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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (1)باب السلم

 
ا  (3)والسلف لغة أهل العراا  (2)هو لغة أهل احلجاز ومسر  لرلا 

 (4)لتقدميهلتسليم رأس املال يف اجمللس، وللف ا 

                                         

أي هذا باب يذكا فيه أحكام السلم، والتصاف يف الدين، وما يتعلق بذلك، ( 1)
السلف تقدمي رأس املال، والسلم : والسلم بفتحتني السلف وزنا ومعىن، وقيل

 .تسلياه يف احملل، فالسلف أعم
و لغة أهل احلجاز السائاة عندهم، أي السلم يف ش ء معلوم، إىل أجل معلوم، ه( 2)

 .«من أللف يف ش ء فليسلف يف كيل معلوم» صلى اهلل عليه وللملكن قال 
هو لغة أهل  –وهو اإلعطاء يف للعة إىل أجل معلوم  –أي والسلف بالفاء ( 3)

السلم : العاا ، املعاوفة عندهم، حكاه عنهم املاوردي وغريه، وقال األزهاي
للم، وأللم، وللف، وأللف، مبعىن واحد، هذا قول : والسلف واحد، يقال

 .مجيع أهل اللغة إال أن السلف يكون قاض ا
أي فياا أللف فيه، والم من اإللالف، والتسليف التقدمي، وأما إن كان الثان ( 4)

مؤجال  فبيع ال للم، وباء البدلية مميز للثان من املثان، فاا دخلت عليه مثن ال 
 .مثان
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يف ) (1)ينضررربا بالصررررفة ( عقررررد علرررى موصرررروف)شررراع ا ( وهرررو)
 (3)بَأجررل معلرروم ( مؤجررل) (2)فررال يصررع يف عررني كهررذه الرردار ( الذمررة

لقولرره عليرره  (5)وهررو جررائز باإلمجررا   (4)(بررثان مقبررول مبجلررس العقررد)
ـــ  معلـــ    وو   »السرررالم  مـــن فســـلي  ـــي شـــيء  ليســـلي  ـــي  ي

 .(6)ق عليه متف «معل    إلى فج  معل  
                                         

عقد على ش ء يصع بيعه، موصوف منعوت، وذلك الش ء : شاع اأي والسلم ( 1)
 . ينضبا بالصفة

وصف يصري به : والذمة وه  جلائز التصاف «أما يف حائا بين فالن فال»لقوله ( 2)
واتفقوا على امتناعه فياا ال يثبت يف الذمة كالدور . املكلف أهال  لإللزام وااللتزام

 .والعقار
 .معلوم غري جمهول أي املوصوف مؤجل بأجل( 3)
مقبول ذلك الثان مبجلس العقد، وإال مل يصع، إذ لو " بعقد"متعلق " بثان"( 4)

تأخا الثان حلصل شغل الذمتني بغري فائدة، ودخل يف حكم الكايلء بالكايلء 
على ما تقدم، وهذا التعايف لصاحب املبد  وغريه، واعرتل بأن قبض الثان 

يف حقيقته، فاألوىل أنه بيع موصوف يف  شاط من شاوط السلم، ال أنه داخل
ياد عليه أن األجل شاط : الذمة، إىل أجل مساى، كاا عافه املوفق وغريه، وقيل

 .من شاوطه
يَا فَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُن ا حكاه ابن املنذر وغريه، بل بالكتاب، والسنة، لقوله تعاىل ( 5)

ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َفَجٍ  ُمسَ  أشهد أن السلف : قال ابن عباس مًّى َ اْ تُُب هُ ِإَذا َتَدايـَ
مث قاأ هذه اآلية، . املضاون إىل أجل مساى، قد أحله اهلل يف كتابه، وأذن فيه

 . وهذا اللفظ يصلع للسلم، ويشاله بعاومه
 قدم رلول اهلل صلى اهلل عليه وللم : قال ابن عباس: وصدر احلديث (6)

= 
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( و) (2)ألنرررره بيررررع حقيقررررة  (1)(بألفرررراب البيررررع)السررررلم ( ويصررررع)
إذ مهرررا الررم للبيرررع  (4)ألهناررا حقيقرررة فيرره  (3)(السررلم، والسرررلف)بلفررظ 

زائردة علرى شرراوط ( بشراوط لرربعة) (5)الرذي عجرل مثنره، وأجررل مثانره 
 .(6)البيع 

                                         
= 

من فسلي  ي »لسنة، والسنتني، والثالث، فقال املدينة، وهم يسلفون يف الثاار ا
فيعترب تعيني " يف كيل معلوم"أي يسلم  « ي ثمر  ليسلي»ويف لفظ  «شيء

إذا كان مما يوزن اتفاق ا، وإن  " ووزن معلوم"الكيل، فياا يسلم فيه من املكيل اتفاق ا 
اع ا، كان مما ال يكال وال يوزن فال بد فيه من عدد معلوم، وحكاه ابن بطال إمج

والذر  كذلك، واجلاهور على أنه جائز يف العاول اليت تنضبا بالصفة، والواو 
إىل أجل "فال يلزم اجلاع بني الكيل والوزن إمجاع ا " أو"مبعىن " ووزن"يف قوله 
فيعترب األجل يف السلم، وهو مذهب اجلاهور، لآلية وهذا اخلرب، فدل " معلوم

، وحلاجة الناس إليه، هذا ياتفق بتعجيل احلديث على جواز السلم هبذه الشاوط
 .الثان، وهذا ياتفق باخص املثان

كاا بتعت منك ما صفته كذا، وكيله كذا، إىل كذا، وبكل ما ينعقد به البيع،  ( 1)
 .كتالكت وحنوه، ويشرتط له ما يشرتط للبيع لكن إىل أجل فشاله امسه

خبالف البيع فإنه جيوز يف املوجود،  إال أن السلم ال جيوز إال يف املعدوم، ملا يأيت،( 2)
ويف املعدوم بالصفة كاا تقدم، واملااد باملعدوم هنا املوصوف يف الذمة، وإن كان 

 .جنسه موجود ا
 .كأللاتك هذا الدينار يف كذا من القاع، أو أللفتك كذا يف كذا( 3)
 .أي يف السلم والسلف( 4)
 .فينعقد السلم بكل ما دل أحد اللفظني عليه( 5)
 : أي السرررررررربعة املتقدمرررررررررة يف البيررررررررع، إذ هررررررررر  معتررررررررربة هنرررررررررا، قررررررررال الررررررررروزيا وغرررررررررريه( 6)

= 
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الريت تتلرف ( أحردها انضرباط صرفاته. )(1)واجلارُّ متعلرق بيصرع 
ثان باختالفهررررا، اختالف ررررا كثررررري ا  رررراها ا الرررر

ألن مررررا ال ميكررررن ضرررربا  (2)
أي  ( مبكيررررل) (3)صررررفاته تتلررررف كثررررري ا، فيفضرررر  إىل املنازعررررة واملشرررراقة 
 .(4)كاكيل من حبوب ومثار، وخل ودهن ولنب وحنوها 

                                         
= 

اتفقرررروا علررررى أن السررررلم يصررررع بسررررتة شرررراوط، أن يكررررون يف جررررنس معلرررروم، وصررررفة 
: معلرروم، ومقرردار معلرروم، وأجررل معلرروم، ومعافررة مقرردار رأس املررال، وزاد أبررو حنيفررة

، وهرذا الشراط السرابع الزم تساية املكان الذي يوفيره فيره، إذا كران لره مرل ومؤونرة
 . عند الباقني

 .بشاوط، ففيه حذف: وكذا اجملاور يف قوله( 1)
 .هذا أحد الشاوط السبعة، اليت ال يصع السلم بدوهنا باالتفا ( 2)
املطلوب عدمها شاع ا، وهذا خبالف ما ليس كذلك، فالثاا إذا كان نو  منه ( 3)

أما، لالختالف املذكور، خبالف ما  تتلف بالسواد واحلااة، يذكا كونه ألود أو
إذا كان كل ذلك النو  أما، إال أن بعضه زاد يف احلااة قليال ، على البعض 
 . اآلخا، فإن مثل ذلك ال تتلف به الثان اختالف ا كثري ا  اها ا، يفض  إىل املنازعة

إصالح للعبارة، ألن . كايكل من حبوب: أي من كل مكيل، وقول الشارح( 4)
من مكيل لكان : ها أن ضبا الصفات مبكيل وحنوه، وليس كذلك، ولو قال اها 

ويدخل يف احلبوب " من"أبني، ألنه مل يثبت أن الباء تأيت مبعىن الكاف، خبالف 
أمجع أهل العلم، على : األرز وغريه مما يساى حب ا مما تقدم وغريه، وقال ابن املنذر

 .أن السلم يف الطعام جائا

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

7 

وزئبرررق وشرررب  (1)صررروف وحنررراس و مرررن قطرررن وحايرررا ( ومررروزون)
 (3)إن عرني موضرع قطرع وشرحم وحلرم  ء ولرو مرع عظاره  (2)وكربيت 

( وأمرررا املعررردود املاتلرررف كالفواكررره) (4)مرررن بيررراب وخيررروط ( ومرررذرو )
 .(6)فال يصع السلم فيه، الختالفه بالصغا والكرب  (5)املعدودة كامان 

(6). 

                                         

ديد، ورصاص وكتان، وحنو ذلك، فيصع يف الفلوس، ألهنا إما وذهب وفضة وح( 1)
 .عال أو مثن

 .وإبايسم وشهد، وقنب وحنوها، وهذا مذهب مالك والشافع ( 2)
. كل للف تتلف: فقال. إنه تتلف: ألن العظم كالنوى يف التاا، وقيل ألمد( 3)

ا، أي فيصع السلم يف اللحم ولو مع عظاه، إن عني حمل يقطع منه، كظه
وفاذ، وحنوه، ويلزم قبوله بعظامه، ألن اتصاله هبا اتصال خلقة، كالنوى يف التاا، 
ويعترب قوله إذا أللم، يف حنو ضأن ذكا أو أنثى، خص  أو غريه، مسني أو هزيل، 
وحنو ذلك مما تتلف به الثان، وعلم منه أنه ال يصع يف مطبوخ ومشوي، وال يف 

 .ختالفهحلم بعظاه إن مل يعني حمل قطع ال
وكاعدود من حيوان يتأتى ضبطه كاا يأيت، وغري حيوان مما ال تتفاوت آحاده، ( 4)

اتفقوا على أن السلم جائز يف املكيالت، واملوزونات، : قال الوزيا وغريه
واملذروعات اليت يضبطها الوصف، واتفقوا على أن السلم يف املعدودات اليت ال 

 .إال يف رواية عن أمد تتفاوت آحادها، كاجلوز والبيض، جائز
 .وكاثاى، وخوخ، واجاص، وكبطيخ( 5)
وزن ا وعدد ا، ومذهب : جيوز عدد ا، ومذهب أيب حنيفة: وهذا أحد القولني، وعنه( 6)

 .وزن ا، ومالك على اإلطال : الشافع 
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( و) (1)ألهنرا تتلرف، وال ميكرن تقردياها براحلزم ( البقرول)كر( و)
( و) (2)طااف ألهنا تتلف، وال ميكن ذرعها، الختالف األ( اجللود)كر
( و) (3)واألكررررررار  ألن أكثررررررا ذلررررررك العظررررررام واملشررررررافا ( الررررررا وس)كررررررر
 .(4)األوا  املاتلفة الا وس، واألولاط كالقااقم)كر

                                         

جيوز السلم : ألنه ميكن يف الصغري والكبري، فلم يصع السلم فيه، كاجلواها، وعنه( 1)
ألن كثري ا من ذلك يتقارب، : ه، واملوز واخلضااوات وحنوها، قال املوفقيف الفواك

وينضبا بالكرب والصغا، وما ال يتقارب ينضبا بالوزن، كالبقول وحنوها، فيصع 
 . السلم فيه، كاملذرو  وهو مذهب أيب حنيفة والشافع 

وز السلم ال جي –بكيل وال وزن وال عد وال ذر  وحنوه  –وتقدم أن ما ال ينضبا ( 2)
ويف اجللود من اخلالف ما يف الا وس واألطااف، أي فحيث : فيه، وقال املوفق

 .أمكن ضبطه صع السلم فيه
مجع مشفا وهو شفة احليوان، وأن اللحم فيها قليل وليست موزونة، وذكا املوفق ( 3)

ولنا أن التفاوت : وغريه عن أمد وغريه جوازه، وهو مذهب مالك والشافع ، قال
ك معلوم، فلم مينع صحة السلم فيه كاحليوان، فإنه يشتال على الاأس يف ذل

واجللد، واألطااف والشحم، وما يف البطن، كذلك الاأس يشتال على حلم 
 .اخلدين، واألذنني، والعينني، وتتلف، ومل مينع صحة السلم فيه كذلك ههنا

يصع : ا، وفيه وجهمجع قاقم، وهو ما يسان فيه املاء، ألن الصفة ال تأيت عليه( 4)
إذا أمكن ضبا صفة اإلناء، بارتفا  حائطه ودور ألفله وأعاله، وحنو ذلك، 

 .حبيث ال تتلف ر ولها وال أولاطها، ألن التفاوت يف ذلك يسري
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( اجلررررواها)كررررر( و) (1)الختالفهررررا ( واأَللررررطال الضرررريقة الررررا وس
ألهنا تتلف اختالف ا متباين را، بالصرغا والكررب،  (2)واللؤلؤ والعقيق وحنوه 

( احلامررل مررن احليرروان)كررر( و) (3)ترردويا، وزيررادة الضرروء والصررفاوحسررن ال
ألن الصرررفة ال ترررأيت علرررى ذلرررك، والولرررد جمهرررول غرررري  (4)كأمرررة حامرررل 

وكرل ) (6)مة وولدها، لندرة مجعهاا الصفة وكذا لو أللم يف أَ  (5)حمقق 
 .(7)(وكل مغشوش)

                                         

طست صغرية أو طست : أي األلطال، مجع لطل بفتع السني، قال يف احمليا( 1)
 .قدمهلا عاوة، وإن أمكن ضبطها صع السلف فيها كاا ت

أي وكاجلواها كلها، من اللؤلؤ والدر والياقوت، واملاجان والزباجد والفريوزج، ( 2)
والبلور وحنوه، فال يصع السلم فيها، وهذا قول الشافع  وأصحاب الاأي وغريهم، 

 .واختاره املوفق وغريه
وال ميكن تقدياها ببيض عصفور أو حنوه، وال بش ء معني، فتاتلف أمثاهنا ( 3)

 .ا متباين ااختالف  
 .أي بأن أللم يف أمة حامل أو فاس حامل وحنومها( 4)
أي فال جيوز السلم فيها حيث مل تنضبا بالوصف، وحك  اإلمجا  على أنه ال ( 5)

 .جيوز السلم يف جمهول، من مكيل أو موزون أو غريمها
ا، أو وكذا أيض ا لو أللم يف أمة وأختها أو عاتها، أو خالتها وحنوها، من أقارهب( 6)

دابة وولدها، أو شاة ذات لنب، ألنه كاحلال، وفيه وجه يصع، ألنه إذا صع البيع 
 .صع السلم، ألنه بيع

يعين ال ميكن ضبطه كاللنب املشوب باملاء، فإن كان أمثان ا ففيه مانعان، كونه ال ( 7)
 .ميكن ضبطه، وكونه ال جيوز إلالم أحد النقدين يف اآلخا
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فرإن كانرت األمثران  (1)ألن غشه مينع العلم بالقردر املقصرود منره 
ويصرع السرلم  (3)ويكون رأس املال غريها  (2)صع السلم فيها  خالصة

ررا  (4)السررلم يف فلرروس  ( ومررا جياررع أخالط ررا) (5)ويكررون رأس املررال عاض 
الررريت ( واملعررراجني) (6)والنرررد ( غرررري متايرررزة كالغاليرررة)مقصرررودة ( أخالط رررا

 .(8)لعدم انضباطه ( فال يصع السلم فيه) (7)يتداوى هبا 

                                         

يصع السلم فيه، وملا فيه من الغار، وتقدم النه  عن بيع  ويكون جمهوال ، فال( 1)
 .الغار

 .النتفاء الغار( 2)
ألنه قد كان هلا شبه بالنقدين، وال جيوز أن يسلم األمثان بعضها يف بعض، ملا ( 3)

 .تقدم، وإذا كان رأس املال غريها انتف  احملذور
نواط ال تصع حبال، وال فاأل: وزنا وعدا، وال نزا  يف ذلك، قال شيانا، وعليه( 4)

 .يظها متشيها على أصول الشا ، وال جتاى على قواعد البيع
ويصع يف : ولو كان رأس املال أمثان ا، ألهنا عال، ويف اإلقنا : وصوب ابن فريوز( 5)

 .عال بعال
نو  من الطيب، ماكب من : فال يصع السلم فيها، لعدم انضباطها، والغالية( 6)

إن أول من مساها بذلك : تغليت بالغالية، قيل: ، تقولمسك وعنرب وعود ودهن
: بفتع النون طيب خملوط من مسك وكافور، قيل: للياان بن عبد امللك، والند

 .هو العنرب: إنه ليس بعايب، وقيل
 .إذا كانت مباحة، وقس  وحنو ذلك، مما جياع أشياء خمتلفة، للجهالة بقدره( 7)
 كون جمهوال ، وهذا مذهب مالك ومتييز ما فيه من األخالط، في( 8)

= 
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: حلررديث أيب رافررع (1)ا ولررو آدمي رر( يف احليرروان)السررلم ( ويصررع)
 (2)التسرلف مرن رجرل بكرا ا رواه مسرلم  صلى اهلل عليره ولرلمأن النيب 

ررا يف ( و) كالكتران، والقطررن، ( الثيراب املنسرروجة مرن نرروعني)يصرع أيض 
 (5)وكررررذا نشرررراب، ونبررررل مايشرررران  (4)ألن ضرررربطها ممكررررن  (3)وحنومهررررا 

 .(6)وخفاف، ورماح 

                                         
= 

ال يصع فياا جياع أخالط ا غري : والشافع ، واختاره املوفق وغريه، ويف اإلنصاف
 .متايزة كالغالية واملعاجني، والند وحنوها بال نزا  أعلاه

أي ويصع السلم يف احليوان، الذي يتأتى ضبطه بالسن، والوصف واألجل، وحنو ( 1)
آدمي ا، وهو مذهب مالك والشافع ، وغريمها من ذلك، ولو كان املسلم فيه 

 . السلف
أما  أن ابتا  البعري : وأليب داود من حديث عبد اهلل بن عااو بن العاص( 2)

من لم تطب نفسه  له بك  »بالبعريين، وباألبعاة إىل جم ء الصدقة، وقوله 
ب، وألنه يثبت يف الذمة صداق ا، فيثبت يف السلم كالثيا « ريضة ست  رائض

 . وتقدم أن السلم يف املعدود الذي ينضبا، جائز عند اجلاهور
 .كإبايسم( 3)
 .الصحيع جواز السلم فيها: وقال الشارح( 4)
بفتع امليم وكسا : السهم العايب، ومايشان: السهم الفارل ، والنبل: النشاب( 5)

فيصع ألز  عليه الايش، . راش السهم يايشه: الااء، أي جمعول هلاا ريش ا، يقال
 .السلم فيهاا، إلمكان ضبطهاا بالصفات اليت ال يتفاوت الثان معها غالب ا

 مجع خف، ما يلبس يف الاجل، ولو كانت مستورة، " اخلفاف"( 6)
معاوفة، فيصع السلم فيها، كالقصب، واخلشب، وما فيه من غريه " والاماح"

= 
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ررررا يف ( و) غررررري مقصررررود  )اء بكسررررا اخلرررر( مررررا خلطرررره)يصررررع أيض 
فيره ( والسركنجبني) (2)فيه املاء ( وخل التاا) (1)فيه اإلنفحة ( كاجلنب
الثرا  ذكرا )الشاط . (4)كالشريج، واخلبز، والعجني ( وحنوها) (3)اخلل 

 .(5)أي جنس املسلم فيه نوعه ( اجلنس، والنو 

                                         
= 

 .متايز، ميكن ضبطه، واإلحاطة به، وال يتفاوت كثري ا
اج من بطن اجلدي الااضع، فالا اجلنب هبا غري مقصود باملعاوضة ملصلحة تستا( 1)

 .املالوط، ويسري غري مؤبا
 .وكزبيب فيه ماء، فإذا كان املاء يسري ا مل يؤبا( 2)
السكنجبني معاب، ماكب من السكا واخلل وحنوه، واخلل ما مض من عصري ( 3)

 .العنب وغريه
ا يسري، غري مقصود باملعاوضة ملصلحة دهن الساسم، ألن اخلل" الشريج"( 4)

املالوط، فلم يؤبا، واخلبز والعجني يوضع فيهاا امللع، وكدهن ورد، وبنفسج، 
بال نزا ، فالذي : وكل ما يضبطه الوصف وال يتفاوت كثري ا، قال يف اإلنصاف

جياع أخالط ا أربعة أقسام خلا مقصود متايز، كالثياب من نوعني، وما خلطه 
س مبقصود يف نفسه، كاإلنفحة يف اجلنب، فيصع السلم فيهاا، ملصلحة، ولي

وأخالط مقصودة غري متايزة كالغالية، وما خلطه غري مقصود وال مصلحة فيه،  
 .كاللنب املشوب باملاء، فال يصع فيهاا

باتفا  أهل العلم، وكذا اجلودة والاداءة، فإنه ال بد من ذلك يف كل مسلم فيه، ( 5)
يذكا جنسه كاحلب مثال ، ونوعه كالسلاو  مثال ، وذكا النو  : قال الشيخ وغريه

 . مستلزم لذكا اجلنس
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اختالف ررررررررا ( الررررررررثان)أي بسررررررررببه ( وكررررررررل وصررررررررف تتلررررررررف برررررررره)
وال جيررررب  (3)(وحدابتررره وقدمرررره) (2)وقررردره وبلررررده  ، كلونرررره،(1)( ررراها ا)

وال مرا ال تتلرف بره الرثان،  (4)التقصاء كل الصفات، ألنه قد يتعذر 
 .(5)لعدم االحتياج إليه 

                                         

ألن املسلم فيه عول يف الذمة فال بد من العلم به كالثان، وألن العلم باملبيع ( 1)
 .شاط يف البيع، وطايقه الا ية أو الوصف، والا ية متعذرة هنا، فتعني الوصف

أو أبيض، ويذكا قدره ككبار مثال ، متطاول، أو  فيذكا لونه إن اختلف، كأما( 2)
بشاط أن تبعد . من بلد كذا: مدور، ويذكا بلده، أي الثاا أو احلب، فيقول

 .اآلفة فيها
حديث أو قدمي، وإن أطلق العتيق، ومل يقيده بعام أو أكثا، أجزأ أي : فيقول( 3)

: يز به خمتلفه، فيقولعتيق كان، ما مل يكن متغري ا، ويذكا لن حيوان، وغريه مما مي
ذكا ا ومسين ا أو معلوف ا، وكبري ا، أو ضدها، ويذكا يف عسل جنسه كنحل، أو 
قصب، وبلده، وزمنه ولونه، ويف مسن نوعه، كسان بقا، ولونه كأصفا، ويذكا يف 
اللنب النو ، واملاعى، ويف بوب النو ، والبلد، واللون، والطول، والعال، 

ا وحنو ذلك، ولائا ما جيوز فيه واخلشونة، والصفاقة، وضده ا، ويف غزل كاغد 
 .السلم مبا تتلف به

وقد ينته  احلال فيها إىل أما يتعذر التسليم فيه، فيكتف  باألوصاف الظاهاة، ( 4)
اليت تتلف هبا الثان  اها ا، ولو التقصى، حىت انتهى إىل حال يندر وجود 

 .املسلم فيه بتلك األوصاف، بطل السلم
ال جيب ذكا وصف ال تتلف به الثان اختالف ا  اها ا، لعدم االحتياج إىل أي و ( 5)

 .ذلك الوصف
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ألنه ال ينحصرا ( األردأ أو األجود)املتعاقدين ( وال يصع شاط)
 (2)إذ مررا مررن رديء أو جيررد إال وجتاررل وجررود أردأ أو أجررود منرره  (1)
وجيزئ ما يصد  عليره أنره جيرد أو  (3)(جيد ورديء)يصع شاط  (بل)

املسررلم إليرره ( فررإن جرراء) (5)فينررزل الوصررف علررى أقررل درجررة  (4)رديء 
أي مرن ( ررأجود منره)جراءه برر ( أو) (6)للاسلم، لزمه أخرذه ( مبا شاط)

 .(7)من نوعه )املسلم فيه 

                                         

أي األردأ، ألن أفعل التفضيل ال ينضبا، ولتعذر الوصول إىل األجود، وإن قدر ( 1)
 .عليه كان نادر ا

جتال أن يصع، : أي فال يصع اشرتاط األردإ أو األجود، وقال املوفق يف األردإ( 2)
در على تسلم ما هو خري منه، فإنه ال يسلم شيئ ا إال كان خري ا مما شاطه، ألنه يق

 .فال يعجز إذ ا عن تسليم ما جيب قبوله، خبالف األجود
أي بل يصع للاسلم شاط جيد من متا أو حب، أو غريمها مما يصع السلم فيه ( 3)

 .بال نزا ، وشاط رديء حال العقد، إلمكان احلصول عليه
 .ن وجد أجود منه أو أردأعاف ا، وإ( 4)
 . أي يف اجلودة أو الاداءة( 5)
كاملبيع املعني، لواء تضار بقبضه أوال، ألن على املسلم إليه ضار ا يف بقائه يف ( 6)

إما أن تقبض حقك أو تربئ منه، وكذا لو أحضاه بعد حمل : يده، فإن امتنع قيل
 .الوجوب، فهو كاا لو أحضا املبيع بعد تفاقهاا

ه قبوله، ألنه أتى مبا تناوله العقد، وزيادة تنفعه وال تضاه، قاله الشارح، لزم( 7)
 . وصاحب املبد ، وغريمها
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 (1)(وال ضرار يف قبضرره، لزمرره أخررذه)أي حلولرره ( ولرو قبررل حملرره)
وإن جاءه بدون ما وصف  (2)ألنه جاءه مبا تناوله العقد، وزيادة تنفعه 

وإن جراءه نرنس  (4)أو بغري نوعه مرن جنسره، فلره أخرذه وال يلزمره  (3)
 .(5)ننس آخا مل جيز له قبوله 

                                         

وذلك كاحلديد، فإنه يستوي قدميه وحديثه، وكالزيت، والعسل، ما مل يكن يف ( 1)
 . قبضه ضار خلوف، وال جال مؤنة، فعليه قبضه

كان يف قبضه قبل احملل ضار،   حيث أنه جاءه بأجود منه، وعجل تسلياه، وإن( 2)
إما لكونه مما يتغري، كالفاكهة واألطعاة كلها، أو كان قدميه دون حديثه،  
كاحلبوب وحنو ذلك، مل يلزم املسلم قبوله، ألن له غاض ا يف تأخريه، بأن جتاج إىل 
أكله أو طعامه يف ذلك الوقت، وكذا احليوان، ألنه ال يأمن تلفه، وكذا إن كان 

حفظه إىل مؤنة، كالقطن وحنوه، أو كان الوقت خموف ا، تشى على ما  جتاج يف
 .يقبضه، فال يلزمه قبضه قبل حمل أجله

أي من العول حال العقد، فله أخذه، ألن احلق له، وقد رض  بدونه، وال يلزمه ( 3)
 .أخذ دون ما وصف له

كالش ء   كتاا معقل  فجاء برب ، وكاعز عن ضأن، وجواميس عن بقا، ألهناا( 4)
الواحد، وال يلزمه أخذه، ولو أجود منه، ألن العقد تناول ما وصفاه على 
شاطهاا، وال جيرب على إلقاط حقه، والنو  صفة، فأشبه مالوفات غريه من 

 . الصفات
من أللم يف ش ء، فال »ألنه صافه إىل غريه وهو ممنو ، ملا رواه أبو داود وغريه ( 5)

خبالف القال، أو  «فال يأخذ إال ما أللف فيه»وللدارقطين  «يصافه إىل غريه
 .مثن املبيع، فإنه جيوز أن يعتال عنه بغري جنسه، بشاط قبضه يف اجمللس
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وإمسرراكه مررع  (1)وإن قرربض املسررلم فيرره فوجررد برره عيب ررا فلرره رده 
( بكيرل) (3)املسرلم فيره أي قردر ( الثالث ذكرا قردره)الشاط  (2)اأَلرش 

مرررن »حلرررديث  (5)معهرررود فيارررا يررروزن ( أو وزن) (4)معهرررود فيارررا يكرررال 
ألرررررلف يف شررررر ء فليسرررررلف يف كيرررررل معلررررروم، ووزن معلررررروم، إىل أجرررررل 

 .(7)عند العامة ( َأو ذر  يعلم) (6)متفق عليه  «معلوم

                                         

 .كسائا املبيعات، وله املطالبة بالبدل، كاملبيع املعيب إذا كان غري عامل بعيبه( 1)
دفعه كاا كابيع غري للم على ما تقدم، وجيوز ملسلم إليه أخذ عول زيادة قدر ( 2)

لو أللم إليه يف قفيز، فجاءه بقفيزين، ال أخذ عول جودة أو رداءة، لعدم إفااد 
 .اجلودة أو الاداءة بالبيع

فال يصع السلم بدون ذكا قدر املسلم فيه، باتفا  أهل العلم، للارب اآليت ( 3)
 . وغريه

 .أي من احلبوب وغريها من كل مكيل( 4)
وإبايسم، وكتان، وصوف وغري ذلك من كل كحديد، وصفا، وحناس، وقطن، ( 5)

 .موزون
فدل احلديث على أنه يعترب تعيني الكيل فياا يسلم فيه من املكيل، وتعيني الوزن ( 6)

فياا يسلم فيه من املوزون، وما ال يكال وال يوزن فال بد فيه من عدد معلوم، 
 .وحكاه ابن بطال إمجاع ا

 الف، وتقدم ذكا االتفا  على ويتعارف بينهم، لريجع إليه عند التا( 7)
اعتبار معافة مقدار املسلم فيه، وحكى ابن املنذر اإلمجا  على أن السلم جائز يف 
= 
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ألنررره إذا كررران جمهررروال  تعرررذر االلرررتيفاء بررره عنرررد التلرررف، فيفررروت 
أو صرنجة  (2)فإن شاطا مكياال  غرري معلروم بعينره  (1)فيه العلم باملسلم 

ررررا صررررع السررررلم دون  (3)غررررري معلومررررة بعينهررررا مل يصررررع  وإن كرررران معلوم 
أو يف  (5)وزن ررررا )كررررالرب، والشررررريج ( وإن ألررررلم يف املكيررررل) (4)التعيررررني 
السلم، ألنه قدره بغري ما هو مقردر ( كيال مل يصع)كاحلديد ( املوزون

  .(6)به، فلم جيز 

                                         
= 

ال بد من تقديا املذرو  بالذر ، بغري خالف : الثياب بذر  معلوم، وقال املوفق
 .نعلاه

 .فيبطل العقد، لفقدان الشاط اجملاع عليه( 1)
اال بعينه، غري معلوم عند العامة مل يصع، ألنه يهلك أي فإن شاط املتعاقدان مكي( 2)

 . فيتعذر املسلم فيه، وهذا مذهب اجلاهور
أمجع كل من : أي السلم بال نزا ، ألهنا لو تلفت فات العلم به، قال ابن املنذر( 3)

حنفظ عنه على أن السلم يف الطعام ال جيوز بقفيز ال يعاف عياره، وال يف بوب 
 . عيار لو تلف أو مات فالن بطل السلمبذر  فالن، ألن امل

أي وإن كان املكيال معلوم ا عند العامة، أو امليزان أو الذرا  صع العقد، ولو عني ( 4)
رطل فالن، أو ميزانه املعلومني املعاوفني عند العامة، صع، للعلم هباا، دون 

 .التعيني، فال تتص هباا، ألنه التزام ملا ال يلزم
 .، هذا املذهب يف كل ما األصل فيه الكيلمل يصع السلم( 5)
 . ألنه مبيع يشرتط معافة قدره، فلم جيز بغري ما هو مقدر به: وقالوا( 6)
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وال يصررع يف فواكرره معرردودة   (1)كاررا لررو ألررلم يف املررذرو  وزن ررا 
( الاابررررع ذكررررا أجررررل معلرررروم)الشرررراط  (2)كامرررران، ولررررفاجل، ولررررو وزن ررررا 

 .(3)للحديث السابق 

                                         

يصع السلم يف املكيل وزنا، ويف املوزون  : أي وذلك ال يصع باإلمجا ، وعن أمد( 1)
كيال، ألن الغال معافة قدره، وإمكان تسلياه من غري تناز ، فبأي قدر قدره 

الناس ههنا ال يعافون الكيل يف التاا، : اختاره املوفق وغريه، وقال األبام. ازج
 . وهو مذهب أيب حنيفة، ومالك، والشافع 

وأفىت الشيخ حماد بن عبد الوهاب نواز أخذ الثاا خاصا بال وزن، إذا كان أقل مما 
 عافوا يف الذمة بيقني، حلديث جابا، وأفىت فيان له آصع معلومة، فالتوىف لنبال

االلتيفاء أولع من غريه، وأنه من باب أخذ : قدره كيال، فأخذ باقيه وزنا، وقال
جيوز إذا كان كيال أو وزنا، وتقدم : احلق، واإلبااء عاا بق ، وقال أمد يف اللنب

 .خبالف الابويات فإن التاابل فيها شاط. أنه قول اجلاهور
مذهب أيب حنيفة، والشافع ، ألنه يسلم فيه وزن ا، وهو : وقال املوفق وغريه( 2)

ا، فلم ميكن تقدياه بغري الوزن، فيتعني تقدياه به، وهذا  تتلف كثري ا، ويتباين جد 
املذهب عند األكثا، ويسلم يف اجلوز، والبيض، وحنومها عدد ا، ألن التفاوت 
يسري، ويذهب ذلك باشرتاط الكرب، والصغا، أو الولا، وإن بق  ش ء يسري 

وهو أ ها : سائا التفاوت يف املكيل، واملوزون املعفو عنه، قال املوفقعف  عنه، ك
 . الاوايتني، وهو مذهب أيب حنيفة وغريه

( إىل أجل مساى)وهو قول مجهور العلااء، ولقوله  «إىل أجل معلوم»ونصه ( 3)
واألما يقتض  الوجوب، وألن األما يف اخلرب بتلك الشاوط تبيني لشاوط السلم، 

 . دوهناومنع منه ب
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ويعتررب أن يكرون األجرل  (1)وألن احللول تاجه عن امسه ومعنراه 
السررررلم إن ألررررلم ( فررررال يصررررع)كشررررها   (2)عررررادة ( لرررره وقررررع يف الررررثان)
 .(4)إن أللم إىل أجل جمهول ( وال) (3)ملا لبق ( حاالا )

                                         

تأجيل مسلم : فإنه مس  للاا وللف ا لتعجل أحد العوضني، وتأخا اآلخا، ومعناه( 1)
فيه، وتعجيل رأس ماله، وباحللول يكون بيع ا، ألن الشار  إمنا رخص فيه من أجل 
احلاجة الداعية إليه، ومع حضور ما يبيعه حاال ال حاجة إىل السلم، فال يثبت 

 . عند اجلاهور
 زيادته ألن اعتبار األجل ليتحقق الافق الذي شا  من أجله السلم، وال أي أبا يف( 2)

جصل مبدة ال وقع هلا يف الثان، وأيض ا السلم إمنا يكون حلاجة املفاليس، الذين 
هلم مثار أو زرو  أو جتارات ينتظاون حصوهلا، وال جصل ذلك يف املدة اليسرية 

 .غالب ا
كثري من : لول تاجه عن امسه ومعناه، وقال الزركش أي من اخلرب والتعليل بأن احل( 3)

أقله شها، وال خالف : األصحاب ميثل بالشها والشهاين، فان مث قال بعضهم
وذلك  ُقْ  ِهَي َمَ اِقيُت ِللنَّاسِ يف السلم إىل وقت يعلم باألهلة، لعاوم قوله

وجيوز بغريها حنو أول الشها، أو أولطه، أو آخاه، أو يوم معلوم منه، وحنو ذلك، 
يصع حاال  : مما يعافه املسلاون، ويكون مشهور ا عندهم ال تتلف، وعند الشيخ

 .إن كان يف ملكه، وإال فال
فال يصع السلم عند اجلاهور، وكذا إن أللم مطلق ا، ومل يغيه بغاية، مل يصع ( 4)

لو  ال خالف أنه: السلم، فال بد أن يكون األجل مقدر ا بزمن معلوم، قال املوفق
جعل األجل إىل امليساة مل يصع، ويصع البيع، ويكون الثان حاال ، كاا لو شاط 

 . فيه اخليار، أو يفسخ البيع واخليار للاشرتي
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وقرردوم احلرراج، ألنرره تتلررف، فلررم يكررن ( إىل احلصرراد واجلررذاذ)كررر
معلوم ا 
وحنروه، ألنره ال ( رريوم)أجل قايب كر( إىل)يصع السلم ( وال) (1)

( يف شررر ء يأخرررذه منررره كرررل يررروم)أن يسرررلم ( إال) (2)وقرررع لررره يف الرررثان 
أجررزاء  معلومررة 
مررن كررل مررا يصررع السررلم فيرره ( ز وحلررم وحنومهرراكابرر) (3)

 .(5)إذ احلاجة داعية إىل ذلك  (4)

                                         

: أي فلم يصع السلم، الختالف هذه األشياء، وهذا أحد القولني، والقول الثا ( 1)
 اجملهول، ألنه يصع إىل احلصاد واجلذاذ، ويتعلق بأوهلاا عند األكثا، وإن منع يف

 . وهو الصواب: يف العادة ال يتفاوت كثري ا، قال يف اإلنصاف
وهو القطع يف خنل وغريه  –إذا با  إىل احلصاد واجلذاذ : قال عبد اهلل بن الشيخ حماد

فهذا ال بأس به الزم، لألجل املعلوم عند بعض أهل العلم، واختالفه يسري،  –
، وكان ابن عاا يبتا  إىل العطا، وذلك وهو مذهب مالك وغريه من أهل العلم

أنه أجل تعلق بوقت من الزمن، يعاف يف العادة، ال يتفاوت تفاوت ا كثري ا، أشبه ما 
 . إىل رأس السنة: لو قال

اختاره الشيخ، والتدلوا خبرب . يصع حاال  : فلم يصع السلم لفوات شاطه، وعنه( 2)
ال تبع هذا، لواء كان عندك : الألنه لو مل جيز السلم حاال لق «ما ليس عندك»

 .أو ال
فيصع السلم نص عليه، وهو مذهب مالك، ألن كل بيع جاز إىل أجل، جيوز ( 3)

 .إىل أجلني وآجال، كبيو  األعيان
 .كعسل، ودقيق، ورطب، لواء بني مثن كل قسا أو ال( 4)
لم إليه وألجل احلاجة رخص الشار  يف السلم، املسلم ياتفق باخص املثان، واملس( 5)

 . بتعجيل الثان
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وال  (1)فإن قبض البعض وتعذر الباق ، رجع بقسطه مرن الرثان 
املقبررول، لتاابررل أجزائرره، بررل يقسررا الررثان  لررىجيعررل للبرراق  فضررال  ع

غالب ررا يف )املسررلم فيرره ( اخلررامس أن يوجررد)الشرراط  (2)عليهاررا بالسرروية 
فرررإن   (4)لوجررروب تسرررلياه إذ ا  (3)بكسرررا احلررراء أي وقرررت حلولررره ( حملررره

كالسرلم يف العنرب والاطرب إىل   –أو يوجد نادر ا  (5)جد فيه و كان ال ي
 .(6)مل يصع  –إىل الشتاء 

                                         

 .أي فال جيعل له زيادة، وذلك بأن ال يأخذ عن الباق  أكثا من القسا( 1)
أي على الباق  املتعذر قبضه، وعلى املقبول، من غري تفاضل بني املقبول ( 2)

 .وغريه، كاا لو اتفق أجله
" بغالبا"يده ال نعلم فيه خالف ا، ألنه إذا كان كذلك أمكن تسلياه، وق: قال املوفق( 3)

 .ألنه قد يكون مث مانع مينع وجوده يف ذلك الوقت، كهالك الثاار، وحنو ذلك
أي وقت حلوله، وإذا مل يكن عام الوجود، مل يكن موجود ا عند احملل حبكم ( 4)

 .الظاها، فلم ميكن تسلياه، فلم يصع، كبيع اآلبق
طاعه، فال يغلب على أي وقت حلوله الذي جعاله له مل يصع، ألنه ال يؤمن انق( 5)

 . الظن القدرة على تسلايه عند وجوب التسليم
ألن السلم احتال فيه أنوا  من الغار للحاجة، فال . بال نزا : قال يف اإلنصاف( 6)

جتال فيه غار آخا لئال يكثا الغار، فال ميكن تسلياه غالب ا عند وجوبه، أشبه 
 .بيع اآلبق
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ررا وجررود املسررلم فيرره يف ( و) غالب رررا ( مكرران الوفرراء)يعترررب أيض 
(1) 

أو  (3)رية أو قاية صغ (2)فال يصع إن أللم يف مثاة بستان صغري معني 
أو مثرل هرذا الثروب، ألنره ال  (4)يف نتاج من فحل برين فرالن، أو غناره 

 .(5)يؤمن تلفه، وانقطاعه 
                                         

يف الفاو ، وال يف اإلنصاف، وال يف اإلقنا ، وال يف  مل أرهم ذكاوا هذه العبارة، ال( 1)
 .املنتهى، والتغابه غري واحد من األصحاب

إبطال السلم إذا : عباراهتم مطلقة، مل يقيدوا البستان بالصغا، قال ابن املنذر( 2)
صلى اهلل أللم يف مثاة بستان بعينه، كاإلمجا  من أهل العلم، والبن ماجه أنه 

أي ال جيوز السلم، وقد كانوا يف  «فما  ي حائط بني  ال   ال»: قال عليه وللم
املدينة حني قدم عليهم يسلاون يف مثار النايل بأعياهنا، فنهاهم عن ذلك، ملا فيه 

 . من الغار، إذ قد تصاب تلك النايل بعاهة، فال تثاا شيئ ا
ل ابن احرتاز ا عن السلم يف األعيان، قا « ي  ي  معل    وو   معل  »وقوله 
وإن . اهر. إذا شاطه دخل يف حد الغار، ألنه قد يتالف فياتنع التسليم: القيم

: أللم يف ذمته، واشرتط عليه أن يعطيه من مثاة خنله أو زرعه، فقال الشيخ وغريه
 . جيوز

أي أو أللم يف قاية صغرية مل يصع، ألنه ال يؤمن تلفه وانقطاعه، ومفهومه أن ( 3)
صع، كاا لو عني مسلم فيه من ناحية تبعد فيها آفة، كتاا  القاية إن كانت كبرية

 .املدينة مثال  
أي أو أللم يف بعري من نتاج فحل بين زيد مثال ، أو يف شاة من غناه، أو يف ( 4)

عبد مثل هذا العبد، وحنو ذلك مل يصع، أشبه ما لو أللم يف ش ء قدره مبكيال 
 .نقطاعهمعني، أو صنجة معينة، ألنه ال يؤمن تلفه وا

 . فلم يصع السلم، وهذا مذهب اجلاهور( 5)
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ألنره لريس وقرت  (1)(وقرت العقرد)يعترب وجرود املسرلم فيره ( ال)و
( تعرررذر)َألرررلم إىل حمرررل يوجرررد فيررره غالب رررا فرررر( فرررإن) (2)وجررروب التسرررليم 

( بعضره فلره)تعذر ( أو) (3)نة املسلم فيه، بأن مل حتال الثاار تلك الس
العقرد ( أو فسخ) (4)إىل أن يوجد فيطالب به ( الصرب)أي لاب السلم 

 .(5)إن تعذر الكل ( الكل)يف 

                                         

بل جيوز أن يسلم يف الاطب يف أوان الشتاء، ويف كل معدوم إذا كان يوجد عند ( 1)
قدم وهم  صلى اهلل عليه وللماحملل، وهذا مذهب مالك، والشافع ، ألن النيب 

كيل من أللف يف ش ء فليسلف يف  »: يسلفون يف الثاار السنة والستني، فقال
احلديث، ومل يذكا الوجود، ولو كان شاط ا لذكاه، ولنهاهم عن السلف  «معلوم

 . لنتني، وألنه يثبت يف الذمة، ويوجد يف حمله غالب ا، أشبه املوجود
أي حىت يعترب وجود املسلم فيه حال العقد، بل يصع السلم، لواء كان املسلم ( 2)

 . فيه موجود ا حال العقد أو معدوم ا
اب املسلم إليه، أو عجز عن التسليم حىت عدم املسلم فيه، خري بني الصرب أو غ( 3)

أو الفسخ، وهذا مذهب الشافع ، وأيب حنيفة، ألن العقد وقع على موصوف يف 
الذمة، فهو با  على أصله، وليس من شاط جوازه أن يكون من مثار هذه السنة، 

وهذا : قال ابن رشدوإمنا هو ش ء شاطه املسلم فيه، فهو يف ذلك باخليار، 
 .املعتاد عليه

 .لبقاء العقد على أصله، كان اشرتى عبدين فأبق أحدمها قبل القبض( 4)
 . وياجع باأس املال إن كان موجود ا أو عوضه إن كان معدوم ا لتعذره( 5)
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أو  (2)ويْأخرررررذ الرررررثان املوجرررررود ) (1)املتعرررررذر ( الررررربعض)يف ( أو)
ألن العقرررررد إذا زال وجرررررب رد  (3)أي عرررررول الرررررثان الترررررالف ( عوضررررره
كرران باقي را   وجيررب رد عينره إن (4)الرثان 

ررا  (5)  (6)أو عوضرره إن كران تالف 
أي مثلره إن كران مثلي را، أو قياتره إن كران متقوم را  (6)

هرذا إن فسرخ  (7)
السرادس )الشراط  (9)فإن فسرخ يف الربعض فبقسرطه  (8)فسخ يف الكل 

 .(10)( السادس أن يقبض الثان تام ا)

                                         

دون املوجود، ألن الفساد طاأ بعد صحة العقد، فال يوجب الفساد يف الكل، كاا ( 1)
فتلفت إحدامها قبل القبض، وعلم مما تقدم أنه لو حتقق بقاء  لو باعه صربتني،

 . املسلم فيه لزم املسلم إليه حتصيله ولو شق، كبقية الديون
 .أي يأخذ املسلم رأس ماله الذي أللاه إن كان موجود ا( 2)
 .لتعذر رده، وعوضه مثل مثل ، وقياة متقوم( 3)
 .أي على صاحبه بال نزا ( 4)
 .نه عني مال املسلم، فوجب رده إليهأي املسلم، أل( 5)
 .أي عول رأس مال السلم إن كان رأس املال تالف ا( 6)
 .مثليا كاكيل وموزون، أو متقوم ا كاجلواها( 7)
 .أي رد عني الثان كله أو عوضه إن فسخ العقد يف الكل( 8)
 .أي من الثان من عينه أو عوضه( 9)
ان تام ا يف جملس العقد، هذا مذهب أي أن يقبض املسلم إليه أو وكيله الث( 10)

 . اجلاهور
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 «مـن فسـلي  ـي شـيء  ليسـلي» صلى اهلل عليره ولرلملقوله 
ألنرره ال يقررع الررم السررلف فيرره : ل الشررافع قررا (1)احلررديث أي فلرريعا 

ويشررتط أن يكرون  (2)حرىت يعطيره مرا َألرلفه قبرل أن يفرار  مرن ألرلفه 
رررا قررردره ووصرررفه)رأس مرررال السرررلم  فرررال يصرررع  (3)كاملسرررلم فيررره ( معلوم 

 .(5)وال نوها وحنوه مما ال ينضبا بالصفة  (4)بصربة ال يعلاان قدرها 
(5). 

                                         

فالتنبطوا اشرتاط قبض الثان يف اجمللس من هذا احلديث، ولئال يصري بيع دين ( 1)
 . بدين كاا تقدم

وألنه عقد معاوضة ال جيوز فيه تأخري العول املطلق، فال جيوز التفا  فيه قبل ( 2)
 .القبض كالصاف

ر املسلم فيه ووصفه معلوم ا، فكذا رأس مال أي كاا أنه يشرتط أن يكون قد( 3)
السلم، وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك، وأحد قويل الشافع ، ألنه قد يتأخا 
تسليم املعقود عليه، وال يؤمن انفساخه، فوجب معافة رأس ماله لريد بدله، قال 

وال خالف يف اشرتاط معافة صفته إذا كان يف الذمة، ألنه أحد عوض  : املوفق
، فإذا مل يكن معين ا اشرتط معافة صفته كاآلخا، إال أنه إذا أطلق، ويف البلد السلم

بل تكف  . ال يشرتط: نقد واحد، انصاف إليه، وقام مقام وصفه، وقيل
 .املشاهدة، وهو مذهب الشافع ، ومال إليه يف املغين والشاح

 .فإن فعال بطل، لفوات شاطه( 4)
له نوها وحنوه، من لائا ما ال جيوز السلم أي وال يصع السلم إن جعل رأس ما( 5)

فيه، مما ال ميكن ضبطه بالصفة اليت ه  شاط يف صحة العقد، وياده إن كان 
 . موجود ا، وإال رد قياته
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وكررل مررالني حرررام  (1)لررس مرررن اجمل( قبررل التفررا )ويكررون القرربض 
م مررررن لألن السررر (2)النسررراء فيهاررررا ال جيررروز إلررررالم أحررردمها يف اآلخررررا 

 (مث افرتقرا)من الرثان يف اجمللرس ( وإن قبض البعض) (3)شاطه التأجيل 
وصرررع يف  (4)أي عررردا املقبرررول ( بطرررل فيارررا عرررداه)قبرررل قررربض البررراق  

ا مل يصرررررع  (5)املقبرررررول  ولرررررو جعرررررل دين ررررررا لرررررلا 
عين ررررررا  وأمانرررررة، أو (6)
 .(7)مغصوبة، أو عارية يصع، ألنه يف معىن القبض 

                                         

 . وإال مل يصع العقد عند اجلاهور( 1)
إال يدا »كاكيل مطعوم مبكيل مطعوم وأحد النقدين باآلخا، لقوله يف الابوي ( 2)

 .عل رأس مال السلم عاضا من العاول وتقدموجيوز ج «بيد
أي عند مجهور العلااء، وكل مالني حام النساء فيهاا ال جيوز بيع أحدمها باآلخا ( 3)

 .مؤجال
 .نص عليه، وهو مقتضى مذهب الشافع  وغريه( 4)
 . أي بقسطه من الثان، بناء على تفايق الصفقة( 5)
بأن يكون لزيد على عااو عشاة كثان مبيع، وقال، وقياة متلف، وحنوها، ( 6)

أمجع على : دراهم مثال ، فيجعلها رأس مال للم يف طعام وحنوه، قال ابن املنذر
هذا كل من حنفظ عنه من أهل العلم، وذلك ألن املسلم فيه دين، فإذا جعل 

بيع : الثان دين ا كان بيع دين بدين، وحك  أنه ال يصع إمجاع ا، وهذه مسألة
 . تقدمو . الواجب بالساقا

لواء كان أمانة موجودة ال تالفة، أو  –أي لو جعل املسلم ما عند املسلم إليه ( 7)
للاا يف طعام أو غريه، صع  –عين ا مغصوبة، أو عارية موجودة، وحنو ذلك 

 . السلم بتلك، ألنه يف معىن القبض، لصحة تصاف مالكه فيه واحلالة ما ذكا
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ا ( وإن ألررلم) كاجررب ( إىل أجلررني)كرررب ( يف جررنس)مثن ررا واحررد 
بررأن ألررلم يف جنسررني، كرررب وشررعري إىل ( أو عكسرره) (1)وشررعبان مررثال  

( كل جنس ومثنره)قدر ( إن بني) (2)السلم ( صع)أجل، كاجب مثال  
ألررررلاتك دينررررارين، أحرررردمها يف إردب  :يف املسررررألة الثانيررررة، بررررأن يقررررول
والثرا  يف إردبررني شررعري ا، صررفته كررذا  (3)قارع، صررفته كررذا، وأجلرره كررذا 

ررا إن بررني ( و) (4)واألجررل كررذا  يف املسررألة ( قسررا كررل أجررل)صررع أيض 
 .(5)األوىل 

                                         

عبان، صع السلم، لشاطه اآليت، ألن كل أي كرب بعضه إىل رجب، وبعضه إىل ش( 1)
 . بيع جاز إىل أجل جاز إىل أجلني وآجال، كبيو  األعيان

ألنه ملا جاز أن يسلم يف ش ء واحد إىل أجلني جاز هنا بشاطه، رواية واحدة  ( 2)
 . كبيو  األعيان

بكسا اهلازة وتضم، وفتع  –أي صفة القاع كذا، وأجل احملل كذا، واإلردب ( 3)
 . مكيال ضام مبصا، أربعة وعشاون صاع ا –الدال 

ا، وعنه( 4) ال يلزم تبيني كل جنس، فلو أللم عشاة دنانري، يف : أي فيجوز قوال  واحد 
 .مائيت صا  با أو شعري، ومل يبني مثن الشعري من الرب، جاز، وهو مذهب مالك

ع على وه  ما إذا أللم يف جنس إىل أجلني، ألن األجل األبعد له زيادة وق( 5)
 . األقاب، فاا يقابله أقل مما يقابل اآلخا، فاعترب معافة قسطه ومثنه
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ألررررررلاتك دينررررررارين، أحرررررردمها يف إردب قاررررررع إىل : بررررررأن يقررررررول
فإن مل يبرني مرا ذكرا  (1)ن رجب، واآلخا يف إردب وربع مثال  إىل شعبا

 (2)فيهاررا مل يصررع، ألن مقابررل كررل مررن اجلنسررني أو األجلررني جمهرررول 
( يف عرررني)السرررلم ( فرررال يصرررع (3)السرررابع أن يسرررلم يف الذمرررة )الشررراط 

 .(5)ألهنا رمبا تلفت قبل أوان تسلياها  (4)كدار وشجاة 

                                         

جيوز وإن مل يبني، : أي فيصع ألنه بذلك جصل التاييز للثان اآلخا، وعنه( 1)
 . واملذهب األول

كاا لو عقد عليه مفاد ا بثان جمهول، وألن فيه غار ا يؤبا يف السلم، ال يعلم بكم ( 2)
: كا املوفق وجها يف معافة صفة الثان أنه ال يشرتط وقالياجع أحدمها، وذ 

وعلله بأنه إذا انفسخ هنا . فيااج ههنا مثله، ألنه يف معناه، واجلواز ههنا أوىل
ياجع بقسطه من رأس مال السلم، وأنه كاا لو با  عبده وعبد غريه بثان واحد، 

ني مثن كل واحد وأنه أيض ا ملا جاز أن يسلم يف ش ء واحد إىل أجلني، وال يب
 . منهاا ينبغ  أن جيوز ههنا، فاهلل أعلم

باالتفا ، ومل يذكا بعضهم هذا الشاط التغناء عنه بذكا األجل، إذ املؤجل ال ( 3)
 . يكون إال يف ذمة

أما يف حائا بين فالن »وقاية صغرية كاا تقدم، وبستان بعينه، وحنو ذلك، لقوله ( 4)
 .«فال

اة وحنو ذلك رمبا تتلف قبل أوان التسليم، وألنه ميكن بيعه أي ألن الدار أو الشج( 5)
إذا شاطه دخل يف حد الغار، : يف احلال، فال حاجة إىل السلم فيه، قال ابن القيم

 . فانع أن يشرتط فيه كونه من حائا معني، ألنه قد يتالف، فياتنع التسليم
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ألنه عليره السرالم مل يرذكاه  (1)ال يشرتط ذكا مكان الوفاء ( و)
ألن العقررد يقتضرر  التسررليم يف  (3)(جيررب الوفرراء موضررع العقررد)بررل  (2)

جراة ملره خرذه وأ  : ولرو قرال (5)ولره أخرذه يف غرريه إن رضريا  (4)مكانره 
أي ( يف غرريه)أي الوفراء ( ويصرع شراطه) (6)مل جيرز . إىل موضع الوفراء
 .(7)غري مكان العقد 

                                         

 .نص عليه، وهو قول طائفة من أهل العلم( 1)
 «من فسلم  ليسلم  ي  ي  معل    وو   معل    إلى فج  معل  »أي يف قوله ( 2)

أما من حائا بين فالن فال، ولكن كيل »ولو كان شاط ا لذكاه، وكذا قوله 
ومل يذكا مكان اإليفاء، وألنه عقد معاوضة أشبه بيو   «مساى، إىل أجل مساى

 .إن كان حلاله مؤونة وإال فال: األعيان، وقيل
يصلع لإلقامة، وميكن الوفاء فيه عادة، وكذا كل عول ملتزم يف  إن عقدا يف حمل( 3)

 . الذمة
فاكتف  بذلك عن ذكاه، وينبغ  العال بالعاف، فقد أجاى الشار  الشاط العايف  ( 4)

كاللفظ ، فكذلك وجوب املسلم فيه يف مكان العقد، كاا قال ابن القيم وغريه، 
 . إن مل يشرتطه لفظ ا بناء على الشاط العايف

أي للاسلم أخذ املسلم فيه يف غري مكان العقد بال أجاة مل إن رضيا بذلك ( 5)
 . ألن احلق ال يعدومها

 . ألنه معاوضة عن بعض السلم( 6)
 . يعين موضع العقد، إذ يف تعيني املكان غال ومصلحة، فيصري كتعيني الزمان( 7)
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 (1)ألعيران ألنه بيع، فصع شاط اإليفاء يف غرري مكانره، كبيرو  ا
ا ( بررب)السرلم ( وإن عقدا) (2)وإن شاطا الوفاء موضع العقد كان تأكيد 

أي مكان الوفاء لزوم ا ( أو حبا شاطاه)ية 
وإال فسد السرلم، لتعرذر  (3)

ولررريس بعرررض األمررراكن لرررواه أوىل مرررن  (4)لتعرررذر الوفررراء موضرررع العقرررد 
ويقبررل قررول املسررلم إليرره يف  (5)بعررض، فاشرررتط تعيينرره بررالقول كالكيررل 

 .(6)تعيينه مع ميينه 

                                         

ال : العقد، وقيلوألنه شاط ذكا مكان اإليفاء فصع، كاا لو ذكاه يف مكان ( 1)
ألنه شاط خالف مقتضى العقد، ورجع مجاعة الصحة، ألنه نف  للجهالة . يصع

 . وقطع للتناز 
ا، وكاا لو  (2) ألهناا شاطا مقتضى العقد بالقول، كاشرتاط تعيينه بالكيل قوال  واحد 

 .شاطا احللول يف مثن املبيع
 .ضى إىل التناز ألهناا إن تاكا ذكا مكان الوفاء كان جمهوال ، وأف (3)
حيث عقداه برب أو حبا أو دار حاب، وحنو  –أي وإن مل يشرتطا مكان الوفاء ( 4)

فسد السلم، لتعذر الوفاء موضع العقد، برب  –ذلك، مما ال ميكن التسليم فيه 
 .وحنوه قطع ا

 .أي فاشرتاط تعيني مكان الوفاء واحلالة هذه بالقول، كاشرتاط تعيينه بالكيل قوال  ( 5)

أي ومع االختالف يف تعيني مكان الوفاء، يقبل قول املسلم إليه مع ميينه، ألنه  ( 6)
 . كالغارم
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قبررررل )أو غررررريه  (1)ملررررن هررررو عليرررره ( وال يصررررع بيررررع املسررررلم فيرررره)
( وال) (3)«عــن بيــع الطعــا  قبــ  قبضــه»لنهيرره عليرره السررالم  (2)(قبضرره

 .(4)لغري من هو عليه، لعدم القدرة على تسلياه ( هبته)تصع أيض ا 

                                         

ال جيوز بيع املسلم فيه قبل قبضه بغري خالف : قبل قبضه، قال املوفق وغريه( 1)
لكن . هو قول ابن عباس: علاناه، وروي أنه جيوز لبائعه، واختاره الشيخ، وقال

هنى عن ربع : ئال يابع فياا مل يضان، وقال ابن القيميكون بقدر القياة فقا، ل
ما مل يضان، املااد به أن ال يصاف املسلم فيه إىل للم آخا، أو يبيعه مبعني 
مؤجل، ألنه حينئذ يصري بيع دين بدين، من جنس ما هن  عن بيع الكايلء 
بالكالئ، والذي جيوز منه هو من جنس ما أذن فيه، من بيع النقد ملن هو يف 

النه  عن بيع الطعام قبل قبضه، إمنا هو يف املعني : ذمته بغريه من غري ربع، وقال
أو املتعلق به حق توفية، وأما ما يف الذمة فاالعتيال عنه من جنس االلتيفاء، 

 .وفائدته لقوط ما يف ذمته ال حدوث ملك له
 .أي وال يصع بيع املسلم فيه على غري من هو عليه قبل قبضه إمجاع ا( 2)
ولنهيه عن ربع ما مل " حىت يكتاله"ويف لفظ " حىت يستوفيه"متفق عليه، ويف لفظ ( 3)

يضان، فدلت هذه األحاديث وما يف معناها على عدم صحة بيع الدين قبل 
 .قبضه

أي وال تصع هبة املسلم فيه قبل قبضه لغري من هو عليه، لعدم القدرة على ( 4)
تصع هبته لغري من هو : لك كالبيع، وعنهتسلياه قبل قبضه، وألن اهلبة تنقل امل

وهو مقتضى كالم الشيخ تق  : عليه؛ اختارها يف الفائق، قال يف اإلنصاف
 . الدين
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 ألهنررا ال تصررلع إال علررى ديررن مسررتقا، والسررلم( والررة بررهوال احل)
أو رأس  (2)أي علرى املسرلم فيره ( عليه)احلوالة ( وال) (1)عاضة للفسخ 
مـن فسـلم »لقوله عليه السالم  (4)(وال أخذ عوضه) (3)ماله بعد فسخ 

 .(5)« ي شيء  ال يصر ه إلى غيره
                                         

أي وال تصع احلوالة باملسلم فيه، بأن جيل املسَلم  إليه املسِلَم باملسَلِم فيه على ( 1)
وتعليل احلوالة " ليهوال ع"آخا، ليأخذه منه، وتعليله ينبغ  أن يكون تعليال لقوله 
 . به بأهنا معاوضة باملسلم فيه قبل قبضه، فلم جتز كالبيع

أي بأن جيل املِسلم  آخا، له عليه دين من جنس املسَلِم فيه، بذلك الدين، على ( 2)
 . املسَلِم إليه، ليأخذه منه

لم، أي وال تصع احلوالة على رأس ماله بعد فسخ، وقبل قبض، إحلاق ا له بدين الس( 3)
وذلك ألنه مضاون على املسلم إليه بعقد السلم فأشبه املسلم فيه، والوجه الثا  

وهو أصع على ما يظها يل، وجوزمها الشيخ، : يصع، قال يف تصحيع احملار
 .وعليه ال جيوز للاحال بيعه قبل قبضه من نفسه

بتحاميه، وهو  أي وال يصع أخذ املسِلِم عوض ا عن املسَلِم فيه، وجزم املوفق وغريه( 4)
 .مذهب أيب حنيفة والشافع 

مررن مكيررل، أو مررروزون، أو غريمهررا ممررا يصرررع السررلم فيررره " مررن ألررلم يف شررر ء"أي ( 5)
أي إىل شرر ء آخررا قبررل قبضرره، وهررو قررول اجلاهررور، وأخررذ  «فررال يصررافه إىل غررريه»

فررال يأخررذ إال مررا ألررلف »العررول صرراف لرره إىل غررريه، رواه أبررو داود، وللرردارقطين 
إذا ألررلات يف شرر ء : وزه مالررك والشرريخ بقرردر القياررة، قررال ابررن عبرراسوجرر «فيرره

وهذا قول صرحايب ببرت عنره، : قال ابن املنذر. فاذ عوض ا أنقص، وال تابع ماتني
 . وهو حجة ما مل تالف

= 
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ولرررواء فيارررا ذكرررا إذا كررران املسرررلم فيررره موجرررود ا أو معررردوم ا 
(1) 

وتصرع اإلقالرة يف السرلم  (2)والعول مثله يف القياة، أو أقل، أو أكثرا 
رويررت   (4)أي برردين السررلم ( الرراهن والكفيررل برره)أخررذ ( وال يصررع) (3)

 . (5)كااهيته عن عل  وابن عباس، وابن عاا 

                                         
= 

فثبت أنه ال نص فيه، وال إمجا ، وال قياس، وأن النص والقياس : قال ابن القيم
فهذا بيع . إ  أبيع اإلبل بالبقيع اخل: ابن عاا ببت عن: وقال. يقتضيان اإلباحة

إذا فسخ العقد بإقالة أو غريها جاز أن : للثان ممن هو يف ذمته قبل قبضه، وقال
يأخذ عن دين السلم عوض ا من غري جنسه، وهو اختيار القاض ، وشيانا، 
ومذهب الشافع ، وهو الصحيع، فإن هذا عول مستقا يف الذمة، فجازت 

 . ليه، كسائا الديون، وال نص يف املنع، وال إمجا ، وال قياساملعاوضة ع
 . أي فال يصع أخذ عوضه( 1)
مل يصع ملا تقدم، وألن أخذ العول عن املسلم فيه بيع له، فلم جيز كبيعه لغريه، ( 2)

عند اجلاهور، لعاوم األخبار، وبيع الصكاك، وه  الديون الثابتة على الناس 
ا، وبيع بنقد، فقال يف اإلنصافتكتب يف ور  وحنوه، فإن   ال : كان الدين نقد 

هو : جيوز بال خالف، ألنه صاف بنسيئة، وإن بيع بعال فاوايتان، وقال أمد
 .غار

أمجع كل من حنفظ عنه على أن اإلقالة : ألهنا فسخ، وليست بيعا، قال ابن املنذر( 3)
باد الثان يف يف مجيع ما أللم فيه جائزة، وجتوز يف بعضه، عند اجلاهور، و 

 . اجملالس إن كان باقي ا، أو مثله إن كان مثليا، أو قياته
 . وال بثان رأس مال السلم بعد فساه: قالوا( 4)
 . واحلسن، ولعيد بن جبري، واألوزاع ، وغريهم( 5)
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إذ وضرررع الررراهن لاللرررتيفاء مرررن مثنررره، عنرررد تعرررذر االلرررتيفاء مرررن 
الغرررامي، وال ميكرررن الرررتيفاء املسرررلم فيررره مرررن عرررني الررراهن، وال مرررن ذمرررة 

  –ويصررع بيرع ديررن مسررتقا  (1)مرن أن يصررافه إىل غرريه الضرامن، حررذر ا 
بشرررراط قرررربض عوضرررره يف  (2)ملررررن هررررو عليرررره  –كقررررال، أو مثررررن مبيررررع 

 .(3)اجمللس 

                                         

جيوز ويصع، فيشرتي ذلك من : أي إىل غري املسلم فيه، ونظَّاه اجملد وغريه، وعنه( 1)
، ويشرتيه الضامن ويسلاه، لئال يصافه إىل غريه، وعليه أكثا مثن الاهن ويسلاه

واللفظ  َ ِرَهاٌ  َمْقُب َضةٌ األصحاب، وهو مذهب األئاة الثالبة وغريهم، لقوله
يدخل فيه السلم، وألنه أحد نوع  البيع فجاز أخذ الاهن مبا يسلم يف الذمة، 

شيخ، واملوفق، واجملد، والكفالة وبيقة، أشبهت الاهن، فيجوز شاطهاا اختاره ال
 . وغريهم، وصححه يف التصحيع وغريه، وصوبه الزركش ، وهو املفىت به

فقا، وكذا مها بعد دخول أو حنوه مما يقاره، وأجاة التوىف نفعها أو فاغت ( 2)
 . مدهتا، وأرش جناية، وقياة متلف، وكجعل بعد عال، وعول حنو خلع

اإلبل بالبقيع بالدنانري، ونأخذ عنها كنا نبيع : هذا مذهب اجلاهور، خلرب( 3)
فدل على جواز بيع ما  «ال بأس إذا تفاقتاا وليس بينكاا ش ء»الدراهم، فقال 

يف الذمة من أحد النقدين باآلخا، وغريه مقاس عليه، فأما إن باعه مبا ال يبا  به 
نسيئة أو عكسه، أو باعه مبوصوف يف الذمة، فيشرتط قبضه يف اجمللس، ال إن 

ه مبعني يبا  به نسيئة، كذهب برب معني، فال يشرتط قبضه يف اجمللس، وال باع
يصع بيعه لغري من هو عليه مطلق ا، ألنه غري قادر على تسلياه، وال بيع دين غري 

 . مستقا، كدين كتابة وحنوه
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وتصررع  (1)وتصررع هبررة كررل ديررن ملررن هررو عليرره، وال جيرروز لغررريه 
 .(2)التنابة من عليه احلق للاستحق 

                                         

أي وال جيوز هبة كل دين لغري من هو عليه، ألن اهلبة تقتض  وجود معني، وهو ( 1)
منا صحت ملن هو عليه من للم أو غريه ألهنا غري هبة حقيقة، بل منتف هنا، وإ

تصع لغري من هو عليه، اختاره يف الفائق، وهو مقتضى  : مبعىن اإللقاط، وعنه
 .كالم الشيخ

ببتت هذه العبارة يف بعض النسخ، وقد تقدمت يف آخا باب اخليار، وه  أن ( 2)
مه عدم صحة عكسه، بأن اقبضه يل، مث اقبضه لنفسك، ومفهو : يقول لغاميه
 . اقبض للا  لنفسك: يقول لغاميه

يكف  قبضه من نفسه لاب املال، وإذا تصد  عنه بالذي قال  : وقال ابن القيم
عن : كان عن اآلما، هذا هو الصحيع وهو تايج بعض أصحابنا، ويف اإلنصاف
غلط ا مل قبضه جزاف ا فالقول قوله يف قدره بال نزا ، وإن قبضه كيال ووزنا وادعى 

يقبل إذا ادعى غلط ا ممكن ا عاف ا، صححه غري واحد، : يقبل قوله، والوجه الثا 
 . والنفس متيل إليه مع صدقه وأمانته: قال يف اإلنصاف
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 (1)باب القرض
 (3)ومعنررررررراه لغرررررررة القطرررررررع  (2)بفرررررررتع الكررررررراف وحكررررررر  كسررررررراها 

ا دفررع  ائز باإلمجررا  روهررو جرر (4)مررال ملررن ينتفررع برره، ويرراد بدلرره واصررطالح 
(5) . 

                                         

 . أي هذا باب يذكا فيه فضل القال، وأحكامه، وما يتعلق بذلك( 1)
 . حكاه صاحب القاموس وغريه( 2)
قطعه فسا  به ألنه يقطع من ماله  –كسا بال –مصدر قال الش ء يقاضه ( 3)

شيئ ا يعطيه، لريجع إليه مثله، وأقاضه أعطاه قاضا، والم مصدر مبعىن اإلقاال، 
 . وما أللفت من إلاءة أو إحسان

وهو شا  كذلك، فال ميلك املقال الرتجاعه، وله طلب بدله، قال يف ( 4)
وياد : بة، فأخاجهاا بقولهمشل العارية واهل. دفع مال: بال نزا ، وقوله: اإلنصاف

فتااج، ألهنا إباحة املنافع، وتاج اهلبة بالقيد املذكور، " مال"بدله، أو يفسا قوله 
 .والقال نو  من املعامالت، على غري قيالها، الحظها الشار  رفق ا باحملاويج

 القال من باب اإلرفا  والترب ، ال من باب املعاوضات، وهلذا مساه: وقال ابن القيم
منيحة، لينتفع مبا يستالف منه، مث يعيده إليه بعينه،  صلى اهلل عليه وللمالنيب 

إن أمكن، وإال فنظريه أو مثله، وهو نو  من السلف، الرتفا  املقال به، وإن  
كان املقال ينتفع بالقال، كاا يف مسألة السفتجة، وهلذا كاهها من كاهها، 

 .ص املقال، بل ينتفعان هبا مجيع اوالصحيع أهنا ال تكاه، ألن املنفعة ال ت
َرُض ا اهللَ حكاه غري واحد، بل بالكتاب والسنة، لعاوم( 5) من نفس عن »، َوَفقـْ

 .احلديث، وغري ذلك «مسلم كابة
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لقولررره عليررره السرررالم يف حرررديث ابرررن مسرررعود  (1)(وهرررو منررردوب)
 (2)«ما من مسلم يقرض مسلًما قرًضا مرتين  إال  ا   صدقة مرة»

وليس من املسألة املكاوهة، لفعله عليه السالم  (3)وهو مباح للاقرتل 
مكرريال  كرران أو ( صررع قاضرره)مررن نقررد أو عررال ( ومررا يصررع بيعرره) (4)

 . (5)موزون ا، أو غريمها 

                                         

أي والقال مندوب إليه يف حق املقال، ملا فيه من األجا العظيم، قال الوزيا ( 1)
 . اتفقوا على أن القاول قابة ومثوبة: وغريه

الصدقة بعشا أمثاهلا، والقال بثاانية »رواه ابن ماجه، وله عن أنس مافوع ا ( 2)
إنه أفضل من الصدقة، إذ ال يقرتل إال حمتاج، فف  هذه : حىت قيل «عشا

األحاديث وغريها من العاومات، ما يدل على فضيلة القال، وألن فيه تفاجي ا، 
ال إمث على من لئل فلم  :وقضاء حلاجة أخيه املسلم، وليس بواجب، قال أمد
 . يقال، وذلك ألنه من املعاوف، أشبه صدقة التطو 

وينبغ  أن يعلم املقال حباله، وال يغاه من نفسه، وال يستقال إال ما يقدر أن ( 3)
يوفيه، إال الش ء اليسري الذي ال يتعذر مثله عادة، لئال يضا باملقال، وال لغريه 

 .تغايا ا مبال املقال، وإضاار ا بهممن هو معاوف بعدم الوفاء، لكونه 
ا لكان أبعد الناس منه( 4)  .من أنه التسلف بكا ا، وغري ذلك، ولو كان مكاوه 
مما يضبا بالذر ، أو العد، أو الوصف، أما قال املكيل واملوزون فقال املوفق ( 5)

أمجع كل من حنفظ عنه على أن : وقال ابن املنذر. جيوز بغري خالف: وغريه
ما له مثل من املكيل، واملوزون، واألطعاة جائز، ومذهب مالك،  التقاال

 جيوز قاضه، . ويف االختيارات. جيوز قال اخلبز: والشافع ، وغريمها
= 
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فررال يصرررع ( إال بررين آدم) (1)ألنرره عليرره السررالم التسررلف بكررا ا 
ويفضرر  إىل أن يقرررتل  (2)قاضررهم، ألنرره مل ينقررل، وال هررو مررن املاافررق 

 .(4)ويشرتط معافة قدر القال، ووصفه  (3)جارية يطؤها مث يادها 
                                         

= 

وجوز الشيخ قال املنافع، مثل أن . ورد مثله عدد ا بال وزن، من غري قصد الزيادة
ه اآلخا داره جصد معه يوم ا، وجصد معه اآلخا يوم ا، أو يسكنه داره، ليسكن
 . بدهلا، ولو أقاضه يف بلد ليستويف منه يف بلد آخا، جاز على الصحيع

وهو الفىت من اإلبل، ويأيت أن احلديث متفق عليه، فدل على جواز قال ( 1)
 . احليوان، وهو مذهب اجلاهور

فيحتال كااهية تنزيه ويصع، ألنه مال : أكاه قاضهم، قال املوفق: وقال أمد( 2)
وعدم نقله ليس حبجة، : الذمة للاا، فصع قاضه، كسائا احليوان، قاليثبت يف 

وجتال صحة قال العبيد : فإن أكثا احليوانات مل ينقل قاضها وهو جائز، قال
 .دون اإلماء، وهو قول مالك، والشافع ، إال أن يقاضهن من ذوي حمارمهن

اقل للالك، هذا املذهب، واختاره القاض ، ورجع املوفق أن القال عقد ن( 3)
: ممنو ، فإنا إذا قلنا" مث يادها"فالتوى فيه العبيد واإلماء، كسائا العقود، وقوهلم 

مل ميلك املقرتل رد األمة، وإمنا ياد قياتها، وإن للانا ذلك، . الواجب رد القياة
لكن مىت قصد املقرتل هذا، مل جل له فعله، وال يصع اقرتاضه، كاا لو اشرتى 

دها باملقايلة، أو بعيب فيها، وإن وقع هذا حبكم االتفا ، مل مينع أمة ليطأها مث يا 
 . الصحة، كاا لو وقع ذلك يف البيع

أي قدر القال، مبقدر معاوف، مبكيال معلوم، وذرا  معلوم، وعدد معلوم، ووزن ( 4)
 معلوم، فال يصع قال دنانري وحنوها عدد ا، إن مل يعاف  

د ا فيجوز، وياد بدهلا عدد ا، ويشرتط معافة وزهنا، إال إن كانت يتعامل هبا عد
= 
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ويصررع بلفظرره، وبلفررظ  (1)أن يكررون املقررال ممررن يصررع تربعرره و 
وال قاينرة علرى . ملكتك: وإن قال (3)وكل ما أدى معنامها  (2)السلف 

 (5)كاهلبررة، ويررتم بررالقبول ( بقبضرره)القررال ( وميلررك) (4)رد برردل فهبررة 
 .(7)للزومه بالقبض ( فال يلزم رد عينه) (6)وله الشااء به من مقاضه 

                                         
= 

 . وصفه، ليتاكن من رد بدله
 . فال يقال حنو ويل يتيم من ماله، وال مكاتب، ونا ا وقف منه( 1)
أي ويصع القال بلفظ القال، وبلفظ السلف، لورود الشا  هباا، وبلفظ ( 2)

 . السلم
. انتفع به، ورد يل بدله خذ هذا،: أو. ملكتك هذا على أن تاد على بدله: حنو( 3)

 . وحنوه، أو توجد قاينة، دالة على إرادته كأن لأله قاض ا فليس هببة
ألنه صايع يف اهلبة، فيحكم أنه هبة، إذا تاافعا، وقد اتفقا على لفظ التاليك، ( 4)

فإن اختلفا، فالقول قول اآلخذ أنه هبة، ألن الظاها معه، ألن التاليك من غري 
 . عول هبة

يتم عقد القال بالقبول كالبيع، وميلك ويلزم بقبضه، لواء كان مكيال  أو  أي( 5)
 . حنوه، أو معينا كثوب وحنوه، فال يفهم من متام العقد امللكية

 أي وللاقرتل الشااء مبا اقرتضه من املقال بال كااهة، ألنه ملكه، ( 6)
 . فكان له التصاف فيه مبا شاء

 مررررررررا اقرتضرررررررره، للزومرررررررره مررررررررن جهترررررررره، وملكرررررررره أي فررررررررال يلررررررررزم املقرررررررررتل رد عررررررررني ( 7)
ررا بررالقبض، مررا مل يفلررس القررابض، وججررا عليرره، فلرره الاجررو  برره، كاررا  ررا تام  لرره ملك 

 . يأيت يف احلجا
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( حرراال  ولررو أجلرره)أي ذمررة املقرررتل ( يف ذمترره بررل يثبررت بدلرره)
ألنه عقد منع فيه من التفاضل، فانع األجل فيه كالصراف  (1)املقال 

فرررإن رده ) (3)القرررال حرررال، وينبغررر  أن يفررر  بوعرررده : قرررال اإلمرررام (2)
إن كرران مثلي ررا ( قبولرره)املقررال ( لررزم)أي رد القررال بعينرره ( املقررتل

(4) 
 . (5)تغري لعاه أو ال  ألنه رده على صفة حقه، لواء

                                         

 . أي فله طلبه كسائا الديون احلالة، واحلال ال يتأجل بالتأجيل( 1)
صحة تأجيله، : قضية تشبيهه بالصاف عدم جواز التأجيل يف القال، وعنه( 2)

الدين : لزومه إىل أجله، وهو مذهب مالك، وصوبه يف اإلنصاف، وقال الشيخو 
املسلاون عند »احلال يتأجل بتأجيله، لواء كان الدين قاض ا أو غريه، لقوله 

 . هو الصحيع ألدلة كثرية: وقال ابن القيم «شاوطهم
اختار  :ألن الوفاء بالوعد مستحب، واختار الشيخ لزومه إىل أجله، ويف اإلنصاف( 3)

ا وهو  الشيخ صحة تأجيله، ولزومه إىل أجله، لواء كان قاض ا أو غريه، وذكاه وجه 
 . الصواب، ومذهب مالك والليث، وذكاه البااري عن بعض السلف

أمجع كل من حنفظ عنه على أن : مكيال كان أو موزون ا بال نزا ، وقال ابن املنذر( 4)
ه مثله، أن ذلك جائز، وأن من أللف للف ا مما جيوز أن يسلف، فاد علي

للاسلف أخذ ذلك، وألن املكيل واملوزون يضان يف الغصب واإلتالف مبثله، 
 . فكذا هنا

 . أي بزيادة أو نقص، فيلزمه أخذه كالسلم( 5)
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ررا  (1)حيررث مل يتعيررب  وإن كرران متقوم 
مل يلررزم املقررال قبولرره  (2)

الرررردراهم الررريت وقررررع القررررال ( وإن كانررررت) (4)ولررره الطلررررب بالقيارررة  (3)
ررا، فانررع السررلطان املعاملررة )كرران القررال ( أو (5)مكسرراة )عليهررا  فلول 
القياررة )ال أي للاقرر( فلرره) (6)أي بالرردراهم املكسرراة أو الفلرروس ( هبررا

 .(7)(وقت القال

                                         

أي القال، كحنطة ابتلت، أو عفنت، فال يلزمه قبوهلا، ألن عليه فيه ضار ا، ( 1)
 . لكونه دون حقه

متقوم ا، وهو ما عدا املكيل واملوزون، مما ال مثل له،   أي وإن كان القال( 2)
 . كالثياب، واحليوان، وحنوها، ورده املقرتل، ولو مل يتغري لعاه، ومل يتعيب

إن أخذ مثله جاز، وإن شاء طالب بالقياة، ألن الذي وجب له بالقال قياته، ( 3)
 . فال يلزمه االعتيال عنها

كاا يف اإلتالف والغصب، والوجه الثا  جيب رد   ألنه ال مثل له، فضان بقياته،( 4)
التسلف من رجل بكاا فاد مثله، وجوز  صلى اهلل عليه وللممثله، ألن النيب 

الشيخ وغريه رد املثل برتاضيهاا، ألن احلق ال يعدومها، وألن ما ببت يف الذمة يف 
ملثل إمنا السلم ببت يف القال كاملثل ، ويعترب مثل صفاته تقايب ا، فإن حقيقة ا
 . توجد يف املكيل واملوزون، وتعترب حني القال، ألهنا حينئذ تثبت يف الذمة

 . أي مثال ، فيشال الدراهم املقصوصة وغريها( 5)
 .أو منع نائبه فكذلك، ولواء اتفق الناس على املعاملة هبا أو ال( 6)
الاغبة وقلتها،  وهو وقت ببوهتا يف ذمته، الختالف القيم يف الزمن اليسري، بكثاة( 7)

 . يقومها كم تساوي يوم أخذها، مث يعطيه: قال أمد
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ولرررررواء كانرررررت باقيرررررة أو  (1)ألنررررره كالعيرررررب، فرررررال يلزمررررره قبوهلرررررا 
وكررررذلك  (3)وتكررررون القياررررة مررررن غررررري جررررنس الرررردراهم  (2)الررررتهلكها 

أي مثررل مررا ( املثررل)املقررتل ( ويرراد) (4)املغشوشرة إذا حامهررا السررلطان 
 .(5)(يف املثليات)اقرتضه 

                                         

أي ألن منع السلطان هلا كالعيب، منع نفاقها، وأبطل ماليتها، فأشبه كساها، فال ( 1)
يلزمه قبوهلا معيبة، وليس املااد عيب الش ء املعني، فإنه ليس هو املستحق، وإمنا 

فإذا : يبها إال نقصان قياتها، قال الشيخاملااد عيب النو ، واألنوا  ال يعقل ع
أقاضه طعام ا فنقصت قياته، فهو نقص النو ، فال جيرب على أخذه ناقص ا، فريجع 
إىل القياة، وهذا هو العدل، فإن املالني إمنا يتاابالن إذا التوت قياتهاا، وأما 

 . مع اختالف القياة فال متابل
فلوس باقية بعينها يف ملك املقرتل أو أي لواء كانت الدراهم املكساة أو ال( 2)

 . التهلكها، فال ميلك ردها، وإمنا ميلك القياة، لواء نقصت قليال  أو كثري ا
كذهب إذا كان القال دراهم، فإن كان دنانري فالقياة تكون فضة، وكذا لو ( 3)

 . اقرتل حلي ا، لئال يؤدي إىل الابا، ونص أمد عليه كاا يأيت
القال، وعلم منه أن الفلوس إن مل جامها السلطان وجب رد  له القياة وقت( 4)

مثلها، غلت أو رخصت، واختار الشيخ القياة وقت القال فياا إذا كسدت 
 . مطلق ا

أي وجيب على مقرتل رد مثل قال من فلوس، أو مكيل، أو موزون، ال صناعة ( 5)
ضان يف اإلتالف إمجاع ا، وألنه ي: فيه مباحة، يصع السلم فيه، قاله يف املبد 

 . وحنوه مبثله، فكذا هنا
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ا مررررن القياررررة فيجررررب رد مثررررل فلرررروس  (1) ألن املثررررل أقرررراب شرررربه 
مرررن ( القيارررة يف غريهرررا)يررراد ( و) (2)غلرررت، أو رخصرررت، أو كسررردت 

 . (4)وتكون القياة يف جوها وحنوه يوم قبضه  (3)املتقومات 
                                         

ا بالقال من القياة، فيتأكد وجوب رد ( 1) أي مع أن املثل يف املثليات أقاب شبه 
 . املثل، لوجود حقيقة املثلية فيها

بالفتع فلم تنفق، واملااد نقصت " كسدت"بالضم ضد غلت، و" رخصت"( 2)
السلطان هلا، عند أكثا قياتها، وهذا مع بقاء التعامل هبا، وعدم حتامي 

األصحاب، ألن علو القياة ونقصاهنا ال يسقا املثل عن ذمة املقرتل، فال 
رد القياة، كاا لو حامها : يوجب املطالبة بالقياة، واختار الشيخ وابن القيم

إذا أقاضه طعام ا فنقصت قياته، : السلطان، وجزم به الشيخ يف شاح احملار، فقال
 . رب على أخذه ناقص ا، فريجع إىل القياة، وهذا هو العدلفهو نقص النو ، فال جي
هو أقوى، فإذا رفع إلينا مثل ذلك، ولطنا بالصلع : قال عبد اهلل بن الشيخ حماد

حبسب اإلمكان، هيبة اجلزم بذلك، وأحلق الشيخ لائا الديون بالقال وتابعه  
على  كثري من األصحاب، وذكاه الشيخ منصوص أمد، وأنه لئل عن رجل له

يكون له بقياتها من : آخا دراهم مكساة أو فلوس، فسقطت املكساة قال
 . الذهب

أي وجيب رد القياة يف غري املثليات املكيل واملوزون من املتقومات، وه  ما ال ( 3)
على : يصع السلم فيه، ألنه ال مثل له، فضان بقياته، قال يف اإلنصاف

 . الصحيع من املذهب، كاا يف اإلتالف وحنوه
 أي وتكون القياة يف جوها وحنوه مما ال يضبا بالصفة يوم قبضه، ( 4)

لواء قبضه وقت االلتقاال، أو مل يقبضه إال بعده، ألهنا تتلف قياتها يف الزمن 
= 
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املثرل )أي تعرذر ( فإن َأعروز) (1)وفياا يصع للم فيه يوم قاضه 
 (3)ألهنرررررا حينئرررررذ تثبرررررت يف الذمرررررة  (2)أي وقرررررت إعررررروازه ( فالقيارررررة إذ ا

كرأن يسركنه داره، أو يقضريه   (4)(كرل شراط جرا نفع را)اشررتاط ( اموج)
خري ا منه 
(5) . 

                                         
= 

 . اليسري
ألهنا حينئذ تثبت يف الذمة، ويوم القال هو يوم الطلب من املقال، جزم بذلك ( 1)

ما يف املنتهى، و اها اإلقنا  عدم التفصيل،  املوفق وغريه، وهذا التفصيل على
 . فإن أعوز املثل فقياته يوم إعوازه، وما لواه يوم قبضه: قال

وهو عدم وجوده، وعوز من باب تعب، عز فلم يوجد، وأعوزه كأعجزه، لفظا ( 2)
 . ومعىن

 . أي تثبت قياة القال يوم إعواز املثل يف ذمة املقرتل( 3)
ل شاط فيه الزيادة فهو حاام بغري خالف، وكذلك املواطأة كل قا : قال املوفق( 4)

أمجعوا على أنه إذا شاط عليه زيادة فأخذها فهو ربا، : عليها، وقال ابن املنذر
والتفاضت اآلبار عن السلف أن اهلدية إذا كانت ألجل التنفيس وحنوه، أو 

ا حاام بالنصوص منفعة يف مقابلة دينه فهو حمام، ألنه إما نو  ربا أو رشوة، وكالمه
املستفيضة، وإن كان ألجل عادة جارية قبل فال بأس، واجلاهور على أنه إذا 

 . أقال ال ينتفع ألجله
أي كأن يسكنه داره جمان ا أو رخيص ا، أو يقضيه خري ا مما أقاضه، مثل أن يقاضه ( 5)

: مكساة فيعطيه صحاحا وحنوه، أو أن يقضيه ببلد آخا وحلاله مؤونة، وعنه
إذا أقال »ويأيت  . جيوز على وجه املعاوف: اختاره املوفق، والشيخ، وعنه. زجيو 

وببت  «أحدكم أخاه قاض ا، فأهدى إليه، أو مله على الدابة فال ياكبها، وال يقبله
= 
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فرررإذا شررراط فيررره الزيرررادة َأخاجررره عرررن  (1)ألَنررره عقرررد إرفرررا  وقابرررة 
( بررال شرراط)أي مبررا فيرره نفررع، كسرركىن داره ( وإن برردأ برره) (2)موضرروعه 

 بررال شرراط( َأو َأعطرراه أجررود) (3)وال مواطررأة بعررد الوفرراء جرراز، ال قبلرره 
 .(4)جاز 

                                         
= 

إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك مل تنب فال : عن عبد اهلل بن لالم
 . تأخذه، فإنه ربا

جا نفع ا فهو ربا، وببت النه  عن للف وبيع، كل قال : وقال ابن مسعود
وحكاه الوزيا اتفاق ا، لئال جابيه يف الثان من أجل القال، فكذا إذا ألكنه داره، 
أو أقاضه على أن يقضيه خري ا منه، أو يهدي له، أو يعال له عاال ، وحنو ذلك،  

 –عله الناس كاا يف  –لو أقال أكَّاره بذر ا : كان أبلغ يف التحامي، وقال الشيخ
إن أقال فالحه يف شااء بقا أو بذر بال شاط، حام، وإن أماه : وقال. فهو فالد

ببذره وأنه يف ذمته، كاملعتاد يف فعل الناس ففالد، له تساية املثل، ولو تلف مل 
 . يضانه ألنه أمانة

للف تسلفه تايد به وجه اهلل، : أي إىل اهلل تعاىل، وطلب مثوبة، قال ابن عاا( 1)
لك وجه اهلل، وللف تايد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وللف لتأخذ ف

 . به طيب ا خببيث، فذلك الابا
وهو القابة بإرفا  املقرتل ونفعه، إىل الابع على املقرتل، فيدخل يف باب ( 2)

 . املعاوضة، فال يصري قاض ا، وال معاوضة شاعية، ألن هلا شاوط ا معاوفة
إنه ال جيوز مطلق ا، خبالف ما بعده، ألنه مل جيعله عوض ا يف أي ال قبل الوفاء، ف( 3)

 . القال، وال وليلة إليه، فكاا لو مل يكن قال
ا أجود مما اقرتل،  ( 4) ا عن مكساة، أو أعطاه نقد   كاا لو أعطاه صحاح 

جتوز الزيادة يف القدر والصفة، يعين بال : أورد نوع ا خري ا مما أخذ، قال املوفق
= 
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وقرال  (1)التسلف بكا ا فاد خري ا منره  صلى اهلل عليه وللمألنه 
هديرررة بعرررد )أعطررراه ( أو) (2)متفرررق عليررره  «خيـــر م فحســـنكم قضـــاءً »

ال، وال ولريلة رألنه مل جيعل تلك الزيادة عوض را يف القر (3)(الوفاء جاز
 .(4)إليه 

                                         
= 

 . واطأةشاط، وال م
وذلك أنه التقال من رجل بكاا، وملا قدمت عليه إبل الصدقة أما أبا رافع أن ( 1)

أي أعطه  «فعطه إياه»ال أجد إال خيار ا رباعي ا، فقال : يعط  الاجل بكاه، فقال
اخليار الاباع  بدل البكا، وهو الفىت من اإلبل، مبنزلة الغالم من الذكور، والاباع  

ني، ودخل يف السابعة، فهو خري من البكا، وللرتمذي هو ما التكال لت لن
فدل على جواز الزيادة على مقدار القال . فأعطى لنا خريا من لنه: وصححه

كان يل عليه : من املستقال، حيوانا كان أو غريه، ويف الصحيحني عن جابا
 . ولواء كانت الزيادة يف القدر أو الصفة. دين، فقضا  وزاد 

حبابه، وأن ذلك من مكارم األخال  احملاودة عاف ا وشاع ا، وال فدل على الت( 2)
يدخل يف القال الذي جيا نفع ا، ألنه مل يكن مشاوط ا من املقال، وال متواطأ 

 . عليه، وإمنا ذلك ترب  من املستقال
 . أي بال شاط، وال مواطأة( 3)
ادته لشهاة لاائه، فجاز أخذ تلك الزيادة أو اهلدية، ملا تقدم، وكذا إن علات زي( 4)

 .صلى اهلل عليه وللملفعل النيب 
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( تره برهملقاضه قبل وفائه بشر ء مل جترا عاد)املقرتل ( وإن ترب )
علررى ذلرررك ( مكافأترره)املقررال ( إال أن ينررروي (1)مل جيررز )قبررل القررال 

حلررديث أنررس  (3)فيجرروز لرره قبولرره ( أو احتسررابه مررن دينرره) (2)الشرر ء 
رررا، فأهررردى إليررره، َأو ملررره علرررى »مافوع رررا قرررال  إذا أَقرررال َأحررردكم قاض 

 «الدابة، فال ياكبها، وال يقبله، إال أن يكون جاى بينه وبينه قبرل ذلرك
 .(4)رواه ابن ماجه، ويف لنده جهالة 

                                         

وهو مذهب مالك، وأيب حنيفة، ومجهور السلف، ألنه إذا أقال ال ينتفع به، ( 1)
فيجا نفع ا حمظور ا، فإنه مل يترب  له إال من أجل القال، وإن مل يتواطآ عليه، وإمنا 

هاا بذلك قبل وليلته أنه قد اقاضه، فلم جيز، ما مل تكن جات العادة بين
 . القال، فيجوز ملا يأيت

 . بأن يفعل معه مثل ما فعل، مما فيه نفع، فيجوز له قبوله، نص عليه( 2)
أي قبول ما ترب  به املقرتل للاقال من هدية وحنوها قبل الوفاء، فلو التضافه ( 3)

حسب له ما أكل عنده، أو كافأه عليه، إن مل تكن جات العادة بينهاا به قبل 
 . ل، وأما يف الدعوات فكغريه ممن ال دين لهالقا 

واحلديث وإن كان يف إلناده متكلم فيه، فله شواهد كثرية، منها ما يف صحيع ( 4)
البااري، عن عبد اهلل بن لالم حنوه موقوف ا، وله حكم الافع، وورد غريه من 
ها اآلبار واألصول الشاعية ما يعضد ذلك، فال جيوز ملقال قبول هدية، وال غري 

من املنافع، للنه  عن ذلك، لئال يتاذ ذريعة إىل تأخري الدين ألخذ هدية عليه، 
 . أو أي منفعة، فيكون ربا، ألنه يعود إليه ماله، مع أخذ الفضل الذي التفاده
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اأَلمثرران أي ( لزمترره (1)وإن أَقاضرره َأمثان ررا، فطالبرره هبررا ببلررد آخررا )
وألن القياررة  (3)ألنرره أمكنرره قضرراء احلررق مررن غررري ضررار فلزمرره  (2)مثلهرا 

ببلرد ( فياا حلاله مؤونرة قياتره)جيب ( و) (4)ال تتلف، فانتفى الضار 
وال يلزمرره املثررل يف  (6)جيررب التسررليم فيرره  ألنرره املكرران الررذي (5)القررال 

 .(7)البلد اآلخا، ألنه ال يلزمه مله إليه 

                                         

 . أي غري بلد القال، ومثل ذلك مثن يف ذمته وحنوه( 1)
حلالها مؤونة، ومثل  أي لزم املستقال دفع تلك األمثان ال عينها، ما مل يكن( 2)

 . األمثان ما ال مؤونة حلاله، ألن تسلياه إليه يف بلده وغريه لواء
أي لزم املقرتل قضاء احلق الذي عليه، وهو بدل القال، أو مثن ما يف ذمته ( 3)

 . وحنوه، ألنه ليس حلال ذلك مؤونة يف الغالب
ضار يف مله، وال زيادة  التفا  القياة يف البلدين، فلزمه قضاء ما عليه، حيث ال( 4)

 . قياته
قياته  –كحديد، وقطن، وبا   –أي وجيب على مستقال ما حلاله مؤونة ( 5)

 . يدفعها ملقال ببلد الطلب، ألنه ملا تعذر املثل تعينت القياة، لكن ببلد القال
أي ألن بلد القال هو املكان الذي جيب تسليم بدل القال فيه، فاعتربت ( 6)

 . القياة فيه
فصار كاملتعذر، وإن كانت قياة القال يف البلدين لواء لزمه أداء املثل يف ( 7)

املثليات، ألنه أمكنه بال ضار عليه يف أدائه، وكذا إن كانت قياته يف بلد القال 
 . أكثا من قياته يف بلد املطالبة
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. (2)أكثرا : صروابه (1)(ببلد القال أنقرص)قياته ( إن مل تكن) 
فإن كانرت القيارة ببلرد القرال أكثرا، لرزم مثرل املثلر ، لعردم الضرار إذ ا 

 .(4)وال جيرب رب الدين على أخذ قاضه ببلد آخا  (3)

                                         

ه أي من قياته يف بلد الطلب، فيلزمه أدا ه هبا، إلمكانه من غري ضار، وعلم من( 1)
أنه لو طالبه بقياته يف بلد املطالبة وكانت قياته ببلد القال أكثا مل تلزمه، ألنه 

 . ال يلزمه مله إليها
 . كاا ذكا املاتن. أنقص: ال ريب أنه لهو من الشارح رمه اهلل، فإن الصواب( 2)
بل لو كان كاا ذكا ملا كان هناك فائدة، ألنه يصري إذا كانت القياة يف بلد ( 3)

ال أنقص مل جتب القياة يف بلد الطلب، واألما بالعكس كاا عافت، قال الق
البدل املطلوب بغري بلد القال إما أن يكون حلاله مؤونة أو ال، وعلى  : عثاان

كال التقدياين إما أن تكون قياة البدل ببلد القال أزيد أو أنقص أو مساوية 
لد الطلب يف مخس صور لقياته ببلد الطلب، فهذه لت صور، يلزم بذل البدل بب

منها، وه  ما إذا مل يكن حلال البدل مؤونة بصوره الثالث، أو كانت له مؤونة 
متكن قياته ببلد حنو القال أزيد، أو مساوية، ويلزم بذل قياة البدل ببلد الطلب 
يف صورة واحدة، وه  ما إذا كان حلاله مؤونة، وقياته ببلد حنو القال أنقص، 

 . و القال، حىت مع وجود املثل ببلد الطلبفتلزم قياته ببلد حن
يعين إذا كان حلاله مؤونة، أو البلد والطايق غري آمن، وكذا مثن وأجاة وغريمها، ( 4)

جيب على املقرتل : ولو تضار املقرتل، ألن الضار ال يزال بالضار، قال الشيخ
 . أن يويف املقال يف بلد القال، وال يكلفه مؤونة السفا واحلال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

51 

: وإذا قال (2)مع أَمن البلد والطايق  (1)ال فياا ال مؤونة حلاله إ
صع، ألهنرا يف مقابلرة مرا بذلره مرن جاهره . اقرتل يل مائة، ولك عشاة

 .(4)مل جيز . اضاين فيها ولك ذلك: ولو قال (3)

                                         

 . كأمثان، فيلزم املقال وحنوه قبوله( 1)
وإذا اقرتل دراهم مث اشرتى منه هبا، : فيلزمه قبوله النتفاء الضار، قال أمد( 2)

 . فااجت زيوف ا، فالبيع صحيع، وله على املشرتي بدل ما أقاضه بصفته زيوف ا
 . فقا، وتقدم أنه ال ينبغ  أن يقرتل لغري معاوف بالوفاء( 3)
فيلزمه الدين، وإذا أداه وجب له على املضاون عنه، فصار كالقال، ألنه ضامن، ( 4)

فإذا أخذ عوض ا، صار القال جارا ملنفعة فلم جيز، فالفا  بينهاا أنه يف الضاان 
 . يكون كقال جا نفع ا، خبالف االقرتال له، ومنعه بعضهم
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 (1)باب الرهن 
 (3)أي راكرررد . راهرررن ءمرررا: يقرررال (2)الثبررروت والررردوام : هرررو لغرررة

ميكرن الرتيفا ه  (5)ديرن بعرني  ةتوبقر: وشراع ا (4)ئارة ونعاة راهنة أي دا
 . (6)منها أو من مثنها 

                                         

 . أي هذا باب يذكا فيه الاهن وأحكامه وما يتعلق به( 1)
ويف القاموس، ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، ورهنه  واالحتباس،( 2)

جعله رهنا، وارهتنه منه أخذه، وكل ما احتبس به ش ء فاهينه : الش ء، وأرهنه
 . وماهتنه

 . أي ال جياي( 3)
ُ  ُّ إذا ببت ودام، ومنه. رهن الش ء: أي ال تزول، وهو املااد هنا، من قوهلم( 4)

أي حمبولة، والدائم واحملبوس هو الثابت، أو هو يَنةٌ نـَْفٍس ِبَما َ َسَبْت َرهِ 
 . احلبس يف مكان ال يزول منه

أي جعل عني مالية وبيقة بدين، ووبقت بالش ء، اعتادت عليه، فاملاهتن معتاد ( 5)
جيوز : على االلتيفاء من الاهن عند التعذر، و اهاه عدم صحة رهن الدين، وعنه

األوىل اجلواز، وهو قول كثري من : إلنصافعند من عليه احلق له، قال يف ا
 . توبقة دين بعني، أو بدين على قول: وقال الزركش . األصحاب وغريهم وتقدم

أي ميكن التيفاء الدين، أو التيفاء بعضه منها، إن كانت من جنس الدين أو ( 6)
ميكن : التيفا ه أو بعضه من مثنها، إن كانت من غري جنس الدين، وقوله

 . أخاج أم الولد وحنوها مما ال يصع بيعه .التيفا ه
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وال يصررع برردون إجيرراب وقبررول، أو مررا  (1)وهررو جررائز باإلمجررا  
وكرررون راهرررن  (3)ويعتررررب معافرررة قررردره وجنسررره وصرررفته  (2)يررردل عليهارررا 

ا للااهون، أو مأذون ا له فيه   (4)جائز التصاف، مالك 

                                         

صلى اهلل عليه وتويف َ ِرَهاٌ  َمْقُب َضةٌ بل بالكتاب والسنة وباإلمجا ، قال تعاىل( 1)
ودرعه ماهونة، وأمجعوا على جوازه يف السفا، واجلاهور على جوازه يف  وللم

ألعم احلضا، وحك  اتفاق ا، مع وجود كاتب فإن الكل يف اآلية خاج خماج ا
األغلب، ال على لبيل الشاط، للسنة املستفيضة يف ذلك، وليس بواجب إمجاع ا، 
ألنه وبيقة بالدين، فلم جيب كالضاان، وإمنا جاز حفظ ا لألموال ولالمة من 

 . التناز 
وقبول كقبلت هذا . أي وال يصع الاهن بدون إجياب، كاهنتك هذا الش ء( 2)

: اإلجياب، والقبول كاعاطاة، وأركانه أربعةالش ء، أو ارهتنته، أو ما يدل على 
 . الصيغة، واملاهون، واملاهون به، واملتعاقدان

أي ويشرتط للاهن لتة شاوط، أحدها معافة قدر الاهن، ومعافة جنسه وصفته، ( 3)
ألنه عقد على مال، فاشرتط العلم به، وجعل وبيقة حبق، وال جصل التوبيق بدون 

 . معافته
ن راهن جائز التصاف بال نزا ، ألنه نو  تصاف يف املال فلم يصع أي ويعترب كو ( 4)

ال خالف أن من صفة الااهن، أن يكون غري حمجور : يصع بدونه، قال ابن رشد
. اهر. عليه من أهل السداد، وكل من صع أن يكون راهن ا صع أن يكون ماهتن ا

ال يطلق عليه املاهون أن : وذلك بأن يكون مالك ا للااهون ولو ملنافعه، ومقتضاه
وهو مجع رهن مبعىن ماهون، واملاهون كل عني َ ِرَها ٌ الم الاهن، ونص اآلية

معلومة جعلت وبيقة يف حق، وجيوز أن ياهن مال نفسه على دين غريه، ولو بغري رضاه  
وأن يكون  املاهون مأذون ا له فيه، كأن كإعارته شيئ ا للااهتن، صاح به الشيخ، 

= 
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ألن القصرررد منررره  (1)(عرررني جيررروز بيعهرررا يف كرررل)الررراهن ( يصررع)و
عنرد تعرذره  (2)االلتيثا  بالردين، ليتوصرل إىل الرتيفائه مرن مثرن الراهن 

 .(4)وهذا متحقق يف كل عني جيوز بيعها  (3)من الااهن 

                                         
= 

يصع رهنه لريهنه، ولو مل يبني قدر الدين، لكنه ينبغ  أن التعار أو التأجا ما 
يبني له ذلك، واملاهتن واجلنس الذي ياهنه به ومدته، فإن شاط له شيئ ا فاالفه مل 
يصع، حكاه ابن املنذر إمجاع ا، إال إذا أذن يف رهنه بقدر فزاد عليه، فيصع يف 

 .املأذون فيه
فع، فإنه ال يصع رهنها مع صحة بيعها، ولو  من غري التثناء، وأخاجت العني املنا( 1)

ا أو مؤجا ا أو جعال، ويسقا ضاان العارية النتقاهلا لألمانة،  كانت العني نقد 
 . وإن مل يستعالها املاهتن، فإذا التعالها صارت مضاونة عليه

أي املاهون، وكثري ا ما يطلق الاهن ويااد به املاهون، من إطال  املصدر على الم ( 2)
 . عولاملف

أي عند تعذر التيفاء الدين، من الغامي الااهن للعني، ودين اآلدم  واجب قضا ه ( 3)
وقال ابن رجب إن مل يكن عني وقتا . ال: على الفور عند املطالبة وإال فقيل

للوفاء، فأما إن عني وقتا للوفاء كيوم كذا، فال ينبغ  أن جيوز تأخريه، ألن تعيني 
جيب : وإذا مل يكن يعلم به فيجب إعالمه، وفيه وجه. راه. الوفاء فيه كاملطالبة

 . وذكاه القاض  واملوفق حمل وفا . على الفور من غري مطالبة
أي االلتيثا  املوصل للدين، متحقق يف كل عني ماهونة جيوز بيعها، لواء كانت ( 4)

مما يبقى إىل حلول األجل أوال، كالبطيخ، ويبا  ويكون مثنه رهن ا مكانه، ألن 
 . حفظه متعني يف بيعه، فيحال عليه مطلق العقد
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ومرا  (2)ألنه جيوز بيعره، وميكرن مرن الكسرب  (1)(حىت املكاتب)
 (4)ويف كسربه  وإن عجز ببت الاهن فيره (3)يؤديه من النجوم رهن معه 
 (6)وال يصررع شرراط منعرره مررن التصرراف  (5)وإن عتررق بقرر  مررا َأداه رهن ررا 

واملعلررق عتقرره بصررفة إن كانررت توجررد قبررل حلررول الرردين مل يصررع رهنرره 
(7). 

                                         

إذا قلنا التدامة القبض شاط : أي جيوز رهنه، وهو مذهب مالك، وقال الشارح( 1)
يف الاهن مل يصع، والصحيع أنه شاط، فال يصع رهنه، وهذا مذهب الشافع ، 

 . ألن التدامة القبض غري ممكنة يف حق املكاتب، ملنافاهتا مقتضى الكتابة
بالبناء للافعول، أي ميكن " وميكن"أي فياكن إيفاء الدين من مثنه أو كسبه  (2)

 . املكاتب من الكسب، ألنه ملكه بالكتابة، وه  لابقة، وكاا كان قبل أن ياهن
 . ألنه كناائه، وكاا لو كسب القن مث مات( 3)
  أي وإن عجز عن أداء ما بق  من الكتابة، وببت الا ، ببت الاهن فيه، ويف( 4)

 . كسبه بالدين
 . كقن مات بعد كسبه، لواء عتق بأداء أو إعتا ( 5)
أي وال يصع إذا رهن املكاتب منعه من التصاف، حىت ال يعتق، ملاالفته مقتضى ( 6)

 . عقد الكتابة
هو حا : لكونه ال ميكن بيعه عند حلول احلق، وال التيفاء الدين من مثنه، مثاله( 7)

 . ن بعد  هورهوحلول الدي. إذا دخل رمضان
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بعترك هرذا : بأن يقول (2)(مع احلق)ويصع الاهن  (1)وإال صع 
 اشرررتيته منررك ورهنترره: بعشرراة إىل شررها، ترراهنين هبررا عبرردك هررذا؛ فيقررول

أي بعررررد ( بعررررده)يصررررع ( و) (4)ألن احلاجررررة داعيررررة إىل جرررروازه إذ ا  (3)
وال جيرروز قبلرره، ألنرره وبيقررة حبررق، فلررم جيررز قبررل ببوترره  (5)احلررق باإلمجررا  

(6). 

                                         

أي وإن مل تكن توجد قبل حلول الدين، صع الاهن، إلمكان بيعه، فإن كانت ( 1)
حتتال األماين، كقدوم زيد، صع رهنه كاملدبا عتقه، وإن حصلت قبل، فياكن 

 . أن يبقى حىت يستويف الدين من مثنه، وهذا مذهب أيب حنيفة
 . والشافع ، ومجاهري العلااءأي يف صلب العقد، وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة ( 2)
 . وحنو ذلك، فيصع الاهن( 3)
بل إىل ببوته، فإنه لو مل يعقده مع ببوت احلق، ويشرتطه فيه، مل يتاكن من إلزام ( 4)

املشرتي عقده، وكانت اخلرية إىل املشرتي، والغالب أنه ال يبذله، فتفوت الوبيقة 
 .باحلق

فجعله  َوَلْم َتِجُدواَ اِتًبابعد قوله ُب َضةٌ َ ِرَهاٌ  َمقْ حكاه غري واحد، لقوله( 5)
بدال  عن الكتابة، فيكون يف حملها، وحملها بعد وجوب احلق، ويف اآلية أيض ا ما 
يدل على ذلك، وألنه دين بابت، تدعو احلاجة إىل الوبيقة به، فجاز أخذها به  

 . كالضاان
 . شافع أي قبل ببوت احلق كالشهادة نص عليه، وهو مذهب ال( 6)
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برررررردين )ويعترررررررب أن يكرررررون  (1)وألنررررره ترررررابع للحررررررق فرررررال يسررررربقه 
ومقبول  (4)حىت على عني مضاونة كعارية  (3)أو مآله إليه  (2)(بابت

ال علررى ديررن كتابررة  (6)ونفررع إجررارة يف ذمررة  (5)الررد ومقبررول بعقررد ف
(7). 

                                         

يصع، وهو : أي ال يسبق احلق، كالثان ال يتقدم البيع، واختار أبو اخلطاب( 1)
. رهنتك هذا الش ء بعشاة تقاضينها غدا: مذهب أيب حنيفة، ومالك، فإذا قال

وللاه إليه، مث أقاضه الدراهم، لزم الاهن، ألنه وبيقة باحلق، فجاء عقدها قبل 
 . وجوبه كالضاان

 . هن أن يكون بدين بابت، كقال وقياة متلفأي ويعترب الا ( 2)
 .أي إىل الثبوت، كثان يف مدة خيار، وأجاة دار( 3)
أي حىت إنه يصع الاهن على عني مضاونة كعارية، وإن مل تكن دين ا، ملشاهبتها ( 4)

هذا : له من حيث أنه إذا تعذر أدا ها التويف له من مثن الاهن، قال القاض 
 . وهو أوىل: حيع الفاو قال يف تص. قياس املذهب

وهو ما اختل فيه شاط من شاوط البيع، ويصع أخذ الاهن على املقبول بسوم، ( 5)
ألن مقصود الاهن الوبيقة باحلق، وهذا حاصل، فإن الاهن هبا جال الااهن على 

 . أدائها، وإن تعذر أدا ها التويف بدهلا من مثن الاهن، فأشبهت ما يف الذمة
لاهن على نفع إجارة يف الذمة، كان التؤجا خلياطة بوب، أو أي ويصع أخذ ا( 6)

 . بناء دار وحنو ذلك، فإنه إذا مل يعاله األجري بيع الاهن والتؤجا منه من يعاله
التثناء مما يصع رهنه، لعدم ببوته، ألن للاكاتب أن يعجز نفسه أو يعجز فال ( 7)

  .يصع أخذ الاهن عليه، صححه يف تصحيع احملار والفاو 
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ومثرررن  (2)وال بعهررردة مبيرررع  (1)أو ديرررة علرررى عاقلرررة قبرررل احللرررول 
يف )الرراهن بررالقبض ( ويلررزم) (4)ونفررع حنررو دار معينررة  (3)وأ جرراة معينررني 

أَلن احلرررررظ فيررررره لغرررررريه، فلرررررزم مرررررن جهتررررره،   (5)(يف حرررررق الرررررااهن فقرررررا)
 .(7)(صع رهن املشا وي) (6)كالضاان يف حق الضامن 

                                         

لعدم ببوته، ألنه لو متوت العاقلة أو يصيبها جنون وحنو ذلك قبل احللول، مل ( 1)
 . يلزمها ش ء، وبعد احللول يصع لوجوبه إذ ا

أي تبعة مبيع، ألن البائع إذا وبق على عهدة املبيع فكأنه ما قبض الثان، وال ( 2)
 . اف فيهارتفق به، وليس له حد ينته  إليه، فيعم ضاره مبنع البائع التص

 . لكوهناا غري بابتني يف الذمة( 3)
وكعبد معني زمنا معينا، ودابة معينة، حلال ش ء معني، إىل مكان معلوم، ألن ( 4)

الذمة مل يتعلق هبا حق واجب يف هذه الصور وحنوها، وال يؤول إىل الوجوب، ألن 
 . احلق يف أعيان هذه األشياء، وينفسخ عقد اإلجارة عليها بتلفها

 . وهذا مذهب مالك والشافع ( 5)
أي من أنه يلزم يف حق الضامن فقا، ألن احلظ فيه لغريه، فكذا الاهن ال يلزم إال ( 6)

يف حق الااهن، خبالف املاهتن، فإن احلظ فيه له وحده، فكان له فساه  
 . كاملضاون له، وال لزوم يف حقهاا حبال

من عني يف مشا ، كأن  من الشايك ومن األجنيب، ولو بعض نصيبه منه، أو( 7)
 .يكون له نصف دار، فريهن نصيبه من بيت منها بعينه لشايكه أو غريه
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مث إن رضرر  الشررايك واملرراهتن  (1)ألنرره جيرروز بيعرره يف حمررل احلررق  
وإن اختلفررا جعلرره حرراكم بيررد  (2)بكونرره يف يررد أحرردمها أو غريمهررا جرراز 

غرري املكيرل ) (4)قبرل قبضره ( وجيوز رهن املبيع) (3)أمني أمانة أو بأ جاة 
 .(5)واملذرو  واملعدود ( املكيل واملوزون

                                         

جيوز أن يبا  ذلك اجلزء، ويوىف منه الدين، فصع رهنه، أشبه : أي زمن حلوله( 1)
إال لشايكه أو مها لواحد، : املفاز، وهذا مذهب اجلاهور، وقال أصحاب الاأي

التيفاء الدين من مثنه، عند تعذره من غريه،  وتظها صحة قول اجلاهور بإمكان
 . ألن املشا  قابل لذلك

مث إن كان : ألن احلق ال يعدومها، والعبارة فيها إمجال، وعبارة اإلقنا  وشاحه( 2)
خلى الااهن بينه وبينه، وإن مل جضا  –كالعقار   –املاهون بعضه مما ال ينقل 

لى حصة الشايك، وإن كان املاهون الشايك ومل يأذن، إذ ليس يف التالية تعد ع
بعضه مما ينقل، كالثياب، فاض  الشايك واملاهتن بكونه يف يد أحدمها أو غريمها 

 . جاز
ألن املالك ال يلزمه تسليم ما مل ياهنه، واملاهتن ال يلزمه تاك الاهن عند املالك، ( 3)

ليهاا، ألن فقام احلاكم مقامهاا يف حفظه هلاا، وجيعله بيد أمني، ولو بأجاة ع
 . أحدمها ليس أوىل به من اآلخا، وال ميكن مجعهاا فيه فتعني ذلك

 . ألنه جيوز بيعه قبل قبضه، يعين على القول به، فصع رهنه، كاا بعد القبض( 4)
وكذا ما بيع بصفة أو ر ية متقدمة قبل قبضه، والتثنا ه لعدم جواز بيعه قبل ( 5)

واملوزون وحنومها قبل قبضهاا، وحكاه قبضه، واختار الشيخ جواز رهن املكيل 
 . القاض  وابن عقيل عن األصحاب
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 (2)عنررررد بائعرررره وغررررريه، ألَنرررره يصررررع بيعرررره  (1)(هعلررررى مثنرررره وغررررري )
فإنه ال يصرع بيعره قبرل قبضره، فكرذلك رهنره  (3)خبالف املكيل وحنوه  

لعررردم  (5)(ال يصرررع رهنررره)كرررالوقف وأم الولرررد ( ومرررا ال جيررروز بيعررره) (4)
إال الثاررراة والرررزر  األخضرررا قبرررل بررردو ) (6)حصرررول مقصرررود الررراهن منررره 
 (صالحهاا بدون شاط القطع

                                         

ا، وعلى مثنه نص عليه، ألن مثنه يف الذمة دين، واملبيع ( 1) أي وغري مثنه قوال  واحد 
 . ملك للاشرتي، فجاز رهنه كغريه من الديون

ما صع أي يصع رهن املبيع عند بائعه وغري بائعه، ألنه يصع بيعه قبل قبضه، و ( 2)
 . بيعه قبل قبضه صع رهنه

 . أي من معدود ومذرو ، ومبيع بصفة أو ر ية متقدمة، وحنو ذلك( 3)
لواء كان على مثنه أو غريه، أو دين آخا، ولواء رهنه من البائع أو شاص ( 4)

يف أصع الوجهني، ألن : آخا، واختار القاض  والشيخ اجلواز، وقال يف الاعاية
رتي أن يقبضه مث يقبضه، وإمنا مل جيز بيعه ألنه يفض  قبضه مستحق، فياكن املش

 . إىل ربع ما مل يضان
 . وكاحلا واآلبق والكلب واجملهول وحنو ذلك، وكالعني املاهونة، ال يصع رهنه( 5)
أي بالتيفاء الدين من مثنه عند التعذر، وما ال جيوز بيعه ال ميكن فيه ذلك، وال ( 6)

إال عند بعضهم، بشاط كونه يف يد مسلم، ككتب جيوز رهن العبد املسلم لكافا 
حديث وتفسري، اختاره املوفق والشيخ وغريمها، وال يصع رهن املصحف، ألنه 

 . وليلة إىل بيعه، هذا املذهب، وعنه يصع وفاق ا
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ألن النهر   (2)مع أنه ال يصرع بيعهارا بدونره  (1)رهنهاا فيصع 
 (4)وهلرررذا أمرررا بوضرررع احلررروائج  (3)عرررن البيرررع لعررردم اأَلمرررن مرررن العاهرررة 

لتعلقه بذمرة الرااهن  (5)وبتقديا تلفهاا ال يفوت حق املاهتن من الدين 
 .(8)وعكسه، ويباعان  (7)ويصع رهن اجلارية دون ولدها  (6)الااهن 

(8). 
                                         

فاىت . وما ال جيوز بيعه، اخل: أي الثااة والزر  قبل بدو الصالح، التثناء من قوله( 1)
 . القطع يف احلال، وإن اختار املاهتن تأخري بيعهاا فله ذلكحل احلق بيعا بشاط 

 . أي بدون شاط القطع يف احلال( 2)
 . وألن الغار يقل فيه، الختصاصه بالوبيقة. ويأمن العاهة: كاا تقدم يف قوله( 3)
 . وهذا مفقود هنا «مب تأخذ مال أخيك بغري حق؟»وقال ( 4)
 . هو ممكن هناإذ مقصوده إمكان التيفاء الدين، و ( 5)
ومتكنه من عوده إىل حقه فيها، وإن شاط قطعها عند خوف اختالطها بغريها ( 6)

جاز، وإن اختلطت مل يبطل، ال إن رهنها إىل حمل حتدث فيه أخاى ال تتايز، 
 . ألنه جمهول

وما ال : أو أخيها وحنوه، وكذا رهن األب دون ولده، وهذا أيض ا التثناء من قوله( 7)
 . ال يصع رهنهجيوز بيعه 

أي ويصع عكس ذلك، بأن ياهن ولدها دوهنا، وياهن الولد دون أبيره وحنروه، ألن ( 8)
 ألن النهررررررررر  عرررررررررن بيرررررررررع ذلرررررررررك، إمنرررررررررا هرررررررررو ألجرررررررررل التفايرررررررررق برررررررررني ذي الررررررررراحم  
احملررام، وذلررك مفقررود هنررا، فررإذا الررتحق بيررع الرراهن يباعرران اجلاريررة وولرردها، واألب 
= 
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يف ( وال يلرزم الراهن) (1)ل الاهن من الرثان وتتص املاهتن مبا قاب
 .(2)(إال بالقبض)حق الااهن 

                                         
= 

 . حلق ومل جصل وفاءوولده وحنوه، واألخوان وحنومها، إذا حل ا
ويويف دينه منه، والباق  من مثن املاهون للااهن، وإن مل يف بالدين، فاا بق  ( 1)

مالل يف ذمة الااهن، وإذا كانت اجلارية ه  املاهونة مثال ، وكانت قياتها مائة مع  
كوهنا ذات ولد، وقياة الولد مخسني، فحصتها بلث الثان، وصحع مجع أهنا 

 . تحامي التفايقتقوم مع ولدها ل
الذي عليه كثري من العلااء أو  –الااجع : قال الشيخ حماد بن عبد الوهاب( 2)

أن الاهن ال يلزم إال بالقبض، وقبض كل ش ء هو املتعارف، وقبض  –أكثاهم 
. هو تسلم املاهتن له، ورفع يد الااهن عنه، هذا هو القبض باإلمجا : الدار والعقار

أن يأكل أموال الناس بالباطل، وتون يف أمانته ملسألة فإذا أراد صاحبها : قال
اختلف فيها، فالاجو  إىل الفتوى بقول اجلاهور، وكان أفىت بالقول الثا  لضاورة، 
فإن رجعنا إىل كتاب اهلل ولنة رلوله يف إجياب العدل، وحتامي اخليانة، فهذا هو 

يلزمون ذلك إال بافع يد  األقاب قطع ا، وإن رجعنا إىل كالم غالب العلااء فهم ال
 . الااهن، وكونه يف يد املاهتن
وهذا الذي أشار إليه من اخلاوج عن العدل رأيناه عيان ا، : وقال حفيده الشيخ عبد الامن

ولببه اإلفتاء خبالف قول اجلاهور يف هذه املسألة، وذلك أن الشيخ أبا بطني وغريه 
ما يف أيدي الناس، واضطاارهم إىل  الذي ملنا على عدم اشرتاط القبض قلة: قالوا

وقال . ذلك، إذ ال ميكن صاحب العقار أن يافع يده عن عقاره، ألن معيشته فيه
: إذ لو قيل ملاهتن الدور والعبيد، والزرو  والثاار والدواب: للياان بن عبد اهلل

 املشقة ما ال تفى، ما أراد ذلك، وكان عليه من . اقبضها
مل يستطع ألنه إمنا يستدين فياا رهنه، فال متتنع الفتيا . قبضها: ولو قيل للااهن

= 
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ةٌ لقولرره تعرراىل  (1)كقرربض املبيررع  اٌ  َمْقُب َضــ َ ِرَهــ
وال فررا   (2)

ولررررواء كرررران القرررربض مررررن املرررراهتن أو مررررن اتفقررررا  (3)بررررني املكيررررل وغررررريه 
فللرااهن فسراه،  (5)والراهن قبرل القربض صرحيع، ولريس برالزم  (4)عليره
 .(6)اف فيه والتص

                                         
= 

 .باللزوم، ألهنا من طا  الرتجيع، فاهلل أعلم
هذا متثيل للقبض، ال تشبيه، ألن البيع يلزم إذا مل يكن مث خيار، وإن مل يقبض ( 1)

ا على القول الثا  بلزوم الاهن بالقبض كالبيع  . املبيع، ويكون تشبيه 
نوا ممن تدينونه رهونا مقبوضة، لتكون وبيقة لكم بأموالكم، قال ابن أي فارهت( 2)

اتفقوا يف اجلالة على أن القبض شاط يف الاهن، لآلية، وألنه عقد إرفا ، : رشد
 . يفتقا إىل القبول، فافتقا إىل القبض، كالقال

 . من أن القبض شاط يف لزومه، وصفة قبضه كقبض مبيع( 3)
هن، من املاهتن نفسه بإذن راهن، فإهنم اتفقوا على أن من أي ولواء القبض للا ( 4)

أو كان القبض ممن اتفق . أن يكون إقااره يف يد ماهتن من قبل راهن: شاطه
الااهن واملاهتن على أن يكون الاهن بيده، فيلزم الاهن بذلك القبض، يف حق 

 . راهن دون ماهتن
ويعترب يف القبض إذن ويل . لعدم وجود شاط اللزوم، وهو القبض عند اجلاهور( 5)

 . أمٍا، ملن جن وحنوه
أي فللااهن قبل اإلقبال، الاجو  يف الاهن، ولو كان الااهن أذن يف القبض، ( 6)

لعدم لزوم الاهن، وله التصاف يف الاهن مبا شاء لعدم لزومه، مكيال كان أو غريه، 
 . وإن امتنع من إقباضه مل جيرب
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أو بنحرو إجرارة، أو  (1)فإن تصاف فيه بنحرو بيرع أو عترق بطرل 
أي القرربض ( والررتدامته) (3)ألنرره ال مينررع مررن البيررع  (2)ترردبري ال يبطررل 

 .(4)يف اللزوم لآلية، وكاالبتداء ( شاط)
                                         

هن قبل إقباضه، بنحو بيع، من أي عقد كان تاج أي فإن تصاف الااهن يف الا ( 1)
أو تصاف فيه بعتق بطل الاهن، وكذا لو رهنه باني ا، . به عن ملكه، بطل الاهن

بطل الاهن األول، لواء أقبض الثا  أو ال، خلاوجه عن إمكان التيفاء الدين من 
 . مثنه، مث البائع خمري، بني إمضاء البيع بال رهن، أو الفسخ

إن تصاف الااهن يف الاهن، تصافا ال تاجه عن ملكه، بنحو إجارة قبل أي و ( 2)
إقباضه، مل يبطل الاهن، أو بنحو تدبري وكتابة وتزويج األمة قبل القبض، ال يبطل 

 . الاهن بذلك
 . أي فلم متتنع صحة الاهن، وألنه ال مينع ابتداء الاهن، فال يقطع التدامته( 3)
اهتن، أو من اتفقا عليه، شاط لبقاء لزوم عقده، أي التدامة قبض رهن من م( 4)

وكابتداء لزومه بالقبض، فإن األوىل مبن يشرتط القبض  َ ِرَهاٌ  َمْقُب َضةٌ لقوله
يف لزومه أن يشرتط االلتدامة، وهو املذهب، وقول أيب حنيفة ومالك، وذلك ألن 

كن يف يده زال الاهن يااد للوبيقة، ليتاكن من بيعه، والتيفاء دينه، فإذا مل ي
 . ذلك

يعين العقارات والثاار  -مثل هذه الاهون: قال الشيخ عبد الامن بن حسن رمه اهلل
هذه ال تقبض أو ال يستدمي الااهن قبضها، كاا هو الواقع يف  –واملواش  

ال يقع على الااهن إضاار لزوال اللزوم، وله أن : األقطار، فعلى القول الصحيع
ه، فإذا تصاف، بطل الاهن األول، وصع الثا ، وال يلزم إال يتصاف فيه باهن وغري 

نصاه بعض  وفيه قول آخا. اهر. بشاطه املتقدم، وال يسع الناس إال هذا
= 
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ولو كان نيابة عنره  (1)(إىل الااهن باختياره)املاهتن ( فإن َأخاجه)
وبقرر  العقرررد كأنرره مل يوجرررد  (3)الرررتدامة القرربض  لررزوال (2)(زال لزومرره)

 .(5)ولو آجاه أو أعاره ملاهتن أو غريه بإذنه فلزومه با   (4)فيه قبض 

                                         
= 

أنه وصف أغليب، وأن احلاجة  َ ِرَهاٌ  َمْقُب َضةٌ األصحاب، وأجابوا عن قوله
فال : م، قالواداعية إىل ذلك يف املعني، ال لياا يف قاى جند، لقلة ما يف أيديه

 . متتنع الفتيا باللزوم، لالضطاار إىل ذلك، واهلل أعلم
زال لزومه، ألخذ الااهن الاهن باختيار املاهتن، وإذنه للااهن يف أخذه، ولو كان ( 1)

 . إخااجه له بإجارة أو إعارة أو غري ذلك
ه عنده، أي ولو كان أخذ الااهن الاهن نيابة للااهتن، كأن يؤمنه إياه، أو يودع( 2)

 . زال لزوم الاهن
 . اليت ه  شاط اللزوم، واملشاوط ينتف  بانتفاء شاطه( 3)
ألن التدامة القبض شاط يف اللزوم، وقد زالت، ولكن ينبغ  أن يدفع الاهن إذا ( 4)

املؤمنون عند »وهذا عقد، ولعاوم  َفْوُ  ا ِباْلُعُق دِ طلبه املاهتن، لعاوم قوله
ا من خال «شاوطهم هو : ف من قال بلزومه مبجاد العقد، ويف التلايصوخاوج 

 . أشها الاوايتني
أي ولو آجا الاهن راهن ملاهتن، أو غريه بإذن املاهتن، أو أعار الاهن ملاهتن، أو ( 5)

غريه بإذن ماهتن، فلزوم الاهن با ، ألن هذا التصاف ال مينع البيع، فالقبض 
ا إذا آجاه غري املاهتن، وإن وهبه حباله، لكن بشاط كونه ليس يف يد الااهن، فيا

 . وحنوه بإذن ماهتن صع وبطل الاهن
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عراد لزومره )أي إىل املاهتن ( إليه)أي رد الااهن الاهن ( فإن رده)
وال جترراج إىل جتديررد  (2)ألنرره أقبضرره باختيرراره، فلررزم كاالبتررداء  (1)(إليرره

ولابررره الاجرررو  قبرررل  (4)ولرررو الرررتعار شررريئ ا لريهنررره جررراز  (3)عقرررد لبقائررره 
 .(5)قباضه ال بعده إ

                                         

حبكم العقد السابق، وكذا يعود لزوم الاهن باده إىل من اتفقا : أي إىل املاهتن( 1)
 . عليه

وكذا يعود لزوم الاهن يف عصري تاا ومل يا ، مث تلل، حبكم العقد السابق، ألنه ( 2)
 . يعود ملكا حبكم األول

حيث مل يطاأ عليه ما يبطله، أشبه ما لو تااخى القبض عن العقد، وإن أزيلت يد ( 3)
 . املاهتن بغري حق، فلزوم الاهن با ، لثبوهتا عليه حكاا

أمجع كل من حنفظ عنه، أن الاجل إذا التعار من الاجل شيئ ا، : قال ابن املنذر( 4)
وم ففعل، أن ذلك جائز، ياهنه على دنانري معلومة، عند رجل مساه، إىل وقت معل

وينبغ  أن يذكا املاهتن، والقدر الذي ياهنه به، وجنسه، واملدة، ألن الضار 
وأمجع أهل العلم على أنه : قال. تتلف بذلك، فاحتيج إىل بيانه كأصل الاهن

مىت شاط شيئ ا من ذلك، فاالف ورهنه بغريه، مل يصع الاهن، وإن رهنه بأقل مما 
يف املقدر، ويبطل يف الزائد، وإن أطلق فقال القاض   قدره صع، وبأكثا، يصع

 . يصع مبا شاء، وإىل أي وقت شاء، وممن شاء: وغريه
أي وللاعري الاجو  عن إذنه يف الاهن، قبل اقبال املستعري، ال بعده، فليس له ( 5)

 . الاجو  بعد اإلقبال، لتعلق حقهاا به، وكذا مؤجا، ألنه ال يلزم إال بالقبض
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ررا  ومررىت حررل احلررق ومل  (1)لكررن لرره مطالبررة الررااهن بفكاكرره مطلق 
وياجررع املعررري بقياترره، أو  (2)يقضرره، فللارراهتن بيعرره، والررتيفاء دينرره منرره 

 (4) وإن تلف ضانه الااهن وهو املستعري، ولرو مل يفراط املراهتن (3)مثله 
أي يف ( فيرره)أي مررن الررااهن واملرراهتن ( وال ينفررذ تصرراف واحررد منهاررا)

 .(5)(بغري إذن اآلخا)الاهن املقبول 

                                         

واء عني مدة الاهن، أو العارية أو ال، حاال  كان الدين أو ال، يف حمل احلق أي ل( 1)
 . أو قبله، ألن العارية ال تلزم، وأما املؤجا فال رجو  له قبل مض  اإلجارة، للزومها

 . ألن هذا هو مقتضى الاهن( 2)
ان مثلي ا أي ياجع املعري على املستعري بقياة املعار، إن كان متقوم ا، أو مثله إن ك( 3)

يوم بيعه، وإال يكن مثلي ا رجع بأكثا األماين من قياته أو ما بيع به، صوبه يف 
 . اإلنصاف وغريه

أي وإن تلف املعار ضانه الااهن، ألن العارية مضاونة مطلق ا، ال املؤجا، ألن ( 4)
املؤجا أمانة، إن مل يتعد أو يفاط، ويف هذه الصورة العارية مستااة حىت بعد 

 . النتفا  املستعري هبا يف ذلك الاهن،
أما املاهتن فالاهن أمانة يف يده، وأما الااهن فإذا تصاف يف الاهن املقبول بغري ( 5)

ا، ويف  إذن املاهتن، ببيع، أو هبة أو وقف أو رهن وحنوه، فتصافه باطل قوال  واحد 
 . الصحيع أنه ال يصع: الوقف وجه أنه يصع، وقال املوفق وغريه
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فإن مل يتفقا على املنافع مل جيز  (1)ألنه يفوت على اآلخا حقه 
 (3)وإن اتفقا على اإلجارة أو اإلعارة جاز  (2)االنتفا ، وكانت معطلة 

 .(5)ومداواة، وفصد  (4)وتلقيع وال مينع الااهن من لق  شجا 
                                         

صع تصاف أحدمها فيه، وذلك أن تصاف الااهن يبطل حق املاهتن من فلم ي( 1)
الوبيقة، كفسخ الاهن، وتصاف املاهتن تصاف يف ملك الغري، وإن أذن للااهن يف 
بيع الاهن صع إمجاع ا، وبطل الاهن بال نزا  يف اجلالة، إال أن يأذن له يف بيعه، 

جيعل دينه من مثنه،  بشاط أن جيعل مثنه رهنا، وذكا الشيخ صحة الشاط، أو
بال نزا ، وإن : وجيوز للااهتن الاجو  يف كل تصاف أذن فيه، قال يف اإلنصاف

ادعى أنه رجع قبل البيع، فصوب يف اإلنصاف أنه ال يقبل، وإن باعه بعد حلول 
 . الدين صع، وصار مثنه رهن ا، مبعىن أنه يؤخذ منه

ا أو غري ( 2) ه تعطلت منافعه، حىت يفك الاهن، فإن كانت دار ا أغلقت، وإن كان عبد 
ومل ينفاد أحدمها بالتصاف، ألنه ال ينفاد باحلق، ألن الاهن عني حمبولة كاملبيع 

للااهن إجارته وإعارته، : احملبوس عند البائع على قبض مثنه، وقال مالك والشافع 
 . مدة ال يتأخا انقضا ها عن حلول الدين

لدين، والتيفا ه من مثنه، عند تعذر التيفائه من ألن املقصود بالاهن االلتيثا  با( 3)
ذمة الااهن، وهذا ال ينايف االنتفا  به، وال إجارته وإعارته، فجاز كانتفا  املاهتن، 

عن  صلى اهلل عليه وللموألن تعطيل منفعته إضاعة للاال، وقد هنى النيب 
 . إضاعته

قيحه، ألن ذلك من أي وال مينع املاهتن الااهن، من لق  شجا ماهون، وتل( 4)
 . مصلحة الاهن

 وكتشرررررررايا وفرررررررتع رهصرررررررة التبزيرررررررع، وغرررررررري ذلرررررررك مرررررررن إصرررررررالح الررررررراهن، ودفررررررررع ( 5)
وله تعليم قن صناعة، ودابة السري، وحنرو ذلرك ممرا فيره صرالح الراهن، . الفساد عنه

 . والاهن مع ذلك حباله
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إال ) (2)بررل مررن قطرع لررلعة خطرراة  (1)وإنرزاء فحررل علررى ماهرون 
ألنرره مبررين علررى السررااية  (3)(فإنرره يصررع مررع اإلمث)املاهررون ( عتررق الررااهن
عتررا ، مررن الررااهن، ألنرره أبطرررل حررال اإل( وتؤخررذ قياترره) (4)والتغليررب 

 .(5)حق املاهتن من الوبيقة 

                                         

ر، وإن  ألن فيه مصلحة الاهن وزيادته، وذلك زيادة يف حق املاهتن من غري ضا ( 1)
كانت فحوال مل يكن للااهن إطااقها بغري رضى املاهتن، ألنه انتفا  ال مصلحة 
للاهن فيه، إال أن يتضار برتك اإلطاا ، فله ذلك، ألنه كاملداواة، وليس له تزويج 

 . األمة املاهونة على املذهب، وهو قول مالك والشافع 
حتدث يف اجلسد كالغدة،  بالكسا، زيادة" للعة"أي بل مينع الااهن من قطع ( 2)

تتحاك إذا حاكت، إذا كان فيها خطا، ألنه تاف عليها من قطعها، وكذا مينع 
من قطع إصبع زائدة، ال من ختان ال تاف عليه منه، يربأ عادة قبل األجل، وال 

 . مينع من قطع أكلة تاف عليه من تاكها
ذ مع التحامي ألنه إعتا  من ملا فيه من إبطال حق املاهتن من الوبيقة، وإمنا نف( 3)

 . مالك تام امللك، فنفذ كعتق املستأجا
ه  أنه إذا أعتق املولا " والسااية"بدليل أنه ينفذ يف ملك الغري، فف  ملكه أوال  ( 4)

عبدي : أن يقول مثال" والتغليب"جزء ا من عبد له فيه شاك، لاى إىل مجيعه 
 . عبد لهفإنه إذا مل تكن نية وال تصيص عتق كل . حا

 . فأشبه ما لو أتلفه( 5)
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أو  (2)وكرررذا لرررو قتلررره  (1)ألهنرررا بررردل عنررره ( رهن رررا مكانررره)وتكرررون 
( ومنراء الراهن) (4)أو أقرا برالعتق وكذبره  (3)أحبرل األمرة برال إذن املراهتن 

 .(5)املتصل واملنفصل، كالسان، وتعلم الصنعة 

                                         

ونائبه عن الاهن، وكبدل أضحية وحنوها، وكاا لو أبطله أجنيب، هذا إن كان ( 1)
ا إىل أن يولا،  املعتق للاهن مولا ا، وإن كان معسا ا عتق، ويكون الدين مساح 
فعليه قياته تكون رهن ا مكانه، وبعد حلول الدين يطالب بالدين فقا، وعن 

وهو مذهب مالك، ألنه يسقا حقه من الوبيقة، فلم . ينفذ عتق املعساال : أمد
ال ينفذ وإن كان مولا ا وهو أحد قويل : ينفذ، ملا فيه من اإلضاار باملاهتن، وعنه

 . الشافع ، واختاره الشيخ وغريه، إلبطاله حق الوبيقة من الاهن، أشبه البيع
 . اته رهنا مكانهأي وكالعتق لو قتل املاهون، يف أنه جيعل قي( 2)
أي وكالعتق أيض ا لو أحبل األمة املاهونة بال إذن املاهتن، جيعل قياتها رهن ا ( 3)

أمجع أهل العلم على أن للااهتن منع الااهن من وطء : مكاهنا، قال ابن املنذر
وإن أولدها خاجت من الاهن، وعليه قياتها حني أحبلها، وإن  . اهر. أمته املاهونة

من الاهن، وال ش ء للااهتن، ألنه أذن يف لبب ما ينايف حقه، كان أذن خاجت 
 . ال نعلم فيه خالف ا: فكان إذن ا فيه، قال املوفق

أي فيلزمه قياته رهن ا مكانه ألنه عتق بإقااره، وإن كان أعتقه بإذن ماهتن، نفذ ( 4)
 . العتق إمجاع ا، إللقاطه حقه من الوبيقة

اهن يف يده كاألصل، وهذان عائدان إىل الزيادة أي ملحق بالاهن يف يد من ال( 5)
 . املتصلة، وما بعدمها عائد إىل الزيادة املنفصلة، على طايق اللف والنشا املاتب
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وكسرررربه، وَأرش اجلنايرررررة عليررررره، ) (1)والولررررد، والثاررررراة، والصررررروف 
عره لوفراء الردين إذا ويبرا  م (2)أي بالاهن، فيكون رهن را معره ( ملحق به
حلرررررديث لرررررعيد برررررن  (4)(علرررررى الرررررااهن)أي الررررراهن ( ومؤونتررررره) (3)بيرررررع 

ال يغلـــ  »قررال  صرررلى اهلل عليرره ولررلماملسرريب عررن أيب هايرراة أن النرريب 
 .(5)«الرهن من صاحبه الذي رهنه  له غنمه  وعليه غرمه

                                         

أي والولد ملحق بالاهن، وهو مذهب مالك، ألنه يتبع األصل يف احلقو  الثابتة، ( 1)
وحنو ذلك، وهو والثااة ملحقة بالاهن، والصوف، والشعا، واللنب، وور  الشجا، 

قول أصحاب الاأي، أي أن النااء يتبع الاهن، ألنه عقد يستتبع النااء، فتعلق به 
حق الاهن كاألصل، وإن رهن أرضا فنبت فيها شجا ال بفعل آدم ، فهو تبع 

 . لألرل، وال جيوز للااهتن قطعه، وإن بيعت بيع معها
، وأرش اجلناية على أي وكسب الاهن ملحق به وكذا مها أمة، حيث وجب رهن( 2)

الاهن رهن، ألنه بدل جزئه، فكان منه كقياته لو أتلف، وهذا مذهب الشافع  
وغريه، واحلاصل أن مناء الاهن وغالته رهن كاألصل، ألن حكم الاهن يثبت يف 
العني بعقد املال، فيدخل فيه النااء واملنافع، كامللك بالبيع وغريه، وكون الكسب 

 . وعند الثالبة ال يدخل، فاهلل أعلم من الاهن من املفادات،
 . ألن الاهن عقد على العني، فيدخل فيه ما ذكا وحنوه، كالبيع واهلبة( 3)
أي ومؤنة الاهن من طعامه، وكسوته، وحنو ذلك على الااهن، حكاه الوزيا وغريه ( 4)

 . إمجاع ا
يادته أي ز " له غناه"أي ال يستحق املاهتن الاهن إذا عجز صاحبه عن فكه ( 5)

 . هالكه ونفقته، والشاهد من احلديث أن مؤنته على الااهن" وعليه غامه"
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( و) (1)إلناده حسن صرحيع : رواه الشافع ، والدارقطين وقال
ومؤنة جتهيزه باملعاوف، أَلن ذلك تابع ملؤنتره ( كفنه)يض ا على الااهن أ

ررررا ( و) (2)  (3)إن كرررران خمزون ررررا، وأجرررراة حفظرررره ( أجرررراة خمزنرررره)عليررره أيض 
ولو قبل عقد الاهن، كبعرد  (4)للارب السابق ( وهو أمانة يف يد املاهتن)

 .(6)(إن تلف من غري تعد) (5)الوفاء 

                                         

 . وألن الاهن ملك للااهن، فكان عليه نفقته. رجاله بقات: وقال احلافظ وغريه( 1)
فإن كل من لزمته مؤنة شاص يف حياته، ال يف مقابلة نفع، كانت مؤنة جتهيزه ( 2)

 . واألقارب من األحاار ودفنه عليه، كسائا العبيد واإلماء،
وهذا مذهب اجلاهور مالك، والشافع ، وإلحا  وغريهم، ألنه نو  إنفا ، ( 3)

فكان على الااهن كالطعام، وألن الاهن ملك الااهن، فكان عليه مسكنه 
وحافظه، كغري الاهن، وإن أبق فأجاة من ياده عليه، وكذا إن احتيج إىل مداواته، 

ت إىل لق ، أو جذاذ وحنوه فعليه، وكذا رع  ماشية وإن كان الاهن مثاة فاحتاج
 . وحنوه كعلفها، وكتأبري خنل، وكل زيادة تلزم الااهن إذا امتنع أجربه احلكم

فحكاه   «على اليد ما أخذت حىت تؤديه»ولقوله " وعليه غامه"وهو قوله ( 4)
 . كالوديعة

دفع له العني لريهنها بعد أي الاهن أمانة يف يد املاهتن، ولو قبل عقد الاهن، بأن ( 5)
 . فتلفت، كبعد وفاء الدين أو اإلبااء منه

أي من املاهتن كأن يستعاله، أو يفعل ما ال يسوغ له فعله يف الشا ، خلاوجه ( 6)
 . بذلك عن االئتاان، فصار كالغاصب
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قالررره  (2)(فرررال شررر ء عليررره) (1)أي مرررن املررراهتن ( منررره)وال تفرررايا 
فررإن تعرردى أو  (4)ألنرره أمانررة يف يررده كالوديعررة  (3)علرر  رضرر  اهلل عنرره 

ألنره   (6)(ش ء من دينره)أي الاهن ( وال يسقا هبالكه) (5)فاط ضان 
ألنره كران بابت را يف ذمرة الرااهن قبرل التلرف، ومل يوجرد مرا يسرقطه، فبقر  

ا ليبيعرره ويسررتويف  (7)حبالرره  قه مررن مثنرره فاررات رحرروكاررا لررو دفررع إليرره عبررد 
(8) . 

                                         

 . أي يف حفظ الاهن، كأن ال جازه يف مكان مثله وحنوه( 1)
مانات، وكاا لو تلف حتت يد العدل، وهو من مال أي على املاهتن، كسائا األ( 2)

 . الااهن
وقاله الشافع  وغريه، وللارب املتقدم وحنوه، وألنه وبيقة بالدين فال يضان،  ( 3)

 . كالزيادة على قدر الدين
 . أي فال يضان، كاا ال تضان الوديعة إذا تلف من غري تعد وال تفايا( 4)
وغريمها، لزوال ائتاانه، فلزمه ضاانه حينئذ، لتعديه إمجاع ا، حكاه املوفق والوزيا ( 5)

 . أو تفايطه، كالوديعة، والاهن با  حباله
 . أي إن مل يتعد أو يفاط، وهو مذهب الشافع ( 6)
أي الدين، مل يسقا هبالك الاهن منه ش ء، وال يلزم الااهن أن ياهن مكانه رهن ا ( 7)

 . آخا، ألنه غري واجب من أصله
 مؤجاة بعد فسخ على األجاة، فيتلف العبد، أو العني املؤجاة، فال وكحبس عني( 8)

يسقا الدين، وال األجاة، وال يضانان بال تعد وال تفايا، والعلة اجلامعة أهنا عني 
 . حمبولة يف يده بعقد، على التيفاء حق له عليه
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ألن ( فباقيررره رهرررن نايرررع الررردين)أي الررراهن ( وإن تلرررف بعضررره)
وال ينفررك بعضرره مررع بقرراء ) (1)الرردين كلرره متعلررق نايررع أجررزاء الرراهن 

ويقبررل  (3)لررواء كرران ممررا متكررن قسرراته أوال  (2)ملررا لرربق ( بعررض الرردين
باحلادث، وإن ادعاه حبادث  اها كلف بينة  (4)قول املاهتن يف التلف 

 .(5)باحلادث، وقبل قوله يف التلف، وعدم التفايا، وحنوه 

                                         

اجلالة، أي فإذا تلف البعض، بق  البعض اآلخا رهن ا نايع الدين، بال نزا  يف ( 1)
ألن األصل بقاء ما كان على ما كان، وألن الباق  بعض اجلالة، وقد كان اجلايع 
رهنا، فيكون البعض رهنا، ألنه من اجلالة، ولو كان الاهن عينني تلفت إحدامها، 

 . فالدين متعلق باألخاى
أي من أن الدين متعلق نايع أجزاء الاهن، فيكون حمبول ا بكل احلق، وبكل ( 2)

أمجع كل من : نه، ال ينفك منه ش ء حىت يقضيه مجيعه، وقال ابن املنذرجزء م
حنفظ عنه على أن من رهن شيئ ا، فأدى بعضه، وأراد إخااج بعض الاهن، أن 

ال ينفك ش ء : ويف االختيارات. ذلك ليس له، حىت يوفيه آخا حقه، أو يربيه
 . من الاهن حىت يقض  مجيع الدين

ال متكن قساته فال ينفك مع بقاء بعض الدين، وكذا لو أي أو كان الاهن مما ( 3)
 . قضى أحد الواربني حصته من دين موربه، فال ميلك أخذ حصته من الاهن

بياينه إن أطلق، أو ذكا لبب ا خفي ا كساقته، وبايء منه، ألنه أمني، وإن مل جلف ( 4)
 . قضى عليه بالنكول

ا، كنهب، وحايرق، كلرف بينرة تشرهد أي وإن ادعى ماهتن تلف الاهن حبادث  اه( 5)
 تشرررررررهد باحلرررررررادث الظررررررراها، لعررررررردم خفائرررررررره، مث بعرررررررد إقامتررررررره البينرررررررة قبرررررررل قولرررررررره 
= 
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ا مبائرررة، مث  (1)أي يف الررراهن ( وجتررروز الزيرررادة فيررره) برررأن رهنررره عبرررد 
رهنررره عليهرررا بوب رررا، ألنررره زيرررادة الرررتيثا  
 (3)(دينررره)الزيرررادة يف ( دون) (2)

ا مبائررة، مل يصررع جعلرره رهن ررا خباسررني مررع املائررة  ولررو   (4)فررإذا رهنرره عبررد 
وي ذلررررك، ألن الرررراهن اشررررتغل باملائررررة األوىل، واملشررررغول ال كرررران يسررررا

فروىف ) (6)على دين هلاا ( عند ابنني شيئ ا)واحد ( وإن رهن) (5)يشغل 
 .(7)انفك يف نصيبه ( أحدمها

                                         
= 

يف التلررف باحلررادث الظرراها، برردون بينررة تشررهد بأنرره تلررف باحلررادث الظرراها، وقبررل 
 . قوله يف عدم التفايا وحنوه، كعدم التعدي

ا( 1)  . رهن ا آخا معه، قوال  واحد 
 . طهأي فجاز كاألول بشا ( 2)
 . أي فال يصع، وهو املشهور يف املذهب، وقول أكثا العلااء( 3)
ا على الدينني ( 4) إال أن جيعل بعقد متجدد، بأن يفسخ املاهتن الاهن، مث جيددا عقد 

بذلك الاهن، وذهب مالك وغريه إىل جواز الزيادة يف الدين، وإدخاله يف الاهن، 
وعال الناس : يخ، وقال أبابطنيوهو رواية عن أمد، والشافع ، واختاره الش

 . عليه، وجكم به
 . أي فاملاهون ال ياهن، فال جيعل ماهون ا بالدينني مع ا( 5)
 . يف عقد واحد، صع الاهن، وصار نصفه رهن ا عند كل واحد منهاا بدينه( 6)
 . أي فاىت ويف الااهن أحد الغاميني، خاجت حصته من الاهن( 7)
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فكأنرره رهررن كررل  (1)ألن عقررد الواحررد مررع االبنررني مبنزلررة عقرردين 
ليهررا إن  مث إن طلرب املقامسررة، أجيرب إ (2)واحرد منهارا النصررف منفراد ا 

فالررررتوىف مررررن  (4)أو رهنرررراه شرررريئ ا ) (3)كرررران الرررراهن مكرررريال  أو موزون ررررا 
فلرررو رهرررن ابنررران  (6)ألن الرررااهن متعررردد  (5)(أحررردمها، انفرررك يف نصررريبه

ا هلارا عنرد ابنرني برألف، فهرذه أربعرة عقرود  ويصرري كرل ربرع منرره  (7)عبرد 
 .(8)رهن ا مبائتني ومخسني 

                                         

 . فك، فكذا غلق الاهن وحنوه عند شاص آخاأي فإذا وىف أحدمها ان( 1)
 . أي بعقد دون اآلخا، فيعطى من رهن عند ابنني بعقد واحد حكاه( 2)
أي وكان الاهن ال تنقصه القساة، كاملكيل، واملوزون، فله ذلك، وإن كان مما ( 3)

تنقصه القساة فال جييبه املاهتن، ملا عليه من الضار، ويكون يف يد املاهتن، بعضه 
 . ن، وبعضه وديعة، حىت يوىف حقهره

ا شيئ ا مبا يصع رهنه( 4)  . أي أو رهن ابنان واحد 
 . أي املويف ملا عليه( 5)
فتعلق على كل منهاا بنصيبه، كتعدد العقد، وألن الاهن ال يتعلق مبلك الغري إال ( 6)

 . بإذنه، ومل يوجد
ا مثال  بألف عند بكا وخ( 7) الد، فيكون زيد قد وذلك كأن ياهن زيد وعااو عبد 

عقد عقدين، لكونه رهن عند بكا وخالد، وعااو كذلك، فهذه أربعة عقود 
 . واضحة

 . فاىت وىف أحدمها، انفك من الاهن بقدر ما هو مناط به( 8)
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، وببعضرررره رهررررن، أو  أو أبررررائ منرررره (1)ومررررىت قضررررى بعررررض دينرررره 
ومررىت حررل ) (3)فررإن أطلررق صررافه إىل أيهاررا شرراء  (2)كفيررل، فعاررا نررواه 

إن ( و) (5)كالررردين الرررذي ال رهرررن برررره   (4)لرررزم الرررااهن اإليفرررراء ( الررردين
 (6)امتنع من وفائه )

                                         

وببعضه رهن، أو كفيل، وقع قضاء البعض عاا نواه، فلو كان عليه مائتان مثال ، ( 1)
ونوى اليت هبا الاهن، أو الكفيل، وقع عنها، بإحدامها رهن، أو كفيل، فوىف مائة 

 . وانفك الاهن، أو بائ الكفيل، وإال فالاهن أو الكفيل حباله
أي املربئ، ألن التعيني يف ذلك له، فينصاف إىل ما عينه، وكذا القاض  للدين، ( 2)

فعاا نوياه بال نزا ، والقول قوهلاا يف النية واللفظ، ألهناا : قال يف اإلنصاف
 . مبا صدر منهاا أدرى

أي فإن أطلق القاض  للدين الذي ببعضه رهن أو كفيل، وأطلق املربئ عن الدين ( 3)
الذي ببعضه رهن أو كفيل، ومل يعينا إحدى املائتني مثال، بنية، وال لفظ حال 
القضاء، أو اإلبااء، صافاه إىل أيهاا شاءا، ألنه هلاا ذلك يف االبتداء فكان هلاا 

 . بعده
األن( 4)  . ه دين حال، فلزم إيفا ه، قوال  واحد 
أي أنه جيب إيفا ه على الفور، إذا حل أجله، فكذا ما به رهن، ألنه هكذا كان ( 5)

َتُه َوْلَيتَِّ  اهلَل َربَّهُ العقد بينهاا، قال تعاىل  ْليُـَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َفَمانـَ  .  ـَ
 . ال تلو من أحد األمور اآلتيةأي فإن امتنع الااهن من وفاء الدين ومطل، ف( 6)
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الرررذي حترررت يرررده ( أو العررردل (1)فرررإن كررران الرررااهن أذن للاررراهتن 
ه، فال جتاج لتجديد إذن من ألنه مأذون له في (2)(يف بيعه باعه)الاهن 
رررا  (3)الرررااهن  ووىف ) (4)وإن كررران البرررائع العررردل، اعتررررب إذن املررراهتن أيض 
 . (5)ألنه املقصود بالبيع ( الدين

                                         

 . أي يف بيع الاهن ومل ياجع عن إذنه، باعه ووىف الدين، ألنه وكيل ربه( 1)
أي أو كان الااهن أذن للعدل الذي حتت يده الاهن يف بيع الاهن، باعه ما مل ( 2)

ياجع الااهن عن اإلذن يف بيعه، ووىف احلق من مثنه، ألن هذا هو املقصود من 
قد باعه بإذن صاحبه يف قضاء دينه، فصع البيع، كاا يف غري الاهن، الاهن، و 

 . وجيوز للعدل أو املاهتن بيع قياة الاهن كأصله باإلذن األول
أي ألن املاهتن والعدل مأذون هلاا يف بيع الاهن، فال جتاج لتجديد إذن من ( 3)

 عدم الاجو  الااهن أيض ا عند حمل احلق، إذ األصل بقا ه على اإلذن، بل يعترب
ال ينعزل، ألن وكالته : عن اإلذن، فإن عزله صع عزله، وقال أبو حنيفة ومالك

فإن أمد . ويتوجه لنا مثل ذلك: قال ابن أيب مولى: صارت من حقو  الاهن
وهذا الذي . اهر. قد منع احليلة يف غري موضع، وهذا يفتع باب احليلة للااهن

املصري إليه، خصوص ا ملا كثا الغش  ذهب إليه مالك وغريه، هو الذي ينبغ 
 . واخلدا ، وانفتع باب احليل

ألن احلق له، فلم جيز حىت يأذن يف البيع، وإن با  العدل الاهن، مث  ها املبيع ( 4)
مستحق ا، رجع املشرتي به على الااهن إن أعلاه العدل، ألنه وكيل، وإال فعلى 

 . الوكيل
بيع الاهن، إذ هو وبيقة فيه، ليبا  عند حلول أي ألن وفاء الدين هو املقصود ب( 5)

الدين، إذا امتنع الااهن من الوفاء، وهذا ال نزا  فيه وجام مطله، وال جيوز إجباره 
 . على املنامجة
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وإن بقر  منره شر ء فعلرى  (1)وإن فضل من مثنره شر ء فلاالكره 
أجررررربه احلرررراكم علررررى ) (3)يررررْأذن يف البيررررع، ومل يرررروف ( وإال) (2)الررررااهن 
فإن امتنع حبسره،  (6)ألن هذا شْأن احلاكم  (5)(و بيع الاهنأ (4)وفائه 

أي أصرا علرى االمتنرا  ( فرإن مل يفعرل) (7)حبسه، أو عزره حرىت يفعرل 
أو كان غائب ا، أو تغيب  (8)

(9). 

                                         

أي وإن فضل من مثن الاهن املبيع ش ء بعد الدين الذي هو رهن به فلاالك ( 1)
 . الاهن، ألنه ماله، وإمنا البيع لوفاء دينه

أي وإن بق  من الدين الذي على الااهن ش ء فعلى الااهن، يؤديه إىل املاهتن،  ( 2)
 . كسائا الديون املاللة

 . أي وإن مل يأذن الااهن يف بيع الاهن، ومل يوف الدين( 3)
أي وفاء الدين الذي به رهن، كاا لو مل يكن به رهن، وألنه قد يكون له غال ( 4)

 .وفاه من غري الاهن انفك الاهن يف الاهن، واملقصود الوفاء، ومىت
 . أي أو أجرب احلاكم الااهن على بيع الاهن، لوفاء الدين من مثنه( 5)
 . أي إجبار املدين على وفاء الدين، أو بيع الاهن للوفاء( 6)
يبيعه : أي ما أما به من وفاء الدين، أو بيع الاهن والوفاء من مثنه، والقول الثا ( 7)

 . سه ومل يعزرهاحلاكم، ولو مل جب
 . يعين من وفاء الدين، أو بيع الاهن والوفاء( 8)
أي أو كان الااهن غائب ا عن البلد، أو تغيب امتناع ا عن الوفاء أو بيع الاهن ( 9)

 . للوفاء

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

73 

ألنرره حررق تعررني عليرره، فقررام احلرراكم  (1)(باعرره احلرراكم ووىف دينرره)
 .(3) وليس للااهتن بيعه إال بإذن ربه أو احلاكم (2)مقامه فيه 

                                         

أي باعه احلاكم أو أمينه على الااهن لتعينه طايق ا ألداء الواجب، وقضى الدين ( 1)
هتن يف الاهن أن ميسكه حىت يؤدي الااهن ما حق املا : من مثنه، قال ابن رشد

عليه، فإن مل يأت به عند األجل، له أن يافعه إىل السلطان، فيبيع عليه الاهن إن 
احلاكم خمري، إن شاء : ومن األصحاب من قال. مل جيبه إىل البيع، أو كان غائب ا

ذهب أجربه على البيع، وإن شاء باعه عليه، وجزم به املوفق والشارح، وهو م
 . الشافع 

أي ألن الدين حق تعني أدا ه على الااهن، فقام احلاكم مقامه يف أدائه، كاإليفاء ( 2)
ومىت مل ميكن بيع الاهن إال خباوج : من جنس الدين، إذا امتنع املدين، قال الشيخ

املديون من احلبس، أو كان يف بيعه وهو يف احلبس ضار عليه، وجب إخااجه، 
 . معه هو أو وكيله ويضان عليه أو ميش 

فياا إذا امتنع الااهن من قضاء الدين، وأىب أن يأذن يف  –ملا تقدم، وقال الشيخ ( 3)
جوز بعض العلااء للااهتن دفع الاهن  –بيع الاهن، وتعذر إجباره، وتعذر احلاكم 

 . إىل بقة يبيعه، وجتاط باإلشهاد على ذلك، ويستويف حقه
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 (1) ص  
فررإذا اتفقررا أن يكررون  (2)(عنررد مررن اتفقررا عليرره)الرراهن ( ويكررون)

وال  (4)وقام قبضره مقرام قربض املراهتن  (3)حتت يد جائز التصاف صع 
أو مكاتررب بغررري  (6)أو عبررد بغررري إذن لرريده  (5)جيرروز حتررت يررد صرريب 
 .(7)جعل، إال بإذن ليده 

                                         

 . أي فيان يكون الاهن عنده( 1)
أي ويكون الاهن عند من اتفق الااهن واملاهتن أن يكون الاهن عنده، ألن احلق ال ( 2)

 . يعدومها
ا كان أو كافا ا عدال  أو ( 3) أي قبضه للاهن، وجائز التصاف هو احلا املكلف، مسلا 

فالق ا، ذكا ا أو أنثى، ألنه جاز توكيله يف غري الاهن، فجاز توكيله فيه، قاله املوفق 
 . وهو واضع، خبالف ما تومهه عبارة املقنع وغريه من اعتبار العدالة وغريه،

يف اللزوم به، يف قول أكثا أهل العلم، مالك، والشافع ، وأيب حنيفة، وغريهم، ( 4)
 . ألنه قبض يف عقد، فجاز فيه التوكيل، كسائا القبول

فعال فقبضه  ألنه غري جائز التصاف مطلق ا، وال حتت يد جمنون، وال لفيه، فإن( 5)
 . وعدمه لواء، ال أبا له

أي وال جيوز حتت يد عبد بال إذن ليده، ألن منافعه لسيده، فال جيوز تضييعها ( 6)
 . يف احلفظ بغري إذنه، فإن أذن جاز

 . ألنه ليس له الترب  مبنافعه، وإذا كان نعل جاز، ألن له الكسب بغري إذن ليده( 7)
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ولررريس  (1)فظررره وإن شررراط جعلررره بيرررد ابنرررني مل ينفررراد أحررردمها حب
للااهن وال للااهتن إذا مل يتفقا، وال للحاكم نقله عن يد العردل إال أن 

 .(4)ال على َأحدمها  (3)وللوكيل رده عليهاا (2)تتغري حاله

                                         

اضيا إال حبفظهاا معا، فلم جيز ألحدمها االنفااد،  ألن الااهن واملاهتن مل يرت ( 1)
كالوصيني، وميكن أن جيعل يف خمزن عليه لكل منهاا قفل، وإن تغريت حال 

 . أحدمها أقيم مقامه عدل
أي العدل، بنحو فسق، أو جنون وضعف، ألهنا رضيا به يف االبتداء، وال حاجة ( 2)

إن اتفقا على نقله جاز، ألن تدعو إىل ذلك، وحيث مل ميلكاه فاحلاكم أوىل، و 
احلق هلاا ال يعدومها، وإن حدبت عداوة بينه وبينهاا، أو بينه وبني أحدمها، فان 
طلب نقله عن يده فله ذلك، ويضعانه يف يد من اتفقا عليه، وإن اختلفا وضعه 
احلاكم عند عدل، لدعاء احلاجة إىل ذلك، وإن اختلفا يف تغري حاله، حبث 

عال مبا بان له، وكذا لو كان الاهن يف يد املاهتن فلم تغري احلاكم عن ذلك، و 
حاله، مل يكن للااهن نقله عن يده، وإال فله رفعه عن يده إىل احلاكم، ليضعه يف 

 . يدل عدل، وإن أنكا تغري حاله، حبث احلاكم عنه
أي وللوكيل الذي جعال الاهن حتت يده رده عليهاا، وعليهاا قبوله منه، ألنه ( 3)

، متطو  باحلفظ، فلم يلزمه املقام عليه، فإن امتنعا، أجربمها احلاكم، وال أمني
يدفعه ولو إىل أمني من غري امتناعهاا، فإن فعل ضان، وكذا احلاكم، وإن امتنعا، 

ا، فرتكه عند عدل، مل يضان للعذر  . ومل جيد حاكا 
يت حقه، فإن أي وليس له دفعه إىل أحدمها بغري إذن اآلخا، ولو امتنع، لتفو ( 4)

 . فعل ضان ما فات على اآلخا
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( مل يبرررع إال بنقرررد البلرررد)أي بيرررع الررراهن ( وإن أذنرررا لررره يف البيرررع)
دم فبارا فإن ع (2)فإن تعدد با  ننس الدين  (1)ألن احلظ فيه لاواجه 

ا تعرني، ومل  (4)فرإن تسراوت، عينره حراكم  (3) نه أصرلع  وإن عينرا نقرد 
 .(6)ول واحد منهاا رقبل قرفإن اختلفا مل ي (5)جتز خمالفتهاا 

                                         

أي نفاقه، وذلك إذا مل يكن فيه إال نقد واحد، وحكاه يف البيع حكم الوكيل يف ( 1)
 . وجوب االحتياط، واملنع من البيع بدون مثن املثل، ومن البيع نسأ

ألنه أقاب إىل وفاء احلق، و اهاه ولو مع عدم التساوي، لكن جيب مله على ( 2)
إذا تساوت قدم البيع ننس الدين، على البيع مبا ياى فيه : اوي، قال املوفقالتس

مبا : احلظ، ألنه ميكن القضاء منه، وهذا الصحيع من املذهب، وعند القاض 
وصوبه يف اإلنصاف، وإن مل تتساو فباألغلب رواجا بال . يؤدي إليه اجتهاده

 . نزا 
مبا  نه األصلع، وفيه احلظ، ألن أي فإن عدم الذي هو من جنس الدين، با  ( 3)

 . الغال حتصيل احلظ، واالحتياط فياا هو متوليه
أي فإن تساوت النقود عنده يف األصلع، عني له احلاكم ما يبيعه به، ألنه أعاف ( 4)

 . باألحظ
ا، ألن احلق هلاا، وكذا لو أذن ( 5) ألنه وكيل، ومل يصع بيعه بغري ما عيناه قوال واحد 

 . ن يف بيع الاهن، وعني نقدا تعني، ومل يكن له خمالفته، ألنه وكيلالااهن للااهت
مل . بدنانري: وقال اآلخا. بعه بدراهم: أي يف تعيني النقد، كاا لو قال أحدمها( 6)

يقبل قول واحد منهاا، ألن لكل واحد منهاا فيه حق ا، للااهن ملك الثان، 
 . وللااهتن حق الوبيقة، والتيفاء حقه
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لررواء كرران  (1)ويافررع اأَلمررا إىل احلرراكم، ويررْأما ببيعرره بنقررد البلررد 
بررررا  ( وإن) (2)مرررن جرررنس احلرررق أو مل يكررررن، وافرررق قرررول أحررردمها أوال 

فاررن ضرراان )مررن غررري تفررايا ( قرربض الررثان فتلررف يف يررده)اررا و بإذهن
وإن ) (4)ألن الرررررثان يف يرررررد العررررردل أمانرررررة، فهرررررو كالوكيرررررل  (3)(الرررررااهن
للعرردل بدفعرره ( دفررع الررثان إىل املرراهتن، فررأنكاه وال بينررة)العرردل ( ادعررى

ألنره فراط  (5)العردل ( حبضور الااهن، ضان)الدفع ( ومل يكن)للااهتن 
 .(6)فاط حيث مل يشهد 

                                         

 . ملذهب، واختار املوفق وغريه أن يبيعه مبا ياى احلظ فيههذا ا( 1)
يعين ألن احلظ يف ذلك، والقول الثا  إن كان يف البلد نقدان فبأغلبهاا فإن ( 2)

تساويا با  ننس الدين، فإن مل يكن فيهاا جنس، ومل ينب للعدل األصلع، عني 
دل يف بيعه فباعه، مث رجع احلاكم ما يبيعه به، كاا لو مل يعينا نقدا، وإن أذنا للع

 . بفسخ عيب، عاد رهنا، خبالف اإلقالة فال إال بعقد متجدد
 . ألنه ملكه فيفوت عليه، وهذا مذهب الشافع ( 3)
غري . إنه من ضاان املاهتن: ال نعلم فيه خالف ا، وقول من قال: قال املوفق وغريه( 4)

لااهن، والعدل أمني له يف وجيه، ألن العدل وكيل الااهن يف البيع، والثان ملك ل
 . قبضه، فإذا تلف كان من ضاان موكله، كسائا األمناء

 . ولو صدقه الااهن، خبالف األمانة( 5)
فإن أشهد العدل، ولو غاب شهوده أو ماتوا، مل يضان، إن صدقه راهن على ( 6)

 . اإلشهاد، وإن حضا راهن القضاء، مل يضان العدل
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فريجرررع املررراهتن  (1)وألنررره إمنرررا أذن لررره يف قضررراء مرررربئ ومل جصرررل 
وإن كرران القضرراء ببينررة مل يضرران،  (2)علررى راهررن، مث هررو علررى العرردل 

كاررا لررو كرران   (4)لررواء كانررت البينررة قائارة أو معدومررة  (3)لعردم تفايطرره 
 .(6)ضاء الدين ريف ق( كوكيل) (5)حبضاة الااهن، ألنه ال يعد مفاط ا 

                                         

وال يقبل قوله عليهاا يف تسلياه الثان ملاهتن، أما أي القضاء املربيء فضان، ( 1)
الااهن فألنه يدع  الدفع إىل غريه، وأما املاهتن فألنه إمنا هو وكيله يف احلفظ، ال 

 . يف دفع الثان إليه
على الااهن، مث الااهن  –بعد الياني أنه ما التويف دينه مثال   –أي فريجع املاهتن ( 2)

وللااهتن الاجو  على أيهاا شاء بعد حلفه، وإن رجع ياجع على العدل لتفايطه، 
على العدل، مل ياجع العدل على أحد، إلقااره برباءة ذمة الااهن، ولدعواه  لم 

 . ماهتن له، وأخذ املال منه باني ا بغري حق
 . حيث أشهد على القضاء( 3)
يف ذلك،  أي لواء كانت البينة حاضاة أو غائبة، حية أو ميتة، إن صدقه الااهن( 4)

 . فإن مل يصدقه فقوله، ألن األصل عدم ذلك
أي كاا أنه ال يضان إذا كان القضاء حبضاة الااهن، ألن العدل إذا قضى املاهتن ( 5)

حقه من مثن الاهن ببينة، أو حبضاة راهن، ال يعد مفاط ا، فال ضاان عليه لو تلف 
 . الثان

 . أي إذا قضاه يف غيبة موكله( 6)
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وإن شراط ) (1)حكم العدل فيارا تقردم، ألَنره يف معنراه  فحكاه
ألنرررره شرررراط ينررررايف  (2)ففالررررد ( إذا حررررل الرررردين)املرررراهتن ( أن ال يبيعرررره

أو ال يبررا   (4)كشراطه أن ال يسررتويف الردين مررن مثنره   (3)مقتضرى العقررد 
 .(5)ما خيف تلفه 

                                         

عدل، يف أنه ياجع صاحب الدين على املوكل، واملوكل على الوكيل، إذا أي معىن ال( 1)
مل يكن قضى الدين حبضوره، أو حبضور شهود، لكن لو أعطاه دراهم ومل تربه 

ا: أهنا وفاء أو هبة، وقال ففعل ومل يشهد، مث بان أهنا وفاء فأنكا . أعطها زيد 
 . حيث مل تربهاملعطى، مل يضان الوكيل، ألن املوكل هو الذي فاط، 

الشاوط يف الاهن قساان، صحيع وفالد، فالصحيع حنو كونه على يدي عدل ( 2)
فأكثا، وأن يبيعه العدل عند احلق، وال خالف يف ذلك، أو يبيعه املاهتن عند 
اجلاهور، والفالد قساان، ماال يقتضيه العقد، أو ينايف مقتضاه، فااال يقتضيه  

وما ال يقدر على تسلياه وحنوه، وحنو ما ينايف كاحملام، واجملهول، واملعدوم، 
مقتضى العقد، أن يشرتط الااهن أن ال يبيع املاهتن أو العدل الاهن عند حلول 

ا  . احلق، ففالد قوال  واحد 
 . إذ مقتضى العقد أن الااهن إذا مل يوف الدين، بيع الاهن، وويف الدين من مثنه( 3)
ن إذا حل الدين، كفساد شاط أن ال يستويف أي فساد شاط أن ال يبيعه املاهت( 4)

الدين من مثن الاهن، ملنافاته مقتضى العقد، فإن املقصود مع الوفاء هبذا الشاط 
 . مفقود، ووجود الاهن وعدمه لواء

أي وكشاط الااهن أن ال يبا  من الاهن ما خيف تلفه كبطيخ، أو شاة إن خيف ( 5)
 لد، أو شاط أن ال يبيعه خيف تلفها لعدم ما يطعاها به، وحنو ذلك ففا

إال مبا ياضيه، وكذا إن شاط اخليار للااهن، أو أن ال يكون العقد الزم ا يف حقه، 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

86 

أي ( إن جررراَءه حبقررره يف وقرررت كرررذا وإال فرررالاهن لررره)شررراط ( َأو)
ال يغلـ  »لقوله عليه السالم  (1)(مل يصع الشاط وحده)دينه للااهتن ب

 .(2)رواه األَبام، وفساه اإلمام بذلك  «الرهن
                                         

= 

أو شاط توقيت الاهن، أو كونه يف يد الااهن، وحنو ذلك مما ينافيه، أو ال يقتضيه، 
وهو مشاوط فيه شاط  «ال يغلق الاهن»وال هو من مصلحته، فسد الشاط، خلرب 

 . جكم بفساد الاهنفالد، ومل 
أو مبيع له . إنه له بالدين: أي كون الاهن للااهتن يف مقابلة دينه، لواء قال( 1)

روي عن ابن : بالدين الذي له على الااهن، فهو شاط فالد، قال املوفق وغريه
 . عاا، ومالك، والشافع ، وأصحاب الاأي، وال نعلم عن غريهم خالفهم

إن جئتك بالدراهم إيل كذا : يدفع رهنا إىل رجل، ويقولال : أي قال اإلمام أمد( 2)
عند  «ال يغلق الاهن»وهذا معىن قوله : وقال ابن املنذر. وكذا، وإال فالاهن لك

: مضى األجل، فقال الذي ارهتن: مالك، والثوري، وأمد، ويف حديث معاوية
ه واحلديث روا «ال يغل  الرهن» صلى اهلل عليه وللممنزيل، فقال النيب 

وفعله، وقال . يصع: وعن أمد. رجاله بقات: الدارقطين، واحلاكم، وقال احلافظ
ال حجة هلم يف اخلرب، فإن موجبه أن املاهتن يتالك الاهن بغري إذن : ابن القيم

، وأما صلى اهلل عليه وللممالكه، إذا مل يوفه، فهذا غلق الاهن الذي أبطله النيب 
ل، فلم يبطله كتاب، وال لنة، وال إمجا ، وال بيعه للااهتن مبا عليه عند احللو 

قياس صحيع، وال مفسدة  اهاة، وغايته أنه بيع علق على شاط، وقد تدعو 
، وال صلى اهلل عليه وللماحلاجة إليه، وال جام عليهاا ما مل جامه اهلل ورلوله 

 ريب أن هذا خري للااهن واملاهتن من الافع إىل احلاكم، 
فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند احللول كان : د، وقالوهو مقتضى أصول أم

= 
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 (2)(ويقبرررل قرررول راهرررن يف قررردر الررردين) (1)ويصرررع الررراهن للاررررب 
( و) (3)برل مبائرة فقرا : وقرال الرااهن. هرو رهرن برأَلف: بأن قال املراهتن

َأرهنترين هرذا العبرد : قال املراهتن فإذا (4)(الاهن)يقبل قوله أيض ا يف قدر 
يقبرل ( و) (5)فقولره، ألَنره منكرا . بل العبد وحده: واألمة، وقال الااهن

 .(6)(رده)قوله أيض ا يف 

                                         
= 

 . أصلع هلاا
ا، وهذا مذهب  «ال يغلق الاهن»أي قوله ( 1) فسااه رهن ا مع أنه فيه شاط ا فالد 

 . اجلاهور
يعين بياينه، وهذا مذهب الشافع ، وأيب حنيفة، جيعلون القول قول الااهن ( 2)

 . مطلق ا
م القول قول املاهتن، ما مل يزد عن قياة الاهن قال ابن وعند مالك وشيخ اإللال( 3)

وهو الااجع يف الدليل، ألن اهلل جعل الاهن بدال  من الكتاب والشهود، : القيم
فكأنه الناطق بقدر احلق، وإال فلو كان القول قول الااهن، مل يكن الاهن وبيقه، 

منا رهنه على قياته، وال بدال  من الكتاب والشاهد، فداللة احلال تدل على أنه إ
رهنت عنده هذه الدار على : أو ما يقارهبا، وشاهد احلال يكذب الااهن إذا قال

 . فال يساع قوله: درهم وحنوه
 . أي إذا اختلفا وال بينة( 4)
: ال نعلم يف هذا خالف ا، وإن قال: أي فقول راهن، ألنه منكا، قال املوفق وغريه( 5)

خاج العبد من الاهن، وحلف الااهن . اجلارية بل هذه: قال. رهنتك هذا العبد
 . على أنه ما رهنه اجلارية، وخاجت من الاهن أيض ا

 . أي يقبل قول راهن يف رد الاهن، إذا اختلفا يف رده إىل الااهن( 6)
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وأنكا الااهن، فقوله، أَلن األصرل . رددته إليك: بَأن قال املاهتن
 واملاهتن قبض العني ملنفعته، فلم يقبل قولره يف الراد، كاملسرتْأجا (1)معه 

ررا يف ( و) (2) يف عقررد شرراط فيرره ( كونرره عصررري ا ال مخررا ا)يقبررل قولرره أيض 
وقبرل علرى . بعتك كذا بكذا على َأن تراهنين هرذا العصرري: بأن قال (3)

وقرال . كان مخا ا، فلر  فسرخ البيرع: مث قال املاهتن (4)ذلك، وأقبضه له 
فقولره، أَلن األصرل السرالمة . برل كران عصرري ا، فرال فسرخ: وقال الااهن

قبرررل علرررى  (6)(ملرررك غرررريه)أي أن الررراهن ( أنررره)الرررااهن ( وإن أقرررا) (5)
 . (7)نفسه، دون املاهتن 

                                         

 . وهو قبض املاهتن للاهن( 1)
ن واملاهتن وكذا املستعري إذا ادعى أحدمها رد العني املستأجاة، وأما إن اختلف الااه( 2)

 . يف تلف العني، فالقول قول املاهتن مع ميينه، ألن يده يد أمانة وتقدم
 . أي رهن العصري يف الثان املؤجل( 3)
 . مث علاه مخا ا، فاختلفا يف الاهن، هل كان قبل قبضه عصري ا أو مخا ا( 4)
قد، فكان أي من كونه مخا ا، نص عليه أمد وغريه، وألهناا اختلفا فياا يفسد الع( 5)

 . القول قول من ينفيه
 . أو أنه كان باعه قبل الاهن، أو وهبه، أو غصبه قبل الاهن، وصد ( 6)
 أي قبل إقاار الااهن على نفسه، إذ ال عذر ملن أقا، وكاا لو أقا بدين، ( 7)

= 
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أي أن ( أنرره)أقررا ( أو) (1)فيلزمرره رده للاقررا لرره إذا انفررك الرراهن 
ال علرررى املرررراهتن إن   (2)(علررررى نفسررره)إقررراار الرررااهن ( جرررىن قبررررل)الررراهن 

 (4)بررول وقررول الغررري علررى غررريه غررري مق (3)كذبرره، ألنرره مررتهم يف حقرره 
أي فرك الراهن، بوفراء الردين، أو اإلبرااء منرره ( وحكرم برإقااره بعرد فكره)
لوجررود املقتضرر ، السررامل  (6)فيبطررل الرراهن ( إال أن يصرردقه املرراهتن) (5)

 .(7)عن املعارل، ويسلم للاقا له به 

                                         
= 

ومل يقبل إقااره على املاهتن، ألنه متهم يف حقه، وقول اإلنسان على غريه غري 
 . مقبول

 . ال املعارل، ويلزمه قياة املغصوب منه إن طلبها، ألنه حال بينه وبينه باهنهلزو ( 1)
ويلزمه أرش اجلناية، ألنه حال بني اجملين عليه وبني رقبة اجلا ، فأشبه ما لو جىن ( 2)

عليه، وإن كان الااهن معسا ا فاىت انفك الاهن كان اجملين عليه أحق باقبته، وإن 
 . لااهنأنكا مل يلتفت إىل قول ا

أي وال يقبل إقاار الااهن باجلناية على املاهتن، إن كذب املاهتن الااهن، ألن الااهن ( 3)
 . متهم يف حق املاهتن، ليبطل بإقااره حق املاهتن فيه

 . فال تاج من الاهن، وال يزول ش ء من أحكام الاهن( 4)
املعارل، وجمين  فيأخذ مشرت، وموهوب له، ومغصوب منه الاهن إذا انفك، لزوال( 5)

عليه يأخذ األرش أو يسلم له اجلا ، غري أنه إن أراد اجملين عليه، أو املغصوب منه 
 . أن يغاماه يف احلال فلهاا ذلك

العرتافه مبا يبطله، ويلزم املاهتن الياني إذا طلب منه، أنه ال يعلم ذلك الذي أقا ( 6)
 . به الااهن، فإن نكل قض  عليه ببطالن الاهن

 . أي بالاهن إن صدقه كاا تقدم( 7)
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  (1) ص  
جلرب مرا )أن ( و (2)ما ياكرب )من الاهن ( وللااهتن َأن ياكب)

متحاي را للعردل  (جلب، بقدر نفقته
لقولره عليره  (4)راهرن ( برال إذن) (3)

ولــبن الـــدر  (5)الظهــر ير ــب بنفقتــه إذا  ــا  مره نًــا »عليرره السررالم 
 (6)يشرب بنفقته إذا  ا  مره نًا 

                                         

 . أي يف االنتفا  بالاهن، وما يتعلق بذلك( 1)
 . ما مل يكن الدين قاض ا، نص عليه: كبعري وفاس، بقدر نفقته، قال يف املبد ( 2)
أي يف ركوب ما ياكب، وحلب ما جلب، لئال جيف على الااهن، وال جل له أن ( 3)

احللب، ألنه إضاار به، وما فضل عن نفقته ينهك املاكوب، واحمللوب، بالاكوب و 
فإن فضل من اللنب ش ء، باعه : لابه، وما عدا ذلك يكون رهنا معه، ويف اإلقنا 

وهو معىن . املأذون له، أو احلاكم، وإن فضل من النفقة ش ء رجع به على الااهن
 . ما يف اإلنصاف وغريه

من النفقة عليه، ألنه مأذون  أي يف الاكوب واحللب، ولو كان حاضاا، ومل ميتنع( 4)
 . وال يضان: ويتجه احتاال: فيه شاع ا، وقال ماع 

أي  ها الدابة يستحق املاهتن ركوبه، واالنتفا  به، إذا كان احليوان ماهون ا، يف ( 5)
 . مقابلة نفقته

الدر بفتع فشد، أي لنب الدابة ذات الضا ، يستحق املاهتن شابه، حيث كان ( 6)
ا، يف مقابلة نفقته، وهذا خرب مبعىن األما، وهذا االنتفا  يف مقابلة احليوان ماهون  

 . النفقة، وذلك تتص باملاهتن

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

33 

ــــــة ــــــذي ير ــــــب ويشــــــرب النفق  (1)رواه البارررررراري  «وعلــــــى ال
ومرا عردا ذلرك مرن الراهن ال ينتفرع بره  (2)وتسرتضع اأَلمة بقردر نفقتهرا 

 .(3)مالكه  إال بإذن

                                         

أي وعلى الذي ياكب الظها، ويشاب اللنب النفقة، يف مقابلة انتفاعه، وما فضل ( 1)
دل احلديث، وقواعد الشايعة، وأصوهلا، على أن احليوان : لابه، قال ابن القيم

م يف نفسه، حلق اهلل تعاىل، وللاالك فيه حق امللك، وللااهتن حق املاهون حمرت 
الوبيقة، فإذا كان بيده، فلم ياكبه، ومل جلبه، ذهب نفعه باطال، فكان مقتضى 
العدل، والقياس، ومصلحة الااهن، واملاهتن، واحليوان، أن يستويف املاهتن منفعة 

املاهتن منفعته، وعول عنها  الاكوب واحللب، ويعول عنهاا بالنفقة، فإذا التوىف
 . نفقة، كان يف هذا مجع بني املصلحتني، وبني احلقني

 . أي إن كانت ذات لنب، قيال ا على الاهن احمللوب( 2)
أي وما عدا احليوان املاكوب واحمللوب من الاهن، ال ينتفع به إال بإذن مالكه، ( 3)

اكوب وحملوب تقدم فالاهن قساان، حيوان وغريه، واحليوان نوعان، حيوان م
حكاه، وحيوان غري ماكوب، وال حملوب، كالعبد، واألمة، فاملذهب أنه ليس 
للااهتن أن ينفق عليه، ويستادمه بقدر نفقته، بال إذن، وإن أذن يف اإلنفا ، 

إذا انتفع املاهتن بالاهن، : واالنتفا  بقدره جاز، ألنه نو  معاوضة، وقال املوفق
بس، أو الرتضا ، أو التغالل، أو لكىن، أو غريه بالتادام، أو ركوب، أو ل
 .حسب من دينه بقدر ذلك

ال جيرروز : والقسرم الثرا  مررا ال جتراج إىل مؤنرة، كالرردار، واملترا  وحنروه، قررال املوفرق وغرريه
للااهتن االنتفا  به بغرري إذن الرااهن، ال نعلرم فيره خالف را، ألن الراهن ملرك الرااهن، 

 از، ولرررررررررررررررو بغرررررررررررررررري عرررررررررررررررول، لكرررررررررررررررن فكرررررررررررررررذلك منرررررررررررررررا ه، وإن أذن لررررررررررررررره جررررررررررررررر
إن جاَِّبِه منفعة مل جيرز، كارا تقردم يف القرال، ويضران مرا تلرف مرن االنتفرا ، أذن 
= 
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( الرراهن بغررري إذن الررااهن مررع إمكانرره)احليرروان ( وإن أنفررق علررى)
ولررو نرروى الاجررو ،  (2)علررى الررااهن ( مل ياجررع) (1)أي إمكرران الررتئذانه 

 .(4)أو مفاط، حيث مل يستْأذن املالك، مع قدرته عليه  (3)ألنه مترب  

                                         
= 

 . الااهن أوال، ألنه مع اإلذن عارية، ومع عدمه كالغصب
 . حلضوره، وعدم املانع من إذنه( 1)
 . عوضهإذا مل ينو الاجو ، بفضل نفقته، رواية واحدة، ألنه تصد  به، فلم ياجع ب( 2)
َهْ  من أدى عن غريه واجب ا عليه رجع عليه، لقوله: أي حكاا، وقال ابن القيم( 3)

فليس من جزاء هذا احملسن أن يضيع عليه  َجَزاُء اإِلْحَساِ  ِإال اإِلْحَسا ُ 
ونص أمد على أنه إذا افتدى « من ألدى إليكم معاوف ا فكافؤه»معاوفه، ولقوله 

ا، وكتب عاا إىل عامله يف ليب العاب، ألري ا، رجع عليه مبا غام ه، قوال  واحد 
ومجيع الفا  تقول هبذا، . أميا حا اشرتاه التجار، فاردد عليهم ر وس أمواهلم: فقال

 . وإن تناقضوا ومل يطادوها
تاج على روايتني، بناء على ما إذا قضى دينه بغري : هذا املذهب، وقال املوفق( 4)

أنا مل آذن لك : إن قال الااهن: وقال شيخ اإللالم. إذنه، وهذا أقيس يف املذهب
ه  واجبة عليك، وأنا ألتحق أن أطالبك هبا حلفظ املاهون، : قال. يف النفقة

حمض العدل، والقياس، واملصلحة، وموجب الكتاب، ومذهب أهل املدينة، : وقال
: وفقهاء احلديث، وأهل السنة، أن من أدى عن غريه، فإنه ياجع ببدله، قال

والصواب التسوية بني اإلذن وعدمه، واحملققون من األصحاب  لووا بينهاا، قال 
َوَعَلى اْلَمْ ُل ِد َلُه وقالَ ِإْ  َفْرَضْعَن َلُكْم َ آُت ُهنَّ ُفُج َرُهنَّ تعاىل 
ا ِرْ قـُُهن    . اآلية ومل يشرتط إذن ا وال عقد 
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علررى الررااهن ( رجررع)الررتئذانه، وأنفررق بنيررة الاجررو  ( وإن تعررذر)
( وكرذا وديعرة) (2)الحتياجره حلاالرة حقره ( ولو مل يستأذن احلراكم) (1)

فله الاجو  إذا أنفق على ذلك  (3)(ودواب مستأجاة هاب رهبا)وعارية 
باألقل مما أنفرق، أو نفقرة املثرل  (4)بنية الاجو ، عند تعذر إذن مالكها 

(5). 

                                         

لتواريه عنه، أو غيبته، أو حنو ألنه قام عنه بواجب مل ميكنه التئذانه فيه، إما ( 1)
أمجعوا على أنه إذا أنفق املاهتن على الاهن، بإذن احلاكم أو : ذلك، قال الوزيا

وتقدم قول . غريه، مع غيبة الااهن، أو امتناعه، كان دينا للانفق على الااهن
 . أن من أدى عن غريه واجب ا، فإنه ياجع ببدله: الشيخ وغريه

ضيع عليه معاوفه، وتقدم أن احملققني من األصحاب لووا وليس من جزائه أن ي( 2)
يف ذلك بني اإلذن وعدمه، فهنا أوىل، فريجع يف هذه احلالة، ولو قدر على 

 . التئذان احلاكم، ومل يستأذنه، ومل يشهد أنه ينفق لريجع على الااهن
أي حكاها حكم الاهن فياا لبق، ألهنا أمانة يف يده، فينفق عليها من ه  ( 3)

 .بيده، عند عدم مالكها، أو تعذر التئذانه، لوجوب حفظ النفس
 . بنحو غيبة، ألنه قام عنه بواجب هو حمتاج إليه حلاالة حقه، فكان كالاهن( 4)
أي باألقل مما أنفق على تلك، واألقل من نفقة املثل، فلو كان نفقة مثله مخسة، ( 5)

إن كان أنفق مخسة، ونفقة مثله وأنفق أربعة، رجع باألربعة، ألهنا اليت أنفقها، و 
أربعة، رجع باألربعة أيض ا، ألن ما زاد على نفقة املثل ترب ، وأراد أقل األماين، 

 ".أو"فالواو أوىل من 
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( بررررال إذن)املرررراهتن ( فعارررراه)إن كرررران دار ا ( ولررررو خرررراب الرررراهن)
ال مبررا جفررظ برره ماليررة الرردار،  (1)أَلهنررا ملكرره ( رجررع بآلترره فقررا)ااهن الرر

هن، فلررم يكررن اأَلن العاررارة ليسررت واجبررة علررى الررا  (2)وأ جرراة املعارراين 
 (4)خبرالف نفقرة احليروان، حلامتره يف نفسره  (3)لغريه َأن ينوب عنه فيهرا 

 .(5)وإن جىن الاهن، ووجب مال 

                                         

 . فال تفوته، وال تاج بصنعتها من ماليته( 1)
أي ال ياجع بتلك العاارة اليت جفظ هبا مالية الدار، كثان ماء، ورماد، وطني، ( 2)

نورة، ومساح وحنو ذلك مما يتكار من اآلالت، وكإمسنت، لكونه ال يعاد وجص، و 
باني ا، وال ياجع بنفقة املعااين، لكوهنا نفقة يف غري حملها، وهذا من عطف العام 

 . على اخلاص
فال ياجع املاهتن وحنوه إال مبا يفوت به مال الااهن وحنوه، هذا املذهب، وأطلق يف ( 3)

ياجع نايع ما عاا يف الدار، ألنه من مصلحة : القاض  :وقال. ياجع: النوادر
له  –فيان عاا وقفا باملعاوف ليأخذ عوضه  –وقال الشيخ تق  الدين . الاهن

 . أخذه من مغله
 . وعدم بقائه بدون النفقة وتقدم( 4)
ا ال قود فيه، ( 5) أي وإن جىن العبد املاهون، على نفس، أو مال، خطأ، أو عاد 

و فيه قود واختري املال، تعلق باقبة اجلا ، وقدم على حق املاهتن، ووجب املال، أ
وهذا ما مل تكن اجلناية بإذن ليده أو أماه، . بغري خالف نعلاه: قال يف املبد 

مع كون املاهون صبي ا، أو أعجاي ا ال يعلم حتاميها، أو يعتقد وجوب طاعة ليده، 
 . جلنايةفإن كان كذلك فاجلا  السيد، فيتعلق به أرش ا
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وتسلياه إىل ويل اجلناية فيالكه وبيعه،  (1)خري ليده بني فدائه 
وإن باعره، أو لرلاه يف اجلنايرة، بطررل  (3)فرإن فرداه فهرو رهرن حبالرره  (2)

 (5)وإن مل يستغا  اأَلرش قياته، بيع منه بقدره، وباقيه رهرن  (4)الاهن 
 .(6)وإن جين عليه فاخلصم ليده  (5)

                                         

أي فإن التغاقه أرش اجلناية، خري ليده بني فداء الاهن باألقل من األرش ومن ( 1)
قياة الاهن، ألن األرش إن كان أقل، فاجملين عليه ال يستحق أكثا منه، وإن  
كانت القياة أقل فال يلزم السيد أكثا منها، ألن ما يدفعه عول اجلا  فال يلزمه 

 . أكثا من قياته
ري ليد اجلا  بني بيع الاهن يف اجلناية، وبني تسليم الاهن لويل اجلناية، أي وخ( 2)

 . فيالك الاهن ويل اجلناية، الختصاص حق اجلناية بالعني، فقدم على املاهتن
 . لقيام حق املاهتن ووجود لببه، وإمنا قدم حق اجملين عليه لقوته، وقد زال( 3)
كونه حمال للاهن، كاا لو تلف أو بان   اللتقاار كونه عوض ا عنها بذلك، فبطل( 4)

 . مستحق ا
أي وإن مل يستغا  األرش قياة العبد مثال ، بيع من العبد بقدر األرش، ألن البيع ( 5)

للضاورة، فيتقدر بقدرها، وباق  العبد رهن، لزوال املعارل، فإن تعذر بيع بعضه، 
ن ا مكانه، وإن فداه بيع كله للضاورة، وكذا إن نقصت قياته، ويكون باق  مثنه ره

 . ماهتن بإذن راهن غري مترب  رجع، وإال فال
جين بالبناء للاجهول، أي وإن جين على العبد املاهون، جناية توجب قصاص ا أو ( 6)

 أو ماال ، فاخلصم، يف طلب ما توجبه اجلناية ليد العبد اجملين عليه، ألنه 
= 
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وإن اقررررتص فعليررررره قيارررررة أقرررررل  (1)فررررإن أخرررررذ اأَلرش كررررران رهن رررررا 
 .(2)جلا  واجملين عليه، قياة تكون رهن ا مكانه العبدين ا

                                         
= 

طالبة ولو لعذر، فاخلصم املالك له، واألرش الواجب باجلناية ملكه، فإن أخا امل
 . املاهتن، ألن حقه متعلق مبوجبها

 . أي فإن أخذ ليد العبد اجملين عليه األرش، كان رهنا مكان العبد( 1)
أي وإن اقتص السيد من جان عادا بغري إذن املاهتن، فعليه قياة أقل العبدين ( 2)

ني، أو بالعكس، مل اجلا  واجملين عليه، فلو كان الاهن يساوي مائة، واجلا  تسع
يلزم السيد إال تسعون، تكون رهن ا مكانه، وال جتاج إىل عقد جديد، ألنه يف 
األوىل مل يفوت على املاهتن إال ذلك القدر، ويف الثانية مل يتعلق حق املاهتن إال 

وإن كانت اجلناية موجبة . به، وكذا لو عفا السيد على مال، فعليه قياة أقلهاا
يد عن املال، صع يف حقه، ال يف حق املاهتن، فيأخذ األرش من للاال، فعفا الس

اجلا  فإن فك الاهن بأداء الااهن، أو أبائ، رد إىل اجلا  ما أخذ منه، وإن 
 . التوىف دينه من األرش، رجع به جان على راهن
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 (1)باب الضما  
 (2)مرررْأخوذ مرررن الضررران فذمرررة الضرررامن يف ذمرررة املضررراون عنررره 

ومرا قرد جيررب  –مرع بقائره  –الترزام مرا وجرب علرى غرريه : ومعنراه شراع ا
(3) 

                                         

ِبِه  َوِلَمْن َجاءَ الضاان جائز بالكتاب والسنة واإلمجا  يف اجلالة، قال تعاىل( 1)
أي ضامن، وحك   «الزعيم غارم»وللرتمذي مافوع ا  ْمُ  َبِعيٍر َوَفَنا ِبِه َ ِعيمٌ حِ 

 . املوفق وغريه –يف اجلالة  –اإلمجا  
مشتق من : يعين فاشتقاقه من الضان، وهذا قول ابن عقيل، وقال القاض ( 2)

مشتق من الضم، : وقال املوفق وغريه. التضان، ألن ذمة الضامن تتضان احلق
ين اشتقاق ا أكرب، فالضاان ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضاون عنه، يف التزام يع

تضاني الدين يف ذمة : احلق، فيثبت يف ذمتهاا مجيع ا، ويف التلايص معناه
 . الضامن

التزام من يصع تربعه ما وجب على غريه، كثان مبيع : أي ومعىن الضاان شاع ا( 3)
مضاون عنه، فال يسقا عنه بالضاان،  أو قال، أو قياة متلف، مع بقائه على

والتزام ما قد جيب على غريه أيض ا، كجعل على عال، وكضاان نفقة زوجة 
يومها، أو مستقبال ، صاح به املوفق وغريه، ألن نفقة اليوم واجبة، واملستقبلة مآهلا 

يصع ضاان : قال ابن القيم. إىل اللزوم، فيلزم الضامن ما يلزم الزوج، اللتزامه به
ما أعطيته فالنا فهو عل ؛ عند األكثاين، كاا دل عليه : ما ال جيب، كقوله
واملصلحة تقتض   ِبِه ِحْمُ  َبِعيٍر َوَفَنا ِبِه َ ِعيمٌ  َوِلَمْن َجاءَ القاآن، قال تعاىل

لكن ال يصع ضاان مسلم جزية، . اهر. ذلك، بل قد تدعو إليه احلاجة والضاورة
 . ذت من الضامن فات الصغار عن املضاون عنهولو بعد احلول، ألهنا إذا أخ
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 (2)وقبيرررررل وميرررررل، وزعررررريم  (1)ويصرررررع بلفرررررظ ضررررراني، وكفيرررررل 
 .(4)و هو عندي، وحنو ذلك أ (3)و ضانته أوحتالت دينك، 

                                         

ضان : فهاا صاجان فيه، يقال. أنا ضاني وكفيل: أي ويصع الضاان بلفظ( 1)
كفله، والكفيل هو الضاني، عند أهل . الش ء ضاانا، فهو ضامن، وضاني

 . اللغة
كأمري، أي  " وميل"وهو الكفيل، والضامن . أنا قبيل: أي ويصع الضاان بلفظ( 2)

وكذا . الزعيم الكفيل «وأنا به زعيم»: أيض ا كفيل، وقال ابن عباس" وزعيم"ل كفي
 . ه  مبعىن واحد: صبري، وقال املوفق وغريه

: أو. أنا ضانت دينك: أو. أنا حتالت دينك: أي وكذا يصع الضاان بلفظ( 3)
 . ضانت له

لى عل  مالك عنده، وكبعه أو زوجه، وع: أو. دينك عندي: أي ويصع بلفظ( 4)
طلبك عل ، ومجيع ما أدى هذا املعىن، وصارت : أو: الثان أو املها، قال شيانا

أحضا : أو. أنا أ دي ما عليه: إن قال: الصيغة صاحلة به، وقال بعض األصحاب
 . مل يصا ضامن ا، ألنه وعد، وليس بالتزام. ما عليه

ان عاف ا، يصع الضاان بكل لفظ فهم منه الضا: قياس املذهب: وقال شيخ اإللالم
: أو قوله. بعه وأنا أعطيك الثان: أو قوله. زوجه، وأنا أودي الصدا : مثل قوله

اتاكه وال تطالبه، وأنا أعطيك ما عليه، وحنو ذلك مما يؤدي هذا املعىن، ألن 
وكذا قال ابن القيم . الشار  مل جد ذلك حبد، فريجع إىل العاف، كاحلاز والقبض

قادر، فأمسك الضامن وغام شيئ ا أو أنفقه يف ولو تغيب مضاون عنه . وغريه
 . احلبس، رجع به على املضاون عنه
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إال مررن )الضرراان ( ال يصررع)و  (1)وبإشرارة مفهومررة مررن َأخراس 
فال يصع من صرغري، وال لرفيه  (3)ألنه إجياب مال  (2)(جائز التصاف

ومررن قررن، ومكاتررب  (5)ويصررع مررن مفلررس، ألنرره تصرراف يف ذمترره  (4)
 .(6)بإذن ليدمها 

                                         

أي ويصع الضاان بإشارة مفهومة من أخاس، كسائا تصافاته، ألهنا كاللفظ يف ( 1)
الداللة على املااد، ال بكتابة منفادة عن إشارة، يفهم منها قصد الضاان، وال 

 نزا ، فإن مات من ماضه املاوف ويصع ضاان مايض بال. بإشارة غري مفهومة
 . فان بلثه كوصية

 . أي ممن يصع تصافه يف مال، وهو احلا غري احملجور عليه، رجال كان أو اماأة( 2)
أي ألن الضاان إجياب مال بعقد، فلم يصع من غري جائا التصاف، كالبيع ( 3)

 . والشااء
لم، وال صيب غري مميز، ال يصع الضاان من جمنون، وال مرب : قال املوفق وغريه( 4)

 . بغري خالف، وال يصع من السفيه احملجور عليه، وهو مذهب الشافع 
أي ويصع الضاان من مفلس، ألن ضاانه تصاف منه يف ذمته، وهو أهل له ( 5)

فالتثىن، ألن احلجا عليه يف ماله، ألجل مال الغاماء، ال يف ذمته ويتبع بعد فك 
 . هباحلجا عنه، وهذا الصحيع من املذ

أي ويصع الضاان أيض ا من قن، ومكاتب بإذن ليدمها، كاا لو أذن هلاا يف ( 6)
التصاف، ألن احلجا عليهاا حلقه، فإذا أذن انفك، وال يصع بدون إذن ليدمها، 
ألنه ترب ، ولو كان مأذون ا هلاا يف التجارة، ألن الضاان عقد يتضان إجياب 

 . مال، فلم يصع بغري إذن السيد
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ولراب ) (2)ه ومرا ضرانه قرن مرن لريد (1)ويؤخذ مما بيد مكاتب 
يف احليررراة )أي مرررن املضررراون والضرررامن ( احلررق مطالبرررة مرررن شررراء منهارررا

ألن احلق بابت يف ذمتهارا، فالرك مطالبرة مرن شراء منهارا  (3)(واملوت
 .(5)ذي وحسنه ررواه أبو داود والرتم «الزعيم غارم»حلديث  (4)

                                         

 . ؤخذ ما ضانه مكاتب بإذن ليده مما بيد املكاتب، كثان ما اشرتاه وحنوهأي ي( 1)
أي ويؤخذ ما ضانه قن بإذن ليده من ليده، لتعلقه بذمته، كالتدانته وإن أذن ( 2)

له يف الضاان ليقض  مما بيده تعلق به، وكذا حا ضان على أن يؤخذ من مال 
 . عينه

لضاان كاا يربأ بنفس احلوالة قبل القبض، وذلك أن املضاون عنه ال يربأ بنفس ا( 3)
 . بل يثبت احلق يف ذمة الضامن، مع بقائه يف ذمة املضاون عنه

وله مطالبتهاا معا يف احلياة واملوت، ولو كان املضاون عنه مليا باذال ، هذا ( 4)
 . املذهب، ومذهب أيب حنيفة، والشافع 

ما ضانه، والغام أداء ش ء يلزمه،  الزعيم الضاني، وكونه غارم ا أي ملزم ا نفسه( 5)
فدل على أنه ضامن، وأن من ضان دينا لزمه أدا ه، فالتدلوا به على جواز 

 . وهذا قول اجلاهور: مطالبة أيهاا شاء، لثبوت احلق يف ذمتيهاا، قال ابن القيم
أن الضاان التيثا  مبنزلة الاهن، فال يطالبه إال إذا تعذرت مطالبة : والقول الثا 

 ضاون عنه، ألن الضامن فا ، وال يصار إليه إال عند تعذر األصل، امل
كالرتاب يف الطهارة، وأن الكفالة توبقة وحفظ للحق، فه  جارية جماى الاهن، ال 
يستوىف منه إال عند تعذر االلتيفاء من الااهن، والضامن مل يوضع لتعدد حمل 

اجع إليه عند تعذر احلق، وإمنا وضع ليحفظ صاحب احلق حقه من اهلالك، وي
االلتيفاء، ومل ينصب الضامن نفسه، ألن يطالبه املضاون له، مع وجود األصيل 
= 
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مررن الردين املضرراون، بررإبااء، أو ( فرإن بائررت ذمررة املضراون عنرره)
ال ) (2)ألنرره تبررع لرره ( بائررت ذمررة الضررامن) (1)حوالررة وحنوهررا قضرراء، أو 
أَلن اأَلصررل ال يررربأ  (3)فررال يررربأ املضرراون عنرره برررباءة الضررامن ( عكسرره

 .(4)برباءة التبع 

                                         
= 

ويساته، والتاكن من مطالبته، والناس يستقبحون هذا، ويعدون فاعله متعدي ا، وال 
يعذرونه باملطالبة إال إذا تعذر عليه مطالبة األصيل، عذروه مبطالبة الضامن، وهذا 

طا الناس، ومعامالهتم، حبيث لو طالب الضامن واملضاون عنه أما مستقا يف ف
إىل جانبه، والدراهم يف كاه، وهو متاكن من مطالبته، اللتقبحوه غاية 

 . االلتقباح، وهذا القول يف القوة كاا تاى
 . كأن زال العقد الذي وجب بتقايل أو غريه( 1)
قة، فإذا بائ األصل زالت الوبيقة  ال نعلم فيه خالف ا، وألنه وبي: قال املوفق وغريه( 2)

كالاهن، ولو أباأ شاص غاميه جلهالة لقوطه عن الضامن مل يربأ صاح به ابن 
من فعل له ش ء يف مقابلة بااءة أو إقاار : عطوة وغريه، ويف مغين ذوي األفهام

 . فلم يكن، مل يبطل، وياجع به، باتفا  األئاة
 . من، مل يربأ مضاون عنهوكذا لو أقا املضاون له برباءة الضا( 3)
وألنه وبيقة احنلت من غري التيفاء الدين منها، فلم تربأ ذمة األصل، كالاهن إذا ( 4)

انفسخ من غري التيفاء، وأيهاا قضى احلق بائا مجيعا من املضاون له، ألنه حق 
 . واحد، فإذا التويف زال تعلقه هباا
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ويررررب ون  (1)وإذا تعررردد الضرررامن، مل يرررربأ أحررردهم بررررباءة اآلخرررا 
 (3)وال يعتررررب معافرررة الضررامن للاضررراون عنررره ) (2)بررإبااء املضررراون عنرره 

ألنرره ال يعترررب رضررامها، فكررذا معافتهاررا  (4)(لرره)معافترره للاضرراون ( وال
ألن الضررراان تررررب  برررالتزام احلرررق،  (6)(رضرررى الضرررامن)يعتررررب ( برررل) (5)

 .(7)فاعترب له الاضى، كالترب  باألعيان 

                                         

ضان كل واحد منهم مجيعه، بايء كل  ألهنم غري فاو  له، فلم يرب ا برباءته، وإن( 1)
 . واحد منهم بأداء أحدهم

ألهنم فاو  له، وتقدم أنه ال خالف فيه، وأنه يصع أن يضان احلق عن الواحد ( 2)
 . ابنان فأكثا، لواء ضان كل واحد مجيعه أو جزء ا منه

من التدان منك فأنا ضاني، ألنه التزام حق، : بل يصع ولو جهله، كأن يقول( 3)
 . م تشرتط معافة املؤدى عنهفل

وألنه التزام حق، فلم . من با  زيدا كذا، أو أقاضه كذا، فأنا ضاني: كقوله( 4)
 . تشرتط معافة املؤدى له

أي فال تعترب، كاا أنه ال يعترب رضى املضاون عنه، وال املضاون له، ألن أبا قتادة ( 5)
صلى اهلل عليه ه النيب ضان من غري رضى املضاون له، وال املضاون عنه، فأجاز 

 . ، وألهنا وبيقة ال يعترب فيها قبض، فصع من غري شاط رضا املضاون لهوللم
ال يعترب رضى املضاون عنه، ال نعلم فيه خالف ا، ألنه لو قضى : وقال املوفق وغريه

 . الدين عنه بغري إذنه ورضاه صع
 . فإن أكاه عليه مل يصع( 6)
لتزم، كالنذر، فكذا الضاان ال يصع إال باضى أي أنه ال يصع إال باضى امل( 7)

 . الضامن
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لقولررررره تعرررررراىل  (1)(ويصرررررع ضررررراان اجملهرررررول، إذا آل إىل العلرررررم)
 ََوَفنَا ِبِه َ ِعيمٌ  ِبِه ِحْمُ  َبِعيرٍ  َوِلَمْن َجاء

معلروم، ألنره  وهرو غرري (2)
 .(3)تتلف 

                                         

فال يشرتط كون احلق معلوم ا، بل يصع ولو جمهوال ، إذا كان مآله، إىل العلم به،  ( 1)
أنا ضامن لك : وحنوه، أو. ما يقابه لك: أو. أنا ضامن لك ما على فالن: كقوله

ا مذهب أيب حنيفة وحنو ذلك، وهذ. ما تقوم به البينة: أو. ما أعطيت فالنا
 . ومالك

 . ولدعاء احلاجة أو الضاورة إىل ذلك، كاا تقدم" الزعيم غارم"ولعاوم قوله ( 2)
أي وألن مل البعري غري معلوم، ألن مل البعري خمتلف باختالفه، فدلت اآلية ( 3)

واخلرب على جواز ضاان ما آل إىل العلم، وألنه التزام حق يف الذمة من غري 
ع يف اجملهول كالنذر، ويصع ضاان السو ، وهو أن يضان ما يلزم معاوضة، فص

: التاجا من دين، وما يقبضه من غري مضاونة، كاا قاله الشيخ وغريه، وقال
يصع ضاان حارس وحنوه، وجتار حاب، مبا يذهب من البلد أو البحا، وغايته 

حنيفة، ضاان جمهول، وما مل جيب، وهو جائز عند أكثا أهل العلم مالك، وأيب 
 . اهر. وأمد

أيت  صلى اهلل عليه وللمويصع ضاان دين ميت، وإن مل تلف وفاء، خلرب للاة أنه 
ه  ترك »فقال . نعم ديناران: فقالوا «ه  عليه دين؟»باجل ليصل  عليه فقال 

فصلى عليه، وال تربأ . مها عل : فتأخا، فقال أبو قتادة. ال: قالوا «لهما و اء؟
 «نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه»ء دينه، خلرب، ذمة امليت قبل قضا

 . ويصبع ضاان دين مفلس، ونقص صنجة، أو كيل
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رررا ضرراان مرررا يررؤول إىل الوجررروب ( و) ررررالعواري )كررر  (1)يصررع أيض 
أو لررراومه  (3)إن لررراومه وقطرررع مثنررره ( واملقبرررول بسررروم (2)واملغصررروب 

وإن أخرررررذه لرييرررره أهلررررره برررررال  (4)فقررررا لرييررررره أهلرررره، إن رضررررروه وإال رده 
عهررردة )يصررع ضررراان ( و) (5)ري مضررراون مسرراومة، وال قطرررع مثررن، فغررر

 .(6)(مبيع

                                         

ملا تقدم من اآلية واخلرب، كضانت لك ما تداينه به، وحنوه، ويدخل فيه أيض ا ( 1)
 .وغريه، وما يأيت. ضاان السو  وحنوه مما تقدم

ضاان التنقاذها، وردها أو قياتها عند من األعيان املضاونة وضااهنا يف احلقيقة ( 2)
 . تلفها، ألهنا مضاونة على من ه  يف يده، فه  كاحلقو  الثابتة يف الذمة

وذلك بأن يساوم إنسان ا على عني، ويقطع مثنها مث يأخذها لرييها أهله، فإن ( 3)
رضوها أخذها، وإال ردها لاهبا، فإذا قبضها كذلك، ضان القابض املقبول على 

 . سوم، فصع ضااهنا، لكوهنا مقبوضة على وجه البدل والعولوجه ال
أي أو لاومه بدون قطع مثن، صع ضاانه كاا لو قطع الثان، بشاط أن يكون ( 4)

البيع من املالك، وإن كان من وكيله مل جيز، ألنه ال جيوز تقليبه على املشرتي إال 
 . حبضاة املالك

ول على وجه العول، لعدم السوم، وال أي إذا تلف بغري تفايا، ألنه غري مقب( 5)
 . يصع ضاانه، ألنه أمانة، إال أن يضان التعدي فيه كاا يأيت

يف العاف عبارة عن  «والعهدة»عند مجاهري العلااء، ألن احلاجة داعية إىل ذلك ( 6)
الدرك، وضاان الثان، وعند أهل اللغة الصك باالبتيا ، وذلك أنه يذكا فيه 

 . لثان الذي يضانهالثان، فعرب به عن ا
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أو األرش  (1)بأن يضان الرثان إذا الرتحق املبيرع، أو رد بعيرب 
إن خاج معيب ا 
أو إن  هرا  (3)أو يضران الرثان للبرائع قبرل تسرلياه  (2)

وألفرراب ضرراان  (5)فيصررع لرردعاء احلاجررة إليرره  (4)برره عيررب أو الررتحق 
 .(7)حنومها أو دركه، و  (6)ضانت عهدته : العهدة

                                         

أي فضاان الثان عن بائع ملشرت أن يضان عن البائع الثان الواجب بالبيع قبل ( 1)
 .تسلياه، إن  ها املبيع مستحق ا لغري بائع، أو رد املبيع على بائع بعيب أو غريه

إن خاج املبيع معيب ا، واختار مشرت  –على القول به  –أو بأن يضان األرش ( 2)
 . يب، والاجو  باألرشإمساكه مع الع

 . أي أو أن يضان عن املشرتي الثان الواجب للبائع قبل تسلياه( 3)
أي أو أن يضان عن املشرتي الثان إن  ها به عيب أو التحق للبائع قبل ( 4)

تسلياه، فضاان العهدة يف املوضعني هو ضاان الثان، أو جزء منه عن أحد 
ومالك، والشافع ، وغريهم، ويف  املتبايعني لآلخا، وهذا مذهب أيب حنيفة،

 . بال نزا  يف اجلالة: اإلنصاف
أي إىل ضاان العهدة، ألنه لو مل يصع المتنعت املعامالت مع من مل يعاف، ( 5)

 . وفيه ضار عظيم، رافع ألصل احلكاة اليت شا  البيع من أجلها
 . ضانت مثنه: أي عهدة املبيع، وهو عبارة عن ضاان الثان، أو يقول( 6)
مىت خاج : أو. ضانت خالصك منه: مما يدل على املعىن، كأن يقول للاشرتي( 7)

ال خالصة املبيع، ألنه لو خاج حا ا أو . املبيع مستحق ا، فقد ضانت لك الثان
 . مستحق ا مل يستطع تليصه، وال جل
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بأن يضران مرا يلزمره مرن ديرن،  (1)ويصع أيض ا ضاان ما جيب 
ال ) (3)وللضررامن إبطالره قبررل وجوبرره  (2)أو مرا يداينرره زيررد لعاراو وحنرروه 

وعررني مررؤجاة، ألهنررا غررري  (4)كوديعررة، ومررال شرراكة ( ضرراان األمانررات
يصرررع ضررراان ( برررل) (5)مضررراونة علرررى صررراحب اليرررد، فكرررذا ضرررامنه 

 .(6)أي يف األمانات ( التعدي فيها)

                                         

وتقدم بعض أمثلته، وهو قول اجلاهور، للحاجة إىل ذلك، وكذا يصع ضاان ما ( 1)
  .ال جيب

كاا يقض  به عليه، أو ما تقوم به البينة، أو ما يقا به لك، وما ال جيب كثان ( 2)
املبيع يف مدة اخليار، واألجاة، واملها قبل الدخول، ألن هذه احلقو  الزمة، وجواز 
إلقاطها ال مينع ضااهنا، كضاان املبيع بعد انقضاء اخليار، جيوز أن يسقا باد 

عبارته وما تقدم أن املتقدم تعايف للضاان، وهنا  بعيب أو مقايلة، والفا  بني
 . بيان له

أنا ضامن لك : أي إبطال ضاان ما جيب، قبل وجوبه على املضاون عنه، كقوله( 3)
أنا ضامن لك ما تاجه احلساب، : لعدم اشتغال ذمته به، خبالف. ما تداينه به

 . أو ما يثبت عليه بالبينة
ياط وقصار، أو مثن بيد وكيل يف بيع أو شااء، ومضاربة، وعني مدفوعة إىل خ( 4)

 . ألهنا غري مضاونة على من ه  بيده، فال يصع ضااهنا
وألن صاحب : أي ال تكون مضاونة عليه، ألنه فا ، فلم يصع ضااهنا، وقيل( 5)

 . اليد ال يلزمه إحضارها
 . فعلهيعين إذا تعدى أو تلف ب. هو ضامن ملا دفعه إليه: بال نزا ، قال أمد( 6)
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 (1)ألهنررا حينئررذ تكررون مضرراونة علررى مررن هرر  بيررده كاملغصرروب 
وكررذا كفيررل  (2)وإن قضررى الضررامن الرردين بنيررة الاجررو  رجررع، وإال فررال 

وكل مؤد عن غريه دين ا واجب ا  (3)
 .(5)غري حنو زكاة  (4)

                                         

أي أنه مضاون على من هو بيده، فيصع ضاانه، فكذا تلك، إن تلفت بفعله ( 1)
 . أو تفايطه لزمه ضااهنا، فلزم ضامنها أيض ا، وهذا من ضاان ما مل جيب

أي إن نوى الضامن الاجو  مبا قضاه عن املضاون عن رجع به، لواء أذن ( 2)
مربئ من دين واجب، فكان املضاون عنه يف القضاء، أو مل يأذن، ألنه قضاء 

من ضاان من هو عليه، كاحلاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه، وإن مل ينو الضامن 
 . الاجو  حال القضاء مل ياجع بش ء، ألنه متطو  بذلك، أشبه الصدقة

 . أي ومثل الضامن كفيل، إذا قضى ناويا الاجو  رجع، وإال فال( 3)
ريه دينا واجبا، كان أنفق على زوجة غريه أي ومثل الضامن أيض ا كل مؤد عن غ( 4)

بنية الاجو ، أو أنفق على معصوم بغيبة من وجبت عليه، أو كان عاجز ا لعذر، 
فلان أنفق بنية الاجو  أن ياجع، وإن أنفق على غريه نفقة واجبة وحنو ذلك ينوي 

ا وإن  الترب ، مل ميلك الاجو  بالبدل، وإن مل ينو فله الاجو  إن كان بإذن، اتفاق  
كان بغري إذن ففيه نزا ، أما إن تعذر اإلذن، فاملقدم أنه ياجع، كاا تقدم يف 
الاهن، وكذا إن كان ضان بأماه، وهو مذهب مالك، واملشهور عن الشافع ، 

 . وتقدم اختيار الشيخ وغريه
كنذر، وكفارة، وكل ما افتقا إىل نية، فال رجو  له، ولو نوى الاجو ، ألنه ال يربأ ( 5)

دفو  عنه بذلك، لعدم النية منه، وللضامن مطالبة املضاون عنه بتاليصه قبله امل
األداء، إذا طولب به إن كان ضان بإذنه، وإن أدى الدين فله املطالبة مبا أدى، 

 . كاا يف اإلقنا  وغريه
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 (1) ص   ي الكفالة 

وتنعقرد مبرا  (2)وه  التزام رشيد إحضاَر من عليه حرق مرايل لابره 
 .(4)وإن ضان معافته َأخذ به  (3)ينعقد به ضاان 

                                         

مبعىن التزم، وه  صحيحة بالكتاب والسنة، وحك  " كفل"الكفالة مصدر ( 1)
نَِّني قَ إمجاع ا، قال تعاىل اَل َلْن ُفْرِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى تـُْؤُت ِ  َمْ ِثًقا ِمَن اهلِل َلَتْأتـُ

وأليب داود يف رجل لزم غاميا له حىت يقض ، أو يأيت  ِبِه ِإال َفْ  ُيَحاَط ِبُكمْ 
وألن احلاجة داعية إىل  «فنا فحم »: صلى اهلل عليه وللمحبايل، فقال 

دن، وضاان املال ميتنع منه كثري من الناس، فلو مل االلتيثا  بضاان املال أو الب
 . جتز الكفالة بالنفس ألدى إىل احلاج، وعدم املعامالت احملتاج إليها

 –باضاه، ولو مفلسا، أو قنا، أو مكاتبا بإذن ليد  –أي والكفالة التزام رشيد ( 2)
عقد إحضار من تعلق به حق مايل من دين، أو عارية وحنوها لاب احلق، ألن ال

يف الكفالة واقع على بدن املكفول به، فكان إحضاره هو امللتزم به كالضاان، ولو  
كان املكفول به صبيا أو جمنون ا وبغري إذن وليهاا، ألنه قد التزم إحضارمها جملس 

 . احلكم
بإضافة ذلك . أنا ضاني ببدنه، وزعيم به: أي من األلفاب السابقة كلها، حنو( 3)

  نو  من الضاان، فيؤخذ منه صحتها ممن يصع ضاانه، إلحضار املكفول، فه
وحنوه مل يصع، والفا  بني الضاان والكفالة أن الضاان . ضانت: ولو قال

أضيق منها، بدليل أنه ال يربأ الضامن من الضاان إال باألداء أو اإلبااء، خبالف 
 . الكفالة فإهنا تسقا عنه مبوت املكفول عنه، وبتلف العني مثال

وإن ضران الاشريد معافرة املسرتدين، كارا لرو جراء إنسران ليسرتدين مرن إنسران،  أي( 4)
 أي . ضررررررررررانت لررررررررررك معافترررررررررره: فقررررررررررال. أنررررررررررا أعافررررررررررك، فررررررررررال أعطيرررررررررك: فقرررررررررال

= 
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  (1)(عرني مضراونة)إنسان عنرده ( كل)ربدن ( وتصع الكفالة بر)
ررا ( و) (2)كعاريررة لريدهررا أو برردهلا   (3)(ببرردن مررن عليرره ديررن)تصررع أيض 

ألن كرال منهارا حرق مرايل، فصرحت الكفالرة بره   (4)ولو جهله الكفيرل 
 .(5)كالضاان 

                                         
= 

أعافك من هو، وأين هو، أخذ بإحضاره، فإن غراب املسرتدين، أو تروارى، طولرب 
حبضررروره، وال يكفررر  أن يرررذكا امسررره ومكانررره، فرررإن عجرررز عرررن إحضررراره مرررع حياتررره 

جعررل أمررد ضرراان املعافررة : ن مررا عليرره، وقالرره الشرريخ وغررريه، وقررال ابررن عقيررلضررا
ضرانت لرك حضروره مرىت أردت، ألنرك ال تعافره، : توبقة ملرن لره املرال، فكأنره قرال

تكفلرت : وال ميكنك إحضار من ال تعافره، فأحضراه لرك مرىت أردت، فصرار كقولره
 . ببدنه

هنا أمانة، فال تصع الكفالة باألمانات،  فأخاج حنو الوديعة، والشاكة، واملضاربة، أل( 1)
 . كاا تقدم يف الضاان، إال إن كفله بشاط التعدي فيها صحت كالضاان

 . أي لريد حنو العارية والغصب إن كانت باقية، أو بدهلا إن مل تكن باقية( 2)
أي وتصع الكفالة ببدن كل من يلزمه احلضور جمللس احلكم بدين الزم أو يؤول ( 3)

زوم، فتصع بصيب وجمنون، ألنه قد جيب إحضارمها جملس احلكم للشهادة إىل الل
عليهاا باإلتالف، وببدن حمبوس، وغائب عند اجلاهور، ألن كل وبيقة صحت 

يؤخذ منه أهنا ال تصع كفالة الولد : مع احلضور، صحت مع الغيبة واحلبس، وقيل
 . بوالده

 . العلمأي ولو جهل املال الكفيل، إذا كان يؤول إىل ( 4)
أي ألن كال من العني والدين حق مايل، فصحت الكفالة به، كاا صع  الضاان ( 5)

والكفالة بالبدن ال بالدين، والدين يصع ضاانه ولو كان جمهوال ، إذا آل إىل 
= 
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أو  (1)هلل تعررررراىل كالزنرررررا ( حرررررد)صرررررع ببررررردن مرررررن عليررررره ت( ال)و 
حلرررديث عاررراو برررن شرررعيب، عرررن أبيررره عرررن جرررده  (2)آلدمررر  كالقرررذف 

ألنرره  (4)(قصرراص)ببرردن مررن عليرره ( وال) (3)«ال كفالررة يف حررد»مافوع ررا 
 .(5)ال ميكن التيفا ه من غري اجلا  

                                         
= 

 . العلم، مع أنه التزام باملال ابتداء، فالكفالة اليت ال تتعلق باملال ابتداء  أوىل
وهو قول أكثا العلااء، ألنه ال جيوز : قامة احلد، قال املوفقوالساقة، والشاب، إل( 1)

التيفا ه من الكفيل، إال إذا كفل السار  بسبب غام املساو  فتصع، ألنه حق 
 . مايل

أي وال تصع الكفالة ببدن من عليه حد آلدم  كالقذف، ألنه ال جيوز التيفا ه ( 2)
 . قول اجلاهور من الكفيل، إذا تعذر عليه إحضار املكفول به، وهو

إنه منكا، وعللوا ذلك بأن الكفالة التيثا ، : رواه البيهق  بسند ضعيف، وقال( 3)
 . واحلدود مبناها على اإللقاط، والدرء بالشبهات، فال يدخل فيها االلتيثا 

 . أي وال تصع الكفالة ببدن من عليه قصاص، ألنه مبنزلة احلد( 4)
الكفيل، إذا تعذر عليه إحضار املكفول به، وقال وألنه حق ال جيوز التيفا ه من ( 5)

واختاره يف الفائق، وهو مذهب مالك، . تصع الكفالة يف ذلك: شيخ اإللالم
جتوز الكفالة مبن عليه حق أو حد، ألنه حق آلدم ، : وقال أمد يف موضع

وتصع إذا كفل بدنه ألجل مال . فصحت الكفالة به، كسائا حقو  اآلدميني
 . دية ليدفعهابالعفو إىل ال
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 (2)وال مبجهرررررول، أو إىل أجرررررل جمهرررررول  (1)وال بزوجرررررة وشررررراهد 
ذا قدم احلاج فأنا كفيل بزيد شها ا إ: وتصع

( ويعتررب رضرى الكفيرل) (3)
ألنره ال يلزمره احلرق ابترداء  إال باضراه 
َأولرره، ( مكفرول بره)رضرى ( ال) (4)

 .(5)كالضاان 

                                         

أي وال تصع الكفالة بزوجة لزوج يف حق الزوجية عليها، وال تصع بشاهد، ألن ( 1)
احلق عليهاا ال ميكن التيفا ه من الكفيل، وكذا ال تصع لدين كتابة، ألن 

 . احلضور ال يلزمه، أذ له تعجيز نفسه، وأما كفالتهاا يف حق مايل فكغريمها
هول، ألن غري املعلوم يف احلال أو املآل، ال أي وال تصع الكفالة بشاص جم( 2)

ميكن تسلياه، وال تصع الكفالة إىل أجل جمهول، كإىل جم ء املطا، أو هبوب 
الاياح، ألنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه مبا كفله، فإذا كانت الكفالة مطلقة 

ألنه ترب  من غري عول، . إىل احلصاد واجلذاذ: فه  حالة كالضاان، ويصع
عل له أجل ال مينع من حصول املقصود منه، وأوىل من السلم إىل احلصاد ج

 . وحنوه
ألن ذلك مجع تعليق ا وتوقيت ا، وكالمها صحيع مع االنفااد، فكذا مع االجتاا ، ( 3)

 . ويربأ إن مل يطالبه فيه
 . فاشرتط رضاه لصحة الكفالة، قوال واحدا( 4)
فالة وبيقة ال قبض فيها فصحت من غري أي ال يعترب رضى مكفول له، ألن الك( 5)

رضاه كالشهادة، والتزام حق من غري عول، وال يعترب رضى مكفول به، هذا 
ألن مقصود الكفالة . يعترب: كاا ال يعترب الضاان، والوجه الثا : املذهب، وقالوا

إحضاره، فإذا تكفل بغري إذنه مل يلزمه احلضور معه، وألنه جيعل لنفسه حق ا عليه، 
هو احلضور معه من غري رضاه فلم جيز، وأما الضامن فيقض  احلق، وال جتاج و 

 . إىل املضاون عنه، وهذا مذهب الشافع 
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ألن احلضررور لرقا عنرره  (1)املكفررول برايء الكفيرل ( فرإن مرات)
 (3)قبررل املطالبررة، بررايء الكفيررل ( العررني بفعررل اهلل تعرراىل تأو تلفرر) (2)

فررإن تلفررت بفعررل آدمرر  فعلررى  (4)ألن تلفهررا مبنزلررة مرروت املكفررول برره 
نفسررررره برررررايء )املكفرررررول ( أو لرررررلم) (5)املتلرررررف بررررردهلا ومل يرررررربأ الكفيرررررل

ألن األصررررل أداء مررررا علررررى الكفيررررل، أشرررربه مررررا لررررو قضررررى  (6)(الكفيررررل
وكرررذا يررررربأ الكفيرررل إذا لررررلم املكفرررول مبحررررل  (7)املضررراون عنررره الرررردين 
 .(8)جل أو الالعقد، وقد حل األَ 

                                         

ولقطت الكفالة، وهذا مذهب اجلاهور، لواء تواىن يف تسلياه حىت مات أو ( 1)
مىت عجزت  عن إحضاره كان : أو. فإن عجزت  : ال، وبااءته مقيدة مبا إذا مل يقل

 . وحنوه، وإال لزمه ما عليه. يام مبا أقا بهعلى الق
يعين مبوت مكفول به، كاا لو أبايء من الدين، وألن ما التزمه من أجله لقا ( 2)

اختاره الشيخ، وهو مذهب . ال يربأ، فيلزمه الدين: عن األصل، فربئ الفا ، وقيل
 . مالك

بفعل اهلل تعاىل، أي أو تلفت العني املضاونة، اليت تكفل ببدن من ه  عنده، ( 3)
 . قبل املطالبة، بايء الكفيل، ال بعد طلبه هبا، وال بتلفها بفعل آدم 

 . وال يربأ كفيل إن مات هو، أو مكفول له، ألهنا أحد نوع  الضاان( 4)
 . إذا ضاعت بال تقصري مل يضان: و اهاه مطلقا، وقيل( 5)
أجله، بايء الكفيل، ألنه أي أو للم املكفول نفسه لاب احلق، يف حمل التسليم و ( 6)

 . أتى مبا يلزم الكفيل ألجله، وهو إحضار نفسه، فربئت ذمته
 . يعين أنه يربأ الضامن، فيربأ الكفيل برباءة املكفول( 7)
 أي أو مل جل أجل الكفالة بأن كانت مؤجلة إىل رمضان مثال، فسلاه ( 8)

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

331 

وإن تعررذر  (2)ولرريس مث يررد حائلررة  املررة  (1)بررال ضررار يف قبضرره 
أو غرراب ومضررى زمررن ميكررن إحضرراره  (3)إحضررار املكفررول مررع حياترره 

 .(5)إن مل يشرتط الرباءة منه  (4)فيه، ضان ما عليه 
                                         

= 

لزمه تسلياه يف رجب، حيث للاه مبحل العقد، فإن عني تسلياه يف مكان، 
 . فيه، وفاء بالشاط

يعين حيث أحضا الكفيل املكفول قبل أجل الكفالة بايء، وإن حصل ضار ( 1)
لغيبة حجة، أو مل يكن يوم جملس احلاكم، أو الدين مؤجل ال ميكن اقتضا ه منه 

 . وحنوه، مل يربأ الكفيل، وإن أحضاه بعد حلول األجل بايء مطلق ا
إال مل يربأ، ألنه ال جصل له غاضه، ومىت طلب الكفيل أي متنعه منه بايء، و ( 2)

مكفوال  به لزمه بشاطه، وإن أحضاه وال مانع، وامتنع مكفول له من تسلاه بايء 
وإن كان املكفول يف حبس الشا ، فسلاه إليه فيه بايء، : الكفيل، قال الشيخ

اإلخااج وال يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من األئاة، وميكنه احلاكم من 
 . ليحاكم غاميه مث ياده

أي وإن تعذر إحضار املكفول على الكفيل، بأن اختفى، أو امتنع أو غري ذلك، ( 3)
حبيث تعذر إحضاره مع بقاء حياته، ضان كفيل ما عليه من الدين، أو عول 

 . العني، وكذا إن امتنع الكفيل من إحضاره لزمه ما عليه
 منقطعة، أمهل كفيل بقدر ما ميض  إليه أي أو غاب مكفول غيبة تعلم غري( 4)

وجضاه، فإن مل يفعل، أو مل يعلم خربه، ضان ما عليه من الدين مطلق ا، حي ا  
وال يسقا عن الكفيل املال " الزعيم غارم"كان أو ميت ا أو غري ذلك، لعاوم 

 . بإحضار املكفول به بعد الوقت املساى
تعررذر إحضررار املكفررول، فررإن اشرررتط، فررال  أي إال إذا شرراط الرررباءة مررن الرردين عنررد( 5)

 والسررررررررررجان : يلزمرررررررررره ضرررررررررراان الرررررررررردين عاررررررررررال  بشرررررررررراطه، قررررررررررال الشرررررررررريخ وغررررررررررريه
= 
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وإن لررررلم  (1)ومرررن كفلررره ابنرررران فسرررلاه أحررردمها مل يررررربْأ اآلخرررا 
 .(2)نفسه بائا 

                                         
= 

مبنزلرررة الكفيرررل للوجررره، عليررره إحضرررار  –ممرررن هرررو وكيرررل علرررى بررردن الغرررامي  –وحنررروه 
إذا مل يكرن الوالرد ضرامن ا لولرده، : وقال. اخلصم، فإن تعذر إحضاره ضان ما عليه

ز ملررن لرره علررى الولررد حررق أن يطالررب والررده مبررا عليرره، لكررن وال لرره عنررده مررال، مل جيرر
مهاررا أمكررن الوالررد معاونررة صرراحب احلررق علررى إحضررار ولررده بررالتعايف وحنررو ذلررك 

 . لزمه ذلك
أي ومن كفله ابنان معا أو منفادين، فسلاه أحدمها ملكفول له، مل يربأ اآلخا ( 1)

لتيفاء، فال تنحل الذي مل يسلم املكفول، الحنالل إحدى الوبيقتني بال ا
 . األخاى، كاا لو أباأ أحدمها، أو انفك أحد الاهنني بال قضاء

أي وإن للم مكفول نفسه بائ الكفيالن، ألداء األصيل ما عليهاا، وهو ( 2)
إحضار نفسه فربئا، ومن كفل البنني، فأباأه أحدمها، مل يربأ من اآلخا، لبقاء 

 . حقه
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 (1)ة باب الح ال
ألهنا حتول احلق مرن ذمرة إىل ذمرة أخراى  (2)مشتقة من التحول 

ال )و  (4)وتنعقررررد بأحلتررررك وأتبعتررررك برررردينك علررررى فررررالن، وحنررررروه  (3)
 .(5)(إال على دين مستقا)احلوالة ( تصع

                                         

بابتة بالسنة واإلمجا ، فأما السنة فقوله . مة أخاىنقل دين من ذمة إىل ذ: احلوالة( 1)
ومن فحي  بحقه على مليء  »ويف لفظ  «وإذا فتبع فحد م على مليء  ليتبع»

وحكى املوفق وغريه اإلمجا  على ببوهتا، وذكا ابن القيم وغريه أهنا على  « ليحت 
ن  وفق القياس، حيث أهنا من جنس إيفاء احلق، ال من جنس البيع، قال، وإ

كانت بيع دين بدين، فلم ينه الشار  عن ذلك، بل قواعد الشا  تقتض  جوازه، 
 . فإهنا اقتضت نقل الدين وحتويله، من ذمة احمليل، إىل ذمة احملال عليه

زّجاه : حتول فالن من داره، وأحال الغامي عنه: أي فاحلوالة حتول احلق، من قولك( 2)
 . إىل غامي آخا

ة احمليل، إىل ذمة احملال عليه، وال بد فيها من حميل، وحمتال، أي تنقل احلق من ذم( 3)
 . وحمال عليه

أي وتصع احلوالة بلفظها، كأحلتك بدينك، أو مبعناها اخلاص هبا، كأتبعتك ( 4)
وغري ذلك مما يدل . وحنو ذلك، كاذ دينك منه، أو اطلبه منه. بدينك على فالن

 . على املقصود
" أحدها"مخسة : وقيل. أربعة: وقيل. بالبة: بشاوط، قيل أي وال تصع احلوالة إال( 5)

أن تكون على دين مستقا يف ذمة احملال عليه، كبدل قال، ومثن مبيع، وتصع 
 . ولو على الضامن مبا ضانه ووجب، ال مبا يؤول إىل الوجوب قبل وجوبه
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وما لريس مبسرتقا  (1)إذ مقتضاها إلزام احملال عليه بالدين مطلق ا 
أو  (4)أو لررررلم  (3)ة فررررال تصررررع علررررى مررررال كتابرررر (2)عاضررررة للسررررقوط 

وإن أحالره علررى  (6)أو مثرن مردة خيررار، وحنوهرا  (5)صردا  قبرل دخررول 
 .(7)على من ال دين عليه فه  وكالة 

                                         

 .أي لواء رض  احملال عليه أو ال، فسخ العقد أو ال( 1)
 . والة فياا هذا صفتهأي فال تثبت احل( 2)
أي فال تصع حوالة ليد على مال الكتابة، لعدم التقااره، فإن له أن ميتنع من ( 3)

أدائه ويعجز نفسه، وتصع على غري مال الكتابة، كبدل قال، ومثن مبيع، ألنه 
 . دين مستقا، وحكاه حكم األحاار يف املداينات

قااره، وال على رأس ماله بعد أي وال تصع احلوالة على مسلم فيه، لعدم الت( 4)
 . فساه، ألنه ال يصع تصاف فيه قبل قبضه وتقدم

أي وال تصع احلوالة على صدا  قبل دخول وحنوه مما يقار الصدا ، لعدم ( 5)
 . التقااره، وتصع بعد دخول وحنوه

أي وال تصع على مثن، بأن أحال البائع على املشرتي يف مدة خيار جملس أو ( 6)
كأن أحال على أجاة قبل التيفاء املنافع، إن كانت على عال،   شاط، وحنوها

وقبل فااغ املدة إن كانت اإلجارة على مدة، لعدم التقااره، وكذا لو أحال على 
وليس : عني من وديعة، أو مضاربة، أو شاكة، ألنه مل جل على دين، قال الشيخ

 . لالبن أن جيل على أبيه إال باضاه
ممن أحاله عليه، هلا أحكام الوكالة، وليست حوالة، ألن احلوالة أي يف االلتقاال ( 7)

 . إمنا تكون بدين على دين
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 (1)واحلوالرررة علرررى مالررره يف الرررديوان أو الوقرررف إذن يف االلرررتيفاء 
أو الرزوج  (3)فإن أحال املكاترب لريده  (2)(وال يعترب التقاار احملال به)

 (5)ه تسررلياه، وحوالترره تقروم مقررام تسررلياه ألن لر (4)الرزوج زوجترره صررع 
ررا للحوالررة ( ويشرررتط) (5) ررا)أي متابلهاررا  (6)(اتفررا  الرردينني)أيض  ( جنس 
 .(7)كدنانري بدنانري، أو دراهم بدراهم ( جنس ا)

                                         

فليست حوالة، بل وكالة كاا تقدم، وله اختيار الاجو  ومطالبته، مثاله حوالة ( 1)
نا ا وقف بعض املستحقني، على من عنده ش ء من ريع الوقف، كأجاة وخااج، 

 . فإنه إذن يف االلتيفاء
من دين وحنوه، ألن حنو الدين له التسليم قبل التقااره، وحوالته به تقوم مقام ( 2)

 . تسلياه، وألن احلوالة نعل قبل عال مبنزلة وفائه
صحت احلوالة مبال الكتابة، وبائت ذمة املكاتب باحلوالة، ويكون ذلك مبنزلة ( 3)

 . القبض
، على مستقا، ألنه ال أي أو أحال الزوج زوجته بصداقها صع ولو قبل دخول( 4)

يشرتط التقاار احملال به، ويصع أن جيل املشرتي البائع بالثان يف مدة خيار 
 . اجمللس والشاط، وكذا حوالة املستأجا باألجاة على آخا قبل التيفاء املنفعة

وإن لقا الدين، كالزوجة ينفسخ نكاحها بسبب من جهتها، أو املشرتي يفسخ ( 5)
القبض فاملقدم أهنا تبطل، لعدم الفائدة يف بقائها، وياجع البيع، فإن كان قبل 

احمليل بدينه على احملال، وبعد القبض ال تبطل وجها واحدا، وياجع احمليل على 
 . احملتال به

 ".الشاط الثا "ألهنا حتويل للحق، ونقل له، فينقل على صفته، وهذا ( 6)
 . وحنو ذلك، فال بد من التاابل يف اجلنس( 7)
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 (1)فرررررإن أحرررررال مرررررن عليررررره ذهرررررب بفضرررررة أو عكسررررره مل يصرررررع 
فررررإن اختلفررررا مل  (2)كصررررحاح بصررررحاح، أو مضرررراوبة مبثلهررررا ( ووصررررف ا)

ا ( اووقت رررر) (3)يصررررع  فلررررو كرررران  (4)أي حلرررروال ، أو تررررْأجيال  أجررررال  واحررررد 
أو أحرردمها جررل بعررد شررها، واآلخررا  (5)أحرردمها حرراال ، واآلخررا مررؤجال  

ألهنرا  (7)فرال يصرع خباسرة علرى لرتة ( وقدر ا) (6)بعد شهاين مل تصع 
 .(8)ألهنا إرفا  كالقال 

                                         

 . للتاالف، كان أحال من عليه فضة بذهب( 1)
 . أو مكساة مبكساة، فال بد من متابلهاا وصفا( 2)
أي فإن اختلف متابل صحاح بصحاح، بأن أحال من عليه صحاح مبكساة، أو ( 3)

عكسه، أو مضاوبة بغري مضاوبة، أو مصاية بغريها، مل يصع ذلك، للتاالف يف 
 .الوصف

 . فيعترب اتفا  أجل املؤجلني( 4)
مل تصع احلوالة، وإن كانا حالني فشاط احملتال أن يؤخاه أو بعضه إىل أجل فسد ( 5)

 . الشاط
 . أي احلوالة، ال اشرتاط التاابل يف احللول والتأجيل، كاا شاط يف املقاصة( 6)
أي ويشرتط متابل الدينني قدرا، فال تصع احلوالة خباسة على لتة، أو خباسة ( 7)

 . للتاالف على عشاة وحنو ذلك،
 . أي ألن احلوالة عقد إرفا  كالقال( 8)
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فلو جوزت مع االختالف لصار املطلوب منها الفضرل، فتاراج 
فلرو َأحرال  (2)يف بطرالن احلوالرة ( وال يرؤبا الفاضرل) (1) عن موضروعها

أو خباسررة علررى مخسررة مررن عشرراة،  (3)خباسررة مررن عشرراة علررى مخسررة 
 (4)صرررحت التفرررا  مرررا وقعرررت فيررره احلوالرررة، والفاضرررل برررا  حبالررره لابررره 

نقلت احلرق إىل ذمرة ) (5)احلوالة بأن اجتاعت شاوطها ( وإذا صحت)
فررال ميلررك احملتررال  (7)مبجرراد احلوالررة  (وبررايء احمليررل (6)ذمررة احملررال عليرره 

 .(8)الاجو  على احمليل حبال 

                                         

وهو عقد اإلرفا ، إىل التااس الفضل هبا، وال جيوز ذلك، كاا ال جيوز يف ( 1)
 . القال

 . لواء كان الفاضل من املال احملال به أو احملال عليه( 2)
 . صحت احلوالة، التفا  ما وقعت فيه، والباق  حباله لابه( 3)
خلاسة للااسة، وال يضا كون أحدمها عن قال مثال واآلخا عن مثن وافقة امل( 4)

 . مبيع وحنوه
وه  أن تكون على دين مستقا، وأن يتفق الدينان، وياضى احمليل، ويعلم املال ( 5)

 . احملال به وعليه، ويكون مما يصع السلم فيه من مثل  وغريه
ة احملال عليه، إذ ه  شاعا  أي نقلت احلوالة احلق يعين املال احملال به إىل ذم( 6)

 . كذلك، ألهنا بااءة من دين
يف : أي وبايء احمليل من املال الذي أحال به، مبجاد احلوالة، قال املوفق وغريه( 7)

 . قول عامة أهل العلم، ألهنا مشتقة من حتويل احلق
ا، وهذا مذهب الشافع  ( 8) ألن احلق انتقل بذلك، فلم يعد احلق إىل احمليل أبد 

 . ريهوغ
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لررواء أمكررن الررتيفاء احلررق أو تعررذر ملطررل، أو فلررس، أو مرروت، 
وإن تااضررى احملتررال واحملررال عليرره علررى خررري مررن احلررق، أو  (1)أو غريهررا 

 (3)أو تعجيله، أو تأجيله، أو عوضه جاز  (2)دونه يف الصفة أو القدر 
ألن احلق عليه،  (4)أي رضى احمليل ( رضاه)لصحة احلوالة ( ويعترب) (3)

ويعتررب أيض را  (5)عليه، فال يلزمه أدا ه من جهة الدين علرى احملرال عليره 
 .(6)أيض ا علم املال 

                                         

كأن تعذر التيفا ه من احملال عليه، ألهنا بااءة من دين، ليس فيها قبض ممن ه  ( 1)
عليه، وال ممن يدفع عنه، فلم يكن فيها رجو ، كاا لو أباأه من الدين، وأحال 

 . اخرتت علينا: عل  رجال  بدين، فاات احملال عليه، فأخربه، فقال
، فرتاضيا بأن يدفع احملال عليه إىل أي وإن اجتاعت الشاوط، وصحت احلوالة( 2)

 . احملال خري ا من حقه أو رض  احملال بدون حقه يف الصفة أو القدر جاز
أي أو رض  احملال عليه املؤجل بتعجيله، أو من له احلال بانتظاره، أو العول ( 3)

عنه، جاز ذلك، ألن احلق هلاا، وجلوازه يف القال، فف  احلوالة أوىل، إال إن 
 العوضني ربا النسيئة، كاا لو كان احملال به من املوزونات فعوضه موزونا جاى بني

 . من غري جنسه، أو مكيال  من غري جنسه، فيشرتط فيه التقابض مبجلس التعويض
 . بال خالف: قال املوفق وغريه( 4)
 . من شاوط احلوالة" الشاط الثالث"فاعترب رضاه يف ذلك، وهذا ( 5)
يه للعاقدين، بأن يكون كل من الدينني مما يصع السلم فيه، مثليا  أي احملال به وعل( 6)

الشاط "كان أو ال، العتبار التسليم، واجلهالة متنعه، فاشرتط العلم به، وهو 
 . فال تصع بعول دين على بعض دين" الاابع
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وأن يكررررون ممررررا يثبررررت مثلرررره يف الذمررررة برررراإلتالف، مررررن األمثرررران، 
ألن للاحيل أن  (2)(رضى احملال عليه)يعترب ( ال)و (1)واحلبوب وحنوها 

وقررررد أقررررام احملتررررال مقررررام نفسرررره يف  (3) احلررررق بنفسرررره، وبوكيلرررره يسررررتويف
إن أحيررل ( وال رضررى احملتررال) (4)القرربض، فلررزم احملررال عليرره الرردفع إليرره 

 .(6)وجيرب على إتباعه  (5)(على مل ء)

                                         

كاعدود، وموزون ال صناعة فيه، غري جوها وحنوه، ألنه ال يصع السلم فيه، ( 1)
 . ثبت مثله عن املتقومات، فإنه ال جتوز اإلحالة على ش ء متقومواحرتز مبا ي

ال يعترب، إن مل يكن احملال : وهو أحد قويل الشافع ، خالف ا لألكثا، وقال مالك( 2)
 . عدوا له

 . أي فال يعترب رضى من عليه احلق، كالتوكيل يف القبض منه( 3)
 . كالوكيل، ومل يفتقا إىل رضاه( 4)
فال يعترب رضاه، بل جيب عليه أن جتال، هذا املذهب، وإن كان قول  غري مماطل،( 5)

ألن حقه يف ذمة احمليل، فال جيوز نقله إىل غريها : اجلاهور على خالفه، وقالوا
إذا ببت فهو مذهبنا، : بغري رضاه، وال حميص عن األخذ بالنص، وقد قال األئاة

ه، وقد أقام احملال عليه مقام وألن للاحيل أن يويف احلق الذي عليه بنفسه وبوكيل
 . نفسه يف التقبيض، فلزم احملتال القبول، كاا لو وكل رجال يف إيفائه

أي وجيرب احملتال على مل ء إن امتنع من قبول احلوالة على إتبا  احملال عليه بطلب ( 6)
 . حقه
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وإذا أ تبررررع  (2)مطررررل الغررررين  لررررم » (1)حلررررديث أيب هايرررراة يافعرررره 
مررن أ حيرل حبقرره »فرظ ويف ل (3)متفررق عليره  «أحردكم علرى ملرر ء فليتبرع

: فاالره. (5)القادر مباله، وقوله، وبدنه : واملل ء (4)«على مل ء فليحتل
 .(7)أن ال يكون مماطال  : وقوله. (6)القدرة على الوفاء : فااله

                                         

 . أنه قال صلى اهلل عليه وللمأي إىل النيب ( 1)
وقت إىل آخا، لغري عذر، مع الطلب، واجلاهور أنه  أي تأخريه أداء الدين من( 2)

 . يوجب الفسق، واملطل التسويف والتأخري، واملااد هنا تأخري ما التحق أدا ه
باهلاز وقيل كغين " مل ء"أي إذا جعل أحدكم تابع ا للغري بطلب احلق، على ( 3)

حلت وإذا أ»بالتافيف، والبن ماجه من حديث ابن عاا " فليتبع"لفظا ومعىن 
 .«على مل ء فاتبعه

أي ليقبل احلوالة، وهذه الاواية مفساة ملا قبلها، واحلديث دليل على أن من أحيل ( 4)
حبقه على مل ء أن جتال، وأوجبه أمد وأهل الظاها، لظاها النص، واجلاهور 

 . على االلتحباب
من هذه  قاله اإلمام أمد رمه اهلل، وجزم به مجهور األصحاب، فاىت أحيل على( 5)

 . صفته لزم احملتال واحملال عليه القبول، ومل يعترب رضامها
 . إذ من ال يقدر على الوفاء لعساته، أو غيبة ماله وحنو ذلك، ال يساى مليئ ا( 6)
إما بالتسويف أو التأخري وحنو ذلك، إذا املطل يف األصل املد واملدافعة، وأوىل منه ( 7)

ا للدين  . أن يكون جاحد 
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 (1)إمكررران حضررروره إىل جملرررس احلررراكم، قالررره الزركشررر   :وبدنررره
ررا )احملررال عليرره ( وإن كرران) مفلس 

الررة باحلو (  رضرر)احملتررال ( ومل يكررن (2)
ألن الفلرررس عيرررب، ومل  (4)أي بدينررره علرررى احمليرررل ( رجرررع بررره) (3)عليررره 

فرإن رضر  باحلوالرة عليره  (5)يال به، فالتحق الاجو ، كاملبيع املعيرب 
 . (7)إن مل يشرتط املالءة، لتفايطه  (6)عليه فال رجو  له 

                                         

ه أكثا األصحاب، ومىت مل يكن احملال عليه قادر ا مباله، وقوله، وبدنه، مل يلزم وتبع( 1)
صلى اهلل عليه االحتيال عليه، ملا يف ذلك من الضار على احملال، وإمنا أما النيب 

بقبوهلا على املل ء، وفهم منه أن من ال ميكن إحضاره جملس احلكم   وللم
ذو للطان، ال يلزم رب الدين أن  كالوالد، ومن هو يف غري البلد أو من هو

 . جتال
 . غري قادر على الوفاء مباله، أو كان مماطال ، أو بان ميتا( 2)
 . أي على احملال عليه، لفلسه، أو موته، أو جحده، أو مطله( 3)
وال جيرب على إتباعه، ألنه مل جتل على مل ء، وال يلزمه االحتيال على غري ( 4)

بقبول احلوالة  صلى اهلل عليه وللمن الضار، وإمنا أما النيب املل ء، ملا عليه فيه م
 . على املل ء كاا تقدم

إذا مل يال باحلوالة، : أي أنه يستحق به الاجو  على البائع، وقال املوفق وغريه( 5)
 . وبان احملال عليه معسا ا أو ميت ا، رجع على احمليل بال خالف

بدون حقه، ومع الاضى يزول شغل الذمة،  لواء  نه مليئ ا أو جهله، ألنه رض ( 6)
 . له الاجو  إذا جهل احلال، وهو أوىل: وعنه

 أي يف عدم اشرتط املالءة، لواء جهل اليسار، أو  نه مليئ ا فبان مفلس ا، ( 7)
= 
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برَأن َأحرال املشررتي البرائع بره علرى مرن ( ومرن أ حيرل برثان مبيرع)
أي برالثان ( أو أحيرل بره) (1)البيع باطال  فال حوالة له عليه دين، فبان 

( فبران البيرع براطال  )بأن أحال البائع على املشرتي مدينه بالثان ( عليه)
لظهرور أن ال  (2)(فرال حوالرة)بأن بان املبيع مسرتحق ا، أو حرا ا، أو مخرا ا 

 (4)واحلوالررة فررا  علررى لررزوم الررثان  (3)مثررن علررى املشرررتي، لرربطالن البيررع 
 .(5)قى احلق على ما كان عليه أو ال ويب

                                         
= 

ياجع إذا بان مفلسا، ألن  اها : مل ياجع، على الصحيع من املذهب، وعنه
ا على الوفاء، فإذا كتم ذلك كان غار ا، احلال أن الاجل إمنا يعامل من كان قادر  

جتال أن ياجع، ألن الفلس عيب يف الذمة، : فريجع عليه، قال املوفق وغريه
ا فبان معيب ا وتقدم أن قول األئاة الثالبة . اهر. فأشبه ما لو اشرتى شيئ ا يظنه لليا 

ا ا، رجع بال اعتبار رضى احملتال مطلق ا، وإن اشرتط املالءة، فبان احملال عليه معس
 .«املسلاون على شاوطهم»نزا ، خلرب 

 . فال حوالة بال نزا : قوال واحدا، لبطالن املبيع، ويف اإلنصاف( 1)
 . قوال واحدا، وال بد يف دعوى االلتحقا  أو احلاية من ببوت بينة، أو اتفاقهم( 2)
 . فبطلت احلوالة لذلك( 3)
 . أي فيبطل لبطالن أصله( 4)
على من كان دينه عليه يف املسألة األوىل، وعلى حمال عليه يف  فريجع مشرت( 5)

 . الثانية، ال على بائع، ألن احلوالة ملا بطلت وجب احلق على ما كان بإلغاء احلوالة
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( مل تبطل) (1)بتقايل، أو خيار عيب أو حنوه ( وإذا فسخ البيع)
ألن عقرررد البيرررع مل ياتفرررع، فلرررم يسرررقا الرررثان، فلرررم تبطرررل  (2)احلوالرررة 
ألَنررررره ملررررا رد املعرررررول  (4)وللاشررررررتي الاجررررو  علرررررى البررررائع  (3)احلوالررررة 

أي للبرررائع َأن جيرررل  (6)(الوهلارررا أن جرري) (5)الررتحق الاجرررو  بررالعول 
وللاشررتي  (7)املشرتي على مرن َأحالره املشررتي عليره يف الصرورة األوىل 

 .(8)أن جيل احملتال عليه على البائع يف الثانية 

                                         

 . كتدليس، وكنكاح فسخ، وإجارة فسات، أي وجه كان الفسخ( 1)
ه يف املقنع وغريه، فياا بعد قبض مال احلوالة قوال واحدا، وقبله هو املذهب، قدم( 2)

ا، وبايء من الثان، وبايء احملال عليه من دين املشرتي،  لكونه نقله نقال  صحيح 
 . واختيار القاض  بطالهنا قبل القبض باحلوالة به ال عليه، لتعلق احلق بثالث

 . النتفاء املبطل، قَبَض احلوالة قبل الفسخ أو بعده( 3)
 .والة عليه، ويأخذه البائع من احملال عليهأي بالثان يف حوالته للبائع واحل( 4)
والاجو  يف عينه متعذر، للزوم احلوالة، فوجب يف بدله، وإذا لزم البدل وجب على ( 5)

 . البائع، ألنه هو الذي انتفع مببدله
 . يعين يف صورة فسخ البيع( 6)
ن وه  ما إذا أحال املشرتي البائع على من له عليه دين، لثبوت دينه على م( 7)

 . أحاله املشرتي عليه، أشبه لائا الديون املستقاة
 وه  ما إذا أحال البائع على املشرتي بدينه، لثبوته عليه، فإذا أحال رجال   ( 8)

على زيد بألفه فأحاله زيد به على عااو صع، وكذا لو أحال رجل عااا على زيد 
= 
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 (1)أو بررالعكس . بررل وكلتررين: قررال. َأحلتررك: وإذا اختلفررا فقررال
. َأحلتررك بررديين: أو. َأحلتررك: وإن اتفقررا علررى (2)فقرول مرردع  الوكالررة 

. وإن اتفقا على أحلترك بردينك (3)وادعى أحدمها إرادة الوكالة صد  
 .(4)فقول مدع  احلوالة 

                                         
= 

 .مبا ببت له يف ذمته، فال يضا تكاار احملال واحمليل
 . بل أحلتين: فقال. وكلتك: قالبأن ( 1)
أي يف القبض، ألنه يدع  بقاء احلق على ما كان، وينكا انتقاله، واألصل معه، ( 2)

صححه يف التلايص، والفائق، وصوبه يف . يقبل قول مدع  احلوالة: وقيل
اإلنصاف، وإن كان ألحدمها بينة حكم هبا، ألن اختالفهاا يف اللفظ، وهو مما 

 . نة عليهميكن إقامة البي
. أحلتك على زيد: أي وإن اتفق رب الدين واملدين على قول املدين لاب الدين( 3)

وادعى أحدمها إرادة الوكالة، وادعى اآلخا . أحلتك بديين على زيد: أو اتفقا على
إرادة احلوالة، صد  مدع  إرادة الوكالة بياينه، ألن األصل بقاء الدين على كل 

ألن مدع  احلوالة يدع  نقله، ومدع  الوكالة ينكاه، وال  من احمليل واحملال عليه،
 . موضع للبينة هنا، ألن االختالف يف النية، واللفظ ليس صاج ا يف احلوالة

وادعى أحدمها . أحلتك بدينك: أي وإن اتفق مدين ورب دين على قول مدين له( 4)
ال : يف اإلنصاف إرادة احلوالة، واآلخا إرادة الوكالة، فقول مدع  احلوالة، قال

 . ألن احلوالة بدينه ال حتتال الوكالة، فال يقبل قول مدعيها. أعلم فيه خالف ا
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. َأحلررت علرر  فالن ررا الغائرررب: لررب الرردائن املرردين، فقررالاوإذا ط
 .(1)وأَنكا رب املال، قبل قوله مع ميينه، ويعال بالبينة 

                                         

أن فالن ا : وإن ادعى رجل. أحلت عل  فالنا الغائب: أي إن أقامها من قال( 1)
فأنكا املدعى عليه، فالقول قوله، فإن أقام املدع  بينة . الغائب أحالين عليك

ائب، وإن أحال إنسان على آخا، ومل يعلم حىت قضاه ببتت يف حقه، وحق الغ
دينه، أو قضى من أحاله عليه، فقد بائت ذمة املدين، لوجوب القضاء بعد 
الطلب فور ا، وال يلزمه قبل العلم ش ء لألول، وبعد العلم قد بائت ذمته، فريجع 

 رجو  احملال األول على غاميه، وعليه أو على الثا  إذا كان هو الذي قبضه، وال
على احملال عليه، ألن الشاائع ال تلزم إال بعد العلم، فال تبعة عليه فياا مل يعلم،  

 . كاا قاره الشيخ وغريه
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 (1)باب الصلح 

ل هبرا إىل إصرالح معاقردة يتوصر: وشراع ا (2)هو لغة قطع املنازعرة
 .(3)بني متااصاني

                                         

صاحله مصاحلة وصالحا بالكسا، قال : أي وأحكام اجلوار، الصلع الم مصدر( 1)
 . يذكا ويؤنث: اجلوهاي

 . التوفيق: لالصلع بالضم السلم بالفتع والكسا، ويقا: ويف القاموس( 2)
قطعا للنزا ، فهو من أكرب العقود فائدة، ولذلك حسن فيه الكذب، وهو بابت ( 3)

َ َأْصِلُح ا وقالَخيْـرٌ  َوالصُّْلحُ بالكتاب والسنة واإلمجا ، قال تعاىل
نَـُهَما يـْ َر ِ ي َ ِثيٍر ِمْن َنْجَ اُهْم ِإال َمْن َفَمَر ِبَصَدَقٍة َفْو وقال بـَ ال َخيـْ
ْيَن النَّاسِ  َمْعُروفٍ  الصلح جائز » صلى اهلل عليه وللموقال النيب َفْو ِإْصالٍح بـَ

صححه الرتمذي،  «بين المسلمين  إال صلًحا فح  حراًما  فو حر  حالالً 
ردوا : بني بين عااو بن عوف وغريهم، وقال عاا صلى اهلل عليه وللموأصلع 

 . اخلصوم حىت يصطلحوا
أما اهلل به ورلوله، فيعتاد فيه رضى اهلل، ورضى  والصلع اجلائز هو العادل الذي

ا للعدل، ودرجة  اخلصاني، ويكون املصلع عاملا بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصد 
 .هذا أفضل من درجة الصائم القائم، والصلع اجلائا هو الظلم بعينه

وكثري من الناس ال يعتاد العدل يف الصلع، بل يصلع صلحا  املا جائا ا، كأن 
ع بني غاميني على دون الطفيف من حق أحدمها، أو يصلع بني القادر يصل

الظامل، والضعيف املظلوم، مبا ياض  به القادر صاحب اجلاه، ويكون له فيه  
احلظ، ويكون اإلغاال واحليف على الضعيف، وال ميكن املظلوم من أخذ حقه، 
= 
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وهررو املشررار إليرره  (2)علررى إقرراار  (1)والصررلع يف األمرروال قسرراان 
 .(3)عنه من الدين بعضه ( إذا أقا له بدين أو عني، فألقا)بقوله 

                                         
= 

 . وهذا  لم
مدخل للصلع فيه،   واحلقو  نوعان، حق هلل، وحق لآلدم ، فحق اهلل ال

كاحلدود، والزكاة، والصالة، وحنوها، وإمنا الصلع بني العبد وربه يف إقامتها، ال يف 
إمهاهلا، وأما حقو  اآلدميني فه  اليت تقبل الصلع واإللقاط، واملعاوضة عليها 

 . على ما يأيت تفصيله
ازه فيها، أحدها قيده باألموال جلايان الصلع يف مخسة أنوا  أمجع العلااء على جو ( 1)

بني مسلاني وأهل حاب، وتقدم يف اجلهاد، وبني أهل عدل وبغ ، ويأيت يف قتال 
أهل البغ ، وبني زوجني خيف الشقا  بينهاا، ويأيت يف باب عشاة النساء، وبني 
متااصاني يف غري مال، واخلامس ما ذكاه، وهو املقصود بالباب، وال يقع يف 

إىل ما دوهنا، على لبيل املداراة لبلوغ بعض  الغالب إال عن احنطاط من رتبة
 . الغال

وهو : أي صلع على إقاار، وهو القسم األول، وجوازه  اها النص، قال ابن القيم( 2)
 . وصلع عن السكوت عنهاا: الصحيع، والثا  صلع على إنكار، وقيل

ه رشيد أي والصلع على إقاار نوعان، نو  يقع على جنس احلق، مثل ما إذا أقا ل( 3)
بدين معلوم، أو بعني بيده، فألقا املقا له من الدين عن املقا بعض الدين،  

 . كنصفه، أو بلثه، أو ربعه، ويأخذ املقا له الباق  صع، ملا يأيت
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أي مل يرربئ منره ومل ( البعض وتراك البراق )من العني ( أو وهب)
حقرره، كاررا ال  أَلن اإلنسرران ال مينررع مررن إلررقاط بعررض (1)(صررع)يهبرره 

كلرررم غامررراء جررررابا   صرررلى اهلل عليررره ولررررلمألنرررره  (2)مينرررع مرررن الرررتيفائه 
فرررإن  (4)وحمررل صررحة ذلررك إن مل يكررن بلفررظ الصررلع  (3)ليضررعوا عنرره 

 .(5)وقع بلفظه مل يصع 

                                         

أي أو وهب املقا له للاقا من العني املقا هبا البعض، وتاك الباق  من الدين فلم ( 1)
 . ك، إن مل يكن بشاط بال نزا يربئ منه، أو من العني فلم يهبه، صع ذل

صلى اهلل عليه أي ألن جائز التصاف ال مينع من إلقاط بعض حقه، بل قال ( 2)
 . كاا ال مينع من التيفائه بال نزا   «ضع الشطر» وللم

كاا ببت من غري وجه، وما بالذي أصيب يف حديقته وهو ملزم، فأشار إىل ( 3)
إذا كان له عليه دين، وليس عنده  :غامائه بالنصف، فأخذوه منه، وقال أمد

 . وفاء، فوضع عنه بعض حقه وأخذ منه الباق ، كان ذلك جائز ا هلاا
بل كان بلفظ اهلبة، أو اإلبااء، ألن رب احلق له املطالبة نايع احلق بعد وقو  ( 4)

 –ذلك، وال يلزم الصلع يف حقه، هذا املذهب، ويشرتط فياا إذا كان بلفظ اهلبة 
شاوط اهلبة، وكون املصاحل جائز التصاف، والعلم باملوهوب  –ني وكان على ع

 . وحنوه
إذا مل جيز بلفظه، : فإن قيل. جيوز: ألن األول إبااء، والثا  هبة، وقال األكثا( 5)

ا؟ قيل ال تاج، إذ هو موافق ملعناه، إذ معناه قطع : خاج عن أن يكون صلح 
أوفاه من جنس حقه فوفاء، أو من املنازعة، وذلك جصل بغري لفظ الصلع، فإن 

غري جنسه فاعاوضة، أو أباأه من بعضه فإلقاط، أو وهبه له فهبة، فال يساى 
ا، فاخلالف يف التساية، واملعىن متفق، ومساه القاض  صلحا  .صلح 
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وحملرره  (1)ألنره صرراحل عررن بعرض مالرره برربعض، فهرو هضررم للحررق 
ررا  : أو. كررذابشرراط أن تعطيررين  : بررأن يقررول (2)(إن مل يكررن شرراطاه)أيض 

ألنره  (3)ويقبل على ذلك، فال يصرع . على أن تعطيين أو تعوضين كذا
 .(5)فكأنه عاول عن بعض حقه ببعض  (4)يفض  إىل املعاوضة 

                                         

أي  لم وغصب للحق، وذلك أن لفظ الصلع يقتض  املعاوضة، ألنه جتاج إىل ( 1)
 . حاف يتعدى به

 . صحة اإلبااء واهلبة أيض ا إن مل يكن شاطاه أي وحمل( 2)
أباأتك، أو وهبتك بشاط أن تعطيين كذا من الدين، أو : أي بأن يقول املقا له( 3)

أباأتك أو وهبتك : ويقبل على ذلك، أو يقول املقا له. تعوضين كذا من العني
ن له وحنو ذلك، ومثل أن يقول م. على أن تعطيين كذا منه، أو تعوضين منه، كذا

وهبتك، بشاط أن تعطيين، أو على شاط أن : أو. أباأتك من مخساائة: ألف
تعطيين ما بق ، ويقبل على ذلك فال يصع، ألنه ال يصع تعليق اإلبااء وال اهلبة 

 . بشاط
. على نصف هذه العني: أو. على هبة كذا: أو. صاحلين هببة كذا: فإنه إذا قال( 4)

جاى جماى الشاط، " على"بلة، وإن أضاف إليه وحنو ذلك، فقد أضاف إليه باملقا
وكالمها ال جيوز، بدليل ما لو صاح بلفظ الشاط أو بلفظ املعاوضة، وقال 

إمنا يقتض  لفظ الصلع املعاوضة إذا كان مث عول، أما مع عدمه فال، : بعضهم
 . وإمنا معىن الصلع االتفا  والاضى، وقد جصل من غري عول

ب يف لفظ الصلع، ألنه ال بدله من لفظ يتعدى به، كالباء، أي وهذا املعىن ملحو ( 5)
 . وعلى، وهو يقتض  املعاوضة
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إن مل يكررن : ويف بعررض النسررخ (1)ضرراري الشررْأن " يكررن"والررم 
ررا أن ال مينعرره حقرره بدونرره، وإال بطررل  (2)أي بشرراط . شرراط ا وحملرره أيض 

ممررن )حملرره أيض را أن ال يكررون ( و) (4)ل الغرري بالباطررل ألنره أكررل ملررا (3)
 .(6)كاكاتب، ونا ا وقف   (5)(ال يصع تربعه

                                         

 . إن مل يكن شاطاه: أي يف قول املاتن( 1)
وضاري الشأن فيهاا عين به املربئ أو املوهوب، ومعىن كونه ال يصع بلفظ ( 2)

قو  ذلك، الصلع، أو بالشاط املذكور أن رب احلق له املطالبة نايع احلق بعد و 
 . وال يصع يف حقه

أي وحمل صحة اإللقاط وحنوه أن ال مينع من عليه احلق ربه بدون اإللقاط ( 3)
وحنوه، إال إن أنكا من عليه احلق وال بينة، فإنه يصع الصلع مما ذكا وحنوه، ومىت 
اصطلحا مث بعد ذلك  هات بينة، فاختار الشيخ نقض الصلع، ألنه إمنا صاحل 

يضان : وقيل. اهر. قة، إذ لو علم البينة مل يساع بش ء من حقهمكاها يف احلقي
 .إذا كان احلق بسببه، أما إذا مل يكن بسببه فال ضاان عليه على كال القولني

أي ألن منعه حقه بدون اإللقاط وحنوه أكل ملال الغري بالباطل، كاا هو واضع، ( 4)
 . وأكل مال الغري بالباطل حمام بال نزا 

صحة اإلبااء واهلبة أيض ا ما ذكا من أن ال يكون الصلع بأنواعه ممن ال  أي وحمل( 5)
 . يصع تربعه

وكعبد مأذون له يف التجارة، وكوكيل يف التيفاء احلقو ، ألنه ترب ، وليس هلم ( 6)
 . الترب 
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إال إن  (1)وويل صرررغري وجمنررررون، ألَنررره ترررررب ، وهرررؤالء ال ميلكونرررره 
أَلن الررتيفاء الرربعض، عنررد العجررز عررن  (2)أنكررا مررن عليرره احلررق وال بينررة
الرردين ( بعررض)الرردين  رب( وإن وضرع) (3)الرتيفاء الكررل َأوىل مررن تاكرره

ررل باقيرره، صررع اإللررقاط فقررا) لررقا عررن طيررب أألنرره  (4)(احلررال، وَأجَّ
ومل يصررررررع التأجيرررررل، أَلن احلررررررال ال  (5)نفسررررره، وال مرررررانع مررررررن صرررررحته

 .(6)يتأجل

                                         

 . فلم يصع الصلع بأنواعه( 1)
 . أي ملدعيه، فيصع الصلع( 2)
رتك كله، ولو ادعى ويل صغري حقا له، وأقام به ما ال يدرك كله ال ي: ويف املثل( 3)

ا، أو ادع  عليه وأقيم شاهد، فللويل املصاحلة يف الثانية، ألن البينة متت  شاهد 
بالشاهد والياني، وأما األوىل فإن كان التصاف من الويل، توجهت الياني إليه، 

لف إذا بلغ، وحلف ومل يصاحل، ومن غريه كاوربه توجه الياني إىل املوىل عليه، وج
وال يصع الصلع إال إن خيف الفوات من التأخري، أشار إليه الشيخ، وصاح يف 
حاشية احملار أنه يصع الصلع من ويل عاا ادع  به على موليه من دين أو عني، 

 . وإن مل تكن بينة مل يصع. وبه بينة، فيدفع البعض ويقع اإلبااء واهلبة يف الباق 
 . ملذهب فيهااأي دون التأجيل، هذا ا( 4)
 . ألنه ليس يف مقابلة تأجيل، كاا لو ألقطه كله( 5)
يصع اإللقاط والتأجيل، وهو الصواب، : بل له أن يطالبه به، وقال ابن القيم( 6)

 . بناء على تأجيل القال والعارية، وهو مذهب أهل املدينة، واختاره شيانا
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وكررذا لررو صرراحله عررن مائررة صررحاح خباسررني مكسرراة، فهررو إبررااء 
مرررا مل يقرررع بلفرررظ الصرررلع، فرررال  (1)مرررن اخلاسرررني، ووعرررد يف األ خررراى 

 (3)مل يصرع ( وإن صاحل عن املؤجل ببعضره حراال  ) (2)صع كاا تقدم ي
ألنه يبذل القدر الذي جطه، عوض ا عرن تعجيرل مرا  (4)يف غري الكتابة 
 .(6)وبيع احللول والتْأجيل ال جيوز  (5)ما يف ذمته 

                                         

خاى مكساة، ألنه وعد، أي فيصع اإلبااء يف اخلاسني، دون جعل اخلاسني األ( 1)
 . فال يلزم الوفاء به

أي أن اإلبااء أو اهلبة وحنو ذلك مىت وقع بلفظ الصلع مل يصع، ألن لفظ الصلع ( 2)
 . يقتض  املعاوضة وتقدم

 . هذا مذهب اجلاهور( 3)
أي فيصع الصلع إذا عجل املكاتب البعض، وأباأه السيد من الباق ، جزم به ( 4)

 . نه ليس بينه وبني ليده ربااألصحاب وغريهم، أل
 . أشبه ما لو أعطاه عشاة حالة بعشاين مؤجلة( 5)
. يصع أن يصاحل عن املؤجل ببعضه حاال: أي لو باعه عشاة حالة بعشاين، وعنه( 6)

وقال ابن . ال بأس به: لرباءة الذمة، وهو أحد قويل الشافع ، وقال ابن عباس وغريه
اإلقاار أو اإلنكار جاز، وهو قول ابن عباس، وإن صاحل ببعضه حاال  مع : القيم

وإحدى الاوايتني عن أمد، واختاره شيانا، فإن هذا عكس الابا، فإن الابا يتضان 
الزيادة يف أحد العوضني، يف مقابلة األجل، وهذا يتضان بااءة ذمته من بعض 
العول، يف مقابلة لقوط بعض األجل، فسقا بعض العول يف مقابلة لقوط 

 يكن هنا ربا، ال جل، فانتفع به كل واحد منهاا، ومل بعض األ
= 
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بأن صاحل عن احلرال ببعضره مرؤجال ، مل يصرع إن  ( أو بالعكس)
كرران بلفررظ اإلبررااء وحنرروه، صررع   فررإن (1)كرران بلفررظ الصررلع كاررا تقرردم 
فصررراحله )ادعررراه ( َأو أَقرررا لررره ببيررت) (2)اإللررقاط دون التْأجيرررل وتقرردم 

يبرررين لررره فوقررره )علرررى َأن ( َأو) (3)ولرررو مررردة معينرررة كسرررنة ( علرررى لررركناه
 .(5)َأو صاحله على بعضه، مل يصع الصلع  (4)(غافة

                                         
= 

حقيقة، وال لغة، وال عاف ا، والذين حاموا ذلك إمنا قالوه على الابا، وال تفى 
عجل يل وأهب : وبني قوله. إما أن تايب، وإما أن تقض : الفا  الواضع بني قوله

مجا  وال قياس فأين أحدمها من اآلخا، فال نص يف حتامي ذلك، وال إ. لك مائة
 . صحيع

 . أي من أن اإلبااء أو اهلبة ال يصع بلفظ الصلع، لكونه يقتض  املعاوضة( 1)
ا، وأن اختيار الشيخ وتلايذه صحتهاا، واملذهب أنه ال يصع صلع ( 2) أي موضح 

بأكثا من حقه من جنسه،  –كدية خطأ أو قياة متلف   –عن حق غري مثل  
اس قول أمد، ومذهب أيب حنيفة، كعال يصع، وهو قي: وقال الشيخ وغريه

 . وتاج على ذلك تأجيل القياة، قاله القاض  وغريه. وكاملثل 
أي أو أقا مدعى عليه لصاحب بيت به، فصاحل صاحب البيت املدعى عليه ( 3)

على لكىن املقا البيت، ولو كانت السكىن مدة معينة، كسنة كذا أو مدة جمهولة  
 . نه صاحله عن ملكه على منفعة ملكهكاا عاش، مل يصع الصلع، أل

أي أو صاحل صاحب بيت أقا له به املدعى عليه أن يبين له فوقه غافة، مل يصع ( 4)
 . الصلع، ألنه صاحله عن ماله على ماله

 . أي أو صاحله عن بيت أقا له به على بعضه، مل يصع الصلع( 5)
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وإن فعرل ذلرك  (1)ألنه صاحله عرن ملكره علرى ملكره أو منفعتره 
ا  هوإن فعل (2)أخاجه  كان تربع ا، مىت شاء على لبيل املصاحلة، معتقد 

وَأخذ ما كان بيرده  (3)وجوبه عليه بالصلع، رجع عليه بأ جاة ما لكن 
ررررا ليقررررا لرررره ) (4)مررررن الرررردار، ألنرررره أخررررذه بعقررررد فالررررد  أو صرررراحل مكلف 

 .(5)(بالعبودية

                                         

فا  والاضى، وقد حصل، فلم يصع، والقول الثا  يصع، ألن معىن الصلع االت( 1)
من غري امتنا  من أداء الواجب، وذلك أن املدع  رض  برتك بعض حقه وأخذ 

 . البعض، كاا لو وهبه نصف داره، أو أباأه من نصف املائة
أي وإن ألكنه السنة أو بعضها، أو بىن له فوقه غافة، أو أعطاه بعض داره، بناء ( 2)

ا من صاحب البيت للادعى عليه، على هذا الصلع مل يصع، وكان ذلك تربع  
 . مىت شاء املقا له أخاجه، ألنه كالعارية

أي رجع املقا له على املقا بأجاة ما لكن يف الدار، وأجاة ما كان يف يده من ( 3)
 . الدار

وهو مصاحلته عن بيت أقا به ببعضه، فلم يلزم، لرتتبه على الصلع الفالد، وإن ( 4)
نقضها، وأداء أجاة السطع مدة بقائه بيده، ولو  بىن فو  البيت غافة أجرب على

أخذ آلته، فإن أىب وصاحله عنها رب البيت باضامها جاز، وإن كانت اآلالت من 
البيت فالغافة لابه، وعلى البا  أجاهتا مبنية، وليس له نقضها إن أباأه رب البيت 

 . من ضاان ما يتلف هبا
أن يدع  على رجل أنه عبده فينكاه، أي وإن صاحل شاص إنسان ا مكلف ا، مثل ( 5)

 . فيصاحله على مال ليقا له بالا 
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بالزوجيرة امراأة لتقرا لره )صاحل ( أو) (1)أي بأنه مملوكه، مل يصع 
ألن ذلك صلع جل حاام ا  (2)الصلع ( بعول مل يصع

ألن إرقرا   (3)
أي دفرع ( وإن برذالمها) (4)النفس، وبذل املراأة نفسرها بعرول ال جيروز 

ررا  (5)املرردعى عليرره العبوديررة  أي ( لرره)واملرراأة املرردعى عليهررا الزوجيررة عوض 
فرار  ألنه جيوز أن يعتق عبرده، وي (6)(صلح ا عن دعواه صع)للادع  

 .(7)فار  اماأته بعول وي

                                         

 .أي بأن املدعى عليه الا  مملوك لذلك املدع ، مل يصع الصلع بال نزا ( 1)
وذلك مثل أن ادعى شاص مكلف على . بال نزا  أعلاه: قال يف اإلنصاف( 2)

بأهنا زوجته، مل يصع اماأة مكلفة بأهنا زوجته، فأنكات، فبذل هلا ماال لتقا له 
 .الصلع وال اإلقاار

: قال ابن القيم «إال صلحا فح  حراما » صلى اهلل عليه وللموتقدم قوله ( 3)
 . كالصلع الذي يتضان حتامي بضع حالل، أو إحالل بضع حاام، أو إرقا  حا

 . فلم يصع الصلع إلبباته الا  على من ليس باقيق، والزوجية على من مل ينكحها( 4)
 . أي للادع  ما ال صلحا عن دعواه، صع الصلع( 5)
أي الصلع، قطعا للاصومة، وذلك ليقاأهنا غري زوجته أو ليقا هلا بالطال ، ( 6)

 . وصححه يف تصحيع الفاو ، والنظم وغريه، وجزم به يف الوجيز وغريه
 أي فالصلع من باب أوىل، وليزيل الشا عنه، ويقطع اخلصومة، ( 7)

بعد ذلك فالنكاح حباله، وال يكون الصلع إبانة، صوبه يف  فإن ببتت الزوجية
= 
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ومن علم بكذب دعواه مل يبع له َأخذ العول، ألَنره َأكرل ملرال 
( ففعررل. أَقررا يل بررديين وأ عطيررك منرره كررذا: وإن قررال) (1)الغررري بالباطررل 

ألنرره أقررا حبررق جررام عليرره إنكرراره، و  (2)(صررع اإلقرراار)أي فررَأقا بالرردين 
ه من احلق، فلم جل ألَنه جيب عليه اإلقاار مبا علي( الصلع)يصع ( ال)

وإن صراحله عرن احلرق  (4)فرإن َأخرذ شريئ ا رده  (3)له َأخرذ العرول عليره 
 .(5)بغري جنسه 

                                         
= 

ا وكذا إن بذلته  تصحيع الفاو ، وهو  اها كالم أكثا األصحاب، وقوي جد 
 . ملبينها ليقا ببينونتها صع

 . وذلك ألن اإلقاار مبا وقع منه واجب عليه، فال جيوز له أن يعتال عنه( 1)
 . ملن أقا ولزم املقا ما أقا به، ألنه ال عذر( 2)
 . لوجوبه عليه قبل الشاط، ولزوم أدائه بغري عول( 3)
أي فإن أخذ شيئ ا على اإلقاار مبا جيب عليه، وجب عليه رده، ألنه تبني كذبه ( 4)

بإقااره، فأخذه له من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أقا لشاص مبال، ومل يكن 
 . قاار، بل اإلقاار باطل كذبله قبل اإلقاار ش ء، مل يصا له عليه ش ء هبذا اإل

هذا النو  الثا  من نوع  الصلع على إقاار، أن يصاحل عن احلق املقا به بغري ( 5)
جنسه، وحاصل ما ذكاه لت عشاة صورة، ألن املصاحل به أو عنه إما عني، أو 
دين، أو عال، أو منفعة، فأربعة يف مثلها لت عشاة صورة، وإن نظا إىل كون 

رة يكون من اجلنس، وتارة من غريه، وتارة أكثا من املصاحل عليه، املصاحل به تا
 . وتارة أقل، تعددت الصور
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كارا لرو اعرررتف لره بعرني أو ديررن، فعوضره عنره مررا جيروز تعويضرره 
وإن كرران بعررال فبيرررع،  (2)فررإن كرران بنقررد عررن نقررد فصرراف  (1)صررع 

 (5)يررؤدي معنرراه ومررا  (4)ويصررع بلفررظ صررلع  (3)يعترررب لرره مررا يعترررب فيرره 
ن صرراحلت املعرتفرة برردين أو إو  (6)وإن كران مبنفعرة كسرركىن دار فإجرارة 

 (7)عني بتزويج نفسها صع 

                                         

وهو ينقسم بالبة أقسام نبه عليها، وما ال جيوز تعويضه حنو الكلب مما ال يصع ( 1)
 . أن يكون مثن ا

أي فإن كان الصلع بنقد عن نقد، مثل أن يقا له مبائة درهم، فيصاحله عنها ( 2)
ة دنانري مثال ، أو بالعكس، فهذا صاف، يشرتط له شاوط الصاف، من بعشا 

 . التقابض يف اجمللس وحنوه
أي فإن كان الصلع بعال عن أمثان كفاس بنقد، أو درهم بثوب، أو عال ( 3)

بعال، فهذا بيع، يعترب له ما يعترب يف البيع، من العلم باملصاحل به، واملصاحل عنه، 
 . ا تقدم يف البيعومن الاضا، وحنو ذلك مم

أي ويصع الصلع عن مقابه على غري جنسه بلفظ الصلع، كسائا املعاوضات ( 4)
خبالف النو  األول، والفا  أن املعاوضة عن الش ء ببعضه حمظور على ما تقدم 

 . ال بغريه
 . أي ويصع مبا يؤدي معىن الصلع، كلفظ هبة وبيع( 5)
به مبنفعة، كسكىن دار، أو خدمة أي وإن كان الصلع عن نقد أو عال مقا ( 6)

عبد، أو على أن يعال له عاال  معلوم ا، فإجارة، هلا حكم لائا اإلجارات من 
 . البطالن بتلف الدار، وموت العبد، وحنو ذلك

أي الصلع والنكاح، ويكون النكاح من الويل حبضاة شاهدي عدل، على ما ( 7)
 . يأيت
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وإن صاحل عاا يف الذمة بشر ء يف الذمرة، مل  (1)ويكون صداق ا 
وإن صراحل عرن ديرن  (3)ألنه بيع ديرن بردين  (2)جيز التفا  قبل القبض 
ررا   جيرروز بأقررل أو أكثررا علررى وجرره وننسرره ال (4)بغررري جنسرره جرراز مطلق 

ويصررع الصررلع عررن جمهررول تعررذر علارره مررن ديررن أو عررني  (5)املعاوضررة 
 .(6)مبعلوم 

                                         

ن عقد التزويج يقتض  عوضا، فإذا جعلت أي ويكون ما أقات به صداقا هلا، أل( 1)
ذلك عوض ا عن احلق الذي عليها صع، وإن كان باملعرتف به عيب ا، فبان ليس 
بعيب، رجعت بأرشه، وكذا من صاحل عن عيب مبيع، مث بان أنه ليس بعيب، أو 

 . زال لايع ا، رجع مبا صاحل به
بش ء يف الذمة، كأن أي وإن صاحل عاا يف الذمة من حنو قال، وقياة متلف، ( 2)

صاحله عن دينار يف ذمته بصا  با أو حنوه يف ذمته صع، ومل جيز التفا  قبل 
 . القبض قوال واحدا

 . أي ألنه يصري بيع دين بدين إذا تفاقا قبل القبض، وقد هنى الشار  عنه( 3)
بغري جنسه جاز مطلق ا، أي  –غري دين للم  –أي وإن صاحل عن دين وحنوه ( 4)

 . ان بأقل منه أو أكثا أو مساويه، بشاط القبض، لئال يصري بيع دين بدينلواء ك
أي وإن صاحل عن دين ننسه كعن با برب، ال جيوز بأقل، كأن يصاحله عن صا  ( 5)

با بنصف صا  با، أو أكثا كأن يصاحله عن صا  با بصاع  با، إذا كان ذلك 
إن مل يكن على وجه على وجه املعاوضة، إلفضائه إىل ربا الفضل فيهاا، ف
 . املعاوضة، وكان بأقل أو أكثا على وجه اإلبااء أو اهلبة صع

 أي ويصع الصلع عن جمهول هلاا أو للادين تعذر علاه، لواء كان ( 6)
من دين، كاعاملة، وحساب مضى عليه زمن طويل، وال علم لكل منهاا مبا عليه 
= 
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 .(1)فإن مل يتعذر علاه فكرباءة من جمهول 

                                         
= 

ا لصاحبه، أو من عني، كقفيز حنطة وقفيز شعري اختلطا  وطحنا، مبال معلوم نقد 
التهاا وتواخيا احلق، »ونسيئة، لقوله لاجلني اختصاا يف مواريث درلت بينهاا 

رواه أبو داود وغريه، وألنه إلقاط حق، فصع يف  «وليحلل أحدكاا صحابه
اجملهول للحاجة، ولئال يفض  إىل ضيا  املال، أو بقاء شغل الذمة، ويف قصة 

جواز الصلع مبجهول عن معلوم، ألنه يغتفا يف  جابا ما يدل على ذلك، وعلى
القضاء من املعاوضة ما ال يغتفا ابتداء، واألما بالتحليل يدل على أنه ال بد منه، 
وعلى صحته من املعني املعلوم، وهو إمجا ، وأن من حلل خصاه من مظلاة ال 

 . رجو  له يف ذلك
تنقيع، وقدمه يف الفاو ، أي فيصع على املشهور، قطعا للنزا ، جزم به يف ال( 1)

وصورة الرباءة أن يكون له دين على زيد، ومل يعلم قدره فيربئ زيدا منه، وجزم غري 
واحد باملنع، وصورة ما ال يتعذر علاه كرتكة باقية صاحل الوربة الزوجة عن حصتها 
منها، وقطع يف اإلقنا  بعدم الصحة واحلالة هذه، وهو  اها اإلنصاف، وروي 

هذا هو الايبة، وألن الصلع إمنا جاز مع : اماأة صوحلت عن مثنها عن شايع يف
 . اجلهالة للحاجة إليه إلبااء الذمم، وإزالة اخلصام، فاع إمكان العلم ال حاجة إليه
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 (1) ص  

ومرن ادعر  )وقد ذكراه بقولره  (2)القسم الثا  صلع على إنكار 
ما ادع  أي جيهل ( أو أنكا وهو جيهله (3)عليه بعني أو دين فسكت 

 (5)الصررلع ( صررع)حررال أو مؤجررل ( مبررال)عنرره ( مث صرراحل) (4)برره عليرره 
الصــلح جــائز بــين المســلمين  إال صــلًحا »لعارروم قولرره عليرره السررالم 

حسررن : رواه أبرو داود، والرتمررذي وقررال «حـر  حــالاًل  فو فحــ  حراًمــا
 .(6)وصححه احلاكم . صحيع

                                         

 . أي يف بيان القسم الثا  من قسا  الصلع على مال، وما يتعلق به( 1)
وأمد، وغريهم، على ما  وهو صحيع عند مجهور العلااء، أيب حنيفة، ومالك،( 2)

 . يأيت تفصيله
 . وهو جيهل املدعى عليه به، مث يصاحله على مال، فيصع الصلع( 3)
 . فإن كان يعلاه وإمنا ينكا لغال، وجب عليه تسليم ما صوحل به عليه كاا يأيت( 4)
 . يف قول أكثا أهل العلم، ولو كان غري معني( 5)
د من حديث للياان بن بالل، وكتب به وأخاجه من حديث أنس وعائشة، وأم( 6)

قول من منع الصلع : عاا إىل أيب مولى، فصلع لالحتجاج به، وقال ابن القيم
إنه يتضان املعاوضة عاا ال تصع املعاوضة عليه، فجوابه أنه افتداء : على اإلنكار

لنفسه من الدعوى والياني، وتكليف إقامة البينة، وليس هذا خمالف ا  لقواعد 
. بل حكاة الشا ، وأصوله، وقواعده، ومصاحل املكلفني، تقتض  ذلك الشا ،
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اال، فررأنكا أو قرر (1)عليرره بوديعررة، أو تفررايا فيهررا   ومررن ادعرر
أي ( وهرررو) (2)وصرراحل علرررى مرررال، فهررو جرررائز، ذكررراه يف الشرراح وغرررريه 

ررا عررن مالرره، فلزمرره  (3)(للارردع  بيررع)صررلع اإلنكررار  ألنرره يعتقررده عوض 
 (5)أي معيرررب مرررا أخرررذه مرررن العرررول ( يررراد معيبررره) (4)حكرررم اعتقررراده 

كارررا لرررو اشررررتى شررريئ ا فوجرررده معيب رررا   (6)(ويفسرررخ الصرررلع)
ويؤخرررذ ) (7)

 .(8)، ألنه بيع (بشفعة)ل إن كان شقص ا العو ( منه

                                         
= 

وألن املدع  ملجأ إىل التأخري بتأخري حقه فصع له الصلع، حيث أنه يأخذه . اهر
عوض ا عن حقه الذي يعتقد ببوته، واملدعى عليه يعتقد أن ال حق عليه، وإمنا 

 . لكيدفع ما يدفعه افتداء، كاا يأيت، والشا  ال مينع من ذ
 . أي يف الوديعة، وكذا مضاربة فأنكا، واصطلحا صع( 1)
أي ومن ادع  عليه بقاال فأنكا ذلك، وصاحل عن دعوى املدع  على مال، ( 2)

 . فالصلع جائز، ذكا معىن ذلك يف الشاح الكبري، واملغين وغريمها
 . له أحكام البيع إذا وقع الصلع على مال( 3)
 . اشرتاه املدع أي ببوت حقه، فهو كاا لو ( 4)
أي ياد املدع  معيب ما أخذه من العول، صلحا عاا ادعاه، بعيب جيده يف ( 5)

 . العول، كاا ياد املبيع بذلك
 . إن وقع على عينه، وإال طالب ببدله( 6)
 . أي ياده بالعيب، ويفسخ البيع، فاثله املصاحل به عاا ادعاه( 7)
 . وض ا، فكاا لو اشرتاهفيعطى أحكام البيع، لكونه أخذ الشقص ع( 8)
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( و) (1)بررربعض عرررني املررردعى بررره فهرررو فيررره كانكرررا  هوإن صررراحل
ألنرره دفررع املرال افتررداء  لياينرره، وإزالررة  (2)(إبرااء)املنكررا ( لآلخررا)الصرلع 

ررا عررن حررق يعتقررده  (3)للضررار عنرره  ملررا صرراحل عنرره ( فررال رد) (4)ال عوض 
 .(6)عتقاده أنه ليس بعول فيه ال( وال شفعة) (5)بعيب جيده فيه 

                                         

أي وإن صاحل املدع  مدعى عليه ببعض العني املدعى هبا، كنصف دار بيد آخا، ( 1)
فأنكاه، وصاحله على ربعها مثال، فاملدع  يف الصلع املذكور كاملنكا املدعى 
عليه، فال يؤخذ منه بشفعة، وال يستحق لعيب شيئ ا، ألنه يعتقد أنه أخذ بعض 

 . ا له ممن هو عندهعني ماله، مسرتجع  
 . أي والصلع على إنكار لآلخا وهو املدعى عليه إبااء يف حقه، ال بيع( 2)
وقطعا للاصومة، وصيانة لنفسه عن التبذل، وحضور جملس احلاكم، فإن ذوي ( 3)

األنفس الشايفة يصعب عليهم ذلك، وياون دفع ضارها عنهم من أعظم املصاحل، 
 . فصار املدفو  إبااء

ىت يثبت له حكم البيع، بل يعتقد أن ال حق عليه، وإمنا دفع الشا عن أي ح( 4)
 . نفسه مبا بذله

يعين يف مصاحل عنه، ألنه مل يبذل العول يف مقابلته، وذلك بأن يكون بيد زيد ( 5)
دابة مثال، فيديعها عااو، فيصاحله عنها زيد، مث بعد ما بذله عنها، وجد هبا 

عااو، وإن اختلفا يف قدر الصلع، وال بينة لواحد عيب ا، مل ميلك زيد ردها إىل 
 . منهاا بطل، وعادا إىل أصل اخلصومة

أي وال شفعة يف مصاحل عنه إن كان شقصا من عقار، العتقاد أمنا دفعه ليس ( 6)
 . بعول، ألنه يعتقده على ملكه مل يزل
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أو إنكرررراره، وعلررررم بكررررذب  (1)يف دعررررواه ( وإن كررررذب أحرررردمها)
ألنررره عرررامل بررراحلق، قرررادر  (2)(يف حقررره باطن رررا)الصرررلع ( مل يصرررع)نفسررره 

عليرره ( مررا أخرذه حرراام) (3)علرى إيصرراله ملسرتحقه، غررري معتقررد أنره حمررق 
 إذنرره وإن صرراحل عررن املنكررا أجنرريب بغررري (4)ألنرره أكررل للاررال بالباطررل 

 .(5)صع 

                                         

ن ما كان ادعى شيئ ا يعلم أنه ليس له، فالصلع باطل يف حقه يف الباطن، أل( 1)
 . يأخذه أكل للاال بالباطل، ال عول عن حق

أي وإن كذب أحدمها يف إنكاره املدعى عليه به، وهو يعلم أنه عليه، وعلم ( 2)
بكذب نفسه يف إنكاره، مل يصع الصلع يف حقه باطن ا، ألنه إذا كان يعلم صد  
املدع  وجحده، لينتقص حقه، أو ياضيه عنه بش ء، فهو هضم للحق، وأكل 

 . بالباطل مال
فال يصع الصلع، ألن شاط صحة صلع اإلنكار أن يعتقد املدع  حقيقة ما ( 3)

ادعاه، واملدعى عليه عكسه، وهذا حكم الباطن، وأما الظاها لنا فهو الصحة، 
ألنا ال نعلم باطن احلال، إمنا نبين األما على الظاها، والظاها من حال املسلاني 

 . الصحة
مل كذب نفسه مما صوحل به، أو مدعى عليه ما انتقصه من أي وما أخذه مد  عا( 4)

احلق نحده، فهو حاام عليه، ألنه أخذه بشاَّه و لاه، ال عوض ا عن حق، فيكون 
َنُكْم ِباْلَباِط ِ حاام ا عليه، داخال  حتت قوله يـْ وغريها،  َوال َتْأُ ُل ا َفْمَ اَلُكْم بـَ

 . وال يشهد له إن علم  لاه: مدوكان خوف رجال بالقتل حىت أخذ ماله، قال أ
 أي الصررررررلع، لررررررواء كرررررران املرررررردعى برررررره دين ررررررا أو عين ررررررا، ولررررررو مل يررررررذكا أن املنكررررررا ( 5)

وكلرره يف الصررلع عنرره، لفعررل علرر  وأيب قتررادة، وألنرره قصررد بااءترره، وقطررع اخلصررومة 
= 
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ولركىن دار،  (2)ويصرع الصرلع عرن قصراص  (1)ومل ياجع عليره 
بعرررول عرررن حرررد لررراقة )الصرررلع ( وال يصرررع) (3)وعيرررب بقليرررل وكثرررري 

 .(5)ألنه ليس مبال، وال يؤول إليه  (4)أو غريمها ( وقذف

                                         
= 

 . عنه، أشبه ما لو قضى دينه، وبإذنه بطايق األوىل
، فكان متربع ا، حيث مل يأذن له يف الصلع، وال ألنه أدى عنه ما ال يلزمه أدا ه( 1)

يف األداء، وياجع األجنيب على املنكا مبا دفعه من العول، مع اإلذن يف األداء أو 
 . الصلع، إن نوى الاجو 

أي ويصع الصلع عاا ليس مبال مع إقاار وإنكار، كعن قصاص بدية، أو أقل ( 2)
العاص بذلوا للذي وجب له  منها، أو أكثا، ألن احلسن واحلسني ولعيد بن

القصاص على هدبة بن خشام لبع ديات، فأىب أن يقبلها، وألن املال غري 
يصع عن دية اخلطأ، وعن قياة : متعني، فال يقع العول يف مقابلته، قال الشيخ

 . املتلف غري املثل ، بأكثا منها من جنسها
عااو داره، ويشرتط  أي ويصع الصلع عن لكىن دار وحنوها، كأن يبيع زيد على( 3)

لكناها لنة، فيصاحله عنها، ويصع الصلع عن عيب يف املبيع أو عوضه، بقليل 
وإن مل جيز بيع ذلك، ألنه : أو كثري، من نقد أو عال، مؤجل أو حال، ويف اجملاد

 . لقطع اخلصومة
 . بال نزا : كزنا، وشاب ليطلقه، وال يافعه للسلطان، قال يف اإلنصاف( 4)
 . ز االعتيال عنه، كسائا ما ال حق له فيه، وإمنا شا  احلد يف ذلك للزجافلم جي( 5)
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أو خيرررار، ألهنارررا مل يشررراعا اللرررتفادة ( حرررق شرررفعة)عرررن ( وال)
والشررفعة إلزالررة الضررار  (2)نظررا يف اأَلحررظ وإمنررا شررا  اخليررار لل (1)مررال 

وتسرررررقا ) (4)حبرررررق أو باطرررررل ( تررررراك شرررررهادة)عرررررن ( وال) (3)بالشررررراكة 
كرررذا ( و) (5)إذا صررراحل عنهرررا، لاضررراه برتكهرررا، ويررراد العرررول ( الشرررفعة
وإن صررراحله علرررى أن جيرررراي علرررى أرضرررره أو  (6)واخليررررار ( احلرررد)حكرررم 

لطحه ماء معلوم ا صع 
(7). 

                                         

 . فلم يصع الصلع عنهاا بعول بال نزا ( 1)
ا( 2)  . أي فلم يصع االعتيال عنه قوال  واحد 
فإذا رض  بالعول، تبينا أن ال ضار، فال التحقا ، فيبطل العول لبطالن ( 3)

 . معوضه
ك شهادة علية، حبق آدم  أو حبق هلل تعاىل، أو أي وال يصع الصلع عن تا ( 4)

صاحله على أن ال يشهد عليه بالزور، أو صاحله ليشهد له بالزور، مل يصع الصلع 
 . بال نزا ، ألنه صلع على حاام أو على تاكه وال جيوز االعتيال عنه

أي تسقا يف األصع، ألنه ليس مبال، فهو كحد القذف، وياد العول لفساد ( 5)
  .الصلع

أي أهناا يسقطان بطلب املصاحلة، أما اخليار فحق له، لقا لاضاه برتكه، وأما ( 6)
حد القذف، فعلى القول بأنه حق له يسقا، وعلى أنه حق هلل تعاىل ال يسقا 

 . بصلع اآلدم 
لكن يشرتط معافة الذي جياي فيه من ملكه . بال نزا  أعلاه: قال يف اإلنصاف( 7)

 احملل، حىت يكون معلوم ا، وعلى لطحه، إما مبشاهدة موضع ا وعاضا وطوال، إىل
 . ما يزول عنه ماء املطا، وإما مبعافة املساحة واملوضع الذي جياي منه إىل السطع
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فرإن كران بعرول مرع بقراء ملكره فإجرارة،  (1)لدعاء احلاجرة إليره 
وجيرروز  (3)وال يشرررتط يف اإلجررارة هنررا بيرران املرردة للحاجررة  (2)وإال فبيررع 

وموضرع يف حررائا جيعلرره باب را . (4)شرااء ممررا يف ملكرره 
وبقعررة جفاهررا  (5)

جفاها بئا ا 
 (7)وعلو بيت يبين عليه بنيان ا موصوف ا  (6)

                                         

 .  فأجيز الصلع بعول معلوم، ألنه إما بيع، وإما إجارة، وكالمها جائز( 1)
ا يشرتط يف أي فإن كان الصلع بعول مع بقاء امللك فإجارة، يشرتط فيه م( 2)

 . اإلجارة، وإن مل يكن مع بقاء امللك فبيع، يشرتط فيه ما يشرتط يف البيع
: أي فيجوز العقد على املنفعة يف موضع احلاجة غري مقدر مدة، وقال بعضهم( 3)

ليس بإجارة حمضة، لعدم تقديا املدة، بل شبيه بالبيع، وقطع املوفق وغريه باشرتاط 
، وملستأجا ومستعري الصلع على لاقية حمفورة، ال تقديا املدة كسائا اإلجارات

إن صاحله على لق  أرضه : على إجااء ماء مطا على لطع، أو أرل، وقالوا
من هناه، أو من عينه مدة معينة مل يصع بعول، ومال املوفق وغريه إىل جوازه، 

 . عال الناس عليه قدمي ا وحديث ا: وصوبه يف اإلنصاف، وقال
 . دارا كان أو غريها، ويعول عنه، ألنه منفعة مباحةأي ملك غريه، ( 4)
 .أي ويصع شااء موضع معلوم، من حائا غريه جيعله بابا( 5)
أي ويصع شااء بقعة يف أرل جفاها بئاا، بشاط كون ذلك معلوم ا، ألن ذلك ( 6)

 . نفع مقصود، فجاز بيعه كالدور
ليه خشبا موصوف ا، ألنه ملك أو ليضع ع. بال نزا : أي معلوم ا، قال يف اإلنصاف( 7)

 . للبائع، فجاز بيعه كاألرل
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ا  ا أبررررد  ويصررررع فعلرررره صررررلح 
وإن ) (2)دة معلومررررة أو إجررررارة مرررر (1)

( أو) (3)اخلررراص بررره أو املشررررتك ( حصرررل غصرررن شرررجاته يف هرررواء غرررريه
أي قراار غرريه اخلراص أو املشررتك، أي ( قرااره)حصل غصرن شرجاته يف 

وجوب ررا ( أزالرره)يف أرضرره، وطالبرره بإزالررة ذلررك 
إمررا بقطعرره، أو ليرره إىل  (4)

إن )ك اهلرواء مالر( لرواه)مالك الغصن إزالته ( فإن أىب) (5)ناحية أخاى 
 .(7)(فله قطعه)ميكن ( وإال (6)إن أمكن )

                                         

ا، وهو يف معىن البيع، قال يف اإلنصاف( 1) : أي ويصع فعل ما تقدم صلحا مؤبد 
 . وعليه العال يف كل عصا ومصا

ألن ما جاز بيعه جازت إجارته، ويشرتط فيها علم األجاة، وإذا مضت بق ، وله ( 2)
عادته، وياجع بأجاة مدة زواله، وله الصلع على زواله، أجاة املثل، ومىت زال فله إ

 . أو عدم عوده
وطالبه صاحبه بإزالته أزاله بال نزا ، وكذا لو كان على جداره، أزاله إما باده إىل ( 3)

 . ناحية أخاى، أو قطعه، ألن اهلواء ملك لصاحب القاار
 . بال نزا : قال يف اإلنصاف( 4)
ليال  ملك الغري الواجب إخال ه، ويضان ما تلف به لواء أحدث ضار ا أو ال ( 5)

 . بعد الطلب بإزالته، لصريورته متعدي ا بإبقائه، وصوبه يف تصحيع الفاو 
 . أي ليه من غري مشقة( 6)
أي وإال ميكن ليه، وال إزالته بال قطع، فله قطعه، وال ش ء عليه، كالصائل إذا مل ( 7)

 .و اليندفع إال بالقتل، لواء أبا ضار ا أ
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وال يفتقررررا إىل حكررررم  (1)ألنرررره إخررررالء مللكرررره الواجررررب إخررررال ه 
وإن  (3)وال جيررررب املالرررك علرررى اإلزالرررة، ألنررره لررريس مرررن فعلررره  (2)حررراكم 

وإن صررراحله علرررى بقررراء  (4)أتلفررره مالرررك اهلرررواء مرررع إمكررران ليررره ضرررانه 
علرى أن الثاراة بينهارا وحنروه صرع وإن اتفقرا  (5)الغصرن بعرول مل جيرز 

جائز ا 
(6). 

                                         

أي ألن مالك اهلوى املاتد إليه غصن الغري، أخلى بقطعة الغصن ملكه الواجب ( 1)
 . على صاحب الغصن إخال ه، وألنه ال يلزمه إقاار مال غريه يف ملكه بال رضاه

 . أي ال يفتقا ليه إن أمكن أو قطعه إىل حكم حاكم بذلك( 2)
وإن : قال املوفق. مل يكن ملكهأي الغصن وحنوه، فلم جيرب على إزالته، كاا لو ( 3)

وجتال أن جيرب : وصححه يف اإلنصاف، قال املوفق. تلف به ش ء مل يضانه
فيضان ما تلف به، وعلى كال الوجهني . وصوبه يف تصحيع الفاو . على إزالته

 . إذا امتنع أزاله صاحب امللك
 . ةلتعديه بإتالفه، مع إمكان إزالته بدونه، من غري مشقة وال غاام( 4)
أي وإن صاحل رب األغصان عن بقائها هبواء الغري بعول، مل يصع الصلع رطب ا  ( 5)

الالئق مبذهبنا صحة الصلع مطلق ا، : كان الغصن أو يابس ا، وقال املوفق وغريه
واختاره أبو حامد وابن عقيل، وجزم به مجاعة، ألن احلاجة داعية إىل ذلك، 

از، ويف القطع إتالف وضار، والزيادة يف واجلهالة يف املصاحل عنه ال متنع اجلو 
 . الاطب أو النقص يف اليابس ال متنع التسليم، خبالف العول

أي وإن اتفق رب اهلواء واألغصان، على أن مثاة األغصان، احلاصلة هبواء اجلار، ( 6)
لصاحب اهلواء، أو أهنا بينهاا، وحنو ذلك كجزء منها، أو كلها  لصاحب امللك، 
= 
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وجيررروز يف ) (1)وكرررذا حكرررم عرررا  شرررجاة حصرررل يف أرل غرررريه 
 (3)ألنره مل يتعرني لره مالرك  (2)(الردرب النافرذ فرتع األبرواب لاللرتطاا 

على أطااف ( إخااج روشن)جيوز ( ال)و (4)وال ضار فيه على اجملتازين 
 (5)خشب أو حنوه مدفونة يف احلائا 

                                         
= 

ا، ال الزم ا، فإن امتنع رب الشجاة من دفع ما صاحل به من صع صلحا جائز  
مثاة غصن يف هواء طايق عام : الثااة، بعد مض  مدة فعلية أجاة املثل، ويف املبهج

وذكا ابن القيم حنوه، وصحة الصلع هنا مع جهالة العول، على . للاسلاني
 . خالف القياس، وألنه إبقاء إذن عافا، يف تناول ما لقا منه

أي كاألغصان، على ما تقدم، لواء أبا يف أرل جاره أو ال، فيحكم يف قطعه، ( 1)
أو الصلع عنه كاألغصان، فإن اتفقا على أن ما نبت من عاوقها لصاحب 

 . األرل، أو جزء معلوم فكالصلع عن الثااة، يصع جائز ا ال الزم ا
منها، كأن كان أي وجيوز يف الدرب السالك املاض ، فتع األبواب لاللتطاا  ( 2)

 .  ها دار شاص إىل زقا  نافذ، ففتع يف حائطه باب ا إليه
 . وألن احلق فيه جلايع املسلاني، وهو من مجلتهم، فجاز ارتفاقه به( 3)
ا  –فيه إضاار بأهل الدرب : فجاز له فتع باب منه، وإن قيل( 4) ألنه جيعله نافذ 

ا، وإمنا تصري داره نافذة، ال يصري الدرب ناف: قيل –يستطا  إليه من الشار   ذ 
 . وليس ألحد التطاا  داره

وعرب بعضهم نناح، وتسايه العامة " روشن"أي وال جيوز يف درب نافذ إخااج ( 5)
يوضع على أطااف خشب أو أحجار أو غريها، مدفونة يف احلائا، " الطامة"

ال أبو لواء كان يضا باملارة أو ال، وق: وأطاافها خارجة إىل الطايق، و اهاه
 . جيوز إذا مل يضا باملارة: حنيفة، ومالك، والشافع 
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وهو املستويف للطايرق كلره علرى جردارين ( لاباط)ال إخااج  (و)
بفررتع الرردال، وهرر  الرردكان واملصررطبة بكسررا ( دكررة)ال إخررااج ( و) (1)

 .(3)و مل يضا باملارة رول( ميزاب)ال إخااج ( و) (2)امليم 
                                         

أي املستكال للطايق كله، " املستويف"أي وال جيوز إخااج لاباط، وهو السقيفة ( 1)
على جدارين، وعن أمد جوازه بال ضار، اختاره الشيخ، وصاحب الفائق، قال 

ن جين رأله إذا ما والساباط الذي يضا باملارة، مثل أن جتاج الااكب أ: الشيخ
هناك، وإن غفل عن نفسه رمى عاامته، أو شج رأله، وال ميكن أن ميا هناك 
مجل عال إال كسات رقبته، واجلال احملال ال ميا هناك، فاثل هذا الساباط، ال 
جيوز إحدابه على طايق املارة، باتفا  املسلاني، بل جيب على صاحبه إزالته، فإن 

مور إلزامه بإزالته، حىت يزول الضار، حىت لو كان مل يفعل كان على والة األ
الطايق منافض ا، مث ارتفع على طول الزمان، وجب إزالته إذا كان األما على ما 

 . ذكا
وه  بناء يسطع أعاله للجلوس عليه، " دكة"أي وال جيوز يف طايق نافذ إخااج ( 2)

ال جيوز إخااجه يقعد عليها، ف –بكسا امليم  –وه  الدكان بالضم، واملسطبة 
اتفقوا : وقال الوزيا. ال نعلم فيه خالف ا: مطلق ا، أذن اإلمام فيه أوال، قال املوفق

ال جيوز ألحد أن تاج شيئ ا يف : وقال الشيخ. على أن الطايق ال جيوز تضييقها
طايق املسلاني، من أنوا  أجزاء البناء، حىت إنه ينهى عن جتصيص احلائا، إال أن 

 . ئا به يف حده، بقدر غلظ اجلصيدخل رب احلا
جيوز إخااجه : وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافع . أي فيحام إخااجه ولو بنافذ( 3)

وقال . إىل الطايق األعظم، لقصة عاا، وألن احلاجة داعية إليه، والعادة  جارية به
إخااج امليازيب إىل الدرب هو السنة، مع انتفاء الضار، واختاره وقدمه : الشيخ

 . وعليه العال يف كل عصا ومصا: غري واحد، قال يف اإلنصاف
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ألنررره نائرررب املسرررلاني،  (1)إال أن يرررأذن إمرررام أو نائبررره وال ضرررار 
أي ال تررررراج روشرررررنا، وال ( ذلرررررك وال يفعرررررل) (2)فجررررراى جمررررراى إذهنرررررم 

غرررري ( ودرب مشررررتك (3)يف ملرررك جرررار )لرررابطا، وال دكرررة، وال ميزابرررا 
 .(5)أي اجلار أو أهل الدرب ( بال إذن املستحق) (4)نافذ 

                                         

أي يف الاوشن، والساباط، وامليزاب، عند مجاهري العلااء، وأما الدكة فال، وانتفاء ( 1)
الضار يف الساباط، واجلناح، وامليزاب، حبيث ميكن عبور حمال وحنوه حتته، وإال مل 

حصل ضار، وجبت إزالته كاا تقدم، جيز وضعه، وال إذنه فيه، وإن ارتفع الطايق و 
ومينع يف الطايق الغاس، والبناء، واحلفا، وماور أمال الشوك، ووضع احلطب، 

 . والذبع فيها، وطاح القاامة والاماد، وغري ذلك مما فيه ضار على املارة
وألن اإلذن من مجيعهم غري متصور، فناب مناهبم، لكن بشاط انتفاء الضار، وأما ( 2)

 جيوز أن يأذن فيها، ولو كان الطايق والع ا ملا تقدم، وإذا أقيم لاباط الدكة فال
 . وحنوه على الشار  بإذن اإلمام، وأقام بعض اجلريان بينة بالضار أزيل

 . ألنه تصاف يف ملك الغري، فلم جيز، وكذا ال جيوز إخااج ذلك يف هوائه( 3)
ليس ألحدمها التصاف فيه دون واتفق األئاة على أن الدرب املشرتك بني ابنني، ( 4)

 . وال يفعل ذلك يف هوائه. بال نزا : شايكه، ويف اإلنصاف
أي غري النافذ، ألنه ال جيوز التصاف يف ملك الغري بغري إذنه، فلم جيز يف الدرب ( 5)

بدون إذن، وإن كان  ها داره يف درب غري نافذ، ففتع بابا لغري االلتطاا  
 . بإذن املستحق جاز، ولاللتطاا  مل جيز إال
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وجيررروز  (1)ألن املنرررع حلرررق املسرررتحق، فرررإذا رضررر  بإلرررقاطه جررراز 
 ال إىل داخرل إن مل (2)نقل براب يف درب غرري نافرذ إىل أولره برال ضرار 

 .(4)ويكون إعارة  (3)يأذن من فوقه 

                                         

وإن صاحل عنه بعول جاز، ألنه حق ملالكه اخلاص، وألهل الدرب، فجاز أخذ ( 1)
العول عنه، كسائا احلقو ، لكن بشاط معافة املقدار يف اخلاوج والعلو، وحنو 

 . ذلك
ألنه إذا نقل بابه إىل ما يل  باب الدرب، فقد تاك بعض حقه، فإن كان هناك ( 2)

ب غريه، أو عالي ا يصعد إليه بسلم، يشاف منه إىل دار غريه ضار كفتحه مقابل با
 .مل جيز

أي فإن كان بابه يف أول الدرب أو ولطه، مل ميلك نقله إىل داخل منه، ألنه ( 3)
يقدم بابه إىل موضع ال التطاا  له فيه، إن مل يأذن له من فوقه، يعين من هو 

يستطا  منه التطااق ا  داخل عنه، فإن أذن جاز بال خالف، وإن كان له باب
خاص ا، مثل أبواب السا، اليت تاج منها النساء، أو الاجل املاة بعد املاة، فقال 

ينبغ  أن ال جيوز له أن يستطا  منها التطااق ا عام ا، ألنه إمنا : الشيخ وغريه
التحق االلتطاا  اخلاص، فال يتعداه، ومثله من له باب على عقار له فيه 

ه بعض األوقات، ليس له أن جيعل من يستطا  منه أكثا منه شايك، يستطا  من
التطااقا، وإن كان له داران، لكل منهاا باب إىل درب غري نافذ، ورفع احلاجز 

وصوبه يف . األشبه اجلواز: بني الدارين، ليتاكن من التطا ، فقال املوفق
 . اإلنصاف

د فتحه، مل ميلكه إال بإذن أي ويكون إعارة الزمة إن أذنوا له، فإذا لده مث أرا( 4)
 .متجدد
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كحارام، ورحرى، وتنرور   (1)وحام أن جدث مبلكه ما يضا نراره 
 .(3)وله منعه، كد  ولق  يتعدى  (2)

                                         

وهو حديث مشهور، وقاعدة من قواعد الدين، يدل  «ال ضار وال ضاار»خلرب ( 1)
على حتامي الضاار، على أي صفة كان، من غري فا  بني اجلار وغريه، ويف حق 
اجلار أشد، لعظم حقه، ومبىن املضارة على القصد واإلرادة، أو على فعل ضار 

ه أو فعله من غري التحقا  فهو مضار، وأما إذا فعل الضار عليه، فاىت قصد
املستحق، للحاجة إليه واالنتفا  به، ال لقصد اإلضاار، فليس مبضار، وقال الوزيا 

 . اتفقوا على أن للاجل التصاف يف ملكه، ما مل يضا ناره: وغريه
ن تنوره إليه، لتأذي جاره بدخان احلاام، أو اهتزاز حيطانه باحاه، أو تعدي، دخا( 2)

وكذا حفا كنيف إىل جنب حائا جاره، وحفا بئا ينقطع هبا ماء بئاه وحنو ذلك 
ومن كانت له لاحة يلق  فيها الرتاب : مما فيه إضاار ناره، قال الشيخ

واحليوانات، ويتضار اجلريان بذلك، فإنه جيب على صاحبها أن يدفع ضار 
يعااها، أو مينع أن يلق  فيها ما يضا اجلريان، إما بعاارهتا، وإما بإعطائها ملن 

 . باجلريان
أي وله منعه مما ذكا، كااله منعه من د  حنو حدادة، ولق  يتعدى ضاره إىل ( 3)

حائا جاره، وإشعال نار وحنو ذلك، مما يؤذي جاره، خبالف طباه وخبزه وحنوه 
امع ن" األبل"وله منع جاره من غاس . يف ملكه على العادة، فال مينع من ذلك

اإليذاء، ألن ضاره متحقق، وليس له أن جدث ما يضا ناره، وإن كان ما حصل 
 . منه الضار لابق ا على ملك اجلار، مل يلزمه إزالته
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أو  (1)وحررام أن يتصرراف يف جرردار جررار أو مشرررتك بفررتع طررا  
ولررريس لررره وضرررع خشررربه علرررى حرررائا ) (2)ضررراب وترررد وحنررروه برررال إذنررره 

إذا مل ميكنررره )فيجررروز ( إال عنرررد الضرراورة) (3)أو حرررائا مشرررتك ( جرراره
ال ميرنعن جرار »حلرديث أيب هايراة يافعره  (4)وال ضرار ( التسقيف إال به

 .(5)«جاره أن يضع خشبه على جداره

                                         

وهو ما عطف من األبنية، وكاحملااب، والفاغاة، عند العوام، وكذا فتع روزنة بال ( 1)
 . ياة، كالبناء عليهإذن مالكه، أو شايكه، ألنه انتفا  مبلك غريه، مبا له ق

" وتد"أي وحام أن يتصاف يف جدار جاره، أو يف مشرتك بينه وبني غريه، بضاب ( 2)
فيه " َرفا "وهو ما يغاز يف األرل أو احلائا من خشب وغريه وحنو ذلك، كجعل 

وإن صاحله على . بال إذن مالكه، أو شايكه، كالبناء عليه، ألنه يضا حبائا غريه
ولو أفضى إىل لد الفضاء عنه، . س له منعه من تعلية دارهولي. ذلك بعول جاز
ونظا . ليس له منعة خوف ا من نقص أجاة ملكه بال نزا : وقال. قاله الشيخ وغريه

 . على قاعدته
أي إذا أمكنه وضعه على غري جدار جاره، أو احلائا املشرتك، فاىت كان مستغني ا ( 3)

  .عنه منع منه، إال بإذن اجلار أو الشايك
أي إال عند الضاورة عند األكثا، ونص عليه، فيجوز له وضعه عليه، إذا مل ميكنه ( 4)

ال »التسقيف إال به، وال ضار على املالك يف ذلك، فإن تضار منع بال نزا ، خلرب 
 . الضاار حمام بالكتاب والسنة: وقال الشيخ «ضار وال ضاار

أي جدار  «جذوعه يف جداره»وللبيهق   «أن يغاز خشبه يف جداره»ويف لفظ ( 5)
 . بصيغة اجلايع" وخشب"جاره املالك للجدار، 
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واهلل أَلرمرني  (1)مرا يل أراكرم عنهرا معاضرني : مث يقول أبو هايراة 
( هوغرري  (3)املسجد )حائا ( وكذلك) (2)متفق عليه . هبا بني أكتافكم
 .(4)كحائا حنو يتيم 

                                         

مايل أراكم  –وذلك أيام إمارته على املدينة زمن ماوان  –أي مث يقول أبو هاياة ( 1)
أي عن وضع اخلشب على جدار اجلار، معاضني عن العال بذلك احلكم . عنها

 . الشاع 
وضعها، فدل على أنه ال جل للجار أن أقسم على ذلك مبالغة يف احلال على ( 2)

مينع جاره من وضع اخلشب يف جداره، وجيربه احلاكم إذا امتنع، ألنه حق بابت 
جلاره، ما مل جصل ضار على اجلار، وهو مذهب أمد، وأهل احلديث وغريهم، 

مل جند يف السنن الصحيحة ما يعارل هذا احلكم إال عاومات ال : وقال البيهق 
وقضى به عاا يف زمن وفور الصحابة، ومل تالفه أحد، وألنه . صهايستنكا أن ت

إذا كان اجلدار خمتص ا : انتفا  حبائا جاره، على وجه ال يضا به، وقال الشيخ
بشاص، مل يكن له أن مينع جاره من االنتفا  مبا جتاج إليه اجلار، وال يضا 

و اها احلديث عدم وضعها عند احلاجة، : واختار املوفق ومجع. بصاحب اجلدار
اعتبار تضار امللك، وعلى من يايد الغاز أن يتوقى الضار مهاا أمكن، وجيب 

 . عليه إصالح ما يقع حال الغاز
أي وكجدار اجلار حائا املسجد، ليس له وضع خشبه على حائطه إال إذا مل ( 3)

 . ميكن جاره تسقيفه إال بوضع خشبه عليه، بال ضار كالطلق
 . جد كحائا حنو يتيم، كاجنون، أو مكاتب، أو وقف، وحنو ذلكأي وغري املس( 4)
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فيجوز جلاره وضع خشبه عليه، إذا مل ميكرن تسرقيف إال بره برال 
َأو ) (2)املشرررتك أو لررقفهاا ( وإذا اهنرردم جرردارمها) (1)ضررار، ملررا تقرردم 

فطلرب أحردمها أن يعاراه اآلخرا معره أ جررب ) (3)بسرقوطه ( خيف ضاره
 .(4)إن امتنع ( عليه

                                         

أي من الدليل والتعليل على جوازه بشاطه، وبال ضار على احلائا، ولو كان ( 1)
احلائا لصغري وحنوه، وإن أىب أجربه احلاكم، وإن زال بسقوط وحنوه فله إعادته 

 عن ش ء مما بشاطه، وإن خيف لقوط احلائا بعد وضعه لزم إزالته، وإن صاحل
تقدم بعول معلوم جاز، وأما املنفعة اليت ال قياة هلا، كالتناد إىل جداره، أو 

العني واملنفعة : التظالل به، أو نظا يف ضوء لااجه، وحنو ذلك، فقال الشيخ
 . اليت ال قياة هلا عادة، ال يصع أن ياد عليها عقد بيع، أو إجارة اتفاق ا

شرتك بينهاا، طلقا كان أو وقفا، وطلب أحدمها أن أي وإذا اهندم جدارمها امل( 2)
يعااه اآلخا معه، أو اهندم لقفهاا املشرتك بينهاا، أو بني لفل أحدمها وعلو 

 . اآلخا، وطلب أحدمها أن يعااه اآلخا معه، أجرب عليه إن امتنع
أي أو التهدم جدارمها أو لقفهاا املشرتك، وخيف ضاره بسقوطه، وجب ( 3)

ىب أحدمها، أجربه احلاكم، وأيهاا هدمه فال ش ء عليه، كاا لو نقضه، وإن أ
 . اهندم بنفسه

إذا احتاج : نص عليه، وجزم به املوفق وغريه، دفعا لضار الشايك، وقال الشيخ( 4)
امللك املشرتك إىل عاارة ال بد منها، فعلى أحد الشايكني أن يعاا مع شايكه إذا 

 . طلب ذلك منه، يف أصع قويل العلااء
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فررررإن َأىب َأخررررذ  (1)«ضــــرار ال ضــــرر وال»لقولرررره عليرررره السررررالم 
وإن بناه شايك شراكة بنيرة رجرو  رجرع  (2)حاكم من ماله، وأنفق عليه 

 .(4)املشرتكة إذا احتاجت لعاارة ( وكذا النها، والدوالب، والقناة) (3)
                                         

وتقدم أنه حديث مشهور، ويشهد له كليات وجزئيات تدل على حتامي الضاار ( 1)
 . على أي صفة كان، ويتأكد يف حق اجلار

أي وإن أىب شايك البناء مع شايكه أخذ حاكم تاافعا إليه من مال املاتنع النقد، ( 2)
 . هوأنفق عليه بقدر حصته، أو با  من عال املاتنع وأنفق، وإن تعذر اقرتل علي

أي وإن بىن شايك اجلدار املشرتك، أو السقف شاكة بإذن شايك، أو إذن ( 3)
حاكم، أو بنية رجو ، رجع على شايكه مبا أنفق باملعاوف على حصة الشايك، 
ألنه قام عنه بواجب، وكان اجلدار أو السقف بينهاا، كاا كان قبل، وإن بناه 

حىت يؤدي ما تصه من الغاامة بآلته فهو بينهاا، وميلك منعه من االنتفا  به، 
ألنه لو مل يكن كذلك ألدى إىل ضيا  حق : الواقعة، بأجاة املثل، قال ابن منجا

وصوبه يف اإلنصاف، وإن طلب أحدمها بناء حائا بني ملكيهاا، مل . الشايك
جيرب املاتنع، ويبين الطالب يف ملكه ما شاء، رواية واحدة، وإن اتفقا على بناء 

فبىن أحدمها، فاا تلف من الثااة بسبب إمهال اآلخا ضانه، قاله  بستان بينهاا،
 .الشيخ

أي وكاجلدار املشرتك على ما تقدم النها، والدوالب تدياه الدواب، والقناة، وه  ( 4)
أبيار متوالية جياي ماء بعضها إىل بعض، وكذا الناعورة، والبئا املشرتكة، إذا 

 نظيف أو لد شق، أواحتاجت تلك وحنوها لعاارة أو كاي أو ت
إصالح حائا، أو إصالح ش ء منها، جيرب املاتنع، نص عليه، وحكاه ابن أيب  

ا، ويف النفقة ما لبق تفصيله، وإذا كان ش ء من ذلك مشرتك ا  مولى قوال  واحد 
= 
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 (2)فررإن فعررل فاملرراء علررى الشرراكة  (1)وال مينررع شررايك مررن عاررارة 
منهرا جرزء معلروم صرع وإن أعطى قوم قناهتم أو حنوها ملن يعااها، ولره 

برررل جيررررب عليررره  (4)ومرررن لررره علرررو، مل يلزمررره عارررارة لرررفله إذا اهنررردم  (3)
 .(5)مالكه 

                                         
= 

بني مجاعة، فأرادوا إصالح ش ء منه، كان بينهم على حسب ملكهم، فإن كان 
وها من بعض، اشرتك الكل حىت يصلوا إىل بعضهم أدىن إىل أول الساقية وحن

 . األول، مث ال ش ء عليه، وكذا الثا ، والثالث، وهذا مذهب الشافع  وغريه
 . بال نزا : أي وال مينع شايك من عاارة هنا وحنوه، قال يف اإلنصاف( 1)
أي فإن عاا الشايك فاملاء بينهم على الشاكة كاا كان، وله املنع من االنتفا  ( 2)

 . لقناة وحنوها، وصوبه يف اإلنصافبا
أي وإن أعطى قوم قناهتم أو حنوها، كنهاهم، وبئاهم، ملن يعااها، لواء عجزوا ( 3)

عن عاارهتا أو ال، وملن يعاا من القناة وحنوها جزء معلوم، كنصف أو بلث أو 
 . ربع صع، كغزل ملن ينسجه بسهم منه

طان إمنا تبىن ملنع النظا، والوصول إىل أي السفل، لعدم ملك األعلى له، ألن احلي( 4)
الساكن، وهذا تتص به من حتته، دون رب العلو، وإن كان على العلو طبقة بالثة 

 .فصاحب الولا مع من فوقه كان حتته معه
 . أي جيرب مالك السفل على بنائه، ليتاكن صاحب العلو من االنتفا  به( 5)
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فرإن الررتويا اشرررتكا  (1)ويلرزم األعلررى لرررتة متنرع مشررارفة األلررفل 
(2). 

                                         

ال ضار وال »مشارفة اجلار األلفل، خلرب  أي ويلزم اجلار األعلى جعل لرتة متنع( 1)
إذ اإلشااف على اجلار إضاار به، لكشفه جاره، وإطالعه على حامه،  «ضاار

 صلى اهلل عليه وللموأشبه ما لو اطلع عليه من صئا بابه أو خصاصه، ولقوله 
ل  ف  رجاًل اطلع عليك   حذ ته بحصاة   فقأت عينه  لم يكن عليك »

لواء كان ذلك بني دور، أو عقارات أو مها، فيلزم : نوقال ابن ذهال «جناح
األعلى البناء، ولد الطاقات اليت فيها ضار على اجلار، ومىت كان لطع أحدمها 
أعلى من لطع اآلخا فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشاف على 

 . جاره، إال أن يبين لرتة تسرته
يلزم األعلى : لسرتة، ويف االختياراتأي فإن التويا يف العلو، اشرتكا يف بناء ا( 2)

التسرت مبا مينع مشارفة األلفل، وإن التويا، وطلب أحدمها بناء السرتة، أجرب 
اآلخا معه، مع احلاجة إىل السرتة، كسائا احلقو ، وألنه ال أولوية ألحدمها على 

 . اآلخا
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 (1)باب الحجر 

ومنرره مسر  احلراام والعقرل حجررا ا  (2)وهرو يف اللغرة التضرييق واملنرع 
وهو ضابان، حجرا حلرق  (4)من تصافه يف ماله منع إنسان : وشاع ا (3)

 .(5)الغري، كعلى مفلس 

                                         

سه، أي هذا باب يذكا فيه أحكام احلجا على الشاص حلق غريه، أو حلق نف( 1)
َنِظَرٌة ومن ال حجا عليه، وما يتعلق بذلك، واألصل يف مشاوعيته قوله تعاىل  ـَ

َفَهاَء َفْمَ اَلُكمُ وقوله ِإَلى َمْيَسَرةٍ  تَـُل ا اْلَيَتاَمىوقوله َوال تـُْؤُت ا السُّ  َوابـْ
 . اآلية، وحجاه عليه الصالة والسالم على معاذ وغريه

 . كاا يف القاموس وغريه( 2)
َويـَُق ُل َ  ِحْجًرا أي ومنه مس  احلاام حجا ا، ألنه ممنو  منه، كقوله تعاىل( 3)

َهْ  ِ ي َذِلَك َقَسٌم أي حااما حماما، ومنه مس  العقل حجاا، كقوله َمْحُج رًا
 . أي عقل، ألنه مينع صاحبه من تعاط  ما يقبع، وتضا عاقبتهِلِذي ِحْجرٍ 

الصغري، واجملنون، والسفيه، أو احلاكم، كانعه لواء كان املنع من قبل الشا ، ك( 4)
 . املشرتي من التصاف يف ماله حىت يقض  الثان احلال

أي واحلجا ضابان، أحدمها حجا حلظ غري احملجور عليه، كحجا على مفلس ( 5)
حلق الغاماء، وعلى مايض مبا زاد على الثلث، والعبد، واملكاتب، واملشرتي بعد 

ق املسلاني، والااهن، وغري ذلك، واملااد هنا احلجا على طلب الشفيع، واملاتد حل
 املفلس، وهو من عليه دين حال، يعجز عنه ماله املوجود، مدة 
= 
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ومرررن مل يقرردر علرررى ) (1)وحجررا حلررق نفسررره، كعلررى حنرررو صررغري 
لقولره  (3)ومالزمتره ( وحرام حبسره (2)وفاء ش ء من دينه مل يطالب بره 

َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرةٍ تعاىل  َوِإْ  َ اَ  ُذو ُعْسَرٍة  ـَ
(4). 

                                         
= 

احلجا، من التصاف فيه، وما لواه، يذكا يف مواضعه، وتقدم أن املفلس من ال 
من ال : قالوا: مال له، وال ما يدفع به حاجته من العاول، فهو املعدم، ويف اخلرب

 .وال متا : ويف لفظ. درهم له وال دينار
أي والضاب الثا  حجا حلظ احملجور نفسه، كحجا على صغري، ولفيه، ( 1)

وجمنون، واحلجا عليهم أعم، فال يصع تصافهم يف أمواهلم، وال ذممهم قبل اإلذن، 
هنا ال مفهوم هلا، ألن ذكاها هنا وتاكها يف األول يوهم أن احلجا حلظ " حنو"و

 . ال يكون إال يف املفلس، وليس كذلكالغري 
من لاه »لآلية اآلتية وغريها، ويف فضل إنظار املعسا أحاديث كثرية، منها قوله ( 2)

من نفس »: وقوله« أن يظله اهلل يف  له، يوم ال  ل إال  له، فلييسا على معسا
ا فن»ويف احلديث القدل   «عن غاميه أو حما عنه، كان يف  ل العاش يوم القيامة

من أنظا معسا ا فله »وألمد عن بايدة مافوع ا  «فح  من ييسر  ادخ  الجنة
 «بكل يوم مثله صدقة، قبل أن جل، فإذا حل فأنظاه فبكل يوم مثاله صدقة

ويسن إباا ه، وهو أفضل من اإلنظار، وينبغ  أن يعد إبااء املعسا مما فيه السنة 
 . أفضل من الفال، وهو اإلنظار

 . عليه، حيث مل يظها له مال، وادعى اإلعسار وصد  وحام احلجا( 3)
أي وإن كان الذي عليه الدين معسا ا، فعلى الغامي تنظاته إىل اليسار والسعة، ( 4)

فدلت اآلية على أن املعسا الذي ال يقدر على وفاء ش ء من دينه، ال يطالب 
خذوا ما »ينه  به، وجيب إنظاره، وجام حبسه ومالزمته، ولقوله لغاماء الذي كثا د

= 
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 (1)، ودينررره عررن عرررول، كررثان وقرررال، أوال فررإن ادعرررى العسرراة
 (3)أو كران أقرا براملالءة حربس  (2)وعاف له مال لابق، الغالب بقرا ه 

 .(4)إن مل يقم بينة ترب باطن حاله 
                                         

= 

وألن احلبس واملالزمة إما إلببات عساته، أو لقضاء  «وجدمت وليس لكم إال ذلك
 . دينه، وعساته ببتت، والقضاء عليه متعذر

أي أو مل يكن عن عول، بل كان عن أرش جناية، وقياة متلف، ومها، أو ( 1)
 .  ضاان، أو كفالة، أو عول خلع، وحنو ذلك

عن معاوضة، كثان مبيع وقال، أو عاف له أصل مال إما لكون الدين ببت ( 2)
لوى هذا، فالقول قول غاميه مع ميينه، فإذا حلف أنه ذو مال، حبس حىت تشهد 

 . بينة بإعساره
ألن األصل بقاء املال، ومؤاخذة له بإقااره، والقول أيض ا قول غاميه مع ميينه، فإذا ( 3)

أكثا من حنفظ : ل ابن املنذرحلف حبس، ألن احلبس وليلة إىل قضاء دينه، قا
لو : وقال ابن القيم وغريه. عنه من علااء األمصار وقضاهتم ياون احلبس يف الدين

ولأل تفتيشه، وجب إجابته، . معه مال: ادعى اخلصم الفلس، وقال املدع 
لتااجن الكتاب، أو لنجادنك، وكانت ألاى قايظة : والتدل بقول عل  للظعينة

 . كشف عن مآزرهميدعون عدم البلوغ، في
أي إن مل يقم بينة تشهد بإعساره، ويعترب فيها أن ترب باطن حاله، ألن اإلعسار ( 4)

ويكف  : من األمور الباطنة اليت ال يطلع عليها يف الغالب إال املاالا له، قالوا
ابنان، وال جلف معها، وإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه، حلف معها، ونص أمد 

إذا كان يف : عسار إال بثالبة، واحتج حبديث قبيصة، قال ابن القيمأنه ال يثبت اإل
باب أخذ الزكاة، وحل املسألة، فف  باب دعوى اإلعسار،  املسقا ألداء الدين 
= 
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ومن ) (2)وإال حلف وخل  لبيله  (1)وتساع قبل حبس وبعده 
 .(3)(له قدرة على وفاء دينه مل ججا عليه

                                         
= 

من علم له مال متقدم، كان أصابته فاقة، حىت يقوم بالبة من ذوي : وقال. أوىل
عسار أقل من بالبة احلجى من قومه، فهذا صايع يف أنه ال يقبل يف بينة اإل

رجال، وهو الصواب الذي يتعني القول به، وهو اختيار بعض أصحابنا، وبعض 
وليس اإلعسار من األمور اخلفية اليت تقوى فيها : أصحاب الشافعية، قالوا

 . التهاة، فاوع  فيها الزيادة يف البينة
 . ألن كل بينة جاز مساعها بعد مدة، جاز مساعها يف احلال( 1)
وإن مل يكن دينه عن عول كصدا ، ومل يعاف له مال لابق أو عاف  أي( 2)

والغالب ذهابه، أو مل يقا أنه مل ء، وادعى اإلعسار، حلف ومل جبس، ألن 
. حبس الاجل بعد معافة ما عليه من احلق  لم: األصل عدم املال، قال عل 
ا حائل ال أحبسه، وأن: قال. ما عندي ما أقضيه: وكان إذا ج ء بالاجل فقال
هذا احلكم عليه مجهور األمة فياا إذا كان عليه دين : بينك وبينه وقال ابن القيم

عن غري عول مايل، كاإلتالف، والضاان، واملها، وحنوه، فإن القول قوله مع 
والذي : قال. ميينه، وال جل حبسه مبجاد قول الغامي أنه مل ء، وأنه غيب ماله

الشا ، أنه ال جبس يف ش ء من ذلك إال أن  والسنة، وقواعد, يدل عليه الكتاب
يظها بقاينة أنه قادر مماطل، لواء كان دينه عن عول، أو عن غري عول، 
ولواء لزمه باختياره، أو بغري اختياره، فإن احلبس عقوبة، والعقوبة إمنا تسوغ بعد 
. حتقق لببها، وال تسوغ بالشبهة، بل لقوطها بالشبهة أقاب إىل قواعد الشايعة

 . من عاف بالقدرة فادعى إعسار ا وأمكن عادة قبل: وقال الشيخ
وتعني دفعه بطلبه، وإن طلب اإلمهال بقدر ما يتاكن من الوفاء أمهل، قال ( 3)

من طولب بأداء حق عليه، فطلب اإلمهال، أمهل بقدر ذلك، : الشيخ وغريه
= 
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أي ووجرررررب علرررررى ( وأمرررررا) (1)لعررررردم احلاجرررررة إىل احلجرررررا عليررررره 
 (3)«مطررل الغررين  لررم»حلررديث  (2)بطلررب غاميرره ( بوفائرره)احلرراكم أمرراه 

ولغامي من أراد لفا ا منعه من غري جهاد  (4)وال يرتخص من لافا قبله 
 .(5)متعني، حىت يوبق باهن حماز 

                                         
= 

زمته، أو بكفيل وذكاه يف الفاو  اتفاق ا، لكن إن خاف غاميه منه احتاط عليه مبال
 . أو تاليم عليه

 . وذلك ألن الغاماء ميكنهم املطالبة حبقوقهم يف احلال( 1)
إن علم قدرته عليه، أو جهل حاله، لتعينه عليه، إذ فيه فصل القضاء املنتصب ( 2)

 . على الفور –مع القدرة  –له، والوفاء جيب 
أداء ما التحق عليه أدا ه،  أي مطلب الغين القادر على وفاء دينه  لم، ألنه منع( 3)

وهو حاام مع التاكن، واحلديث متفق على صحته، واجلاهور أنه يفسق مبطله، 
 . وبالطلب يتحقق مطله

أي وال جيوز أن يقصا وحنوه من لافا قبل وفاء غاميه، وبعد الطلب، بعد حلول ( 4)
ه وحنوه وتقدم جواز القصا ل. ولو كان قصري ا: الدين، ألنه لفا معصية، و اهاه

 . يف بابه
أي ولغامي شاص أراد لفاا، كذا أطلقه األكثا، وقيده املوفق وغريه، بالطويل، ( 5)

ولو غري خموف، أو الدين ال جل قبل : و اهاه أيض ا. وهو أوىل: قال يف اإلنصاف
مدته، فله منعه من السفا، وكذا له منع ضامنه، من غري جهاد متعني، لتعينه، 

ا، فلو كان باهن غري خبالف حج، حىت يوب ق املدين باهن حماز للدين، قوال  واحد 
 . حماز للدين، فله منع املدين من السفا، حىت يقيم رهنا حماز ا للدين
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حرربس )القررادر وفرراء الرردين احلررال ( فررإن أىب) (1)أو كفيررل ملرر ء 
 .(2)ذلك ( بطلب ربه

                                         

ا، فلو كان الضاني غري مل ء فله ( 1) أي أو حىت يوبق غاميه بكفيل مل ء، قوال  واحد 
ار ا يف تأخري حقه عن منع املدين من السفا، حىت يقيم ضاينا مليئ ا، ألن عليه ض

إن أراد : حمله، وقدومه عند احملل غري متيقن وال  اها، فالك منعه، قال الشيخ
لفاا وهو عاجز عن وفاء دينه، فلغاميه منعه، حىت يقيم كفيال ببدنه، ألنه قد 
يولا يف البلد الذي لافا إليه، فال يتاكن الغامي من طلبه بإحضاره، وقال فيان 

. هلم ذلك: مع والده، فانعه الغاماء، ليقيم ويعال ليوفيهمأعسا وأراد احلج 
ومقامه ليكتسب، ويويف الغاماء، أوىل وأوجب من احلج، وال جل هلم أن يطالبوه 

خناف أن ال ياجع، ونايد كفيال  : إذا علاوا إعساره، وال مينعوه احلج، وإن قالوا
 . اجز عنهاببدنه، توجه مطالبتهم هبذا، فإن حقوقهم باقية، ولكنه ع

من كان قادر ا على وفاء دينه، وامتنع أجرب على : أي احلبس، قال الشيخ وغريه( 2)
وفائه، بالضاب واحلبس، ونص على ذلك األئاة من أصحاب مالك، والشافع ، 

عليه العال، : وال أعلم فيه نزاع ا، وصوبه يف اإلنصاف، وقال: قال. وأمد وغريهم
ولو  : منة إال به، ومبا هو أشد منه، و اها إطالقهموال تلص احلقو  يف هذه األز 

وقال . كان أجري ا يف مدة اإلجارة، أو اماأة مزوجة، ألن ذلك ال مينع من احلبس
احلبس على الديون من األمور احملدبة، ومضت السنة أنه ال جبس على : الوزيا

ال أعاف الديون، ولكن يتالزم اخلصاان، فأما احلبس الذي هو اآلن على الدين 
أنه جيوز عند أحد من املسلاني، وذلك أنه جياع الكثري مبوضع يضيق عنهم، غري 
متاكنني من الوضوء والصالة، ورمبا جبس أحدهم السنة والسنتني، ورمبا يتحقق 
: القاض  أن ذلك احملبوس ال جدة له، وأن أصل حبسه على طايق احليلة، قال

 .اخل... وقد حاصت على فك ذلك 
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رواه أمررد،  «جررل عاضرره وعقوبترره (1)يل الواجررد  لررم »ديث حلرر
عاضره شركواه، وعقوبتره : قال وكيرع: قال اإلمام (2)وأبو داود، وغريمها 

علررى عررردم ( فرررإن أصررا) (4)فررإن أىب عررزره مررراة بعررد أ خرراى . (3)حبسرره 
 (5)ومل يبع ماله )قضاء الدين 

                                         

مطل الغين القادر على وفاء دينه  لم، ملنعه الواجب عليه مع القدرة، وحمام  أي ( 1)
 . كاا تقدم، فيستحق العقوبة، كاا نص عليه الشار 

 . كالنسائ ، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، وعلقه البااري، وحسنه احلافظ( 2)
ا مماطل، يا  امل، ي: مطلين أو أن يقول: شكواه اإلخبار بسوء فعله، كأن يقول( 3)

وعقوبته حبسه، وياجع فيه إىل اجتهاد احلاكم يف نوعه، وقدره، إذا مل يتعد حدود 
وهذا أصل متفق عليه، أن كل من تاك واجب ا، أو فعل حمام ا : قاله الشيخ. اهلل

التحق العقوبة، ووكيع هو ابن اجلااح احلافظ، صاحب اجلامع وغريه، من كبار 
 . سعنيالتالعة، مات لنة مائة ولبع وت

قاله الشيخ، لكن ال يزاد كل يوم على أكثا التعزيا . أي حىت يقضيه حقه بال نزا ( 4)
وال جيب حبسه مبكان معني، فيجوز حبسه يف دار، ولو يف : قال. إن قيل يتقدر

دار نفسه، حبيث ال يتاكن من اخلاوج، ولو كان قادر ا على أداء الدين وامتنع، 
كل، والنكاح فله ذلك، إذ التعزيا ال تتص بنو  ورأى احلاكم منعه من فضول األ

أىب : معني، وليس له إخااجه حىت يتبني له أماه، أو يربأ من غاميه، ويف الفائق
 . الضاب األكثاون

 . أي ويقض  الدين، بل صرب على احلبس والتعزيا( 5)
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رب الدين  ودفعا لضار (2)لقيامه مقامه  (1)(باعه احلاكم وقضاه
ألنره ال يلزمره أدا ه ( مؤجرل)رردين ( برر)مدين ( وال يطالب) (3)بالتأخري 

ومرررن مالررره ال يفررر  مبرررا ) (5)وال ججرررا عليررره مرررن أجلررره  (4)قبرررل حلولررره 
 (6)حاال  )من الدين ( عليه

                                         

كان حجا على معاذ ماله، وباعه يف دين   صلى اهلل عليه وللمملا يأيت من أنه ( 1)
هو حديث بابت، وإعطاء الغاماء ماله بابت من فعل : عليه، قال ابن الصالح

للحاكم بيع : عاا، ومل ينقل أنه أنكا ذلك عليه أحد من الصحابة، وقال الشيخ
ماله، ويقض  دينه، وال يلزمه إحضاره، وإذا كان الذي عليه احلق قادر ا على 

اية، فاا غامه بسبب ذلك الوفاء، ومطل صاحب احلق، حىت أحوجه على الشك
ومن غام ماال : فهو على الظامل املبطل، إذا كان غامه على الوجه املعتاد، قال

 . بسبب كذب عليه عند ويل األما، فله تضاني الكاذب عليه مبا غامه
إذا تقاعد حبقو  الناس، يبا  : أي لقيام احلاكم مقام الدين املاتنع، قال أمد( 2)

 . عليه ويقضى
جيب، وهو مذهب الشافع  وغريه، وقال : و اهاه «ال ضرر وال ضرار»يث حلد( 3)

جيربه احلاكم على البيع، إذا مل : ال يلزمه أن يبيع عليه، ومذهب أيب حنيفة: الشيخ
 . ميكنه اإليفاء بدونه

 . فلم تستحق املطالبة به( 4)
منعه من  أي من أجل كونه لزمه دين من مثن مبيع أو صدا ، أو غريه، ومل جيز( 5)

التصاف يف ماله بسببه، وألن الغاماء ال ميكنهم طلب حقوقهم يف احلال، فال 
 . حاجة إىل احلجا

 . أخاج من يف  ماله باحلال، وتقدم حكاه( 6)
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َأو )كلهرررم ( احلجرررا عليررره بسرررؤال غامائررره)علرررى احلررراكم ( وجرررب
صرررلى اهلل عليررره  أن رلرررول اهلل: حلرررديث كعرررب برررن مالرررك (1)(بعضرررهم
 (2)رواه اخلررررررالل بإلرررررررناده . حجررررررا علرررررررى معرررررراذ، وبررررررا  مالررررررره ولررررررلم

وكررذا السررفيه، لرريعلم  (3)أي إ هررار حجررا املفلررس ( ويسررتحب إ هرراره)
 .(4)الناس حباله، فال يعاملوه إال على بصرية 

                                         

والتظهاه يف جتايد العناية، وصوبه يف . واألصع أو بعضهم: قال يف الفاو ( 1)
 . اإلنصاف، وهو مذهب مالك والشافع 

أنه حديث بابت، فدل : ين، واحلاكم وصححه، وتقدم قول ابن الصالحوالدارقط( 2)
على جواز احلجا على املديون، وأنه جيوز للحاكم بيع ماله لقضاء دينه، وببت 

اتفقوا على أن احلجا على املفلس إذا طلب : من فعل عاا، ومل ينكا، وقال الوزيا
وله منعه من  الغاماء ذلك، وأحاطت الديون مباله، مستحق على احلاكم،

التصاف، حىت ال يضا بالغاماء، وبيع ماله إذا امتنع املفلس من بيعه، ويقساه بني 
جبسه حىت يقض  الدين، ومعاذ هو ابن : غامائه باحلصص، إال أبا حنيفة فقال

إىل اليان قاضي ا،  صلى اهلل عليه وللمجبل األنصاري رض  اهلل عنه، بعثه النيب 
ا، وكان إليه املن  . تهى يف العلم، ومات بالشام يف طاعون عاواسمعلا 

لتجتنب معاملته، لئال يستضا الناس بضيا  أمواهلم، ويشهد عليه، لينتشا ذلك، ( 3)
ورمبا عزل احلاكم، أو مات، فيثبت احلجا عند اآلخا، فال جتاج إىل ابتداء حجا 

 . بان
اره، واإلشهاد أ ي ومثل احلجا على املفلس احلجا على السفيه، يستحب إ ه( 4)

 . عليه، لئال يغا الناس
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املوجررود، ( يف مالرره)أي احملجررور عليرره لفلررس ( وال ينفررذ تصررافه)
وال ) (2)بغررري وصررية أو ترردبري  (1)(د احلجررابعرر)واحلررادث بررإرث أو غررريه 

وأمررا تصررافه يف مالرره  (3)أي علررى مالرره، ألَنرره حمجررور عليرره ( إقررااره عليرره
 .(5)ألنه رشيد، غري حمجور عليه  (4)قبل احلجا عليه فصحيع 

                                         

هذا أحد األحكام األربعة املتعلقة باحلجا على املفلس، وهو تعلق حق الغاماء ( 1)
مباله املوجود قبل احلجا، واحلارث بإرث أو غريه، كأرش جناية، ووصية وصدقة، 
وهبة، وحنو ذلك بعد احلجا، فحكاه كاملوجود حال احلجا، ال ينفذ تصافه فيه 

صاف ا مستأنف ا، كبيع وهبة، ووقف، وعتق، وإصدا ، وحنوه، ألنه حمجور عليه ت
 . فيه، أشبه الااهن، فلم يصع تصافه، وهو قول مالك، والشافع 

هنا " أو"ألنه ال تأبري لذلك إال بعد املوت، وخاوجه من الثلث بعد وفاء دينه، و ( 2)
. وقضاء دينه أوجب: دمبعىن الواو، ويصع أن يتصد  بالش ء اليسري، قال أم

يصع مبا جات العادة مبثله، ويتسامع به، بال : وصوبه يف اإلنصاف، وقال
خالف، ومن عليه نفقة واجبة فال ميلك الترب  مبا تل بالنفقة الواجبة وكالم أمد 

 . يدل عليه
أي وال يصع إقااره على ماله، ألن حقو  الغاماء متعلقة بأعيان ماله، فلم يقبل ( 3)

قاار عليه، ولو بعتق عبده، ألنه ال يصع منه عند اجلاهور، فلم يقبل إقااره به، اإل
ويصع إقااره إن : وألنه حمجور عليه حبكم حاكم، فأشبه السفيه، قال الشيخ

 . أضافه إىل ما قبل احلجا، يعين وأمكن
ال : نافذ، من بيع، وهبة، وإقاار، وقضاء بعض الغاماء، وغري ذلك، قال املوفق( 4)

 . نعلم فيه خالف ا، ولو التغا  مجيع ماله
 . أي فنفذ تصافه كغريه، وألن لبب املنع احلجا، فال يتقدم لببه( 5)
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( ومررن باعرره أو أقاضرره شرريئ ا) (1)لكررن جررام عليرره اإلضرراار بغاميرره 
قبرل احلجرا، ووجرده باقي را حبالره 
ومل يْأخررذ شريئ ا مرن مثنره، فهرو أحررق  (2)

مــن فدرك متاعــه عنــد إنســا  َف لــس  هــ  »لقولرره عليرره السررالم  (3)برره 
 .(4)متفق عليه، من حديث أيب هاياة  «فح  به

                                         

يفيد أنه ال يفهم من عاوم الصحة عدم . وأما تصافه يف ماله: التدراك من قوله( 1)
ا مع احلامة، وقال ابن القيم إذا التغاقت الديون ماله، : احلامة، بل يكون صحيح 

 يصع تربعه مبا يضا بأرباب الديون، لواء حجا عليه احلاكم، أو مل ججا مل
عليه، هذا مذهب مالك، واختيار شيانا، وهو الصحيع، وهو الذي ال يليق 
بأصول املذهب غريه، بل هو مقتضى أصول الشا  وقواعده، ألن حق الغاماء قد 

ماء مباله، مل يسع احلاكم تعلق مباله، وهلذا ججا عليه احلاكم، ولوال تعلق حق الغا 
احلجا عليه، فصار كاملايض مال املوت، ويف متكني هذا املدين من الترب ، إبطال 
حقو  الغاماء، والشايعة ال تأيت مبثل هذا، فإمنا جاءت حبفظ حقو  أرباب 

ونصاه غري واحد من . اهر. احلقو ، بكل طايق، ولد الطايق املفضية إىل إضاعتها
لو رهن بعد أن ضا  ماله مل : م به ابن رجب وغريه، وعليهأهل التحقيق، وجز 

 .وصوبه يف اإلنصاف. يصع
أي ما باعه أو أقاضه وحنوه مل ينقص ماليته، لذهاب صفة مع بقاء عينها وكذا ( 2)

 . عني مؤجاة مل ميض من املدة ش ء، فهو أحق بذلك، إن شاء الاجو  فيه
ثان، وال أباأ من بعضه، فهو أحق به، وهذا أي ومل يأخذ البائع وحنوه شيئ ا من ال( 3)

 . مذهب اجلاهور
 أي من أدرك متاعه بعينه، مل يتغري بصفة، وال زيادة، وال نقص، ( 4)

= 
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رجرع )أي بعد احلجرا عليره ( بعده)وكذا لو أقاضه أو باعه شيئ ا 
ألنررره معرررذور نهرررل حالررره ( إن جهرررل حجررراه) (1)إذا وجرررده بعينررره ( فيررره

(2). 
                                         

= 

من  «فهو أحق به»أي صار إىل حال ال ميلك فيها فلسا  «عند رجل قد أفلس»
 إذا»غريه أي من الغاماء، فيأخذه دون الغاماء، وملسلم يف الاجل الذي يعدم 

وألمد عن احلسن عن مساة  «وجد عنده املتا  ومل يفاقه، أنه لصاحبه الذي باعه
 . حسنه احلافظ «من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به»: مافوع ا

أي عني ما باعه، أو أقاضه وحنوه، كاا لو كان قبل احلجا عليه، وال يكون ألوة ( 1)
 . الغاماء

بعدم السؤال عنه، ألن الغالب على الناس عدم لعاوم اخلرب، وال يعد مقصاا ( 2)
احلجا، وكاشرتي املعيب، ويشرتط لاجو  من وجد عني ماله عند مفلس لتة 

له : شاوط، كون املفلس حي ا إىل أخذها، وهذا مذهب مالك، وقال الشافع 
رواه أمد، وأبو داود، وصححه احلاكم،  «مات أو أفلس»الفسخ؛ ملا روي 

ياويه املعتاا، وهو : جيب املصري إليه، وقال ابن عبد الرب: وحسنه احلافظ، وقال
غري معاوف حبال العلم، مث هو غري معاول به، جلعله املتا  لصاحبه مبجاد موت 

فإن »املشرتي، واألما خبالف ذلك عند مجيع العلااء، وأليب داود عن أيب هاياة 
حه لالحتجاج به، و اها كالم ابن القيم صال «مات فصاحب املتا  ألوة الغاماء

فاهلل أعلم، والثا  بقاء كل عوضها يف ذمته، وكوهنا كلها يف ملكه، لواء رض  
مجع عدد ا كثوبني فأكثا، بأخذ الباق  بكل الثان أو قسطه، لفوات شاطه، إال إذا 

ما بق ، وكون السلعة حباهلا، بأن مل توطأ  –مع تعذر بعضه  –فيأخذ البائع وحنوه 
ن، وحنو ذلك، وكون السلعة مل يتعلق هبا حق، كشفعة، وجناية، بكا، ومل جياح ق

 متصلة،  ورهن، وكون السلعة مل تزد زيادة
= 
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رجررو  لرره يف عينرره، ألنرره دخررل ( فررال)جيهررل احلجررا عليرره ( وإال)
 (2)وياجع بثان املبيع، وبدل القال، إذا انفك حجراه  (1)على بصرية 

أو ) (3)بشررااء، أو ضرراان أو حنومهررا ( يف ذمترره)املفلررس ( وإن تصرراف)
( رررجناية توجررب قررود ا، أو مرراال  صررع)أقررا بررر( أو (4)برردين )املفلررس ( أقررا

ته، وإقااره بذلك، ألنه أهل للتصاف، واحلجا متعلق مباله تصافه يف ذم
 .(5)ال بذمته 

                                         
= 

وهذا مذهب اجلاهور، وال يفتقا الفسخ إىل حكم حاكم ألنه ببت بالنص، وقال 
: لو حكم حاكم أنه ألوة الغاماء نقض حكاه وأخذه، ولو قال املفلس: أمد

فابه أحق به، فإن وجد ش ء من ذلك منع . وأعطيك إمنا لك مثنه، فأنا أبيعه
 . الاجو ، ألنه فسخ بسبب حادث، فلم ميلك الاجو ، وهو ألوة الغاماء

 . أي خبااب ذمة املفلس، أشبه من اشرتى معيبا يعلم عيبه( 1)
هذا احلكم الثالث، وهو انقطا  املطالبة عنه، وإمنا ياجع من باعه، أو أقاضه ( 2)

بيع، وبدل القال، إذا انفك حجاه، ألنه هو الذي أتلف ماله، وحنوه بثان امل
 . مبعاملته من ال ش ء معه

كقال أو إجارة، صع تصافه، ويتبع مبا لزمه من مثن مبيع، أو قال أو ضاان، ( 3)
 . وحنو ذلك، بعد فك احلجا عنه

 أخذت منه كذا قبل احلجا، أو بعده،: لواء كان قبل احلجا أو بعده، بأن قال( 4)
 . أو أطلق

 –وال للاقال وحنومها  –وهذا مذهب مالك، وأيب حنيفة، لكن ليس للبائع ( 5)
مطالبته يف حال احلجا، ألن حق الغاماء تعلق بعني ماله املوجود حال احلجا، 
ومبا جدث له من املال، فقدموا على غريهم ممن مل يتعلق حقه بعني املال، وتقدم 

 . ل احلجا وأمكنإن أضافه إىل ما قب: قول الشيخ
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ومررا أقررا برره  (1)أي مبررا لزمرره مررن مثررن مبيررع وحنرروه ( ويطالررب برره)
وإمنررا منعنررا تعلقرره مبالرره حلررق  (2)ألنرره حررق عليرره ( بعررد فررك احلجررا عنرره)

 أي مال( ويبيع احلاكم ماله) (3)الغاماء، فإذا التويف فقد زال العارل 
 .(5)بثان مثله أو أكثا  (4)املفلس الذي ليس من جنس الدين 

                                         

 . كبدل قال، وضاان، وإجارة( 1)

أي ألن ما لزمه من مثن مبيع، أو بدل قال، أو إقاار لشاص، وحنو ذلك حق ( 2)
 . عليه، كاا لو ابتا ، أو اقرتل وحنوه، أو أقا إلنسان مبال بعد احلجا عليه

ا( 3)  . أي فلان باعه وحنوه بعد فك احلجا مطالبته حبقوقهم، قوال  واحد 

ا، أو األصلع، أو الذي من جنس ( 4) أي الذي عليه، بنقد البلد، أو غالبه رواج 
الدين، على ما تقدم يف الاهن، وهذا احلكم الاابع، وأما الذي من جنس الدين 
فال حاجة إىل بيعه، وإمنا يلزم احلاكم قساه، وإن كان فيهم من دينه من غري 

ن جاز، وإال اشرتي له حبصته من جنس األمثان، ورض  أن يأخذ عوضه من األمثا
 . الثان، كدين للم

أي بثان مثل املبيع املستقا يف وقته، وهو ما تنته  إليه رغبات الااغبني، أو أكثا ( 5)
ألنه : أكثا من مثن مثله على الفور إن حصل راغب ا، قاله الشيخ وغريه، وقال
اء، وعدم حمجور عليه يف ماله، فال يتصاف له فيه إال باألحظ وجيب االلتقص

العجلة، حىت يبذل يف اجلايع قياته يف ذلك الوقت، إال أن الشيخ ياى اختيار 
عدم اإلجبار على البيع، إذا حصل كساد خارج عن العادة، جلدب وحنوه،  ويبدأ 
= 
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ألن هرذا هرو  (1)احلالرة ( بقردر ديرون غامائره)فرور ا ( ويقسم مثنره)
 .(3)ويف تأخريه مطل، وهو  امل هلم  (2)جل املقصود من احلجا عليه 

                                         
= 

بأقله بقاء، وأكثاه كلفة، ويرتك له ما جتاجه من مسكن، وخادم ملثله بال نزا  قاله 
. اؤنته أو آلة حافته وله ولعياله أدىن نفقة مثلهميف اإلنصاف، وما يتجا به، ك

ومذهب . ولعله يف حق من ال ميكنه التصاف ببدنه. ما يقوم به معاشه: ويف رواية
تبا  ويكرتى له بدهلا، خلرب : يرتك له املسن، ومذهب مالك والشافع : أيب حنيفة

 .«خذوا ما وجدمت»

أي " بيع"و" قسم"، حال من "فور ا"و  ال املؤجلة فال يشاركون ذوي الديون احلالة( 1)
يقدم العامل يف : وقول من قال. من غري تااخ، فأوجبوا الفورية يف البيع والقسم

 . ال أصل له. الزر  وحنوه
أي ألن بيع املفلس، وقساه على الغاماء فور ا، هو معظم مقصود احلجا على ( 2)

 . املفلس
ملا حجا على معاذ، با  ماله  ليه وللمصلى اهلل عأي املطل  لم للغاماء، ألنه ( 3)

يف دينه، وقسم مثنه بني غامائه، ولفعل عاا، والحتياجه إىل قضاء دينه، فجاز 
بيع ماله، وقساه على غامائه على الفور، وينبغ  إحضاره مع غامائه، ويبدأ 

مث يقسم . باجملين عليه، مث مبن له رهن الزم، مث مبن له عني مال وحنوه، بشاطه
بني الغاماء، على قدر ديوهنم، لقصة الاجل الذي ابتا  مثار ا، فكثا دينه،  باقيه
خذوا ما وجدمت، فليس »فلم يبلغ وفاء دينه، فقال لغامائه  «تصدقوا عليه»: فقال

 .«لكم إال ذلك

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

377 

ألن األجررررل حررررق  (1)مرررردين ( مؤجررررل بفلررررس)ديررررن ( وال جررررل)
ررا ( وال) (2)حقوقرره  للافلررس فررال يسررقا بفلسرره كسررائا جررل مؤجررل أيض 

( أو كفيرررل ملررر ء) (4)جررراز ( إن وبرررق وربتررره بررراهن) (3)مررردين ( مبررروت)
 .(5)بأقل األماين من قياة الرتكة، أو الدين 

                                         

 . دين للم أو غريه: ذكاه القاض  رواية واحدة، و اهاه( 1)
ما عليه، وكاا ال جل الدين الذي  وألنه ال يوجب حلول ماله، فال يوجب حلول( 2)

له مبوته، وال يوقف له مال، وال ياجع على الغاماء إذا حل، ويبقى يف الذمة إىل 
وقت حلوله، فإن مل يقسم الغاماء حىت حل، شارك الغاماء، كاا لو جتدد على 
املفلس دين نناية فإن أدرك بعض املال قبل قساه شاركهم فيه نايع دينه، 

 . وهو قول مالك، فاهلل أعلم. جل: وعنه. وبق باهن أو كفيل ملئإذا : وعنه
جل باملوت وفاق ا، ألنه ال تلو إما أن : هذا املذهب عند أكثا األصحاب، وعنه( 3)

يبقى يف ذمة امليت، أو الوربة، أو يتعلق باملال، واختار القاض  أنه ال جل 
 . بشاطه، فيبقى يف ذمة امليت، ويتعلق بعني ماله

أي إن وبق الوربة أو غريهم رب الدين، باهن جاز األقل من الدين أو الرتكة، يثق ( 4)
 . به، لوفاء حقه

من قياة الرتكة،  «بوبق»متعلق  «بكفيل مل ء، بأقل األماين»أي أو وبق الوربة ( 5)
أو الدين، ألن الوربة قد ال يكونون أملياء، أو ال ياضى هبم الغامي، فيؤدي إىل 

 . ، ومثله إن مل يكن له وربةفوات حقه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

378 

فرإن مل  (1)ألن األجل حق للايرت، فرورث عنره، كسرائا حقوقره 
( بعرد القسراة)للافلرس ( وإن  هرا غرامي) (2)يوبقوا حل، لغلبة الضرار 

 .(4)(رجع على الغاماء بقسطه)و  (3)مل تنقض  ملاله

                                         

وكاا ال حتل احلقو  اليت له مبوته، ومل جيعل اهلل املوت مبطال  للحقو ، وإمنا هو ( 1)
 «من تاك حق ا أو ماال  فلوربته»ميقات للاالفة، وعالمة على الورابة، ويف اخلرب 

لنا ال حتل باملوت يف أصع قويل العلااء، وإن ق: وقال الشيخ يف األجاة املؤجلة
جل الدين، ألن حلوهلا مع تأخري التيفاء املنفعة  لم له؛ فيبقى الدين يف ذمة 
امليت، كاا كان قبل موته، ويتعلق بعد موته بعني ماله، كتعلق حقو  الغاماء مبال 
املفلس، عند احلجا عليه، وتتص أرباب الديون احلالة باملال، وال ياجع رب 

 . ن وبقهاملؤجل عليهم بعد حلوله، بل على م
وكذا إن مل يكن وربة، لئال يضيع، ويأخذه ربه كله، إن اتسعت الرتكة له، أو ( 2)

جاص به الغاماء، وال يسقا منه ش ء يف مقابلة اجلل، وكذا حكم من طاأ عليه 
 . جنون

أي وإن  ها غامي للافلس حال دينه، ليس مؤجال، بعد قسم مال املفلس، مل ( 3)
ا تنقض القساة، وهذا مذهب  الشافع ، وحك  عن مالك، ألهنم مل يأخذوا زائد 

 . على حقهم، وإمنا تبني مزامتهم فياا قبضوه من حقهم
أشبه ما لو قسم أرضا، أو مرياب ا بني شاكاء، مث : أي بقدر حصته، قال املوفق( 4)

 . ولو كانوا قد تصافوا فيه:  ها شايك آخا، أو وارث آخا، و اهاه
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ألنه لو كان حاضا ا شاركهم، فكرذا إذا  هرا 
وإن بقر  علرى  (1)

كوقررف،   (3)ولرره صررنعة، أ جرررب علررى التكسررب لوفائهررا  (2)املفلررس بقيررة 
 .(5)(وال يفك حجاه إال حاكم) (4)وأ م ولد يستغين عنهاا 

                                         

غامي امليت، يظها بعد قسم ماله، فلو كان للافلس ألف، يعين بعد القساة، ك( 1)
اقتساه غاميان نصفني، مث  ها بالث، دينه كدين أحدمها، رجع على كل واحد 

 . بثلث ما قبضه
 . بعد قسم ماله بقية من الدين –بتشديد الالم  –أي وإن بق  على املفلس ( 2)
لعزيز، وإلحا ، وغريمها، ملا أي البقية، فياا يليق به، وهذا قول عاا بن عبد ا( 3)

با  إنسان ا يف دينه، أي آجاه لذلك، وألهنا عقد  صلى اهلل عليه وللمروي أنه 
 . معاوضة، فجاز إجباره عليه، وإجياره ملا ميلك إجارته، فيجرب عليها لوفاء دينه

أي كاا جيرب على إجيار وقف عليه، وأم ولد يستغين عنهاا، للقدرة على الوفاء، ( 4)
وهو قول مالك، والشافع ، وقدمه، وجزم به غري واحد، لقوله . ال جيرب: نهوع

َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرةٍ تعاىل  خذوا ما وجدتهم  » صلى اهلل عليه وللموقوله   ـَ
وألنه تكسب للاال، فلم جيرب عليه، كاا ال جيرب على  « ليس لكم إال ذلك

اماأة على التزويج، ألن يف  قبول صدقة، وال هدية، وال وصية، وال قال، وال
 . ذلك ضار ا بتحال املنة اليت تأباها قلوب ذوي املاوءات

إال حاكم، جزم به  –إن بق  عليه ش ء من الدين  –أي وال يفك حجا املفلس ( 5)
 . وقدمه األكثا
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وىف مرا عليره، انفرك وإن  (1)ألنه ببت حبكاره، فرال يرزول إال بره 
 .(2)احلجا بال حاكم، لزوال موجبه 

                                         

أي ألن احلجا عليه ببت حبكم احلاكم، فال ينفك إال به، كاحملجور عليه لسفه ( 1)
ن فااغ ماله جتاج إىل معافة وحبث، فوقف ذلك على احلاكم، ولو بعد رشده، وأل

 . طلبوا إعادته ملا بق  مل جيبهم
أي احلجا، وموجبه بكسا اجليم، األبا الذي أوجبه، فاحلكم يدور مع علته، وإن ( 2)

ادَّان من فك حجاه، وعليه بقية، فحجا عليه، تشارك غاماء احلجا األول 
د، ألن حقو  اجلايع متعلقة بذمته، وهو قول اجلاهور، والثا ، يف ماله املوجو 

 . ومن فلَّس مث ادَّان مل جبس، لوضوح أماه
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  ص 
 (1) ي المحج ر عليه لحظه 

إذ  (2)(وججررررررا علرررررررى السرررررررفيه، والصررررررغري، واجملنرررررررون، حلظهرررررررم)
واحلجررررا علرررريهم عررررام يف  (3)املصررررلحة تعررررود علرررريهم، خبررررالف املفلررررس 

 .(5)وال جتاج حلاكم  (4)ذممهم، وماهلم 

                                         

هذا هو الضاب الثا  من ضايب احلجا، وهو حجا احملجور عليه حلظ نفسه، ( 1)
َفَهاَء َفْمَ اَلُكمُ وتقدم أن األصل فيه قوله تعاىل تَـُل ا وقولهَوال تـُْؤُت ا السُّ َوابـْ

 . اآلية َتاَمىاْليَ 
أي وججا على السفيه إذا  ها منه التبذيا ملاله، ذكاا كان أو أنثى، لآلية ( 2)

صدقة الذي تصد  بأحد بوبيه، والبيضة،  صلى اهلل عليه وللموغريها، ورد 
واملعتق عبدا له عن دبا، ال مال له غريه، وذلك ألن األموال لالنتفا  هبا، بال 

إضاعة املال، وججا على الصغري، وهو من مل يبلغ،  تبذيا، والتفال النه  عن
اتفقوا على أن األلباب املوجبة للحجا الصغا، والا ، : واجملنون، قال الوزيا وغريه

أمجع العلااء على وجوب احلجا على األيتام الذين مل : وقال ابن رشد. واجلنون
وقال ابن . تبذياوعلى الكبار إذا  ها منهم ال: يبلغوا احللم، لآلية، واجلاهور

أكثا علااء األمصار ياون احلجا على كل مضيع ملاله، صغري كان أو  : املنذر
 . كبريا

 . وحنوه، ألن احلجا عليه حلظ غريه، ال لنفسه( 3)
 . خبالف املفلس، فف  ماله دون ذمته، وتقدم( 4)
 . ألن عجزهم عن التصاف يف حمل الشهاة( 5)
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ومررن َأعطرراهم مالرره بيع ررا َأو ) (1)فررال يصررع تصررافهم قبررل اإلذن 
( وإن) (3)إن بقر ، ألنره مالره ( رجرع بعينره) (2)أو وديعة وحنوهرا ( قاض ا

ألنرره لررلطهم عليرره باضرراه ( أتلفرروه مل يضررانوا)أو  (4)تلررف يف أيررديهم 
 .(7)إن جنوا ( ويلزمهم َأرش اجلناية) (6)علم باحلجا َأوال، لتفايطه  (5)
(7). 

                                         

يه وحنومها يف أمواهلم، وال يف ذممهم، قبل أي فال يصع تصاف الصيب والسف( 1)
اإلذن، ألن تصافهم يفض  إىل ضيا  أمواهلم، وفيه ضار عليهم؛ وأما اجملنون فال 

 .يصع تصافه، ولو أذن له، فعبارته بالنسبة إليهاا ال إىل اجلايع
 . كعارية، وإجارة( 2)
 . وتصافهم فالد، فهو با  على ملكه( 3)
وحيوان، مل يضانوا، لواء كان بتعد منهم، أو تفايا، أو  أي بنفسه، كاوت قن،( 4)

 . ال
 . فكان من ضاان مالكه، وليسوا من أهل احلفظ لعارية وحنوها( 5)
أي لواء علم الدافع حبجا املدفو  إليه أو مل يعلم، ألنه إن علم فقد فاط، وإن ( 6)

فع إليهم مل يعلم فهو مفاط أيض ا، إذ احلجا عليهم يف مظنة الشهاة، وإن د
يضانون إذا جهل أنه حمجور : حمجور عليه ماله فاضاون على املدفو  له، وقيل

عليهم، وصوبه يف اإلنصاف، كتصاف العبد بغري إذن ليده، وصوب أن إتالف 
 .السفيه الوديعة وحنوها كإتالف الاشيد

 أي على نفس، أو طاف، أو جاح، على ما يأيت تفصيله يف اجلنايات إن شاء اهلل( 7)
 . تعاىل
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فيرره األهرررل  يواإلتررالف يسررتو  (1)يرره ألنرره ال تفررايا يف اجملررين عل
ررا ( و) (2)وغرريه  ألنرره  (3)(ضرراان مرال مررن مل يدفعرره إلرريهم)يلررزمهم أيض 

وإن مت ) (5)واإلتالف يستوي فيه األهل وغريه  (4)ال تفايا من املالك 
: ملررا روى ابرن عاررا قررال (6)حكررم ببلوغره ( مت لصرغري مخررس عشراة لررنة

أ حد، وأَنرا ابرن َأربرع عشراة يوم  صلى اهلل عليه وللمعاضت على النيب 
 .(7)لنة، فلم جيز  

                                         

 . فلزمهم األرش، قال يف اإلنصاف، بال نزا ( 1)
وألهنم لو مل يضانوا ما جنوا، لعظم الضار بتعديهم، والدية على العاقلة، مع ( 2)

 . الصغا واجلنون بشاطه
يضان الصيب، واجملنون، والنائم ما : إذا أتلفوه، أو أتلفوا شيئ ا منه، قال ابن القيم( 3)

وهذا من الشاائع العامة، اليت ال تتم مصاحل األمة إال هبا، فلو أتلفوه من األموال، 
مل يضانوا جنايات أيديهم، ألتلف بعضهم أموال بعض وادعى اخلطأ، وعدم 

 . القصد
 . حلصوله يف أيديهم بغري اختياره، كالغصب، واجلناية( 4)
لصيب، أي اإلتالف ملال الغري يستوي يف ضاانه األهل للحفظ، وغري األهل، كا( 5)

 . والسفيه، واجملنون
 . وزال احلجا عنه، وهذا مذهب مالك، والشافع ( 6)
 . ومل يا  بلغت: أي فلم يأذن يل يف اخلاوج للقتال، ويف رواية( 7)
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وعاضرررررت عليررررره يررررروم اخلنرررررد ، وأَنرررررا ابرررررن مخرررررس عشررررراة لرررررنة، 
حكررررم ( أو نبررررت حررررول قبلرررره شررررعا خشررررن) (1)متفررررق عليرررره . فَأجرررراز 
أَلن لررعد بررن معرراذ ملررا حكررم يف بررين قايظررة بقررتلهم، ولرريب  (2)ببلوغرره 
برررت فهرررو مررررن فارررن أن (4)أمرررا أن يكشرررف عرررن مرررؤتزرهم  (3)ذراريهرررم 

صررلى اهلل وبلررغ ذلررك النرريب  (5)املقاتلررة، ومررن مل ينبررت فهررو مررن الذريررة 
 «لقـد حكمـت بحكـم اهلل مـن  ـ ة سـبعة فرقعـة»: فقرال عليه وللم
 .(6)متفق عليه 

                                         

أي أمضا  للااوج للقتال، ورآ  بلغت، فدل على أن بلوغ مخس عشاة لنة ( 1)
 . من الوالدة يكون بلوغ ا، وهو قول اجلاهور

 . ل احلجا عنه، وهذا مذهب مالك، والشافع وزا( 2)
أي ملا حكم رئيس األوس رض  اهلل عنه يف بين قايظة، وكانت نزلت على ( 3)

ا وإماء  .حكاه، فحكم بقتل مقاتلتهم، وليب ذراريهم، أي أخذ أوالدهم عبيد 
أي أما أن يافع ما يواري موضع اإلزار، للحاجة إىل الكشف عان يستحق ( 4)

 . القتل
يعين فان أنبت الشعا اخلشن املتجعد يف العانة، فهو من املقاتلة يقتل، ومن مل  (5)

 . ينبت الشعا يف العانة، فهو من الذرية يسرت 
من فو  لبع مسوات وقال عطية : واملااد. مسيت بذلك ألهنا رقعت بالنجوم: قيل( 6)

نبت قتل، يوم قايظة، فكان من أ صلى اهلل عليه وللمعاضت على النيب : القا  
صححه الرتمذي، . ومن مل ينبت خل  لبيله، فكنت ممن مل ينبت، فال  لبيل 

 . فدل احلديثان على أن اإلنبات من عالمات البلوغ
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اُل لقولرره تعررراىل (1)حكرررم ببلوغررره ( أو أنررزل) َْْطَفـــ َوِإَذا بـََلـــَا ا
ْلَيْسَتْأِذُن ا أي من بلرغ ( عقل جمنون، ورشداأو )  (2)ِمْنُكُم اْلُحُلَم  ـَ

قرررال تعررراىل  (4)لرررزوال علتررره ( أو رشرررد لرررفيه، زال حجررراهم) (3)وعقرررل 
 ُْهْم ُرْشًدا َ اْد ـَُع ا ِإَلْيِهْم َفْمَ اَلُهم َ ِإْ  آَنْسُتْم ِمنـْ

( بال قضاء) (5)
غري روجبه، بررررألنررره ببرررت بغرررري حكاررره، فرررزال لرررزوال مررر (6)حررراكم ( قضررراء
 .(7)حكاه 

                                         

أي أو أنزل املين، يقظة أو مناما، باحتالم، أو مجا ، أو غري ذلك، حكم ببلوغه، ( 1)
ا على أن الفاائض أمجعو : ال نعلم فيه خالف ا، وقال ابن املنذر: قال املوفق

 . واألحكام جتب على احملتلم العاقل، فينفك عنه احلجا
واحللم هو أن ياى الطفل يف منامه ما ينزل به املاء الدافق، الذي يكون منه الولد، ( 2)

 . واتفق الفقهاء على أنه بلوغ
 . زال حجاه بال خوف( 3)
 . وه  اجلنون، والسفه، ودفعت إليهم أمواهلم( 4)
عقال، وصالحا يف الدين، وحفظا للاال، وعلاا مبا يصلحه فعلق زوال ( ارشد)( 5)

احلجا بالاشد، فاىت كان مصلحا يف ماله، بأن ال يكون مبذرا، وجسن التصاف، 
زال حجاه، عند مجهور العلااء، وألن احلجا إمنا كان لعجزه عن التصاف يف ماله 

 . حفظا له، وقد زال
ُهْم ُرْشًدا إليهم أمواهلم لقوله أي بفك احلجا عنهم، وتدفع( 6) َ ِإْ  آَنْسُتْم ِمنـْ

 . واشرتاط احلكم زيادة، متنع الدفع عند وجود ذلكَ اْد ـَُع ا ِإَلْيِهْم َفْمَ اَلُهمْ 
أي احلاكم، و اهاه أن الاشيد إذا لفه، مث رشد، ال ينفك عنه إال حبكاه، كاا ( 7)

 بة أقسام، قسم يزول صاحوا به، وقسم املوفق وغريه احلجا إىل بال
= 
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لقولرره عليرره  (1)(يف البلرروغ برراحليض)ى الررذكا علرر( وتزيررد اجلاريررة)
رواه الرتمذي وحسرنه  «ال يقب  اهلل صالة حائض إال بخمار»السالم 

ألنررره دليرررل  (3)عنرررد احلارررل ( حكرررم ببلوغهرررا)اجلاريرررة ( وإن ملرررت) (2)
 .(4)إنزاهلا، ألن اهلل تعاىل أجاى العادة خبلق الولد من مائهاا 

                                         
= 

بغري حكم حاكم، وهو حجا اجملنون، إذا عقل، يزول احلجا عنه، وال يعترب فيه 
وقسم ال يزول إال حباكم وهو . بغري خالف: حكم حاكم، قال املوفق وغريه

احلجا على السفيه، وقسم فيه خالف، وهو احلجا على الصيب، واملذهب أنه إذا 
حكم حاكم، وهو مذهب الشافع ، وقال  بلغ ورشد، انفك عنه احلجا بدون

وهو قول بعض أصحاب الشافع ، ألنه موضع . ال يزول إال حباكم: مالك
اجتهاد ونظا، فإنه جتاج يف معافة البلوغ، والاشد إىل اجتهاد، فيوقف ذلك على 
حكم حاكم، كزوال احلجا عن السفيه، وتقدم األما بدفع أمواهلم إليهم، واشرتاط 

 . ادة على النص، فاهلل أعلمحكم احلاكم زي
أي وتزيد اجلارية يف البلوغ على ما جصل به بلوغ الذكا باحليض، فهو علم على ( 1)

 . بال نزا : ويف اإلنصاف. ال نعلم فيه خالف ا: البلوغ يف حقها، قال املوفق
علق قبول صالة احلائض باخلاار، فدل  صلى اهلل عليه وللمووجه الداللة منه أنه ( 2)

 . ى اعتبارهعل
 . منذ ملت، حلصول البلوغ به( 3)
ْيِن  *ُخِلَ  ِمْن َماٍء َداِ ٍ  أي ماء الاجل وماء املاأة، قال تعاىل( 4) َيْخُرُج ِمْن بـَ

 « من فين يك   الشبه؟» صلى اهلل عليه وللمولقوله الصُّْلِب َوالتـََّراِئبِ 
 .«وإ  غلب ماء المرفة  فنث بإذ  اهلل»وقوله 
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وال ) (1)أشها، ألنره اليقرني فإذا ولدت، حكم ببلوغها من لتة 
ا ( قبرل شراوطه)احلجرا عرنهم ( ينفرك السرابقة حبرال ولرو صرار شريا 

(2) 
ـِإْ  لقررول ابررن عبرراس يف قولرره تعرراىل  (3)(والاشررد الصررالح يف املررال)  َـ

ًدا ُهْم ُرْشــ نـْ ُتْم ِمــ أي صررالح ا يف أمررواهلم  آَنْســ
فعلررى هررذا يرردفع . (4)

ا لدينه   .(5)إليه ماله وإن كان مفسد 

                                         

أقل مدة احلال لتة أشها، إذا كانت توطأ، ألنه اليقني، وإال فألكثا مدة أي ( 1)
احلال منذ طلقت، ومىت بلغت، ورشدت، دفع إليها ماهلا، وهو الصحيع من 

حىت تزوج، أو : وقيل. املذهب، وقول أيب حنيفة، والشافع ، وابن املنذر وغريهم
 .وصوبه يف اإلنصاف. تعنس، وتربز للاجال

نفك احلجا عن السفيه، والصغري، واجملنون، قبل شاوطه السابقة، وه  أي وال ي( 2)
ا، لظاها اآلية،  البلوغ، أو العقل، مع الاشد حبال، ولو صار احملجور عليه شيا 
وتقدم أن مجهور العلااء ياون احلجا على كل مضيع ملاله، صغري ا كان أو كبري ا، و 

 . بلغ مخسا وعشاين دفع إليه مالهإشارة إىل خالف أيب حنيفة، من أنه إذا " لو"
أي ال غري، قال املوفق، وهو قول أكثا أهل العلم، منهم مالك، وأبو حنيفة، ( 3)

وهو األليق مبذهبنا، ألن إفساد : قال ابن عقيل. يف الدين واملال: وقال الشافع 
 . دينه مينع الثقة يف حفظ ماله

صلحا ملاله فقد وجد منه رشد، أشبه وألن من كان م. إذا كان عاقال  : وقال جماهد( 4)
 . العدل

وهو مذهب اجلاهور، واتفقوا على أنه إذا أونس من صاحب املال الاشد دفع إليه ( 5)
 . ماله
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را ( بأن يتصراف مراار ا فرال يغرنب)ويؤنس رشده  غالب را )غبن را فاحش 
( أو يف غري فائردة) (2)كااا، وآالت هلو ( وال يبذل ماله يف حاام (1)

 ذلرررك عرررد لرررفيه ا يفألن مرررن صررراف مالررره  (3)كغنررراء، ونفرررا 
وال ) (4)

قبرل بلوغره، مبرا يليرق )لريعلم رشرده ( حرىت تتررب)أي الصرغري ( يدفع إليه
 .(5)(به

                                         

بالبناء للافعول، أي يعلم رشده، بأن يتكار منه البيع والشااء ماار ا، فال " يؤنس"( 1)
اجع فيه العاف، وقيده وامل. كابنني من عشاة: يغنب غبن ا فاحش ا غالب ا، قيل

 . بالفاحش، ألن غري الفاحش كل يغنب به
وقاار، وغناء حمام، وحنو ذلك، فقد يعد الشاص لفيها بصافه ماله يف املباح، ( 2)

 .فف  احلاام أوىل
بكسا " ونفا"أي وال يبذل ماله يف غري فائدة، ولو كان مباح ا، كغناء مباح، ( 3)

 . النون أي إحااقه للتفاج
ي ألن من صاف ماله يف حمام من حنو ما تقدم، أو فياا ال فائدة فيه، عد أ( 4)

لفيها عافا مبذرا، وهذا خبالف صافه يف باب با، كصدقة، أو مطعم، ومشاب، 
اإللااف ما : وملبس ال يليق به، فليس بتبذيا، إذ ال إلااف يف اخلري، قال الشيخ

ياله، أو كان وحده ومل يثق صافه يف احملامات، أو كان صافه يف املباح يضا بع
ا على املصلحة، والفا  بني اإللااف والتبذيا،  بإميانه، أو صاف يف مباح قدرا زائد 
أن اإللااف صاف الش ء فياا ينبغ ، زائدا على ما ينبغ ، والتبذيا صاف 

 .  الش ء فياا ال ينبغ 
فال يغنب كاا  أي مبا يكون أهال  أن ينسب إليه، فولد التاجا بأن يتكار بيعه،( 5)

تقدم، وولد رئيس وكاتب، بالتيفاء على وكيله، وابن املزار ، مبا يتعلق  بالزراعة، 
= 
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ــــاَمىلقولرررره تعرررراىل تَـلُــــ ا اْلَيَت واالختبررررار تررررتص  (1)اآليررررة  َوابـْ
أي ويل السرفيه ( وولريهم) (2)باملااهق، الذي يعاف املعاملة، واملصرلحة 

ا والرتاا  الرذي بلرغ لرفيه 
( حرال احلجررا اأَلب)والصرغري، واجملنرون،  (3)
الاشيد، العدل ولو  اها ا 
(4). 

                                         
= 

 . وابن احملرتف، مبا يتعلق حبافته، وأنثى مبا يفول إىل ربة البيت، وحنو ذلك
فظاهاها أن ابتالءهم قبل البلوغ، ألنه تعاىل مساهم يتامى، وإمنا يكون ذلك قبل ( 1)

فدل على أنه قبله، وألن تأخريهم ( حىت)اختبارهم إىل البلوغ بلفظ البلوغ، ومد 
إىل البلوغ يفض  إىل احلجا على البالغ الاشيد، لكونه ممتد ا حىت تترب، ويعلم 

 . رشده
أي واالختبار فياا تقدم وحنوه تتص باملااهق املايز، الذي يعاف البيع، والشااء، ( 2)

أدى إىل ضيا  املال، وحصول الضار، والشارح  وحنوه، واملصلحة، واملفسدة، وإال
قبل البلوغ؛ فإنه يقتض  كون االختبار قبل البلوغ : دفع ما يتبادر من قول املاتن

بالتصغري ألشعا . قبيل: بقليل أو كثري، إذا كان مميز ا، والكثري غري مااد، ولو قال
: قال الشيخ بذلك، وبيع االختبار، وشاا ه، وغريه، صحيع بال نزا  لألما به،

ومن نوز  يف رشده، فشهد به عدالن قبل، ألنه قد يعلم بااللتفاضة، ومع عدم 
 . أنه ال يعلم رشده: البينة، له الياني على وليه

األب الاشيد، مث وصيه، مث احلاكم، خبالف من رشد مث عاوده السفه، فال ينظا ( 3)
 . يف ماله إال احلاكم كاا يأيت

إىل غري من هذه صفته تضييع للاال، وجتاج إىل ويل، فال ألن تفويض الوالية ( 4)
من : فال جتاج إىل تعديل حاكم، وقال املوفق" ولو  اها ا"يكون ولي ا على غريه 

 . شاط ببوت الوالية العدالة بال خالف
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ائبرره، ولررو نعررل ومَثَّ مترررب  ألَنرره ن( مث وصرريه) (1)لكاررال شررفقته 
تعينت للحراكم رأَلن الواليرة انقطعرت مرن جهرة اأَلب فر( مث احلاكم) (2)
(3). 

                                         

يعين فإن األب له من الشفقة ما ليس لغريه، فيستحق الوالية على الصغري، ( 1)
 . واجملنون بال نزا 

وص  األب، ألنه نائبه، أشبه وكيله يف : أي مث ويل السفيه، والصغري واجملنون( 2)
ال جيوز : احلياة، ولو كان وصيه نعل، ومَثَّ مترب  بالنظا له، لكن قال الشيخ وغريه

أن يوىل على مال اليتيم إال من كان قوي ا، خبري ا مبا ويل عليه، أمينا عليه، والواجب 
ذه الصفة أن يستبدل به، وال يستحق األجاة املسااة، لكن إذا مل يكن الويل هب

ولو : إذا عال لليتامى التحق أجاة املثل، كالعال يف لائا العقود الفالدة، وقال
 . وصى من فسقه  اها إىل عدل، وجب إنفاذه، كحاكم فالق، حكم بالعدل

ية انقطعت من أي مث بعد األب ووصيه، فالوالية للحاكم، يقيم أمينا، ألن الوال( 3)
جهة األب، حيث مل يكن موجودا، أو وجد وفقد ش ء من الصفات املعتربة فيه، 
وكذا وصيه، فتعينت للحاكم إذا كان متصفا مبا اتصف به من قبله، ألنه ويل من 

فعليها يقدم على احلاكم بال نزا ، وقدمه بعضهم : للجد والية: ال ويل له، وعنه
لسائا العصبة أيض ا والية بشاط : وقيل على الوص ، وصوبه يف اإلنصاف،

تكون لسائا األقارب، : العدالة، اختاره الشيخ، فيقدمون على احلاكم، وقال أيض ا
الويل وتكون الوالية إال إذا امتنع من طاعة . ومع االلتقامة ال جتاج إىل احلاكم

نصوص لغري األب، واجلد، واحلاكم على اليتيم وغريه، وهذا مذهب أيب حنيفة، وم
أمد يف األم، وأما تصيص الوالية باألب واجلد فضعيف جدا، ويشرتط يف احلاكم 

. مل يوجد،  فأمني يقوم مقام احلاكم ما يشرتط يف األب، فإن مل يكن كذلك، أو
حكامنا اليوم ال جيوز أن يقدم إىل : وقال أمد. احلاكم العاجز كاملعدوم: وقال
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وال ينظرا يف مالره إال  (1)ومن فرك عنره احلجرا فسرفه أ عيرد عليره 
وال يتصراف ألحردهم وليره ) (3)كارن جرن بعرد بلروغ ورشرد   (2)احلاكم 

ـ  لقولرره تعرراىل (4)(إال برراأَلحظ ْقَربُـ َي َوال تـَ ــيِم ِإال بِــالَِّتي ِهــ اَل اْلَيِت ا َمــ
َفْحَسنُ 

 .(6)والسفيه واجملنون يف معناه  (5)

                                         
= 

مهم حماول على حاكم أهل، قال يف فكال. أحد منهم، وال يدفع إليه ش ء
 . وهذا ينفعك يف كل موضع، فاعتاده: الغاية

أي صار  –بضم الفاء وكساها  –أي ومن فك عنه احلجا حيث رشد فسفه ( 1)
 . بال نزا : لفيها، أعيد عليه احلجا وجوب ا، قال يف اإلنصاف

 . ألنه حدث بعد رشده، فال مدخل لألب بعد رشده( 2)
 . ه ال ينظا يف ماله إال احلاكمأي يف أن( 3)
 . بال نزا : قال يف اإلنصاف( 4)
أي ال تتصافوا يف مال اليتيم إال بالغبطة، ومفهومه أن ما ال حظ له فيه ليس له ( 5)

التصاف به كالعتق، واهلبة، أو التربعات، واحملاباة، فإن ترب ، أو حاىب، أو زاد على 
باملعاوف ضان، كتصافه يف مال غريه،  النفقة عليه، أو على من تلزمه مؤونته

وله خلا نفقة موليه مباله، إذا  . وينفق عليه من ماله باملعاوف بغري إذن حاكم
وال جيوز أن يشرتي من ماهلاا َوِإْ  ُتَخاِلُط ُهْم َ ِإْخَ اُنُكمْ كان أرفق له، لقوله

 . قته وفاق اشيئ ا لنفسه، وال يبيعهاا إال األب، ألنه غري متهم عليه، لكاال شف
 . أي يف معىن اليتيم، إذ النص إمنا ورد فيه، فأحلق به غريه للقياس( 6)
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أي إذا اجتررا ويل اليترريم  (1)(لرره جمان ررا)ويل احملجررور عليرره ( ويتجررا)
ألنره منراء مالره، فرال يسرتحقه غرريه إال  (2)يف ماله كان الابع كلره لليتريم 
ملررررن يتجرررا فيرررره  (4)(مالرررهولرررره دفرررع ) (3)بعقرررد، وال يعقرررد الررررويل لنفسررره 

 .(5)للعامل ( من الابع)معلوم ( مضاربة نزءٍ )

                                         

اجتاوا بأموال اليتامى، كيال تأكلها : التحباب ا، قاله الشيخ وغريه، لقول عاا وغريه( 1)
لو مات من يتجا لنفسه وليتياه : وألنه أحظ للاوىل عليه، وقال الشيخ. الصدقة

ئ ا ومل يعاف ملن هو، مل يقسم، ومل يوقف األما حىت مباله، وقد اشرتى شي
 . يصطلحا، كاا يقوله الشافع ، بل مذهب أمد أنه يقا ، فان قا  حلف وأخذ

 .يف األصع: قال يف الفاو ( 2)
أي فال أجاة له يف نظري اجتاره، وكذا إن دفعه إىل ولده أو غريه ممن تاد شهادته له ( 3)

، و اها إطالقهم أنه كاألجنيب، ولعله غري مااد، كاا فناا ه لليتيم، وال أجاة له
جيوز لويل : يأيت يف الوكالة، وإن كان أصلع، وعقد مع حاكم جاز، وفيه وجه

اليتيم االجتار عليه، وهو مذهب أيب حنيفة، واختاره الشيخ وغريه وقواه صاحب 
 . إن دفعه إىل حنو ولده جاز له األجاة: اإلنصاف وغريه، وعليه

ا، أو أمني حاكم وفاق اأب  ( 4)  . ا كان، أو وصيا، أو حاكا 
لعل املااد هنا املضاربة، للاتجه الداللة، وملا تقدم من األما باالجتار به، وألن ( 5)

 . ذلك أحظ للاوىل عليه، وكاا يفعله البالغون يف أمواهلم
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ألن عائشررة أَبضررعت مررال حماررد بررن أيب بكررا رضرر  اهلل عررنهم، 
والقرال  (2)وله البيع نساء  (1)وأَلن الويل نائب عنه فياا فيه مصلحته 

 .(4)وإيداعه  (3)باهن 

                                         

ا، والطا  مع األمن يف املواضع اليت يتجا هب –أي ودفع الويل مال اليتيم مضاربة ( 1)
فيه مصلحة، لتكون نفقته من فاضل رحبه، لكن بشاط أن ال يدفعه إال  –

لألمناء، وال يغار به، وإال ضان، فإن دفعه إىل من  اهاه العدالة مث خان فال 
 .ضاان، وله دفعه إىل من يتجا به، والابع كله لليتيم

نا، لكن جتاط أي إىل أجل، إذا كان له احلظ يف ذلك، فإنه قد يكون أكثا مث( 2)
 . على الثان، بأن يأخذ به رهنا أو كفيال  موبوق ا

أي وله القال باهن إذا كان فيه حظ لليتيم، كأن يكون للصيب مال يف بلد، ( 3)
فرييد نقله إىل بلد آخا، فيقاضه من رجل يف ذلك البلد، ليقضيه بدله يف بلده، 

الك من هنب، أو غا  يقصد بذلك حفظه من الغار يف نقله، أو تاف عليه اهل
أو غريمها، أو يكون مما يتلف بتطاول مدته، وأشباه ذلك، ال ملودة، أو مكافأة، 
واملشهور جواز قاضه مللئ لصلحته بال رهن، وإن أمكنه فهو أوىل، ومىت أمكنه 
التجارة به، أو شااء عقار له فيه احلظ مل يقاضه، ألن فيه تفويت احلظ على 

ليتيم حظ يف قال ماله مل يقاضه، ألنه يشبه الترب ، وال اليتيم، ومىت مل يكن ل
 . يقرتل وص ، وال حاكم منه شيئ ا لنفسه

أي وللويل إيدا  مال اليتيم، ولو مع إمكان قاضه ملصلحة، وقاضه لثقة أوىل من ( 4)
ذلك، ألن الوديعة ال تضان، وإن أودعه مع إمكان قاضه جاز وال ضاان عليه 

  أوىل من القال، فال يكون مفاط ا، وللويل رهن مال اليتيم ألنه رمبا رأى اإليدا 
 عند بقة حلاجة، كنفقة أو كسوة، أو إنفا  على عقاره املستهدم،  
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 (2)ولرررا وشرررااء األضرررحية مل (1)وشرررااء العقرررار، وبنرررا  ه ملصرررلحة 
 .(4)ضاورة، أو غبطة رقاره إال لروال يبيع ع (3)وتاكه يف املكتب بأ جاة 

                                         
= 

أو هبائاه، وحنو ذلك، وماله غائب يتوقع وروده، أو مثاة ينتظاها أو دين مؤجل 
بيع من جل، أو متا  كالد ياجو نفاقه، فيجوز له االقرتال ورهن ماله، وإال في

 . أصول ماله، ويصافه من نفقته
أي وله شااء العقار إذا رأى املصلحة يف ذلك، وبنا ه مبا جات عادة أهل بلده ( 1)

 . ملصلحة عائد على صورة البناء وكل ما تقدم: به، ألنه يف معىن الشااء، وقوله
وفاح،  أي ولويل يتيم شااء األضحية ليتيم مولا من مال اليتيم، ألنه يوم لاور( 2)

: ليحصل بذلك جرب قلبه، وإحلاق ا مبن له أب، كالثياب احلسنة، قال الشيخ
ويستحب إكاام اليتيم، وإدخال الساور عليه، ودفع اإلهانة عنه، فجرب قلبه من 

وهو مذهب . ال جيوز: أعظم مصاحله، وهذا مذهب أيب حنيفة، ومالك، وعنه
الطفل ال يعقل التضحية، وال يفاح الشافع ، وملها املوفق وغريه على ما إذا كان 

هبا، وال ينكسا قلبه برتكها، وعلى كل حال من ضحى عنه، مل يتصد  بش ء 
منها، بل يوفاها له، ألنه ال جل له أن يتصد  بش ء من ماله تطوعا، ولو قيل 
نواز الصدقة مبا جات به العادة لكان متوجها، كاا يف اإلنصاف وغريه، وللويل 

 . مصورة لصغرية من ماهلاشااء لعب غري 
أي ولويل اليتيم تاكه يف املكتب كجعفا موضع تعلم الكتابة، وليتعلم ما ينفعه، ( 3)

بأجاة من ماله، ألنه من مصاحله، وله تعلياه اخلا، والاماية، واألدب، وأن يسلاه 
 . يف صناعة إذا كانت مصلحة، ومداواته ملصلحة، وحنو ذلك

 ر اليتيم إال لضاورة، فيجوز بال نزا ، وذلك أي وال يبيع الويل عقا( 4)
كاحتياجه إىل كسوة، أو نفقة، أو قضاء دين، أو ما ال بد منه، أو تاف عليه 
. اهلالك بغا ، أو خااب، أو حنوه، وال يبيعه إال لغبطة، قال يف اإلنصاف بال نزا 
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اَ  لقوله تعراىل  (1)(ويْأكل الويل الفقري من مال موليه) ْن َ ـ َوَمـ
ْلَيْأُ ْ  ِباْلَمْعُروفِ  َ ِقيًرا  ـَ

أي أجراة ( األقل من كفايتره أو أجاتره) (2)
 .(3)عاله 

                                         
= 

مثنه حنو  وه  أن يبذل فيه زيادة كثرية على مثن مثله، واشرتط بعضهم أن يزاد يف
أو ال،  زيادة حصل لواء ملصلحة،الثلث والصحيع من املذهب جوازه إذا كان 

ويف شااء مسجد املدينة من اليتياني، : وقال ابن القيم. واختاره املوفق والشيخ
ا إىل بيعه للنفقة، إذا كان يف  دليل على جواز بيع عقار اليتيم، وإن مل يكن حمتاج 

كبناء مسجد، أو لور وحنوه، ويؤخذ منه بيعه إذا البيع مصلحة للاسلاني عامة  
ولغري حاجة ال جيوز، وتقدم األما بشااء العقار . اهر. عول عنه مبا هو خري منه

 . له ملصلحة، فبيعه من غري حاجة تفويت هلا
من مال موليه، وأما األب فيأكل،  –غري حاكم وأمينه  –أي ويأكل الويل الفقري ( 1)

غري خالف، وإن فال احلاكم شيئ ا للويل، جاز له أخذه جمان ا، ولو مل يكن فقري ا ب
 . ولو مع غناه بغري خالف

ا إىل مال اليتيم ( ومن كان فقري ا)أي ( 2) فليأكل ) –وهو جفظه ويتعاهده  –حمتاج 
إ  لفقري، وليس يل : رجل، فقال صلى اهلل عليه وللموأتى النيب ( باملعاوف

مال يتيمك  غير مسرف  وال مبذر  وال     من»فقال . ش ء، ويل يتيم
 .«متأث 

على األصع، وقاله الشيخ وغريه، فلو كانت أجاة مثله عشاة دراهم، وقدر كفايته ( 3)
 . مخسة عشاة، مل يكن له إال أجاة املثل، والعكس بالعكس
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يع ا ألنه يستحق بالعال واحلجة مج
فلرم جيرز أن يأخرذ إال مرا  (1)

ألنرره عررول عررن  (3)فررال يلزمرره عوضرره إذا أيسررا ( جمان ررا) (2)وجرردا فيرره 
 (5)بياينره ( ويقبرل قرول الرويل) (4)عاله، فهرو فيره كراألجري، واملضرارب 

 (7)وقدرها ( بعد فك احلجا يف النفقة) (6)بغري ميني ( واحلاكم)

                                         

ومن مينع الفقري عن معاشه " كل"وخلرب ( فليأكل)فبالعال كالزكاة، وباحلاجة آلية ( 1)
 . ملعاوف، ونص أمد على أكله منه باملعاوفبا

 . أي العال واحلاجة يف الويل، ولو مل يقدره حاكم( 2)
أما األب فال يلزمه، رواية واحدة، ألن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء، مع ( 3)

احلاجة وعدمها، والفقري غري األب جمان ا على األصع، ألن اهلل أما باألكل من 
 . به لائا ما أما بأكلهغري ذكا عول، فأش

أي ومها ال يلزمهاا عول ما أخذاه على عالهاا، فلم يلزم الويل، وألنه لو وجب ( 4)
عليه إذا أيسا لكان واجب ا يف الذمة قبل اليسار فإن اليسار ليس لبب ا للوجوب، 

ال : واآلية واخلرب مل يذكا فيهاا عول، ويأكل نا ا وقف مبعاوف، قال الشيخ
ه بال شاط، إال أن يأخذ أجاة عاله مع فقاه كوص  يتيم، وأما الوكيل يقدم مبعلوم

يف الصدقة فال يأكل منها شيئ ا، ألجل عاله، ألنه منفذ، ليس بعامل، م َنمٍّ، 
 .مثاا

 . بال نزا ، ألنه أمني كاملود ( 5)
 . لواليته، وعدم التهاة، واألب كاحلاكم وأوىل، وألنه ليس لولده عليه خماصاة( 6)
أي إذا ادعى من زال حجاه تعديا يف النفقة عليه، أو على ماله، أو تعديا يف ( 7)

 . قدرها، لريجع على الويل
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أنفقررررت عليررررك منررررذ  :ولررررو قررررال (1)مررررا مل تررررالف عررررادة وعاف ررررا 
ألن األصرل موافقتره، قالره  (2)قدم قول الصريب . من لنة: فقال. لنتني

ررا يف وجررود ( و) (3)يف املبررد   ( الضرراورة، والغبطررة)يقبررل قررول الررويل أيض 
ررررا يف ( و) (4)إذا بررررا  عقرررراره وادعامهررررا مث أنكرررراه  يقبررررل قررررول الررررويل أيض 

 .(5)( التلف)

                                         

أو يعلم كذب الويل، فال يقبل قوله، ملاالفته الظاها، وتعترب العادة والعاف يف ( 1)
مسائل كثرية، حىت جعلت أصال، فالعادة حمكاة، معاول هبا شاعا،لقول ابن 

رواه أمد وه  عبارة عاا . ه املسلاون حسنا، فهو عند اهلل حسنما رآ: مسعود
يستقا يف النفوس، من األمور املتكارة، املعقولة عند ذوي الطبا  السلياة، 

ما عافه العقالء بأن : كل ما عافته النفوس، مما ال تاده الشايعة، وقيل: والعاف
 . حسن، وأقاهم الشار  عليه

قدم قول الصيب . بل من لنة –بعد فك احلجا عنه  –أي فقال الصيب وحنوه ( 2)
بل من لنة، وأنفقت : مات أبوك من لنتني، وقال الصيب: وكذا لو قال الويل
 . قدم قول الصيب بياينه. عل  من أوان موته

القول قول الغالم، ألن األصل حياة والده، واختالفهاا يف أما : وكذا قال القاض ( 3)
 .م قول من يوافق قوله األصلليس الوص  أمينا فيه، فقد

أي وادعى الويل الضاورة والغبطة املقتضية لبيع العقار، مث أنكاه الصيب، وعلم منه، ( 4)
 . أنه ال يعترب ببوت ذلك عند احلاكم، لكنه أحوط، دفعا للتهاة

أي تلف مال احملجور عليه أو بعضه، ألنه أمني، لكن بياينه، الحتاال قول ( 5)
 . الصيب
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يقبرررل قولررره ( و) (1)ااءتررره وعررردم التفرررايا، ألنررره أمرررني، واألصرررل ب
وإن كران نعررل مل  (2)إليره بعرد رشرده، ألنره أمرني ( دفرع املرال)أيض را يف 

ولويل مميز وليده  (3)يقبل قوله يف دفع املال، ألنه قبضه لنفعه كاملاهتن 
فينفررك عنرره احلجررا يف قرردر مررا أذن لرره فيرره  (4)أن يررأذن لرره يف التجررارة 

(5). 
                                         

إن ادعى على الويل تعديا، أو ما يوجب ضاانا، فالقول قوله بال : اإلنصاف ويف( 1)
 . نزا 

 . أشبه املود ، ألنه إمنا قبض املال ملصلحة الصيب وحنوه( 2)
أي يف دعواه رد الاهن، وكاملستعري، فلم تقبل دعوى الاد، ومل يفا  بعض ( 3)

، أن القول قول وذكا املوفق وغريه احتااال. األصحاب بني من نعل أو ال
فان تاك اإلشهاد فقد فاط َ َأْشِهُدوا َعَلْيِهمْ الصيب، ألن األصل معه، ولقوله

 . واألول املذهب
أي ولويل حا مميز، وليد قن مميز، أن يأذن ملوليه وقنه املايز يف التجارة، وفاق ا ( 4)

تَـُل ا اْلَيَتاَمىأليب حنيفة، لقوله فصع تصافه بإذن وألنه عاقل حمجور عليه، َوابـْ
وليه وليده، كالعبد الكبري، والسفيه، وأما اجملنون، والطفل فال يصع تصافهاا 

 . مطلق ا
كالقن، فإن أذن هلاا يف التجارة يف مائة، مثال، مل يصع تصافهاا فياا زاد ( 5)

فال يتعداه إىل غريه، كوكيل، ووص  يف نو  ألن احلجا " با"عليها، وكذا يف نو  كر
ال يف قدر ما أذن فيه وال يؤجا بنفسه، وال يتوكل لغريه، وجيوز اإلذن مل ينفك إ

لسيد العبد بغري خالف، ألن احلجا عليه حلق السيد، وإن رآه وليه أو ليده 
يتجا، فلم ينهه، مل يصا مأذونا له، ألنه تصاف يفتقا إىل اإلذن، فلم يقم 
= 
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يف الرررتدانته ( إن أذن لررره)أدا ه ( ومررا الرررتدان العبررد لرررزم لرريده)
يكررن الرتدان بررإذن ( وإال) (1)ببيرع، أو قرال، ألنرره غرا النرراس مبعاملتره 

ترررري لرررريده برررني بيعررره، وفدائرررره  (2)(يف رقبتررره)رررراا الررررتدانه (ف)لررريده 
 (3)باألقل من قياته، أو دينه، ولو أعتقه 

                                         
= 

ا إذا رأى عبده الذي ينبغ  أن يقال فيا: السكوت مقامه، لكن، قال الشيخ
يبيع، فلم ينهه يف مجيع املواضع، أنه ال يكون إذنا، وال يصع التصاف، ولكن 
يكون تغاياا، فيكون ضامنا، حبيث أنه ليس له أن يطالب املشرتي بالضاان، فإن 
تاك الواجب عندنا كفعل احملام، كاا نقول فيان قدر على إجناء إنسان من 

 . هلكة، بل الضاان هنا أقوى
فلزمه مجيع ما ادان، وكذا ما اقرتضه وحنوه بإذن ليده، ألنه متصاف له، واملشرتك ( 1)

وال يقبل من السيد دعوى عدم اإلذن : ال بد من إذن اجلايع، ويف االختيارات
لعبده، مع علاه بتصافه، ولو صدقه، فتسليطه عليه عدوان وهذا الصحيع من 

وقال . ال، قضيت ديوهنم منهإن كان يف يده م: وقال مالك والشافع . املذهب
ال فا  بني الدين الذي لزمه يف املأذون فيه، أو فياا مل يؤذن له فيه، مثل : املوفق

أن أذن له يف الرب فاجتا يف غريه، فإنه ال ينفك عن التغايا، إذ يظن الناس أنه 
 . مأذون له فيه

إن علم معامله فال  :ألنه دين لزمه بغري إذن ليده، فتعلق باقبته، كاإلتالف، وعنه(2)
 .  ش ء له، وصوبه الشيخ

 رراهاه أنرره خمررري فياررا ذكرراه، وهررو غررري مررااد، ألنرره إذا أعتقرره ال ميكررن تسررلياه، بررل ( 3)
 يلزمرررررررره الررررررررذي عليرررررررره قبررررررررل العتررررررررق، وهررررررررو األقررررررررل مررررررررن قياترررررررره أو الرررررررردين، وأمررررررررا 
= 
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أي أخرررذه ( كالرررتيداعه) (1)وإن كانررت العرررني باقيرررة ردت لاهبررا 
فيتعلرررق ذلرررك كلررره ( وقيارررة متلفررره (3)وَأرش جنايتررره ) (2)فيتلفهرررا  وديعرررة
 .(5)وتري ليده كاا تقدم  (4)باقبته 

                                         
= 

ن التايررري بررني بيعرره وفدائرره فحيررث مل يعتقرره، وإن أعتقرره لزمرره أن يفديرره بأقررل األمرراي
قياتررره، أو الررردين، ألنررره فررروت رقبتررره علرررى رب احلرررق بإعتاقررره، وال يلزمررره أكثرررا مرررن 
قياترره، كاررا لررو مل يعتقرره، فلررو تعلررق باقبترره مائررة، وقياترره مخسررون، مل يلزمرره لرروى 

 . اخلاسني
 . حيث أمكن أخذه هلا، لبقاء ملكه عليها، لفساد العقد( 1)
 . مالهأي فتعلق باقبته، ألنه الذي حال بينه وبني ( 2)
أي تعلق باقبته، لواء كان مأذونا له أو ال، رواية واحدة، وهو مذهب أيب حنيفة، ( 3)

 . والشافع 
أي العبد، لواء كان مأذونا له يف التجارة أو ال، إذ اإلذن يف التجارة ال يتضان ( 4)

دينه على بالبة أقسام قسم يتعلق : اإلذن يف اجلنايات، واإلتالفات، وقال عثاان
السيد، وه  الديون اليت أذن له فيها، وقسم يتعلق باقبته، وه  ديون غري بذمة 

املأذون له مما ببت ببينة، أو إقاار السيد، وقسم يتعلق بذمة العبد، وهو ما مل 
 . يثبت بغري إقاار العبد فقا

أي بني بيعه، وفدائه باألقل من قياته أو دينه، أو تسلياه إن مل يعتقه، وكذا كل ( 5)
لق بذمته، فإذا بيع وكان مثنه أقل مما عليه، فليس لاب الدين وحنوه إال ذلك، ما تع

ألن العبد هو اجلا ، فلم جيب على غريه ش ء، وإن كان مثنه أكثا، فالفضل 
للسيد، وإن اختار فداءه، لزمه أقل األماين، من قياته أو أرش جنايته، ألن أرش 

د اجلا ، لعدم اجلناية من غريه، وإمنا اجلناية إن كان أكثا، فال يتعلق بغري العب
 . جتب قياته، وإن كان أقل فلم جيب باجلناية إال هو
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برل بإهرداء مررْأكول،  (1)وال يتررب  املرأذون لره بردراهم، وال كسروة 
ولغررري املررأذون لرره الصرردقة  (3)وعاررل دعرروة بررال إلررااف  (2)وإعررارة دابررة 

وللاررراأة الصررردقة مرررن بيرررت  (4)مرررن قوتررره، بنحرررو رغيرررف، إذا مل يضررراه 
 .(5)زوجها بذلك، ما مل تضطاب العادة 

                                         

ألن ذاك ليس من التجارة، وال جتاج إليها، فأشبه غري املأذون له، وال يترب  بنحو  ( 1)
 . ولو قل، ولعله ما مل جتابه عادة: كتاب، وال فاس، و اهاه

 . مأكول بال إلااف، وإعارة دابة، وبوب وحنوه أي بل جيوز له الترب  بإهداء( 2)
أي وجيوز له الترب  بعال دعوة بضم الدال، وصدقة بيسري، بال إلااف يف الكل، ( 3)

كان جييب دعوة املالوك، وتزوج أبو لعيد موىل لبين   صلى اهلل عليه وللمألنه 
بن منهم ا صلى اهلل عليه وللمألد، فحضا دعوته ناس من أصحاب رلول اهلل 

مسعود، وحذيفة، وأبو ذر، وألنه مما جات به عادة التجار فياا بينهم، فيدخل يف 
 . عاوم اإلذن

أي ولغري املأذون له يف التجارة، كالقن، الصدقة من قوته بنحو رغيف، كفلس، ( 4)
 . وبيضة، إذا مل يضاه، ألنه مما جات العادة باملساحمة فيه

إذا أنفقت املاأة من »باغيف وحنوه، خلرب أي وللااأة الصدقة من بيت زوجها ( 5)
وللاازن بيت زوجها غري مفسدة، كان هلا أجاها مبا أنفقت وله مثله مبا كسب، 

ومل يذكا إذنا، وقال ألمساء  «مثل ذلك، من غري أن ينقص من أجورهم ش ء
ما جل : له اماأة وكذا قالت «ارضا  ما التطعت، وال توع ، فيوع  اهلل عليك»

= 
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 .(1)أو يكن خبيال ، أو تشك يف رضاه 

                                         
= 

وألن العادة السااح بذلك،  «الرطب تأ لينه وتهدينه »مواهلم؟ قال لنا من أ
وطيب النفس به، فجاى جماى صايع اإلذن، ما مل مينع، أو تضطاب العادة، يعين 
تتلف، حنو أن يكون بعضا مينع، وبعض ا ال مينع، أو يشك يف رضاه، فال جيوز إال 

 . عن طيب نفس منه
مل يكن خبيال ، أو تشك يف رضاه، فيحام اإلعطاء أي وهلا الصدقة من بيته، ما ( 1)

من ماله بال إذنه، ألن األصل عدم رضاه إذا، كصدقته من ماهلا، فإن كان يف 
بيت الاجل من يقوم مقام اماأته، كجاريته وأخته وغالمه املتصاف يف بيت ليده 
 وطعامه، جاز له الصدقة بنحو رغيف من ماله، ما مل مينع أو يكن خبيال ، أو

 . يضطاب عاف، أو يشك يف رضاه
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 (1)باب ال  الة 
. وكلررت أمرراي إىل اهلل: تقررول (2)التفررويض : بفررتع الررواو وكسرراها

ا (3)أي فوضرررته إليررره  الررررتنابة جرررائز التصررراف مثلررره، فياررررا : واصرررطالح 
 .(4)تدخله النيابة 

                                         

َعُث ا َفَحَدُ ْم ِبَ ِرِقُكْم الوكالة جائزة بالكتاب، والسنة، واإلمجا ، قال تعاىل( 1) َ ابـْ
َْْرضِ وقالَهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنةِ  َواْلَعاِمِليَن وقالاْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن ا

يف شااء الشاة، وأبا رافع يف عاوة بن اجلعد  صلى اهلل عليه وللمووكل َعَليْـَها
تزويج مياونة، وعااو بن أمية يف تزوج أم حبيبة، وكان يبعث عااله يف قبض 
الزكاة ويأما بإقامة احلدود، وغري ذلك، وحكى املوفق وغريه إمجا  األمة على 
جوازها يف اجلالة، ولدعاء احلاجة إليها، إذ ال ميكن كل أحد فعل ما جتاج إليه 

 . بنفسه
 . التفويض واحلفظ: والفتع أشها، الم مصدر مبعىن التوكيل، وه  لغة( 2)
اكتفيت به، وتطلق ويااد هبا احلفظ، . وكلت أماي، ووكلت األما إليه: أي تقول( 3)

 .أي حفيظَوَما َفْنَت َعَلْيِهْم ِب َِ ي ٍ ومنه
ا وشاعا( 4) أي " لهمث"التنابة جائز التصاف، فياا وكل فيه : أي والوكالة اصطالح 

جائز التصاف وهو احلا، املكلف، الاشيد، لواء كان املوكل والوكيل ذكاين، أو 
من حقو  اهلل تعاىل، وحقو  اآلدميني،  «فياا تدخله النيابة»أنثيني، أو خمتلفني 

على ما يأيت تفصيله، ويستثىن من ذلك من يتصاف باإلذن، كالعبد، والوكيل، 
 ملا هلم فعله، وميكن أن يكون املااد هنا نائز واملضارب، واحملجور عليه لسفه، إال

 . املوكل، والوكيل، واملوكل فيه: التصاف من يصع منه فعل ما وكل فيه، وأركاهنا
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" افعرل كررذا"كررر   (1)(بكررل قرول يرردل علرى اإلذن)كالرة الو ( تصرع)
  (3)وتصرررع مؤقترررة، ومعلقرررة بشررراط  (2)أو أذنرررت لرررك يف فعلررره، وحنررروه 

 .(4)كوصية وإباحة أكل، ووالية قضاء، وإمارة 

                                         

 . أي إجياب الوكالة بكل قول يدل على اإلذن يف التصاف بال خالف( 1)
أي تصع بنحو، بع عبدي، أو أعتقه، أو أذنت لك يف كذا وحنو ذلك، كأقاتك ( 2)

مقام ، أو فوضت إليك يف كذا، أو جعلتك نائب ا عين، ألنه لفظ دال على األذن 
دل كالم القاض  على انعقادها بفعل دال  : فصع، كلفظها الصايع، ويف الفاو 

، أو خياط، وهو أ ها،  كبيع، وهو  اها كالم الشيخ فيان دفع بوبه إىل قصار
 . كالقبول وتنعقد باخلا، والكتابة الدالة على الوكالة، إذ ه  فعل دال على املعىن

. أي وتصع الوكالة مؤقتة، كأنت وكيل  شهاا؛ وحنوه، قال يف اإلنصاف بال نزا ( 3)
وتصع معلقة بشاط، كإذا متت مدة اإلجارة يف داري فبعها، وحنوه، على 

 .أيب حنيفةالصحيع، وهو مذهب 
أي يصع تعليق الوكالة، وتوقيتها، كاا يصع تعليق هذه املذكورات وتوقيتها ( 4)

أو إذا . إذا دخل رمضان فافعل كذا: أو. إذا قدم احلاج فبع هذا: بشاط، كقوله
وحنوه مما يصع معلقا، ومؤقتا بشاط، وعند . طلب أهل  منك شيئ ا فادفعه هلم

قال  صلى اهلل عليه وللم، وببت أنه الشافع  إن تصاف صع لوجود اإلذن
وكلتك يف شااء  : وألنه لو قال «فمير م  يد   إ  قت   جعفر   إ  قت   ابن رواحة»

يصع تعليق الوكالة : صع بال خالف، وقال ابن القيم رمه اهلل. كذا، يف وقت كذا
أوىل  بالشاط، كاا يصع تعليق الوالية بالشاط، كاا صحت به السنة، بل تعليق الوكالة

باجلواز، فإن الويل وكيل وكالة عامة، فإنه إمنا يتصاف نيابة عن املويل له فوكالته أعم من 
املعني، فإذا صع تعليقها، فتعليق الوكالة  اخلاصة أوىل  وكالة الوكيل يف الش ء

وقد شا  اهلل لعباده التعليق بالشاوط، يف كل موضع جتاج إليه : قال. بالصحة
= 
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بأن يوكله يف بيع ش ء،  (1)(ويصع القبول على الفور والرتاخ )
 (3)قبلرررت : أو يبلغررره أنررره وكلررره بعرررد شرررها، فيقرررول (2)فيبيعررره بعرررد لرررنة 

ألن قبررول وكالئرره  (4)أي علررى القبررول ( بكررل قررول أو فعررل دال عليرره)
وكران مرتاخي ررا عرن توكيلرره إيراهم، قالرره يف  (5)عليره السررالم كران بفعلهررم 

 .(6)املبد  

                                         
= 

بني ربه، وتعليق العقود، والفسوخ، والتربعات وااللتزامات، العبد، حىت بينه و 
وغريها، بالشاوط، أما قد تدعو إليه الضاورة، أو احلاجة أو املصلحة فال يستغين 

والية اإلمارة بالشاوط، وهذا  صلى اهلل عليه وللمعنه املكلف، وقد علق النيب 
 . ة اخلاصة والعامةتنبيه على تعليق احلكم يف كل والية، وعلى تعليق الوكال

أي ويصع قبول الوكالة على الفور من غري تااخ، ويصع على الرتاخ ، وهذا ( 1)
 . مذهب الشافع  وغريه

أو يأماه بفعل ش ء فيفعله بعد مدة طويلة، أو بلغه أن زيدا وكله يف بيع ش ء، ( 2)
 . فباعه من غري قبول صع

 . أي فيصع القبول( 3)
ويتااج انعقادها باخلا، والكتابة . بال نزا : يف اإلنصافيعين من الوكيل، قال ( 4)

ومل يتعال له األصحاب، ولعله داخل يف : الدالة على ذلك، قال ابن نصا اهلل
 . ألن الكتابة فعل دال على املعىن. أو فعل: قوله

 . كاا هو مستفيض من غري وجه، كقبض الزكاة، وإقامة احلدود، وغري ذلك( 5)
 وغرررررررررريه، وألنرررررررره إذن يف التصرررررررراف، واإلذن قرررررررررائم، مررررررررا مل ياجرررررررررع  وقالرررررررره املوفررررررررق( 6)

عنررره، أشررربه اإلباحرررة، وكرررذا لرررائا العقرررود اجلرررائزة، كالشررراكة، واملضررراربة، واملسررراقاة، 
 .واملزارعة، يصع القبول فيها بالفعل فورا، ومرتاخيا
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فلره )لنفسره ( ومن له التصاف يف ش ء) (1)ويعترب تعيني الوكيل 
وأن ينوب  (3)ريه أي جاز أن يستنيب غ. (2)(والتوكل فيه)فيه ( التوكيل

ومرن  (5)واملااد فيارا تدخلره النيابرة ويرأيت  (4)عن غريه، النتفاء املفسدة 
فلو وكله يف بيع ما ليالكه  (6)ومن ال يصع تصافه بنفسه فنائبه أوىل 

 .(7)ليالكه 

                                         

وكذا من ال . وكلت أحد هذين: فال يصع. وكلت فالنا يف كذا: كأن يقول( 1)
 . و مل يعاف موكله، للجهالة، ال علاه بالوكالةيعافه، أ

 . ألن النائب فا  عن املستنيب( 2)
أي من له التصاف يف ش ء لنفسه، جاز أن يستنيب غريه يف ذلك الش ء، وإال ( 3)

فال، لوى توكيل أعاى وحنوه يف عقد ما جتاج إىل ر ية، ألن منعه لعجزه عن 
 . العلم باملبيع، ال ملعىن فيه

وجاز ملن له التوكل يف ش ء أن ينوب عن غريه يف ذلك الش ء، النتفاء  أي( 4)
 . املفسدة يف تلك النيابة

 . أي قايب ا موضح ا، مستثىن منه ما ال تدخله النيابة( 5)
 . أي من ال يصع تصافه، فحيث انتفى األصل انتفى الفا ( 6)
ومن : ا تفايع على قولهمل يصع التوكيل، ألن املوكل ال ميلكه حني التوكيل، وهذ( 7)

ال يصع تصافه لنفسه فنائبه أوىل، ونقل الصحة فياا ليالكه تبعا ملالوك، كبع 
 . هذا وما جدث منه
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ويصع توكيل اماأة يف طال   (1)أو طال  من يتزوجها مل يصع 
نكررراح أمرررة ملرررن وأن يتوكرررل واجرررد الطرررول، يف قبرررول  (2)نفسرررها وغريهرررا 

ويف قبرول نكراح أختره وحنوهرا  (4)وغين لفقرري يف قبرول زكراة  (3)تباح له 
 .(6)(ويصع التوكيل يف كل حق آدم  من العقود) (5)وحنوها ألجنيب 

 .(6)(العقود

                                         

إن : خبالف. إن تزوجت فالنة، فقد وكلتك يف طالقها: أي التوكيل، وكذا إن قال( 1)
 . اشرتيت فالن ا فقد وكلتك يف عتقه، لصحة تعليق العتق على امللك

ذا التثناء مما تقدم، فيصع توكيل اماأة يف طال  نفسها، قوال واحدا كاا يأيت، ه( 2)
ويصع يف طال  غريها، من ضاة أو غريها، ألهنا ملا ملكت طال  نفسها نعله 

 . إليها، ملكت طال  غريها
أي ويصع أن يتوكل واجد الطول، أو غري خائف العنت، يف قبول نكاح أمة ملن ( 3)

 . من عبد، أو حا عادم الطول، خائف العنتتباح له األمة، 
أي ويصع أن يتوكل غين لفقري يف قبول زكاة، أو كفارة، أو نذر، ألن املنع يف ( 4)

 . هذه لنفسه للتنزيه، ال ملعىن فيه يقتض  منع التوكيل
 –كعاته، وخالته، وماته   –أي ويصع التوكيل يف قبول نكاح أخته وحنوها ( 5)

لكن يشرتط لعقد النكاح تساية املوكل، ولو نوى أنه قبله ألجنيب ال حتل له، 
ملوكله، ومل يذكاه مل يصع، وال يصع توكيل العبد، والسفيه يف غري ماهلاا فعله، 

 . وتصع وكالة املايز بإذن وليه فياا ال يعترب له البلوغ
ال، أو باإلمجا ، ملا تقدم من اآليات واألخبار، وما يأيت، لواء كانت متعلقة بامل( 6)

 . ما جياي جمااه، ولواء كان املوكل حاضا ا أو غائب ا
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ولرررائا  (1)ألنررره عليررره السرررالم وكرررل عررراوة برررن اجلعرررد يف الشرررااء 
 (2)العقرود، كاإلجرارة، والقرال، واملضراربة، واإلبرااء، وحنوهرا، يف معنرراه 

ألنره جيروز التوكيرل  (3)(والعتق، والطرال )كاخللع، واإلقالة، ( والفسوخ)
 (5)والاجعة ) (4)يف اإلنشاء، فجاز يف اإلزالة بطايق األوىل 

                                         

فاشرتيت شاتني بدينار، وبعت إحدامها " اشرت لنا شاة"أعطا  دينارا فقال : قال( 1)
احلديث، ووكل يف قبول النكاح وغريه، مما ينيف على . بدينار، فأتيته بشاة ودينار

لة يف العقود وغريها، وهو بالبني حديث ا، تدل داللة واضحة على صحة الوكا
 . إمجا 

أي لائا العقود مما ذكا وحنوها، كصلع، وهبة وإقاار، وضاان، وكفالة، وحوالة، ( 2)
وشاكة، ووديعة، وجعالة، ومساقاة، وصدقة، ووصية، وحنو ذلك، يف معىن التوكيل، 
ألن احلاجة تدعو إليها، كدعائها إىل التوكيل، فيثبت فيها حكاه، وقال املوفق 

ال نعلم فيه خالف ا، وكذا الكتابة، والتدبري، واإلنفا ، والقساة، واحلكومة، : وغريه
: والوكالة يف الوقف، وحكاه يف اإلنصاف يف اجلايع إمجاع ا، وقال أبو حنيفة

واجلاهور على . للاصم أن ميتنع من حماكاة الوكيل إذا كان املوكل حاضاا
ما قضى له : يال عند أيب بكا، وقالخالفه، إلمجا  الصحابة، فإن عليا وكل عق

فل ، وما قض  عليه فعل ، ووكل عبد اهلل بن جعفا عند عثاان، ولدعاء احلاجة 
 .إىل ذلك، فقد ال جسن، أو ال جب أن يتوالها بنفسه، ألن للاصومة قحاا

 . أي أنه يصع التوكيل فيها، وهو كذلك بال خالف( 3)
 . البيع وألن احلاجة تدعو إىل ذلك، فأشبه( 4)
أي ويصع التوكيل يف الاجعة، ألنه ميلك بالتوكيل األقوى، وهو إنشاء النكاح،  ( 5)

، فتالفيه بالاجعة أوىل، و اهاه أن التوكيل يف صلى اهلل عليه وللمكاا ببت عنه 
= 
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كإحيراء املروات ( ومتلك املباحات مرن الصريد، واحلشريش، وحنروه
ال ) (2)ألهنرررا متلرررك مرررال بسررربب ال يتعرررني عليررره، فجررراز كاالبتيرررا   (1)

والنرذور والقسرامة ( واللعران واأَلميران) (3)قرول منكرا وزور ألنره ( الظهار
وااللتقرررررراط،  (6)والشررررررهادة والاضررررررا   (5)والقسررررررم بررررررني الزوجررررررات  (4)

 .(7)واالغتنام 

                                         
= 

 . الاجعة للااأة صحيع، لواء كان هلا يف رجعة نفسها أو غريها
 . وكيل يف ذلك، بال خالفواالحتطاب، والتقاء املاء، فيصع الت( 1)
 . وكاالهتاب فيصع التوكيل فيه( 2)
 . وحمام، فال جيوز فعله، وال االلتنابة فيه، أشبه بقية املعاص ( 3)
وكذا اإليالء، ألهنا تتعلق بعني احلالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية، ( 4)

 . واحلدود، فال يصع االلتنابة فيها
فيه، ألنه يتعلق ببدن الزوج، ألما تتص به، وال يوجد يف أي ال تصع االلتنابة ( 5)

 . غريه
لتعلقها بعني الشاهد، . اشهد عين: أي ال تصع التنابة يف الشهادة، بأن يقول( 6)

ألهنا خرب عاا رآه أو مسعه، وال يتحقق ذلك يف نائبه، فإن فعل كان شاهدا على 
رضع  عين ألنه تتص أ: شهادته، وال يف الاضا ، كأن تقول اماأة الماأة

 . باملاضعة، واملاتضع، ألما تتص بإنبات حلم املاتضع، وانشاز عظاه من لبنها
 أي وال يصع التوكيل يف االلتقاط، فإذا فعل ذلك فالتقا، كان أحق ( 7)

من اآلما، وألن املغلب فيه االئتاان، وال يصع يف االغتنام، ألنه مستحق 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

131 

تصرررع الوكالرررة ( و) (1)والغصرررب، واجلنايرررة، فرررال تررردخلها النيابرررة 
ررا  كتفاقررة صرردقة،   (2)(يف كررل حررق هلل تدخلرره النيابررة مررن العبررادات)أيض 
ألنرره عليرره السررالم كرران يبعررث عاالرره لقرربض  (3)ونررذر، وكفررارة وزكرراة، 

 .(5)وكذا حج، وعااة، على ما لبق  (4)الصدقات، وتفايقها 

                                         
= 

 . باحلضور، فال طلب للغائب به
أي وال يصع التوكيل يف الغصب، واجلناية، ألن ذلك حمام، وكذلك كل حمام، ألنه ( 1)

يعين  «فال تدخلها النيابة»ال جل له فعله بنفسه، فلم جتز النيابة فيه، وقوله 
 . الظهار، وما عطف عليه، فال تصع الوكالة فيه، لعدم قبوله النيابة

 . يعين املتعلقة باملال( 2)
وجيوز للاااج التوكيل يف إخااجها، ودفعها . بال نزا  أعلاه: نصافقال يف اإل( 3)

إىل مستحقها، وال يأخذ لنفسه من الصدقة، وال ألجل العال، ألن لفظ املوكل 
ينصاف إىل دفعه إىل غريه، وجيوز لولده، ووالده، إذا كان من أهل الصدقة، وجيوز 

ل من مال وكيل، وتوكيل له ألنه اقرتا. أخاج زكاة مايل من مالك: أن يقول لغريه
 . يف إخااجه

أنه بعث عاا على : كاا هو مستفيض من غري وجه، ومنه ما يف الصحيحني( 4)
وكذا  «صدقة تؤخذ من فغنيائهم   ترد على  قرائهم»: وقال ملعاذ. الصدقة

 . خلفا ه، ووالة املسلاني
حنو معضوب، أي يف كتاب املنالك، لواء كان نفال  مطلق ا، أو فاض ا، من ( 5)

 . وتقدم بأدلته

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

133 

كالصررالة، والصرروم، والطهررارة،   (1)وأمررا العبررادات البدنيررة احملضررة 
ألهنرا تتعلرق ببردن مرن هر  عليره  (2)من احلدث، فال جيوز التوكيرل فيهرا 

احلردود يف إبباهترا، )تصع يف ( و) (4)بع احلج لكن ركعتا الطواف تت (3)
واغد يا فُنيس إلى امرَفة هذا   إ  »لقوله عليه السالم  (5)(والتيفائها

 .(6)فاعرتفت، فأما هبا فامجت، متفق عليه  « إ  اعتر ت  ارجمها
                                         

 . يعين اخلالصة، وه  ما ال تتعلق باملال( 1)
 . قوال واحد، وكذا االعتكاف، وجتديد الوضوء، وحنوه مما يتعلق بالبدن فحسب( 2)
أي فال يقوم غريه مقامه، وألن الثواب عليه ألما تصه، فال تدخله النيابة، إال أن ( 3)

أداء ملا وجب عليه، وليس بتوكيل وتصع طهارة الصيام املنذور يفعل عن امليت، 
 . اخلبث ألهنا من الرتوك، وجتوز االلتنابة يف صب املاء، وإيصاله إىل األعضاء

وإن كانت الصالة ال تدخلها النيابة، لكن دخلت تبعا، وهذا التدراك من قوله ( 4)
فيه مطلق ا، اخل فاحلقو  بالبة أنوا ، نو  تصع الوكالة  «وأما العبادات البدنية»

وهو ما تدخله النيابة من حقو  اهلل، وحقو  اآلدم ، ونو  ال تصع الوكالة فيه 
مطلق ا، كالصالة، والظهار، ونو  تصع فيه مع العجز دون القدرة، كحج فال، 

 . وعااته
أي وتصع الوكالة يف إببات احلدود، كحد زنا، ولاقة، والتيفائها ممن وجبت ( 5)

 . قام املوكل، يف درئها بالشبهاتعليه، ويقوم الوكيل م
 فدل احلديث على صحة التوكيل يف إببات احلدود، والتيفائها، وأما ( 6)

باجم ماعز فامجوه، ووكل عثاان عليا يف إقامة حد  صلى اهلل عليه وللمالنيب 
الشاب على الوليد بن عقبة، وألن احلاجة تدعو إليه، ألن اإلمام ال ميكنه تويل 

بناء على أن القاض  ليس بنائب لإلمام، بل هو : ال ابن رجبذلك بنفسه، وق
نا ا للاسلاني، ال عن والية، وهلذا ال ينعزل مبوته، وال بعزله، فيكون حكاه يف 
= 
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ولريس للوكيرل أن ) (1)وجيوز االلتيفاء يف حضاة املوكرل، وغيبتره 
ألنه مل يأذن له  (2)اله مثله، ومل يعجزه إذا كان يتو ( يوكل فياا وكل فيه

 .(3)يف التوكيل، وال تضانه إذنه، لكونه يتوىل مثله 

                                         
= 

واليته حكم اإلمام، وألنه يضيق عليه تويل مجيع األحكام بنفسه، ويؤدي ذلك 
مباشاته عادة إىل تعطيل مصاحل الناس العامة، فأشبه من وكل فياا ال متكن 

 . لكثاته
وهو قول مالك، والتثىن بعضهم القصاص، وحد القذف، الحتاال أن يعفو ( 1)

املوكل يف حال غيبته فيسقا، واألول املذهب، ألن ما جاز التيفا ه يف حضاة 
املوكل، جاز يف غيبته، كاحلدود ولائا احلقو ، واحتاال العفو بعيد، وألن قضاة 

كانوا جكاون يف البالد، ويقياون احلدود اليت   وللم صلى اهلل عليهرلول اهلل 
 . تدرأ بالشبهات، واألوىل االلتيفاء حبضوره فيهاا، الحتاال عفوه

إذا كان  «أحدها»أحوال بالبة  «ليس لل  ي  ف  ي     يما و    يه»يف قوله ( 2)
 يتواله مثله، ومل يعجزه عاله، فليس له أن يوكل فياا وكل فيه، وهو مذهب أيب

 . حنيفة، والشافع 
 فلم جيز له التوكيل، كاا لو هناه، وألنه التؤمن فياا ميكنه النهول ( 3)

فيه، فال يوليه غريه، كالوديعة، فإن كان ال يتواله مثله، كاألعاال الدنية يف حق 
أشااف الناس، املرتفعني عن فعلها يف العادة، أو يعجز عن عاله ككثاته، أو 

 . ري ذلك، فله التوكيل فيه، وحك  أنه ال نزا  فيهلكونه ال جسنه، أو غ
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اصرنع : أو يقرول (1)برَأن يرْأذن لره يف التوكيرل ( إال أن جيعل إليه)
والوكالررررة عقرررررد ) (3)ويصرررررع توكيررررل عبررررد برررررإذن لرررريده . (2)مررررا شررررئت 

 .(4)(جائز

                                         

أي فيجوز له التوكيل، ألنه عقد أذن فيه، فكان له فعله، كالتصاف املأذون فيه، ( 1)
 .«احلال الثا »ال نعلم فيه خالف ا، وهذا : قال املوفق وغريه

تصاف كيف شئت، فله أن يوكل، ألن : وكلتك فاصنع ما شئت أو: أي أو يقول( 2)
أن  «واحلال الثالث»عام، فيدخل يف عاومه التوكيل، . اصنع ما شئت: فظل

ينهى املوكل وكيله عن التوكيل، فال جيوز له التوكيل، بغري خالف، ألن ما هناه عنه 
غري داخل يف إذنه، فلم جيز له، كاا لو مل يوكله، وكل وكيل جاز له التوكيل، 

اوكل يف توكيل من ليس بأمني، فإن فليس له أن يوكل إال أمينا، ألنه ال نظا لل
تغري فعليه عزله، فإن مل يعلم بالتغري فال ضاان عليه، وإن عينه املوكل جاز وإن مل 
يكن أمينا، ألنه قطع نظاه بتعيينه، وال ينعزل الوكيل الثا  مبوته وحنوه، وال ميلك 

تبيني أنه  ال جتاج إىل: وكل فالنا عين يف بيع كذا، فقال الشيخ: عزله، ولو قال
 . وكيله، أو وكيل فالن

ألن املنع حلق السيد، فجاز بإذنه، وال جيوز بغري إذنه، ألنه ال جيوز له التصاف ( 3)
 . بغري إذن ليده، لوى ما ميلكه وحده، فيجوز توكيله يف الطال  من غري إذن

، واجلعالة، أي من الطافني، وكذا الشاكة، واملضاربة، واملساقاة، واملزارعة، والوديعة( 4)
 . واملسابقة، والعارية، على ما يأيت تفصيله
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 (2)لوكيررل بررذل نفررع ومررن جهررة ا (1)ألهنررا مررن جهررة املوكررل إذن 
وتبطررل بفسررخ ) (4)فلكررل واحررد منهاررا فسرراها  (3)وكالمهررا غررري الزم 
ألن الوكالة تعتاد احلياة والعقرل،  (6)وجنونه املطبق  (5)(أحدمها، وموته

 .(7)والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها 

                                         

 . أي يف التصاف، فكان لكل واحد منهاا إبطاله، كاإلذن يف أكل طعامه( 1)
 . أي للاوكل، لكل منهاا إبطاله( 2)
 . أي من الطافني، ال اإلذن يف الوكالة، وال بذل النفع هبا للاوكل( 3)
 .  ، لعدم لزومها، وكذا الشاكة، وحنوها مما تقدمأي الوكالة أي وقت شاء بال نزا ( 4)
أي وتبطل الوكالة بفسخ املوكل أو الوكيل هلا، وتبطل مبوت املوكل أو الوكيل، ( 5)

ومبوهتاا معا بغري خالف، إذا علم احلال، ومىت تصاف بعد فسخ املوكل أو موته 
 . فهو باطل إذا علم ذلك

بال : طبق بفتع الباء، قال يف اإلنصاف وغريهأي وتبطل الوكالة ننون أحدمها امل( 6)
لزوال أهلية التصاف، وكذا كل عقد جائز كالشاكة، . خالف نعلاه إذا علم احلال
ا  . وال تبطل باإلغااء قوال واحد 

أي النتفاء ما تعتاد عليه، وهو أهلية التصاف، لكن لو وكل ويل اليتيم، ونا ا ( 7)
زا، كاملشاركة، واملضاربة، مل تنفسخ مبوته، الوقف أو عقدا، أو غريمها عقدا جائ

ألنه متصاف على غريه، اقتصا عليه يف اإلنصاف، وقطع به يف اإلقنا ، وذكاه 
 . ابن رجب وغريه
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أو يف عتررررق العبررررد مث   (1)وإذا وكررررل يف طررررال  الزوجررررة مث وطئهررررا 
ولرو قبرل  (3)(عرزل الوكيرل)تبطرل أيض را برر( و) (2)ه بطلرت ا كاتبه، أو دبَّر

علارره، ألنرره وقررع عقررد ال يفتقررا إىل رضررى صرراحبه، فصررع بغررري علارره،  
 .(4)كالطال  

                                         

بطلت الوكالة، ألنه دليل رجوعه، ورغبته فيها، واختيار إمساكها، ال بقبلتها، على ( 1)
 . الصحيع من املذهب، كاا ال تصع الاجعة هبا

ي الوكالة يف العتق، للداللة على رجو  املوكل فيه بالكتابة أو التدبري، وهذا أ( 2)
 . الصحيع من املذهب

 . ألن له عزله أي وقت شاء بال نزا ، وإن تصاف بعد علاه فتصافه باطل( 3)
نص عليه، وهو مذهب . ال ينعزل قبل علاه: أي فيضان ما تصاف فيه، وعنه( 4)

هو الصواب، ملا يف ذلك من الضار، ألنه : شيخ، وقالالشافع  وغريه، واختاره ال
قد يتصاف تصافات فتقع باطلة، ورمبا با  اجلارية فيطؤها املشرتي، أو الطعام 
. فيأكله، أو غري ذلك، فيتصاف فيه املشرتي وجيب ضاانه، فيتضار املشرتي

وهذا قول أيب حنيفة، حىت . مىت تصاف قبل علاه صع تصافه: والوكيل، وعليه
نه ال يعزل نفسه إال حبضاة املوكل، وال ينعزل الشايك، واملضارب، حىت يعلم رب أ

املال والشايك، ألنه ذريعة إىل عامة األضاار، وهو تعطيل املال عن الفوائد 
وهو األليق : واألرباح، حسن يف اعتبار املقاصد، ولد الذرائع، قال يف اإلنصاف

صوبه يف اإلنصاف، ألنه مل يفاط، و . ال يضان مطلق ا: وقال الشيخ. باملذهب
 . وعلى القول بالعزل قبل العلم، فتصافاته صحيحة: وقال أيض ا
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 (1)ولررو بررا  َأو تصرراف فررادعى أنرره عزلرره قبلرره مل يقبررل إال ببينررة 
ال براحلجا  (3)لزوال َأهليرة التصراف  (2)(حبجا السفيه)تبطل أيض ا ( و)

 .(5)تاج عن أهلية التصاف  ألنه مل (4)لفلس 

                                         

أي ولو با  وكيل، أو تصاف، فادعى موكله، أنه عزله قبل البيع أو التصاف، مل ( 1)
يقبل إال ببينة تشهد بالعزل قبل، ألن األصل بقاء الوكالة والشاكة وحنومها، وبااءة 

والشايك، وحنوه من ضاان ما أذن له فيه، بعد الوقت الذي ادعى ذمة الوكيل، 
لو با ، أو تصاف، فادعى أنه : وقال. ال يضان: املوكل عزل فيه، واختار الشيخ

عزله قبله مل يقبل، فلو أقام به بينة ببلد آخا، وحكم به حاكم، فإن مل ينعزل قبل 
ا على الغائب، ولو ح كم قبل هذا احلكم العلم صع تصافه، وإال كان حاكا 

بالصحة حاكم ال ياى عزله قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك نفذ، واحلكم 
الناقض له مادود، وإال وجوده كعدمه، واحلاكم الثا  إذا مل يعلم بأن العزل قبل 
العلم، أو علم ومل ياه، أو رآه ومل يا نقض احلكم املتقدم، فحكاه كعدمه، وقبض 

إال الطال  فيقبل . اهر. اء وكالته، وأنه قول أكثا العلااءالثان من وكيله دليل بق
 . بال بينة

أي وتبطل الوكالة أيض ا حبجا السفيه يف تصاف مايل، وكيال كان أو موكال، حيث ( 2)
 . اعترب رشده

أي فال ميلكه غريه من جهته كاجملنون، واملااد فياا ينافيه، خبالف ما ال ينافيه  ( 3)
 . كالطال 

لوكالة حباهلا يف شااء ش ء يف ذمته، أو يف ضاان، أو اقرتال، أو خصومة، أي فا( 4)
 . أو طال ، أو خلع، أو قصاص، وحنو ذلك

 . يعين بالفلس، فصحت وكالته، لعدم ما ينافيها( 5)
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 (1)لكررن إن حجررا علررى املوكررل، وكانررت يف َأعيرران مالرره بطلررت 
ومررن وكررل يف بيررع أو شررااء، مل يبررع ومل يشرررت ) (2)النقطررا  تصررافه فيهررا 

أَلن العرررراف يف البيررررع بيررررع الاجررررل مررررن غررررريه، فحالررررت  (3)(مررررن نفسرررره
 .(5)وألنه تلحقه هتاة  (4)الوكالة عليه 

                                         

بع داري أو : أي الوكالة فياا حجا عليه فيه من أعيان ماله، كأن يقول لوكيله( 1)
 . غالم ، أو حنوه

اشرت يل كذا : عليه فيها، خبالف ما لو كانت الوكالة يف ذمته، كأن يقول باحلجا( 2)
 . وكذا

أي من وكل يف بيع ش ء مل جيز أن يبيعه لنفسه، ومن وكل يف شااء ش ء مل جيز ( 3)
 . أن يشرتي من نفسه، وهذا مذهب الشافع ، وأصحاب الاأي

فشاا ه من نفسه ملوكله يعين كاا لو صاح به، وألن العاف يف الشااء من غريه، ( 4)
 . اشرته من غريك: خالف العاف، فكاا لو صاح فقال

: أي يف بيعه من نفسه لنفسه، وشاائه من نفسه لنفسه، وعليه اجلاهور، وعنه( 5)
. جيوز إذا زاد على مبلغ مثنه يف النداء، أو وكل من يبيع وكان هو أحد املشرتين

فصع كاا لو با  أجنبي ا، وإمنا يصع ألنه امتثل أماه، وحصل غاضه، : ويف الكايف
بشاط أن يزيد على مبلغ مثنه يف النداء، ويتوىل النداء غريه، لتنتف  التهاة، وذكا 

ألن دينه، وأمانته حتاله على عال احلق، ورمبا . ال يعتربان: يف اإلنصاف احتااال
، وكذا يف زاد خري ا، وحمل اخلالف ما مل يأذن له، فإن أذن له يف الشااء لنفسه جاز

شاائه من نفسه، إال يف وجه عند الشافعية، وهو قد وكله يف التصاف لنفسه 
فجاز، ويتوىل طايف العقد يف ذلك، كتوكيله يف بيعه، وتوكيل آخا يف شاائه، وال 
ا فيان يزيد من   جيوز للدالل أن يكون شايك 
= 
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ووالرررده، وزوجتررره، ومكاتبررره، ولرررائا مرررن ال ( ولرررده)ال مرررن ( و)
ألنرره مررتهم يف حقهررم، ومييررل إىل ترراك االلتقصرراء  (1)تقبررل شررهادته لرره 

 (3)وكرررذا حررراكم، وأمينررره  (2)علررريهم يف الرررثان، كتهاتررره يف حرررق نفسررره 
وال ) (5)ووصررر ، ومضرررارب، وشرررايك عنررران، ووجررروه  (4)ونرررا ا وقرررف 

 .(6)(قد البلدبعال، وال نساء، وال بغري ن)الوكيل ( يبيع

                                         
= 

اطأ مجاعة غري علم البائع، ألنه جب أن ال يزيد أحد عليه، فال ينصع، وإذا تو 
 . أن مينعوا من املناداة: على ذلك التحقوا التعزيا، ومنه

كابن بنته، وأيب أمه، فال جيوز للوكيل البيع ألحدهم، وال الشااء منه مع اإلطال ، ( 1)
 . وعلى القول بالصحة فهنا أوىل

. خبالف أخيه وعاه فيصع: بناه بعضهم على ما تقدم، وقالوا: ويف اإلنصاف( 2)
 . وحيث حصل هتاة يف ذلك مل يصع: اإلنصافوقال يف 

حاكم وأمينه،  –فياا تقدم من البيع وحنوه لنفسه أو أقاربه  –أي وكالوكيل ( 3)
 . والتثناه بعضهم، ألن واليته عامة

فال يبيع من مال الوقف، وال يشرتي منه لنفسه، وال لوالده، وولده، وزوجته، ( 4)
على نفس النا ا، فإجارته لولده صحيحة  وحنوهم، وال يؤجا إال أن يكون الوقف

 . بال نزا ، وإن كان على غريه صحت عند بعضهم بأجاة املثل
وكذا عامل بيت املال وحنوه، ال يبيع وال يشرتي من نفسه، وال ولده، وحنوه على ( 5)

 . ما تقدم
أي بثان مؤجل، وال  «وال نساء»كثوب، وفلوس،   «بعال»أي وال يبيع الوكيل ( 6)

 . بغري نقد البلد، فإن فعل مل يصع يبيع
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فرررإن كررران يف البلرررد نقررردان برررا   (1)ألن عقرررد الوكالرررة مل يقتضررره 
ا  بأغلبهاا رواج 
إن ( وإن برا  بردون مثرن املثرل) (3)فرإن تسراويا خرري  (2)
أو ) (5)املوكررل صررع ( دون مررا قرردره لرره)بررا  بررر( أو) (4)مل يقرردر لرره مثررن 

أو ممرا قرردره ) (6)وكران مل يقرردر لره مثن ررا ( اشررتى لرره برأكثا مررن مثرن املثررل
 .(7)الشااء ( صع

                                         

وإمنا األصل يف البيع حتصيل الثان، واحللول، وإطال  النقد ينصاف إىل نقد ( 1)
البلد، فلو با  وأطلق، انصاف إىل احللول، ونقد البلد، فلم يصع إال حاال بنقد 

 . البلد، وهذا مذهب الشافع 
 . وكذا إن كان فيه نقود، با  باألغلب رواجا( 2)
ألنه الذي ينصاف إليه . باألصلع: أي يف أن يبيع بأيهاا شاء، وقال غري واحد( 3)

ا، فإن عينه تعني، ألنه إمنا يتصاف بإذن  اإلطال ، واملااد ما مل يعني املوكل نقد 
 . املوكل

صع البيع، وضان النقص، وهذا مذهب الشافع  وغريه، فياا ال يتغابن الناس ( 4)
لناس مبثله يف الغالب، كأن يبيع ما يساوي عشاة بتسعة، مبثله، وأما ما يتغابن ا
 . فيصع وال ضاان عليه

أي البيع، وضان النقص، ولو كان مما يتغابن به عادة، ألنه ليس له أن يبيع بدون ( 5)
 . ما قدر له

صع الشااء، وضان الزائد عن مثن املثل، إذا كان مما ال يتغابن به عادة، ألنه ( 6)
 . ميكن التحاز منه

أي أو اشرتى بأكثا مما قدر له، صع الشااء، وضان الزائد عن مثن املثل، ولو  ( 7)
 . كان مما يتغابن به عادة، ألنه غري مأذون فيه
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وضرررران ) (1)أَلن مرررن صررررع منرررره ذلررررك بررررثان مثلرررره صررررع بغررررريه 
يف مسرألة الشرااء ألَنره ( الزيرادة)ضران ( و) (2)يف مسألة البيع ( النقص
والوص ، ونا ا الوقف، كالوكيل يف ذلك، ذكاه الشيخ تق   (3)مفاط 

 .(4)تق  الدين 

                                         

 . أي غري مثن املثل كاملايض( 1)
أي بدون مثن املثل، مما ال يتغابن مبثله عادة، وأما ما يتغابن مبثله، كالدرهم يف ( 2)

ا مل يكن املوكل قدر الثان، وإذا حضا من يزيد على مثن العشاة، فاعفو عنه إذ
 . املثل، وباعه بثان املثل، صع وضان الزيادة، ألن عليه طلب احلظ ملوكله

أي برتك االحتياط، وطلب احلظ، ما مل يكن مما يتغابن مبثله عادة، كدرهم يف ( 3)
الشيخ أنه ال عشاة، فال، لعسا التحاز منه، ما مل يقدر له مثن فيضان، واختار 

 . يضان ما مل يفاط، وصوبه يف اإلنصاف وغريه
وكذلك الشايك، والوص ، والنا ا على الوقف، وبيت : قدس اهلل روحه، قال( 4)

هذا  اها فياا إذا فاط، وأما إذا احتاط يف البيع : وقال. املال، وحنو ذلك
اإلمام أو  والشااء، مث  ها غنب، أو عيب مل يقصا فيه، فهذا معذور، يشبه خطأ

احلاكم، ويشبه تصافه قبل علاه بعزله، وأبني من هذا النا ا، والوص ، واإلمام، 
والقاض ، إذا با ، أو أجا، أو زار ، أو ضارب، مث تبني أنه بدون القياة بعد 
االجتهاد، أو تصاف تصافا، مث تبني اخلطأ فيه، مثل أن يأما بعاارة، أو غاس، 

ة كانت يف خالفه، وهذا باب والع، وكذلك وحنو ذلك، مث تبني أن املصلح
املضارب، والشايك، فإن عامة من يتصاف لغريه بوكالة أو والية، قد جيتهد مث 
 يظها فوات املصلحة، أو حصول املفسدة، فال لوم عليه 
= 
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نررره زاده خرررري ا فباعررره بررردينار صرررع، ألَ . بعررره بررردرهم: وإن قرررال
(1) 

: املوكرل( أو قرال) (2)مما قدره له املوكل صرع ( بَأزيد)الوكيل ( وإن با )
 .(3)صع ( به حاال  )الوكيل ( بع بكذا مؤجال ، فبا )

                                         
= 

فيهاا، وتضاني مثل هذا فيه نظا، وهو شبيه مبا إذا قتل يف دار احلاب من يظنه 
ا  هذا أنه جمتهد، مأمور بعال اجتهد فيه، وكيف حابي ا فبان مسلاا، فإن مج

جيتاع عليه األما والضاان، هذا الضاب هو خطأ يف االعتقاد والقصد، ال يف 
 . العال، وأصول املذهب تشهد له باوايتني

 . وألن من رض  بدرهم رض  مكانه دينار ا( 1)
ء كانت الزيادة من أي البيع، كأن وكله يف بيع ش ء مبقدر فباعه بأكثا منه، لوا( 2)

جنس الثان املأمور به أو ال، أو أطلق فباعه بأكثا من مثن املثل، ألنه با  
باملأذون فيه، وزاد زيادة تنفعه وال تضاه، وأشبه ما لو شااه بدون مثن املثل أو دون 

اشرت شاة بدينار فاشرتى شاتني، خلرب عاوة بن اجلعد، ال : ما قدر له، كاا لو قال
بدرهم فباعه بثوب يساوي دينارا، ملاالفته موكله، وأما ما حصل  بعه: إن قال

فيان دفع إىل رجل بوبا يبيعه، فباعه وأخذ الثان، فوهبه  –للوكيل فقال الشيخ 
ينبغ  أن يكون لصاحب الثوب، ولو نقص املشرتي  –املشرتي بوب ا أو منديال  

أمد على أن ما  من الثان درمها، فإن الضاان على الذي با  الثوب، فقد نص
حصل للوكيل من زيادة فه  للبائع، وما نقص فهو عليه، ومل يفا  بني أن يكون 

 . النقص قبل لزوم العقد أو بعده، وينبغ  أن يفصل إذا مل يلزمه
 . أي البيع، ألنه زاده خري ا، حيث با  بثان حال ما أما ببيعه مؤجال( 3)
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وال  (1)فاشررتي بره مرؤجال  . اشررت بكرذا حراال  : )قال املوكل( أو)
مرؤجال   أي فياا إذا برا  باملؤجرل حراال ، أو اشررتي باحلرال( ضار فيهاا

ألنرره زاده خررري ا  (2)(صررع)
فهررو كاررا لررو وكلرره يف بيعرره بعشرراة، فباعرره  (3)

أي وإن مل يبع أو يشرت مبثل مرا قردره لره برال ( وإال فال) (4)بأكثا منها 
باعرره : أو (5)فباعرره بتسررعة حالررة . بعرره بعشرراة مؤجلررة: ضررار، بررأن قررال

عره بعشراة ب: بعشاة حالة؛ وعلى املوكل ضار، حبفظ الرثان يف احلرال أو
. اشرررررته بعشرررراة حالررررة: أو قررررال (6)فباعرررره بأحررررد عشررررا مؤجلررررة . حالررررة

فاشرررررتاه بأحررررد عشررررا مؤجلررررة، أو بعشرررراة مؤجلررررة مررررع ضررررار، مل ينفررررذ 
 .(7)تصافه، ملاالفته موكله 

                                         

رتاه هبا مؤجال، صع البيع، ألنه زاده خريا فاش. اشرته مبائة حاال: ومثاله إن قال( 1)
 . بتأجيل الثان، والعادة الزيادة يف مقابلة األجل فيهاا

 . إن تضار مل يصع: أي البيع، ومفهومه( 2)
 . أي ببيع املؤجل حاال، والشااء باحلال مؤجال، وكان مأذونا فيه عافا( 3)
 .حاال، وشاا ه باحلال مؤجال ألنه زاده خريا ينفعه وال يضاه، فكذا بيعه املؤجل( 4)
 . مل يصع، ملاالفته موكله، وحصول ضاره( 5)
 . مل يصع البيع( 6)
وجتال أن ينظا فيه، فإن مل يكن له غال : وحصول ضاره فيهاا، وقال املوفق( 7)

حنو أن يكون الثان مما يستضا حبفظه  –يف النسيئة صع، وإن كان فيها غال 
 لتلف أو املتغلبني، أو يتغري عن حاله يف احلال، أو تاف عليه من ا

فهو كان مل يؤذن له، ألن حكم احللول ال يتناول املسكوت  –إىل وقت احللول 
= 
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وتبعرره يف املنتهررى  (1)وقرردم يف الفرراو  َأن الضررار ال مينررع الصررحة 
ض را يف مسرألة الشرااء وهو  اها املنتهرى أي (2)والتنقيع، يف مسألة البيع 

وقررد لرربق لررك أن بيررع الوكيررل، بررأَنقص ممررا قرردر لرره، وشررااءه بررأكثا  (3)
 .(4)منه، صحيع ويضان 

                                         
= 

عنه إال إذا علم أنه يف املصلحة كاملنطو ، أو أكثا، فيكون احلكم فيه بابتا بطايق 
وال  التنبيه أو املاابلة، ومىت كان يف املنطو  به غال خمتص به، مل جيز تفويته،

مث ذكا حنوه، ويف . األوىل أن ينظا له فيه: ببوت احلكم يف غريه وقال الشارح
وصوبه، وإن أماه ببيعه يف لو  بثان، . إن حصل ضار مل يصع: اإلنصاف

 . فباعه به يف آخا صع، إن مل ينهه عنه، ومل يكن له فيه غال، بال نزا 
فاالف يف . أو ببيع بكذا نساءأي مطلقا، وعبارته، وإن أماه بشااء بكذا حاال، ( 1)

 . حلول وتأجيل، صع يف األصع
فباعه به حاال صع، ولو . بعه بألف نساء: وكذا لو قال: وعبارة املنتهى وشاحه( 2)

مع ضار يلحق املوكل حبفظ الثان، ألنه زاده خريا، ما مل ينهه عن بيعه حاال، فإن 
 . هناه مل يصع

أي بثان قدره له حاال، . اشرته بكذا: ن ش ءومن قال لوكيله ع: وعبارته وشاحه( 3)
. إن مل يتضار: فاشرتاه الوكيل أي بالثان الذي قدره له موكله مؤجال صع، وقيل

ولو تضار، ما مل ينهه، على قياس : انتهى، فظاهاه ما ذكاه الشارح، ويف شاحه له
ن أي ع. ولو التضا بقبض الثان يف احلال، ما مل ينهه: ويف اإلقنا . ما لبق

 .البيع حاال، فإن هناه مل يصع
فيقتض  أن البيع والشااء فياا ذكا صحيحان، ويضان الوكيل النقص يف مسألة ( 4)

 . الضارالبيع، والزيادة يف مسألة الشااء، فدل كالمه أنه ياى الصحة ولو مع 
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 (1) ص  
أي لرزم الشرااء الوكيرل ( ما يعلرم عيبره لزمره)الوكيل ( وإن اشرتى)

 (4)(موكلره)بره ( إن مل يرال) (3)فليس له رده، لدخوله على بصرية  (2)
وإن اشرررتاه بعررني املررال مل يصررع . (5)ترره بالشررااء فررإن رضرريه كرران لرره، لني

 (7)(رده)عيبه ( فإن جهل) (6)

                                         

أي يف بيان ما يلزم املوكل والوكيل، من حنو رد مبيع بعيب، وتسليم مثن، وإشهاد، ( 1)
 . وما ميلك فعله، وغري ذلك

ومل يلزم املوكل، حيث اشرتى له ما مل يأذن فيه، ألن إطال  البيع يقتض  السالمة ( 2)
 . من العيوب، وال نزا  أنه ليس للوكيل شااء معيب

 . أي فليس للوكيل رد املبيع املعيب، لدخوله على بصرية، وتفايطه، وعدم احرتازه( 3)
 . ل إن مل يال بالعيب موكله، ألن احلق لهأي ولزم الشااء الوكي( 4)
أي فإن رض  املوكل بعيب املبيع، كان املبيع املعيب له، ألن الوكيل نوى العقد له ( 5)

 . بالشااء، فلزمه إذا مل يكن الشااء له بعني ماله
أي وإن اشرتى املعيب بعني مال املوكل، مل يصع الشااء، ألنه اشرتى له ما مل ( 6)

 . ، فاالف مقتضى الوكالةيأذن له فيه
أي وإن جهل وكيل عيب ما اشرتاه حال عقد صع، وكان كشااء موكل بنفسه، ( 7)

ملشقة التحاز من ذلك، وله رده على بائعه، جزم به يف اإلقنا ، واملنتهى، 
 . وصححه يف اإلنصاف، واملقنع، واحملار، والعسكاي، واحلجاوي، وغريهم
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رررا رده، ألنررره ملكررره  (1)ألنررره قرررائم مقرررام املوكرررل  فرررإن  (2)ولررره أيض 
حضرا قبررل رد الوكيرل، ورضرر  بالعيرب، مل يكررن للوكيرل رده، ألن احلررق 

فرإن  (4)خبرالف املضرارب، ألن لره حق را، فرال يسرقا رضرى غرريه  (3)له 
 (5)ب البائع اإلمهال حىت جضا املوكل، بلرم يلرزم الوكيرل ذلرك فإن طل

 (6)كتسليم الثان   –وحقو  العقد 

                                         

ملوكل يف الاد بالعيب، فله رده، ومثل ذلك خيار غنب أي ألن الوكيل قائم مقام ا( 1)
 . أو تدليس

أي وللاوكل أيض ا رد املعيب إن مل ياضه، ألنه ملكه، وحقو  العقد متعلقة به، ( 2)
ولو ألقا الوكيل خياره، وإن أنكا بائع أن الشااء وقع ملوكل، حلف ولزم الوكيل، 

 . لاضاه بالعيب
الوكيل املبيع املعيب، ورضى املوكل بالعيب، مل يكن أي فإن حضا املوكل قبل رد ( 3)

 . للوكيل رده، ألن احلق للاوكل وحده، وقد ألقطه
يعين فله الاد من أجل حصته من الابع، وإن رض  رب املال بالعيب، ومل يال ( 4)

 . هو به
 ألنه ال يأمن فوات الاد هباب البائع، وفوات الثان بتلفه، وإن أخاه بناء على هذا( 5)

قد رض  موكلك : القول فلم يال به املوكل، فله الاد وإال لقا، وإن قال البائع
 . أنه ال يعلم ذلك: بالعيب، فالقول قول الوكيل بياينه

أي تتعلق باملوكل، النتقال امللك من البائع للاوكل، وهذا مذهب الشافع ، ( 6)
الثان معينا أو يف لواء كان . مطلق ا: فيطالب بثان ما اشرتاه وكيله له، و اهاه

أنه يطالب الوكيل إذا كان الثان يف الذمة، وأما إن كان : الذمة، ويف املبد  وغريه
أما مثن ما اشرتاه إذا كان يف الذمة فإنه : معينا فاملطالب املوكل، وقال املوفق وغريه

 . يثبت يف ذمة املوكل أصال ، ويف ذمة الوكيل تبعا، كالضامن
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تتعلرق باملوكرل  –وضراان الردرك  (1)وقبض املبيع، والاد بالعيرب 
ألن إطررال  الوكالررة يف  (3)أي يسررلم املبيررع ( ووكيررل البيررع يسررلاه. )(2)

( الررثان)لوكيررل يف البيررع ا( وال يقرربض) (4)البيررع يقتضرريه ألنرره مررن متامرره 
ألنررره قرررد يوكرررل يف البيرررع مرررن ال يأمنررره علرررى قررربض  (5)بغرررري إذن املوكرررل 

 .(7)(بغري قاينة) (6)الثان 

                                         

ل، كتعلق الثان، فلو أباأ الوكيل، مل يربأ املوكل، كالضامن أي يتعلقان باملوك( 1)
 . واملضاون عنه لواء

فيان وكل يف بيع، أو شااء،  –وقال الشيخ . والدرك التبعة. جزم به املوفق وغريه( 2)
و اها . إن مل يسم موكله يف العقد فضامن، وإال فالاوايتان –أو التئجار 

له تصاف الوكيل وهو يعلم، مث فعل شيئا، املذهب تضاينه، ومن مملوكه يتصاف 
مل يقبل إنكاره، حىت لو قدر أنه مل يوكله، فتفايطه وتسليطه . ليس وكيل : فقال

 . عدوان منه، يوجب الضاان
 . ملشرتيه بال نزا ( 3)
أي التسليم، وال ميلك اإلبااء من الثان، ألنه ليس من املبيع، وال من تتاته، وهذا ( 4)

 . مذهب الشافع 
قطع به غري واحد، وكذا الوكيل يف النكاح، ال ميلك قبض املها فيه، وهو أحد ( 5)

 . الوجهني ألصحاب الشافع ، وهو املفىت به
فلم ميلكه بغري إذن املوكل، وإن تعذر قبض الثان من املشرتي، مل يلزم الوكيل ( 6)

 . ش ء، ألنه ليس مبفاط، كاا لو  ها املبيع مستحق ا، أو معيب ا
 . أي تدل على قبض الثان، أو يأذن املوكل يف قبضه (7)
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فإن دلرت القاينرة علرى قبضره مثرل توكيلره يف بيرع شر ء يف لرو  
غائب ررا عررن املوكررل 
  (2)أو موضررع يضرريع الررثان برررتك قرربض الوكيررل لرره  (1)

هررررذا  (4)تاكررره ضررررانه، ألنررره يعررررد مفاط رررا فررررإن  (3)كررران إذن ررررا يف قبضررره 
 – (6)وتبعره يف املنتهرى  –وقردم يف التنقريع  (5)املرذهب عنرد الشرياني 

فرررإن تعرررذر مل يلررررزم الوكيرررل شررر ء، ألنررره لرررريس . ال يقبضررره إال برررإذن –
 (7)مبفاط، لكونه ال ميلك قبضه 

                                         

 . كان ذلك إذنا يف قبضه، فإن تاكه ع دَّ مفاطا( 1)
أي للثان، وكذا لو أفضى عدم القبض إىل ربا، كبيع ربوي بآخا ومل جضا ( 2)

 . املوكل
 . لداللة القاينة، فكان القبض حينئذ من مقتضى العقد( 3)
ألن  اها حال املوكل أنه إمنا أماه بالبيع : ملوفق وغريهلكونه ميلك قبضه، قال ا( 4)

 . لتحصيل مثنه، فال ياضى بتضييعه، وهلذا من فعل ذلك يعد مفاطا
املوفق واجملد، وصوبه يف اإلنصاف، وعليه الفتوى، وقطع به يف اإلقنا ، وإن مل ( 5)

 . تدل قاينة على ذلك مل يكن له قبضه
 . هب؛ وقدمه يف الفاو ، واختاره القاض  وغريهإنه املذ: وقال يف اإلنصاف( 6)
له قبض الثان : ميلكه مطلق ا، فإن تاكه ضان، وقال ابن عبدوس: والوجه الثالث( 7)

إن فقدت قاينة املنع، وحيث جاز القبض مل يسلم املبيع قبل قبض مثنه، أو 
 . حضور املوكل، وإال ضان
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ألنه من تتاتره وحقوقره، كتسرليم  (1)(ويسلم وكيل الشااء الثان)
الررثان ( بررال عررذر وتلررف)أي أخررا تسررليم الررثان ( فلررو َأخرراه) (2)املبيررع 

ولريس لوكيرل يف بيرع تقليبره علرى مشررت إال  (3)لتعديه بالتْأخري ( ضانه)
مل يصررع ومل ميلكررره ( وإن وكلررره يف بيررع فالرررد) (4)حبضرراته، وإال ضرران 

 .(7)وألن املوكل ال ميلكه  (6)ألن اهلل تعاىل مل يأذن فيه  (5)

                                         

 . أي للبائع بال نزا ( 1)
واحلكم يف قبض املبيع  : ليم البائع املبيع، قال املوفق وغريهأي فحكاه حكم تس( 2)

 . كاحلكم يف قبض الثان يف البيع
وتفايطه يف إمساكه، وإن كان له عذر، مثل أن امتنع بائع من قبضه، أو ذهب ( 3)

لينقده، وحنو ذلك، فال ضاان عليه، ألنه مل يتعد ومل يفاط، ووكيل يف شااء أو 
 . ان حىت يتسلم املبيعقبض مبيع، ال يسلم الث

أي وليس لوكيل يف بيع إعطا ه ملشرت، ليقلبه مبا يغيب به عن الوكيل، وإمنا يقلبه ( 4)
فإن غاب به عن الوكيل . أريد أن أريه فالنا: حبضاة الوكيل، وذلك أن يقول

وتلف، ضانه الوكيل، لتعديه بدفعه له، وإن حضا املوكل جاز، لداللة احلال على 
 . رضاه به

ومل "أي وإن وكله يف بيع فالد مل يصع، كشاطه على وكيل أن ال يسلم املبيع ( 5)
 . يعين البيع الفالد" ميلكه

 . أي يف البيع الفالد، وتقدم بيانه بأدلته( 6)
 . أي فالوكيل أوىل أن ال ميلكه( 7)
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ا بيع ررا ال( بررا )لررو ( ف) مل يصررع، ألَنرره مل ( صررحيح ا)وكيررل إذ ا 
ألنه يدخل فيه  (2)مل يصع ( َأو وكله يف كل قليل وكثري. )(1)يوكل فيه 

وطررال  نسررائه وإعتررا  رقيقرره، فرريعظم الغررار ’ كررل شرر ٍء مررن هبررة مالرره
( أو عين ا مبرا شراء، ومل يعرني (4)شااء ما شاء )وكله يف ( أو) (3)والضار 
 .(5)(صعمل ي)نوع ا ومثن ا ( يعني

                                         

أي يف البيع الصحيع ألنه إمنا أذن له وقت كونه وكله يف بيع حمام، فلم ميلك ( 1)
حلالل باإلذن يف الفالد، كاا لو أذن يف شااء مخا وخنزيا، مل ميلك شااء اخليل ا

 . والغنم
: ذكاه اآلزج  اتفا  األصحاب، وهو مذهب أيب حنيفة، والشافع ، وكذا لو قال( 2)

أو يف كل تصاف جيوز يل، أو كل مايل مل يصع التصاف . وكلتك يف كل ش ء
 . فيه

 . يف تصاف معلوم وألنه ال يصع التوكيل إال( 3)
 . مل يصع، ألنه قد يشرتي ما ال يقدر على مثنه( 4)
حىت يذكا النو ، وقدر : حىت يذكا النو  كرب، والثان كدرهم، ويف اإلنصاف( 5)

وهو  اها ما اختاره يف املغين . وعنه ما يدل على أنه يصع: مث قال. الثان
افه يف لائا حقوقه، إذا أطلق وكالته، جاز تص: وقال ابن أيب مولى. والشاح
اختاره القاض ، وقطع به ابن عقيل، وإن قدر له . يكف  ذكا النو  فقا: وقيل

 . أكثا الثان وأقله صع، ألنه يقل الغار
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وإن وكلرره يف بيررع مالرره كلرره، أو مررا شرراء  (1)ألنرره يكثررا فيرره الغررار 
يف برررع مرررن مرررايل مرررا  –و ررراها كالمهرررم : قرررال يف املبرررد  (2)منررره صرررع 
ألن  (4)(والوكيررل يف اخلصررومة ال يقرربض) (3)لرره بيررع مالرره كلرره  –شررئت 

رررا وال عاف رررا  ألنررره قرررد ياضرررى للاصرررومة مرررن ال  (5)اإلذن مل يتناولررره نطق 
 .(6)اه للقبض ياض

                                         

ما يدل على أنه يصع، وهو  اها ما اختاره يف : وعنه. لكثاة ما ميكن شاا ه( 1)
ا اشرتيت من م: يف رجلني قال كل واحد منهاا لصاحبه –املغين، وقال أمد 

 . إنه جائز: -ش ء فهو بيين وبينك 
ألنه يعاف ماله، فيعاف أقصى ما يبيع، فيقل الغار، وما جاز التوكيل يف مجيعه ( 2)

جاز يف بعضه، وكذا لو وكله يف قبض ديونه، أو اإلبااء منها، أو ما شاء منها 
 . صع

 . تبعيضةبيانية ال " من"أي  اها ما ذكاه األصحاب تعاجيا، وتكون ( 3)
وهذا مذهب الشافع ، وال يقبل إقااره على املوكل بقبض احلق، وال غريه وهذا ( 4)

مذهب مالك، والشافع ، ألن اإلقاار يقطع اخلصومة وينافيها، فلم ميلك الوكيل 
 . اإلقاار فيها، كاإلبااء أو املصاحلة على احلق بال خالف

 . بات احلق، ال يف قبضهألن معىن الوكالة يف اخلصومة الوكالة يف إب( 5)
الذي ينبغ  أن يكون وكيال إن دلت قاينة، كاا اختاره املوفق : ويف اإلنصاف( 6)

ال : أنه ال ميلك قبض مثنه إال بقاينة، ويف الفنون: وغريه فياا إذا وكله يف بيع ش ء
. هذا مما ال شك فيه: قال يف اإلنصاف. يصع ممن علم  لم موكله يف اخلصومة

دليل َوال َتُكْن ِلْلَخاِئِنيَن َخِصيًماويف قوله. ه توجه املنع، وصوبهوإن  ن  لا
على أنه ال جيوز ألحد أن تاصم عن غريه يف إببات حق، أو نفيه، وهو غري عامل 

 . حبقيقة أماه

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

113 

ألنره ال  (1)فالوكيل يف القربض لره اخلصرومة ( والعكس بالعكس)
إن قررررال املوكررررل ( و) (3)فهررررو إذن فيهررررا عاف ررررا  (2)يتوصررررل إليرررره إال هبررررا 

ال )و (5)ألنرره قررائم مقامرره  (4)ملكرره مررن وكيلرره ( اقرربض حقرر  مررن زيررد)
أن إال ) (6)ألنرره مل يررؤما بررذلك، وال يقتضرريه العرراف ( يقرربض مررن وربترره

فله القربض  (7)أو عليه ( الذي قبله)اقبض حق  : املوكل للوكيل( يقول
 .(8)القبض من واربه، ألن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلق ا 

                                         

وال تلزمه، علم رب احلق ببذل الغامي ما عليه، أو جحده، أو مطله، ولواء وكل ( 1)
 . يف قسم ش ء، أو بيعهيف قبض دين أو عني، أو 

 . أي باخلصومة، فالكها لتثبيت ما وكل فيه( 2)
 . ألن القبض ال يتم إال هبا، وكاا أنه لو وكل يف شااء ش ء ملك تسليم مثنه( 3)
 . القتضاء العاف أن له قبضه من وكيله، وإن كان مقتضى اللفظ قبضه من زيد( 4)
 . جماى تسلياه أي ألن وكيله قائم عافا مقام زيد، فيجاى( 5)
ألن . اقبض حق  من زيد: أي ال يقتض  العاف القبض من الوربة، إذا قال( 6)

الوارث غري قائم مقام املوروث يف ذلك، ألن احلق انتقل إليه، والتحقت املطالبة 
 . عليه، ال بطايق النيابة، وألنه قد ياى بقاء احلق عندهم دونه

 . الأي الذي من جهة زيد، أو على زيد مث( 7)
أي من زيد، ومن وكيله، ومن واربه، ألنه من حقه، إلتيانه بلفظ يشال ذلك، ( 8)

 . خبالف ما قبله
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ا . اقبضه اليروم: وإن قال يف ( وال يضران وكيرل) (1)مل ميلكره غرد 
وأَنكررررررا املررررررود ، لعرررررردم الفائرررررردة يف ( مل يشررررررهد)أود  و( اإليرررررردا  إذا)

وَأمررا الوكيررل يف  (3)ود  يقبررل قولرره يف الرراد والتلررف أَلن املرر (2)اإِلشررهاد 
إذا أَنكا  (4)قضاء الدين إذا كان بغري حضور املوكل، ومل يشهد ضان 

 .(6)"الضاان"وتقدم يف  (5)أَنكا رب الدين 

                                         

 . لتقييد الوكالة بزمن معني، ألنه قد تتص غاضه يف زمن حاجته إليه دون غريه( 1)
 . أي على الوديع، ولعل املااد ما مل ينكا الوربة( 2)
ا  عليه، وال يعد مفاطا، فإن أنكا الوديع دفع أي فال فائدة للاوكل يف االلتيث( 3)

 . الوكيل الوديعة، فقول وكيل بياينه
إذا مل يؤذن له يف القضاء بغري إشهاد، وإن قضاه حبضاة املوكل مل يضان، ألن ( 4)

حضوره قاينة رضاه بالدفع بغري بينة، وإن مل يعلم هل هو دين أو وديعة؟ فأنكا 
 . املدفو  إليه مل يضان

 . واء صدقه املوكل يف القضاء أو كذبه، ألنه إمنا أذن يف قضاء مربئ ومل يوجدل( 5)
يف الفصل  «باب الاهن»لبقه قلم، بل تقدم يف الكالم على قضاء العدل، يف ( 6)

 . الذي بعد الباب
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 (1) ص  

ألَنررره  (2)(والوكيرررل أمرررني، ال يضررران مرررا تلرررف بيرررده برررال تفرررايا)
يررررده كرررراهلالك يف يررررد  فرررراهلالك يف (3)نائررررب املالررررك يف اليررررد والتصرررراف 

 .(6)فإن فاط َأو تعدى  (5)ولو نعل  (4)املالك 

                                         

 . أي فياا يلزم الوكيل ضاانه، وما ال يلزمه، وما يقبل قوله فيه، وغري ذلك( 1)
ولو عزل : ذلك، لواء كان مثنا، أو مثانا، أو غريمها، قال الشيخوال تعد منه يف ( 2)

 . لعدم تفايطه. ينعزل: قبل علاه بالعزل، وقلنا
 . وقائم مقامه يف حفظه، والتكسب فيه، وغري ذلك( 3)
وكاملود ، والوص ، وأمني احلاكم، والشايك، واملضارب، واملاهتن وحنوهم، ألنه لو  ( 4)

متنع الناس من الدخول يف األمانات مع دعاء احلاجة كلف الضاان مع تعذره ال
 . إليها، وذلك ضار

إنه كالاد؛ وإن وكله يف : أي ولو كان الوكيل املدع  للتلف وحنوه نعل، فال يقال( 5)
حتصيل أمواله، والتصاف فيها بالعشا، أو وكله مطلق ا على الوجه املعتاد، الذي 

نه يستحق العشا بشاط لفظ  أو عايف، يقتض  العاف أن له العشا، فله ذلك، فإ
 . والتيفاء املال نزء شائع منه جائز يف أ ها قويل العلااء

أي فإن فاط الوكيل يف حفظ ما وكل فيه، أو تعدى عليه، كأن مَّل الدابة ما ال ( 6)
ا، وكذا لائا األمناء، وإن أعطى الدالل قااشا يبيعه،  تطيق، ضان قوال واحد 

 مني، عادهتم أن يودعوا عنده، فعدم منه ش ء، فأودعه عند شاص أ
= 
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ويقبرل ) (1)أو طلب منه املال فامتنع من دفعه لغرري عرذر ضران 
اهلررالك )يف ( و) (2)أي نفر  التفررايا وحنروه ( يف نفيرره)أي الوكيرل ( قولره

 .(4)ألن األصل بااءة ذمته  (3)(مع ميينه

                                         
= 

فال ش ء على الدالل، وإن كان الدالل فاط، فتصاف مبا مل يؤذن له فيه، ال 
 . لفظا وال عافا، ضان

أي ما امتنع من دفعه لغري عذر، فإن كان مث عذر، بأن مل ميكنه الاد حينئذ، ( 1)
 . حلبس وحنوه، فال ضاان عليه

لو ادعى املوكل أن الوكيل لبس الثوب، أو مل على الدابة  كنف  التعدي، كاا( 2)
 . لنفسه، أو فاط يف حفظها

 . مع ميينه –يف دعوى اهلالك لنحو عني مبيع، أو مثنه  –أي ويقبل قول الوكيل ( 3)
فال يكلف بينة، ألنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، ولئال ميتنع الناس من الدخول يف ( 4)

اجة إليها، ويلتحق بالوكيل كل من بيده ش ء لغريه، كاألب، األمانات مع احل
والوص ، وأمني احلاكم، والشايك، واملضارب، واملاهتن، واملستأجا واملود ، يف أنه 

والوكيل يف الضبا واملعافة، مثل من : يقبل قوهلم يف التلف وحنوه، وقال الشيخ
ه أوىل بالقبول من وكيل وكل رجال يف كتابة ماله وما عليه، كأهل الديوان، فقول

التصاف، ألنه مؤمتن على نفس اإلخبار مبا له وما عليه، وهذه مسألة نافعة، 
ونظريها إقاار ك تّاب األمااء، وأهل ديواهنم، مبا عليهم من احلقو  بعد موهتم، 
وإقاار كتّاب السلطان وبيت املال، ولائا أهل الديوان مبا على جهاهتم من 

وقف، وعامل الصدقة، مبا على اخلااج وحنو ذلك، فإن هؤالء احلقو ، ومن نا ا ال
 . ال تاجون عن والية، أو وكالة
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وهنرررررب  (1)كحايرررررق عررررام   لكررررن إن ادعرررررى التلررررف برررررَأما  رررراها،
وإن وكلرره يف . (3)مث يقبرل قولرره فيره  (2)كلرف إقامررة البينرة عليرره . جريش

وإن  (4)شررااء شرر ٍء، واشرررتاه، واختلفررا يف قرردر مثنرره، قبررل قررول الوكيررل 
وإن   (5)اختلفررا يف رد العررني، َأو مثنهررا إىل املوكررل، فقررول وكيررل متطرررو  

 .(6)كان نعل فقول موكل 

                                         

 . قبل قوله: كلف إقامة البينة على وجود احلايق، وهذا التدراك من قول املاتن( 1)
أي على هنب اجليش يف تلك الناحية، ألن وجود األما الظاها مما ال تفى، فال ( 2)

 . عليه، جزم به القاض  وغريه، وهو مذهب الشافع  وغريه يتعذر إقامة البينة
أي يف أن العني تلفت بذلك األما الظاها، الذي أقام به بينة، ال على تلفها، ( 3)

 . لتعذر إقامة البينة عليه، كاا لو تلفت بسبب خف 
 . ألنه أمني، وأدرى مبا عقد عليه( 4)
قبضها لنفع مالكها، فقبل قوله فيه،  أي مترب ، مع ميينه، ألن الوكيل املتطو  ( 5)

كالوص ، واملود  املتربعني، وألنه لو مل يقبل قوهلم المتنع الناس من قبول هذه 
 . األمانة، فيلحق الناس الضار، هذا املذهب

ألن الوكيل قبضها حلظ نفسه، فلم يقبل قوله، كاملستعري، وألن القول قول املنكا ( 6)
وما يف معناه،  «املدع ، والياني على من أنكاالبينة على »املنكا مع ميينه، خلرب 

وهذه قاعدة عظياة، وكلاة جامعة، من جوامع الكلم، والوكيل قد أقا بوصول املال، 
مث ادعى وصوله إىل صاحبه، وإذا أنكا املوكل، فالقول قوله بياينه، ألن األصل عدم 

  أو نعل، قال فا  بني متطو  الوصول، حىت تقوم البينة بذلك، و اها اخلرب أنه ال
= 
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ال  (2)فهو أَمانة يف يرده  (1)لثان حيث جاز وإذا قبض الوكيل ا
 .(4)وال يضانه بتأخريه  (3)يلزم تسلياه قبل طلبه 

                                         
= 

لو ادعى األمني رد األمانة على من ائتانه، فاألكثاون على أن قوله : ابن رجل
إن : وقال مالك، وأمد يف رواية. ال يقبل قوله، ألنه مد : مقبول، وقال األوزاع 

قد اختلف : ببت قبضه لألمانة ببينة، مل يقبل قوله يف الاد بدون البينة، وقال
أن البينة على املدع  أبدا، والياني  «أحدمها»على قولني  الفقهاء يف هذا الباب

على املدعى عليه أبدا، وهو قول أيب حنيفة، ووافقه طائفة من الفقهاء واحملدبني  
أنه ياجع جانب أقوى املتداعيني، وجتعل الياني يف جانبه،  «الثا »كالبااري 

قال . أمد وهذا مذهب مالك، وذكا القاض  أبو يعلى يف خالفه أنه مذهب
القول قول املالك، على الااجع عند : عبد اهلل بن الشيخ حماد بن عبد الوهاب

متأخاي احلنابلة، وكذا الوكيل نعل، والذي نفهم من كالمهم صوابه، وال نعلم 
شيئ ا ياده من الكتاب والسنة، وذلك أن الدليل دل على أن القول قول املنكا 

 . وهذا قاعدة عظياة مشلت املتطو  وغريه: قال. بياينه، والبنية على املدع 
 . وذلك بأن أذن له املوكل، أو دلت قاينة على اإلذن( 1)
 . له حكم األمانات( 2)
 . كالوديعة( 3)
ألنه رض  بكونه يف يده، فإن أخا رده بعد طلبه مع إمكان الاد، فتلف ضانه ( 4)

من غري تعد، أو  لتعديه بإمساكه بعد الطلب، ومتكنه منه، وإن تلف قبل ذلك
الت ِحق املبيع، رجع املشرتي بالثان على املوكل، وإن طالب املوكل الوكيل بثان ما 

وأقام املشرتي بينة عليه بقبضه، لزم الوكيل، وال يقبل قوله . مل أقبضه: باعه، فقال
 . يف رد، وال تلف، ألنه صار خائن ا نحده
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ومررن ادعررى وكالررة زيررد يف ) (1)ويقبررل قررول الوكيررل فياررا وكررل فيرره 
دفعرررررره إن )أي عارررررا ا ( مل يلزمررررره)بررررررال بينرررررة ( قررررربض حقررررره مرررررن عاررررراو

( وال) (3)ه جلواز أن ينكا زيد الوكالرة، فيسرتحق الاجرو  علير (2)(صدقه
ألنره ال يقضرى عليره برالنكول، فرال فائردة يف  (4)(الياني إن كذبه)يلزمه 

 .(5)لزوم حتليفه 

                                         

كل فيه، من بيع، وإجارة، وصدا ، فياا و  –ولو نعل  –أي ويقبل قول الوكيل ( 1)
أنه قبض الثان من مشرت وتلف بيده، ويف قدره، لكن ال يصد  فياا ال : وغريها

يشتبه من قليل مثن ادعى أنه با  به، أو كثري أنه اشرتى به، وكذا الوكيل يف 
وهو كاتب ما له وما عليه، أوىل بالقبول من وكيل التصاف كاا تقدم،  –الضبا 

ويقبل إقااره يف ذلك، وال يقبل  –على نفس اإلخبار مبا له وما عليه ألنه مؤمتن 
اتفقوا على أن إقاار الوكيل على موكله يف غري جملس : إقااره على موكله، قال الوزيا

احلاكم ال يقبل حبال، وكذا يف جملسه، إال أبا حنيفة، فيصع عنده يف جملس 
تفقوا على أن إقااره عليه باحلدود القاض ، إال أن يشرتط عليه أن ال يقا عليه، وا
 . والقصاص غري مقبول، يف جملس احلاكم أو غريه

أي صد  من عليه احلق مدع  الوكالة، مل يلزمه دفع إليه، وهذا مذهب الشافع  ( 2)
 . وغريه، وكذا لو ادعى أنه وص  أو أنه أحيل عليه

فيلزمه التسليم لزوال  أي على عااو، ألن تسلياه ال يربئه إال أن تقوم به بينة،( 3)
 . التبعة

أي وال يلزم عاا ا الياني إن كذب مدع  الوكالة من زيد، يف قبض ما قبله من ( 4)
 . دين أو غريه، بال نزا 

أي حتليف عااو، إذ ال يلزمه الدفع، ولو صدقه إال ببينة، لواء كان احلق دينا، ( 5)
 . أو وديعة، أو غريمها
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الحتاررررال  (1)(فررررأنكا زيررررد الوكالررررة حلررررف)عارررراو ( فررررإن دفعرررره)
فريجرع عليره زيرد، لبقراء حقره  (3)(وضانه عااو) (2)صد  الوكيل فيها 

أو تعديره  (5)بضره وياجع عااو على الوكيل، مرع بقراء مرا ق (4)يف ذمته 
ملردع  ( وإن كان املردفو ) (7)ال إن صدقه، وتلف بيده بال تفايا  (6)

 .(8)حيث وجدها ( وديعة َأخذها)ملدع  الوكالة بغري بينة 

                                         

نه مل يوكله يف قبض حقه وحنوه من عااو، ألن األصل أي زيد منكا الوكالة، أ( 1)
 . عدمه

 . أي يف تلك الوكالة املدعاة على عااو( 2)
 . أي وضان عااو ذلك احلق لزيد( 3)
 . أي لعااو، ولكونه مل يربأ بتسلياه إىل غري زيد أو وكيله( 4)
 . صدقه أو ال، فاط أو مل يفاط( 5)
حقه مع تعديه أو تفايطه يف التلف، ألنه مبنزلة أي وياجع عااو على الوكيل ببدل ( 6)

 . الغاصب
أي صد  عااو مدع  الوكالة، ألنه مقا أنه أمني، حيث صدقه يف دعواه ( 7)

الوكالة، وألنه يدع  أن ما أخذه املالك  لم، ويقا أنه مل يوجد من صاحبه تعد، 
ا، لواء  فال ياجع على صاحبه بظلم غريه، وإن كان دفع بغري تصديق رجع مطلق

كان دين ا أو عينا، بق  أو تلف، بتعد أو غريه، ألنه مل يقا بوكالته، ومل تثبت 
 . وجماد التسليم ليس تصديق ا: ببينة، قال الشيخ

 . ذلك وجد العني رهبا، بيد القابض أو غريه، وكذا عارية، ومغصوب، وحنوأي ( 8)
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ألن  (2)(فررررإن تلفررررت َضرررراَّن أَيهاررررا شرررراءَ ) (1)ألهنررررا عررررني حقرررره 
فإن ضراَّن  (4)والقابض قبض ما ال يستحقه  (3)الدافع ضانها بالدفع 

وإن ضراَّن القرابض  (5) ياجرع علرى القرابض إن صردقه ضاَّن الدافع مل
 .(7)وصية روى احلوالة، والروكدعوى الوكالة دع (6)مل ياجع على الدافع 

(7). 

                                         

 . أي عني حق زيد، دفعه عااو إىل غري مستحقه( 1)
 . ا أو مدع  الوكالةعاا ( 2)
 .دفعها بغري إذن شاع  –وهو عااو  –أي ألن الدافع للوديعة وحنوه ( 3)
أي وألن القابض وهو مدع  الوكالة قبض ما ال يستحقه من وديعة أو غريها، ( 4)

 . فتوجه الضاان على كل منهاا
يها، أي مل ياجع الدافع على القابض إن صدقه الدافع، ما مل يتعد، أو يفاط ف( 5)

 . فريجع، وكذا من غري تصديق كاا تقدم، وذكاه الشيخ اتفاق ا
أي وإن ضان زيد القابض من عااو، مل ياجع زيد على عااو، العرتاف الوكيل ( 6)

برباءته، وأن رب احلق  لاه، فال ياجع بظلاه على غري من  لاه، لكن إن كان 
ن عليه، ولو صدقه الوكيل تعدى يف الوديعة أو حنوها، أو فاط، التقا الضاا

 . الدافع
ا أحاله على عااو أو أوصى له مبا عند عااو، فإن صدقه ( 7) فإذا ادعى بكا أن زيد 

مل يلزمه الدفع إليه، وإن أنكا مل يستحلف، لكن إذا أنكا رب احلق احلوالة، رجع 
على غاميه، وهو على القابض مطلق ا صدقه أو ال، تلف يف يده أو ال، ألنه قبضه 

 . ه مضاون عليهعلى أن
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 (1)لزمره الردفع إليره مرع التصرديق . وإن ادعى أنه مات وأنا واربه
 .(2)على نف  العلم  –مع اإلنكار  –والياني 

                                         

ألنه مقا له باحلق، . بغري خالف نعلاه: أي تصديقه ملدع  اإلرث، قال املوفق( 1)
 . وأنه يربأ هبذا الدفع، فلزمه، كاا لو جاء صاحب احلق

أي ويلزم ميني من عليه احلق مع إنكاره موت رب احلق، أو إنكاره أن املطالب ( 2)
ألن الياني هنا على نف  فعل الغري، أنه ال يعلم صحة ما قال، : واربه، وصفتها

فكانت على نف  العلم، وإمنا لزمته ههنا، ألن من لزمه الدفع مع اإلقاار، لزمته 
إن ادعى أنه مات، وأنا : الياني مع اإلنكار، كسائا احلقو  املالية، ويف اإلنصاف

لواء  واربه، لزمه الدفع إليه مع التصديق، والياني مع اإلنكار، وهذا بال نزا ، و 
 . كان دينا، أو عينا، أو وديعة، أو غريها
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 (1)باب الشر ة 
 (3)نوعرران، شرراكة َأمررالك ( وهرر ) (2) برروزن لرراقة، ونعاررة، ومترراة

أو منفعررة  (5)كثبرروت امللررك يف عقررار   (4)(اجتاررا  يف الررتحقا )وهرر  
 .(6)البنني فأكثا 

                                         

َوِإ َّ َ ِثيًرا ِمَن الشاكة جائزة بالكتاب، والسنة، واإلمجا  يف اجلالة، قال تعاىل( 1)
 «يق ل اهلل فنا ثالث الشريكين»أي الشاكاء، ويف احلديث القدل  اْلُخَلطَاءِ 

إن غلب احلاام حامت، رواه أبو داود، وتكاه مشاركة من يف ماله حاام وحالل، و 
 . بأكل احلالل تطائن القلوب وتلني: وقال أمد

 . بفتع وكسا، وبكسا ولكون، وبفتع ولكون( 2)
 . شاكة أمالك، ويشتال على أنوا  «أحدمها»أي الشاكة نوعان ( 3)
أي وشاكة األمالك اجتاا  ابنني فأكثا يف التحقا  مايل، بشااء، أو هبة، أو ( 4)

، وكل واحد يف نصيب شايكه كاألجنيب، ال جيوز له التصاف إرث، أو غري ذلك
 . إال بإذنه، فإن تصاف ببيع، أو هبة، أو رهن نفذ يف حصته

 . كدار بني ابنني فأكثا بإرث وحنوه، وكذا يف رقاب، كعبد وربه ابنان فأكثا( 5)
 أي أو كثبوت منفعة دون العني، كاا لو وصى البنني فأكثا مبنفعة عبد، وحنو( 6)

ذلك، فإن املوصى هلم شاكاء يف املنفعة دون الاقبة، أو رقبة دون املنفعة، كعبد 
أوصى بنفعه لزيد، وورث العبد ابنان فأكثا، وكحق يف رقبة، كحد قذف البنني 

 .بكلاة واحدة، فإنه جد هلاا حدا واحدا
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مررن بيررع وحنرروه ( تصرراف)وهرر  اجتاررا  يف  (1)شرراكة عقررود ( َأو)
( أنرررروا ) – (3)وهرررر  املقصررررودة هنررررا  –َأي شرررراكة العقررررود ( وهرررر ) (2)

مسيرت برذلك لتسراوي الشرايكني  (5)(شاكة عنان)أحدها (فر) (4)مخسة 
كالفارلرررني إذا لرررويا برررني فالررريهاا،   (6)الشرررايكني يف املرررال والتصررراف 

 .(7)وتساويا يف السري 

                                         

 . من نوع  الشاكة، ويشتال على أنوا  أيض ا" النو  الثا "وه  ( 1)
 . وغريه، مما ليأيت موضحا كعال( 2)
 . أي هبذا الباب، وأنه إمنا عقد ألجلها، ال لشاكة األمالك من عقار وحنوه( 3)
شاكة عنان، وشاكة مضاربة، وشاكة وجوه، وشاكة أبدان، وشاكة مفاوضة، ( 4)

والصحيع منها األربعة األول، وشاكة املفاوضة فيها تفصيل أيض ا، وال تصع 
 . التصاف يف املال، كالبيع، ويشرتط العاقدان، كالوكالةالشاكة إال من جائز 

بكسا العني، وذكا ابن املنذر وغريه أهنا جائزة باإلمجا ، وإمنا اختلف يف بعض ( 5)
 . شاوطها

إذا عال، ألن كال منهاا عنِّ له أن . عنَّ الش ء: هذا األشها، وقال الفااء؛ من( 6)
عارضة، فكل واحد من الشايكني من املعاننة وه  امل: وقيل. يشارك صاحبه

 . معارل لصاحبه مباله وأفعاله
 . ألن عنانيها يكونان لواء، فتساوي الشايكني هو علة التساية( 7)
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مسررلاني، َأو  (1)َأي شاصرران فررَأكثا ( أن يشرررتك برردنان)وهرر  
مباليهاررررا ) (3)وال تكرررراه مشرررراركة كتررررايب ال يلرررر  التصرررراف  (2)َأحرررردمها 
كررررران مرررررال كرررررل منهارررررا ( لررررروو ) (4)كرررررل منهارررررا، احلاضررررراين ( املعلررررروم

 .(5)(متفاوت ا)

                                         

فلذا صاف الشارح . أن يشرتك ابنان فأكثا: جائزا التصاف، وعبارة اإلقنا  وغريه( 1)
 . العبارة

ا، واآلخا كافا ا، جمولي ا كان أو و ( 2)  . بني ا، وتصع شاكتهاا مع الكااهةيعين مسلا 
يشاركه، لكن ال تلو الكتايب باملال، فعلة كااهة ما خلوا به معاملتهم : قال أمد( 3)

بالابا، وبيع اخلاا وحنوه، وهذا منتف فياا حضاه املسلم، وما باعوا به من اخلاا 
ا، وعليهم الضاان، وما باعوه قبل مشاركة  املسلم، وحنوه مبال الشاكة وقع فالد 

وهو ال  صلى اهلل عليه وللمفثانه حالل، العتقادهم حله، وقد عاملهم النيب 
يأكل إال طيب ا، وهذا خبالف اجملول ، والوبين، ومن يف معناه، قال أمد يف 

 . ما أحب خمالطته ومعاملته، ألنه ي ستحل ما ال يستحل: اجملول 
يف الذمة، فيعترب حضور  أي من املالني احلاضاين، فال تصع على غائب أو( 4)

ماليهاا لتقايا العال، لكن إن أحضااه وتفاقا، ووجد منهاا ما يدل على الشاكة 
جتوز املضاربة بالدين، وهو الااجع يف الدليل، وليس يف : انعقدت، وقال ابن القيم

األدلة الشاعية ما مينع من جوازه، وال يقتض  جتويزه خمالفة قاعدة من قواعد 
. قوع ا يف حمظور، وال غار، وال مفسدة، وجتويزه من حمالن الشايعةالشا ، وال و 

 . والشاكة كذلك. اهر
 . صحت إن علم كل منهاا قدر ماله، فال يشرتط اتفا  املالني( 5)
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بررَأن مل يتسرراو املرراالن قرردر ا 
لرريعاال ) (2)أو جنسررا، أو صررفة  (1)

أو يعارل فيره أحردمها، ويكرون لره مرن الرابع أكثرا مرن  (3)(فيه ببردنيهاا
وإن اشرتكا  (6)وبقدره إبضا   (5)فإن كان بدونه مل يصع  (4)ربع ماله 

اشرتكا يف خمرتلا بينهارا شرائع ا 
در مرا لكرل منهارا رإن علارا قر عرصر (7)

(8) . 

                                         

 . كاا لو كان مع أحدمها مائة، ومع اآلخا مخسون( 1)
اهم ناصاية، كاا لو كان مع أحدمها دنانري، ومع اآلخا دراهم، أو مع أحدمها در ( 2)

 . ومع اآلخا دراهم  اهاية، وعند الرتاجع ياجعان مبا أخاجاه، وما بق  فابع
 . أي ليعاال فياا اشرتكا فيه من املال ببدنيهاا، ورحبه بينهاا على ما شاطاه( 3)
 . وذلك ليكون اجلزء الزائد يف نظري عاله يف مال شايكه( 4)
ذه جزء ا من ربع مال صاحبه بال عال أي بدون ربع ماله، مل تصع الشاكة، ألخ( 5)

منه، لكن التصاف صحيع، لعاوم اإلذن، وله ربع ماله، وال أجاة له، لتربعه 
 . بعاله

أي وبقدر مال العامل إبضا ، ال شاكة، واإلبضا  أن يعط  من يبيع له بال ( 6)
 . جعل، أو يدفع ماال ملن يعال فيه بال عول، وال يصع

 . ه، ومل يعلاا كايتهكاال ورباه أو اهتبا( 7)
أي صع عقد الشاكة يف املال املاتلا بينهاا، إن علاا قدر ما لكل منهاا فيه، ( 8)

 االشرتاك يف : من نصف، أو ربع وحنوه، النتفاء الغار، وقال الشيخ
جماد امللك، مثل أن يكون بينهاا عقار، فيشيعانه بينهاا، أو يتعاقدان أن املال 
= 
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حبكررررم ) (1)أي يف املررررالني ( فينفررررذ تصرررراف كررررل منهاررررا فيهاررررا)
ويغررين لفررظ  (2)(الوكالررة يف نصرريب شررايكه)حبكررم ( امللررك يف نصرريبه، و

لشررررراكة العنررررران ( ويشررررررتط) (3)الشررررراكة عرررررن إذن صرررررايع يف التصررررراف 
هناررا قرريم أل (4)(أن يكررون رأس املررال مررن النقرردين املضرراوبني)واملضرراربة 

 .(6)فال تصع بعاول  (5)األموال، وَأمثان البياعات 

                                         
= 

ا بينهاا يكون نصفني، وحنو ذلك، مع تساوي ملكهاا الذي هلاا، املعاوف هبا
هل يكون بيعا؟ قياس ما ذكاوه يف الشاكة أنه ليس : فيه، فجوازه متوجه، لكن

 . ببيع، كاا أن القساة ليست بيعا
أي فينفذ تصاف كل من الشايكني يف مجيع املالني، ببيع، وقبض وغري ذلك مما ( 1)

 . هو من مصلحة جتارهتاا
تصاف نهة اإلذن، فهو كالوكالة، وكل من املالني يصري شاكة بينهاا مبجاد ألنه م( 2)

 . العقد، وتنعقد مبا يدل على الاضى
 . لداللته عليه، ولتضان الشاكة للوكالة( 3)
هذا املذهب، وال خالف أنه جيوز أن جيعل رأس املال من النقدين املضاوبني، إذا  ( 4)

 . كانت غري مغشوشة
إىل زمننا، من غري  صلى اهلل عليه وللمكون هباا، من زمن النيب والناس يشرت ( 5)

 . نكري
 ولررررررررررو كرررررررررران العررررررررررال مثليرررررررررررا، كرررررررررررب وحايررررررررررا، ألن قياترررررررررره رمبرررررررررررا زادت : قررررررررررالوا( 6)

اخترراره أبررو . تصررع: قبرل بيعرره، فيشرراركه اآلخررا يف منراء العررني الرريت هرر  ملكره، وعنرره
= 
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( ولرو مغشوشرني يسرري ا)وتصع بالنقدين  (1)وال فلوس وال نافقة 
ألَنرررره ال ميكررررن  (3)ذكرررراه يف املغررررين والشرررراح  (2)كحبررررة فضررررة يف دينررررار 

 .(4)التحاز منه 

                                         
= 

هررو قرول مالرك وغررريه، بكرا، وأبرو اخلطراب وغريمهررا، وصروبه يف اإلنصراف وغرريه، و 
ألن مقصرررود الشررراكة تصرررافهاا يف املرررالني مجيع رررا، وكرررون ربرررع املرررالني بينهارررا، وهرررو 

 . حاصل يف العاول، كحصوله يف األمثان
فيجب أن تصع الشاكة واملضاربة هبا، كاألمثان، وياجع كل واحد منهاا : قال املوفق

وهو : عبد الوهابعند املناضة بقياة ماله عند العقد، قال الشيخ حماد بن 
. الصحيع، ألن القاعدة يف املعامالت أن ال جام منها إال ما حامه اهلل ورلوله

وذهب اجلاهور إىل الصحة . مل يذكاوا حجة شاعية نعلاها: وقال يف القول األول
 . يف غري النقدين، من كل ما يتالك

اكة جتوز هبا على  أن الش: وفيه وجه آخا: ألهنا عاول، هذا املذهب، وقال املوفق( 1)
 . كل حال، وإن مل تكن نافقة، بناء على جواز الشاكة بالعاول

وال يف الابا، وال غريه، إذا كان يسريا ملصلحة، جزم به يف : أي فال أبا له هنا( 2)
 . اإلقنا  وغريه

ا، : وعبارهتاا بعد ذكا الوجهني يف املغشوش( 3) اللهم إال أن يكون الغش قليال جد 
قد، كيسري الفضة يف الدينار، مثل احلبة وحنوها، فال اعتبار به، ألنه ال ملصلحة الن

 . ميكن التحاز منه، وال يؤبا يف الابا، وال يف غريه
 . أي من الغش اليسري، فال يؤبا( 4)
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يشرررتط ( و) (1)فررإن كرران الغررش كثررري ا مل يصررع، لعرردم انضررباطه 
كالثلث، ( أن يشرتطا لكل منهاا جزء ا من الابع مشاع ا معلوم ا) أيض ا
أَلن الابع مستحق هلاا حبسب االشررتاط، فلرم يكرن برد مرن  (2)والابع 

 (4)فهررو بينهاررا نصررفني . والررابع بيننررا: فررإن قرراال (3)اشرررتاطه كاملضرراربة 
مل تصرررع، ألَنررره املقصرررود مرررن الشررراكة، فرررال جيررروز ( فررإن مل يرررذكاا الرررابع)
 .(5)خالل به اإل

                                         

: أي فال يتأتى رد مثله، ألن قياتها تزيد وتنقص، فه  كالعاول، قال املوفق( 1)
وأما : وقال الشيخ حماد. صحة الشاكة بالعاول تصع، بناء على «والوجه الثا »

املغشوش فقد تقدم أن الصحيع جوازه بالعاول، وه  أبلغ من املغشوش، 
 . والصحيع جواز ذلك

ألن شاكة العنان أحد أنوا  الشاكة فاشرتط علم نصيب كل واحد منهاا من ( 2)
 . الابع

طا لكل واحد منهاا على أي كاا أنه ال بد من اشرتاطه يف املضاربة، ولواء شا ( 3)
قدر ماله من الابع، أو أقل منه، أو أكثا، ألن الابع مستحق بالعال، وقد 
يتفاضالن فيه، لقوة أحدمها، وحذقه، فجاز أن جيعل له حظا من ربع ماله  

 . كاملضارب وهذا مذهب أيب حنيفة
 . ألن اإلضافة إليهاا إضافة واحدة من غري تاجيع، فاقتضت التسوية( 4)
إذا مل يذكاا الابع كان بينهاا على قدر املالني، والتسلف ابنا : وقال املوفق وغريه (5)

والابع : عاا من أيب مولى ماال، ورحبا فيه، فجعله عاا قااضا، وقال الشيخ
 للاالك؛ : احلاصل من مال مل يأذن مالكه يف التجارة به، قيل

= 
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مل تصرع، أَلن اجلهالرة متنرع  (1)(َأو شاطا أَلحدمها جرزء ا جمهروال  )
مل تصرع، الحتارال َأن ( دراهم معلومة)شاطا ( َأو) (2)تسليم الواجب 

أو  (4)(ربررع َأحررد الثرروبني)شرراطا ( َأو) (3)ال ياحبهررا، َأو ال يررابع غريهررا 
 .(6)(مل تصع)نه أو ربع جتارة يف شها أو عام بعي (5)إحدى السفاتني 

                                         
= 

وهو : قال. أهل اخلربةبينهاا على قدر النفعني، مبعافة : وقيل للعامل، وقيل
وحكم به عاا، إال أن يتجا به على غري وجه العدوان، مثل أن يعتقد . أصحها

 . أنه مال نفسه، فتبني مال غريه، فهنا يقتساان الابع بال ريب
كحصة أو نصيب، أو مثل ما شاط لفالن مع جهله، أو بلث الابع إال عشاة ( 1)

 . دراهم
 . تصع مع جهله كثان وأجاة وألن الابع هو املقصود، فال( 2)
أي املشاوط له الدراهم املعلومة، فياتص بالابع، ويف األوىل إذا مل يابع يأخذ ( 3)

 . جزء ا من املال، وقد يابع كثري ا، فيتضار من شاطت له
قال ابن . أي ألحدمها، والثا  لآلخا، أو ربع بوب بعينه ألحدمها، مل تصع( 4)

ه من أهل العلم على إبطال القاال، إذا جعل أمجع كل من حنفظ عن: املنذر
 . والشاكة يف هذا كاملضاربة. أحدمها أو كالمها لنفسه دراهم معلومة

 . يعين ألحدمها رحبها، وربع الثانية لآلخا، وحنو ذلك مل تصع( 5)
فهذه شاوط فالدة، ألهنا تفض  إىل جهل حق  : أي الشاكة، قال املوفق وغريه( 6)

مل يصع بال نزا  : الابع، أو إىل فواته بالكلية، ويف اإلنصافكل واحد منهاا من 
 . يف ذلك
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فيارتص  (1)ألنه قد يابع يف ذلك املعني دون غريه َأو برالعكس 
وكرذا مسراقاة ومزارعرة ) (2)َأحدمها بالابع، وهو خمالف ملوضرو  الشراكة 

 (4)فيعترب فيها تعيرني جرزء مشرا  معلروم للعامرل ملرا تقردم ( ومضاربة (3)
واء كانررت لرر (5)باحلسرراب ( علررى قرردر املررال)أي اخلسرراان ( والوضرريعة)

 .(6)قصان يف الثان، أو غري ذلك رلتلف، أو ن

                                         

 . أي وقد تسا يف ذلك املعني ألحدمها رحبه، ويابع يف غريه( 1)
: مناف ملقصودها، وهو حصول الابع هلاا، ال ألحدمها دون اآلخا، قال املوفق( 2)

 . وال نعلم يف هذا خالفا
إن شاط العامل جزء ا جمهوال ، أو آصع ا معلومة  قيالا على الشاكة، فال يصحان( 3)

من جزء مشا  معلوم، أو مثاة شجاة معينة، أو جمهولة، أو زر  ناحية بعينها، أو 
 . حنوه مما ليأيت يف بابه إن شاء اهلل تعاىل

أي من أنه يعترب للشاكة اشرتاط ربع مشا  معلوم لكل من الشايكني، فكذا هنا، ( 4)
 . وهو املقصود هبا

ألهنا عبارة عن نقصان رأس املال، وهو خمتص بالقدر، فإن كانت الشاكة بينهاا ( 5)
ال نعلم فيه خالف ا، لواء  : نصفني، أو أبالبا، فاخلساان بقدر ذلك؛ قال املوفق

 . كان الابع بينهاا كذلك أو مل يكن
ان إن تلف أحد املالني ف: فاخلساان على قدر املال يف الشاكة، ويف اإلنصاف( 6)

وأما . اهر. ضااهناا، فإن كانا خمتلطني فبال نزا ، وإال فعلى الصحيع من املذهب
يف املضاربة فعلى املال خاصة، كاا لو تلف الشجا يف املساقاة، أو األرل يف 

 . املزارعة، ال ش ء على العامل، ألهنم إمنا يتشاركون يف النااء

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

151 

أَلن القصرد الرابع، وهرو ال يتوقرف  (1)(وال يشرتط خلا املالني)
ررررا ( وال) (2)علررررى اخللررررا   (3)(كوهناررررا مررررن جررررنس واحررررد)يشرررررتط أيض 

فررإذا اقتسرراا رجررع  . (4)فيجرروز إن أخرراج أحرردمها دنررانري واآلخررا دراهررم 
ومرررا يشررررتيه كررررل منهارررا بعرررد عقررررد  (5)كرررل مبالِرررِه، مث اقتسررراا الفضررررل 

 .(7)وإن تلف َأحد املالني فهو من ضااهناا  (6)الشاكة فهو بينهاا 

                                         

نه عقد على التصاف، تلفه من عند اجلاهور، أل -إذا عينامها، أو أحضاامها –( 1)
 . ماهلاا، وزيادته هلاا، وألن الشاكة اقتضت ببوت امللك لكل واحد منهاا

 . وألن مورد العقد العال، والابع نتيجته، واملال تبع للعال، فلم يشرتط خلطه( 2)
 . هذا الصحيع من املذهب، وتقدم حنوه( 3)
 . اجلنس الواحدفهاا من جنس األمثان، فتصع الشاكة فيهاا ك( 4)
أي فإذا اقتسم الشايكان بعد فسخ الشاكة، رجع كل منهاا مبثل ماله الذي جعله ( 5)

 . يف الشاكة، مث اقتساا الفضل، وهو الابع احلاصل بعد رأس مال الشاكة
أي مشرتك، حيث مل ينوه لنفسه، ألن العقد وقع على ذلك، وألنه أمينه ووكيله، ( 6)

 . القول قوله يف ذلكوما يشرتيه لنفسه فله، و 
ألن العقد اقتضى أن يكون املاالن كاملال الواحد، فكذلك يف الضاان، وكناائه، ( 7)

لصحة القساة بالكالم، كااص مثار، فكذا الشاكة، احتج به أمد، قاله الشيخ 
 . وغريه
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ويطالرررب بالررردين،  (1)ولكرررل منهارررا أن يبيرررع ويشررررتي ويقررربض 
ويفعرل كرل مرا هرو مرن  (3)وجيل وجتال، وياد بالعيرب  (2)وتاصم فيه 

ررا، أو يزوجرر (4)مصررلحة جتارهتاررا  أو  (5)ه، أو يعتقرره ال أن يكاتررب رقيق 
 .(6)جايب، أو يقرتل على الشاكة إال بإذن شايكه 

                                         

أي ولكل واحد من الشايكني أن يبيع ويشرتي، مساومة، ومااحبة، وتولية، ( 1)
ف رأى املصلحة، ألن هذه عادة التجار، وله أن يقبض املبيع ومواضعة، كي

 . والثان، ويقبَّضهاا، ألنه مؤمتن يف ذلك، خبالف الوكيل يف قبض الثان
 . ألن من ملك قبض ش ء ملك املطالبة واملااصاة فيه، كالوكيل يف قبض الدين( 2)
وياد »كهاا، أي ولكل منهاا أن جيل وجتال، ألهناا عقد معاوضة، وهو ميل( 3)

للحظ فياا ويل فيه هو أو شايكه شااءه، ولو رض  شايكه بال نزا  كاا  «بالعيب
لو رض  بإمهال املال بال عال، فلشايكه إجباره عليه ألجل الابع، ما مل يفسخ 
الشاكة، وله أن يقا بالعيب بال نزا ، وبالثان أو بعضه، وبأجاة املنادي وحنوه، مما 

 . األكثا أنه ميلك اإلقالة للاصلحة: ويف القواعدهو من توابع التجارة، 
مبطلق الشاكة، ألن مبناها على الوكالة واألمانة كاا تقدم، وله أن يستأجا ويؤجا، ( 4)

ألن املنافع أجايت جماى األعيان، وله املطالبة باألجا هلاا وعليهاا، ولكل منهاا 
 . أن يسافا باملال مع األمن، النصااف اإلذن املطلق

ال على مال وال غريه، ألن الشاكة انعقدت على التجارة، وليست هذه األشياء ( 5)
 . جتارة، لياا تزويج العبد، فإنه ضار حمض ال بإذن شايكه

أي وليس ألحد الشايكني أن جايب، فيبيع بأنقص من مثن املثل، أو يشرتي بأكثا ( 6)
 بأكثا منه، وليس له أن يقال، أو يهب، أو يقرتل على الشاكة، أو
يستدين، أو يضارب، أو يشارك باملال، أو تلطه بغريه، أو يأخذ به لفتجة وحنو 
ذلك، إال بإذن شايكه يف ذلك كله، ألنه ليس من التجارة املأذون فيها، وله أن 
= 
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وعلى كل منهاا َأن يتوىل ما جات العادة بتوليره مرن نشرا بروب 
فررإن الررتْأجا لرره فرراأل جاة  (3)وقرربض النقررد وحنرروه  (2)وإحرراازه  (1)وطيرره 
 .(4)عليه 

                                         
= 

: وإن قيل له. يبيع نساء، ويود ، وياهن، حلاجة فيهاا، ألنه من عادة التجار
فياا يتعلق بالتجارة، من املشاركة اعال باأيك؛ ورأى مصلحة فياا تقدم، جاز 

 . وحنوها، ال العتق والقال وحنوه
تويل ما جات العادة والتاا العاف : أي وعلى كل من الشايكني، أو الشاكاء( 1)

 . بتوليه، من نشا حنو بوب وطيه، وختم كيس
 . أي الثوب والكيس وغريه، من مال الشاكة فياا جاز فيه مثله( 2)
من مشرت وحنوه، القتضاء عقد الشاكة لذلك، وعليه فعل حنو  أي وقبض النقد( 3)

ذلك، مما جات العادة بتوليه، ألن إطال  اإلذن جال على العاف، وهو يقتض  
 . تويل هذه األمور وحنوها بنفسه

أي فإن التأجا لش ء من ذلك، من يفعله عنه، فاألجاة عليه من ماله، ألنه ( 4)
ما جات العادة بأن يستنيب فيه، فله أن يستأجا من بذهلا عوض ا عاا يلزمه، وأما 

مال الشاكة لفعله، ولو شايكه، كنقل طعام وحنوه، وكالتئجار غاائا شايكه لنقله 
فيها، أو داره ليحاز فيها، وليس له فعله ليأخذ أجاته، بال التئجار صاحبه له، 

يف الذمم، ألنه قد ترب  مبا ال يلزمه، فلم يستحق شيئ ا، وإن تقامسا الدين 
ألن االختالف ال مينع القساة، كاختالف . يصع: وعنه. ال يصع: فاملذهب

ال ياجع : األعيان، اختاره الشيخ، والشيخ حماد بن عبد الوهاب، وغريمها، وعليه
جيوز ولو : وقال الشيخ. من توى ماله على من مل يَرْتِو، إذا أباأ كل واحد صاحبه

وإن أباأ من الدين لزمه يف حقه، . ية عن أمديف ذمة واحد، وذكاه ابن القيم روا
 . دون حق صاحبه بال نزا 
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 (1) ص  
و السررفا مررن الضرراب يف اأَلرل وهرر (2)(املضرراربة: الثررا )النررو  

َْْرِض يـَْبتَـغُــ َ  قررال اهلل تعرراىل  (3)للتجررارة  رُِب َ  ِ ــي ا ُروَ  َيْضــ َوآَخــ
ِمْن َ ْضِ  اهللِ 

 .(5)وتساى قااض ا ومعاملة  (4)

                                         

صلى اهلل عليه وكانت يف عصاه . أي يف أحكام املضاربة، وه  جائزة إمجاع ا( 1)
وأقاها، وروي عن عاا وعثاان، وعل ، وابن مسعود وغريهم، ومل يعاف  وللم

، فإن الدراهم والدنانري، ال هلم خمالف، واحلكاة تقتضيها، ألن بالناس حاجة إليها
تناى إال بالتقليب والتجارة، وحكاها كالشاكة، فياا للعامل أن يفعله أو ال 

املضارب أمني وأجري : يفعله، وفياا يلزمه فعله، ويف الشاوط، قال ابن القيم
ووكيل، وشايك فأمني إذا قبض املال، ووكيل إذا تصاف فيه، وأجري فياا يباشاه 

 .، وشايك إذا  ها فيه الابعبنفسه من العال
 .  وهذه تساية أهل العاا " املضاربة"أي النو  الثا  من أنوا  الشاكة اخلاسة ( 2)
 . ملا كان الابع جصل يف الغالب بالسفا للتجارة( 3)
أي يطالبون من رز  اهلل يف املكالب، واملتاجا، أو املضاربة من الضاب يف املال، ( 4)

 . ب كل منهاا بسهم يف الابعوهو التصاف، أو من ضا 
من قال الش ء، أي قطعه، كأن رب املال اقتطع " قااضا"فأهل احلجاز يساوهنا ( 5)

أو من املقارضة . للعامل قطعة من ماله، وللاها له، واقتطع له قطعة من رحبها
مبعىن املوازنة، وأما املعاملة فان العال، وهو االجتار باملال ألجل الابع، والعامل 

 . ربمضا
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بررره بررربعض )أي ملرررن يتجرررا ( ملتجرررا) (1)دفرررع مرررال معلررروم : وهررر 
خرذ هرذا املرال : فلو قرال (2)أي نزٍء معلوم مشا  منه كاا تقدم ( رحبه

والوضرريعة  (3)ومل يررذكا لررهم العامررل، فررالابع كلرره لرراب املررال . مضرراربة
 .(5)وللعامل أ جاة مثله  (4)عليه 

                                         

دفع مال، أي نقد مضاوب، على ما تقدم يف الشاكة، : أي واملضاربة شاعا( 1)
: وتنعقد مبا يؤدي معىن الدفع، كوديعة وعارية إذا قال رهبا ملن ه  حتت يده

فف  . خذه بضاعة على أن لك نصف الابع مثال: ضارب هبا مضاربة، أو يقول
 تصع بأحد هذين، وال قدره معني، فال": معلوم. "حديث عائشة أهنا أبضعت

 . بصربة دراهم، إذ ال بد من الاجو  إىل رأس املال عند الفسخ ليعلم الابع
من : أي من أنه يشرتط فيها تعيني جزء مشا  معلوم للعامل، قال املوفق وغريه( 2)

. شاط صحتها تقديا نصيب العامل، ألنه يستحقه بالشاط، فلم يقدر إال به
ل العلم على أن للعامل أن يشرتط على رب املال بلث أمجع أه: وقال ابن املنذر

الابع أو نصفه، أو ما جياعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوم ا، جزء ا من أجزاء، 
 . فلو مسى له كل الابع، أو دراهم ولو معلومة، أو جزء ا جمهوال  وحنوه فسدت

لعامل، ويف جلهالة نصيب ا. ولك جزء من الابع: لفساد العقد، وكذا لو قال( 3)
 . فاا يعود نهالة الابع يفسد العقد بال نزا : اإلنصاف

 . أي على رب املال وحده، ألن العامل أمني( 4)
وإن فسد : وإن مل جصل ربع، ألنه عال بعول مل يسلم له، ويف اإلنصاف( 5)

نهالة الابع وجب املساى، وذكاه الشيخ  اها املذهب، وأوجب يف الفالد 
جب من الابع جزء جات العادة يف مثله، وإن خسا فال ش ء نصيب املثل، في

 .له، وصوبه يف اإلنصاف وغريه
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وإن شررراط جرررزء ا مرررن الرررابع لعبرررد َأحررردمها، َأو لعبرررديهاا صرررع، 
وإن شرراطاه للعامررل وألجنرريب مع ررا، ولررو ولررد أحرردمها، . (1)وكران لسرريده 
 (4)وكانررا عرراملني  (3)وشرراطا عليرره عاررال  مررع العامررل صررع  (2)َأو اماأَترره 

والابع )اجتا به : رب املال للعامل( فإن قال) (5)وإال مل تصع املضاربة 
ألنه أضافه إليهاا إضافة واحدة وال مراجع،  (6)(فنصفان. والابع بيننا)

 .(7)ماجع، فاقتضى التسوية 

                                         

أي صع الشاط، وكان اجلزء املشاوط يف احلقيقة لسيد العبد، ألن العبد ال ميلك، ( 1)
وماله لسيده، ويف األوىل بينهاا أبالب ا لصاحب العبد الثلثان، ويف الثانية بينهاا 

 . كااهنصفني، كاا لو مل يذ 
 . أو قايبه كأخيه، صغريا كان أو كبري ا، واملااد باألجنيب غري القن( 2)
خذه فاجتا به أنت وفالن، وما رحبتاا فلكاا : أي الشاط، وكان كاا لو قال( 3)

 . نصفه
أي وكان العامل املعقود معه، واألجنيب غري القن، عاملني يف االجتار باملال، صع ( 4)

 . صع. ثلثان، على أن تعط  اماأتك نصفهلك ال: الشاط، وإن قال
عاال مع العامل  –غري عبد أحدمها  –أي وإن مل يشاطا على املشاوط له اجلزء ( 5)

مل تصع املضاربة، ألن شاط جزء لغري عامل شاط فالد، يعود إىل الابع، ففسد 
 . به العقد

 . قوال واحد، وصحت املضاربة( 6)
بينك، فإهنا تكون بينهاا نصفني، وإن قال رب هذه الدار بيين و : كاا لو قال( 7)

اجتا به وكله : فإبضا ، ال حق للعامل فيه، وإن قال. اجتا به، وكل رحبه يل: املال
مل تصع فيهاا، وهذا . مضاربة: فقال، ال حق لاب املال يف رحبه، وإن قال. لك

 . مذهب الشافع ، الشرتاط ما ينايف مقتضى العقد
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: قررال( أو) (1)بالبررة أرباعرره، أو بلثرره ( ويل)اجتررا برره (: وإن قررال)
ألَنرره مررىت علررم نصرريب  (2)(صررع. بلثرره لررك بالبررة أرباعرره، أو)اجتررا برره و

ألن الرابع مسررتحق هلارا، فررإذا قرردر  (3)(والبراق  لآلخررا)أحردمها أخررذه 
( وإن اختلفرا ملرن) (4)نصيب أحدمها منه فالباق  لآلخا مبفهروم اللفرظ 

قلرريال  كرران أو كثررري ا ( لعامررل)رررهو (فررر)لرره ( املشرراوط)اجلررزء ( ملررن
ألَنرره  (5)

                                         

تاره املوفق وغريه، وهو مذهب أيب حنيفة، ولو مل يذكا صع على الصحيع، اخ( 1)
 . نصيب العامل، ألن الابع ال يستحقه غريمها

ا، ألنه يستحق الابع مباله، لكونه مناءه وفاعه، ( 2) والباق  لاب املال قوال  واحد 
والعامل يأخذ بالشاط، فاا شاط له التحقه، وما بق  لاب املال حبكم األصل، 

وحنوه صع، ألنه . جتا به ولك الثلث وربع عشا الباق  من الابعا: وكذا إن قال
 . أجزاء معلومة

فاألوىل ما لاب املال مقدر، وللعامل ربع أو بلثان، والثانية ما للعامل مقدر، وربعه ( 3)
 . أو بلثاه لاب املال

: ولو قالُلثُ َوَورَِثُه فَبـََ اُه َ ِِلُمِِّه الثُـّ كاا علم أن بلث  املرياث لألب من قوله( 4)
 . كان الباق  لعااو. أوصيت هبذه املائة لزيد وعااو، ونصيب زيد منها بالبون

 . ألن الشاط يااد ألجله، وهذا مذهب الشافع ( 5)
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 .(1)يستحقه بالعال، وهو يقل ويكثا 

خبررالف رب املررال فإنرره يسررتحقه  (2)وإمنررا تقرردر حصررته بالشرراط 
وإن اختلفررا يف قرردر اجلررزء بعررد الررابع فقررول  (4)وجلررف مدعيرره  (3)مبالرره 

إذا اختلفرا يف اجلرزء املشراوط ( وكذا مسراقاة، ومزارعرة) (5)مالك بياينه 
 .(6)أو قدره، ملا تقدم 

                                         

 يعين العال يف املضاربة، فقد يشاط له جزء يسري لسهولة العال، وقد ( 1)
 . ذ  وعدمهيشاط له كثري لصعوبته، وقد تتلف باختالف العاملني يف احل

 . أي فكان الشاط له، قل النصيب املشاوط له أو كثا، ادعاه رب املال أو العامل( 2)
 . ال بالشاط، وهلذا لو لكت عن نصيبه، كان له الباق  بعد املشاوط لعامل( 3)
أي مدع  كون املشاوط للعامل، وهو يف هذه املسألة من التحق يف الصورتني، ( 4)

املشاوط أنه شاط له، حلف، أو ادعى رب املال أنه فإن ادعى العامل اجلزء 
للعامل مثال إذا كان قليال، حلف وصار للعامل، فه  للعامل يف احلالتني القليلة 

 . والكثرية
فالقول قول املالك، ألنه . بل بلثه: وقال املالك. شاطت يل نصف الابع: فلو قال( 5)

 . كاينكا السدس الزائد واشرتاطه له، والقول قول املن
أي وكذا حكم مساقاة، وحكم مزارعة، القول قول املالك بياينه، إذا اختلف رب ( 6)

املال والعامل، يف اجلزء املشاوط للعامل أو قدره، ملا تقدم من أهناا إذا اختلفا يف 
املضاربة ملن اجلزء املشاوط؟ فهو لعامل، قليال  كان أو كثري ا، ألنه يستحقه بالعال، 

وإمنا تقدر حصته بالشاط، وقالومها عليها ألن العامل يف كل وهو يقل ويكثا، 
 . منها إمنا يستحق بالعال
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فررررالابع  وإن فسررردت (1)كشررراكة عنرررران فيارررا تقرررردم ( ومضررراربة)
 (3)وتصع مؤقتة، ومعلقة  (2)لاب املال، وللعامل أ جاة مثله 

                                         

أي مما جيوز للعامل أن يفعله من بيع، وشااء وقبض، ومطالبة، وحوالة، ورد ( 1)
بعيب، وغري ذلك، وما ال جيوز له من مكاتبة رقيق، أو تزوجيه، أو عتقه، وحنو 

، وطيه وحنوه، ويف الشاوط صحيحة كانت أو ذلك، وفياا يلزمه فعله كنشا بوب
فالدة، ألن ما جاز يف إحدامها جاز يف األخاى، وما امتنع يف إحدامها امتنع يف 

 . وال خالف يف أن حكاهاا واحد فياا ذكاوا: األخاى، قال يف اإلنصاف
أي وإن فسدت املضاربة فالابع لاب املال، ألنه مناء ماله، وللعامل أجاة مثله، ( 2)

نه إمنا يستحق بالشاط، فإذا فسدت فسد، خسا املال أو ربع، ألن عاله إمنا  أل
كان يف مقابلة املساى، وتصافه نافذ، لإلذن فيه، وهذا مذهب الشافع  وغريه، 

: -يف الابع احلاصل من مال مل يأذن مالكه يف التجارة به  –وتقدم قول الشيخ 
عافة أهل اخلربة، وبه حكم عاا، أن األصع أن يكون بينهاا على قدر النفعني، مب

إال أن يتجا على غري وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه، فتبني مال 
 . غريه، فهنا يقتساان الابع بال ريب

ضاربتك على هذه الدراهم لنة، : أي وتصع املضاربة مؤقتة، بأن يقول رب املال( 3)
ز توقيته بالزمان، وهذا أو حنو ذلك، ألنه تصاف بتوقت نو  من املتا ، فجا

مذهب أيب حنيفة، وتصع معلقة بشاط عند اجلاهور، كإذا جاء رأس الشها 
وحنو . فضارب هبذا املال على كذا، أو إذا قبضت مايل من زيد فهو معك مضاربة
ضارب : ذلك، ألنه إذن يف التصاف، فجاز تعليقه على شاط مستقبل، وإن قال

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أنه : ذرفقال ابن املن. بالدين الذي عليك
تصع، نصاه ابن : وعن أمد. ال جيوز أن جيعل الاجل دينا له على رجل مضاربة

 . القيم يف األعالم
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مبرررررررررال آلخرررررررررا، إن أضرررررررررا األول، ومل )العامرررررررررل ( وال يضرررررررررارب)
ألهنا تنعقد على احلظ والنااء، فلرم جيرز لره أن يفعرل مرا مينعره ( 1)(يال
فررررإن ) (3)وإن مل يكررررن فيهررررا ضررررار علررررى األول، أو أذن جرررراز  (2)منرررره 
مررن ( رد حصررته)خررا، مررع ضررار األول، بغررري إذنرره بررأن ضررارب آل( فعررل

ألنرررره الررررتحق ذلررررك باملنفعررررة الرررريت  (4)األوىل ( يف الشرررراكة)ربررررع الثانيررررة 
 .(6)وال نفقة لعامل إال بشاط  (5)التحقت بالعقد األول 

                                         

وذلك كأن يكون املال الثا  كثري ا يستوعب زمانه، فيشغله عن التجارة يف األول، ( 1)
بعض تصافاته، فيحام إن مل  أو األول كثري ا، ومىت اشتغل عنه بغريه انقطع عن

 . يأذن
كاا لو أراد التصاف بالغنب، وحكى املوفق وغريه جوازه عن أكثا الفقهاء، فاهلل ( 2)

 . أعلم
 . بغري خالف: قال املوفق( 3)
فيدفع لاب املضاربة الثانية نصيبه من الابع، ويؤخذ نصيب العامل، فيضم لابع ( 4)

 . لى ما اشرتطاهاملضاربة األوىل، ويقتساه مع رهبا ع
النظا يقتض  أن ال : فكان بينهاا، كابع املال األول، هذا املذهب، وقال املوفق( 5)

يستحق رب املضاربة األوىل من ربع الثانية شيئ ا، ألنه إمنا يستحق مبال أو عال، 
وليس له يف الثانية مال وال عال، وتعدي العامل ال يوجب عوضا، واختاره الشيخ 

 . وغريه
ي وال نفقة لعامل يف مال املضاربة، ولو مع السفا، ألنه دخل على العال  نزء، أ( 6)

= 
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إال )أي املضررررررررراربة ( مرررررررررع بقررررررررراء العقرررررررررد)الرررررررررابع ( وال يقسرررررررررم)
 (3)وقايرة لراأس املرال والرابع  (2)ألن احلق ال تاج عنهاا  (1)(باتفاقهاا

قبررل التصرراف، انفسررات ( بعضرره)تلررف ( أو (4)وإن تلررف رأس املررال )
 .(6)كالتالف قبل القبض   (5)فيه املضاربة 

                                         
= 

أو عادة فيعال هبا، : فلم يستحق غريه إال بشاط، قال الشيخ وابن القيم وغريمها
وهو قوي يف النظا، فإن : فأقاموا العادة مقام الشاط أيض ا، قال يف اإلنصاف

كول، وملبوس، باملعاوف وإن قدرها له شاطها له وأطلق، فله مجيع نفقته، من مأ
فحسن، قطعا للانازعة، وإن اختلفا، فنفقة مثله عافا، وإن كان معه مال لنفسه 

 .أو غريه، فعلى قدر املالني، إال أن يكون قد شاط له من ماله، مع علاه بذلك
 . أي على قساة الابع، وصاح يف اإلقنا  واملنتهى بالتحامي( 1)
 . فاعترب اتفاقهاا على القساة أي املتضاربني،( 2)
أي فال جيرب ربه على القساة، ألنه ال يأمن اخلساان فيجربه بالابع، وال جيرب ( 3)

العامل ألنه ال يأمن أن يلزمه ما أخذه، يف وقت ال يقدر عليه، وإن اتفقا على 
 . قساه أو قسم بعضه جاز، ألنه ملكهاا كالشايكني

عة للاضاربة، فه  له ومثنها عليه، إال أن جييزه أي قبل التصاف، مث اشرتى لل( 4)
 . رب املال، ويف الفاو  هو كفضويل

بال نزا  أعلاه وكان رأس املال الباق ، ألنه مال هلك على : قال يف اإلنصاف( 5)
 . جهته، قبل التصاف فيه

 . أي أنه تنفسخ فيه املضاربة قوال واحدا( 6)
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ألَنررررره دار يف  (1)جررررررب مرررررن الرررررابع ( بعرررررد التصررررراف)وإن تلرررررف 
 (2)التجارة، وشا  فيارا قصرد بالعقرد، مرن التصرافات املؤديرة إىل الرابع 

( مررن الررابع)ذلررك ( جرررب)ني، أو لررفاتني يف إحرردى لررلعت( أو خسررا)
ومل يسرتحق العامرل شريئ ا إال بعرد   (3)أي وجب جرب اخلساان من الابع 

 .(6)ناض ا ( قبل قساته) (5)ألهنا مضاربة واحدة  (4)كاال رأس املال 
(6). 

                                         

أو تلف بعضه بعد التصاف، جربت  أي وإن تلف رأس املال بعد التصاف،( 1)
 . الوضيعة من ربع باقيه، قبل قساته

 . أي وال ش ء للعامل إال بعد كاال رأس املال( 2)
أي ربع باقيه قبل قساته، وكذا لو تعيبت للعة، أو نزل السعا وحنو ذلك، ( 3)

فاهاا بق  العقد على رأس املال، وجب جرب خساانه من رحبه، ولواء كان الابع 
 . ساان يف ماة أو الابع يف ماة، واخلساان يف أخاىواخل

ألن الابع هو الفاضل من رأس املال، وما مل . بال خالف: قال املوفق وغريه( 4)
ليس للاضارب ربع حىت يستويف رأس املال : يفضل فليس بابع، ويف اإلنصاف

. ا بال نزا ، وإن  ها ربع مل يكن له أخذ ش ء منه إال بإذن رب املال بال نز 
اهر، وذلك ألن الابع وقاية لاأس املال، ورب املال شايكه، فلم يكن له مقامسة 

 . نفسه، وألن ملكه غري مستقا عليه، فإن أذن جاز، ألن احلق ال تاج عنهاا
 . أي فلم يستحق أخذ ش ء من الابع حىت يسلم رأس املال إىل ربه( 5)
ا، والنض اإل هار، أي فالوضيعة جترب من ربع باقيه قبل قساة امل( 6) ال ناضا أي نقد 

والدرهم والدينار كالنال فيهاا، أو إمنا مس  ناضا إذا حتول عينا، بعد أن كان 
 . متاعا
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فررإذا احتسرربا، وعلارا مررا هلاررا، مل  (1)مررع حمالربته ( أو تنضيضره)
تنرزيال  للتنضريض مرع احملالربة منزلرة  (2)جيرب اخلساان بعرد ذلرك ممرا قبلره 

وإذا انفسرخ العقرد واملرال عرال أو ديرن، فطلرب رب املرال  (3)املقامسرة 
 .(4)تنضيضه، لزم العامل 

                                         

أي أو قبل تصفيته بأن ياد نقدا، مع حمالبته حسابا كالقبض، حىت لو شاء ( 1)
صاحب املال قبضه، وأما قبل ذلك فالوضيعة إذا حصلت حتسب من الابع، وال 

إال أن يقبض رأس املال صاحبه، : حق شيئ ا قبل كاال رأس املال، قال أمديست
فاا ربع بعد ذلك ال جيرب منه، وأما ما ال . اعال يف هذا: مث ياده إليه، فيقول

ال : جتسبان على املتا ؟ قال: قيل له. يدفع، فحىت جتسبا حسابا كالقبض
 . ، وقد ياتفعجتسبان إال على النال، ألن املتا  قد ينحا لعاه

فهذا احلساب الذي هو كالقبض، تكون املضاربة بعده ابتداء مضاربة بانية، كاا ( 2)
 . لو قبضها منه، مث ردها إليه

واملقامسة ال جيرب اخلساان بعدها مما قبلها، واملذهب أنه ميلك حصته من الابع ( 3)
: هبا وعنهبالظهور قبل القساة، ومقتضاه أنه إذا وجد وجب أن ميلكه، وعنه 

اختاره الشيخ . باحملالبة حبكم الشاط، والتنضيض، والفسخ قبل القساة والقبض
 .وغريه، ويستقا ملكه باملقامسة، وباحملالبة التامة

أي وإذا انفسخ عقد املضاربة واملال عال، فإن رض  رب املال أن يأخذ مباله ( 4)
يلة لياتص جاز، ما مل يقصد ح –بأن يقوم عليه، ويدفع حصته  –عاضا 

بالابع، وإن طلب تنضيضه لزم العامل، فيجرب على بيع العال، وقبض مثنه حيث مل 
يال املالك، ألن عليه رد املال ناضا كاا أخذه، وهو مذهب الشافع ، وصوبه يف 

 كان رأس املال   اإلنصاف، وإن كان دينا وجب تقاضيه كله، وكذا لو
= 
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فرإن مرات عامرل، أو مرود ، أو وصرر   (1)وتبطرل مبروت أحردمها 
ألن اإلخفرراء  (3)وجهررل بقرراء مررا بيردهم، فهررو ديررن يف الرتكررة  (2)وحنروه 

ويقبل قرول العامرل فيارا يدعيره مرن هرالك،  (4) وعدم التعيني كالغصب
 .(5)وخساان 

                                         
= 

ذكا ابن عقيل أن املضارب ال دراهم فصار دنانري أو عكسه، فهو كالعال، و 
ينعزل ما دام عاضا، بل ميلك التصاف حىت ينض رأس املال، وحىت يعلم رب املال 
أنه أراد الفسخ كاا تقدم، وإن طلب العامل البيع فأىب رب املال، أجرب إن كان 

 . فيه ربع، بال خالف وإال فال
: من أحدمها، قال أمد أي املتضاربني، وننونه، وباحلجا عليه للسفه، وبالفسخ( 1)

وتقدم أهنا عقد . إذا مات رب املال مل جيز للعامل أن يبيع ويشرتي إال بإذن الوربة
 . جائز

 . كوكيل، وأجري، وعامل وقف، ونا اه، وحنوه( 2)
ألن األصل بقاء املال بيد امليت، واختالطه نالة الرتكة، وال لبيل إىل معافة ( 3)

لو مات وص ، وجهل مال : وة الغاماء، ويف الفاو عينه، فكان دينا، وصاحبه أل
 . هو يف تاكته: موليه، يتوجه أنه كاال املضاربة والوديعة، قال الشيخ

أي فتعلق بذمته، وإذا أراد مالك تقايا وارث، فاضاربة مبتدأة، وال يبيع عاضا بال ( 4)
 .إذن، ووارث املالك كهو، فيتقار ما ملضارب

ألنه متصاف يف مال غريه بإذنه، على وجه ال تتص . فبغري خال: قال املوفق( 5)
بنفعه، كالوكيل، ويقبل قوله فياا يدعى عليه من خيانة أو تفايا بال خالف، 
ويقبل قوله يف قدر رأس املال، حكاه ابن املنذر إمجا  من جفظ عنه، ألنه يدعى 

: أو. اهتاإن قال رحبت ألف ا، مث  خس: عليه قبض ش ء وهو ينكاه، ويف اإلنصاف
= 
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والقرول  (1)وما يذكا أَنه اشرتاه لنفسه، أو للاضاربة، ألنره َأمرني 
 .(2)قول رب املال يف عدم رده إليه 

                                         
= 

. يقبل: مل يقبل، وعنه. غلطت، أو نسيت: قبل قوله بال نزا ، وإن قال. هلكت
وحمل ذلك كله ما مل تكن لاب املال بينة تشهد . وعليه العال: قال أبو بكا

 . خبالف ذلك، وإن ادعى اهلالك بأما  اها كلف البينة كاا تقدم
ا نواه، وال يطلع عليه أحد وألن االختالف هنا يف نية املشرتي، وهو أعلم مب( 1)

 . لواه، فقبل قوله بال خالف، ومثله شايك عنان، ووجوه
بياينه، ألنه منكا، والعامل قبض املال لنفع له فيه، وتقدم أن األصل عدم ( 2)

البينة على املدع ، والياني على من »القبض، والعامل يدعيه، والقاعدة مطادة أن 
 . لرتادف األخبار بذلك «أنكا
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 (1) ص  
مسيرررت برررذلك أَلهنارررا يعارررالن فيهرررا  (2)(الثالرررث شررراكة الوجررروه)

 .(3)بوجههاا َأي جامها، واجلاه والوجه واحد 
مررررن غررررري أن ( َأن يشرررررتيا يف ذمتيهاررررا)َأن يشرررررتكا علررررى : وهرررر 

علرى مررا ( بينهارا)ررهو ( فرر)ه ( فارا رحبررا (4)ناههارا )يكرون هلارا مرال 
 .(5)شاطاه 

                                         

أي يف بيان أحكام شاكة الوجوه، وه  جائزة، إذ معناها وكالة كل منهاا صاحبه ( 1)
يف الشااء، والبيع، والكفالة بالثان، وكل ذلك صحيع، الشتااهلا على مصلحة 

 . من غري مفسدة
 . أي النو  الثالث من أنوا  الشاكة اخلاسة، شاكة الوجوه، يعين الشاكة بالوجوه( 2)
 . القدر، واملنزلة: أي ذو جاه، واجلاه. هفالن وجي: يقال( 3)
بثقة التجار هباا، على أن ما اشرتياه فهو بينهاا نصفني، أو أبالبا، أو حنو ذلك ( 4)

 . على ما يتفقان عليه، ويبيعان ذلك
وألن عقدها مبين على  «املؤمنون على شاوطهم»من تساو وتفاضل، خلرب ( 5)

 . الوكالة، فيتقيد مبا أذن فيه
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لواء عني أحدمها لصاحبه ما يشرتيه، أو جنسره، أو وقتره أو ال 
وكرل واحرد منهارا ) (2)صرع . ما اشرتيت من ش ء فبيننرا: فلو قال (1)

ألن مبناهرررررا علرررررى الوكالرررررة  (4)(وكفيرررررل عنررررره برررررالثان (3)حبه وكيررررل صرررررا
لقولررره عليررره السرررالم  (6)(وامللرررك بينهارررا علرررى مرررا شررراطاه) (5)والكفالرررة 

 .(7)«المؤمن   عند شروطهم»

                                         

ي لواء عني أحد الشايكني لصاحبه ما يشرتيه، أو عني جنسه، أو قدره أو أ( 1)
قياته، أو مل يعني شيئ ا من ذلك، ألن ذلك إمنا يعترب يف الوكالة املفادة، ال 

 . الداخلة يف ضان الشاكة
يف رجلني اشرتكا بغري ر وس أمواهلاا، على أن ما يشرتيه   –أي العقد، قال أمد ( 2)

وألهناا اشرتكا . فهو جائز، وكانت شاكة صحيحة –فهو بينهاا كل واحد منهاا 
يف اإلبتيا ، وأذن كل واحد منهاا لآلخا فيه فصع، وكانا يتبايعانه بينهاا، كاا 
لو ذكاا شاائا الوكالة، وال يعترب ذكا شاوط الوكالة، ألهناا دخال يف ضان 

 . الشاكة، بدليل املضاربة، وشاكة العنان
صف املتا ، بنصف الثان، وكذا بيعه، فيستحق الابع يف مقابلة أي يف شااء ن( 3)

 . ملكه احلاصل يف املبيع
 . فيلزمه قضاء نصيبه( 4)
 . والوكيل يسلم مثن املبيع ويستلاه، والكفيل يسلم مكفوال  به( 5)
بينهاا نصفني، أو أقل أو أكثا، وما يشرتيه أحدمها بينهاا بالنية، صوبه يف ( 6)

 . وكذا يف شاكة العنان .تصحيع الفاو 
 . وغري ذلكَفْوُ  ا ِباْلُعُق دِ بابتون عليها، ولعاوم( 7)
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كشرررراكة العنرررران، أَلهنررررا يف   (1)(والوضرررريعة علررررى قرررردر ملكيهاررررا)
ومهررررا يف تصررررراف   (3)كالعنرررران ( والررررابع علررررى مررررا شرررراطاه) (2)معناهررررا 

 .(4)ايك  عنان كش

أن يشررررررتكا فيارررررا يكتسررررربان )وهررررر   (5)(الاابرررررع شررررراكة األبررررردان)
 .(6)أي يشرتكان يف كسبهاا من صنائعهاا ( بأبداهناا

                                         

أي فياا يشرتيانه، فان له فيه الثلثان فعليه بلثا الوضيعة، ومن له الثلث فعليه ( 1)
بلثها، لواء كان الابع بينهاا كذلك أو ال، وألن الوضيعة عبارة عن نقص رأس 

 . فيوز  بينهم على قدر احلصصاملال، وهو خمتص مبالكه، 
يف أن اخلساان على قدر املال باحلساب، ألن شاكة الوجوه يف معىن شاكة العنان، ( 2)

 . فأعطيت حكاها، وتقدم أهنا على قدر املال بال خالف
أي شاكة العنان، من ربع، أو بلث، أو غريه، ملا تقدم من أن أحدمها قد يكون ( 3)

لتجارة من اآلخا، وألهنا منعقدة على عال وغريه، أوبق عند التجار، وأبصا با
 .فكان رحبها على ما شاطاه

  –بنحو بيع، وإقاار، وخصومة، وغري ذلك  –أي وشايكا الوجوه يف التصاف ( 4)
كشايك  عنان فياا جيب هلاا وعليهاا، وفياا جيوز، وميتنع، وشاوط، ولائا ما 

 . تقدم، وأيهاا عزل صاحبه انعزل، ألنه وكيله
أي شاكة باألبدان فحذفت الباء مث أضيفت، ألهنم بذلوا أبداهنم يف األعاال، ( 5)

 . لتحصيل املكالب، ومسيت بذلك الشرتاكهاا يف عال أبداهناا، وه  نوعان
 بررررررني عاررررررار، ولررررررعد، وابررررررن مسررررررعود  صررررررلى اهلل عليرررررره ولررررررلمفقررررررد شرررررراك النرررررريب ( 6)

= 
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فاررررا تقبلرررره أحرررردمها مررررن عاررررل ) (1)فاررررا رز  اهلل فهررررو بينهاررررا 
ألن شراكة األبردان ال تنعقرد إال علرى  (3)ويطالبران بره  (2)(يلزمهاا فعله

ولكررل  (5)الف الصررنائع، كقصررار مررع خيرراط وتصررع مررع اخررت (4)ذلررك 
 .(7)وللاستْأجا دفعها إىل أحدمها  (6)واحد منهاا طلب األ جاة 

                                         
= 

 –قصرررارة، وخياطرررة كحررردادة، و   –كاررا لررريأيت، فارررا تقرررباله يف ذممهارررا مررن عارررل 
 .صع. أنا أتقبل، وأنت تعال، واألجا بيننا: صع، وكذا لو قال أحدمها

أي على ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل، ألن العال يستحق به الابع، وقد ( 1)
 . يتفاضالن يف العال، فجاز تفاضلهاا يف الابع احلاصل به

 –يصري يف ضااهناا  –ل لتضان الشاكة ذلك، أي فاا تقبله أحدمها من عا( 2)
 . يلزمهاا فعله

 . أي ويطالب كل واحد منهاا مبا تقبل شايكه من أعاال الشاكة( 3)
أي ضاان كل واحد منهاا عن اآلخا ما يلزمه، فإن الشاكة الشاعية ال تاج عن ( 4)

 . الوكالة والضاان
ا يف مكسب أو حداد، أو جنار، فياا يتقبالن يف ذممهاا من عال، ألهنم اشرتكو ( 5)

 . مباح فصع، كاا لو اتفقت الصنائع، فإهنا تصع قوال واحدا
 . أي أجاة عال تقبله هو أو صاحبه( 6)
 . ويربأ من األجاة بالدفع ألحدمها، ألن كل واحد منهاا كالوكيل عن اآلخا( 7)
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شرررراكة ( وتصررررع) (1)ومررررن تلفررررت بيررررده بغررررري تفررررايا مل يضرررران 
كالثارررار ( ولرررائا املباحرررات (2)يف االحتشررراش، واالحتطررراب )األبررردان 

ملرا  (5)ار احلراب والتلصرص علرى د (4)واملعرادن  (3)املْأخوذة من اجلبرال 
اشررتكت أنرا، ولرعد، : قرال (6)ملرا روى أبرو داود بإلرناده عرن عبرد اهلل 

فلم أجرئ أنرا وعارار بشر ء، وجراء لرعد بألرريين  (7)وعاار، يوم بدر 
(8). 

                                         

كالوكيل، وتضيع عليهاا، ألن كل واحد منهاا وكيل اآلخا يف املطالبة والقبض، ( 1)
 . ط أو تعدى فعليه وحده، النفااده مبا يوجب الضاانوإن فا 

ال بأس أن : واالصطياد، واالغتنام، واحلال وحنوه، وهذا النو  الثا ، قال أمد( 2)
. يشرتك القوم بأبداهنم، وليس هلم مال، مثل الصيادين، واحلاالني، والناالني

 . واحتج بقصة لعد وصاحبيه
 . هم من قبيل املباحاتكالعسل، للارب، فإمنا اغتنام( 3)
 . أي وتصع شاكة األبدان يف التاااج املعادن، وه  من املباحات( 4)
 . كسلب من يقتالنه بدار حاب وغريه( 5)
 . يعين ابن مسعود رض  اهلل عنه، فإنه إذا أطلق الم عبد اهلل مل ينصاف إال عليه( 6)
 . وكانت يف السنة الثانية من اهلجاة يف رمضان( 7)
، وقد أقاهم ونقل أنه قال صلى اهلل عليه وللمثل هذا ال تفى على رلول اهلل وم( 8)

 . فكان ذلك من قبيل املباحات «من فخذ شيًئا  ه  له»

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

171 

وإن ) (1) صرررلى اهلل عليررره ولرررلمأشررراك بيرررنهم النررريب : قرررال أمرررد
م احتج اإلمرا (2)(بينهاا)الذي عاله أحدمها ( مال أحدمها فالكسب

وإن طالبره ) (4)وكرذا لرو تراك العارل لغرري عرذر  (3)م حبديث لرعد اإلما
 .(5)(طالبه الصحيع أن يقيم مقامه لزمه

                                         

فدل على جواز شاكة األبدان، وألن العال أحد جهيت املضاربة، فصحت الشاكة ( 1)
 . عليه كاملال

شرتكان يف عال األبدان، على ما شاطاه، نص عليه، وقد لئل عن الاجلني ي( 2)
 . نعم، هذا مبنزلة حديث لعد: فيأيت أحدمها بش ء، وال يأيت اآلخا بش ء؟ قال

وعاار وابن مسعود، حيث اشرتكوا، فجاء لعد بألريين، وأخفق اآلخاان، ( 3)
وأقات شاكتهم، وألن العال مضاون عليهاا مع ا، وبضااهناا له وجبت األجاة، 

اان عليهاا، ويكون العامل عون ا لصاحبه يف حصته، فتكون هلاا، كاا كان الض
 . وال مينع ذلك التحقاقه

ا، فالكسب بينهاا على ما شاطاه، وقال املوفق ( 4) أي بأن كان حاضاا صحيح 
وجتال أنه إذا تاك العال لغري عذر، أن ال يشارك صاحبه يف أجاة ما : وغريه

تاك أحدمها العال، فاا وىف مبا  عاله دونه، ألنه إمنا شاركه ليعاال مجيعا، فإذا
شاط على نفسه، فلم يستحق ما جعل له يف مقابلته، وإمنا احتال ذلك فياا إذا 

 . تاكه لعذر، ألنه ال ميكن التحاز منه
أي وإن طالب املايض الصحيع بأن يقيم مقامه من يعال معه لزمه ذلك، ويلزم ( 5)

مقامه يف العال، ليحصل  غري العارف منهاا بعال ما تقبله شايكه أن يقيم
 . املقصود لكل من الشايكني
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فررإذا تعررذر عليرره العاررل بنفسرره  (1)ألهناررا دخررال علررى أن يعاررال 
 (4)ولآلخرا الفسرخ  (3)توفية للعقد مبرا يقتضريه  (2)لزمه أن يقيم مقامه 

وإن  (5)اة بينهارا صرع وإن اشرتكا على أن جاال علرى دابتيهارا واأل جر
ويصرررع دفرررع دابرررة وحنوهرررا ملرررن  (6)اامهرررا بأعينهارررا فلكرررل أجررراة دابتررره أجَّ 

 .(7)يعال عليها، وما رزقه اهلل بينهاا على ما شاطاه 

                                         

 . أي بأبداهناا يف نوعيها، من تقبل عال بأبداهناا يف ذممهاا، أو متلك مباح( 1)
بضم امليم، وجيوز الفتع، " مقامه"من يعال، لدخوهلاا يف الشاكة على ذلك، و( 2)

 . قام زيد مقام عااو، فبالفتع ال غري: خبالف حنو
 . م العال مع شايكهمن لزو ( 3)
أي فإن امتنع املايض وحنوه من أن يقيم مقامه فلآلخا فسخ الشاكة، بل له ( 4)

 . فساها وإن مل ميتنع، ألهنا غري الزمة
ألنه نو  من االكتساب، والدابتان آلتان، فأشبها األداة، وتقبلهاا احلال أببت ( 5)

 . الضاان يف ذمتيهاا
اهناا على مل ش ء، بأجاة معلومة، واشرتكا على أي وإن أجاا الدابتني بأعي( 6)

ذلك، مل تصع الشاكة، ولكل واحد منهاا أجاة دابته، ألنه مل جيب ضاان 
 . احلال يف ذممهاا، وإمنا التحق املكرتي منفعة البهياة

فيان دفع فاله على النصف من  –أنصاف ا، أو أبالبا أو حنوه، نص عليه، وقال ( 7)
فيان دفع عبده إىل رجل ليكتسب  –ال يكون به بأس، وقال أرجو أن  –الغنياة 

 فجائز، وكذا إن دفع  –عليه، ويكون له بلث ذلك، أو ربعه 
= 
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= 

غزال إىل رجل لينسجه، أو بوبا إىل خياط ليفصله ويبيعه، وألن الدابة وحنوها عني 
تنا  بالعال عليها، فصع العقد ببعض منائها، كالدراهم، والدنانري، وكالشجا يف 
املساقاة، واألرل يف املزارعة، وإن اشرتك بالبة، من أحدهم دابة، ومن آخا 
راوية، ومن آخا العال، على أن ما رز  اهلل بينهاا صع، وهذا قول الشافع ، 

 . وإن مجعا بني شاكة العنان، والوجوه، واألبدان صع
، والوجوه، وليس لويل األما املنع مبقتضى مذهبه يف شاكة األبدان: قال الشيخ وغريه

: وتصع شاكة الشهود: قال. واملساقاة، واملزارعة، وحنوها مما يسوغ فيه االجتهاد
وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان اجلعل على : واقتصا عليه يف الفاو ، قال الشيخ

واألصع جوازه، : عال يف الذمة، وإن كان على شهادة بعينه فوجهان، قال
إن اشرتكوا على : العدالة وغريها، وقال أيض اوللحاكم إكااههم، ألن له نظاا يف 

أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم، حبيث إذا كتب أحدهم، وشهد، شاركه 
اآلخا، وإن مل يعال، فه  شاكة أبدان، جتوز حيث جتوز الوكالة، وشاكة الداللني 

نص أمد على جوازها، وذكا املوفق قياس املذهب : وقال. تصع عند بعضهم
 . وصوبه يف اإلنصافجوازها، 
ووجه صحتها أن بيع الدالل وشااءه، مبنزلة خياطة اخلياط، وجتارة التاجا، : قال الشيخ

ولائا األجااء املشرتكني، لكل منهم أن يستنيب، وإن مل يكن للوكيل أن يوكل، 
ومأخذ من منع أن الداللة من باب الوكالة، ولائا الصناعات من باب اإلجارة 

، وحمل اخلالف يف االشرتاك يف الداللة اليت فيها عقد، فأما وليس األما كذلك
جماد النداء، والعال، وإحضار الزبون، فال خالف يف جوازه، وتسليم األموال 
إليهم، مع العلم بالشاكة إذن هلم، وإن با  كل واحد ما أخذ، ومل يعا غريه، 

 . ازعةواشرتكا يف كسب، جاز يف أ ها الوجهني، كاملباح، ولئال تقع من
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أن يفرررول كرررل منهارررا إىل )وهررر   (1)(اخلرررامس شررراكة املفاوضرررة)
بيع رررا، وشرررااء،  (2)(صررراحبه كرررل تصررراف مرررايل وبرررد  مرررن أنررروا  الشررراكة

وتوكيال ، وابتياع ا يف الذمة، ومسافاة باملال، وارهتان ا، وضاان  ومضاربة،
أو يشررررتكا يف كرررل مرررا يثبرررت هلارررا وعليهارررا  (3)مرررا يررراى مرررن األعارررال 

ملررا لرربق ( والوضرريعة بقرردر املررال (5)والررابع علررى مررا شرراطاه ) (4)فتصررع 
 (6)يف العنان 

                                         

 . املفاوضة لغة االشرتاك يف كل ش ء، كالتفاول، واملساواة، واجملاراة يف األما( 1)
تفويض " األول"أي وشاكة املفاوضة شاعا قساان، أحدمها صحيع، وهو نوعان ( 2)

كل من املشرتكني، ابنني فأكثا، إىل صاحبه كل تصاف مايل وبد  من أنوا  
وه، ومضاربة، وأبدان، فتصع، ألن كل واحد الشاكة، وهو اجلاع بني عنان، ووج

 . منها يصع منفادا، فصع مع غريه، كحالة اإلنفااد
فهذه شاكة صحيحة، ألهنا ال تاج عن شاكة العنان، : قال يف اإلنصاف وغريه( 3)

 . والوجوه، واألبدان، ومجيعها منصوص على صحتها
 . لنو  الثا ألهنا ال تاج عن أنوا  الشاكة اليت تقدمت، وهذا ا( 4)
وموجب العقد املطلق التساوي يف العال واألجا، وإن : كاا تقدم، وقال الشيخ( 5)

عال واحد أكثا ومل يترب ، طالبهم إما مبا زاد يف العال، وإما بإعطائه زيادة يف 
 . األجاة بقدر عاله، وإن اتفقوا على أن يشرتطوا له زيادة جاز

باحلساب، لواء كان التلف أو النقصان يف الثان وهو أن اخلساان على قدر املال ( 6)
 . أو غري ذلك، وأما يف املضاربة فعلى املال
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أو كوجردان لقطرة،   (1)(فإن أدخال فيهرا كسرب ا أو غاامرة نرادرين)
أو مرررا يلرررزم أحررردمها مرررن ضررراان ) (2)ركررراز، أو مررررياث، أو أرش جنايرررة 

وألهنا تضانت كفالرة  (4)لكثاة الغار فيها ( فسدت (3)غصب أو حنوه 
 .(5)كفالة وغريها، مما ال يقتضيه العقد 

                                         

فسدت، ألنه عقد مل ياد الشا  مبثله، وهذا هو القسم الثا  من قسا  شاكة ( 1)
 . املفاوضة

 . أو مها وطء، أو هبة، أو وصية، أو غري ذلك من األكساب النادرة( 2)
 . ة متلف، وكتفايا، وتعدد بيع فالدكضاان عارية، وقيا( 3)
 . وألهنا شاكة معاوضة، وقد يلزم الشايك فيها ما ال يقدر الشايك عليه( 4)
أنت شايك يل يف كل ما جصل يل، : شاكة املفاوضة أن يقول: ففسدت، وقيل( 5)

بأي جهة كانت، من إرث أو غريه، واملنصوص أنه ال يصع، ولكل منهاا ربع 
، وما يستفيده له، وتتص بضاان ما غصبه أو جناه، وضاانه ماله، وأجاة عاله

 . عن الغري
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 (1)باب المساقاة 

 

دفررع شررجا لرره : وهرر  (2)مررن السررق ، ألنرره أهررم أماهررا باحلجرراز 
إىل آخررا ليقرروم بسرررقيه ومررا جتررراج  –س ولرررو غررري مغررراو  –مثررا مررْأكول 

علررى شررجا لرره مثررا )املسرراقاة ( تصررع) (3)إليرره، نررزٍء معلرروم لرره مررن مثرراة 
 .(4)من خنل وغريه ( يؤكل

                                         

صلى اهلل أي واملزارعة، واألصل يف جوازها السنة واإلمجا ، أما السنة فيأيت أنه ( 1)
عامل أهل خيرب، بشاط ما تاج منها مثا أو زر ، مث عاملهم أبو بكا،  عليه وللم

مها أصل من : اع ا، وقال الشيخوعاا، وعثاان، وعل ، ومل ينكا، فكان إمج
املؤاجاة، وأقاب إىل العدل واألصول، فإهناا يشرتكان يف املغنم واملغام، خبالف 
املؤاجاة، فإن صاحب األرل تسلم له األجاة، واملستأجا قد جصل له زر ، وقد 

 . ال جصل، والصحيع جوازها، ولواء كانت األرل مقطعة أم ال
املساقاة باحلجاز، وحاجة شجاهم إىل السق  أكثا  أي ألن السق  أهم أما( 2)

 . مشقة، ألهنم يسقون من اآلبار بالنضع، فسايت بذلك
ولو كان  –دفع شجا مغاوس، معلوم للاالك والعامل : أي واملساقاة شاعا( 3)

مع أرل، ليغاله فيها، ويقوم بسقيه وما جتاج إليه، حىت  –الشجا غري مغاوس 
م هلاا، من مثا ذلك الشجا عينه، أو نزء من الشجا، أو يثاا، نزء مشا ، معلو 

 . من الشجا والثاا، كاملزارعة، ويأيت
 أي تصع املساقاة على شجا مغاوس، معلوم للاالك والعامل، با ية ( 4)

= 
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أهرل خيررب،  صرلى اهلل عليره ولرلمعامل النيب : حلديث ابن عاا
: وقرال أبرو جعفرا (1)متفرق عليره . بشرطا مرا تراج منهرا مرن مثرا أو زر 

أهررل خيرررب بالشررطا، مث أبررو بكررا، مث   عليرره ولررلمصررلى اهللعامررل النرريب 
 .(2)عاا، مث عثاان، مث عل ، مث أهلوهم إىل اليوم 

                                         
= 

أو صفة، له مثا يؤكل، من خنل وغريه، كالكام، والامان، واجلوز، واللوز، والزيتون، 
 . وم مبصلحته، نزء مشا  معلوم، من الثااةوغريها، ملن يعال عليه، ويق

دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها، على أن يعالوها من أمواهلم، وهلم : وملسلم( 1)
مقامسة على  –أرضها وخنلها  –دفع خيرب : شطا مثاها، أي نصفه، وألمد

ويف قصة خيرب دليل على : وقال ابن القيم. فدل على صحة املساقاة. النصف
 صلى اهلل عليه وللماملساقاة واملزارعة نزء من الغلة، من مثا أو زر ، فإنه  جواز

عامل أهل خيرب، والتاا على ذلك إىل حني وفاته، ومل ينسخ ألبتة، والتاا عال 
اخللفاء الااشدين عليه، وليس من باب املؤاجاة، بل من باب املشاركة، وهو نظري 

 . املضاربة لواء
حماد، بن عل ، بن احلسني، بن عل ، بن أيب : وأبو جعفا. ذكاه يف املغين( 2)

 . هر111طالب، بقة فاضل تويف لنة 
ما باملدينة أهل بيت هجاة إال يزرعون على : وقال قيس بن مسلم عن أيب جعفا

الثلث والابع، وزار  عل ، ولعد بن مالك، وابن مسعود، وعاا بن عبد العزيز، 
وعن طاووس أن معاذ بن . عل ، وآل عاا والقالم، وعاوة، وآل أيب بكا، وآل

، وأيب  بكا، وعاا، صلى اهلل عليه وللمجبل أكاى األرل على عهد رلول اهلل 
وعثاان، على الثلث، والابع، فهو يعال به إىل يومك هذا رواه ابن ماجه، وذكا 
= 
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وال تصرع علرى مرا ال مثرا لره كراحلور . (1)يعطون الثلرث أو الابرع 
 .(3)أو له مثا غري مْأكول، كالصنوبا، والقاب  (2)

                                         
= 

البااري آبار ا كثرية عن السلف توجب أنه مل ينقل خالف يف اجلواز، ومتسك 
وهذا عال : هور، وعليه عال املسلاني يف لائا األمصار، قال املوفقبذلك اجلا

به اخللفاء الااشدون مدة خالفتهم، واشتها ذلك، فلم ينكاه منكا، فكان 
وال جيوز التعويل على ما خالف احلديث واإلمجا ، وكثري من أهل : قال. إمجاع ا

جار عليه، وكثري النايل والشجا يعجزون عن عاارته ولقيه، وال ميكنهم االلتئ
من الناس ال شجا هلم، وجتاجون إىل الثاا، فف  جتويزها دفع احلاجتني، وحتصيل 

 .ملصلحة الفئتني
وخلفا ه أهل خيرب الشطا، والثلث، والابع،  صلى اهلل عليه وللمأي يعط  النيب ( 1)

، مث خلفا ه، مث صلى اهلل عليه وللموهذا أما صحيع مشهور، قد عال به 
ا، فدل على ما دل احلديث عليه أهلوهم،  ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخ 

من وجوب بيان اجلزء املساقى عليه، من نصف، أو ربع، أو غريمها من األجزاء 
عام يف كل مثا، وال تكاد بلد . ومثا: املعلومة، وأهنا ال جتوز على جمهول، وأن قوله

ا ما تاج من النال بشط: ذات أشجار تلو من شجا غري النال، وللدارقطين
والشجا، وألنه يشبه النال، واحلاجة تدعو إىل املساقاة عليه كالنال، وأكثا 

 . لكثاته، فأشبه النال
معاب كوز، وكالصفصاف، والساو، والَوْرد، ألنه ليس منصوص ا عليه، وال يف ( 2)

 . همعىن املنصوص عليه، وألن املساقاة إمنا تكون نزء من الثااة، وهو ال مثا ل
، مثاه غري مأكول: الصنوبا شجا جبل ، ومنه( 3)  حماكة " القاب"و. األْرز 

ما ال مثا له، : ور  السلم، أو مثا السنا، فال تصع املساقاة عليه، وقال املوفق
= 
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رررا ( و) مل ( مثررراة موجرررودة)شرررجا ذي ( علرررى)تصرررع املسررراقاة أيض 
كاملزارعرة علرى زر  بابرت ألهنرا إذا جرازت يف   (1)، تناى بالعارل تكال

تصرع أيض را ( و) (2)املعدوم مع كثاة الغار فف  املوجود وقلة الغار َأوىل 
 .(3)(ويعال عليه حىت يثاا)يف َأرل رب الشجا ( على شجا يغاله)

                                         
= 

أوله مثا غري مقصود، فال جتوز املساقاة عليه، وبه قال مالك والشافع ، وال نعلم 
وألهنا إمنا جتوز نزء من الثااة، وهذا ال مثاة  فيه خالف ا، ألنه غري منصوص عليه،

له، إال أن يكون مما يقصد ورقه أو زهاه، كالتوت، والورد، فالقياس يقتض  جواز 
املساقاة عليه ألنه يف معىن الثاا، واملساقاة عليه نزء منه، وصوبه يف اإلنصاف، 

ا ما ال ويف اإلقنا ، وعلى قياله شجا له خشب يقصد، كحور، وصفصاف، وأم
كالشجا، صحت املساقاة عليه، أو كالزر  : لا  له كالقطا ، واملقاب ، فإن قيل
 . فازارعة، صاح به ابن رجب وغريه

أي تزيد به الثااة كالتأبري، والسق ، وإصالح الثااة، هذا املذهب، وهو قول ( 1)
 . مالك وأحد قويل الشافع 

على الثااة املعدومة نزء منها،  نص على املساقاة صلى اهلل عليه وللمألنه ( 2)
فاملوجودة النامية بالعال بطايق األوىل، فإن بق  من العال ما ال تزيد به الثااة،  

 . ال تصع املساقاة عليه بغري خالف: كاجلذاذ وحنوه، فقال املوفق وغريه
أو لاقاه على ودي النال أو صغار الشجا، إىل مدة جال فيها غالب ا نزء من ( 3)

صع، ألنه ليس فيه أكثا من أن عال العامل يكثا، وذلك ال : اة، قال املوفقالثا
 واحلكم فياا إذا لاقاه على شجا يغاله، كاحلكم  : قال. مينع الصحة

اغاس يف  -: وقال أمد فيان قال لاجل. فياا إذا لاقاه على صغار الشجا
هاا، من  أرض  هذه شجاا أو خنال، فاا كان من غلة فلك بعالك كذا وكذا ل

 . فأجازه –كذا وكذا 
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وأَلن العرررول والعارررل معلومررران  (1)احررتج اإلمرررام حبرررديث خيرررب 
مشررا  ( نررزء مررن الثارراة) (2)علررى شررجا مغرراوس  فصررحت، كاملسرراقاة

فلرررو شررراطا يف املسررراقاة الكرررل . (3)تصرررع : معلررروم، وهرررو متعلرررق بقولررره
أو آصع ا معلومة  (4)ألحدمها 

(5). 
                                         

 . أي يف الزر  والنال كاا تقدم( 1)
 . بالسنة واإلمجا ، فصع على هذا احلكم، واختاره الشيخ وغريه( 2)
أي املساقاة على شجا له مثا يؤكل، وما عطف عليه، وهو من شاط صحة ( 3)

لثلث والابع املساقاة، فإنه ال بد من تقديا نصيب العامل نزء معلوم من الثااة، كا
ملا تقدم من األخبار، ولواء قل اجلزء أو كثا، وال ش ء للعامل من غري الثااة،  

 . كاجلايد والليف، والور  وحنوه
وكذا لو " النفاه"مل تصع، الختصاص أحدمها به دون اآلخا، والعامة تسايه ( 4)

ضو  شاط عليه عاال يف غري السنة، أو يف غري الشجا الذي لاقاه عليه، ألن مو 
أن يعال يف شجا معني، نزء مشا  من مثاته، يف ذلك الوقت الذي : املساقاة

 . يستحق عليه فيه العال
أو جعل له آصع ا معلومة، كعشاة مثال مل تصع، ألنه قد ال تاج إال ذلك فياتص به ( 5)

وقال الشيخ . العامل، أو جعل له دراهم معينة، ألنه قد ال تاج من النااء ما يساويها
 مسااة، إىل حني  فياا إن غارله على أن يكون لاب األرل دراهم –

هذا : ال أعافها منقولة، فقد يقال –إمثار الشجا، فإذا أمثا كانا شايكني يف الثاا 
ال جيوز، كاا لو اشرتط يف املزراعة واملساقاة دراهم مقدرة، مع نصيبه من الزر  

رتط شيئ ا مقدرا، فإنه قد ال جصل والثاا، فإن هذا ال جيوز بال نزا ، كاا لو اش
 . إال ذلك املشاوط، فيبقى اآلخا ال ش ء له، لكن األ ها أن هذا ليس مبحام
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وتصرررع املناصررربة، واملغارلرررة،  (1)أو مثررراة شرررجاة معينرررة مل تصرررع 
نرزء مشرا  معلروم مرن  (2)وه  دفع أرل وشجا ملن يغاله كاا تقدم 

 .(3)الشجا 

                                         

صلى ألنه قد ال جال غريها أو ال حتال، فيحصل الضار والغار، وقد هنى النيب ( 1)
 . عن املزارعة اليت جيعل فيها لاب األرل مكانا معينا اهلل عليه وللم

وتصع أيض ا على شجا يغاله يف أرل رب الشجا، ويعال عليه : وهلااأي يف ق( 2)
حىت يثاا نزء من الثااة، ودليله وتعليله، واملناصبة واملغارلة معنامها واحد، 

أي معلوم بال غاس، مع أرل، ملن يغاس . وه  دفع أرل وشجا: فسامها بقوله
 .الشجا فيها، ويعال عليه حىت يثاا

لو دفع أرضه إىل آخا : وقال الشيخ. من الشجا والثاانص عليه أمد، أو ( 3)
ولو كانت مغاولة، : وقال. يغالها، نزء من الغااس، صع كاملزارعة، واختاره

وعند . وال فا  بني أن يكون الغارس نا ا وقف أو غريه. فعامله نزء من غاالها
ملذهب قياس ا: وقال الشيخ. فساد االشرتاك يف الغااس واألرل: املوفق وغريه

وتصع على : قال املوفق. وصححه املالكيون يف األرل امللك ال الوقف. صحته
 . البعل، كاا تصع على السق ، ال نعلم فيه خالف ا عند من جيوز املساقاة
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مرررن ( عقرررد جرررائز)أي عقرررد املسررراقاة واملغارلرررة واملزارعرررة ( وهرررو)
قيال ا على املضاربة  (1)الطافني 

ألهنا عقد علرى جرزٍء مرن الناراِء يف  (2)
 (4)ولكرل منهاررا فسرراها مررىت شرراء  (3)املرال، فررال يفتقررا إىل ذكررا مرردة 

 (5)َأي أ جراة مثلره ( فإن فسخ املالك قبل  هور الثااة فللعامل األ جاة)
 .(6)ألَنه منعه من إمتام عاله الذي يستحق به العول 

                                         

 . فلم يقدر مدة «نقر م على ذلك ما شئنا»من جهة املالك والعامل، لقوله ( 1)
 . ملغارلة واملزارعة عقد جائزمن حيث أهنا عقد جائز، فكذا املساقاة وا( 2)
وإن جعالها إىل اجلذاذ أو احلصاد، . جصل الكاال فيها، وكسائا العقود اجلائاة( 3)

أو إىل إدراكها صع، وصوبه يف اإلنصاف، واجلاهور على أهنا عقد الزم، دفعا 
الصحيع اللزوم، : قال الشيخ عبد الامن بن حسن. للضار، واختاره الشيخ وغريه

قال . الذي التقا عندنا لزوم املساقاة: وقال ابن ذهالن. ي عليه الفتوىوهو الذ
فإن قلنا ه  عقد الزم، فال تصع إال على مدة معلومة، وهذا : املوفق وغريه

مذهب الشافع ، وألهنا أشبه باإلجارة، ألهنا تقتض  العال على العني مع 
عليه من املدة اليت يبقى  ال تتقدر أكثا املدة، بل جيوز ما يتفقان: بقائها، وعليه

الشجا فيها، وإن طالت، وأما أقل املدة، فتقدر مبدة تكال فيها الثااة، وال جيوز 
جائزة من جهة العامل، الزمة من جهة املالك، وذكاه : أقل منها، ويف التبصاة

 . الشيخ مد بن معاا عن الشيخ حماد بن عبد الوهاب
 . ألنه شأن العقود اجلائزة( 4)
 . ا املذهب، صاح به مجهور األصحابهذ( 5)
 وذلك ألن الابع ال يتولد من املال بنفسه، وإمنا يتولد من العال، ومل ( 6)

= 
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أي فسخ العامرل املسراقاة، قبرل  هرور الثاراة ( وإن فساها هو)
وإن انفسرات بعرد  هرور  (1)ألنه رضر  بإلرقاط حقره ( فال ش ء له)

ويلررررزم العامررررل متررررام العاررررل   (2)الثارررراة، فهرررر  بينهاررررا علررررى مررررا شرررراطاه 
 .(3)كاملضارب 

                                         
= 

جصل بعاله ربع، والثاا متولد من عني الشجا، وقد عال على الشجا عاال  
مؤبا ا يف الثااة، فكان لعاله تأبري يف حصول الثاا، و هوره بعد الفسخ، ولوال 

الثااة، فالك نصيبه منها، وقد قطع املالك ذلك بفساه،  الفسخ لظهات
إذا فسدت املساقاة أو املزارعة التحق العامل : وقال الشيخ. فالتحق أجاة مثله

الصحيع من : نصيب املثل، وهو ما جات العادة يف مثله، ال أجاة املثل، وقال
ة املثل، قويل العلااء أن هذه املشاركات إذا فسدت وجب نصيب املثل، ال أجا 

فيجب من الابع أو النااء، إما مثله وإما نصفه، كاا جات العادة يف مثل ذلك، 
وال جيب أجاة مقدرة، فإن ذلك قد يستغا  املال وأضعافه، وإمنا جيب يف الفالد 
من العقود نظري ما جيب يف الصحيع، والواجب يف الصحيع ليس هو أجاة 

 . يف الفالد نظري ذلك مسااة، بل جزء، مشا  من الابع مساى، فيجب
يف أصع الوجهني، كعامل املضاربة إذا فسخ قبل  هور الابع، وعامل اجلعالة إذا ( 1)

 . فسخ قبل إمتام عاله
 . أي عند العقد، ألهنا حدبت على ملكهاا( 2)
أي كاا يلزم املضارب بيع العاول، إذا فسات املضاربة بعد  هور الابع، وقال ( 3)

مل العال حىت فسد الثاا، فينبغ  أن جيب عليه ضاان إذا تاك العا: الشيخ
نصيب املالك، فينظا كم جي ء لو عال بطايق االجتهاد، كاا يضان لو يبس 
الشجا، وهذا ألن تاكه العال من غري فسخ العقد حاام وغار، وهو لبب يف 
= 
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 (1)مررا فيرره صررالح الثارراة مررن حرراث، ولررق   ويلررزم العامررل كررل)
 (2)بكسرررررا الرررررزاي، وهرررررو قطرررررع اأَلغصررررران الاديئرررررة مرررررن الكرررررام ( وزبرررررار

طررا  املرراء )إصررالح ( و (4)وإصررالح موضررعه  (3)وتلقرريع، وتشررايس )
 .(6)(وحصاد وحنوه (5)

                                         
= 

واألصوب : وقال. عدم هذا الثاا، فيكون كاا لو تلفت الثااة حتت اليد العادية
 .اهر. يس باملذهب أن يضان مبثل ما ينبت ضاان تغايااألق

يقوم الوارث مقام امليت منهاا؛ فإن أيب وارث أن يأخذ : وعلى القول بلزومها
ويعال مل جيرب، ويستأجا احلاكم من الرتكة من يعال، وإن هاب العامل ومل يوجد 

نه االقرتال له ما ينفق عليها، فهو كا لو مات، فإن وجد احلاكم له ماال، أو أمك
عليه من بيت املال، أو غريه، فعل، فإن تعذر، فلاب املال الفسخ، قال يف 

رجع، قوال  : اإلنصاف بال نزا ، وإن عال فيها رب املال بإذن حاكم فقال املوفق
 .واحد ا

أي من حاث األرل حتت الشجا، ولق  الشجا مباء حاصل ال جتاج إىل حفا ( 1)
 . ا أو حنوها، بإدارة الدوالب وحنوهبئا، وعليه االلتقاء من بئ

 . وبعض اجليدة مبنجل وحنوه، وقطع ما جتاج الشجا إىل قطعه كجايد النال( 2)
أي ويلزم العامل تلقيع النال، وهو جعل طلع الفحال يف طلع النال، وتشايس ( 3)

 . الثاا احملتاج للتشايس، وجتفيفه، وتصفية زر ، وحنو ذلك
 . وكذا موضع دياس الزر أي موضع التشايش، ( 4)
 . وإصالح احلفا اليت جيتاع فيها املاء على أصول الشجا( 5)
 . كجذاذ، جزم به يف الوجيز وغريه، ونصاه املوفق وغريه( 6)
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 (3)وقطرع حشريش مضرا  (2)وتفايق زبرل  (1)كآلة حاث، وبقاه 
وعلرى رب ) (5)إىل َأن يقسرم  وحفرظ مثرا علرى شرجا (4)وشجا يرابس 

 (7)كسررررد حررررائا ) (6)أي مررررا جفررررظ اأَلصررررل ( رب املررررال مررررا يصررررلحه
 .(8)(وإجااء اأَلهنار

                                         

 . أي اليت حتاث األرل( 1)
 . وكذا تفايق بسباخ وحنوه. مسده: وزبل زرعه" السَّاقني"بكسا فسكون ( 2)
 . دغل وغريهبشجا أو زر ، وتنقية من ( 3)
 . وعليه آلة القطع من فأس، ومنجل، وحنومها: أي وقطع شجا يابس أو شوك( 4)
أي وعلى العامل حفظ مثا على شجا، ونقله إىل اجلاين، وحفظه فيه، وحفظ زر  ( 5)

بإطال  عقد  –وحنوه إىل أن يقسم، ألن هذا كله من العال، والعامل يلزمه 
وزيادهتا، ألن موضوعها على أن العال منه،  كل ما فيه صالح الثااة  –املساقاة 

 . وينبغ  العال بالعاف
ال يشرتط تفصيل ما يلزم العامل من عاله، بل جال املطلق يف كل مكان : ويف الاعاية

 . على عافه الغالب
هذا مذهب اجلاهور، وعرب بعضهم أن ما يتكار كل عام فعلى العامل، وما ال ( 6)

هذا صحيع يف العال، والتثىن شااء : املوفق وغريه يتكار فعلى رب املال، وقال
 . ما يلقع به، ألنه ليس من العال

 . أي بنائه، أو بناء ما هتدم منه( 7)
 . األهنار جماري املاء، ويقال للنها الصغري لاقية، فإجاا ها على رب املال( 8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

185 

 (2)كآلتره الرريت ترردياه، ودوابرره ( والرردوالب وحنرروه) (1)وحفرا البئررا 
واجلرررذاذ عليهارررا بقرررردر  (3)وشرررااء مرررا يلقرررع بررره، وحتصررريل مررراء، وزبرررل 

 (5)ل إال أن يشرتطه على العام (4)حصتيهاا 

                                         

 . أي على رب املال، ليتوفا املاء( 1)
والب، وهو ما تدياه الدوالب، وكذا آالته اليت أي وعلى رب املال حتصيل الد( 2)

تدياه، وحنوه ما يف معناه من أي آلة كانت، وعليه أيض ا حتصيل دوابه اليت تدياه، 
األوىل أن البقا اليت تديا الدوالب على العامل، كبقا احلاث، : وقال املوفق وغريه
 . والعال بالعادة أوىل

من طلع فحال، ويساى الكثا، وعلى رب  أي وعلى رب املال شااء ما يلقع به( 3)
املال حتصيل ماء، ولو نفد لزمه احلفا، ولو حصله يف بئا أخاى لزم العامل السق  
منها، وله تفاوت ما بينهاا، وعلى املالك حتصيل زبل ولباخ، قاله الشيخ وغريه، 

 . ألنه ليس من العال، فهو على رب املال
ل الثااة، وانقضاء املعاملة، وتقدم أن نقل الثااة وعللوه بأنه إمنا يكون بعد تكام( 4)

إىل اجلاين والتشايس، واحلفظ وحنوه على العامل، مع أنه بعد اجلذاذ فاجلذاذ 
 . أوىل، وكاحلصاد

فأما اجلذاذ، واحلصاد، واللقاط فعلى العامل، نص عليه يف احلصاد، : وقال املوفق
عامل كالتشايس، واحتج وهو مذهب الشافع ، ألنه من العال، فكان على ال

 . دفع خيرب إىل يهود، على أن يعالوها من أمواهلم صلى اهلل عليه وللمبأن النيب 
 نص عليه، وهو قول بعض الشافعية، وألنه شاط ال تل مبصلحة العقد، ( 5)

وال مفسدة فيه فصع، وعليه يصع أن يشرتط على أحدمها شيئ ا مما يلزم اآلخا، 
= 
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 .(1)والعامل فيها كاملضارب فياا يقبل، وياد، وغري ذلك 

                                         
= 

م كل واحد منهاا من العال معلوم ا، وأن ال يكون على ويعترب أن يكون ما يلز 
 . رب املال أكثا العال، وال نصفه، ألن العامل إمنا يستحق بعاله

أي والعامل يف املساقاة، وكذا املزارعة كاملضارب، فياا يقبل قوله فيه، وفياا ياد ( 1)
ع ماله إليه، ويقبل قوله فيه، فيقبل قوله أنه مل يتعد وحنوه، ألن رب املال ائتانه بدف

قوله يف غري ذلك، كابطل لعقدها، وجزء مشاوط، وإن اهتم حلف، صوبه يف 
ا، وإن  اإلنصاف، فإن خان فاشاف مينعه، وإن تعذر فعامل مكانه، قوال واحد 

ويتبع يف الكلف السلطانية : عجز ضم إليه قوي، أو من يقوم مقامه، قال الشيخ
قاية من كلف للطانية وحنوها فعلى قدر  العاف، ما مل يكن شاط، وما طلب من

 . األموال، فإن وضع على الزر  فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ومطلقا فعادة
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 (1) ص  
وهرررر  دفررررع أرل  (2)حلررررديث خيرررررب السررررابق ( وتصررررع املزراعررررة)

َأو حررب مرزرو  يناررى بالعاررل، ملررن  (3)وحرب، ملررن يزرعرره، ويقروم عليرره 
كالثلررث َأو الابررع وحنرروه ( معلرروم النسرربة)مشررا ، ( نررزءٍ ) (4)يقرروم عليرره 

 (6)اج من اأَلرل مما ت) (5)

                                         

أي يف أحكام املزارعة، وه  مشتقة من الزر ، وتساى خماباة، ومواكاة، والعامل ( 1)
، واحلاجة فيها مزار ، وخمابا، ومواكا، واألصل يف جوازها السنة، واإلمجا  القدمي

املزارعة آصل من اإلجارة، الشرتاكهاا يف املغنم : الداعية إىل ذلك، قال الشيخ
أبعد عن الظلم والغار من اإلجارة، فإن أحدمها غامن : واملغام؛ وقال ابن القيم

 . والبد، وأما املزارعة فإن حصل الزر  اشرتكا فيه، وإال اشرتكا يف احلامان
بشطا ما تاج منها من مثا وزر ، وعامل به اخللفاء عامل أهل خيرب : ولفظه( 2)

 . الااشدون من بعده
 . نزء مشا  معلوم من املتحصل( 3)
ملن يقوم عليه، وإن مل يبق من العال  –يزيد بالعال  –أي أو دفع حب مزرو  ( 4)

 . ما ال يزيد به مل تصع، كاا تقدم
رعوهنا بالثلث، والابع، كانوا يز : كالنصف، أو أقل، أو أكثا، ويف الصحيع( 5)

 . والنصف
 . يعين من الزر ، وتقدم أنه عامل أهل خيرب بشطا ما تاج منها من زر  أو مثا( 6)
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أي إن  (1)(أو للعامررل، والبرراق  لآلخرررا)أي لرراب األرل ( لاهبررا
شررراط اجلرررزء املسررراى لررراب األرل فالبررراق  للعامرررل، وإن شررراط للعامرررل 

فرررإذا عرررني نصررريب  (2)فالبررراق  لررراب األرل، ألهنارررا يسرررتحقان ذلرررك 
يف املزارعررة ( وال يشرررتط) (3)أحرردمها منرره، لررزم أن يكررون البرراق  لآلخررا 

فيجرروز أن تاجرره  (4)(كررون البررذر والغررااس مررن رب األرل)غارلررة وامل
ونررص عليرره يف روايررة  (5)العامررل يف قررول عاررا، وابررن مسررعود، وغريمهررا 

 .(6)مهنا 

                                         

لآلخا  –بعد اجلزء املشاوط ألحدمها  –أي والباق  من املتحصل من الزر  ( 1)
 . منهاا

ا، أو عدد ا( 2) ، وكذا دون غريمها، غري أنه ال فا  بني أن يكون رب األرل واحد 
 . العامل

 . حيث ال مستحق للاتحصل من اخلارج من األرل لوامها( 3)
يف الاجل يكون له األرل فيها خنل وشجا، يدفعها إىل قوم  –قال يف رواية مهنا ( 4)

ال  –يزرعون األرل، ويقومون على الشجا، على أنه له النصف، وهلم النصف 
 . يرب على هذاخ صلى اهلل عليه وللمبأس بذلك، قد دفع النيب 

كابن عاا، ولعد، ويف الصحيع أن عاا عامل الناس على أنه إن جاء عاا ( 5)
بالبذر من عنده فله الشطا، وإن جا وا بالبذر فلهم كذا، و اها هذا أن ذلك 

 . اشتها فلم ينكا، فكان إمجاع ا
 . أي من أنه ال بأس به وتقدم( 6)
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واختررررراره أبرررررو حمارررررد اجلررررروزي  (1)وصرررررححه يف املغرررررين، والشررررراح 
ألن األصل املعرول عليره  (3)(وعليه عال الناس) (2)والشيخ تق  الدين 

أن البررذر  صررلى اهلل عليرره ولررلمقصررة خيرررب، ومل يررذكا النرريب  يف املزارعررة
 (5)و اها املذهب اشرتاطه  (4)على املسلاني 

                                         

وهو الصحيع  –خيرب، وغري ذلك قاال بعد ذكا رواية مهنا، وقصة  –وعبارهتاا ( 1)
 . إن شاء اهلل تعاىل

والذين : واختاره اجملد، والشارح، وصاحب الفائق، وابن القيم، وغريهم، وقال( 2)
مع أنه  –اشرتطوا البذر من رب األرل قالوها على املضاربة، وهذا القياس 

ن املال يف من أفسد القياس، فإ –خمالف للسنة الصحيحة، وأقوال الصحابة فهو 
املضاربة ياجع إىل صاحبه، ويقتساان الابع، فهذا نظري األرل يف املزارعة، وأما 
البذر الذي ال يعود نظريه إىل صاحبه، بل يذهب، كاا يذهب نفع األرل، 

 . فإحلاقه بالنفع الذاهب، أوىل من إحلاقه باألصل الباق 
 . وهو األقوى دليال  : قاله صاحب اإلنصاف وغريه، وقال( 3)
ولو كان شاطا ملا أخل بذكاه، ولو فعله هو أو أصحابه لنقل، بل على أهنم ( 4)

على »يعالوهنا من أمواهلم، وعليه فأيهاا أخاج البذر جاز، وفعله عاا، ويف لفظ 
 .«أن يعالوها، ويزرعوها، وهلم شطا ما تاج منها

ك رب املال حكاه املوفق وغريه، وهو مذهب الشافع ، وعللوه بأنه عقد يشرت ( 5)
والعامل يف منائه فوجب أن يكون رأس املال كله من عند أحدمها كاملضاربة، لكن 
هذا التعليل تالف قصة خيرب، وه  األصل يف ذلك ومبا إذا اشرتك رجالن 

 . مباليهاا وَبَدِن أحدمها
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وقدمه  (1)نص عليه يف رواية اجلااعة، واختاره عامة اأَلصحاب 
 (4)وقطرررع بررره يف املنتهرررى  (3)وتبعررره املصرررنف يف اإلقنرررا   (2)يف التنقررريع 

ويقتسرراا البرراق  مل يصررع  وإن شرراط رب األرل أن يْأخررذ مثررل بررذره،
وإن كررررران يف األرل شرررررجا، فزارعررررره علرررررى األرل، ولررررراقاه علرررررى  (5)

 .(6)الشجا صع 
                                         

ال يصع إن كان البذر من العامل أو من غريه واألرل هلاا أو : ويف الفاو ( 1)
 . منهاا

 . جتوز املزارعة ببعض ما تاج من األرل إذا كان البذر من رب األرل: وعبارته( 2)
فقدم أن املزارعة ال تصع إن كان البذر من العامل، أو منهاا، أو من أحدمها ( 3)

واألرل هلاا، أو األرل والعال من اآلخا أو البذر من بالث أو البقا من رابع، 
واختاره املوفق، واجملد، . بذر من رب األرلال يشرتط كون ال: وعنه: لكن قال

والشارح، وابن رزين، وأبو حماد اجلوزي، والشيخ، وابن القيم، وصاحب الفائق، 
 . واحلاوي الصغري، وهو الصحيع، وعليه عال الناس

ومل يعاج على . فصل، وشاط علم بذر، وقدره، وكونه من رب األرل: فقال( 4)
 . لالقول الثا ، وهو ألعد بالدلي

كاا لو اشرتط لنفسه قفزانا معلومة، ألنه قد ال تاج من األرل إال ذلك، ( 5)
وإذا شاط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره، : فياتص به املالك، وقال الشيخ

 . ويقتساا الباق  جاز كاملضاربة، وكاقتسامهاا ما بق  بعد الكلف السلطانية
 واء قل بيال األرل ل. اهر. بال نزا : نص عليه، ويف اإلنصاف( 6)

خيرب على هذا، وألهناا  صلى اهلل عليه وللمقد دفع النيب : أو أكثا، قال أمد
= 
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مررا مل  (1)وكررذا لررو آجرراه األرل، ولرراقاه علررى شررجاها فيصررع 
وتصرررع مسررراقاة  (2)يتارررذ حيلرررة علرررى بيرررع الثاررراة قبرررل بررردو صرررالحها 

لفظ إجارة و  (4)ولفظ املعاملة، وما يف معىن ذلك  (3)ومزارعة بلفظهاا 
(5). 

                                         
= 

 . عقدان جيوز إفااد كل واحد منهاا، فجاز اجلاع بينهاا، كالبيع واإلجارة
أي اجلاع بني إجارة األرل واملساقاة على الشجاة، كالبيع واإلجارة، ألهناا أيض ا ( 1)

 . ااد كل واحد منهاا، فجاز اجلاع بينهااعقدان، جيوز إف
أو قبل وجودها، فلم تصع، لواء مجعا بني العقدين، أو عقدا أحدمها بعد ( 2)

اآلخا، وفسا احليلة يف اإلقنا  على بيع الثاا بأن آجاه األرل بأكثا من أجاهتا، 
وإن مل يكن باألرل إال . اهر. ولاقاه على الشجا نزء من ألف جزء وحنوه

لاقيتك على هذا : ت يسرية مل جيز شاط مثاها لعامل مزراعة، وإن قالشجاا
البستان بالنصف، على أن اآلخا بالابع مل تصع، كاا لو شاطا ألحدمها دراهم 

 . معلومة أو زر  ناحية معينة
 . أي لفظ مساقاة، ولفظ مزراعة، ألنه لفظهاا املوضو  هلاا حقيقة( 3)
ظ املعاملة، واملفاحلة، وما يف معىن ذلك االلم أي وتصع مساقاة ومزارعة بلف( 4)

املؤدي للاعىن، كاعال ببستا ، أو تعهد خنل ، أو القه، أو أللاته إليك 
ألن القصد املعىن، فإذا دل عليه بأي . عامل أهل خيرب: لتتعهده بكذا، ويف اخلرب

قول  لفظ كان صع، كاا تقدم يف البيع وغريه، وكذا صفة القبول مبا يدل عليه من
 . وفعل

 أي وتصرررررررررررع املسررررررررررراقاة واملزارعرررررررررررة بلفرررررررررررظ إجرررررررررررارة، وهرررررررررررذا املرررررررررررذهب، اختررررررررررراره ( 5)
الررتأجاتك لتعاررل يل علررى هررذا احلررائا، بنصررف مثاترره أو : املوافررق وغررريه، فلررو قررال

= 
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وتصررع إجررارة أرل نررزء مشررا  ممررا ترراج  (1)ألَنرره مررؤدا للاعررىن 
يجب القسررا املسرراى رعدل املغررل، فرررفررإن مل تررزر  نظررا إىل مرر (2)منهررا 

(3). 

                                         
= 

 . صع، وال يكون ذلك إجارة. زرعه
ىن أي لفظ مساقاة للاساقاة، ومزارعة للازارعة، ومعاملة، وإجارة هلاا، وما يف مع( 1)

 . ذلك مما يدل على املااد، واختاره الشيخ وغريه
كآجاتك هذه األرل بابع ما تزر  فيها من با وحنوه، وه  إجارة حقيقة، يشرتط ( 2)

قال . ه  مزارعة بلفظ اإلجارة: هلا شاوط اإلجارة، وقال أبو اخلطاب ومجاعة
ول وتصع إجارة األرل للزر  ببعض اخلارج منها، وهو املذهب، وق: الشيخ
 . اجلاهور

من إضافة الصفة إىل املوصوف، أي إىل املغل املعدل، أي املوازن ملا " معدل املغل"( 3)
تاج منها لو زرعت، واملااد غلتها يف العادة، أو ينظا إىل األرل اليت مثلها، 
بذلك احملل الذي زرعت فيه، من جنس ذلك الطعام، وينظا ما خاج من كل 

فيجب يف األرل القسا املساى يف العقد، وإن  جايب منها من ذلك الطعام،
 . قسا املثل: فسدت، ومسيت إجارة فأجاة املثل، واختار الشيخ وغريه
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 (1)باب اإلجارة 

ومنرره مسرر  الثررواب أجررا ا  (2)مشررتقة مررن اأَلجررا وهررو العررول 
(3) 

نررة أو موصرروفة مررن عررني معي (4)وهرر  عقررد علررى منفعررة مباحررة معلومررة 
 .(5)يف الذمة، مدة معلومة 

                                         

آجاه اهلل على عاله، إذا : أي باب بيان أحكام اإلجارة، وه  لغة اجملازاة، يقال( 1)
 . جازاه عليه

آجاه يؤجاه إذا أبابه، : النهايةويف َلْ  ِشْئَت التََّخْذَت َعَلْيِه َفْجًراقال تعاىل( 2)
 . آجا  وأجا : وأعطاه األجا واجلزاء، وكذلك أجاه يأجاه، واألما فيهاا

ألنه تعاىل يعول العبد على طاعته، أو صربه عن معصيته، مبحض فضله ( 3)
َ ِإْ  َفْرَضْعَن َلُكْم وإحسانه، وه  جائزة بالكتاب، والسنة، واإلمجا ، قال تعاىل

وغري ذلك، . التأجا رجال من بين الديل: ويف قصة اهلجاةُفُج َرُهنَّ  َ آُت ُهنَّ 
اتفق على إجازهتا كل من جفظ قوله من علااء األمة، واحلاجة : وقال ابن املنذر

داعية إليها ألن احلاجة إىل املنافع كاحلاجة إىل األعيان وه  من الاخص املستقا 
 –ليس ش ء من العقود : لشيخحكاها على وفق القياس على األصع، وقال ا

 . على خالف القياس، وال تصع إال من جائز التصاف –الثابتة املستقا حكاها 
عند اجلاهور، وحك  االتفا  على أن العقد يف  «عقد على منفعة»أي واإلجارة ( 4)

ال " معلومة"ال حمامة كزنا وزما،  «مباحة»اإلجارة إمنا يتعلق باملنفعة دون الاقبة 
 . تؤخذ شيئ ا فشيئ ا، وه  ضابان جمهولة،

 أو »كآجاتك هذا البعري   «من عني معينة»فالضاب األول أن تكون ( 5)
 =من عني موصوفة يف الذمة، كآجاتك بعري ا صفته كذا، للحال أو الاكوب، مدة 
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وتنعقرررررد بلفررررررظ اإلجررررررارة  (1)أو عارررررل معلرررررروم، بعرررررول معلرررررروم 
 (3)وبلفررررررظ بيررررررع إن مل يضررررررف للعررررررني  (2)والكررررررااء، ومررررررا يف معنامهررررررا 

 .(4)(بثالبة شاوط)اإلجارة ( تصع)و

                                         
= 

معلومة كيوم أو شها، أو لنة، بال خالف، لوى صورتني إحدامها أن يصاحله 
الصلع، والثانية ما فتع عنوة ومل يقسم، فال تقدر  على إجااء مائه، وتقدمت يف
 .«فيهاا املدة، لعاوم املصلحة

أي أو تكون املنفعة من عال معلوم، كحاله إىل موضع كذا، وهذا الضاب الثا  ( 1)
راجع إىل الضابني، وعلم من ذلك أن املعقود عليه املنفعة " بعول معلوم"وقوله 

 . ألهنا اليت تستوىف دون العني
كآجاتك داري، والتأجات، وبلفظ الكااء،  " اإلجارة"أي وتنعقد اإلجارة بلفظ ( 2)

كأكايتك واكرتيت، ألن هذين اللفظني موضوعان هلا، وتنعقد مبا يف معنامها،  
 . كأعطيتك نفع هذه الدار، أو ملكتكه لنة بكذا، حلصول املقصود به

ا ا بكذا، ألهنا نو  من بعتك نفع داري شه: أي وتصع اإلجارة بلفظ بيع، حنو( 3)
البيع، إن مل يضف البيع للعني، كبعتك داري شها ا فال يصع، جزم به يف املنتهى 

أضافه إىل العني أو أطلق، ألهنا بيع، فانعقدت بلفظه؛ : وغريه وأطلقه، ويف اإلقنا 
التحقيق أن املتعاقدين إن عافا املقصود انعقدت بأي لفظ كان، من : وقال الشيخ
اليت عاف هبا املتعاقدان مقصودمها، وهذا عام يف مجيع العقود، فإن األلفاب 

ا أللفاب العقود، بل ذكاها مطلقة، وكذا قال ابن القيم،  الشار  مل جد حد 
 . وغريمها

معافة املنفعة، واألجاة، واإلباحة يف العني، وهذا جماع عليه يف اجلالة، وتأيت ( 4)
 . مفصلة
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ألهنا املعقود عليها، فاشررتط العلرم هبرا   (1)(معافة املنفعة)أحدها 
ألهنا ال تكاى  (3)(كسكىن دار)حتصل املعافة إما بالعاف و  (2)كاملبيع 

وال يسرركنها دابررة  (5)فررال يعاررل فيهررا حرردادة وال قصررارة  (4)إال لررذلك 
 .(8)ويدخل ماء بئا تبعا  (7)وال جيعلها خمزنا لطعام  (6)

                                         

 . لة املنفعة، ملا يف ذلك من الغارفال تصع اإلجارة مع جها( 1)
فإن معافته شاط يف صحة البيع، وبيع اجملهول ال يصع إمجاعا، فكذلك معافة ( 2)

 . املنفعة يف اإلجارة
 . يعين شها ا مثال  أو لنة، فلم جتج إىل ذكا صفة لكناها( 3)
 أي للسكىن، وه  متعارفة بني الناس، والتفاوت فيها يسري، فلم جتج إىل( 4)

ضبطها، وهذا مذهب الشافع ، وأصحاب الاأي، فله السكىن، ووضع متاعه 
 . فيها، ويرتك فيها من الطعام ما جات عادة الساكن به

ألنه ليس العاف، ويضاهبا، إال أن يكون قاينة، كاا لو التأجاها حداد، أو ( 5)
 . قصار، واحلدادة؛ عال احلديد؛ والقصارة د  الثياب

بوهلا، وذلك إن مل تكن قاينة، كالدار الوالعة، اليت فيها اصطبل ألهنا تفسدها ب( 6)
 . معد للدواب، عاال بالعاف، أو اكرتاها فالح له دواب، فتلك قاينة

ألن اجلاذ تا  حيطاهنا، وجيلب النال، والعاف ال يقتضيه، إال إن التأجاها ( 7)
 . تاجا له طعام، ألن هذا معلوم بالضاورة أنه جيعله فيها

 . ويستحق ماء البئا تبع ا للدار يف األصع، ويأيت: قال يف املبد  (8)
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فياردم  (2)(ررادمة آدمر ( )كرر( و) (1)وله إلكان ضيف وزائا 
وإن التأجا حاة أو أمة  (3)ر فيادم ما جات العادة به من ليل أو هنا

يصع التئجار آدم  لعال معلروم ( و) (4)أمة صاف وجهه عن النظا 
 .(5)معلوم 

                                         

ألنه ملك السكىن، فله التيفا ها بنفسه، ومبن يقوم مقامه، وله ما جات العادة ( 1)
به، إذا مل يكن للدار عاف، واكرتاها للسكىن، وإن كان العاف أنه يدخل دوابه، 

 . وله عال يعاله، فله ما كان يعاف ذلك عنه
: أي وحتصل معافة املنفعة بالعاف، كادمة آدم  لنة مثال، قال يف اإلنصاف( 2)

لكن تكون عاف ا على الصحيع، وصوبه، وألهنا معلومة بالعاف، . فنصع بال نزا 
ا،  فلم حتتج إىل ضبا كالسكىن، ولواء كان األجري رجال  أو اماأة، حا ا أو عبد 

وهو مذهب اجلاهور أيب حنيفة، فيجوز االلتئجار كل شها مثال  بش ء معلوم، 
 . والشافع 

تدم هنار ا من طلو  الشاس إىل غاوهبا، وليال ما يكون من أولاط الناس، ومىت  ( 3)
كان هلاا عاف أغىن عن تعيني النفع وصفته، وينصاف اإلطال  إليه، لتبادره إىل 

 . الذهن
هنا منفعة مباحة، جيوز أن يستأجا األجنيب األمة واحلاة للادمة، أل: قال أمد( 4)

ولكن يصاف املستأجا وجهه عن النظا، وال تلو معها يف بيت، وال ينظا إليها 
 . متجادة، وال إىل شعاها، فاملستأجا هلاا كاألجنيب

فاإلجارة هنا على ضابني، مدة كشها وتقدم، أو عال معلوم، ومىت تقدرت املدة ( 5)
: غار ا، هذا قول اجلاهور، وقيل مل جيز تقديا العال، ألن اجلاع بينهاا يزيدها

 . جيوز إذا ذكات املدة للتعجيل
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أو ليرردل علررى  (2)وخياطررة برروب أو قصررارته  (1)(تعلرريم علررم)كررر 
والتأجا : ملا يف البااري عن عائشة يف حديث اهلجاة (3)طايق وحنوه 
اهلل برن أرقرا،  وأبو بكا رجال  هرو عبرد صلى اهلل عليه وللمرلول اهلل 

وقيررل ابررن أ ريقررا، كرران كررافا ا مررن بررين الررديل 
واخلايررت . هاديررا خايتررا (4)

وإمررا بالوصررف، كحاررل زبرراة حديررد، وزهنررا كررذا، إىل  (5)املرراها باهلدايررة 
 .(6)موضع معني 

                                         

أي من حنو، وصاف، ومعان، وبيان، ال قاآن، وتفسري، وفقه، على املذهب، ( 1)
وهو مذهب مالك، والشافع ، وغريهم، إذا شارطه والتأجاه إجارة . جتوز: وعنه

 . صحيحة، لألحاديث الصحيحة ويأيت
لى نفسه كل دلو بتااة، وغري ذلك مما يدل على جواز وحنو ذلك، وقد آجا ع( 2)

 . االلتئجار على عال معلوم
 . معلوم ال جمهول، ملا يف اجلهالة من الغار( 3)
فدل على جواز االلتئجار على ذلك، وجواز التئجار املسلم للكافا هداية ( 4)

كني عند الفقهاء جييزون التئجار املشا : الطايق، إذا أمنه، قال ابن بطال وغريه
الضاورة وغريها، ملا يف ذلك من الذلة هلم وإمنا املاتنع أن يؤجا املسلم نفسه من 

 . املشاكني ملا فيه من اإلذالل
: الذي يهتدي ألخاات املفازة وه  طاقها اخلفية، ومضائقها، ويف القاموس( 5)

 . كسكيت، الدليل احلاذ 
 ان الذي حتال إليه، بال نزا ، لكن ال بد من ذكا الوزن هنا، واملك( 6)

= 
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الشررراط  (1)وبنررراء حرررائا يرررذكا طولررره، وعاضررره، ومسكررره، وآلتررره 
عرن : حلرديث أمرد (2)ن مبا حتصل به معافرة الرثا( الثا  معافة األجاة)

هنرررى عرررن الرررتئجار األجرررري  صرررلى اهلل عليررره ولرررلمأيب لررعيد، أن النررريب 
 .(3)حىت يبني له أجاه 

                                         
= 

ألن املنفعة إمنا تعاف بذلك، وكذا كل حماول، ولو كان احملاول كتابا فوجد 
األجري احملاول إليه غائب ا، فله األجاة لذهابه ورده، ألنه ليس لوى رده إال 

 . تضييعه، وقد علم أنه ال ياضى تضييعه، فتعني رده
ارتفاعه، وعلوه ويذكا عاضه، أي وبوصف بناء حائا، يذكا طول احلائا، وهو ( 1)

الختالف الغال، فيقول من حجارة، أو آجا، أو لنب، أو بالطني، أو اجلص 
وحنوه، بال نزا ، فلو بناه مث لقا، فله األجاة، ألنه وىف بالعال، إال إن كان 
لقوطه بتفايطه، حنو أن بناه حملوال، فعليه إعادته، وغام ما تلف به، وإن التأجاه 

علومة، فبىن بعضها، ولقا، فعليه إعادته ومتام األذر ، ليف  باملعقود لبناء أذر  م
عليه، وإن التأجاه لضاب لنب، ذكا عدده، وقالبه، وموضع الضاب، وتصع 
إجارة أرل معينة لزر  كذا، أو غاس ما شاء كآجاتك لتزر  ما شئت، أو لغاس 

فتصع : يخويسكت، أو آجاه األرل وأطلق، وه  تصلع للزر  وغريه، قال الش
انتفع : إن أطلق، أو قال: وقال. اإلجارة يف مجيع هذه الصور، للعلم باملعقود عليه

 . فله زر ، وغاس وبناء. هبا مبا شئت
ألنه عول يف عقد معاوضة . ال نعلم فيه خالف ا: أي قيال ا عليه، قال املوفق( 2)

 . فوجب أن يكون معلوم ا با ية أو صفة، كالثان
لرررئال  «مرررن الرررتأجا أجرررري ا فليسرررم لررره أجاتررره»جررره، ولفرررظ عبرررد الرررازا  ورواه ابرررن ما( 3)

 يكرررررررررررررررون جمهررررررررررررررروال، وال جيرررررررررررررررب عنرررررررررررررررد اجلاهرررررررررررررررور، للعررررررررررررررراف، والتحسررررررررررررررران 
= 
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أو عررررول معلرررروم، وشرررراط عليرررره  (1)فررررإن آجرررراه الرررردار بعاارهتررررا 
ولرررو أجاهرررا مبعرررني، علرررى أن  (2)عاارهترررا خارجرررا عرررن األجررراة مل تصرررع 

( وتصرع) (3)األجراة صرع  ينفق املستأجا ما حتتاج إليره، حمتسرب ا بره مرن
روي عن أيب بكا،  (4)(يف اأَلجري والظئا بطعامهاا وكسوهتاا)اإلجارة 

 .(5)وعاا، وأيب مولى يف األجري 

                                         
= 

وإن كانت األجاة غري معلومة صع، تبعرا ملردة اإلجرارة، : املسلاني، وقال ابن القيم
 صرلى اهلل عليره ولرلمفقد صع عن عل  أنه آجا نفسه كل دلو بتااة، وأكل النيب 

 . من ذلك التاا
 . أي اليت حتدث، مل تصع للجهالة، وأما عاارة ش ء معلوم حال العقد فجائز( 1)
: أي اإلجارة، جلهالة املشاوط، فقد تزيد العاارة، وقد تنقص، وقد يقول املؤجا( 2)

 . أردت عاارة أحسن من هذا
ياط ليعلاه ألن اإلصالح على املالك، وقد وكله فيه، وإن دفع غالمه إىل حنو خ( 3)

 . بعال الغالم لنة جاز
الظئا ه  املاضعة، وهذا التثناء من اشرتاط معافة األجاة، فتصع هنا وإن مل ( 4)

 . يصف الطعام والكسوة، أو بأجاة معلومة وطعامهاا، وكسوهتاا
أي أهنم التأجاوا األجااء بطعامهم وكسوهتم، ومل يظها له نكري، فكان  ( 5)

ملا قاأ  صلى اهلل عليه وللملك وغريه، والبن ماجه أنه كاإلمجا ، وهذا مذهب ما
آجا نفسه مثا  لنني أو عشاا، على عفة فاجه، وطعام »قصة مولى، قال 

وشا  من قبلنا شا  لنا، ما مل يثبت نساه، وببت يف الظئا، فغريه بالقياس  «بطنه
 . عليها، وألنه عول منفعة، فقام العاف فيه مقام التساية
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َ تـُُهنَّ : وأما الظئا فلقوله تعاىل نَّ وَِ ْسـ ُهـ ـُه ِرْ قـُ ـ ِد َل َوَعَلـى اْلَمْ ُل
ـاْلَمْعُروفِ  بِـ

ومعافررة  (2)ويشرررتط لصررحة العقررد العلررم مبرردة الاضررا   (1)
 .(4)عافة العول روم (3)ا  رالطفل باملشاهدة، وموضع الاض

                                         

لبالهن ( وكسوهتن)طعامهن ( رزقهن)وهو األب ( ى املولود لهوعل)أي ( 1)
أي على قدر امليساة، ومبا جات به عادة أمثاهلن يف بلدهن، من غري ( باملعاوف)

فدلت اآلية على صحتها يف الظئا بطعامها : إلااف وال إقتار، ويأيت قول الشيخ
 .وكسوهتا، وقيالها األجري، ومها عند التناز  كزوجة

 . ه ال ميكن تقدياه إال هبا، ألن السق  والعال فيها تتلفألن( 2)
أي ويشرتط معافة الطفل باملشاهدة، ألن الاضا  تتلف باختالف كربه، وصغاه، ( 3)

وهناته، وقناعته، وصوب يف اإلنصاف أنه تكف  صفته، ويشرتط معافة موضع 
ها يف بيت الاضا ، هل هو عند املاضعة، أو عند وليه، ألنه تتلف فيشق علي

 . املستأجا، ويسهل يف بيتها
ال : أي ويشرتط معافة العول ملا تقدم، جزم بذلك املوفق وغريه، وقال الشيخ( 4)

يفتقا إىل تقديا عول، وال إىل صيغة، بل ما جات العادة بأنه إجارة فهو إجارة 
يستحق فيه أجاة املثل، يف أ ها قويل العلااء، لعاوم ما تقدم من قوله 

وأمجع العلااء على التئجار الظئا لآلية، ودعاء احلاجة، وإن أطلق ( اوفباملع)
العقد على الاضا  دخلت فيه احلضانة، صوبه يف اإلنصاف، ألن العاف جار بأن 

 . املاضعة حتضن، فحال اإلطال  عليه
اهلل يعلم والعقالء : -إن الاضا  يتبع احلضانة : يف قول من قال –وقال ابن القيم 

األما ليس كذلك، وأن وضع الطفل يف حجاها ليس مقصود ا أصال ،  قاطبة أن
وال ورد عليه عقد اإلجارة، ال عاف ا، وال حقيقة، وال شاعا، ولو أرضعت الطفل 
 وهو يف حجا غريها، أو يف مهده اللتحقت األجاة ويأيت، 

ألنه : ال يستأجا زوجته لاضا ، وقال الشريازي: فقال القاض . وأما الزوجة
= 
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أو أعطررررى بوبرررره ) (1)بررررال عقررررد ( وإن دخررررل مامررررا، أو لررررفينة)
ألن  (2)(بررررال عقررررد، صررررع بررررأجاة العررررادة)لرررريعااله ( قصرررارا، أو خياطررررا

وكذا لو دفع متاعه ملن يبيعه  (3)العاف اجلاري بذلك يقوم مقام القول 
ولررو مل يكرررن لرره عرررادة  (5)اال وحنرروه فلررره أجرراة مثلررره أو الررتعال مررر (4)

 .(6)بأخذ األجاة 
                                         

= 

 . وعند الشيخ ال أجاة هلا مطلق ا. حق نفعهاالت
صع بأجاة العادة مطلق ا، ألن شاهد احلال يقتضيه، والشار  أجاى الشاط العايف  ( 1)

 . كاللفظ 
وكذا حلق رأله، وتغسيله، وشابه من مائه، أو قهوته، أو حنو ذلك من املباحات، ( 2)

 . إذا كان معدا نفسه لذلك، على الصحيع من املذهب
وإن مل يعد نفسه لذلك مل يستحق إال بشاط، أو عقد، أو تعايض، ألنه مل يوجد  (3)

 . عاف يقوم مقام العقد، فهو كاا لو عال بغري إذن مالكه
يعين وكان منتصبا يبيع للناس بأجاة مثله، فهو كالقصار واخلياط، له أجاة العادة ( 4)

 . نص عليه
بال عقد معه، فله أجاة مثله على  –ل وحنوه كدال –أي أو التعال إنسان ماال ( 5)

اعلم أنك ال : أو عال له، كقوله. اعاله وخذ أجاته: عاله، لواء وعده، كقوله
 . أو ال. تعال بال أجاة

ألنه عال له بإذنه ما ملثله أجاة، ومل يترب ، وهذا يف املنتصب لذلك، وإال فال ( 6)
لو دفع بوبه إىل : بن القيمش ء له إال بعقد أو شاط، أو تعايض كاا تقدم، قال ا

من يعاف أنه يغسل أو تيا باألجاة أو عجينه ملن تبزه، أو حلاا ملن يطباه، أو 
حبا ملن يطحنه، أو متاع ا ملن جاله، وحنو ذلك ملن نصب نفسه لألجاة على 
= 
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املقردور عليره املقصرود ( العرني)نفرع ( الثالرث اإلباحرة يف)الشراط 
عود بظلره روشرجا لنشرا بيراب، أو قر (2)كإجارة دار جيعلها مسجدا   (1)
(3). 

                                         
= 

ذلك، وجب له أجاة مثله، وإن مل يشرتط معه ذلك لفظ ا، عند مجهور أهل 
ين لذلك، فإهنم ينكاونه بألسنتهم، وال ميكنهم العال إال العلم، حىت عند املنكا 

 . به
إن ركبت هذه الدابة إىل أرل كذا فلك عشاة أو إىل أرل كذا فلك : إن قال: وقال

. مخسة عشا؛ أو إن خطت هذا القايص اليوم فلك درهم، أو غدا فنصف درهم
، ال يدل هذا كله جائز صحيع. أو زرعت أرض  حبا فاائة، أو شعريا فاائتان

على بطالنه كتاب،وال لنة، وال إمجا ، وال قياس صحيع، وال نزا  فيه يف عصا 
أنه إذا دفع أرضه : الصحابة، بل الثابت عنهم جوازه كاا ذكاه البااري عن عاا

إن جاء عاا بالبذر فله كذا، وإن جا وا به فلهم كذا، ومل : إىل من يزرعها، قال
ال غار، وال جهالة، وال يقع إال معينا، واخلرية إىل تالفه صحايب، وال حمذور فيه، و 

 .األجري
دون األجزاء " العني"نفع " يف"مطلقا " اإلباحة"أي الشاط الثالث لصحة اإلجارة ( 1)

عادة، ألن ما ال يقصد ال يقابل " املقصود"ال املعجوز عنه " املقدور عليه"
 . بعول

عني مع بقائها، فجاز التئجار العني ألهنا منفعة مباحة، ميكن التيفا ها من ال( 2)
 . هلا، كالسكىن، وهذا مذهب مالك، والشافع 

أي وكإجارة شجا لنشا بياب عليه، أو قعود بظله، ألنه منفعة مباحة مقصودة،  ( 3)
 . كاحلبال واخلشب
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كالزنرا، والزمررا، والغنرراء   (1)علررى نفرع حمررام )اإلجرارة ( فرال تصررع)
أَلن املنفعرررة احملامرررة مطلررروب  (3)(جعرررل داره كنيسرررة أو لبيرررع اخلاررراو  (2)

ولواء شاط ذلك يف العقد أو ال، إذا  رن  (4)إزالتها، واإلجارة تنافيها 
 .(6)وال تصع إجارة طري ليوقظه للصالة  (5)الفعل 

                                         

َعاَوُن ا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَوا ِ لقوله( 1) ل يف وألن املنفعة احملامة ال تقابل بعو َوال تـَ
 . بيع، فكذا يف اإلجارة

أمجع  : وكذا النياحة ألهنا غري مباحة، فال يصع االلتئجار عليها، قال ابن املنذر( 2)
كل من حنفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة واملغنية، وال يصع 
االلتئجار على كتابة ذلك، وشعا حمام، أو بدعة أو كالم حمام، ألنه انتفا  حمام، 

 . لغناء باملد، وال يكتب إال باأللف، وأما الغىن باملال فاقصور، ويكتب بالياءوا
أي وال تصع اإلجارة على جعل داره كنيسة أو بيعة، أو صومعة، أو بيت نار ( 3)

ملتعبد اجملوس، أو لبيع اخلاا، أو القاار وحنوه، ألن ذلك إعانة على املعصية، 
 . ارة عليه، كإجارة عبده للفجورفلم جتز اإلج: وفعل حمام، قال املوفق

 . أي فلم تصع، لكوهنا من اإلعانة على اإلمث والعدوان( 4)
ألنه فعل حمام، ولو اكرتى ذم  من مسلم دار ا، فأراد بيع اخلاا فيها، فلصاحب ( 5)

نصوص أمد كثرية يف املنع من إجارة املسلم داره من : الدار منعه، وقال الشيخ
م، وأكثا األصحاب على التحامي، ما مل يعقد اإلجارة على أهل الذمة، وبعيها هل

املنفعة احملامة، فأما إن آجاه إياها ألجل بيع اخلاا، أو اتاذها كنيسة أو بيعة، مل 
 . جيز قوال واحدا

 . وال لساا  صوته( 6)
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 (2)وال مشررع وطعررام ليتجارل برره ويرراده  (1)ألنره غررري مقرردور عليره 
وال حنو  (4)ذكاه يف املغين والشاح  (3)ت وال بوب يوضع على نعش مي

املعلوم ( وتصع إجارة حائا لوضع أطااف خشبه) (5)حنو تفاحة لشم 
بعرررد عقرررد ( وال ترررؤجا املررراأة نفسرررها) (6)إلباحرررة ذلرررك ( عليررره)املعلررروم 

 .(7)لتفويت حق الزوج ( بغري إذن زوجها)النكاح عليها 

                                         

ألنه قد يصيع وقد ال يصيع، ومنفعته ليست متقومة، إال ليؤذن له فتصع، ( 1)
 . لصيد، ألنه نفع مباح متقوم وتصع إجارة طري

أي وال تصع إجارة مشع ونقد وحنو ذلك ليجال به دكانه، وطعام وحنوه ليتجال ( 2)
به على مائدته وياده، ألن منفعة ذلك غري مقصودة، وما ال يقصد ال يقابل 

 . بعول، وبذله فيه لفه
نافع أي وال تصع إجارة بوب ليوضع على نعش ميت، ألن الثوب ليس من امل( 3)

 . املقصودة
يشرتط أن تكون املنفعة مقصودة، فال جيوز التئجار مشع ليتجال به : وعبارته( 4)

وياده، وال طعام ليتجال به على مائدته مث ياده، وال النقود ليجال هبا الدكان، 
ألهنا مل تلق لذلك، وال تااد له، فبذل العول فيه لفه، وأخذه من أكل املال 

 .ئجار بوب ليوضع على لايا امليت، ملا ذكانابالباطل، وكذلك الت
 . ألنه نفع غري متقوم، فان غصب تفاحا ومشه مث رده مل يلزمه أجاة مشه( 5)
وألن هذه منفعة مقصودة، مقدور على تسلياها والتيفائها، وكذا لو التأجاه ( 6)

 . ليبين عليه بناء معلوما، تستويف مع بقاء العني
 . تغاهلا عنه مبا التؤجات لهفال تصع اإلجارة، الش( 7)
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 (1) ص  
معافتهرا ) :أحردها (2)مخسرة شراوط ( ويشررتط يف العرني املرؤجاة)

يف غرررري الررردار )وهلرررذا قرررال  (3)إن انضررربطت بالوصرررف ( با يرررة أو صرررفة
فلو التأجا ماما فال برد مرن ر يتره  (4)مما ال يصع فيه السلم ( وحنوها
 (7) هومعافرررررة مائررررر (6)ألن الغرررررال تتلرررررف بالصرررررغا والكررررررب  (5)ر يتررررره 

 .(9)ومطاح الاماد  (8)ومشاهدة اإليوان 

                                         

 .أي يف بيان أحكام العني املؤجاة، وما يتعلق بذلك( 1)
 . أي على املذهب يف العني املعينة( 2)
معافة العني املؤجاة، با ية إن كانت ال تنضبا : أي أحد الشاوط اخلاسة( 3)

 بالصفة، أو معافتها بصفة إن انضبطت العني املؤجاة بالوصف، الختالف الغال
باختالف العني وصفتها، هذا املشهور، وتفايع األصحاب عليه، وفيه وجه ال 

 . يشرتط، وله خيار الا ية
 . كالبساتني، والنايل، واآلرال، فتشرتط مشاهدته وحتديده( 4)
 . ومشاهدة قدره كالبيع( 5)
 . فاشرتطت مشاهدته، لتنتف  اجلهالة( 6)
 . بهاجلاري إليه إن كان، ألن الغال تتلف ( 7)
بالكسا، وهو الصفة كاألزج، تتلف بالكرب، والصغا، وغري ذلك، فاعتربت ( 8)

 . مشاهدته
 . وموضع الزبل، وغري ذلك مما تعترب مشاهدته( 9)
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اء احلاررررام، ألنرررره يدخلرررره مررررن وكرررراه أمررررد كررررا  (1)ومصرررراف املرررراء 
( أن يعقررررد علررررى نفعهررررا)الشرررراط الثررررا  ( و) (2)تنكشررررف عورترررره فيرررره 

أَلن اإلجررررارة هرررر  بيررررع املنررررافع، فررررال ترررردخل ( دون أجزائهررررا)املسررررتوىف 
وال الشرررراع  (4)فررررال تصررررع إجررررارة الطعررررام لأَلكررررل ) (3)األجررررزاء فيهررررا 

 .(5)(ليشعله

                                         

فاىت أخل هبذا أو بعضه مل يصع، للجهالة مبا : أي ماء احلاام، قال املوفق وغريه( 1)
 . تتلف به الغال

ايق كااهة التنزيه، وتقدم كااهة بنائه هلذه العلة، أو على ط: قال ابن حامد وغريه( 2)
: ملا يقصد به من التنعم، فأما العقد فصحيع عند مجهور العلااء، وقال ابن املنذر

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أن كااء احلاام جائز، إذا حدده، وذكا 
ن دخول احلاام، مجيع آلته، شهورا مسااة، ألن املكرتي إمنا يأخذ األجا عوض ا ع

واالغتسال مبائه، وأحوال املسلاني حماولة على السالمة، وإن وقع من بعضهم 
 . فعل ما ال جيوز مل جام األجا املأخوذ منه

أن األعيان اليت حتدث : هذا املذهب، وفاعوا عليه، والذي تدل عليه األصول( 3)
، والشجا واللنب شيئ ا بعد ش ء، مع بقاء أصلها، حكاها حكم املنافع، كالثاا

 . يف احليوان
 . أو شااب لشاب، أو صابون لغسل وحنوه، ألنه ال ينتفع هبا إال بإتالف عينها( 4)
ليس هذا بإجارة، : ألنه ال ينتفع به إال بإتالف عينه، هذا املذهب، وقال الشيخ( 5)

وهو : من ألقى متاعه، قال يف الفاو : ولكنه إذن يف اإلتالف، وهو لائغ، كقوله
 . املاتار
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ومثرررن مرررا ذهرررب، ولرررو َأكررراى مشعرررة ليشرررعل منهرررا، ويررراد بقيتهرررا، 
أو صوفه أو شعاه، ( وال حيوان ليأخذ لبنه) (1)وَأجا الباق  فهو فالد 

 .(3)فيجوز وتقدم ( إال يف الظئا) (2)أو وباه 
                                         

ألنه يشال بيعا وإجارة، وما وقع عليه البيع جمهول، وإذا جهل املبيع جهل ( 1)
جتوز إجارة الشاع ليشعله، وهو قياس املذهب فياا إذا : املستأجا، وقال الشيخ
بعتك من هذه الشاعة كل أوقية : إن قال: وقال ابن القيم. آجاه كل شها بدرهم

كثا، فهذا جائز، على أحد القولني يف مذهب   قل املأخوذ منها أو. منها بدرهم
أمد، واختاره شيانا، وهو الصواب املقطو  به، وهو خماج على نص أمد يف 
جواز إجارة الدار كل شها بدرهم، وكل دلو بتااة، وال حمذور يف ذلك، وال 
يفض  إىل تناز ، بل عال الناس يف أكثا بياعاهتم عليه وال يضا جهالة كاية 

 . ند البيع، والشايعة ال حتام مثل هذا، وال متنع منهاملعقود ع
ألن مورد عقد اإلجارة النفع، واملقصود هنا العني، وه  ال متلك وال تستحق ( 2)

بإجارة، هذا املذهب، واختار الشيخ جوازه، قام هو به أو ربه، ولو جعل األجاة 
ئجار الشجا، نفقته، وهو مذهب مالك، فإن قام عليها املستأجا، وعلفها فكالت

وإن علفها رهبا ويأخذ املشرتي لبن ا مقدر ا فبيع حمض، وإن كان يأخذ اللنب مطلق ا 
إحلاقه باملنافع أوىل، وألن املستوىف بعقد اإلجارة : فبيع أيض ا، وليس بغار، وقال

على زر  األرل هو عني من األعيان، وهو ما جدبه من احلب بسقيه وعاله، 
بنها، مقصوده ما جدبه اهلل من لبنها، بعلفها، والقيام وكذا مستأجا الشياه لل

عليها، فال فا  بينهاا، واآلفات، واملوانع اليت حتدث للزر  أكثا من آفات اللنب، 
كظئا، ومثلها نفع بئا، وإن نقص : وقال. وألن األصل يف العقود واجلواز والصحة

 . الفسخعن العادة كان كتغري العادة يف املنفعة، ميلك املستأجا 
 وتصع اإلجارة يف األجري والظئا بطعامهاا وكسوهتاا : يعين يف قوله( 3)

التثين هناك وهنا، وذكاوا الفا  َوَعَلى اْلَمْ ُل ِد َلُه ِرْ قـُُهنَّ وَِ ْسَ تـُُهنَّ لقوله
= 
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ومررراء األرل يررردخالن )أي ما هرررا املسرررتنقع فيهرررا ( ونقرررع البئرررا)
كحررررب نالرررخ، وخيررروط خيررراط، وكحرررل كحرررال،وماهم طبيرررب   (1)(تبعرررا
 .(3)كالبيع ( القدرة على التسليم)ث الشاط الثال( و) (2)وحنوه 

                                         
= 

بينها وبني البهائم، أنه جصل منها عال، من وضع الثدي يف فم املاتضع وحنوه، 
:   العقد على اللنب، لآلية واختاره الشيخ، قال ابن القيموصحع غري واحد وقو 

ليس املعقود عليه إلقام الثدي، أو وضعه يف احلجا، أو حنو ذلك، بل إمنا هو 
وليلة إىل املقصود، ال مقصودا، وال معقودا عليه، بل وال قياة له أصال، واملقصود 

بقاة والناقة لالنتفا  بلبنها وقياس الشاة وال: إمنا هو اللنب، وقواه بعشاة وجوه، قال
 . على الظئا، أصع، وأقاب إىل العقل، من قيالها على إجارة اخلبز لألكل

يثبت الفسخ ملستأجا الدار إذا : ال أصالة، فلو غار املاء مل تنفسخ، ويف اإلقنا ( 1)
غار ماء بئاها، وذكا ابن عقيل أن هواء البئا وعاقها فيه نو  انتفا  مباور الدلو 

قالوا املعقود عليه اإلجااء يف األرل، وحنو ذلك مما يتكلفونه، : ، قال ابن القيمفيه
وتاجون املاء املقصود بالعقود أن يكون معقودا عليه، واختار الشيخ جواز إجارة 

 . ماء قناة مدة، وماء فائض برتكه إياه
لتئجار أي يدخل نقع البئا، وماء األرل تبعا، كدخول حرب نالخ وأقالمه يف ا( 2)

على نسخ، وكدخول خيوط خياط يف التئجار على خياطة، وكحل كحال يف 
التئجار على كحل، وماهم طبيب يف التئجار ملداواة، وحنوه كصبغ صباغ، وقاب 

 . دباغ، وحنو ذلك، وجيوز عند اجلاهور التئجار الكتب للنظا فيها
 . ألن اإلجارة بيع منافع، أشبهت بيع األعيان( 3)
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والطررري يف ( الشررارد)اجلاررل ( اآلبررق و)العبررد ( فررال تصررع إجررارة)
وال إجررارة املشررا   (2)وال املغصرروب ممررن ال يقرردر علررى أخررذه  (1)اهلررواء 

وتصررررع  (4)ليادمرررره   وال يررررؤجا مسررررلم لررررذم (3)مفرررراد ا لغررررري الشررررايك 
فرال تصرع  (6) علرى املنفعرة اشرتاال العرني)الشاط الاابع ( و) (5)لغريها 

 .(7)إجارة هبياة زمنة للحال 

                                         

 . يف املاء، وحنو ذلك مما ال يقدر على تسلياه والساك( 1)
 . أي من الغاصب، ألنه ال ميكنه تسلياه، فلم تصع إجارته كبيعه، قوال واحدا( 2)
تصع، وهو مذهب اجلاهور مالك، والشافع ، : ألنه ال يقدر على تسلياه، وعنه( 3)

ن عبد وغريمها، واختاره مجع، منهم أبو اخلطاب، وصاحب الفائق، واحلافظ اب
 . وهو أ ها، وعليه العال، وصوبه يف اإلنصاف: اهلادي، قال يف التنقيع

ألنه عقد يتضان حبس املسلم عند الكافا، وإذالله له، والتادامه أشبه البيع، ( 4)
 . بل عقد اإلجارة للادمة يتعني فيها حبسه مدة اإلجارة والتادامه

يف الذمة، كاياطة بوب وحنوه، أي غري اخلدمة كإجارة نفسه منه يف عال معني ( 5)
ألن عليا أجا نفسه من . بال نزا : بغري خالف، ويف اإلنصاف: قال املوفق

يهودي يستق  له كل دلو بتااة، وألنه عقد معاوضة، ال يتضان إذالله، وال 
 . التادامه

 . املعقود عليها عند اجلاهور( 6)
أو تتعب راكبها؛ فليس له  إهنا خشنة املش : ولو قال: أو الاكوب، قال الشيخ( 7)

 وال تصع إجارة أعاى . اهر. فله الفسخ. هو عيب: الفسخ، وإن قالوا
للحفظ ألنه ال ميكن تسليم املنفعة، وال تصع إجارة كافا لعال يف احلام، وال 
= 
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أَلن اإلجرارة عقرد علرى املنفعرة، وال  (1)(وال َأرل ال تنبت للزر 
أن )الشراط اخلرامس ( و) (2)ميكن التيفاء هذه املنفعة مرن هرذه العرني 

فلررو تصرراف  (4)(أو مأذونررا لرره فيهررا (3)للاررؤجا )مملوكررة ( تكررون املنفعررة
( وجتروز إجرارة العرني) (5)بغري إذن مالكره مل يصرع كبيعره فياا ال ميلكه 

 .(6)املؤجاة بعد قبضها 
                                         

= 

تصع على تعليم السحا، والفحش، أو تعليم التوراة، والكتب املنسوخة، والعلوم 
 . كاحلس   احملامة، ألن املنع الشاع 

وإجارة األرل اليت ال منفعة فيها : كأرل لباة، لتعذر النفع، قال الشيخ( 1)
 . باطلة

 . فلم تصع اإلجارة، كالعبد اآلبق( 2)
 . إما مبلك العني، أو التئجارها( 3)
من مالك أو حاكم يؤجا مال حنو لفيه، أو غائب، أو وقف ال نا ا له، أو من ( 4)

، ووكيل يف إجارة، ألهنا بيع منافع، فاشرتط فيها قبل شاص بعني، كنا ا خاص
 . ذلك، كبيو  األعيان

جيوز، ويقف على إجازة املالك، بناء على بيع : ولو أجازه مالكه، وفيه احتاال( 5)
 . العني بغري إذن مالكها

نص عليه، وهو مذهب الشافع ، وأصحاب الاأي، والوجه الثا  جتوز قبل ( 6)
قنا  واملنتهى، ألن قبضها ال ينتقل به الضاان، فال يقف القبض، جزم به يف اإل

جيوز للاؤجا إجارة العني املؤجاة من غري : جواز التصاف عليه، وقال الشيخ
من  املستأجا، يف مدة اإلجارة، ويقوم املستأجا الثا  مقام املالك يف التيفاء األجاة

اد األجاة الثانية، املستأجا األول، وغلا بعض الفقهاء فأفىت يف حنو ذلك بفس
= 
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يف االنتفرا  أو دونره، ألن ( ملن يقوم مقامه)إذا آجاها املستأجا 
ال ) (1)املنفعرررة ملرررا كانرررت مملوكرررة لررره، جررراز أن يسرررتوفيها بنفسررره ونائبررره 

 .(3)به أوىل ألنه ال ميلك أن يتسوفيه بنفسه، فبنائ (2)(بأكثا منه ضارا
                                         

= 

 نا منه أن هذا كبيع املبيع قبل قبضه، وأنه تصاف فياا ال ميلك، وليس كذلك، 
 . بل هو تصاف فياا التحقه على املستأجا

وذلك ألن موجب عقد اإلجارة ملك املنفعة، والتسلا على التيفائها بنفسه، ( 1)
امه، مبثل األجاة جيوز أن يؤجاها ملن يقوم مق: ومبن يقوم مقامه، وقال الشيخ

وزيادة، وهو  اها مذهب أمد، والشافع ، فإن شاط املؤجا على املستأجا أن 
ال يستويف املنفعة إال بنفسه، أو أن ال يؤجاها إال لعدل، أو أن ال يؤجاها لزيد، 
فقياس املذهب أهنا شاوط صحيحة، لكن لو تعذر على املستأجا االلتيفاء 

رادة لفا، وحنو ذلك، فينبغ  أن يثبت له بنفسه ملال، أو تلف مال، أو إ
وينبغ  أن يقيد فياا إذا آجاها ملؤجاها، . اهر. الفسخ، كاا لو تعذر تسليم املنفعة

ما مل تكن حيلة كعينة، وليس ملستأجا حا أن يؤجاه، ألن اليد ال تثبت عليه، 
 . وإمنا هو يسلم نفسه

نزا  يف اجلالة فان اكرتى  بال: وال مبن تالف ضاره ضاره، قال يف اإلنصاف( 2)
أرض ا لزر  با، فله زر  شعري، وحنوه مما ضاره ضار احلنطة، باالتفا ، وال جيوز 
بأكثا منه ضارا كذرة وقطن، ويعم إن أطلق، وتقدم، وإن التكاى دابة فله أن 

 . يؤجاها لغريه، ممن يساويه يف الطول، والسان، والافق يف السري، وحنو ذلك
 ارة العني املؤجاة ملن تالف ضاره ضاره، كاا أنه ال ميلكفليس له إج( 3)

أن يفعله بنفسه، فلو التأجا أرضا لغاس أو بناء، ال يؤجاها لغري ما التأجاها  
له، كاا أنه ليس له فعله بنفسه، الختالف ضارمها، وإن تقبل أجري عاال يف ذمته 

ها، ولو مل يعن فيه بأجاة، كاياطة أو غريها، فال بأس أن يقبله غريه بأقل من
 . بش ء
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 (1)ولررررريس للاسرررررتعري أن يرررررؤجا إال برررررإذن مالرررررك، واألجررررراة لررررره 
ألن منافعره مملوكرة للاوقروف عليره، فجراز لره  (2)(وتصع إجارة الوقرف)

إىل من بعرده )الوقف ( فإن مات املؤجا فانتقل) (3)إجارهتا كاملستأجا 
ألنه آجا ملكه يف زمن واليته، فال تبطرل مبوتره، كاالرك  (4)(مل تنفسخ
 .(5)الطلق 

                                         

أي املالك دون املستعري، النفساخ العارية بورود اإلجارة عليها، وإن اضطا قوم ( 1)
إىل السكىن يف بيت إنسان ال جيدون لواه، أو النزول يف خان مملوك، أو رحى 

بال نزا ، : للطحن، أو غري ذلك من املنافع، وجب بذله بأجاة املثل، قال الشيخ
 . نه جيب بذله جماناوالتظها أ

قوال واحدا يف اجلالة، وال تلو إما أن يكون املؤجا نا ا ا عاما، أو خاص ا، أو ( 2)
 . مستحق ا للنظا واملنافع، أو املنافع

 .  أو بطايق الوالية، كالويل يؤجا عقار موليه( 3)
 هذا قياس: أي اإلجارة، لكون الوقف عليه، هذا أحد الوجهني، وقال القاض ( 4)

 . املذهب
هو : أي كاا ال تنفسخ إجارة مؤجا امللك الذي مل يوقف، قال يف اإلنصاف( 5)

 . األشها، وعليه العال، وقدمه يف الفاو  وغريه
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فرإن كران  (1)مرن حرني مروت األول ( وللثا  حصته من األجاة)
فرإن  (3)ألنره تبرني عردم الرتحقاقه هلرا . حبصته (2)قبضها رجع يف تاكته 

وإن مل  (4)تعرررذر أخرررذها فظررراها كالمهرررم أهنرررا تسرررقا، قالررره يف املبرررد  
 .(5)تقبض فان مستأجا 

                                         

أو حني انتقال االلتحقا ، كان وقف دارا على ابنته ما دامت عزبا، مث على ( 1)
زيد ما يقابل  زيد، فآجاهتا مدة وتعجلت األجاة، مث تزوجت يف أبنائها، فيأخذ

 . التحقاقه
أي فإن كان املؤجا قبض األجاة، رجع الثا  املستحق للانافع يف تاكة املؤجا ( 2)

 . األول حبصته من االلتحقا 
أي حصة الثا ، فاجع على تاكة القابض هلا، مبا يقابل زمنه، بالتحقاقه من ( 3)

 . األجاة، ألنه تبني عدم التحقا  األول هلا
ال جيوز للاوقوف عليهم أن يستلفوا األجاة، ألهنم مل ميلكوا املنفعة : يخوقال الش( 4)

املستقبلة، وال األجاة عليها، فالتسلف هلم قبض ماال يستحقونه، خبالف املالك، 
فللبطن الثا  أن يطالب باألجاة املستأجا الذي للف، ألنه مل يكن : وعلى هذا

هو املسلف، وهذا هو احلق بال  له التسليف، وهلم أن يطالبوا النا ا إن كان
إن قبضها املؤجا فف  تاكته، فإن مل يكن تاكة، فأفىت بعض أصحابنا : وقال. ريب

بأنه إذا كان املوقوف عليه هو النا ا فاات، فللبطن الثا  فساها، والاجو  
 . باألجاة على من هو يف يده

حصته من مستأجا،  أي فإن مل تقبض األجاة، فاملنتقل إليه االلتحقا ، يأخذ( 5)
 . لعدم بااءته منها
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ملوقوف عليه بأصل وقدم يف التنقيع أهنا تنفسخ إن كان املؤجا ا
وإن  (2)وكذا حكم مقطرع أجرا إقطاعره مث أ قطرع لغرريه  (1)االلتحقا  

أو مرن شراط لره، وكران أجنبي را مل تنفسرخ اإلجرارة  (3)َأجا النرا ا العرام 
 .(4)مبوته وال بعزله 

                                         

وهو من يستحق النظا، لكونه موقوف ا عليه، واملااد فياا بق  من املدة، ألنه آجا ( 1)
ملكه وملك غريه، فصع يف ملكه، دون ملك غريه، واختاره ابن عقيل، والشيخ 

هو املذهب الصحيع، : وقال ابن رجب. هذا أصع الوجهني: تق  الدين، وقال
طبقة الثانية تستحق العني مبنافعها، تلقيا عن الواقف بانقاال الطبقة ألن ال
 . هو املذهب: وصوبه يف اإلنصاف، وقال. األوىل

أي وكحكم موقوف عليه، حكم مقطع أرضا وغريها، إقطا  نفع أجا إقطاعه ( 2)
وإجارهتا جائزة، قال . مدة، مث انتقل ما أجاه إىل غريه، وجزم به ابن رجب وغريه

ا من علااء اإللالم : يخالش ال : قال –األئاة األربعة وغريهم  –ما علات أحد 
جتوز، حىت حدث يف زماننا من قال بعدم اجلواز، ومل تزل تؤجا، من زمن الصحابة 
إىل اآلن، وعليه، فحكاه حكم الوقف، إذا انتقل إىل بطن بان، وأن الصحيع 

 . أهنا تنفسخ
ام ذلك، لعدم النا ا اخلاص، الذي يعينه وهو احلاكم، أو من جعل له اإلم( 3)

ا قاله الشيخ وغريه، . الواقف نا اا، مل تنفسخ اإلجارة مبوته، وال بعزله، قوال  واحد 
ألنه بطايق الوالية، ومن يل  النظا بعده إمنا ميلك التصاف فياا مل يتصاف فيه 

 . األول
جنبي ا، وذلك بأن كان أي أو كان النا ا، من شاط له النظا على الوقف، وكان أ( 4)

الوقف على غريه، مل تنفسخ اإلجارة مبوته، وال بعزله، قبل مض  مدهتا، قوال  
ا، حكاه املوفق، والشيخ، وابن رجب وغريهم كاا تقدم  . واحد 
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مث بلرغ الصريب  (1)وإن أجا الويل اليتريم أو مالره، أو السريد العبرد 
زل، مل تنفسررخ اإلجرررارة رت الررويل أو عررأو مررا (2)ورشررد، أو عتررق العبررد 

(3). 

                                         
= 

القول بانفساخ اإلجارة أو املساقاة، قول : وقال الشيخ حماد بن عبد الوهاب
صلى اهلل عليه ذلك أن رلول اهلل  ضعيف، رده أهل العلم، بالنص الثابت، من

ا، وقد أما اهلل بالوفاء  وللم ملا لاقى أهل خيرب، مل جيدد اخللفاء بعده عقد 
فان ادعى يف صورة من َيا َفيُـَّها الَِّذيَن آَمُن ا َفْوُ  ا ِباْلُعُق دِ بالعقود، فقال

وكذا من شاط . اهر. العقود أنه ال جيب الوفاء ألجل املوت أو غريه، فعليه الدليل
ألنه . له النظا وكان مستحق ا، ال تنفسخ اإلجارة مبوته، وال بعزله، على الصحيع

 . أجا بطايق الوالية، أشبه األجنيب
أي وإن أجا الويل اليتيم مدة، أو أجا الويل مال اليتيم، كداره أو هبائاه، أو أجا ( 1)

 . السيد العبد مدة معلومة
ارة، مل تنفسخ اإلجارة، أما يف الويل فألهنا عقد الزم، يعين قبل انقضاء مدة اإلج( 2)

وأما يف السيد . عقده حبق الوالية، فلم يبطل بالبلوغ، كاا لو با  داره أو َزوَّجه
فألهنا عقد صدر منه على ما ميلكه، فال تنفسخ بزوال ملكه بالعتق أو غريه، كاا 

 . لو زوج أمته مث باعها
صاف، يف حمل واليته، فلم تنفسخ اإلجارة مبوته أو ألنه تصاف وهو من أهل الت( 3)

 . عزله، كنا ا وقف أو حاكم
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إال أن يررررؤجاه مرررردة يعلررررم بلوغرررره، أو عتقرررره فيهررررا، فتنفسررررخ مررررن 
ولررو  (2)مرردة معلومررة )كرراألرل ( وإن َأجررا الرردار وحنوهررا) (1)حينهاررا 

ولرو  رن عردم العاقرد  (3)(طويلة يغلب على الظن بقاء العني فيها صرع
ن املعترب كون املستأجا ميكنه ألَ  (5)وال فا  بني الوقف وامللك  (4)فيها 

التيفاء املنفعة منها غالب ا 
(6). 

                                         

أي حني البلوغ أو العتق، لئال يفض  إىل أن تصع اإلجارة على مجيع منافعهاا ( 1)
طول عاامها، وإىل أن يتصاف كل منهاا يف غري زمن واليته على املأجور، وذلك  

نة، أو علق عتقه بعد لنة مث أجاه كاا لو أجاه لنتني وهو ابن أربع عشاة ل
ولو أجاه مدة مث أعتقه يف : قال ابن رجب. لنتني، فتنفسخ اإلجارة فيهاا

 . أبنائها، مل تنفسخ على املذهب؛ وعند الشيخ تنفسخ إال أن يستثنيها يف العتق
 . ألن املدة ه  الضابا للاعقود عليه، املعافة له، فاشرتط العلم هبا( 2)
بال نزا  يف اجلالة، : ويف اإلنصاف. هذا قول عامة أهل العلم: وغريه قال املوفق( 3)

ويعترب أن ال يظن عدم العني املؤجاة َعَلى َفْ  َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَججٍ قال تعاىل
أن تكون إىل أمد كاا مثل،  «إحدامها»يف أمد اإلجارة، فإلجارة العني صورتان 
ن إجارة العني تكون تارة يف اآلدم ، وتارة وكإجارة اآلدم  للادمة وحنو ذلك، فإ
 . أن تكون لعال معلوم كاا يأيت" الثانية"يف املنازل، والدواب، وحنوها باإلمجا  و

 . أي يف مدة اإلجارة، قاله صاحب الفاو  وغريه( 4)
 . يعين يف طول مدة اإلجارة وقصاها، إذا غلب على الظن بقاء العني فيها( 5)
عقد عليه لنة، جاز أكثا، كاملساقاة على شجا يغاله، ويعال وألن ما جاز ال( 6)

 . عليه حىت يثاا، والتقديا بسنة أو بالبني، أو حنو ذلك، ال دليل عليه
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بررل العررراف كسرررنتني  (1)ولرريس لوكيرررل مطلررق إجرررارة مرردة طويلرررة 
وال يشرررتط أن تلرر  املرردة العقررد  (3)قالرره الشرريخ تقرر  الرردين  (2)وحنومهررا 

ولو كانت العني مؤجاة،  (5)فلو أجاه لنة مخس يف لنة َأربع صع  (4)
 .(6)در على تسلياها عند وجوبه رقد، إن قرال عمؤجاة، أو ماهونة ح

(6). 
                                         

ا اإلجارة مدة طويلة كااس لنني( 1)  . أي وليس لوكيل مطلق غري مقدر له أمد 
 . كثالث لنني، ألنه املتبادر مع اإلطال ( 2)
يل أن يطلق يف اإلجارة مدة طويلة، بل العاف كسنتني ليس للوك: أي قال( 3)

الصواب اجلواز إن رأى املصلحة؛ وتعاف بالقاائن، والذي : ويف اإلنصاف. وحنومها
 . يظها أن الشيخ ال مينع ذلك

أي عقد اإلجارة، لواء كانت العني مشغولة وقت العقد أو مل تكن، وهذا ( 4)
 . مذهب أيب حنيفة

 . ها مع غريها، فجاز العقد عليها مفادة، كاليت تل  العقدجلواز العقد علي( 5)
أو مل تكن مشغولة، ألنه إمنا يشرتط القدرة على التسليم عند وجوبه، كالسلم، ال ( 6)

أن مااد األصحاب متفق، وهو : وذكا يف الفاو . تشرتط القدرة عليه حال العقد
جيوز يف أحد : ال الشيخوق. أنه جيوز إجارة املؤجا، ويعترب التسليم وقت وجوبه

 . القولني، وهو املاتار
إن  –فيان التأجا أرضا من جندي وغالها قصبا، مث انتقل اإلقطا  عن اجلندي  –وقال 

اجلندي الثا  ال يلزمه حكم اإلجارة األوىل، وأنه إن شاء أن يؤجاها ملن له فيها 
 كان   وحنوه، أو القصب أو لغريه، وإذا كان الشاغل ال يدوم، كالزر 
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لعارررل، كدابرررة لاكررروب إىل موضررررع )أي العرررني ( وإن الرررتأجاها)
 .(2)أرل معلومة باملشاهدة ( أو بقا حلاث (1)معني 

                                         
= 

الشغل مبا ميكن فصله عنه، كبيت فيه متا ، أو خمزن فيه طعام وحنوه، جازت 
ا، وأما إذا كانت مشغولة بغاس أو بناء، أو أمتعة كثرية، يتعذر  ا واحد  إجارته وجه 

 . حتويلها، مل تصع لغري صاحب الغاس، أو البناء، أو حنومها
ز لغريه الزيادة عليه فكيف إذا  وإذا ركن املؤجا إىل شاص ليؤجاه، مل جي: قال الشيخ

كان املستأجا لاكنا يف الدار، فإهنا ال جتوز الزيادة على لاكن الدار، وإذا وقعت 
اإلجارة صحيحة فه  الزمة من الطافني، ليس للاؤجا الفسخ ألجل زيادة 

من التفايق بني أن  –حصلت باتفا  األئاة، وما ذكاه بعض متأخاي الفقهاء 
فهو قول مبتد ، ال  –ر الثلث، فتقبل الزيادة، أو أقل فال تعترب تكون الزيادة بقد

وإذا التزم املستأجا هبذه . أصل له عن أحد من األئاة، ال يف الوقف، وال يف غريه
الزيادة، على الوجه املذكا، مل تلزمه اتفاق ا، كلاوفه من اإلخااج اتفاقا، بل له 

 . ة، من ارتفا  الكااء، أو اخنفاضهالرتجاعها، وال عربة مبا جدث يف أبناء املد
أو جال عليها شيئ ا إليه، وهو صحيع بال نزا ، ويذكا املاكوب، فال ا أو بعري ا، ( 1)

ويشرتط معافة الااكب، وتوابعه العافية ويشرتط معافة املوضع، . أو حنوه بال نزا 
ناز ، ألن اإلجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العول فيها معلوم ا، قطع ا للت

: ويلزم الشاو  فيه عقب العقد، فلو تاك ما يلزمه بال عذر، فتلف، فقال الشيخ
 . وله االلتنابة، إال أن يشرتط املباشاة. يضان

 . أي أو كالتئجار بقا معينة أو موصوفة، حلاث أرل معلومة هلاا باملشاهدة( 2)
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معرررررني أو ( َأو ديررررراس زر ) (1)والاخررررراوة , الختالفهرررررا بالصرررررالبة
يد لُّرره  مررن)الررتأجا ( َأو) (3)ألهنررا منفعررة مباحررة مقصررودة  (2)موصرروف 

أَلن  (4)(وضربطه مبراال تتلرف)العارل ( على طايق، اشررتط معافرة ذلرك
 .(5)العال هو املعقود عليه فاشرتط فيه العلم كاملبيع 

                                         

البقا، واحلااث،  وال تنضبا بالصفة، فتحتاج إىل الا ية، لئال تكون صلبة تتعب( 1)
وتكون رخوة يسهل حابها، أو إلدارة رحى، اشرتط علاه باحلجا، إما باملشاهدة 
أو الصفة، أو إدارة دوالب وحنوه، فال بد من مشاهدته، ومشاهدة دالئه، وتقديا 

 . ذلك بالزمن، أو ملء حنو حول، وكذا إن اكتارها للسق  بالغاب
فة احليوان، ألن الغال تتلف به يف القوة أو مدة معلومة، لكن جتاج إىل معا ( 2)

 . والضعف، وعلى غري مدة جتاج إىل معافة جنسه، ألن منه ما روبه جنس
وجيوز أن يستأجا البقا وحنوها مفادة، ليتوىل رب األرل احلاث هبا، وأن ( 3)

 . يستأجاها مع صاحبها، وبآلتها وبدوهنا
أو التأجاه خلياطة، أو قطع . صعألنه إن مل يكن كذلك كان جمهوال ، فلم ت( 4)

للعة، أو قلع لن، أو خنت أو مداواة، أو حنو ذلك، اشرتط معافة ذلك العال، 
: وضبطه مبا ال تتلف، وتقديا املدة يف حنو مداواة، هذا املذهب، وقال غري واحد

ال بأس مبشارطة الطبيب على الربء، ألن أبا لعيد حني رقى الاجل شارطه على 
 . والصحيع جوازه، لكن يكون جعالة: أبو حمادقال . الربء

 . أي كاا يشرتط العلم يف املبيع، فال يصع بدونه( 5)
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علرررى عارررل ترررتص أن يكرررون فاعلررره مرررن )اإلجرررارة ( وال تصرررع)
أَلن مررن  (2)كرراحلج واأَلذان وتعلرريم القرراآن   (1)أي مسررلاا ( ةبررأهررل القا 

هنا قابة إىل اهلل تعاىل، فلم جيز َأخذ األجاة عليها شاط هذه األفعال كو 
(3). 

                                         

أما ما ال يتعدى نفعه فاعله، من العبادات احملضة، كالصيام، وصالة اإلنسان ( 1)
لنفسه، وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فال جيوز أخذ األجاة عليه بال 

نتفا ، ومل جصل لغريه ههنا انتفا ، وأما ما يقع تارة خالف، ألن األجا عول لال
قابة، وتارة غري قابة كتعليم اخلا، واحلساب، والشعا، وشبهه، وبناء املساجد، 
ا، ألن صاحبه ال تتص أن يكون  والقناطا، فيجوز أخذ األجاة عليه قوال  واحد 

 . من أهل القابة، واختلفوا فياا مثل به
مة، وقضاء، وتعليم فقه، وحديث فال تصع، هذا مذهب أيب وكذا إقامة، وإما( 2)

اتذ مؤذنا ال »وخرب . رواه أبو داود «اقا ا القاآن، وال تأكلوا به»حنيفة، خلرب 
 .«يأخذ على أذانه أجا ا

التعليم أحب إيل من أن يتوكل : جيوز، وقال: وعنه. وااللتئجار تاجها عن ذلك( 3)
امة الناس يف ضيعة، ومن أن يستدين ويتجا، هلؤالء السالطني، أو لاجل من ع

لعله ال يقدر على الوفاء، فيلقى اهلل بأمانات الناس، التعليم أحب إيل، ويدل 
 . على أن منعه منه للكااهة ال التحامي

معه زوج رجال مبا  صلى اهلل عليه وللموأجازه مالك والشافع ، ألن رلول اهلل 
وبه التدل اجلاهور، وخلرب  «فجًرا  تاب اهلل فح  ما فخذتم عليه»من القاآن، وقال 

وألنه جيوز أخذ الاز  واجلعل  « ل ا واضرب ا لي معكم بسهم»الاقية بالفاحتة، وقوله 
االلتنابة يف احلج، عان وجب  عليه، فجاز أخذ األجا، كبناء املساجد، وحلاجة

= 
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وجيرروز َأخررذ رز  علررى  (1)كاررا لررو الررتأجا قومررا يصررلون خلفرره 
 (4)وَأخذ بال شاط  (3)وجعالة  (2)ذلك من بيت املال 

                                         
= 

نه نفع من جوزه فأل: عليه، وعجز عن فعله، وجوزه شيخ اإللالم للحاجة، وقال
يصل إىل املستأجا، كسائا النفع، وجوز إيقاعها عبادة يف هذه احلال، ملا فيها مع 

 . النفع، والتثىن األكثا اإلمامة
أي فإنه ال جيوز باإلمجا ، فكذا االلتئجار على عال تتص أن يكون فاعله من ( 1)

ه للارب، أهل القابة، ال جيوز، وتقدم، وال بأس بأخذ األجاة على الاقية، نص علي
واختار املوفق والشيخ . وتقدم أخذ احلاج عن غريه ليحج، ال أن جج ليأخذ

األخذ يف : وغريمها جواز أخذ األجاة على تعليم الفقه، واحلديث، وحنومها، وقال
ال بأس مبشارطة : وقال ابن أيب مولى. الاقية على عافية املايض، ال على التالوة

 . حد لكن يكون جعالةالطبيب على الربء، وصححه غري وا
على ما يتعدى نفعه، كاحلج، واألذان، واإلمامة، وتعليم  –أي وجيوز أخذ رز  ( 2)

من بيت املال، ألنه  –القاآن، والفقه، واحلديث، والقضاء والفتيا، وحنو ذلك 
ليس بعول، بل القصد به اإلعانة على الطاعة، وال تاجه ذلك عن كونه قابة، 

، ال على صوم أو صالة وأداء زكاة وحنوه، وال أن يصلى وال يدخل يف اإلخالص
والفقهاء : عنه نافلة، وال فايضة يف حياته، وال بعد وفاته، قال الشيخ وغريه

متفقون على الفا  بني االلتئجار على القاب، وبني رز  أهلها، فاز  املقاتلة، 
 .  جيوز عند أكثاهموالقضاة، واملؤذنني، واألئاة جائز بال نزا ، وأما االلتئجار فال

أي وجيوز أخذ جعالة على ما تقدم، ألهنا أولع من اإلجارة، وهلذا جازت مع ( 3)
 . جهالة العال واملدة

 ما أتاك من هذا املال، وأنت »أي وجيوز أخذ على ما تقدم بال شاط، خلرب ( 4)
ان وألنه إذا ك «غري مشاف، وال لائل، فاذه، ومتوله، فإنه رز  لاقه اهلل إليك

= 
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ويطعاه الاقيق والبهائم  (1)ويكاه للحا أكل أجاة على حجامة 
(2) 

                                         
= 

بغري شاط كان هبة جمادة فجاز، كاا لو مل يعال شيئ ا، وكذا الوقف على من 
وما يؤخذ من بيت املال فليس : يقوم هبذه املصاحل املتعدي نفعها، قال الشيخ

عوضا وأجاة، بل رزقا لإلعانة على الطاعة، فان عال منهم هلل أبيب، وما يأخذه 
ى أعاال الرب واملوصى به كذلك، رز  لإلعانة على الطاعة، وكذلك املوقوف عل

 . واملنذور له ليس كاألجاة
تنزيها له، لدناءة صناعته، وليس عن أمد نص يف حتامي كسبه، وال التئجاره ( 1)

، وقال أبو صلى اهلل عليه وللمحنن نعطيه، كاا أعطى النيب : عليها، وإمنا قال
ة مباحة، ال تتص ويباح للحا، وألهنا منفع. جيوز: حنيفة، ومالك، والشافع 

 . فاعلها أن يكون من أهل القابة
اتاذ احلجامة صناعة يتكسب هبا، هو مما هن  عنه عند إمكان : وقال الشيخ

االلتغناء عنه، فإنه يفض  إىل كثاة مباشاة النجالات، واالعتناء هبا، لكن إذا 
عال ذلك العال بالعول التحقه، فال جيتاع عليه التعااله يف مباشاة 

وإذا  . جالة، وحامانه أجاته، وهنى عن أكله مع االلتغناء عنه، مع أنه ملكهالن
كان حمتاج ا إىل هذا الكسب، ليس له ما يغنيه عنه، إال املسألة للناس، فهو خري 

كسب فيه دناءة خري من مسألة : له من مسألة الناس، كاا قال بعض السلف
 . الناس

يطعاه الاقيق : قال املوفق. مذيحسنه الرت  «أطعاه ناضحك ورقيقك»خلرب ( 2)
إذا كانت عليه نفقة : وقال الشيخ. والبهائم، كاا جاء يف األخبار الصحيحة

رقيق، أو هبائم جتاج إىل نفقتها، أنفق عليها من ذلك، لئال يفسد ماله، وكذا 
يكاه أكل أجاة على كسع كنيف، ال على إلقاء ميتة وإراقة مخا، لعدم مباشاة 

 .االنجالة غالب  
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مرن النفرع )املسرتأجا  (على املؤجا كل مرا يرتاكن بره)جيب ( و)
بكسا احلاء ( ورحله وحزامه) (2)وهو الذي يقوده به ( كزمام اجلال  (1)

وشررد اأَلمررال واحملامررل ) (4)أي علررى الاحررل ( والشررد عليرره) (3)املهالررة 
. (7)لينررزل املسررتأجا لصررالة فررال ( ولررزوم البعررري (6)والافررع واحلررا  (5)

 (8)وقضاء حاجة إنساٍن، وطهارة 

                                         

كل ما يتاكن به املستأجا   –مع إطال  عقد اإلجارة  –أي وجيب على املؤجا ( 1)
بال : من النفع، مما جات به عادة أو عاف، من آالت وفعل، قال يف اإلنصاف

 . نزا  يف اجلالة
 . ليتاكن به من التصاف فيه، والربة اليت يف أنف البعري إن جات العادة هبا( 2)
ألنه العاف . وحلاار وبغل باذعة وإكاف. اس جلام ولاجوقتبه وحزامه، ولف( 3)

 .فيحال عليه اإلطال 
 . الذي ياكب عليه، كالساج للفاس وتوطئته( 4)
 . أي وشد األمال على اجلال، واحملامل اليت ياكب فيها( 5)
حملاول، وقود، ولو ، وحنو ذلك، مما به يتاكن املكرتي من االنتفا ، وجاى به ( 6)

 . العال يف هذه األمور وحنوها على العاف والعادةالعاف، فإن 
ال نافلة ألهنا تصع على الااحلة، وال ألكل وشاٍب، ألنه ميكن فعلهاا عليها بال ( 7)

 . مشقة
أي ويلزم املؤجا حبس البعري للاستأجا، لينزل لقضاء حاجة اإلنسان، وه  البول ( 8)

، ألنه ال ميكنه فعله على  ها حبسه لينزل ألجل الطهارة: ويلزمه أيض ا. والغائا
 . الدابة
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ررا حررىت يقضرر  ذلررك ويررد  البعررري علررى ( ومفرراتيع الرردار) (1) واقف 
وهرر  أمانررة  (3)ألن عليرره التاكررني مررن االنتفررا ، وبرره جصررل  (2)املررؤجا 

رررا ( و) (4)يف يرررد املسرررتأجا  فلرررو لرررقا  (5)(عاارهترررا)علرررى املرررؤجا أيض 
 .(7)(فأما تفايغ البالوعة، والكنيف) (6)حائا أو خشبة فعليه إعادته 

 .(7)(والكنيف

                                         

أي حاجته، ويتطها ويصل  الفال، ألنه ال ميكنه فعله على  ها الدابة وال بد ( 1)
له منه، ويلزمه تربيكه لشيخ ضعيف، واماأة ومسني وحنوهم، ممن يعجز عن الاكوب 

معه  والنزول والبعري واقف، ألنه املعتاد هلم، وهذا إذا كان الكاى على أن يذهب
املؤجا، أما من أكاى بعريا وحنوه إلنسان، لريكبه بنفسه، وللاه إليه مل يلزم لوى 

 . األوىل أن ياجع يف ذلك إىل العاف والعادة: ذلك، ويف اإلنصاف
 . أي يلزمه مفاتيع الدار املؤجاة وتسلياها إىل مكنز( 2)
 . أي وبتسليم مفاتيحها جصل االنتفا ( 3)
 . بغري تفايا املستأجا، فعلى املؤجا بدهلا فإن ضاعت أو تلفت( 4)
وللاستأجا مطالبة املؤجا بالعاارة اليت جتاج : أي الدار املؤجاة، قال الشيخ( 5)

من جهة : فإن كان املوجور وقفا فالعاارة واجبة من وجهني. املكان املوجور إليها
 . حق أهل الوقف، ومن جهة حق املستأجا

وتبليا مام وإصالح . وحنوه، مما تدعو احلاجة إليهوعليه عال باب، وتطيني ( 6)
. جماى ماء وحنوه، ألن بذلك جصل االنتفا ، وإن مل يفعل فللاستأجا الفسخ

جيرب على الرتميم، بإصالح مكسا، وإقامة مائل؛ واختاره الشيخ، : ويف التلايص
 . وصوبه يف اإلنصاف

. املاحال: ستحم وحنوه، والكنيفبئا حتفا، جياي فيها ماء املطا، وامل: البالوعة( 7)
 . بال نزا : فيلزم املستأجا تفايغها إذا تسلاها فارغة، قال يف اإلنصاف
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فيلررررزم )ومصررررارف مررررام  (1)، أو قاامررررة ومررررا يف الرررردار مررررن زبررررل
ألنررره حصرررل بفعلررره فكررران  (2)مرررن ذلرررك ( املسرررتأجا إذا تسرررلاها فارغرررة

ويصررررع كررررااء العقبررررة، بررررأن ياكررررب يف بعررررض الطايررررق،  (3)عليرررره تنظيفرررره 
وإن  (5)مرررع العلررررم بررره، إمرررا بالفاالرررخ أو الزمرررران  (4)وميشررر  يف بعرررض 

تلفررررا يف البررررادئ وإن اخ (6)الررررتأجا ابنرررران مجررررال يتعاقبرررران عليرررره صررررع 
 .(7)منهاا أقا  بينهاا يف اأَلصع، قاله يف املبد  

                                         

 . أو رماد، أو تااب وحنوه، إن حصل بفعل املستأجا لزمه تنظيفها منه( 1)
أي الذي يف البالوعة، والكنيف، والزبل، والقاامة، وما يف مصارف احلاام، وحنو ( 2)

 . ذلك
األوىل أن ياجع يف ذلك إىل : ويف اإلنصاف. هذا مذهب أيب حنيفة والشافع و ( 3)

 . ولعله مااد األصحاب وغريهم، وتقدم. العاف والعادة
ألنه إذا جاز اكرتا ها يف اجلايع جاز يف البعض، وإطالقها يقتض  ركوب نصف ( 4)

كة الطايق، مال على العاف، وال خالف يف جواز كااء اإلبل وغريها إىل م
 . وغريها

كأن ياكب فالاا، وميش  فالاا، أو ياكب ليال  وميش  هنار ا، ويعترب زمان ( 5)
 . السري، دون زمان النزول

ويكون كاا مها كل الطايق، وااللتيفاء بينهاا على ما يتفقان عليه، وإن تشاحا ( 6)
قسم بينهاا، لكل واحد منهاا فاالخ معلومة، أو ألحدمها بالليل، واآلخا 

 . لنهار، وإن كان لذلك عاف رجع إليهبا
 . ألنه ال ماجع ألحدمها على اآلخا، فتعينت القاعة( 7)
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 (1) ص  
ألهنررا نررو  مررن  (2)مررن الطررافني ( عقررد الزم)أي اإلجررارة ( وهرر )
 .(4)فليس ألحدمها فساها لغري عيب أو حنوه  (3)البيع 

                                         

 . أي يف لزوم عقد اإلجارة، وما يوجب الفسخ، ويلزم األجري، وغري ذلك( 1)
من جهة املؤجا، وجهة املستأجا، فتقتض  متليك املؤجا األجاة، واملستأجا ( 2)

 . لااء، مالك، والشافع ، وأيب حنيفة، وغريهماملنافع، وهذا مذهب مجهور الع
 . أي فأعطيت حكاه، وإمنا اختصت بالم، كالصاف، والسلم( 3)
أي فليس للاؤجا وال املستأجا فسخ اإلجارة، بعد انقضاء خيار اجمللس، أو ( 4)

الشاط، إن كان خيار، على ما تقدم، لغري عيب، مل يكن املستأجا علم به حال 
أو حنو عيب، كتدليس، . بغري خالف: قال املوفق وغريه. عقد، فله الفسخ

والعيب الذي يفسخ به، ما تنقص به املنفعة، ويظها به تفاوت األجاة، هذا فياا 
إذا كان العقد على عني املعيبة، فإن كانت املؤجاة موصوفة يف الذمة، مل ينفسخ 

أن : ، و اهاهفإن عجز أو امتنع فللاستأجا الفسخ. العقد، وعلى املؤجا إبداهلا
اإلجارة الصحيحة، ليس للاؤجا وال غريه فساها، لزيادة حصلت، ولو كانت 

 . وتقدم. باتفا  األئاة: العني وقفا؛ قال الشيخ
وإن تصاف املؤجا يف العني املؤجاة، حال كون املستأجا عليها، قبل انقضاء املدة، 

ى املستأجا مجيع مثل أن يسكن املالك الدار، أو يؤجاها لغريه مل تنفسخ، وعل
األجاة، وله على املالك أجاة املثل، ملا لكن، او تصاف فيه، اختاره املوفق 

 . وغريه، وصوبه يف اإلنصاف
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أي منع املرؤجا املسرتأجا الشر ء املرؤجا ( فإن آجاه شيئ ا ومنعه)
برأن لررلاه العرني، مث حولره قبرل تقضر  املرردة  (1)(هاكرل املردة أو بعضر)
ألنه مل يسلم له مرا تناولره عقرد اإلجرارة،  (2)من األجاة ( فال ش ء له)

قبرررل )أي املسرررتأجا فتحرررول ( وإن بررردأ اآلخرررا) (3)فلرررم يسرررتحق شررريئ ا 
ألهنا عقرد  (4)مجيع األجاة ( فعليه)أي انقضاء مدة اإلجارة ( انقضائها

 .(5)، وهو ملك املؤجا األجا واملستأجا املنافع الزم، فرتتب مقتضاها
                                         

 . فلم يسلم له كل ما تناوله عقد اإلجارة أو بعضه( 1)
قبل أن جوله املؤجا، نص عليه، إال أن ياد املؤجا العني، قبل انقضاء املدة، فله ( 2)

وإن تصاف أو امتنع من التسليم، حىت انقضت . قا أجا مدة املنعاألجاة، ويس
ا ا واحد   . املدة، انفسات، وجه 

وقالوا . كاا لو التأجاه حلال كتاب إىل بلد، فحاله بعض الطايق، وحنو ذلك( 3)
أو آجا نفسه للادمة  –من اكرتى دابة فامتنع املكاي من تسلياها بعض املدة 

على بيع العقار إذا امتنع من تسلياه؛ وقال املوفق  –مدة، وامتنع من إمتامها 
وغريه، جتال أن له من األجا بقسطه، وأنه قول أكثا الفقهاء، ألنه التوىف ملك 
غريه، على وجه املعاوضة، فلزمه عوضه، كاملبيع إذا التوىف بعضه، وهو  اها  

 . كالم الشيخ
ملكه، وليس للاؤجا املسااة، وال يزول ملكه عن املنافع، بل تذهب على ( 4)

 . التصاف فيها، لواء تاك املستأجا االنتفا  هبا أو ال، ألهنا صارت مملوكة لغريه
رجل اكرتى : قيل ألمد. فلزمت األجاة كاملة، كاا لو اشرتى شيئ ا وقبضه مث تاكه( 5)

ليس له ذلك، قد لزمه الكااء فإن فسخ : فالاين، قال: بعري ا مدة، فلاا قدم قال
، مل يسقا العول الواجب، للزوم العقد، وإن كانت اإلجارة على عال املستأجا

موصوف بذمة، كاياطة بوب، أو بناء حائا، أو مل إىل حمل معلوم وهاب 
األجري، التؤجا من ماله من يعاله، فإن تعذر، خري مستأجا بني فسخ وصرب إىل 
= 
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 (1)كدابررة وعبررد ماتررا ( بتلررف العررني املررؤجاة)اإلجررارة ( وتنفسرخ)
وإن كان التلرف بعرد مضر  مردة هلرا أجراة  (2)ألن املنفعة زالت بالكلية 

تنفسرخ اإلجرارة ( و) (3)انفسات فياا بق ، ووجب للااض  القسا 
 .(4)(مبوت املاتضع)أيض ا 

                                         
= 

 . قدرة عليه
اإلجارة بال خالف، حكاه  فإن كان التلف قبل قبض العني املؤجاة، انفسات( 1)

. وإن كان التلف بعد القبض. املوفق وغريه، ألن املعقود عليه تلف قبل قبضه
 . يف قول عامة الفقهاء: انفسات أيض ا؛ قال املوفق

يعين بتلف املعقود عليه، قبضت أو مل تقبض، ألن قبضها إمنا يكون بالتيفائها، ( 2)
 . املتلف املستأجاأو التاكن منه، ومل جصل ذلك، ولو كان 

ألن املعقود عليه املنافع، وقد تلف بعضها قبل قبضه، فبطل العقد فياا تلف، ( 3)
فإن كان أجا املدة متساويا، فعليه بقدر ما مضى، إن كان قد . دون ما قبض

مضى النصف، فالنصف، أو الثلث، فالثلث، كاا يقسم الثان على املبيع 
تقوميه إىل أهل اخلربة، ويقسا األجا املساى،  وإن كان خمتلفا، رجع يف. املتساوي

على حسب قياة املنفعة؛ وهذا مذهب الشافع  وغريه، إن كان العقد على 
عينها، وإن مل يكن العقد على عينها، بل التأجاه ليحاله إىل موضع معني، 

 . ووصف له ماكوبا، لزمه إقامة غريها إذا ماتت
 . اجملد وغريهأو امتناعه من الاضا  منها، ذكاه ( 4)
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ألن غرررررريه ال يقررررروم مقامررررره،  (1)الرررررتيفاء املعقرررررود عليررررره  لتعرررررذر
الااكب إن )تنفسخ اإلجارة أيض ا مبوت ( و) (2)الختالفهم يف الاضا  

أي من يقوم مقامه يف الرتيفاء املنفعرة، برأن مل يكرن لره ( مل تلف بدال
وارث، أو كان غائب ا 
فظراها   (4)كان ميوت بطايق مكة ويرتك مجله   (3)

ألنرره قررد جرراء أمررا غالررب، منررع  (5)ا تنفسررخ يف البرراق  كررالم أمررد أهنرر
 .(6)ا لو غصبت، هذا كالمه يف املقنع راملستأجا منفعة العني أشبه م

                                         

 . يعين مبوت الصيب، وهذا مذهب الشافع ، وكذلك امتناعه( 1)
وكذا إن . وتقدم اشرتاط معافة املاتضع، وألنه قد يدر اللنب على واحد دون اآلخا( 2)

 . ماتت ماضعة، لفوات املنفعة هبالك حملها
ت املكرتي يف رجل اكرتى بعريا، فاا –لفوات انتفاعه بنفسه ونائبه، وقال أمد ( 3)

فإن رجع البعري خاليا، فعليه بقدر ما وجب له، وإن كان عليه  –يف بعض الطايق 
احلكم بفسخ العقد فياا بق ، : و اهاه. بقله ووطا ه، فله الكااء إىل املوضع

 . واختاره املوفق وغريه
 . يعين وليس له عليه ش ء جاله، وال وارث له حاضا، يقوم مقامه( 4)
 .دة، يف  اها كالمه املتقدميعين من امل( 5)
: واملغين، ووافقه الشارح، وجزم به مجاعة من األصحاب، وقاال يف املغين والشاح( 6)

ألن بقاء العقد ضار يف حق املكرتي واملكاي، ألن املكرتي جيب عليه الكااء من 
غري نفع، واملكاي ميتنع عليه التصاف يف ماله، مع  هور امتنا  الكااء عليه؛ 

مبا لو اكرتى من يقلع له ضاله، فربأ أو انقلع قبل قلعه؛ أو اكرتى كحاال   وشبهاه
 . ليكحل عينه، فربأت أو ذهبت
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أهنررا ال تبطررل مبرروت راكررب : والررذي يف اإلقنررا  واملنتهررى وغريمهررا
ررررا بررررر( و) (1)  (2)(أو بائرررره)اكرررررتي لقلعرررره ( انقررررال  ضرررراس)تنفسررررخ أيض 

فإن مل يربأ وامتنع املسرتأجا مرن قلعره مل  (3)ه لتعذر التيفاء املعقود علي
 .(4)جيرب 

                                         

ألنه عقد الزم، . هذا قول مالك والشافع : قدمه يف الفاو ، وقال املوفق وغريه( 1)
هذا املنصوص، : وقال الزركش . فال ينفسخ مبوت العاقد مع لالمة املعقود عليه

ولواء كان له من يقوم مقامه يف التيفاء . اهر. صحاب، إال أبا حمادوعليه األ
املنفعة أو ال، ولواء كان هو املكرتي أو غريه، ألن املعقود عليه منفعة الدابة، 

 . وذكا الااكب لتتقدر به املنفعة
تنفسخ مبوت الااكب وبني : فإن قيل كيف اجلاع بني قول املصنف: وقال ابن منجا
ال تنفسخ : جيب مل قوله: تنفسخ مبوت املكاي وال املكرتى؟ قيل ال: قوله بعد

على أنه مات وله وارث، وهناك صاح بأهنا تنفسخ إذا مل يكن له . مبوت املكاي
جتال أنه قال هذا متابعة لألصحاب، وقال هذا : من يقوم مقامه، ويف اإلنصاف

 . ألجل اختياره
تنفسخ بذهاب عني أو بائها اكرتي كحَّال أي أو بربئه، اختاره املوفق وغريه، و ( 2)

 . ليكحلها وحنو ذلك
 . أشبه ما لو تعذر باملوت( 3)
األجري إذا بذل العال، ومكن منه، التحق األجاة يف : ولزمته أجاة املثل، قال اجملد( 4)

أما إن . مذهب الشافع ، ومذهبنا على ما ذكا قبل، وذكا عن أيب الطيب حنو ذلك
 . فتقدم جوازه، وأنه يكون جعالة، له أحكامها شارطه على الربء،
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أي تنفسررررخ اإلجررررارة بنحررررو ذلررررك، كالررررتئجار طبيررررب ( وحنرررروه)
مررررع ( مبرررروت املتعاقرررردين أو أحرررردمها)تنفسررررخ ( ال)و (1)ليداويرررره فررررربئ 

 (3)عرذر أَلحردمها (برر)تنفسرخ ( ال)و  (2)لالمة املعقرود عليره، للزومهرا 
كررراحرتا  مترررا  مرررن ( وحنررروه) (4)للحرررج ( ضررريا  نفقرررة املسرررتأجا)مثرررل 

وإن اكرتى دار ا فاهندمت ) (5)اكرتى دكانا لبيعه فيه 
(6). 

                                         

أو مات انفسات فياا بق ، فإن امتنع املايض مع بقاء املال، التحق الطبيب ( 1)
األجا مبض  املدة، فإن شارطه على الرباء فه  جعالة على ما تقدم؛ قال يف 

 . وال يستحق شيئ ا من األجاة حىت يوجد الربء: اإلنصاف
ليه منفعة الدابة دون الااكب، وتقدم قايب ا؛ وهو مذهب مالك وألن املعقود ع( 2)

والشافع ، وابن املنذر وغريهم، من أهنا ال تبطل مع إمكان التيفاء املنافع وكاا 
 . لو زوج أمته مث مات

وهذا مذهب مالك والشافع ، ألهنا عقد ال جيوز فساه لغري عذر، فلم جيز لعذر ( 3)
 . يف غري املعقود عليه، كالبيع

فال ميكنه احلج، مل تنفسخ، ألنه لو جاز فساه لعذر املكرتي، جلاز لعذر ( 4)
 . املكاي، تسوية للاتعاقدين، ودفعا للضار عن كل واحد منهاا

 . فال ميكنه االنتفا  به، فاجلاهور أهنا ال تنفسخ يف حقه كاملكاي( 5)
ارة، انفسات فياا أي وإن اكرتى دارا ليسكنها، فاهندمت قبل انقضاء مدة اإلج( 6)

بق  من املدة، لتعطل النفع فيه، وإن اهندم البعض، خري مكرت بني فسخ 
 . وإمساك، فإن أمسك فبالقسا من األجاة
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انفسررات  (1)َأرضررا لررزر  فررانقطع ما هررا َأو غاقررت )اكرررتى ( أو
أَلن املقصود بالعقد قد فات، أشبه مرا  (2)من املدة ( اإلجارة يف الباق 

 .(3)لو تلف 

                                         

أي انقطع ما ها مع احلاجة إليه، قبل زرعها، أو بعده، أو غاقت، بأن زاد النها ( 1)
 . مثال  ودام فيها، فامتنع االنتفا ، أو هلك الزر  أو بعضه

وقياس أصول أمد ونصوصه : ولقا عن املستأجا قسطه من األجاة؛ قال الشيخ( 2)
إذا عطل نفع األرل بآفة، انفسات اإلجارة فياا بق  من املدة، كالتهدام 
الدار، ولو يبست الكاوم نااد أو غريه، لقا من اخلااج حبسب ما تعطل من 

، أو غري ذلك، مل جتز وإذا مل ميكن النفع به، ببيع أو إجارة أو عاارة. النفع
 . املطالبة باخلااج

مثل أن ميكن  –وإن بق  نفع غري ما التأجاها له . أي املعقود عليه، وتقدم( 3)
 –االنتفا  بعاصة الدار، أو األرل، لوضع حطب فيها، أو خياة أو حنو ذلك 

انفسات أيض ا، ألن املنفعة اليت وقع العقد عليها تلفت، فانفسات اإلجارة،  
ولو  . و ألتأجا دابة لريكبها فزمنت، حبيث ال تصلع إال لنحو تدويا رحىّ كاا ل

كان النفع الباق  يف العني، مما ال يباح التيفا ه بالعقد، كدابة التأجاها للاكوب، 
ا واحد ا  .فصارت ال تصلع إال للحال، انفسات وجه 

ل زرعها أو بعده، وإن تعذر زرعها لغاقها، فله اخليار، وكذا لقلة ماء، قب: ويف الفاو 
. أو باد، أو فأر، أو عذر: أو غابت بغا  يعيب به بعض الزر ؛ واختار شيانا

فإن أمضى فله األرش، كعيب األعيان؛ وإن فسخ فعليه القسا قبل القبض، : قال
وإذا تقايال اإلجارة أو فساها املستأجا، وكان قد : وقال. مث أجاة املثل إىل كااله
باملعاوف، وليس ألحد أن يقطع غااس املستأجا وزرعه، حابها، فله قياة حابه 

 . لواء كانت اإلجارة صحيحة أو فالدة، بل إذا بق  فعليه أجاة املثل
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كذا إن أطلرق مرع علاره حباهلرا و  (1)وإن أجاه أرضا بال ماء صع 
وإن  (3)هنررررار صررررع كررررالعلم وإن  ررررن وجرررروده باألمطررررار، وزيررررادة األ (2)

 (4)غصرربت املررؤجاة خررري املسررتأجا بررني الفسررخ، وعليرره أجرراة مررا مضررى 
 .(5)وبني اإلمضاء، ومطالبة الغاصب بأجاة املثل 

                                         

ألنه يتاكن من االنتفا  هبا، بالنزول فيها، ووضع رحله فيها، ومجع احلطب، وغري ( 1)
وإن  . هوله أن يزرعها رجاء املاء، وبعد حصوله، اختار ذلك املوفق وغري . ذلك

كان هلا ماء دائم، من حنو هنا، أو بئا، صع االلتئجار للغاس والزر ، بال 
 .خالف

ألهناا دخال يف العقد على أهنا ال ماء هلا، فأشبه ما لو شاطاه، ألن العلم باحلال ( 2)
 . يقوم مقام االشرتاط، كالعلم بالعيب يقوم مقام شاطه؛ وله االنتفا  هبا، كاألوىل

وال تصع . معتاد، والظاها وجوده باألمطار، أو زيادة النيل وحنوهألن حصوله ( 3)
ألرل ال ماء هلا، إن  ن إمكان حتصيله، أو مل يعلم أهنا ال ماء هلا، وكذا األرل 
اليت يندر جم ء األمطار إليها، كاليت ال يكفيها إال املطا الكثري الذي يندر 

ادة نادرة يف هنا، أو عني وجوده، أو تشاب من فيض واد جميئه نادر، أو من زي
ما مل : وقال الشيخ. عالية، لتعذر النفع املعقود عليه  اهاا؛ وتصع بعد وجوده

 . ياو من األرل فال أجاة له اتفاق ا
أي وإن غصبت العني املؤجاة، ملدة معلومة، خري املستأجا بني الفسخ لإلجارة، ( 4)

الفسخ، من املساى،  لتعذر تسليم املعقود عليه، وعليه أجاة ما مضى قبل
 . اللتقااره عليه

وال . أي وخري املستأجا بني إبقاء العقد بال فسخ، ومطالبة الغاصب بأجاة املثل( 5)
وهو  ينفسخ العقد مبجاد الغصب، ألن املعقود عليه مل يفت مطلق ا، بل إىل بدل،

خري وإن كانت على عني معينة لعال، . القياة، أشبه ما لو تلفت الثااة املبيعة
= 
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ومرررن الرررتؤجا لعارررل شررر ء فارررال، أقررريم مقامررره مرررن مالررره مرررن 
 (3)أو تتلرف فيره القصرد كالنسرخ  (2)تشررتط مباشراته مرا مل  (1)يعاله 

العررني )املسررتأجا ( وإن وجررد) (4)فياررري املسررتأجا بررني الصرررب والفسررخ 
وهرررو مرررا يظهرررا بررره تفررراوت  (6)(عيرررب)عنرررده ( أو حررردث هبرررا (5)معيبرررة 
 .(7)األجا 

                                         
= 

وإن كانت على . بني فسخ، وصرب إىل أن يقدر عليها، ألن احلق له، فجاز تأخريه
وإن ردت العني يف . عني موصوفة يف الذمة، لزمه بدهلا، وإن تعذر فله الفسخ

 . أبناء املدة، قبل الفسخ، التوىف ما بق 
ه، ألن ليااج من احلق الواجب يف ذمته، كاملسلم فيه؛ وال يلزم املستأجا انظار ( 1)

 . العقد بإطالقه يقتض  التعجيل
أي ما مل يشرتط املستأجا يف العقد على األجري مباشاة العال، فإن اشرتطها مل ( 2)

 . يلزمه قبول عال غريه، ألن الغال قد ال جصل به
ألنه تتلف باختالف اخلطوط، وال يلزم املستأجا قبول عال غريه، ألن الغال ال ( 3)

ة، الختالفها باختالف احلذ ، أو وقعت اإلجارة على عنيه  جصل به، وكذا جتار 
 . كاألجري اخلاص، فال يلزم املستأجا قبول االلتنابة

 . لتعذر وصوله إىل حقه( 4)
ا، أو جار لوء، ( 5) بأن كان هبا حني العقد، ومل يعلم به، كاا لو وجد الدابة مجوح 

 . فله الفسخ، كاا لو وجد املبيع معيب ا، وتقدم
 . أي أو حدث مبؤجاة عنده عيب، كجنون أجري أو ماضه وحنوه( 6)
 . بأن تكون األجاة معه، دوهنا مع عدمه، كابيع وجد به عيب ينقص قياته( 7)
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وعليرره أجرراة مرررا ) (1)إن مل يرررزل بررال ضررار يلحقررره ( فلرره الفسررخ)
واخليرررار علرررى  (3)ولرره اإلمضررراء جمانرررا  (2)فيررره  اللرررتيفائه املنفعرررة( مضررى

 .(5)وجيوز بيع العني املؤجاة  (4)الرتاخ  

                                         

أي فله الفسخ، ألنه عيب يف املعقود عليه، وألن املنافع ال جصل قبضها إال شيئ ا ( 1)
فثبت . ملعقود عليهفإذا حدث العيب، فقد وجد قبل قبض الباق  من ا. فشيئ ا

الفسخ فياا بق ، إن مل يزل بال ضار يلحق املستأجا، فلو انسدت البالوعة مثال، 
 . وفتحها مؤجا يف زمن يسري، ال تتلف فيه منفعة تضا باملستأجا، فال خيار له

 . قبل الفسخ والتقاارها عليه( 2)
ميلك اإلمساك مع : وقيل. أي بال أرش للعيب، ألنه رض  به ناقص ا، هذا املذهب( 3)

 . مل جند بينهاا فاقا: قال ابن نصا اهلل. األرش، وهو قياس املذهب، كالبيع
وإن اختلف يف املوجود، هل هو عيب، رجع فيه إىل أهل اخلربة، وإن مل يعلم بالعيب، 

وإن . حىت فاغت املدة، لزمته األجاة كاملة، وصوب يف اإلنصاف لزوم األرش
 . علم، فال، كابيع

 . و مضى فيه بعد العلم، خبالف املبيعول( 4)
لواء باعها للاستأجا أو غريه، ولواء أجاها مدة ال تل  العقد، مث باعها قبل ( 5)

دخوهلا، أو باعها يف أبناء املدة، ألن اإلجارة عقد على املنافع، فلم متنع الصحة،  
شرتي ميلك كبيع األمة إذا زوجها، والبيع على غري املعقود عليه يف اإلجارة، وامل

وكذا اهلبة واألجاة . املبيع، مسلوب املنفعة، إىل حني انقضاء اإلجارة، فصع
للبائع، وهو  اها اإلنصاف؛ وقيده يف الغاية إذا مل يعلم املشرتي أهنا مؤجاة، فإن 

 . علم فال أجاة له وال فسخ
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 (2)وللاشرررررتي الفسرررخ إن مل يعلررررم  (1)وال تنفسرررخ اإلجررررارة بررره 
وهررو مررن الررتؤجا مرردة معلومررة، يسررتحق  (3)(وال يضرران أجررري خرراص)

لررروى فعرررل اخلارررس بسرررننها يف أوقاهترررا،  (4)املسرررتأجا نفعررره يف مجيعهرررا 
 .(5)وصالة مجعة وعيد 

                                         

اإلجارة، مث  أي ببيع العني املؤجاة، ولو كان البيع ملستأجا، ألنه ملك املنفعة بعقد( 1)
ملك العني بعقد البيع، وكذا اهلبة والوقف، واالنتقال بإرث وحنوه، لورود ذلك 

نقل : على ما ميلكه املؤجا من العني املسلوبة النفع زمن اإلجارة، وقال الشيخ
امللك يف العني املؤجاة كالبيع، فلو وهبها أو وقفها، فينبغ  أن يكون كالبيع، ال 

 . يسقا حق املستأجا
: ويف اإلقنا  وغريه. بأن األجاة له: وجزم يف التنقيع. أي بأن العني املبيعة مؤجاة( 2)

 . هو عيب، أي فله األرش كالبيع: وقال أمد. للبائع، وله اإلمضاء جمانا
ألن عاله غري مضاون عليه، فال يضان ما تلف فيه، وهذا مذهب مالك، وأيب ( 3)

خاص، ومشرتك، وبدأ : على ضابني واألجااء. حنيفة، و اها مذهب الشافع 
 . باخلاص

ال يشاركه فيها أحد، كان التؤجا خلدمة، أو خياطة، أو رعاية شها ا أو لنة، ( 4)
ولو التأجا واحد أو مجاعة . فإن مل يستحق نفعه يف مجيع الزمن، فاشرتك

شاص ا، لريعى هلم عدد ا معلوم ا من املاشية شها ا، أو لنة، فااص؛ قاله شيانا 
 . ريه، وإن تقبل ماشية من شاء، فاشرتك، كاا يأيتوغ

 . فإن أزمنة تلك مستثناة شاع ا، فال تدخل يف العقد، لوجوب تقدمي حق اهلل تعاىل( 5)
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ررررا الختصررراص املسررررتأجا بنفعررره يف تلررررك املرررردة، وال  ومسررر  خاص 
ألنررره نائرررب املالرررك يف صررراف  (2)(مرررا جنرررت يرررده خطرررأ) (1)يسرررتنيب 

وإن تعردى أو فراط ضران  (3)منافعه فياا أَما به، فلم يضان كالوكيرل 
ررررا ( وال) (4) مل جتررررن )وخترررران ( حجررررام، وطبيررررب، وبيطررررار)يضرررران أيض 

 .(6)أي معافتهم صنعتهم ( إن عاف حذقهم (5)أيديهم 

                                         

أي ومس  األجري املستحق نفعه يف مجيع الزمن خاصا، ألجل اختصاص املستأجا ( 1)
وال . أجا أو البنفعه يف تلك املدة، دون لائا الناس، لواء للم بنفسه للاست

فلو مال مل يقم غريه مقامه؛ وليس له أن يعال . يستنيب لوقو  العقد على عينه
 . لغريه، فإن عال وأضا باملستأجا، فله قياة ما فوته عليه

كاا لو انكسات منه اجلاة اليت يستق  هبا، أو اآللة اليت جاث هبا، أو املكيال ( 2)
 . هورالذي يكتال به وحنوه، وهذا مذهب اجلا

وكاملضارب إذا مل يتعد، أو يفاط، ويستحق األجاة بتسليم نفسه، عال أو مل ( 3)
 . يعال

يعين  –أي فإن تعاد إتالف ا ضان، إلتالفه مال غريه على وجه التعدي أو فاط ( 4)
 . ضان، كسائا األمناء، وألنه إذ ا كالغاصب –قصا يف احلفظ 

 . فيتجاوزوا ما ينبغ  أن يقطع( 5)
ن كانوا يعافون العلة ودواءها، وهلم معلاون شهدوا هلم باحلذ ، وأجازوا هلم بأ( 6)

املباشاة، فال يضانوا إذا فعلوا ما أماوا به، هبذين الشاطني، أن يكونوا ذوي حذ  
 . يف صنعتهم، وأن ال جتين أيديهم
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وال فررررا  بررررني  (1)ألنرررره فعررررل فعررررال مباحررررا فلررررم يضرررران لرررراايته 
 (3)فرإن مل يكررن هلرم حررذ  يف الصرنعة ضررانوا  (2)خاصرهم ومشرررتكهم 

وكرذا لرو كران حاذق را وجنرت يرده  (4)ألنه ال جل هلم مباشاة القطع إذ ا 
 .(7)أو بآلة كالة  (6)بأن جتاوز باخلتان إىل بعض احلشفة  (5)

                                         

ن إ: وقيل. اقطع قطعا ال يساي: كقطع اإلمام يد السار ، ألنه ال ميكن أن يقال( 1)
 . أذن فيه مكلف أو ويل غريه

 . يف عدم الضاان، إن عاف حذقهم، ومل جتن أيديهم( 2)
 . ما حصل من اجلناية بسبب العالج، كالتعدي به( 3)
من تطبب بغري علم »ألنه إذا قطع مثال، فقد فعل حماما، فضان لاايته، لقوله ( 4)

 . رواه أبو داود «فهو ضامن
 –والطبيب، والبيطار، واخلتان، والكحال وحنوه  –أي وكذا لو كان احلجام ( 5)

 . حاذق ا يف صنعته، ولكن جنت يده ضان
أمجعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية، مثل أن يقطع : قال ابن رشد( 6)

إن : وقال ابن أيب مولى. احلشفة يف اخلتان، وما أشبه ذلك، ألنه يف معىن اجلا 
وكذا لو . اهر. لى عاقلة خاتنها، قضى به عااماتت طفلة من اخلتان، فديتها ع

 . قطع يف غري حمل القطع، أو يف وقت ال يصلع القطع فيه ضان
إن أذن له أن تتنه يف زمن حا مفاط، أو باد مفاط، أو حال ضعف : وقال ابن القيم

. تاف عليه منه، فإن كان بالغ ا عاقال  مل يضانه، ألنه ألقا حقه باإلذن فيه
وإن أذن فيه وليه، فالقاعدة . اهر. ريا ضانه، ألنه ال يعترب إذنه شاعاوإن كان صغ

 . تقتض  تضاني املباشا ما مل يعذر
 . أي أو قطع بآلة كآلة يكسا أملها ضان( 7)
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ألنررررره إترررررالف ال  (1)أو جتررررراوز بقطرررررع السرررررلعة موضرررررعها ضررررران 
 (3)(را  مل يتعرد)يضان أيضرا ( وال)، (2)تتلف ضاانه بالعاد واخلطأ 

فرإن تعردى أو فراط ضران  (4)ألنه مؤمتن على احلفظ كراملود   (3)(يتعد
 .(5)ضان 

                                         

. ال خالف أنه إذا مل يكن من أهل الطب أنه يضان، ألنه متعد: قال ابن رشد( 1)
ذا تعدى فتلف املايض، كان ضامنا، ال أعلم خالف ا يف املعاجل، إ: وقال اخلطايب

ا أو عاال  ال يعافه متعد، فإذا تولد من فعله التلف، ضان الدية،  واملتعاط  علا 
ولقا عنه القود، ألنه ال يستبد بذلك دون إذن املايض، وجناية الطبيب يف قول 

 . عامة الفقهاء على عاقلته
والقاطع يف  –و البيطار وه –فأشبه إتالف املال، وكذا احلكم يف البزَّاغ ( 2)

ال نعلم فيه : القصاص، وقاطع يد السار ، وهو مذهب اجلاهور، وقال املوفق
 . خالف ا

اتفقوا على : أو يفاط بنوم، أو غيبة عنها، وحنوه، بال خالف، وقال الوزيا وغريه( 3)
أن الااع  ما مل يتعد فال ضاان عليه، وإن اختلفا يف التعدي وعدمه، فقول 

وإن اختلفا يف كونه متعدي ا رجع فيه إىل أهل اخلربة، وإن ادعى موت شاة الااع ، 
 . وحنوها، قبل قوله، ولو مل يأت نلدها أو ش ء منه، ومثله مستأجا الدابة

ألنه يتعذر عليه إقامة البينة يف الغالب، وألهنا عني قبضت حبكم اإلجارة أشبهت ( 4)
 . العني املستأجاة

يرتكها مثل أن ينام عن املاشية، أو يغفل عنها، أو . بال خالف :قال املوفق وغريه( 5)
يرتكها تتباعد عنه، أو تغيب عن نظاه، وحفظه؛ أو يساف يف ضاهبا، أو يضاهبا يف 

 تتعال  غري موضع الضاب، أو من غري حاجة إليه، أو يسلك هبا موضعا
فيه للتلف، وأشباه ذلك، مما يعد تفايطا وتعديا فتتلف به، فيضان الااع  
= 
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  (2)وهررو مررن قرردر نفعرره بالعاررل  (1)(املشرررتك)األجررري ( ويضرران)
ا ألنرررره يتقبررررل أعارررراال   (3)وب، وبنرررراء حررررائا كاياطررررة برررر مسرررر  مشرررررتك 

كاحلائرررك،   (4)جلااعررة يف وقررت واحررد يعارررل هلررم، فيشرررتكون يف نفعرره 
  (6)(ما تلرف بفعلره)فكل منهم ضامن  (5)واحلاال والصباغ، والقصار، 

 .(7)كتاايق الثوب، وغلطه يف تفصيله 

                                         
= 

 . بال خالف: وقال يف املبد : التالف
 . ما جنت يده، وهو مذهب أيب حنيفة، ومالك، وأحد قويل الشافع ( 1)
ويتقبل أعااال  جلااعة يف وقت، ال تتص بنفعه واحد، وكون عاله مقدر ا مبدة ال ( 2)

 . تاجه عن كونه مشرتكا
 . نفعه يف مجيعهاوكحال ش ء إىل مكان معني، أو على عال يف مدة ال يستحق ( 3)
 . فتتعلق اإلجارة بذمته، وال يستحق األجاة إال بتسليم عاله، ألنه مضاون عليه( 4)
 .وكاخلباز، والطباخ، واملالح، وكاخلياط، والكحال وحنوهم( 5)
ال يضان إذا مل يتعد، وهو تايج أليب : ولو خبطئه أو غلطه عند اجلاهور، وقيل( 6)

 . لنفس متيل إليها: اخلطاب، وقال يف اإلنصاف
أي كتاايق القصار الثوب بدقه، أو مدة أو عصاه، أو بسطه، وغلا خياط يف ( 7)

تفصيل الثوب، وكإفساد طباخ من طبياه، وخباز من خبزه، وكإفساد حياك 
 . ومال ومجال ومالح وحنوه، فيضان ما تلف بفعله
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ألن  (1)روي عن عاا، وعل ، وشايع واحلسن رضر  اهلل عرنهم 
وأن  (3)لكونرره ال يسررتحق العررول إال بالعاررل  (2)عالرره مضرراون عليرره 

 (4)الثوب لو تلرف يف حرازه بعرد عالره مل يكرن لره أجراة فيارا عارل بره 
ولررواء عاررل يف  (6)واملتولررد مررن املضرراون مضرراون  (5)خبرالف اخلرراص 

 .(8)ان املستأجا على املتا  أو ال رأو ك (7)يت املستأجا ريف بيته أو ب
(8). 

                                         

. حد قويل الشافع وعبد اهلل بن عتبة واحلكم، وهو قول أيب حنيفة، ومالك، وأ( 1)
 . ال يصلع الناس إال هذا: وروي أن عليا يضان األجااء، ويقول

 . أي فاا تولد منه جيب أن يكون مضاونا، كالعدوان بقطع عضو( 2)
 . يعين فيكون عاله مضاونا عليه( 3)
وكذا إن  . ال يضان، ما مل يتعد: وعن الشافع . فكان ذهاب عاله من ضاانه( 4)

وقال الشيخ حماد بن عبد . كزلق وحنوه، وقواه يف اإلنصافكان غري مستطا ،  
 . فاهلل أعلم. ال يضان األجري إال إن فاط: الوهاب

أي فإنه إذا أمكن املستأجا من التعااله، التحق العول مبض  املدة وإن مل ( 5)
 . يعال، وما عال فيه من ش ء فتلف من حازه، مل يسقا أجاه بتلفه

وبا يساوي عشاة، فااطه فصار يساوي مخسة عشا، مث فلو دفع إىل خياط ب( 6)
 .تلف عند اخلياط بفعله، ضان اخلاسة عشا

 . ألن ضاانه جلنايته، وإن التأجا مشرتك خاص ا، فلكل حكم نفسه( 7)
أي أو كان املستأجا حاضاا قائاا على املتا ، أو غائب ا، فإن األجري يضان إذا ( 8)

، وحنوه بعاله، مل يضان جناية يده، ألنه أمني تلف املتا  بفعله، وإن ترب  قصار
 . حمض
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ألن ( أو بغرري فعلرره (1)مررا تلرف مرن حررازه)املشررتك ( ضرانوال ي)
ألنرره مل  (3)فياررا عارل فيره( وال أجراة لره) (2)العرني يف يرده أمانرة كرراملود 

لررواء كرران يف بيررت  (4)يسررلم عالرره إىل املسررتأجا، فلررم يسررتحق عوضرره
وإن حربس الثروب علرى أجاتره  (6)بناء كان أو غريه (5)املستأجا أو غريه
. (9)وال أذن له يف إمسراكه (8)ه مل ياهنه عندهألن (7)أجاته فتلف ضانه

 .(10)فلزمه الضاان كالغاصب . (9)إمساكه
                                         

 .بغري تعد منه وال تفايا، كاا لو تلف بأما غالب( 1)
ومقوبضة بعقد إجارة مل يتلفها بفعله، فلم يضانها كاملستأجاة، وقبضها بإذن ( 2)

 . مالكها، لنفع يعود إليهاا، فكاملضارب والشايك
وكالااع  املشرتك ال . صار اخللل منه، فال أجاة له بأنه إذا: وأفىت إمام هذه الدعوة( 3)

 . يستحق األجاة حىت يسلم املواش 
 . كاا  ملاشية مل يسلاها، وكاكيل بيع وتلف قبل قبضه( 4)
له األجاة : أي غري بيت املستأجا، إذ ال ميكن تسلايه إال بتسليم املعاول، وعنه( 5)

 . وهو قوي: نصافقال يف اإل. مطلق ا: يف بيت ربه؛ ويف الفنون
أي لواء كان العال بناء وحنوه، أو غري بناء، كاياطة بوب وحنوه وتلف، فال ( 6)

 . أجاة له
ا، ما مل يظها فلس مستأجا، فله حبسه على ( 7) حكاه املوفق وغريه قوال  واحد 

 . أجاته
 . يعين على أجاته، فيكون إذنا يف حبسه عليها( 8)
 .  يتضار بدفعه قبل أخذ أجاتهحىت جيوز له حبسه، وألنه ال( 9)
 وتري مالك بني تضاينه غري . أي يف ضاان ما غصبه، على ما يأيت( 10)

= 
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وجتررررب األجرررراة ) (1)وإن ضررراب الدابررررة بقررردر العررررادة مل يضررران 
بأجررررل ( إن مل تؤجررررل)وتكررررون حالررررة  (3)كررررثان، وصرررردا    (2)(بالعقررررد
 .(5)فال جتب حىت جل  (4)معلوم 

                                         
= 

أن للاستأجا حبس : وذكا ابن القيم. معاول وال أجاة أو معاو ا وللعامل األجاة
العني، حىت تسلم له األجاة، وعلل ذلك بأن العال جياى جماى األعيان، وهلذا 

كأنه شايك ملالك العني بعاله، فأبا عاله قائم بالعني، فال   يقابل بالعول، فصار
لو تلفت العني فال ضاان عليه، : جيب عليه تسلياها قبل أن يأخذ عوضه، وعليه

 . لكونه مأذونا فيه شاعا
ألن له ذلك مبا جات به العادة، وكذا معلاها السري، فإن زاد على العادة ضان، ( 1)

 . عافا ألنه غري مأذون فيه نطقا وال
مع اإلطال ، ألنه عول أطلق ذكاه يف عقد معاوضة، فيستحق مبطلق العقد، ( 2)

 . وهذا مذهب الشافع  لواء كانت إجارة عني، أو يف الذمة
أي كاا جيب مثن املبيع بعقد البيع، وكاا جيب الصدا  بعقد النكاح، فيجوز ( 3)

 . الوطء إذا كانت األجاة أمة، ويعتق قن، ويصع تصاف
لو أجلت فاات املستأجا، مل حتل األجاة، ألن حلها مع تأخري : ويف اإلنصاف (4)

 .  وإن أجلت بأجل جمهول مل تصع. التيفاء املنفعة  لم، قاله الشيخ
إذا مات املستأجا، مل : وقال الشيخ وغريه. أي األجل املعلوم، كالثان والصدا ( 5)

ال : وهذا على قول من يقول. يلزم وربته تعجيل األجاة، يف أصع قويل العلااء
جل الدين باملوت،  اها، وكذا على قول من يقول حبلوله، يف أ ها قوليهم، إذ 
هم يفاقون بني اإلجارة وغريها، كاا يفاقون يف األرل احملتكاة إذا بيعت أو 
وربت، فإن احلكا يكون على املشرتي، والوارث، وليس ألصحاب احلكا أخذ 

 .امليت يف أ ها قويل العلااءاحلكا من البائع، وتاكة 
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لررذي يف بتسررليم العاررل ا) (1)أي ميلررك الطلررب هبررا ( وتسررتحق)
وإن وجبرت بالعقرد ألهنرا عرول،  (3)وال جيب تسرلياها قبلره  (2)(الذمة

وتسررررتقا   (4)فرررال يسررررتحق تسرررلياه إال مررررع تسررررليم املعرررول كالصرررردا  
وبتسليم العني ومض  املردة، مرع عردم املرانع  (5)كاملة بالتيفاء املنفعة 

 .(7)أو فااغ عال ما بيد مستأجا، ودفعه إليه  (6)املانع 

                                         

 . أيض ا فيجب على املستأجا تسلياها( 1)
عينا كانت أو موصوفة، جلايان تسلياها جماى تسليم نفعها، وكذلك ميلك الطلب ( 2)

 . هبا ببذل العني
أي وال جيب تسليم أجاة العال يف الذمة، حىت يتسلاه املستأجا، ألن األجري إمنا ( 3)

 . اله، كاا جاءت السنة بذلكيوىف أجاه إذا قضى ع
وفار  اإلجارة عن األعيان، ألن تسلياها أجاي جماى تسليم نفعها، ومىت كانت 

 . على عال يف الذمة، مل جصل تسليم املنفعة، وال ما يقوم مقامها
 . وكالثان يف املبيع، ال جيب تسلياهاا إال بتسليم معوضهاا( 4)
املستأجا املنفعة، ألنه قبض املعقود عليه، أي وتستقا األجاة كاملة بالتيفاء ( 5)

 . فالتقا عليه البدل، كاا لو قبض املبيع
أي وتستقا األجاة كاملة بتسليم العني املؤجاة، ومض  املدة، حيث للات إليه ( 6)

 . العني، وال مانع له من االنتفا ، لتلف املعقود عليه حتت يده
وهو ما بيد مستأجا، ودفعه إليه بعد أي وتستقا بفااغ عال ما التؤجا لعاله، ( 7)

وتستقا بعال ما بيد مستأجا، كطباخ التؤجا لطبخ : عاله، وعبارة املنتهى وغريه
= 
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ومضرررر  مرررردة ميكررررن  (1)ذل تسررررليم العررررنيوإن كانررررت لعاررررل فببرررر
 (4)وفاغررت املرردة (3)ومررن تسررلم عينررا بإجررارة فالرردة) (2)االلررتيفاء فيهررا
 .(5)ملدة بقائها يف يده( لزمه أجاة املثل

                                         
= 

ببيت مستأجا، فوىف به، ألنه أمث ما عليه، وهو بيد ربه، فالتقات األجاة، 
وتستقا بدفع غري ما بيد مستأجا، كاياط التؤجا ليايا بوبا بدكانه، فااطه 

 . معاوال، ألنه للم ما عليه، فالتقات األجاةوللاه لابه 
وإذا عال األجري بعض العال، أعط  من األجاة بقدر ما عال، وقال : قال الشيخ

إن تاك لعذر شاع  يستحق، وإال فال، وقال حسن بن حسني : الشيخ أبا بطني
الذي يفىت به أنه إن تاك لعذر فله أجاة املاض ، وإن تاكه : بن عل  ابن الشيخ

 . ري عذر فال، إال بعد كاال املدة، وهذا املشهور يف املذهبلغ
 . دابيت يف مكان كذا، خذها منه: كأن يقول( 1)
أي التيفاء العال يف املدة، كاا لو اكرتى دابة لريكبها إىل بلد، وللاها إليه ( 2)

املؤجا، ومضت مدة ميكنه فيها ذهابه إىل ذلك البلد، ورجوعه على العادة، ومل 
: ألن املنافع تلفت حتت يده باختياره، فالتقات األجاة، وقال أبو حنيفة يفعل،

وهو أصع عندي، ألنه عقد على ما يف الذمة، فلم : ال أجا عليه، قال املوفق
يستقا عوضه ببذل التسليم، كاملسلم فيه، وألنه عقد على منفعة غري مؤقتة بزمن، 

 .فلم يستقا عوضها بالبذل
 .  ياها ومل توصف لهكأن يستأجا دابة مل( 3)
 . أي مدة اإلجارة أو بعضها، أو مدة ميكن التيفاء املنفعة فيها أو ال( 4)
 . وهذا مذهب الشافع ( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

146 

ألن املنفعررة تلفررت حتررت يررده بعررول مل  (1)لرركن أو مل يسرركن 
 .(2)يسلم للاؤجا، فاجع إىل قياتها 

                                         

 . انتفع املستأجا بالعني املؤجاة، أو مل ينتفع هبا، ال فا ( 1)
كاا لو التوفاها، واختار الشيخ فياا إذا وضع يده على العني مجيع املدة، أن ( 2)

ا له من النكاح، وإن التوىف  عليه األجا املساى، وذكا أنه قياس املذهب، أخذ 
أقل األماين، من املساى، : املنفعة فعليه أجاة املثل عند اجلاهور، وقال أبو حنيفة

أو أجاة املثل، وإن مل يتسلم العني املؤجاة مل يلزمه أجاة، ولو بذل املالك العني، 
 . لعقد الفالد ال أبا لهألن املنافع مل تتلف حتت يده، وا
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 (1)باب السب  

وبسررركوهنا  (2)العرررول الررذي يسرررابق عليرره  :وهررو بتحايرررك البرراء
 .(3)املسابقة 

                                         

َوَفِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم وهو جائز بالكتاب، والسنة، واإلمجا ، قال تعاىل( 1)
ةٍ  َنا َنْسَتِب ُ وقالِمْن قـُ َّ ولابق للاة رجال من األنصار بني يدي ِإنَّا َذَهبْـ

لق ة فال إ  ا»، وقال عليه الصالة والسالم صلى اهلل عليه وللمرلول اهلل 
من علم الرمي ثم »وقال  « ال يعجز فحد م ف  يله  بسهمه»وقال  «الرمي

وحكى اإلمجا  على جوازه يف اجلالة غري واحد من أهل العلم،  «تر ه  ليس منا
السبا  باخليل، والام  بالنبل وحنوه من آالت احلاب، مما أما اهلل به : وقال الشيخ

 . بيل اهللورلوله، ألنه مما يعني على اجلهاد يف ل
السبق، والصاا ، وحنومها طاعة إذا قصد به نصاة اإللالم، وأخذ السبق عليه : وقال

أخذ باحلق، وجيوز اللعب مبا قد يكون فيه مصلحة بال مضاة، ويكاه لعبه 
و اها كالم الشيخ ال جيوز اللعب املعاوف : بأرجوحة وحنوها، قال يف الفاو 

الود ، وكل ما أفضى إىل احملام، إذا مل يكن ه  اللعب ب: بالطاب والنقيلة، وقيل
 . فيه مصلحة راجحة، ألنه يكون لبب ا للشا والفساد

وما أهلى، وشغل عاا أما اهلل به فهو منه  عنه، وإن مل جام جنسه،  : قال الشيخ
كالبيع والتجارة، وأما لائا ما يتلهى به البطالون من أنوا  اللهو، ولائا ضاوب 

 . عان به يف حق شاع  فكله حااماللعب، مما ال يست
 . يعين جيعل رهنا على املسابقة( 2)
 . وبلوغ الغاية قبل غريه( 3)
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علرى )أي جيوز السربا  ( يصع) (1)أي اجملاراة بني حيوان وغريه 
مجرع مرزرا  وهرو ( واملزاريق (4)والسفن  (3)ولائا احليوانات  (2)األقدام 

ورمر  األحجرار مبقراليع وحنرو ذلرك  (6)وكذا املنراجيق  (5)الامع القصري 
 .(8)السالم لابق عائشة، رواه أمد وأبو داود ألنه عليه  (7)

                                         

 . كسفن، ورماح، ومناجق، وكذا السبا  بالسهام، ويقال له املناضلة، ويأيت( 1)
للارب، وتقدم أنه طاعة إذا قصد به نصاة اإللالم، وأنه جيوز بالعول، وهو  ( 2)

ل، وكانوا جيابون بذلك أنفسهم، ويدربوهنا على العدو، ألنه  كااللتبا  على اخلي
 . كاآللة يف حماربة العدو

 . كإبل، وخيل، وبغال، ومري، وفيلة، وكذا بطيور وغريها( 3)
 . أي جيوز السبا  على السفن، ويكون طاعة إذا قصد به نصاة اإللالم( 4)
 . ه، وكذا بامع وعنزةرماه، فيجوز املسابقة ب: أخف من العنزة، وزرقه به( 5)
فارلية معابة، معنامها  «منجنيقات»و  «جمانيق»آلة تامى هبا احلجارة، ويقال هلا ( 6)

 . ما أجود 
كام  أحجار بيد ملعافة األشد، وملا يف ذلك من التدريب على احلاب، قال ( 7)

ال خالف يف جواز املسابقة على اخليل، وغريها من الدواب، وعلى : القاطيب
دام، وكذا الرتام  بالسهام، والتعاال األللحة، ملا يف ذلك من التدريب على األق

 . احلاب، وجيوز عند الشيخ بعول إذا قصد به نصاة اإللالم
 صلى اهلل أهنا كانت مع النيب : والنسائ ، وابن ماجه، ولفظ أيب داود( 8)

حم فسابقته فسبقته على رجل ، فلاا ملت الل: يف لفا، قالت عليه وللم
فدل على جواز السبق على األقدام،  «هذه بتلك السبقة»لابقته فسبقين، فقال 

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

143 

ولرررررابق لرررررلاة برررررن  (1)فصررررراعه، رواه أبرررررو داود  ةوصرررررار  ركانررررر
، صلى اهلل عليره ولرلماألكو  رجال من األنصار، بني يدي رلول اهلل 

إال يف  (3)بعررررول )أي ال جترررروز املسررررابقة ( وال تصررررع) (2)رواه مسررررلم 
ال سـب  إال  ـي » يره ولرلمصرلى اهلل عللقولره  (4)(إبل، وخيل، ولرهام

 .(5)«نص   فو خي  فو حا ر
                                         

= 

 . وال خالف يف ذلك
بن عبد يزيد، بن هشام، بن  –ركانة  صلى اهلل عليه وللمأي وصار  رلول اهلل ( 1)

على شاة، فصاعه، فأخذها، وذلك  –املطلب، بن عبد مناف، املشهور بالقوة 
شاة من غنا ، : قال «ما تسبقني؟»قال  «ني؟ه  لك ف  تصارع»أنه قال 

هل لك يف العود؟، مث عاد ماار ا فصاعه، : فصارعه فصاعه، فأخذها، فقال ركانة
يا حماد ما وضع جنيب أحد إىل األرل، وما أنت بالذي تصاعين فأللم، : فقال

فاد عليه غناه، رواه البيهق  وغريه، ولفظ أيب داود ما ذكاه املصنف، وله طا  
صلى اهلل عليه ه  أمثل ما روي يف مصارعه النيب : ها مقال، وقال الشيخفي

 . فدل على جواز املصارعة بني املسلم والكافا، وبني املسلاني. وللم
أال : وذلك يف مسريه إىل املدينة، وكان األنصاري ال يسبق شدا، فجعل يقول( 2)

فدل على . يه وللمصلى اهلل علفسبقته على عهد رلول اهلل : مسابق؟ قال للاة
 . جواز املسابقة، وال نزا  يف ذلك

 . أي مبال ملن لبق، لوى ما التثناه، عند مجهور العلااء( 3)
 . وذكا ابن عبد الرب حتامي الاهن يف غري الثالبة إمجاعا، ونوقش( 4)
 كناية عن اإلبل أي   «إال يف خف»أي ال جعل للسابق لسبقه  «ال لبق»( 5)

ا من نشاب ونبل  أي «أو نصل»ذي خف   «أو حافا»ذي نصل، يعين لها 
أي ذي حافا، وهو للايل، وفساه بعضهم بأنه ال لبق كامال ونافعا وحنوه، وقالوا 

احلديث جتال أن يااد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثالبة، لكاال : أيض ا
= 
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. أو نصررررل: رواه اخلاسررررة عررررن أيب هايرررراة، ومل يررررذكا ابررررن ماجرررره
 .(1)وإلناده حسن، قاله يف املبد  

                                         
= 

دين، نفعها، وعاوم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة، ينتفع هبا يف ال
الاهان على ما فيه  هور أعالم اإللالم، : لقصة ركانة، وأيب بكا، وقال ابن القيم

وأدلته، وبااهينه، من أحق احلق، وأوىل باجلواز من الاهان على النضال، ولبا  
 .اخليل واإلبل

. وحسنه الرتمذي، وصححه ابن حبان، واحلاكم، وابن القطان، وابن دقيق( 1)
ز بذل العول، وأخذه فيها، ألهنا من آالت احلاب، واحلديث دليل على جوا

املأمور بتعلاها وإحكامها، ويف بذل اجلعل عليها تاغيب يف اجلهاد، وحتايض 
ويدخل يف معىن اخليل البغال، واحلاري، ألهنا كلها : عليه، قال اخلطايب وغريه

ساكا، ذوات حوافا، وقد جتاج إىل لاعة لريها، وجناهتا، ألهنا حتال أبقال الع
جواز : و اها املذهب، ومذهب أيب حنيفة وغريه. اهر. فتكون معها يف املغازي

املااهنة بعول، يف باب العلم، لقيام الدين باجلهاد، والعلم، واختاره الشيخ، 
 . والتظهاه يف الفاو ، والتحسنه يف اإلنصاف

الدين، كاا يف املغالبة اجلائزة حتل بالعول إذا كانت مما ينتفع به يف : وقال الشيخ
: والصديق أخذ رهنه بعد حتامي القاار، وقال: مااهنة أيب بكا، قال ابن القيم

الدين قيامه باحلجة واجلهاد، فإذا جازت املااهنة على آالت اجلهاد، فف  العلم 
أوىل باجلواز، وهذا القول هو الااجع، فإن القصد األول إقامته باحلجج، والسيف 

 . منفذ
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 (1)ال الررااكبني ( مررن تعيررني املاكرروبني)لصررحة املسررابقة ( وال بررد)
برد  ال( و) (2)ألن القصد معافة لاعة َعْدو احليوان الذي يسرابق عليره 

ال برد ( و) (4)فرال تصرع برني عرايب وهجرني  (3)يف النو  ( احتادمها)من 
 .(6)ألن القصد معافة حذقهم  (5)(الاماة)عيني تيف املناضلة من 

                                         

حة املسابقة من مخسة شاوط، تعيني املاكوبني يف املسابقة بالا ية، أي ال بد لص( 1)
بال نزا ، لواء كانا ابنني أو مجاعتني، ال الااكبني، ألهناا آلة للاقصود، كالساج، 

 . فلو اشرتط أن ال ياكب غري هذا الاجل، مل يصع الشاط
ال يف اجلالة،  وال جصل ذلك إال بالتعيني بالا ية، ليظها عدو املاكوب بعينه،( 2)

 . وكل ما تعني ال جيوز إبداله لعذر وغريه
 . ألن التفاوت بني النوعني معلوم حبكم العادة، أشبها اجلنسني( 3)
أي فال تصع املسابقة بني فاس عايب وفاس هجني، وهو ما أبوه عايب فقا، هذا ( 4)

 . املذهب
باراة يف الام ، ونضله واملناضلة من النضل وهو امل. بال نزا : قال يف اإلنصاف( 5)

 . غلبه فيه، والام  به عال بالنضل
أي مهارهتم يف الام  ال رام ما، وأصل السبق يف الام  بالسهم، والسنة شهرية ( 6)

واختلفوا أميا أفضل ركوب اخليل أو رم  , بذلك، ونكايته يف العدو مشهورة
ىل اآلخا، والام  كل واحد منهاا جتاج يف كااله إ: بالنشاب؟، وقال ابن القيم

أنفع يف البعد، وإذا اختلا الفايقان، قامت ليوف الفاولية، واألفضل منهاا ما  
 . كان أنكى يف العدو، وأنفع للجيش، وتتلف باختالف اجليش، ومقتضى احلال
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ررررررا كررررررون  (1)وال جصرررررل إال بررررررالتعيني بالا يررررررة  ويعترررررررب فيهررررررا أيض 
( و) (3)فال تصع برني قروس عابيرة وفارلرية  (2)القولني من نو  واحد 

رر بررأن يكررون البتررداء عرردومها وآخرراه  (4)(املسررافة)ا مررن حتديررد ال بررد أيض 
بقررردر )ويعتررررب يف املناضرررلة حتديرررد مررردى رمررر   (5)غايرررة ال تتلفررران فيررره 

 –فلررو جعررال مسررافة بعيرردة، تتعررذر اإلصررابة يف مثلهررا غالب ررا  (6)(معترراد
 .(7)مل يصع  –وهو ما زاد على بالمثائة ذرا  

                                         

أي ر ية الاماة، وكذا بأمسائهم إن كانوا معلومني، ال القولني، وال السهام، وال ( 1)
فإن شاط أن ال يام  بغري هذا القوس، أو بغري هذا السهم، فهو عينوها مل تتعني، 

 . فالد، ألنه ينايف مقتضى العقد
 . ألن التفاوت بينهاا معلوم حبكم العادة( 2)
القوس العابية قوس النبل، والقوس الفارلية قوس النشاب، وال يكاه الام  هبا، ( 3)

العصا، ولعدم معافة العاب وما روي يف كااهتها فلعله حلال العجم هلا يف ذلك 
هلا، وإن مل يذكاوا أنوا  القس  يف االبتداء مل يصع، كاا ال يصع بني قوس يد، 

 . وقوس رجل
 . ليعلم السابق واملصيب، وهذا الشاط الثالث( 4)
ألن الغال معافة األلبق، وال جصل إال بالتساوي يف الغاية، ألن من احليوان ما ( 5)

 . يسا  يف أبنائه، وبالعكس، فيحتاج إىل غاية جتاع حاليهيقصا يف أول َعْدوه، و 

 . ألن اإلصابة تتلف بالقاب والبعد، ويعاف ذلك باملشاهدة أو بالذرا ( 6)
 أي عقد السبق، والعلة تعذر اإلصابة يف ذلك غالب ا، وإذا كانت املسافة ( 7)

= 
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 .(1)شاح وغريه ألن الغال يفوت بذلك، ذكاه يف ال
                                         

= 

، وهذا املقدار يف تقاب اإلصابة فيها غالب ا صع تعيينها، وإال فال جيوز على البعد
الام  بالقوس، وكان يف اجلاهلية وصدر اإللالم، وصنفوا يف الام  به املصنفات 

 . املشهورة، ومسوها بالفاولية
الام  بالقوس،  «والثا »ركوب اخليل، والكا والفا هبا، : أنوا  «أربعة »والفاولية 

  أنكى منه، ويذكاون صفته، والام  به، وغري ذلك، والتعال اآلن آالت للام
املطاعنة بالاماح،  «والثالث»وأبعد مدى، فيعترب هلا، ما تقاب اإلصابة فيه غالب ا، 

 . املداورة بالسيوف، ومن التكالها التكال الفاولية «والاابع»
ال يصع تناضلهاا على : أرللوا األغاال، ففيه قصد اإلصابة، وقالوا: وقال عاا( 1)

وهو : الشيخ الصحة، قال يف اإلنصاف وغريه أن السبق ألبعدمها رميا، واختار
 اها احلديث يقتضيه، : املعاول به عند الاماة، يف أماكن كثرية، وقال ابن القيم

كون   «والشاط الاابع»وهو يف اقتضائهاا معا أ ها من االقتصار على اإلصابة، 
اخلاوج عن شبه القاار، فأما من  «واخلامس»العول معلوما مباحا، بال نزا ، 

إال : غري املتسابقني فبال نزا ، ومن أحدمها عند اجلاهور، وأما منهاا فقيل
 . مبحلل، وأجازه الشيخ وتلايذه وغريمها من غري حملل

عدم احمللل أوىل، وأقاب إىل العدل، من كون السبق من أحدمها، وأبلغ يف : وقال
للاال حتصيل مقصود كل منهاا، وهو بيان عجز اآلخا، وأكل املال هبذا أكل 

حبق، وأن هذا العال للاسلاني مأمور به، وليس يف األدلة الشاعية ما يوجب 
حتامي كل خماطاة، وأن امليسا والقاار منه مل جام مبجاد املااطاة، بل ألنه أكل 

من أدخل فالا بني »للاال بالباطل، أو للاااطاة املتضانة له، فقال يف خرب 
بل من كالم لعيد بن . هلل عليه وللمصلى اإنه ليس من كالم النيب : «فالني

املسيب، وجوازه بغري حملل هو مقتضى املنقول عن أيب عبيدة بن اجلااح، وما 
علات يف الصحابة من اشرتط احمللل، وإمنا هو معاوف عن لعيد بن املسيب، 

وذكا ابن القيم . ال نأخذ بقول لعيد: وعنه تلقاه الناس، وهلذا قال مالك# 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

154 

 (1)جعالة )أي املسابقة ( وه )
                                         

= 

وقال رجل عند  صلى اهلل عليه وللمأنه ليس من كالم النيب : وغريه من احلفاب
هم كانوا أعف : إن أصحاب حماد ال ياون بالدخيل بألا، فقال: جابا بن زيد

انظا إىل فقه الصحابة وجالهلم، أهنم كانوا أعف من أن : من ذلك، قال ابن القيم
ونتوىل : قال وذكا املذاهب، مث. جتاجوا إىل دخيل، وحنن نقول كاا قال جابا

علااء املسلاني، ونتاري من أقواهلم ما وافق الكتاب والسنة، ونزهنا هباا، وهبذا 
 . أوصانا أئاة اإللالم

الذي يدل عليه لفظه أنه إذا التبق ابنان، وجاء : وقال يف اخلرب على تقديا صحته
بالث دخل معهاا، فإن كان يتحقق من نفسه لبقهاا كان قاارا، ألنه دخل 

صرية أنه يأكل ما هلاا، وإن دخل معهاا وهو ال يتحقق أن يكون لابق ا، على ب
بل ياجو ما ياجوانه، وتاف ما تافانه، كان كأحدمها، ومل يكن أكله لبقهاا 
قاارا، وأما اشرتاط الدخيل الذي هو شايك يف الابع، بايء من اخلساان، 

كل باذل، وإذا كان فكاحمللل يف النكاح، واخلرب يدل على جواز حل السّبق من  
منهاا مل تتص أحدمها ببذل ماله ملن يغلبه، بل كل منهاا باذل مبذول له 
. باختيار فهاا لواء يف البذل والعال، ويسعد اهلل بسبقه من شاء من خلقه

والعقد املشتال على اإلخااج منهاا أحل من العقد الذي انفاد أحدمها فيه : وقال
 . باإلخااج

اجلعالة جتوز على : عل يف نظري عاله ولبقه؛ وقال الشيخألن اجل: قالوا( 1)
العال املباح، لكن املقصود باجلعل هنا أن يظها أنه األقوى، واجلعالة الغال هبا 

املسابقة عقد جائز، وهو املشهور عند : العال من العامل، وقال ابن القيم
هو عقد  :أصحاب أمد، ومذهب أيب حنيفة، وأحد قويل الشافع ، وقال أيض ا

مستقل بنفسه، له أحكام تتص هبا، ويتايز هبا عن اإلجارة، واجلعالة، والنذور، 
والعدات، وحنوها، وليس من باب اجلعالة، وال اإلجارة، ومن أدخله يف أحد البابني 
تناقض، إال أن يقصد الباذل متاين من يسابقه كولده، واملعلم للاتعلم، فهذا هو 

وقالوا . اهر. لبعض در، والغالب فيها مسابقة النظااء بعضهماجلعالة املعاوفة، وهو نا
يصع شاطه : السابق ال يطعم السبق، وقال الشيخ وابن القيم وغريمها: أيض ا

= 
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ألهنررا عقررد علرى مررا ال تتحقررق  (1)(فسراها)منهاررا ( لكرل واحررد
إال أن يظهرررا الفضرررل ألحررردمها، فلررره الفسرررخ  (2)القررردرة علرررى تسرررلياه 

مررن النضررل  (4)أي املسررابقة برالام  ( وتصررع املناضرلة) (3)دون صراحبه 
 .(6)كانا ابنني أو مجاعتني لواء  ( على معينني) (5)وهو السهم التام 

                                         
= 

 . لأللتاذ، وشااء قوس، وكاى احلانوت، وإطعام اجلااعة، ألنه مما يعني على الام 
 .  ولو بعد الشاو  فيها، ما مل يظها الفضل ألحدمها( 1)
على القول : وهو السْبق أو اإلصابة، فكان العقد جائز ا ال الزما، قال ابن القيم( 2)

 . أنه جائز فلكل فساها قبل الشاو  اتفاق ا
يعين املسبو ، لئال يفوت غال املسابقة، بفسخ من  ها له فضل صاحبه، ( 3)

بنحو لبق فاله يف بعض املسافة، أو إصابة بسهامه أكثا، ومذهب أمد، وأيب 
 . أنه يقضى به إذا امتنع املسبو  من بذله: حنيفة، والشافع  وغريهم

وهو أجل أبواب الفاولية على اإلطال  وأفضلها، وكان الصحابة والسلف ( 4)
وغريه، وقال  «أن القوة الام »وتقدم  «إنه من احلق»يفعلونه كثري ا، ويف السنن 

َنا َنْستَ تعاىل  (.ننتضل)وقائ ِب ُ َقاُل ا َيا َفَباَنا ِإنَّا َذَهبـْ
 . ألن السهم التام بايشه وقدحه ونصله يساى نضاال  ( 5)
اتفق عدد اجلااعتني أو اختلف، وإن عقدوا قبل التعيني على أن ينقساوا بعد ( 6)

 . العقد جاز، ال بقاعة
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ألن ( جسررنون الامررر ) (1)ألن القصررد معافررة احلرررذ  كاررا تقررردم 
 (3)ويشرتط هلا أيض ا تعيني عدد الام   (2)من ال جسنه وجوده كعدمه 

 .(5)ومعافة قدر الغال طوله، وعاضه، ومسكه  (4)واإلصابة 

                                         

 . وأنه ال تعاف مهارهتم إال بالتعيني( 1)
املتقدمة، فإن كانا ابنني،  هذا أحد الشاوط األربعة، وه  زيادة على الشاوط( 2)

وعلم أحدمها أن اآلخا غالب له وال بد، أو مغلوب معه وال بد، فإن كان 
للاغلوب غال صحيع كولده جاز، وإن تضان بذل ما له فياا ال منفعة له فيه، 

مثل ذلك مينع منه الشا  والعقل، وإن كانوا : ال دنيا وال أخاى، فقال ابن القيم
ن ال جسنه، بطل العقد فيه، وأخاج من احلزب اآلخا مثله، حزبني، ويف أحدمها م

وإن عقد ليقتساوا بعد جعل لكل حزب رئيس، فياتار كل واحد واحدا حىت 
 . يفاغا

لئال يؤدي إىل االختالف، فقد يايد أحدمها القطع، ويايد اآلخا الزيادة، إال يف ( 3)
أينا َبَدر إىل مخس : إذا قالال يشرتط، ألنه : رم  املبادرة، فقال ابن القيم وغريه

فاىت بدر هلا أحدمها تعني لبقه، لواء كان من الام  أو . إصابات فهو السابق
ال، أما يف املفاضلة واحملاطة، فإذا مل يكن معلوما، مل جصل مقصود العقد، ومل 

 . ويشرتط معافة نو  الام . اهر. ينقطع التناز 
وه، ويشرتط التوا مها يف عدده، وعدد عشاون واإلصابة مخسة، وحن: بأن يقول( 4)

 . اإلصابة، وصفتها، ولائا أحوال الام 
امتداده، والعال عكس الطول، فيعترب ذلك، ألن اإلصابة : أي ارتفاعه، وطوله( 5)

تتلف باختالفه، والغال ما ينصب يف اهلدف من خشب أو غريه، مس  غاض ا 
 . ألنه يقصد، ويساى شارة
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ا إذ (2)والسرررنة أن يكررون هلاررا غاضررران  (1)وارتفاعرره مررن األرل 
لفعرررل الصرررحابة رضررر  اهلل  (3)بررردأ أحررردمها بغرررال بررردأ اآلخرررا بالثرررا  

 .(4)عنهم 

                                         

ارتفا  الغال من األرل، وكذا اخنفاضه، الختالف اإلصابة  أي ويعترب أيض ا( 1)
 . أيض ا بذلك

وياميان كالمها إىل أحدمها، مث ياميان كالمها إىل : جزم به ابن القيم وغريه، قال( 2)
صلى اآلخا، فيأخذان السهام، وياميان األول، وهكذا كان أصحاب رلول اهلل 

والتشاغل عن الام  مبا ال حاجة إليه  ، وإن أراد أحدمها التطويل،اهلل عليه وللم
منع، وطولب بالام ، وال يزعج بااللتعجال بالكلية، حبيث مينع من حتاي 

 . اإلصابة
تعديال بينهاا، وهكذا حىت يقضيا رميهاا، ألنه العاف، وإن رميا لهاني لهاني ( 3)

فحسن، وإن شاطا أن يام  أحدمها عددا، مث اآلخا مثله جاز، وإن تشاحا يف 
 . البادئ أقا 

وكان حذيفة، وابن عاا  «ما بني الغاضني روضة من ريال اجلنة»وروي مافوع ا ( 4)
يشتدان بني الغاضني، وإن جعال غاضا واحدا جاز، ألن املقصود جصل به، 
ويكاه لألمني، والشهود، وغريهم ممن حضا مدح أحدمها، أو املصيب، وعيب 

يتوجه يف شيخ العلم وغريه : يف الفاو املاط ء، ملا فيه من كسا قلب صاحبه، و 
إن كان مدحه : مدح املصيب من الطلبة، وعيب غريه كذلك، ويف اإلنصاف

يفض  إىل تعا م املادوح، أو كسا قلب غريه، قوي التحامي، وإن كان فيه 
حتايض على االشتغال بالعلم وحنوه، قوي االلتحباب، ومينع كل منهاا من 

 . الكالم الذي يغيض صاحبه
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 (1)باب العارية 
مسيرت  (3)مرن العراي وهرو التجراد  (2)بتافيرف اليراء وتشرديدها 

جل االنتفا  هبرا ( وه  إباحة نفع عني) (4)عارية لتجادها عن العول 
(5). 

                                         

مشاوعة بالكتاب، والسنة، واإلمجا ، وشدد فيها قوم من السلف، ( 1)
وأنه املتا  يف البيت، يتعاطاه الناس بينهم، وقال َوَيْمنَـُع َ  اْلَماُع  َ لقوله
جتب مع غىن املالك، وهو أحد القولني يف مذهب أمد وغريه، لآلية، : الشيخ
 . ريهاحلديث وغ «ما من صاحب إبل ال يؤدي حقها»وقوله 

ويف القاموس وغريه مشددة، وقد تفف، والعارة ما تداولوه بينهم، مجعها عواري، ( 2)
 . مشددة وخمففة، أعاره الش ء والتعار طلبها، والتعار منه طلب إعارته

 . والعاية النالة املعااة( 3)
من التعاور أي : كاا تساى النالة املوهوبة عاية، لتعايها عن العول، وقيل( 4)

من  –واهلل أعلم  –اوب، جلعل مالكها للغري نوبة يف االنتفا  هبا، وأصلها التن
إهنا منسوبة إىل العار، وفيه ش ء، : إذا ذهب وجاء، وأصلها الواو، وقيل" عار"

 . فعلها صلى اهلل عليه وللمألنه 
إباحة نفع العني، بغري عول من املستعري أو غريه، واإلباحة رفع : أي تعايفها( 5)

ا له، بشاط كوهنا جل االنتفا  هبا، قال ابن رشد احلاج : عن تناول ما ليس مملوك 
تكون يف الدور واألرضني، ومجيع ما يعاف بعينه، إذا كانت منفعته مباحة 

 . االلتعاال
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وتنعقرد بكرل لفرظ  (1)لريدهرا علرى مالكهرا ( تبقى بعد التيفائه)
وأهليرررة  (3)ويشررررتط أهليرررة املعرررري للتررررب  شررراعا  (2)أو فعرررل يررردل عليهرررا 
 .(5)وه  مستحبة  (4)املستعري للترب  له 

                                         

أي تبقى العني بعد التيفاء النفع احلاصل هبا، كالدور، والعبيد، والثياب، ( 1)
الفاس،  صلى اهلل عليه وللما، اللتعارته والدواب وحنوها، لريدها على صاحبه

واألدرا  وغريها، وخاج ما ال ينتفع به إال مع تلف عينه، كاألطعاة، واألشابة وإن 
أعطاها بلفظ اإلعارة احتال أن يكون إباحة االنتفا  على وجه اإلتالف، وجيوز 

 . التعارة الدراهم والدنانري للوزن، فإن التعارها لينفقها فقال
وتنعقد اإلعارة اتفاق ا بكل لفظ، كأعاتك هذا الش ء، أو أحبتك االنتفا  به، أي ( 2)

أو أعطنيه أركبه، أو أمل عليه، فيسلاه إليه وحنوه، وتنعقد بكل فعل يدل على 
اإلعارة، كدفع الدابة لافيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لربد وحنوه، فإذا ركب 

الف تغطية ضيفه بلحاف، أو إركاب الدابة أو التبقى الكساء كان قبوال، خب
 . منقطع هلل، ألن يد َربَِّه عليها

أهلية املعري للترب  بالعارية  «أحدها»أربعة شاوط : أي ويشرتط لصحة اإلعارة( 3)
شاعا، ألن اإلعارة نو  من الترب ، فال تصع من صغري، وجمنون، ولفيه، ومفلس، 

 . وقف وقن، وويل يتيم من ماله، وال من مكاتب، ونا ا
أي والشاط الثا  أهلية مستعري للترب  له بتلك العني املعارة، بأن يصع منه قبوهلا ( 4)

 . هبة، لشبه اإلباحة باهلبة
اتفقوا على أهنا جائزة، وقابة، : بإمجا  املسلاني، حكاه املوفق وغريه، وقال الوزيا( 5)

 . أكد االلتحبابمندوب إليها وأن للاعري فيها بوابا، وتقدم قول بوجوهبا، فت
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َ  لقولرره تعرراىل ْقــ ــرِّ َوالتَـّ ــى اْلِب َعــاَوُن ا َعَل َوتـَ
وتبرراح إعررارة  ) (1)

 (3)كالرردار، والعبررد، والدابررة، والثرروب، وحنوهررا   (2)(كررل ذي نفررع مبرراح
ألن الرررررروطء ال جيرررررروز إال يف نكرررررراح، أو ملررررررك ميررررررني،  (4)( البضررررررعإال)

ألنررره ال جيررروز لررره  (6)(عبررردا مسرررلاا لكرررافا)إال ( و) (5)وكالمهرررا منترررف 
 .(7)التادامه 

                                         

 .َوَيْمنَـُع َ  اْلَماُع  َ والعارية داخلة يف عاوم اآلية، وتقدم قوله( 1)
وأماه، وذكا  صلى اهلل عليه وللمغري حمام، مع بقائه على الدوام، اللتعارة النيب ( 2)

ابن مسعود وغريه عارية القدر، وامليزان، وغري ذلك، وألن ما جاز للاالك 
ع، ملك إباحته، إذا مل مينع منه مانع، وهذا الشاط الثالث كون التيفا ه من املناف
 .نفع العني مباحا

مما يعاف بعينه كالدلو، والفحل، واملنيحة، واحلل ، والكلب للصيد، وحنو ذلك، ( 3)
 . ال الدار وحنوها ملن يعص  اهلل فيها

لبذل، وال بضم الباء يعين الفاج، فال يعار لاللتاتا  به، ألنه ال يستباح با( 4)
 . باإلباحة باإلمجا 

 *َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِ ُظ َ  فال يباحان بالبذل، وال بالعارية، قال تعاىل( 5)
تَـَغى  *ِإال َعَلى َفْ َواِجِهْم َفْو َما َمَلَكْت َفْيَمانـُُهْم َ ِإنَـُّهْم َغيْـُر َمُل ِميَن  َ َمِن ابـْ

 . ولو أبيحا بالبذل أو العارية مل جام الزنااْلَعاُدو َ  َوَراَء َذِلَك َ ُأوَلِئَك ُهمُ 
 . فال تباح إعارته له خلدمته خاصة( 6)
كاا حتام إجارته هلا، فإن أعاره أو أجاه لعال يف الذمة غري اخلدمة صحتا، كاا ( 7)

 . تقدم يف اإلجارة
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َوال لقولرررره تعرررراىل (1)(حملررررام)كاارررريا ( صرررريدا وحنرررروه)إال ( و)
ــْدَوا ِ  ــِم َواْلُع ــى اإِلْث َعــاَوُن ا َعَل تـَ

 امرراأة أو أمررة شررابة لغررري)إال ( و) (2)
وحمرل ذلرك إن خشر  احملرام، وإال كراه  (4)ألنه ال يرؤمن عليهرا  (3)(حمام

 .(6)وال بأس بشوهاء، وكبرية ال تشته   (5)كاه فقا 

                                         

ا حنو الصيد مما أي وإال صيدا فال تباح إعارته حملام، ألن إمساكه حمام عليه، وكذ( 1)
جام التعااله له يف اإلحاام، كاايا، وطيب حملام، وينبغ  أن يقيد مبا يلبسه 

ا حملام، فتلف بيده، ضانه هلل باجلزاء، : لبس املايا، ويف اإلقنا  إن أعار صيد 
 . وللاالك بالقياة

إعارة وإعارته له من اإلمث والعدوان، وال نبيع له إال ما أباحه الشا ، وال تصع ( 2)
لغناء، أو زما وحنوه، وال إناء من أحد النقدين، وال حل  حمام، وجتب إعارة 
مصحف حملتاج لقااءة مع عدم غريه، وخاج ابن عقيل وجوب اإلعارة يف كتب 
علم للاحتاج إليها من القضاة، واحلكام، وأهل الفتاوى، وينبغ  إفادة الطالب 

 . بالداللة على األشياخ، وتفيهم املشكل
أي وإال أمة شابة يعين مجيلة ولو كبرية، فال تباح إعارهتا للادمة لاجل إن كان  (3)

تلو هبا، وينظا إليها، إال الماأة، أو حمام للاعارة، فيجوز لألمن عليها وقال 
 . ال جتوز اخللوة بأماد، وال النظا إليه لشهوة: الشيخ

ري مأمون، ألنه إعانة على خصوص ا العزب، وحتام إعارة أمة وأماد، وإجارهتاا لغ( 4)
 . الفاحشة

أي وحمل عدم جواز إعارة الشابة لاجل إن خش  احملام، فلم يؤمن عليها، وإال  ( 5)
كاه فقا إعارة الشابة لاجل، مع أمن الوقو  يف احملام، إن مل تل هبا، ومل ينظا 

 . إليها
لاجل، وال بأس للادمة  –وه  قبيحة املنظا  –أي وال بأس بإعارة اماأة شوهاء ( 6)

 . بإعارة اماأة كبرية ال تشتهى، ألنه مأمون عليها
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 (2)ألنرررررره مررررررأمون عليهررررررا  (1)وال بإعارهتررررررا المرررررراأة أو ذي حمررررررام 
مررررا مل يررررأذن يف شرررغله بشرررر ء يستضررررا  (3)وللاعرررري الاجررررو  مررررىت شررراء 

كسرررفينة حلارررل متاعررره فلررريس لررره الاجرررو  مرررا   (4)املسرررتعري باجوعررره فيررره 
وإن أعراره حائط را ليضرع عليره أطرااف خشرربه،  (5)دامرت يف جلرة البحرا 
حرررىت )مث رجرررع ( وال أجررراة ملرررن أعرررار حائط رررا) (6)مل ياجررع مرررا دام عليررره 

 .(7)(يسقا

                                         

 . أي من األمة املعارة للادمة( 1)
 . أي عندمها، فجازت إعارهتا هلاا، وتقدم( 2)
مطلقة كانت العارية أو مؤقتة، وهذا مذهب أيب حنيفة والشافع ، ألن املنافع ( 3)

ا باإلعارة، كاا لو مل حتصل العني املستقبلة مل حتصل يف يد املستعري، فلم ميلكه
املوهوبة يف يده، أو ألن املنافع إمنا تستوىف شيئ ا فشيئ ا، فكل ما التوىف شيئ ا فقد 

 . قبضه، والذي مل يستوفه مل يقبضه، فجاز الاجو  فيه كاهلبة قبل القبض
" وشْغل"أي يف الش ء املشغول، فلم جيز له الاجو ، ملا فيه من اإلضاار باملستعري ( 4)

 . شغل يشغل، وفيهاا أربع لغات: بفتع الشني ولكون الغني، مصدر
حىت تال ، ملا فيه من الضار، فإذا رلت جاز الاجو ، النتفاء الضار، وله ( 5)

الاجو  قبل دخوهلا البحا، لعدم الضار، وإن أعاره أرضا للدفن، مل ياجع حىت 
 . يبلى امليت، ويصري رمياا، وله الاجو  قبل الدفن

ملا يف ذلك من الضار هبدم البناء، وله الاجو  قبل الوضع وبعده، ما مل ينب عليه، ( 6)
 . النتفاء الضار، إال أن تكون العارية الزمة االبتداء

وال أجاة للاعري أيض ا يف لفينة يف جلة البحا، وال يف أرل أعارها لدفن، حىت ( 7)
 . تال  السفينة ويبلى امليت
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خبرالف مرن  (1)ألن بقاءه حبكم العارية، فوجب كونره برال أجراة 
فيبقى الزر  بأجاة املثل حلصاده، مجعرا برني  (2)أعار أرضا لزر  مث رجع 

ألن  (4)احلرائا هلردم أو غرريه ( إن لرقا)اخلشب ( وال ياد) (3)احلقني 
أي إذن ( إال بإذنررررررره) (5)ألن اإلذن تنررررررراول األول فرررررررال يتعرررررررداه لغرررررررريه 

 .(6)صاحب احلائا 

                                         

الاجو  يف عني املنفعة املذكورة، إلضااره باملستعري إذ ا فال ميلك وألنه ال ميلك ( 1)
 . بدهلا، كالعني املوهوبة

 . أي يف اإلعارة لألرل قبل كاال الزر ، قاله بعض األصحاب( 2)
أي فيبقى الزر  يف األرل املعارة بأجاة املثل، من حني الاجو  عن اإلعارة، إىل ( 3)

اجو ، وإمنا منع القلع ملا فيه من الضار، فف  حصاد الزر ، ألن األصل جواز ال
: دفع األجا مجع بني احلقني، وعليه فيااج يف لائا املسائل مثل هذا، وفيه وجه

ال جيب األجا يف ش ء من املواضع، وجزم املوفق وغريه أنه إن أعاره أرض ا للزر  
ر، مل ياجع إىل احلصاد، إال أن يكون مما جصد قصيال، فيحصده لعدم الضا 

 .واختار اجملد وغريه أنه ال أجاة له، وصححه النا م، وجزم به يف الوجيز
 . كأن أزاله املستعري باختياره، أو زال اخلشب واحلائا حباله( 4)
 . أي غري املأذون يف وضعه وقد زال، ولزوال الضار الذي ألجله كان امتنع الاجو ( 5)

نصا اهلل أنه إمنا جتاج إىل إذن لوضع اخلشب على حائطه بانيا، والتظها ابن ( 6)
 . جديد إذا كان املعري قد طالب بإزالته، وإال فاألصل بقاء اإلباحة
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أو عنررد الضرراورة إىل وضررعه إذا مل يتضررار احلررائا، كاررا تقرردم يف 
املقبوضررة إذا تلفررت يف غررري مررا الررتعريت ( لعاريررةوتضرران ا) (1)الصررلع 

رواه  (3)«علـى اليـد مـا فخـذت حتـى تؤديـه»لقوله عليه السالم  (2)له 
 .(4)اخلاسة، وصححه احلاكم 

                                         

أي أو عند الضاورة إىل وضعه، بأن ال ميكن التسقيف إال به، إذا مل يتضار ( 1)
احلائا بوضع اخلشب عليه، للارب، كاا تقدم يف الصلع مفصال، قال املوفق 

ل للغااس والبناء، وشاط عليه القلع يف وقت، أو عند وإن أعار األر : وغريه
وال يلزمه تسوية  «املسلاون على شاوطهم»رجوعه مث رجع، لزمه القلع، لقوله 

األرل إال بشاط، وإن مل يشاطه مل يلزمه، إال أن يضان له املعري النقص، فإن 
بيعا هلاا،  قلع فعليه تسوية األرل، وإن أىب القلع فللاعري أخذه بقياته، فإن أىب

فإن أبياه تاك، وللاعري التصاف يف أرضه على وجه ال يضا بالشجا، وللاستعري 
 . الدخول للسق ، واإلصالح، وأخذ الثاا، وذكا أنه مثل الزر  يف األجاة، وتقدم

لواء تعدى املستعري فيها أو مل يتعد، نص عليه، وهو مذهب الشافع ، وذلك ( 2)
انكسات، أو احرت  الثوب، أو لا  املتا ، وحنو مثل ما إذا ماتت الدابة، أو 

ذلك، ال فياا التعريت له، فال يضان انسحا  الثوب بلبسه، وال مسن الدابة 
بالتعااهلا مبعاوف، وحكى احلافظ عن اجلاهور ضااهنا إذا تلفت يف يد 

 . املستعري، إال فياا إذا كان على الوجه املأذون فيه
املاء وهو ملك لغريه، وال يربأ إال مبصريه إىل مالكه، فدل على وجوب رد ما قبضه ( 3)

 . أو من يقوم مقامه، وهو يعم العارية
 .«بل عارية مضاونة»وأليب داود وغريه من حديث صفوان ( 4)
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 (1)وروي عن ابن عباس وأيب هاياة 

                                         

أن العارية مضاونة، وألنه أخذ ملك غريه لنفع نفسه، منفاد ا بنفعه، من غري ( 1)
ا، كاملغصوب، واملأخوذ على وجه التحقا ، وال إذن يف اإلتالف، فكان مضاون

وحكاه الشيخ وغريه إذا مل جيا منه تعد، وهو مذهب . ال تضان: السوم، وعنه
ه  أمانة، ال تضان إال بالتعدي : احلنفية، واملالكية، وطوائف من السلف، وقالوا

رواه  «مضاونة»بدل  «ب  مؤداة» صلى اهلل عليه وللمفيها، خلرب صفوان، وقوله 
 .«مضم نة»: وغريه، واختاره ابن القيم، وغريه، ألوجه ذكاها يف قولهأبو داود، 

أنه مل يسأل  «الثا »يعين بالاد، و «مضاونة»هذه الاواية، فإنه أراد بقوله  «أحدها»
بل »هل تأخذها مين أخذ غصب، أو أخذ رد؟ فقال : عن تلفها، وإمنا لأله

أنه جعل الضاان  «لثالثا»أي أ ديها إليك، وأردها لك، و «عارية مضاونة
صفة هلا نفسها، ولو كان ضاان تلف لكان الضاان لتلفها، فلاا وقع الضاان 
على ذاهتا، دل على أنه ضاان أداء، ولو كان ضاان تلف لكان ملا ضا  بعضها 

كاا لو كان الذاهب بعينه موجود ا، . مل يعال عليه أن يضانها ولقال هذا حقك
 . فإنه ال يعال عليه رده

مؤداة واملؤداة ه  اليت جتب تأديتها  «العارية»مذي وحسنه من حديث أيب أمامة وللرت 
مع بقاء عينها، فدل على أهنا ال تضان إال بالتعدي، وألنه قبضها بإذن مالكها 

: بدل «مؤداة»فكانت أمانة كالوديعة، ويشهد له الاواية الثانية، وه  قوله 
ه، وإن كنا ال نقبل قوله يف والقول بعدم الضاان قوي متج: قال «مضاونة»

دعواه التلف، ألنه ليس بأمني، لكنه إذا صدقه املالك يف التلف، بأما ال ينسب 
فيه إىل تفايا، فعدم التضاني قوي، وأفىت عبد اهلل بن الشيخ حماد أهنا ال تضان 

ه  مضاونة : إال بالتفايا فيها، واختار الشيخ أهنا تضان بالتضاني فيها، فقال
 . هنا، وهو رواية عن أمدبشاط ضاا
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أو لكتررب علررم وحنوهررا موقوفررة،  (1)لكرن املسررتعري مررن املسررتأجا 
بقياتهرا يروم )انها املسرتعري فرروحيرث ضر (2)ال ضاان عليه إن مل يفاط 

 (4)وإال فباثلها، كاا تضان يف اإلترالف  (3)إن مل تكن مثلية ( تلفت
أَلن كرل عقرد اقتضرى الضراان  (5)مل يسرقا ( ولو شراط نفر  ضرااهنا)

 .(7)وعكسه حنو وديعة ال تصري مضاونة بالشاط  (6)مل يغريه الشاط 
                                         

 . ال ضاان عليه إن مل يفاط، وهذا أحد األربعة املستثىن عدم ضااهنم( 1)
أي ولكن أيض ا املستعري لكتب علم موقوفة وحنوها، كأدرا  موقوفة على الغزاة ( 2)

فتلفت، ال ضاان على مستعريها، إن مل يتعد أو يفاط، ويضان ما تلف منها 
 . بتعديه أو تفايطه

ألن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية، فوجب اعتبار الضاان به، إن كانت ( 3)
 . متقومة، ومل تكن مثلية

أي وإن كانت مثلية، كصنجة من حناس ال صناعة هبا، التعارها ليزن هبا فتلفت، ( 4)
 . فعليه مثل وزهنا من نوعها، كاا تضان يف اإلتالف مبثلها، ألنه أقاب من القياة

 . لضاان، وهذا مذهب الشافع أي ا( 5)
يسقا إن شاط نفيه، وهو مذهب أيب حنيفة، ومالك، واختاره الشيخ، : وعنه( 6)

فدل على نف  الضاان  «املسلاون على شاوطهم»وابن القيم، وغريمها، خلرب 
 . بشاطه

كل ما كان أمانة حنو   –ولو شاط نفيه  –أي وعكس وجوب ضاان العارية ( 7)
، ومضاربة ال تصري مضاونة، بشاط الضاان، ألن مقتضى وديعة، ورهن وشاكة

العقد كونه أمانة، فإذا شاط ضاانه فقد التزم ضاان ما مل يوجد لبب ضاانه، 
فلم يلزمه، وأشار أمد إىل الفا  بينهاا، بأن العارية أخذهتا اليد، والوديعة دفعت 

 . إليك
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 (2)مل تضران  يف انتفرا  مبعراوف (1)وإن تلفت هر  أو أجزا هرا 
ومررررا أذن يف  (3)ألن اإلذن يف االلررررتعاال تضرررران اإلذن يف اإلتررررالف 

أي ( مؤونررة ردهررا)أي وعلررى املسررتعري ( وعليرره) (4)مضرراون غررري إتالفرره 
علررررى اليررررد مررررا أخررررذت حررررىت »ملررررا تقرررردم مررررن حررررديث  (5)رد العاريررررة 

 .(6)«تؤديه

                                         

 . أي اليت ال تذهب بااللتعاال( 1)
أجزا ها، حيث كان االنتفا  مبعاوف، وهو ما جات به العادة،   أي العارية وال( 2)

 . كاال املنشفة، والقطيفة، وكثوب بل  باللبس
 . أي احلاصل بااللتعاال، وكذا مباور الزمان( 3)
كاا ال تضان املنافع، وإن مل يف الثوب تاابا فتلف به ضانه، لتعديه به، وإن ( 4)

قوله بياينه أنه مل يتعد االلتعاال جاح  ها الدابة باحلال ضان، ويقبل 
 . باملعاوف

قوال واحدا، إىل املوضع الذي أخذها منه، إن مل يتفقا على ردها إىل غريه ويربأ ( 5)
بادها إىل من جات عادته به على يده، كسائس، وزوجة متصافة يف ماله، 

 . وخازن، ووكيل عام يف قبض حقوقه
وقال  «أد األمانة إىل من ائتانك»كذا قوله فدل عاومه على لزوم مؤونة الاد، و ( 6)

ََْمانَاِت ِإَلى َفْهِلَهاتعاىل  .ِإ َّ اهلَل َيْأُمرُُ ْم َفْ  تـَُؤدُّوا ا
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وإذا كانت واجبة الاد وجب أن تكون مؤنة الاد على من وجب 
فال جيب على املستأجا مؤونرة ردهرا، ألنره ال ( ال املؤجاة) (1)ليه الاد ع

ومؤونرة الدابرة املرؤجاة،  (3)بل يافع يده إذا انقضرت املردة  (2)يلزمه الاد 
وكيله روبرر (5)وللاسررتعري الررتيفاء املنفعررة بنفسرره  (4)واملعررارة علررى املالررك 

 .(7)وال يؤجاها ( وال يعريها) (6)ائبه رألنه ن
                                         

 . ألنه من الزمه، وكاغصوب( 1)
 . وإذا مل يلزمه الاد فاؤنته من باب األوىل( 2)
 . ويتسلاها مالكها( 3)
 االختيارات عن قدمي خا الشيخ أن وصاح به ابن املنجا يف شاح اهلداية، ويف( 4)

إنه جيب : قياس املذهب فياا يظها له أهنا جتب على املستعري، ألهنم قد قالوا
عليه مؤونة ردها، وضااهنا إذا تلفت، وهذا دليل على أنه جيب عليه ردها إىل 
صاحبها، كاا أخذها منه، لوى نقص املنافع املأذون له فيها، مث إنه خطا له أهنا 

جتب على  «أحدها»على األوجه يف نفقة اجلارية املوصى بنفقتها فقا، تاج 
: يف كسبها، وقال احللوا  «وبالثها»على مالك النفع  «وبانيها»املالك، وَنظَّاه 
 . فاهلل أعلم. إهنا على املستعري

 . بال خالف، ألنه ملك التصاف بإذن املالك، أشبه املستأجا( 5)
املنفعة بوكيله، ألنه نائب عنه يف االلتيفاء، ويده كيده، أي وللاستعري التيفاء ( 6)

ال نعلم فيه خالفا، وأمجعوا على أن للاستعري التعاال املعار فياا : قال املوفق
 . أذن له فيه

أي العرني املعررارة، ألنرره مل ميلرك املنررافع، فلررم يكرن لرره أن ميلكهررا إال برإذن، أمررا إجيارهررا فقررال ( 7)
 ال اتفقرررررررررررروا علررررررررررررى أنرررررررررررره : وقررررررررررررال الرررررررررررروزيا وغررررررررررررريه. فبررررررررررررال خررررررررررررال: املوفررررررررررررق وغررررررررررررريه

ولرريس لرره أن يرراهن مررا الررتعاره إال بررإذن . اهررر. جيرروز للاسررتعري أن يررؤجا مررا الررتعاره
= 
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 (1)إباحة املنفعة، فلم جيز أن يبيحها غريه، كإباحة الطعرام  ألهنا
إن كانررت ( تلفررت عنررد الثررا ، الررتقات عليرره قياتهررا)أعارهررا و( فررإن)

ألن التلرف حصرل يف يرده  (3)لواء كان عاملرا باحلرال أو ال  (2)متقومة 
 .(5)للاعري األول ( على معريها أجاهتا)التقات ( و) (4)

                                         
= 

مالكرره، ولرره ذلررك بإذنرره، بشرراوط تقرردمت يف الرراهن، وأمجعرروا علررى أن املسررتعري ال 
 ميلررك العررني، وأمررا إعارهتررا فهررذا الصررحيع مررن املررذهب، وعليرره األكثررا، وصرروبه يف

 . تصحيع الفاو 
وهو مذهب أيب . له أن يعريها: ألن من أبيع له ليس له أن يبيحه لغريه، وعنه( 1)

إذا مل يعال هبا إال الذي كان : حنيفة، وأحد الوجهني للشافع ، وقال مالك
يعال فال ضاان، وقطع يف القواعد نواز إعارة العني املعارة املؤقتة، إذا قيل 

 . هبا بلزومها، وملك املنفعة
 . أو مثلها إن كانت مثلية( 2)
 . أي لواء علم املستعري الثا  أن للعني مالكا مل يأذن يف إعارهتا، أو مل يعلم ذلك( 3)
فعليه قياتها أو مثلها، لدخوله على ضااهنا، إن علم احلال بأهنا ليست ملكا ( 4)

على أهنا  للاعري، وال مأذونا له فهو غاصب، وإن مل يعلم احلال فألنه قبضها
 . عارية، والعارية مضاونة

ألنه غا الثا  بدفعها له، على أن يستويف منافعها بغري عول، فالتقا عليه ( 5)
 . ضاان املنفعة، دون الثا 
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وإال الررتقات عليررره  (1)لثررا  عاملرررا باحلررال إن مل يكررن املسررتعري ا
من املعري، ألنه لرلا  (3)(يضان أيهاا شاء)للاالك أن ( و) (2)أيض ا 

 (5)أو املسرررتعري، ألن التلرررف حصرررل حترررت يرررده  (4)علرررى إترررالف مالررره 
ألن يررد رهبررا  (6)(للثررواب مل يضرران)طلبررا ( منقطع ررا)دابترره ( وإن أركررب)

 .(8) كاديفه ووكيله  (7)مل تزل عليها 
                                         

وهو أن للعني مالكا مل يأذن يف إعارهتا، كاا تقدم، فوجبت األجاة على الغار ( 1)
 . بدفعها، بدون إعالم باحلال

ات أجاة العني املعارة على املستعري الثا  أيض ا، مع قياة العني، أي وإال التق( 2)
لو أعار زيد دابة لعااو، : لعلاه بأن العني مل تكن ملكا ملعريه، مثال ذلك

فأعارها بكاا، فتلفت عنده، ضانها مطلقا، وأجاهتا إن كان عاملا باحلال، وإال  
 . كانت األجاة على عااو

 . ستعري أو اآلخذ منهأي أي الشاصني شاء، امل( 3)
 . أي فله تضانيه، كاا لو للا على مال غريه دابة فأكلته( 4)
فلزمه ضااهنا، وإن ضان األول رجع على الثا ، وإن ضان الثا  مل ياجع على ( 5)

األول، ومن التعار شيئ ا فظها مستحقا فلاالكه أجا مثله، ألنه مل يأذن يف 
أما الدافع فلتعديه بالدفع، وأما القابض التعااله، يطالب به من شاء منهاا، 

 . فلقبضه مال غريه بغري إذنه
أي املنقطع تلف الدابة حتته، ألن املالك هو الطالب لاكوبه تقاب ا إىل اهلل، وألهنا ( 6)

 . غري مقبوضة
 . وراكبها مل ينفاد حبفظها( 7)
 بة أي كاا ال يضان رديف رهبا، بأن أركب إنسانا خلفه، فتلفت الدا( 8)

= 
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ولررو لررلم شررايك لشررايكه الدابررة، فتلفررت بررال تفررايا وال تعررد مل 
فررإن أذن لرره فيرره فكعاريررة  (2)إن مل يررأذن لرره يف االلررتعاال  (1)يضرران 

فلرررررو لرررررلاها إليررررره ليعلفهرررررا، ويقررررروم  (4)وإن كررررران بإجرررررارة فإجرررررارة  (3)
مررن هرر  ( قررال)و( آجاتررك)املالررك ( وإذا قررال) (5)مبصراحلها مل يضرران 

برل آجراتين : الرقر. أعاترك: ن قرالأبر( أو برالعكس (6)تين بل أعرا )بيده 
(7). 

                                         
= 

حتتهاا، ألهنا بيد مالكها، وكاا ال يضان وكيل رب الدابة إذا تلفت يف يده، ألنه 
ليس مبستعري، وكاائض الدابة إذا تلفت حتته، ألنه أمني، وكاوصى له بنفع حيوان 

ال آخذ : ال أركب إال بأجاة، وقال الدافع: تلف يف يده، ولو قال آخذ الدابة
 . أجاة، وال عقد بينهاا، فعارية

 . قاله الشيخ وغريه، وصوبه يف اإلنصاف، ألنه أمني( 1)
 . وإمنا للاها له ليحفظها بال التعاال( 2)
 . هلا أحكام العارية، على ما تقدم، وإن التعالها بال إذن فغصب( 3)
 . أي وإن للم شايك لشايكه دابة بإجارة، فهو إجارة، له أحكام اإلجارة( 4)
أو للاها لشايكه، ليكون التعااله هلا يف نظري إنفاقه  ألهنا حينئذ أمانة يف يده،( 5)

عليها، أو تناوبه معه مل يضان، وجيب رد عارية بطلب مالك، وبانقضاء الغال 
منها، وبانتهاء التوقيت، ومبوت معري أو مستعري، فإن أخا الاد فعليه أجاة املثل، 

 . لعدم اإلذن فيه
ف املالك والقابض، فقال املالك آجاتك أي وإن دفع إليه دابة وحنوها، مث اختل( 6)

 . بل أعاتنيها: فقال القابض. هذه الدابة
بل : قال القابض. أعاتك هذه الدابة وحنوها: أي بأن قال املالك للقابض( 7)

 . أجاتنيها
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عقرب )وتراد إليره يف األول إن اختلفرا  (1)فقول املالك يف الثانيرة 
مرع ميينره ( قبل قول مدع  اإلعارة)أي قبل مض  مدة هلا أجاة ( العقد

وحينئذ تاد العرني إىل مالكهرا إن   (3)ألن األصل عدم عقد اإلجارة  (2)
هلرا أجراة ( بعرد مضر  مردة)إن كان االختالف ( و) (4) إن كانت باقية

ألن األصررل يف مررال الغررري الضرراان  (5)مررع ميينرره ( قررول املالررك)فررالقول 
 .(7)ن املدة رضى مرملا م( بأجاة املثل)وياجع املالك حينئذ  (6)

                                         

أي فيقبل قول املالك للقابض أعاتك بياينه، قوال واحدا، ألن األصل عدم عقد ( 1)
 . اإلجارة

 . بال نزا : ستأجاها، قال يف اإلنصافأي أنه مل ي( 2)
 . وبااءة الذمة منها( 3)
 . وكان ال مستحق هلا غريه، وإن كانت العني تالفة لقطت مطالبته( 4)
ألهناا : فياا مضى من املدة، وحك  عن مالك، وجزم به املوفق وغريه، وقال( 5)

ل املالك، كاا لو اختلفا يف كيفية انتقال املنافع إىل ملك الااكب، فكان القول قو 
وهبتنيها، وألن املنافع جتاى : وقال اآلخا. بعتكها: اختلفا يف عني، فقال املالك

جماى األعيان يف امللك، والعقد عليها، ولو اختلفا يف األعيان، كان القول قول 
 . املالك، فكذا هنا

ما بق ،  فكان القول قول املالك، حيث ال بينة، واملااد فياا مضى من املدة، دون( 6)
 . فال يقبل قول املالك فيه، ألن األصل عدم العقد

هذا الصحيع من املذهب، واختاره املوفق وغريه، ألهناا لو اتفقا على وجوبه، ( 7)
 واختلفا يف قدره، وجب أجا املثل، فاع االختالف يف أصله أوىل، 

ا عارية، وقيل األقل من املساى أو أجاة املثل، وكذا لو ادعى بعد زر  األرل أهن
 . بل إجارة، فالقول قول املالك، ذكاه الشيخ وغريه: وقال رب األرل
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الررررررذي يف يررررررده العررررررني ( وإن قررررررال) (1)ألن اإلجررررررارة مل تثبررررررت 
فقررول مالررك ( بررل غصرربتين)املالررك  (قررال (2)أجرراتين : أعرراتين، أو قررال)
مرن ( قرال)و ( َأعاترك)املالك ( أو قال) (4)كاا لو اختلفا يف ردها   (3)

 . (6)فقول مالك ( والبهياة تالفة (5)بل آجاتين )من ه  بيده 

                                         

 . أي مبجاد دعوى املالك بال بينة، وإمنا يستحق بدل املنفعة، وهو أجاة املثل( 1)
 . وقد مضى بعد العقد مدة هلا أجاة: املااد( 2)
ألن األصل عدم  .بال نزا : أي بياينه أنه ما أجا، وال أعار، قال يف اإلنصاف( 3)

 . اإلجارة والعارية
البينة على املدعني والياني »يعين أن القول يف الاد قول املالك، فكذا هنا، خلرب ( 4)

إن القول : وحنوه، واالختالف هنا يف وجوب األجاة، فلذلك قيل «على من أنكا
ألن األصل بااءة ذمته، ولكن رجع أكثا األصحاب أن القول قول . قول القابض

الك، لكونه ينكا انتقال املنافع يف العني إىل القابض، والقابض يدعيه، والقول امل
قول املنكا، ألن األصل عدم االنتقال، فيحلف مع عدم البينة، ويستحق األجاة، 
وإن مل يكن مضى مدة هلا أجاة فال معىن لالختالف، ويأخذ املالك دابته بال 

 . نزا 
 . بل أعاتين: قال من ه  بيدهآجاتك، و : وكذا لو قال املالك( 5)
بال نزا ، فإن كان األجا بقدر قياتها أو أقل، فالقول قول : قال يف اإلنصاف( 6)

املالك بغري ميني، قاله املوفق وغريه، وإن كان ما يدعيه املالك أكثا، بأن تكون 
قياة الدابة أكثا من أجاها، فادعى املالك أهنا عارية، أو كان أكثا فادعى أنه 

 . ها، فالقول قوله يف الصورتني مع ميينه، وهذا مذهب الشافع  وغريهآجا 
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ألهنا اختلفرا يف صرفة القربض واألصرل فيارا يقبضره اإلنسران مرن 
أو ) (2)قياررررة ويقبررررل قررررول الغررررارم يف ال (1)مررررال غررررريه الضرررراان، لألبررررا 
ألن املسررتعري قرربض العررني حلررظ نفسرره،  (3)(اختلفررا يف رد، فقررول املالررك
أو  (5)غصرربتين : فقررال. أودعتررين: وإن قررال (4)فلررم يقبررل قولرره يف الرراد 

وعليرره . (7)صررد  املالررك بياينرره  (6)بررل أعرراتين : قررال. أودعتررك: قررال
 .(8)األجاة باالنتفا  

                                         

 .«على اليد ما فخذت حتى تؤديه» صلى اهلل عليه وللموهو قول ( 1)
 .«لو يعطى الناس بدعواهم، الدعى رجال دماء قوم وأمواهلم»خلرب ( 2)
بت ببينة، للقاعدة العظياة املتقدمة، وه  أن كل من أقا بوصول مال إليه، أو ب( 3)

 . مث ادعى وصوله إىل صاحبه، مل يقبل إال ببينة
أنه لو قبضها ال حلظ نفسه، قبل قوله يف الاد، وتقدم أنه ال : إال ببينة، ومفهومه( 4)

فا  بني متطو  أو نعل، وأن هذا القول هو الصحيع، الذي مل يدل على خالفه  
 . ملنكا بياينهكتاب، وال لنة، وال إمجا ، بل دل على أن القول قول ا

 . صد  املالك بياينه، ألن األصل عدم اإليدا ، وحكاها حكم الغصب( 5)
 . بل أودعتين: قال. أعاتك: أو قال( 6)
 . ملا تقدم إن مل يكن بينة( 7)
أي وعلى قابض العني األجاة باالنتفا  باملقبول، وياد العني إن كانت باقية، وإال ( 8)

 . ثلية فاثلهافقياتها إن كانت متقومة، أو م
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 (1)باب الغصب 
لغرررة أخرررذ ( وهرررو) (2)سرررا الصررراد بك. غصرررب يغصرررب: مصررردر
( علرررى حرررق غرررريه) (4)عاف رررا ( االلرررتيالء)ا واصرررطالح   (3)الشررر ء  لارررا 

ماال  كان أو اختصاص ا 
(5). 

                                         

 . أي باب ذكا أحكام الغصب، وجناية البهائم، وما يف معىن ذلك من االتالفات( 1)
اغتصبه يغتصبه اغتصاب ا، والش ء : ضاب يضاب ضابا، ويقال: غصبا، من باب( 2)

 . مغصوب وغصب
 . غصبه منه، وغصبه أو قهاه عليه: قهاه، وتقول «وفالنا على الش ء»كاغتصبه، ( 3)

عد يف العاف التيالء مع متام احلد فهو غصب، وتتلف باختالف املستوىل  فاا( 4)
عليه، وال يصري غصب ا بغري االلتيالء، وال يشرتط الفعل، فلو ركب دابة واقفة 

كاا قدر الشيخ   –إلنسان، وليس هو عندها، صار غاصبها مبجاد ذلك، واألوىل 
ء املسلاني على أموال أهل التثناء احلايب، ألنه يدخل يف حده التيال –وغريه 

احلاب، وليس بظلم، والتيالء أهل احلاب على املسلاني، وليس من الغصب 
املذكور حكاه باإلمجا ، إذ ال خالف أنه ال يضان باإلتالف وال بالتلف، وإمنا 

هو التيالء  «جتايد العناية»اخلالف يف وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه، ويف 
 .ه، قهاا بغري حقغري حايب على حق غري 

 . ككلب صيد، وحنو مخاة ذم  مستورة، ال مخاة خالل( 5)
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فارررراج بقيررررد القهررررا املسرررراو ، واملنتهررررب،  (1)(قهرررراا بغررررري حررررق)
 (3)الرتيالء الرويل علرى مرال الصرغري وحنروه  «بغري حق»و (2)واملاتلس 

ــْأُ ُل ا لقولره تعراىل  (5)وهرو حمرام  (4)واحلراكم علرى مرال املفلرس  َوال َت
َنُكْم ِباْلَباِط ِ  َفْمَ اَلُكْم بـَيـْ

(6). 

                                         

ومنه املأخوذ . اهر. اتفقوا على أن الغصب أخذ بعدوان قهاا: قال الوزيا وغريه( 1)
 . مكسا وحنوه

وهو ما تتف  لارقه يف أول " املساو "أي فااج بقيد القها عن حكم الغصب ( 2)
وهو  «واملاتلس»ما جياها منتهبه أول أماه وآخاه  وهو «املنتهب»أماه وآخاه، و

 . ما تتف  خمتلسه أول أماه دون آخاه، فهذه ليست غصبا، لعدم القها فيها
التيالء الويل على مال  –عن حكم الغصب  «بغري حق»بقوله  –أي وخاج ( 3)

 . موليه الصغري، وحنو الصغري البالغ غري رشيد، أو جمنونا
 . على ماله غصبا، لكونه حبق، وكذا الشفعةفليس التيال ه ( 4)
أمجع املسلاون على حتاميه يف اجلالة وإمنا اختلفوا يف فاو  : وقال املوفق. باالتفا ( 5)

 . منه
إ  دماء م وفم الكم » صلى اهلل عليه وللمولقول . والغصب من أكلها بالباطل( 6)

 . «ال يح  مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه»وروي  «عليكم حرا 
للاظلوم الدعاء على  امله، بقدر ما يوجبه أمل  لاه، ال على من : وقال الشيخ

الدعاء : شتاه، ولو كذب عليه مل يفرت عليه، بل يدعو عليه نظريه، وقال أمد
 . عليه قصاص، ومن دعا على من  لاه فاا صرب
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بفرررتع العرررني الضررريعة، والنارررل، واألرل، قالررره أبرررو ( مرررن عقرررار)
لكن ال  (3)ولو أم ولد  (2)من أباث وحيوان ( ومنقول. )(1)السعادات 

 .(6)فعه وال يضان ن (5)فيصع تزوجيها  (4)تثبت اليد على بضع 

                                         

اضاة ه  عند احل: وقال األزهاي. واجلوهاي وغريمها، وذكا أن الضيعة العقار( 1)
ضيعة الاجل ما يكون منه معاشه، : وقال أبو السعادات. النال والكام، واألرل

العاب ال تعاف الضيعة : وقال اجلوهاي. كالصنعة، والتجارة، والزراعة، وغري ذلك
ومل يذكا : فيضان العقار بالغصب؛ قال يف اإلنصاف. اهر. إال احلافة والصناعة
ا، طوقه من لبع  من اقتطع»خلرب . أكثاهم فيه خالف ا شرب ا من األرل  لا 

 . وغريه «أرضني
وتقدم قوله . وشجا، وزر ، وحنومها، واألباث متا  البيت، أو املال أمجع( 2)

 . فدل النص واإلمجا  على حتاميه، ويضان إذا تلف «وأموالكم عليكم حاام»
حنيفة، أي ولو كان االلتيالء على أم ولد، وهذا مذهب الشافع ، وصاحيب أيب ( 3)

ألهنا جتاى جماى املال، بدليل أهنا تضان بالقياة، يف اإلتالف، لكوهنا مملوكة،  
 . ويضان القن، ذكاا كان أو أنثى، كسائا املال. كالقن، خبالف احلاة

تقدم أنه بضم الباء، ومجعه أبضا ، يطلق على الفاج، واجلاا ، والتزويج، ( 4)
 . اجلاا ، وزنا ومعىن: والبضا 

كانت بيد الغاصب، ألنه ال تثبت يده على بضعها، خبالف بيعها، فال يصع ولو  ( 5)
 . إال على غاصبها، أو قادر على أخذها منه

أي نفع البضع، وهو املها، فلو حبسها عن النكاح حىت فات بالكرب، مل يضان ( 6)
املها بالتفويت، ألن النفع إمنا يضان بالتفويت إذا كان مما تصع املعاوضة عليه 

 . إلجارة، والبضع ليس كذلك، وكذا املدباة واملكاتبةبا
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ولررو دخررل دارا قهررا ا، وأخرراج رهبررا فغاصررب 
وإن أخاجرره قهرراا  (1)

وإن دخررل قهرراا  (3)أو دخررل مررع حضررور رهبررا وقوترره فررال  (2)ومل يرردخل 
 (5)وإن مل يراد الغصرب فرال  (4)ومل تاجه، فقد غصب ما التوىل عليه 

ولررو كرران فيهررا قااشرره،  (6)هبررا فغاصررب ر وإن دخلهررا قهرراا يف غيبررة  (5)
ككلب صيد وماشية وزر  ( وإن غصب كلبا يقتىن) (7)ملبد  ذكاه يف ا
 .(8)وزر  

                                         

 .  أشبه ما لو أخذ الدابة واملتا : يرتتب عليه أحكام الغصب؛ قال املوفق( 1)
 . فليس بغاصب، ألنه غري مستول عليها( 2)
فلو دخل . ال جصل الغصب من غري التيالء: أي فليس بغاصب؛ قال املوفق( 3)

انها بدخوله، لواء دخلها بإذنه، أو غري إذنه؛ أرل إنسان، أو داره، مل يض
ولواء كان صاحبها فيها، أو مل يكن، ألنه إمنا يضان بالغصب ما يضان 

 . بالعارية
 . ألنه ال يشرتط لتحقق الغصب نقل العني، بل يكف ، جماد االلتيالء( 4)
 . أي فليس بغاصب، فال يضان ما تلف فيها( 5)
 . اللتيالئه عليها( 6)
وما تلف بفعله، أو بسبب : ليه مجهور األصحاب، وغريهم؛ قال املوفق وغريهوع( 7)

فعله، كهدم حيطاهنا، وتغايقها، أو كشا تااهبا، وإلقاء احلجارة فيها، أو نقص 
جصل بغااله، أو بنائه، فيضانه بغري خالف بني العلااء، ألن هذا إتالف، 

 . والعقار يضان باإلتالف من غري خالف
 .ويأيت «إال كلب صيد أو ماشية أو حاث»ء الشار  له، بقوله اللتثنا( 8)
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ألن الكلررب جيرروز  (1)(ردمهررا)مسررتورة ( مخررا ذمرر )غصررب ( أو)
ومخررا الررذم  يقررا علررى شرراهبا، وهرر  مررال عنررده  (2)االنتفررا  برره واقتنررا ه 

ولررو بعررد الرردبغ، ألنرره ال  (4)غصررب ( يرراد جلررد ميتررة)يلررزم أن ( وال) (3)
يبراح االنتفرا  بره يف : احلرارب ؛ يراده حيرث قلنرا وقال (5)ال يطها بدبغ 

 .(6)اليابسات 

                                         

أي الكلب، واخلااة وكذا مخا خالَّل، ألهنا غري ممنو  من إمساكها وكذا لو ( 1)
غصب دهنا متنجسا رده، ألنه جيوز االلتصباح به يف غري مسجد، على ما 

حكم  تقدم، أو تلل مخا خالَّل يف يد غاصب لزمه رده، ألنه صار خال على
ملكه، وإن مل يكن الكلب يقتىن، ومل تكن مخاة الذم  مستورة، مل يلزمه الاد، 

 . للنه  عن اقتناء الكلب، وزوال عصاة مخاة الذم ، مىت  هات، وحل إراقتها
وإن حبسه مدة مل يلزمه . يعين الذي يقتىن، فلزم رده على مالكه، أشبه املال( 2)

 . أجاة، جزم به املوفق وغريه
زم ردها ما زالت مستوردة، وإن غصب من مسلم مخاا، حام ردها، ووجبت فل( 3)

، عن أيتام وربوا مخاا صلى اهلل عليه وللمإراقتها، ألن أبا طلحة لأل رلول اهلل 
 .« أمره بإراقتها»

 . هذا املذهب عند أكثا األصحاب، ألنه ال جل بيعه عندهم( 4)
 . اة بطهارته بالدبغوتقدم أنه يطها بالدبغ، للنصوص املتوات( 5)
يباح : جتال أن جيب رده، إذا قلنا: أشبه اخلاا املتاللة، وقال املوفق وغريه( 6)

االنتفا  به يف اليابسات، ألنه جنس يباح االنتفا  به، أشبه الكلب املقتىن، 
. وإن دبغه، وقلنا بطهارته يلزم رده، كاخلاا إذا تللت: وكذلك قبل الدباغ؛ قال

 . طافحة بذلك؛ واختاره الشيخ وغريه، وتقدم، فيجب رده وجيوز بيعهوالسنة . اهر
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( وإترررالف الثالبرررة) (1)وهرررو الصرررواب : قرررال يف تصرررحيع الفررراو 
لرررواء كررران املتلرررف  (2)(هررردر)أي الكلرررب واخلارررا احملامرررة، وجلرررد امليترررة 

ا أو ذمي ا  مسلا 
ألنره ال جيروز بيعهرا  (4)ول شراع  رألنه لريس هلرا عر (3)

(5). 

                                         

جيوز االنتفا  به يف اليابسات، جيب رده؛ وقطع به : والصواب أنا إذا قلنا: ولفظه( 1)
وعلى ما تقدم من القول الصحيع، أنه يطها، فريد : ابن رجب وغريه؛ قال شيانا

 . بكل حال
 . تالفأي مهدرة، باطلة، ال تضان باإل( 2)
 . ولواء كانت ملسلم أو ذم ، ألنه ال يثبت هلا أحكام الغصب( 3)
 . يثبت به الضاان، وغري متقومة( 4)
وما حام بيعه ال  «إن اهلل ورلوله حام بيع اخلاا، وامليتة واخلنزيا واألصنام»خلرب ( 5)

وأما . حلامته، مل جتب قياته، فأما الكلب، ففيه خالف، مبين على جواز بيعه
وقال . ااة احملرتمة، يعين مخاة الذم  املستورة، فنص عليه أمد، والشافع اخل

ألن عقد الذمة قد عصاها، ملا روي عن عاا أنه . تضان: مالك وأبو حنيفة
 . ولوهم بيعها، وخذوا منهم عشا مثنها، وتقدم احلديث الصحيع يف حتاميها: قال

يف حق الذم ، ألن التحامي  وما مل يكن مضاونا يف حق املسلم، ال يكون مضاونا
ببت يف حقهاا، فاىت  هات حلت إراقتها، وخرب عاا إمنا يثبت هلم أهنم إذا 
تبايعوها، وتقابضوها، حكانا هلم بامللك، ومل ننقضه، وأما جلد امليتة، فتقدم 
القول بطهارته بالدبغ، فتثبت له أحكام الغصب، وقبل الدبغ ال جيب ضاانه عند 

 .األكثا، كامليتة
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ألنه لريس  (1)(مل يضانه)كبري أو صغري ( ىل على حاوإن التو )
ألنه التوىف منافعه، وه   (3)فعليه أجاته ( وإن التعاله كاها) (2)مبال 

ألنرره فرروت  (5)(فعليرره أجاترره)مرردة ملثلهررا أجرراة ( أو حبسرره) (4)متقومررة 
وإن منعه العال من غري  (6)منفعته، وه  مال جيوز أخذ العول عنها 

 .(7)ضان منافعه غري غصب، أو حبس مل ي

                                         

بأن حبسه مثال، ومل مينعه الطعام والشااب، فاات عنده بنحو مال، ال بنحو ( 1)
 . صاعقة أو نار

والغصب ال يثبت فياا ليس مبال، ويضان بياب صغري وحليه، جزم به يف اإلقنا  ( 2)
وإن بعده عن بيت أهله مثال، لزمه رده، ومؤونته، وعليه ضاانه، إذا . واملنتهى

 . ار، على ما يأيت يف الديات إن شاء اهلل تعاىلتلف بنحو صاعقة أو ن
أي وإن التعال احلا كاها يف خدمة أو خياطة أو غريمها، فعليه أجاته قوال ( 3)

ا  . واحد 
 . أي فيلزمه ضااهنا بالغصب، كانافع العبد( 4)
أي مدة حبسه، وهذا الصحيع من املذهب، وصححه يف التصحيع وغريه، وجزم ( 5)

 . وبه يف تصحيع الفاو به غري واحد، وص
 . كانافع العبد، وال يضان بيابه، ألهنا مل تثبت عليها اليد، وكاا ال يضان نفسه( 6)

. وجها واحدا؛ ألنه لو فعل ذلك بالعبد مل يضان منافعه، فاحلا أوىل: قال املوفق( 7)
 . فيهاا؛ وصوبه يف اإلنصاف، فاهلل أعلم" بلى"يتوجه : ويف الفاو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

181 

 (1)إن كان باقيا، وقدر علرى رده ( رد املغصوب)غاصبا ( ويلزم)
ال يأخــذ فحــد م متــا، فخيــه  ال العبــا  » صررلى اهلل عليرره ولررلملقولرره 

وإن . (3)رواه أبررو داود  «ومـن فخـذ عصـا فخيـه  ليردهـا (2)وال جـادا 
 .(5)متصلة كانت أو منفصلة  (4)(زيادتهب)زاد لزمه رده 

                                         

أمجع العلااء على وجوب رد املغصوب إذا كان حباله، مل يتغري، : ق وغريهقال املوف( 1)
اتفقوا على أنه جيب على الغاصب للاغصوب رد : ومل يشتغل بغريه، وقال الوزيا

العني، إن كانت عينه، ومل تف من ردها إتالف نفس، وأن العاول واحليوان، 
ف بقياته، واملكيل وكل ما كان غري مكيل، وال موزون يضان، إذا غصب، وتل

 . واملوزون مبثله إذا وجد مثله
فنهى أن يأخذ متا  أخيه املسلم، منفعة كان أو للعة، مما يتاتع به من احلوائج، ( 2)

ال العبا، أي ال يف حال اللعب، فال جيوز له على جهة املزح واهلزل، وال يف حال 
إدخال اهلم والغيظ عليه، أن يأخذه وال يايد لاقته، ولكن يايد : ويف النهاية. اجلد

 . فهو العب يف الساقة، جاد يف األذية
وليس خاصا بالعصا، بل املااد منه   «ومن فخذ عصا فخيه  ليردها إليه»وملسلم ( 3)

وألنه أزال  «على اليد ما أخذت حىت تؤديه»وأليب داود . كل ش ء، حىت العصا
من وجد عني ماله فهو »رب يد املالك عن ملكه، بغري حق، فلزمته إعادهتا، ويف اخل

 .«أحق به، ويتبع البائع من باعه، وأخذ منه الثان
ا، لواء كانت الزيادة بيد الغاصب أو غريه( 4)  . قوال واحد 
أي لواء كانت الزيادة متصلة كالسان، وتعلم صنعه، أو منفصلة، كالولد، من ( 5)

 . هبياة، وكالكسب

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

181 

 (1)مرررن منررراء املغصررروب، وهرررو ملالكررره، فلزمررره رده كاألصرررل  ألهنرررا
عليررره أو بعرررد  لكونررره برررىن (2)(أضرررعافه)علرررى رد املغصررروب ( وإن غرررام)

إذا ( أو غراس لزمرره القلررع) (4)املغصرروبة ( وإن بررىن يف األرل) (3)وحنروه 
 .(5)طالبه املالك بذلك 

                                         

صب ياده، كالولد مع األم املغصوبة؛ ال خالف أعلاه، أن الغا: قال ابن رشد( 1)
ا: قال  . والقياس، أن جتاى املنافع، واألعيان املتولدة جماى واحد 

وهذا مذهب اجلاهور، مالك والشافع ، وغريمها، ألنه هو املتعدي، فلم ينظا إىل ( 2)
دعه مكانه وأعطين أجاة رده، أو طلب : مصلحته، فكان أوىل بالغاامة، وإن قال

 . دعه مل ميلك الغاصب رده: وإن قال. ان آخا، مل يلزمهمله إىل مك
أي لكونه بىن على املغصوب، كحجا أو خشبة، قياتها درهم مثال، وبىن عليها، ( 3)

واحتاج يف إخااجها وردها إىل مخسة دراهم، أو لكونه بعد املغصوب، بأن مل 
ن انفلت إىل بلد بعيدة، حبيث تكون أجاته، أضعاف قياته، وحنو ذلك، كحيوا

مبكان يعسا مسكه فيه، وجتاج إىل أجاة أضعاف قياته، فتلزم الغاصب لتعديه، 
 . وكان ضار ذلك عليه، وإن انكسا احلجا، أو تلفت اخلشبة وجبت القياة

أي بال إذن رب األرل، ألزم بقلع بنائه، إذا طالبه رب األرل بذلك، عند ( 4)
ى  ي ربا، ق   بإذنهم   له من بن»مجاهري العلااء، وروي من حديث عائشة 
وإن اتفقا على عدم النقض، جاز، . «القيمة  ومن بنى بغير إذنهم   له النقض

 . وإن كانت اآللة من األرل، فليس للغاصب النقض
أمجع العلااء على أن من اغرتس : ال نعلم فيه خالف ا، وقال ابن رشد: قال املوفق( 5)

: واملشهور عن أمد.  أرضه أنه يؤما بالقلعخنال  أو مثا ا، وباجلالة نباتا يف غري
 . ال يقلع، بل ميلكه بالقياة: وعنه. للاالك قلعه جمانا، وعليه األصحاب
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( و) (1)«لــيس لعــرة  ــالم حــ » صررلى اهلل عليرره ولررلملقولرره 
ألنه ضار حصل ( وتسويتها) (2)أي نقص األرل ( أرش نقصها)لزمه 
وإن بذل رهبا  (4)أي أجاة مثلها إىل وقت التسليم ( واألجاة) (3)بفعله 

 . (6)وله قلعهاا  (5)قياة الغااس والبناء ليالكه مل يلزم الغاصب قبوله 
(6) . 

                                         

قضى  صلى اهلل عليه وللمأنه : وأليب داود وغريه. رواه الرتمذي وغريه وحسنه( 1)
فلقد رأيتها يضاب يف أصوهلا : للاجل بأرضه، وقضى لآلخا أن ينز  خنله؛ قال

نعت، أي ليس  « امل»بالتنوين، و" عا "و. الفؤوس وأهنا لنال عم؛ يعين طواال  ب
لذي عا   امل حق، وألنه شغل ملك غريه مبلكه، الذي ال حامة له يف نفسه 

 . بغري إذنه، فلزمه تفايغه
وكذا كل عني مغصوبة، على الغاصب . إن نقصت بذلك: حلصوله بتعديه، واملااد( 2)

ن نقصا مستقا ا، وهو مذهب الشافع ، جلنايته عليها، مبا ضاان نقصها، إذا كا
نقص قياتها، فلزمه أرش النقص، ولو كان نقصها برتك زرعها ذلك العام،  

 . كأراض  البصاة كاا لو نقصت بغريه
أي ولزمه تسوية األرل، إن كان كشطه، ورده على ما كان عليه، إن طالبه ( 3)

 . ل الغاصب، فلزمه إزالة ضارهاملالك، ألن كشا األرل ضار، حصل بفع
 . لتلف منافعها حتت يده العادية، وكذا لو مل ينتفع هبا، لزمته أجاهتا( 4)
ألنه عني مال الغاصب، أشبه ما لو وضع فيها أباب ا أو حنوه؛ وإن وهبه ملالكها مل ( 5)

 . جيرب على قبوله؛ وإن اتفقا على التعويض جاز، وكيف ما اتفقا
ما مل تكن اآلالت والغاس من األرل املغصوبة ومنعه فال، ألن  ألهناا ملكه،( 6)

 . اجلايع ملك املغصوب منه، فلم ميلك غريه التصاف فيه بغري إذن
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وعليرررره  (1)وإن زرعهررررا وردهررررا بعررررد أخررررذ الررررزر  فهررررو للغاصررررب 
خري رهبرا برني تاكره إىل احلصراد  (3)كان الزر  قائاا فيها وإن   (2)أجاهتا 

وهرر  مثررل بررذره وعررول لواحقرره  (5)وبررني أخررذه بنفقترره  (4)بررأجاة مثلرره 
(6). 

                                         

 . ال نعلم فيه خالف ا، ألنه مناء ماله: قال املوفق( 1)
أي أجاة مثلها إىل وقت التسليم، ألنه التوىف نفعها، فوجب عليه عوضه وعليه ( 2)

وليس لاب األرل متلك الزر  بعد . ، ولو مل يزرعها، كاا تقدمضاان النقص
 . حصاده، النفصاله عن ملكه

أنه الرتجعها من الغاصب، وقدر على أخذها : أي يف األرل، مل جصد، واملااد( 3)
ومىت أدركها رهبا والزر  قائم، فليس له إجبار الغاصب على قلعه، ملا رواه . منه

من  ر،  ي فرض ق   »قال  صلى اهلل عليه وللم الرتمذي وغريه وصححه، أنه
وألنه أمكن رد املغصوب إىل  «بغير إذنهم   ليس له من الزر، شيء  وله نفقته

مالكه، من غري إتالف مال الغاصب، على قاب من الزمن، فلم جيز إتالفه، 
حماول عليه، وهذا  «ليس لعرة  الم ح »وحديث . وفار  الشجا، لطول مدته

 . الزر ، فحصل اجلاع بني اخلربيناحلديث يف 
 . فيأخذ من الغاصب أجاة األرل، وأرش نقصها، ألنه شغلها مباله( 4)
أي وبني أخذ املالك الزر ، بنفقته، يدفعها إىل الغاصب، ويكون له الزر ، كاا ( 5)

 . يستحق الشفيع أخذ شجا املشرتي بقياته
د على الغاصب ما أنفق من فري  «وله نفقته»من حاث، ولق  وحنومها، لقوله ( 6)

الزر  : البذر، ومؤنة الزر  يف احلاث والسق  وغريه، ملدلول اخلرب؛ وعند اجلاهور
 ملالك األرل؛ واختاره الشيخ، وعليه النفقة، ومىت اختار أخذ 
= 
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ا أو فالا ) اجلارح ( فحصل بذلك (1)ولو غصب جارحا أو عبد 
ألنه  (3)أي مالك اجلارح وحنوه ( فلاالكه (2)صيد )أو العبد أو الفاس 
وكرذا لرو غصرب شربكة، أو شراكا، أو  (4)كران لره حصل بسببه ملكره ف

 .(5)فاا، وصاد به 
                                         

= 

الزر ، فال أجاة لألرل، ورطبة، ونعنا ، وبقول، وحنوها، مما جيز ماة بعد أخاى، 
 . باذجنان، كزر  فياا تقدمأو يتكار مله كقثاء، و 

والعادة بأن من زر  فيها له نصيب  –فيان زر  بال إذن شايكه : وقال الشيخ
ولو طلب : قال. قسم ما زرعه يف نصيب شايكه كذلك: -معلوم، ولاهبا نصيب 

أحدمها من اآلخا أن يزر  معه، أو يهايئه فيها فأىب، فلألول الزر  يف قدر حقه 
، فيها بيتان، لكن أحدمها عند امتناعه مما يلزمه، وصوبه يف بال أجاة كدار بينهاا

 . اإلنصاف، وأنه ال يسع الناس غريه
ا، وحنو ذلك( 1)   . أو قول ا، أو لها 
 . أو غنم على الفاس وحنوه، أو حصل بقوس، أو لهم، وحنو ذلك، صيد أو غريه( 2)
اس، كل ما حصل هباا، العبد، والف: أي فالصيد كله ملالك اجلارح، وحنو اجلارح( 3)

 . من الصيد وحنوه للاالك، هذا املذهب عند األكثا
املتوجه فياا إذا غصب : وقال الشيخ. أي ملالك اجلارح، والعبد والفاس، وحنوها( 4)

شيئ ا كفاس، وكسب به ماال  كالصيد، أن جيعل املكسوب بني الغاصب، ومالك 
ب، ومنفعة الفاس، مث يقسم الدابة، على قدر نفعهاا، بأن تقوم منفعة الااك

 . الصيد بينهاا
فاا حصل ملالك الشبكة، أو الشاك أو الفخ وحنوه، ألنه حصل بسبب : يعين( 5)

 ألن الصيد على . للغاصب: ووجه الشارح وغريه. ملكه، هذا املذهب
وهو أوىل، : الفاس، أو بالقوس وحنومها، حصل بفعله، وهذه آالت، قال شيانا

= 
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خبرررالف مرررا لرررو  (2)وكرررذا لرررو كسرررب العبرررد  (1)وال أجررراة لرررذلك 
را، فهرو للغاصرب  (3)غصب منجال  ألنره  (4)وقطع به شجاا أو حشيش 

 .(6)املغصوب ( وإن ضاب املصوغ) (5)آلة، فهو كاحلبل يابا به 

                                         
= 

 . اه احلارب ، وتقدم اختيار الشيخ، فاهلل أعلموعليه األجاة، وقو 
أي لاب اجلارح، والفاس، والشبكة، وحنوها، ألن منافع املغصوب يف هذه املدة، ( 1)

للغاصب؛ فعليه : وإن قيل. عادت إىل املالك، فلم يستحق عوضها على غريه
 . األجاة كاا تقدم

لائا أكسابه : إلنصافأي املغصوب، فكاجلارح، والفاس، كسبه ملالكه ويف ا( 2)
أما : وقال الشيخ. وال أجاة له على الغاصب، يف مدة كسبه. اهر. للسيد بال نزا 

إذا كسب العبد، فالواجب أن يعطى املالك أكثا األماين، من كسبه أو قياة 
 . نفعه

معاوف، يقطع به احلشيش  «احملش»وهو ما جصد به من حديد، ويقال له ( 3)
 . وحنوهاوغريه؛ أو غصب فأل ا 

أي ما قطعه من الشجا، واحلشيش، والزر ، وغريه، بذلك املنجل، أو الفأس، ( 4)
 . حلصول الفعل منه

أي ألن املنجل، املغصوب وحنوه، آلة، فهو كاحلبل املغصوب، يابا به الغاصب ( 5)
ما جياعه، من حطب وحنوه، وكاا لو غصب ليف ا، فقاتل به وغنم، فاا حصل 

 . بذلك فللغاصب
ا مسامري، أو إبا ا، أو ليوف ا، وحنو ذلك، ( 6) دراهم، أو ضاب فضة دراهم، أو حديد 

 . رده وأرش نقصه إن نقص، وال ش ء له عن زيادته إن زاد، هذا املذهب
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بابرا ( وجنرا اخلشربة (2)و صربغه وقصرا الثروب أ (1)ونسج الغرزل )
صار ( و (5)البيضة فاخا )صارت ( و (4)أوصار احلب زرعا  (3)وحنوه )

وال شررررر ء ) (7)إن نقرررررص ( رده وأرش نقصررررره (6)النررررروى غالرررررا )صرررررار 
لك غرريه رنظرري عالره، ولرو زاد بره املغصروب، ألنره تررب  يف مر( للغاصرب

(8). 

                                         

أي أو نسج الغاصب أو أجريه، الغزل املغصوب، حىت صار يساى بوبا، فزاد أو ( 1)
 . نقص، رده بزيادته، أو مع أرش نقصه إن نقص

 . أو طحن حبا، أو ضاب تاابا لبنا، وحنو ذلك، رده ونقصه، وال ش ء له( 2)
كافوف، أو غصب شاة فذحبها وشواها، رد ذلك، وأرش نقصه، وال ش ء له يف ( 3)

وال يأكل من الشاة و ال غريها إال بإذن مالكها ويأيت يف . نظري عاله، لتعديه
 . الساقة إن شاء اهلل تعاىل

 . املغصوب زرعا، يف أرل املالك أو غريه أي أو صار احلب( 4)
 . أي أو صارت البيضة املغصوبة فاخا، نعلها حتت حنو دجاجة أو مبعاجلة( 5)
 . أو صارت األغصان املغصوبة شجاا بغاله لذلك، يف أرضه أو أرل غريه( 6)
أي رد املغصوب ملالكه، ألنه عني ماله، ورد أرش نقصه إن نقص؛ قال املوفق ( 7)

 . هذا  اها املذهب، وقول الشافع : وغريه
. يكون شايكا بالزيادة، اختاره الشيخ وغريه: وعنه. أي بغري إذنه، فكان الغي ا( 8)

 . ورجحه األكثا ألهنا حصلت مبنافعه، واملنافع أجايت جماى األعيان: وقال النا م
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  (1)لررة األوىل وللاالررك إجبرراره علررى إعررادة مررا أمكررن رده إىل احلا
أي ( ضراان نقصره)أي الغاصب ( ويلزمه) (2)كحل  ودراهم، وحنومها 

 (4)ولررو بنبررات حليررة َأمرراد فيغررام مررا نقررص مررن قياترره  (3)أي املغصرروب 
وإن جىن عليه ضانه بأكثا اأَلماين، ما نقص من قياته، وأرش اجلنايرة 

(5). 

                                         

:  اهاهألن عال الغاصب يف املغصوب حمام، فالك املالك إزالته مع اإلمكان، و ( 1)
أنه ال جيرب إال إذا كان فيه : ومقتضى ما تقدم. وإن مل يكن فيه غال صحيع
 . غال صحيع، جزم به احلارب 

من أوا  حديد وحنوه، كساكني، ونعال، وحنو ذلك مما متكن إعادته إىل حالته ( 2)
كاألبواب، والفاار، واآلجا، والشاة إذا ذحبها   –األوىل، وما ال متكن إعادته 

 . فليس للغاصب إفساده، وال للاالك إجباره عليه –ا، واحلب إذا طحنه وشواه
 . أي بعد غصبه، وقبل رده، فيقوم صحيحا وناقص ا، ويغام الغاصب ما بينهاا( 3)
ألنه نقص يف القياة بتغري صفته، أشبه النقص بتغري باق  الصفات، ولو غصب ( 4)

عاى، أو أخاس، وأخذ من قنا فعا  عنده، أو خاس وحنوه، قوم صحيح ا، مث أ
 . الغاصب ما بني القياتني

أي وإن جىن على الاقيق املغصوب ضان اجلا  الغاصب الذاهب باجلناية بأكثا ( 5)
مبا : األماين، ما نقص من قياة العبد املغصوب باجلناية، أو أرش اجلناية، وعنه

 . نقص؛ واختاره املوفق والشيخ وغريمها
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ألن لرررربب كرررررل واحرررررد منهارررررا قررررد وجرررررد، فوجرررررب أن يضرررررانه 
ألن اخلصريتني جيرب  (2)(وإن خصى الاقيرق رده مرع قياتره) (1)بأكثامها 

وكذا لرو  (3)فيهاا كاال القياة، كاا جيب فيهاا كاال الدية من احلا 
وما نقرص بسرعا مل ) (4)قطع منه ما فيه دية، كيديه، أو ذكاه، أو أنفه 

 .(5)(يضان

                                         

إن كان عبدا قياته عنده ألفان، مث قطع يده، فصار  ودخل فيه اآلخا، وكذا( 1)
يساوي ألفا ومخساائة، كان عليه مع رده ألف، وإن كان اجلا  غري الغاصب، 
 . فضانه املالك، رجع على اجلا  بأرش اجلناية فقا، وما زاد التقا على الغاصب

هذا أي وإن خصى الاقيق املغصوب غاصبه أو غريه، رده مع قياته كلها، و ( 2)
 . مذهب مالك، والشافع ، ولو زادت قياته باخلصاء

أي ألن اخلصيتني من الاقيق جيب فيهاا كاال القياة منه، كاا جيب فيهاا كاال ( 3)
 . الدية من احلا، وهو مما ال نزا  فيه، ولو زادت قياته باخلصاء فاحلكم كذلك

عبد املغصوب فريده وغري ذلك مما فيه دية كاملة من حا، جيب فيه كاال دية ال( 4)
ملالكه مع قياته، وال ميلكه اجلا ، ألن املتلف البعض، واملضاون هو املفوت، فال 
يزول امللك عن غريه بضاانه، وإن كان املغصوب دابة ضان ما نقص من قياتها،  

 . كسائا األعيان
هذا املذهب، ومذهب مجهور العلااء، حكاه املوفق وغريه، كثوب غصبه وهو ( 5)

مائة، ومل ياده حىت نقص لعاه، فصار يساوي مثانني مثال، فال يلزمه باده  يساوي
 . اختاره الشيخ وغريه. يضان: ش ء، وعنه
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ألنرره رد العررني حباهلررا، مل يررنقض منهررا عررني وال صررفة، فلررم يلزمرره 
إىل حالررره ( عررراد)إذا  (2)(مبررال)يضررران نقصررا حصرررل ( وال) (1)شرر ء 

وكرذا لرو انقلرع لرنة مث  (4)لزوال موجب الضاان  (3)من املال ( بربئه)
وزال عيبه يف يد مالكه، وكان أخرذ  (6)فإن رد املغصوب معيبا  (5)عاد 

 .(7)أخذ األرش، مل يلزمه رده 

                                         

وال حق للاالك يف القياة مع بقاء العني، وإمنا حقه فيها وه  باقية كاا كانت، ( 1)
تلف ما مل يتصل ال: والفائت إمنا هو رغبات الناس، وال تقابل بش ء، قال احلارب 

بالزيادة، فإن اتصل بأن غصب ما قياته مائة، فارتفع السعا إىل مائتني، وتلفت 
 . العني، ضان املائتني وجها واحدا

أي مال املغصوب عند الغاصب، أو ابيضت عني املغصوب عنده، أو نس  ( 2)
 . صنعة، وحنو ذلك

علم الصنعة، أي إذا عاد نقص القياة بربئه من املال، أو زال بيال عينه، أو ت( 3)
 . نص عليه، وقواه احلارب  وغريه. يضان: وحنو ذلك، فريده وال ش ء عليه، وعنه

وهو نقص القياة، وكذا لو ملت فنقصت، مث وضعت بيد غاصب فزال نقصها، ( 4)
 . مل يضان شيئ ا

 . أي مل يلزمه ش ء، لزوال نقص القياة بعود السن عند الغاصب( 5)
 . صوب معيبا مبال، أو انقال  ضاس وحنوهأي فإن رد الغاصب املغ( 6)
 . أي مل يلزم املالك رد األرش املأخوذ من الغاصب( 7)
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يسررقا وإن مل يأخررذه مل  (1)ألنرره الررتقا ضرراانه برراد املغصرروب 
كارا لرو غصرب   (3)(بتعليم صنعة)النقص ( وإن عاد) (2)ضاانه لذلك 

وتعلررم  (4)غصررب عبرردا مسينررا قياترره مائررة، فهررزل فصررار يسرراوي تسررعني 
ألن الزيررادة الثانيررة  (5)(ضرران الررنقص)صررنعة، فررزادت قياترره هبررا عشرراة 

أو )صرررنعة زادت هبرررا قياتررره عنرررد الغاصرررب ( وإن تعلرررم) (6)غرررري األوىل 
 (7)دت قياته فزا)عنده ( مسن

                                         

 . أي ناقصا عن حال الغصب، نقصا أبا يف قياته حال الاد، جزم به املوفق وغريه( 1)
أي وإن مل يأخذ املالك األرش من الغاصب، مث زال العيب يف يد املالك، مل ( 2)

ما : ااره بالاد، خبالف ما لو بائ قبل رده، وقال احلارب يسقا األرش، اللتق
يذكا من االلتقاار غري مسلم، والصواب الوجوب بقدر النقص احلادث يف املدة، 

 . وجيب رد ما زاد إن كان
أي وإن عاد النقص احلاصل يف الاقيق املغصوب بزيادة حاصلة من غري جنس ( 3)

 . الذاهب
 . اصببسبب حصول اهلزال عند الغ( 4)
أي وتعلم العبد املغصوب صنعة، أو زالت عجاته، أو تعلم علاا وحنو ذلك، ( 5)

 . فزادت قياته بذلك عشاة، ضان الغاصب النقص احلاصل باهلزال
أي ألن الزيادة الثانية بتعلم الصنعة وحنوها يف الصورة الثانية، غري النقص احلاصل ( 6)

 . نه مل يعد ما ذهبباهلزال يف الصورة األوىل، فلزم ضاانه، أل
 . أو كرب فزادت قياته عند الغاصب وحنو ذلك( 7)
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 (1)(ضرران الزيررادة)قياترره ( أو هررزل فنقصررت)الصررنعة ( مث نسرر 
كاا لو طالبه   (2)ألهنا زيادة يف نفس املغصوب، فلزم الغاصب ضااهنا 

بررأن  (4)(كارا لررو عرادت مرن غررري جرنس األول)و  (3)بادهرا فلرم يفعررل 
مث هرررزل فصرررار يسررراوي  (5)غصرررب عبررردا فسررران، فصرررار يسررراوي مائرررة 

 .(7)لم صنعة فصار يساوي مائة، ضان نقص اهلزال فتع (6)تسعني 

                                         

 . أي تعلم الصنعة، أو السان( 1)
كاا لو كانت موجودة حال الغصب، فقد أجاوا الزيادة احلادبة يف يد الغاصب ( 2)

جماى الزيادة املوجودة حال الغصب، ألهنا زيادة يف العني املالوكة للاغصوب منه، 
 . ة له، ألهنا تابعة للعنيفتكون مملوك

أي كاا لو طالبه باد العني حال تلك الزيادة، فلم يفعل الغاصب، ومذهب ( 3)
مالك، وأيب حنيفة أنه إن طالبه بادها زائدة فلم يفعل ضان، وأما إن غصب 
العني مسينة أو ذات صناعة، فهزلت أو نسيت فنقصت قياتها فعليه ضاان 

ألهنا نقصت عن حال غصبها نقصا أبا . يه خالف اال نعلم ف: نقصها، قال املوفق
 . يف قياتها، فوجب ضااهنا كاا لو ذهب بعض أعضائها

أي وكاا لو عادت الزيادة يف املغصوب من غري جنس النقص األول احلاصل فيه، ( 4)
 . وهو يلزمه ضاانه، ألنه مل يعد ما ذهب

 . أي حال مسنه بيد الغاصب( 5)
 . ا لو مال وحنوهوهو بيد الغاصب، وكذ( 6)
 . أو تعلم صنعة مث نسيها فنقصت قياته، مث مسن فزادت، ضان نقص الصنعة( 7)
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إن كانرررت الزيرررادة الثانيرررة ( و) (1)ألن الزيرررادة الثانيرررة غرررري األوىل 
كاررا لررو نسرر  صررنعة مث   (2)أي مررن جررنس الزيررادة األوىل ( مررن جنسررها)

ألن مررا ذهررب عرراد،  (4)(ال يضرران)ولررو صررنعة برردل صررنعة  (3)تعلاهررا 
يعررين إذا نسرر  صررنعة ( إال أكثامهررا) (5)فهررو كاررا لررو مررال مث بررائ منرره 

 (6)وتعلم أخاى، وكانت األوىل أكثا 

                                         

ا، وإن مسن فبلغ مائة، مث تعلم صنعة فبلغ ( 1) فلم يسقا ضااهنا، وحك  قوال واحد 
مائتني، مث هزل ونس  ضان املائتني، وإن غصبه مفاطا يف السان، مث هزل فزادت 

تزد رده، وال ش ء عليه، ألن الشا  إمنا أوجب يف مثل  قياته، أو مل تنقص ومل
 . هذا ما نقص من قياته، ومل تنقص قياته، فلم جيب عليه ش ء غري رده

 . يعين احلادبة يف يد الغاصب، وكذا عود ما نقص بعد الغصب( 2)
 . أو هزل مث مسن، أو أبق مث عاد، وحنو ذلك( 3)
ا اهلزال وحنوه قبل الاد، وعادت قياته كاا  أي ذلك النقص احلاصل بالنسيان، وكذ( 4)

ولو كان تعلم صنعة كنساجة، بدل صنعة . كان، ألن العلم الثا  وحنوه هو األول
نسيت كاياطة، ألن الصنائع كلها جنس من أجناس الزيادة يف الاقيق، أو تعلم 

 . علاا آخا وحنو ذلك ال يضان، وهذا مذهب الشافع 
الصنعة عاد بتعلاها، فهو كاا لو مال فنقصت قياته، أي ألن ما ذهب بنسيان ( 5)

مث بائ فعادت قياته، ال يضان لزوال املوجب للضاان يف يده، واختاره املوفق 
 . وغريه

كأن غصب عبدا نساجا يساوي مائة، فنسيها وصار يساوي مثانني، فتعلم ( 6)
 . اخلياطة فصار يساوي تسعني
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وإن جرررررررىن  (1)ضرررررران الفضررررررل بينهاررررررا، لفواتررررررره وعرررررردم عرررررروده 
 .(2)املغصوب فعلى غاصبه َأرش جنايته 

                                         

 .  زيادة العني املالوكة للاغصوب منهوهو العشاة يف املثال، احلاصلة يف( 1)
أي وإن جىن املغصوب على مالكه أو غريه، يف نفس أو مال، فعلى غاصبه أرش ( 2)

جنايته، األقل من أرش جنايته أو قياته، لتعلق ذلك باقبة املغصوب، فه  نقص 
بال : فيه، فضانه كسائا نقصه، وجنايته على غاصبه هدر، قال يف اإلنصاف

 . ما أتلفه القن املغصوب من مال ليده أو أجنيب وكذا. نزا 
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 (1) ص  
املغصرروب مبررا يتايررز، كحنطررة بشررعري، ومتررا بزبيررب، ( وإن خلررا)

مبررررا ال يتايررررز  )و  (2)لررررزم الغاصررررب تليصرررره، ورده، وأجرررراة ذلررررك عليرررره 
يجب مثرل مكيلره رألنره مثلر ، فر (3)لزمه مثله ( كزيت أو حنطة مبثلهاا

(4). 

                                         

أي يف حكم ما إذا خلا املغصوب، أو صبغه، أو أطعاه ملالكه، ويف حكاه إذا ( 1)
 . تلف، وغري ذلك

أي وإن خلا الغاصب أو غريه املغصوب مبا ميكن متييز بعضه من بعض، كحنطة ( 2)
أو زبيب أما بألود،  بشعري، أو مسسم، أو صغار احلب بكباره، وكتاا بزبيب،

وحنو ذلك، لزم الغاصب تليص بعضه من بعض، إن أمكن، ورده إىل مالكه قوال 
ا، وكذا إن أمكن متييز بعضه، وجب متييز ما أمكن منه، ورده، وأجاة املايز  واحد 

 . على الغاصب، ألنه بسبب تعديه
كزيت أي وإن خلا غاصب أو غريه مغصوبا مبا ال يتايز بعضه من بعض،  ( 3)

بزيت، أو حنطة حبنطة مثلها، لزمه مثل املغصوب كيال أو وزنا من املاتلا، ألنه 
قدر على رد بعض ماله إليه، مع رد املثل يف الباق ، فلم ينقل إىل بدله يف اجلايع، 

مثله : كان غصب صاعا فتلف بعضه، هذا املذهب، ورجحه الشارح، وفيه وجه
: و خلا نقدا مبثله، وذكا ابن رجبمن حيث شاء، واختاره القاض ، وكذا ل

املنصوص أنه اشرتاك فياا إذا خلا زيته بزيت غريه وصوبه احلارب ، واختاره 
 . القاض  وغريه

 . ال قياته، العتبار املثل  يف كل ما يثبت يف الذمة( 4)
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فهاررا  (2)أو بغررري جنسرره كزيررت بشررريج  (1)وبدونرره أو خررري منرره 
 (4)فيبا  ويعطى كل واحد قدر حصته  (3)شايكان بقدر ملكيهاا 

                                         

أي وإن خلا املغصوب بدونه من جنسه، أو خلطه خبري منه من جنسه، فهاا ( 1)
 . هااشايكان بقدر ملكي

أي وإن خلا املغصوب بغري جنسه مما له قياة، وكان اخللا على وجه ال يتايز،  ( 2)
 . كزيت خلطه بشريج، ودقيق حنطة بدقيق شعري وحنوه

 . كاختالطهاا من غري غصب، نص عليه( 3)
إن عاف قدر املال حتقيق ا  –فيان اشتبه ملك بعضهم ببعض  –وقال الشيخ ( 4)

ن مل يعاف إال عدده قسم على قدر العدد، ألن املالني قسم املوجود عليهم، وإ
إذا اختلطا قساا بينهم، وإن كان كل منهم يأخذ عني ما كان لآلخا، ألن 

فسواء اختلا غنم أحدمها باآلخا عادا أو خطأ، : االختالط جعلهم شاكاء، قال
يقسم املاالن على العدد، إذا مل يعاف الاجحان، وإن عاف وجهل قدره أببت 

 . ه القدر املتيقن، وألقا الزائد املشكوك فيه، ألن األصل عدمهمن
وقدر املتلف إذا مل ميكن حتديده عال فيه باالجتهاد، كاا يفعل يف قياته : قال

باالجتهاد، إذ التقومي واخلاص واحد، فإن اخلاص االجتهاد يف معافة مقدار 
ون اخلاص ألهل، الش ء، وتقوميه باالجتهاد يف معافة مقدار مثنه، بل قد يك

 . ا هر. جيوز مع احلاجة: وكالمها
ما بق  : ولو اختلا درهم إلنسان بدرمهني آلخا من غري غصب، فتلف، فقيل

بينهاا، ويف تصحيع الفاو ؛ وجتال القاعة، وأنه أوىل، لتحقق الدرهم لواحد 
 . منهاا، وقد اشتبه، فإخااجه بالقاعة كنظائاه
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أو ) (1)وإن نقررص املغصرروب عررن قياترره منفررادا ضررانه الغاصررب 
مرن زيرت ( بردهن)مغصروبا ( لويقا لتَّ  أو (2)الثوب )الغاصب ( صبغ

ومل ) (4)برررأن غصررررب دهنررررا ولرررت برررره لررررويقا ( أو عكسرررره) (3)أو حنررروه 
ومل تررزد، فهاررا شررايكان بقرردر ) (5)أي قياررة املغصرروب ( تررنقص القياررة
فيبرا  ويروز   (7)ألن اجتاا  امللكرني يقتضر  االشررتاك  (6)(ماليهاا فيه

يف املغصرررروب ( وإن نقصررررت القياررررة) (8)ويرررروز  الررررثان علررررى القياتررررني 
 .(9)الغاصب لتعديه ( ضانها)

                                         

فه يف قدر ماله يف املاتلا، وإن خلطه مبا ال قياة له ألنه حصل بفعله، وحام تصا ( 1)
 . فإن أمكن تليصه خلصه ورده ونقصه، وإن أفسده فعليه مثله –كزيت مباء   –

 . وحنوه، وكان الصبغ من مال الغاصب، فهاا شايكان بقدر ماليهاا فيه( 2)
 . من لائا األدهان من مال الغاصب( 3)
 . هفهاا شايكان بقدر ماليهاا في( 4)
 . بتعديه بصبغ الثوب املغصوب، أو لتَّ السويق املغصوب، ال بتغري السعا( 5)
وذلك مثل أن كانت قياة كل واحد منهاا مخسة، فصارت قياتهم بعد الصبغ ( 6)

 . عشاة
 .وألن الصبغ والزيت عني مال، له قياة، فاقتضى االشرتاك( 7)
ة الزيت، وحنو ذلك، وإن تااضيا قياة الثوب وقياة الصبغ، أو قياة السويق وقيا( 8)

 . برتكه هلاا جاز
وكاا لو أتلفه أو بعضه، فلو كان قياة املصبوغ مخسة فلاالكه، وال ش ء ( 9)

للغاصب، وإن كانت قياته لبعة فللغاصب لبعاه، والعكس بالعكس، وإن 
= 
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أي لصرراحب امللررك الررذي ( وإن زادت قياررة أحرردمها فلصرراحبه)
إذا ( وال جيرررب مررن أيب قلررع الصرربغ) (1)زادت قياترره، ألهنررا تبررع لألصررل 

ولو ) (3)وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله  (2)طلبه صاحبه 
أي خلرررراوج األرل ( بنررررا ه اللررررتحقا  األرل ق لررررع غرررراس املشرررررتي َأو

 .(4)مستحقة للغري 
                                         

= 

نقصت القياة لتغري السعا فال ضاان على الغاصب، وكان نقص كل واحد 
  .منهاا عن صاحبه

فإن كان ذلك لزيادة الثياب يف السو ، كانت الزيادة لصاحب الثوب، وإن كان ( 1)
لزيادة الصبغ فلصاحبه، كأن كانت قياة الثوب عشاة، والصبغ مخسة، وصار 
مغصوب ا يساوي عشاين، بسبب غالء الثوب أو الصبغ، فالزيادة للذي غال لعاه، 

بينهاا، وإن زاد أحدمها مثانية، من الثوب أو الصبغ، وإن كانت لزيادهتاا معا ف
 . واآلخا ابنني، فبينهاا كذلك، ال إن زاد بالعال

فلو أراد صاحب الصبغ قلعه، أو أراد ذلك صاحب الثوب مل جيرب اآلخا عليه، ( 2)
ألن فيه إضاار ا بالثوب املغصوب، فلم : ألن فيه إتالف ا مللكه، وقال أبو حنيفة
راد املالك بيع الثوب، فله ذلك، وله متلكه ميكن منه، كقطع خاقة منه، وإن أ

 . بقياته
أي قبول صبغ الثوب املصبوغ، وكذا تزويق الدار وحنوها، ونسج غزل، وعال ( 3)

حديد أوا ، وحنو ذلك، ألنه صار من صفات العني، فهو كزيادة الصفة يف 
 . املسلم فيه

، واألرل طلقا أو وقفا، أي لغري البائع، لواء كان البائع عاملا باحلال أو جاهال( 4)
 فله ذلك، من غري ضاان نقصه، ألنه وضعه يف ملكه بغري إذنه، ويف 

ال قلع : بال نزا  على القول نواز القلع، ونقل احلارب  عن اإلمام أمد: اإلنصاف
= 
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لررره ( علرررى بائعهرررا)الغرررارس أو البرررا  إذا مل يعلرررم باحلرررال ( رجرررع)
( وإن أطعارره. )(2)ألنرره غرراه، وأومهرره أهنررا ملكرره ببيعهررا لرره  (1)(بالغاامررة)

ألنره أتلرف مرال الغرري بغرري  (3)(لعرامل بغصربه، فالضراان عليره)الغاصب 
وللاالك تضاني الغاصب، ألنه حال بينه وبرني  (4)تغايا  من غري هإذن

 .(5)ماله 

                                         
= 

بل يأخذه بقياته، وقدمه ابن رجب يف غاس املشرتي من الغاصب، ونصاه 
 . لواه وصححه، وذكا أنه ال يثبت عن أمد

من مثن أقبضه، وأجاة غارس، وبان، ومثن مؤن مستهلكة، وأرش نقص بقلع، وحنو ( 1)
بال نزا  على القول نواز : ذلك، وأجاة دار، وغري ذلك مما غامه، ويف اإلنصاف

 . القلع
وكان لببا يف غالها، وبنائها، واالنتفا  هبا، فاجع عليه مبا غامه، ال مبا أنفق على ( 2)

 . حليوان، وحنو ذلكالعبد، وا
لو اشرتى مغصوب ا من غاضبه، وال يعلم به، رجع بنفقته وعاله على بائع : وقال الشيخ
 . غار له

أي وإن أطعم الغاصب الطعام املغصوب لعامل بغصبه، فالضاان على اآلكل، ( 3)
ا، ويف اإلنصاف  . بال نزا : قوال  واحد 

 . أي على اآلكل، وكذا أكله بال إذنه( 4)
وله تضاني اآلكل، ألنه أتلف مال غريه بغري إذنه، وقبضه من يد ضامنه بغري إذن  (5)

 . مالكه
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فررإن أطعارره ( وعكسرره بعكسرره) (1)وقرراار الضرراان علررى اآلكررل 
وإن ) (2)لغرررري عرررامل فقررراار الضررراان علرررى الغاصرررب، ألنررره غرررا اآلكرررل 

 .(3)ملالكه )الغاصب ( أطعاه

                                         

وذلك أن املالك إن ضاَّن الغاصب رجع الغاصب على اآلكل، وإن ضاَّن املالك ( 1)
 . اآلكل مل ياجع اآلكل على أحد

. كله، فإنه طعام : ولو مل يقل الغاصب: على الصحيع من املذهب، واملذهب( 2)
ألن الظاها أن اإلنسان إمنا يتصاف فياا ميلكه، وقد أكله على أنه ال يضانه، 
 . فالتقا الضاان على الغاصب لتغاياه، ومل جام على اآلكل، ألنه مل يعلم بغصبه

مل يربأ الغاصب، ألنه مل يعده إىل تصافه التام، وللطانه املطلق، إذ ال يتاكن من ( 3)
ومن احليل الباطلة إذا غصبه : غريه، قال ابن القيم بيعه، وال هبته، وال إطعامه

طعاما، مث أراد أن يربأ منه، وال يعلاه به، فليدعه إىل داره، مث يقدم له ذلك 
الطعام، فإذا أكله بائ الغاصب، وهذه احليلة باطلة، فإنه مل ميلكه إياه، وال مكنه 

يف رجل  –ونص أمد . اهر. من التصاف فيه، فلم يكن بذلك راد ا لعني ماله إليه
كيف هذا؟،   –له عند رجل تبعة، فأوصلها إليه على أهنا هبة أو هدية، ومل يعلم 

ال يربأ، نص عليه، معلال  بأنه جتال منته ورمبا كافأه : يعين أنه ال يربأ، ويف القواعد
 . على ذلك
إن خاف لو أهداه إليه فقبله، وتصاف فيه، وهو ال يعلم أنه ماله، ف: وقال ابن القيم

من إعالمه به ضار ا يلحقه منه، بائ بذلك، وإن مل تف ضار ا، وإمنا أراد املنة 
. عليه، وحنو ذلك مل يربأ، وال لياا إذا كافأه على اهلدية فقبل، فهذا ال يربأ قطعا

وإن أخذه املالك بقال، أو شااء، أو هبة، أو هدية، أو صدقة، أو إباحة، . اهر
وإن باعه منه بائ قوال  : ه يف اإلقنا  وغريه، وقال اجملدومل يعلم مل يربأ، جزم ب

ا، ألن قبض املبيع مضاون على املشرتي  . واحد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

411 

 (أأو آجررررراه إيررررراه مل يررررررب )ملالكررررره ( أو أودعررررره)ملالكررررره ( أو رهنررررره
املالررررك أنرررره ملكرررره، فيررررربأ الغاصررررب، ألنرررره ( إال أن يعلررررم) (1)الغاصرررب 

وكررذا لررو الررتأجاه  (2)حينئررذ ميلررك التصرراف فيرره علررى حسررب اختيرراره 
( بإعارترررره)الغاصررررب ( ويررررربأ) (3)الغاصررررب علررررى قصررررارته، أو خياطترررره 

ألنرره  (4)املغصرروب ملالكرره مررن ضرراان عينرره، علررم أنرره ملكرره أو مل يعلررم 
واأليرردي املرتتبررة علرررى يررد الغاصرررب   (5)ن عليررره دخررل علررى أنررره مضرراو 
 .(6)كلها أيدي ضاان 

                                         

ألنه مل يعد إىل للطانه، إمنا قبضه على أنه أمانة، وألنه لو أباحه أكله فأكله مل ( 1)
 . فههنا أوىل: يربأ، قال املوفق وغريه

 . من أخذ وبيع وغري ذلك( 2)
إطعامه لو التأجا الغاصب املالك على قصارة املغصوب أو خياطته مل أي ومثل ( 3)

 . يربأ إال أن يعلم أنه ملكه، فيربأ الغاصب، لتاكن املالك من التصاف فيه مبا أراد
أي أن املغصوب املعار ملكه، وال يربأ من عهدة منافعه مع جهل املالك أهنا ( 4)

ت يده، وإن كان املالك التوفاها، ملكه، فيجب عليه قياة املنافع اليت تلفت حت
ال عينه، فلو غصب عبدا مث التعاره منه مالكه جاهال  مث تلف، فال طلب له على 

 . غاصب، اللتقاار ضاانه عليه، وله مطالبته بقياة منافعه
أي املغصوب املعار، وإن جهل غصبه، لضاان العارية، على ما يأيت، ولو وجب ( 5)

اجع به على املستعري، فال فائدة يف تضاينه شيئ ا على الغاصب ضاان قياتها ل
 . ياجع به على من ضانه له

 وه  عشا، يد املشرتي ومن يف معناه، ويد املستأجا، ويد القابض ( 6)
متلكا بال عول كاملتهب، ويد القابض ملصلحة الدافع كوكيل، ويد املستعري، ويد 
= 
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إال  (2)وإال فعلى األول  (1)فإن علم الثا ، فقاار الضاان عليه 
 (4)فيسرررتقا عليررره ضررراانه  (3)مرررا دخرررل الثرررا  علرررى أنررره مضررراون عليررره 

ومل ميكرن رده كعبرد ( أو تغيرب) (5)أو أتلرف مرن مغصروب ( وما تلف)
 .(6)وهو كل مكيل أو موزون ( من مغصوب مثل )أبق، وفاس شاد 

                                         
= 

ج للاغصوبة، ويد القابض الغاصب، ويد املتصاف يف املال كاضارب، ويد املتزو 
تعويض ا بغري بيع، والعاشاة يد املتلف للاغصوب نيابة عن الغاصب كذابع 

 . حيوان
 . لتعديه على ما يعلاه ملك غريه بغري إذن مالكه( 1)
 . أي وإن مل يعلم الغاصب الثا ، فقاار الضاان على الغاصب األول( 2)
 . كالعارية( 3)
من غاصب ضانه  –فريجع مشرت جهل احلال وإن جهل غصبه كاا تقدم، ( 4)

بقياة املنفعة، وياجع مستأجا بقياة العني، ويسرتدان  –مالك قياة العني واملنفعة 
بقياة املنفعة إذا   –ضانه مالك  –ما دفعاه من الثان واألجاة، أو ياجع مستعري 

ا كان جاهال، وإن كان املنتقل إليه يف تلك الصور هو املالك، فال ش ء له، مل
يستقا عليه لو كان أجنبي ا، وياجع متالك بال عول وأمني، جهال مبا غاماه 

 . ملالك من قياة عني ومنفعة
أي وما تلف من مغصوب كحيوان مات، أو متا  احرت ، أو أتلف من ( 5)

مغصوب، لواء أتلفه الغاصب أو غريه، بأن قتل احليوان املغصوب، أو أحا  
 . املتا  املغصوب وحنو ذلك

أي كل مكيل من حب، ومثا، ومائع وغريمها، أو موزون من حديد، وحناس، ( 6)
 . ورصاص، وذهب، وفضة، وحايا، وكتان، وقطن، وحنوها
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 (2)(غرررام مثلررره إذا) (1)ال صرررناعة فيررره مباحرررة، يصرررع السرررلم فيررره 
ألنرره ملررا تعررذر رد العررني لزمرره رد مررا يقرروم مقامهررا، واملثررل أقرراب إليرره مررن 

وينبغرر  أن يسررتثىن منرره املرراء يف املفررازة، فإنرره يضرران بقياترره  (3)القياررة 
 .(4)  يف مكانه، ذكاه يف املبد 

                                         

أي ال صناعة يف مكيل حنو هايسة، وال صناعة يف موزون، حنو حل ، وألطال ( 1)
اة وحنوها، مباحة تلك الصناعة فإنه يضان بقياته، ألن الصناعة تؤبا فيه، والقي

فيه أخص، وأخاجت املباحة حل  رجال، وأوا  ذهب أو فضة، فإهنا تضان 
أخاج حنو جوها، ولؤلؤ، ففيه  «يصع السلم فيه»بوزهنا، لتحامي صناعتها، وكونه 

 . قياته
أي حيث أمكن رد مثله، وكان حني التلف باقيا على حاله حني الغصب، قال ( 2)

ُلَهاَوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِ تعاىل َ َمِن اْعَتَد  َعَلْيُكْم َ اْعَتُدوا َعَلْيِه وقالثـْ
ما كان من الدراهم والدنانري، أو ما : ، وقال أمدِبِمْثِ  َما اْعَتَد  َعَلْيُكمْ 

كل مطعوم من مأكول، : يكال، أو ما يوزن، فعليه مثله، وقال ابن عبد الرب
: ، وقال الشيخ وغريهومشاوب فاجاع على أنه جيب على مستهلكه مثل قياته

 . يضان املغصوب مبثله، مكيال أو موزونا أو غريمها، حيث أمكن، وإال فالقياة
ملاابلته له من طايق الصورة، واملشاهدة، واملعىن، خبالف القياة فإهنا متابل من ( 3)

طايق الظن، واالجتهاد، ولواء متابلت أجزاء املثل  أو تفاوتت كاألمثان ويف رطب 
ومسسم صار شريجا، تري مالكه، فيضانه أي املثلني أحب، فإن كان صار متاا 

 . يقوم بغري جنسه: مصوغا أو ترب ا تالف قياته وزنه، فقال الشيخ وغريه
ييام رب ماء : لتفاوت األحوال، وتعترب القياة يوم أتلفه باملفازة، ويؤيده قوهلم( 4)

 . مات لعطش رفيقه، ويغام قياته مكانه لوربته
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ألنرره  (1)(فقياترره يرروم تعررذر)ميكررن رد مثررل املثلرر  إلعرروازه ( وإال)
ويضرران غررري ) (2)وقررت الررتحقا  الطلررب باملثررل، فرراعتربت القياررة إذا 

يف بلرررده، مرررن  (3)(بقياتررره يررروم تلفررره) –إذا تلرررف أو أتلرررف  –( املثلررر 
مــن فعتــ  شــر ا لــه  ــي عبــد »لقولرره عليرره السررالم  (4)نقررده أو  غالبرره 

 .(5)«يهق   عل
                                         

ولو كان يوم تعذر املثل قبل الغصب، بأن ال : عدم، أو بعد، أو غالء، و اهاهل( 1)
 . يكون للاغصوب مثل موجود يوم غصبه

أي يوم إعوازه، ألن القياة وجبت يف الذمة حني انقطا  املثل، فاعتربت القياة ( 2)
قياة إذا تغري السعا، وفقد املثل، فينتقل إىل ال: حينئذ، كتلف املتقوم، وقال الشيخ
 . وقت الغصب، وهو أرجع األقوال

ال يوم غصبه، وال يوم احملاكاة، وال أكثا القيم من يوم الغصب إىل يوم التلف، ( 3)
وهذا إذا كان االختالف لتغري األلعار، أما إذا كان ملعىن يف العني، من مسن، 

 . وتعلم صنعة، فقياتها أكثا ما كانت، ذكاه املوفق وغريه
من نقد بلد الغصب، ألنه موضع الضاان، ومقتضى التعدي،  أي بلد غصبه،( 4)

 . فإن تعدد نقد بلد الغصب فان غالبه رواجا على ما تقدم
واحلديث متفق عليه، فأما بالتقومي يف حصة الشايك ألهنا  «قياة عدل»ومتامه ( 5)

 اختاره الشيخ واحتج بقوله. يضانه باملثل: متلفة بالعتق، ومل يأماه باملثل، وعنه
َفُق ا  صلى اهلل عليه وللمولاده َ آُت ا الَِّذيَن َذَهَبْت َفْ َواُجُهْم ِمْثَ  َما َفنـْ

وما يف معناه من الداللة على  «إناء بإناء»القصعة، بدل القصعة املكسورة وقوله 
 . أن من التهلك على غريه شيئ ا كان مضاون ا مبثله، إال عند عدم املثل

ان املغصوب مبثله، مكيال كان أو موزون ا أو غريمها يض: وقال الشيخ رمه اهلل
= 
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مث حالررربه، فإنررره  (1)ولرررو أخرررذ حررروائج مرررن بقرررال وحنررروه يف أيرررام
وإن تلررف بعررض املغصرروب، فنقصررت قياررة  (2)يعطيرره بسررعا يرروم أخررذه

 .(4)تلف أحدمها كزوج  خفٍّ   (3)باقيه

                                         
= 

حيث أمكن، وإال فالقياة، وهو املذهب عند ابن أيب مولى، وطائفة من 
العلااء، واختار اعتبار املثل بكل ما يثبت يف الذمة، والتشابه يف غري املكيل 
ري واملوزون ممكن، فال مانع منه، وكذا ما انقسم باألجزاء بني الشايكني، من غ

تقومي مضاف إىل هذا النو ، لوجود التاابل، وانتفاء التاالف، ويف الثوب، 
والعصا، والقصعة وحنوها، يضانه باملثل، مااعيا للقياة، وهو املذهب عند احلارب  

 . وغريه
. لو شق بوب شاص خري مالكه بني تضاني الشا  نقصه، وبني شق بوبه: وقال

حبوب ا أمكن ضااهنا باملثل، وإن كان بياب ا، أو إذا أتلف نقدا، أو : وقال ابن القيم
 . وقد يتعذر فالقياة. آنية، أو حيوانا فاثله

من بقال وحنوه  –كفواكه، وبقول، وحنوها   –أي ولو أخذ شاص حوائج متقومة ( 1)
يف أيام، ومل يقطع لعاها، أو أخذ شيئ ا معلوم ا بكيل أو  –كجزار، وزيات   –

 . وزن، ومل يقطع لعاه
أي مث حالبه على ما أخذ بعد ذلك، فإنه يعطيه قياته بسعا يوم أخذه، ألنه  (2)

ببتت قياته يف ذمته يوم أخذه، لرتاضيهاا على ذلك، ومل جيب عليه املثل يف 
املثل ، ومقتضاه صحة البيع بثان املثل، واختاره الشيخ؛ إقامة للعاف مقام 

 . النطق
 .د الغاصبأي باق  املغصوب، ألجل تلف البعض عن( 3)
 . وكاصااع  باب تلف أحدمها، وكل شيئني ينقصهاا التفايق( 4)
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( وإن تاررا عصررري) (1)رد البرراق ، وقياررة التررالف، وأرش نقصرره 
حترررت يرررده،   ألن ماليتررره زالررت (2)(املثرررل)علرررى الغاصررب ( فرررر)مغصرروب 

 (4)ملالكره، ألنره عرني ملكره ( فرإن انقلرب خرال دفعره) (3)كاا لو أتلفه 
ألنررره  (5)إن نقرررص ( عصرررريا)حرررني كررران ( معررره نقرررص قياتررره)دفرررع ( و)

 .(7)ويسرتجع الغاصب ما أداه بدال  عنه  (6)نقص حصل حتت يده 

                                         

فإذا كانت قياتها لتة دراهم، فصارت قياة الباق  بعد التلف درمهني، رده وأربعة ( 1)
دراهم، ألن نقص الباق  حصل ننايته، فلزمه ضاانه، خبالف نقص السعا، فإنه 

ت معىن، وهو إمكان االنتفا ، مل يذهب من املغصوب عني وال معىن، وهنا فو 
 . املوجب لنقص قياته

 . هذا الصحيع من املذهب، واختاره املوفق وغريه، وصوبه يف تصحيع الفاو ( 2)
 . فوجب فيه املثل، وانقالبه مخاا كتلف عينه، يوجب ضاانه، وهو مثل ( 3)
 أي فإن انقلب عصري تاا خال بيد غاصب، دفعه ملالكه، ألنه عني ملكه،( 4)

 . فوجب رده إليه
 . أي بتالله، أو نقص بسبب غليانه، وما بق  حباله( 5)
كتلف جزء منه، وكاا لو نقص بال تاا، بأن صار ابتداء خال، وكغصب شاة ( 6)

 . فتهام
ما أداه بدال عن  –إذا رد اخلل، وأرش نقص العصري  –أي ويسرتجع الغاصب ( 7)

لولة، كاا لو أدى قياة اآلبق، مث قدر العصري، وهو املثل الذي دفعه ملالكه للحي
 . عليه ورده لابه
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لررزم الغاصررب  (1)وإذا كرران املغصرروب ممررا جررات العررادة بإجارترره 
 .(3)التوىف املنافع أو تاكها تذهب  (2)ة بقائه بيده أجاة مثله مد

                                         

 . كاقيق، ودواب، ولفن، وعقار( 1)
فتضان منافعه بالفوات والتفويت، وإن كان العبد ذا صنائع، لزمه أجاة أعالها، ( 2)

وكذا املقبول بعقد فالد، خبالف عقود األمانات، كالوكالة، والوديعة، 
 . إجارته، مما ال منافع له والتربعات، كاهلبة، وما ال تصع

ألن املنفعة مال متقوم، فوجب ضاانه كالعني، واالنتفا  باملغصوب ال جيوز ( 3)
 . إمجاع ا، وإن تلف املغصوب فعليه أجاته إىل وقت تلفه
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 (1) ص  
أي الرريت هلررا حكررم، مررن صررحة ( وتصررافات الغاصررب احلكايررة)

والبيررررع، واإلجررررارة، والنكرررراح،  (2)وفسرررراد، كرررراحلج، والطهررررارة، وحنومهررررا 
 .(4)لعدم إذن املالك  (3)(باطلة)وحنوها 

                                         

 . أي يف حكم تصافات الغاصب وغريه، واإلتالفات، وضااهنا، وما يتعلق بذلك( 1)
علق باملغصوب، كحج مبغصوب، وزكاة منه، وطهارة أي من لائا العبادات اليت تت( 2)

به، وصالة فيه، باطلة، وتقدم أنه جيزئه مع الكااهة، وقواه احلارب ، وصوبه يف 
اإلنصاف، وحتام التصافات غري احلكاية، كإتالف، والتعاال، كأكل، ولبس، 

 . ا فيهوحنومها، وأما عبادة ال حتتاج إليه كالصوم، والذكا، واالعتقاد، فال مدخل هل
تصافات الغاصب : وعن أمد «من عال عاال ليس عليه أمانا فهو رد»خلرب ( 3)

صحيحة، ولواء يف ذلك العبادات، والعقود، وذكا أبو اخلطاب وغريه أنه ينبغ  
أن يتقيد يف العقود مبا مل يبطله املالك، فأما ما اختار املالك إبطاله، وأخذ املعقود 

أن : وأما ما مل يدركه املالك، فوجه التصحيع فيه عليه، فال نعلم فيه خالفا،
الغاصب تطول مدته، وتكثا تصافاته يف املغصوب، فف  القضاء ببطالهنا ضار  
كثري، ورمبا عاد الضار على املالك، فإن احلكم بصحتها يقتض  كون الابع 

 . للاالك، والعول بناائه، وزيادته له، واحلكم ببطالهنا مينع ذلك
 . حكم تصاف الفضويل، وتقدم أي فحكاه( 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

431 

ول يف قيارررررة والقررررر) (1)وإن اجترررررا يف املغصررررروب، فرررررالابع ملالكررررره 
 (3)أي قدر املغصوب ( أو قدره) (2)قول الغاصب، ألنه غارم ( التالف

مل يكرررن  : وقرررال الغاصرررب. غصررربتين عبررردا كاتبرررا: برررأن قرررال( أو صرررفته)
يف رده أو )القول ( و) (4)أي قول الغاصب، كاا تقدم ( قوله)فر. كاتبا
 .(6)كانت فيه إصبع زائدة، أو حنوها : بأن قال الغاصب (5)(تعيبه

                                         

ونصوص أمد متفقة عليه، وهو موافق للقول الثا ، وبناه ابن عقيل واملوفق على ( 1)
صحة تصاف الغاصب، وتوقفه على اإلجازة، ويف التلايص أهنا ال تتوقف عليها، 

ربع املغصوب : ألن ضار الغصب يطول بطول الزمان، فيشق اعتباره، وقال الشيخ
 . ارب، كاا فعل عاا رض  اهلل عنهمبنزلة املض

وال خالف يف ذلك، وكذا إن اختلفا يف زيادة قياته، هل زادت قبل تلفه أو ( 2)
 . بعده

فقوله بياينه، حيث ال بينة . بل تسعة: وقال الغاصب. عشاة: بأن قال املالك( 3)
 . للاالك

اإلنصاف إن  أي ألنه غارم، وألنه منكا، واألصل بااءته من الزائد، وقال يف( 4)
اختلفا يف قياة املغصوب، أو قدره، أو صناعة فيه، فقول الغاصب، ال أعلم فيه 

 . خالف ا، وذلك بياينه، حيث ال بينة، وإن كان ألحدمها بينة عال هبا
 . أي والقول إذا اختلفا يف رد املغصوب إىل مالكه، أو اختلفا يف تعيبه بعد تلفه( 5)
عور، أو أعاج، أو به للعة، أو يبول يف فااشه، وحنو كان أعاى، أو أ: كأن قال( 6)

 . ذلك
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 (2)ألن األصل عدم الاد والعيب  (1)( قول ربه)وأنكاه مالكه، فر
كرران : وقررال الغاصررب (3)وإن شررهدت البينررة أن املغصرروب كرران معيبررا 

قرردم قررول الغاصررب، . تعيررب عنرردك: وقررال املالررك. معيب ررا وقررت غصرربه
أي رب املغصرروب، لررلاه ( ربرره)الغاصررب ( وإن جهررل) (4)ألنرره غررارم 
 .(7)ويلزمه تسلاه  (6)ن عهدته فربئ م (5)إىل احلاكم 

                                         

 . بال نزا : أي بياينه على نف  ذلك، جزم به املوفق وغريه، ويف اإلنصاف( 1)
أي ألن األصل عدم رد املغصوب على مالكه، وبقا ه يف يد الغاصب، وعدم ( 2)

 . العيب يف املغصوب، وبقا ه للياا، فقبل قول املالك
 . ند الغاصب، أو اتفقا على أنه كان معيبايعين ع( 3)
والقول قول الغارم بياينه مع عدم البنية كاا تقدم، وألن الظاها أن صفة العبد مل ( 4)

 . تتغري، واألصل بااءة الذمة
إن كان عدال أو له نائب كذلك، وإال للاه لاجل : إذا كان أهال ، وقال الشيخ( 5)

ال، ليصافه يف مصارفه، وللعامل أن يصافه إليه عامل معاوف موبو  به، وأعلاه باحل
إن كان ممن جيوز الصاف إليه، وله هو أن يصاف من نفسه لنفسه إن كان هبذه 

 . الصفة، وهو عامل باألحكام الشاعية
بال نزا ؛ دنيا وأخاى، ألن : أي الغصوب، والاهون، وحنوها، قال يف اإلنصاف( 6)

 . ا هلا، لقيامه مقامهمقبض احلاكم هلا قائم مقام قبض أرباهب
أي ويلزم القاض  تسلم املغصوب من الغاصب إذا دفعه إليه، كالضوال وغريها، ( 7)

من كانت عنده غصوب، وودائع وغريها، ال يعاف أرباهبا، صافت : وقال الشيخ
 . وقاله العلااء. يف املصاحل
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 (2) أي بنيررة ضرراانه إن جرراء ربرره( مضرراونا (1)تصررد  برره عنرره )أو 
وكرذا حكرم  (3)فإذا تصد  به كان بوابه لابه، ولقا عنره إمث الغصرب 

ولرريس ملررن هرر  عنررده  (4)حكررم رهررن، ووديعررة، وحنومهررا إذا جهررل رهبررا 
أخذ ش ء منها، ولو كان فقري ا 
(5). 

                                         

ن حاكم، أي أو تصد  الغاصب باملغصوب عن رب املغصوب، وال جتاج إىل إذ( 1)
على فقااء مكان الغصب إن عافه، ألنه أقاب على وصول املال إليه : وقال أمد

إن كان موجود ا أو إىل وربته، ويااعى الفقااء، ألهنا صدقة، وال جايب صديقا 
 . وحنوه

 . ألن الصدقة هبا عنهم بدون ضاان إضاعة هلا ال إىل بدل، وهو غري جائز( 2)
 . لاد، جلهله باملالكألنه معذور بعجزه عن ا( 3)
أي الاهون، والودائع وحنومها من لائا األمانات، واألموال احملامة، كالساقة، ( 4)

والنهب، إذا جهل أرباهبا دفعها للحاكم، أو تصد  هبا عن رهبا بشاط ضااهنا 
له، ألن يف الصدقة هبا عنه مجعا بني مصلحة القابض بتربئة ذمته، ومصلحة 

 . له املالك بتحصيل الثواب
أي من أهل الصدقة نص عليه، وأفىت الشيخ نوازه للغاصب إذا تاب، وقال ( 5)

لو تصد  هبا جاز، وله األكل منها ولو كان غاصب ا، إذا تاب وكان فقري ا، : أيض ا
من ندم ورد : وقال. ولو رد ما غصبه على الوربة بائ من إمثه، ال من إمث الغصب

ن للاغصوب منه مطالبته يف اآلخاة املغصوب بعد موت املغصوب منه، كا
لتفويت االنتفا  به يف حياته، كاا لو مات الغاصب فاد واربه، ولو حبس 
املغصوب وقت حاجة مالكه إليه مدة شبابه، مث رده يف مشيبه، فتفويت تلك 

 . املنفعة  لم، يفتقا إىل جزاء

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

431 

ألنرره فوترره  (1)بغررري إذن ضرانه ( حمرتمررا)مراال لغررريه ( ومرن أتلررف)
( بابررا)فررتع ( أو) (3)عررن طررائا فصررار ضرران ( أو فررتع قفصررا) (2)عليرره 

ررررا عليرررره بسررررببه  ز  مررررائع، أو ( أو حررررل وكرررراء) (4)فضررررا  مررررا كرررران مغلق 
 .(5)جامد فأذابته الشاس 

                                         

السهو، والتكليف ولواء يف ذلك العاد و . ال نعلم فيه خالفا: قال املوفق وغريه( 1)
وعدمه، واحرتز باملال عن حنو الكلب والساجني يف قول، ويستثىن من ذلك 
إتالف حايب مال مسلم، وعادل مال باغ، وعكسهاا، فال يضانه املتلف ولو 
أتلف لغريه وبيقة مبال ال يثبت ذلك املال إال هبا لزمه، صوبه يف اإلنصاف، وقال 

ويل األما، رجع على الكاذب؛ قال يف  لو غام بسبب كذبه عليه عند: الشيخ
 . وهو صحيع، وكذا لو غامه شيئ ا لقاٍل  لاا، وله نظائا: اإلنصاف

أي فوجب عليه ضاانه، كاا لو غصبه فتلف عنده، وإن أذن رب املال يف إتالفه ( 2)
 . فال ضاان

أي أو فتع قفصا عن طائا مملوك حمرتم، فذهب الطائا، أو دخل عليه حيوان ( 3)
له، ضان الفاتع، لذهاب الطري على مالكه بسبب فتحه القفص، وهذا فقت

 . إن أهاجه: مذهب مالك، وقال أبو حنيفة والشافع 
أي أو فتع بابا مغلق ا على حيوان أو متا  أو غريه، فضا  ما كان مغلق ا عليه، ( 4)

 . بسبب فتحه الباب، ضانه الفاعل، لتسببه يف الضيا 
" وز "سا الواو، وهو احلبل الذي يابا به حنو القابة، بك" وكاء"أي أو حل ( 5)

بكسا الزاي أي  اف مائع، فاندفق، ضان بال نزا ، أو حل وكاء ز  جامد 
 . فأذابته الشاس فاندفق ضانه
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 (2)عرن فراس ( رباطرا)حرل ( أو) (1)أو ألقته ريع فانردفق ضرانه 
شريئا )مرا فيره ( أو أتلرف (3)فذهب ما فيره )عن مقيد  (قيدا)حل ( أو)

وإن ربرا ) (4)ألنره تلرف بسربب فعلره ( ضرانه)أي حنو مرا ذكرا ( وحنوه
 .(5)(دابة بطايق ضيق فعثا به إنسان

                                         

أي أو ألقت الز  بعد حله ريع أو زلزلة فاندفق، ضانه املتعدي، ألنه تلف ( 1)
ينار فضا  ضانه، لتسببه بسبب فعله، ولو ضاب إنسان يد آخا، وفيها د

 . باإلضاعة
فذهب الفاس ضانه، ألنه ذهب بسبب فعله، وكذا لو حل لفينة مابوطة ( 2)

 . فتلفت، أو للسلة فهد، وحنو ذلك فذهب ضانه
كعبد أو ألري، أو دفع ألحدمها مربدا فربد القيد فذهب ما فيه ضانه، صوبه يف ( 3)

 . اإلنصاف، لتسببه يف الضيا 
تلف الطائا أو الفاس وحنوه شيئ ا، كأن كسا إناء، أو قتل إنسان ا، أو أي أو أ( 4)

أتلف ماال، أو أتلفت الدابة اليت حلها زرعا أو غريه، أو احندرت السفينة اليت 
حلها فأتلفت شيئ ا ضانه، حلصول التلف بسبب فعله، كاا لو قطع عالقة قنديل 

 . فسقا فانكسا
الضررريق، وكرررذا لرررو وقفهرررا يف طايرررق ضررريق، روايرررة  ضررران، لتعديررره برررالابا يف الطايرررق( 5)

هررذا املنصروص عررن أمررد، : قرال ابررن رجرب وغررريه. ولرو كرران والررعا: واحردة، وعنرره
ولرو كران الطايرق والرعا، لرواء كانرت : وهو مذهب الشافع ؛ ويف اإلقنرا  واملنتهرى

مرررن وقررررف دابرررة يف لرررربيل »: يرررد صررراحبها عليهررررا أو ال، ملرررا رواه الرررردارقطين وغرررريه
 اني، أو يف لررررررررررررررررو  مررررررررررررررررن ألررررررررررررررررواقهم، فوطئررررررررررررررررت بيررررررررررررررررد أو رجررررررررررررررررل املسررررررررررررررررل

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

435 

ومثلرررره لررررو ترررراك يف  (1)لتعديرررره بررررالابا ( ضررررانه)أو أتلررررف شرررريئ ا 
أو ألرررند  (3)أو خشررربة، أو حجررراا، أو كررريس دراهرررم  (2)الطايرررق طينرررا 

الكلررب العقررور ملررن دخررل )مررا يضرران مقتررين (كررر) (4)خشرربة إىل حررائا 
 . (6)ألنه متعد باقتنائه ( أو عقاه خارج منزله (5)بيته بإذنه 

                                         
= 

وألن انتفاعرره برررالطايق مشرراوط بالسرررالمة، ومررن ضرررار الدابررة اجلنايرررة  «فهررو ضرررامن
 . بفاها ورجلها، وأجازه بعضهم مع السعة، وعدم اإلضاار

أي أو أتلف املابوط شيئ ا، ضان من ربا أو أوقف، ما جىن املابوط بيد أو رجل ( 1)
 . أو فم

ي ومثل ما لو ربا دابة بطايق، لو تاك يف الطايق طينا، أو قشا بطيخ، أو رش أ( 2)
طينا ال لتسكني الغبار على املعتاد، فزلق به إنسان، ضانه لتعديه برتك الطني 

 . وحنوه يف الطايق
أي أو تاك يف الطايق خشبة أو حجاا، ال يف حنو مطا لياا الناس فبال خالف، ( 3)

 . ، فعثا به إنسان ضانأو تاك فيه كيس دراهم
فعثا  –ولو كان مائال إىل السقوط  –أي أو ألند إنسان خشبة إىل حائا ( 4)

باخلشبة إنسان، أو تلف بش ء من املذكور دابة أو غريها، ضان التارك لذلك ما 
 . تلف به، حلصول التلف بتعديه بذلك

 . ألنه تسبب إىل إتالفه، باقتناء الكلب الذي من عادته العقا( 5)
أي باقتناء العقور، فلزمه الضاان، وإن كان موبقا مل يضان ما عقاه، كاا لو كان ( 6)

 . عنده من غري اقتناء وال اختيار
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 (1)فررإن دخررل منزلررة بغررري إذنرره مل يضررانه، ألنرره متعررد بالرردخول 
كاررا لررو ولررغ أو بررال يف إنرراء   – (2)وإن أتلررف العقررور شرريئ ا بغررري العقررا 

وحكرم ألرد،  (4)ألن هرذا ال ترتص برالعقور  (3) فال ضراان –إنسان 
ومنا، وذئب، وها تأكل الطيور، وتقلب القدور يف العادة حكرم كلرب 

وإن حفرررا يف  (6)ولررره قترررل هرررا بأكرررل حلرررم وحنررروه، والفوالرررق  (5)عقرررور 
 .(7)فنائه بئاا لنفسه، ضان ما تلف هبا 

                                         

أي بغري إذن، فقد تسبب إىل إتالف نفسه، وكذا لو نبهه صاحب املنزل مل ( 1)
 . يضانه

 . أو خا  الثوب وحنو ذلك( 2)
 . أي على مقتين الكلب العقور( 3)
 . يعين الولوغ والبول وحنوه، فلم يلحق حبكم العقا( 4)
يف ضاان ما أتلف، ألنه متعد باقتنائه، وما مل يكن له عادة بذلك فال ضاان  ( 5)

 . ككلب صيد ليس بعقور، وال فا  يف ذلك بني اإلتالف يف ليل أو هنار
يف حني أكله اللحم؛ وحنوه كابز إحلاق ا له بالصائل، و : دفعا ألذاه، وقيل( 6)

القا إذا صال على ماله، فله دفعه : وقال الشيخ. إن مل يندفع إال به: الرتغيب
. وله قتل الفوالق. اهر. عن ذلك ولو بالقتل، والنال يدفع ضاره بغري التحايق

وقد ورد األما بقتلهن يف احلل واحلام، ملا فيهن من . كالفوالق: وعبارة الفاو 
 . اإلضاار واإلفساد

 وهو ما كان خارج داره، قايبا  –شاص يف فناء جداره أي وإن حفا ( 7)
= 
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وإن حفاهرررا لنفرررع املسرررلاني برررال ضرررار يف لرررابلة، مل يضررران مرررا 
وإن مال حائطه، ومل يهدمره حرىت أتلرف شريئ ا  (1)ف هبا، ألنه حمسن تل

 .(3)ألن امليل حادث، والسقوط بغري فعله  (2)مل يضانه 
                                         

= 

بئاا لنفسه تتص هبا، ضان ما تلف بالبئا، وكذا البناء يف فنائه، ألنه  –منها 
 . تلف حصل بسبب تعديه

ال جيوز لوكيل بيت املال وال غريه بيع ش ء من طايق املسلاني : وقال الشيخ
مل يسد بئاه لدا مينع من  من: وقال. النافذ، وليس حلاكم أن جكم بصحته

 . الضار، ضان ما تلف هبا
أي وإن حفا بئاا لنفع املسلاني، أو بىن وقفا على مسجد، أو خانا وحنوه، بال ( 1)

ضار يف لابلة والعة، مل يضان ما تلف هبا، ألنه حمسن، ذكاه الشيخ وغريه، 
، بإذن وإن حفا بئاا وحنوه يف طايق ضيق ضان، لواء فعله ملصلحة عامة أو ال

أن جفا شاص يف  «والبئا جبار»اإلمام أو ال، ألنه ليس له أن يأذن فيه، وقوله 
وذلك أن  «واملعدن جبار»ملك نفسه، فيرتدى فيها إنسان، فإنه هدر، وكذا قوله 

يستأجا من يستااجها، فإذا اهنارت عليهم فدما هم هدر، ألهنم أعانوا على 
 . أنفسهم، فزال العتب عان التأجاهم

ا، إىل غري ملكه، علم به أو ال، ومل ( 2) أي وإن مال حائطه بعد أن بناه مستقيا 
يهدمه حىت أتلف شيئ ا، مل يضانه، ولو أمكنه نقضه، وطولب به، لعدم تعديه 
بذلك، هذا املذهب، وذكاه املوفق وغريه الظاها عن الشافع ، وقول أصحاب 

 . الاأي
إن طولب بنقضه، وأشهد عليه : ميالن، وعنه فال ضاان عليه، وكاا لو كان من غري( 3)

مالك، والتحسنه أبو  فلم يفعل ضان، واختاره مجاعة من األصحاب، وهو مذهب
= 
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ليال ضرانه ) (1)والشجا وغريمها ( وما أتلفت البهياة من الزر )
ملا روى مالك، عن الزهراي عرن حرزام . (3)(وعكسه النهار (2)صاحبها 
 .(5)لت حائا قوم، فأفسدت راء دخاقة للرب رأن ن (4)بن لعد 

                                         
= 

القياس أنه ال يضان، ألنه بناه يف ملكه، ومل يسقا بفعله، : حنيفة، ولكن قال
وإن لقا بال ميالن فال ضاان بال . فأشبه ما لو مل يطالب بنقضه، فاهلل أعلم

 . وإن بناه مائال  ضان بال خالف خالف،
كثوب خاقته، قدمه يف الفاو ، وجزم به يف اإلقنا  واملنتهى، واختاره الشيخ، ( 1)

 . واقتصا املوفق وغريه على الزر  والشجا
وهذا مذهب مالك والشافع ، وذكا الطحاوي أنه ال ضاان إذا أرللها مع ( 2)

بأن فاط، وذكا يف اإلنصاف أنه حافظ وإال ضان، وقيده يف اإلقنا  واملنتهى 
الصحيع من املذهب، وصحع أنه ال يضان إذا مل يفاط، ومستعري، ومستأجا، 

 . ومستود ، وماهتن، وأجري حلفظها، وحنوهم كصاحبها
أي فال يضان ما أفسدت هنارا، ألن التفايا من جهة رب احلاث والشجا، برتكه ( 3)

  بابطها هنار ا، وبإرلاهلا ليال ، احلفظ يف عادته، ولو جات عادة بعض النواح
 . فاحلكم كذلك، ألن هذا نادر، فال يعترب به يف التاصيص

ورواه أمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغريهم من طايق حزام بن لعد بن حميصة ( 4)
وإن كان مالال ، فهو مشهور، وحدث به األئاة : األنصاري، قال ابن عبد الرب
 . از بالقبولالثقات، وتلقاه فقهاء احلج

إذ نفشت فيه غنم )، ومثله قوله صلى اهلل عليه وللمفكلاوا فيها رلول اهلل ( 5)
 (. القوم
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أن علررى أهررل األمرروال  صررلى اهلل عليرره ولررلمفقضررى رلررول اهلل 
إال ) (2)ومررا أَفسرردت بالليررل فهررو مضرراون علرريهم  (1)حفظهررا بالنهررار 

 . (3)فيضان ماللها لتفايطه ( بقاب ما تتلفه عادة)هنارا ( أن تالل
                                         

فال  «بالنهار على أهلها»وه  البساتني  «أن حفظ احلوائا»ويف رواية على ( 1)
يضان مالك البهياة ما جنت هبياته بالنهار، ما مل ياللها بقاب ما تتلفه عادة 

 .«ة بالليل على أهلهاوأن حفظ املاشي»
لتفايطهم بإرلاهلا، كاا لو أرللوها قاب الزر ، قاله الشيخ وغريه وما أفسدته ( 2)

إذا كانت تاعى يف املااع  املعتادة، فانفلتت هنارا من غري تفايا من : هنارا فقال
صاحبها، حىت دخلت اصطبال ، فأفسدته، أو أفسدت زرعا، مل يكن على 

ا العلااء كاالك، والشافع ، وأمد، لقصة للياان بن صاحبها ضاان، عند أكث
داود والنفش، وحلديث ناقة الرباء، وأما إن كان صاحبها اعتدى، وأرللها يف زر  
قوم أو بقابه، أو أدخلها إىل اصطبل احلاار بغري إذن صاحبه فأتلفت، فهنا 

 . اهر. يضان لعدوانه
ملاشية املاللة بالنهار من مال ذهب أهل العلم إىل أن ما أفسدت ا: وقال البغوي

الغري فال ضاان على رهبا، وما أفسدته بالليل ضانه مالكها، ألن يف العاف أن 
فان . أصحاب احلوائا والبساتني جفظوهنا بالنهار، وأصحاب املواش  بالليل

ا عن العاف، هذا إذا مل يكن مالك الدابة معها،  خالف هذه العادة كان خارج 
 . ليه ضاان ما أفسدته، وهذا مذهب مالك والشافع فإن كان معها فع

قاله مجاعة من األصحاب، وجزم به اجملد وغريه، وصوبه يف اإلنصاف وتقدم أنه ( 3)
يضان لعدوانه، ومن ادعى أن هبائم فالن رعت زرعه ليال، وليس هناك غريها، 
ووجد أباها به، قض  له بضاانه، نص عليه، وجعله الشيخ من القيافة يف 
= 
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ا مزرعة غريه إال أن يدخله (1)وإذا طاد دابة من زرعه مل يضان 
ولو قدر أن تاجهرا،  (3)فإذا اتصلت املزار ، صرب لريجع على رهبا  (2)

 .(4)وله منصاف غري املزار ، فرتكها فهدر 

                                         
= 

 . ويضان عندهم بالقياة: ألموال، وجعلها معتربة كالقيافة يف األنسابا
صع بنص القاآن الثناء على للياان بتفهيم الضاان باملثل، فإن : وقال الشيخ

النفش رع  الغنم ليال ، وكان ببستان عنب، فحكم داود بقياة املتلف، فاعترب 
وقضى للياان الغنم فوجدها بقدر القياة، فدفعها إىل أصحاب احلاث، 

بالضاان على أصحاب الغنم، وأن يضانوا ذلك باملثل، بأن يعااوا البستان حىت 
يعود كاا كان، ومل يضيع عليهم مغله من حني اإلتالف إىل حني العود، بل 
أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك، ليأخذوا من منائها بقدر مناء البستان، 

من مناء حابهم، واعترب الضاانني فوجدمها فيستوفوا من مناء غناهم نظري ما فاهتم 
 . لواء، وهذا هو العلم الذي خصه اهلل به، وأبىن عليه بإدراكه

وصع بالنصوص والقياس أن الصحيع وجوب الضاان باملثل فصع أنه : قال ابن القيم
 . هو الصواب واحلق، وهو أحد القولني يف مذهب أمد، ووجه للشافعية واملالكية

 . دته من مزرعة غريهأي ما أفس( 1)
 . ولو مزرعة رهبا: فيضان ما أفسدت منها لتسببه، و اهاه( 2)
 . أي بقياة ما تأكله، حيث ال ميكنه منعها إال بتسليطها على مال غريه( 3)
أي فرتكها تأكل من مزرعته لريجع على رهبا، فاا أكلته هدر، ال رجو  لابه به، ( 4)

ها تأكل، مع إمكان دفعها بال ضار على لتقصريه بعدم صافها، وتفايطه برتك
 . أحد، وهو كحطب على دابة خا  بوب بصري عاقل جيد منحاف ا
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بيرررد راكرررب، أو قائرررد، أو لرررائق، ضررران )البهيارررة ( وإن كانرررت)
كاجلهرا ( مبؤخاهرا)مرا جنرت ( ال) (1)كيردها وفاهرا ( جنايتها مبقدمها

ويف روايررة أيب هايررراة  (3)«الاجررل جبرررار»افوعرررا ملررا روى أبرررو لررعيد م (2)
كرررناس   –ولرررو كررران السررربب مرررن غرررريهم  (4)«رجرررل العجاررراء جبرررار»

فلررو ركبهررا ابنرران، فالضرراان علررى املتصرراف  (5)ضرران فاعلرره  –وتنفررري 
 .(6)منهاا 

                                         

ا : قال الشيخ( 1) ألنه تفايا، وهذا مذهب أيب حنيفة، والشافع ، لواء كان مالك 
للدابة أو مستأجا ا أو مستعري ا وحنو ذلك، إذا كان قادر ا على التصاف فيها، خلرب 

 . فعلها منسوب إىل من ه  معه، وملفهوم اخلرب اآليت النعاان، وألن
أي كجناية باجلها، فال يضان جنايتها إذا نفحت باجلها، ويضان ما وطئت هبا  ( 2)

 . كيدها، إلمكانه أن جينبها وطء ما ال يايد، لتصافه فيها
 . أي هدر، ال ضاان فياا جنت به، لعدم إمكانه حفظ رجلها عن اجلناية( 3)
العجااء »وفيهاا مقال، والذي يف الصحيع  «الاجل جبار»أيب داود ولفظ ( 4)

بشاط أن ال يكون بسبب من مالكها وغريه، كأن جيذهبا باللجام زيادة  «جبار
على العادة، أو يضاب وجهها، فيضان ما نفحت باجلها، ألنه السبب يف 

 . جنايتها
 . لوجود السبب منه دون راكب ولائق وقائد( 5)
على كفها، وإن اشرتك الااكبان يف تدبريها، أو مل يكن معها إال لائق لقدرته ( 6)

 . وقائد، اشرتكا يف الضاان، وإن انفاد راكب على أول قطار، ضان جناية اجلايع
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لقولره عليره  (1)إذا مل يكن يد أحد عليها ( وباق  جنايتها هدر)
ال الضررارية، واجلرروارح وشرربهها  (2)أيرره هرردر  «العجمــاء جبــار»السررالم 

إن مل يندفع إال بالقترل  (4)من آدم  أو غريه ( كقتل الصائل عليه) (3)
 .(6)فإذا قتله مل يضانه  (5)بالقتل 

                                         

 . ولوى ما التثين، فلو انفلتت الدابة ممن ه  يف يده وأفسدت فال ضاان( 1)
كالبقا   –كل هبياة عجااء : يخقال الش. اجلبار اهلدر والباطل: قال أهل اللغة( 2)

فجنايتها غري مضاونة إذا فعلت بنفسها، ومل تكن عقورا، وال  –والغنم، وغريها 
وكذا . اهر. فاط صاحبها يف حفظها يف الليل، أو يف ألوا  املسلاني وجمامعهم

قال غري واحد، وأنه إمنا يكون جبار ا إذا كانت منفلتة، ذاهبة على وجهها، ليس 
 . ال لائقهلا قائد و 

من أطلق كلبا عقورا، أو دابة : فيلزم مالكها وغريه ضاان ما أتلفت، ويف الفصول( 3)
رفولا أو عضوضا، على الناس، وخاله يف طايقهم، ومصاطبهم، ورحاهبم، فأتلف 
ماال أو نفسا، ضان لتفايطه، وكذا إن كان له طائا جارح، كالصقا والبازي، 

 –قال الشيخ فيان أما رجال بإمساك الضارية و . فأفسد طيور الناس وحيواناهتم
فجنت عليه، يضانه إن مل يعلاه هبا، ويضان جناية  –" الصول"وه  املعاوفة بر

 . ولد الدابة إن فاط، حنو أن يعافه مشولا
 . دفعا عن نفسه، وكذا عن غريه هدر، أفىت به ابن عقيل وغريه( 4)
صائل هبياة فلم ميكنه دفعها إال يعين الصائل من آدم  أو غريه، فإن كان ال( 5)

جيوز له قتلها إمجاع ا، وكذا اآلدم  الصائل عليه، : بالقتل، فقال املوفق وغريه
 . صغري ا كان أو كبري ا

 . آدميا كان أو غريه( 6)
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كسا )كر( و) (1)ألنه قتله بدفع جائز، ملا فيه من صيانة النفس 
 .(3)وصليب، وآنية ذهب وفضة ) (2)أو غريه من آلة اللهو ( مزمار

                                         

فلم جيب ضاانه، فإن كانت البهياة لغريه مل يضانها عند اجلاهور، وهو مذهب ( 1)
يقصد إتالفه فلم يضانه، كاآلدم  املكلف،  مل: مالك والشافع ، قال املوفق

وألنه قتله لدفع شاه فأشبه الصيد، وذلك أنه إذا قتله لدفع شاه كان الصائل هو 
القاتل نفسه، ولو حالت هبياة بينه وبني ماله، قتلها وال ضاان عليه، وصوبه يف 

إن عليه أن يدفع الصائل عليه، ف: اإلنصاف، ومن طلب منه الفجور، فقال الشيخ
مل يندفع إال بالقتل كان له ذلك باتفا  الفقهاء، فإن ادعى القاتل أنه صال عليه، 
وأنكا أولياء املقتول، فإن كان املقتول معاوف ا بالرب، وقتله يف حمل ال ريبة فيه، مل 
يقبل قول القائل، وإن كان معاوف ا بالفجور، والقاتل معاوف ا بالرب، فالقول قول 

 .  لياا إذا كان معاوف ا بالتعال له قبل ذلكالقاتل مع ميينه، ال
ومن رأى رجال  يفجا بأهله، جاز له قتلهاا فياا بينه وبني اهلل، لواء كان الفاجا 
حمصن ا أو غري حمصن، معاوف ا بذلك أم ال، كاا دل عليه كالم األصحاب وفتاوى 

وبة الصحابة، وليس هذا من باب دفع الصائل، كاا  نه بعضهم، بل هو من عق
املعتدين املؤذين، وأما إذا دخل الاجل، ومل يفعل بعد فاحشة، ولكن دخل ألجل 

 . ذلك، فهذا فيه نزا ، واألحوط هلذا أن يتوب من القتل يف هذه الصورة
كالطنبور، والعود، والطبل، والدف بصنوج، والناد، والشطانع وحنوها، ألنه ( 2)

بعثت بمح  »ليه الصالة والسالم ال جل بيعها، فلم يضانها كامليتة، لقوله ع
 . وغري ذلك «القينات والمعا ف

أي وككسا صليب، وهو ما جتعله النصارى على صورة املسيع عليه السالم، ( 3)
إ  اهلل حر  بيع الخمر  والميتة  والخنزير  » صلى اهلل عليه وللملقوله 

ا إذا وككسا آنية ذهب وفضة، للنه  عن اتاذها فال تضان، أم «واْصنا 
 . ال خالف فيه: أتلفه فيضانه بوزنه بال صناعة، قال احلارب 
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ملرا روى أمرد عرن ابرن عارا، أن النريب  (1)(غرري حمرتمرةوآنيرة مخرا 
أمراه أن يأخرذ مديرة، مث خراج إىل ألروا  املدينرة،  صلى اهلل عليه وللم

وفيهررررا زقررررا  اخلاررررا قررررد جلبررررت مررررن الشررررام، فشررررققت حبضرررراته، وأمررررا 
وال حليررا  (3)وال يضرران كتابررا فيرره أحاديررث رديئررة  (2)أصررحابه بررذلك 

 .(4)للنساء  حماما على الاجال إذا مل يصلع

                                         

أي وككسا آنية مخا، ولو قدر على إراقتها بدونه، إذا كانت غري حمرتمة، كاااة ( 1)
 . اخلالل، ومخاة الذم  املسترتة فال هتدر

أصحابه بإهاا  اخلاا، وكسا الدنان،  صلى اهلل عليه وللمأي وأما النيب ( 2)
 «أها  اخلاا، واكسا الدنان»مذي وغريه يف مخاة أيتام أيب طلحة قال وللرت 

فدلت هذه األحاديث وغريها على جواز إهااقها، وشق زقاقها، وإن كان مالكها 
 . غري مكلف

تفاد هبا وضا  أو كذاب، وكبد  وأكاذيب ولاائف ألهل اخلالعة والبطالة، أو  ( 3)
 . كتب كفا، لعدم احرتامها

وهو ما حام على الاجل إذا كسا، ومل يصلع للنساء، ومل تستعاله،  أي لباله( 4)
صلى اهلل وكاا لو أتلف كتب لحا، أو صور ا أو حا  خمزن مخا وحنوه، ألماه 

 . بتحايق مسجد الضاار عليه وللم
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 (1)باب الشفعة 
ألن الشرررررفيع  (3)مرررررن الشرررررفع وهرررررو الرررررزوج  (2)بإلررررركان الفررررراء 

 .(4)بالشفعة يضم املبيع إىل ملكه الذي كان منفاد ا 

                                         

ا  –أي باب ذكا أحكام الشفعة، وه  بابتة بالسنة واإلمجا  ( 1) شاعها تعاىل لد 
ومن حمالن الشايعة وعدهلا، : قة بالشاكة، قال ابن القيملذريعة املفسدة املتعل

وقيامها مبصاحل العباد، إتياهنا بالشفعة، فإن حكاة الشار  اقتضت رفع الضار عن 
املكلفني مهاا أمكن، وملا كانت الشاكة منشأ الضار يف الغالب، رفع هذا الضار 

عوضه، كان شايكه بالقساة تارة، وبالشفعة تارة، فإذا أراد بيع نصيبه، وأخذ 
أحق به من األجنيب، ويزول عنه ضار الشاكة، وال يتضار البائع، ألنه يصل إىل 
حقه من الثان، وكانت من أعظم العدل، وأحسن األحكام املطابقة للعقول 

 . والفطا، ومصاحل العباد
ومن هنا يعلم أن التحيل إللقاطها مناقض هلذا املعىن الذي قصده الشار ، ومضاد 

كانت معاوفة عند العاب يف اجلاهلية، كان الاجل إذا أراد بيع منزل أو له، و 
حائا، أتاه اجلار والشايك والصاحب يشفع إليه فياا باعه، فيشفعه وجيعله أوىل 

 . رجل به، فسايت الشفعة ومس  طالبها شافعا
 . ال غري، وضم الشني، الم مصدر( 2)
 . خالف الفاد، فالشفع خالف الوتا( 3)
ار شفعا، أو من الشفاعة أي الزيادة، ألن املبيع يزيد ملك الشفيع، أو ألن فص( 4)

يشفع إليه  –كاا ذكا ابن القيم   –الاجل كان إذا أراد بيع داره أتاه جاره وشايكه 
 . فياا با ، فشفعه وجعله أوىل به، وقيل غري ذلك
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انتزا  حصة شايكه ممن انتقلت إليه )الشايك ( وه  التحقا )
فيأخرررذ الشرررفيع  (3)والصرررلع واهلبرررة مبعنررراه  (2)كرررالبيع   (1)(بعرررول مرررايل

 .(4)(بثانه الذي التقا عليه العقد)بائع نصيب ال

                                         

يكه، إذا التحقا  الشايك يف ملك الاقبة انتزا  حصة شا : أي والشفعة شاعا( 1)
انتقلت إىل غريه، من يد من انتقلت إليه بعول مايل، وحكى ابن املنذر وغريه 
إمجا  أهل العلم على إببات الشفعة للشايك فياا بيع من أرل، أو دار، أو 
حائا وحنوه مل يقسم، واشرتط بعض األصحاب لثبوهتا مخسة شاوط، أن يكون 

كون مشاع ا، ومما متكن بعول مايل، وأن يكون للشفيع ملك لابق، وأن ي
وال شفعة يف : قساته، وأن يأخذه مجيعه، وأن يطالب هبا على الفور، قال الشيخ

ألن أخذ الشفيع بالشفعة، يسقا حق : بيع اخليار ما مل ينقض، قال القاض 
 .البائع من اخليار، فلم جيز له املطالبة بالشفعة

ال جل له أن يبيع »مجا ، لقوله فإن الشفعة إمنا تثبت فياا كان بعقد البيع باإل( 2)
هو أحق به »وملا روي  «حىت يؤذن شايكه، فإن با  ومل يستأذنه فهو أحق به

ما كان عوضه املال، كالبيع، ففيه الشفعة بغري : وغري ذلك؛ قال املوفق «بالثان
 . خالف

ألهنا  أي والصلع عن إقاار مبال أو جناية توجبه، واهلبة بعول معلوم، مبعىن البيع،( 3)
بيع يف احلقيقة، يثبت فيها أحكام البيع، وهذا مذهب مالك، والشافع  

 . وأصحاب الاأي
جيب على املشرتي أن يسلم الشقص املشفو  بالثان : يف الباطن، قال الشيخ( 4)

الذي تااضيا عليه يف الباطن، إذا طالبه الشايك، وإذا حابا البائع املشرتي بالثان، 
ويف . دة، يتوجه أن يكون للشفيع أن ال يأخذه إال بالقياةحماباة خارجة عن العا

لو تعذر الثان بتلف أو موت، دفع الشفيع إىل املشرتي قياة : اإلقنا  وغريه
 . الشقص
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 صلى اهلل عليره ولرلمملا روى أمد والبااري عن جابا أن النيب 
فررإذا وقعررت احلرردود، وصررافت  (1)قضررى بالشررفعة يف كررل مررا مل يقسررم 

( بغررررري عررررول)نصرررريب الشررررايك ( فررررإن انتقررررل) (2)الطررررا  فررررال شررررفعة 
غرري مرايل ( ن عوضرهأو كرا) (4)واهلبة بغري برواب، والوصرية  (3)كاإلرث 
صداقا أو خلع ا )بأن جعل 

 . (6)(أو صلح ا عن دم عاد فال شفعة (5)
 . (6)(شفعة

                                         

 . أي من الدور، والعقار، والبساتني، وهذا جماع عليه إذا كان مما يقسم( 1)
ة مواضعها، وصافت أي فإذا حصلت قساة احلدود يف املبيع، واتضحت بالقسا( 2)

أي بينت مصارفها، فال شفعة، أي بعد  –بضم الصاد وتشديد الااء  –الطا  
القساة، ألن األرل بعد القساة صارت غري مشاعة؛ واحلديث متفق على 

إذا قسات الدار وحدت، فال شفعة »وأليب داود من حديث أيب هاياة . صحته
 .«فيها

 . فال شفعة فيه بال نزا ( 3)
 شفعة، وكذا الصدقة، وهذا مذهب مالك، والشافع ، وأيب حنيفة أي فال( 4)

ألنه انتقل بغري عول، فأشبه املرياث، وألن حمل : وأصحاب الاأي؛ قال املوفق
الوفا  هو البيع، واخلرب ورد فيه، وليس غريه يف معناه، وألن غال الواهب 

 . واملوص ، نفع املتهب واملوصى له، وال جصل مع انتقاله عنه
أي بأن جعل الشايك الشقص املبيع صداقا، أو جعله خلعا فال شفعة، أو جعل ( 5)

 . عول طال  أو عتق وحنو ذلك
قاله املوفق وغريه، وهو  اها كالم اخلاق ، وقول أصحاب الاأي، واختاره ابن ( 6)

 . املنذر
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وألن اخلرررب ورد يف البيررع،  (1)ألنرره مملرروك بغررري مررال أشرربه اإلرث 
 .(3)(يل إللقاطهاحوجام الت) (2)وهذه ليست يف معناه 

                                         

ولو قصد : وميتنع أخذه بالقياة، إذ ليس له عول ميكن األخذ به، و اهاه( 1)
 . حيل على عدم األخذ بالشفعةالت

جتب فيه : أي البيع، إلمكان أخذ العول به دوهنا، وقال ابن حامد وغريه( 2)
الشفعة؛ وهو قول مالك والشافع ، ألنه عقار مملوك بعقد معاوضة، أشبه البيع، 
والصحيع من املذهب األول، وقاس بعضهم عليه ما أخذ أجاة أو مثن ا يف للم أو 

ا، وصوبه يف  عوضا يف كتابة، ورده احلارب ، وصحع جايان الشفعة قوال  واحد 
 . تصحيع الفاو 

أي الشفعة، واتفق السلف على أن احليل بدعة حمضة، ال جيوز تقليد من يفيت ( 3)
هبا، وجيب نقض حكاه؛ ومن احتال على حتليل ما حام اهلل، وإلقاط ما فاضه، 

وألن الشفعة وضعت لدفع . ادوتعطيل ما شاعه، كان لاعيا يف دين اهلل بالفس
الضار؛ فلو لقطت بالتحيل للحق الضار، وذلك كأن يقفه املشرتي، أو يهبه 

وال غريهم، ويغلا من جكم به . حيلة، فال تسقا عند أحد من األئاة األربعة
 . ممن ينتحل مذهب أمد

ولو أ ها صورة أن البيع باطل ألجل تلف شاطه، بأن ادعى عدم : قال الشيخ
 ية املعتربة، ورد املبيع، مث وقفه على املشرتي حيلة فكله باطل، وحق الشفيع الا 

 .بابت
من له معافة باآلبار، وأصول الفقه، ومسائله، مث أنصف، مل : وقال ابن القيم

يشك أن تقايا اإلمجا  من الصحابة، على حتامي احليل وإبطاهلا، ومنافاهتا للدين، 
ل بالقياس وغري ذلك، مما يدعى فيه إمجاعهم، أقوى من تقايا إمجاعهم على العا

= 
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ال جيوز ش ء من احليل يف إبطاهلرا، وال إبطرال حرق : قال اإلمام
صرررلى اهلل والرررتدل األصرررحاب مبرررا روى أبرررو هايررراة أن النررريب  (1)مسرررلم 

ال ترتكبــ ا مــا ارتكبــت اليهــ د   تســتحل ا محــار  »قررال  عليرره ولررلم
 . (2)«اهلل بأدنى الحي 

                                         
= 

بل أقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم متفقة على حتاميها واملنع منها، ومضى على أباهم 
 .أئاة احلديث والسنة

وقال ابن . قاله يف رواية إمساعيل بن لعيد، وقد لأله عن احليلة يف إبطال الشفعة( 1)
وقد قال . هلل تدعه، واحليلة خديعةمن تد  ا –يف هذه احليل وأشباهها  –عاا 
واهلل تعاىل ذم املاادعني،  «ال تح  الخديعة لمسلم» صلى اهلل عليه وللمالنيب 

 . واملتحيل خماد 
نصبهم الشباك وحنوه يوم اجلاعة، فإذا جاءت احليتان يوم السبت : ومن حيلهم( 2)

وخنازيا فاساهم اهلل قادة . ما اصطدنا يوم السبت: وقعت فيه، ويقولون
َها َوَما َخْلَفَها َوَمْ ِعَظًة ِلْلُمتَِّقينَ وقال يعين َ َجَعْلَناَها َنَكااًل ِلَما بـَْيَن َيَديـْ

صلى وقال . ، ليتعظوا بذلك، فيجتنبوا مثل فعلهمصلى اهلل عليه وللمأمة حماد 
لعن اهلل اليه د  إ  اهلل لما حر  عليهم الشح    جمل ها ثم » اهلل عليه وللم

أن يظها املتعاقدان يف البيع : واحليلة إللقاط الشفعة. «ع ها   أ ل ا ثمنهابا
 . شيئ ا ال يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطآن يف الباطن على خالفه

أن يتفقا على مقدار الثان، مث : ومن صور ذلك ما ذكاه املوفق، وابن القيم وغريمها
ما يدفع، فله أن يستحلف عند العقد يصربه صربة غري موزونه، فال يعاف الشفيع 
ومنها أن يهب الشقص . املشرتي، فإن نكل قض  عليه، فإن حلف أخذه بقياته
ومنها أن يشرتيه بألف .للاشرتي، مث يهبه ما ياضيه، فله األخذ بقياة املوهوب
ومنها أن يشرتي بائع . دينار، مث يصارفه عن كل دينار بدرمهني، وهذه ال تسقطها

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

411 

فال شرفعة  (1)(لشايك يف أرل جتب قساتها)الشفعة ( وتثبت)
ألنررررره ال نرررررص فيررررره، وال هرررررو يف معرررررىن  (2)يف منقرررررول، كسررررريف وحنررررروه 

وال فياررا ال جتررب قسرراته، كحاررام، ودور صررغرية وحنوهررا  (3)املنصرروص 
ــاء  وال طريــ   وال » صررلى اهلل عليرره ولررلملقولرره  (4) ال شــفعة  ــي  ن

 .(5)رواه أبو عبيدة يف الغايب  «منقبة

                                         
= 

ا قيات ه مائة درهم، بألف يف ذمته، مث يبيعه الشقص باأللف، فله الشقص منه عبد 
ومنها أن يشرتيه بألف، وهو يساوي مائة مث يربيه من . أخذه بقياة العبد

تسعاائة، أو يشرتي جزء ا منه بالثان كله، مث يهب له بقيته، فيأخذ الشفيع 
وما  :الشقص بالثان، أو يظهاان أن الثان مائة، واملدفو  عشاون، قال الشيخ

وجد من التصافات ألجل االحتيال على إلقاط الشفعة فهو باطل، وال تغري 
 . حقائق العقود بتغري العبارة

صلى اهلل باتفا  األئاة، ملا تقدم من قوله : أي قساة إجبار، قال الشيخ وغريه( 1)
 .«الشفعة  يما لم يقسم» عليه وللم

 يبقى على الدوام، وال يدوم كجوها، وحيوان، ولفينة، وزر ، ومثاة، ألنه ال( 2)
 . ضاره، وهذا مذهب اجلاهور

قضى بالشفعة يف كل »وقوله  «إذا وقعت احلدود، وصافت الطا »يعين يف قوله ( 3)
 . وغري ذلك" أو حائا"وهو املنزل  «شاك يف أرل، أو ربع

 . كبئا، وطا  ضيقة ال تقبل القساة( 4)
 . ورواه اخلطايب يف ر وس املسائل( 5)
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 (1)طايررق ضرريق بررني داريررن، ال ميكررن أن يسررلكه أحررد : واملنقبررة
هارررا تبعرررا فتثبرررت الشرررفعة في (2)(الغرررااس والبنررراء)أي األرل ( ويتبعهرررا)

إذا ( ال الثاراة والررزر ) (4)ال إن بيعررا مفرادين  (3)لرألرل إذا بيعرا معهرا 
 .(5)بيعا مع األرل، فال يؤخذان بالشفعة 

                                         

: ولو أمكن قساة اإلجبار وحنوه وجبت الشفعة بال نزا ، وقال الشيخ وغريه( 1)
الصواب، ببوت الشفعة، ولو مل متكن القساة، لعاوم األخبار، وهو مذهب أيب 

وألن الشفعة تثبت إلزالة ضار . حنيفة، واختيار أيب شايع وابن عقيل وغريمها
 . واهلل أعلم. ضارهيف هذا النو  أكثا، ألنه يتأبد . املشاركة، والضار

 . إذ ه  األصل اليت تبقى على الدوام، ويدوم ضار الشاكة فيها( 2)
بغري خالف يف املذهب، وال نعاف فيه بني من أببت الشفعة : قال املوفق وغريه( 3)

، وقضا ه بالشفعة يف كل صلى اهلل عليه وللمخالفا، وقد دل عليه قول النيب 
 . ا يدخل فيه البناء، واألشجارشاك مل يقسم، ربعة أو حائا، وهذ

أي الغااس والبناء، فلو با  املساق  نصيبه من الشجا، لغري صاحب األرل مل ( 4)
جتب فيهاا؛ وهو : وعنه: قال أبو اخلطاب وغريه. تثبت لصاحب األرل شفعة

 . قول مالك، للعاوم؛ واختاره الشيخ وغريه
: ونص األصاع . اء من العقارأن الغااس والبن: و اها كالم أهل اللغة أو صاجه
والنال خاصة، . كل ما له أصل: وعن الزجاج. العقار املنزل، واألرل والضيا 

 . وقال ابن مالك، املال الثابت كاألرل والشجا. يقال له عقار
 . أي مع األرل، وهذا قول الشافع ( 5)
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ألن ذلررك ال يرردخل يف البيررع، فررال يرردخل يف الشررفعة، كقارراش 
 .(3)حلديث جابا السابق  (2)(فال شفعة جلار) (1)الدار 

                                         

ألنه يؤخذ بالشفعة مع أصوله، وهو وجه لألصحاب : وقال أبو حنيفة ومالك( 1)
 . متصل مبا فيه الشفعة، فثبتت فيه الشفعة تبع ا، كالبناء والغااس

 . أما إن كان كل واحد من الشاكاء، متايز ملكه وحقو  امللك، فال شفعة إمجاع ا( 2)
 إذا وقعت الحدود  وصر ت الطرة   ال » صلى اهلل عليه وللموهو قول ( 3)

ف الطا ، تثبت الشفعة؛ قال أنه إذا وقعت احلدود، ومل تصا : ومفهومه «شفعة
وهو أصع األقوال يف شفعة اجلوار؛ ومذهب أهل البصاة، وأحد : ابن القيم

جار الدار »وللرتمذي وصححه . الوجهني يف مذهب أمد، واختيار الشيخ وغريه
وللااسة من حديث  «أحق بدار اجلار أو األرل»وأليب داود  «فح  بالدار

بشفعة جاره، ينتظاه هبا وإن كان غائب ا، إذا   اجلار أحق»جابا، وحسنه الرتمذي 
ا فافهوم حديثه املتقدم، هو منطو  هذا احلديث، فأحدمها  «كان طايقهاا واحد 
 . يصد  اآلخا، ويوافقه

تثبت شفعة اجلوار، مع الشاكة، يف حق من حقو  امللك، من طايق وماء : قال الشيخ
و حماد وغريهم؛ وقال وحنو ذلك، نص عليه أمد؛ واختاره ابن عقيل، وأب

هذا الذي يتعني املصري إليه، وفيه مجع بني األحاديث وذلك أن اجلوار ال : احلارب 
يكون مقتضيا للشفعة، إال مع احتاد الطايق وحنوه، ألن شاعية الشفعة لدفع 
الضار، والضار إمنا جصل يف األغلب مع املاالطة يف الش ء املالوك، أو يف 

 . طايقه وحنوه
هذا القول الولا بني األدلة، الذي ال جتال لواه؛ فإذا كانا شايكني : بن القيموقال ا

 .يف طايق، أو ماء، وحنو ذلك، ببتت الشفعة، ولو كان حمدود ا، وعليه العال
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فررإن مل يطلبهررا  (1)ارره علررى الفررور وقررت عل)أي الشررفعة ( وهرر )
الشـــفعة لمـــن » صرررلى اهلل عليررره ولرررلملقولررره  (2)(إذ ا برررال عرررذر بطلرررت

فرإن  (4)رواه ابرن ماجره  «الشـفعة  حـ  العقـال»ويف روايرة  (3)«واثبها
 .(5)مل يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى لنون 

                                         

بأن يشهد بالطلب هبا، حني يعلم، إن مل يكن عذر، قال أمد؛ الشفعة باملواببة ( 1)
 . لاعة يعلم

 . هب أيب حنيفة والشافع لفقد الشاط وهذا مذ( 2)
رواه الفقهاء يف كتبهم؛ ورده احلارب ، بأنه ال يعاف يف  : أي بادرها، قال املوفق( 3)

 . كتب احلديث، ورواه عبد الااز  عن شايع
فإن قيدها : واٍه، ورواه ابن حزم، وزاد: عن ابن عاا ولنده ضعيف، وقال بعضهم( 4)

الشفعة كنشا العقال، إن قيدت »لفظ ويف . مكانه ببت حقه، وإال فاللوم عليه
وألهنا لدفع الضار عن املال، فكانت  «ببتت، وإن تاكت فاللوم على من تاكها

على الفور، وألنه إذا كان وجه شاعيتها لدفع الضار نالبت الفورية، وألن الرتاخ  
 . يضا املشرتي، لكونه ال يستقا يف ملكه املبيع، ومينعه من التصاف

اتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائب ا فله إذا قدم املطالبة بالشفعة، : اوقال الوزي( 5)
الشفعة فياا »ولعاوم  «ينتظاه هبا وإن كان غائبا»ولو تناول املبيع مجاعة، لقوله 

وغريه من األحاديث، وألهنا حق مايل وجد لببه بالنسبة إىل الغائب،  «مل يقسم
بالبيع، فثبتت له الشفعة عندها،   فتعينت له كاإلرث، وألنه شايك، مل يعلم

كاحلاضا إذا كتم عنه البيع، وكذا الصغري إذا كرب، فللطربا  عن جابا مافوع ا 
 . «الصيب على شفعته حىت يدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء تاك»

 يلزم وليه األخذ بالشفعة إذا كان للصيب حظ يف األخذ هبا : قال املوفق وغريه
تياط له، وإذا أخذ هبا، ببت امللك للصيب، ومل ميلك نقضه بعد ألن عليه االح

البلوغ، وهذا قول مالك، والشافع ، وأصحاب الاأي، وإن تاكها الويل، وللصيب 
= 
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أو  (2)بررأن علررم لرريال فررأخاه إىل الصررباح  (1)وكرذا لررو أخررا لعررذر 
أو خراوج مرن  (4)أو طهرارة، أو إغرال  براب  (3)ل أو شاب حلاجة أك

 .(6)أو ليأيت بالصالة ولننها  (5)مام 

                                         
= 

فيها حظ، فله األخذ هبا إذا كرب، وإن تاكها لعدم احلظ لقطت، اختاره الشيخ، 
 . وعليه األكثا

 . ااأي فهو على شفعته، إذ هو مبادر هلا حك( 1)
أي بأن علم الشفيع بالبيع ليال، فأخا الطلب بالشفعة إىل الصباح، مع غيبة ( 2)

 . مشرت عنه
أي أو أخا الطلب هبا، حلاجة أكل أو شاب، حىت يأكل أو يشاب، وهذا مع ( 3)

 .غيبة مشرت
أي أو أخا الطالب لطهارة من حدث مع غيبة مشرت، أو قضاء حاجة، من بول ( 4)

 . إلغال  باب مفتوح، مع غيبة مشرتأو غائا، أو أخا 
إذا علم وهو داخل احلاام، أو أخا ليلتاس ما لقا منه، وحنو ذلك، واملشرتي ( 5)

 . غائب
أو ليشهدها يف مجاعة تاف فوهتا وحنوه بطلبها، فأخا الطلب مع غيبة مشرت، ( 6)

 فهو على شفعته يف مجيع هذه الصور وحنوها، ألن العادة تقدمي هذه احلوائج
وحنوها على غريها، فال يكون االشتغال هبا رضى برتك الشفعة، وإذا فاغ من 
حوائجه مضى على حسب عادته إىل املشرتي، ليطالبه بالشفعة، فإن كان 
املشرتي حاضا ا عنده يف هذه األحوال، لقطت شفعته بتأخريه، ألنه مع حضوره 

 . ليس عليه تفيفهاميكنه مطالبته، من غري اشتغال عن أشغاله، إال الصالة، و 
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وإن ) (1)وإن علررم وهررو غائررب أشررهد علررى الطلررب هبررا إن قرردر 
لررقطت ( أو صرراحلين) (2)مررا اشرررتيت ( للاشرررتي بعررين)الشررفيع ( قررال

اخيرره املارررب لرره بررالبيع لررقطت، لرت ( أو كررذب العرردل) (3)لفروات الفررور 
فرررإن كرررذب فالرررقا مل تسرررقا، ألنررره مل يعلرررم  (4)عرررن األخرررذ برررال عرررذر 
أي بعرررض ( أخرررذ الررربعض)الشرررفيع ( أو طلرررب) (5)احلرررال علرررى وجهررره 

 .(6)شفعته ( لقطت)احلصة املبيعة 

                                         

وتثبت شفعته، ألن إشهاده هبا دليل رغبته، وأنه ال مانع له منه إال قيام العذر، ( 1)
ومثل الغائب مايض وحمبوس، ومن ال جيد من يشهده وحنوه، فإن مل يشهد 

 . لقطت
بطلت شفعته، هذا املذهب، ألنه يدل على رضاه بشاائه، وتاكه الشفعة، وكذا إذا ( 2)

 . أجا : أو قال. أكا : قال
وألنه رض  برتكها وطلب عوضها، وألن تاك املطالبة هبا كاف يف لقوطها، فاع ( 3)

طلب عوضها أوىل؛ واملااد إذا قاله قبل أن يشفع، فأما لو شفع على الفور، مث 
 . صاحلين، وحنوه، مل تسقا: قال

 فيه الشهادة، هذا املذهب، ومذهب الشافع ، وقول األكثا، ألن اخلرب ال تعترب( 4)
 . فقبل من العدل كالاواية، والفتيا، ولائا األخبار الدينية؛ واملاأة يف ذلك كالاجل

وألنه خرب ال يقبل يف الشا ، أشبه قول الطفل واجملنون، وإن أخربه خمرب فصدقه، ( 5)
بطلت شفعته،  –لواء كان املارب ممن يقبل خربه أو ال  –ومل يطالب بالشفعة 

 . جصل خبرب من ال يقبل خربه، لقاائن دالة على صدقه ألن العلم قد
 .هذا الصحيع من املذهب، وقول حماد بن احلسن، وبعض أصحاب الشافع ( 6)
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ألن فيرره إضررراار ا باملشررررتي بتبعرريض الصرررفقة عليررره 
والضرررار ال  (1)

أو  (3)ال  بينهاررا وال تسررقا الشررفعة إن عاررل الشررفيع دال (2)يرزال مبثلرره 
 .(5)أو ألقطها قبل البيع  (4)توكل ألحدمها 

                                         

أي بأخذ بعض املبيع، مع أن الشفعة دفع لضار الشاكة، فإذا أخذ البعض، مل ( 1)
 . يندفع الضار

 يتبعض ال يثبت حىت أي بالضار، وألن طلب بعضها ليس بطلب مجيعها، وما ال( 2)
يثبت السبب يف مجيعه، وحق األخذ إذا لقا بالرتك يف البعض لقا يف الكل،  

 . كعفوه عن بعض قود يستحقه
أي بني البائع واملشرتي وهو السفري، فإذا بيع الشقص ومت العقد شفع، ألنه ( 3)

 . يصد  عليه أنه واببها
ا، وكذا لو أي البائع واملشرتي، ويشفع إذا مت العقد، مل( 4)  تسقا شفعته قوال  واحد 

ضان للبائع مثنه، ألن ذلك لبب لثبوت الشفعة، فال تسقا به إذا بادرها من 
 . حني متام العقد، وألن املسقا هلا الاضى برتكها بعد وجوهبا

مل تسقا، هذا املذهب، ومذهب مالك، والشافع ، وأيب حنيفة وغريهم، ألنه ( 5)
ما يدل على أن الشفعة تسقا : يصع، وعن أمدإلقاط حق قبل وجوبه فلم 

ال جل له إال أن »وقوله  «فليعاضها عليه»ما معىن قوله : بذلك، فإن قيل له
ما هو ببعيد من : وأنه جام عليه البيع قبل أن يعال عليه؟ فقال «يعاضها عليه

أن يكون على ذلك، وأن ال تكون له شفعة، وهو قول طائفة من أهل احلديث، 
فال  «وإن شاء تاك» صلى اهلل عليه وللمحمال أن يقول النيب : ابن املنذر وقال

أنه إذا باعه  «فإن با  ومل يؤذنه فهو أحق به»يكون لرتكه معىن، وألن مفهوم قوله 
 . بإذنه فال حق له

إلقاط الشفعة قبل البيع إلقاط حلق كان موطن الثبوت رضى : وقال ابن القيم
= 
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ألهنررررا حررررق  (1)(ابنررررني بقرررردر حقيهاررررا)شررررايكني ( والشررررفعة لررررر)
فردار برني بالبرة،  (2)يستفاد بسبب امللك، فكانت علرى قردر األمرالك 

نصررف، وبلررث، ولرردس، فبررا  رب الثلررث، فاملسررألة مررن لررتة، والثلررث 
بالبررة، ولصراحب السرردس واحررد  يقسرم علررى أربعرة، لصرراحب النصرف

( أخرذ اآلخرا الكرل أو تراك)أي أحرد الشرفيعني ( فإن عفا أحدمها) (3)
 .(4)الكل 

                                         
= 

يكون البيع لبب ا ألخذه هبا، فاحلق له، وقد ألقطه،  صاحبها بإلقاطها، وأن ال
ال غال يل : وإن أذن يف البيع، وقال: وقال أيض ا. وقد دل النص على لقوطها

مل يكن له الطلب بعد البيع، وهذا مقتضى حكم الشا ، وال معارل له . فيه
. يهوهو احلق الذي ال ريب ف: بوجه، وهو الصواب املقطو  به، ويف حاشية املقنع

 .فاهلل أعلم
يقسم بينهاا على قدر ملكيهاا، وإن كانوا أكثا قسم بينهم على قدر أمالكهم ( 1)

املذهب عند األصحاب مجيعا تفاوت الشفعة بتفاوت احلصص، : قال احلارب 
 . وهو مذهب مالك وأحد قويل الشافع 

 . فياا منه املبيع كالغلة( 2)
ة، لصاحب الثلث لهاان، ولصاحب وإن با  رب النصف، فاملسألة من بالب( 3)

السدس لهم، وإن با  رب السدس، فاملسألة من مخسة، لصحاب النصف 
 . بالبة، ولصاحب الثلث لهاان

حكاه ابن املنذر إمجا  من جفظ قوله، وهو مذهب مالك، والشافع ، وأصحاب ( 4)
 . الاأي
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ولرو وهبهرا لشررايكه أو  (1)ألن يف أخرذ الربعض إضراار ا باملشرررتي 
وإن كان أحدمها غائب ا، فلريس للحاضرا أن يأخرذ إال  (2)غريه مل يصع 
وإن ) (4)مسررره االغائرررب قفرررإن أخرررذ الكرررل مث حضرررا  (3)الكرررل أو يررررتك 

ألن العقرد مرع  (5)فللشفيع أخذ حق أحردمها ( اشرتى ابنان حق واحد
بأن اشرتى واحد حرق ابنرني صرفقة ( أو عكسه) (6)ابنني مبنزلة عقدين 

 .(7)صفقة 

                                         

 . يعين بتبعيض الصفقة عليه، وال يزال الضار بالضار( 1)
 . اهلبة، ولقطت الشفعة، ألن ذلك دليل إعااضه عنهاأي ( 2)
أي كل املبيع، دفعا لتبعيض الصفقة على املشرتي، فإن امتنع حىت جضا صاحبه ( 3)

 . آخذ قدر حق  بطل حقه: بطل حقه، أو قال
إن شاء أو عفا، فبق  الشقص لألول، وإن تقامسا، مث حضا بالث قامسهاا إن ( 4)

ىل، وإن عفا بق  لألولني، وإن كان مشرتي الشقص أحب، وبطلت القساة األو 
شايكا، أخذ حبصته، وهو مذهب أيب حنيفة والشافع ، فإن عفا ليلزم به غريه، مل 

 . يلزمه أخذ مجيعه، ومل يصع اإللقاط، اللتقاار ملكه على قدر حقه
مالك والشافع ، وأيب حنيفة يف إحدى الاوايتني، وكذا لو :وهذا مذهب اجلاهور( 5)

 . شرتى بالبة حق واحد، دفعة واحدة، فللشايك أن يأخذ حق أحدهما
وكذا العقد مع بالبة فأكثا ألن كل عقد منها منفاد، وله أن يأخذ نصيبهم، وإن ( 6)

 . با  ابنان من ابنني، فه  أربعة عقود، للشفيع األخذ بالكل، ومبا شاء
 . أو اشرتى شقصني من دارين، صفقة واحدة( 7)
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 (2)ألن تعرردد البررائع كتعرردد املشرررتي  (1)فللشررفيع أخررذ أحرردمها 
ني مرررن أرضررر)بكسرررا الشرررني أي حصرررتني ( أو اشررررتى واحرررد شقصرررني)

ألن الضرررار قرررد يلحقررره  (4)(فللشرررفيع أخرررذ أحررردمها (3)صرررفقة واحررردة 
 (6)يف عقرررررد واحرررررد ( وإن برررررا  شقصرررررا ولررررريفا) (5)برررررأرل دون أرل 

 .(7)فللشفيع أخذ الشقص حبصته من الثان 
                                         

هاا، وإن كان الشايك يف أحدمها غري الشايك يف اآلخا، فلهاا أن يأخذا وله تاك( 1)
وإن أخذ أحدمها، دون اآلخا جاز، ويأخذ . ويقساا الثان، على قدر القياتني

 . شقص الذي يف شاكته حبصته من الثان
أي وتعدد البائع يف بيع لهم واحد، كتعدد املشرتي يف شااء لهم واحد ال فا ، ( 2)

أخذ نصيب أحدمها، وهذا أحد الوجهني يف مذهب الشافع ، ألن  ألن للشفيع
عقد االبنني مع واحد عقدان، وكذا لو اشرتى الواحد لنفسه ولغريه بوكالة أو 

 . والية، فللشفيع أخذ أحدمها، وإن شاء أخذمها
 . والشايك واحد، وكذا لو اشرتى لهاما من حصص( 3)
كال من السهاني أو السهام مستحق أي أحد الشقصني أو أحد السهام، ألن  ( 4)

 . بسبب غري اآلخا، فجاى جماى الشايكني أو الشاكاء
واحلكم هنا منوط باملظنة، وألنه لو جاى جماى الشقص الواحد، لوجب إذا كانا ( 5)

 . شايكني فرتك أحدمها شفعته أن يكون لآلخا أخذ الكل، واألما خبالفه
شقصا وخامتا، وحنو ذلك، يف عقد واحد، أو شقصا وبوبا، أو شقصا وفالا، أو ( 6)

 . بثان واحد
ألن ذلك ال شفعة فيه، وال هو تابع ملا فيه . دون ما معه من ليف أو غريه( 7)

 .فاا تص الشقص يأخذ به الشفيع. فيقسم الثان على قدر قياتهم. الشفعة
= 
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 (1)ألنه جتب فيه الشفعة إذا بيع منفاد ا، فكذا إذا بيرع مرع غرريه 
 (2)(ه مررن الررثانأو تلررف بعررض املبيررع، فللشررفيع أخررذ الشررقص حبصررت)

 (4)كاا لو أتلفه آدمر    (3)ألنه تعذر أخذ الكل، فجاز له أخذ الباق  
أو هرردمها فبقيررت  (5)فلررو اشرررتى دارا  بررألف تسرراوي ألفررني، فبررا  باهبررا 

 .(6)بألف، أخذها الشفيع خباساائة 
                                         

= 

والذي ياجع به عند االلتحقا ، هو الذي يدفعه الشفيع، عند : قال ابن القيم
األخذ، هذا العدل الذي أنزل اهلل به كتبه، وأرلل به رلله، ولو اشرتى بائع 
الشقص عبدا، قياته مائة بألف، مث يبيعه باأللف، فال تبطل الشفعة، ويأخذ 
الشفيع بالثان الذي ياجع به املشرتي على البائع إذا التحق املبيع، وهو قياة 

 . العبد
دد املبيع، وألن يف األخذ بالكل، إضاار ا والعقد يف ذلك مبثابة عقدين، لتع( 1)

 . باملشرتي، فلامبا كان غاضه يف إبقاء السيف وحنوه له
لواء تلف بعض املبيع بفعل اهلل تعاىل، أو بفعل آدم ، ولواء تلف :  اهاه( 2)

باختيار املشرتي، كنقضه البناء، أو بغري اختياره، مثل أن اهندم، وهذا املذهب، 
ومذهب الشافع ، وإن نقصت القياة مع بقاء صورة املبيع،  عند املوفق وغريه،

 . فليس للشفيع إال أن يأخذه نايع الثان، أو يرتك
 . أي حبصته من الثان، وكاا لو كان معه ليف وحنوه( 3)
ا، لاجو  بدله إىل املشرتي( 4)  . فإنه يأخذه حبصته من الثان، قوال واحد 
 . ا الشفيع خباساائةأي بألف، فبقيت الدار بألف، أخذه( 5)
أي شقصا من دار، من إطال  . اشرتى دارا: بالقياة من الثان، واملااد بقوله( 6)

الكل على البعض، ويتصور أن تكون الشفعة يف دار كاملة، بأن تكون دور مجاعة 
مشرتكة، فيبيع أحدهم حصته من اجلايع مشاعا، ويقالم باملهاياة، فيحصل 

 . لكللاشرتي دار كاملة، وحنو ذ
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ألنه ال يؤخرذ بالشرفعة فرال جترب بره  (1)(وال شفعة بشاكة وقف)
ررا بررر( وال) (3)م امللررك وألن مسررتحقه غررري تررا (2) ( غررري ملررك)شررفعة أيض 

أو  (5)بررأن كرران شررايكا يف املنفعررة، كاملوصررى لرره هبررا  (4)(لررابق)للاقبررة 
فال شفعة ألحدمها على اآلخرا،  (6)ملك الشايكان دارا صفقة واحدة 

 .(7)اآلخا، لعدم الضار 

                                         

فلو كانت أرل بني ابنني بعضها وقف، وبعضها طلق، فال شفعة لصاحب ( 1)
الوقف على صاحب الطلق، ولواء كان الشايك يف الوقف، فااب وأبيع، أو 

 . ملكه طلق
 . أي الشفعة، كاجملاور، وماال ينقسم، واملوقوف عليه غري مالك( 2)
التصاف يف الاقبة، فال ميلك به  هو مملوك، ألن ملكه ال يبيع إباحة: هذا إن قيل( 3)

إمنا مل يستحق بالشفعة، ألن األخذ هبا بيع، وهو مما ال جيوز : ملكا تام ا، فيقال
 . بيعه

ا، ألن الشفعة إمنا تثبت للشايك، لدفع الضار عنه، وإذا مل يكن ( 4) للبيع، قوال واحد 
 . له ملك مشرتك، فال ضار عليه، فال تثبت له الشفعة

نفعة يف حنو دار، فبا  الوربة، فال شفعة للاوصى له باملنفعة، ألهنا ال تؤخذ أي بامل( 5)
 . بالشفعة، فال جتب هبا كالوقف

 . مل يسبق ملك أحدمها على اآلخا( 6)
اللتوائهاا يف املبيع يف زمن واحد، فال مزية ألحدمها على اآلخا، وإن ادعى كل ( 7)

 . فال شفعة ألحدمها على اآلخا منهاا السبق فتحالفا، أو تعارضت بينتامها،
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ألن اإللالم يعلرو وال يعلرى  (1)(لكافا على مسلم)شفعة ( وال)
(2). 

                                         

ال شفعة »عن أنس مافوع ا " كتاب العلل"هذا املذهب، ملا روى الدارقطين يف ( 1)
احتج به بعض األصحاب، وهو من كالم بعض : قال ابن القيم «لنصاا 
 . التابعني

وهو معىن تتص العقار، فأشبه االلتعالء يف البنيان، وأكثا الفقهاء يثبتوهنا ( 2)
اوم، فيجعلوهنا من حقو  األمالك، ال من حقو  املالك، وخرب أنس تص للع

إمنا ببتت الشفعة : عاومها، وليس الكافا يف معىن املسلم، وقال املوفق وغريه
للاسلم دفعا للضار عن ملكه، وقدم دفع ضاره على دفع ضار املشرتي، وال يلزم 

 ، فإن حق املسلم أرجع من تقدمي دفع ضار املسلم على املسلم تقدمي ضار الذم
بل هو أوىل، وتثبت للذم  . ورعايته أوىل، وتثبت للاسلم على الذم  للعاوم

 . على الذم ، لتساويهاا يف الدين، وال خالف يف ذلك
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 (1) ص  
أي مشرررررتي شرررقص ببتررررت فيررره الشررررفعة ( وإن تصررراف مشررررتيه)

ال بوصررررية لررررقطت ) (3)أو صرررردقة برررره ( أو هبترررره، أو رهنرررره (2)بوقفرررره )
 (5)ملا فيه مرن اإلضراار براملوقوف عليره، واملوهروب لره وحنروه  (4)(الشفعة

 .(6)ألنه ملكه بغري عول 

                                         

 . أي يف حكم تصاف املشرتي يف املبيع، ومنائه، ومثنه، وعهدته، وغري ذلك( 1)
 . تاره الشيخ وغريهقبل طلب الشفيع، لقطت شفعته، نص عليه، واخ( 2)
ولو مل : أي أو تصاف مشرتي الشقص قبل طلب الشفيع هببته لقطت، و اهاه( 3)

تقبض، وكانت بغري عول، أو تصاف مشرتيه باهنه لقطت، وهو أحد 
وإن تصاف املشرتي يف املبيع قبل : الوجهني، والصدقة به كالوقف، ويف اإلقنا 

دقة لقطت الشفعة، ال باهنه الطلب بوقف على معني أو ال، أو هبة، أو ص
 . وإجارته

وكذا مبا ال جتب به شفعة ابتداء، كجعله مهاا، أو عوضا يف خلع، أو صلحا عن ( 4)
 . دم عاد، كاا تقدم

 . كاملتصد  عليه( 5)
 . ويزول عنه ملكه بغري عول، والثان إمنا يأخذه املشرتي، والضار ال يزال بالضار( 6)
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وال تسقا الشفعة مبجاد الوصية به، قبل قبرول املوصرى لره، بعرد 
ببيع )إن تصاف املشرتي فيه ( و) (1)، لعدم لزوم الوصية  ت املوصمو 
ألن لررررربب الشرررررفعة  (3)(أخرررررذه بأحرررررد البيعرررررني)أي للشرررررفيع ( فلرررره (2)

 .(4)الشااء، وقد وجد يف كل منهاا 

                                         

تقا األخذ له، لسبق حقه على حق املوصى له، ويدفع وتبطل بأخذ الشفيع، ويس( 1)
الثان إىل الوربة، وإن كان املوصى له قبل أخذ الشفيع، أو طلبه لقطت، ألن يف 
الشفعة إضاار ا باملوصى له، لزوال ملكه عنه بغري عول، ومذهب مالك، 
والشافع ، وأصحاب الاأي ببوت الشفعة فياا تقدم، ألن حق الشفيع ألبق، 

أقوى، فلم ميلك املشرتي تصاف ا يبطل حقه، واملفىت به إذا كان الوقف  وجنبته
صحيحا لقطت الشفعة، كاا نص عليه أمد، واختاره الشيخ، وأهنا ال تسقا 

 . فياا لواه
من احليل احملامة أن جتال على الشفعة، فيهب الشقص للاشرتي، مث : وقال ابن القيم

الشفعة، بل هذا بيع وإن تلفظ باهلبة، وما  يهبه املشرتي ما ياضيه، وهذا ال يسقا
وهو . ال تسقا الشفعة به: ذكاه يف رهن الشقص أحد الوجهني، والوجه الثا 

 . املذهب وينفسخ الاهن بأخذ الشفيع
 . يعين قبل طلب الشفيع، أو قبل علاه، ألنه ملكه( 2)
ألول بثانه، ألن أي فللشفيع اخليار، إن شاء فسخ البيع الثا ، وأخذه بالبيع ا( 3)

الشفعة وجبت له قبل تصاف املشرتي، وإن شاء أمضى تصافه، وأخذ بالشفعة 
 . من املشرتي الثا 

 . أي وجد السبب يف الشااء األول، ويف الشااء الثا ، فله األخذ بأحدمها( 4)
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فررإن أخررذ برراألول رجررع الثررا  علررى  (1)وألنرره شررفيع يف العقرردين 
جرررراه فللشررررفيع وإن أ (2)بائعرررره مبررررا دفررررع لرررره، ألن العررررول مل يسررررلم لرررره 

هررذا كلرره إن كران التصرراف قبررل الطلررب  (3)أخرذه، وتفسررخ برره اإلجرارة 
وببررروت حرررق التالرررك للشرررفيع ال مينرررع مرررن  (5)ألنررره ملرررك املشررررتي  (4)

لك الشررفيع إذ ا ره مرررألنرر (7)وأمررا تصررافه بعررد الطلررب فباطررل  (6)تصررافه 
(8). 

                                         

 . أي فالتويا يف جواز أخذه بأيهاا شاء( 1)
تبايع ذلك بالبة، فله أن يأخذ بالبيع  أي مل يسلم الشقص للاشرتي الثا ، وإن( 2)

األول، وينفسخ العقدان اآلخاان، وله أن يأخذ بالثا ، وينفسخ الثالث وحده، 
 . وله أن يأخذ بالثالث، وال ينفسخ ش ء من العقود

اخليار للشفيع بني فسخ اإلجارة : أي باألخذ بالشفعة، والتظها ابن رجب( 3)
 . وذكاه  اها كالم القاض . وتاكها

حكم تصاف املشرتي يف الشقص املبيع بوقف، أو هبة، أو : أي كل ما تقدم من( 4)
 . بيع، وحنو ذلك، إن كان قبل الطلب بالشفعة

أي ألن الشقص املبيع ملك املشرتي، فصع تصافه، وصع قبضه له، ومل يبق إال ( 5)
 . أن الشفيع ملك أن يتالكه عليه

ع معينا، مل مينع التصاف يف اآلخا، واملوهوب كاا لو كان أحد العوضني يف املبي( 6)
 . له جيوز له التصاف يف اهلبة، وإن كان الواهب ممن له الاجو  فيه

 . مطلق ا، جزم به يف الفاو  وغريه، وجام عليه تصافه بعده( 7)
النتقاله إليه بالطلب، يف األصع أو احلجا عليه حلق الشفيع على مقابله، ال بنهيه ( 8)

 . بدون طلب، وتسقا لرتاخيه، واقتصا عليه ابن رجب عن التصاف
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اراء الن)لره أيض را ( و) (1)احلاصلة قبل األخرذ ( وللاشرتي الغلة)
الرزر  )لره أيض را ( و) (3)ألنه مرن ملكره، واخلرااج بالضراان  (2)(املنفصل

ألنرره ملكرره، ويبقررى إىل احلصرراد  (4)أي املررؤباة ( الررزر  والثارراة الظرراهاة)
وعلرم منره أن الناراء  (6)وال أجراة عليره  (5)واجلذاذ، ألن ضاره ال يبقى 

 .(7)النااء املتصل، كالشجا إذا كرب 

                                         

 . أي بالشفعة كأجاة ومثاة، وليس للشفيع مطالبته بادها( 1)
 . كولد الدابة احلاصل قبل األخذ بالشفعة( 2)
أي ألن الغلة احلاصلة قبل األخذ، والنااء املنفصل قبله ملك للاشرتي، ويف ( 3)

 . أي مستحق به «اخلااج بالضاان»احلديث 
وعرب بعضهم بثاا  ها، أو طلع أبا وحنوه، فالزر  والثاا، والطلع املؤبا وحنوه ( 4)

للاشرتي، دون الشفيع، ولو كان الطلع موجود ا حال الشااء غري مؤبا، مث أبا 
 . عند املشرتي، فهو له أيض ا

 . فجاز إبقا ه، وألن أخذه مبنزلة بيع بان( 5)
ي مدة بقائه يف أرضه أو على شجاه إىل أوان أي وال أجاة للشفيع على املشرت ( 6)

 . أخذه، ويأخذ األرل والنال حبصتهاا من الثان، لفوات بعض ما مشله العقد
جتب يف الزر  األجاة من حني أخذه الشفيع، والتظهاه ابن رجب، وصوبه يف : وقيل

 . اإلنصاف
 . فإنه يأخذه الشفيع بزيادته( 7)
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 (1)ألخرذ بالشرفعة، كرالاد بالعيرب والطالع إذا مل يؤبا، يتبرع يف ا
 (2)يف حرال يعرذر فيره الشرايك بالترأخري ( َأو غراس)املشرتي ( فإن بىن)

 (4)أو رفرع األمرا للحراكم فقامسره  (3)بأن قالرم املشررتي وكيرل الشرفيع 
مث غراس أو برىن  (5)أو قالم الشفيع إل هاره زيادة يف الرثان وحنروه  (4)

فتقروم األرل مغاولرة  (7)ار دفعا للض( فللشفيع متلكه بقياته) (6)بىن 
 .(8)مغاولة أو مبنية، مث تقوم خالية منهاا 

                                         

يف الاد بالعيب، واخليار، واإلقالة، فيأخذ الشفيع أي كاا يتبع النااء املتصل ( 1)
 . الشقص بناائه املتصل، لتبعيته له وعدم متيزه

أي عن األخذ بالشفعة، لغيبة أو صغا أو غري ذلك، ومل تسقا شفعته ملا أ هاه ( 2)
 . املشرتي

 . يعين يف غيبة الشفيع( 3)
ائب، وبلغ الصغري، مل تسقا أي قالم املشرتي لغيبة الشفيع أو صغاه، مث قدم الغ( 4)

 . الشفعة، ألن تاك الشفيع الطلب هبا ليس إلعااضه عنها
كإ هاره أن الشقص موقوف عليه، أو موهوب له، أو أن الشااء لغريه، فرتك ( 5)

 . الشفعة لذلك
 . أي فياا  ها له يف القساة( 6)
وميه، ال مبا أنفق أي فللشفيع متلك الغااس والبناء إذا علم احلال بقياته حني تق( 7)

 .املشرتي، دفعا للضار الالحق بالقلع وحنوه، وهذا مذهب مالك والشافع 
 . أي من الغااس والبناء( 8)
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قلعة ويغام )للشفيع ( و) (1)فاا بينهاا فهو قياة الغااس والبناء 
فرإن أىب فرال  (2)أي ما نقص من قياته بالقلع، لزوال الضار بره ( نقصه

ولررررو اخترررررار ( أخررررذه)أي رب الغررررااس والبنرررراء ( ولابرررره) (3)فررررال شررررفعة 
وكرذا مرع  (5)يلحق األرل بأخذه ( بال ضار) (4)بقياته الشفيع متلكه 

 .(6)مع ضار، كاا يف املنتهى وغريه 

                                         

ألن ذلك هو الذي زاد بالغااس، أو البناء، فيالك الشفيع الغااس أو البناء مبا بني ( 1)
 . القياتني إن أحب ذلك، وإن حفا بئاا أخذها وله أجاة مثلها

بالقلع، فتقوم األرل مغاولة أو مبنية وخالية منهاا، فاا نقص من القياة به  أي( 2)
وكذا إن غاس املشرتي أو بىن مع الشفيع أو وكيله يف املشا  مث أخذه . ضانه

 . الشفيع، وليس للشفيع إجبار املشرتي على القلع
ضار، قال أي فإن أىب الشفيع عن دفع غاامة ما نقص بالقلع فال شفعة له، ألنه م( 3)

وإن مل ترت املشرتي القلع فللشفيع اخليار بني تاك الشفعة، وبني : املوفق وغريه
دفع قياة الغااس والبناء، فيالكه مع األرل، وبني قلع الغااس والبناء ويضان له 

 . ما نقص بالقلع، وهو قول مالك، والشافع  وغريمها
أو بنائه، النتفاء عدوانه،  ألنه ملك املشرتي، وال يضان ما نقص بقلع غااله( 4)

 . وليس عليه تسوية احلفا، وهو مذهب الشافع 
 . أي أخذ الغااس أو البناء( 5)
أي يلحق األرل، ألنه تليص عني ماله مما  . كاإلقنا ، وعبارهتاا، ولو مع ضار( 6)

 . كان حني الوضع يف ملكه
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وإن مرات الشرفيع قبرل ) (1)ألنه ملكه، والضرار ال يرزال بالضرار 
ألنرررره نررررو  خيررررار للتاليررررك، أشرررربه خيررررار  (2)الشررررفعة ( الطلررررب بطلررررت

ن أل (4)(لواربره)أي بعرد الطلرب ببترت ( بعده)إن مات ( و) (3)القبول 
ولررذلك ال تسررقا بتررأخري األخررذ بعررده  (5)ن احلرق قررد تقررار بالطلررب أل
الررذي الررتقا عليرره العقررد ( بكررل الررثان)الشررفيع الشررقص ( ويأخررذ) (6)
(7). 

                                         

حلاصل على الشفيع أي ألن الغااس والبناء ملك املشرتي، فله قلعه، والضار ا( 1)
 . بقلعه، ال يزال بالضار احلاصل على املشرتي بتالك غاله وبنائه بغري اختياره

أي وإن مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة مع القدرة، أو اإلشهاد مع العذر ( 2)
 . بطلت الشفعة، وهذا مذهب أصحاب الاأي، واختاره املوفق وغريه

إجياب صاحبه، مل يقم واربه مقامه يف القبول، فإنه لو مات من يايد القبول بعد ( 3)
 . املوت يبطل الشفعة: وألنا ال نعلم بقاءه على الشفعة، وقال أمد

ا، وتكون لوربته كلهم، على قدر إربهم، وليس هلم إال أخذ الكل أو ( 4) قوال واحد 
 . تاكه، وإن تاك بعضهم توفا للباقني

 . أي بطلب موربهم هلا قبل موته( 5)
 . ي بعد الطلب بالشفعة كاا ليأيتأ( 6)
أي ويأخذ الشفيع الشقص املشفو  بال حكم حاكم، بكل الثان الذي التقا ( 7)

 . عليه العقد وقت لزومه، قدر ا، وجنسا، وصفة
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، رواه أبررررو إلررررحا  «فهررررو أحررررق برررره بررررالثان»: حلررررديث جررررابا 
بعضرره لرررقطت )الرررثان أو ( فرررإن عجررز عررن) (1)اجلوزجررا  يف املرررتجم 

 (3)دفرررع كرررل الرررثان إضررراارا باملشررررتي  ألن يف أخرررذه بررردون (2)(شرررفعته
وإن أحضررا رهنرا أو كفرريال مل يلرزم املشرررتي  (4)والضرار ال يررزال بالضرار 

 .(6)وكذا ال يلزمه قبول عول عن الثان  (5)قبوله 

                                         

إن الشفيع يأخذ بالثان الذي ياجع به املشرتي على البائع إذا : قال ابن القيم( 1)
ق الشقص بالبيع، فكان مستحق ا له وألن الشفيع إمنا يستح. التحق املبيع

بالعول الثابت به، ال بالقياة، فيدفع مثل مثل ، وقياة متقوم، وأبو إلحا  
إبااهيم بن يعقوب بن إلحا  السعدي نسبته إىل جوزجان من  : اجلوزجا ، هو

هر؛ واملرتجم من مصنفاته فيه علوم 222كوربلخ خباالان، مات بدمشق لنة 
 . غزياة وفوائد كثرية

أي وإن عجز شفيع عن مثن الشقص املشفو  بعد اإلنظار كاا يأيت، أو عن ( 2)
 . بعض مثنه، لقطت شفعته بال حكم حاكم، لتعذر وصول املشرتي إىل الثان

 . والشفعة شاعت لدفع الضار، فال تثبت معه( 3)
أي ضار الشفيع ال يزال بالضار احلاصل على املشرتي، بتسلياه الشقص بدون  ( 4)

 . لثان أو بعضهكل ا
ألن عليه ضار ا يف تأخري الثان، فلم يلزم املشرتي ذلك، كاا لو أراد تأخري مثن ( 5)

 . حال
 ألهنررررررررا معاوضررررررررة، فلررررررررم جيرررررررررب عليهررررررررا، واألخررررررررذ بالشررررررررفعة نررررررررو  بيررررررررع، إال أنرررررررره ( 6)

= 
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ألن  (1)وللاشررررتي حبسررره علررررى مثنررره، قالرررره يف الرتغيرررب وغررررريه 
بررة أيررام وميهررل إن تعررذر يف احلررال بال (2)الشررفعة قهررا، والبيررع عررن رضررا 

ألن الشرررررفيع  (4)(امللررررر  بررررره)الشرررررفيع ( املؤجرررررل يأخرررررذ)الرررررثان ( و) (3)
 (6)وصررررفته، والتأجيرررررل مرررررن صرررررفته  (5)يسررررتحق األخرررررذ بقررررردر الرررررثان 

يأخرذه إذا كران الرثان مرؤجال  (7)أي ضد املل ء وهرو املعسرا ( وضده)
 .(8)دفعا للضار ( بكفيل مل ء)

                                         
= 

ال خيرررار فيررره، ويعتررررب العلرررم بالشرررقص، وبرررالثان، ولررره املطالبرررة هبرررا مرررع اجلهالرررة، مث 
 . ثان واملبيعيتعاف مقدار ال

وكذا قال املوفق وغريه، وال يلزم املشرتي تسليم الشقص للشفيع حىت يسلاه ( 1)
 . الثان

 . ففا  بينه وبني البيع لقوته، وأما التسليم بالشفعة فاثل التسليم بالبيع( 2)
حبسب رأي احلاكم، وهو مذهب مالك، وصوبه يف اإلنصاف، : بلياليها، وعنه( 3)

 . لثان ال تسقا ولو أكثا من بالثوقبل املطالبة با
 . وهو مذهب مالك، ورواية عن الشافع ( 4)
فهو تابع للاشرتي فيه، ويف احللول زيادة على التأجيل، فلم يلزم الشفيع، كزيادة ( 5)

 . القدر
 . فال يلزمه إال ما لزم املشرتي صفة، كقدر وجنس( 6)
 . أي املفتقا الذي ال يقدر على األداء( 7)
ضار املشرتي، وإمنا اعتربت املالءة يف الشفيع أو يف الضامن، حلفظ حق  أي( 8)

 . املشرتي
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ويقبرررررل يف ) (1)وإن مل يعلرررررم الشرررررفيع حرررررىت حرررررل فهرررررو كاحلرررررال 
( قررول املشرررتي)لواحررد منهارا ( مررع عرردم البينرة)يف قرردر الرثان ( اخللرف

غررارم، بوالشررفيع لرريس  (3)ألنرره العاقررد، فهررو أعلررم بررالثان  (2)مررع ميينرره 
خبرررررالف  (4)ألنررررره ال شررررر ء عليررررره، وإمنرررررا يايرررررد متلرررررك الشرررررقص بثانررررره 

أخرذ الشرفيع . اشررتيته برألف)املشررتي ( فرإن قرال) (5)الغاصرب، وحنروه 
مرررن األلررررف، ( أكثرررا)أن البيرررع برررر( ولرررو أببرررت البررررائع)أي بررراأللف ( بررره

 .(6)مؤاخذة للاشرتي بإقااره 

                                         

 .أي فهو كالثان احلال ابتداء( 1)
 . ويصد  أيض ا يف جهل بقدر الثان، وال تسقا إن فعله حتيال  ( 2)
 . وألن الشقص ملكه، فال ينز  عنه بالدعوى بغري بينة، وهو مذهب الشافع ( 3)
 . وله بدون بينةفال يقبل ق( 4)
أي كاملتلف واملعتق ألنه غارم، ومنكا للزيادة، فقبل قوله، وإن كان للشفيع بينة ( 5)

حكم له هبا، أو كان للاشرتي بينة حكم له هبا والتغين عن ميينه، ويثبت ذلك 
بشاهد وميني، وشهادة رجل واماأتني، وإن أقام كل منهاا بينة قدمت بينة 

وجتال أن : ينة اخلارج، وهذا مذهب أيب حنيفة، قال املوفقالشافع، ألهنا مبنزلة ب
 . يقا  بينهاا، وال تقبل شهادة البائع لواحد منهاا

فلم يستحق أكثا منه، وألن دعوى املشرتي تتضان دعوى كذب البينة، وأن ( 6)
البائع  لاه فياا زاد على األلف، فال جكم له به، وإمنا حكم به للبائع ألنه ال 

  .يكذهبا
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ألنرررره  (1)مل يقبررررل . غلطررررت، أو كررررذبت، أو نسرررريت: فررررإن قررررال
: ومرن ادعرى علرى إنسران شرفعة يف شرقص، فقررال (2)رجرو  عرن إقرااره 

وال  (3)فعلررى الشررفيع إقامررة البنيررة بالشرراكة . لرريس لررك ملررك يف شرراكيت
يف الشرقص املشرفو  ( وإن أقرا البرائع برالبيع) (4)يكف  جماد وضع اليد 

ألن البرررائع أقررا حبقرررني،  (5)الشررفعة ( وجبررت)شرررااءه ( وأنكررا املشرررتي)
حق للشفيع، وحرق للاشررتي، فرإذا لرقا حرق املشررتي بإنكراره، ببرت 

 .(6)حق اآلخا 

                                         

 . هذا املذهب عند األكثا، ومشى عليه يف اإلقنا ، واملنتهى( 1)
قال . والوجه الثا  يقبل: حبق آلدم ، فلم يقبل، كاا لو أقا له بدين، قال املوفق( 2)

هو قياس املذهب، كاا لو أخرب يف املااحبة، بل هنا أوىل، ألنه قد قامت : القاض 
فقبل رجوعه عن الكذب، فإن مل تكن البينة بكذبه، وحكم احلاكم خبالف قوله، 

للبائع بينة فتحالفا، فللشفيع أخذه مبا حلف عليه البائع، وإن عاد فصد  البائع، 
 . فكاا لو قامت به بينة. كنت غالط ا: وقال

 . وهو قول أيب حنيفة، والشافع ( 3)
 كاا لو ادعى ولد أمة يف يده، فإذا مل يثبت امللك الذي يستحق به الشفعة مل( 4)

 . تثبت الشفعة
 . لثبوت موجبها، وهذا مذهب أيب حنيفة( 5)
وهو الشفيع، كاا لو أقا بدار لاجلني فأنكا أحدمها، وألنه أقا للشفيع أنه ( 6)

مستحق ألخذ هذه الدار، والشفيع يدع  ذلك، فوجب قبوله، كاا لو أقا أهنا 
 . ملكه
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ويكررون درك  (1)م إليرره الررثان لفيقرربض الشررفيع مررن البررائع، ويسرر
. (3)ولرررريس لرررره وال للشررررفيع حماكاررررة املشرررررتي  (2)فيع علررررى البررررائع الشرررر
يف  (5)(وعهرردة املشرررتي علررى البررائع (4)وعهرردة الشررفيع علررى املشرررتي )

فررإذا  هرررا الشررقص مسرررتحقا أو معيبررا، رجرررع  (6)غررري الصررورة األخررررية 
مث ياجررع املشرررتي  (8)أو بررأرش العيررب (7)الشررفيع علررى املشرررتي بررالثان

 .(9)على البائع
                                         

ضه من املشرتي؛ وإال بق  يف العرتافه بالبيع، وذلك إن مل يكن البائع مقاا بقب( 1)
 . ذمة الشفيع إىل أن يدعيه املشرتي، ألنه ال مستحق له غريه

 . ألن القبض منه، ومل يثبت الشااء يف حق املشرتي( 2)
يعين إلببات البيع يف حقه، لعدم احلاجة إليه، ولوصول كل منهاا إىل مقصوده ( 3)

 . بدون احملاكاة
ة املشرتي، والعهدة يف األصل على من انتقل ألن الشفيع ملك الشقص من جه( 4)

 . عنه بالثان أو األرش عند التحقا  الشقص أو عيبه
ألن املشرتي ملك الشقص من جهة البائع، وهذا مذهب الشافع ، وقال أبو ( 5)

 . إن قبضه من البائع فعهدته عليه وإن قبضه من املشرتي فعهدته عليه: حنيفة
حده بالبيع، وأنكا املشرتي الشااء، وأخذ الشفيع الشقص وه  ما إذا أقا البائع و ( 6)

 . من البائع، فالعهدة عليه كاا تقدم
 . كاا لو أخذه منه ببيع، فإن حكاه حكم املشرتي( 7)
يعين إذا  ها الشقص معيبا، واختار الشفيع اإلمساك مع األرش إن قيل به، ( 8)

 . ورجع بأرش العيب على املشرتي
 مسرررررررررتحقا أو مبيع رررررررررا، أو بررررررررراألرش إن بررررررررران معيب رررررررررا، واخترررررررررار برررررررررالثان إن بررررررررران ( 9)

= 
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وال شرفعة يف بيرع  (1)فإن أىب املشرتي قبض املبيع أجرربه احلراكم 
ألن  (3)وال يف أرل السرررواد، ومصرررا، والشرررام  (2)خيرررار قبرررل انقضرررائه 

أو يفعله اإلمام أو نائبه،  (5)إال أن جكم ببيعها حاكم  (4)عاا وقفها 
 .(7)وحكم احلاكم ينفذ فيه  (6)ألنه خمتلف فيه 

                                         
= 

اإلمساك مع األرش، لواء قبض الشقص من املشررتي أو مرن البرائع، وإن مل يأخرذ 
 . الشفيع أرشه من املشرتي فال ش ء للاشرتي على البائع

أي فإن أىب املشرتي قبض املبيع من البائع ليسلاه للشفيع خوف العهدة، أجربه ( 1)
لوجوب القبض عليه ليسلاه للشفيع، ألنه يشرتيه منه، فال يأخذه من  احلاكم،

هو قياس : غريه، واختار املوفق أن يأخذه الشفيع من يد البائع، وقال أبو اخلطاب
ألن العقد يلزم يف بيع . هو األصع: وقال احلارب . املذهب، ومذهب أيب حنيفة

اانه، وجيوز له التصاف فيه العقار قبل قبضه، ويدخل املبيع يف ملك املشرتي وض
 . بنفس العقد، فكان كاا لو قبضه

ألن أخذ الشفيع : قاله الشيخ وغريه، وهو مذهب أيب حنيفة، قال القاض  وغريه( 2)
بالشفعة ال يسقا حق البائع من اخليار، ويلزم املشرتي بالعقد بغري رضاه فلم جيز 

 . له املطالبة بالشفعة
تاج على القول نواز الشااء :  الغامنني، وقال احلارب وغريمها مما مل يقسم بني( 3)

 . ببوت الشفعة، ألهنا فا  عنه
 . أي على املسلاني، فال جيوز بيعها، والشفعة إمنا تكون يف البيع( 4)
أي فتثبت الشفعة فياا حكم ببيعها حاكم، من أوقاف عاا وغريها، ألنه خمتلف ( 5)

 . فيه
ا، فإذا حكم به حاكم، أو فعله اإلمام أو نائبه ارتفع أي بيع أرل السواد وحنوه( 6)

 . اخلالف
تالف أي فياا اختلف فيه، وكذا كل حكم خمتلف فيه من العقود، والفسوخ إن مل ( 7)

 . النص
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 (1)باب ال ديعة 
واإليردا   (2)إذا تاكه، ألهنرا مرتوكرة عنرد املرود  :   الش ءمن ود 

ويعترب هلا مرا  (4)وااللتيدا  توكل فيه كذلك  (3)توكيل يف احلفظ تربعا 
ويسررتحب قبوهلرررا ملرررن علرررم أنرره بقرررة، قرررادر علرررى  (5)مررا يعتررررب يف وكالرررة 

 .(6)حفظها 

                                         

أي باب ذكا أحكام الوديعة، وما يلزم املود ، وأمجعوا يف كل عصا على جوازها، ( 1)
 . لألما بأدائها يف الكتاب والسنة

الوديعة من الدعة؛ فكأهنا عند املود  غري : وودعه كوضعه، ووّدعه مبعىن وقيل (2)
 . الم للاال املود  ملن جفظه بال عول: مبتذلة لالنتفا ، وه  شاع ا

 . توكيل رب املال جائز التصاف يف احلفظ ملاله، تربعا من احلافظ: أي اإليدا ( 3)
ظ مال غريه كذلك، أي تربعا منه، توكل جائز التصاف يف حف: أي وااللتيدا ( 4)

 . بغري تصاف فيه
املود ، والوديعة، : من البلوغ، والعقل، والاشد، ألهنا وكالة يف احلفظ، وأركاهنا( 5)

 . ويكف  القبض قبوال هلا كالوكالة
فه  من القاب املندوب إليها باتفا  أهل العلم، ويف حفظها بواب جزيل، ويف ( 6)

وحلاجة الناس إىل  «العبد، ما كان العبد يف عون أخيهواهلل يف عون »احلديث 
 . ذلك
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مرررن )الوديعرررة ( إذا تلفرررت)و (2)إال باضرررى رهبرررا  (1)ويكررراه لغرررريه 
ملرا روى عاراو برن شرعيب،  (3)(ماله، ومل يتعد، ومل يفاط مل يضان بني

مــن ُفود، »قررال  صررلى اهلل عليرره ولررلمعررن أبيرره، عررن جررده، أن النرريب 
 .(4)رواه ابن ماجه  «وديعة  ال ضما  عليه

                                         

وإن علم من : أي ويكاه قبول الوديعة لغري الثقة، القادر على حفظها، قال شيانا( 1)
 .نفسه تاك الواجب، فحاام عليه قبوهلا

أي بعد إعالمه حباله إن كان ال يعلاها، لئال يغاه، والوديعة عقد جائز من ( 2)
أذن املالك يف التصاف ففعل، صارت عارية مضاونة، مىت أراد  الطافني، فإن

املود  أخذ وديعته لزم املستود  ردها، وإن أراد املستود  ردها على صاحبها لزمه 
قبوله، وتنفسخ مبوت، وعزل مع علاه كوكالة، فإن عزله رهبا ومل يعلم مل ينعزل، 

عزل املود  نفسه انعزل،  لعدم الفائدة إذ املال بيده أمانة ال يتصاف فيه، وإن
وصارت يف يده حكاها حكم الثوب الذي أطارته الايع إىل داره، جيب عليه رده 

 . إىل ربه، وإن تلف قبل التاكن فهدر
حكى الوزيا وغريه اتفاقهم على أن الوديعة أمانة حمضة، غري مضاونة، إال ( 3)

وحك  إمجاع ا، بالتعدي، وأنه إذا أودعه على شاط الضاان ال يضان بالشاط، 
 . وما روي عن احلسن، مل على ضاان التفايا

وفيه ضعف أيض ا،  «ال ضاان على مؤمتن»ولنده ضعيف، ورواه الدارقطين بلفظ ( 4)
واملغل اخلائن، وألن اهلل تعاىل  «ليس على املستود  غري املغل ضاان»ورواه بلفظ 

فظها ملالكها، فلو ضانت مساها أمانة، والضاان ينايف األمانة، وألن املستود  ج
المتنع الناس من الدخول فيها، وذلك مضا، ملسيس احلاجة إليها، إال أن يتعدى 
يف حفظها فيضانها، ألنه متلف ملال غريه، أو يفاط برتك ما وجب عليه من 

 . حفظها
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أي املرود  ( ويلزمره) (1)ولواء ذهب معها شر ء مرن مالره أو ال 
ألنرره تعرراىل أمررا  (3)الرره كاررا جفررظ م  (2)عافررا ( حفظهررا يف حرراز مثلهررا)

مررن الرررتود  : قررال يف الاعايرررة (4)بأدائهررا، وال ميكررن ذلرررك إال برراحلفظ 
فرررإن . )(5)شررريئا حفظررره يف حررراز مثلررره عررراجال مرررع القررردرة وإال ضررران 

لرواء ردهرا إليره أو  (6)(صاحبها فأحازها بدونه ضران)أي احلاز ( عينه
 .(7)أو ال، ملاالفته له يف حفظ ماله 

                                         

أي مل يضان ما مل يتعد أو يفاط، وهو مذهب مالك، والشافع ، وأصحاب ( 1)
بكا، وعل ، وابن مسعود، وغريهم، وما روي عن عاا من الاأي، وروي عن أيب 

 . تضاينه أنسا، فاحاول على تفايا منه
أي ويلزم املود  حفظ الوديعة بنفسه، أو وكيله، أو زوجته، أو عبده، يف حاز ( 2)

 . مثلها عافا، كحاز لاقة على ما يأيت
 . أي كاا جفظ املود  ماله بنفسه، أو من جفظ ماله عادة( 3)
ََْمانَاِت ِإَلى َفْهِلَهاقال تعاىل( 4) وال ميكن أدا ها إال ِإ َّ اهلَل َيْأُمرُُ ْم َفْ  تـَُؤدُّوا ا

باحلفظ، كاا أما به تعاىل، وألن املقصود من اإليدا  احلفظ، وااللتيدا  التزام 
 . ذلك، فإذا مل جفظها مل يفعل ما التزمه، وضان

 . عدم التعيني ضان، لتعديه أو تفايطه أي وإن مل جفظه يف حاز مثله مع( 5)
 . أي بدون املعني رتبة يف احلفظ، فضاعت ضان( 6)
أي لواء ردها إىل احلاز املعني وتلفت فيه، أو مل يادها، ملاالفته لصاحب املال، ( 7)

 . يف حفظ ماله من غري فائدة، لتعديه بوضعها يف الدون
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ألن  (1)ضراان عليره ( فرال)منره ( ثله أو أحرازمب)إن أحازها ( و)
 (2)تقييرررده هبرررذا احلررراز يقتضررر  مرررا هرررو مثلررره، فارررا فوقررره مرررن بررراب أوىل 

 (3)(بغررري قررول صرراحبها ضرران)املودعررة ( وإن قطررع العلررف عررن الدابررة)
ألن العررراف  (4)ألن العلرررف مرررن كارررال احلفرررظ، برررل هرررو احلفرررظ بعينررره 

وإن هنراه املالرك عرن  (5)فرا يقتض  علفهرا ولرقيها، فكأنره مرأمور بره عا 
 .(6)علفها ولقيها مل يضان 

                                         

ا يف احلفظ، ومل تش عليها، مل أي وإن أحازها حباز مثل الذي عينه صاحبه( 1)
يضان بال خالف، أو حباز أحاز منه وتلفت، فال ضاان عليه، ولو أخاجها لغري 

 . حاجة
ولو هناه عن حفظها مبثله، وإن هناه عن إخااجها من مكان عينه : و اهاه( 2)

حلفظها، فأخاجها لغشيان ش ء الغالب منه اهلالك مل يضان، وإن تاكها فتلفت 
 . طه، كاا لو أخاجها لغري خوف فتلفتضان لتفاي

 . إن ماتت جوعا، وكذا إن مل يسقها حىت ماتت عطشا( 3)
 . إذ احليوان ال يبقى عادة بدون العلف وال السق ، فيلزمانه( 4)
وإن أماه بذلك لزمه، وإن مل يفعل حىت ماتت ضان لتفايطه يف حفظها، وتعديه ( 5)

بال إذن رهبا مع العجز رجع ولو مل يستأذن  برتك ما أما، واختار مجع أنه إن أنفق
احلاكم، كاا تقدم يف الاهن، وصوبه يف اإلنصاف، ويلزمه اإلنفا  أو يدفعها إىل 
احلاكم ليستدين على صاحبها ما جتاج، أو يبيعها عليه إن كان غائب ا، فإن تاكها 

 . املود ، ومل يفعل ضان، وهذا مذهب مالك، والشافع 
 . وعا أو عطشاأي إن ماتت ج( 6)
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لكررن يرررأمث بررررتك  (1)إلذنرره يف إتالفهرررا، أشرربه مرررا لرررو أمرراه بقتلهرررا 
احفظهررا يف : بررأن قررال( وإن عررني جيبرره) (2)علفهررا إذ ا، حلامررة احليرروان 

ورمبررا  (4)ألن اجليررب أحرراز  (3)(فرتكهررا يف كارره أو يررده ضرران. )جيبررك
: فررإذا قررال (6)(وعكسرره بعكسرره) (5)أو يررده نسرر  فسررقا مررا يف كارره 
وإن  (7)فرتكها يف جيبه مل يضران ألنره أحراز . اتاكها يف كاك أو يدك

 .(8)فرتكها يف كاه، أو بالعكس . اتاكها يف يدك: وإن قال

                                         

 . أي فقتلها، مل يضان بال خالف( 1)
أي يف نفسها، فإنه جيب إحيا ها حلق اهلل تعاىل، لواء هناه مالكها عن علفها ( 2)

 . ولقيها أو ال
 . إن ضاعت، لتفايطه( 3)
 . طوقه، واجمليب اجملوف" جيب القايص"أي من اليد والكم، و( 4)
 . لتفايطهخبالف ما يف جيبه، فلزمه الضاان ( 5)
 . أي عكس اجليب إن عني الكم أو اليد، بعكسه يف عدم الضاان( 6)
مل يضان إن كان مزرور ا، : وإن أطلق ومل يعني، فرتكها يف جيبه وتلفت، فقال اجملد( 7)

 . أو ضيق الفم، وإن كان والع ا غري مزرور ضان
تارة تكون أحاز من  فرتكها يف يده، ملاالفته، ألن اليد. اتاكها يف كاك: بأن قال( 8)

الكم، والكم تارة أحاز من اليد، اليد يسقا منها الش ء بالنسيان، والكم يتطا  
 .إليه البسا، خبالف اليد، فكل منهاا أدىن من اآلخا حفظ ا من وجه

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

463 

 (1)فشرردها يف بيابرره وأخاجهررا ضرران . اتاكهررا يف بيتررك: أو قررال
ادة كزوجتررره عررر( وإن دفعهرررا إىل مرررن جفرررظ مالررره) (2)ألن البيرررت أحررراز 

جلايران العرادة  (4)(مرال رهبرا مل يضران)ردها ملرن جفرظ ( أو) (3)وعبده 
وعكسررره ) (6)ويصرررد  يف دعررروى التلرررف والررراد كررراملود   (5)العرررادة بررره 

 .(7)بال عذر ( األجنيب واحلاكم

                                         

 . أي وأخاج بيابه من بيته ضان( 1)
مضيه إىل  وكذا لو جاءه هبا يف السو ، وأماه حبفظها يف بيته، فرتكها عنده إىل( 2)

منزله، أو فو  ما ميكنه الذهاب هبا، فتلفت قبل أن ميض  هبا إىل بيته، ضان 
 . لتفايطه

وخازنه وخادمه، مل يضان املستود  إن تلفت، ألنه قد وجب عليه حفظها، فله ( 3)
إن كان ممن جفظ ماله فال : توليه بنفسه، ومن يقوم مقامه، قال يف اإلنصاف

فال يف اجلايع، حىت الزوجة، والعبد، واخلادم، فال حاجة إشكال يف إدخاله، وإال 
وإن حفظها مع ماله، فساقت دون ماله، ضان يف أحد قويل . اهر. إىل اإلحلا 

العلااء، فإن عاا ضان أنسا وديعة ادعى أهنا ذهبت دون ماله، وأما إن ادعى 
، أوكد أن أهنا ذهبت مع ماله، مث  ها أن ماله مل يذهب، بل باعه أو حنوه، فهنا

 . يضان
 . أو إىل وكيله يف قبضها، أو قبض حقوقه( 4)
 . أشبه ما لو للم املاشية إىل الااع ( 5)
أي ويصد  من دفعها املود  إليه من زوجة وعبد، أو من جفظ مال رهبا، يف ( 6)

 . دعوى التلف والاد، كاا يصد  املود ، لقيامهم مقامه يف احلفظ
 . اد السفا، وليس أحفظ هلاكان حضاه املوت، أو أر ( 7)
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ألنه ليس لره أن يرود  مرن غرري  (1)فيضان املود  بدفعها إليهاا 
 بالوديعة إذا تلفرت عنردمها أي احلاكم واألجنيب( وال يطالبان) (2)عذر 

ألن املررررود  ضرررران  (4)جررررزم برررره يف الرررروجيز  (3)(إن جهررررال)بررررال تفررررايا 
برنفس الردفع واإلعراال عرن احلفررظ فرال جيرب علرى الثرا  ضرراان، ألن 

لره ذلرك؛ فللاالرك : وقرال القاضر  (5)دفعا واحدا ال يوجرب ضراانني 
لررم، وإال ويسررتقا الضرراان علرى الثررا  إن ع (6)مطالبرة مررن شرراء منهارا 

 .(7)فعلى األول، وجزم مبعناه يف املنتهى 

                                         

 . بغري خالف يف املذهب، إال أن يدفعها إىل من جات عادته حبفظ ماله( 1)
وقد خالف املود ، كاا لو هناه عن إيداعها، فإنه أماه حبفظها بنفسه، فلم يال ( 2)

 . هلا غريه
 . أي بأهنا وديعة، وقد غامها( 3)
لاالك تضاني األول، وليس لألول وغري واحد من األصحاب أنه إن مل يعلم فل( 4)

الاجو  على الثا ، ألنه دخل معه يف العقد على أنه أمني، وإن أحب املالك 
تضاني الثا  فليس له تضانيه، واختاره القاض  يف اجملاد، وابن عقيل، والشيخ 

 . تق  الدين، وهو مذهب أيب حنيفة
 . وليس للاالك تضاينهاا معا( 5)
هو أقاب إىل الصواب وهو املذهب، : واملوفق، والشارح، وقالاختاره يف موضع، ( 6)

وعليه العال، ألنه قبض مال غريه على وجه مل يكن له قبضه، ومل يأذن له مالكه، 
 . فيضان، كالقابض من الغاصب

 –يعين احلال  –وملالك مطالبة األجنيب، أيض ا، وعليه القاار إن علم : وعبارته( 7)
 . لى وديع أول، ألنه غاهلتعديه، فإن مل يعلم فع
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( لررفا ردهررا علررى رهبررا)حرردث للاررود  ( وإن حرردث خرروف أو)
فرررإن دفعهرررا  (2)ألن يف ذلرررك تليصرررا لررره مرررن دركهرررا  (1)أو وكيلررره فيهرررا 

رهبرا ( فرإن غراب) (3)للحاكم إذ ا ضان، ألنه ال والية له علرى احلاضرا 
إن  ) (5)لررواء كرران لضرراورة أو ال  (4)يف السررفا ( معرره)املررود  ( ملهررا)

 (7)ألن القصرد احلفرظ، وهرو موجرود هنرا  (6)ومل ينهره عنره ( كان أحراز
 .(8)وله ما أنفق بنية الاجو  قاله القاض   (7)

                                         

وله ملها معه يف لفاه، إن كان أحفظ هلا ومل : أي يف قبض مثلها، ويف اإلقنا ( 1)
يضان، ملااطاته، وتفويت إمكان : ويف املنتهى. إنه املذهب: ينهه، وقال املنقع

 . وصوبه يف اإلنصاف. الرتجاعها
 . وإيصاال  للحق إىل مستحقه( 2)
 . تعديهوعليه مؤنة الاد ل( 3)
إن مل جيد مالكها أو من : بشاط اآليت، وعبارة املقنع، واإلقنا ، واملنتهى وغريها( 4)

 . جفظ ماله عادة أو وكيله ملها املود  معه على كال القولني
 . لواء كان لفاه لضاورة أو مل يكن هلا( 5)
انها، كاا أي إذا كان السفا هبا أحاز هلا، ألنه نقلها إىل موضع مأمون فلم يض( 6)

وما . اهر. ال يسافا هبا إال إذا كان الغالب السالمة: لو نقلها يف البلد، ويف املبهج
 . مل ينهه رهبا عن السفا هبا، ألنه موضع حاجة، فإن تلفت إذ ا مل يضانها

أي ألن القصد من اإليدا  حفظ الوديعة، وهو موجود هنا، يعين حالة السفا، ( 7)
 . حيث كان أحاز للوديعة

 . يتوجه كنظائاه، وإن مل ينو الاجو  مل ياجع: ويف الفاو ( 8)
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دفعها إىل  (2)أو كان هنى عنه  (1)يكن السفا أحفظ هلا ( وإال)
ألن يف السرررفا هبرررا غرررار ا ألنررره عاضرررة للنهرررب وغرررريه  (3)إىل احلررراكم 

(4) 
فإن أودعها مع قردرهتا علرى  (5)احلاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته و 

فررررإن تعررررذر حرررراكم أهررررل  (6)علررررى احلرررراكم ضررررانها، ألنرررره ال واليررررة لرررره 
ملررا أراد أن يهرراجا أود   صررلى اهلل عليرره ولررلملفعلرره  (7)(أودعهررا بقررة)

 .(8)الودائع اليت كانت عنده أل م أمين رض  اهلل عنها 

                                         

 . مل يسافا هبا ولو التويا( 1)
أي عن السفا هبا مل يسافا هبا، ويضان إن فعل إال لعذر، كجالء أهل البلد، أو ( 2)

هجوم عدو، أو حا  أو غا ، فال ضاان عليه إن لافا هبا وتلفت، ألنه موضع 
 . ك، وصححه يف اإلنصاف، لرتكه األصلعحاجة، وجيب الضاان بالرت 

 . يعين إن قدر عليه( 3)
 . من األلباب املوجبة خلاوجها عن يده( 4)
 . ويلزمه قبوهلا، صوبه يف اإلنصاف، إال أن تكون يف يد بقة قادر، فيضعف اللزوم( 5)

و ل: ويف الفائق. جيوز: وقال املوفق وغريه. وإن كان من دفعها إليه بقة: و اهاه( 6)
والصواب هنا أن يااعى : خاف عليها أودعها حاكاا أو أمينا، قال يف اإلنصاف

 . األصلع يف دفعها إىل احلاكم أو الثقة، فإن التوى األماان فاحلاكم
 .كاود  حضاه املوت، ألن السفا واملوت لببان خلاوج الوديعة عن يده( 7)
 . وأما علياا أن يادها على أهلها( 8)
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( ومن) (2)ا حكم من حضاه املوت وكذ (1)وألنه موضع حاجة 
أي ( أ ود  دابررة فاكبهرررا لغرررري نفعهرررا)بررران  (3)تعررردى يف الوديعرررة ( ومررن)

لغرررري خررروف مرررن عرررث أو ( بوبرررا فلبسررره)أ ود  ( أو) (4)علفهرررا ولرررقيها 
إىل ( مث ردهرررررا)هررررا ( دراهررررم فَأخاجهررررا مرررررن حمرررراز)أ ود  ( أو) (5)حنرررروه 
شررردودة فرررَأزال أو كانرررت م (7)عرررن كيسرررها ( أو رفرررع اخلرررتم) (6)حازهرررا 

 .(8)الشد ضان 

                                         

ا احلاكم أو الثقة، أو دفنها إن مل يضاها الدفن، وأعلم هبا بقة فجاز إيداعه( 1)
 . يسكن تلك الدار، فيكون كإيداعه

 . أي وعنده وديعة، حكم من أراد لفاا، يف دفعها إىل حاكم أو بقة( 2)
 . بانتفاعه هبا، أو إخااجها ال إلصالحها، ضانها لعدوانه( 3)
 . جانب يف لقيها وعلفها وحنو ذلكفتلفت بذلك ضانها، وله االلتعانة باأل( 4)
بضم العني املهالة مجع عثة، لولة تلحس " عث"كافرتاش فاش ال خلوف من ( 5)

 . الصوف، ويضان نقصها هبا إن مل ينشاها، لتفايطه
فتلفت ضانها لعدوانه بتصافه فيها بغري إذن صاحبها، فبطل التئاانه، لواء ( 6)

 . ياون فيهاأخاجها لينفقها أو لينظا إليها، أو ل
ضان وإن خا  الكيس فو  الشد فعليه ضاان ما خا  خاصة، ألنه ما هتك ( 7)

 . احلاز
وكذا لو كانت مصاورة يف خاقة ففتع الصاة، أو كانت مقفولة فأزال القفل، وحنو ( 8)

 . ذلك ضان
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أو خلطهررررررا بغررررررري ) (1)أخررررراج منهررررررا شررررريئ ا أو ال، هلتررررررك احلررررراز 
فضرا  ) (4)وزيت بزيرت يف مالره أو غرريه  (3)كدراهم بدراهم   (2)(متايز

وإن ضرررا  الررربعض ومل يررردر  (5)الوديعرررة لتعديررره ( فضرررا  الكرررل ضررران)
رررا  وإن خلطهرررا مبتايرررز، كررردراهم بررردنانري مل  (6)أيهارررا ضرررا  ضررران أيض 

مث رده فضا  الكرل ضرانه  (8)وإن أخذ درمها من غري حمازه  (7)يضان 
 .(9)ضانه وحده 

                                         

بفعل تعدى فيه، وكذا لو جحدها مث أقا هبا، ألنه خاج عن االلتئاان، فلزمه ( 1)
 . الضاان

رواية واحدة، : أي أو خلا الوديعة بغري متايز عنها ضانها، قال يف التلايص( 2)
 . وهو مذهب الشافع  وأصحاب الاأي، ألنه صريها يف حكم التالف

 . ودنانري بدنانري وحنو ذلك، يف ماله أو مال غريه( 3)
 . لواء كان بنظريه أو أجود منه أو أدىن( 4)
 . مبا ال تتايز منه هبتك احلاز، وخلطه الوديعة( 5)
 . ألن األصل عدم بااءته، وكذا لو مل يدر أيهاا ضا ، نقله البغوي وغريه( 6)
إلمكان التاييز، فال يعجز بذلك عن ردها، أو بغري متايز، لكن بغري تفايا منه ( 7)

 . مل يضان
أي من وديعة غري خمتومة وال مشدودة، وال مصاورة، وحنو ذلك، وكذا إذا أذن له ( 8)

 . املالك يف أخذ درهم منها
 . ألن الضاان تعلق باألخذ، فلم يضان غري ما أخذ( 9)
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ومرررن َأودعررره صرررريب  (1)وإن رد بدلررره غرررري متايرررز ضرررران اجلايرررع 
ومررررن دفررررع لصرررريب وحنرررروه وديعررررة مل  (2)وديعررررة مل يررررربأ إال بادهررررا لوليرررره 

 .(4)ولعبد ضانها بإتالفها يف رقبته  (3)يضانها مطلقا 

                                         

خللطه الوديعة مبا ال تتايز منه، وإن كانت خمتومة، أو مشدودة أو مصاورة ضان ( 1)
: قال احلارب . يضانه وحده: اجلايع أيض ا، هلتكه احلاز بغري إذن ربه، وعن أمد

ومال إليه . هو قول لوء – تضاني اجلايع يف –هذا املذهب، وحك  عن أمد 
 . املوفق، وجزم به القاض ، وهو  اها اخلاق 

يف ماله، كدينه الذي له عليه، ويضانها إن تلفت، ما مل يكن مأذونا له، أو تف ( 2)
 .هالكها معه إن تاكها

فاط أو مل يفاط، لتفايا مالكها بدفعها إىل صيب وحنوه كاجنون ولفيه، هذا ( 3)
وهو  اها مذهب . يضان: ذهب، و اها مذهب أيب حنيفة، وقال القاض امل

هو املذهب على ما : الشافع ، واختاره املوفق وغريه، وقال يف اإلنصاف
 . ألن ما ضانه بإتالفه قبل اإليدا  ضانه بإتالفه بعده كالبالغ. اصطلحناه

ألن إتالفه من  أي وإن دفع وديعة لعبد مكلف ضان الوديعة بإتالفها يف رقبته،( 4)
جنايته، وكذا إن تعدى أو فاط، وهو مقتضى تعليلهم، وإذا مات إنسان، وببت 
أن عنده وديعة، ومل توجد بعينها، فه  دين عليه، تغامها الوربة من تاكته، كبقية 

 . الديون
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 (1) ص  
 (3)أو مررن جفررظ مالرره  (2)(ول املررود  يف ردهررا إىل رهبرراويقبررل قرر)

فرررأنكا مالكهرررا . دفعتهرررا لفرررالن بإذنرررك: برررأن قرررال (4)(أو غرررريه بإذنررره)
اا لرو ادعرى ردهرا علرى مالكهرا ركر  (5)اإلذن أو الدفع، قبل قرول املرود  

(6). 

                                         

 . أي يف حكم قول املود  يف رد الوديعة إىل رهبا أو غريه، أو تلفها وغري ذلك( 1)
مني، ال منفعة له يف قبضها، فقبل قوله مع ميينه، وهو مذهب الشافع ، ألنه أ( 2)

 . وأصحاب الاأي، ومالك إن كان دفعها إليه بغري بينة، وإال مل يقبل إال ببينة
عادة كعبده، أو زوجته، أو خازنه، أو وكيله، ألن أيديهم كيده، ال إىل وربة ( 3)

 . وحاكم
يعة إىل غري مالكها يف اإلذن أن املالك أذن له يف أي ويقبل قول املود  يف رد الود( 4)

 . دفعها إىل إنسان عينه
 . مع ميينه، هذا املنصوص، والصحيع من املذهب( 5)
قال احلارب ، وهو قوي، . ال يقبل: كاا تقدم، فيقبل ملن أذن له املالك، وقيل( 6)

قا بإذنه، ووافقوا إن أ: وهو مذهب مالك، والشافع ، وأصحاب الاأي، قال اجملد
 . وقبل ذلك، كوكالة بقضاء دين
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ررا يف ( و) بياينرره ألنرره ( وعرردم التفررايا (1)تلفهررا )يقبررل قولرره أيض 
ن ادعررى التلررف بظرراها، كلررف برره بينررة، مث قبررل قولرره يف لكررن إ (2)أمرني 
 .(4)وإن أخا ردها بعد طلبها بال عذر ضان  (3)التلف 

                                         

أمجع كل من حنفظ عنه أن املستود  إذا أحاز : بياينه، ألنه أمني، قال ابن املنذر( 1)
اتفقوا على أن القول : الوديعة، مث ذكا أهنا ضاعت، قبل قوله بياينه، وقال الوزيا

 . قول املود  يف التلف والاد على اإلطال  مع ميينه
ل قول املود  أيض ا يف عدم التفايا، وكذا اخليانة بياينه، ألنه أمني، ألن أي ويقب( 2)

ََْمانَاِت ِإَلى اهلل تعاىل مساها أمانة فقال ِإ َّ اهلَل َيْأُمرُُ ْم َفْ  تـَُؤدُّوا ا
إذا مل يكذبه شاهد احلال، وهكذا : وألن األصل بااءته، قال ابن القيمَفْهِلَها

 . فإن األصل قبول قول األمناء إال حيث يكذهبم الظاها لائا من قلنا يقبل قوله،
أي وإن ادعى التلف للوديعة بسبب  اها كحايق، وهنب جيش وحنوه، كلف به ( 3)

بينة تشهد بوجود السبب، ألنه ال تتعذر إقامة البينة عليه، وتكف  االلتفاضة مث 
املود ، : ن القيمقبل قوله يف التلف بياينه، ألنه أمني، واألصل بااءته، وقال اب

واملستأجا، إذا ادعيا اهلالك يف احلايق، أو حتت اهلدم، أو يف هنب العيارين 
 . وحنوهم، مل يقبل إال إذا حتقق وجود هذه األلباب

أي ما تلف، ألنه فعل حماما بإمساكه ملك غريه بال إذنه، أشبه الغاصب، وقال ( 4)
على املود  أن ال مينعها مع  اتفقوا على أنه مىت طلبها صاحبها، وجب: الوزيا

فإن طلبها يف وقت ال ميكن دفعها إليه . اهر. اإلمكان، وإن مل يفعل فهو ضامن
لبعدها أو ملاافة يف طايقها، أو للعجز عن ملها، أو غري ذلك، مل يكن متعديا 

 . برتك تسلياها، ومل يضانها لعدم عدوانه
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وإن أماه بالدفع إىل  (1)وميهل ألكل، ونوم، وهضم طعام بقدره 
مل : فررإن قررال) (3)ولررو مل يطلبهررا وكيلرره  (2)وكيلرره، فررتاكن وأىب ضرران 

رررررا، ببينرررررة أو إ)الوديعرررررة ( مث ببترررررت. ترررررودعين قررررراار، مث ادعرررررى رد ا أو تلف 
 .(4)لابقني جلحوده مل يقبال 

                                         

ره، لعدم عدوانه، وجيوز التأخري وكطهارة وصالة، فال يضانها إن تلفت زمن عذ( 1)
 . عادة، بشاط لالمة العاقبة

أي فتاكن املود  من دفع الوديعة إىل وكيل مالكها، وأىب دفعها له، ضان ( 2)
 . لعدوانه

ألنه أمسك مال غريه بغري إذنه، وليس على مود  مؤنة رد، وتثبت وديعة بإقاار ( 3)
هذا : ال خبا موربه على كيس وحنوهوديع، أو ببينة، أو بإقاار وربته بعده، ويع

 . أو لفالن، وإن ادعى ابنان وديعة، فأقا الوديع هبا ألحدمها فه  له. وديعة
بل ه  : وقال وربته. ه  لفالن: وقال. أودعنيها امليت: لو قال مود : وقال الشيخ

له، وليست لفالن، ومل تقم بينة أهنا كانت للايت، وال على اإليدا ، فالقول قول 
من التأمنه أمري على ماله، فاش  : ود  مع ميينه، ألنه قد ببت له اليد، وقالامل

من حاشيته إن منعهم من عادهتم املتقدمة، لزمه فعل ما ميكنه، وهو أصلع لألمري 
 . من تولية غريه، فريتع معهم، ال لياا إذا كان لآلخذ شبهة

لى نفسه بالكذب املنايف أي الاد أو التلف، ألنه صار ضامنا نحوده، معرتفا ع( 4)
مث بعد ذلك . ما أودعتين: اتفقوا على أنه إذا طالبه فقال: لألمانة، قال الوزيا

 . ادعى أهنا ضاعت، أنه ضامن، ألنه خاج من حد األمانة بذلك
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وإن شرررهدت بَأحررردمها، ومل  (1)ألنررره مكرررذب للبينرررة ( ولرررو ببينرررة
رراا (فيرر)يقبرل قولره بياينره يف الراد والتلرف ( برل) (2)تعني وقتا مل تسراع 

كارررا لرررو أجررراب   (3)(مرررا لرررك عنررردي شررر ء وحنررروه: ررررقوله)إذا أجررراب برررر
ادعررى ( أو. )(4)ال تسررتحق علرر  شرريئ ا : أو.  ال حررق لررك قبلرر: بقولرره

ألن قوله ال  (5)أي بالبينة ( هبا)أي بعد جحوده ( بعده)الاد أو التلف 
 .(6)ينايف ما شهدت به البنية، وال يكذهبا 

                                         

وجتال أن تقبل، وقال : وقال املوفق. مل تودعين: يعين نحوده، حيث قال( 1)
 . ا لقا عنه الضاانألنه لو أقا هب. هو احلق: احلارب 

أي وإن شهدت البينة بالاد أو التلف، بعد جحود اإليدا ، ومل تعني البينة الاد أو ( 2)
التلف، قبل اجلحود أو بعده، واحتال األماين، مل تساع البينة، ألن وجوب 

 . الضاان متحقق، فال ينتف  بأما مرتدد فيه
مالك : التلف، ال ينايف جوابه يف قولهمث ببتت ببينة أو إقاار، ألن دعواه الاد أو ( 3)

عندي ش ء جلواز أن يكون أودعه، مث تلفت بغري تفايا، أو ردها فال يكون له 
مث . ما يستحق عندي شيئ ا: عنده ش ء، وحكى الوزيا االتفا  على أنه إذا قال

 . كان القول قوله. ضاعت: قال
 . تلف بعد، قبل قوله بياينهيعين مث ببتت ببينة أو إقاار، مث ادعى الاد أو ال( 4)
 . يعين فيقبل قوله بالبينة إذا شهدت له بالاد أو بالتلف( 5)
ال ينايف ما شهدت به البينة من الاد أو التلف، وال . مل تودعين: أي ألن قوله( 6)

يكذهبا، فقبلت، فإن من تلفت الوديعة من حازه بغري تفايطه، ال ش ء ملالكها 
 . ئ اعنده، وال يستحق عليه شي
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أي مرن وارث املرود  ( ادعى واربه الراد منره)مات املود  و( وإن)
ألن صراحبها  (2)(ببينرةمل يقبل إال )وهو املود  ( أو من موربه) (1)لاهبا 

 (4)وإن طلب أحد املودعني نصريبه ) (3)مل يأمتنه عليها، خبالف املود  
 (5)أي َأخرذ نصريبه ( أخرذه)بال ضار ( من مكيل أو موزون ينقسم (4)
 .(6)غري ضار وال غنب رفيسلم إليه، ألن قساته ممكنة ب (5)

                                         

 . مل يقبل إال ببينة( 1)
أو من أطارت الايع إىل داره بوبا، وحنو ذلك، وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ( 2)

 . ردها، مل يضانها
 . يعين فإنه ائتانه عليها، فقبل قوله بغري بينة( 3)
وذلك إما لغيبة شايكه، أو مع حضوره وامتناعه من أخذ نصيبه، ومن اإلذن ( 4)

 . أخذ نصيبهلشايكه يف 
 . من الوديعة، بشاط أن ال ينقص بتفاقته( 5)
أي فيسلم إىل الطالب نصيبه وجوبا، ألنه حق مشرتك، وقساته ممكنة فيه؛ بتاييز ( 6)

نصيب أحد الشايكني من نصيب اآلخا، بغري ضار على أحدمها وال غنب، أشبه 
 . ما لو كان متايز ا

كم، الحتياجه إىل قساته، ويفتقا إىل حكم ال جيوز ذلك إال بإذن احلا : وقال القاض 
أو اتفا ، وليس ذلك إىل املود ، وهو مقتضى كالمهم يف القساة، وعلم مما 
تقدم أن ذلك ال جيوز يف غري املثل  إال بإذن شايك أو حاكم، ألن قساته ال 

 . يؤمن فيها احليف
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إذا غصبت العني ( وللاستود ، واملضارب، واملاهتن، واملستأجا)
وذلرك منره  (2)ألهنم مأمورون حبفظها  (1)(مطالبة غاصب العني)هم من
أو أخرررذها منررره قهررراا مل يضررران، قالررره أبرررو  (4)وإن صرررادره لرررلطان  (3)

 .(5)اخلطاب 

                                         

 . وكذا مستعري، وجماعل على عالها( 1)
 . ضاربة، والاهن، والعني املستأجاة، وحنو ذلكيعين الوديعة، ومال امل( 2)
ال يلزمه : وذكا عن الشيخ. أي واملطالبة من حفظها املأمور به، ويف الفاو  يلزمه( 3)

 . مع حضور رب املال
من صادره للطان، ونادى : أي طالبه بالوديعة مل يضان، ويف فتاوى ابن الزاغو ( 4)

إن مل يعينه، أو عينه وهدده، ومل ينله  بتهديد من له عنده وديعة، ومل جالها
لكن لو التحلفه السلطان، ومل جلف حىت . اهر. بعذاب أمث وضان، وإال فال

أخذها منه ضان، فإن حلف وتأول مل يأمث، وإن مل يتأول أمث ولزمته كفارة، وإن 
 . أكاه على احللف بالطال  فكاا لو أكاه على إيقاعه

: ألن اإلكااه عذر يبيع له دفعها، وقال املوفق وغريه حمفوب بن أمد الكلوذا ،( 5)
ال ضاان على املود ، لواء أخذت من يده قهاا أو أكاه على تسلياها فسلاها 
بنفسه، ألن اإلكااه عذر، يبيع له دفعها، فلم يضانها، كاا لو أخذت من يده 

 . قها ا
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 (1)باب إحياء الم ات 
مشتقة من املوت، وهرو عردم احليراة ( وه ) (2)بفتع امليم والواو 

وملررررررررك  (4)األرل املنفكررررررررة عررررررررن االختصاصررررررررات )واصررررررررطالحا  (3)
ومسررررريل امليررررراه، واحملتطبرررررات  (6)خبرررررالف الطرررررا  واألفنيرررررة  (5)(معصررررروم
 .(7)وحنوها 

                                         

 . األصل فيه السنة واإلمجا  يف اجلالة( 1)
 . كسحاب، ماال روح فيه، وأرل ال مالك هلا: سقال يف القامو ( 2)
هو األرل اليت ليس هلا : وقال األزهاي. هو األرل اخلااب الدارلة: ويف املغين( 3)

شبهت العاارة باحلياة، . اهر. مالك، وال هبا ماء، وال عاارة، وال ينتفع هبا
 .  ها عاارهتاوتعطيلها باملوت، لعدم االنتفا  باألرل امليتة بزر  أو غريه، وإحيا

 . كالطا ، واألفنية، ومسايل املياه، وحنو ذلك( 4)
 . أي واملنكفة من ملك معصوم، مسلم أو كافا، بشااء أو عطية، أو غريمها( 5)
 . وه  ما اتسع أمامه، وكذا جمتاع ناديه( 6)
كادفن موتاه، ومطاح تاابه، وحامي البئا والعني، وكالبقا  املاصدة لصالة العيدين ( 7)

بغري خالف : واجلنائز، فكل مملوك ال جيوز إحياء ما تعلق مبصاحله، قال يف املبد 
 . نعلاه
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ومرررا جررراى عليررره ملرررك معصررروم بشرررااٍء أو عطيرررة أو غريمهرررا فرررال 
أي األرل املرروات ( فاررن أحياهررا) (1)ميلررك شرر ء مررن ذلررك باإلحيرراء 

رواه  «مررن أحيررا أرضررا ميتررة فهرر  لرره»حلررديث جررابا يافعرره  (2)(ملكهررا)
وعن عائشة مثله، رواه مالك، وأبو داود  (3)والرتمذي وصححه  أمد،
هرو مسرند صرحيع، متلقرى برالقبول، عنرد : وقال ابن عبد الررب (4)داود 

 .(5)فقهاء املدينة وغريهم 

                                         

أمجع العلااء على أن ما عاف مبلك مالك غري منقطع، أنه ال : قال ابن عبد الرب( 1)
أن رجلني اختصاا يف : جيوز إحيا ه ألحد غري أربابه، وألمد وغريه عن عاوة

 صلى اهلل عليه وللملآلخا، فقضى رلول اهلل أرل غاس أحدمها فيها، وه  
ليس لعرة  الم »باألرل لصاحبها، وأما صاحب النال تاج خنله، وقال 

 .«ح 
بإمجا  العلااء القائلني مبلك األرل املوات باإلحياء، وحكى الوزيا االتفا  على ( 2)

 . جواز إحياء األرل امليتة العادية
األرل هلل والعباد : وه، وأليب داود عن عاوةوهلاا عن لعيد بن زيد مافوعا حن( 3)

 صلى اهلل عليه وللمعباد اهلل، ومن أحيا مواتا فهو أحق هبا، جاءنا هبذا عنه 
 .صلى اهلل عليه وللمالذين جاءوا بالصلوات عنه 

 .«من عمر فرًضا ليست ْحد   ه  فح  بها»والبااري وغريهم ولفظه ( 4)
مصار على أن املوات ميلك باإلحياء، وإن اختلفوا وله شواهد، وعامة فقهاء األ( 5)

 . يف شاوطه
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 (2)لعاروم مرا تقردم  (1)ذمر ، مكلرف وغرريه ( من مسلم وكرافا)
يف ( برإذن اإلمرام) (3)لكن على الرذم  خرااج مرا أحيرا مرن مروات عنروة 

وألهنرررا عرررني مباحرررة، فرررال يفتقرررا  (4)لعاررروم احلرررديث ( وعدمررره)إلحيررراء ا
فجايع البالد لواء يف  (6)(يف دار اإللالم وغريها) (5)ملكها إىل إذن 

ممرررا ( كغريهرررا)كرررأرل الشرررام، ومصرررا والعررراا  ( والعنررروة) (7)يف ذلرررك 
 .(8)أللم أهله عليه 

                                         

أي غري مكلف، نص عليه، وهو مذهب أيب حنيفة، خبالف أهل احلاب، فال ( 1)
 .ميلكون باإلحياء يف دار اإللالم، على الصحيع من املذهب

وغريه، وألنه من أهل دار اإللالم،  «من فحيا فرًضا ميتة  هي له»أي من قوله ( 2)
 . لك باإلحياء كالشااء، وكتالكه مباحاهتا من حشيش وغريهفا

ألن األرل للاسلاني، فال تقا يف يد غريهم بدون اخلااج، كغري املوات، وغري ( 3)
 . العنوة، كأرل الصلع، وما أللم أهله عليه، فالذم  فيه كاملسلم

مل يسبق  من لبق إىل ما»وحنوه، وخرب  «من فحيا فرضا ميتة  هي له»وهو قوله ( 4)
 . وهو مذهب اجلاهور «إليه فهو أحق به

 . كأخذ املباح، وهو مبين على أن عاوم األشااص يستلزم عاوم األحوال( 5)
 . كدار احلاب، وه  على أصل اإلباحة( 6)
 . لعاوم األخبار، وكاحلشيش، واحلطب( 7)
 . ا، كغري املواتكاملدينة، ميلك باإلحياء، وال خااج عليه، إال أن يكون احملي  ذمي  ( 8)
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وا إال ما أحيراه مسرلم مرن أرل كفرار صروحل (1)أو صوحلوا عليه 
إن  (3)وميلك باإلحياء ما قاب مرن عراما ) (2)على أهنا هلم ولنا اخلااج 
فرررإن  (6)وانتفررراء املرررانع  (5)لعاررروم مرررا تقررردم  (4)(إن مل يتعلرررق مبصرررلحته
 .(8)نالة وحنومها مل ميلك رلقى كروم (7)تعلق مبصاحله كاقربة 

                                         

 . أي أن األرل للاسلاني، كأرل خيرب، فيالك باإلحياء كغريه( 1)
 . ألهنم صوحلوا يف بالدهم، فال جيوز التعال لش ء منها، ألن املوات تابع للبلد( 2)
من أحياها فه  : -يف جبانة بني قايتني  –كالبعيد عنه بشاطه اآليت، قال أمد ( 3)

العاف، وال يتقدر حبد، فيفض  إىل أن من أحيا أرضا يف له، وياجع يف القاب إىل 
موات، حام إحياء ش ء من ذلك املوات على غريه، ما مل تاج عن احلد، فعند 
اجلاهور أن األرل اليت ال يعلم تقدم ملك أحد عليها، فيحييها شاص 
بالسق ، أو الزر ، أو الغاس، أو البناء، فتصري بذلك ملكه، لواء كانت فياا 

 .من العااان أو بعد، أذن له اإلمام أو مل يأذن، حكاه احلافظ وغريه قاب
 . بغري خالف نعلاه: فكل مملوك ال جيوز إحياء ما تعلق مبصلحته، قال يف املبد ( 4)
وحنوه،  «من فحيا فرضا ميتة  هي له» صلى اهلل عليه وللمأي من قوله ( 5)

 . عقيق، وهو من عاارة املدينةبالل بن احلارث ال صلى اهلل عليه وللموإلقطاعه 
 . وهو التعلق مبصاحل العاما، فجاز إحيا ه كالبعيد( 6)
 . وه  مدفن املوتى، أو املاصدة لدفن املوتى، ولو قبل الدفن( 7)
 بغرررررررررري خرررررررررالف يف : كالقرررررررررى تاابررررررررره وآالتررررررررره، ال جيررررررررروز إحيرررررررررا ه، قرررررررررال املوفرررررررررق( 8)

اعررى ماشرريتها، وحمتطبهرررا، املررذهب، وكررذلك مررا تعلرررق مبصرراحل القايررة، كفنائهرررا، وم
وطاقها، ومسيل مائها، ال ميلك باإلحياء، ال نعلم فيه أيض ا خالف ا برني أهرل العلرم 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

478 

وإذا وقررع يف  (1)ت احلررام وعافررات، ال ميلررك باإلحيرراء اوكررذا مررو 
وال تغررري بعررد وضررعها  (2)قررت اإلحيرراء نررزا ، فلهررا لرربعة أذر  الطايررق و 

ولريس  (5)كالع، وكحل، وجص بإحياء   (4)وال ميلك معدن  اها  (3)
 .(6)لإلمام إقطاعه 

                                         
= 

 . وكذلك حامي البئا، والنها، والعني، وكل مملوك، ال جيوز إحياء ما تعلق مبصاحله
وهذا . الناس فيه لواء: ملا فيه من التضييق يف أداء املنالك، واختصاصه مبحل( 1)

 . ميلك باإلحياء ما ال جتاج إليه احلاج ألبته إن وجد: هب اجلاهور، وقيلمذ
رواه اجلااعة إال  «إذا اختلفتم يف الطايق فاجعلوه لبعة أذر »خلرب أيب هاياة ( 2)

ويسوغ باملعاوضة، كسعة املسجد وغريه، مما جتاج إليه : النسائ ، قال شيانا
 .احلاامالبلد حاجة ضاورية، لقصة زيادة املسجد 

يعين ولو زادت على لبعة أذر ، ألهنا للاسلاني، فال تتص أحد منهم بش ء ( 3)
 .  منها

 . وه  اليت يوصل إىل ما فيها من غري مؤنة، ينتاهبا الناس، وينتفعون هبا( 4)
وككربيت، وقار، وموميا، وباام، وياقوت، وأشباه ذلك، إذا كان  اها ا يف األرل ( 5)

أن أبيض بن مال التقطعه امللع الذي : روى أبو داود وغريهقبل اإلحياء، ملا 
يا رلول اهلل إمنا أقطعته املاء العد فاجعه منه، وألنه يتعلق : مبأرب، فلاا وىل قيل

 . به مصاحل املسلاني العامة فلم جيز إحيا ه
هذا من مواد اهلل الكامي، : كاشار  املاء، وطاقات املسلاني، قال ابن عقيل( 6)

 وجوده، الذي ال غناء عنه، ولو ملكه أحد باالحتجار ملك منعه، وفيض 
فضا  على الناس، فإن أخذ العول عنه أغاله، فااج عن الوضع الذي وضعه 

وهذا مذهب الشافع ، : اهلل به، من تعايم ذوي احلوائج من غري كلفة، قال املوفق
 . وال أعلم فيه خمالف ا
يوصل إليها إال بالعال واملؤونة، كاعادن الذهب، وه  اليت ال  –فأما املعادن الباطنة 

= 
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ألنره يرادُّ املراء  (1)وما نضب عنره املراء مرن اجلزائرا مل جر  بالبنراء 
 .(2)إىل اجلانب اآلخا، فيضا بأهله 

                                         
= 

فإذا كانت  اهاة مل  –والفضة، واحلديد، والنحاس، والاصاص، والبلور، والفريوزج 
متلك باإلحياء، وإن مل تكن  اهاة فحفاها إنسان، وأ هاها مل متلك بذلك، يف 
 اها املذهب، و اها مذهب الشافع ، وجتال أن ميلكها بذلك، وهو قول 

 .للشافع ، ألنه موات ال ينتفع به إال بالعال واملؤونة، فالك باإلحياء كاألرل
وليس لإلمام إقطاعها، ألهنا ال متلك باإلحياء والصحيع جواز ذلك، : قال أصحابنا

أقطع بالل بن احلارث املعادن القبلية، رواه أبو  صلى اهلل عليه وللمألن النيب 
، فظها فيها معدن، ملكه،  اهاا كان أو داود، ومن أحيا أرضا، فالكها بذلك

باطنا، إذا كان من املعادن اجلامدة، وأما اجلارية كالقار، والنفا، واملاء فاوايتان، 
الناس شر اء  ي ثالث   ي » صلى اهلل عليه وللملقوله . ال ميلكها: أ هامها

لكن صاحب األرل أحق به، وإن كان بقاب الساحل  «الماء  والكِل  والنار
ضع إذا حصل فيه املاء صار ملحا ملكا باإلحياء ألنه ال يضيق على املسلاني، مو 

 . فلم مينع منه، كبقية املوات، ولإلمام إقطاعه
 . وكذا األهنار إذا غار عنها املاء( 1)
إذا نضب املاء من جزياة إىل فناء رجل، مل ينب فيها، ألن فيه ضار ا، : قال أمد( 2)

جع إىل ذلك املكان، فإذا وجده مبنيا رجع إىل اجلانب وهو أن املاء ياجع أي يا 
 . اآلخا فأضا بأهله
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بررأن أدار حولرره  (2)(ومررن أحرراط مواتررا) (1)وينتفررع برره بنحررو زر  
لرواء أرادهرا للبنراء أو  (3)حائطا منيعا مبا جرات العرادة بره، فقرد أحيراه 

 «مــن فحـاط حائطــا علـى فرض  هــي لــه»لقولره عليرره السرالم  (4)غرريه 
 .(5)رواه أمد وأبو داود عن جابا 

                                         

يعين إذا مل يكن مملوكا فله إحيا ه كاوات، واالنتفا  به بنحو زر ، مع عدم ( 1)
الضار، وإن غلب املاء على ملك إنسان، مث نضب عنه، فله أخذه، وال يزول 

 . ملكه بغلبة املاء عليه
 . عن االختصاصات، وملك معصوم كاا تقدم وه  األرل املنفكة( 2)
أي عادة أهل البلد البناء به من لنب، أو آجا، أو حجا، أو قصب، أو خشب ( 3)

 . وحنوه
 . كاا لو أرادها لزر ، أو حظرية لغنم، أو خشب أو غريمها، هذا املذهب( 4)
على وصححه ابن اجلارود، وهلاا عن مساة مافوعا مثله، فدل على أن التحويا ( 5)

األرل مما يستحق به ملكها، واملقدار املعترب ما يساى حائطا يف اللغة، وعن 
. «من أحيا أرضا ميتة فه  له»إحياء األرل ما ع دَّ إحياء عافا، لقوله : أمد

واختاره املوفق، وابن عقيل، وغريمها، ألن الشا  ورد بتعليق امللك عليه، ومل يبينه، 
 . يف العاف، واختاره شيانا فوجب الاجو  إىل ما كان إحياء

فإن األرل حتيا دارا للسكىن، وحظرية، ومزرعة، فإحياء كل واحدة من : قال املوفق
 . ذلك مبا تتهيأ به لالنتفا  الذي أريدت له
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أي ( أو أجرررااه) (1)فقرررد أحيررراه ( أو حفرررا بئررراا فوصرررل إىل املررراء)
أي املررراء ( أو حبسررره (2)مرررن عرررني وحنوهرررا )أي إىل املررروات ( إليررره)املررراء 

ألن  (3)(ليررزر  فقررد أحيرراه)أي عررن املرروات إذا كرران ال يرزر  معرره ( عنره)
 .(5)ياء حباث وزر  روال إح (4)نفع األرل بذلك أكثا من احلائا 

                                         

وإن حفاها الرتفاقه، كعادة من انتجع أرضا، فهو أحق ما أقام، وإن رجل ( 1)
 . هبا، اختاره أبو اخلطاب وغريه فسابلة، فإن عاد فهو أحق هبا من غريه، وتتص

 . وإن حفا البئا فلم يصل إىل املاء، فهو كاملتحجا، الشار  يف اإلحياء
 . كنها وبئا فقد أحياه، ألن نفع األرل باملاء أكثا من احلائا( 2)
 . وال يعترب أن يزرعها ويسقيها( 3)
له، من غري حاجة فحصل اإلحياء به، ألن بذلك ميكن االنتفا  هبا فياا أرادها ( 4)

 . إىل تكاار ذلك يف كل عام
فقا، ألن ذلك مما يتكار كلاا أراد االنتفا  هبا، فلم يعترب يف اإلحياء، كسقيها، ( 5)

وكالسكىن يف البيوت، وال جصل اإلحياء بذلك، إذا فعله مبجاده، ووجه املوفق 
ناس إحياء، وغريه أن حابها ولقيها إحياء هلا، وال لياا إذا كان مما يعده ال

 . وجاى به العاف، وهتيأت به لالنتفا 
من عاد إىل أرل ال تصلع له، فأصلحها، وقطع شجاها، ومجع إليها : وقال شيانا

ونص غري واحد . اهر. السيل، فهو إحياء، فاإلحياء كاحلاز، ياجع فيه إىل العاف
للزر ،  يف أرل كثرية األحجار، أن إحياءها بقلع أحجارها، وتنقيتها، وهتيئتها

 . وبغالها، ألنه يااد للبقاء
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 (1)بتشديد الياء أي القدمية ( ةحامي البئا العاديَّ )احملي  ( وميلك)
مخسررررني ذراعررررا مررررن كررررل ) (2)إىل عرررراد، ومل يرررراد عررررادا بعينهررررا منسرررروبة 
إذا كانت انطات، وذهب ما ها، فجدد حفاها وعاارهترا،  (3)(جانب

يرررة) (4)أو انقطرررع ما هرررا فالرررتااجه  ( نصرررفها) (5)احملدبرررة ( وحرررامي البدَّ
 .(6)ا مخسة وعشاون ذراع  

                                         

وه  اليت انطات، وذهب ما ها، فجدد حفاها وعاارهتا، أو انقطع ما ها ( 1)
فالتااجه كاا يأيت، واحلامي هو ما مينع منه احملي  واحملتفا، إلضااره، مس  بذلك 

 . ألنه جام منع صاحبه منه، وجام على غريه التصاف فيه
اليت كان منزهلا األحقاف، لكن ملا كانت عاد يف الزمن  وه  األمة املشهورة( 2)

ه  اليت : األول، وكانت هلا آبار يف األرل، نسب إليها كل قدمي، وقال الشيخ
 . أعيدت

بذرا  اليد، ألنه املتبادر عند اإلطال ، فكل من لبق إىل بئا عادية كان أحق ( 3)
ى ما لم يسب  إليه  ه  من سب  إل» صلى اهلل عليه وللمهبا، لقول رلول اهلل 

 .«فح  به
 . ملكها بذلك، وملك حاميها إذا كانت يف موات( 4)
اليت مل يسبق هلا عاارة، نصف العادية إذا كانت يف موات، وحفاها للتاليك ( 5)

 . ألجل البئا، أو لق  املاشية
  .نص عليه، واختاره أكثا األصحاب، وجعل للعادية أكثا لغزارة املاء يف الغالب( 6)
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 السرنة: ملا روى أبو عبيد يف األموال عرن لرعيد برن املسريب قرال
يف حامي القليب العادي مخسرون ذراعرا، والبردي مخسرة وعشراون ذراعرا 

وحرررامي شرررجاة قررردر مرررد  (2)وروى اخلرررالل والررردارقطين حنررروه مافوعرررا  (1)
 .(3)أغصاهنا 

                                         

ال أعلم : لعيد بن املسيب، أحد العلااء، والفقهاء السبعة، قال فيه ابن املديين( 1)
يف التابعني أولع علاا منه، مات لنة التسعني، وقد ناهز الثاانني، وله حنوه عن 

 . جىي بن لعيد األنصاري
حامي البئا البدي، مخس وعشاون »فاوى اخلالل، والدارقطين وغريمها مافوعا ( 2)

ليس هذا على : وقال القاض  وغريه «ع ا، وحامي البئا العادي مخسون ذراع اذرا
طايق التحديد، بل حاميها يف احلقيقة ما جتاج إليه يف تاقية مائها منها وأليب عبيد 

وإن كانت  «وحامي بئا الزر  بالمثائة ذرا  من نواحيها كلها»عن ابن املسيب، 
 . فليس ألحد احتكاره كاملعادن الظاهاةالبئا اليت هلا ماء ينتفع به الناس، 

وإن حفا بئا ا لريتفق هو مبائها كحفا السفارة يف بعض املنازل، كاألعااب ينتجعون، 
فيحفاون لشاهبم وشاب دواهبم، مل ميلكوها، وهم أحق مبائها ما أقاموا وعليهم 

انوا بذل الفاضل لشاربه، وبعد رحيلهم تكون لابلة للاسلاني، فإن عادوا إليها ك
والعني »وللدارقطين من حديث أيب هاياة حنو خرب ابن املسيب، وفيه . أحق هبا

قدر : وعليه األكثا، وقيل «السائحة بالمثائة ذار ، وعني الزر  لتاائة ذرا 
احلاجة، ولو ألف ذرا ، اختاره القاض ، واملوفق وغريمها، وحامي النها قدر ما 

تاج إليه وقت عالها، وإلقاء كسحها، يلقى منه كسحه، وحامي األرل قدر ما حت
 . وكذا املسيل حاميه ما جتاج إليه كسحه وحنوه

 اختصم : وحامي خنلة مد جايدها، ملا رواه أبو داود من حديث أيب لعيد( 3)
يف حامي خنلة فأما نايدة من جاائدها فذرعت،  صلى اهلل عليه وللمإىل النيب 

= 
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وحامي دار من موات حوهلا، مطاح ترااب، وكنالرة، وبلرج، ومراء 
ويتصراف كرل مرنهم حبسرب  (2)وال حامي لدار حمفوفرة مبلرك  (1)ميزاب 
ا بأن أدار حولره أحجرار ا وحنوهرا ومن حتجا موات   (3) العادة

مل ميلكره  (4)
 .(6)وواربه من بعده  (5)وهو أحق به 

                                         
= 

بذلك، وهذا كله يف األرل املباحة، فكانت لبعة أذر ، أو مخسة أذر ، فقضى 
فال حامي فيها، بل كل يتصاف يف . وليس لغريه التصاف فيه وأما األرل املالوكة

 . ملكه ما شاء
 . ومما إىل باهبا، وحنو ذلك مما ياتفق به لاكنها، فيحام على غريه التصاف فيه( 1)
ق مبلك غريه، ألن مالكه يعين للغري من كل جانب، ألن احلامي من املاافق، وال ياتف( 2)

 . أحق به
أي ويتصاف كل واحد من أرباب األمالك املتالصقة يف ملكه، وينتفع به حبسب ( 3)

 . العادة اجلارية، فإن تعدى العادة منع من التعدي، عاال  بالعادة
 . كرتاب، وشوك، وجدار صغري ال مينع ما وراءه، أو خند  حول األرل( 4)
ن املالك إمنا يكون باإلحياء، واملتحجا أحق به من غريه، أي مل ميلكه بذلك أل( 5)

ما »رواه أبو داود، ويف رواية  «من لبق إىل ما مل يسبق إليه فهو أحق به»لقوله 
 .«مل يسبق إليه مسلم فهو له

من تاك حقا أو ماال فهو »أي يكون وارث املتحجا أحق بذلك من غريه، لقوله ( 6)
 فقام واربه مقامه فيه، كسائا  ، وألنه حق للاوروث،«لوربته

حقوقه، وكذا من ينقله املتحجا إليه، أحق به ممن لواه، ألنه أقامه مقامه فيه، 
= 
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ألنره عليره  (2)(ولإلمام إقطا  موات ملرن جييره) (1)وليس له بيعه 
باإلقطررا ، بررل ( وال ميلكرره) (3)السررالم أقطررع بررالل بررن احلررارث العقيررق 

 .(4)هو أحق من غريه 
                                         

= 

وكذا من نزل عن أرل خااجية أو و يفة ألهل، فاملنزول له أحق هبا من غريه، 
ال يتعني املنزول له عن الو يفة، ويويل من له : والنازل كاملتحجا، وقال الشيخ

من كانت بيده : وأما األرل اخلااجية فقال ابن القيم. من يستحقها شاع االوالية 
 . فهو أحق هبا باخلااج كاملستأجا، ووربته من بعده

ا، وله النزول عنه ( 1) أي املتحجا أو واربه، ألنه مل ميلكه، وشاط املبيع أن يكون مملوك 
 –طالت املدة عافا وإن . له بيعه، ألنه أحق به، وإن مل يتم إحيا ه: بعول، وقيل

إما أن حتييه أو ترتكه إن حصل متشوف : قيل له –حنو بالث لنني : وقيل
 . لإلحياء

ويكون أحق به من غريه، وحكاه حكم املتحجا الشار  يف اإلحياء كاا تقدم، ( 2)
وإقطا  اإلمام تسويغه من مال اهلل شيئا ملن يااه أهال لذلك، وأكثا ما يستعال يف 

، وقد قسم األصحاب اإلقطا  إىل بالبة أقسام، إقطا  متليك، األرل واملعادن
وإقطا  التغالل، وإقطا  إرفا ، وإقطا  التاليك إىل موات، وعاما، ومعادن، 

 . وااللتغالل إىل عشا وخااج، وبدأ بإقطا  املوات ملن جييه
وأقطع وائل بن حجا أرضا حبضاموت، صححه الرتمذي، وأقطع . ويأيت لفظه( 3)

: عثاان ومجع من الصحابة، وهو مذهب مجهور العلااء، حىت قال مالكعاا و 
 . يثبت امللك بنفس اإلقطا 

 صلى اهلل وهذا مذهب الشافع  وغريه، ملا روى أبو عبيد وغريه أن النيب ( 4)
مل يقطعك : أقطع بالل بن احلارث العقيق؛ وأن عاا قال لبالل عليه وللم

= 
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رررا إقطرررا  غرررري مررروات، (1)كرررهفرررإذا أحيررراه مل ررر ولإلمرررام أيض  ا متليك 
 .(2)ا للاصلحةوانتفاع  

                                         
= 

ا، فاذ منها ما قدرت على عاارته، ورد لتحجبه عن الناس، إمنا أقطعك لتعا
ورد أيض ا قطيعة أيب بكا لعيينة بن حصن، وجاء غري ذلك مما يدل على . الباق 

أن املقطع أحق من غريه، وأوىل بإحيائه، ولكن ال ميلكه باإلقطا ، فإنه لو ملكه 
ما جاز الرتجاعه، وإمنا حكاه حكم املتحجا، الشار  يف اإلحياء، وال ينبغ  

ا أكثا منه، مث لإل مام أن يقطع إال ما قدر املقطع على إحيائه، فإن أقطع أحد 
 . تبني عجزه الرتجعه، كاا فعل عاا

أي فإن أحياه املقطع مبا يعد إحياء كاا تقدم، ملك ما أقطع باإلحياء، ال ( 1)
باإلقطا  فقا عند اجلاهور، واملعدن بإ هاره، ال الظاها، واجلاري، فاشرتك ملن 

 . وإقطا  التغالل، وهو إقطا  منفعة األرل ملن شاء، يستغلها أو يؤجاها جييه،
أي اليت جيوز اإلقطا  ألجلها، ابتداء  ودوام ا، كاا يف اإلقنا ، وأنه لو كان ابتدا ه ( 2)

ملصلحة، مث يف أبناء احلال فقدت، فلإلمام الرتجا  اإلقطا ، ألن احلكم يدور 
نتفا ، أما إقطا  التاليك فغري  اها، ألنه مع علته، وهذا  اها يف إقطا  اال

 . ميلكه باإلحياء
لإلمام أن يعط  من بيت املال، ويقف على بعض املسلاني، وما يف : ويف رواية حنبل

معىن ذلك، وأفىت بذلك ابن عقيل وغريه، وحكم هبا عز الدين بن مجاعة يف 
املاداوي، وأشار احلارب  الديار املصاية، ونفذ حكاه املالك ، واحلنف ، واحلنبل ، و 

إىل اشرتاط كون املقطع من أهل املصاحل العامة، كالقضاة، والعلااء، والفقااء، 
 . واجلند، والعاال، وحنوهم
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 (1)(يف الطررا  الوالررعة)للبيررع والشررااء ( إقطررا  اجللرروس)لرره ( و)
ألنه لريس لإلمرام أن ( ما مل يضا بالناس) (2)ورحبة مسجد غري حموطة 

املقطرع ( ويكرون) (3)يأذن فيارا ال مصرلحة فيره، فضرال عارا فيره مضراة 
ألنه قد التحق  (5)وال يزول حقه بنقل متاعه منها  (4)(لولهاأحق ن)

 (7)ليررل علررى نفسرره مبررا لرريس ببنرراء بررال ضررار ظولرره الت (6)بإقطررا  اإلمررام 
 .(9)للطا  الوالعة ( ومن غري إقطا ) (8)إقطا  إرفا  : ويساى هذا

(9). 

                                         

 . حملتاج إىل اجللوس فيها، فلإلمام أن يقطعه إقطا  منفعة( 1)
 ألن احملوطة ال جيوز فيها البيع وحنوه، بل ه  من املسجد، والاحبة بالفتع( 2)

 . وتسكينها، ومجعها رحب ورحاب، وه  لاحته
 . فيحام عليه أن يأذن فياا فيه مضاة على الناس( 3)
 . من غريه ما مل تزل رغبته، فإذا زالت فهو كغريه( 4)
 . بل هو أحق هبا من غريه، لواء تاك قااشه فيها أو ال( 5)
له االجتهاد يف فلم يزل حقه بنقل متاعه، ما مل يعد اإلمام يف إقطاعه، ألن ( 6)

 . قطعه، كاا أن له االجتهاد يف ابتدائه
من بارية وكساء، لدعاء احلاجة إليه، وليس له أن يبين دكة وال غريها يف الطايق ( 7)

 . ولو والعا، وال يف رحبة املسجد، ملا فيه من التضييق
 . انتفع به" ارتفق بالش ء"وإقطا  منفعة ال متليك، و( 8)
جللوس من غري إقطا  للطا  الوالعة احلق باجللوس، ما بق  أي وملن لبق با( 9)

 . قااشة فيها
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ملررن لرربق برراجللوس، مررا بقرر  قااشرره )والاحبررة غررري احملوطررة احلررق 
ألنرره لرربق إىل مررا مل يسرربق  (2)جررزم برره يف الرروجيز ( لوإن طررا (1)فيهررا 

ويف  (4)فرررإذا نقرررل متاعررره كررران لغرررريه اجللررروس  (3)إليررره مسرررلم فلرررم مينرررع 
وإن لرربق ) (6)فررإن أطالره أزيررل، ألنره يصررري كاملالرك  (5): املنتهرى وغرريه
 .(8)(اقرتعا)وضاقت  (7)فأكثا إليها ( لبق ابنان

                                         

ويكون أحق هبا، للارب اآليت، واتفا  علااء األمصار يف لائا األعصار على ( 1)
إقاار الناس على ذلك من غري نكري، وذلك ما مل يضيق، أو يضا باملارة أو ناره، 

أو أجنبيا ليحفظ له املكان حىت وله اجللوس، ولو ليال، وكذا لو أجلس غالمه 
 . بضم القاف املتا ، وما على وجه األرل من فتات األشياء" القااش"يعود، و

 . لعاوم اخلرب( 2)
 «من سب  إلى ما لم يسب  إليه مسلم  ه  فح  به» صلى اهلل عليه وللملقوله ( 3)

ار، فلم وألنه ارتفا  مبباح بال إضا  «فيحتطب فيضعه يف السو »وحلديث الزبري 
 . مينع منه كاالجتياز

يف مكانه، ولو مل يأت الليل، وال جتاج فيه إىل إذن اإلمام، خبالف املقطع، ألن ( 4)
التحقاقه بإقطا  اإلمام، فال يزول حقه بنقل متاعه، وهذا التحقاقه بسبقه 

 . ومقامه فيها، فإذا انتقل عنها زال التحقاقه
 . وغريه كاإلقنا  وشاحهاا، وقدمه الشارح( 5)
كالتالك، وتتص بنفع يساويه فيه غريه، وإن قام وتاك متاعه مل : ولفظ الشاحني( 6)

 . يكن لغريه إزالته
 . إي إىل الطايق الوالع، وكذا الشار ، أو إىل رحبة املسجد غري احملوطة( 7)
أي وضاقت الطايق أو الاحبة وحنوها اقرتعا، وكذا إن كانوا أكثا، وضا  املكان ( 8)

 . انتفاعهم مجيعهم، أقا  بينهم عن
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ومن لبق إىل مبراح مرن  (1) ألهنا التويا يف السبق، والقاعة مميزة
وإن لربق إليرره  (3)فهرو أحررق بره  (2)صريد، أو حطرب، أو معرردن وحنروه 

 (5)كارراء مطررا ( وملررن يف أعلررى املرراء املبرراح) (4)إليرره ابنرران قسررم بينهاررا 
مث يالرررررله إىل مرررررن  (6)السرررررق  وحررررربس املررررراء إىل أن يصرررررل إىل كعبررررره )

ول أو مرن فرإن مل يفضرل عرن األ (8)فيفعل كرذلك، وهلرم جراا  (7)(يليه
 .(9)من بعده ش ء فال ش ء لآلخا 

                                         

 . متيز وتاج لبقه شاع ا، كاا متيز وتاج لبقه قدر ا( 1)
كثاا مباح، ومنبوذ رغبة عنه، ونثار يف عاس، وما يرتكه حصاد من زر ، ولقاط ( 2)

 . من مثا، وحنو ذلك
 . فيالكه بأخذه، مسلاا كان أو ذميا، وامللك فيه مقصور على القدر املأخوذ( 3)
بالسوية، اللتوائهاا يف السبب، وكذا لو أخذه عدد دفعة واحدة، قسم بينهم ( 4)

 . بالسوية
 . والنها الصغري غري املالوك، وازدحم فيه وتشاحوا( 5)
 . والكعب هو العظم النايتء يف ألفل السا  من جانب القدم، ولكل قدم كعبان( 6)

 . أي إىل من يل  الساق  أوال، مث الذي يل  األعلى( 7)
أي فيفعل الذي يل  األعلى كاا يفعل األعلى، يسق  وجبس إىل كعبه، مث يالله ( 8)

 . إىل من يليه، وهلم جاا، هكذا األعلى فاألعلى، إىل انتهاء األراض 
 إذ ليس له إال ما فضل، كالعصبة مع أصحاب الفاول يف املرياث، ( 9)

= 
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اس  يا  بير  ثم احبس المـاء حتـى يصـ  »لقوله عليه السالم 
وذكررررا عبررررد الررررازا ، عررررن معاررررا، عررررن  (1)متفررررق عليرررره  «إلــــى الجــــدر
ثــم احــبس » صررلى اهلل عليرره ولررلمنظانررا إىل قررول النرريب : الزهرراي، قررال

فرإن كران  (2)فكران ذلرك إىل الكعبرني  «الماء حتى يصـ  إلـى الجـدر
 (3)املاء مملوكا، قسم بني املالك بقدر النفقة والعال 

                                         
= 

احدة على حدهتا مث وإن كان بعض أرضه مستفال، وبعضها مستعليا، لق  كل و 
 . أرلله، وإن التوى ابنان يف القاب اقتساا إن أمكن، وإال أقا  بينهاا للتقدم

وكان الزبري رض  اهلل عنه تاصم مع رجل من األنصار يف شااج احلاة اليت يسقون ( 1)
هبا النال إذا لالت من ماء املطا، وكان ميا بأرل الزبري، فيحبسه إلكاال لق  

الق يا زبري، مث أرلل املاء إىل »نصاري تعجيل إرلاله، فقال أرضه، وطلب األ
أي على أرضك  «الق يا زبري، مث احبس املاء»فغضب األنصاري فقال  «جارك

أي جدران الشابات اليت يف أصول النال،  «إىل اجلدر»أي املاء  «حىت يصل»
 . واملعىن حىت يبلغ متام الشاب

تلف بالطول والقصا، قالوا ما وقعت فيه وذلك ملا علم السلف أن اجلدر ت( 2)
. القصة، فوجدوه يبلغ الكعبني، فجعلوا ذلك معيار ا اللتحقا  األول فاألول

قضى » صلى اهلل عليه وللموأليب داود وغريه من حديث عااو بن شعيب أنه 
ف  يمسك اْعلى حتى يبلا السي  »واد باملدينة مشهور  « ي سي  مهزور

وغريه مما يدل على أن األعلى  «على على اْسف الكعبين  ثم يرس  اْ
تستحق أرضه الشاب، وميسك إىل الكعبني، مث يالله إىل من يليه، وقال املوفق 

 . ال نعلم فيه خالف ا: وغريه
ألنه إمنا ملك بالعاارة، والعاارة بالنفقة، فإن مل يكفهم وتااضوا على قساته ( 3)

اه احلاكم بينهم على قدر أمالكهم، ألن مبهاياة أو غريها جاز، وإن تشاحوا قس
 . كل واحد منهم ميلك من النها بقدر ذلك

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

433 

ولإلمررام دون غررريه ) (1)وتصرراف كررل واحررد يف حصررته مبررا شرراء 
الرريت ( لردواب املسررلاني) (2)أي أن مينرع النرراس مرن ماعررى ( مرى ماعررى

بالتضرييق ( مرا مل يضراهم) (4)كايرل اجلهراد والصردقة   (3)يقوم حبفظها 
حمـى النقيـع » صرلى اهلل عليره ولرلمارا أن النريب ملرا روى ع (5)عليهم 

 .(6)رواه أبو عبيد  «لخي  المسلمين
                                         

النفااده مبلكه، فله أن يسق  به ما شاء من األرل، لواء كان هلا رلم شاب ( 1)
 . من هذا املاء أو ال، وله أن يعطيه من يسق  به، وله عال رحى عليه وحنوه

رع  حشيشها لياتص هبا، وكان بعض أي أن جا  أرضا مواتا، مينع الناس ( 2)
العاب يفعله يف اجلاهلية، وليس لغري اإلمام، أن يفعل ذلك، لقيام اإلمام مقام 

 . املسلاني فياا هو من مصاحلهم دون غريه
 . وماشية الضعيف من الناس( 3)
 . ونعم اجلزية، وضوال الناس( 4)
يف صحيع قوليه، وقال  وهذا مذهب أيب حنيفة، ومالك، والشافع : قال املوفق( 5)

اتفقوا على أنه جيوز لإلمام أن جا  احلشيش يف أرل املوات إلبل : الوزيا
الصدقة، وخيل اجملاهدين، ونعم اجلزية، والضوال، إذا احتاج إليها، ورأى فيها 

 . وإن ضيق على املسلاني حام، لعدم املصلحة فيه. اهر. املصلحة
بلغنا : ، رواه أمد وغريه، وقال البااري وغريهوالنقيع بالنون «ابن عاا»صوابه ( 6)

مى النقيع، وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه  صلى اهلل عليه وللمأن النيب 
املاء، وهذا النقيع على عشاين فالاا من املدينة، قدره ميل يف مثانية أميال، 

اضام : وعاا رض  اهلل عنه مى الشاف والابذة لنعم الصدقة، وقال ملواله
جناحك على املسلاني، واتق دعوة املظلوم، وأدخل رب الصامية والغنياة، وإياك 
= 
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ومرا  (1)لريس ألحرد نقضره  صرلى اهلل عليره ولرلمومرا مراه النريب 
وال جيررروز ألحرررد أن يأخرررذ مرررن  (2)مررراه غرررريه مرررن األئارررة جيررروز نقضررره 

ألنرره عليرره السررالم  (3)ا عررن ماعررى مرروات أو مررى أربراب الرردواب عوض رر
ومرن جلرس يف حنرو جرامع لفتروى أو إقرااء فهرو  (4)«النـاس  يـه شرك»

 .(5)أحق مبكانه ما دام فيه 

                                         
= 

ونعم ابن عوف، وابن عفان، فإهناا إن هتلك ماشيتهاا ياجعان إىل خنل وزر ، 
لوال املال الذي أمل عليه يف لبيل اهلل ما ميت عليهم من بالدهم شيئا، : وقال

ا يف لبيل اهلل، وروي أن عثاان مى بلغين أنه جال على أربعني ألف: قال مالك
 . واشتها فلم ينكا، فكان كاإلمجا 

 . ال مع بقاء احلاجة، وال مع عدمها، وال إحيا ه، فإن أحياه مل ميلكه( 1)
ألن مى األئاة اجتهاد يف ماه يف تلك املدة دون غريها، وال جيوز هلم أن جاوا ( 2)

وقال  «ال حمى إال هلل ورس له» ألنفسهم شيئا، لقوله عليه الصالة والسالم
اتفقوا على أن األرل إذا كانت أرل صلع، أو ما للاسلاني فيه منفعة، : الوزيا

 . فإنه ال جيوز للاسلم أن ينفاد هبا
 . وال ضاان على من أخذ منه شيئ ا، وعند بعضهم يعزر( 3)
ر  الناس شر اء  ي ثالث   ي الماء  والنا»فقال عليه الصالة والسالم ( 4)

رواه أمد وغريه، وفيه أحاديث أخا تدل مبجاوعها على عدم  «والكِل
 . اختصاص أحد من الناس به، وإذا كان احلاى لكافة الناس تساووا فيه مجيعهم

 . ال جيوز ألحد إقامته منه( 5)
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أو غرراب لعرررذر وعرراد قايب رررا 
أو نرررزل  (2)ومررن لررربق إىل ربرراط  (1)

بطل حقرره خباوجرره منرره حلاجررة رأو صررويف خبانقرراه، مل يرر (3)فقيرره مبدرلررة 
(4). 

                                         

فهو أحق مبكانه، وتقدم يف اجلاعة أن من لبق إىل مكان فهو أحق به، لواء  ( 1)
يف مجعة أو غريها، لصالة أو غريها من الطاعات، وأنه  كان مسجدا أو غريه،

 . جام تأخريه، وإقامته منه والقعود فيه
مل يبطل حقه خباوجه، وليس املااد به رباط اجلهاد، ألنه الفعل، وهذا املقام يساى ( 2)

 . رباطا، ألنه مكانه، فالاباط هنا املكان، وهو املدرلة وحنوها
 . خباوجه، وإن بعدت حاجتهللتدريس، مل يبطل حقه ( 3)
الم للاوضع الذي تكون " خانقاه"و. ولو بعد ومل يعد قايبا، بأن بعدت حاجته( 4)

 . فيه الصوفية
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 (1)باب الجعالة 
اجلعررررل، : ال ابررررن فررررارسقرررر (2)بتثليررررث اجلرررريم، قالرررره ابررررن مالررررك 

( وهرررر ) (3)واجلعالررررة، واجلعيلررررة، مررررا يعطرررراه اإلنسرررران علررررى أمررررا يفعلرررره 
ا  رر) متارروال  ( شرريئ ا)جررائز التصرراف ( أن جيعررل)اصررطالح  ملررن  (4)ا معلوم 

 .(5)كاد عبد من حمل كذا ( امعلوم   يعال له عاال  

                                         

 . باب بيان أحكام اجلعالة، وما تفار  به اإلجارة وغريها: أي( 1)
وصاحب القاموس وغريمها، وككتاب، وقفل، ولفينة، مشتقة من اجلعل مبعىن ( 2)

 . من اجلعل مبعىن اإلجياب التساية، أو
 . شارطه به عليه. وجعل له كذا على كذا( 3)
كأجاة بالا ية، أو الوصف، ال من مال حايب، فيصع جمهوال، كثلث مال فالن ( 4)

إن رددت : احلايب، ملن يدل على قلعة وحنوها، ولو جعل عوض ا جمهوال ، كقوله
قدور عليه كثلث اآلبق، عبدي فلك بوبه أو للبه، أو حماما كااا، أو غري م

 . التحق يف ذلك أجاة املثل
فال يستحقه . إن رددت عبدي فلك كذا: وال فا  بني أن جيعله ملعني، كأن يقول( 5)

فيستحقه من رده، وقال . من رد عبدي فله كذا: لواه، أو غري معني، كأن يقول
أبو حنيفة، اتفقوا على أن راد اآلبق يستحق اجلعل باده إذا شاط، وقال : الوزيا
 . إن كان معاوف ا به: وقال مالك. وإن مل يشرتط: وأمد
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( مررردة معلومرررة (2)جمهررروال )عارررال ( أو) (1)أو بنررراء حرررائا كرررذا 
فرررال يشررررتط العلرررم بالعارررل وال  (4)(جمهولرررة)مررردة ( أو) (3) كشرررها كرررذا

وال تعيرررني  (7)خبرررالف اإلجرررارة  (6)وجيررروز اجلارررع بينهارررا هنرررا  (5)املررردة 
 .(9)ويقوم العال مقام القبول  (8)العامل للحاجة 

                                         

أي أو أن جيعل شيئ ا معلوم ا ملن يعال له عاال معلوم ا، كبناء حائا بالتنوين، ( 1)
 . صفته وقدره كذا

أي أو أن جيعل شيئا معلوما ملن يعال له عاال جمهوال ، كاياطة بوب مل يصفها، ( 2)
 . وضعهاأو رد لقطة مل يعني م

 . فتصع اجلعالة مع جهالة العال( 3)
كان حاس زرع  فله كل يوم كذا، وكان رد لقطيت أو بىن يل هذا احلائا، أو إذا ( 4)

 . أقاضين زيد ناهه ألفا، أو أذن هبذا املسجد شهاا، فله كذا
 . كاا مثل، بل العلم باجلعل يف غري مال حايب( 5)
وازها مع جهالة املدة والعال للحاجة، كأن أي بني تقديا املدة، والعال، جل( 6)

من خاط هذا الثوب يف يوم فله كذا، فإن أتى به فيه التحق اجلعل، ومل : يقول
 . يلزمه ش ء آخا، وإن مل يف به فيها فال ش ء له

فإن اجلعالة تالفها يف ِأشياء، منها هذه املسألة، ومنها أن العامل مل يلتزم العال، ( 7)
 ".ران فعل كذا فله كذا"يقع ال مع معني، كروأن العقد قد 

للحاجة . من فعل كذا فله كذا: فيصع العقد يف اجلعالة أن يقول. والتزامه العال( 8)
 . إىل ذلك

مقام القبول . من فعل كذا فله كذا: أي ويقوم العال بعد القول يف اجلعالة إذا قال( 9)
 . هلا
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اءَ ودليلهرا قولره تعراىل (1)ألنه يدل عليره كالوكالرة  ْن َجـ ـِه  َوِلَمـ ِب
ُ  َبِعيــرٍ  ِحْمــ

والعاررل الررذي يؤخررذ اجلعررل عليرره  (3)اللررديغ  وحررديث (2)
فإن كانت يف يده فجعل له مالكها جعال لريدهرا  (4)(كاد عبد ولقطة)

ولررائا مررا ( ررراياطة، وبنرراء حررائا)كررر( و) (5)لريدهررا مل يرربع لرره أخررذه 
 .(6)يستأجا عليه من األعاال 

                                         

 . ل العال يف الوكالة على قبول الوكالةأي يدل على القبول يف اجلعالة، كاا يد( 1)
أي وملن دل على لار  صوا  امللك، مل بعري، وهذا جعل، فدلت اآلية على ( 2)

 . جواز اجلعالة
أي ودليل جواز اجلعالة حديث اللديغ، وهو يف الصحيحني وغريمها، من حديث ( 3)

ا فلدغ ليد أيب لعيد، أهنم نزلوا على ح  من أحياء العاب، فالتضافوهم، فأبو 
هل عند أحد منكم من : ذلك احل ، فسعوا له بكل ش ء ال ينفعه، فأتوهم وقالوا

إ  واهلل ألرق ، ولكن واهلل لقد التضفناكم فلم تضيفونا، : ش ء؟ قال بعضهم
فاا أنا باا  لكم حىت جتعلوا لنا جعال، فصاحلوهم على قطيع من غنم، فانطلق 

فكأمنا نشا من عقال، فأوفوهم  َربِّ اْلَعاَلِمينَ اْلَحْمُد هلِل ينفث عليه، ويقاأ
فصبتم »فذكاوا ذلك له، فقال  صلى اهلل عليه وللمجعلهم، وقدموا على النيب 

 .«اقتسم ا واجعل ا لي معكم سهما
 . وداللة على مساو ، وحنو ذلك لآلية وغريها( 4)
 . ون جعلحلصوهلا يف يده وعاله من دون عقد، وعليه حفظ مال أخيه من د( 5)
 . أي التحق اجلعل كسائا الديون على اجملاعل( 6)
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مرررن : أي بقرررول صررراحب العارررل( فارررن فعلررره بعرررد علاررره بقولررره)
 (1)ألن العقرررررد الرررررتقا بتارررررام العارررررل ( قهالررررتح)فعررررل كرررررذا فلررررره كرررررذا 

ألهنم اشررتكوا يف العارل  (2)بالسوية ( يقتساونه)إذا عالوه ( واجلااعة)
يف )إن بلغررره اجلعرررل ( و) (3)الرررذي يسرررتحق بررره العرررول، فاشررررتكوا فيررره 

ألن مررا فعلرره قبررل بلرروغ  (4)(يأخررذ قسررا متامرره)أي أبنرراء العاررل ( أبنائرره
وإن مل يبلغرره إال  (5)سررتحق برره عوضررا اخلرررب غررري مررأذون لرره فيرره، فلررم ي

 .(7)اجلعالة عقد جائز ( و) (6)بعد العال مل يستحق شيئ ا لذلك 

                                         

 . فالتحق ما جعل له، كالابع يف املضاربة( 1)
أي واجلااعة إذا فعلت اجملاعل عليه يقتساون اجلعل بينهم بالسوية، إذا شاعوا يف ( 2)

 . فله وحده. العال بعد القول، ما مل يكن اجلعل ملعني
فدخل مجاعة . من دخل هذا النقب فله دينار: و قالأي يف العول، خبالف ما ل( 3)

 . التحق كل واحد منهم دينارا
أي قسا متام العال الذي مس  اجلعل ملن عاله، إن أمته بنية اجلعل، ال ما عاله ( 4)

 . قبل بلوغ اجلعل
 . ألنه بذل منافعه متربعا هبا( 5)
  له به ربه بعد إعالمه وحام عليه أخذه إال إن ترب : العال، ويف املنتهى وشاحه( 6)

 . باحلال
 . ال نعلم فيه خالف ا: من الطافني، قال الشارح( 7)
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رررراىت كررران الفسرررخ (فرررر) (1)كاملضررراربة ( فسررراها)منهارررا ( لكرررل)
ألنرره ألررقا  (2)(ال يسررتحق شرريئ ا)قبررل متررام العاررل فإنرره ( مررن العامررل)

مرن )ن الفسرخ إن كرا( و) (3)حق نفسه، حيث مل يأت مبا شراط عليره 
 (4)(عالرره)مثرل ( ررللعامل أ جرراة)يف العارل فررر( مرن اجلاعررل بعرد الشرراو )

وقبرررل الشررراو  يف العارررل ال شررر ء  (5)ألنررره عالررره بعرررول مل يسرررلم لررره 
ألهنرا عقرد  (7)وإن زاد أو نقص قبل الشاو  يف اجلعل جراز  (6)للعامل 

 .(9)أي أصل اجلعل ( ومع االختالف يف أصله) (8)عقد جائز 

                                         

أي لكل من اجلاعل واجملعول له املعني فساها مىت شاء، كاملضاربة وغريها من ( 1)
 . العقود اجلائزة

 . ملا عاله( 2)
 . كعامل املساقاة( 3)
 . عوضا ملا عال قبل الفسخ( 4)
 . عالهفكان له أجاة ( 5)
 . ألنه عال غري مأذون فيه، فلم يستحق به شيئ ا( 6)
 . وعال بالزيادة أو النقص( 7)
 . فجاز فيه الزيادة والنقص كاملضاربة( 8)
بأن أنكا التساية أحدمها، فالقول قول من ينفيه، صاح به يف اإلقنا ، واملنتهى، ( 9)

 . وغريمها
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واألصرل برااءة ذمتره  (1)ألنره منكرا ( برل قرول اجلاعرلأو قدره يق)
( أو عارل لغرريه عارال بغرري جعرل (3)ومرن رد لقطرة أو ضرالة ) (2)ذمته 
ألنرره بررذل منفعررة مررن غررري عررول، ( مل يسررتحق عوضررا)وال إذن ( جعررل

يف تلرريص ( إال) (5)ولررئال يلررزم اإلنسرران مررا مل يلتزمرره  (4)فلررم يسررتحقه 
ل تاغيب ا فله أجاة املث (6)متا  غريه من هلكة 

(7). 

                                         

اجلاعل، ألنه منكا ملا يدعيه العامل أي ومع االختالف يف قدر اجلعل يقبل قول ( 1)
 . زيادة عاا يعرتف به

أي واألصل بااءة ذمة اجملاعل من الزيادة اليت يدعيها العامل، وكذا لو اختلفا يف ( 2)
 . عني اجملاعل عليه

 . ال نعلم يف هذا خالفا: بغري جعل مل يستحق عوضا، قال املوفق( 3)
للعال، كاملالح، واحلاال، والدالل، وحنوهم إال أنه يستثىن من ذلك املعد نفسه ( 4)

إذا عال بإذن، فله أجاة املثل، لداللة العاف على ذلك، ومن مل يعد مل يستحق 
 . عوضا، ولو أذن له إال بشاط

 . ومل تطب نفسه به، ومل يلزمه به الشا ( 5)
 . كإخااجه من البحا، أو احلا ، أو وجده يف مهلكة يذهب برتكه( 6)
يأذن له ربه، ألنه تشى هالكه وتلفه على مالكه، وكذا لو انكسات وإن مل ( 7)

السفينة، فالص قوم األموال من البحا، فتجب هلم األجاة على املالك، ألن فيه 
من التنفذ مال غريه من : حثاا وتاغيب ا يف إنقاذ األموال من اهللكة، وقال الشيخ
 أصع القولني، وهو منصوص املهلكة ورده، التحق أجاة املثل، ولو بغري شاط يف

 إذنه،  فيان عال يف مال غريه عاال بغري –وقال ابن القيم . أمد وغريه
= 
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مرررن املصرررا أو ( دينرررارا، أو ابرررين عشرررا درمهرررا عرررن رد اآلبرررق)وإال 
لقررررول ابررررن أيب  (2)روي عررررن عاررررا، وعلرررر ، وابررررن مسررررعود  (1)خارجرررره 

جعررل يف رد  صررلى اهلل عليرره ولررلمإن النرريب : مليكررة، وعارراو بررن دينررار
اآلبق إذا جاء به من خارج احلام دينار ا 
ته بنفق)راد اآلبق ( وياجع. )(3)

 .(5)ا حلامة النفس ألنه مْأذون يف اإلنفا  شاع   (4)(أيض ا

                                         
= 

ليتوصل بذلك العال إىل حقه، أو فعله حفظ ا ملال املالك، وإحااز ا له من 
فالصواب أنه ياجع عليه بأجاة عاله، وقد نص عليه أمد يف عدة : -الضيا 
 . مواضع

ق ما ذكا وإن مل يبذل صاحبه إال دونه، قدمه احلارب ، ويف ومقتضاه أنه يستح( 1)
ال يستحق إال : اللتقااره عليه كامال بوجود لببه، والوجه الثا : املبد  واإلقنا 

 . قدمه يف الفاو  واملنتهى. ما بذل له
 . ال أدري، قد تكلم الناس فيه: وقال أمد( 2)
قديا من الشار ، جمليئه مافوع ا وهذا مالل، وجزم بعض أهل العلم هبذا الت( 3)

 . وموقوف ا، ولواء رده من داخل املصا أو خارجه، قابت املسافة أو بعدت
من ليده، وكذا ما أنفق على دابة جيوز التقاطها يف قوت وعلف، ولو مل يستأذن ( 4)

 . املالك مع القدرة عليه
عال يف مال الغري ومىت كان ال: وحثاا على صون ذلك على ربه، قال ابن القيم( 5)

إنقاذ ا له من التلف كان جائز ا، كذبع احليوان املأكول إذا اخيف موته، وال يضان 
ما نقص بذحبه، وهلذا جاز ضم اللقطة، ورد اآلبق، وحفظ الضالة، حىت أنه 
جسب ما ينفقه على الضالة، واآلبق، واللقطة، وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه 
= 
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وإن  (2)ق يررررولررررو هرررراب منرررره يف الطا  (1)وحملرررره إن مل ينررررو الترررررب  
 (4)وعلم منه جواز أخذ اآلبق ملن وجده  (3)مات السيد رجع يف تاكته 

فرررإن مل جيرررد  (6)ومرررن ادعررراه فصررردقه العبرررد أخرررذه  (5)وهرررو أمانرررة بيرررده 
 .(7)إلمام أو نائبه، ليحفظه لصاحبه ليده دفعه إىل ا

                                         
= 

حفظا ملال أخيه، وإحسانا إليه، فلو علم املتصاف حلفظ حلاجة نفسه، ملا كان 
مال أخيه أن نفقته تضيع، وأن إحسانه يذهب باطال يف حكم الشا ، ملا أقدم 
على ذلك، ولضاعت مصاحل الناس، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا، 

 . وتعطلت حقو  كثرية، وفسدت أموال عظياة، ومعلوم أن الشايعة تأىب ذلك
 . نفقة له إن نواه، وكذا لو نوى بالعال الترب ، وال أجاة لهفال ( 1)
فإنه يستحق الاجو  بالنفقة بنية الاجو ، ال يف اجلعل قبل تسلياه، ألنه مل يتم ( 2)

 . العال
 . أي رجع يف تاكة السيد مبا أنفق عليه إذا كان نوى الاجو ( 3)
 . له بالفسادوألنه ال يؤمن حلاقه بدار احلاب وارتداده، واشتغا( 4)
 . إن تلف بغري تفايا فال ضاان عليه، ألنه حمسن بأخذه( 5)
بشاط أن يكون العبد مكلفا، ألنه إذا التحق أخذه بوصفه إياه، فبتصديقه على ( 6)

 . أنه مالكه أوىل، هذا إن مل يكن له بينة، فإن أقام بينة أنه له دفعه إليه
ن جيده فيدفعه إليه ببينة أو تصديق العبد إىل أ. ال نعلم فيه خالف ا: قال املوفق( 7)

 . املكلف
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وال ميلكه ملتقطه برالتعايف، كضروال اإلبرل  (1)وله بيعه ملصلحة 
 .(3)وإن باعه ففالد  (2)

                                         

وجفظ مثنه لابه النتصابه لذلك، وإن اعرتف أنه أعتقه قبل البيع، قبل قوله، وبطل ( 1)
 . البيع

 . ألن العبد يتحفظ بنفسه، وإمنا جاز التقاطه ملا تقدم( 2)
لد يف قول لغري مصلحة، فبيعه فا –ولو بعد تعايفه  –أي وإن باعه ملتقطه ( 3)

 . أكثا أهل العلم، ألنه تصاف فضويل، وتقدم
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 (1)باب اللقطة 
لقاطة، بضم الالم، ولقطرة، : ويقال (2)بضم الالم وفتع القاف 

قرررال  (4)(وهررر  مرررال أو خمرررتص ضرررل عرررن ربررره) (3)بفرررتع الرررالم والقررراف 
يعترررب فياررا ( و) (5)وهرر  خمتصررة بغررري احليرروان ويسرراى ضررالة : بعضررهم

 (6)برررأن يهتاررروا يف طلبررره ( تتبعررره مهرررة أولررراط النررراس)جيرررب تعايفررره أن 
هرو : وهو الرذي يضراب بره، ويف شراح املهرذب( فأما الاغيف والسوط)

 .(7)فو  القضيب، ودون العصا 

                                         

 . أي باب بيان أحكام امللتقا( 1)
 . هو األفصع: قال اخللويت وغريه( 2)
 . ما التقا، وحكاه يف القاموس وغريه( 3)
أي واللقطة الم ملا يلتقا من مال كنقد، ومتا ، وكاااة خالل، وجلد ميتة، ( 4)

 . وحنومها، ضل عن ربه
: الضالة الم للحيوان خاصة، دون لائا اللقطة؛ وقال ابن رشد: ال املوفقق( 5)

اللقطة باجلالة كل مال ملسلم معال للضيا ، كان ذلك يف عاما األرل أو 
 . غاماها، واجلااد واحليوان يف ذلك لواء، إال اإلبل باتفا ، وقساوها بالبة أقسام

م ال يهتاون بالش ء الكبري ويأيت بيانه، وعرب بأولاط الناس ألن أشاافه( 6)
 . وألقاطهم قد تتبع مهاهم الاذل الذي ال يوبه له

شاح املهذب لإلمام النووي املشهور، انتهى فيه إىل باب الابا، وكاله السبك ، يف ( 7)
 . حنو بالبة عشا جملدا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

514 

( بررال تعايررف)بااللتقرراط ( فيالررك) (1)كشسررع النعررل ( وحنومهررا)
صررلى اهلل رخررص رلررول اهلل : ملررا روى جررابا قررال (2)ويبرراح االنتفررا  برره 

يف العصرا، والسروط، واحلبرل، يلتقطره الاجرل ينتفرع بره، رواه  عليه ولرلم
وال يلزمره دفرع  (5)ومرا ال خطرا لره  (4)وكذا التاراة واخلاقرة  (3)أبو داود 
 .(7)كذئب ( وما امتنع من لبع صغري) (6)دفع بدله 

                                         

 . السري الذي يدخل بني اإلصبعني( 1)
هل العلم يف إباحة اليسري، واالنتفا  ال نعلم خالف ا بني أ: يف احلال، قال املوفق( 2)

 . به
ل ال فني فخاف ف  تك   من »بتااة يف الطايق فقال  صلى اهلل عليه وللموما ( 3)

: متفق عليه، وقال لويد بن غفلة، التقطت لوطا، فقيل يل «الصدقة ْ لتها
فدل احلديثان . أصبت: فأبيت، وأتيت أيب بن كعب فذكات ذلك له، فقال. ألقه
مها واألبا، على جواز االنتفا  مبا يوجد يف الطاقات وحنوها من احملقاات، وحنو 

 . وألنه مل جتا عادة املسلاني بالتعايف مبثل ذلك
 . يعين القطعة من الثوب، وما قياته كقياة ذلك( 4)
 .أي ال قياة له تتبعه اهلاة، أشبه املنبوذ، رغبة عنه( 5)
رخص فيه، ومل يذكا فيه ضاان ا،  ليه وللمصلى اهلل عيعين إن وجد ربه، ألنه ( 6)

و اهاه أنه إن بق  بعينه لزمه رده لابه، كاا يف اإلقنا ، وكذا لو لق  َكنَّاس ومن 
 . يف معناه قطعا صغارا متفاقة من فضة ملكها، وال يلزمه دفع بدهلا

 . وبعلب، وابن آوى، وولد األلد، وهذا شاو  يف القسم الثا ، وهو الضوال( 7)
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 (2)كالبغرررررال، واحلارررررري ( كثرررررور ومجرررررل وحنومهرررررا) (1)ويررررراد املررررراء 
ويقررال هلررا الضرروال، واهلرروام ، واهلوامررل  (3)والظبرراء، والطيررور، والفهررود 

 .(5)(حام َأخذه) (4)

                                         

 .«ترد الماء  وتأ   الشجر» صلى اهلل عليه وللمأي ويقدر ياد املاء، لقوله ( 1)
أما اإلبل : أما اإلبل، واخليل، والبغال، والبقا، فلكرب جثتها، وقال ابن رشد( 2)

فاتفقوا على أهنا ال تلتقا، وأما البقا فعند الشافع  كاإلبل، وخلرب جايا أنه 
جعلها أصحابنا من هذا : احلاري، فقال املوفقطادها، وكذا اخليل والبغال، وأما 

القسم الذي ال جيوز التقاطه، لكرب أجسامها، كاخليل والبغال، واألوىل إحلاقها 
علل اإلبل، واحلاا مساوية للشاة يف علتها،  صلى اهلل عليه وللمبالشاة ألن النيب 

ا على املاء، فإهنا ال متتنع من الذئب، وتفار  اإلبل يف علتها، لكوهنا ال صرب هل
وإحلا  الش ء مبا لاواه يف علة احلكم، وفارقه يف الصورة، أوىل من إحلاقه مبا قاربه 

 . اهر. يف الصورة، وفارقه يف احلكم
أي وإما لساعة عدوها كالظباء، أو لطرياهنا كالطيور أو أنياهبا كالفهود المتناعها ( 3)

ود معلاة، أو قابلة للتعليم، وإال بساعة عدوها، وطرياهنا، وأنياهبا، إذا كانت الفه
وال يلتقا الطري والظباء وحنوها إذا أمكن صاحبها : فليست ماال، قال الشيخ

 . إدراكها
الضوال مجع ضال، وه  الم للحيوان خاصة الضال عن ربه، ويف احلديث ( 4)

املاشية بال را ، مجع هامية، وكذا : واهلوام  «اللهم رب الضالة رد على ضاليت»
 . واملاهل

 . أي حام أخذ ما ذكا من ضوال احليوان يف اجلالة( 5)
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مالــك »ملررا لررئل عررن ضررالة اإلبررل  صررلى اهلل عليرره ولررلملقولرره 
تــرد المــاء  وتأ ــ  الشــجر   (2)معهــا ســقاؤها  وحــذاؤها  (1)ولهــا؟ 

مرن َأخررذ الضررالة فهررو : وقررال عاررا (3)متفررق عليره  «حتـى يجــدها ربهــا
 .(5)فإن َأخذها ضانها  (4)ضال، أي خمطئ 

                                         

ضالة »عن هوام  اإلبل فقال  صلى اهلل عليه وللمالتفهام إنكار، ولئل أيض ا ( 1)
 .«المسلم حرة النار

شدة صربها عن املاء،  صلى اهلل عليه وللملقا ها جوفها، وحذا ها خفها، يايد ( 2)
 . وقوهتا على ورودهلكثاة ما توع  يف بطوهنا منه، 

بأهنا ال تلتقا، بل ترتك تاد املياه، وتأكل الشجا،  صلى اهلل عليه وللمفحكم ( 3)
 . حىت يلقاها رهبا، واتفق على ذلك أهل العلم يف اجلالة

 .«ال يؤوي الضالة إال ضال»وألمد وغريه مافوعا ( 4)
فت، ضانها إن تلفت أو نقصت، كغاصب إن مل يكتاها، فإن كتاها حىت تل( 5)

أنه قال يف الضالة املكتومة  صلى اهلل عليه وللمبقياتها ماتني، ملا ببت عنه 
صلى اهلل عليه وهذا حكم رلول : قال أبو بكا يف التنبيه «غرامتها ومثلها معها»

وإذا خيف . وهو املذهب: ويف اإلنصاف. ، فال ياد، ونص عليه أمد وغريهوللم
يب من دار حاب، أو مبوضع يستحل أهله على الضالة يف أرل مسبعة أو قا 

أموال املسلاني، أو يف باية ال ماء فيها وال ماعى، فاختار املوفق وغريه جواز 
لو : أخذها وال ضاان على آخذها ألنه إنقاذ من اهلالك وتقدم، ويف اإلنصاف

قيل بوجوب أخذها واحلالة هذه لكان له وجه، وجيوز التقاط صيود متوحشة، لو 
ت إىل الصحااء، بشاط عجز رهبا عنها، وجيوز التقاط قن صغري، وال تاكت رجع

 . ميلك، ألنه حمكوم حبايته، ويزول ضاان احملام التقاطه بدفعه إىل إمام أو نائبه
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ولررره التقررراط غرررري ) (1)وكرررذا حنرررو حجرررا طررراحون، وخشرررب كبرررري 
كغررنم، ( مررن حيرروان) (2)أي غررري مررا تقرردم مررن الضرروال وحنوهررا ( ذلررك

إن ) (5)كأمثررران، ومترررا  ( وغرررريه) (4)وعجاجيرررل، وأفرررالء  (3)وفصرررالن 
حلديث زيد برن خالرد  (7)وقوي على تعايفها  (6)(نفسه على ذلكأمن 

 صلى اهلل عليه وللملئل النيب : خالد اجلهين قال

                                         

أي وكإبل وحنوها مما جام أخذه، حنو حجا طاحون كبري، وقدور ضااة، ( 1)
عن صاحبه، وال  وخشب كبرية، وحنو ذلك مما يتحفظ بنفسه، وال يكاد يضيع

 .يربح عن مكانه، بل هو أوىل أن جام أخذه من الضوال
 . كحجا طاحون، وهو القسم الثالث( 2)
مجع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، إذا كان صغريا ال ميتنع من الذئب ( 3)

 . وحنوه، فحكاه حكم الشاة بتنبيه النص وداللته
باملد مجع فلو بوزن ": أفالء"اة حني يوضع، والعجاجيل مجع عجل، وهو ولد البق( 4)

هو ولد الفاس، وولد احلاار، ومن : لحا، وجاو، وعدو، ومسو، ويف القاموس
 . حنو دجاج وأوز

األمثان الذهب والفضة، واملتا  حنو خشب صغار، وقطع حديد، وحناس ( 5)
ورصاص، وغاائا حنو حب، وكتب، وما جاى جماى ذلك، وكاايض من كبار 

 . لواء وجد ذلك مبصا أو مبهلكة مل ينبذه ربه رغبة عنهإبل، 
 . فله التقاطها، وال يضان إن تلفت بال تفايا، ولو طاأ قصد اخليانة( 6)
 . بنفسه أو نائبه، فله التقاطها( 7)
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 (1)اعرف و اءها  وعفاصها »عن لقطة الذهب والور ، فقال 
ـــم تعـــرف  اســـتنفقها  (2)ثـــم عر هـــا ســـنة  ـــتكن وديعـــة . (3) ـــإ  ل ول

ولررأله  (5)«ه ـإ  جـاء طالبهـا ي مـا مـن الـدهر  اد عهـا إليـ (4)عنـدك 
 .(6)عن الشاة 

                                         

 –وكاء بكسا الواو ممدود، ما يابا به الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والعفاص ( 1)
" العفص"تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غريه، من  الوعاء الذي –بكسا العني 

 .«اعاف خاقتها»وهو الثين، ألن الوعاء يثىن على ما فيه، ويف رواية 
أي اذكاها للناس يف مظان اجتااعهم، من األلوا ، وأبواب املساجد، واجملامع، ( 2)

رد يف واحملافل، لنة يف قول عامة أهل العلم، وال جيب التعايف بعد السنة، وما و 
. خطأ من بعض الاواة: البااري من الزيادة على احلول فقال ابن اجلوزي وغريه

 . فدل احلديث على وجوب التعاف هبا وتعايفها
فدل على جواز  «إن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإال فشأنك هبا»فف  رواية ( 3)

ا وقال التقاط ذلك، وقيس عليه ما تقدم وحنوه، فيالكها بعد ذلك، وحك  إمجاع  
 . اتفق فقهاء األمصار على أنه له أن يتصاف فيها: ابن رشد

 . أي جيب عليك حفظها، فه  أمانة عندك( 4)
يعين إذا وصفها بالصفات اليت  «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه»ويف رواية ( 5)

اعتربها الشار ، واتفقوا على أهنا ال تدفع إليه إذا مل يعاف العفاص وال الوكاء، 
ن غلا مل تدفع إليه، وجيب الاد بالوصف عند اجلاهور، فإن الشار  أقامه وأنه إ

 . مقام البينة
والضالة تقال على احليوان وما  «فضالة الغنم»أي ضالة الشاة، ويف لفظ قال ( 6)

 . لقطة: ليس حبيوان يقال له
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متفرق  (1)«خرذها فإمنرا هر  لرك، أو ألخيرك، أو للرذئب»فقال 
عليرره خمتصررا ا 
ن ابررن عبرراس، وابررن عاررا رروي عرر (3)واألفضررل تاكهررا  (2)

(4). 

                                         

جنس من السبا ، معاوف بأكل الشاة وحنوها، واحلديث دليل على جواز ( 1)
ه  ضعيفة لعدم االلتقالل، معاضة للهالك، مرتددة بني أن : أنه قالأخذها، ك

تأخذها أنت، أو أخوك، أو يأكلها الذئب، بل حثه على أخذها، ألنه إذا علم 
 . أهنا إن مل تؤخذ بقيت للذئب، كان أدعى له إىل أخذها

ك إذا مل يأت صاحبها فه  مل: فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة: قال ابن القيم
امللتقا فياري بني أكلها يف احلال وعليه قياتها، وبني بيعها وحفظ مثنها، وبني 
تاكها واإلنفا  عليها من ماله، وأمجعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها 

متلك بالتعايف  : امللتقا له أخذها، وإال بدهلا عند اجلاهور، وقال ابن املنذر
 . كاألمثان إمجاع ا

 . ه بتاامه، وإمنا لا  منه املقصودأي مل يسق( 2)
 . أي تاك التقاط ما جيوز التقاطه، اختاره املوفق وغريه( 3)
وال يعلم هلاا خمالف يف الصحابة، وألنه تعايض لنفسه ألكل احلاام، : قال املوفق( 4)

وتضييع للواجب من تعايفها، وأداء األمانة فيها، فكان تاكه أوىل وأللم، وقال أبو 
األفضل االلتقاط، ألنه من الواجب على املسلم أن جفظ مال : شافع حنيفة وال

إن كان شيئ ا له بال يأخذه أحب إيل ويعافه، ألن فيه : أخيه املسلم، وقال مالك
حفظ مال املسلم عليه، فكان أوىل من تضييعه، وتليصه من الغا ، وعن 

 اُت بـَْعُضُهْم َفْوِلَياُء بـَْعضٍ َواْلُمْؤِمُن َ  َواْلُمْؤِمنَ الشافع  قول أنه جيب، لقوله
 . فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله، فاهلل أعلم
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فلرريس لرره أخررذها،  (1)(فهررو كغاصررب)يررأمن نفسرره عليهررا ( وإال)
يفراط،  ويضرانها إن تلفرت، فراط أو مل (2)ملا فيه من تضييع مال غرريه 

أو فاط  (4)ومن أخذها مث ردها إىل موضعها  (3)وال ميلكها وإن عافها 
 (7)برني ذحبهرا وعليره القيارة  (6)وتري يف الشاة وحنوها  (5)فيها ضانها 

 .(8)أو بيعها وجفظ مثنها  (7)

                                         

 . ألخذه مال غريه على وجه ال جيوز له أخذه( 1)
 . فهو كإتالفه، وكاا لو نوى متلكها يف احلال أو كتااهنا( 2)
ك  حيث أنه مل يأمن نفسه عليها ولو عافها، ألن السبب احملام ال يفيد املل( 3)

 . كالساقة
ضانها ألهنا أمانة حصلت يف يده، فلزمه حفظها كسائا األمانات، وتاكها تضييع ( 4)

 . هلا
 . كسائا األمانات، إال أن يكون ردها بإذن اإلمام أو نائبه( 5)
احليوان  «أحدها»هذا شاو  يف بعض أحكام القسم الثالث، وهو بالبة أضاب ( 6)

فصالن وعاجيل وأفالء، ودجاج وحنو ذلك بني املأكول فياري يف الشاة وحنوها ك
 . بالبة أمور، ويلزمه فعل األصلع

أمجعوا على أن : أي ذبع الشاة وحنوها، وعليه قياتها يف احلال، قال ابن عبد الرب( 7)
ضالة الغنم يف املوضع املاوف عليها، له أكلها للارب، وجفظ صفتها، فاىت جاء 

 . رهبا فوصفها غام له قياتها
لو : ولو بال إذن اإلمام، ألنه إذا جاز أكلها بال إذنه فبيعها أوىل، ويف االختيارات (8)

 . با  امللتقا اللقطة بعد احلول فاألشبه أن رهبا ميلك انتزاعها من املشرتي
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ومررا تشررى فسرراده لرره  (1)أو ينفررق عليهررا مررن مالرره بنيررة الاجررو  
 (4)أو جتفيف ما ميكرن جتفيفره  (3)ه أو أكله بقيات (2)بيعه وحفظه مثنه 

هنررارا بالنرررداء  (6)حلررديث زيررد السرررابق  (5)وجوبرررا ( ويعرراف اجلايررع) (4)
كاأللرروا  وأبررواب املسرراجد يف أوقررات الصررلوات   (7)(يف جمررامع النرراس)
 .(9)ألن املقصود إشاعة ذكاها، وإ هارها ليظها عليها صاحبها  (8)
(9). 

                                         

بنية الاجو ، فلو  –ليحفظها ملالكها  –أي أو حفظها وينفق عليها من ماله ( 1)
 . تاكها بال إنفا  وتلفت ضانها

أي وما تشى فساده بإبقائه كاضاوات وفواكه، وحنوها فللالتقا بيعه بال حكم ( 2)
 . حاكم، وحفظ مثنه لصاحبه

 . أي وله أكله بقياته، كالشاة، وحلفظ ماليته لصاحبه( 3)
كعنب، وغاامة التجفيف منه، ويفعل ما ياى األحظ فيه، وإن تاكه حىت تلف ( 4)

 . ضانه
ا، لواء كان امللتقا حيوانا، أو أمثانا، أو متاعا، ولواء فورا ألنه مقتضى األم( 5)

 . التقطه متلكا، أو حفظا لابه
تعاف لنة قايبا من املكان الذي : وقال الشيخ وغريه «مث عافها لنة»وهو قوله ( 6)

 . وجدها فيه
 . أي يذكاها للناس هنارا أول كل يوم، ألنه هو جمتاع الناس، وملتقاهم( 7)
 . وات، فيتحاى جمامع الناسأدبار الصل( 8)
 . فيصلها وتدفع إليه( 9)
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كرررامال روي عرررن   (حررروال) (1)فرررال تعررراف فيهرررا ( غرررري املسررراجد)
عقب االلتقاط، ألن صراحبها يطلبهرا إذ ا  (2)عاا، وعل ، وابن عباس 

 (5)وأجررراة املنررررادي علرررى امللررررتقا  (4)كرررل يرررروم ألررربوعا مث عافررررا   (3)إذ ا 
أي مرن غرري اختيرار كراملرياث ( حكاا)أي بعد التعايف ( وميلكه بعده)
(6). 

                                         

ألن املساجد مل تنب لذلك، وعاا رض  اهلل عنه أما واجد اللقطة بتعايفها على ( 1)
من : لعله إذا وقع التعايف بافع الصوت، خلرب: باب املسجد، وذكا القسطال 

و لأل اجلااعة أما ل. ال ردها اهلل عليك: مسع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل
 . يف املسجد بدون ذلك فال حتامي، وال كااهة، فاهلل أعلم

رض  اهلل عنهم، وللارب وهو مذهب مالك، والشافع ، وأصحاب الاأي، وإن ( 2)
 . أخاه حوال أو بعضه بغري عذر أمث ومل ميلكها به

 . عقب ضياعها، فيجب تصيص التعايف باليوم الذي وجدها فيه واأللبو ( 3)
ويكون التعايف فور ا ألبوع ا، ألن الطلب فيه أكثا، مث بعد األلبو  عادة الناس ( 4)

من ضا  منه : مث كل ألبو  ماة، مث كل شها ماة، يقول املنادي: يف ذلك، وقيل
ش ء أو نفقة وحنو ذلك؛ واتفقوا على أنه ال يصفها، ألنه ال يؤمن أن يدعيها 

 . ضانها امللتقابعض من مسع صفاهتا، فتضيع على مالكها، في
: ألنه لبب يف العال، والتعايف واجب على امللتقا، فأجاته عليه، وقال الوزيا( 5)

اجلاهور على أن ملتقا اللقطة متطو  حبفظها، فال ياجع بش ء من ذلك على 
 . صاحب اللقطة

 فه  »ويف لفظ  «فالتنفقها»فال يقف على اختياره، ملا تقدم من قوله ( 6)
= 
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غنيرررا كررران أو فقرررري ا 
دون ، وال ميلكهرررا بررر(2)لعاررروم مرررا لررربق  (1)

 (4)(لكن ال يتصاف فيها قبل معافة صفاهتا) (3)تعايف 

                                         
= 

فشأنك »ويف لفظ  «فانتفع هبا»ويف لفظ  «مث كلها»لفظ  ويف «كسبيل مالك
وألن االلتقاط والتعايف لبب  «فالتاتع هبا»ويف حديث أيب بن كعب  «هبا

للالك، فإذا متا وجب امللك بثبوته حكاا، كاإلحياء واالصطياد، إال أنه ملك 
 . مااعى، يزول مبج ء صاحبها

على نفسه، ويضم إىل الكافا والفالق  مسلاا أو كافا ا، عدال أو فالق ا، يأمن( 1)
اتفق فقهاء األمصار أنه إذا انقضت مدة : أمني يف تعايفها وحفظها، قال الوزيا

له : التعايف كان له أن يأكلها إن كان فقري ا، ويتصد  هبا إن كان غنيا، واجلاهور
 . أكلها

 ذلك مما وغري «هي لك»وقوله  « استنفقها» صلى اهلل عليه وللمأي من قوله ( 2)
ولو كانت لقطة احلام، فتالك بالتعايف كلقطة : تقدم، وقال بعض األصحاب

. ال متلك، وترتك مبكاهنا: احلل، لعاوم األحاديث، وكحام املدينة وعن أمد
ا، وهو : اختاره الشيخ وغريه، وقال ال متلك حبال، للنه  عنها وجيب تعايفها أبد 

احلاج فأمجعوا على أنه ال جيوز التقاطها،   اها اخلرب يف النه  عنها، وأما لقطة
 . لنهيه عليه الصالة والسالم عن ذلك

بل وجام عليه التقاطها، ولو مل جيب التعايف ملا جاز االلتقاط، ألن بقاءها يف يد ( 3)
امللتقا من غري وصوهلا إىل صاحبها هو وهالكها لواء، وإمساكها بدونه تضييع 

إذا التقطها عازما على متلكها بغري تعايف فقد  :هلا عن صاحبها، وقال املوفق
فعل حماما، وال جل له أخذها هبذه النية، فإن أخذها لزمه ضااهنا، وال ميلكها 

 . وإن عافها، ألنه أخذ مال غريه على وجه ليس له أخذه فكغاصب
 . بذلك، واألما يقتض  الوجوب صلى اهلل عليه وللمألماه ( 4)
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 (1)أي حىت يعاف وعاءها، ووكاءها وقدرها، وجنسرها وصرفتها 
فاررررىت جرررراء ) (3)واإلشررررهاد عليهررررا  (2)ويسررررتحب ذلررررك عنررررد وجررررداهنا 
وإن مل يغلب على  (4)بال بينة وال ميني ( طالبها فوصفها لزم دفعها إليه

فرإن جراء صراحبها فعراف عفاصرها، »وفيره حلديث زيد  (5) نه صدقه 
 (6)وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه 

                                         

وهو  افها  «وعاءها»اف فيها بعد تعايفها حوال حىت يعاف أي ال جيوز له التص( 1)
الذي ه  فيه، كيسا كان أو خاقة مشدودة أو قدرا، أو زقا، أو لفافة على حنو 

اليت تتايز به، ونوعها،  «جنسها، وصفتها»الذي تشد به، و «وكاءها»بوب، و
 . ولوهنا، للارب

 . ألن فيه حتصيال للعلم بذلك( 2)
رواه أبو داود،  «من وجد لقطة  ليشهد ذوي عدل»  عليه وللمصلى اهلللقوله ( 3)

يستحب كتب صفتها، ليكون : ال على صفتها الحتاال شيوعه، ويف الشاح
 . أببت هلا، خمافة نسياهنا

أي فاىت جاء طالبها فوصفها بالصفات السابقة لزم دفعها إليه إن كانت عنده أو ( 4)
 . تعذر إقامة البينة عليها غالب ابدهلا، للارب، ولو بال بينة، ألنه ي

بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة والياني، وعدم اعتبار  صلى اهلل عليه وللمألماه ( 5)
الشار   ن صدقه وعدمه، بل رمبا يكون وصفه هلا أ ها وأصد  من البينة 
والياني، ويدفع معها منا ها املتصل واملنفصل يف حول التعايف، وبعده املنفصل 

 . دهالواج
فجعل وصفها قائاا مقام البينة، واتفق األئاة األربعة على أهنا ال تدفع إليه إذا مل ( 6)

مل يعاف العفاص وال الوكاء، وأنه إن غلا مل تدفع إليه، وألهنا أمانة يف يده، فلم 
= 
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ويضرررران تلفهررررا ونقصررررها بعررررد  (1)رواه مسررررلم " وإال فهرررر  لررررك
رررررا  والسرررررفيه والصررررريب يعررررراف ) (3)ال قبلررررره إن مل يفررررراط  (2)احلرررررول مطلق 
فرررإن  (5)ويلزمررره أخرررذها منهارررا  (4)لقيامررره مقامهارررا ( لقطتهارررا وليهارررا
 .(7)فإن مل تعاف فه  هلاا  (6)تلفت ضانها تاكها يف يدمها ف

                                         
= 

جيز دفعها إىل من مل يثبت أنه صاحبها، وإن وصفها ابنان مع ا، أو وصفها الثا  
أو أقاما بينتني أقا  بينهاا، فان قا  حلف وأخذها، وبعد  قبل دفعها لألول،

 . دفعها ال ش ء للثا 
فيالكها بعد احلول والتعايف لنة، هلذا اخلرب وغريه، فإن الالم تنادي بامللك هلا ( 1)

 . حكاا، كاا تقدم
فاط أو مل يفاط، لدخوهلا يف ملكه، مبثلها إن كانت مثلية، أو قياتها يوم ملكها ( 2)

تضان باملثل كبدل القال؛ وإذا قلنا بالقياة فالقياة يوم : لتقا، وقال الشيخامل
 . ملكها امللتقا، قطع به ابن أيب مولى وغريه

وال يضانها قبل مض  احلول إن مل يفاط، ألهنا يف يده أمانة، وحكاه ابن رشد ( 3)
ال أعلم : وإن فاط ضان، قال املوفق. وإن مل يشهد: وغريه اتفاق ا، وعند اجلاهور

 .فيه خالفا
 . يف التعايف وقد ببت حق التالك هلاا فيها لعاوم األخبار، وألهنا نو  تكسب( 4)
 . والتحفظ هبا كااهلاا، ألهناا ليسا بأهل للحفظ واألمانة( 5)
 . ألنه املضيع هلا، ألنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه( 6)
اوم، وإن تلفت بيد أحدهم بغري تفايا ملكا مااعى، كاا تقدم يف حق الكبري للع( 7)

 . من أحد منهم فال ضاان، ألهنا كاألمانة
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وتاكهررررا معرررره  (1)وإن وجرررردها عبررررد عرررردل فلسرررريده أخررررذها منرررره 
 (3)فررإن مل يررأمن لرريده عليهررا لرررتها عنرره ولررلاها للحرراكم  (2)ليعافهررا 

ومررررن  (5)واملكاتررررب كرررراحلا  (4)مث يرررردفعها إىل لرررريده بشرررراط الضرررراان 
ا أو ( انررراومرررن تررراك حيو ) (6)بعضررره حرررا فهررر  بينررره وبرررني لررريده  ال عبرررد 

 .(8)(أو عجز ربه عنه ملكه آخذه (7)بفالة النقطاعه )متاع ا 

                                         

ليعافها، وإن عافها وأدى األمانة فيها فتلفت يف احلول األول بغري تفايا فال ( 1)
 . ضاان

أي ولسيد العبد تاك اللقطة مع العبد ليعافها إن كان عدال، ويكون السيد ( 2)
ماله، وإن كان غري أمني وتاكها معه فتلفت ضانها  مستعين ا به يف حفظها كسائا

 . لتفايطه
 . أي لرت العبد اللقطة عن ليده، ألنه مث وليلة حلفظها، وللاها للحاكم ليعافها( 3)

ألهنا من كسب العبد، ولو أعتقه بعد التقاطه كان له انتزاعها من ليده، ألهنا من  ( 4)
فة، إال إن تلفت من أم الولد كسبه، ومثله أم ولد، ومدبا، ومعلق عتقه بص

 . بتفايطها فداها باألقل، كسائا إتالفاهتا
 . أي واملكاتب يف االلتقاط، كاحلا، ألنه ميلك اكتسابه( 5)
 . على قدر ما فيه من احلاية والا ، كسائا اكتسابه( 6)
 . بعجزه عن مش ، أو تاك مبهلكة، ملكه آخذه( 7)
 من وجد دابة قد عجز »ذه، خلرب أي عجز ربه عن حنو علفه ملكه آخ( 8)

= 
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وكرذا مررا يلقررى يف البحرا خوف ررا مررن غررا   (1)خبرالف عبررد ومتررا  
وإن انكسات لفينة فالتااجه قوم فهرو لابره وعليره  (2)فيالكه آخذه 
ووجررد موضررعه ) (4)مررن متاعرره ( ومررن أخررذ نعلرره وحنرروه) (3)أجرراة املثررل 

وإذا وجررد عنررربة علررى  (6)ويأخررذ حقرره منرره بعررد تعايفرره  (5)(فلقطررةغررريه 
 .(7)الساحل فه  له 

                                         
= 

رواه أبو داود، وألهنا تاكت رغبة عنها،  «أهلها عنها فسيبوها فأخذها فه  له
 . أشبهت لائا ما تاك رغبة عنه

أي فال ميلك بذلك اقتصارا على النص، وألن العبد ميكنه يف العادة التالص إىل ( 1)
سه، وال تشى عليه التلف كاا األماكن اليت يعيش فيها، واملتا  ال حامة له يف نف

 . تشى على احليوان
 . إللقاء صاحبه له اختيارا، فياا يتلف برتكه، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه( 2)
 . وتقدم يف الباب الذي قبله( 3)
 . كثياب يف مام( 4)
ال ميلكه بذلك، ألن لار  الثياب وحنوها، مل جيا بينه وبني مالكها معاوضة، ( 5)

 . ل ملكه عنهاتقتض  زوا
أي ويأخذ رب النعل وحنوها حقه، مما تاك له بعد تعايفه، ويتصد  بالباق ، وقال ( 6)

 . هذا أقاب إىل الافق بالناس: املوفق
ألن الظاها أن البحا قذفها فه  مباحة، ومن لبق إىل مباح فهو له، وإن مل ( 7)

 . تكن على الساحل فلقطة
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 (1)باب اللقيط 
ال يعرراف نسرربه  (3)طفررل : )اصررطالحا( وهررو) (2)مبعررىن ملقرروط 

وأخرررذه  (6)أو ضرررل ) (5)أي طررراح يف شرررار  أو غرررريه ( نبرررذ (4)وال رقررره 
َعاَوُن ا َعَلى الْ لقوله تعاىل  (7)(فال كفاية ْقَ  َوتـَ ِبرِّ َوالتَـّ

(8). 

                                         

 . ب أخذه، ومن يقا يف يدهأي باب ذكا أحكام اللقيا ووجو ( 1)
 . فعيل مبعىن مفعول، كقتيل وجايع، وهو طفل منبوذ( 2)
من مل يبلغ، فالطفل : وهو ممن مل مييز من ذكا وأنثى، وصيب وغالم، ويافع ويتيم( 3)

هو الصيب الصغري : إىل متييزه، وعند أكثا األصحاب إىل البلوغ، وقال ابن رشد
 . ه يف مذهب الشافع  تاددغري البالغ، وإن كان مميز ا ففي

 . أي ال يعاف ممن هو، وال ملن هو( 4)
 . كاسجد( 5)
 . أي ضل الطايق فياا بني والدته إىل لن التاييز، أو إىل البلوغ عند األكثا( 6)
إذا قام به من يكف  لقا اإلمث عن الباقني، فلو تاكه مجاعة أمثوا مع إمكان ( 7)

 . أخذه
جوب التقاطه، وألن فيه إحياء نفسه، فكان واجبا  فعاوم اآلية يدل على و ( 8)

كإطعامه إذا اضطا، وإجنائه من الغا ؛ وروى لعيد عن أيب مجيلة أنه وجد 
 . هو حا، ولك وال ه، وعلينا نفقته: لقيط ا، فجاء به إىل عاا، فقال
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ألن  (2)يف مجيررع األحكررام ( وهررو حررا) (1)ويسرن اإلشررهاد عليرره 
مررن فررااش حتترره ( ومررا وجررد معرره) (3)احلايررة هرر  األصررل، والررا  عررارل 

أو حتترررررره  رررررراها ا ) (6)أو مررررررال يف جيبرررررره  (5)أو بيررررراب فوقرررررره  (4)
أو  (7)

 .(9)يابه مشدودا بث( أو متصال  به كحيوان وغريه (8)مدفون ا طايا 

                                         

كاللقطة، ودفعا لنفسه، لئال تااوده بالرتقاقه، واإلشهاد على ما معه إن كان معه ( 1)
 . ش ء

أمجع : يف قول عامة أهل العلم؛ وقال ابن املنذر: أي واللقيا حا، قال املوفق( 2)
عليه عوام أهل العلم يف مجيع األحكام، حىت يف قود وقذف على الصحيع من 

 . اتفقوا أنه حا وأن والءه جلايع املسلاني: املذهب، وقال الوزيا
خلق آدم وذريته أحاار ا، والا  عارل، أي ألن احلاية يف بين آدم األصل، ألن اهلل ( 3)

 . فإذا مل يعلم فاألصل عدمه
 . كوطاء وولادة ولايا( 4)
 . أو غطاء عليه، أو حل ، وحنو ذلك( 5)
 . أو جمعوال معه كالسايا( 6)
 . أي أو حتت اللقيا أو حتت فااشه أو ولادته،  اهاا غري مدفون( 7)
فاه طايا، ألنه إذا كان طايا، فاألقاب أن أي أو وجد املال مدفون ا حتته، جتدد ح( 8)

 . واضع اللقيا حفاه وإال فال
أو لاياه، وكذا ما بيده من عنان دابة، أو مابوط عليها، أو مابوطة به، ألن يده ( 9)

 . عليه
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را ( أو) وألن لرره  (1)بالظراها  عارال  ( لرره)ررهو (قايبرا منرره فرر)مطاوح 
ملتقطرره برراملعاوف، لواليترره ( وينفررق عليرره منرره) (2)يرردا صررحيحة كالبررالغ 

لقرول عارا رضر  اهلل  (3)(فارن بيرت املرال)يكن معه ش ء ( وإال)عليه 
: ويف لفرررظ. (4)اذهرررب فهرررو حرررا، ولرررك وال ه، وعلينرررا نفقتررره : اهلل عنررره

 .(6)وال جيب على امللتقا . (5)لينا رضاعه وع

                                         

فاا كان متصال به أو متعلق ا به منفعته، فهو حتت يده، ويثبت بذلك ملكه عاال ( 1)
 . بالظاها

كلف وميتنع التقاطه بدون التقاط املال املوجود، ملا فيه من احليلولة، أي ألنه كامل( 2)
 . بني املال ومالكه

اتفقوا على أنه إن وجد معه مال أنفق عليه : وهذا مذهب اجلاهور، قال الوزيا( 3)
 . منه، فإن مل يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت املال

من : من بيت مال املسلاني، ويف رواية، يعين «وعلينا نفقته»أي واليته  «وال ه»( 4)
 . بيت املال

يعين يف بيت املال؛ واخلرب رواه لعيد بن منصور عن لنني أيب مجيلة، وكان أدرك ( 5)
 . ، وشهد عام الفتعصلى اهلل عليه وللمالنيب 

يف قول عامة أهل : أي وال جيب على امللتقا نفقته، وال رضاعه، قال املوفق( 6)
أمجع كل من حنفظ عنه، على أن نفقة اللقيا غري واجبة : املنذر العلم، وقال ابن

على امللتقا، كوجوب نفقة الولد، ألن االلتقاط تليص له من اهلالك، وترب  
 . حبفظه فال يوجبها
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فعلررى مررن علررم حالرره مررن  (1)فررإن تعررذر اإلنفررا  مررن بيررت املررال 
إذا وجرد يف دار اإللرالم ( وهو مسلم) (3)فإن تاكوه أمثوا  (2)املسلاني 

وإن وجرررد يف  (5)وإن كرران فيهرررا أهررل ذمرررة، تغليبررا لإللرررالم والرردار  (4)
 .(6)ا للدار بلد كفار ال مسلم فيه فكافا تبع  

                                         

ككون البلد ليس له بيت مال، أو به وال مال به وحنوه، وتعذر اقرتال حاكم ( 1)
 . على بيت املال

َعاوَ لقوله( 2) ْقَ  َوتـَ  . وملا يف تاك اإلنفا  عليه من هالكهُن ا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَـّ
أي فإن تاكه املسلاون مع العلم به أمثوا، ألن النفقة عليه فال كفاية، والنفقة ( 3)

عليه وجبت للاوالاة، كقاى الضيف، وإذا أنفق امللتقا أو غريه عليه نفقة املثل، 
 . ، لزمه، وبدون إذن من بيت املالبنية الاجو  إذا أيسا، بأما احلاكم

: احلديث وقال الوزيا «كل مولود يولد على الفطاة»حمكوم بإلالمه وحايته، خلرب ( 4)
إن : اتفقوا على أنه إذا وجد لقيا يف دار اإللالم فهو مسلم، إال أبا حنيفة، قال

نه واتفقوا على أ. وجد يف كنيسة أو بيعة، أو قاية من قاى أهل الذمة فهو ذم 
 . جكم بإلالم الصغري بإلالم أبيه، وأنه جكم بإلالم أمه كأبيه

أي حيث كانت دار إلالم، فيحكم بإلالمه إذا كان فيها مسلم أو مسلاة ( 5)
 . ميكن كونه منه

أو فيه مسلم، كتاجا فكافا رقيق، ألن الدار هلم، وإن كثا املسلاون بدار حاب، ( 6)
وإن كان يف بلد إلالم، كل أهله أهل ذمة . فلقيطها مسلم، تغليب ا لإللالم

 . فكافا، ألنه ال مسلم فيها
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ألن عاررا أقررا اللقرريا يف يررد أيب  (1)(وحضررانته لواجررده األمررني)
ممرا وجرد ( وينفرق عليره) (2)إنره رجرل صراحله : مجيلة حني قرال لره عايفره

فرإن كران  (5)ألنره وليره ( بغرري إذن حراكم) (4)من نقد أو غرريه  (3)معه 
رررا أو كرررافا ا واللقررريا مسرررلم كررران فالرررق   ا أو رقيق 

تقرررل يف ا ينأو بررردويا  (6)
 .(8)أو وجده يف احلضا فأراد نقله إىل البادية مل يقا بيده  (7)املواضع 

(8). 

                                         

أي العدل ولو  «األمني»أي أوىل الناس حبضانته وحفظ ماله، واجده، ألنه وليه ( 1)
 . هو كل حا عدل رشيد:  اهاا احلا املكلف الاشيد، وقال ابن رشد

 . هلك وال ه؛ أي واليته، ولسبقه إليه، فكان أوىل ب: وقال( 2)
 . ألنه وليه، وما وجد معه ملك له، فينفق عليه( 3)
 . فيبيع حنو دابة وينفق عليه من مثنها( 4)
ويكون إنفاقه عليه باملعاوف، واملستحب بإذنه إن وجد، ألنه أبعد من التهاة، ( 5)

 . وخاوج من اخلالف، وحفظ ملاله من أن ياجع عليه
ا الفسق، وأهلية حضانة الاقيق على مل يقا بيده، النتفاء والية الفالق  اه( 6)

األحاار بدون إذن ليده، وألنه ال والية لكافا على مسلم وال يؤمن فتنته يف 
 . الدين، وال يقا بيد صيب، وال جمنون وال لفيه، وإن أذن السيد فنائب عن رقيقه

ه مل يقا بيده، ألنه إتعاب للطفل بتنقله، فيؤخذ منه ويدفع إىل من يف قاية، ألن( 7)
 . أرفه له وأخف عليه

ألن مقامه يف احلضا أصلع له يف دينه ودنياه، وأرفه له وأرجى لكشف نسبه ( 8)
 . و هور أهله
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  (2)ا إن مل تلرف وارب ر (1)(لبيت املال)كدية حا ( ومريابه وديته)
 (4)«إمنررا الرروالء ملررن أعتررق»حلررديث  (3)كغررري اللقرريا، وال والء عليرره   (2)

تررررري بررررني  (5)اإلمررررام )العرررردوان ( العاررررد)القتررررل ( ووليرررره يف) (4)«أعتررررق
وإن قطررع  (7)ألنرره ويل مررن ال ويل لرره  (6)لبيررت املررال ( القصرراص والديررة

 .(8)قطع طافه عادا انتظا بلوغه ورشده 

                                         

وهو قول مالك، والشافع  وأكثا أهل العلم، وال يابه امللتقا، وقول : قال املوفق( 1)
له،  أي واليته، وأما مرياث الوالء فلان أعتق، وديته كسائا ما. ولك وال ه: عاا

 . كاا أن مال احلا الذي ال وارث له لبيت املال
 . أي بفال أو تعصيب، وإن كان له زوجة فلها الابع( 2)
فاللقيا إذا مل تلف وارب ا كاحلا، ماله لبيت مال املسلاني، فإهنم خولوه كل مال ( 3)

 . ال مالك له
كاملعاوف نسبه، وألنه مل يثبت عليه ر ، وال والء على آبائه، فلم يثبت عليه،  ( 4)

 . واألصل احلاية، كاا تقدم
 . ألن املسلاني يابونه واإلمام ينوب عنهم( 5)
تفويض النظا إليه يف أصلع األماين، بل يتعني عليه فعل : ومعىن التايري هنا( 6)

األصلع، وال جيوز له العدول عنه، فليس التايري هنا حقيقة، وعلى هذا يقاس ما 
تري اإلمام يف كذا، وتري الويل والوص  يف كذا، فليكن : ذكاه الفقهاء من قوهلم

 . منك على بال
 .«السلطان ويل من ال ويل له»كاا يف احلديث ( 7)
 . وحبس اجلا  إىل أوان البلوغ والاشد، لئال يهاب( 8)
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ومل يكرررن  (2)وإن ادعرررى إنسررران أنررره مملوكررره  (1)أو يعفرررو  صليقرررت
وإن ) (3)بيررده، مل يقبررل إال ببينررة تشررهد أن أمترره ولدترره يف ملكرره وحنرروه 

 .(5)سلم ذات زوج م)ولو ( أو اماأة (4)أقا رجل 

                                         

ألنه املستحق لاللتيفاء، وهو حال صغاه ال يصلع لاللتيفاء، فانتظات أهليته، ( 1)
 . ا فيجب على اإلمام العفو على مال ينفق عليهإال أن يكون فقري 

وهو يف يده، صد  بياينه لداللة اليد على امللك، هذا إن كان اللقيا طفال  أو ( 2)
 . جمنون ا، وإن ادعى على بالغ فأنكا خل  لبيله

ألن الغالب أهنا ال تلد يف ملكه إال ملكه، أو تشهد بينة أن اللقيا بيده، وحلف ( 3)
أو تشهد أنه ملكه أو جار يف ملكه، أو أنه عبده أو رقيقه، وحنو أنه ملكه، 

 . ذلك، وإن ادعاه امللتقا، مل يقبل إال ببينة
 . بغري خالف بني أهل العلم: ميكن كون اللقيا منه أنه ولده حلقه؛ قال املوفق( 4)
ولو كانت ذات زوج، ألهنا  –أي أو أقات اماأة ذات نسب معاوف، أنه ولدها ( 5)

حلقها، هذا املذهب، ويلحقها دون زوجها،  –ومن وطء شبهة .  به من زوجتأيت
ال يثبت بدعوهتا، إلفضائه إىل إحلا  النسب بزوجها، وفيه ضار عليه، : وعنه
 . إن كان هلا نسب معاوف فال تصد ، ملا فيه من تعيريهم بوالدهتا: وعنه
أمجع كل من : ل ابن املنذروجتال أن ال يثبت النسب بدعوهتا حبال، وقا: قال املوفق

حنفظ عنه من أهل العلم، على أن النسب ال يثبت بدعوة املاأة، ألهنا ميكنها 
 . إقامة البينة على الوالدة، فال يقبل قوهلا مبجاده
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ألن اإلقررراار بررره حمرررض مصرررلحة  (1)(أو كرررافا أنررره ولرررده حلرررق بررره
وشراطه أن ينفراد  (3)وال مضراة علرى غرريه فيره  (2)للطفل التصال نسبه 

ا  (5)وأن ميكرررن كونررره منررره  (4)بدعوتررره  وإذا ادعتررره  (6)حررراا كررران أو عبرررد 
فيلحقرره ( ولررو بعررد مرروت اللقرريا) (7)املرراأة مل يلحررق بزوجهررا، كعكسرره 

 .(9)وإن مل يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب  (8)

                                         

يف النسب ال يف الدين، وال حق له يف حضانته، وال يسلم إليه، ألنه ال والية ( 1)
المه، فال يقبل قول الذم  يف كفاه، وإن للكافا على املسلم، وألنه حمكوم بإل

أقام بينة أنه ولد على فااشه، وقياس املذهب ال يلحقه يف الدين، إال أن تشهد 
 . البينة أنه ولد كافاين حيني

 . ولوجوب نفقته وألنه التلحا  جملهول النسب، ادعاه من ميكن أنه منه( 2)
 . وال دافع عنه، وال  اها ياده فوجب اللحا ( 3)
فلو ادعاه ابنان فأكثا، قدم من له بينة، فإن تساووا فيها أو عدمت، عال على ( 4)

 . القافة، فإن أحلقته بواحد أو ابنني حلق، ويأيت
 . أي وأن ميكن كون اللقيا من املقا( 5)
 . رجال كان املقا أو اماأة، ولو كانت أمة، حياا كان اللقيا أو ميت ا( 6)
ادعته أنه ولد على فااشه، ما مل يصدقها، كاا ال يلحق  أي مل يلحق بزوجها، ما( 7)

 . بزوجة املقا بدون تصديقها، ألن إقاار أحدمها ال يساي على اآلخا بدون بينة

 . أي يلحق املقا به من رجل فريبه أو اماأة على املذهب أو الكافا يف نسبه( 8)
 . نسب املقا بهأي وإن مل يكن للاقا توأم، أو مل يكن له ولد احتياط ا ل( 9)
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( إال (1)يف دينرره )املرردع  أنرره ولررده ( الكررافا)اللقرريا ( وال يتبررع)
ألن اللقرررريا حمكرررروم  (2)(بينررررة تشررررهد أنرررره ولررررد علررررى فااشرررره)أن يقرررريم 

وكرذا  (3)بإلالمه بظاها الدار، فال يقبل قول الكافا يف كفاه بغري بينة 
بررالا  مررع لرربق )اللقرريا ( وإن اعرررتف) (4)وكررذا ال يتبررع رقيقررا يف رقرره 

ألنرره يبطررل  (6)أو عرردم لرربقه مل يقبررل  (5)للررا  مررن بيررع وحنرروه ( منرراف
أو  (8)لواء أَقا ابترداء إلنسران  (7)حق اهلل تعاىل من احلاية احملكوم هبا 

 (9)أو جوابا لدعوى عليه 

                                         

 . فال يتأبا بدعوى الكافا، وملا فيه من اإلضاار باللقيا( 1)
فيلحقه يف دينه، لثبوت أنه ولد ذميني، التاا أبواه على احلياة والكفا إىل بلوغه ( 2)

 . عاقال، وكاا لو مل يكن لقيطا ما داما حيني كافاين
 . ا، إن مل تكن له بينةتشهد بأنه ولد على فااشه، وإال فيتبعه نسبا ال دين( 3)
 . ألنه خالف األصل، وإضاار بالطفل، إال ببينة تشهد أنه ولد على فااشه( 4)
 . كتزويج، أو إصدا ، وحنوه( 5)
 . أي أو اعرتف بالا  مع عدم لبق مناف للا ، ولو صدقه املقا له مل يقبل إقااره( 6)

 . ع الا ملا يرتتب عليها من و ائف شاعية، وعبادات ال توجد م( 7)
 . مل يقبل. إنه ملك زيد: بأن قال( 8)
نعم هو رقيق له؛ مل يقبل إقااره، وكاا لو أقا : بأن ادعى عليه زيد بالا ، فقال( 9)

قبل ذلك باحلاية، ألن الطفل املنبوذ ال يعاف ر  نفسه، وال حايتها، ومل يتجدد 
 . له حال يعاف به ر  نفسه، وإن قامت به بينة قبلت وحكم هبا
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ألنرره  (1)(إنرره كررافا، مل يقبررل منرره: )اللقرريا بعررد بلوغرره( أو قررال)
وإن ادعاه مجاعة ) (3)ويستتاب فإن تاب وإال قتل  (2)إلالمه حمكوم ب

ا  (4)(مجاعة قدم ذو البينة مسرلاا أو كرافا ا، حرا ا أو عبرد 
ألهنرا تظهرا  (5)

أو تعارضررررت عررررال  (7)يكررررن هلرررم بينررررة ( وإال) (6)تظهرررا احلررررق وتبينرررره 
 .(9)حلقه ( فان أحلقته القافة به) (8)معهم على القافة 

                                         

 . وإن كان قد نطق باإللالم، أو مسلاا حكاا( 1)
بأن كان وجد يف دار إلالم، فيه مسلم ميكن كونه منه، ألن دليل اإللالم وجد ( 2)

عايا عن املعارل، وببت حكاه، فلم جيز إزالة حكاه بقوله، وحكاه حكم 
 . املاشد

إنه  : قالكاا لو بلغ لنا يصع إلالمه فيه، ونطق باإللالم، وهو يعقله، مث ( 3)
 . كافا؛ فإن تاب وإال قتل ألن إلالمه متيقن

أي وإن ادعى اللقيا ابنان فأكثا مسعت دعواهم، وإذا كان ألحدهم بينة، قدم ( 4)
 .ذو البينة منهم

 . ال فا ، ألن العاب وغريهم يف أحكام اهلل وحلو  النسب لواء( 5)
وإذا : وضحه، وقال ابن القيمأي مسيت البينة بينة، ألهنا تظها احلق بعد خفائه وت( 6)

 . وصفه أحدمها بعالمة خفية نسده، حكم له به عند اجلاهور
 . عال على القافة فان أحلقته به حلقه( 7)
أو إن يكن مع كل واحد منهم بينة وتساووا فيها، والطفل بأيديهم، أو ليس : أي( 8)

 .بيد واحد منهم عال على القافة
 دخل على عائشة مساور ا،  اهلل عليه وللمصلى ملا يف الصحيحني أنه ( 9)

= 
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وإن أحلقتره  (1)ضر  اهلل عرنهم لقضاء عاا به حبضراة الصرحابة ر 
وإن أحلقته بكافا أو أمرة مل جكرم بكفراه وال  (2)بابنني فأكثا حلق هبم 

قرررروم يعافررررون األنسرررراب : والقافررررة (4)وال يلحررررق بررررأكثا مررررن أم  (3)رقرررره 
 .(6)ويكف  واحد  (5)بالشبه، وال تتص ذلك بقبيلة معينة 

                                         
= 

إ  هذه اْقدا  : فلم تري ف  مجز ا نظر إلى فقدا   يد وفسامة   قال»فقال 
 . وحلديث املالعنة «بعضها من بعض 

ومل ينكا، فكان إمجاع ا، بل ه  دليل من أدلة ببوت النسب، ومن العجب إنكار ( 1)
، وعال هبا صلى اهلل عليه وللم حلو  النسب بالقافة اليت اعتربها رلول اهلل

 . وحكم هبا عاا اخلليفة الااشد، وأقاه الصحابة. الصحابة من بعده
القائف قد اشرتكا : ملا رواه لعيد عن عاا يف اماأة وطئها رجالن يف طها، فقال( 2)

إذا أحلقته هباا ورباه، : فيه مجيع ا، فجعله بينهاا، وله عن عل  حنوه، وقال أمد
أب واحد، وياث كل منهاا إرث ولد، فإن مل تلفا غريه، ورث مجيع  يعين إرث
 . ماهلاا

 . ويلحق به نسبا، وال يلزم من حلقو  النسب حلو  الدين والا ( 3)
ألنه حمال، فال جيوز احلكم به، خبالف الاجلني، فإنه ميكن كونه منهاا، إلمكان ( 4)

 . اجتاا  نطفيت الاجلني يف رحم اماأة
تص ببين مدجل، بل من عاف منه املعافة بذلك، وتكارت منه اإلصابة، فهو فال ت( 5)

 . قائف، ويذكا أن إياس بن معاوية وشاج ا، قائفان
أنه يكتفى : ألنه من باب اخلرب، وخلرب جمزز املدجل ، فإنه واحد، ونص أمد( 6)

اا أكثا بالطبيب والبيطار الواحد، إذا مل يوجد لواه، والقائف مثله بل أوىل، ألهن
 . وجودا منه
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ويكفر  جمراد  (2)ا يف اإلصابةب  جما  (1)وشاطه أن يكون ذكاا عدال
وأترررت  (4)وكرررذا إن وطررر ء ابنررران امررراأة بشررربهة يف طهرررا واحرررد  (3)خرررربه

 .(5)بولد ميكن أن يكون منهاا

                                         

 . ألنه كحاكم، فاعتربت فيه الذكورة، والعدالة( 1)
ألنه أما علا ، فال بد من العلم بعلاه له، وطايقه التجابة فيه، ويكف  أن يكون ( 2)

 . مشهورا باإلصابة وصحة املعافة
املارب من حيث هو منتصب  –يف اإلخبار بالنسب والقافة  –قال ابن القيم ( 3)

انتصاب ا عام ا، يستند إىل قوله إىل أما تتص به دوهنم، من األدلة للناس 
والعالمات، جاى جماى احلاكم، فقوله حكم ال رواية، وذكا أن الشاهد خمرب، وأن 

 .املارب شاهد، وأن الشا  مل يفا  بني ذلك أصال
 . أو وطئت اماأة رجل أو أم ولده، أو وطئا جارية مشرتكة بينهاا( 4)
 . قافة، لواء ادعياه، أو جحداه؛ أو أحدمهاأري ال( 5)
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 (1) تاب ال قي 
 (2)مبعرىن واحرد . وقف الش ء، وحبسه، وأحبسره، ولربله: يقال

 (4)وهو مما اختص به املسلاون  (3)وأوقفه لغة شاذة 

                                         

األصل يف مشاوعية الوقف السنة، واإلمجا  يف اجلالة، فف  الصحيحني أن عاا ( 1)
يا رلول اهلل إ  أصبت ما ال خبيرب، مل أصب قا ماال أنفس عندي منه، : قال

إن شئت حبست أصلها، وتصدقت هبا، غري أنه ال يبا  »فاا تأما  فيه؟ قال 
فتصد  هبا عاا يف الفقااء، وذي القاىب،  «ها، وال يوهب، وال يورثأصل

والاقاب، ويف لبيل اهلل، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليها أن 
إذا مات ابن »يأكل منها باملعاوف، أو يطعم صديقا، غري متاول فيه، وملسلم 
من بعده، أو ولد  آدم انقطع عاله إال من بالث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به

باب وقف الدواب، والكاا ، والعاول، . ويف البااري «صاحل يدعو له
 . والصامت، وذكا قصة عاا

ذو مقدرة إال وقف،  صلى اهلل عليه وللممل يكن أحد من أصحاب النيب : وقال جابا
ال خالف بني األئاة يف حتبيس القناطا : وال نزا  يف وقف األرل، وقال القاطيب

 . د، واختلفوا يف غري ذلكواملساج
وتساية الوقف وقفا مبعىن أنه وقف على تلك اجلهة، ال  «وقوف»ومجع الوقف ( 2)

 . ينتفع به يف غريها
 . لغة بين متيم: وقال احلارب ( 3)
مل جبس أهل اجلاهلية، وإمنا حبس أهل اإللالم، والقول بصحة : قال الشافع ( 4)

 . لفالوقف، قول أكثا أهل العلم من الس
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بررريس األصرررل، وتسررربيل وهرررو حت) (1)ومرررن القررراب املنررردوب إليهرررا 
ما ميكن االنتفرا  بره مرع : واملااد باألصل (3)على با أو قابة  (2)(املنفعة

( ويصرررع) (5)وشررراطه أن يكرررون الواقررف جرررائز التصررراف  (4)بقرراء عينررره 
كاررن جعررل أرضرره ) (7)عافررا ( وبالفعررل الرردال عليرره (6)بررالقول )الوقررف 

 (8)(مسجدا، وأذن للناس يف الصالة فيه

                                         

رَ : ملا تقدم من األخبار، ولقوله تعاىل( 1) َعُل ا اْلَخيـْ هذا إذا كان على وجه َوا ـْ
 .القابة

حتبيس مالك مطلق التصاف ماله املنتفع به، وتسبيل منفعته : أي، والوقف شاعا( 2)
 . من غلة، ومثاة، وغريها

ل مااده يف على جهة با، أو معاوف، أو قابة، كأقاربه، وكاملساجد، ولع: أي( 3)
 . الثواب

 . بقاء متصال، كالعقار، واحليوان، والسالح، واألباث، وأشباه ذلك( 4)
 . وهو احلا البالغ الاشيد، ال حنو مكاتب ولفيه( 5)
جعلنا هذا املكان : إذا قال واحد أو مجاعة: الدال على الوقف، وقال الشيخ( 6)

ا، أو وقفا ا ووقف ا بذلك. مسجد   . صار مسجد 
ويصع الوقف بالفعل الدال على الوقف عاف ا كالقول، الشرتاكهاا يف الداللة  أي( 7)

 . على الوقف
إذنا عاما ولو بفتع األبواب وهو على هيئة املسجد، وكتابة لوح باإلذن، أو ( 8)

الوقف، أو أدخل بيته يف املسجد وأذن فيه، ألن العاف جار بذلك، فدل على 
 . الوقف
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يف )للنرراس ( مقررربة وأذن)جعررل أرضره ( أو) (1)وأقررام أو أذن فيره 
 (4)ألن العرراف جررار بررذلك  (3)أو لررقاية وشرراعها هلررم  (2)(الرردفن فيهررا

 (6)أي صررررررايع القررررررول ( وصرررررراجه) (5)وفيرررررره داللررررررة علررررررى الوقررررررف  (4)
فاىت أتى بصيغة منهرا صرار وقفرا، مرن  (7)(وقفت، وحبست، ولبلت)

ت، وحامرررررررت، تصررررررردق: وكنايتررررررره) (8)مرررررررن غرررررررري انضررررررراام أمرررررررا زائرررررررد 
 .(9)(وأبدت

                                         

: ة املسجد صار موقوفا بالفعل الدال عليه عافا، قال الشيخأي فاا بناه على هيئ( 1)
 . ولو نوى خالفه

إذنا عاما صع الوقف، وليس له الاجو ، كاا أن من قدم لضيفه طعاما كان إذنا ( 2)
 . يف أكله

 . أي فتع باهبا إىل الطايق وحنوه، وكذا موضع التطهري، وقضاء احلاجة( 3)
 . بيع واهلبة وحنومها، لداللة احلالفجاز الوقف، كاملعاطاة يف ال( 4)
فجاز أن يثبت به كالقول، وكذا لو مأل خابية ماء على الطايق أو يف مسجد ( 5)

 . وحنوه، لداللة احلال على تسبيله
األلفاب اليت مىت أتى بواحدة منها صار وقفا، من غري انضاام أما زائد : بالوقف( 6)

 . إليها
تاال غريه، بعاف االلتعاال املنضم إليه عاف فهذه األلفاب صاجة لعدم اح( 7)

 . الشا 
 . من نية، أو قاينة، أو فعل( 8)
لعدم خلوص كل لفظ منها عن االشرتاك، والتأبيد يستعال يف كل ما يااد تأبيده ( 9)

 . من وقف وغريه
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فتشرررتط النيررة ) (1)ألنره مل يثبررت هلررا فيرره عراف لغرروي وال شرراع  
الباقيرة مرن ( ررأحد األلفراب اخلاسرة)الكنايرة برر( أو اقررتان (2)مع الكناية 

كتصررردقت بكرررذا صررردقة موقوفرررة، أو حمبسرررة، أو   (3)الصرررايع والكنايرررة 
إلرادة الوقرف  ألن اللفظ يرتجع برذلك (4)مسبلة، أو حمامة، أو مؤبدة 

تصررردقت بكرررذا : كقولررره  (6)(ررررحكم الوقرررف)اقرتاهنرررا برررر( أو) (5)الوقرررف 
 .(7)تبا  وال تورث  صدقة ال

                                         

فال يصع هبا جمادة عاا يصافها إليه، فإن الصدقة تستعال يف الزكاة وغريها، ( 1)
 . يصد  يف الظهار وغريهوالتحامي 

ما : فاىت أتى بإحدى الكنايات، واعرتف مبا نواه، لزم يف احلكم لظهوره، وإن قال( 2)
 . فالقول قوله. أردت الوقف

 . فتاصها بالوقف( 3)
تصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو تصدقت بكذا صدقة حمبسة، أو : أي كأن يقول( 4)

مة، أو هذه العني حمامة موقوفة، أو صدقة مسبلة، أو صدقة مؤبدة، أو صدقة حما 
 . حمامة حمبسة، أو حمامة مسبلة، أو حمامة مؤبدة

 . أي ألن لفظ الكناية يرتجع بأحد األلفاب اخلاسة الباقية إلرادة الوقف هبا( 5)
 . أي أو اقرتان الكناية حبكم الوقف، بأن يصف الكناية بصفات الوقف( 6)
لى الفقااء، أو الغزاة، ألن ذلك كله ال أو تصدقت بأرض  على فالن، أو ع( 7)

قاييت اليت بالثغا : من قال: يستعال يف غري الوقف، فانتفت الشاكة، وقال الشيخ
 صع وقفا، وهو رواية عن أمد، وإذا . ملوايل الذين به وألوالدهم

= 
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أي أن تكررون ( املنفعررة: )األول (1)أربعررة شرراوط ( ويشرررتط فيرره)
فررال يصررع وقررف شرر ء يف الذمررة   (2)(دائاررا مررن معررني)العررني ينتفررع هبررا 

، كعقرار، (4)قراء عينره ينتفع به مرع ب) (3)كعبد ودار، ولو وصفه كاهلبة 
 .(5)وحنومها، من أباث، ولالح ( وحيوان

                                         
= 

وحنو ذلك، صار بذلك . جعلت ملك  للاسجد، أو يف املسجد: قال كل منهم
منه أن الوقف جصل بكل ما أدى معناه، وإن مل يكن من وقفا للاسجد، فيؤخذ 

األلفاب السابقة، وتقدم يف البيع وغريه أن العقود تنعقد بكل ما دل على 
مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس وقفا انعقد به، وإن اختلف 
اصطالح الناس يف األلفاب واألفعال، انعقد عند كل قوم مبا يفهاونه من الصيغ 

 . األفعالو 
واخلامس أن يكون من جائز  «مخسة»يعين لصحة الوقف، ويف اإلقنا  وغريه ( 1)

 . التصاف، وتقدم
 . من جهة أو شاص( 2)
وال : ألنه نقل ملك على وجه الصدقة، فال يصع يف غري معني كاهلبة، ويف احملار( 3)

 «عنيوم»وهذا قايب،  «مبهم»اجملهول نوعان : يصع وقف اجملهول، قال الشيخ
 . مثله أن يقف دارا مل ياها، فانع هذا بعيد، وكذلك هبته

أقاب احلدود يف املوقوف أنه  : ألنه يااد للدوام، ليكون صدقة جارية، وقال الشيخ( 4)
 . كل عني جتوز عاريتها

كبساط ليفاش باملسجد، وليف، وحل  على لبس وعارية ملن جل له، فأما ( 5)
، وأما احليوان فلحديث أيب صلى اهلل عليه وللم العقار فلفعل أصحاب رلول اهلل

أن زوجها  :وخرب فاس عاا، وخرب أم معقل «من احتبس فالا يف لبيل اهلل»: هاياة
= 
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وال عررني  (1)وال يصرع وقرف املنفعررة كادمرة عبرد موصررى لره هبرا 
وال مررا ال ينتفررع برره مررع بقائرره كطعررام  (2)ال يصررع بيعهررا كحررا وأم ولررد 

 .(5)واملاء واملشا   (4)ويصع وقف املصحف  (3)ألكل 
                                         

= 

فما خالد » صلى اهلل عليه وللمجعل ناضحه يف لبيل اهلل؛ وأما األباث فلقوله 
 .« قد احتبس فدراعه وفعتاده  ي سبي  اهلل

: ه، ومنفعة العني املستأجاة، واختار الشيخ صحته، وقالومنفعة أم ولده يف حيات( 1)
لو وقف منفعة ميلكها كالعبد املوصى خبدمته، أو منفعة أم ولده يف حياته، أو 
منفعة العني املستأجاة، فإنه ال فا  بني وقف هذا ووقف البناء والغااس، وال فا  

ن يشاه أهل بني وقف بوب على الفقااء يلبسونه، أو فاس ياكبونه، أو رجا
حكاه حكم كسوهتا، فعلم أن التطيب منفعة مقصودة، : املسجد، وطيب الكعبة

 . لكن قد يطول بقاء مدة التطيب وقد يقصا، وال أبا لذلك
وماهون، وكلب، ولبا  ال تصلع للصيد، وجوارح طري ال تصلع له، ألنه ال يصع ( 2)

 . بيعها
اتفقوا على أن كل ما ال ميكن : لوزياومشاوم ال ينتفع به مع بقاء عينه، وقال ا( 3)

خبالف . اهر. االنتفا  به إال بإتالفه كالذهب، والفضة، واملأكول ال يصع وقفه
: ند، وصندل، وقطع كافور، فيصع وقفه لشم مايض وغريه، وتقدم قول الشيخ

 . إنه ال أبا لطول املدة
 . وإن مل يصع بيعه، وتقدم ما فيه من اخلالف( 4)
املشا ، وقف املاء، نص عليه أمد وغريه، خلرب بئا رومة، ويصع وقف أي ويصع ( 5)

أنه أصاب مئة لهم : اتفقوا على أن وقف املشا  جائز، ويف خرب عاا: قال الوزيا
 جيوز  يف وقفها، وألنه عقد صلى اهلل عليه وللممن خيرب، فأذن له 

مشهور ا على بعض اجلالة مفاز ا، فجاء مشاعا، كالبيع، وذلك حبيث يكون 
= 
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إذا كرران علررى جهررة  (1)(اأن يكررون علررى برر: )الشرراط الثررا ( و)
وإذا مل يكرن علرى  (3)ألن املقصرود منره التقراب إىل اهلل تعراىل  (2)عامة 

( واملسرررررراكني (5)كاملسرررررراجد، والقنرررررراطا ) (4)بررررررا مل جصررررررل املقصررررررود 
ألن  (7)(واألقرررررارب مررررن مسرررررلم وذمررررر )وكترررررب العلررررم  (6)والسررررقايات 

 (8)القايب الذم  موضع القابة، بدليل جواز الصدقة عليه 

                                         
= 

 . متايز ا، يؤمن أن يلتبس بغريه، وإال فال بد من التحديد اتفاق ا
 . أو معاوف، لواء كان الواقف مسلاا أو ذمي ا( 1)
 . كاا مثل به املاتن والشارح، وغريمها( 2)
وألن الوقف قابة وصدقة، فال بد من وجودها فياا ألجله الوقف، والتظها يف ( 3)

ب عليه الثواب، فإن اإلنسان قد يقف على غريه توددا، شاح املنتهى أنه وقف يرتت
وعلى ولده خشية بيعه بعد موته وإتالف مثنه، أو خشية أن ججا عليه ويبا  يف 

 . دينه، ورياء وحنوه، وهو الزم ال بواب فيه، ألنه مل يبتغ فيه وجه اهلل
 . الذي من أجله حصل الثواب( 4)
 .زو، وإصالح الطا ، واملدارسوكالغزاة، والعلااء، واحلج، والغ( 5)
املوضع الذي يتاذ فيه الشااب يف املوالم وغريها، وتطلق على : وه  يف األصل( 6)

 . ما بين لقضاء احلاجة
َهاُ ُم وقالَلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهمْ كاا قال تعاىل بعد أن ذكا الصدقات( 7) نـْ ال يـَ

يِن َوَلْم ُيْخِرُج ُ ْم ِمْن ِديَارُِ ْم َفْ  اهلُل َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاِتُل ُ ْم ِ ي الدِّ 
بَـرُّوُهمْ   . تـَ

 . وإذا جازت الصدقة عليه جاز الوقف عليه كاملسلاني( 8)
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فيصررع  (1)ووقفررت صررفية رضرر  اهلل عنهررا علررى أخ هلررا يهررودي 
وماترد النتفرراء الردوام، ألهناررا ( غررري حرايب) (2)الوقرف علرى كررافا معرني 

وبيت نار، وصرومعة  (4)وبيعة ( كنيسة)غري ( و) (3)مقتوالن عن قاب 
واملسررلم  (6)فررال يصررع الوقررف عليهررا، ألهنررا بنيررت للكفررا  (5)وصررومعة 

 .(7)والذم  يف ذلك لواء 

                                         

 . رواه البيهق  وغريه( 1)
 . ولو كان الذم  املوقوف عليه أجنبي ا من الواقف، ويستاا له إن أللم( 2)
ها، فاا يتجدد هلم أوىل، والوقف جيب وألن أمواهلم مباحة يف األصل، جتوز إزالت( 3)

 . أن يكون الزما، ألنه حتبيس األصل
متعبد النصارى أيض ا، فال : متعبد اليهود والنصارى، والبيعة بكسا الباء: الكنيسة( 4)

 . يصع الوقف عليهاا
 . متعبد الاهبان: متعبد اجملوس، والصوامع: بيت النار( 5)
كفا، وال يصع على مصاحلها كقناديلها وفاشها، فال يصع اإلعانة على إ هار ال( 6)

 . خبالف الوقف على ذم  معني، ألنه ال يتعني كون الوقف عليه ألجل دينه

يف نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثرية وماتوا، وهلهم أبناء نصارى،  –قال أمد ( 7)
فلهم أخذها، وللاسلاني عوهنم حىت  –فأللاوا والضيا  بيد النصارى 

ألن ما ال يصع من . وال نعلم فيه خمالف ا: اجوها من أيديهم، قال املوفقيستا
 . املسلم الوقف عليه، ال يصع من الذم  كالوقف على غري معني
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وبررد  مضررلة ( وكتررب زندقررة (1)نسررخ الترروراة واإلجنيررل )غررري ( و)
وقرررد  (3)فرررال يصرررع الوقرررف علرررى ذلرررك، ألنررره إعانرررة علرررى معصرررية  (2)

حررني رأى مررع عاررا شرريئ ا الررتكتبه  صررلى اهلل عليرره ولررلمغضررب النرريب 
أمل آت هبرررا  (4)أيف شرررك أنرررت يرررا ابرررن اخلطررراب؟ »مرررن التررروراة، وقرررال 

 (6)«تبرراع ا  مولررى حيررا مررا ولررعه إال ولررو كرران أخرر (5)بيضرراء نقيررة؟ 
 .(7)وال يصع أيض ا على قطا  الطايق 

                                         

أو ش ء منها، لكوهنا منسوخة مبدلة، فال يصع الوقف عليها، وال يصع على ( 1)
 . نتفاء القابةمباح، كتعليم شعا مباح، وال على مكاوه أو حمام، كتعليم منطق، ال

 . ككتب الدرزية، والباطنية، والقدرية، واخلوارج( 2)
ملا اشتالت عليه كتب الزندقة والبد  املضلة من الكفايات الشنيعة، والبد  ( 3)

 . الفضيعة
 . التفهام إنكار( 4)
 . كاملة، فتغنيك عاا جاء به مولى من التوراة  صلى اهلل عليه وللميعين شايعته ( 5)
أرلل إىل الناس كافة، وعيسى عليه السالم إذا نزل إمنا  صلى اهلل عليه وللم ألنه( 6)

 .صلى اهلل عليه وللمجكم بشا  حماد 
وال الفسقة وال األغنياء، ويصع على الصوفية بشاطه، فان كان منهم مجاعا ( 7)

للاال، ومل يتالق باألخال  احملاودة وال يتأدب باآلداب الشاعية، وغلبت عليه 
 . ال يستحق شيئ ا: اب الوضعية أو فالق ا، فقال الشيخ وغريهاآلد
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أو التنرررويا علرررى قررررب، أو  (2)أو فقرررااء أهرررل الذمرررة  (1)أو املغرررا  
وال وقرف لرتور لغرري  (4)أو على مرن يقريم عنرده، أو تدمره  (3)تباريه 

فرررال تصررع علررى مررن ال يصررع الوقرررف ( وكررذا الوصررية) (5)لغررري الكعبررة 
ال أعرررراف : قررررال اإلمررررام (7)(الوقررررف علررررى نفسرررره)كررررذا ( و) (6)عليرررره 

 .(8)الوقف إال ما أخاجه هلل تعاىل، أو يف لبيله 

                                         

 . فإنه ال جيوز أخذ األجاة على الغناء والدف، فعدم جواز الوقف أوىل( 1)
 . وال على صنف منهم( 2)
 وارات القب ر  والمتخذين عليها المساجد » صلى اهلل عليه وللمللعنه ( 3)

 .«والسرج
 . ليلة إىل الشاك، بل العكوف عنده شاكأو على بناء عليه، لكونه و ( 4)
صلى اهلل عليه ألنه بدعة، وكيف جيعل بيت املالو  كبيت اخلالق، وقد قال ( 5)

فان يصحع  «ال تد، ص رة إال طمستها  وال قبرا مشرً ا إال س يته» وللم
الوقف على البناء عليه، أو من يقيم عنده أو تدمه، أو على وضع الستور عليه 

 !.صل شاك العامل؟الذي هو أ
 . وأما الكعبة املشافة فأمجعوا على جواز وضع الستور عليها، وصحة الوقف على ذلك

 . ويأيت موضحا يف بابه إن شاء اهلل تعاىل( 6)
 . أي فال يصع( 7)
 . اخل... يف لبيل اهلل، وابن السبيل: أي لبيل اهلل، كاا قال عاا( 8)
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ألن الوقرف إمرا متليرك  (1)فإن وقفره عليره حرىت ميروت فرال أعافره 
ويصراف  (3)وال جيوز لره أن ميلرك نفسره مرن نفسره  (2)للاقبة أو املنفعة 

فررإن وقررف علررى  (5)كانقطررع االبتررداء   (4)ويصرراف يف احلررال ملررن بعررده 
 .(6)غريه والتثىن كل الغلة أو بعضها 

                                         

 . قف إال ما أخاجه هللما مسعت هبذا، وال أعاف الو : وعنه( 1)
 . أي وجهه أن الوقف متليك إما للاقبة أو املنفعة، وكالمها ال يصع هنا( 2)
 .كبيعه من ماله لنفسه( 3)
ألن وجود من . على نفس ، مث من بعدي على أوالدي: وذلك يف حنو ما إذا قال( 4)

 . ال يصع الوقف عليه كعدمه
ال جيوز عليه، مث على من جيوز يكون على من بعده كاوقوف جعل على من ( 5)

يصع على نفسه : عليه، فإن مل يذكا غري نفسه فالكه حباله ويورث عنه، وعنه
واختاره مجاعة، منهم شيخ اإللالم، وصححه ابن عقيل، وأبو املعايل وغريمها، 

العال عليه يف زمننا، وقبله من أزمنة متطاولة، وفيه : وصوبه يف اإلنصاف، وقال
 . وتاغيب يف فعل اخلري، وهو من حمالن املذهبمصلحة عظياة، 

جائز : له يعين الواقف مدة حياته، أو مدة معينة صع الوقف، وقال ابن القيم( 6)
واملانعون : بالسنة الصحيحة، والقياس الصحيع، وهو مذهب فقهاء احلديث، قال

 . مينع كون اإلنسان معطيا من نفسه لنفسه، فال يصع وقفه على نفسه: قالوا
أخاج الوقف هلل، وجعل نفسه أحق املستحقني للانفعة مدة حياته، : واجمليزون يقولون

يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد منهم، كاا وقف عثاان 
بئا رومة، وجعل دلوه فيها كدالء املسلاني، وكاا يصل  يف املسجد الذي وقف، 

 . وينتفع باملقابا، وحنو ذلك
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أو مرررردة معلومررررة صررررع الوقررررف  (1)أو األكررررل منرررره مرررردة حياترررره 
لشررراط عارررا رضررر  اهلل عنررره أكرررل الررروايل منهرررا، وكررران هرررو  (2)والشررراط 

والشرراط الثالررث، أشررار  (4)وفعلرره مجاعررة مررن الصررحابة  (3)الروايل عليهررا 
كالابرراط ( املسررجد وحنرروه)قررف علررى الو ( ويشرررتط يف غررري: )إليرره بقولرره
ألن الوقررف  (6)ملكررا بابتررا ( أن يكررون علررى معررني ميلررك) (5)والقنطرراة 

 .(7)متليك، فال يصع على جمهول 

                                         

 . فا  لنفسه، أو ألهلهأو االنت( 1)
 . أو اشرتط أن يطعم صديقه منه مدة حياته، أو مدة معينة، صع الوقف والشاط( 2)
ال جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقا، غري متاول : ولفظه( 3)

وكان الوقف يف يديه إىل أن مات، مث ابنته حفصة، مث ابنه عبد اهلل، رض  . منه
 . اهلل عنهم

هو اتفا  من الصحابة، فإن عاا رض  اهلل عنه كان يل  : وقال ابن القيم( 4)
  –صدقته، وكذا اخللفاء وغريهم، وهو قول اجلاهور، وألنه لو وقف وقفا عاما 

 . كان له االنتفا  به بال نزا ، فكذا هاهنا  –كاملساجد، والقناطا، واملقابا 
نفع خاص هلم، والاباط حصن ياابا  مما هو وقف على املسلاني، إال أنه ع نيََّ يف( 5)

فيه اجليش، أو واحد الاباطات املبنية، املوقوفة للفقااء، والقنطاة ه  اجلسا، وهو 
 . على املاء، يعرب عليه –باآلجا، أو احلجارة أو األمسنت وغريها  –أزج يبىن 

 . من جهة كاسجد كذا، أو شاص كزيد( 6)
 . جتوز إزالتهويقتض  الدوام، ومن ملكه غري بابت ( 7)
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وال علررررى عبررررد  (2)وال علررررى أحررررد هررررذين  (1)كاجررررل ومسررررجد 
وحيرروان، ومررل ) (5)وجررين وميررت  (4)(ملررك)علررى ( ال)و (3)ومكاتررب 

 .(7)أصالة ( وقرب (6)ومل 

                                         

 . لصدقه على كل رجل، وكل مسجد، فال يصع( 1)
أي وال يصع على مبهم، كعلى أحد هذين الاجلني، أو املسجدين وحنومها، وقال ( 2)

هو شبيه بالوصية له، ويف الوصية للابهم روايتان، مثل أن يوص  ألحد : الشيخ
بهم مفا  على هبته هذين، أو جلاره حماد وله جاران هبذا االلم، ووقفه على امل

 . وبيعه، وليس عن أمد يف هذا منع
ومدبا، وأم ولد، ألن الوقف متليك، فال يصع على من ال ميلك، وال على من ال ( 3)

 . يستقا ملكه
 . على جربائيل أو ميكائيل: بفتع الالم، ولو عني، فقال( 4)
 . مل يصع. داري اليت يسكنها فالن؛ إذا مات وقف عليه: كأن يقول( 5)
واختار الشيخ صحته . وقفت على ما يف بطن هذه املاأة: أصالة، وهو أن يقول( 6)

 . أصالة، وهو قول ابن عقيل وغريه
كعلى قرب فالن خمصوص ا به، فال يصع الوقف على قرب، وال على خدمته، ال ( 7)

عن البناء على القبور، واتاذ  صلى اهلل عليه وللمأصالة وال تبعا، فقد هنى 
جد والساج عليها، فكيف بالوقف على العكوف عندها، والتربك هبا، بل املسا

 .ودعاء املقبورين، وااللتجاء إليهم، فالوقف على ذلك إعانة على الشاك باهلل
الوقف على املشاهد باطل، وهو مال ضائع، فيصاف يف مصاحل : وقال ابن القيم

 لوله، فال يصع املسلاني، فإن الوقف ال يصع إال يف قابة، وطاعة هلل ور 
= 
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ويصررررع علررررى ولررررده، ومررررن يولررررد لرررره،  (1)ى مررررن لرررريولد وال علرررر
فرال  (3)أن يقرف نراجزا : الشراط الاابرع (2)ويدخل احلال واملعردوم تبعرا 

 .(5)وال معلقا إال مبوت  (4)يصع مؤقتا 

                                         
= 

على مشهد، وال قرب يساج عليه، ويعظم، وينذر له، وجج إليه ويعبد من دون 
اهلل، ويتاذ وبن ا من دون اهلل، وهذا مما ال تالف فيه أحد من أئاة املسلاني ومن 

 . اتبع لبيلهم
 . أي له، أو من ليولد لفالن، فال يصع أصالة( 1)
نال، أو بدو صالح الثاا، من حني موت ويستحقه مل موجود عند تأبري ال( 2)

أبيه ولو مل ينفصل، كاا يف االختيارات وغريها، وأما من قدم إىل موقوف عليه 
يستحق حبصته من مغله، ومن جعله كالولد فقد أخطأ، وقال : فقال الشيخ وغريه
يستحق بقدر عاله يف السنة من ريع الوقف يف السنة، لئال : ابن عبد القوي
جضا اإلنسان شهاا فيأخذ مجيع الوقف، وجضا غريه باق  السنة  يفض  إىل أن

 . بعد  هور الثااة فال يستحق شيئ ا، وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها
 . أي غري مؤقت، وال معلق، وال مشاوط فيه خيار وحنوه( 3)
كهو وقف على كذا لنة مث ياجع يل؛ أو شاط حتويله كعلى جهة كذا، ويل أن ( 4)

 . ه عنها؛ أو عن الوقفية بأن أرجع فيها مىت شئت، بطلأحول
. إن قدم زيد: أي وال يصع الوقف معلقا، كإن شفى اهلل مايض  فهذا وقف؛ أو( 5)

مل . على أن يولد يل ولد: أو. ال نعلم يف هذا خالف ا: وحنو ذلك، قال الشارح
به حدث  إن حدث: أوصى عاا: يصع، إال باملوت فيصع تعليقه به، وأليب داود

أن مثغا صدقة، واشتها ومل ينكا فكان إمجاع ا، ويكون وقفا من حينه، وكسبه 
 . وحنوه للواقف ووربته إىل املوت، ويكون من بلث املال، ألنه يف حكم الوصية
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أو يهبررره أو ياجرررع فيررره، بطرررل  (1)وإذا شررراط أن يبيعررره مرررىت شررراء 
ف، فرررال أي قبرررول الوقررر( ال قبولررره) (2)الوقرررف والشررراط قالررره يف الشررراح 
ألنرره إزالررة  (4)(وال إخااجرره عررن يررده) (3)يشرررتط، ولررو كرران علررى معررني 

وإن وقرف علرى عبرده  (5)ملك مينرع البيرع، فلرم يعتررب فيره ذلرك كرالعتق 
 .(6)مث املساكني صاف يف احلال هلم 

                                         

 . بطل الوقف، ملنافاته مقتضى الوقف( 1)
أو على  وأنه ال يعلم خالف ا يف بطالن الشاط، وذكا الفا  بني تعليقه باملوت( 2)

وإن شاط اخليار يف الوقف : شاط يف احلياة، وأنه ال يصع التسوية بينهاا، قال
فسد، نص عليه، وبه قال الشافع ، ألنه شاط ينايف مقتضى العقد، كاا لو شاط 

 . مىت شاء يبيعه
الذي عليه حمققوا الفقهاء يف مسألة الوقف على املعني، إذا مل يقبل : قال الشيخ( 3)

ك ليس كالوقف املنقطع االبتداء، بل الوقف هنا صحيع قوال واحدا، أورد، أن ذل
مث إن قبل املوقوف عليه وإال انتقل إىل من بعده، كاا لو مات، أو تعذر 

 . التحقاقه، لفوات فيه إذ الطبقة الثانية تتلقى من الوقف، ال من املوقوف عليه
 . ن بيده إىل أن ماتأي وال يشرتط إخااجه عن يده، خلرب عاا، فإن وقفه كا( 4)
أي وألن الوقف أيض ا ترب  مينع البيع واهلبة، فلزم مبجاد اللفظ، وزال ملكه عنه، ( 5)

فعلم من ذلك أن إخااجه عن يده ليس شاطا لصحته بطايق األوىل، وأما 
 . املساجد، والقناطا، واآلبار وحنوها فتكف  التالية بني الناس وبينها بال خالف

أن وجود من ال يصع الوقف عليه كعدمه، وإن مل يذكا له مآال مل ملا تقدم من ( 6)
 . يصع، وكذا إن جعل له مآال ال يصع الوقف عليه
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أو  (1)وإن وقررررف علررررى جهررررة تنقطررررع كررررأوالده، ومل يررررذكا مررررآال 
بعررررد أوالده لوربررررة وصرررراف  (2)هررررذا وقررررف ومل يعررررني جهررررة صررررع : قرررال

ألن الوقررف مصررافه  (4)علررى قرردر إربهررم وقفررا علرريهم  (3)ا الواقررف نسررب  
 .(6)وأقاربه أوىل الناس بربه  (5)الرب 

                                         

صع، ألنه معلوم املصاف، وهذا . مث هو على كذا من بعدهم: بأن مل يقل( 1)
 . مذهب مالك، وأحد قويل الشافع 

ة ملك على وجه القابة، صدقة موقوفة؛ ومل يذكا لبيله صع، ألنه إزال: أو قال( 2)
 . فوجب أن يصع كاألضحية

ومل يذكا مآال، وكذا إن وقف ومل يعني، فإن . وقف على أوالدي: فياا إذا قال( 3)
مل يدخل ولد زيد تبعا إذا مات أبوه، بل يكون لوربة . على ولدي: عني بأن قال
 . الواقف وقفا

زال عنه بالوقف، فال يعود ملكا  غنيهم وفقريهم، اللتوائهم يف القاابة، ألن امللك( 4)
 . هلم

 . أي ألن القصد به الثواب اجلاري على الدوام( 5)
وقوله  «صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة»لقوله عليه الصالة والسالم ( 6)

وألهنم  «إنك إ  تذر ورثتك فغنياء  خير من ف  تذرهم عالة يتكفف   الناس»
فكذا صدقته املنقولة، وذكاوا ضابا األول  أوىل الناس بصدقات النوافل واملفاوضات،

يف الوقف املنقطع، إما على مجيع الوربة، وإما على العصبة، وإما على املصاحل، وإما 
 أنه إذا رجع  على الفقااء واملساكني، وذكا ابن أيب مولى

= 
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 .(1)فإن مل يكونوا فعلى املساكني 

                                         
= 

ا بينهم على فاائض اهلل، خبالف رجوعه إىل العصبة،  إىل مجيع الوربة، يكون ملك 
 . وهذا أصع، وأشبه بكالم أمد: قال الشيخ

إذا وقف على الفقااء فأقارب الواقف أحق من الفقااء األجانب، مع : وقال
التساوي يف احلاجة، وإذا قدر وجود فقري مضطا، كان دفع ضاورته واجب ا، وإذا مل 

 . تندفع إال بتنقيص كفاية الواقف، من غري ضاورة حتصل هلم، تعني ذلك
 . للواقف أقارب صاف على الفقااء واملساكني وقفا عليهمأي فإن مل يكن ( 1)
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 (1) ص  

ألن عارا رضر  اهلل عنره وقرف  (2)(وجيب العال بشاط الواقف)
طه مل يكررررن يف ولررررو مل جيررررب إتبررررا  شررررا  (3)وقفررررا وشرررراط فيرررره شرررراوطا 

 .(4)اشرتاطه فائدة 
                                         

أي فياا يشرتطه واقف يف وقفه من مجع، أو تقدمي، أو تاتيب، أو ضده، أو ( 1)
 . اعتبار وصف أو عدمه، ونظا، وغري ذلك

إذا كان مستحب ا خاصة لزم : قال الشيخ. شاطت لزيد كذا، ولعااو كذا: كقوله( 2)
 . ذهبالوفاء به، وهو  اها امل

يف الفقااء، وذوي القاىب، والاقاب، ويف لبيل اهلل، وابن السبيل، والضيف، : فقال( 3)
وأوصى هبا إىل حفصة، مث إىل . ال جناح على من وليها أن يأكل باملعاوف

وابن . األكابا من آل عاا، وغري ذلك مما جاء يف وقفه املشهور رض  اهلل عنه
 . تسكنالزبري جعل للاادودة من بناته أن 

. وألنه متلقى من جهته، فاتبع شاطه، ما مل تالف كتابا، وال لنة بال خالف( 4)
يعين يف الفهم والداللة، ال يف وجوب : وقال الشيخ. ونصه كنص الشار : قالوا

العال، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف، واملوص ، والناذر، واحلالف، وكل عاقد، 
اليت يتكلم هبا، وافق لغة العاب أو لغة الشار  جال على عادته يف خطابه، ولغته 

أو ال، والعادة املستااة، والعاف املستقا يف الوقف، يدل على شاط الواقف، أكثا 
 . مما يدل لفظ االلتفاضة

= 
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ونسررررررله  (1)بررررررأن يقررررررف علررررررى أوالده، وأوالد أوالده ( يف مجررررررع)
يقررردم األفقررره، أو  برررأن يقرررف علرررى أوالده مرررثال   (3)(وتقررردمي) (2)وعقبررره 

فضد اجلارع اإلفرااد، برأن  (5)(وضد ذلك) (4)األدين، أو املايض وحنوه 
 .(6)يقف على ولده زيد، مث أوالده 

                                         
= 

إن أحسن الظن بقائل هذا القول مل كالمه على أهنا كنصوص : وقال ابن القيم
ل مطلقها على مقيدها، واعتبار الشار  يف الداللة، وتصيص عامها خباصها، وم

مفهومها كاا يعترب منطوقها، وأما وجوب االتبا ، وتأبيم من أخل بش ء منها، 
فال يظن ذلك مبن له نسبة ما إىل العلم، وإذا كان حكم احلاكم ليس كنص 

: قوهلم: وقال. الشار ، بل ياد ما خالف حكم اهلل ورلوله، فنص الواقف أوىل
نربأ إىل اهلل من هذا القول، وال نعدل بنصوص . لشار شاوط الواقف كنصوص ا

 . الشار  غريها أبدا
وأما أن جنعل نصوص الواقف، أو نصوص غريه من العاقدين  : قال شيخ اإللالم

وقد : قال. كنصوص الشار  يف وجوب العال هبا، فهذا كفا باتفا  املسلاني
 . يع وفالداتفق املسلاون على أن شاوط الواقف تنقسم إىل قساني صح

 . ألن العطف يقتض  التشايك بني أوالده وأوالدهم( 1)
 . فإن إطال  التشايك يقتض  التسوية بينهم( 2)
 . وهو البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض( 3)
 . كاألصلع، أو الفقري، فريجع إىل ذلك( 4)
 . أي وضد اجلاع والتقدمي( 5)
 . فينفاد زيد بااللتحقا  دون أوالده( 6)
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 الترأخري، برأن يقرف علرى ولرد فرالن بعرد برين فرالن وضد التقردمي
. (3)علررى أوالده الفقهرراء : بررأن يقررول (2)(واعتبررار وصررف، وعدمرره) (1)

: بررأن يقررول( والرتتيررب) (5)أو يطلررق فرريعاهم وغررريهم  (4)فياررتص هبررم 
 .(6)مث أوالدهم، مث أوالد أوالدهم . على أوالدي: يقول

                                         

هذا وقف على أوالدي، : هذا مثال للرتتيب، وأما مثال التأخري فهو أن يقول (1)
يعطى منهم أوال ما لوى فالن كذا، مث ما فضل لفالن، أو على زيد وعااو، 
ويؤخا زيد، أو على طائفة ويؤخا غري القارئ، أو يؤخا بط ء الفهم، ضد 

وه، فالفا  بني على أوالدي، يقدم منهم القارئ وحن: التقدمي، وهو أن يقول
التأخري والرتتيب أن حق املؤخا با ، مبعىن أن له ما فضل عن املقدم، فإن مل 
يفضل له ش ء لقا، وأما الرتتيب فال ش ء للثا  مع وجود األول، وإن حصل 

 . فضل
 . فيصري االلتحقا  أو احلامان ماتبا على ذلك الوصف، أو ال يعترب وصفا فيعم( 2)
الفقااء، أو املادودة من بناته، أو حامان من فسق أو التغىن أو الصلحاء، أو ( 3)

 . وحنوه
 . أي باملتصفني بتلك الصفة، أو جام من فسق وحنوه( 4)
 . أي أو يطلق الوقف على أوالده، فيعم الفقهاء وغريهم من أوالده( 5)
من فيصري االلتحقا  ماتب ا بطن ا بعد بطن، وليس للبطن الثا  فيه حق ما بق  ( 6)

وإمنا يغلا من يغلا يف مثل هذه املسألة : البطن األول مستحق، قال شيخ اإللالم
حيث يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من اليت قبلها، فإن مل تستحق األوىل شيئ ا مل تستحق 

ابنه، وليس كذلك، بل  الثانية، مث يظنون أن الولد إذا مات قبل االلتحقا  مل يستحق
= 
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ألن عارا  (1)ن النا ا فالن، فإن مات ففرال: بأن يقول( ونظا)
رض  اهلل عنه جعل وقفه إىل حفصة، تليه ما عاشرت مث يليره ذو الراأي 

كشراط أن ال يرؤجا، أو قردر مردة اإلجرارة ( وغرري ذلرك) (2)من أهلها 
وإن نرزل  (5)أو متجروه وحنروه  (4)أو أن ال ينرزل فيره فالرق أو شرايا  (3)

مستحق تنزيال  شاعي ا مل جيز صافه بال موجب شاع  
(6). 

                                         
= 

 . ف، حىت لو كانت الطبقة األوىل حمجوبة مبانع من املوانعهم يتلقونه من الواق
فيجب العال بشاطه يف حنو ذلك، ألن مصاف الوقف جيب العال فيه بشاط ( 1)

الواقف، فكذلك النظا، وكذا إن شاط النظا لنفسه، أو للاوقوف عليه، أو 
صع، لغريمها إما بالتعيني كفالن، أو بالوصف كاألرشد، أو األعلم، أو األكرب 

اإللالم، والتكليف : فان وجد فيه الشاط ببت له النظا، ويشرتط يف النا ا
 . والكفاية يف التصاف، واخلربة، والقدرة عليه

صار : رواه اإلمام أمد، وتلقاه أهل العلم بالقبول، وجعلوه أصال ، وقال ابن عاا( 2)
 . (*)أول وقف يف اإللالم 

 . ما مل تالف نصاا( 3)
اجلهات الدينية مثل اخلوانك واملدارس وحنوها، ال جيوز أن ينزل فيها : شيخوقال ال( 4)

فالق، لواء كان فسقه بظلاه اخللق، وتعديه عليهم بقوله أو فعله، أو كان فسقه 
 . بتعديه حدود اهلل، يعين ولو مل يشرتطه الواقف

 . أي متاذ جاه، أو متعاٍل على غريه، وحنوه كابتد ( 5)
أنه # وعليه أن ال يؤجا حىت يغلب على  نه : وقال. تق  الدينقاله الشيخ ( 6)

ليس هناك من يزيد، وعليه أن يشها املكان عند أهل الاغبات فإن حاىب به بعض 
 . أصدقائه كان ضامنا

 ررررررررررررررر
 .لقا هنا ورقة كاملة من األصل فكتبنا عوضها على طايقة املؤلف« تنبيه» (*)
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الرتوى الغرين )وصفا ( ومل يشرتط)يف املوقوف عليه ( فإن أطلق)
لعرردم مررا يقتضرر  التاصرريص  (1)أي الفقررري واألنثررى ( والررذكا وضرردمها

فياررررا إذا مل يشرررررتط النظررررا ألحررررد، أو شرررراط إلنسرررران  (3)(والنظررررا) (2)
ألنرره ملكرره وغلترره لرره، فررإن   (4)املعررني ( للاوقرروف عليرره)ومررات فررالنظا 
ررا، الررتقل برركرران واحررد   وإن كررانوا مجاعررة، فهررو بيررنهم علررى  (5)ا ه مطلق 

وإن كان صغري ا أو حنوه  (6)قدر حصصهم 
(7). 

                                         

وقوف عليه، فلم يعني شاص ا، ومل يشرتط وصف ا له، مشل أي فإن أطلق يف امل( 1)
 . الذكا واألنثى، والغين والفقري على السواء

 . أي من شاط أو وصف أو غري ذلك( 2)
 . أي إن أطلق ومل يوجد ما يقتض  النظا( 3)
بأن كان آدميا كزيد، عدال  كان أو فالق ا، ألنه ينظا لنفسه، قدمه يف املغين ( 4)

أما العدالة فال تشرتط ولكن : قال احلارب . يضم إىل الفالق أمني: قيلوالشاح، و 
 .يضم إىل الفالق عدل، ملا فيه من حفظ الوقف

حفظ الوقف وعاارته، وحتصيل ريعه، وصافه يف جهاته، وغري ذلك، : وو يفة النا ا
 . وهل ميلك الواقف عزله إذا مل يشرتطه؟ اختلف يف ذلك

 . عليهأي مبلك غلته والنظا ( 5)
 . كأوالده أو أوالد زيد. قاله املوفق وغريه( 6)
 . بأن كان لفيها أو جمنون ا( 7)
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وإن كران الوقرف علرى مسرجد أو مرن ال  (1)قام وليره مقامره فيره 
وإن ) (3)ولرره أن يسررتنيب فيرره  (2)ميكررن حصرراهم كاملسرراكني فللحرراكم 

( هو لولردهأو ولد غريه مث على املساكني ف)أو أوالده ( وقف على ولده
، ألن اللفرظ يشرالهم ىواخلنراب( الرذكور واإلنراث)املوجود حني الوقرف 

وإطالقهرا يقتضر  التسروية، كارا لرو  (5)ألنره شراك بيرنهم ( بالسوية) (4)
 (6)لو أقا هلم بش ء 

                                         

 . اخل... مبا جتاجه من حفظ، وعاارة وحتصيل ريع ( 1)
أي وإن كان املوقوف عليه غري آدم ، أو ال ميكن حصاهم فالنظا للحاكم، ألنه ( 2)

 . ليس له مالك معني
وال جيوز أن يويل فالق ا يف جهة : األصلع، قال الشيخ أي وللحاكم أن يويل عليه( 3)

 . دينية كادرلة وغريها مطلقا، ألنه جيب اإلنكار عليه وعقوبته
بفتحتني كل ما ولده ش ء، ويطلق على الذكا واألنثى " الَوَلد: "فف  املصباح( 4)

هنم ويأيت بيا. اهر. واملثىن واجملاو ، فعل مبعىن مفعول، وهو مذكا ومجعه أوالد
 . (*)والتحقاقهم 

اتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فالن، كان للذكور واإلناث من ولده، : قال الوزيا( 5)
 . وكان بينهم بالسوية

أي فإنه يكون املقا به بني املقا هلم بالسوية، وكولد األم يف املرياث؛ واختار املوفق ( 6)
عضهم ملقصود شاع ، للذكا مثل حظ األنثيني، كاملرياث، وإن فضل ب: وغريه

 . جاز، وإال كاه
 رررررررررررررررر

 .هذا آخا ما كتبنا (*)
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 (1)وال يرردخل فرريهم الولررد املنفرر  باللعرران، ألنرره ال يسرراى ولررده 
ويسرررتحقونه  (2)ه ولرررده وإن لرررفلوا، ألنررر( ررررولد بنيررره)بعرررد أوالده لرررر( مث)

 .(4)وجدوا حني الوقف أو ال  (3)ا ماتب  

                                         

فال جيوز أن ينسب إليه، وال يابه، فال يدخل يف أوالده يف الوقف من باب أوىل، ( 1)
وال فا  بني صفة الولد واألوالد، يف التقالل املوجود منهم بالوقف واحدا كان أو 

 . ف بوجود ما دون اجلاع، دليل إرادته من الصيغةابنني، أو أكثا، ألن علم الواق
ألن كل موضع ذكا اهلل فيه الولد، دخل فيه ولد البنني، فاملطلق من كالم اآلدم  ( 2)

إذا خال عن قاينة، جال على كالم اهلل، ويفسا مبا يفسا به، فولد ابنه ولد له، 
لد البنني وإن لفلوا، فدخل فيه و ُي ِصيُكُم اهلُل ِ ي َفْوالدُِ مْ لقوله تعاىل

ارم ا بني إسماعي    إ  » صلى اهلل عليه وللموقوله َيا َبِني ِإْسَرائِي َ ولقوله
 . والقبائل كلها تنسب إىل جدودها «فبا م  ا  رامًيا

بطن ا بعد بطن، أو : أي ويستحق أوالد البنني الوقف ماتبا، بعد آبائهم، كقوله( 3)
ا زر  البطن األول من أهل الوقف، يف األرل األقاب فاألقاب، قال الشيخ وإذ

 . املوقوفة، مث مات، وانتقل إىل البطن الثا  كان مبّقى إىل أوان جداده بأجاة
جتعل مزارعة بني الزار ، ورب األرل، لناوه من أرل أحدمها، وبذر اآلخا : وقال

طن الثا ، وإن غاله البطن األول من مال الوقف، ومل يدرك إال بعد انتقاله إىل الب
 . فهو هلم، وليس لوربة األول فيه ش ء

قال الشيخ ومن  ن . وإن لفلوا، ويستحق ولد الولد، وإن مل يستحق أبوه شيئ ا( 4)
أن الوقف كاإلرث، فإن مل يكن والده أخذ شيئ ا، مل يأخذ هو، فلم يقله أحد من 

ىل، أو بعضها، مل األئاة، ومل يدر ما يقول، وهلذا لو انتفت الشاوط يف الطبقة األو 
 . حتام الثانية، مع وجود الشاوط فيهم إمجاع ا، وال فا 
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فرررال يررردخل ولرررد البنرررات يف الوقرررف علرررى  (1)(بناتررره)ولررد ( دون)
لعرررررررردم دخرررررررروهلم يف قولرررررررره تعرررررررراىل  (3)إال بررررررررنص أو قاينررررررررة  (2)األوالد 

 ْم يُكُم اهللُ ِ ـــي َفْوالدُِ ـــ ُي ِصـــ
علرررى ولرررد ولرررده، : كارررا لرررو قرررال) (4)

و عقبرره أو نسررله، فيرردخل ولررد البنررني، وجرردوا حالررة أ (5)(وذريترره لصررلبه
 .(6)الوقف أو ال 

                                         

 . وأوالد بنات بنيه وبنات بين بنيه( 1)
 . ألهنم من رجل آخا، فينسبون إىل آبائهم( 2)
وقفت على ولدي، وأوالدهم، على أن لولد اإلناث لهاا، ولولد الذكور : كقوله( 3)

فنصيبه لولده، أو على أوالدي فالن وفالن  أو من مات عن ولد،. لهاني، وحنوه
: وقال. وفالنة، مث أوالدهم، وحنو ذلك، كاا لو وقف على أوالده، وفيهم بنات

ودخول ولد البنات هو األصع، : من مات عن ولد فنصيبه لولده، قال الشارح
 . واألقوى دليال  

(4) ِثَـيَـْين ين بنيه وبناهتم وإن لفلوا، فكذا من بنيه وبناته، وبِللذََّ ِر ِمْثُ  َحظِّ اُْنـْ
 . الوقف

على : أي يدخل ولد البنني، دون ولد البنات يف الوقف على األوالد، كاا لو قال( 5)
 . بال خالف، حكاه احلارب . ولده لصلبه، وذريته لصلبه، أو من ينتسب إليه

 . فيستحق ولد الولد، وإن مل يستحق أبوه شيئ ا، كاا تقدم( 6)
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 (2)ثم للرتتيب رف بروالعط (1)دون ولد البنات إال بنص أو قاينة 

                                         

ال : وممن قال: وقال الشارح. وحنوه، وتقدم. عن ولد، فنصيبه لولدهكان مات ( 1)
مالك وحماد  –يف الوقف الذي على أوالده، وأوالد أوالده  –يدخل ولد البنات 

وروي عن أمد أهنم يدخلون يف . على ذريته ونسله: وكذلك إذا قال. بن احلسن
: ا وابن حامدوقال أبو بك. الوصية، وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله

يدخل فيه ولد البنات، وهو مذهب الشافع  وأيب يولف، ألن البنات أوالده، 
 . فأوالدهن أوالد أوالده حقيقة

َنا ِمْن قَـْبُ  فيجب أن يدخلوا يف اللفظ املتناول هلم، بدليل قوله َوُن ًحا َهَديـْ
لد بنته، فجعله من ذريته، وهو و َوِعيَسىإىل قولهَوِمْن ُذرِّيَِّتِه َداُوَد َوُسَلْيَما َ 

َعَم اهللُ : ولذلك ذكا اهلل قصة عيسى وإبااهيم ومولى، مث قال ُفوَلِئَك الَِّذيَن فَنـْ
اآلية، وعيسى معهم، ودخل أبناء البنات يف َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن ِمْن ُذرِّيَِّة آَد َ 

والقول بأهنم : المث ق «إ  ابني هذا سيد» صلى اهلل عليه وللماحلالئل، وقال 
يدخلون، أصع وأقوى دليال ، وقدمه يف احملار، واختاره أبو اخلطاب، وأفىت به مد 
بن عبد العزيز، وقال إنه الااجع يف الدليل، من الكتاب والسنة، وأن قول 

ال يدخلون يف الذرية خمالف للدليل، وهذا قول شيخ اإللالم، وقدماء : املتأخاين
 .  به شيانا، عبد الامن ابن حسناألصحاب، وهو الذي يفيت

تاتيب مجلة، كون البطن : كاا هو معاوف، وصفات تاتيب االلتحقا  بالث( 2)
. األول ينفاد بالوقف عان دونه، ما دام منهم واحد، مث البطن الثا ، وهكذا

وتاتيب أفااد، كون الشاص من أهل الوقف، ال يشاركه ولده، وال يتناول من 
دام أبوه حيا، فإذا مات انتقل ما بيده إىل ولده، والثالث الوقف شيئ ا، ما 

التحقا  مجيع املوجودين من البطون، من غري توقف على ش ء، بل هم على 
 . حد لواء، فيشارك الولد والده، وكذا ولد الولد
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إال أن  (1)فرررال يسرررتحق الررربطن الثرررا  شررريئ ا حرررىت ينقرررال األول 
والعطررف بررالواو للتشررايك  (2)مررن مررات عررن ولررد فنصرريبه لولررده : يقررول

 .(4)(اختص بذكورهم. بين فالن: ى بنيه، أوعل: ولو قال) (3)

                                         

وقفت : وذلك فياا إذا وقف على ولده أو ولد غريه، أو ذريته أو نسله، كقوله( 1)
األ ها فيان وقف على ولديه، بطنا : وقال الشيخ. بعد بطن على أوالدي، بطنا

بعد بطن، مث على أوالدمها وأوالد أوالدمها، وعقبهاا بعدمها، بطنا بعد بطن، أنه 
ينتقل نصيب كل إىل ولده، وإن مل ينقال مجيع البطن األول، وهو أحد الوجهني 

 . يف مذهب أمد
يع يف تاتيب األفااد، ويدخل فيه أوالد التحق كل ولد بعد أبيه نصيبه، ألنه صا ( 2)

من مات عن ولد فنصيبه لولده، : وقول الواقف: قال الشيخ. بناته، كاا تقدم
أحد : يشال األصل  والعائد؛ قال الشيخ: يشال األصل  ال العائد، واملذهب

الوجهني يف املذهب؛ وإذا مات شاص من مستحق  الوقف، وجهل شاط 
 . ستحقني بالسويةالواقف، صاف إىل مجيع امل

كاا ال تقتض  الرتتيب، فال تنفيه، فه  لاكتة عنه، " الواو: "قال يف االختيارات( 3)
نفيا وإبباتا، ولكن تدل على التشايك، وهو اجلاع املطلق، فإن كان يف الوقف ما 
يدل على الرتتيب، مثل أن رتب أو ال عال به، ومل يكن ذلك منافيا ملقتضى 

اجلاع، فيشرتكون فيه بال تفضيل، وألنه دل على الرتتيب بال  الواو، ألهنا ملطلق
 . قاينة

وهو مذهب الشافع  وأصحاب . عند اجلاهور: دون األناب  واخلنابى، قال املوفق( 4)
 . الاأي

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

557 

َفْ  لَــــُه قررررال تعرررراىل (1)ألن لفررررظ البنررررني وضررررع لررررذلك حقيقررررة 
اْلبَـَناُت َوَلُكُم اْلبَـُن  َ 

كبرين هاشرم، ومتريم، ( إال أن يكونوا قبيلة) (2)
ألن الرررم القبيلرررة يشرررال ذكاهرررا  (4)(فيررردخل فيررره النسررراء) (3)اعة ضررروق

ألهنرم ال ينتسربون إىل القبيلررة  (6)(مرن غررريهمدون أوالدهرن ) (5)وأ نثاهرا 
 .(7)املوقوف عليها 

                                         

فاختص الوقف هبم، وتقدم رجحان دخوهلم، وإن وقف على بناته دخل : قالوا ( 1)
ال نعلم يف ذلك : شكل، قال الشارحفيهن البنات، دون غريهن، ال اخلنثى امل

 . خالف ا
اْلَماُل َواْلبَـُن َ   ِيَنُة اْلَحَياِة وقالَفْصَطَفى اْلبَـَناِت َعَلى اْلَبِنينَ وقال( 2)

َيا نـْ يف احلسن  صلى اهلل عليه وللموتقدم أن عيسى من ذرية آدم، وقال النيب الدُّ
 . احلديث «إ  ابني هذا سيد»

 . قبيلة كاا مثل –من بنيه أو بين فالن  –وقف عليهم  إال أن يكون من( 3)
َوَلَقْد َ رَّْمَنا َبِني : أي يدخل النساء يف الوقف، مع الذكور واخلنابى، لقوله( 4)

 . آَد َ 
وإمنا دخلوا يف االلم إذا صاروا قبيلة، ألن االلم نقل فيهم عن احلقيقة إىل ( 5)

 : وقلن. أنا من بين فالن – إذا انتسبت –العاف، وهلذا تقول املاأة 
 حنررررررررررررررن جررررررررررررررروار مرررررررررررررررن برررررررررررررررين النجرررررررررررررررار

 
ا مرررررررررررررررررن جرررررررررررررررررار   يرررررررررررررررررا حبرررررررررررررررررذا حمارررررررررررررررررد 

  
 . أي غري قبيلة بين فالن املوقوف عليهم، فال يدخلون يف الوقت( 6)
وإمنا ينسبون آلبائهم، ويدخل أوالدهن منهم، لوجود االنتساب حقيقة وتقدم ( 7)

 . ليسوا منهم القول بدخوهلم بدليله وال يدخل مواليهم ألهنم
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(. وأهل بيته، وقومره)إذا وقف على قاابته أو قاابة زيد ( والقاابة)
أوالد ( يشررررال الررررذكا واألنثررررى مررررن أوالده وأوالد أبيرررره و) (1)ونسرررربا ه 

مل  صرلى اهلل عليره ولرلمألن النريب  (2)فقرا ( جد أبيه)أوالد ( جده و)
ومل يعا قاابة أمه وهم بنو زهراة  (3)ز بين هاشم بسهم ذوي القاىب جياو 

ويسررتوي فيرره الررذكا واألنثررى، والكبررري والصررغري، والقايررب  (4)زهرراة شرريئ ا 
وال يررردخل فررريهم مرررن  (5)والبعيرررد، والغرررين والفقرررري لشررراول اللفرررظ هلرررم 

 .(6)تالف دينه 

                                         

وآله وعرتته، وهم عشريته األدنون، وأهل البيت عند العاب، كاا قال بعلب، آباء ( 1)
الاجال وآبا هم كاألجداد، واألعاام وأوالدهم، وقوم الاجل قبيلته، وهم نسبا ه، 

 . هم مبثابة أهل بيته: ويقال
 . هذا املذهب، اختاره املوفق وغريه( 2)
 . بعد، كبين عبد مشس، وبين نوفلفلم يعا منه من هو أ( 3)
يعطى كل من يعاف بقاابته، وهو مذهب الشافع ، ووقف أيب طلحة : وعنه( 4)

مشهور، دخل فيه حسان، وأيب، وبني أيب وأيب طلحة لتة أجداد، وملا نزلت 
 ََرِبين َْقـْ اخل،  «...يا بين كعب بن لؤي، يا بين ماة »قال َوَفْنِذْر َعِشيَرَتَك ا

ناداهم يطلق عليهم لفظ األقابني، وألهنم قاابة، فيتناوهلم االلم،  فجايع من
 . ويدخلون يف عاومه، ويقويه أيض ا إذا كان عاف أهل البلد

 . وعاوم القاابة، وال يفضل أعلى، وال فقريا، وال ذكاا على من لواه( 5)
ا، مل يدخل يف قاابته كافاهم، وإن ك( 6) ان كافاا، أي الواقف، فإن كان الواقف مسلا 

 . مل يدخل املسلم يف قاابته إال بقاينة
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 مشل كل قاابة له من جهة اآلبراء، (1)وإن وقف على ذوي رمه 
واملرروايل يتنرراول املررروىل  (3)ألن الرراحم يشرررالهم  (2)واألمهررات، واألوالد 
( أو (5)وإن وجرردت قاينررة تقتضرر  إرادة اإلنرراث ) (4)مررن فررو  وألررفل 

ألن داللتها كداللرة اللفرظ  (6)أي بالقاينة ( حاماهنن عال هبا)تقتض  
 .(7)اللفظ 

                                         

 . وقف على رم  أو أرحام : كأن يقول( 1)
أما جهة اآلباء، فكاآلباء، واألعاام وبنيهم، وكالعاات، وبنات العم، وأما ( 2)

 . األمهات، فكأمه وأبيها وأخواله وخاالته، وأما األوالد فكابنه وبنته وأوالدهم
 . ة آباء، فيصاف إىل كل من ياث بفال أو تعصيب أو باحمولو جاوزوا أربع( 3)
أي وإذا وقف على املوايل، وله موال من فو  أعتقوه، وموال من ألفل أعتقهم، ( 4)

تناول اللفظ املوىل من فو ، واملوىل من ألفل، والتووا يف االلتحقا  إن مل 
م مواليه يفضل بعضهم على بعض، وإن مل يكن له إال أحدمها أخذه، ومىت عد

 . فلعصبتهم، وإن مل يكن له موال فلاوايل عصبته
كان مات عن ولد، فنصيبه لولده، أو على أوالدي فالن وفالن، مث على ( 5)

 . من مات عن ولد فنصيبه لولده: وقال. أوالدهم، أو على أوالده وفيهم بنات
 . أوالدي لصليب أو من ينتسب إيل: كقوله( 6)
أو . وقف على بنايت وأوالدهن: ة، كداللة اللفظ، كاا لو قالأي ألن داللة القاين( 7)

 . على أبنائ  وأبنائهم دون البنات: قال
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كرررأوالده، أو أوالد   (1)(وإذا وقرررف علرررى مجاعرررة ميكرررن حصررراهم)
ألن اللفرظ  (3)بيرنهم ( هم والتسراوياوجرب تعاري) (2)وليسروا قبيلرةزيد 

فررإن   (4)يقتضرر  ذلررك، وقررد أمكررن الوفرراء برره، فوجررب العاررل مبقتضرراه 
فصرار ممرن ال ميكرن  (5)كان الوقف يف ابتدائه على من ميكن الرتيعابه 

وجرب تعاريم مرن أمكرن  (6)ميكن التيعابه كوقرف علر  رضر  اهلل عنره 
ميكررررن حصرررراهم والررررتيعاهبم، كبررررين ( وإال) (7)مررررنهم، والتسرررروية بيررررنهم 

 .(8)هاشم ومتيم 

                                         

 . والتيعاهبم بالوقف( 1)
 . أو مواليه، أو موايل غريه( 2)
أي وجب تعاياهم بالوقف، والتساوي بينهم فيه، ذكاهم وأنثاهم، صغريهم ( 3)

 . وكبريهم
َر ِمْن َذِلكَ حه قوله تعاىل كاا لو أقا هلم بش ء، يوض( 4) أي  َ ِإْ  َ اُن ا َفْ ثـَ

ُهْم ُشرََ اُء ِ ي الثُـُّلثِ من ابنني   .  ـَ
 . كاجل وقف على ولده، وولد ولده، ونسله( 5)
أي فصاروا قبيلة كثرية، تاج عن احلصا، ال ميكن التيعاهبم، بالوقف كوقف عل  ( 6)

 . لة كثرية ال ميكن التيعاهبمرض  اهلل عنه على ولده ونسله، صاروا قبي
ألن التعايم والتسوية واجبان يف اجلايع، فإذا تعذرا يف بعض، وجبا فياا مل يتعذرا ( 7)

 . فيه، كواجب عجز عن بعضه
 . والقبيلة الكبرية، واملساكني، وأهل إقليم أو مدينة( 8)
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لبعضهم ( جاز التفضيل)و (1)هم ألنه غري ممكن امل جيب تعاي
 (3)ألنرررره إذا جرررراز حامانرررره جرررراز تفضرررريل غررررريه عليرررره  (2)علررررى بعررررض 

 (5)ألن مقصرود الواقرف برا ذلرك اجلرنس  (4)(واالقتصار علرى أحردهم)
وإن وقررررف مدرلررررة أو  (6)وذلررررك جصررررل بالرررردفع إىل واحررررد مررررنهم  (5)

 (8)اختصت هبم  (7)رباطا وحنومها على طائفة 

                                         

 . لتعذره بكثاة أهله، وحكاه املوفق إمجاع ا( 1)
 . ويااعى األحق به( 2)
 .َ اتَـُّق ا اهلَل َما اْسَتَطْعُتمْ وأوىل من احلامان، قال تعاىل ( 3)
 . وجتال أن ال جيزئه أقل من بالبة، وهو مذهب الشافع ( 4)
 . من القبيلة، أو أهل املدينة( 5)
وإن كان على الفقااء أو املساكني، أو على أي صنف من أصناف أهل الزكاة، مل ( 6)

يدفع منها، وما يأخذه الفقهاء منه، كاز  من بيت املال، قال يدفع إليه أكثا مما 
ما أخذ من بيت املال فليس عوضا وأجاة، بل رز  لإلعانة على الطاعة، : الشيخ

وكذلك املال الوقف على أعاال الرب، واملوصى به واملنذور له، ليس كاألجاة 
 . واجلعل

 . كأهل بلد، أو أهل مذهب، أو قبيلة( 7)
ت املدرلة أو الاباط أو حنومها، كاخلانات بأهل البلد، أو أهل املذهب أي اختص( 8)

وإن وقف على العلااء فهم ملة الشا  أهل التفسري واحلديث والفقه، . أو القبيلة
 . أو على املتفقهة فهم طلبة الفقه، أو أهل احلديث، فهم من اشتغل باحلديث
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 .(2)والوصية يف ذلك كالوقف  (1)وإن عني إماما وحنوه تعني 

                                         

، أو األهل من أوالده، وكذا كأن يشرتط أن ال يؤم يف مسجد وقفه إال فالن( 1)
شاط اخلطابة وحنو ذلك، وكذا لو عني اإلمامة مبذهب، ما مل يكن يف ش ء من 

جيب أن يوىل يف الو ائف : وقال الشيخ. أحكام الصالة، خمالف ا لصايع السنة
وإمامة املساجد األحق شاعا، وأن يعال ما قدر عليه من عال الواجب، وليس 

واتفق . لفالق، وإن نفذ حكاه، وصحت الصالة خلفهللناس أن يولوا عليهم ا
األئاة على كااهة الصالة خلفه، واختلفوا يف صحتها، ومل يتنازعوا يف أنه ال ينبغ  
توليته، ومن مل يقم بو يفته فلان له الوالية أن يويل من يقوم هبا، إىل أن يتوب 

طة جائزة، ولو عينه األول، ويلتزم بالواجب، والنيابة يف مثل هذه األعاال املشاو 
 . الواقف، إذا كان مثل مستنيبه

ومن وقف على مدرس وفقهاء، فللنا ا، مث احلاكم تقديا أعطيتهم، ولو زاد : قال
النااء فهو هلم، ولو عطل وقف مسجد لنة تقسا األجاة املستقبلة عليها، 
وعلى السنة األخاى، ألنه خري من التعطيل، وال ينقص اإلمام بسبب تعطيل 

زر  بعض العام، واألرزا  اليت يقدرها الواقفون مث يتغري النقد، يعطى املستحق ال
من نقد البلد ما قياته قياة املشاوط، وله أن يفال له على عاله مبا يستحقه 

ممن أكل املال بالباطل، قوم هلم رواتب أضعاف حاجاهتم، وقوم هلم : وقال. مثله
 . يسريجهات معلومها كثري، يأخذونه ويستنيبون ب

ويف اإلنصاف ه  أعم . فياا ذكا، ألن مبناها على لفظ املوص ، أشبهت الوقف( 2)
 . من الوقف
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 (1) ص  
وإن مل جكرررم بررره حررراكم   (2)مبجررراد القرررول ( والوقررف عقرررد الزم)
ال يبـــــا، فصـــــلها  وال ي هـــــب وال »لقولررررره عليررررره السرررررالم  (3)كررررالعتق 
العاررل علررى هررذا احلررديث عنررد أهررل العلررم : مررذيقررال الرت  (4)«يــ رث

 (7)ألنه مؤبد  (6)بإقالة وال غريها ( رال جيوز فساه)فر. (5)

                                         

 . أي يف لزوم الوقف، وبيعه ملصلحة، أو إبداله وصاف فاضله، وغري ذلك( 1)
 . أو ما يدل عليه، ألنه ترب  مينع البيع واهلبة( 2)
ه على أنه يصع من غري أن أي أنه يثبت من غري حكم حاكم، ونص أمد وغري ( 3)

 . يتصل به حكم حاكم، أو تاج خماج الوصايا
وورد غريه مما يدل على لزوم عقد الوقف، وعدم  «حبس أصلها»وتقدم قوله ( 4)

 . نقضه
وغريهم، ال نعلم بني املتقدمني منهم يف  صلى اهلل عليه وللممن أصحاب النيب ( 5)

 . ذلك اختالف ا
 . من واقف أو غريه( 6)
فلم جيز فساه، وذكا احلايدي أوقافا للصحابة كانت باقية إىل عصاه، والتاا ( 7)

 . عال املسلاني على ذلك يف لائا األقطار
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  (2)بالكليررة ( إال أن تتعطررل منافعرره) (1)وال يناقررل برره ( وال يبررا )
أو أرل خابررت، وعررادت مواتررا، ومل متكررن عاارهترررا  (3)ار اهنرردمتدكرر
ملا بلغره أن  –نه كتب إىل لعد فيبا ، ملا روي أن عاا رض  اهلل ع (4)

قل املسرجد الرذي بالتارارين رأن ان –أن بيت املال الذي بالكوفة نقب 
(5). 

                                         

لو وقف على : فيحام بيعه وال يصع، وال يبدل بغريه، وإن باعه فقال الشيخ( 1)
أوالده، مث باعه وهم يعلاون أنه قد وقفه، فهل لكوهتم تغايا؟ فإن قول النيب 

 «ال يح  لمن يعلم ذلك إال ف  يبينه»يف السلعة املبيعة  صلى اهلل عليه وللم
يقتض  وجوب الضاان، وحتامي السكوت، فيكون قد فعل فعال  حمام ا، تلف به 

ا  . مال معصوم، فهذا قوي جد 
ولو كان مات معسا ا أو هو معسا يف حياته، فهل يؤخذ من ريع الوقف؟ هذا : قال

هذا الدين على الواقف بسبب تغاياه بالوقف، فكان الواقف  بعيد، لكن باعتبار
هو اآلكل ريع وقفه، وقد يتوجه ذلك إذا كان الواقف قد احتال، بأن وقف مث 
با ، فإن قصد احليلة إذا كان متقدم ا على الوقف، مل يكن الوقف الزم ا يف احملتال 

 . عليه، الذي هو أكل مال املشرتي املظلوم
وز بيعه، وصاف مثنه يف مثله، ويف املسجد إذا كان ال ياجى عوده  جي: قال أمد( 2)

 . كذلك، واتفقوا على أنه إذا خاب مل يعد إىل ملك الواقف
 . ومل تكن عاارهتا يف ريع الوقف( 3)
 . وعود نفعها، وذلك حبيث ال يكون يف الوقف ما يعااها( 4)
 . يعين بالكوفة( 5)
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واجعررل بيرررت املرررال يف قبلررة املسرررجد، فإنررره لررن يرررزال يف املسرررجد 
وكرران هررذا مبشررهد مررن الصررحابة، ومل يظهررا خالفرره، فكرران  . (1)مصررل 

ويصررراف ) (3)ولررو شررراط الواقررف أن ال يبرررا  إذا ففالررد  (2)كاإلمجررا  
 (5)ألنه أقاب إىل غال الواقف  (4)(مثنه يف مثله

                                         

 . بيت املالفال جيرتئ أحد على النقب على ( 1)
فكان إمجاع ا، وألن فيه التبقاء للوقف مبعناه، عند تعذر إبقائه : وقال املوفق( 2)

إذا مل ميكن تأييده : بصورته، فوجب ذلك، واختاره الشيخ وغريه، وقال ابن عقيل
على وجه تصيصه، التبقينا الغال وهو االنتفا  على الدوام يف عني أخاى، 

وقال . ألعيان، ومجودنا على العني تضييع للغالوإيصال اإلبدال جاى جماى ا
جيوز بيع الوقف أو املناقلة به لنقص أو رحجان مغله، واختار هو وتلايذه : الشيخ

جواز املناقلة به للاصلحة بشاط أن يكون صادر ا ملن له الوالية على الوقف، من 
 . جهة الواقف، أو من جهة احلاكم

ل اليت جاز أن يبا  فيها فشاطه فالد، حلديث أي لو شاط أن ال يبا  يف احلا( 3)
وتقدم، ومثله شاط عدم  «ما بال أقوام يشرتطون شاوطا ليست يف كتاب اهلل»

بل إذا دعت الضاورة إجياره زيادة عليها كااابه مثال، ومل . إجياره فو  مدة بعينها
، وأفىت يوجد ما يعاا به، وال من يستأجاه إال بزيادة عليها، إذ ه  أوىل من بيعه

 . به املاداوي، ونقل عن الشيخ أنه أفىت به، وعن املؤلف أنه حكم به
إن أمكن، للنه  عن إضاعة املال، ويف إبقائه إذ ا إضاعة له، فوجب احلفظ ( 4)

 . بالبيع
ا له، وألن املقصود انتفا  املوقوف عليه بالثااة ال ( 5) ألن يف إقامة البدل مقامه تأبيد 

 . بعني األصل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

566 

 (2)ويصري وقف ا مبجاد الشااء  (1)فإن تعذر مثله فف  بعض مثله 
( مسررجد)أي الوقررف ( ولررو أنرره) (3)وكررذا فرراس حبرريس ال يصررلع لغررزو 

أي وجيروز ( وآلته) (5)فيبا  إذا خابت حملته  (4)ومل ينتفع به يف موضعه 
( ومرا فضرل عرن حاجتره) (6)وصرافها يف عاارتره  وجيوز بيع بعض آلتره،

 . (7)من حصاه، وزيته، ونفقته وحنوها 

                                         

صاف يف جهته، المتنا  تغيري املصاف مع إمكان مااعاته، وإن تعطلت صاف ي( 1)
 . يف جهة مثلها، حتصيال  لغال الواقف حسب اإلمكان

كبدل أضحية، ورهن، ألنه كالوكيل يف الشااء، واالحتياط وقفه، لئال ينقضه بعد ( 2)
 . ذلك من ال ياى وقفه

به يف شااء حبيس يكون بعض يبا  ويصاف يف مثن أخاى، وإن مل يكف أعني ( 3)
 . الثان، ألن املقصود التيفاء املنفعة

 . ولو بضيقه على أهله، أو خااب حملته( 4)
ويصع بيع بعضه إلصالح ما بق ، إن احتد الواقف واجلهة إن كان عينني أو ( 5)

عينا، ومل تنقص القياة، وإال بيع الكل، وأفىت بعض األصحاب نواز عاارة 
ى جهته، وعليه العال، والوقف على قوم بعينهم أحق نواز الوقف من آخا عل

 . نقله إىل مدينتهم من املسجد
إن احتاج إىل ذلك، ألنه إذا جاز بيع اجلايع عند احلاجة إىل بيعه، فبيع بعضه ( 6)

 . مع بقاء البعض أوىل، وجيوز اختصار آنية إىل أصغا منها
 . أو فضل من خشبه، أو ش ء من نقضه( 7)
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ألنرره انتفررا  برره يف جررنس مررا  (1)(جرراز صررافه إىل مسررجد آخررا)
ألن شيبة بن عثاران  (3)(والصدقة به على فقااء املسلاني) (2)وقف له 
وروى اخلرالل بإلرناده  (5)كران يتصرد  خبلقران الكعبرة   (4)يبعثاان احل

وألنررره مرررال اهلل تعررراىل، مل يبرررق لررره  (6)ئشرررة أماتررره برررذلك بإلرررناده أن عا
 .(7)مصاف فصاف إىل املساكني 

                                         

وهو أوىل من بيعه، وإن بيع . يعان به يف مسجد آخا: تاج إليه، ونص أمدحم( 1)
 . فثانه

 . والمتنا  تغيري املصاف، مع إمكان مااعاته( 2)
: أي وجاز الصدقة به على فقااء املسلاني، ألنه يف معىن املنقطع، وقال الشيخ( 3)

ستحق ريعه، جيوز صاف الفاضل يف مثله، ويف لائا املصاحل، ويف بناء مساكن مل
 . القائم مبصلحته

أي ابن أيب طلحة العبدري املك ، من مسلاة الفتع، وله صحبة وأحاديث مات ( 4)
 . واحلجيب نسبة إىل حجابة بيت اهلل احلاام. هر12لنة 

 . بضم اخلاء، مجع خلق بفتحتني، أي ما بل  من بياهبا( 5)
 جاء إىل عائشة رض  اهلل عن علقاة عن أمه، أن شيبة بن عثاان احلجيب: ولفظه( 6)

يا أم املؤمنني إن بياب الكعبة تكثا عليها، فننزعها فنحفا هلا آبار ا، : عنها فقال
بئساا صنعت ومل : فندفنها فيها حىت ال تلبسها احلائض واجلنب؛ قالت عائشة

إن بياب الكعبة إذا نزعت مل يضاها من لبسها من حائض أو جنب، . تصب
فكان شيبة يبعث هبا : مثنها يف لبيل اهلل واملساكني، قالولكن لو بعتها وجعلت 

وهذه قضية مثلها : إىل اليان، فتبا ، فيضع مثنها حيث أماته عائشة، قال املوفق
 . ينتشا، ومل تنكا، فتكون إمجاع ا

 وإمنررررررررا مل ياصررررررررد ملررررررررا فيرررررررره مررررررررن التعطررررررررل، : كررررررررالوقف املنقطررررررررع، قررررررررال احلررررررررارب ( 7)
= 
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الرررررررتحقاقه مقررررررردر، يتعرررررررني  (1)وفضررررررل موقررررررروف علرررررررى معررررررني 
ياصرررد لعلررره : ونرررص فررريان وقرررف علرررى قنطررراة فررراحناف املررراء (2)إرصررراده
وعلرررى  (4)وإن وقرررف علرررى بغرررا فاخترررل صررراف يف بغرررا مثلررره  (3)ياجرررع 

 .(5)وحنومها قياله مسجد، ورباط، 

                                         
= 

اجرررة يف زمرررن آخررا، وال ريرررع يسرررد مسررردها، مل فياررالف املقصرررود، ولرررو توقعررت احل
يصاف يف غريها، ألن األصرل الصراف يف اجلهرة املعينرة، وإمنرا لرومع بغريهرا حيرث 

 . ال حاجة، حذرا من التعطل
 . هذا وقف على زيد، يعطى منه كل لنة مائة: كأن يقول( 1)
أجاة يعطى من أجاة هذه الدار كل شها عشاة دراهم؛ و : كاا لو قال الواقف( 2)

وقطع به يف املنتهى، وقال . وهو واضع: الدار أكثا من ذلك، قال يف اإلنصاف
ا وجب صافه، ألن بقاءه فساد له، وإعطا ه : الشيخ إن علم أن ريعه يفضل دائا 

 . وال جيوز لغري النا ا صاف الفاضل: فو  ما قدر له الواقف جائز، قال
: يها ما وقف عليها، وقال بعضهمأي املاء إىل القنطاة، فيحتاجون، فيصاف عل( 3)

 . يصاف إىل أخاى، كاا تقدم حنوه
ا من بيع الوقف إذا خاب، ألن ( 4) أي مثل الثغا الذي اختل أي وهن وفسد، أخذ 

 . املقصود الصاف إىل املاابا، فوجب الصاف إىل بغا آخا
يف كسقاية إذا تعذر الصاف فيها، صاف يف مثلها، حتصيال  لغال الواقف قاله ( 5)

الشاط قد تالف للحاجة، كالوقف على : التنقيع، وصاح به احلارب ، وقال
املتفقهة على مذهب معني، فإن الصاف يتعني عند عدم املتفقهة على ذلك 

 . املذهب إىل املتفقهة على مذهب آخا

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الخامسالجزء 

 

563 

وإذا غررراس  (1)وال جيررروز غررراس شرررجاة، وال حفرررا بئرررا باملسرررجد 
أو مرن مالره ونرواه للوقرف  (2)النا ا أو برىن يف الوقرف مرن مرال الوقرف 

 .(4)ويتوجه يف غاس أجنيب أنه للوقف بنيته: قال يف الفاو  (3)فللوقف

                                         

ولو للاصلحة العامة، ألن البقعة مسحقة للصالة، فتعطيلها عدوان، وإن فعل ( 1)
 . طاَّت البئا، ما مل يكن يف حفاها مصلحة، ومل جصل به ضيققلعت الشجاة، و 

 . فللوقف، نواه أو ال( 2)
يتوجه إن أشهد، : وإن غاس من ماله ومل ينوه للوقف فله غري حمرتم، ويف الفاو ( 3)

 . وإال فللوقف
غري  –إن أشهد  –أي غاس غري النا ا والواقف، ونواه للوقف فللوقف، وإال فله ( 4)

 . حمرتم
 وصلى اهلل على حماد وآله وصحبه وللم

 آخا اجمللد اخلامس من حاشية الاول املابع ويليه اجمللد السادس
 «باب اهلبات والعطية»وأوله 
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  هرس المجلد الخامس 
 من حاشية الروض المربع

 الم ض ، الصفحة
 اب السلمب 1
 تعايفه وحكاه مع الدليل 4
 األلفاب اليت يصع هبا وعدد شاوطه 5
 الشاط األول لصحة السلم مع التاثيل والتوضيع 6
 .ما تقارب فأمكن ضبطه صع السلم فيه 8
 .ال يصع يف اجلواها وما جياع أخالط ا غري متايزة 3
 . يصع يف احليوان والثياب وحنومها 33
 . الط ا أربعة أقسامالذي جياع أخ 31
 . اخل... الشاط الثا  جنس املسلم فيه ونو   31
 . ما يلزم املسلم إليه قبوله 34
 . املعيد له رده وإمساكه مع األرش 36
 الشاط الثالث ذكا قدره 36
 الشاط الاابع ذكا أجل معلوم 38
 رخص يف السلم من أجل احلاجة 33
 يف وقت حلولهالشاط اخلامس أن يوجد غالب ا  13
 ال يصع يف مثار بأعياهنا ملا فيه من الغار 11
 حكم املسلم فيه إذا تعذر أو بعضه 11
 الشاط السادس أن يقبض الثان قبل التفا  14
 إن أللم يف جنس إىل أجلني أو عكسه 17
 الشاط السابع أن يسلم يف الذمة 18
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 .ا شاطاهيكون الوفاء يف موضع العقد، وإن كان يف با أو حب 13
 . بيع املسلم فيه قبل قبضه وهبته واحلوالة به وعليه 13
 أخذ عوضه والاهن والكفيل به مع التحقيق 11
 بيع الدين املستقا ملن هو عليه وهبته وااللتنابة 14
 باب القرض 16
 تعايفه وحكاه وبيان فضله 16
 ما يصع بيعه صع قاضه 17
 ون ممن يصع تربعهيشرتط معافة قدره ووصفه وأن يك 18
 ميلك بقبضه ويثبت بدله يف ذمته ويصع تأجيله 13
 رد القال بعينه أو قياته ولزوم قبوله مع التفصيل 41
 جام كل شاط جا نفعا 44
 جيوز النفع بعد الوفاء بال شاط وال مواطأة 45
 .تربعه ملقاضه قبل وفائه مبا مل جتا عادته به 47
 . د آخا، وصور البدلاملطالبة بالقال يف بل 48
 . باب الرهن 53
 . تعايفه وحكاه وشاوطه 53
 . يصع يف كل عني جيوز بيعها بدين بابت 51
 يلزم بالقبض ويصع رهن املشا  57
 رهن املبيع على مثنه وغريه وما ال يصع رهنه 58
 يلزم الاهن بالقبض إال لضاورة ويصع قبله 63
 .التدامة القبض على القول به 61
 رهن املستعار ورجو  املعري 65
 . ال ينفذ تصاف واحد منهاا بغري إذن اآلخا، والتثىن العتق 66
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 ال مينع الااهن مما فيه مصلحة الاهن 67
 . تؤخذ قياة املعتق رهنا مكانه 68
 . مناء الاهن وكسبه، وأرش اجلناية عليه 63
  .مؤنة الاهن على الااهن، وهو أمانة يف يد املاهتن 71
 . الزيادة يف الاهن أو الدين 74
 إن رهن عند ابنني فوىف أحدمها انفك يف نصيبه 74
 وقت اللزوم لوفاء الدين وبيع الاهن 76
 إجبار احلاكم للااهن وبيعه للاهن  78
 يكون الاهن عند من اتفقا عليه: فصل 81
 . وللوكيل رده عليهاا. إن اختلفا وضعه احلاكم عند عدل 83
 . ع الاهن باألحظ وتعني ما اتفقا عليهبي 81
 . مثن الاهن يف يد العدل أمانة كوكيل 81
 تقسيم الشاوط إىل صحيع وفالد 85
 «ال يغلق الاهن»: معىن 86
 . من يقبل قوله يف قدر الدين والاهن ورده 87
 . إقاار الااهن مبلك الاهن وجنايته 88
 . هيف االنتفا  بالاهن وما يتعلق ب: فصل 31
 تقسيم الاهن إىل حيوان وغريه مع التوضيع 33
 . ياجع املاهتن بالنفقة على الااهن، وكذا وديعة وحنوها 31
 جناية العبد املاهون أو عليه 34
 باب الضما   37
 اشتقاقه وتعايفه 37
 . يصع بكل لفظ فهم منه الضاان عافا وبإشارة من أخاس 38
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 ال يصع إال من جائز التصاف 33
 مطالبة املضاون والضامن مع التحقيق 311
 تعدد الضامن ومعافته ورضاه 311
 ضاان اجملهول والدرك غري ذلك 311
 ال يصع ضاان األمانات بل التعدي فيها 316
 قضاء الضامن أو الكفيل بنية الاجو  وغريها 317
 . فصل يف الكفالة 318
 .تعايفها والفا  بينها وبني الضامن 318

تصرررررع بكرررررل عرررررني مضررررراونة وببررررردن مرررررن عليررررره ديرررررن، ألحرررررد وال  313
 . قصاص

 اعتبار رضى الكفيل 333
 ما يربأ به الكفيل، وما يضانه 331
 السجان وحنوه مبنزلة الكفيل 331
 باب احلوالة 335
 ببوهتا واشتقاقها وتعايفها، وعدد شاوطها 335
 الشاط الثا  اتفا  الدينني 337
 ق إىل ذمة احملال عليهإذا صحت نقلت احل 333
 الثالث والاابع رضى احمليل وعلم املال 311
 القول يف رضى احملال عليه واحملتال 313
 . القادر مباله وقوله وبدنه: املل ء 311
 إن أحيل على مثن مبيع فبان باطال فال حوالة 314
 فسخ البيع ال يبطل احلوالة 315
 أو الوكالة من يقبل قوله يف دعوى احلوالة  316
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 باب الصلع وأحكام اجلوار 318

تعايررف برراب الصرررلع وأحكررام اجلررروار الصررلع وببوتررره والعررادل منررره  318
 واجلائا

 جايان الصلع يف مخسة أنوا  مع ذكا األول منها 313
 ذكا الصلع على إقاار مع التوضيع له 313
 أمثلة لقول املقا له يف اإللقاط مع بيان صحته 313
 . ضع بعض الدين احلال وتأجيل باقيهحكم و  311
 التحقيق يف صحة املصاحلة عن املؤجل ببعضه حاال  والعكس 314
 . مصاحلته عن ملكه على منفعة ملكه 315
 . ال يصع الصلع الذي جل حااما أو جام حالال   317
 مصاحلته عن احلق بغري جنسه وله صور 318
 يصع الصلع عن جمهول من دين أو عني 341
 يف بيان الصلع على إنكار: فصل 341
 هو للادع  بيع ولآلخا إبااء 341
 إن كذب أحدمها مل يصع يف حقه باطنا 345

الصرررلع عررررن قصررراص ولرررركىن دار وعيررررب، وحرررد لرررراقة، وقررررذف  346
 وغري ذلك مع التعليل

 وقو  غصن شجاته يف هواء غريه ومصاحلته 343
 ز مع التفصيل والتوضيع ما جيوز فعله يف الطايق وما ال جيو  353
 . جام أن جدث يف ملكه، أو جدار جاره ما يضا ناره 355
 . جدار املسجد واليتيم كاجلار 357
 . إصالح املشرتك من جدار وهنا ودوالب 358
 باب احلجا 361
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 تعايفه لغة وشاعا وأنه ضابان 361
 . تعايف املفلس وحكم احلجا عليه وفضل إنظاره وإباائه 361
 ما يسوغ حبس املفلس مع التحقيق يف بينة اإلعسار 364
 من قدر على وفاء دينه مل ججا عليه وأما بالوفاء 365
 لغامي منعه أو ضاينه من السفا إال بكفيل مل ء 366
 إن قدر وامتنع أجرب فإن أصا با  ماله احلاكم وقضاه 367
 .حجا من ال يف  ماله مبا عليه حاال   363
 ب إ هار احلجا على املفلس والسفيهيستح 371
 تصافه يف ماله بعد احلجا وإقااره عليه 373
 إدراك املتا  عند املفلس، وشاوط الاجعة فيه 371
 تصافه يف ذمته وإقااره بدين أو جناية 374
 بيع احلاكم ملاله وقساه 375
 حلول املؤجل بفلس أو موت 377
 هإن  ها غامي بعد القساة رجع بقسط 378
 حكم إجباره على التكسب وفك حجاه 373
 فصل يف احملجور عليه حلظه 383
 ججا على السفيه والصغري واجملنون وكل مضيع ملاله 383
 يلزمهم أرش اجلناية وما أتلفوه من املال 381
 ما يزول به احلجا عنهم مع التوضيع 381
 تقسيم زوال احلجا إىل بالبة أقسام 385
 غري قبيل بلوغهاختبار الص 388
 ذكا األهل لواليتهم، مع الرتتيب 383
 من فك عنه احلجا فسفه أعيد عليه ويكون النظا للحاكم 333
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 تصاف الويل باألحظ ملوليه واالجتار عليه 333
 ذكا أشياء من تصافات الويل 331
 أكل الويل من مال موليه جمانا  335
 غري ذلكقبول قول الويل يف النفقة والضاورة و  336
 ينفك احلجا عن املايز يف قدر ما أذن له 338
 التدانة العبد وأرش جنايته وقياة متلفه 333
 ترب  املأذون له وغريه وإهدا ه وإعارته وصدقته 113
 باب الوكالة  111
 حكاها وتعايفها وأركاهنا 111
 تصع بكل قول يدل على اإلذن 114
 يصع قبوهلا على الفور والرتاخ  115
 من له التصاف يف ش ء فله التوكيل والتوكل فيه 116
 ما يصع التوكيل فيه مما تدخله النيابة وما ال يصع 117
 ليس للوكيل أن يوكل إال أن جيعل إليه 131
 . الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدمها وموته وغري ذلك 131

ادته لره بيع الوكيل وشاا ه من نفسه وولده ولائا من ال تقبل شه 137
 وغريه

 يضان النقص والزيادة إذا فاط وكذا الوص  وغريه 111
 صحة بيع الوكيل مبا فيه زيادة خري وال ضار فيه مع التاثيل 113
 فصل يف بيان ما يلزم املوكل والوكيل 114
 شااء الوكيل املعيب وبيان لزومه أو رده 114
 حقو  العقد وتعلقها باملوكل 115
 البيع وعدم قبضه الثانتسليم وكيل  116
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 الثان إذا تسلم املبيع: يسلم وكيل الشااء 118
 توكيله يف بيع فالد أو كل ش ء 118
 الوكيل يف اخلصومة ال يقبض بدون قاينة والعكس بالعكس 111
 اختالف لفظ الوكالة يف القبض 113
 ضاان وكيل اإليدا  والقضاء 111
 فاياالوكيل أمني ال يضان بال ت: فصل 111
 ما يقبل فيه قول الوكيل مع ميينه وكذا من يلتحق به 114
 مع التحقيق..." البينة على املدع  "خرب  115
 . دعوى الوكالة ودفع احلق إليه، وإنكارها أو الدفع 117
 .شاكة أمالك، وعقود: وه  نوعان. باب الشاكة 143
 تكاه مشاركة من يف ماله حالل وحاام 143
 والتفصيل عن النو  األول. كة العقود مع بيان أنواعهاتعايف شا  141
 اشرتاط رأس املال من النقدين والتحقيق فيه 145
 اشرتاط جزء من الابع مشا  معلوم 147
 الوضيعة على قدر املال باحلساب 143
 تصاف كل واحد مبا هو من مصلحة التجارة أو جات العادة به 153
 ربةيف أحكام شاكة املضا: فصل 151
 تعايفها وتعيني اجلزء املشاوط  154
 إن اختلفا ملن املشاوط فلعامل ويف قدره فقول املالك 156
 املضاربة كعنان فياا جيوز للعامل أن يفعله 157
 املضاربة مبال آلخا وقسم الابع 153
 تلف رأس املال وجربه قبل القساة 161
 كبطالهنا وما يقبل فيه قول العامل أو املال 161
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 يف أحكام شاكة الوجوه: فصل 165
 تعايفها وكون كل منهاا وكيال وكفيال 165
 املالك، والوضيعة، والابع: حتديد 166
 شاكة األبدان، وكيفيتها، وما يلزم الشايكني 167
 . تصع يف اإلحتشاش ولائا املباحات 163
 مال أحدمها وإقامة غريه مقامه ودفع دابة ملن يعال عليها 171
 شاكة الوجوه والداللني ووجه صحتها 171
 شاكة املفاوضة وبيان الصحيع منها والفالد 171
 باب املساقاة واملزارعة  175
 تعايفها وبيان ما تصع عليه مع الدليل 175
 حكم ما ال مثا له أو غري مقصود 177
 ال تصع بالكل أو آصعا معلومة 173
 تعايف املناصبة واملغارلة 181
 اهور على أن املساقاة عقد الزماجل 183
 ما يلزم أحدمها بفسخ اآلخا 183

يلررزم العامررل كررل مررا فيرره صررالح الثارراة وعلررى رب املررال مررا يصررلع  181
 األصل

 العامل كاملضارب فياا يقبل وياد 186
 يف أحكام املزارعة وأهنا آصل من اإلجارة: فصل 187
 تصع نزء معلوم النسبة 187
 لبذر والغااس من رب األرلال يشرتط ا 188
 جيوز اجلاع بني املزارعة واملساقاة وكذا املؤاجاة  131
 باب اإلجارة  131
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 حكاها وتعايفها وما تنعقد به 131
 تصع بثالبة شاوط أحدها معافة املنفعة  134
 يصع التئجار آدم  لعال معلوم 136
 الشاط الثا  معافة األجاة  138
 الظئا بطعامهاا وكسوهتااإجارة األجري و  133
 ذكا من له أجاة املثل 113
 الشاط الثالث اإلباحة يف نفع العني 111
 كون املنفعة مقصودة 114
 معافتها با ية أو صفة: من شاوط العني املؤجاة 115

الثرررررا  أن يعقرررررد علرررررى نفعهرررررا دون أجزائهرررررا مرررررع التحقيرررررق وبيررررران  116
 املاتار

 . ليمالثالث القدرة على التس 118
 . الاابع اشتاال العني على املنفعة 113
 اخلامس أن تكون املنفعة للاؤجا أو مأذونا له فيها 131
 إجارة املستأجا واملستعري واملوقوف عليه 133
 انتقال الوقف وحكم الفسخ مع التفصيل والتوضيع  131
 إجارة العني مدة معلومة مع عدم الزيادة  136
 عال معاوفالتئجار العني ل 138
 . اإلجارة واجلعالة على احلج واألذان وتعليم القاآن 111
 أجاة احلجامة ومصافها 111
 . على املؤجا كل ما يتاكن به من النفع وكذا عاارهتا، وتامياها 111
 على املستأجا تفايغ البالوعة وتنظيف الدار إن حصل بفعله 114
 جيوز كااء العقبة  115
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 عقد اإلجارة وما تقتضيه يف لزوم : فصل 116
 تنفسخ اإلجارة بتلف العني وموت املاتضع وغري ذلك 118
 ال تنفسخ مع إمكان االنتفا  فإن تعطل انفسات يف الباق  113
 غصب املؤجاة ووقو  العيب فيها 111
 جناية األجري واحلجام والطبيب وحنوهم 116
 هضاان األجري املشرتك ما تلف بفعله وحكم أجات 141
 وجوب األجاة والتقاارها 141
 أجاة من تسلم عينا بإجارة فالدة  145
 باب السبق 147
 حكاه مع الدليل وتعايفه وحكم ما شغل وأهلى  147
 ذكا ما جيوز السبا  عليه بعول ودونه مع التوضيع 148
 املغالبة اجلائزة حتل بعول 151
 ا من شاوط املسابقة تعيني املاكوبني واحتادمه 153
 الفاولية أربعة أنوا   151
 الشاط الاابع واخلامس للاسابقة مع التحقيق يف احمللل 151
 املسابقة عقد جائز مستقل بنفسه 154
 بقية الشاوط هلا 156
 باب العارية  158
 ببوهتا وتعايفها  158
 تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها  153
 وه  مستحبة . من شاوطها أهلية املعري واملستعري 153
 كون نفع العني مباح ا مع التاثيل وبيان ما ال يباح 161
 للاعري الاجو  مىت شاء بال ضار 161
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 ضاان العارية مع التحقيق وبيان املاتار 164
 على املستعري مؤنة ردها 167
 إعارة املستعري وإجارته وضاان التلف 168
 اختالف املعري واملستعري يف صفة القبض 173
 باب الغصب 175
 تعايفه وحكاه مع الدليل 175
 الدعاء على الظامل قصاص، وعدم صرب 176
 ياد الكلب املقتىن ومخاة الذم  وجلد امليتة املدبوغ 178
 االلتيالء على احلا والتعااله أو حبسه 183
 يلزم رد املغصوب بزيادته 181
 ما يلزم إذا بىن أو غاس 181
 كسب به أو عال فيه فزاد أو نقصإذا غصب شيئ ا و  186

ضاان النقص بتغرري الصرفة وباجلنايرة والتلرف ونقرص السرعا وغرري  183
 ذلك

 ضاان ما بائ أو زال عيبه أو عاد من غري جنس الذاهب 133
 إن جىن املغصوب فعلى غاصبه أرشها 135
 فصل يف خلا املغصوب وصبغه وتلفه وغري ذلك 136
 و البناءقلع الصبغ أو الغاس أ 133

إطعررام الغاصررب لعررامل برره أو عكسرره أو ملالكرره وغررري ذلررك وحكررم  411
 الضاان أو اإلبااء

 يغام ما تلف من مثل  أو غريه 411
 تاا املغصوب أو تلله 417
 . يف تصافات الغاصب احلكاية وغريه واإلتالفات: فصل 413
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 ما يقبل فيه قوله مع ميينه أو قول املالك 431
 ه وتسلياه أو الصدقة به بنية الضاانجهل رب 433
 ضاان الغاصب ما أتلف بسبب أو تعد مع التوضيع 431
 ما ال يضانه وإن تلف 436
 ضاان ما أتلفت البهياة مع التحقيق 438
 جناية البهياة بيد قائد ودوهنا وقتل الصائل 413
 كسا املزمار والصليب وغري ذلك لعدم احرتامها 411
  باب الشفعة 415
 بابتة بالسنة واإلمجا  لدفع الضار 415
 تعايف الشفعة وحمرتزاته 416
 حتامي التحيل إللقاط الشفعة مع ذكا صور هلا 418
 أمثلة ملا تثبت فيه الشفعة وما ال تثبت فيه 411
 التفصيل عن شفعة اجلوار مع التحقيق 411
 الشفعة على الفور وقت علاه 411
 الصلع وبتكذيب العدل وغري ذلكتبطل بطلب البيع أو  415
 صحة إلقاطها قبل البيع 416
 الشفعة البنني أو من ابنني مع التفصيل 417
 بيع الشقص مع غريه أو تلف بعض املبيع 413
 ذكا من ال شفعة هلم مع التفصيل 443
 فصل يف تصاف مشرتي الشقص، ومنائه وغري ذلك 441
 الطلب دون بيعه أو إجارتهتسقا بوقفه أو هبته أو رهنه قبل  441
 للاشرتي الغلة والنااء املنفصل 446
 حكم ما إذا غاس أو بىن 447
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 تبطل مبوت الشفيع قبل الطلب وبعده لواربه 443
 يأخذ الشقص بكل الثان فإن عجز لقطت 443
 اعتبار املالءة يف الشفيع أو ضامنه لثان مؤجل 453
 قبول قول املشرتي يف قدر الثان 451
 إقاار البائع بالبيع مع إنكار املشرتي وضاان الدرك 451
 حكم الشفعة يف بيع خيار وخمتلف فيه 455
 وما يلزم املود : باب الوديعة 456
 تعايفها وما يعترب هلا وحكم قبوهلا 456

هررر  عقرررد جرررائز تنفسرررخ مبررروت وعرررزل وال تضررران بررردون تعرررد أو  457
 تفايا

 يلزمه حفظها يف حاز مثلها 458
 قطع العلف عن الوديعة، وضااهنا 453
 تعيني احلاز ومن تدفع له 461
 رد الوديعة عند السفا أو ملها أو إيداعها 461
 أمثلة للتعدي فيها ولزوم الضاان وعدمه  465
 . يقبل قول املود  يف ردها أو تلفها بياينه: فصل 468
 دعوى الاد أو التلف قبل جحوده وبعده 471
 وارث الاد وطلب أحد املودعني نصيبه دعوى ال 471
 غصب العني املودعة ومصادرة السلطان وقهاه 471
 باب إحياء املوات 474
 تعايفه مع الدليل لثبوته 474
 ميلك باإلحياء ما قاب من عاما بشاطه 477
 متلك املعدن باإلحياء، وإقطاعه 478
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 ما نضب عنه املاء مل ج  وينتفع به 473
 ا تتهيأ به من إحاطتها أو حفا بئا وحنو ذلكحتي  مب 481
 حامي البئا والشجاة والدار وغري ذلك 481
 لإلمام إقطا  موات وغريه فهو بالبة أقسام 485
 إقطا  اجللوس إن مل يسبق 487
 من لبق إىل مباح فهو أحق به 483
 من يف أعال املاء املباح له السق  إىل كعبه أما املالوك فيقسم 483
 مى املاعى لدواب املسلاني إذا مل يضا 433
 من لبق إىل مكان فهو أحق به وإن غاب لعذر 431
 باب اجلعالة  434
 تعايفها مع التوضيع والدليل 434
 حكم العقد مع بيان املستحق بالفسخ 436
 أمثلة ملن يستحق اجلعل ومن ال يستحقه 437
 يقبل قول اجلاعل يف اجلعل 438
 طة أو الضالة وإنقاذ املال وما يستحقهرد اللق 438
 .أخذ اآلبق وحفظه أو بيعه 511
 . باب اللقطة 511
 . تعايفها مع بيان ما ميلك بدون تعايف 511
 . ما امتنع من لبع صغري مع بيانه وحكم أخذه 514
 . ما مل ميتنع من حيوان وغريه وحكم التقاطه مع الدليل 517
 . بني بالبة أمور تري يف الشاة وحنوها 531
 . يعاف اجلايع يف جمامع الناس مث ميلكه حكاا 533
 . ال يتصاف فيها قبل معافة صفاهتا 531
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 . مىت جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه أو بدهلا 534

تعايررف لقطررة السررفيه والصرريب والعبررد وأخررذ املنقطررع واملبرردل وغررري  535
 . ذلك

 . باب اللقيا 538
 .أخذه مع الدليل تعايفه وحكم 538
 . حايته مع بيان ما وجد معه ونفقته 533
 . حكم إلالمه وحضانته 513
 . مريابه وديته ووليه يف العاد 511

دعررررررروى ملكيتررررررره أو نسررررررربه مرررررررن مسرررررررلم أو كرررررررافا مرررررررع التفصررررررريل  514
 . والتوضيع

 . إن ادعاه مجاعة قدم ذو البنية وإال عال على القافة 517
 . كتاب الوقف 511
 . دليل شاعيته وتعايفه 511
 . ما يصع به مع ذكا صايع القول وكنايته 513
 . تشرتط النية مع الكناية أو ما يؤدي معىن الوقف 511
 من شاوط صحة الوقف املنفعة دائا ا من معني 514
 وقف املصحف واملاء واملشا  515
 الثا  أن يكون على با 516
 التوضيع ذكا ما ال يصع الوقف عليه مع 517
 يصع التثناء الغلة أو بعضها 541
 الثالث أن يكون على معني ميلك 543
 الاابع أن يقف ناجز ا 541
 .الوقف مصافه الرب وأقاربه أوىل 545
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 . فياا يشرتطه الواقف: فصل 547
 العال بشاط الواقف مع التحقيق يف نصوصه 547
 اعتبار الوصف والرتتيب والنظا وغري ذلك 543
 التواء املوقوف عليهم مع بيان النا ا وو يفته 553
 تفصيل وقفه على ولده أو ولد غريه 551
 األرجع دخول ولد البنات يف الوقف على أوالده 555
 صفات تاتيب االلتحقا  555
 وقفه على قاابته أو ذوي رمه 558
 .يعال بقاينة إرادة اإلناث أو حاماهنن 553
 . م دون غريهمتعايم من ميكن حصاه 561
 . وقف املدرلة على طائفة وتعيني اإلمام وحنوه 563
 يوىل يف الو ائف وإمامة املساجد األحق شاعا 561
 . يف لزوم الوقف وبيعه: فصل 561
 . دليل لزومه وحكم بيعه 561
 . إن تعطلت منافعه يبا  ويصاف يف مثله 564
 إن اختلما فضل عن حاجته جاز صافه إىل مثله وكذا  566
 ما غاس أو بىن يف الوقف بنيته 563
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