه املنـع: ؟ قيـل)٣٢(وهل له ذلك مع بذل االرش.االبنية
، وكـذا لـو خلطــه )٣٣(ولـو اشـرتى زيتـا، فخلطـه مبثلـه، مل يبطـل حـق البـائع مـن العـني.الغـروس واالبنيـة منفـردةاالرض، وبيعـت 

ولـو نسـج .يبطل حقه من العني، ويضرب �لقيمة مـع الغرمـاء: ولو خلطه مبا هوأجود، قيل.بدونه، النه رضي مبا دون حقه
ولـو صـبغ الثـوب،  .)٣٤(مـن العـني، وكـان للغرمـاء مـا زاد �لعمـل الغزل، أو قصر الثـوب، أو خبـز الـدقيق، مل يبطـل حـق البـائع
وكذا لـو عمـل املفلـس فيـه، عمـال بنفسـه، كـان شـريكا للبـائع .كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ، اذا مل ينقص قيمة الثوب به

 إن وجد رأس ماله أخذه، واال: ، قيل)٣٦(ولو أسلم يف متاع، مث أفلس املسلم اليه.)٣٥(بقدر العمل
___________________________________ 

مسـاو�، يعـين لوكـان زيـد وعمـرو شـريكان يف ارض، فبـاع زيـد حصـمته نسـيئة، مث افلـس املشـرتي، كـان لعمــرو : يعـين) اسـوة(قسـما: اي) شقصـا)(٢٩(
مســاو� لغــريه مــن الغرمــاء يف مثــن ) دزيــ(االخــذ �لشــفعة، فيأخــذ عمــرو االرض، ويعطــي مثنهــا للمشــرتي، وال خيــتص زيــد بــثمن أرضــه، بــل يكــون البــائع

 .االرض، �خذ بسنبة دينه
 .ومل يكن بذل االجرة) ٣٠(
 .ليس للبائع: اي) ٣١(
 .االرض، وما عليها من غرس او بناء: اي) يباعان(قيمة نقص الغروس واالبنية �لقلع واهلدم: اي) ٣٢(
 .وامنا يصري شريكا مع صاحب الزيت اآلخر) ٣٣(
 .غسل ونظف: اي) قصر(خليوط املغزولة من االصواف أو القطن أو الكتابهو ا) الغزل)(٣٤(
 .ز�دة القيمة يدفعها البائع بعد اخذ عينه: اي) ما زاد(
 .اي زادت القيمة بذاك العمل، كالقطن ندفه، والعبد علمه الكتابة، وهكذا) ٣٥(
هر مئــة كيلـــو مـــن االرز، وقبــل متـــام الشـــهر صــار عمـــرو حمجـــورا عليـــه زيـــد اعطـــى لعمــرو مئـــة دينـــار، ســلما علـــى أن يعطيـــه عمــرو بعـــد شـــ: مــثال) ٣٦(

لزيد اخليار بني ان يطالب مبائة مع الغرماء، وبـني ان يطالـب بقيمـة مائـة كيلـو مـن االرز، وأن  ) وقيل(ان وجد زيد نفس املئة دينار أخذها) قيل(للفلس
 .كانت قيمته اكثر من مائة دينار
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ولوأولـد اجلاريـة، مث فلـس، جـاز .له اخليار بني الضرب �لـثمن، أوبقيمـة املتـاع، وهـو أقـوى: لضرب مع الغرماء �لقيمة، وقي
خطـأ، تعلـق حـق  )٣٨(وإذا جـين عليـه.ولو طالب بثمنها، جاز بيعها يف مثن رقبتهـا، دون ولـدها.)٣٧(لصاحبها انتزاعها وبيعها

 .دية إن بذلت لهوان كان عمدا، كان �خليار بني القصاص، وأخذ ال.الغرماء �لدية
 .، وجب ان يؤاجرها)٣٩(نعم، لو كان له دار أو دابة.وال يتعني عليه قبول الدية، ال�ا اكتساب، وهو غري واجب

هد للمفلــس شــاهد مبــال.وكـذا لــو كانــت لــه مملوكــة، ولــو كانــت أم ولــد وإن امتنــع، هــل .، فــإن حلــف اســتحق)٤٠(وإذا شـ
وإذا مــات املفلــس حــل مــا .�جلــواز، الن يف اليمــني إثبــات حــق للغرمــاء: قبــل ال، وهــو الوجــه، ورمبــا: حيلــف الغرمــاء؟ قيــل
، وال جيــوز إلزامــه وال مؤاجرتــه، وفيــه روايــة اخـــرى )٤٣(وينظـــر املعســر.)٤٢(، وفيــه روايــة أخــرى مهجــورة)٤١(عليــه، وال حيــل مالــه

 .القول يف قسمة ماله.مطروحة
___________________________________ 

النـه ) دون ولـدها(وإن كانت أم ولد، ولكن جيوز بيع أم الولد يف مثن رقبتهـا، وأمـا جـواز بيعهـا للمالـك فال�ـا ليسـت أم ولـد لـه، بـل لغـريهال�ا ) ٣٧(
 .حر

 .تكون الدية لغرماء، ال�ا مال املفلس، وليس للمفلس العفو عن الدية، النه تصرف يف املال: يعي) �لدية(على املفلس،: اي) ٣٨(
ن، قوفــة عليــه كمــا يف املســالك، وهــذا القيــد الن الــدار اململوكــة طلقــا، إن كــان جالســا فيهــا فالتبــاع وال تــؤجر، وإن كانــت زائــدة تبــاع يف الــديمو ) ٣٩(

 .موقوفة عليه) وكذا لوكانت مملوكة له(فيبقى ما كان وقفا عليه، حيث ا�ا ال تباع وإن كانت زائدة من مستثنيات الدين،
ذلـك املـال وصــار للغرمـاء، الن الشـاهد الواحـد واليمــني ) اسـتحق(فـإن حلـف الشـاهد علــى ذلـك(د شـاهد أن للمفلـس مــال آخـراذا شـه: يعـين) ٤٠(

 .الن احللف ال بد كونه من نفس الشاهد) وهو الوجه(الشاهد من احللف، مل يثبت ذلك املال بشاهد واحد) وإن امتنع(يثبت �ما املال،
 .ما يطلبه املفلس هو من الناس) ومل حيل(مل يصل وقت أجل فيضربون مع الغرماءحل مايطلبه الناس ولو : اي) ٤١(
 .مرتوكة مل يعمل �ا علماء الشيعة، وعدم عملهم �ا دليل على عدم حجيتها وهي رواية بصري تقول حبلول ديونه على الناس ايضا: اي) ٤٢(
ىت يســتويف مقــدار ) وال مؤاجرتــه(�لكســب) لزامــها(املــديون الــذي لــيس لــه مــا يــؤدي دينــه) املعســر) ميهــل) ينظــر)(٤٣( وهــي ان يــؤجر املعســر لعمــل حــ

 .القائلة بدفع املديون املعسر إىل الغرماء يؤاجرونه طرح االصحاب العمل �ا وهي رواية السكوين عن الصادق : اي) مطروحة(الدين
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، وان يبـدأ ببيـع مـا خيشـى تلفـه، )٤٥(لغرمـاء تعرضـا للـز�دة، ليتـوفر الرغبـة، وحضـور ا)٤٤(إحضار كل متـاع يف سـوقه: يستحب
إن تعاســروا عــني )٤٧(وأن يعــول علــى منــاد يرتضــي بــه الغرمــاء واملفلــس دفعــا للتهمــة.، النفــراد املــر�ن بــه)٤٦(وبعــده �لــرهن ، فــ

ملفلــس، الن البيــع ، وجــب أخــذها مــن مــال ا)٤٨(وإذا مل يوجــد مــن يتــربع �لبيــع، وال بــذلت االجــرة مــن بيــت املــال.احلــاكم
 .اال مع قبض الثمن )٤٩(واجب عليه، وال جيوز تسليم مال املفلس

 .وان تعاسرا تقابضا معا
 .)٥٠(جيعل يف ذمة ملي احتياطا، وإال جعل وديعة، النه موضع ضرورة: ولو اقتضت املصلحة �خري القسمة، قيل

 .ما يفضل عن حاجته، وكذا أمته اليت ختدمه )٥١(وال جيرب املفلس على بيع داره اليت يسكنها، ويباع منها
ولــو الــتمس مــن املشــرتي الفســخ، مل جتــب .، مل يفســخ العقــد)٥٢(ولــو �ع احلــاكم أو أمينــه مــال املفلــس، مث طلــب بــز�دة

 .)٥٣(عليه االجابة، لكن تستحب
يـوم قسـمة مالـه، فيعطـي هـو  ، ويتبع يف ذلك عـادة امثالـه، إىل)٥٤(وجيري عليه نفقته ونفقة من جيب عليه نفقته وكسوته

 .)٥٥(وعياله نفقة ذلك اليوم
___________________________________ 

 .وما عنده من فرش إىل سوق بيع الفرش، وهكذا) الصاغة(�ن يؤتى مبا عند املفلس من ذهب إىل سوق) ٤٤(
 .لعل أحدهم يرغب يف متاع فيزيد على القيمة لرغبته: اي) ٤٥(
 .مبا كان من مال املفلس رهنا عند أحد، فإن املر�ن خيتص به: يعين) �لرهن(لو بقي، كالفواكه، واللحم، وحنو ذلك) ما خيشى تلفه)(٤٦(
 .الغرماء واملفلس مل يتفقوا على دالل: أي) تعاسروا(لكي ال يتهم الغرماء املفلس، وال العكس، �لتعاطي مع الدالل: اي) ٤٧(
 .و لعدم شئ يف بيت املال، أو لوجود مصارف أهمإما لقلة ما يف بيت املال، أ) ٤٨(
 .لكل من يشرتي منه شيئا) ٤٩(
ه، لـه قرضـا، وحنـوه  إعطـاء: يعـين) ويف ذمـة(غـين ال فقـري: اي) ملـي(كما لو مل يكن سوف لـبعض االمتعـة أو كلهـا إال بعـد فـرتة) �خري القسمة)(٥٠(

 .ودبعة عند شخص امني، وحيث إن الوديعة غري مضمونة لو تلفت ال �س للضرورةجعل (ميكن جعله يف ضمان غين) وإال(مما يضمنه لو تلف
 .من الدار اذا كانت وسيعة اكثر من حاجة وشأن املفلس: اي) ٥١(
 .وجد من يشرتي بقيمة اكثر: اي) ٥٢(
 ).من أقال مؤمنا أقال هللا عثرته يوم القيامة(ال�ا إقالة، وقد ورد يف احلديث الشريف) ٥٣(
 .من حيث الشرف، واملرض، والصحة، واحلر والربد، وحنو ذلك) عادة امثاله)(املالبس) كسوة(املصارف واالحتياجات: اي) النفقة) ٤٣(
 .ومن اخلمس إن كان هامشيا) هامشي(يقسم الباقي بني الد�ن، وبعد ذلك يصبح من فقراء املسليمن يعطى من الزكاة إن كان غري) ٥٥(

    



٨٩ 

 .على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه ، قدم كفنه)٥٦(ولو مات
 :مسائل ثالث

 .وشاركهم الغرمي )٥٧(إذا قسم احلاكم مال املفلس، مث ظهر غرمي، نقضها :االوىل
 .إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، قسم أمواله على احلالة خاصة :الثانية
ويلحـق بـذلك النظـر .و أراد مـواله فكـه، كـان للغرمـاء منعـه، ولـ)٥٨(إذا جىن عبد املفلس، كان ا�ين عليه أوىل بـه :الثالثة
، وكـان لــه )٦٠(فـإن تنــاكرا.ويثبــت ذلـك مبوافقــة الغـرمي، أو قيـام البينــة.)٥٩(ال جيـوز حــبس املعسـر، مــع ظهـور إعسـاره.يف حبسـه

وإن مل يكـن .غرمائـه فإن امتنع، فاحلـاكم �خليـار بـني حبسـه حـىت يـويف، وبيـع اموالـه وقسـمتها بـني.مال ظاهر، أمر �لتسليم
، أو كـان أصـل الـدعوى )٦٢(وان عـدمها، وكـان لـه اصـل مـال.)٦١(له مال ظاهر، وادعى االعسار، فإن وجـد البينـة قضـى �ـا

وإذا شهدت البينـة، يتلـف أموالـه، قضـى �ـا، ومل يكلـف اليمـني، ولـو مل تكـن البينـة مطلعـة .ماال، حبس حىت يثبت اعساره
 .)٦٣(على �طن أمره

___________________________________ 
فــال يعمــل مــن مــا لــه املســتحبات يف ) ويقتصــر(وبقيــة مؤنــة جتهيــزه مــن مــاء الغســل، والســدر والكــافور، وحنــو ذلــك) كفنــه(قبــل تقســيم أموالــه،) ٥٦(

 .الكفن، والغسل، وغريمها
 .نقض احلاكم القسمة: اي) ٥٧(
 .وهو حمجور عن ماله الن ماله متعلق حق الغرماء،) منعه(من الغرماء) ٥٨(
 .اذا كان ظاهرا وواضحا انه معسر ليس عنده ما يؤدي دينه به: اي) ٥٩(
 .انكر املديون قول الدائن، وانكر الدائن قول املديون، فقال املديون أ� معسر، وقال الدائن انت قادر: اي) ٦٠(
 .مل تكن بينة: اي) اعدمه(قضى بقول البينة، سواء قامت على اليسار، أو على االعسار: اي) ٦١(
كـان الـدائن قـد اقرضـه مـاال، وادعـى املـديون تلفـه وعـدم : اي) اصـل الـدعوى مـاال(اي كان له يف االصل مال، ولكنه ادعى تلفـه وعـدم وجـوده) ٦٢(

 .بقالستصحاب بقاء ماله السا) حىت يثبت اعساره(وجوده خبالف ما لو كان أصل الدعوى ثبوت حق جبناية، أو ضمان، أو حنومها

  مل يكن العدالن ممن هلم صحبة مؤكدة معه حبيث تنكشف هلما �طنه، وذلك حلجية قول البينة مطلقا: اي) ٦٣(
    



٩٠ 

دفعـا  )٦٥(، مل يقبل حىت يكون مطلعة على أموره �لصحبة املؤكدة، وللغرماء إحالفـه)٦٤(أما لو شهدت، �العسار مطلقا
وإذا .االعسار قبلت دعواه، وال يكلف البينة، وللغرماء مطالبتـه �ليمـني وإن مل يعلم له أصل مال، وادعى.لالحتمال اخلفي

ــزول احلجــر عنــه مبجــرد االداء.)٦٦(قســم املــال بــني الغرمــاء، وجــب اطالقــه ، أم يفتقــر إىل حكــم احلــاكم؟ االوىل أنــه )٦٧(وهــل ي
 .يزول �الداء، لزوال سببه

___________________________________ 
 ).انه تلف ماله(وبقي كالمهم مطلقا ومل يذكروا سبب اعساره ومل تقل) فالن معسر(البينةقالت : اي) ٦٤(
 .وهو احتمال خفاء حال املديون على البينة) اخلفي(إحالف املديون: اي) ٦٥(
 .فكه من احلبس، ان كان ممتنعا وحبس المتناعه: اي) ٦٦(
 .سبب احلجر، وهو الديون مع يساره: اي) سببه(اكم، فال يزول إال حبكمه ايضاالن احلجر كان حبكم احل) ام يفتقر(اداء الديون،: اي) ٦٧(

  



٩١ 

 كتاب احلجر

 .هو املنع واحملجور شرعا هو املمنوع من التصرف يف ماله: احلجر
 : والنظر يف هذا الباب يستدعي فصلني

 الفصل االول
 .السفه، والفلس و )٢(الصغر، واجلنون، والرق، واملرض: وهي ستة)١(يف موجباته
 .البلوغ والرشد: فمحجور عليه، مامل حيصل له وصفان: أما الصغري
 .، سواء كان مسلما أو مشركا)٣(�نبات الشعر اخلشن على العانة: ويعلم بلوغه
 .ويشرتك يف هذين، الذكور واال�ث.، من املوضع املعتاد، كيف كان)٤(الذي يكون منه الولد: وخروج املين

ويف اخـــرى اذا بلـــغ عشـــرا وكـــان بصـــريا، أو بلـــغ مخســـة اشـــبار جـــازت .للـــذكر )٥(عشـــرة ســـنةوهـــو بلـــوغ مخـــس : و�لســـن
 .واالنثى بتسع.وصيته، واقتص منه، واقيمت عليه احلدود الكاملة

___________________________________ 
 .كتاب احلجر

 .االسباب اليت توجب احلجر: يعين) ١(
 .املؤدي إىل املوت) ٢(
 .سواء خالفا لبعض العامة حيث قالوا �ن هذا عالمة البلوغ يف الكفار فقط(املتحدد حتت البطن وفوق الذكروهي املكان ) ٣(
كيـف  (وهـو الـذكر يف الرجـال، والقبـل يف النسـاء) مـن املوضـع املعتـاد(وحنـوه) املـذى(هذا الوصف ليس لالحرتاز بل للتوضيح، إخراجـا ملثـل) الذي)(٤(

 .نبات الشعر واالحتالم) هذين(النومسواء يف اليقظة أو : اي) كان
فلـو أوصـى بشـئ ومـات يف عشـر ) جـازت وصـيته(عارفا �لقبح واحلسن وامور الشهوة اجلنسـية: اي) بصريا(رواية اخرى: اي) اخرى(إكماهلا: اي) ٥(

فلـو ســرق قطعـت يــده، أو ز� ) احلـدود الكاملــه(فلــو قتـل شخصــا عمـدا، أو جــرح عمـدا ولــه عشـر ســنني اقـتص منــه) واقــتص منـه(سـنني نفــذت وصـيته
: اي) بتسـع(ضرب مثانني جلدة، وهذه كلها أدلة عل انه بولغ شـرعي، اذ غـري البـالغ ال تنفـذ، وصـيته، وال يقـتص منـه، وال جتـري عليـه احلـدود الكاملـة

 .�كماهلا تسع سنني

    



٩٢ 

 .)٦(أما احلمل واحليض، فليسا بلوغا يف حق النساء، بل قد يكو�ن دليال على سبق البلوغ
ولوحـاض مـن .)٨(وإن خـرج مـن احـدمها مل حيكـم بـه.، إن خـرج منيـه مـن الفـرجني، حكـم ببلوغـه)٧(اخلنثى املشـكل: تفريع

 .)٩(فرج اال�ث، وأمىن من فرج الذكور، حكم ببلوغه
احلجــر وإذا مل جيتمـع الوصــفان كـان .وهـل يعتـرب العدالــة؟ فيـه تــردد.)١٠(الرشــد وهـوأن يكــون مصـلحا ملالــه: الوصـف الثـاين

 .)١١(وكذالو مل حيصل الرشد، ولو طعن يف السن.�قيا
 .مبا يالئمه من التصرفات، ليعلم قوته على املكايسة يف املبايعات، وحتفظه من االخنداع )١٢(�ختباره: ويعلم رشده

نـــت مــن أهـــل ، وان تعتـــين �الســتغزال مـــثال واالســتنتاج، ان كا)١٣(وكــذا ختتـــرب الصــبية ورشـــدها، ان تــتحفظ مـــن التبــذير
 .ذلك، أو مبا يضاهيه من احلركات املناسبة هلا

 .)١٤(ويثبت الرشد بشهادة الرجال يف الرجال، وبشهادة الرجال والنساء يف النساء، دفعا لشمقة االقتصار
___________________________________ 

 .يف ا�هول سين عمرها، فلو حاضت، أو محلت كشف ذلك عن اكماهلا التسع) ٦(
 .هو الذي يف الذكر والفرج، وال تنطبق عليه العالمات املذكورة لتميز الرجل عن املرأة يف كتاب االرث) املشكل)(٧(
 .اذ ال يعلم كونه الفرج أصلي، اذ يعترب خروج املين من الفرج االصلي،) ٨(
 .للعلم بكون احدمها أصليا، واحليض واملىن عالمة قطعا فيكون �لغا قطعا) ٩(
 .حىت يسلم إليه ماله، أم ال؟) وهل يعترب العدالة(صار ماله يف حمله املعقول، فال يشرتي مبال كثري شيئا قليل القيمة، وحنو ذلك: اي) ١٠(
 .صار عمره كثريا ثالثني سنة أو أربعني سنة: أي) ١١(
 .ان يغلب يف البيع والشراء: اي) االخنداع(فهم والذكاءال: اي) املكايسة(يالئم الرشد، ويكون دليال على الرشد،: اي) مبا يالئمه(امتحان: اي) ١٢(
ىت ال تــذهب اوقــات عمرهــا هبــاء)) االســتغزال(االســراف، �ن تعطــي املــال الكثــري يف مقابــل الشــئ القليــل: اي) ١٣( ) االســتنتاج(ا اي طلــب الغــزل حــ

 .صرف عمرها يف ما ينتج له شيئا: اي
هادة الرجــال اثنــان، ويف النســاء :(رشــد النســاء موجــب للمشــقة، قــال يف شــرح اللمعــةاالقتصــار علــى شــهادة الرجــال حــىت يف : اي) ١٤( واملعتــرب يف شــ
 ).أربع

    



٩٣ 

وكــذا لــو .)١٥(فلــو �ع واحلــال هــذه، مل ميــض بيعــه.فهــو الــذي يصــرف اموالــه يف غــري االغــراض الصــحيحة: وأمــا الســفيه
، ومبــا يوجــب القصــاص، إذا املقتضــي للحجــر )١٦(بوهــب او أقــر مبــال نعــم، يصــح طالقــه، وظهــاره، وخلعــه، وإقــراره �لنســ

ــيب.)١٧(وال جيــوز تســليم عــوض اخللــع إليــه.صــيانة املــال عــن االتــالف يف بيــع أو هبــة، جــاز، الن الســفه مل  )١٨(ولــو وكلــه اجن
 .االخنداعفأجاز الويل، فالوجه اجلواز، لالمن من  )٢٠(ولو �ع.، جاز)١٩(ولو اذن له الويل يف النكاح.يسلبه أهلية التصرف

 .)٢١(ممنوع من التصرفات اال �ذن املوىل: واململوك
، الزائـدة عـن )٢٣(ويف منعـه مـن التربعـات املنجـزة.ممنوع من الوصية، مبا زاد عن الثلث إمجاعا، مامل جيز الورثة: )٢٢(واملريض

 .الثلث، خالف بيننا، والوجه املنع

 الفصل الثاين

 يف احكام احلجر
 :وفيه مسائل

 .وهل يثبت يف السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد، والوجه انه ال يثبت.ال يثبت حجر املفلس، اال حبكم احلاكم :االوىل
 .وكذا ال يزول اال حبكمه

 فإن كان املبيع موجودا،.إذا حجر عليه، فبايعه انسان، كان البيع �طال :الثانية
___________________________________ 

 .زيد يطلنب دينارا، ال يقبل أقراره، وال يؤخذ منه الدينار وال يعطي لزيد: طلت اهلبة، ومل يصح االقرار، فلو قالبطل البيع، وب: اي) ١٥(
أ� قتلــت فــال� عمــدا، أو جرحتــه عمــدا، وأمنــا يقبــل ذلــك كلــه مــن الســفيه ال�ــا ال : �ن قــال) ومبــا يوجــب القصــاص(هــذا الولــد يل: �ن قــال) ١٦(

 .تتضمن ماال
 .لو أقر �نه قتل خطأ، ال يقبل منه، النه يتضمن املال) نعم(جور يف ماله، ال يف كل تصرفاتهوالسفيه حم

 .فلو خالع زوجته على أن تعطي له ألف دينار، يصح اخللع، ولكن ال جيوز للزوجة تسليم االلف بيده، بل بيد وليه) ١٧(
 .يعين شخص ا� كان) ١٨(
 .لنفس السفيه،) ١٩(
 .اجازة الويل توجب االمن من ان يغش السفيه وخيدع يف البيع: يعين) لالمن من االخنداع(ه مال نفسه�ع السفي: اي) ٢٠(
 .سواء قلنا �نه ميلك ام أحلنا ملكه) ٢١(
 .الذي امتد مرضه حىت مات) ٢٢(
و صاحل �قل من القيمة، أو وقـف شـيئا، غري املعلقة على املوت، كما لو وهب شيئا من امواله إىل شخص، أو �ع �قل من القيمة السوقية، أ) ٢٣(

 .عن الزائد عن الثلث إال �جازة الورثة، والصحة يف الثلث) والوجه املنع(وحنو ذلك

    



٩٤ 

ولـو أودعـه وديعــة، فأتلفهـا، ففيـه تــردد، .، كــان �لفـا، وان فـك حجــره)٢٤(وإن تلــف، وقبضـه �ن صـاحبه.اسـتعاده البـائع
 .والوجه أنه ال يضمن

 .وهكذا دائما.ولو عاد، عاد احلجر.ولو زال، فك حجره.، حجر عليه)٢٥(جره، مث عاد مبذرالوفك ح :الثالثة
 .فإن مل يكو� فللوصي، فإن مل يكن فللحاكم.)٢٦(الوالية يف مال الطفل و ا�نون، لالب واجلد لالب :الرابعة

 .أما السفيه واملفلس، فالوالية يف ماهلما للحاكم ال غري
وإن أحــرم تطوعــا، فــإن اســتوت نفقتــه .، مل مينــع ممــا حيتــاج اليــه، يف االتيــان �لفــرض)٢٧(جــة واجبــةإذا أحــرم حب :اخلامســة

 .ولو مل يكن كذلك، حلله الويل.وكذا إن أمكنه تكسب ماحيتاج اليه.سفرا وحضرا، مل مينع
 .ولو حنث كفر�لصوم، وفيه تردد.)٢٨(إذا حلف، انعقدت ميينه :السادسة
 .ولو وجب له دية، مل جيز.، جاز أن يعفو)٢٩(لو وجب له القصاص :السابعة
 .وهل يصح بيعه؟ االشبه أنه ال يصح.قبل بلوغه )٣٠(خيترب الصيب :الثامنة

___________________________________ 
و ) وان فـك حجـره(حىت.ه إىل من ال حيق شرعاوليس للبائع شئ، النه �ختياره اتلف املبيع بتسليم) كان �لفا(الن قبض حيتاج إىل اذن البائع) ٢٤(

 .عند السفيه) ولو اودعه(ذلك، الن التسليم كان يف وقت احلجر
 .مسرفا يف صرف املال مما ظهر فيه عود سفهه: اي) ٢٥(
وصـى بواليـة الطفـل اذا كان االب، أو اجلد، قد أ) فللوصي(اب االب، وأب أب االب، وهكذا، وال والية الب، وأب أب االم، وهكذا: يعين) ٢٦(

 .فليس لالب والية، وال حق لالب يف تعيني وصي للوالية عليهما) ال غري(لشخص
ك بقـدر املتعـارف) ممـا حيتـاج اليـه(السفيه) اذا أحرم)(٢٧( فـإن (حبـج اسـتحبايب: اي) تطوعـا(مـن صـرف املـال لالكـل، واملسـكن، والطـائرة والسـيارة وذلـ

ج بقــدر : اي) اسـتوت كـان مصــرفه يف احلـج املســتحب مـن مالــه : اي)(ولـو مل يكـن كــذلك(يف احلــج) تكسـب(مصـارفه يف بلــدهكانـت مصــارفه يف احلـ
ال يذبح اهلدي من ماله، بل �مره �لصوم بدل اهلـدي  ) وقيل(وهو احلاكم الشرعي �ن يذبح عنه اهلدي، وحيله من االحرام) حلله الويل(اكثر من بلده

 .كما يف اجلواهر وغريه
، )كفر �لصوم(خالف احللف، كما لو حلف أن ال يشرب التنت، فشرب: اي) ولو حنث(حمجور عليه يف ماله، ال يف الفاطه ونيته الن السفيه) ٢٨(

 دون العتق، وغريه الن غري الصوم تصرف مايل، وكفـارة حنـث اليمـني هـي امـا عتـق رقبـة، أو إطعـام عشـرة مسـاكني، أو كسـوة عشـرة مسـاكني، فـإن مل
الحتمــال وجــوب احــدى الـثالث عليــه النــه واجــب مــايل ال منــدوب، الن الواجــب املــايل يعطــي مــن مــال ) وفيــه تــردد(ثالثــة أ�م يقـدر علــى كلهــا صــام

 .السفيه كالزكاة واخلمس واحلج والكفارات الواجبة
 .النه تصرف مايل) مل جيز(كما لو فعل ذلك خطأ) دية(كما لو قطع شخص عمدا يد السفيه) ٢٩(
بقليل، فاذا بلـغ دفـع اليـه مالـه مـع الرشـد، واالختيـار هـو أن يـدفع لـه ) قبل بلوغه(رشده، ليعرف هل هو رشيد حىت يدفع إليه أم الميتحن : اي) ٣٠(

 .بل تكون معامالته صورية يف وقت االختيار) ال يصح(مال ليوقع البيع والشراء وحنو ذلك
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 كتاب الضمان
 .، وقد ال يكون)٢(ملال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مالوالتعهد �.)١(وهوعقد شرع للتعهد مبال أو نفس

 : ثالثة أقسام

 القسم االول

 :يف ضمان املال
 .)٣(وهو املسمى �لضمان بقول مطلق.ممن ليس عليه للمضمون عنه مال

 :وفيه حبوث ثالثة
ولـــو ضـــمن .)٤(نـــونضـــمان الصـــيب، وال ا�: فـــال يصـــح.مكلفـــا، جـــائز التصـــرف: يف الضـــامن وال بـــد ان يكـــون :االول

 .ويثبت ما ضمنه يف ذمته ال يف كسبه، إال أن يشرتطه يف الضمان �ذن مواله.اململوك، مل يصح، إال �ذن مواله
___________________________________ 

 .كتاب الضمان
شـخص الزمـا حضـوره للقتـل، أو ال جـراء وتسمى الكفالة كما سيأيت يف القسـم الثالـث وهـو أن يكـون ) او نفس(وهو قسمان كما سيذكر) مبال)(١(

 .احلد عليه، أو القضاء، فيتعهد شخص آخر �حضاره
زيد يطلب من ) مثال احلوالة(والبحث هنا يف القسم االول عنه) ضمان املال(ويسمي) وقد ال يكون)(و�يت حبثه يف القسم الثاين) احلوالة(ويسمى) ٢(

ــ ــد ألــــف دينــ ن خالــ ــ ــرو يطلــــب مــ ف مــــن خالــــدعمــــرو ألــــف دينــــار، وعمــ ــ ــذ االلــ ــدا ليأخــ ــد(ار، فعمــــرو حيــــول زيــ ــذي عليــــه ) فخالــ ــار، الــ يتعهــــد �لــــف دينــ
ف دينــار، فخالــد الــذي لــيس طالبــا وال مطلــو� يضــمن عمــروا هــذا ) ومثــال الضــمان(الــذي هــو املضــمون عنــه) لعمــرو(وبذمتــه زيــد يطلــب مــن عمــرو ألــ

 .يس عليه مالالضامن، ل) فخالد(االلف، حبيث لو مل يدفع عمرو يدفع خالد عنه
 ).ضمان املال(�الطالق، فاملتبادر منه) ضمان(فاذا قيل) ٣(
ىت حيصــل لــه مــال) يف ذمتــه(النــه لــيس جــائز التصــرف) مل يصــح(لعــدم التكليــف فيهــا) ٤( ال يف  (فــإن كــان لــه اعطــي منــه وإن تبــع بــه بعــد العتــق، أو حــ

 .ه اذا اذن �ذا الشرط املوىليشرتط الضمان من كسب: اي) إال أن يشرتطه(الن كسبه للموىل) كسبه
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يشرتط، : �ملضمون له، وال املضمون عنه، وقيل )٦(وال يشرتط علمه.لو شرط، ان يكون الضمان من مال معني )٥(وكذا
 .)٧(لكن البد أن ميتاز املضمون عنه عند الضامن، مبا يصح معه القصد إىل الضمان عنه.واالول أشبه

ولــو أنكــر بعــد الضــمان مل يبطــل .، الن الضــمان كالقضــاء)٨(ة برضــا املضــمون عنــهويشــرتط رضــاء املضــمون لــه، وال عــرب 
 .ومع حتقق الضمان، ينتقل املال إىل ذمة الضامن، ويربأ املضمون عنه، وتسقط املطالبة عنه.على االصح

ة، او العلــــم  ءاملــــال )١٠(ويشــــرتط فيــــه.)٩(ولــــو أبــــرأ املضــــمون لــــه، املضــــمون عنــــه، مل يــــربأ الضــــامن، علــــى قــــول مشــــهور لنــــا
 .أما لو ضمن، مث �ن إعساره، كان للمضمون له فسخ الضمان، والعود على املضمون عنه.)١١(�العسار

، جـــاز )١٣(ولـــو كـــان املـــال حـــاال، فضـــمنه مـــؤجال.جـــائز امجاعـــا، ويف احلـــال تـــردد، أظهـــره اجلـــواز )١٢(والضـــمان املؤجـــل
 .ولو مات الضامن، حل واخذ من تركته.د االجلوسقطت مطالبة املضمون عنه، ومل يطالب الضامن اال بع

ويرجــع الضــامن علــى املضــمون عنــه، مبــا .، جــاز)١٤(ولــو كــان الــدين مــؤجال إىل اجــل، فضــمنه إىل ازيــد مــن ذلــك االجــل
 .وال يرجع اذا ضمن بغري اذنه ولو أدى �ذنه.)١٥(أداه ان ضمن �ذنه ولو أدى بغري اذنه

___________________________________ 
 .اضمن زيدا من حاصل بستاين: يصح الشرط، كما لو قال: يعين) ٥(
ان يعلم الضامن من هو املطلوب الذي يضمن منه، وال أن يعلم من هو الطالب الـذي يضـمن لـه، فلـو علـم أن مؤمنـا مطلـوب ألـف دينـار، : اي) ٦(

 .نار، صح الضمانأ� أضمن املؤمن املطلوب ألف دي: فقال
 .�ن يعلم إن املديون ايراين أو عراقي، او الذي صديقه فالن، وحنو ذلك) ٧(
اي مثـل قضـاء الـدين، الـذي ال عـربة برضـا مـن يقضـي عنـه، فلـو كـان زيـد مـديو�، ) كالقضـاء(هو املديون) واملضمون عنه(هوالدائن) املضمون له)(٨(

ويبقـي ضـامنا، فلـو لـو ) علـى القـول االصـح(ليسـت ضـامنا، مل يبطـل الضـمان: قـال الضـامن: الضامن اي) ولو انكر(جاز اعطاء دينه ولو مل يرض زيد
 .يؤد املديون دينه عند حلول االجل، وجب على الضامن االداء

 .الشيعة: اي) بل جممع عليه بيننا:(يف اجلواهر) ٩(
 .ين، ز�دة على مستثنيات الدينكونه ذا مال، بقدر ميكنه وفاء الد: اي) ة املالء(يف الضامن: اي) ١٠(
 .معسر، ومع ذلك قبل ضمانه) الدائن �ن الضامن) أو علم)(١١(
 .لقول بعضهم ويشرط يف الضمان االجل) تردد(يضمن اآلن: اي) ويف احلال(هو ان يضمن إىل شهر مثال) ١٢(
 .املديون) ن عنهاملضمو (كما لو كان اجل الدين قد حل يف أول رمضان، فضمنه شخص إىل اول شوال) ١٣(
 .كما لو كان الدين إىل سنة فضمنه ضامن إىل سنتني) ١٤(
 .لو اذن املديون لشخص �لضمان، فضمن، مث ادى املال �خذه من املديون حىت ولو مل �ذن لالداء، و�لعكس العكس: يعين) ١٥(
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 .، منضمة إىل القرينة الدالة، ال جمردة)١٦(وينعقد الضمان، بكتابة الضامن
، أو )١٧(وهـو كـل مـال �بـت يف الذمـة، سـواء كـان مسـتقرا كـالبيع بعـد القـبض وانقضـاء اخليـار.يف احلـق املضـمون :لثاينا

مـاليس بـالزم،  )١٨(وكـذا.ولـو كـان قبلـه، مل يصـح ضـمانه عـن البـائع.معرضا للبطالن كالثمن يف مدة اخليـار بعـد قـبض الـثمن
 .، على تردد)٢٠(، وكمال السبق والرماية)١٩(شرط لكن يؤول إىل اللزوم، كما اجلعالة قبل فعل ما

ال، النـــه لـــيس بــالزم، وال يـــؤول إىل اللــزوم، ولـــو قيـــل �جلــواز كـــان حســـنا، : ، قيــل)٢١(وهــل يصـــح ضــمان مـــال الكتابـــة
السـتقرارها ويصح ضمان النفقـة املاضـية واحلاضـرة للزوجـة، .لتحققه يف ذمة العبد، كما لو ضمن عنه ماال غري مال الكتابة

 ، كالغصب، واملقبوضة �لبيع الفاسد، تردد،)٢٣(ويف ضمان االعيان املضمونة.)٢٢(يف ذمة الزوج دون املستقبلة
___________________________________ 

قصــد االنشـاء �ــذه  علــى انـه) القرينــة الدالـة(هجريـة) ١٣٩٨(ضـمنت زيــدا ألـف دينــار لعمـرو إىل ســنتني مـن أول حمــرم(�ن يكتـب، هكـذا مــثال) ١٦(
 .الكتابة، اذ حيتمل قصد العبثية، او االختيار، أو املزاح، أو حنو ذلك

مهـا مـن النه اذا مت العقد وقبض املبيع وانقضت مدة اخليار كما لو تفرقا يف خيار ا�لس، او انقضـت اال�م الثالثـة يف خيـار احليـوان وهكـذا غري ) ١٧(
 .كما لو قبض املبيع وبعد كان يف ا�لس يف خيار ا�لس) كالثمن يف مدة اخليار(ذمة املشرتيسائر اقسام اخليار استقر الثمن يف 

 .ليس بثابت يف الذمة فعال: اي) بالزم(يصح الضمان يف حق ليس) وكذا)(١٨(
كـان قبـل اخلياطـة الحـق بذمـة ضامناعن زيـد لكـل مـن يريـد ان خيـيط ثوبـه، وإن  ) علي(يصح ان يصري) من خاط يل ثويب فله دينار(لو قال زيد) ١٩(

 .زيد، لكنه �خلياطة يثبت احلق ويلزم
النـه �لسـبق يثبـت ) علـي(مـن سـبق، او رمـى اكثـر اعطيتـه دينـارا، فقبـل املسـابقة، واملرامـاة يصـح ان يضـمنه: قبل السـبق، والرمايـة مـثال قـال زيـد) ٢٠(

ة، أو السبق، والرماية جزء سبب للحق المتامه حىت يكون حقا يؤول إىل اللزوم، بل على تردد منشأه احتمال كون عقد اجلعال(الدينار بذمة زيد ويلزمه
 .حيتمل عدم كونه بعد حقا أصال

) لو ضمن عنـه(صحة الضمان: اي) �جلواز(اذا الكتابة عقد جائز من الطرفني) وال يؤول إىل اللزوم(مال الكتابة) عبد(�ن يضمن شخص عن) ٢١(
لعبد شيئا وأكله، صح ضمان مثنه عنه، وإن كان غري الزم على العبد لكونه مملوكا ملواله، وال يؤول إىل اللـزوم الحتمـال أن عن العبد، فلواشرتى ا: اي

 .ال يعتق
 .ال�ا غري مستقرة بذمة الزوج، وال يعلم استقراها، الحتمال املوت او الطالق والنشور، وحنو ذلك) ٢٢(
خص عــن الغاصــب مــا غصــبه، وكــذا الــذي أخــذ كتــا� مــثال �لبيــع الفاســد، ضــامن للكتــاب، الغاصــب ضــامن ملــا غصــبه، فيصــح ان يضــ) ٢٣( من شــ

 .فيصح ان يضمن شخص عن اآلخذ للكتاب
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 .والوديعة، مل يصح، ال�ا ليست مضمونة يف االصل )٢٤(ولو ضمن ما هو أمانة، كاملضاربة.واالشبه اجلواز
وال يشرتط العلم بكمية املال، فلو ضـمن .ة ضمناء، كان جائزا، مث ضمن عنه آخر، هكذا إىل عد)٢٥(ولو ضمن ضامن

وال .، أنه كان �بتا يف ذمته وقت الضـمان، ال مـا يوجـد يف كتـاب)٢٦(ويلزمه ما تقوم البينة به.ما يف ذمته صح، على االشبه
، مل يصـح، النـه ال )٢٨(عليـهأمـا لـو ضـمن مايشـهد بـه .، وال ما حيلـف عليـه املضـمون لـه، بـرد اليمـني)٢٧(يقر به املضمون عنه

 .يعلم ثبوته يف الذمة وقت الضمان
 :يف اللواحق وهي مسائل :الثالث
 .، يف كل موضع يثبت بطالن البيع من رأس)٢٩(اذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه :االوىل

وكـذا لـو فسـخ املشـرتي ، مل يلزم الضـامن ورجـع علـى البـائع، )٣٠(أما لو جتدد الفسخ �لتقايل، أو تلف املبيع قبل القبض
 أما لو طالب �الرش، رجع على الضامن،.بعيب سابق

___________________________________ 
خص آخـر، والـربح بينهمـا حسـب مـا يتفقـان عليـه نصـفا، أو : كمال املضاربة، واملضاربة هـي: اي) ٢٤( ان يكـون املـال مـن شـخص، والعمـل مـن شـ

 .فليست حقا حىت يصح ضمانه) صلليست مضمونة يف اال(ثلثا، أو غريمها
صـحيحا، وعلـى صـاحب احلـق ان �خـذ مـن الضـامن االخـري، وهـو يرجـع علـى الـذي قبلـه، : اي) كـان جـائزا(فيما يصح ضمانه، كالـدين مـثال) ٢٥(

 .وهكذا
 .انه كان بذمة مئة ألف لزم على الضامن) البينة(فلو شهد عدالن) ٢٦

طلب املديون مئة ألف، فأنكر املـديون، فـإن مل يكـن : قال الدائن: مثال) برد اليمني(ب احلق كالدائن مثالصاح: اي) املضمون له(املديون: اي) ٢٧(
يت حتقـق بذمـة املـديون مئـة الـف �ليمـني  للدائن بينة، لزم احللف على املديون، فإن مل حيلف املديون، ورد اليمني على الدائن وحلف الدائن علـى مئـة الـ

 .ق الذي ثبت برد اليمني ال يلزم الضامن، بل يلزم الضامن �لبينة فقطاملردودة، لكن هذا احل
مل يصحح هذا الضمان، النـه يشـرتط يف الضـمان ان يكـون حلـق سـابق، ال ) اضمن كل مايشهد الدائن به على املديون)(لو قال الضامن: يعين) ٢٨(

 .لو علم أن الشهادة حلق سابق، فمقتضى القاعدة صحة الضمان) عمن(مستقبل، وال يعلم أن ما يشهده حلق سابق، أو اعم من مستقبل الضمان
 .�ع زيد كتا� لعمرو بدينار) مثاله(بفتحتني هوالبدل) درك)(٢٩(

ث لــو تبــني بطــالن البيــع ومل يــرد البــائع الــدينار إىل  خص زيــدا لــدينار عمــرو، حبيــ املشــرتي فعمــرو املشــرتي دفــع الــدينار لزيــد البــائع، يصــح ان يضــمن شــ
وك للبـائع، أو غـري قابـل للبيـع ±غـري مـم/ بطالن البيع من اوله، سبب كون الكتـا: اي) من رأس(يكون الضامن هو الذي يعطي بدل الدينار للمشرتي

 .لكونه من كتب الضحال مثال، أو غري ذلك
 .ي فانه ال يدخل يف ضمان الضامنوجود العيب سابقا على القعد، ففسخ الجله املشرت : اي) بعيب سابق(قبل قبض املشرتي ا�ه: اي) ٣٠(

    



٩٩ 

 .، وفيه تردد)٣١(الن استحقاقه �بت عند العقد
أما لوخرج بعضه، رجع علـى الضـامن مبـا قابـل املسـتحق، وكـان .، رجع على الضامن)٣٢(إذا خرج املبيع مستحقا :الثانية

 .، فإن فسخرجع مبا قابله على البائع خاصة)٣٣(يف الباقي �خليار
: ، درك مــا حيــدث مــن بنــاء أو غــرس، مل يصــح، النــه ضــمان مــا مل جيــب، وقيــل)٣٤(ضــمن ضــامن للمشــرتي إذا :الثالثــة

 .كذا لو ضمنه البائع والوجه اجلواز، النه الزم بنفس العقد
، فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه، حتول ما كان على كل واحد منهما )٣٥(إذا كان له على رجلني مال :الرابعة
أحـدمها، بـرأ ممـا ضـمنه  )٣٧(ولـو أبـرأ الغـرمي.)٣٦(و قضى احدمها مـا ضـمنه، بـرأ وبقـي علـى اآلخـر مـا ضـمنه عنـهول.إىل صاحبه
 .دون شريكه
إذا رضــي املضــمون لــه، مــن الضــمان بــبعض املــال، أو أبــرأه مــن بعضــه، مل يرجــع علــى املضــمون عنــه إال مبــا  :اخلامســة

 .)٣٩(االمرين.عن مال الضمان، رجع �قل.ولو دفع عوضا.)٣٨(أداه
___________________________________ 

رجــع علــى الضــامن، الن االرش حــق بذمــة البــائع مــن حــني ) املعيــب والصــحيح(لــو طلــب املشــرتي ارش العيــب، واالرش هــو الفــرق بــني: يعــين) ٣١(
 .الحتمال جتدد احلق عند ظهور العيب، ال من حني العقد) وفيه تردد(العقد

 .غريملك للبائع :بسكراحلاء اي) ٣٢(
 ).خيار تبعض الصفقة(فيكون خمريا بني اخذ الباقي حبصته من الثمن، وبني رده، ويسمى) ٣٣(
 .ا، او غرس فيها اشجارا، مث ظهر كون االرض ارضا، وبين فيها بناء) زيد(لو اشرتى: يعين) ٣٤(

ويســمى هــذا (لبنــاء، قائمــا ومهــدوما، وتفــاوت الشــجر قائمــا ومقلومــالغــري البــائع، فأخــذ مالــك االرض ارضــه، وقلــع الشــجر، وهــدم البنــاء، كــان ثفــات ا
 ).املغرور يرجع إىل من غره(على البائع لقاعدة) التفاوت �لدرك

خص ان يضــمن للشــمرى عنـد بيــع االرض هــذا التفـاوت ق مل ) النــه ضــمان مـا مل جيــب(يف هـذه املســألة ال يصــح لشـ اي مــا يثبـت، اذ هــذا التفــاوت حــ
ك يثبــت علــى البــائع ىت يضــمنه احــد، بــل حيــدث هــذا احلــق لــو قلعــه املالــ قــال البــائع : اي) البــائع(نفــس) لــو ضــمنه(ال يصــح الضــمان) وكــذا: قيــل(حــ

ك هــذه االرض وأ� ضــامن لــدرك مــا حتدثــه انــت يف االرض، لــو ظهــرت االرض مملوكــة للغــري، وقلــع املالــك مــا أحدثتــه:(للمشــرتي ) والوجــه اجلــواز)(بعتــ
 ).بنفس العقد(بذمة البائع) الزم(هذا احلق: اي) النه(صحة ضمان البائع: اي
يطلـــب عمـــروا ألـــف دينـــار، ويطلـــب عليـــا مخســـمئة فضـــمن علـــي عمـــرا، وضـــمن عمـــرو عليـــا، انتقـــل االلـــف إىل ذمـــة علـــي وانتقـــل ) زيـــد:(مـــثال) ٣٥(

 .اخلمسئمة إىل ذمة عمرو
 .عن االلف لضمان علي عنه، وعن اخلمسمئة العطائه إ�ها لو اعطي عمرو اخلمسمئة اليت ضمنها برأت ذمته) يف املثال:(يعين) ٣٦(

 .وهكذا لو اعطي علي االلف الذي ضمنه برأت ذمته عن االلف، وعن اخلمسمئة
مقتضـى انتقـال الذمـة سـبق مـن اول ) وهـذا كلـه(أبرأت ذمتك، برأ من ما ضمنه، ومل يربأ مما ضمته اآلخـر: الدائن، لوقال الحدمها: يعين) الغرمي)(٣٧(
 .لكتابا
 .لو كان الدين الفا ورضي الدائن من الضامن خبمسمئة فليس على الضامن مطالبة ملديون �كثر من مخسمئة) ٣٨(
ن املــديون ) ٣٩( الــدين، ومــا دفعــه عوضــا عنــه، فلــو كــان الــدين الفــا، ودفــع الضــامن دارا للــدائن، إن كــان االلــف اقــل مــن قيمــة الــدار اخــذ الضــامن مــ

 .اكثر اخذ قيمة الدار االلف، وإن كان االلف

    



١٠٠ 

 .، فدفعه إىل الضامن، فقد قضى ما عليه)٤٠(إذا ضمن عنه دينارا �ذنه :السادسة
ولـــو دفـــع املضـــمون عنـــه إىل املضـــمون لـــه، بغـــري إذن الضـــامن، بـــرأ .إدفعـــه إىل املضـــمون لـــه فدفعـــه، فقـــد بـــر�: ولـــو قـــال

 .)٤١(الضامن واملضمون عنه
 .مع ميينه )٤٢(مث دفع ما ضمن، وانكر املضمون له القبض، كان القول قولهإذا ضمن املضمون عنه،  :السابعة

 .)٤٤(، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة، على القول �نتقال املال)٤٣(فإن شهد املضمون عنه للضامن
، )٤٦(عنـه، فحلف املضمون له، كان لـه مطالبـة الضـامن مـرة �نيـة، ويرجـع الضـامن علـى املضـمون )٤٥(ولو مل يكن مقبوال

 .ولو مل يشهد املضمون عنه، رجع الضامن مبا أداه أخريا.مبا أداه أوال
 .، على االصح)٤٧(إذا ضمن املريض يف مرضه ومات فيه، خرج ما ضمنه من ثلث تركته :الثامنة
 وكذا لو كان إىل شهرين،.إذا كان الدين مؤجال، فضمنه حاال، مل يصح :التاسعة

___________________________________ 
بــرأت ذمـــة عمــرو، وبقيـــت ذمــة علـــي ) الضـــامن(زيــد يطلـــب مــن عمـــرو دينــارا فضـــمن علــى الـــدينار �ذن عمــرو، مث دفــع عمـــرو إىل علــي: مــثال) ٤٠(

ون لصــرف بــرأ الضــامن ولوصــول الــدينار إىل زيــد وبــرأ املــدي: اي) فقــد ر�(املــديون) فدفعــه(زيــد) ادفعــه إىل املضــمون لــه(الضــامن) ولــو قــال(مشــغولة لزيــد
 .الدينار �ذن الضامن

ىت ) واملضــمون عنــه(لعــدم بقــاء احلــق) بــرأ الضــامن(الــدائن) املضــمون لــه(املــديون) املضــمون عنــه)(٤١( اي املــديون، لعــدم غرامــة الضــامن عنــه شــيئا حــ
 .يستحق عليه

 ).واليمني على من انكر(النه منكر للقبض،) الدائن(الضممون له: اي) ٤٢(
ال�ــا ليســت شــهادة جتــر نفعــا للشــاهد، الن احلــق انتقــل عــن املــديون إىل ) قبلــت شــهادته(ان الضــامن دفــع املــال إىل الــدائن: نشــهد املــديو : اي) ٤٣(

ىت تكــون شــهادته ســببا جلــر النفــع إىل نفســه وتفــرض التهمــة فيمــا لــو كــان الــدائن صــاحل مــن ) مــع انتفــاء التهمــة(الضــامن، فلــيس علــى املــديون حــق حــ
 .فإنه على ثبوت اعطاء الضامن ينتفع املديون بلزوم اقل من احلق بذمته الضامن �قل من احلق

ســـار وهكــذا لــو كـــان الضــامن معســـرا ومل يعلــم الـــدائن �عســاره، فـــإن ثبــت اعطـــاء الضــامن انتفـــع املــديون بعـــدم عــود الـــدائن عليــه، وإال عـــاد عليــه الع
 .الضامن

على قول املخالفني مـن أن الضـمان ضـم ذمـة إىل ذمـة ) وأما(ذمة املديون إىل ذمة الضامن على قول الشيعة �ن الضمان انتقال املال من: يعين) ٤٤(
ك الن يف هــذه الشــهادة جنــاة ذمــة نفســه ايضــا، وهــو مــن جــر  اخــرى فــال إشــكال يف عــدم قبــول شــهادة املــديون للضــامن �عطــاء املــال إىل الــدائن، ذلــ

 .النفع
 .إما لعدم عدالة املديون، وإما للتهمة) ٤٥(
 .إن شهد املديون بدفع الضمان املال أوال، رجع الضامن عليه مبا شهد، وإن مل يكن شهد رجع الضامن على املديون مبا أداه اخريا: يعين) ٤٦(
إن رضــوا وإال بطــل الضــمان يف الزائــد) ٤٧( ث توقــف الزائــد علــى موافقــة الورثــة، فــ مــن كــون منجــزات ) علــى االصــح(فــإن كــان مــا ضــمنه اكثــر مــن الثلــ
ث، وأمــا عللــى القــول اآلخــر وهــو كــون منجــزات املــريض كلهــا �فــذة ولــو اســتغرقت املــال فالضــمان كلــه صــحيح، وإن كــان زائــدا عــن املــ ريض مــن الثلــ

 .الثلث

    



١٠١ 

 .)٤٨(فضمنه إىل شهر الن الفرع ال يرجح على االصل، وفيه تردد

 القسم الثاين

 يف احلوالة والكالم يف العقد ويف شروطه واحكامه
 .)٤٩(فاحلوالة عقد شرع لتحويل املال، من ذمة إىل ذمة مشغولة مبثله: ولأما اال

ومع حتققها، يتحول املال إىل ذمة احملـال عليـه، ويـربأ احمليـل وإن مل  )٥٠(رضا املخيل، واحملال عليه، واحملتال: ويشرتط فيها
وإذا أحالـه .يكـون ذلـك �لضـمان اشـبه ، لكـن)٥٢(ويصـح ان حييـل علـى مـن لـيس عليـه ديـن.، علـى االظهـر)٥١(يربأه املتحـال

، مث �ن فقـره )٥٤(أما لو قبل احلوالة جـاهال حبالـه.لكن لو قبل لزم، وليس له الرجوع ولو افتقر.)٥٣(على امللي، مل جيب القبول
لــو وكــذا .وإذا أحــال مبــا عليــه، مث أحــال احملــال عليــه بــذلك الــدين، صــح.وقــت احلوالــة، كــان لــه الفســخ والعــود علــى احمليــل

ربع، مل يرجـع، ويـربأ .احملـال عليـه، رجـع عليـه )٥٦(وإذا قضى احمليل الدين بعد احلوالة، فـإن كـان مبسـألة.)٥٥(ترامت احلوالة وان تـ
 .)٥٧(ويشرتط يف املال ان يكون معلوما �بتا يف الذمة، سواء كان له مثل كالطعام، أو ال مثل له كالعبد والثوب.احملال عليه

___________________________________ 
 .الحتمال عدم لزوم االجل يف الضمان وقد جزم به يف اجلواهر) ٤٨(
 .مبثل ذلك املال: اي) ٤٩(
هو احملال ) وعلي(هو احملتال) وزيد(هو احمليل) عمرو(الف، فحول عمرو زيدا على علي،) علي(ألفا، وعمرو يطلب من) عمرو(يطلب من) زيد)(٥٠(

 .رضا هؤالء الثالثة حتقق: اي) ومع حتققها(عليه
 .الن رضاه �حلوالة يغين عن االبراء) ٥١(
 ).ضما�(بل يشبه ان يكون) حوالة(غري مديون لعمرو، فحول عمرو زيدا عليه، صح لكنه ال تسمى) علي(كما لو كان) ٥٢(
 .زيد(ولو افتقر(على عمرو) الرجوع(لزيد) وليس له(احملتال يف املثال اآلنف) زيد(مل جيب على: اي) ٥٢(
ريا يف وقــت التحــول: اي) فقــره(اي، ظهرلــه) مث �ن(�ن زيــدا غــين أو فقــري: اي) حبالــة)(٥٤( فســخ عقــد : اي) الفســخ(لعمــرو) كــان لــه(كــون زيــد فقــ

 .احلوالة
 .اي، جعل كل واحد حيول على اآلخر فيما لو كانت ذممهم مشغولة) ٥٥(
ك لزيــد) احمليــل(لعمــرو) وهــو علــي يف املثــال االنــف(ليــهقــال احملــال ع: بطلــب احملــال عليــه، يعــين: اي) مبســألة)(٥٦( ويــربء احملــال (انــت ادفــع املــال بنفســ

 .لسقوط حق احمليل عنه �حلوالة، وسقوط حق احملتال عنه بعدم بقاء حق �داء احمليل(عليه
كيلــوات منهــا اذا كانــت عشــرة د�نــري،   ممــا لــه قيمــة، والــذي لــه مثــل هــو كــل شــئ كــان نســبة ابعــاض كنســبة ابعــاض قيمتــه، كاحلنطــة، فــإن عشــرة) ٥٧(

هــو كــل شــئ كانــت نســبة ابعاضــه ال كنســبة ابعــاض قيمتــه، كالعبــد فإنــه كــان مائــة دينــار ال يكــون : يكــون كليــو واحــد منهــا بــدنيار، والــذي ال مثــل لــه
 .نصفه خبمسني، وعشرة بعشرة، وكالثوب، وهكذا وقد مر تفصيل ذلك يف كتاب التجارة

    



١٠٢ 

، جنسـا ووصـفا تفصـيا مـن التسـلط علـى احملـال عليـه إذ ال جيـب ان يـدفع اال مثـل مـا عليـه، )٥٨(النيويشـرتط تسـاوي املـ
ولو أحال عليه، فقبل وأدى، مث طالب مبا أداه، فادعى احمليل انه كـان لـه عليـه مـال، وأنكـر احملـال عليـه، فـالقول .وفيه تردد
ولو�عـه .ال: وهـل تصـح قبلـه؟ قيـل.)٦٠(الكتابـة، بعـد حلـول الـنجموتصـح احلوالـة مبـال .مـع ميينـه، ويرجـع علـى احمليـل )٥٩(قوله

 .، النه جيب تسليمه)٦٢(ولو كان له على أجنيب دين، وأحال عليه مبال الكتابة صح.، فأحاله بثمنها، جاز)٦١(السيد سلعة
 :فمسائل: وأما أحكامه

 .إمنا احلتين مبا عليك: ل احملتال، وقا)٦٣(قصدت الوكالة: اذا قال أحلتك عليه فقبض، فقال احمليل :االوىل
بـل أحلتـين، فـالقول : وكلتـك، فقـال: وأمـالو مل يقـبض واختلفـا، فقـال.فالقول قول احمليل، النه أعرف بلفظه، وفيـه تـردد

 .، فالقول قول احملتال)٦٥(، ولو انعكس الفرض)٦٤(قول احمليل قطعا
___________________________________ 

مثـــل ان يكـــون كالمهـــا د�نـــري، أو دراهـــم، أو حنطـــة، أو ) جنســـا(ي يطلبـــه زيـــد مـــن عمـــرو، واملـــال الـــذي يطلبـــه عمـــرو مـــن علـــياملـــال الـــذ: اي) ٥٨(
) من التسلط علـى احملـال عليـه(تفصيا، أي حذرا(مثل ان تكون الد�نري عراقية، أو الدراهم بغلية، أو احلنطة موصلية، أو العبد روميا اخل) ووصفا(عبد،

علـى صـحة احلوالـة علـى ) ا وبنـاء(حيتمل صحة التحويل مع رضـاء احملـال عليـه وإن اختلفـا جنسـا ووصـفا: اي) وفيه تردد(ليه من االصلبشئ مل يكن ع
 .يصح التحويل مع ز�دة احلوالة قدرا ايضا، الن الزائد يكون حوالة على الربئ) ٥٢(الربئ كما مر عند رقم

 .للمحيل قول احملال عليه، اذا مل تكن بينة: اي) ٥٩(
 .الن ذمة العبد ليست مشغولة بعد) قيل ال(الوقت الذي جيب دفع املال فيه: يعين) النجم)(٦٠(
 .�ع املوىل لعبده املكاتب شيئا، جيوز للعبد أن حيوله على شخص آخر، لعدم الفرق يف احلوالة بني مواله وغريه: اي) ٦١(
ــر(كـــان العبــــد املكاتــــب يطلــــب مــــاال مــــن: اي) ٦٢( ــة مــــن جعفــــر: ال لــــواله، فقــــ)جعفــ ــر) صــــح النــــه(خــــذ مــــال الكتابــ جيــــب (اي الن مــــا بذمــــة جعفــ

 .للعبد، فبدال من العبد وحبوالة من العبد يسلمه جعفر ملواله(تسليمه
ك لطلبــك مــين: يعــين) الوكالــة(ا� مــن كلمــة أحلتــك) قصــدت)(٦٣( ك(قصــدت ان �خــذ هــذا املــال يل وكالــة عــين، ال أن �خــذه انــت لنفســ ) مبــا عيلــ

 .يف احلوالة دون الوكالة) احلتك(الحتمال حجية ظاهر لفظة) وفيه تردد(مبا اطلبك: اي
 .ولعله الن احلوالة عند املصنف جائزة مامل يتم القبض، فيكون انكاره للحوالة فسخا إن مل يكن من االصل وكالة) ٦٤(

 .موكول إىل مظانهلكن اشكل فيه يف اجلواهر بشدة، مستدال بلزوم احلوالة، واستدالل املسألة 
 ).انه إن كان حوالة برأت ذمة احمليل: وفائدة ذلك(بل وكلتين: حولتك، وقال احملتال: �ن قال احمليل) ٦٥(

    



١٠٣ 

، وكل منهما كفيـل لصـاحبه، وعليـه آلخـر مثـل ذلـك، فأحالـه عليهمـا صـح، وإن )٦٦(إذا كان له دين على اثنني :الثانية
 .حصل الرفق يف املطالبة

 .، مث رد املبيع �لعيب السابق، بطلت احلوالة، ال�ا تتبع البيع، وفيه تردد)٦٧(إذا أحال املشرتي البائع �لثمن :الثالثة
إن مل يكـن البــائع قـبض املــال، فهـو �ق يف ذمـة احملــال عليـه للمشــرتي وان كـان البـائع قبضــه، فقـد بــرأ احملـال عليــه، .)٦٨(فـ

، مث فســـخ املشـــرتي �لعيـــب، أو �مـــر )٦٩(البـــائع أجنبيـــا �لـــثمن علـــى املشـــرتي أمـــا لـــو أحـــال.ويســـتعيده املشـــرتي مـــن البـــائع
 .، بطلت احلوالة يف املوضعني)٧٠(ولو ثبت بطالن البيع.حادث، مل تبطل احلوالة، ال�ا تعلقت بغري املتبايعني

 القسم الثالث

ومــــع .، علــــى االظهــــر)٧٢(ومؤجلــــةوتصــــح حالــــة .ويعتــــرب رضــــا الكفيــــل واملكفــــول لــــه، دون املكفــــول عنــــه)٧١(يف الكفالــــة
 .)٧٤(وإذا اشرتط االجل، فالبد ان يكون معلوما.تكون معجلة )٧٣(االطالق

___________________________________ 
 .رالف دينا) جلعفر(مديون) زيد(كفيل لعلي، وايضا،) دمحم(كفيل حملمد، و) علي(كليهما ألف دينار، و) دمحما(و) عليا(يطلب) زيد:(مثاله) ٦٦(

واملــديونني، اذ ) دمحم وعلــي(يف مطالبــة: اي) يف املطالبــة(والســهولة �ــذه احلوالــة) وإن حصــل الرفــق(صــحت احلوالــة) دمحم وعلــي(فحــول زيــد جعفــرا علــى
 .تسقط الكفالة �حلوالة، الن احلوالة تنقل املال فقط، دون الكفالة

الـذي طلبـه دينـار مث ظهـر يف الكتـاب عيـب ورده زيـد، بطلـت ) علـي(ذ الـدينار مـنوقـال لعمـرو خـ) بـدينار(كتا� مـن عمـرو) زيد(اشرتى: مثاله) ٦٧(
ن اذ حيتمــل كــون احلوالــة معاوضــة �نيــة بــني الــثمن، واملــال احملــول إليــه، ) تــردد(يف بطــالن احلوالــة: اي) وفيــه)(علــي(احلوالــة، فلــيس لعمــرو اخــذ الــدينار مــ

 .ا حىت تبطل وليس استيفاء
 ).علي(فقد برأت ذمة) علي(، فيبقى الدينار بذمة علي لزيد، وإن كان عمرو قبض الدينار من)علي(�خذ الدينار منإن كان عمرو : يعين) ٦٨(

 .و�خذ زيد ديناره من عمرو
) حـادثأو �مـر (السـابق) مث فسـخ املشـرتي �لعيـب(املشـرتي) زيـد(ليأخـذ الـدينار مـن) دمحما(البـائع) عمـرو(يعين يف نفس املثال املذكور لو حـول) ٦٩(

يب بسـبب قبـل ) حملمـد(الن الـدينار صـارملكا) مل تبطـل احلوالـة(كما لو كان املبيع حيوانيا فتلف يف الثالثـة، أو أصـابه شـئ يف ا�لـس، وحنـو ذلـك االجنـ
 .احلوالة فسخ البيع

ــكبطــالن البيــع مــن أول العقــد، كمــا لــو ظهــر املبيــع غــري مملــوك للبــائع، أو غــري قابــل للبيــع للجهــل : اي) ٧٠( يف (بــه، أو عــدم القــدرة عليــه، وحنــو ذل
 .ما لو حول البائع شخصا �خذ الثمن من املشرتي) �نيهما(ما لو حول املشرتي البائع �لثمن) احدمها)(املوضعني

 ).الكفيل(واملتعهد) املكفول له(وذو احلق) املكفول عنه(التعهد �حضار شخص مىت طلب ذو احلق، ويسمى ذلك الشخص: وهي) ٧١(
 .يتعهد �حضاره بعد شهر مثال: اي) ومؤجلة(يتعهد �حضاره اآلن: اي) حالة)(٧٢(
 .اقتضي وجوب احضاره اآلن اذا طلب ذلك ذواحلق) تكفلت فال�(لو مل يذكراالجل، بل قال: يعين) ٧٣(
 .وحنو ذلك) كفلت زيدا إىل ان خيرج الطفل اسنانه(فال يصح ان يقول) ٧٤(

    



١٠٤ 

فـإن .ل �ملكفـول عنـه عـاجال، ان كانـت مطلقـة أو معجلـة، وبعـد االجـل ان كانـت مؤجلـةوللمكفول له، مطالبة الكفي
 .حىت حيضره، أو يؤدي ما عليه )٧٦(وإن امتنع، كان له حبسه.فقد برأ )٧٥(سلمه تسليما �ما

 .إن مل احضره، كان علي كذا، مل يلزمه اال احضاره دون املال: ولو قال
ومــن اطلـق غرميـا مـن يـد صـاحب احلــق .)٧٧(احضـره، وجــب عليـه مـا شـرط مـن املـال علـي كـذا إىل كـذا، ان مل: ولـو قـال

: ولو كان قاتال، لزمه احضاره أودفـع الديـة، والبـد مـن كـون املكفـول معينـا، فلـو قـال.قهرا، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه
 .)٧٩(د، فإن مل آت به فبعمروكفلت بزي: وكذا لو قال.كفلت بزيد او عمرو: وكذا لو قال.، مل يصح)٧٨(كفلت أحد هذين

 :ويلحق �ذا الباب مسائل
 .، وجب تسلمه، اذا كان ال ضرر عليه)٨٠(إذا أحضر الغرمي قبل االجل :االوىل
حمبوسـا يف  )٨٢(ولـو كـان.، مل يـربأ الكفيـل)٨١(ولو سلمه، وكـان ممنوعـا مـن تسـلمه بيـد قـاهرة.ال جيب، كان اشبه: ولو قيل

 .وليس كذلك لوكان يف حبس ظامل.حبس احلاكم وجب تسلمه، النه متمكن من استيفاء حقه
 .، كانت الكفالة حالة، أنظر مبقدار ما ميكنه الذهاب اليه والعود به)٨٣(إذا كان املكفول عنه غائبا :الثانية

 .)٨٤(وكذا إن كانت مؤجلة، أخر بعد حلوهلا مبقدار ذلك
___________________________________ 

املراد �لتسليم التـام أن يكـون يف الوقـت واملكـان املعـني إن عينامهـا يف العقـد أويف بلـد العقـد مـع االطـالق، وال يكـون للمكفـول لـه :(يف املسالك) ٧٥(
 ).مانع من تسلمهم، �ن ال يكون يف يد ظامل، وال متغلب، مينعه منه

ىت حيضــره(طلــب حــبس الكفيــل مــن احلــاكم الشــرعي: اي )حســبه(لصــاحب احلــق) لــه(كــان: اي) ٧٦( ) أو يــؤدي(حيضــر الكفيــل املكفــول لــه: اي) حــ
 .على املكفول له إن كان ماال كالدين: اي) ما عليه(الكفيل

 ).ان الفارق بني املسألتني االمجاع والنص(يف اجلواهر نقال عن غاية املرام وغريه) ٧٧(
 .).كفلت احدمها) �قر(ل واحد دينارا، فقالك) عليا ودمحما(زيد يطلب: مثاله) ٧٨(
 .ان االول تشكيك، والثاين ختيري للمكفول له، والثالث ترتيب: الفرق بني االمثلة الثالثة) ٧٩(
 .اي على املكفول له صاحب احلق) ال ضرر عليه(فاحضره قبل متام الشهر) كفلت زيدا بعد شهر(مثال قال الكفيل) ٨٠(
 .كما لوكان احلق يف السجن وال يستطيع من أخذ املديون(ممنوعا من اخذ املديون مثال بسبب يد ظاملة منعته كان صاحب احلق: اي) ٨١(
 .اذ ال خيرجه الظامل له) يف حبس ظامل(برفع امره إىل احلاكم فيخرجه من السجن) النه متمكن(كان املديون حمبوسا: اي) ٨٢(
 .حبيث كان مكانه معلوما وأمكن احضاره) ٨٣(
 .مبقدارما يذهب و�يت به فلوكان الذهاب واالتيان به يستغرق عشرة ا�م كان للكفيل التأخري عشرة أ�م عن أجل الكفالة: اي) ٨٤(

    



١٠٥ 

 .ولو دفعه يف غريه مل يربأ.لزم )٨٥(وإن عني موضعا.إذا تكفل بتسليمه مطلقا، انصرف إىل بلد العقد :الثالثة
 .، وجب تسلمه، وفيه تردد)٨٦(تسلمه ضرر إذا مل يكن يف نقله كلفة، واليف: وقيل

، الن الكفالـــة )٨٨(، كـــان القـــول قـــول املكفـــول لـــه)٨٧(لـــو اتفقـــا علـــى الكفالـــة، وقـــال الكفيـــل الحـــق لـــك عليـــه :الرابعـــة
 .تستدعي ثبوت حق

 .)٨٩(إذا تكفل رجالن برجل، فسلمه لرجلني برجل، مث سلمه إىل احدمها، مل يربأ من اآلخر :اخلامسة
 .وكذا لو جاء املكفول وسلم نفسه.، برأ الكفيل)٩٠(إذا مات املكفول :السادسة
 :فرع

فلــو رد اليمــني إىل الكفيــل فحلــف، بــرأ مــن .أبــرأت املكفــول، فــأنكر املكفــول لــه، كــان القــول قولــه: )٩١(لــو قــال الكفيــل
 .من املال )٩٢(الكفالة، ومل يربأ املكفول

 .، جاز)٩٣(لو كفل الكفيل آخر، وترامت الكفالء :السابعة
 .، على تردد)٩٤(ال تصح كفالة املكاتب :الثامنة
 ، صح، النه قد يعرب بذلك عن)٩٥(لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه :التاسعة

___________________________________ 
 .للتسليم وجبموضعا آخر غري بلد العقد، كما لو تكفل يف كربالء املقدسة، وعني النجف االشرف موضعا : اي) ٨٥(
ــليم: اي) ٨٦( ك املوضـــع) وال يف تســـلم(نقـــل الكفيـــل ا�ه إىل املوضـــع املعـــني للتسـ ـــ ــاحب احلـــق يف غـــري ذل ــه تـــردد(صـ ــرط، ويف ) وفيـ النـــه خـــالف الشـ

 ).بل منع(اجلواهر
 ).عمرو(لكن قال يف زيد ال حق لك على) عمرا(تكفل) زيدا(الكفيل واملكفول له اتفقا على ان: يعين) ٨٧(
 .لكنه خالف املشهور) بال ميني(ال بعضهموق) ٨٨(

 .بل مع اليمني
 .لوجوب تسليمه هلما معا) ٨٩(
 .املديون مثل: اي) ٩٠(
 .أبرأت انت املديون) وهو املكفول له(لصاحب احلق) ٩١(ا
 .املديون: اي) ٩٢(
ا �حضار بلي، وعلي ملـزم �حضـار زيـد، وزيـد ملـزم عليا، وهكذا صح، وكان دمحم ملزم) دمحم(زيدا، وكفل) علي(عمرا، وكفل) زيد(كما لو كفل) ٩٣(

 .�حضار عمرو
على تردد من جواز فسخ الكتابة فريفنا، ومن اصالة عـدم ذلـك فيصـح، ويعـين ذلـك (يصري العبد املكاتب أو االمة املكاتبة كفيال لشخص: اي) ٩٤(

 .ايضا كما قيل
ال يعرب�ليــد، : اي) وال يــرى إىل اجلملــة) زيــد(صــح الن هــذه تعبــريات عــن) جــه زيــدكفلــت بــرأس زيــد وببــدل زيــد، أو بو (لــو قــال الكفيــل: يعــين) ٩٥(

 .والرجل عن الكل
  



١٠٦ 

  .ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر، مل يصح، إذ ال ميكن إحضار ما شرط جمردا، وال يسري إىل اجلملة.اجلملة عرفا
  



١٠٧ 

 كتاب الصلح

، إال ما أحـل )٣(ويصح مع االقرار واالنكار.، ولو أفاد فائدته)٢(لقطع التجاذب، وليس فرعا على غريه )١(وهو عقد شرع
وهـو .، دينـا كـان أو عينـا)٥(مبا وقعت املنازعة فيه، ومـع جهالتهمـا بـه.وكذا يصح مع علم املصطلحني.)٤(حراما أوحرم حالال
ى أن يكـــون الـــربح ، علـــ)٧(وإذا اصـــطلح الشـــريكان.، مـــع اســـتكمال شـــرائطه، اال أن يتفقـــا علـــى فســـخه)٦(الزم مـــن الطـــرفني

وادعـى اآلخـر أحـدمها، كـان  )٨(ولـو كـان معهمـا درمهـان، فادعامهـا أحـدمها.واخلسران على احدمها ولآلخر رأس مالـه، صـح
 .)١٠(وكذا لو أودعه انسان درمهني، وآخر درمها، وامتزج اجلميع، مث تلف درهم.)٩(ملدعيهما درهم ونصف، ولآلخر ما بقي

___________________________________ 
 .كتاب الصلح

 .التنازع: اي) التجاذب(جعله هللا تعاىل: اي) ١(
الصــلح لــيس عقــدا مســتقال، وإمنــا هــو بيــع إن كــان معاوضــة، وهبــة وابــراء، واجــازة وعاريــة : لــيس كمــا قــال بعــض الفقهــاء(هــو عقــد مســتقل: يعــين) ٢(

 .وغريها إن أفاد فائد�ا
صح الصلح، وليس استعداه للمصـاحلة كاشـفا ) لنصاحل(فأنكر عمرو أن يكون مديو� أصال ومع ذلك قاللو ادعى زيد على عمرو شيئا، : يعين) ٣(

 .عن ثبوت احلق بذمته، الن الصلح يصح مع االقرار �حلق، ومع إنكار احلق ايضا
كالصلح علـى أن ال يطـأ ) حرم حالال(و ذلككالصلح على شرب اخلمر، أو الز�، أو البيع الربوي، أو البيع الكالئي �لكالئي، وحن) احل حراما)(٤(

 .زوجته، أو ال ميلك عبده، أو حنومها
كما لو كان ما على كل دين ) دينا(كما لو كان لكل من زيد وعمرو على اآلخر شئ وال يعلمان به، فتصاحلا على ان يكون ما عند أحدمها له) ٥(

 .ال يعلم مبقداره بل وال بنوعه وجنسهكما لو كان عند كل امتعة لآلخر و ) أو عينا(ال يعلم مقداره
 .وهي التكليف، واالختيار، والقصد والرضا وحنو ذلك) شرائطه(فاذا تصاحلا فليس لواحد منهما الفسخ) ٦(
 .كما لو وضع كل منهما ألف دينار، واتفقا صلحا على أن الربح الحدمها، واخلسارة عليه، واآلخر له ألف فقط) ٧(
 .درهم واحد من الدرمهني يل: الدرمهني يل، وقال اآلخر قال احدمها كال: أي) ٨(
 .نصف درهم: اي) ٩(
 .ومل يعلم ان الثالث درهم ايهما ليس ضامنا الن الودعي امني، فيعطي لصاحب الدرمهني ونصفا، ولصاحب الدرهم نصف درهم) ١٠(

    



١٠٨ 

، فــــإن خــــري أحــــدمها صــــاحبه فقــــد )١١(ولـــو كــــان لواحــــد ثــــوب بعشــــرين درمهــــا، وآلخــــر ثــــوب بثالثـــني درمهــــا، مث اشــــتبها
 .وإن تعاسرا بيعا، وقسم مثنها بينهما، فأعطي صاحب العشرين سهمني من مخسة، ولآلخر ثالثة.أنصفه

ويصـــح الصـــلح علـــى عـــني بعـــني أو منفعـــة، وعلـــى منفعـــة بعـــني أو .مســـتحقا، بطـــل الصـــلح )١٢(وإذا �ن احـــد العوضـــني
رب فيـه مـا يعتـرب يف الصـرف، علـى .، ومل يكـن فرعـا للبيـع)١٤(راهم صـحولو صاحله على دراهـم بـد�نري أو بـد.)١٣(منفعة وال يعتـ
، على االشبه، الن الصلح وقع عن الثوب )١٥(ولو اتلف على رجل ثو� قيمته درهم، فصاحله عنه على درمهني صح.االشبه

ن هــي يف يــده.ال عــن الــدرهم صــح، ومل يكــن الحــدمها  ، مث صــاحله املنكــر علــى ســكىن ســنة،)١٦(ولــو ادعــى دارا، فــأنكر مــ
 .له الرجوع، النه هنا فرع العارية، واالول أشبه: ، مث صاحل، وقيل)١٧(وكذا لو أقر له �لدار.الرجوع

، وصــاحله علــى )١٨(ولــو ادعــى اثنــان، دارا يف يــد �لــث، بســبب موجــب للشــركة كــاملرياث، فصــدق املــدعى عليــه احــدمها
 ذلك النصف بعوض، فإن كان

___________________________________ 
كـان : اي) اتصـفه(اخـرت ايهمـا شـئت انـت، والثـوب اآلخـر يل علـى سـبيل الصـلح: قال لـه: اي) خري(مل يعلم اي واحد من الوثبني اليهما: اي) ١١(

 .كل واحد اراد ثوبه ومل يرضيا �لصلح: اي) تعاسرا(انصافا منه لآلخر
 .الذين بيع الثو�ن �ما) ١٢(
 .كسكىن الدار شهرا، �جارة فرش سنة) منفعة مبنفعة(ككتاب بسكىن الدار شهرا، و�لعكس) عني مبنفعة(كتاب بفرشك) عني بعني)(١٣(
ثال عشــرة دارهــم خبمســة عشــر درمهــا، الن الــر� يف البيــع حــرام ال يف الصــلح) ١٤( مــن القــبض يف ا�لــس ) مــا يعتــرب يف الصــرف(ومل يكــن ر� لــو كــان مــ

يف (د�نري، ومل يتم قبض صح، مع أنه لو كان �ع دراهم بد�نري بـال قـبض يف ا�لـس كـان �طـال الشـرتاط القـبض يف ا�لـسوغريه، فلو صاحل دراهم ب
 ).الصرف

 .ومل يكن ر�، الن املقابلة ليس بني الدرهم والدرمهني، بل بني الثوب والدرمهني) ١٥(
صــاحلتك علــى هــذه (قــال ملــدعي الــدار: اي) علــى ســكىن ســنة(ا بيــده، أو حنــو ذلــكالــدار يف يــده، �ن كــان ســاكنا فيهــا، او كــان مفتاحهــ: اي) ١٦(

عقـد االزم ال ) ٦(الن الصـلح كمـا سـبق عنـد رقـم) ومل يكـن(الصـلح) صـح(اعتطيك الدار مقابل سكناي فيها سـنة: مبعىن) الدار �ن أسكن فيها سنة
 .جيوز الحدمها هدمه

يت عمــرو في: اي) ١٧( هــا يل، فــأقر عمــرو لزيــد، مث صــاحل عمــرو مــع زيــد علــى أن يســكن عمــرو يف الــدار ســنة، كــان الصــلح لــو ادعــى زيــد ان الــدار الــ
نـوع مـن العاريـة، وحيـث : اي) فـرع العاريـة(يف هـذا املثـال) هنـا(الصـلح) النه(لزيد الغاء الصلح وابطاله: اي) له الرجوع: وقيل(الزما، النه عقد مستقل

 .الن الصلح عقد مستقل) اشبه(عدم جواز ابطال هدا الصلح) واالول(ذي يفيد فائدة العاريةإن العارية جيوز فسخه، كذلك الصلح ال
يصـدق، ونصـف الـدار لـه، وصـاحل ) علـي:(ومها اخوان ا�ما ور� هذه الدار من ابيهما، فقال زيـد) جعفر(و) علي(جالس يف دار، فادعى) زيد)(١٨(

صـح الصـلح، وكانـت ) جعفـر(�ذن) فـإن كـان الصـلح(االرض عوضا عن حصته يف الـدار) علي(على نصف الدار �رض مثال �ن أخذ) علي(زيد مع
ف الــدار مشــرتك ) جعفــر(االرض لعلــي وجعفــر كليهمــا، وان كــان الصــلح بغــري اذن ف نصــفها العــرتاف علــي �ن نصــ صــح الصــلح يف ربــع الــدرا نصــ

 .بينهما، فكيف يصاحل على املال املشرتك بدون اذن الشريك

    



١٠٩ 

، صح الصلح يف النصف أمجع، وكان العوض بينهما، وان كان بغري اذنه، صح يف حقه وهو الربع، وبطـل يف �ذن صاحبه
، مل يشرتكا فيمـا )١٩(أما لو ادعى كل واحد منهما النصف، من غري سبب موجب للشركة.حصة الشريك، وهو الربع اآلخر

ال جيـــوز، الن : ، قيـــل)٢٠(قي زرعـــه أو شـــجرة مبائـــهولـــو ادعـــى عليـــه فـــانكر، فصـــاحله املـــدعى عليـــه علـــى ســـ.يقربـــه الحـــدمها
 .العوض هو املاء وهو جمهول، وفيه وجه آخر، مأخذه جواز بيع ماء الشرب

 .، صح، بعد العلم �ملوضع الذي جيري املاء منه)٢١(أما لو صاحله، على إجراء املاء على سطحه أو ساحته
 .النه قد يصح مع االنكار وإذا قال املدعى عليه، صاحلين عليه، مل يكن إقرارا،

 .)٢٢(بعين أو ملكين، كان إقرارا: أما لو قال
 :ويلحق بذلك احكام النزاع يف االمالك وهي مسائل

، إذا كانــــت عاليــــة ال تضــــر �ملــــارة، ولــــو عــــارض فيهــــا )٢٣(جيــــوز إخــــراج الرواشــــن واالجنحــــة إىل الطــــرق النافــــذة :االوىل
ال جيـب ازالتهـا، وجيـوز فـتح االبـواب : ولـو اظلـم �ـا الطريـق، قيـل.إزالتهـا ولـو كانـت مضـرة، وجـب.، على االصح)٢٤(مسلم

 أما الطرق.فيها )٢٥(املستجدة
___________________________________ 

 .زيد اجلالس يف الدار) فيما يقر به(كما لو يذكروا سبب امللك، او قال احدمها اشرتيت نصف الدار، وقال اآلخر ورثته) ١٩(
ان بيـع مـاء الشـرب جيـوز، بتجديـده �لتحديـدات : سبب الوجه اآلخر وهو اجلـواز: اي) مأخذه(�جلواز) وجه آخر(ملاء اململوك للمدعي�: اي) ٢٠(

 .فكذا جيوز بيع ماء سقي الزرع.الوفية، كشرب يوم، او شهر، أو غريمها
تسـليط ) لعلـي(اذا اجـرى املـاء علـى السـطح ميكـن) علـي(بيـت الذي بيده الدار، املاء عـن سـطح بيتـه إىل سـطح) زيد(اجراء: اي) على سطحه)(٢١(

انـه إن أ�ـدم السـطح ) ومنهـا(ارضه، وإمنا ذكروا السطح ايضـا ملـا يبنـون عليـه مـن الفـروع: اي) او ساحته(املاء من فوق السطح لتشغيل املكائن وحنوها
ىت يعـرف مقـدار بعـده، ومقـدار اخنفاضـه وارتفاعـه، ) بعد العلم(اجمرى املاء اصالح السطح، بل إصالحه على املالك نفسه، وهكذ) زيد(فليس على حـ

 .لكي ال يكون جمهوال
طلــب للتمليـك مـن نـوع كــان ) ملكـين(طلـب البيـع) بعــين(ان) والفـرق(ينـايف كونــه ملكـا لزيـد) ملكـين(و) بعـين(اذ) علــي(اقـرارا بصـحة ادعـاء: اي) ٢٢(

 .�لبيع، �هلبة، �لصلح، وحنوها
) �لكـون(أو) جرسـون(هي ما خيرج من احلائط إىل الطريق، ويبىن عليه، ويسمى يف العرف هـذا اليـوم يف العـراق) اجنحة(شبابيكهي ال) رواشن)(٢٣(

 .السكك اليت آخرها غري مسدود: اي) النافذة(وحنو ذلك
 .روشن واجلناح�ملارة الخنفاض ال) ولو كانت مضرة(النه ال حق الي مسلم يف املعارضة: حىت ولو عارض، وذلك: اي) ٢٤(
اصـحاب ذلـك الطريـق والسـكة، وهـم الـذين ابـواب : اي) ار�بـه(امنا اليت اخرها مسدود) املرفوعة(يف الطرق النافذة) فيها(�ب جديد للدار: اي) ٢٥(

 .بيو�م تنفتح على ذلك الطريق
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ن مضـــر او مل يكـــن، النـــه خمـــتص املرفوعـــة، فـــال جيـــوز إحـــداث �ب فيهـــا، وال جنـــاح وال غـــريه، إال �ذن أر��ـــا، ســـواء كـــا
، ومــع إذ�ــم فــال اعــرتاض )٢٧(وجيــوز فــتح الــروازن والشــبابيك.، دفعــا للشــبهة)٢٦(وكــذا لــو أراد فــتح �ب ال يســتطرق فيــه.�ــم
 .�لبيع، وفيه تردد )٢٨(ال جيوز، النه ال يصح إفراد اهلواء: ولو صاحلهم على احداث روشن، قيل.لغريهم

ري �فــذةولــو كــان النســان داران، � ق .، جــاز أن يفــتح بينهمــا ��)٢٩(ب كــل واحــدة إىل زقــاق غــ ــ ولــو أحــدث يف الطري
مـن اآلخـر، فصـاحب  )٣١(ولـو كـان يف زقـاق ��ن، أحـدمها أدخـل.حد�، جاز ازالته لكـل مـن لـه عليـه اسـتطراق )٣٠(املرفوع

إىل صدرها، وتداعياه، فهمـا فيـه  )٣٢(لزقاق فاضلاالول يشارك اآلخر يف جمازه، وينفرد االدخل مبا بني البابني ولو كان يف ا
 .وال جيوز للخارج أن يدخل ببابه وكذا الداخل.ان يقدم �به، وكذا اخلارج )٣٣(وجيوز للداخل.سواء

 .روشنا، مل يكن ملقابله معارضته، ولو استوعب عرض الدرب )٣٤(ولو اخرج بعض أهل الدرب النافذ
، كالسـبق إىل القعـود يف )٣٥(عمل روشن، مل يكن لالول منعـه، ال�مـا فيـه شـرعولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إىل 

 .املسجد
___________________________________ 

أراد فــتح �ب لــداره يف ســكة مســدودة مل يكــن لــه يف تلــك الســكة �ب فإنــه جيــب عليــه طلــب االذن مــن ار�ب تلــك الســكة وهــم الــذين : اي) ٢٦(
 .وهي أن مير زمان، فيتصور ان هلذا الشخص ايضا حقا يف هذه السكة) دفعا للشبهة(تلك السكة أبواب دورهم تنفتح يف

يت ) الشــبابيك(كمســائل ومســألة وهــي الثقبــة يف احلــائط جلــر�ن النــور واهلــواء، و) روزنــة(مجــع) الــروازن)(٢٧( مجــع شــباك هــو الثقبــة الكبــرية يف احلــائط الــ
 .جيعل فيها مشبكات من احلديد أو اخلشب

الن عدم جواز بيع اهلـواء ال يـدل علـى عـدم جـواز الصـلح عليـه، ) وفيه تردد(بيع اهلواء وحدها، ال�ا مشاع للناس مجيعا، والناس فيه سواء: اي) ٢٨(
جيعـل �ب : اي )ان يـدخل �بـه(ملا سبق من ان الصلح عقد مستقل ال يرتبط �لبيع وال بغري البيع، فال يدخله أحكام البيع وال أحكام غري �ب داره

ال جيوز له ان يقرب �ب داره إىل آخر الزقاق اكثر واكثر اذا كان بعده من طرف آخر الزقـاق دار لشـخص ) وكذا الداخل(داره اقرب إىل آخر الزقاق
 .آخر

 .اق من فوق إىل حتتالروشن كل عرض الزق) ولو استوعب(الدار اليت يف مقابل هذه الدار: اي) ملقابله(الزقاق الذي آخره مفتوح: اي) ٣٤(
 .حيث ليس الحد منع اآلخر منه) كالسبق(سواء: اي) ٣٥(
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ـــة يف حـــائط جـــاره، مل جيـــب علـــى اجلـــار إجابتـــه، ولـــو كـــان خشـــبة واحـــدة، لكـــن  )٣٦(إذا الـــتمس وضـــع جذوعـــه :الثاني
 .يستحب

ــــد ، واجلــــواز حســــن مــــع )٣٧(ولــــو أذن، جــــاز الرجــــوع قبــــل الوضــــع إمجاعــــا، وبعــــد الوضــــع ال جيــــوز، الن املــــراد بــــه التأبي
، جـاز بعـد أن )٣٩(ا ولـو صـاحله علـى الوضـع ابتـداء.، مل يعد الطرح اال �ذن مستأنف وفيه قول آخر)٣٨(أما لو أ�دم.الضمان

 .اخلشب ووز�ا وطوهلا.يذكر عدد اخلشب ووز�ا وطوهلا
وإن حلفـا أو نكـال، قضـي .قضـي لـه ، وال بينة، فمن حلف عليـه مـع نكـول صـاحبه)٤٠(إذا تداعيا جدارا مطلقا :الثالثة
ال : ، قيــل)٤١(وإن كــان الحـدمها عليــه جــذع أو جــذوع.ولــو كــان متصـال ببنــاء احــدمها، كــان القــول قولـه مــع ميينــه.بـه بينهمــا

ولـو .، وال الـروازن)٤٢(وال يـرجح دعـوى أحـدمها، �خلـوارج الـيت يف احليطـان.يقضى مع اليمـني وهـو االشـبه: يقضى �ا، وقيل
 . خص قضي ملن إليه معقد القمط، عمال �لروايةاختلفا يف
 .، التصرف فيه ببناء، وال تسقيف وال إدخال خشبة، إال �ذن شريكه)٤٣(ال جيوز للشريك يف احلائط :الرابعة

 .ولو ا�دم، مل جيرب شريكه على املشاركة يف عمارته
لسفل وال العلـو، علـى بنـاء اجلـدار الـذي حيمـل وكذا لو كانت الشركة، يف دوالب أو بئر أو �ر وكذا ال جيرب صاحب ا

 وكذا لو هدمه �ذنه،.ولو هدمه بغري إذن شريكه، وجب عليه إعاته.)٤٤(العلو
___________________________________ 

 .الستحباب قضاء احلاجة، ومدارة اجلار) لكن يستجب(وضع رأس اجلذوع: اي) ٣٦(
لو قيل �ن للجار الرجوع عن اذنه، لكنه يضمن اخلسارة فهذا القول : يعين) مع الضمان(ما دام البناء موجوداالن املراد �لوضع هو إىل االبد، ) ٣٧(

 .حسن
للشيخ الطوسي قدس سره، �ن االعـادة علـى االسـلوب االول ال حيتـاج إىل االذن ) قول آخر(جديد) مستأنف(اجلذع: اي) الطرح(ا�دم البناء) ٣٨(

 .اجلديد
 .االمر لو كان �ملصاحلة وضع اجلذوع، فاذا ا�دم جاز وضعه بال اذن جديد يف اول: اي) ٣٩(
 .نصفه املتاح لكل منهما) بينهما(عدم احللف: اي) مع نكول(اي غري متصل ببناء أحدمها) ٤٠(
 .ليس كاملتصل �لبناء، لتسامح الناس بوضع اجلذوع على حائطهم: اي) ال يقضى �ا(بدون االتصال �لبناء) ٤١(
 .بيت يعمل من قصب وحنوه) خص(االشياء امللصقة �حلائط، اخلارجة عنه، كالتزيني، والبسامري، والكتابة البارزة وحنو ذلك: اي) ٤٢(

ص بـني داريهمـا ) �لروايـة(بكسـر القـاف وضـمها هـو احلبـل الـذي يشـد بـه رؤوس قصـب اخلـص) قمـط(فقال كل واحد منهما هذا اخلص يل، وكان اخلـ
 .بن حازم عن الصادق  وهي صحيحة منصور

هـو املنجنـون اي النـاعور الـذي تـديره الدابـة ليسـتقي بـه املـاء فلـيس الحـد الشـركني ) دوالب(كما لو كان حـائط الثنـني �لشـركة، �رث أو غـريه) ٤٣(
 .اصالحه أو تغيريه إال برضا الشريك اآلخر أو الشركاء

) زيد(مبنية فوق ذلك البيت، فحائط البيت الذي بنيت الغرفة عليه مشرتك بني صاحب السفل) غرفة(بيتا، واشرتى عمرو) زيد(كما لو اشرتى) ٤٤(
 ).عمرو(وبني صاحب العلو
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 .)٤٥(وشرط إعادته
يف  )٤٧(ولـو كـان.، فـالقول قـول صـاحب البيـت مـع ميينـه)٤٦(إذا تنازع صاحب السـفل والعلـو يف جـدران البيـت :اخلامسة

لصـاحب العلـو، : إن حلفا قضي به هلما، وقيل: ولو تنازعا يف السقف، قيل.صاحبها مع ميينه جدران الغرفة، فالقول قول
 .يقرع بينهما، وهو حسن: وقيل

وان .إن أمكــن، واال قطعــت مــن حــد ملكــه )٤٨(إذا اخرجــت أغصــان شــجرة إىل ملــك اجلــار، وجــب عطفهــا :السادســة
لــو صـاحله علــى إبقائــه يف اهلــواء، مل يصــح، علــى تــردد، امــا لــو و .امتنـع صــاحبها، قطعهــا اجلــار وال يتوقــف علــى إذن احلــاكم

 .صاحله على طرحه على احلائط، جاز مع تقدير الز�دة او انتهائها
اذا كــان النســان بيــوت اخلــان الســفلى، وآلخــر بيوتــه العليــا، وتــداعيا الدرجــة، قضــي �ــا لصــاحب العلــو مــع  :الســابعة

ولــو تـــداعيا الصــحن، قضــي منــه مبـــا يســلك فيــه إىل العلـــو .كــا� يف دعوامهـــا ســواء،  )٤٩(ولــو كــان حتـــت الدرجــة خزانــة.ميينــه
 .بينهما، وماخرج عنه لصاحب السفل

أمـا .مهـا سـواء يف الـدعوى، واالول أقـوى: وقيل.، قضي للراكب مع ميينه)٥٠(اذا تنازع راكب الدابة وقابض جلامها :تتمة
 .)٥١(وكذا لو تنازعا عبدا، والحدمها عليه ثياب.لو تنازعا ثو�، ويف يد أحدمها أكثره، فهما سواء

___________________________________ 
 .أما لو هدمه �ذنه ومل يشرتط اعادة بنائه، كان بناؤه بينهما معا، ال على اهلادم) ٤٥(
ا�ا يل فـإين بنيـت غـرفيت ) عمرو(الغرفة فقال صاحب السفل ا�ا ملك يل فإ�ا جدران بييت، وقال صاحب العلو: مثال) زيد(جدران بيت: اي) ٤٦(

 .عليها
ن(االقـراع: اي) وهـو(الـذي هـو ارض للغرفـة) يف السـقف(اي صاحب الغرفة) صاحبها(اي، ولو كان التنازع) ٤٧( ان يكتـب اسـم كـل : وكيفيتـه) حسـ

 .لهمنها على ورقة، مث نوضع الورقتان يف كيس وجيال الكيس، وخترج ورقة فمن خرجت �مسه كان السقف 
الحتمـال الصـحة الجـل ) علـى تـردد(النه كما ال يصح بيع اهلواء وحده ال تصح املصاحلة عليـه) مل يصح(لويها وإرجاعها إىل جهة مالكها: اي) ٤٨(

ك، انتهاء الز�دة �ن : اي) او انتهائها(ز�دة الغصن يوما فيوما: اي) مع تقدير الز�دة(أن الصلح ليس �بعا للبيع بل هو عقد مستقل ال يزيد بعد ذلـ
 .سواء كان يزيد، أوال، وجهالة ذلك ال يعين الصلح وإن كان مقرا �لبيع: يعين

كـان كـل منهـا مـدعيا، : اي) إن هـذا الفـراغ يل سـواء: �ن كـان الـدرج مبنيـا حبيـث بقـي حتتـه فـراغ ميكـن االسـتفادة منـه، فقـال كـل واحـد منهمـا) ٤٩(
 .مع ميينه) ب السفللصاح(وليس احدمها منكرا، واآلخر مدعيا

 .الدابة يل: فقال كل واحد منهما) ٥٠(
  .�ن كانت الثياب اليت لبسها العبد الحدمها، فإنه ليس دليال على كونه منكرا، بل كل منهما مدع) ٥١(
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 .)٥٢(أما لو تداعيا مجال، والحدمها عليه محل، كان الرتجيح لدعواه
 .)٥٣( غرفة اآلخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيتولو تداعيا غرفة على بيت احدمها، و��ا إىل

___________________________________ 
 .خبالف الثوب على العبد) اليد(فاحلمل على الدابة عالمة) ٥٢(
  .فهو املنكر، واليمني عليه وله الغرفة ان مل يكن لآلخر بينة) ٥٣(
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 كتاب الشركة

 والنظر يف فصول

  الفصل االول 
 :أقسامهايف 

، وقد يكـون منفعـة، )٢(مث املشرتك قد يكون عينا.)١(اجتماع حقوق املالك، يف الشئ الواحد، على سبيل الشياع: الشركة
 .وقد يكون حيازة.، وقد يكون عقدا، وقد يكون مزجا)٣(وسبب الشركة قد يكون إر�.وقد يكون حقا

 .قتلعا شجرة، أو اغرتفا ماء دفعة، حتققت الشركةنعم، لو ا.واالشبه يف احليازة، اختصاص كل واحد مبا حازه
 .، حتققت فيهما الشركة، اختيارا كان املزج أو إتفاقا)٤(وكل مالني، مزج احدمها �آلخر، حبيث ال يتميزان

 .أو عروضا )٥(ويثبت ذلك يف املالني املتماثلني يف اجلنس والصفة، سواء كا� أمثا�
___________________________________ 

 .كتاب الشركة
 .ان حق كل واحد مل يكن مفرزا) الشياع(ومعىن) ١(
 .كما لو استأجر اثنان معا دارا) منفعة(كأرض مشرتكة) ٢(

 .كاخليار املشرتك، والرهن املشرتك) حقا(فهما مشرتكان يف منفعة الدار
كمـا لـو تباينـا علـى ان كـل مـا ) ن الحـدمها، بـرهن لآلخـر حيـازةكمـا لـو خـرج رهـ) مزجـا(كما لو اشـرت� دارا) عقدا(مات زيد، فورث أوالده ماله) ٣(

 .بدلو وحنوه) أو اعرتفا(فليست الشركة يف احليازة صحيحة) مبا جاره(جيوزه احدمها من مسك يشرتكان فيه
و كـا� مـن نـوعني كشـربت الربتقـال كاحلنطة �حلنطة، والدهن �لدهن، واملاء �ملـاء، واالرز �الرز، وهكـذا املـاء �لسـكر، والشـربت �لشـربت، ولـ) ٤(

 .بشربت الليمون، وهكذا
 .كاحلنطة �حلنطة، إىل آخر االمثلة االنفة الذكر) عروضا(كد�نري ذهبية غري متميزة) ٥(

    



١١٥ 

، أو أحـد العقـود الناقلـة  )٧(فيـه �ملـزج، بـل قـد حيصـل �الرث )٦(أما ما ال مثل له، كالثوب واخلشـب والعبـد، فـال يتحقـق
ولــو أراد الشـــركة فيمــا ال مثـــل لــه، �ع كـــل واحـــد منهمــا حصـــته ممــا يف يـــده، حبصــته ممـــا يف يـــد .)٨(واالســـتيهاب كاالبتيــاع
 .اآلخر

نعـم، لـو عمـال معـا لواحـد �جـرة، ودفـع إليهمـا شـيئا واحـدا عوضـا .والنسـاجة )٩(�العمال، كاخلياطة: وال تصح الشركة
ويتسـاوى الشـريكان .وال شركة �ملفاوضة، وإمنـا تصـح �المـوال.)١٠(وهوال �لوج.عن أجر�ما، حتققت الشركة يف ذلك الشئ

ولـو .وكـذا عليـه مـن اخلسـارة.ولـو كـان الحـدمها ز�دة، كـان لـه مـن الـربح بقـدر رأس مالـه.)١١(يف الربح واخلسـران مـع تسـاويه
تبطـل الشـركة، : املـالني، قيـل شرط الحدمها ز�دة يف الربح، مع تساوي املالني، أو التسـاوي يف الـربح واخلسـران مـع تفـاوت

أعين الشرط والتصرف املوقوف عليه، و�خذ كل منهما ربح ماله، ولكل منهما اجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابـل عملـه 
 .واالول أظهر )١٣(تصح الشركة ودون الشرط: ، وقيل)١٢(يف ماله

___________________________________ 
يف العبــد متــام، أمـا يف الثــوب واخلشــب يف هــذا الزمــان الــذي يصــنع فيـه االشــياء متماثلــة مــن مجيــع اجلهــات فيــأيت ) اهــذ(فـال يتحقــق االشــرتاك: اي) ٦(

 .االشرتاك �ختالط بعضها ببعض حبيث ال يتميز مال انسان عن مال اآلخر
 .الشراء: اي) كاالبتياع)(زيد(كما لو مات زيد وكان له وار�ن واكثر، فهم شركاء يف مال) ٧(
 .نصف دار عمرو مشاعا، او استوهب، فوهب له عمرو نصف داره، اشرتكا يف الدار) زيد(اشرتى: طلب اهلبة، مثاله: اي) االستيهاب)(٨(
كمـا لـو بنيـا ) �جـرة(�ن خييط كل واحد منهما، مث يكون الربح بينهما، أو ينسج كل واحد منهما من مال نفسه مث يكون النـاتج مشـرتكا بينهمـا) ٩(

 .مئة دينار لكيهما معا، اشرتكا يف املئة) زيد(واعطامها) لزيد(رامعا دا
 وهـو أن يتفـق اثنـان هلمـا كرامـة ومـاء وجـه، وال مـال هلمـا �ن يشـرتي كـل واحـد يف الذمـة وقرضـا، ويبيـع ويتـاجر، مث يـويف الـدين، فمـا فضـل عـن) ١٠(

عني، أو منفعة حتصل الحدمها يكون مشـرتكا بينهمـا، وكـل خسـارة، أو غرامـة،  وهي ان يتفق إثنان على ان كل ربح أو) �ملفاوضة(الربح يشرتكان فيه
أو تلــف حصــل مــن احــدمها يكــون علــى كليهمــا، فلــو قتــل احــدمها شخصــا خطــأ كــان نصــف الديــة علــى اآلخــر، ولــو اهــدي إىل أحــدمها هديــة كــان 

 .نصفها لآلخر وهكذا
كما لو كان الحدمها ألفان، ولآلخر ألف واحد، فإن الـربح يقسـم ثالثـة أقسـام، ) ز�دة(تساوي املشرتك، �ن كان لكل منهما ألف دينار: اي) ١١(

 ).وكذا اخلسارة(اثنان لصاحب االلفني، وواحد لصاحب االلف
شـرط هـذا ال) قيل(ألف دينار، وعمال يف االلفني، بشرط ان يكون ثلثان من الربح لزيد، وثلث لعمرو) عمرو(و) زيد(جعل كل واحد من) مثال) ١٢(

مـن عمـرو اجـرة ) زيـد(�طل والتصرف املوقوف على هذا الشـرط ايضـا �طـل فلـو ربـح املـال مئـة دينـار، كـان لكـل واحـد منهمـا مخسـون دينـارا، و�خـذ
كـان عملهمـا شـهرا، وكـان ) فلـو(مـن زيـد اجـرة عملـه هـذه املـدة بعـد وضـع نصـف االجـرة) عمـرو(عمله هذا املدة بعد وضع نصـف االجـرة وكـذا �خـذ

ــري، وعمــلعمــ ــري، اخــذ) عمــرو(ل زيــد شــهرا اجرتــه عشــرة د�ن ــري ) زيــد(شــهرا اجرتــه ســتة د�ن ــري، وأخــذ عمــرو مــن زيــد ثالثــة د�ن مــن عمــرو مخســة د�ن
 .وهكذا

 .فلكل واحد منهما نصف الربح يف املثال االلف ال الثلث والثلثني) ١٣(

    



١١٦ 

 .أشبه )١٤(ويكون �لقراض.ز�دة للعامل، صحهذا إذا عمال يف املال، أما لو كان العامل أحدمها، وشرطت ال
إذا اشرتك املال، مل جيز الحد الشركاء التصرف فيه، اال مـع اذن البـاقني، فـإن حصـل االذن الحـدهم، تصـرف هـو دون 

وإن عـني لـه السـفر يف جهـة، مل .، ويقتصر من التصـرف علـى مـا أذن لـه فـإن اطلـق لـه االذن، تصـرف كيـف شـاء)١٥(الباقني
ولــو اذن كــل واحـد مــن الشــريكني لصــاحبه، جــاز هلمــا .أو نــوع مـن التجــارة، مل يتعــد إىل ســواها )١٦(الخــذ يف غريهــاجيـز لــه ا

ولكـل مـن الشـركاء .)١٨(ولو تعدى املتصرف مـا حـد لـه، ضـمن.، مل جيز االنفراد)١٧(ولو شرطا االجتماع.التصرف، وإن إنفردا
، بـل يقتسـمان العـني )٢٠(ولـيس الحـدمها املطالبـة �قامـة رأس املـال.ري الزمـةغـ )١٩(الرجوع يف االذن، واملطالبة �لقسمة، ال�ا

وال يضـــمن .ولـــو شـــرطا التأجيـــل يف الشـــركة، مل يصـــح، ولكـــل منهمـــا أن يرجـــع مـــىت شـــاء.املوجـــودة، مـــا مل يتفقـــا علـــى البيـــع
قولــــه مــــع ميينــــه يف دعــــوى أو التفــــريط يف االحتفــــاظ، ويقبــــل  )٢٢(الشــــريك مــــا تلــــف يف يــــده، النــــه أمانــــة، إال مــــع التعــــدي

 .، سواء ادعى سببا ظاهرا كاحلرق والغرق، أو خفيا كالسرقة)٢٣(التلف
 .)٢٤(وكذا القول قوله مع ميينه، لو ادعي عليه اخليانة أو التفريط

___________________________________ 
 .باشرةم) كتاب الشركة(املضاربة، وسيأيت تفصيل الكالم عنه بعد: يعين) القراض) ١٤(
مـا (وهـو احـد الورثـة للتصـرف يف الـدار ببيـع، أو صـلح، أو غريمهـا، جـاز لزيـد، ومل جيـز لبقيـة الورثـة) لزيـد(كما لو ورث مجاعة دارا، فأذن اجلميـع) ١٥(

 .من نوع التجارة، ومكا�ا، وزما�ا، وغري ذلك) اذن له
يها، ال جيوز له ذلك مـن بـالد الكفـر او ان اذن لـه يف املضـاربة �ملـال مـع التجـار، مل فلو اذن له يف االسترياد والتصدير من البالد االسالمية وإل) ١٦(

 .جيز له التجارة �لبيع والشراء بنفسه، وهكذا
 .لو شرط كل واحد منهما ان يكون كل تصرف بعلمهما، مل جيز الحد منها التصرف منفردا: يعين) ١٧(
 .أو تلف املال كان التلف منه، ال من مال الشركة اذا خسر، كانت اخلسارة كلها عليه،: يعين) ١٨(
 .الن الشركة عقد جائز من الطرفني جيوز فسخها مىت ارادا: اي) ١٩(
 .ببيع البضاعات وجعلها نقودا: اي) ٢٠(
 .الن الشركة عقد جائز) مىت شاء(مل يصح الشرط: اي) ٢١(
 .ىت تلفهو التقصري يف حفظه ح) التفريط(هو االتالف عمدا) التعدي)(٢٢(
 .ادعى الشريك تلف املال عنده، يقبل قوله بشرط أن حيلف: يعين) ٢٣(
 .وانكر هو، وقال مل أخن، ومل أقصر يف حفظه) ٢٤(

    



١١٧ 

 .)٢٥(ويبطل االذن �جلنون واملوت

  الفصل الثاين
مث .�تفـاق الشـركاءوال تصـح اال .، وليسـت بيعـا، سـواء كـان فيهـا رد أم مل يكـن)٢٧(وهي متيز احلق من غريه)٢٦(يف القسمة
 .وتكون بتعديل السهام والقرعة.، فكل ما ال ضرر يف قسمته، جيرب املمتنع مع التماس الشريك القسمة)٢٨(هي تنقسم

ري وكــل مــا فيــه ضــرر كــاجلوهر والســيف .، فالقســمة جــائزة، لكــن ال جيــرب املمتنــع عنهــا)٢٩(أمــا لــو أراد أحــد الشــركاء التخيــ
، الن احلـــق لـــيس مبنحصـــر يف )٣٠(وال يقســـم الوقـــف.ته، ولـــو اتفـــق الشـــركاء علـــى القســـمةوالعضـــايد الضـــيقة ال جيـــوز قســـم

 .ولو كان امللك الواحد وقفا وطلقا، صح قسمته، النه مييز الوقف عن غريه.املتقامسني

  الفصل الثالث
 :وهي مسائل يف لواحق هذا الباب

 رتاك يف احلاصل، مل، على االش)٣١(لو دفع انسان دابة وآخر رواية إىل سقاء: االوىل
___________________________________ 

 .فلو اذن أحد الشريكني لآلخر يف التصرف، مث جن اآلذن، أو مات، بطل اذنه، ومل يبطل اصل الشركة) ٢٥(
 .قسمة مال الشركة بني الشركاء: اي) ٢٦(
د�نـري مـن مـال الشـركة، فـأعطى زيـد االرض ) عمـرو(الشـركة، وعنـدارض مـن مـال ) زيـد(كمـا لـو كـان عنـد) رد(ما يستحقه مما ال يستحقه: اي) ٢٧(

كما لو كان كل مال الشركة عنـد ) او مل يكن(لعمرو، وأخذ منه بعض الد�نري يف مقام التقسيم فإن هذا االعطاء واالخذ بعنوان القسمة ال جيعله بيعا
 .زيد، فأعطى إىل عمرو وحصته بدون ان يرد عمرو على زيد شيئا

 .على قسمني) القسمة(مث ان: عيني) ٢٨(
) مـع التمـاس(كالد�نري والدراهم، والطعام، والكتب العديدة، وحنـو ذلـك) ال ضرر يف قسمته(قسم ال ضرر يف تقسيمه، وقسم �يت الضرر من تقسيمه

خص، لكشــف ) القرعــة(جعــل كــل ســهم وحصــة بعــدد اآلخــر، مث تســتعمل: اي) بتعــديل الســهام(القســمة: اي) وتكــون(طلــب: اي اي ســهم الي شــ
 .فيكتبون امساء الشركاء يف رقاع بعددهم، أو امساء السهام وجيعل كله يف كيس وجيال مث خترج الرقعة �سم، وهكذا

) العضـــايد(كـــالعقيق واال ملـــاس، والزمـــرد، واليـــاقوت وحنوهـــا، ممـــا ينـــزل قيمتـــه بقســـمته) اجلـــوهر(ختيـــري الشـــركاء اآلخـــرين يف القســـمة وعـــدمها: اي) ٢٩(
 .حىت ولو اتفق: اي) ولو اتفق(قصود منه هنا الطرق الضيقة، فلو كانت ارض لشريكني وفيها بيوت وبينها طرق ضيقة �يت الضرر من تقسيمهاامل
كـان بعضـه : اي) وقفـا وطلقـا(كـأرض واحـدة، أو دار واحـدة، أو) امللـك الواحـد(الن فيـه حـق االجيـال اآلتيـة) ليس مبخـص(اي الوقف الذري) ٣٠(

 .مطلقا غري مقيد بوقف: بعضه ملكا طلقا ايوقفا، و 
مل (يقال للشخص الذي يستقي املاء ويبيعه على النـاس) سقاء(هي القربة الكبرية املتخذة من جلد بعري، أو ثور، أو محار، أو حنو ذلك: الرواية) ٣١(

 ).ال�ا مركبة من شركة االبدان واالموال(يف اجلواهر) تنعقد
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 .)٣٢(حيصل للسقاء، وعليه اجرة مثل الدابة والروايةتنعقد الشركة، وكان ما 
وهـل  .صيدا، أو احتطب، أو احتش بنية أنـه لـه ولغـريه مل تـؤثر تلـك النيـة، وكـان �مجعـه لـه خاصـة )٣٣(لو حاش :الثانية

 .ال، وفيه تردد: يفتقر املخري يف متلك املباحإىل نية التملك؟ قيل
، فــأذن أحــدمها لصــاحبه يف التصــرف علــى أن يكــون الــربح بينهمــا نصــفني، مل )٣٤(لــو كــان بينهمــا مــال �لســوية :الثالثــة

 .يكن قراضا، النه ال شركة للعامل يف مكسب مال اآلمر وال شركة، وإن حصل االمتزاج، بل يكون بضاعة
مـع ميينـه، النـه ، وانكـر، فـالقول قـول املشـرتي )٣٥(إذا اشرتى أحد الشريكني شيئا، فادعى اآلخر أنه اشرتاه هلما :الرابعة
 .ولو ادعى أنه اشرتى هلما، فأنكر الشريك، فالقول أيضا قوله، ملثل ماقلناه.أبصر بنيته

وادعـــى املشـــرتي تســـليم الـــثمن إىل البـــائع  )٣٦(لـــو �ع أحـــد الشـــريكني ســـلعة بينهمـــا، وهـــو وكيـــل يف القـــبض :اخلامســـة
القــابض يف النصــف اآلخــر، وهــو حصــة البــائع الرتفــاع ، بــرأ املشــرتي مــن حقــه، وقبلــت شــهادته علــى )٣٧(وصــدقه الشــريك

ن شــئ مــن الــثمن، الن  -، فصــدقه البــائع )٣٨(ولــو ادعــى تســليمه إىل الشــريك.التهمــة عنــه يف ذلــك القــدر مل يــربأ املشــرتي مــ
 حصة

___________________________________ 
 .ومثل هذه الراوية كم اجر�ا مثل هذه الدابة كم أجر�ا،: يعين) اجرة مثل الدابة، والراوية)(٣٢(
الـذي جيـوز شـيئا مباحـا كالسـمك مـن البحـر، وامللـح مـن االرض : اي) املخـري(مجـع حشيشـا: اي) احـتش(مجـع حطبـا: اي) احتطـب(أخذ: اي) ٣٣(

بنيـة اللعـب ام غـري  لـو اخـذ شـخص مـثال مسكـة ملكهـا سـواء اخـذها بنيـة التملـك أم: يعـين) قيـل ال(غري املمكوكة الحد، واحلطـب، والعشـب، وحنوهـا
 .الحتمال اعتبار قصد التملك) وفيه تردد(ذلك

مضـاربة، وذلـك : اي) قراضا(كما لو جعل زيد ألفا، وعمرو ألفا، واذن زيد لعمرو يف التجارة يف االلفني، بشرط ان يكون الربح نصفني بينهما) ٣٤(
اي ليســت هــذه ) وال شــركة(بــح مالــه فقــط، وال �خــذ مــن ربــح مــال زيــد شــيئاالن املضــاربة تكــون فيمــا اشــرتك العامــل مــن ربــج الثــاين، وهنــا لعمــرو ر 

ك الن املفــروض يف الشــركة عمــل كــل منهمــا يف املــال، ال عمــل احــدمها خاصــة) وان حصــل(املعاقــدة شــركة وهــي يف ) بضــاعة(االمتــزاج بــني املــالني، وذلــ
 .اللغة يقال املال بعث ليتجر به

 .الشركة، بل يكون املال امانة يف يد زيد يتصرف فيه �ذن والربح لزيدفليس له احكام املضاربة وال أحكام 
 .النه ابصر بنيته: اي) ملثل ما قلناه(وقال مل اشرته مبال الشركة، بل مبايل ولنفسي، أو لشخص آخر) وانكر(مبال الشركة) ٣٥(
 .وكيل من قبل شريكة يف قبض مثن ما �عه: اي) ٣٦(
ن يف ارض، ووكـــل زيـــد عمـــرا يف بيـــع االرض، وقـــبض مثنهـــا، و�ع عمـــرو االرض، مث ادعـــى املشـــرتي انـــه ســـلم جيمـــع زيـــد وعمـــرو شـــريكا: مثالـــه) ٣٧(

فـاعرتف �نـه سـلمه إىل ) زيـد(الشمس إىل عمرو، وانكر عمرو قبض الثمن، فشهد زيد على عمرو انه قبض الثمن، قبلـت شـهادته، أمـا يف حـق نفسـه
بة حلق عمرو فليس زيد متهما حىت ال تقبل شهادته، اذ شهادة الشريك مبصلحة شريكه حمل للتهمة، أما ضد وكيله يف القبض وهو عمرو، وأما �لنس

 .شريكه فليس حمل �مة
ان يكون تسـلم الـثمن، مل يـربأ املشـرتي ال مـن حـق ) زيد(فصدقه عمرو البائع، وانكر) زيد(اي يف املثال لو ادعى املشرتي تسليم مجيع الثمن إىل) ٣٨(

وال من حق عمرو، امـا مـن حـق زيـد فالنـه منكـر وصـول شـئ اليـه، وأمـا مـن حـق عمروفالنـه مل يوكـل شـريكه زيـدا يف اخـذ حقـه فاعطـاء املشـرتي زيد، 
 .قول املنكر وهو زيد شريك البائع: اي) فالقول قوله(حصته إىل زيد اعطاء لالجنيب، اذ جمرد كونه شريكا له ال يصح تسليم حقه اليه
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واملنـع يف املسـألتني .يقبل شهادة البائع: والشريك ينكره، فالقول قوله مع ميينه، وقيل -لم اليه وال إىل وكيله البائع مل تس
 .أشبه

، كــل واحــد منهمــا لواحــد منهمــا �نفــراده صــفقة، بــثمن واحــد مــع تفــاوت قيمتهمــا، )٣٩(لــو �ع اثنــان عبــدين السادســة
أمـــا لــو كـــان العبـــدان .قـــدين، فيكـــون مثــن كـــل واحـــد مــنهم جمهـــواليبطــل، الن الصـــفقة جتـــري جمــرى ع: يصـــح، وقيـــل: قيــل
، النقسـام الـثمن )٤١(وكـذا لـو كـان لكـل واحـد قفيـز مـن حنطـة علـى انفـراده، فباعامهـا صـفقة.، أو كا� لواحـد، جـاز)٤٠(هلما

 .عليهما �لسوية
ن صــاحبه ا :الســابعة ــزت أجــرة عمــل أحــدمها عــ إن متي وان اشــتبهت، .)٤٢(خــتص �ــاقــد بينــا أن شــركة االبــدان �طلــة، فــ

 .على قدر اجرة مثل عملهما، وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله.قسم حاصلهما
 .)٤٣(إذا �ع الشريكان سلعة صفقة، مث استوىف أحدمها منه شيئا شاركه اآلخر فيه :الثامنة
 صحتلالحتطاب أو االحتشاش أو االصطياد مدة معينة،  )٤٤(إذا استأجر :التاسعة

___________________________________ 
ث مبئـة: مثاله) ٣٩( ويـوزع الـثمن علـى املـالكني بنسـبة ) وقيـل يصـح(لزيد عبد، ولعمرو عبد واحدمها اعلى قيمة مـن اآلخـر فباعامهـا يف عقـد واحـد لثالـ

، ٥٠لزيـد وثالثـة منهـا  ٦٢، ٥٠مثانيـة اقسـام، مخسـة منهـا  لو كان عبد زيد قيمته مخسني وعبد عمرو قيمته ثالثـني، فيـوزع املئـة: فمثال(قيميت العبدين
 ).لعمرو ٣٧

كـان مالـك : اي) او كـا� لواحـد(�لشركة لو ور� العبدين، او اشرت�مها مبال الشركة، أو غري ذلك من اسباب الشركة القهرية او االختياريـة: اي) ٤٠(
 .العبدين شخصا واحدا

 .يي القيمة، وإال جاء نفس الكالم االلف يف العبدينيف اجلواهر بشرط ان يكو� متساو ) ٤١(
ك، كــان لكــل منهمــا حاصــل مالــه) ٤٢( كمــا لــو كــا� ) وان اشــتبهت(كمــا لــو كــان كــل واحــد يتجــر مبالــه يف بلــد، وقبــل خلــط املــالني عرفــا حرمــة ذلــ

مـثال عمـل كـل منهمـا شـهرا، وعمـل زيـد شـهرا يسـاوي  :يعين) قسم اخل(خيلطان ار�حهما، فلم يعلما أي مقدار من الربح كان هلذا، واي مقدار لذلك
 .الف دينار، وعمل عمرو شهرا يسوى الفني، فيقسم جمموع الربح ثالثة اقسام، ثلث لزيد، وثلثان لعمرو

ن اخذه بنية أرض مشرتكة بني زيد وعمرو و�عاها �لف، مث أخذ زيد مئة من الثمن، كانت هلما مخسني له، ومخسني لعمرو، حىت لو كا: مثال) ٤٣(
 .نفسه

ليصـيد لـه السـمك، : اي) أو االصـطياد(اي ليجمع لـه احلشـيش) واالحتشاش(ليجمع له احلطب) لالحتطاب(مثال) زيدا(استأجر شخص: اي) ٤٤(
 .او احليوا�ت الربية، أو الطيور
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يصح، لعدم الثقـة حبصـوله  ، مل)٤٥(االجارة، وميلك املستأجر ما حيصل من ذلك يف تلك املدة ولو استأجره لصيد شئ بعينه
 .غالبا

___________________________________ 
  كما لو استأجره لصيد غزالن يف يوم االربعاء، أو مسك من نوع الزبيدي، أو من نوع البين، وحنو ذلك) ٤٥(
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 كتاب املضاربة

 وهو يستدعي بيان أمور أربعة 

  :االمراالول
ــض املــالوهــو جــائز مــن الطــرفني، لكــل  يف العقــد ولــو اشــرتط فيــه .أو كــان بــه عــروض )١(واحــد منهمــا فســخه، ســواء ن
ان مــــرت بــــك ســــنة مــــثال، فــــال تشــــرت بعــــدها وبــــع، صــــح، الن ذلــــك مــــن مقتضــــى : لكــــن، لــــو قــــال.، مل يلــــزم)٢(االجــــل
رتي ولـو اشـرتط أن ال يشـ.، الن ذلك منـاف ملقتضـى العقـد)٤(على أين ال أملك فيها منعك: وليس كذلك لو قال.)٣(العقد

علـــى ان ال يشـــرتي اال الثـــوب الفـــالين، أو مثـــرة البســـتان : وكـــذا لـــو قـــال.)٥(اال مـــن زيـــد، أو ال يبيـــع اال علـــى عمـــرو، صـــح
ولـو شـرط أن يشـرتي، أصـال يشـرتكان يف منائـه، كالشـجر او الغـنم، .الفالين، وسواء كان وجود ما اشار اليه، عامـا أو �درا

 يفسد، الن: قيل
___________________________________ 

كتاب املضاربة و هي ان يكون املال من شخص، والتجارة والكسب بذاك املال من شخص آخر، والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه، نصـفا هلـذا 
 .ونصفا لذاك، أو ثلثا هلذا وثلثني لذاك، أو ربعا لذاك وثالثة لآلخر

 .امتعة، كفرش، واراضي، والبسة: اي )عروض(صار نقودا، دراهم، ود�نري،: اي): نض املال)(١(
 .وكتب، وفواكة، وغريذلك

 .جاز له ان يطالب �لفسخ قبل سنة) ضاربتك على هذا املال إىل سنة:(فلو قال) ٢(
 .اذ عقد املضاربة يقتضي العمل طبق الشرط يف البيع والشراء، وحنومها، ال يف املده) ٣(
اذ عقـد املضـاربة يقتضـي جـواز الفسـخ مـىت اراد، فيشـرتط عـدم ) ملقتضـى العقـد(خمالف: اي) مناف(منعك عن العمل يف املال إىل سنة مثال: اي) ٤(

 .قدرته على الفسخ هذا الشرط خمالف ملا يقتضيه العقد
ريا: اي) عامــا)(املؤمنــون عنــد شــروطهم(النــه شــرط غــري خمــالف ملقتضــى عقــد املضــاربة، فيجــب العمــل بــه، لقولــه ) ٥( قلــيال، : اي) رااو �د(كثــ

 .حبيث قد يوجد وقد ال يوجد، كبستان قد يثمر وقد ال يثمر
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، تـوىل �طـالق االذن مـا يتـواله املالـك، مـن عـرض )٧(وإذا أذن لـه يف التصـرف.التصرف يف رأس املـال، وفيـه تـردد )٦(مقتضاه
العــادة �ســتئجاره، كالــدالل  القمــاش، والنشــر والطــي، وإحــرازه، وقــبض الــثمن، وايداعــه الصــندوق، واســتئجار مــن جــرت

وينفـق يف .، مل يسـتحق أجـرة)٩(ولـو تـوىل االخـري بنفسـه.ولـو اسـتأجر لـالول، ضـمن االجـرة.عمال �لعرف )٨(والوزان واحلمال
ق.ولـو كــان لنفسـه مــال، غريمــال القـراض، فالوجــه التقسـيط.، مـن أصــل املـال، علــى االظهــر)١٠(السـفركمال نفقــة  )١١(ولــو انفــ
وللعامل ابتياع املعيب، والرد �لعيب واالخـذ �الرش، كـل .عوده من خاصته) فنقة(افرا، فانتزع املال منه،صاحب املال مس
ن نقــد البلــد.)١٢(ذلــك مــع الغبطــة ــثمن املثــل مــ ، اال مــع اجــازة )١٣(ولــو خــاف مل ميــض.ويقتضــي إطــالق االذن �لبيــع نقــدا، ب

 ، مل يصح)١٤(ذمةوكذا جيب ان يشرتي بعني املال ولو اشرتى يف ال.املالك
___________________________________ 

وهــذا لــيس كــذلك، النــه جتميــد رأس املــال والفوائــد ال حتصــل مــن غــري املــال ال مــن التصــرف ) التصــرف يف رأس املــال(مقتضــى عقــد املضــاربة: اي) ٦(
 .الشركة يف الفوائد ولو كانت من غري املالاذا مل يعلم لزوم كون الفوائد من التصرف يف رأس املال، بل يكفي ) وفيه تردد(فيه
 ).يتواله املالك(كل تصرف كان يصح ان) ما(الطالق االذن، فالباء سببية،: اي) �طالق االذن(نوع التصرف(ولو يقيد املالك) ٧(
العامـــل ال مــن مـــال املضـــاربة، اذ كانـــت اجــرة الـــدالل علــى نفـــس : اي) ضــمن االجـــرة(يعــين احلمالـــة) االخـــري(الداللـــة: اي) لــالول(وكــذا الصـــانع) ٨(

ارف املتعــارف عنــد اهــل العــرف قيــام العامــل بنفســه �لداللــة ال أن يســتأجر دالال، فعملــه خمــالف للمتعــارف، فيضــمن هــو اجــرة الــدالل هــذا يف مــا تعــ
 .ة من املال، ال على نفس العاملالداللة فيه، أما يف مثل بيع االراضي، والدور، والبساتني، وشرائها، مما تعارف استئجار الدالل، فاالجر 

النه تربع �حلمالة، ولو كـان قـد اسـتأجر محـاال كانـت االجـرة مـن ) مل يستحق اجرة(صار العامل هو محاال حلمل البضائع، ومل يستأجر محاال: اي) ٩(
 .مال املضاربة، ملا تعارف من استئجار احلمال ال احلمل بنفسه

 .املضاربة: اي) القراض(أكل واملنام، وحنو ذلكمن اجرة السيارة والطيارة، وامل) ١٠(
 ).الن السفر هلما، فاملال منهما(التقسيم، �ن �خذ نصف مصارفه من مال املضاربة، ونصفها من ماله الشخصي قال يف اجلواهر: اي) التقسيط(
ث: اي) ١١( ك: اي) مــن حاجتــه(عــود العامــل إىل بلــده: اي) عــوده(بعــ ىت الن عقــ: مــن مالــه اخلــاص وذلــ خه مــ د املضــاربة كمــا ســبق جــائز جيــوز فســ

 ).وال غرر عليه لدخوله على عقد جيوز فسخه كل وقت(شاء، ومع الفسخ ال مضاربة حىت يستحق العامل نفقة عوده من السفر، ويف املسالك
ك: اي) ١٢( ال ) بــثمن املثــل(يئة كمــا يف زماننــا هــذااال اذا تعــارف البيــع نســ) اللهــم(جيــب عليــه ان يبيــع نقــدا ال نســيئة: اي) نقــدا(مــع املصــلحة يف ذلــ
 .�ملال املتعارف يف البلد البيع والشراء به، دون غريه، مثال يف العراق �لدينار، ويف ايران �لتومان، ال غري: اي) من نقد البلد(أقل

 .مل يعلم رضاه بهاجازة خاصة، النه تصرف يف مال انسان مبا ) إال مع إجازة املالك(مل يصح البيع، والشراء: اي) ١٣(
 .اذن صاحب املال: اي) مع االذن(قرضا: اي) ١٤(

    



١٢٣ 

لـو امـره �لسـفر إىل جهـة،  .، ومل يذكر املالك، تعلق الثمن بذمتـه ظـاهرا)١٥(ولو اشرتى يف الذمة ال معه.البيع، اال مع االذن
 .، ضمن)١٦(فسافر إىل غريها، أو أمره �بتياع شئ معني، فابتاع غريه

 .ل هذه، كان الربح بينهما، مبوجب الشرطولو ربح واحلا
 .ومبوت كل واحد منهما، تبطل املضاربة، ال�ا يف املعىن وكالة

  االمر الثاين
 مال القراض
 .ويف القراض �لنقرة، تردد.، وأن يكون دراهم أو د�نري)١٧(أن يكون عينا: ومن شرطه
وال دفــــع آلـــة الصــــيد  .أقــــل أو أكثـــر، وال �لعـــروض، وال �لــــورق املغشـــوش، ســـواء كــــان الغـــش )١٨(�لفلـــوس: وال يصـــح

، والبــد أن يكــون )٢٠(ويصــح القــراض �ملــال املشــاع.فاصــطاد، كــان الصــيد للصــائد، وعليــه اجــرة اآللــة )١٩(كالشــبكة حبصــة
ولـــو .، ويكــون القــول قـــول العامــل، مــع التنـــازع يف قــدره)٢١(يصـــح مــع اجلهالـــة: معلــوم املقــدار، وال يكفـــي املشــاهدة، وقيــل

 وإذا أخذ.بذلك قراض )٢٢(حضر مالني وقال قارضتك �يهما شئت، مل ينعقدأ
___________________________________ 

ال واقعا، النه يف ) ظاهرا(يف وقت الشراء، بل من قلبه نوى انه يشرتي هذا املتاع لصاحب املال) ومل يذكر املالك(بدون اذن صاحب املال: اي) ١٥(
 .املال الواقع كان بنية صاحب

ىن(خمالفـة امـر صـاحب املـال: اي) واحلـال هـذه(فلو تلف ولو بدون تقصـري كـان التلـف مـن مـال العامـل) ١٦( يف الواقـع، وإن كـان امسهـا : اي) يف املعـ
 .مضاربة، والوكالة تبطل مبوت احد الطرفني

وهـي القطعـة مـن الـذهب او الفضـة غـري ) �لنقـرة)(ح املناصـفةاعمل يل يف الف دينار منك دينا علي، ولنا الرب(فال يصح الدين، �ن يقول مثال) ١٧(
 .املسكوكني

ــوس)(١٨( ــري الــــذهب والفضــــة، كالنحــــاس، والنيكــــل، وغريمهــــا) الفلــ ــن غــ ــورق(هــــي العمــــالت املصــــنوعة مــ ــراء يعــــين الــــدراهم ) الــ ــر الــ ــواو، وكســ ــتح الــ بفــ
 .�ا والربح بيننا نصفني مثالاجتر : البضائع، كان يعطيه مئة قطعة فرش ويقول له: اي) �لعروض(الفضية

ــدت يل نصـــفه، ولــــك نصـــفه: اي) ١٩( ــال كــــل مـــا صــ ــاربة �لعــــروض ) اجــــرة اآللـــة(قـ ــيد، الن املضــ ــئ مــــن الصـ ــة، ولـــيس لــــه شـ ــاحب اآللــ يــــدفعها لصـ
 .هي اآللة اليت يصاد �ا السمك) والشبكة(�طلة،

يت وهـي مخسـمئة ولـك : �رث أو حنـوه فقـال، زيـد لعمـرووهو غري املفرز، كما لو كان زيد وعمرو شـريكان يف الـف دينـار ذهـب ) ٢٠( اعمـل يف حصـ
 .نصف الربح

 .اعمل يف هذه الد�نري ويل نصف الربح: كأن يلقي اليه د�نري ال يعلمان مقدارها، فيقول له) ٢١(
 .النتفاء التعيني الذي هوشرط املضاربة) ٢٢(

    



١٢٤ 

غاصـــــب مـــــال، فقارضـــــه عليـــــه صـــــح، ومل يبطـــــل ولـــــو كـــــان لـــــه يف يـــــد .، ضـــــمن)٢٣(مـــــن مـــــال القـــــراض مـــــا يعجـــــز عنـــــه
ولو كان له دين، مل جيز أن جيعله مضـاربة، إال .فإذا اشرتى به، ودفع املال إىل البائع، برا، النه قضى دينه �ذنه.)٢٤(الضمان
 .، مامل جيدد العقد)٢٦(وكذا لو أذن للعامل يف قبضه من الغرمي.)٢٥(بعد قبضه
 :فروع 
 .مثنها فهو قراض، مل يصح، الن املال ليس مبملوك عند العقد )٢٧(إذا نضبع هذه السلعة، ف: لو قال

 .، فأقره الوارث مل يصح الن االول بطل، وال يصح ابتداء القراض �لعروض)٢٨(ولو مات رب املال، و�ملال متاع
 .)٢٩(ولو اختلفا يف قدر رأس املال، فالقول قول العامل مع ميينه، النه إختالف يف املقبوض

 .، ضمن، النه تصرف غري مشروع)٣٠(ولو خلط العامل مال القراض مباله، بغري إذن املالك، خلطا ال يتميز

  االمر الثالث
 وال بد أن يكون.�لشرط دون االجرة، على االصح )٣١(ويلزم احلصة يف الربح

___________________________________ 
فلـو تلــف املــال، او خســر، كــان ) ضــمن(ف صــفقة واحــدة، فاشـرتى صــفقة واحــدة بعشــرة اآلفكمـا لــو كــان عــاجزا عـن االكتســاب بعشــرة اآل) ٢٣(

 .التلف واخلسارة كله على العامل
) بـرأ(ةمادام مل يتصرف بعد يف املال، اذ عقد املضاربة ال جيعـل يـده يـد امانـة، بـل التصـرف يف املـال بعـد املضـاربة جيعـل يـده يـد امانـة غـري ضـامن) ٢٤(

 .لو تلف حينئذ مل يضمن، ف)من الضمان
 ).١٧(اذ يشرتط كون املال عينا كما مر عند رقم) ٢٥(
اذا جـدد عقـد املضـاربة بعـد اخـذ العامـل ) اال(من املديون، فإنه قبل اخـذه ديـن ال يصـح املضـاربة عليـه، وبعـد اخـذه مل يقـع عقـد املضـاربة،: اي) ٢٦(

 .املال من املديون
 .الثمن الذي يصح به املضاربة: اي) املال الن(مثنها دينارا أو درمها: اي) ٢٧(
 .قسم من املال بضائع، نعم لو كان كل املال د�نري ودراهم عند املوت صح قراض الورثة: اي) ٢٨(
 .واالصل عدم الزائد، ومن كان االصل معه فهو املنكر، والقول قوله مع ميينه اذا مل يكن للمدعي البينة) ٢٩(
 .فلو تلف املال أو خسر ضمن لصاحب املال ماله) ضمن(د�نري مثل د�نري املالككما لو كان للعامل ) ٣٠(
) دون االجرة(بسبب الشرط، ا� كانت احلصة، نصفا، أو ثلثا، أو ربعا حسب الشرط واالتفاق: اي) �لشرط(املتفق عليها بينهما، يلزم للعامل) ٣١(

�نـه ال يلـزم علـى املالـك اعطـاء احلصـة للعامـل، النـه وعـد، وال : مقابـل مـن قـال) لى االصحع(فليس للعامل اجرة عمله، بل احلصة املشرتطة يف العقد
 .جيب الوفاء �لوعد، بل الالزم على املالك اعطاء االجرة للعامل

    



١٢٥ 

 .)٣٢(الربح مشاعا
والـربح : دد لوقـالوكـذا الـرت .نظرا إىل املعـىن، وفيـه تـردد )٣٣(وميكن أن جيعل بضاعة.خذه قراضا والربح يل، فسد: فلو قال

 .)٢٤(لك
 .خذه فاجتر به والربح يل، كان بضاعة: أما لو قال
 .)٣٥(والربح لك كان قرضا: ولو قال

 .، والباقي بينهما، فسد لعدم الوثوق حبصول الز�دة، فال تتحقق الشركة)٣٦(ولو شرط أحدمها شيئا معينا
 .ح بيننا ويقضي �لربح بينهما نصفنيعلى ان الرب: وكذا لو قال.)٣٧(خذه على النصف، صح: ولو قال
 .على أن لك النصف، صح: ولو قال
 .)٣٨(على أن يل النصف واقتصر، مل يصح، النه مل يتعني للعامل حصة: ولو قال

حصـة معهمـا، صـح، عمـل الغـالم أم مل يعمـل ولـو شـرط الجنـيب وكـان عـامال، صـح، وان مل يكـن  )٣٩(ولو شـرط لغالمـه
 .رعامال، فسد وفيه وجه آخ

___________________________________ 
موزعا بني املالك والعامل، نصفا ونصفا، أو ثلثا وثلثني، أو أربعا وثالثة أر�ع، أو غري ذلك حسب ما يتفقان عليه فـال يصـح جعـل شـئ : اي) ٣٢(

ك: معــني مــن الــربح الحــدمها ن رحبــه مئــة والبــاقي لــكخــذ هــذا املــال مضــاربة ويل(والبــاقي ا� كــان لآلخــر، كمــا لــو قــال املالــ أو قــال مــن رحبــة مئــة )  مــ
 ).والباقي يل

 .هي اعطاء مال الشخص: البضاعة) ٣٣(
 .ينفي ارادة البضاعة) املضاربة أو القراض(اذ االتيان بلفظ) وفيه تردد(وتوكيله يف التجارة �ملال جما� وتربعا، والربح يكون كله للمالك وال شئ للعامل

فيكـون العقـد فاسـدا، والـربح كلـه ) �ملضـاربة أو القـراض(فالربح كله للعامل، واحتمال عدم صحة جعله قرضا بعد التلفظ) قرضا(كونهالحتمال  ) ٣٤(
 .للمالك، وللعامل اجرة عمله

 ).املضاربة أو القراض(وصح كالمها، لعدم االتيان بلفظ) ٣٥(
 .املضاربة الشركة يف الربح واملقروض يف) فال تتحقق الشركة(من الربح، كمئة مثال،) ٣٦(
 .وهي كلمة ظاهرها التناصف يف الربح) بيننا(الن ظاهر هذه العبارة، كون الربح بينهما نصفني) ٣٧(
ذا غـري والفرق بينهما، هو أن الربح حيث انه ربح املال، فيكون �بعا للمـال، فـاذا عـني حصـة العامـل علـم أن البـاقي للمالـك النـه �بـع ملالـه، وا) ٣٨(
يف اجلواهر بعدم الفـرق عرفـا، ويقتضـي صـحة  ) واستعده(صة املالك فقط مل يعلم أن الباقي للعامل، الن العامل ليس مالكا حىت يكون الربح �بتا لهح

 .وهو يف حمله.كال القسمني
الن املضاربة ) فسد(جارة وحنوها أم اليف ذلك املال بت) عمل الغالم(النه كالشرط للمالك، أذ العبد ال ميلك كما يف املسالك) صح(لعبده: اي) ٣٩(

املؤمنون (بصحة الشرط، نفله اجلواهر عن املسالك الدلة الشرط الشرط) وجه آخر(معناها شركة العامل واملالك يف الربح، فال معىن لشركة �لث اجنيب
 .وغريه) عند شروطهم
 .وال خيلو من قوة

    



١٢٦ 

لكمــا نصــف الــربح صــح، وكا�فيــه : ولــو قــال الثنــني.نصــفهلــك ربــح : وكــذا لــو قــال.لــك نصــف رحبــه، صــح: ولــو قــال
 .سواء

 .مع ميينه )٤٠(ولو اختلفا يف نصيب العامل، فالقول قول املالك.ولو فضل أحدمها صح أيضا، وإن كان عملهما سواء
 .ولو دفع قراضا يف مرض املوت، وشرط رحبا صح، وملك العامل احلصة

 .وكذا لو ادعى الغلط.يقبل رجوعه، مل )٤١(رحبت كذا ورجع: ولوقال العامل
 .)٤٢(مث تلف الربح، قبل: مث خسرت، أو قال: أما لو قال

 .والعامل ميلك حصته من الربح بظهوره، وال يتوقف على وجوده �ضا

  االمر الرابع
 :يف اللواحقوفيه مسائل

التلـف، وهـل يقبـل يف الـرد؟ فيـه  وقولـه مقبـول يف )٤٣(العامل أمـني، ال يضـمن مـايتلف، اال عـن تفـريط أو خيانـة :االوىل
 .تردد، أظهره أنه ال يقبل

فـإن فضـل مـن املـال عـن مثنـه شـئ، كـان .، فإن كـان �ذنـه، صـح وينعتـق)٤٤(إذا اشرتى من ينعتق على رب املال :الثانية
 ،)٤٥(ولو كان يف العبد املذكور فضل.الفاضل قراضا

___________________________________ 
دفـع املـريض يف املـرض الـذي اجنـر : اي) دفع قراضـا(كر للزائد، والعامل مدع للز�دة، ومادام ال بينة للمدعي، فاحلكم للمنكر مع القسمالنه املن) ٤٠(

 ).١٧ ١٦(اذا مل ميت املالك يف االثناء، وإال انفسخ العقد مبوته، كما مر بني رقم) صح(إىل املوت ماال بعنوان القراض اي املضاربة
 .قال رحبت ألفا، مث قال اخطأت، وإمنا رحبت مخسمئة مل يقبل رجوعه وحكم عليه �عرتافه بربح الف) مثال)(٤١(
ظهور الربح، فلو اشرتى مبال املضـاربة وهـو ألـف مـثال ارضـا، فصـارت قيمـة االرض ألفـا ومخسـمئة، : اي) بظهوره(النه امني، ويقبل قول االمني) ٤٢(

 .اي نقودا) نصفا(بيع االرض، وصريورة املال ملك العامل حصته من اخلمسمئة ولو قبل
ىت يتلــف املــال، فيســرق،) التفــريط(أن: الفــرق بينهمــا) ٤٣( ك(هــو التقصــري يف احلفــظ حــ هــي أن �كــل العامــل بنفســه ) واخليانــة(أو حيــرق، أو حنــو ذلــ

 .انه رد املال يف املالك لو ادعى العامل: اي) يف الرد(لو ادعى العامل أن املال تلف قبل قوله: يعين) يف التلف(املال
 .املالك، كأب املالك، أو أمه، أو أجداده، أو أوالده، أو حمارمه من النساء: اي) رب املال)(٤٤(
والوجـه (مخسـة وعشـرين) مـثال(يضمن املالك للعامل حصته من الربح: كما لو اشرتى عبدا مبئة، وكان يساوي مئة ومخسني، قال بعض الفقهاء) ٤٥(

صح ان املالك ال يضمن اخلمسة والعشرين بل عليه اجرة شراء مثل هذا العبد سواء كانت االجرة العرفية اكثـر مـن مخسـة وعشـرين أم اال: اي) االجرة
 .أقل

 .واالجرة ختتلف �ختالف االشخاص، واالزمان، والبضائع، وسائر اخلصوصيات من مقدار التعب وغريه

    



١٢٧ 

 .)٤٦(وإن كان بغري اذنه، وكان الشراء بعني املال، بطل.االجرة ضمن رب املال حصة العامل من الز�دة، والوجه
 .وان كان يف الذمة، وقع الشراء للعامل، إال أن يذكر رب املال

يصـــح : وإن كـــان بغـــري إذ�ـــا، قيـــل.زوجهـــا، فـــإن كـــان �ذ�ـــا، بطـــل النكـــاح )٤٧(لـــو كـــان املـــال المــرأة، فاشـــرتى :الثالثـــة
 .يف ذلك ضررا، وهو أشبه يبطل، الن عليها: ، وقيل)٤٨(الشراء

، ويســعى املعتــق يف �قــي قيمتــه، موســرا  )٤٩(إذا اشــرتى العامــل أ�ه، فــإن ظهــر فيــه ربــح، انعتــق نصــيبه مــن الــربح :الرابعــة
 .كان العامل أو معسرا

 كـان لـه: ولـو كـان �ملـال عـروض، قيـل.، إىل ذلـك الوقـت)٥٠(إذا فسخ املالك صح، وكـان للعامـل اجـرة املثـل :اخلامسة
وان كـان سـلفا، كـان عليـه .جيـب عليـه أن يـنض املـال، والوجـه أنـه ال جيـب: ولو ألزمه املالك، قيل.، والوجه املنع)٥١(أن يبيع
 .)٥٢(وكذا لو مات رب املال وهو عروض، كان له البيع، اال ان مينعه الوارث، وفيه قول آخر.جبايته

 .شرط الربح بني العامل الثاين واملالك، صح، و )٥٣(إذا قارض العامل غريه، فإن كان �ذنه :السادسة
 .ولو شرط لنفسه مل يصح، النه ال عمل له
 .وان كان بغري إذنه، مل يصح القراض الثاين

 فإن ربح، كان نصف الربح للمالك، والنصف اآلخر للعامل
___________________________________ 

: يقـول: اي) إال ان يـذكر رب املـال(الصح انه فضويل موقوف على االجازة، ال انـه �طـل رأسـاالنه تصرف يف املال بغري اذن املالك فيبطل، وا) ٤٦(
 .اشرتى يف الذمة لرب املال، فإنه يقع �طال أو موقوفا على اجازته

 .المتناع اجتماع امللك والنكاح) بطل النكاح(فاشرتى العامل زوج تلك املرأة، فصار الزوج مملوكا لزوجته: اي) ٤٧(
 .توقفه على االجازة) واالصح(�نفساخ الزوجية، وغريه) ضررا(ال�ا اطلقت له العمل، وشراء هذا العبد من العمل )٤٨(
ق منــه : نصــيب العامــل مهمــا كــان قلــيال: اي) ٤٩( مــثال لــو اشــرتى العبــد مبئــة دينــار، وكــان يســاوي مئــة وعشــرة د�نــري وكــان للعامــل نصــف الــربح انعتــ

غنيـــا ذا : اي) موســرا(عى ويعمـــل نفــس العبــد املعتـــق يف حتصــيل املئـــة واخلمســة د�نـــري الباقيــة وإعطائهــا ملالـــك مــال املضـــاربةمبقــدار مخســة د�نـــري، ويســ
 .اي فقريا ال مال له) معسرا(مال

 .اي اجرة مثل تعبه وعمله هذه املدة، وخيتلف يف ذلك االشخاص، واالزمنة، وسائر اخلصوصيات) ٥٠(
ك(يع العروض وجيعلها نضا نقودا مث يدفع النقود للمالك، كما اخذ منه اول االمرجاز للعامل أن يب: اي) ٥١( ببيـع العـروض وجعلهـا ) ولو الزمـه املالـ

ــخ البيـــع ك عقـــد : اي) وإن كـــان ســـلفا(نقـــدا بعـــد فسـ ــ ــهر، ويف اثنـــاء الشـــهر فســـخ املالـ إن كـــان العامـــل قـــد اعطـــى املـــال ســـلفا ليأخـــذ بـــه شـــيئا بعـــد شـ
 .اخذ املال ودفعه إىل املالك، وليس على املالك ان يتوىل هو ذلك: اي) جبايته(علي العامل) ليهع(اي وجب) كان(املضاربة

 .وهو عدم جواز البيع إال �ذن الورثة، فاذ�م شرط لصحة البيع، ال أن منعهم مانع فقط) ٥٢(
بح بينهمـا، واعطـى عمـرو االلـف لعلـي ليتجـر بـه ويكـون اعطـى زيـد الـف دينـار لعمـرو ليتجـر بـه والـر : مثالـه) ولو شرط لنفسه(�ذن املالك: اي) ٥٣(

 .وهو علي) الثاين(على عامل االول عمرو: اي) وعليه(وهو عمرو يف املثال) للعامل االول(الربح لعمرو وعلي
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ل ايضــا، الن االول مل يعمـل، وقيــل بـني العــاملني، ويرجـع الثــاين علــى االو  )٥٤(للمالـك: االول، وعليـه اجــرة الثـاين، وقيــل
 .بنصف االجرة، واالول حسن

 .)٥٥(دفعت اليه ماال قراضا، فأنكر، وأقام املدعي بينـة، فـادعى العامـل التلـف، قضـي عليـه �لضـمان: إذا قال :السابعة
 .)٥٦(وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غريها من االما�ت

 .، مل يضمن)٥٧(ال يستحق قبلي شيئا، أو ما أشبهه: أما لو كان جوابه
ــة ــف قبــل .)٥٨(إذا تلــف مــال القــراض أو بعضــه، بعــد دورانــه يف التجــارة، احتســب التــالف مــن الــربح :الثامن وكــذا لــو تل

 .)٥٩(ذلك، ويف هذا تردد
، كـان )٦٠(إذا قارض اثنان واحدا، وشرطا له النصف منهما، وتفاضال يف النصف اآلخر مع التسـاوي يف املـال :التاسعة

 .فاسدا لفساد الشرط، وفيه تردد
، ويكـون اجلميـع رأس )٦١(يلزم صاحب املال مثنه دائما: إذا اشرتى عبدا للقراض، فتلف الثمن قبل قبضه، قيل :العاشرة
 إن كان أذن له يف الشراء يف الذمة: ماله، وقيل

___________________________________ 
النصف اآلخر، نصـف وهـو ربـع : اي) بني العاملني(�ذا املال فال شئ لهالنصف اآلخر للمالك ايضا، الن الثاين مل كن مأذو� يف العمل : اي) ٥٤(

واالول (و�خذ علي من عمرو قدر نصف اجرة عمله، كان اكثر من ربع الربح، أم أقل، أم مسـاو� لـه) علي(ونصفه للثاين) عمرو(الربح للعامل االول
 .ينوهو أن نصف الربح للعامل االول، وعليه اجرة عمل العامل الثا) حس

لثبـوت كونـه خائنـا �نكـاره :(ويف اجلـواهر) معناه احلكم عليه �لعدل مثال أو قيمة ال ضـمان نفـس االصـل لـئال يلـزم ختليـده احلـبس:(يف املسالك) ٥٥(
 .فال يكون على امانته اليت كانت السبب لقبول قوله �لتلف: يعين) ما قامت عليه البينة

عى تلفهـا، فإنـه ال يقبــل قولـه، وكـان عليـه بــدهلا مـثال إن كـان مثليـا كاحلنطــة، والشـعري، وقيمـة إن كـان قيميــا  مث شـهدت البينـة عليــه، فـأد: فـأنكر) ٥٦(
 .مما يكون اليه شرعا يد امانة، كاالجارة، والرهن، والعارية: اي) وغريها من االما�ت(كالدواب، واجلواهر، وحنومها

لــو قامــت البينــة علــي القــراض، وادعــى هــو التلــف، اذ ادعــاء التلــف لــيس منافيــا ) يضــمنمل (لــيس لــه بــذميت شــئ، او لــيس لــه عنــدي شــئ: مثــل) ٥٧(
 ).فحينئذ فيقبل قوله يف التلف بغري تفريط مع عينيه(ويف املسالك) ليس عندي(او) ال يستحق(لقوله

الف نصـفه مـن كـل منهمـا، وإن كـان الـربح فيكون التلف منهما، ال من املالك وحده، فإن كـان الـربح نصـفه للمالـك، ونصـفه للعامـل، كـان التـ) ٥٨(
 .ثلثني للمالك، وثلثا للعامل، كان ثلثي التالف من املالك، وثلثه من العامل

 .الحتمال بطالن املضاربة مبقدار التلف، فيكون التف كله من املالك) ٥٩(
عقـد ) كـان(علـي، وثلـث الـربح لزيـد، وسـدس الـربح لعمـروزيد جعل ألفا، وعمـرو الفـا وأعطـوا االلفـني لعلـي ليعمـل فيهمـا ونصـف الـربح ل) مثال)(٦٠(

الحتمـال ان ) وفيـه تـردد(وهو كون الـربح اكثـر أو أقـل نسـبة مـن املـال، مـع ان الـربح جيـب ان يكـون �بعـا للمـال) فساد الشرط(الجل) فاسدا(املضاربة
 .ثر من نفسهقد شرط، لنفسه من الربح اكثر مما شرط للعامل، وعمرو قد شرط للعامل اك) زيد(يكون

أعطــي زيــد لعمــرو املئــة دينــار ليشــرتي بــه عبــدا مضــاربة فاشــرتى عمــرو عبــدا، ) مثالــه(مطلقــا، ســواء اذن لــه �لشــراء يف الذمــة أم ال: اي) دائمــا) ٦١(
ف ملئــة دينــار قبــل أن يقبضــه البــائع، كــان علــى ن) زيــد(فتلــ ويكــون (بــدون تفــريط الن عمــرأمني ال يضــمن) زيــد(اعطــاء مثــن العبــد للبــائع، ومئــة �لفــة مــ

ن أصــل قيمــة العبــد ورحبــه) اجلميــع ف غــري املــال: أي) رأس مالــه(مــ كــان الــثمن مــن : اي) فكــذلك(لزيــد، ولــيس لعمــرو منــه شــيئا، لــبطالن املضــاربة بتلــ
 ).عمرو(وال العامل) زيد(لكال املا) احدمها(الن الثمن املعني مئة دينار تلف، ومل يشرت يف الذمة فبطل البيع) �طال(شراء العبد) كان(صاحب املال
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 .فكذلك، واال كان �طال، وال يلزم الثمن احدمها
إن اتفقــا صــح)٦٢(إذانــض قــدر الــربح :احلاديــة عشــرة إن اقتســما .، فطلــب احــدمها القســمة، فــ وان امتنــع املالــك جيــرب، فــ

 .وبقي رأس املال معه فخسر، رد العامل أقل االمرين واحتسب املالك
، وال ان �خـذ منـه �لشـفعة، وكـذا ال )٦٣(صح ان يشرتي رب املال من العامل شيئا من مال القـراضال ي :الثانية عشرة

 .يشرتي من عبده القن وله الشراء من املكاتب
اليصح، الن العامل يف القراض ال يعمل مـاال : ، وشرط أن �خذ له بضاعة، قيل)٦٤(إذا دفع ماال قراضا :الثالثة عشرة

 .، كان حسنا)٦٥(يصح القراض ويبطل الشرط، ولو قيل بصحتهما: يليستحق عليه اجرة، وق
إذاكــان مــال القــراض مئــة، فخســر عشــرة، وأخــذ املالــك عشــرة، مث عمــل �ــا الســاعي فــربح، كــان رأس  :الرابعــة عشــرة

 .)٦٦(املال تسعة ومثانني إال تسعا، الن املأخوذ حمسوب من رأس املال، فهو كاملوجود، فاذن املال يف تقدير تسعني
 فإذا قسم اخلسران، وهو عشرة

___________________________________ 
ــدرالربح نقــــودا: اي) ٦٢( ــا) صــــح(صــــار قــ ــار احلــــق بينهمــ ــيم الحنصــ ــرب(التقســ ك بســــبب ) مل جيــ ــ ك، فيتضــــرر املالــ ــ ــد ذلــ ــال بعــ ــة املــ ــال خســــارة بقيــ الحتمــ

من الربح الـذي اخـذه، ومـن اخلسـارة، اذ العامـل يف �ب املضـاربة ال خسـارة  )اقل االمرين(بعد ذلك العروض الباقية) فخسر(الربح: اي) معه(التقسيم
) مـثال(لـه عليه، فـإن كانـت اخلسـارة اكثـر مـن الـربح، مل خيسـر العامـل شـيئا، وإن كانـت اخلسـارة أقـل مـن الـربح رد العامـل مقـدار اخلسـارة فقـط، والزائـد

ىت صـار بيـده مقـدار الـف دينـار، عـروض وبضـائع، مئـة دينـار ربـح، جـاز ان يقتسـما فاكتسب عمرو واشرتى و�ع، ) لعمرو(الف دينار) زيد(اعطى حـ
من تقسيم املئة مل جيرب، الحتمال أن تنـزل قيمـة البضـائع، فتصـري أقـل مـن ألـف، فـإن اقتمسـا مث خسـر ) زيد(الربح لكل منهما مخسني وإن امتنع املالك

مـل أن يـرد اخلمسـني الـذي اخـذه فقـط، النـه ال خسـارة علـى العامـل، وإن كانـت اخلسـارة أقـل املالك فإن كانت اخلسارة اكثر من مائة، كان على العا
 .من مئة مثال مثانني رد العامل اربعني فقط

 .اي) و احتسب املالك(وهكذا
) أن �خـذ منـه �لشـفقةوال (الن مال القراض له، فال يصح كون الـثمن واملـثمن معـا لشـخص واحـد، اذ املعاوضـة ال بـد فيهـا مـن تعـدد املـالكني) ٦٣(

ك) عمرو(فلو كان املالك، وشخص آخر شريكان يف ارض مثال فباع الشريك حصته للعامل أخـذ االرض �لشـفعة مـن عمـرو، الن ) زيـد(فلـيس للمالـ
الن ) مــن املكاتــب(العبــد الـذي لــيس مكاتبــا، الن العبـد القــن ومــا يف يـده ملــواله،: اي) القــن(االرض لـه، فــال يصــح اخـذ االنســان مــال نفسـه �لشــفعة

 .املكاتب نفسه للموىل، دون أمواله
وكالة عن زيد تربعـا وبـدون : البضاعة يبيعه(عمرو لزيد ماال بعنوان) �خذ(دفع زيد إىل عمرو ألف دينار للمضاربة، وشرط على عمرو أن: مثال) ٦٤(

 .اجرة
 .النه شرط سائغ، فيجوز) ٦٥(
 .فيبقي تسعون للمضاربةالنه حيذف من املئة عشرة للخسارة، ) ٦٦(
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 .، فيوضع من رأس املال)٦٧(على تسعني، كان حصة العشرة املأخوذة دينارا وتسعا
 .ان يشرتي جارية يطأها، وان أذن له املالك )٦٨(ال جيوز للمضارب: اخلامسة عشرة

 .أما لو أحلها بعد شرائها، صح.جيوز مع االذن: وقيل
وان جهـل، كـانوا فيـه .مـوال مضـاربة، فـإن علـم مـال احـدهم بعينـه، كـان احـق بـهويف يده ا )٦٩(إذا مات: السادسة عشرة

 .فإن جهل كونه مضاربة، قضي به مريا�.)٧٠(سواء
___________________________________ 

 ).٨٨٨/  ٩(اتساعفيكون رأس املال مثانية ومثانني ومثانية ) من رأس املال(النه هو نسبة العشرة إىل التسعني ر�ضيا �لضبط) ٦٧(
ك:(للعامـل: اي) ٦٨( �لتحليـل الشــرعي الـذي ســيأيت يف كتـاب النكــاح حليـة وطــئ ) احلهــا(يف وطئهـا اذ� قبــل الشـراء، النــه تعليـق) وإن اذن لـه املالــ

 .أو ما شابه ذلك) أحللت لك هذه االمة:(االمة �لتحليل، �ن يقول مالك االمة لرجل
 ).املضاربة(ها من اصحابه بعنواناخذ) اموال(مات العامل:: اي) ٦٩(
 .كان حمكوما �نه ارث فيعطي للورثة: اي) قضى به مريا�(يوزع عليهم �لسوية،: اي) ٧٠(

  



١٣١ 

 كتاب املزارعة واملساقاة

 .فهي معاملة على االرض، حبصة من حاصلها: أما املزارعة
، مدة معلومة، حبصـة معينـة مـن )٢(ا جرى جمراهزارعتك، أو ازرع هذه االرض، أوسلمتها إليك، وم: ان يقول )١(وعبار�ا
 .)٤(وال يبطل مبوت أحد املتعاقدين.)٣(وهو عقد الزم ال ينفسخ إال �لتقابل.حاصلها
 .اما يف شروطها، وأما يف احكامها: والكالم

 .فثالثة: أما الشروط
وكـذا لـو اخـتص كـل واحـد .مل يصح فلو شرطه احدمها،.)٥(أن يكون النماء مشاعا بينهما تساو� فيه او تفاضال: االول

ن الــزرع دون صــاحبه، كــأن يشــرتط احــدمها اهلــرف واآلخــر االفــل ، أو مــا يــزرع علــى اجلــداول، واآلخــر مــا )٦(منهمــا، بنــوع مــ
 .يزرع يف غريها

___________________________________ 
 ).زيد(ليزرعها لنفسه بشرط ان تكون حصة من حاصل الزراعة ملالك االرض) لعمرو(مثال ارضه) زيد(هي اعطاء) املزارعة(كتاب املزارعة واملساقاة

 ).لعمرو(عمرو ليتوىل سقيها، وتكون حصته من مثارها(مثال فيسلمها إىل) لزيد(ان تكون خنيل متر، وأشجار وفواكه: هي) واملساقان(
 .صاحب االرض للزارع) ان يقول(صيغة عقد املزارعة: اي) ١(
ربح حاصـلها : اي) زارعتك مدة ثالثة اشهر بربع حاصلها(ه االرض، أو أغرس هذه االرض، وحنو ذلك، ومثال كامل للصيغةاعطيتك هذ: مثل) ٢(
 .يل
 .اتفاقها على الفسخ: اي) ٣(
احلاصـل فإن مات صاحب االرض قام وارثه مكانه، وان مات العامـل عمـل وارثـه عملـه، او اسـتأجر الـوارث مـن مـال العامـل مـن يقـوم �لعمـل، و ) ٤(

 .يكون للورثة
يكـــون الحـــدمها الثلـــث ولآلخـــر الثلثـــني، أو الحـــدمها الربـــع وثالثـــة أر�ع : اي) تفاضـــال(�ن يكـــون نصـــف احلاصـــل هلـــذا ونصـــفه لـــذاك) متســـاو�)(٥(

 .يكون احلنطة كلها لصاحب االرض، واخلضر كلها للعامل: مثال) بنوع(شرط كل النماء: اي) فلو شرطه(حسب الشرط بينهما
ــزرع الــذي خيــرج أوال: اي) اهلــرن()٦( زرع الــذي خيــرج متــأخرا) االفــل(ال ــ ط االرض) اجلــد اول(ال يت هــي يف وســ ســائر : اي) يف غريهــا(اال�ــار الصــغار الــ

 .مناطق االرض

    



١٣٢ 

 .، وما زاد عليه بينهما، مل يصح، جلواز أن ال حتصل الز�دة)٧(ولو شرط احدمها قدرا من احلاصل
يبطــل، : يصــح، وقيــل: مضــافا إىل احلصــة، قيــل )٨(خــر، شــيئا يضــمنه لــه مــن غــري احلاصــلأمــا لــو شــرط أحــدمها علــى اآل

 .واالول أشبه
، )١٠(وأن يؤجرها �كثر ممـا اسـتأجرها بـه..، واملنع أشبه)٩(إجارة االرض للزراعة �حلنطة أو الشعري، مما خيرج منها: وتكره

 .إال أن حيدث فيه حد� أو يؤجرها جبنس غريه
، من غري ذكـر املـدة، )١١(ولو اقتصر على تعيني املزروع.ني املدة وإذا شرط مدة معينة �ال�م أو االشهر، صحتعي: الثاين
واآلخــر يبطــل، النــه عقــد الزم فهــو كاالجــارة، .أحــدمها يصــح، الن لكــل زرع أمــدا، فيبــين علــى العــادة كــالقراض.فوجهــان

ري مضــبوطة، وهــو أشــبه ، الن أمــد الــزرع)١٢(فيشــرتط فيــه تعيــني املــدة دفعــا للغــرر ــزرع �ق، كــان  )١٣(ولــو مضــت املــدة.غــ وال
وإن .للمالك إزالته، على االشبه، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبـل هللا سـبحانه، كتـأخر امليـاه أو تغـري االهويـة

ولــو شــرط يف العقــد .لزائــدةلكــن إن شــرط عوضـا افتقــر يف لزومــه إىل تعيــني املـدة ا.)١٤(اتفقـا علــى التبقيــة، جــاز بعـوض وغــريه
 ، بطل العقد على القول)١٥(�خريه، إن بقي بعد املدة املشرتطة

___________________________________ 
 .مثل ان جيعل الحدمها ألف كيلو من احلنطة والباقي يقسم بينهما) ٧(
 .كأن يشرتط الحدمها على اآلخر مئة دينارا ذهب، واحلاصل يقسم بينهما) ٨(
 .البطالن: اي) واملنع(تكون االجرة من نفس حنطة تلك االرض، أو شعريها،: اي) ٩(
كــأن يكــرب االرض، أو جيــري فيهــا املــاء، أو يعلــم ) حــد�(مبائــة وعشــرين دينــارا) زيــد(ارضــا للزراعــة مبئــة دينــار، مث آجرهــا) زيــد(اســتأجر: مثالــه) ١٠(

 .�لدراهم، وهي غري الد�نرياي غري االجارة، كما لو آجرها ) غريها(حفرها، وحنو ذلك
كمـا أن القـراض وهـو : اي) كـالقراض(اي على املعتاد يف مدة زراعـة احلنطـة مـثال) فيبىن على العادة)(آجرتك هذه االرض لزراعة احلنطة:(مثاله) ١١(

 .املضاربة ال حيتاج إىل تعيني املدة �ال�م واالشهر ويكتفي فيه بتعيني املدة �ملزروع
النـه قـد يتقـدم وقـد يتـأخر حسـب إخـتالف اهلـواء، واالمطـار، والسـنني  ) غـري مضـبوط(هو الضرر الناشئ عـن اجلهالـة كمـا هـو املعـروف: الضرر) ١٢(

 ).أشبه(البطالن) وهو(كثرة املاء وقتله، وكثرة السماد وقلته، وحنو ذلك
ــا،) ١٣( ـــالتفريط(املـــــذكورة يف العقـــــد، كثالثـــــة اشـــــهر، أو ســـــنة، أو غريمهـــ ــري: اي) كــ ــأخر  تقصـــ ــة فلـــــم يراعـــــه فتـــ ـــاج إىل رعايـــ الـــــزارع �ن كـــــان الـــــزرع حيتــ

 .مجع اهلواء) االهوية(االمطار) املياه(االمثار
 .جما� وبال عوض: اي) وغريه(ز�دة، وهي عوض مقابل ابقاء الزرع: اي) بعوض(ابقاء الزرع: اي) التبقية)(١٤(
 .تعيني املدة �الشهر واال�م: اي) تقدير املدة(ثر تؤخر املدة عن مخسةزراعتك إىل مخسة اشهر بشرط انه ان بقي الزرع اك:(مثاله) ١٥(
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 .، ولو كان استأجرها، لزمت االجرة)١٦(ولو ترك الزراعة، حىت انقضت املدة، لزمه أجرة املثل.�شرتاط تقدير املدة
 .)١٧(أو عني أو مصنعأن تكون االرض مما ميكن االنتفاع �ا �ن يكون هلا ماء، إما من �ر أو بئر : الثالث

ولــو انقطــع يف اثنــاء املــدة، فللمــزارع اخليــار، لعــدم االنتفــاع، هــذا اذا زارع عليهــا أو اســتأجرها للزراعــة، وعليــه اجــرة مــا 
 .وإن عني الزرع، مل جيز التعدي.وإذا اطلق املزارعة، زرع ماشاء.مبا قابل املدة املتخلفة )١٨(سلف، ويرجع

 .ولو كان أقل ضررا، جاز.ال هذه، كان ملالكها اجرة املثل ان شاء، او املسمى مع االرشواحل )١٩(ولو زرع ماهو أضر
 .مل يتخري، ومع اجلهالة له الفسخ )٢٠(ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة وال ماء هلا، مع علم املزارع

ــز  وكــذا لــو اشــرتط الزراعــة، .)٢١(رعأمــا لــو اســتأجرها مطلقــا، ومل يشــرتط الزراعــة، مل يفســخ، المكــان االنتفــاع �ــا بغــري ال
 .وكانت يف بالد تسقيها الغيوث غالبا
 وان.، كان حسنا)٢٢(�ملنع، جلهالة االرض: ولو استأجر للزراعة، جاز، ولو قيل

___________________________________ 
) ولزمــت االجــرة( إجــارة، ال مزراعــة،) ان اســتأجرهاولــو كــ(مثــل هــذه االرض يف هــذه املــدة كــم أجر�ــا؟ هــذا اذا كــان اخــذ االرض للزراعــة: اي) ١٦(

 .املعنية حال العقد، ال اجرة املثل
) فللمـزارع(املـاء) ولـو انقطـع(هو احلفرة الكبرية اليت تصنع ليجتمع فيهـا االمطـار، والسـيول، يف ا�م الشـتاء فيسـتفاد منـه يف أ�م الصـيف) مصنع)(١٧(

اســتأجرها مطلقــا : مقابلـة) للزراعــة(بـني ابقــاء االرض عنــده وبـني فســخ املزارعـة وارجــاع االرض إىل مالكهـا يعـين خمــري) اخليــار(وهـو آخــذ االرض للزراعـة
 .فإنه ال خيار له

الباقية، فلو كانت املزارعة إىل سنة مبئة دينار، وبعـد سـتة اشـهر انقطـع املـاء، رد االرض، واسـرتجع مخسـني : اي) املتخلفة(�خذ من املالك: اي) ١٨(
 .دينارا

يت اجر�ـا مبئـة لزراعـة اخلضـر، تكـون مبئـة ومخسـني لزراعـة احلنطـة: اي) ١٩( اجـرة (اضر �الرض، فزراعة اخلضر اقل ضررا من زراعة احلنطة، فاالرض الـ
 .مقدار نقص قيمة االرض �ذا الزرع: اي) املسمى مع االرش(الثمن) او.(اجرة مثل تلك االرض: اي) املثل

 .ال ماء هلاعلم الزارع ��ا : اي) ٢٠(
ال ينقطـع كـاالرض املغمـورة مبيـاه البحـر، أو النزيـز، أو الفيضـا�ت، وحنـو ) ال حيسـر(االمطـار) الغيوث(كجعلها مكا� للمعامل واملصانع وحنومها) ٢١(

 .ذلك
املـاء الـذي ال ) ن كـانوا(للجهل بنوع االرض اليت حتـت املـاء، وهـل هـي رمـل، أو طـني، أو صـخر، أو حصـباء، وسـخة أو نظيفـة، وهكـذا: أي) ٢٢(

 .بعض انواعه، كاحلنطة والشعري، وإن مل يكن زرع مثل اخلضر: اي) بعض الزرع)(قليال(ينقطع عن االرض
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ولــو شــرط .ولــو كــان املــاء ينحســر عنهــا تــدرجيا، مل يصــح، جلهالــة وقــت االنتفــاع.كــان قلــيال، ميكــن معــه بعــض الــزرع، جــاز
وكـذا لــو اســتأجر لـزرعني أو غرســني خمتلفــي .ار كـل واحــد منهمــا، لتفـاوت ضــرريهما، افتقـر إىل تعيــني مقــد)٢٣(الغـرس والــزرع

 .الضرر
جيـب علـى املالـك ابقـاؤه، أو إزالتـه : ، قيـل)٢٤(اذا استأجر أرضا مدة معينة، ليغرس فيها ما يبقى بعد املدة، غالبـا: تفريع

 .له إزالته، كما لو غرس بعد املدة، واالول أشبه: مع االرش، وقيل
 .فتشتمل على مسائل: ا احكامهاوأم

 .، صح بلفظ املزارعة)٢٥(اذا كان من احدمها االرض حسب، ومن االخرالبذر والعمل والعوامل :االوىل
وكــذا لــو كــان مــن احــدمها االرض والبــذر، ومــن اآلخــر العمــل أو كــان مــن احــدمها االرض والعمــل، ومــن اآلخــر البــذر، 

مبـال معلـوم مضـمون يف الذمـة، أو  )٢٨(أمـا لـوآجره.)٢٧(االجـارة، مل يصـح، جلهالـة العـوضولوكـان بلفـظ .)٢٦(نظرا إىل االطالق
 .معني من غريها، جاز

وكذا لو اختلفا يف قدر احلصـة، فـالقول قـول صـاحب .، فالقول قول منكر الز�دة مع ميينه)٢٩(إذا تنازعا يف املدة :الثانية
 .يرجعان إىل القرعة، واالول أشبه: ل، وقيلالبذر فإن أقام كل منهما بينة، قدمت بينة العام

___________________________________ 
كـأن يقـول ربـع االرض اغـرس فيهـا االشـجار، وثالثـة ار�ع ) تعيـني مقـدار(ملثـل احلنطـة والشـعري واخلضـر وحنوهـا) والـزرع(يقال لالشجار) الغرس)(٢٣(

 .الباذجنان والطماطة وحنومها، الن زرع احلنطة ضرره على االرض اكثر من ضرر زرع اخلضرواتكزرع احلنطة، وزرع ) خمتلفي الضرر(االرض ازرع فيها
) أو أزالتــه(إمــا ابقائـه إىل ســنة: اي)) ابقائـه(كمـا لــو كـان غــرس شـجر الربتقــال يبقـى مــثال سـنة فأســتأجر ارضـا لغــرس الربتقـال مــدة عشـرة اشــهر) ٢٤(

 .بال ارش: يعين) له إزالته(اعطاء اخلسارة: اي) شمع االر (قلع الشجر بعد املدة عشرة اشهر: اي
 .هي احليوا�ت اليت تعمل يف االرض للحرث وحنوه، كالثريان) العوامل)(٢٥(
 .يف االحاديث الشريفة يشمل كل هذه االقسام) املزارعة(إطالق: اي) ٢٦(
 .ويف االجارة يلزم العلم �لعوض، ويف املزارعة ال يلزم ذلك) ٢٧(
مــن غــري الذمــة وهــو �كيــد : اي) مــن غريهــا(كفــرش معــني، أو كتــاب معــني) أو معــني(دينــا، كمئــة دينــار: اي) يف الذمــة(للمســتاجر، آجــر: اي) ٣٨(

 ).معني(لكلمة
قال صاحب االرض مثال حصيت : اي) قدر احلصة(يف مقدار املدة، فقال صاحب االرض املدة كانت سنة، وقال املزارع بل كانت سنتني: اي) ٢٩(

 .يف تعيني احدى البينتني) إىل القرعة(الن النماء �بع له: قال يف شرح اللمعة) صاحب البذر(وقال املزارع بل حصتك الربعالنصف، 
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، وانكـــر املالـــك وادعـــى احلصـــة واالجـــرة وال بينـــة، فـــالقول قـــول صـــاحب )٣٠(أعرتنيهـــا: لـــو اختلفـــا، فقـــال الـــزارع :الثالثـــة
وللــــزارع تبقيــــة الــــزرع إىل اوان .تســــتعمل القرعــــة، واالول أشــــبه: ني الــــزارع، وقيــــلويثبــــت لــــه اجــــرة املثــــل، مــــع ميــــ.)٣١(االرض
 .، النه مأذون فيه)٣٢(اخذه

غصبتنيها، حلف املالك وكان لـه ازالتـه، واملطالبـة �جـرة املثـل، وأرش االرض ان عابـت، وطـم احلفـر إن  : )٣٣(أما لو قال
 .كان غرسا
ريه :الرابعــة ــك، و )٣٤(للمــزارع ان يشــارك غــ ــف علــى اذن املال ــزرع .أن يــزارع عليهــا غــريه، وال يتوق ــك ال لكــن لــو شــرط املال

 .بنفسه لزم، ومل جيز املشاركة اال �ذنه
 .على صاحبها، اال ان يشرتطه على الزارع )٣٥(خراج االرض ومؤونتها :اخلامسة
 .كل موضع حيكم فيه ببطالن املزارعة، جتب لصاحب االرض أجرة املثل  :السادسة
، والزارع �خليار يف القبـول والـرد، فـإن قبـل كـان اسـتقرار ذلـك )٣٦(جيوز لصاحب االرض ان خيرص على الزارع :عةالساب

  .مشروطا �لسالمة، فلو تلف الزرع �فة مساوية أو أرضية، مل يكن عليه شئ
 .والنظر فيها يسدعي فصوال.، حبصة من مثر�ا)٣٧(فهي معاملة على أصول �بتة املساقاة

___________________________________ 
أو : اي) واالجــرة(قــال اعطيتــك مزارعــة ويل حصــة مــن حاصــلها: اي) احلصــة(اعطيــت انــت االرض يل عاريــة، وال أجرلــك فيهــا وال حصــة: اي) ٣٠(

 .قال صاحب االرض اعطيتك االرض اجارة ويل اجر�ا
اجـــرة مثــل هـــذه االرض ســـواء كانــت أقـــل او اكثـــر مـــن : اي) اجـــرة املثـــل(ة، أو االجــرةيف ان االرض مل تكــن عاريـــة، ال مـــا يف يدعيــه مـــن احلصـــ) ٣١(

ــك يت يــدعيها املال ك ) تســتعمل القرعــة(علــى نفــي احلصــة، واالجــرة، اذا كانتــا اكثــر مــن اجــرة املثــل) مــع ميــني الــزارع(احلصــة، او االجــرة الــ بــني قــول املالــ
 .واملزارع

 .على كل التقادير، سواء كانت عارية، أو مزارعة، او إجارة) فيه النه مأذون(اوان اقتطافه وحنوه: اي) ٣٢(
اشـجارا، الن اخراجهـا مـن االرض حتــدث : اي) غرسـا(وبسـبب الـزرع، بديـدان، او حنـوه) ان عاتـب(ازالـة الـزرع: اي) ازالتـه(مالـك االرض،: اي) ٣٣(

 .حفرا يف االرض، فيجب على العامل طمها، النه عيب حدث يف االرض بسببه
 .يسلم االرض لغريه ليزرعها ذلك الغري: اي) يزارع عليها(جيعل غريه شريكا معه يف الزراعة: اي) ٣٤(
يت �خـذها حلــاكم االسـالمي أو غـريه مـن النــاس مـن اراضـيهم ويسـمى اليــوم: اي) خـراج االرض)(٣٥( كأجر�ـا اذا كانــت ) مؤنثهـا)(الضـريبة(االجـرة الـ

 .مستأجرة ال ملكا لصاحبها
وهو التقدير والتخمني، يعين جيوز لصاحب االرض أن خيمن حصته، فلو كان الزرع حنطـة، وكـان لصـاحب االرض ربـع احلاصـل، فلـه  )اخلرص) ٣٦(

ســالمة احلنطــة إىل : اي) �لســالمة(أن خيمــن ربــع احلاصــل ختمينــا تقريبيــا، و�خــذ مــن الــزارع ذلــك املقــدار مــن نفــس احلنطــة املزروعــة، أو حنطــة غريهــا
 .فاليعطي الزارع لصاحب االرض شيئا) شئ(على الزارع) عليه مل يكن(قطعها

توىل سـقي هـذه االشـجار ولـك مـن (هي النخيل واالشجار والكرم، فإ�ا ال تنعدم أصوهلا بقطف مثارها، �ن يقول صاحب االشجار لشخص) ٣٧(
 ).حاضلها الربع مثال
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  الفصل االول
 .أو عاملتك، أو سلمت اليك أو ما أشبههساقيتك، : )٣٨(وصيغة االجياب ان تقول يف العقد

 .وهي الزمة كاالجارة، ويصح قبل ظهور الثمرة
 .)٣٩(وهل تصح بعد ظهورها؟ فيه تردد، واالظهر اجلواز، بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل، مبا يستزاد به الثمرة

 .، على االشبه)٤٠(مبوت املساقي، وال مبوت العامل: وال تبطل

  الفصل الثاين
 .وهو كل اصل �بت، له مثرة ينتفع �ا مع بقائه مايساقي عليهيف 

 )٤٢(، وفيمـا ال مثـر لـه اذا كـان لـه ورق ينتفـع بـه كـالتوت واحلنـاء)٤١(على النخل، والكرم، وشجر الفواكـه: فتصح املساقاة
 .على تردد

 .ولو ساقى على ودي، أو شجر غري �بت، مل يصح، اقتصارا على موضع الوفاق
 .حيمل مثله فيها غالبا، صح ولو مل حيمل فيها )٤٣(قاه على ودي مغروس، إىل مدةأما لو سا

 .وإن قصرت املدة املشرتطة عن ذلك غالبا، او كان االحتمال على السواء، مل يصح

  الفصل الثالث
 ان تكون مقدرة بزمان ال حيتمل الز�دة: ويعترب فيها شرطان يف املدة

___________________________________ 
 .صاحب االشجار يقول: اي) ٣٨(
 .أما كما، أو كيفا كاحلالوة، واحلموضة، والكرب واللون وحنو ذلك) ٣٩(
سقي العامل لورثته، ولو مات العامل سقي ورثته عنه، او استأجروا من يسقي عن امليت �جرة مـن تركـة ) صاحب االشجار(فلو مات املساقي) ٤٠(

 .اصل للورثةامليت، ويكون نصيب امليت من احل
 .شجر العنب والفواكه كالربتقال، والتفاح، واملوز وحنوها) والكرم(للتمر) النخل)(٤١(
ىن منــه هلــا مثــر يســمى يف العــراق) التــوت)(٤٢( مــن كونــه  ) وجــه الــرتدد(والفحــل منــه ال متــر لــه، بــل لــه ورق يســتفاد منــه) التكــي(هــو شــجر التكــي، االثــ

معاملـة عزريـة واالصـل االوىل فيهـا عـدم اجلـواز، فكـل مـا شـك فيـه ) املسـاقاة(ويقتصر فيه على مورد اليقني مـا دامكالثمر، ومن كونه ليس مثرا حقيقة، 
االمجـاع، وهـي : اي) موضـع الوفـاق(صغار الشجر قبل غرسها يف االرض: اي) شجر غري �بت(فسيل النخل قبل غرسه) ودى(فاالصل عدم الصحة

 .النخيل واالشجار الثابتة يف االرض
إىل تلـك املـدة، كمـا لـو كـان ودي عـادة حيمـل إىل مـدة ثـالث سـنوات، فـأجرى صـيغة ) اليهـا(مثل ذلك الودي) حيمل مثله(ساقاة إىل مدة: اي) ٤٣(

 كمـا لـو سـاقى سـنتني علـى الـودي الـذي) وان قصـرت(حـىت ولـو اتفـق ومل حيمـل الثمـر يف تلـك املـدة: يعين) ولو مل حيمل(املساقاة إىل مدة اربع سنوات
 .�ن مل يكن الغالب محل التمر إىل تلك املدة) على السواء(احتمال محل التمر، وعدمه: اي) او كان االحتمال(حيمل ثالث سنوات غالبا
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 .، وأن يكون مما حيصل فيها الثمرة غالبا)٤٤(والنقصان

  الفصل الرابع
ز�دة النمــاء، مــن الرفــق، وإصــالح االجــاجني، وإزالــة احلشــيش  )٤٥(يقتضــي قيــام العامــل مبــا فيــه العمــل وإطــالق املســاقاة

املضر �الصول، و�ذيب اجلريد، والسقي والتلقيح، والعمل �لناضح، وتعديل الثمرة واللقاط، وإصالح موضـع التشـميس، 
يــة، وإنشــاء ببنــاء اجلــدار، وعمــل مــا يستســقى بــه مــن دوالب أو دال )٤٦(ونقــل الثمــرة إليــه، وحفظهــا وقيــام صــاحب االصــل

 .النهر والكش للتلقيح
علـى العامـل صـح، بعـد أن يكـون  )٤٧(ولو شرط شيئا من ذلـك.يلزم ذلك العامل وهو حسن، الن به يتم التلقيح: وقيل
 .، بطلت املساقاة، الن الفائدة ال تستحق اال �لعمل)٤٨(ولو شرط العامل على رب االصول، عمل العامل له.معلوما

 .ا من عمله، يف مقابلة احلصة من الفائدة، وشرط الباقى على رب االصول، جازولو أبقى العامل شيئ
 .ولو شرط أن يعمل غالم املالك معه، جاز النه ضم مال إىل مال

___________________________________ 
 .سافر فال يصحكسنة، وسنتني، وستة اشهر، وهكذا، أما لو قال إىل ان يطيب عاملنا املريض أو إىل أن �يت امل) ٤٤(
يت يقــف فيهــا املــاء) االجــاجني(مبــا ســبب ز�دة النمــاء كمــا، وكيفــا،: اي) ٤٥( هــي ســعفات خنــل ) اجلريــد(بكســر اهلمــزة هــي احلفــر حــول االشــجار الــ

ىت تنصــرف القــوة كلهــا إىل الثمــرة ــرية مــن ا) الناضــح(التمــر، فيزيــل �بســها، ويقطــع زائــدها، حــ لبئــر ليســتقي �ــا هــو البعــري الــذي يســتحب الــدالء الكب
ن اطرافهــا ليصــلها اهلــواء والشــمس) وتعــديل الثمــرة(الشــجر قطــع كــل مثــرة يف مومسهــا، فمــا يصــلح لالكــل عنــد : اي) واللقــاط(�زالــة االوراق الزائــدة عــ

علـى الثمـرة مكان إشراق نور الشمس : اي) موضع التشميس(نضجه، وما يصلح للدبس عند صالحه لذلك، وما يصلح للتيبيس عند جفافه وهكذا
اي الثمرة من احلـر ) وحفظها(�ن حيرف االغصان اليت حتمل الثمرة إىل جانب يصلها اشراق الشمس) ونقل الثمرة اليه(ليكسبه نضجا، ولو�، وطعما

 .كثراملفرط، والربد الكثري املضر �ا، مبا يتعارف حفظ الثمرة به من ستار وحنوه، فإن بعض الثمار لطيفة جدا، حتتاج إىل حفظ ا 
هـو جمموعـة دالء مرتبطـة بـدائرة، جيعـل عليـه دابـة ) دوالب(اي جدار البستان مينع السراق، واحليوا�ت) اجلدار(صاحب االشجار والنخيل: اي) ٤٦(

جلـد البقـر أو االبـل،  دلـو كبـري مـن) داليـة(و) النـاعور والنـاعورة(تديره فتدخل الدالء البئر وخترج مليئة �ملاء وتفرغ لالشجار، ويسمى يف اللغة الدارجـة
 .هو) والكش(يربط ببعري او ثور فيسحبه من البئر أو النهر البعيد ماؤه عن سطح االرض

ك كـذا، وطـول كـذا، والداليـة مـن جلـد البعـري، أو البقـرة، أو الثـور ) معلومـا(كبناء اجلـدار، والداليـة، وحنومهـا) ٤٧( كـأن يكـون اجلـدار بعـرض كـذا، ومسـ
 .وهكذا

بشــرط أن تعمــل انــت صــاحب االصــول كــل االعمــال �ســتنثاء : مــثال قــال العامــل) ولــو ابقــى(مــل رب االصــول للعامــل عمــل العامــلان يع: اي) ٤٨(
ك،) النـه ضــم مـال إىل مــال(السـقي لــو شـرط أن يعمـل غــالم املالـك كــل االعمـال بطــل ) نعـم(الغـالم، مـال املالــك، والنخيـل واالشــجار ايضـا مـال املالــ
 .املساقاة
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وكـذا لـو شـرط عليـه أجـرة االجـزاء، أو .، مل جيـز، وفيـه تـردد، واجلـواز أشـبه)٤٩(، أن يعمل الغالم خلاص العامـلأما لوشرط
 .شرط خروج أجر�م منهما

  الفصل اخلامس
وكــذا لــو شــرط .فلــو أضــرب عــن ذكراحلصــة، بطلــت املســاقاة.)٥٠(وال بــد أن يكــون للعامــل جــزء منهــا مشــاعا يف الفائــدة

وكــذا لـو شـرط لنفســه شـيئا معينـا، ومــا زاد بينهمـا، وكـذا لــو قـدر لنفسـه أرطــاال، .مــرة، مل تصـح املسـاقاةاحـدمها االنفـراد �لث
وجيــوز أن يفــرد كــل نــوع، .)٥١(وكــذا لــو جعــل حصــة مثــرة خنــالت بعينهــا لــه ولآلخــر مــا عــداها.وللعامــل مافضــل، أو عكــس

ولـو شـرط مـع احلصـة مـن النمـاء، حصـة .قـدار كـل نـوع، للحصـة مـن النـوع اآلخـر، اذا كـان العامـل عاملـا مب)٥٢(حبصة خمالفـة
 .مل يصح، الن مقتضى املساقاة جعل احلصة من الفائدة، وفيه تردد )٥٣(من االصل الثابت

ث إن ســقى �لســايح، بطلــت املســاقاة، الن احلصــة مل تتعــني، وفيــه )٥٤(ولــو ســاقاه �لنصــف إن ســقى �لناضــح ــ ، و�لثل
 .تردد

___________________________________ 
ىن، غـري ان الـذي يظهـر يل منهـاهو ان املـراد �ـا) ٤٩( أن يعمـل : فسر هـذه العبـارة فخـر احملققـني، واحملقـق الكركـي وصـاحب اجلـواهر، وغـريهم كـل مبعـ

ــك أن يعمـــل غالمـــه يف ربـــع البســـ اجلـــواز ) وكـــذا(تانغـــالم املالـــك يف املقـــدار املخـــتص �لعامـــل مـــثال لـــو كـــان للعامـــل ربـــع الفائـــدة، فيشـــرتط علـــى املالـ
مــن اصــل الفائــدة، مث تقســيم البــاقي منهــا ) خــروج اجــر�م(اي العمــال الــذين يســتخدمهم املــزارع، شــرط اجــر�م علــى صــاحب االرض) االجــزاء(أشــبه
 .املالك واملزارع) منهما(الشرط وكانت االجرة) صح(بينهما

شــيئا (كــل الثمــرة لــه: اي) االنفــراد �لثمــرة(تــرك: اي) اضــرب(مــا يتفقــان عليــه نصــفا أو ثلثــا وثلثــني، أو ربعــا وثالثــة ار�ع، وهكــذا حســب: اي) ٥٠(
ما زاد عن : اي) ما نفل(فهو �طل) ساقيتك على أن يكون يل ألف كيلو من التمر، والباقي نصفه يل ونصفه لك(قال صاحب االرض: مثاله) معينا

 .ي كله لنفسهجعل للعامل ألف كيلو مثال والباق: اي) او عكس(االلف كيلو مثال
 .مثاله) خنالت بعينها(�طل) وكذا)(٥١(

 .).ساقيتك على ان يكون متر اخلستاوي يل، وغريه من التمر لك:(قال صاحب االرض للعامل
ك ونصــفه يل(قــال صــاحب االرض للعامــل: مثالــه) ٥٢( ــ ، والتمــر الزهــدي ربعــه يل، وثالثــة ار�عــه لــك، :ســاقيتك علــى أن التمــر اخلســتاوي نصــفه ل

 .وهكذا) والعنب، عشرة لك وتسعة اعشاره يل، والتفاح ثلثه يل وثلثاه لك
املؤمنـــون عنـــد (الحتمـــال الصـــحة لقولـــه ) وفيـــه تـــردد(شـــرط العامـــل أن �خـــذ حصـــة مـــن الثمـــرات، وبعـــض النخيـــل واالشـــجار عينهـــا: اي) ٥٣(

 ).شروطهم
ك) السايح(ةهو البعري الذي يستحب املاء �لدالء الكبري ) الناضح)(٥٤( بطلـت (هو املاء اجلاري علـى وجـه االرض كلهـا كـاال�ر، والسـيول، وحنـو ذلـ

النه معلوم على كل حال، نظري االجارة علـى ) وفيه تردد(للتعليق والرتديد: الن العمل جمهول والنصيب جمهول ويف اجلواهر: قال يف املسالك) املساقاة
 .درمهنيخياطة الثوب ان روميا فبدرهم وإن فارسيا فب
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 .، لكن جيب الوفاء �لشرط)٥٥(أن يشرتط رب االرض، على العامل مع احلصة، شيئا من ذهب أو فضة: ويكره
 .ولو تلفت الثمرة، مل يلزم

  الفصل السادس
 :وهي مسائل يف أحكامها

 .، فللعامل اجرة املثل، والثمرة لصاحب االصل)٥٦(كل موضع تفسد فيه املساقاة  :االوىل
وان كـان بعـد ظهورهـا، وقبـل بـدو .، فـإن كـان بعـد بـدو الصـالح جـاز)٥٧(إذا استأجر أجريا للعمـل، حبصـة منهـا :الثانية

ها، قيـــل.الصـــالح، بشـــرط القطـــع، صـــح إن اســـتأجره �لثمـــرة امجـــع ال يصـــح لتعـــذر التســـليم، والوجـــه : ولـــو اســـتأجره ببعضـــ
 .اجلواز

 .، واجلواز أشبه)٥٨(يبطل: أن اساقيك على اآلخر بكذا، قيلساقيتك على هذا البستان بكذا، على : إذا قال :الثالثة
لـو كانــت االصــول الثنــني، فقــاال لواحـد ســاقيناك، علــى ان لــك مــن حصـة فــالن النصــف، ومــن حصــة اآلخــر  :الرابعــة

 .ولو كان جاهال، بطلت املساقاة، لتجهل احلصة.)٥٩(الثلث، صح بشرط أن يكون عاملا بقدر نصيب كل واحد منهما
عنـــه �ذل، أودفـــع إليـــه احلـــاكم مـــن بيـــت املـــال مـــا  )٦٠(فـــإن بـــذل العمـــل.إذا هـــرب العامـــل، مل تبطـــل املســـاقاة :ســـةاخلام

 يستأجر عنه، فال خيار وان تعذر ذلك، كان له الفسخ، لتعذر
___________________________________ 

 .اعطاء الدينار والدرهم) يلزم مل(�ن يعطي العامل لصاحب االرض عشرة د�نري، أو مائة درهم مثال) ٥٥(
 .كما لو شرط كل الثمرة الحدمها فقط، أو شرط مع الثمرة للعامل بعض االشجار) ٥٦(

 .أو شرط كل العمل على املالك لالرض، أو على عبيده، وحنو ذلك من املوارد اليت سبقبطالن املساقاة فيها
معـىن تفسـري ظهـور ) ظهورهـا)(٤١٧(معىن تفسريه يف كتاب التجارة حتت رقم) االصالح بدو(اي من الثمرة لكو�ا مشرتكة بينه وبني شريك له) ٥٧(

الحتمال أن ال �ذن الشريك �لقطع كما يف اجلواهر ) لتعذر التسليم(قطع العامل الثمار: اي) بشرط القطع)(٤١٠(الثمرة يف كتاب التجارة حتت رقم
 .ئجار ببعض الثمرةصحة االست: اي) اجلواز(الصحيح) والوجه(نقله عن بعض

 .لصحة مثل هذا البيعني يف بيع) أشبه(النه بيعان يف بيع) ٥٨(
 .حصة العامل من الثمرة: اي) احلصة(�ن كان الحد الشريكني ربع االصول، ولآلخر ثالثة ار�عها مثال) ٥٩(
ــل، أو غــــريهم: اي) ٦٠( ــر�ء العامــ ـــن اقــ خص آخــــر، مـ ـــ ــع إليــــه(عمــــل شـ لصــــاحب االشــــجار يف ابطــــال ) فــــال خيــــار(االشــــجارإىل صــــاحب : اي) دفــ

) علـى تـردد)(اين آخـذ أجـريا عـن العامـل، وعلـى العامـل أجـر�م:(أن �يت بشـهود ويقـول للشـهود) ان يشهد(لصاحب االشجار: اي) كان له(املساقاة
 .على العامل بشئ) مل يرجع(الحتمال ان تبطل املساقاة، وال يلزم العامل بواسطة الشهود االجرة
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 .العمل، ولو مل يفسخ، وتعذر الوصول إىل احلاكم، كان له أن يشهد، انه يستأجر عنه، ويرجع عليه على تردد
 .ولو مل يشهد، مل يرجع

وبتقـدير ثبـوت .قولـه مـع ميينـه: أن العامل خان أو سرق، أو أتلف، أو فرط فتلف، وانكـر، فـالقول )٦١(ادعى :السادسة
ر من يكون معه، من أصل الثمرة؟ الوجه أن يده ال ترفع عن حصـته مـن الـربح، وللمالـك اخليانة، هل يرفع يده، أو يستأج

 .رفع يده عما عداه ولو ضم اليه املالك أمينا، كانت اجرته عن املالك خاصة
وللعامــــل االجــــرة علــــى .، بطلــــت املســــاقاة، والثمــــرة للمســــتحق)٦٢(إذا ســــاقاه علــــى اصــــول، فبانــــت مســــتحقة :الســــابعة
ويرجــــع .، كــــان للمالــــك الرجــــوع علــــى الغاصــــب، بــــدرك اجلميــــع)٦٣(علــــى املســــتحق ولواقتســــما الثمــــرة وتلفــــتاملســــاقي، ال 

: أو يرجع على كل واحد منهما مبا حصل له، وقيل.وللعامل على الغاصب اجرة عمله.الغاصب على العامل، مباحصل له
 .ه، اال بتقدير ان يكون العامل عاملا به، واالول اشب)٦٤(له الرجوع على العامل �جلميع إن شاء، الن يده عارية

 .، الن املساقاة امناتصح على أصل مملوك للمساقي)٦٥(ليس للعامل ان يساقي غريه: الثامنة
 .، إال أن يشرتط على العامل، أو بينهما)٦٦(خراج االرض على املالك :التاسعة

___________________________________ 
 .هو من االشجار) أو سرق(كان أمهل االشجار فسرقها) خان(االشجارادعى صاحب ) ٦١(

قصر يف حفظ الثمار، كما لو أقل من : اي) أو فرط(كأن سقاها ماء كثريا عمدا فأتلفها، أو أمهل انزاله الثمر يف أوانه عمدا فتلف) أو أتلف(اوالثمار
 .كل ذلك  العامل) وانكر(أو حنو ذلك من انواع التقصري) فتلف(سقيها املاء

علـى كـل : اي) مـن اصـل الثمـرة(مشرفا عليـه: اي) من يكون معه(العامل: اي) فالقول قوله(مل أخن، ومل اسرق، ومل أتلف، ومل اقصر يف حفظها: فقال
 .وليس على العامل منه شئ) خاصة(الثمار سواء حصة صاحب االشجار وحصة العامل

 .للمالك احلقيقي: اي) ستحقللم(ظهرا�ا للغري ال ملن سلمه االشجار: اي) ٦٢(
مبا (بقيمة أو مثل مجيع الثمار: اي) بدرك اجلميع(تلفت الثمرة، �ن أكلت، أو بيعت، أو غري ذلك، مث تبني ان االشجار كانت مستحقة: اي) ٦٣(

 .الناصب والعامل) على كل واحد منهما(املالك احلقيقي) او يرجع(للعامل) حصل له
ىت تـؤدى(يع الثمار كانت يد عدوان ال يد أمانة، فيشمله قوله الن وضع يده على مج: اي) ٦٤( : اي) عاملـا بـه(وحنـوه) على اليد ما اخـذت حـ

 .�لغصب، اذ مع العلم تكون يده عادية
 .يسلم االشجار والنخيل إىل غريه ليسقيها ويعمل فيها: اي) ٦٥(
يت �خــذها الســلطان مــن االرض) اخلــراج)(٦٦( علــى املالــك والعامــل معــا حســب الشــرط، نصــفا : اي) بينهمــا(يشــرتط كــون اخلــراج) أو(هــي االجــرة الــ

 .ونصفا، وثلثا وثلثني، وربعا وثالثة أر�ع وهكذا
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 .، وجتب الزكاة فيها على كل واحد منهما، اذا بلغ نصيبه نصا�)٦٧(الفائدة متلك �لظهور :العاشرة
 .الغرس بينهما، كانت املغارسة �طلة، والغرس لصاحبه، على ان )٦٨(إذا دفع أرضا رجل ليغرسها :تتمة

 .ولصاحب االرض إزالته، وله االجرة، لفوات ما حصل االذن بسببه، وعليه أرش النقصان �لقلع
 .وكذا لو دفع الغارس االجرة، مل جيرب صاحب االرض على التبقية.ولو دفع القيمة ليكون الغرس له، مل جيرب الغارس

___________________________________ 
مـا يقـرب مـن تسـعمئة كيلـو مـن التمـر والزبيـب يف الزكـاة الواجبـة ويف غـري : وهو مخسـة أوسـق، كـل وسـق سـتون صـاعا، اي) نصا�(قبل التقسيم) ٦٧(

 .هذا االربعة يف الفواكه من الزكاة املستحبة
ــه لـــيس مزارعـــة، ) �طلــــة(ليثبـــت يف االرض االشـــجار مـــن العامـــل: اي) ٦٨( وال مســـاقاة، اذ املزارعــــة يف غـــري االشـــجار، ويف املســـاقاة جيـــب كــــون النـ

) وعليه(اجرة غرس االشجار يف ارضه) االجرة(املالك االرض) وله(الغرس،: اي) ازالته(للعامل) لصاحبه(االشجارمن شخص والعمل من شخص آخر
الن ) مل جيـرب الغـارس(قيمة االشجار: اي) القيمة(صاحب االرض) ولو دفع(قيمة نقصان مثن االشجار �لقلع: اي) ارش النقصان(على مالك االرض

ابقـــاء االشـــجار يف ارضـــه فصـــاحب االرض خمـــري يف ارضـــه، وصـــاحب : اي) علـــى التبقيـــة(الغـــرس ايل الشـــجر لـــه ان اراد �عـــه وإن مل يـــرد مل جيـــرب عليـــه
 .االشحار خمري يف االشجار
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 كتاب الوديعة

 :والنظر يف أمور ثالثة

 :االولالفصل 
ويكفـي الفعـل الـدال علـى .ويقـع بكـل عبـارة دلـت علـى معنـاه.ويفتقـر إىل إجيـاب وقبـول.)١(وهو استنابة يف احلفظ العقد
 .القبول

وكـــذا لـــو أكـــره علـــى قبضـــها، مل تصـــر وديعـــة، وال يضـــمنها لـــو .ولـــو طـــرح الوديعـــة عنـــده، مل يلزمـــه حفظهـــا اذا مل يقبلهـــا
نعم، لو متكـن مـن .يلزمه دركها، لو تلفت من غري تفريط، أو أخذت منه قهرا وال.وإذا استودع، وجب عليه احلفظ.)٢(أمهل
ولـــو أنكرهـــا، فطولـــب .وال جيـــب حتمـــل الضـــرر الكثـــري �لـــدفع، كـــاجلرح وأخـــذ املـــال.ولـــو مل يفعـــل، ضـــمن.، وجـــب)٣(الـــدفع

ن الكــذب ت كــل واحــد منهمــا ، يبطــل مبــو )٤(وهــي عقــد جــائز مـن طرفيــه.�ليمـني ظلمــا، جــاز احللــف مــور�، مبــا خيـرج بــه عــ
 .وجبنونه، وتكون أمانة

___________________________________ 
 كتاب الوديعة

 .وهي اعطاء عني لشخص ليحفظها عن التلف واالضرار
ك) دلـت(جعـل اآلخـذ �ئبـا عـن املالـك يف حفـظ العـني: اي) استنابة يف احلفـظ(عقد الوديعة) وهو)(١( ) اباسـتودعتك هـذا الكتـ(مثـل ان يقـول املالـ
كمـا لـو طـرح الكتـاب عنـده بعنـوان الوديعـة، فأخـذه ) ويكفي الفعل) قبلت(وحنو ذلك، ويقول اآلخر) استنبتك يف حفظه(او) جعلته وديعة عندك(أو
 .وقبله

مل، أو السـراق، �ن اخذها السـلطان الظـا) قهرا(مثلها أو قيمتها: اي) دركها(طلب جعله وديعة عنده وقبل هو: اي) واذا استودع(وتلف �المهال) ٢(
 .أو غريمها

ن الوديعـة حـىت ال تؤخــذ: اي) ٣( ىت ال تؤخـذ منــه: اي) ولـو انكرهـا(دفـع العـدو، والـدفاع عــ ) فطولـب �ليمـني ظلمــا(انكــر الوديعـة مـن كانـت عنــده حـ
قصد بقوله معىن آخر هو صادق �لتورية، وهي أن يقول ما ظاهره الكذب وي: اي) مور�(طلبوا منه ان حيلف حلفا كاذ� ان الكتاب ليس عنده: اي

 .ويقصد قبل مخسني سنة مثال) فالن مل يودع عندي كتابه(فيه، كأن يقول
 .حىت �خذها صاحبها أو ورثته) تكون امانة(اذا بطلت الوديعة فالعني) و(املودع، واملستودع، فلكل منهما إبطال الوديعة مىت شاء) ٤(

    



١٤٣ 

، او )٥(الثوب والكتـب يف الصـندوق، والدابـة يف االصـطبل، والشـاة يف املـراحوحتفظ الوديعة، مبا جرت العادة حبفظها، ك
، إتباعـــا )٦(ويلزمـــه ســـقي الدابـــة وعلفهـــا، أمـــره بـــذلك أو مل �مـــره، وجيـــوز أن يســـقيها بنفســـه وبغالمـــه.مـــا جيـــري جمـــرى ذلـــك

لفها يف منزله، أو شبه ذلـك مـن وال جيوز اخراجها من منزله لذلك، اال مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها أو ع.للعادة
 .االعذار

نعـم، لوأخــل بــذلك، واحلــال .، بــل جيـب عليــه ســقيها وعلفهــا)٧(ال تعلفهــا أو ال تسـقها، مل جيــز القبــول: ولـو قــال املالــك
، )٨(ولو عني له موضـع االحتفـاظ.هذه، أمث ومل يضمن، الن املالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره �لقاء ماله يف البحر

وال جيــوز نقلهــا إىل مــا دونــه، ولــو كــان حــرزا، اال مــع .قتصــر عليــه، ولــو نقلهــا، ضــمن إال إىل االحــرز، أو مثلــه علــى قــولا
 .اخلوف من إبقائها فيه

وال تصـح .وإن تلفـت: )٩(ال تنقلها من هذا احلرز، ضمن �لنقل كيف كان؟ إال أن خيـاف تلفهـا فيـه، ولـو قـال: ولوقال
ربأ بردهــا اليهمــاوديعــة الطفــل وال ا�نــون ــ ولــو أودعــا مل يضــمنا .)١١(وكــذا ال يصــح أن يســتودعا.)١٠(، ويضــمن القــابض، وال ي

 .�المهال، الن املودع هلما متلف ماله
___________________________________ 

 .كأن جيعل الشاة يف بيته عنده وهكذا) جمرى ذلك(هو مربض الغنم) ٥(
 .كعدم وجود املاء يف منزله، وهكذا) اوشبه ذلك(للعلف والسقي: اي) لذلك(�مر غالمه �لسقي: اي) ٦(
) يف البحـر(ا حمرمـا لكونه إسـرافا، وإيـذاء) امث(فمات أو مرض) لو أخل(النه ذا كبد حري، ونفس حمرتمة، وواجب النفقة، على املالك: يف اجلواهر) ٧(

 .فإنه لالسراف وليس ضامنا ال سقاط املالك حرمة ماله
ك: اي) احرز(اجعله يف هذا االصطبل اخلاص وجب فعله: قال املالك كما لو) ٨( ن املكـان الـذي عينـه املالـ ابقاؤهـا (إىل مكـان هواقـوى حفظـا لـه عـ
 .فيما عينه املالك: اي) فيه
 .وان تلفت فإن هذا القول غري معترب(حىت لو قال: اي) ٩(
 .م كاحلاكم الشرعيبل يردها إىل وليهما اخلاص، كاالب، واجلد لالب، أو العا) ١٠(
أن معــه إىل ) املــوت(عالمــة) امــارة(بفــتح الــدال وهــو الــذي عنــده الوديعــة) للمــودع(جيعــل عنــد ا�نــون والطفــل وديعــة: اي) ١١( �ن متــرض مرضــا اطمــ

يـدعي ان : اي) العلـم(مالن االدعـاء لـيس علـيهم، بـل علـى مـورثه) وال ميـني علـيهم(اخبـار شـاهدين عـادلني أن عنـده الوديعـة: اي) االشـهاد �ـا(املـوت
 .الورثة يعملون الوديعة عند أبيهم

    



١٤٤ 

 .وإذا ظهر للمودع امارة املوت، وجب االشهاد �ا
 .ولو مل يشهد، وأنكر الورثة، كان القول قوهلم وال ميني عليهم إال أن يدعي عليهم العلم

 .ون املودع غاصبا هلا فيمنع منها، ولو كان كافرا، إال أن يك)١٢(وجتب إعادة الوديعة على املودع مع املطالبة
 .ولو مات فطلبها وارثه، وجب االنكار، وجيب اعاد�ا على املغصوب منه ان عرف

 .وإن جهل عرفت سنة، مث جاز التصديق �ا عن املالك
 .)١٣(ويضمن املتصدق إن كره صاحبها

 .املالني، رد عليه ماله ومنع اآلخرولو كان الغاصب مزجها مباله، مث أودع اجلميع، فإن أمكن املستودع متييز 
 .، وجب إعاد�ما على الغاصب)١٤(وإن مل ميكن متييزمها

 الثاينالفصل 
 .التفريط والتعدي: وينظمها قسمان)١٥(يف موجبات الضمان

 أما التفريط، فكأن يطرحها فيما ليس حيرز، أو يرتك سقي الدابة أو علفهـا، أو نشـر الثـوب الـذي يفتقـر إىل النشـر، أو
ري ضــرورة، وال إذن، أو يســافر �ــا كــذلك ق ومــع أمنــه وطــرح االقمشــة يف املواضــع الــيت  )١٦(يودعهــا مــن غــ ــ مــع خــوف الطري

 .وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة ال تصرب عليها يف العادة، فماتت به.تعفنها
 .رزها لينتفع �امثل أن يلبس الثوب، أويركب الدابة، أو خيرجها من ح: يف التعدي: القسم الثاين

___________________________________ 
صـاحبها : اي) املغصـوب منـه(الغاصـب) ولـو مـات(ال تـدفع الوديعـة اليـه: اي) فيمنـع منهـا) كـافرا(صـاحبها) ولـو كـان(اذا طالبها صـاحبها: اي) ١٢(

اعطاؤهــا صــدقة بثــواب مالكهــا اذا مل يوجــد : اي) ار التصــدقمث جــ(اعلــن يف اجلوامــع وا�ــامع ملــدة ســنة كاملــة عــن الوديعــة: اي) عــرف ســنة(احلقيقــي
 .املالك احلقيقي إىل سنة

ان عرفها سنة، ومل جيد صاحبها، وتصدق �ا، مث جاء صاحبها، فإن رضي �لصدقة فهو، وإن كره الصدقة، ضمنها ووجب عليه اعطاء : يعين) ١٣(
 .بدهلا إىل صاحبها، ويكون ثواب الصدقة لنفسه

 .كالدهن املمزوج �لدهن، واملاء املمزوج �لسكر، وحنو ذلك) ١٤(
ن عنــده الوديعــة لقيمــة الوديعــة، أو مثلهــا: يعــين) ١٥( يت توجــب ضــمان مــ هــو التصــرف ) التعــدي(هــو التقصــري يف حفــظ الوديعــة) التفــريط(االســباب الــ

إىل االيداع، أما لو خاف تلف الوديعـة، ) من غري ضرورة(وف، وحنوهبتعريضه للهواء حىت ال يتلف يف الص) نشر الثوب(حيفظ) حيرز(احلرام يف الوديعة
 .من صاحب الوديعة) وال اذن(فأودعها عند امني فليس تفريطا

ـــرورة وال اذن صـــــاحبها: اي) ١٦( ــــري ضــ ــن غـ ــه(مـــ ـــع أمنـــ ـــا، : اي) ومــ ــــان تفريطــ ـــا كـ ـــأتفق تلفهــ ــة، فــ ــــافر �لوديعـــ ــــفر، فلـــــو سـ ــق السـ ــن طريـــ ــــع امـــ ىت مـ ــ حـــ
 .برتك السقي) فماتت به(ب املرطوبة، والسطوح اليت تشرق عليها الشمس يف الصيفكالسرادي) تعفنها(وضمنها

    



١٤٥ 

وكـذا لـو جحـدها، .ولـو طلبـت منـه، فـامتنع مـن الـرد مـع القـدرة، ضـمن.)١٧(نعم، لو نوى االنتفاع، مل يضمن مبجرد النيـة
ــث ال يتميــز.مث قامــت عليــه بينــة أو اعــرتف �ــا ودعــه مــاال يف كــيس خمتــوم، ففــتح وكــذا لــو أ.ويضــمن لــو خلطهــا مبالــه، حبي

فاجرهـا الثقـل، أو السـهل فآجرهـا الشـق،  .حبمـل أخـف )١٨(وكـذا لـو امـره �جار�ـا.وكذا لو أودعـه كيسـني فمزجهمـا.ختمه
ولو تكـن  )١٩(ولو جعلها املالك يف حرز مقفل، مث أودعها، ففتح املودع احلرز وأخذ بعضها ضمن اجلميع.كالقطن واحلديد
ومزجـه  )٢٠(ولـو أعـاده.ولـو أعـاد بدلـه مل يـربأ.و كانت مودعة يف حرز املودع فأخذ بعضـها، ضـمن مـا أخـذمودعة يف حرز، أ

 .ولو أعاد بدله، ومزجه ببقية الوديعة مزجا ال يتميز، ضمن اجلميع.�لباقي، ضمن ما أخذه

 :الثالثالفصل 
 :وفيه مسائل يف اللواحق

وال جيــــوز الســــفر �ــــا، مــــع ظهورامــــارة .، مث ال يضــــمن)٢١(ع االقامــــةجيــــوز الســــفر �لوديعــــة، إذا خــــاف تلفهــــا مــــ :االوىل
 .وإن سافر، واحلال هذه، ضمن.اخلوف

___________________________________ 
لـــو (يضـــمن) وكـــذا(فلـــو تلفـــت أو نقصـــت قيمتهـــا كـــان عليـــه) ضـــمن(قـــال صـــاحبها أرجعهـــا إيل: الوديعـــة، اي) ولـــو طلـــب(اذا مل يتصـــرف فيهـــا) ١٧(

كيسـني غـري خمتـومني،، فيهمـا د�نـري متشـا�ة، فإنـه يضـمن لـو (مغلـق: اي) خمتـوم(كالدهن خلطه بدهن لنفسه) وال يتميز(انكر الوديعة: اي) جحدها
 .تلف شئ منها

ق) كــالقطن واحلديـد(كــألف) اثقــل(كمئــة كيلــو) أخـف(اجـارة الدابــة، أو الســفينة، أو الســيارة، أو الطــائرة) ١٨( فــت أو فــإن تل.مثــاالن لالســهل واالشــ
 .نقصت ضمن ذلك

 .بل جيب عليه اعادة عينه اذا كانت موجودة عنده) مل يربأ(املودع عنده جعلها يف حرز من نفسه: اي) يف حرز املودع(فكل ما تلف منه ضمنه) ١٩(
واحــدا، مث مزجــه �لكيلــو مــن الوديعــة، كمــا لــو كــان كيلــوان مــن الــدهن وديعــة عنــده، أخــذ منــه كيلــو ) ومزجــه �لبــاقي(اعــاد نفــس مــا أخــذه: اي) ٢٠(

اخـذ كيلـو واحـدا وأكلـه، : اي) لـو اعـاد بدلـه(اآلخر، فإن تلف الدهن بال تقصري ضمن الكيلو الذي اخذه، النه �خذه ضمنه ما مل يؤده إىل صاحبه
 .املالك مباله مث جعل بدله كيلوا مكانه ومزجه �لكيلو اآلخر، فإن تلف الدهن ضمن مجيع الكيلوين، النه تقصري يف مزج غري مال

 .عالمة اخلوف يف اخراج الوديعة يف السفر: اي) امارة اخلوف(ان تلفت يف السفر) مث ال يضمن(لو أقامها وابقاها يف بلده: يعين) ٢١(

    



١٤٦ 

ومــــع عــــدم العــــذر، .فــــإن فقــــدمها، فــــإىل احلــــاكم مــــع العــــذر.، إال بردهــــا إىل املالــــك أو وكيلــــه)٢٢(ال يــــربأ املــــودع :الثانيــــة
 .ولو تلفت مل يضمن.قد احلاكم، وخشي تلفها، جاز إيداعها من ثقةولو ف.يضمن

 .لو قدر على احلاكم، فدفعها إىل الثقة، ضمن :الثالثة
 .، إال أن خيشى املعاجلة)٢٣(اذا أراد السفر، فدفنها ضمن :الرابعة

ـــربأ :اخلامســـة وكـــذا لـــو أبـــرأه مـــن .االســـتيمان، بـــرأولوجـــدد املالـــك لـــه .)٢٤(إذا أعـــاد الوديعـــة بعـــد التفـــريط إىل احلـــرز، مل ي
 .ولو أكره على دفعها إىل غري املالك، دفعها وال ضمان.الضمان

، أو اعرتف وادعى التلف، أو ادعى الرد وال بينة، فالقول قولـه، وللمالـك إحالفـه، علـى )٢٥(إذا أنكر الوديعة :السادسة
 .االشهاد على االشبه )٢٦(وإن تركأما لو دفعها إىل غري املالك، وادعى االذن، مل يضمن .االشبه

، فصــدقها مث ادعــى التلــف قبــل االنكــار، مل تســمع دعــواه )٢٧(إذا أقــام املالــك البينــة علــى الوديعــة بعــد االنكــار :الســابعة
 تسمع دعواه وتقبل بينته،: الشتغال ذمته �لضمان، ولو قيل

___________________________________ 
 ).عن ثقة) مع العذر(ا�تهد اجلامع الشرائط: يعين) احلاكم(املالك ووليكه) فقدمها(الوديعة) بردها(الوديعة عندهوهو الذي جعلت ) ٢٢(
عجلة رفقـة السـفر، حبيـث ال طريـق لـه إال دفـن الوديعـة، او خـاف : اي خاف) املعاجلة(اذا تلفت �لدفن، اوضاعت، أو سرقت، أو حنو ذلك) ٢٣(

يت ) هذا(يدفنها عجله السراق بسرقته اذا مل اذا كانت الوديعة، مثل الذهب والفضة مما ال يتلف عادة �لدفن، أمـا مثـل الكتـاب، واالقمشـة، والفـرش الـ
 .عادة تتلف �لدفن فال جيوز النه اتالف هلا، ال حفظ

لــو : قــال لــه: اي) ابــرأه مــن الضــمانلــو (بــرأ مــن الضــمان) وكــذا(جعلهــا وديعــة عنــده: اي جــدد) االســتئمان(مل يــربأ مــن ضــما�ا اذا تلفــت: اي) ٢٤(
 .ولعدم كونه تفريطا) دفع عن اميت ما استكرهوا عليه(لقوله ) وال ضمان(تلفت فأنت برئ من ضما�ا، وإن مل جيدد له االستئمان

ك: اي) ٢٥( ف(لكنــه) و(�لوديعــة) أو اعــرتف)(مل جتعــل عنــدي وديعــة أصــال(قــال للمالــ ف الودي: اي) ادعــى التلــ وال (إىل املالــك) او ادعــى الــرد(عــةتلــ
 .تثبت قوله) بينة

اقامـة : اي) االشـهاد(املـودع عنـده) وان تـرك(فـانكر املالـك االذن(انت اذنت فاعطـاء وديعتـك إىل زيـد، وأ� أعطيتهـا إىل زيـد: قال للمالك: اي) ٢٦(
 .الشهود على االذن

مل تســمع (قــال كانــت الوديعــة �لفــة قبــل ا� انكرهــا ا�: للوديعــة، اي) التلــف(ودعيالــ) مث ادعــى(فصــدق الــودعي البينــة) فصــدقها(انكــار الــودعي) ٢٧(
ــواه ف) دعــ ــ ـــمان(�لتلــ ــه) �لضـ ـــواه(�نكــــاره واقامــــة البينــــة عليــ ــه) تســــمع دعـ ـــه(التلــــف النــــه ودعــــي وهــــو امــــني يقبــــل قولــ ــة علــــى ) وتقبــــل بينتـ اذا أقــــام بينــ
إن الكتـاب  : ر عمـرو، مث أقـام زيـد البينـة علـى الوديعـة، فصـدق عمـرو البينـة، مث قـال عمـروفـأنك) كتـا�(ادعـى انـه اودع عنـد عمـرو) زيـد):(مثاله(التلف

 .كان قد تلف قبل أن أنكر أ� الوديعة، ال يقبل قوله �لتلف اخل
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 .كان حسنا
إن اخـر مـع الـتمكن، ضـمن.، وجب املبادرة اليه مبـاجرت العـادة)٢٨(إذا عني له حرزا بعيدا عنه :الثامنة سـلمها  ولـو.)٢٩(فـ

 .إىل زوجته لتحرزها، ضمن
ولــو كــان لــه غرمــاء، فضــاقت .ختــرج مــن أصــل تركتــه: مث مــات، وجهلــت عينهــا، قيــل )٣٠(إذا اعــرتف �لوديعــة :التاســعة

 .الرتكة، حاصهم املستودع، وفيه تردد
 .)٣١(وإن اكذ�ما فكذلك.إذا كان يف يده وديعة، فادعاها إثنان، فإن صدق أحدمها قبل :العاشرة
وإن ادعيـــا، أو أحـــدمها، علمـــه بصـــحة الـــدعوى، كـــان عليـــه .ال أدري، أقـــرت يف يـــده حـــىت يثبـــت هلـــا مالـــك: ن قـــالوإ
 .اليمني

القــول قــول الغــارم مــع ميينــه، وهــو : واختلفــا يف القيمــة، فــالقول قــول املالــك مــع ميينــه، وقيــل )٣٢(إذا فــرط :احلاديــة عشــرة
 .أشبه

ن يقــوم .ت الوديعــة إىل الــوارث، ســلم)٣٣(إذا مــات املــودع :الثانيــة عشــرة إن كــانوا مجاعــة، ســلمت إىل الكــل، أو إىل مــ فــ
 .ولو سلمها إىل البعض، من غري إذن، ضمن حصص الباقني.مقامهم

___________________________________ 
ك) اذا عـني)(٢٨( ف : ربالء املقدســة، وقــال لـهعــن الــودعي، كمـا لــو اودع عنــد عمـرو ذهبــا يف كـ) حـررا بعيــدا عنـه(ملالــه املــودع) لـه(املالــ احــرزه يف النجــ

 .االشرف
 .لعدم االذن) ضمن(اذا تلفت) ٢٩(
يت عليـه: اي) فضــمان الرتكـة(اعـرتف ��ــا عنـده) ٣٠( ن جممــوع الـديون الــ اخـذ مالــك الوديعـة حصــة بنســبة : اي) حاصــهم(كانــت امـوال امليــت أقـل مــ

 .�لفة بغري تفريط، فال يكون بدهلا دينا حىت يلقي حبصته مع الد�نالحتمال أن تكون الوديعة ) وفيه تردد(حقه كسائر الد�ن
 .على انه ال يعلم) اليمني(لودعي) كان عليه(قبل تكذيبه هلما وال تعطى الي منهما ابدا: اي) ٣١(
وهـو الن االصـل (الـداعي) الغـارم(فقال املالك كانت قيمته مئة، وقال الـودعي بـل مخسـني) واختلفا يف القيمة(قصر الودعي فتلفت الوديعة: اي) ٣٢(

 .عدم الز�دة، فهو منكر
فلــو تلفـت حصصـهم، أو مل يوصــلها إلـيهم كـان علــى ) ضـمن(�لوكالـة عــنهم، أو �ذ�ـم مجيعـا اعطائهــا اليـه) مـن يقــوم مقـامهم(صـاحب الوديعـة) ٣٣(

  .الودعي التدارك
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 كتاب العارية

 .)١(وهي عقد، مثرته التربع �ملنفعة
 .لفظ، يشتمل على االذن يف االنتفاع، وليس بالزم الحد املتعاقدينويقع بكل 

 .والكالم يف فصول أربعة

 الفصل االول
ولو أذن الويل، جاز للصيب مـع .فال تصح إعارة الصيب، وال ا�نون.وال بد أن يكون مكلفا، جائز التصرف :)٢(يف املعري

 .ح واليته عن غريهوكما ال يليها عن نفسه، كذا ال تص.)٣(مراعاة املصلحة

 الفصل الثاين
ولـو نقـص مـن العـني شـئ أو تلفـت �السـتعمال مـن .وله االنتفاع مبا جرت العادة به، يف االنتفـاع �ملعـار:)٤(يف املستعري

 .، النـه لـيس لـه إمسـاكه)٥(وال جيـوز للمحـرم أن يسـتعري مـن حمـل صـيدا.غري تعد مل يضمن، إال أن يشـرتط ذلـك يف العاريـة
 ،ولو أمسكه

___________________________________ 
مأخوذة من عار يعري اذا جاء وذهب، ومنه قبـل للبطـال : بتشديد الياء، وقد ختفف نسبة إىل العار اي العيب، وعن بعض:(كتاب العارية يف اجلواهر
 ).عيار، لرتدد يف بطالته اخل

خص تكـــون عنـــده ينتفـــع �ـــا) ١( ك مثـــليـــدل ) بكـــل لفـــظ(�ن يعطـــي عينـــه إىل شـــ ك هـــذا الكتـــاب(علـــى ذلـــ ) اعطيتـــك تنتفـــع بـــه ويل عينـــه(أو) اعرتـــ
 .فلكل واحد منهما فسخ العارية مىت شاء) وليس بالزم) قبلت(فيقول) إجعله عندك كي تستفيد منه(او
 .لس وال سفيهإما مالكا للعني، أو مالكا للمنفعة كاالجارة، غري مف) جائز التصرف(�لبلوغ، والعقل) مكلفا(وهو معطي العارية) ٢(
يتويل ويقوم الصيب العارية ملال نفسـه، كـذلك ال يصـح للصـيب اعـارة مـال غـريه، �ذنـه أو : ال يلي اي: اي) ال يليها(كما لو كانت اعار�ا احفظ) ٣(

 .وكالته
 .الضمان لوتلف: اي) شرتط ذلكي(اي تقصري يف احلفظ، كما لو هلك �لزلزلة) من غري تعد(الشئ الذي اخذ عارية) �ملعار(وهو آخذ العارية) ٤(
ــري حبـــري) ٥( كـــون ) وإن مل يشـــرتط(لـــو تلـــف الصـــيد) ضـــمنه(قـــبض الصـــيد فكيـــف �خـــذه عاريـــة: اي) إمســـاكه(للمحـــرم) لـــه(ال جيـــوز) النـــه لـــيس(غـ

 .تقتضي الضمان) على اليد(الن العارية املوجبة لعدم الضمان �طلة، فقاعدة) عليه(الضمان
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لو كان الصيد يف يد حمرم، فاستعاره احملل جاز، الن ملك احملرم زال عنه �الحرام، كما �خـذ و .ضمنه، وإن مل يشرتط عليه
 .)٦(من الصيد ما ليس مبلك

من الغاصب، وهو ال يعلم، كان الضمان على الغاصـب وللمالـك إلـزام املسـتعري مبـا اسـتوفاه مـن النفقـة،  )٧(ولو استعاره
وكــذا لــو تلفــت .تعلــق الضــمان �لغاصــب حســب )٨(والوجــه.فائها بغــري عــوضويرجــع علــى الغاصــب، النــه أذن لــه يف اســتي

 .ولو أغرم الغاصب، رجع على املستعري.أما لو كان عاملا كان ضامنا، ومل يرجع على الغاصب.العني يف يد املستعري

 الفصل الثالث
ح اسـتعارة االرض للزراعـة والغـرس وتصـ.وهي كل ما يصح االنتفاع به، مع بقـاء عينـه، كـالثوب والدابـة :يف العني املعارة

 .)٩(والبناء
ويقتصــر املســتعري علــى القــدر املــأذون فيــه، وقيــل جيــوز أن يســتبيح مادونــه يف الضــرر، كــأن يســتعري أرضــا للغــرس فيــزرع، 

، والكلــب والسـنور، والعبــد للخدمــة، واململوكــة، )١٠(وكــذا جيــوز اسـتعارة كــل حيــوان لــه منفعـة، كفحــل الضــراب.واالول أشـبه
 .وهي املنحة )١١(وجيوز استعارة الشاة للحلب.ولو كان املستعري أجنبيا منها

___________________________________ 
ك، والصــيد احمللــل ذا� ) ٦( ــ خص خنزيــرا، أو كلبــا هراشــا، مث اعطــاه آلخــر، مل تكــن عاريــة، فلــو تلــف �لتفــريط ال يضــمنه النــه لــيس مبل فلــو صــار شــ

 .�لنسبة للمحرم هكذا
الغاصـب، وحيـق لعمـرو ) زيـد(زيد غصب كتاب عمرو، وعطـاه عاريـة إىل علـي ال يعلـم انـه مغصـوب، فـإن تلـف الكتـاب كـان ضـمانة علـى: مثاله) ٧(

النـه غـره ) زيـد(ة، وبعطـى علـي لعمـرو، و�خـذ كـل مـا اعطـي مـن صاحب الكتاب أن يطالب عليا �ملنافع اليت استفادها من الكتاب �ملطالعـة والقـراء
 .غرور يرجع على من غرهوامل
الغاصـب رأسـا، ولـيس لـه احلـق يف أن يرجـع ) زيـد(يرجع على) عمرو(فإن املالك) وكذا(ضامنا، وليس لعمرو الرجوع على علي أصال) علي(فليس) ٨(

 ).علي(من وهو زيد، وأخذ منه قيمة الكتاب، أو قيمة املنافع اخذها) ولو غرم الغاصب(�لغصب) عاملا(علي) أما لو كان)(علي(على
فـإن الـزرع اقـل ضـررا لــالرض ) فيـزرع(للـدار، والـدكان، وحنومهـا) والبنــاء(للنخيـل واالشـجار: يقـال) والغرسـي(الزراعـة ملثـل احلنطـة، والبقـول، واخلضـر) ٩(

 .من غرس االشجار والنخيل
ىت حيملــن) ١٠( يعــين اهلــرة، ومنفعتهــا اكـــل ) والســنور(راســةومنفعتــه احل) والكلــب(بســكر الضــاد، هــو الفحــل القــوي الــذي جيعــل للجمــاع �ال�ث حـــ

غـري حمـرم عليهـا، ال أخـا، وال أ�، وال ) اجنبيـا منهـا(للخدمة، أما للوطئ فـال جيـوز إمجاعـا) واململوكة(الفئران وما فضل من الطعام الذي ال �كله الناس
 .زوجا، وال ابن اخ، وال ابن اخت وهكذا

احبــت لــك وطــي (�ن يقــول مالــك االمــة لرجــل) بلفــظ اال�حــة() نحــةامل(لشــرب لبنهــا، وهكــذا شــاة تســمى: اي) ١١(
  )هذه اجلارية
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، ومــدة )١٢(وتصــح االعــارة مطلقــة.وال يســتباح وطــي االمــة �لعاريــة، ويف اســتباحتها بلفــظ اال�حــة تــردد، واالشــبه اجلــواز
وكذا يف الـزرع ولـو قبـل إدراكـه، علـى .جابةولو أذن يف البناء أو الغرس، مث أمره �الزالة، وجبت اال.معينة، وللمالك الرجوع

ولو أعاره أرضا للدفن، مل يكن له إجباره على قلع .وليس له املطالبة �الزالة من دون االرش.)١٣(وعلى اآلذن االرش.االشبه
، ولـو أعـاره حائطـا لطـرح خشـبة، فطالبـه �زالتهـا كـان لـه ذلـك.وللمستعري أن يـدخل إىل االرض، ويسـتظل بشـجرها.امليت

عـــن ملكـــه، وفيـــه  )١٤(إال أن تكـــون أطرافهـــا االخـــر مثبتـــة يف بنـــاء املســـتعري، فيـــؤدي إىل خرابـــه، واجبـــاره علـــى إزالـــة جذوعـــه
يفتقــــر إىل أذن : فانقلعــــت، جــــاز أن يغــــرس غريهــــا، استصــــحا� لــــالذن االول، وقيــــل.ولــــو أذن لــــه يف غــــرس شــــجرة.تــــردد

، وال إجار�ـا، الن املنـافع ليسـت مملوكـة للمسـتعري، )١٥(إال �ذن املالـك.وال جيوز إعارة العـني املسـتعارة.مستأنف، وهو أشبه
 .وإن كان له استيفاؤها

 الفصل الرابع
 :وفيه مسائل :يف االحكام املتعلقة �ا

ويضمن إذا كانـت ذهبـا أو .يف احلفظ، أو التعدي، أو اشرتاط الضمان )١٦(العارية أمانة، ال تضمن إال �لتفريط :االوىل
 .ن مل يشرتط، إال أن يشرتط سقوط الضمانفضة وإ

___________________________________ 
 .يف اثناء تلك املدة، الن املدة ال جيعلها الزمة) للمالك الرجوع(جيوز) و(كسنة، وشهر، وغري ذلك) ومدة معينة(�ن ال يذكر املدة أصال) ١٢(
رفـع : اي) �زالتهـا(الـذي غرسـه يف االرض املعـارة) بشـجرها(اخراجـه مـن القـرب: اي) ع امليـتقلـ(وهو الفرق بني الـزرع قائمـا يف االرض، ومقلوعـا) ١٣(

 .اخلشبة عن حائطه
الن االذن يف ) تـردد(يف جـواز االجبـار علـى ازالـة اجلـذوع: اي) وفيـه(جذوع هي اخلشبة املثبتة يف داخل البناء، حبيث يسـتلزم ازالتهـا هـدم البنـاء) ١٤(

 .اء عرفا اذن يف البقاءوضع اجلذوع داخل البن
الن الكتـاب لـيس ملكـا لعمـرو، ) دمحم(وال إجارتـه إىل) دمحم(اعطى كتابه عارية لعمرو، ال جيوز لعمرو اعطاء ذلك الكتاب عاريـة إىل: زيد: مثاله) ١٥(

 .وإن كان لعمرو حق االنتفاع منه بنفسه
كمـا لـو جعـل الكتـاب سـفرة لالكـل فسـقط عليـه مـاء أو مـرق ) أو التعدي(رقالتقصري، كما لو جعل الكتاب يف دار مفتوحة االبواب فس: اي) ١٦(

دينارا ودرمها �المجاع وغريمها من ) ذهبا أو فضة(العارية) وتضمن(ضمانه مطلقا حىت مع عدم التقصري والتعدي: اي) الضمان(فعاب او اشرتاط املعري
 .احللى وحنوه على املشهور

    



١٥١ 

ــك أو وكيلــه بــرأإذا رد العاريــة إىل امل :الثانيــة ربأ.ال ــ ولــو اســتعار الدابــة إىل مســافة، فجاوزهــا .)١٧(ولــو ردهــا إىل احلــرز، مل ي
 .ضمن ولو أعادها إىل االوىل، مل يربأ

 .للمعري ولغريه، على االشبه.جيوز للمستعري بيع غروسه وأبنيته يف االرض املستعارة :الثالثة
أو الســـيول، حبـــا إىل ملـــك انســـان فنبـــت، كـــان لصـــاحب االرض إزالتـــه، وال يضـــمن  )١٨(اذا محلـــت االهويـــة :الرابعـــة

 .االرش، كما يف أغصان الشجرة البارزة إىل ملكه
، وقد شرط ضما�ا، ضمن قيمتها يوم تلفها، الن النقصان املـذكور غـري )١٩(لو نقصت �الستعمال مث تلفت :اخلامسة
 .مضمون

آجرتكهــا فــالقول قــول الراكــب، الن املالــك مــدعي لالجــرة، : أعرتنيهــا، وقــال املالــك: )٢٠(إذا قــال الراكــب :السادســة
، وهـو )٢١(فإذا حلف سقطت دعـوى الراكـب، ويثبـت عليـه اجـرة املثـل، ال املسـمى.القول قول املالك يف عدم العارية: وقيل
 .ملالك يدعي عقدا وهذا ينكرهولو كان االختالف عقيب العقد من غري انتفاع، كان القول قول الراكب، الن ا.أشبه

 .وان كان له اجرة، لزمته أجرة مثله.، فانتفع به يف غريه ضمن)٢٢(اذا استعار شيئا لينتفع به يف شئ :السابعة
 .، بطل استيمانه، ولزمه الضمان مع ثبوت االعارة)٢٣(إذا جحد العارية :الثامنة

___________________________________ 
فلو هلكت ضمنها مطلقا، الن التجـاوز �ـا عـن املسـافة املـأذون فيهـا كـان ) مل يربأ(انة اذا فرط أو تعدى، وبنوعية احلرز، وكيفيتهوتكون يف ضم) ١٧(

 .تعد� وموجبا للضمان، ويبقي الضمان حىت يردها إىل صاحبها
ملك جاره، جار للجـار قطعهـا بـال ارش وقـد تقـدم تفصـيل لو امتدت اغصان شجرة انسان إىل : يعين) البارزة(كثريا أو قليال) حبا(الر�ح: اي) ١٨(

 ).٤٨(عند رقم) كتاب الصلح(هذه املسألة يف
النــه مــأذون ) غــري مضـمون(كـالثوب قيمتــه عشـرة د�نــري، فبــاللبس نقصـت قيمتــه إىل مخسـة د�نــري، مث احرتقــت أو سـرقت، ضــمن مخسـة د�نــري) ١٩(
 .فيه
 .واالصل عدمها، فإن كانت بينة للمالك حكم له، وإال أقسم املنكر وحكم له) لالجرة(نته، أو غريهاعلى دابة الغري، أو سيارته، أو سفي) ٢٠(
 .فقط بال اجرة اذ يدعى ان العقد كان اجارة ال عارية، وال يدعي اجرة ايضا) عقدا(ال االجرة اليت يدعي املالك انه مساها عند العقد: اي) ٢١(
 .فلو تلفت كان عليه قيمتها او مثلها) ضمن(ه، فأكل عليه، او استعار دارا للتدريس، فسكن فيهاكما لو استعار فرشا ليصلي علي) ٢٢(
اذا اثبـت املالـك �لبينـة انـه : اي) مـع ثبـوت االعـارة(اي كـون يـده امانـة ال يضـمن بـال تفـريط) اسـتئمانه(انكر كون الفرش مثال عارية عنـده: اي) ٢٣(

 .ن التلف بال تفريطعاره الفرش فلو تلف ضمنه حىت ولو كا

    



١٥٢ 

 .ولو ادعى الرد، فالقول قول املالك مع ميينه.مع ميينه )٢٤(إذا ادعى التلف، فالقول قوله :التاسعة
أعلـى القـيم مـن حـني التفـريط : ، اذا مل يكن هلا مثل، وقيل)٢٥(لو فرط يف العارية، كان عليه قيمتها عند التلف :العاشرة

 .قول املالك، واالول أشبه: ، كان القول قول املستعري، وقيل)٢٦(اختلفا يف القيمةولو .إىل وقت التلف، واالول أشبه
___________________________________ 

 .االرجاع إىل املالك: اي) الرد(النه امني، وليس على االمني إال اليمني) ٢٤(
اســتعار : مثالــه) اعلـى القــيم(االرز، واحلنطــة والســكر، فـإن عليــه مثلهــااذا كانـت اختلفــت قيمتهــا قبـل التلــف، وعنــد التلـف، امــا اذا كــان مثليــا كـ) ٢٥(

ك فرشا للصالة، فأكل عليه يوم السبت، وتلف يوم اخلميس، فمن يوم السبت إىل يـوم اخلمـيس اي يـوم كانـت قيمتـه اكثـر مـن بقيـة اال�م يضـمن ذلـ
 .االكثر

  .كانت قيمته مئة وقال املستعري مخسني: فقال املالك) ٢٦(
  



١٥٣ 

 تاب االجارةك

 :وفيه فصول أربعة

 الفصل االول
ــك املنفعــة بعــوض معلــوم ويفتقــر إىل إجيــاب وقبــول :يف العقــد آجرتــك، وال : والعبــارة الصــرحية عــن االجيــاب.ومثرتــه متلي

 .، لتحقق القصد إىل املنفعة)١(وكذا أعرتك.ملكتك سكىن هذه الدار سنة مثال، صح: أما لو قال.يكفي ملكتك
بعتـك سـكناها سـنة، الختصـاص لفـظ البيـع بنقـل : وكـذا لـو قـال.هـذه الـدار، ونـوى االجـارة، مل تصـح بعتك: ولو قال

، )٤(وال تبطـل �لبيـع.، أو �حـد االسـباب املقتضـية للفسـخ)٣(واالجارة عقد الزم، ال تبطل إال �لتقايل.)٢(االعيان، وفيه تردد
 .املشهور بني االصحاب نعموهل تبطل �ملوت؟ .وال �لعذر، مهما كان االنتفاع ممكنا

 ال تبطل مبوت.ال تبطل مبوت املؤجر، وتبطل مبوت املستأجر، وقال آخرون: وقيل
___________________________________ 

 .كتاب االجارة
ك ســكىن هــذه الــدار ســنة(اذا قــال هكــذا) ١( ) مبئــة دينــار(ك، وبقرينــةيف ملكتــ) ســكىن هــذه الــدار(بقرينــة) لتحقــق القصــد إىل املنفعــة)(مبئــة دينــار(اعرتــ
 .االجارة) اعرتك( االجارة وب) ملكتك(( فإ�ما قرينتان على أن املراد ب) اعرتك(يف
 .هو االجارة) البيع( قرينة على أن املراد ب) سكىن سنة(الحتمال الصحة، اذ) ٢(
 .ري ذلك مما سيمر عليك يف ثنا� املسائل اآلتيةكاملوت على قول، او انكشاف استحقاق العني، أو غ) للفسخ(وهو اتفاقهما على االبطال) ٣(
ىت متضــي ســن) ٤( ــك الــدار إىل املشــرتي، واملنــافع تكــون للمســتأجر حــ ة فلــو آجــر داره ســنة، مث يف اثنــاء الســنة �عهــا ال تبطــل االجــارة، بــل ينتقــل مل

 .تمرض ومل ميكنه السفرعذر املستأجر عن االنتفاع، كما استأجر سيارة للسفر �ا، ف: اي) وال �لعذر(االجارة

    



١٥٤ 

والعـــني املســـتأجرة أمانـــة ال .وإجـــارة املشـــاع جـــائزة كاملقســـوم.)٦(وكـــل ماصـــح إعارتـــه، صـــح إجارتـــه.)٥(أحـــدمها، وهـــو االشـــبه
ولـــيس يف االجـــارة خيـــار .ويف اشـــرتاط ضـــما�ا مـــن غـــري ذلـــك، تـــردد أظهـــره املنـــع.)٧(يضـــمنها املســـتأجر اال بتعـــد او تفـــريط

يار الحدمها أو هلما، جاز، سواء كانـت معينـة كـأن يسـتأجر هـذا العبـد أو هـذه الـدار، أو يف الذمـة  ولو شرط اخل.)٨(ا�لس
 .كأن يستأجره ليبين له حائطا

  الفصل الثاين
 :وهي ستة :يف شرائطها

 .وكذا الصيب غري املميز.جائزي التصرف فلو آجر ا�نون، مل تنعقد اجارته )٩(ان يكون املتعاقدان كاملني :االول
 .)١٠(وكذا املميز إال �ذن وليه، وفيه تردد

 .ان تكون االجرة معلومة �لوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن، ليتحقق انتفاء الغرر :الثاين
 .وجيب تعجيلها مع االطالق، ومع اشرتاط التعجيل.وميلك االجرة بنفس العقد.وهو جنس )١١(تكفي املشاهدة: وقيل

 .وكذا لو شرطها يف جنوم.)١٢(أن يكون معلوماولو شرط التأجيل صح، بشرط 
___________________________________ 

 .دة االجارةفإن مات املالك انتقل امللك إىل ورثته مسلوب املنفعة إىل متام مدة االجارة، وإن مات املستأجر انتقلت املنافع إىل ورثته إىل متام م) ٥(
هـو املشـرتك بـني اثنـني او ) املشـاع(فراجـع) ١٥ ٩(ء عينـه، وقـد مضـي تفاصـيله يف كتـاب العاريـة حتـت ارقـاموهو كل ما يصلح االنتفاع به مـع بقـا) ٦(

كمـا جيـوز ) كاملقسـوم(اكثر غري مفرز حصة كل عن حصة االخر، فلو كانـت دار مشـرتكة �الشـاعة بـني زيـد وعمـرو، جـاز لزيـد اجـارة حصـة املشـاعة
 .اجارة املفرز

ىت تلــف هــو بنفســهالتعــدي هــو االتــالف، ) ٧( ىت بــال تعــد وال تفــريط ) مــن غــري ذلــك(والتفــريط هــو االمهــال يف احلفــظ، حــ �ن يشــرتط أنــه لــو تلــف حــ
 .يكون املستأجر ضامنا

 .يف الذمة كليا) حائطا(معينة(االجارة على عني) سواء كانت(الن خيار ا�لس خمتص �لبيع عند�: يف املسالك) ٨(
الحتمــال ان اذن الــويل ايضــا ال جيــوز اجارتــه كمــا يف ) ١٠(بعــدم الســفه، وعــدم الفلــس، وحنــو ذلــك) جــائزي التصــرف(�لبلــوغ، والعقــل) كــاملني)(٩(

 .البيع
ك الــدار �ــذه الصــربة(مــن حنطــة فيقــول) صــربة(�ن تكــون هنــاك) ١١( قبــل تســليم املســتأجر ) بــنفس العقــد(وإن مل يعلمــا وزن الصــربة او كيلهــا) آجرتــ

 .بدجاجة �لفتح فلو استأجر دارا
 .عدم تعيني اجل لالجرة: اي) مع االطالق(فباضت الدجاجة بعد العقد قبل تسليم الدار، وتسلم الدجاجة كانت البيضة ملؤجر

مبئـة دينـار اقسـاطا كـل شـهر عشـرة د�نـري، اوكـل اسـبوع (آجال متعددة، كأن يقـول: جنوم اي) آجرتك الدار سنة مبئة ديناربعد شهر(كأن يقول) ١٢(
 ).نري، وحنو ذلكعشرة د�

    



١٥٥ 

املـؤجر علـى عيـب يف االجـرة، سـابق علـى القـبض، كـان لـه الفسـخ أو املطالبـة �لعـوض، ان كانـت االجـرة  )١٣(واذاوقف
 .، فسخ املؤجر إن شاء)١٤(ولو افلس املستأجر �الجرة. وان كانت معينة، كان له الرد أو االرش.مضمونة

ؤجر املســكن وال اخلــان وال : وال جيـوز ؤجر بغــري جــنس االجــرة، أو حيــدث )١٥(االجــري، �كثــر ممــا اســتأجرهأن يــ ، اال ان يــ
 .)١٦(وكذا لو سكن بعض امللك، مل جيز ان يؤجر الباقي بز�دة عن االجرة.فيه ما يقابل التفاوت

 .واجلنس واحد وجيوز �كثرها
، نقــص مــن اجرتــه شــيئا، )١٧(ولــو اســتأجره ليحمــل لــه متاعــا إىل موضــع معــني، �جــرة يف وقــت معــني، فــإن قصــر عنــه

 .ولو شرط سقوط االجرة إن مل يوصله فيه، مل جيز، وكان له اجرة املثل.جاز
تبطـل لتجهـل االجـرة، : ، صح يف شهر، ولـه يف الزائـد اجـرة املثـل ان سـكن، وقيـل)١٨(آجرتك كل شهر بكذا: وإذا قال
 .واالول أشبه
  تفريعان
 .فلك درمهان، صح )١٩(وإن خطته رومياإن خطته فارسيا فلك درهم، : لو قال: االول

___________________________________ 
فتبـني ) مئـة دينـار ذهـب(كليـة، كمـا لـو كانـت االجـرة: اي) مضـمونة(اي، أن العيب كان قبل قبض املـؤجر هلـا) سابق على القبض(التفت: اي) ١٣(

الجـــارة، ويرجـــع الـــد�نري املعيبـــة و�خـــذ الـــدار، وبـــني ان �خـــذ بـــدهلا مئـــة دينـــار أن الـــد�نري مغشوشـــة، أو مكســـورة فـــإن املـــؤجر خيتـــار بـــني أن يفســـخ ا
ن اخـذ فــرق الدجاجــة ) املــؤجر(مــثال دجاجــة معينـة، مث تبــني ا�ــا مريضـة كــان صــاحب الـدار) معينـة(االجــرة) وان كانــت(صـحيحة خمــريا بـني الفســخ، ويــ

 .صحيحة ومريضه
فلم يتمكن من اعطاء االجرة، ختري املؤجر بني فسخ االجـارة، وبـني صـريورته ) افلس(جر لكثرة ديونهلو حجر احلاكم الشرعي على املستأ: يعين) ١٤(

 ).الد�ن(واحدا من الد�ن فيأخذ بنسبة دينه مع سائر الغرماء
ان ) ١(ة دينـار إال يف صـورتني�كثـر مـن مئـ) علـي(استأجر زيد من عمرو دارا، او خـا�، أو عبـدا، مبئـة دينـار ال جيـوز لزيـد أن يـؤجره إىل) مثاله)(١٥(

ؤجر بغــري الــد�نري كالــدراهم مــثال فإنــه ال �س لــو كانــت قيمــة الــدراهم اكثــر مــن قيمــة مئــة دينــار ان يعمــل فيــه شــيئا مث يــؤجره �كثــر، كــأن يصــلح ) ٢(يــ
 .بعض الدار �لبناء الدار

 .واخلان �لفرش، والعبد �للباس، مث يؤجره مبئة وعشرة د�نري
�كثـر االجـرة، كمـا : اي) �كثرهـا(اجـارة الـبعض) وجيـوز(كالمها د�نري) واحد(جنس اآلجرة: اي) واجلنس(عن املئة دينار يف مثالنا اآلنف: اي) ١٦(

 .لو استأجر دارا مبائة دينار، فسكن يف نصفها، وآجر النصف اآلخر بتسعني دينارا
خ، بـدينار، فـإن مل يوصـله اعطـاه ) مثالـه(من االجـرة) كذا(بشرط إن مل يوصل املتاع إىل املكان املعني نقص: اي) ١٧( اسـتأجره ليحمـل فرشـه إىل فرسـ

 .بطلت االجارة: اي) مل جيز(ربع دينار
 .بقي فيه اكثر من شهر واحد: اي) ان سكن(ومل يعني كم شهرا) ١٨(
 .كان اخلياطة الرومية كانت اكثر من الفارسية يف ذلك الزمان) ١٩(
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ويسـتحق االجـري .لت هذا العمـل يف اليـوم فلـك درمهـان، ويف غـد درهـم، فيـه تـردد، أظهـره اجلـوازإن عم: لو قال: الثاين
 .، وال يتوقف تسليم احدمها على اآلخر)٢١(ومنهم من فرق.، سواء كان يف ملكه أو ملك املستأجر)٢٠(االجرة بنفس العمل

، سـواء زادت عـن املسـمى أو )٢٢(نفعـة أوبعضـهاوكل موضع يبطل فيه عقد االجارة، جتب فيه اجرة املثل، مع استيفاء امل
 .نقصت عنه، ويكره أن يستعمل االجري، قبل أن يقاطع على االجرة، وأن يضمن، إال مع التهمة

وللمسـتأجر أن يـؤجر، إال أن يشـرتط عليـه اسـتيفاء .)٢٣(أن تكون املنفعة مملوكة إما تبعـا مللـك العـني، أو منفـردة: الثالث
 .لو شرط ذلك، فسلم العني املستأجرة إىل غريه، ضمنهاو .)٢٤(املنفعة بنفسه

 .وقفت على إجازة املالك، وهوحسن: بطلت، وقيل: ولو آجر غري املالك تربعا، قيل
كخياطــة الثــوب املعلــوم، وإمــا بتقــدير املــدة كســكىن الـــدار، أو   )٢٥(أن تكــون املنفعــة معلومــة إمــا بتقــدير العمــل :الرابــع

 .نةالعمل على الدابة مدة معي
يبطـل، الن اسـتيفاء العمـل يف املـدة قـد : ولو قدر املدة والعمل، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب يف هذا اليوم، قيل

 .ال يتفق، وفيه تردد
 ، ال جيوز له العمل لغري املستأجر)٢٦(واالجري اخلاص، وهو الذي يستأجره مدة معينة

___________________________________ 
العمل يف ملك املؤجر كأن استأجره لبناء داره، او يف ملك املستأجر كما لـو اسـتأجره خلياطـة ثوبـه ) سواء كان(يستحق املطالبة بعد العمل: اي) ٢٠(

 .يف دار املستأجر
ك املســتأجر فيســـتحق االجــرة بتمـــام الع) ٢١( وال (مــل فقـــطبــني العمــل يف ملـــك العامــل فيســـتحق االجــرة �لتســـليم ال �لعمــل، وبـــني كــون العمــل ملـــ

 .فيجب على كل واحد من املؤجر واملستأجر التسليم بال تقدم الحدمها على اآلخر) يتوقف
ــدار ) ويكــــره(اجــــرة املثــــل) زادت(اخـــذ املنفعــــة كلهــــا، أو اخــــذ بعـــض املنفعــــة: اي) ٢٢( ثال امحــــل هـــذا املتــــاع وال يتفــــق علــــى مقــ ــ �ن يقـــول للمحــــال مــ

ف بيــده، بنــاء �خــذ مــن االجــري عــوض: اي) وان يضــمن(االجــرة ــف بيــده، أو مــع تفريطــه، أو مــع قيــام البينــة عليــه  مــا تلــ ا علــى ضــمان الصــانع مــا يتل
 .كون االجري متهما �خلياطة أو التقصري: اي) إال مع التهمة(�لتفريط، أو نكوله عن القسم بعد عدم البينة للمؤجر، وهكذا

 .كالعني املوصى مبنفعتها لزيد) ٢٣(
: فضــوليا: اي) تربعــا(فــإن تلفــت ولــو بغــري تفــريط كــان ضــامنا الن إجار�ــا بنفســها تفــريط: يعــين) ضــمنها(ان ال يؤجرهــا لغــريهيشــرتط عليــه : اي) ٢٤(

 .فإن اجاز صحت االجارة وإال فال) وقفت(حىت لو أجاز عمرو املالك ال تصح االجارة) تبطل(كما لو آجر زيد دار عمرو
الحتمـــال الصـــحة، النـــه نـــوع ضـــبط ) وفيـــه تـــرد(معـــا) املـــدة والعمـــل(دة معينـــة، ســـنة أو ســـنتني مـــثالمـــ: اي) كســـكىن الـــدار(بتعيـــني العمـــل: اي) ٢٥(

 .للمنفعة
 .كاخلادم أو الصانع يستأجره شهرا، او سنة) ٢٦(

ة معينة، فيجوز لـه االجري املشرتك هو الذي يستأجر للعمل مطلقا وال يستأجر ملد: يعين) وهو الذي(فليس له يف اثناء الشهر او السنة ان يعمل للغري
 .يف اثناء العمل، ان يعمل للغري أيضا

    



١٥٧ 

 .إال �ذنه
 .، كما ميلك االجرة به)٢٧(ولو كان مشرتكا، جاز، وهو الذي يستأجر لعمل جمرد عن املدة وميلك املنفعة بنفس العقد

 .االتصال، وهو أشبهاالطالق يقتضي : ولو اطلق بطلت، وقيل.نعم: وهل يشرتط إتصال مدة االجارة �لعقد، قيل
 .تبطل، والوجه اجلواز: ، قيل)٢٨(ولو عني شهرا متأخرا عن العقد

 .، ومضت مدة ميكن فيها استيفاء املنفعة، لزمته االجرة، وفيه تفصيل)٢٩(وإذا سلم العني املستأجرة
الــيت ميكـن ايقــاع  لـو اســتأجر دارا وسـلمها، ومضــت املـدة ومل يســكن، أو اسـتأجره لقلــع ضرسـه، فمضــت املـدة )٣٠(وكـذا

 .أما لو زال االمل عقيب العقد، سقطت االجرة.ذلك فيها، ومل يقلعه املستأجر استقرت االجرة
 .وكذا لو تلف عقيب قبضه.، بطلت االجارة)٣١(ولو استأجر شيئا، فتلف قبل قبضه

يرجـع مـن االجـرة مبـا أما لو انقضى بعض املدة مث تلف، أو جتدد فسـخ االجـارة، صـح فيمـا مضـى، وبطـل يف البـاقي، و 
 .قابل املتخلف من املدة

 ، وإما بتقديره �لكيل أو)٣٢(والبد من تعيني ماحيمل على الدابة، إما �ملشاهدة
___________________________________ 

ك منافعـه مــن حـني العقـد، ال مــن حـني التسـليم، فلــيس ملالـك البسـتان ان يتصــرف يف ) ٢٧( منافعـه بعـد العقــد إال �ذن فلـو اسـتأجر بسـتا� ملــك ملـ
 .املستأجر

 ).آجرتك هذا البستان شهر رمضان(كما لو قال يف شهرشعبان) ٢٨(
 ).ومضت مدة اخل) سلمها إىل املستأجر: اي) ٢٩(
وف، أو حنـو آجر بستا� سنة، ومضت السنة لزمت االجرة على املستأجر حىت اذا مل يسـتفد مـن البسـتان، بـل مل يدخلـه ملـرض، أو مـانع، أو خـ: مثال
حكي عن نسخة قرأت على املصنف، انه وجد مكتو� عليها ان املراد بـه التفصـيل ان سـلم العـني وكانـت مقيـدة مبـدة :(يف اجلواهر) وفيه تفصيل(ذلك

وحاصـل ) العمـل �قيـةمعينة لزمت االجرة انتفع أم ال، وان كانت اي االجارة علـى عمـل كالدابـة حتمـل املـاء لزمـت يف املـدة اجـرة املثـل واالجـارة علـى 
ارة علــى هــذا التفصــيل هــو الفــرق بــني تعيــني املــدة فمضــيها يثبــت االجــرة وبــني تعيــني العمــل دون املــدة، فمضــيها ال يثبــت إال اجــرة املثــل، وتبقــى االجــ

 .العمل سارية املفعول وغري �طلة
 .النتفاء موضوع االجارة) سقطت االجرة(لتلزم االجرة، وفيه تفصي) أو أستأجره)(وفيه تفصيل(وكذا تلزم اهلجرة: اي) ٣٠(
كما لو أستأجر العبـد سـنة، فمـات بعـد سـتة ) بعض املدة(كالعبد استأجره فمات، والكتاب استأجره فأحرتق، والدابة استأجرها فأكلها السبع) ٣١(

ففي املثال يرجع بنصف ) مبا قابل املتخلف(رضكما لو استأجر العبد سنة، وبعد ستة اشهر مترض مرضا ال ينتفع به مع ذاك امل) فسخ االجارة(اشهر
 .االجرة، النه كان يف منتصف السنة، ولو كان املرض بعد مضي اربعة اشهر يرجع بثلثي االجرة، وهكذا

مـن ان ) عـن الصـنعة(امحـل عليهـا عشـرة قـرب مـاء: امحل عليها مئة كيلو، أو يقـول: امحل عليها هذا احلمل الذي تراه، أو يقول: مثل ان يقول) ٣٢(
اركـب عليهـا اثنـني اثنـني مـن النـاس : كـأن يقـول) غـري معـني(احململ من جريـد النخـل، أو خشـب السـاج، أو غـري ذلـك، لالخـتالف، يف اخلفـة والثقـل،
 . ذلكهل هو من اخلوص، أو اخلشب، أو غري) جنس عطائة(فإنه ال يكفي، فرب اثنني وز�ما مئتان من الكيلوات، ورب اثنني وز�ما تسعون كيلوا
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 .الوزن، أو ما يرفع اجلهالة
 .وال يكفي ذكر احململ جمردا عن الصفة، وال راكب غري معني لتحقق االختالف يف اخلفة والثقل

 .وال بد مع ذكر احململ، من ذكر طوله وعرضه وعلوه، وهل هو مكشوف أو مغطى، وذكر جنس غطائه
وكــذا ال يكفــي ذكــر .ملشــاهدة، أو ذكــر جنســه وصــفته وقــدره� )٣٣(وكــذا لــو اســتأجر دابــة للحمــل، فــال بــد مــن تعيينــه

، لـيس لــه محـل بدلـه، مــامل )٣٤(وإذا فـين.واليكفـي اشــرتاط محـل الـزاد، مـا مل يعينــه.اآلالت احملمولـة، مـامل يعـني قــدرها وجنسـها
 .)٣٥(فإن مل تكن مشاهدة، فال بد من ذكر جنسها ووصفها.وإذا استأجر دابة افتقر إىل مشاهد�ا.يشرتط

 .وكذا الذكورة واالنوثة، إذا كانت للركوب ويسقط اعتبار ذلك، إذا كانت للحمل
 .والقتب وآلته واجلزام والزمام )٣٦(ويلزم مؤجر الدابة، كل ما حيتاج اليه يف إمكان الركوب، من الرحل

 .ويف رفع احململ وشده تردد، أظهره اللزوم
 .مشاهدته، الختالف حاله يف الثقل، افتقر إىل )٣٧(ولو أجرها للدوران �لدوالب

___________________________________ 
قـــدر ) مئــة كيلــو(جــنس، و) قطــن(صــفة، و) لفــة( امحــل عليهــا لفـــة قطــن مئــة كيلــو، ف(كــأن يقــول) جنســه، وصــفته،، وقــدره(تعيــني احلمــل: اي) ٣٣(

لنساجة، أو آالت السفن، إال يعني قدرها كذا وزن مثال وجنسـها حديـد، كأن يقول، امحل عليها آالت اخلياطة، أو آالت ا) االالت احملمولة(وهكذا
 .الزاد هو ما حيتاجه االنسان يف السفر، من فرش وطعام، وماء وغري ذلك) محل الزاد(او خشب، أو خيط، او حنو ذلك

 .من أول العقد عمل بدله كلما مت) ما مل يشرتط(مت الزاد، من طعام وشراب،: اي) ٣٤(
وكذا الذكورة واالنوثـة الختالفهمـا (محار شامي، أو عراقي مثال الن الشامي اقوى بكثري من العراقي) وصفها(فرس، أو بعري، أو محار،) جنسها) ٣٥(

 .يف سرعة املشي، وقلة التعب
 .ليحمل شئ عليه: اي) للحمل(
ف الدابــة، ) والزمــام(مــام،مــا يوضــع علــى ســنام البعــري، لــريبط بــه الز ) والقتــب(هــو اجلــل الــذي جيلــس علــه) الرجــل)(٣٦( هــو احلبــل الــذي يوضــع يف انــ

 .هو اجللد أو اجلبل الذي يربط بطريف اجلل مارا على بطن الدابة) واحلزام(ليستوقفوها جبر ذاك احلبل
يت يشــد �ــا وحنوهــا) وآلــة القتــب ــ يت يشــد �ــا: اي) وشــده(مــا يرفــع عليــه مــن ســتار وحنــوه،: اي) رفــع احملمــل(خيوطــه ال ــ كلــه للتعــارف ) اهــذ(احلبــال ال

 .واالنصراف يف االجارة
يت تــدور فــتطحن احلنطــة والشــعري وغريمهــا) ٣٧( الن ) يف الثقــل(الــدوالب،: اي) مشــاهدته(هــو النــاعور، الــذي يــدور فيخــرج املــاء، بــدالء، أو الرحــى الــ

 .بعض الدوالب كبري ثقيل، وبعضه صغري خفيف
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 .)٣٨( بد من مشاهدة االرض أو وصفهاولو أجرها للزراعة، فإن كان حلرث جريب معلوم، فال
 .وإن كان لعمل مدة، كفى تقدير املدة

وكذا يف إجارة دابة، لسفر مسافة معينة، فال بد من تعيني وقت السري ليال أو �ارا، إال أن يكون هنـاك عـادة فيسـتغين 
 .�ا

 .ة، ويرجع يف التناوب إىل العاد)٣٩(وجيوزأن يستأجر اثنان مجال أو غريه للعقبة
 .دابة، فسار عليها ز�دة عن العادة، أو ضر�ا كذلك، أو كبحها �للجام، من غري ضرورة، ضمن )٤٠(وإذا اكرتى

 .، إال مع التعيني �ملشاهدة أو �الشارة إىل موضع معني، موصوف مبا يرفع اجلهالة)٤١(وال يصح إجارة العقار
الف استيجار اخلياط للخياطـة، والنسـاج للنسـاجة وإذا اسـتأجره ، ملايتضمن من الغرر، خب)٤٢(وال تصح اجارته يف الذمة
 .، دفعا للغرر الناشئ من تفاو�م يف الصنعة)٤٣(مدة، فال بد من تعيني الصانع

 .ولو استأجر حلفر البئر، مل يكن بد من تعيني االرض، وقدر نزوهلا وسعتها
 .ان ذلك إىل املالكأو بعضها، مل يلزم االجري إزالته، وك )٤٤(ولو حفرها فا�ارت

، مث تعذر حفر الباقي إما لصعوبة االرض أو مرض االجـري أو غـري ذلـك، قـوم حفرهـا )٤٥(ولو حفر بعض ما قوطع عليه
 وما حفر منها، ورجع عليه بنسبته من االجرة، ويف املسألة قول آخر مستند إىل رواية

___________________________________ 
�لعـادة املتعارفـة يســتغين : اي) فيسـتغين �ــا(حيـرث جريــب منهـا أو �سـبوع، ورب ارض لينــه حيـرث جريـب منهـا بيــوم واحـدفـرب ارض صـلبة ال ) ٣٨(

 .عن ذكر ذلك، لالنصراف إىل العادة املتعارفة
 .يتعاقبان عليه، فريكب هذا مدة، ويركب اآلخر مدة اخرى: اي) ٩(
فـإن مـات، أو جـرح، ) ضـمن(اي جـر احلبـل الـذي يف أنفهـا) كبحهـا(ز�دة علـى العـادة: اي) كـذلك(مبعىن االجـارة) الكراية(استأجر، من: اي) ٤٠(

 .أو مرض كان على املستأجر
بـــثالث كيلـــومرتات مـــن جهـــة  جريـــب معـــني مـــن االرض بعيـــد عـــن صـــحن االمـــام احلســـني : كـــأن يقـــول) مبـــاء يرفـــع اجلهالـــة(اي االراضـــي) ٤١(

 .النجف االشرف، الن البعد والقرب، واجلهات ختتلف يف القيمة
ن الغــرر(كليــا غــري معــني،: اي) يف الذمــة(اجــارة العقــار: اي) ٤٢( ف الكامــل ال تصــح االجــارة الكليــة، ومــع الوصــف الكامــل يعــز ) مــ اذ بــدون الوصــ

رض، متصــل بعضــها بـبعض، ارضــها غــري صــلبة، قريــب منهـا املــاء، مــن طــرف جنــوب كــربالء، الـف مــرت مــن اال(الوجـود غالبــا، اذ عليــه ان يقــول هكــذا
ث يـــرى شـــبح ــ وهكـــذا، اذ بـــدون هكـــذا توصـــيف ال يصـــح بيـــع الكلـــي، ومـــع مثـــل هـــذا الوصـــف قليـــل الوجـــود، أو عـــدمي ) كـــربالء(ليســـت بعيـــدة حبيـ

ج عشـرين مـرتا مـن الكـر�س الـذي  تأجرك خلياطـة عشـرة قبـاءاسـ: الن الكلـي فيـه غـري عزيـز الوجـود، كـأن يقـول) للخياطة للنسـاجة(الوجود ات، أو لنسـ
 .عرضه مرت واحد

طء العمــل، وســرعته، وكثــرة اال ملــام واملعرفــة �خلياطــة والنســاجة، أو قتلــه، وقوتــه أو ضــع) ٤٣( فه، الــذي يعمــل عنــد اخليــاط والنســاج، الخــتالفهم يف بــ
 .وهكذا

 .فطمنها، أو طمت بعضهاا�دم الرتاب من اطراف البئر، : اي) ٤٤(
ففـي املثــال ) بنســبته مـن االجـرة(كمنـع الظـامل) أو غــري ذلـك(اي اتفـق عليـه، كمـا لـو اتفقــا علـى أن حيفـر بعمـق عشــرة امتـار، فحفـر مخسـة امتـار) ٤٥(

 .يسرتجع املستأجر من االجرينصف االجرة اليت دفعها حلفر عشرة أمتار

    



١٦٠ 

 .)٤٦(مهجورة
، مـــدة معينـــة �ذن الـــزوج، فـــإن مل �ذن، فيـــه تـــردد، واجلـــواز أشـــبه، إذا مل مينـــع الرضـــاع )٤٧(للرضـــاعوجيـــوز اســـتئجار املـــرأة 

 .نعم وفيه تردد: وهل يشرتط ذكر املوضع الذي ترضعه فيه؟ قيل.)٤٨(وال بد من مشاهدة الصيب.حقه
 .وان مات الصيب أو املرضعة بطل العقد

كـون االجـارة، هـل تبطـل مبـوت املـؤجر واملسـتأجر أم ال؟ واالصـح عـدم [ ولو مات أبوه، هل تبطل؟ يبين على القولني 
 ].البطالن 

 .، مل جيب تقسيط االجرة على اجزائها، سواء كانت قصرية أومتطاولة)٤٩(ولو استأجر شيئامدة معينة
ع بقــاء وجيــوز اســتئجار الــدراهم والــد�نري ان حتققــت هلــا منفعــة حكميــة مــ.)٥٠(وجيــوز اســتئجاز االرض ليعمــل مســجدا

 .)٥١(عينها
، مث محلها فكانـت اكثـر، فـإن كـان املعتـرب هـو املسـتأجر لزمـه )٥٢(لو استأجر حلمل عشرة اقفزة من صربة فاعتربها: تفريع

 .اجرة املثل عن الز�دة، وضمن الدابة ان تلفت، لتحقق العدوان
 بيا،ولو كان املعترب أجن.وان اعتربها املؤجر، مل يضمن املستأجر أجرة وال قيمة

___________________________________ 
عــن رجــل قبــل رجــال حيفــر لــه بئــرا عشــر (مل يعمــل الفقهــاء �ــا، الن بعــض روا�ــا جمهــول، وهــي مرويــة عــن االمــام الصــادق : مرتوكــة، يعــين) ٤٦(

ا ما أصـاب واحـدا فهـو للقامـة االوىل، واالثنـني للثانيـة،  جزءتقسم عشرة على مخسة ومخسني  قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة مث عجز، قال 
وهذه الرواية من اجلهة احلسابية �مة، وذلـك الن القامـة الثانيـة حفرهـا يصـعب مـرتني بقـدر حفـر القامـة (والثالثة للثالثة وعلى هذا احلساب إىل العشرة

ن املــرتني، فلــ زول إليهــا، وإخــراج ترا�ــا ال يقــل عــ و اســتغرق حفــر القامــة االوىل ســاعة كــان حفــر القامــة الثانيــة وحــدها يســتغرغ ســاعتني، االوىل، الن النــ
ك حســابيا هــو ان جيمــع بــني الواحــد والعشــرة، ) ومقتضــى(وهكــذا حفــر القامــة الثالثــة مبقــدار ثــالث قامــات، والرابعــة مبقــدار اربــع قامــات، وهكــذا ــ ذل

 .ة ومخسنييكون مخس) ٥٥=  ٥+  ١١(وحاصل ضرب) مخسة(ويضرب يف النصف
ك املـــرأة طلقـــا وهلـــا اختيـــار ) واجلـــواز أشـــبه(كشـــهر، أو أســـبوع، أو ســـنة، أو غـــري ذلـــك) مـــدة معينـــة(�ن ترضـــع ولـــدا مقابـــل اجـــرة) ٤٧( الن اللـــنب ملـــ

زوج الواجــب اثنــان) حقــه(لبنهـا زوج، وحــق الــ ن البيــت: أي حــق الــ كــان للــزوج فلــو كــان الرضــاع مزامحــا الحــد احلقــني  .النكــاح، واختيــار خــروج زوجتـه مــ
 .املنع

يب، أو غريمهـا) ذكـر املوضـع(الختالف الصبيان �لكرب والصغر، وكثرة الشرب، وقتله كما يف اجلـواهر) ٤٨( اذا كـان ) أبـوه(يف دار املرضـعة، أو دار الصـ
 .مهااالب هو الذي استأجر املرضعة، أو غري االب ممن كان قد استأجر املرضعة للطفل، سواء، أم الطفل، أو عمه، أو غري 

 .كأجارة الدر سنة، بل يدفع االجرة بعد العقد) ٤٩(
وهل يكون مسجدا شرعيا له كل أحكام املساجد من حرمة دخول اجلنب واحلائض والنفساء فيه، وحرمة تنجيسه، ووجوب تطهريه، وغريذلك ) ٥٠(

 ).ففيه خال(يكون مسجدا صور� كاملسجد الذي يتخذ يف الدار للعائلة) ام(من احكام املساجد
 .كالتزين �ا، ودفع الفقر، وحنو ذلك) ٥١(
 .صاحب الدابة: اي) املؤجر(حسبها شخص فكانت اكثر من عشرة اقفزة: اي) ٥٢(
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 .لزمته أجرة الز�دة
فيـه مخـرا، أو دكـا� ليبيـع فيـه آلـة حمرمـة، أو أجـريا ليحمـل  )٥٣(أن تكون املنفعة مباحة فلو آجره مسـكنا ليحـرز :اخلامس

 .له مسكرا، مل تنعقد االجارة
 .ورمبا قيل �لتحرمي، وانعقاد االجارة، المكان االنتفاع يف غري احملرم، واالول أشبه، الن ذلك مل يتناوله العقد

 .نعم وفيه تردد: وهل جيوز استئجار احلائط املزوق للتنزه؟ قيل
 .، وفيه تردد)٥٤(أن تكون املنفعة مقدورا على تسليمها فلو آجر عبدا آبقا مل تصح، ولو ضم اليه شئ :السادس

 .ولو منعه املؤجر منه، سقطت االجرة
 .وهل له ان يلتزم ويطالب املؤجر �لتفاوت؟ فيه تردد، واالظهر نعم

 .، �جرة املثلولو منعه ظامل قبل القبض، كان �خليار بني الفسخ والرجوع على الظامل
 .ولو كان بعد القبض، مل تبطل، وكان له الرجوع على الظامل

 .، وفيه تردد)٥٥(وإذا ا�دم املسكن كان للمستأجر فسخ االجارة، اال ان يعيده صاحبه وميكنه منه
 .ولو متادى املؤجر يف اعادته ففسخ املستأجر، رجع بنسبة ما ختلف من االجرة إن كان سلم اليه االجرة

  الفصل الثالث
 :وفيه مسائل :يف أحكامها

، ولـــو كـــان )٥٦(إذا وجـــد املســـتأجر �لعـــني املســـتأجرة عيبـــا، كـــان لـــه الفســـخ أو الرضـــا �الجـــرة مـــن غـــري نقصـــان :االوىل
 .العيب مما يفوت به بعض املنفعة

___________________________________ 
) وفيـه تـردد(امللون اجلميـل: اي) املزوق(االنتفاع يف غري احلرام: اي) الن ذلك(ل، وحنو ذلككآلة القمار، وكتب الضال) آلة حمرمة(ليحفظ: اي) ٥٣(

 .للسفاهة ان كانت
ولـو منعـه (الحتمـال الصـحة تنظـريا �لبيـع، فأنـه جيـوز بيـع اآلبـق منضـما إىل شـئ صـفقة واحـدة) وفيه تـردد(كما لو أجر االبن دار صفقة واحدة) ٥٤(

الفـرق اذا كانـت اجـرة املثـل اكثـر مـن : اي) �لتفـاوت(يلتزم �الجـارة(الذي آجره، كما لو آجر دار لزيد، مث مل يسلمه الدار من الشئ: اي) املؤجر منه
 .منع املستأجر عن القبض: اي) منعه(االجرة املسماة

فلــو كانــت ) مــا ختلــف(إعــادة البنــاء املنهــدم :اي) اعادتــه(�خــر: اي) متــادى(الن املعــاد مل يكــن حمــال لعقــد االجــارة) وفيــه تــردد(يســلمه اليــه: اي) ٥٥(
 .الدار مسأجرة سنة، فأ�دمت بعد ستة اشهر، اسرتجع نص االجرة

 .كالدار اليت ال درج للطابق الفوقاين منه، أو ال قفل لبابه، وحنو ذلك) ولوكان العيب مما يفوق به بعض املنفعة(من غري ارش حىت: اي) ٥٦(
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 .)٥٧(املستأجرة، ضمن قيمتها وقت العدوانإذا تعدى يف العني  :الثانية
 .القول قول املستأجر على كل حال، وهو أشبه: ولو اختلفا يف القيمة، كان القول قول املالك إن كانت دابة، وقيل

 .، مل جيز أن يقبله غريه بنقيصة، على االشهر، إال أن حيدث فيه ما يستبيح به الفضل)٥٨(من تقبل عمال :الثالثة
 .ولو سلم من غري إذن، ضمن.تسليمه إىل غريه، إال �ذن املالكوال جيوز 
 .)٥٩(جيب على املستأجر، سقي الدابة وعلفها، ولو أمهل ضمن :الرابعة
 .، ضمن)٦٠(إذا أفسد الصانع :اخلامسة

 ولـــو كـــان حاذقـــا، كالقصـــار حيـــرق الثـــوب أو خيـــرق، أو احلجـــام جيـــين يف حجامتـــه، أو اخلتـــان خيـــنت فيســـبق موســـاه إىل
علــى احلــافر أو يفصــد فيقتــل، أو جيــين مــا يضــر الدابــة، ولــو .وكــذا البيطــار، مثــل أن حييــف.احلشــفة أو يتجــاوز حــد اخلتــان

 .احتاط واجتهد
وكـذا املـالح واملكـاري، وال .، ال بسـببه، مـن غـري تفـريط وال تعـد، مل يضـمن، علـى االصـح)٦١(أما لو تلف يف يد الصانع

 .على االشبه يضمنان، إال ما يتلف عن تفريط،
 على املستأجر، إال أن )٦٢(من استأجر أجريا لينفذه يف حوائجه، كانت نفقته :السادسة

___________________________________ 
اسـتأجر عبـدا، فضـربه، حـىت مـرض ومـات، ضـمن قيمتـه يـوم ضـربه ، ال قيمـة ) مثاله(ال وقت االجارة وال وقت التلف سواء كانت أقل أو اكثر) ٥٧(
 .وقول املالك إن كان غري ذلك كالدار، والبستان، وغريمها: يعين) دابة(م االجارة، وال قيمته يوم ماتيو 
 .يعطي العمل للغري، �ن يستأجر شخصا آخر لذاك العمل: اي) يقبله(آجر نفسه ليعمل عمال، كخياطة ثوب وبناء دار: اي) ٥٨(

الـز�دة ) الفضـل(جيعـل حـالال: يسـتبيح اي(الثمن الذي أخذه، ويعطـي البـاقي لـذاك الشـخص �ن ينقص من: اي) بنقيصته(فيسلم الثوب إليه خلياطته
اذا تلـف او ) ضـمن(اليت �خذها، ويعطي الباقي لذاك الشخص، كأن يقصر الثوب، أو يفصله، أو يهدم ما حيتاج إىل اهلدم مقدمة للبناء، وحنو ذلك

 .عاب
 .علفلو مات أو عابت بسبب عدم السقي وعدم ال) ٥٩(
) كالقصـار(كل من يسلم إليه شي ء ليعمل فيه عمال، كاخلياط، والصائغ، والبناء، والرواق، والكاتـب يسـلم إليـه الـورق والقلـم ليكتـب، وهكـذا) ٦٠(

مـن شـدة ) رقأو خيـ(عنـد جعلـه يف املـاء علـى النـار ليغليـه) حيـرق الثـوب(الن الثياب �لغسل كانت تقصر غالبـا،) قصارا(هو غسال الثياب وإمنا يسمى
فيقطـع احلشـفة، ) او يتجـاوز حـد اخلتـان(رأس الـذكر فيجرجـه) احلشـفة(سـكينه: اي) موسـاه(فينقطع عرق، أو يصـري جـرح ال ينـدمل) جيين(الفرك وحنوه
ــف(هــو طبيــب الــدواب) البيطــار(أو بعضــها ذا تعــدى احلــافر عظــم غلــيظ يف قــدم الفــرس وحنــوه، يــدقون فيــه املســمار فــا) علــى احلــافر(يتعــدى: اي) حيي

ولــو (الدابــة فيــؤدي إىل مو�ــا، أو ينفلــت الســكني مــن يــده فيجــرح الدابــة) أو يفصــد(ووصــل املســمار إىل حلــم الرجــل، أو عظــم الســاق وجرحــة ضــمن
 .حىت ولو احتاط ومل يكن عمدا: اي) احتاط

 .سائق الدواب) املكاري(هو سائق السفينة) املالح(كما لو اسقط من يده فتلف، أو انكسر) ٦١(
 .مصارفه من سياره، وطياره، واالكل والشرب، واملسكن وغري ذاك: اي) ٦٢(

    



١٦٣ 

 .يشرتط على االجري
 .وكذا لو آجر نفسه �ذن مبواله.، كان ذلك الزما ملواله يف سعيه)٦٣(إذا آجر مملوكا له فأفسد: السابعة
إذا اســـقط االجـــرة بعـــد : ال يضـــمن، إال مـــا أودع وفـــرط يف حفظـــه أو تعـــدى فيـــه التاســـعة )٦٤(صـــاحب احلمـــام :الثامنـــة

 .مل تسقط، الن االبراء ال يتناول اال ما هو يف الذمة )٦٥(ولو أسقط املنفعة املعينة.حتققها يف الذمة، صح
ــيت يتناوهلــا ا :العاشــرة لعقــد، وال يرجــع العبــد علــى املــوىل إذا آجــر عبــده مث اعتقــه، مل تبطــل االجــارة، ويســتويف املنفعــة ال

 .�جرة مثل عمله بعد العتق
 .صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت يف املتيقن وصحت يف احملتمل، ولو اتفق البلوغ فيه )٦٦(ولو آجر الوصي

 .نعم، وفيه تردد: وهل للصيب الفسخ بعد بلوغه؟ قيل
 .مل يضمنه، صغريا كان أو كبريا، حرا كان أو عبدا ،)٦٧(إذا تسلم أجريا ليعمل له صنعة فهلك :احلادية عشرة
ريه، ليعمــل فيهــا عمــال، فــإن كــان ممــن عادتــه أن يســتأجر لــذلك العمــل كالغســال  :الثانيــة عشــرة إذا دفــع ســلعة إىل غــ

 .، فله املطالبة النه ابصر بنيته)٦٩(وإن مل تكن له عادة، وكان العمل مما له اجرة.، فله اجرة مثل عمله)٦٨(والقصار
 .وإن مل يكن مما له اجرة �لعادة، مل يلتفت إىل مدعيها
___________________________________ 

فإذا أفسد العبد الثوب أو الدار كان ) زيد(زيد آجر عبده لعمرو للخياطة، أو البناء أو غري ذلك، أو آجر العبد نفسه لعمرو �ذن مواله: مثاله) ٦٣(
 .ضامنا) زيد(املوىل

 .كما لو أخذه صاحب احلمام هو) تعدى(قصر) فرط(جعل أمانة عنده: اي) اودع(احلمام العام: اي) ٦٤(
 .كما لو استأجر دارا مقابل أن خييط ثو� معينا لصاحب الدار، فإنه لو اسقط صاحب الدار هذه املنفعة ال تسقط) ٦٥(
لخياطـة مثـان سـنوات، فـإن االجـارة تبطـل يف ثـالث سـنوات، الن صيب عمره عشـر سـنوات، فـآجره الوصـي ل: الذي هو ويل ذلك الصيب، مثاله) ٦٦(

 .الن تصرف الوصي �فذ وقت صباه) وفيه تردد(الصيب بعد اكمال اخلامسة عشرة من عمره، ميلك أمره بنفسه، وليس بيد الوصي
 .اخل) او كبريا(االجري) صغريا كان(الذي استأجره) مل يضمنه(فهلك االجري، �ن سقط البناء ومات، وحنو ذلك،) ٦٧(
 .غاسل الناس يف احلمامات، أو غاسل البيوت، أو االواين، أو حنو ذلك) الغسال( غاسل الثياب، ولعل املراد ب) القصار)(٦٨(
وإن مل (و التـربعوانـه مل ينـ) بنيتـه(اعرف: اي) والنه ابصر(�جرته) فله املطالبة(كالكتابة ملن ليست عادته الكتابة للناس، كالتاجر، والوزير وحنومها) ٦٩(

ومل (كمــا تعــارف عنــد الصــياغ مــن عمــل بعــض انــواع تــزيني الــذهب جمــا�، فلــو اعطــاه شخصــا ذلــك وفعلــه فــأدعى الصــانغ انــه عملــه بنيــة االجــرة) يكــن
 .هذا االدعاء) يلتفت إىل

    



١٦٤ 

 .الكتابةكل ما يتوقف عليه توفية املنفعة فعلى املؤجر، كاخليوط يف اخلياطة، واملداد يف   :الثالثة عشرة
 .)٧٠(ويدخل املفتاح يف إجارة الدار الن االنتفاع يتم �ا

  الفصل الرابع
 :وفيه مسائل :يف التنازع
وكـذا لـو اختلفـا .وكـذا لـو اختلفـا يف قـدر املسـتأجر.، فالقول قول املالـك مـع ميينـه)٧١(إذا تنازعا يف اصل االجارة :االوىل

 .االجرة، فالقول قول املستأجراما لو اختلفا يف قدر .يف رد العني املستأجرة
 .البينة )٧٢(إذا ادعى الصانع او املالح أو املكاري هالك املتاع، وانكر املالك، كلفوا :الثانية

 .القول قوهلم مع اليمني، ال�م امناء، وهو اشهر الروايتني: ومع فقدها يلزمهم الضمان، وقيل
 .وكذا لو ادعى املالك التفريط، فأنكروا

قـــول : ا، فقـــال املالـــك أمرتـــك بقطعـــه قميصـــا، فـــالقول قـــول املالـــك مـــع ميينـــه، وقيـــل لـــو قطـــع اخليـــاط ثـــو� قبـــاء :الثالثـــة
 .، مل يكن له ذلك، إذا كانت اخليوط من الثوب إو من املالك)٧٣(ولو أراد اخلياط فتقه.اخلياط، واالول أشبه

 .وال اجرة له، النه عمل مل �ذن فيه املالك
___________________________________ 

 .الوفاء �ملنفعة: اي) ٧٠(
مل تردهـا، : فقـال املالـك) يف رد العـني(هل هـو ألـف مـرت، أم مخسـمئة) قدر املستأجر(مل اؤ جرها، وقال الثاين آجرتنيها: قال صاحب الدار: اي) ٧١(

 .مخسون دينارا مثال هل هو مئة دينار، أم) يف قدر االجرة(وقال املستأجر ردد�ا،
زمهم الضــمان(عــدم بينــة هلــم تشــهد �ــالك املتــاع: اي) فقــدها(الصــانع واملــالح واملكــاري: اي) ٧٢( يف : اشــهر الــروايتني يعــين(مثلــه، أو قيمتــه: اي) يلــ

قـال املالـك : اي) التفـريط(شهر عند الفقهاءاملسألة روايتان، احديهما ال يقبل قوهلم بال بينة، والرواية الثانية يقبل قوهلم �لقسم بال بينة، وهذه الرواية ا
 .التقصري) فانكروا(انتم يف احلفظ والجل هذا تلف

  .اي مستخرجة من غري الثوب، او خيوط خارجية لكنها كانت من املالك) من الثوب(حل القباء ليخيطه قميصا �نيا: اي) ٧٣(
  



١٦٥ 

 كتاب الوكالة

 وهو يستدعي بيان فصول

  الفصل االول
 .)١(و استنابة يف التصرفوه: يف العقد

 .وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك: وال بد يف حتققه من إجياب دال على القصد كقوله
 .يف االجياب )٢(نعم، أو أشار مبا يدل على االجابة، كفى: وكلتين، فقال: ولو قال

وكلتــك يف البيــع : كمــا اذا قــالوقــد يكــون �لفعــل،  .)٣(قبلــت أو رضــيت أو مــا شــا�ه: فيقــع �للفــظ كقولــه: وأمــا القبــول
 .فباع

 .، مل يقدح يف الصحة، فإن الغائب يوكل والقبول يتأخر)٤(ولو �خر القبول عن االجياب
 .، فلوعلقت بشرط متوقع، أو وقت متجدد، مل يصح)٥(ومن شرطها أن تقع منجزة

 .، جاز)٦(نعم لوجنز الوكالة، وشرط �خري التصرف
 .اىل وصفه، لينتفي الغررولو وكله يف شراء عبد، افتقر 
 ولو وكله مطلقا، مل يصح

___________________________________ 
 .كتاب الوكالة

انت وكليـي، أو بعـه عـين، : حنو) شاكل ذلك(قصد الوكالة: اي) على القصد:(اي) يف حتققه(اخذ الوكيل �ئبا عن نفسه ليتصرف يف امواله: اي) ١(
 .أو اشرته عين، وهكذا

 ).وهكذا) اي(و) بلى(و) نعم(فى قولك: اي) ٢(
 .الن البيع قبول �لفعل والعمل) فباع)(بلى(أو) نعم(أو) ال �س(كأن يقول) ٣(
 ).فقال بعد يومني قبلت) وكلتك(كمالو قال) ٤(
ك ان رضـــي ايب بـــذلك(يرجـــي حصـــول ذلـــك الشـــرط كــأن قـــال: اي) متوقـــع(وحنومهـــا) لـــو(و) إن(بــدون) ٥( الوقـــوع كـــأن متحقـــق : اي) متجـــدد)(وكلتـــ

 ).وكلتك إن طلعت الشمس(يقول
 ).وكلتك يف بيع داري بشرط أن ال تبيعها إال اذا رضي ايب، أو طلعت الشمس:(كأن يقول) ٦(

    



١٦٦ 

 .على قول، والوجه اجلواز
 .عقد جائز من الطرفني، فللوكيل، أن يعزل نفسه، مع حضور املوكل ومع غيبته: )٧(وهي

 .العزل وللموكل أن يعزله، بشرط أن يعلمه
 .ولو مل يعلمه مل ينعزل �لعزل

 .إن تعذر إعالمه فأشهد، انعزل �لعزل واالشهاد، واالول أظهر: وقيل
 .تصرفه على املوكل )٨(ولو تصرف الوكيل قبل االعالم، مضى

 .فلو وكله يف استيفاء القصاص مث عزله، فاقتص قبل العلم �لعزل، وقع االقتصاص موقعه
 .)٩(واجلنون واالغماء، من كل واحد منهما وتبطل الوكالة �ملوت

 .، وال تبطل الوكالة �لنوم وإن تطاول)١٠(وتبطل وكالة الوكيل �حلجر على املوكل، فيما مينع احلجر من التصرف فيه
 .وتبطل الوكالة، بتلف ما تعلقت الوكالة به، كموت العبد املوكل يف بيعه، وموت املرأة املوكل بطالقها

 .)١١(املوكل ما تعلقت الوكالة بهوكذا لو فعل 
عزلتــــك، أو أزلــــت نيابتــــك، أو فســــخت أو أبطلــــت، أو نقضــــت، أو مــــا جــــرى جمــــرى : والعبــــارة عــــن العــــزل أن يقــــول

 .)١٢(ذلك
 ، يقتضي االبتياع بثمن املثل، بنقد البلد حاال، وان يبتاع)١٣(وإطالق الوكالة

___________________________________ 
 .وهو عدم العزل إال ببلوغ اخلرب إىل الوكيل) واالول(عزله مبحضر شاهدين عدلني،: اي) فاشهد(يوصل خرب العزل إليه: اي) يعلمه(لةالوكا: اي) ٧(
لو قتـل شـخص أ� زيـد، فوكـل زيـد عمـروا يف قتـل القاتـل قصاصـا، فقتلـه عمـرو يـوم السـبت، وكـان زيـد : مثال) استيفاء القصاص(نفذ تصرفه: اي) ٨(

اجلمعة لكن خرب العزل مل يبلغه قبل القتل، وقع القصاص صحيحا، وليس لزيد احلق يف اخذ الدية بدل القصاص �دعاء اين كنت قد عزلت عزله يوم 
 .عمرا قبل القصاص

 .اي من املوكل، والوكيل) ٩(
اتـه، أمـا لـو كـان وكلـه يف تبـديل دار سـكناه بـدار وهي اموال املوكل الزائدة عن دار سـكناه والسـيارة لركوبـه، والطعـام والفـرش وحنوهـا مـن احتياج) ١٠(

 .استمر ا�ما مثال: اي) تطاول(اخرى، فحجر على املوكل ال تبطل هذه الوكالة، الن احلجر ال مينع عن هذا التصرف
 ).ويف حكمة فعله ما ينافيها كعتقه:(كما لو وكله يف بيع العبد مث �ع هو العبد قال يف الروضة) ١١(
 .على العزل كعدمت وكالتك، أو اقصيتك عن الوكالةمما يدل ) ١٢(
�لـــثمن : اي) بـــثمن املثـــل)(انـــت وكيلـــي يف شـــراء هــذه الـــدار يل:(جعــل الوكالـــة مطلقـــا غـــري مقيـــدة بــثن معـــني، او حنـــو ذلـــك، كمـــا لــو قالـــه: اي) ١٣(

ف علــى اجــازة املوكـل فــإن اجــاز وإن مل جيــز بطــل، وال توقــ: اي) ووقــف(نقــدا، ال مـؤجال،: اي) حــاال(املتعـارف شــراء مثــل هــذه الــدار بـه ال اكثــر وأقــل
 .يكون �طال رأسا مبجرد املخالفة النه حيتمل اجازته فيصح

    



١٦٧ 

 .ولو خالف مل يصح، ووقف على اجازة املالك. الصحيح دون املعيب
أنكر املالــك االذن يف ذلــك القــدر العــني ان كانــت  ، كــان القــول قولــه مــع ميينــه، مث تســتعاد)١٤(ولــو �ع الوكيــل بــثمن، فــ

 .�قية، أو مثلها أو قيمتها ان كانت �لفة
 .، وهو بعيد)١٥(يلزم الدالل إمتام ما حلف عيله املالك: وقيل

إن تصــادق الوكيــل واملشــرتي علــى الــثمن ، ودفــع الوكيــل إىل املشــرتي الســلعة فتلفــت يف يــده، كــان للموكــل الرجــوع )١٦(فــ
 .)١٧(على أيهما شاء بقيمته
 .، ال يرجع املشرتي على الوكيل، لتصديقه له يف االذن)١٨(لى املشرتيلكن إن رجع ع

 .)١٩(وان رجع على الوكيل، رجع الوكيل على املشرتي �قل االمرين، من مثنه وما اغرتمه
 يف الشـراء، يقتضـي االذن يف )٢٠(وكـذا اطـالق الوكالـة. وإطالق الوكالة يف البيع، يقتضـي تسـليم املبيـع، النـه مـن واجباتـه

 .، النه قد ال يؤمن على القبض)٢١(لكن ال يقتضي االذن يف البيع قبض الثمن. تسليم الثمن
 ، النه من مصلحة)٢٢(وللوكيل أن يرد �لعيب

___________________________________ 
تؤخـذ : اي) تسـتعاد العـني(قـول املالـك: اي) قولـه(مل اوكلـك يف بيعهـا �لـف بـل �كثـر: ذلك الثمن، كما لو�ع الـدار �لـف، فقـال املالـك: اي) ١٤(

ان كانـت العـني املباعـة قيميـة كالـدار، ) وقيمتهـا(إن كانت العني املباعة مثلية كاللحم واحلنطة، والشعري، والسـكر، وحنـو ذلـك) مثلها(الدار من املشرتي
 .واحليوان احلي، والكتاب املخطوط

اعطاء املالك املقدار االكثر من االلـف الـذي يـدعي انـه اذن ) الوكيل الذي �ع: لى الدالل وهويعين ال تسرتجع العني من املشرتي، بل يلزم ع) ١٥(
 .�لبيع به

 .يف يد املشرتي: اي) يف يده(اتفقا على االذن يف البيع بتلك القيمة: اي) ١٦(
ا الوكيـل فالنـه وكيـل واعـرتف ببيعـه، وأمـا املشـرتي قيمتهـا مـن ايهمـا شـاء أمـ) املوكـل(لو كانت العني فاكهة مثال وقد اكلت، اخـذ صـاحبها: اي) ١٧(

 .فالعرتافه �ذن املؤكل بيعه بكذا
 .يف اذن املوكل بيعه بكذا: اي) يف االذن(الوكيل) له(املشرتي) لتصديقه(ان اخذ املوكل الثمن من املشرتي: يعين) ١٨(
اذن لــه يف البيــع بــدينار بعــد تلــف الفاكهــة واكلهــا اذ لــو كانــت الفاكهــة  �ع عمــرو فاكهــه زيــد إىل علــي بــدينار، مث انكــر زيــد ان يكــون: املثــال) ١٩(

النـه ) املشـرتي(موجودة اسرتجعها مع عدم ثبوت الوكالة حبجة شرعية فإن رجع زيد وأخذ عمرو اكثر من دينار، جاز لعمرو اخذ دينار فقط من علـي
كثر، وإن رجع زيد وأخذ من عمرو نصف دينار، اخذ عمرو مـن علـي فقـط نصـف �عه ا�ه بدينار فليس له مطالبته االكثر حىت ولو كان قد غرم اال 

 .دينار، النه �عه وكالة، وحيث ان املوكل اخذ نصف دينار، فليس للوكيل حق االكثر
 .انت وكيلي يف بيع كتايب، وجعل الوكالة مطلقة ومل يقيدها: لو قال املوكل: يعين) ٢٠(

 .واجبات البيع: اي) من واجباته(التسليم للمشرتي) النه(طاء الكتاب للمشرتيبعدم تسليم الكتاب، اقتضي جواز اع
 .لو اذن يف بيع كتابه، ال يقتضي االذن يف أخذ مثن الكتاب ايضا، إال اذا دلت قرائن حالية عليه: يعين) ٢١(
مـــن الـــرد ) ولــو منعـــه املؤكــل(يف البلـــد وامكــن استشـــارته فلــو اشـــرتى الوكيــل كتـــا� لزيــد، مث راه معيبـــا جـــاز للوكيــل رده حـــىت ولــو كـــان زيــد املؤكـــل) ٢٢(

 .خمالفة املوكل، النه املالك) خمالفته)(للوكيل) له(مل جيز: اي) مل يكن(�لعيب

    



١٦٨ 

 .ولو منعه املوكل، مل يكن له خمالفته. العقد، مع حضور املوكل وغيبته

  الفصل الثاين
 :وما تصح فيه )٢٣(يف ماال تصح فيه النيابة

مـع القــدرة، وإن  )٢٥(كالطهــارة  )٢٤(مــا تعلـق قصــد الشـارع �يقاعــه مـن املكلــف مباشـرة: تدخلـه النيابــة فضـابطه أمـا مــا ال
واحلـج الواجـب مـع . وكذا الصوم واالعتكـاف. والصالة الواجبة ما دام حيا .جازت النيابة يف غسل االعضاء عند الضرورة

وقضــاء  .والظهــار واللعــان .النــه يتضــمن اســتمتاعا )٢٨(بــني الزوجــاتوالقســم  .)٢٧(واالميــان، والنــذور، والغصــب. )٢٦(القــدرة
وأمـا  .، إال على وجه الشهادة علـى الشـهادة)٣١(وإقامة الشهادة .)٣٠(وااللتقاط واالحتطاب واالحتشاش .)٢٩(واجلناية .العدة

 إىل غرض ال خيتص �ملباشرة، )٣٢(ما جعل ذريعة: ما تدخله النيابة فضابطه
___________________________________ 

 .الوكالة: اي) ٢٣(
املرجــع يف معرفــة غــرض الشــارع يف ذلــك إىل النقــل اذ لــيس لــه قاعــدة كليــة ال تنخــرم، وإن كانــت حبســب التقريــب منحصــرة فيمــا :(يف املســالك) ٢٤(
 .ذكر

 .خالفاملندوبني ) ويف الصالة والصوم(الطهارة من احلدث وهي الوضوء والغسل والتيمم: اي) ٢٥(
) ٣٢ ٣١(القــدرة علــى احلــج بنفســه، اذ لــو كــان مســتطيعا مــاال، ومل يقــدر بــد�، قيــل بصــحة النيابــة عنــه كمــا مــريف كتــاب احلــج عنــد ارقــام: اي) ٢٦(

 .وقبلهما
اصــب دون فــال يصــح أن ينــذر زيــد عــن عمــرو وكالــة، وال أن يقســم عنــه، وال أن يغصــب عنــه، ويف االولــني يبطــل، ويف الغصــب يكــون هــو الغ) ٢٧(

 .بعضهم كصاحب اجلواهر وغريه، يف اليمني والنذر والطهارة) واشكل(املوكل
ــه) القســــم)(٢٨( ــام عنــــد زوجتــ ــر لينــ ــا آخــ ــن زوجاتــــه، فــــال يصــــح أن يوكــــل الــــزوج شخصــ ــال عنــــد زوجــــة مــ ــة مــــن اربــــع ليــ ــه(هــــو ان يكــــون كــــل ليلــ ) النــ

 .الزوجتلذذا �لنوم معها، وال جيوز ذلك لغري : اي) يتضمن استمتاعا(القسم
زوج لزوجتــه) الظهــار)(٢٩( ز�، أو ينفــي الولــد الــذي ولدتــه، وتنكــر الزوجــة، ) اللعــان)(انــت علــي كظهــر أمــي(هــو قــول الــ هــو ان يرمــي الــزوج زوجتــه �لــ

ة فاملرأة املعتـدة ال اي متام العد) وقضاء العدة(فيلعنها، وتلعنه هي، بتفصيل مذكور يف كتاب اللعان، وال يصح ان يوكل الزوج أحدا يف الظهار واللعان
خص آخـر �جلنايـة، كـان الوكيـل ) واجلنايـة(يصح ان توكل غريها يف تعتد الغري وتتزوج هي، الن العدة السترباء الرحم فال يصح الوكالـة فيـه فلـو وكـل شـ

 .جانيا دون املوكل
هـو مجـع ) االحتطـاب(ذ التعريـف واالعـالن عنـههو اخذ اللقطة، فمن وجد شـيئا وكـل آخـر �خـذه، كـان لآلخـذ، ووجـب علـى اآلخـ) االلتقاط)(٣٠(

) واشــكل(هــو مجــع احلشــيش، فمــن وكــل آخــر يف مجــع احلطــب، واحلشــيش، كــان كلــه للوكيــل ال للموكــل) واالحتشــاش(احلطــب مــن الصــحراء والغــا�ت
 .بعضهم يف هذه الثالثة والتفصيل موكل إىل املفصالت كاجلواهر وغريه

أ� أشهد : هي ان يقول) الشهادة على الشهادة(ال يصح أن يوكل زيد شخصا للشهادة عنه أمام احلاكم الشرعييعلم �ن الدار لعمرو، ف) زيد)(٣١(
هو ان الشهادة على الشهادة يشـرتط فيهـا ان يكـون إثنـان عـن كـل واحـد خبـالف ) والفرق(أن زيدا شهد �ن الدار لعمرو، ال أن يشهد وكالة عن زيد

 .الوكالة
 .اختلف يف قبوهلا الوكالة كالقضاء بني الناس واحلكم، واالقرار، واحلجر، واخليار الفوري، وحنوها موارد اشكل أو) وهناك(
 .وسلية وطريقا: يعين) ٣٢(

    



١٦٩ 

 .واالبــراء .ويف االخــذ �لشــفعة .والعاريــة .والوكالــة .والضــمان والشــركة .واحلوالــة .والصــلح .والــرهن .وقــبض الــثمن .كــالبيع
 .واستيفاء القصاص .واخللع والطالق .وفرض الصداق .وعقد النكاح .)٣٣(وقسم الصدقات .والوديعة

ويف اثبـــات حـــدود اآلدميـــني، أمـــا حـــدود هللا  .ويف اســـتيفاء احلـــدود مطلقـــا .)٣٤(ويف اجلهـــاد علـــى وجـــه .وقـــبض الـــد�ت
 .)٣٦(واحلقوقواثبات احلجج  .ويف الدعوى .والعتق والكتابة والتدبري .ويف عقد السبق والرماية .)٣٥(سبحانه فال

 ال يصح، ملا يتطرق من احتمال: ، قيل)٣٧(ولو وكل على كل، قليل وكثري
___________________________________ 

 .كان يوكله يف الصلح على داره) والصلح(كأن يوكل صاحب الدار زيدا يف أن يرهنها مطلقا، أو عند شخص معني) والرهن)(٣٣(
مثلمـا لـو وكـل زيـد عمـرا يف أن يضـمن ) والضـمان(كأن يوكله يف حتويل ماله إىل زيـد، أو �لعكـس) واحلوالة(مطلقا بقيمة معينة، أو من رجل معني، أو

�ن يقـول زيـد لعمـرو انـت وكليـي يف اخـذ وكيـل عـين لبيـع داري، أو تـزويج زوجـة يل، أو ) والوكالـة(كـأن يوكلـه يف عقـد الشـركة لـه) والشركة(عنه مديو�
�ن يوكل الشريك شخصا يف االخذ ) ويف اآلخذ �لشفعة(�ن يوكله يف اعطاء كتابة عارية لشخص) والعارية)(لة على التوكيلالوكا(غري ذلك، ويسمى

والفـرق بينهـا وبـني العاريـة، أن العاريـة تعطـى ) والوديعـة(اجـراء صـيغة االبـراء: اي) واالبـراء)(اخذت �لشفعة لزيد وكالة عنه(فيقول الوكيل: �لشفعة عنه
 .تقسيم الزكوات واالمخاس، وحنوها: اي) وقسم الصدقات(رف فيها، خبالف الوديعة فإ�ا تودع للحفظ وال جيوز التصرف فيها إال �ذن خاصللتص

عمل القصاص، فلـو قتـل شـخص ا� زيـد، : اي) واستيفاء القصاص(اجراء صيغتهما: اي) واخللع والطالق(تعيني املهر،: اي) الصداق) وفرض)(٣٤(
وهو ما اذا مل يتعني على شخص معني ملعرفة دون ) ويف اجلهاد على وجه(توكيل عمرو يف قتل القاتل وهكذا يف القصاص يف االعضاء وحنوه جاز لزيد

اجلهاد  اليه �خلصوص وحنو ذلك، ويف غري ذلك جيوز أن يعطي زيد لعمرو فرسه وسيفه وحنومها ويوكله يف غريه بوسيلة ضرورية، أو المر االمام 
 .عنه

اقامة احلدود، فاحلاكم الشرعي ال جيب عليه ان يقطع هو بنفسه يد السارق، أو جيلد هو الـزاين، أو يقتـل هـو املرتـد، بـل : اي) استيفاء احلدود)(٣٥(
خص القامتـــه ن حقـــوق هللا كحـــد الـــزاين واملرتـــد، أو مـــن حقـــوق النـــاس كحـــد القـــذف والســـرق) مطلقـــا(جيـــوز لـــه توكيـــل شـــ اثبـــات حـــدود (ةســـواء كـــان مـــ

خص الثبـات القصـاص علـى القاتـل، ولـو ارتـد زيـد مل جيـز للحـاكم ) حدود هللا(كحد القصاص) اآلدميني كحد املرتد، فلوقتل زيد جاز لوليه توكيـل شـ
 .توكيل شخص الثبات ردته

 ).و�مل فيه بعضهم(بل جيوز للحاكم نفسه االثبات بنفسه وتوليه شخصا
فلو كان زيد يطلب من عمرو ألف دينار، وال جيب علـى زيـد ) ويف الدعوى(اجراء الصيغة: اي) والعتق اخل(الصيغة اجراء: اي) يف عقد السبق)(٣٦(

) ويف اثبات احلجج(احلضور بنفسه أمام احلاكم الشرعي بل جيوز له ان يوكل شخصا، ليحضر عند احلاكم ويدعي من جانب زيد انه يطلب عمرأ كذا
 .على شئالربهان والدليل : مجع حجة اي

االمــوال وحنوهــا فقــد يوكــل زيــد عمــرا علــى اقامــة البينــة عنــد احلــاكم علــى شــئ فهــذا يســمى اثبــات احلجــة، وقــد يوكلــه علــى اثبــات انــه : اي) واحلقــوق(
 .يطلب من شخص ألف دينار، وهذا يسمى اثبات احلق

إشـكال، وبعضـها مسـلم، واحلصـر يف هـذه املـوارد لـيس عقليـا،  موارد اخرى مذكورة يف طي املباحث الفقهية املفصلة، بعضها حمل خالف أو) وهناك(
 .بل شرعي يدور مدار االستقراء والتتبع

�ن يعتق كل عبيده، ويطلق كل نسائه، ويهب كـل أمالكـه، وحنـو ) من احتمال الضرر) انت وكيلي يف كل قليل وكثري(لو قال زيد لعمرو: يعين) ٣٧(
 .فما فعله وكان مصلحة صح، وما مل يكن مصلحة وكان ضررا مل يصح) تبار املصلحة�ع(حالة الضرر: اي) ذلك ويندفع احلال

    



١٧٠ 

 .)٣٨(جيوز، ويندفع احلال �عتبار املصلحة، وهو بعيد عن موضع الفرض: الضرر، وقيل
 .صح، النه يناط �ملصلحة )٣٩(نعم لو وكله على كل ما ميلكه

  الفصل الثالث
 .فيما وكل فيه، مما تصح فيه النيابة )٤١(، وأن يكون جائز التصرف)٤٠(ليعترب فيه البلوغ وكمال العق :املوكل

 .فال تصح وكالة الصيب، مميزا كان أو مل يكن
. وكذا جيوز أن يتوكـل فيـه. )٤٢(ولوبلغ عشرا، جاز أن يوكل فيماله التصرف فيه، كالوصية والصدقة والطالق، على رواية

، النـه ميلـك التصـرف )٤٤(وللمكاتـب أن يوكـل. ، أبطـل الوكالـة)٤٣(بعـد التوكيـلولو عـرض ذلـك . وكذا ال يصح وكالة ا�نون
 .يف االكتساب

 .أن يوكل، إال �ذن مواله )٤٥(وليس للعبد القن
 .)٤٦(وليس للوكيل أن يوكل إال �ذن منه. ولو وكله إنسان يف شراء نفسه من مواله صح

وال جيـوز أن  )٤٧(فيما جرت العـادة �لتوكيـل فيـه النـه كاملـأذون فيـه ولو كان اململوك مأذو� له يف التجارة، جاز أن يوكل
 وله. يوكل يف غري ذلك، النه يتوقف على صريح االذن من مواله

___________________________________ 
 .عامة حينئذالذي هو الوكالة العامة، اذ مل يصر وكالة ) بعيد عن موضع الغرض(التفريق �ملصلحة وغريها: اي) وهو)(٣٨(

ىت لـو خصـص بفـرد واحـد يقيـد �ملصـلحة فكيـف مبثـل هـذا العـام :(قال يف املسالك ان القيد يعين اعتبار املصـلحة معتـرب وإن مل يصـرح �ـذا العمـوم، حـ
 .املنتشر

ىن الوكالـة: يعين) النه يناط �ملصلحة(انت وكيلي يف كل امالكي، �لبيع والشراء وغريمها،: �ن قال) ٣٩( أن يتصـرف مبـا هـو مصـلحة املالـك  الن معـ
 .ال مطلقا

 .�ن ال يكون جمنو� ولو ادوار� وقت جنونه، وال معتوها، وحنومها) ٤٠(
 .وسبب جواز التصرف قد يكون امللك، وقد يكون الوالية، وقد يكون الوكالة، وقد يكون االذن واال�حة، وحنو ذلك) ٤١(
 .فال خيص الطالق وحده) لو بلغ عشرا جاز(راجع إىل) على رواية)(٤٢(
 .�ن وكل يف بيع داره، مث جن قبل البيع بطلت الوكالة، أما اذا جن بعد البيع مل يبطل البيع) ٤٣(
 .جيعل شخصا وكيال عن نفسه يف بيع، أو شراء أو غريمها:. اي) ٤٤(
 .اخلالص، الذي ليس مكاتبا، وال حترر منه شئ: بكسر القاف وتشديد النون اي) ٤٥(
 ).املوكل(أن يوكل عليا يف بيع ذلك الكتاب إال �ذن من زيد) عمرو(فلو وكل زيد عمرا يف بيع كتابه، ال جيوز للوكيل) ٤٦(
ك(يف التوكيــل، اذ االذن يف التجــارة عرفــا اذن يف التوكيــل فيمــا تعــارف فيــه التوكيــل: اي) ٤٧( قــال ) مــثال(غــري مــا تعــارف التوكيــل فيــه: اي) يف غــري ذلــ

 .اذنت لك يف التجارة، جاز للعبد ان يوكل زيدا يف شراء أو بيع، وال جيوز له ان يوكله يف تويل كل التجارة وينام العبد يف البيت :املوىل لعبده
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وللمحجور عليه، أن يوكل فيما  .)٤٨(أن يوكل فيما جيوز أن يتصرف فيه، من غري إذن مواله، مما تصح فيه النيابة كالطالق
ولـالب واجلـد أن  .)٥٠(يف عقـد النكـاح، وال ابتيـاع الصـيد: وال يوكـل احملـرم .)٤٩(ق وخلع ومـا شـا�هله التصرف فيه، من طال
اصـنع : ولـو قـال املوكـل .إمجاعـا، وللحاضـر علـى االظهـر )٥٢(وتصح الوكالة يف الطـالق للغائـب .)٥١(يوكال عن الولد الصغري

أن يكـون الوكيـل �م : )٥٤(ويسـتحب .لـى مـا تتعلـق بـه املشـيئة، النه تسليط ع)٥٣(ما شئت، كان داال على االذن يف التوكيل
 .)٥٥(وينبغــي للحـاكم أن يوكــل عـن الســفهاء، مـن يتــوىل احلكومـة عــنهم .البصـرية فيمــا وكـل فيــه، عارفـا �للغــة الـيت حيــاور �ـا

 .أن يتولوا املنازعة بنفوسهم )٥٦(لذوي املروات: ويكره

  الفصل الرابع
 .)٥٧(، وكمال العقل، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدايعترب فيه البلوغ: الوكيل

___________________________________ 
 .طالق العبد زوجته، فإنه بيده، ال بيد مواله: اي) ٤٨(
 .دون التصرذف يف امواله فإنه ال خيق له) ٤٩(
 .اح لنفسه أو لغريه، وابتياع الصيد لنفسه أو لغريهالنه ال جيوز له مباشرة بنفسه، فال جيوز له التوكيل فيه، سواء كان النك) ٥٠(
 .يف نكاح، أو بيع، أو شراء، لواليتهما عليه، سواء كان الصغري ابنا أو بنتا أو خنثى) ٥١(
بلــد  خالفــا ملــن قــال بعــدم جــواز الوكالــة يف الطــالق عــن احلاضــر مــع زوجتــه يف) علــى االظهــر(يوكــل الــزوج، الغائــب عــن زوجتــه يف طالقهــا: اي) ٥٢(

 .واحد
 .بل كل ما دل على الوكالة من الصيغ كاف) الوكالة(فال حيتاج صيغة الوكالة إىل لفظ) ٥٣(
 .يتكلم ويتعامل، حىت يعرف مراد املوكل متاما، وقال بعض بوجوبه: اي) حياور(يستحب للموكل ان خيتار هكذا وكيل: اي) ٥٤(
 .احلاكم بنفسه، النه مهانة ومنقصةاحملاكمة واملخاصمة، وال يتوالها : اي) احلكومة)(٥٥(
سـواء كـان املنصـب دنيـو� كالتجـار الكبـار، والـوزراء، وامللـوك، ) يعين من أهل الشرف واملناصب اجلليلة الذين ال يليق �م االمتهان:(يف اجلواهر) ٥٦(

إن للخصــومة قمحــا، وإن )(وحنــوهم فعــن علــي  ورؤســاء العشــائر وحنــوهم أم كــان املنصــب إليهــا كالقضــاة، والعلمــاء، والوعــاظ، ومراجــع التقليــد،
 ).الشيطان ليحضرها، وإين الكره أن أحضرها

 .هو الكافر الذي كان مسلما وارتد عن االسالم) واملرتد(مثل املشرك، والنصراين، واليهودي، وحنوهم) والكافر(هو املسلم العاصي) الفاسق)(٥٧(
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 .)٥٨(الن االرتداد ال مينع الوكالة ابتدا، وكذلك استدامةولو ارتد املسلم، مل تبطل وكالته، 
 .، وتصح النيابة فيه، صح أن يكون فيه وكيال)٥٩(وكل ما له أن يليه بنفسه

 .)٦٠(فتصح وكالة احملجور عليه لتبذير أو فلس
وز أن تتوكـل املـرأة يف وجيـ. الصيد وامسـاكه وعقـد النكـاح )٦١(وال تصح نيابة احملرم، فيما ليس للمحرم أن يفعله، كابتياع

 .)٦٢(طالق غريها
. ، الن عبار�ا فيه معتربة عند�)٦٤(وتصح وكالتها يف عقد النكاح )٦٣(ال، وفيه تردد: وهل تصح يف طالقها نفسها؟ قيل

 .)٦٥(وجتوز وكالة العبد اذا أذن مواله، وجيوز أن يوكله مواله يف اعتاق نفسه
 .كيل يف عقد النكاح، وال الو )٦٦(وال تشرتط عدالة الويل

؟ )٦٨(، علــى القــول املشــهور وهــل يتوكــل املســلم للــذمي علــى املســلم)٦٧(وال يتوكــل الــذمي علــى املســلم للــذمي وال للمســلم
 .)٦٩(وجيوز أن يتوكل الذمي على الذمي. فيه تردد، والوجه اجلواز على كراهية

___________________________________ 
 .يكون وكيال حال كونه مسلما مث يرتد: اي) استدامة(ملرتد وكيالجيعل ا: اي) ابتداء)(٥٨(
 .يتواله ويقوم به هو بنفسه: اي) ان يليه بنفسه(كل شئ جيوز للشخص: اي) ماله)(٥٩(
ن كـل مـا ميكلـه وحجـر عليـه احلـاكم الشـرعي: اي) فليس(اسراف يف املال: اي) تبذير)(٦٠( احملجـور ) خبـالف(كثرة الد�ن حىت صارت ديونه اكثر مـ

 .عليه الجل الصغر، او السفه، فإنه ال جيوز ان يصري وكيال عن احد، أد ال جيوز له التصرف بنفسه
 .اي، شراء الصيد، وهكذا ذبح الصيد، وحنوه) ٦١(
 .اي تصري املرأة وكلية عن زوج امرأة اخرى يف اجرائها صيغة الطالق) ٦٢(
 .وز الشرتاط املغايرة بني الوكيل واملطلقةال جي) ال(والقائل الشيخ) قيل:(يف اجلواهر) ٦٣(
 .بل منع ضرورة اقتضاء عموما الطالق واالكتفاء مبثل هذه املغايرة االعتبارية) وفيه تردد(
قبلـت الـزواج لزيـد وكالـة (مث تقـول هـي ايضـا) زوجت نفسي لزيد بكـذا(�ن تصري وكيلة عن الزوج يف اجراء الصيغة لنفسها وللزوج، وفتقول هي) ٦٤(
 ).عنه

 ).اعتقت نفسي وكالة عن موالي فأ� حر لوجه هللا:(فيقول العبد) ٦٥(
 .فصاعدا) اب االب: يعين(هو االب، واجلد لالب) ٦٦(
ك لقولــه ) ٦٧( ن مســلم ســواء كــان هــذا الــذي وكــيال لــذمي آخــر، أو وكــيال ملســلم وذلــ ق مــ �ن يصــري الكــافر الــذي يف ذمــة االســالم وكــيال الخــذ حــ

 .وأخذ احلق للغري نوع من السبيل ومل جيعله هللا تعاىل) هللا للكافرين على املؤمنني سبيالولن جيعل (تعاىل
 .�ن تصري املسلم وكيال عن ذمي الخذ الذمي من مسلم) ٦٨(
 .واملسلم على الذمي اوىل، سواء كان املؤكل مسلما أو ذميا) ٦٩(
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 .العادة �الذن فيهويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه، وما تشهد 
، إال أن يكــون هنــاك )٧٠(وكــذا لــو �عهــا بــدينار نقــدا. فلــو أمــره ببيــع الســلعة بــدينار نســيئة، فباعهــا بــدينارين نقــدا صــح

 .)٧١(غرض صحيح يتعلق �لتأجيل
 .)٧٢(أما لو أمره ببيعه حاال، فباع مؤجال مل يصح، ولو كان �كثر مما عني، الن االغراض قد تتعلق �لتعجيل

بثمن املثل صح، إذ الغـرض  )٧٣(ولو أمره ببيعه يف سوق خمصوصة، فباع يف غريها �لثمن الذي عني له، أو مع االطالق
 .حتصيل الثمن
 .تتفاوت )٧٤(بعه من فالن فباعه من غريه، مل يصح ولو تضاعف الثمن، الن االغراض يف الغرماء: أما لو قال

فاشرتى يف الذمة، أو يف الذمة فاشـرتى �لعـني، النـه تصـرف مل يـؤذن فيـه، وهـو ممـا وكذا لو امره ان يشرتي بعني املال، 
 .)٧٥(تتفاوت فيه املقاصد

وإذا ابتاع الوكيل، وقع الشراء عن املوكل، وال يـدخل يف ملـك الوكيـل، النـه لـو دخـل يف ملكـه، لـزم ان ينعتـق عليـه أبـوه 
 .)٧٦(وولده لو اشرتامها، كما ينعتق ابواملوكل وولده
 .)٧٧(ولو وكل مسلم ذميا يف ابتياع مخر، مل يصح

 .عند العقد، مل يقع عن احدمها )٧٨(وكل موضع، يبطل الشراء للموكل، فإن كان مساه
 ، وكذا لو انكر املوكل)٧٩(وإن مل يكن مساه، قضى به على الوكيل يف الظاهر

___________________________________ 
 .لعادة �الذن فيههذان مقاالن ملا تشهد ا) ٧٠(
 .كما لو كان املوكل خائفا شريدا ال ميكنه حفظ ماله اآلن) ٧١(
 .فال ينفع الثمن االكثر مؤجال) ٧٢(
خاص، ) إال(اطــالق الــثمن وعــدم تعيــني مثــن خمصــوص: اي) ٧٣( ض االســواق الشــ اذا كــان غــرض للســوق املخصوصــة، كمــا يف هــذا الزمــان الــذي بعــ

 .امالته يف اسواقهم، أو يشركونه يف القرعة، وحنو ذلكفيعطون جائزة ملن جيعل كل مع
خص اذا بيـــع لـــه مث ظهـــر إشـــكال يف املعاملـــة �خـــذ جانـــب املســـاحمة واملســـاهلة، وقـــد يكـــون شـــخص : اي) الغرمـــاء)(٧٤( املبـــاع هلـــم، فقـــد يكـــون شـــ

 .�لعكس، فال جيب صاحب املتاع ان يصري طرفه شخص مشاكس صعب
 .ون ذمته مشغولة الحد، أو رب شخص حيتاج فعال إىل املال فال جيب ان يشرتي نقدااذ رب شخص ال جيب ان يك) ٧٥(
ل املوكل زيد، والوكيل عمرو، واشرتى عمرو أ� زيد، وأ� عمرو، انعتق ابوزيد، النه دخل يف ملك إبنه، ومل ينعتـق ابـو عمـرو، النـه مل يـدخ: مثال) ٧٦(

 .يف ملك إبنه، بل دخل يف ملك زيد
 .مر ال يدخل يف ملك املسلمالن اخل) ٧٧(
ال عـن املوكـل املسـلم النـه ال ميلـك اخلمـر، وال عـن الوكيـل الـذمي مـثال النـه ) عـن أحـدمها)(اشرتي اخلمـر وكالـة لزيـد:(مسي املوكل، �ن قال: اي) ٧٨(

 .ذكر الشراء لغريه
إين مل : وقـال) لـو انكـر املوكـل الوكالـة(يبطـل العقـد) وكـذا)(يقصـد الن ماقصـد مل يقـع، وغـريه مل(اذ يف الواقع يبطل العقد لو كان مل يقصد لنفسـه) ٧٩(

 .اوكله يف العقد، وكان الوكيل يف العقد ذكر انه يعقد للموكل
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 .فامللك له، ظاهرا و�طنا، وان كان حمقا كان الشراء للموكل �طنا )٨٠(لكن إن كان الوكيل مبطال .الوكالة
ــق الــتخلص ان كــان يل فقــد بعتــه مــن الوكيــل فيصــح البيــع، واليكــون هــذا تعليقــا للبيــع علــى : ان يقــول املوكــل )٨١(وطري

جـاز ان يسـتويف عـوض مـا أداه إىل البـائع عـن موكلـه مـن هـذه السـلعة،  )٨٣(ويتقاصـان وإن امتنـع املوكـل مـن البيـع )٨٢(الشرط
 .ويرد ما يفضل عليه أو يرجع مبا يفضل له

 .)٨٤(رط االجتماع، مل جيز الحدمها ان ينفرد بشئ من التصرف، وكذا لو اطلقولو وكل اثنني، فإن ش
 .ولو مات احدمها بطلت الوكالة، وليس للحاكم ان يضم اليه أمينا
 .رأي صاحبه )٨٥(أما لو شرط االنفراد، جاز لكل منهما ان يتصرف غري مستصحب

 . تبطل الوكالةولو وكل زوجته، أو عبد غريه، مث طلق الزوجة وأعتق العبد، مل
 .)٨٦(أما لو اذن لعبده يف التصرف مباله، مث أعتقه، بطل االذان، النه ليس على حد الوكالة، بل هو إذن �بع للملك

 ، مل يكن إذ� يف قبض احلق، إذ قد يوكل من ال)٨٧(وإذا وكل انسا� يف احلكومة
___________________________________ 

أمــا ظـاهرا فلعــدم ثبـوت الوكالـة، وأمــا �طنـا فلعــدم ) ظـاهرا او �طنـا(للوكيـل نفســه) فامللـك لــه(�ن مل يكــن زيـد وكلــه يف الشـراءيف ادعـاء الوكالـة، ) ٨٠(
) �طنـا(يف ادعاء الوكالة، �ن كان زيد قد وكله يف الشراء، لكنه انكر سواء كان إنكاره عن نسيان، او عـن عمـد) حمقا(الوكيل) وإن كان(الوكالة واقعا،

 .واقعا فامللك لزيد: يا
 .ختلص زيد �ن خيرج امللك عن نفسه إىل الوكيل بدون أن يكون اعرتاف �ن امللك لنفسه: اي) ٨١(
زيـــد ) ويتقاصـــان(ومـــا كـــان معلقـــا عليـــه يف الواقـــع ال يضـــر ذكـــره بعنـــوان الشـــرط) ال بيـــع إال يف امللـــك(الن هـــذا الشـــرط معلـــق عليـــه يف الواقـــع اذ) ٨٢(

ربأ ذمــة زيــد عــن الــثمن مقاصــة عــن  وعمــرو، ففــي ذمــة زيــد مثــن املبيــع لعمــرو، ويف ذمــة عمــرو دفــع املبيــع لزيــد، فيأخــذ عمــرو املبيــع مقاصــة عــن مثنــه، وتــ
 .املبيع

ان متعلق يستويف، فإن ك) من هذه السلعة(�لوكالة: اي) عن موكله(�خذ: اي) ان يستويف(جاز لعمرو(واقعا) الوكيل(بيع املبيع على عمرو: اي) ٨٣(
 .نصف دينار، وإن كان يساوي ثالثة ار�ع الدينار اخذ من زيد ربع دينار) زيد(عمرو قد اعطى دينارا وكان املبيع يساوي دينارا ونصفا رجع إىل

 .يتشخصا امينا يقوم مقام الوكيل امل: اي) امينا(إي إىل الباقي) ، اليه(جعل الوكالة مطلقة، ومل يذكر االجتماع وال االنفراد: اي) ٨٤(
 .بال مشورة الوكيل الثاين: اي) ٨٥(
 .النه اذن على طريق االستخدام، فاذا صار حرا انتفى االستخدام) ٨٦(
 .ال يكون امينا بل لكونه قادرا على اجدل والكالم وكله: اي) ال يستأمن(اخذ املال: اي) قبض احلق(يف اثبات حقه عند احلاكم: اي) ٨٧(
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، مل يكـــن ذلــك إذ� يف حماكمتــه، النـــه قــد ال يرتضـــي )٨٨(كلـــه يف قــبض املـــال، فــانكر الغــرميوكــذا لــو و  .يســتأمن علــى املـــال
 .للخصومة
 .، مل يكن له مطالبة الورثة)٨٩(وكلتك يف قبض حقي من فالن فمات: لو قال: فرع

 .)٩٠(وكلتك يف قبض حقي الذي على فالن كان له ذلك: أما لو قال
 .، وكذا لو وكله يف ابتياع معيب)٩١(حولو وكله يف بيع فاسد مل ميلك الصحي

 .)٩٢(وإذا كان النسان على غريه دين، فوكله ان يبتاع له به متاعا جاز، ويربأ �لتسليم إىل البائع

  الفصل اخلامس
 .، وال مبوافقة الغرمي، مامل يقم بذلك بينة، وهي شاهدان)٩٣(وال حيكم �لوكالة بدعوى الوكيل :يف ما به تثبت الوكالة

 .، على قول مشهور)٩٤(تثبت بشهادة النساء، وال بشاهد واحد وامرأتني، وال بشاهد وميني وال
، قبلـت شـهاد�ما نظـرا إىل العـادة يف االشـهاد، إذ مجـع )٩٥(ولو شهد احـدمها �لوكالـة يف �ريـخ، واآلخـر يف �ريـخ آخـر

 .الشهود لذلك يف املوضع الواحد قد يعسر
 .�لعجمية، واآلخر �لعربية، الن ذلك يكون إشارة إىل املعىن الواحدوكذا لو شهد أحدمها أنه وكله 

استنبتك مل يتقبـل، ال�ـا : وكلتك، ويشهد اآلخر أنه قال: ولو اختلفا يف لفظ العقد، �ن يشهد أحدمها أن املوكل قال
 شهادة على عقدين، إذ صيغة كل واحد منهما

___________________________________ 
أو ) (لرتفعـه عـن اخلصـومة، أو جلـنب الغـرمي، أو جلهـة قربيـة ككـون الغـرمي مـن ذريـة الرسـول) للخصـومة(انكر املـديون ان يكـون مـديو� :اي) ٨٨(

 .عاملا، او رمحا، وحنو ذلك
 .النه مل يوكله يف اخذ احلق من الورثة ايضا) مطالبة الورثة(مات فالن: اي) ٨٩(
اذا مل يكـــن انصـــراف عـــريف علـــى ) هـــذا(تكـــون وكالـــة مطلقـــة) مـــن فـــالن( البـــة الورثـــة، الن قـــبض احلـــق مطلـــق، فمـــا مل يقيـــده بكـــان لـــه مط: اي) ٩٠(

 .اخلالف
ىت يصــح ) بــع داري نســيئة إىل أجــل غــري معــني(مــثال قــال لــه) بيــع( نعــت ل) فاســد)(٩١( فــإن هــذا البيــع فاســد، فلــيس للوكيــل البيــع إىل أجــل معــني حــ

 .شراء، كما لو قال للوكيل، اشرت يل دارا معيبة، فليس له شراء دار صحيحة: اي) ابتياع(كالة يف الصحيحال و ) وكذا(البيع
زيــد لــه علــى عمــرو دينــار، فوكــل عمــرا يف ان يشــرتي لــه �لــدينار كتــاب الشــرائع، تــربأ ذمــة عمــرو بشــراء الشــرائع وتســليم الــدينار إىل �ئــع : مثالــه) ٩٢(

ليم الشرائع لزيد، الن الشرائع يبقي أمانة يف يـد عمـرو، بـل ال يتوقـف علـى اخـد الشـرائع مـن البـائع، فلـو مـا� بعـد تسـليم الشرائع، وال يتوقف على تس
 .الثمن وقبل اخذ الشرائع كان البيع صحيحا

 .وذمة عمرو بريئة
 .يكون على غرميا) علي(فلو ادعى عمرو أنه وكيل عن زيد يف اخذ حقه من) ٩٣(
 .بني الفقهاء وان نقل اخلالف يف شهادة النساء عن بعضهم) مشهور)(علي(او) عمرو(عي للوكالة، وهوميني املد: اي) ٩٤(
 .وكله السبت: وكله يوم اجلمعة، وقال شاهد آخر: �ن قال شاهد) ٩٥(
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 .إذ مرجعه إىل ا�ما شهدا يف وقتني. ، وفيه تردد)٩٦(خمالفة لالخرى
 .)٩٧(واقتصرا على إيراد املعىن جاز، وإن اختلفت عبار�ماأما لو عدال عن حكاية لفظ املوكل 

 .)٩٨(وإذا علم احلاكم �لوكالة، حكم فيها بعلمه
وإن صــدقه، فــإن كــان . فــأنكر الغــرمي، فــال ميــني عليــه. يف قــبض مالــه مــن غــرمي )٩٩(لــو ادعــى الوكالــة عــن غائــب: تفريــع
 .ك استعاد�اولو دفع اليه، كان للمال. ، مل يؤمر �لتسليم)١٠٠(عينا

 .)١٠١(فإن تلفت، كان له إلزام ايهما شاء، مع إنكاره الوكالة، وال يرجع أحدمها على اآلخر
 .، وفيه تردد)١٠٢(وكذا لو كان احلق دينا

، إذ ال يتعني اال بقبضه أو قبض وكيلـه، )١٠٣(لكن يف هذالو دفع، مل يكن للمالك مطالبة الوكيل، النه مل ينتزع عني ماله
 .ينفي كل واحد من القسمنيوهو 

 .، ان كانت العني �قية، أو تلفت بتفريط منه)١٠٤(وللغرمي أن يعود على الوكيل
 .وال درك عليه لو تلفت بغري تفريط

 .، يلزمه اليمني اذا أنكر)١٠٥(وكل موضع، يلزم الغرمي التسليم لو أقر به

  الفصل السادس
 :وفيه مسائل :يف اللواحق

___________________________________ 
 .النه ايضا شهادة على امر واحد هو الوكالة) وفيه تردد(فال تكون شهادة على امر واحد) ٩٦(
 .زيد وكل عمروا: زيد استناب عمرا، وقال شاهدا آخر): مثال(�ن قال شاهد) ٩٧(
 .حىت اذا مل يقم شاهد على الوكالة) ٩٨(
ليس ملدعي الوكالة أن �مر الغـرمي �حللـف علـى عـدم الوكالـة، الن جهـل الغـرمي : اي) فال ميني عليه(،مديون: اي) من غرمي(كاملسافر، واحملبوس) ٩٩(

 .�لوكالة يكفي يف االنكار
النـه تصـديق يف ) �لتسـليم(من قبل احلاكم الشرعي عند املرافعة اليه)) مل يؤمر(كان احلق عينا، ككتاب معينة، أو فرش معني، أو حنومها،: اي) ١٠٠(

 .وهلما من ادعى الوكالة، والغرمي) ايهما(الغري فال يثبت حق
 .الن املالك ظامل بنظر الوكيل والغرمي، والظامل إذا اخذ شيئا ال يرجع على غريه) ١٠١(
تصــديق الغــرمي الحتمــال وجــوب االمــر �لتســليم عنــد ) وفيــه تــردد(يف الذمــة، كمــا لــو كــان بذمتــه مئــة دينــار: اي) دينــا(مل يــؤمر �لتســليم) وكــذا)(١٠٢(

 .للوكيل
 .وقبض وكيله: قبض املالك) القسمني(املالك) وهو(قبض املالك: اي) اال بقبضه(عني مال املالك: أي) ١٠٣(
وال (بتقصري من الوكيل: اي) بتفريط منه(عني املال اليت دفعها الغرمي للوكيل: اي) املعني(يف صورة اخذ املالك حقه من الغرمي بعد اخذ الوكيل) ١٠٤(
 .بغري تقصرية يف حفظه: اي) بغري تفريط(العني عنده) لو تلفت(على الوكيل) عليه(عوض) ركد
زوم التسـليم يلزمــه اليمــني مـع االنكــار، واليمــني ) انكــر(�حلـق: اي) ١٠٥( احلـق، ففــي العــني ال يلزمـه التســليم فــال ميـني عليــه، ويف الــدين علـى القــول بلــ

 .بعدمها تكون على عدم العلم �لوكالة، ال العلم
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 .)١٠٦(الوكيل أمني، ال يضمن ما تلف يف يده، اال مع التفريط أو التعدي :االوىل
وال تبطـل مبـوت  .، كـا� وكيلـني لـه، وتبطـل وكالتهمـا مبوتـه)١٠٨(، فإن وكل عن موكلـه)١٠٧(إذا أذن لوكيله أن يوكل :الثانية

ن نفســه، كــان لــه  إن مــات املوكــل بطلــت وكالتهمــا.عزلــهأحــدمها، وال يعــزل احــدمها صــاحبه، وإن وكلــه عــ وكــذا إن مــات .فــ
  .الوكيل االول
 .فـإن امتنـع مـن غـري عـذر، ضـمن .)١٠٩(جيب على الوكيل تسليم ما يف يده، إىل املوكل مع املطالبة وعـدم العـذر :الثالثة

املــــال قبــــل ولــــو ادعــــى بعــــد ذلــــك، أن تلــــف  .ولــــو زال العــــذر فــــأخر التســــليم، ضــــمن .وإن كــــان هنــــاك عــــذر، مل يضــــمن
 .ال يقبل دعواه ولو أقام بينة، والوجه أ�ا تقبل: ، او ادعى الرد قبل املطالبة، قيل)١١٠(االمتناع

هد صــاحب احلــق �لقــبض  :الرابعــة  .)١١١(كــل مــن يف يــده مــال لغــريه، أو يف ذمتــه، فلــه أن ميتنــع مــن التســليم حــىت يشــ
وفصـــل  .بينـــة، هـــر� مـــن اجلحـــود املفضـــي إىل الـــدرك أو اليمـــنيويســـتوي يف ذلـــك مـــا يقبـــل قولـــه يف رده، ومـــاال يقبـــل اال ب

هاد، )١١٢(آخــرون بــني مــا يقبــل قولــه يف رده ومــاال يقبــل ، فــأوجبوا التســليم يف االول، وأجــازوا االمتنــاع يف الثــاين اال مــع االشــ
 .واالول أشبه

___________________________________ 
االتـــالف، ومهـــا علـــى الظـــاهر لفظتـــان اذا اجتمعتـــا افرتقتـــا واذا افرتقتـــا : يعـــين) والتعـــدي(التقصـــري يف احلفـــظ يعـــين) التفـــريط(ان: والفـــرق بينهمـــا) ١٠٦(

 .كما لو غصب هو العني: كما لو جعل العني يف دار ومل يقفلها فسرقت، والتعدي: اجتمعتا، والتفريط
 .اذن للوكيل ان ال يعمل هو بنفسه بل يوكل وكيال: اي) ١٠٧(
 .ان االذن بذلك �خلصوص، أو مبا يعم ذلكاذا ك) ١٠٨(
ومعـىن الضـمان انـه اذا تلـف  ) ضـمن(مطالبة املوكل، وعدم عذر للوكيل يف عدم التسليم، كاخلوف من ظامل، أو ضرر على الوكيل وحنومهـا: اي) ١٠٩(

 .كان على الوكيل عوضه وان مل يقصر ومل يتعد
نع الوكيل من التسليم، مث بعد ذلك انه كان سلم املال يوم اخلميس، او ادعى الوكيل انه كان قد رد طالب املوكل �ملال يوم اجلمعة فأمت: مثال) ١١٠(

شــاهدان عــادالن يشــهدان وفــق  : مــع إقامــة البينــة، لعمــوم حجيــة البينــة، والبينــة هــي) تقبــل(دعــواه) ا�ــا(احلصــيح: اي) والوجــه(املــال قبــل مطالبــة الوكيــل
 .كالمه

 .�نه قد قبض حقه: اي) �لقبض(صاحب املال أو طالب الذمة: يعين) صاحب احلق(هدين عادلنيخيرب شا: اي) يشهد)(١١١(
 .زيد يطلب عمرا ألف دينار، أو له عند عمرو كتاب: مثال

ك جيــوز لعمــرو ان يقــول لزيــد ف أو الكتــاب، وكــان عمــرو قــادرا علــى االعطــاء، مــع ذلــ ىت اعط: فقالــل لعمــرو اعطــين االلــ ك اقــم شــاهدين عــادلني حــ يــ
 .اعرتف بقبض حقك لشاهدين عادلني: حقك امامهما، أو يقول له

إىل (املــؤدي: اي) املقتضــي(مــن جحــود زيــد اخــذه حقــه: اي) مــن اجلحــود(اي، خوفــا) هــر�(فــإن مل يقــم ومل يعــرتف جــاز لعمــرو االمتنــاع عــن التســليم
احللف على انه رد احلق إىل زيد وكالمهـا ضـرر عليـه، فيجـوز لـه دفـع  النه جيب على عمرو مع عدم ثبوت رد احلق إىل زيد إما اعطاء بدله، أو) الدرك

 .الضرر �المتناع عن التسليم حىت يشهد
قـال يف (كالعاريـة، والفـرق بينهمـا أن الوديعـة امانـة ال جيـوز التصـرف فيهـا، والعاريـة أمانـة جيـوز التصـرف فيهـا) وما ال يقبل(كالوديعة) ما يقبل)(١١٢(

 ).ل ان ما يقبل قول الدافع يف رده ال يتوجه عليه ضرر برتك االشهاد الن قبول قوله يرقع الغرم عن نفسه، خبالف ما ال يقبلوجه التفصي) املسالك

    



١٧٨ 

 .، إذا مل يشهد على الودعي، مل يضمن)١١٣(الوكيل يف االيداع :اخلامسة
 .ولو كان وكيال يف قضاء الدين فلم يشهد �لقبض ضمن، وفيه تردد

 .، ضمن وال تبطل وكالته، لعدم التنايف)١١٤(تعدى الوكيل يف مال املوكلإذا  :السادسة
  .)١١٥(ولو �ع الوكيل ما تعدى فيه، وسلمه إىل املشرتي، برأ من ضمانه، النه تسليم مأذون فيه، فجرى قبض املالك

 .فباع جاز، وفيه تردد، وكذا يف النكاح )١١٦(إذا أذن املوكل لوكيله يف بيع ماله من نفسه :السابعة

  الفصل السابع
  :وفيه مسائل :يف التنازع
، فــالقول قــول الوكيــل، )١١٨(ولــو اختلفــا يف التلــف .، فــالقول قــول املنكــر، النــه االصــل)١١٧(اذا اختلفــا يف الوكالــة :االوىل
 ،)١٢٠(ولو اختلفا يف التفريط .دفعا اللتزام ما تعذرغالبا، فاقتنع بقوله، )١١٩(وقد يتعذر اقامة البينة �لتلف غالبا .النه أمني

___________________________________ 
خص الــذي اودع الكتــاب : قــال زيــد لعمــرو: مــثال) ١١٣( انــت وكليــي يف جعــل كتــايب وديعــة عنــد شــخص، يســمى عمــرو يف االيــداع، ويســمى الشــ

الحتمـال ان يكـون الوكيـل غريضـامن مطلقـا مـادام مل �مـره املوكـل ) وفيـه تـردد(ف وحنـو ذلـك،اذا انكـر الـودعي، أو ادعـي التلـ) مل يضـمن)(ودعـي(عنده
 .�الشهاد

 .كما لو اعطاه جارية ليبيعها فوطئها الوكيل، فانه يضمنها لو مرضت، أو نقصت قيمتها بذلك، أو ماتت، ولكن ال يزال وكيال يف بيعها) ١١٤(
 .املاليكون مبثل اخذ املالك نفسه : اي) ١١٥(
الحتمـال لـزم كـون البـائع واملشـرتي شخصـني وعـدم  ) وفيـه تـردد(يبيع املال لنفس الوكيل �ن يكون هو البائع وكالة، وهو املشرتي لنفسه،: أي) ١١٦(

زوجـت مـوكليت (جلو قالت املرأة للزوج انت وكليي يف عقدي لنفسك، فيقـول الـزو ) يف النكاح(الرتدد) وكذا(كفاية الشخص الواحد يصري �ئعا مشرت�
 ).قبلت الزواج لنفس هكذا(مث يقول) فالنة لنفسي مبهر كذا

اذ االصل عدم الوكالة، فاذا كان عمرو قد �ع الشئ يكون ) النه االصل(وهو املالك) واملنكر(بل وكلتين،: مل اوكلك، وقال عمرو: فقال زيد) ١١٧(
 .بيعه يف الظاهر فضوليا وترتتب عليه أحكامه

يـده : يعـين) النـه أمـني(قـول الوكيـل مـع القسـم(تلـف الكتـاب ولـيس عنـدي: ال زيد وكلتك يف بيع كتايب والكتـاب عنـدك، وقـال عمـروق: مثال) ١١٨(
 .على الكتاب يد امانة ال يد عدوان وليس على االمني إال اليمني

 .دول يشهدو�اإذ التلف كثريا ما يكون حبرق، أو غرق، أو سرقة، أو ضياع، ووحنو ذلك وحينها ليس ع) ١١٩(
: اي) منكره(مل اقصر يف حفظه: اتفق املوكل والوكيل يف تلف املال، ولكن قال املوكل قصرت يف حفظه فتلف من التقصري، وقال الوكيل: اي) ١٢٠(

 .عرتف �صل �صل التلفالشامل النكار أصل التلف، أو انكار التفريط بعد اال) من انكر(ال طالق: اي) لقوله (منكر التفريط وهو الوكيل

    



١٧٩ 

 ".واليمني على من أنكر : " فالقول قول منكره، لقوله 
 .، فإن كان جبعل، كلف البينة النه مدع)١٢١(إذا اختلفا يف دفع املال إىل املوكل :الثانية

 .، وهو االشبهالقول قول املالك: القول قوله كالوديعة وهوقول مشهور، وقيل: ، قيل)١٢٢(وإن كان بغري جعل
 .لتعذر البينة فيه، دون تسليم املال إىل املوصى له )١٢٣(أما الوصي، فالقول قوله يف االنفاق

 .مع اليتيم، إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده )١٢٤(وكذا القول يف االب واجلد واحلاكم وأمينه
 .)١٢٥(وكذا الشريك واملضارب ومن حصل يف يده ضالة

القـول قـول الوكيـل، النـه : ، قيـل)١٢٦(بعـت أو قبضـت: إذا ادعى الوكيـل التصـرف، وأنكـر املوكـل، مثـل أن يقـول :الثالثة
 .القول قول املوكل أمكن، لكن االول أشبه: ، ولوقيل)١٢٧(أقرمبا له أن يفعله

 ، كان القول)١٢٨(إذا اشرتى سلعة، وادعى أنه وكيل النسان فأنكر :الرابعة
___________________________________ 

كلف (�جر ال جما�: بضم فتسكون يعين) جبعل(التزام الوكيل الوكالة) فإن كان(مل ترده علي: ردت الكتاب عليك، وقال املوكل: فقال الوكيل) ١٢١(
 .الكتابيف رد ) مدع(الوكيل) النه(يلزم الوكيل �قامة شهود عدول يشهدون، على أنه رد الكتاب إىل املالك: يعين) البينة

 .والبينة على املدعي
كما أن من عنده الوديعة لو ادعى تلف الوديعة اليطالب �لبينة : اي) كالوديعة(�ن صار وكيال جما� يف بيع الكتاب مث ادعى تلف الكتاب) ١٢٢(

 .فيلزم الوكيل �قامة البينة) قول املالك(بل حيلف فقط، فكذا يف الوكيل ا�اين
لـو اوصـى زيـد لعمـرو يـدفع إىل عمـرو علـي ألـف دينـار، فمـات زيـد، : يعـين) إىل املوصـى لـه(الدواب، أو العقار، وحنو ذلك، على الصغري، أو) ١٢٣(

 .وادعى عمرو انه دفع االلف إىل علي، وانكر علي ذلك، فيجب على عمرو الوصي اقامة البينة على انه دفع االلف إىل علي، وال يكفي قسمه
قبض املال، أو قبض االتفاق مثال : أي) اذا انكر القبض(الذي يعينها احلاكم الشرعي للقيام مبصاحل اليتيم الذي ال وىل لهامني احلاكم : يعين) ١٢٤(

مل ينفــق ايب علــي مــن مــايل، أو جــدي، أواحلــاكم الشــرعي، أو امــني احلــاكم، فــالقول قولــه، وجيــب علــى الــويل اقامــة البينــة علــى : قــال اليتــيم بعــد مــا كــرب
ك، وهكــذا جيــب علــى املضــارب اقامــة البينــة لــو ) الشــريك(جيــب علــى) كــذاو (االنفــاق اقامــة البينــة لــو ادعــى تســليم املــال إىل شــريكه، وانكــر شــريكه ذلــ

ك ــ ك، وانكــر املال ف دينــار لعمــرو ليكتســب فيــه، ويكــون الــربح منقســما بنهمــا، ويســمى ) واملضــاربة(ادعــى تســليم املــال إىل املالــ هــي ان يعطــي زيــد الــ
 .ضاربامل: عمرو

هـــو الشـــئ ا�هـــول مالكـــه، جيـــده الشـــخص فـــإن ادعـــى ايصـــاهلا إىل صـــاحبها وانكـــر صـــاحبها ذلـــك، وجـــب عليـــه اقامـــة البينـــة علـــى : الضـــالة) ١٢٥(
 .االيصال

 .بعت أ� هذا الكتاب، وانكر املوكل البيع حىت يسرتجع الكتاب الن قيمته غلت مثال: قال الوكيل: يعين) ١٢٦(
 .أ� عنك هذا املال، وأنكر املوكل ليتوىل هو القبض أو القيمة غلت قبضت: أو قال الوكيل

 .كان ممكنا الصالة العدم: اي) امكن(مبا جيوز للوكيل ان يفعله،: اي) ١٢٧(
ثمن حيكـم عليـه �ن يـدفع الـ: اي) ويقضـي علـى املشـرتي(قـول املنكـر: اي) كان القول قوله(انكر ذلك االنسان ان يكون وكله يف ذلك: اي) ١٢٨(

 .من نفسه

    



١٨٠ 

إال أن يكــون ذكــر أنــه يبتــاع لــه يف حالــة  )١٢٩(قولــه مــع ميينــه، ويقضــي علــى املشــرتي �لــثمن، ســواء اشــرتى بعــني أو يف ذمــة
 .)١٣٠(العقد

 .)١٣١(ابتعت لك فأنكر املوكل: ولو قال
 .بل يل، فالقول قول الوكيل، النه أبصر بنيته: ابتعت لنفسي فقال املوكل: أو قال
: ، فــأنكر الوكالــة وال بينــة، كــان القــول قــول املوكــل مــع ميينــه، ويلــزم الوكيــل مهرهــا، وروي)١٣٢(إذا زوجــه امــرأة :اخلامســة
 .نصف مهرها
 .حيكم ببطالن العقد يف الظاهر: وقيل

 .صدق الوكيل، وأن يسوق هلا نصف املهر، وهو قوي )١٣٣(وجيب على املوكل أن يطلقها، إن كان يعلم
، ولـو )١٣٤(يف ابتياع عبد، فاشرتاه مبئة، فقال املوكل اشـرتيته بثمـانني، فـالقول قـول الوكيـل النـه مـؤمتن إذا وكله :السادسة

 .القول قول املوكل، كان اشبه النه غارم: قيل
، وإن شـاء طالـب املوكـل، والوجـه اختصـاص )١٣٥(اذا اشرتى ملوكلـه، كـان البـائع �خليـار ان شـاء طالـب الوكيـل :السابعة

 .�ملوكل مع العلم �لوكالة، واختصاص الوكيل مع اجلهل بذلكاملطالبة 
، فقـــال الـــذي عليـــه احلـــق ال تســـتحق املطالبـــة، مل يلتفـــت إىل قولـــه، النـــه مكـــذب لبينـــة )١٣٦(إذا طالـــب الوكيـــل :الثامنـــة
 .الوكالة

 .ادعى أن املوكل أبرأهوكذا لو . )١٣٧(ولوقال عزلك املوكل، مل يتوجه على الوكيل اليمني، اال أن يدعي عليه العلم
___________________________________ 

 .دينا: بعني خارجية، أو يف ذمة اي) ١٢٩(
 .ذكر يف صيغة العقد انه يشرتي لذاك االنسان وكالة ممه، فمع انكاره يبطل العقد وال يصري ملن ادعى الوكالة: اي) ١٣٠(
بــل اشــرتيتها انــت لنفســك، او قــال : اشــرتيتها لزيــد، وقــال زيــد: عمــرو الــدار، فقــال عمــروكــان زيــد وكــل عمــر يف شــراء دار، واشــرتى : يعــين) ١٣١(

 .بل اشرتيتها انت يل: هذه الدار اشرتيتها ا� لنفسي، وقال زيد: عمرو
يشـهدون أن عمـرا وكلـه يف ليس لزيـد شـهود عـدول : اي) وال بينة(ما وكلتك أ� يف أن تزوجين امرأة: زوج زيد امرأة لعمرو، فقال عمرو: مثال) ١٣٢(

 .عمرو الذي هو املنكر للوكالة: اي) قول املوكل(التزويج
 .ان كان يعلم بني نفسه وبني هللا تعاىل، ال�ا زوجته، فرتكها بغري طالق تعريض هلا للزوج من آخر وهو حرام: اي) ١٣٣(
 .صل عدم الغرم زائدا عن مثاننيعليه الغرم وهو اخلسارة، واال: اي) غارم(مقبول قوله مع اليمني: اي) ١٣٤(
 .الوجه الصحيح: يعين) والوجه(طالب الوكيل �لثمن، سواء علم �نه وكيل يف الشراء، أو جهل: اي) ١٣٥(
ك يف : مثالــه) ١٣٦( ق لــ زيــد املوكــل، وعمــرو الوكيــل، علــى مــديون لزيــد ألــف دينــار، فطالــب عمــرو عليــا �اللــف، فقــال علــي الــذي عليــه احلــق ال حــ

 .االلف مين، فال اثر لقوله النه مكذب ملا دل على أن عمروا وكيل مطالبة
 .ابرأ ذمة من عليه احلق، فال ميني على الوكيل إال أن يدعي علم الوكيل �البراء: اي) أبرأه(يدعي ان الوكيل �نه معزول: اي) ١٣٧(

    



١٨١ 

قبلت يف اجلميع، مامل يكن أقام �ا أو شرع يف  ، ولو عزل)١٣٨(تقبل شهادة الوكيل ملوكله، فيما ال والية له فيه :التاسعة
 .)١٣٩(املنازعة

، فأقر الوكيـل �لقـبض وصـدقه الغـرمي، وأنكـر املوكـل، فـالقول قـول املوكـل، )١٤٠(لو وكله بقبض دينه من غرمي له :العاشرة
 .وفيه تردد

كيـل �لقـبض، وصـدق املشـرتي وأنكـر وقبض مثنها، فتلف من غري تفريط، فـأقر الو  )١٤١(أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها
املوكــل، فــالقول قــول الوكيــل الن الــدعوى هنــا علــى الوكيــل مــن حيــث أنــه ســلم املبيــع ومل يتســلم الــثمن، فكأنــه يــدعي مــا 

 .وهناك الدعوى على الغرمي، ويف الفرق نظر. )١٤٢(يوجب الضمان
يثبــت وصــول الــثمن اليــه، ولــو قيــل رد املبيــع علــى  ، النــه مل)١٤٣(ولــو ظهــر يف املبيــع عيــب، رده علــى الوكيــل دون املوكــل

 .املوكل كان أشبه
___________________________________ 

يف غري االشياء اليت جعل الوكيل وكيال فيها، وأما يف تلك االشياء فالوكيل منهم النه مما جير النار إىل قرصه فال : اي) فيه(للوكيل) ال والية له)(١٣٨(
 .ويف غريها، اذ ال �مة بعد عزله عن الوكالة. يف تلك االشياء اليت كان سابقا قبل العزل وكيال فيها: اي) يف اجلميع(تصح شهادته فيها

اقام �لشهادة، أو شرع يف املنازعة ومل يقم بعد �لشـهادة، فـإن أقـام �لشـهادة، أو شـرع يف املنازعـة ويف االثنـاء عـزل عـن الوكالـة : اي) اقام �ا)(١٣٩(
 .صح هذه الشهادةال ت

 .من شخص مديون للموكل) ١٤٠(
 .الحتمال قبول الوكيل فيه النه امني) وفيه تردد(الن االصل عدم القبض) قول املوكل(حىت جتوز له املطالبة �نيا) وانكر املوكل(
 .ىت حيق له مطالبة الثمن من املشرتيانكر قبض الثمن ح: اي) وانكر املوكل(قبض الثمن: اي) �لقبض(إعطاؤها للمشرتي: اي تسليمها اي) ١٤١(
ف) ١٤٢( يف (يف اول هــذه املســألة العاشــرة: اي) وهنــاك(الن تســليم الوكيــل املبيــع وعــدم تســلمه الــثمن نــوع مــن التفــريط يف مــال املوكــل فيضــمن لــو تلــ

  يهماتوقف، بل اما القول للموكل يف كال الفرعني، وإما قول الوكيل يف كل: اي) نظر(بني الفرعني) الفرق
  الن امللك للموكل حىت اذا مل يصله بعد) كان اشبه(إىل املوكل: اي) وصول الثمن إليه(رد املشرتي املبيع: اي) رده)(١٤٣(

  



١٨٢ 

  كتاب الوقوف والصدقات
  .والشرائط،واللواحق ،و النظر يف العقد

  االولالنظر 
 .)١(عقد مثرته حتبيس االصل وإطالق املنفعة: الوقف

، الحتماهلمـا مـع )٣(ال غـري، أمـا حرمـت وتصـدقت فـال حيمـل علـى الوقـف اال مـع القرينـة )٢(وقفـت: واللفظ الصريح فيـه
 .االنفراد غري الوقف

 .نعم، لو أقر أنه قصد ذلك، حكم عليه بظاهر االقرار. بنيته )٤(ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة، دين
ال يكـون : ، وقيـل"حبس االصـل وسـبل الثمـرة : " يصري وقفا وان جترد، لقوله : قيل )٥(حبست وسبلت: ولو قال

 .، إذا ليس ذلك عرفا مستقرا، حبيث يفهم مع االطالق، وهذا أشبه)٦(وقفا إال مع القرينة
 .)٧(وال يلزم اال �القباض

 .وإذا مت كان الزما ال جيوز الرجوع فيه، اذا وقع يف زمان الصحة
___________________________________ 

 .كتاب الوقوف والصدقات
 .جعل املنفعة مطلقة يتصرف �ا: اي) وإطالق(اي جعل االصل حبيث ال جيوز التصرف فيه شرعا: االصل يعين العني) ١(
 .وقفت هذه الدار مدرسة لطالب العلوم الدينية:(يقول: مثال) ٢(
 .قرينة حالية كأن يقول اآلن اجري صيغة وقف هذه الدار) ٣(

 ).تصدقت �ذه الدار(أو) هذه الدار حرمت(مث يقول
مـع (الوقـف قولـه) حرمـت(فـإن هـذه اللفظـة قرينـة علـى ارادتـه مـن كلمـة) حرمـت هـذه الـدار حترميـا ال جيـوز معـه التصـرف فيـه(أو قرينة لفظية، كأن يقول

 .عن القرينة: اي) االنفراد
قصـد الوقـوف : اي) قصـد ذلـك(وقف مل جيـز لـه التصـرف فيـه، وإال جـاريؤخذ شرعا حسب نيته، فإن كان واقعا نوى ال: اي) بيع(دين على وزن) ٤(

 ).حرمت وتصدقت(من لفظ
 .عن القرينة) وان جترد(جعلتها مطلقة: ، وسبلت املنفعة منعاها)حسبت اصل هذه الدار سبلت منفعتها(مثال) ٥(
 .اي �بتا مبعىن الوقف) مستقرا(وحنو ذلك) حبست �بيدا وسبلت:(كأن يقول) ٦(
 .وهو غري مرض املوت) زمان الصحة(االقباض) وإذا مت(ال يصري الوقف الزما �بتا إال �عطائه بيد املوقوف عليه: اي) ٧(

    



١٨٣ 

ميضـى مـن أصـل : وقيـل .كاهلبة واحملـا�ة يف البيـع  )٨(أما لو وقف يف مرض املوت، فإن اجاز الورثة، واال اعترب من الثلث
وإن عجز،  .، ومل جيزالورثة، فإن خرج ذلك من الثلث صح)١٠(وأعتق و�ع فحاىبولو وقف ووهب  .، واالول أشبه)٩(الرتكة

: ولــو جهــل املتقــدم، قيــل .)١١(وهكــذا لــو أوصــى بوصــا� .بــدأ �الول فــاالول، حــىت يســتويف قــدر الثلــث، مث يبطــل مــا زاد
 )١٣(صوفها ولبنهـا املوجـود داخـالوإذا وقف شاة، كان  .، ولواعترب ذلك �لقرعة كان حسنا)١٢(يقسم على اجلميع �حلصص

 .يف الوقف، ما مل يتستثنه نظرا إىل العرف، كما لو �عها

  النظر الثاين
ينتفـــع �ـــا مـــع .مملوكـــة. )١٥(أن يكـــون عينـــا: وهـــي أربعـــة )١٤(يف شـــرائط املوقـــوف: االول :وهـــي أربعـــة أقســـام:يف الشـــرائط

 .ويصح اقباضها. )١٦(بقائها
___________________________________ 

ف، وإن مل ) ٨( ث مــال امليــت أو أقـل صــح، وإن كــان أكثــر توقــف الزائــد علــى إجـازة الورثــة فــإن اجــاز الورثــة صــح كــل الوقــ ف مبقــدار ثلــ فـإن كــان الوقــ
خص اذا وهـب شـيئا يف مـرض املـوت مل يصـح الزائـ: يعـين) كاهلبـة(جييزوا بطل الزائـد عـن الثلـث وهـي البيـع ) واحملـا�ة يف البيـع(د عـن الثلـثكمـا أن الشـ

يصح الزائد بثمن أقل كثريا من مثن املثل الجل احلب �ملشرتي، كبيع ما يساوي ألف دينار بعشرة د�نري مثال فإن احملا�ة لو وقعت من مرض موت مل 
 .عن الثلث

 .ن استغرق الوقف الرتكة كلهامن جمموع ما تركه امليت وإ: اي) من أصل الشركة(ينفذ الوقف: اي) ميضي)(٩(
ق عبــده، و�ع حمــا�ة داره) ١٠( ــ ث أموالــه أو أقــل: اي) فــإن خــرج(يعــين يف مــرض املــوت وقــف مــثال كتابــه، ووهــب فرشــه، واعت وإن (كــان اجلميــع ثلــ

 .الثلث اي كان أقل من هذه االمور) عجز
إن كـان كــل ذلـك مبقــدار الثلـث أو أقـل صــح كلـه، وإن كــان أكثـر نفــذ فأوصـى أن يعطـى لزيــد ألفـا، ولعمــرو مخسـمئة، ولعلــي الفـني، وهكـذا، فــ) ١١(

 .االول، فإن بقي من الثلث شئ نفذ الثاين، وان بقي من الثلث شئ نفذ الثالث، وهكذا
اخــرج : اي) اعتــرب ذلــك(�لنسـبة، فلــو اوصــى لزيـد �لــف، ولعمــرو خبمســمئة وكـان ثلثــه ثالثــني دينــارا، واعطـى لزيــد عشــرين، ولعمــرو عشـرة: اي) ١٢(

 .�ن يكتب اسم كل وصية يف ورقة، مث جتعل االوراق يف كيس) �لقرعة(االول فاالول
 .وخترج ورقة �عتبارها الوصية االوىل، مث خترج ورقة �نية �عتبارها الوصية الثانية، وهكذا

ــنب احمللــوب منــه قبــل الوقــف،، فإنــه ال يــدخل يف الوقــف) ١٣( العــرف حيكــم �ن وقــف الشــاة وقــف لصــوفها ولبنهــا : اي) نظــرا إىل العــرف(مقابــل الل
 .فإنه كان يدخل يف البيع صوفها ولبنها الداخل) كمالو �عها(الداخل ايضا

 .العني املوقوفة: يعين) ١٤(
 . أو منفعةاملال أما عني أو دين، وإما عني أو مبهم، وإما عني: ال دينا، وال مبهما، وال منفعة، فإن العني مقابل هلذه كلها، فيقال) ١٥(
ث، اي) ١٦( ك �البقــاء هلــا: هــذا الشــرط الثالــ ها(عينهــا، ال مثــل منفعــة العبــد، أو منفعــة احلــر، أو حنــو ذلــ ال مثــل الســمك يف البحــر، ) ويصــح اقباضــ

  والطري يف اجلو
    



١٨٤ 

 .وقفت فرسا أو �ضحا أو دارا ومل يعني: وكذا لو قال. )١٧(فال يصح وقف ماليس بعني كالدين
وضــابطه كــل مــا يصــح االنتفــاع بــه، منفعــة حمللــة مــع بقــاء . )١٨(قــار والثيــاب واال�ث واآلالت املباحــةويصــح وقــف الع

وال . واليصح وقف اخلنزير، النه ال ميلكـه املسـلم. والسنور، المكان االنتفاع به )١٩(وكذا يصح وقف الكلب اململوك. عينه
 .، لتعذر التسليم)٢٠(وقف اآلبق

يصـح، النــه قــد : ال، وهــواالظهر، النــه ال نفـع هلــا اال �لتصـرف فيهــا، وقيــل: لــدراهم؟ قيـلوهـل يصــح وقـف الــد�نري وا
 .مل يصح وقفه )٢٢(ولو وقف ما ال ميلكه. )٢١(يفرض هلا نفع مابقائها
 .يصح، النه كالوقف املستأنف وهوحسن: ولو أجاز املالك، قيل
 .، وقبضه كقبضه يف البيع)٢٣(ويصح وقف املشاع

ويف وقـف مـن بلـغ عشـرا تـردد، . )٢٤(البلوغ، وكمال العقـل، وجـواز التصـرف: يف شرائط الواقف ويعترب فيه: القسم الثاين
لنفســه  )٢٦(وجيــوز ان جيعــل الواقــف النظــر. )٢٥(واملــروي جــواز صــدقته، واالوىل املنــع، لتوقــف رفــع احلجــر علــى البلــوغ والرشــد

 ولغريه، فإن مل يعني الناظر، كان النظر
___________________________________ 

 .هذا املبهم الذي ذكر� انه ال جيوز وقفه) وكذا لو قال(كما لو كان يطلب يف ذمة زيدادارا موصوفة �وصاف معلومة، لكنها غري معينة) ١٧(
 .دون احملرمة، كآالت اخلمر، والقمار، والغناء والتعذيب، وحنوها) ١٨(
ونفـع اهلـر انـه يطـارد ) اهلـر(هـو القـط، وميسـى) والسـنور(وحنوها ومقابلـة الكلـب اهلـراش الـذي ال يصـح ملكـهمثل كلب الصيد، واحلائط واملاشية ) ١٩(

 .و�كل اجلرد، والفئران، احلشرات وحنوها
 .هو العبد الذي فر، وكذا االمة) ٢٠(
 .الرفوف، وحنو ذلك وهو التزيني �ا أو التحلي �ا، بتعليقها �ملالبس، أو احليطان، أو وضعها يف اواين يف) ٢١(
 .اجلديد، يعين اجازة املالك تكون مبنزلة وقف املالك فيصح �الجازة: اي) املستأنف(ماكان ملكا للغري، ووقفه بال اذن من صاحبه: اي) ٢٢(
زء مــن الــدار يكــون مشــرتكا بين) ٢٣( همــا، ففــي هــذا املثــال املشــاع مــا كــان كــل اجزائــه مشــرتكا، كمــا لــو ورث زيــد وعمــرو مــن أبيهمــا دارا، فــإن كــل جــ

) يف البيــع(كقـبض املشـاع: اي) كقبضــه(قــبض املشـاع يف الوقـف: اي) وقبضـه(يصـح ان جيعـل زيـد حصــته مـن الـدار وقفــا علـى اوالده كـيال تبــاع عينهـا
 .وهو خيتلف ان يكون عقارا، أو جوهرا، أو ثو�، وغري ذلك

 .وما بعده) ١٩٨(وقد مضى الكالم عن القبض مفصال يف كتاب التجارة من رقم
 .�ن يكون مالكا، غري حمجور عليه بسبب السفه، او الفلس، وحنو ذلك) ٢٤(
 .والذكر الذي عمره عشر سنني، وليس �لغا شرعا) ٢٥(
 .لشخص آخر، او جمتمعني نفسه وغريه: اي) ولغريه(وحده) لنفسه(التولية: اي) ٢٦(

    



١٨٥ 

 .، بناء على القول �مللك)٢٧(إىل املوقوف عليه
 يف شرائط املوقوف عليه: الثالثالقسم 

وان ال يكـون الوقـف .وأن يكـون معينـا.)٢٨(أن يكـون موجـودا ممـن يصـح أن ميلـك: ويعترب يف املوقوف عليـه شـروط ثالثـة
أمــا لــو .)٣٠(ولــو وقــف علــى معــدوم ابتــداء مل يصــح، كمــن يقــف علــى مــن ســيولد لــه، أو علــى محــل مل ينفصــل.)٢٩(عليــه حمرمــا

 .)٣١(ملوجود فإنه يصحوقف على معدوم تبعا 
وكـذا لـو وقـف علـى . ، قيـل اليصـح، وقيـل يصـح علـى املوجـود، واالول أشـبه)٣٢(ولو بدأ �ملعدوم مث بعـده علـى املوجـود

 .، وفيه تردد واملنع أشبه)٣٣(من ال ميلك، مث على من ميلك
 .الوقف إىل مواله، النه مل يقصده �لوقفية )٣٤(وال يصح على اململوك، وال ينصرف

، الن الوقـف يف احلقيقـة علـى املسـلمني، لكـن هـو صـرف إىل بعـض )٣٥(ويصح الوقف على املصاحل كالقناطر واملسـاجد
 .)٣٦(مصاحلهم

على الكنائس والبيـع مل  )٣٨(ولو وقف.ويقف على الذمي، ولو كان أجنبيا.)٣٧(وال يقف املسلم على احلريب ولو كان رمحا
 و قطاعوكذا لو وقف على معونة الز�ة أ. يصح

___________________________________ 
لـو قلنـا �ن املوقـوف عليـه ميلـك الوقـف لكنـه حمجـور عليـه لـيس لـه سـوى االنتفـاع : اي) �مللـك(هذا يف الوقف علـى االشـخاص، كـأوالده مـثال) ٢٧(

 .به، فال جيوز له بيعه، وال هبته، وال وقفه، وال حنو ذلك
 .بناء على ما هو املشهور من عدم متلكه�ن ال يكون عبدا وال أمة ) ٢٨(
 .كوقف العبد املسلم على الكافر فإنه لسيطرة الكافر على املسلم) ٢٩(
 .اجلنني يف رحم االم: يعين) محل مل ينفصل(، كمن مل يتزوج بعد يقف دارا الوالده، و)سيولد من ليس محال ايضا)(٣٠(
 ).من ولد منهم ومن مل يولد بعد وقف على ابين، وعلى بقية أوالدي:(كما لو قال) ٣١(
 ).وقف على ابين الذي مل يولد بعد، وبعده يكون وقفا على ابين املوجود حاال:(كما لو قال) ٣٢(
 ).وقف على عبدي، مث بعده على اتيب:(كمالو قال) ٣٣(
 .ال يصري الوقف ملوىل العبد، بل يبطل رأسا: اي) ٣٤(
 .وحنو ذلك) املقدسة، او مساجد النجف االشرفوقف على قناطر كربالء :(كأن يقول) ٣٥(
 .ما ذكر يف صيغة الوقف كالقناطر، واملساجد، دون ما مل يذكر كتزويج الغراب، وبناء املدارس: يعين) ٣٦(
يف ذمة االسالم هو الكافر الذي كان ) والذمي(فلو كان لزيد أخ كافر حمارب لالسالم واملسلمني ال يصح لزيد ان يقف شيئا على أخيه احلريب) ٣٧(

 .وما بعده) ٤٧(وحتت محاية احلكم االسالمي، وقد مضى حبث مفصل عن الذمي وشرائط الذمة يف كتاب االجهاد، عند رقم
كجلســـة بكســـر اجلـــيم، معابـــد ) بيعـــة(كعنـــب مجـــع) بيـــع(كخدجيـــة و) كنيســـة(كـــدراهم معابـــد النصـــارى، مفـــردة) والكنـــائس(وقـــف املســـلم: اي) ٣٨(

 .اليهود

    



١٨٦ 

 .)٣٩(أو شاريب اخلمر وكذا لو وقف على كتب ما يسمى اآلن �لتوراة واالجنيل ال�ا حمرفةالطريق 
 .ولو وقف الكافر جاز

 .واملسلم اذ وقف على الفقراء، انصرف إىل فقراء املسلمني، دون غريهم
 .، انصرف إىل فقراء حنلته)٤٠(ولو وقف الكافر كذلك

 .)٤١(ىل القبلةولو وقف على املسلمني، انصرف إىل من صلى إ
 .الكبائر، واالول أشبه) جمتين(إىل: ، وقيل)٤٢(ولو وقف على املؤمنني انصرف إىل االثين عشرية

 .واجلارودية دون غريهم من فرق الزيدية )٤٣(ولو وقف على الشيعة، فهي االمامية
 .ية كان لالثين عشريةوهكذا إذا وصف املوقوف عليه بنسبة، دخل فيها كل من أطلقت عليه، فلو وقف على االمام

 .ولو وقف على الزيدية، كان للقائلني �مامة زيد بن علي 
 .وهكذا إذا وصف املوقوف عليه بنسبة، دخل فيها كل من أطلقت عليه، فلو وقف على االمامية كان لالثين عشرية

 .ولو وقف على الزيدية، كان للقائلني �مامة زيد بن علي عليه االسالم
 .لو علقهم بنسبة إىل أب، كان لكل من انتسب اليه �البوةوكذا

 .)٤٤(واحلارث والعباس وأيب هلب فهو ملن انتسب إىل هاشم من ولد أيب طالب : كاهلامشيني
 ويشرتك الذكور واال�ث. )٤٥(فهو ملن ولده أبوطالب : والطالبيني

___________________________________ 
 .صح الوقف: اي) جاز(للتوراة واالجنيل) ولو وقف الكافر(الوقف هلا،(مغرية عن أصلها وهي كتب ضالل فال جيوز للمسلم: اي) ٣٩(
 .دينه، فالنصراين لو وقف انصرف إىل فقراء النصارى، واليهودي اذا وقف انصرف إىل فقراء اليهود: اي) حنلته(على الفقراء ومل يعينهم: اي) ٤٠(
 .عامة طوائف املسليمنمن ) ٤١(
 .وهم الشعية املعتقدون �مامة علي واحلسن واحلسني واالئمة التسعة من ولد احلسني عليهم الصالة والسالم) ٤٢(

 .العدول من الشيعة، ال�م املؤمنون حقا: اي) إىل جمتنيب الكبائر: وقيل) (ال�م املؤمنون بنص تواتر احلديث عن رسول هللا
هم طائفة مـن الزيديـة يقولـون �المامـة بـال فصـل لعلـي عليـه الصـالة والسـالم، ) واجلارودية(هم االمامية فقط الساطني ذكر بعضهم: يف اجلواهر) ٤٣(

 .أما غريهم من فرق الزيدية، فكما قيل يقولون �مامة الشيخني، اذن فليسوا من الشيعة
فلـيس لـه عقـب إال مـن عبـداملطلب، وعنـد املطلـب كـان لـه بنـون كثـريون فـوق ) أمـا هاشـم(بـن هاشـم، هؤالء إخوة اربعة كلهم أوالد عبـداملطلب) ٤٤(

الذي ليس لـه  وغريه فليس لعم عقب من أوالدهم الذكور، كرسول هللا  عشرة إال أن عقبه فقط من هؤالء االربعة وأما عبدهللا والد النيب 
 ).سالم هللا عليها(فاطمة الزهراء عقب إال من

 .من علي وطالب، وعقيل، وجعفر وأوالدهم) ٤٥(
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 .، وفيه خالف لالصحاب)٤٦(املنسوبون اليه من جهة االب نظرا إىل العرف
إىل اربعني دارا مـن : ملن يلي داره إىل أربعني ذراعا وهو حسن، وقيل: ، وقيل)٤٧(ولو وقف على اجلريان رجع إىل العرف

 .، صرف يف وجوه الرب)٤٨(ولو وقف على مصلحة، فبطل رمسها. جانب وهو مطرحكل 
 .)٤٩(ولو وقف يف وجوه الرب وأطلق، صرف يف الفقراء واملساكني، وكل مصلحة يتقرب �ا إىل هللا سبحانه وتعاىل

 .االول هو املذهبال يصح ال�م جمهولون، و : ، وقيل)٥١(صح، ويصرف إىل من يوجد منهم )٥٠(ولو وقف على بين متيم
إال  )٥٢(ال يصـح النـه يشـرتط فيـه نيـة القربـة: ولو وقف على الـذمي جـاز، الن الوقـف متليـك فهـو كا�حـة املنفعـة، وقيـل

 .على أحد االبوين
 .، ويف احلريب تردد أشبه املنع)٥٣(وكذا يصح على املرتد. يصح على ذوي القرابة، واالول أشبه: وقيل

 .، بطل الوقف)٥٤(ولو وقف ومل يذكر املصرف
 .على أحد هذين، أو على احد املشهدين، أو الفريقني، فالكل �طل: وكذا لو وقف على غري معني، كأن يقول

___________________________________ 
 ).وفيه خالف(ان العرف ال يفهم خصوصية للذكور يف ذلك: يعين) ٤٦(
خاص ان م: الن لفــظ العــرف ينصـــرف إليــه، ومعـــىن ذلــك) ٤٧( ايســمى عرفـــا جــريا� يصـــرف املــال الــيهم، وخيتلـــف هــذا االنصـــراف �لســنبة إىل االشـــ

 .والبالد
خص العـــادي أقـــل مـــن ذلـــك، ويف القـــرى، والـــبالد الكبـــرية خيتلـــف العـــرف ايضـــا  ريا� لـــه، والشـــ ــ ــرب بيـــوت اكثـــر جـ ــرية، أو مرجـــع تقليـــد، تعتـ قـــريش عشـ

وان كـان بـه روايـة لكنهـا ) وهـو مطـرح(فقد نسب إىل املشهور، بل إىل االمجاع ايضـا) وهو حسن(ةمن أطرافها االربع: اي) ملن يلي داره: وقيل(وهكذا
 .خمالفة للعرف واالصحاب

 .خمتلف انواع اخلري: اي) وجوه الرب(كما لو وقف على مسجد خاص، فأ�دم وصار شارعا) ٤٨(
 .من بناء املؤسسات االسالمية، وطبع الكتب الدينية وحنو ذلك) ٤٩(
 .هنا للمثال، وإال فبنوا تغلب، وبنوا كلب، وغريمها هكذا )٥٠(
 .ما نذهب اليه: اي) هو املذهب(ال جيب التتبع واالستيعاب: يعين) ٥١(
اذا كان كافرا فأنه جيوز الوقف له، لالمر ) إال على احد االبوين(يشرتط يف الوقف قصد القربة، وكيف يقصد القربة �لوقف الهل الباطل: يعين) ٥٢(

ف نــوع مــن ) وإن جاهــداك علــى ان تشــرك يب مــاليس لــك بــه علــم فــال تطعهمــا وصــاحبهما يف الــدنيا معروفــا(مبعاشــر�ا �ملعــروف يف قولــه تعــاىل والوقــ
 .اذا كانوا كفارا، ال خصوص االبوين) على ذوي القرابة: وقيل) املعروف

 .فالحظ )٣٧(وقد مر الكالم عنه عند رقم) اشبهه املنع(وان مل يكن رمحا) ٥٣(
كمـا لـو قـال ) احـد املشـهدين(فيصـرف يف خمتلـف وجـوه اخلـريات) وقفـت هـذه الـدار يف سـبيل هللا:(أما لو قـال) وقفت هذه الدرا:(كما لو قال) ٥٤(

 .كما لو قال على الفقهاء أو الفالسفة) الفريقني(على واحد من كربالء والنجف
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ضـى االطـالق إشـرتاك الـذكور واال�ث، واالدىن واالبعـد، والتسـاوي وإذا وقف علـى أوالده ا واخوتـه او ذوي قرابتـه، اقت
 .)٥٦(ولو وقف على اخواله وأعمامه تساووا مجيعا. )٥٥(يف القسمة إال أن يشرتط ترتيبا او اختصاصا او تفضيال

، مـا مل يعـدم ، فال يكون الحد من ذوي القرابـة شـئ)٥٧(وإذا وقف على أقرب الناس اليه، فهم االبوان والولد وإن سفلوا
، مث االعمام واالخوال علـى ترتيـب االرث، لكـن يتسـاوون يف االسـتحقاق، اال )٥٨(املذكورون، مث االجداد واالخوة وإن نزلوا

 .أن يعني التفضيل
 يف شرائط الوقف: القاسم الرابع
 .الدوام: وهي اربعة
 .والتنجيز

وكذا لـو جعلـه ملـن ينقـرض غالبـا، . )٦٠(علقه بصفة متوقعة وكذا لو. فلو قرنه مبدة بطل )٥٩(واالقباض واخراجه عن نفسه
، أو يطلقــــه يف عقبــــه وال يــــذكر مايصــــنع بــــه بعــــد )٦١(كــــأن يقفــــه علــــى زيــــد ويقتصــــر، أو يســــوقه إىل بطــــول تنقــــرض غالبــــا

 .االنقراض
 .، وهو االشبه)٦٢(جيب اجراؤه حىت ينقرض املسمون: يبطل الوقف، وقيل: ولو فعل ذلك، قيل

 .، واالول اظهر)٦٣(ا، رجع إىل ورثة الواقف، وقيل إىل ورثة املوقوف عليهمفإذا انقرضو 
 .)٦٤(وقفت اذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد، مل يصح: ولو قال

___________________________________ 
كما لو قال ) او اختصاصا(،)فالخواين من االم فقطلزواج اخواين من االبوين، فإن زاد فالخواين من االب فقط، فإن زاد (كما لو قال) ترتيبا)(٥٥(

 ).الوالدي، ولكن اعطوا الذكور ضعف اال�ث:(كما لو قال) أو تفضيال)(الوالدي الذكور فقط
 .اعمام وعمات، واخوال، وخاالت، من االبوين، أو من أحدمها) ٥٦(

 .ي ابيه، أو العم الذي الب ابيه فقط، أو الم ابيه فقط، وهكذاومعىن ذلك أن العم الذي مع ابيه من اب وأم واحدين، والعمة اليت من أبو 
 .ولد الولد، وولد ولد الولد، وهكذا: اي) ٥٧(
�ن ال يعطــي الوالد االخــوة مــا دام أخ أو أخــت موجــود، وال يعطــي الحفــاد ) علــى ترتيــب االرث(أوالد االخــوة، وأحفــاد االخــوة وهكــذا: اي) ٥٨(

 .ذكورا وإ��) يتساوون(االخ موجود، وهكذااالخوة ما دام واحد من اوالد 
�ن ) واخراجـه عـن نفسـه(�ن يقبضـه املوقـوف عليـه) واالقبـاض(ال جيعل الوقف مشروطا ومعلقا: اي) التنجيز(الدوام، �ن ال جيعل للوقف مدة) ٥٩(

 .ال يكون وقفا على نفسه
 ).نهدمهذه الدار وقف إىل أن ت:(اي يتوقع حدوثها، كأن يقول: متوقعة) ٦٠(
وال يقـول ) هـذه وقـف الوالدي:(يقـول: اي) يطلقـه يف عقبـة(، فإن املئة بطن تنقرض غالبـا)هذه الدار وقف الوالدي إىل مئة بطن:(كأن يقول) ٦١(

 .انه اذا انقرض أوالده ماذا يصنع به
 .الذين مساهم وذكرهم: اي) ٦٢(
 .فيصري ملكا طلقا للورثة) ٦٣(
 .احدمها ملا يتحقق وقوعه والثاين ملا يتوقع وقوعه: ثاالنالنه مناف للتنجيز، وامل) ٦٤(
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، كـان قبضـه )٦٦(ولـو وقـف علـى اوالده االصـاغر.، مث مـات كـان مـريا�)٦٥(والقبض شرط يف صحته، فلو وقف ومل يقبض
 .)٦٨(ولو وقف على نفسه، مل يصح. ، ويف الوصي تردد، أظهره الصحة)٦٧(وكذا اجلد لالب. قبضا عنهم

ريه: وقــف علــى نفســه مث علــى غــريه، وقيــلوكــذا لــو  ، واالول اشــبه، وكــذا لــو )٦٩(يبطــل يف حــق نفســه، ويصــح يف حــق غــ
 .او إدرار مؤنته مل يصح )٧٠(وقف على غريه، وشرط قضاء ديونه

 .اما لو وقف على الفقراء مث صار فقريا، أو على الفقهاء مث صار فقيها، صح له املشاركة يف االنتفاع
 .، صح الشرط وبطل الوقف، وصار حبسا يعود اليه مع احلاجة ويورث)٧١(ليه عند حاجتهولو شرط عوده ا

 .، بطل الوقف)٧٢(ولو شرط إخراج من يريد
 .)٧٣(ولو شرط ادخال من سيولد مع املوقوف عليهم جاز، سواء وقف على اوالده أو على غريهم

إذا وقـف علـى اوالده االصـاغر، : وبطـل الوقـف، وقيـل، مل جيـز )٧٤(اما لو شرط نقله عـن املوقـوف علـيهم إىل مـن سـيولد
 .، وليس مبعتمد)٧٥(جاز أن يشرك معهم وإن مل يشرتط

 .، ويسقط اعتبار ذلك يف بقية الطبقات)٧٦(والقبض معترب يف املوقوف عليهم اوال
___________________________________ 

 .بكسرالباء املشددة يعين، مل يعطه للموقوف عليه) ٦٥(
 .قبض االب الواقف، النه وليهم: اي) كأن قبضه(وهم الذين مل يكونوا �لغني البلوغ الشرعي) ٦٦(
هـل لـو وقـف علـى صـغار هـو ويل علـيهم ) ويف الوصـي تـردد(لو وقف على احفاده، كأن قبضه بنفسه قبضـا عـنهم النـه ويل ايضـا كـاالب: يعين) ٦٧(

 اجلواهر هو احتاد املوجب والقابل، ولذا مل خيتلفـوا يف جـواز قـبض الوصـي عـن الصـغار اذا وقـف يكون قبضه قبضا عنهم، أو ال، وسبب الرتدد كما يف
 .عليهم شخص آخر

 .ملا من أنه يلزم يف الوقف االخراج عن نفسه) ٦٨(
 .ويتسلم بعد موت الواقف) ٦٩(
 .اخذ مصارفة من أكله، ولباسه، ومسكنه، وحنوها: اي) وأدرار مؤنته(من الوقف: اي) ٧٠(
شرعا وسيأيت مفصال ) حبسا(اذا احتاج وصار فقريا، وهذا ال يسمى وقفا الن، شرط الوقف ان يكون إىل االبد على املشهور بل يسمى: يعين) ٧١(

 .يف كتاب السكىن واحلبس قريبا
 ).وقف على اوالدي بشرط ان يكون يل حق اخراج ايهم اردت اخراجه(مثال يقول) ٧٢(
 .ء وشرط ان يكون له حق ادخال من سيولد من اوالده يف املوقوف عليهمكما وقفه على الفقها) ٧٣(
 ).وقف على اوالدي املوجودين، فإن ولد يل ولد صار الوقف كله يل فقط(كما لو قال) ٧٤(
 .حنن عليهال نعتمد : اي) مبعتمد(هنا القول) وليس(يشرك معهم من سيولد بعد صيغة الوقف، وإن مل يذكره شرطا يف صيغة الوقف: اي)٧٥(
�لوقـف صـحيح ) يف بقية الطبقات(القبض: اي) اعتبار ذلك(الطبقة االوىل، فلو وقف على اوالده، واوالد اوالده، وجب قبض االوالد له: اي) ٧٩(

 .حىت مع عدم قبضهم بل عدم وجودهم
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 .لقبض الوقف )٧٧(ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فال بد من نصب قيم
 .، كفى ايقاع الوقف عن اشرتاط القبول، وكان القبض إىل الناظر يف تلك املصلحة)٧٨(على مصلحة ولو كان الوقف

ولـو  .وكـذا لـو وقـف مقـربة تصـري وقفـا �لـدفن فيهـا ولـو واحـدا .)٧٩(ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيـه واحـد
 .)٨٠(عن ملكهصرف الناس يف الصالة يف املسجد أو يف الدفن ومل يتلفظ �لوقف مل خيرج 

 .وكذا لو تلفظ �لعقد ومل يقبضه

 النظر الثالث
 :وفيه مسائل يف اللواحق

ينتقــل إىل ملــك املوقــوف عليــه، الن فائــدة امللــك موجــودة فيــه، واملنــع مــن البيــع ال ينافيــه كمــا يف ام  )٨١(الوقــف :االوىل
 .العتق خلروجه عن ملكه فلو وقف حصة من عبد مث اعتقه، مل يصح.)٨٢(وقد يصح بيعه على وجه.الولد

 .به )٨٣(ولو اعتقه املوقوف عليه مل يصح ايضا، لتعلق حق البطون
ولـــو اعتقـــه الشـــريك مضـــى العتـــق يف حصـــته ومل يقـــوم عليـــه، الن العتـــق ال ينفـــذ فيـــه مباشـــرة، فـــاالوىل أن ال ينفـــذ فيـــه 

 .)٨٤(سراية
ويفـرق بـني العتـق مباشـرة وبينـه سـراية، �ن العتـق مباشـرة ويلزم من القول �نتقاله إىل املوقوف عليهم افتكاكه من الرق، 

يتوقف على احنصار امللك يف املباشر، أو فيه ويف شـريكه، ولـيس كـذلك افتكاكـه، فإنـه ازالـة للـرق شـرعا فيسـري يف �قيـه، 
 .)٨٥(فيضمن الشريك القيمة، النه جيري جمري االتالف، وفيه تردد

___________________________________ 
متــويل، ولــو مل ينصــها كــان القــبض للحــاكم الشــرعي، النــه ويل كــل مــاال ويل لــه، وال يكفــي قــبض بعــض الفقهــاء، أو بعــض الفقــراء، النــه : يعــين) ٧٧(

 .ليس وقفا عليه فقط
 .متويل ذلك املسجد، أو تلك املدرسة: اي) الناظر يف تلك املصلحة(كالوقف على مسجد، أو مدرسة، أو حنومها) ٧٨(
 .فصالة شخص واحد فيه قبض له )٧٩(
مل يعطه للجهة اليت جيـب، كمـا لـو وقـف مسـجد، وأغلـق البـاب فلـم يصـل : أي) ومل يقبضه(بل حيتاج الوقف إىل الصيغة فال يكفي املعاطاة فيه) ٨٠(

 .فيه احد، أو وقف مقربة ومل يدفن فيه احد، وهكذا
كمــا (كالنمــاء، والضـمان لــه، وحنومهـا) فائــدة امللـك(الفقهــاء، أو الفقـراء، وحنــو ذلـك هـذا يف الوقـف علــى االشـخاص، كــالوقف علـى اوالده، أو) ٨١(

 .فإ�ا ملك مع انه ال جيوز بيعها) يف أم الولد
 .كاالختالف بني املوقوف عليهم حبيث خيشى خراب الوقف، وغري ذلك مما سيأيت ذكره يف املسألة الثامنة) ٨٢(
 .البطون اآلتية: اي) ٨٣(
ىن: يعين) ٨٤( فكيـف �لسـراية ينعتـق القسـم ) عتقـه مباشـرة(لو كان العبد كله وقفا على زيد مل جيـز لزيـد عقتـه، لتعلـق حـق البطـون اآلتيـة بـه، وهـذا معـ

 .املوقوف من العبد وقد تعلق به حق البطون اآلتية
ف علــى عامــة االدلــة، بقرينــةبــل منــع، لــورود أدلــة ا: يف افتكــاك العبــد املوقــوف عليــه �لســراية تــردد ويف اجلــواهر: اي) ٨٥( ال توهــب، وال تبــاع ال (لوقــ

 .سواء االفتكاك واالختياري وغريه) تورث

    



١٩١ 

 .إذا وقف مملوكا، كانت نفقته يف كسبه، اشرتط ذلك أو مل يشرتط :الثانية
 .ولو عجز عن االكتساب كانت نفقته على املوقوف عليهم

 .نفقة اململوك تلزم املالك، كان أشبه، الن )٨٦(ولو قيل يف املسألتني كذلك
 .انعتق عند�، وسقطت عنه اخلدمة وعن مواله نفقته )٨٧(ولو صار مقعدا

 .، فإن كانت دون النفس بقي الباقي وقفا)٨٨(لو جىن العبد املوقوف عمدا، لزمه القصاص :الثالثة
 .)٨٩(وإن كانت نفسا، اقتص منه وبطل الوقف، وليس للمجين عليه اسرتقاقه

، الن املـوىل ال )٩٠(يتعلـق بكسـبه: اجلناية خطأ، تعلقت مبال املوقوف عليه، لتعذر استيفائها من رقبته، وقيـلوإن كانت 
 .وال جيوز إهدار اجلناية، وال طريق إىل عتقه فيتوقع وهو أشبه. يعقل عبدا

 .، فللموجودين من املوقوف عليهم)٩١(أما لو جين عليه، فإن أوجبت اجلناية أرشا
 .اخذت من اجلاين )٩٢(سا توجب القصاص فإليهم، وإن وجبت ديةوإن كانت نف

ال، بــل تكــون للموجــودين مــن : نعــم الن الديــة عــوض رقبتــه، وهــي ملــك للبطــون، وقيــل: وهــل يقــام �ــا مقامــه؟ قيــل
 .)٩٣(املوقوف عليهم، وهو أشبه، الن الوقف مل يتناول القيمة

ــــاء املســــاجد إذا وقــــف يف ســــبيل هللا، انصــــرف إىل مــــا يكــــ: الرابعــــة ون وصــــلة إىل الثــــواب، كــــالغزاة واحلــــج والعمــــرة وبن
 .)٩٤(وكذا لو قال يف سبيل هللا و سبيل الثواب وسبيل اخلري كان واحدا، وال جتب قسمة الفائدة أثال�. والقناطر

___________________________________ 
 .قدرة العبد على الكسب، وعدم قدرته: �ملسألتني مها: يعين) ٨٦(
 .وسقطت النه اصبح حرا(حنن الشيعة) عند�(شلال ال ميكنه النهوض، أو املشي، وحنو ذلك: اي) مقعدا(لو صار العبد املوقوف: يعين) ٨٧(
 .غري القتل، كما لو قطع يد شخص فقطت يده قصاصا مثال: اي) دون النفس(يقتص منه: اي) ٨٨(
ال جيـرب علـى اعطـاء : اي) ال يعقـل(بكسـب العبـد املوقـوف: اي) ٩٠(لكل عبد لـيس بوقـف جعله رقا لنفسه كما كان جيوز ذلك �لنسبة: اي) ٨٩(

 .فيتعيني كسب العبد املوقوف واعطاء مثن اجلناية: فيتوقع اي(مثن اجلناية
جيوز هلم ان : يعي) مفاليه(كما لو قطع حر يد العبد املوقوف، فإنه ال يقطع حر بعبد، بل يؤخذ منه نصف قيمته، وهذا املال يسمى �الرش،) ٩١(

 .يقتصوا
 .يشرتي عبدا آخر مكان هذا العبد وجيعل وقفا بدله: اي) وهل يقام(كما لو قتل حر العبد املوقوف) ٩٢(
 .عني العبد وقف، وقيمته ليست وقفا حىت جيب شراء عبد �ا: يعين) ٩٣(
 .والثواب كالمها يف سبيل هللا تعاىلثلثا لسبيل هللا، وثلثا لسبيل الثواب، وثلثا لسبيل اخلري، فاخلري، ) ٩٤(

    



١٩٢ 

من أعلى، وهم املعتقون له، وموال من أسفل، وهم الذين أعتقهم، مث وقف على مواليـه،  )٩٥(إذا كان له موال :اخلامسة
 .)٩٦(فإن علم أنه أراد أحدمها، انصرف الوقف اليه، وإن مل يعلم انصرف إليهما

 .أوالد البنني والبنات، ذكورهم وا�ثهم، من غري تفضيل إذا وقف على أوالد أوالده اشرتك :السادسة
 .)٩٧(أما لو قال من انتسب ايل منهم، مل يدخل أوالد البنات

بـــل يشـــرتك اجلميـــع واالول : ولـــو وقـــف علـــى أوالده، انصـــرف إىل اوالده لصـــلبه، ومل يـــدخل معهـــم أوالد االوالد، وقيـــل
 .دأظهر، الن ولد الولد ال يفهم من إطالق لفظ الول

 .على أوالدي وأوالد أوالدي، اختص �لبطنني: ولو قال
: علــــى اوالدي فــــإذا انقرضــــوا وانقــــرض أوالد أوالدي، فعلــــى الفقــــراء، فــــالوقف الوالده، فــــإذا انقرضــــوا، قيــــل: ولــــو قــــال

هلم، لكـن يكـون ال يصـرف إىل أوالد االوالد، الن الوقـف مل يتنـاو : يصرف إىل أوالد أوالده، فإذا انقرضوا فإىل الفقراء وقيـل
 .انقراضهم شرطا لصرفه إىل الفقراء، وهو أشبه

 .إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية او احمللة مل يعد إىل ملك الواقف، وال خترج العرصة عن الوقف :السابعة
 .ولو أخذ السيل ميتا، فيئس منه، كان الكفن للورثة

 .الوقف، ومل جيز بيعها، مل خترج العرصة عن )٩٨(لو ا�دمت الدار :الثامنة
 .ولو وقع بني املوقوف عليهم خلف، حبيث خيشى خرابه، جاز بيعه
 .جيوز بيعه، والوجه املنع: ولو مل يقع خلف، وال خيشى خرابه، بل كان البيع أنفع هلم، قيل

االنتفـاع �الجـارة  ال جيـوز، المكـان: جيـوز بيعهـا، لتعـذر االنتفـاع اال �لبيـع، وقيـل: ولو انقلعت خنلـة مـن الوقـف، قيـل
 .وشبهه، وهو أشبه )٩٩(للتسقيف
 :الوقف مدة، مث انقرضوا يف أثنائها، فإن قلنا )١٠٠(إذا آجر البطن االول :التاسعة

___________________________________ 
ق علـــى العبـــد، وعلـــى املـــوىل فلـــو كـــان لزيـــد عبـــد امســـه عمـــرو، يقـــال) مـــوىل(كلمـــة) ٩٥( ــ زيـــد مـــوىل (كمـــا يقـــال) مـــوىل زيـــدعمـــرو (مـــن االضـــداد، يطلـ

 .كان عبدا مشرتكا بني مجاعة فأعتقوه: يعين) واملعتقون له)(عمرو
 .وقسم بني النوعني من املوايل) ٩٦(
 .بل اختص �حفاده من أوالد، الذكور، الن هؤالء االحفاد ينتسبون إليه) ٩٧(
ف(االرض: اي) العرصــة(الــدار املوقوفــة: أي) ٩٨( كمــا لوكانــت الــدار املوقوفــة فائــد�ا كــل ســنة ) وانفــع هلــم(خــراب الوقــف) هخرابــ(اخــتالف: اي) خلــ

 .ألف دينار، ولو �عوها صارت فائدة مثنها �لنسبة ألفي دينار
 .كجعلها جسرا وقنطرة على �ر) وشبهه(جعلهما يف السقف: يعين) ٩٩(
جر االوالد الدار عشرين سنة، وقبل متام العشرين مات كل االوالد، وجاء الطبقة االوىل، كما لو كانت الدار وقفا على أوالده فنازال، فآ: اي) ١٠٠(

 .يبطل االجارة �لنسبة ملا تبقي منها: اي) فال كالم(مكا�م أوالد االوالد،

    



١٩٣ 

املــوت يبطــل االجــارة فــال كــالم، وان مل نقــل فهــل يبطــل هنــا؟ فيــه تــردد، أظهــره الــبطالن، ال� بينــا ان هــذه املــدة ليســت 
املستأجر على تركة االولني مبـا  )١٠١(ن، فيكون للبطن الثاين اخليار، بني االجازة يف الباقي وبني الفسخ فيه، ويرجعللموجودي

 .قابل املتخلف
وكـذا لــو  .)١٠٣(وكـذا لـو وقــف علـى العلــويني. )١٠٢(إذا وقــف علـى الفقـراء، انصــرف إىل فقـراء البلــد ومـن حيضــره :العاشـرة

وال جيــوز للموقــوف عليــه  .ف إىل املوجــودين، وال جيــب تتبـع مــن مل حيضــر ملوضــع املشــقةوقـف علــى بــين أب منتشــرين، صــر 
، النه ال جيـب لـه علـى نفسـه )١٠٥(ولو اولدها، كان الولد حرا وال قيمة عليه. ، النه ال خيتص مبلكها)١٠٤(وطء االمة املوقوفة

وجيـوز تـزويج  .من تركته ملن يليه مـن البطـون، وفيـه تـردد، وتؤخذ القيمة )١٠٦(نعم وتنعتق مبوته: وهل تصري أم ولد؟ قيل .غرم
وكــذا ولــدها مــن منائهــا، اذا كــان مــن .، النــه فائــدة كــأجرة الــدار)١٠٧(االمــة املوقوفــة، ومهرهــا للموجــودين مــن ار�ب الوقــف
إن كــان مــن حــر بــوطئ صــحيح .مملــوك أو مــن ز�، وخيــتص بــه الــبطن الــذين يولــد معهــم يشــرتطوا  ، كــان حــرا، اال ان)١٠٨(فــ

ولــو وطأهــا الواقــف كــان  . ، كــان ولــدها حــرا، وعليــه قيمتــه للموقــوف علــيهم)١٠٩(ولــو وطأهــا احلــر بشــبهة .رقيتــه يف العقــد
 .)١١٠(كاالجنيب

___________________________________ 
 .البطن االول، النه كالدين لو فسخ البطن الثاين، يرجع املستأجر مبا يقابل بقية االجارة و�خذ من اموال تركها: يعين) ١٠١(
 .من يكون حاضرا يف البلد وقت التقسيم وان كان من فقراء بلد آخر: اي) ١٠٢(
ك منتشــرين) بــين أب(يــوزع علــى العلــويني احلاضــرين يف البلــد) ١٠٣( ملوضــع (يف بــالد خمتلفــة) كبــين تغلــب، وآل الشــريازي، وآل حبــر العلــوم، وحنــو ذلــ

 .وال جيب التتبع الجل مشقة التتبع: اي) املشقة
 .لو وقف امة على زيد، مث على اوالد زيد، فال جيوز لزيد وطأها، ال�ا ملك الوالد ايضا: يعين) ١٠٤(

 .بعد موتزيد
 .لو وطئ شخص امة شخص آخر، صار الولد حرا تبعا للواطئ، ووجب عليه ان يعطي ملالك االمة قيمة الولد عند والدته لو كان رقا) ١٠٥(

 .جيب لو وطئى، املوقوف عليه االمة املوقوفة، الن الواطي هو املالك، وال معىن الن يعطي لنفسه قيمة الولد هذا االمر ال
يف : اي) وفيـه تـردد(مبوت املوقوف عليه، وتؤخذ قيمـة االمـة مـن امـوال الـواطئ، وجتعـل تلـك القيمـة للبطـون الـيت كانـت االمـة وقفـا عليهـا: اي) ١٠٦(

 .دد، الن حق الوقف سابق، فال تصري أم ولدصريور�ا أو ولد بذلك تر 
) مــن منائهــا(النــه) ولــدها(يكــون للموجــودين) وكــذا(ال لكــل البطــون، وأر�ب الوقــف لــيس الواقــف، بــل الــذين كانــت هــذه االمــة وقفــا علــيهم) ١٠٧(

 .يولد يف زمان وجودهم: اي): يولد معهم(ا كأمهالنه ال يلحق �لزاين، فيكون مملوك) أو من ز�(كان زوجها عبدا: اي) من مملوك(والنماء للموجودين
زوجنــاك هــذه االمــة :(كــأن يقولــوا للــزوج احلــر) إال أن يشــرتطوا(هــو الــوطئ �لزوجيــة، أو �لشــبهة، ال�ــا حبكــم الــوطئ، �لزوجيــة، أو �لتحليــل) ١٠٨(

 ).بشرط ان يكون ولدك منها قنا لنا ال حرا
عقـدها فتخيـل انـه عقـدها فوطأهـا، مث تبـني انـه نسـي ومل يعقـدها، أو كـان الـوطئ قبـل العقـد، إىل غـري كما لو ختيلها زوجتـه، أو كـل شخصـا ل) ١٩٠(

 .ذلك من انواع الشبهة
  .ال�ا خرجت عن ملكه �لوقف) ١١٠(

   



١٩٤ 

 كتاب العطية

 .عقد يفتقر إىل إجياب وقبول واقباض: فهي )١١١(وأما الصدقة
ري رضــا املالــك ، وال جيــوز الرجــوع فيهــا بعــد )١١٣(، مل تنتقــل اليــه ومــن شــرطها نيــة القربــة)١١٢(ولــو قبضــها املعطــى لــه مــن غــ

 .)١١٤(القبض على االصح، الن املقصود �ا االجر وقد حصل، فهي كاملعوض عنها
، اال صـــدقة اهلــامشي أو صـــدقة غــريه عنـــد االضــطرار، وال �س �لصـــدقة )١١٤(والصــدقة املفروضــة حمرمـــة علــى بـــين هاشــم

 .)١١٦(املندوبة عليهم
 :مسائل ثالث

، ســواء عــوض عنهــا أو مل يعــوض، لــرحم كانــت أو الجنــيب، علــى )١١٧(ال جيــوز الرجــوع يف الصــدقة بعــد القــبض :االوىل
 .االصح

ال (، ولقولـــه تعـــاىل)١١٨()علـــى كـــل كبـــد حـــرى أجـــر(جتـــوز الصـــدقة علـــى الـــذمي وان كـــان اجنبيـــا، لقولـــه  :الثانيـــة
 .)يقاتلو�م � ا�ينينها�م اهللا عن ا�ين �م 

 .، اال ان يتهم يف ترك املواساة، فيظهرها دفعا للتهمة)١١٩(صدقة السر افضل من اجلهر :الثالثة
___________________________________ 

 .ولو مت ذلك كله �ملعاطاة: يف اجلواهر عن مجع) اجياب وقبول واقباض(وهي اعطاء مال لشخص يف سبيل هللا تعاىل) ١١١(
 .مث اخذ عمرو الكتاب بدون رضا زيد) قبلت(فقال عمرو) هذا الكتاب لك صدقة:(كما لو قال زيد لعمرو) ١١٢(
 .فلو مل يقصد القربة حىت بنحو الداعي كانت �طلة، فال ميلكها اآلخذ) ١١٣(
ب، وحيصــل الثـواب مبجــرد إعطــاء الصــدقة، كمــا أن اهلبــة املعوضـة ال جيــوز الرجــوع فيهــا النـه اخــذ العــوض، كــذلك عـوض الصــدقة الثــوا: يعـين) ١١٤(

 .فقد حصل عوضها فال جيوز اسرتجاع الصدقة
وهـو ) عند االضـطرار(هي زكاة املال، وقال مجع كل صدقة واجبة حىت الكفارات، وزكاة الفطرة، وحنومها) واملفروض(إذا كانت من غري هامشي) ١١٥(

 .هامشي يعطيه الصدقة، وال طريق آخر له لتأمني ضروري حياتهما اذا كان اهلامشي حمتاجا لضرور�ت حياته ومل يكن 
 .على اهلامشيني وإن كانت من غري هامشي: اي) ١١٦(
 ).قبلت(فقال) هذا الكتاب لك صدقة ذاك الفرش(كما لو قال) عوض عنها(بعد اخذ املتصدق عليه هلا: اي) ١١٧(
كان ذمي عطشا� فتصدق عليـه مسـلم مبـاء كـان هلـذه الصـدقة اجـر وثـواب بظـاهر اي حارة من العطش، فلو  ): وحري(مؤنث مساعي) الكبد) ١١٨(

 ).ليسوا حماربني لكم، ومنهم الذمي: اي) مل يقاتلوكم يف الدين(هذا احلديث الشريف النبوي، وال فرق بني الصدقة �ملاء أو غريه، و
صدقة السـر تطفـئ (ويف احلديث الشريف) و�توها الفقراء فهو خري لكموإن ختفوها :(اي إخفاؤها عن انظار الناس قال تعاىل): صدقة السر)(١١٩(

 ).رحم هللا من حب الغيبة عن نفسه(يعرف بني الناس �نه ال يتصدق، فيتصدق دفعا هلذه التهمة، لقوله : يعين) ترك املواساة)(غضب الرب
   



١٩٥ 

 كتاب السكىن واحلبس

 .والقبضعقد يفتقر إىل االجياب والقبول : )١(وهي
 .وفائد�ا التسليط على استيفاء املنفعة، مع بقاء امللك على مالكه

 .)٢(وخيتلف عليها االمساء حبسب اختالف االضافة
 .رقىب، إما من االرتقاب أو من رقبة امللك: فإذا اقرتنت �لعمر قيل عمري، و�السكان قبل سكىن، و�ملدة قيل

عمرتــك أو أرقبتــك أو مــاجرى جمــرى ذلــك، هــذه الــدار أو هــذه االرض أو اســكنتك او أ: والعبــارة عــن العقــد ان يقــول
 .يلزم إن قصد به القربة، واالول أشهر: ، وقيل)٣(ال يلزم: هذا املسكن عمرك وعمري أو مدة معينة فيلزم �لقبض، وقيل

 .، جاز وترجع إىل املسكن بعد موت الساكن)٤(لك سكىن هذه الدار ما بقيت أو حييت: ولوقال
 .ه االشبهعلي

 .فإذا مت رجعت إيل، فإ�ا ترجع قطعا: أما لو قال
، كــان عمــري ومل تنتقــل إىل املعمــر، وكــان كمــا لــو مل يــذكر العقــب، علــى )٥(أعمرتــك هــذه الــدار لــك ولعقبــك: ولــو قــال
 .االشبه

 .)٦(وإذا عني للسكىن مدة، لزمت �لقبض
___________________________________ 

خص، ومـدة ) السكىن(بسكتاب السكىن واحل هي أن �يت بشخص وجيعله ساكنا يف داره، أو بستانه، أو ارضـه، مـدة عمـر املالـك، أو مـدة عمـر الشـ
 .معينة اخرى كخمس سنني، أو عشر، أو غريمها

 .امنا هو يف غري االرض والدار والبستان وحنوها، كالفرس، والكتاب، والفرش، وحنو ذلك) واحلبس(
، وبني السكىن واحلبس، هو أن الوقف اليصح إال أبدا على املشهور، والسكىن واحلبس هواىل مدة، والوقوف اخراج عن املالـك، بني الوقف) والفرق(

 .خبالفهما فإن امللك �ق فيهما
 .يعين السكىن) ١(
 .اكون عني امللك بيده ينتفع به �: يعين) أو رقبة امللك(مراقبة تلك املدة: اي) االرتقاب(النسبة: اي) ٢(
 .ال يصري الزما، بل جيوز الفسخ مىت اراد: اي) ٣(
�لفـتح، وبعـد انقـراض عقبـه يرجـع ) إىل املعمـر(عني االرض) ومل تنتقل(امللك يبقى للمالك، واالنتفاع ينتقل فقط: اي) كان عمري(الوالدك: اي) ٥(

 .إىل ورثة املالك
 .فاذا مل يقبض بعد مل يصر الزما، واذا قبض صار الزما) ٦(

    



١٩٦ 

وينتقـل ماكـان لـه إىل . )٧(وكذا لوجعلها عمر املالك مل ترجـع، وإن مـات املعمـر. وال جيوز الرجوع فيها إال بعد انقضائها
،  )٩(ولـو أطلـق املـدة ومل يعينهـا. مث مات، مل تكن لوارثه ورجعـت إىل املالـك )٨(ولو قر�ا بعمر املعمر. ورثته حىت موت املالك
 .، يصح إعماره من دار ومملوك وأ�ث)١٠(ما يصح وقفهوكل . كان له الرجوع مىت شاء
 .وإطالق السكىن يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأوالده. ، بل جيب أن يوىف املعمر ما شرط له)١١(وال تبطل �لبيع

 غـريه، اال �ذن )١٢(وال جيوز ان يؤجر السـكىن، كمـا ال جيـوز ان يسـكن. وال جيوز أن يسكن غريهم اال ان يشرتط ذلك
ومل جيـــز تغيـــريه مـــا . فرســـه يف ســـبيل هللا تعـــاىل، أو غالمـــه يف خدمـــة البيـــت أو املســـجد، لـــزم ذلـــك )١٣(وإذا حـــبس. املســـكن

 .كان مريا�  )١٥(أما لو حبس شيئا على رجل، ومل يعني وقتا، مث مات احلابس. �قية )١٤(دامت العني
 .وكذا لو عني مدة وانقضت، كان مريا� لورثة احلابس

___________________________________ 
 .فمات عمرو وال ترجع الدار بل تصري لورثة عمر وينفعون �ا حىت ميوت زيد املالك) اسكنتك هذه الدار عمري:(�لفتح، فلو قال زيد لعمرو) ٧(
 .فمات عمرو رجعت الدار إىل زيد) اسكنتك هذه الدار عمرك(�لفتح، �ن قال) ٨(
ال كالـدين، فإنـه لـيس بعـني، وال اخلنزيـر النـه لـيس مبملـوك، ) عينا، مملوكـة، ينتفـع �ـا مـع بقائهـا، ويصـح اقباضـها) ة شروطوهو ما كان فيه اربع) ١٠(

 .ومابعده) ١٥(وال كالثلج، وال كالطري يف اجلو، وقد مر تفاصيل عن هذه االربعة يف كتاب الوقوف والصدقات عند رقم
�ع الــدار لعلــي، ال تبطــل الســكىن، بــل �لبيــع ينتقــل امللــك ا�ــرد بــال منفعــة إىل علــي، وبعــد متــام املــدة  جعــل زيــد داره ســكىن لعمــرو، مث: مــثال) ١١(

 ).�لفتح) يويف املعمر(تنتقل املنافع إىل علي
 .جيعلها سكىن لغريه: اي) ١٢(
 .هذا شروع يف الكالم عن احلبس) ١٣(
 .غري الفرس، والغالم: اي) ١٤(
ك: اي) ١٥( فمـات املالــك قبـل عشـر سـنوات، ال ينـتقض عقـد احلـبس، بــل ) فرســي حـبس علـى زيـد عشـر سـنوات(كمـا لـو قـال) مـدةولـو عـني (املالـ

 .يبقى الفرس حبسا فاذا متت السنوات العشر رجع الفرس إىل ورثة املالك
   



١٩٧ 

 )١(كتاب اهلبات

  والنظر يف احلقيقة واحلكم
  االول

وقـــد يعـــرب عنهـــا �لنحلـــة . )٢(متليكـــا منجـــزا جمـــردا عـــن القربـــةهـــي العقـــد املقتضـــي متليـــك العـــني مـــن غـــري عـــوض،  :اهلبـــة
 .والعطية

 .وهي تفتقر إىل االجياب والقبول والقبض
 .)٣(وهبتك وملكتك: كل لفظ قصد به التمليك املذكور، كقوله مثال: فاالجياب

لغـري مـن عليـه احلـق، مل ، فـإن كانـت )٥(ولو وهب مـايف الذمـة. )٤(وال يصح العقد االمن �لغ كامل العقل جائز التصرف
 .وان كانت له صح وصرفت إىل االبراء وال يشرتط يف االبراء القبول. يصح على االشبه، ال�ا مشروطة �لقبض

ولـــو أقـــر �هلبـــة واالقبـــاض، حكـــم عليـــه �قـــراره، ولـــو كانـــت يف يـــد . )٧(وال حكـــم للهبـــة مـــا مل تقـــبض. )٦(علـــى االصـــح
 ولو مات الواهب، بعد العقد وقبل. يقبلولو انكر بعد ذلك مل . )٨(الواهب

___________________________________ 
 .كتاب اهلبات

 ).مجعها �عتبار اختالف حكم افرادها وإال فهي حقيقة واحدة كالبيع وحنوه:(يف اجلواهر) ١(
وإن كــان بــني هــذه االلفــاظ فــروق ) ة والعطيــة�لنحلــ(وإال كانــت صــدقة) جمــردا عــن قصــد القربــة(غــري معلــق علــى شــرط، وإال بطلــت: اي) منجــزا) ٢(

 .دقيقة تعرض لبعضها يف اجلواهر، والكثر يف كتب اللغة املفصلة وليس هذا الشرح املختصر حمل بيا�ا
 ).ملكتك هذه الدار(أو) وهبتك هذه الدار(مثاله) ٣(
املالـك، واملالـك احملجـور عليـه لسـفه، أو فلـس، أو مـرض كمـرض  فهبة الصيب �طلة، وكذا هبة ا�نون، وهكذا هبة مـن ال جيـوز لـه التصـرف كغـري) ٤(

 .املوت على قول فيما زاد على الثلث، وحنو ذلك
  لـو كــان لزيــد مئـة دينــار يف ذمــة عمــرو، ال جيـوز هبتهــا إىل علــي، النــه ال ميكـن لعلــي قــبض مــا يف ذمـة عمــرو، النــه لــو اعطـى عمــرو مئــة إىل علــى) ٥(

صــحت ) وهبتـك مـا يف ذمتـك يل(لذمـة، ال نفـس مـا يف الذمـة، ولـو وهــب زيـد املئـة إىل نفـس عمـرو، وقـال لـه مـثالكانـت هـذه احـد مصـاريف مـايف ا
 ).االبراء(اهلبة، وكانت مبعىن

 .النه اسقاط حق، ال نقل ملك) ٦(
 .ال ينتقل املال إال بقبضه، ال مبجرد عقد اهلبة: يعين) ال حكم)(٧(
  لواهب مل يعطها بعد، او اعطاها واسرتجعهاحىت ولو كانت العني يف يد ا: يعين) ٨(

    



١٩٨ 

ن غـري اذنــه، مل ينتقــل إىل املوهــوب . )٩(القـبض، كانــت مــريا� ويشـرتط يف صــحة القــبض إذن الواهــب، فلـو قــبض املوهــوب مــ
 .له

، ومل يفتقـــر إىل اذن الواهـــب يف القـــبض، وال ان ميضــي زمـــان ميكـــن فيـــه )١٠(ولــو وهـــب مـــا هــو يف يـــد املوهـــوب لـــه صــح
ــك بعــض االصــحابالقــبض ــزم �لعقــد، الن قــبض . )١١(، ورمبــا صــار إىل ذل وكــذا لــو وهــب االب او اجلــد للولــد الصــغري، ل

 .)١٢(الويل قبض عنه
، ويتـوىل ذلـك الـويل او )١٣(ولو وهبـه غـري االب أو اجلـد، مل يكـن لـه بـد مـن القـبض عنـه، سـواء كـان لـه واليـة او مل تكـن

ولــو وهــب الثنــني شــيئا، فقــبال وقبضــا، ملــك كــل واحــد منهمــا . ضــه كقبضــه يف البيــع، وقب)١٤(وهبــة املشــاع جــائزة. احلــاكم
وجيـوز تفضـيل بعـض الولـد علـى بعـض يف . فـإن قبـل أحـدمها وقـبض، وامتنـع اآلخـر، صـحت اهلبـة للقـابض. )١٥(ماوهب لـه

إن كانـــت لالبـــوين، مل يكـــن للواهـــب الرجـــوع إمجاعـــا. )١٦(العطيـــة علـــى كراهيـــة وكـــذا ان كـــان ذا رحـــم  .وإذا قبضـــت اهلبـــة فـــ
 وإن كان اجنبيا فله الرجوع ما دامت العني �قية، فإن. )١٧(غريمها، وفيه خالف

___________________________________ 
 .لبطالن عقد اهلبة �ملوت قبل قبضها) ٩(
 .عمروكان لزيد كتاب يف يد عمرو �ستعارة، أو وديعة، أو غصب، أو غري ذلك فوهبه زيد ل: مثاله) ١٠(
جيــب مضــي زمــان مبقــدار كــأن ميكــن فيــه القــبض لــو مل يكــن عنــده وخيتلــف ذلــك الزمــان �خــتالف االمـــوال، : يعــين قــال بعــض فقهــاء الشــيعة) ١١(

 كــان  واالفــراد، فلــو وهبــه كتــا� يف نفــس البلــد فمضــى مقــدار ســاعة مــثال كــاف، ولــو وهبــه كتــا� يف بلــد آخــر ومل يكــن مضــى يــوم أو يــومني احيــا� إذا
 .الكتاب يف بلد بعيد، وهكذا

 .واملوهوب عنده، وال حيتاج إىل قبض الصغري، الن قبضه كالقبض فعمل الصيب خطأ) ١٢(
كأن له والية كالوصي، أو مل تكن كأي شخص غري ويل، فلو كان زيد وصيا على صغري، ووهب للصغري من نفسه شيئا، مل يكـن قـبض نفسـه ) ١٣(

 .صنف ان يقبض احلاكم الشرعي، ويف املنت هفوة تطلب من اجلواهر وحنوهعن الصيب، بل جيب على قول امل
 .كما لو كانت دار مشرتكة بني اثنني فوهب احدمها حصته) ١٤(
كون وملكاه �الشاعة ان مل يعني الواجب لكل منها شيئا منه، كما لو وهبهما دارا، واطلق، وإال كان كما عني، كما لو وهبهما دارا على ان ي) ١٥(
 .وبطلت اهلبة يف حصة الثاين) صحت اهلبة للقابض(نو�ا لزيد وبشماهلا لعمروج
 .يكره لالب واالم أن يعطياه احد أوالدهم شيئا اكثر مما يعطيان لبقية االوالد، بل يستحب التساوي بينهم، لكيال ينشرا احلسد بينهم: يعين) ١٦(
 .بريفعن بعض الفقهاء جواز الرجوع يف اهلبة للولد الك) ١٧(

    



١٩٩ 

 .تلفت فال رجوع
 .ولو كان العوض يسريا )١٨(وكذا إن عوض عنها
 .ال يلزم، وهو االشبه: نعم، وقيل: ؟ قيل)١٩(وهل يلزم �لتصرف

 .، والتسوية بني االوالد يف العطية)٢٠(العطية لذوي الرحم، ويتأكد يف الولد والوالد: ويستحب
 .، واالول أشبه)٢١(جير�ن جمرى ذوي الرحم: لزوجته، وقيلويكره الرجوع فيما �به الزوجة لزوجها، والزوج 

  الثاين
 :وهي مسائل يف حكم اهلبات

إن كــان املوهــوب لــه رمحــا، مل يصــح البيــع :االوىل ــ ــأقبض مث �ع مــن آخــر، ف وكــذا ان كــان اجنبيــا وقــد . )٢٢(لــو وهــب ف
 .عوض

 .)٢٣(يصح الن له الرجوع، واالول أشبه: يبطل النه �ع ما ال ميلك، وقيل: أما لو كان أجنبيا ومل يعوض، قيل
 .)٢٥(ه ، وكذا القول فيمن �ع ماله مورثه، وهو يعتقد بقاء)٢٤(ولو كانت اهلبة فاسدة صح البيع على االحوال
 .وكذا اذا اوصى برقبة معتقة، وظهر فساد عتقه

 .قبض، ال من حني العقدالقبض عن العقد مث أقبض، حكم �نتقال امللك من حني ال )٢٦(إذا تراخى :الثانية
 ، فإنه حيكم �نتقاهلا �ملوت مع)٢٧(وليس كذلك الوصية

___________________________________ 
 .فإنه الجيوز له الرجوع فيها) وهبتك هذه الدار عوض تفاحة:(كما لو قال) يسريا(ال جيوز الرجوع: يعين) وكذا)(١٨(
 .اهلبةعدم جواز الرجوع يف : ومعىن اللزوم) ١٩(
 .حىت بني الذكور واال�ث) والتسوية(اعطاء الولد اهلدية لولده، و�لعكس: يعين) ٢٠(
 .فال جيوز الرجوع) ٢١(
 .كانت هبة معوضة ال�ا ايضا ال جيوز الرجوع فيها: اي) وقد عوض(النه ال جيوز الرجوع، فبيعه بيع امللك الغري) ٢٢(
ك، ) ال هبـة إال يف ملـك(السالم عليهاالصح بطالن اهلبـة لقولـه : يعين) ٢٣( وهـو وان جـار لـه الرجـوع، لكنـه �لرجـوع حيصـل امللـك، فقبلـه ال ملـ

 .فال تصح اهلبة
 .سواء كانت هبة للوالدين، أو ذي الرحم، أو معوضة، أو غريها، الن امللك مل ينتقل، فصح البيع) ٢٤(
بــده، مث اوصــى ان يعطــى هــذا العبــد بعــد املــوت إىل زيــد، مث تبــني ان العتــق كــان يعــين تصــح الوصــية، فيمــا لــو اعتــق ع) وكــذا(مث تبــني كونــه ميتــا) ٢٥(

 .فاسدا، لكونه مثال غري منجز، أو غري معني، وحنو ذلك
ك هــذه الدجاجــة(�خــر القــبض، مــثال قــال يــوم اخلمــيس: اي) ٢٦( ك ينتقــل يف يــوم اجلمعــة، واثــر ذلــك ان ) وهبتــ إن امللــ ولكــن يــوم اجلمعــة قبضــها فــ

 .و �ضت ليلة اجلمعة كانت البيضة للواهبالد�جة ل
القبض، فلو اوصى �عطاء دجاجة لزيد، وقبل زيد هذه الوصية، ومات يوم اخلميس ) وإن �خر(يف الوصية امللك ال يتوقف على القبض: يعين) ٢٧(

 .البيضة لزيدوقبض الدجاجة اجلمعة انتقلت الدجاجة إىل زيد يوم اخلميس، فلو �ضت الدجاجة ليلة اجلمعة كانت 

    



٢٠٠ 

 .القبول، وإن �خر
وهبتـــه : وهبـــت ومل أقبضـــه، كـــان القـــول قولـــه، وللمقـــر لـــه إحالفـــه إن ادعـــى االقبـــاض وكـــذا لـــو قـــال: )٢٨(لوقـــال :الثالثـــة

 .)٢٩(وملكته مث أنكر القبض، النه ميكن أن خيرب عن ومهه
مل يرجــــع �الرش، وان زادت ز�دة متصــــلة فللواهــــب، وإن كانــــت منفصــــلة   )٣٠(إذا رجــــع يف اهلبــــة وقــــد عابــــت :الرابعــــة

 .كالثمرة والولد فإن كانت متجددة كانت للموهوب له، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب
 .، مل تكن اهلبة مشروطة �لثواب)٣١(إذا وهب وأطلق :اخلامسة

 .)٣٢(أطلق أو عني فإن أ�ب، مل يكن للواهب الرجوع، وإن شرط الثواب صح،
وله الرجوع ما مل يدفع اليه ما شرط، ومع االشرتاط مع غريتقـدير، يـدفع مـا شـاء ولـو كـان يسـريا، ومل يكـن للواهـب مـع 

 .وال جيرب املوهوب له على دفع املشرتط، بل يكون �خليار. قبضه الرجوع
 .يف ملكه، وفيه ترددهذه أو عابت، مل يضمن املوهوب له، الن ذلك حدث  )٣٣(ولو تلفت واحلال

 .للواهب )٣٤(التصرف مينع من الرجوع، فال رجوع: إذا صبغ املوهوب له الثوب، فإن قلنا :السادسة
 .ال مينع اذا كان املوهوب له أجنبيا، كان شريكا بقيمة الصبغ: وان قلنا
 وان مات يف مرضه. ، وبرأ صحت اهلبة)٣٥(إذ وهب يف مرضه املخوف :السابعة

___________________________________ 
 .وهبت أ�، ولكن مل اعط حىت ينتقل امللك: قال املالك: يعين) ٢٨(
 .تومهه وختيله �ن عقد اهلبة متليك وال حتتاج معه إىل القبض: اي) ٢٩(
حاصــله وقــت (لقــبضحصــلت بعــد ا: اي) متجــددة)(ز�دة متصــلة كالســمنة(إىل قيمــة العيــب) االرش(كمــا لوانكســرت رجــل اخلــروف املوهــوب) ٣٠(

 .أو العقد قبل القبض) العقد
 .ال�ا صارت هبة معوضة) مل يكن للواهب الرجوع(العوض: اي) �لثواب)(وهبتك مقابل كذا(مل يقيد اهلبة �لعوض، فلم يقل: اي) ٣١(
 ).وهبتك بشرط ان تثيبين دينار:(كما لو قال) عني(وهبتك بشرط ان تثيبين:(كما لو قال) اطلق)(٣٢(
ك املوهــوب لـه، واالنســان ال يضــمن مــا يف ملكــه، : اي) حـدث يف ملكــه(لــو تلفــت اهلبــة، أو عابـت واحلــال أ�ــا مشــروطة �لثــواب: يعـين) ٣٣( يف ملــ

 .وحنوه) أوفوا �لعقود(الحتمال الضمان لقوله التايل) وفيه تردد(الن الضمان صحيح �لنسبة مللك الغري
ملوهوب له، فريجع الثوب، ويشرتك يف قيمة بنسبة قيمة الصـبغ، فلـو كـان الثـوب غـري مصـبوغ يسـاوي ا: اي) كان شريكا(فاليصح الرجوع: اي) ٣٤(

 .وكان ثلث قيمة الثوب للموهوب له، وثلثان للواهب. دينارا، ومصبوغا يساوي دينارا ونصفا
 .الذي خياف موته فيه: اي) ٣٥(

    



٢٠١ 

 .، على االظهر)٣٦(ومل جتز الورثة، اعتربت من الثلث
___________________________________ 

ث) ٣٦( ث وصـحت مبقـدار الثلـ مقابـل قـول آخـر ) علـى االظهـر(فإن كان قيمتها بقدر الثلث أو أقل لزمـت اهلبـة، وإال بطلـت اهلبـة يف الزائـد عـن الثلـ
 .�ن منجزات املريض تكون من أصل املال

   



٢٠٢ 

 كتاب السبق والرماية

وهـــي معاملـــة صـــحيحة، مســـتندها قولـــه . )١(تـــال، واهلدايـــة ملمارســـة النضـــالبعـــث العـــزم علـــى االســـتعداد للق: وفائـــد�ما
وتلعــن صــاحبه، مــا  )٢(إن املالئكــة لتنفــر عنــد الرهــان: " ، وقــوهلم "ال ســبق إال يف نصــل أو خــف أو حــافر : " 

 :وحتقيق هذا الباب يستدعي فصوال". خال احلافر واخلف والريش والنصل 

  االولالفصل 
 .�ذنه، واالول اكثر: ، وقيل)٣(هو الذي يتقدم �لعنق والكتد: فالسابق :يف االلفاظ املستعملة فيه

 .والصلوان ما عن ميني الذنب ومشاله. الذي حياذي رأسه صلوى السابق: واملصلي
 .الغوض وهو اخلطر: و�لتحريك )٤(املصدر -بسكون الباء  -: والسبق
 .املرتاهنني، إن سبق أخذ، وإن سبق مل يغرمالذي يدخل بني : واحمللل
 .)٥(مدى السباق: والغاية

___________________________________ 
 .ترامى النبال: اي) والرماية(يعين املسابقة) السبق(كتاب السبق والرماية

 ).(النيب: يعين) قوله(احلرب: اي) ١(
هـو ) والـريش(مـا للبعـري يف رجلـه مبنزلـة احلـافر لغـريه) واخلـف(يقـال للحيـوان الـذي برجلـه مثـل قـدم االنسـان كـالفرس) احلـافر(املراهنة على شـئ: اي) ٢(

هــو أن املراهنــة علــى الرمــي �لــريش : احلــديثني الشــريفني) ومعــىن(هــو الســهم الــذي يف أســفله حديــدة معرتضــة) والنصــل(الســهم الــذي يف اســفله ريشــة
 .والبعري حالل، واملراهنة على غريها حرام والنصل، ووعلى مسابقة الفرس

: اي) حيـاذي رأسـه(علـى وزن الفاعـل مـن �ب التفعيـل) واملصـلى(كعنب هـو جممـع الكتفـني بـني الظهـر والعنـق) والكتد(يتقدم فرسه أو بعريه: اي) ٣(
 .مها العظمان الظاهران عن ميني الذنب ومشاله) والصلواة(رأس فرسه أو بعريه

هو الـذى يسـري بفرسـه بـني املتسـابقني، فـإن سـبقهما مجيعـا ) واحمللل(وهو الذي تراهنا عليه) العوض(فتح الباء: اي) و�لتحريك(قمصدر سب: اي) ٤(
 .أخذ العوض هو، وإن سبقه أحد املرتاهنني ال خيسر شيئا، وإمنا يسمى حملال الن بوجوده حتل املسابقة �المجاع، ولو عدم ففيه خالف

 .منتهاه: اي) ٥(

    



٢٠٣ 

 .، وإذا أحرزه أيضا)٦(إذا اخرالسبق -بتشديد الباء  -سبق : املسابقة واملراماة، ويقال: واملناضلة
حــىت يفــرغ  )٧(عــدد الرمــي، و�لفــتح الرمــي، ويقــال رشــق وجــه ويــد، ويــراد بــه الرمــي علــى والء -بكســر الــراء  -: والرشــق

 .الرشق
 .ارق، واخلارم�حلايب، واخلاصر، واخلازق واخلاسق، وامل: ويوصف السهم

 .ما زجل على االرض مث أصاب الغرض: فاحلايب
 .)٨(ما أصاب أحد جانبيه: واخلاصر
 .ما خدشه: واخلازق
 .ما فتحه وثبت فيه: واخلاسق
 .الذي خيرج من الغرض �فذا: واملارق
 .)٩(املزدلف الذي يضرب االرض مث يثيت إىل الغرض: الذي خيرج حاشيته، ويقال: واخلارم
 .ما يقصد اصابته، وهو الرقعة: والغرض
 .ما جيعل فيه الغرض من تراب أو غريه: واهلدف
 .)١٠(هي أن يبادر أحدمها إىل االصابة مع التساوي يف الرشق: واملبادرة
 .هي اسقاط ما تساو� فيه من االصابة: واحملاطة

  الفصل الثاين
: ويـــدخل حتـــت النصـــل.)١١(ا علـــى مـــورد الشـــرعويقتصـــر يف اجلـــواز علـــى النصـــل واخلـــف واحلـــافر، وقوفـــ يف مايســـابق بـــه

 .، والسيف)١٢(السهم، والنشاب، واحلراب
 .وكذا يدل احلافر على الفرس واحلمار والبغل. )١٣(االبل والفيلة اعتبارا �للفظ: ويتناول اخلف

___________________________________ 
 .صار نصيبه: اي) احرزه(غرمه لغريه: اي) أخرج السبق(بفتح الباء) ٦(
 .سهم حايب، أو حاضر وهكذا: يعين يقال) احلايب(واحدا بعد آخر �ستمرار وبال انقطاع: اي) ٦٧(
 .وسقط على االرض) خدشه(احد جانيب الغرض: اي) ٨(
سواء كان قرطاسا، أو ثقبا،  )الرقعة)(مزدلفا(وهو االول ان احلايب يصيب القرض فقط وال يثبت فيه، فاذا ثبت فيه كان) �حلايب(والفرق بينه وبني) ٩(

 .أو دائرة، أو نقطة، أو غري ذلك
: اي) واحملاطــة(كــل واحــد منهمــا اصــاب مخســة مــن عشــرة ســهام إال أن احــدمها اكمــل اخلمســة قبــل اآلخــر: الرشــق هــو عــدد الرمــي، يعــين مــثال) ١٠(

 .اربعة، يبقى لالول اثنان حط املقدار املتساوي، كما لو أصاب احدمها ستة، واآلخر اربعة، فتحط اربعة مقابل
فــال جتــوز املســابقة بغــري ذلــك، ال�ــا رهــان وحــرام عامــا، ولــيس مــن املســتثىن، وذهــب بعضــهم إىل عمــوم اجلــواز فيمــا كــان طريقــا للتمــرين علــى ) ١١(

 .وغريه، والتفصيل يف املسالك واحلدائق) أوفوا �لعقود(النضال واحلرب لعموم أو
 .ككتاب حديث كالسكني الكبري يرمي به العدو من بعيد) احلراب(د الشني نوع من السهمالنشاب بضم النون وتشدي) ١٢(
 .الركض والعدو: اي) وال على القدم(الن الفيلة ايضا هلا خف) ١٣(

    



٢٠٤ 

 .وال جتوز املسابقة �لطيور، وال على القدم، وال �لسفن، وال �ملصارعة

  الفصل الثالث
 .فال تفتقر إىل قبول ويكفي البذل )١٤(هي جعالة:  اجياب وقبول، وقبول، وقيلوهو يفتقر إىل عقد املسابقة الرماية

 .فهو الزم كاالجارة: وعلى االول
 .)١٥(هو جائز، شرع فيه أومل يشرع: وعلى الثاين
 .أن يكون العوض عينا، أو دينا: ويصح

 .غري املتسابقني، صح إمجاعا )١٦(وإذا بذل السبق
 .عند�، ولومل يدخل بينهما حمللولوبذله أحدمها، أومها، صح 

 .من بيت املال جاز، الن فيه مصلحة )١٧(ولو بذله االمام
فلــه الســبق، عمــال �طـــالق االذن يف  )١٨(مــن ســبق منــا: وكــذا لــو قيــل. ولــوجعال الســبق للمحلــل �نفــراده، جــاز ايضــا

 .الرهان
 .وتقدير اخلطر .تقدير املسافة ابتداء وانتهاء: ويفتقر يف املسابقة إىل شروط مخسة

 .وتعيني ما يسابق عليه
___________________________________ 

 .جعل شئ مقابل عمل، فإن عمله احد استحق االجر حىت مع عدم علم اجلاعل: اي) ١٤(
العمــل مشــروطا �ن  النــه يشـبه االجــارة، كـأن اســتأجر السـابق علــى هـذا) كاالجــارة(اعطـاء اجلعــل ولـو بــدون قـول: اي) ويكفـي البــذل(فكيـف �لعقــد
 .يسبق غريه

أوفـوا (لـيس الزمـا مشـوال: يعـين) هـو جـائز(جيوز فسخه حىت بعد الشروع يف املسابقة، �ن يقول يف أثناء السـابق أ� ال أعطـي شـيئا، وقولـه: يعين) ١٥(
 .وغريه) العقود

خص لزيــد وعمــرو، أو عمــرو، أن ت) ١٦( ســـابقتما أعطــي أ� الســابق دينــارا، وجيــوز أن يقــول زيـــد الســبق بفــتح البــاء هــو اجلــائزة، فيجـــوز أن يقــول شــ
 .لعمرو، نتسابق وأ� اضع دينارا يكون ملن سبق منا، وجيوز ان جيعل كل من زيد وعمرو نصف دينار

ـــوم : اي) ١٧( ـــرائطاالمــــام املعصـ ــامع للشـ ـــه وهــــو ا�تهــــد اجلــ ــلحة(، أو �ئبـ ـــرب ) الن فيــــه مصــ ـــي تعلــــيم املســــلمني علــــى احلـ والقتــــال لوقــــت وهـ
 .من يركض مع املتسابقني لريى ايهما يسبق) واحمللل(احلاجة

 .من فرس، أو بعري، أو بغل، أو غري ذلك) ما يسابق عليه(تعيني اجلائزة: اي) وتقدير اخلطر(الثالثة املتسابقني، واحمللل: اي) منا)(١٨(

    



٢٠٥ 

ا، تيقن قصورة عن اآلخر، مل جيز أن جيعل السـبق ، فلو كان أحدمها ضعيف)١٩(وتساوي ما به السباق يف إحتمال السبق
 .)٢٠(الحدمها او للمحلل، ولو جعل لغريمها مل جيز
 .نعم، واالظهر، ال، النه مبين على الرتاضي: وهل يشرتط التساوي يف املوقف، قيل

 .)٢١(الرشق: العلم �مور ستة: وأما الرمي فيفتقر إىل
 .وعدد االصابة

 .وصفتها
 .وقدر املسافة

 .لغرضوا
 .والسبق

 .)٢٢(ومتاثل جنس اآللة
 .تردد، الظاهر أنه ال يشرتط )٢٣(ويف اشرتاط املبادرة واحملاطة

 .)٢٤(وكذا ال يشرتط تعيني القوس والسهم

  الفصل الرابع
 :وفيه مسائل )٢٥(يف أحكام النضال

 .حدهم، النه ال سبقإذا قال أجنيب خلمسة، من سبق فله مخسة فتساووا يف بلوغ الغاية، فال شئ ال :االوىل
 وإن سبق إثنان منهم كانت. ولو سبق أحدهم كانت اخلمسة له

___________________________________ 
 .يكون احتمال سبق كل منهما اآلخر ممكنا: يعين) ١٩(
 .مقدما على حمل وقوف اآلخرال يكون حمل وقوف احدمها : اي) التساوي يف الوقف(وكما لو تسابقا على ان تكون اجلائزة الخ السابق) ٢٠(
إما �ملشـاهدة، أو �لتقـدير كمئـة ) وقدر املسافة(االصابة تكون بنحو املارق، أو اخلارق، أو اخلاسق، أو غريها: اي) وصفتها(عدد السهام: اي) ٢١(

 .دينار مثالبفتح الباء وهو اجلائزة، ك) والسبق(الذي تصيبه السهام، الختالفه ضيقا وسعة) والغرض(ذراع، وحنو ذلك،
جيب أن تكـون اآللـة الـيت يرميـان �ـا مـن نـوع واحـد، اذ مـع اختالفهمـا ال يعـرف سـبق ايهمـا، لكـون الرمـي �لـة اسـهل مـن أخـرى، وأدق، : اي) ٢٢(

 .وحنو ذلك
: هـي أن يقـال مـثال) واملعاطلـة(السـابقاينـا سـبق االخـر �صـابة اهلـدف مخسـة سـهام فهـو : هـي ان يقـال مـثال) فاملبـادرة(لو ترامى اثنان �لسـهام) ٢٣(

لـو اصـاب : لـو اصـاب زيـد مخسـة وعمـرو اربعـة، كـان السـابق زيـدا، ويف احملاطـة: اينا أصاب اهلدف مخسة سهام بعد احملاطـة فهـو السـابق، ويف املبـادرة
) والظـاهر ان ال يشـرتط.(ة مخسة بعد احملاطـةزيد عشرة، وعمرو ستة مل يكن زيد السابق، الن حط ستة من عشرة يبقى معه اربعة، والشرط كان اصاب

 .لالنصراف إىل احملاطة كما يف اجلواهر
 .وأي سهم، بعد تعيني نوعهما) قوس(خصوص اي: يعي) ٢٤(
 .وهو التسابق �ملسابقة، أو �ملراماة) ٢٥(

    



٢٠٦ 

 .وكذا لو سبق ثالثة أو أربعة. دون الباقني )٢٦(هلما
 .فله درهم، فلو سبق واحد او اثنان او اربعة فلهم الدرمهان )٢٧(ىمن سبق فله درمهان، ومن صل: ولو قال

 .ولوسبق واحد وصلى ثالثة و�خر واحد، كان للسابق درمهان، وللثالثة درهم، وال شئ للمتأخر
 .أي الثالثة سبق فله السبقان: ، وأدخال حملال، وقاال)٢٨(لو كا� اثنني، واخرج كل واحد منهما سبقا :الثانية
إن ســب ، كــان لكــل )٢٩(ولوســبق املســتبقان. ق احــد املســتبقني، كــان الســبقان لــه علــى مــا اخــرت�ه، وكــذا لــو ســبق احمللــلفــ

ولــو ســبق احــدمها واحمللــل، كــان للمســتبق مــال نفســه ونصــف مــال املســبوق،  .واحــد منهمــا مــال نفســه، وال شــئ للمحلــل
ل للســـابق عمـــال �لشـــرط وكـــذا لـــو ســـبق أحـــد ، كـــان الكـــ)٣٠(ولـــو ســـبق احـــدمها وصـــلى احمللـــل .ونصـــفه اآلخـــر للمحلـــل

 .وكذا لو سبق أحدمها، وصلى اآلخر و�خر احمللل. املستبقني، و�خر اآلخر واحمللل
فرمـــى كــل واحــد منهمــا عشــرة فأصــاب مخســة، فقـــد  )٣١(اذا شــرطا املبــادرة، والرشــق عشــرين، واالصــابة مخســة :الثالثــة

 .الرشق، النه خيرج عن املبادرة فال جيب إكمال )٣٢(تساو� يف االصابة والرمي
ولو رمى كل واحد منهما عشرة، فأصاب أحدمها مخسـة واالخـر أربعـة، فقـد نضـله صـاحب اخلمسـة ولـو سـئل اكمـال 

 .، فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب مخسة، حتاطا مخسة خبمسة وأكمال الرشق)٣٣(أما لو شرطا احملاطة .الرشق مل جيب
 .ة تسعة، وأصاب اآلخر مخسة، حتاطا مخسة خبمسة وأكمال الرشقولو أصاب أحدمها من العشر 

 وان كان قبل .، فبادر احدمها إىل اكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه)٣٤(ولو حتاطا
___________________________________ 

 .ثالثة، وعلى االربعة لو سبق اربعة تنقسم اخلمسة على الثالثة لوسبق: يعين) وكذا(لكل واحد اثنان ونصف) ٢٦(
 .درهم يقسم بينهم) وللثالثة(يقسمان بينهم) فلهم الدرمهان(الذي بلغ عند رأس فرسه عند عظمي الذنب من السابق: يعين) من صلى)(٢٧(
 .جائزة: اي: �لفتح) ٢٩(
 .وصل كالمها إىل اهلدف مرة واحدة، بدون سبق وحلوق: اي) ٢٩(
الن الشــرط كــان أن اجلــائزتني كلتيهمــا ) عمــال �لشــرط(�ن وصــل رأس فــرس احمللــل إىل عظمــي ذنــب فــرس الســابق) مصــلى(احمللــلصــار : يعــين) ٣٠(

 .مل يصر مصلى ايضا، بل كان رأس فرسه خلف فرس السابق: اي) و�خر اآلخر(كل اجلائزتني للسابق: يعين) وكذا(للسابق، وهذا صار سابقا
 .صاب اهلدف خبمسة نبال من عشرين نبال قبل أن يكمل اآلخر مخسة اصا�ت كانت اجلائزة لهومعىن ذلك، ان كل من ا) ٣١(
مل (رمـى كـل العشـرين سـهما: اي) إكمـال الرشـق(طلـب مـن الغالـب: اي) ولـو سـئل(عليـه: اي) نضـله(فليس يف البيت مبادرة، لـزوال موضـوعها) ٣٢(

 .الن املبادرة املشروطة حتققت) جيب
رميا بقية : اي) وأكمال الرشق(االصا�ت مبقابله من الطرف اآلخر، مث مالحظة ان الز�دة ان كانت مخسة فيكون هو الغالب حط عدد: يعين) ٣٣(

 .العشرين لعل أحدهم يفوز بز�دة مخسة على اآلخر
 .عدد االصا�ت مخسة كما يف مثال املصنف قده: اي) إكمال العدد(شرطا احملاطة: اي) ٣٤(

    



٢٠٧ 

فإن كان له يف ذلك فائدة، مثل أن يرجـو أن يـرجح عليـه أو يسـاويه . صاحب االقل اكمال الرشق، نظرانتهائه، فأراد 
 .، أجرب صاحب االكثر)٣٥(أو مينعه أن ينفرد �الصابة، �ن يقصر بعد احملاطة عن عدد االصابة

فأصـاب منهـا مخسـة فيتحاطـان ، ورمى اآلخـر )٣٦(وان مل يكن له فائدة مل جيرب كما اذا رمى احدمها مخسة عشر فأصا�ا
ما يصيب صاحب اخلمسة ما ختلف، وهي مخسة وخيطئهـا صـاحب االكثـر، فيجتمـع  )٣٧(مخسة خبمسة، فإذا أكمال فأبلغ

 .)٣٨(لصاحب اخلمسة عشرة، فيتحاطان عشرة بعشرة، ويفضل لصاحب االكثر مخسة، فال يظهر لالكمال فائدة
 .ض، وله التصرف فيه كيف شاء، وله أن خيتص به، وأن يطعمه أصحابهإذا مت النضال، ملك الناضل العو  :الرابعة

 .)٣٩(صحته) يستبعد(ولو شرط يف العقد اطعامه حلزبه، مل
 .، مل جيب �لعمل أجرة املثل، ويسقط املسمى ال إىل بدل)٤٠(اذا فسد عقد السبق :اخلامسة

 .ولو كان السبق مستحقا، وجب على الباذل مثله أو قيمته
ال جيوز، الن املقصود �لنضـال : اطرح الفضل بكذا، قيل: ، فقال له)٤١(إذا فضل احدمها اآلخر يف االصابة :السادسة

ويــرد مــا  )٤٢(إ�نــة حــذق الرامــي وظهــور اجتهــاده، فلــو طــرح الفضــل بعــوض، كــان تركــا للمقصــود �لنضــال فتبطــل املعاوضــة
 .أخذه

___________________________________ 
 .ب الثاين اهلدف عدة مرات، حىت تكون االصا�ت الزائدة لالول على الثاين أقل من النصاب وهو مخسة يف الفرض�ن يصي) ٣٥(
 .وتبقي الحدمها ز�دة عشر اصا�ت) فيتحاطان مخسة خبمسة(من اخلمسة عشر: اي) فأصاب منها(كل اخلمسة عشر اصاب اهلدف: اي) ٣٦(
يرمـي اخلمسـة الباقيـة : اي) وخيطئهـا(اصـابة كـل مـا بقـي عنـده مـن السـهام وهـي مخسـة: اي) ا ختلفم(فأكثر ما يصيب صاحب اخلمسة: يعين) ٣٧(

 .صاحب االكثر وكل اخلمسة ختطئ
 .يف مثل هذا ال حيتاج إىل إكمال الرشق لعدم الفائدة فيه) ٣٨(
 .عل اجلائزة لشخص �لث الذي مر عدم صحته، والن هذا ليس ج)املؤمنون عند شروطهم(صحة هذا الشرط، لعموم قوله : اي) ٣٩(
 .ملك الغري) مستحقا(اجلائزة: اي) ولو كان السبق(جلهل املسافة، او جهل اجلائزة، او غري ذلك من عدم اجتماع شرائط الصحة) ٤٠(
اعطيك دينارا مثال وارفع يدك عن  :يعين) بكذا(كما لو رمى أحدمها مثانية، واالخر ثالثة، حبيث صار لالول ز�دة مخسة وهي مقدار النصاب) ٤١(

 .اخلمسة الزائدة فنعترب كأنك مل تزد على مقدار النصاب
 .معاوضة الدينار، حبط اخلمسة الزائدة، ويرد اآلخذ للدينار، أخذه وهو الدينار على صاحبه الذي اعطاه: اي) ٤٢(

   



٢٠٨ 

 )١(كتاب الوصا�

 :والنظر يف ذلك يستدعي فصوال

  الفصل االول
 .ويفتقر إىل إجياب وقبول. ، بعد الوفاة)٢(متليك عني، أو منفعة: وهي يف الوصية

 .أعطوا فال� بعد وفايت، او لفالن كذا بعد وفايت، أو أوصيت له: واالجياب كل لفظ دل على ذلك القصد، كقوله
 .القبول، على االظهروينتقل �ا امللك إىل املوصى له، مبوت املوصي، وقبول املوصى له، وال ينتقل �ملوت منفردا عن 

فـإن رد يف حيـاة املوصـي، جـاز . ، وإن �خـر القبـول عـن الوفـاة، مـا مل يـرد)٣(ولو قبل قبل الوفاة جاز، وبعـد الوفـاة آكـد
 .وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول. وإن رد بعد املوت وقبل القبول بطلت. ان يقبل بعد وفاته إذ ال حكم لذلك الرد

 .ال تبطل، وهو أشبه: تبطل، وقيل: لقبول وقبل القبض، قيلولو رد بعد املوت وا
 .أما لو قبل وقبض مث رد، مل تبطل إمجاعا، لتحقق امللك واستقراره

 .ولو رد بعضا وقبل أما لو قبل وقبض مث رد، مل تبطل إمجاعا، لتحقق امللك واستقراره
 .، صح فيما قبله)٤(ولو رد بعضا وقبل بعضا
 .م وارثه مقامه يف قبول الوصيةولومات قبل القبول، قا

___________________________________ 
 .كتاب الوصا�

 ).وصية)(مجع) ١(
 .كالوصية مبنافع البستان لزيد إىل سنة مثال) او منفعة(كالوصية بكتابه لزيد) عني)(٢(
 .االكثر هو القبول بعد الوفاة إذا مل يكن قبل أورد قبل الوفاة: يعين)(٣(
 .مات زيد يف املثال: اي) ولومات(و اوصى امليت لزيد بدار وألف دينار، فقيل الدار، ورد االلفكما ل) ٤(

    



٢٠٩ 

 .، فمات قبل القبول، كان القبول للوارث)٥(او أوصى جبارية ومحلها، لزوجها وهي حامل منه: فرع
، النـه ال ميلـك بعـد الوفـاة، )٧(ه، وال ينعتـق علـى املوصـى لـ)٦(فإذا قبل، ملـك الـوارث الولـد، إن كـان ممـن يصـح لـه متلكـه
 .ويكونوا مجاعة، فريث لعتقه قبل القسمة )٨(وال يرث ا�ه النه رق، إال أن يكون ممن ينعتق على الوارث

 .وال تصح الوصية يف معصية
 .فلو أوصى مبال للكنائس أو البيع، أو كتابة ما يسمى اآلن توراة او اجنيال، أو يف مساعدة ظامل بطلت الوصية

ويتحقـق الرجـوع �لتصـريح، أو بفعـل . ، سواء كانت مبال أو والية)٩(عقد جائز من طرف املوصي ما دام حيا: والوصية
 .أو رهنه، كان رجوعا )١٠(فلو�ع ما أوصى به، أو أوصى ببيعه أووهبه أو قبضه. ما ينايف الوصية

 .فعجنه أو خبزه )١١(ه، أو بدقيقوكذا لو تصرف فيه تصرفا، أخرجه عن مسماه، كما اذا أوصى بطعام فطحن
 .وكذا لوأوصى بزيت، فخلطه مبا هو أجود منه

 .أو بطعام فمزجه بغريه حىت ال يتميز
___________________________________ 

تلـك اجلاريــة زيـد زوج جاريتـه مـن عمـرو، وصـارت حـامال مـن عمـرو، وكـان شــرط علـى عمـرو أن يكـون ولـدها رقـا ال حـرا، مث أوصـى زيـد ب: مثالـه) ٥(
 .وحبملها لعمرو، ومات زيد مث مات عمرو قبل قبول الوصية، فلو أرث عمرو احلق يف قبول هذه الوصية

كــان الــوارث أخــا للحمــل، واحلمــل كــان ذكــرا، فــإن االخ ميلــك اخــاه، أمــا لــو كــان احلمــل بنتــا يعــين اختــا للــوارث فــال ميلكهــا الــوارث، الن : مثالــه) ٦(
ك احملــارم مــن النســاء ينعــ خص ال ميلــ تقن علــى املالــك، وكــذا لوكــان الــوارث جــدا للحمــل يعــين أ� أو أمــا لعمــرو املوصــى لــه فإنــه ينعتــق مطلقــا، الن الشــ

 .أوالده وإن نزلوا
ن عمـرا عمرو هـو أبـوه، الن عمـرا ال ميلـك بعـد موتـه، والوصـية ال تكـون ملكـا إال بعـد القبـول، واملفـروض ا) املوصل له(ال ينعتق احلمل على: اي) ٧(

إن احلمل ال يرث من ابيه شيئا لينعتق بذلك : يعين) ا�ه) وال يرث(مات قبل القبول، وفقبل املوت مل يكن قبول فال ملك، وبعد املوت ال ميلك امليت
 .الشئ، الن احلمل رق، والرق ال يرث، فإن الرقبة من موانع االرث

ن واحــد: اي) مجاعــة(الورثــة: اي) ويكونــوا(ا لــو كــان احلمــل أختــا لــوارث،إال أن يكــون احلمــل ممــن ينعتــق علــى الــوارث، كمــ: يعــين) ٨( ريث(اكثــر مــ ) فــ
النه خرج عـن منـع االرث وهـو الرقبـة قبـل قسـمة املـال، فـاذا ورث احلمـل انعتـق : يعين) نعتقه قبل القمسة(احلمل ايضا، ويصري من الورثة بعد ما ينعتق
 .امها ايضا من نصيب ابنها كما ال خيفى

 .كالوصية بتويل صغاره، أو جعل متويل على وقف كانت نظار�ا له) والية(وز له إلغاؤهافيج) ٩(
 .وحنو ذلك

ن ) ١٠( ف لعلــي، مث قبـل املــوت قـبض زيـد بنفســه االلـف، فــإن هـذا القــبض رجـوع عــ ف دينـار، فأوصـى �عطــاء االلـ كمـا لـو كــان لزيـد بذمــة عمـرو ألــ
 .الوصية، فإن مات زيد ال يعطي االلف إىل علي

 .والطعام يقال للحنطة ويقال لكل احلبوب كالشعري والعدس وغريمها. هو طحني احلنطة: دقيق) ١١(

    



٢١٠ 

 .، مل يكن رجوعا)١٢(أما لو أوصى خببز فدقه فتيتا

  الفصل الثاين
ـــرب فيـــه يف املوصـــي فـــإن بلغهـــا . )١٣(وصـــية ا�نـــون، وال الصـــيب مـــامل يبلـــغ عشـــرا: فالتصـــح. كمـــال العقـــل، واحلريـــة: ويعت

 .فوصيته جائزة يف وجوه املعروف، القاربه وغريهم على االشهر، اذا بصريا
. )١٤(ولـو جـرح املوصـي نفسـه مبـا فيـه هالكهـا، مث أوصـى، مل تقبـل وصـيته. تصـح وإن بلـغ مثـان، والروايـة بـه شـاذة: وقيـل

 .)١٥(د من االب خاصةوال تصح الوصية �لوالية على االطفال، اال من االب، او اجل. ولو أوصى مث قتل نفسه قبلت
 .وال والية لالم

 .وال تصح منها الوصية عليهم
ولــو أوصــت هلــم مبــال، ونصــبت وصــيا، صــح تصــرفه يف ثلــث تركتهــا، ويف اخــراج مــا عليهــا مــن احلقــوق، ومل متــض علــى 

 .)١٦(االوالد

  الفصل الثالث
 :وفيه أطراف :يف املوصى به
 :فيما يتعلق �لوصية: الطرف االول

ويتقـدر  .)١٧(ويعترب فيهما امللك، فال تصح �خلمر وال اخلنزير وال الكلب اهلراش، ومـا ال نفـع فيـه.عني أو منفعةوهو إما 
 .، بقدر ثلث الرتكة فما دون)١٨(كل واحد منهما

هم، نفــذت االجــازة يف . ولوأوصــى مبــا زاد، بطلــت يف الزائــد خاصــة، اال أن جييــز الــوارث ولــو كــانوا مجاعــة فأجــاز بعضــ
 قدر

___________________________________ 
 .جعله قطعا صغارا: اي) ١٢(
 .عاقال فامها ملا يفعل: اي) اذا كان بصريا(عشر سنني: اي) ١٣(
 .للدليل اخلاص الصحيح املعمول به عند الفقهاء سوى ابن ادريس على ما نقل) ١٤(
غار وصــيا، ومل يعتــرب) ١٥( ن(فلـو اوصــى االخ االكــرب علــى اخوانــه الصــ ســواء حقــوق هللا كــاحلج واخلمــس والزكــاة أو حقــوق النــاس كالــديون ) احلقـوق مــ

 .واملظامل
 .وصية االم لشخص قيما على االوالد ال تكون �فذة، بل يصبح االوالد بالقيم، فيعني احلاكم الشرعي هلم قيما بواليته العامة: اي) ١٦(
 .كالوصية �حلشرات، وجببة حنطة، وحنو ذلك) ١٧(
 .من العني أو املنفعة: اي) ١٨(

    



٢١١ 

 .)١٩(حصته من الز�دة
، وإذا وقعـت بعـد الوفـاة  )٢٠(أشهرمها انـه يلـزم الـوارث: وإجازة الوارث تعترب بعد الوفاة، وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه قوالن
وصـي اذا مل امل )٢٢(وجيب العمل مبـا رمسـه.إىل قبض )٢١(كان ذلك إجازة لفعل املوصي، وليس �بتداء هبة، فال تفتقر صحتها

 .ويعترب الثالث وقت الوفاة، ال وقت الوصاية. يكن منافيا للمشروع
فلـو أوصــى بشــئ وكــان موســرا يف حـال الوصــية، مث افتقــر عنــد الوفــاة، مل يكــن �يسـاره اعتبــار وكــذلك لــو كــان يف حــال 

 .)٢٣(الوصية فقريا، مث ايسر وقت الوفاة، كان االعتبار حبال ايساره
 .)٢٤(قاتل أو جرحه، كانت وصيته ماضية، من ثلث تركته وديته وأرش جراحته ولو اوصى مث قتله

 .، على ان الربح بينه وبني ورثته نصفان صح)٢٥(ولو اوصى إىل انسان �ملضاربة برتكته او ببعضها
 .ورمبا يشرتط كونه، قدر الثلث فأقل، واالول مروي

 .�جلميع، فإن وسع الثلث عمل )٢٦(ولو أوصى بواجب وغريه
 .وإن قصر ومل جتز الورثة، بدأ �لواجب من االصل، وكان الباقي من الثلث ويبدأ �الول فاالول

 ولو كان
___________________________________ 

 .اوص زيد بداره لعمرو، وكانت الدار تساوي ألفا، وكل أمواله كان ألفا ومخسمئة، من الدار زائدة، فإن اجاز كل الورثة) ١٩(
 .اعطيت ثالثة ار�ع الدار لعمرو، وهكذا) مثال كان الورثة عشرة فأجاز مخسة منهم(اعطيت الدار كلها لعمرو، وإن اجاز نصف الورثة

 .اذا اذن الوارث قبل موت املوصي الزائد عن الثلث يلزم به، وال يطلب اجازته بعد موت املوصي: يعين) ٢٠(
 .لبعض العامة) خالفا(ه قد قبض العني متت الوصية، بال احتياج إىل قبض جديد بعد االجازةصحة االجازة، فلو كان املوصى ل: اي) ٢١(
 .مما اوصى به، سواء كان قوال، أو كتابة، او إشارة، أو غري ذلك: اي) ٢٢(
اعطيـت الـدار لزيـد، النـه وقـت  وصى بداره لزيد وكانت الـدار كـل اموالـه، مث قبـل املـوت ملـك امـواال حبيـث صـارت الـدار ثلثـا مـن اموالـه،: مثال) ٢٣(

 .ه وهكذااملوت كانت الدار ثلث امواله، ولو اوصى بفرسه لزيد وكان الفرس اقل من الثلث، مث عند املوت مل يبق له سوى الفرس ال ينفذ إال يف ثلث
ــية مل تكــــن ديــــة وال أرش، ولكــــن كمــــا قلنــــا يف رقــــم: يعــــين) ٢٤( ــان وقــــت الوصــ ث جمموعهــــا وان كــ ـــ ـــربة ) ٢٣(ثلـ ـــث وقــــت الفوفــــاة، ال وقــــت العـ �لثلـ

قيمــة اجلراحــة، وهــذا إذا كــان القتــل أو اجلــرح خطــأ أو شــبه عمــد، وأمــا اذا كــان عمــدا فالديــة : �عتبــار اجلراحــة، اي) ارش(�عتبــار القتــل) ديتــه(الوصــية
 .واالرش متوقفان على عدم القصاص كما ال خيفى

مضاربة �ن يعمل فيها، ونصف الربح لعمرو، ونصـف الـربح لورثـة زيـد، أو اوصـى ان يسـلم كما لو اوصى زيد أن يسلم كل امواله إىل عمرو لل) ٢٥(
 .هو صحة الوصية ولو كانت �لنسبة إىل مجيع االموال) واالول(بعض معني من امواله للمضاربة

يعين خيرج احلج الواجـب ) من االصل(ية، وحنو ذلكة القرآن، وتزويج الغراب، وطبع الكتب الدين ، وقراءكاحلج الواجب، وز�رة احلسني ) ٢٦(
 .من أصل امواله، ال من الثلث، مث خيرج الوصا� املستحبة من الثلث
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ولو اوصى لشخص بثلث، وآلخر بربع وآلخـر بسـدس ومل .الكل غري واجب، بدئ �الول فاالول، حىت يستويف الثلث
، كـان ذلـك رجوعـا عـن االول )٢٧(و أوصى بثلثه لواحد، وبثلثه آلخرول. جتز الورثة، أعطي االول، وبطلت الوصية ملن عداه

 .ولو اشتبه االول، استخرج �لقرعة. إىل الثاين
 .)٢٨(ولو أوصى بعتق مماليكه، دخل يف ذلك من ميلكه منفردا، ومن ميلك بعضه وأعتق نصيبه حسب

 .حيتمله الثلث، وبه رواية فيها ضعفيقوم عليه حصة شريكه، إن احتمل ثلثه لذلك، واال اعتق منهم ما : وقيل
 .، ومل جتز الورثة، كان هلما ما حيتمله الثلث)٢٩(ولو اوصى بشئ واحد الثنني، وهو يزيد عن الثلث

 .، بدئ بعطية االول، وكان النقص على الثاين منهما)٣٠(ولو جعل لكل واحد منهما شيئا
واحلفوا علـى الزائـد، وفيـه  )٣١(ا انه قليل، قضي عليهم مبا ظنوهظنن: ولو اوصى بنصف ماله مثال، فأجاز الورثة، مث قالوا

 .تردد
وامــــا لــــو اوصــــى بعبــــد أو دار، فأجــــازوا الوصــــية مث ادعــــوا ا�ــــم ظنــــوا ان ذلــــك بقــــدر الثلــــث أو أزيــــد بيســــري، مل يلتفــــت 

 .- )٣٢(إلىدعواهم، الن االجازة هنا تضمنت معلوما
___________________________________ 

ــا لوقـــال مـــرة) ٢٧( ــرة اخـــرى) اعطـــوا ثلثــــي لزيـــد(كمـ ــا لعمــــرو، أم ) ولـــو اشـــبه االول)(اعطــــوا ثلثـــي لعمـــرو)(مث قـــال مـ ــال لزيـــد، و�نيـ ــم اوال قـ �ن مل يعلــ
مث جتعل الورقتان يف كيس، وجيال الكيس، وخيرج شخص ورقة �سم االول، مث ) عمرو(وعلى ورقة اخرى) زيد(�ن يكتب على ورقة) �لقرعة(�لعكس

 .كان من االول واعطي الثلث لعمرو، و�لعكس العكس) زيد(قة �سم الثاين، فإن كانت الورقة االوىل عليهاور 
ك عتــق ) ٢٨( ق نصــف العبــد حســب الوصــية، وتســبيب ذلــ فلــو كــان لزيــد وعمــرو عبــد �لشــركة، ونصــفه لكــل منهمــا، فأوصــى زيــد بعتــق مماليكــه، اعتــ

اي يكــون قيمــة نصــف عمــرو علــى تركــه زيــد ) وقيــل يقــوم عليــه حصــة شــريكه(جــب ضــمان تركــه زيــد لــهالنصــف اآلخــر الــذي هــو لعمــرو �لرايــة ال يو 
�محد بن زيد الواقفي الذي هو غري ثقة يف مذهبه ايضـا، مـع عـدم مجعـه شـرائط احلجيـة واعـراض املعظـم عنـه : يف اجلواهر) وبه رواية فيها ضعف(أيضا
 .اخل
 .اي مبقدار الثلث): ما حيتمله الثلث(وكانت الدار اكثر من ثلث امواله،) اعطوا داري لزيد وعمرو:(كما لو قال) ٢٩(
 .كما لو قال اعطوا لزيد النصف االمين من الدار، ولعمرو النصف االيسر، وكان جمموع الدار اكثر من الثلث) ٣٠(
 .وعشرين، وفتبني انه مئة ومخسني،ظننا أن نصف املال يكون مئة : �ملقدار الذي عينوه يلزمون به، مثال قالوا: اي) ٣١(

 .والزموا �ملئة ال�ا ثلث مجيع املال، والعشرين النه املقدار الذي اعرتفوا �جازته، واحلفوا على ا�م ظنوا أنه ليس مائة ومخسني
 .الحتمال عدم قبول قوهلم ا�م ظنوه قليال اصال، ونفوذ االجازة يف النصف،) وفيه تردد(
 .ز�م كانت على عني الدار أو عني العبد وهو شئ معلوم سواء علموا قيمته أو الالن اجا: يعين) ٣٢(

    



٢١٣ 

 .)٣٣(وإذا أوصى بثلث ماله مثال مشاعا، كان للموصى له من كل شئ ثلثه
 .وإن اوصى بشئ معني، وكان بقدر الثلث، فقد ملكه املوصى له �ملوت، وال اعرتاض فيه للورثة

مــن تلــك العــني مــا حيتملــه الثلــث مــن املــال احلاضــر، ويقــف البــاقي حــىت حيصــل مــن ، أخــذ )٣٤(ولوكــان لــه مــال غائــب
 .الغائب، الن الغائب معرض للتلف

، حتصــيال المكــان العمـــل )٣٥(لــو أوصـــى بثلــث عبــده، فخـــرج ثلثــاه مســتحقا، انصـــرفت الوصــية إىل الثلــث البـــاقي: فــرع
 .�لوصية

إىل احمللل، حتصينا لقصد املسلم عن احملرم، كمـا اذا أوصـى بعـود مـن ولو أوصى مبايقع امسه على احمللل واحملرم، انصرف 
أمـا لـو مل يكـن فيـه . )٣٧(وتـزال عنـه الصـفة احملرمـة. يصـح: يبطـل، وقيـل: ولو مل يكن له عود اال عـود اللهـو، قيـل. )٣٦(عيدانه

 .، واحلائط، والزرع)٣٨(يةككلب الصيد، واملاش: وتصح الوصية �لكالب اململوكة. منفعة إال احملرمة بطلت الوصية
 :يف الوصية املبهمة: الطرف الثاين

 ، فيه روايتان،)٣٩(من أوصى جبزء من ماله
___________________________________ 

ومـن املـزارع الن معىن املشاع هو الشركة يف مجيع االجزاء، فيملك من الدار ثلثهـا، ومـن الفـرش ثلثهـا، ومـن املالبـس ثلثهـا، ومـن الكتـب ثلثهـا، ) ٣٣(
 .ثلثها، وهكذا

يف بالد اخرى، اعطى ثلث املوجود من االموال، وصرب حىت يؤيت �الغنام ليأخذ ثلثها ) اغنام(كما لو اوصى �عطاء ثلث امواله لزيد، وكان له) ٣٤(
 .رثةأيضا، وال جيب على الورثة اعاء ثلث االغنام من بقية االموال الحتمال تلف االغنام قبل وصوهلا بيد الو 

ىت يكـون يف ثلثـي املشـاع غـري : ال ثلث الباقي،، يعين) ٣٥( تنصرف الوصية إىل جمموع الثلث من العبد الذي كان للموصي، ال إىل الثلث املشـاع، حـ
 .�فذ، ويف ثلث منه �فذا، وبعبارة اخرى يكون للموصى ثلث العبد، ال تسع العبد

 .ى الوصية �لعصا، الن الوصية بعود اللهو �طليف حني أن له عود هلو، وعود عصي، فيحمل عل) ٣٦(
ىت ) إال احملرحة(تقطع منه مثال البسامري، وتطم الثقوب، حىت تصري عودة حمللة: اي) ٣٧( كبعض اآلت القمـار إذا كسـر سـقط عـن االنتفـاع مطقـا حـ

تحـرة غالبـا احلطـب للحـرق، بـل يسـتعمل الغـاز، والكهـر�ء عن حرمه حطبا للقدر لعدم االحتاج إىل احلـرق كهـذه االزمنـة الـيت ال تسـتعمل يف الـبالد امل
 .حنومها او لغري ذلك كضده حبيث ال يستفاد منه احلرق ايضا

 .احلارس للزرع: يعين) والزرع(الكلب احلارس للبستان أو لدار: اي) واحلائط(املاشية يعين الكلب احلارس لالغنام واالبقار والبعران وحنوها) ٣٨(
اعطــي يف االول عشــر أموالــه، ويف روايــة واحــد مــن واحــد ) اعطــوه شــيئا: أو قــال) اعطــوا لزيــد ســهما(، أو قــال)عطــوا جــزء مــايل لزيــدا(يعــين قــال) ٣٩(

 .ا ويعطى احدها هلم، ويف الثاين مثن امواله، ويف الثالث سدس أمواله وعشرين، يعين يقسم امواله واحدا وعشرين جزء

    



٢١٤ 

، )٤٠(ولوأوصــى بوجــوه. ولــو كــان بشــئ، كــان سدســا. ولوكــان بســهم، كــان مثنــا.ثأشــهرمها العشــر، ويف روايــة ســبع الثلــ
ولـــو اوصـــى بســـيف معـــني وهـــو يف جفـــن، دخـــل اجلفـــن .يرجـــع مـــريا�: فنســـى الوصـــي وجهـــا، جعلـــه يف وجـــوه الـــرب، وقيـــل

فـإن الوعـاء ومـا وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثيـاب، أو سـفينة وفيهـا متـاع، أو جـراب وفيـه قمـاش، . يف الوصية )٤١(واحللية
 .فيه داخل يف الوصية، وفيه قول آخر بعيد

 .)٤٢(ولو أوصى �خراج بعض ولده من تركته، مل يصح
، فتمضــي يف )٤٣(اللفــظ؟ فيــه تــردد بــني الــبطالن، وبــني إجرائــه جمــرى مــن أوصــى جبميــع مالــه ملــن عــدا الولــد) يلغــو(وهــل

 .)٤٤(والوجه االول، وفيه رواية بوجه آخر مهجورةالثلث، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي، مبوجب الفريضة، 
اعطــوه حظــا مــن مــايل أو قســطا أو : ، رجــع يف تفســريه إىل الــوارث كقولــه)٤٥(وإذا أوصــى بلفــظ جممــل مل يفســره الشــرع
 .نصيبا أو قليال أو يسريا أو جليال أو جزيال

ريا، قيــل: ولــو قــال خيــتص هــذا التفســري �لنــذر اقتصــارا علــى : وقيــل، )٤٦(يعطــى مثــانني درمهــا كمــا يف النــذر: اعطــوه كثــ
 .موضع النقل

___________________________________ 
 .�مور: اي) ٤٠(
يت عليـــه مـــن ذهـــب او فضـــة وحنومهـــا: غـــالف الســـيف، واحلليـــة: اجلفــن) ٤١( �لكســـر وعـــاء مـــن اهـــاب الشـــاء وحنـــوه كمـــا يف اقـــرب ) اجلـــراب(الزينـــة الـــ

 .وهو أن الوصية تتعلق �لعوعاء وحده )وفيه قول آخر بعيد(املوارد
�ن يوصي أن ال يعطى شـئ مـن االرث لـبعض ولـده، أو لـبعض ورثتـه، كـاالخوة واالجـداد مـع عـدم االوالد واالبـوين، وكاالعمـام واالخـوال مـع ) ٤٢(

 .تكون هذه الوصية �طلة أصال كالوصية �حلرام: اي) بلغو اللفظ(عدم االخوة واالجداد ايضا
ث اموالـه، والثلثـان الباقيـان يكـو�ن للورثـة، فيحتمـل أن  اذا) ٤٣( اوصى شخص �ن يعطى مجيع امواله لزيـد، تنفـذ الوصـية يف الثلـث، فيعطـى لزيـد ثلـ

ث  ث حصـته، ويعطـى لـه الثلثـان، ويضـاف هنـا الثلـ تكون هـذه املسـألة ايضـا كـذلك، وهـي مـن أوصـي �ن حيـرم بعـض ورثتـه مـن االرث، فيحـرم مـن ثلـ
ن االرث ثالمثئــة دينــار، اخــرج منــه مئــة واضــيفت علــى ارث بقيــة الورثــة، واعطــى املــائتني فقــط) مــثال(قيــة الورثــةعلــى أرث ب والوجــه (لــو كانــت حصــته مــ

 .الوجه الصحيح هو بطالن هذه الوصية: يعين) االول
مرتوكة مل يعمل �ا جل الفقهاء، بل كل : رة ايومضموم نقل �لوصية، لكنها مهجو  وهي رواية علي بن السري عن موسى بن جعفر ) ٤٤(

 .الفقهاء على وجه كما يف اجلواهر
 .والسهم، والشئ.مل يرد يف الشرع تفسريه، كما ورد تفسري اجلزء: اي) ٤٥(

 .سئل الوارث ما مقصود امليت؟ فكلما عينه الوارث قبل قوله: اي) رجع يف تفسريه إىل الوارث)(٣٩(وقد مضى عند
فريجـع يف تفسـري ) وقيل خيتص(،)لقد نصركم هللا يف مواطن كثرية(من الرواية اليت تقول الكثري مثانون لقوله تعاىل) كثريا(كما ورد فيمن نذر: اي) ٤٦(

 .الكثري ايضا إىل الوارث

    



٢١٥ 

 .)٤٧(والوصية مبا دون الثلث أفضل، حىت أ�ا �لربع أفضل من الثلث، و�خلمس أفضل من الربع
، وأنكـــر الـــوارث، كـــان القـــول قـــول )٤٨(املوصـــى لـــه شـــيئا، وادعـــى أن املوصـــي قصـــده مـــن هـــذه االلفـــاظاذا عـــني : تفريـــع

 .وإال فال ميني )٤٩(الوارث مع ميينه، ان ادعى عليه العلم
 :يف احكام الوصية: الطرف الثالث

رية القــل مــن ســتة  ت بــه ولــو اوصــى حبمــل، فجــاء.)٥٠(اذا أوصــى بوصــية، مث أوصــى �خــرى مضــادة لــالوىل، عمــل �الخــ
 .)٥٢(ولو كانت لعشرة أشهر من حني الوصية، مل تصح. )٥١(أشهر، صحت الوصية به

 .، حكم به للموصى له)٥٣(ت ملدة بني الستة والعشرة، وكانت خالية من موىل وزوج وإن جاء
 .)٥٤(دهاولو كان هلا زوج أو موىل، مل حيكم به للموصى له، الحتمال توهم احلمل يف حال الوصية وجتدده بع

 .)٥٥(إن كان يف بطن هذه ذكر فله درمهان، وان كان أنثى فلها درهم: ولو قال
 .فإن خرج ذكر وأنثى، كان هلما ثالثة دراهم

 إن كان الذي يف بطنها ذكر فكذا، وان كان انثى فكذا، فخرج ذكر وأنثى: أما لوقال
___________________________________ 

ن أن (لــي عليــه الصــالة والســالم،ملــا يف احلــديث عــن ع) ٤٧( الن اوصــي خبمــس مــايل أحــب إيل مــن أن اوصــي �لربــع وان اوصــي �لربــع احــب ايل مــ
 .وغريه) اوصي �لثلث، ومن اوصي �لثلث فلم يرتك وقد �لغ

 .شر مثالمخس ماله، وقال الوارث بل قصد الع) النصيب(كما لو اوصى لزيد بنصيب من ماله، فقال زيد كان قصده من لفظ) ٤٨(
 .الن الوارث يكفيه عدم العلم مبا يعينه زيد من تفسري) وإال فال ميني(ان ادعى زيد ان الوارث يعلم ما أقول ومع ذلك ينكر: يعين) ٤٩(
 .كما لو كان له عبد واحد، فأوصى ان يعطى العبد لزيد، مث بعد أ�م اوصى ان يعطى نفس العبد إىل عمرو) ٥٠(
ستة اشهر من حني الوصية دليل على ان احلمل كان موجودا وقت الوصية، والوصية حيمـل موجـود صـحيح، أمـا الوصـية بشـئ الن الوالدة قبل ) ٥١(

 .غري موجود ليس بصحيح
ت بولـد بعـد اشـهر مـن حـني الوصـية كشـف ذلـك عـن ان احلمـل مل يكـن موجـودا حـني  الن اقصى احلمل عشرة اشهر على املشـهور، فـاذا جـاء) ٥٢(

 .تصح الوصيةالوصية فال 
 .كانت االمة خالية عن موىل، وزوج، وكل وطئ حمكوم �لصحة شرعا كوطئ الشبهة من حني الوصية إىل حني الوالدة: يعين) ٥٣(
 .فال علم �ن احلمل وقت الوصية كان موجودا حىت يثبت انتقال الولد إىل املوصى له) ٥٤(
 .ذكرا، ويعطى للحمل درهم إن كان احلمل انثى اوصى �ن يعطى للحمل درمهان ان كان احلمل: يعين) ٥٥(
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كمـــا تصـــح الوصـــية بســـكىن الـــدار مـــدة . ومبـــا حتملـــه اململوكـــة والشـــجرة )٥٧(وتصـــح الوصـــية �حلمـــل.)٥٦(مل يكـــن هلمـــا شـــئ
 .)٥٨(مستقبلة

نــة، قومــت أو مـدة معي )٥٩(ولـو اوصــى خبدمــة عبـد، أو مثــرة بســتان، أو سـكىن دار، أو غريذلــك مــن املنـافع، علــى التأبيــد
وإذا اوصـى خبدمـة عبـده مـدة معينـة، فنفقتـه علـى . فإن خرجت من الثلث، وإال كان للموصى له ما حيتمله الثلـث. املنفعة

وللورثـة التصـرف يف الرقبـة ببيـع وعتـق وغـريه، وال يبطـل حـق . وللموصى له التصرف يف املنفعة. �بعة للملك )٦٠(الورثة ال�ا
 .)٦١(املوصى له بذلك

 .اال مع قرينة تدل على غريها )٦٢(صى له بقوس، انصرف إىل قول النشاب والنبل واحلسبانولو أو 
 .، فللورثة اخليار يف تعيني ما شاؤوا منها)٦٣(وكل لفظة وقعت على اشياء، وقوعا متساو�

 .اعطوه قوسي، وال قوس له اال واحدة انصرفت الوصية اليها، من أي االجناس كانت: أما لو قال
 وجيوز ان يعطوا. ، كان اخليار يف التعيني إىل الورثة)٦٤(أوصى برأس من مماليكهولو 

___________________________________ 
 .كونه واحدا، فإن خرج توأمني كان خارجا عن الوصية كما قالوا) الذي يف بطنها(الن ظاهر) ٥٦(
الن .مـن الثمـار وإن مل تكـن حـال الوصـية موجـودة) والشـجرة(أمـة كانـت أو دابـة) حتملـه اململوكـة(سـوف) ومبـا(احلمل املوجود حـال الوصـية: اي) ٥٧(

 .املوصى له به ال جيب ان يكون موجودا حال الوصية، إمنا جيب يف املوصى له ان يكون موجودا
 .كما لو اوصى انه عند� ميوت يسكن زيد يف داره سنة واحدة مثال) ٥٨(
 .بقدر الثلث: اي) ما حيتمله الثلث(كانت تلك املنفعة بقدر الثلث او اقل: اي) ت من الثلثفإن خرج(إىل االبد ودائما: يعين) ٥٩(
 .الن النفقة وهي الكل، واللباس، واملسكن، وتداوي املرض، وحنو ذلك: اي) ٦٠(
 .�لبيع، والعتق، واهلبة، والصلح، وحنوها اجلارية على رقبة العبد: اي) ٦١(
هي القوس اليت يرمي �ا السهام الصـغار، قـال ) واحلسبان(وس النبل هي القوس العربية اليت يرمي �ا السهام العربيةالنشاب نوع من السهم، وق) ٦٢(

هــي هــذه ) القــوس(الن املنصــرف مــن كلمــة) إال مــع قرينــة)(دون القــوس املســمى �جلالئــق وهــي الــيت يرمــي �ــا البنــدق ودون قــوس النــدف:(يف اجلــواهر
 .الثالثة كما قالوا

جاز اعطاؤه شرح اللمعة، أو الشرائع، أو زبدة االصول، أو شرح التجريد، أو اجلواهر، أو غريها، أو ) اعطوا زيدا بعد وفايت كتا�:(كما لو قال) ٦٣(
 .اعطوه ساعة جاز اعطاؤه ساعة يد، او ساعة جيب، أو ساعة منضدة، أو ساعة حائط، وحنو ذلك: قال

 .وجب إعطاؤه للموصى له: اي) يةالعط(بواحد من عبيده وتعين: اي) ٦٤(
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فإن  .فإن ماتوا بطلت الوصية. ولو هلك مماليكه بعد وفاته اال واحدا، تعني للعطية. صغريا أو كبريا، صحيحا أو معيبا
وتثبــت  .مل تبطــل، وكــان للورثــة أن يعينــوا لــه مــن شــاؤوا، ويــدفعوا قيمتــه إن صــارت الــيهم، وإال أخــذها مــن اجلــاين )٦٥(قتلــوا
ويقبــل يف  .، يقبــل شــهادة أهــل الذمــة خاصــة)٦٦(بشــاهدين مســلمني عــدلني، ومــع الضــرورة وعــدم عــدول املســلمني: الوصــية

ويقبـل شـهادة الواحـدة يف ربـع مـا شـهدت بـه، وشـهادة اثنتـني  .الوصية �ملال، شهادة واحد مع اليمني، أو شاهد وامـرأتني
 .)٦٧(ع يف اجلميعيف النصف، وثالث يف ثالثة االر�ع، وشهادة االرب

وهل تقبل شهادة شـاهد مـع اليمـني؟ فيـه  .اال بشاهدين، وال تقبل شهادة النساء يف ذلك )٦٨(وال تثبت الوصية �لوالية
 .تردد، أظهره املنع

، مث مات فاعتقـا وشـهدا بـذلك، قبلـت شـهاد�ما وال يسـرتقهما )٦٩(ولو أشهد إنسان عبدين له، على محل أمته أنه منه
 .يكره، وهوأشبه: وقيلاملولود، 

 .، وال ما جير به نفعا أو يستفيد منه والية)٧٠(وال تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
 ، فشهد للميت مبا خيرج به ذلك املال من الثلث، مل)٧١(ولو كان وصيا يف اخراج مال معني

___________________________________ 
ان وصـلت : اي) ان صـارت الـيهم(من العبيـد سـواء الـذي قيمتـه قليلـه، أو كثـرية) من شاؤوا(حدا، أو قصاصا قتال يوجب القيمة، ال مثل القتل) ٦٥(

 .قيمة من عينوه إىل الورثة
دون غري أهل الذمة ولو كانوا من أهل الكتاب، ) خاصة(كما لو دنت وفاة شخص ومل يكن معه من املسلمني من جيعلهم شوهوا على الوصية) ٦٦(

 .ني وامللحدينودون املشرك
فلو شهدت امرأة على أن زيـدا أوصـى لعمـرو دينـار، اعطـي لعمـرو ربـع االلـف وهـو مئتـني ومخسـون، ولـو شـهدت امـرأ�ن �لـف، اعطـي لعمـرو ) ٦٧(

 .نصف االلف وهو مخسمئة وهكذا
 .الويل بعده�ن جعل شخصا وليا على صغاره، او وليا على ثلثه، أو وليا على وقف كان هو الويل وله تعيني ) ٦٨(

 .وهكذا
زيد كـان لـه عبـدان، وأمـة واخـوة ومل يكـن لـه مـن الطبقـة االوىل يف االرث، فمـات، وصـار العبـدان ملكـا لالخـوة فأعتقومهـا، مث بعـد العتـق : مثاله) ٦٩(

الشـهادة يصـري العبــدان نصـيبا هلــذا قبلـت شــهادة العبـدين، و حلـق الولــد �بيـه، وعلـى هــذه ) ان ولــد هـذه االمـة ابــين:(شـهد العبـدان أن املــوىل قـال هلمـا
ال جيـــوز للمولـــود ان جيعـــل العبـــدين رقـــا لـــه، النـــه لـــوال : يعـــين) وال يســـرتقهما املولـــود(الولـــد، فيبطـــل عتـــق االخـــوة للعبـــدين ال�ـــم مل يكونـــوا مـــالكني هلمـــا

 .شاد�ما مل يثبت ان املولود حرا أصال
إىل نفسـه كمـا لـو شـهد أن زيـدا أوصـى ألـف ) مـا جيريـه نفعـا(دينـار مـن مالـه يف وجـوه الـربكما لو شهد ان زيدا أوصى ايل أن أصـرف أ� ألـف ) ٧٠(

 .كما لو شهد أن زيدا أوصى إىل أن أتوىل شؤون أوالده الصغار) او يستفيد منه والية(دينار لعبدي
ث، فـأدعى لو كان عمرو وصيا عن زيد يف اخراج ألف دينار من مال زيد خلريات، وكانـت امـوال زيـ: مثال) ٧١( د كلهـا الفـني، وااللـف اكثـر مـن الثلـ

بصحة هذا االدعاء، شهادةعمرو هنا ال تقبل وجيب ان يؤتى بدله بشاهد آخر ) الوصي(ورثة زيد ان زيدا يطلب من فالن ألف دينار، وشهدء عمرو
آالف فيعطـى لعمــرو منهــا االلــف، وإن مل يثبــت  وذلـك، الن هــذه الشــهادة يســتفيد منهـا عمــرو والواليــة، اذ لــو ثبــت االدعـاء صــارت امــوال زيــد ثالثــة

 .يعطى لعمرو ثلث االلفني وهو أقل من ألف
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 .يقبل
 :مسائل اربع

ولـو رتـبهم أعتـق االول فـاالول حـىت يسـتويف . ، وليس لـه سـواهم، أعتـق ثلـثهم �لقرعـة)٧٢(إذا أوصى بعتق عبيده :االوىل
 .، استخرج ذلك العدد �لقرعة)٧٣(خمصوص من عبيدهولو أوصى بعتق عدد . وتبطل الوصية فيمن بقي. الثلث
 .جيوز للورثة ان يتخريوا بقدر ذلك العدد والقرعة على االستحباب وهو حسن: وقيل
 .اعتق كله: وليس له سواه، قيل )٧٤(لو اعتق مملوكه عند الوفاة، منجزا :الثانية
 .ينعتق ثلثه: وقيل

، إعتـق البـاقي مـن )٧٦(ولو كان لـه مـال غـريه. )٧٥(اعتق ثلثه يسعى يف �قيهولو . وهو أشهر.ويسعى للورثة يف �قي قيمته
 .ثلث تركته
ولـو ظنهـا مؤمنـة فأعتقهـا مث . )٧٨(فـإن مل جيـد، أعتـق مـن ال يعـرف بنصـب. وجب )٧٧(لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة :الثالثة

 .�نت خبالف ذلك، أجزأت عن املوصي
 .مل جيب شراؤها، وتوقع وجودها مبا عني له )٧٩(فلم جيد به لو أوصى بعتق رقبة بثمن معني، :الرابعة

 .ولو وجدها �قل، اشرتاها وأعتقها ودفع اليها ما بقي
___________________________________ 

عـة تعـديلهم أثـال� �لقيمـة بعتق ثلـثهم �لقر ) املراد:(قال يف املسالك) �لقرعة)(اعتقوا عبيدي بعد وفايت(�ن مجعهم يف صيغة واحدة، وقال مثال) ٧٢(
اعتقـوا بعـد وفـايت كـافور، (كمـا لـو ذكـر امسـاء العبيـد واحـدا واحـدا �ن قـال مـثال) ولو رتبهم)(مث ايقاع القرعة بينهم، ويعتق الثلث الذي اخرجته القرعة

 .وذهب، وفضة، ومشس، وفرات، اخل
يكتب اسـم كـل عبـد علـى ورقـة، مث توضـح االوراق يف كـيس، وجيـال : يعين) عةاستخرج ذلك العدد �لقر (اعتقوا اثنني من عبيدي: كما لو قال) ٧٣(

 .الكيس، وخيرج منه ورقتان �سم من خرجت اعتق
 ).انت حر لوجه هللا تعاىل(قال له قبيل وفاته: اي) ٧٤(

 . الورثةيعمل العبد ويستحصل املال بقدر ثلثي قيمته ويؤديه إىل: اي) ويسعى(غريمعلق على موته: اي) منجزا(وكلمة
 .االخران ايضا(فإن العتق يسري وينعتق الثلثان) ثلثك حر لوجه هللا:(لو اعتق قبيل الوفاة ثلث العبد، كما لو قال له: يعين) ٧٥(
الثلثـني : اي) اعتـق البـاقي(غري هذا العبد، أو من عبيد، أو نقود، أو عقارات، أو غري ذلك، اعتق ثلثه االول بعتق املوىل له عنـد الوفـاة، و: اي) ٧٦(

 .من ثلث �قي امواله: اي) من ثلث تركته(االخرين
 .عبدا شيعيا: يعين) ٧٧(
 .اعتق من غري الشيعة من ليس �صبيا، والناصيب هو الذي يعادي االئمة االثين عشرأو احدهم، أو يسبهم، أو يسب واحدا منهم: اي) ٧٨(
اعتقـوا عـين عبـدا بثمـانني دينـارا، :(إىل الرقبـة مـا بقـي مـن الـثمن، كمـا لـو قـال: اي) ا بقـيودفـع إليهـا مـ(مل جيد بذلك الثمن بل �غلى منه،: اي) ٧٩(

 .فكان العبد خبمسني، اعتق واعطي له الثالثون الباقي
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  الرابع فصلال
فلـو كـان معـدوما، مل تصـح الوصـية لـه، كمـا لـو أوصـى مليـت، أو ملـن ظـن وجـوده، . ويشرتط فيه الوجود :يف املوصى له

وتصـح الوصـية لالجنـيب والـوارث، . ، أوملـن يوجـد مـن أوالد فـالن)٨٠(وكـذا لـو أوصـى ملـا حتملـه املـرأة. يتـا عنـد الوصـيةفبان م
 .وتصح الوصية للذمي، ولو كان اجنبيا

 .ويف الوصية للحريب تردد، أظهره املنع. ومنهم من خص اجلواز بذوي االرحام واالول أشبه. )٨١(ال جيوزمطلقا: وقيل
، وال ملــدبره، وال الم ولــده، وال ملكاتبــه املشــروط أوالــذي مل يــؤد مــن مكاتبــه شــيئا )٨٢(ململــوك االجنــيب: الوصــيةوال تصــح 
 .ولو اجازه مواله
رب. لعبــد املوصــى وملــدبره، ومكاتبــه، وام ولــده: وتصــح ث، فــإن كــان  )٨٣(ويعتــ مايوصــي بــه ململوكــه، بعــد خروجــه مــن الثلــ

 .وان كانت قيمته أقل، أعطي الفاضل. )٨٤(للورثةبقدر قيمته أعتق، وكان املوصى به 
 .، بطلت الوصية)٨٥(وان كانت اكثر، سعى للورثة فيما بقي، مامل تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به، فإن بلغت ذلك

 .تصح، ويسعى يف الباقي كيف كان، وهو حسن: وقيل
 وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتني، )٨٦(فإذا اوصى بعتق مملوكه

___________________________________ 
 ).يوجد من اوالده فالن(ملا سوف حتمله املرأة آالن، وملن سوف: اي) ٨٠(
 .سواء كان اجنبيا ام رمحا) ٨١(
يب) ٨٢( ن ارحــام املــوىل، فــال تصــح الوصــية مل: االجنــ شــامل للعبــد واالمــة ) واململــوك(ملــوك االب، واالبــن، واالم، وهكــذايعــين غــري املــوىل، وإن كــان مــ

اكتسـب واد كـذا مـن : هو الذي قال له املوىل) املكاتب املشروط(سواء كان عبدا أو أمة،) انت حر دبر وفايت(وهو من قال املوىل له) وال ملدبره(مجيعا
ق ــ ىت تكــون حــرا بنســبة مــاتعطي، وال فــرق يف : ل لــه املــوىلهــو الــذي قــا: املــال، فــإذا أديــت اجلميــع فأنــت حــر، واملكاتــب املطل اعــط كــذا مــن املــال حــ
 .املكاتب املشروط واملطلق بني ان يكون عبدا أو أمة

ث(يالحــظ وينظــر أن املــال الــذي أوصــى �ن يعطــى ملموكلــه،: يعــين) ٨٣( بعــد مالحظــة ان ال يكــون مــا أوصــاه اكثــر مــن : اي) بعــد خروجــه مــن الثلــ
 .الثلث

 .كأن املال الذي اوصى للمموك لورثة يف مقابل عتق اململوك: يعين) ٨٤(
 .كما لو كان الثلث مخسني دينارا وكانت قيمة العبد مئة دينار او أكثر) ٨٥(
 .واحلال انه ليس له سوى هذا اململوك) ٨٦(
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 .)٨٧(ويسعى يف مخسة اسداس قيمته.اعتق اململوك
ــث ممــا  ، بطلــت الوصــية بعتقــه،)٨٨(وان كانــت قيمتــه اقــل ــق منــه الثل والوجــه ان الــدين يقــوم علــى الوصــية فيبــدأ بــه، ويعت

 .فضل عن الدين
 .، كان االمر كما ذكر� أوال، عمال برواية عبدالرمحن عن ايب عبدهللا )٨٩(أما لو جنز عتقه عند موته

 .)٩٠(اداهولو أوصى ملكاتب غريه املطلق، وقد ادى بعض مكاتبه، كان له من الوصية بقدرما 
تعتـق : ، وهـل تعتـق مـن الوصـية او مـن نصـيب ولـدها؟ قيـل)٩١(ولو اوصى االنسان الم ولده صحت الوصـية مـن الثلـث

 .من نصيب ولدها، وتكون هلا الوصية
 .بل تعتق من الوصية، النه المرياث إال بعد الوصية: وقيل

وكـذا الخوالـه وخاالتـه، أو .وإ�ث، فهـم فيـه سـواءيقتضي التسوية، فإذا اوصى الوالده، وهـم ذكـور  )٩٢(واطالق الوصية
 .)٩٣(وكذا لو أوصى الخواله وأعمامه، كانوا سواء على االصح، وفيه رواية مهجورة.العمامه وعماته

 .)٩٤(وإذا اوصى لذوي قرابته، كان للمعروفني بنسبه، مصريا إىل العرف.أما لو نص على التفضيل اتبع
 .، وهو غري مستند إىل شاهد)٩٥(آخر أب وأم له يف االسالمكان ملن يتقرب اليه إىل : وقيل

___________________________________ 
 ان قيمة اململوك ستون دينارا، والدين ثالثـون دينـارا، فيقسـم اململـوك سـتة أقسـام، ثالثـة منهـا ال تنفـذ الوصـية فيهـا ال�ـا ديـن، والوصـية: لنفرض) ٨٧(

ث منهـا الوصـية فيهـا �فـذة، والثلثـان اآلخـران يكـو�ن للورثـة، فيجـب علـى العبـد أن يعمـل ويكتسـب أمنا تنفذ بعد اداء الدين، وت بقى ثالثة أقسام، ثلـ
 .وحيصل مخسني دينارا، ثالثني للدين، وعشرين للورثة

وإمنـا مقـدار الـدين يكـون ) وصـية بعتقـهبطلـت ال(أقل من الدين مرتني، كما لو كانت قيمة العبد ستني دينـارا، والـدين واحـدا وثالثـني دينـارا: اي) ٨٨(
الــرأي الصــحيح عنــد املصــنف هــو أن قيمــة العبــد ان كــات أكثــر مــن الــدين ولــو مبقــدار دينــار واحــد، اعتــق : يعــين) والوجــه(للــدائن، والبــاقي كلــه للورثــة

 .العبد، وعمل يف اداء الدين، واعطاء الورثة ثلثي الفاضل عن الدين من قيمة العبد
ان كانـت قيمـة العبـد بقـدر الـدين مـرتني أو أكثـر مـن مـرتني صـح العتـق، : يعين) كما ذكر� أوال)(انت حر لوجه هللا(قال يف مرض املوت: يعين) ٨٩(

 .وإن كانت قيمة العبد أقل من ضعف الدين بطل العتق
 .ملئة مخسة وعشرين ديناراكما لو كان املكاتب دفع ربع قيمته، فأوصى املوىل له مبئة دينار، اعطي بقدر حريته ربع ا) ٩٠(
 .بشرط ان يكون ما أوصاه هلا بقدر الثلث أو أقل من الثلث: اي) ٩١(
 .العمايل، أو حنو ذلك: اعطوا ألف دينار الوالدي، أو قال: كما لو قال) ٩٢(
: ان الخواله الثلث، لكنها مهجورة، ايوهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه والصالة والسالم، فيمن أوصى العمامه وأخواله، قال العماله الثلث) ٩٣(

 .اعرض الفقهاء عن العمل �ا، وهجروها، وهذا اهلجر يكشف عن ضعف يف الرواية، أما لتقية، أو لغري ذلك
 .حلكم العرف بذلك: اي) ٩٤(
يت يعين كل من بينـه وبـني ذاك قرابـة يف االسـالم، وإمنـا خيـرج مـن كـان بينـه وبـني ذاك قرابـة يف الكفـر، وهـذ) ٩٥( ا القـول يقتضـي يف مثـل هـذه اال�م الـ

 .ال دليل له: اآل�ء مسلمون إىل عشرات أظهر ان يكون ذووا قرابة بعض الناس �ملاليني، أو مئات االلوف، أو هو غري مستند إىل شاهد اي
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 .ولو قال الهل بيته دخل فيهم االوالد واآل�ء واالجداد.)٩٦(هو الهل لغته: قيل: ولو أوصى لقومه
 .)٩٧(ولو قال لعشريته، كان القرب الناس اليه يف نسبه

 .)٩٨(كان ملن يلي داره إىل اربعني، ذراعا من كل جانب، وفيه قول آخر مستبعد: ولو قال جلريانه، قيل
 .وتصح الوصية للحمل املوجود، وتستقر �نفصاله حيا

 .ولو وضعته ميتا بطلت الوصية
 .)٩٩(ثتهولو وقع حيا مث مات، كانت الوصية لور 
 .)١٠٠(وإذا اوصى املسلم للفقراء، كان لفقراء ملته
 .ولو كان كافرا انصرف إىل فقراء حنلته

بطلـت الوصـية، : املوصى له أو بعـده، وإن مل يرجـع كانـت الوصـية لورثـة ولـو أوصـى النسـان، فمـات قبـل املوصـي، قيـل
 .وهو أشهر الروايتنيإن رجع املوصي بطلت الوصية، سواء رجع قبل موت املوصي له، : وقيل

 .، رجعت إىل ورثة املوصي)١٠١(ولو مل خيلف املوصى له أحدا
 .)١٠٢(أعطوا فال� كذا ومل يبني الوجه، وجب صرفه اليه يصنع به ما شاء: ولو قال

 .خيتص �لغزاة، واالول أشبه: ، وقيل)١٠٣(ولو اوصى يف سبيل هللا، صرف إىل ما فيه أجر
 وإذا أوصى لالقرب نزل على مراتب.بة وار� كان غريهوتستحب الوصية لذوي القرا

___________________________________ 
 .فالعريب لو اوصي لقومه كان للعرب، والرتكي لو اوصى بذلك كان للرتك، وهكذا) ٩٦(
 .انه يرجع إىل العرف: كاالخوة واالعمام، وأوالدهم، وأحفادهم، وحنو ذلك، ويف املسالك) ٩٧(
 .إىل أربعني دارا وهو) ٩٨(
اوصـى زيـد حلمـل لعمـرو مبئـة دينـار، مـات زيـد، وكانـت لـه زوجـة وأوالد، ) مـثال(لورثة احلمل، وقد خيتلف ورثة احلمل عن ورثة امليت نفسـه: اي) ٩٩(

 .فولد احلمل مث مات، كانت املئة لعمرو وأم احلمل
 .للفقراء النصارى، ولو اوصى اليهودي كذلك كان لفقراء اليهود، وهكذا فلو اوصى النصراين للفقراء كان) حنلة(وهم فقراء املسلمني) ١٠٠(
 .مات املوصى له بال ورثة: يعين) ١٠١(
 .اعطوا زيدا ألف دنيار لصرفه يف حسينيته، أو مسجده، أو مدرسته، وحنو ذلك: ولو عني الوجه صرف يف وجهه، كما لو قال) ١٠٢(
 .يعين) �لغزاة(، أو مدرسة، أو طبع كتاب �فع، او تزوج اعزب، وهكذامن مطلق عناوين الثواب، كبناء ميتم) ١٠٣(

 .ا�اهدين يف سبيل هللا �ذن االمام أو �ئبه
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 .، وال يعطى االبعد مع وجود االقرب)١٠٤(االرث

  اخلامسالفصل 
ال، : الفاسـق ال أمانـة لـه، وقيـلنعـم، الن : ، وهل يعترب العدالة؟ قيل)١٠٥(ويعترب يف الوصي العقل واالسالم:يف االوصياء

 .الن املسلم حمل لالمانة، كما يف الوكالة واالستيداع، وال�ا والية �بعة الختيار املوصي فيتحقق بتعيينه
ـــار  أمـــا لـــو أوصـــى إىل العـــدل، ففســـق بعـــد مـــوت املوصـــي، أمكـــن القـــول بـــبطالن وصـــيته، الن الوثـــوق رمبـــا كـــان �عتب

 .وال جتوز الوصية إىل املالك اال �ذن مواله.مكانه )١٠٦(فيحينئذ يعزله احلاكم ويستنيبصالحه، فلم يتحقق عند زواله، 
 .وال تصح الوصية إىل الصيب منفردا،، وتصح منضما إىل البالغ، لكن ال يتصرف إال بعد بلوغه

 .وز للبالغ التفرداحدمها صغري، تصرف الكبري منفردا حىت يبلغ الصغري، وعند بلوغه ال جي )١٠٧(ولو اوصى إىل اثنني
 .ولو مات الصغري أو بلغ فاسد العقل، كان للعاقل االنفراد �لوصية ومل يداخله احلاكم، الن للميت وصيا

 .، إال أن يكون خمالفا ملقتضى الوصية)١٠٨(ولو تصرف البالغ، مث بلغ الصيب، مل يكن له نقض شئ مما أبرمه
 .نعم، جيوز أن يوصي إليه مثله.محا، ولو كان ر )١٠٩(وال جتوز الوصية إىل الكافر

 .)١١٠(وجتوز الوصية إىل املرأة، إذا مجعت الشرائط
___________________________________ 

ا، دون  يعطــي هلــفاملرتبــة االوىل االوالد واالبــوان، املرتبــة الثانيــة االخــوة واالجــداد، واملرتبــة الثالثــة االعمــام، واالخــوال، فمــع وجــود املرتبــة االوىل) ١٠٤(
 .املرتبة الثانية، وهكذا

 .جعل الوديعة عند شخص: اي) االستيداع(يكون عاقال ومسلما: اي) ١٠٥(
يب(�ن يكون اململوك وصيا) الوصية إىل اململوك(جيعل مكانه �ئبا: اي) ١٠٦( يب غـري �لـغ وصـيا،: اي) الوصية إىل الصـ ) منضـما إىل البـالغ(جعـل صـ

 .لغ واآلخر صيب�ن جيعل وصية نفرين أحدمها �
 .اي) ومل يداخله احلاكم(ملا بلغ كان غري عاقل: اي) بلغ فاسد العقل(ومل يشرتط االنضمام) ١٠٧(

 .ليس للحاكم الشرعي ان يتدخل يف شؤون الوصي، �مر أو �ي، أو جعل آخر وصي مكانه
فوضـع بعـض املـال يف زواج اعـزب، مث بلـغ الوصـي الصـغري فـال جيـوز مما فعله الوصي البالغ، كما لو كانت الوصية الصرف يف وجوه الرب، : اي) ١٠٨(

 .كما لو كان وضع املال يف طبع كتب ضالل) الوصية(له ان يبطل ذلك إال ان يكون خمالفا ملقتضى
 .يف الكفر، �ن جيعل شخص كافر وصيه كافرا: اي) يوصي إليه مثله(جيعل املسلم الكافر وصيا به: اي) ١٠٩(
 .ل، واالسالم، وعلى قول العدالة ايضاوهي العق) ١٠١(
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وإن  .ولو أوصى إىل اثنني، فـإن أطلـق أو شـرطا اجتماعهمـا، مل جيـز الحـدمها أن ينفـرد عـن صـاحبه بشـئ مـن التصـرف
ن صــاحبه اال مــا ال بــد منــه، مثــل كســوة اليتــيم ومأكولــه)١١(تشــاحا وللحــاكم  )١١٢(، مل ميــض مــا ينفــرد بــه كــل واحــد منهمــا عــ

ولـو مـرض أحـدمها أو  .بينهمـا مل جيـز )١١٣(لـو أرادا قسـمة املـال.فـإن تعاسـرا، جـاز لـه االسـتبدال �مـا.االجتماع جربمها على
 .)١١٤(عجز، ضمن اليه احلاكم من يقويه

 .أما لومات أو فسق، مل يضم احلاكم إىل اآلخر، وجاز له االنفراد، النه ال والية للحاكم مع وجود الوصي، وفيه تردد
 .، كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولوانفرد)١١٥(ما االجتماع واالنفرادولو شرط هل

 .وجيوز ان يقتسما املال، ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه، كما جيوز انفراده قبل القسمة
 .أن يرد الوصية، ما دام املوصي حيا، بشرط أن يبلغه الرد )١١٦(وللموصى إليه

 .يبلغه، مل يكن للرد أثر وكانت الوصية الزمة للموصيولو مات قبل الرد، أوبعده ومل 
 .وإن ظهرمنه خيانة وجب على احلاكم عزله ويقيم مقامه أمينا.)١١٧(ولوظهرمن الوصي عجز، ضم اليه مساعد

 .، إال عن خمالفته لشرط الوصية أو تفريط)١١٨(والوصي أمني ال يضمن ما يتلف
جيـوز : ، وقيـل)١١٩( ممـايف يـده مـن غـري إذن حـاكم، إذ مل يكـن لـه حجـةولوكان للوصي دين على امليت، جاز ان يسـتويف

 .مطلقا
 ويف شرائه لنفسه من نفسه تردد، أشبهه اجلواز إذا 

___________________________________ 
 .تنازعا يف عمل، فأراد احدمها أن يفعله، وعارضه اآلخر: اي) ١١١(
 .�يت بشخصني آخرين بدل هذين الوصيني: اي) االستبدال �ما(وة اللباسهو ابن امليت املوصي، والكس: اليتيم) ١١٢(
 .الشرتاط اجتماعهما على كل تصرف) مل جيز(حىت يتصرف كل واحد منهما منفردا يف بعض املال) ١١٣(
 .الحتمال لزوم جعل احلاكم شخصا آخر مكان الذي مات أو فسق) وفيه تردد(فيصريون ثالثة) ١١٤(
 .ا ما �الجتماع و�النفراد، كيفا شاءاذن هل: اي) ١١٥(
علــى ) وكانــت الوصــية الزمــة(قبــل أن يصــل إىل املوصــي رد الوصــي: اي) ومل يبلغــه(يصــل إىل املوصــي رد الوصــي: اي) يبلغــه الــرد(وهــو الوصــي) ١١٦(

 .لصاحل املوصى: اي) للموصي(الوصي تنفيذها
) خيانة(الوصي نفسه �يت معه مبساعد: اي) ضم(الفقراء، وكان الوصي ضعيفا عاجزا عن ذلككما لو كان وصيا على توزيع مال كبري على ) ١١٧(

 .�كل الوصي االموال، أو حنو ذلك
كما لو قـال املوصـي احفـظ ) خمالفته لشرط الوصية(بدون تقصري، كما لو سرق مال الوصية، أو أحرق، أو غرق، أو اخذه الظامل، وحنو ذلك) ١١٨(

يب فأكلـه الفـار وسـرق االمـوال االموال يف صـندوق كمـا لـو مل يسـرت الوصـي عـن الظـامل املـال، ) أو تفـريط(حديـد، فجعـل الوصـي املـال يف صـندوق خشـ
 .وأخذه الظامل منه والتفريط معناه التقصري يف احلفظ

�ن يبيـع الوصـي مــا ) ن نفسـه لنفسـهشـرائه مـ(سـواء كـان لـه حجـة أم ال) مطلقـا(اذا مل يكـن للوصـي شـهود علـى ان لـه علـى امليـت دينـا: يعـين) ١١٩(
 .الحتمال لزوم كون طريف البيع اثنني) تردد(للميت لنفسه، فيكون الوصي �ئعا عن امليت، ويكون الوصي مشرت� لنفسه
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 .، جاز إمجاعا)١٢٠(وإذا أذن املوصي للوصي أن يوصي.أخذ �لقيمة العدل
 .خالف، أظهره املنع، ويكون النظر بعده إىل احلاكم وان مل �ذن له، لكن مل مينعه، فهل له أن يوصي؟ فيه

 .وكذا لو مات إنسان وال وصي له، كان للحاكم النظر يف تركته
 .من املؤمنني من يوثق به، ويف هذا تردد )١٢١(ولو مل يكن هناك حاكم، جاز أن يتواله

 .ة إىل جد اليتيم دون الوصي، مل يصح، وكانت الوالي)١٢٢(ولواوصى �لنظر يف مال ولده، إىل اجنيب وله أب
، اختصــت واليتـــه )١٢٣(وإذا أوصـــى �لنظــر يف شــئ معـــني.يصــح ذلـــك يف قــدر الثلــث ممـــا تــرك، ويف أداء احلقــوق: وقيــل

 .وال جيوز له التصرف يف غريه، وجرى جمرى الوكيل يف االقتصار على ما يوكل فيه.به
 :مسائل ثالث

ـــغ مث مـــات .حـــني الوفـــاة: ال الوصـــية، وقيـــلالصـــفات املراعـــاة يف الوصـــي، تعتـــرب حـــ :االوىل فلـــو أوصـــى إىل صـــيب، فبل
 .، واالول أشبه)١٢٤(وكذا الكالم يف احلرية والعقل.الوصي، صحت الوصية

 .، على كل من للموصى عليه والية شرعية، كالولد وإن نزلوا، بشرط الصغر)١٢٥(تصح الوصية :الثانية
 لى أبيه أو على أقاربه، مل فلو أوصى على أوالده الكبار والعقالء، أو ع

___________________________________ 
 .الوالية بعد موت الوصي: اأي) ويكون النظربعده(قال املوصي للموصي اذا دنت وفاتك فأوص بتنفيذ وصا�ي لشخص آخر: اي) ١٢٠(
الحتمال ) ويف هذا تردد(المانة، أو املراد به العدالة، وقيل بكل منهماإما املراد به الو�قة مبعىن ا) من يوثق به(يتوىل النظر يف أموال امليت: اي) ١٢١(

 .عدم الوالية، بل يتوىل املسلمون ماهو ضروري من حفظ املال عن التلف وإطعام وإكساء وحفظ االيتام الصغار، وحنو ذلك
ل صـغار أوالده، اعطـي مئـة دينـار للوصـي يصـرفها علـى فلو كان له ثالمثئة دينار، واوصى إىل شخص �لوالية ع) يف قدر الثلث(للوصي: اي) ١٢٢(

 .الصغار، وكذا يف أداء احلقوق اليت على امليت � تعاىل كاحلج وللناس كالديون واملظامل وحنو ذلك
 .انت وصي عين يف اداء دين زيد: �لوالية على شئ معني، كما لو قال له: اي) ١٢٣(
 .فال، رقا، جمنو�، مث بلغ، وعقل وصار حرا وبعد ذلك مات زيدا، صحت الوصية على هذا القولفلو جعل زيد وصية عمروا وكان عمرو ط) ١٢٤(
خص: اي) عليـــه(بصــيغة الفاعــل) علـــى كــل مــن للموصـــى(الوصــية �لواليــة: اي) ١٢٥( ولــد الولـــد، وولــد ولـــد : اي) كالولـــد وان نزلــوا(علــى ذاك الشــ

 .الشرعي، ويف اجلواهر، أو البلوغ مع عدم الكمالواملراد، �لصغر عدم البلوغ ) بشرط الصغر(الولد

    



٢٢٥ 

، مل يصــح لــه التصــرف يف ثلثــه، وتصــح يف اخــراج )١٢٦(ولــو أوصــى �لنظــر يف املــال الــذي تركــه هلــم.متــض الوصــية علــيهم
 .احلقوق على املوصي كالديون و الصدقات

ــة أقــل : �خــذ قــدر كفايتــه، وقيــل: جيــوز ملــن يتــوىل أمــوال اليتــيم، أن �خــذ أجــرة املثــل عــن نظــره يف مالــه، وقيــل :الثالث
 .، واالول أظهر)١٢٧(االمرين

  السادس
  :وفيه قسمان يف اللواحق
 :وفيه مسائل
ركتـه، فللموصـى لـه ، فقـد شـرك بينهمـا يف ت)١٢٨(إذا أوصى الجنيب مبثـل نصـيب ابنـه، ولـيس لـه إال واحـد :القسم االوىل

 .ولو كان له ثالثة، كان له الربع.ولوكان له ابنان، كانت الوصية �لثلث.النصف فإن مل جيز الوارث فله الثلث
 .أنه يضاف إىل الوارث، وجيعل كأحدهم إن كانوا متساوين: والضابط

 .وصيته وإن اختلفت سهامهم، جعل مثل أضعفهم سهما، إال أن يقول مثل أعظمهم، فيعمل مبقتضى
 .يكون له النصف، إذا مل يكن وارث سواها، ويرد إىل الثلث إذا مل جتز )١٢٩(مثل نصيب بنيت، فعند�: فلو قال له

 .، فيكون املوصى له كثالثة)١٣٠(ولو كان له بنتان، كان له الثلث، الن املال عند� للبنتني دون العصبة
 فأوصى الجنيب مبثل نصيب ولو كان له ثالث أخوات من أم، وأخوة ثالثة من أب،

___________________________________ 
الن امليـت لـيس لـه يف ) وال يف ثلثـه(تركه بعنوان االرث، الن االرث ملك للورثة، ال حيق للميت التصرف فيه، فـال حيـق لـه الوصـية بشـأنه: اي) ١٢٦(

ث اموالـه ان ال ي يف اخـراج احلقـوق عـن املوصـى (الوصـية) وتصـح(صـري ار�، أمـا إذا صـار ار� فـالالتصرف يف الثلث االرث، إمنـا لـه احلـق ان يوصـى بثلـ
الواجبـة كالزكـاة، وزكـاة الفطـرة، والكفـارات، والنـذورات، : اي) والصـدقات(الن امليت كان له احلق يف دفع احلقوق، فيجوز له الوصية �الخـراج) امليت
 .وحنوها

 .مصرفه ثالثة د�نري، اخذ ثالثة عن كل يوم، و�لعكس ايضا �خذ ثالثة د�نري: در كفايته ايفو كانت اجرته كل يوم مخسة د�نري، وق) ١٢٧(
 .حصصهم من االرث: سهامهم أي(املوصى له يضاف: اي) انه يضاف: والضابط(إال ابن واحد: اي) ١٢٨(
البنـت تـرث : صفه اآلخر ردا، خبالف العامـة فـإ�م يقولـونالبنت الواحدة ترث كل املال، نصفا فرضا، ون: الن الشيعة تقول) عند�(وإمنا قال) ١٢٩(

 .النصف فقط والنصف الثاين يكون للعصبة وهم إخوة امليت وأعمامه وحنو ذلك
 .للبنتني الثلثني فقط، والثلث الباقي للعصبة: والعامة تقول) ١٣٠(

    



٢٢٦ 

 .الثة، ولالخوة ستةفيكون له سهم من عشرة، ولالخوات ث )١٣١(أحد ورثته، كان كواحدة من االخوات
مثــــل نصـــيب بنـــيت، وأجــــاز الورثـــة، كـــان لــــه ســـبعة أســـهم، وللبنــــت مثلهـــا، وللزوجــــة : ولوكـــان لـــه زوجــــة وبنـــت، وقـــال

 .)١٣٢(سهمان
ولو كان له اربع زوجات وبنت، فأوصى مبثل نصيب إحداهن،  .)١٣٣(هلا سهم واحد من مخسة عشر كان أوىل: ولو قيل

، فيكـــون للزوجــات الـــثمن أربعــة بيــنهن �لســـوية، ولــه ســهم كواحـــدة، ويبقــى ســـبعة )١٣٤(كانــت الفريضــة مـــن اثنــني وثالثــني
 .وعشرون للبنت
 .من ثالثة وثالثني كان أشبه: ولو قيل
تصـح فيكـون كمـا لـو : ، وقيـل)١٣٥(تبطـل الوصـية، ال�ـا وصـية مبسـتحقة: لو أوصـى الجنـيب بنصـيب ولـده، قيـل :الثانية

 .أوصى مبثل نصيبه وهو أشبه
 .، وهو أشبه)١٣٦(ال تصح النه ال نصيب له: صحت الوصية، وقيل: كان له ابن قاتل، فأوصى مبثل نصيبه، قيل  ولو

 ضعفاه كان له: ولو قال.إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثاله :الثالثة
___________________________________ 

كاللة االب، كان ثلث املال لكاللة االم، وثلثان من املال لكاللة االب، فلو كان املال كله ال�ن أقل نصيبا، إن كاللة االم اذا اجتمعت مع  ) ١٣١(
يب، وثالثـة د�نـري الخـوات الـثالث مـن االم، وسـتة د�نـري لالخـوة مـن االب لكـل واحـد دينـاران كـان كاللـة ) واذا(عشرة د�نري اعطي دينار هلـذا االجنـ

 . مبقدار حصة واحد من كاللة االب النه أقل نصيبااالب اثين عشر اخوة، اعطي هلذا االجنيب
 .فيقسم املال ستة عشر قسما، اثنان منها وهو الثمن للزوجة، واالربعة عشر نصف للبنت ونصف لالجنيب، حىت تتم الوصية بقدر بنتني) ١٣٢(
يب، فيبقـى مثانيـة، مثنهـا الن الوصية تنفذ قبل تقسيم االرث، فيقسم املال مخسة عشر قسما، و�جازة الو : وذلك) ١٣٣( رثـة يعطـى سـبعة اسـهم لالجنـ

 .للزوجة وهو سهم واحد، والباقي للبنت فرضا وردا مجيعا
ث املـال مثانيـة ) هذا( يب ثلـ مـن كله مع إجازة الورثة اكثر من الثلث لالجنيب كما بىن عليه املصنف قـدس سـره وأمـا مـع عـدم اجـازة الورثـة يعطـى لالجنـ

 .تة عشر الباقية بني البنت والزوجة، مثنها وهو سهمان للزوجة، والباقي وهو اربعة عشر سهما للبنتاربعة وعشرين ويقسم الس
يب،  ) مثنهــا(يقســم مــال امليــت إىل اثنـني وثالثــني ســهما: يعـين) ١٣٤( وهـو اربعــة اســهم للزوجــات االربـع لكــل واحــد ســهم واحـد، وســهم خــامس لالجنــ

وذلـك الن الوصـية تكـون كمـا ذكـر� آنفـا قبـل تقسـيم االرث، ) ولو قيل من ثالثة وثالثني كان اشبه(ورداكالواحدة من الزوجات، والباقي لبنت فرضا 
 .فيعطى االجنيب سهما واحدا، مث يقسم االثنني والثالثني اربعة للزوجات، ومثانية وعشرون للبنت

 .الن نصيب الولد ال يعطى لغريه) ١٣٥(
 .الن القاتل لشخص ال يرث منه شيئا) ١٣٦(

    



٢٢٧ 

 .ضعف ضعف نصيبه: وكذا لو قال.ثالثة، وهو أشبه أخذا �ملتيقن: ، وقيل)١٣٧(أربعة
 .إذا اوصى بثلثه للفقراء، وله أموال متفرقة، جاز صرف كل ما يف بلد إىل فقرائه :الرابعة

 .ولو صرف اجلميع يف فقراء بلد املوصي جاز أيضا ويدفع إىل املوجودين يف البلد
 .نعم، وهو االشبه، عمال مبقتضى اللفظ: فصاعدا؟ قيل )١٣٨(، وهل جيب أن يعطي ثالثةفال جيب تتبع من غاب

 .)١٣٩(اعتقوا رقا�، وجب أن يعتق ثالثة فما زاد إال ان يقصر ثلث مال املوصي: وكذا لو قال
ىل املوصــى ، مث حــدث يف العبــد عيــب قبــل تســليمه إ)١٤٠(إذا أوصــى النســان بعبـد معــني، وآلخــر بتمــام الثلــث :اخلامســة

 .له، كان للموصى له اآلخر تكملة الثلث، مبا وضع قيمة العبد صحيحا، النه قصد عطية التكملة والعبد صحيح
 .)١٤١(وكذا لومات العبد قبل موت املوصي، بطلت الوصية، وأعطي اآلخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح

 .ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث، بطلت الوصية لآلخر
، عتـق عليـه مـن أصـل املـال امجاعـا منـا، النـه امنـا يعتـرب مـن )١٤٢(إذا أوصى له �بيه، فقبل الوصية وهو مريض :سةالساد

 .الثلث ماخيرجه عن ملكه، وهنا مل خيرجه بل �لقبول ملكه، وانعتق عليه تبعا مللكه
وصـية، ال�ـا خرجـت عـن اسـم ، مث مـات املوصـي، بطلـت ال)١٤٣(إذا أوصى لـه بـدار، فا�ـدمت وصـارت براحـا :السابعة

 .الدار، وفيه تردد
 .اعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية: إذا قال :الثامنة
 .، واالول أشبه)١٤٤(الربع: وقيل

___________________________________ 
ــرياربـــع مـــرات بقـــدر نصـــيب الولـــد، فلـــو كـــان نصـــيب الولـــد دينـــارا واحـــدا، كـــان : اي) ١٣٧( الن بعـــض أهـــل اللغـــة ) وقيـــل ثالثـــة(ضـــعفاه اربعـــة د�نـ
 .ضعفاه: النه مبنزلة) وكذا لو قال ضعف ضعف) هو ومثاله: ضعفا الشئ:(قال

وهـو اجلمـع ) الفقـراء(الن ظـاهر لفـظ) عمـال مبقتضـى اللفـظ(إىل ثالثة فقراء، �ن ال جيوز اعطاء كل الثلث لفقـري واحـد، أو فقـريين فقـط: اي) ١٣٨(
 .ة واكثرانه ثالث

 .يكون الثلث أقل من عتق ثالثة رقاب: اي) ١٣٩(
ث إىل عمـرو، مث مـات العبـد بكسـر او مـرض، أو حنومهـا وصـارت قيمتـه مـن مئـة دنيـار إىل مثـانني : يعين) ١٤٠( قال اعطوا زيدا هذا العبد، و�قي الثلـ

 .ي الثلث إىل عمرودنيارا، وجعل من الثلث عشرون دينارا، على العبد واعطى لزيد مع العبد، و�ق
 .فلو كانت قيمة ذاك العبد وهو صحيح مبئة دينار، اعطى الزائد عن مئة إىل متام الثلث إىل عمرو) ١٤١(
) عمـرو(ابوزيد عبد عند عمرو، فأوصى عمرو أن يعطى هذا العبد لزيد وكـان زيـد مريضـا مـرض املـوت، فقبـل الوصـية، مث مـات املوصـي: مثاله) ١٤٢(

 . زيد،، انعتق االب وان كان أكثر قيمة من الثلث مال زيدوانتقل أبوزيد إىل
 .الحتمال ان تكون الوصية �الرض، و�لبناء، فاذا زال البناء بقيت االرض على الوصية) وفيه تردد(ارضا خالية: اي) ١٤٣(

   



٢٢٨ 

  .،و األول أشبه)١٤٤(الرابع
 :)١٤٥(يف تصرفات املريض: القسم الثاين

 .وهي نوعان مؤجله، ومنجزة
 .)١٤٧(وكذا تصرفات الصحيح إذا قرنت مبا بعد املوت.إمجاعا وقد سلفت )١٤٦(حكمها حكم الوصية: فاملؤجلة

ا�ـــا مـــن أصـــل : ، كاحملـــا�ة يف املعاوضـــات، واهلبـــة والعتـــق والوقـــف، فقـــد قيـــل)١٤٨(امـــا منجـــزات املـــريض إذا كانـــت تربعـــا
، لزمـت مـن جهتـه وجهـة الـوارث أيضـا واخلـالف فيمـا لـو )١٥٠(بـرئ على أنـه لـو: من الثلث واتفق القائالن: ، وقيل)١٤٩(املال

 .مات يف ذلك املرض
 .والبد من االشارة إىل املرض، الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث

، والســـل، وقــــذف الــــدم واالورام )١٥١(كــــل مـــرض ال يــــؤمن معـــه مــــن املـــوت غالبــــا فهـــو خمــــوف، كحمـــى الــــدق: فنقـــول
 .السهال املننت، والذي ميازجه دهنية، أو براز أسود يغلي على االرش، وما شاكلهالسودائية والدموية، وا

___________________________________ 
 .ثالثة، وزيد هو الرابع، فيكون له الربع) الفقراء(الن أقل مجع) ١٤٤(
هــي الــيت جعــل املــريض تنفيــذها بعــد موتــه ومل تكــن ) جلــةواملؤ (تصــرفاته يف اموالــه يف مــرض انتهــى إىل املــوت ومل يصــح مــن ذاك املــرض: يعــين) ١٤٥(

ج ان يكـون عشـر امـوايل بعـد املـوت معونـة للحجـاج:(وصية، كالنذر املعلق �ملـوت، مـثال انـت (وكالتـدبري، كمـا لـو قـال لعبـده) � علـي ان وفقـت للحـ
 .كما لو وهب املريض، أو تصدق أو �ع حما�ة، أو حنو ذلك) واملنجزة)(حر بعد وفايت

 .فتخرج من الثلث، وإن كانت اكثرمن الثلث توقف الزائد على اجازة الورثة) ١٤٦(
 .كما لو نذر الشخص الذي ليس مريضا، معلقا مبا بعد املوت، أو دبر عبده أو أمته) ١٤٧(
ة �عـة بعشـرة، وهكـذا، فـإن مثـل هـذه مقابلة املنجزات اليت مل يكن فيها تربع، كما لو �ع شـيئا شـيئا يسـوى دينـارا بـدينارا، ومـا يسـاوي عشـر ) ١٤٨(

 .التصرفات ماضية �بتة
هي البيع �قل من الثمن الجل حب املشرتي، أو الشراء �كثر من الثمن الجـل حـب البـائع، مثـل دار قيمتهـا ألـف دينـار �عهـا مبئـة دينـار، ) احملا�ة(

 .أو اشرتاها بعشرة آالف دينار
ث املـالتكون صـحيحة وإن كانـت اكثـر : يعين) ١٤٩( ث(مـن الثلـ ث املـال يتوقـف الزائـد : يعـين) وقيـل مـن الثلـ لـو كانـت هـذه التصـرفات اكثـر مـن ثلـ

 .على إجازة الورثة
 .لو برأ من املرض مث مترض ومات: اي) ١٥٠(
ون سـببه الصـفراء، وهـذا الـورم قـد يكـ) ال ورام(تقيـئ الـدم،: اي) قـذف الـدم(احلمى املستمرة اليت كـان سـببها االحتضـار والقلـق الشـديد: يعين) ١٥١(

الــذي : اي) واالســهال النــنت(القســم ال خيــاف معــه املــوت، وقــد يكــون ســببه الســوداء والســوداء هــو الصــفراء احملــرتق أو يكــون ســببه كثــرة اهلــم يف البــدن
) يغلـي علـى االرض(ئط االسود لونه،الغا: يعين) او بزار(االسهال الذي فيه دسومة اكثر من املتعارف: يعين) والذي(رائحة اخلروج تكون شديدة الننت

 .كالسرطان، واجللطة) وما شاكله(حينما يسقط على االرض خيرج من خالله فقاعات كالشئ الذي يغلي: يعين
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أو غـري مـادة،  )١٥٢(فحكمهـا حكـم الصـحة، كحمـى يـوم، وكالصـداع عـن مـادة.وأما االمراض اليت الغالب فيها السالمة
 .وكذا ماحيتمل االمرين كحمى العفن والزحرب واالورام البلغمية.والسالق.والدمل، والرمد
 .، لكان حسنا)١٥٣(يتعلق احلكم �ملرض الذي يتفق به املوت، سواء كان خموفا يف العادة أومل يكن: ولو قيل

يف احلــرب والطلــق للمــرأة وتــزاحم االمــواج يف البحــر، فــال أرى احلكــم يتعلــق �مــا، لتجردهــا عــن  )١٥٤(أمــا وقــت املرامــاة
 .إطالق اسم املرض
 :وهاهنا مسائل

إذا وهب وحاىب، فإن وسعهما الثلث فال كرم، وإن قصر بدأ �الول فاالول حىت يستويف الثلث، وكان النقص  :االوىل
 .)١٥٥(على االخري
، قـدمت املنجـزة فـإن اتسـع الثلـث للبـاقي، وإال صـح فيمـا حيتملـه الثلـث، )١٥٦(ني عطية منجزة ومؤخرةإذا مجع ب :الثانية

 .وبطل فيما قصر عنه
، فاحملـا�ة هنـا بنصـف )١٥٧(إذا �ع كرا من طعام، قيمته ستة د�نري وليس له سواه، بكر ردئ قيمته ثالثة د�نـري :الثالثة

 .السدس على الورثة لكان ر�ء فلو ردد�.تركته، فيمضي يف قدرالثلث
ث كــرهم، ويــرد علــى املشــرتي ثلــث كــره، فبقــى مــع الورثــة ثلثــا كــر، قيمتهمــا  والوجــه يف تصــحيحه ان يــرد علــى الورثــة ثلــ

 .ديناران، ومع املشرتي ثلثا كر قيمتهما أربعة، فيفضل معه ديناران وهي قدر الثلث من ستة
 .رئ، لزم العقدلو �ع عبدا قيمته مئتان مبئة وب :الرابعة

 .وان مات ومل جيز الورثة، صح البيع يف النصف يف مقابلة مادفع، وهي ثالثة أسهم من ستة
 ويف السدسني �حملا�ة، وهي

___________________________________ 
قـد يكـون : اي) حيتمل االمرين(اللسان�لضم بئر يعلو أصل ) والسالة(وهو رجع العني) والرمد(يعين سببه ختزن جراحات يف الرأس: عن مادة) ١٥٢(

 .هو ضيق النفس املصاحف للحشرجة والصوت) والزحري(ينتهي بسالمة، وقد ينتهي، �ملوت الحتمالت اسبابه، وصعوبة معرفتها
وتـــزاحم (دةالـــوال: والطلـــق اي(وقـــت رمـــي الســـهام، الـــذي يتوقـــع فيـــه املـــوت فلـــو اوصـــى يف هـــذه احلالـــة ال تكـــون وصـــيته يف وقـــت املـــرض: اي) ١٥٤(

 .للراكب يف البحر: يعين) االمواج
وهب داره لزيد، و�ع بستانه الذي قيمته ألـف دينـار إىل عمـرو مبئـة دينـار، وأهـدي مزرعتـه إىل علـي، وهكـذا، فيعطـى أوال الـدار لزيـد، : مثال) ١٥٥(

 .فإن زاد من الثلث شئ اعطى البستان إىل عمرو، وإال فال وهلم جرا
 .زيد لك هذه الدار نصفها هدية ونصفها وصية، فاهلدية منجزة، والوصية مؤخرةقال ل: مثاله) ١٥٦(
 .اذ صار التقابل بني ثلث الكسر، وبني نصف الكسر) ر�(هذه املعاملة حما�ة، النه بيع �قل من الثمن الجل احلب) ١٥٧(
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 .دس، فريجع على الورثةسهمان مها الثلث من ستة، فيكون ذلك خسمة أسداس العبد، وبطل يف الزائد وهو س
 .واملشرتي �خليار ان شاء فسخ، لتبعض الصفقة، وإن شاء أجاز

 .، كان الورثة �خليار، بني االمتناع واالجابة، الن حقهم منحصر يف العني)١٥٨(ولو بذل العوض عن السدس
 .إذا أعتقها يف مرض املوت وتزوج ودخل �ا، صح العقد والعتق وورثته ان: اخلامسة

 .وان مل خترج فعلى ما مر من اخلالف.)١٥٩(اخرجت من الثلث
، ودخــل مث مــات، فالنكــاح صــحيح ويبطــل )١٦٠(لــو اعتــق أمتــه وقيمتهــا ثلــث تركتــه، مث أصــدقها الثلــث اآلخــر: السادســة

 .املسمى، النه زائد على الثلث وترثه
 .ويف ثبوت مهر املثل تردد، وعلى القول اآلخر يصح اجلميع

___________________________________ 
فلهم احلق يف قبول ) الن حقهم منحصر يف العني(أراد املشرتي أن يدفع إىل الورثة شيئا مقابل السدس الذي وجب عليه رده إىل الورثة: يعين) ١٥٨(

 .املبادلة، وعدم قبوهلا
ث أموالــه: يعــين) ١٥٩( فقــد قبــل بصــحته وان اســتغرق كــل املــال، وقيــل بصــحة  ومابعــده) ١٤٨(عنــد رقــم) فعلــى مــامر(إن كانــت قيمتهــا اقــل مــن ثلــ

 .مقدار الثلث فقط وال اكثر
مـا أن النكـاح ال يكـون بـدون مهـر، فيجـب مهـر املثـل، ) تردد(املرأ ال�ا زوجة حرة) وترثه(املهر الذي عينه: اي) وبطل املسمى(اعطاها: يعين) ١٦٠(

وهـو قـول أن منجـزات املـريض يكـون مـن أصـل املـال حـىت ولـو زاد ) وعلـى القـول اآلخـر(ا أصالومن ان املهر حق الورثة النه اكثر من الثلث فال مهرهل
 .وما بعده) ١٤٨(على الثلث الذي مر بيانه عند رقم
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  كتاب النكاح
  )١(ثالثة :وأقسامه

  القسم االول
  .والنظر فيه يستدى فصوأل يف النكاح الدائم

 يف آداب العقد، واخللوة ولواحقهما :االول
 .، من الرجال والنساء)٢(فالنكاح مستحب ملن �قت نفسه: آداب العقدأما 

شــرار مــو�كم العــزاب "  ، ولقولــه "تنــاكحوا تناســلوا : " ومــن مل تتــق فيــه خــالف، املشــهور اســتحبابه، لقولــه 
زوجـة مسـلمة، تسـره إذا نظـر اليهـا، وتطيعـه إذا أمرهـا، ما استفاد امـرؤ فائـدة بعـد االسـالم، أفضـل مـن : " ، ولقوله "

 .)٣("وحتفظه إذا غاب عنها، يف نفسها وماله 
يؤذن �ختصاص هذا الوصف �لرجحان، فيحمـل علـى مـا  )٤(، بكونه حصورا�ن وصف حيىي : ورمبا احتج املانع
 .اذا مل تتق النفس

 .)٥(، اليلزم منه وجوده يف شرعنا�ن املدح بذلك يف شرع غري�: وميكن اجلواب
___________________________________ 

يف اللغـة هوالـوطئ، وكـذا يف الشـرع، ويطلـق يف الشـرع علـى العقـد ايضـا توسـعا الولـه إىل الـوطئ، أو مشـارقة، وقـال يف املسـتند ) النكاح(كتاب النكاح
 .التبل هو حقيقة يف العقد لغة وشرعا، وتفصيل الكالم يف املفص

 .نكاح دائم، ونكاح منقطع يعين املتعة وملك ميني، وهو امة يشرتيها فيطأها ال�ا أمة) ١(
 .فقال بعضهم انه ليس له مستحبا بل هو مباح) فيه خالف(كانت له رغبة جنسية: اي) ٢(
 .له، واملرأة اليت ال زوج هلاتشمل الرجل الذي ال زوجة ) العزاب(فهذه االدلة كلها مطلقة غري مقيدة برغبة جنسية، ولفظة) ٣(
 ).واحلصور هو الذي مل يتزوج) وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني(يف قوله تعاىل) ٤(
ض الشــرائع السـابقة، وهــذا ال يلـزم منــه كونــه ممـدوحا يف شــريعتنا، خصوصــا بعـد التأكيــدات املطلقــة يف : يعـين) ٥( لعــل عـدم الــزواج كــان ممـدوحا يف بعــ

 .ست مصلحتها منحصرة يف قضاء الوطئ اجلنسي، بل الولد، والتسر، واهلدوء النفسي، وغريذلك مما ذكر يف االحاديث ايضاشرعنا �لزواج، ولي
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 .سبعة أشياء، ويكره له �من )٦(ملن أراد العقد: ويستحب
 .كرم االصل: أن يتخري من النساء من جتمع صفات أربعا: فاملستحبات
 .)٧(صر على اجلمال وال على الثروة فرمبا حرمهماوال يقت.عفيفة.ولودا.وكو�ا بكرا

اللهم إىن أريـد ان اتـزوج، فقـدر يل مـن النسـاء، أعفهـن فرجـا، واحفظهـن يل يف " وصالة ركعتني والدعاء بعدمها مبأثورة 
 .نفسها ومايل، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة

 .أو غري ذلك من الدعاء" 
 .)٨(واالشهاء واالعالن، واخلطبة أمام العقد

 .وإيقاعه ليال
 .إيقاعه والقمر يف العقرب: ويكره

___________________________________ 
غــري عقيمــة، ويعــرف : اي) ولــودا(مل تــر زوجــا قبــل ذلــك،: اي) بكــرا(ابوهــا صــاحلني، أو مــن عائلــة صــاحلة شــريفة: اي) كــرم االصــل(عقــد النكــاح) ٦(

 .مصمونة مستورة: يا) عفيفة(ذلك من عادة قريبا�ا ونساء عشري�ا
 .عند ارادته التزويج) وصالة ركعتني(من تزوج امرأة ملاها او مجاهلا حرمه هللا منها: ففي احلديث) ٧(
اي اخبار الناس بزواج فالن من فالن، وما تعارف اليـوم يف بعـض الـبالد  ) واالعالن(هو أن حيضر شهود يشهدون عقد فالن من فالن: االشهاد) ٨(

هـو ان حيمــد هللا ) واخلطبـة(جيـب مـن االعــالن) جملـس العقــد( جملــس يـدعى فيـه النــاس ويـوزع فيـه بعــض انـواع مـن احللــوى يسـمى بكـالعراق مـن عمـل 
يب وأهــل بيتــه عليـه وعلــيهم الصــالة والســالم ويقـرء بعــض آ�ت القــرآن واالحاديـث الشــريفة املرتبطــة �لـزواج والنكــاح  ة  قبــل قــراءتعـاىل، ويصــلي علــى النـ

 .﷽��� واحلمد � الذى أحل التزويج والنكاح، وحرم الز� والسفاح:(، وكأن ويقرأ مثالصيغة العقد
واحنكحوا اال�مي منكم والصاحلني من عبادكم (والصالة والسالم على دمحم وآله سادات أهل الفوز والفالح، وبعد فقد قال هللا تعاىل يف القرآن احلكيم

وقـال االمــام ) النكـاح ســنيت فمـن رغـب عــن سـنيت فلـيس مــين(وقــال رسـول هللا ) قــراء يغـنهم هللا مـن فضــله وهللا واسـع علـيموإمـائكم ان يكونـوا ف
ن فعلي كتاب هللا وسنة رسول هللا، وسرية االئمة الظـاهري) ركعتان يصليهما متزوج افضل من سبعني ركعة يصليها اعزب(الصادق عليه الصالة والسالم

 .ايقاع عقد النكاح يف الليل: اي) وايقاعه ليال.(مث يقرأ صيغة العقد) اخل..زوجت
للقمر حركة طبيعية من املغرب إىل املشرق، يكمل فيها الدورة كل شهر مرة واحدة، ويف كل يـومني ونصـف تقريبـا يكـون يف هـذه ) والقمر يف العقرب(

) محـل، ثـور، جـوزاء، سـرطان، اسـد، سـنبلة، ميـزان، عقـرب، قـوس، جـدي، دلـو، حــوت(يت امساؤهـااحلركـة الطبيعيـة يف واحـد مـن الـربوج االثـين عشـر الـ
عقـرب يكـره والعقرب هو الربج الثامن، ويعرف ذلك أهل الفلك، ومذكور يف الروز�مات والتقاومي، فإذا كان يف اليومني والنصف الذي فيه القمـر يف ال

 ).قمر يف العقرب مل ير احلسنمن تزوج وال(ايقاع صيغة النكاح، ففي احلديث
 )٩(يف آداب اخللوة �ملرأة وهي قسمان: الفصل الثاين
 وإذا امر املرأة.ان يصلي ركعتني ويدعو بعدمها) ١٠(يستحب ملن أراد الدخول: القسم االول

___________________________________ 
 .والقسم الثاين اداب اجلماع مطلقا آداب الدخول على الزوجة يف أول ليلة الزواج،: القسم االول) ٩(
) �النتقـال إليــه(الزوجــة: اي) واذا امــر املـرأة(وذكـرت يف كتــب احلـديث مبـا ورد عــن االئمـة ) ويـدعوا بعــدمها(اجلمـاع اول ليلـة الزفــات: أي) ١٠(

 .إىل عند الزوج: اي
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 .على طهروأن يكو� . �النتقال اليه، أمرها أن تصلي أيضا ركعتني وتدعو
اللهـم علـى كتابـك تزوجتهـا، ويف امانتـك اخـذ�ا، وبكلماتـك : " وان يضع يده على �صـيتها اذا دخلـت عليـه، ويقـول

 .)١١("استحللت فرجها، فإن قضيت يل يف رمحها شيئا فاجعله مسلما سو�، وال جتعله شرك شيطان 
 .)١٢(ن يرزقه ولدا ذكرا سو�وأن يسمي عند اجلماع ويسأل هللا تعاىل أ.وأن يكون الدخول ليال

 .وأن يدعى هلا املؤمنون، وال جتب االجابة بل تستحب.عند الزفاف يوما أو يومني )١٣(الوليمة: ويستحب
 .وأكل ما ينثر يف االعراس جائز.)١٤(وإذا حضر فاالكل مستحب ولو كان صائما ند�

 .ميلك �الخذ؟ االظهر نعموهل .)١٥(وال جيوز أخذه إال �ذن أر�به، نطقا أو بشاهد احلال
، وعند الزوال، وعنـد غـروب )١٦(ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس: يكره اجلماع يف أوقات مثانية: القسم الثاين

 ، ويف احملاق، وبعد طلوع الفجر)١٧(الشمس حىت يذهب الشفق
___________________________________ 

معــي يف هــذه النطفــة، ملــا ورد مــن أن الشــيطان يــدخل ذكــره مــع ذكــر الــزوج فتنعقــد النطفــة منهمــا،  ال يكــون الشــيطان شــريكا: شــرك شــيطان) ١١(
 ).﷽���(يقول: اي) يسمى(ويتكون الولد وفيه عرق نقص أو عرق خبث

 .غري�قص: اي) وسو�(ما يولد: الولد يشمل الذكر واالنثى، النه مبعىن) ١٢(
ال جيـب عـى : يعين) وال جتب االجابة(ملا ورد يف احلديث من النهي عن الوليمة ثالثة ا�م ال�ا من التكرب) او يومني(للناساعطاء الطعام : هي) ١٣(

 .الناس حضور الوليمة
وال جيـوز (معـاملا ورد من أن الصائم صوما مستحبا لو دعي إىل وليمة استحب له االفطار، ويعطيه هللا تعاىل ثواث الصـوم وثـواب اجابـة املـؤمن ) ١٤(

 .محله معه إىل اخلارج: اي) اخذه
كما لو كـان النـاس �خـذون معهـم وصـاحب البيـت يبـدي الفـرح بـذلك، كمـا هـو ) شاهد احلال(كأن يقول صاحب البيت خذوا معكم) نطقا)(١٥(

 .له مقابل القول �نه يباح له وال يصري ملكا) وهل ميلك �الخذ(املتعارف اآلن يف كربالء املقدسة وحنوها
ىت متـوت) ١٦( حـذرا : يف اجلـواهر) وعنـد الـزوال(وإن كان بعد متام اخلسوف أو الكسوف، ففي اجلواهر انه قيل ان صار ولـد كـان يف خسـر وبـؤس حـ

 .من احلول إال يف يوم اخلميس فيستحب الن الشيطان ال يقرب من يقتضي بينهما حىت يشيب ويكون فهيما ويرزق السالمة يف الدين والدنيا
كفــرس محــرة االفــق بعيــد غــروب الشــمس، ففــي احلــديث ان اجلمــاع يف الســاعة االوىل مــن الليــل يصــري الولــد ســاحرا مــؤثرا للــدنيا علــى ) الشــفق)(١٧(

ارا بضم امليم، وفتحها وكسرها مثلثا وهو اليومان أو الثالثة آخر الشهر حسب اختالف الشهور حيث ال يرى القمر ال ليال وال �ـ) ويف احملاق(اآلخرة
ث  : لوقوعه يف ظل الشمس، ويف اجلواهر حذرا من االسقاط أو جنون الولد أو خبله وجذامه خصوصا آخر ليلة منها اليت جتتمـع فيـه كراهتـان مـن حيـ

مـن شـعبان كو�ا مـن احملـاق وكو�ـا آخرالشـهر، فإنـه يكـره اجلمـاع يف الليلـة االخـرية منـه فتشـتد الكراهـة لـذلك، كمـا ا�ـا تشـتد يف خصـوص االخريتـني 
حــذرا مــن ) ويف اول ليلــة مـن كــل شــهر(اللتـني أن رزق فيهمــا ولــد يكــون كـذا� أو عشــارا أو عــو� للظــاملني، أو يكـون هــالك فئــام مــن النـاس علــى يديــه

يت يكـون الولــد فيهـا كثــري الشـر وال يلــد إال كبـري الســن فعـن علــي ) رمضــان إال يف شـهر(االسـقاط أو اجلنــون أو اخلبـل أو اجلــذام خصوصـا ليلــة الفطـر الــ
ــهر رمضــــان لقـــول هللا عزوجــــل(عليـــه الصــــالة والســـالم ــائكم، : يســــتحب للرجــــل أن �يت أهلـــه أول ليلــــة مـــن شــ ث إىل نســ ــ ــة الصـــيام الرفــ احـــل لكــــم ليلــ

ان مـن كـل شـهر حـىت شـهر رمضـان خوفـا مـن اسـقاط الولـد أو جنونـه أو جذامـه أو حبلـه، وخصوصـا نصـف شـعب) ويف ليلـة النصـف)(ا�امعة(والرفث
 .فإن الولد فيها يكون مشوما ذا شامة يف وجهه
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هر رمضــان، ويف ليلــة النصــف.إىل طلــوع الشــمس هر إال يف شــ ويف الســفر إذا مل يكــن معــه مــاء .ويف أول ليلــة مــن كــل شــ
ء واجلمـاع وهـو عـر�ن، وعقيـب االحـتالم قبـل الغسـل أو الوضـو  .وعند هبوب الريح السوداء والصفراء، الزلزلـة.)١٨(يغتسل به

، والنظـر إىل فـرج )١٩(وأن جيـامع وعنـده مـن ينظـر إليـه.وال �س أن جيامع مرات من غري غسل يتخللها، ويكون غسـله أخـريا
 .والكالم عند اجلماع بغري ذكر هللا.واجلماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، ويف السفينة .املرأة يف حال اجلماع وغريه

___________________________________ 
االحـتالم يقـال للجنابـة يف النـوم، ال مطلـق اجلنابـة، ) وعقيـب االحـتالم(�ن جيرب علـى التـيمم للصـالة، فإنـه يـورث صـريورة الولـد عـو� لكـل ظـامل) ١٨(

غسـل يـورث الولـد اجلمـاع بعـد اجلمـاع مـن غـري فصـل بيـنهم ب(وذلك خوفا من جنـون الولـد، لكـن عـن الرسـالة الذهبيـة املنسـوبة إىل االمـام الرضـا 
مـن اسـتحباب الغسـل �لفـتح بـني اجلمـاعني ووضـوء الصـالة : غسـل الفـرج، كمـا يف اجلـواهر: واحتمل بعض الفقهاء فتح الغني املعجمة، يعـين) اجلنون

 .اعم من كراهة الرتك) لكنه(بال خالف
يب) ١٩( يب مســتيقظ يرامهــا ويســمع كالمهمــا لــ):((ولــو كــان النــاظر طفــال، أو مــن وراء الغطــاء، فعــن النــ و أن رجــال يغشــى امرأتــه ويف البيــت صــ

ففـي موثـق مساعـة انـه يـورث العمـي، ولعـل املـراد بـه عمـي ) والنظـر إىل فـرج املـرأة)(ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غالما كان زانيا أو جاريـة كانـت زانيـة
ــقرار : يف اجلـــواهر) ويف الســـفينة(عنهمـــا لنهـــي النـــيب ) ومســـتدبرهاواجلمـــاع مســـتقبل القبلـــة (الولـــد الـــذي يتكـــون عنـــد ذاك اجلمـــاع قيـــل لعـــدم اسـ

تتيمــا لفائــدة ذكــر خــرب الوصــا�، وهــي بعــض وصــا� يف اجلمــاع ) ومـن احلســن.(النــه يــورث اخلــرس يف الولــد) والكــالم عنــد اجلمــاع بغــري ذكــر هللا(النطفـة
ـــيب  ــري ضـــائر �الحكـــام الالاقتضـــائية املبنيــــة علـــى التســـامع علــــى مـــا هـــو املشــــهور ) ع(صــــى �ـــا عليـــاأو  مرويـــة عـــن الن واالشــــكال فيهـــا ســـندا غــ

ت هللا واملنصوص، كما أن قول بعض ��ا تفوح منها رائحة الوضع ال موجب له سوى استبعاد توجيه مثل هذه الوصا� ملثل علـي أمـري املـؤمنني صـلوا
امكـان ) مـع(إىل إمكان دفع اصل استبعاد �ن هللا والرسول واالمري ال يستحون مـن احلـق) مضافا( مسرح له يف احلكم الشرعيعليه، ولكنه استبعاد ال

� (وكيــف كــان فــاالمر ســهل والوصــية هــذه حــذفنا منهــا تكــرار).إ�ك اعــين وامسعــين �جــادة(مــن �ب ان تكــون نظــري �ديــدات القــرآن للرســول 
ال (ال جتـامع أهلـك بعـد الظهـر فإنـه ان قضـي بينكمـا ولـد يف ذلـك الوقـت يكـون أحـول، والشـيطان يفـرح �حلـول يف االنسـان(املوجود فيهـا كثـريا) علي
ريك فــإين أخشــى ان قضـى بينكمــا ولــد ان يكــون خمنثـا أو خبــيال) جتـامع ك أال ومعـك خرقــة والهلــك خرقــة وال ) وال جتــامع(امرأتــك بشــهوة امـرأة غــ امرأتــ

امرأتـك مـن قيـام فـإن ذلـك ) ال جتـامع(سحا خبرقة واحدة فتقع الشهوة على الشـهوة فـإن ذلـك يعقـب العـداوة بينكمـا مث يؤديكمـا إىل الفرقـة والطـالقمت
بينكمـا امرأتـك يف ليلـة االضـحى فإنـه ان قضـى ) ال جتـامع(من فعـل احلمـري، فـإن قضـى بينكمـا ولـد كـان بـواال يف الفـراش كـاحلمري البوالـة يف كـل مكـان

ك حتــت شــجرة مثمــرة فإنــه ان قضــي بينكمــا ولــد يكــون جــالدا قتــاال أو عريفــا) ال جتــامع(ولــد يكــون لــه ســتة أصــابع أو أربعــة أصــابع ) ال جتــامع(امرأتــ
ك بـني اآلذان ال جتـامع امرأتـ(امرأتك يف وجه الشمس وتاللئها إال أن ترخي سرتا فيسرتكما فإنه ان قضي بينكما ولد ال يزال يف بؤس وفقر حىت ميوت

امرأتـك فـال جتامعهـا إال وانـت علـى وضـوء فإنـه ان قضـي بينكمـا ولـد ) اذا محلـت(واالقامة فإنه ان قضى بينكما ولد يكون حريصـا علـى اهـراق الـدماء
ك علــى ســقوف البنيــان فإنــه ان قضــى بينكمــا ولــد يكــون منافقــا مرائيــا مبتــدعا) ال جتــامع(يكــون اعمــى القلــب خبيــل اليــد فــال جتــامع ) جــتاذا خر (أهلــ

أهلـك إذا ) وال جتـامع)(ان املبـذرين كـانوا إخـوان الشـياطني:(أهلك تلك الليلة فإنه إن قضى بينكما ولد ينفق مالـه يف غـري حـق وقـرء رسـول هللا 
ماع ليلة االثنني فإنه ان قضى بينكما ولد ان جت) عليك.(خرجت إىل سفر مسرية ثالثة أ�م ولياليهن فإنه ان قضى بينكما ولد يكون عو� لكل الظامل

اهلك يف ليلـة الـثال�ء فقضـى بينكمـا ولـد فإنـه يـرزق الشـهادة بعـد شـهادة ان ال ) وان جامعت(يكون حافظا لكتاب هللا راضيا مبا قسم هللا عزوجل له
وان (لفم رحيم القلـب سـخي اليـد طـاهر اللسـان مـن الغيبـة والبهتـانإله اإال هللا وان دمحما رسول هللا، وال يعذبه هللا مع املشركني، ويكون طيب النكهة وا

ــك ليلــة اخلمــيس فقضــى بينكمــا ولــد يكــون حاكمــا مــن احلكــام أو عاملــا مــن العلمــاء) جامعــت زوال عنــد كبــد ) وان جامعتهــا(اهل يــوم اخلمــيس عنــد الــ
ليلــة اجلمعــة وكـــان ) وإن جامعتهــا( الســالمة يف الــدين والــدنياالســماء فقضــى بينكمــا ولــد فــإن الشــيطان ال يقربــه حــىت يشــيب ويكــون قيمــا ويرزقــه هللا

ليلــة ) وإن جامتعهــا(يــوم اجلمعــة بعــد العصــر فقضــى بينكمــا ولــد فإنــه يكــون معروفــا مشــهورا) وإن جامعتهــا(بينكمـا ولــد فإنــه يكــون خطيبــا قــواال مفوهــا
 .هللاجلمعة بعد العشاء االخرة فإنه يرجى ان يكون الولد من االبدال ان شاء 
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 .والكالم عند اجلماع بغري ذكرهللا.واجلماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، ويف السفينة.حال اجلماع وغريه
 يف اللواحق: الفصل الثالث
 :وهي ثالثة
 )٢٠(جيوز أن ينظر إىل وجه إمرأة يريد نكاحها: االول

 .وخيتص اجلواز بوجهها وكفيها.وإن مل يستأذ�ا
جــواز أن ينظــر إىل شــعرها وحماســـنها وجســدها مــن فـــوق : وروي.إليهـــا وأن ينظرهــا قائمــة وماشـــيةولــه أن يكــرر النظــر 

 .ها وإىل شعرها وحماسنها وكذا جيوز أن ينظر إىل أمة يريد شراء.الثياب
 .)٢١(وجيوز النظر إىل اهل الذمة وشعورهن ال�ن مبنزلة االماء، لكن ال جيوز ذلك لتلذذ وال لريبة

 .لرجل إىل مثله ما خال عورته، شيخا كان أو شا�، حسنا أو قبيحا، مامل يكن النظر لريبة أو تلذذوجيوز أن ينظر ا
 .، وإىل احملارم ما عدا العورة)٢٣(وللرجل أن ينظر إىل جسد زوجته �طنا وظاهرا.)٢٢(وكذا املرأة
وجههـا وكفيهـا علـى كراهيـة فيـه مـرة، وال  وال ينظر الرجل إىل االجنبية أصال إال لضـرورة، وجيـوز أن ينظـر إىل.وكذا املرأة

 .وجيوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها.وكذا احلكم يف املرأة.)٢٤(جيوز معاودة النظر
، ولـو إىل العــورة، )٢٥(ويقتصـر النـاظر منهـا علـى مـا يضـطر إىل االطـالع عليـه، كالطبيـب إذا احتاجـت املـرأة اليـه للعـالج

 .دفعا للضرر
 :مسألتان
 :نعم، وقيل: أو االجنبية؟ قيل )٢٦(هل جيوز للخصي النظر إىل املرأة املالكة :االوىل

___________________________________ 
 .ال أن أن ينظر إىل النساء ليختار واحدة منهن، بل اذا أراد زواج امرأة مغينة جيوز له النظر اليها) ٢٠(
ليعـرف مسنهـا وهزاهلـا، وقصـرها وطوهلـا، وحنـو ) مـن فـوق الثيـاب(حىت حيتاج إىل إذ�ـا، بـل هـو حكـم الشـارعالن النظر ليس حقا هلا ) وان مل يستأذ�ا(

 .ذلك
 .اللذة الفعلية بدون قصد سوء) التلذذ(والفرق بينهما كما قيل هو أن الريبة كالنظر إىل مرأة بنية الز� معها او اختطافها) ٢١(
 .العورة جيوز هلا النظر إىل النساء ما خال) ٢٢(
وهـو مــن حيـرم نكــاحهن ابـدا بنســب، أو ارضـاع، أو مصــاهرة، كاالخــت، : قـال الشــهيد قـده ســره) احملــارم(كـداخل الفــم، واالنـف، الــدبر والقبـل) ٢٣(

 .ةجيوز هلا النظر إىل زوجها �طنا وظاهرا، وإىل احملارم ما عدام العور ) وكذا املرأة(والعمة، واخلالة، وأم الزوجة، وجد�ا، وهكذا
، وعن مجع من اكابر احملققني واعـاظم الفقهـاء مـنهم صـاحب اجلـواهر قـدس سـره حرمـة النظـرة )النظرة االوىل لك، والثانية عليك:(ففي احلديث) ٢٤(

 .فال جيوز هلا النظر إىل الرجل االجنيب اصال إال لضرورة) وكذا احلكم يف املرأة(االوىل ايضا إذا كانت متعمدة
 .لعالج اليد ال جيوز النظر إىل الرجل، و�لعكس، وهكذافلو كان موضع ا) ٢٥(
 .هو الرجل الذي اخرجت بيضتاه) واخلصي(املرأة اليت هي متلك اخلصى: اي) ٢٦(

فـإن االمـر �لغـض ) قـل للمـؤمنني يغضـوا مـن ابصـارهم، وقـل للمؤمنـات بغضضـن مـن أبصـارهن:(يف قولـه تعـاىل) لعمـوم املنـع(فله ذكـر فقـط بـال خصـية
 .يشمل اخلصي �لنسبة إىل موالتهعام 

    



٢٣٦ 

 .)٢٧(ال، وهو االظهر لعموم املنع، وملك اليمني املستثىن يف اآلية املراد به االماء
وال جيـوز للمـرأة النظـر اليـه، النـه يسـاوي املبصـر يف .، النه عورة)٢٨(االعمى الجيوز له مساع صوت املرأة االجنبية :الثانية
 .)٢٩(تناول النهي

 :مسائل تتعلق يف هذا الباب وهي مخسةيف : الثاين
 .، فيه روايتان، إحدامها اجلواز وهي املشهورة بني االصحاب، لكن على كراهية شديدة)٣٠(الوطء يف الدبر: االوىل
: هو حمرم، وجيـب معـه ديـه النطفـة عشـرة د�نـري، وقيـل: عن احلرة اذا مل يشرتط يف العقد ومل �ذن، قيل )٣١(العزل: الثانية
 .روه وإن وجبت الدية، وهو أشبههومك

 .)٣٢(ال جيوز للرجل أن يرتك وطء امرأته اكثر من اربعة أشهر :الثالثة
لكن لو افضاها، حرمت ومل ختـرج مـن .، على االصح)٣٣(ولودخل مل حترم.الدخول �ملرأة قبل أن تبلغ تسعا حمرم :الرابعة
 .حباله

 .)٣٤(يكره للمسافر أن يطرق أهله ليال :اخلامسة
___________________________________ 

فـإن املنصــرف منـه االمـة �لنســبة إىل موالهـا فقــط، فـال يشــمل العبـد خصــيا كـان أم غــري ) إال علــى ازواجهـم أو مــا ملكـت اميــا�م(يف قولـه تعـاىل) ٢٧(
 .خصي �لنسبة إىل موالته

 .، واملشهور ان الصوت ا�رد ليس عورة)طمع الذي يف قلبه مرضوال خيضعن �لقول في(اذا كان يف الصوت خضوع كما يف قوله تعاىل) ٢٨(
 ).وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن(يف قوله تعاىل) ٢٩(
أنـه ســئل االمـام مالـك عــن اتيـان النسـاء مــن ) نسـائكم حــرث لكـم(دبـر الزوجـة، ويف تفســري الفخـر الـرازي، يف ســورة البقـرة عنـد قولــه تعـاىل: اي) ٣٠(

 ).سفلت سفلك هللا:(تسلت ا� من ذلك ولكن روي عن علي صلوات هللا انه سئل عن ذلك فقالاآلن اغ: خلف فقال
احرتازا عن االمة فإنه جيـوز العـزل عنهـا ) عن احلرة(هو أن جيامع فإذا جاء وقت خروج املىن، مل يفرغه يف الرحم، واخرج الذكر، لكيال يصري ولد) ٣١(

 .ساوي تقريبا اثنني وثالثني غراما تعطى للزوجةذهب خالص ت) عشرة د�نري(وإن كانت زوجته
 .اال برضاها) ٣٢(
االفضــاء كمــا يف املســالك أن خيــرق الــوطي احلجــاب اجلــاجز بــني مســلكي البــول واحلــيض، فيصــريان ) لــو افضــاها(حيــرم وطؤهــا حرمــة أبديــة: اي) ٣٣(

 .عليها حىت ميوت أحدمها، وحيرم عليه اختها فيجب االتفاق) ومل خترج من حباله(مؤبدا فال جيوز وطؤها أبدا) حرمت(واحدا
 .لو وصل من السفر يف الليل يكره ا�ئ إىل داره، بل ينام يف مكان آخر و�يت داره صباحا: يعين) ٣٤(

    



٢٣٧ 

 :يف خصائص النيب : الثالث
ورمبـا كـان الوجـه الوثـوق بعدلـه بيـنهن ، )٣٥(وهـو جتـاوز االربـع �لعقـد: منهـا مـا هـو يف النكـاح: وهي مخسة عشر خصـلة

ريه ووجـــــــوب التخيـــــــري لنســـــــائه بـــــــني إرادتـــــــه .، مث ال يلزمـــــــه �ـــــــا مهـــــــر، إبتـــــــداء وال انتهـــــــاء)٣٦(والعقـــــــد بلفـــــــظ اهلبـــــــة.دون غـــــــ
 .واالستبدال بنسائه.)٣٨(وحترمي نكاح االماء �لعقد.)٣٧(ومفارقته

 .االية) )٣٩(زواجكإ� أحللنا لك أ:(والز�دة عليهن، حىت نسخ ذلك بقوله تعاىل
 .وهو وجوب السواك: ومنها ما هو خارج عن النكاح

وخائنــة االعــني، وهــو .)٤١(خــالف وحتــرمي الصــدقة الواجبــة، ويف املندوبــة يف حقــه .وقيــام الليــل.واالضــحية.)٤٠(والــوتر
 .ه كما يبصر أمامه ويبصر وراء.قلبهوخص �نه تنام عينه وال ينام .وأبيح له الوصال يف الصوم.الغمز �ا

  .)٤٢(، وهذه أظهرهاوذكر أشياء غري ذلك من خصائصه 
 :ويلحق �ذا الباب مسألتان

 على غريه، فإذا مات عن مدخول �ا، مل حتل حترم زوجاته  :االوىل
___________________________________ 

ورمبا كان (وسلم بني تسع، ومات حني مات وله تسع زوجات وز له أن يتزوج �لعقد الدائم اكثرمن اربع زوجات، ولذا مجع فإنه كان جي) ٣٥(
ن اربــع لــه، وذكــر لــذلك أســباب عديــدة اخــرى، دينيــة، وسياســية، واجتماعيــة، وقياديــة، وغريهــا لــيس هنــا جمــال : اي) الوجــه الســبب يف جــواز اكثــر مــ
 .رها، وقد أفرد هلذا املوضوع أخي العالمة احلجة السيد جمتىب الشريازي حبثا مطوال طبع يف بعض ا�الت املصريةذك
ا  ابتـداء)(٥٠/ االحـزاب (وأمرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب ان يستنكحها خالصة لـك مـن دون املـؤمنني(وأصل ذلك قوله تعاىل) ٣٦(

 . قبل الدخول وال بعدهال: اي) ا وال انتهاء
� ايها النيب قل الزواجك ان كننت تردن احليوة الدنيا وزينتهـا فتعـالني امـتعكن واسـرحكن سـراجا مجـيال، وإن كنـت تـردن (واصل ذلك قوله تعاىل) ٣٧(

ه  وسلم اوجب هللا عليه ان خيري نساء ، فإن النيب )٢٩ ٢٨/ االحزاب )(هللا ورسوله والدار اآلخرة فإن هللا أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما
 .بني املقام معه وبني الفرقة، وليس هذا واجبا على أحد فإن الطالق بيد الرجل واختياره، دون املرأة

زوج واحــدة بـدهلا) وحتـرمي االســتبدال(وهـو أن يتــزوج أمــة) ٣٨( ن عنــده عنــد �ن يتـزوج غــري زوجاتــه ا) والــز�دة علــيهن(هــو أن يطلـق واحــدة ويتــ للـوايت كــ
 ).٥٢/ االحزاب )(ال حيل لك النساء من بعد(نزول وقوله تعاىل

 ).٥٠/ االحزاب )(اثبت اجورهن: � أيها النيب ا� احللنا لك ازواجك الاليت(متامها) ٣٩(
إ� أهـل بيـت ال :(انـه قـال وضـة، فعنـه وهـي الزكـاة املفر ) الصـدقة الواجبـة(�لعبـادة) وقيـام الليـل(ركعة الوتر اليت هي آخر صـالة الليـل: اي) ٤٠(

 ).حيل لنا الصدقة
ــــاء) ٤١( ــــض الفقهــ ـــــال بعــ ــه : فقـ ـــ ــــا عليـ ــــه بتحرميهــ ــ ــا ل ـــ ـــاء حبليتهـ ــــال الفقهـــ ـــــا(، وقــ ـــين ) ايل الغمز�ـ ـــئ، أو إىل ": يعـــ ــه إىل شـــ ـــ ــــارة بعينـ االشــ

 .فيسمع ويشعر وهو يف النوم كما يسمع ويشعر وهو يقظان) وال ينام قلبه(والنهار مجيعا �ن يصوم الليل) الوصال يف الصوم(شخص
 .ا�لد السادس من الطبعة القدمية، و�سخ التواريخ، وغريمها) حبار االنوار(ويطلب تفاصيل ذلك من مثل) ٤٢(

    



٢٣٨ 

ق، ففيـه خـالف، والوجـه أ�ـا ال حتـل أمـا لـو فارقهـا بفسـخ أو طـال.)٤٣(وكذا القول لو مل يـدخل �ـا علـى الظـاهر.امجاعا
 .)٤٥(والدا وليس حترميهن لتسميتهن أمهات، وال لتسميته . )٤٤(عمال �لظاهر
تر� مـن �شـاء مـنهن (:القسمة بني أزواجه، لقولـه تعـاىل من الفقهاء من زعم أنه ال جيب على النيب : الثانية

 .، وهو ضعيف)�شاءوتؤوي ا�ك من 
 .)٤٦(الن يف اآلية احتماال يدفع داللتها اذ حيتمل ان تكون املشيئة يف االرجاء متعلقة �لواهبات

 :يف العقد والنظر يف الصيغة، واحلكم :الثاين
 .)٤٧(فالنكاح يفتقر إىل اجياب وقبول، دالني على العقد الرافع لالحتمال :أما االول

 .زوجتك وأنكحتك، ويف متعتك تردد، وجوازه ارجح: والعبارة عن االجياب لفظان
 .قبلت: وجيوز االقتصار على.)٤٨(قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شا�ه: والقبول أن يقول

 .)٤٩(وال بد من وقوعهما بلفظ املاضي الدال على صريح االنشاء، إقتصارا على املتيقن
 .)٥٠(وحتفظا من االشتمار املشبه لال�حة

يصح، كما يف خـرب سـهل السـاعدي وهـو : زوجتك، قيل: زوجنيها فقال: أتى بلفظ االمر، وقصد االنشاء، كقولهولو 
 .حسن

 .)٥١(البد بعد ذلك من تلفظ �لقبول: زوجتك جاز، وقيل: أتزوجك، فتقول: ولو أتى بلفظ املستقبل، كقوله
 .م، فهي أمرأتكنع: ويف رواية أ�ن بن تغلب يف املتعة، أتزوجك متعة، فإذا قالت

___________________________________ 
 .�ا ومات فبمجرد العقد على امرأة حترم على غريه، حىت ولو مل يدخل النيب ) ٤٣(
 .على املطلقة واليت فسخ عنها العقد) ازواجه(وتصدق) وال أن تنكحوا ازواجه من بعده أبدا(ظاهر قوله تعاىل: اي) ٤٤(
 ).٥١/ االحزاب )(ترجى من تشاء منهن(بل هذا من خواصه ) ٤٥(
 .مباشرة الن اآلية بعد ذكر من وهبت نفسها للنيب ) ٤٦(
 .ال يكون فيه احتمال غري النكاح، كاالجارة، وحنوها، بل تكون العبارة صرحية يف النكاح: اي) ٤٧(
 .بدون ذكر التزويج، والنكاح )على قبلت)(رضيت(مثل) ٤٨(
 .الن صحة النكاح بلفظ املاضي يقينية، وبلفظ املضارع مشكوك فيها) ٤٩(
لو مل نقتضي على املتـيقن يف النكـاح الحنـراف االمـر واشـبه النكـاح اال�حـة يف عـدم لـزوم لفـظ خمصـوص، بـل : هو، االحنراف، يعين) االستثمار)(٥٠(

 .يت يكتفي �ا مبطلق الدال عليهوال لفظا أصال، كابيع والعقود ال
 ).قبلت(هذا دليل على عدم لزوم قول الزوج) ويف رواية ا�ن)(قبلت(�ن يقول الزوج) ٥١(

    



٢٣٩ 

 .متعتك بكذا، ومل يذكر االجل، انعقد دائما، وهو داللة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع: أو الزوجة )٥٢(ولو قال الويل
 .لعبارة االجياب، بل يصح االجياب بلفظ، والقبول �خروال يشرتط يف القبول مطابقته 

 .قبلت التزويج صح: قبلت النكاح، أو أنكحتك، فقال: زوجتك، فقال: فلو قالت
الزوج قبلت صح، الن نعـم يتضـمن إعـادة السـؤال، ولـو مل يعـد : نعم فقال: ، فقال)٥٣(زوجت بنتك من فالن: ولو قال

 .اللفظ، وفيه تردد
 .زوجتك صح: تزوجت، فقال الويل: االجياب، بل لو قال وال يشرتط تقدمي

 .، اال مع العجز عن العربية)٥٤(وال جيوز العدول عن هذين اللفظني، إىل ترمجتهما بغري العربية
 .)٥٥(ولو عجز احد املتعاقدين، تكلم كل واحد منهما مبا حيسنه

 .إىل العقد واالمياء ولو عجزا عن النطق أصال، أو احدمها، اقتصر العاجز على االشارة
 .، وال اهلبة، وال التمليك، وال االجارة سواء ذكر فيه املهر أو جرده)٥٦(وال ينعقد النكاح بلفظ البيع

 :ففيه مسائل: وأما الثاين
 .، وال بعبارة ا�نون)٥٧(ال عربة يف النكاح، بعبارة الصيب إجيا� وقبوال:االوىل

 .أظهره انه ال يصح ولو أفاق فأجازويف السكران الذي ال يعقل تردد، 
 .نفسها، مث أفاقت فرضيت، أو دخل �ا فأفاقت وأقرته، كان ماضيا )٥٨(إذا زوجت السكرى: ويف رواية

___________________________________ 
وهـو (صـار نكاحـا دائمـا: اي) عقـد دائمـاان(، نسـيا�، أو جهـال،)او إىل سـنة) إىل شـهر(املـدة، فلـم يقـل: اي) ومل يـذكر االجـل(ويل الزوجـة: اي) ٥٢(

 .صح) متعتك(هذا دليل على انه لو قال يف النكاح الدائم: يعين) داللة
مبنزلـة أن ) نعـم(ان قولـه: يعـين) اعـادة السـؤال(قبلـت: نعـم، فقـال عمـرو: هـل زوجـت بنتـك مـن عمـرو؟ فقـال االب: قال زيد الب البنـت: مثال) ٥٣(

 .يف مقام االجياب) نعم(الحتمال عدم كفاية) تردد وفيه)(زوجت بنيت من عمرو:(يقول
ن اللغــات االخــرى كالفارســية، والرتكيــة، واالنكليزيــة،) ٥٤( عــدم معرفــة �للغــة العربيــة، وعــدم امكــان تعلمهــا، بــل وعــدم امكــان : اي) إال مــع العجــز(مــ

 .توكيل من يعرف العربية عند بعض
ــن النطـــق أصـــال(ال يعـــرف العربيـــة يعقـــد �للغـــة الـــيت يعرفهـــافالـــذي يعـــرف العربيـــة يعقـــد �لعربيـــة، والـــذي ) ٥٥( ــزا عـ ال �لعربيـــة وال بغريهـــا،  ) ولـــو عجـ

 .�ليد والرأس والعينني واحلاجبني مبا يكون منهما ملعىن العقد) االشارة واالمياء(كاالخرس
 ).، �لف ديناربعتك نفسي، أو وهبتك نفسي، أو آجرتك نفسي، أو ملكتك نفسي:(كأن تقول املرأة للرجل) ٥٦(
يب إمــرأة �لغـة بطــل، وإن عقـدت الصــبية لرجــل �لـغ بطــل العقــد، بـل جيــب كو�مــا ) ٥٧( الصـي هــو غـري البــالغ وإن كــان عـاقال رشــيدا، فــاذا عقـد الصــ

 .ال يشعر ماذا يقول، أما السكران الذي مل يفقد وعيه ويشعر ماذا يقول فال: اي) الذي ال يعقل(�لغني
 ).سكرانه(يت شربت املسكر فأسكرت، النه ال يقال فيهااملرأة ال: اي) ٥٨(

    



٢٤٠ 

 .، وال يف شئ من االنكحة حضور شاهدين)٥٩(ال يشرتط يف نكاح الرشيدة حضورالويل :الثانية
 .ولو �مرا �لكتمان مل يبطل.ولو أوقعه الزوجان أو االولياء سرا جاز

ن أو أغمــي عليــه :الثالثــة وكــذا لوســبق .فلــو قبــل بعــد ذلــك كــان لغــوا.م االجيــاب، بطــل حكــ)٦٠(إذا أوجــب الــويل، مث جــ
 .وكذا يف البيع.فلو أوجب الويل بعده كان لغوا.القبول وزال عقله

 .، وال يفسد به العقد)٦١(يصح اشرتاط اخليار يف الصداق خاصة :الرابعة
 .وتوار� )٦٢(إذا اعرتف الزوج بزوجية امرأته فصدقته، أو اعرتفت هي فصدقها، قضي �لزوجية ظاهرا :اخلامسة

 .)٦٣(ولو اعرتف احدمها، قضي عليه حبكم العقد دون اآلخر
يف املعقـود  )٦٤(إذا كان للرجل عدة بنات، فزوج واحدة ومل يسـمها عنـد العقـد، لكـن قصـدها �لنيـة، واختلفـا :السادسة

 .عليها
 .فإن كان الزوج رآهن، فالقول قول االب، الن الظاهر انه وكل التعيني اليه، وعليه ان يسلم اليه اليت نواها

 .وإن مل يكن رآهن، كان العقد �طال
 .)٦٥(يشرتط يف النكاح، إمتياز الزوجة عن غريها �الشارة او التسمية، أو الصفة:السابعة

 .مل يصح العقدفلو زوجه إحدى بنتيه، أو هذا احلمل، 
___________________________________ 

سـواء النكـاح الـدائم املنقطـع، وملـك اليمـني، والتحليـل، والبكـر، والثيـب، ونكـاح الـزوجني، أو الـوليني، أو الـويل ) مـن االنكحـة(وإن كانت بكرا) ٥٩(
 .بنيا وقروا: اي) ولو �مرا(مع أحد الزوجني

تزوجـت (عقـل الـزوج القابـل، كمـا لـو قـال الـزوج: اي) وزوال عقلـه)(قبلـت(مث جـن قبـل أن يقـول الـزوج) هـر السـنةبنـيت مب) زوجتـك(كمـا لـو قـال) ٦٠(
 .صار الزوج جمنو�) نعم(وقبل ان يقول ويل البنت) بنتك مبهر السنة

أمـا اخليـار يف املهـر ) يف فسـخ العقـدزوجتـك نفسـي �لـف ويل اخليـار يف العقـد إىل شـهر (أما يف عقد النكاح فال يصح جعـل اخليـار، �ن تقـول) ٦١(
 ).زوجتك نفسي �لف ويل اخليار يف املهر إىل شهر(فيصح كأن تقول

إليهـا، ال واقعا، فلو علم أحدمها عدم الزوجية ال جيوز له بينه وبني هللا ترتيب آ�ر الزوجية، فلوعلم الرجل عـدم الزوجيـة ال جيـوز لـه النظـر : يعين) ٦٢(
العقـد علـى اختهـا، وهكـذا، ولـو علمـت املـرأة عـدم الزوجيـة فـال جيـوز هلـا النظـر إليـه، وال متكينـه مـن الـوطئ، وجـاز هلـا التـزوج مـن وال وطأها، وجاز لـه 

 .لو مات أحدمها ورثه اآلخر: اي) وتوار�(غريه وهكذا
زويج �خلامســة، وال فلــو اعــرتف الرجــل �ن املــرأة الفالنيــة زوجــة، ومل تعــرتف تلــك املــرأة ��ــا زوجتــه، وجــب علــى ) ٦٣( الرجــل نفقتهــا، ومل جيــز لــه التــ

 .ال جيب عليها متكينه، وال اطاعته، وال غري ذلك) ولكن(�ختها، وال أمها، وهكذا
ــدت: وقــــال االب) زينــــب(قصــــدت: اختلــــف االب والــــزوج، فقــــال الــــزوج: اي) ٦٤( يت نواهــــا(ايل االب: اي) وكــــل التعيــــني إليــــه)(فاطمــــة(ا� قصــ ــ ) الــ

 .، والمتناع استحقاق االستمتاع بغري معنيلصحيح أيب عبيدة عن الباقر ) قد �طالكان الع(االب
يت الكبـرية،: كأن يقـول) أو الصفة)(كأن يقول زوجتك فاطمة) أو التسمية(�ليد، أو العني، أو الرجل، أو غريها،) �الشارة)(٦٥( أو هنـا (زوجتـك بنـ

 .مل يصح المحتال كو�ا اثنتني، أو كونه ذكرا أو خثى غري قابل للنكاحاجلنني الذي يف بطن االم، : اي) احلمل

    



٢٤١ 

فـإن كـان دخـل �ملدعيـة، كـان .، وأقـام كـل واحـد منهمـا بينـة)٦٦(لو ادعـى زوجيـة امـرأة، وادعـت اختهـا زوجيتـه  :الثامنة
دم االمـرين، يكـون الرتجـيح لبينتـه ومـع عـ.وكذا لو كان �ريخ بينتهـا أسـبق.)٦٧(الرتجيح لبينتها، النه مصدق هلا بظاهر فعله 

)٦٨(. 
 .، مل يلتفت إىل دعواه اال مع البينة)٦٩(اذا عقد على امرأة، فادعى آخر زوجيتها :التاسعة
 .فإن اشرتاها ملواله، فالعقد �ق )٧٠(إذا تزوج العبد مبملوكة، مث أذن له الويل يف ابتياعها  :العاشرة

 .ها بعد ابتياعهاوإن اشرتاها لنفسه، �ذنه أو ملكه ا�
 .العبد ميلك بطل العقد، وإال كان �قيا: فإن قلنا

  )٧١(ولو حترر بعضه، واشرتى زوجته، بطل النكاح بينهما، سواء اشرتاها مبال منفرد به، أو مشرتك بينهما 
 : وفيه فصالن يف أولياء العقد :الثالث

 :يف تعيني االولياء: الفصل االول
 .)٧٢(لغري االب، واجلد لالب وان عال، واملوىل، والوصي، واحلاكم : ال والية يف عقد النكاح

 .نعم، مصريا إىل رواية ال ختلو من ضعف، والوجه انه ال يشرتط: ، قيل)٧٣(وهل يشرتط يف والية اجلد بقاء االب 
___________________________________ 

جته، وادعت اخت فاطمة ان نفسها زوجة زيـد، وال جيتمـع االدعـاء ان، لعـدم جـواز كـون فاطمـة واختهـا كلتيهمـا ادعى زيد ان فاطمة زو : مثال) ٦٦(
 ).وإن جتمعوا بني االخيت(زوجتني لشخص واحد لقوله تعاىل 

كانت زوجة زيد يف السـنة   نعلم أن فاطمة: مثال قالت بينة زيد) وكذا(وهو الدخول �ا، فتصري أخت فاطمة زوجة شرعا، وتنفصل فاطمة عنه ) ٦٧(
 .نعلم أن أخت فاطمة كانت زوجة زيد يف السنة التاسعة من اهلجرة: العاشرة من اهلجرة، فقالت بينة اخت فاطمة

 .فتصري فاطمة زوجة لزيد شرعا، وتنفصل اختها عن زيد) ٦٨(
 .عقد زيد على فاطمة، فأدعى عمرو أن فاطمة زوجته: مثال) ٦٩(
ك امل: اي) ٧٠( ك العبــد الــذي هــو زوج لتلــك : يعــين) أو ملكــه(�ذن املــوىل : اي) �ذنــه(ملوكــة شــراء تلــ اشــرتاها للمــوىل ولكــن املــوىل ادخلهــا يف ملــ

ال جيوز للعبد وطؤهـا �مللـك، ال �لزوجيـة، واثـر ذلـك عـدم ترتيـب آ�ر الزوجيـة، فـال قسـم ) نعم(الن الزوجة ال جتتمع مع امللك ) بطل العقد(اململوكة 
 . حقوق الزوجية، وال تكون من االربع، وهكذاهلا، وال

جيــة بـني العبــد وبـني املــوىل، والفـرق انــه ان اشـرتاها مبــال منفـرد بــه جــاز لـه وطؤهــا �مللـك، وان اشــرتاها مبـال مشــرتك ال جيـوز وطؤهــا ال �لزو : اي) ٧١(
 .ة املشرتكة إال على قول سيأيت يف أواخر نكاح االماءالنه ملك بعضها فانفسخت الزوجية بسبب امللك، وال �مللك النه ال جيوز وطئ االم

رية أو االســرة، وال) ٧٢( ريهم،  فــال واليــة يف تــزويج الصــغرية، أو الصــغري لــالم، وال للجــد لــالم، وال لالخــوة، وال االعمــام واالخــوال، وال لكبــري العشــ لغــ
 .فلو عقد أحد هؤالء كان عقدهم فضوليا مبنزلة عقد شخص اجنيب

ان اجلـد اذا ( يف السند والداللة، وهي رواية الفضل بن عبدامللك عن أيب عبدهللا : يف اجلواهر) ال ختلو من ضعف(كون االب حيا : اي) ٧٣(
 ).زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان اجلد مرضيا جاز

    



٢٤٢ 

، وال خيـار هلـا بعـد بلوغهـا علـى )٧٤(وتثبت والية االب واجلد لالب، على الصغرية، وإن ذهبت بكار�ـا بـوطء أو غـريه 
 .وكذا لو زوج االب، أو اجلد للولد الصغري، لزمه العقد، وال خيار له مع بلوغه ورشده، على االشهر.أشهر الروايتني

، فيـــه روا�ت، أظهرهـــا ســـقوط الواليـــة عنهـــا، وثبـــوت الواليـــة لنفســـها يف )٧٥(وهـــل تثبـــت واليتهمـــا علـــى البكـــر الرشـــيدة 
 .، مل ميض عقده اال برضاها)٧٦(ولو زوجها احدمها .طعالدائم واملنق

، ومــنهم مــن عكــس، ومــنهم مــن اســقط أمرهــا معهمــا فيهمــا، )٧٧(ومــن االصــحاب مــن أذن هلــا يف الــدائم دون املنقطــع 
 .وفيه رواية اخرى، دالة على شركتهما يف الوالية، حىت ال جيوز هلما أن ينفردا عنها �لعقد

 .امجاعا )٧٨(ء مع رغبتها، فإنه جيوز هلا أن تزوج نفسها، ولو كرها  هو أن ال يزوجها من كفأما إذا عضلها الويل، و 
 .مع اجلنون )٨٠(ويثبت واليتهما على اجلميع . )٧٩(على الثيب مع البلوغ والرشد، وال على البالغ الرشيد : وال والية هلما

 .ة كانت أو كبرية، عاقلة أو جمنونة وال خيار هلا معهوال خيار الحدهم مع االفاقة، وللموىل أن يزوج مملوكته، صغري 
 .وكذا احلكم يف العبد

 .، وال على �لغ رشيد)٨١(والية يف النكاح على من مل يبلغ : وليس للحاكم
 ويثبت واليته

___________________________________ 
ريه(بـوطئ حــالل كالشـبهة، أو حــرام كـالز� ) ٧٤( وال (أو مـرض، الن ســبب الواليـة لــيس البكـارة، بــل الصـغر وعــدم البلــوغ كعـالج، أو طفــرة، ) أو غــ

ن ) علــى اشــهر الــروايتني(بــل تكــون ملزمــة �ــذا الــزواج بعــد البلــوغ ) خيــار هلــا روايــة تقــول بعــدم اخليــار بعــد البلــوغ، وروايــة تقــول �خليــار بعــد البلــوغ، لكــ
 .االرواية االوىل اشهر رواية، وعمال، حىت نقل االمجاع عليه

 .الوالية هلا ولالب معا: يف بعضها، الوالية هلا فقط، ويف بعضها الوالية البيها فقط، ويف بعضها) فيه روا�ت(البالغة العاقلة : اي) ٧٥(
 .ويكون فضوليا، كعقد االجنيب هلا) مل ميض عقده(االب، أو اجلد : اي) ٧٦(
قـال جيـوز هلـا : اي) مـن عكـس(وال جيـوز هلـا ان تـزوج نفسـها متعـة إال برضـا االب أو اجلـد قـال جيـوز هلـا أن تـزوج نفسـها �لعقـد الـدائم، : يعين) ٧٧(

قـال ال امــر للبكـر نفســها أصـال مــع وجـود االب واجلـد يف الــدائم واملنقطـع، فكــل االمـر بيــد : اي) امرهـا معهمــا فيهمـا(االسـتقالل يف املتعـة، ال الــدائم 
 .االب واجلد

 .اجلدحىت مع كراهة االب و : اي) ٧٨(
 .الذكر سواء كان قد تزوج قبل ذلك أم ال: يعين) ٧٩(
فللمـوىل ) وكـذا احلكـم يف العبـد(لـو ارتفـع اجلنـون لـيس لـه أوهلـا رد العقـد : اي) مـع االفاقـة(الذكر واالنثـى، والثيـب والبكـر والبـالغ والصـغري : اي) ٨٠(

 .تزوجيه سواء كان العبد صغريا أم كبريا راضيا أم كارها
ملـا بلــغ  : يعـين) جتـدد(او (مـن قبـل البلـوغ كـان سـفيها أو جمنـو� : اي) بلـغ غـري رشـيد(للحـاكم الشـرعي حـق تـزويج الصـغري، وال الصـغرية  فلـيس) ٨١(

كمـا لـو كـان كثـري الشـهوة وخيشـى مـع عـدم الـزواج وقوعـه يف الفسـاد والـز�، او كـان بـال وال ) صـالحا لـه(كان عاقال رشيدا مث صـار سـفيها أو جمنـو� 
 .تاج إىل من جيمع امره وحنو ذلكوحي

    



٢٤٣ 

وال واليـة للوصـي، وإن نـص لـه املوصـي علــى .علـى مـن بلـغ غـري رشـيد، أو جتـدد فسـاد عقلـه، إذا كـان النكـاح صـالحا
واحملجـور عليـه للتبـذير، ال .وللوصي ان يزوج مـن بلـغ فاسـد العقـل، اذا كـان بـه ضـرورة إىل النكـاح.على االظهر )٨٢(النكاح 

وان اضـطر إىل النكـاح، جـاز للحـاكم ان �ذن لـه، سـواء عـني .تـزوج غـري مضـطر، ولـو اوقـع كـان العقـد فاسـداجيوز لـه ان ي
 .فإن زاد يف املهر عن املثل، بطل يف الزائد.، واحلال هذه، صح العقد)٨٣(ولو �در قبل االذن .الزوجة أو أطلق
 :يف اللواحق: الفصل الثاين
 :وفيه مسائل

 .، مل يكن له أن يزوجها من نفسه، اال مع اذ�ا)٨٤(غة الرشيدة يف العقد مطلقا اذا وكلت البال :االوىل
 .ال يصح، لرواية عمار، والنه يلزم أن يكون موجبا قابال، واجلواز أشبه: ولو وكلته يف تزوجيها منه قيل

 .، أو االب من موكله، كان جائزا)٨٥(أما لو زوجها اجلد من ابن ابنه اآلخر 
 .؟ فيه تردد، واالظهر أن هلا االعرتاض)٨٦(زوجها الويل بدون مهر املثل، هل هلا ان تعرتض إذا  :الثانية

___________________________________ 
الن الـزواج فيـه ) ان يتـزوج(احلجر من جهة االسراف، الن احلجر له اسباب، ومنهـا االسـراف : اي) للتبذير) ال والية(  متعلق ب) على النكاح) (٨٢(

 .واملضطرب مثل من يقع يف احلرام برتك الزواج، أو يصيبه مشقة من حبس الشهوة وحنو ذلك) غري مضطر(ف االموال للمهر، وللنفقة صر 
 .عن مهر املثل: اي) عن املثل(يف حالة اضطراره إىل الزواج : اي) واحلال هذه(استعجل وتزوج قبل أن �ذن له احلاكم الشرعي : اي) ٨٣(
سألت أ� احلسن عن امرأة تكون يف أهل بيت فتكره ان يعلم : (السا�طي قال) لرواية عمار(جال يف ان يعقدها لرجل ما أ� كان وكلت ر : اي) ٨٤(

فـإن وكلـت غـريه بتزوجيهـا منـه : إىل أن قـال قلـت) قال(�ا أهل بيتها حيل هلا ان توكل رجال يزيد ان يتزوجها وتقول له قد وكلتك فأشهد على تزوجيي 
خص واحــد هـــو ): موجبــا قــابال) (عــمقــال ن ــزوج هــو املــتكلم بصــيغة االجيـــاب وكالــة، وهــو املــتكلم بصــيغة القبـــول، وال يصــح أن يصــري شــ اي يكـــون ال

 ).قبلت التزويج لنفسي هكذا: زوجت موكليت من نفسي بكذا مث يقول(املوجب وهو نفسه القابل، وصيغة هكذا 
اجلد، بنـت احلسـن ) دمحم(وحلسن بنت، وحلسني ابن، فيكون دمحم جدا للبنت، وجدا لالبن، فزوج ) نيحسن وحس(وله ابنان ) دمحم(اجلد : مثال) ٨٥(

 ).قبلت البن احلسني والية عليه: زوجت بنت احلسن والية البن احلسني مث يقول(الصغرية البن احلسني الصغري، والية عليهما وصيغته هكذا 
 ).قبلت لعمرو وكالة عنه: زوجت بنيت والية عليها لعمرو مث قال: (يزوجه بنته الصغرية، فقال عمرو كما لو وكل زيد عمرا أن) أو االب من موكله(
 .فتطالب مبهر املثل) ٨٦(

    



٢٤٤ 

معتربة يف العقد مـع البلـوغ والرشـد، فيجـوز هلـا أن تـزوج نفسـها، وأن تكـون وكيلـة لغريهـا، إجيـا�  )٨٧(عبارة املرأة  :الثالثة
 .وقبوال

كــان أو   )٨٩(، يقــف علــى االجــازة، علــى االظهــر فلــو زوج الصــبية غــري أبيهــا أوجــدها، قريبــا )٨٨(لنكــاح عقــد ا :الرابعــة
 .بعيدا، مل ميض إال مع اذ�ا أو اجاز�ا بعد العقد، ولو كان اخا أو عما

ــــع مــــن البكــــر بســــكو�ا، عنــــد عرضــــه عليهــــا  ــــف الثيــــب النطــــق )٩٠(ويقن ولــــو كانــــت مملوكــــة وقــــف علــــى إجــــازة .وتكل
 .وكذا لو كانت صغرية، فأجاز االب أو اجلد، صح.)٩١(لكاملا

لــو جــن  )٩٣(وكـذا .ولـو كــان االب كـذلك، يثبــت الواليــة للجـد خاصــة.، فــال واليـة لــه)٩٢(إذا كــان الـويل كــافرا  :اخلامسـة
ولــو اختــار االب زوجــا، واجلــد آخــر، فمــن ســبق عقــده صــح، وبطــل .ولــو زال املــانع، عــادت الواليــة.االب، أو أغمــي عليــه

 .ولو أوقعاه يف حالة واحدة، ثبت عقد اجلد دون االب.وإن تشاحا، قدم إختيار اجلد.املتأخر
وكـــذا لـــو زوج الطفـــل، مبـــن �اأحـــد .إذا بلغـــت صـــح، وهلـــا اخليـــار )٩٤(إذا زوجهـــا الـــويل ��نـــون أو اخلصـــي  :السادســـة

 .)٩٦(وكذا لو زوج الطفل .ولو زوجها مبملوك، مل يكن هلا اخليار اذا بلغت.)٩٥(العيوب املوجبة للفسخ 
 .وقيل �ملنع يف الطفل، الن نكاح االمة مشروط خبوف العنت، وال خوف يف جانب الصيب

___________________________________ 
 .اجرائها صيغة النكاح: اي) ٨٧(
ىت جييــز أو يــرد مــن بيــده االجــازة والــرد، فــإن أجــاز صــح : اي) ٨٨( لــو عقــد النكــاح غــري الــويل ممــن ال صــالحية لــه للعقــد، ال يصــري �طــال، يتوقــف حــ

 .بعد االجازة والرضامقابل لقول من قال ببطالنه رأسا، وأن االجازة ال تنفع بل جيب العقد �نيا ) على االظهر(العقد، وأن رد بطل 
 .كاجلار، ورئيس العشرية، وزوج اختها وحنوهم) بعيدا(من االقر�ء كاالم، واالخ، واالخت، وحنو ذلك : اي) ٨٩(
 .هل نرضني �لزواج من زيد، فكتبت كان سكو�ا رضاها: عند عرض النكاح عليها، فلو قالوا للبنت البكر: اي) ٩٠(
 . حيتاج إىل إجاز�ا هيال: يعين) وكذا(دون اجاز�ا ) ٩١(
 .فلو زوجه االب الكافر مل يصح، ولو زوجه اجلد املسلم صح) املسلم) للجد(كافرا : اي) كان االب كذلك(والولد مسلما �سالم امه مثال ) ٩٢(
 .قال االب عقدي سابق، وقال اجلد عقدي سابق: اي) تشاحا(ال والية لالب، وتبقى الوالية للجد فقط ) ٩٣(
فإن رضيت ثبت النكـاح وال حيتـاج إىل العقـد �نيـا وإن ردت ) وهلا اخليار(و الذي ال خصية له بل له الذكر فقط، ومثله ال ينجب االوالد، وه) ٩٤(

 .النكاح
يكون طريق البـول وهو ان (واالفضاء ) الشلل: يعين(وهي يف املرأة سبعة كما سيأيت يف القسم الرابع اجلنون واجلزام، والربص، والعمى، واالقعاد ) ٩٥(

 ).وهو ثبوت عظم داخل الفرج مانع من الوطئ(واحليض واحدا �خنراق الغشاء بينهما والقرن 
  ) وذلك ملن خشي العنت منكم(املشقة يف ترك التزويج، يف قوله تعاىل : اي) خوف العنت(زوجه املوىل مبملوكة : اي) ٩٦(

    



٢٤٥ 

، يف الــدائم واملنقطــع وقيــل جيــوز هلــا أن تتــزوج )٩٧(لــو كانــت المــرأة ال جيــوز نكــاح االمــة، اال �ذن مالكهــا و  :الســابعة
 .متعة، إذا كانت المرأة من غري إذ�ا، واالول اشبه

ولـــو عقـــد عليهمـــا غريابويهـــا، .فـــإن مـــات احـــدمها، ورثـــه اآلخـــر.العقـــد )٩٨(إذا زوج االبـــوان الصـــغريين، لزمهمـــا  :الثامنـــة
إن مـات، عـزل .ولوبلـغ احـدمها فرضـي، لـزم العقـد مـن جهتـه.املهـر واالرث ومات احدمها قبـل البلـوغ، بطـل العقـد وسـقط فـ

بطـل العقـد  )٩٩(ولـو مـات الـذي مل جيـز .فإن بلغ فأجـاز، احلـف انـه مل جيـز للرغبـة يف املـرياث وورث.من تركته نصيب اآلخر
 .وال مرياث
 .القتصار على مهراملثلا )١٠٠(إذا أذن املوىل لعبده يف ايقاع العقد صح، واقتضى االطالق  :التاسعة

إن زاد، علــى الزائــد يف ذمتــه، يتبــع بــه اذا حتــرر، ويكــون مهــر املثــل علــى مــواله، وقيــل يف كســبه، واالول اظهــر، وكــذا : فــ
 .القول يف نفقتها

 .من حترر بعضه ليس ملواله اجباره على النكاح :العاشرة
بيـد وليـه، فـإذا زوجهـا لـزم، ولـيس للمـوىل عليـه مـع زوال ، كـان نكاحهـا )١٠١(اذا كانت االمة ملوىل عليه  :احلادية عشرة

أن تستأذن أ�ها يف العقد، بكرا كانـت أو ثيبـا، وان توكـل أخاهـا اذا مل يكـن هلـا أب : ويستحب للمرأة )١٠٢(الوالية فسخه 
ت خـرية االكـرب ولـو ختريكـل واحـد مـن االكـرب واالصـغر زوجـا، ختـري .وال جد، وأن تعول على االكرب، اذا كانوا أكثر مـن أخ

)١٠٣(. 
 :مسائل ثالث

 ولو دخلت.)١٠٤(إذا زوجها االخوان برجلني، فإن وكلتهما، فالعقد لالول  :االوىل
___________________________________ 

 .النه ال ينايف حقها) من غري اذ�ا(يعين كان موالها إمرأة ال رجال، ) ٩٧(
 .شرعا زوجني، وترتب أحكام الزوجية عليهما ثبت على الصغريين العقد، فيكو�ن: اي) ٩٨(
 .قبل البلوغ، أو قبل االجازة) ٩٩(
اذا صار هذا العبد حرا يؤخذ منه الزائد، النه مادام عبـدا فكـل مـايف : يعين) ذمة العبد يتبع به: اي) يف ذمته(عدم تعيني مقدار املهر له : اي) ١٠٠(

 .أكل الزوجة، ولباسها، ومسكنها على املوىل: اي) يف نفقتها(ويعطي مهر املثل يكتسب العبد : اي) وقيل يف كسبه(يده ملواله 
 .ال يف كسب العبد

 .ويل الصيب، أو ا�نون: اي) ولية(كما لوكانت امة لصيب، أو جمنون، ) ١٠١(
 .فلو بلغ الصيب، أو عقل ا�نون ليس له حق فسخ هذا النكاح الذي امره وليه حال صباه أو جنونه) ١٠٢(
 ).االخ االكرب مبنزلة االب(اختارت ما اختاره االخ االكرب، ملا ورد يف احلديث الشريف : اي) ١٠٣(
غر، : اي) ١٠٤( أمــا جهــال �لتــأخري، أو جهــال ��ــا ) واخــريا(للــذي كــان عقــده ســابقا، وبطــل عقــد الالحــق ســواء كــان العاقــد االخ االكــرب أو االصــ

 .قول بال دليل: اي) وهو حتكم(عقد االخ االكرب : اي) يقدم االكرب(ان يف وقت واحد وقع العقد: اي) فأن اتفقا(تصري لالول 

    



٢٤٦ 

فـــإن اتفقـــا يف حالـــة .مبـــن تزوجهـــا أخـــريا فحملـــت، أحلـــق الولـــد بـــه، وألـــزم مهرهـــا، وأعيـــدت إىل الســـابق بعـــد انقضـــاء العـــدة
رب، وهــو حتكــم: واحــدة، قيــل ، واالوىل هلــا إجــازة عقــد )١٠٥(ت  ءولــو تكــن أذنــت هلمــا، أجــازت عقــد أيهمــا شــا.يقــدم االكــ

 .و�يهما دخلت قبل االجازة، كان العقد له.االكرب
 .، وفيه تردد)١٠٦(وان كره لزمها املهر .ال والية لالم على الولد، فلو زوجته فرضي، لزمه العقد، :الثانية

 .ورمبا محل على ما اذا ادعت الوكالة عنه
 .زوجك العاقد من غري اذنك، فقالت: الزوجإذا زوج االجنيب امرأة، فقال  :الثالثة

 .ال�ا تدعي الصحة )١٠٧(بل أذنت، فالقول قوهلا مع ميينها على القولني 
 يف اسباب التحرمي :الفصل الرابع
 :وهي ستة

والبنـت .االم واجلـدة وان علـت، الب كانـت أو الم: وحيرم �لنسب سـبعة اصـناف مـن النسـاء النسب: السبب االول
 .وبنا�ن، وبنات أوالدهن.واالخوات، الب كن أو الم، أو هلما.وبنا�ا وان نزلن، وبنات االبن وإن نزلن ،)١٨٠(للصلب

واخلـاالت لـالب أو لـالم أو .والعمات، سواء كن اخوات ابيـه البيـه، أو المـه، أو هلمـا وكـذا اخـوات اجـداده وإن علـون
 .وكذا خاالت االب واالم وان ارتفعن.)١٠٩(هلما

سواء كـان االخ لـالب أو لـالم أوهلمـا، وسـواء كانـت بنتـه لصـلبه أو بنـت بنتـه، أو بنـت ابنـه وبنـا�ن وإن  وبنات االخ،
 .سفلن

ن الرجــال حيــرم علــى النســاء، فيحــرم االب وإن عــال، والولــد وإن ســفل، واالخ وابنــه وابــن االخــت والعــم وإن  ومــثلهن مــ
 .ارتفع، وكذا اخلال
 :ثالثة فروع
 وال يثبت مع الز� فلو.)١١٠(النكاح الصحيح، ومع الشبهة النسب يثبت مع : االول

___________________________________ 
 .الن الدخول اجازة فعلية) كان العقد له(القولية ) قبل االجازة(سواء عقد االخ االكرب، أو عقد االصغر ) ١٠٥(
) ادعـت(وقـول مـن قـال �ملهـر ) محـل(عـدم املهـر، والروايـة فيهـا ضـعيفة السـند الن االصـل ) وفيـه تـردد(لزم علـى االم اعطـاء مهـر البنـت : اي) ١٠٦(
 .االم

ومنهــا تنــازع شخصــان يف صــحيح وفاســد فــالقول ملــن يــدعي ) ال�ــا تــدعي الصــحة(ومهــا القــول بصــحة الفضــويل �الجــازة، والقــول ببطالنــه ) ١٠٧(
 الصحة إال فيما استثىن الدلة خاصة يف موارد معينة

 .بنت نفسه مقابل بنت االبن، أو بنت البنت :يعين) ١٠٨(
واالخـــوات، ) االم، والبنــت(أصـــناف هــي هكـــذا ) والبقيــة(خالــة هـــي اخــت االم، مـــن االب فقــط، او مـــن االم فقــط، أو مــن االبـــوين : يعــين) ١٠٩(

 ).وبنات االخوات، والعمات، واخلاالت، وبنات االخ
وكـل شخصـا يف أن يعقـد لـه فعلـم انـه عقـد، وطـأ مث ) أو(ه فوطأ غري زوجته خبيال ا�ا زوجتـه الشبهة هي ان يتخيل انه صحيح، كما لو اشتب) ١١٠(

 .تزوج ووطأ مث تبني ان املرأة حمرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وحنو ذلك) او(تبني انه نسي العقد، أو أن الوطئ كان قبل العقد 

    



٢٤٧ 

؟ الوجــه انــه حيــرم، النــه )١١٢(اليــه شــرعا وهــل حيــرم علــى الــزاين والزانيــة  ، مل ينتســب)١١(زىن، فــاخنلق مــن مائــه ولــد علــى الــرحم 
 .)١١٣(خملوق من مائه فهو يسمى ولدا لغة 

، فـإن أتـت بولـد بـه القـل مـن سـتة أشـهر مـن وطـئ الثـاين، ولسـتة أشـهر، )١١٤(لو طلق زوجته، فوطئت �لشـبهة : الثاين
مل يلحـق  )١١٥(ه القل من ستة أشهر وللمطلق اكثر من أقصى مدة احلمل من وطئ املطلق احلق �ملطلق أما لو كان الثاين ل

 .)١١٧(وحكم اللنب �بع للنسب .، استخرج �لقرعة على تردد، واالشبه انه للثاين)١١٦(وان احتمل أن يكون منهما .�حدمها
و أقـر بـه بعـد ذلـك، عـاد نسـبه ولـ.، انتفى على صاحب الفراش، وكان اللنب �بعـا لـه)١١٨(لو انكر الولد والعن : الثالث

 .، وإن كان هو ال يرث الولد)١١٩(
 .شروطه، وأحكامه: الرضاع والنظر يف: السبب الثاين

___________________________________ 
كمـا لـو ز� �مـرأة يف   مع العلم �ن الولد خملوق من ماء الز�، مقابل عدم العلم بذلك بل الظن فإن الظن ال يغين من احلق شيئا، وذلـك: اي) ١١١(

ه من ماء شعبان، مث تزوجها يف رمضان، وولدت ولدا بعد ستة اشهر من وطئ الزواج، فإنه ال علم �ن الولد خملوق من ماء الز�، بل شرعا يعترب خلق
 .احلوامل وحنو ذلكالزواج، وبعض العالمات اذا رافق وقت الز� غري ضائر كحبس احليض بعد وطئ الز�، والوحام احلاصل لكثري من 

فلـو مـات االب يرثـه هـذا الولـد، ولـو مـات الولـد ال يرثـه هـذا االب، ولـيس الحـد منهمـا علـى اآلخـر ) شـرعا(إىل هـذا االب ) هـذا الولـد) ومل ينتسب(
 .حقوق االب واالبن، فيها شرعا أجنبيان

 .ه الزانية، ولو كان الولد بنتا هل حيرم على االب الزاين نكاحهالو كان الولد املخلوق من ماء الز� ذكرا هل حيرم عليه نكاح ام: يعين) ١١٢(
 .خالفا لبعض العامة حيث نقل عنهم الفتوى جبواز ذلك) ١١٣(
 .فوطأها شخص آخر �لشبهة: اي) ١١٤(
 .اكثر مدة احلمل، وهي أما عشرة اشهر او سنة على اخلالف: اي) ١١٥(
ر من الوطئني، وأقل من عشـرة اشـهر مـن الـوطئني، مـثال طلقهـا أول حمـرم، ووطأهـا شـخص بشـبهة ت �لولد �كثر من ستة اشه كما لو جاء) ١١٦(

 .ت �لولد يف شهر رمضان يف منتصف حمرم، مث جاء
ن ان يكتـب اسـم املطلـق، وأسـم الـواطئ بشـبهة يف ورقتـني، مث جتعـل الـورقتني يف كـيس وختـرج احـدى الـورقتني �سـم الولـد، فباسـم مـ) اسـتخرج �لقرعـة(

 .للواطئ شبهة، ال للزوج املطلق: اي) واالشبه انه للثاين(خرجت الورقة يلحق الولد به 
 .اللنب يعترب للرجل الذي احلق به الولد، فلو ارضعت االم الولد طفال يتم الرضاع بني الولد، وبني أقر�ء ذاك الرجل: يعين) ١١٧(
بعد الطالق، وجممله ان حيلف الرجل على أن الولد ليس له، وأنه هو صـادق ) اللعان كتاب(عمل اللعان، وسيأيت تفصيله يف : اي) ال عن) (١١٨(

 .عن الزوج، ومل يكن شرعا ولدا له، وال الزوج أ� له،: اي) عن صاحب الفراش(الولد ) وانتفى(يف قوله، وأن زوجته كاذبة يف نسبه الولد اليه 
 .اللنب بنتا صارت بنتا رضاعية للزوج، وهكذا يف بقية أطراف الرضاعللزوج فلو ارضعت �ذا : اي) كان اللنب �بعا له(
ل فصار الولد شرعا ولدا له، يف مجيع االحكام، ومنها أن الولد يرثه ولو مات، �سـتثناء حكـم واحـد، وهـو أن الولـد مل مـات ال يرثـه االب، بـ) ١١٩(

 .يرثه بقية االقر�ء

    



٢٤٨ 

 :شروط �لرضاع، يتوقف على )١٢٠(انتشار احلرمة 
ويف نكــاح الشــبهة تــردد، أشــبهه .وكــذا لــو كــان عــن ز�.فلــو در مل ينتشــر حرمتــه )١٢١(ان يكــون اللــنب عــن نكــاح : االول

 .)١٢٢(تنزيله على النكاح الصحيح 
فأرضعت ولـدا، نشـر احلرمـة كمـا لـو كانـت يف حبالـه وكـذا لـو تزوجـت  )١٢٣(ولو طلق الزوج وهي حامل منه، أو مرضع 

ولـو اتصـل .دون االول )١٢٤(أما لـو انقطـع، مث عـاد يف وقـت ميكـن ان يكـون للثـاين، كـان لـه .وج الثاين ومحلتودخل �ا الز 
 .حىت تضع احلمل من الثاين، كان ما قبل الوضع لالول، وما بعد الوضع للثاين

 .وال حكم ملا دون العشر، إال يف رواية شاذة )١٢٥(الكمية وهو ما أنبت اللحم وشد العظم : الشرط الثاين
وينشــــر احلرمــــة ان بلــــغ مخــــس عشــــرة رضــــعة، أو رضــــع يومــــا .وهــــل حيــــرم �لعشــــر؟ فيــــه روايتــــان، اصــــحهما انــــه ال حيــــرم

، وان تكـون الرضـعات متواليـة، وان يرتضـع مـن )١٢٦(أن تكـون الرضـعة كاملـة : ويعترب يف الرضعات املذكورة قيـود ثالثـة.وليلة
 .ويرجع يف تقدير الرضعة إىل العرف.الثدي
فلو التقم الثدي مث لفظـه وعـاود، فـإن كـان أعـرض أوال فهـي رضـعة وإن  .ان يروى الصيب، ويصدر من قبل نفسه: وقيل

 .كان ال بنية االعراض، كالنفس، او االلتفات إىل مالعب، او االنتقال من ثدي إىل آخر، كان الكل رضعة واحدة
وال بـــد مـــن تـــوايل الرضـــعات، مبعـــىن ان املـــرأة الواحـــدة تنفــــرد .مل يعتـــرب يف العـــدد )١٢٧(الرضـــعة ولـــو منـــع قبـــل اســـتكمال 

 فلو رضع من واحدة.�كماهلا
___________________________________ 

 .حركة النكاح، واالحرتام وهو جواز النظر: اي) ١٢٠(
ــالك) ١٢١( ــهيد الثـــاين قـــدس ســـره يف املسـ هنـــا الـــوطئ الصـــحيح، فينـــدرج فيـــه الـــوطئ �لعقـــد دائمـــا، ومتعـــة، وملـــك ميـــني  املـــراد �لنكـــاح: (قـــال الشـ

 .والتحليل
 .خرج اللنب بدون وطئ: اي) فلو در(
 .اللنب الناتج عن وطئ الشبهة ينشر احلرمة الرضاعية: اي) ١٢٢(
  غري مطلقة، الن اللنب لبنه فينشر احلرمة : اي) يف حبالة(طلقها وهي مرضعة : اي) ١٢٣(
 .مل ينقطع اللنب: اي) ولو اتصل(كان اللنب للزوج اجلديد، وهويكون أ� رضاعيا ملن ارتضع من هذا اللنب : اي) ١٢٤(
اقـل مـن عشـر رضـعات ال يوجـب : اي) دون العشـر(يشرب الطفل اللنب مبقدار ينبت حلمه من هذا اللنب، ويشتد عظمه من هذا اللنب : اي) ١٢٥(

 .الرضعات أقل من مخس عشرة وان صارت) يوما وليلة(نشر احلرمة 
ال أن حيلـب يف ا�ء ويسـقي الطفـل مـن اال�ء ) مـن الثـدي(ال يطعـم بينهـا لـنب آخـر، او طعـام آخـر : اي) متواليـة(مبقدار يصـدق كاملـة : اي) ١٢٦(
 .يرتك الثدي: أي) ويصدر(
 .�ن رفع قسرا عن الثدي، أو اخرج الثدي عن فمه) ١٢٧(

    



٢٤٩ 

ولو تناوبت عليه عـدة نسـاء، مل ينشـر احلرمـة، مـا مل يكمـل مـن واحـدة .ى، بطل حكم االولبعض العدد، مث رضع من اخر 
 .وال ابوه جدا وال املرضعة اما.وال يصري صاحب اللنب، مع اختالف املرضعات ا�.مخس عشرة رضعة والء

، أو أوصـل إىل جوفـه يف حلقـه )١٢٨(فلـو وجـر .وال بد من ارتضاعه من الثدي يف قول مشهور، حتقيقا ملسمى االرتضـاع
وكذا جيب أن يكون اللنب حبالـه، فلـو مـزج �ن القـي يف فـم الصـيب .وكذا لو جنب، فأكله جبنا.حبقنة، وما شاكلها، مل ينشر

 .، ورضع، فامتزج حىت خرج عن كونه لبنا، مل ينشر)١٢٩(مائع 
ن  ولـو ارتضـع مـن ثـدي امليتـة، أو رضـع بعـض الرضـعات وهـي حيـة، مث اكملهـا ميتـة، مل ينشـر، ال�ـا خرجـت �ملـوت عــ

 .، وفيه تردد)١٣٠(التحاق االحكام، فهي كالبهيمة املرضعة 
وهـل يراعــى " ال رضــاع بعـد فطــام : " ، لقولـه )١٣١(ان يكــون يف احلـولني ويراعــى ذلـك يف املرتضــع : الشـرط الثالـث

ولـو .فلو مضى لولدها اكثر مـن حـولني، مث ارضـعت مـن لـه دون احلـولني، نشـر احلرمـة.يف ولد املرضعة؟ االصح انه ال يعترب
 .إال رضعة واحدة فتم احلوالن، مث اكمله بعدمها، مل ينشر احلرمة )١٣٢(رضع العدد 

 .لرضعة، مع متام احلولنيوينشر اذا متت ا.)١٣٣(وكذا لو كمل احلوالن، ومل يرو من االخرية 
 .فلو أرضعت بلنب فحل واحد مئة، حرم بعضهم على بعض )١٣٤(أن يكون اللنب لفحل واحد : الشرط الرابع

 وكذا لو نكح الفحل عشرا، وارضعت كل واحدة واحدا أو اكثر،
___________________________________ 

 .صب اللنب يف حلق الطفل: اي) ١٢٨(
 .فمه دواء يذوب مع اللنب شيئا فشيئا حبيث خيرج عن اللنباو وضع يف ) ١٢٩(
 .الحتمال مشول إطالقات الرضاع للمرضعة امليتة) وفيه تردد(الن امليتة حكمها حكم البهيمة، كما لو كانت املرضعة محارة، أو بلغة، ) ١٣٠(
قطـع الولـد عـن : اي) فطـام(وال غـري ذلـك مـن أحكـام الرضـاع فلو ارتضع طفل عمره اكثر من سنتني ال يصري ولدا رضاعيا شرعيا للمرضعة، ) ١٣١(

 .هل جيب ان يكون ولدها ايضا يف السنتني؟: اي) ولد املرضعة(اللنب، وهو على رأس سنتني من عمر الطفل 
 .اكمل الرضاع: اي) مث اكمله(وهو مخس عشرة رضعة ) ١٣٢(
عليـه سـنتان وكـان وقـت الـزوال العاشـر مـن رمضـان مشـتغال �لرضـعة االخـرية،  كما لو كان قـد ولـد مـع الـزوال يف العاشـر مـن رمضـان فمضـى) ١٣٣(

 .كما يف هذا املثال متت الرضعة مع الزوال) مع متام احلولني(حبيث انقضى الزوال ومل تتم الرضعة االخرية 
 .زوج واحد: يعين) ١٣٤(

    



٢٥٠ 

، مل حيــرم احــدمها علــى اآلخــر، وفيــه روايــة اخــرى مهجــورة )١٣٥(ولــو أرضــعت اثنــني، بلــنب فحلــني .حــرم التنــاكح بيــنهم مجيعــا
العاقلــة، املســلمة، العفيفــة، الوضــيئة : ويســتحب أن خيتــار للرضــاع.وحيــرم أوالد هــذه املرضــعة نســبا علــى املرتضــع منهــا.)١٣٦(
ويكــره أن .نزيــر، ومينعهــا مــن شــرب اخلمــر، وأكــل حلــم اخل)١٣٨(وال تسرتضــع الكــافره، ومــع االضــطرار يسرتضــع الذميــة .)١٣٧(

 .وتتأكد الكراهية يف ارتضاع ا�وسية.يسلم اليها الولد، لتحمله إىل منزهلا
 .وروي أنه إن أحلها موالها فعلها، طاب لبنها وزالت الكراهية، وهو شاذ.)١٣٩(ويكره أنيسرتضع من والد�ا عن ز� 

 :فمسائل: وأما أحكامه
احلرمـة بـني املرضـعة وفحلهـا إىل املرتضـع، ومنـه اليهمـا، فصـارت املرضـعة ، انتشـرت )١٤٠(إذ حصل الرضاع احملـرم : االوىل

 .)١٤١(له اما، والفحل أ�، وآ�ؤمها أجدادا، وأمها�ما جدات، واوالدمها أخوة، وأخوا�ما أخواال وأعماما 
 .حيرمون على هذا املرتضع )١٤٢(كل من ينتسب إىل الفحل من االوالد، والدة ورضاعا   :الثانية
 .وال حيرم عليه من ينتسب اليها �لبنوة رضاعا.ا من ينتسب إىل املرضعة �لبنوة، والدة وإن نزلواوكذ

___________________________________ 
 وارضعت بنتا، مل يصر الولد والبنت اخا واختا شـرعا،) علي(زوجة حملمود ارضعت ولدا، مث طلقها دمحم، فتزوجت من ) زينب(كما لو كانت ) ١٣٥(

 .مع ان االم الرضاعية، واحدة، إال أن الزوج كان متعددا
 ).وحيرم أوالد اخل: (تركها االصحاب ومل يعملوا �ا، وتركهم هلا دليل عرفا على عدم حجيتها، مضمون الرواية هي قوله: اي) ١٣٦(
 .الصفات تتعدي مع اللنب إىل الطفل املرتضعالصبيحة الوجه، الن : اي) الوضيئة(احلافظة لنفسها عن غري احملارم : اي: العفيفة) ١٣٧(
يف ارتضـــاع (إىل الكـــافرة : اي) ان يســـلم اليهـــا(يف مـــدة الرضـــاع ) ومينعهـــا(هـــي الـــيت كانـــت يف ذمـــة االســـالم وتعمـــل بشـــروط الذمـــة ) الذميـــة) (١٣٨(

 .اختاذها مرضعة للطفل املسلم: اي) ا�وسية
عن غالم يل وثب علـى جاريـة يل فأحبلهـا ) قال سألت أ� احلسن (واية اسحاق بن عمار وهي ر ) وروى(امرأة ولدت ولدا �لز� : اي) ١٣٩(

 ).نعم) قال(فولدت واحتجنا إىل لبنها فإن احللت هلما ما صنعا أيطيب لبنها 
 .اي زوجها) وفحلها(املوجب لتحرمي نكاح املرضعة، وزوجها، وهكذا : بصيغة الفاعل، اى) ١٤٠(
 .اعمام وعمات، وأخوة املرضعة أخواال وخاالت: الزوجفأخوة ) ١٤١(
حرم اوالد دمحم لزيد، سواء أوالده الـذين تولـدوا منـه، أو أوالده الـذين ارتضـعوا مـن زوجاتـه، وحـرم ) دمحم(وزوجها ) زينب(من ) زيد(فلو أرتضع ) ١٤٢(

 ).زيد(انت زوجة لغري دمحم بل لرجل آخر فال حيرمون على اوالد زينب الذين تولدوا منها، وأما اوالد زينب الذين ارتضعوا منها حني ك
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ال ينكح أبواملرتضع يف أوالد صاحب اللنب، والدة وال رضاعا، وال يف اوالد زوجته املرضعة والدة، ال�ـم صـاروا : الثالثة
: ؟ قيــل)١٤٤(والد فحلهــا وهــل يــنكح أوالده الــذين مل يرتضــعوا مــن هــذا اللــنب، يف أوالد هــذه املرضــعة، وأ )١٤٣(يف حكـم ولــده 

 .ال، والوجه اجلواز
، جــاز أن يــنكح اخــوة كــل واحــد منهمــا يف اخــوة اآلخــر، النــه ال )١٤٥(أمــا لــو أرضــعت امــرأة ابنــا لقــوم، وبنتــا آلخــرين 

 .نسب بينهم وال رضاع
تها مــن يفســد نكــاح ، فأرضــ)١٤٧(فلــو تــزوج رضــيعة .)١٤٦(الرضــاع احملــرم مينــع مــن النكــاح ســابقا، ويبطلــه الحقــا  :الرابعــة

 .فسد النكاح )١٤٨(الصغرية برضاعها، كأمه وجدته وأخته وزوجة االب واالخ، اذا كان لنب املرضعة منهما 
�الرتضـــاع، مثــل أن ســـعت اليهــا فامتصـــت ثــديها مـــن غــري شـــعور املرضــعة، ســـقط مهرهـــا  )١٤٩(فــإن انفـــردت املرتضــعة 

 .لبطالن العقد الذي �عتباره يثبت املهر
كـان للصـغرية نصـف املهـر، النـه فسـخ حصـل قبـل الـدخول، ومل يسـقط : ، قيل)١٥٠(لت املرضعة ارضاعها خمتارة ولو تو 

، ويف الكــل تــردد، مســتندة الشــك يف )١٥١(النــه لــيس مــن الزوجــة، وللــزوج الرجــوع علــى املرضــعة مبــا أداه أن قصــدت الفســخ 
 فأرضعتها الكبرية، حرمتا أبدا ان كان دخلولوكان له زوجتان كبرية وصغرية، .ضمان منفعة البضع

___________________________________ 
جيـوز لـه ) وال(اب الطفل املرتضع ال جيوز له ان يتزوج مـن بنـات االب الرضـاعي لطفلـه، سـواء بناتـه الـاليت مـن صـلبه، أو مـن الرضـاع، : يعين) ١٤٣(

وجود الدليل ) والعمدة(هن البنات �عتبارهن أخوات رضاعة لطفله اصبحن مبنزلة بناته ) الن(ه ان يتزوج البنات الاليت من صلب االم الرضاعية لطفل
 .اخلاص فيه

جيـوز، ال�ـم مبنزلــة ) ال: قيــل(فهـل جيــوز التـزويج بـني اخــوة زيـد، وبـني اوالد زينـب، أو أوالد دمحم ) دمحم(وزوجهـا ) زينـب(ارتضـع زيـد مــن : مـثال) ١٤٤(
 .لعدم ثبوت عموم املنزلة، اذ احملرم االخت، ال اخت االخ، أو اخت االخت) زوالوجه اجلوا(االخوة، 

، فيجــوز تـزويج اخــت فاطمـة الخ �قــر، أو اخ فاطمـة �خــت �قـر، الن أخــا )�قـر(وابنـا امســه ) فاطمــة(بنتــا امسهـا ) زينـب(كمـا لـو ارضــعت ) ١٤٥(
 .�قرليس أخا الخت فاطمة ال نسبا وال رضاعا

 .ان الرضاع قبل النكاح حرم النكاح، ولو كان النكاح قبل الرضاع حرم النكاح ايضالو ك: يعين) ١٤٦(
فلـو ارضـعت جـدة زيـد زوجتـه، صـارت الزوجـة ) وجدتـه(أم الـزوج، النـه �لرضـاع تكـون اختـا للـزوج، : اي) كأمه(طفلة يف عمر الرضاع : اي) ١٤٧(

 .عمة رضاعية لزيد، أو خالة رضاعية لزيد
ال�ا تصري بنـت ) وزوجة االخ(ال�ا تصري اخته البيه �لرضاع ) وزوجة االب(ال�ا تصري بنت اخته ) واخته(مة واخلالة الرضاعيتني وال جيوز نكاح الع

 .أخيه
 .من االب واالخ، وهذا احرتاز عما لو كانت زوجة أو زوجة االخ ارضعت زوجة زيد حني كانت زوجة االب زوجة: اي) ١٤٨(
 .إىل ام الزوج، أو جدته، أو اخته، اخل: اي) سعت اليها(ة وهي الزوجة الطفل) ١٤٩(
 .املهر كله: يعين) ومل يسقط(�ختارها : اي) ١٥٠(
علـى ) والبضـع(سبب الرتدد هو انه ال دليل شرعا يـدل علـى ضـمان منفعـة البضـع : اي) مستندة(ان ارضعتها لكي ينفسخ عقد الطفلة : اي) ١٥١(

 .وزن قفل هو فرج املرأة
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، وإال فـــال مهـــر هلـــا الن الفســـخ جـــاء )١٥٣(وللكبـــرية مهرهـــا ان كـــان دخـــل �ـــا .، وإال حرمـــت الكبـــرية حســـب)١٥٢(�لكبـــرية 
ولـو أرضـعت الكبـرية لـه زوجتـني صـغريتني .يرجـع بـه علـى الكبـرية: وقيـل )١٥٤(وللصغرية مهرهـا النفسـاخ العقـد �جلمـع .منها

 .)١٥٥(برية، وإال حرمت الكبرية حرمت الكبرية واملرتضعتان، إن كان دخل �لك
ولـــو كـــان لـــه زوجتـــان وزوجـــة رضـــيعة، فأرضـــعتها احـــدى الـــزوجتني أوال، مث أرضـــعتها االخـــرى، حرمـــت املرضـــعة االوىل 

ب ل حتـــرم أيضـــا، ال�ـــا صـــارت أمـــا ملـــن كانـــت زوجتـــه وهـــو : ، وقيـــل)١٥٦(والصـــغرية دون الثانيـــة ال�ـــا أرضـــعتها وهـــي بنتـــه 
ولـو طلـق زوجتـه .، وأمـا التحـرمي فعلـى مـا صـور�ه)١٥٧(ر، ينفسخ نكاح اجلميع، لتحقق اجلمع احملرم ويف كل هذه الصو .أوىل

 .، حرمتاعليه)١٥٨(فأرضعت زوجته الرضيعة 
، فأرضعت زوجته الصـغرية، حرمتـا مجيعـا عليـه، ويثبـت مهـر الصـغرية، وال يرجـع بـه )١٥٩(لو كان له أمة يطأها : اخلامسة

يرجـع بـه عليهـا، ويتعلـق برقبتهـا،  )١٦٠(ة �لعقـد  نعم، لو كانـت موطـوء.ثبت للموىل مال يف ذمة مملوكتهعلى االمة، النه ال ي
 .ولو قلنا بوجوب العود �ملهر، ملا قلنا ببيع اململوكة فيه، بل تتبع به اذا حتررت.وعندي يف ذلك تردد

___________________________________ 
إن مل يكن دخل �لكبرية بعد، حرمت الكبـرية فقـط، ال�ـا : يعين) وإال(جته، والصغرية تصري ربيبة له وقد دخل �مها الن الكبرية تصري أم زو ) ١٥٢(

ور�ائب�م ا�ال� � حجور�م مـن �سـائ�م (اصبحت أم زوجته، ومل حترم الصغرية النه يشرتط يف حرمة الربيبة الدخول �مهـا بعـض القـرآن الكـرمي 
 .)ا�ال� دخلتم بهن

 .وال النصف) فال مهر هلا(يكن دخل �ا ) وإال(الن متام املهر يثبت �لدخول ) ١٥٣(
ال �لطـالق، اذ العقـد يوجـب ثبـوت كـل املهـر حـىت قبـل الـدخول، فـإن طلقهـا رجـع إىل الـزوج نصـف املهـر، وحيـث ال طـالق هنـا، بـل فسـخ ) ١٥٤(

 .فمقتضى القاعدة عدم رجوع نصف املهر إىل الزوج
 .ة عني املسألة السابقة، فال داعى للتكرار كما يف اجلواهر ايضاواملسأل) ١٥٥(
 .القول الثاين أوىل �لصحة: يعين) ومل تصر �لرضاع بنتا له، وهو اوىل) ١٥٦(
 .وهو اجلمع بني االم والبنت يف النكاح) ١٥٧(
 .لكو�ما ربيبة وأم زوجته) حرمتا عليه(ارضعها بعد الطالق : اي) ١٥٨(
) وال يرجــع بــه(علــى املــوىل ) ويثبــت مهــر الصــغرية(هــذه االمــة املوطوئــة ) فأرضــعت(يــد الن غــري املرطوئــة ال جتعــل بنتهــا الرضــاعية ربيبــة هــذا الق) ١٥٩(

 .ال �خذ املوىل مهر الصغرية من أمته اليت أرضعت هذه الزوجة الصغرية: يعين
يكـون برقبـة نفـس االمـة، ال علـى املـوىل : يعـين) ويتعلـق برقبتهـا(ا شـخص آخـر ال �مللك، �ن مل يكن مـوىل هلـا، بـل قـد تزوجهـا، وموالهـ: اي) ١٦٠(
ن االمــة : اي) بوجــوب العــود �ملهــر) (١٥١(للــرتدد يف أصــل ضــمان منفعــة البضــع كمــا مرعنــد رقــم ) تــردد( غرية مــ زوج حــق اخــذ مــا دفعــه مهــرا للصــ للــ

 .فاذا اعتقت االمة طولبت �ملهر) بل تتبع(ولة املرضعة الجل مهر الصغرية ال تباع املمك: يف املهر، يعين: اي) ببيع اململوكة فيه(املرضعة 
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ــرية : السادســة ، وطلــق كــل واحــد منهمــا زوجتــه وتــزوج �الخــرى، مث أرضــعت )١٦١(لــو كــان الثنــني زوجتــان صــغرية وكب
 .الكبرية الصغرية، حرمت الكبرية عليهما، وحرمت الصغرية على من دخل �لكبرية

، فــإن كــان قبــل العقــد، حكــم عليــه �لتحــرمي )١٦٢(هــذه أخــيت مــن الرضــاع، أو بنــيت علــى وجــه يصــح : إذا قــال :الســابعة
وإن كــــان بعــــده، كــــان هلــــا .)١٦٣(فــــإن كــــان قبــــل الــــدخول، فــــال مهــــر .ظــــاهرا، وإن كــــان بعــــد العقــــد ومعــــه بينــــة، حكــــم �ــــا

 .الدخول، ونصفه مع عدمه، على قول مشهور، لزمه املهر كله مع )١٦٤(وان فقد البينة، وأنكرت الزوجة .املسمى
 .ولو كان قبله حكم عليها بظاهر االقرار.بعد العقد، مل يقبل دعواها يف حقه اال ببينة )١٦٥(ولوقالت املرأة ذلك 

، لتحقـق اخلـالف يف الشـرائط احملرمـة، واحتمـال أن يكـون الشـاهد اسـتند إىل )١٦٦(ال تقبل الشهادة اال مفصـلة  :الثامنة
 .تهعقيد

 .، فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي املرأة، ماصا له على العادة، حىت يصدر)١٦٧(وأما إخبار الشاهد �لرضاع 
إذا زوجـــت كبـــرية بصـــغري، مث فســـخت إمـــا لعيـــب فيـــه وإمـــا ال�ـــا كانـــت مملوكـــة فاعتقـــت، أو لغـــري ذلـــك، مث  :التاســـعة

 ابلبنه، حرمت على الزوج، ال� )١٦٨(تزوجت بكبري آخر وارضعته 
___________________________________ 

ال�ا أم رضاعية زوجـة، ومبجـرد العقـد علـى البنـت حتـرم ) حرمت الكبرية عليهما(الحدمها زوجة كبرية، ولآلخر زوجة رضيعة ترتضع بعد : اي) ١٦١(
 .ال�ا ربيبة حترم اذا دخل �مها ال مطلقا) وحرمت الصغرية(أمها أبدا 

ن الرضــاع علـى وجــه ميكــ: اي) ١٦٢( ن ذلــك، دون معلــوم الفســاد، كمــا لــو ادعــى رجــل عمـره عشــرون ســنة يف امــرأة عمرهــا عشــر ســنوات ا�ــا بنتــه مــ
، وإمنــا احتــاج إىل البينــة الن )�لبينــة: اي) حكــم �ــا(الن الواقــع مــرتبط بصــدق االدعــاء، فــإن كــان عاملــا بكــذب نفســه جــاز لــه تزوجيهــا واقعــا ) ظــاهرا(

 .ع الصحة، وكل من أدعي خالف االصل فعليه البينة كما هو التعريف املشهور للمدعياالصل يف العقد الواق
 .املهر املذكور يف العقد، وفيه خالف من يطلب من املعضالت: اي) كان هلا املسمى(لثبوت بطالن العقد �لبينة ) ١٦٣(
 .انكرت الزوجة الرضاع، حىت يكون النكاح �طال: اي) ١٦٤(
 .فال جيوز تزوجيها منه ظاهرا) حكم عليها(قبل العقد : اي) قبله(ادعاؤها الرضاع ) ولو كان(املرأة الرضاع، دون الرجل ادعت : اي) ١٦٥(
ا على اشـرتاطه  فال يكفي أن يشهد �ن هذه رضعت مع هذا، وإمنا يقول رضعت عشر رضعات، أو مخس عرشة رضعة، ومل تتقئ، اللنب بناء) ١٦٦(

 .اخلالف يف الرضاع احملرمإىل غري ذلك من موارد 
على املتعـارف يف املـص �ن ال يكـون �لثـدي أو بفـم الطفـل اذيـة متنـع علـى : اي) على العادة(مىت جيوز للشخص ان يشهد �لرضاع، : يعين) ١٦٧(

 .يرتك الطفل الثدي: اي) حىت يصدر(املص املعتاد 
 .زوجة ابنه، وهذا الرضيع اصبح ابنا رضاعيا لذاك الكبري: اي) حليلة ابنه( ارضعه ذاك الطفل الذي كانت هذه الكبرية زوجة له: يعين) ١٦٨(

    



٢٥٤ 

 .كانت حليلة ابنه، وعلى الصغري ال�ا منكوحة ابيه
احـدمها، انفسـخ نكاحهمـا، الن املرتضـع ان   )١٦٩(لو زوج ابنه الصغري �بنة اخيه الصغرية، مث ارضـعت جـدمها  :العاشرة

 .وان كان انثى، فقد صارت إما عمة وإما خالة.ته، واما خالكان هو الذكر فهو إما عم لزوج
والنظـــر  .والـــوطء �لشـــبهة .ويشـــكل مـــع الـــز� .مـــع الـــوطء الصـــحيح: وهـــي تتحقـــق )١٧٠(املصـــاهرة  :الســـبب الثالـــث

م فمـن وطـئ امـرأة �لعقـد الصـحيح أو امللـك، حـر : أمـا النكـاح الصـحيح: )١٧١(والبحـث حينئـذ يف االمـور االربعـة  .واللمس
 .، وبنا�ا وان سفلن، تقدمت والد�ن أو �خرت، ولو مل تكن يف حجره)١٧٢(ة وان علت  على الواطئ أم املوطوء
 .)١٧٣(ة أبوالواطئ وإن عال، واوالده وان سفلوا، حترميا مؤبدا  وعلى املوطوء

 .)١٧٤(لى الزوج بل مجعاولو جترد العقد عن الوطء، حرمت الزوجة على ابيه وولده، ومل حترم بنت الزوجة، عينا ع
وال حتـرم مملوكـة االب علـى .ولو فارقها، جاز له نكاح بنتها، وهل حترم امهـابنفس العقـد، فيـه روايتـان اشـهرمها ا�ـا حتـرم

 .ولو وطئ احدمها مملوكته، حرمت على االخر.)١٧٥(االبن مبجرد امللك، وال مملوكة االبن على االب 
وجيــوز لــالب أن يقــوم مملوكــة ابنــه، إذا كــان  )١٧٦(وال جيــوز الحــدمها أن يطــأ مملوكــة اآلخــر، اال بعقــد أو ملــك او ا�حــة 

 ولو �در أحدمها، فوطئ مملوكة اآلخر من غري شبهة، كان زانيا، لكن ال حد.)١٧٧(صغريا، مث يطأها �مللك 
___________________________________ 

اذا كانـــت املرضـــعة أو االم، وهكـــذا العمـــة واخلالـــة ) وأمـــا خـــال(اذا كانـــت املرضـــعة أم االب ) أمـــا عـــم لزوجتـــه(أبويهمـــا، أو أم أمهمـــا وهـــي أم ) ١٦٩(
 .صريورته خاال هلا، وصريور�ا خالة له فيما لو كآن أم الرضيعني اختني، كما لو تزوج اخوان احلسن واحلسني اختني فاطمة وزينب) ويتصور(
 .وهو النكاح، واملتعة، وملك اليمني، والتحليل) الوطئى الصحيح(احملرمية اليت تكون بسبب الوطئ وهي ) ١٧٠(
 .الوطئ الصحيح، والز�، والوطئ �لشبهة، والنظر واللمس) ١٧١(
) والد�ــن(طئ تقــدمت علــى الــو (وهــي بنــت بنتهــا، وبنــت بنــت بنتهــا، وهكــذا ) وان ســفلت(وهــي جــد�ا وأم جــد�ا، وجــدة جــد�ا، وهكــذا ) ١٧٢(

 .يف بيت هذا الزوج: اي) يف حجره(البنات : اي
 .حرمة ابدية ال حتل بوجه من الوجوه اصال، حىت لو طلقها، أو مات: اي) ١٧٣(
 .طلقها أوماتت، أو فسخ عقدها قبل أن يطأها: اي) ولو فارقها(فال جيوز اجلمع بني وطئهما ) ١٧٤(
 .أها االبن، وهكذا العكسفيجوز لالب شراؤها ووطئها إن مل يط) ١٧٥(
 .وهو التحليل) ١٧٦(
 .الن يشرتيها لنفسه، من أبنه والية على االبن) ١٧٧(
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، مـع الشـبهة، )١٧٩(ولـو محلـت مملوكـة االب مـن االبـن .ولوكانت هنـاك شـبهة سـقط احلـد.)١٧٨(على االب وعلى االبن احلد 
 .ينعتق، وعلى االب فكه، اال ان يكون انثى ولو محلت مملوكة االبن من االب مل.عتق وال قيمة على االبن

حتــرم، ال�ــا منكوحــة االب، ويلــزم االب : وقيــل )١٨٠(ولــو وطــئ االب زوجــة ابنــه لشــبهة، مل حتــرم علــى الولــد لســبق احلــل 
 .مهرها

 .)١٨١(الوطأ �لشبهة ينشر احلرمة، كان عليه مهران : ولو عاودها الولد، فإن قلنا
حتــرمي اخــت الزوجــة، مجعــا ال : )١٨٢(ومــن توابــع املصــاهرة .فــال مهــر ســوى االول -لصــحيح وهــو ا -ال حيــرم : وإن قلنــا

وله ادخال العمـة واخلالـة علـى بنـت اخيهـا واختهـا .وبنت اخت الزوجة وبنت اخيها اال برضا الزوجة، ولو اذنت صح.عينا
أو اخلالــة مــن غــري اذ�مــا، كــان العقــد ولــو تــزوج بنــت االخ أو بنــت االخــت، علــى العمــة .، ولــو كــره املــدخول عليهمــا)١٨٣(

 .�طال
 .، واالول أصح)١٨٤(كان للعمة واخلالة، اخليار يف اجازة العقد وفسخه، او فسخ عقدمها بغري طالق، واالعتزال : وقيل

إن كـان طـار� مل ينشـر احلرمـة، كمـن تـزوج �مـرأة، مث زىن �مهـا أو ابنتهـا، أو الط �خيهـا أو ابنهـا أ: وأمـاالز� و ابيهـا، فـ
 ، فإن ذلك كله ال حيرم)١٨٥(ة أو ابنه  أو زىن مبملوكة أبيه املوطوء

___________________________________ 
 .لو كان االب هو الزاين ال جيد الجل االبن، ولو كان االبن هو الزاين جيد الجل االب: يعين) ١٧٨(
 .حىت عن االبن) سقط احلد(لك كما لو ظنها زوجته، أو ظن انه حالل له، إىل غري ذ) شبهة(
�ن يعطي لالبن قيمة مثل هذا الولد لو كان رقا، مث ينعتق الولد، وقيمـة مثلـه تعـين ) وعلى االب فكه(وطأها االبن فحملت من االبن : يعين) ١٧٩(

ن، ال�ــا اختــه البيــه، و ) إال أن يكــون انثــى(�لعــرف يف احلجــم، واجلمــال، وحنومهــا  ق علــى االبــ االخــت تنعتــق اذا دخلــت يف ملــك االخ، الن فإمنــا ينعتــ
 .احملارم من النساء ينعتق على حمارمهن

الن ) ويلــزم االب مهرهــا(وكــل منكوحــة االب حــرام علــى االبــن ) ال�ــا منكوحــة االب) احلــرام ال حيــرم احلــالل(وقــد ورد يف احلــديث الشــريف ) ١٨٠(
 .د ما كان االب قد وطأها بشبهةوطأها بع: اي) ولو عادوها الولد(الوطئ بشبهة فيه املهر 

كان على االبن مهران �الضافة إىل املهر الذي على اال ب مهر مذكور يف العقد �لعقد لزوم، ومهر أخر لزم االبن لوطئه هلـا �لشـبهة، : اي) ١٨١(
 .الذي للعقد) على الولد سوى االول) فال مهر(وهذا املهر الثاين مهر املثل 

 .لزوجة حرمت بوطئ االب حىت يكون يف وطئ الزوج هلا مهر الشبهةوأما الثاين فلم تكن ا
حيرم ان تكون اختـان يف زمـان واحـد زوجتـني لشـخص واحـد، أمـا لـو طلـق زوجتـه، جـاز لـه : يعين) مجعا ال عينا(مما حيرم الجل الوطئ : يعين) ١٨٢(

 .اليت تكون خالة وعمة هلما) إال برضا الزوجة(تزويج اختها بعد العدة 
 .فلو كان متزوجا لزينب جاز له تزويج عمتها وخالتها حىت بدون رضاها) ١٨٣(
 .العقد �طل، ال أن اللعمة واخلالة اخليار: اي) واالول اصح(ترك الزوج بال طالق : اي) ١٨٤(
يت وطأهــا ) ١٨٥( ك، ال حتــرم علــى االب بــز� االبــن معهــا، وكــذا اململوكــة الــ يت وطأهــا االب �مللــ ك ال حتــرم علــى االبــن بــز� فــإن اململوكــة الــ االبــن �مللــ

 .االب معها
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 .)١٨٦(وإن كان الز� سابقا على العقد، فاملشهور حترمي بنت العمة واخلالة إذا زىن �مهما .السابقة
؟ فيـه روايتـان، إحـدامها ينشـر احلرمـة وهـي أوضـحهما )١٨٧(أما الز� بغريمها، هـل ينشـر حرمـة املصـاهرة كـالوطء الصـحيح 

 .واالخرى ال ينشر طريقا،
رمحــه هللا، أنــه ينــزل منزلــة النكــاح الصــحيح وفيــه تــردد، واالظهــر انــه ال  )١٨٨(فالــذي خرجــه الشــيخ : وأمــا الــوطء �لشــبهة

 .ينشر، لكن يلحق معه النسب
 .مما يسوغ لغري املالك، كنظر الوجه، وملس الكف، ال ينشر احلرمة )١٨٩(وأما النظر واللمس 
 .)١٩٠(املالك، كنظر الفرج، والقبلة، وملس �طن اجلسد بشهوة، فيه تردد، أظهره انه يثمر كراهيةوما ال يسوغ لغري 

ومــــــــن نشــــــــربه احلرمــــــــة، قصــــــــر التحــــــــرمي علــــــــى أب الالمــــــــس والنــــــــاظر وابنــــــــه خاصــــــــة دون أم املنظــــــــورة او امللموســــــــة 
 .)١٩٢(وحكم الرضاع يف مجيع ذلك حكم النسب .)١٩١(وابنتيهما

 :قصدانومن مسائل التحرمي م
 :يف مسائل من حترمي اجلمع وهي ستة: املقصد االول

بطـــــل : لـــــو تـــــزوج اختـــــني، كـــــان العقـــــد للســـــابقة، وبطـــــل عقـــــد الثانيـــــة، ولـــــو تزوجهمـــــا يف عقـــــد واحـــــد، قيـــــل :االوىل
 وروي انه يتخري ايتهما شاء، واالول أشبه، ويف الرواية.نكاحهما

___________________________________ 
 .لو ز� رجل بعمته حرمت بنتها عليه فال جيوز له بعد ذلك تزويج بنت هذه العمة، وهكذا احلكم لو ز� �خلالة حرمت عليه بنتها: يعين) ١٨٦(
: سـندها اوضـح صـحة، قـال يف اجلـواهر: أي) ولـو ضـحهما طريقـا(كما لو ز� �مرأة فهـل حتـرم بنتهـا وان سـفلت، وأمهـا وان علـت، وهكـذا ) ١٨٧(

 .وعامالواكثرمها عددا 
 .فلو وطأ بشبهة امرأة حرمت عليه بنا�ا وامها�ا) ينزل(استنبطه الشيخ الطوسي قدس سره : يعين) ١٨٨(
 .فلو ولد من وطئ الشبهة الشبهة ولد كان ولدا للواطئ) يلحق معه النسب(

 .كوله مجيع أحكام الولد من حرمة نكاحمه، وحمرميته، وارثه، وثبوت العقل به القر�ئه، وغري ذل
بــل ظــاهر االدلــة : جــواز ملــس غــري املالــك كــف املموكــة ال دليــل عليــه، بــل قــال يف اجلــواهر) وملــس الكــف(نظــر املالــك إىل امتــه، وملســها : اي) ١٨٩(

 .ز لالبن وطأهافلو نظر املالك إىل امته جمرد النظر، ال حترم هذه اململوكة على ابن املالك، فلو �عها املالك إىل ابنه جا) ال ينشر احلرمة(خالفه 
 .فيكره لالبن واالب نكاح منظورة اآلخر) ١٩٠(
 .كل فقيه افىت حبرمة املنظورة وامللموسة، حصر التحرمي يف نفس املنظورة وامللموسة، ومل حيرم �لنظر إىل مملوكة بنتها وال أمها: يعين) ١٩١(
  وملموسته، أو حنوه على خالف فاالبن �لرضاع، واالب �لرضاع، يكره لكل منهما منظورة اآلخر ) ١٩٢(
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 .)١٩٣(ضعف 
ــــك، مث تــــزوج اختهــــا، قيــــل :الثانيــــة ة �مللــــك أوال، مادامــــت الثانيــــة يف  يصــــح، وحرمــــت املوطــــوء: لــــو وطــــئ أمــــة �ملل
 .حرمت االوىل حىت خترج الثانية من ملكه: ولو كان له أمتان فوطأمها، قيل.)١٩٤(حباله

، ولــو )١٩٦(الوىل، وان كــان مــع العلــم، حرمــت حــىت ختــرج الثانيــة ال للعــود إىل االوىلمل حتــرم ا )١٩٥(إن كــان جلهالــة : وقيــل
 .اخرجها للعود واحلال هذه مل حتل االوىل والوجه ان الثانية حترم على التقديرين دون االوىل

العنــت وهــو  ال جيــوز للحــر العقــد علــى االمــة اال بشــرطني، عــدم الطــول وهــو عــدم املهــر والنفقــة، وخــوف: قيــل :الثالثــة
 .)١٩٧(املشقة من الرتك 

 .)١٩٨(يكره ذلك من دو�ما، وهو االشهر، وعلى االول ال ينكح اال امة واحدة لزوال العنت �ا : وقيل
 .)١٩٩(أ�ح أمتني، إقتصارا يف املنع على موضع الوفاق : ومن قال �لثاين

 .ال جيوز للعبد ان يتزوج اكثر من حرتني :الرابعة
إن �در كــان العقــد �طــال، وقيــل)٢٠٠(ال جيــوز نكــاح االمــة علــى احلــرة إال �ذ�ــا  :اخلامســة كــان للحــرة اخليــار يف : ، فــ

 .الفسخ واالمضاء، وهلا فسخ عقد نفسها، واالول أشبه
 .)٢٠١(أما لو تزوج احلرة على االمة كان العقد ماضيا، وهلا اخليار يف نفسها ان مل تعلم 

 .)٢٠٢(احد صح عقد احلرة دون االمة ولو مجع بينهما يف عقد و 
___________________________________ 

 .يف سندها وهو جمهول، مع ارساهلا لقول مجيل بن دراج عن بعض اصحابنا) علي بن السندي(لوجود ) ١٩٣(
 .ما دامت الثانية زوجة له ال جيوز له وطئ االوىل: يعين) ١٩٤(
��ـا اخــت، و�نـه حيــرم ) وإن كــان مـع العلــم(سـواء جهــل ا�ـا أخــت لـالوىل، أو جهــل التحـرمي : احلكـم، يعــين �ملوضــوع، أو: قـال يف اجلـواهر) ١٩٥(

 .اجلمع معا
: يعـين) والوجـه(يف حـال كـون وطـئ الثانيـة مـع العلـم والعمـد ) واحلـال هـذه(خترج الثانية عن ملكه، ببيع أو هبة، ال بنية العـود إىل االوىل : اي) ١٩٦(

 .سواء كان وطئ الثانية مع العلم، أم مع اجلهل) التقديرين على(والصحيح 
فمن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت اميانكم من فتياتكم املؤمنات إىل قوله تعاىل ذلك (لظاهر قوله تعاىل ) ١٩٧(

 ).ملن خشي العنت منكم
لــو كانــت االوىل مريضــة، أو ضــررا عليهــا كثــرة الــوطئ، وكــان الرجــل شــبقا  : حــوز لــه الثانيــة، أياللهــم إال أن يفــرض عدمــه في: قــال يف اجلــواهر) ١٩٨(

 .كثري الشهوة وحنو ذلك
 ).٢١٣(وهو حترمي ثالث إماء �لنكاح، كما سيأيت عند رقم ) ١٩٩(
ـــزويج امـــة إال �ذن احلـــرة : يعـــين) ٢٠٠( ــة حـــرة، ال جيـــوز لـــه ت زويج بـــدون اذن احلـــرة : اي) فـــإن �در(لـــو كـــان لزيـــد مـــثال زوجـ ــ يف الفســـخ (عمـــل �لتـ

 .فسخ عقد االمة وامضائه: اي) واالمضاء
 .لومل تكن احلرة تعلم �ن الرجل له زوجة امة، جاز للحرة فسخ نكاح نفسها: يعين) ٢٠١(
 ).قبلت(فقال ) زوجتكهما(كما لو كان لشخص بنت وامة، فقال لزيد ) ٢٠٢(

    



٢٥٨ 

ن حبالــهمل  )٢٠٣(إذا دخــل بصــبية  :السادســة ولــو مل يفضــها، مل حتــرم .تبلــغ تســعا فأفضــاها، حــرم عليــه وطؤهــا ومل ختــرج مــ
 .على االصح

 :يف مسائل من حترمي العني وهي ستة: املقصد الثاين
 .وإن جهل العدة والتحرمي ودخل، حرمت أيضا )٢٠٤(من تزوج امرأة يف عد�ا عاملا، حرمت عليه إبدا  :االوىل

 .قد، وكان له إستئنافهولو مل يدخل، بطل ذلك الع
حلق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منـذ دخـل  )٢٠٥(إذا تزوج يف العدة ودخل فحملت، فإن كان جاهال  :الثانية

جيزي عدة واحدة، وهلا مهرهـا علـى : للثاين، وقيل )٢٠٦(�ا، وفرق بينهما ولزمه املسمى، وتتم العدة لالول وتستأنف أخرى 
 .)٢٠٧(خر إن كانت جاهلة �لتحرمي، ومع علمها فال مهر االول ومهر على اآل

، علـى )٢٠٨(وكذا لو زنت امرأتـه وإن أصـرت .وكذا لو كانت مشهورة �لزىن.من زىن �مرأة، مل حيرم عليه نكاحها :الثالثة
 .)٢٠٩(ولوزىن بذات بعل، أو يف عدة رجعية، حرمت عليه أبدا يف قول مشهور .االصح

 .، حرم على الواطئ العقد، على أم املوطوء وأخته وبنته)٢١٠(م فأوقبه من فجر بغال :الرابعة
 .وال حيرم إحداهن، ولو كان عقدها سابقا

 .)٢١١(إذا عقد احملرم، على امرأة عاملا �لتحرمي، حرمت عليه أبدا، ولو كان جاهال فسد عقده ومل حترم  :اخلامسة
___________________________________ 

صار دخوله �ا سببا خلرق الغشاء، الفاصل بني خمرج الغائط وخمرج احليض، أو بني خمرج احليض وخمـرج البـول : اي) فافضاها(زوجة له  وهي) ٢٠٣(
وإمنـا فعـل حرامـا ) مل حترم على االصح(من زوجيته فال جيوز له طالقها، وال وطئها بل ينفق عليها حىت املوت : اي) ومل خترج من حباله(على اخلالف 

 .�لوطئ قبل اكمال تسع سنني
 .العقد عيلها من جديد بعد متام عد�ا: اي) استئنافه(وإن مل يدخل �ا، فالعقد وحده يسبب حرمة أبدية ) ٢٠٤(
: اي) املسـمىولزمه (كانت أجنبية وال جيوز له وطئها وال ملسها، وال النظر إليها لبطالن العقد : اي) وفرق بينهما(مل يعلم ا�ا يف العدة : اي) ٢٠٥(

 .لزم على العاقد الواطئ ان يعطيها املهر الذي ذكره يف العقد سواء كان أكثر من مهر مثلها، أم أقل، أم بقدره
 .عدة اخرى: اي) ٢٠٦(
 .ال�ا حينئذ بغي، وال مهر لبغي) ٢٠٧(
 .وأن أصرت على الز�، الن احلرام ال حيرم احلالل كما سبق والولد للفراش ولعاهر: اي) ٢٠٨(

 .احلجر
 .انه ليس قائل بغري ذلك بل عن بعضهم دعوى االمجاع عليه صرحيا): ويف اجلواهر(فال جيوز له عقدها حىت بعد متام عد�ا ) ٢٠٩(
 .االقاب هو االدخال) ٢١٠(
 .فيجوز له عقدها �نيا بعد االحرام) ٢١١(

    



٢٥٩ 

 .)٢١٢(إذا كانت ذات عدة  ال حتل ذات البعل لغريه، إال بعد مفارقته، وانقضاء العدة :السادسة
 :وهو قسماناستيفاء العدد  :السبب الرابع
وال حيـل لـه مـن االمـاء �لعقـد، أكثـر  .�لعقد الدائم، حرم عليه مـا زاد غبطـة )٢١٣(إذا استكمل احلر أربعا : القسم االول

 .حرة وأمتني، حرم عليه ما زادوإذا استكمل العبد أربعا من االماء �لعقد، أو حرتني أو  .من اثنتني من مجلة االربع
  .ولكل منهما أن ينكح �لعقد املنقطع ما شاء، وكذا مبلك اليمني

 :مسألتان
 .إذا طلق واحدة من االربع، حرم عليه العقد على غريها، حىت تنقضي عد�ا ان كان الطالق رجعيا :االوىل

علــى كراهيــة مــع  )٢١٥(م يف نكــاح أخــت الزوجــة وكــذا احلكــ .، جــاز لــه العقــد علــى اخــرى يف احلــال)٢١٤(ولــو كــان �ئنــا 
  .البينونة

كـان العقـد هلـا، وان اتفقتـا يف حالـة بطـل   )٢١٦(إذا طلق إحدى االربع �ئنا، وتزوج اثنتني، فـإن سـبقت احـدامها  :الثانية
املطلـق حـىت حرمـت علـى  :اذا استكملت احلـرة ثـالث طلقـات: القسم الثاين .وروي أنه يتخري، ويف الرواية ضعف.العقدان

ريه، ســواء كانــت حتــت حــر أو حتــت عبــد  وإذا اســتكملت االمــة طلقتــني، حرمــت عليــه، حــىت تــنكح  .)٢١٧(تــنكح زوجــا غــ
 ، ينكحها)٢١٨(وإذا استكملت املطلقة تسعا للعدة  .زوجا غريه، ولو كانت حتت حر

___________________________________ 
 .واليائسة، وغري املدخول �اكالصغرية، : وغري ذات العدة) ٢١٢(
زوج الرجــل احلــر �ربــع زوجــات : اي) ٢١٣( زويج اخلامســة : دوامــا، يعــين: اي) غبطــة(تــ ن مجلــة االربــع(�لعقــد الــدائم لــيس لــه تــ فلــو تــزوج حــرتني، ) مــ

فللحــر ان يتمتــع مبئــة، ) مـا شــاء(والعبــد  مــن احلــر) ولكــل منهمـا(وامتـني، �لعقــد الــدائم، فقــد اسـتكمل االربــع وال جيــوز لــه العقـد الــدائم علــى اخلامســة 
 .وللعبد ان يتمتع مبئة حرائر، وهكذا

 .وهوالطالق الذي ال حيق فيه الرجوع على الزوجة، سواء كان هلا عدة كالطالق الثالث، أم مل تكن هلا عدة كاليائسة، وغري املدخول �ا) ٢١٤(
 .اذا كان الطالق �ئنا: اي) مع البينونة(عدة رجعية، وإال جاز على كراهة فلو طلق زوجته ال جيوز له نكاح اختها إن كانت يف ) ٢١٥(
كمـا لـو وكـل شخصـني يف العقـد لـه، فعقـد يف وقـت واحـد، او كـان لرجـل امتـني فزوجهمـا لـه ) وان اتفقتـا(كان عقـدها قبـل عقـد الثـاين : اي) ٢١٦(

 .بصيغة واحدة
 .سواء كان زوجها حرا أو عبدا: اي) ٢١٧(
زيد طلق زوجته بعد الدخول �ا، مث راجعها يف العدة، ودخل �ا، مث : كل التسع طلقات فيها عدة، �ن يطلقها بعد الدخول �ا، مثال: اي) ٢١٨(

ودخل ) زوجها االول(طلقها �نيا، مث راجعها يف العدة، ودخل �ا مث طلقها �لثا، فتزوجها عمرو ودخل �ا، وطلقها، وملا انقضت عد�ا عقدها زيد 
�ـــا �ــا وطلقهــا رابعــا، مث راجعهــا يف العــدة ودخــل �ــا، مث طلقهــا خامســا، مث راجعهــا يف العــدة ودخــل �ــا مث طلقهــا سادســا، فتزوجهــا بكــر، ودخــل 

ا يف ودخـل �ـا وطلقهـا طالقـا سـابعا، وراجعهـا يف العـدة، ودخـل �ـا مث طلقهـا �منـا، وراجعهـ) زوجهـا االول(وطلقها، وملا انقضت عد�ا عقدها زيـد 
زوجها (د العدة ودخل �ا مث طلقها طالقا �سعا، حرمت هذه املرأة على زيد ابدا، فلو تزوجها خالد، ودخل و�ا وطلقها وانقضت عد�ا ال جيوز لزي

 .ان يعقد عليها ابدا) االول

    



٢٦٠ 

 .بينهما رجالن، حرمت على املطلق ابدا
وكـذا قـذف الزوجـة الصـماء واخلرسـاء، مبـا يوجـب .رميـا مؤبـداحت )٢١٩(وهوسـبب لتحـرمي املالعنـة اللعـان  :السبب اخلامس

 .)٢٢٠(اللعان، لو مل تكن كذلك
 .يستدعي بيان مقاصد: الكفر والنظر فيه :السبب السادس
، ويف حتــرمي الكتابيـــة مــن اليهــود والنصــارى روايتـــان، )٢٢١(ال جيــوز للمســلم نكــاح غـــري الكتابيــة إمجاعــا  :املقصــد االول
 .)٢٢٢(وكذا حكم ا�وس على أشبه الروايتني .النكاح الدائم، واجلواز يف املؤجل وملك اليمني أشهرها املنع يف

، ونصـفه ان كـان مـن )٢٢٣(ولو ارتـد احـد الـزوجني قبـل الـدخول، وقـع الفسـخ يف احلـال، وسـقط املهـر ان كـان مـن املـرأة 
 .الرجل

ـــف الفســـخ علـــى انقضـــاء العـــدة مـــن أيهمـــا كـــ ان، وال يســـقط شـــئ مـــن املهـــر، الســـتقراره ولـــو وقـــع بعـــد الـــدخول، وق
 .�لدخول

 .فارتد، انفسخ النكاح يف احلال، ولوكان بعد الدخول، النه ال يقبل عوده )٢٢٤(وان كان الزوج ولد على الفطرة 
ولــو أســلمت زوجتــه قبــل الــدخول، .، فهــو علــى نكاحــه، ســواء كــان قبــل الــدخول أو بعــده)٢٢٥(وإذا اســلم زوج الكتابيــة 

 وان كان بعد الدخول، وقف الفسخ على.لعقد وال مهرانفسخ ا
___________________________________ 

 .لعنها، وهي لعنته، وسيأيت تفصيل اللعان وأحكامه يف كتاب مستقل بعد كتاب الطالق: اي: الزوجة اليت ال عنها زوجها: يعين) ٢١٩(
احدمها : اليت ال تتكلم، وما يوجب اللعان اثنان) واخلرساء(اليت ال تسمع ابدا ) صماءوال(لو مل تكن صماء خرساء كان القذف موجبا للعان ) ٢٢٠(

 .نفي الولد الذي يلحق شرعا به: رميها �لز�، والثاين
 .ملحدة كانت، أو زنديقة، أو مشركة، عابدة وثن، أو عابدة انسان، أو بقر، أو حبر، أو بصل، أو فرج، أو كواكب، أو غري ذلك) ٢٢١(
 .ال: رواية تقول ان ا�وس حكمهم حكم أهل الكتاب، ورواية تقول) ٢٢٢(
فيصريان حىت متام العدة، فإن رجع عن الردة بقيت الزوجية بينهمـا، وإال انفسـخ نكاحهمـا ) على انقضاء العدة(كان الزوجة هي املرتدة : اي) ٢٢٣(
 .سواء كان املرتد الزوج أو الزوجة: اي) من ايهما كان(
إىل االسالم، النه املسلم الذي ولد واحـد ابويـه مسـلم أو كالمهـا، فلـو ارتـد جيـب ) عودة(ولد واحلال ابواه مسلمان، أو أحد ابويه مسلم : اي) ٢٢٤(

 .قتله، حىت لو رجع إىل االسالم، الن قتله حد لالرتداد، ال للكفر
  كزوجني من النصارى، أو اليهود، أسلم الزوج، ومل تسلم الزوجة ) ٢٢٥(

    



٢٦١ 

 .)٢٢٦(قاء العدة انق
، كان نكاحه �قيـا، غريأنـه ال ميكـن مـن الـدخول اليهـا لـيال، وال مـن اخللـوة �ـا )٢٢٧(ان كان الزوج بشرائط الذمة : وقيل

وان  .وأما غري الكتابيني، فإسالم احد الزوجني، موجب النفساخ العقد يف احلال، إن كـان قبـل الـدخول.�ارا، واالول أشبه
، وقع الفسـخ يف احلـال، )٢٢٨(لل الكفر ولو انتقلت زوجة الذمي، إىل غري دينها من م.كان بعده، وقف على انقضاء العدة

 .ولو عادت إىل دينها، وهو بناء على انه ال يقبل منها اال االسالم
 .، استدام اربعا من احلرائر، أو أمتني وحرتني)٢٢٩(وإذا اسلم الذمي، على اكثر من اربع من املنكوحات �لعقد الدائم 

ولـو مل يـزد عـددهن عـن القـدر احمللـل لـه، كـان عقـدهن .ق سـائرهنولو كان عبدا، اسـتدام حـرتني، او حـرة وأمتـني، وفـار 
ولو اتصفت مبامينع االسـتمتاع كـالننت .وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل، الن االستمتاع ممكن من دونه.�بتا

ن ولــه منعهــا مــن اخلــروج إىل الكنــائس .)٢٣٠(الغالــب، وطــول االظفــار املنفــر، كــان لــه الزامهــا �زالتــه  والبيــع، كمــا لــه منعهــا مــ
 .وكذا له منعها من شرب اخلمر، وأكل حلم اخلنزير واستعمال النجاسات.اخلروج من منزله
 .اخرتتك او امسكتك ومااشبهه: يف كيفية االختيار وهو إما �لقول الدال على االمساك، كقوله: املقصد الثاين

 .ع البواقي، ثبت عقد االربع االول، واندف)٢٣١(ولو رتب االختيار 
 .ملا زاد على االربع، اخرتت فراقكن اندفعن، وثبت نكاح البواقي: ولو قال

 .وكانت من االربع )٢٣٢(طلقتك، صح نكاحها وطلقت : ولو قال لواحدة
ق اربعــا، انــدفع البــواقي، وثبــت نكــاح املطلقــات مث طلقــن �لطــالق، النــه ال يواجــه بــه اال الزوجــة، اذ موضــوعه  ولــو طلــ

 ازالة قيد
___________________________________ 

خ النكـــاح، وإن اســـلم يف اثنـــاء العـــدة كانـــت الزوجيـــة بينهمـــا، ويف كلتـــا الصـــورتني هلـــا املهـــر، لثبوتـــه) ٢٢٦(  فـــإن انقضـــت العـــدة ومل يســـلم الـــزوج انفســـ
 .�لدخول

ن عــدم اجلهــر �حملرمــات: اي) ٢٢٧( كشــرب اخلمــر وأكــل اخلنزيــر، وعــدم احــداث كنيســة أو بيعــة   ملتزمــا مبــا حيكــم االســالم عليــه يف بــالد االســالم، مــ
 .ال يسمح له بدخول دار الزوجة يف الليل حىت ولو مل خيل �ا: اي) من الدخول إليها ليال(جديدة، وعدم ضرب الناقوس، وحنو ذلك 

 .كالنصرانية تصري يهودية، أو �لعكس) ٢٢٨(
 .الذمي الذي أسلم: اي) ولو كان عبدا(�لنكاح الدائم  كان له حني اسلم أكثر من أربع زوجات: يعين) ٢٢٩(
 .ازالة مامينع االستمتاع: اي) ٢٣٠(
 .ذكر برتتيب، كما لو قال اخرتت مرمي، ومعصومة، و�اد، وسعاد، وكوثر ورقية، ثبت االربع االول، وبطل الباقي: اي) ٢٣١(
 .الن الزم الطالق شرعا الزوجية قلبه) ٢٣٢(

    



٢٦٢ 

وأمـا �لفعـل فمثـل ان يطـأ، اذ .ليس هلما داللة على االختيار، النه قـد يواجـه بـه غـري الزوجـة )٢٣٣(وااليالء والظهار .النكاح
ولو قبل، أو ملس بشهوة، ميكن ان يقال هو اختيار، كما هـو .ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي.ظاهره االختيار

 .)٢٣٤(الحتمال رجعة يف حق املطلقة، وهو يشكل مبا يتطرق اليه من ا
 :يف مسائل مرتتبة على اختالف الدين: املقصد الثالث

أمــا لـو مل يكــن دخــل .)٢٣٥(وكـذا لــو كـان دخــل �الم .إذا تـزوج امــرأة وبنتهـا، مث اســلم بعــد الـدخول �مــا، حرمتــا :االوىل
 .بواحدة، بطل عقد االم دون البنت، وال اختيار

وان كان وطئ إحـدامها، .، فإن كان وطأمها، حرمتا)٢٣٦(له التخيري، واالول اشبه ولو أسلم عن أمة وبنتها : وقال الشيخ
وكـذا لـو كــان .)٢٣٧(ولـو أسـلم عـن اختـني، ختـري ايتهمـا شـاء ولوكـان وطأمهـا.وان مل يكـن وطـئ واحـدة، ختـري.حرمـت االخـرى

وكــذا لــو اســلم عــن حــرة وأمــة .امــا لــو رضــيتا، صــح اجلمــع.ة وال اخلالــة اجلمــععنــده، امــرأة وعمتهــا أو خالتهــا، ومل جتــز العمــ
)٢٣٨(. 

، اذا رضـــيت )٢٣٩(اذا اســـلم املشـــرك، وعنـــده حـــرة وثـــالث إمـــاء �لعقـــد، فأســـلمن معـــه، وخـــري مـــع احلـــرة امتـــني  :الثانيـــة
وكـذا لـو اســلمن قبـل انقضــاء .يهنولـو اســلم احلـر وعنـده أربــع امـاء �لعقــد، ختـري امتـني ولــو كـن حرائـر ثبــت عقـده علــ.احلـرة
إن حلقـن بـه، أو بعضـهن ومل .)٢٤٠(ولو كن اكثر من اربع، فأسلم بعضهن، كـان �خليـار بـني اختيـارهن وبـني الـرتبص .العدة فـ

ولـــو اختـــار مـــن ســـبق اســـالمهن، مل يكـــن لـــه خيـــار يف .وان زدن عـــن اربـــع ختـــري اربعـــا.يـــزدن عـــن اربـــع، ثبـــت عقـــده علـــيهن
 .به قبل العدةالباقيات ولو حلقن 

___________________________________ 
سـتة اشـهر، و : وهللا ال أطـأك مخسـة اشـهر،، أو يقـول: هو ان يقـول للمـرأة: و االيالء) ظهرك علي كظهر امي(هو ان يقول للمرأة : الظهار) ٢٣٣(
آىل من بعضهن ال يدل ذلك على اختيارها، وال حتسب من فلو كان حني االسالم له سبع زوجات فظاهر أو ) املهم أن يكون اكثر من اربعة اشهر(

 .االربع
 .الحتمال أن يكون ال بقصد االختيار، بل إما عصيا�، أو بظن اجلواز) ٢٣٤(
 .ليس له اختيارا ايهما شاء: اي) وال اختيار(اذ الدخول �الم حيرم البنت، وعقد البنت ولو بال دخول حيرم االم ) ٢٣٥(
ك اليمــني أو وبنــت كـان لــه : اي) ٢٣٦( يف طــئ ايهمــا شــاء، ومل تبطــل ملكيــة احــد منهمــا، للجمــع بــني البنــت وامهــا يف ) ختــري(حــني اســلم امتــان مبلــ

 .امللك، ال الوطئ
 .حىت لو كان يف حال الكفر وطأ كلتيهما: يعين) ٢٣٧(
 .االمة، أو العكسفإن رضيت احلرة بقي نكاحهما، وإن مل ترض احلرة ختريبني ابقاء احلرة وفسخ ) ٢٣٨(
 .من انه ال جيوز للحرالعقد الدائم على اكثر من أمتني ١٩٩ملا سبق عند رقم ) ٢٣٩(
 .وكن أربعا) ولو اختار من سبق اسالمهن(إىل متام مدة العدة ) ٢٤٠(

    



٢٦٣ 

ق بـه مـن بقــي،  )٢٤١(لـو اســلم العبـد وعنــده اربـع حرائـر وثنيــات، فأسـلمت معـه اثنتــان، مث أعتـق  :الثالثـة مل يـزد علــى وحلــ
ولــو اســلمن كلهــن مث اعتــق مث اســلم، أو اســلمن بعــد عتقــه واســالمه يف العــدة، .اختيــار اثنتــني، النــه كمــال العــدد احمللــل لــه

 .ثبت نكاحه عليهن التصافه �حلرية املبيحة لالربع ويف الفرق إشكال
إن كــان مــن املــرأة قبــل الــدخول، ســق.فســخ ال طــالق )٢٤٢(اخــتالف الــدين  :الرابعــة وان كــان مــن الرجــل .ط بــه املهــرفــ

ولــو كــان املهــر فاســدا، وجــب بــه مهــر .وان كــان بعــد الــدخول فقــد اســتقر ومل يســقط �لعــارض.فنصــفه، علــى قــول مشــهور
كاملطلقـة وفيـه   )٢٤٣(ولـو مل يسـم مهـرا واحلـال هـذه، كـان هلـا املتعـة .وقبله نصفه، ان كان الفسخ من الرجل.املثل مع الدخول

يلزمــه قيمتــه عنــد : جيــب مهــر املثــل، وقيــل: ســقط، وقيــل: مي وأســلم، وكــان املهــر مخــرا ومل تقبضــه، قيــلولــو دخــل الــذ.تــردد
 .مستحليه، وهو االصح

، قـال )٢٤٤(إذا ارتد املسلم بعد الدخول، حرم عليه وطء زوجته املسـلمة، ووقـف نكاحهـا علـى انقضـاء العـدة  :اخلامسة
 .لوطء �لشبهة، وهو يشكل، مبا ا�ا يف حكم الزوجة، اذا مل يكن عن فطرةعليه مهران االصلي �لعقد، واآلخر ل: الشيخ

ـــاب مـــدخول �ـــن، مل يكـــن لـــه العقـــد علـــى االخـــرى، وال علـــى اخـــت إحـــدى  :السادســـة إذا أســـلم، وعنـــده أربـــع وثني
 ولو أسلمت.، حىت تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر)٢٤٥(زوجاته

___________________________________ 
يف الفـرق بـني اسـالم االربـع مجيعـا معـا، أو أسـالمهن اثنتـني : يعـين) مـن الفـرق اشـكال(بعد ما اسلم هو، واسـلمت اثنتـان مـن زوجاتـه احلرائـر ) ٢٤١(

 .اثنتني
وسـقط  أي خروج أحد الزوجني عن االسالم إىل الكفر موجب الفسخ العقد، وله أحكام الفسـخ نظـري الفسـخ �لعيـوب، ال أحكـام الطـالق) ٢٤٢(

كـاخلمر ) فاسـدا(وهـو الكفـر ) ا� لعـارض(املهـر : اي) فقـد اسـتقر(به املهر كل املهر، الن الفسخ من الزوجة قبل الـدخول موجـب لسـقوط املهـر كلـه 
 .نصف مهر املثل، ال نصف املهر املذكور يف العقد النه كان فاسدا: اي) وقبله نصفه(واخلنزير، واملغصوب، 

ال�ـا ) وفيـه تـردد) (٢٣٦/ البقرة ) (ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقرت قدره متاعا �ملعروف حقا على احملسنني(اىل عنها اليت قال هللا تع) ٢٤٣(
 .عند من اخلمر حالل لديهم: اي) عند مستحليه(اسلم بعد الدخول : يعين) وأسلم(ليست مطلقة، فليس هلا املتعة كاملطلقة 

مل يكـن : اي) �لشـبهة(دة فهو زوجها وهي زوجته، وإال انقطعت الزوجية بينهما اذا كان االرتداد عـن ملـة ال فطـرة فإن اسلم قبل انقضاء الع) ٢٤٤(
ووطـئ الزوجـة لـيس شـبهة، نعـم هـو حـرام،  ) مبا ا�ا يف حكـم الزوجـة(عاملا عامال، بل إما للجهل ��ا هي زوجته املسلمة، أو اجلهل �ن الوطئ حرام 

وهو املولود حبكم االسالم، وغريه عن ملة وهو املولود حبكم الكفـر مث صـار ) عن فطرة(االرتداد ) اذا مل يكن(فال مهر �ين هلا كالوطئ حال احليض، 
 .مسلما، مث أرتد

: يعـين) علـى الكفـر مـع بقـائهن(ال�ن مبنزلة املطلقة يف العدة الرجعية، اليت سبق انه ال جيوز للزوج تزويج اختهـا، وال اخلامسـة قبـل متـام العـدة ) ٢٤٥(
إمــا ) ختــري(البـاقي علــى الكفــر ) فتــزوج زوجهــا(اذا انقضـت العــدة ومل يســلمن يف اثنائهــا انقطعـت الزوجيــة عــنهن فجــاز لــه تـزويج اخــوا�ن، أو اخلامســة 

اختــان ختــري احــدامها وتــرك  االخــت الثانيــة مــع وجــود االخــت االوىل فإنــه لــو اســلم وعنــده زوجتــان: اي) كمــا لــو تزوجهــا(االخــت االوىل، أو الثانيــة 
 .الثانية

    



٢٦٤ 

فلـو اسـلم قبـل انقضـاء عـدة .الوثنية، فتزوج زوجها �ختها قبل اسـالمه، وانقضـت العـدة وهـو علـى كفـره، صـح عقـد الثانيـة
 .االوىل ختري، كما لو تزوجها وهي كافرة

ولــو اسـلمت يف العـدة، ورجــع إىل .فقــد �نـت منـه )٢٦٤(إذا أسـلم الــوثين مث ارتـد، وانقضـت عــد�ا علـى الكفـر  :السـابعة
 .فال سبيل له عليها.وإن خرجت وهو كافر.االسالم يف العدة، فهو أحق �ا

 .، قبل االختيار، مل يبطل اختياره هلا، فإن اختارها ورث نصيبه منها)٢٤٧(لو ماتت إحداهن بعد إسالمهن  :الثامنة
تار أربعا ورثهن، الن االختيـار لـيس اسـتئناف عقـد، وامنـا هـو تعيـني لـذات فإذا اخ.وكذا لو منت كلهن كان له االختيار

 .)٢٤٨(العقد الصحيح 
يبطل اخليـار، والوجـه اسـتعمال القرعـة، الن فـيهن وار�ت ومـورو�ت ولـو مـات الـزوج قـبلهن، كـان : ولومات ومنت قيل
متيـاز، الـزمن العـدة احتياطـا �بعـد االجلـني، اذ كـل ، الن منهن من تلزمـه العـدة، وملـا مل حيصـل اال)٢٤٩(عليهن االعتداد منه 

، واحلائـــل تعتـــد �بعـــد )٢٥٠(واحـــدة حيتمـــل ان تكـــون هـــي الزوجـــة وان التكـــون، فاحلامـــل تعتـــد بعـــدة الوفـــاة ووضـــع احلمـــل 
 .االجلني من عدة الطالق والوفاة

 .بواقي، ال�ن يف حكم الزوجاتاذا اسلم واسلمن، لزمه نفقة اجلميع حىت خيتار أربعا فتسقط نفقة ال :التاسعة
ولو مل يدفع النفقة، كان هلن املطالبـة �ـا عـن احلاضـر واملاضـي، سـواء أسـلم .وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره

ولواختلــف الزوجـان يف الســابق إىل .)٢٥١(أو بقـي علــى الكفـر، وال يلزمــه النفقـة لوأســلم دو�ـن لتحقــق منـع االســتمتاع مـنهن 
 ، )٢٥٢(االسالم 

___________________________________ 
انفسـخ نكاحهمـا، وال بنفعهـا ارتـداد الـزوج : اي) فقـد �نـت منـه(من أول اسالم الزوج إىل انقضاء عدة الزوجية لو بقيت علـى الكفـر : يعين) ٢٤٦(

لـيس زوجـا هلـا، وذلـك الن : اي) فـال سـبيل لـه عليهـا.(هـو زوج هلـا: اي) فهو احـق �ـا(بعد ارتداده ) ورجع إىل االسالم(عن االسالم يف اثناء عد�ا 
 .فسخ نكاحهما.أسالمهفي اثناء العدة

ك للــزوج ) ٢٤٧( زوج اربعــا مــنهن ماتــت واحــدة، كــان مــع ذلــ ن اربــع، وقبــل ان خيتــار الــ زوج، مث قبــل العــدة أســلمت زوجاتــه وهــن اكثــر مــ �ن أســلم الــ
 .اربع غري امليتة اختيار امليتة من ضمن االربع، وكان له ايضا اختيار

والوجــه اســتعمال (فــال يــرث مــنهن، وال يــرثن منــه ) يبطــل اخليــار: قيــل(لصــاحبة العقــد الصــحيح، واالختيــار يكشــف عــن صــحة عقــدها : اي) ٢٤٨(
ىت ختـتلط االوراق، مث ختــرج اربعــة منهـا ) القرعـة بقصــد اختيــارهن �ن يكتــب اسـم كــل واحــدة علـى ورقــة، مث توضـع االوراق يف كــيس، وجيــال الكـيس حــ

 .فكل اسم خرج تعطى لورثتها ارث من الزوج، وجيعل على ماهلا ارث الزوج
 .يلزم على مجيع الزوجات العدة: يعين) ٢٤٩(
هر ) ٢٥٠( يت هــي عــدة الوفــاة كملــت العـــدة اربعــة اشــهر وعشــرا، وأن مضــت االربعــة أشـــ ــ فــإن وضــعت احلمــل قبــل مضــي اربعــة اشـــهر وعشــرة ا�م ال

ن مــن ) وهكــذا( تصــح احلمــل فعــد�ا إىل أن تضــع احلمــل والعشـرة أ�م ومل يف عــدة الطــالق وهـي ثالثــة قــروء، أو ثالثــة أشــهر ملــن ال حتــيض وهــي يف ســ
 .غري احلامل: يعين) واحلائل(حتيض، وعدة الوفاة 

 .ة مقابل التمكنيال�ن مينعنه من االستمتاع منهن، واملرأة اليت متنع زوجها عن االستمتاع ال نفقة هلا، الن النفق) ٢٥١(
ىت ال جتــب النفقــة بذمتــه وقالــت الزوجــة) ٢٥٢( زوج ا� ســبقت إىل االســالم حــ ىت جتــب عليــه النفقــة : فقــال الــ رباء(بــل أ� ســبقت إىل االســالم، حــ ة  للــ

 ).استصحاب العدم االزيل(  وهي عدم وجوب النفقة، وهذا العدم الذي كان من االول، ويسمى ايضا ب) االصلية

    



٢٦٥ 

 .ة االصلية ول الزوج استصحا� للرباءفالقول ق
 .والوجه القرعة او التشريك )٢٥٣(ولومات ورثته اربع منهن لكن ملا يتعني، وجب إيقاف احلصة عليهن حىت يصطلحن 
 .ترث من اسلمت قبل القسمة: ولومات قبل اسالمهن، مل يوقف شئ، الن الكافر ال يرث املسلم، وميكن أن يقال

، وانــه مبنزلــة االرتــداد، فــإن )٢٥٤(ان ا�ق العبــد طــالق امرأتــه "  لســا�طي، عــن ايب عبــدهللا روى عمــار ا :العاشــرة
 ".رجع وهي يف العدة، فهي امرأته �لنكاح االول، وان رجع بعد العدة وقد تزوجت، فال سبيل له عليها 

 .ويف العمل �ا تردد مستنده ضعف السند
 .مسائل من لواحق العقد وهي سبع

 .ة شرط يف النكاح، وهي التساوي يف االسالم الكفاء :االوىل
؟ فيـه روايتـان، أظهرمهـا االكتفـاء �السـالم وإن �كـد اسـتحباب االميـان، وهــو يف )٢٥٥(وهـل يشـرتط التسـاوي يف االميـان 

 .طرق الزوجة أمت، الن املرأة �خذ من دين بعلها
ن )٢٥٦(نعــم، ال يصــح نكــاح الناصــب  ، املعلــن بعــداوة أهــل البيــت علــيهم الصــالة والســالم، الرتكابــه مــا يعلــم بطالنــه مــ

 .)٢٥٧(ال، وهو االشبه : نعم، وقيل: وهل يشرتط متكنه من النفقة؟ قيل.دين االسالم
 .)٢٥٨(ولو جتدد عجز الزوج عن النفقة، هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرمها انه ليس هلما ذلك 

وكـذا ار�ب الصـنائع الدنيـة بـذوات الـدين .اح احلرة العبـد، والعربيـة العجمـي واهلامشيـة غـري اهلـامشي، و�لكعـسوجيوز انك
ولـو .ولـو امتنـع الـويل، كـان عاصـيا.ولو خطب املؤمن القادر علـى النفقـة، وجـب اجابتـه، وان كـان اخفـض نسـبا.والبيو�ت

 .ليس هلا وهو أشبه: زوجة الفسخ، وقيل، فبان من غريها، كان لل)٢٥٩(انتسب الزوج إىل قبيلة 
___________________________________ 

 .التقسيم �لتساوي، لقاعدة العدل واالنصاف: اي) أو التشريك(يعملن املصاحلة بتقسيم املال �لسوية، أو �الختالف بينهن : اي) ٢٥٣(
 ).فتأمل(رواة احلديث : اي) ضعف السند(وجه الرتدد : اي) مستندة(لو فر العبد من مواله طلقت زوجة العبد : يعين) ٢٥٤(
 .اكثر �كيدا �ن ال تصري الشيعية زوجة لغري الشيعي: اي) يف طرف الزوجة امث(�ن يكون الزوجان اثين عشريني ) ٢٥٥(
 .سواء كان الناصب زوجا أو زوجة، الن الناصب وان شهد الشهادتني وصلى وصام كان حبكم الكافر) ٢٥٦(
 .لو تبني عدم يساره فليس هلا خيار ابطال العقد كما يظهر هذا التفسري من بعض من نقل عنهم اشرتاط اليسار يف النكاح: يعين )٢٥٧(
كحجـام بتـزوج بنـت التـاجر، أو بنـت السـلطان، ) ار�ب الصـنائع(وقال �در من الفقهاء ان هلا الفسخ مباشرة، أو بطريق احلاكم الشرعي و ) ٢٥٨(

 .يتزوج بنت احلجام وحنو ذلكأو السلطان 
 .قال الزوج أ� هامشي، أو كربالئي، أو من قريش، فزوجوه، مث تبني كذبه: مثال) ٢٥٩(

    



٢٦٦ 

، وان تـزوج املؤمنـة �ملخـالف، وال �س املستضـعف، وهـو )٢٦١(، ويتأكـد يف شـارب اخلمـر )٢٦٠(ان يـزوج الفاسـق : ويكره
 .الذي ال يعرف بعناد

 .)٢٦٢(ة، مث علم أ�ا كانت زنت، مل يكن له فسخ العقد، وال الرجوع على الويل �ملهر إذا تزوج امرأ :الثانية
 .وروي أن له الرجوع، وهلا الصداق مبا استحل من فرجها، وهو شاذ

وجيــوز للمطلقــة ثــال� مــن الــزوج .، لــذات العــدة الرجعيــة، ال�ــا يف حكــم الزوجــة)٢٦٣(ال جيــوز التعــريض �خلطبــة  :الثالثــة
ريه  ن غـريه.)٢٦٤(وغـ أمـا املطلقـة تسـعا للعـدة، ينكحهــا بينهـا رجـالن، فـال جيـوز التعـريض هلــا .وال جيـوز التصـريح هلـا منـه وال مــ

 .وال جيوز التصريح يف العدة، منه وال من غريه.من الزوج، وجيوز من غريه
ريه)٢٦٥(وأمــا املعتــدة البائنــة  ــزوج دون ، ســواء كانــت عــن خلــع أو فســخ، جيــوز التعــريض مــن الــزوج وغــ ، والتصــريح مــن ال

 .غريه
 .رب راغب فيك أو حريص عليك، وما أشبهه: وصورة التعريض، أن يقول

 .إذا انقضت عدتك تزوجتك: والتصريح أن خياطبها مبا ال حيتمل اال النكاح، مثل أن يقول
 .، مث انقضت العدة فنكحها، مل حترم)٢٦٦(ولو صرح �خلطبة يف موضع املنع 

 .)٢٦٧(حرم على غريه خطبتها ولو تزوج ذلك الغري، كان العقد صحيحا : ب فأجابت، قيلإذا خط :الرابعة
، بطــل العقــد، ورمبــا )٢٦٨(إذا تزوجــت املطلقــة ثــال�، فلــو شــرطت يف العقــد، أنــه إذا حللهــا فــال نكــاح بينهمــا  :اخلامســة

 يصح النكاح: ولو شرطت الطالق، قيل.يلغو الشرط: قيل
___________________________________ 

فاسق خيطب بنتا يكره تزوجيه، نقل ذلك عن مجع لكن قال بعض اساتذتنا مل جيد له دليال خاصـا مبعـىن الفسـق املعـروف عنـد املتشـرعة : يعين) ٢٦٠(
ه العجالـة جمـاال الذي هو العصيان، حبيث يكون مكروها تزويج املغتاب والكاذب، والسائل �لكف اكثر من قوت يومـه، وحنـو ذلـك، ومل أجـد يف هـذ

 .للبحث عنه وهللا العامل
هم ) �ملخـالف) (مـن زوج كرميتــه مــن شـارب اخلمــر فقـد قطــع رمحهــا: (فعـن الصــادق عليـه الصــالة والســالم) ٢٦١( وهــو غرياالثــين عشـري، وقــال بعضــ

 .�حلرمة
 .املقصود �لويل ذاك الذي صار سببا للتزويج، مع علمه ��ا كانت زنت) ٢٦٢(
 .أو يبعث اليهامن يقول هلا ذلك! أال تتزوجيين؟ أو هناك من حيبك : �لكتابة: يقول هلا�ن ) ٢٦٣(
ىت تــنكح زوجــا غــريه ) ٢٦٤( للمطلقــة ثــال�، والتصــريح ان يقــول : اي) وال جيــوز التصــريح هلــا(ال� ليســت حمرمــة أبديــة علــى الــزوج، بــل حمرمــة عليــه حــ
 .ال�ا حمرمة ابدا على الزوج) من الزوجفال جيوز التعريض هلا (أ� أريد زواجك : مثال

 .كالفسخ �لعيوب بعد الوطئ) او فسخ(هي اليت ال جيوز للزوج الرجوع عليها يف العدة : البائنة) ٢٦٥(
 .أ� أريد زواجك يف حمل حيرم ذلك كان هذا العمل حراما، أما املرأة فال حيرم زواجها بعد متام عد�ا: قال بصراحة: يعين) ٢٦٦(
 .وامنا فعل حراما فقط )٢٦٧(
وصــدق التحليــل هـــو كمــا ســـيأيت يكــون إمـــا ) زوجتـــك نفســي بشــرط ان ينفســـخ النكــاح مبجـــرد صــدق التحليـــل(قالــت مـــثال للمحلــل : يعــين) ٢٦٨(

) طت الطـالقولـو شـر (النكاح صح والشرط �طل، وال يبطل النكاح إال �لطـالق : يعين) يلغى الشرط(�لدخول فقط، أو مع االنزال ايضا يف الرحم 
 .شرطت على احمللل ان يطلقها بعد التحليل: اي

    



٢٦٧ 

أما لو مل يصرح �لشرط يف العقد، وكان ذلك يف نيته أو نية الزوجـة أو الـويل، مل .وإن دخل �ا فلهامهر املثل.ويبطل الشرط
 .يصح العقد، فمع الدخول، حتل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة: وكل موضع قيل.يفسد

 .)٢٦٩(يفسد، ال حيل له، النه ال يكفي الوطء، ما مل يكن عن عقد صحيح : قيل وكل موضع
نكاح الشغار �طل، وهو أن تتزوج امـرأ�ن بـرجلني علـى أن يكـون مهـر كـل واحـدة نكـاح االخـرى، أمـا لـو  :السادسة
 .كل واحد منهما صاحبه، وشرط لكل واحدة مهرا معلوما، فإنه يصح  )٢٧٠(زوج الوليان 
، النــه شــرط مــع املهــر )٢٧١(احــدمها االخــر، وشــرط أن يزوجــه االخــرى مبهــر معلــوم، صــح العقــدان وبطــل املهــر  ولــو زوج

وكـذا لـو زوجـه، وشـرط أن ينكحـه الـزوج .والنكاح ال يدخله اخليار، فيكـون هلـا مهـر املثـل، وفيـه تـردد.تزوجيا، وهو غري الزم
 .، ومل يذكرمهرا)٢٧٢(فالنة 
يت علــى أن تـزوجين بنتــك، علــى أن يكــون نكــاح بنــيت مهـرا لبنتــك، صــح نكــاح بنتــه، وبطــل زوجتــك بنــ: لــو قــال: تفريـع

 .)٢٧٣(نكاح بنت املخاطب 
وأن يزوج ابنه بنت زوجته من غريه، إذا ولد�ا بعـد مفارقتـه، وال .، وبنتها)٢٧٤(يكره العقد على القابلة إذا ربته  :السابعة

 .و�لزانية قبل أن تتوب.ن كانت ضرة المه قبل أبيهوأن يتزوج مب.�س مبن ولد�ا قبل نكاح االب
___________________________________ 

اذا كان عقد احمللل صحيحا ودخل �ا، مث طلقها حلت للـزوج االول الـذي طلقهـا ثـالث مـرات، واذا كـان عقـد احمللـل �طـال فـال حتـل : يعين) ٢٦٩(
 .للزوج االول

صـغريان، وعمـرو لـه ابـن وبنـت صـغريان، فـزوج عمـرو وزيـد كـل بنـت البـن اآلخـر، يف عقـد واحـد، ولكـن جعـل لكـل زيد له ابن وبنت : مثاله) ٢٧٠(
 .بنت مهرمئة دينار مثال صح

يت مبئــة دينــار بشــرط ان تــزوجين بنتــك: (قــال زيــد لعمــرو: مثالــه) ٢٧١( ك بنــ لــو كــان مثــل هــذا يف عقــود املعاوضــات : يعــين) ال يدخلــه اخليــار) (زوجتــ
يف صــحة العقــدين، بــل : اي) وفيــه تــردد(ار الفســخ هــو الرافــع للضــرر، أمــا النكــاح فــال خيــار فيــه إال يف مــوارد خاصــة لــيس هــذا املــورد منهــا لكــان خيــ

 .حيتمل بطالن العقدين الحتمال ان الشرط الفاسد يفسد العقد
 .رع أن الويل يزوجهوالفرق بني هذا وبني الفرع السابق هو أن الزوج هو الذي يزوجه، ويف ذاك الف) ٢٧٢(
النه وقع بال مهر، والنكاح بال مهر صحيح، وجيب مهراملثل، وأما بطالن نكاح بنت املخاطب الن مهرها كان نكاح : أما صحة نكاح بنته) ٢٧٣(

 .وعكس املسألة �لعكس) الشفار(بنت املتكلم، والنكاح الذي املهر فيه نكاح آخر �طال النه من 
ت ببنـت مـن عمـرو، يكـره البـن زيـد  تزوج زيد امرأة، مث طلقها فتزوجت املرأة بعسـر وجـاء: مثاله) وان يزوج(تولت تربيته ايضا قابلة اليت : اي) ٢٧٤(

زيـد تـزوج امـرأتني تسـمى كـل واحـدة ضـرة االخـرى مث طلقهمـا فلـو تـزوج عمـرو احـديهما يكـره البـن : مثالـه) ضرة المـه قبـل ابيـه(ان يتزوج هذه البنت 
  .ج االخرىعمرو ان يتزو 

   



٢٦٨ 

  القسم الثاين
ق شــرعيته  يف النكــاح املنقطــع ــن االســالم، لتحقــ يســتدعي بيــان : ، وعــدم مايــدل علــى والنظــر فيــه)٢٧٥(وهــو ســائغ يف دي
فهـي اللفـظ الـذي وضـعه الشـرع وصـلة إىل : أمـا الصـيغة .الصيغة، واحملـل، واالجـل، واملهـر: فأركانه أربعة .أركانه، وأحكامه

 .وقبول إنعقاده، وهو اجياب
زوجتك ومتعتـك وأنكحتـك، وأيهـا حصـل وقـع االجيـاب بـه، وال ينعقـد بغريهـا، كلفـظ التمليـك : وألفاظ االجياب ثالثة

 .قبلت النكاح أو املتعة: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك االجياب، كقوله: والقبول .واهلبة واالجارة
 .قبلت واقتصر، أو رضيت جاز: ولو قال

 .زوجتك صح: تزوجت، فقالت: فقالولو بدئ �لقبول، 
___________________________________ 

ك يف اسـطر مبـا يليـق هـذا الشـرح املختصـر ) ٢٧٥( فقولـه تعـاىل ) وأمـا الكتـاب(ويدل عليه الكتاب، والسنة واالمجاع والعقل بتفصيل كبـري، ونـوجز ذلـ
مهرها أجرا، وهـو يالئـم الشـئ غـري الـدائم، فإنـه ال يقـال ملـن اشـرتى عبـدا، أو دارا،  فسماها هللا متعة، ومسى) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن(

 .أو ارضا عط االجرة، وأمنا يقال اعط الثمن، لكن يقال ملن أستأجر دارا، أو عبدا أو أرضا اعط االجرة
 .ن إىل أجل فآتوهن اجورهنفما استمتعتم به منه): جامع البيان(أمام أهل السنة الطربي يف تفسريه الكبري ) وقد روى(
ث مـن عامـة مـذاهب املسـلمني كثــرية جـدا، ويكفـي يف املقـام مـا نقـل متـواترا عـن عمــر بـن اخلطـاب انـه قـال ) وأمـا السـنة( متعتـان كانتـا علــى (فاالحاديـ

يب  رع االعظــم رســول هللا وهــذا صــريح يف أن املشــ) حمللتــني أ� أ�ــي عنهمــا متعــة احلــج ومتعــة النســاء عهــد رســول هللا  حللهمــا، وســنة النــ
 .هي املتبعة، وسنة غريه هي اليت جيب تركها 

عـن صــحيحي ) وقـد روي(فعنـد� بـال نكـري، وعنـد العامـة امجعـوا علـى تشـريع املتعـة، واختلفـوا يف نسـخها، وال يـرتك اليقـني بغـري اليقـني ) وأمـا االمجـاع(
ن حصـنيالب خها فـأمر� رســول هللا : خـاري ومسـلم عــن عمـران بــ ومل ينها�ـا عنهــا  نزلـت آيــة املتعـة يف كتــاب هللا عزوجـل ومل تنــزل آيـة بعـدها تنســ

 .يعين عمر: يقال انه هو عمر، وقال مسلم: البخاري) قال(فقال رجل برأيه ما شاء 
وقد اقر الشرع ذلك يف كل املعاوضات فالبيع، والصدقة، واهلدية، واهلبة امثلـه للـدائم، واالجـارة والصـلح،  فالن كل شئ فيه دائم ومؤقت) وأما العقل(

ك(والعاريــة وحنوهــا وحنوهــا للؤقــت، فلــم ال يكــون يف النكــاح مؤقــت  ف إىل ذلــ ان النــاس لــيس كلهــم يقــدر علــى الــدائم، الســباب اقتصــادية، او ) أضــ
) الكبــت(هـو املشــاهد كثــريا يف عصـر� هــذا مـن كــون اكثـر الشــباب والشــا�ت عـزاب فيــدور االمـر بــني ثالثـة أمــور  اجتماعيـة، أو نفســية أو غريهـا كمــا
رية  ن أحكــام ) واملتعــة(الــذي فيــه حتطــيم العائلــة، والنســل، والكرامــة االنســانية، واملــرض، وغــري ذلــك ) والفســاد(اجلنســي املوجــب المــراض خطــ مبــا هلــا مــ

طويل نكتفي منه �ذا املقدار، ومن أراد التفصيل فلريجـع ملطـوالت، ومـن ) والبحث(مر �ملتعة حذرا من العزوبة والفساد نظيفة، وال شك أن العقل �
 .لتوفيق الفكيكي) املتعة(امجل مافيه كتاب 

    



٢٦٩ 

 .ويشرتط �ما، االتيان �ما بلفظ املاضي
 -وقصـد االنشـاء  -ك مـدة كـذا، مبهـر كـذا أتزوجـ: لـو قـال: أقبل أو أرضى، وقصـد االنشـاء، مل يصـح وقيـل: فلو قال
 .نعم: وكذا لو قالت.زوجتك صح: فقالت

ومينعهـا .)٢٧٦(فيشرتط أن تكون الزوجة مسلمة، أو كتابية كاليهودية والنصرانية وا�وسية، على أشـهر الـروايتني: وأما احملل
 .وأما املسلمة فال تتمتع إال �ملسلم خاصة.من شرب اخلمر وارتكاب احملرمات

، اال �ذ�ــا، ولــو فعــل كــان )٢٧٧(وال يســتمتع امــة، وعنــده حــرة .وال جيــوز �لوثنيــة، وال الناصــبية املعلنــة �لعــداوة كــاخلوارج
 .وكذا ال يدخل عليها بنت أختها وال بنت أخيها إال مع اذ�ا، ولو فعل كان العقد �طال.العقد �طال
 .عن حاهلا مع التهمة، وليس شرطا يف الصحةوأن يسأهلا .عفيفة )٢٧٨(أن تكون مؤمنة : ويستحب
 .، وليس شرطا يف الصحة)٢٧٩(أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور : ويكره
 .أن يتمتع ببكر ليس هلا أب، فإن فعل، فال يفتضها، وليس مبحرم: ويكره

 :فروع ثالثة
وقـف .)٢٨٠(ولو سبقت هـي .وكذا لو كان اكثر.إذا اسلم املشرك، وعنده كتابية �لعقد املنقطع، كان عقدها �بتا: االول

إن انقضــت ومل يســلم، بطــل العقــد.علــى انقضــاء العــدة، ان كــان دخــل �ــا وإن حلــق �ــا قبــل العــدة، فهــو أحــق �ــا مــادام .فــ
 .له عليها سبيل أجله �قيا فلو انقضى االجل قبل اسالمه مل يكن

، فأسـلم أحـدمها بعـد الـدخول، وقـف الفسـخ علـى انقضـاء العـدة، وتبـني منـه �نقضـاء )٢٨١(لو كانت غري كتابيـة : الثاين
 فأيهماحصل قبل إسالمه، انفسخ.االجل، أو خروج العدة

___________________________________ 
 .الكتاب كما ال جيوز العقد الدائموالرواية االخرى انه ال جيوز املتعة �هل ) ٢٧٦(
فلو متتع �مرأة فما دامت زوجة له ال جيوز لـه التمتـع ) وكذا ال يدخل عليها(اي وعنده زوجة حرة، سواء كانت احلرة زوجة دائمة أو منقطعة ) ٢٧٧(

 .�بنة اخيها وال ابنة اختها بدون رضاها
احتمال ان تكون ذات زوج فتتمتع جهال : اي) مع التهمة(املهدي عليهم الصالة والسالم  معرتفة �ثين عشر إماما أو هلم علي وآخرهم: اي) ٢٧٨(

 .�حلرمة، أو عصيا�
خص : اي) ٢٧٩( : هـذا القيـد الن بعضـهم مل جيـوز املتعـة ببكـر هلـا أب إال برضـا أبيهـا، أمـا اجلـواهر فقـال) لـيس هلـا أب(من الز� كو�ا متعة هلذا الشـ

 ).مبحرم(االفتضاض ) وليس(يكره له ازالة بكار�ا : اي) فال يفتضها( سواء كان هلا أب أم ال
مدة املتعة، كما لو اسلمت يف حني بقي ملدة املتعة اسبوع واحد فقط، : اي) فلو انقضى االجل(اسلمت املتمتع �ا قبل زوجها املشرك : اي) ٢٨٠(

 .فتأخر إسالم الزوج حىت حرخت عن العدة
 .بية، أو عابدة وثن، أو ملحدة ال تعتقد �له أصالمشركة، أو �ص: اي) ٢٨١(

    



٢٧٠ 

 .به النكاح
 .، ثبت عقد احلرة، ووقف عقد االمة، على رضاء احلرة)٢٨٢(إن أسلم وعنده حرة وأمة : الثالث
 .، يبطل بفواته العقد)٢٨٣(فهو شرط يف عقد املتعة خاصة : وأما املهر

 .أو الوزن أو املشاهدة أو الوصفويشرتط فيه أن يكون مملوكا معلوما، إما �لكيل 
 .، قل أو كثر، ولو كان كفا من بر، ويلزم دفعه �لعقد)٢٨٤(ويتقدر �ملراضاة 

 .ولو دخل، استقر املهر بشرط الوفاء �ملدة .ولو وهبها املدة قبل الدخول، لزمه النصف
 .)٢٨٥(ولو اخلت ببعضها، كان له أن يضع من املهر بنسبتها 

عقد، إما �ن ظهر هلا زوج، أو كانت أخـت زوجتـه، أو أمهـا، ومـا شـاكل ذلـك يف موجبـات الفسـخ، ولو تبني فساد ال
ولــو تبــني ذلــك بعــد الــدخول، كــان هلــا مــا أخــذت،  .ولــو قبضــته، كــان لــه اســتعادته.)٢٨٦(ومل يكــن دخــل �ــا، فــال مهــر هلــا 

 .تعاد ما أخذت ان كانت عاملة، كان حسناهلا املهر إن كانت جاهلة، ويس: ولو قيل .)٢٨٧(وليس عليه تسليم ما بقي 
وتقــدير االجــل اليهمــا، طــال أو قصــر، كالســنة .)٢٨٨(فهــو شــرط يف عقــد املتعــة، ولــو مل يــذكره انعقــد دائمــا : وأمــا االجــل
 .وال بد أن يكون معينا، حمروسا من الز�دة والنقصان.والشهر واليوم

 .)٢٨٩(علومة، كالزوال والغروب ولو اقتصر على بعض يوم جاز، بشرط أن يقرنه بغاية م
 ولو أطلق، اقتضى االتصال.)٢٩٠(وجيوز أن يعني شهرا، متصال �لعقد، ومتأخرا عنه 

___________________________________ 
 .كلتامها �لعقد املنقطع) ٢٨٢(
 .مهروامنا قال خاصة، الن املهر ليس شرطا يف صحة العقد الدائم، فال يبطل الدائم بال ) ٢٨٣(
 .بضم الباء هو احلنطة) من بر(املشاهد أو املوصوف يكون مقياسة رضامها به : يعين) ٢٨٤(
 .فلو متتع �ا اسبوعا بسبعة د�نري، فتخلفت يومني، قطع من املهر دينارين وهكذا) ٢٨٥(
 .كانت قد اخذت املهر: اي) ولو قبضته(النه مل يكن عقدا، بل ختيل عقد ) ٢٨٦(
اذ مـع علمهـا تكـون حبكـم الزانيـة وال مهـر للزانيـة، ومـع ) كـان حسـنا(سلمها نصف املهر، أو ربع املهر، أو عشـرة، مل جيـب البـاقي سواء كان ) ٢٨٧(

 .جهلها ال تكون إال شبهة وهلا املهر مع الشبهة
صده املتعاقدن إال إن به رواية وقد عمل صار نكاحا دائما، ال تنفصل عن الزوج إال �لطالق، وهذا احلكم خمالف لالصل النه مما مل يق: اي) ٢٨٨(

 .مقدار املدة إىل الزوجني: اي) وتقدير االجل(فيه بعض املعاصرين والغابرين ) وقد أشكل(�ا الفقهاء 
 .أو التقدير يف هذا الزمان �لساعات مع ضبطها) ٢٨٩(
زوجتك نفسيشهرا واحدا (قالت : اي) ولو أطلق) (د�نريزوجتك نفسي شهر حمرم بعشرة (كما لو عقد يف شهر رمضان لشهر حمرم فقالت ) ٢٩٠(

 ).بدينار
 .)زوجتك نفسي للوطئ مرة ا إىل الزوال(مقيدا بزمان كما لو قالت (مبقدار الوطئ مرة واحدة، أو مرتني : اي) مرة أو مرتني(

    



٢٧١ 

ال مـرة أو مـرتني، ومل جيعـل ولـو قـ.فلوتركها، حىت انقضى قدر االجل املسمى، خرجت عن عقده، واسـتقرهلا االجـرة.�لعقد
، وهــي )٢٩١(ذلـك مقيــدا بزمــان، مل يصــح وصــار دائمــا، وفيـه روايــة دالــة علــى اجلــواز، وأنــه ال ينظـر اليهــا بعــد إيقــاع مــا شــرطه

 .ولو عقد على هذا الوجه، انعقد دائما، ولو قرن ذلك مبدة، صح متعة.مطروحه لضعفها
ولوأخـل �الجـل حسـب، .مـع ذكراالجـل، بطـل العقـد )٢٩٢(أخـل �ملهـر ولـو .إذا ذكر االجل واملهر، صـح العقـد: االول

 .بطل متعة وانعقد دائما
، )٢٩٣(كل شرط يشرتط فيه، فالبـد أن يقـرن �الجيـاب والقبـول وال حكـم ملـا يـذكر قبـل العقـد، مـا مل يسـتعد فيـه : الثاين

 .صحاب من شرط إعادته بعد العقد، وهو بعيدوال ملا يذكر بعده، وال يشرتط مع ذكره يف العقد إعادته بعده، ومن اال
 .)٢٩٤(للبالغة الرشيدة، أن متتع نفسها، وليس لوليها اعرتاض، بكرا كانت أو ثيبا، على االشهر : الثالث
 .)٢٩٥(جيوز أن يشرتط عليها االتيان، ليال أو �ارا : الرابع

 .وأن يشرتط املرة أو املرات يف الزمان املعني
للتمتع، وال يقف على إذ�ـا، ويلحـق الولـد بـه لـو محلـت وإن عـزل، الحتمـال سـبق املـين مـن  )٢٩٦(ل جيوز العز : اخلامس
 .ولو نفاه عن نفسه، انتفى ظاهرا، ومل يفتقر إىل اللعان.غري تنبه

 وال لعان، على )٢٩٧(ال يقع �ا طالق، وتبني �نقضاء املدة، وال يقع �ا إيالء : السادس
___________________________________ 

النــه ال يعلــم مــن الــذي رواهــا عــن ) لضــعفها(بعــد متــام الــوطئ مــرة، أو مــرتني ال جيــوز لــه النظــر اليهــا، ال�ــا صــارت اجنبيــة بتمــام الــوطئ : اي) ٢٩١(
 .عن رجل مساه، او نسي امسه الراوي: ، فإن القاسم بن دمحم قالاالمام 

 ).وجتك نفسي إىل شهرز (مل يذكر املهر، فقالت : اي) ٢٩٢(
 .ما مل يعاد ذكر ذاك الشرط يف العقد: اي) ٢٩٣(
 .ومقابله قول بوجوب االذن من االب) ٢٩٤(
 .�ن يشرتط مثال عشر مرات وطئ يف اسبوع) املرة أو املرات(ليال فقط، أو �ارا فقط، أو ليال و�ارا، ) ٢٩٥(
اذ اللعــان ) مل يفتقــر إىل اللعــان(الولــد يتكــون مــن جــزء صــغريمن املــين ال يــرى �لعــني ا�ــردة  الن) مــن غــري نيتــه(وهــو افــراغ املــين خــارج الــرحم ) ٢٩٦(

 .خمتص �لزوجة الدائمة
: ويف الظهار(هو ان حيلف ان ال يطأها اكثر من اربعة اشهر، وامنا ال يقع النه ال جيب وطئ املتعة، إمنا الواجب وطئ الزوجة الدائمة : ايالء) ٢٩٧(

 .انت علي كظهر امي، فإ�ا حترم عليه �لظهار، وال حتل إال �لكفارة، كما سيأيت التفصيل يف كتاب الظهار، بعد كتاب الطالق: ل هلاوهو ان يقو 

    



٢٧٢ 

 .االظهر، ويف الظهار تردد، أظهره أنه يقع
 .)٢٩٨(ال يثبت �ذا العقد مرياث بني الزوجني، شرطا سقوطه أو أطلقا : السابع

ال يلـزم، النــه ال يثبـت إال شـرعا فيكـون اشــرتاطا : و شــرط أحـدمها، قيـل يلـزم عمــال �لشـرط، وقيـلولـو شـرطا التـوارث أ
 .لغري وارث، كما لو شرط لالجنيب، واالول أشهر

وان كانـــــت ال حتـــــيض ومل .وروي حيضـــــة، وهـــــو مـــــرتوك.إذا انقضـــــى أجلهـــــا بعـــــد الـــــدخول، فعـــــد�ا حيضـــــتان: الثـــــامن
تـد مـن الوفـاة، ولـو مل يـدخل �ـا، �ربعـة أشـهر وعشـرة أ�م إن كانـت حـائال، و�بعـد وتع.، فخمسـة وأربعـون يومـا)٢٩٩(تيئس

 .ولو كانت أمة، كانت عد�ا حائال، شهرين ومخسة أ�م.االجلني إن كانت حامال على االصح

  القسم الثالث
 )٣٠٠(يف نكاح االماء 

 .كثري من أحكامهما  وقد مضى ذكر.دائم ومنقطع: والعقد، ضر�ن .�مللك أو العقد: وهو إما
 :وتلحق هنا مسائل

ال جيــوز للعبــد وال لالمــة، أن يعقــدا النفســهما نكاحــا، إال �ذن املالــك فلــو عقــد أحــدمها مــن غــري اذن، وقــف : االوىل
يبطــل فيهمــا وتلغــو االجــازة، وفيــه قــول : بــل يكــون إجــازة املالــك كالعقــد املســتأنف، وقيــل: وقيــل )٣٠١(علــى اجــازة املالــك 

 ضمونه اختصاص االجازةم: رابع
___________________________________ 

لـو مـات الـزوج : االرث �ن يرث أحـدمها اآلخـر فقـط مـثال) أو شرط أحدمها(يعين مل يذكر الزوجان االرث أصال ال ثبوته وال سقوطه : اطلقا) ٢٩٨(
 .ترثه الزوجة، أما لو ماتت الزوجة أثناء مدة املتعة ال يرثها الزوج

 .ثبوت االرث �لشرط: يعين) واالوىل(االرث ال يثبت : يعين) النه ال يثبت(لعكس أو �
وحـامال ابعـد ) حـائال(مـن اربعـة اشـهر وعشـرة ا�م، ووضـع احلمـل ) و�بعـد االجلـني(غري حامـل : اي) إن كانت حائال(مل تكن �ئسة، : اي) ٢٩٩(

 .االجلني
 .وطئ االماء: اي) ٣٠٠(
ك) ٣٠١( ىت أجــاز املالــ ن حــني وقــوع العقــد، وأن مل جيــز املالــك بطــل العقــد  فمــ فحــني االجــازة تكــون الزوجيــة، فلــو ) كالعقــد املســتأنف(صــح العقــد مــ

بعقــد (يف عقــد العبــد واالمــة : يبطــل فيهمــا اي(عقــد العبــد أو االمــة يــوم اجلمعــة، مث أجــاز املالــك يــوم الســبت ترتيــب أحكــام الزوجيــة مــن يــوم الســبت 
وهــو صــحة العقــد مــن العبــد ) االول اظهــر(د لنفســه زوجــة مث اجــازه املــوىل صــح، أمــا لــو عقــدت االمــة مث اجــاز املــوىل مل يصــح و فلــو عقــد العبــ) العبــد

 .واالمة اذا جاز املوىل
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 .ولو اذن املوىل صح، وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته، وله مهرأمته.بعقد العبد دون االمة، واالول أظهر
، علـى )٣٠٢(وكذا لو كان كل واحد منهما ملالك أو اكثر، فاذن بعضهم مل ميض اال برضا الباقني، أو اجاز�م بعد العقد 

 .االشبه
إن كــا� ملالــك واحــد، فالولــد لــه.إذا كــان االبــوان رقــا، كــان الولــد كــذلك :الثانيــة وإن كــا� الثنــني، كــان الولــد بينهمــا .فــ
 .نصفني

 .، لزم الشرط)٣٠٣(اشرتط ز�دة عن نصيبه  ولو اشرتطه الحدمها، أو
 .ولو كان أحد الزوجني حرا، حلق الولد به، سواء كان احلر هو االب أو االم اال ان يشرتط املوىل رق الولد

 .فإن شرط، لزم الشرط، على قول مشهور
، كـان زانيـا، وعليـه احلـد، وال )٣٠٤(إذا تـزوج احلـر أمـة مـن غـري إذن املالـك، مث وطأهـا قبـل الرضـا، عاملـا �لتحـرمي  :الثالثة

 .ولو أتت بولد، كان رقا ملوالها.مهر إن كانت عاملة مطاوعة
يــوم ســقط  -وان كــان الــزوج جــاهال، أو كــان هنــاك شــبهة، فــال حــد ووجــب املهــر، وكــان الولــد حــرا لكــن يلزمــه قيمتــه 

عشر قيمتها ان كانـت بكـرا، ونصـف العشـر : ، وقيلوكذا لو عقد عليها، لدعواها احلرية لزمه املهر.)٣٠٥(ملوىل االمة  -حيا 
وعلـــى الـــزوج أن يفكهـــم .ولـــو كـــان دفـــع اليهـــا مهـــرا، اســـتعاد ماوجـــد منـــه وكـــان ولـــدها منـــه رقـــا.ان كانـــت ثيبـــا وهـــو املـــروي

 .ولو مل يكن له مال، سعى يف قيمتهم.�لقيمة، ويلزم املوىل دفعهم اليه
ال جيــب، الن : نعــم، تعــويال علــى روايــة فيهــا ضــعف، وقيــل: االمــام؟ قيــل، فهــل جيــب ان يفــديهم )٣٠٦(ولــو أىب الســعي 

 .القيمة الزمة لالب النه سبب احليلولة
 .من سهم الرقاب، ومنهم من أطلق: بوجوب الفدية على االمام فمن أي شئ يفديهم؟ قيل: ولو قيل

___________________________________ 
مقابــل لالقــوال الثالثــة املــذكورة آنفــا، وهــي الــبطالن مطلقـــا، ) علــى االشــبه(واالجــازة امنــا هــي بعــد العقــد هــو املصــاحب مــع العقــد، : الرضــا) ٣٠٢(

 .والبطالن يف االمة، واالجازة كالعقد املستأنف
مل اجـد : ويف اجلـواهر) علـى قـول مشـهور(كـان حـرا : اي) حلـق الولـد بـه(�ن اشرتط ان ثالثة ار�ع الولد املوىل العبد، وربعه ملـوىل االمـة مـثال ) ٣٠٣(

 .فيه ترددا فضال عن اخلالف قبل املصنف
هذا يتم مع عدم حلوق االجازة، وإال فعلى املشهور من صحة الفضويل �الجازة على الكتـف احلقيقـي او احلكمـي فلـيس اكثـر مـن التجـري، ) ٣٠٤(

 .واملشهور بني املتأخرين عدم حرمة التجري يف نفسه والتفصيل موكول إىل حمله
 .غريمكرهة: اي) مطاوعة(
ادعت ا�ا حرة، فظهر كذ�ا وا�ـا : اي) ولدعواها احلرية(يقوم الطفل يوم والدته كم قيمته لو كان رقا، وتعطي تلك القيمة ملوىل االمة : يعين) ٣٠٥(

زوج ) ســعى(إىل الــزوج دفــع االوالد : اي) دفعهــم اليــه(يعطــى قيمــة االوالد يــوم ولــدوا أحيــاء ملــوىل االمــة : اي) ان يفكهــم(امــة  يف : اي) يف قيمــتهم(الــ
 .حتصيل قيمة االوالد ليعطيها إىل موىل االمة

) مـن أطلـق(وهو سهم يف الزكاة لعتـق العبيـد ) من سهم الرقاب(اي يعطي قيمتهم ): يفديهم االمام(امتنع االب من حتصيل قيمة اوالده : اي) ٣٠٦(
 .مل يعني: اي
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 .)٣٠٧(نعم، واالستحباب أشبه : ه امته، هل جيب أن يعطيها املوىل شيئا من ماله؟ قيلإذا زوج املوىل عبد :الرابعة
 .ولومات، كان اخليار للورثة يف إمضاء العقد وفسخ، وال خيار لالمة

إذا تزوج العبد حبرة، مع العلم بعد االذن، مل يكـن هلـا مهـر وال نفقـة، مـع علمهـا �لتحـرمي، وكـان أوالدهـا منـه  :اخلامسة
ولو كانت جاهلة كانوا احرارا، وال جيب عليها قيمتهم، وكان مهرهـا الزمـا لذمـة العبـد إن دخـل �ـا، ويتبـع بـه إذا حتـرر .رقا

)٣٠٨(. 
ولـو أذن أحـدمها، كـان الولـد .إذا تزوج عبد، �مـة لغـري مـواله، فـإن أذن املوليـان فالولـد هلمـا وكـذا لـو مل �ذ� :السادسة

 .)٣٠٩( مواله، كان الولد ملوىل االمة ملن مل �ذن ولو زىن �مة غري
ولوأمضـى الشـريك .)٣١٠(إذا تزوج أمة بـني شـريكني، مث اشـرتى حصـة أحـدمها بطـل العقـد، وحـرم عليـه وطؤهـا  :السابعة

حتــل وهــو مــروي، : ولــو حللهــا لــه، قيــل.جيــوز لــه وطؤهــا بــذلك، وهــو ضــعيف: االخــر العقــد بعــد االبتيــاع، مل يصــح، وقبــل
وكـذا لـو ملـك نصـفها، وكـان البـاقي حـرا، مل جيـز لـه وطؤهـا �مللـك، وال �لعقـد .ال، الن سبب االستباحة ال يتبعض: وقيل
إن ها�هــا .الــدائم جيــوز ان يعقــد عليهــا متعــة، يف الزمــان املخــتص �ــا، وهــو مــروي، وفيــه تــردد ملــا : زمــان، قيــلعلــى ال )٣١١(فــ

 .العتق، والبيع، والطالق: وهي ثالثة )٣١٢(ومن اللواحق الكالم يف الطوارئ .ذكر�ه من العلة
، )٣١٣(من فـرق فإن أعتقت اململوكة، كان هلا فسخ نكاحها، سواء كانت حتت حر أو عبد، ومن االصحاب: أما العتق
 .واخليار فيه على الفور.وهو أشبه

___________________________________ 
ك جــاز ) وكــان اخليــار للورثــة(الن مــا يعطيهــا يكــون للمــوىل ايضــا، اذ مهــر االمــة ملوالهــا ) ٣٠٧( ك الورثــة، وكــل مــا تبــدل املالــ زوجني إىل ملــ النتقــال الــ

 .هللمالك اجلديد فسخ النكاح، وجاز له ابقاؤ 
 .اذا صارالعبد حرا يف يوم من اال�م تطالبه املرأة مبهرها: يعين) ٣٠٨(
 .الن الزاين ليس له ولدا وال نسب بينهما، فالولد ليس ابنا للعبد شرعا حىت يكون ملوىل العبد) ٣٠٩(
: اي) الن سبب االستباحة(لشريك العقد �مللك وامضاء ا: اي) وطؤها بذلك(حرم وطئها �لنكاح، الن النكاح يبطل حبصول امللك : يعين) ٣١٠(

 .فبعض �لعقد وبعض �مللك ال يصري) ال يتبعض(ا�حة الوطي 
ك اســبوع، ويل اســبوع : اي) ٣١١( ك متعــة بــدينار يف (يعــين يقــول هلــا مــثال ) يف الزمــان املخــتص �ــا(قســم الزمــان بينــه وبينهــا، مــثال قــال هلــا لــ اتزوجــ

 .وهي ان الوطئ سببه ال يتبعض) ملا ذكر�ه من العلة) (االسابيع اليت هي حصتك إىل سنة
 .االمور اليت تطرأ وتعرض على نكاح العبد واالمة: يعين) ٣١٢(
إن مل تفسخ فورا فليس هلا الفسخ : (يعين) على الفور(فلها اخليار ان كانت حتت عبد، وليس هلا اخليار بل يثبت النكاح ان كانت حتت حر ) ٣١٣(

 .بعد ذلك
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ولو زوج عبـده أمتـه، .)٣١٤(ق العبد، مل يكن له خيار، وال ملواله، وال لزوجته حرة كانت أو أمة ال�ا رضيته عبدا ولو أعت
وجيـوز أن جيعـل عتـق االمـة صـداقها، ويثبـت .وكذا لو كـا� ملـالكني، فأعتقـا دفعـة.مث أعتق االمة أو أعتقهما، كان هلا اخليار

العتـق، �ن يقـول هلـا تزوجتـك وأعتقتـك، وجعلـت عتقـك مهـرك، النـه لـو سـبق عقده عليها، بشرط تقدمي لفظ العقد على 
: ال يشــرتط، الن الكــالم املتصــل كاجلملــة الواحــدة وهــو حســن، وقيــل: �لعتــق، كــان هلــا اخليــار يف القبــول واالمتنــاع وقيــل

 .ول أشهريشرتط تقدمي العتق، الن بضع االمة مباح ملالكها، فال يستباح �لعقد مع حتقق امللك، واال
ــق، إال بعــد وفــاة موالهــا، مــن نصــيب ولــدها ــزم .، ســعت يف املتخلــف)٣١٥(ولــو عجــز النصــيب .وأمــا الولــد ال تنعت وال يل

 .ولو مات ولدها وأبوه حي، جاز بيعها وعادت إىل حمض الرق.يلزم، واالول أشبه: على ولدها السعي فيه وقيل
 .إذا مل يكن ملوالها غريها ،)٣١٦(وجيوز بيعها مع وجود ولدها يف مثن رقبتها 

جيوز بيعها بعد وفاته يف ديونه، وإن مل يكن مثنا هلا، إذا كانت الديون حميطة برتكته، حبيث ال يفضل عن الـديون : وقيل
 .شئ أصال، ولو كان مثنها دينا، فتزوجها املالك وجعل عتقها مهرها، مث أولدها وأفلس بثمنها ومات، بيعت يف الدين

نعــم لروايــة هشــام بــن ســامل، واالشــبه أنــه ال يبطــل العتــق وال النكــاح، وال يرجــع الولــد رقــا، : ها رقــا، قيــلوهــل يعــود ولــد
 .)٣١٧(لتحقق احلرية فيهما 

، كـان ذلـك كـالطالق، واملشـرتي �خليـار بـني امضـاء العقـد وفسـخه، وخيـاره علـى )٣١٨(فإذا �ع املالك االمة : وأماالبيع
ــزم العقــد.الفــور ولــو كــان حتتــه حــرة فبيــع، كــان للمشــرتي .)٣١٩(وكــذا حكــم العبــد اذا كــان حتتــه امــة .فــإذا علــم ومل يفســخ، ل
 اخليار،

___________________________________ 
 .هذه الزوجة رضيت به عبدا: يعين) وال لزوجته(هذه علة له ) ٣١٤(

 .ايضا كان هلا اخليار، وليس للزوج اخليار): فاعتقاد معه(فكيف ال ترضى به حرا 
 .يف الباقي فتحصله وتدفعه للورثة: اي) يف املختلف(كان نصيب ولدها من االرث أقل من قيمة أم الولد : اي) ٣١٥(
بعـد وفـاة املـوىل يف ديـون املـوىل : اي) بعد وفاته يف ديونه(ماال يوىف به الدين : يعين) غريها(ين كما لو اشرتاها دينا، مث مل يقدر على وفاء الد) ٣١٦(
 .مثنا الم الولد: اي) وإن مل يكن مثنا هلا(
 .يف أم الولد، ويف الولد، والدين يوىف من بيت املال: اي) ٣١٧(
 .مزوجةاملشرتي ان االمة ) فاذا علم(االمة اليت هلا زوج : اي) ٣١٨(
املشـرتين، : اي) لكـل واحـد مـن املبتـاعني(سـندا وداللـة : يف اجلـواهر) فيهـا ضـعف(فإن املشرتي للعبد أو اخليار ان يفسـخ نكاحـه، أو ميضـيه ) ٣١٩(

هـو مــا ) مـا أوالدولـو حصـل بينه(اي العبـد أو االمـة ) ولـذا لـو �ع احـدمها(مشـرتى العبـد و مشـرتى االمـة، وال يثبـت النكـاح إال برضـا كـال املشـرتيني 
 .رضي البائع واملشرتي فيما لو �ع أحدمها فقط، أو بعد ما رضي املشرت�ن فيما لو �عهما الشخصني

    



٢٧٦ 

 .وكذا لو اشرتامها واحد.ولو كا� ملالك، فباعهما الثنني، كان اخليار لكل واحد من املبتاعني.على رواية فيها ضعف
ولــو حصــل بينهمــا أوالد،  .وللبــائع، وال يثبــت عقــدمها اال برضــا املتبــايعنيوكــذا لــو �ع احــدمها، كــان اخليــار للمشــرتي 

 .كانوا ملوايل االبوين
 :مسائل ثالث

إن �عهــا قبــل الــدخول، ســقط املهــر، النفســاخ العقــد الــذي ثبــت .إذا زوج امتــه، ملــك املهــر لثبوتــه يف ملكــه :االوىل فــ
 .املهر �عتباره

إن أجــاز املشــرتي، كــان املهــر لــه، الن  اجازتــه كالعقــد املســتأنف، ولــو �عهــا بعــد الــدخول، كــان املهــر لــالول، ســواء فــ
 .اجاز الثاين او فسخ، الستقراره يف ملك االول، وفيها اقوال خمتلفة واحملصل ما ذكر�ه

ن  )٣٢٠(كـان للمشـرتي الفســخ، وعلـى املـوىل : لـو زوج عبــده حبـرة، مث �عـه قبــل الـدخول، قيــل :الثانيـة نصــف املهـر، ومــ
 .صحاب من أنكر االمريناال

إن محلها منه، وانكر املشرتي، مل يقبـل قولـه يف إفسـاد البيـع، ويقبـل يف التحـاق الولـد،  )٣٢١(لو �ع أمته وادعى  :الثالثة
 .النه إقرار ال يتضرر به الغري، وفيه تردد

 .)٣٢٢(لى الطالق وال منعه فإذا تزوج العبد �ذن مواله حرة، أو أمة لغريه، مل يكن له إجباره ع: و أما الطالق
 .ولو زوجه امته، كان عقدا صحيحا ال إ�حة، وكان الطالق بيد املوىل

 .فسخت عقدكما أو �مر احدمها �عتزال صاحبه: وله ان يفرق بينهما بغري لفظ الطالق، مثل أن يقول
، )٣٢٣(يه، حىت تـنكح زوجـا غـريهنعم، حىت لو كرره مرتني وبينهما رجعة، حرمت عل: وهل يكون هذا اللفظ طالقا؟ قيل

 .بل يكون فسخا وهو أشبه: وقيل
___________________________________ 

 .ليس على املوىل االول شئ، وال جيوز للمشرتي الفسخ: فقال) انكر االمرين(على املوىل البائع : يعين) ٣٢٠(
إلتحـاق الولـد : اي) النـه(قـول البـائع : اي) مل يقبـل قولـه(له علـى الصـحة ادعي املوىل بعد ذلك ان محل االمة من نفسه حبيث ميكن مح: اي) ٣٢١(
 ).فتأمل(لتفرد املشرتي بذلك لو مات االب ومل يرتك وار� سواه ) وفيه تردد(
�عتــزال (اح ذهـب ابــن ادريــس إىل كونـه ا�حــة ال عقـد نكــ) ال إ�حــة(فـإن الطــالق بيـد الــزوج، وهـو العبــد، ان شــاء طلـق، وإن شــاء مل يطلـق ) ٣٢٢(

 .اتركى زوجك، وحنو ذلك: اترك زوجتك أو يقول للزوجة: كأن يقول للعبد) صاحبه
 .ال رجحة فيه وليس فيه احكام الطالق سوى ما استثىن بدليل) بل يكون فسخا(الن االمة اذا طلقت مرتني حرمت إال مبحلل ) ٣٢٣(

    



٢٧٧ 

 .ولو طلقها الزوج مث �عها املالك، أمتت العدة
نعــم ال�مــا حكمــان وتــداخلهما علــى خــالف االصــل، : بــز�دة عــن العــدة؟ قيــل )٣٢٤(ن يســتربئها املشــرتي وهــل جيــب ا

 .ليس عليه استرباؤها، ال�ا مستربأة، وهو اصح: وقيل
 :وأما امللك فنوعان

جيوز ان يطأ االنسان مبلك الرقبة، مازاد عن أربع مـن غـري حصـر وأن جيمـع يف امللـك بـني املـرأة  )٣٢٥(ملك الرقبة : االول
 .وأمها، لكن مىت وطأ واحدة، حرمت عليه االخرى عينا، وأن جيمع بينها وبني اختها �مللك

ة االب،   وجيــوز أن ميلــك موطــوء.فلــو أخــرج االوىل عــن ملكــه، حلــت لــه الثانيــة.ولــو وطــأ واحــدة، حرمــت االخــرى مجعــا
وحيـرم علـى املالـك وطء .وحيـرم علـى كـل واحـد منهمـا، وطء مـن وطأهـا اآلخـر عينـا.ة ابنـه كما جيوز لالب ان ميلك موطوء

ولـــيس للمـــوىل فســـخ العقـــد، اال أن .)٣٢٦(ن كانـــت ذات عـــدة مملوكتـــه اذا زوجهـــا، حـــىت حتصـــل الفرقـــة، وتنقضـــي عـــد�ا، إ
 .ال جيوز له النظر منها، إىل ما ال جيوز لغري املالك: وكذا.يبيعها، فيكون للمشرتي اخليار

 .وال جيوز للمشرتي وطء االمة، اال بعد استربائها.)٣٢٧(وال جيوز له وطء أمة، مشرتكة بينه وبني غريه �مللك 
وكــذا لــو علــم فلــم يعــرتض، اال ان تفــارق الــزوج، وتعتــد .فأجــاز نكاحــه، مل يكــن لــه بعــد ذلــك فســخ ولــو كــان هلــا زوج،

 .، مل يكن عليها عدة، وكفاه االسترباء يف جواز الوطء)٣٢٨(ولو مل جيز نكاحه .منه، اذا كانت من ذوات العدة
___________________________________ 

 .مل حبيضة مثالة رمحها من احل يطلب براء: اي) ٣٢٤(
ىت لـو ماتـت املوطـوء: يعـين) عينـا(يشـرتي أمـا وبنتـا معـا : يعـين) بـني املـرأة وامهـا(ملـك العـني : اي) ٣٢٥( ة أو اخرجهـا عـن ملكـه ببيـع أو شــبهه ال  حـ

 .حيل له وطئ االخرى
اذا : يعين) وليس للموىل فسخ العقد(�ا غري اليائسة  الصغرية، وغري املدخول �ا، واليائسة، ال عدة هلن، واليت هلا عدة هي الكبرية، املدخول) ٣٢٦(

 .اذا زوجها تصري كاالجنبية على املالك: يعين) وكذا(زوجها املوىل فال حق له يف ابطال النكاح الن الطالق بيد الزوج سواء كان الزوج حرا أم عبدا 
اذا  ) انــه قــال بعــض الفقهــاء جبــوازه إال بعــد اســتربائها) ٣١١(د رقــم مقابــل الــوطئ �لنكــاح مــن الشــريك الــذي مرعنــ) وطــئ(  متعلــق ب: �مللــك) ٣٢٧(

املشـرتي ) لـو علـم(ليس للمشرتي الفسـخ ) وكذا(املشرتي ) فاجاز(كانت امة لرجل، وكانت يف سن من حتيض، ومل تكن صغرية، وكانت مدخوال �ا 
 .ا�ا زوجة

حبيضــة ان كانـت حتــيض، وخبمســة ) وكفــاه االسـترباء(ح، فــورا، وال جيـب لالمــة عـدة لــو اشـرتى امــة مزوجـة، ومل جيــز النكـاح، بطــل النكـا : يعـين) ٣٢٨(
 .واربعني يوما ان كانت ال حتيض وهي يف سن من حتيض

    



٢٧٨ 

 .، وما يسبيه أهل الضالل منهم)٣٢٩(وجيوز ابتياع ذوات االزواج من أهل احلرب، وكذا بنا�م 
 .وتشتمل على مسألتني: تتمة
فإن �خـرت احليضـة، .، حرم عليه وطؤها حىت يستربئها حبيضة)٣٣٠(بوجه من وجوه التمليك  كل من ملك أمة،  :االوىل

 .إذا ملكها حائضا، إال مدة حيضها: ويسقط ذلك.وكانت يف سن من حتيض، اعتدت خبمسة وأربعني يوما
 .)٣٣١(أو حامال على كراهية .وكذا المرأة، أو �ئسة.وكذا إن كانت لعدل، وأخرب �ستربائها

 .، واالستربا أفضل)٣٣٢(إذا ملك أمة فأعتقها، كان له العقد عليها، ووطأها من غري استرباء  :لثانيةا
 .ولو كان وطأها وأعتقها، مل يكن لغريه العقد عليها، إال بعد العدة، وهي ثالثة أشهر، إن مل تسبق االطهار

 .الثاين ملك املنفعة والنظر يف الصيغة واحلكم
 .أحللت لك وطأها، أو جعلتك يف حل من وطئها: ولفأن يق: أما الصيغة

 .، وهل يستباح بلفظ اال�حة؟ فيه خالف أظهره اجلواز)٣٣٣(وال يستباح بلفظ العارية 
 وهبتك وطأها، أو سوغتك، أو ملكتك، فمن أجاز اال�حة يلزمه اجلواز هنا، ومن: ولو قال

___________________________________ 
من الكفار احملاربني زوجا�م، وبنا�م، وأخوا�م، وعما�م، وخاال�م وحنو ذلك، ال�ن فيئـى للمسـلني فيجـوز حتصـيله �يـة وسـيلة   �ن يشرتي) ٣٢٩(

اي غــري الشـيعة مــن حكــام اجلـور املســليمن كبــين اميـة وبــين العبــاس وكـل حــاكم غــري االمـام املعصــوم أومــن نصــبه ) أهـل الضــالل(كانـت، ومنهــا الشــراء 
 .اي من أهل احلرب) منهم(املعصوم االمام 

ك : اي) اذا ملكهــا حائضــا(�لشــراء، أو اهلبــة، أو االرث، تقســيم االمــام أو غــري ذلــك ) ٣٣٠( مملوكــة : اي) لعــدل(كانــت حائضــا وقــت حصــول امللــ
ترباء، بــل جيــوز للمالــك وطئهــا مبجــرد اذا كانــت االمــة �ئســة هلــا مخســون أو ســتون ســنة وازيــد فإ�ــا ال حتتــاج إىل االســ: يعــين) أو �ئســة(لرجــل عــادل 
 .حصول امللك

آخـرون جيــب الصــرب إىل ) وقــال(يكــره وطـئ المــة احلامـل، بــال اسـترباء، الن االســترباء الحتمـال احلمــل، فـاذا كانــت حـامال فــال اسـترباء : يعـين) ٣٣١(
 .إىل مضي اربعة اشهر وعشرة أ�م من ابتداء احلمل: وضع احلمل، وقال �لث

ك حائضــا: يعــين) إن مل تســبق االطهــار(االســترباء لالمــة ال للحــرة الن ) ٣٣٢( ــ فإنــه حــىت ينقضــى حيضــها وتطهــر، مث : ان كانــت وقــت حصــول املل
اذا حصـل امللـك يف الطهـر، فيحسـب هـذا أول طهـر ) أمـا(حتيض وتطهر �نيا، مث حتيض وتطهر �لثا، فـاذا مت الطهـر الثالـث متـت عـد�ا وحـل وطئهـا 

 .يوم وحاضت، فإن العدة تكون أقل من ثالثة اشهر وان بقي منه نصف
 ).حل(لزوم مادة : اي) ومن اقتصر على التحليل(احبنها لك : �ن يقول) بلفظ اال�حة(اعرتك هذه االمة : كأن يقول مالك االمة لرجل) ٣٣٣(
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عـــن  )٣٣٤(الفـــرج وهـــل هـــو عقـــد اومتليـــك منفعـــة؟ فيـــه خـــالف بـــني االصـــحاب، منشـــأه عصـــمة .اقتصـــر علـــى التحليـــل منـــع
 .االستمتاع بغريالعقد أو امللك، ولعل االقرب هو االخري

 .أنه نوع من متليك، والعبد بعيد عن التملك )٣٣٥(ويف حتليل أمته ململوكه روايتان، أحدمها املنع، ويؤيدها 
 .واالخري أشبه ة، ويؤيدها أنه نوع من إ�حة، وللمملوك أهلية اال�حة، واالخرى اجلواز، إذا عني له املوطوء

: ولو كانت مشرتكة، فأحله الشريك، قيـل.)٣٣٦(ولو ملكت بعضها، فأحلته نفسها مل حتل .وجيوز حتليل املدبرة وام الولد
  .حتل، والفرق أنه ليس للمرأة أن حتل نفسها

  :فمسائل: وأما احلكم
وكـذا لـو .فلـو أحـل لـه التقبيـل اقتصـر عليـه.جيب االقتصار على ما تناوله اللفـظ، ومـا شـهد احلـال بدخولـه حتتـه :االوىل

ولـو أحـل لـه اخلدمــة، مل .ولـو أحـل لــه الـوطء، أحـل بـه مــا دونـه مـن ضـروب االســتمتاع.أحـل لـه اللمـس فـال يســتبيح الـوطء
 .وكذا لو أحل له الوطء، مل تستخدم.يطأها

 .، وكان الولد رقا ملوالها)٣٣٧(، ولزمه عوض البضع .االذن، كان عاصياولو وطئ مع عدم 
 .حر، مث إن شرط احلرية مع لفظ اال�حة فالولد حر، وال سبيل على االب )٣٣٨(ولد احملللة  :الثانية

 .ال جيب، وهو أصح الروايتني: وإن مل يشرتط، قيل جيب على االب فكه �لقيمة، وقيل
ويكره ذلك يف احلـرة ويكـره وطء الفـاجرة، ومـن .غريه، وأن ينام بني أمتني )٣٣٩(طأ االمة ويف البيت ال �س أن ي :الثالثة

 .ولدت من الز�
___________________________________ 

ث، فهـو اذ: اي) ٣٣٤( ث حـىت يقـال أن التحليـل هـو الشـق الثالـ ن ملـك، ويكـون لـه املتيقن أن الفرج ال ميس إال �لعقد أو امللك، وليس له شق �لـ
 .احكام امللك يف العدة، واالسترباء وغريمها

 .�ن يعني االمة، ال أن حيلل له ما يشرتي العبد من إماء مثال من غري تعيني) ة اذا عني له له املوطوء(يؤيد رواية املنع : اي) ٣٣٥(
 .للمويل نصفها، ونصفها اآلخر ملك للموىل لو كانت االمة مكاتبة مطلقة، فأدت نصف مثنها وحترر نصفها، فأحلت: يعين) ٣٣٦(
ومـا بعـده هـو عشـر قيمتهـا ان كانـت بكـرا، ونصـف العشـر ) ٣٠٥(هو الفرج، وعـوض البضـع كمـا تقـدم عنـد رقـم ) قفل(على وزن ) البضع) (٣٣٧(

 .ان كانت ثيبا، وقيل مهر أمثاهلا
 .االب اعطاء قيمة الولد امللك االمةال جيب على : اي) ال سبيل على االب(ان كان احمللل له حرا، و ) ٣٣٨(
االمـة اثـين : اي) ومـن ولـدت(االمة الزانيـة، سـواء كـان الـوطئ �لعقـد، أو �مللـك، أو �لتحليـل : اي) الفاجرة(حال الوطئ وعند الوطئ : اي) ٣٣٩(

  .ولدت من الز�
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  .النظر يف امور مخسه:يلحق �لنكاح
 )٣٤٠(ما يرد به النكاح  :النظراالول

 :يف العيوب: املقصد االول: يستدعي بيان ثالثة مقاصدوهو 
 .)٣٤١(اجلنون واخلصاء، والعنن : وهي إما يف الرجل، وإما يف املرأة، فعيوب الرجل ثالثة

وكــذا املتجــدد بعـد العقــد وقبـل الــوطء، او بعــد  )٣٤٢(ســبب لتسـليط الزوجــة علــى الفسـخ، دائمــا كـان أو أدوارا : فـاجلنون
 .يشرتط يف املتجدد، أن ال يعقل أوقات الصالة، وهو يف موضع الرتددوقد .العقد والوطئ
 .وإمنا يفسخ به مع سبقه على العقد.)٣٤٣(وهو سل االنثيني، ويف معناه الوجاء : واخلصاء
 .وإن جتدد بعد العقد، وليس مبعتمد: وقيل

سـخ بـه، وإن جتـدد بعـد العقـد، ، حبيـث يعجـر عـن االيـالج، ويف)٣٤٤(مرض تضعف معه القوة عن نشـر العضـو : والعنن
 .لكن بشرط أن يطأ زوجته وال غريها

 .فلو وطأها ولومرة، مث عن أوأمكنه وطء غريها مع عننه عنها، مل يثبت هلا اخليار، على االظهر
 .؟ فيه تردد، منشأوه التمسك مبقتضى العقد)٣٤٥(وكذا لو وطأها دبرا وعن قبال، وهل يفسخ �جلب 

 .لتحقق العجز عن الوطء، بشرط ان ال يبقى له ما ميكن معه الوطء، ولو قدر احلشفةواالشبه تسلطها به، 
 ولو�ن خنثى، مل يكن هلا الفسخ،.مل يفسخ به، وفيه قول آخر )٣٤٦(ولو حدث اجلب 

___________________________________ 
 .يفسخ به النكاح وتقطع علقة الزواج: اي) ٣٤٠(
غر او الكــرب، ومــن آ�ر اخلصــي انــه ال ينجــب االوالد هــو ان يــذب ) اخلصــاء) (٣٤١( هــو ان ال يقــوم ذكــره بــل يكــون رخــوا ) والغــنن(بيضــتاه يف الصــ

 .دائما ال ميكنه اجلماع واالدخال
العقــد  لــو مل يكــن قبــل: يعــين) وكــذا املتجــدد(أدوارا كمــن جيــن يف الصــيف ويعقــل يف الشــتاء، أو �لعكــس، أو جيــن يف االســبوع يومــا، وهكــذا ) ٣٤٢(

يكــون : ال مييــز الصــبح عــن الظهــر عــن املغــرب، يعــين: اي) ان ال يعقــل أوقــات الصــالة(جمنــو�، فجــن بعــد العقــد علــى اثــر صــدمة نفســية أو جســدية 
 .الحتمال أن يكون كل مراتب اجلنون موجبا للفسخ) وهو يف موضع الرتدد(جنونه شديدا �ذا احلد، 

 .ليس هذا القول صحيحا عندي: يعين) وليس مبعتمد(ني بكسر الواو واملد هو رض اخلصيت) ٣٤٣(
 .للبكارة او غري ذلك) وعن قبال(صار عنينا : اي) مث عن(ال ميكنه الوطئ : اي) بشرط ان ال يطأ(انتصاب الذكر : اي) ٣٤٤(
الزوجيـة وعـدم جـواز الفسـخ للزوجـة  مقتضـى عقـد النكـاح اسـتمرار: يعـين) مبقتضـى العقـد(بضم اجليم وتشديد الباء هو قطع الذكر من اصله ) ٣٤٥(
ث ) الشـفة(تسـليط الزوجـة �جلـب علـى الفسـخ : اي) تسليطها به( هـي املقـدار املطـوع مـن الـذكر لالختـان، فلـو بقـي �ـذا املقـدار مـن آخـر الـذكر حبيـ

 .امكن ادخاله مل تتسلط الزوجة على الفسخ
لــه فــرج الرجــال والنســاء، ولكــن مل يكــن خنثــى شــكال، بــل كــان ملحقــا : اي) ىولــو �ل خنثــ) (وفيــه قــول آخــر(قطــع ذكــره بعــد العقــد : اي) ٣٤٦(

 .�لرجال، كما لو كان يبدأ بوله من الذكر، أو ال يبول من فرجه، وحنوذلك مماذكر وسيأيت يف كتاب االرث ان شاء هللا تعاىل
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 .وال يرد الرجل بعيب غري ذلك.هلا ذلك، وهو حتكم مع إمكان الوطء: وقيل
 .اجلنون واجلذام والربص والقرن واالفضاء والعرج والعمى: املرأة سبعةوعيوب 
، وال مـع االغمـاء العـارض مـع غلبـة املـرة، )٣٤٧(فهو فساد العقـل، فـال يثبـت اخليـار مـع السـهو السـريع زوالـه : أما اجلنون

 .وإمنا يثبت اخليار فيه مع استقراره
، وال تعجــر الوجــه، وال )٣٤٨(وال جتــزي قــوة االحــرتاق .تنــاثر اللحــمفهــو الــذي يظهــر معــه يــبس االعضــاء، و : وأمــا اجلــذام
 .استدارة العني
 .لغلبة البلغم وال يقضي �لتسلط مع االشتباه )٣٤٩(فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن : وأما الربص
 .اشبههو عظم ينبت يف الرحم مينع الوطء، واالول : ، وقيل)٣٥٠(هو العفل : فقد قيل: وأما القرن

 .ال يفسخ به المكان االستمتاع، ولو قيل �لفسخ متسكا بظاهر النقل أمكن: فإن مل مينع الوطء، قيل
 .)٣٥١(فهو تصيري املسلكني واحدا : وأما االفضاء
 .)٣٥٢(ففيه تردد، أظهره دخوله يف أسباب الفسخ، إذا بلغ االقعاد : وأما العرج
 فسخ، ورمبا كان صوا� إن منع من الوطءالرتق أحد العيوب، املسلطة على ال: وقيل

___________________________________ 
مثال تريد أن تقول شيئا فتشهد وتقول شيئا آخر، لكنها سريعا تنتبه وتعود، أو تريد أن تفعل شيئا فتسـهو وتفعـل غـريه، مث سـريعا تنتبـه : يعين) ٣٤٧(

 .دوام االغماء: اي) مع استقراره(ة املرة ال االغماء الثابت االغماء املسبب عن غلب: اي) مع غلبة املرة(وتعود 
هـو تـديل ) حتجـر(ال تكفي للفسخ لو كان اللحم يف جسمها حيرتق كثريا حبيث يظهـر اليـبس علـى جسـمها لكنـه ال يتسـاقط حلـم بـد�ا : اي) ٣٤٨(

 .اجللد بعضه على بعض
اذ قـد يشـتبه الـربص �لبهـق، والـربص هـو مـا كـان للبيـاض ) مـع االشـتباه(لـبطن، أو غريهـا على اجللد، يف الوجه، أو اليد، أو الرجل، أو ا: اي) ٣٤٩(

وقـد يتميـزان �ن يغـرز فيـه االبـرة فـإن خـرج منـه دم : (فقط على اجللد وليس له اساس يف اللحم، قال يف املسـالك: على اجللد عمق يف اللحم، والبهق
 ).فهو �ق، وإن خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص

 ).القرن(الرواية مطلقة فيصدق عليه : اي) بظاهر النقل(هو حلم زائد يف الفرج ) ٣٥٠(
�ن كانــت الزوجــة قــد اخنــرق فيهــا الغشــاء بــني خمرجــي البــول واحلــيض، أو بــني خمرجــي احلــيض والغــائط علــي اخلــالف بــني الفقهــاء يف تفســري ) ٣٥١(

 .االفضاء
ابـت املـرأة مـن عمليـة وحنوهـا مـن انـواع : اي) وامتنعـت مـن عالجـه(وهـو كـون الفـرج ملتحمـا ) رتنالـ(حبيث ال تقدر على املشي، وهو الشلل ) ٣٥٢(

 .كالعور، وضعف البنية والز� قبل ذلك، وكو�ا مستأجرة، وكو�ا حمدودة، وغري ذلك) غري هذه السبعة(العالج 
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 .وال ترد املرأة بعيب غري هذه السبعة.أصال، لفوات االستمتاع، إذا مل ميكن إزالته، أو أمكن وامتنعت من عالجه
 :وفيه مسائل :يف أحكام العيوب: املقصد الثاين

 .والوطء ال يفسخ به.العيوب احلادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدد بعد العقد :االوىل
الســـــليم عـــــن  ويف املتجـــــدد بعـــــد العقـــــد وقبـــــل الـــــدخول، تـــــردد، أظهـــــره أنـــــه ال يبـــــيح الفســـــخ، متســـــكا مبقتضـــــى العقـــــد

 .)٣٥٣(معارض
ــة ــزم العقــد)٣٥٤(خيارالفســخ علــى الفــور، فلــو علــم الرجــل أو املــرأة �لعيــب فلــم يبــادر �لفســخ  :الثاني وكــذا اخليــارمع .، ل
 .التدليس
 .وال يعد يف الثلث )٣٥٥(الفسخ �لعيب ليس بطالق، فال يطرد معه تنصيف املهر  :الثالثة
نعـــم، مـــع ثبـــوت العـــنن، يفتقـــر إىل احلـــاكم، لضـــرب .جيـــوز للرجـــل الفســـخ مـــن دون إذن احلـــاكم، وكـــذا املـــرأة :الرابعـــة
 .وهلا التفرد �لفسخ، عند انقضائه، وتعذر الوطء.)٣٥٦(االجل

 .)٣٥٧(إذا اختلفا يف العيب فالقول قول منكره، مع عدم البينة  :اخلامسة
، النـه ثبـت )٣٥٨(كان قبل الدخول فال مهر وان كـان بعـده فلهـا املسـمى   إذا فسخ الزوج �حد العيوب، فإن :السادسة

 وله الرجوع به على.�لوطء ثبو� مستقرا فال يسقط �لفسخ
___________________________________ 

 .مقتضى العقد استقرار الزوجية، وال دليل يعارض هذا االستقرار) ٣٥٣(
وهـــو اظهــار املــرأة �ملكيــاج أو غــريه علــى غـــري واقعهــا كــالعجوز تــدليس فيتخيــل ا�ــا شـــابة، أو ) التــدليسمــع (فلــم يفســخ النكــاح فــورا، : اي) ٣٥٤(

 .القرعاء اليت ال شعر على رأسها توصل بشعر مصطنع فيظن أنه شعرها الذايت وحنو ذلك
 .فال تشمل قاعدة كنصيف املهر �لطالق للفسخ بسبب العيب: اي) ٣٥٥(

ن املهــر شــئ ث(أصــال  بــل ال تعطــى مــ ــ ث يف الطــالق علــى احــد القــولني، وقــد مــريف كتــاب الوصــا� يف : اي) وال يعــد مــن الثل ــ كمــا كــان يعــد مــن الثل
 .منجزات املريض

متام االجل الذي : اي) عند انقضائه(كما سيأيت يف املسألة الثامنة   -امهال الزوج سنة فأن وطأ خالل السنة فال حق للمرأة يف الفسخ : اي) ٣٥٦(
 .حلاكمعينه ا

 .جفإن ادعى الزوج العيب يف الزوجة وليس للزوج بينة يقدم قول الزوجة، وان ادعت الزوجة العيب يف الزوج وليس للزوجة بينة يقدم قول الزو ) ٣٥٧(
وثبوت نصف املهر ) إال يف العنن(على الذي خدعه �ذه املرأة ان كان هناك من خدعه : اي) على املدلس(هلا املهر املذكور يف العقد : يعين) ٣٥٨(

 .بعد الوطئ علمت الزوجة ان الزجل مسلول اخلصيتني: بسبب اخراج خصييت الزوج، اي: اي) �خلصاء(فيه بدليل خاص 

    



٢٨٣ 

وكـذا لـو كـان �خلصـاء بعـد .ولو كان بعده، كان هلا املسمى.وكذا لو فسخت قبل الدخول، فال مهر، إال يف العنن.املدلس
 .إن حصل الوطءالدخول، فلها املهر كامال، 

ولـــومل يكــن ذلـــك، وادعــت عننـــه فـــأنكر، .)٣٥٩(ال يثبـــت العــنن، إال �قـــرار الـــزوج، أو البينــة �قـــراره، أو نكولــه : الســابعة
 .فالقول قوله مع ميينه

ولو ثبت العنن، مث ادعـى .يقام يف املاء البارد، فإن تقلص حكم بقوله، وان بقي مسرتخيا حكم هلا، وليس بشئ: وقيل
 .، فالقول قوله مع ميينه)٣٦٠(الوطء 
ان ادعــى الــوطء قــبال، وكانــت بكــرا، نظــر اليهــا النســاء وان كانــت ثيبــا، حشــي قبلهــا خلوقــا، فــإن ظهــر علــى : وقيــل

 .)٣٦١(ولو ادعى أنه وطأغريها، أو وطأها دبرا، كان القول قوله مع ميينه، وحيكم عليه ان نكل .العضو صدق، وهو شاذ
 .ليها، وهو مبين على القضاء �لنكولبل يرد اليمني ع: وقيل
 .إذا ثبت العنن، فإن صربت فال كالم وان رفعت امرها إىل احلاكم، أجلها سنة من حني الرتافع :الثامنة

 .وإال كان هلا الفسخ، ونصف املهر.فال خيار )٣٦٢(فإن واقعها أو واقع غريها 
 :وفيه مسائل يف التدليس: املقصد الثالث

 .)٣٦٢(إذا تزوج امرأة على أ�ا حرة، فبانت أمة، كان له الفسخ، ولودخل �ا  :االوىل
ملـواله العشـر أو نصـف : وال مهـر هلـامع الفسـخ قبـل الـدخول، وهلـا املهـر بعـده، وقيـل.العقد �طل، واالول أظهـر: وقيل
: ولـو كـان موالهـا دلسـها، قيـل.ويرجع مبـا اغرتمـه مـن عـوض البضـع علـى املـدلس.ويبطل املسمى، واالول أشبه )٣٦٤(العشر 

 يصح، وتكون حرة بظاهر
___________________________________ 

ال أقر الـزوج �لعـنن، وال كانـت بينـة علـى عننـه، : اي) مل يكن ذلك(هو ان يقول له احلاكم احلف على انك غري عنني، فلم حيلف : النكول) ٣٥٩(
 .هذا القول غري معترب: اي) وليس بشئ(انكمش : يعين: الذكر: اي) فإن تقلص(وال نكل عن احللف 

هـذا : اي) وهـو شـاذ(نـوع مـن الطيـب ) خلوقـا(نظرن إىل غشاء البكارة هل هو موجودة، أو مثقوبة : اي) نظر اليها النساء(وانكرت الزوجة ) ٣٦٠(
 .القول �در

تـؤمر الزوجــة �حللـف علــى ان الـزوج عنــني فـإن حلفــت آنــذاك : اي )بـل يــرد اليمـني عليهــا(مبجــرد امتناعـه عــن احللـف حيكــم �نـه عنــني : يعـين) ٣٦١(
 .اخلالف يف أصل أن أي نكول يف اى نزاع يوجب احلكم على الناكل، أو بعد رد احللف على املدعي: يعين) وهو مبين(يثبت العنن 

 .هلا �لفسخ) فال خيار(يف خالل السنة ) ٣٦٢(
ان علـى الفسـخ ان مل يفسـخ : فـال حيتـاج إىل الفسـخ، والفـرق بـني القـولني) وقيـل العقـد �طـل(دخول جيوز الفسخ حىت ولو كان بعد الـ: يعين) ٣٦٣(

 .ليست زوجته حىت ولو أحبها وأرادها: فهي زوجته، وعلى البطالن
) قيــل يصــح( الـذي قــال لــه ا�ـا حــرة) علــى املــدلس(عــوض الفـرج : اي) عــوض البضــع(العشـر ان كانــت بكــرا، ونصـف العشــر ان كانــت ثيبـا ) ٣٦٤(

 .العقد: اي

    



٢٨٤ 

ولـو دلسـت نفسـها، كـان عـوض البضـع ملوالهـا، .مل تعتـق ومل يكـن هلـا مهـر )٣٦٥(ولو مل يكن تلفظ، مبـا يقتضـي العتـق .اقراره
 .، استعاد ما وجد منه، وما تلف منه يتبعها عند حريتها)٣٦٦(ولو كان دفع اليها املهر .ويرجع الزوج به عليها اذا اعتقت

ا تزوجــت املــرأة برجــل، علــى أنــه حــر، فبــان مملوكــا كــان هلــا الفســخ، قبــل الــدخول وبعــده، وال مهــر هلــا مــع إذ :الثانيــة
 .وهلا املهر بعده )٣٦٧(الفسخ قبل الدخول 

فبانــت بنــت أمــة، كــان لــه الفســخ، والوجــه ثبــوت  )٣٦٨(إذا عقــد علــى بنــت رجــل، علــى أ�ــا بنــت مهــرية : قيــل :الثالثــة
إن فسـخ قبـل الـدخول فـال مهـر.ع اطـالق العقـداخليار مع الشرط، اال م ولـو فسـخ بعـده، كـان هلـا املهـر، ويرجـع بـه علـى .فـ
 .املدلس أ� كان أو غريه

لو زوجه بنته من مهرية، وأدخل عليه بنتـه مـن االمـة فعليـه ردهـا، وهلـا مهـر املثـل ان دخـل �ـا، ويرجـع بـه علـى  :الرابعة
وكــذا كــل مــن ادخــل عليــه غــري زوجتــه فظنهــا زوجتــه، ســواء كانــت أخفــض أو .)٣٦٩(مــن ســاقها اليــه وتــرد عليــه الــيت تزوجهــا 

 .أرفع
 .)٣٧٠(إذا تزوج امرأة، وشرط كو�ا بكرا، فوجدها ثيبا مل يكن له الفسخ، المكان جتدده بسبب خفي  :اخلامسة

 .وكان له أن ينقص من مهرها، مابني مهر البكر والثيب، ويرجع فيه إىل العادة
 .دس، وهو غلطينقص الس: وقيل

 .، فبانت كتابية، مل يكن له الفسخ من دون هبة املدة، وال له اسقاط شئ من املهر)٣٧١(إذا استمتع امرأة  :السادسة
 .نعم، لو شرط إسالمها، كان له الفسخ، إذا وجدها على خالفه.وكذا لو تزوجها دائما على أحد القولني

___________________________________ 
هـي قالـت اين حـرة فتزوجهـا الرجـل علـى ا�ـا حـرة فبانـت : يعـين) دلسـت نفسـها) (انـت حـرة لوجـه هللا تعـاىل(مل ينشـر صـيغة العتـق مثـل : يا) ٣٦٥(

 .امة، مث اجاز املوىل العقد
 .ومل يدفع إىل املوىل، وجب عليه دفع املهر للموىل: اي) ٣٦٦(
 .الدخولالنه ليس بطالق، والفسخ ال مهر معه اذا مل يتم ) ٣٦٧(
ك : اي) ٣٦٨( ذكــريف مــنت العقــد اشــرتاط ا�ــا بنــت مهــرية، وإال فــال يكفــي الــداعي : اي) مــع الشــرط(امهــا منكوحــة �لعقــد واملهــر، ال �لشــراء وامللــ

 .سواء كان املدلس ابوها أو غريه: ، اي)ا� كان أو غريه(والبناء، اذا مل يشرتط 
 .زوجه بنته االمية، فساق اليه بنته العاملة، أو بنته من بنت السلطان، فساق اليه بنته من بنت النزاحكما لو ) او ارفع(بنت املهرية : اي) ٣٦٩(
 .لعدم الدليل عليه) وهو غلط(أو غري ذلك .حدوث ذلك بعد العقد، بطفرة، أو سقوط، أو دودة: يعين) ٣٧٠(
وهـو صـحة العقـد الـدائم للكتابيـة، وأمـا علـى القـول بـبطالن عقـد ) القـولني علـى احـد(تزوجها زواج املتعة ومل يكن يعلم ا�ـا غـري مسـلمة : اي) ٣٧١(

 .تزوجها بشرط كو�ا مسلمة: اي) لو شرط اسالمها(النصرانية، واليهودية، وا�وسية فقط : الدوام للكتابية فيبطل العقد، والكتابية هي
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ــزوج رجــالن �مــرأتني، وادخلــت امــرأة كــل واحــد منهمــا علــى اآلخــر فوطأهــا، فكــل واحــد منهمــا علــى  :الســابعة إذا ت
 .)٣٧٢(واطئها مهر املثل، وترد كل واحدة على زوجها، وعليه مهرها املسمى 

ولــو ماتتــا يف العــدة، أو مــات الزوجــان ورث كــل واحــد منهمــا . ولــيس لــه وطؤهــا حــىت تنقضــي عــد�ا مــن وطء االول
 .زوجة نفسه وورثته

وكــذا كــل موضــع حكمنــا فيــه .كــل موضــع حكمنــا فيــه بــبطالن العقــد، فللزوجــة مــع الــوطء مهراملثــل ال املســمى  :الثامنــة
 .بصحة العقد، فلها مع الوطء املسمى وإن حلقه الفسخ

بعــده واالول ، لزمــه مهراملثــل، ســواء كــان حدوثــه قبــل العقــد أو )٣٧٣(إن كــان الفســخ بعيــب ســابق علــى الــوطء : وقيــل
 .أشبه

 :)٣٧٤(يف املهر الصحيح : الطرف االول: وفيه اطراف يف املهور: النظر الثاين
ويصـح العقـد علـى منفعـة احلـر، كتعلـيم الصـنعة، والسـورة مـن القـرآن،  .وهو كل ما يصح أن ميلك، عينـا كـان أو منفعـة

 .)٣٧٥(وكل عمل حملل، وعلى اجارة الزوج نفسه مدة معينة 
ولـو عقـد الـذميان، علـى مخـراو خنزيـر .اسـتنادا إىل روايـة، ال ختلـو مـن ضـعف، مـع قصـورها عـن إفـادة املنـع: عوقيل �ملن

ولــو أســلما، أو أســلم احــدمها قبــل القــبض دفــع القيمــة خلروجــه عــن ملــك املســلم، ســواء كــان عينــاأو .صــح، ال�مــا ميلكانــه
ــزوج مســلما، قيــل.مضــمو� يصــح، ويثبــت هلــا مــع الــدخول مهراملثــل، : عقــد، وقيــليبطــل ال: ولــو كــا� مســلمني، أو كــان ال
 .)٣٧٦(بل قيمة اخلمر، والثاين اشبه : وقيل

 .وال تقدير يف املهر، بل ما تراضى عليه الزوجان وان قل، مامل يقصرعن التقومي، كحبة من حنطة
 .�ملنع من الز�دة عن مهرالسنة: وكذا ال حد له يف الكثرة، وقيل

 ولو زاد، زد
___________________________________ 

 .فكل رجل يعطي مهرين، مهر الثلث للمرأة اليت وطأها، واملهر املسمى لزوجته االصلية) ٣٧٢(
 .وكالقرن، واجلنون السابق، وحنو ذلك) ٣٧٣(
بسـتان ســنة، أو خدمـة العبــد كاحلاصـل ال) منفعــة(كالــذهب والفضـة، والكتــاب، والـدار، والعقـار وحنــو ذلـك ) عينـا(مـا يصـح مجلــة مهـرا : اي) ٣٧٤(

 .�ن يتزوج املرأة، وجيعل مهرها أو يعلمها صنعة السجاد، أو صنعة الطائرات، أو غري ذلك) كتعليم الصنعة(شهرا، وأو حنو ذلك 
سـواء  : اي) �عينـا أو مضـمو (يف الداللـة علـى الـبطالن ) وقصـور(يف السـند ) مـن ضـعف(�ن يتزوج املرأة علي أن خيدمها عشر سنوات مثال ) ٣٧٥(

 .كان اخلمر أو اخلنزير معنيا، أو كليا يف الذمة
والقائـل : يف اجلـواهر) وقيـل(عـن القيمـة : اي) عـن التقـومي(كدرهم، ومخس مثرات، وحنومها ) �ن قل(وهو صحة العقد وثبوت مهر املثل : اي) ٣٧٦(

وســلم وجعلــه لعامــة ازواجــه وهــو مخســمئة درهــم كمــا  ل هللا املهــر الــذي ســنه رســو : اي) مهــر الســنة(املرتضــى ونقــل عــن االســكايف والصــدوق 
 .سيأيت

    



٢٨٦ 

 .من الطعام )٣٧٧(ولو جهل وزنه أو كيله، كالصربة .ويكفي يف املهر، مشاهدته إن كان حاضرا.إليها، وليس مبعتمد
 .بينهن �لسويةوجيوز أن يتزوج امرأتني أو اكثر، مبهر واحد، ويكون املهر .والقطعة من الذهب

 .يقسط على مهور امثاهلن، وهو أشبه: وقيل
وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا، .)٢٧٨(كان هلا خادم وسط : ولو تزوجها على خادم، غري مشاهد وال موصوف، قيل

 .، عن بعض اصحابنا، عن ايب احلسن )٣٧٩(إستنادا إىل رواية علي بن أيب محزة، او دار على رواية ابن أيب عمري 
 .، ومل يسم هلا مهرا، كان مهرها مخس مئة درهمولو تزوجها على كتاب هللا، وسنة نبيه 

 .ولو مسى للمرأة مهرا، والبيها شيئا معينا، لزم ما مسى هلا وسقط مامساه البيها
 .)٣٨٠(يصح املهر ويلزم الشرط، خبالف االول : ولو أمهرها مهرا، وشرط أن تعطي ا�ها منه شيئا معينا قيل

وال بــد مــن تعيــني املهــر مبــا يرفــع اجلهالــة، فلــو أصــدقها تعلــيم ســورة وجــب تعيينهــا، ولــو أ�ــم فســد املهــر، وكــان هلــا مــع 
 .ال، ويلقنها اجلائز، وهو أشبه: م، وقيلنع: ؟ قيل)٣٨١(الدخول مهراملثل، وهل جيب تعيني احلرف 

، )٣٨٢(ولوأصــدقها تعلــيم صــنعة ال حيســنها، أو تعلــيم ســورة جــاز.ولــو امرتــه بتلقــني غريهــا مل يلزمــه، الن الشــرط مل يتناوهلــا
 .ولو تعذر التوصل، كان عليه اجرة التعليم.النه �بت يف الذمة

___________________________________ 
ط(هــي الكميــة املرتاكمــة ) حجــرة(وزن وعلــى ) ٣٧٧( زوج ثــالث نســاء مبئتــني بثالمثئــة، فــإن كــان مهــر املثــل لــالويل مئــة دينــار، : مــثال) وقيــل يقســ لــو تــ

طـى لـالويل وللثانية مئتني، وللثالثة ثالمثئة حسب اختالفهن يف الشرف، والبكارة، واجلمال وحنو ذلك قسم الثالمثئة ستة أ اقسام، كل قسم مخسون اع
 .سون، واعطى للثانية مئة، وأعطى للثالثة مئة ومخسونمخ
 .ال العايل وال الداين) ٣٧٨(
 .ففي رواية التزويج على بيت، ويف اخرى على دار) ٣٧٩(
 .وهو جعل شئ معني مستقل لالب، فإنه جمرد وعد ال جيب الوفاء به) ٣٨٠(
ا علــى أن املــراد منــه  بنــاء: قــال يف اجلــواهر) نــزل القــران علــى ســبعة أحـرف(روف ة الختالفهــا، وذلــك متخــذ مــن احلـديث املعــ تعيـني القــراء: اي) ٣٨١(

احلـرف اجلـائز سـواء  : اي) ويلقنها اجلـائز(ات السبع وإن كان يف نصوصنا نفي ذلك وإن املراد انواع الرتاكيب من االمر والنهي والقصص وحنوها  القراء
ة اليت اختارها الزوج على فرض  ة املعنية على فرض تعيني يف البني أو غري القراء غري القراء: أي) هاغري (ات  ة واحدة، أو ملفقة من عدة قراء كانت قراء
 .عدم التعيني

 .تعليم هذه الصنعة أو السورة يعطيها للزوجة: اي) كان عليه اجرة التعليم(سورة ال يعرفها : اي) ٣٨٢(
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كــان هلــا مثــل اخلــل كــان : ة اخلمــر عنــد مســتحليه، ولــو قيــلكــان هلــا قيمــ: ولــو أصــدقها ظرفــا أنــه خــل، فبــان مخــرا، قيــل
، كــــان هلــــا )٣٨٤(وإذا تزوجهــــا مبهــــر ســــرا، و�خــــر جهــــرا .، فبــــان حــــرا او مســــتحقا)٣٨٣(وكــــذا لــــو تزوجهــــا علــــى عبــــد .حســــنا
 .واملهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه، كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه، على قول مشهور لنا.االول

 .كانت �خليار يف أخذه أو أخذ القيمة: ولو عاب بعد العقد، قيل.، كان هلا رده �لعيب)٣٨٥(جدت به عيبا ولو و 
، حـىت تقـبض مهرهـا، سـواء  )٣٨٦(وهلا ان متنع من تسـليم نفسـها .ليس هلا القيمة، وهلا عينه وإرشه، كان حسنا: ولو قيل

ــزوج موســرا او معســرا ــك بعــد الــدخول؟ ق .كــان ال ــزم : نعــم، وقيــل: يــلوهــل هلــا ذل ال، وهــو االشــبه، الن االســتمتاع حــق ل
 .ان يتجاوز السنة، وهو مخسمائة درهم: ويكره .)٣٨٨(تقليل املهر : ويستحب .)٣٨٧(�لعقد 

وهـــو  يف التفـــويض: الطـــرف الثـــاين .)٣٨٩(وأن يـــدخل �لزوجـــة، حيـــث يقـــدم مهرهـــا، أو شـــيئا منـــه، أو غـــريه، ولـــو هديـــة 
زوجتـك فالنـة، : فهو ان ال يذكر يف العقـد مهـرا أصـال، مثـل أن يقـول: أما االول .وتفويض املهرتفويض البضع، : قسمان

  .قبلت: زوجتك نفسي، فيقول: أو تقول هي
 :وفيه مسائل

 ذكر املهر ليس شرطا يف العقد، فلو تزوجها ومل يذكر مهرا، أو شرط أن ال مهر، :االوىل
___________________________________ 

 .كان عبدا لكنه مل يكن ملكا للزوج بل لشخص آخر: اي) او مستحقا(عبد معني : اي) ٣٨٣(
ومقابلـه القـول �علـى القـيم مـن ) علـى قـول مشـهور لنـا(املهر مئة واقعا، ولكن يف منت العقد أمام أعـني النـاس نقـول املهـر ألـف : كما لو قال) ٣٨٤(

 .، أو غري ذلكحني العقد إىل حني التلف، أو من حني املطالبة
متتنـع مـن الـدخول : اي) ٣٨٦(الفـرق بـني قيمـة الصـحيح واملعيـب : اي) وارشـه(كما لو امهرها عبدا فبان أعرج، أو د�نـري فبانـت مغشوشـة ) ٣٨٥(

 .غنيا قادرا على اعطاء املهر، أو فقريا غري قادر: اي) موسرا أو معسرا(�ا 
 .باقيخرج منه االستمتاع قبل الدخول، وبقي ال) ٣٨٧(
يت اصـبحهن وجهـا وأقلهـن مهـرا، ويف احلـديث): (فضل النيب ) ٣٨٨( السـنة هـي ) ان يتجـاوز السـنة(مـن شـؤم املـرأة كثـرة مهرهـا : خرب نساء امـ

 .سمئة درهممل يتزوج وال زوج بناته �كثر من مخ ان النيب ) ع(فعن الباقر  فعل رسول هللا 
 .اما الدخول بال اعطاء اي شئ للزوجة فمكروه) ٣٨٩(
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وإن طلقهـا بعــد الـدخول فلهـا مهــر .، حـرة كانـت أو مملوكــة، وال مهـر)٣٩٠(فـإن طلقهــا قبـل الـدخول فلهــا املتعـة .صـح العقـد
ر املثل �لعقد، وإمنا جيب فإن مات احدمها قبل الدخول وقبل الفرض فال مهر هلا وال متعها، وال جيب مه.أمثاهلا وال متعة

 .�لدخول
املعتــــرب يف مهــــر املثــــل، حــــال املــــرأة يف الشــــرف واجلمــــال وعــــادة نســــائها، مــــامل يتجــــاوز الســــنة وهــــو مخســــمائة  :الثانيــــة
ري .)٣٩١(درهم  واملتوسـط خبمسـة د�نـري، .واملعترب يف املتعـة حـال الـزوج، فـالغين ميتـع �لدابـة، أو الثـوب املرتفـع، أو عشـرة د�نـ

وال تســـتحق املتعـــة، اال املطلقـــة الـــيت مل يفـــرض هلـــا مهـــر، ومل  .والفقـــري �لـــدينار، أو اخلـــامت ومـــا شـــاكله .أو الثـــوب املتوســـط
  .يدخل �ا
لو تراضيا بعد العقد بفرض املهر جاز، الن احلق هلما سـواء كـان بقـدر مهـر املثـل أو أزيـد أو أقـل، وسـواء كـان  :الثالثة

 .أو كان أحدمها عاملا واآلخر جاهال، الن فرض املهر اليهما ابتداء، فجاز انتهاءأو جاهلني  )٣٩٢(عاملني 
 .، فسد النكاح، وال مهر هلا وال متعة)٣٩٣(لو تزوج اململوكة مث اشرتاها  :الرابعة
 .يف البالغة الرشيدة، وال يتحقق يف الصغرية )٣٩٤(يتحقق التفويض  :اخلامسة

 .وال يف الكبرية السفيهة
ها الويل بدون مهر املثل أو مل يذكر مهرا صح العقـد، وثبـت هلـا مهـر املثـل بـنفس العقـد، وفيـه تـردد، منشـأه أن ولو زوج

، وهـو أشـبه وعلـى التقـدير االول، لـو طلقهـا قبـل الـدخول، كـان )٣٩٥(الويل، له نظر املصلحة، فيصح التفويض وثوقـا بنظـره 
 .جيوز ان يزوج املوىل أمته مفوضة، الختصاصه �ملهرو .هلا نصف مهر املثل وعلى ما اخرت�ه هلا املتعة

 ، كان فرض املهر، بني الزوج واملوىل)٣٩٦(إذا زوجها موالها مفوضة مث �عها  :السادسة
___________________________________ 

 .ومل يدخل �ا بعدمل يعني هلا مهرا : اي) قبل الدخول وقبل الفرض(سيأيت يف املسألة الثانية تفسري املتعة ) ٣٩٠(
يعطـي بعنـوان املتعـة : اي) فالغين ميتـع(فإن كان مهر امثاهلا اكثر من مخسمئة درهم كهذه اال�م يف اغلب النساء اعطاها فقط مخسمئة درهم ) ٣٩١(

 .الغايل: يعين) املرتفع(للزوجة 
 .عاملني �ن ذكر املهر يف العقد ليس شرطا: اي) ٣٩٢(
 .لعدم الطالق) وال متعة(لعدم الدخول ) ال مهر(الدخول اشرتاها قبل : اي) ٣٩٣(
 .ه جما� للزوج اعطاء: تفويض البضع، يعين: اي) ٣٩٤(
زوج، أو لعــدم وجــود زوج آخــر، أو لكو�ــا يف خطــر ) ٣٩٥( ز�دة حــب الــ النــه قــد يكــون الــويل رأس املصــلحة يف تفــويض بضــع الصــغرية والســفيهة، لــ

ك االغتصاب إن مل يزوجها، أو حنو  مـن ان ) وعلـى مـا اخـرت�ه(وهـو ان ال حـق للمـويل يف تفـويض بضـع الصـغرية والسـفيهة ) وعلـى التقـدير االول(ذلـ
 .املهر خمتص �ملوىل فيصح له رفع اليد عنه: اي) الختصاصه �ملهر(للمويل حق ذلك 

) ويكون املهر له(را فأن قبل الزوج صح، وإال بطل النكاح فإن قبل تفويض البضع فيها، وإن عني مه) واملوىل الثاين(�عها قبل الدخول : اي) ٣٩٦(
 .للموىل الثاين: اي
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ولـــو أعتقهـــا االول قبـــل الـــدخول، فرضـــيت �لعقـــد، كـــان املهـــر هلـــا .الثـــاين، إن أجـــاز النكـــاح، ويكـــون املهـــر لـــه دون االول
 .خاصة

 :وهو تفويض املهر: وأما الثاين
يره إىل احد الزوجني فإذا كان احلاكم هو الزوج، مل يتقدر يف طـرف الكثـرة ، ويفوض تقد)٣٩٧(فهو أن يذكر على اجلملة 

 .وال القلة، وجاز أن حيكم مبا شاء
ولو كان احلكم اليها، مل يتقدر يف طرف القلة، ويتقدر يف طرف الكثرة، إذ ال ميضي حكمهـا فيمـا زادعـن مهـر السـنة، 

 .، ألزم من اليه احلكم أن حيكم، وكان هلا النصف)٣٩٨( ولو طلقها قبل الدخول وقبل احلكم .وهو مخسمائة درهم
 .فلها النصف ما مل تزد يف احلكم عن مهر السنة .ولو كانت هي احلاكمة

 .ليس هلا أحدمها، واالول مروي: يسقط املهر وهلا املتعة، وقيل: ولو مات احلاكم، قبل احلكم وقبل الدخول، قيل
 :وفيه مسائل :يف االحكام: الطرف الثالث

، )٣٩٩(إذا دخــل الــزوج قبــل تســليم املهــر، كــان دينــا عليــه، ومل يســقط �لــدخول، ســواء طالــت مــد�ا أو قصــرت  :االوىل
 .طالبت به أو مل تطالب، وفيه رواية أخرى مهجورة
 .جيب، واالول أظهر: وال جيب �خللوة، وقيل.والدخول املوجب للمهر، هو الوطء قبال أو دبرا

 .، وقدم هلا شيئا مث دخل كان ذلك مهرها)٤٠٠(يسم هلا مهرا قيل إذا مل  :الثانية
ومل يكــن هلــا مطالبتــه بعــد الــدخول، إال أن تشــارطه قبــل الــدخول، علــى أن املهــر غــريه، وهــو تعــديل علــى �ويــل روايــة 

 .واستناد إىل قول مشهور
 .إن كان �قيا، أو نصف املهرولو كان دفعه، استعاد نصفه .إذا طلق قبل الدخول، كان عليه نصف املهر :الثالثة

 .ولو مل يكن له مثل، فنصف قيمته.)٤٠١(ولو كان دفعه، استعاد نصفه إن كان �قيا، أو نصف مثله إن كان �لفا 
 ولو اختلفت قيمته يف وقت العقد ووقت

___________________________________ 
لـيس لـه حـد معـني فيجـوز لـه : اي) مل يتقـدر) (على ما ساعينه ا� من املهر(او ) هرزوجتك نفسي على ما تعينه انت من امل(�ن تقول مثال ) ٣٩٧(

 .تعيني مخس مترات، وجيوز له تعيني مليون دينار
ال ) ليس هلـا احـدمها(مات الذي له ان حيكم يف تعيني املهر، سواء كان الزوج أم الزوجة : اي) ولو مات احلاكم(قبل تعيني مقدار املهر : اي) ٣٩٨(

 .ت راوية به اي جاء) مروي(املهر وال املتعة 
معناها انه اذا مضى عليها عشر سنني بدون ) مهجورة(فلو �خر مخسني سنة ومل تطالب الزوجة كان املهر �بتا بذمة الزوج، إال أن تربأ ذمته ) ٣٩٩(

 .مطالبة فال حق هلا يف املطالبة بعد ذلك
هنـاك روايـة داللتهـا غـري واضـحة إال أ�ـا مؤلـة بـذلك، مـع : يعـين) وهـو تعـديل(مطالبة املهـر : اي) طالبتهم(مل يذكر مهرا يف صيغة العقد : اي) ٤٠٠(

 .ذهاب املشهور به
كمــا لــو كــان املهــر شــاة ) ولــو مل يكــن لــه نصــف(كمــا لــو كــان املهــر مئــة كيلــو ســكر، فأكلتهــا، أو �عتهــا، فتعطــي مخســني كيلــو ســكر مثلــه ) ٤٠١(

 .ن ان ترد على الزوج نصف شاة مثل تلك اليت اخذ�ا، ولكنها تعطي للزوج قيمة نصف تلك الشاةوأكلتها، فإنه ال ميك
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كـان لـه نصـف : ، قيـل)٤٠٣(ولو نقصت عينه أو صفته، مثل عور الدابـة أو نسـيان الصـنعة .، لزمها أقل االمرين)٤٠٢(القبض 
، كـان لـه نصـف العـني )٤٠٤(وأما لو نقصت قيمتـه لتفـاوت السـعر .وال جيرب على أخذ نصف العني، وفيه تردد.القيمة سليما

ولـو زاد بكـرب أو مسـن، كـان لـه نصـف قيمتـه .وكذا لو زادت قيمته لتزايد السوق، إذ ال نظر إىل القيمة مع بقاء العني.قطعا
، )٤٠٥(ولـو حصـل لـه منـاء كالولـد واللـنب، كـان للزوجـة خاصـة .رب املـرأة علـى دفـع العـني، علـى االظهـروال جتـ.من دون الز�دة

 .)٤٠٦(ولو أصدقها حيوا� حامال، كان له النصف منهما .وله نصف ما وقع عليه العقد
الطــالق رجــع ولــو كــان علمهـا قبــل .ولـو أصــدقها تعلــيم صـناعة، مث طلقهــا قبــل الــدخول، كـان هلــا نصــف اجـرة تعليمهــا

 .يعلمها النصف من وراء احلجاب، وفيه تردد: ولو كان تعليم سورة، قيل.بنصف االجرة
 .)٤٠٧(لو أبرأته من الصداق، مث طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه  :الرابعة

 .وكذا لو خالعها به أمجع
ن املهــر  :اخلامســة خول، كــان لــه الرجــوع بنصــف عبــدا آبقــا وشــيئا آخــر مث طلقهــا قبــل الــد )٤٠٨(إذا أعطاهــا عوضــا عــ

 .وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا، فليس له إال نصف ما مساه.املسمى دون العوض
___________________________________ 

عشـرين  كما لو كانت قيمة الشاة وقت العقد مخسني دينارا، وقيمتها وقت قـبض الزوجـة هلـا اربعـني دينـارا، أو �لعكـس، ففـي كلتـا الصـورتني) ٤٠٢(
 .دينارا

الحتمــال عــدم االنتقــال إىل القيمــة مادامــت العــني ) وفيــه تــردد(عــور الدابــة مثــال لنقصــان العــني، ونســيان العبــد الصــنعة مثــال لنقصــان الصــفة ) ٤٠٣(
 .موجودة

 .ان تنقص الشاةكما لو اعطاها الشاة مهرا وكانت قيمتها مخسني دينارا، مث عند الطالق نزلت القيمة إىل ثالثني من دون ) ٤٠٤(
ف الن املهر وهي الشاة يف مثالنا، أو غريها صار كله ملكا للزوجة مبجرد العقد، وإمنا يعود نصـفه إىل الـزوج لـو طلقهـا قبـل الـدخول، أن نصـ) ٤٠٥(

 .فالنماء حصل يف ملكها، فيكون هلا فقط، ال يشرتك الزوج منه) اذن(املهر يثبت �لعقد ونصفه اآلخر �لدخول 
ن احلمــل، الن احلمــل وجــد يف ملــك الــزوج مــ) ٤٠٦( المحتــال حرمــة مســاع صــوت االجنبيــة كمــا مــر عــن املصــنف عنــد رقــم ) وفيــه تــردد(ن احليــوان ومــ
 .وإن كان املشهور واملتصور عدم احلرمة) ٢٨(
: اي) بـه) خالعهـا(مخسـمئة اخـرى  لو كان مهرها ألف دينار، فأبرأت الزوجة زوجها من االلف كله، مث طلقها قبـل الـدخول اخـد منهـا: مثال) ٤٠٧(

طلقـين واخلعـين ولـك كـل مهـري، فخالعهـا وجـب عليهـا اعطـاء : قبل الدخول كرهـت املـرأة زوجهـا ومل يكـره الـزوج زوجتـه، فقالـت لـه: �لصداق، يعين
 .الزوج نصف املهر، من ماهلا، الن الصداق كله صار للزوج ببذهلا بدال عن اخللع

ف عبـدا آبقــا ودارا مـثال كمـا لـو جعــل مهرهـا ألــ) ٤٠٨( ف، ال نصـف العبــد : اي) بنصـف املســمى(ف درهـم، مث أعطاهـا عوضــا عـن االلــ نصـف االلــ
 .بدال عن املهر املذكور يف العقد وهو االلف) وكذا لو اعطاها(والدار 

 .فلو زادت قيمة املتاع والعقار، أو نقصت، كان عليها اعطاؤها نصف االلف، ال نصف املتاع والعقار
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بـل يبطـل التـدبري جيعلهـا : ، مث طلقهـا، صـارت بينهمـا نصـفني فـإذا مـات حتـررت وقيـل)٤٠٩(إذا أمهرها مدبرة  :سادسةال
 .مهرا، كما لوكانت موصى �ا، وهو أشبه

، بطـــل الشــرط، وصـــح )٤١٠(إذا شـــرط يف العقــد مــا خيـــالف املشــروع، مثـــل أن ال يتــزوج عليهـــا، أو ال يتســري  :الســابعة
 .لزم العقد واملهر وبطل الشرط -فإن مل يسلمه كان العقد �طال  -ذا لو شرط تسليم املهر يف أجل وك.العقد واملهر

 .ولو أذنت بعد ذلك جاز، عمال �طالق الرواية.ولو شرط أن ال يفتضها لزم الشرط
 .خيتص لزوم هذا الشرط �لنكاح املنقطع، وهو حتكم: وقيل
 .يلزم، وهو املروي: إذا شرط أن ال خيرجها من بلدها، قيل :الثامنة

، وأقــل منــه ان مل ختــرج معــه، فأخرجهــا إىل بلــد الشــرك، مل جتــب اجابتــه )٤١١(ولــو شــرط هلــا مهــرا، إن أخرجهــا إىل بــالده 
 .وإن أخرجها إىل بلد االسالم، كان الشرط الزما، وفيه تردد.وهلا الزائد
 .، مث تزوجها يف عدته، مث طلقها قبل الدخول، كان هلا نصف املهر)٤١٢(لو طلقها �ئنا  :التاسعة
، مث طلقها قبل الدخول فله الباقي ومل يرجع عليها بشئ، سـواء كـان املهـر )٤١٣(لو وهبته نصف مهرها مشاعا  :العاشرة

 .دينا أو عينا، صرفا للهبة إىل حقها منه
___________________________________ 

الن نصــفها رجــع للــزوج، وكــان قــد دبرهــا فينعتــق نصــفها ) حتــررت) (انــت حــرة لوجــه هللا تعــاىل بعــد وفــايت(امــة كــان قــد قــال هلــا املــوىل : اي) ٤٠٩(
لــو اوصــى �متــه لزيــد، مث : يعـين) كمــا لـو كانــت موصــى �ــا(�لتـدبري، ونصــفها اململــوك للزوجــة �لسـراية، وتعمــل املــدبرة ال عطــاء الزوجـة قيمــة نصــفها 

 .زيدا مهرا لزوجته فإنه يبطل الوصية، فإذا طلق الزوجة قبل الدخول رجع نصف االمة إىل الزوج، وال ترجع الوصية، فاذا مات ال تصري االمة لجعله
ن عقد ال) وبطل الشرط) (اعطيك املهر بعد سنة فإن مل أفعل بطل العقد: (قال هلا: يعين) كان العقد �طال(التسري هو وطئ، االماء �مللك ) ٤١(

وهـي روايـة اسـحاق بـن عمـار عـن الصـادق عليـه ) عمـال �طـالق الروايـة(ال يـذهب بكار�ـا : اي) ان ال يفتضـها(النكاح ال يبطل مبخالفة شرط املهر 
 .قول بال دليل: اي) وهو حتكم(الصالة والسالم، وهي مطلقة من حيث النكاح الدائم واملنقطع فتشملها مجيعا 

مبجـرد ارادتـه اخراجهـا إىل ) وهلا الزائـد(مل جيب عليها اخلروج معه إىل بالد الشرك : يعين) مل جيب اجابته(وج إىل بالد نفسه اخرجها الز : يعين) ٤١١(
من جهة رواية خاصة �ذا املضمون، ومن جهة كو�ا خالف الشرط اذ ملاذا جيب الزائد اذا مل خترج إىل ) وفيه تردد(بالد الشرك من دون ان خترج معه 

 .الرتك بالد
 .المتام املهر خالفا لبعض العامة) كان هلا نصف املهر(كما لو طلقها طالق خلع أو مبارات ) ٤١٢(
ينصـرف اهلبـة إ�ـا وهبـت حقهـا، ال أ�ـا وهبـت ربـع املهـر : يعـين) صرفا للهبة إىل حقها منـه(النصف املشاع من املهر، ال النصف املعني : اي) ٤١٣(

 .الزوج، فتبطل اهلبة يف حق الزوج، وتصح يف حقها كما عن بعض فقهائنا، رضوان هللا عليهم مجيعامن حقها، وربع املهر من حق 
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 .، رجع عليها بنصف املوجود، ونصف قيمة امليت)٤١٤(لو تزوجها بعبدين فمات احدمها  :احلادية عشرة
لتفـــات إىل حتقـــق الزوجيـــة لوجـــود بطـــل العقـــد، وفيـــه تـــردد، منشـــأه اال )٤١٥(لـــو شـــرط اخليـــار يف النكـــاح  :الثانيـــة عشـــرة

 .املقتضي، وارتفاعه عن تطرق اخليار أو االلتفات إىل عدم الرضا �لعقد، لرتتبه على الشرط
 .، صح العقد واملهر والشرط)٤١٦(ولو شرط يف املهر 

 .بهعلى االش )٤١٧(الصداق ميلك �لعقد على أشهر الروايتني، وهلا التصرف فيه قبل القبض  :الثالثة عشرة
إذا طلــق الـزوج، عــاد اليــه النصـف وبقــي للمــرأة النصـف وكــذا لـو عفــا الــذي .فلــو عفــت عـن ماهلــا، كــان اجلميـع للــزوج.فـ

 .بيده عقدة النكاح، وهو الويل كاالب واجلد لالب
 .وجيوز لالب واجلد لالب أن يعفو عن البعض، وليس هلما العفو عن الكل.)٤١٨(أو من توليه املرأة عقدها : وقيل
 .جيوز لويل الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطالق، النه منصوب ملصلحته، وال غبطة له يف العفو وال

وإذا عفــت عــن نصــفها، أو عفــا الــزوج عــن نصــفه، مل خيــرج عــن ملــك احــدمها مبجــرد العفــو، النــه هبــة فــال ينتقــل اال 
لعفــو عــن الضــامن لــه، النــه يكــون إبــراء وال ، نعــم، لــو كــان دينــا علــى الــزوج، أو تلــف يف يــد الزوجــة، كفــى ا)٤١٩(�لقــبض 

 .، فال ينتقل عنه بعفوه، ما مل يسلمه)٤٢٠(أما الذي عليه املال .يفتقر إىل القبول، على االصح
: نعـم، وقيـل: ، فلـو امتنعـت وحـل، هـل هلـا أن متتنـع؟ قيـل)٤٢١(لو كان املهر مؤجال، مل يكن هلا االمتناع  :الرابعة عشرة

 .التسليم قبل احللول، وهو أشبهال، الستقرار وجوب 
___________________________________ 

 .الن العبد امليت خسارة عليهما، ال على أحدمها فقط) ونصف قيمة امليت(مث طلقها قبل الدخول ) ٤١٤(
خ إىل شـهر إن شـئت (كمـا لـو قالـت ) ٤١٥( ان :لنكـاح �خليـار ومعنــاههـذا وجـه عـدم بطـالن ا) االلتفـات(زوجتـك نفسـي بشـرط ان يكـون يل الفسـ

النكاح ارفع امسى من أن ) احدمها(هذا وجه بطالن النكاح �خليار وهو اثنان ) وارتفاعه(وال يبطلها حلوق الشرط ) زوجتك نفسي(  الزوجية حتققت ب
 .ان الرضا كان �لنكاح مع شرط اخليار، فال رضا �لنكاح بدون شرط) �نيهما(يتطرق إليه اخليار 

 ).زوجتك نفسي �لف بشرط اخليار يف االلف: (ا لو قالتكم) ٤١٦(
 .فلو جعل الزوج مهرها دارا، فيجوز هلا التصرف يف الدار قبل أن يسلمها الزوج اليها) ٤١٧(
 .ال مصلحة: اي) وال غبطة(جتعله ويل نكاحها : اي) ٤١٨(
 .ومقابلة قول �فتقاره إىل القبول) على االصح(الزوجة  سواء الزوج أم) عن الضامن له(اذا كان يف يد اآلخر ال يف يد نفسه ) ٤١٩(
 كما لو كان فرش زيد أمانة عند الزوجة، أو كانت الزوجة مدينة لزيد �لف، وجعل الزوج عني ذاك الفرش، أو االلف الذي بذمتها مهرا هلـا،) ٤٢٠(

 .النه هبة حيتاج فيها إىل القبض فلو عفت الزوجة عن مهرها فبمجرد العفو ال يصري الفرش ملكا لزيد وال االلف،
) وجـوب التســليم(صـار وقـت اداء املهـر : اي) وحـل(مـن الـوطئ عصـيا� ) فلـو امتنعـت(االمتنـاع مـن الـوطئ، الن الـوطئ، حـل �لعقـد، : اي) ٤٢١(

 .قبل ان يصري وقت اداء املهر: اي) قبل احللول(تسليم نفسها للوطئ : اي
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طعــة مــن فضــة، فصــاغتها آنيــة، مث طلقهــا قبــل الــدخول كانــت �خليــار يف تســليم ق )٤٢٢(لــو أصــدقها  :اخلامســة عشــرة
 .نصف العني أو نصف القيمة النه ال جيب عليها بذل الصفة

ولو كان الصداق ثو�، فخاطته قميصا مل جيب على الزوج أخذه، وكان لـه إلزامهـا بنصـف القيمـة، الن الفضـة ال ختـرج 
 .س كذلك الثوب�لصياغة عما كانت قابلة له، ولي

 .)٤٢٣(لو أصدقها تعليم سورة، كان حده أن تستقل �لتالوة، وال يكفي تتبعها لنطقه  :السادسة عشرة
ولو استفادت ذلك مـن غـريه،  .نعم، لو استقلت بتالوة اآلية، مث لقنها غريها فنسيت االوىل، مل جيب عليه اعادة التعليم

 .تعذر عليه تسليمهكان هلا أجرة التعليم، كما لو تزوجها بشئ و 
 .)٤٢٤(جيوز ان جيمع بني نكاح وبيع يف عقد واحد ويقسط العوض على الثمن ومهر املثل  :السابعة عشرة

ــك نفســي، وبعتــك هــذا الــدينار بــدينار، بطــل البيــع النــه ر�، وفســد املهــر وصــح : ولــو كــان معهــا دينــار، فقالــت زوجت
 .أما لو اختلف اجلنس، صح اجلميع .النكاح
 :فروع
كانـت �خليـار يف : ولـو دبرتـه، قيـل.)٤٢٥(لو أصدقها عبدا فأعتقته مث طلقهـا قبـل الـدخول، فعليهـا نصـف قيمتـه : االول

 .الرجوع واالقامة على تدبريه فإن رجعت أخذ نصفه، وان أبت مل جترب وكان عليها نصف القيمة
، الن القيمة أخذت ملكـان احليلولـة، )٤٢٦(ني كان له العود يف الع: ولو دفعت نصف القيمة، مث رجعت يف التدبري، قيل

 .وفيه تردد، منشأه استقرار امللك بدفع القيمة
___________________________________ 

 .اعطاها بعنوان الصداق واملهر: اي) ٤٢٢(
مثل ما لو تزوجها على كتاب فلـم ) بشئ كما لو تزوجها(تعلمت تلك السورة : اي) ولو استفادت(ة الزوج  ة مع قراء قدر�ا على القراء: اي) ٤٢٣(

 .يقدر منه فإنه جيب عليه اعطاء الزوجة قيمة الكتاب
ف وعشــرة (مــثال تقــول املــرأة للرجــل ) ٤٢٤( ــ ك هــذا الكتــاب �ل ــك نفســي وبعتــ ط(زوجت وهوااللــف والعشــرة يف املثــال، ) العــوض(يقســم : اي) ويقســ

 .ذ الدينار وقع مقابل الدينار، واملهر زائد فهو ر�ا) النه ر�(فيجعل االلف مهرا والعشرة مثنا للكتاب 
 .كالدينار مقابل الزوجة وعشرة دراهم) أما لو اختلف اجلنس(لصحة النكاح بال ذكر مهر ) وصح النكاح(
 .يف التدبري �بطاله، الن التدبري جائز يصح ابطاله) يف الرجوع(ترجع الزوجة نصف قيمة العبد للزوج : اي) ٤٢٥(
ف العبــد  :اي) ٤٢٦( زوج ان يعــود و�خــذ نصــ لوجــود املــانع مــن أخــذ العــني، فــاذا ازال املــانع اخــذ العــني : اي) احليلولــة(الجــل : اي) ملكــان(جــاز للــ
 .ملك الزوج للقيمة، وال دليل على زوال ملكه برجوع الزوجة عن تدبريها: اي) استقرار امللك(يف رجوع الزوج على نصف العبد : اي) وفيه تردد(
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 .يصح املسمى، وهو أشبه: يبطل املهر، وهلا مهر املثل، وقيل: ، قيل)٤٢٧(إذا زوجها الويل بدون مهر املثل : الثاين
وكذا لو تزوجها مبهـر .، فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح)٤٢٨(لو تزوجها على مال مشار اليه، غري معلوم الوزن : الثالث

أو مـــن بعضـــه، صـــح ولـــو مل تعلـــم كميتـــه، النـــه إســـقاط للحـــق، فلـــم يقـــدح فيـــه فاســـد، واســـتقر هلـــا مهـــر املثـــل، فأبرأتـــه منـــه 
 .)٤٢٩(ولو أبرأته من مهر املثل قبل الدخول، مل يصح، لعدم االستحقاق .اجلهالة
 .، فاملهر على الولد وإن كان فقريا، فاملهر يف عهدة الوالد)٤٣٠(إذا زوج ولده الصغري، فإن كان له مال : تتمة

 .ولو مات الوالد
 .، أو مات قبل ذلك)٤٣١(أخرج املهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وايسر 

 .فلو دفع االب املهر، وبلغ الصيب فطلق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد الن ذلك جيري جمرى اهلبة له
صـف املهـر، ومل يكـن للوالـد انتزاعـه، ، رجـع الولـد بن)٤٣٢(لو أدى الوالد املهر عن ولده الكبـري تربعـا، مث طلـق الولـد : فرع

 .لعني ما ذكر�ه يف الصغري، ويف املسألتني تردد
 :وفيه مسائل يف التنازع: الطرف الرابع

قــول الــزوج مــع ميينــه، وال اشــكال قبــل الــدخول، الحتمــال جتــرد العقــد : ، فــالقول)٤٣٣(إذا اختلفــا يف اصــل املهــر  :االوىل
 .)٤٣٤(ة االصلية  الدخول، فالقول قوله أيضا، نظرا إىل الرباء لكن االشكال لو كان بعد.عن املهر

___________________________________ 
وهو مخسمائة، الن الويل له مثل هذا ) وقيل يصح املسمى(�قل، كما لو كان مهرها املتعارف ألفا، فزوجها أبوها وهي صغرية خبمسمئة : اي) ٤٢٧(

 .احلق
أو مــن (كــاخلمر و اخلنزيــر والصــلبان، واالصــنام، وحنوهــا ) مبهــر فاســد(كميــة مــن احلنطــة ال يعلــم وز�ــا وقــال هــذه مهــر لــك كمــا لــو اشــار إىل  ) ٤٢٨(

 .ابرأ ذمتك عما زاد عن الدينار فيما لو كان قيمته اكثر من دينار: كما لو قالت: بعضه
بل الدخول مل تستحق الزوجة بعد شيئا حىت تربأ من ذمة الزوج، فهو ابراء الن املهر املسمى ميلك �لقعد، أما مهر املثل فيملك �لدخول، فق) ٤٢٩(

 ).ا على استحقاق مهر املثل �لدخول دون العقد بناء: (ملا مل جيب وهو غري صحيح ويف اجلواهر
 .وصله �رث من امه، أو أبيه، أو وجد له أحد شيئا، أو أوصى له بشئ، أوحنو ذلك) ٤٣٠(
اهلبة للـزوج، الن املهـر علـى املشـهور كلـه يصـري للزوجـة �لعقـد، و�لطـالق يعـود إىل الـزوج : اي) جيزي جمزى اهلبة له(ل صار صاحب ما: اي) ٤٣١(

 .من الزوجة نصفه
ن الولــد : اي) انتزاعــه(طلــق زوجتــه قبــل الــدخول : اي) ٣٤٢( ن مســأليت تــزويج الصــغري، ) تــردد(اخــذا نصــف مــ ف إىل الولــد مــ الحتمــال رجــوع النصــ

 .ا عن الولد، ال تربعا للولد، فإذا رجع نصفه رجع إىل الوالد الكبري الن مادفعه الولد امنا دفعه وفاءوتزويج 
زوجتــك نفســي (�ن ال يــذكر فيــه املهــر مثــل أن تقــول الزوجــة ) الحتمــال جتــرد العقــد(مل نــذكر مهــرا، وقالــت الزوجــة ذكــر� مهــرا : فقــال الــزوج) ٤٣٣(
 ).قبلت(ويقول الزوج (
ة ذمة الزوج من تعلق حق �ا، الحتمال متام النكاح بدون أن يتعلق بذمـة الـزوج شـئ، كمـا لـو زوجـه ابـوه وهـو صـغري معسـر، واملهـر  براء: اي) ٤٣٤(

 .بذمة ابيه، أو كان فزوجه مواله، وعلى املوىل املهر، وحنو ذلك
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�دة غـري معلومـة، ولـو اختلفـا يف قـدره أو ، الن االحتمال متحقق، والـز )٤٣٥(وال اشكال لو قدر املهر، ولو �رزة واحدة 
 .، فالقول قوله أيضا)٤٣٦(وصفه 

 .أما لو اعرتف �ملهر، مث ادعى تسليمه وال بينة، فالقول قول املرأة مع ميينها
 .)٤٣٧(لو دفع قدر مهرها، فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا، فالقول قوله النه أبصر بنيته : تفريع
، فإن أمكن الـزوج إقامـة البينـة، �ن ادعـت هـي أن املواقعـة قـبال وكانـت بكـرا )٤٣٨(إذا خال �ا، فادعت املواقعة  :الثانية
القــول قــول املــرأة، : ، واال كــان القــول قولــه مــع ميينــه، الن االصــل عــدم املواقعــة وهــو منكــر ملــا تدعيــه، وقيــل)٤٣٩(فــال كــالم 

 .ئل واالول أشبهعمال بشاهد حال الصحيح، يف خلوته �حلال
 .)٤٤٠(لو اصدقها تعليم سورة أو صناعة، فقالت علمين غريه فالقول قوهلا، ال�ا منكرة ملا يدعيه  :الثالثة
ــزوج تكــرار العقــد الواحــد، وزعمــت املــرأة أ�مــا  :الرابعــة اذا أقامــت املــرأة بينــة، أنــه تزوجهــا يف وقتــني بعقــدين فــادعى ال

يلزمه مهـر : نعم، عمال مبقتضى العقدين، وقيل: وهل جيب عليه مهران؟ قيل .الظاهر معها، فالقول قوهلا الن )٤٤١(عقدان 
 .ونصف، واالول أشبه

___________________________________ 
ام الواحـد مـن ا من املثقال من الذهب، فتكون االرزة الواحـدة مخسـني منهـا غرامـا واحـدا تقريبـا، فلـو كـان الغـر  هي جزء من مئتني واربعني جزء) ٤٣٥(

 .الذهب دينارا تصري االرزة الواحد عشرين فلسا
كما لو قالت كان املهـر ألـف دينـار كـوييت، فقـال الـزوج بـل ألفـا ) ووصفه(وقالت الزوجة بل ألفا .كما لو قال الزوج كان املهر مخسمئة: قوله) ٤٣٦(

 .عراقيا أن الدينار العراقي يف زماننا أرخص من الكوييت
 .الزوج عرف بنية نفسه الن: اي) ٤٣٧(
الدخول، وادعى الزوج عدم الدخول، ويفيد ذلك فيما لو طلقها فلـو مل يكـن دخـل �ـا اسـرتجع الـزوج نصـف املهـر، وإن كـان دخـل �ـا : اي) ٤٣٨(

 .فال شئ له
صحيح الـذي لـيس مبـريض لـو خـال الشخص ال: يعين) بشاهد حال الصحيح(النه ميكن للقوامل معرفة ما اذا كانت قد ازيلت بكار�ا أم ال ) ٤٣٩(

 .بزوجته احلالة تشهد ان يكون قد دخل �ا
 .غري الزوج: اي) غريه(فيجب عليه تعليمها تلك السورة أو تلك الصناعة ) ٤٤٠(
مهـــر ( فلكـــل عقـــد مهـــر) مبقتضـــى العقـــدين(عقـــدها، مث طلقهـــا مث عقـــدها، أو عقـــدها ودخـــل �ـــا مث طلقهـــا وبعـــد انتهـــاء عقـــدها �نيـــا : يعـــين) ٤٤١(

  .الن مهرا واحدا متفق عليه، واملهر الثاين خمتلف فيه فينتصف بقاعدة العدل واالنصاف) ونصف
   



٢٩٦ 

 والشقاق )٤٤٢(يف القسم والنشوز :النظر الثالث
 .والكالم فيه، ويف لواحقه: القول يف القسم
ن : فنقــول: أمــا االول ــزوج النفقــة، مــ ــزوجني حــق، جيــب علــى صــاحبه القيــام بــه فكمــا جيــب علــى ال لكــل واحــد مــن ال

 .، وجتنب ما يتنفرمنه الزوج)٤٤٣(الكسوة واملأكل واملشرب واالسكان، فكذا جيب على الزوجة التمكني من االستمتاع 
ق علــى الــزوج، حــرا كــان أو عبــدا، ولــو كـان عنينــا أو خصــيا وكــذا لــو كــان جمنــو�، ويقســم عنــه   والقسـمة بــني االزواج حــ

فلها ليلـة مـن أربـع، ولـه ثـالث يضـعها .فمن له زوجة واحدة.ال جتب القسمة حىت يبتدئ �ا، وهو أشبه: ، وقيل)٤٤٤(الويل 
 .)٤٤٥(ولالثنتني ليلتان، وللثالث ثالث والفاضل له .حيث شاء

ث ال حيــل لــه االخــالل �مليــت، اال مــع العــذر أو الســفر، أو أذ�ــن أو أذن  ولــو كــان اربــع، كــان لكــل واحــدة ليلــة، حبيــ
 .)٤٤٦(بعضهن، فيما ختتص اآلذنة به 

 .نعم، والوجه اشرتاط رضاهن: وهل جيوز أن جيعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة؟ قيل
 يبدأ مبن شاء حىت �تى عليهن،: ، وقيل)٤٤٧(ولو تزوج أربعا دفعة، رتبهن �لقرعة 

___________________________________ 
هـو تباعـد ) والشـقاق(هو خروج الزوجـة عـن الطاعـة الواجبـة عليهـا لزوجهـا ) والنشوز(القسم بفتح القاف هو يقسم الزوج لياليه بني زوجاته ) (٤٤٢(

 .الزوجني كل عن اآلخر والنشوز من الطرفني
هـو الـذي ال يقـوم ذكـره فاليقـدر ) عنينـا(من الوسخ والشعر على العانة، وحنو ذلـك ) ينفر ما(�للمس، والتقبيل واملالعبة والوطئ وغري ذلك ) ٤٤٣(

 .هو الذي قطعت بيضتاه، أو سحقتا فال ينجب الولد) أو خصيا(على الدخول 
علـى الـبعض اآلخـر مـنهن �ن يطوف ��نون على زوجاته، أو يـدعوا الزوجـات إىل ا�نـون، �و �لتفريـق �ن يـدعو بعضـهن إليـه ويطـوف بـه ) ٤٤٤(
يشرع يف القسمة، فمادام مل يبت عند واحـدة مـن زوجاتـه ال جيـب عليـه املبيـت عنـدهن إطالقـا فـإن �ت ليلـة عنـد واحـدة وجـب : اي) حىت يبتدأ �ا(

يا عند واحدة، وهكـذا ال جيـب عليه ان يبيت عند بقية زوجاته كل واحدة ليلة، فاذا اكمل املبيت عندهن مجيعا مث ال جيب عليه القسم حىت يبيت �ن
 .املبيت أصال عند من له زوجة واحدة

 .الليايل الزائدة: يعين) ٤٤٥(
زوج فيهــا املبيــت عنــدها : اي) ٤٤٦( يت جيــب علــى الــ كمــا لــو جعــل واحــدة ليلتــني متعــاقبتني، أو لكــل واحــدة اســبوعا، أو ) ازيــد مــن ليلـة(يف ليلتهـا الــ

 .شهرا وهكذا
ال (هـي النــوم معهـا ووجهــه اليهــا ) املضــاجعة(الــذي مت يف املـرة االوىل ) علــى الرتتيـب(القرعــة �مسهـا بــدأ �ـا يف القســمة فكـل واحــدة خرجـت ) ٤٤٧(

 .�ن الخيرج قبل الصبح، بل خيرج صباحا يف الوقت املتعارف خروج الناس فيه(يف صبيحتها (الوطئ : يعين) املواقعة
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وخيـتص الوجـوب �لليـل دون النهـار،  .الواجـب يف القسـمة املضـاجعة ال املواقعـةو .مث جيب التسوية على الرتتيب، وهو أشبه
فللحــرة  )٤٤٨(وإذا كانــت االمـة مــع احلـرة أو احلرائــر  .يكــون عنـدها يف ليلتهــا، ويظـل عنــدها يف صـبيحتها وهــو املـروي: وقيـل

ولـو   .، كـان للمسـلمة ليلتـان وللكتابيـة ليلـةولو كانت عنده مسـلمة وكتابيـة .والكتابية كاالمة يف القسمة.ليلتان ولالمة ليلة
  .كانتا امة مسلمة وحرة ذمية، كانتا سواء يف القسمة

  :فروع
 .، فاعتقت االمة فرضيت �لعقد، كان هلاليلتان، ال�ا صادفت حمل االستحقاق)٤٤٩(لو �ت عند احلرة ليلتني 

 . يبت عندها اخرى، ال�ا استوفت حقهاولو �ت عند احلرة ليلتني، مث �ت عند االمة ليلة، مث اعتقت، مل
 .)٤٥٠(يقضي لالمة ليلة، ال�ا ساوت احلرة، وفيه تردد : ولو �ت عند االمة ليلة، مث اعتقت قبل استيفاء احلرة، قيل

 .ة �مللك قسمة، واحدة كانت أو اكثر وليس للموطوء
 .يستدعي بعضا ويسعى إىل بعضوله أن يطوف على الزوجات يف بيو�ن، وان يستدعيهن إىل منزله وان 

 .، والثيب بثالث، وال يقضي ذلك)٤٥١(وختتص البكر عند الدخول بسبع ليال 
 .يقرع، واالول أشبه، والثاين أفضل: يبتدأ مبن شاء، وقيل: ولو سبق اليه زوجتان، أو زوجات يف ليلة، قيل

___________________________________ 
 .بعضهن اماء وبعضهن حرائركانت له زوجات : يعين) ٤٤٨(
�ت عند احلرة ليلة السبت وليلة االحد، ويف يوم االحد اعتقت االمة فأقرت �لزواج ورضيت به وجب عليـه ان يبيـت عنـد االمـة ليلـة : مثاله) ٤٤٩(

 .كانت حرة وقت حصتها من القسم: اي) حمل االستحقاق(االثنني وليلة الثال�ء 
 .حلرة ليلتني، حىت تستحق هي ايضا ليلتنيالنه مل يبت بعد عند ا) ٤٥٠(
لــو انقضــت الســبع ليــال، أو الـثالث ومل يبــت عنــد الزوجــة اجلديــدة،  : يعـين) وال يقضــي ذلــك(جيــب املبيــت عنــدها سـبع ليــال متواليــات : يعـين) ٤٥١(

 .تزوج اثنتني مرة واحدة: ايل) ولو سبق إليه(كلها أو بعضها ليس عليه قضاؤها 

    



٢٩٨ 

 .يقضي سفر النقلة واالقامة، دون سفر الغيبة: ، وقيل)٤٥٢(لسفر وتسقط القسمة �
هن : ويسـتحب : ، وهــل جيــوز العــدول عمــن خــرج امسهــا إىل غريهــا؟ قيــل)٤٥٣(أن يقــرع بيــنهن، إذا أراد استصــحاب بعضــ

 .)٤٥٤(وال يتوقف قسم االمة على اذن املالك، النه ال حظ له فيه .ال، ال�ا تعينت للسفر، وفيه تردد
، وإطـــالق الوجـــه، واجلمـــاع، وأن يكـــون يف صـــبيحة كـــل ليلـــة عنـــد )٤٥٥(التســـوية بـــني الزوجـــات يف االنفـــاق : تحبويســـ

ن اخلــروج مــن منزلــة إال )٤٥٦(صــاحبتها، وان �ذن هلــا يف حضــور مــوت أبيهــا وأمهــا، ولــه منعهــا عــن عيــادة أبيهــا وأمهــا  ، وعــ
 .)٤٥٧(حلق واجب 

 :وأ ما اللواحق فمسائل
 .فلو أسقطت حقها منه، كان للزوج اخليار )٤٥٨(القسم حق مشرتك بني الزوج والزوجة، الشرتاك مثرته  :االوىل

وان وهبتهـــا هلـــن، وجـــب .فـــإن وهبـــت للـــزوج، وضـــعها حيـــث شـــاء.وهلـــا أن �ـــب ليلتهـــا للـــزوج أو لبعضـــهن مـــع رضـــاه
 لياليهن للرابعة، لزمه املبيت وكذا لو وهبت ثالث منهن.وان وهبتها لبعضهن، اختصت �ملوهوبة.قسمتها عليهن

___________________________________ 
 فيجوز السفر دون ان حيمل معه زوجاته، أو حيمل واحدة منهن ويرتك البقية، وليس عليه أن يقضي عند رجوعه الليايل الـيت الـن مسـافرا فيهـا) ٤٥٢(
يعين بقصد االنتقال ) النقلة واالقامة(ال جيب ان يقضي مع الزوجة االخرى شهرا لو كانت له زوجتان فحمل احديهما يف سفر شهرا، مث عاد ) مثال(

ولــو انتقــل مــن كــربالء املقدســة إىل النجــف االشــرف وأقــام �لنجــف وتــرك زوجاتــه يف كــربالء فــاذا عــاد إىل كــربالء او دعــا ) مــثال(والبقــاء يف بلــد آخــر 
 .للتجارة، أو السياحة، أو التبليغ االسالمي وحنو ذلك) يبةسفر الغ(زوجاته إىل النجف وجب عليه قضاء تلك املدة 

أيتهن خـرج امسهــا اخرجهـا كمــا يف املســالك ) (فأيـة زوجــة خرجـت امسهــا اصـطحبها، �ســيا �لنـيب ) ٤٥٣( فإنــه اذا أراد ســفرا اقـرع بــني نسـائه فــ
 .الن القرعة هنا مستحبة، فال تكون ملزمة للحكم) وفيه تردد(
 .ال نصيب للمالك يف القسم، فليس للمالك منعها، أو إلزامه مبطالبة، أو حنو ذلك: اي) ٤٥٤(
ط وجهــه مــع واحــدة اكثــر مــن االخــر�ت ) واطــالق الوجــه(فلــو اشــرتى لواحــدة ثــو� اشــرتى مثلــه لالخــر�ت ) ٤٥٥( فلــو جــامع ) واجلمــاع(�ن ال يبســ

 .واحدة كل اسبوع جامع الخر�ت ايضا كل اسبوع
 اذا مل يكن قطع رحـم وكـان مـن العاشـرة �ملعـروف، وإال ال جيـوز للـزوج، وال جيـب علـى الزوجـة طاعـة يف ذلـك قـد حيـرم، فإنـه ال يطـاع هللا مـن) ٤٥٦(

 .حيث يعصى، والرواية الواردة يف ذلك وإن كانت أخص مطلقا لكنها ضعيفة السند والداللة والتفصيل يف شرحنا الكبري
 .والنهي املنكر، وتعلم االحكام الشرعية، واحلج والواجب، والتحاكم إىل حاكم الشرع، وحنو ذلك كاالمر �ملعروف) ٤٥٧(
فلـــه ان ال يضـــاجعها، ولـــه ان يضـــاجعها فـــإذا أراد الـــزوج املضـــاجعة وجـــب عليهـــا ) كـــان للـــزوج اخليـــار(وهــي لـــذة الـــزوج ايضـــا مـــن املضـــاجعة ) ٤٥٨(

مـن غـري (فيضـاجع حـص كـل واحـدة مـنهن ليلـة اخـرى مـن االربـع ليـال ) علـيهن(ض الـزوج لغـت هلبـة رضـا الـزوج، وإن مل يـر : اي) مـع رضـاه(التمكني 
 .كل الليايل بال استثناء: اي) إخالل

    



٢٩٩ 

 .عندها من غري إخالل
ــزوج، صــح :الثانيــة ، ولكــن ال يصــح يف املاضــي، مبعــىن أنــه ال يقضــي، )٤٥٩(ولــو رجعــت كــان هلــا .إذا وهبــت، فرضــي ال

 .ولو رجعت، ومل يعلم، مل يقض ما مضى قبل علمه.ويصح فيما يستقبل
ــزوج  :الثالثــة ن ليلتهــا، فبذلــه ال ال، النــه حــق ال يتقــوم منفــردا، فــال تصــح : ، هــل يلــزم؟ قيــل)٤٦٠(لــو التمســت عوضــا عــ

 .املعاوضة عليه
عــىن أنــه ال يقضــي هلــن عمــا ، وال الناشــزة وال املســافرة بغــري إذنــه، مب)٤٦١(ال قســمة للصــغرية، وال ا�نونــة املطبقــة  :الرابعــة

 .سلف
إن اســتوعب الليلــة عنــدها، هــل .ال يــزور الــزوج الضــرة يف ليلــة ضــر�ا :اخلامســة وإن كانــت مريضــة، جــاز لــه عياد�ــا، فــ
 .ال، كما لو زار أجنبيا وهو أشبه: نعم، النه مل حيصل املبيت لصاحبتها، وقيل: يقضيها؟ قيل

ق الباقيــات، الن املواقعــة ليســت مــن لــوازم  )٤٦٢(ولــو دخــل  فواقعهــا، مث عــاد إىل صــاحبة الليلــة، مل يقــض املواقعــة يف حــ
 .القسمة

 .، قضى ملن أخل بليلتها)٤٦٣(لو جار �لقسمة  :السادسة
 ، فـوىف اثنتـني مث أطاعـت الرابعـة، وجـب أن يـويف)٤٦٤(لـو كـان لـه أربـع، فنشـزت واحـدة، مث قسـم مخـس عشـرة  :السـابعة

فيقسم للناشزة ليلة، وللثالثـة ثـال�، مخسـة أدوارا، فتسـتويف الثالثـة مخـس عشـرة  .الثالثة مخس عشرة واليت كانت �شزة مخسا
 .والناشزة مخسا، مث يستأنف

___________________________________ 
ثال لــو وهبــت لياليهــا شــهرين إىل ضــر�ا، مث بعــد شــهر واحــد الرجــوع يف الليــايل اآلتيــة، مــ: اي) ويصــح يف مــا يســتقبل(جيــوز هلــا الرجــوع : يعــين) ٤٥٩(

 .رجعت، صح الرجوع �لنسبة للشهر اآليت فقط
ولـيس مبـال ) النـه حـق(فال حيق هلـا الرجـوع ) هل يلزم(قالت للزوج أعاوضك على حقي بدينار عن كل ليلة، فأعطى الزوج هلا الدينار : مثال) ٤٦٠(

 .بال رضا الطرفني: اي) منفردا(حىت يلزم �ملعاوضة 
بغـري اذن الـزوج يف سـفر غـري واجـب أو ضـروري، ال : اي) بغري اذنـه(اخلارجة عن الطاعة الواجبة لزوجها : اي) الناشزة(املستمرة اجلنون : اي) ٤٦١(

عـدم اخلـالف، وإن نقـل  مثل سفر احلج الواجب وسفر العالج الالزم وحنو ذلـك فـإن القضـاء ال يسـقط كمـا يف اجلـواهر وعـن غـريه وادعـى عليـه ايضـا
 .اخلالف ايضا وهو كذلك

 .دخل لعيادة الضرة: اي) ٤٦٢(
 .ظلم بعض الزوجات فلم يضاجعها فلم يف كل اربع ليال: اي) ٤٦٣(
جعـل لكـل واحـدة مـن الـثالث مخـس عشـرة ليلـة، وبعـد إكمـال ثالثـني الثنتـني اطاعـت الرابعـة فيعطيهـا مخـس ليـال، ال�ـا أطاعـت بعـد : يعـين) ٤٦٤(
مخـس مـرات يظـل عنـد الناشـزة ليلـة واحـدة، وعنـد، الثالثـة ثـالث : يعـين) مخسـة أدوارا(ضي ثلث الوقت للزوجتني، فلها ثلـث واحـد وهـو مخـس ليـال م
 .ليال
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جيـب هلـا قضـاء تلـك الليلـة، وفيـه تـردد، : لو طاف على ثالث، وطلق الرابعةبعد دخول ليلتها مث تزوجهـا، قيـل :الثامنة
 .)٤٦٥(ا خلروجها عن الزوجية ينشأ من سقوط حقه

 .كان عليه لالخرى مثلها: لو كان له زوجتان يف بلدين، فأقام عند واحدة عشرا قيل :التاسعة
، جـاز لــه مــع العـود توفيتهــا حصــة التخصــيص، )٤٦٦(لــو تــزوج امــرأة ومل يـدخل �ــا، فــأقرع للسـفر فخــرج امسهــا  :العاشـرة

القــــول يف النشــــوز وهــــو اخلــــروج عــــن الطاعــــة، واصــــله .داخــــال يف القســــمالن ذلــــك ال يــــدخل يف الســــفر، إذ لــــيس الســــفر 
فمــىت ظهــر مــن الزوجــة إمارتــه، مثــل أن تقطــب يف وجهــه، أو تتــربم .االرتفــاع، وقــد يكــون مــن الــزوج كمــا يكــون مــن الزوجــة

اليهــا ظهــره يف  وصــورة اهلجــران، حيــول.، أو تغــري عاد�ــا يف آدا�ــا، جــاز لــه هجرهــا يف املضــجع بعــد عظتهــا)٤٦٧(حبوائجــه 
 .وال جيوز له ضر�ا واحلال هذه.، واالول مروي)٤٦٨(وقيل ان يعتزل فراشها .الفراش

ويقتصــر علــى مايؤمــل معــه .أمــا لــو وقــع النشــوز، وهــو االمتنــاع عــن طاعتــه فيمــا جيــب لــه، جــاز ضــر�ا، ولــو �ول مــرة
 .رجوعها، مامل يكن مدميا وال مربحا

، فلهـــا املطالبـــة، وللحـــاكم الزامـــه وهلـــا تـــرك بعـــض حقوقهـــا، مـــن قســـمة )٤٦٩(حقوقهـــا وإذا ظهـــر مـــن الـــزوج النشـــوز مبنـــع 
 .وحيل للزوج قبول هذا.ونفقة، استمالة له

___________________________________ 
 .قبل استقرار حقها �نقضاء الليل) ٤٦٥(
 .للثيبوهي سبع ليال للبكر وثالث ليال ) حصة التخصيص(ومحلها معه يف السفر ) ٤٦٦(
ك : اي) يف آدا�ا(تتكاسل يف حوائج االستمتاع اجلنسي : اي) ٤٦٧( ) بعـد عظتهـا(آداب احلوائج اجلنسية كالتنظيف واالسرتخاء فيما يلزم وحنـو ذلـ

تويب وترجعي، ويكون حيرم عليك هذا الصنع وأ� ال أرضي به، ويكون عليك عذاب هللا ان مل ت(الالزم أوال على الزوج ان يعظها فيقول هلا مثال : يعين
 .وحنو ذلك) يل حق هجرك

ظ أو هجــر ) ولـو �ول مــرة(لـيس منهــا امتنــاع عــن املقاربــة وا�امعــة : اي) واحلــال هــذه(ال ينـام معهــا يف فــراش واحــد : اي) ٤٦٨( رجوعهــا (بــدون وعــ
) أو مربحـا(موجبا خلروج الدم �لضـرب : اي) مدميا(فلوأمل رجوعها بضر�ا �لكف ال يضر�ا بعصا، ولو أمل بضربة واحدة ال جيوز ضربتان، هكذا 

 ).كثريا كمئة عصا: أي
اذا أراد ) وحيل للزوج قبول ذلـك(جللب ميل الزوج اليها : اي طلبا) استحالة له(جيوز هلا : يعين) وهلا(كالنفقة، والقسم، والوطي وحنو ذلك، ) ٤٦٩(

ن �ب االمــر �ملعــ) وهــل(طالقهــا ال مطقــا  اذ ال مقيــد هلمــا وان ارســل التقييــد .ولعــل االصــح االول) قــوالن(روف والنهــي عــن املنكــر جيــوز هلــا ضــربه مــ
 .بعض ارسال املسلمات
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يف الشــقاق وهــو فعــال مــن الشــق، كــأن كــل واحــد منهمــا يف شــق، فــإن كــان النشــوز منهمــا، وخشــي الشــقاق : القــول
ولــو كـان مــن غــري أهلهمـا، أو كــان أحــدمها .االوىل، بعـث احلــاكم حكمـا مــن أهــل الـزوج، وآخــر مـن أهــل املــرأة، علـى )٤٧٠(

 .؟ االظهر أنه حتكيم)٤٧١(وهل بعثهما على سبيل التحكيم، أو التوكيل .جاز أيضا
فإن اتفقا على االصالح فعاله، وإن اتفقـا علـى التفريـق، مل يصـح اال برضـا الـزوج يف الطـالق، ورضـا املـرأة يف البـذل إن  

 .)٤٧٢(كان خلعا 
  تفريع

ولــو قيــل �جلــواز، كــان .مل جيــز احلكــم، النــه حكــم للغائــب: ، قيــل)٤٧٣(لــو بعــث احلكمــان، فغــاب الزوجــان، أو احــدمها 
 .أما التفرقة موقوفة على االذن.حسنا، الن حكمهما مقصور على االصالح

 :مسألتان
 .، وإال كان هلما نقضه)٤٧٤(ما يشرتطه احلكمان يلزم، إن كان سائغا  :االوىل
 .، أو أغارها، فبذلت له بذال ليخلعها، صح)٤٧٥(لو منعها شيئا من حقوقها  :الثانية

 .وليس ذلك إكراها
 يف أحكام االوالد  :النظر الرابع
 :وهي قسمان
 .ات �لشبهة ات �مللك،، واملوطوء الزوجات، واملوطوء: يف احلاق االوالد والنظر يف: القسم االول

___________________________________ 
 .الفرقة: اي) ٤٧٠(
ــزوجني : التحكــيم) ٤٧١( اطاعـــة (يعــين حــاكم الشــرع جيعلهمــا حــاكمني حيكمــان مبــا رأ�ه صـــاحال بــال اذن أو مراجعــة حلــاكم الشــرع، وجيــب علــى ال

وجني، فـيحكم احلـاكم علـى الـزوجني مبـا هو جمرد النطر يف امرمها، مث اخبار احلاكم الشرعي �مر الـز ) والتوكل(احلكمني مبا حيكمان مما جيوز فعله شرعا 
 .يراه صاحلا

 .هو الطالق يف مقابل بذل املرأة ماال للرجل، وسيأيت تفصيله بعد كتاب الطالق مباشرة: اخللع) ٤٧٢(
 .فلم ير احلكمان احد الزوجني، أو كليهما) ٤٧٣(
أو يواقعهــا يف كــل اســبوع، أو يطعمهــا كــذا مــن الطعــام، او  جــائزا شــرعا كمــا لــو شــرط احلكــم علــى الــزوج ان يســكنها يف دار وحــدها،: اي) ٤٧٤(

�ن حكما بشئ حـرام، كـان ال جيامعهـا سـنة، أو ال يعطيهـا النفقـة، أو ال متكـن ) وإال(نكسيها كذا من اللباس، أو يسكنها كذا من الدار وحنو ذلك 
 .الزوجة زوجها من نفسها وحنو ذلك

 .الغارة يعين التزويج عليهاوا) املستحبة(قيدها اجلواهر بقوله ) ٤٧٥(
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ومضــي ســتة أشــهر مــن حــني .الــدخول: ة �لعقــد الــدائم وهــم يلحقــون �لــزوج بشــروط ثالثــة أحكــام ولــد املوطــوء: االول
 .وان ال يتجاوز أقصى الوضع، وهو تسعة أشهر على االشهر.الوطأ

 .فلو مل يدخل �ا، مل يلحقه.)٤٧٦(سنة، وهو مرتوك : وقيل، عشرة أشهر وهوحسن، يعضده الوجدان يف كثري، وقيل
علـى انقضـاء مـا زاد عـن تسـعة اشـهر،  )٤٧٧(وكـذا لواتفقـا .ت به القل من ستة أشهر، حيا كـامال وكذا لو دخل، و جاء

 .وال جيوز له احلاقه بنفسه، واحلال هذه.أو عشرة من زمان الوطئ، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن اقصى احلمل
 .، كان الولد لصاحب الفراش، وال ينتفي عنه إال �للعان، الن الزاين ال ولد له)٤٧٨(ورا ولو وطأها واطئ فج

 .، أو يف والدته، فالقول قول الزوج مع ميينه)٤٧٩(ولو اختلفا يف الدخول 
 .، وال مع تيقنه)٤٨٠(ومع الدخول، وانقضاء أقل احلمل، ال جيوز له نفي الولد، ملكان �مة أمه �لفجور 

 .اه مل ينتف اال �للعانولو نف
 .)٤٨٢(إىل اقصى مدة احلمل، حلق به، إذا مل توطأ وال شبهة )٤٨١(ت بولد مابني الفراق  ولو طلقها فاعتدت، مث جاء

___________________________________ 
 .قول تركه معظم الفقهاء: يعين) ٤٧٦(
كمـا لـو كـان ) بغيبـة متحققـة) (ت �لولـد يف الرمضـان الثـاين يف شـهر رمضـان، فجـاءاتفق الزوجـان، كمـا لـو اتفقـا علـى وقـوع اخـر وطـي : اي) ٤٧٧(

 .الزوج يف سفر سنة فاتت زوجته بولد
فلو قال الزوج الولد ليس مين ال يكفي يف فصله عنه، بل حيتاج إىل اللعان، وسيأيت تفصـيل اللعـان ) وال ينتفي(الز�، مقابل الشبهة : الفجور) ٤٧٨(

 .ن بعد كتاب االيالء وقبل كتاب العتقيف كتاب اللعا
زوج مل ادخــل �ــا والولــد لــيس مــين : فقالــت الزوجــة) ٤٧٩( زوج ولــد بعــد ســنة مــثال مــن الــوطئ، ) أو يف والدتــه(دخــل والولــد لزوجــي، وقــال الــ فقــال الــ

 .وقالت الزوجة ولد لتسعة اشهر من الوطئ
 .اذا علم ا�ا زنت ايضا ال جيوز له نفي الولد شرعا الن الولد للزوج وللزاين احلجر: يعين) وال مع تيقنه(الجل ا�امة لالم �لز� : اي) ٤٨٠(
مل يـزد عـن عشـرة اشـهر، كمـا لـو كـان آخـر وطـئ يف : ما بني آخـر وطـئ وقـع بعـد الطـالق وبـني اكثـر مـدة للحمـل وهـو عشـرة اشـهر اي: اي) ٤٨١(

 .ق �الب املطلق وإن كانت قد زنت يف هذه املدة ايضا، الن الزاين ال يلحق به الولدت بولد يف مجادي االوىل فإن الولد ملح شهر رمضان، مث جاء
خص مث تبـني : مثال الوطئ �لعقد) ٤٨٢( طلقها يف رمضان، وكانت حتيض فحاضت ثالث مرات ومل يظهر عليها أمر احلمل فعقد ها بعد العـدة شـ

 .كن حلوقه �ماهلا احلمل، فهل يلحق الولد �الول أم �لثاين فيما لو ام
كان قـد انقضـى علـى الـوطئني اكثـر : ت بولد امكن حلوقه �ما يعين ما لو ختيلها شخص زوجته فوطأ مث تبني ا�ا غريها وجاء: ومقال الوطئ �لشبهة

 .فقال بعض بلحوقه �لثاين كما سيأيت يف الفرع التايل، وقال بعض �لقرعة .من ستة اشهر، ومل ميض عليهما تسعة اشهر
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ويلـزم االب االقـرار �لولـد، .وكذا لو زىن �مة فحملـت، مث ابتاعهـا.ولو زىن �مرأة فأحبلها، مث تزوج �ا، مل جيز احلاقه به
 .وكذا لو اختلفا يف املدة.)٤٨٣(فلو انكره واحلال هذه، مل ينتف اال �للعان .مع اعرتافه �لدخول، ووالدة زوجته له

ت بولـد لـدون سـتة أشـهر كـامال، فهـو  ، أو �ع أمتـه فوطأهـا املشـرتي، مث جـاء)٤٨٤(ولو طلق امرأته، فاعتدت وتزوجت 
 .وإن كان لستة أشهر فهو للثاين.لالول

بولد لسـتة أشـهر فصـاعدا، لزمـه االقـرار بـه، لكـن لـو نفـاه  )٤٨٥(ت به  إذا وطأ االمة، فجاء: ة �مللك أحكام ولد املوطوء
ن أمتــه، وحكــم بنفيــه ظــاهرا ــك، أحلــق بــه ولــو.مل يالعــ ــيب .اعــرتف بــه بعــد ذل ، حكــم �لولــد )٤٨٦(ولــو وطــأ االمــة املــوىل وأجن

ت بـه لسـتة أشـهر  ، بعـد وطء كـل واحـد مـنهم هلـا، حكـم �لولـد ملـن هـي عنـده، إن جـاء)٤٨٧(ولو انتقلت إىل موال .للموىل
كـان للـذي قبلـه وهكـذا احلكـم يف  واال كان للذي قبله، إن كان لوطئـه سـتة اشـهر فصـاعدا، واال  .فصاعدا، منذ يوم وطأها

فمـن خـرج امسـه، احلـق بـه، .، يف طهـر واحـد، فولـدت فتـداعوه، أقـرع بيـنهم)٤٨٨(ولو وطأها املشـرتكون فيهـا .كل واحد منهم
وإن ادعــاه واحــد، احلــق بــه، والــزم حصــص البــاقني، مــن .)٤٨٩(واغــرم حصــص البــاقني مــن قيمــة امــه وقيمتــه، يــوم ســقط حيــا 

 .)٤٩٠(وال جيوز نفي الولد ملكان العزل .قيمة االم والولد
___________________________________ 

بني الـدخول وبـني الـوالدة، فـأدعى الـزوج ان املـدة ) يف املدة(الزوجان ) لو اختلفا(جمرد انكار كون الولد منه ال يوجب انتفاء الولد عنه : يعين) ٤٨٣(
 .عة اشهر، وادعت الزوجة ان املدة اكثر من ستة اشهر، او ادعت ان املدة اقل من تسعة أشهراقل من ستة اشهر او ادعى ان املدة اكثر من تس

 .من وطئ الثاين) لدون ستة اشهر(ومل يعلم ا�ا حامل، وإال مل جيز هلا الزواج ) ٤٨٤(
فعـل حرامـا حيـث نفـي مـا حكـم الشــارع  وان) ظـاهرا(مل يـرد يف االسـالم لعــان االمـة : اي) مل يالعـن(ت بسـبب ذلـك الـوطي بولـد  فجـاء: اي) ٤٨٥(

 .ظاهرا بلحوقه به
 .وكان وطئ االجنيب ز�، ال شبهة، فإنه يفرق بينهما ان كان وطئ االجنيب شبهة) ٤٨٦(
هـا اشـرتى زيـد االمـة وقبـل االسـترباء وهـو الصـرب عليهـا حـىت حتـيض ليظهـر ا�ـا ليسـت حـامال وطأهـا مث �عهـا لعمـرو، وطأ: مثاله) موىل(مجع ) ٤٨٧(

ت بولد بعد مضي ستة اشهر من وطئ خالد فالولد خلالد، وان جـاء الولـد  عمرو قبل االسرتاء، مث �عها خلالد، ووطئها خالد، فظهر ا�ا حامل وجاء
قبل مضي ستة اشهر من وطئ خالد فإن كان قـد مضـي مـن وطـئ عمـرو سـتة اشـهر حلـق الولـد بعمـرو، وإن مل ميـض مـن وطـئ عمـرو سـتة اشـهر حلـق 

 .ان الوطي قبل االسترباء حرام مع شروط مذكورة يف حمله) وال خيفي(لد بزيد الو 
 .يعين اشرتى مجاعة امة واحدة، أو ورث مجاعة امة واحدة، فوطأها مجيعا، وال خيفى انه حيرم على املشرتكني وطئ املة) ٤٨٨(
 .زيد وعمرو وخالد،الن الولد حر، واالم تصري ام ولد فال جيوز بيعها، مثال كانت االمة ل) ٤٨٩(

 .وطأها مجيعهم يف طهر واحد، وخرجت القرعة �سم زيد، فيعطي لكل من عمرو وخالد ثلث قيمة االمة، وثلث قيمة الولد حني سقوطه ولوكان رقا
انكــار الولــد، ال  ت بولــد ال جيــوز لــه هــو اخــراج املــين وافراغــه خــارج الــرحم، فلــو وطــئ شــخص زوجتــه وامتــه، وكــان يعــزل عنهــا، فجــاء: العــزل) ٤٩٠(

 .طالق النص الوارد �ن الولد للفراش
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 .ولو وطأ أمته، ووطأها آخر فجورا، أحلق الولد �ملوىل
مل جيز له احلاقه بـه وال نفيـه، بـل ينبغـي أن يوصـي : ، قيل)٤٩١(ولو حصل مع والدته، إمارة يغلب �ا الظن انه ليس منه 

 .الوطء �لشبهة، يلحق به النسب: أحكام ولد الشبهة .ددله بشئ، وال يورثه مرياث االوالد، وفيه تر 
 .)٤٩٢(فلو اشتبهت عليه أجنبية، فظنها زوجته أو مملوكته، فوطأها، أحلق به الولد 

 .وكذا لو وطأ أمة غريه لشبهة، لكن يف االمة، يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا، النه وقت احليلولة
ــزوج امــرأة لظنهــا خاليــة  لظنهــا مــوت الــزوج أوطالقــه، فبــان أنــه مل ميــت ومل يطلــق، ردت علــى االول بعــد  ، أو)٤٩٣(ولــو ت

االعتداد من الثاين، واختص الثاين �الوالد مـع الشـرائط، سـواء اسـتندت يف ذلـك إىل حكـم حـاكم، أو شـهادة شـهود، أو 
 .واللواحق، )٤٩٤(سنن الوالدة : والكالم يف :يف أحكام الوالدة: القسم الثاين .إخبار خمرب

استبداد النساء �ملرأة عند الوالدة، دون الرجال اال مـع عـدم النسـاء، وال �س �لـزوج : فالواجب منها: أما سنن الوالدة
 .واالذان يف أذنه اليمىن .)٤٩٥(غسل املولود : والندب ستة .وإن وجدت النساء

 .، فإن مل يوجد ماء الفرات فبماء فراتوحتنيكه مباء الفرات، وبرتبة احلسني  .واالقامة يف اليسرى
 .ولو مل يوجد إال ماء ملح، جعل فيه شئ التمر أو العسل

 ، وتليها أمساء االنبياء واالئمة)٤٩٦(مث يسميه احد االمساء املستحسنة، وأفضلها ما يتضمن العبودية � سبحانه 
___________________________________ 

الحتمـال مشـول ) وفيـه تـردد(ت بولد لتسعة اشهر من وطئ الزاين  وطئ امته، مث رأى من يزين �ا، فرتك وطأها ايضا مث جاءكما لو كان ترك ) ٤٩١(
 .الولد للفراش ملثله ايضا

) ٤٩٣(ال كما قالوا بني املالك وبني الولد، أما قبل الوالدة فال قيمة للولد، النه ليس مب) النه وقت احليلولة(احلق الولد �لواطئ شبهة : يعين) ٤٩٢(
 .بعد اكتماهلا عدة من وطي الثاين: اي) بعد االعتداد من الثاين(غري متزوجة : اي

من دخول االول �ا، ومضـى سـتة ) ٤٧٧(الثالثة اليت مضت قبل الرقم ) مع الشرائط(وال حيتاج إىل طالق الثاين النه مل يكن عقد صحيح بل شبهة 
 .يف ظنها موت الزوج أو طالقه: اي) استندت يف ذلك(عن تسعة اشهر  اشهر من الوطي، وعدم ز�دة املدة

ىن احلكـم الشـرعي شـاملة للواجـب والنـدب، وسـنة مقابـل الفريضـة، وهـي ختـص املسـتحب، واملـراد ) ٤٩٤( السنة هلا اطال قان، سنة مقابل البدعة، مبعـ
 .ااختصاصهن: اي )استبداد السناء(هنا من السنن املعىن االول الشامل للواجب واملستحب 

هور، ال الفــتح ) ٤٩٥( هــو رفــع ســقف الفــم �صــبع مبلــل مبــاء الفــرات، وهــو مــاء جيــري يف العــراق، ) وحتنيكــه(بضــم الغــنب، كمــا هــو املنســوب إىل املشــ
 .حنوهااي مياه ماحلة مثل مياه اآل�ر والنزير و ) ماء ملح(اي ماء عذب : اي) فبماء فرات(ويدخل كربالء املقدسة والنجف االشرف 

 .ال املاء الذي وضع فيه ملح
بعـــد هـــا يف الفضـــيلة امســـاء، ويف طليعتهـــا امســـاء رســـول هللا : اي) وتليهـــا(مثـــل عبـــد� وعبـــدالرحيم، وعبـــد الـــرؤوف، وعبـــد الـــودود وحنـــو ذلـــك ) ٤٩٦(
 .كر� وحنوهادمحم، وامحد، وحممود، وحنوها، وكموسى، وعيسى، وداود، ابرهيم، ونوح، وحيىي وز ( 

أبواحلسن، أبواخلري، أبوحسام، أبوالفضل، ابوالربكات، وحنو : مثاله) أب أو ام(جيعل له كنية، والكنية هي االمساء اليت اوهلا اليت اوهلا : اي) وان يكنيه(
وأبوكركوشة، أبوضرطة، وحنـو ذلـك ممـا تعـارف  أبوخرطوم،: رمي السيئة عليه، مثاله: اي) خمافة النبز(ذلك، وأم كلثوم، أم اخلري، أم الربكة، وحنو ذلك، 

 .يف بعض البالد يف زماننا
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 .)٤٩٧(وروي استحباب التسمية يوم السابع .وان يكنيه خمافة النبز.
 .وان يسميه حكمـا أو حكيمـا أو خالـدا أو حـار� أو مالكـا أو ضـرارا. أن يكنيه أ� القاسم، إذا كان امسه دمحما: ويكره

احللـــق واخلتـــان، وثقـــب االذن، : وســـنن اليـــوم الســـابع أربـــع.ســـنن اليـــوم الســـابع، والرضـــاع، واحلضـــانة.فثالثـــة: اللواحـــقوأمـــا 
 .، مقــدما علــى العقيقــة، والتصــدق بــوزن شــعره ذهبــا أو فضــة)٤٩٨(فمــن الســنة حلــق رأســه يــوم الســابع : أمــا احللــق .والعقيقــة
ولــو .فمســتحب يـوم الســابع، ولــو اخـر جــاز: وأمــا اخلتـان .القنــازعان حيلــق مـن رأســه موضــع، ويـرتك موضــع، وهـي : ويكـره

 .مستحب )٤٩٩(واخلتان واجب، وخفض اجلواري  .بلغ ومل خينت، وجب ان خينت نفسه
 .ولو أسلمت امرأة مل جيب ختا�ا واستحب .ولو اسلم كافر غري خمنت، وجب ان خينت، ولو كان مسنا

نعـــم، والوجـــه : وهـــل جتـــب العقيقـــة؟ قيـــل )٥٠٠(ذكـــر، وعـــن االنثـــى انثـــى ان يعـــق عـــن الـــذكر : فيســـتحب: وأمـــا العقيقـــة
 .ولو عجز عنها، أخرها حىت يتمكن، وال يسقط االستحباب .ولو تصدق بثمنها، مل جيز يف القيام �لسنة .االستحباب

___________________________________ 
 .ة ا�م فإن شاء غريه يوم السابع وإن شاء أبقاهإىل سبع) دمحما(النه يستحب تسمية الولد عند والدته ) ٤٩٧(
قطع السحاب املتفرقة، فكان الرأس احمللوق بعضه يشبه القطع املتفرقة ) القنازع( حىت ولو كان بنتا كما يف خرب أيب بصري عن الصادق ) ٤٩٨(

 .من السحاب
 .كثرياوهو ختان البنات يف وسط الفرج ويستحب ان يكون قليال ال  ) ٤٩٩(
مل : اي) مل جيــز) (احلقيقـة واجبـة: (ففـي صـحيح ايب بصــري) قيـل نعــم(ويف بعـض االخبـار انـه كــبش عـن الـذكر واالثــين، وهـو الـذكر مــن الشـياه ) ٥٠٠(

 .ولو كرب سنة) وال يسقط االستحباب(يكف 
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مل تكـن قابلـة، اعطـي االم ولـو .وان ختـص القابلـة منهـا �لرجـل والـورك.)٥٠١(ان جتتمع فيها شـروط االضـحية : ويستحب
ــغ.تتصــدق بــه ولــو مــات الصــيب يــوم الســابع، فــان مــات قبــل .ولــو مل يعــق الوالــد، اســتحب للولــد ان يعــق عــن نفســه اذا بل

 .ولو مات بعده، مل يسقط االستحباب.الزوال، سقطت
 .للوالدين ان �كال منها، وان يكسر شئ من عظامها، بل يفصل اعضاؤها: ويكره

: ، وهلا املطالبة �جرة ارضاعه، وله استئجارها اذا كانـت �ئنـا، وقيـل)٥٠٢(ال جيب على االم إرضاع الولد ف: وأما الرضاع
وجيـــب علـــى االب بـــذل اجـــرة الرضـــاع، اذا مل يكـــن للولـــد مـــال، والمـــه ان  .ال يصـــح ذلـــك وهـــي يف حبالـــه، والوجـــه اجلـــواز

وجيـوز االقتصـار علـى  .و�اية الرضاع حوالن .ر أمته على الرضاعوللموىل إجبا .)٥٠٣(ترضعه بنفسها أو بغريها، وهلا االجرة 
ص كــان جــورا  .وال جيــوز نقصــه عــن ذلــك .احــد وعشــرين شــهرا وجيــوز الــز�دة عــن احلــولني شــهرا وشــهرين وال  .)٥٠٤(ولــو نقــ

�دة، كــان ولـو طلبـت ز  .واالم احــق �رضـاعه، اذا طلبـت مـا يطلــب غريهـا .جيـب علـى الولـد دفـع اجــرة مـا زاد عـن حـولني
 .ولو تربعت أجنبية �رضاعه، فرضيت االم �لتربع، فهي أحق به .لالب نزعه وتسليمه إىل غريها

لــو ادعــى االب وجــود متربعــة، وأنكــرت االم، فــالقول قــول االب، النــه : فــرع .وإن مل تــرض فلــالب تســليمه إىل املتربعــة
 الصيب بلنب امه، فهو أفضل، أن يرضع: ويستحب .)٥٠٥(يدفع عن نفسه وجوب االجرة على تردد

___________________________________ 
 .حىت ولو بلغ مائة سنة ومات بال عقيقة) مل يسقط االستحباب(العقيقة ) سقطت(من كو�ا سليمة من العيوب، مسينة ) ٥٠١(
قبـل الرضـاع، أو بعـده اذا ) وهلـا املطالبـة(غنيـة أم فقـرية سواء كان للولد مال، أم ال، كان االب حيا أم ال، كان لـالب مـال أم ال، كانـت االم ) ٥٠٢(

ث، أو التاسـع، أو اليائسـة : اي) اذا كانـت �ئنـا(مل تنو ا�انية وبال عوض  اي اخـذها االجـرة ) ال يصـح ذلـك(مطلقـة �لطـالق البـائن، كـالطالق الثالـ
 .تمتاع �ازوجة لالب مللك اب الطفل لالس: اي) وهي يف حباله(من االب لرضاع ولدها 

 .لومتت مقاولة الرضاع مع االم فهي �خذ االجرة، سواء هي ارضعته، أم اعطته الخرى فأرضعته تلك االخرى: اي) ٥٠٣(
 .من مقدار االجرة) اذا طلبت(ال أزيد ) شهر أو شهرين(حراما : اي) ٥٠٤(
 .الحتمال كون االصل مع االم، فادعاء االب وجود املتربع حيتاج إىل دليل) ٥٠٥(

    



٣٠٧ 

 .وهي حوالن، ذكراكان أو انثى، إذا كانت حرة مسلمة.فاالم أحق �لولد مدة الرضاع: )٥٠٦(وأما احلضانة 
فالوالد أحق �لذكر، واالم أحق �النثى حـىت تبلـغ سـبع سـنني،  )٥٠٧(والحضانة لالمة وال للكافرة مع املسلم فإذا فصل 

 .االم احق به ما مل تتزوج، واالول أظهر، مث يكون االب احق �ا: تسعا، وقيل: وقيل
، كانـت االم أحـق �مـا )٥٠٨(ولـو مـات .ولو تزوجت االم، سقطت حضانتها عن الذكر واالنثى، وكان االب أحـق �مـا

 .فلو اعتق كان حكمه حكم احلر. االب مملوكا او كافرا، كانت االم احلرة أحق به، وإن تزوجت وكذا لو كان.من الوصي
، نظـرا إىل )٥٠٩(كانت احلضانة لالقارب، وترتبوا ترتيب االرث : فإن فقد االبوان، فاحلضانة الب االب، فإن عدم، قيل

 .اآلية، وفيه تردد
  على هذا القول :فروع اربعة

إذا اجتمعت أخت الب وأخت الم، كانت احلضانة لالخـت مـن االب، نظـرا إىل كثـرة النصـيب : قال الشيخ رمحه هللا
يف : وكــذا قــال رمحــه هللا.واالشـكال يف أصــل االســتحقاق، ويف الرتجـيح تــردد، ومنشــأه تســاويهما يف الدرجـة )٥١٠(يف االرث 

 .)٥١١(أم االم مع أم االب 
 .دة أوىل ال�ا أميف جدة وأخوات، اجل: قال رمحه هللا: الثاين

___________________________________ 
اذا كان االب مسلما واالم كافرة، فليس هلا حق حضانة لقوله تعـاىل : اي) ومع املسلم(وهي كون الطفل عند االب، أو عند االم، أو غريمها ) ٥٠٦(
 .أحد أبويه مسلما والولد يكون مسلما اذا كان) ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني سبيال(
 .فصل عن الرضاع: اي) ٥٠٧(
ن الوصــي(مــات يف أ�م حضــانته : اي) ٥٠٨( ىت وان تزوجــت االم فهــي : اي) وان تزوجــت(او املســلمة ) كانــت االم احلــرة(وصــي االب : اي) مــ حــ

 .زوال املانعاالب الذي كان مملوكا رجعت احلضانة إليه ل) فلو اعتق(اوىل �حلضانة من االب اململوك، أو الكافر 
الحتمـال صـريورة حـق احلضـانة إىل ويف ) وفيـه تـردد(بتقـدمي االجـداد واالخـوة علـى اوالد االخـوة، وتقـدميهما علـى االعمـام واالخـوال، وهكـذا ) ٥٠٩(
  .الب، مث وصي اجلد كما يف اجلواهرا
يثبـت اصـل حـق احلضـانة لالخـت سـواء كـان الب أو مل : يعـين) واالشـكال(الن نصيب االخت لالب الثلثان، ونصيب االخت لالم الثلث ) ٥١٠(

أه(تقــدمي اخــت الب علــى الم : اي) ويف الرتجــيح(الم  درجــة االرث فاالخــت الب واالخــت الم تــر�ن معــا : اي) الدرجــة(ســبب الــرتدد : اي) ومنشــ
 .وإن تفاوت نصيامها

 .صيبهابتقدمي ام االب على ام االم، الكثرية ن.: فقال الشيخ رمحة هللا عليه) ٥١١(

    



٣٠٨ 

 .اذا اجتمعت عمة وخالة، فهما سواء: قال: الثالث
 .)٥١٢(، كالعمة واخلالة، اقرع بينهم )الرجة(إذا حصل مجاعة متساوون يف : قال: الرابع

 :ثالث مسائل: ومن لواحق احلضانة
ــــه تســــليمه إىل االجنبيــــة، ويف سحضــــانة اال :االوىل ، )٥١٣(م تــــردد إذا طلبــــت االم للرضــــاع أجــــرة زائــــدة عــــن غريهــــا، فل

 .والسقوط أشبه
 .، سقطت والية االبوين عنه، وكان اخليار اليه يف االنضمام إىل من شاء)٥١٤(إذا بلغ الولد رشيدا  :الثانية
مل ترجـع حضـانتها، : وان �نـت منـه، قيـل.فـإن طلقهـا رجيعـة، فـاحلكم �ق.، سقطت حضـانتها)٥١٥(إذاتزوجت  :الثالثة

 .والوجه الرجوع
 :ال جتب النفقة اال �حد أسباب ثالثة يف النفقات: اخلامسالنظر 
: االول: الشـرط، وقـدر النفقـة، واللواحـق والشـرط اثنـان: يف نفقـة الزوجـة والكـالم يف: القـول .وامللـك .والقرابـة .الزوجية

 .ضعا وال وقتا، حبيث ال ختص مو )٥١٦(التمكني الكامل، وهو التخلية بينها وبينه : الثاين .ان يكون العقد دائما
 .فلو بذلت نفسها يف زمان دون زمان، أومكان دون مكان اخر، مما يسوغ فيه االستمتاع مل حيصل التمكني

___________________________________ 
ث والرابــع، فــالرابع تفصــيل للثالــث، الن يف الثالــث قــال ال تــرجيح، وهنــا يســأل) ٥١٢( احليلــة وال تــرجيح؟ فأجــاب فمــا : اال تنــايف بــني الفــرعني الثالــ

 .�لرابع انه يقرع
 .من تبعية احلضانة للرضاع، وغريه، ومن كون احلضانة والرضاع حقني، ال يسقط احدمها بسقوط اآلخر) ٥١٣(
ن، وإن فـإن شـاء بقـي عنـد االبـوي) إىل مـن شـاء(صار �لغا وكان رشيدا يعرف مصاحل نفسه من مفاسدها، ويستطيع ادارة شؤون نفسـه : اي) ٥١٤(

 .اذا مل يطرأ عنوان �نوي من قطع رحم، أو هجر، أو حنو ذلك) وهذا(شاء ذهب إىل غريمها 
يت كــان قــد مــات زوجهــا، أو طلقهــا : اي) ٥١٥( كــان : اي) وإن �نــت منــه(احلضــانة ســاقطة ال�ــا حبكــم الزوجــة : اي) فــاحلكم �ق(تزوجــت االم الــ

 .يأس، أو اخللعي، أو الثالث وحنو ذلكالطالق �ئنا، كالطالق قبل الدخول، أو مع ال
فلـو عقـدها ومل تكـن ممكنـة نفسـها مل جتـب نفقتهـا، ) علـى التمكـني(الكامـل املوجـب للنفقـة ) مل حيصل التمكـني(للوطي وسائر االستمتاعات ) ٥١٦(

 .وإن كانت ممكنة لكن الزوج �خر وتكاسل وجبت نفقتها

    



٣٠٩ 

 .أظهره بني االصحاب وقوف الوجوب على التمكني ويف وجوب النفقة �لعقد أو �لتمكني تردد،
، حيرم وطء مثلها، سواء كان زوجها كبريا أو صـغريا، ولـوأمكن االسـتمتاع )٥١٧(أن ال تكون صغرية : ومن فروع التمكني

 .منهامبا دون الوطء، النه استمتاع �در ال يرغب اليه يف الغالب
رية، وزوجهــا صــغريا، قــال الشــيخ ق التمكــني يف طرفهــا، واالشــبه ال: أمــا لوكانــت كبــ  نفقــة هلــا، وفيــه اشــكال، منشــأه حتقــ

 .وجوب االنفاق
 .، مل تسقط النفقة، المكان االستمتاع مبا دون الوطء قبال، وظهور العذر فيه)٥١٨(ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قر�ء 

 .قة، وكانت كالرتقاء، منع من وطئها، ومل تسقط النف)٥١٩(ولو اتفق الزوج عظيم اآللة، وهي ضعيفة 
ـــزوج، مل تســـقط نفقتهـــا، ســـواء كـــان يف واجـــب أو منـــدوب أو مبـــاح وكـــذا لـــو ســـافرت يف .ولـــو ســـافرت الزوجـــة �ذن ال

ولــو صــلت أو .أمــا لــو ســافرت بغــري إذنــه، يف منــدوب أو مبــاح، ســقطت نفقتهــا.)٥٢٠(واجــب بغــري إذنــه، كــاحلج الواجــب 
، الن )٥٢١(وكذا لو �درت إىل شئ مـن ذلـك نـد� .�ذن، مل تسقط نفقتهاصامت أو اعتكفت �ذنه، أو يف واجب وإن مل 

 .وثبتت النفقة للمطلقة الرجعية، كما تثبت للزوجة.ولو استمرت خمالفة، حتقق النشوز، وسقطت النفقة.له فسخه
 نعم لو كانت املطلقة.وتسقط نفقة البائن وسكناها، سواء كانت عن طالق أو فسخ

___________________________________ 
 .فال نفقة للزوجة الصغرية) ٥١٧(
 .هي اليت فرجها عظم مينع من الوطئ: هي اليت يف فرجها حلم زائد مينع من الوطئ، والقر�ء: رتقاء) ٥١٨(
 .حبيث خيرج عليها وطئه هلا) ٥١٩(
ك ممــا أصـبح اليــوم واجبـا عينيــا لعــدم قيـام مــن فيــه أو االمـر �ملعــروف والنهـي عــن املنكــر، أو طلـب تعلــم االحكـا) ٥٢٠( م أو تعلــيم االحكــام وحنـو ذلــ

 .كسفر النزهة) أو مباح(أو احلج املندوب  كسفر ز�رة احلسني ) يف مندوب(الكفاية �ا 
ووأرادهــا الــزوج كــان لــه قطــع صــال�ا،  فلـو صــامت نــد� بــري اذنــه كــان للـزوج قطــع صــومها، او شــرعت يف صــالة طويلــة كصــالة جعفـر ) ٥٢١(

 .يف الصالة والصوم واالعتكاف بعد امر الزوج هلا �لقطع) ولو استمرت(وهكذا االعتكاف 

    



٣١٠ 

 .هي للحمل: وهل النفقة للحمل او المه؟ قال الشيخ.)٥٢٢(وكذا السكىن .حامال، لزم االنفاق عليها حىت تضع
 .)٥٢٣(منها يف احلر إذا تزوج �مة، وشرط موالها رق الولد : وتظهر الفائدة يف مسائل

 .ويف العبد اذا تزوج �مة أو حرة، وشرط مواله االنفراد برق الولد
 .أشهرمها أنه ال نفقة هلا، واالخرى ينفق عليها من نصيب ولدها: ويف احلامل املتويف عنها زوجها، روايتان

 .لزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمةوتثبت النفقة ل
وكسوة وإسكان وإخـدام وآلـة االدهـان، تبعـا  )٥٢٤(القيام مبا حتتاج اليه املرأة، من طعام وإدام : فضابطه: وأما قدر النفقة

، للرفيعــــة والوضــــيعة مــــن املوســــر )٥٢٥(ويف تقــــدير االطعــــام خــــالف، فمــــنهم مــــن قــــدره مبــــد .لعــــادة أمثاهلــــا مــــن أهــــل البلــــد
ويرجـــع يف االخـــدام إىل عاد�ـــا، فـــإن كانـــت مـــن ذوي .ومـــنهم مـــن مل يقـــدر، واقتصـــر علـــى ســـد اخللـــة، وهـــو أشـــبه.رواملعســـ

 .االخدام وجب واال خدمت نفسها
وإذا وجبـــــت اخلدمــــــة، فـــــالزوج �خليــــــار، بـــــني االنفــــــاق علــــــى خادمهـــــا ان كــــــان هلـــــا خــــــادم، وبـــــني ابتيــــــاع خــــــادم، أو 

وال يلزمـه اكثـر مـن خـادم واحـد، ولـو كانـت مـن ذوي احلشـم، الن .ليس هلـا التخيـريو .، أو اخلدمة هلا بنفسه)٥٢٦(استئجارها
 .، نظرا إىل العرف)٥٢٧(ومن ال عادة هلا �الخدام، خيدمها مع املريض .االكتفاء حيصل �ا

___________________________________ 
 .فال خترج من البيت إن كانت حامال) ٥٢٢(
يكون الولـد رقـا : اي) االنفراد برق الولد(هدا الشرط، فإنه ان طلقها طالقا �ئنا فال نفقة عليه اذ نفقة الرق على مواله  ا على جواز مثل بناء) ٥٢٣(

 .اي من االرث) من نصيب ولدها(له وحده، ال مشرتكا بينه وبني موىل االمة، فإن النفقة على املوىل العبد مطلقا 
ك مثل اخلبز، واحلنطة، وال: الطعام) ٥٢٤( مـن خيـدم فيطـبخ، : اي) وإخـدام(شـعري، واالرز، وحنـو ذلـك، واالدام مثـل املـرق، واللحـم، والتمـر، وحنـو ذلـ

مــا تــدهن بــه رأســها وجســمها : اي) وآلــة االدهــان(ويكــنس، ويغســل الثيــاب، وحنــو ذلــك النــه ال جيــب علــى الزوجــة اخدمــة يف البيــت، بــل تســتحب 
يت هــي ابنــة الكاســب : يعــين) تبعــا لعــادة امثاهلـا(وادوات التـدهني  كــل هــذه االمـور خيتلــف اخــتالف النســاء يف الشـرف والشخصــية وحنوهــا، فالزوجــة الـ

 .مؤنتها أخف من ابنة التاجر وامللك
، يعين سواء كانت الزوجة من الشخصيات كبنات امللوك والتجـار) للرفيعة والوضيعة(وهو يقرب من ثالثة ار�ع الكيلو الواحد، لليوم الواحد ) ٥٢٥(

سـد جـوع الزوجـة سـواء مت �قـل مـن مـد أو : اي) سـد اخللـة(سـواء كـان الـزوج غنيـا أو فقـريا : يعـين) مـن املوسـر واملعسـر(أو من غريهن كبناب الكسبة 
 .�كثر

 .من الشخصيات: اي) من ذوي احلشم(يستأجر نفس الزوجة للخدمة، �ن يعطيها حرة خدمتها يف البيت : يعين) ٥٢٦(
 .املتعارف أن ختدم املريضة وأن كانت وضيعة احلب: يعين) نظرا إىل العرف(هلا خادما جيعل : اي) ٥٢٧(

    



٣١١ 

 .وهلا املطالبة �لتفرد �ملسكن.وكذا يف املسكن.ويرجع يف جنس املأدوم وامللبوس، إىل عادة أمثاهلا من أهل البلد
 .كاحملشوة لليقظة واللحاف للنوم  وال بد يف الكسوة من ز�دة يف الشتاء للتدثر،.)٥٢٨(عن مشارك غري الزوج 

ــزاد إذا كانــت مــن اهــل التجمــل، ز�دة علــى ثيــاب البذلــة .ويرجــع يف جنســها إىل عــادة أمثــال املــرأة ، مبــا يتجمــل )٥٢٩(وت
 .أمثاهلا به

 :فمسائل: وأما اللواحق
دمة، مـن غـري إذن، مل تكـن ولو �درت �خل.)٥٣٠(أ� أخدم نفسي، ويل نفقة اخلادم، مل جيب اجابتها : لو قالت :االوىل
 .هلا املطالبة
 .الزوجة متلك نفقة يومها مع التمكني :الثانية

 .، وكذا نفقة اال�م، وان مل يقدرها احلاكم، ومل حيكم �ا)٥٣١(فلو منعها وانقضى اليوم، استقرت نفقة ذلك اليوم 
ولو استفضلت منها، أو انفقـت علـى نفسـها مـن .ولو دفع هلا نفقة ملدة، وانقضت تلك املدة ممكنة فقد ملكت النفقة

ولو اخلقتها قبل املـدة، مل جيـب عليـه .)٥٣٢(ولو دفع اليها كسوة ملدة، جرت العادة ببقائها اليها صح .غريها كانت ملكا هلا
ولــو ســلم اليهــا نفقــة ملــدة، مث طلقهــا قبــل انقضــائها، .لبتــه بكســوة ملــا يســتقبلولــو انقضــت املــدة، والكســوة �قيــة، طا.بــدهلا

 .استعاد نفقة الزمان املتخلف، اال نصيب يوم الطالق وأما الكسوة فله استعاد�ا، مامل تنقض املدة املضروبة هلا
 .إذا دخل �ا، واستمرت �كل معه وتشرب على العادة، مل تكن هلا مطالبته مبدة مؤاكلته :الثالثة

ولو تزوجها ومل يدخل �ا وانقضت مدة مل تطالبه بنفقة، مل جتب هلا النفقة، على القول �ن التمكـني موجـب للنفقـة أو 
 .شرط فيها، إذ ال وثوق حلصول التمكني لو طلبه

___________________________________ 
ك مـــن شـــأ�ا وهـــو حســـن : التفـــرد �حلجـــرة، أو �لـــدار، وقيـــده اجلـــواهر وغـــريه: يعـــين) ٥٢٨( املالبـــس الـــيت هلـــا حشـــو : اي) كاحملشـــفة(�ن يكـــون ذلـــ

 ).�ملبطن(وطبقات، وتسمى يف عصر� 
 .الثياب العادية اليت تلبس يف البيت او عند من ال حتتشم منه: اي) ٥٢٩(
 .خليار للزوج يف ان يقبل منها ذلك، أو أن �تيها مبن خيدمها، أو خيدم هو بنفسهبل كان ا) ٥٣٠(
ضـيقت : اي) ولـو استفضـلت(مل يعني مقدارها، فإنه ال حيتـاج، إىل تعيـني احلـاكم : اي) وان مل يقدرها احلاكم(صارت دينا بذمة الزوج : يعين) ٥٣١(

 .على نفسها لتوفر من املال
 .جعلتها عتيقة ممزقة: اي) ولو اخلقتها(اشهر مثال كثياب تصلح لستة ) ٥٣٢(
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، مل جتــب النفقــة إال بعــد اعالمــه، )٥٣٣(لــو كــان غائبــا، فحضــرت عنــد احلــاكم، وبــذلت التمكــني : تفريــع علــى التمكــني
 .ووصوله أو وكيله، وتسلمها

 .، والزم مبازاد)٥٣٤(ولو أعلم، فلم يبادر ومل ينفذ وكيال، سقط عنه قدر وصوله 
 .)٥٣٥(نشزت، وعادت إىل الطاعة، مل جتب النفقة حىت يعلم، وينقضي زمان ميكنه الوصول اليها أو وكيله  ولو

 .ولو عادت فأسلمت، عادت نفقتها عند إسالمها، الن الردة سبب السقوط وقد زالت.ولو ارتدت سقطت النفقة
 .اال بعودها إىل قبضهالن النشوز خرجت عن قبضه، فال تستحق النفقة  )٤٣٦(وليس كذلك االوىل 

 .اذا ادعت البائن ا�ا حامل، صرفت اليها النفقة يوما فيوما، فإن تبني احلمل وإال استعيدت :الرابعة
 .وال ينفق على �ئن غري املطلقة احلامل

 .، الن النفقة للولد)٥٣٧(ينفق : وقال الشيخ رمحه هللا
نفقة هلا النتفـاء الولـد وكـذا لـو طلقهـا، مث ظهـر �امحـل فـانكره إذا ال عنها فبانت منه وهي حامل فال : على قوله: فرع
 .ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه، لزمه االنفاق النه من حقوق الولد.وال عنها

، إن مل يكن مكتسـبا، ويبـاع منـه يف كـل يـوم بقـدر )٥٣٨(نفقة زوجة اململوك تتعلق برقبته : قال الشيخ رمحه هللا :اخلامسة
 .يلزم السيد، لوقوع العقد �ذنه كان حسنا: ولو قيل .جيب يف كسبه: وقال آخرون .يهما جيب عل

 .، النه ماله)٥٣٩(ولو كان مكاتبا، مل جيب نفقة ولده من زوجته، ويلزمه نفقة الولد من أمته : وقال رمحه هللا
 .ولو حترر منه شئ، كانت نفقته يف ماله، بقدر ما حترر منه

___________________________________ 
إىل ) وكيلـــه(وصـــول ) أو(اي الـــزوج إىل الزوجـــة ) ووصـــوله(إخبـــار الـــزوج : اي) اعالمـــه(اخـــربت احلـــاكم ��ـــا مســـتعدة للتمكـــني لزوجهـــا : اي) ٥٣٣(

 .تسلم الزوج أو وكيل الزوج الزوجة: اي) وتسلمها(الزوجة لينقلها إليه مثال 
زوجته فلم �تيها، وكان وصل الـزوج اليهـا يسـتغرق شـهرا، فلـيس عليـه نفقـة هـذا الشـهر، وإمـا الزائـد يف شهر رجب اعلم الزوج بتمكني : مثال) ٥٣٤(

 .على الشهر فعليه نفقتها
 .فيما لو مل يقدر الزوج الوصول بنفسه، أو مل يرد ا�ئ بنفسه) ٥٣٥(
 .مل خترج عن قبضة الزوج، وإمنا حرم شرعا وطئها واملرتدة) اال بعودها إىل قبضته(وهي اليت نشزت وغابت عن الزوج حني النشوز ) ٥٣٦(
ا علــى قــول الشــيخ رمحــه هللا مــن ان النفقــة  بنــاء: اي) فــرع علــى قولــه(ة شــبهة،  قــال ينفــق علــى احلامــل مطلقــا ولــو مل تكــن مطلقــة كــاملوطوء: اي)٥٣٧(

وقــد ثبــت الولــد برجوعــه عــن ) مــن حقــوق الولــد(االنفــاق : اي) نــهال(الن الولــد لــيس ولــدا لــه : يعــين) النتفــاء الولــد(بنفــي الولــد ) إذا ال عنهــا(للولــد 
 .اللعان

خة اجلـواهر وغريهـا ) جيـب يف كسـبه(تكون من عني العبد، ال على املـوىل، وال يف ذمـة العبـد : يعين) ٥٣٨( فـال يبـاع ) يف ذمـة(ويف بعـض النسـخ كنسـ
 .منه شئ، بل يصري دينا ويرتاكم حىت اذا انعتق وجب عليه أداؤه

مـن العبـد املكاتـب ) ولـو حتـرر منـه(لو كانت زوجة املكاتب امة للمـوىل وجـب علـى املـوىل نفقـة ولـدها، ولـو تكـن امتـه فـال جتـب نفقتـه : يعين) ٥٣٩(
 .كما لو حترر نصفه، فيتحرر من الولد نصفه، فعل املولد نصفها، نفقة ولده، الن نصفه له) شئ(
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 .عت أن الطالق بعد الوضع وأنكر، فالقول قوهلا مع ميينها، فاد)٥٤٠(إذا طلق احلامل رجعية  :السادسة
 .وحيكم عليه �لبينونة تديينا له �قراره، وهلا النفقة استصحا� لدوام الزوجية

، وال جيوز مـع إعسـارها، الن )٥٤١(إذا كان له على زوجته دين، جاز أن يقاضيها يوما فيوما ان كانت موسرة  :السابعة
 .ل عن القوت، ولو رضيت بذلك مل يكن له االمتناعقضاء الدين فيما يفض

نفقة الزوجة مقدمة على االقارب، فما فضل عن قوته صرفه اليهـا، مث ال يـدفع إىل االقـارب اال مـا يفضـل عـن  :الثامنة
 .، وتثبت يف الذمة)٥٤٢(واجب نفقة الزوجة، ال�ا نفقة معاوضة 

 .ه، وكيفية االنفاق، واللواحقفيمن ينفق علي: يف نفقة االقارب والكالم: القول
 .ويف وجوب االنفاق على آ�ء االبوين وأمها�م تردد، أظهره الوجوب.على االبوين، واالوالد امجاعا: جتب النفقة

وال جتــب النفقــة علــى غــري العمــودين مــن االقــارب،، كــاالخوة واالعمــام واالخــوال وغــريهم، لكــن تســتحب، وتتأكــد يف 
وهـــل يشـــرتط العجـــز عـــن االكتســـاب؟ االظهـــر اشـــرتاطه، الن .)٥٤٤(ط يف وجـــوب االنفـــاق الفقـــر ويشـــرت .)٥٤٣(الـــوارث مـــنهم 

وال بنقصــان احلكــم، مــع الفقــر  )٥٤٥(وال عــربة بنقصــان اخللقــة .واملكتســب قــادر، فهــو كــالغين.النفقــة معونــة علــى ســد اخللــة
 .والعجز وجتب ولو كان فاسقا أو كافرا

___________________________________ 
ث وال الســادس، وال التاســع، وال اخللعــي، وحنــو ذلــك : وهــي رجعيــة �ن: اي) ٥٤٠( فأدعــت أن (كــان الطــالق غــري �ئــن مــثال مل يكــن الطــالق الثالــ

�ن ادعى ان الطالق قبل وضع احلمل حىت تكون قد خرجت بوضـع ) الزوج) وانكر(حىت تكون بعد يف العدة فتكون هلا النفقة ) الطالق بعد الوضع
 .فال جيوز للرجل الرجوع اليها) �لبينونة(الصالة بقاء العدة ) فالقول قوهلا(احلمل عن العدة فال نفقة هلا 

ان كانت غنية جتد قو�ا جاز للزوج ان ال يعطيها النفقة وحيسب عن كل يوم مـن الـدين مبقـدار نفقتهـا، فلـو كـان نفقتهـا كـل يـوم مـثال : يعين) ٥٤١(
 .كل يوم  دينار اسقط من دينها عن

فلو مل يعط لزوجتـه النفقـة صـارت دينـا بذمـة الـزوج، أمـا لـومل يعـط نفقـة االقـارب، مل تصـر دينـا ) وتثبت يف الذمة(وعوضها متكينها الزوج منها ) ٥٤٢(
 .بذمته

 .فلو كان له عم حبيث لو مات ورثه هذا العم، وكان العم فقريا استحب �لتأ كيد نفقته عليه) ٥٤٣(
ىت ولــو كــان اكثــر غــين مــنهم فــاالب ال) ٥٤٤( ســد (فقــري، واالم الفقــرية، واالوالد الفقــراء هــم الــذين جيــب االنفــاق علــيهم، أمــا لــو كــانوا اغنيــاء فــال حــ

 .سد احلاجة والقادر على الكسب ليس حمتاجا: اي) اخللة
 .ا لبعض العامةكاجلنون، والصغر، وحنومها خالف) بنقصان احلكم(كالعمي، واالقعاد، والعنن، وحنو ذلك ) ٥٤٥(
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ق القــدرة، فلــو حصــل لـه قــدر كفايتــه، اقتصــر علــى نفســه، .وتسـقط اذا كــان مملوكــا، وجتــب علــى املـوىل ويشــرتط يف املنفــ
 .فإن فضل شي فلزوجته، فإن فضل فلالبوين واالوالد

ز�دة الكســوة يف وال تقـدير يف النفقـة، بــل الواجـب قــدر الكفايـة، مــن االطعـام والكســوة واملسـكن، ومــا حيتـاج اليــه مـن 
ــــه .الشــــتاء، للتــــدثر يقظــــة ونومــــا ، وينفــــق علــــى أبيــــه دون أوالده، ال�ــــم أخــــوة )٥٤٦(وال جيــــب إعفــــاف مــــن جتــــب النفقــــة ل

وال يقضي نفقة االقارب، ال�ا مؤاساة لسد اخللة، فال يستقر يف الذمة، ولـو .وينفق على ولده وأوالده، ال�م أوالده.املنفق
 :وتشتمل اللواحق على مسائل.ره �الستدانة عليه فاستدان، وجب القضاء لهنعم، لو أم.قدرها احلاكم
جتب نفقة الولد على أبيه، ومـع عدمـه أو فقـره، فعلـى أب االب وان عـال النـه أب، ولـو عـدمت اآل�ء، فعلـى  :االوىل
 .ام الولد

 .التساوي يشرتكون يف االنفاقومع .)٥٤٧(ومع عدمها او فقرها، فعلى ابيها وأمها وإن علوا، االقرب فاالقرب 
 .وكذا لو كان ابنا وأ�.)٥٤٨(إذا كان له ابوان، وفضل له ما يكفي احدمها، كا� فيه سواء  :الثانية

 .ولو كا� أ� وجدا أو أما وجدة خص به االقرب
نفقتـه عليهمـا ولـو كـان لـه أب وابـن موسـران، كانـت .لو كان له أب وجد موسران، فنفقته على أبيـه دون جـده :الثالثة
 .)٥٤٩(�لسوية 
 .�لنفقة الواجبة، أجربه احلاكم، فإن امتنع حبسه )٥٥٠(إذا دافع  :الرابعة

 ولو كان له.وان كان له مال ظاهر، جاز أن �خذ من ماله مايصرف يف النفقة
___________________________________ 

 .اعطاء املهر أو متليك امة أو حتليلهااالعفاف هو تزويج من جتب نفقته ذكرا أو أنثى أو ) ٥٤٦(
) وجب(امر احلاكم الوالد مثال �الستدانة على ذمة ولده : اي) لو امره(حىت ولو عني مقدار النفقة : اي) ولو قدرها(سد احلاجة : اي): لسد اخللة(

 .القضاء له للدين(على الولد 
كــأب االم وأمهــا فأ�مــا متســاو�ن يف وجــوب ) ومــع التســاوي( جتــب علــى االبعــد كلمــا كــان االقــرب موجــودا وقــادرا علــى االنفــاق فــال: يعــين) ٥٤٧(

 .االنفاق على اوالد ابنتهم الفقراء
 .وهو االب واالم) خص به االقرب(الزائد فينصف الزائد ويقسمه بينهما ) ٥٤٨(
 .نصفها على ابيه ونصفها على ابنه) ٥٤٩(
 .ومتاع، كفرش زائدة، او اواين زائدة وحنو ذلك(اراض ) أو عقار(كتجارات ) عروض(البنوك د�نري يف : مثال) مال ظاهر(امتنع : اي) ٥٥٠(
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 .عروض أو عقار أو متاع، جاز بيعه، الن النفقة حق كالدين
 .و�يمة )٥٥١(يف نفقة اململوك جتب النفقة على ما ميلكه االنسان، من رقيق : القول

وال تقــدير لنفقتهمــا، بــل الواجــب .نفــاق عليهمــا، مــن خاصــته أو مــن كســبهماأمــا العبــد واالمــة فموالمهــا �خليــار يف اال
، ولـو )٥٥٢(ويرجـع يف جـنس ذلـك كلـه، إىل عـادة مماليـك أمثـال السـيد مـن أهـل بلـده .بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة

، �ن )٥٥٤(ز أن خيـارج اململـوك وجيـو .ويستوي يف ذلك القـن واملـدبر وأم الولـد.امتنع عن االنفاق، أجرب على بيعه أو االنفاق
يضرب عليه ضريبة، وجيعل الفاضـل لـه اذا رضـي، فـإن فضـل قـدر كفايتـه وكلـه اليـه، واال كـان علـى املـوىل التمـام، وال جيـوز 

 .ما يقصر كسبه عنه، وال ما ال يفضل معه قدر نفقته، اال اذا قام �ا املوىل )٥٥٣(أن يضرب عليه
إن اجتــزأت  )٥٥٥(فواجبــة، ســواء كانــت مأكولــة أو مل تكــن وأمــا نفقــة البهــائم اململوكــة  والواجــب القيــام مبــا حيتــاج اليــه، فــ

وان كـان هلـا ولـد، وفـر عليـه .فإن امتنع اجرب على بيعها، أو ذحبها ان كانت تقصـد �لـذبح، او االنفـاق.�لرعي واال علفها
 .لنبولو اجتزأ بغرية، من رعي أو علف، جاز أخذ ال.من لبنها قدر كفايته

___________________________________ 
�ن �مرمهـا ) او من كسـبهما(هي احليوا�ت اليت هلا قيمة كاالبل والبقر والغنم والدجاج والعصافري وحنو ذلك ) البهيمة(العبيد واالماء، : رقيق )٥٥١(

 .�الكتساب واخذ النفقة من كسبهما
هـو ) واملـدبر(هـو العبـد أو االمـة احملـض اخلـالص غـري املتشـبث �حلريـة ) القـن(امللك والوزير وحنـوهم فعبيد الكاسب خيتلف عن عبيد التاجر، و  )٥٥٢(

 .هي االمة اليت وطأها املوىل وصارت ذا ولد منه) وأم الولد) (انت حربعد وفايت(العبد أو االمة الذي قال له املوىل 
ك، يقول املوىل لعبده أو امته اعمـل يف التجـارة، وا: اي )٥٥٣( ) قـدر كفايتـه(عطـين كـل سـنة كـذا، او كـل شـهر أو كـل اسـبوع، أو كـل يـوم والبـاقي لـ

 .مثال جعل عليه كل شهر مئة دينار) وإال كان على املوىل التمام(لالكل واللباس واملسكن وحنو ذلك 
 .وكانت نفقته كل شهر عشرة د�نري فأكتسب مئة ومخسة د�نري، كانت اخلمسة الباقية على املوىل

 .يعني عليه، مثال يعني كل شهر ألف وهو ال يستطيع من الف: اي )٥٥٤(
ن اعالفهــا ) فــإن امتنـع(غـري مأكولــة ككلـب الصــيد، واهلــرة، البـازي  )٥٥٥( املقصــود منهــا الـذبح كــاحليوا�ت احملللــة : اي) إن كانـت تقصــد �لـذبح(عــ
 .الولد على: اي) وفر عليه(اي اعطاؤها الحد صدقة، أو هدية ) أو االنفاق(
  ) سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد � رب العاملني(
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