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  خطبة الكتاب

احلمد هللا الواحد األحد ذي اجلالل واإلكرام ، املبني لعباده على لسان رسله شرائع األحكام من واجب وحالل 
ال انفصال هلم عنه وال انفصام ،  وحرام ، وكلفهم بالوقوف عند حدودها واتباع أوامرها واجتناب نواهيها تكليفاً

وأمر رسله وورثتهم من خلقه بتنفيذها بني عباده لريتفع الظلم والفساد واهلرج والعناد تنفيذاً ال يشوبه حيف يف 
إقامة احلق بني ذوي اخلصام ، والصالة والسالم على سيدنا حممد قطب دائرة الكونني املؤيد بالوحي واإلهلام ، 

  .الذين مهدوا للدين من بعده فاستنار احلق واستقام وقاموا بالشريعة املطهرة أحسن قيام  وعلى آله وأصحابه
فيقول أفقر العبيد إىل اهللا الغين به عمن سواه الراجي عفوه يف سره وجنواه علي بن عبد السالم التسويل : وبعد 

ألف يف علم الوثائق واإلبرام لسالمة نظمها  ملا كانت حتفة احلكام من أجل ما: أصالً ومنشأً ، الفاسي داراً وقراراً 
ووجازة لفظها ، ولكوهنا قد اجتمع فيها ما افترق يف غريها ومّن اهللا علينا بتدريسها وإقرائها وإبراز خفي معانيها 

وذكر فروع تناسبها ونكت تقيد شواردها وحتل مقفلها ، طلب مين الكثري من طلبة الوقت أن أضع هلم شرحاً 
الغليل ويكمل املرام ، ويكشف من خفي معانيها ما وراء اللثام وحيتوي على إعراب كل ألفاظها  عليها يشفي

ليتدرب املبتدىء بعلم النحو الذي عليه املدار يف الفهم واإلفهام ، وعلى بيان منطوقها ومفهوم الكالم ، وعلى إبراز 
املتأخرين من قضاة العدل واألئمة الكرام ، مصلحاً فيه فرائد الفوائد وفروع تناسب املقام مبيناً فيه ما به العمل عند 

ما حيتاج إىل اإلصالح من ألفاظه املخلة بالنظام ، شارحاً فيه غالب وثائق األبواب وإن أدى ذلك إىل اإلطناب 
ليتدرب بذلك من مل يتقدم له مسيس بالفتوى من األنام ويهتدي إىل كيفية تنزيل الفقه على وثائق األحكام ، 

بتهم إىل ذلك بعد التوقف واإلحجام ،وتقدمي رجل وتأخري أخرى يف مدة من األيام مستعيناً على ذلك كله فأج
بالواحد األحد امللك العالم ، مرتكباً يف ذلك أبسط العبارة غري مكتف عن التصريح بالرمز واإلشارة ليطابق 

والعربية ، وخال ذهنه عن رديء األوهام  الشرح املشروح ويهتدي إىل فهمه من تقدم له أدىن مسيس بعلم الفقه
إىل شيخ شيوخنا سيدي حممد التاودي أحد شراح ) ت ( املعجمة إىل الشيخ خليل وبصورة ) خ ( مشرياً بصورة 

املهملة إىل اإلمام احلطاب ، ولكون ) ح ( إىل الشيخ ميارة ذي العلم اجلليل وبصورة ) م ( هذا الكتاب وبصورة 
نعم وقع بعض ذلك . شارة ألويل األلباب مل أصرح باالنتقاد على أحد من شراح هذا الكتاب اإلعراض يكفي يف اإل

. يف صدره ليقاس عليه ما بقي من بعده ، وأيضاً فإن لكل أحد منهجاً يقتضيه ومذهباً خيتاره للفتوى ويصطفيه 
ة فغري مستبعد أن يدخر لبعض وإذا كانت العلوم منحاً إهلية ومواهب اختصاصي: وأقول كما قال صاحب التسهيل 

  .املتأخرين ما عسر على كثري من املتقدمني 
وملا منَّ اهللا تعاىل عليَّ بالشروع فيه ومل يكن اطلع عليه أحد وهو مما نضمره وخنفيه أخربين بعض الطلبة الطالبني 

حاً فائقاً كبدر التمام ، للشرح املذكور الصادق يف خلوص الطوية واحملبة أنه رأى يف املنام أين وضعت عليها شر
فزادين ذلك انتشاطاً وتثبتاً باملقصود واغتباطاً لعلمي بصدق طويته وعدم كذبه يف خربه على الدوام ، وكنت 

: ترددت أياماً يف كيفية تسميته فأشار إيلَّ هاتف يف املنام بأن أسعيه البهجة يف شرح التحفة مأخوذاً من قوله تعاىل 
واهللا سبحانه املسؤول يف بلوغ املأمول إنه على ما يشاء قدير ، وباإلجابة جدير وهو )  ٦٠ :النمل ( } ذات هبجة 



  .حسيب ونعم الوكيل 
هو القاضي أبو بكر حممد بن حممد بن عاصم األندلسي الغرناطي ، ولد رمحه اهللا ثاين عشر : فالناظم رمحه اهللا 

وال من عامتسعة وعشرين ومثامنائة ، وقد أنشد أبو عبد مجادى األوىل من عام ستني وسبعمائة وتويف حادي عشر ش
اهللا حممد بن أيب القاسم بن القاضي بيتاً رمز فيه لوالدة الناظم ووفاته وبلده على طريق نظم الوفيات للكاتب 

  :القشتايل فقال 
  غرناطة بابن عاصم) رقصت ( وقد 

  للقضاء املنزل) سحت دموعاً ( و 
دة وجمموعها حبساب اجلمل ستون وسبعمائة مع ما يف التعبري بالرقص من املناسبة ، فرمز حبروف رقصت لسنة الوال

إذ الرقص الفرح والسرور ، ورمز للوفاة حبروف سحت دموعاً وجمموعها باحلساب املذكور مثامنائة وتسعة 
فرج بن قاسم بن ومن شيوخه رمحه اهللا األستاذ أبو سعيد . وعشرون مع ما يف التعبري بذلك من اإلشارة للموت 

لب ، واألستاذ أبو عبد اهللا القيجاطي ، وناصر السنة األستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب ، وقاضي 
اجلماعة احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن عالق ، وخااله حممد وأمحد ولدا أيب القاسم بن جزي ، والشريف أبو عبد اهللا 

إبراهيم بن عبد اهللا النمريي ، واألستاذ أبو عبد اهللا حممد بن علي البلنسي  حممد التلمساين ، والقاضي أبو إسحاق
كان رمحه اهللا تعاىل فاضالً متقناً لعلم الفقه والقراءات ، مشاركاً يف العربية واملنطق واألصول واحلساب . وغريهم 

خط وإحكام رسم وإتقان بعض  والفرائض مشاركة حسنة متقدماً يف األدب نظماً ونثراً وكتابة وشعراً إىل براعة
وله تآليف عديدة منها هذه األرجوزة ، وأخرى يف . الصنائع العلمية كتسفري الكتب وتنزيل الذهب وغريمها 

مهيع الوصول يف علم األصول ، وأخرى يف النحو حاذى هبا رجز ابن مالك ، وأخرى يف الفرائض : األصول مساها 
األمل املرقوب يف قراءة يعقوب ، وغري ذلك : قراءة الثماين ، وأخرى مساها إيضاح املعاين يف : ، وقصيدة مساها 

  .كما يف االبتهاج للشيخ أمحد بابا كان اهللا للجميع آمني 
جار وجمرور متعلق مبحذوف قدره بعضهم فعالً وبعضهم مصدراًمرفوعاً على االبتداء ، ) بسم ( قال رمحه اهللا 

أو أنظم ، وقدر مؤخراً طلباً لالهتمام واالختصاص ، وعلى الثاين تأليفي أو  والتقدير على األول بسم اهللا أؤلف
نظمي بسم اهللا ثابت أو حاصل ، فحذف املبتدأ وخربه وبقي معمول املبتدأ ، والباء لالستعانة أو للمصاحبة ، وإمنا 

التايل هلا يف كل حمل يعني قدر العامل هنا من مادة التأليف أو النظم ألن الذي يتلو البسملة هنا مؤلف وناظم و
مث إن لفظ اسم الذي هو ألف سني ميم يطلق يف اللغة إطالقاً شائعاً على ما يعم أنواع الكلمة . العامل احملذوف 

فيصدق بلفظ زيد ولفظ قام وهل مثالً ، ويف اصطالح النحاة على ما يقابل احلرف والفعل ويطلق أيضاً يف اللغة 
االسم يطلق ملعان ثالث إىل : قال الفخر . ت فيصدق بذات زيد وذات عمرو ، وهكذا إطالقاً غري شائع على الذا

فعلى الشائع مدلوله اللفظ . يقال ذات ونفس وعني واسم مبعىن اه : أن قال الثاين ذات الشيء ، وقال ابن عطية 
معىن وهو الذات يف األول املفرد املوضوع ملعىن الصادق بلفظ زيد ولفظ قام وهل وحنوها من األلفاظ الدالة على 

. والقيام يف الثاين واالستفهام يف الثالث ، وعلى غري الشائع مدلوله الذات الصادقة بذات زيد وذات عمرو وحنومها 
رأيت اسم زيد فمعناه رأيت ذاته وعينه ال لفظه ، فقوهلم قد اختلف هل االسم عني املسمى أو غريه ؟ : فإذا قلت 

لفظ اسم حيث استعمل يف التراكيب اجلزئية اليت ال يراد فيها مدلوله الذي هو مطلق مرادهم اختلف يف مدلول 
إن : اللفظ على الشائع أو مطلق الذات على غريه ، وإمنا يراد بعض ما صدقات مدلوله يف اجلملة فقيل فيه إذ ذاك 

ملسمى الذي هو ذاته ، وقيل مدلوله لفظ زيد مثالً الذي هو على الشائع من ما صدقات مدلوله ، ولفظ زيد غري ا



إن مدلوله عني املسمى وهو ذات زيد مثالً اليت هي على غري الشائع من ما صدقاته وعلى الشائع هي مدلول ما 
وباجلملة فذات زيد مثالً هي بعض مدلول ما صدقات االسم على .صدقه وليس مدلوله لفظ زيد على هذا القول 

ألن مدلول االسم على األول هو اللفظ الدال على معىن ولفظ زيد بعض األول وهي بعض ما صدقاته على الثاين 
ما صدق عليه ذلك اللفظ وذاته هي مدلول ما صدقه وعلى الثاين هي ما صدقه ال مدلول ما صدقه فمدلوله على 

وهللا : ه تعاىل ودليل القول األول قول. األول لفظ دال على معىن أياً كان ، ومدلوله على الثاين نفس املعىن أياً كان 
صلى اهللا ( وقوله )  ١٨٠: األعراف ( } أي ألفاظ دالة عليه فادعوه هبا )  ١٨٠: األعراف ( } األمساء احلسىن 

ودليل القول الثاين . أي لفظاً للقطع بأن املسمى واحد ال تعدد فيه ) إن هللا تسعة وتسعني امساً ) : ( عليه وسلم 
والتسبيح الذي هو التنزيه عن صفات احملدثات إمنا هو )  ١: األعلى ( } سبح اسم ربك األعلى : قوله تعاىل 

وعبادهتم إمنا هي )  ٤٠: يوسف ( } ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها : للذات دون اللفظ ، وكذا قوله تعاىل 
و مبعىن التسمية وإذا تقرر هذا علمت أن لفظ اسم يف البسملة هو مقحم على األول أ. للمسميات دون األسامي 

أو من إضافة العام إىل اخلاص إذ معناه بدأت مستعيناً باهللا أو بتسمية اهللا أو بسم هو اهللا ، وأما على الثاين فال يؤول 
بشيء إذ معناه مستعيناً مبسمى اهللا ومسماه هو ذاته العلية أي مستعيناً مبسمى هذا اللفظ على أن اخلالف لفظي 

: إنه غري املسمى أراد حيث يكون احلكم مناسباً لغري املسمى كقولك : وغريه فمن قال كما صرح به الشيخ زكريا 
رأيت : إنه عني املسمى أراه حيث يكون احلكم مناسباً لذلك أيضاً كقولك : تلوت اسم زيد أي لفظه ومن قال 

سام ما هو نفس املسمى أي اسم زيد أي ذاته ، وأما تقسيم األشعري رضي اهللا عنه أمساء اهللا تعاىل إىل ثالثة أق
مدلوله نفس املسمى مثل لفظ اهللا الدال على ذاته تعاىل ، وما هو غريه كاخلالق والرازق وحنومها من صفات األفعال 

أي يفهم منها غريه تعاىل وهو اخللق والرزق الناشئان عن قدرته خبالف األول إذ ال يفهم من لفظ اهللا سوى ذاته 
 غريه كالعامل والقادر وحنومها من الصفات القدمية ، فليس من هذا القبيل ألنه مل يقل ذلك تعاىل وما هو ال عينه وال

إن قوله ال عينه وال غريه ال خيلو من : يف لفظ االسم ، واخلالف املتقدم إمنا هو يف لفظ االسم لكن قال بعضهم 
يقية ليست غري الذات مفهوماً أي صعوبة وإشكال ، وقد انفصل عن ذلك بعضهم بأن املراد أن تلك الصفة احلق

ولعله يريد أنه ال يقال أن مدلوهلا غري الذات وال عني الذات ، بل مدلوهلا الذات . مدلوالً وال عينها خارجاً اه 
  .وهذه املسألة عويصة بسطت الكالم فيها لصعوبتها على الولدان املبتدئني . بصفتها واهللا أعلم 

بسم : جيوز احللف بقولك : قال صاحب اخلصال األندلسي : قواعد القرايف ما نصه قال البغوي يف اختصار : تنبيه 
هذه املسألة فيها جور بسبب أن االسم ههنا إن أريد به املسمى استقام : اهللا ، وجتب به الكفارة ، قال القرايف 

لفظ االسم هل هو موضوع احلكم ، وإن مل يرد به املسمى فقد حكى ابن السيد البطليوسي أن العلماء اختلفوا يف 
للقدر املشترك بني األمساء فمسماه لفظ أو وضع يف اللغة للقدر املشترك بني املسميات فال يتناول إال مسمى ؟ قال 

وهذاهو خالف حتقيق العلماء يف أن االسم هو املسمى أوالً ، وأن اخلالف إمنا هو لفظ االسم الذي هو ألف سني : 
ال يصح أن يقول عاقل أن لفظ نار هو عني النار حىت حترق فم من ينطق هبذا اللفظ ، ميم ، وأما لفظ نار وذهب ف

وإذا فرعنا على هذا وقلنا االسم موضوع للقدر املشترك بني األمساء ، وأن مسماه لفظ فينبغي أن ال تلزم به كفارة 
إىل اهللا ال يصريه مما جيوز احللف به ، ورزق اهللا فإن إضافة احملدث : إذا حلف به وأن ال جيوز احللف به كما لو قلنا 

وإن قلنا هو موضوع للقدر املشترك بني مسميات والقاعدة أن الدال على األعم غري دال على األخص وما يكون 
كذلك ال حيلف به وال يكون قسماً إال بنية أو عرف ناقل وال واحد منهما ههنا فال جتب كفارة إذا مل يتعني صرف 

  .ه لفظه اللفظ جلهة اهللا ا



أن يقول فال : وصوابه . فإنه غري سديد . فال يصح أن يقول عاقل أن لفظ نار هو عني النار اخل : تأمل قوله : قلت 
خالف يف أن مدلول لفظ نار هو عني النار ألن اخلالف إمنا هو يف مدلول لفظ االسم ال يف مدلول غريه إذ مدلول 

  .غريه من األلفاظ هو عني املسمى اتفاقاً 
  :مضاف إليه وأصله إله أسقط منه اهلمز مث أبدل بأل كما قال ) : اهللا ( 

  واالسم ذو التقديس هو اهللا
  على األصح أصله إله

  أسقط منه اهلمز مث أبدال
  بأل التعريف لذاك جعال

هو هو مشتق من التأله و: وهل مشتق أو جامد ؟ فيه أقوال ليس هذا حملها وال بأس باإلشارة إىل بعضها فقيل 
أهلت إىل فالن أي فزعت إليه : التنسك والتعبد يقال إله آهلة أي عبد عبادة ، وقيل من اإلله وهو االعتماد يقال 

أن اخللق يفزعون ويتضرعون إليه يف احلوادث واحلوائج فهو يأهلهم أي جيريهم فسمي : واعتمدت عليه ، ومعناه 
أن العقول تتحري يف كنه صفته وعظمته : فلم هتتد إليه ومعناه  هو من أهلت يف الشيء إذا حتريت فيه: وقيل . إهلاً 

هو من قول العرب أهلت : وقال املربد . واإلحاطة بكيفيته فهو إله كما يقال للمكتوب كتاب وللمحسوب حساب 
 أصله من الوله وهو ذهاب العقل لفقدان: إىل فالن أي سكنت إليه فكأن اخللق يسكنون ويطمئنون بذكره ، وقيل 

معناه احملتجب ألن : من يعز عليك ، وكأنه مسي بذلك ألن القلوب تتوله حملبته وتطرب وتشتاق عند ذكره ، وقيل 
الهت العروس تلوه لوهاً إذا احتجبت ، ف اهللا تعاىل : العرب إذا عرفت شيئاً مث حجب عن أبصارها مسته إهلاً تقول 

حكى هذه األقوال الشيخ عبد . ن جهة الكيفية عن األوهام هو الظاهر بالربوبية بالدالئل واألعالمواحملتجب م
نعتان هللا ، وقيل الرمحن بدل ) : الرمحن الرحيم . ( غنية الطالب نفعنا اهللا به : القادر اجليالين يف كتابه املسمى 

لداللته على الذات والرحيم نعت للرمحن والرمحن املنعم جبالئل النعم والرحيم املنعم بدقائقها ، وقدم األول وهو اهللا 
، مث الثاين الختصاصه به وألنه أبلغ من الثالث ، فقدم عليه ليكون كالتتمة والرديف ، وألن الثالث ال خيتص به 

  ) : ١٢٨: التوبة ( } باملؤمنني رؤوف رحيم : تعاىل بدليل قوله 
  الَْحْمُد هللا الَِّذي يَقِْضي َوالَ
  ُيقَْضى َعلَْيِه َجلَّ شَأْناً َوَعالَ

مبتدأ وخرب أي الصفات اجلميلة كلها واجبة هللا ، ومعىن ، وجوهبا أنه ال يتصور يف العقل عدم وصفه ) : احلمد هللا ( 
هبا ، واجلملة خربية لفظاً إنشائية معىن إذ املراد إنشاء الثناء مبضموهنا أي أنشىء وصفه تعاىل بكل مجيل ، وأتى 

كل أمر ذي بال ) : ( صلى اهللا عليه وسلم ( وامتثاالً لقول رسول اهللا  باحلمد بعد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز
كل أمر ذي بال ال : ( كما ورد عنه عليه السالم أنه قال . أي مقطوع الربكة ) ال يبتدأ فيه باحلمد هللا فهو أجذم 

حديث البسملة على  أي ذاهب الربكة ، فحمل الناظم رمحه اهللا) يبتدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أبتر 
االبتداء احلقيقي حبيث ال يسبقه شيء ، وحديث احلمدلة على االبتداء اإلضايف القريب منه بأن يذكر احلمد عقب 

البسملة متصالً هبا كما يدل عليه القرآن فهو مبني لكيفية العمل باحلديثني ، وهذا أحد األجوبة عما أوردوه من أن 
  .ء باآلخر ، ولنقتصر عليه لكونه أحسنها االبتداء بأحدمها يفوت االبتدا

مث إن احلمد لغة هو الوصف باجلميل على اجلميل على جهة التعظيم والتبجيل ، فاملراد بالوصف الذكر باللسان 
على جهة التعظيم اخل ، الوصف باجلميل هتكماً : فقط ، وخرج باجلميل الوصف بالقبيح فليس محداً بل ذماً وبقوله 



ال حاجة لزيادة هذا القيد بل هو مستغىن عنه بقوله : وقيل )  ٤٩: الدخان ( } أنت العزيز الكرمي ذق إنك : حنو 
باجلميل على اجلميل وهو الظاهر ألنه يف اآلية الكرمية وصفه باجلميل وهو غري متصف به يف احلقيقة بل جمازاً : 

. حيترز فيها عما يشارك احملدود يف اإلطالق احلقيقي  باعتبار ما كان عليه ، واجملاز غري حمترز عنه يف احلدود بل إمنا
الصيغة واحلامد واحملمود وهذه الثالثة يتضمنها لفظ الوصف وهو ال يكون إال باللسان ، والرابع : وله أركان مخسة 

احملمود احملمود به وهو صفة كمال يدرك العقل السليم حسنها ، واملراد كونه مجيالً يف الواقع أو عند احلامد أو : 
احملمود عليه وهو ما يقع الوصف اجلميل بإزائه ومقابلته فهو الباعث على احلمد ، : بزعم احلامد ، واخلامس 

وهذان مصرح هبما يف التعريف فلفظ احلمد يف كالم الناظم يتضمن الصيغة أي اللفظ الذي يؤدى به الوصف 
ل واصف ال بد له من لفظ بصفة يصف هبا غريه ويتضمن احلامد أي الواصف ويتضمن أيضاً احملمود به ، إذ ك

هو احملمود ، فهذه أربعة ، وأما احملمود عليه وهو الباعث على احلمد فقد يستفاد من قوله الذي ) هللا : ( ،وقوله 
يقضي اخل أي فكونه يقضي على غريه وال يقضى عليه هو صفة مجيلة يف غاية الكمال ، وذلك هو الباعث على 

الوصف بكل مجيل من قدرة وعلم وغريمها ثابت هللا ، والباعث على وصفي له بذلك : فكأنه قال وصفه بكل مجيل 
هو كونه يقضي وال يقضى عليه ، وأيضاً فإن احملمود به واحملمود عليه قد يتحدان معىن ويفترقان باالعتبار كما لو 

فالقدرة مثالً من حيث الوصف هبا حممود هبا أمحده تعاىل بالصفات اجلميلة من قدرة وحنوها لكونه متصفاً هبا : قلت 
واحلمد . ومن حيث إهنا باعثة على احلمد حممود عليها فال شك أن احلمد يف النظم متضمن لألركان اخلمسة 

كما للزخمشري يف فائقه خالفاً للرازي حيث فرق بني احلمد واملدح بأن . واملدح مترادفان كانا يف مقابلة نعمة أم ال 
: أال ترى أنه ميدح الياقوت على هناية صفائه وصقالته فيقال : من احلمد ألنه حيصل للعاقل وغريه قائالً املدح أعم 

ما أحسنه وما أصفاه ، واحلمد ال يكون إال للفاعل املختار على ما يصدر منه من اإلنعام كان ذلك اإلنعام واصالً 
ياري وبكونه يف مقابلة نعمة ليخرج املدح ، لكن يلزم على وعليه فيقيد احملمود عليه باالخت. إليك أو إىل غريك اه 

التقييد به خروج الثناء على الصفات القدمية وأنه ال يكون محداً بل مدحاً فقط وليس كذلك ، وما أجيب به عن 
احلمد خروج الصفات القدمية من تعريف احلمد بناء على ذلك التقييد من أهنا ملا كانت مبدأ لألفعال االختيارية كان 

. عليها محد على تلك األفعال االختيارية متحل غري سديد ، فال يعول عليه ، والصواب ما يف الفائق من ترادفهما 
  .قاله الشيخ البناين يف شرح السلم 

شرعاً فهو فعل ينىبء عن تعظيم املنعم بسبب كونه منعماً وهو مساوٍ للشكر لغة وبينهما وبني : وأما احلمد عرفاً أي 
د لغة عموم وخصوص من وجه فعمومهما باعتبار املورد ألهنما يكونان باللسان وبغريه من األركان وعمومه هو احلم

باعتبار املتعلق ألنه يكون يف مقابلة نعمة وغريها فيجتمعان فيما إذا كان الوصف باللسان يف مقابلة نعمة ، وينفردان 
  .فرد هو عنهما فيما إذا كان باللسان ال يف مقابلة نعمة عنه فيما إذا كانا بغري اللسان يف مقابلة نعمة وين

وأما الشكر عرفاً ؛ فهو صرف العبد مجيع ما نعم اهللا به عليه من مسع وغريه إىل ما خلق ألجله فهو أخص مطلقاً من 
ه عليه ، ومل مجيع ما أنعم اهللا ب: كل واحد من الثالثة قبله لتقييده مبنعم خمصوص وهو اهللا سبحانه حيث قيل يف حده 

يقل أنعم به عليه ولتقييده أيضاً بنعمة واصلة إىل عبده الشاكر ، ولشموله جلميع اجلوارح خبالف احلمدين قبله 
والشكر لغة فلم تقيد النعمة يف ذلك مبنعم خمصوص وال بكوهنا واصلة إىل احلامد أو الشاكر ، بل وصلت إليه وإىل 

ا ال خيفى ، وهذا الشكر هو الشكر املأمور به شرعاً املعرب عنهبالتقوى غريه ، وال يكون ذلك جبميع اجلوارح كم
إال الذين آمنوا : وقوله تعاىل )  ١٣: سبأ ( } وقليل من عبادي الشكور : واالستقامة الذي أخرب عنه تعاىل بقوله 

التقوى واالستقامة  فال يبلغ العبد حقيقة الشكر شرعاً إال بكمال)  ٢٤: ص ( } وعملوا الصاحلات وقليل ما هم 



الظاهرة والباطنة أما املخلط يف أحواله فلم يؤد ما وجب عليه من الشكر بتمامه نعم الطاعة الصادرة منه هي بعض 
وقليل : ما وجب عليه من الشكر ، وملا مل يكن املخلط مؤدياً ما وجب عليه وكان الكثري من الناس خملطاً قال تعاىل 

املراد بصرف اجلميع أن ال خيرج العبد عن طاعة مواله بأن تسلم جوارحه كلها من  إذ. اخل } من عبادي الشكور 
خمالفة أمره وهنيه يف مجيع األوقات فال يكون شاكراً لنعم اهللا تعاىل شكراً حقيقياً إال بصرف اجلميع ، والعبد ال خيلو 

ر أن ال يعصى اهللا بنعمه ، أي جوارحه الشك: عن نعم اهللا طرفة عني ، وعن ذلك أفصح اجلنيد رضي اهللا عنه بقوله 
وبأدىن تأمل يعلم أن النسب ست إذ بني كل واحد من الثالثة . ألهنا نعمة من اهللا عليه قال هذه القولة يف صباه 

والشكر عرفاً العموم واخلصوص بإطالق ، فهذه ثالث نسب ، وبني احلمد لغة واحلمد عرفاً والشكر لغة العموم 
رمحه ) عج ( ني احلمد عرفاً والشكر لغة الترادف ، فهذه ثالثة أخر وقد نظم ذلك الشيخ واخلصوص من وجه وب

  :اهللا بقوله 
  إذا نسبا للحمد والشكر رمتها
  بوجه له عقل اللبيب يؤالف

  فشكر لدى عرف أخص مجيعها
  ويف لغة للحمد عرفاً يرادف

  عموم لوجه يف سوى ذين نسبة
  فذي نسب ست ملن هو عارف

وذلك )  ٢: العصر ( } إن اإلنسان لفي خسر : مد لالستغراق وهي اليت يصلح يف موضعها كل حنو وأل يف احل
ألن احلمد إما قدمي وهو محد اهللا تعاىل لنفسه أو ملن شاء من خلقه ، أو حادث وهو محد العباد لرهبم سبحانه أو 

، وقيل للجنس ألن جنس احلمد إذا  لبعضهم بعضاً ، فالقدمي صفته ووصفه واحلادث خلقه وملكه فاحلمد كله له
ثبت هللا ثبت له مجيع أفراده فمؤدامها واحد ، وقيل للعهد ألن اهللا سبحانه ملا علم عجز خلقه عما يستحقه من 

والم هللا لالستحقاق أي . احلمد محد نفسه بنفسه يف أزله قبل وجود خلقه مث ملا أوجدهم أمرهم أن حيمدوه بذلك 
 تعاىل ، وال يصح كوهنا للملك ألن من أقسام احلمد محد اهللا تعاىل لنفسه أو ملن شاء من مجيع احملامد مستحقة هللا

نعم العبد وحنوه ، ومحده لنفسه أو خللقه بكالمه وكالمه قدمي ، والقدمي ال يصح أن ميلك : خلقه يف أزله كقوله 
  .صور يف العقل عدمه فتعني كوهنا لالستحقاق أي يستحق الوصف بكل مجيل لكونه واجباً له ال يت

إنه اسم اهللا : واسم اجلاللة علم على الذات الواجب الوجود املستحق جلميع احملامد وهو أشهر أمسائه تعاىل ، قيل 
األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب إذا وجد شرطه وهو التقوى ، ولذا قبض اهللا تعاىل عنه األلسن 

أي هل تعلم أحداً من املخلوقات مسي اهللا ؟ )  ٥٦: مرمي ( } هل تعلم له مسياً : فلم يتسم به أحد قال تعاىل 
بفتح ) يَقضي ( نعت هللا ) الذي . ( واالستفهام مبعىن النفي أي مل يتسم به غريه وهو أعرف املعارف قاله سيبويه 

يتعلق به ، واجلملة ) عليه ( بضم الياء مبنياً للمفعول ) وال يُقضى ( الياء صلته والرابط ضمري يعود على اهللا 
معطوفة على الصلة واملعطوف على الصلة صلة أيضاً ، ومعناه حيكم وال حيكم عليه أي وكل قاض وحاكمسواه 

ما أحقك أن تستشعر ذلك وتستحضر أنك مسؤول عن كل : تعاىل مقضي عليه من مواله وممن واله فيقال له 
هالل وهي أن يأيت املتكلم يف أول كالمه مبا يشعر مبقصوده ، فإنه ويف البيت براعة االست. حكم حكمت به هنالك 

فعل ماض ) : جل . ( ملا كان قصده أن يتكلم يف أحكام القضاء وصف اهللا سبحانه بأنه يقضي وال يقضى عليه 
م شأنه أي عظ)  ٤: مرمي ( } واشتعل الرأس شيباً : متييز حمول عن الفاعل كقوله تعاىل ) : شأناً ( مبعىن عظيم 



فعل ماض أيضاً معطوف على جل ومتييزه حمذوف أي قدراً أي ) : وعال . ( والشأن األمر واحلال قاله اجلوهري 
عال يف املكارم من باب تعب عالء بفتح العني ومد : جل شأنه وعال قدره ، وحيتمل أن يكون مصدراً من قوهلم 
وله شأناً أي عظم شأناً وعالء وال يصح أن يكون اسم الالم كما يف املصباح قصره ضرورة فيكون معطوفاً على ق

مصدر ألن اسم املصدر هو ما كان لغري الثالثي بوزن ما للثالثي كأعطى عطاء واغتسل غسالً ، فاسم املصدر هو 
عطاء وغسل واملصدر إعطاء واغتسال فيقتضي أن عالء مبعىن إعالء كما أن عطاء مبعىن إعطاء وليس كذلك ألن 

  .اه املعىن يأب
  ثُمَّ الصَّالَةُ بَِداَوامِ اَألَبِد

  َعلَى الرَّسُولِ املُْصطَفَى ُمحَمَِّد
من اهللا تعاىل أي الرمحة منه إذ الصالة لغة من اهللا رمحة ، ومن املالئكة استغفار ، ومن اآلدميني دعاء ) مث الصالة ( 

يا أيها الذين آمنوا : ليس يف لفظ الرمحة قال تعاىل خبري ، ولكن ملا كان يف التعبري عن الرمحة بالصالة من التعظيم ما 
فاملراد أن يطلب العبد من اهللا تعاىل زيادة التكرمي واإلنعام والتعظيم لنبيه . اآلية )  ٦٥: األحزاب ( } صلوا عليه 

من : ( عليه السالم ، وإال فأصل الرمحة حاصل له عليه السالم فال يطلب حتصيله ونفعها عائد على املصلي خلرب 
يتعلق ) : بدوام . ( فالصالة عليه من أجلّ األذكار وأعظمها ثواباً ) صلّى عليَّ مرة واحدة صلى اهللا عليه هبا عشراً 

خرب عن ) : على الرسول . ( أي الدهر وهو حركة الفلك ) : األبد ( مبحذوف حال من الصالة أي مؤقتة بدوام 
والرسول إنسان . بدل واجلملة معطوفة بثم على مجلة احلمد قبلها :  )حممد ( نعت للرسول ) : املصطفى ( الصالة 

أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ، واملصطفى مشتق من الصفو وهو اخلالص من الكدر والشوائب كلها وطاؤه مبدلة 
ان لغريه من فإذا أطلقا ال ينصرف) صلى اهللا عليه وسلم ( من تاء وكالمها مقرون بأل علم بالغلبة على نبينا حممد 

اللهم صلِّ على : الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم ، وهذهاجلملة خرب يف اللفظ ومعناه الطلب فكأنه قال 
مث ال يتوهم املصلي على النيب عليه الصالة والسالم أن صالتنا عليه شفاعة منا له عند اهللا تعاىل يف . . الرسول اخل 

ا ال يشفع لعظيم القدر عند ربه ، بل هو عليه الصالة والسالم مرفوع الدرجة زيادة رفعته وعلو درجته فإن مثلن
عند ربه يف غاية التكرمة واإلنعام وعلو القدر ، ولكن ملا أحسن عليه الصالة والسالم إلينا هبدايته إيانا إحساناً مل 

ب من اهللا سبحانه أن يصلي عليه حيسنه إلينا أحد من املخلوقات أمرنا سبحانه مبكافأته بالصالة عليه أي بأن تطل
  .لتكون صالته عليه مكافأة له منا وإقراراً برسالته ونبوته وتصديقاً به ، ومبا جاء به من وحدانية اهللا سبحانه 

  َوآِلِه َوالِْفئَةِ املتَّبِعَْه
  يف كلِّ ما قَْد َسنَُّه َوَشَرعَْه

صالة والسالم حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب وامسه شيبة إذ هو عليه ال. أقاربه املؤمنون من بين هاشم ) وآله ( 
بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 

  .كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان 
وأخرج الطرباين يف األوسط . غري آل وفيما بينهما قوالن اه  وبنو هاشم آل ، وما فوق غالب: قال ابن احلاجب 
وهل أصله أهل قلبت اهلاء مهزة مث قلبت ) آل حممد كل تقي : ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( عن أنس أن النيب 

اهلمزة ألفاً واقتصر عليه صاحب الكشاف أو أصله أول وهو رأي الكسائي ، ورجحه بعضهم وهو صريح يف أنه 
ال واحد له من لفظه وتظهر مثرة اخلالف يف التصغري على أهيل أو أويل ، وكالمها مسموع وال يضاف إال لذي  مجع

شرف فال يقال آل احلجام ، وأما آل فرعون فله شرف دنيوي وهو عطف على حممد إذ جتوز الصالة على غري 



ف ، وعلى اجلواز فإمنا يقصد هبا الدعاء ألهنا مبعىن األنبياء تبعاً واتفاقاً ويف جوازها استقالالً وكراهتها ومنعها خال
( التعظيم خاصة باألنبياء عليهم الصالة والسالم كخصوص عز وجل باهللا تعاىل ، فال يقال حممد عز وجل وإن كان 

)  والفئة.( عزيزاً جليالً ، وكذا السالم هو خاص باألنبياء فال يقال أبو بكر عليه السالم ) صلى اهللا عليه وسلم 
فهو بكسر الباء املوحدة فيشمل الصحابة والتابعني هلم بإحسان إىل ) صلى اهللا عليه وسلم ( له ) املتبعة ( اجلماعة 

عطف تفسري ) وشرعه ( جعله طريقة يف الدين : عليه السالم أي ) قد سنه ( أي حكم ) يف كل ما ( يوم الدين 
  .عليه واجملرور يتعلق بقوله املتبعة 

  فَالْقَْصُد بَِهذَا الرَّجَزَِوَبْعُد ، 
  َتقْرِيُر األْحكَامِ بِلَفٍَظ ُموجَزِ

ظرف زمان كثرياً ومكان قليالً تقول يف الزمان جاء زيد بعد عمرو ويف املكان دار زيد بعد دار عمرو ، ) : وبعد ( 
نوي معىن املضاف إليه وتصح هنا للزمان باعتبار الرقم وهي من الظروف الالزمة لإلضافة فإذا قطعت عنها لفظاً و

بنيت كما هنا لشبهها باحلرف يف االفتقار ملا بعده وبنيت على حركة لتعذر السكون ، وكانت ضمة ألهنا حركة ال 
تكون هلا يف حالة اإلعراب ألهنا إذ ذاك إما منصوبة على الظرفية أو جمرورة مبن ، وهي كلمة تستعمل يف الكالم 

معناها دع ما كنا فيه وخذ غريه ، ودخلت الفاء بعدها إما على : قال الفراء .  الفصيح لقطع ما قبلها عما بعدها
توهم وجود ما قبلها ألن الشيء إذا كثر اإلتيان به وترك توهم وجوده وقد كثر يف أما مصاحبتها لبعد ، فإذا 

ملتومهة أو املقدرة مهما يكن ومعىن أما ا. تركت توهم أهنا موجودة ، وأما على تقديرها يف الكالم والواو نيابة عنها 
فوقعت أما موقع اسم مبتدأ ألن مهما مبتدأ واالمسية الزمة للمبتدأ ، . من شيء بعد احلمد والصالة فالقصد اخل 

الزمة له غالباً فحني تضمنت أما معىن االبتداء ، والشرط لزمت الفاء ولصوق االسم إقامة : والفاء . ويكن شرط 
ظرف مقطوع عن اإلضافة مبين على : بعد : وقال الدماميين . قاء ألثره يف اجلملة قاله السعد لالزم مقام امللزوم وإب

) : فالقصد . ( وأقول بعدما تقدم واملقول حمذوف أي وأقول بعد ذلك تنبه : الضم معمول لقول حمذوف تقديره 
حد أحبر الشعر اخلمسة عشر ووزنه وهو أ) الرجز ( النظم ) هبذا ( أي املقصود فأطلق املصدر وأراد به املفعول 

فالقصد واجملرور يتعلق به ، ويقرأ األحكام بنقل : خرب عن قوله ) األحكام ( تبيني ) تقرير ( مستفعلن ست مرات 
حركة اهلمزة لالم للوزن وهو مجع حكم ، واملراد به الفقه املتقرر يف الكتب املعتمدة كاملدونة وغريها ليفصل به بني 

  .نعت له أي قليل احلروف كثري املعاين ) : موجز ( يتعلق بتقرير ) : ظ بلف( اخلصوم 
  آثَْرُت ِفيِه املَْيلَ ِللَّْتبيِنيِ

( } ويؤثرون على أنفسهم : فعل ماض مبعىن قدمت واخترت قال تعاىل ) : آثرت ( َوُصْنُتُه ُجْهِدي ِمَن الَتّضِمنيِ
 أن من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أي يقدمون املهاجرين على أنفسهم حىت)  ٩: احلشر 
مصدر بني ) : للتبيني ( اجلنوح والركون مفعول بآثرت ) : امليل ( أي يف هذا الرجز يتعلق بآثرت ) : فيه ( أحدهم 

بضم اجليم مفعول به على حذف مضاف أي غاية جهدي ) : جهدي ( حفظته ) : وصنته ( إذا وضح يتعلق بامليل 
يتعلق بقوله صنته والتضمني توقف معىن ) : من التضمني (  ووسعي ، واجلملة معطوفة على مجلة آثرت أي طاقيت

البيت على البيت الذي بعده لكونه خرباً أو جواب شرط أو استثناء ، وحنو ذلك مما ال يتم معىن األول إال بالثاين 
وفيه : اخل ، قيل . ينها أحواج معىن لذا وذا وتضم: وهو عند العروضيني من عيوب الشعر ، وفيه يقول اخلزرجي 

تعريض بابن احلاج معاصر ابن رشد فإن له نظماً يف القضاء مشتمالً على ألف بيت مساه الياقوتة ووقع فيه التضمني 
  :كثرياً منه قوله يف رجوع الشاهد عن شهادته 



  وإن يك الرجوع بعد احلكم مل
  جيز ويغرم امتثاالً للحكم

  بالشهادهمجيع ما أتلف 
  فصِّل ويف بدٍء ويف إعادة

  يلزم من يقضي بأن يسعف من
  كلفه الكتب حلكام الزمن
  مبا به قضى وما قد ثبتا

  والعمل اليوم وما إن مقتا
  على قبول كتب القضاة
  من غري إشهاد هلا ويأيت
  منع القبول مع ما عليه

  عملنا وقصدنا إليه
عناه إال بالذي بعده ، وهو كثري يف ذلك النظم ولكن ذلك مغتفر فانظر هذه األبيات فإن كل واحد منها ال يتم م

  :بالنسبة ملا أفاده ومجعه كما اعتذر عن ذلك يف خطبته حيث قال 
  وقد نظمت بعض أحكام القضا

  مبتغياً أجراً ونيالً للرضا
  مستعمالً ما شذ من زحاف

  وبعض ما قد عيب يف القوايف
  وذاك مغفور لدى من أنصفا

  ت به معرفامغلباً حتسيين املعىن علىيف جنب ما جئ
  حتسيين اللفظ الذي عنه اجنال اخل

  .رمحه اهللا ونفعنا به وبعلومه 
  َوجِئُْت ِفي بَْعضٍ ِمن املََساِئلِ
  بالُْخلِْف َرْعياً الشتَِهارِ الْقَاِئلِ

( ن يتعلقان بقوله جئت أي اخلالف واجملرورا) باخللف ( ال يف كلها ) يف بعض من املسائل ( أي أتيت ) : وجئت ( 
إن الكثري من : بذلك القول يتعلق بقوله رعياً ، وفهم من قوله يف بعض ) الشتهار القائل ( حال أي مراعاة ) رعياً 

املسائل ال يأيت هبا باخلالف ، وإمنا يقتصر فيه على قول واحد إما لشهرته أو جلريان العمل به ، وأنه إمنا يأيت 
وهو كون القائل بذلك مشهوراً بالعلم والتحقيق فال ينبغي إمهال قوله هذا إذا كان  باخلالف يف بعضها لغرض

  :مساوياً لآلخر يف املشهورية ، بل وإن كان خمالفاً للمشهور أو املعمول به فاألول مع احتاد القائل كقوله 
  ومن لطالب حبق شهدا

  ومل حيقق عند ذاك العددا
  :يف اجلوائح  وكقوله. . فما لك عنه به قوالن اخل 
  والقصب احللو به قوالن



  كورق التوت مها سيان
  :ومع اختالفه كقوله يف البيوع 
  واخللف يف اخلفي منه واحللف

  :والثاين كقوله يف اليمني 
  ويف سوى املشهور حيلف األب
  عن ابنه وحلف االبن مذهب

  :وكقوله 
  والبيع مع براءة إن نصت

  . .جلواز أطلقا اخل على األصح بالرقيق اختصتوبعضهم فيه ا
  :والثالث كقوله يف الضمان 
  وقيل إن مل يلق من يضمنه
  للخصم الزمه وال يسجنه

  وأشهب بضامن الوجه قضى
  عليه حتماً وبقوله القضا

  :وتارة يكتفي مبجرد التصدير بقول مث حيكي غريه بقيل كقوله 
  واملدعي من قوله جمرد

  من أصل أو عرف بصدق يشهد
وهذا معىن كالمه رمحه اهللا وال يعين بذلك مراعاة : وهكذا . . . اخل . ل من يقول قد كان ادعا وقي: إىل أن قال 

اخلالف الذي هو عبارة كما البن عرفة عن إعمال دليل اخلصم يف الزم مدلوله الذي أعمل يف نقيضه دليل آخر ، 
ول الذي هو أقرب مذكور مثاله إعمال فالضمري يف مدلوله يعود على الدليل ، والضمري يف نقيضه يعود على املدل

مالك رمحه اهللا دليل خصمه القائل بعدم فسخ صريح الشغار يف الزم مدلوله ومدلوله عدم فسخه والزمه ثبوت 
  .اإلرث بني الزوجني ، وهذا املدلول وهو عدم الفسخ أعمل يف نقيضه وهو الفسخ دليل آخر وهو دليل فسخه اه 

يث أو القياس واملدلول هو الفسخ أو عدمه ، فمالك استدل لفسخه بنص حديث أو وحاصله ؛ أن الدليل هو احلد
قياس ، وأبو حنيفة استدل بعدم فسخه بنص حديث أو قياس ، فأعمل مالك رمحه اهللا دليله يف الفسخ يف احلياة ، 

هو عدم توارثهما وأعمل دليل خصمه يف الزم مدلوله فقال بتوارثهما ، ويكون الفسخ طالقاً مع أن قياس دليله 
وعدم كون الفسخ بطالق ، إذ عدم صحة النكاح تستلزم عدم اإلرث ، وعدم الطالق ، وهذا كما يقال يف البيع 

إن اإلمام يقول بفساد إنكاح املرأة نفسها مستدالً : وغريه يفسخ العقد قبل الفوات وميضي بعده ، ومثاله أيضاً 
واخلطاب لألولياء فدل ذلك على أن املرأة ال تنكح نفسها وبقوله )  ١٩: النساء ( } وال تعضلوهن : بقوهلتعاىل 

ثالثاً فإن دخل هبا فاملهر هلا ) أميا امرأة نكحت بغري إذن مواليها أي أوليائها فنكاحها باطل : ( عليه الصالة والسالم 
مالك دليله يف احلياة ودليل  جيوز إنكاحها نفسها قياساً على البيع فأعمل: وقال أبو حنيفة . مبا أصاب منها اخل 

: ( خصمه يف الزم مدلوله بعد املمات ، فأوجب توارثهما ، وكون الفسخ بطالق وألن النيب عليه السالم قال 
بعد أن حكم على نكاحها بالبطالن ، فدل ذلك على أن العقد الباطل حيكم له حبكم ) فاملهر هلا مبا أصاب منها 

ضى القياس أن الفسخ بغري طالق وأنه ال مهر هلا ألهنا زانية وهي ال مهر هلا ، الصحيح بعد الفوات ، وإال فمقت



واملعيار أواخر املعاوضات . انظر ابن عرفة يف فصل الصداق . وذلك كله راجع إىل تقدمي االستحسان على القياس 
. تهد تعسر العبارة عنه اه واالستحسان معىن ينقدح يف نفس اجمل: ، فقد نقل عن القباب وغريه ما يشفي الغليل قال 

فيه تفاضل . يف غري ما من الطعام املمتنع : وانظر ما بىن عليه مالك مذهبه يف باب القسمة من هذا الشرح عند قوله 
  .فإن من مجلة ما بىن عليه مذهبه مراعاة اخلالف فتارة يراعيه وتارة ال يراعيه . اخل 

راعاة اخلالف الذي هو إعمال دليل اخلصم اخل ألن ذلك من دأب اجملتهدين إمنا قلنا ال ُيداعى الناظم مسألة م: تنبيه 
الناظرين يف األدلة ، فحيث ترجح عندهم دليل اخلصم يف الزم مدلوله أعملوه وحيث مل يترجح أمهلوه ، والناظم 

لكن ال يذكر فيه إمنا هو ناظم لكالم الفقهاء املتقدمني فهو وإن ذكر حكماً وجهه عند من قال به مراعاة للخالف 
  :خالفاً ، بل جيزم باحلكم الذي جزم به اجملتهد من غري ذكر خالف أصالً كقوله 

  ففسخ فاسد بال وفاق
  بطلقة تعد يف الطالق

  وإن ميت قبل وقوع الفسخ
  اخل. . . يف ذا فما إلرثه من نسخ 
  فَِضْمُنُه الُْمفِيُد َوالُْمقَرُِّب
  خُبوالَْمقَْصُد املَْحُموُد واملُنَْت

أي مفيد احلكام البن ) املفيد ( بكسر الضاد مبعىن املضمون كالذبح مبعىن املذبوح وهو مبتدأ خربه ) : فضمنه ( 
( البن القاسم اجلزيري ) واملقصد احملمود ( البن أيب زمنني بفتح الزاي وامليم وكسر النون ) واملقرب ( هشام 

النظم تضمن أي اشتمل على فوائد ونفائس من هذه الكتب ، وال  البن أيب زمنني أيضاً ومعناه أن هذا) واملنتخب 
يعين أن نظمه هذا اشتمل على مجيع ما فيها بل وال على جله ، ولعله إمنا خص هذه الكتب بالذكر لتتم له التورية 

  .ما بعد بأن كتابه هذا مفيد مقرمبحمود منتخب ، وإالَّ فكثرياً ما حياذي عبارة ابن سلمون فلو قيل إنه تضمنه 
  َنظَْمُتُه َتذْكَِرةً َوَحْيثُ َتمَّ
  بَِما بِِه الَْبلَْوى َتُعّم قَْد أَلَمَّ

مفعول ألجله ) : تذكرة . ( نظمت العقد إذا مجعت جواهره على وجه يستحسن : مجعته من قوهلم : أي ) نظمته ( 
وتبصرة : يريد . ثله ما ذهل عنه ونسيه فهو بيان للسبب احلامل له على نظمه أي نظمته ألجل أن يتذكر به العامل م

  :ملن مل يتقدم له علم مبا فيه من الصغار والكبار فهو كقول ابن بري 
  يكون للمبتدئني تبصره
  وللشيوخ املقرئني تذكره

  :وكقول العراقي يف ألفيته احلديثية 
  نظمتها تبصرة للمبتدي
  تذكرة للمنتهى واملسند

بفتح التاء املثناة فوق أي ) مت : ( وقوله . مسيته والواو داخلة على قوله مسيته ظرف زمان يتعلق بقوله ) : وحيث ( 
يتعلق بقوله أمل وما ) مبا : ( كمل ، وفاعله ضمري يعود على النظم ، واجلملة يف حمل جر بإضافة حني إليها ، وقوله 

ومعناه احملنة ومنه قوله عليه الصالة  مبتدأ) : البلوى : ( يتعلق بقوله تعم ، وقوله ) به . ( واقعة على األحكام 
خرب املبتدأ ) : تعم . ( واملراد حمنة القضاء ملن ابتلي به ) ائذن له وبشره باجلنة على بلوى تصيبه : ( والسالم 



بفتح اهلمزة مبعىن أشعر وهو فعل ماض وفاعله ضمري يعود ) قد أمل ( واجلملة صلة ما والرابط الضمري اجملرور بالياء 
  .النظم واجلملة حال من فاعل مت على 

  بُِتْحفَِة الُْحكّامِ: َسمَّْيُتُه 
  ِفي ُنكَِت الُْعقُوِد وَاألْحكَامِ

مضاف إليه واجلملة معطوفة على مجلة نظمته والتقدير ) احلكام ( يتعلق به ) بتحفة ( فعل وفاعل ومفعول ) مسيته ( 
ما : والتحفة . عراً مبا البلوى تعم به القضاة بتحفة احلكام نظمته تذكرة ومسيته حني كمل حاله كونه ملماً أي مش

مسيته هو جوابه ، : يتحف به الرجل من اإلحسان واللطف ، وحيتمل أن يكون الظرف ضمن معىن الشرط ، وقوله 
وعلى  وهذا الوجه أظهر معىن ،. وملا مت هذا النظم وكملحال كونه مشعراً مبا البلوى تعم به مسيته اخل : والتقدير 

باملثناة ) يف نكت . ( كال اإلعرابني فكالمه صريح يف أن التسمية واخلطبة تأخرتا عن نظم الكتاب والفراع منه 
) العقود ( فوق يتعلق بتحفة وهو مجع نكتة بالتاء املثناة أيضاً وهي التنبيه على ما ينبو عنه النظر وال يدرك بسرعة 

ك والوثائق املكتوب فيها ما انربم بني املتعاقدين من بيع أو نكاح أو غريمها مضاف إليه مجع عقد ، واملراد هبا الصكو
معطوف على العقود مجع حكم وهو اإلخبار حبكم شرعي على وجه اإللزام على ما يأيت أول باب ) : واألحكام . ( 

ر يف النظم هو الذي القضاء ، وهذه التسمية مشعرة بأن للناظم كالماً على الوثائق وهو كذلك ألن الفقه املذكو
بنيت عليه العقود ، وبه رمست الوثائق فمعرفته طريق ملعرفة ما يصح من الوثائق وما يبطل منها ، أال ترى أنه ذكر 

  :الرهن مثالً وأركانه وشروطه ، وأنه إذا مل يوجد الركن أو الشرط يف وثيقته بطلت ومل ينتفع صاحبها هبا فقال 
  الرهن توثيق حبق املرهتن

  حوى قابل غيبة ضمن وإن
  :إىل أن قال 

  واحلوز من متامه وإن حصل
  ولو معاراً عند راهن بطل

  :إىل أن قال أيضاً 
  والشرط أن يكون ما يرهتن

  مما به استيفاء حق ميكن
  :إىل أن قال 

  وجاز يف الرهن اشتراط املنفعه
  إال يف األشجار فكل منعه

  :أيضاً وهكذا فعل يف غريه من األبواب فقال يف الضمان 
  وإن ضمان الوجه جاء جممال

  فاحلكم أن املال قد حتمال:أي يف الوثيقة 
  :وأشار إىل شرطه بقوله 

  وهو من املعروف فاملنع اقتضى
  من أخذه أجراً به أو عوضا

قه أنه إذا وجد يف الوثيقة أنه أخذ به أجراً أو عوضاً فهو باطل ، وهكذا فعل الناظم وغريه يف سائر أبواب الف: يعين 



فالفقه الذي ذكروه عليه تنبين وثائق تلك األبواب وليس للتوثيق أركان وشروط خارجة عن الفقه الذي ذكروه 
كما ظنه كثري من جهلة الطلبة ، وهذا هو السبب يف تعرضنا لغالب وثائق أبواب هذا النظم ليعلم الواقف عليها أن 

إمنا يذكر لزيادة البيان كما ستراه إن شاء اهللا ، أو لالحتياط مدار الوثائق كلها على الفقه ، ويعلم أن بعض ألفاظها 
  :واخلروج من اخلالف كقوله يف اهلبة 

  وحيث جاز االعتصار يذكر
  وضمن الوفاق يف احلضور
  إن كان االعتصار من كبري

  :وكقوله يف الضمان 
  اخل. وال اعتبار برضا من ضمنا 

ائدة كما يأيت إن شاء اهللا ، وكذا إنزال البائع املشتري فيما فرضاه ال يشترط يف صحة الضمان ، ولكن لذكره ف
وناب عن : اشتراه من األصول أي إقباضه إياه كما يأيت يف وثيقة البيع صدر البيوع وعند قوله يف االستحقاق 

  .اخل . حيازة الشهود 
  َوذَاَك ملَّا أن ُبِليتُ بِالقَضَا

  َبْعَد شََبابٍ َمرَّ َعنِّي وانْقََضى
) أن ( حني خرب كان احملذوفة كما قررنا وكان مع خربها خرب اسم اإلشارة ) ملا ( النظم والتسمية كانا ) ذاك و( 

وملا أن جاءت : وقوله )  ٩٦: يوسف ( } وملا أن جاء البشري : زائدة للتوكيد وزيادهتا بعد ملا مطردة كقوله تعاىل 
. ( تسبك هي وما بعدها مبصدر على مذهب الفارسي اآليت وجيوز أن تكون مصدرية )  ٣٣: العنكبوت ( } رسلنا 
ء يتعلق به على ) بالقضا ( بضم الباء وكسر الالم مبين للمفعول واجلملة يف حمل جر بإضافة ملا احلينية إليها ) بليت 

 )بعد . ( احلكم أي اإلخبار حبكم شرعي على وجه اإللزام كما مر : والقضاء . حذف مضاف أي خبطة القضاء 
مضاف إليه ، والشباب عبارة عن كمال القوة بعد البلوغ إىل األربعينوما بعد ) شباب ( ظرف يتعلق ببليت أيضاً 

) وانقضى ( يتعلق به ) عين ( فعل ماض وفاعله ضمري الشباب ، واجلملة نعت لشباب ) : مر ( ذلك كهولة 
طة القضاء بعد مرور شبايب وانقضائه ، وهذا معطوف على مر ، والتقدير وذاك النظم والتسمية كانا حني بليت خب

على مذهب الفارسي وابن جين ومن تبعهما من أن ملا يف مثل هذا التركيب مبعىن حني ، وأما على مذهب سيبويه 
ملا جاء زيد جاء عمرو فلما عند سيبويه حرف وجود لوجود أي فوجود : فهي حرف وجود لوجود ، فإذا قلت 

وعند الفارسي حني جاء زيد جاء عمرو فيقتضي . رو أكان جميئهما يف زمن واحد أم ال جميء زيد لوجود جميء عم
جميء كل منهما يف زمن واحد وهو غري الزم عند سيبويه واجلمهور ، وعليه فاسم اإلشارة يف النظم فاعل كان 

رور شبايب وانقضائه حمذوفة وهو املفسر جلواب ملا وهي حرف وجود لوجود والتقدير ، وملا بليت بالقضاء بعد م
كان ذلك النظم والتسمية ، وكانت واليته خبطة القضاء مبدينة وادآش يف صفر عام عشرين ومثامنائة ، مث نقل عنها 
إىل قضاء اجلماعة حبضرة غرناطة يف العاشر لذي القعدة من أربعة وعشرين قاله ولده ، وال شك يف ذهاب الشباب 

  .اريخ والدته رحم اهللا اجلميع بفضله وكرمه عنه لبلوغه الستني على ما مر يف ت
  َوإّنين أَْسأَلْ ِمْن َرَب قََضى
  بِِه َعلَيَّ الرِّفَْق ِمْنُه ِفي الْقَضَا

أي أطلب بذلة وخضوع ألن السؤال من األدىن إىل األعلى دعاء وعكسه أمر ومن املساوى التماس ) وإنين أسأل ( 



فرق بينهما وبني األمر وااللتماس من جهة الصيغة اليت تدل على طلب  ، وقال بعض السؤال والدعاء مترادفان وال
الفعل ، وإمنا حيصل الفرق باملقارنة فإن قارنه االستعالء فهو أمر ، وإن قارنه التساوي فهو التماس ، وإن قارنه 

إىل غاية أرادها يتعلق بأسأل من التربية وهي نقل الشيء من أمر إىل أمر حىت يصل ) من رب ( اخلضوع فهو سؤال 
أي ) به ( أي قدر وحكم يف أزله ) قضى ( املريب ، مث نقل إىل املالك واملصلح للزوم التربية هلما غالباً قاله السنوسي 

) منه يف القضا ( مفعول بأسأل ) الرفق ( يتعلق هو وما قبله بقضى واجلملة صفة لرب ) على ( بالقضاء أي خبطته 
للطف ولطف اهللا بعبده إيصال مراده إليه بلطف ، وفسر اجلوهري والقاموس اللطف يتعلقان بالرفق ، ومعناه ا

اللطف ما يقع به صالح املكلف عنده بالطاعة : وقال املتكلمون . خلق القدرة على الطاعة : والتوفيق . بالتوفيق 
ة ، فالناظم رمحه اهللا طلب واإلميان دون فساده بالكفر والعصيان وعلى هذا فالرفق واللطف والتوفيق ألفاظ مترادف

من ربه تعاىل الذي قدر وحكم عليه هبذه اخلطة يف أزله أن يرفق به فيها رفقاً الئقاً به جل جالله من توفيقه للعمل 
بالطاعة ، وخلق القدرة عليها وعدم الوقوع يف املعصية وخلق القدرة على تركها وإحتافه بالنعم واللطف به يف 

  .تعميم مستفاد من أل االستغراقية وهذا ال. أحواله كلها 
  َوالَْحْملَ وَالتَّْوِفيَق أَنْ أَكُونَ

تقدم أنه مبعىن ) والتوفيق ( أي وأسأله قوة احلمل ألثقال ما كلفته من هذه اخلطة ) واحلمل ( ِمْن أُمٍَّة بِاحلَقِّ َيْعِدلُونَ
أكون من أمة ( ة على حذف اجلاري أي إىل أن بفتح اهلمز) أن ( الرفق واللطف وهو وما قبله معطوفان على الرفق 

 ١٨١: اآلعراف ( } يعدلون ( وبه ) باحلق ( وممن خلقنا أمة يهدون : أي مجاعة من صفتهم قال فيهم جل جالله ) 
. (  

  َحتَّى أَُرى ِمْن َمفَْرِد الثَّالَثَْه
  َوَجنَّةُ الِفْردَْوسِ ِلي وِرَاثَْه

بضم اهلمزة مبنياً للمفعول منصوباً بأن مضمرة ) أُرى ( ف العاطف على أن و مبعىن إىل وهي معطوفة حبذ) حىت ( 
الذين قال فيهم عليه ) من مفرد الثالثة ( بعدها والتقدير أسأله الرفق واحلمل والتوفيق إىل أن أكون وإىل أن أرى 

. ثنان يف النار وواحد يف اجلنة القضاة ثالثة ا: ( الصالة والسالم حسبما رواه النسائي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
رجل عرف احلق فقضى به فهو يف اجلنة ، ورجل عرف احلق ومل يقض به فهو يف النار ، ورجل مل يعرف احلق فقضى 

( يتعلق باخلرب الذي هو ) يل ( مضاف إليه ) الفردوس ( بفتح اجليم مبتدأ ) وجنة ) ( للناس على جهل فهو يف النار 
من نائب أري واجلنة احلديقة ذات النخل والشجر قاله يف القاموس ، والفردوس عند العرب  واجلملة حال) وراثة 

الفردوس مدينة اجلنة وهي جنة األعناب ، واللفظة فيما قال : وقال ابن عطية . البستان الذي فيه الكرم قاله الفراء 
: ة له أن يكون من أهلها كما قال تعاىل ومعىن كوهنا وراث. جماهد رومية عربت ، والعرب تقول للكروم فراديس اه 

أن اجلنة مائة درجة أعالها وأوسطها : ويروى )  ١١: املؤمنون ( } الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 
الفردوس منها تفجر األهنار وعليها العرش فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس ال أحرمنا اهللا ومجيع املسلمني منها آمني 

.  

  اء وما يتعلق بهباب القض

وهو لغة كما قال أبو منصور األزهري على وجوه مرجعها . من أركانه وشروطه وجائزاته ومستحباته وغري ذلك 
وقضى ربك والعلم منه قضيت لك بكذا أعلمتك ، . القسطالين فريد مبعىن األمر منه . إىل انقضاء الشيء ومتامه اه 



، والفعل منه فاقض ما أنت قاض ، واإلرادة منه فإذا قضى )  ١٠٣: لنساء ا( } به واإلمتام منه فإذا قضيتم الصالة 
أمراً ، واملوت منه ليقض علينا ربك ، والكتابة منه وكان أمراً مقضياً ، والفصل منه ، وقضى بينهم باحلق ، واخللق 

القاضي أي ألزم احلق القضاء احلكم ويف التبصرة معىن قوهلم قضى : منه ، فقضاهن سبع مسوات اه وقال اجلوهري 
وأصل مشروعيته من الكتاب قوله تعاىل . أي ألزمناه إياه )  ١٤: سبأ ( } فلما قضينا عليه املوت : أهله قال تعاىل 

} إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس : وقوله تعاىل . اآلية )  ٢٦: ص ( } يا داود إنا جعلناك خليفة : 
ومن السنة ما خرجه الترمذي وأبو داود عن )  ٤٩: املائدة ( } احكم بينهم مبا أنزل اهللا وأن )  ١٠: النساء ( 

ويف املوطأ أنه عليه السالم . قاضياً إىل اليمن ) صلى اهللا عليه وسلم ( بعثين رسول اهللا : علي رضي اهللا عنه قال 
حلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما إمنا أنا بشر مثلكم وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أ: ( قال 
فمن . مث إنه من العقود اجلائزة فلكل منهما الفسخ شرع أم ال كما يفهم من عجز البيت اآليت . احلديث ) أمسع 

شبهه باجلعل والقراض مراده يف مطلق اجلواز ألهنما يلزمان بالشروع خبالفه هو ،وهو من فروض الكفاية حيث 
وإالَّ تعني حينئذ ولزم املتعني أو اخلائف فتنة إن مل يتول أو ضياع احلق القبول والطلب ، وأجرب تعدد من فيه أهليته 

عليه وأن يضرب وإال فله اهلرب اخل ، وإمنا كان فرضاً ألن اإلنسان ال يستقل بأمر دنياه فيكون طحاناً خبازاً جزاراً 
ىل من يقطع ذلك ولكون القطع املذكور حيصل بواحد أو حراثاً مثالً ، وبالضرورة حيصل التشاجر واخلصام فاحتيج إ

مجاعة كان كفاية ولعظم خطره جاز له اهلرب مع عدم اخلوف وضياع احلق أي وال يتعني عليه بتعيني اإلمام خبالف 
  .وتعني بتعيني اإلمام : يف اجلهاد ) خ ( غريه من فروض الكفاية 

ا نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو جتريح ال يف عموم مصاحل صفة حكمية توجب ملوصوفه: وعرفاً قال ابن عرفة 
ولو بتعديل اخل مبالغة يف مقدر أي : فقوله . املسلمني فتخرج والية الشرطة والتحكيم وأخواهتا والوالية العظمى اه 

يها من بعده وبذلك املقدر تدخل التأجيالت وحنوها ألهنا أحكام ينبين عل. نفوذ حكمه يف كل شيء ولو بتعديل اخل 
وخترج والية الشرطة وأخواهتا ألهنا خاصة ببعض األشياء كاحلسبة بأحكام السوق ، وكذا خيرج بقوله ثبت عندي 

والظاهر أن مفعول قوله توجب حمذوف وأن نفوذ على حذف : قلت .كذا ألنه ليس حبكم كما يأيت يف البيت بعده 
مه ، فالصفة إن كانت توجب كونه بصدد نفوذ حكمه مضاف ومتعلق أي توجب ملوصوفها كونه بصدد نفوذ حك

يف كل شيء فمن قامت به قاض وإن كانت توجب كونه بصدد حكمه فيما حكم فيه فقط فمحكم ، فالقاضي من 
ألن احملكم ينفذ : مل يظهر يل وجه خروجه قال ) خ ( ثبتت له تلك الصفة فصل أو مل يفصل ، وبه يسقط قول 

  .باً مثل القاضي ، وإمنا يفترقان يف اجلواز ابتداء حكمه بكل شيء حكم به صوا
إن التحكيم خارج بعموم اإلضافة يف حكمه أي مجيع أحكامه يرد بأن هذا العموم هو املقدر قبل ) ت ( وقول 

ومضى أن حكم صواباً ) خ ( املبالغة وهو شامل للمحكم املذكور ألنه أيضاً تنفذ مجيع أحكامه اليت حكمها صواباً 
نفوذ بالذال املعجمة مبعىن املضي واللزوم ال مبعىن التنفيذ بالفعل : وقوله . حكمية أي اعتبارية : وقوله . تأمل 

حكمه أي إلزامه أي توجب ملوصوفها لزوم إلزامه ، فاللزوم فرع اإللزام والتنفيذ : وقوله . لتعذره يف اجلبابرة 
مل ) ت ( ولو بتعديل أو جتريح اخل ، قال : وقوله .  بالفعل أمر زائد على ذلك وخرج بالشرعي غريه فال ميضي

لكونه يستند لعلمه فيهما قيل مثلهما تأديب من أساء عليه : يظهر يل وجه املبالغة عليهما خبصوصهما ، فإن قيل 
إمنا قصده على أن يبالغ على جنس ما يستند فيه لعلمه ، ويكفيه أن يذكر منه بعض : قلت .وضرب خصم لد اخل 

ال يف عموم اخل به خرجت الوالية العظمى ألن نظرها أوقع : ه واملبالغة عليه أوىل من احلدود لقوة تومهه وقوله أفراد
مث كما . ألن القاضي ليس له قسمة الغنائم وال تفريق الزكاة وال ترتيب اجليوش وال قتال البغاة وال اإلقطاعات 



قضاء القاضي حق أو : ك يطلق على احلكم والفصل فيقال يطلق القضاء يف االصطالح على الصفة املذكورة ، كذل
  .باطل وتقدم عن اجلوهري أنه يطلق على ذلك لغة 

احلكم إنشاء إلزام أو إطالق فاإللزام كاحلكم بلزوم الصداق أو : وباعتبار اإلطالق الثاين رمسه القرايف فقال : قلت 
لزوم ما ذكر ، واإلطالق كاحلكم بزوال امللك عن أرض  النفقة أو الشفعة ، وقد يكون بعدم اإللزام كاحلكم بعدم

: زال إحياؤها أو زوال ملك الصائد عن صيد ند اخل ، وكذا رمسه ابن رشد باعتبار هذا اإلطالق أيضاً حيث قال 
هو اإلخبار حبكم شرعي على وجه اإللزام أي إنشاء اإلخبار فهو مساوٍ لرسم القرايف إال أن احلكم يف كالم ابن 

ال يفسره باإللزام بل باخلطاب أي خبطاب شرعي ، واخلطاب الشرعي هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بفعل  رشد
املكلف ، مث تبني يل أنه يصح تفسريه بإلزام أيضاً أي بإلزام شرعي ألزم الشارع به عباده على وجه إلزامه هو 

وسائر اخلطط الشرعية ، فلو قاال إنشاء  للخصمني أو أحدمها وكل من الرمسني غري مطرد لصدقهما حبكمي الصيد
إلزام يوجب نفوذه يف كل شيء ولو بتعديل اخل لسلما من ذلك ، والضمري يف قولنا يوجب يعود على اإلنشاء ويف 

وكذا على . مث إنه على اإلطالق الثاين تعرض له األحكام اخلمسة وال إشكال . قولنا نفوذه يعود على اإللزام 
إمنا : وذ حكمه معناه كما مّر لزوم إلزامه وإلزامه يعرض له ما ذكر وبه يسقط قول من قال األول ألن قوله نف

تعرض له باعتبار القبول والطلب ألن القضاء صفة وال شيء من الصفات مبعروض لألحكام املذكورة ، مث إن 
  عِ ِلَألْحكَامُِمنَفِّذٌ بالشِّْر:املصنف اكتفى بتعريف القاضي عن تعريف القضاء املبوب له فقال 

  لَُه نِيِاَبةٌ َعنِ اإلَمامِ
أي هو القاضي املفهوم من القضاء منفذ اخل ألن القضاء على معناه من املصدرية ال بد له من شخص يقوم ) منفذ ( 

به ، وحيتمل أن يريد بالقضاء الوصف أي باب القاضي وعلى كل ففي الكالم استخدام ألنه يف األول أطلق القضاء 
اه املصدري ، وأعاد عليه الضمري املقدر قبل قوله منفذ باعتبار الوصف ، ويف الثاين أطلقه على الوصف على معن

( وهو ما شرعه اهللا للعباد يتعلق به ، وكذا قوله ) بالشرع ( وأعاد عليه الضمري يف به باعتبار معناه املصدري و 
امها خاصة ببعض األشياء كما مر ما عدا اإلمامة وأل فيه لالستغراق فتخرج به سائر اخلطط ألن أحك) لألحكام 

فهو من متام احلد ، واجلملة خرب ثان وكأنه قال ) نيابة عن اإلمام ( أي القاضي ) له : ( العظمى أخرجها بقوله 
القاضي هو النائب عن اإلمام يف تنفيذ مجيع األحكام الشرعية أي إلزامها نفذت بالفعل أم ال ، فيؤخذ منه أن 

باملعىن املصدري هو نيابة عن اإلمام يف تنفيذ األحكام إخل ، إذ يلزم من تعريف الفرع تعريف األصل ، وأن  القضاء
النائب ال يقوى قوة املنوب عنه فليس له النظر يف جتهيز اجليوش وقسم الغنائم وحنو ذلك مما مر وأن لإلمام عزله 

. ائزة شرع أم ال كما يف ضيح وابن فرحون وغريمها ألنه وكيل عنه وكذا له هو عزل نفسه ألنه من العقود اجل
لألحكام مجع حكم وهو ما يلزمه القاضي ألحد اخلصمني ، مث إن حكم يف مسألة اجتهادية تتقارب فيها : وقوله 

املدارك ألجل مصلحة دنيوية فمحكمة إنشاء ، فإذا قضى املالكي مثالً بلزوم الطالق يف اليت علق طالقها على 
ضاؤه إنشاء نص خاص وارد من قبله سبحانه يف خصوص هذه املرأة املعينة فليس للشافعي أن يفيت فيها نكاحها فق

بعدم لزوم الطالق استناداً لدليله العام الشامل هلذه الصورةولغريها ألن حكم احلاكم فيها جعله اهللا تعاىل نصاً خاصاً 
نعم . ة األصولية إذا تعارض خاص وعام قدم اخلاص وارداً من قبله رفعاً للخصومات وقطعاً للمشاجرة والقاعد

للشافعي أن يفيت وحيكم يف غريها مبقتضى دليله ، وكذا لو حكم الشافعي يف الصورة املذكورة باستمرار الزوجية 
وهكذا حكمه . بينهما خرجت عن دليل املالكي ولزمه أن يفيت فيها بلزوم النكاح ودوامه ويف غريها بلزوم الطالق 

  .ورفع اخلالف اخل ) خ ( اطن اخلالف كان داخل املذهب أو خارجه وهو معىن قول يف مو



وهذا يف اجملتهد أو املقلد الذي معه يف مذهب إمامه من النظر ما يرجح به أحد الدليلني على اآلخر ، وأما : قلت 
نعم إذا . وتنفيذ حمض  غريمها فمحجر عليه احلكم بغري املشهور أو الراجح أو ما به العمل فحكمه بذلك إخبار

تساوى القوالن يف الترجيح فحكمه إنشاء رفع للخالف ، وخرج باجتهادية حكم حكمه يف مواضع اإلمجاع فإنه 
إخبار حمض ال إنشاء فيه لتعني احلكم بذلك وثبوته وبقيد التقارب اخل املدرك الضعيف كالشفعة للجار واستسعاء 

كم بثبوهتما ينقض لضعف املدرك عند القائل به ، وبقيد املصلحة الدنيوية املعتق فاحلكم بسقوطهما إخبار حمض واحل
العبادات كتحرمي السباع وطهارة األواين واملياه ، وحنو ذلك مما اختلف فيه أهل االجتهاد ال للدنيا بل لآلخرة ، 

املنازعة يف األمالك فهذه تدخلها الفتوى فقط إذ ليس للحاكم أن حيكم بأن هذه الصالة صحيحة أو باطلة خبالف 
واألوقاف والرهون ، وحنوها مما اختلف فيها ملصلحة الدنيا ، وكذا أخذه للزكاة يف مواطن اخلالف فهو حكم من 
جهة أنه تنازع بني الفقراء واألغنياء ال أن أخرب عن نصاب اختلف فيه أنه يوجب الزكاة ففتوى فقط مث ال يتوقف 

أكثر من تقرير احلادثة أو سكوته كما لو رفعت إىل حنفي امرأة زوجت  حكمه على قوله حكمت بل إن مل يفعل
نفسها بغري ويل فسكت عنها ، فاحلكم عند ابن القاسم ليس ملن أتى بعده من مالكي أو غريه النظر يف خصوص 

ه أنا ال أجيز ليس حبكم فإن قال عند رفعها إلي: وقال ابن املاجشون . تلك احلادثة ألن إقراره إياه كاحلكم بإجازته 
الظاهر أنه : وقال ابن عرفة . النكاح بغري ويل من غري أن حيكم بفسخه ففتوى فقط قاله ابن شاس وتبعه غريه 

أنا ال أجيز النكاح بغري ويل إخبار عن رأيه ومعتقده ، وال : حكم فليس لغريه نقضه وهو املوافق ملا مر ألن قوله 
ساكتاً عنه والسكوت تقرير له وهو حكم عند ابن القاسم ، واختلف يف يلزم من ذلك فسخه ، وإذا مل يلزم بقي 

ثبت عندي كذا هل هو واحلكم مبعىن أو الثبوت غري احلكم وهو الصواب ألنه يوجد بدونه كثبوت هالل : قوله 
ا ال تدخله رمضان ، وطهارة املياه وجناستها والتحرمي بني الزوجني بالرضاع حيث ال تنازع بينهما فيه ، وحنو ذلك مم

األحكام وإذا وجد بدون حكم كان أعم منه ، واألعم من الشيء غريه مث الذي يفهم من الثبوت هنوض احلجة 
كالبينة وحنوها الساملة من الطعن فمىت وجد ذلك يقول فيه القاضي ثبت عندي كذا ، وقد يوجد احلكم أيضاً بدون 

، فبينهما حينئذ العموم واخلصوص من وجه ، وأيضاً يفرق  الثبوت كاحلكم باالجتهاد يف قدر التأجيالت وحنوها
بينهما بأن ثبوت احلجة مغاير للكالم النفساين اإلنشائي الذي هو احلكم ، وال خيفى أن هنوض احلجة مقدم على 

وقد علمت منه أن قول القاضي أعلم بثبوته أو باستقالله أو ثبت عندي : قال القرايف . احلكم فهو غريه قطعاً 
حنوه يكون بعد كمال البينة وقبل اإلعذار فيها ، ألن األعذار فرع ثبوهتا وقبوهلا فال يعذر للخصم يف شيء مل يثبت و

عنده ، وفعله جعل إذ اإلعذار سؤال احلاكممن توجه عليه احلكم هل له ما يسقطه وميتنع سؤاله قبل األداء والقبول 
وال يكون ) ت (  يف ظنه واعتقاده ألنه يسند لعلمه يف ذلك فقول وقوله يف النص الساملة من الطعن يعين. والثبوت 

  .أي الثبوت إال بعد كمال البينة واإلعذار فيها سهو بل يكون الثبوت فيما ال خصومة فيه بالكلية كما مّر 
ك إال أن الفتوى واحلكم كالمها خرب عن اهللا تعاىل ، وجيب على السامع اعتقاد ذل: قال القرايف : تنبيهات األول 

الفتوى حمض إخبار واحلكم إخبار معناه اإلنشاء واإللزام ، وكالمها يلزم املكلف ، فاملفيت مع اهللا تعاىل كاملترجم مع 
القاضي ينقل عنه ما وجده عنده واستفاده منه بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك ، واحلاكم مع اهللا تعاىل 

أي شيء حكمت به على : لزام وليس بناقل ذلك بل مستنبئه فكأنه قال له كنائب احلاكم ينشىء األحكام واإل
: وقوله . القواعد فقد جعلته حكمي ، فكالمها مطيع هللا تعاىل ناقل حلكمه غري أن أحدمها منشىء واآلخر ناقل اه 

ومب  من أجل ذلك قال قاض خلصم اهتمه يف حكمه لست مبؤمن ، فقال. وجيب على السامع اعتقاد ذلك اخل 
} مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً : إىل آخر قوله } فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك : كفرتين ؟ فقال له قال تعاىل 



  .اآلية )  ٥٦: النساء ( 
علما القضاء والفتوى أخص من العلم بالفقه ألن متعلق الفقه كلي من حيث صدق كليته على جزئيات : الثاين 

ه كحال عامل بكربى قياس الشكل األول فقط ، وحال القاضي واملفيت كحال عامل هبا فحال الفقه من حيث هو فقي
مع علمه بصغراه وال خفاء أن العلم هبما أشق وأخص ، وأيضاً فقها القضاء والفتوى مبنيان على إعمال النظر يف 

معتربها قاله ابن عرفة الصور اجلزئية وإدراك ما اشتملت عليه من األوصاف الكائنة فيها فيلغي طرديها ويعمل 
طرديها أي األوصاف الطردية اليت : وأيضاً فقها اخل ، هو بيان لوجه كوهنما أخص بعد أن بينه باملثال وقوله : فقوله 

ال تنبين على وجودها أو فقدها مثرة ، وهذا وجه ختطئة املفتني والقضاة لبعضهم بعضاً ، فقد يبين القاضي واملفيت 
طردية احملتفة بالنازلة ويغفل عن أوصافها املعتربة ، وأصل ما ذكره ابن عرفة البن عبد حكمه على األوصاف ال

وعلم القضاء وإن كان أحد أنواع علم الفقه ولكنه يتميز بأمور ال حيسنها كل الفقهاء ، ورمبا : ونصه . السالم 
الفقه ، كما أن علم الفرائض كان بعض الناس عارفاً بفصل اخلصام وإن مل يكن له باع يف غري ذلك من أبواب 

كذلك وال غرابة يف امتياز علم القضاء عن غريه من أنواع الفقه ، وإمنا الغرابة يف استعمال كليات الفقه وتطبيقها 
على جزئيات الوقائع وهو عسري ، فتجد الرجل حيفظ كثرياً من العلم ويفهم ويعلم غريه ، وإذا سئل عن واقعة 

ميان وحنوها ال حيسن اجلواب عنها ، وللشيوخ يف ذلك حكايات نبه ابن سهل يف أول ببعض العوام من مسائل اإل
وعلم القضاء وإن كان أحد أنواع الفقه ، لكنه يتميز : وبه تعلم أن معىن قوله يف ضيح . كتابه على بعضها اه 

باع له يف حفظ مسائل الفقه ،  هو أنه من ال. بأمور ال حيسنها كل الفقهاء ، وقد حيسنها من ال باع له يف الفقه اه 
لكنه معه من الفطنة ما يدخل به اجلزئيات حتت كلياهتا خبالف غريه ، فهو وإن كان كثري احلفظ ملسائله لكن ليس 

وكثري من احلمقاء اغتر . معه من تلك الفطنة شيء كما يرشد إليه كالم ابن عبد السالم ، ولذلك نقلته برمته 
إن القضاء صناعة حيسنه من ال شيء معه من الفقه ، وجرى ذلك على ألسنة  :بظاهر كالم ضيح حىت قال 

ليس العلم : قال ابن رشد . كثريمنهم ، واحتجوا بقول املصنف اآليت ويستحب العلم فيه اخل وهو احتجاج ساقط 
يح مبا مر قبل الذي هو الفقه يف الدين بكثرة الرواية واحلفظ إمنا هو نور يضعه اهللا حيث شاء ، وقد أجبت عن ض

  .الوقوف على كالم ابن عبد السالم واهللا أعلم 
تثبت والية القضاء بالشهادة على اإلمامة مشافهة أنه وىل فالناً أو باالستفاضة وانتشار اخلرب أنه واله ، : الثالث 

أ ما ليس يف ومنع بعضهم ثبوهتا بكتاب يقرأ عن اإلمام إال أن ينظر الشهود فيما يقرؤه القارىء جلواز أن يقر
كاعتمدت عليك وعولت عليك : كوليتك وقلدتك واستخلفتك واستنبتك وبالكناية : الكتاب وتنعقد بالصريح 

ورددت إليك وجعلت إليك وفوضت إليك ووكلت إليك وأسندت إليك وعهدت إليك ، وال بد أن يقترن 
املوىل بالفتح غائباً فيجوز قبوله على  احكم فيما اعتمدت عليك فإن كان: بالكناية ما ينفي عنها االحتمال مثل 

التراخي ويكفي يف القبول شروعه ، وال ينبغي له القبول إذا واله األمري الغري العدل وال تتم توليته ، حىت يكون 
املوِلي بالكسر عاملاً بشرائط الوالية يف املوىل بالفتح وإن جهلها وقت العقد مل تصح واستأنف ، وال بد أيضاً من 

البلد الذي عقدت عليه الوالية فيه وتعيني اخلطة من كوهنا قضاء أو إمارة أو جباية ليعلم على أي نظر عقدت  تعيني
  .له وإالَّ فسدت 

. يتضمن أركان القضاء اخلمسة ألن املنفذ يستلزم مقضياً له وعليه وفيه . ال خيفى أن قول الناظم منفذ اخل : الرابع 
  .كيفية القضاء وستأيت مفصلة إن شاء اهللا بالشرع هو املقضي به و: وقوله 
نقل احلطاب عن املشذايل أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عامله بالبصرة أن امجع بني إياس بن معاوية : لطيفة 



سل عين : والقاسم بن ربيعة فولِّ القضاء أنفذمها ، فجمع العامل بينهما وذكر هلما ما كتب له به فقال له إياس 
فقيهي املصر احلسن البصري وابن سريين ، وكان إياس ال يأتيهما والقاسم يأتيهما ، فعلم القاسم أنه وعن القاسم 

ال تسأل عين وال عنه ، فواهللا الذي ال إله إال هو إن إياساً أفقه مين وأعلم بالقضاء ، : إن سأهلما أشارا به فقال له 
إنك : صادقاً فينبغي لك أن تقبل قويل فقال له إياس  فإن كنت كاذباً فما عليك أن توليين وأنا كاذب وإن كنت

جئت برجل وأوقفته على شفا جهنم فنجى نفسه منها بيمني كاذبة فيستغفر اهللا منها وينجو مما خياف فقال له العامل 
  .أما إنك إذا فهمتها فأنت هلا فاستقضاه اه : 

  واسُْتْحِسَنْت يف َحقَِّه الْجََزالَْه
  ِليُف َوالَْعدَالَْهَوَشْرطُُه التَّكْ

من جزل فهو جزيل أي عاقل أصيل الرأي ، ) اجلزالة ( أي القاضي ) يف حقه ( أي استحب ) : واستحسنت ( 
وكأنه أراد الزمها الذي هو جودة الفطنة فاملستحب شيء خاص وهو أصالة الرأي وكثرة الفطنة املوجبة للشهرة هبا 

فاملطلوب السالمة منها ، وأما مطلق الفطنة املانع من كثرة التغفل ومشي بشرط أن ال تصل إىل حد الدهاء ، وإالَّ 
أي العقل ) التكليف ( أي شروط صحة واليته ) وشرطه : ( احليل عليه فهو شرط صحة يف واليته داخل يف قوله 

امه كمغفل ألن والبلوغ فال تنعقد لصيبٍ وال لفاقدالعقل من جمنون ومعتوه ، إذ ال جيري عليهم قلم وال لفاقد مت
وهي تستلزم اإلسالم وعدم الفسق ، فالكافر ال والية ) والعدالة ( التغفل إذا كان مانعاً من الشهادة فأحرى القضاء 

والفاسق كذلك ال تصح واليته )  ١٤١: النساء ( } ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال : له لقوله تعاىل 
تنعقد واليته وجيب عزله : ألنه ال تقبل شهادته فأحرى قضاؤه وقال أصبغ .  وال ينفذ حكمه وافق احلق أم ال

وميضى من أحكامه ما وافق احلق على املشهور ، واجلور نوع من الفسق فإذا ثبت جوره يف قضية بإقرار وحنوه 
ن موليه ، إذ ال ومنه تقدميه للشهادة من يعرف جرحه فال عذر له يف أنه إمنا يقدمه خوفاً م. نقضت أحكامه كلها 

  .ويف احلقيقة إمنا خياف العزل فقط . طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق 
العدالة كما تستلزم اإلسالم وعدم الفسق كذلك تستلزم احلرية والتكليف أيضاً ، فلو اكتفى الناظم هبا : فإن قيل 

لكان . قضاء عدل ذكر فطن اخل أهل ال: وأبدل التكليف بالفطنة وأسقط احلرية اآلتية كما فعل خليل حيث قال 
العدل حر مسلم : العدالة عند خليل تستلزم ما ذكر ألنه فسرها يف الشهادات بذلك فقال : قلنا . أحسن وأخصر 

فلذلك حسن منه االكتفاء يف باب القضاء خبالفها عند الناظم فإمنا تستلزم اإلسالم وعدم . عاقل بالغ بال فسق اخل 
  : الفسق بدليل قوله اآليت

  والعدل من جيتنب الكبائر
  ويتقي يف الغالب الصغائر
  َوأنْ َيكُونَ ذَكَراً حُرا َسِلْم
  ِمْن فَقِْد ُرْؤَيٍة َوَسْمعٍ َوكَِلْم

وألن بعض ) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : ( فال تنعقد والية املرأة لقوله عليه السالم ) وأن يكون ذكراً ( 
ال تصح واليته ألنه قد يستحي : وقال سحنون . ولو عتيقاً على املشهور ) حراً . ( نة النساء رمبا كانت صورهتا فت

. فترد أحكامه ، وأما الرقيق ولو بشائبة فال والية له ألنه ممنوع من والية نفسه ، فكيف لوالية غريه وألنه أثر كفر 
حكم يف كل قضية إال باجتماعهما معاً وبقي من شروط الصحة كونه واحداً فال تصح تولية اثنني على أن ال ينفذ 

عليه الختالف األغراض وتعذر االتفاق غالباً ، وذلك يفضي لتعطيل األحكام ، وأما تولية كل منهما على سبيل 



وجاز تعدد مستقلوخاص بناحية أو نوع ) : خ ( االستقالل فجائز ، وكذا يف قضية واحدة معينة كما يف ابن عرفة 
فال تصح تولية املقلد مع وجوده ، واختلف األصوليون هل ميكن خلو زمان من األزمنة عن وكونه جمتهداً . اخل 

جمتهد أم ال ؟ وال تصح الدعوى بعدم وجوده إال من جمتهد إذ القول بانتفائه فرع إدراك مرتبته فإن مل يوجد اجملتهد 
فأمثل مقلِّد بكسر الالم فحكم بقول  جمتهد إن وجد وإالَّ: فيستحب تولية أعلم املقلدين ، وهو مراد خليل بقوله 

وكونه غري دافع رشوة لتحصيله فإن دفعها . مقلَّده بفتحها فكونه أمثل مقلد مستحب ال واجب كما يعطيه كالمه 
فال تنعقد واليته وقضاؤه مردود ، ولو وافق احلق وتوفرت فيه شروط القضاء كما يف التبصرة ، واعتمده الزرقاين 

مث إنه إذا . الظاهر أنه إذا طلب القضاء فويل ال جيب عزله اخل يعين إذا طلبه بغري رشوة واهللا أعلم وقول احلطاب ، و
ولزم املتعني أو اخلائف فتنة إن مل يتول أو ضياع احلق القبول والطلب ) : خ ( انفرد واحد هبذه الشروط تعني عليه 

ال حيل من تكليفه تقدمي ما ال حيل تقدميه للشهادة ، وقد وهذا كله ما مل تكن توليته ملزومة ملا : اخل ، ابن عرفة 
يريد إمنا يلزمه القبول تعني أم ال إذا كان يعان على احلق وإال مل يلزمه وظاهر . شاهدنا من ذلك ما اهللا أعلم به اه 

هب أن أن السالمة من فقد مجيعها شرط صحة وليس كذلك ، بل املذ) من فقد رؤية ومسع وكلم . سلم : ( قوله 
السالمة من فقد أحدها شرط يف جواز واليته ابتداء ويف جواز دوامها فتصح واليته بعد الوقوع وينفذ ما حكم به 

فلو قال على ما مر : قلت . ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله اخل : وجيب عزله كما أفاده خليل بقوله 
  .ه الفطنة والعدالة من أن العدالة تستلزم احلرية والتكليف ما نصه ، وشرط

  وأن يكون ذكراً وواحداً
  وعاملاً جمتهداً إن وجدا

  ورؤية مسع كالم إن سلب
  واحد ذي الثالث فالعزل جيب

وقد جياب عن األول بأن إحدى الواوين يف قوله : قلت . ويستحب العلم اخل : لسلم مما ورد عليه هنا ، ويف قوله 
أي ساملاً من فقد رؤية مع مسع أو كالم أو من فقد مسع مع كالم أي ومسع وكلم مبعىن أو واألخرى مبعىن مع : 

شرط الصحة السالمة من فقد اثنني منها ، فإن فقدمها فال تنعقد واليته وأحرى أن فقد الثالثة كما صرح به ابن 
قد والية فاقدها فتنع) : ت ( وبه تعلم أن قول . وأما فقد واحد منها فشرط يف اجلواز ابتداء كما مّر . عبد السالم 

  َوُيسَْتَحبُّ الِْعلُْم ِفيِه وَالَْوَرْع:أي الثالثة اخل ، صوابه فاقد أحدها ، وعن الثاين بأن املستحب يف قوله 
  َمَع كَْونِِه اُألصُولَ ِللِْفقِْه َجمَْع

وأفضل على حذف مضاف أي يستحب غزارة العلم فيه أي زيادته بأن يكون أمثل مقلد ) ويستحب العلم فيه ( 
أي البني أي يستحب فيه العلم )  ٧١: البقرة ( } اآلن جئت باحلق : جمتهد ، أو على حذف الصفة كقوله تعاىل 

املوصل لالجتهاد كما يف املقدمات ، فهو يفيد شرطية العلم يف اجلملة ، وأن املستحب علم خاص وهو ما يتوصل به 
البن زرقون مع ابن رشد ، وعياض مع ابن : جود اجملتهد قوالن ففي صحة تولية املقلد مع و: ابن عرفة . لالجتهاد 

وهذا احلمل وإن كان يقتضي أن . العريب ، واملازري ، ومع فقده جائز ومع وجوده اجملتهد أوىل اتفاقاً فيهما اه 
قتضي املقلد تصح توليته مع وجود اجملتهد وهو مرجوح كما مّر ، لكن محله عليه أوىل من بقائه على ظاهره امل

وما ورد عن . لصحة تولية اجلاهل احملض مع أنه ال تنعقد له والية وال ينفذ له حكم صادف احلق أم ال شاور أم ال 
ابن حبيب وابن زرقون وغريمها مما يوهم صحة توليته ليس على ظاهره ، بل املراد به عندهم املقلد كما أليب احلسن 

اليزناسي أنه ال خالف يف جواز تعقب أي تصفح أحكام املقلد وهو ويف املعيار عن . وابن ناجي واأليب وغريهم 



ويف أول جامع الربزيل بعد أن ذكر حقيقة االجتهاد وشروط اجملتهد ما . الذي يعرب عنه يف كتاب أئمتنا باجلاهل اه 
دفة ، وهبذا تعلم والعامي من ليس له ما ذكرنا من آلة االجتهاد ، فاملقلد واجلاهل والعامي عندهم ألفاظ مترا: نصه 

أو جاهل مل يشاور اخل املقلد ، وأن أحكامه إذا مل يشاور فيها تتعقب أي تتصفح ) : خ ( أن املراد باجلاهل يف قول 
وال يتعقب حكم العدل العامل إمنا هو يف اجملتهد ولو : وقوله . ورفع اخلالف : فريد خطؤها وميضي غريه ، وأن قوله 

ابن رشد واللخمي ومن بعدهم من املتأخرين الذي هلم تصرف يف القياسات وإدخال  يف مذهب إمامه ، فيدخل حنو
اجلزئيات حتت كلياهتا ، وليس املراد خصوص اجملتهد املطلق ، وأما املقلد فال يرفع اخلالف وتتعقب أحكامه وال 

  .يعترب منها إال ما وافق املشهور أو الراجح أو ما به العمل كما مّر 
هو ال مييز : قلنا . هل احلقيقي إذا شاور صار مقلداً وحينئذ فتجوز توليته حيث دخل على املشهورة اجلا: فإن قيل 

بني احلق والباطل وال بني ما جيب قبوله من أحد اخلصمني وما ال ، وما يوجب على خصمه حقاً أو جواباً وما ال ، 
. الحتمال حبيث يعيد عنه السؤال وحنو ذلك وإن كتب له عما سأل عنه مل يفهم مواقع اجلوابوما يعرض فيه من ا

فكيف تنعقد واليته وتنفذ أحكامه وال سيما مع اختالف املشاورين عليه إذ احلاكم ال حيكم بقول مشاوره بالفتح 
تقليداً له كما البن عبد الرب حىت يتبني له احلق بالدليل الذي تبني به للمشاور ، وهم إذا اختلفوا مل يعلم مباذا يأخذ 

الفه إذا كان فقيهاً فإنه وإن أمر باملشورة ، لكن إذا اختلفوا عليه اجتهد يف اختالفهم وترقى أحسن أقاويلهم ، خب
إن حكم بالظن والتخمني من غري قصد إىل االجتهاد يف األدلة : ابن حمرز . وأمعن النظر يف دالئلهم واهللا أعلم 

ق ، ويفسخ هذا احلكم هو وغريه إذا ثبت عند الغري أنه فذلك باطل ألن احلكم بالتخمني فسق وظلم وخالف احل
وكثرياً : قال شيخنا اإلمام . ال خالف أن احلكم باحلزر والتخمني ال جيوز : ويف أقضية الربزيل . على هذا حكم اه 

 ما رأيت بعضهم حيكم يف النازلة وهو ال يستند لنقل يذكره ملا استقرى من حاله إذا روجع يف بعض أحكامه ال
وهو جور وفسق : ابن احلاجب . على نقل الربزيل ، وهذا كثري يف بعض قضاة الكور . يستند لنقل وال قياس اه 

وهذا يف املقلد إذ . وإن صادف احلق فاملشهور فسخه وإن مل يصادفه فاإلمجاع على فسخه وإغرام ما أتلفه حبكمه اه 
  .اجلاهل ال يعرف األدلة فضالً عن القصد إليها 

مضاف ) كونه ( يستحب و : متعلق بقوله ) مع ( وهو ترك الشبهات والتوقف يف األمور والتثبت فيها ) رع والو( 
أي يستحب فيه العلم مع كونه مجع احلديث أي ) مجع : ( يتعلق بقوله ) للفقه ( مفعول مقدم و ) احلديث ( إليه 

قال أبو بكر . حب فقه ال حديث عنده مدارك أحكامه للفقه بأن ال يكون صاحب حديث ال فقه عنده وال صا
ومجهور املقلدين يف هذا الزمان ال جتد عندهم من اآلثار كبري شيء ، وإمنا مصحفهم مذهب إمامهم ، : الطرطوشي 

وإمنا استحب يف املقلد ما ذكره الناظم ألنه جيب عليه أن ال خيرج عن مشهور قول مقلده بالفتح ، وال جيوز له 
ا شهره الشيوخ من الروايتني أو القولني أن حيكم مبا شاء منهما بغري نظر يف الترجيح فإن ذلك عندعدم وقوفه على م

جهل كما مّر عند ابن حمرز وال يتأتى له النظر إال باجلمع بني ما ذكر فإن نظر ومل يظهر له دليل الترجيح أو مل يكن 
. واه عنه ابن القاسم أو غريه ألنه اإلمام األعظم من أهله فقول مالك يف املدونة مقدم على قول ابن القاسم فيها ر

وقول ابن القاسم فيها مقدم على قول غريه فيها وعلى رواية غريه يف غري ما عن اإلمام ، وقول غريه فيها مقدم 
على قول ابن القاسم يف غريها وذلك لصحتها ، فإن فقد ذلك فليفزع يف الترجيح إىل صفاهتم فيعمل بقول األكثر 

رع واألعلم ، فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما باإلصابة ، فاألعلم الورع واألو
مقدم على األورع العامل ، وكذا لو وجد قولني أو وجهني مل يبلغه عن أحد بيان األصح منهما اعترب أوصاف 

شد على ابن يونس وابن يونس على ناقليهما ، والترجيح بالصفة جار يف املذاهب األربعة ، ومنه تقدمي ابن ر



يف عدة ) خ ( وهذا فيما عدا ما نبه الشيوخ على ضعف كالم ابن رشد فيه ، ولذا اقتصر . اللخمي قاله املشذايل 
مواضع على كالم اللخمي دون ابن رشد مع علمه به ونقله له يف ضيح ، وهذا كله يف قوليهما من عند أنفسهما ال 

وتأمله فإنه مل . كالثمر نوعاً أو نوعني : هنما متساويان كما يف الزرقاين عند قوله يف الزكاة يف نقليهما عن املذهب فإ
يظهر يل وجهه ألنه إذا قدم ابن رشد لشدة حفظه وقوة فهمه فال فرق بني ما قااله عن أنفسهما أو نقاله عن غريمها 

. ومل أقف على التفصيل املذكور لغريه واهللا أعلم ، إذ العلة اليت هي شدة احلفظ والفهم والتثبت موجودة يف اجلميع 
فإن تساوى القوالن عنده من كل وجه وعجز عن الترجيح بشيء مما ذكر وغريه ؛ فليحكم بأيهما شاء وال جيوز له 
وال للمفيت أن يتساهل يف احلكم أو الفتوى بأن يسرع يف احلكم أو الفتوى قبل استيفاء حقهما من النظر والفكر ، 

مله األغراض الفاسدة على تتبع احلِيل احملظورة أو املكروهة والتمسك بالشبه طلباً للترخيص على من يروم أو حت
أو التغليظ على من يروم ضره ومن فعل مثل هذا وعرف به فال جيوز أن يستفيت . نفعه من اجلبابرة والقرابة وحنومها 

  .، وقد هان عليه دينه نسأل اهللا تعاىل العفو والعافية 
مث إن املشهور ما قوي دليله وقيل ما كثر قائله ، والصحيح األول ومقابل املشهور شاذ ومقابل األشهر مشهور 

مسائل املذهب تدل على أن املشهور ما قوي دليله وأن مالكاً : دونه يف الشهرة قاله يف ضيح ، ابن خويز منداد 
ويعكر على األول أن األشياخ رمبا : ابن رشد . قائله رمحه اهللا كان يراعي من اخلالف ما قوي دليله ال ما كثر 

ال إشكال يف هذا ألن املشهور هو : ابن فرحون . ذكروا يف قول إنه املشهور ويقولون يف مقابله إنه الصحيح اه 
مذهب املدونة ، وقد يعضد اآلخر حديث صحيح ، ورمبا رواه مالك وال يقول به لعارض قام عنده ال يتحققه هذا 

  .والصحيح كذا لقيام الدليل وصحة احلديث اه : د وال يظهر له وجه العدول عنه فيقول املقل
فيفهم من هذا الكالم أن املقلد ال يعدل عن املشهور وإن صح مقابله وأنه ال يطرح نص إمامه للحديث وإن : قلت 

عدم اطالع املقلد على قال إمامه وغريه بصحته ، وقد صرح بذلك ابن الصالح وغريه وذلك ألنه ال يلزم من 
املعارض انتفاؤه ، فاإلمام قد يترك األخذ به مع صحته عنده ملانع اطلع عليه وخفي على غريه ، فليس مراد الناظم 

مع كونه احلديث اخل ، أنه يعمل مبا صح من احلديث املعارض لنص إمامه بل ليتأتى له الترجيح عند عدم : بقوله 
إذا كان اإلمام جمتهداً فال جيوز له أن حيكم أو يفيت إال بالراجح عنده ، وإن كان :  القرايف. الوقوف عليه كمامّر 

مقلداً جاز له أن يفيت باملشهور يف مذهبه وأن حيكم به وإن مل يكن راجحاً عنده مقلداً يف رجحان القول احملكوم به 
فجعل حكم اجملتهد بغري الراجح عنده ، . ه إمامه الذي قلده ، وأما اتباع اهلوى يف احلكم والفتوى فحرام إمجاعاً ا

واملقلد بغري املشهور وإن ترجح عنده بقيام دليل من صحة حديث وحنوه من اتباع اهلوى وأنه حرام ، وذلك يدل 
  :ولذا قال ناظم العمل . على وجوب نقضه 

  حكم قضاة الوقت بالشذوذ
  ينقض ال يتم بالنفوذ

  ومن عوام ال جتز ما وافقا
  اختيار منهم مطلقاقوالً فال 

ومراده بالشاذ ما قابل املشهور أو الراجح كما مّر ومراده بالعوام املقلدون أي ال جتز أحكامهم بغري املشهور ، وإن 
وافقت بعض األقوال ألن أحكامهم ال ترفع اخلالف واختياراهتم ملقابل املشهور ال تعترب ، ونص يف إقرارات املعيار 

وهذا ما مل جير العمل بالشاذ ، . هور توجب عقوبة املفيت وكذا اجلاهل بعد التقدم إليه اه على أن الفتوى بغري املش
وإال فيقدم على املشهور بعد أن يثبت بشهادة العدول املثبتني يف املسائل أن العمل جرى به غري ما مرة من العلماء 



ور بقول عوام العدول ممن ال خربة له مبعىن لفظ وال يثبت العمل املذك: املقتدى هبم قاله ميارة يف شرح الالمية قال 
املشهور أو الشاذ فضالً عن غريه جرى العمل بكذا ، فإذا سألته عمن أفىت به أو حكم به من العلماء توقف وتزلزل 

مث إن العمل اجلاري ببلد ألجل عرفها اخلاص ال . ، فإن مثل هذا ال يثبت به مطلق اخلرب فضالً عن حكم شرعي اه 
جرى العمل بأن النحاس : فإن قيل . سائر البلدان بل يقصر على ذلك العرف يف أي بلد وجد ألن مبناه عليه يعم 

مثالً حيكم به للنساء عند اختالفهن مع األزواج ألن عرف البلد أنه من متاعهن مل يعم البلد الذي ال عرف هلم 
عمل املذكور ووجب الرجوع للمشهور ، وهذا يف بذلك ، وإذا تغري العرف يف ذلك البلد يف بعض األزمان سقط ال

العرف الذي تنبين عليه األحكام وهو ما مل خيرج عن أصول الشريعة وإالَّ فال عربة به ، وأما العمل اجلاري ملصلحة 
فظاهر عمومه ما دامت . اخل . ملا قد فشا من قبح حال وحيلة : عامة أو سبب كذلك املشار له يف الالمية بقوله 

ملصلحة وذلك السبب وإالَّ وجب الرجوع للمشهور ، وهذا هو الظاهر قاله املسناوي أي وذلك كما قالوا يف تلك ا
( الراعي املشترك ، وقد يعربون بالعمل عما حكمت به األئمة لرجحانه عندهم ال لعرف وال ملصلحة ، ومنه قول 

انظر . ، وهو كثري يف هذا النظم وغريه وهل يراعى حيث املدعى عليه وبه عمل وفيها اإلطالق وعمل به ) خ 
مصطفى آخر باب القضاء ، وانظر أوائل شرح نظم العمل املطلق ، مث هذا العمل الذي يعربون به عن الراجح جيب 

أن يستمر على حاله ، وال جتوز خمالفته حىت يثبت عن قضاة العدل وأهل الفتوى من ذوي العلم املقتدى هبم أهنم 
إن العمل كان قدمياً بقول ابن القاسم : خبالفه ملصلحة أو ظهور دليل قوي وحنو ذلك كما قالوا رجعوا عنه وعملوا 

باعتبار احلال يف احملجور دون الوالية حكاه ابن أيب زمنني ، مث جرى العمل بقول مالك باعتبار الوالية ، مث جرى يف 
كما يأيت يف احلجر ، وهذا كثري أيضاً جيري العمل قدمياً املائة التاسعة بقول ابن القاسم ، وال زال العمل به إىل اآلن 

وباجلملة ؛ فالعمل الذي مبعىن الراجح هو الكثري يف هذا النظم وغريه ، وال جتوز . بشيء مث جيري العمل خبالفه 
لس ال خمالفته حىت يثبت العدول عنه ممن يعتد به من قضاةالعدل وأهل الفتوى وعمل فاس ونواحيها تابع لعمل األند

لعمل أهل تونس كما يأيت ، فإن مل جيد املقلد نصاً إلمامه وال ألصحابه يف عني النازلة فهي معرضة لالجتهاد ، لكن 
املقلد إن كان حميطاً بقواعد إمامه جاز له ختريج غري املنصوص على : القرايف . ال جيتهد فيها إال من فيه أهلية 

تنع وإن مل حيط بقواعد إمامه فيمتنع ، وإن عدم الفارق الحتمال لو املنصوص بشرط تعذر الفارق ومع إمكانه مي
من اجتهد ) : ( صلى اهللا عليه وسلم ( وال يرد على هذا قوله . اطلع على قواعد إمامه ألوجب له الفارق اه 

فال أجر له  وإالَّ: ألنه خاص كما يف املقدمات مبن فيه أهلية قال ) . فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد 
سئل : وقال يف أجوبته . إن أخطأ بل هو آمث ، وإن أصاب لتقحمه وجرأته على اهللا تعاىل يف احلكم بغري علم اه 

القاضي العارف مبذهب مالك ومل يبلغ درجة التحقيق مبعرفة قياس الفروع على األصول فيما مّر بني يديه من 
 بفتوى من يعرف وجه القياس إن وجده وإالَّ طلبه يف غري بلده فإن النوازل اليت ال نص فيها أن ال يقضي فيها إال

وكالمه صريح يف وجوب املشورة لغريه حينئذ ، بل ورد يف . قضى فيها برأيه كان حكمه موقوفاً على النظر اه 
فل كالمهم ما يدل على وجوب املشورة وإن اطلع على نص ألن تطبيق النازلة على النص عسري ، أال ترى كيف غ
أسد بن الفرات فأفىت األمري جبواز دخوله احلمام مع جواريه دون ساتر ، وأفتاه غريه باملنع ألن نظر بعضهن إىل 

وأحضر العلماء أو شاورهم : خليل . بعض ال جيوز ، وهلذا جتد األئمة خيطىء بعضهم بعضاً يف الفتاوى واألحكام 
وانظر احلطاب فإن مل يتبني له وجه . اً باحلكم أو جاهالً اه إطالقهم املشورة ظاهره كان عامل: ابن فرحون . اخل 

  :احلكم بعد املشورة فسيأيت يف قوله 
  وليس باجلائز للقاضي إذا



  مل يبد وجه احلكم أن ينفذا
  والصح يستدعي له إن أشكال اخل

زائد يف الدهاء كما يف خليل  ومما يستحب فيه كونه غنياً حليماً نزيهاً نسيباً خالياً عن بطانة السوء ليس مبحدود وال
  .يرجح غري البلدي ألنه يقل حاسدوه : ، وزاد غريه كونه بلدياً ليعرف املقبولني واملسخوطني من الشهود ، وقيل 

  َوَحْيثُ الََق ِللْقََضاِء َيْعقُُد
  َوِفي الْبِالَِد ُيسَْتِحبُّ الَْمْسجُِد

وظاهره كان ببادية أو حاضرة ، . أيضاً ) يقعد ( بقبوله  يتعلق) للقضاء ( صلح ) الق ( ظرف ليقعد ) وحيث ( 
وبه قال أشهب . وهو كذلك لكن يستحب يف احلاضرة املسجد كما سيأيت ، وظاهره يقعد حيث الق ولو بداره 

وعليه يأيت قول ابن شعبان من العدل كون القاضي بوسط مصره ، والبن املناصف أن عمر بن اخلطاب أنكر ذلك 
فإن دعته : ى األشعري رضي اهللا عنهما وأمر بإحراق داره عليه فدعا واستقال فلم يعد إىل ذلك قال على أيب موس

يستحب ( أي احلاضرة ) ويف البالد . ( ضرورة إىل ذلك فليفتح أبواهبا وجيعل سبيلها سبيل املواضع املباحة لذلك 
ملسجد اخلارجة عنه ليصل إليهالكافر أي رحابه فهو على حذف مضاف أي يستحب له القعود برحاب ا) املسجد 

واحلائض واجلنب والضعيف والسالمة من امتهانه بكثرة اللجاج ودخول بعض العوام وبرجله بلل وغري ذلك ، وما 
القضاء يف املسجد من األمر القدمي وهو ظاهر : قررناه به هو الذي يف الواضحة واختاره املتأخرون فقال يف املدونة 

حيمل عليه ملا تقدم على أن ما يف املدونة ميكن تأويله مبا ذكر أي القضاء يف رحاب املسجد اخلارجة  النظم إال أنه ال
ويستحب أن جيلس مستقبل القبلة وأن يكون متربعاً . عنه من األمر القدمي فيكون وفاقاً ملا يف الواضحة واهللا أعلم 
فهو قول خليل ، ويف كراهة حكمه يف مشيه أو متكئاً  أو حمتبياً ، فإن مل جيلس وحكم يف حال مشيه أو جلس متكئاً
وينبغي أن جيلس للحكم يف أوقات معلومة وليس عليه : أو إلزام يهودي حكماً بسبته وحتدثه مبجلسه لضجر قوالن 

أن يستغرق النهار كله ، وال ينبغي أن حيكم مع ما يدهشه عن متام فكر من جوع وعطش مفرطني وغضب وأكل 
وال حيكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى أن وقع وال بأس أن يرفع صوته فيمن يستأهل ذلك ) : خ ( فوق الكفاية 

من اخلصمني وأن حيد بصره وحيتج ملن ضعف عن حجته ، وال جيلس يف كثرة املطر والوحل وال بعد الصبح وال بني 
وجلس به أي برحاب ) خ ( جه صاليت الظهر والعصر وال بني العشاءين وال يف عيد وال يوم قدوم حاج أو خرو

املسجد أي بغري عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر أو حنوه ، ومل يشتر مبجلس قضائه كسلف وقراض وأبضاع 
وحضور وليمة إال لنكاح وقبول هدية ولو كافأ عليها إال من قريب وندب اختاذ من خيربه مبا يقال يف سريته 

كالقاضي يف ذلك فال حيل له أخذها ممن يرجو أن يعينه يف حجة أو  وقبول هدية أي واملفيت: فقوله . وشهوده اخل 
من شفع : ( يف خصومة عند حاكم يسمع منه ويقف عند قوله ألن قول احلق واجب عليه ، وقد قال عليه السالم 

ىل العلماء ومن هذا انقطاع الرعية إ) . ألخيه شفاعة وأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا 
املتعلقني بالسالطني لريفع الظلم عنهم فيهدون هلم ويكرموهنم فذلك باب من أبواب الرشوة ، ألن رفع الظلم 

إذا اشترى اإلمام : قال يف خمتصر الواضحة . ومل يشتر اخل : وقوله . واجب على كل من قدر عليه عن أخيه املسلم 
ئع منه أو املشتري يف األخذ أو الترك ، نقله ابن فرحون يف تبصرته العدل من رجل أو باع مث عزل أو مات خري البا

  .يف الفصل الثاين ، فقف على هذا الفصل فيه ترى العجب يف اآلداب الالزمة له 

  فصل يف معرفة أركان القضاء



دم يف قوله القاضي وقد تق: وهي ستة . أي أجزاء ماهيته اليت ال يتم القضاء الذي هو احلكم مع اختالل واحد منها 
واملدعي واملدعى عليه واملدعى فيه ، وعرب ابن فرحون عن األولني باملقضى له وعليه ، وعن . منفذ بالشرع اخل : 

املقضى به يعين من كتاب أو سنة أو إمجاع بالنسبة للمجتهد أو : وزاد ركنني آخرين أحدمها . الثالث باملقضى فيه 
ما به العمل بالنسبة للمقلد ، وهذا الركن يفهم من قول الناظم فيما مّر املتفق عليه أو املشهور أو الراجح أو 

على ما تقدم من أنه على حذف مضاف أي يستحب زيادة العلم فيه ، وأما أصل العلم . ويستحب العلم فيه اخل 
ينفذ حكمه  فركن من أركانه وشرط صحة فيه كما مّر ، فإن خرج اجملتهد عما ذكر من الكتاب والسّنة واإلمجاع مل

ونقض وبني السبب مطلقاً ما خالف قاطعاً أو جلي قياس كاستسعاء معتق ) خ ( الختالل ركنه وهو معىن قول 
وإن خرج املقلد عما ذكر من االتفاق وما معه مل ينفذ حكمه الختالل ركنه أيضاً ، إذ حكمه ال . وشفعة جار اخل 

إال أن هذا بالنسبة لالجتهاد ليس على ما ينبغي بل : هنا ) ت ( وقول . اإلشارة إليه ) ت ( يرفع اخلالف كما مّر 
كيفية القضاء وهي : وثانيهما . كالم ابن فرحون يف اجملتهد واملقلد كما يعلم باستيعاب كالمه يف هذا الركن 

ال  أنا: تتوقف على أشياء كمعرفة ما هو حكم فال يتعقب ألن حكم اجملتهد يرفع اخلالف وما ليس حبكم كقوله 
فلمن بعده من حنفي أن حيكم بصحة النكاح أو : أجيز النكاح بغري ويل أو ال أحكم بالشاهد واليمني فيتعقب أي 

مالكي أن حيكم بالشاهد واليمني كما مّر يف الترمجة قبله ، ومعرفة ما يفتقر حلكم كالطالق باإلعسار واإلضرار 
نظر وحترير يف حتقيق سببه كالتفليس وبيع من أعتقه املديان والطالق على املوىل ، وحنو ذلك مما حيتاج فيه إىل 

ومن أعتق . والعتق باملثلة وما ال يفتقر كتحرمي احملرمات املتفق عليها ورد الودائع والغصوب ، ومنه العتق بالقرابة 
فقه كالنكاح جزاًء يف عبد بينه وبني غريه فيكمل من غري حكم على املشهور ومعرفة ما يدخله احلكم من أبواب ال

وتوابعه وسائر املعاوضات ، وما ال يدخله كالعبادات ومعرفة الفرق بني ألفاظ احلكم اليت جرت هبا عادة احلكام 
حكمت بثبوت العقد وصحته فيلزم ذلك وقفاً كان العقد أو بيعاً أو غريمها ، وبني ما مل جتر العادة به : كقوله 
هذا الكتاب فقبلته قبول مثله ، وألزمت العمل مبوجبه أو مبضمونه  أسفل الرسم أو على ظهره ورد على: كقوله 

فليس حبكم الحتمال عود الضمري يف موجبه ومضمونه على الكتاب ، وإن ما تضمنه من إقرار أو إنشاء ليس بزور 
و حكمت مبوجب اإلقرار أ: مثالً فيكون مراده تصحيحالكتاب وإثبات احلجة فلمن بعده النظر فيه ، فإن قال 

الوقف الذي تضمنه الكتاب فهو حكم بصحته ومعرفة الفرق بني الثبوت واحلكم ، وتقدم الكالم عليه يف الترمجة 
قبله ومعرفة املدعي من املدعى عليه فاملدعي واملدعى عليه ركنان مستقالن عنده ، أعين عند ابن فرحون ، واحلال 

  .هو الكيفية اليت يعرف هبا كل منهما من أجزاء الركن السادس الذي 
تأمل ففي القلب منه شيء ألن احلكم على الشيء فرع تصوره فال حيكم عليه بأنه مدع حىت تعرف حاله : قلت 

ومعرفة الدعوى الصحيحة وشروطها ، ومعرفة حكم جواب املدعى عليه من إقرار أو إنكار أو امتناع منهما ، وقد 
. ومن أىب إقراراً أو إنكاراً اخل : وبقوله بعد . وى مع البيان حتقق الدع: أشار الناظم إىل هذين األخريين بقوله 

ومعرفة كيفية اإلعذار ومعرفة صفة اليمني ومكاهنا والتغلظ فيها ، وقد أشار الناظم هلذين أيضاً يف فصلي اإلعذار 
لذي هو الكيفية واليمني ، فهذه كلها من أجزاء هذا الركن ، فالناظم رمحه اهللا قد أشار لبعض أجزاء هذا الركن ا
ألنه إن مل ) ت ( ومل يهمله كل اإلمهال ، وهبذا تعلم أن جعل الكيفية من األركان صحيح ال تسامح فيه خالفاً ل 

يكن عارفاً بتفاريعها اختل حكمه باختالف حمله إذ قد حيكم بالصحة فيما حكم غريه بالفساد ، وبالعكس مع كون 
ال يفتقر حلكم فحكمه كالعدم ألنه من حتصيل احلاصل ، وهذا إذا مل يعرف  احلكم األول ال يتعقب ، وقد حيكم فيما

وقد علمت هبذا أن الناظم تكلم على . كون الدعوى صحيحة وال كيفية اإلعذار وال حمل اليمني وحنو ذلك 



ء يدور على وملا كان بني املدعي واملدعى عليه التباس وعلم القضا) . ت ( و ) م ( األركان الستة خالفاً ملا يف 
إذ مل خيتلف : التمييز بينهما إذ من ميز بينهما ، فقد عرف وجه القضاء كما قال سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه 

العلماء فيما لكل منهما من أن البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه اعتىن الناظم بشأهنما مصدراً هبما يف هذا 
  :الفصل فقال 
  دَِّعي واملدََّعىَتْميِيُز حَالِ املُ

  َعلَْيِه ُجْملَة القََضاِء َجَمعَا
، واجلملة خرب متييز ، والظاهر أن لفظة حال ليست مقحمة ألن ) مجعاً : ( مفعول لقوله ) مجلة القضاء : ( فقوله 

:( ال الشيء إمنا يتميز من غريه بصفته ، فاملدعي يتميز بكونه يتجرد قوله عن مصدق واملدعى عليه بعكسه كما ق
  فاملدعي من قوله جمرد

  )من أصل أو عرف بصدق يشهد 
  فَاملُدَِّعي َمْن قَْولُُه ُمَجرَُّد

  ِمْن أَْصلٍ أَْو ُعْرف بِصْدقِ َيْشَهُد
مبعىن الواو إذ ال بد من جترد دعواه منهما معاً ، فإن جتردت من أحدمها دون اآلخر فهو مدعى عليه كما قال ) أو ( 
:  

  ِه من قد َعَضداَواملدََّعى َعلَي
  َمقالَة ُعرف أو أْصل شهِدا

أي سبب كحائز شيئاً مدة احليازة يف وجه القائم وادعى ) مقاله عرف ( أي قوي ) واملدعى عليه من قد عضدا ( 
الشراء منه أو اهلبة ، فاحلائز مدعى عليه ألنه تقوى جانبه باحليازة ، والقائم مدع وسيشري الناظم إىل هذا يف احلوز 

واليمني له إن ادعى الشراء منه بعمله ، وكجزار ودباغ تداعيا جلداً حتت يدمها أو ال يد عليه ، فاجلزار : له بقو
مدعى عليه والدباغ مدع فإن كان حتت يد أحدمها فاحلائز مدعى عليه ، وكقاض وجندي تداعيا رحماً حتت يدمها أو 

صباغ تداعيا مسكاً وصبغاً فالعطار مدع يف الصبغ ال يد عليه فاجلندي مدعى عليه والقاضي مدع ، وكعطار و
مدعى عليه يف املسك والصباغ بالعكس ، ومنه اختالف الزوجني يف متاع للبيت ، فللمرأة املعتاد للنساء ما مل يزد 
على نقد صداقها وهي معروفة بالفقر كما يأيت للناظم يف فصل اختالفهما فيه إن شاء اهللا ، ومنه النكول ودعوى 

به عند االختالف يف الصداق أو البيع أو غريمها ودعوى العامل يف القراض أو املودع عنده الرد حيث قبضه الش
بغري إشهاد ، فقد علمت أن املدعى عليه يف هذه األمثلة هو من تقوى جانبه بسبب من حيازة أو شبه أو نكول 

أو أصل شهدا ( دعي من جترد قوله عن ذلك السبب صاحبه أو أمانة أو كون املتنازع فيه مما شأنه أن يكون له ، وامل
كاختالفهما يف رد الوديعة أو القراض املقبوضني بإشهاد ، ألن رب املال والوديعة ملا دفعا بإشهاد انتفت أمانة ) 

القابض وال سبب يعضد قوله غريها ، فهو مدع ومها مدعى عليهما ، وإن كانا طالبني ألن األصل عدم الرد ، ومنه 
ف اليتيم بعد بلوغه ورشده مع وصيه يف الدفع ، فإن اليتيم متمسك باألصل الذي هو عدم الدفع فهو مدعى اختال

)  ٦: النساء ( } فأشهدوا عليهم : عليه ، والوصي مدع ألنه غري أمني يف الدفع عند التنازع لقوله تعاىل 
احلرية ألن األصل عدم القضاء وبراءة الذمة  وكاختالفهما يف قضاء الدين أو يف أصله أو يف رقبة حائز نفسه يدعي

  َوقِيلَ َمْن َيقُولُ قَْد كَانَ ادَّعا.واحلرية 
  َولَْم َيكُْن ِلَمْن َعلَْيِه ُيّدَعى



  .يف تعريفهما أي املدعي واملدعى عليه ) : وقيل ( 
  من يقول قد كان ادعا( 

  )ومل يكن ملن عليه يدعى 
. كل من قال قد كان فهو مدع وكل من قال مل يكن فهو مدعى عليه اه  :وهو البن املسيب رضي اهللا عنه قال 

ورد بدعوى املرأة على . وليس خبالف للرسم األول ، وإمنا هو تعريف أخصر وتوضيح أوجز : قال الشارح 
هو  زوجها احلاضر أنه مل ينفق عليها ، وقال هو أنفقت وبدعوى املرأة املسيس على زوجها يف خلوة االهتداء وادعى

عدمه فهو مدعى عليه يف األوىل لشهادة العرف له وهي مدعية ومها يف الثانية على العكس وهذا التعريف يقتضي 
وقيل كل طالب فهو مّدعٍ وكل . أهنا يف األوىل مدعى عليها ألهنا تقول مل يكن ويف الثانية مدعية ألهنا تقول قد كان 

ربا املال والوديعة مع اإلشهاد ، وباليتيم مع وصيه وبدعوى املرأة  ورد أيضاً مبا تقدم يف. مطلوب فهو مدعى عليه 
  .يف خلوة االهتداء فإن كالً منهم طالب مع أنه مدعى عليه 

بأن الرد على التعريفني مبا ذكر إمنا يتم لو كان القائل هبما يسلم أن الطالب ومن يقول قد كان فيما ذكر : وأجيب 
إنه مّدعٍ قام له شاهد من عرف أو أصل وال حيتج على اإلنسان مبذهب مثله ، : مدعى عليه ، وإالَّ فقد يقول 

  .واختار هذا اجلواب ابن رحال 
واحلاصل على ما يظهر من كالمهم وهو الذي يوجبه النظر أن املتداعيني إما أن يتمسك أحدمها بالعرف فقط 

الرمح ، واجلزار والدباغ يف اجللد وحنو  كاالختالف يف متاع البيت ودعوى الشبه واختالف القاضي واجلندي يف
ذلك مما مل يتعارض فيه العرف واألصل ، وإما أن يتمسك باألصل فقط كاالختالف يف أصل الدين ويف قضائه ويف 

دعوى احلائز نفسه احلرية ، ودعوى رب املال واملودع عدم الرد مع دفعهما بإشهاد ودعوى اليتيم عدم القبض 
ليه يف هذين هو املتمسك بذلك العرف أو األصل على الرسم األول ، واملطلوب هو من وحنو ذلك ، فاملدعى ع

يقول مل يكن على التعريفني األخريين ، وإما أن يتمسك أحدمها باألصل واآلخر بالعرف فيأيت اخلالف كدعوى 
عدم رضا احلر بتزوج  والغالب. الزوج على سيد األمة أنه غره بتزوجيها ، فاألصل عدم الغرور ، وبه قال سحنون 

األمة وبه قال أشهب وهو الراجح ، وكمسألة اختالفاملتراهنني يف قدر الدين فإن الرهن شاهد عريف واألصل براءة 
ذمة الراهن ، وكمسألة احليازة املتقدمة ودعوى عامل القراض واملودع الرد مع عدم اإلشهاد ألن الغالب صدق 

اإلنفاق وحنو ذلك ، فاملدعى عليه يف مثل هذا على الرسم األول هو املتمسك األمني ، ودعوى املرأة املسيس وعدم 
وعلى الرمسني األخريين هو املطلوب ، ومن . بالعرف ألن قول الناظم أو عرف أعم من كونه عارضه أصل أم ال 

ه ، ويدل هلذا مل يكن ، لكن ملا ترجح جانب املدعي فيها بشهادة العرف ألنه أقوى صار املدعي مدعى علي: يقول 
املعىن الذي من أجله وجب على املدعي إقامة البينة جترد دعواه من سبب يدل على صدقه : قول ابن رشد ما نصه 

فيما يدعيه ، فإن كان له سبب يدل على صدقه أقوى من سبب املدعى عليه كالشاهد الواحد أو الرهن أو ما أشبه 
ونقله القلشاين وغريه فتأمل كيف مساه مدعياً . املدعى عليه اه  ذلك من إرخاء الستر وجب أن يبدأ باليمني دون

وجعل الرهن وإرخاء الستر والشاهد احلقيقي سبباً لصريورته مدعى عليه ، لكونه يف ذلك أقوى من سبب خصمه 
القاعدة إحالف من شهد له العرف : املتمسك باألصل ، وقد اختلف هل العرف كشاهد أو كشاهدين ؟ الربزيل 

يف مواضع على أنه كالشاهد منها قوله يف ) خ ( وقد درج . هو كالشاهدين اه : ون مبثابة الشاهد ، وقيل فيك
: وقال القرايف . الرهن وهو كالشاهد يف قدر الدين ، وقد عقد يف التبصرة باباً يف رجحان قول املدعي بالعوائد 

فإن الغالب صدقها واألصل براءة ذمة املشهود عليه اه  أمجعوا على اعتبار الغالب وإلغاء األصل يف البينة إذا شهدت



.  
فهذا كله يوضح لك اجلواب املتقدم عما ورد على التعريفني ، ويدلك على عدم الفرق بني التعاريف الثالثة ألن 

املدعي قد ينقلب مدعى عليه لقيام سبب أقوى من سبب خصمه كان ذلك السبب حقيقياً أو عرفياً إال أن العريف ال 
يقوى عندهم قوة احلقيقي فليست اليمني معه تكملة للنصاب حىت يؤدي ذلك لنفي ميني اإلنكار بدليل أنه إذا انضم 

. وهو كالشاهد اخل ) خ ( إليه شاهد حقيقي ال يثبت احلق بدون اليمني كما نقله بعضهم عن املتيطي عند قول 
ساقط ، وقد علم مما مر أن الشبه . إلنكار اخل على اجلواب السابق بكونه يؤدي لنفي ميني ا) ت ( فاعتراض 

} وأمر بالعرف : والغالب والعرف والعادة كلها مبعىن ، وأنه إذا تعارض األصل والغالب فيقدم الغالب لقوله تعاىل 
فكل شيء كذبه العرف وجب أن ال يعمل به إال يف مسألة دعوى الدين إذا كان مدعيه أتقى )  ١٩٩: األعراف ( 

عالهم يف العلم والدين ، فإن الغالب صدقه واألصل براءة الذمةفيقدم األصل على الغالب يف هذه عند الناس وأ
  .املالكية ، وقدم الشافعية األصل يف مجيع صور التعارض 

إذا متسك كل منهما بالعرف كما إذا أشبها معاً فيما يرجع فيه للشبه كتنازع جزار مع جزار يف : األول . تنبيهات 
و ذلك ، فيحلفان ويقسم بينهما حيث مل يكن بيد أحدمها ، وإن متسك كل منهما باألصل كدعوى جلد وحن

شهران فقط فقيل املكتري هو : وقال املكتري . املكتري للرحى أو الدار أهنا هتدمت أو انقطع املاء عنها ثالثة أشهر 
ري مدع ، وقيل بالعكس ألن عقد الكراء املدعى عليه ألن األصل براءة ذمته من الغرامة فيستصحب ذلك ، واملك

أوجب ديناً يف ذمة املكتري ، وهو يدعي إسقاط بعضه فال يصدق ، وكما لو قبض شخص من رجل دنانري ، فلما 
طلبه هبا الدافع زعم أنه قبضها من مثلها املرتب له يف ذمته ، فإن اعتربنا كون الدافع بريء الذمة من سلف هذا 

عى عليه وهو الراجح كما البن رشد وأيب احلسن وغريمها ، وإن اعتربنا حال القابض وأن القابض كان الدافع مد
فافهم فبهذه الوجوه صعب علم . األصل فيه أيضاً براءة الذمة فال يؤاخذ بأكثر مما أقر به جعلناه هو املدعى عليه 

  .القضاء ودق 
على عدم حضوره معها مبجلس الشرع يوم كذا ، من معىن ما مر إذا علق الزوج طالق زوجته أو خريها : الثاين 

ووقعت يف حدود األربعني بعد املائتني واأللف فقامت املرأة بعد مضي اليوم وأرادت أن تشهد بأهنا اختارت فراقه ، 
فامتنع العدول من أن يشهدوا عليها إال مبشورة القاضي فشاورته فمنعها القاضي من ذلك حىت تثبت عدم حضوره 

ملعلق عليه ، وهذا من أفظع اجلهل من العدول ومن القاضي ، إذ حضوره يف اليوم املذكور حمتمل ، يف اليوم ا
واألصل عدمه فهي مدعى عليها وهو مدعٍ ، وكثرياً ما كان يصدر مثل هذا من هذا القاضي فكان مينع األوصياء 

 يكتفي مبحاسبتهم على زمام التركة ، وإذا بيع من بيع مال األيتام حىت يثبتوا أهنم ال مال هلم ظاهراً وال باطناً ، وال
عليهم صفقة منع أوصياءهم من اإلمضاء حىت يثبتوا ما ذكر ، وهكذا كل ما األصل عدمه وما دري أن إثباهتما ما 

ذكر ال يفيد شيئاً ألن الشهادة يف ذلك ال تكون إال على نفي العلم ، فإذا طلقت نفسها أو باع الوصي بعد اإلثبات 
كور مث أثبت الزوج احلضور أو اليتيم الوفر وقت البيع لقدمت بيناهتما على بينة الزوجة والوصي ألهنا على املذ

وقد نص ابن القاسم على أنه إذا علق أمرها . القطع مثبتة ، واألخرى على العلم نافية فلم يكن لتكليفهما هبا فائدة 
ا للحاكم ، وزعمت أنه مل يبعث هلا شيئاً وطلقت نفسها ، فإن بيدها على عدم بعثه هلا بالنفقة يوم كذا فرفعت أمره

  .الوليني ) ت ( قدم وأثبت البعث فهو أحق هبا ، وإن كانت تزوجت فكذا 
ألن العادة : يف لعان الزوج يف احلمل والولد فقبل قوله : خولفت قاعدة الدعاوى يف مخس : قال القرايف : الثالث 

ش فحيث رماها هبا مع إميانه قدمه الشرع ، ويف القسامة فقبل فيها قول القتيل أن ينفي الزوج عن زوجه الفواح



لترجيحه باللوث ، ويف دعوى األمناء التلف فقيل قوهلم لئال يزهد الناس يف قبول األمانات فتفوت مصاحلها واألمني 
. الريح ثوباً يف بيته  قد يكون من جهة مستحق األمانة ، وقد يكون من جهة الشرع كالوصي وامللتقط ومن ألقت

ويف التعديل والتجريح قيل فيهما قول احلاكم لئال تفوت املصاحل املرتبة على الوالية ، ويف دعوى الغاصب التلف 
فتأمل قوله يف اللعان والقسامة واألمانة ، فإن الظاهر أن ذلك مما قدم فيه . لئال خيلد يف السجن اه اخل : قبل قوله 

ا مّر فلم تكن فيه خمالفة ،وبعضهم يعرب عن األمني بأن الغالب صدقه أي يف الرد والتلف ، الغالب على األصل كم
ومنها اللصوص إذا قدموا مبتاع وادعى شخص أنه له وأهنم نزعوه منه : وبعد أن ذكرها املكناسي يف جمالسه قال 

ى له للبيع وكان معلوماً بالعداء فيقبل قوله مع ميينه ويأخذه ، ومنها السمسار إذا ادعى عليه أنه غيب ما أعط
ومنها السارق إذا سرق متاع رجل وانتهب ماله وأراد قتله . وبإنكار الناس فيصدق املدعي بيمينه ويغرم السمسار 

. وهذه املسائل اليت زادها ال حتملها األصول كما أليب احلسن . أنا أعرفه فيصدق املسروق بيمينه : وقال املسروق 
أخذ السراق املتهومني بالتهم وقرائن أحواهلم : الفرق بني ما يقدم فيه النادر على الغالب ما نصه  وقال القرايف يف

كما يفعله األمراء اليوم دون اإلقرار الصحيح والبينات املعتربة الغالب مصادفته للصواب والنادر خطؤه ، ومع 
ففهم منه أنه إمنا ألغى الشارع هذا .  ذلك ألغى الشارع هذا الغالب صوناً لألعراض واألطراف عن القطع اه

الغالب بالنسبة لألعراض واألطراف ال بالنسبة للغرامة فإنه يغرم فيوافق ما للمكناسي وهلذا درج ناظم العمل على 
  :ذلك حيث قال 

  لوالد القتيل مع ميني
  القول يف الدعوى بال تبيني
  إذا ادعى درامهاً وأنكرا
  القاتلون ما ادعاه وطرا

القتيل بل املدار على كون املدعى عليه معروفاً بالغصب والعداء انظر شرحه ، وانظر ما يأيت يف : هوم لقوله فال مف
  .الغصب وال بد 

  َواملُدََّعى ِفيِه لَُه شَْرطَاِن
  َتَحقُُّق الدَّْعَوى َمَع البََياِن

يل عليه كذا احترازاً من : أن يقول به أي جزمها وقطعها ب) حتقق الدعوى : ( أحدمها ) واملدعى فيه له شرطان ( 
وفيه نظر ألن من وجد وثيقة يف تركة مورثه أو أخربه : حنو أشك أو أظن أن يل عليه كذا فإهنا ال تسمع القرايف 

عدل حبق له فال يفيده ذلك إال الظن ، ومع ذلك جيوز له الدعوى به ، وإن صرح بالظن كما لو شهدوا 
صر الورثة ، وصرح بالظن الذي هو مستنده يف الشهادة ، فال يكون قادحاً ، باالستفاضة والسماع والفلس وح

وأجاب بعضهم بأن الظن ههنا لقوته نزل منزلة . فكذلك ههنا ألن ما جاز اإلقداح معه ال يكون النطق به قادحاً 
دم مساعها يف مث ع. واعتمد البات على ظن قوي كخطه أو خط أبيه اخل ) خ ( القطع ، وقد جاز له احللف معه 

ابن فرحون . واملشهور توجهها : أبو احلسن . الظن الذي ال يفيد القطع مبين على القول بأن ميني التهمة ال تتوجه 
واستحق ) خ ( وعليه فتسمع فيمن ثبتت هتمته وإالَّ فال . يريد بعد إثبات كون املدعى عليه ممن تلحقه التهمة اه : 

  .وهتمة إن قويت هبا جتب ميني متهوم اخل : رد النكول اخل وسيقول الناظم به بيمني إن حقق وميني هتمة مبج
إن الدعوى تسمع ههنا ، ولو قلنا بعدم توجه ميني التهمة فيؤمرباجلواب لعله يقر فتأمله ، : ولقائل أن يقول : قلت 

القضاء باجملهول إذ كل  أظن أين قضيته مل يقض عليه بشيء لتعذر: أظن أن يل عليه ألفاً فقال اآلخر : فلو قال 



منهما شاك يف وجوب احلق له أو عليه ، فليس القضاء بقول املدعي بأوىل من القضاء بقول اآلخر ، فلو قال 
مع : ( نعم كان له األلف علي ، وأظن أن قضيته لزمه األلف قطعاً وعليه البينة أنه قضاه ، وثانيهما قوله : املطلوب 

كلي . ض عن الضمري إما ببيان عينه كهذا الثوب أو الفرس أو الدراهم أو بيان صفته أي مع بيانه فأل عو) البيان 
يف ذمته ثوب أو فرس صفتهما كذا أو دراهم يزيدية أو حممدية ، أو سبين أو شتمين أو قذفين بلفظ كذا إذ ليس 

، فاألول كدعوى املرأة  كل سب وشتم يوجب احلد ، وأما ببيان سبب املدعى فيه املعني أو سبب ما يف ذمة املعني
الطالق أو الردة لتحرز نفسها ألهنا معني ، والثاين كدعوى املرأة املسيس أو القتل خطأ ليترتب الصداق أو الدية يف 
ذمة الزوج أو العاقلة املعينة بالنوع ، فبيان سبب املدعى فيه يف هذين املثالني وحنومها بيان شرعاً للمدعى فيه ، فهما 

عىن للقسم األول ألن املدعية تقول فيهما أحرزت نفسي ألنك طلقتين ويل عليك صداق أو دية ألنك راجعان يف امل
بعت لك داري أو وأجرهتا منك فادفع يل مثنها أو أجرهتا فهو راجع ملا : مسستين أو قتلت وليي ، وكذا لو قالت 

الف القسم األول فال بد من بيانه كأن ذكر ، فكان هذا القسم ال حيتاج املدعي فيه لبيان السبب ألنه مذكور خب
: وكفى بعت وتزوجت ، ومحل على الصحيح وإالَّ فليسأله احلاكم عن السبب ، مث قال ) خ ( يقول من تعد أو بيع 

وليس بيان السبب من متام صحة الدعوى بدليل قوله وملدعى : قال احلطاب . وللمدعى عليه السؤال عن السبب 
بل هو من متام صحة الدعوى مع عدم ادعاء النسيان ، واحتج بكالم اجملموعة : ي قائالً واعترضه طف. عليه اخل 

وابن عرفة فانظره فيه ، واعتراض الشيخ بذلك عليه بأنه لو كان شرطاً لبطلت الدعوى مع عدم ادعاء النسيان 
هول ساقطة مع القدرة على ساقط ملا علمت من أن هذا إمنا هو شرط صحة إذا مل يدع النسيان كما أن الدعوى باجمل

التفسري عند املازري وغريه كما يأيت ، فالتحقق يف كالم الناظم راجع للتصديق ، والبيان راجع للتصور أي ال بد أن 
وخرج هبذا الشرط . يكون املدعى فيه متصوراً يف ذهن املدعي واملدعى عليه والقاضي فال يغين أحدهم عن اآلخر 

الصفة كلي عليه شيء ال يدري جنسه ونوعه أو أرض ال يدري حدودها أو ثوب ال الدعوى مبجهول العني أو 
نعم له علي : يدري صفته أو دراهم ال يدري صفتها وال قدرها وحنو ذلك ، فال تسمع ألن املطلوب لو أقر وقال 

لكل جمهول واحلكم به ما يدعيه أو أنكر وقامت البينة بذلك مل حيكم عليه هبذا اإلقرار ، وال بتلك الشهادة ، إذ ا
متعذر فليس احلكم باملروي بأوىل من املروي مثالً ، وال باليزيدية بأولىمن احملمدية ، إذ من شرط صحة احلكم 

  .وهكذا نقله غري واحد . تعيني احملكوم به وال تعيني ههنا 
تسمع الدعوى باجملهول : وقال املازري . ومن لطالب اخل : وهو ظاهر على أحد القولني اآلتيني يف قوله : قلت 

البساطي وهو الصواب لقوهلم يلزم اإلقرار باجملهول ويؤمر بتفسريه ، فكذلك هذا يؤمر باجلواب لعله يقر فيؤمر 
اخل وانظر . ومن لطالب حبق شهدا : بالتفسري ويسجن له ، فإن ادعى املقر اجلهل أيضاً فانظر ما يأيت عند قوله 

وليس : املازري . مسائل املدونة صرحية يف صحة الدعوى باجملهول : ال احلطاب شرحنا للشامل أول باب الصلح ق
منه الدعوى على مسسار دفع إليه ثوباً ليبيعه بدينارين وقيمته دينار ونصف ألن الدعوى هنا تعلقت بأمر معلوم يف 

قيمته إن استهلكه أو  األصل وال يضره كونه ال يدري ما جيب له يعين السمسار هل الثمن الذي مساه إن باع أو
الدعوى هنا إمنا هي يف الثوب وهو معني فهو يطالبه برده ، لكن إن استهلك أو باع : قلت . غيبه إن مل يبع اه اخل 

وكذا شيء وإال : فيدعي مبعلوم حمقق قال : وإىل ما مر أشار خليل بقوله . فريد الثمن أو القيمة لقيامها مقامه تأمل 
وقبل تفسريه كشيء وكذا وسجن له اخل وحمل اخلالف إذا كان املدعي ال : قال يف اإلقرار و. مل تسمع كأظن اخل 

يدري جنسه وال قدره ، وإال فإن علم وأىب ذكره مل تسمع اتفاقاً ، وحمله أيضاً إذا مل يكن الشيء الذي يدعيه من 
كما يقتضيه كالم ابن فرحون ،  ال نعرف قدرها وإال فتسمع بال خالف: وقالت . فضلة حساب كان بينهما ببينة 



  ومن لطالب حبق شهدا:وانظر ما يأيت عند قول الناظم 
  ومل حيقق عند ذاك العددا

البيان عوض عن الضمري هو الذي ظهر : مث ما قررنا به كالم الناظم من أنه حذف متعلق الدعوى وأن أل يف قوله 
ره شرط يف الدعوى ال يف املدعى فيه إذ ال خيفى أن لنا من كالم القرايف وغريه ، وبه يندفع ما قيل إن ما ذك

الدعوى واملدعى فيه متالزمان فما كان شرطاً يف أحدمها فهو شرط يف اآلخر ، وما كان تقسيماً ألحدمها فهو 
وبقي على الناظم شروط أخر . وغريه واهللا أعلم ) ت ( تقسيم لآلخر ، فينتفي حينئذ التداخل يف األقسام اليت عند 

املدعى فيه ذا غرض صحيح احترازاً من الدعوى بقمحة أو شعرية وحنو ذلك ، ولذا ال ميكن املستأجر للبناء كون 
داري صدقة : وحنوه من قلع ما ال قيمة له وكونه مما لو أقر به املطلوب لقضى عليه به احترازاً من الدعوى بأنه قال 

يه بالوصية للمساكني ، ومما يؤمر فيه بالطالق من غري قضاء ومن الدعوى عل. بيمني مطلقاً أو بغريها ومل يعني اخل 
إن كنت حتبيين أو تبغضيين ، ومن الدعوى على احملجور ببيع وحنوه من املعامالت فال يلزمه ، ولو ثبت : كقوله 

اهر أن وضمن ما أفسد إن مل يؤمن عليه ، والظ) : خ ( بالبينة خبالف ما إذا ثبت عليه االستهالك والغصب وحنومها 
ولو على القول . هذا الشرط يغين عن الذي قبله وال حيترز به من دعوى اهلبة والوعد ألنه يؤمر باجلواب فيهما 

بعدم لزومها بالقول الحتمال أن يقر وال يرجع عن اهلبة وال خيلف وعده ، وكون العادة ال تكذب الدعوى به 
وأدب مميز كمدعيه على صاحل ، ومن مسألة احليازة ) خ ( احتراز من الدعوى بالغصب والفساد على رجل صاحل 

وهو ) ح ( املعتربة فإن الدعوى ال تسمع فيها وقيل تسمع ويؤمر املطلوب جبواهبا لعله يقر أو ينكر فيحلف قاله 
  .املعتمد كما يأيت يف فصل احلوز 

لرابع ، وظاهره أن احملجور ال علم مما مر أن هذه الشروط كلها مبحوث فيها ما عدا الشرط ا: األول . تنبيهان 
تسمع الدعوى عليه يف املعامالت ، ولو نصبه وليه ملعامالت الناس مبال دفعه إليه للتجارة ليختربه ، وهو كذلك إذ 
الدين الالحق له ال يلزمه ال فيما دفع إليه وال فيما بقي وال يف ذمته ألنه مل خيرج بذلك من الوالية قاله يف املدونة ، 

يلزمه ذلك يف املال املدفوع إليه خاصة ، وهذا إذا مل يضمن به ماله ، وإالَّ فيضمن يف املال املصون وهو : وقيل 
  :حممول على عدم التصوين وانظر ما يأيت عند قوله 

  وجاز للوصي فيمن حجرا
  أعطاه بعض ماله خمتربا

ا يدعيه فاسداً ككونه مثن مخر أو ربا تقدم أن بيان السبب من متام صحة الدعوى إلمكان أن يكون سبب م: الثاين 
فإن سأله احلاكم أو : إذا مل يسأله القاضي عنه كان كاخلابط خبط عشواء قال : وحنو ذلك ، ولذا قال ابن حارث 

وينبين على : قلت . املدعى عليه عنه وامتنع من بيانه مل يكلف املطلوب باجلواب ، فإن ادعى نسيانه قبل بغري ميني 
ال حق لك علي ال يكتفي منه بذلك بل حىت ينفي السبب الذي بينه املدعي : طلوب إذا قال يف جوابه بيانه أن امل

  .وإذا ميزت املدعي واملدعى عليه مبا مّر . . . اخل . ومن أىب إقراراً أو إنكاراً : كما يأيت عند قوله 
  َواملُدَِّعي ُمطالٌَب بالَبيِّنَْه
  وحالَةُ الُعُمومِ ِفيِه بيَّنَْه

البينة على املدعي واليمني على ) : ( صلى اهللا عليه وسلم ( إذا أنكر املطلوب لقوله ) . واملدعي مطالب بالبينة ( 
وذكره ابن عبد الرب عن عمر بن شعبة عن أبيه عن جده . وهكذا ذكر ابن رشد وغريه هذا احلديث ) . من أنكر 

وأنكر ذلك ابن ) . لبينة على املدعي واليمني على من أنكر ا) : ( صلى اهللا عليه وسلم ( قال رسول اهللا : قال 



تشمل الشاهدين واألربعة ، والشاهد مع اليمني : والبينة ) . شاهداك أو ميينه : ( إمنا احلديث : سهل وقال 
صاحل أو أي يف املدعي من كونه صاحلاً أو طاحلاً ادعى على ) وحالة العموم فيه . ( واملرأتني كما يأيت إن شاء اهللا 

أمجعت األمة على أن الصاحل التقي مثل أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما لو ادعى : لقول القرايف وغريه ) بينة ( طاحل 
على أفسق الناس درمهاً واحداً ال يصدق فيه وعليه البينة فهذا مما قدم فيه األصل على الغالب ألن الغالب أن 

اإلمجاع احتج الشافعية علينا يف تقدمي الغالب على األصل يف دعوى املرأة  وهبذا. الصاحل التقي ال يدعي إالَّ حقاً 
يستثين من العموم املذكور مسألتا ) ت ( املسيس وعدم اإلنفاق وحنومها مما شهد العرف فيه للمدعي كما مرَّ فقول 

نظر ألن املدعي فيهما لترجيح  فيه. التدمية واحملتملة غصباً إذا ادعت الوطء فيقبل فيهما قول املدعي بغري بينة اخل 
جانبه بالعرف صار مدعى عليه فهما كمسأليت املسيس وعدم اإلنفاق وحنومها داخالن يف قول الناظم من قد عضدا 

  .مقاله عرف اخل . 
  َواملُدََّعى َعلَْيِه بالَيِمنيِ

  ِفي َعْجزِ ُمدَّعٍ عنِ التَّبينيِ
اص خربه أي مطالب باليمني وحذفه لداللة ما تقدم عليه ، وال يصح يتعلق خب) باليمني ( مبتدأ ) واملدعى عليه ( 

عطفه على املدعي وباليمني على البينة لئال يؤدي إىل العطف على معمويل عاملني خمتلفني وهو ال جيوز وإمنا يطالب 
يؤول إليه وإالَّ  أي عن البينة ويف حال كون الدعوى يف املال أو ما) عجز مدع عن التبيني ( حال ) يف ( باليمني 

فكل دعوى ال تثبت إال بعدلني فال ميني مبجردها كنكاح وعتق وحنومها ومشل كالمه ما إذا طلب الطالب ميني 
املطلوب لعجزهعن البينة ، فادعى عليه املطلوب أنه كان حلفه على تلك الدعوى ، فإن الطالب ال يتوصل ليمني 

  :وقال يف الالمية . ينه أنه مل حيلفه أوالً اه وله مي) خ ( املطلوب حىت حيلف أنه ما حلفه 
  ملن يزعم األحالف إحالف خصمه

  على نفي أحالف له قد تقبال
  :وقول ناظم العمل 

  وال ميني حيث قال احلف يل
  إنك ما حلفتين من قبلي

يه مقابلة ميني ال يعول عليه وإن اختاره ابن رحال وما عللوه به من أن متكينه من حتليفه فيه ضرر عظيم ويلزم عل
وقد تكون دعواه صحيحة ففيه . بيمني كله ال ينهض حجة ألهنم حافظوا على حق الطالب ، وأخلوا حبق املطلوب 

وهذا . ترجيح دعوى أحد اخلصمني بال مرجح ، ومقابلة اليمني باليمني تنتفي بقلب اليمني على املطلوب واهللا أعلم 
إنك أسقطت عين اليمني وأبرأتين منها فاحلف يل ما أسقطتها عين ، : له  إنك حلفتين ، وأما إن قال: كله إذا قال 

فإن الطالب ال جتب عليه ميني لرد هذه الدعوى كما يف الدر النثري ونوازل الدعاوى من املعيار ، وأشعر قول الناظم 
كذلك كما يف التبصرة  مطالب باليمني اخل ، أنه لو حلف قبل أن يطلبها اخلصم منه مل جتزه ولو بأمر القاضي وهو

  :وقال يف الالمية 
  وذو حلف من غري إحالف خصمه

  وغري رضا مل يستفد شيئاً أمال
وأحرى يف عدم اإلجزاء إن حلف بغري حضور خصمه ، وظاهر النظم أن اليمني جتب عليه يف عجز املدعي عن البينة 

ة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغريمها وبه ، ولو مل تكن خلطة ، وهو قول ابن نافع وابن عبد احلكم من املالكي



  :العمل اآلن قال ناظمه 
  ودون خلطة توجه اليمني

  على الذي عليه إال دعا يبني
وظاهر هذا العمل عدم التفريق بني ذوي العال واملروءة وغريهم ، وفرق بعضهم بني الدعوى على الرجل املنقبض 

ورة احملتجبة فال جتب عليهما اليمني بالدعوى إال بعد ثبوت اخللطة ابن عن مداخلة الناس وخمالطتهم ، واملرأة املست
  :وهو املعمول به ، وإليه أشار الزرقاين يف الميته بقوله : عبد الرب 

  لكن ببلدة يوسف
  خيص هبا ذات احلجاب وذو العال اخل

ثري من الناس يتجرأ على ذوي وحنوه البن هالل عن ابن رشد ، واختاره ابن رحال وهو الذي ينبغي اعتماده ، إذ ك
مث . الفضل والدين ويريد إهانتهم باألميان يف الدعاوى الباطلة ، وقد شاهدنا من ذلك يف هذا الزمان ما اهللا أعلم به 

العمل بترك اخللطة إمنا هو يف الدعاوى باملال من معاملة وحنوها ال يف الدعاوى اليت يشترط يف توجه اليمني هبا الظنة 
كالغصب والتعدي والسرقة وحنوها فلم جير عمل بتوجهها بدون ثبوت التهمة كما مّر عن ابن فرحون والتهمة 

وهتمة إن : والرعيين بل تقدم أنه إذا ادعى بذلك على صاحل مل تسمع دعواه ويؤدب ويأيت للناظم ) ح ( وحنوه يف 
بالغصب وحنوه سواء ثبت أو مل يثبت ، ولكن فانظر هناك ، واملراد بثوبتها أن يكون ممن قد أشري إليه . قويت اخل 

علم أنه قد ادعى هبا عليه كما يف ابن سهل ، وفهم من قول الناظم يف عجز مدع اخل أن املدعي إذ مل يعجز وأقام 
البينة على دعواه يقضي له حبقه من غري ميني تلزمه مع كمال بينته وهو كذلك ما مل يدع عليه املطلوب القضاء ، أو 

وكذا أنه عامل بفسق شهوده أي حقق عليه الدعوى بأنه عامل بعلمه ) : خ (  بفسقشهوده ، وإالَّ فتجب أنه عامل
  .بفسق شهوده فتتوجه عليه اليمني 

من وجبت عليه ميني فتغيب طالبها فإن القاضي يوكل من يتقاضاها له بعد ثبوت مغيبه ، ويشهد بذلك ) : فرع ( 
فإن سأل الطالب تأخريها . اخل . ومن ألد يف اخلصام وانتهج : ه عند قول الناظم قاله ابن عات يف طرره ويأيت حنو

وسأل املطلوب تعجيلها أو بالعكس ، فالقول لطالب تعجيلها ، وإذا كانت الدعوى على امرأة وطلب اخلصم أن 
يث يسمع حتلف مبحضره فإن كانت من ذوي القدر والشرف فيبعث احلاكم من حيلفها ويقضي عليه بأن يقف ح

  .ميينها وال يرى شخصها 
: ابن سهل . رأيت أن نذكر رسالة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه املعروفة برسالة القضاء ) : فائدة ( 

. فينبغي حفظها واالعتناء هبا : هذه الرسالة أصل فيما تضمنته من فصول القضاء ومعاين األحكام قال يف ضيح 
  .، من عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني إىل أيب موسى األشعري سالم عليك ) لّرمحن الّرحيم بسم اهللا ا: ( وهي 

فإن القضاء فريضة حمكمة وسّنة متبعة فافهم إذا أديل إليك وأنفذ إذا تبني لك فإنه ال ينفع تكلم حبق ال : أما بعد 
فك ، وال ييأس ضعيف من عدلك نفاذ له وهو بني الناس يف وجهك وعدلك وجملسك حىت ال يطمع شريف يف حي

، البينة على من ادعى واليمني على من أنكر ، والصلح جائز بني املسلمني إالّ صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً ، 
وال مينعك قضاء قضيته باألمس مث راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إىل احلق ، ومراجعته خري من 

م الفهم فيما تلجلج يف صدرك مما مل يبلغك يف الكتاب والسنة أعرف األمثال واألشباه ، الفه. الباطل والتمادي فيه 
وقس األمور عند ذلك ، واعمد إىل أقرهبا إىل اهللا تعاىل ، وأشبهها باحلق فيما ترى ، واجعل ملن ادعى حقاً غائباً أو 

. القضاء فإن ذلك أنفى للشك وأبلغ للعذر بينة أمداً ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذت له حبقه وإالَّ أوجبت له 



الناس عدول بعضهم على بعض إال جملوداً يف حد أو جمرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً يف والء أو نسب ، فإن اهللا 
تعاىل توىل منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات واألميان وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكري عند 

احلق يف مواطن احلق يعظم به األجر وحيسن عليه الذخر ، فإن من يصلح ما بينه وبني اهللا تعاىل وهو اخلصومات فإن 
على نفسه يكفه اهللا ما بينه وبني الناس ومن تزين للناس مبا يعلم اهللا منه غريه شانه اهللا ، فما ظنك بثواب اهللا يف 

  .عاجل رزقه وخزائن رمحته والسالم ابن سهل 
قدم : رجع عنه مبا رواه مالك يف املوطأ قال ربيعة . املسلمون عدول بعضهم على بعض اخل : الرسالة وقوله يف هذه 

قد جئتك على أمر ال رأس له وال ذنب ، فقال : رجل من أهل العراق على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال 
يؤسر رجل يف اإلسالم بغري عدول ، واهللا ال : فقال عمر . شهادة الزور ظهرت بأرضنا : ما هو ؟ فقال : عمر 

وأخذ احلسن والليث بن سعيد من التابعني مبا يف هذه الرسالة من . وهذا يدل على رجوعه عما يف هذه الرسالة 
ممن ترضون من )  ٢: الطالق ( } وأشهدوا ذوي عدل منكم : أمور الشهود واألكثر على خالفه لقوله تعاىل 

وإذا كان املتنازع فيه املعني كدار وثوب وفرس مثالً يف غري بلداملدعى عليه كان .  اه)  ٢٨٢: البقرة ( } الشهداء 
يف بلد املدعي أم ال ، وأراد املدعي رفع املدعى عليه لقاضي بلده حياكمه عنده مل يكن له ذلك حيث امتنع املطلوب 

  :وأراد املخاصمة عند قاضيه كما قال 
  عىَواحلكُْم يف املَْشهورِ َحْيث املدَّ
  َعلْيِه يف األُصولِ واملالِ َمعا

وهل يراعى حيث ) : خ ) ( معا ( املعني ) املال ( يف ) عليه يف األصول و . واحلكم يف املشهور حيث املدعى ( 
  :وشبهه كقصاص فهو قوله . فإن كان النزاع يف دين يف الذمة . املدعى عليه وبه عمل أو املدعي وأقيم منها اخل 

  ِه بِما يف الذِّمَّْهوَحْيثُ ُيلِْفي
  َيطْلُبُه َوَحْيثُ أَْصلٌ ثَمَّْه

وكذا إن كان املتنازع : ابن حبيب . أي وخياصمه مبا يف ذمته حيث ما وجده ) وحيث يلفيه مبا يف الذمة يطلبه ( 
إليه أشار فيه املعني من دار وحنوها مع املطلوب يف احملل الذي لقيه فيه فله أن حيبسه ملخاصمته يف ذلك احملل ، و

بفتح الثاء املثلثة ظرف مكان يتعلق مبحذوف خرب عن قوله أصل واهلاء للسكت أي ) وحيث أصل مثه : ( بقوله 
فتحصل أن املدعى عليه إذا مل خيرج من . ويطلبه يف املكان الذي لقيه فيه حيث كان األصل مثة أي يف ذلك املكان 

هناك أم ال ، وإن خرج من بلده فإما أن يلقاه يف حمل األصل  بلده فليست الدعوى إال هنالك كان املتنازع فيه
املتنازع فيه ، أو يكون املال املعني معه أو ال ، فيجيبه ملخاصمته هناك يف األّول دون الثاين ، وأما ما يف الذمة 

  .فيخاصمه حيثما لقيه 
  َوقُدَِّم السَّابُِق ِللِْخصامِ
  َواملُدَِّعي ِللَْبْدِء بالْكَالَمِ

مث الذي ) للخصام ( منهم ) قدم السابق ( إذا اجتمع لدى القاضي خصوم وتنازعوا يف من يسبق للتحاكم ) و  (
وقدم مسافر وما ) خ ( يليه ، وهكذا إال أن يكون فيهم مسافر أو ما خيشى فيقدمان حينئذ علىالسابق كما قال 

وينبغي للقاضي أن يوكل من يعرف : التوضيح قال يف . وإن حبقني بال طول اخل : خيشى فواته مث السابق قال 
املأمور بالبينة وهو ما مر يف : واعلم أن املدعي يطلق على معنيني ، أحدمها . السابق من اخلصوم من الالحق اخل 

أي ) املدعي ( قدم ) و : ( اجلالب الذي يؤمر بالكالم وإليه أشار بقوله : واآلخر . فاملدعي من قوله جمرد : قوله 



ويسكت اآلخر حىت يفرغ املدعي من دعواه ، فإن صحت باستجماع شروطها ) للبدء بالكالم ( لب لصاحبه اجلا
ما لكما وما : املتقدمة أمره جبوابه وإالَّ صرفه عنه ، فإن جلسا بني يديه ومل يعلم اجلالب منهما فال بأس أن يقول 

تقول أو ما لك ؟ إال أن يعلم أنه املدعي وال بأس  ما: خصومتكما أو يسكت ليبتدياه ، وال يبتدىء أحدمها فيقول 
أنا املدعي أو املدعى عليه : أنا أمره بالكالم ، فإن قال كل منهما : أيكما املدعي ؟ فإن قال أحدمها : أن يقول 

  :صرفهما عنه حىت يأيت أحدمها أوالً كما قال 
  َوَحْيثُ ُخْصم حالَ َخْصمٍ َيدَِّعي

: خربه ، وقوله : مبتدأ وسوغ االبتداء به قصد اجلنس ، ويدعي : فَذَاَك املُدَِّعي فخصم  فاْصرِْف َوَمْن َيْسبِْق
  .ودخلت عليه الفاء ألنه ال يصلح أن يكون شرطاً : فاصرف جواب ما تضمنته حيث من معىن الشرط 

  َوِعْنَد جَْهلِ سابِقٍ أْو ُمدَّعي
  مْن لَّج إذْ ذَاَك ِلقُْرَعٍة ُدعي

يف الثانية فإن رجعا دفعة واحدة بعد أن صرفهما ) مدعي ( جهل ) أو ( يف الصورة األوىل ) بق وعند جهل سا( 
: فقوله ) من جل إذ ذاك لقرعة دعي ( وجلأ يف تعيني السابق يف األوىل واملدعي يف الثانية فإنه يقرع بينهما كما قال 

به ولكونه ظرفاً صح تقدميه على املوصول من جل باجليم من اللجاج أي اخلصومة وهو مبتدأ وعند جهل يتعلق 
خربه وإذا ذاك يتعلق بدعي وذاك إشارة للجاج ، : لقرعة دعي : واجلملة من قوله . وصلته ألهنم يتوسعون فيه 
وكيفية القرعة أن تكتب أمساؤهم يف بطائق وختلط . واجلملة يف حمل جر بإضافة إذ إليها .وخربه حمذوف أي حاصل 

يبدأ مبن شاء : ء به ، وما ذكره الناظم من القرعة عند جهل املدعي صدر به يف الشامل ، وقيل فمن خرج امسه بدى
  .منهما ، والضعيف أوىل وقيل يصرفهما وقيل يتحالفان اه 

  فصل يف رفع املدعى عليه
مث . تكون أي بالرفع املذكور من الطبع على من أىب احلضور وأجرة العون على من ) وما يتعلق به ( جمللس احلكم 

اعلم أن اخلصمني ال خيلو حاهلما ، إما أن حيضرا معاً جملس احلكم متفقني على الدعوى أو خمتلفني ، وقد مر ذلك ، 
واحلكم : وإما أن حيضر الطالب فقط ، ويف هذه إما أن يكون املطلوب من غري حمل والية القاضي وقد تقدم يف قوله 

ا أن يكون من حمل واليته وفيه صورتان فتارة خيرج عنها لزيارة أو جتارة أو يف املشهور حيث املدعى عليه اخل ، وإم
حنومها ، وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا يف البيوع يف فصل احلكم على الغائب ، وتارة ال خيرج عنها فال خيلو حاله 

كماً ، وعلى هذه الثالث تكلم إما أن يكون يف البلد ، أو على مسافة قريبة أو بعيدة حساً أو ح: من ثالثة أوجه 
  :هنا فأشار إىل األول فقال 
  َوَمْع َمِخيلٍة بِِصْدقِ الطَّاِلبِ
  ُيْرفَُع باإلْرسالِ غْيرُ الغاِئبِ

بصدق الطالب ، يرفع ( أي دليل أي شبهة أي لطخ كجرح أو شاهد أو أثر ضرب وحنو ذلك ) ومع خميلة ( 
وهو احلاضر يف البلد فغري بالرفع نائب ) غري الغائب ( عمل كما يف اليزناسي إليه ال باخلامت على ما به ال) باإلرسال 

وهذا قول سحنون وإن احلكم ال يرفع . فاعل يرفع ومع يتعلق به ، وحيتمل أن يكون مبنياً للفاعل وفاعله القاضي 
زمنني أنه يرفع وإن مل يأت املطلوب حىت يأيت الطالب بشبهة لئال يكون الطالب مدعياً باطالً ، وظاهر قول ابن أيب 

  َوَمْن َعلَى َيِسري األْميالِ َيُحلْ:ابن عرفة ، وبه العمل وإىل الثاين بقوله . بشبهة 
  فالكتب كاف فيِه َمْع أْمن السُُّبلْ



مجع ميل بكسر امليم وامليل ، كما قال ابن عبد الرب ثالثة ) حيل ( كالفرسخ فما دونه ) ومن على يسري األميال ( 
ومخسمائة ذراع ، والذراع ما بني طريف املرفق ورأس األصبع الوسطى كل ذراع ست وثالثون أصبعاً كل  آالف

: وقال ابن حبيب . أصبع ست شعريات بطن إحدامها لظهر األخرى ، كل شعرية ست شعرات من شعر الربذون 
اثنا عشر أصبعاً ، : شربان ، والشرب : والذراع . ذراعان : امليل ألف باع بباع الفرس ، وقيل بباع البعري ، والباع 

. ( ست حبوب من وسط الشعري بطن إحدامها لظهر األخرى وعلى األول اقتصر شراح املختصر : واألصبع 
إليه يف كتاب إن أحضر جملس احلكم ويطبع ويدفع للطالب الذي أتى باملخيلة ألهنا مراعاة عند الناظم يف ) فالكتب 

) مع أمن السبل ( عن إرسال الرسول إليه وهذا ) كاف فيه ( عمل على خالفه كما مّر هذه باألحرى ، وإن كان ال
وجلب اخلصم خبامت أو رسول إن كان على مسافة العدوى ال أكثر ) خ ( أي الطرق اليت يسلكها حملل احلكم 

يف التبصرة اجلوهري ومسافة العدوى مثانية وأربعون ميالً فهي مسافة القصر كما . إال بشاهد اه . كستني ميالً 
استعديت على فالن األمري فأعداين أي : العدوى طلبك إىل وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه يقال 

ال يكتب إليه يف هذا وال يرسل خلفه يف اليت قبلها حىت يذكر دعواه وتتوفر ) : تنبيه . ( استعنت به فأعانين عليه 
لئال تكون دعواه غري صحيحة فيجلبه من مسافة العدوى لغري شيء ،  شروطها ببيان السبب ، وغري ذلك مما مر

  :ويفوت عليه كثرياً من مصاحله وإىل الثالث بقوله 
  َوَمَع ُبْعٍد أَو َمَخافٍَة كتْب

  ألمثَل القَْومِ أنْ افَْعلْ ما َيجِْب
( ن كان على أقل منها يف الطريق من لصوص وحنوهم وإ) أو خمافة ( وهو ما فوق مسافة العدوى ) ومع بعد ( 

من النظر املؤدي للتناصف ) أن افعل ما جيب ( الذين هو فيهم أي أفضلهم يف العلم والدين ) كتب ألمثل القوم 
  .بينهما 

  أَمَّا باْصالَح أو اإلغَْرامِ
  أَْو أَزِْعج املطْلُوَب لِلِْخَصامِ

( أي أرفعه ) أو أزعج املطلوب ( كم به عليه للمطلوب حيث توجه احل) أو اإلغرام ( بينهما ) إما باإلصالح ( 
واحلاصل أن القاضي يف هذا الوجه الثالث ال يكتب ألمثل القوم إال مع قيام الشاهد وحنوه من جرح ) . للخصام 

فال خمالفة بينهما ) خ ( كاف يعين على جهة األولوية وإالَّ فله أن يرسل إليه رسوالً كما مّر عن : وأثر ضرب وقوله 
من استعدى احلاكم على من معه يف املصر أو قريباً منه أعطاه طابعاً : عن ابن عبد احلكم : لصورتني ، ابن عرفة يف ا

يف جلبه أو رسوالً وإن بعد من املصر مل جيلبه إال أن يشهد عليه شاهد باحلق فيكتب ملن يثق به من أمنائه أماأنصفه 
لب اخلصم مع مدعيه خبامت أو رسول إذا مل يزد على مسافة العدوى ، وجي: وقال ابن احلاجب . وإالَّ فلريتفع معه اه 

إما باإلصالح أو : فإن زاد مل جيلبه ما مل يشهد شاهد فيكتب إليه ، إما أن حيضر أو يرضى أي خصمه فقول الناظم 
أنه خالف  اإلغرام هو قول ابن احلاجب أو يرضى خصمه إال أن الناظم اشترط املخيلة يف الصور كلها وقد علمت

  .البن احلاجب وغريه من أهنا ال تشترط إال يف الثالثة 
انظر بينهما مث : فهم من قول الناظم كتب ألمثل القوم اخل أن القاضي إذا أرسل إىل فقيه وقال له : األول . تنبيهان 

ينهما حىت ال ينفذ حكم الفقيه ب: اقض ما ترى يف ذلك فذلك نافذ وهو كذلك عند ابن حبيب ، وقال سحنون 
جييزه القاضي ويقره ، وهذا يف احلقيقة استخالف إال أنه يف نازلة خاصة ، وأما استخالفه من ينوب عنه يف األحكام 

فإن أذن له فيه نصاً جاز مطلقاً وإن هنى عنه امتنع مطلقاً وإن مل يكن إذن وال هني فإن جرت العادة به فينبغي أن 



) ت ( فإن انتفيا مل جيز إال يف جهة بعد . ض أو سفر قوالن لألخوين وسحنون يكون كالنص ، وإالَّ ففي جوازه ملر
: قال ) ح ( مث ليس للمستخلف بالفتح أن يستخلف إال بإذن من الذي قدمه أو عرف كما يف ) ح ( كما يف 

ثبت عنده وال يسجل نائب القاضي مبا : فحكم النواب مع من استناهبم حكم القضاة مع السلطان قال يف التبصرة 
وإذا قلنا ال : قال . ، فإن فعل فال جيوز تسجيله ويبطل إال أن جييزه املستخلف بالكسر قبل أن يعزل أو ميوت 

يسجل فله أن يسمع البينة ويشهد عنده الشهود فيما فيه النزاع ، ويقبل من عرف منهم بعدالة وتعقد عنده 
وإالَّ فإن ) : ت ( وقول . نفذه ويسجل به للمحكوم له اخل املقاالت ، مث يرفع ذلك كله إىل املستخلف بالكسر لي

نظر ال خيفى ألن العذر الذي جاز معه االستخالف اتفاقاً من ) ت ( كان لعذر جاز اخل فيه مع قوله بعد يف جهة بعد 
حذفه فالصواب . مطرف وسحنون هو بعد اجلهات ، واختالف الكور اليت ال يلزمه الدوران عليها وال اجللب منها 

  ) .ت ( واالكتفاء بقوله يف جهة بعد 
إن مل يكن للمدعي حق مل جتب على املدعى عليه اإلجابة ومىت علم اخلصم بإعسار املطلوب حرم عليه طلبه : الثاين 

، وإن رفعه إىل احلاكم وعلم أنه حيكم عليه جبور مل جتب اإلجابة وحترم حينئذ يف الّدماء واجلروح واحلدود وسائر 
ات الشرعية ، وإن دعاه إىل حق خمتلف يف ثبوته وخصمه يعتقد الثبوت وجبت اإلجابة وإالَّ سقطت ومىت العقوب

طولب حبق وجب عليه أداؤه بالفورألن املطل ظلم ووقوف الناس عند احلكام صعب قاله القرايف يف القواعد ، ونقله 
على احلق ويتثبت يف أمره ، وأما إذا فقد ذلك كما يف بأمت مما هنا ، وحمله واهللا أعلم إذا كان هناك من يعينه ) ح ( 

  .زماننا اليوم فتجب اإلجابة يف اجلميع لئال يقع فيما هو أعظم 
  َوَمْن َعَصى األْمر وَلَْم َيْحُضْر طُبِْع

  َعلْيِه َما َيُهمُُّه كَْي َيْرَتفَْع
مر أمثل القوم املكتوب إليهم وتغيب عن أي أمر القاضي الذي أرسل إليه أو أ) األمر ( من اخلصوم ) ومن عصى ( 

فإما أن يكون له مال ظاهر أم ال ؟ فإن كان األول فإن القاضي حيكم عليه مبا ثبت عنده ) ومل حيضر ( جملس احلكم 
من بينة الطالب ويعديه يف ماله الظاهر ، وسواء اختفى ببيته أو ال يدرى أين هو وال ترجى له حجة إن تغيب بعد 

اخل وإن مل يكن له مال ظاهر ومل . ومن ألد يف اخلصام وانتهج : ه وإال رجيت كما سيأيت يف قوله استيفاء حجج
مع خصمه ، وصفة الطبع ) كي يرتفع ( شأنه مما ال صرب له عنه كداره وحانوته ) طبع عليه ما يهمه ( خيتف يف بيته 

ابة حبيث إذا فتحت الباب تغري ذلك عن حاله ، أن يلصق مشعاً أو عجيناً بالباب ويطبع عليه بطابع فيه نقش أو كت
فيعلم أنه قد دخلها فيفعل به ما يأيت من املناداة على بابه وإرسال العدول أو اهلجم وحنو ذلك ، وكذا إن اختفى يف 
بيته وثبت ذلك ، فمنهم من يرى أنه خيتم على بابه أي يطبع عليها مبا ذكر أيضاً ويبعث رسوالً ثقة ومعه شاهدان 

يا فالن ابن فالن القاضي فالن يأمرك حبضور جملس احلكم مع : نادي حبضرهتما ثالثة أيام كل يوم ثالث مرات ي
خصمك وإالَّ نصب لك وكيالً ، فإذا فعل وإالَّ نصب له وكيالً ومسع من شهود املدعي البينة وقضى عليه إىل أن 

، ومنهم من يرى أن يرسل عدلني ومعهما مجاعة من يقدر على استخراج املال منه ، ومنهم من يرى أن يهجم عليه 
اخلدم والنسوان واألعوان ، فتكون األعوان بالباب ويدخل النسوان واخلدم ويعزلن حرم املطلوب يف بيت ويفتش 

إذا توارى اخلصم وأثبت الطالب حقه حكم عليه إن : هكذا ذكر يف البيان عن ابن شعبان قال . املنزل بغتة املنزل 
مال ظاهر ، وإن مل يكن له مال ظاهر وثبت أنه يف منزله فمنهم من يرى أنه خيتم على بابه أي اليت هو فيها كان له 

باالستئجاروحنوه إىل آخر األقوال املذكورة ، فظاهره أن الطبع إمنا هو إذا مل يكن له مال ظاهر وهو خالف إطالق 
القاضي على داره وهو أحسن من التسمري ألنه يفسد الناظم وخالف قول اجلزيري ، وإن تغيب املدعى عليه طبع 



فظاهره أنه يطبع عليه ولو كان له . الباب ، فإن مل يفسده ّمسره بعد أن خيرج منها ما فيها من احليوان وبين آدم اه 
ذا توارى وغري مستوف هلا ان استتر اخل ، ألنه صادق مبا إ: مال ظاهر ، لكن ما قررنا به هو املالئم لقوله فيما يأيت 

طبع عليه ما : بعد أن جلس بني يدي القاضي مرة فما فوقها ، ومبا إذا مل جيلس بني يديه أصالً وعليه فقول الناظم 
يهمه خاص مبا إذا مل يكن له مال ظاهر سواء اختفى يف بيته على القول األول من األقوال املذكورة ، أو اختفى يف 

واحلاصل أن املتغيب إذا ثبت تغيبه وعصيانه ، ويف معناه املريض واحملبوس  .غريه ومل يعلم احملل الذي اختفى فيه 
ميتنعان من التوكيل حيكم عليه إن طال تغيبه بعد أن يتلوم له باالجتهاد سواء تغيب من أول األمر أو بعد أن أنشب 

إن مل يكن له مال ظاهر  إن املتغيب يطبع عليه مطلقاً كما هو ظاهر النظم واجلزيري أو: اخلصومة ، وسواء قلنا 
كما هو ظاهر ابن شعبان وصاحب الشامل وغريمها ، لكن ترجى له احلجة حيث مل يستوف حججه كما يأيت واهللا 

ونقل يف التبصرة عن بعضهم أنه ال ترجى له حجة عقوبة له ، وظاهره تغيب ابتداء أو بعد نشب اخلصومة ، . أعلم 
حبه بالقسمة ويتغيب اآلخر فإن القاضي يوكل من يقسم عنه بعد أن يفعل ومن هذا املعىن أحد الشريكني يطلب صا

  .به ما مر 
وينبغي للقاضي أن ال يقبل قول الرسول يف تغيب املطلوب حىت يكشف ويسأل ، : قال يف الوثائق اجملموعة : تنبيه 

وجيرح إن كان عدالً لقوله :  املاوردي وابن الفخار. من استهان بدعوة القاضي ومل جيب ضرب أربعني : ويف املفيد 
  ) . ١٥: النور ( } إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا : تعاىل 

  َوأُجَْرةُ الَعْوِن على صاِحبِ َحْق
  وَمْن ِسواُه إنْ أُلَدَّ ُتسَتحَق

الذي هو األصل فيها كنظائرها من  اجلالب للخصم إذا مل يرزق من عند القاضي وال من بيت املال) وأجرة العون ( 
فيتفق مع العون عليها مبا يراه إال أن يثبت لدد املطلوب ) على طالب حق ( أرزاق القضاة والقامسني وحنوهم 

فلم جيب فاألجرة . فالكتب كاف اخل : بالطالب ، وأنه امتنع من احلضور بعد أن دعاه إليه بطابعه كما مرّ يف قوله 
تستحق ( أي اشتدت خصومته مبطله وامتناعه من االنقياد إىل احلق ) ومن سواه إن ألد : ( ل على املطلوب كما قا

وانتقده ابن الفخار بأنه ال يعلم يف الشرع ذنب يبيح مال . هي أي األجرة قاله ابن العطار واللخمي وغريمها ) 
طالب توجه الغرم عليه كما قالوه يف بأنه ملا تسبب بامتناعه يف إتالف األجرة على ال: وأجيب . مسلم إالالكفر 

وهذا تبني أنه ) : قلت ) : ( ق ( ن اللدد فيه أبني قاله مدية حىت تلف املذكي ، ومثل أجرة العون أجرة السجان أل
  .سجن يف حق كما يأيت اخل 

إن : إن ألد ظاهر يف أنه ثبت لدده ومطله ، وقد فصل ابن الشماع يف ذلك فقال : قول الناظم : األول . تنبيهات 
واب إغرامه حيث ال عذر له يف كان احلق جلياً واملطلوب به ملياً واحلاكم املدعو إليه من حكام العدل ، فالص

التخلف ، وإن كان له عذر ظاهر يف التخلف من غرم أو خياف أن يسجن وال يعرف عدمه أو كان طالبه مؤاخذاً له 
وحنو ذلك ، فال غرم عليه وإن مل تعرف حقيقة األمر يف . بشهادة زور مثالً أو كان احلاكم مثالً من حكام اجلور 

  .سلم فال يباح باالحتمال والشك إذ ال يرتفع اليقني إال باليقني اه ذلك ، فاألصل عصمة مال امل
ويؤيده ما يف أقضية املعيار عن القباين فيمن سجن يف هتمة دم أو سرقة ومل يثبت عليه ما يوجب غرماً وال : قلت 

لدده بثبوت ما  قوداً أن أجرة السجان على مدعي الدم والسرقة ، وعليه فال جتب األجرة على املطلوب حىت يثبت
أجرة : يدعيه الطالب فتوقف ابن رحال يف ذلك قصور ، وانظر آخر أقضية املعيار فقد ذكر فيها نظائر من ذلك 

  .هي على الطالب وليست على البائع يف الفاسد : األمينة وأجرة املقوم يف البيع الفاسد قال 



ي الصاحلني فإنه يستدل على املرء بصاحبه وغالمه ، وجيب أن يكون أعوان القاضي يف ز: قال يف التبصرة : الثاين 
ويأمرهم بالرفق واللني يف غري ضعف وال تقصري ، وينبغي أن خيفف منهم ما استطاع وإن استغىن عن اختاذهم كان 

 كل من يستعني به القاضي ال يكون إالَّ ثقة مأموناً ألنه قد خياف عليه من النسوان إذا احتجن إىل: املازري . أحسن 
  .اخلصام 
عاطفاً ) خ ( هو تأخري الدفع عند استحقاق احلق والقدرة عليه وهو مما ترد به الشهادة كما قال : املطل : الثالث 

وخصه بالغين دون ) مطل الغين ظلم : ( مساه ظلماً يف قوله ) صلى اهللا عليه وسلم ( على املبطالت ومطل ألن النيب 
: ويف بعض الروايات عنه عليه السالم أنه قال . اآلية )  ٢٨٠: البقرة ( } سرة وإن كان ذو ع: املعسر لقوله تعاىل 

  .مطلين وظلمين ، وعقوبته سجنه حىت يؤدي : فعرضه املتظلم منه يقول ) . مطل الواجد حيل عرضه وعقوبته ( 

  فصل يف مسائل

  :من تلك املسائل قوله ) قضاء من ال( وهي كما يف احمللى مطلوب خربي يربهن عليه يف ذلك العلم : جع مسألة 
  َولَْيسَ باجلَاِئزِ ِللقاضي إذَا

) أن ينفذا ( كنهه وحقيقته ) وجه احلكم ( يظهر ) مل يبد . وليس باجلائز للقاضي إذا ( لَْم يَْبُد َوْجُه احلُكْمِ أَنْ ُينَفِّذَا 
ولو . ا ينقض فيه حكم احلاكم احلكم على أحد اخلصمني ألن احلكم مع عدم تبني وجهه حدس وختمني ، وهو مم

وافق الصواب يف ظاهره كما يف ابن شاس وغريه ، وحينئذ فإن مل يبني وجهه من جهة عدم تصوره كالم اخلصمني 
إذا أدىل اخلصمان حبجتيهما ، وفهم القاضي : قال عياض عند قوهلا . أمرمها باإلعادة ليفهم عنهما صراحة ال تلوحياً 

ده بفهم القاضي عنهما حتققه ما مسع منهما دون احتمال ال أنه فهم من معرض كالمهما مرا: عنهما اخل ما نصه 
  :وحنوه يف املعيار عن املازري وعليه عول يف الالمية حيث قال . وحلن خطاهبما ليس هذا مما تقام األحكام به اه 

  وفكرك فرغ واطلب النص وافهمن
  فبعد حصول الفهم قطعاً لتفصال

أن القاضي ال حيكم مبا مسعه من أحد اخلصمني يف جملسه : لناظم وقول سحنون به اليوم العمل اخل وسيأيت عند قول ا
ما فهمه عنهما يقول مقام ما : دون إشهاد عليه ، وإذا كان كذلك فكيف حيكم مبا فهمه عنهما ؟ قال ابن حمرز 

بالفهم ال بالتصريح ابن ناجي والعمل  مسعه ، واخلالف جار على جواز الشهادة بالفهم ، وثالثها أن يبني شهادته
ونقل اخلالف املذكور الشارح يف فصل اإلعذار وقال . وهبا حكم ابن عبد السالم يف مال معترب اه : على قبوهلا قال 
إنه ال يبعد أن يفرق بني احلكم والشهادة فإن الضرورة تدعو إىل الشهادة بالفهم وال ضرورة : بعده ما حاصله 
  .ذ احلكم دون حتقيق الفهم على اخلصمني اه تدعو إىل إنفا

نعم يكون شاهداً مبا فهمه عنهما على القول جبوازها . وهو ظاهر وال سيما على ما يأيت يف البيت املذكور : قلت 
وإن مل يبد لكونه مل يقف على أصل النازلة يف كتاب وال سنة وال غري ذلك أو شك هل هي من . بالفهم واهللا أعلم 

أو أصل كذا أو جتاذهبا أصالن ومل يترجح أحدمها ؟ شاور أهل العلم يف هذه األوجه الثالثة أو صرفهما أصل كذا 
والصُّلْحُ :إىل من هو أعلم منه وجوباً فإن بقي اإلشكال على حاله بعد املشورة أو مل جيد من يشاوره فهو قوله 

  َيسَْتْدِعي لُه إنْ أْشكَالَ
  فَالَُحكْم وإنْ َتَعيََّن احلَقُّ 

أي دام إشكاله بعد املشهورة ، وأمكن الصلح فيه ال فيما ال ميكن ) حكم . والصلح يستدعي له إن أشكال ( 



إذا جتاذب النازلة أصالن ومل يترجح أحدمها عنده وال عند غريه من املشاورين ختّير يف احلكم : وقيل . كطالق 
) خ ( يدعو إليه ) فال ( ولو مبشورة أو سؤال ) ن تعني احلق وإ( بأيهما شاء قياساً على تعارض احلديثني دون تاريخ 

فإن جربمها على الصلح حينئذ : وال يدعو للصلح إن ظهر وجهه أي ألنه ال خيلو عن حطيطة لبعض احلق ، الربزيل 
 وال أرى للوايل أي بعد تبني احلق أن يلح على أحد اخلصمني أو يعرض عن خصومته: قال مالك . فهو جرحة فيه 

فإن دعا يف الغرض املذكور فال بد أن يبني لصاحب احلق أن القضاء أوجب له حقه وإالَّ فال . ألجل أن يصاحل اه 
يلزمه الصلح وله القيام ألن القاضي قد دلس عليه وجار والقول قوله يف عدم البيان كما يفهم من جواب البن لب 

القضاة حيكم باجلور أو اجلهل فيظن احملكوم عليه جبهله أو  إن بعض: وقال عقبه . نقله اليزناسي يف عيوب الزوجني 
لعدم الناصر للحق أن ذلك الزم له فيصاحل أو يرضى باليمني أو يلتزم األداء وحنو ذلك ، وهو يف ذلك كله مضطر 

 إنك رضيت اليمني أو صاحلت: مغرور حبكم القاضي فإذا سأل أو وجد من ينصره وأعيد النظر يقول الناظر فيها 
وكنت أستعظم ذلك وأمتىن االطالع فيه على نص حىت وقفت على هذا : أو التزمت وحنو ذلك مما يسقط حقه قال 

وغريه فال ) خ ( وهذا مفهوم من قول : قلت . اجلواب يعين جواب ابن لب املتضمن لعدم لزوم شيء من ذلك اه 
  .حيل لظامل 

ضي فأعياه احلكم فيه فال يستشريه فيما شهد فيه قاله سحنون أي إذا شهد العامل يف شيء عند القا: األول . تنبيهان 
إنه ال بأس باستشارته يف ذلك ويف أقضية املعيار أن اخلصم إذا طلب : ألنه يتهم يف فتواه مبا ميضي شهادته ، وقيل 

قاضي أن ولل: إحضار أهل العلم ألجل احلكم عليه أو له فليس للخصم فيه مدخل ، وإمنا ذلك إىل القاضي قال 
  .ميتنع من احلكم إن رأى دخول ضرر عليه بسببه 

إذا كان القاضي عدالً يف أحواله بصرياً يف قضائه فال يقبل األمري شكوى من شكاه وال جيلس الفقهاء للنظر : الثاين 
فليعزله ،  ومن الفقهاء ، إن تابعوه على ذلك وإن كان عنده متهماً أو جاهالً. يف أحكامه ، وذلك خطأ منه إن فعله 

فإن جهل األمري فأجلس الفقهاء للنظر يف أحكام العدل وجهلوهم أيضاً أو أكرهوا ففسخوا أحكامه أو بعضها ، 
فلمن توىل بعد ذلك النظر فيمضي ما كان صواباً موافقاً للمشهور أو املعمول به وينقض ما عداه إن كان حكم 

تهم جاز هلم ونقضوا ما ليس بصواب ، فإن اختلف الفقهاء فال القاضياألول أو الفقهاء وإن أمرهم بتصفح أحكام امل
ينظر إىل قول أكثرهم ولكن ينظر يف وجه أحكام االختالف فما رآه صواباً قضى به ، وكذا القاضي إذا اختلف 

ا أشري وال جيوز له أن يشاور وهو جاهل ال مييز احلق من الباطل ألنه إذ: ابن عبد الرب يف كافيه . عليه املشاورون 
ونقله ابن سلمون وغريه ، وهذا يف العامي الصرف كما . عليه وهو جاهل حبكم مل يعلم هل حكم حبق أو باطل اه 

ولو وافق كل منهما : ونبذ حكم جائر أو جاهل مل يشاور أي : بقوله ) خ ( تقدم أول الباب ، وإىل ذلك كله أشار 
بت بالبينة صحة باطنه فال ينقض وإالّ تعقب وأمضى غري اجلور احلق يف ظاهر األمر ومل تعلم صحة الباطن ، فإن ث

والذي يشاور من أهل العلم العابد اخلري الدين الورع : وال يتعقب حكم العدل العامل قال يف املعيار عن ابن احلاج 
م املوثوق وبأحكام من مضى العارف باللغة ومعاين الكال) صلى اهللا عليه وسلم ( العامل بكتاب اهللا وسنة رسوله 

وما أفىت مالك حىت استفتاه أربعون حمنكاً ، والتحنك اللثام : بدينه ال مييل إىل هوى وال طمع ، وقال قبل ذلك 
  .حتت احلنك ألنه شعار العلماء يف القدمي 

  ما لَْم َيخف بِناِفِذ األْحكامِ
  ِفْتَنةً أو َشْحناً أُوِلي األْرحام

بني اخلصمني من قتل وحنوه ، فيجب حينئذ األمر بالصلح ولو ) فتنة ( بتنفيذها أي ) . ما مل خيف بنافذ األحكام ( 



أو أويل ) أويل األرحام . ( باملد وقصره ضرورة أي العداوة والبغضاء ) أو شحنا ( تبني احلق ألحدمها قاله اللخمي 
ددوا احلكم بني ذوي ر: الفضل فيندب األمر بالصلح يف هذين وال جيب لقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

األرحام حىت يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن وأولو الفضل كذي الرحم ، فقد ترافع إىل سحنون 
. استرا على أنفسكما وال تطلعاين على ما ستره اهللا عليكما : رجالن من أهل العلم فأىب أن يسمع منهما وقال هلما 

 ألحدمها أو هلما وعليه اقتصر شراح املنت ، مث ال ينبغي أن يرددهم والصلح بني األقارب حق وإن تبني: اللخمّي 
وعن بعضهم أن قول عمر رضي اهللا : أكثر من مرتني إن طمع يف الصلح بينهما كما يف التبصرة وابن سلمون قاال 

عن ابن ) ق ( ول رددوا احلكم حممول على ما إذا مل يتبني احلق ألحدمها ، وإالَّ فال ينبغي عدم إنفاذه ، وق: عنه 
حجر استحب اجلمهور من غري املالكية للحاكم أن يشري بالصلح أي بني األقارب واألرحام وغريمها ، وإن ظهرا 

معناه واهللا أعلم بعد أن يبني ملن وجب له احلق أن احلق له ، وإالَّ فيمنع ألنه مدلس بكتمانه ظهور احلق . احلق اخل 
إمنا جيوز له أن يأمر : ل ، وال حيل مال امرىء إال عن طيب نفس ابن عات لرهبمعني على أكل األموال بالباط

بالصلح إذا تقاربت احلجتان بني اخلصمني غري أن أحدمها أحلن حبجته من اآلخر أو تكون الدعوى يف أمور تشاهبت 
  .وتقادمت ، وأما إن تبني احلق فال يسعه إال فصل القضاء 

  احلَُجْجَوَخْصم إنْ يَْعجِْز عن الْقاِء 
( أي بثها وتبيينها للقاضي ) أن يعجز عن إلقاء احلجج ( طالباً كان أو مطلوباً ) وخصم ( ملُوجِبٍ لُقَِّنها وال حََرج 

خصم وسوغ االبتداء به وقوع الشرط : بالبناء للمفعول خرب عن قوله ) لقنها ( من غفلة أو بله أو دهش ) ملوجب 
لقن : أي .  املنصوب مفعول ثان ، واملفعول األّول ضمري يعود على اخلصم بعده ألنه وصف يف املعىن ، والضمري

يلزمك : وصورة ذلك أن يقول للخصم : قال يف التبصرة . القاضي اخلصم إياها على املشهور خالفاً لسحنون 
بأس أن يلقنه ال : ابن عبد احلكم . على قولك كذا وكذا ، فيفهم خصمه حجته وال يقول ملن له املنفعة قل له كذا 

( ينبغي للقاضي تنبيه كل خصم على تقييد ما ينتفع به من قول خصمه إن غفل : ابن املاجشون . حجة ال يعرفها 
من ثبَّت غبياً يف خصومة حىت يثبتها ثبت : عليه يف التلقني املذكور ، بل ذكر ابن يونس يف ذلك حديثاً ) وال حرج 

إن التلقني واجب إذا كان اخلصم جاهالً ضعيفاً عنها هذا هو الظاهر ، : قال وقد ي. اهللا قدمه يوم تزل األقدام اه 
فإن أقر فله ) خ ( وإالَّ فكيف حيكم عليه حبجة صاحبه وحجته صحيحة إال أنه لضعف عقله مل يبينها قال ابن رحال 

جيهل ما يسقط عنه احلجة نبهه فإذا ظن القاضي أن املعذور إليه : ابن عرفة . اإلشهاد عليه وللحاكم تنبيهه عليه اخل 
نعم ميتنع على القاضي وغريه تلقني الفجور وهو جرحة فيمن فعله فقيهاً كان أو غريه ، . احلاكم على ما يسقطها اه 

ويضرب على يديه ويشهر يف اجملالس ، وقد فعله بعض قضاة قرطبة لكبري من الفقهاء مبشورة أهل العلم وليس منه 
بقوله ) خ ( ث مثالً خالعها قبل الفعل ولك مراجعتها بعده وال يلزمك إال واحدة كما أشار له قول املفيت ملعلق الثال

عن ابن علوان ) ق ( ويف . ألن هذا ومثله ليس من الفجور . فلو فعلت احمللوف عليه حال بينونتها مل يلزم اخل : 
عليه أن بداخل دبره برصاً فادعت ذلك  ادعي: أنه قال المرأة عسر عليها التخلص من زوجها الذي أساء عشرهتا 

وهذا التحيل إن ثبت عنده أهنا مظلومة : فحكم بأن ينظر إىل ذلك احملل ، فلما رأى زوجها ذلك طلقها الربزيل 
  .فالفتوى به سائغة وإالَّ فهو من تلقني اخلصم القادح يف العدالة 

يوصله إليها وتنبيهه عليها من التلقني املمنوع وإن مل واحلاصل إن علم منه املفيت قصد التحيل للفجور فإفتاؤه مبا 
يعلم قصده أصالً أما إن كان قصده إىل رفع الظلم عنه أو إىل اخلروج من ورطة ميني وقع فيها فاإلفتاء مشروع أو 

إن القاضييعلمه بالتجريح إن كان ممن جيهله وسواء كان ذلك قبل : واجب ألن تركه من الكتمان بل يف ضيح 



ما يفعله املفتون اليوم من اإلفتاء قبل اخلصام إمنا هو : ام فيما فيه خصام أو بعده فقول الشيخ مس رمحه اهللا اخلص
صحيح إن علم املفيت بقصده . من التلقني املمنوع ألنه يستفيت لينظر هل احلق له أو عليه فيحتال على إبطاله اخل 

  .للتحيل املذكور واهللا أعلم 
مبين على أن اإلعذار ال يكون . اء إمنا كان يف الصدر األول بعد تسجيل القاضي احلكم اخل وقوله قبل ذلك اإلفت

إالَّ بعد احلكم ، واملشهور أنه قبله كما يأيت وال معىن لإلعذار حينئذ إال سؤال أهل العلم عن فصول الوثيقة 
الشاهد إذا غلط يف شهادته ال  وخصم اخل ، إن: وشروطها أو جتريح شهودها وحنو ذلك ، وفهم من قول الناظم 

إذا غلط الشاهد يف نص الشهادة فعلى القاضي أن يأمر اخلصمني باإلعراض عنه ال املدعي : قال يف التبصرة . يلقن 
وكان سحنون إذا غلط الشاهد عنده . بتلقني وال املدعى عليه بتوبيخ ، فإن فعل أحدمها ذلك بعد النهي أمر بأدبه 

تثبت مث يردده ، فإذا ثبت على شهادته أمر كاتبه بكتب لفظ : ب أن ال يكتب ورمبا قال له أعرض عنه وأمر الكات
  .شهادة من غري زيادة وال نقصان 

  وُمنَِع اإلفْتاُء لِلُحكَّامِ
ل يف ك( متعلق باإلفتاء أو مبنع ، والالم مبعىن من على كل حال ) ومنع اإلفتاء للحكام ( يف كلِّ ما يَرجُِع لِلِْخصامِ 

فيه بني يديه من أبواب املعامالت ألن اخلصم إذا عرف مذهبهم حتيل إىل الوصول إليه ) يرجع للخصام ( شيء ) ما 
ويف املسألة قوالن . أو االنتقال عنه وما ذكره من املنع هو أحد األقوال وحملها فيما إذا كان جمتهداً أو مقلداً 

 احلكم بغري املشهور كما مّر ، وفيما قبل اجللوس بني يديه وإالَّ فهو ما متساويان مثالً وإالَّ فيجوز ألنه حمجر عليه يف
قبله فال معارضة بني البيتني ، وفيما ميكن فيه اخلصام بني يديه كما قررنا ال أن سئل عن ذلك من خارج واليته أو 

ومقابل املنع الكراهة  من بعض الكور أو على يدي عماله أو كان ال يرجع للخصام كالعبادات فال يكره وال مينع
  :ملالك وهو املشهور ، واجلواز البن عبد احلكم وبه العمل قال ناظمه 

  وشاع إفتاء القضاة يف اخلصام
  مما يغري حكمهم له قوام

املصلحة أن تكون الفتوى مرسلة وال تكون : ابن العريب . ومفهوم للحكام أن غريهم له اإلفتاء مطلقاً وهو كذلك 
إن كان القضاة مولني باجلاه ال باملرجحات ) : ق ( واله القاضي ألن املفيت إذا زاغ فضحه العلم الشهادة إال إن 

ال ينبغي للفقيه : الشرعية ففتوى املفتني حينئذ من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ويف الربزيل وحنوه يف املعيار 
وقد أدركت : ن ذلك يؤدي إىل األنفة املؤذية ، قال املقبول القول أن يكتب للقضاة مبايفعلون إال أن يسألوا أل

  .بعض شيوخنا إذا ورد عليهم سؤال فيه حكم قاض من بعض الكور يرده حىت يبعث إليه قاضيه اه 
وهذا إذا كان ممن توفرت فيه شروط القضاء ألنه حممول حينئذ على أنه استقصى الواجب يف ذلك وإالّ فهي : قلت 

ال جيوز للقاضي : ورأيت يف اختصار الونشريسي للربزيل ما نصه . نهي عن املنكر كما مّر من األمر باملعروف وال
وهو ظاهر ال خيتلف فيه اثنان ، ويف . إقامة املفيت ليستفتيه وإمنا يقيمه أهل احلل والربط وهم الفقهاء قاله املازري اه 

احلالل عليه حرام بلزوم الواحدة ، : وى من قال نوازل التمليك من املعيار أن فقيه سوسة أتى الربيع املزدغي بفت
وأمر حاكم البلد أن حيكم بذلك ليتحصن حبكم احلاكم ، ومحله على ذلك كون الرجل له أوالد من زوجته ، فبلغ 

اخلرب إىل أيب القاسم فأفىت بنقض احلكم وإلزامه الثالث قائالً ال يعترب من قضاة الوقت إال احلكم باملشهور ، وال 
هذا تعسف منه بل كل من يعرف العلم وإن كان يف بادية يعول على : قيل . إال على مفيت تونس بإفريقية  يعول

حكى : أي قال صاحب املعيار : قلت . فتواه إذا رآه الناس أهالً لذلك كهذا الشيخ املزدغي نفع اهللا بعلمه وعمله 



قد انتهى األمر يف هذه األزمنة إىل خرق هذا اإلمجاع األصوليون اإلمجاع على استفتاء من علم بالعلم والعدالة ، و
قد انتهى األمر يف زماننا هذا يف حدود الثالثة : قلت . وقصرها على جهلة جملرد الرياسة واجلاه وحسيبهم اهللا اه 

بأن  واألربعني بعد املائتني واأللف وقبل ذلك بسنني إىل قطعها بالكلية موافقة ألغراض جهلة القضاة ويعللون ذلك
يف إرساهلا تشويشاً عليهم يف األحكام ، وما ذاك إال ليتوصلوا لألغراض الفاسدة من متام الرياسة وعدم نقض 
أحكامهم املؤسسة على احلدس والتخمني ، وإالَّ فاملفيت إن صادف الصواب بفتواه وإالَّ ألغيت وطرحت فأي 

ل من سوس األقصى وغريها وال جيدون من يكتب هلم تشويش فيها ؟ فبقي الناس ميوج بعضهم يف بعض فتأيت النواز
حرفاً واحداً ال من القضاة لغلبة جهلهم وال من غريهم للتحجري عليهم من اإلمام مع أهنا فرض كفاية كالقضاء ، 

: البقرة ( } إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات : فهذا من أفظع األمر الذي ال حيل السكوت عليه قال تعاىل 
  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون . اآلية )  ٩٥١

  َويف الشُُّهودِ َيْحكُمُ القاضي بِما
  َيْعلَُم ِمْنُهمْ باتِّفاقِ الُعلَمَا

من تعديل أو جتريح إمجاعاً وعليه ) مبا يعلم منهم : ( وكذا قوله ) حيكم القاضي : ( يتعلق بقوله ) : ويف الشهود ( 
له من دليل يستند إليه وإن مل نطلع عليه ، وقيل لغلبة شهرة العدالة والتجريح  فال حتتاج لدليل ألن اإلمجاع ال بد
وتعقب بانقطاعه . لو مل يستند لعلمه فيهما الفتقر ملعدلني آخرين فيتسلسل : عند الناس فضعفت التهمة ، وقيل 

وظاهر النظم أنه يعمل على ما بأن انقطاعه بذلك نادر والتعليل الثاين أظهر ملا يأيت ، : وأجيب . مبشهور العدالة 
تقدم بينة التعديل على علمه : إال ابن املواز قال ) باتفاق العلما ( علم من التجريح ولو عدله آخرون وهو كذلك 

بالتجريح ،ورده ابن عبد الرب باإلمجاع إال أن يطول زمن ما بني علمه جبرحته وبني الشهادة بتعديله فيعمل على 
بن عبدوس عن ابن القاسم ، وأما العكس وهو أن يعلم العدالة وجيرحه آخرون ، فاحلق أنه ال التعديل قاله أصبغ وا

يعمل فيه على علمه ألن غريه علم ما مل يعلمه إال أن يتحقق نفي السبب الذي جرحوه به كما لو جرحوه بشرب 
ليه أن يشهد مبا علمه منهم خبالف اجلرح وهو املقدم ، وليس ع) خ ( اخلمر وقت كذا وهو يعلم أنه أكره عليه 

: عند غريه كما يف التبصرة وكذا يستند للشهرة باجلرحة والعدالة ، فقد شهد ابن أيب حازم عند قاضي املدينة فقال 
شهد الربقي فقيه املهدية يف مسريه للحج : ابن عرفة . أما االسم فاسم عدل ، ولكن من يعرف أنك ابن أيب حازم 

نعم فكلف املشهود له البينة على أنه : أنت الربقي فقيه املهدية ؟ قال : فلما قرأ امسه قال عند قاضي االسكندرية ، 
هو وحكم بشهادته دون طلب تعديله ، مث حمل كالم الناظم ما مل يقر اخلصم بعدالة الشاهد ، وإالّ فيحكم عليه 

قبل األداء أو بعده ألن إقراره بالعدالة  بشهادته ولو علم جرحته أو شهدت البينة هبا خالفاً ألصبغ وسواء أقّر هبا
إن بعضهم كان إذا شهد عنده من ال يرتضيه يتلطف يف رد شهادته والعمل بإقرار : كاإلقرار باحلق ، ففي الربزيل 

أو إقرار ) خ . ( فيقول ؟ هو عندي صادق أو شهادته صحيحة اه . ما تقول يف شهادة فالن : املطلوب فيقول 
هر التعليل أنه حيكم عليه ، ولو رجع عن إقراره وكان الشاهد واحداً من غري ميني الطالب ، مع خصم بالعدالة وظا

ينبغي أن يتأول على ما إذا أقر : وقال ابن عبد السالم . أن ابن عرفة حبث يف هذه املسألة مبا يعلم بالوقوف عليه 
خلصمني كل ما شهد به على فالن حق فشهد عليه أنه إذا قال أحد ا: بعدالته بعد أداء الشهادة ال قبلها ألهنم قالوا 

وفرق بينهما بأنه إذا أقر بعدالته أي بأمر متقدم يعلمه منه : ضيح . ظننت أنه ال يشهد إال حبق : ال يلزمه ألنه يقول 
ن اإلقرار فتأمل هذا الفرق فإن كان معناه أ. ظننت أنه ال يشهد إال حبق اه : خبالف من التزم ما يشهد به ألنه يقول 

بالعدالة كان بعد علمه مبا شهد به عليه كان ذلك قبل األداء عند القاضي أو بعده كما يدل عليه التعليل من أنه 



كاإلقرار باحلق فهو ما يقوله ابن عبد السالم ألنه مراده باألداء ، وإن كان املراد أنه أقر هبا قبل أن يعلم بشهادته 
كل ما شهد به فالن حق إذ ال يقول ذلك حىت يكون فالن عدالً عنده ، وقد : وله فال خيفى أنه ال فرق بينه وبني ق

إنه ال يكون مبجرده إقراراً ، ولكن ينظر إن كان فالن عدالً لزمته شهادته مع ميني الطالب ، وإالَّ فال هذا : قالوا 
شيء عليه ، ولو حلف أو شهد يف اإلقرار كأن حلف يف غري الدعوى أو شهد فالن اخل ، أي فال ) خ ( حمصل قول 
هذا إذا أنكر ذلك حني شهد عليه أما إذا : ابن سهل . ظننت أن ال حيلف على الباطل وأن ال يشهد به : ألنه يقول 

مث يبقى النظر . سكت حني الشهادة مث رجع مل يكن له ذلك ، وهذا األصل يف كل من التزم ما ال يلزمه حبكم اه 
ظننت : واملعتمد األول ألنه يقول . إن كان عدالً أو ال ألنه قد سلم شهادته ؟قوالن هل يعذر فيه للمشهود عليه 

كل ما شهدوا به : أن ال يشهد بل يف معاوضات املعيار يف رجل شهدوا عليه فجرحهم مث رضي بشهادهتم وقال 
حلق أنه ميكِّن من القدح ظننت أهنم يرجعون إىل ا: علي جائز فشهدوا عليه بذلك احلق ، فأراد أن يقدح فيهم وقال 

  .فيهم بعد أن حيلف أنه ما أجاز شهادهتم إال ظناً هبم أهنم يرجعون للحق 
ذلك الزم له ، وثالثها : وقال مطرف . ما مر من عدم لزوم اإلقرار يف هذه املسألة هو املشهور : األول . تنبيهات 

ال كان الشاهد عدالً أو فاسقاً أو نصرانياً ، وينبغي أن أن حتقق ما نوزع فيه مل يلزمه وإال لزمه وسواء يف هذه األقو
يقيد عدم اللزوم على املشهور مبا إذا قال ذلك قبل أن يعرف مبا يف ذلك من اخلالف وإال فتلزمه شهادته ألنه التزم 

: رة قال مصباح يف النوازل املذكو. قول قائل من أهل العلم وأراح احلاكم من النظر يف مسألته قاله أبو الضياء 
وعليه يدل قول مالك يف ضمان الغائب أنه ممن اشترط عليه الضمان من املتبايعني ورأى أن ذلك التزام ألحد 

  .القولني وبه العمل اه 
فيه بعد ) ح ( لو عدل شخص رجالً فشهد عليه حبق فذلك الزم له فإن أراد جترحيه مبا حدث من القواد : الثاين 

اليت قبل التعديل ألهنا قد ختفى عليه حني ) ح ( ن ذلك ، وانظر هل له ذلك بالقواد ؟ تعديله ، فالظاهر متكينه م
التعديل أم ال ؟ فإن شهد املعدل بالفتح جبرحة األصل أو عدل القاضي شهوداً فشهدوا جبرحته فال يقبل جترحيهم 

الرجل يتوىف وله أمة حامل  ونظريه: وأصله البن رشد قال . ألن القدح يف األصل قدح يف الفرع قاله الربزيل 
وعبدان ويرثه غاصب فيعتق العبدين وتلد األمة ذكراً فيشهد العبدان بعد عتقهما أن األمة كانت حامالً من سيدها 

  .املتوىف فإن شهادهتما ال جتوز ألهنا تؤدي إلبطال عتقهما فيؤدي إىل إجازة شهادة العبد اه 
له الرجوع وينقض احلكم قاله : يه حاكمهم هبا فقال ابن املاجشون لو رضي ذمي بشهادة مثله فقضى عل: الثالث 

  .يف الشامل 
  ويف سَِواُهْم ماِلٌك قَْد َشدَّدَا
  يف َمْنعِ ُحكْمِه بَِغْيرِ الشَُّهدَا

خربه وفيسواهم يتعلق به وكذا ) قد شددا ( مبتدأ ) مالك ( أي الشهود أي تعديلهم وجترحيهم ) ويف سواهم ( 
متعلق مبنع فال حيكم مبا علمه قبل واليته وال مبا علمه بعدها وقبل جلوسه ) بغري الشهدا ( و ) ع حكمه يف من( قول 

للحكومة أو بعد اجللوس وقبل أن جيلسا للحكومة مثل أن يسمعهما أو أحدمها يقر لآلخر ، فلما تقدما للحكومة 
ل تقبل شهادته يف ذلك كما مل ميض حكمه فيه أنكر وهو يف ذلك كله شاهد عند اللخمي وابن حمرز وغريمها ، وقي

أو ) : خ ( يف األوىل أو على املشهور فيما عداها . فإن حكم بعلمه يف شيء من ذلك نقضه هو وغريه إما اتفاقاً 
ينقضه هو وغريه واستظهر ابن عبد السالم عدم نقضه مراعاة ملن أجاز له احلكم بعلمه ) تت ( بعلم سبق جملسه 

ينقضه هو فقط على املشهور فيه نظر ، ففي الشامل مشبهاً مبا ينقضه هو وغريه ، ) ق ( حنيفة فقول مطلقاً كأيب 



وإن أنكر حمكوم عليه اخل ) خ ( عند قول ) ح ( وحنوه يف النوادر ونقله . وكذا يعلم سبق جملسه على األصح اخل 
وتقدمهما إليه فقال مالك وابن القاسم ، وكذا نص عليه يف اجلواهر ، فإن كان اإلقرار بعد جلوسه للحكومة . 

ال حيكم حىت يشهد عليه عدالن وعليه العمل كما يف ابن سلمون واملفيد وغريمها ، وعليه فإحضار : وهو املشهور 
جيوز له أن حيكم عليه : وقال أصبغ وسحنون ومطرف وابن املاجشون . الشهود وقت جلوسه للحكومة واجب 

إنكم لتختصمون لدي ولعل بعضكم أحلن : ( ب ، ومتسكوا بقوله عليه السالم وعليه فإحضار الشهود مستح
إذ مل يقل على حنو ما ثبت عندي ، وبه أخذ منذر بن سعيد . احلديث ) حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع 

كر يعين عمالً مبا ومل تزل القضاة تسقط يف سجالهتا إثبات إقرار املقر وإنكار املن: القاضي قال بعض املوثقني 
  :لسحنون وعليه عول الناظم فقال 

  َوقَْولُ َسْحُنوٍن بِِه الَيْوَم العََملْ
إن حكم القاضي بعلمه إمنا مينع فيما مل تكن فيه شهرة : ِفيما َعلَْيِه َمْجِلُس احلُكْم اْشَتَملْويف الربزيل قبيل النفقات 

هل يقدم على احلكم مبا مسعه ابتداء قبل اإلشهاد : م ابتداء أي وإال جاز مث اخلالف املذكور يف اإلقدام على احلك
هكذا قرر الشيخ . عليه أم ال ؟ وعلى األول حيكم ولو أنكر وعلى الثاين الذي هو املشهور ال حيكم إال إذا استمر 

: قال . غريمها طفي هذا اخلالف قائالً إن حمله إذا أنكر قبل أن حيكم عليه ، واستدل له بكالم اللخمي وابن رشد و
أن اخلالف عام استمر أم ال ، فإن أنكر بعد ) عج ( و ) ح ( أما إذا استمر فمحل اتفاق أنه حيكم عليه ، وظاهر 

وإن أنكر حمكوم عليه إقراره بعده مل يفده اخل ، فمفهوم الظرف أنه إذا أنكر قبل احلكم ) خ ( احلكم فهو قول 
بن القاسم ، فإن حكم عليه فانظر هل يترجح النقض ألنه مقر بأنه استند يف فيفيده وال حيكم عليه حينئذ على قول ا

حكمه بعد اإلنكار إىل علمه السابق عليه وهو ما يفيده الظرف املذكور أو ينقضه هو وال ينقضه غريه ، وهو قول 
لكن اجلاري على ما  وأما ما أقرّ به يف جملس اخلصومة فال ينقض وهو الظاهر لقوهلم ورفع اخلالف ،. ابن احلاجب 

واحلاصل أن استمرار إقراره . للمتأخرين من أن القاضي حمجور عليه احلكم بغري املشهور أن ينقضه هو وغريه 
وعدمه ال يعلم إال من قول القاضي وإال خرجنا عن موضوع املسألة فصار إذا قال القاضي استمر على إقراره حىت 

: حكمت عليه بعد اإلنكار فتقدم أنه ينقضه هو وال ينقضه غريه اللخمي  :حكمت عليه ومل يفده إنكاره ، وإن قال 
: ال حيكم عليه ، وقال عبد امللك وسحنون : اختلف إذ أقر بعد أن جلس للخصومة ، مث أنكر فقال ابن القاسم 

نكاره ، ما كنت أقررت بشيء مل ينظر إل: وقال . حيكم ولذلك قصداه وإن مل ينكر حىت حكم مث أنكر هذا احلكم 
مل ميض عليه حكم احلاكم إال ببينة يعين على إقراره وهو أشبه بقضاة : وهذا هو املشهور من املذهب وقال اجلالب 

وما للجالب حنوه أليب . وال أرى أن يباح القول األول ألحد من قضاة الوقت اه : الوقت لضعف عدالتهم قال 
يطية أن قول ابن القاسم أصح لفساد الزمان ، ولو أدرك عبد امللك بكر بن عبد الرمحن قال يف مسائله حسبما يف املت

ونقله . وسحنون زمننا هذا لرجعا عما قاال ، ولو أخذ الناس بقوليهما لذهبت أموال وحكم عليهم مبا مل يقروا به اه 
م ال يستند لو أدرك سحنون زمننا هذا لقال يقول ابن القاسم يف كون احلاك: يف التبصرة وحنوه قول ابن سهل 

مؤول . اخل ) فأقضي له على حنو ما أمسع : ( قال وقوله عليه السالم . لعلمه فيما أقّر به أحد اخلصمني بني يديه اه 
عند ابن القاسم أي إذا شهد بذلك عندي ابناملواز وال خالف أعلمه بني أصحاب مالك يف كون القاضي ال يقضي 

أعلمه ألنه مل يعلم قول ابن : ولقد صدق ابن املواز يف قوله . هل مبا مسعه يف جملس قضائه وقاله مالك بن س
مل تزل القضاة باألندلس تسقط يف سجالهتا ثبوت إقرار املقر وإنكار : املاجشون وغريه بأنه يقضي مبا مسع املتيطي 

املقر وإنكار املنكر من اخلصمني حىت توىل أمحد بن تقي القضاء بقرطبة فأحدث يف سجالته أنه ثبت عنده إقرار 



ما أقر املقر به : املنكر ، وهو مذهب ابن القاسم وأشهب ، وبه عملت القضاة بعده ، وقال مطرف وابن املاجشون 
املقّر بني يديه يؤاخذ به ولذلك جلس ليلزم كل واحد منهما مقالته يعين بغري إثبات مث ذكر ما مر عن أيب بكر بن 

ة واملصلحة منع القاضي احلكم بعلمه خوف كونه غري عدل فيقول علمت من احلكم: وقال املازري . عبد الرمحن 
فتعليلهم مبا ذكر يدل على أهنم فهموا قول ابن القاسم على ما فهمه اجلالب من أنه ال حيكم . فيما ال علم له به اه 

ل القرايف يف قواعده عليه ولو استمر على إقراره وإن فعل فهو مردود وهو ما فهمه ابن القصار والقرايف وغريمها قا
شاهداك أو ميينه ليس لك إالَّ ذاك : ( القضاء بعلم احلاكم عندنا وعند ابن حنبل ميتنع لوجوه أنه عليه السالم قال : 

فحصر احلجة يف البينة واليمني دون علم احلاكم وهو املطلوب ، وإن احلاكم غري معصوم فيتهم يف القضاء بعلمه ) . 
ال نعرف ذلك فحسبنا ذلك صوناً ملنصب القضاء عن التهم ، وأن ابن عبد الرب قال يف على عدو أو صديق وحنن 

اتفقوا على أن القاضي لو قتل أخاه لعلمه بأنه قاتل ويل خصمه أنه كالقاتل عمداً ال يرث منه شيئاً : االستذكار 
غرض ، فهذا يدل على أن مالكاً  للتهمة يف املرياث فقيس عليه بقية الصور جبامع التهمة اه حبذف ما مل يتعلق به

ال حيكم بعلمه ولو مع استمرار املقر إذ التهمة ال تنتفي بذلك ، وأيضاً قضاؤه بعلمه : وابن القاسم وأشهب يقولون 
السابق على جملسه إمنا منع للتهمة فكذلك ما كان مبجلسه إذ الكل ال يعلم إال من قوله كما مر فأما أن يقال 

كما عليه احلنفية أو باملنع يف اجلميع كما عليه اإلمام وابن القاسم ، ويدل هلذا ما يأيت من اخلالف باجلواز يف اجلميع 
يف اإلعذار يف شاهد اجمللس إذ لو كان ميضي حكمه مع االستمرار ما قال قائل بوجوب اإلعذار فتأمل ذلك ، فهذا 

قال يف . رجحه غري واحد من املتأخرين  ويقوي ما مر عن اجلالب ومن معه وهلذا) خ ( كله يضعف ما مر عن 
الذي عليه العمل أن ال حيكم احلاكم بعلمه وال ينفذه إال بعدلني وعليه فال يقبل قول القاضي شهد : أقضية املعيار 

رفع على خطهما عدالن فقبال بل ال بد : عندي بكذا أو أعذرته إىل فالن أو أجلته أو عجزته إال ببينة ، ومنه قوله 
ثبت عندي جرحتهما ومل يعني اجملرح كما : يتهما واإلعذار فيهما ، وأحرى لو قال عرفت خطهما أو قال من تسم

مبفهوم ) خ ( مما خيالف هذا حسبما يف التبصرة وهو الذي أشار له : يأيت يف البيت بعده وما البن رشد وابن بطال 
، وسواء كان على وجه اخلطاب أو الشهادة كما وال تقبل شهادته بعده أنه قضى بكذا كله ال يعول عليه : قوله 

البن رحال وغريه وسيأيت يف فصل مسائل من أحكام البيع أن ما للخمي هو املعمول به قاله ابن حجر أيضاً والتايل 
  :وعليه فلو قال الناظم 

  والقاضي ال يقضي بال عدل على
  إقرار خصمه لديه مسجال
  كقولك أجلت يف اإلعذار

  املختار وينقض احلكم على
  َوَعْدلٌ إنْ أَدَّى على ما ِعْندَُه

املراد به اجلنس فيشمل الواحد فأكثر وهو مبتدأ وسوغ االبتداء به الشرط الذي هو ) وعدل ( ِخالَفُُه ُمنَِع أنْ َيُردَُّه
خالفه  (أي القاضي ) عنده ( شيء يتعلق بأدى وقوله ) على ما ( أي شهد ألنه يف معىن الصفة أي مؤد ) إن أدى ( 
جواب الشرط والشرط وجوابه خرب املبتدأ أي منع أن يرد ) منع أن يرده ( مجلة من مبتدأ وخرب صفة ملا وقوله ) 

شهادته وإن كان يعلم خالفها كأن يشهدوا بتعمري ذمة وهو يعلم أن ذلك صوري فقط وحنو ذلك ألنه يؤدي إىل 
  .احلكم بعلمه بإسقاط حق القائم بشهادة العدل 

  ُه إنََّهاُء ما يف ِعلِْمِهَوَحقُّ



  ِلَمْن ِسواُه شاهداً ُحبكِْمِه
من ) ملن سواه ( أي رفع شهادته ) إهناء ما يف علمه ( أي القاضي العامل خالف ذلك وهو مبتدأ خربه قوله ) وحقه ( 

الشاهد  أي يف رتبة) شاهداً حبكمه ( القضاة ووالة السوق واألمراء ، وملن حكمه اخلصمان حال كون القاضي 
وإذا شهد عند القاضي شهود عدول مبا : فينزل عن رتبة القاضي وحكمه إىل رتبة الشاهد وحكمه قال يف التبصرة 

يعلم خالفه فال حيل له أن يقضي بشهادهتم ويدفع اخلصمني عن نفسه ، ويكون شاهداً عند من يتحاكمان إليه ذكره 
عند القاضي بشيء يعلم أنه باطل فال جيوز له أن ينظر شهادهتم إذا شهد العدول : وقال ابن املواز . ابن العطار 

. وأرى أن يعلم الذي حكم عليه أن له عنده شهادة تناقض ما شهدوا به اخل : وينفذها بعد االنتظار اليسري قال 
أنه ال وهو يفيد أنه ينفذها ، وإذا أنفذها ال ينقض حكمه ، ولكن خيرب احملكوم عليه مبا يف علمه ، وعن سحنون 

ال جيوز يل أن أحكم بشهادهتما وال أن أردها لظهور عدالتهما ولكن أرفع ذلك ملن فوقي وأشهد : ينفذها ألنه قال 
مبا علمت وغريي مبا علم ، وكذا لو شهد القاضي يف قضية مع شاهد آخر ال يستقل احلكم به فإنه يرفع ذلك ملن 

نوابه أو ال جيوز له ذلك ألنه كأنه شهد عند نفسه قوالن ، وعلى فوقه ، مث هل جيوز أن يشهد ولو عند من حتته من 
يرفع القضية إىل من فوقه ويشهد عنده وال حيكم يف ذلك بعلمهوال يقدم من يؤدي : الثاين اقتصر أبو احلسن قال 

ى ما به وهذا يف غري السلطان األعلى يشهد عند قاضيه وإال فيجوز عل. عنده ألن مقدمه كهو على ما ال خيفى اه 
العمل كما يف املتيطية فإن كان املرفوع إليه بعيداً حبيث ال يلزم الرافع األداء منه فله أن يشهد على شهادته عدلني 

وينقالهنا عنه ، وأفهم قوله عدل أن هذا يف ظاهر العدالة املشهور هبا كما يف النقل كان منتصباً للشهادة أم ال سواء 
إذ قبول من قبله لشهادته وحكمه هبا يوجب عليه . ممن قبله وسواء زكي عنده أم ال قدمه هذا القاضي هلا أو غريه 

ويف : قبوهلا دون تزكية وال معرفته بعدالته كما البن رشد يف أجوبته فإن كان جمهول احلال فهو ما مر يف قوله 
بعلمه اجلرحة باألحرى وهو إذ ال هتمة تلحقه يف عدم قبوله ، وظاهره أنه ال يردها . الشهود حيكم القاضي اخل 

كذلك ، وإالَّ أدى إىل إبطال حق القائم يف ردها بعلمه وما مر من أنه يستند لعلمه يف التجريح إمنا هو يف غري 
املنتصب للشهادة أو يف املنتصب هلا بالنسبة لتأخريه عنها يف املستقبل ال بالنسبة إلبطال احلقوق فيما مضى ألنه 

إن شاهده معدل أو جمرح ولذا : ئرة على علم القاضي فمهما أراد إثبات حق أو إبطاله قال تصري األحكام حينئذ دا
علل جواز استناده لعلمه فيهما مبا إذا اشتهر عند الناس كما مّر وقد قال ابن عرفة يف قاض آخر شاهداً عن 

مع أنه مل جيرحه أحد من  الشهادة فأتى من بعده ورده إىل الشهادة وتبطلت حقوق كثرية بسبب التأخر املذكور
القضاة عدا من ذكر فإنه جيب البحث اآلن عن حال الشاهد املذكور فإن حتصل عند من له األحكام جرحته أو 

إمنا اختار البحث املذكور لغلبة اهلوى : الربزيل . عدالته عمل على ذلك ، وإن مل يتحصل له شيء أمضى شهادته 
قادمت جرحة الشاهد وكانت ثابتة عند القاضي ومضى هلا أشهر ، مث أتى من زكاه على القضاة ، وإالَّ فالرواية إذا ت

بعد ذلك أنه يقبله وحيمل على انتقاله إىل خري اه ، وذكر يف نوازل األميان أن التجريح ال يصلح بأمر حمتمل ، وقد 
بعلمه ألن اللفيف غري  قالوا يف استفسار اللفيف وحنوه ال بد أن يكون مبحضر عدلني فراراً من أن يكون حكم

عدول ، فإذا رتب احلكم على أدائه الذي غاب عليه ومل يعلمه غريه فقد رتبه على علمه قاله ابن لب واملكناسي 
من حق الشاهد : ولو سأله ذو احلق عن اجملرح فعلى احلاكم إخباره به املتيطي : وقال ابن احلاجب . وغريمها 

د تكون هناك عداوة أو قرابة مينعان التجريح ، واختلف إذا كان الشاهد واملشهود له أن يعلما باجملرح ، فق
إذا قال اجملرح أكره عداوة الناس جاز : يعلم ، وقال ابن القاسم : واملشهود له ممن يتقى شره فقال سحنون 

حسن  وما قاله اللخمي: وقول سحنون أحسن لفساد القضاة اليوم ابن رحال يف شرحه : التجريح سراً اللخمي 



  غاية ألنه إذا كان ذلك يف قضاة زمانه فكيف بقضاتنا اليوم ؟
التجريح ال يكون إال عالنية إذ ال بد من اإلعذار يف شهادة اجملرحني ، : وما لسحنون مثله البن حبيب قال : قلت 

وما البن عبد  وهذا التعليل يوجب أن ال يقبل التجريح سراً من قضاة الوقت كان املشهود له ممن يتقى شره أم ال
السالم من قبوله سراً على أظهر القولني وحنوه لشراح املختصر مبين على نفي التهم عن القضاة ، ومذهب املدونة 

جيوز ملن خيشى منه كما يأيت يف فصل اإلعذار وقد تقدم عن القرايف وابن سهل وغريمها ضعفه وهذا كله يف غري 
عمت به البلوى يف هذا الزمان من كون القاضي ينصب شهوداً أو جيدهم املشهور بالعدالة املنتصب هلا ، وأما ما 

منتصبني ويقرهم على ذلك ، مث بعد حتملهم للحقوق من ديون وغريها يظهر له تأخريهم عنها ، ويبطل رسوم تلك 
قبل األداء  احلقوق كلها ويعتل بأنه يستند لعلمه يف التجريح وإن اجلرحة إذاطرأت بعد األداء فهي مؤثرة فكيف هبا

ألن العربة بزمن األداء فال أخاهلم خيتلفون يف عدم قبول قوله بالنسبة ملا مضى إذ ليس قبول قوله بالتجريح اآلن 
بأوىل من قوله بالتعديل أو ال بالنسبة ملا شهدوا به من الديون وغريها ، ألنه قد استند إىل علمه يف إبطال تلك 

فإن استحق : ه األول وهو من التالعب حبقوق املسلمني ويف ضيح ما نصه احلقوق بعد وجوهبا ألرباهبا بتعديل
وغريه أول الشهادات وهو ) ز ( ونقله . الشاهد احلر برق مل ترد شهادته ألنه قد ال يعرف غريه احلق املشهود به اه 

هم ملن ال يصلح صريح فيما قلناه ، ويف املعيار قد شاع وذاع عن القضاة عزل بعض من ال يستحق العزل وتقدمي
تعديله هلواه أو لكونه قريبه أو صديقه أو صهره أو ملعروفه عليه ، وذلك كله من اهلوى والفساد أعاذنا اهللا من ذلك 

إذا علم القاضي جرحته : وأشار به إىل قول أصبغ . وتقدم عن الربزيل الرواية إذا تقادمت جرحة الشاهد اخل . 
ا وأما إن طال الزمان ، فهذا مبنزلة من جهل حاله إذا عدل عنده قبله يعين وقت الشهادة أو بقرب ذلك عمل عليه

وبالعكس ، ولذا قال اللخمي يف تعارض بينيت التعديل والتجريح يف جملسني متغايرين قضى بشهادة اجلرح ألهنا 
كان عدالً ففسق أو زادت علماً يف الباطن ، وإن تباعد ما بني اجمللسني قضى بأحدثهما تارخياً ، وحيمل على أنه 

عاطفاً على املبطالت ال إن ) خ ( وهبذا كله تعلم أن قول . وإن تباعد اخل : واملقصود منه قوله . فاسقاً فعدل اخل 
حدث فسق بعد األداء مقيد مبا إذا حدث وقت الشهادة أو قرهبا وإالَّ فهو من االستصحاب املعكوس وهو ضعيف 

إذا قام للصيب شاهد واحد حلف املطلوب وسجلت : ترى ، ولذا قالوا عند األصوليني وخالف الرواية كما 
شهادته لئال يطرأ فسقه كما يأيت ، وال يقال تسجيل شهادته مبنزلة احلكم هبا وطرو الفسق بعد احلكم غري مضر ال 

كذلك ألنه ألنا نقول هذا يقتضي أن الشاهد للصيب إذا رجع بعد تسجيلها وكتبها يغرم وليس ) ز ( يقتضيه كالم 
ال حكم أصالً إذ احلكم يتوقف على ميني الصيب بعد البلوغ ، وإذا ثبت هذا احلكم يف الشاهد للصيب فكذلك 

: الشاهد لغريه ال يضر طرو الفسق له بعد ، ومبا إذا كانت الشهادة استرعائية ال أصلية كما يأيت عند قول الناظم 
ء مما خيفى كالزنا وحنوه ال كالقتل والعداوة كما للخمي واملازري قال وزمن األداء ال التحمل ، ومبا إذا كان الطارى

يف ضيح عند الكالم على شهادة النقل وهو كالم صحيح ، ومبا إذا ثبت الفسق ال بالتهمة عليه كما لشراحه واهللا 
  .اهللا تعاىل وهذا يف احلقيقة من تعارض التعديل والتجريح وسيأيت بقية الكالم عليه يف حمله إن شاء . أعلم 
إذا تقرر ما تقدم وعلمت أن التأخري عن الشهادة لدعوى القاضي جرحته ال يبطل احلقوق اليت كان شهد هبا : تنبيه 

قبل ذلك ومات هذا املؤخر أو غاب قبل أدائها فإنه يرفع على خطه ويقولون مثالً كان متصفاً وقت تاريخ الرسم 
  .إىل أن أخر عنها لغري موجب يف علمهم أعاله بقبول الشهادة ، وال زال على ذلك 

  وِعلُْمه بِِصْدقِ ِفي غَْيرِ الَعْدلِ الَ
  ُيبيُح أنْ َيقَْبلَ َما َتحَمالَ



وهو كذلك . يشهد عنده ظاهره كان ظاهر اجلرحة أو جمهول احلال ) بصدق غري العدل ( أي القاضي ) وعلمه ( 
غري العدل واجلملة خربعن قوله علمه وبصدق يتعلق به ، ) مال أن يقبل ما حت( له ) ال يبيح ( ألنه حممول عليها 

وإمنا مل يصح له قبوله ألنه آيل إىل احلكم بعلمه وسبب لتطرق التهمة إليه ألن غري العدل كالعدم فرد شهادته حق 
حكمه بعد أن  وأيضاً ال بد أن يقول يف. احلكم برد شهادة الفاسق حق هللا ولو شهد حبق اه : هللا ولذا قال ابن عرفة 

( صحت عندي عدالتهما وهو إمنا صح عنده جرحتهما أو مل يصح عنده شيء ، فإن وقع وحكم فينقضه هو وغريه 
عاطفاً على ما ينقض به احلكم أو أظهر أنه قضى بعبدين أو فاسقني ومفهوم صدق غري العدل أنه إذا علم ) خ 

  .بكذب العدل فهو ما قبله 
  أِديُبوَمْن َجفا القاِضي فالتَّ

  أْوىل َوذَا ِلَشاِهٍد َمطْلُوُب
له أي التعزير ) فالتأديب ( ظلمتين مثالً وأراد أذاه : أي ملزه مبا يكره يف جملس حكمه فقال ) ومن جفا القاضي ( 

من العفو عنه ، وظاهره أنه يستند لعلمه يف ذلك وهو كذلك ، وقويل ) أوىل ( إذا كان القاضي من أهل الفضل 
احترازاً مما إذا كان ذلك بغريه فليس له ذلك ولو ثبت ببينة ألنه ال حيكم لنفسه يف مثل ذلك ويرفعه مبجلس حكمه 

ونقله يف . لغريه إن شاء ، وقويل ملزه احترازاً مما إذا صرح له باإلساءة فيجب التأديب حينئذ كما البن عبد السالم 
: ومن موصولة مبتدأ ، واجلملة من قوله . اجملاز  ظلمتين ليس من الصريح إلمكان أن يريد: وقويل . التبصرة 

( التأديب ) وذا . ( فالتأديب أوىل خربه والرابط حمذوف ودخلت الفاء يف اخلرب ألن املوصول لعمومه كالشرط 
أي واجب كأن يقول له شهدت عليَّ بزور أو ما أنت من ) مطلوب ( أي جلفائه أو جفاء اخلصم أو املفيت ) لشاهد 
النتهاكه حرمة الشرع فإن كان . الة والدين ، وال جيوز العفو عنه حيث كان باجمللس قامت به بينة أم ال أهل العد

بغري اجمللس وثبت ببينة فاحلق حينئذللشاهد وحنوه ال هللا ويؤدب يف ذلك كله بقدر الرجل املنتهك حرمته ، وقدر 
  :لك منه فلتة فليتجاف عنه كما قال الشامت يف إذاية الناس إال أن يكون الشامت من أهل الفضل وذ

ْر   وفَلَْتةٌ ِمْن ذي ُمُروَءٍة َعثَ
  ِفي جانِبِ الشَّاِهِد ِممَّا ُيْغتَفَْر

يف موضع الصفة لذى أو يف ) عثر : ( وقوله ) من ذي مروءة : ( مبتدأ سوغ االبتداء به وصفه بقوله ) وفلتة ( 
يتعلق به ومثله من ذكر ) يف جانب الشاهد ( ف أي هبا و موضع احلال من فلتة لتخصيصه بالصفة والرابط حمذو

وتأديب من أساء عليه أو على خصمه أو مفت أو شاهد ال بشهدت علي ) خ ( خرب املبتدأ ) مما يغتفر ( معه و 
  .بباطل كخصمه كذبت اخل 
  وَمْن ألَدَّ يف الِْخَصامِ وانَْتَهْج
  هنَْج الِفرَارِ َبْعدَ إْتَمامِ الُْحَجْج

هنج الفرار ( معطوف على الصلة ) وانتهج ( أي أكثر منه وهو اسم شرط أو موصول مبتدأ ) من ألد يف اخلصام و( 
مصدر نوعي أي سلك طريقه خوفاً من القضاء عليه وثبت ذلك عليه ببينة ال بقول الرسول فال خيلو من ثالثة ) 

اليت يديل هبا وسؤاله عنها وعجزه عن الطعن يف ) إمتام احلجج ( احلضور بني يديه و ) بعد ( أوجه فإن كان ذلك 
  .حجج خصمه بعد اإلجاالت والتلومات كما هو ظاهره فهذا 

  ُيَنفِّذُ احلُكَْم َعلْيه الَْحكَُم
  قَطْعاً ِلكُلِّ َما بِهِ َيْخَتِصُم



حال ) قطعاً (  بفتح الكاف لغة يف احلاكم فاعل بقوله ينفذ) عليه احلكم ( بالنصب مفعول مقدم ) ينفذ احلكم ( 
واجلملة خرب من أو جوابه وسواء كان املتنازع فيه عقاراً أو غريه كما هو ظاهره ) لكل ما به خيتصم ( أي قاطعاً 

وإن وجبت له ميني قضاء أو استحقاق وكل احلاكم من يقتضيها له ويشهد بذلك وال تسمع له حجة يأيت هبا بعد 
نشب اخلصومة أو بعد نشبها بني يديه وقيل استيفاء النظر فيها فهو قوله  ذلك ألنه مبنزلة احلاضر وإن كان ذلك قبل

:  
  َوغَْيُر ُمْسَتْوٍف هلا إن اسَْتتْر
  لَْم َتنقَِطْع ُحجَُّتُه إذَا ظَهَْر

) إن استتر ( أي للحجج فيشمل من مل ينشبها بالكلية ألن السالبة ال تقتضي وجود املوضوع ) وغري مستوف هلا ( 
اخل ، فهذا تسمع البينة يف . ومن عصى األمر ومل حيضر طبع : اره بعد أن فعل القاضي به ما مر يف قوله أي دام استت

غيبته إن تغيب قبل مساعها على املذهب وإذامسعت فيحكم عليه مبقتضاها كما حيكم عليه إن تغيب بعد أن مسعها 
القاسم ألن الوكيل ال يعرف حجج املوكل ،  وقبل استيفاء حججه وال يقيم له وكيالً على املعتمد ، ومذهب ابن

اليت يأيت هبا من الطعن يف البينة اليت خلصمه أو ) مل تنقطع حجته ( فالقضاء عليه وإرجاء احلجة أنفع له كما قال 
بعد أن قضى عليه وقيل يقام له الوكيل وال ترجى له حجة فغري ) إذا ظهر ( معارضتها ببينة الرباءة وحنو ذلك 

  .بتدأ وجيوز نصبه على احلال من ضمري استتر ومجلة مل تنقطع خرب وجواب بالرفع م
  لَِكنَّما احلُكَْم َعلَْيِه ُيْمِضي
  َبْعَد َتلَوُّمٍ لَُه َمْن َيقِْضي

بضم الياء مضارع أمضى وجيوز رفعه ) ميضي ( بالنصب مفعول ) احلكم عليه ( استدراك وما كافة ) لكنما ( 
خربه ، والرابط حمذوف أي ميضيه وجيوز قراءته بفتح الياء وضمريه يعود على احلكم هو  باالبتداء واجلملة بعده

فاعل ميضي على ضم ) من يقضي ( أي لغري املستويف ) بعد تلوم له : ( الرابط ومن يقضي فاعل املصدر يف قوله 
األول ال يتلوم له وهو كذلك ألن يائه والضمري يف تلوم يعود عليه فهو عائد على متأخر لفظاً ال رتبة ، وظاهره أن 

إن مل أحضر معك عند : الغرض أنه فر بعده وظاهره أيضاً أن غري املستويف ال تنقطع حجته ، ولو قال خلصمه 
أجلين : كقوله ) خ ( القاضي يف أجل كذا فدعواك حق ودعواي باطلة وحنوه ، وهو كذلك كان طالباً أو مطلوباً 

إذا ظهر أنه ال كالم لوارثه يف نقض احلكم قبل ظهوره : ذي تدعيه حق ، ومفهوم قوله اليوم فإن مل أوافك غداً فال
ولو طالت غيبته وهو كذلك ألن كل أمر يتوقف ثبوته وإبطاله على اختيار شخص فاحلكم بالصحة واإلبطال قبل 

عجز خصمه عن علم ما عنده حمال إذ قد يقدم فيقر بوقوع احلكم على الصواب ، وظاهره إذا أتى باحلجة و
معارضتها يبطل احلكم وينقض البيع ويرد الغرماء ما أخذوه وهو كذلك قاله املازري ويأيت يف فصل احلكم على 
: الغائب ما خيالفه وال مفهوم لقوله بعد تلوم ألنه إذا مل يتلوم ترجى له احلجة باألحرى وأشعر قوله ينفذ ، وقوله 

ال ظاهر أو كفيل أو وكيل وإال يكن شيء من هذه األمور ، فاحلكم عليه ميضي أنه مستوطن يف حمل واليته أو له م
واحلكم يف املشهور حيث املدعى عليه ومشل قوله هنج الفرار ما إذا  ٥. كاحلكم على من ليس يف إيالته ، وقد تقدم 

:  الشامل فّر حقيقة أو حكماً كما لو مرض أو سجن وامتنع من التوكيل فيجري على التفصيل املتقدم قال يف
وحكم من تعذر أو تغيب كالغائب فيتلوم له إن تغيب قبل استيفاء حججه مث قضى عليه وترجى حجته وبعد 

ومضى إن كان له مال ظاهر وإالَّ ختم على بابه ، فذكر ما مّر عند قوله ومن عصى . استيفائها يقضى وال حجةله 
رض أو سجن كما مّر ، وال بد من تسمية الشهود كما تعذر أي بسبب تعصبه بذي جاه أو م: وقوله . األمر اخل 



  .يأيت يف فصل احلكم على الغائب 
  فصل يف املقال

ما جييب به املطلوب فإن قيدت الدعوى يف كتاب فهو التوقيف اآليت ذكره ، ومن ) واجلواب ( أي دعوى املدعي 
واعلم أن . أحسن كما يأيت إن شاء اهللا الدعوى ما جيب كتبه وما حيسن ترك كتبه وما جيوز فيه األمران والكتب 

من ادعى شيئاً بيد غريه فأما أن يدعي أنه له أو وصل إليه من موروثه أو يدعي فيه بالنيابة عن غريه بإيصاء أو وكالة 
، فإذا صحت الدعوى يف اجلميع بشروطها املتقدمة وأثبت مع ذلك يف الوجهني األخريين موت املوروث وعدة 

لوراثات إىل أن وصلت إليه ، وأثبت اإليصاء والتوكيل كلف املطلوب حينئذ باجلواب ، فإذا أجاب ورثته وتناسخ ا
: وأنا يل عليك كذا جواباً لقوله : بإقرار صريح فله اإلشهاد عليه ، وللحاكم تنبيهه عليه وليس من الصريح قوله 

هب أين : وكذا قوله . ازري ، ونقله يف التبصرة يل عليك كذا إلمكان أن يكون مراده مقابلة الباطل بالباطل قاله امل
يف التكميل ونقله ابن رحال يف االرتفاق مسلماً قائالً مهما الح االحتمال يف اإلقرار عندهم ) غ ( فعلت كذا قاله 

وهو ظاهر ألنه حيتمل أن يقوله إرخاء للعنان وتقديراً لصدور ذلك منه ، وال شك أن . بقي الشيء على أصله اه 
هب أين بعت منك فإن أمي : له على هذا الوجه ليس مبقر وتأمله مع ما يف أواسط أجناس املعيار من أنه إذا قال قائ

ال أدري أعشرة هي أم : مل تبع أن ذلك إقرار على األرجح وأطال يف ذلك فانظره ، فإن قال يل عليك عشرة فقال 
وضات املعيار وحنوه يف باب العيوب من املتيطية ، وإن مخسة فإقرار وتلزمه العشرة إن حققها الطالب قاله يف معا

بل : أسلفتك أو أودعتك عشرة ، وقال اآلخر : وكذا إن قال . شكا معاً فقيل يقسم املشكوك ، وقيل يسقط 
قبضتها عن مثلها يل عليك فقيل ال شيء عليه ألنه ما أقر إال بقبض شرط فيه أنه يستحقه فال يؤاخذ بأكثر مما أقر به 

ونقلها يف ضيح يف باب . وقيل القول للدافع يف صفة ما دفع ، وهو يدعي أنه دفع سلفاً ال قضاء حكامها املازري ، 
: احلوالة ، واقتصر أبو احلسن يف باب الشهادات وغريه على الثاين ، فيفيد أنه املعتمد ويف إقرارات املعيار إذا قال 

. ما أسلفتين إذاً شيئاً أنه ال يلزمه شيء اه : ا رددت إيل شيئاً فقال م: أمل تسلفين مائة دينار ورددهتا إليك فقال 
فإن . عاطفاً على ما يلزمه فيه اإلقرار أو أليس ما أقرضتين أو ما أقرضتين أو أمل تقرضين اخل ) خ ( وتأمله مع قول 

ألن الكالم بآخر ، : بإقرار قال قال له عليَّ ألف من مثن مخر وحنوه فقال القرايف ، يف فروقه مقتصراً عليه أنه ليس 
وقوله : والقاعدة أن كل كالم ال يستقل بنفسه إذا اتصل بكالم مستقل بنفسه يصري املستقل غري مستقل قال 

منثمن مخر ال يستقل بنفسه فيصري األول املستقل غري مستقل وذكر لذلك أمثلة انظرها يف الفرق الثاين عشر منه ، 
على إنه إقرار وإن أجاب باإلنكار الصريح عمل ) خ ( والعشرين واملائتني ، واقتصر  وانظر أيضاً الفرق الثاين
: ألك حجة فإن نفاها واستحلفه فال تسمع له بعد بينة إال لعذر كنسيان ، وقال أشهب : مبقتضاه ، وقيل للطالب 

كلف بإثباهتا وأعذر  بينة عادلة خري من ميني فاجرة وإن ادعاها: تسمع وهو دليل قول عمر رضي اهللا عنه 
ما أظن له عندي شيئاً وال قوله ال حق لك علي وذلك ملا : للمطلوب فيما أتى به كما يأيت وليس من الصريح قوله 

مر من أن الطالب ال بد أن يبني يف دعواه الوجه الذي ترتب له به احلق من بيع أو قرض أو قراض أو حنو ذلك ، 
وميني املطلوب ما له ) : خ ( به وتتوجه اليمني يف اإلنكار على طبق الدعوى فيلزمه أن ينفي ذلك الوجه أو يقر 

يكفيه يف اجلواب واليمني ال حق : وقال ابن املاجشون . عندي كذا وال شيء منه فإن قضى نوى سلفاً جيب رده اه 
ر كونه له بأن قال لك على ابن عبد السالم ، وهو التحقيق ألن نفي األعم يستلزم نفي األخص ، فإن أجاب بإنكا

اثبت ما تدعيه فإن هذا ال ينازعك وتنتقل خصومتك للمقر : هو وقف أو لولدي أو لشخص مساه فيقال للمدعي : 
وإن قال وقف أو لولدي مل مينع مدع من إقامة بينة ، وإن قال لفالن فإن حضر ادعى عليه فإن حلف ) خ ( له 



انظر الفصل الثالث من أقسام اجلواب من التبصرة وإن امتنع من فللمدعي حتليف املقر أنه صادق يف إقراره ، و
  :اإلقرار واإلنكار فهو قوله 
  ومْن أَبىإقْراراً أو إْنكارا
  ِلَخْصِمِه كَلِّفَُه إْجبَارا

لغري غرض ) إنكاراً ( مبعىن الواو ) إقراراً أو ( موصول مبتدأ أو شرط واقع على املكلف الرشيد ) ومن أىب ( 
ما له عندي شيء أو ال حق له : أقم البينة على ما تدعي وأنا ال أقر وال أنكر أو قال : كت أو قال شرعي بل س
يقنع منه بذلك يف هذين األخريين وهو ظاهر ألن نفي األعم : وقال األخوان مطرف وابن املاجشون . علي كما مر 

ول به كما يأيت يف باب الوكالة أو قال ال أجاوب حىت أوكل من جييب على املعم: يستلزم نفي األخص ، أو قال 
بضم الكاف خرب أو جواب ) كلفه ( يتنازعه املصدر إن قبله ) خيصمه ( حىت يتبني هل ما تدعيه برسم أو بغري رسم 

أي جرب ) إجبارا ( والرابط نائبه والبارز يعود على اإلقرار واإلنكار وأفرده لكون العطف بأو أو باعتبار ما ذكر 
سجن ، وهذا إن مل يكن وصياً أو مقدماً خياصمان عن أيتامهما فيما مل يتولياه من املعامالت ، وإالَّ فال بالضرب وال

أقم البينة على ما تدعي وذلك ألن إقرارمها ال يفيد فال فائدة جلربمها ، : يكلفان بإقرار وال بإنكار ، ويقال للطالب 
وط الشهادة فإن أقرا عليه بطالق أو عتق فال متضي حىت يكمل فإن أقرا باختيارمها فهما شاهدان تعترب فيهما شر

النصاب فإن خاصما فيما تولياه أجربا على ذلك ، وإن توجهت اليمني عليهما حلفا وإالَّ ضمنا وفهم من وقوع من 
له عن على الرشيد أن السفيه ال يؤمر باجلواب فضالً عن اإلجبار إذ ال يلزمه إقرار كما مّر يف شروطالدعوى ونكو

أثبت دعواك وإالَّ فال شيء لك إال : اليمني كإقراره على املعتمد كما يأيت يف باب اليمني ، ويقال للطالب حينئذ 
اليمني تؤخر لوقت رشده ، وهذا يف الدعوى عليه بالغصب واالستهالك واإلتالف ملا مل يؤمن عليه واستحقاق شيء 

والشراء والسلف واإلبراء وحنوها فال تسمع عليه ولو ثبتت بالبينة من ماله وحنو ذلك ، وأما الدعوى عليه بالبيع 
) خ ( خبالف الطالق واجلراح اليت فيها القصاص وعتق مستولدته وحنوه فيكلف باجلواب للزوم إقراره فيها كما يف 

بالبينة ويلزمه  والسكران كالسفيه ال يلزمه إقراره وال العقود من بيع وحنوه ولو. حيث قال يف احلجر الطالقه اخل 
  :اإلقرار باجلنايات والطالق والعتق ولو لغري مستولدته كما قيل 

  ال يلزم السكران إقرار عقود
  بل ما جىن عتق طالق وحدود

: ال أجاوب حىت جيمع دعاويه فإنه ال جيرب حىت جيمعها ، ومما إذا قال : وقويل لغري غرض شرعي احترازاً مما إذا قال 
ال : حىت أشاور موكلي على أحد قولني كما يأيت ، ومما إذا قال : من جييب أو قال الوكيل ال أجاوب حىت أوكل 

أجاوب ألين لست على يقني من األمر الذي يدعيه وحلف على ذلك فإن الطالب يكلف باإلثبات من غري إجبار 
ما أظن له : يكفيه يف قوله للمطلوب كذا يف التبصرة وحنوه البن سلمون والمية الزقاق وعليه فما مّر من أنه ال 

ومثل عدم جوابه يف احلكم عليه بال ميني شكه يف أن له عنده ما يدعيه ) ز ( عندي شيئاً إمنا هو إذا مل حيلف ، وقول 
  .اخل ، يعين إذا مل حيلف وإالَّ فالذمم ال تعمر إال بيقني 

  فإنْ متاَدى فَِلطَاِلبٍ قُِضي
  ِضيُدون َيِمنيٍ أَْو بَِها وَذَا اْرُت

) فلطالب قضى ( على االمتناع فيها ويف األوىل ) متادى ( نكل عن اليمني يف هذه سجن وضرب أيضاً فإن ) فإن ( 
( لتنويع اخلالف أي وقيل ) أو ( تلزمه بناء على أنه إقرار وهي رواية أشهب وصوهبا ابن املواز ) دون ميني ( باحلق 



داء ال بعد الضرب والسجن كما هو ظاهره فالباء مبعىن مع بناء على أن أي قضى له باحلق معها أي باليمني ابت) هبا 
: ولذا قال . امتناعه نكول ألن االمتناع من اجلواب امتناع من اليمني يف املعىن ، وهو قول أصبغ ، واختاره الناظم 

الناظم أنه ال تسمع وإن مل جيب حبس وأدب مث حكم عليه بال ميني وظاهره ك) خ ( واملعتمد األول )وذا ارتضي ( 
له حجة ألنه إقرار باحلق كما مّر ، وينبغي تقييده مبا إذا أعلمه بأنه إذا متادى على االمتناع حكم عليه كما أنه يف 

القول الثاين ال حيكم عليه حىت يعلمه بذلك ، فإن كانت الدعوى ال تثبت إال بشاهدين قضى على املمتنع فيما 
  .ته وعتق عبده وطالق زوجته وال يقضى عليه على القول الثاين ألن امتناعه نكول يلزمه اإلقرار به كإنكاح جمرب

تقدم أن املطلوب ال يؤمر باجلواب حىت يثبت املدعي موت من يقوم عنه ورثته وتناسخ الوراثات : األول . تنبيهات 
مبوته وعدة ورثته ألن من حجته  أنت عامل: حيثما بلغت ، فإن مل يثبت ذلك فال ميني له على املطلوب ، وإن قال له 

فإن أقر بذلك : قال . إن أباك أو من تدعي عنه حي وسيقدم ويقر أنه ال حق له عندي قاله ابن الفخار : أن يقول 
مل يقبل ملا فيه من إلزام احلقوق وتوريث زوجته وتزوجيها وإنفاذ وصاياه وغري ذلك وال ميني عليه يف شيء من ذلك ، 

من أقر بقتل رجل مل يؤخذ به ملا يف ذلك من التوريث : لك ال مقر وقد قال أمحد بن ميسرة وإمنا هو شاهد بذ
  :وعليه عول يف الالمية حيث قال . والتزويج اه 

  ومن يدعي حقاً مليت ليثبنت
  له املوت والوراث بعد لتفصال

الشرح على ابن عبد السالم  مقيد هذا: قال . اخل . وإن يكن أمهل ثبوت فعن مطلوب أسقط ميينه : إىل أن قال 
أمديدش التسويل ساحمه اهللا ، وما قاله ابن الفخار وتبعه صاحب الالمية مبين على أن الدعوى ال تتبعض وأن 

الشهادة إذا رد بعضها للسنة ردت كلها ، واإلقرار تابع هلا إذ هو يف هذه املسألة وحنوها شهادة على النفس والغري 
وهلا يف الوصايا إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان ورجل فإن مل تكن له زوجة وال ، وهو وإن كان موافقاً لق

فمفهومها لو كان هناك زوجة أو أم ولد . أوصى بعتق عبد وال له مدبر وليس إال قسمة التركة فشهادهتن جائزة اه 
يثبت بالشاهد واملرأتني أو أحدمها  أو أوصى بعتق وحنوه مل جتز ال يف املال وال يف غريه أي واإلقرار كذلك إذ ما ال

مع اليمني ال ميني فيه لكن يبعد كل البعد أن ينفي املقر الشيء عن ملكه وحنن نثبت ملكيته له وما يف وصاياها 
معارض لقوهلا يف الشهادات إن شهد شاهد بوصية فيها عتق ووصايا لقوم ردت يف العتق وجازت يف الوصايا ، 

. واحد بالسرقة مل يقطع ولكن حيلف املسروق منه مع شاهده ويستحق متاعه اه  ولقوهلا من شهد عليه رجل
يؤخذ من هذه املسألة لو شهد رجل وامرأتان بطالق زوجته ، وقد كان عليه صداقها مؤجالً مبوت أو : الوانوغي 

ول الصداق ، وكذا ال حيكم عليه إال باملوت أو الفراق أن الشهادة تبطل يف الطالق وتصح يف حل: فراق ، وقلنا 
ابن رشد . لو شهد رجل وامرأتان على رجل بطلقة وتصيريه داره يف صداقها أهنا تصح يف التصيري ال يف الطالق اه 

املشهور أن الشهادة إذ رد بعضها للسنة كشهادة رجل واحد أو امرأتني بوصية فيها عتق ومال أن جيوز منها ما : 
يثبت بالشاهد واليمني أو املرأتني مع اليمني ، وقيل يبطل اجلميع ألنه ملا رد أجازته السّنة وهو الشهادة باملال ف

وإذا علمت أن شهادة الواحد واملرأتني أو أحدمها مع اليمني عاملة . بعضها وجب رد كلها وهو قائم من املدونة اه 
ولذا . وال تشترط فيه العدالة يف مثل هذه بالنسبة للمال على املشهور ، فأحرى يف اإلقرار ألنه شهادة على النفس 

والقاعدة أن من أقرعلى نفسه وغريه لزمه . اإلقرار بالشيء أقوى من قيام البينة عليه اه : قال ابن عرفة وغريه 
اإلقرار على نفسه ، ومل يلزم على غريه ولكن يكون فيه شاهداً وإن كل ما يثبت بالشاهد واملرأتني أو أحدمها مع 

أال ترى أنه لو ادعى عليه . يف عجز مدع عن التبيني : قرار وتتوجه فيه اليمني كما مّر عند قوله اليمني يلزم فيه اإل



شخص أن أباه أوصى له مبال وعتق عبده فالن للزمته اليمني بالنسبة للمال دون العتق ، وكذا لو ادعى عليه 
لكنه يؤول للمال بالنسبة لإلرث فيثبت بالسرقة فنكل للزمه الغرم دون القطع ، وهكذا فاملوت وإن كان ليس مبال 

بالشاهد الواحد على املذهب ، ومن عده مما ال يثبت إال بعدلني كابن ناجي فمراده بالنسبة لغري اإلرث ، وحينئذ 
قد انتقل هذا املال الذي بيدك كله أو بعضه الذي هو الربع منه مثالً إيلَّ بسبب موت مالكه وأنت : فإذا قال له 
ال إشكال يف توجه اليمني عليه ولزوم إقراره بالنسبة لنصيب املدعي ويبقى نصيب الزوجة وحنوها بيد عامل بذلك ف

املطلوب حىت يطلباه ، وغايته أن املطلوب ملا أقر أو نكل سرى إقراره عليه فيما له فيه حق وبقي ما عداه على أصله 
اخذ بإقراره بالقتل أيضاً وال تتزوج زوجته وال فال تتزوج زوجته وال يعتق مدبره وحنوه حىت يثبت موته كما يؤ

يورث حىت يثبت موته فاملسألة يف احلقيقة من الدعوى بغري املال لكنها تؤول للمال وقد حرر غري واحد أن املوت 
يثبت بالشاهد الواحد مع اليمني بالنسبة لإلرث فهو يدعي بأمرين املوت واإلرث كما أنه يف الوصية والسرقة 

 يدعي بأمرين أحدمها مال واآلخر غريه ، والعجب من ابن فرحون والربزيل وابن سلمون وصاحب املذكورتني
الالمية وشروحها كيف سلموا كالم ابن الفخار مع أن كثرياً من مشاهري املؤلفني أعرض عنه فيما علمت بل ذكر 

رجل وزعم أهنا جلده وسأله عن ذلك يف اختصار املتيطية أن ابن كنانة سأل مالكاً عمن بيده دار فقام عليه فيها 
. جيرب على اإلقرار أو اإلنكار وال يترك : ال أقر وال أنكر ولكن ليقيم البينة على ما يدعي فقال مالك : فقال احلائز 

معىن املسألة أن القائم على أنه وارث جده ببينة أو بإقرار احلائز ولو مل يعلم ذلك حلف احلائز : قال بعض الشيوخ 
ولئن سلمناه البن الفخار مل يثبت ما ذكر بالشاهد واملرأتني أو أحدمها مع . لكه وال حق للقائم معه فيها اه أهنا م

اليمني إذ اإلقرار بالشيء أقوى من البينة التامة كما مّر فما ال يلزم باإلقرار أو النكول الذي هو كاإلقرار ال يلزم مبا 
ما ليس : املقر مؤاخذ بإقراره على نفسه ، ومن قوهلم : ثنائه من قوهلم ذكر باألحرى ، وحيتاج على تسليمه إىل است

هذا وقد ذكر ابن رحال يف أنواع . مبال ويؤول للمال يثبت بالشاهد واليمني وال يلزم فيه اإلقرار واهللا أعلم 
  .الشهادات اآليت أن املذهب هو ثبوت املوت بالشاهد واليمني بالنسبة لإلرث 

ضاً أنه ال بد أن يثبت تناسخ الوراثات حيثما بلغت ويبقى النظر إذا أثبت موت من يقوم بسببه تقدم أي: الثاين 
وعدة ورثته وأثبت موت بعض ورثة املوروث األول وجر القائم ذلك إىل نفسه ، ولكن مل جيد من يشهد له بعدة 

نه استبان أنه يرث من األول الربع سائر ورثة الوارثني غري من يديل به هل هو يقضي له خبطه ألنه ال جهل فيه أل
مثالً وال عليه فيمن يرث الثالثة األرباع أو ال يستحق شيئاً حىت يثبت تناسخ الوراثات حيثما بلغت كما يف املتيطية 

أفىت شيخ شيوخنا سيدي عمر الفاسي بأنه حيكم للقائم بقدر مرياثه لعلم نصيبه وحتققه ، وليس عليه أن يثبت : 
الرابع مثالً احترازاً مما : وقولنا . ت الذين ال يديل هبم ، وانظر أقضية املعيار وما يأيت يف االستحقاق تناسخ الوراثا

كما : الثالث .ال نعلم كم الورثة فإنه ال يقضى للقائم بشيء وال ينظر إىل تسميته للورثة كما يف املدونة : إذا قالت 
 يثبت الطالب موته ووراثته ، كذلك إذا مات املطلوب وقام أن املطلوب ال يكلف باجلواب إذا مات رب احلق حىت

رب احلق أو ورثته على ورثة املطلوب فال تكلف ورثته باجلواب حىت يثبت القائم موته وعدة ورثته من أجل ما 
أثبت حيتاج من اإلعذار إليهم كما يف املتيطية ، وهذا إن كانوا كباراً مالكني أمرهم فإن كانوا صغاراً حتت إيصاء 
للمالكني : القائم اإليصاء وقبول الوصي له بالشهادة على عينه ليتمكن من اإلعذار إليه فإن عجز عن اإلثبات وقال 

أمرهم أنتم عاملون باملوت وعدة الورثة ، وقد استقر مال اهلالك بيدكم فال إشكال يف لزوم اليمني هلم كما مر يف 
 القائم دينه مما بأيديهم فقط ، وإن بقي له شيء تبع به الصغار فإذا بلغوا التنبيه األول ، فإن أقروا أو نكلوا استوىف

: حلفوا أو أدوا هذا هو التحرير ، وما يف الالمية من إسقاط اليمني يف هذه أيضاً ال يلتفت إليه ، بل قال يف التبصرة 



الرشيد هبا ومل يكن مث غريه مل وال تسمع الدعوى على امليت إال بعد ثبوت وفاته وعدة ورثته ، فإن أقر الوارث 
صريح يف لزوم اليمني ألهنا دعوى يف املال وكل ما يصح فيه . فقوهلا فإن أقر الوارث هبا اخل . يفتقر إىل ثبوهتا اه 

ومل يكن مث غريه إذ إقراره يسري عليه يف نصيبه الذي بيده كان هناك : وال مفهوم لقوله . اإلقرار تتوجه فيه اليمني 
بل إن أداه على وجه الشهادة وكان عدالً حلف رب الدين معه ، وأخذ مجيع الدين ولو كان باقي . ال غريه أم 

الورثة صغاراً ألن املوت باعتبار املال يكفي فيه العدل واملرأتان أو أحدمها مع اليمني على مذهب ابن القاسم خالفاً 
موت الزوج أو الزوجة أو على ميت أن فالناً وإن شهد رجل وامرأتان على نكاح بعد : قال اللخمي . ألشهب 

أعتقه أو على نسب أن هذا ابنه أو أخوه ومل يكن له وارث ثابت النسب صحت هذه الشهادة على قول ابن 
ال يستحق املرياث إال بعد إثبات األصل بشهادة : القاسم ، وكان له املرياث ومل جتز على قول أشهب ألنه قال 

وبه تعلم ما يف كالم . هد واحد أنه ال يعلم له وارثاً سوى هذا جازت واستحق املال اه رجلني فإن ثبت ذلك مث ش
ابن فرحون يف الباب الثالث من القسم الثاين فإن كالمه يوهم أنه ال بد من عدلني يف املوت واملرياث معاً وقد 

لورثة يكفي فيه الشاهد واليمني نعم صرح هو يف احملل املذكور أن حصر ا. علمت أنه ال جيري إال على قول أشهب 
ومثله له فيما إذا شك يف تقدم موت األم . فإن ثبت ذلك مث شهد واحد اخل : اتفاقاً وهو ما أشار له اللخمي بقوله 

إن مرياث االبن ألبيه ومرياث األم لزوجها وأخيها بعد أمياهنما مع أن تاريخ تقدم املوت ليس : قال . أو ابنها مثالً 
رح به هو وغريه ، ولكنه آيل للمال وحنوه أليب العباس املقري يف رجلني وأخت شقائق تويف األخ مبال كما ص

واألخت فادعى األخ الثاين أن األخت توفيت بعد األخ وادعى ابن األخ أن أباه تويف بعد موت األخت بعد 
الكل أو نكل فكل يرثه ورثته  تتوجه اليمني على كل منهما فإن حلف: إقرارمها مبوهتما ودفنهما مبحضرمها قال 

من قال كل : واملسألة من باب الدعاوى فكل منهما مدع ومدعى عليه وقول : وإن نكل البعض قضى لآلخر قال 
فتبني أن املوت وحصر الورثة كالمها يثبت بالشاهد الواحد . دعوى ال تثبت إال بعدلني فال ميني مبجردها غلط اه 

حلفت معه وورثت ، : يف مواضع فقال يف التنازع ) خ ( شهور يف األول وعليه اقتصر اتفاقاً يف الثاين ، وعلى امل
. العتق وحلف واستؤين باملال إن شهد بالبت شاهد أو اثنان أهنما مل يزاال يسمعان أنه مواله اخل : وقال يف آخر 

( لى املذهب كما يف ضيح و وحمل ذلك إن مل يكن للميت وارث ثابت النسب كما رأيته وإالَّ فال بد من عدلني ع
وال يرد هذا علينا ألناملوضوع أن املقر شاهد أن مورثه مات وأنه ال يعلم له وارثاً سوى هؤالء الورثة املعروفني ) ح 

فالن وفالن مثالً فاملستفاد من شهادته املوت وحصر الورثة فقط ال نسبهم من اهلالك بل هو معروف منه ومن غريه 
شهادته حصرهم فقط ولكونه ال بد من عدلني إذا كان له وارث ثابت النسب تواطأ  ، وأحرى إن كان مصب

على اعتراض قوله يف االستحقاق وعدل حيلف معه ويرث وال نسب تبعاً العتراض ابن عرفة وضيح ) خ ( شراح 
  .ال بعدلني قول ابن احلاجب وعدل حيلف معه ويشاركهما يف اإلرث وال نسب بأنه خالف املذهب من أنه ال يرث إ

أن ابن احلاجب ملا فرض : هال محلوا كالمهما على ما إذا مل يكن للميت وارث ثابت النسب ؟ فاجلواب : فإن قلت 
لزم قطعاً حصول الوارث املعروف ، وهبذا يزول ما خيتلج يف الصدر من ) خ ( املسألة يف الولدين وقريب منه كالم 

ستلحاق ملا صرحوا به يف الشهادات أن ما ليس مبال وهو آيل إىل املال معارضة ما اعترض به الشراح كالمه يف اال
والظاهر أنه معارض وإن كان : كذا قيل . يكفي فيه الشاهد واليمني ومثلوه باملوت أو سبقيته والنكاح بعد املوت 

د واليمني هناك وارث معني ألن قاعدة ما ليس مبال ، ولكن يؤول إىل املال فيها خالف هل يكفي فيها الشاه
بالنسبة للمال أم ال ؟ واملذهب أنه يكفي فيها ذلك وما يكفي الشاهد فيه مع اليمني يلزم فيه اإلقرار وتتوجه فيه 

وابن احلاجب وابن شاس يف االستلحاق على أنه حيلف مع العدل ) خ ( اليمني حسبما عقدوه ، ولذلك اقتصر 



قتصروا عليه هو قول البن القاسم كما يف ابن عرفة قال وحنوه ويرث ليوافق ما يف الشهادات ، وال سيما أن ما ا
( إن أقرت البينتان لرجل بأنه أعتق أبامها ومها عدلتان حلف معهما وورث الثلث الباقي اه فما تبع : قوهلا يف الوالء 

وجلري املسائل ابن احلاجب مع اعتراضه عليه يف ضيح إال لرجحان هذا القول عنده ملوافقته ملا يف الشهادات ) خ 
مث إمنا يكلف رب الدين بإثبات موت املدين وحصر ورثته فيها يظهر لو كان . على وترية واحدة فتأمله واهللا أعلم 

دينه حل باملوت وإالَّ فيكفيه أن يثبت فقده أو غيبته وملكيته للمال الذي يريد أعداءه فيه على ما هو مبني يف حمله 
  .واهللا أعلم 

املدونة وإن شهد لصاحب الدين واحد من الورثة بدينه حلف معه إن كان عدالً واستحق حقه فإن قال يف : الرابع 
نكل أخذ من شاهده قدر ما ينوبه من الدين وإن كان سفيهاً مل جتز شهادته ومل يرجع عليه يف حصته بشيء اه ونقله 

فضاعت بذلك أموال يعلمها الكبري املتعال  يف االستلحاق وأطلنا يف املسألة الغترار الناس بكالم ابن الفخار) ح ( 
  .إذ كثري من الناس ال يقوم إال بعد طول الزمان أو ميوت موروثه يف بلد بعيد ال يعرفون أهله وال ورثته اه 

أوائل النكاح أجرة املوت وعدة الورثة على مجيع الورثة على عدد رؤوسهم إن أقاموها : قال الربزيل : اخلامس 
سخة منها فله ذلك بالقضاء خبالف ما لو أقامها أحدهم ، حىت مت حقه فليس عليه أن يعطيهم كلهم ومن طلب ن

  .نسخة منها إال برضاه ونزلت بتونس وحكم بذلك ووقعت الفتيا به اه 
: إن ادعى على عبد مبا يوجب قصاصاً فيلزمه اجلواب وإن ادعى عليه مبا يوجب األرش فيجيب السيد : السادس 

وجييب عن ) : . خ ( ه باملال وهو مأذون فهو كاحلر وإن كان غري مأذون وقف إقراره على سيده وإن ادعى علي
القصاص العبد ، وعن األرش السيد ، وانظر إذا امتنع العبدمن اجلواب فيما فيه قصاص هل يعد كإقراره فيقتص 

  .منه أم ال ؟ وهو الظاهر خلطر الدماء فال تستباح بالشك 
  ِضي علَيِه املُدَِّعيَوالْكَْتُب َيقَْت

  مْن َخْصِمِه اجلَوَاَب َتْوِقيفاً ُدِعي
) يقتضي ( بفتح الكاف أي املكتوب من إطالق املصدر وإرادة املفعول كالنسج مبعىن املنسوج مبتدأ ) والكتب ( 

بتدأ على مفعوله واجلملة حال من امل) اجلواب ( يتعلق بقوله يقتضي ) من خصمه ( فاعل ) عليه املدعي ( يطلب 
أي مسي ومفعوله األول هو النائب العائد على املبتدأ واجلملة ) دعي : ( مفعول ثان بقوله ) توقيفاً ( قلة ال صفة 

خرب ، واملعىن أن املكتوب يطلب املدعي من خصمه اجلواب عليه يسمى يف اصطالح املوثقني توقيفاً لكون الطالب 
ضاً مقاالً وصفته قال فالن أو ادعى أن له قبل فالن كذا من سكة يوقف املطلوب على اجلواب عنه كما يسمى أي

كذا إن اختلفت السكك من مثن كذا اشتراه منه وقبضه وبقي الثمن يف ذمته حىت اآلن ، وإن كان من سلف قلت 
إن على ملكه داراً مبدينة كذا حدودها كذا وإن : قبضه منه منذ كذا وإن كانت الدعوى يف دار أو أرض قلت 

حضر فالن املدعى عليه : ناً يتعدى عليه فيها أو وضع يده عليها ويريد منه أن ميكنه من مجيع ذلك مث تقول فال
وقرىء عليه املقال وبعد فهمه أجاب باإلقرار يف مجيع املذكور أو ببعضه وهو كذا أو باإلنكار للجميع أو للبعض 

احلكم قلت أقر فالن ملنازعه فالن مبجلس احلكم  وهو كذا ، مث تقيد اإلشهاد وتؤرخ وإن كان اإلقرار مبجلس
. الشرعي بأن له قبله كذا من وجه كذا حالة أو مؤجلة ليسقط اإلعذار بشاهدي اجمللس إن أدياها فيه كما يأيت 

إن اختلفت احترازاً مما إذا مل ختتلف فإنه يقضيه من أي السكك شاء ألن من باع سلعة وسكك البلد : وقولنا 
ة الرواج ومل يبني فإن البيع صحيح ويقضيه من أيها شاء ، وإن اختلفت رواجاً فسد ويرد مع القيام متعددة متحد

قبضه احترازاً مما إذا مل يقل ذلك فإن : وقولنا . ويقضى فيه بالقيمة من غالب السكك مع الفوات كما يأيت 



إلقرار واإلنكار قضى عليه باحلق كما مّر املطلوب ال جيرب على اجلواب ألن اجلرب ال جيب إال حبيث لو امتنع من ا
ويف قبض الثمن أو ) : خ ( وهو ال يقضى عليه يف هذه احلالة إذا امتنع منهما إلمكان عدم القبض فال يلزمه الثمن 

السلعة فاألصل بقاؤمها إال لعرف اخل بل لو أقام املدعي بينة تشهد أن له بذمة املطلوب مائة من مثن سلعة اشتراها 
وكذا : إن شهادهتما ساقطة حىت يقوال وقبض السلعة قاله ابن عبد امللك ونقله يف التبصرة وغريها مسلماً قال منه ف

وكذا أيضاً يقال يف السلف . إن شهد أنه خاط لفالن ثوباً مل جتز حىت يقوال ورد الثوب خميطاً وكذا سائر الصناع اه 
ه إلمكان أن ال يكون قبضه فال يلزمه رده ولو شهدت البينة ألنه يلزم بالقول فإذا مل يقل وقبضه فال تصح دعوا

بذلك وملتنص على القبض ، فإن املطلوب ال جيرب إلمكان أن ال يكون قد قبضه فال يلزمه رده ولو شهدت البينة 
: ا وقولن. وملك أي بالقول ومل يلزم رده إال بشرط أو عادة اخل ) : خ ( بذلك ومل تنص على القبض مل تقبل أيضاً 

احترازاً مما إذا مل يقل ذلك فإنه ال جيرب إلمكان أن يكون قد قضاه ، ولو أقام شاهداً بذلك . وبقي الثمن يف ذمته اخل 
شهادة : ال يعلم براءته من الثمن املذكور إىل اآلن قال يف شهادات املعيار ما نصه : مل تتم شهادته حىت يقول 

وقولنا . وانظر ما يأيت يف أول خطاب القضاة . ته انتفاء علمه باملبطل هلا الشاهد حبق غري عاملة حىت يذكر يف شهاد
يف السلف منذ كذا ليعلم هل مضى من املدة ما ينتفع مثله بالسلف فيها عند الشرط فيلزمه الرد أم ال كما مر يف 

ال بد أن تكون مبعني أو مبا حدودها كذا اخل ليتعني املدعى فيه إذ الدعوى : ومل يلزمه رده اخل وقولنا ) : خ ( قول 
يف ذمة معني كما مّر وتعيني األرض وحنوها بذكر حدودها ، ولو سقط ذلك من لفظه مل جيرب املطلوب على جوابه 

. وجاز أن يثبت ملكاً شهدا : ولو سقط ذلك من الشهادة مل يقض هبا إال إن شهد باحلدود غريهم كما يأيت يف قوله 
مث املدعي تارة يستظهر بالرسم من أول األمر لكون ما يدعيه ثابتاً عنده ، وتارة ال . وباحليازة سواهم شهدا اخل 

يكون ثابتاً عنده يف احلال فيقيد حينئذ املقال ألن فائدته كما يف الوثائق اجملموعة أن املدعى عليه قد يقر فيستغين 
فسه فيكلف املطلوب باجلواب عليه يف احلني املدعي عن إثبات دعواه وكل من الرسم واملقال إما أن يكون بيناً يف ن

  :كما قال 
  وما َيكونُ بَيِّناً إنْ لَْم ُيجِْب

سهالً ال حيتاج إىل تأمل وسواء كان ) يكون بيناً ( أي املقال أو الرسم الذي ) وما ( علَيِه يف اِحلنيِ فاإلْجبَاُر َيجِْب 
أي الرسم ) عليه ( املطلوب بضم الياء ) إن مل جيب ( م ال الرسم استرعائياً وهو ما يصدر بيشهد من يضع امسه اخل أ

خرب واجلملة جواب ) جيب : ( بنقل حركة اهلمزة إىل الالم للوزن مبتدأ وقوله ) يف احلني فاإلجبار ( أو املقال البينني 
أي فاإلجبار الشرط والشرط وجوابه خرب املبتدأ الذي هو املوصول والرابط بني اجلملة الكربى واملوصول حمذوف 

على اجلواب عليه واجب وحمله ما مل يطلب املهلة يف الرسم االسترعائي وإالَّ فال جيرب يف احلني وميكن دخوله يف قول 
وجيرب اخلصم على اجلواب فيما وقفه : الناظم يف الفصل بعده واملدعي النسيان إن طال الزمن قال يف التبصرة 

ملعاين والفصول حاشا وثائق االسترعاء فإنه ال جيرب على اجلواب عنها يف ذلك خصمه عليه يف مجيع الوثائق القليلة ا
نعم ذكروا أنه ال جيرب على اجلواب عنها إال بعد ثبوهتا أي باألداء . وحنوه يف ابن سلمون عن ابن سهل . اجمللس اه 

رعاء غري ظاهر ، وحمله أيضاً ويكون يف غري وثائق االست) ت ( والقبول كما يف أواسط الشهادات من املعيار فقول 
ما مل يطلب التأخري ملقصد وإالَّ ففي اإلجبار قوالن كما يأيت يف البيت بعده ، وأما أن يكون كل من الرسم واملقال 
حيتوي على فصول حيتاج اجمليب عنها إىل تفكر وتدبر فال يكلف املطلوب باجلواب عنها يف احلني ، بل يقيد املقال 

، ويأخذ املطلوب نسخة منه أو من الرسم استرعائياً أم ال ليتأمل ذلك فيجيب عنه كما قال على املدعي وحده 
  وكلُّ ما افَْتقََر ِللَّتأَمُّلِ:



  فالُْحكُْم َنْسُخُه َوضَْرُب األَجلِ
ب للمطلو) نسخه ( مبتدأ ) فاحلكم ( كحدود العقار وحنو ذلك ) للتأمل ( من املقاالت والرسوم ) وكل ما افتقر ( 

عليه واجلملة خرب كل وما موصول مضاف إليه وافتقر صلته واألجل يف مثل هذا ) وضرب األجل ( خربه 
إن كانت الوثيقة خمتصرة تفهم معانيها مبجرد مساعها مل يعط املطلوب نسختها ، وإن : قال ابن اهلندي . باالجتهاد 

يعطى نسختها مطلقاً وعلى األول : عرفة ، وقيل كانت طويلة كثرية املعاين حتتاج إىل التثبت أعطي نسختها ابن 
  .العمل عندنا على إعطائها مطلقاً : العمل ابن رحال 

  وطَاِلُب التَّأِْخريِ ِفيما سَُهالَ
  ِلَمقِْصدِ ُيْمنُِعُه َوِقيلَ الَ

فاحلكم أنه  فهمه من رسم أو مقال فإن كان لغري غرض) فيما سهال ( واملهلة يف اجلواب مبتدأ ) وطالب التأخري ( 
بضم الياء مبنياً للمفعول ) مينعه : ( وغرض كتوكيله من جييب عنه فقوالن قيل ) ملقصد ( جيرب وال يؤخر وإن كان 

وضمريه املستتر النائب يعود على املبتدأ الذي هو طالب وهو الرابط بني املبتدأ وخربه ، واجلملة والضمري البارز هو 
مينعه معطوفة ) وقيل ال (  وملقصد يتعلق بطالب وفيما يتعلق بالتأخري ومجلة قوله املفعول الثاين يعود على التأخري

: ابن سلمون واملتيطي . على اجلملة قبلها واملنفي بال حمذوف كما قررنا ، وصحح ابن سهل وابن الناظم األول 
  ) .ح ( وبه العمل واقتصر عليه صاحب الالمية ، وصحح ابن اهلندي الثاين انظر 

ال أجاوب حىت أشاور موكلي فإنه جيرب وال ميهل ، وما أقّر به الزم ملوكله إن : فإن قال الوكيل : األول . ن فرعا
من ادعى على رجل أن بيده رمساً له فيه حق وطالبه بإخراجه لينظر : الثاين .كان من معىن اخلصومة اليت وكل عليها 

عيار عن املازري ، وكرره يف نوازل الدعاوى عن ابن أيب زيد ، فيه ما ينفعه فإنه يلزمه إخراجه قاله يف أقضية امل
وحنوه البن فرحون عن ابن سهل يف الفصل الثالث يف تقسيم املدعى عليهم ، وبه يبطل ما أفىت به ابن سودة وأبو 

. ده اخل حممد عبد القادر الفاسي من أنه ال يلزمه ذلك حمتجني بأنه لو مكن الناس من هذا لفتح عليهم باب يعسر س
ألنه مصادم للمعقول واملنقول ألهنما احتاطا للمطلوب وأخالَّ حبق الطالب من غري موجب وال دليل ، وقد تكون 

وملا كان تقييد املقال موكوالً إىل . بينهما معاملة أو شركة أو وراثة وحنو ذلك ، ولذا ضعف ابن رحال فتوامها 
  :ن نبه على احملل الذي جيب عليه التقييد فيه فقال اختيار الطالب ، لكن رمبا جيب يف بعض األحيا

  وُيوجِبُ الّتقْيِيَد ِللَْمقَالِ
  َتَشعُُّب الدَّعْوىوُعظُْم املالِ

فاعل يوجب ) تشعب الدعوى ( يتعلق به ) للمقال ( مفعوله ) التقييد ( مضارع أوجب مبين للفاعل ) ويوجب ( 
بضم العني أي كثرته فهو مما يؤكد الوجوب املذكور ، فالكالم ) ل عظم املا( مع ) و ( أي تفرقها وكثرة فروعها 

األول من حيث اإلجبار والنسخ مع اإلمهال والكالم هنا من حيث وجوب التقييد وعدمه فال تكرار مث علل 
  :الوجوب بقوله 

  ألنَُّه أْضَبطُ ِلَألْحكَامِ
  َوالِحنصارِ ناِشىِء اِخلصامِ

معطوف على املصدر ) والحنصار ( فينحصر ذهن القاضي واملطلوب للنظر ) ألحكام أضبط ل( أي التقييد ) ألنه ( 
ناشىء ( املنسبك من أن ومدخوهلا ال على قوله لألحكام خالفاً ملن وهم أي لضبطه لألحكام والحنصار الدعوى 

منه أن فائدته هو  وهو املدعي فال يقدر على زيادة شيء فيها وال على االنتقال عنها إىل غريها فيفهم) اخلصام 



احنصاره وأنه إن زاد أو انتقل بطلت دعواه وهو كذلك وتدل له مسائل وقعت يف املذهب متفرقة منها ما هو على 
العموم ومنها ما هو على اخلصوص فمن األول ما يأيت يف الفصل بعد هذا أن من اختلف قوله واضطرب مقاله 

العبدوسي من تناقض كالمه فال حجة له ، ومنها ما نقله بعضهم عن سقطت دعواه وبينته ، ومنها ما يف املعيار عن 
ما نقل املازري عن : ومنها . ابن يونس عن أشهب أن من اختلفت دعواه بأمر بني فال شيء له هذا قول مالك اه 

ضيح أن الدعوى على شخص إبراء لغريه ، ومنها ما نقل عن ابن عرضون أن من أعطى نسخة من الرسم فأبطلت 
ولو أبيح االنتقال ما انقطعت حجة : قال . ستظهر بآخر أن الرسم الثاين مستراب ألنه انتقال من دعوى ألخرى فا

  .ومثله لسيدي أمحد البعل حسبما يف أوائل نوازل العلمي وأواسط الشهادات منه . املدين اه 
يادة على األول نظر ال خيفى إذ ال ويف عد جمرد االستظهار بالرسم الثاين انتقاالً مع عدم اشتماله على ز: قلت 

يلزمه أن يقوم جبميع شهود احلق ، لكن إذا قام بعدلني منهم فبطلتشهادهتما الختالل فصوهلما أو لتجرحيهما كان له 
فإن نفاها واستحلفه فال بينة إال لعذر ) خ ( القيام بغريمها وأحرى لو كان مل يعلم بشهادة من قام به ثانياً أو نسيه 

لكن ميكن اجلواب عنهما بأنه ال يكون انتقاالً إال إذا كانت الثانية مشتملة على زيادة أو نقصان ، وإالَّ  كنسيان
نعم ذكروا أن من خاصم يف حق وادعى أن بينته بعيدة الغيبة وأراد حتليف املطلوب مع . فليس ذلك انتقاالً ألخرى 

الغائبة وحلف على صحة ما يدعيه من غيبتها ، فهذا إذا حلف بقائه على حجته ال ميكن من حتليفه إال إذا مسى بينته 
املطلوب بعد حلفه هو على ما ذكر ال قيام له بغري الذي مسى وإن مل يعلم به ، ومن الثاين ما يف املعيار عن عياض أن 

وراثة من ومنها ما يف باب القضاء من املعني فيمن ادعى يف دار أهنا . من ادعى اإلرث مث الشراء سقطت دعواه 
ومنها مسائل مضمن اإلقرار املذكورة يف القضاء . آبائه ، فلما أثبت غريه امللكية أقام هو بينة بالشراء منه 

ما نقله القلشاين وغريه فيما إذا : ومنها . ومنكر للخصم ما ادعاه : والوكاالت والوديعة وستأيت عند قول الناظم 
ا هلم وأرادوا أن يقسموا على غريه من تلك اجلماعة فال ميكنون كما أقسم األولياء على واحد من مجاعة ، مث بد

إذا سئل عن قاتله ، فقال : قتلين فالن بل فالن ، ومنها : إن قال : ومنها . وغري واحد هبا لن يقبال : يأيت عند قوله 
لى أخيه فقبض األخ ما يف نوازل الدعاوى من املعيار يف مريض تصدق ع: ومنها . فالن : ال أعرفه ، مث قال : 

الصدقة وحازها مث مات املريض فرد على ورثته ما زاد على الثلث ، مث تبني أن الصدقة يف الصحة وأهنا جائزة كلها 
من : ومنها . بأنه ال حق له ) ح ( أفىت . من ادعى يف ملك أنه من أوقاف فالن مث ادعى أنه ملك ملوروثه : ومنها . 

من ادعى يف دار : ومنها . بيه فأثبت غريه أنه ملك ملوروثه فادعى أنه أوصى له به ادعى يف ملك أنه من متخلف أ
ال تقبل دعواه وال : قال سحنون . أهنا وراثة بينه وبني إخوته مث ادعى أنه انفرد هبا بوصية أو صدقة من املوروث 

مد يف املسألة األخرية خالف قول يف باب اإلقرار ، وذكر عن القرايف أنه اعت) ح ( ذكر الثالث األخرية . بينته 
: سحنون فقال يف الفرق الثاين والعشرين بعد املائتني بني ما يقبل فيه الرجوع عن اإلقرار وما ال يقبل ما نصه 

ضابط ما ال يقبل الرجوع فيه أن يكون الرجوع لغري عذر عادي ، وضابط ما يقبل الرجوع فيه أن يكون هناك 
لورثة أن ما تركه أبوه مرياث بينهم ، مث جاءه شهود أخربوه أو وجد رمساً بأن أباه عذر عادي كأن يقر الوارث ل

كان تصدق عليه هبذه الدار يف صغره وحازها فإنه إذا رجع وادعى أنه مل يكن عاملاً بذلك فإنه تسمع دعواه وعذره 
  .وال يكون إقراره السابق مكذباً لبينته اه 

ايف ويؤيده ما يف الربزيل عن املازري فيمن اقتسم تركة موروثه مع الورثة ، مث ونزلت فأفتيت فيها مبا للقر: قلت 
وجد بينة تشهد له ببعضها أنه حيلف ما علم ببينة إىل اآلن ويستحق وحنوه يف نوازل الزيايت فيمن سلم يف شيء ظناً 

فيه العذر كثرية انظر شرحنا  منه أنه ال يستحقه مث تبني أنه يستحقه فإن التسليم ال يلزمه وأمثال هذا ما اتضح



للشامل يف الرهن واإلقرار والشهادات ، مث ظاهر النظم وما تقدم أن االنتقال يبطل الدعوى حيث مل يتضح العذر 
ويف التبصرة وآخر الفصل السادس يف سريته مع . سواء حصرها وأشهد أنه ال دعوى له غريها أم ال ، وهو كذلك 

ليس من : شهد أنه ال دعوى له سواها وحنوه يف أقضية الربزيل عن ابن حارث قائالً اخلصوم أن حمل ذلك فيما إذا 
ادعى دعوى حيجر عليه فيما سواها إن ادعى نسياناً إال أن يكون يف الكشف أي التقييد إقرار املدعي أن الذي 

صمه عند قاض على وحنوهفي أقضية املعيار عن فقهاء قرطبة فيمن وقف خ) بخ . ( كشف عنه هو آخر دعواه اه 
ذهب زعم أنه أنفقه بأمره على أهل داره ودوابه يف مدة عينها على وجه السلف ، فأنكره املطلوب مث قال بعد أن 

فانظر . إمنا أنفق على الدواب من ربح أحد وثالثني مثقاالً كانت عنده قراضاً ، فلم يبطلوا دعواه : أنكر مرة ثانية 
  . .وحل عقد شهر التأجيل اخل : قوله ذلك إن شئت وانظر ما يأيت عند 

  َوَحْيثُما اَألْمُر َخِفيفٌ َبيُِّن
  فالتَّْرُك ِللتَّقَيِيِد ِممَّا ْحيسُُن

سهل كلي عليه عشرة من ) خفيف ( مبتدأ أي أمر الدعوى خربه ) األمر ( ظرف مضمن معىن الشرط ) وحيثما ( 
) مما حيسن ( متعلق به ) للتقييد ( مبتدأ ) فالترك ( أقرب  عطف بيان أو بدل أو خرب بعد خرب واألول) بني ( سلف 

  :خربه واجلملة جواب الشرط والرابط الفاء مث علل حسن ترك التقييد بقوله 
  فَُربَّ قَْولٍ كان باِخلطابِ
  أَقَْرَب ِللْفَْهمِ ِمْن الِكتابِ

  :غين حرف جر ال تتعلق بشيء قال ناظم امل: والفاء تعليلية ، ورب ) فرب قول ( 
  وقولنا ال بد من تعلق
  خيرج منه ستة فحقق

  أحدها الزائد من خالق
  والثاين لوال يف مقال صادق

  وهكذا لعل فيمن جّربه
  وكاف تشبيه ورب فانتبه

يتعلقان بأقرب ) للفهم من الكتاب ( خرب كان ) أقرب ( يتعلق به ) باخلطاب ( ناقصة وامسها ضمري القول ) كان ( 
وفهم من قوله مما حيسن أنه جيوز التقييد وأن ما كان بني اخلفة والتشعب جيوز فيه األمران . ول ومجلة كان صفة لق

  .أيضاً لكن التقييد فيه أوىل ألنه أقطع للنزاع 
  فصل يف بيان مقدار اآلجال

كم مهلة مجع أجل بفتح األلف واجليم وهو لغة مدة الشيء فيشمل وقت املوت وحلول الدين واملدة اليت يضرهبا احلا
  .ملا عسى أن يأيت به من حجة وهو املراد هنا : ألحد املتداعيني ، أوهلما 
  وِالجِْتهاِد احلاِكمِ اآلجالُ
  َمْوكُولَةٌ َحْيثُ هلَا اْسِتْعمَالُ

مبتدأ أي اليت ال نص يف قدرها من الشارعاحترازاً مما فيها نص ) اآلجال ( يتعلق مبوكولة ) والجتهاد احلاكم ( 
وكذا اجملنون واجملذوم وأجل املفقود أربع سنني ونصفها للعبد وأجل احلر املسلم يف اإليالء ال . عترض سنة كأجل امل

وتأمله فإهنم إذا حتاكموا إلينا فإمنا حيكم ) ت ( الكفار ، وإن حتاكموا إلينا فال مانع من دخول االجتهاد فيه قاله 



إن مل يتحاكموا إلينا فال نتعرض هلم على مذهبنا ومما ال يدخله بينهم حبكم اإلسالم وأي اجتهاد يدخله حينئذ ، و
( يتعلق مبوكولة ) حيث ( ومن استمهل لدفع بينة أمهل باالجتهاد ) : خ ( خرب ) موكولة ( أجل التعمري وحنو ذلك 

وكولة يف مبتدأ وخرب واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث أي اآلجال اليت ال نص فيها حيث تستعمل م) هلا استعمال 
قدرها ومجعها وتفريقها إىل نظر احلاكم ففي كالمه حذف الصفة كما ترى بدليل ما يأيت يف اإليالء واملفقود وعيوب 

( } أي الناجني اآلن جئت باحلق )  ٤٦: هود ( } إنه ليس من أهلك : الزوجني وحذفها قليل ، ومنه قوله تعاىل 
لناظم قول الفاروق رضي اهللا عنه يف رسالته املتقدمة واجعل ملن ادعى أي البني واألصل فيما ذكره ا)  ٧١: البقرة 

وصفته يف اإلثبات أجل قاضي حضرة كذا وهو أعزه اهللا فالن بن فالن يف إثبات ما . حقاً غائباً أمداً ينتهي اخل 
 بوجهه شهد على ادعاه يف املقال أعاله أو حوله أجالً مبلغه كذا من غد تارخيه بعد أن أخذ من خصمه فالن محيالً

إشهاد من ذكر دامت كرامته مبا فيه عنه ، وعلى املؤجل بالتزامه حكم األجل واعترافه بأن بينته يف البلد أو على 
قرب منه ، وعلى احلميل باحلمالة على عني املتحمل عنه ورضاه من أشهدوه به وعرفهم حبال صحة وطوع وجواز ، 

لمطلوب قلت أجل قاضي كذا وهو أعزه اهللا فالن بن فالن يف حل الرسم ويف كذا فإن أثبت املدعي ذلك وأعذر ل
أعاله أو حوله بعد أخذه نسخته ومعرفته مبن ثبت به احلق وقبوله أجالً مبلغه كذا من غد تارخيه ، مث تكمل العقد 

هذا على ما . الً اخل وتقيد اعترافه بأخذ النسخة ومعرفته مبن ثبت والتزامه األجل كما مّر ، فقولنا بعد أن أخذ محي
به العمل من أن احلميل بالوجه جيب مبجرد الدعوى فإن مل جيده فيسجن املطلوب بعد أن حيلف الطالب على صحة 

  :ما يدعي ووجود بينته كما يأيت يف قول الناظم 
  وضامن الوجه على من أنكرا

  دعوى امرىء خشية أن ال حيضرا
ترازاً مما إذا مل ينصوا على إشهاده بذلك فإن هذا التأجيل ال يبىن عليه شهد على إشهاد من ذكر اخل ، اح: وقولنا 

من بعده إذا عزل هو أو مات ، ألن التأجيل حكم من أحكامه فال يثبت إالبإشهاده كغريه من األحكام قاله يف 
يشهد عليه مبا  ثبت عندي إال بإشهاده أي وليس للعدل أن: ومل يشهد على حاكم قال ) خ ( النهاية أوائل النكاح 

مسعه منه من غري أن يشهده ألن ذلك قد يصدر منه من غري عزم على اإلشهاد به ، وترك البياض ليضع عالمته فيه 
هو الصواب ألن كل ما أشهد به القاضي من إبرام حكم أو استقالل رسم أو صحته أو تأجيل وحنوه ال بد فيه من 

فيف وحنوه لئال ينكر القاضي اإلشهاد عليه بذلك ، وقد شهد شهود ذلك ، ولذا يفعلونه يف التسجيل على رسم الل
يف وقتنا هذا على القاضي يف قضية ومل يتركوا له بياضاً يضع عالمته فيه بل كتب الكاتب أشهد القاضي فالن ابن 

ن ذلك مفض وبعد حني قيم بالشهادة فأنكرها وزجرهم وأدهبم ، وأيضاً فإ. فالن أنه حكم بكذا أو أجل فالناً اخل 
للتزوير عليه إذ قد يشهد الشاهد عليه بإبرام حكم ويؤديها عليه وهو ال يشعر إذ كثري من القضاة اليوم ال 

نعم فيخاطب عليه : هذه شهادتك ؟ فيقول له : يتصفحون الرسوم عند األداء بل مبجرد قبضه للرسم يقول للعدل 
فيه ، وأحرى إن مل يؤدها عنده بل عند غريه بعد عزله أو موته باألداء والقبول من غري قراءة للرسم وال معرفة ما 

واعترافه بأن : وقولنا . زيادة حتصني وإالَّ فاألجل الزم له وإن مل يلتزمه . وعلى املتأجل اخل : وقولنا . واهللا أعلم 
ن املدعي قد يدعي بعد احترازاً مما إذا سقط اعترافه بذلك من الرسم فإنه ال ينبين عليه حكم أل. بينته حاضرة اخل 

: وكقول الالمية . وإن تكن بعيدة فاملدعي اخل : بينته وحينئذ فليس له إال اليمني على املطلوب كما يأيت يف قوله 
لئال . . وقولنا بعد اعترافه بأخذ النسخة اخل . . . وإن بعدت حيلف له اخل : كبينة غابت بقرب ملدع إىل قوله 

لئال يدعي بعد انقضاء األجل أنه مل يعرف الشاهد عليه ، فلم يتمكن . عرفته مبن ثبت اخل وم: وقولنا . جيحد أخذها 



وقبوله لئال يدعي أنه أعذر له يف غري مقبول عنده إذ اإلعذار ال : وقولنا . من الطعن فيه فيسقط عنه األجل فيهما 
من غد تارخيه : األداء والقبول ، وقولنا يكون إال بعد استيفاء الشروط ومتام النظر كما يف ابن سهل ومن مجلتها 

ألن اليوم املكتوب فيه يلغى كما يأيت مع نظائره ، مث حمل كون اآلجال موكولة لالجتهاد إمنا هو بالنسبة ألهل 
االجتهاد من قضاة العدل ، أما بالنسبة ملن ضعفت عدالته كقضاة الوقت فال خيرج عما حّد له كما يأيت آخر 

  : الفصل ، ولذا قال
  َوبِثَالثَِة ِمَن األيَّامِ

  أُجِّلَ يف بَْعضٍ مَن اَألْحكامِ
صفة لبعض ، ) من األحكام ( يتعلق به أيضاً ) أجل يف بعض ( صفة له ) من األيام ( يتعلق بقوله أجل ) وبثالثة ( 

  .وذكر منها مخسة فقال وذلك 
  كَِمثْلِ إْحضَارِ الشَِّفيعِ ِللثَّمَْن

  انَ إنْ طالَ الزَّمَْنواملُدِِّعي النِّْسَي
: يتعلق بإحضار على أنه مفعوله ، والكاف يف قوله ) للثمن ( من إضافة املصدر لفاعله ) كمثل إحضار الشفيع ( 

أناآخذ بشفعيت باملضارع أو اسم : كمثل زائدة وهو خرب ملبتدأ حمذوف كما ترى ، ومعناه أن الشفيع إذا قال 
أو سكت أو امتنع كما هو ظاهر إطالق ابن رشد ، فإن الشفيع يؤجل  الفاعل سواء قال املشتري سلمت لك

إلحضار الثمن ثالثة أيام فإن أحضره وإالَّ سقطت شفعته ألن كالًّ من املضارع واسم الفاعل حمتمل للوعد وليس 
عد إتيانه صرحياً يف األخذ ، فال فرق حينئذ بني سكوت وامتناع وتسليم ، ويترجح االحتمال املذكور يف اجلميع ب

خمالف لإلطالق املذكور ومناف للتعليل ف . وإذا سكت أو امتنع ال يؤجل ثالثاً يريد باالجتهاد اخل : بالثمن فقوله 
وهذا واهللا أعلم إذا مل يقل له املشتري ال أكتفي منك هبذا ، بل ال بد أن تقول : اهللا أعلم بصحته قاله بعض قال 

  .بالتلفظ بأحد اللفظني اه فتأمله أخذت أو تركت وإن كان له استعجاله 
أخروين اليومني : إذا أوقفه اإلمام فقال : يؤيده ظاهر قول ابن املواز وغريه . وهذا إذا مل يقل اخل : قوله : قلت 

أخذت باملاضي ، فإما : وأما إن قال . إما خذ شفعتك اآلن وإال فال شفعة لك اه : والثالثة أنه ال يؤخر ، ويقال له 
له املشتري أو يسكت أو ميتنع ، ففي األول إن عرف الثمن لزمه ذلك ويباع عليه الشقص وغريه إن  أن يسلم

عجز عن أدائه ، وال يبطل فيه البيع إال برضامها ما مل يشترط عليه إن أتاه بالثمن ، وإال فال شفعة فيعمل بشرطه 
مل يأت به فيخري املشتري يف بيع الشقص ويف  كما يف أيب احلسن ، ويف الثاين يؤجله احلاكم للثمن باجتهاده فإن

إسقاط شفعته ، ويف الثالث يؤجل فإن أتى به وإالَّ سقطت ، وظاهر النظم أن التأجيل بالثالث للثمن جار يف الصور 
كلها إال أنه تارة يباع عليه وتارة تسقط شفعته كما رأيت ، وإن كان يف املدونة خصص التأجيل بالثالث مبا إذا زاد 

وإن قال أنا آخذ أجل ثالثاً للنقد ولكن ظاهر التبصرة وغريها كظاهر النظم ، بل يف : فقال ) خ ( خذ وتبعها األ
وإذا طلب أن يضرب له أجل : ابن سلمون ما هو كالصريح يف ذلك ألنه ذكر بعد وثيقة االستشفاع ما نصه 

وحنوه يف ضيح وهو ظاهر إذ الشفعة بيع . ختصار بالثمن بعد أخذه بالشفعة أّجل ثالثة أيام على ما به العمل اه با
إذا سأل : وقد قال ابن رشد . أخذت وسلم املشتري أو سكت كما مّر : والثمن قد ختلد يف ذمته فيما إذا قال 

وإن وعد بالقضاء ) خ ( الغرمي احلاكم التأخري بالدين اليوم وحنوه فإن القضاة اليوم يؤخرونه الثالثة األيام ويف 
أخرياً كاليوم أعطى محيالً باملال ، وعن العبدوسي فيمن اشترى سلعة أو دابة بالنقد فلما طلب به سأل وسأل ت

ال يؤخر به إال األمد اليسري الذي ال ضرر فيه على البائع كالثالثة األيام وحنوها إال أن يثبت أنه ال : التأخري قال 



بيعاً عليه بعد أن يعطي يف مجيع الوجوه محيالً باملال اه  ناض له فيحلف على ذلك ويؤجل حيئنذ يف بيع ما هو أسرع
وافهم قوله إلحضار الثمن أنه إذا طلب املهلة ليتروى ويستشري ولينظر للمشتري ال يؤخر وهو كذلك . باختصار 

: وظاهر قوله . واستعجل إن قصد ارتياء أو نظراً للمشتري إال كساعة اخل ) : خ ( على املشهور ومذهب املدونة 
كساعة اخل ، ولو كان املشفوع خارج البلد وهو كذلك كما يف ابن عرفة ، ومقابل املشهور أنه يؤجل ثالثة أيام 

ليستشري وينظر وهو قول مالك يف خمتصر ابن عبد احلكم ، وبه صدر ابن فرحون وابن سلمون واختاره اللخمي إن 
لفاسي يف عملياته كما درج على أنه يؤجل ثالثة أيام وقفه بفور الشراء أو بعد أيام ومل يعلم به ، وعليه درج ا

  :ليستشري وينظر إلحضار الثمن إىل شهرين فقال 
  وأجلوا ثالثة األيام

  لآلخذ بالشفعة لإلمتام
  وزيد يف أجل إحضار الثمن

يؤجل لإلحضار حبسب قلة املال وكثرته وأقصاه شهر ، واختاره ابن : أكثر للشهرين إن ضاق الزمنوقال أصبغ 
) النسيان ( معطوف على إحضار النسيان ) واملدعي . ( وبه كنت أقضي ورمبا أزيد على الشهر : زرب وابن ناجي 

) إن طال الزمن ( مفعوله وكمثل من ادعي عليه مبال أو غريه فادعى النسيان فيؤجل ثالثة أيام ليتذكر فيقرأ وينكر 
إن قال من وجبت عليه ميني اضرب : قال ابن عرفة ) : تنبيه ( الذي بني الواقعة واألداء فهو شرط يف يؤجل املقدر 

ومن استمهل لدفع بينة أمهل : فقال ) ح ( يل أجالً أنظر يف حسايب وأمري أنظر بقدر ما يراه ، وعليه عول 
ويف الطرر عن الشعباين أن من توجهت عليه ميني وطلب التأجيل . باالجتهاد إىل قوله كحساب بكفيل باملال اخل 

وأما عكس هذا وهو أن يطلب املدعي تأخري حلف : ابن عرفة . نظر يف حماسبة أجل اليومني والثالثة وال يزاد لي
وهو مقتضى قول ابن عات من : ابن عرفة . املدعى عليه ففي نوازل ابن احلاج ليس له ذلك إال برضا املطلوب 

. ذا ثبت عنده مغيبه ويشهد على ذلك اه وجبت له ميني على رجل فتغيب عن قبضها كلف القاضي من يقتضيها إ
فالسائل للتأخري يف : قال . ومن سأل احلاكم النظرة يف ميينه فله ذلك ما مل يتبني ضرره اه : ابن رحال ويف الكايف 

  .كالمه هو الطالب لليمني ال املطلوب هبا اه 
  واملُدَِّعي أنَّ لَُه ما َيْدفَُع
  بِِه َيِميناً أْمُرها ُمْستَْبشَُع

موصولة أو نكرة موصوفة اسم أن واجلملة من ) ما ( خرب مقدم ) أن له ( معطوف على إحضار أيضاً ) واملدعي ( 
مجلة من مبتدأ ) أمرها مستبشع ( مفعول بقوله يدفع ) به مييناً ( صلة أو صفة والرابط الضمري يف ) يدفع ( قوله 

مبصدر مفعول بقوله املدعي أي وكالذي ادعى عند  وخرب صفة ليمني ، واجلملة من أن وما دخلت عليه مقدرة
توجه اليمني عليه وجود مدفع يدفع به اخل ، فيؤجل لإلتيان مبا ذكر ، والبشع الطعام الكريه فيه جفوف ومرارة 
  .ووصف اليمني بذلك ألهنا مستكرهة للنفوس سواء قلنا جبواز الصلح عنها يف دعوى حتقق بطالهنا كما يأيت أم ال 

  بٌِت ديْناً ملْدياٍن ويفَوُمثْ
  إْخالِء ما كالّربعِ ذِلَك اقْتَِفي

بفتح الباء معطوف على أن وما دخلت عليه فهو من إطالق املفعول وإرادة املصدر كمسند مبعىن إسناد ) ومثبت ( 
فاً على وكالذي ادعى أن يثبت ديناً أي إثباته لديان أو عليه وجيوز قراءته بكسرها عط: وكمحلوف مبعىن حلف أي 

مفعول به على كال ) ديناً ( إحضار أي وكمّدع مثبت أي يثبت أي يريد أن يثبت فهو اسم فاعل مبعىن االستقبال 



يتعلق مبحذوف صفة أي كائناً ملديان زعم أنه ال شيء له فرييد املدعي أن يثبت أن له ديناً على ) ملديان ( اإلعرابني 
مضاف ) ما ( يتعلق باقتفى ) ويف إخالء ( تكون إلثبات الدين على املنكر آخر ، فالالم على باهبا أو مبعىن على ف

اتبع خربه أي من استحق من يده ) اقتفي ( التأجيل املفهوم من أجل بثالثة أيام مبتدأ ) ذلك ( صلته ) كالربع ( إليه
. ووقف ما كالدور غلق اخل  :ربع بعدلني ومل يبق له إال اإلعذار وطلب املستحق توقيفه بإخالئه كما يأيت يف قوله 

  .فإن احلائز يؤجل إلخالئه مبا ذكر 
  وَشْرطُه ثبوُت االسِْتحقاقِ
  برسمٍ اإلعذاُر فيه باِقي

مجلة ) اإلعذار فيه باقي ( يتعلق بثبوت ) برسم ( خربه ) ثبوت االستحقاق ( أي التأجيل لإلخالء مبتدأ ) وشرطه ( 
إال اإلعذار لثبوته بعدلني كما قررنا ، فهذه مخسة فروع التأجيل فيها بثالثة من مبتدأ وخرب صفة لرسم أي مل يبق فيه 

  .ويزاد عليها غريها مما يشبهها كما مّر فيمن اشترى سلعة بالنقد أو وعد بالقضاء وحنو ذلك واهللا أعلم 
  ويف ِسَوى أْصلٍ لُه مثانيَْه
  ونْصفُها لستٍة مَُواِليَْه

مبتدأ أي مثانية أيام ثابتة يف إثبات سوى ) له مثانية ( ار الذي تعلق به اخلرب يف يتعلق باالستقر) ويف سوى أصل ( 
أي تابعة للستة اليت ) مواليه ( يتعلق باخلرب الذي هو ) لستة ( وهو أربعة مبتدأ ) ونصفها ( األصول مما عدا ما مر 

  .تلي الثمانية فيؤجل أوالً مثانية مث ستة مث أربعة 
  تَْتبَُع مث ثَالَثَةٌ ِلذاك

  تلوُّماً وأْصلُُه َتَمتَّعْوا
حال من ) تلوماً ( بفتح التاء مضارع تبع خرب ولذاك يتعلق به ) تتبع ( التأجيل باألربع ) لذاك ( مبتدأ ) مث ثالثة ( 

خرب قصد ) متتعوا ( أي التلوم بالثالث مبتدأ ) وأصله ( الضمري يف تتبع أو مفعول ألجله والتلوم األجل األخري 
فمجموع األجل يف سوى األصل أحد )  ٥٦: هود ( } فقال متتعوا يف داركم ثالثة أيام : فظه أي قوله تعاىل ل

واعلم أنه جيب على القاضي أن يوقفه عند انقضاء كل أجل فإن أتى بشيء وإالَّ كتب . وعشرون يوماً كما ترى 
ده املتأجل املذكور وأعلمه بانصرام أجله فادعى أنه حتته وأجله قاضي كذا وهو وفقه اهللا أجالً ثانياً بعد أن حضر عن

قال . مل يأت بشيء مبحضر من يوقع امسه أثره ممن حضر لذلك وأشهده القاضي املذكور إىل آخر اإلشهاد كما مّر 
وكان بعض القضاة يكتفي بإحضاره يف ابتداء التأجيل وال حيضره يف الثاين والثالث ، بل إذا انقضى : يف النهاية 

ول كتب حتته أجالً ثانياً من غري حضور املتأجل وال سؤاله فإذا انصرفت اآلجال والتلوم أحضره حينئذ ، فإن األ
إمنا يلزمين إحضاره يف التأجيل األول ، فإذا عرف أين أجلته مل يلزمين إحضاره : وقال . أحضر إليه شيئاً وإال عجزه 

وليس هذا بتمام ألنه إذا مل حيضره رمبا ادعى أنه مل يؤجل غري : ل بعد ذلك يف سائرالتأجيالت كما لو مجعتها عليه قا
  .باختصار وبعضه باملعىن . األجل األول اه 

إذا مت األجل األول فال تكتب الثاين يف اليوم الذي يتم فيه األول ألنه ال يتم إال بانقضائه ، بل : األول . تنبيهات 
  .اليوم الذي كتبت فيه كما مّر قاله ابن مالك القرطيب اكتبه يف اليوم الذي بعده مث ال حتسب بذلك 

سوى أصل تأجيل العبيد لإلتيان بشاهد ثان على حريته بل يؤجل الشهرين والثالثة ، : ال يؤجل يف قوله : الثاين 
ه وال سيما إن ادعى غيبته كما يف التبصرة ، وكذا من شهد عليه مبا يقتضي القتل من زندقة وحنوها فادعى أن بين

  .وبني القاضي عداوة متنع حكمه فإنه يؤجل إلثباهتا شهرين اتفق عليه أهل قرطبة 



إذا انقضت اآلجال ومل يأت بشيء وأراد التسجيل عليه فأظهر وثيقة أو بينة وأراد إثباهتما فقيل يضرب له : الثالث 
الصواب عدم : قال ابن حارث و. بعد ذلك أجالً قاطعاً فإن أثبت وإالَّ سجل عليه وقيل يسجل عليه وال يؤجل 

ذلك مصروف الجتهاد القاضي : التسجيل عليه وبعده باإلشهاد عليه ليوم بعينه ، فإن أثبت وإال سجل عليه وقيل 
ونقل ذلك أيضاً يف . ذكر ذلك يف اختصار الربزيل . فإن رأى له يف ذلك منفعة أجله باالجتهاد وإالَّ سجل عليه 

ومثله حائز ملك : ه خالف يف حال وأن من قال ال يؤجل رآه ملداً كما يأيت عند قوله ولعل: قلت . أقضية املعيار 
ومن ثبت عليه أنه غاصب لدار مثالً فضربت له اآلجال وانصرمت فقال بعد : مث قال الربزيل بعد ذلك . سكنه 
لفيت األمالك بيد إن أ: يسجل عليه وال يعذر لألخ ، وعن ابن زرب : ال حق يل فيها وهي ألخي فقيل : ذلك 

  .أحد من سبب األخ فيعذر فيه لألخ وإالَّ سجل عليه مبا ثبت 
إذا أجله احلاكم األجل األول مثالً مث تغيب حىت مضى مقدار األجل الثاين والثالث فقد ذكروا يف أوائل : الرابع 

باخليار ومل يضرب له أجالً جاز  من اشترى شيئاً: وقال أبو احلسن على قوهلا . األنكحة من املتيطية يف ذلك خالفاً 
معناه إذا عثر عليه قبل مضي أمد اخليار ، : وجعل له من األمد ما ينبغي يف مثل تلك السنة ما نصه قال الشيوخ 

انظر هل . وأما إن مل يعثر عليه حىت مضى القدر الذي يضرب لتلك السلعة فإن اإلمام يوقفه فإما أن خيتار أو يرد 
قال . صم إذا تغيب مقدار ما يؤجله احلاكم مث ظهر فإنه يوقفه وال يؤجله وأخذه من هنا بني يقوم من هنا أن اخل

وأما أنا فأحتاط وأستأنف له ضرب األجل ، ولكن خيتلف ذلك باختالف اخلصوم فرب خصم يظهر منه أن : الفقيه 
  .ذلك لدد فال يؤجل له اه 

  ويف اُألصُول ويف اإلْرث الُْمْعَتبَْر
  األيَّامِ خَْمَسةَ َعشَْر ِمْن َعدِد

من عدد ( وكذا ) املعترب ( واجملروران يتعلقان باملبتدأ الذي هو ) اإلرث ( إثبات ) األصول ويف ( إثبات ) ويف ( 
أي املعترب يف التأجيل وهو املعرب عنه بعدد األيام يف إثبات األصول منإرث أو غريه ، ويف إثبات اإلرث من ) األيام 

  .أوالً خرب املبتدأ ) مخسة عشر  (غري األصول 
  مثَّ َتِلي أربعةٌ ُتْسَتقْدَُم
  بِضْعِفها ثُم يَلي التَّلوُُّم

  .وهو مثانية ) تستقدم بضعفها ( فاعل تلي واجلملة معطوفة ) أربعة ( اخلمسة عشر ) مث تلي ( 
بثالثة ) التلوم ( ربعة اليت بعد الثمانية األ) مث يلي ( واجلملة صفة ألربعة أي يؤجل مخسة عشر أوالً مث مثانية مث أربعة 

فاعل يلي واجلملة معطوفة أيضاً فاجملموع شهر كامل ، وهذا مع حضور البينة يف البلد أو بقربه فإن بعدت غيبتها 
  .فهو قوله 

  ويف أصولِ إْرٍث أو ِسوَاُه
  ثَالَثَةُ األْشُهرِ مُْنَتَهاُه

مبتدأ وضمريه للتأجيل ) منتهاه ( خرب مقدم ) ثالثة األشهر ( رث أي اإل) أصول إرث أو سواه ( إثبات ) ويف ( 
  .واجملرور يتعلق به أي منتهى األجل يف أصول اإلرث أو غريه ثالثة أشهر 

  لَِكْن َمَع ادِّعاِء بُْعِد الَبيِّنَْه
  َومثْلُُه حائُز ِملٍك َسكَنْه

رب للمبتدأ املقدر بعد لكن االستدراكية مث ال يوقف فالظرف خ) مع ادعاء بعد البينة ( حمل التأجيل بذلك ) لكن ( 



. األصل املذكور وال حيال بينه وبني صاحبه مبجرد هذه الدعوى كما يأيت يف اإليقاف والبعد كالعراق من املدينة 
،  وكالم الناظم إمنا هو إذا سأل املطلوب من احلاكم أن يقطع عنه شغب الطالب ، وإالَّ فال حاجة للتأجيل املذكور

بل يقول للطالب اثبت دعواك فإن أراد الطالب حتليف املطلوب مع بقائه على حجته فال بد من تسمية الشهود كما 
مجلة ) سكنه ( وقوله ) حائز ملك ( خرب عن قوله ) ومثله ( مّر ، ويأيت أيضاً عند قول الناظم وإن تكن بعيدة اخل 

  .فعلية صفة مللك 
  َتىمْع ُحجٍَّة قَوِيٍَّة لَُه َم
  أثَْبَتهُ ِلَنفِْسِه َمْن أثَْبتَا

أي للحائز والظرف يف حمل نصب على احلال أي احلائز للملكبالسكىن مثالً يطلب ) حجة قوية له ( ادعاء ) مع ( 
موصولة ) لنفسه من ( أي امللك الذي بيده ) مىت أثبته ( املهلة مع ادعاء حجة قوية مماثل ملا قبله يف التأجيل املذكور 

صلته والعائد حمذوف واجلملة شرط يف احلكم الذي هو املماثلة واجلواب حمذوف لتقدم ما يدل ) أثبتا ( أثبته  فاعل
أنت ظامل إن فعلت ، والتقدير واحلائز الطالب للمهلة مع ادعاء احلجة مماثل ملا قبله يف التأجيل إن : عليه كقوله 

وحاصل . الذي كان يريد إثباته فهو على حذف الكون واإلرادة أثبت امللك الذي بيده لنفسه القائم الذي أثبته أي 
معناه أن احلائز لشيء إذا نوزع فيه وادعى أن له حجة تقطع حجة القائم فإنه يؤجل إلثباهتا بثالثة أشهر ، وأسهل 

  :من هذا البيت لو قال إثر قوله سكنه ما نصه 
  يدع حجة تعارض اليت
  أثبت قائم بغري علة

فإذا انقضت الثالثة ومل يثبتها وادعى غيبة : قال يف العتبية . أي أثبتها حال كوهنا بغريعلة توهنها وبغري علة حال 
شهوده وتفرقهم وسأل الزيادة يف األجل فإن كان مأموناً ال يتهم بباطل زيد له فيه وإن كان ملداً يريد اإلضرار 

ومثله حائز اخل أي يؤجل بذلك : فقوله . ه يف مثله اه خبصمه مل يزد له إال أن يذكر أمداً يقارب شأنه ومل يعلم كذب
ولو مل يدع بعد بينته فهو مشبه فيه بدون قيده كما هو ظاهر املتيطية والتبصرة ، ويف األقضية من أجوبة ابن رشد 

تثبت فيمن أجل أجالً بعد أجل مث تلوم له فاستظهر برسم فيه ابتياع أبيه من القائم عقد ببياسة وهي ال حاكم هبا 
الواجب أن يوسع عليه يف األجل فإن طال األمر ومل يقدم ببياسة حاكم كتب : عنده احلقوق وخياطب هبا قال 

القاضي الذي يتخاصمون عنده إىل رجل ثقة عدل مرضي من أهل بياسة فيشهد عنده الشهود وخياطبه بذلك ، فإذا 
وهو يؤيد ما مر يف التنبيه الثالث . ذلك وقضى به اه ورد عليه جوابه بشهادة الشهود عنده وقبوله هلم ثبت العقد ب

.  
  َوبْيُع ِملٍْك لِقََضاِء َديْنِ

  قَْد أَجَّلُوا ِفيِه إىل شْهَريْنِ
أي ) قد أجلوا فيه ( على رهبا الغائب أو احلاضر وهو يتعلق ببيع ) لقضاء دين ( دار أو غريها مبتدأ ) وبيع ملك ( 

وعجل بيع احليوان واستؤين ) خ ( واجلملة خرب املبتدأ . يتعلق بأجلوا ) هرين إىل ش( يف تسويفه للبيع من شهر 
بعقاره كالشهرين ، مث إذا انقضى الشهران فإنه يباع عليه ولو مل يبلغ القيمة ألنه غاية املقدور كما البن حمرز ، 

يسمع ألن مثل هذا البيع ال يتصور فيه وكذا بيع ربع اليتيم للنفقة عليه ، وإذا بيع عليه وأثبت أن يف البيع غبناً فال 
  .الغنب كما يأيت يف فصلي الغنب والبيع على الغائب إن شاء اهللا 

  وحلُّ َعقٍْد َشْهٌر التَّأجِيلُ



مبتدأ ) وذا ( واجلملة خرب املبتدأ ) التأجيل فيه ( خرب عن قوله ) شهر ( مبتدأ ) وحل عقد ( ِفيِه وذا ِعْنَدُهُم املقْبُولُ
ومقابله يؤجل بشهرين وحل العقود كما قال ولد الناظم أول ) املقبول ( يتعلق باخلرب الذي هو ) عندهم ( 

يكون بأشياء إما بظهور تناقض على السواء يف االسترعاء أو : الشهادات من شرحه ونقله يف شهادات املعيار أيضاً 
راب مقال أو مبضادة قوله لنص ما بظهور تناقض من املشهد أو من يف حكمه يف األصل كاختالف قول أو اضط

شهدوا له به ، وإما بتجريح شهوده وإما بثبوت استرعاء أو إقرار على صفة بعداوة بني الشهود وبني احملكوم عليه 
يف غري ذات اهللا يثبت اتصاهلا من قبل تاريخ أداء الشهادة املدفوع فيها بالعداوة إىل تاريخ شهادة العارفني بالعداوة 

وإما بثبوت استرعاء معروف السبب فيما انعقد بعوض أو غري معروف السبب فيما انعقد بغري عوض ،  املذكورة ،
  .وإما بظهور استحالة يف متون الرسوم اه 

فمثال تناقض االسترعاء أن يشهدوا . والحنصار ناشىء اخلصام اخل : تقدمت أمور من االضطراب عند قوله : قلت 
ن ماله ، وأنه من نتاج كسبه ال يعلمون باعه وال وهبه وال خرج عن ملكه منذ مبلكية فرس مثالً لشخص وأنه م

فعجز الوثيقة يناقض صدرها واالسترعاء هي الشهادة اليت ميليها الشاهد من . متلكه بالشراء الصحيح من فالن اخل 
ذلك وتصدر بفي حفظه ويسندها إىل علمه كتعديل أو جتريح أو تصرف يف ملك أو معاوينة غصب أو سرقة وحنو 

علم شهيديه أو بفعل وما يف معناه مصرحاً به أو حمذوفاً لالختصار فاملصرح به كقوله يشهد أو يعلم من يضع امسه 
حضر من يوقع امسه اغتصاب فالن لفالنة وحنوه ، فإن تقديره : أو من يتسمى أثره ، وحنو ذلك واحملذوف كقوله 
وسطه أوصاف ما حتمل معلوماً عند الشاهد وعجزه فعل ال غري يشهد من يتسمى بعد هذا أهنم حضروا كذا و

أو بظهور تناقض من املشهد ومن يف : وقوله . شهد مبا يف الرسم من حضر لذلك أو عاينه وحنو ذلك : كقوله 
حكمه أي املشهد بضم امليم وكسر اهلاء وهو من يشهد الشهود على عقد عقده أو دين التزمه أو اعترف به وحنو 

والذي يف حكمه هو وكيله أو وارثه أو غرميه واألصل هو ما ميليه العاقد إن على الشهود من بيع أو هبة أو  ذلك ،
صداق أو كراء ، وحنو ذلك وصدره فعل وافعل وافتعل كوهب وشفع أو أصدق أو أنكح أو اشترى أو اكترى 

ه شهد على إشهاد الواهب أو وحنو ذلك ووسطه أوصاف ما أشهد به املشهد من الوجوه اليت التزمها وعجز
وباجلملة ، فكل فعل يف الصدر واإلعجاز كان مضافاً إىل الشاهد فهو استرعاء وكل فعل يف . املتبايعني وحنو ذلك 

ومثال تناقضه أن يشهدهم أن الدار الفالنية . الصدر واإلعجاز كان مضافاً إلىاملشهد ، ومن يف حكمه ، فهو أصل 
أو يشهدهم أنه حبسها على . زال يتصرف فيها منذ متلكها باهلبة أو الشراء من فالن اخل  مثالً ورثها عن أبيه وال

أوالده وأعقاهبم حبساً مؤبداً تكون ماهلم وملكهم وحنو ذلك ، وكأن يكون صدر الرسم استرعائياً وعجزه أصلياً 
ا شهد على إشهاد الغاصب يشهد من يضع امسه بأن فالناً غصب مجيع كذا من فالن يف وقت كذ: مثل أن يقول 

جيب االهتمام بصيغ األلفاظ لتكون متفقة يف الصدر : ولذا قال الشارح . بالغصب املذكور ، وكذا العكس 
وقوله . واإلعجاز لئال يلتبس حكم كل منهما أي من األصل واالسترعاء حبكم اآلخر فيفضي إىل اختالف املعىن اه 

لنشر املرتب أي كاختالف قول الشاهد يف االسترعاء واضطراب مقال مثال على اللف وا. كاختالف قول اخل : 
يعود على املشهود له الذي هو . املشهد يف األصل كما قررنا والضمري اجملرور بالقول يف قوله أو مبضادة قوله اخل 

هو مشهود عليه صاحب احلق املفهوم من السياق ال على املشهد السابق لفساد املعىن ألن املشهد هو احملكوم عليه ف
ال له ، ومثاله أن يشهدا له بامللكية للفرس مثالً وأنه من نتاج كسبه فيعترف هو أنه متلكه بالشراء ، ومن هذا ما يف 
معاوضات املعيار عن سيدي مصباح فيمن اشترى أرضاً فسئل عن مثنها فقال كذا ، فلما أقام البينة بابتياعه شهدت 

إنه مكذب لبينته يف االبتياع خاصة على املشهور املعمول به وليس : كثر قال بأقل من الثمن الذي ذكره أو بأ



مث ذكر . مكذباً هلم فيما يصدقهم فيه من غري تلك القضية إذ ال جيرح الشاهد بالكذب حىت يكون جمرباً عليه اه 
أن يكون يف خصام فيكون  عنه يف مثلها بعد ذلك بنحو الورقتني أنه ال يكون مكذباً إن ادعى النسيان أو الغلط إال

ومنه ما يف تبصرة اللخمي فيمن شهد أن فالناً ذبح فالناً وشهد اآلخر أنه أحرقه ، . مكذباً ألنه موضع التحرز اه 
وإمنا . واملشهود عليه منكر الشهادتني فإن قام األولياء بالشهادتني بطل الدم ، وإن قاموا بإحدامها أقسموا معه اه 

وا هبما ألن من أدىل برسم فهو قائل به فهم يقولون بلسان احلال ذحبه أحرقه فقد كذبا كالً منهما بطلتا معاً إذا قام
وانظر ما يأيت يف االستحقاق إن شاء اهللا عند ابن . والحنصار ناشىء اخلصام . وقد تقدم كثري من هذا عند قوله 

بعد حنو الستني سنة وهو حيوزه أن امللك  رشد فيمن أقر أبوه أن امللك بينه وبني قوم آخرين ومات فادعى ولده
خاص بأبيه أن واملقوم عليه إن كذب بينة اإلقرار وعجز عن إبطاهلا أو صدقها وادعى أن أباه كان اشترى حصة 

وإما : وقوله . غريه وعجز عن إثبات الشراء ولو بالسماع ، فإنه حيكم بامللك للقائم إن كان غائباً يف مدة احليازة 
بالعداوة اجلار واجملرور من قوله على صفة يتنازع فيه استرعاء وإقرار باالسترعاء : عاء وإقرار إىل قوله بثبوت استر

كأن يشهد شاهدان بعداوة بني شهود احلق املقوم به وبني املشهود عليه فتسقط شهادة شهود احلق بشرط كون 
ادة باحلق واتصلت إىل حني أداء الشهادة هبذه العداوة دنيوية ال دينية وبشرط كوهنا سابقة على تاريخ أداء الشه

العداوة واإلقرار أن يشهد عدالن بإقرار القائم صاحب احلق بالعداوة بني شهود احلق وبني املشهود عليه على 
املراد باالسترعاء هنا معناه اخلاص وهو املعرب . وإما بثبوت استرعاء معروف السبب اخل : وقوله . الوجه املذكور 

معروف : وقوله . ستحفاظ كما يأيت يف باب الصلح إن شاء اهللا ، وليس املراد به االسترعاء باملعىن املتقدم عنه باال
السبب هو ما وقع ألجله االستحفاظ من تقية خوف أو إنكار غرمي ، فإذا كان االسترعاء يف املعاوضات من بيع أو 

ا يعقده على نفسه يف املستقبل من بيعوحنوه غري ملتزم له إجارة أو خلع وحنوه ، فال يكفي شهادة الشهود عليه بأن م
، وإمنا يفعله خوفاً من كذا ، بل حىت يشهد الشهود املذكورون أو غريهم بصحة ما ذكره من اخلوف وقت البيع أو 

من كذا  اخللع أو اإلنكار وحنو ذلك خبالف التربعات من عتق وهبة وحنومها ، فإنه يكفي إشهاده بأنه إمنا يفعله خوفاً
، وال حيتاج إلثبات التقية ، والفرق أنه يف املعاوضات أخذ العوض فال يصدق فيما يدعيه من اخلوف وحنوه حىت 

أي بظهور ما يستحيل عادة كأن يستظهر القائم برسم . أو بظهور استحالة اخل : وقوله . يثبته خبالف التربعات 
جد أو مل يبلغ احللم ، ومنه ما يف املعيار عن ابن رشد يف سبخة بني يظهر من تارخيه أن املقوم عليه كان وقتئذ مل يو

أرض قوم مل يدعها أحد إىل أن قام رجل وأثبتها لنفسه ببينة غريبة من أهل املوضع فأنكره أهله زاعمني أهنا هلم 
قط مبثل ما شهد  ويف البلد ناس مضت عليهم أعصار مل يشهد أحد. لكوهنا بني أراضيهم جماورة هلا فهي من أفنيتها 

إذا كان يف البلد عدول ال يدعون يف السبخة حقاً وال يعرفون للقائم فيها ملكاً بشهادة : به أولئك الغرباء قال 
  .الغرباء غري جائزة والواجب أن تبقى مسرحاً جلميعهم 

املعىن املتقدم فهو مما االسترعاء مبعىن االستحفاظ ال يكون إال يف شهادة األصل ال يف شهادة االسترعاء ب: تنبيه 
تفترق فيه شهادة االسترعاء من شهادة األصل زيادة على ما مّر ومما تفترق فيه أيضاً أن األصل يوقف اخلصم عليه 

ويسأل عنه قبل ثبوته ليقر أو ينكر ، وال يسئل املقدم عليه باالسترعاء وال يوقف عليه حىت يثبت كما مّر ، وإن 
عامة كثبوت هالل رمضان للصيام خبالف األصل فال يوجب إال أحكاماً خاصة ، وأن  االسترعاء قد يوجب أحكاماً

احلكم يف تعارض األصل معلق بالتاريخ ويف االسترعاء معلق باألعدل من شهود الرمسني املتعارضني ، وأن كل وثيقة 
سترعاءات كرسم اإلراثة قام هبا اخلصم على خصمه وخلصمه فيها منفعة يرجوها فإن له أخذ نسخة منها خبالف اال

وحنوه فال يلزمه إعطاء نسختها ألن الذين شهدوا هبا ومبا تضمنته حضور فله أن يقول اذهب إىل من شهد يل يقيد 



لك شهادته كما قيدها يل إذا كانوا حضوراً وأنه يستكثر من شهوده يف الترشيد والتسفيه كما يأيت ، وكذلك يف 
ذا ينبغي يف كل موضع تكون فيه الشهادة على الظن الغالب الذي ال سبيل فيه وك: الرضاع عند ابن اجلهم قالوا 

إىل القطع كالتفليس وحصر الورثة واالستحقاق والشهادة المرأة بغيبة زوجها وتركها بغري نفقة والشهادة بالسماع 
ما يف أقضية الربزيل خبالف وحنو ذلك ، فإن مل ميكنه االستكثار املذكور فيكفيه العدالن حىت يف التسفيه والترشيد ك

إذا طلب البائع بالدين : األصل فإنه ال يطلب فيه االستكثار من شهوده ولو مع اإلمكان ، ولذا قال ابن رشد 
اإلشهاد على مشتريه بأكثر من اثنني وامتنع اآلخر فإن البائع ال جياب وأن شهود االسترعاء يستفسرون عن 

ألنه يف األصل إمنا هو حاك عن غريه وأنه ال يقبل يف االسترعاء إال العدل  شهادهتم بعد أدائها دون شهود األصل
املربز املتيقظ الضابط العارف بطرق الشهادة وحتملها وأدائها ومعاين األلفاظ وما تدل عليه نصاً وظاهراً ومفهوماً 

طول األمد وقربه ملا يعرض يف وهذا حبسب ما يدل عليه عقد االسترعاء يف فصوله ومن : قال . قاله ابن أيب الدنيا 
وعن : نقله يف املعيار وحنوه يف الفائق قال . طول األمد من النسيان ، ال سيما إذا كان العقد يتضمن فصوالً اه 

وهذا ال جيري يف : قلت .بعض املفتيني ال تقبل شهادة االسترعاء إذا تأخرت عن زمن حتملها إالَّ حفظاً من صدره اه 
  .لعمل عندنا إذ ال توجد فيهم العدالة فضالً عن التربيز اللفيف الذي به ا

  ُتْجَمُع اآلجالُ والتَّفْصِيلُ
  يف َوقِْتَنا هذَا ُهَو املَْعُمولُ

وله أن يضرب له أجالً قاطعاً من ثالثني يوماً : نائبه قال املتيطي ) اآلجال ( بضم التاء مبنياً للمفعول ) وجتمع ( 
وانظر هل إخباره بذلك واجب حبيث . آلجال والتلوم حىت يعرف ما يترتب عليه اه وخيربه أنه مجع له يف ذلك ا

وأجله وفقه اهللا : يبطل احلكم إذا مل خيربه أم ال ؟ وهو الظاهر من وثيقة له يف أوائل النكاح ذكر فيها ما نصه 
. د على إشهاد القاضي اخل إلثبات عدمه بالصداق آجاالً مجعها له مع التلوم يف أحد وعشرين يوماً أوهلا كذا شه

فلم يذكر فيها أنه أخربه باجلمع املذكور ، فلو كان واجباً ما أمكنه تركه وال يلزم من التنصيص عليه يف رسم 
) يف وقتنا ( لآلجال مبتدأ و ) والتفصيل ( اآلجال أن يكون علم به ألن رسم اآلجال ال يكون بيده بل بيد الطالب 

واجلملة من املبتدأ الثاين وخربه خرب األول ، . به خربه ) املعمول ( مبتدأ ثان ) هو ( ت نعت لوق) هذا ( يتعلق به 
هذا هو املعمول به عند . وجيوز أن يكون يف وقتنا يتعلق باملعمول أي والتفصيل لآلجال على حسب ما مّر يف وقتنا 

  .جل قضاة العدل دون مجعها ، ومن مثرته ما مّر من أنه يوقفه عند متام كل أ
تقدم أن اآلجال موكولة الجتهاد احلكام وأن التفصيل املذكور ال جيب الوقوف عنده ، لكن املناسب ملا مر : تنبيه 

من ضعف عدالة قضاة الوقت أن ال يقبل منهم أقل من هذه . عند قوله وقول سحنون به اليوم العمل اخل 
وعاجله باحلكم واحملكوم عليه يطلب ما وجب له على  التحديدات املذكورة ، وأنه إن حكم عليه بعد أن أجله بأقل

التفصيل املار ينقض حكمه وتعجيزه إن أتى حبجة ألهنم إمنا استحسنوا التحديدات املذكورة وعملوا هبا رفعاً للتهم 
حكمت بعد أن أجلت وحنوه كما مّر كذلك ال يقبل قوله اجتهدت يف قدر أجله : فكما ال يقبل قول قاضي الوقت 

وانظر ما يأيت عند قول . يس هو من أهل االجتهاد ، ولذا صرح غري واحد بأن العمل على التفصيل املتقدم إذ ل
  .الناظم يف التوقف فال غىن عن أجل مضروب 

  فصل يف اإلعذار
يقال أعذر الرجل إذا أتى بعذر صحيح ، ومنه : وقال املربد يف معاين القرآن . مصدر أعذر إذا بالغ يف طلب العذر 

من أنذر فقد أعذر أي قد بالغ يف العذر من تقدم إليك فأنذرك ، ومنه أعذر القاضي إىل من ثبت عليه حق يف : املثل 



واألصل . سؤال احلاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه اه : ويف العرف قال ابن عرفة . املشهود به 
فجعل له عذراً إذا أتاه بسلطان مبني . اآلية )  ٢١: النمل ( }  ألعذبنه عذاباً شديداً: فيه قوله تعاىل يف قصةاهلدهد 

ويعذر يف املزكي واملزكى وكذا يف شهود . إىل غري ذلك )  ٥١: اإلسراء ( } وما كنا معذبني حىت : وقوله تعاىل 
: اً واختلف هل يقول له دونك فجرح وإال حكمت أو ال يقول له ذلك ؟ ثالث. اخلط ويسمى ذلك للمشهود عليه 

  .إن كان قبوهلم بالتزكية ، ورابعها البن القاسم يقول ذلك ملن ال يدريه كاملرأة والضعيف 
  َوقَْبلَ ُحكْمٍ يَثُْبُت اإلْعذَاُر
  بَِشاِهَدْي َعْدلٍ وَذَا املُْختَاُر

( ركه بفتح أوله وضم ثالثه مبعىن جيب أي يثاب على فعله ويعاقب على ت) يثبت ( يتعلق بقوله ) وقبل حكم ( 
) بشاهدي عدل ( فاعله أي جيب اإلعذار للخصم عند إرادة احلكم عليه فهو قريب من كالم ابن عرفة ) اإلعذار 

يتعلق مبحذوف ال بيثبت املذكور كما يأيت إال أن يريد به احلقيقة واجملاز أي أطلقه على الوجوب قبل احلكم وعلى 
اإلعذار بقوله ملن توجه عليه احلكم أبقيت لك حجة أو هل  الثبوت احلقيقي بعده أي جيب على احلاكم قبل حكمه

لك ما حيقق دعواك ويثبت اإلعذار بذلك عند التنازع فيه بشاهدي عدل فمعمول اإلعذار حمذوف والعامل يف اجلار 
 على الوجه األول كذلك كما ترى ، ويدل حلذف العامل يف اجلار قوله بعده وشاهد اإلعذار اخل ، تأمل ، فيستفاد
منه حينئذ أن احلكم من غري تقدم إعذار مبا ذكر باطل وهو كذلك ألنه شرط صحة فيه على املذهب حلق اهللا وما 

للبناين من أنه إمنا يبطل إذا خال من اإلعذار رأساً ال قبل احلكم وال بعده فيه نظر يعلم بالوقوف على مسألة الترجايل 
نه وأن اإلعذار ال يثبت مبجرد قول القاضي أعذرت فحكمت بل يف أنكحة املعيار ، وعلى ما يف نوازل الضرر م

وتعلق اجلار بيثبت املذكور مع إطالقه . حىت تشهد بذلك بينة كما مّر عند قوله وقول سحنون به اليوم العمل اخل 
. ب إثباته على حقيقته ال يفيد ما ذكرناه كما يعلم بالتأمل إذ ال داعي إلثباته قبل احلكم إذ ال نزاع فيه حىت يطل

واحلاصل أنه . نعم إذا قلنا التأجيل إعذار واختلف فيه قبل احلكم فيمكن ذلك وسيأيت أنه يعذر له ابتداء وانتهاء 
ما حكمت حىت أعذرت لك ، فلم تأت : تارة يتفقان على أن احلكم وقع قبل اإلعذار وتارة خيتلفان فيقول القاضي 

يف كل منهما خالف واملعتمد بطالن احلكم فيهما حىت يثبت اإلعذار ولذا حبجة ، وأنكر احملكوم عليه اإلعذار له و
املعمول به ) املختار ( أي ما ذكر من كون اإلعذار واجباً قبل احلكم وكونه يثبت بشاهدين هو ) وذا : ( قال 

عليه ، وملن قال  خالفاً ملن قال أنه حيكم أوالً وبعد ذلك يعذر للمحكوم عليه فإن أبدى مطعناً وإال استمر احلكم
يثبت اإلعذار مبجرد قول القاضي وإن مل يعلم إال من قوله كما يف التبصرة وغريها فإن ذلك كله ضعيف مل يصحبه 

وعلله بالتسلسل إذ لو كان قول . وشاهد اإلعذار اخل : عمل ، ولذا احتاج الناظم إىل نفي اإلعذار يف شاهده فقال 
فقوله املختار راجعلثبوت اإلعذار ولوجوبه قبل احلكم كما قررنا ال لتثنية شاهدي  القاضي فيه مقبوالً مل يعلله بذلك

عدل ألنه كما يثبت بالشاهدين يثبت بالشاهد الواحد على املعتمد ، مث إذا أعذر له مبا مّر فإن ذكر حجة أجله 
ينة أو مصر حكم عليه وكتب يف لإلتيان هبا على حسب ما مّر ، وإن ذكر أن له بينة بعيدة كالعراق واملغرب من املد

ولو أحلف خصمه بدون حاكم وله بينة بعيدة فله القيام : قال يف الشامل . كتابه ومىت أحضرها فهو على حجته 
أي هبا إذا قدمت وال مفهوم لقوله بدون حاكم بل باألحرى إذا أحلفه حباكم كما يف النكت ، وإمنا كان له القيام 

  .لو رفع األمر للحاكم مل يفعل غري ذلك إذا أحلفه بدون حاكم ألنه 
ألك حجة وحنوه قد يتعدد ألنه معلق على : فهم من كالم ابن عرفة والناظم أن اإلعذار بقوله : األول . تنبيهات 

توجه احلكم وهو قد يتوجه مراراً فيتوجه من أول األمر كما لو ادعى عليه بدين مثالً ، فأنكره ، فاحلكم قد توجه 



فيعذر له مبا ذكر ، فإذا ادعى حجة وأجل لإلتيان هبا وانقضى أجله األول وأوقفه أعذر له بذلك أيضاً  على الطالب
، وهكذا إىل انقضاء اآلجال والتلومات فيعذر له بذلك أيضاً ، وكذا يقال يف املطلوب إن ادعى مطعناً فيما أثبته 

وفائدته أخرياً ليظهرها إن أتى هبا أو يبدي عذراً يوجب  الطالب ففائدته أوالً ليعلم ما عنده من أدعائها أو نفيها ،
تأخريه كما مّر ، وليظهر عجزه إن مل يأت بشيء فيشهد عليه بعدم اإلتيان أو ادعاء نفيها فيقع احلكم مع تبني اللدد 

ل أو مع عدمه وحنو ذلك كما مّر يف اآلجال ، ويدل ملا ذكرناه قول ابن سهل وغريه ال بّد للقاضي أن يقو
وحينئذ فال بّد أن يقول يف رسم التسجيل ملا حتاكم اخلصمان أعاله . للمتخاصمني أخرياً أبقيت لكما حجة اه 

وانصرمت اآلجال والتلومات الثابتة أعاله أو حوله ومل يأت املتأجل بشيء اقتضى نظر قاضي كذا وهو اخل إن حكم 
لك حجة فادعاها أو نفاها حكماً الزماً قطع به شغبه على فالن املتأجل املذكور بكذا بعد أن أعذر له بأبقيت 

. وأوجب العمل مبقتضاه أشهد على إشهاده مبا ذكر وهو حبيث جيب له ذلك وعلى احملكوم عليه مبا فيه عنه اخل 
قول ينبين عليه . وقولنا فادعاها أو نفاها اخل . فاحلكم باطل إن خال من اإلعذار مبا ذكر ومل يشهد به الغري كما مّر 

وسيأيت متام هذا . مث ال تسمع بينة أن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز اه ) خ ( 
ألن هذا . ومن ألد يف اخلصام اخل : يف الفصل بعده إن شاء اهللا وال يعارض ما مّر عن ابن سهل وغريه قول الناظم 

  .الفار متسبب بفراره يف إسقاط حقه  ملا علم لدده وأنه يدعيها وإال ملا فر ، وأيضاً
فهم من قوله اإلعذار الذي هو طلب العذر كما مّر أنه ال يكون يف شهادة ورمسناقصني كما ال يكلف : الثاين 

جبواب الدعوى الناقصة كما مّر ألن العذر موجود حينئذ فطلبه من طلب حتصيل ما هو حاصل ، ولذا قال ابن 
ون إال بعد استيفاء الشروط ومتام النظر واإلعذار يف شيء ناقص ال يفيده ، وكذا واإلعذار ال يك: سهل وغريه 

  .اخلطاب بالقبول واألداء ال يكون يف شيء ناقص كما يأيت يف أول الفصل بعده 
إذا قام املستحق وأثبت أن فالناً غصبه أمالكاً وباعها مث باعها املشتري منه آلخر فاإلعذار يكون للمشتري : الثالث 

الذي بيده األمالك وتكون اخلصومة معه خاصة فإن أتى مبدفع فذاك وإالَّ رجع على بيعه وينتقل اإلعذار له فيطالب 
باملدفع الذي كان يطالب به املشتري منه وهكذا حىت يصل إىل األول قاله يف أقضية الربزيل ، ويأيت مثله يف 

ملتأجل اإلعذار والتأجيل فاستظهر احملكوم له بعدلني عليهما االستحقاق إن شاء اهللا ، مث إذا أنكر احملكوم عليه وا
  :فسأل احملكوم عليه اإلعذار له يف شاهديهما ، فإن املنكر لذلك ال جياب كما قال 

  وشاِهُد اإلْعذَارِ غَْيُر َمْعَملِ
  يف شَأْنِِه اإلْعذَاُر ِللتََّسلُْسلِ

نائب فاعل معمل ألنه اسم مفعول ) اإلعذار ( يتعلق به ) نه يف شأ( خربه ) غري معمل ( مبتدأ ) وشاهد اإلعذار ( 
أنه لو مكن من ذلك مل يكن بد : وبيانه . يتعلق باسم املفعول املذكور ) للتسلسل ( بضم امليم األوىل وفتح الثانية 

بشاهدين من إشهاد شاهدين على ذلك مث جيحد اإلعذار ثانياً ويسأل اإلعذار يف شاهديه ، وهكذا كلما أعذر له 
اعذر يل فيمن شهد به ، ونظريه ما تقدم يف كون القاضي إن مل يستند لعلمه يف الشهود لزم : وقال . جحد 

التسلسل ، وإن كان القاضي ميكنه قطع التسلسل الالزم يف عدم استناده إىل علمه بتزكية شاهدين مشهورين عند 
له بأنه لو مكن من ذلك جلرحهما فيبطل اإلعذار ويبطل )  م( الناس بالعدالة كما مّر ، فهنا ال ميكن ذلك وتقرير 

فيه نظر فإن تقرير . احلكم ببطالنه ألنه متوقف على اإلعذار والفرض أن له جتريح شاهده فيتعذر احلكم أبداً اخل 
التسلسل هبذا املعىن يؤدي إىل نفي اإلعذار من أصله يف كل شيء ال يف خصوص شاهدي اإلعذار ألن كل معذور 

يريد . إن التسلسل املذكور ينقطع باإلعذار باملربزين وإنه إمنا مينع يف العقليات اخل ) ت ( وقول . يه ميكن جترحيه ف



بأن املربز يغلب تعذره كما يأيت وبأنه يقدح فيه بالعداوة والقرابة كما يقدح فيه بغريمها على املختار عند اللخمي 
التسلسل املذكور باملعىن الذي قدمناه عقلي كما البنعرفة راداً به على  وشراحه ، وبأن) خ ( وهو املعتمد كما يف 

ابن عبد السالم يف التسلسل الالزم على عدم استناد القاضي لعلمه ، مث إن كالم الناظم هنا شامل لكل ما أشهد به 
ك كله يؤدي القاضي على نفسه من إعذار أو تأجيل أو ثبوت أو إبرام حكم وحنو ذلك ، فإن اإلعذار يف ذل

أال ترى أنه إذا أعذر له يف شاهدي احلكم مثالً وعجز عن الطعن فيهما فحكم بعجزه أنكر . للتسلسل املذكور 
ألنه . . اخل . وال الذي بني يديه قد شهد : اعذر يل يف شاهديه وهكذا وال يدخل ما هنا يف قوله : العجز وقال له 

م من عدم اإلعذار فيما أقر به بني يديه عدمه فيما أشهد به على نفسه ، فيما أقر به أحد اخلصمني بني يديه وال يلز
ألن التهمة يف الشهادة وعلى النفس أقوى ، أال ترى أنه يف اإلقرار يكون شاهداً به عند الغري خبالف اآلخر ، فإنه 

شهادته بعده أي بعد العزل وال تقبل ) خ ( شهادة على فعل النفس ال تقبل فاملسألتان متباينتان ، وقد تقدم أن قول 
أنه قضى بكذا أنه ال مفهوم للظرف ، بل كذلك قبل العزل على املعتمد ، وال فرق بني أن يكون قوله ذلك على 
وجه اخلطاب أو الشهادة ، ولو كان قوله مقبوالً ما احتاج الناظم إىل تعليل نفي اإلعذار بالتسلسل ، فالتعليل به 

وهذا ال ينايف ما يأيت من . ذار وحنوه ، ويف الذي أتى بعده كما هو ظاهر واهللا أعلم جار يف القاضي املشهد باإلع
وجوب إعطاء النسخة من احلكم ألنه مل يأخذها من جهة اإلعذار يف شاهديه ، بل لرياجع فصوله عند أهل العلم 

  .وليعلم هل صادف فيه الصواب أم ال وإالَّ فهو مقر بوقوع احلكم عليه 
  جََّههُ الْقَاِضي إىلوال الِذي َو

  ما كان كالتْحِليِف ِمنُه َبدال
( الواو عاطفة على معىن البيت املتقدم وال لتأكيد النفي أي ال يعمل اإلعذار يف شأن شاهد اإلعذار وال ) وال ( 

ها ، خرب) كالتحليف ( صلتها وامسها عائد على ما ) كان ( موصولة ) ما ( يتعلق بوجهه ) الذي وجهه القاضي إىل 
وأدخلت الكاف املوجه للحيازة واملوجه آلخذ املرأة بشرطها وتطليق نفسها واملوجه للنظر يف العيوب وتقومي 

املسروق هل فيه نصاب فيقطع أو ال ؟ وتقومي املتلفات لتغرم وحنو ذلك ، ولكن عدم اإلعذار يف املوجه للعيب 
بشهادة أخرى أقوى منه أو سؤال أهل العلم عن فصول  والتقومي إمنا هو من جهة الطعن فيه ال من جهة معارضته

شهادته فيعذر له من هذه احليثية ، وأدخلت أيضاً املوجه لألعذار ملريض أو مسجون أو امرأة ال خترج ، وإمنا مل 
 مفعول ألجله فيفيد أن عدم اإلعذار) منه بدالً ( يعذر فيمن وجه إىل من ذكر ألن القاضي أقامه مقام نفسه وجعله 

إمنا هو ألجل ما ذكر أو حال من الذي ، ومنه يتعلق به وال يلزمه تسميته إذ ما ال إعذار فيه وال فائدة يف تسميته 
وكذا : وقد قيل ال يسقط اإلعذار يف املوجهني للتحليف وباألول احلكم والعمل قال : قاله يف املتيطية ، قال 

وسألت ابن عتاب عن ذلك : ابن سهل . يف املوجهني للحيازة اإلعذار يف املوجهني لألعذار إىل مريض وحنوه وال 
وبه جرى العمل وقد اختلف : قال ابن اهلندي . ال إعذار فيمن وجه لألعذار ويعذر يف املوجهني للحيازة : فقال 

نه وفهم منه أنه إذا مل يوجه من قبل القاضي إىل ذلك فيه اإلعذار وهو كذلك وفهم من قوله م. أيضاً يف ذلك اه 
بدالً أن عدم اإلعذار إمنا هو إذا كان الذي وجههما هو احلاكمفي القضية ، فإن عزل أو مات بعد التوجيه أو قبل 

  .احلكم وتوىل غريه وقلنا يبىن على ما فعل األول كما يأيت يف الفصل بعده فاإلعذار واجب النتفاء العلة 
  وال الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه قَدْ َشهِْد

  يفُ يف الْقََساَمِة اعتُِمْدوال اللَِّف
بفتح ) قد شهد ( يتعلق بقوله ) الذي بني يديه ( عاطفة كاليت قبلها أي وال يعمل أيضاً يف شأن الشاهد ) وال ( 



الشني وكسر اهلاء صلة الذي والضمري يف يديه يعود على القاضي أي شهد بإقرار اخلصمني أو أحدمها بني يدي 
رار املعمول لشهد ال لنفس شهد ، فالظروف يتوسع فيها وإن تقدمت على املصدر القاضي ، والظرف يتعلق بإق

فإن اخلصم إذا أنكر وطلب اإلعذار يف شاهدي اإلقرار ال جياب بل حيكم عليه مبقتضى اإلقرار من : احملذوف أي 
ع أشهب يف القوم ويؤيده قول مالك يف مسا: ابن سهل . غري إعذار يف شاهديه ملشاركته فهما يف مساع اإلقرار 

إن يف ذلك لتوهيناً للشهادة : يشهدون عند القاضي ويعدلون عنده هل يقول للمشهود عليه دونك فجرح ؟ فقال 
فقد أسقط مالك اإلعذار ههنا فيمن عدل عنده ، فكيف فيمن : وال أراه إذا كان عدالً أو عدل عنده أن يفعل قال 

الشهود وعلمه مما مسعه يف جملسه ، وإن كان مل يصحب هذه القولة هو عنده عدل وشهد عنده مبا استوى فيه علم 
بل العمل يف املعدل بالفتح على اإلعذار فيه بالتجريح : يعين قولة مالك بعدم اإلعذار يف املعدل بالفتح عمل قال 

ل املتيطي وغريه هو مذهب املدونة وابن نافع وسحنون وشاهدت به القضاء بإمجاع من أدركنا من العلماء اه بنق
أوائل النكاح ، وبه تعلم أن الذي أسقط فيه مالك اإلعذار هو املعدل بفتح الدال ، لكن مل يصحب قوله عمل ال 

وبناين يف حاشيته مؤوالً به كالم ابن سهل الذي اختصر زروق ) ت ( املعدل بالكسر أي مزكي السر كما فهمه 
هاد هو املعدل بالكسر ، ألنه الذي ال إعذار فيه مع أن ابن فهو غلط نشأ هلما من ظنهما أن الذي يصح به االستش

سهل مل يتكلم عليه أصالً ، وإمنا استشهد بقول مالك بعدم اإلعذار يف املعدل بالفتح ، وإن كان قوله بذلك ضعيفاً 
اها بذلك لكن فيه تقوية للقول بعدم اإلعذار فيما وقع بني يديه كما ترى ، ورمبا أشعر قوله قد شهد اخل أنه أد

: قال . اجمللس بعينه ألهنا ال تسمى شهادة إال باألداء ، وهذا هو الذي ال إعذار فيه على املشهور كما يف املتيطية 
وأما إن كتبوا مقالته ووضعوا أمساءهم عليها مث شهدوا هبا بعد أيام من تاريخ تلك املقالة أو حفظوا مقالته يف اجمللس 

، مث يؤدوهنا عنده بعد ذلك اجمللس فإنه يعذر إىل املشهود عليه إذا أنكر مقالته تلك  دون أن يكتبوا شهادهتم عليها
ونقله صاحب التبصرة عن املفيد . من غري خالف أعلمه يف هذين الوجهني ، وإمنا اخلالف يف الوجه األول اه 

قرار أو اإلنكار وقع باجمللس ، يفهم من هذا أن عدم اإلعذار إمنا هو إذا نص الشهود على أن اإل: األول . تنبيهان .
وإال فمن أين لنا أن . أديا مبجلس اإلقرار أعاله اخل : ونص القاضي أيضاً أن األداء وقع بذلك اجمللس فيقول مثالً 

  .كالًّ من اإلقرار واألداء وقع باجمللس حىت يسقط اإلعذار يف ذلك عند هذا احلاكم أو عند من بعده واهللا أعلم 
قتصر عليه الناظم من عدم اإلعذار يف شاهدي اجمللس صرح املتيطي مبشهوريته كما مّر ، وبه قال ابن ما ا: الثاين 

ال بد من اإلعذار فيهما ألن القاضي ال يقضي بعلمه وال مبا يقر به عنده دون : وقال ابن الفخار . العطار وغريه 
كان هكذا فكيف يقضي بشهادهتما من غري إعذار بينة وال بشهادة غري العدلني وهو يعلم أن ما شهدا به حق فإذا 

وهذا عندي هو القياس الصحيح : وكيف ينكشف عند اإلعذار أهنما غري عدلني بإثبات عداوة أو فسق ؟ ابن سهل 
إن القاضي ال يقضي بعلمه وال مبا مسع يف جملس نظره ، لكن الذي قاله ابن العطار به جرى العمل : املطرد ملن قال 
الستحسان ويعضده قول مطرف وابن املاجشون وبه أخذ سحنون أنه يقضي مبا مسع يف جملس نظره اه وهو عندي ا

فقد علمت من هذا أن سقوط اإلعذار يف مسألة الناظم ال يتمشى إال على قول سحنون ومن معه دون املشهور . 
.  كالم ابن سهل وابن الفخار من أن القاضي ال حيكم مبا مسعه كما رأيته يف: من قول مالك وابن القاسم وأشهب 

إمنا أردت أن حتكم علي بعلمك ، وزعمت أنه شهد علي : أنه إذا أسقط اإلعذار فيهما قال اخلصم : وبيانه 
شاهدان ومنعتين من تسميتهما واإلعذار فيهما فما ذاك إال لتتوصل إىل احلكم بعلمك بل هبواك ، فالبينة حينئذ 

فقط ولو مساها وأبدى مطعناً مل يقبل منه فلم يبق سبب حلكمه إال جمرد علمه ،  مستغىن عنها لوجودها يف الصورة
فاجلاري على مذهب مالك وابن القاسم أنه ال بد من اإلعذار . وعلمه بصدق غري العدل ال اخل : وقد تقدم قوله 



. نون به اليوم العمل اخل وهو الظاهر وإذا تأملت ما مّر عند قوله وقول سح: قال ابن حمرز . كما قال ابن الفخار 
علمت أن الواجب يف زماننا هذا هو اإلعذار وأن ما قاله الناظم وغريه جيب كتمه بالنسبة لقضاة الزمان إذ ما شاء 
حاكم أن حيكم برأيه إال زعم أنه أقر عنده يف جملسه ، وشهد على إقراره شاهدان وأنه ال يلزمه اإلعذار فيهما وال 

ولصح . ها وأتى مبطعن ال يقبل ، ولو صح ما ذكر هنا لبطل قوله فيما مر وعلمه بصدق اخل تسميتهما ألنه لو مسا
  :قوله وقول سحنون اخل ألن األمر آل هنا إىل حكمه بعلمه كما ترى وكما يأيت عند قوله 

  والفحص من تلقاء قاض قنعا
  فيه بواحد يف األمرين معا

عاطفة كاليت قبلها ) وال . ( م وتأجيالهتم وإعذاراهتم واهللا أعلم ولذا كان القضاة اليوم يعطون النسخ من أحكامه
  واجلملة) اعتمد ( يتعلق بقوله ) اللفيف يف القسامة ( أي وال يعمل يف 
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لتحفة: كتاب  لبهجة يف شرح ا   ا
لتسويل: املؤلف  ا لسالم  ا عبد  بن  بو احلسن علي   أ

مشهورمها أنه ليس بلوث . حال من اللفيف أي حال كونه اعتمد عليه يف القسامة وجعل لوثاً فيها وهو أحد قولني 
  .اخل .  أو بكثري من لفيف الشهدا: وعلى مقابله درج الناظم يف الدماء حيث قال يف أمثلة اللوث 

وفهم من قوله يف القسامة أنه ال يعتمد عليه يف غريها والعمل بفاس على جواز شهادته يف الدماء واألموال وغريمها 
فيثبت هبا الدم وغريه ويقتص من القاتل هبا مع القسامة حيث بلغ اللفيف اثين عشر فأكثر على ما هو مبني يف شرح 

أنه ال يقبل التجريح فيه بكل ما جيرح به العدل من مطل وحلف بعتق الالمية وغريها ومعىن عدم اإلعذار فيه 
نعم ال بد فيه من ستر احلال فال يقبل تارك الصالة وال . وطالق وحنو ذلك ألنه مدخول فيه على عدم العدالة 

و اجملاهر بالكبائر من كثرة كذب وإظهار سكر وقمار وسفه وجمون وال متهم كصديق وقريب للمشهود له أو عد
شاع : للمشهود عليه اتفاقاً وال ممن فيه عصبية ففي الربزيل قبيل النفقات أثناء كالمه على شهادة اللفيف ما نصه 

وذاع يف العامة أن يشهد بعضهم لبعض على وجه اإلعانة واستخالص احلقوق ويستند بعضهم إىل خرب بعض من 
مث ال بد من . . . اخل . أو بكثري من لفيف الشهدا : وانظر ما يأيت يف الدماء عند قوله . غري حتقيق علم اه 

استفساره ألنه قائم مقام تزكيته ، وسواء كان يف الرسم إمجال أو احتمال أم ال ألن كل من ال يكتب شهادته ال بد 
: وصفته . من استفساره لفيفاً أو غريه إذ لعل الكاتب كتب ما مل يشهد به وهو من حق اخلصم على عمل الفاسيني 

ن يقرأ الرسم املقيد عنهم أوالً على كل واحد منهم إن مل حيضروا مجيعاً أو على مجيعهم إن حضروا كلهم قراءة أ
تفهم ، فإذا كملت قراءته سأله عن أداء شهادته كيف يؤديها وعن مستند علمه فيها فإذا أجاب بشيء كتبه بلفظه 

ما علمك يف هذا : لشهادة عليه على حدته فيقول له حرفاً حرفاً ولو ملحوناً ويسأله عن كل فصل يتوقف متام ا
الفصل ويف هذا وال يكتب عليه أنه أسقط فصالً من فصوهلا مبجرد سكوته عنه كما يفعله كثري من جهلة العدول ، 

. وخصم إن يعجز اخل : بل حىت يسأله عنه خبصوصه وال حيقق فيه شيئاً وإن غلط فال يؤاخذه به كما مّر عند قوله 
وإن امتنع من األداء كتب . يفعل يف الثاين والثالث حىت يأيت على األخري وإن رجع بعضهم كتب ذلك  وهكذا

يشهد من يضع امسه أثره أنه حضر مبوضع كذا وسأل الشاهد أعاله أو حوله عن شهادته فامتنع من أدائها امتناعاً 
: وقيل . سقطت شهادته كامتناع العدل من أدائها كلياً فمن عاين امتناعه املذكور قيده يف كذا ، فإذا ثبت امتناعه 

يهدد املمتنع فإذا جل يف االمتناع جازت شهادته ، مث إذا كمل االستفسار ووافق أداؤه ما قيد عنهم أوالً ثبتت 
شهادهتم ويبقى املدفع فيهم بالعداوة وترك الصالة وحنوها مما مّر ال بكل قادح ألنه مدخول فيهم على عدم متام 

لة كما مّر ، وإن خالف أداؤه شهادته أوالً سقطت األوىل والثانية واملعترب يف املخالفة اختالف املعىن ال اللفظ ، العدا
وإن بقي إمجال بعد االستفصال بغفلة ممن حبثهم عنه سئلوا عنه كما يسأل الشاهد عنه بعد أداء شهادته كما يف 

اهد املستفسر عن أشياء تغلطه من الفساد ، بل الذي دلت عليه املعيار قال فيه وما يتحيل به الشهود من سؤال الش
الرواية أن القاضي يسأله عما يتوقف عليه احلكم وال يشترط حضور املشهود عليه لالستفسار كما ال جيب على 

له املشهود له جلبهم له وإن كانوا من البادية مثالً ، وإمنا جيب عليه أن يعينهم للمطلوب وشأنه باستفسارهم قا
العبدوسي وغريه ، مث إذا مات الشهود أو غابوا قبل االستفسار فإنه حيكم بشهادهتم حيث كانت خالية من اإلمجال 

واالحتمال ألن األصالستمرارها وعدم وجود ما يبطلها فإذا كان فيها إمجال ففي الربزيل عن أيب عمران يستفسر 
إذا كانوا من : باعها أم ال ؟ فإن غابوا حكم بشهادهتم ، وقيل  هذه الدابة لفالن هل يعلمون أنه: الشهود إذا قالوا 



واختلف إذا كانوا حضوراً ومل يقم املشهود له هبا حىت مضت ستة أشهر فأكثر ، والذي به . أهل العلم وإالَّ فال اه 
وأما إن طلب العمل أن الرسم إذا جاوز املدة املذكورة وادعى اخلصم فيه مطعناً من غري االستفسار مكن منه ، 

ونقله سيدي العريب الفاسي ، . نسخة لالستفسار فإنه ال ميكن وحيكم به كذلك من غري استفسار قاله أبو زيد التايل 
ويف املعيار جرى عمل بعض قضاة املغرب باستحسان ترك االستفسار بعد مضي ستة أشهر من أداء الشهادة معتالً 

وبعضهم يقول باعتبار ستة أشهر إن أداها إثر حتملها ، وأما إن : نصه  زاد يف الفائق ما. بأن هذه مظنة النسيان 
وهذه كلها استحسانات خارجة عن : طال زمن حتملها مث زعم نسياهنا بعد ستة أشهر من أدائها فإنه ال يقبل قال 

نقله بعض الثقات عن  ومفهوم قوله من أدائها أهنم إذا ماتوا أو غابوا قبل األداء ال يعمل هبا وهو الذي. األصول اه 
اجملاصي وأنه رفعت إليه بينة اللفيف على عني بلد ألوالد ابن بكار وهي غري مؤداة وهلا حنو الثمانني سنة فلم حيكم 

وإالَّ فاملعمول به اليوم أن : يف شرح الالمية ) ت ( وهذا ظاهر إن كان األداء غري االستفسار كما يف . هبا اه 
وال يطالبهم . ملتلقي عنهم ويكتب عقب أدوا أو شهدوا لدى من قدم لذلك فثبت اخل القاضي يكتفي مبا قيده ا

باألداء عليه ألنه قدم املتلقي للتلقية واألداء ، وحينئذ فيعمل به حيث كتب القاضي شهدوا وأدوا ولو طال الزمان 
ليه بعد التلقية ، مث إن طلب وما قاله اجملاصي لعله مبين على أن األداء ال يكون إال عند القاضي أي فيؤدون ع

االستفسار استفسروا وهو الذي أليب احلسن ، ومن املعلوم أن االستحسان مقدم على القياس ، ولذا عول عليه 
  :ناظم العمل املطلق فقال 

  واستحسنوا إن مر نصف عام
  من األداء ترك االستفهام

 نسخة االستفسار بستة أشهر مع العلم فإن جرى العمل بالتحديد يف: ويف جواب لسيدي علي بن هارون ما نصه 
زادت املدة فال تعطى فيها نسخة وتعطى مطلقاً مع عدم العلم ، والقول قول من له احلق يف ذلك أنه ال علم عنده 

  .ولعل هذا القول املفصل هو الذي أصاب املفصل : قلت . ولوال ذلك لضاعت احلقوق اه 
لذي ال يعرف ما تصح به الشهادة حكمه حكم اللفيف يف وجوب االستفسار الشاهد غري املربز ا: تنبيهات األول 

وأما العدل املربز العارف مبا . عن كيفية علمه مبا شهد به كما يف التبصرة ، وظاهره كان يف الوثيقة إمجال أم ال 
هادة فيستفسر إذا أهبم أو تصح به الشهادة فال يستفسر حيث ال إمجال مطلقاً ، وأما املربز غري العامل مبا تصح به الش

أمجل كالذي قبله كشهادته بأن املرأة اختلعت من زوجها وسلمت له يف مجيع صداقها ومطالبها مث قامت بعد ذلك 
تطالبه حبق خارج عن مطالب الزوجية زاعمة أن تسليمها إمنا وقع فيما يرجع للزوجية فهنا يسأل الشاهد عما شهد 

د الشهادة هل ما ادعته اآلن أو ما ادعاه الزوج عليها من التعميم قاله سيدي العريب به وعما فهمه من حال املرأة عن
وإن عمم اإلبراء واخللع : ويفهم منه أن اخلالف بني ابن رشد وابن احلاج املشار له بقول الالمية : قلت . الفاسي 

اره ملوته أو غيبته وإالَّ فالعربة مبا حققه إمنا هو إذا مل حيقق الشاهد عند االستفسار شيئاً أو تعذر استفس. سابق اخل 
ال بد يف االستفسار من شاهدين يسأالن اللفيف عما شهدوا به وال : الثاين .الشاهد اتفاقاً منهما فتحققه منصفاً 

يكفي الواحد ألهنم إن ثبتوا على شهادهتم على حنو ما قيدها عنهم األوالن فسماع هذا منهم زائد ال عربة به ، وإن 
وأما السماع : عوا عنها فال يثبت رجوعهم بالشاهد الواحد قاله الزيايت يف نوازله عن سيدي العريب الفاسي قال رج

من اللفيف فعمل املراكشيني على أنه ال بد من اثنني ألنه كالنقل ، وعمل الفاسيني على االكتفاء بالواحد ألنه من 
فيشهد اللفيف عند عدل عينه القاضي نصاً أو بعموم اإلذن له باب األداء والسامع منه نائب عن القاضي يف ذلك ، 

يف حتمل الشهادات ، فإذا أدى اللفيف لديه كتب مضمن شهادهتم يف رسم وأرخه مث كتب أمساءهم عقب التاريخ مث 



شهدوا أي : يطالع القاضي بذلك فيكتب خبطه عقب أمسائهم شهدوا لدى من قدم لذلك ملوجبه فثبت فقوله 
دى أي عند من قدم أي قدمه القاضي لسماع البينات بإذن خاص أو عام ، فالفاعل الذي حول عنه اللفيف ل

اإلسناد هو القاضي لذلك أي لسماع البينات اللفيفية ملوجبه أي ملوجب تقدميه لذلك لكونه عدالً صاحلاً لذلك ، 
أي أداء اللفيف عند من ذكر ، مث  ولضرورة استنابة القاضي إياه يف ذلك لعسر مباشرة القاضي فثبت أي أداؤهم

  .يكتب بعد ذلك رسم التسجيل عقبه فيه إشهاد القاضي بثبوت ذلك الرسم عنده 
ما مر من أن الرسم يقرأ على اللفيف عند إرادة االستفسار هو ما وقفت عليه لغري واحد من املتأخرين ، : الثالث 

بد أن يستحضرها الشهود من غري أن يروا الوثيقة إذا كانت  وأما غري اللفيف فقال يف التبصرة شهادة االسترعاء ال
الوثيقة مبنية على معرفة الشهود كشهادهتم مبعاينة الغصب واحليازة وحنومها ، فإذا رأى احلاكم ريبة من إمجال أو 

: قال .  احتمال توجب التثبت ، فينبغي أن يقول هلم ما تشهدون به فإن ذكروا بألسنتهم ما يف الوثيقة وإال ردها
وأما إن كانت الوثيقة منعقدة على إشهاد الشاهدين ، فال ينبغي أن يؤاخذ الشهود حبفظ ما يف الوثيقة وحسبهم أن 

وظاهره . إن شهادهتم فيها حق وال ميسك القاضي الكتاب ويسأهلم عنها اه ببعض اختصار وزيادة إيضاح : يقولوا 
فيها ولو مع إمجال أو احتمال ألن الشاهد حينئذ إمنا حكى قول أن املنعقدة على إشهاد الشاهدين ال استفسار 

املتعاقدين وهو خمالف ملا مّر يف مسألة اخللع من أهنم يسألون عما فهموه من حال املتعاقدين وخمالف ملا نص عليه ابن 
صه الواجب يف شأن قائالً ما ن. اخل . والزوج حيث مل جيدها بكراً : لب يف جواب له نقله الشارح وغريه عند قوله 

اتصال تلك العصمة أن يستفسر شهود التفاصل واالنفصال فإن كانوا قد فهموا من الزوج الطالق وأدوا على 
وهذا من . ذلك فهو كذلك وإن فهموا بقاء العصمة وأدوا على ذلك قلدوا وحلف الزوج أنه ما أراد طالقاً اه 

فاً ملن وهم من بعض شيوخنا وهو يف احلقيقة راجع إىل أدل دليل على دخول االستفسار يف شهادة األصل خال
: وسيأيت إن شاء اهللا عند قوله . وليس باجلائز للقاضي إذا : الشهادة بالفهم ويف إعماهلا نزاع تقدم عند قوله 

هو ،  إن الشهادة مبا يفهم من القرائن واألحوال ال تقبل إال من املربز يف علم احلقائق وأين. . . وغالب الظن اخل 
إن عمل القضاة جرى باستفسار شهود : ولذا مل يذكر يف الفائق وجوب االستفسار إال يف شهود االسترعاء فقال 

ويفهم منه ومما مر أهنم ال يستفسرون عما . االسترعاء عن شهادهتم وبعد أدائها عن فصول الوثيقة ومضموهنا اخل 
ا وحنو ذلك مما ال يضر جهله كما يفعله بعض القضاة ليس من فصول الوثيقة كسؤاهلم عن وقت الواقعة ومكاهن

وندب سؤاهلم ) خ ( اليوم ، بل ذلك من الفساد كما مّر ، وإمنا استحسنواذلك يف الزنا والسرقة كما قال 
بل ذكر شراحه عند قوله يف القسامة ، وإذا اختلف شاهداه بطل أن شهود . . كالسرقة ما هي وكيف أخذت اخل 

  .م بيان الزمان واملكان وحنومها ، وإذا كان هذا فيما يوجب القتل فكيف به يف غريه اللوث ال يلزمه
ما مّر من أن العربة يف املخالفة اختالف املعىن ال اللفظ هو الذي صرح به من ال حيصى ممن تكلم على : الرابع 

شيئاً إذا شهد كل واحد منهم بغري شهادة اللفيف فال يرد ما البن اهلندي يف وثائقه من أن شهادة األبداد ال تعمل 
ألن كالمه يف العدول العارفني مبعاين األلفاظ وصيغها . نص ما شهد به صاحبه وإن اتفقت شهادهتم يف املعىن اه 

واللفيف ال يتأتى منهم ذلك يف الغالب على أنه قد ورد عن مالك ما يدل على جوازها ففي أحكام ابن سهل عن 
هي شهادة واحدة وال : هد أحدمها يف منزل أنه مسكن هذا وشهد آخر أهنا حيزه فقال اإلمام مالك يف شاهدين ش

معىن : تفرق ، وقد يكون الكالم يف الشهادة خمتلفاً ، واملعىن واحد فأرامها قد اجتمعا على الشهادة ، قال سحنون 
من عمرو وشهد آخر  لو شهد رجل أن زيداً باع سلعته: حيزه أنه ملكه وحقه ويف التقريب على التهذيب 

بدالني مهملتني التفرق : واألبداد . بإقرارمها بالبيع فشهادهتما كاملة ألهنما يف املعىن قد اجتمعا على نقل امللك اه 



  .ومنه قوهلم بدد اهللا مشل العدو 
  وال الكَِثُري ِفيهُِم الُعُدولُ

  والُْخلُْف يف َجِميعها َمْنقُولُ
مبتدأ واجلملة حال ، وأشار به إىل ما ذكره ابن سهل ) العدول ( خرب ) فيهم ( ّر معطوف على ما م) وال الكثري ( 

يف مسألة أيب اخلري امللقب لزندقته بأيب الشر شهد عليه بأنواع كثرية من الزندقة الواضحة عدد كثري ثبتت عدالة حنو 
وإسحاق بن إبراهم وأمحد بن  العشرين منهم وأكثر من ضعفهم استظهاراً ، فأفىت قاضي اجلماعة منذر بن سعيد

مطرف بقتله دون إعذار وحكم به ومل يلتفت إىل من قال باإلعذار له ، وظاهر إطالق الناظم أن اإلعذار منتف مع 
الكثرة املذكورة يف األموال وغريها ألنه إذا انتفى يف الدماء مع خطرها فكيف به يف األموال وهو كذلك ؟ قال ابن 

واحلق أن من تظاهرت الشهادة عليه يف إحلاد أو : أفىت بقتل الزنديق املذكور ما نصه  سهل عقب نقله لفتوى من
غريه هذا التظاهر فاإلعذار إليه معدوم الفائدة ، وفهم من قوله الكثري أهنم إذا مل يكثروا يعذر فيهم وهو كذلك قال 

ليه إن استفاضت عليه األمور املوجبة وأما اآلجال يف حق الزنادقة فمذهب احملققني أن املشهود ع: يف التبصرة 
للقيام عليه فال يعذر إليه وال يضرب له أجل ، وإن كان على اختالف ذلك فإنه يؤجل شهراً لدفع البينة ، فإن 

واخللف ( طلب أجالً آخر ورجى ثبوحتجته أجل أجالً آخر دون األول أو مثله باالجتهاد وإن مل يرج مل يوسع عليه 
خرب املبتدأ ، وقد نبهنا على اخلالف يف ) منقول : ( أي مجيع ما مر أنه ال يعذر فيه يتعلق بقوله ) ها يف مجيع( مبتدأ ) 

  .كل مسألة خبصوصها عند الكالم عليها 
ما تقدم من عدم اإلعذار يف املوجه للتطليق وعدمه إمنا هو من حيث الطعن فيه بالقوادح كما يفهم : تنبيهان األول 

ال من حيث معارضته ببينة أخرى كما إذا شهد املوجه بأهنا طلقت نفسها يف وقت . منه بدالً اخل من التعليل بقوله 
كذا من يوم كذا وطلب الزوج أن يأيت ببينة تشهد بأهنا مل تتلفظ بالطالق أصالً يف ذلك الوقت أو مل حيلفه يف ذلك 

للترجيح ، فهذا ينبغي أن يعذر له فيه ويؤجل الوقت وحنو ذلك من الوجوه املعارضة املوجبة للتهاتر أو الصريورة 
إلثباته إذ ال أقل أن توجب املعارضة املذكورة اخلالف ، وحيتاج الناظر يف القضية حينئذ إىل مزيد حترير وإتقان ، 

أن البينتني إذا تعارضتا فنفت كل منهما ما أثبتته األخرى يف وقت خمصوص ومكان خمصوص يكون ) ح ( وقد نقل 
ويصار للترجيح فانظره ، وال سيما واملوجه قد يكون واحداً وكذا يقال يف اللفيف على ما به العمل من هتاتراً 

  .وقلنا ال يعذر فيه بكل القوادح إذا أراد اخلصم معارضته فيمكن كما نص عليه غري واحد . إعمال شهادته مطلقاً 
هم لبعض يف حرابة إذا شهد عدالن منهم على من بقي على الناظم مما ال إعذار فيه شهادة القافلة بعض: الثاين 

حارهبم بأخذ مال أو قتل ، فإن مذهب مالك يف السالبة واملغريين وما أشبههم إذا شهد املسلوبون واملنتهبون قبول 
شهادهتم عليهم إذا كانوا من أهل القبول دون إعذار ، وإن أدى إىل سفك دمائهم كما يف ابن سهل عن أيب إبراهيم 

املذكور ، وكذا ال إعذار يف شهادة أهل القافلة بعضهم لبعض عند حاكم البلد أو القرية اليت حلوا أو مروا  إسحاق
هبا مبا وقع بينهم من املعامالت يف ذلك السفر وإن مل يعرف حاكم البلد عدالتهم كما أشار إليه املصنف فيما يأيت 

ورة السفر مدخول فيهم على عدم العدالة ، وكذا ال إعذار ألنه يف ضر. اخل . ومن عليه وسم خري قد ظهر : بقوله 
يف مزكي السر كما مّر ولكن الذي عليه القضاة اليوم وجوب اإلعذار فيه ملا نبهنا عليه قبل يف شاهدي اجمللس ، 

ادح وأما املربز يف العدالة فاملعتمد وجوب اإلعذار فيه بكل ق. والفحص من تلقاه قاض قنعا : ويأيت قول الناظم 
ويف املربز بعداوة وقرابة وإن بدونه كغريمها على املختار ، وكذا من خيشى منه مذهب : بقوله ) خ ( كما أشار له 

ألن اجلمع للنظائر : مع من ال إعذار فيه مجعاً للنظائر قاله طفي أي ) خ ( املدونة وجوب اإلعذار فيه ، وإمنا ذكره 



ار يف الشهادة بالضرر وال يف حكم احلكمني وال يف الشاهد على القاضي قد يرتكب فيه غري املشهور ، وكذا ال إعذ
باجلرحة ، ألن طلبه لإلعذار فيه طلب خلطة القضاء وطلبها جرحة كما تقدم ، وأما الوكالة فإمنا ترك اإلعذار فيها 

ذلك عن اإلعذار أبقيت لك حجة فاستغين ب: من تركه ألن القاضي ال بد له من اإلعذار عند إرادة احلكم بقوله 
. عن ابن بشري القاضي ) ح ( فيها ابتداء فال يسقط فيها اإلعذار مجلة كما يف غريها مما مّر ، وكذا اإلراثة كما يف 

واحلاصل أن الطالب لإلعذار إن كان هو املوكل فإن طلبه قبل قبض الوكيل ومل يتعلق للوكيل حق بالوكالة من بيع 
ك فال وجه لإلعذار ألنه ممكن من عزله ، وإن كان بعد القبض وتلف املقبوض أو رهن بيده ليستويف دينه وحنو ذل

إن الدافع ال : تعلق للوكيل حق هبا فال إشكال يف وجوب اإلعذار له ، وإن كانالطالب له هو الدافع فإن قلنا 
ألنه دفع  ضمان عليه ولو ظهرت سخطة بشاهديها بعد قبض الوكيل وهروبه أو إفالسه كما هو ظاهر كالمهم

حبكم ، واملصيبة من املوكل فال حق للدافع يف اإلعذار بال إشكال ، وإن قلنا بضمانه فكيف ال يعذر له إذا طلبه 
بل استظهر ابن رحال يف شرحه وجوب اإلعذار له مع عدم الضمان قائالً ألنه قائم مقام املوكل يف . ابتداء وانتهاء 

إن قربت غيبة املوكل كالثالثة فدون : يعذر إىل املوكل ففي ابن سلمون ال أدفع املال حىت : ذلك وأما إن قال 
كتب إليه وإن بعدت الغيبة حكم عليه بالدفع ، وحينئذ فمن نفى اإلعذار فيها مراده إذا طلب الغرمي اإلعذار لنفسه 

ما إن مل تثبت واعترف مطلقاً أو لرب احلق مع بعد الغيبة كما ترى ، وهذا كله إذا ثبتت الوكالة عند القاضي ، وأ
الغرمي بصحتها فحكم عليه احلاكم باألداء مث تبني عدم صحتها وقد هرب الوكيل أو فلس فعلى الدافع الغرم 

واملصيبة منه ألنه غار لنفسه باعترافه كما نص عليه ابن فرحون يف القضاء باإلمارات هذا حترير املسألة فيما يظهر 
  .أعلم ومل أقف عليه حمرراً هكذا واهللا 

  فصل يف خطاب القضاة
أن يكتب قاضي بلد إىل قاضي بلد آخر مبا ثبت عنده من حق اإلنسان يف بلد القاضي ) م ( وهو كما قال الشيخ 

واحلكم يف املشهور حيث املدعى عليه اخل : الكاتب على آخر يف بلد املكتوب إليه ليحكم عليه هنالك عمالً بقوله 
اإلهناء باملشافهة مع أنه خطاب فهو غري منعكس ، لكن ملا مل يتعرض املصنف له داخل وهذا التعريف ال يشمل . . . 

الفصل اقتصر على تعريفه مبا ذكر ، وهو يشمل اإلهناء بالكتابة واخلطاب على الرسوم الذي اقتصر عليه الناظم 
  .من التعجيز والبشر وحنومها ) وما يتعلق به . ( ههنا 

  إنْ طُِلْب ثُمَّ اِخلطاُب ِللرُُّسومِ
  َحْتٌم َعلَى القاِضي وإالَّ لَْم َيجِْب

من قاض آلخر مبا ثبت عنده من صحة الرسم وعدالة شاهديه ، وهو ) اخلطاب ( هي للترتيب اإلخباري ) مث ( 
أي عليها ونضع املوازين )  ١٠٩: اإلسراء ( } وخيرون لألذقان : فيها أو عليها كقوله تعاىل ) للرسوم ( مبتدأ 
بالبناء للمفعول شرط أي إن طلبه ) إن طلب ( أي فيه يتعلق باخلطاب )  ٤٧: األنبياء ( } ط ليوم القيامة القس

أنت ظامل إن فعلت ألن رتبة : خرب وجواب الشرط حمذوف للعلم به مما قبله كقوله ) حتم ( اخلصم من القاضي 
عليه وال مفهوم للرسوم بل باملشافهة ) مل جيب (  يطلبه اخلصم من القاضي) على القاضي وإال ( حتم التقدمي : قوله 

: ابن رشد . وأهنى لغريه مبشافهة إن كان كل بواليته وبشاهدين مطلقاً اخل ) خ ( ، كذلك حيثطلبه اخلصم أيضاً 
جيب على القاضي املكتوب إليه أن يصل نظره مبا ثبت عند القاضي الكاتب ، فإن كتب بثبوت شهادهتم فقط أي ال 

م مل يؤمروا بإعادة شهادهتم ونظر يف تعديلهم ، وإن كتب بتعديلهم وقبوله إياهم أعذر للمشهود عليه فيهم ، بقبوهل
فنفذه الثاين وبىن ) خ ( واحلاصل أنه يبىن على فعل األول . وإن كتب أنه أعذر فعجز عن الدفع أمضى احلكم عليه 



وإمنا كان يبين ألن إشهاد القاضي األول مبا . . . خل كأن نقل خلطة أخرى وإن حدا إن كان أهالً أو قاضي مصر ا
) خ ( ويف . ثبت من شهادهتم أو تعديلهم أو إعذار فيهم وحنوه حكم بذلك ، فلو مل ينب لكان متعقباً حلكم األول 

ن وال يتعقب حكم العدل العامل ، وهلذا اشترط يف الباين أن يكون أهالً أو قاضي مصر مل يعرف جوره وال جهله أل
شأن قضاة األمصار العلم ، مث إذا كان اخلطاب على احلكم باحلق بشاهدين فإن املخاطب بالفتح يعذر فيهما 

أدِّ هنا ما ثبت : للخصم فإن أتى مبدفع فيهما مل حيكم عليه ، وإن ادعى الدفع فيهما حبجة يف بلد الكاتب قيل له 
جب اإلعذار ألن املكتوب إليه مل يوجههما بل مها عليك وامض فإن أثبت ما تدعيه من احلجة رجعت ، وإمنا و

موجهان إليه فال يعارض ما مّر ، ويفهم من هذا أن اخلطاب إذا مل يكن بالشاهدين بل بأعلم بصحته وحنوه على ما 
به العمل اليوم كما يأيت حكم مبا خاطب به ، وإن مل يكن إشهاد فيبىن أيضاً وهو واضح ، وأن املكتوب إليه إذا مل 

عرف خط الكاتب وعرف له به غريه ال بد من اإلعذار يف العرف بالكسر وهو كذلك ، وأن إشهاد احلاكم بصحة ي
الرسم أو ثبوته وحنومها أو إعالمه بذلك من غري إشهاد على ما به العمل ليس حكماً باحلق وإالَّ ما احتاج املكتوب 

كون اللفظ املذكور حمتمالً للحكم باحلق وللحكم بتعديل إليه إىل البناء بل ينفذ ذلك احلكم فقط ، وما ذاك إال ل
البينة وحنوه دون إيقاع حكم وال يلزم من احلكم بالتعديل مثالً احلكم باحلق ألن التعديل راجع للحكم بعلم القاضي 

ّر عنه ، وقد يعارضه جتريح وحنوه مينع من احلكم باحلق على أن كونه حكماً بالتعديل وحنوههو ما البن رشد كما م
: وصرح به ابن عرفة ، والذي لغريه أنه ليس حبكم أصالً وهو ما تقدم أول الباب ، وبه صرح الناظم يف قوله بعد 

ثبت عندي أن : ولذا قال املازري وغريه يف قاض خاطب آخر بقوله . . . اخل . وليس يغين كتب قاض كاكتفى 
مساه اخل أن ذلك ال يوجب نقل امللك فتترتب عليه آثاره من  فالناً وفالناً اشتريا من فالن يف عقد واحد كذا بثمن

شفعة وحنوها إذ النقل ال يثبت إال باعتراف املتعاقدين أو حكم احلاكم عليهما بعد اإلنكار ، واخلطاب املذكور مل 
زكيت دون  يصرح فيه باالعتراف وال باحلكم بالبيع ، بل هو حمتمل للحكم وملا سواه من استماع ملا أثبته من بينة

انظر أقضية املعيار وأن القاضي إذا خاطب حبكم جيب . إيقاع حكم وال تلزم القضايا بلفظ فيه إشكال وإهبام اتفاقاً 
أن يكتب حكمه وكل حجة له من تعديل أو جتريح وموجب حكمه لتكون له حجة على احملكوم عليه إن نازعه ، إذ 

بذلك وأن اخلطاب على رسم ناقص ال جيب إذ احلجة ال تقوم به ألنه ال يتم املعىن الذي وجب اخلطاب ألجله إالَّ 
ساقط االعتبار كما ال تعطى منه نسخة كما مّر ، فإذا أشهد الشاهدين بوقتني مثالً ومل يقيد فيه أنه ال يعلم أن الدين 

يف التبصرة أن تأدى وال سقط وطلب اخلصم اخلطاب عليه فال جياب إذ ال خطاب بشيء ناقص كما يف املعيار ، و
إنه ال يعلم أن الدين تأدى أو سقط اه باملعىن ، وهل : الشهادة بالدين مليت أو عليه ال تتم إال إذا قال الشاهد 

يسمى املخاطب بالكسر الشهود الذي بىن عليهم حكمه يف خطابه جيري ذلك على ما يأيت يف فصل احلكم على 
ومسى الشهود وإالَّ نقض اخل ) خ . ( فال بد من التسمية ألنه على حجته الغائب من أنه إذا كان احملكوم عليه غائباً 

وإن كان حاضراً فالتسمية مستحبة ، وبه العمل كما يف ضيح والتبصرة ، ولكن املوافق ملا مّر عند قول الناظم . 
، وقد قال وجوب التسمية حىت يف حق احلاضر ال استحباهبا فقط لضعف عدالة قضاة الوقت . وقول سحنون اخل 

: يف تكميل التقييد ما نصه املازري من املصلحة واحلكمة منع القاضي احلكم بعلمه خوف كونه غري عدل فيقول 
وأما إن خاطب مبجرد شهادهتم . علمت فيما مل يعلمه وعليه فال يقبل قوله ثبت عندي كذا إال أن يسمي البينة اه 

ثبت عندي بينة عادلة أن لفالن على : عذار وال ميكن إال هبا ، فإن قال أو بتعديله إياهم فال بد من التسمية لبقاء اإل
فالن كذا ومل يسمهم رد خطابه ، مث إن األحوط تاريخ اخلطاب الحتمال عزل القاضي الكاتب ألن خطابه بعد عزله 

ويف عزله ) خ ( ل وقبل العلم به ساقط على أحد القولني يف الوكيل يتصرف بعد العزل ، وقباللعلم املشار هلما بقو



بعزله ومل يعلم خالف ، وألن البينة اليت خاطب بقبوهلا قد ينقلب حاهلا إىل جرحة مل تكن فإذا تأخر العمل باخلطاب 
مث أعذر للخصم فيها ومل يكن تاريخ أمكنه إبطاهلا باجلرحة الثابتة اآلن ، وال ميكنه ذلك مع التاريخ لسالمة وقت 

  .ونقله يف املعيار مسلماً . اله الشارح األداء من اجلرحة احلادثة ق
من أن الفسق . والتعليل األخري يقتضي وجوب التاريخ وهو يؤيد ما مّر عند قوله وحقه إهناء ما يف علمه اخل : قلت 

الطارىء بعد األداء ال يبطل الشهادة فتأمله ، ويف نوازل الزيايت أن القاضي أبا عبد اهللا املكناسي سئل عمن استظهر 
سم عليه خطاب قاض معروف مات معزوالً ، فادعى املطلوب أن القاضي خاطب عليه بعد عزله ، وخالفه بر

وقد يؤرخ يف حال العزل : قلت . إن مل يكن للخطاب تاريخ يعلم به قدمه على عزله مل يعمل به اه : الطالب فقال 
  .تفي التهمة إال بالتسجيل عليه واهللا أعلم باليوم الذي كان موىل فيه ، وقد شاهدنا من ذلك العجب العجاب فال تن

وملا أخرب أن اخلطاب واجب إن طلبه اخلصم ، وكان ذلك شامالً للخطاب يف الشاهدين على كتاب القاضي 
وللخطاب اجملرد عنهما ، وسواء كانت الكتابة يف ) خ ( الكاتب يشهدان مبا فيه عند املكتوب إليه كما مّر عن 

للرسوم ال ينايف ذلك ألن املراد على : حالة على رسم احلق أو يف رسم احلق نفسه ، وقوله بطاقة على حدهتا مع اإل
مضمنها كان فيها أو على حدته كان بشاهدين أم ال ؟ بني أن الصور كلها جائزة ، وأن اخلطاب بالكتابة حيث كان 

  :بلفظ أعلم مقبول على أي وجه كان فقال 
  ولِ ماَوالَْعَملُ الَْيْوَم َعلَى قَُب

  خاطََبُه قَاضٍ بِمثْلِ اْعلَما
خاطبه ( خرب املبتدأ وما موصولة مضاف إليه وصلتها ) على قبول ما ( ظرف يتعلق به ) اليوم ( مبتدأ ) والعمل ( 

فإن آمنوا مبثل ما : يتعلق به وهو مقحم أو مبعىن نفس كما قيل بكل منهما يف قوله تعاىل ) مبثل أعلما ( و ) قاض 
ولو قال بلفظ أعلما ألن اخلطاب إمنا كان يف زمانه به ال مبثله وال به ومبثله . اآلية )  ١٣٧: البقرة ( } آمنتم 

وسيأيت أن االقتصار على لفظ أعلما جمرد اصطالح ولو تغري االصطالح إىل : قلت ) ت ( كأخرب كان أوىل قاله 
وظاهر النظم القبول وإن مل . لتقييد النظم باليوم اه  غريه مما يؤدي معناه لصح اخلطاب به فاعتراضه إمنا هو بالنسبة

يكن إشهاد وهو موافق ملا حكاه ابن املناصف عن أهل عصره من اتفاقهم على قبول كتاب القاضيبمجرد معرفة 
وال يستطيع أحد صرفهم عنه فيما أظن مع أين ال أعلم فيه خالفاً إال ما وقع يف : قال . خطه دون إشهاد عليه 

يعين به إالَّ ما وقع لسحنون من . ال أعلم فيه خالفاً اخل : وقوله . أن كتاب القاضي ال جيوز مبعرفة خطه اه املذهب 
وهو . قبوله كتب أمنائه كما يأيت ، وظاهره أيضاً أن اخلطاب بأعلم يقبل مطلقاً كان املخاطب بالفتح معيناً أم ال 

من يقف عليه من القضاة إذا عرف خطه أو ثبت ببينة عادلة أنه  كذلك كما يف العتبية فيعمل به مع عدم التعيني كل
خطه ولو بشاهد واحد على ما للمكناسي يف جمالسه عمن أدركه من القضاة ابن املناصف ، وإذا ثبت خط القاضي 
الكاتب وجب العمل به ، وإن مل تقم بينة بذلك ، والقاضي يعرف خط القاضي الكاتب فواجب عندي قبوله مبعرفة 

طه ، وقبول سحنون كتب أمنائه بال بينة يدل على ذلك وليس ذلك من باب قضاء القاضي بعلمه الذي ال جيوز خ
القضاء به ألن ورود كتاب القاضي عليه بذلك احلق كقيام بينة عنده فقبوله الكتاب مبا عرفه من خطه كقبوله بينة 

  .مبا عرف من عدالتها اه 
ضي يعلمه اجملرد عن الواسطة كعلمه أن لزيد على عمرو درمهاً ممتنع ، وأما إن وحاصل ما قاله أن قضاء القا: قلت 

علمه بواسطة البينة اليت يعرف عدالتها أو بواسطة اخلط الذي يعرف عدالة كاتبه ، فهذا جائز قضاؤه به لبعد التهمة 
لعلم بالعدالة وللبحث عن حتققها إن التهمة تقوي يف انفراده مبعرفة اخلط ملشاركة بعض الناس له يف ا: ، وقد يقال 



باألعذار ، ولذا نظر فيه املكناسي يف جمالسه قائالً يلزم عليه أن من قام بشهادة عدلني ميتني أو غائبني ، ومل يوجد 
من يعرف خطهما ، والقاضي يعرف خطهما أن حيكم بذلك الرسم ، وهذا مما ال يقوله أحد أي ألنه من احلكم 

يظهر بني خط الشاهد وخط القاضي ، بل صرح أبو احلسن كما يف أقضية املعيار بعدم قبوله  بعلمه إذ ال فرق فيما
يف خط القاضي قائالً ألنه حاكم بعلمه وهو املوافق ملا مّر يف البيت قبله عن املازري ، وال سيما مع ضعف عدالة 

  .قضاة اليوم ، فينبغي أن ال يباح ألبتة فتأمله واهللا أعلم 
. ومعلم خيلفه وايل القضا اخل : يني فيعمل به املكتوب إليه أو من ويل بعده كما يأيت يف قول الناظم وأما مع التع

وظاهره أيضاً أنه يقبل وإن مات املخاطب بالكسر أو عزل أو مات املخاطب بالفتح أو عزل وهو كذلك يف اجلميع 
وما يأيت للناظم مما يعارض . من مضى اخل  واعتمد القبول بعض: على املعتمد ، وبه العمل كما يأيت عند قوله 

عن ابن املناصف يف الفرع الثالث ال يعول عليه ) م ( وحنوه للشيخ . وإن ميت خماطب اخل : ويف قوله . إطالقه هنا 
، وكيفيته مع عدم التعيني على ما به العمل اليوم بفاس وما واالها أن يكتب أسفل الرسم أو عرضه أو يف ظهره 

أديا فقبال ، وأعلم به يف تاريخ كذا على ما هو األحوط أو الواجب كما مّر وإن كان الناس اليوم فيما  احلمد هللا
شاهدناه على عدم التاريخ أو احلمد هللا أديا فثبت وأعلم به أو احلمد هللا أعلم بصحته أو بثبوته أو باستقالله وإن 

وإالَّ قيد باألخريين مثالً أو مبا ثبت عنده منها وإن  كان يف الصك رسوم نبه على مجيعها إن أراد ذلك وصحت عنده
كان يف الرسم عدل واحد أو عدد كثري ومل يقبل إال واحد فيكتب على ما شهدناه اليوم أدي فقبل وأعلم به فالن ، 

وكان الضمري عندهم يف به يف اخلطاب على الواحد يعود على األداء املفهوم من أدى وليس له أن خياطب على 
احد بقوله أعلم بصحة الرسم أو بثبوته أو باستقالله مع قصده بذلك ثبوت احلقعلى املطلوب ، وأنه مل يبق له فيه الو

مقال بطعن وال غريه ملا علمت أن احلق ال يثبت بالواحد إال بعد اليمني معه ، وهذا يف األموال ، وأما يف غريها مما 
الواحد ملا مّر أنه ال خطاب على رسم ناقص ال ينتفع به ربه ، اللهم ال يثبت إال بعدلني فال وجه للخطاب فيها على 

إال أن يرجى أن يضاف إليه شاهد آخر يف غري موضع اخلطاب فيخاطب حينئذ ، وإن كان اخلطاب بورقة مفصولة 
على  عن رسم احلق غري ملصقة به فال بد أن يقول أعلم بصحة الرسم الذي بيد حامله فالن املتضمن للحق الذي له

فالن املؤرخ بكذا الذي شهوده فالن وفالن وحنو ذلك مما يعني الرسم املخاطب عليه ، وإن ألصق ورقة بالرسم 
وخاطب فيها قال أعلم بصحة العقد املرتسم بالورقة امللتصقة هلذا املتضمن لفالن قبل فالن كذا ، أو املتضمن 

خشية أن يلصق ورقة . طب به ، فال بد من زيادة املتضمن اخل توكيل فالن فالناً على كذا وحنوه مما يعني احلق املخا
اخلطاب بورقة حق غري احلق الذي به وقع اخلطاب ، وال يعمل به إن سقط ذلك منه كما ال يعمل به إن كان 
ما . اخلطاب ملصقاً ومل يقل فيه بامللتصق أعاله إلمكان إزالته من ورقة أخرى ، وال يكفي عن زيادة املتضمن اخل 

صدر به من قوله بامللتصق أعاله كما يقتصر عليه اجلهال من القضاة ألن ذلك ال مينع إلصاقه بورقة أخرى ، وأما 
مع التعيني فكيفيته احلمد هللا أعلم بصحة الرسم املقيد فوق هذا على ما جيب الشيخ الفقيه أبو فالن فالن ابن فالن 

وموثقه فالن ابن فالن ، ويكتب امسه بتخليط وتعمية ، ويسمى العالمة أدام اهللا توفيقه وتسديده ، وليه يف اهللا تعاىل 
والشكل لئال خياطب على لسانه غريه ، وإمنا قدموا مفعول أعلم وهو اسم املكتوب إليه على الفاعل الكاتب تعظيماً 

إن كان املكتوب إليه له واهتماماً به ، مث إذا وصل اخلطاب للمكتوب إليه املعني كتب حتته خبط يده أعملته ، وكذا 
غري معني ووقف عليه بعض القضاة وكان اخلصام عنده فإن مل يكن اخلصام عنده بل ببلد آخر ال يعرف قاضيها خط 

القاضي الكاتب ، ولكن يعرف خط الواقف عليه كتب الواقف املذكور احلمد هللا أعلم بأعماله فالن ابن فالن ، 
  . وهكذا حىت يصل إىل بلد قاضي بلد النزاع



  :وملا كان اخلطاب الذي مل يصرح فيه باإلعالم لغواً غري مقبول وال معمول به عند القضاة نبه عليه بقوله 
  ولَْيسَ ُيْغين كَْتُب قَاضٍ كاكْتَفى
  َعنِ اخلطابِ واملَزِيُد قَْد كَفى

كاف اسم مبعىن مثل مفعول بقوله كتب ألنال) كاكتفى ( امسها ) كتب قاض ( خربها ) يغين ( فعل ناقص ) وليس ( 
يتعلق بيغين أي ليس كتب القاضي حتت الرسم اكتفى ، ومثله من حنو استقل أو صح أو ثبت مغنياً ) عن اخلطاب ( 

عن اخلطاب بأعلم ، بل حىت يزيد وأعلم به أو يقول أعلم باستقالله وحنوه مما مّر وهو صريح يف أن الثبوت ليس 
أي كفاه عن زيادة الشهود فهو يتعدى ) قد كفى : ( نزع اخلافض بقوله منصوب على ) واملزيد : ( حبكم فقوله 

وجيوز أن تكون ليس )  ٥٥١: األعراف ( } واختار موسى قومه : لألول بنفسه وللثاين حبرف اجلر كقوله تعاىل 
ب اكتفى أن القاضي إذا اقتصر على كت: وحاصله . مهملة مبنزلة ال وأن يكون امسها ضمري للشأن واجلملة خربها 

أو استقل أو حنومها كان ذلك قاصراً عليه وكأنه تذكرة لنفسه بأنه وقف على موجب اكتفاء الرسم لعدالة شاهديه 
وحنو ذلك ، وإخبار للمشهود له بأنه يكفيه ذلك عن الزيادة فال يلزم قاضياً آخر إذا وقف على ذلك أن ميضيه 

ولو أمضاه لكان غري معتمد على شهادة وال خرب من القاضي األول  اعتماداً على قوله اكتفى وحنوه ، ألنه مل خياطبه
وذلك واهللا أعلم أن األول قد يكتبه اعتماداً على ما ظهر له فيه ابتداء وإن كان سرياجع فيه نفسه : قلت . 

خاطب ويبحث عن باطنه فال يدل ذلك على أنه استقصى أمره فيه ، فكما أن الناقل ال ينقل إال بإشهاد فكذلك امل
ثبت : ومل يشهد على حاكم قال ) : خ ( بالفتح ال يعمل به إال بإعالم الشتراط اإلذن يف كل منهما ، ولذا قال 

  :ولذا أتى الناظم باحلصر فقال . عندي إال بإشهاد اخل 
  وإنََّما اِخلطاُب ِمثْلُ أَْعلََما
  إذْ ُمْعلَماً به اقَْتَضىوُمْعِلما

بصحته أو استقالله أو استقل وأعلم به وحنو ) مثل أعلما ( مبتدأ خربه ) اخلطاب ( حرف تأكيد وحصر ) وإمنا ( 
ذلك مما يقتضي أن املخاطب بالكسر أذن ملن يقف عليه أن يعمل مبقتضاه واقتصارهم على لفظ أعلم جمرد اصطالح 

ل أعلم أي بأعلم أو مثله مما فلو تغري االصطالح إىل سواها مما يؤدي معناها كأخرب وحنوه لصح ، ولذا قال الناظم مبث
بفتح الالم اسم مفعول من أعلم وضمري به يعود على الرسم ) معلماً به ( تعليلة ) إذ ( اصطلح قضاة الوقت عليه 

ومعلما ( أي طلب وافهم ) اقتضى : ( املخاطب عليه على حذف مضاف أي بثبوته وحنوه وهو مفعول مقدم بقوله 
، ويكون الناظم ساكتاً عن الشخص املعلم بالفتح ، وجيوز العكس وهو كسر  بكسر الالم معطوف على األول) 

الالم يف األول وفتحها يف الثاين ، وعليه فقد تضمن كالمه الثالثة املعلم بالكسر وهو فاعل اإلعالم ، والشيء الذي 
بالشيء الذي تضمنه الرسم  وقع به اإلعالم وعليه يعود الضمري يف به والشخص املعلم بالفتح أي ألنه اقتضى معلماً

وشخصاً معلماً وهو املخاطب بالفتح ، وجيوز فتح الالم فيهما ويكون املعلم بالكسر مستفاداً من اللفظ ، إذ لفظ 
اإلعالم ال بد له من فاعل يوقعه ، ويف كل وجه من هذه األوجه يصح التنازع يف به على قول من أجازه يف متقدم 

به وشخصاً معلماً بالفتح والكسر بذلك الشيء ، وهكذا والضمري يف به على كل حال  أي ألهناقتضى شيئاً معلماً
والعمل اليوم : يعود على الشيء الذي وقع به اإلعالم ، مث إن هذا البيت ليس فيه كبري فائدة مع ما قدمه يف قوله 

أي لكونه ال يقتضي ما ذكر  اخل إال ما أفاده من احلصر ، ومن بيان وجه كون اكتفى وحنوه ال يكفي يف اخلطاب
  :ويقول بعده ما نصه . والعمل اليوم اخل : وحينئذ ، فلو قدم هذا البيت وجعل بعده قوله 

  من أجل ذا ال يغين كتب كاكتفى



  عن اخلطاب واملزيد قد كفى
كان أعلم ليسلم من التكرار مع إفادة تعليل عدم االكتفاء بذلك ، وإمنا . أي ال يغين قاضياً كتب كاكتفى اخل 

يقتضي ما ذكر ألن قوهلم أعلم باستقالله وحنوه ال بد له من الفاعل الذي هو املعلم بالكسر ، وهو هنا فالن 
الذي هو : القاضي الذي جرت العادة أن يكتب امسه شكالً يسمى العالمة وهو يتعدى إىل ثالثة حذف ؛ أوهلا 

والثاين )  ٥٢: يونس ( } واهللا يدعو إىل دار السالم :  املعلم بالفتح للتعميم أي كل من يقف عليه كقوله تعاىل
الذي هو املعلم به سد مسدمها املصدر املنسبك من أن ، والفعل إذ األصل أعلم فالن فالناً رمساً مستقالً : والثالث 
وكان األصل أعلمت زيداً عمراً قائماً ، فلما دخلت أن على الثاين والثالث للتأكيد وحنوه سبكا مبصدر ، : كقولك 

أعلمت زيداً قيام عمرو ، ولكنهم اصطلحوا هنا على جره بالباء الزائدة كما : أن يتعدى إليهما بنفسه كما تقول 
وهذا . إمنا سئل عنه لو كان من كالم العرب : ترى ، وقد سئل الشيخ املكودي رمحه اهللا عن وجه زيادهتم هلا فقال 

إليه فقد تقدم أنه يكتب حتته أعملته من غري أن يضع عالمته ، وكأنه  ما يكتبه القاضي الكاتب ، وأما املكتوب
إن كان معيناً كتب قبلته وذلك جمرد : تذكرة لنفسه فقط وسواء كان معيناً أم ال على ما به العمل ، وقيل 

أشهد عدالن أشهد قاضي كذا ، وهو : اصطالح فإن احتيج لتسجيل اإلعمال واالستقالل وحنومها كتب حتته 
بإعمال واستقالل الرسم أعاله اإلعمال أو االستقالل التام لصحته عنده وثبوته لديه بواجبه وهو حبيث جيب له 

ذلك من حيث ذكر فإذا طولع به القاضي ووضع عالمته موضع البياض ووضع العدالن عالمتيهما إثر تارخيه وليس 
باإلعمال وحنوه اتكاالً على رؤية ما كتبه من قوله  ملن مل يسع من العدول إشهاده باإلعمال املذكور أن يشهد عليه

وهذا وإن تسامح فيه أهل فاس ) : غ ( أعملته أو استقل وحنومها ، ألن هذا شاهد على خطه ال على إشهاده قال 
وعملها ، لكن ال يعلم له أصل إذ كيف تصح الشهادة على خطه ، وقد ال يكون بني مقعده ، ودكان الشاهد 

منتهى الرمية يعين أن الشهادة على اخلط إمنا جتوز : وحنوه للمكناسي يف جمالسه ، والغلوة . و أقل اه األقدر غلوة أ
مع بعد الغيبة أو املوت والقاضي هنا خبالف ذلك فكان الواجب أن ال يشهد عليه حىت يسمع إشهاده ، وال سيما 

م اعتمدوا يف ذلك على ما يف وثائق الفشتايل وقد تقدم أنه يكتب ذلك غري جازم به بل لرياجع فيه نفسه ، وكأهن
أكتفي فتكتب يف الرسم أشهد قاضي كذا باكتفاء : فإذا ثبت الرسم عند القاضي وكتب حتته : حيث قال ما نصه 

فظاهر أنه مبجرد رؤية خطه يشهد عليه ، وإن مل يشهده ويف ذلك من التسامح ما ال . الرسم فوقه االكتفاء التام اخل 
  .خيفى 
وتأمل هذا هل تصدق على هذا الشاهد حقيقة شهادة الزور وهي كما البن عرفة أن يشهد مبا مل يعلم عمداً : ت قل

استفيد من الناظم أن اكتفى واستقل وثبت وحنوها ألفاظ مترادفة وأن : تنبيه .ولو طابق الواقع وهو الظاهر أم ال 
ل املخاطب مبقتضاها ملا مّر ، وهو ظاهر ابن املناصف ، بعضها يقع موضع بعض ، وأن اإلعالم هبا هو الواجب إلعما

وعن العقباين أن اخلطاب باالستقالل فيما ثبت بشهادة املربزين وبالثبوت فيما ثبت بدوهنم ، وباالكتفاء يف األدىن 
  .وهو جمرد اصطالح 

  وإن َيُمْت ُمخَاِطٌب أو ُعزِال
  ُردَّ ِخطاُبُه ِسوى ما ُسجِّال

خطابه ( بالبناء للمفعول ) رد ( عطف على فعل الشرط ) أو عزال ( بالكسر فاعله ) خماطب  (شرط ) وإن ميت ( 
نائبه ، واجلملة جواب الشرط أي يلغى خطابه وال يعمل به على هذا القول الذي صدر به الناظم ، ألهنم نزلوا ) 

وال تقبل شهادته ) : خ ( يقبل كالمه  خطابه بالرسم منزلة خطابه باملشافهة ، وهو إذا مات ال يتكلم ، وإذا عزل ال



موصول جمرور واقعة ) ما ( استثناء ) سوى : ( بعده أنه قضى بكذا أي إال ببينة على ذلك ، وهو معىن قول الناظم 
بالبناء للمفعول أو الفاعل ، والعائد على ما يف هذا الوجه حمذوف أي سوى ما سجله ) سجال ( على املخاطب به 
بأن يشهد عدلني باستقالل الرسم ، أو اكتفائه على حسب ما مّر قبله ، أو يشهدمها بأنه قد  القاضي على نفسه

أجله أو أعذر له ، أو حكم عليه وحنو ذلك كما مّر يف فصلي اإلعذار واآلجال ألن إشهاده بالتأجيل وحنوه حكم 
مرين إذ التسجيل إشهاد القاضي على أمضاه بدليل أن املخاطب بالفتح يبين عليه كما مّر فإطالق الناظم شامل لأل

نفسه بأي شيء كان ، وال يقصر إطالقه على األول فقط القتضائه أنه إذا أشهدمها على نفسه بالتأجيل أو احلكم 
مثالً وخاطب عليهما باإلعالم من غري تسجيل للخطاب أنه يرد على هذا القول وليس كذلك ، وبه تعلم أن 

لتسجيل باحلكم ال يقرر به كالم الناظم لبعده ، وألنه إذا حكم عليه وماله غائب بأن ا) م ( على ) ت ( اعتراض 
ساقط ألنه قد حيكم ويعجز عن التنفيذ . ألزمه الضامن أو الرهن ، وال حيتاج إىل خطاب من ينفذ احلكم اخل 

ولو كان املطلوب بالدين يف  :لسطوته أو لفراره مباله بعد احلكم وقبل إلزامه بالضامن أو الرهن ، وقد قال يف املفيد 
قد أنفذت حكمي بالشهادة على خط الشهود فإن حكمه ينفذ وإن تعذر : بلد القاضي الكاتب فقال يف خطابه 

وهو . قبض احلق منه حىت خرج من بلد القاضي الكاتب لزمه احلكم وال يوهنه خروجه عن بلد القاضي الكاتب اه 
ممن يأيت بعده أو غريه ، كيف وقد تقدم وما بالعهد من قدم ، عن املازري صريح يف أنه مع العجز خياطب من ينفذه 

أنه خياطب مبا حكم به حلاضره على غائبه وأشعر فرض الناظم الكالم يف القاضي أن نائبه ليس له أن يسجل مبا : 
ذن اإلمام وإالَّ ثبت عنده وهو كذلك ، فإن فعل فال ميضي إال أن جييزه املستخلف بالكسر ما مل يكن استخلفه بإ

فيقبل تسجيله من غري إجازة ، وإذا قلنا ال يسجلفله أن يسمع البينة ويقبل من عرف عدالته وتعقد عنده املقاالت ، 
ويدفع ذلك ملستخلفه أنه ليس له : ويرفع ذلك إىل املستخلف بالكسر لينظر فيه قاله يف التبصرة ، ويفهم من قوله 

  .، وإن فعل ال ميضى مات املستخلف بالكسر أو عزل أو كان حياً واهللا أعلم  الرفع وال اخلطاب به إىل الغري
  واْعَتَمد القَُبولَ بَْعُض َمْن َمضى

  َوُمْعلٌم َيْخلُفُه وَاِلي القَضَا
وإن كان القاضي مل يشهد : قال الفشتايل يف وثائقه ) بعض من مضى ( مفعول والفاعل ) واعتمد القبول ( 

ا كتب يف الرسم خبطه أعلم باكتفائه فالن أو أعلم بثبوته أو استقالله ، مث وصل إىل غريه ، فإنه بالتسجيل عليه وإمن
يعمله على ما جرى به العمل سواء عني فيه املكتوب له أو مل يعينه ، وسواء مات الكاتب أو عزل ووصل إىل 

ولليزناسي يف شرحه للنظم ، وقد تبني أن  وحنوه للعقباين يف الدرر املكنونة. املكتوب له هذا قوله يف املدونة اه 
اخلطاب املسجل يعمل به مطلقاً اتفاقاً وغري املسجل يعمل به كذلك إن كان املخاطب بالكسر مل يعزل ومل ميت وإالَّ 

وبه العمل اليوم وهو مذهب املدونة كما رأيته ، وحكاه ابن : فقوالن ، بالرد وهو ما صدر به الناظم وعدمه قالوا 
صف أيضاً عن خمتصر الواضحة ، ولكن قيده مبا إذا أشهد القاضي الكاتب ألن إشهاده على ذلك كإشهاده على املنا

وأما ما التزمه احلاكم وعملوا به يف أقصى قطر املغرب من االجتزاء مبعرفة خط القاضي الكاتب : حكم مضى قال 
  .على حال واليته اه  والعمل به دون إشهاد فال يصح إال أن يصل للمكتوب إليه والكاتب

واعتمد تقييده املذكور غري واحد ، وذكر ابن عرفة أهنا نزلت يف وسط القرن الثامن وأن شيخه أبا عبد اهللا السبطي 
رجع إىل تقييد ابن املناصف ، ولذا صدر به الناظم وهو األحوط يف العزل ألنه قد يفعله بعد عزله ويوهم أنه صدر 

لقاضي بعد عزله قد كنت حكمت بكذا قبله أو أجلت وحنوه ال يقبل إال ببينة الحتمال منه قبله ، فإذا كان قول ا
كذبه ، فكذلك هذا إذا خاطبه الوارد بعد عزله مبنزلة قوله ذلك ، وأما يف املوت يف حال الوالية فال يتطرق هذا 



لى جواب البن زيادة اهللا وابن االحتمال مع معرفة خطه فتأمله ، مث بعد كتيب ما تقدم وقفت يف شهادات املعيار ع
بفتح الالم أي ) معلم ( إن مات أو عزل ) و . ( الفراء الذي يقتضيه النظر هو ما ذكرناه فاحلمد هللا على املوافقة 

خماطب بالفتح فهو فاعل بفعل شرط مقدر يدل عليه فعل الشرط املتقدم ال معطوف على خماطب ألن العطف 
وجيوز أن يكون مبتدأ وسوغ االبتداء به كونه ) ت ( س األمر هنا كذلك خالفاً ل يقتضي التشريك يف احلكم ، ولي

بفتح الياء وضم الالم مضارع خلفه إذا قام مقامه خرب أو جواب ، وعلى كل حال فهو ) خيلفه ( صفة حملذوف 
وإن قدر . وبعد ماض رفعك اجلزا حسن : مرفوع لكن إن قدرالفاعل ماضياً كان رفعه حسناً لقول ابن مالك 

مفعول يف املعىن بوايل جمرور يف اللفظ باإلضافة أي إن مات ) القضا ( فاعل خيلف ) وايل ( مضارعاً فالرفع ضعيف 
أو عزل املخاطب بالفتح قبل وصول اخلطاب إليه فإن متويل القضاء بعده خيلفه يف العمل مبقتضاه قاله يف املدونة ، مث 

  :فقال .  وإن ميت اخل: أشار إىل مفهوم قوله 
  واحلَكَُم الَعْدلُ َعلَى قَضائِِه
  ِخطاُبُه ال ُبدَّ من إْمضائِِه

يتعلق مبحذوف حال أي مستمراً على ) على قضائه ( صفة ) العدل ( بفتح الكاف لغة يف احلاكم مبتدأ ) واحلكم ( 
. خربها ) من إمضائه ( ها امس) بد ( نافية للجنس ) ال ( مبتدأ ثان ) خطابه ( قضائه ومل حيصل له موت وال عزل 

ومفهوم العدل أن غريه ال يعمل خبطابه . ال خملص من إمضائه : واجلملة خرب الثاين والثاين وخربه خرب األول أي 
وشرط إعمال خطاب القاضي صحة واليته ممن تصح توليته ، وقد تقدم : ابن عرفة . ألنه ال تصح توليته كما مّر 

و قاضي مصر ، وظاهر النظم أن املخاطب بالفتح ميضيه ويعمل به سواء وافق مذهبه أم إن كان أهالً أ) : خ ( قول 
وهو كذلك على ما به العمل إن كان املخاطب بالكسر قد حكم مبا خاطب به ، وأما إن مل حيكم به ، وإمنا . ال 

القولني عن املازري من غري  وذكر ابن فرحون. خاطبه مبا ثبت عنده فال حيكم إال مبا يوافق مذهبه قاله يف املفيد 
  .تعرض للمعمول به منهما 

وهذا بني إن كان احلاكم حكم بأحد حكمني متساويني ، أو كان من أهل االجتهاد يف املذهب والنظر يف : قلت 
ترجيح األقوال ، أو كان من مذهب آخر كشافعي خياطبه مالكي مثالً ألن حكمه حينئذ يرفع اخلالف ، وإالَّ بأن 

تبته عن االجتهاد والنظر يف الترجيح ومل يكن من مذهب آخر ، فال ميضي حكمه وينقضه ألنه حمجر عليه قصرت ر
  .يف احلكم بغري املشهور أو الراجح أو ما جرى به العمل كما مّر 

  ويف األداِء ِعْنَد قاضٍ حلَّ يف
  غريِ َمحلِّ ُحكِْمِه اخلُلُْف اقَْتِفي

اقتفي ( مبتدأ ) حكمه اخللف ( أي بلد ) غري حمل ( بلد ) يف ( أي نزل ) حل ( من صفته ) ويف األداء عند قاض ( 
أي اتبع خربه ، ويف األداء يتعلق به ، وعند قاض يتعلق باألداء ، ومعناه أنه اختلف إذا نزل القاضي ببلد ال والية ) 

واليته على غائب نازل بواليته  له عليها ، هل له أن يسمع بذلك البلد النازل فيه بينةشاهده حبق ملن هو له يف
ولو اجتمع اخلصمان عنده بذلك : ويعمل على ما أخربه به قاضي ذلك البلد من عدالتهم ، وهو قول أصبغ قال 

احملل النازل فيه ، واملتنازع فيه يف حمل واليته مل ينظر بينهما إال أن يتراضيا عليه أو ليس له أن يسمع ذلك على من 
أن خياطب بذلك إىل أحد ، وله أن يسأل عن حال بينة شهدت عنده ، وهو قول ابن عبد احلكم غاب بواليته ، وال 

وله أن يسأل عن حال بينة شهدت عنده أي شهدت عنده يف واليته ويسأل عن عدالتها ههنا ، : ، وانظر قوله 
إنه يؤخذ من قول أصبغ هذا أن  وظاهره له أن يسأل قاضي البلد أو غريه ممن يعرفه بالعدالة فتأمله مع ما يأيت ، مث



للقاضي أن يسمع البينة بغري حضرة املطلوب ولو قربت غيبته ، وهو كذلك على ما به العمل وهو مذهب املدونة ، 
وبه قال ابن املاجشون إالَّ أنه إذا حضر قرئت عليه الشهادة وأمساء الشهود فإن كان له فيهم مدفع ، وإالَّ قضى 

  .انظر تبصرة ابن فرحون .  يسمع الشهادة إال مبحضر املطلوب إال أن يكون بعيد الغيبة ال: وقال سحنون . عليه 
  وَمْنُعُه فيه اِخلطاَب املُْرَتضى

  َوسوَّغ التَّعْرِيَف بعُض َمْن َمضى
ه مفعول ثان ، والصواب أن) اخلطاب : ( يتعلق بقوله ) فيه ( أي القاضي مبتدأ مضاف إىل املفعول األول ) ومنعه ( 

والضمري اجملرور يرجع لغري حمل )  ٥٥١: األعراف ( } واختار موسى قومه : على نزع اخلافض كقوله تعاىل 
خرب املبتدأ وأشار به لقول ابن سهل بعد نقله اخلالف املتقدم ، وسألت ابن عتاب عن قاض حل ) املرتضى ( حكمه 

ال جيوز ذلك ، فإن : قاضي موضع املطلوب قال بغري بلده وقد ثبت عنده ببلده حق لرجل ، فطلب أن خياطب به 
صلة من ) مضى ( فاعل ) بعض من ( مفعول ) التعريف ( أي جوز ) وسوغ ( وال يبعد أن ينفذ : فعل بطل مث قال 

فإن كان احلق الثابت عنده ببلده على من هو مبوضع : وأشار به إىل قول ابن سهل إثر ما مر قلت البن عتاب 
ليس مثله يعين : فأعلم قاضي املوضع بذلك مشافهة مبا ثبت عنده أيكون كمخاطبته بذلك ؟ قال احتالله أي نزوله 

ورأيت فقهاء طليطلة جييزون إخبار القاضي احملتل : ليس كمخاطبته إياه بذلك من حمل واليته ، مث قال ابن سهل 
إىل ما قاله فقهاء طليطلة ، . وسوغ اخل : فأشار الناظم بقوله . بذلك البلد قاضي البلد ، ويرونه كمخاطبته إياه اه 

املرتضى هو قول ابن عتاب ، وال : ويفهم منه أن البعض اآلخر مل يسوغ ذلك وهو ما قاله ابن عتاب ومقابل قوله 
فاخلطاب بالكتابة فيه قوالن البن عتاب وغريه ويف املشافهة قوالن له وللطليطليني ، ولكن قد . يبعد أن ينفذ اخل 

الكتابة قائمة مقام املشافهة ، فمن قال جبواز خطابه يف غري حمل واليته باملشافهة وهم الطليطليون يلزمه علمت أن 
من أنه ال يبعد أن ينفذ موافق : أن يقول جبوازه بالكتابة إذ هي قائمة مقامها ،والعكس بالعكس فما قاله ابن عتاب 

وحينئذ فيجب أن يعمم يف قول الناظم ومنعه فيه اخلطاب أي لقول الطليطليني فترجع املسألتان إىل مسألة واحدة ، 
كان باملشافهة أو بالكتابة ، وكذا يف قوله التعريف أي بالكتابة أو باملشافهة ، ويكون هذا مقابالً لقوله املرتضى : 

أن قويل ابن : نه كما هو ظاهر وال معىن جلعلهما مسألتني بل املسألة األوىل عند التأمل راجعة إىل هذا أيضاً ، وبيا
من أن القاضي إذا حل يف غري بلده فهو معزول فال خياطب وال : عبد احلكم وابن عتاب كالمها جار على املشهور 

يسمع بينة هناك ألن مساعها يستدعي تعديلها فإن شافهه قاضي ذلك البلد بعدالتها مل حيل له أن حيكم بذلك إذا 
وأهنى لغريه : بقوله ) خ ( ما يف ابن شاس وابن احلاج وهو ما أفاده رجع ألنه حينئذ حاكم بعلم سبق جملسه ك

وقد جعل غري واحد قول أصبغ والطليطليني مقابالً فلو أتى املصنف بفاء التفريع . مبشافهة إن كان كل بواليته اخل 
  .واهللا أعلم إشارة إىل أن هذا بيان للخالف املذكور لكان أظهر . بدل الواو فيقول فمنعه فيه اخلطاب اخل 

يريد حضرة غرناطة ، . وعلى ما ذهب إليه فقهاء طليطلة العمل عند قضاة اجلماعة باحلضرة : قال الشارح : تنبيه 
  .إن عمل املغرب تابع لعمل األندلس أنه على ذلك : وانظر ما الذي به العمل اآلن يف هذه األقطار ، وظاهر قوهلم 

  وُيثْبُِت القاضي َعلَى املَْحوِ وما
  أشَْبَهُه الرَّْسَم على ما َسِلما

عطف ) وما ( يتعلق مبحذوف حال من الرسم ) على احملو ( فاعله ) القاضي ( بضم الياء مضارع أثبت ) ويثبت ( 
حال من القاضي ) على ما سلما ( مفعول يثبت ) الرسم ( صلته أي من بشر وقطع وقرض فار ) أشبهه ( على احملو 

ويثبت القاضي الرسم يف حال اشتماله على احملو وحنوه إذا طولب : دل بعض من كل أي ، أو بدل من الرسم ، ب



أعلم بصحة الرسم أعاله ما عدا احملو أو البشر الذي : باخلطاب عليه حال كونه منبهاً على ما سلم منه فيقول مثالً 
ا يف الرسم أعاله ، فال بد من مبدؤه كذا ومنتهاه كذا ، أو أعلم بثبوت ما عدا احملو الذي بني لفظة كذا وكذ

تنصيصه على االبتداء واالنتهاء ، وظاهره أنه يثبت السامل سواء كتب يف حمل احملو والبشر شيء من فصول الوثيقة 
وهو كذلك إذا مل . أحتمل أن يكون موضع البشر وحنوه ما يبطل الرسم أو يضاد ما مل يسترب فيه أم ال . أم ال 

أن التقطيع الذي مل تذهب معه . على احملواخل : سم من أجل ذلك ، وفهم من قوله يسترب يف مجيع فصول الر
الكتابة بأن بقي املقطوع ملزقاً خبيط أو بطرف منه ، وحنو ذلك يثبته كله ، وهو كذلك لكن ال حيكم به إال بعد 

: صايا املعيار ، وفهم من قوله اإليقاف زمناً رجاء أن يظهر له أمر فإن طال حكم به بعد االستظهار باليمني كما يف و
على ما سلما أن السامل يستقل بنفسه وإال سقط الرسم كله وهو كذلك ، فإذا كان رسم الصداق فيه سطر ممحو 

مثالً كتب فيه أي يف حمل هذا احملو اشتراط عدم الرحيل مثالً ، ومل حيفظ الشهود ذلك أو غابوا أو ماتوا حلف 
وسافر حيث شاء ، وكذلك إن قال يف الوثيقة لفالن على فالن مائة ومخسون ديناراً الزوج أنه ما اشترط هلا ذلك 

وانظر هل تسقط اخلمسون الزائدة أو ينظر للتمييز ، . فوقع احملو وحنوه على اخلمسني ، فإن املائة تثبت وال إشكال 
على ما سلما ، فإن : ه فإن كان منصوباً فيحمل على أقل العقود وهو أحد عشر ، وهو الظاهر هذا معىن قول

حصلت الريبة يف مجيع فصول العقد بسبب البشر وحنوه مل حيقق شهود ما يوجب حكماً أو غابوا أو ماتوا قبل أن 
إذا وجد : والبشر أشد وأكرب ريبة عند بعضهم ، ويف املتيطية وغريها : قال . يسألوا بطل الرسم كله قاله يف املعيار 

معتذر عنه إن كان ذلك ال خيل بشرط وال قيد يف الرسم مل يضر ، وإن أبطل قيداً من يف ذكر حق حمو أو بشر غري 
قيود الرسم بطل بذاته مثل أن خيل بتاريخ أو عدد وحنوه ، وإن كان مما ينبين عليه الرسم مثل اسم احملكوم عليه أو 

واضع العقد مثل عدد الدنانري أو إذا وقع يف الوثيقة بشر أو حمو أو ضرب يف م: وقال يف الطرر . له بطل مجيعه 
آجاهلا أو التاريخ ومل يعتذر عنه سئلت البينة فإن حفظت الشيء بعينه من غري أن يروا الوثيقة مضت وإن مل حيفظوه 
سئلوا عن البشر فإن حفظوه مضت أيضاً ، وإال سقطت ، وإن كان ذلك يف غري مواضع العقد مل يضر الوثيقة وإن 

وإال : املعيار ، ومثل عدم حفظهم حملل البشر وحنوه موهتم أو غيبتهم كما مر وظاهر قوله  مل يعتذر عنه اه بنقل
وليس كذلك بدليل ما مّر ألهنا إذا كانت . سقوط الوثيقة كلها سواء كان الباقي يستقل بنفسه أم ال . سقطت اخل 

تيب هذا وقفت على أن مايف الطرر نظر ، مث بعد ك) ت ( ويف كالم . تسقط كلها مل يبق للنظم حممل حيمل عليه 
إنه إذا سئلت البينة : األول . يظهر يل أن فيه أموراً : وإن نقله غري واحد مسلماً ، فقد حبث فيه سيدي يعيش فقال 

الثاين . من غري أن يروا الوثيقة وحفظت الشيء بعينه فاالعتماد إذن على حفظهم ال على الوثيقة حىت يقال مضت 
لبشر فيه إمجال ألنه إما أن يريد بذلك عن الكتابة الواقعة يف موضع البشر ، أو عن البشر الذي إن قوله على ا: 

يبقى الكالم فيه له معىن ، وأما البشر الذي ليس كذلك كبشر سطر وحنوه من غري كتابة ، فال يتأتى فيه قوله بعد 
يه جور على رب الرسم بل إذا سلم فيه وإن مل حيفظوه سقطت الوثيقة ف: أن قوله : الثالث . فإن حفظوه مضت 

وإن كان ذلك يف غري موضع : قوله : الرابع . مثالً وتقابضا الثمن واملثمن معاينة خاطب القاضي عليه لينتفع به 
العقد مل يضر الوثيقة فيه نظر ، إذ قد يكون مثالً يف وثيقة التصيري يف قول املوثق وحازه معاينة ويقع النزاع يف احلوز 

ويثبت القاضي على احملو اخل ، فإن ظاهره كان الذي سلم يف العقد أو يف : هذان األمران خمالفان لقول الناظم  ، بل
  .غريه من الرسم اه 

وميكن أن جياب عن األول بأن الضمري يف مضت يعود على الشهادة وعن الثاين بأنه ميكن أن يبشر السطر : قلت 
ابة كما هو ظاهر ، وعن الرابع بأن املراد بالعقد ما ال يتم العقد إال به كله وحيفظوا كل ما كان فيه من غري كت



وإال سقطت كما : فيشمل ما هو شرط فيه ، وإن كان خارجاً عنه كاحليازةوحنوها ، نعم يرد على اإلطالق يف قوله 
  .مّر التنبيه عليه وهو البحث الثالث عنده واهللا أعلم 

القاضي بالصحة بعد املقابلة واملماثلة من شاهديها املعروفني بالعدالة وما إذا كانت النسخة مسجلة على : فرع 
تقتضيه ألفاظ التسجيل ، فشهد غريمها بأن األصل املنتسخ منه كان فيه تقطيع أو حمو وحنوه ، فإن شهادة الغري ال 

ا الذي رآه الغري نظري تعارض شهادة شاهدي النسخة جلواز أن يكون البشر وحنوه طرأ بعد االنتساخ ، أو يكون هذ
املنتسخ منه لكون شاهديه عدال عنه ، ملا فيه من البشر وحنوه ، وكتب غريه سليماً ومن هذا السليم أخذت النسخة 

  .قاله يف املعيار إثر ما مّر 
  وِعْنَد ما َيْنفُذُ ُحكٌْم وطُِلْب

  َتْسجِيلُُه فإنَُّه أْمرٌ َيجِْب
فاعله ) حكم ( بضم الفاء ) ينفذ ( رط فهو كحيث الواقعة على الزمان ظرف زمان مضمن معىن الش) وعندما ( 

بالبناء للمفعول ) وطلب ( وجيوز نصبه على أنه مفعول ينفذ بكسر الفاء املشددة وفاعله ضمري يعود على القاضي 
للشرط  مفعول ثان ، واجلملة معطوفة على مجلة ينفذ مدخولة) تسجيله . ( نائبه ضمريه العائد على القاضي 

أي وحيثما نفذ القاضي حكماً وطلب : صفة ألمر أي ) جيب ( الفاء رابطة بني الشرط وجوابه ) فإنه أمر ( املذكور 
منه أحد اخلصمني تسجيله أي كتبه وإشهاد شاهدين عليه ليتمسك به حتصيناً لنفسه من مفسدة جتديد اخلصومة فإنه 

آلجال ، وفهم منه أنه ال بد من تسمية شاهدي التسجيل أمر واجب عليه فعله وتقدمت كيفية تسجيله يف ا
وسواء كان احملكوم عليه غائباً أو . وهو كذلك . واإلعذار واآلجال وشاهدي احلق ، إذ ال تتم احلجة إال بذلك 

حاضراً ألن احملكوم عليه إذا أنكر حكم القاضي واخلصومة عنده فال يقبل قول القاضي عليه كما مّر عند قوله 
وطلب ما إذا طلبه كل منهما وهو نص يف وجوب إعطاء احلاكم النسخة : ومشل قوله . سحنون اخل  وقول

وقد صرح به الفقيه سيدي أبو القاسم بن . للمحكوم عليه من حكمه ، وال سيما إذا قال حكم عليه مبا ال نص فيه 
تسجيل احلكم وما بين عليه من احملكوم  من البدع احملرمة منع قضاة الكور: حجوا حسبما يف نوازل الزيايت قائالً 

  .فمن منع ذلك فهو ذو حيف مبتدع اه . عليه 
وال سيما مع ضعف عدالة قضاة الوقت وعدم معرفتهم بكيفية إجراء األحكام على قوانينها ، وانظر أواخر : قلت 

ا عندي بكذا وحكمت شهدو: أن القاضي إذا قال : الركن الثاين من القسم األول من التبصرة فإنه ذكر فيه 
الراجح منهما ملناسبة هتمة قضاة الوقت : وأنكرت البينة الشهادة عنده بذلك هل ينقض حكمه أو ال ؟ قوالن 

  .النقض 
  َوَما َعلَى القاضي ُجناٌح ال َوال

  ِمْن َحَرجٍ إن اْبتداًء فََعال
) حرج ( زائدة) من ( نافية ) وال ( ملا  تأكيد) ال ( أي إمث مبتدأ ) جناح ( خرب ) على القاضي ( نافية ) وما ( 

مصدر ) ابتداء ( شرط ) إن ( جمرور لفظاً وهو مرفوع معىن معطوف على جناح ومعناه اإلمث أيضاً فهما مبعىن 
وجواب الشرط حمذوف يدل عليه ما قبله أي ) فعال ( منصوب على نزع اخلافض وفعل الشرط حمذوف يفسره 

  .رج إن فعل كتب احلكم وتسجيله ابتداء قبل أن يطلب منه ليس على القاضي جناح ، وال ح
  َوَساغَ مع ُسؤَاِلِه َتْسجِيلُ ما
  لَْم يُواِقعِ النِّزاُع ِفيِه كَِلما



) ما ( فاعل ساغ ) تسجيل ( يتعلق بساغ وهو مصدر مضاف للمفعول وضمريه للقاضي ) وساغ مع سؤاله ( 
يتعلق بالنزاع ) فيه ( فاعله أو نائبه ) النزاع . ( سر القاف أو فتحها بضم الياء مع ك) مل يوقع ( نكرة أو موصولة 

بكسر الالم وفتح الكاف مجع مبعىن كالم مفعول بقوله يوقع بكسر القاف على أنه مبين للفاعل أو بضم ) كلما ( 
ان وهي نكرة الكاف وتشديد الالم منصوب على الظرفية الزمانية بساغ ألن ما اليت أضيفت إليه كل مبعىن الزم

حذفت صفتها تقديرها يسأل منه ذلك على أن يوقع بفتح القاف مبنياً للمفعول ، وعلى كل فاجلملة صفة ملا األوىل 
أو صلتها والرابط الضمري يف فيه ، واملعىن على األول وساغ للقاضي مع سؤاله تسجيل شيء مل يوقع النزاع فيه 

قال . ل الشيء الذي مل يوقع النزاع فيه كل زمان يسأل منه ذلك كالماً ، واملعىن على الثاين وساغ له تسجي
وذلك مثل رسوم األحباس اليت يهلك شهودها ويشهد على خطوطهم وغري ذلك مما ثبت عنده ومل يقع : الشارح 

فمعىن التسجيل هنا إشهاده بصحة تلك الرسوم وكتب ذلك اإلشهاد فليس فيه حكم ، إذ احلكم . فيه خصام اه 
  .حمكوماً عليه ، وإمنا هو للتحصني واالستعداد خبالف األول فإنه إشهاد باحلكم وكتبه كما مّر  يستدعي

  وسائلُ التَّْعجِيزِ ممْن قَْد قضى
  ُيْمضىلَُه يف كلِّ شيٍء بالقَضَا

إن : احلكم بعدم قبول ما يأيت به من حجة زيادة على احلكم باحلق قاله اللقاين ، وقيل : أي ) وسائل التعجيز ( 
التعجيز هو نفس احلكم باحلق أو باإلبراء منه وليس هو شيئاً زائداً عليه ، وإمنا يكتب تأكيداً للحكم وهو مفاد 

التوضيح وعياض وارتضاه طفي وهو ظاهر ما للموثقني ، وال سيما املتيطي يف عدة مواضع من وثيقة النكاح منها 
ل بشيء يوجب له نظر أعجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه وسجل فإذا انقضت اآلجال والتلوم ومل يأت املؤج: قوله 

ال تسمع له بعد ذلك حجة وال بينة كان طالباً أو مطلوباً إال يف : بذلك وقطع شغبه عن خصمه يف ذلك ، مث قال 
ومثله . قاله مطرف وابن القاسم وابن وهب وأشهب ، واختاره ابن حبيب اه . العتق والطالق والدم والنسب 

فلو كان . اختلف فيمن أتى ببينة بعد احلكم عليه بالتعجيز على ثالثة أقوال اخل : ن سهل وقد قال ابن رشد الب
التعجيز هو احلكم بعدم قبول احلجة ما تأتى له حكايةاخلالف ، ألن حكم احلاكم يرفع اخلالف على أن الذي يف 

عدم قبول حجته وحينئٍذ فتنفيذ القضاء يف النص املتقدم الزرقاين أنه ال تقبل حجته بعده على املذهب ، ولو مل حيكم ب
ليس أمراً زائداً على احلكم باحلق كما مّر أول الكتاب ، فلم يبق معىن لقوهلم عجزه إال احلكم بثبوت احلق أو نفيه 

م أي ، فالتعجيز يف النظم على حذف مضاف أي سائل كتبه تأكيداً للحكم أو سائل إيقاعه أي التعجيز مبعىن احلك
سائل إيقاع احلكم ، وال يتكرر مع قوله قبل وعندما ينفذ حكم اخل ألن ذلك يف سؤاله كتابة احلكم بعد إيقاعه ، 

وهذا يف سؤاله كتابة التعجيز تأكيداً للحكم املذكور ، أو يف سؤاله إيقاعه أي التعجيز الذي هو احلكم حيث مل يأت 
له باحلق أو نفيه أن يكتب تعجيز ) ممن قد قضى ( أو مطلوباً إذا سأل  واحلاصل أن احملكوم له طالباً. املؤجل بشيء 

املطلوب تأكيداً للحكم املذكور أو سأل منه إيقاع احلكم حيث مل يأت املؤجل بشيء فإنه جياب إىل ذلك يف األول 
ى الوجه الثاين ، وقد استحباباً ويف الثاين وجوباً ، فقضى مبعىن املضارع على الوجه األول أو على حذف اإلرادة عل

) ُيمضي : ( للتحقيق على كل حال ، واجملرور من املوصول وصلته يتعلق باملبتدأ الذي هو سائل وخربه قوله : 
وجيوز قراءته بالبناء ) يف كل شيء ( يتعلق به ) له ( بضم الياء مبنياً للمفعول ونائبه ضمري يعود على التعجيز 

تعجيز مبعىن احلكم أي سائل احلكم ممن يقضي بني الناس يوجب إليه وميضي للفاعل وفاعله ضمري يعود على ال
ء فيه ، وهذا على الوجه الثاين من أن املراد بالتعجيز ) بالقضا ( حكمه على احملكوم عليه يف كل شيء مال أو غريه 

 كل شيء قضى به ، ولكن إيقاع احلكم ال كتابته تأكيداً له ، وإالَّ فيؤول ميضي بيكتب أي جياب إليه ويكتب له يف



  :هذا احلمل مع قلة فائدته بعيد من لفظ ميضي ومن االستثناء يف قوله 
  إالّ ادِّعاُء ُحْبسٍ أو طَالَقِ
  أْو َنَسبٍ أْو َدمٍ أْو َعَتاقِ

منصوب على االستثناء أي سائل احلكم يوجب إليه ، وميضي ذلك احلكم يف كل شيء وال ) إال ادعاء حبس ( 
وم عليه حجة بعد ذلك إال ادعاء حبس أو طالق اخل ، فإنه ال جياب إليه ألنه إمنا شرع لقطع النزاع تسمع للمحك

والشغب وهو إن حكم يف هذه األمور ، فإن الطالب على حجته فلم يكن حلكمه فائدة ، وهبذا تعلم افتراق هذه 
سمع حجته بعد خبالفها فال حيكم عليه إذ املستثنيات من غريها ، فإن الطالب حيكم عليه يف غريها بعد عجزه وال ت

أو وجد ثانياً أو مع ميني مل يره األول وغاية ما يقول للزوجة : ال مثرة له وإمنا يعرض عنهما كما قالوه عند قوله 
وحنوها بعد العجز عن اإلثبات ال تسمع هذه الدعوى جمردة وخيلى بينها وبني زوجها ، وهذا ليس حبكم كما إذا 

ال أجيزه أو : حكم بالشاهد واليمني أو ال أمسع هذه البينة وحنو ذلك كما يف التبصرة وهو قول خليل ال أ: قال 
أفيت كما مر أول الكتاب ، وبه أيضاً تعلم ضعف ما مّر عن اللقاين من أن التعجيز هو احلكم بعدم قبول احلجة ألنه 

. باملعىن املذكور ، واحلكم بدونه ال يقطع ذلك حينئٍذ يصري املدار يف قطع النزاع والشغب على صدور التعجيز 
إن قضى القاضي على القائم : وهذا بعيد ال دليل عليه عقالً وال نقالً ، وقول ابن فرحون تبعاً للجزيري 

مردود كما يف طفي ، وأيضاً هو مبين على . بإسقاطدعواه من غري صدور تعجيز مث وجد بينة فله القيام هبا اخل 
. فإن نفاها واستحلفه فال بينة إال لعذر كنسيان اخل ) خ ( احملكوم عليه تسمع حجته املشار له بقول  املقابل من أن

إذا حكم عليه بإسقاط دعواه ، ومل يقل يف حكمه أنه ال تقبل له حجة يأيت هبا مث أتى ببينة نسبها أو مل يعلم هبا : أعين 
ال : كور لكنه خالف املشهور كما ستراه فإن قال يف حكمه فإهنا ال تقبل وهذا وان كان موافقاً لنص خليل املذ

تقبل له بينة يأيت هبا فال تقبل حينئٍذ اتفاقاً ألن حكمه بعدم قبول احلجة يرفع اخلالف ، وباجلملة فاملعتمد من قول 
رأى ابن ابن القاسم يوافق ابن املاجشون يف عدم احلكم على الطالب يف هذه املستثنيات وخيتلفان يف غريها ، ف

املاجشون أن كل شيء عجز الطالب عن إثباته ابتداء فال حيكم فيه ويترك وحتقق دعواه مىت أمكنه ، وكل شيء 
أثبته وأوجب فيه عمالً على املطلوب فأثبت املطلوب ما يسقطه وينقضه فادعى الطالب حجة عجز عن إثباهتا بعد 

القاسم أنه حيكم عليه يف غري املستثنيات مطلقاً إذا سأل ورأى ابن . ضرب األجل له فإنه حيكم عليه وتقطع حجته 
اجعل للمدعي أجالً ينتهي إليه : املطلوب ذلك واحلجة له ما تقدم يف رسالة القضاء لعمر رضي اهللا عنه من قوله 

الً حبس سواء ادعى أن هذه الدار مث: وظاهر قوله . فإن أحضر بينة أخذت له حبقه وإالَّ وجهت القضاء عليه اخل 
حبس على الفقراء أو على معني وهو يف األول ظاهر حلق الغائب منه ، وكذا يف الثاين ألن احلبس حق هللا ال جيوز 

ادعته املرأة وعجزت عن إثباته ، فال جياب الزوج إىل احلكم ) أو طالق . ( بيعه ويدخل يف احلبس الطريق العامة 
لطعن فيما أتت به فإنه حيكم به عليه وال تسمع حجته بعد ، وكذا بقطع دعواها ، وأما إذا أثبتته وعجز الزوج عن ا

) أو نسب . ( يقال يف باقي املستثنيات فال يعجز مدعي إثباهتا ويعجز مدعي نفيها ما عدا الدم خلطره كما ستراه 
ادعاه ) م أو د( ادعى شخص أنه من ذرية فالن وعجز عن إثباته فال جياب من هو من ذريته إىل احلكم بقطع دعواه 

شخص على آخر غيلة أو حرابة فعجز الويل عن إثبات ذلك فال جياب القاتل إىل احلكم بقطع دعوى الويل هذا هو 
املراد بالدم ألن ضابط املسائل اخلمس كل حق ليس ملدعيه إسقاطه بعد ثبوته ، وليس املراد ادعاءه أنه قتل وليه 

، فإن هذا حيكم عليه وال تقبل حجته بعد لعدم دخوله يف الضابط  عمداً يف غري الغيلة واحلرابة وعجز عن إثباته
املذكور وال ادعاء العفو أو التجريح فعجز عن إثباهتما فحكم بقتله فوجد البينة هبما قبل أن يُقتل ، فإن هذا يقبل 



به كالم الناظم ألن  منه ما أتى به من العفو والتجريح خلطر الدماء فقط ، ولو كان ماالً مل يقبل منه ولكن ال يقرر
وأيضاً فإن هذا من دعوى العفو يف احلدود فال خيتص . الكالم يف احلكم على الطالب كما مّر ، وهذا مطلوب 

وأيضاً لو . بالقتل بل القذف كذلك والتجريح يف السرقة بالنسبة للقطع كذلك ، ولو أرادوه لقالوا أو عفوا اخل 
املطلوب لورد عليهالغائب واليتيم إذ لكل منهما اإلسقاط بعد القدوم والرشد كان املراد بالكلية ما يشمل الطالب و

ادعاه العبد على سيده ) أو عتاق . ( مع أنه حيكم عليهما وينزع الشيء من يدمها ومها على حجتهما واهللا أعلم 
فتح العني مصدر عتق وعجز عن إثباته فإنه ال يعمل بدعواه وخيلى بينه وبني سيده وتسمع حجته إن وجدها وعتاق ب

  .كما يف القاموس 
  ثُمَّ َعلَى ذا القولِ ليسَ ُيلَْتفَْت

  ِلَما ُيقَالُ َبْعَد تَْعجِيزٍ ثََبْت
بالبناء ) يلتفت ( وامسها ضمري الشأن ومجلة ) ليس : ( يتعلق بقوله ) على ذا القول ( عاطفة مجلة على مجلة ) مث ( 

صفة تعجيز أي مث إذا أجيب سائل ) ثبت ( ومجلة ) بعد تعجيز ( وكذا يتعلق به ) ملا يقال ( للمفعول خربها 
التعجيز أي احلكم ملا سأله على هذا القول املذكور من إجيابه إليه وإمضائه عليه يف كل شيء إال ما استثين ال يلتفت 

جة أحد أبداً وظاهره أقر ملا يأيت به بعد من حجة طالباً أو مطلوباً وإالَّ مل تكن فائدة لضرب اآلجال وال تنقطع ح
كانت احلجة اليت أتى هبا يف غري املستثنيات جترحياً أو غريه ، . بالعجز أم ال كان هناك عذر من نسيان وحنوه أم ال 

مث ال حجة للمحكوم عليه بعده ، وكذا إن أقر : وهو كذلك يف اجلميع على الراجح املعمول به قال يف الشامل 
تقبل عند من حكم عليه فقط وقيل تقبل من الطالب وحده ، : ورابعها . إالَّ لوجه : لثها وثا. بالعجز على املشهور 

وقيل إن مل يدخل خصمه يف عمل اه فعلم منه حبسب ظاهره أنه إذا حكم عليه وهو يدعي احلجة ال تقبل حجته بعد 
إذا : ويف كتاب ابن دبوس : اتفاقاً وإن حمل اخلالف إذا أقر بالعجز وهو كذلك وباملشهور قال أشهب ومطرف 

فصل احلاكم بني اخلصمني مل ينظر له يف بينة بعد ذلك ومل يعذر يف غيبتها أو جهلها أو جهل من جيرح من شهد عليه 
: ويف ابن سهل . وبه قال ابن القاسم وأصحابنا اه : قال أصبغ . ، ونفذ احلكم عليه على ما عليه حكام أهل املدينة 

ل ، وكذا يف اجلزيري وابن رحال يف حاشيته هنا ، ويف التبصرة إذا قال احملكوم عليه بعد إنه الذي جرى به العم
  .احلكم كنت أغفلت حجة كذا مل يقبل منه ذلك اه بخ 

أو ظهر أنه : وكذا قوله . فإن نفاها واستحلفه فال بينة إال لعذر كنسيان اخل ) خ ( وهبذا تعلم أن قول : قلت 
كما البن رحال يف شرحه ) ح ( مقابل ، ويدخل يف الفسق العداوة والقرابة وسائرالقواد  قضى بفاسقني اخل كالمها

ويف التبصرة أن املازري صوب عدم النقض ، وممن صرح باملقابلة بني احمللني ابن سهل يف أحكامه ونقله املتيطي يف . 
ال لتقطع حجته وأنه ال يقول يف ذلك أول هنايته قال بعد أن ذكر عن سحنون أنه ما ضربت له اآلجال ووسع عليه إ

الذي روى عنه يف موضعني قوله يف أقضية املدونة إن أتى مباله وجه قبل منه مثل : بقول ابن القاسم بن سهل يريد 
أن يأيت بشاهد عند من ال يرى الشاهد واليمني ، فوجد بعد احلكم عليه شاهداً آخر ، ويف السرقة منها مثل أن 

إن وجد من جيرح من حكم عليه هبم فإنه يسمع منه ذلك عند ذلك : مها ، ويف كتاب التبصرة يظفر ببينة مل يعل
ويف مساع أصبغ عنه فيمن ادعى نكاح امرأة وادعى بينة بعيدة وأنكرته مل تؤمر بانتظاره : احلاكم وعند غريه مث قال 

: ببينة فقد مضى احلكم أنكحت أم ال ؟ قال إال أن تكون البينة قريبة ال يضر ذلك باملرأة فإن عجزه احلاكم مث جاء 
. وهذه الرواية حنو روايته عنه يف كتاب ابن حبيب خالف املدونة ويف مساع حيىي ألنه مل يسمع منه بعد التعجيز اه 

وهذه الرواية هي قول خليل يف التنازع ، وأمرت بانتظاره لبينة قريبة مث مل تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة 



طالباً كان أو مطلوباً صرح يف معاوضات . ما يف املدونة من قبول حجته بعد احلكم إن أتى مباله وجه اخل  اخل لكن
وسواء كان احلكم بعد العجز أو التعجيز على طريق أكثر : املعيار يف جواب ملؤلفه بأنه املشهور يف املذهب قال 

خالفاً البن رشد يريد : جملموعة أنه الذي به العمل فقوله ويف الوثائق ا. املشايخ خالفاً البن رشد وصاحب املعني اه 
ألنه جعل احلكم مع التعجيز أن بني اللدد قاطعاً لكل حجة يأيت هبا علمها أم ال ، وقصر اخلالف على ما إذا أقر 
قوله  بالعجز ، وقد علمت منه أن أكثر املشايخ على خالف قوله فتأمله مع ما درج عليه الناظم ، ويف احلطاب عند

وتؤولت على الكمال يف األخري اخل ، من النقول ما يشهد ملا شهره يف املعيار فانظره ، لكن األول أقوى ألنه : 
  .الذي به العمل 
إذا قال املدعي يف غري املستثنيات بينيت غائبة فإن كانت قريبة الغيبة أنظر بقدر ذلك ، وإن كانت : تنبيهان األول 

حجته إذا قدمت فإن سأل من القاضي أن حيلفه له ويبقي على حجته أجيب إن حلف بعيدة قضى عليه وهو على 
وال بد أن : ابن عرفة . أهنا مبوضع بعيد ومساها وإالَّ فليس له حتليف املطلوب مع بقائه على حجته كما يف الالمية 

  .يعني املوضع خوف أن يعتقد بعد ما ليس ببعيد واخلوف مع القرب كالبعد 
 جتر العادة عند املوثقني بإفراد عقد التعجيز أي احلكم ، وإمنا يضمنونه عقد التسجيالت أي اآلجال مل: الثاين 

ملا انصرمت اآلجال والتلومات : ورسوم احلق اليت أشهد على نفسه بقبوهلا وعدالة شهودها وكيفية ذلك أن تقول 
ل القائم باحلق أو املطلوب به أعاله أو حوله ممن الثابتة أعاله أو حوله ، ومل يأت املتأجل بشيء يوجب له نظراً سأ

  جيب سدده اهللا وهو
إعمال الواجب يف ذلك وأن حيكم له مبا ثبت له على املتأجل املذكور أو يقطع دعواه عنه ، فاقتضى نظره السديد 

أنفذه وأمضاه  أن حكم على املتأجل املذكور بكذا بعد أن أعذر له بأبقيت لك حجة فادعاها أو نفاها حكماً الزماً
وأوجب العمل مبقتضاه شهد على إشهاد من ذكر إىل آخر ما تقدم يف فصل اإلعذار فإن سأل كتابة التعجيز تأكيداً 

ال . بعد أن أعذر اخل : وقولنا . للحكم املذكور على حسب ما مر زاد بعد قوله أنفذه وعجزه ، وأوجب العمل اخل 
الوثيقة ظاهر مما مر آنفاً واهللا أعلم فإن ذهبت إىل كتبه مفرداً فانظر كيفية  بد منه كما مر يف أولفصل اإلعذار وصفة

  .ذلك يف التبصرة 
  باب الشهود
والفرق بني الرواية . من التوقيف وتعارض البينات ) وما يتعلق بذلك ( اخلمس ) وأنواع الشهادات ( مجع شاهد 

لفالن : زئي وقصد به ترتيب فصل القضاء عليه كقولك والشهادة مع أن كالً منهما خرب هو أن اخلرب إن تعلق جب
على فالن كذا فهو الشهادة ، وإن تعلق بأمر عام ال خيتص مبعني كاألعمال بالنيات والشفعة فيما ال ينقسم أو تعلق 

خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة وحنومها مما : جبزئي ، لكن من غري قصد ترتيب فصل القضاء عليه كحديث 
صد به تعريف دليل احلكم الشرعي ال ترتيب فصل القضاء ، فهو الرواية ، ولذا قال يف مجع اجلوامع اإلخبار عن يق

  .عام ال ترفع فيه الرواية وخالفه الشهادة اه 
  َوَشاِهدٌ ِصفَُتُه املَْرِعيَّْه
  َعَدالَةٌ َتَيقُّظٌ حُرِّيَّْه

نعت له أي ) املرعية ( مبتدأ ثان ) صفته ( نه صفة حملذوف مبتدأ سوغ االبتداء به قصد اجلنس أو كو) وشاهد ( 
وما عطف عليه حبذف العاطف خرب عن الثاين ، واجلملة خرب األول وال خيفى أهنا تتضمن ) عدالة ( املعتربة فيه 

(  .اإلسالم والعقل والبلوغ إذ كل عدل مطلقاً كان عدل رواية أو شهادة ال بد فيه منها وقت األداء واإلخبار 



أي فطنة حبيث ال تتمشى عليه احليل فهو أخص من العقل ، إذ ال يلزم من وجود العقل وجود التيقظ كما ) تيقظ 
أنه ال يلزم من وجود التيقظ وجود البلوغ فال يتكرر مع ما قبله وخرج به املغفل إذا شهد فيما يلتبس ال إن شهد 

واملغفل من ال . هذا القيد فيه تفصيل ، فال يعترض به  رأيت هذا يقطع يد هذا فتقبل فمفهوم: يف غريه كقوله 
يستعمل قوة التنبه مع وجودها فيه ، وأما البليد فهو خال منها فال جتوز شهادته مطلقاً وخرج به أيضاً السفيه كان 

نظر فيه موىل عليه أم ال على ما به العمل من أنه حيجر عليه ألن من استحق التحجري لعدم حفظه ماله وعدم حسنه ال
خلداعه يف البيع وحنوه ال تيقظ له كما خرج مبا قبله الصيب واجملنون والكافر ، فال جتوز شهادهتم ولو على مثلهم إال 

ولو عتيقاً بعضه ألن املناصب الدينية من القضاء والشهادة فيها إلزام ) حرية ( الصيب علىمثله يف اجلراح كما يأيت 
ا ممن فيه شائبة رق ألنه أثر كفر ، وهلذا جازت روايته ألنه ال إلزام فيها ملعني كما والنفوس تأىب أن يلزمها من دوهن

وشاهد أي وشخص شاهد ، فالناظم قصد بيان شروط الشاهد من : مّر وأسقط قيد الذكورية لتدخل األنثى فقوله 
جتوز شهادته يف البعض  حيث هو ، وإن كانت شهادة النساء إمنا جتوز يف البعض دون البعض فغري املربز ، كذلك

وال يقال كان القياس إدخال شهادة . دون البعض فلو كان مقصوده من جتوز شهادته يف كل شيء خلرجا معاً 
وملا كانت القيود املذكورة ال . ألنا نقول جوازها على خالف األصل كما يأيت . الصبيان ألهنا جتوز يف البعض أيضاً 

  :ال بد من قيدين آخرين نبه على أوهلما بقوله تكفي يف جواز شهادة الشاهد ، بل 
  والَعْدلُ َمْن َيْجَتنُِب الكََبائرا
  َويّتِقي يف الَغالبِ الّصَغاِئرا

وجدت فيه القيود ) من ( الذي يستحق أن يسمى عدالً وأن جتوز شهادته شرعاً هو ) العدل ( الشاهد ) و ( 
دائماً وهي ما توعد عليه من حقد وحسد ورياء ومسعة وسرقة ) الكبائرا ( معها الذنوب ) جيتنب ( املتقدمة و 

وكذا صغائر اخلسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة ، وإن مل تكن . وفاسقي اإلعتقاد كالقدري واخلارجي وحنو ذلك 
كبرية ، واملراد باالجتناب أن ال تصدر منه رأساً أو عرفت توبته منها ، فالعدل مبتدأ حذفت صفته كما قررنا خربه 

الغري اخلسة ) الصغائرا ( يتعلق به ) يف الغالب ( معطوف على الصلة ) ويتقي ( ما بعده من املوصول وصلته 
كالنظرة لألجنبية والكذبة الواحدة يف السنة ال الصغائر من حيث هي ملا مّر من أن صغرية اخلسة حلقت بالكبائر يف 

العدل حر مسلم عاقل بالغ بال فسق وحجر : الشيخ خليل دوام االجتناب ال يف الغالب فقط ، فكالمه مساوٍ لقول 
أو صغرية خسة أن غري اخلسة فيه تفصيل بني اإلدمان عليه : ألن مفهوم قوله . مل يباشر كبرية أو صغرية خسة اخل 

من الرجال : فيقدح وعدمه فال يقدح كما يف النظم ألن النادر ال يسلم منه إال من عصمه اهللا ، وقد قال مالك 
إذا كان عيبه خفيفاً واألمر كله حسن فال يذكر اليسري الذي ال عصمة منه : ابن يونس . جال ال تذكر عيوهبم ر

  وما أبيَح وهو يف الِعيان:ألحد من أهل الصالح وعلى ثانيهما بقوله 
  َيقَْدُح يف ُمروَءِة اإلنسان

شرعاً من ) أبيح ( ويتقي يف الغالب ما : أي . موصول معطوف على الصغائر بقيد الغلبة كما هو ظاهر ) وما ( 
وهو حال وجوده يف العيان بناء : يتعلق مبحذوف حال أي ) يف العيان ( مبتدأ والواو للحال ) وهو ( قول أو فعل 

كاإلدمان على لعب احلمام ) يقدح يف مروءة اإلنسان : ( على جميء احلال من املبتدأ أو يتعلق باخلرب الذي هو قوله 
قمار ، والشطرنج وكحرف املهنة من دباغة وحجامة وحياكة اختياراً يف بلد يزري به التحرف بذلك ولو بغري 

وكالتصريح بأقوال مل . وليس هو من أهله ، أما إن كان ال يزري به يف ذلك البلد أو كان من أهله أو اضطر له فال 
من محام ومساع غناء ودباغة وحياكة اختياراً  ومروءة بترك غري الئق) خ ( ينطق الشرع هبا إال بالكناية وحنو ذلك 



وباجلملة ؛ فاملروءة هي احملافظة على فعل مباح يوجب تركه الذم عرفاً كترك االنتعال للمليء يف بلد يزري . اخل 
مبثله ذلك وعلى ترك مباح يوجب فعله الذم عرفاً كاألكل يف السوق لغري السوقي ويف حانوت الطباخ لغري الغريب 

نا بقيد الغلبة إشارة إىل أن النادر من املباح القادح ال يضر ألنه إذا كانت صغرية غري اخلسة إمنا يطلب ، وقول
اتقاؤها يف الغالب فأحرى املباح القادح يف املروءة ، ومبا قررنا به هذه األبيات يندفع ما أوردوه وال يفوته شيء مما 

 طوق الشاهد واختياره دون غريمها وآفات العدالة إمنا تأيت يف وملا كان االجتناب واالتقاء املذكوران يف. شرطوه 
الغالب من ناحيتهما عرب بعضهم كابن رشد عن حدها بأهنا اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر وحفظ املروءة إشارة إىل 

وإال فهو يف  أن على ذلك مدار العدالة وروحها ، فتبعه الناظم فأعاد لفظ العدل يف البيت قبله إشارة إىل ذلك ،
ملا : وال يصح جعل البيتني وحدمها تفسرياً للعدالة املتقدمة كما قيل . غىن عنه بأن يقول مثالً مع كونه جيتنب اخل 

  .علمت من عدم مشوهلما لكل قيودها 
مث اعلم أن هذه الشروط إمنا تشترط يف حال األداء فقط ال التحمل إال العقل ، فإنه يشترط فيهما وسيأيت قول 

وهذا التفصيل إمنا هو فيما عدا شهود اخلط والنكاح ، وأما مها فال : قيل . اخل . وزمن األداء ال التحمل : الناظم 
  .بد من الشروط كلها يف التحمل واألداء اه 

إن كان مراده بالنكاح أن الزوج ال يعتمد يف دخوله بزوجته على شهادة الصيب ومن يف معناه ممن مل تتوفر : قلت 
الشروط وإن فعل فيصدق عليه أنه دخل بال إشهاد فيحد ويفسخولو أداها حينئٍذ بعد زوال املانع فواضح ، فيه 

وإن كان املراد أن العقد ال يثبت بشهادة من حتمله حال املانع ولو أداها بعد زواله وقبل الدخول أو بعده أو بعد 
د أن من عرف خط شخص حال املانع باملمارسة املوت فهو حيتاج إىل نص يساعده ، وأما اخلط فإن كان املرا

والتكرر ال يرفع على عينه بعد زوال املانع ولو مربزاً ففيه نظر ، وإن كان املراد ال يرفع عليه يف غيبته اعتماداً على 
يد ما عرفه منه حال املانع ، فهذا ال خيتص به من تلبس باملانع حال التحمل بل غريه كذلك إذ معاينة الرسوم ال تف

  .خالفاً أليب احلسن كما يأيت ، واهللا أعلم 
ظاهر النظم كغريه أن الفاقد لواحد من الشروط املذكورة ال تقبل شهادته ولو يف بلد ال عدول فيه ، وسواء : تنبيه 

: شهد على معروف بالسرقة والعداء أم ال ، وهو كذلك على املشهور ومذهب اجلمهور قال ابن العريب يف أحكامه 
انت قرية ليس فيها عدول وبعدوا عن العدول فالذي عليه اجلمهور أن ال جتوز شهادهتم لبعضهم بعضاً ، لكن إذا ك

نقل يف الذخرية عن النوادر أنا إذا مل جند يف جهة إال غري العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة ويلزم ذلك 
وبه عمل . الف يف هذا ألن التكليف شرطه اإلمكان اه يف القضاء وغريه لئال تضيع املصاحل ، وما أظن أحداً خي

املتأخرون حسبما يف ابن سلمون واملعيار وحنومها ، ويف املازونية أنه جتوز على السارق شهادة من لقيه من النساء 
 وقد سئل مالك عن مثل هذا: والصبيان والرعاة إذا عرفوه وقالوا فالن رأيناه سرق كذا أو غصبه وحنو ذلك قال 

: قال . إهنم غري عدول : قيل له . جتوز عليهم شهادة من لقيهم من النساء : األمر يف لصوص احلجاز والربابر فقال 
وهذا من باب قوهلم إن املعروف بالظلم . وأين يوجد العدول يف مواضع السارق واللص وإمنا يتبعان اخللوات اه 

  :لعدم ، وإىل مثل هذا أشار يف العمليات بقوله والتعدي يغلب احلكم يف حقه ألن شهادة غري العدل كا
  لوالد القتيل مع ميني

  القول يف الدعوى بال تبيني
واهللا ال يوسر : ولقول عمر رضي اهللا عنه ) البينة على املدعي : ( وهو وإن كان خالف األصول لقوله عليه السالم 

فإن أقر اخلصم بالعدالة فال . باب الغصب اه  لكن عملهم عليه كما يأيت يف. أحد يف اإلسالم بغري العدول اخل 



مث أشار إىل ما جيرح به الشاهد العدل وأنه . ويف الشهود حيكم القاضي مبا اخل : تشترط حينئذ كما مّر عند قوله 
  :قسمان مربز وغريه فقال 

  فالَْعْدلُ ذو التَّربِيزِ لَْيَس يَقَْدُح
  فيه ِسوى َعَداَوٍة ُتْستَْوَضُح

نعت له أي املربز بكسر الراء املشددة من برز بالتشديد والفتحأي فاق أصحابه ) ذو التربيز ( مبتدأ  )فالعدل ( 
فضالً وعدالة متقدماً يف ذلك عليهم ، وأصله من تربيز اخليل يف السبق وتقدم سابقها ، وليس هو من تصدى 

ة بل هو الفائق يف الفضل كما مّر ، وأين هو لتحمل الشهادة وبيعها يف األسواق بإذن قاض أو أمري كما يعتقده العام
اليوم ؟ وكان بعض الشيوخ ميثله بأيب حممد صاحل ونظائره ، وقيل هو معدوم يف زماننا كبيض األنوق أي الرمخة قال 

أما عدم هذا الوصف الذي هو التربيز يف العدالة وعزته يف املنتصبني للشهادة ممن أدركنا من عدول : يف املعيار 
ب األوسط واألقصى فغري بعيد ، وأما عدمه وعزته مطلقاً يف املنتصبني وغريهم فغري مسلم ، وقد شاهدنا منهم املغر

) سوى عداوة ( يتعلق بيقدح ) فيه ( خرب ليس وامسها ضمري الشأن ) ليس يقدح . ( واحلمد هللا العدد الكثري اه 
مبين للمفعول ) تستوضح ( جامد عند من أجازه فاعل يقدح أو اسم ليس على أنه من باب التنازع بني مشتق و

عداوة أي دنيوية بينه وبني املشهود عليه أو ابنه أو : وقوله . صفة لعداوة ، واجلملة من ليس وما بعدها خرب املبتدأ 
أبيه وحنومها من األصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ، ألن العداوة تورث ، وأما على احلواشي فقوالن باجلواز 

ملنع ال إن متحضت الدينية فقط فال أثر هلا جلواز شهادة املسلم على الكافر ، ويف معىن العداوة القرابة بدليل قوله وا
فحذف القرابة هنا اتكاالً على ما يأيت ، ومفهوم عداوة أنه ال يقدح فيه . واألب البنه وعكسه منع اخل : فيما يأيت 

واملشهور . واملربز بغري عداوة وقرابة اخل : باب القضاء حيث قال  يف) خ ( بغريها وعليه اقتصر ابن سلمون و 
يف الشهادات ، وقدح يف املتوسط بكل ويف ) خ ( وهو اختيار اللخمي أنه يقدح فيه بغريمها مما يقدح به يف املتوسط 

يقدح هبا يف املربز ،  املربز بعداوة وقرابة وإن بدونه كغريمها على املختار ، وهذا يف غري املالطفة ، وأما هي فال
تستوضح من العداوة اخلفية اليت ال تورث شحناء كاملخاصمة يف مثن الثوب وحنوه فإهنا ال تقدح : واحترز بقوله 

كما يف ابن سلمون وابن عرفة وكيفية وثيقة العداوة يعرف الواضع شكله وأثره فالناً وفالناً معرفة تامة بعينهما 
ما عداوة قدمية وشحناء ومقاطعة على أسباب الدنيا وحطامها منذ كذا قبل تاريخ وامسهما ومعها يشهد بأن بينه

الشهادة باحلق أعاله أو حوله وال يعلمهما اصطلحا ورجعا عن ذلك حىت اآلن أو حىت ماتا أو أحدمها ، وقيد بذلك 
ذه األلفاظ لكفاه ألن وشحناء ومقاطعة تأكيد وتفسري للعداوة ، ولو اقتصر على أحد ه: شهادته يف كذا فقولنا 

انظر شرحنا على الشامل ، وقولنا على أسباب . جمرد اهلجران وقطع الكالم يرد الشهادة إذا زاد على ثالثة أيام 
الدنيا أي كاملنازعة يف مال أو جاه ويف معنامها ففي املعيار إن كان بني الشاهد واملشهود عليه مقامسة املغارم والكلف 

السالطني واملدافعة عليه وبينهما التشكي للعمال والقضاة على ذلك مل جتز شهادته عليه ، ويف اليت تلزم الرعية من 
الطرر عن االستغناء يف أهل مسجد قاموا يف حبسه أو يف حقه على رجل شهدوا فيه فأنكرهم مل جتز شهادهتم ألهنم 

ومنه شهادة املشهود عليه على .  خصماؤه ، فإن قام عليه منهم طائفة وشهد غريهم جازت ألهنم غري خصماء اه
الشاهد ولو بعد شهرين من شهادة الشاهد كما يف الشامل ، فإن كانت العداوة غضباً هللا تعاىل لكون املغضوب 

منذكذا اخل بيان لعدم : عليه كافراً أو فاسقاً فال متنع القبول ألن ذلك يدل على قوة اإلميان قاله ابن شاس ، وقولنا 
وال إن حدث فسق بعد األداء ) خ ( بل األداء احترازاً من العداوة احلادثة بعده فال تضر ، وقول العداوة وإهنا ق

اخل ، فإن حدثت العداوة بعد التحمل وقبل . وحقه إهناء ما يف علمه : مقيد بغري العداوة كما تقدم عند قول الناظم 



مّر يف فصله ويف التبصرة وابن شاس اختلف  األداء بطلت الشهادة ، ولذا كان جيب تاريخ اخلطاب باألداء كما
قبوهلا هنا أحق : فيمن كانت عنده شهادة ، وكان يذكرها مث عاداه املشهود عليه فاحتاج إىل القيام هبا قال اللخمي 

ويف املعيار من حكم عليه القاضي فبادر ملخاصمته ال يرفع احلكم عنه ، وكذا من شكا . إن كانت قد قيدت اه 
وإذا شهد عدوك لك وعليك فإن شهد بذلك يف جملس . سلطان فعدل بينة تشهد عليه ال يرد تعديله اه بالقاضي لل

واحد سقطت ألنه يتهم يف جواز شهادته عليه بشهادته له ، وإن شهد عليك يف وقت مث شهد لك يف وقت آخر 
زالت العداوة بالصلح والرجوع ملا وال يعلمهما اصطلحا احترازاً مما إذا : وقولنا . جازت فيما لك ال فيما عليك 

كانا عليه قبل العداوة وطال ذلك طوالً يدل على براءهتما منها ألنه يتهم إذا شهد بقرب صلحه أنه إمنا صاحله 
ليشهد عليه ، ويف املسائل امللقوطة يف قوم بينهم فتنة أو بني آبائهم وأجدادهم مث اصطلحوا فال يشهد بعضهم على 

نقله احلطاب ، ولعل ما يف املسائل امللقوطة ال خيالف ما قبله ألن . الذين شهدوا الفتنة اه  بعض حىت ينقضي قرن
العداوة بني اجلماعة والقوم أشد إذ الفتنة رمبا أفضت للقتل فإن سقط هذا الفصل من أصله فاألصل االستصحاب 

  . يف نفس املانع قاله بعض ألن املانع قد ثبت واحتمال ارتفاعه ال يؤثر ألنه شك يف ارتفاع املانع ال
فإن اعترف املشهود عليه أنه ال معرفة له بالشاهد ، مث قام جيرحه بالعداوة مل يقبل منه وله أن جيرحه بغريها : تنبيه 

  .قاله يف اختصار املتيطية ونقله ابن سلمون 
  َوغْيُر ذي التَّْبريز قْد ُيَجرَُّح
  بَِغْيرِها ِمْن كُلِّ ما ُيْسَتقَْبُح

مصدرية أو نكرة ) من كل ما ( يتعلق به وكذا قوله ) بغريها ( و ) قد جيرج ( مبتدأ خربه ) وغري ذي التربيز ( 
وهو تفسري لغري والضمري املضاف إليه غري العداوة أي جيرح بكل مستقبح شرعاً غري العداوة ) يستقبح ( موصوفة 

ه يعرف الواضع شكله فالناً بعينه وامسه ومعها يشهد بأنه وأحرى هبا ، وظاهره سواء بني اجملرح السبب أم ال وكيفيت
وهذا . ممن ال تقبل شهادته لقبح مذهبه وسوء صنعه وال يعلمونه رجع عن ذلك إىل اآلن وبذلك قيد شهادته اخل 

على أن شهادة التجريح تقبل جمملة من أهل العلم وعليه غري واحد من الشيوخ والصواب كما يف املتيطية أن ال 
إن كثرياً من اجلرح خيتلف العلماء فيه : بل جمملة كان الشاهد من أهل العلم أم ال ، قال لوجهني ، أحدمها تق

إنه يتعلق به حقان حق الشاهد النتهاك حرمته وحق املشهود له يف : الثاين . فبعضهم يراه جرحاً وبعضهم ال يراه 
يكون شاهد التجريح مسع منه كلمة أو رأى منه فعالً له إسقاط حقه فكان من حقهما بيان ما يقع به التجريح إذ قد

وهو ظاهر قول خليل ، وإن مل يعرف االسم وال اللقب خبالف اجلرح أي . فيه تأويل ال تسقط الشهادة معه اه 
التجريح فال بّد فيه من بيان السبب لغلط كثري منهم فيه كالذي فسره بالبول قائماً وبعدم ترجيح امليزان وعليه 

ممن ال تقبل شهادته اخل ، بأنه يعمل بالربا أو خيرج الصالة عن وقتها أو أقر بوطء جارية اشتراها : ول بعد قولك فتق
قبل استربائها أو ممن جيهل أحكام قصر الصالة والزكاة وهو من أهل السفر واملال ، أو ممن يشرب اخلمر أو يبيع 

كذب أو يضرب اخلط أو يشتغل بالسحر والكهانة أو يترك زوجته العنب ملن يعصرها مخراً أو يكثر مساع الغناء أو ي
خترج بادية األطراف من غري عذر له أو حيضر حمافل الفساق أو خيتلي بالنساء واألطفال أو يتوىل أخذ املظامل واملغارم 

ما يف واملكوس من الرعية ويقسطها عليهم أو يعامل أهل الغصوب أو يشهد بالزور أو يتعرض ألخذ الزكوات ك
املعيار أو يشتغل بالغيبة والنميمة أو يلقن الفجور للخصوم أو حيلف بالطالق والعتاق ، أو يدوام األكل عند العمال 
، أو يقبل جوائزهم ، أو يدخل احلمام بغري مئزر ، أو يلتفت يف الصالة أو ينتسب إىل غري أبيه أو من أهل العصبية 

كذا وحنو ذلك ، وليس منها من ترك تعاهد القرآن مشتغالً بغريه من  وهي أن يبغض الرجل الرجل لكونه من بين



الواجب حىت نسيه فال إمث عليه خبالف إن تركه استخفافاً به كما يف الربزيل وليس للعمال أيضاً أن يقدحوا يف 
كان ال يعرفه هبما أو شهادة الرعية عليهم بأهنم يغرموهنم كما يف الربزيل أيضاً فقولنا بعينه وامسه احترازاً مما إذا 

يعرفه باإلسم فقط ، فإن كان يعرفه بالعني دون االسم واللقب كفاه أن يؤدي الشهادة على عينه كما مرَّ عن خليل 
إذ ال فرق بني التعديل والتجريح وغريمها من . اخل . ومطلقاً معروف عني عدالً : وكما يأيت يف قول الناظم 

كم بتعديله أو جترحيه أو لزوم بيعه وحنوه فإنه يسجل على صفته وحليته حيث مل املعامالت يف هذا الباب ، وإذا ح
يعرفه شهود احلكم بالعني واالسم وإال سجلوا على معرفته ، وهبذا يقيد إطالق الالمية يف قوهلا شهادة معروف اخل ، 

مع تعذر االستفسار وإال فيسأل وهذا . وال يعلمونه رجع اخل تقدم يف الوثيقة قبله أن سقوطه ال يضر اه : وقولنا 
عن انتفاء علمه وظاهر النظم قبول التجريح فيه ولو أثبته بعد موته وهو كذلك كما يف ابن عرفة يف أثناء الكالم 

على الشهادة على اخلط وفهم من النظم أن تأخري القاضي للعدل عن الشهادة ال يبطل شهادته فيما شهد فيه كما 
ألنه قد استند إىل علمه يف إبطال حق ثبت وهو ال يستند لعلمه . اخل . أدى على ما عنده وعدل إن : مّر عند قوله 

ال حتكم بشهادة فالن فإن ذلك ال : يف املنام وقال له ) صلى اهللا عليه وسلم ( ، ومن ذلك إذا رأى القاضي النيب 
غري املعروف بالعدالة على أربعة أحوال مث أشار إىل أن . يصده عن احلكم هبا إذا كان الشاهد عدالً قاله ابن رشد 

  :باعتبار افتقاره للتزكية وعدم افتقاره هلا فقال 
  َوَمْن َعلْيِه َوْسُم خْيرٍ قَْد ظَهَْر
  ُزكَِّي إالَّ يف َضُروَرِة السَّفَْر

جلملة صلة وا) قد ظهر ( مبتدأ خربه ) خري ( أي عالمة ) وسم ( يتعلق بقوله ظهر ) عليه ( مبتدأ موصول ) ومن ( 
بالبناء للمفعول خرب املوصول أو جواب الشرط إن جعلتها شرطيةوال تقبل شهادته دون تزكية يف ) زكي ( من 

أي السفر الضروري فتقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض فيما يقع ) ضرورة السفر ( زمان ) إال يف ( زمان ومكان 
مروا هبا وإن مل يعدلوا وال إعذار فيهم كما مّر يف فصله مث ما بينهم من املعامالت والكراآت عند حاكم القرية اليت 

ابن . درج عليه الناظم من جوازها يف ضرورة السفر هو ما البن حبيب ودرج عليه يف املتيطية وهو خالف املذهب 
من ممن ترضون : ال خالف أعلمه يف املذهب أن اجملهول احلال ال جتوز شهادته حىت يعدل لقوله تعاىل : رشد 

وال يرضى إال من عرفت عدالته ، غري أن ابن حبيب أجاز شهادته على التوسم فيما )  ٢٨٢: البقرة ( } الشهداء 
ولذا مل يعرج خليل . يقع بني املسافرين يف السفر للضرورة قياساً على جواز شهادة الصبيان فيما بينهم يف اجلراح اه 

والقافلة بعضهم لبعض يف حرابة يعين والشهود من : حملارب فقال على ما البن حبيب ، وإمنا تعرض جلوازها على ا
  .القافلة عدول كما لشراحه 
  َوَمْن بَِعكْسِ حَاِلِه فَالَ ِغَنى

  َعْن أنْ ُيزكِّي والَِّذي قَْد أَْعلَنَا
قق واجلملة صلة من أي ومن ظهر عليه وسم الشر ومل يتح) حاله ( خرب قوله ) بعكس ( موصول مبتدأ ) ومن ( 

يتعلق بغىن وخربها حمذوف أي فال غىن عن ) من أن يزكي ( امسها مركب معها ) غىن ( نافية للجنس ) فال ( عليه 
تزكيته موجود وسواء كان يف سفر أو حضر وظاهره ، ولو كان القاضي يعرف عدالته وتأمله مع ما مر عند قوله 

  .صلته ) علنا قد أ( مبتدأ ) والذي ( ويف الشهود حيكم القاضي مبا اخل 
  بِحَالَة الَْجْرحِ فَلَْيس تُقَْبلُ

  لُه َشهادةٌ وال يَُعدلُ



مرفوع على أنه اسم ليس أو ) له شهادة . فليس تقبل ( من القذف وشرب اخلمر وحنومها مما مّر ) حبالة اجلرح ( 
معطوف على ما قبله أي  )وال يعدل ( نائب عن الفاعل يتقبل إن جعلت اسم ليس ضمري الشأن واجلملة خرب املبتدأ 

  .ال يقبل تعديله لظهور فسقه 
  وإنْ َيكُْن َمْجُهولَ حالٍ زُكِّيا
  وُشْبَهةً تُوجُِب فيما ادُِّعيا

بالبناء للمفعول جواب ) زكيا ( خرب يكن أي مل يظهر عليه وسم خري وال شر ) جمهول حال ( شرط ) وإن يكن ( 
) شبهة ( لكن ال تلغى شهادته قبلها مطلقاً بل ) و (  يف سفر الشرط أي وال يقبل دون تزكية ال يف حضر وال

بكسر اجليم ، وفاعله ضمري يعود على احملتاج للتزكية بدليل تأخريه فيشمل من ظهر عليه ) توجب ( مفعول بقوله 
والعائد حمذوف  بالبناء للمفعول صلتها) ادعيا ( يتعلق مبا قبله ) فيما ( وسم اخلري واجملهول ألن الكل تقبل تزكيته 

أي فيه فتوجب الكفيل وتوقيف املدعى فيه ولو عقاراً وتقوي هتمة وجوب اليمني على القول بعدم وجوب شيءمن 
ذلك مبجرد الدعوى على ما يأيت وأحرى على القول بوجوهبا يف اجلميع مع التجرد وبه العمل وتكون لوثاً يف الدماء 

وإذا كان هذا يف اجملهول فمن ظهر . البيت . ومالك فيما رواه أشهب : على أحد قويل مالك اآليت يف قول الناظم 
عليه وسم اخلري أحرى ، وكذا من ظهر عليه وسم الشر إذ املدار على كونه ممن ترجى تزكيته فيعمم يف النظر كما 

  .قررنا واهللا أعلم 
ته قبلها شبهة ألن كل من يرجى وقد علم أن كل ما عدا املعلن بالفسق من هذه األقسام تقبل تزكيته وأن شهاد

ثبوت احلق به إذا زكى فهو شبهة كما هو ظاهر كالمهم يف فصل التوقيف خالفاً ملا يف املتيطية من أن شهادة من 
ظهر عليه وسم الشر ال تكون شبهة إذ ال خيفى أهنا أقوى ممن شهدت بالنشدان وحنوه ، وعلم منه أيضاً أن األصل 

ممن تتوهم فيه العدالة كرواة العلم فال بد من تزكيته وهو كذلك كما البن ناجي يف  يف الناس اجلرحة ولو كان
واختار ابن عبد الرب وهو قول مجاعة من العلماء قبول رواة العلم حىت تظهر جرحتهم لقوله عليه : شرح املدونة قال 
من تضلعوا فيه واطلعوا على  فاملراد برواته. اه ) حيمل هذا الدين من كل خلف عدو له : ( الصالة والسالم 

  .سرائره بدليل احلديث املذكور ال كل من يتعلمه 
  وُمطْلَقاً َمْعُروُف َعْينٍ عدِّال

  والَعكُْس حاِضراً وإنْ غَاَب فَال
بالبناء للمفعول ومطلقاً حال من نائبه أي الشاهد املعروف بالعني ) عدال ( مبتدأ خربه ) ومطلقاً معروف عني ( 

نسب عند القاضي أو عند الناس وإن مل يعرفه القاضي تقبل تزكيته مطلقاً سواء حضر جملس القاضي واالسم وال
( ألن من كان معروفاً عند الناس مشهوراً متكن القاضي مبعرفته من مطلق الناس . وأديت التزكية على عينه أم ال 

إذا كان الشاهد غري معروف عند القاضي  مبتدأ واخلرب حمذوف لداللة ما تقدم عليه أي والعكس وهو ما) والعكس 
جملس القاضي ، وظاهره وإن مل يعرف املزكي بالكسر امسه وال ) حاضراً ( وال مشهوراً عند الناس يعدل حال كونه 

: نسبه وال كنيته ألنه إمنا يشهد على عينه وتسجل وثيقة التعديل على حليته وصفته وهو كذلك كما مّر عند قوله 
اللتني يعتمد عليهما املزكى . وال يلزم من املخالطة يف احلضر والسفر مع طول العشرة اخل . يز اخل وغري ذي الترب

أن يكون عارفاً بامسه ، ونسبه إذ قد خيالطه وتطول العشرة وينسى امسه وال يعرف امسه بالكلية ، ومن اشتهر بكنيته 
) فال ( غري معروف العني ) وإن غاب ( ف ، حىت صارت علماً عليه هو كمعروف االسم فليس هو من حمل اخلال

يعدل وظاهره ولو بعدت غيبته ، والذي البن عرفة عن عبد احلق أن حمل هذا إن غاب عن اجمللس وهو يف البلد أو 



قريب منه وإالَّ جازت تزكيته كما يقضى عليه وحنوه يف التبصرة عن املازري ، فيقيد كالم الناظم بالقريب أو 
  وشاِهٌد َتْعِديلُُه بِاثَْنيْنِ:د احلاضر يف البل

  كذَاَك َتْجرُِي ُمَبرَِّزيْن
( مبتدأ ثان ) تعديله ( كل ميوت أي كل شاهد : مبتدأ سوغ االبتداء به قصد اجلنس أو العموم كقوهلم ) وشاهد ( 

ذوف أي جتريح صفة حمل) مربزين ( بالتنوين ) جتريح ( خرب عن قوله ) كذاك ( خربه واجلملة خرب األول ) باثنني 
أي البني )  ٧١: البقرة ( } اآلن جئت باحلق : كائن كذلك باثنني مربزين ، فاألول على حذف الصفة كقوله تعاىل 

وإالَّ فموسى عليه السالم مل يأت إال باحلق فحذف الناظم مربزين من األول لداللة الثاين عليه أو هو من باب 
اآلخر ، وهذا أوىل من جعله صفة الثنني املذكور ملا فيه من الفصل االحتباك فحذف من كل ما أثبت نظريه يف 

بأجنيب ، وفهم منه أن كالً من التعديل والتجريح ال يثبت إال باثنني مربزين وهو يف التعديل مسلم إذ ال يقبل فيه إال 
وق املزكى بالفتح ، املربز الفطن الذي ال خيدع يف عقله وال يتزلزل يف رأيه معتمداً على طول عشرته من أهل س

وحملته على املشهور املعمول به والقضاة اليوم يتساهلون ويقبلون التزكية من مطلق العدول ، وما كان ينبغي هلم 
ذلك وإن كان روي عن مالك أن شهود التزكية كشهود سائر احلقوق ، لكنه غري املشهور ، وأما يف التجريح فإن 

هو غري عدل وال جائز الشهادة ، فكذلك ال يقبل إال من املربزين أيضاً العارفني : مل يبينوا سببه بل أمجلوا وقالوا 
بوجوه التجريح كما البن رشد ، ونقله ابن عرفة وهو معىن ما البن عتاب حسبما يف ابن سهل ونقله يف التبصرة 

وإمنا يطلب التربيز يف من أن الذي أحاط به العلم وجرى به احلكم أن التربيز ال يشترط يف التجريح بالعداوة ، 
ال يكون التعديل والتجريح بأقل من اثنني مربزين : وحنوه البن مغيث يف مقنعه قال . غريها من وجوه التجريح اه 

قاله أكثر األصحاب ، وبه مضت الفتوى عند الشيوخ وتبعهم الشارح وهو ظاهر النظم ، ولكن مرادهم واهللا أعلم 
ألن التوفيق بني كالم األئمة مطلوب ما أمكن ، وأما إن مل يبينوا السبب فهو وإن إذا أمجلوا كما مّر عن ابن رشد 

كان فيه خالف يف اشتراط التربيز أيضاً ، لكن الراجح عدم اشتراطه كان املقدوح فيه مربزاً أم ال ، وهو قول 
يف قوله وإن ) خ (  ألن اجلرح مما يكتم وال يطلع عليه كل الناس وعليه عول: واختاره اللخمي قال . مطرف 

أنه يبطل بتجريح عدلني شهادة من يعدله العدد الكثري من املربزين ، . بدونه ، وسيأيت عند قوله وثابت اجلرح اخل 
باثنني يعين وليس املزكى بالفتح شاهداً مع :وقوله . فيقيد إطالق الناظم بعدم بيان السبب ليكون ماشياً على املعتمد 

احلق أو ناقالً معه فيه ، وإالَّ فال جيوز ألن احلق حينئذ ثبت بعدل واحد ، وظاهر قوله  املزكي بالكسر على ذلك
باثنني ولو كان املزكى بالفتح قد جرح يف القدمي والذي يف املقدمات أن التزكية يف هذا ال تقبل إال ممن علم جبرحته 

وقال . حد ال تكفي وهو كذلك على املشهور وشهد بتوبته منها ونزوعه عنها ، ومفهوم قوله باثنني أن تزكية الوا
  :وأما تزكية السر فأشار هلا بقوله . جيوز تعديل الواحد وهذا كله يف تزكية العالنية : مطرف 

  والفَْحُص ِمْن ِتلْقاِء قَاضٍ قُنِعا
  فيه بِواِحٍد يف األمَْرْينِ َمعا

حذوف صفة أي الفحص الواقع من جهة أي جهته يتعلق مب) من تلقاء قاض ( مبتدأ أي البحث ) والفحص ( 
أي التعديل والتجريح ) يف األمرين ( نائب فاعل قنعا ) بواحد ( يتعلق به ) فيه ( بالبناء للمفعول ) قنعا ( القاضي 

حال واجلملة خرب املبتدأ والرابط الضمري اجملرور بفي ووجه ذلك خروجه من باب الشهادة ) معاً ( يتعلق به أيضاً 
فيها التعدد إىل باب اخلرب الذي ال يشترط فيه ذلك ، وصفته أن يتخذ احلاكم رجالً من أهل العدل  اليت يشترط

والرضا جممعاً عليه بذلك فيوليه السؤال عن الشهود سراً أو يبدأ احلاكم بالسؤال عن الشاهد ممن يظن أنه خبري 



  .حباله من جريانه وأهل سوقه وحملته 
بنفسه أو يويل من يسأل وعلى كل حال ال يكتفى يف السائل منهما بسؤال واحد  واحلاصل إما أن يتوىل السؤال

قنعا بواحد اخل : خشية أن تكون بينه وبني الشاهد عداوة ، وإمنا يسأالن عنه الثقات وأهل اخلربة به وفهم من قوله 
ضاء على عدم االجتزاء بالواحد ، أن االثنني أوىل وهو كذلك بل الذي يف املتيطية والوثائق اجملموعة أن العمل والق

ال أرى اليوم أن جيتزأ بأقل من اثنني قوالً واحداً اه ولكن ما اقتصر عليه : يف تعديل السر وجترحيه وقال اللخمي 
الناظم هو الذي يف ابن احلاجب وخمتصر خليل ، مث من حق الشاهد واملشهود عليه أن يعلما باجملرح ، فقد تكون 

: اوة أو بينه وبني املشهود له قرابة أو غري ذلك مما مينع التجريح قاله يف املتيطية وغريها ، قال بينه وبني أحدمها عد
وقال ابن . يعلم : واختلف إذا كان الشاهد واملشهود له ممن يتقى شره هل يعلم باجملرح أم ال ؟ فقال سحنون 

وقول سحنون أحسن لفساد القضاة : لخمي ال. إذا قال الشهود نكره عداوة الناس جاز التجريح سراً : القاسم 
وبه تعلم أن االكتفاء بالواحد يف : إذا كان هذا يف زمن اللخمي فكيف بزمننا ؟ قال : وقال ابن رحال . اليوم اه 

عدل عندي الشهود أو جرحوا ، ومل : السر تزكية وجترحياً وعدم القدح فيه ال يناسب زمننا ألن القاضي رمبا يقول 
ذلك ، فلذلك اعتمد الناس تزكية الظاهر وجترحيه ، وأمهلوا ذلك يف السر حبسب ماأدركنا عليه يكن شيء من 

وعلى ما قال من إمهال تزكية السر وجترحيه وأنه ال بد من اإلعذار فيه أدركنا : قلت . القضاة من شيوخنا اه 
  .األشياخ اليوم حسبما أشرنا إليه يف آخر فصل اإلعذار واهللا أعلم 

  ُيَزكِّي فَلَْيقُلْ َعْدلٌ رِضَا َوَمْن
  وَبْعضُُهْم ُيجِيَزاِن أَْو ُيبَعِّضا

خرب ثان واجلملة حمكية ) رضا ( خرب حملذوف ) عدل ( جوابه ) فليقل ( فعل الشرط ) يزكي ( شرط ) ومن ( 
قال يف . ا بأن شهد أنه عدل رض) خ ( بالقول وما ذكره من اجلمع بني اللفظني هو املشهور ، ومذهب املدونة 

ألن العدالة تشعر بسالمة الدين والرضا يشعر بالسالمة من البله والغفلة ، وكثري من العدول ال يفهم معىن : ضيح 
اللفظني فيجب سؤاله عن معنامها إذا ظن به عدم معرفتهما على أنه قد تقدم أن التعديل ال يصح إال من املربز 

هو ممن تقبل شهادته أو يقضى هبا أو قال نعم : عدل رضا أنه لو قال العارف مبا يصح به التعديل وفهم من قوله 
العبد أنه ال يكون تزكية ، وقيل إنه تزكية إن كان من أهل العلم ، وظاهر النظم أنه يكتفي مبا ذكر سواء أداه بلفظ 

أنه ال بد من املتقدم ) خ ( أشهد أو أعرف أو أعلم أو أراه أو غري ذلك ، وهو كذلك على املذهب وظاهر نص 
لفظ أشهد ويف املسألة اضطراب هل لفظ أشهد يف أداء الشهادة من حيث هي متعبد به فإذا أديت بغريه ألغيت 

ال بد يف تأدية من يشهد اخل أوالً فتؤدى به وبغريه مما يؤدي معناه وهو املعتمد : وعليه اقتصر ناظم العمل حيث قال 
بكسر العني املشددة وضمريه الشاهد أي أن يبعض ) جييز أن يبعضا  (مبتدأ خربه قوله ) وبعضهم . ( كما مر 

الشاهد اللفظني املتقدمني فيكفيه االقتصار على أحدمها ، وحيتمل قراءته بالبناء للمفعول وضمريه يعود على اللفظ 
د ابن زرقون الذي تقع به التزكية ، لكن األول أوىل لسالمته من سناد التوجيه والقول بالتبعيض هو املذهب عن

. وإن يقل رضا مَزك قِبال : وابن فتوح ألن كالًّ من اللفظني يستلزم معىن اآلخر وعليه درج ناظم العمل حيث قال 
مع قوله تعاىل )  ٢٨٢: البقرة ( } ممن ترضون من الشهداء : والبن رشد االختيار أن جيمع بني اللفظني لقوله تعاىل 

فإن اقتصر على أحدمها أجزأ ألنه تعاىل ذكر كل لفظة على حدهتا )  ٢: ق الطال( } وأشهدوا ذوي عدل منكم : 
إن اقتصر على إحدىالكلمتني ومل يسأل عن األخرى فهو تعديل وإن سئل عنها فوقف فهو : وفصل اللخمي فقال 

معتربة يف وقد تقدم أن العدالة . ريبة يسئل عن سبب وقفه فقد يذكر ما ال يقدح أو يذكر ما يريب فيوقف عنه اه 



كل زمان بأهله وأن التزكية ال تقبل إال من املربز الفطن العارف الكائن من أهل سوق املزكى وحملته ال من غريهم 
ألن توقفهم عن تزكيته ريبة املعروف عند القاضي ال غري معروف إال لعذر بأن ال يكون يف أهل سوقه عدول 

أو امرأة ، فيصح أن يكون املزكي حينئذ بالكسر جمهوالً عند  معروفون عند القاضي أو كان املزكى بالفتح غريباً
  :القاضي مث يزكيه آخرون معروفون عنده وهو معىن قول من قال 

  تعديل احتاج لتعديل هبا
  إال مزكي امرأة أو غربا

رجع عن ويكتب يف ذلك شهوده يعرفون فالناً معرفة تامة ويعلمونه عدالً يف أحواله رضا يف شهادته وال يعلمونه 
ذلك إىل اآلن ، وقيدوا بذلك شهادهتم على عينه يف كذا ، فإن سقط قوهلم وال يعلمونه اخل مل يكن تعديالً إال إذا 

على عينه هذا إذا كان : وقولنا . كانوا من أهل العلم ، وإن سقط لفظ التعديل أو الرضا ، فهو حمل اخلالف املتقدم 
أو قريب الغيبة ، وإالَّ فاملعروف عنده أو بعيد الغيبة ال حيتاج فيها إىل غري معروف عند القاضي وهو حاضر البلد 

ذلك وأشعر اشتراط التربيز أن تزكية النساء ال تقبل ألن التربيز صفة ختتص بالرجال لنقصان مرتبة النساء يف 
 النساء فيما جتوز الشهادة ، ولذلك مل جتز يف نكاح وال طالق وجعلت شهادة امرأتني كرجل فال يزكني الرجال وال

شهادهتن فيه وال فيما ال جيوز قاله يف املدونة ، والبن نافع وابن املاجشون جواز تزكيتهن الرجال فيما جتوز فيه 
ألن مالكاً أجاز شهادهتن يف األموال والتزكية يف : شهادهتن ، وأجاز بعض الشيوخ تزكيتهن النساء أيضاً قال 

  .األموال جتر إليه 
تنبيه . يتلمح مما تقدم عن مالك من عدم اشتراط التربيز يف التعديل وأن شهوده كشهود سائر احلقوق وهذا : قلت 

ال يلزم الشاهد يف التعديل أن يقول هو من أهل العدالة ألن القطع به ال يصح ولو قاله مل يضره ، وال : ابن رشد : 
إذا : وا يف امللك فيقولون ومل خيرج عن ملكه يريد يكون غموساً ألن معناه يف ظين وهذا جيري أيضاً فيما إذا قطع

  .كان من أهل العلم وإالَّ فال تقبل منه جمملة واهللا أعلم 
  وثابِتُ الْجَرحِ ُمقَدٌَّم َعلَى
  ثابِت َتْعِديلٍ إذَا ما اعَْتَدال

ظرف يتعلق ) إذا ( يتعلق باخلرب املذكور ) ثابت تعديل . مقدم على ( بفتح اجليم مبتدأ خربه ) وثابت اجلرح ( 
وألف التثنية فيهيعود على التعديل والتجريح . مجلة يف حمل خفض بإضافة إذا ) اعتدال ( زائدة ) ما ( باخلرب أيضاً 

أي إذا تعارضت بينتامها وتكافأتا يف العدالة فتقدم بينة اجلرح والتعبري بالتقدمي هنا جماز فيما يظهر ألهنما لو تكافأتا 
إذا ما اعتدال أنه إذا كانت إحدامها أعدل يعمل عليها ، وهو : يف الناس اجلرحة ، ومفهوم قوله سقطتا ، واألصل 

: بات معتكفاً على الصالة ليلة كذا ، وقالت اجملرحة : كذلك إذا قطعت كل منهما بكذب األخرى كقول املعدلة 
ذب األخرى بل أرسلت كل منهما بات معتكفاً على شرب اخلمر يف تلك الليلة وأما إن مل تقطع كل منهما بك

الشهادة بالنسبة للزمان واملكان فليس من التعارض يف شيء فتقدم بينة اجلرح حينئذ ولو كانت أقل عدالة كما مر 
وعن سحنون لو عدله أربعة وجرحه اثنان واألربعة أعدل . يف قوله خبالف اجلرح وهو املقدم اخل ) خ ( عن 

فكالم الناظم إمنا هو يف التعارض كما . من باطن األمر ما مل يعلمه اآلخرون اه  ألخذت بشهادة اجملرحني لعلمهما
إذا ما اعتدال إذ االعتدال وعدمه إمنا ينظر إليه مع ذلك ال مع عدمه ألهنما إذا أرسال الشهادة مل : قررنا بدليل قوله 

بوجودها منه فكل منهما صادق حبسب يتواردا على زمان واحد فاملعدلة شاهدة بعدم علم اجلرحة واجملرحة شاهدة 
الظاهر مبنزلة ما إذا شهدت إحدامها بعدم علم البيع واألخرى بوقوعه والشهادة بالبت ال تعارضها الشهادة على 



نفي العلم يف كل شيء من غري نظر لألعدل من غريه فال ترد هذه على مفهوم النظم ، وحمل ما ذكرنا من أنه ال 
ادة إذا قرب تاريخ التجريح من تاريخ التعديل وإالَّ قضي بأحدثهما تارخياً وحيمل على أنه تعارض مع إرساهلما للشه

  .كان عدالً ففسق أو فاسقاً فعدل 
واحلاصل ؛ أهنما إذا تواردتا على زمن واحد وتكافأتا سقطتا وبقي الشيء على أصله وهو اجلرحة وإن كانت 

منطوقاً ومفهوماً وإذا قضينا باجملرحة إن كانت أعدل وقد جرحته  إحدامها أعدل فيقضي به وهذا معىن كالم الناظم
مبا فيه أدب أو حد فال أدب عليه وال حد وإن مل تتواردا على زمن واحد فال تعارض ولكن إن قرب تاريخ إحدامها 

داً جملرح ظاهر من األخرى قضى باجملرحة وإن تباعد ما بني التارخيني قضى باألحدث تارخياً إال أن يكون يف وقت تقيي
: وقوله . اخل . وعدل إن أدى على ما عنده : العدالة فاجملرحة أوىل قاله اللخمي وغريه وهو املوافق ملا مّر عند قوله 

وإذا ثبت بعدلني . ويف الشهود حيكم القاضي اخل : وثابت اجلرح اخل يعين بعدلني وأما بعلم القاضي فتقدم يف قوله 
كقول أحدمها يعمل بالربا ، وقول اآلخر يشرب اخلمر ألهنما متفقان يف املعىن على . ال  فظاهره اتفقا على سببه أم

أنه رجل سوء وقيل ال جتوز حىت يتفقا على الشرب أو الربا ، فإن قال أحدمها خائن واآلخر يأكل أموال اليتامى 
  .جازت اتفاقاً 

  وطاِلُب التْجِديدِ ِللتَّْعِديلِ مَْع
  ُألْوىل ُيتَّبَْعُمِضيِّ ُمدٍَّة فَا

الواقع على جمهول احلال ظهر عليه وسم خري أو شر أومل يظهر عليه واحد ) للتعديل ( مبتدأ ) وطالب التجديد ( 
ظرف يتعلق باملبتدأ والتنوين يف مدة للتقليل أي إذا شهد ) مضي مدة ( وجود ) مع ( منهما وهو يتعلق بالتجديد 

عد مدة يسرية دون السنة شهد يف قضية أخرى وطلب املشهود عليه ثانياً جتديد اجملهول املذكور يف قضية وزكى مث ب
تعديله فإنه ال جياب يف قول ابن القاسم إال أن يشهد بعد سنة من شهادته األوىل ألن السنة تتغري فيها األحوال 

ابن عرفة . يله ويشتهر جياب مطلقاً شهد بعد السنة أو قبلها حىت يكثر تعد: وقال سحنون . وحتدث فيها األحداث 
بالبناء ) يتبع ( بنقل حركة اهلمزة لالم مبتدأ خربه ) فاألوىل : ( العمل على قول سحنون ، ولذا قال الناظم : 

للمفعول ونائبه يعود على التجديد ، واجلملة من الثاين وخربه خرب األول ودخلت الفاء ملا يف املبتدأ األول من 
إجابته ملا طلب من التجديد مطلقاً حىت يكثر املعدلون كما قال سحنون فإن عجز عن العموم أي فاألوىل واألحسن 

تعديله قبل السنة أو بعدها لفقد من عدله أوالً وجهل الناس حباله اآلن قبلت شهادته ألن طلب تعديله ثانياً إمنا هو 
  .استحسان 

  وألخيِه يشَْهُد الْمَُبرُِّز
  ُزإالَّ مبا التُّْهَمةُ فيِه َتْبُر

) مبا ( استثناء ) إال ( أي يف كل شيء مال أو غريه حيث مل يكن يف عياله ) يشهد املربز ( يتعلق بقوله ) وألخيه ( 
واجلملة صلة ما وما ) . تربز : ( يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) فيه ( مبتدأ ) التهمة ( يتعلق مبقدر أي إال إذا شهد مبا 
وهو الذي يف أوائل املدونة ووقع يف أثنائها ما ظاهره عدم اشتراطه وهو ) خ (  ذكره من اشتراط التربيز حنوه يف

ظاهر الرسالة أيضاً ، وبه صدر ابن احلاجب وابن شاس وصرح القلشاين والشيخ زروق بأنه املشهور ، وما ذكره 
ازري اتفاق املذهب من عدم جوازها له فيما إذا ظهرت التهمة حنوه للخمي ، وصوبه القلشاين وغريه ، بل حكى امل

على رد شهادة األخ ألخيه مع قوة التهمة كأن يشهد له مبا يكتسب به شرفاً أو يدفع به معرة أو تقتضيه احلمية 
والعصبية مثل أن يشهد ألخيه وهو وضيع القدر أنه تزوج امرأة يتشرف بنكاحها أو أن فالناً قذفه أو جيرح من 



على رد شهادته له باملال الكثري الذي حيصل له به الشرف وال جيوز له يف جرح أخاه ، وكذلك رأى غريه أنه يتفق 
. خبالف أخ ألخ إن برز ولو بتعديل اخل ) خ ( جراح عمد على املشهور قاله يف ضيح والشامل ، وظاهر قول 

ع به معرة عن ولو بتعديل ألنه مما يتشرف به ويدف: جوازها بالشرط املذكور مطلقاً قويتالتهمة أم ال بدليل قوله 
وال جتوز شهادته ألخيه يف الفرية وال يف نكاح من يتشرف هبا خبالف : نفسه ، ولكن يف اختصار املتيطي ما نصه 

واختلف فيمن شهد : مث قال . الدين والتعديل وشبهه إذا كان األخ الشاهد مربزاً وليس يف عيال املشهود له اه 
جازها بعضهم يف القليل دون الكثري ، وال جتوز فيما يدركه فيه محية وال ألخيه مبال فقيل جتوز إن كان مربزاً ، وأ

فيما يكسبه حظوة ، واختلف يف شهادته له يف جراح العمد اخل ، وقد تبني أن املعتمد هو ما للناظم من اشتراط نفي 
وز شهادته مطلقاً قويت شهد كل منهما وفهم منه أن غري املربز ال جت. التهمة ، وأما اشتراط التربيز ففيه قوالن 

وشهادة الرجل البن : قال اللخمي . وأن غري األخ جتوز شهادته له بغري شرط التربيز وهو كذلك . التهمة أم ال 
أخيه ولعمه والبن عمه باملال جائزة ما مل يكن الشاهد يف نفقة املشهود له ، وال جتوز فيما جيمعهم فيه احلمية 

ما مل يكن : وأفهم قوله . عرة أو يكتسب به شرفاً وهم يف هذا الوجه كاألخ اه والعصبية وال فيما يدفع به امل
الشاهد يف نفقة املشهود له اخل ، أن العكس وهو كون املشهود له يف نفقة الشاهد جيوز وهو كذلك عند ابن حبيب 

تلزمه ألن ترك النفقة عليه  ينبغي أن ال جتوز له مبال ألنه يدفع بذلك نفقته وإن كانت ال: ، وقال بعض املتأخرين 
هذه : تنبيه . معرة له ، وأما إن كان املشهود له أجنبياً وهو يف عيال الشاهد فشهادته له جائزة كما يف التبصرة 

خبالف أخ ألخ إن برز ولو بتعديل كأجري ) خ ( إحدى املسائل السبع اليت يشترط فيها التربيز املذكورة يف قول 
  . غري املفاوضة وزائد وناقص ، وذكر بعد شك وتزكية وموىل ومالطف ومفاوض يف

ويف املعيار عن سيدي مصباح اشتراطه يف الشهادة يف احلبس فمن قام يدعي حبساً بشهادة غري مربزين مل : قلت 
اوة يقض له به ملا فيه من االستبعاد ، وتقدم يف قول الناظم كذاك جتريح اخل ، أنه يشترط أيضاً يف التجريح بغري العد
، ويف الباب الثاين من القسم الثاين من التبصرة اشتراطه يف الشاهد مع اليمني وفيها يف الباب الرابع واألربعني 

ويف املعيار اشتراطه يف . . اشتراطه يف الشاهد على اخلط ، ورمبا يشعر هبذا قول الناظم فيما يأيت وشاهد برز اخل 
الغرناطية اشتراطه أيضاً فيمن أشهد على نفسه حبق وأنه ال جيرب على ويف . شهادة الرجل لزوج حفيدته كما يأيت 

ال جيرب من أشهد على نفسه بشيء على زيادة : إشهاد غريمها زيادة عليهما ، وإن كان ابن رشد أطلق فقال 
يف شرح و. إن كثر العدل فيهم أجربوا وإالَّ فال : وقال الربزيل . اإلشهاد بعدلني ، وإن طلب املشهود له ذلك 

  .العمليات اشتراطه أيضاً يف املشهود له على خطه ، ويف اخلامس عشر من الفائق اشتراطه يف سائر عقود االسترعاء 
  واألُب البنِِه وَعكُْسُه ُمنِْع

  ويف ابنِ زَْوَجٍة َوَعكُْس ذَا اتُّبِْع
مبتدأ على ) وعكسه ( كور يتعلق باملضاف املذ) البنه ( مبتدأ على حذف مضاف أي وشهادة األب ) واألب ( 

بالبناء للمفعول خرب املبتدأ األول فهو مؤخر من ) منع : ( حذف مضاف أيضاً أي وشهادة االبن ألبيه كذلك وقوله 
وال أرض أبقل أبقاهلا : تقدمي ، والقياس منعت بتاء التأنيث الساكنة وحذفهاجلوازه مع ضمري التأنيث اجملازي كقوله 

لآلخر حبق أو بتعديل ، واملراد باألب ما يشمل األم ، وإن علت وباالبن ما يشمل البنت وظاهره شهد أحدمها . 
وإن سفلت ، وظاهره عدم جوازها ولو شهد ألحد ولديه على اآلخر وألحد أبويه كذلك وهو كذلك ، لكن 

وجتوز شهادة  )خ ( يشترط ظهور امليل للمشهود له كشهادته للبار على العاق أو للسفيه على الرشيد كما يف 
ويف ابن ( الولد على أبيه بطالق أمه إن كانت منكرة ، وكذلك إن كانت هي القائمة بذلك عند ابن القاسم ، 



مبتدأ واإلشارة ) ذا ( وهو شهادهتا له أو شهادة الرجل البن زوجته وإن سفل ) وعكس ( يشهد لزوج أمه ) زوجة 
  .، ويف ابن زوجة يتعلق به وعكس بالتنوين معطوف على ابن بالبناء للمفعول خربه ) اتبع ( للمنع املتقدم 

  َوواِلدْي زَْوَجٍة أَْو زَْوجِة أْب
  وَحْيثُما التُّْهَمةُ حالُها غَلَْب

عطف على ابن أي واتبع هذا املنع أيضاً يف والدي زوجة بأن يشهد الرجل أليب زوجته أو ألمها ) ووالدي زوجة ( 
) أو زوجة أب ( ج ابنته واملرأة لزوج ابنتها وأحرى شهادة الزوجني لآلخر ، وبالعكس بأن يشهد الرجل لزو

تشهد لربيبها ذكراً كان أو أنثى وإن سفل ، وكذا ال يشهد ربيبها وإن سفل هلا ، وأحرى شهادة الرجل لزوج 
: ( همة كما قال جده وزوج جدته وإن بعد ، أو لزوجة ابن ابنه أو زوج بنت ابنه وإن سفل ، إذ املدار على قوة الت

وال ) خ ( وظاهره عدم اجلواز ولو كان الشاهد مربزاً وهو كذلك كما هو ظاهر قول ) وحيثما التهمة حاهلا غلب 
واختار عياض حسبما يف املعيار جواز شهادة املربز لزوج حفيدته بعد أن قرر يف . متأكد القرب كأب وإن عال اخل 

جوازها من املربز دون : ثالثها . وال يف جوازها لزوجة ابنه أو زوج ابنته ذلك خالفاً ، وحكى يف الشامل ثالثة أق
غريه لكن املعتمد ما مّر ألن التهمة حاصلة يف اجلميع ، واملدار على قوهتا كما تقدم وعليه فكل من حيرم نكاحه متنع 

، وجيوز يف التهمة أن يكون الشهادة له قاله ابن رحال ، وحيثما اسم شرط والتهمة مبتدأ ومجلة حاهلا غلب خربه 
  :فاعالً بفعل مقدر أي وحيثما غلبت التهمة وحاهلا مبتدأ وغلب خربه ، واجلملة مؤكدة ملعىن ما قبلها وقوله 

  كَحالَةِ الَعُدوِّ والظَّنني
  والَْخْصمِ والوِصيِّ واملَِدينِ

رابة وهتمة العداوة وغريها ، فال تقبل مثال لبعض ما صدق عليه الشرط قبله ألنه صادق بتهمة الق) كحالة العدو ( 
شهادة العدو على عدوه ولو على ابنه إن كانت العداوة دنيوية ال دينية كما مر يف قوله سوى عداوة اخل وظاهره 

ولو شهد العدو لعدوه وعليه وهو كذلك إذا كان يف جملس واحد ، فإن كانا يف جملسني صحت الشهادة له ال عليه 
وال إن حرص ) خ ( أياملتهم يف شهادته كاحلارص على قبول شهادته املشار إليه بقوله ) والظنني (  .قاله يف التبصرة 

على القبول كمخاصمة مشهود عليه مطلقاً أو جرهبا كشهادته على موروثه احملصن بالزنا أو قتل العمد ليقتل فريثه 
ملالطفه إن مل يكن مربزاً أو شهادة البدوي  أو دفع هبا كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل وكشهادة املالطف

حلضري أو شهادة كل من العدلني لصاحبه للتهمة على اشهد يل وأشهد لك على ما عند اللخمي ، وينبغي اعتماده 
ومن ) خ ( درج على جوازها أو تزكية من شهد ملن ال جتوز شهادته له كأبيه مثالً املشار إليه بقول ) خ ( وإن كان 
( من ذلك شهادة ) و ( وغريه ) خ ( وحنو ذلك مما تكفل به . مل يزك شاهده ومل جيرح شاهداً عليه اخل  امتنعت له

مبال ليتيمه الهتامه على قبضه وظاهره ولو عزل نفسه وهو كذلك ألنه ليس له ) والوصي ( على خصمه ) اخلصم 
ز شهادته له النتفاء التهمة وما ذكره هو اللهم إال أن يشهد لرشيد ملك نفسه ، فتجو. ذلك بعد التزامه النظر 

مذهب املدونة وهو املعتمد وروي جوازها وشهره الباجي ، ويف الكايف أنه هو الصواب ، وأما عكسه وهو أن 
يشهد على يتيمه فجائز إن كان عدالً وأفهم قوله الوصي إن املشرف جتوز شهادته لليتيم وهو كذلك إذ ال تلحقه 

باإلعسار فقال عاطفاً على املوانع أو ) خ ( وقيده . رب الدين وظاهره كان املدين معسراً أم ال ل) واملدين . ( هتمة 
وظاهره أيضاً عدم اجلواز ولو . املديان املعسر لربه ، واملراد معسر يف نفس األمر ال أنه ثابت العسر ، وإال جازت 

ا قال مطرف كاألسري يف يد رب الدين وظاهره شهد له بغري املال كالقصاص والقذف ، وهو كذلك ألن املديان كم
وهو ظاهر اللخمي وابن شاس وابن . عدم اجلواز سواء حل الدين أو قرب حلوله أم ال ) خ ( أيضاً كظاهر 



وهو احلق ألنه اجلاري على ما ذكروه يف بيوع اآلجال من اعتبار التهمة ، ولو مل : احلاجب قال ابن رحال يف شرحه 
وأصله البن رشد والباجي ، وأما شهادة ) خ ( د يف الشامل املنع باحللول أو قربه وحنوه لشراح يقرب األجل ، وقي

رب الدين للمديان مبال فتمنع كذلك إن كان املدين معسراً وحل الدين أو قرب حلوله ، وإالَّ جازت كشهادته له 
ال تشهدا على الدفع غريكما : وقال  بغري املال كقصاص وقذف ، ومن ذلك من دفع ماالً لرجلني ليدفعاه لرجل ،

وأفهم قوله املدين أن عامل القراض جتوز . ففعال فشهادهتما ساقطة وال يضمنان ألهنما مأموران بذلك قاله الربزيل 
شهادته لربه ، وكذا العكس وسواء كان العامل ملياً أو معدماً شغل املال أم ال ، وهو كذلك على ما صدر به 

الثة ، ومما أدخلته الكاف شهادة املصلح بني الناس ألنه يتهم على إمتام فعل نفسه ، وكذلك الشامل من أقوال ث
شهادة اخلاطب أو السمسار إن توىل العقد كل منهما وإالَّ جازت ، لكن حمل السمسار إن كانت مسسرته معلومة ال 

وز ألنه جير نفعاً بسبب عدم الفسخ ، تزيد لزيادة مثن وال تنقص لنقصه ، وفات الفسخ وإن كان قبل الفوات فال جت
وأما شهادة الوزان املنصوب من القاضي للوزن بني الناس فجائزة ، فإن مل ينصبه القاضي وشهد بأن وزن ما قبضه 

فالن كذا مل تقبل وإن شهد بأن فالناً قبض ما وزنه جازت وإن شهد هبما فالظاهر البطالن ألن الشهادة إذا رد 
وهذا كله فيالتهمة املوجودة وقت األداء ، أما احلادثة بعده فال عربة هبا . لها قاله األجهوري بعضها للتهمة ردت ك

  .كالرجل يتزوج املرأة بعد أن شهد هلا أو خياصمه بعد أن يشهد عليه 
  َوَساغَ أنْ َيْشَهَد االْبنُ يف َمَحلْ

  َمَع أبِيِه وبِه َجَرى الَعَملْ
يتعلق به ) يف حمل ( وإن سفل فاعل يشهد ) االبن ( موضع رفع فاعل ساغ يف ) أن يشهد ( أي جاز ) وساغ ( 

) وبه ( وإن عال فيثبت احلق بشهادهتما بغري ميني وال يتهم أحدمها يف إرادته إمتام شهادة اآلخر ) مع أبيه ( وكذا 
وهو كذلك خالفاً  وهو قول مطرف وابن املاجشون ، وظاهره اشتراط عدم التربيز) جرى العمل : ( يتعلق بقوله 

لسحنون يف اشتراطه ، وما ذكره من العمل املذكور حنوه يف املفيد وابن سلمون والتبصرة والقشتايل وغريهم ، 
  :وعليه درج يف العمليات حيث قال 

  واالبن مع أبيه يف حمل
  قد يشهدان مع قول الكل

والثاين مبا ) خ ( ميدي فأفىت األول مبا قال وبه وقع احلكم من اإلمام املذهيب حني اختلف فقيها عصره السراج واحل
وبه جرى العمل أن هناك قوالً آخر بعدم جواز ذلك ، وأن احلق ال يستقل بشهادهتما بل ال : للناظم ، وأفهم قوله 

ويف الوثائق اجملموعة واملتيطية واجلزيري أنه الذي . بد من شاهد آخر أو ميني الطالب يف األموال ، وهو قول أصبغ 
وشهادة ابن مع أب واحدة وعلة ذلك أن األب لو شهد البنه مل جتز ، : فقال ) خ ( ه العمل وعليه اقتصر ب

وكذلك عكسه فهما إذا شهدا معاً فكأن أحدمها زكى اآلخر ، وكأنه قد شهد بعضهما لبعض فلذلك صارت 
عند أصبغ صار يف باقي القرابة الذين ال  شهادهتما واحدة قاله يف املفيد ، وهذا التعليل يفيد أن مثال األب مع االبن

جتوز شهادة بعضهم لبعض مما مّر إذا شهدوا لغريهم وعليه فهل املقبول من الشاهدين واحد ال بعينه فإذا جرح 
أحدمها بقيت شهادة اآلخر وهو الظاهر من التعليل املذكور ، واستظهره ابن رحال أيضاً أو املقبول هو الذي شهد 

يح قول ابن سهل سقطت األخرية أي ألنه يتهم على إمتام شهادة األول وعليه فاألول هو حمل أوالً ، وهو صر
اإلعذار ، وإذا جرح مل تبق شهادة أصالً ، وظاهر النظم جوازها وإن مل يكونا مربزين وهو كذلك خالفاً لسحنون 

كما يف ابن عرفة وفهم من قوله مع كما مّر ، وفهم من قوله مع أبيه أن شهادته مع أخيه أو عمه جائزة وهو كذلك 



إن شهادة أحدمها عند اآلخر إذا كان حاكماً أو على شهادته مبعىن أن ينقألحدمها عن اآلخر أو على حكمه . اخل 
ككل عند : حيث قال ) خ ( إذا عزل أو شهادة أحدمها على خط اآلخر ال جتوز ، وهو أحد قولني وعليه اقتصر 

. أفتيت جبوازها على خط أبيه اه : لكن قال ابن ناجي يف شرح املدونة . مه اخل اآلخر أو على شهادته أو حك
وفتواه هذه تؤذن بترجيح القول باجلواز يف اجلميع إذ ال فرق بني هذه الصور ، نعم شهادة كل منهما عند اآلخر 

  .يترجح فيها املنع ملا فيها من التعديل املتفق على منعه 
  حْمُّلَِوَزَمُن األداِء ال التَّ

  َصحَّ اْعتباُرُه ِلُمقَْتضٍ َجِلي
. مبتدأ وهو كما البن عرفة إعالم الشاهد احلاكم بشهادته مبا حيصل له العلم مبا شهد به اه ) وزمن األداء ( 

فاملصدر مضاف للفاعل واحلاكم مفعوله واجملرور بعده يتعلق بإعالم سد مسد املفعول الثاين والثالث ، وباؤه للتعدية 
اء الثانية تتعلق بإعالم وهي للتعدية أيضاً أو سببية وما واقعة على ألفاظ األداء وهي بدل من شهادته ، وحيصل والب

بالتضعيف صفة ملا أو صلة ، وفاعله ضمري يعود على ما والعلم مفعوله والباء الثالثة تتعلق بالعلم ، واملراد به الظن 
يف له يعود على احلاكم ، والتقدير أن يعلم الشاهد احلاكم بأنه  ألنه الذي حيصل للحاكم بسبب الشهادة والضمري

يشهد بكذا بلفظ حيصل للحاكم العلم مبا شهد به ، واألقرب أن اجملرور الثاين يتعلق مبحذوف جواب سؤال مقدر ، 
أي بلفظ حيصل مبا : إعالم الشاهد احلاكم بشهادته قيل له بأي شيء يكون اإلعالم املذكور ؟ فقال : وكأنه ملا قال 

واألظهر أن اإلشارة املفهمة يف : ويف النوادر عن أشهب قوله للقاضي هذه شهاديت أداء هلا قال : له العلم اخل قال 
أشهد على الراجح مث إن القاضي ال : أن األداء ال خيتص بلفظ . ومن يزك فليقل اخل : ذلك تكفي وتقدم عند قوله 

إن تضل : ألنه تلقني ، وإذا نسي فال بأس أن يذكره اآلخر لقوله تعاىل يقول للشاهد عند األداء أشهد بكذا 
أي إن تنس إحدامها اخل وإن اهتمهما القاضي بالغلط فال )  ٢٨٢: البقرة ( } إحدامها فتذكر إحدامها األخرى 

، وال يكتفي  يفرق بينهما لئال يرعب الشاهد وخيتلط عقله خالفاً ملا يف املفيد قاله الشارح يف الفصل بعد هذا
نعم بل حىت ينص شهادته نصاً ال احتمال فيه : هذه شهادتك ، فيقول الشاهد : القاضي يف األداء من العوام بقوله 

وال إمجال ، واملراد بالعامي غري العامل مبا تصح به الشهادة ، وال بد من سؤاله أيضاً عن كيفية علمه ومستنده يف 
صح به إمنا يكتب يف الغالب جرياً على املساطري ، وإن مل يكتب فأحرى ألنه حينئذ تلك الشهادة ألن غري العامل مبا ت

ال يعرف ما يف الرسم واملعترب يف األداء أن يكون عند القاضي ال عند املربزين إال يف اللفيف على ما عليه عملهم من 
إذا تأخرت عن وقت حتملها فال ينقلها استفساره عند املربز كما مّر ، ويف الربزيل عن ابن سهل أن شهادةاالسترعاء 

) التحمل ( زمن ) ال . ( إال من حفظه ، وجرت عادة القضاة اليوم أنه يقرأ الوثيقة مث يطلب الشاهد باحلفظ 
معطوف على املبتدأ أي ألنه إذا حتملها كافراً أو صبياً أو عبداً أو فاسقاً مث أداها عند القاضي وهو خبالف هذه 

( يتعلق بصح ) ملقتض ( فاعل بصح ، واجلملة خرب املبتدأ ) صح اعتباره ( ا عدالً مث أداها فاسقاً الصفات أو حتمله
صفة له أي ظاهر فيعمل بشهادته يف األوىل وتلغى يف الثانية وذلك ألن روح الشهادة ومثرهتا هو أداؤها ، ) جلي 

لعقل إمنا تشترط حال األداء ال حال التحمل ومىت مل تؤد فهي كالعدم ، فلذا كانت شروط الشهادة كلها ما عدا ا
والتحمل حتصيل علم ما شهد به بسبب اختياري وهو مأمور به شرعاً ألنه فرض : ابن عرفة . كما مّر أول الباب 

كفاية إذ لو تركه الناس كلهم لضاعت احلقوق ، وأما كونه كفاية فألن الغرض حيصل بالبعض فإن مل يوجد من 
رض عني ولو فاسقاً ألنه قد حيسن حاله عند األداء ، وجيوز أن ينتفع على التحمل بأجرة وحنوها يقوم به غريه كان ف

فإن انتفع فجرح وأشعر قوله علم أنه ال جيوز مع غريه من شك أو وهم ، وقد ) خ ( دون األداء ألنه فرض عني 



ملراد بالعلم ما يشمل الظن واالعتقاد فا. وغالب الظن اخل : يكون قطعياً ، وقد يكون غلبة ظن كما يأيت يف قوله 
) تت ( وهو العزم على الشيء والتصميم عليه والنية اليت هي إرادة الفعل متأخرة عنه ألنه يعزم على أن ينوي قاله 

يف شرح الرسالة وخرج بقوله بسبب اختياري علمه دون اختيار كمن قرع مسعه صوت مطلق فإنه ال يسمى حتمالً 
كفاية إن كان املشهود فيه أمراً جائزاً أو مندوباً أو واجباً وإالَّ فيكره يف املكروه وحيرم يف احملرم ، وإمنا يكون فرض 

، فإن فعل زاد يف الوثيقة واألمر بينهما حممول على ما يصححه الشرع منه أو يبطله ، ومن العلماء من أجازه يف 
  .احملرم بقصد أن يرد 

. وما مر من جواز األجرة على التحمل ) ح ( طال احلق القائم بفسخه انظر وهو الظاهر ألن عدم حتمله إب: قلت 
به استمر العمل وتكون معلومة مبا اتفقا عليه من قليل أو كثري ما مل يكن املكتوب له مضطراً : قال ابن عرفة 

يطلب فوق  للكاتب لقصر القاضي الكتب عليه أو لكونه مل جيد بذلك املوضع غريه ، فيجب على الكاتب أن ال
حقه فإن فعل فهو جرحة فإن مل يسميا شيئاً فهو عندي كهبة الثواب فإن أعطاه أجرة املثل لزمه وإال كان خمرياً يف 

قبول ما أعطاه ومتسكه مبا كتب له إال أن يتعلق بذلك حق للمكتوب له فيكون فوتاً وجيرب على أجرة املثل ، وظاهر 
ال تضر وهو املوافق ملا مر يف فصل خطاب القضاة من أنه جيب تاريخ اخلطاب النظم أن اجلرحة احلادثة بعد األداء 

باألداء ليسقط التجريح مبا حدث بعده ، ويؤيده أيضاً ما يف الربزيل واملعيار أن القاضي إذا كتب أن الرسم ثبت 
مر من أن القاضي إذا  عنده فإنه حكم نفذ فال تسقط شهادهتم حبدوث عزهلم جبرحة وحنوها ، وهو املوافق أيضاً ملا

هذا . خاطب باألداء أو بالعدالة فإن من بعده يبين على فعله وما ذاك إال لكون اخلطاب بذلك حكماً وال يعارض 
إلمكان أن يكون هذا فيما ال خطاب فيه وال حكم بثبوته ، فتأمل . وال إن حدث فسق بعد األداء اخل ) خ ( قول 

طلوب ما أمكن بل ظاهر النظم أيضاً أن العربة بزمن األداء كان الرسم أصالً أو ذلك إذ التوفيق بني كالم األئمة م
وال عربة : ويف الشارح أول الباب أن األصل يعترب فيه تاريخ التحمل للشهادة ال تاريخ أدائها قال . استرعاء 

فيستفاد منه أن اجلرحة . اخل بتاريخ األداء إال يف مسألة حل األصل بإثبات العداوة بني الشهود وبني احملكوم عليه 
احلادثة بعد تاريخ التحمل إن كانت الشهادة أصليةال تضر ، وهبذا تعلم أن الواجب يف العدول املنتصبني للشهادة 
إذا قيدوا شهادة أصلية مث طرأ فسقهم بعد تقييدها وقبل أدائها أو بعده أن ال يسقط احلق املشهود به كما مّر عند 

اخل وإال دخل الضرر على أرباب احلقوق لكوهنم حتصنوا حلقوقهم عند من أمروا . ما يف علمه وحقه إهناء . قوله 
  .بالتحصني عنده من املنتصبني لتحمل الشهادة واهللا أعلم 

  فصل يف مسائل من الشهادات
:  

دة ذكر فيه جواز شهادة املختفي والشهادة على اخلط والرجوع عن الشهادات والنقص والزيادة ، وحكم إعا
  .الشهادة بعد كتبها وأدائها وما يتعلق بذلك 

  َوَيشَْهُد الشَّاِهُد باإلقْرَارِ
  ِمْن غَْيرِ إْشَهاٍد َعلَى املُْخَتارِ

يتعلق مبحذوف حال أي ويشهد الشاهد باحلق على املقر معتمداً على إقراره الصادر ) ويشهد الشاهد باإلقرار ( 
يتعلق بيشهد وما ذكره هو الذي به العمل كما يف املفيد وابن ) ملختار على ا: ( وقوله ) من غري إشهاد ( منه 

كان . سلمون وغريمها ، وظاهره كان احلق مالياً أو بدنياً كان الشاهد فقيهاً استفتاه املقر فيما ال ينوي فيه أم ال 
  وهو كذلك يف اجلميع لكن. الشاهد خمتفياً حبيث ال يراه املقر أم ال 



  ْسَتْوِعَب الكَالمابِشَْرِط أنَّ َي
  ِمع املُِقرِّ الَبْدَء والتََّمامَا

يتعلق بذلك الفعل أو مبحذوف صفة ) من املقر ( مفعول بالفعل قبله ) الكالما ( الشاهد ) بشرط أن يستوعب ( 
ري ، وهذا بدالن من الكالم أي أوله وآخره واأللف والالم يف الكالم والتمام معاقبة للضم) البدء والتماما ( للكالم 

والوثيقة مقبولة إن مل ينص عليه فيها وكان من أهل العلم فإن مل يكن من أهل . الشرط يعتمد عليه الشاهد فقط 
العلم فينبغي استفساره ، وإمنا اشترطهذا الشرط ألنه إذا مل يستوعب الكالم قد يفوته شيء لو مسعه مل يشهد عليه ، 

جئت بكذا ، فيقول لك عندي كذا ويسمع الشاهد اجلواب فقط وحنو إذ قد يقول له سراً ، ما الذي عليك إن 
وبقي شرط آخر وهو أن ال يكون املقر خمدوعاً وال خائفاً قاله . ذلك ، فال يشهد حىت حييط بسرهم وجهرهم اه 

ابن املواز ، وإمنا تركه الناظم ألنه شرط يف كل شهادة ال يف خصوص الشهادة باإلقرار ، ومع ذلك لو أنكر 
إمنا أقررت ملا ذكر من اخلوف واخلداع : الضعيف اجلاهل اإلقرار مجلة لزمته الشهادة وإمنا يصدق مع ميينه إذا قال 

ومثل اإلقرار الذي هو موضوع املصنف اإلنشاء كما لو مسع رجالً يطلق زوجته أو يقذف رجالً ، . وحنومها 
ال تشهد عليَّ مبا تقول وهو كذلك فعن مالك يف : ذلك  وظاهره أيضاً أنه يشهد عليه مبا مسع منه ولو قال له قبل

فيتكلمان . الرجلني يقوالن للعدل ال تشهد علينا بشيء ، فإنا تقاررنا بأشياء من أمرنا ال ندري أيتم ذلك بيننا أم ال 
شهد مبا مسعه  ال أرى أن يعجل بالشهادة فإن أقرا أو جحدا: مث يعترفان ويسأله أحدمها الشهادة مبا مسعه منهما قال 

من غري إشهاد أنه إذا : منهما ، ومقابل املختار مروي عن مالك أنه ال يشهد عليه حىت يشهده ، ومفهوم قوله 
أشهده جازت الشهادة عليه اتفاقاً ، ويكتب املوثق حينئذ أشهد فالن بأن قبله لفالن كذا ليتخلص من اخلالف وهي 

املشهود عليه ممن يظن أنه مل حيط فيما فيها علماً أو أن يكون خمدوعاً حينئذ أصلية وال تضع عالمتك فيها إن كان 
حىت تقرأها عليه ، وإن قال لك قبل ذلك ما فيها هو حق أمّياً كان أو قارئاً قاله يف التبصرة ، وأما يف غري موضوع 

بد فيها من معرفة املشهود املصنف فهي استرعائية وتصدر وثيقتها بأقر أو أعترف لدينا أو حبضرتنا وحنو ذلك ، وال 
عليه أو له أو التعريف هبما أو وصفهما والوصف هو الذي عمل به املوثقون والتعريف ضعيف كما يف املعيار 

والربزيل ، مث إذا وصفه ال حيكم عليه حياً كان أو ميتاً حىت يثبت أن تلك الصفات من صفاته ، وال بد يف 
باع منه كذا وكذا حبضرتنا أو : نا كما مّر ، وإن كان الدين من بيع قالوا لدينا أو حبضرت: االسترعائية من قوله 

بإقراره عندنا بالبيع وقبض املبيع ، فإن سقط من الوثيقة لفظ لدينا أو حبضرتنا أو قبض املبيع يف البيع مل تعمل 
 يتعرضوا ملعرفة وال الشهادة حىت يبينوا ذلك فإن تعذر استفسارهم بأن غابوا أو ماتوا سقطت كما تسقط إذا مل

تعريف وال صفة وتعذر أداؤهم على عينه ومل يكونوا من أهل الضبطوالتحفظ وإالَّ قبلت ، فإن سئل الشاهد عمن 
عرفه باملشهود عليه فال يعينه ، وسؤاله عنه جهل من القضاة فإن عني شخصه بطلت ألهنا صارت كالنقل وان عني 

إنه مل يعرفها وإمنا عينها له : ا قطع مبعرفة املشهود عليها مث بعد ذلك قال جنسه ففي أجوبة ابن رشد أن الشاهد إذ
حني اإلشهاد عليها امرأة وثق هبا أن الشهادة عاملة إذا كان هو الذي ابتدأ سؤال املرأة املعرفة ألن ذلك من باب 

  .فيفهم منه أن تعيني اجلنس غري مضر فانظره . اخلرب اه 
  َشهادَْهَوما بِِه قَْد َوقََعْت 

  َوطُِلَب الَعوُد فَال إعادَْه
صلتها واجملرور بالباء يتعلق بوقعت أو شهادة ) به قد وقعت شهادة ( مبتدأ موصول واقعة على احلق ومجلة ) وما ( 

نائبه وأل فيه عوض عن الضمري وهو اسم مصدر مبعىن إعادة ، ) العود ( بالبناء للمفعول ) وطلب ( هو الرابط 



واحلق الذي وقعت شهادة به : امسها واخلرب حمذوف أي ) إعادة ( نافية للجنس ) فال ( فة على الصفة واجلملة معطو
سواء كتبت وأديت أو كتبت فقط أو أديت فقط وطلب من الشاهد إعادة الشهادة به معتذراً بضياع الرسم وشبه 

إعادة األداء فقط برمسه أو بدونه عند  ذلك فال إعادة جائزة ، وظاهره سواء طلب إعادة الكتابة واألداء معاً أو
القاضي األول أو عند غريه وهو كذلك لئال يتكرر احلق على املطلوب ، وهذا فيما ميكن فيه التكرار كالدين 

  :والوصية والكتابة واجلراح ونظمها بعضهم فقال 
  دين وصية كتابة دما

  ال نسخ يف رسومها قد علما
ل كذلك الوديعة والقراض املقبوضان بإشهاد ، وكذا البضاعة والقطاعة املقبوضان على أنه ال مفهوم هلذه األربع ، ب

به أيضاً فضابط املنع كل ما خيشى فيه التكرار ، وأما ما ال خيشى فيه ذلك كرسوم امللكيات املشتملة على التصرف 
لكن يف األداء برضا الشاهد  وعدم النزاع ورسوم البيع لألصول وحنوها بالعقد وحنو ذلك فتجوز إعادة كتبه وأدائه

إال أن يكون يف الرسم إمجال )  ٢٨٢: البقرة ( } كاتب وال شهيد  وال يضار: إذ ال يلزمه األداء مرتني لقوهلتعاىل 
أو إهبام فيلزمه تفسريه كما يف املعيار وكما ال تعاد الشهادة فيما خيشى فيه التكرار كذلك ال تعطى النسخة من رمسه 

  :مسجلة على القاضي ، كما أشار له ناظم العمل 
  واحلكم بالنسخة مشروط بأن

  من فطن تقوى العدالة وحال
  لكن رسم الدين والوصية
  حمتمل التكرار والتدمية

وهو كذلك خالفاً . وظاهر النظم أنه إن أعادها ال يقضي هبا سواء أعادها جهالً أم ال كان املشهود له مأموناً أم ال 
ادعى على  البن املاجشون يف أنه يقضي هبا إن أعادها جهالً ، وملطرف يف أهنا تعاد للمأمون فقط ، وقد سئلت عمن

ال حق له قبلي فاستظهر برسم تضمن أنه أسلفه مائة وحازها باملعاينة ، وأنه : شخص بدين من سلف فقال املطلوب 
كتب له بذلك رمساً ، وزعم اآلن ضياعه فأعيدت له الشهادة بذلك ، فأجبت بأن الطالب ال ينتفع مبا استظهر به 

د أداء ما فيه وسواء ادعى القضاء أو أنكر الدين رأساً كما مع فقد أصله إلمكان كون املطلوب مزق الرسم عن
ال يعمل على النسخة إن كان األصل مما ال يصح نسخه : يقتضيه كالم الكايف وغريه ، وقد قال العقباين وغريه 

: ن كالدين والوصية وحنومها لئال يتكرر التقاضي وإعادة الشاهد شهادته نسخ هلا يف احلقيقة ، وقول ابن املاجشو
إن جهلوا وأعادوا قضى هبا مقابل للمشهور بدليل ما مّر عن العقباين ، ويدل أيضاً على كونه مقابالً قول املشهور 

إذ لو كان رب الدين ينتفع باإلعادة مل يكن ألخذ املدين الوثيقة ) خ ( يقضي بأخذ املدين الوثيقة أو تقطيعها كما يف 
أرى أن تشق الصحيفة فجعل شقها : تنع القضاء به ، ويف حديث ابن عمر أو تقطيعها فائدة وما ال فائدة فيه مي

إبطاالً للحق كما يف مسائل ابن احلاج ولو عمل مبا البن املاجشون مل حتصل لغرمي أبداً براءة إذ عوائد الناس متزيق 
تب الرباءة حاكم وال الرسوم عند أداء الديون كما هو مشاهد قدمياً وحديثاً وال يستطيع أن يردهم عن ذلك إىل ك
إذا طلب : أعين . غريه ، وما قيل من أن العمل على كتب الرباءة دون التقطيع إمنا هو عند التنازع فيما يظهر 

ووافقين على . أحدمها التقطيع وطلب اآلخر الكتب ال فيما بعد الوقوع مع كون العادة جارية بالتقطيع واهللا أعلم 
  .ي حممد بن إبراهيم وغريه ذلك مفيت فاس يف حينه شيخي سيد

  وشاِهٌد ُبرَِّز َخطَُّه َعَرْف



  َنِسَي ما َضمََّنُه فيما َسلَْف
) نسي ما ضمنه : ( وبقوله ) خطه عرف : ( وبقوله ) برز : ( مبتدأ سوغ االبتداء به الوصف بقوله ) وشاهد ( 

قصة ، وجيوز أن تكون اجلملتان األخريتان وفاعل األفعال الثالثة ضمري مستتر يعود على الشاهد ، وما واقعة على ال
فيما سلف ( معطوفتني على مجلة برز حبذف العاطف ، ولكن املعطوف علىالوصف وصف فهو راجع للمعىن األول 

يتعلق مبا قبله يليه وما الثانية واقعة على الزمان ، يعين أن الشاهد إذا عرف خطه يف الوثيقة ، والشكل الذي يكىن ) 
  .د تسمية نفسه أو يف الشكل فقط ونسي القضية اليت تضمنتها الوثيقة يف الزمان السالف به الشاهد عن

  ال ُبدَّ ِمْن أََداِئِه بِذَِلْك
  إالَّ مع اْستَِراَبٍة ُهنَاِلَك

املعىن الذي تضمنته الوثيقة معتمداً على خطه أو شكله جازماً بذلك غري ) بذلك ( عند القاضي ) ال بد من أدائه ( 
واجلملة من ال وخربها خرب املبتدأ ، ومعىن ال بد ال حمالة وال فرار أي ال ختلص . للقاضي أنه نسي القصة  ذاكر

موجود من أدائه ، وإذا أدى فإنه يقضى هبا كما هو ظاهره إذ ال فائدة لألداء إال ذاك ، وظاهره أيضاً أنه يقضي هبا 
من التعليل بكثرة النسيان اليوم وهو الظاهر من نظم العمل ، ولو ذكر للقاضي أنه نسيها وهو كذلك على ما يظهر 

اآليت ، وهو املروي عن مالك يف املوطأ ، فينبغي أن يعتمد وإن كان يف الشامل صحح أنه إذا ذكر له أنه نسيها لزمه 
) مع  (إن أدى ) إال ( ردها وعدم القضاء هبا ، وعزاه يف ضيح ملطرف وابن املاجشون واقتصر عليه ابن سلمون 

أي يف الرسم ظرف مكان يتعلق باسترابة والسني والتاء ) هنالك ( من حمو أو بشر مل يعتذر عنه ) استرابة ( وجود 
زائدتان فإنه ال يقضي هبا حينئذ لوجود الريبة زيادة على النسيان ، ويفهم من عدم القضاء هبا مع الريبة عدم 

قدر كما ترى ، وما ذكره املصنف هو قول مالك املرجوع عنه ، وبه وجوب أدائها إذ ال فائدة له ، فاالستثناء من م
قال ابن املاجشون ومطرف واملغرية وابن وهب وابن عبد احلكم وابن دينار وابن أيب حازم ، وصوبه اللخمي وغريه 

 يذكرها ملا لو وكل الناس اليوم إىل احلفظ ملا أدى واحد شهادته ولضاعت احلقوق اه وألنه لو مل يشهد حىت: قائلني 
  :كان لوضع شكله فائدة وعليه العمل اآلن قال ناظمه 

  والشاهد العارف خطه ومل
  يذكر شهادته أدى للحكم
  إن مل يكن حمو به أو ريبة
  وتنفع الشهادة املطلوبة

: فقال ) خ ( ومقابله املرجوع إليه هو مذهب املدونة أنه ال يشهد حىت يستيقن الشهادة ويذكرها ، وعليه اقتصر 
إن كانت الوثيقة مكتوبة خبطه : ال على خط نفسه حىت يذكرها وأدى بال نفع أي ذاكراً له أنه نسيها ، وقيل 

فليشهد ، وإن مل يكن له إال جمرد الشكل فال ، وظاهر املصنف أهنيؤدي سواء كان كل من الوثيقة والشكل خبط 
ا ، لكن ال جيب عليه أداؤها يف الصورتني إال إذا يده ، أو مل يكن خبط يده إال الشكل وحده وهو كذلك كما قررن

حتقق من نفسه أنه مل يكتب خط مساحمة ، وأما لو كان يكتب يف بعض األحيان مساحمة ، مث راجع نفسه وتاب فال 
يؤدي ما جيده خبطه حىت يتحقق أنه بعد تاريخ توبته قاله عياض ، وظاهر النظم أيضاً أنه ال يؤدي مع وجود الريبة 

: و وحنوه ولو كان الباقي يستقل ، وليس كذلك بل يؤدي بذلك املستقل وحيكم به القاضي كما مر يف قوله من حم
وأفهم قوله برز أن غري املربز ال يؤديها وإن أداها ال يعمل احلاكم عليها ، . ويثبت القاضي على احملو وما أشبهه اخل 

وذاكر بعد شك : يف قوله ) خ ( ربيز مع التذكر كما مر عن وهو كذلك إذا أقر أنه كان نسيها ألنه إذا اشترط الت



إمنا هو فيما إذا مل تكن الشهادة مكتوبة وما هنا يف املكتوبة ) خ ( فأحرى أن يشترط مع عدمه ، وال يقال ما ذكره 
ء فيما إذا ال فرق بني الكتابة وعدمها عنده يف الذاكر بعد الشك كما هو ظاهره كما أهنما عنده سوا: ، ألنا نقول 

وأدى بال نفع فالكتابة ال أثر هلا يف مثل هذا إذ اخلط ميكن الضرب : لقوله . مل يتذكرها ، وأهنا ال تقبل كتب أم ال 
عليه ، بل هو كثري وال حتصل الثقة بعدم الضرب إال من املربز ألنه هو الذي يتحراه ويتفطن للضرب وعدمه ، ولذا 

  .لفطن كما يأيت واهللا أعلم ال يرفع على اخلطوط إال املربز ا
  والُْحكُْم يف القاِضي كمْثلِ الشَّاِهِد

  َوِقيلَ بالفْرقِ ِلَمْعًنى َزاِئِد
خرب ، واملعىن أن القاضي إذا وجد يف ديوانه حكماً ) كمثل الشاهد ( يتعلق به ) يف القاضي ( مبتدأ ) واحلكم ( 

( مبين للمفعول ) وقيل ( كن ريبة كما أن الشاهد كذلك خبطه وهو ال يذكر القضية فإنه ينفذه وميضيه حيث مل ت
صفة ملعىن ومعموله حمذوف أي زائد فيه أي يف القاضي ، ) زائد ( يتعلق بقيل ) ملعىن ( نائب عن فاعله ) بالفرق 

وهو أنه كان قادراً على أن يشهد على حكمه عدلني خبالف الشاهد ، فقد فعل مقدوره فهو معذور ، وأيضاً فإن 
قاضي هو املنفذ ملا تضمنهخطه وال يرفع األمر إىل غريه خبالف الشاهد فإنه يرفع للقاضي شهادته وينهى إليه ما ال

  .عنده منها ومع ذلك ال يثبت احلق بشهادته وحده ، بل ال بد من ميني أو شاهد ثان قاله ابن منظور 
كالم ابن املناصف على الوجه املذكور إمنا هو  اعترض الشارح وغريه كالم الناظم بأن اخلالف املستفاد من: تنبيه 

يف قبول كتب القاضي إىل قاض مبجرد معرفة خطه ، هذا هو الذي حكى فيه اخلالف بني أهل عصره وأهل املذهب 
كما تقدم يف خطاب القضاة ، وأما مسألة القاضي جيد يف ديوانه حكماً خبطه فليس عنده إال عدم جواز التنفيذ قوالً 

وال يتخرج فيه القول بالتنفيذ من اخلالف يف الشاهد يتيقن خطه ، وال يذكر الواقعة لعذر الشاهد يف : ل واحداً قا
فمسألة القاضي جيد حكماً يف . اجلملة إذ ذاك مقدوره ، والقاضي كان قادراً على اإلشهاد على حكمه اه باختصار 

ال نصاً وال خترجياً ، وإمنا اخلالف يف قبول كتاب  ديوانه خبطه دون أن يذكره ليس فيها قول بالتنفيذ دون إشهاد
  :بقوله ) ت ( القاضي مبجرد معرفة خطه كما مّر وقد أصلحه 

  واحلكم يف القاضي بعكس الشاهد
  فال ينفذ ملعىن زائد

  وَخطُّ َعْدلٍ َماتَ أَْو غاَب اكْتُفي
  ِفيِه بَِعْدلَْينِ ويف املالِ اقُْتِفي

معطوف على مات ، ومراده غاب ) أو غاب ( يف موضع الصفة لعدل ) مات ( يه مبتدأ ومضاف إل) وخط عدل ( 
يتعلق به وهو ) فيه ( مبين للمفعول خرب املبتدأ ) اكتفي . ( ببعد كما صرح به بعد يف قوله ويف مسافة القصر اخل 

هنما نظرا إىل اكتفى القاضي يف ثبوته بعدلني يشهدان أ: نائب فاعل اكتفى أي ) بعدلني ( على حذف مضاف 
الوثيقة أعاله مثالً وحروفها أو شكلها املختومة به فتحققا أهنا خبط فالن ال يشكان يف ذلك ، وأنه مات أو غاب 

) خ ( وهذه الشهادة على الكيفية هي ظاهر النظم وهي معىن قول . ببلد كذا أو جهل حمله وبه قيدا شهادهتما اخل 
و اخلط معروفاً بالعدالة عند القاضي أو غري معروف ، وعدله عنده إن عرفه كاملعني وهي كافية حيث كان ذ

واحلاصل أن من مل يعرف عدالة ذي اخلط ال يشهد إال مبعرفة . غريالشاهد خبطه فإن مل يعدله أحد ألغيت شهادته 
ديل كما هو خطه خاصة ، مث إن احتاج القاضي فيه إىل تعديل عدل وإالَّ فال ، وليس من متام التعريف التعرض للتع

ظاهر ابن سلمون والفائق وغريمها ألن التعديل مما يستند فيه القاضي إىل علمه فإن أراد الشاهد باخلط تعديل 



وإنه كان حني إيقاعه هلا ووضعها فيه من أهل العدالة : ال يشك يف ذلك ما نصه : صاحبه ملعرفته حباله زاد بعد قوله 
. مه إىل أن مات أو إىل أن غاب ، وكذا إن عدله غري الشاهد خبطه وقبول الشهادة ، واستمر على ذلك يف عل

وحتملها عدالً أي ووضعها يف حال العدالة ، وإمنا اشترط هذا لئال يكون وضعها وهو فاسق ) خ ( وهذا معىن قول 
ر املتيطية ولو كان حياً مل يؤدها ، وإمنا اشترط االستمرار على العدالة لئال يكون قد طرأت جرحته ، ففي اختصا

إنه كان يف تاريخ الشهادة : ال جتوز الشهادة على خط الشاهد ومعرفة عدالته حىت يقول الشاهد خبطه : قال مالك 
  .وغريه اه ) ح ( عدالً ومل يزل على ذلك حىت تويف احتياطاً من أن تكون شهادته سقطت لوجه ما ونقله 

كصاحب الشامل وشراح املختصر واملتيطي يف باب احلبس  ظاهر كالم غري واحد. ومل يزل على ذلك اخل : وقوله 
لعله شرط كمال فقط ألن العدالة إذا ثبتت : وقال ابن رحال يف شرحه . وابن سلمون وابن عرفة أنه شرط صحة 

وفيه نظر ، فإن الرفع مبنزلة . فاألصل بقاؤها ، ويدل لذلك قوله احتياطاً ألن االحتياط يدل على عدم الوجوب اه 
ء الشاهد املرفوع على خطه ، وهو إذا طرأ عليه فسق قبل األداء كان جرحة فيه فال بد حينئذ من قوهلم واستمر أدا

وألن الشاهد ال يعمل بشهادته حىت يذكر اقتفاء علمه باملبطل هلا كما مّر يف . على ذلك يف علمهم حىت مات اخل 
يسوقها مساق القطع ، وليس ذلك بل على العلم فقط  أنه. ومل يزل على ذلك اخل : وظاهر قوله . خطاب القضاة 

كما مّر ، وهل ال بد أن يشهد الشاهد باخلط أو غريه أن املشهود على خطه كان يعرف من أشهده معرفة عني لئال 
وهذا . يكون قد شهد على من ال يعرف ، وال سيما وقد غلب تساهل الناس يف وضع شهادهتم على من ال يعرفون 

وإنه كان يعرف مشهده أو ال يشترط ذلك وهو ظاهر النظم : يف قوله ) خ ( وصحح ودرج عليه  قول ابن زرب
وهو الصواب وبه العمل ألن ذا اخلط حيمل على أنه مل يضعها إال عن معرفة وإال كان : ابن رشد . وكالم املتقدمني 

خالية من املعرفة والتعريف والوصف ، شاهداً بزور والغرض أنه عدل ، وهذا إذا كانت الوثيقة املشهود على خطها 
وإالَّ فال يشترط ذلك اتفاقاً ، وظاهر النظم أنه ال يشترط إدراك صاحب اخلط وهو كذلك على ما به العمل ، 

ولو تكرر عليه خطه وعلمه بالتواتر حىت ال يشك فيه صح أن يشهد أنه : ونقله يف املعيار عن اللخمي وغريه قالوا 
ويف نوازل البيوع ما . وطال حصل العلم به كما نقطع خبطوط قوم ماتوا ، وما أدركناهم اخل خطه ألنه إذا تكرر 

إذا كان الشاهد معروفاً بالشهادة يف ذلك البلد وتكررت منه يف الوثائق جاز ملن عنده العلم هبا أن حيييها ، : نصه 
  خطوط منورفع عدلني على :وعليه عول ناظم العمل حيث قال . وإن مل يعاصره اه 

  عاصر أو سواه من أهل الزمن
خط أي : وقول الناظم . ال يرفع على خطه إال من رآه يكتب عالمته على الرسوم يف تلك الوثيقة أو غريها : وقيل 

ألنه إذا اشترط يف خط نفسه فأحرى يف . إال مع استرابة اخل : سامل من الريبة كمحو وكشط وحنومها بدليل قوله 
ل أي منتصب للشهادة ألن الغالب إطالقه عليه ، وإالَّ فال يرفع على خطه ، ولو كان مشهوراً عد: غريه ، وقوله 

قاله العبدوسي وعليه عول . بالعدالة ألن العادة أن الناس إمنا يتوثقون يف الرسوم من املربزين املنتصبني ال من غريهم 
  :ناظم العمل حيث قال 

  وارفع على العدول خط العادة
   يكتب الشهادةإذ غريهم ال

فطنني عارفني باخلطوط ممارسني هلا : عدلني أي : وقوله . وأما غري العدول وهو الفاسق فال معىن للرفع عليه 
اكتفى فيه بعدلني أن : فحذف الصفة يف هذا ويف الذين قبله فال يقبل الرفع من مطلق العدول ، وظاهر قوله 

ع ، وإال كان قاضياً بعلمه وهو كذلك على ما مرَّ يف خطاب القضاة القاضي ال يكتفي مبعرفته ، بل ال بد من الرف



وال ينايف هذا ما مّر يف أول التقرير من أن القاضي إذا عرف عدالة الغائب أو امليت فيعمل عليها ألن ذلك بعد 
له إال بعد  التعريف له باخلط وظاهر النظم أنه ال ميني على املشهود له لضعف الشهادة وهو كذلك ، لكن ال يقضي

ومفهوم قوله . االستثناء والتثبت كما يف التبصرة لضعف الشهادة ، وأما ميينا القضاء واالستحقاق فال بد منهما 
عدلني أن الرفع بالواحد ال يكفي وهو املنصوص ، وجرى العمل باالكتفاء بالواحد ولو تعدد اخلط دون ميني قاله يف 

وعن الشيخ برذلة أن االكتفاء بالواحد . وهو مما ال يساعده نص وال جتريح  الفائق ، وبه أفىت اجملاصي وغريه قيل
قائالً ) م ( نقله بعض عن فتوى الشيخ . هكذا تلقيت ذلك من شيخنا ابن سودة وغريه وحنوه : من باب اخلرب قال 

ألهل اخلط يف اإلخبار أنه مبنزلة املقوم والقاسم واملخرب بالعيب فكما يرجع ألهل الصنائع يف صنعتهم كذلك يرجع 
من أن االكتفاء بالواحد ) ت ( وانظر ما يأيت عند قوله وواحد جلزئي يف باب اخلرب وما يف . بأن هذا خط فالن اه 

وفهم من قوله . هو قول أشهب كما يف التبصرة حتريف وقع يف نسخته ، والذي يف النسخ املخلطة بالالم واهللا أعلم 
ضر ال يرفع على خطه وكذلك الغائب غيبة قريبة على أقل من مسافة القصر ، ألن أن احلا. مات أو غاب اخل : 

  .امتناع الشاهد من أداء شهادته مع حضوره أو قرب موضعه ريبة فيها قاله يف ضيح 
واملتيطي وغريمها من أنه ال بد أن يقول الشاهد أنه وضعها يف حال العدالة ومل ) خ ( ما تقدم عن : تنبيهات األول 

هو املنقول املنصوص لغري واحد كاإلمام وغريه كما رأيته ، وذكر ناظم العمل أن . ل على ذلك إىل موته اخل يز
  :العمل جرى بعدم اشتراطه فقال 
  وشاع يف الرفع الشهادة على
  موت برسم ما عليه عوال

  :إىل قوله 
  فإننا نعرف خطهم وال

  نعرف من أحواهلم ما جهال
علم حال الشاهد وقت شهادته من عدالة وجرحة واالستمرار على ذلك من املتعذر ، : ونقل كالم ابن سودة فقال 

فإنا نشهد على خط من قبلنا وال ندري هل كان عدالً حني الشهادة ، وهالستمر على ذلك أم ال اه ؟ قال ابن 
شرط كمال إىل آخر ما لعله . مل يزل على ذلك اخل : ويف هذا العمل نظر ، مث قال وقوله : رحال يف شرح املختصر 

  .فيه نظر أي لكونه خمالفاً للمنصوص والعمل ال بد له من موافقة قول : وقوله . مّر 
  .ال بد للرافع على اخلط من تسمية نفسه ووضع عالمته ليتمكن اخلصم من اإلعذار فيه كما تقدم : الثاين 

لى الضرب عليها قاله يف املعيار وحنوه البن عرضون ال جيوز الرفع إال على اخلطوط املعروفة اليت ال يقدر ع: الثالث 
إذا كانت العالمة ميكن الضرب عليها من الفجار لعدم قوة تشكيلها ، فال جيوز حلاكم أن يقبل الرفع عليها : قائالً 

  .ألن الشك يتطرق إليها وحيث يتطرق سقط احلكم اه باملعىن 
ألن اخلط عني قائمة فال بد من الشهادة على عينه عند القاضي  ال بد أن يكون اخلط املرفوع عليه حاضراً: الرابع 

وعليه نبهنا بقولنا يف الوثيقة نظراً إىل الوثيقة أعاله اخل ألهنا إذا مل تكن حاضرة كانت . قاله ابن عبد السالم وغريه 
  .ترط احلضور ال يش: هي املسألة املعرب عنها مبعاينة الرسوم وهي ال تفيد خالفاً أليب احلسن يف قوله 

  .إذا تعارضت الشهادتان يف أنه خطه وغري خطه فاملثبتة أوىل من النافية قاله ابن زيتون : اخلامس 
  .إذا مل يضع ذا واخلط عالمته فال يرفع عليه ألنه رمبا كتب ومل يتم األمر قاله الربزيل عن الطرر : السادس 

  .احلقوق حىت يتفرغون لكتابتها ، مث يطرأ موت قبل الكتابة وتأمله مع ما يقع كثرياً من عدول فاس يقيدون : قلت 



ال جتوز على اخلط يف شيء من األشياء ألنه قد حيصل غلط للعقل بذلك ، : وملا كانت اخلطوط تتشابه قال بعضهم 
ه ويف إن الغلط نادر ، وعليه فهل جتوز فيما جيوز فيه الشاهد واليمني فقط أو في: وعزاه الباجي للمشهور ، وقيل 

بالبناء للمفعول ونائبه يعود على ) اقتفي : ( يتعلق بقوله ) ويف املال : ( األحباس القدمية وإىل الثاين أشار بقوله 
  .االكتفاء املفهوم من اكتفي ، واجلملة مستأنفة أي وأتبع االكتفاء بعدلني يف املال وما يؤول إليه فقط 

  والْحَْبُس إنْ يَقُْدْم وِقيلَ ُيْعَتَملْ
  يف كلِّ َشْيٍء َوبِِه جََرى الْعََملْ

شرط حذف جوابه للداللة عليه ، والواو هنا مبعىن أو ) احلبس أن يقدم ( يكتفي هبما يف ذلك ويف : قيل ) و ( 
ويلزم من أجازها يف : لتنويع اخلالف كما قال ابن اهلندي ، وجبوازها يف األموال واألحباس جرى العمل قال 

العمل جبوازها وال أرى أحداً فرق : يف غريها ألن احلقوق عند اهللا سواء وكما قال ابن حارث  األحباس أن جييزها
مبين ) وقيل يعتمل : ( بني األحباس وغريها وحنوه يف أحكام ابن سهل عن موىل ابن الطالع وهو معىن قوله 

) وبه ( ولو حداً أو طالقاً أو نكاحاً ) يف كل شيء ( للمفعول ونائبالثاين يعود على االكتفاء أي يعتمل االكتفاء هبا 
  .بقرطبة زمن ابن حارث ، واستمر إىل زمن الناظم وزماننا ) جرى العمل : ( يتعلق بقوله 

  كَذَاكَ يف الَْغْيَبِة ُمطْلَقاً َويف
  َمَسافَِة الْقَْصرِ أُجِيَز فَاْعرِِف

حال أي كان ) مطلقاً ( يتعلق باالستقرار )  يف الغيبة( خرب ملبتدأ حمذوف أي العمل اآلن به كذلك ) كذاك ( 
أو غاب اخل إلفادة شرطها الذي هو مسافة القصر : املشهود به ماالً أو غريه ، وأعاد هذا مع استفادته من قوله 

ونائبه يعود على االكتفاء املذكور ، وجيوز أن يكون ) أجيز ( يتعلق بقوله ) ويف مسافة القصر : ( فأكثر كما قال 
ب يف اقتفى ويعتمل وأجيز ضمرياً يعود على الشهادة املضافة لعدلني يف التقدير ألن املعىن اكتفى فيه بشهادة النائ

  .وال أرض أبقل إبقاهلا : عدلني على خطه على حد قوله 
أمر حذف مفعوله أي فاعرف ذلك وهو تتميم وما ذكره من التحديد مبسافة القصر هو قول ابن ) فاعرف ( 

وبه العمل عن ابن عبد السالم ، واألحسن قول سحنون عدم التحديد إال مبا تنال الشاهد : ابن منظور . املاجشون 
وجرت العادة عندنا أن اختالف عمل القضاة يتنزل منزلة البعد وإن : فيه مشقة والقاضي يعلم ذلك عند نزوله قال 

ضيه ال يف غري ذلك وفيه مع ذلك ضعف فإن الذي كان ما بني العملني قريباً ألن حال الشاهد يعلم يف بلده وعند قا
  وكَاتٌب بَِخطِِّه ما شاءَُه.يشهد على خطه كالناقل عنه ، فال بد أن يعدله أو يكون معلوماً عند القاضي 

  وماَت َبْعدُ أَْو أىب إْمضاءَُه
لكاتب ومجلة شاءه صلة ما مفعول ) ما شاءه : ( وقوله ) خبطه : ( مبتدأ سوغ االبتداء به عمله يف قوله ) وكاتب ( 

معطوفة على ) ومات بعد : ( واجلملة يف قوله . وهي واقعة على حقوق الغري من ديون وأمانات وطالق وحنوها 
) أىب إمضاءه ( مل ميت وأنكر هو أن يكون خطه و ) أو ( كاتب أي بعد أن كتب ما ذكر مات وأنكر ذلك وارثه 

  .كاتب أو على مات  مفعول بقوله أىب ، واجلملة معطوفة على
  ُيثَْبُت َخطُّه وَيْمِضي ما اقَْتضى
  ُدونَ َيِمنيٍ وبِذَا الَيْوَم القَضَا

( بالبناء للمفعول ونائبه قوله ) وميضي ( نائب واجلملة خرب ) خطه ( بضم أوله وفتح ثالثه مبين للمفعول ) يثبت ( 
ق الذي اقتضاه خطه ، وجيوز بناؤه للفاعل أي والعائد حمذوف أي ميضي احل) اقتضى ( وهي موصولة صلتها ) ما 



خرب ) وبذا ( والظرف يتعلق بيمضي . على الطالب ) دون ميني ( ميضي القاضي املفهوم من السياق ما اقتضاه خطه 
خ ( ء ألنه املشهور ) القضا ( يتعلق باملبتدأ الذي هو ) اليوم ( ميضي دون ميني : واإلشارة للحكم املذكور يف قوله 

ال بد من اليمني ومها روايتان ومنشؤمها هل ينزل الشاهدان على خطه : وقيل . وجازت على خط مقر بال ميني اه ) 
منزلة الشاهدين على اإلقرار أو منزلة الشاهد فقط لضعف الشهادة على اخلط فال ميني على األول ، ولو قام باخلط 

؟ روايتان أيضاً مبنيتان على االحتياج مع الشاهدين  شاهد واحد فهل حيلف الطالب معه ويستحق أو تبطل شهادته
والبن . ويف التبصرة عن صاحب الطرر أن الصواب عدم احلكم هبا اه . إىل اليمني فال تقبل أوالً فتقبل مع اليمني 

يف رشد مل خيتلف قول مالك يف قبول شهادة الشاهد الواحد على اخلط مع اليمني وحنوه البن يونس ، فهذا أقوى مما 
الطرر انظر شرحنا على الشامل ، وظاهر ما به العمل يف املسألة اليت قبل هذه أنه يثبت خطه هنا بغري ميني أيضاً ، 

وظاهر النظم أنه يقضي بالشهادة على اخلط ، ولو كان بالغبارى أو غريه كاملعرب عنه برمسالزمان ، ولو مل يضع 
مل ، ولو كتب ذكر حر على نفسه خبطه ومل يكتب شهادته أي عالمته عليه وهو كذلك كما يف املعيار ويف الشا

فإن كانت الوثيقة مكتوبة . عالمته فهو إقرار فإن كتبها يعين الشهادة أي العالمة بأقوى أي فهو أقوى يف اإلقرار اه 
فيه ، وزعم خبط غريه والعالمة مكتوبة خبطه ، فالظاهر أنه ليس بإقرار ، ولو كتب احلق على أبيه وأقر أن شهادته 

أنه كتبها بغري حق أو أنكرها فشهد عليه فقيل يؤخذ باحلق ألن مال أبيه ملا صار إليه فكأن الشهادة على نفسه ، 
وهو أقيس قاله يف ضيح : ابن رشد . ال يؤخذ باحلق إال بإقرار وبغري خطه وبشهادته : واختاره ابن حبيب وقيل 

مل يقض عليه بشيء وهل جيرب حينئذ املطلوب على الكتابة ويطول عليه  ومفهوم قوله يثبت خطه أنه إذا مل يثبت أنه
فيها حبيث ال ميكنه استعمال غري خطه لتقابله باخلط الذي عند الطالب ، أو ال جيرب ؟ قوالن للخمي وعبد احلميد ، 

  .واستظهر ابن عرفة الثاين ورجح بعض الشيوخ األول كما يف التبصرة 
ا يف الطالق حمله كما البن رشد إذا كتب الزوج خبطه أنه طلق زوجته وأرسل ذلك إليها أو ما مّر من جوازه: تنبيه 

إىل رجل يعلمها بذلك ، فيحكم هلا حينئذ بطالقه إذا شهد على خطه عدالن ، وأما إن مل خيرج الكتاب من يده فال 
ه أنفذه كما قال يف نوازله أيضاً يف مسألة حيكم هلا به إال أن يقّر أنه كتبه جممعاً على الطالق أي أو ينص فيه على أن

وأما إن كان دفعه أي الكتاب إىل العبد أو كان قد نص فيه على أنه أنفذه على نفسه فالشهادة على : العتق ونصه 
ويف قبول قوله إنه كتبه غري جممع : خطه يعين يف حياته أو بعد موته عاملة كالشهادة على خطه باإلقرار باملال قال 

ويفهم منه أنه إذا كتب الطالق خبطه ومل خيرجه من يده أنه إذا مات ترثه . لطالق بعد إنكاره كتبه خالف اه على ا
ولو كان انقضت عدهتا على تاريخ الكتاب ، وإمنا يبقى النظر فيما إذا أشهد بطالقها وكتبه بعدلني ومل يعلمها بذلك 

دة وهي معه يف املصر أو حبيث ميكنه إعالمها ، والذي حىت مات ، ووجد الكتاب والطالق بائن أو خرجت من الع
يف حفظي أهنا ترثه مع جهل حمل النص الذي وقعت عليه بإرثها إياه يف الوقت ، وكثرياً ما يفعله بعض الفجار فراراً 

  .من أن ترثه واهللا أعلم 
  واْمَتَنَع النّقَْصانُ والزِّيادَْه
  إالَّ ِلَمْن بَرََّز يف الشَّهادَْه

) ملن ( استثناء ) إال ( معطوف عليه ) والزيادة ( فاعل على حذف مضاف أي قبول النقصان ) امتنع النقصان و( 
  :موصولة والالم مبعىن من كقوله 
  لنا الفضل يف الدنيا وأنفك راغم

  وحنن لكم يوم القيامة أفضل



يتعلق به كأن ) يف الشهادة ( لة من بفتح الراء وتشديدها ص) برز ( واملستثىن منه حمذوف أي من كل أحد إال ممن 
يشهد بعشرة لزيد على عمرو أو بربع يف دار مث بعد أدائه شهد بأهنا مخسةأو مخسة عشر أو بأن له النصف أو الثمن 

وظاهره كان ذلك قبل احلكم أو . يف الدار فإهنا تقبل منه ويعمل على ما أدى به ثانياً إن ادعى نسيان ذلك أو ال 
وهو كذلك يف الزيادة فإن املدعي حيلف معه على طبق دعواه فقط ، . ادته دعوى املدعي أم ال بعده طابقت شه

والزائد يسقط ألن املدعي ال يدعيه فيحمل على أنه قبضه وال يفيده رجوعه عن الدعوى إىل شهادة الشاهد وحمل 
نه قد جرحه كمن شهد له بشيء القضاء له مبا يدعيه إذا مل يكذب الشاهد يف الزيادة فإن كذبه فال شيء له أل

فصدقه يف البعض وكذبه يف البعض اآلخر ، وأما يف نقصان شهادته عن الدعوى فال خيلو إما أن يكون قبل احلكم 
فيحلف على طبق الشهادة فقط ويسقط ما بقي مما ادعاه وإن كان بعد احلكم فال يسقط شيء ويغرم الشاهد 

 يتعذر ، وهذا فيما إذا زاد أو نقص بعد األداء وإالَّ فيعمل على ما أدى به النقص ألنه من الرجوع بعد احلكم إن مل
ومفهوم يف النقصان والزيادة أن تفسري اجململ وختصيص العموم وتقييد املطلق يقبل من الشاهد . كان مربزاً أم ال 

اخترت : مليك ، وإن قالت مطلقاً وهو كذلك قاله يف هبات املعيار وحنوه البن ناجي عند قوهلا يف التخيري والت
أقام شيخنا حفظه اهللا من قوهلا سئلت أن الشاهد إذا شهد شهادة جمملة فإنه : قال . نفسي سئلت عن نيتها اخل 

وسئلت عن نازلة من هذا املعىن وهي أن . يفسرها وال يكون زيادة فيها ووقع احلكم بذلك عندنا بالقريوان اه 
ع البستان يف حمل كذا ، وأشهد بذلك مث مات فقام من نازع الصغار ، وأثبت رجالً حبس على أوالده الصغار مجي

أن احملبس كان يأكل غلته من متر وزرع وغريمها ، واستمر على ذلك ومل ينتقل عنه إىل أن سافر السفر الذي مات 
األداء أهنم عرفوا ذلك  فيه بقربه ومستند علمهم يف ذلك املخالطة التامة واملعاينة اخل مث قالوا يف االستفسار بعد

باملخالطة وإقرار احملبس فأفىت من يعتد به من فقهاء سجلماسة ببطالن احلبس ألجل ما ثبت من أكله الغلة املذكورة 
، وأن زيادة اإلقرار يف االستفسار بيان ملا أمجله يف املخالطة فال تضره ، وأيضاً فإن املضر هو زيادة العدد كما يف 

احلمد هللا من تأمل الشهادة بأكل احملبس غلة حبسه مع استفسارها علم أهنا : ذلك مبا نصه  فأجبت عن. الشراح 
ناقصة عن درجة االعتبار ألن لفظ املخالطة واملعاينة املؤدى به أوالً ليس من قبيل اجململ كلفظ غرمي لرب الدين 

ن العام كمن الشرطية واملوصولة حىت واملدين حىت يقبل من الشاهد يف االستفسار قصره على بعض حمتمالته وال م
يقبل من الشاهد قصره على بعض أفراده وال من املطلق الدال على مطلق املاهية كنحو دابة ودار حىت يقبل من 

الشاهد تقييده ببعض خواصه ، بل هو نص يف معناه اخلاص الذي ال يقبل أن يفسر بغريه فذكرهم اإلقرار يف 
ملؤدى به قطعاً إذ املخالطة املعاملة واملعاينة املشاهدة حباسة البصر إذ هو مفاعلة من االستفسار زيادة على اللفظ ا

عاين الشيء يعاينه إذا رآه ببصره فال يطلقواحد منهما على اآلخر ، ومما متجه األمساع والطباع ويرد على قائله بال 
ال باملطابقة وال بالتضمن وااللتزام ، فاإلقرار  نزاع قول القائل خالطه بإقراره لديه ، فاملخالطة ال تدل على اإلقرار

حينئذ من الزيادة اليت ال تقبل إال من املربز وأين هو اليوم هذا لو متحضت الزيادة ، كيف والشاهد أسند علمه أوالً 
على الزيادة  إىل املخالطة واملعاينة وثانياً إىل املخالطة واإلقرار ، وأسقط املعاينة فقد اشتملت شهادته أوالً وثانياً

والنقصان معاً ، فإسقاطه معاينة بعد أدائه هبا رجوع عنها إىل غريها ، وذلك ال يقبل من مربز وال من غريه وليست 
الزيادة يف كالم األئمة خاصة بزيادة العدد ، بل فرضهم ذلك يف العدد إمنا هو على جهة املثال ، وإال فالزيادة كل 

األول بشيء من الدالالت املذكورة ، ويف املعيار عن العبدوسي االستفسار سؤال معىن ال يصح أن يتناوله اللفظ 
وفيه أيضاً من . الشاهد عن شهادته اليت أداها فإن أتى بشهادته نصاً أو معىن وإن اختلف اللفظ صحت وإالَّ بطلت 

ء ذكر أنه كان قد قبل ما نص جواب ملؤلفه فيمن شهد بعمرى وأدى هبا ، ومل يذكر قبول املعمر بالفتح مث بعد األدا



إن : الغرض منه إذا نص الشاهد شهادته ثانياً على نقص أو زيادة مل تتضمن شيئاً منه شهادته األوىل سواء قال 
الزيادة والنقص من شهادته األوىل كان لنسيان أو غفلة ، ولو سئلت عنه ألثبته وإمنا سكت عنه ألين اعتقدت أن 

نت أن الزيادة ثانياً ال حيتاج إليها أوالً وإن ذكرها ثانياً ال يذكر بالبطالن على السكوت عنه غري قادح أو ظن
  .فاحلكم يف ذلك كله قبوله من املربز دون غريه وشهادته أوالً وثانياً ساقطة اه . شهاديت أوالً 

  وراجٌِع عْنها قَُبولُُه اعُتبِْر
  ما احلكْمُ لَْم يَْمضِ وإنْ لَْم َيعَْتِذْر

مبتدأ ثان وضمريه للرجوع املفهوم ) قبوله ( أي عن شهادته ) عنها ( مبتدأ سوغ االبتداء به عمله يف ) وراجع ( 
) احلكم ( ظرفية تتعلق باعترب ) ما ( بالبناء للمفعول خرب الثاين وهو مع خربه خرب عن األول ) اعترب ( من راجع 

اشتبه : م مل يقع هذا إذا اعتذر عن رجوعه بأن قال خربه أي قبول رجوعه معترب مدة كون احلك) مل ميض ( مبتدأ 
فتسقط شهادته وتصري كالعدم وال يلزمه غرم اتفاقاً ، وإمنا ) وإن مل يعتذر ( علي مثالً وظننته أنه املشهود عليه بل 

وال : قال . اخلالف يف أدبه وقبول شهادته يف املستقبل ، ففي املتيطية إن كان مأموناً وأتى بشبهة قبل وإالَّ فال 
يؤدب وحمله ما مل يكن الرجوع : وقال ابن القاسم . يؤدب عند أشهبوسحنون خمافة أن ال يرجع أحد وبه العمل 

عن زنا ، وإالَّ فيحد ، وظاهره أنه يعترب رجوعه قبل احلكم ولو بعد األداء وهو كذلك إن رجع عند القاضي الذي 
وبه العمل وبعدمه : ابن ناجي . أو عند غري قاضيه فقوالن بالقبول أدى عنده اتفاقاً فإن رجع عند غريه من العدول 

وبه العمل عندنا ، وبه أفىت سيدي إبراهيم اجلاليل ، وظاهر : أفىت الغربيين ، وصدر به ابن سلمون قال احلميدي 
ن ابن ناجي ، هذا أنه إذا رجع عند غري قاضيه ال يعمل برجوعه ولو مات فظهر هبذا قوة هذا القول دون ما تقدم ع

  .واقتصر عليه ناظم العمل املطلق 
وموضوع هذا اخلالف أن الراجع مقرّ برجوعه أو مل يعلم ما عنده لغيبته أو موته وإالَّ فال يعمل برجوعه ألن : قلت 

الرجوع شهادة ، والشاهد عليه ناقل ، ويشترط يف النقل أن ال يكذبه األصل وإن كان قد علل ذلك سيدي 
ويف التبصرة لو لقي الشاهد . اليل بأن تصديقهما ليس بأوىل من تصديقه ، ولكن التعليل مبا مر أوىل إبراهيم اجل

ما شهدت به عليك باطل أو ال شهادة يل عليك فال يضره ذلك ، وإن كانت له عليه بينة : املشهود عليه فقال له 
له عند احلاكم أو عند إرادة نقلها عنه فذلك  إال أن يرجع عن شهادته رجوعاً بيناً ويقف عليه وال ينكره فإن قال

ومكن مدع رجوعاً من : وتأمله مع مالك وشراحه عند قوله : قلت . وحنوه البن سلمون وابن عرفة . إبطال هلا اه 
نالين من أجل شهاديت أذى ، : بينة كيمني إن أتى بلطخ ، واختلف إذا أدى شهادته مث رجع إىل القاضي وقال له 

ليس قوله ذلك برجوع ألن : فقيل . ي ال إله إال هو ما شهدت إال حبق لكين قد رجعت عنها فال تقض هبا وباهللا الذ
قاله يف املعيار ، وليس من . إنه رجوع : وقال ابن زرب . دخلين شك : الرجوع أن يكذب نفسه أو يقول 

بشيء وكتبه له ناسياً ملا أدى به ما شهدت عليك : الرجوع من أدى شهادته مث بعد طول لقي املشهود عليه فقال 
  :فقال . ما احلكم مل ميض اخل : أوالً قاله السجستاين يف نوازله ، مث أشار إىل مفهوم قوله 

  وإنْ َمَضى الْحكُْم فَال واْخُتِلفَا
  يف غُْرِمِه ِلَما بَِها قَْد أُْتِلفا

 يقبل رجوعه بعد وقوع احلكم بل ينفذ جواب الشرط أي فال) فال ( فاعل أي وقع ) مضى احلكم ( شرط ) وإن ( 
بفتح ) يف غرمه ( بالبناء للمفعول ) اختلفا ( إذا أبطلت فقد ) و ( وميضي وتبطل شهادته األخرية اليت رجع إليها 

بالبناء للفاعل أو ) قد أتلفا : ( أي الشهادة يتعلق بقوله ) هبا ( يتعلق بغرم ) ملا ( الغني وضمها يتعلق باختلف 



ال غرامة ألهنما لو غرما حيث مل يتعمدا الزور لتورع الناس عن الشهادة مع : ل صلة ما فقال ابن املاجشون املفعو
إذا رجعا بعد احلكم ، وقيل : كثرة االحتياج إليها ، وبه قال املغرية وابن أيب حازم وقال مالك وابن القاسم 

هما رجع ، فإن احلاكم ال ينقض ويستويف املال والدم االستيفاء كما إذا حكم بغرم املال أو القصاص وقبل استيفائ
ويغرمان الدية واملال للمحكوم عليه ألن العمد واخلطأ يف أموال الناس سواء ووافقهما أشهب وغريه يف استيفاء 

وهو الذي يظهر رجحانه من كالمهم : املال دون الدم حلرمته ورجع إليه ابن القاسم أيضاً قال ابن رحال يف شرحه 
ال رجوعهم وغرما ماالً ودية ولو تعمدا الزور فإن املال يستوىف :فقال ) خ (  أقول بغريه ، وعلى األول اقتصر وال

وال يقتص منهما وإمنا عليهما الدية فقط يف أمواهلما ، وأما إن رجعا بعد احلكم واالستيفاء فليس إال غرم املال 
وإن : ن القاسم أيضاً والقصاص عند أشهب ، فقول الناظم والدية وإن مل يثبت عمدمها فإن ثبت فالدية عند اب

مضى احلكم اخل ، صادق بالصورتني ومشل أيضاً ما إذا تربأ الشهود من الشهادة بعد احلكم هبا واّدعوا عدم أدائها ، 
لتبصرة وإن اإلشكال مستعملة عليهم وجوروا القاضي فإنه ال يلتفت إليهم كما مّر يف املعيار وغريه ، وتقدم عن ا

وانظر هل جيري فيهم اخلالف بالغرامة وعدمها أو ال . أن فيه قولني وبعدم النقض قال ابن القاسم ألن ذلك رجوع 
ألهنم مل يقروا بالشهادة املوجبة للغرامة ، ومشل أيضاً ما إذا ثبت الرسم عند القاضي وأشهد أنه ثبت عنده وأنه 

فالظاهر أنه حكم نفذ فال تسقط الشهادة . و رجوع أو حنومها حكم بإمضائه وإعماله مث طرأت جرحة من عزل أ
وقد حتصل أن الرجوع بعد احلكم وقبل االستيفاء فيه قوالن يف . ألنه حكم بإنفاذه قاصداً هلذا الوجه قاله الربزيل 

لدم بالقصاص الدم ، وأما املال فيستوىف اتفاقاً من ابن القاسم وأشهب ، وأما بعد احلكم واالستيفاء فقوالن يف ا
وعدمه مع العمد ، وكذا يف املال بالغرامة وعدمها كعدم التعمد يف الدم وحمل اخلالف يف استيفاء الدم ما مل يثبت 

  :كذهبم كحياة من قتل أوجبه قبل الزنا وحمله أيضاً إذا ادعى الوهم والتشبيه فإن اعترف بالزور فهو قوله 
  وشاِهُد الزُّورِ اتِّفاقاً َيْغرِمُْه

   كلّ حالٍ والِعقابُ َيلَْزمُْهيف
مبتدأ وهو كما البن عرفة الشاهد بغري ما يعلم عمداً ولو طابق الواقع روي أنه عليه الصالة ) وشاهد الزور ( 

فاجتنبوا : ويدل للحديث الكرمي قوله تعاىل . ثالث مرات ) عدلت شهادة الزور اإلشراك باهللا : ( والسالم قال 
اآلية وهو مأخوذ من الزور وهو االحنراف كما أن )  ٣٠: احلج ( } تنبوا قول الزور الرجس من األوثان واج

أي من ) اتفاقاً . ( اإلفك مأخوذ من اإلفك وهو الصرف ، فإن الكذب حمرف مصروف عن الواقع قاله البيضاوي 
املستتر يعود على الشاهد  فالضمري) يغرمه ( ابن املاجشون وغريه وهو حال من الغرم املدلول عليه باخلرب الذي هو 

والبارز يعود على ما الواقعة على الشيء املتلف بفتح الالم يف البيت قبله أي يغرم ما أتلفه حال كون غرمه متفقاً 
ولو : يف قوله ) خ ( أي كان املشهود به ماالً أو دماً عند ابن القاسم كما مر عن ) يف كل حال ( عليه يف املذهب 

يقتص منه يف العمد وهو أقرب ألهنم قتلوا نفساً بغري شبهة ، واجلار يتعلق بقوله يغرمه : هب وقال أش. تعمد اخل 
. فإن علم احلاكم بزورهم أو بقادح فيهم أو علم مقيم البينة بكذهبما فالقصاص عليهما أو على من علم منهما 

حلق فقط ألنه مل يتلف هبا إالَّ ذاك ، فإن ملا هبا اخل أنه إذا رجع أحدمها أو أقر بالزور غرم نصف ا: وفهم من قوله 
يغرم املال كله وهو املعتمد ، وإن كان مبنياً على : حكم بشهادته مع ميني الطالب فقال ابن القاسم وابن وهب 

عليه نصف احلق ألن اليمني كالشاهد وهو معىن : وقال ابن املاجشون . ضعيف منأن اليمني استظهار ال كالشاهد 
وعن بعضه غرم نصف البعض وإن رجع : رجع أحدمها غرم نصف احلق كرجل مع نساء إىل قوله  وإن) خ ( قول 

فيطاف به يف اجملالس ) يلزمه ( مبتدأ خربه ) والعقاب ( من يستقل احلكم بعدمه فال غرم ، فإذا رجع غريه فاجلميع 



. وال يسخمه مث يف قبوله تردد اخل  وعزر شاهد بزور يف املأل بنداء وال حيلق رأسه أو حليته) خ ( ويضرب ويسجن 
فال تصح والية القاضي إن قبل شهادته أو قبل شهادة . وبه العمل اه : وبعدم القبول وإن تاب قال مالك واملتيطي 

الفاسق وحنوه لغري عذر ، وليس من العذر خوفه من العزل إن مل يقبله كما البن عرفة وغريه ، والقاضي إذا ثبت 
ّر به أقبح من شاهد الزور فال جتوز واليته أبداً وال شهادته وإن صلحت حاله وعليه العقوبة املوجعة عليه اجلور أو أق

  .قاله ابن عتاب وغريه 
  فصل

  .باعتبار ما توجبه وهي املذكورة يف الفصول اآلتية ) الشهادات ( أي أقسام ) أنواع ( يف 
  ثُمَّ الشَّهاَدةُ لَدىاألداِء
  ِتقْراِءُجْملُتها َخْمٌس باالْس

يتعلق مبحذوف صفة أي احلاصلة عند األداء أما قبله ) لدى األداء ( مبتدأ ) الشهادة ( للترتيب اإلخباري ) مث ( 
يتعلق جبملتها ) باالستقراء ( خرب واجلملة خرب األول ) مخس ( مبتدأ ثان أي مجلة أقسامها ) مجلتها ( فهي كالعدم 

ع مخس ، وحيتمل أن يتعلق مبحذوف خاص حال أي مجلة أقسامها حال كوهنا أي مجلتها بطريق االستقراء أي التتب
منحصرة باالستقراء مخس ال زائد عليها ، وتبع يف هذا التقسيم اجلزيري يف وثائقه وهو باعتبار ما توجبه كما مّر ، 

 يكفي فيه أربعة ، وما والبن شاس ومن تبعه تقسيم آخر باعتبار ما يكفي يف املشهود فيه ومسوه مراتب ، فالزنا مثالً
  .ليس مبال وال آيل إليه يكفي فيه عدالن وهكذا وكال االعتبارين له وجه 

  َتخَْتصُّ أُوالََها َعلَى التَّْعيِنيِ
تأنيث أول فاعل ختتص والضمري املضاف إليه يعود على مخس ، واجلملة ) ختتص أوالها ( أنْ ُتوجَِب احلقَّ بِالَ َيِمنيِ

أي مع تعيينها لألولية لكوهنا توجب احلق مبجردها فاستحقت التقدمي ، لذلك ) على التعيني ( مل بدل مفصل من جم
)  ٦: الرعد ( } وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم : قال عوض عن الضمري وعلى مبعىن مع كقوله تعاىل 

( أي بأن يتعلق بقوله ختتص )  أن( وهي حال من أوالها أي ختتص أوالها حال كوهنا مصاحبة لتعيينها لألولية 
يتعلق بتوجب ، واملراد بغري ميني تقوي الشهادة وتعضدها فهو ) بال ميني ( مفعول ) احلق ( بكسر اجليم ) توجب 

على حذف الصفة فال ينايف أهنا قد جتب معها ميني القضاء حيث تكون الشهادة على ميت أو غائب أو ما يف معناه 
ني أو بيت مال أو ميني االستحقاق يف غري العقار أو فيه على ما به العمل ألهنا يف األوىل من صغري أو سفيه أو مساك

لرد دعوى مقدرة ، ويف الثانية لرد دعوى حمققة إن كان املستحق من يده حاضراً وادعى خروجه عن ملك 
زم من نفي علمهم باخلروج املستحق كما يف ابن سلمون ألن الشهود إمنا يقولونه وال يعلمونه خرج عن ملكه وال يل

عدم اخلروج ، وإن كان غائباً أو مل حيقق دعوى اخلروج بأن جوزه فقط رجعت للقسم األول ألهنا حينئذ يف مقابلة 
  .فرض دعوى صريورة الشيء املستحق ملن ملك املستحق منه ذلك 

لة وحنومها ، ويف الثاين لرفع احتمال واحلاصل أهنا فيهما جملرد رفع االحتمال ففي األول لرفع احتمال القضاء واإلحا
يف ) م ( اخلروج حيث غاب أو حضر ومل حيقق دعواه ال أهنا مقوية للشهادة راجعة لليمني مع الشاهد كما للشيخ 

شرح الالمية فإن صدقه يف عدم اخلروج فال ميني مث الشهادة اليت توجب احلق بال ميني حتتها ستة أنواع أشار ألوهلا 
  .لشرط مقدر أي إن أردت معرفة ما يوجب احلق بال ميني  بالفاء جواباً

  فَِفي الزَِّنا ِمَن الذِّكُورِ أُْرَبعَْه
  وما َعدا الزِّنا فَِفي اثَْنْينِ َسَعْه



مبتدأ وال بد ) أربعة ( حال من ضمري االستقرار ) من الذكور ( خرب مقدم أي ففي الشهادة برؤيته ) ففي الزنا ( 
. اللواط مثله ، وإمنا اشترط فيهما أربعة لقصد الستر ودفع عار الزاين واملزين هبا وأهلها اللخمي من كوهنم عدوالً و

وهذا إن شهدوا بالزنا طوعاً وإن شهدوا به على اإلكراه فكذلك على حد الرجل يف اإلكراه وإالَّ كفى يف ذلك 
وإال كفى يف ذلك رجالن يريد أو : وقوله . رجالن ملا تستحقه املرأة من املهر على الواطىء أو على مكرهه اه 

أحدمها مع اليمني ألن ذلك يؤول إىل املال مث إن كيفية الشهادة أن يأيت األربعة جمتمعني يشهدون أهنم رأوا فرجه 
فيفرجها أو غيب حشفته فيها يف وقت واحد وموضع واحد وصفة واحدة فإن متت هكذا حّدا سواء كانا بكرين أو 

واحدة أو واحداً بعد واحد يف حلظات متصلة ألن ذلك احتاد عرفاً وليس من متام الشهادة زيادة  ثيبني رأوه دفعة
وللزنا واللواط أربعة ) خ ( قوهلم كاملرود يف املكحلة ، بل هو تأكيد فقط كما قاله ابن مرزوق وهو ظاهر قول 

ال بد منها وبه قرره : وقيل . رة اخل بوقت ورؤية احتدا وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه يف فرجها ولكل النظر للعو
شراحه مث ال يلزم من اجتماعهم عند اإلتيان اجتماعهم عند األداء ألهنم عند األداء يفرقون فإن أتوا مفترقني أو 
اختلف وقت الرؤية أو موضعه كأن يقول بعضهم زىن هبا يف غرفة ويقول اآلخرون يف بيت أو صفته كأن يقول 

اآلخرون متكئة أو بعضهم زنيا طائعني واآلخرون مكرهني أو أحدمها بطلت وحد الشهود أحدهم كانت مستلقية و
يسئل شهود الزنا والسرقة فإن أبوا أن يبينوا هذه الوجوه سقطت شهادهتم : أبو عمران . دون املشهود عليهما 

واألول هو . وإالَّ فال اه إن كانوا من أهل العلم مبا يوجب احلد : وإن غابوا قبل السؤال حكم بشهادهتم ، وقيل 
والثاين هو املعتمد كما يأيت . وندب سؤاهلم كالسرقة ما هي وكيف أخذت اخل : حيث قال ) خ ( الذي درج عليه 

  .وغالب الظن اخل : عند قوله 
عدلني  )الزنا ففي ( خرب مبتدأ مضمر واجلملة صلة أي واحلقوق اليت هي غري ) عدا ( مبتدأ ) وما : ( ولثانيها بقوله 

أي توسعة يف ثبوت احلق هبما ، واجلملة خرب املوصول ولعمومه دخلت الفاء يف ) سعه ( خرب عن قوله ) اثنني ( 
اثنني أي من الذكور بدليل البيتني بعده وأشعر قوله ففي اثنني اخل أن البائع بالدين مثالً إذا طلب : خربه ، وقوله 

الصواب : وقال الربزيل . ادة عليهما أن البائع ال جياب وهو ما البن رشد اإلشهاد بأكثر وأىب املشهود عليه من الزي
أن جياب إذا كثر فيهم العزل جلرحة أو مطلقاً ومشل املصنف سائر احلقوق مالية أو بدنية على تفصيل يف أفرادها إذ 

. ني ، وما يكفي فيه امرأتان منها ما ال يثبت إال بعدلني ، ومنها ما يكفي فيه الواحد واملرأتان أو أحدمها مع اليم
وهكذا كما يأيت فمن األول العتق واإلسالم والردة والنكاح والطالق والرجعة والنسب والتعديل والتجريح 

والكتابة والتدبري ونقل الشهادة فيما ليس مبال ، ومنه إثبات العدم وإسقاط احلضانة وكذا احلبس والوصية لغري 
جي أول أقضية املدونة ، وليس منها املوت باعتبار اإلرث كما يأيت يف الفصل بعده معينني واإليصاء كما يف ابن نا

ومن جعله منها فإمنا يعين باعتبار اعتداد زوجته وعتق مدبره ، ومنها العدة أي اخللوة املوجبة هلا أو باعتبار ابتدائها 
نقضاء يف الرجعى لتسقط عنه النفقة فيكفي يف املوت ، وأما يف الطالق فهي مصدقة يف انقضائها ، وأما دعواه هو اال

الشاهد واليمني فيما يظهر قاله ابن رحال ، وكذا البلوغ باعتبار إقامة احلد عليهال باعتبار اإلسهام له يف الغنيمة 
وكذا الوالء باعتبار املال يكفي . يف احلجر وصدق إن مل يرب اخل ) خ ( فيكفي فيه الشاهد واليمني ، وتأمل قول 

وإن شهد واحد بالوالء أو اثنان أهنما مل يزاال يسمعان أنه مواله أو وارثه مل يثبت ، لكنه ) خ ( الواحد واليمني فيه 
وكذا الوكالة يف غري النكاح وحنوه إن مل يتعلق هبا حق للوكيل ، فإن تعلق ككون الوكيل . حيلف ويأخذ املال اخل 

ذلك فتثبت بالشاهد واليمني كالشركة واآلجال ألن الشركة مال له دين على املوكل الغائب أو كانت بأجرة وحنو 
واآلجال آيل إليه وكالمها يثبت باليمني والشاهد ، وأما الوكالة يف النكاح وحنوه مما ليس مبال فال تثبت إال 



ما بشاهدين فإن ادعى أهنا وكلت وزوجها وكيلها منه وأقام شاهدين على النكاح وواحداً بالوكالة حلفت أهنا 
وإدخال احلبس والوصية على غري . وكلت وال رضيت بصنعه إن كانت مبوضع ال خيفى عليها فيه األمر غالباً 

معنيني يف هذا القسم صحيح بالنسبة للشاهد واليمني لتعذرها من غري املعينني ال بالنسبة للشاهد واملرأتني فيثبتان 
  .هبما كما يف ابن عرفة 

  :ولثالثها بقوله 
  امَْرأََتْينِ َيْعَتِضْدوَرُجلٌ ب

  يف ما يَْرجُِع ِللَْمالِ اْعتُِمْد
( عدلتني يتعلق ب ) بامرأتني : ( أي عدل مبتدأ سوغ االبتداء به وصفه مبا ذكر وباجلملة يف قوله ) ورجل ( 

( ملا  بفتح الياء مبين للفاعل صفة) يرجع ( أي حق ) يف كل ما ( بفتح الياء وكسر الضاد مبين للفاعل ) يعتضد 
مبين للمفعول خرب املبتدأ ، وظاهره وليس مبال كالوكالة إن ) اعتمد ( يتعلق به واجملرور بفي يتعلق بقوله ) للمال 

حيث ) خ ( تعلق هبا حق للوكيل كما مّر أو ملن عامل الوكيل ببيع وحنوه ، ونقل الشهادة عمن شهد مبال كما يف 
واألجل يف الثمن أو الصداق يدعيه املشتري . رجل يف باب شهادهتن اخل  قال عاطفاً على احلائز ، ونقل امرأتني مع

أو الزوج وخيالفهما البائع أو املرأة سواء اختلفا يف أصله أو قدره أو انقضائه ال األجل يف العتق والكتابة ، فالقول 
ناً حقه إىل أجل كذا أو للعبد يف قدره وانقضائه للتشوف للحرية ، وأما إن حلف بالطالق أو احلرية ليقضني فال

ليدخلن الدار إىل أجل كذا ، فزعمت املرأة أو العبد أنه قد انقضى ومل يفعل وأقاما بذلك شاهداً وامرأتني ، وزعم 
نعم حيلف لرد الشهادة ، وكذا لو أثبتت . احلالف أنه مل ينقض فال يقضى عليه باحلنث ألن هذا من القسم األول 

ق ، وأعذر للزوج وللسيد وأنكر األجل يف ذلك فال يثبت عليهما إال بشاهدين وهذا املرأة الطالق والعبد العت
إناألجل حبسب املؤجل فيه ففي الطالق والعتق والعفو ال يثبت إال بشاهدين وكاخليار : وحنوه مراد من قال 

على نكاح بعد موت  والشفعة وحنو ذلك مما ليس مبال ، ولكن يرجع إليه ومما يرجع للمال إذا شهد رجل وامرأتان
الزوج أو الزوجة أو على ميت أن فالناً أعتقه أو على نسب أن هذا ابنه أو أخوه ، ومل يكن له وارث ثابت النسب 

ال يستحق املرياث إال : صحت الشهادة على قول ابن القاسم ، وكان له املرياث ومل جتز على قول أشهب ألنه قال 
ثبت ذلك مث شهد واحد أنه ال يعلم له وارثاً سوى هذا جازت واستحق املال بعد إثبات األصل بشهادة رجلني فإن 

فأوهم كالمه خالف املراد وما ذكره . بإسقاط التفصيل بني كونه له وارث أم ال ) ق ( قاله اللخمي ، واختصره 
للمال جوازها فيه  يرجع: يف الشاهد واملرأتني جيري يف الشاهد واليمني كما يأيت يف الفصل بعده ، وفهم من قوله 

ولو قارنه ما ليس مبال وال آيل إليه كشهادة رجل وامرأتني على رجل بطالق زوجته وتصيريه داره يف صداقها 
شهادة واحدة فتصح يف التصيري دون الطالق على املشهور من أن الشهادة إذا رّد بعضها للتهمة رد كلها ، وإن ردّ 

دون غريه ، وقد ذكر يف التبصرة يف الباب اخلامس واألربعني أمثلة وفهم  بعضها للسنة جاز منها ما أجازته السنة
منه أيضاً جوازها يف نفس املال باألحرى كعشرة من سلف أو بيع وحنومها ومثل ما يف النظم عكسه وهو الشهادة 

ا قد اشتراها من باملال ، ولكن يؤول لغريه كشهادة من ذكر لألمة بأهنا أدت جنوم الكتابة أو بأن ابنها أو زوجه
سيدها فتؤدي إىل العتق يف األولني وإىل الفراق يف الثالث ، وفهم من قوله بامرأتني أن الواحدة ال تكفي وال بد من 

  .بامرأتني أي فأكثر ولو كن مائة لتنزهلن منزلة العدل الواحد كما يأيت يف الفصل بعده : وقوله . اليمني حينئذ 
  :بقوله ولرابعها وهو شهادة امرأتني 

  ويف اثَْنَتْينِ حَْيثُ ال َيطَّلُِع



  إالَّ النِّساُء كاملَحِيضِ َمقْنَُع
ال ( ظرف مكان متعلق باالستقرار يف اخلرب ) حيث ( مقنع ويف مبعىن الباء : خرب عن قوله ) اثنتني ( امرأتني ) ويف ( 

خرب حملذوف وهو من ) كاحمليض ( افة حيث فاعله ، واجلملة يف حمل جر بإض) إال النساء ( بالبناء للفاعل ) يطلع 
أي قناعة كائنة بامرأتني يف احملل الذي ال يطلع على ) مقنع : ( إطالق املفعول على مصدره كما هو أيضاً يف قوله 

املشهود به أحد غالباً إال النساء ، وذلك كاحليض والرضاع واالستهالل والوالدة واحلمل وإرخاء الستر وعيوب 
كان العيب يف غري الفرج مما هو عورة ففي نفي الثوب عن حمله لينظره الرجال أو يكتفي باملرأتني ؟  الفرج ، فإن

بامرأتني أن الواحدة ال تكفي : واقتصر الباجي على األول وهو ظاهر النظم فيفيد أنه املعتمد ، وأفهم قوله . قوالن 
نة إال يف اخللطة على القول باشتراطها يف توجه اليمني وهو كذلك إذ الواحدة ال جتوز شهادهتا يف شيء كما يف املدو

، وظاهره ال تكفي الواحدة ولو أرسلها القاضي لتنظر العيب وحنوه وهو كذلك ، وظاهره ، بل صرحيه أنه ال ميني 
ألهنا تلزم اليمني مع التيقن : معهما تيقن القائم هبما صدقهماكالبكارة والثيوبة أم ال ، كاحليض والوالدة ، وقيل 

حتقق الدعوى بكذبه وهو املعتمد كما تتوجه عليه إذا قامت شهادهتما بأنه أرخى الستر عليهما ، وأنكر هو ذلك 
حيث ال يطلع اخل أن املولود إذا مات ودفن جتوزشهادهتما بذكوريته أو : فتحلف وتستحق الصداق وظاهر قوله 

ويرث باجلهة اليت شهدتا هبا وهو كذلك على قول ابن القاسم أنوثيته إذ ال يطلع على ذلك غالباً إال النساء ويورث 
ال جتوز ألنه يصري نسباً قبل أن يصري ماالً ويورث على أنه أنثى إال أن يكون ال يبقى أو أن : ، لكن مع ميني ، وقيل 

إن فات : وقال أصبغ أيضاً . ورواه ابن القاسم أيضاً . أخر دفنه إىل شهود الرجال قاله أشهب وسحنون وأصبغ 
بالدين والطول حىت تغري ذكره ، فإن كان فضل املال يرجع إىل بيت املال أو إىل رجل بعيد جازت كما قال ابن 

  .القاسم ، وإن كان يرجع إىل بعض الورثة دون بعض أخذت بقول أشهب 
حينئذ من إفراد قوله وسبب اخلالف أهنا شهادة بغري مال لكنها ترجع إىل املال فهل هي كاملال نفسه أم ال ؟ فهذا 

وظاهر ما مر جوازها يف الوالدة ولو كانت تؤول إىل العتق كما إذا قال . ثانية توجب حقاً مع القسم يف املال اخل 
أول ولد تلدينه فهو حر فتلد توأمني فشهد امرأتان على أوهلما خروجاً أو شهدتا بوالدة أمة أنكر : الرجل ألمته 

بوطئها بعدلني فيعتق أول التوأمني كما يف املنتخب وتصري األمة أم ولد كما يف املدونة مث  السيد والدهتا وقد كان أقّر
ما مّر من جوازها يف االستهالل حمله إذا مل يقطع بكذهبما لعدم متام خلقته ، وكذا إذا شهدتا بظهور احلمل ، وأنه 

أشهر وعشر ال يشكان يف ذلك فإن األمة  من شهرين أو من أقل من ثالثة أشهر أو بتحركه وأنه من أقل من أربعة
ال ترد لبائعها بشهادهتما ألن احلمل ال يظهر ظهوراً بيناً من غري حترك أو مع حترك يف أقل مما ذكر واملوجب 

لسقوطها جزمهما بأنه أقل مما ذكر إذ ذاك مما ال ميكن القطع به فقوهلما ال يشكان يف ذلك أو حتققناه كذباً وزوراً 
يف ظننا وحنوه أو مل تتعرضا ملدته صحت ونظر ، فإن كانت مكثت عند املشتري ثالثة فأكثر يف الظهور أو  فإن قالتا

أربعة وعشراً يف التحرك مل ترد إلمكان حدوثه وإالَّ ردت وال ينتظر وضعها ، فإن أنفش بعد ردها فال ترد 
عه فاملثبتة أوىل من النافية إال أن تقوى النافية للمشتري إذ لعلها أسقطته فإن تعارضت شهادة النساء يف احلمل وما م

  .قوة بينة فيما يظهر 
  :وخلامسها بقوله 

  وواِحٌد ُيْجزِىُء ِفي بابِ الْخَبَْر
  َواثْنانِ أَوْلَى ِعْنَد كلِّ ذي َنظَْر

مبتدأ سوغه الوصف أي واحد عدل أو شخص واحد ، وظاهره ولو أنثى وهو كذلك فيما جتوز فيه ) وواحد ( 



( هادة النساء كما إذا مل جيد من يترجم له مثالً من الرجال غريها يف املال وما يؤول إليه أو فيما ال يظهر للرجال ش
يتعلق به ، وتقديره شخص أوىل ليشمل الرجل واملرأة كما مّر وإدخال هذا النوع يف ) يف باب اخلرب ( خرب ) جيزىء 

عند ( خرب ) أوىل ( مبتدأ سوغه ما مر ) واثنان ( ني وإالَّ فليس منها أقسام الشهادة من حيث إنه يوجب احلق بغري مي
يتعلق هبواخلرب ما شأنه أن يشارك املخرب به غريه كذا قيل وفيه نظر فإن الشهادة كذلك ألن اخلرب ) كل ذي نظر 

: ، وقال ابن بشري  اإلخبار عن عام ال ترافع فيه الرواية أي اخلرب وخالفه الشهادة: قال يف مجع اجلوامع . أعم 
الفرق الذي بني اخلرب والشهادة أن ما خص املشهود عليه فبابه باب الشهادة وكل ما عم ولزم القائل منه ما يلزم 

واملقصود منه هنا ما اجتمعت فيه الشائبتان ألن الكالم فيما فيه النزع ال يف غريه . املقول له فبابه باب اخلرب اه 
: قال يف الذخرية . لنيات ، والظاهر أن ما اجتمع فيه ما ذكر حمصور بالعد ال باحلد كنجاسة املاء واألعمال با

القائف والترمجان والكاشف عن البنيان وقائس اجلرح ، والناظر يف العيوب : املتردد بني الشهادة واخلرب سبع 
الشرب فال بد من اثنني كالبيطار والطبيب واملستنكه للسكران ، إذا أمر احلاكم بذلك ، وأما الشهادة على 

. اثنان وقيل واحد ألنه حاكم اه : واختلف يف احلكمني فقيل . كالتقومي للسلع والعيوب والرقبة والصيد يف احلج 
  .وأضفت إىل ذلك املزكي على أحد القولني وكاتب القاضي واحمللف : قال ) تت ( بنقل 
فيت واملترجم عن اخلطوط والقاسم واخلارص ، وكذا وذكر القرايف أول الفروق من قواعده أن من ذلك امل: قلت 

املخرب بنجاسة املاء وبرؤية هالل رمضان ، ويف الباب الرابع عشر من التبصرة مجلة وافرة من ذلك ، وملا اجتمعت 
من  يف هذه األمور وحنوها شائبتا اخلرب والشهادة كانت مترددة بينهما كما مّر عن الذخرية ، فالقائف والترمجان مثالً

حيث إن يف قوليهما إلزاماً ملعني صارا كالشاهد ، ومن حيث إهنما منتصبان انتصاباً عاماً جلميع الناس صارا 
كالراوي املخرب ، وأيضاً فإهنما أشبها احلاكم من حيث إنه وجههما لذلك ، وهكذا يقال يف اخلارص والقاسم 

شبهة الشهادة أقوى يف جل األفراد أو كلها ألن الشاهد وغريمها من كل ما ال يباشره القاضي بنفسه ، وملا كانت 
وبقوة الشبهة : يشاركهم يف االنتصاب املذكور ، وإن مل يشاركهم يف غريه كان االثنان أوىل كما قال الناظم 

وضعفها اختلف الترجيح يف هذه األفراد فاملخرب عن النجاسة أشبه الشاهد يف كونه أخرب عن وقوع جنس معني يف 
وملا كانت حرمة استعماله ال ختتص مبعني كان خرباً حمضاً وكفى فيه الواحد قطعاً ، وملا كان هالل . عني ماء م

رمضان فيه إلزام الصوم ملعينني موجودين يف هذا الشهر دون املاضي واآليت من الشهور ترجح فيه جانب الشهادة 
أيب حممد أن القرى بالبوادي إذا كانت عادهتم التنيري  ويف املعيار عن. فال يكفي فيه غري عدلني على املشهور وهكذا 

عند رؤية اهلالل فمن أصبح صائماً لذلك التنيري فصيامه صحيح قياساً على قول ابن املاجشون يف الرجل يأيت القوم 
  .فيخربهم بأن اهلالل قد رؤي اه 

من تشترط فيه ، وهو كذلك ما مل تتعذر وظاهر النظم أن الواحد املذكور ال بد فيه من العدالة لذكره له يف سياق 
وقبل للتعذر غري عدول وإن مشركني فإن قصر ووجد لذلك من ال نعرف ) خ ( يف ناظر العيب والطبيب وحنومها 

عدالته مع وجود العدل مل جيز له احلكم بقوله ، وظاهره أيضاً أنه يقبل الواحد ولو مل يوجد لذلك من قبل احلاكم 
فتيوجناسة املاء ورؤية اهلالل عند من يكتفي فيه بالواحد ال يف حنو الترمجان والقاسم وحنومها وهو كذلك يف حنو امل

إذا أمر احلاكم بذلك راجع للسبع املتقدمة فقائس اجلرح والناظر يف العيب مثالً إمنا يقبالن إذا : فقول الذخرية 
) خ ( ء اجلرح أو اهندام البنيان أو دفن األب يف القافة توجها بأمر احلاكم وإالَّ فال بد من اثنني كما إذا أديا بعد بر

أو موت املعيب وتغريه أو غيبته أو عند حاكم آخر ، وكذا بعد موت . وإمنا تعتمد القافة على أب مل يدفن اخل 
باحلي كما  وتغريه احترازاً مما إذا مات ومل يتغري فإنه ملحق: وقولنا . املترجم عنه أو احمللف بفتح الالم فيما يظهر 



  .قال بعضهم 
يف القافة وظاهر إطالقاهتم يف الترمجان والقاسم يقبالن ، ولو بعد إنكار املترجم ) خ ( ويدل له ما مر عن : قلت 

ويشترط التعدد يف املزكي : ويف ابن شاس ما نصه . عنه واملقسوم عليه كاحمللف بالكسر وإالَّ أدى للتسلسل هذا 
إن كالم ابن شاس : بناء على أنه أي املترجم شاهد وهو املشهور وحينئذ فقول من قال ) ز ( قال . واملترجم اه 

عن العمدة أن احلكم إذا كان ال ) ح ( فيما إذا أتى اخلصم مبن يترجم عنه غري ظاهر بل كالمه مطلق كما ترى ويف 
مجان مما ترجح فيه جانب الشهادة على فالتر. يتضمن ماالً فال جيزىء إال بترمجة اثنني على املذهب وإالَّ فقوالن اه 

واملترجم خمرب هذا يف ترمجان القاضي ، ويشترط فيه على القولني أن ال يكون : حيث قال ) خ ( هذا خالفاً ملا يف 
عدواً للمترجم عنه وال قريباً خلصمه كما يف التبصرة وانظر هل غريه من القاسم وحنوه كذلك وهو الظاهر أم ال ؟ 

لب املقسوم عليه وحنوه القدح مبا ذكر أجيب وأجل له ، وأما ترمجان الفتاوى واخلطوط فاملراد به أن وعليه فإذا ط
يقرأ الفتوى ملن ال حيسن الكتابة أو ال يفهم القلم الذي كتبت به أو يقول إنه خط فالن ، واملراد باملستنكه 

كالتقومي للسلع أي السلع املتلفات : ه وقول. وجيد : للسكران أي شام ريح فيه من نكهه كسمعه أي نشقه أي 
وكفى قاسم واحد ) خ ( وألروش اجلنايات وحنو ذلك كتقومي العرض املسروق هل بلغت قيمته نصاباً فيقطع أم ال 

فال بد فيه من اثنني بل ذكر ناظم عمل فاس يف شرحه له : أي . أي فيما خيرب أنه صار لكل واحد منهم ال مقوم اخل 
والعيوب والرقبة أي : وقوله . االكتفاء بالواحد يف القاسم واملخرب عن قدم العيب وحدوثه فانظره أن العمل بعدم 

  .واختلف يف احلكمني أي يف النشوز ، واهللا أعلم : مع الرقبة قالوا ومبعىن مع أي املقوم للعيب مع الرقبة وقوله 
. البصر باملباين أن ال حيكموا باحلائط ألحد إن القاضي يشترط على أرباب : قال املكناسي يف جمالسه : تنبيه 

وحسبهم أن يصفوه فقط بوصف يزيل اإلشكال ويرفع االحتمال ، مث ينظر القاضي بعد أداء شهادهتم فيه وحيكم اه 
.  

وكذا الواقفون منهم على احلدود يف األرضني واألجنات وحنوها حسبهم أن يصفوا ألن أرباب البصر ممن ال : قلت 
يف الغالب ، فقد يستندون إىل دالئل ضعيفة ال تعترب شرعاً أو معتربة ، لكنهم يأخذوهنا على غري وجهها علم عندهم 

، فلذا وجب أن يذكروا الدالئل اليت استندوا إليها من كون العقد والقمط وحنومها لناحية كذا ، ومن كون احلاجز 
الن مطلقاً من غري بيان كما عندنا يف هذا الزمان فمن ظهر لنا أن احلائط لف: أما قبول قوهلم . يف احلدود هو كذا 

  .االستخفاف الذي ال خيتلف فيه اثنان 
  وبِشَهادٍة من الصِّْبيانِ يف:ولسادسها بقوله 

  َجْرحٍ وقَْتلٍ َبيَْنُهْم قِد اكْتُِفي
قرار الذي تعلق به يتعلق باالست) يف قتل ( يتعلق مبحذوف صفة ) من الصبيان ( يتعلق بقوله اكتفى ) وبشهادة ( 

يف حمل الصفة لقتل وجرح على وجه التنازع أو حمذوف من ) بينهم ( معطوف على ما قبله ) وجرح ( الصفة 
وظاهره أنه . مبين للمفعول ، ونائبه حمذوف لداللة السياق أي عن العدول ) قد اكتفي ( األول لداللة الثاين عليه 

ره من جوازها عليه أكثر أهل املدينة وهو املشهور يف املذهب ، يكتفي هبا من غري قسامة وهو كذلك وما ذك
وخالف ابن عباس والقاسم وسامل وقالوا بعدم جوازها وهو مذهب الشافعي وابن حنبل وأيب حنيفة رضي اهللا عنهم 

دبون إىل ، وبه قال ابن عبد احلكم ، واحتج املشهور بأهنا لو كانت مل جتز ألدى ذلك إىل إهدار دمائهم مع أهنم ين
تعلم الرمي والصراع ومحل السالح ، والغالب أن الكبار ال حيضرون معهم ، وهلذا مل جتز شهادة النساء وإن كن 
عدوالً فيما يقع بينهن من قتل وجرح يف عرس ومحام ومأمت مبيم مفتوحة فهمزة ساكنة فمثناة فوقية أي حزن لعدم 



املذكور ألنه غري مشروع فاجتماعهن قادح يف عدالتهن وإن فال ضرورة تدعو إىل االجتماع : ندهبن لذلك أي 
  .شهدن بقتل الصبيان الذي يؤول للمال فأحرى بقتل بعضهن ألنه فيه القصاص يف العمد 

  :وملا كانت شهادة الصبيان على خالف األصل مل جتز إال بشروط أشار ألوهلا بقوله 
  وَشْرطُها التَّمْيُِي والذُّكورَه

  وقُوعِ الصُّورَهواالّتفَاقُ يف 
خرب ألن غري املميز ال يضبط ما يقول وحّد سن املميز يف املدونة ملن بلغ عشر سنني ) التمييز ( مبتدأ ) وشرطها ( 

) الذكورة ( ثانيها ) و ( وعن عبد الوهاب أنه الذي يعقل الشهادة وهو أخص مما يف املدونة . فأقل مما قارهبا 
) يف وقوع الصورة ( معطوف على اخلرب أيضاً ) االتفاق ( ثالثها ) و ( ة اإلناث معطوف على اخلرب فال تقبل شهاد

بل : قتله الصيب زيد وقال اآلخر : يتعلق باالتفاق ، فإن اختلفوا وقت تلقيها منهم سقطت كما لو قال بعضهم 
لو شهد اثنان أن الذي قتله الصيب عمرو ، وال إشكال يف هذه إن احتد القائل من اجلانبني لعدم متام النصاب ، وكذا 

فالن وقال آخران بل ركضته دابة على الصحيح خالفاً البن املاجشون يف قوله تقدم الشهادة بالقتل على الشهادة 
قتله أو شجه زيد ، : ضربه بعصا ، واآلخران حبديدة ، أو قال اثنان : بالركض ألهنا أثبت حقاً ، وكذا لو قال اثنان 

رو هذا ظاهره وعليه فلو لعب منهم ستة يف حبر فغرق واحد منهم فقال ثالثة من اخلمسة بل عم: وقال اآلخران 
خ ( إمنا غرقه الثالثة سقطت شهادهتم لعدم االتفاق وهو ظاهر نص : إمنا غرقه االثنان وعكس االثنان فقاال : الباقية 

رج عنهم ، وبه صدر يف الشامل ونسبه يف الدية على عاقلة اخلمسة التفاقهم أن القتل مل خي: وقيل . اآليت أيضاً ) 
( التبصرةملالك مقتصراً عليه يف القسم الثاين وصدر يف القسم الثالث بالسقوط ، وبه صدر اللخمي أيضاً وقرر به 

  :وغريه كالم املختصر ) تت 
  ِمن قَْبل أنْ َيفَْترِقُوا أو َيْدُخال
  ِفيهِْم كَبٌِري َخوفَ أن ُيَبدَّال

من قبل ) أو ( حال من االتفاق ، وهذا شرط رابع فإن تلقيت بعد التفرق مل تقبل ولو اتفقوا ) ترقوا من قبل أن يف( 
أي بالغ ذكراً كان أو أنثى عدالً أو غريه ، فإن حضر معهم مل ) كبري ( وقت القتل أو اجلرح ) يدخال فيهم ( أن 

قوا ، وفيهم يتعلق به وكبري فاعله وإمنا وأو مبعىن الواو ويدخل معطوف على يفتر. تقبل ، وهذا شرط خامس 
الكبري الكيفية ويعلمهم كيف يشهدون فهو مفعول ألجله ) خوف أن يبدال ( اشترط عدم التفرق وعدم الدخول 
أو حيضرا معهم كبري خوف أن يغري السلم مما يومهه لفظ الدخول من أنه : تعليل لالفتراق والدخول ، ولو قال 

ن الواقعة ، ألن هذا إمنا تسقط به شهادهتم إذا قضى ما ميكنه فيه التعليم وال ميكن عدالً ، دخل فيهم بعد الفراغ م
فال يناسب إطالقه وما مر من أن حضور الكبري يسقط الشهادة واضح إن كان الكبري غري ) خ ( وإال فال كما يف 

دعي وينتظر بلوغه إن كان صغرياً ولو عدل ، وإالَّ عمل على شهادته إن شهد بشيء لالستغناء بشهادته مع ميني امل
ال : وإن مل يشهد بشيء وقال . كان الكبري العدل امرأتني فأكثر ألهنن جيزن يف اخلطأ وعمد الصيب خطأ قاله الباجي 

وسادس الشروط احلرية واإلسالم فال تقبل شهادة الصيب العبد أو الكافر ) ح ( أدري عمل بشهادة الصبيان انظر 
وبشهادة ألن العبد الكبري إذا كانت : يتعدد فال تقبل شهادة الواحد منهم واألول مفهوم من قوله ، وسابعها أن 

أن ال يشهدوا : وثامنها . الصبيان : شهادته ال تسمى شهادة وهي كالعدم فأحرى الصغري والثاين من اجلمع يف قوله 
الشاهد عدواً للمشهود عليه وال قريباً للمشهود أن ال يكون : وتاسعها . على كبري أوله وهذا يفهم من قوله بينهم 

له وال معروفاً بالكذب وسواء كانت العداوة بني الصبيان أو بني آبائهم ورمبا يفهم هذا من قوله شهادة على حسب 



أن يعاين البدن مقتوالً فال تقبل شهادهتم مع فقده كما لو سقط يف حبر ومل : وعاشرها . ما مر يف الشرط السادس 
إال الصبيان ال ) خ ( ج منه ورمبا يشعر به قوله يف قتل إذ ال يتصف املقتول بالقتل على التحقيق إال مبعاينته ميتاً خير

نساء يف كعرس يف جرح أو قتل والشاهد حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو وال قريب وال خالف بينهم وفرقة إال أن 
واملناسب لالختصار . وال يقدح رجوعهم وال جترحيهم اخل . يشهد عليهم قبلها ومل حيضر كبري ويشهد عليه أوالً 

إال أن يشهد عليهم قبلها ألن عدم الفرقة إمنا اشترط ملظنة التعليم مع وجودها وهم إذا شهدوا : إسقاط قوله 
عليهم قبلها انتفت املظنة وصدق عليهم أهنم مشهود عليهم قبل الفرقة فما استثناه مفهوم من قوله وال فرقة 

ما تقدم من أن الدية يف مسألة الصبيان الذين يلعبون يف البحر على عواقلهم هو مذهب اإلمام نقله : نبيهان األول ت.
يعين ابن املواز هذا أي : ونقل ابن يونس عن رواية ابن وهب مثله مث قال بعده قال حممد . القرايف يف شرح اجلالب 

يف تلك الصورة ولضعف ما لإلمام صدر اللخمي مبقابله كابن  ما قاله اإلمام غلط ، بل ال جتوز يعين شهادهتم
فليسوا كالكبار الستة مثالً يلعبون : فرحون يف أول القسم الثالث من تبصرته قائالً ألن الصبيان ال إقرار هلم قال 

الدية يف يف البحر فيغرق واحد منهم فيشهد ثالثة منهم على اثنني أهنما غرقاه ، ويشهد االثنان بعكس ذلك فإن 
أمواهلم إن قالوا عمداً وعلى عاقلتهم إن قالوا خطأ ألهنم تقاروا أن موته كان من قبلهم وسببهم إال أهنم تراموا به 

خبالف الصغار فإهنم ال إقرار هلم فاستفيد من هذا ترجيح القول بعدم اجلواز كما هو ظاهر النظم ، وإن كان 
ط وعدمه واختار السقوط وهو الظاهر إذ ال إقرار هنا يف احلقيقة وال اللخمي حكى قولني يف مسألة الكبار بالسقو

سيما إن مل يكونوا عدوالً فإن كانوا عدوالً فهو من إعمال شهادة كل فريق على اآلخر وجيري هذا اخلالف فيما إذا 
  .قتلوا دابة أو كسروا آنية وتراموا ذلك 

صبياً آخر وشهد عدالن أنه مل يقتله بل مات بسبب آخر فقوالن  لو شهد صبيان فأكثر بأن الصيب فالناً قتل: الثاين 
  .بتقدمي شهادة الصبيان ألهنا أوجبت حقاً أو العدلني واختار اللخمي تقدمي العدلني اه . 

  فصل
  :ذكر فيه القسم الثاين من أقسام الشهادات فقال 

  ثَانَِيةٌ ُتوجِبُ َحقاً َمْع قََسْم
  َتؤَْم يف املالِ أو ما آلَ ِللْمالِ

مع ( مفعول واجلملة خرب ) حقاً ( بضم التاء وكسر اجليم ) توجب ( مبتدأ سوغه الوصف أي شهادة ثانية ) ثانية ( 
) يف املال ( بسكون العني يتعلق بتوجب أي توجب هي أي الشهادة مع القسم من املدعي احلق املدعى به ) قسم 

أي تقصد بضم التاء وفتح اهلمزة مبين للمفعول حال ) تؤم ( له معطوف على ما قب) أو ما آل للمال ( يتعلق بتؤم 
أو ما آل للمال أي إليه أي كاألجل والكفالة واخليار والشفعة واإلجارة وقتل اخلطأ : من فاعل توجب وقوله 

م له ومعىن األخري أن من حك) . خ ( وجراحة وأداء كتابة وإيصاء بتصرف فيه أي املال ، أو بأنه حكم له به قاله 
القاضي مبال مث أراد طلبه يف غري حمل احلكم وعنده شاهد واحد أو امرأتان على حكم القاضي فإنه حيلف ويستحق 
على املشهور ومقابله ضعيف ، وإن شهره ابن احلاجب وفهم منه أن ما ليس مبال وال يؤول إليه ال يثبت بشاهد أو 

بأن هذا استحسان : وأجيب . راح العمد فإنه يثبت مبا ذكر ويرد عليه ما فيه القصاص من ج. امرأتني مع اليمني 
والقياس خالفه ، وظاهر قوله يف املال أنه يثبتبما ذكر ، ولو أدى لغري املال وهو كذلك كشهادة من ذكر بأن األمة 

ثالث كما مّر ، قد أدت جنوم الكتابة أو أن ابنها أو زوجها قد اشتراها فتؤدي إىل العتق يف األولني وإىل الفراق يف ال
وكذا لو شهد من ذكر باستحقاق حّد قذف فإن احلد يسقط عن قاذفه وأحرى يف الذي يؤول للمال كشهادة من 



ذكر بدين على رجل وقد أعتق عبداً ال ميلك غريه ، فإن العتق يرد ويرجع العبد إىل امللك ، واختلف هل حيلف 
ما : طلوب فيه لئال تذهب ميينه باطالً وهو الصحيح ؟ قوالن املشهود له مع شاهده قبل اإلعذار أو حىت يعذر للم

ونقله ابن رحال يف شرحه . بذلك وقعت الفتوى بسؤال أتى من سبتة اه : قال . قاله أبو احلسن يف كتاب اجلنايات 
ق فتذهب وكذا ميني االستحقاق فإن هذه العلة جارية فيه ألن املستحق من يده رمبا خيرج ببينة املستح: وقال بعده 

بيمني االستحقاق حنوه يف املعيار عن بعضهم وعللوه مبا مّر وهو خالف قول الناظم اآليت : وقوله . ميينه باطالً اه 
ويف سواها قبل اإلعذار حبق اخل ، وإذا فرعنا على الصحيح فإمنا ذلك ابتداء فإذا وقع مضى فمن استحق دابة مثالً 

ي بلده ميني االستحقاق فإهنا جتزئه ويعذر للمستحق منه يف البينة إن طلب ذلك وأتى هبا إىل بلده وأثبتها وحلفه قاض
  .فإن عجز أو مل يطلب القدح اكتفى بتلك اليمني ، وكذا يقال يف اليمني مع الشاهد واهللا أعلم 

  :أشار ألوهلا بقوله . مث إن هذا القسم الذي يوجب احلق مع القسم حتته أربعة أنواع 
  ِملْن أقامَْه َشهاَدةُ الَعْدلِ

  واْمرَأتاِن قاَمتا َمقَامَْه
يتعلق ) ملن ( أو وهي شهادة العدل . الواحد مبتدأ واخلرب حمذوف أي من ذلك شهادة العدل اخل ) شهادة العدل ( 

صلة من أي شهد له مبائة من سلف مثالً أو إن البيع بينهما خبيار أو حنو ذلك فإنه حيلف معه ) أقامه ( بشهادة 
بفتح امليم ظرف من قام الثالثي وضمريه ) قامتا مقامه ( عدلتان مبتدأ خربه ) وامرأتان : ( ولثانيها بقوله . ق ويستح

يعود على العدل ، وأما بضمها فهومن أقام الرباعي أي قامتا مقامه يف ثبوت احلق بشهادهتما مع اليمني ، وجيوز أن 
أو خرب ملبتدأ مضمر أي من ذلك أو هي امرأتان أي شهادهتما  يكون قوله امرأتان بألف التثنية مبتدأ حذف خربه

حبذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه واجلملة بعده صفة أي من صفتهما قامتا مقامه يف االتصاف بالعدالة فهو 
من عطف اجلمل يف هذه الوجوه ، وإما على نسخة الياء إن صحت فواضح عطفه على العدل فهو من عطف 

ومائة امرأة : وامرأتان أي فأكثر ولو كن مائة فهن مبنزلة العدل الواحد قال يف الرسالة : وقوله . املفردات 
إذا بلغن هذا العدد : يريد أو أكثر من مائة وكان الغربيين يقول : قال شراحها . كامرأتني وذلك كرجل واحد اخل 

: وظاهر قوله . ومبا ليس مبال اخل : عند قوله )  ق( خرجن من باب الشهادة إىل باب االنتشار احملصل للعلم وانظر 
أن صاحب الشاهد واليمني حياصص مع ذي الشاهدين ألن كالًّ من احلقني ثابت وهو كذلك ، . توجب احلق اخل 

وظاهره أيضاً جوازها يف املال وما يؤول إليه ولو شاركهما ما ليس مبال وال آيل إليه كشهادة امرأتني مثالً بدين 
و بوصية مبال وعتق فتبطل يف الطالق والعتق دون املال وهو كذلك على املشهور من أن الشهادة إذا جاز وطالق أ

  .بعضها للسنة جاز منها ما أجازته دون غريه 
إذا نكل عن اليمني مع شاهده فوجد ثانياً مل يعلم به بعد حتليف خصمه أو قبله ضم إىل األول وقضى له بغري : تنبيه 

له تكذيباً لشهادة األول ، وكذا لو نكل مع شاهده يف حق مل مينعه نكوله أن حيلف معه إذا شهد له ميني وليس نكو
نعم إن مل يكن . يف حق آخر وال يرث من أقام شاهداً أو امرأتني مبوت فالن وأنه وارثه مع الثابت النسب بشاهدين 

ملرأة تقيم امرأتني أو شاهداً على النكاح له وارث ثابت النسب حلف من ذكر واستحق املال ال النسب ، وكذا ا
بعد موته فإهنا حتلف وتستحق على قول ابن القاسم خالفاً ملا يومهه كالم ابن فرحون يف الباب الثالث من القسم 
الثاين من أنه ال بد من عدلني مطلقاً إال يف حصر الورثة فيكفي الشاهد واليمني ، ألن ذلك ال جيري إال على قول 

  .ذكره هو يف احملل املذكور  أشهب كما
يف االستلحاق وعدل حيلف معه ويرث وال نسب ) خ ( فما بال الشراح تواطؤوا على اعتراض قول : فإن قلت 



وهال . تبعاً العتراض ابن عرفة وضيح على قول ابن احلاجب ، وعدل حيلف معه ويشاركهما وال نسب اخل . اخل 
ملا فرض ابن احلاجب املسألة يف الولدين لزم : ت وارث ثابت النسب ؟ قلت محلوا كالمهما على ما إذا مل يكن للمي

( مطلقاً حصول الوارث املعروف وهي متفق فيها على عدم اإلرث ، وهبذا أيضاً يتضح ما اعترض به الشراح قول 
لشاهد واملرأتان أو يف االستلحاق ، ومبا جزم به يف الشهادات من أن ما ليس مبال وهو آيل إىل املال يكفي فيه ا) خ 

والوالء : مث قال يف العتق . ونكاح بعد موت أو سبقيته وال زوجة وال مدبراخل : أحدمها مع اليمني ، ومثله بقوله 
أن الشاهد بالقطع أو الشاهدين على السماع بالنسب يثبت هبما املال مع اليمني أي لتقييد ما يف الشهادات والعتق 

يت وارث ثابت النسب وال يتأتى ذلك التقييد يف كتاب االستلحاق لفرض ابن احلاجب والوالء مبا إذا مل يكن للم
املسألة مع وجود الوارث الثابت النسب ، وقد علم من هذا أن املوت يثبت بالشاهد ) خ ( وقريب منه كالم 

مع حصر الورثة  وقد صرح ابن رحال يف حاشيته بأنه املذهب وأحرى) . خ ( واليمني باعتبار اإلرث كما مّر عن 
كما مّر عن ابن فرحون ، وتقدم يف الفصل قبله عن اللخمي ومفهوم قوله بعد موت أنه يف احلياة ال يثبت بذلك 

  .وهو كذلك 
: قلنا . هو يف احلياة ليس مبال ولكنه يؤول للمال وهو الصداق ، وحينئذ فالواجب أن يثبت مبا ذكر : فإن قلت 

جية ولواحقها من النسب وغريه ال للمال فقط ، فلو أعملنا فيه الشاهد واليمني هو يؤول للمال ولغريه من الزو
. أدى إىل التناقض وهو اإلعمال يف املال وعدم اإلعمال يف الزوجية فتكون الشهادة عاملة غري عاملة قاله القلشاين 

من شهد يف وصية بعتق وتأمله مع قوهلم املعروف من املذهب أن الشهادة إذ رد بعضها للسنة صحت يف غريه ك
واملال دون القطع يف سرقة ) خ ( ومثله قول . ومال لرجل تبطل يف العتق ، وتصح يف املال للرجل نقله ابن عرفة 

فلم ال يقال تصح يف الصداق وتبطل يف الزوجية ولواحقها إال أن يقال الصداق فرع النكاح . كقتل عبداً آخر اخل 
  .فال يثبت إال حيث يثبت أصله 

: قال ابن لبابة . احلكم بالشاهد واليمني مما خالف فيه أهل األندلس مذهب اإلمام مالك كما مّر مع نظائره : نبيه ت
وقال ابن القصار يف . اختالف العلماء وما ذهب إليه مالك يف الشاهد واليمني معروف وقضاتنا ال يرون ذلك 

فيه شاهد وامرأتان قبل فيه الشاهد واليمني عندنا ،  كل موضع قبل: اختصار مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب 
وعند الشافعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور وداود وهو قول أيب بكر وعلي والفقهاء السبعة وشريح ، وقال اللخمي 

ال جيوز احلكم بالشاهد يعين أو املرأتني مع اليمني وإن حكم قاض : وابن أيب ليلى واألوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه 
فأطلق . واحلكم به بدعة وأول من قضى به معاوية اه : لك نقض حكمه وهو بدعة وبذلك قال الزهري قال بذ

وغريه ، خالفاً البن عبد ) خ ( كالناظم فظاهره كان مربزاً أم ال ، وهو كذلك على املعتمد كما أطلق يف ذلك 
  .احلكم يف أن ذلك إمنا هو يف املبني العدالة ال غري 

  :له ولثالثها بقو
  وها ُهنا عنَّ شاِهٍد قد ُيغْين
  إْرَخاُء ِسْترٍ واْحتياُز َرهْنِ

) واحتياز رهن ( فاعليغين ) إرخاء ستر ( وقد للتحقيق لكثرة ذلك ) قد يغين : ( يتعلق بقوله ) وههنا عن شاهد ( 
  .معطوف على ما يليه 

  والَيُد َمْع ُمجَرَِّد الدَّْعوىأو أنْ
  اْسَتبِْنَتكَافَأْت َبيَِّنتان ف



بفتح اهلمزة ) أو أن ( يف حمل نصب على احلال من اليد ) مع جمرد الدعوى ( بالرفع معطوف على إرخاء ) واليد ( 
اجلملة يف تأويل مصدر معطوف على جمرد أي اليد مع جمرد الدعوى أو ) تكافأت بينتان ( ونقل حركتها للواو 

زة والواو اليت مبعىن أو فهي شرط معطوف على مع مدخول اليد تكاىفء البينتني ، ويف بعض النسخ وإن بكسر اهلم
، وفعله اجلملة من الفعل والفاعل من تكافأت بينتان واجلواب حمذوف لداللة ما تقدم عليه ، إذ املعىن وإن تكافأت 

  .تتميم ) فاستنب . ( البينتان فاليد تغين 
  واملُدَّعىَعلَْيِه يَأْبىالقََسما

  ٌف ُعِلماويف ِسوى ذِلَك ُخلْ
حال من املعطوف املذكور ، فهذه أمثلة مخسة للشاهد العريف ) يأىب القسما ( معطوف على إرخاء ) واملدعى عليه ( 

  :وهو بيان لقوله فيما مر 
  واملدعى عليه من قد عضدا
  مقاله عرف أو أصل شهدا

شهود به مع اليمني فإهنا أقسام أحدها وأما الشهادة اليت توجب امل: وكأنه عقد يف هذه األبيات قول املتيطي ما نصه 
والثالث ما يقوم مقام الشاهد من الرهن وإرخاء الستر ونكول : شاهد عدل أو امرأتان يف األموال ، مث قال : 

فأسقط منه . املدعى عليه ومعرفة العفاص والوكاء واليد مع جمرد الدعوى أو مع تكاىفء البينتني وما أشبه ذلك اه 
يتعلق ) ويف سوى ذلك : ( لعفاص والوكاء لترجيح عدم اليمني فيهما وأدخلهما مع غريمها يف قوله املصنف معرفة ا

. وصدقت يف خلوة االهتداء وإن مبانع شرعي اخل : ألوهلا بقوله ) خ ( خربه فأشار ) علما ( مبتدأ )خلف ( بعلما 
ب ، ولذا كانت املغصوبة حتمل ببينة مصدقة واملراد بإرخاء الستر جمرد اخللوة وإن مل يكن هناك ستر وال غلق با

ويكفي يف ثبوت خلوة االهتداء والغصب شاهد أو امرأتان . كالزوجة يف دعوى الوطء ولكل منهما الصداق كامالً 
مع اليمني ألهنا دعوى تؤول إىل املال ، وأما باعتبار العدة واالسترباء وقد أنكرت اخللوة والوطء فال بد من عدلني 

هو كالشاهد يف قدر الدين ألن : ولراهن بيده رهنه ، وقوله : ولثانيها بقوله . حد الغاصب ال بد من أربعة  وباعتبار
معىن ما يف النظم أن احتياز الرهن شاهد للراهن بدفع الدين وللمرهتن بقدر دينه ، فإذا حازه الراهن بعد أن كان 

وبيد ان مل : بيد املرهتن فهو شاهد بقدر الدين ، ولثالثها بقوله  بيد املرهتن فهو شاهد بالدفع ، وإن كان ال زال حموزاً
إن مل ترجح قضية سالبة ال تقتضي وجود املوضوع فتصدق مبا إذا مل توجد بينة يف مقابلة : ترجح بينة مقابله ، فقوله 

وإن : ر له بعد بقوله اليد أصالً ، وإمنا هناك جمرد الدعوى أو وجدت وتكافأت مع بينة ذي اليد فيتساقطان كما أشا
وإن نكل يف مال وحقه : وبقي بيد حائزه وهو املثال الرابع يف النظم وخلامسها بقوله . تعذر الترجيح سقطتا 

استحق به بيمني إن حقق فضمري نكل للمطلوب وضمرياستحق وحقق للطالب وضمري به للنكول ، ومفهوم إن 
يأىب القسما أعم من أن يكون يف دعوى حتقيق أو : قول الناظم حقق أنه يف دعوى االهتام يستحق مبجرد النكول ف

وإذا قال املدعى عليه ال أحلف أو أنا : اهتام إال أن النكول يف االهتام كشاهدين ال كشاهد فقط ، قال ابن شاس 
قبل منه اه أنا أحلف مل ي: احلف أنت ومتادى على االمتناع فقد مت نكوله فإذا قال بعد ذلك : ناكل أو قال للمدعي 

وليس للحاكم حكمه أي حكم النكول بأن يشرح : وال ميكن منها ان نكل وقال قبله ) خ ( وهو معىن قول 
للمطلوب ما يترتب عليه ، وأنه إن نكل حلف الطالب واستحق وأنه ال يقبل منه الرجوع لليمني ، وظاهره كعبارة 

وهو احلق ولعل حمل : كما قال ابن رحال يف شرحه  .املدونة الوجوب وعليه فهو شرط يف صحة احلكم كاإلعذار 
يأىب القسما أن الطالب إذا امتنع من احللف مع : الوجوب إذا كان املطلوب جيهل حكمه ، ورمبا أشعر قول الناظم 



شاهده فنكوله شاهد للمطلوب فيحلف ويربأ ألن الطالب بشاهده صار يف معىن املدعى عليه ، مث إن اإلشارة يف 
ورد مبعرفة مشدود فيه ) خ ( راجعة ملا مّر من األمثلة فيشمل العفاص والوكاء يف اللقطة . ذلك اخل : ظم قول النا

وقبل دعوى األب فقط يف إعارته هلا يف السنة بيمني وصدقت يف انقضاء : وبه وعدده بال ميني ، وقال يف النكاح 
يطان ، ودعوى الشبه يف البياعات كقوله يف اختالف عدة اإلقراء والوضع بال ميني ما أمكن والغمط والعقد يف احل

ويف قبض الثمن أو . املتبايعني وصدق مشتر ادعى األشبه وإن اختلفا يف انتهاء األجل ، فالقول ملنكر التقضي 
السلعة فاألصل بقاؤمها والقول ملدعي الصحة وقوله يف العيوب ،والقول للبائع يف العيب أو قدمه إال بشهادة عادة 

شتري ويف الوكاالت ، والقول له إن ادعى اإلذن أو صفة له وصدق يف الرد كاملودع ، ويف اإلجارات والقول للم
لألجري أنه وصل كتاباً أو خولف يف الصفة أو يف األجرة إن أشبه وحاز إىل غري ذلك ، فاملغين عن الشاهد احلقيقي 

خلف أي يف الراجح فالشاهد العريف : ا ترى فقوله أحد أمرين األصل أو العرف ، وذلك شائع يف أبواب الفقه كم
وإن اختلف فيه من أصله هل هو كشاهد أو شاهدين ، لكن اختلف الراجح باختالف أفراده فكأنه يقول هذه 

األمثلة الراجح فيها أهنا كشاهد ويف سواها اختلف الراجح باختالف األفراد ففي بعضها الراجح أنه كشاهدين فال 
انقضاء العدة والنكول يف التهمة وبعد القلب كما يأيت يف البيت بعده وحنو ذلك ويف بعضها أنه ميني كاللقطة و

انظر شرح املنجور ملنهج الزقاق ، ومن األفراد اليت الراجح فيها أنه كشاهدين . كشاهد فقط كاألمثلة الباقية 
  :نكول املدعي بعد نكول املدعى عليه كما قال 

]  
  ولِ املُدَّعيوال َيِمَني َمْع ُنكُ

  َبْعُد ويُقْضى بُِسقُوِط ما ادُِّعي
مع نكول ( امسها ولو فرعه بالفاء املفيدة لكونه من أفراد قوله خلف لكان أظهر ) ميني ( نافية للجنس ) وال ( 

ال ميني على املطلوب ثابتة مع نكول : ظرف مقطوع يتعلق مبحذوف حال من نكول أي ) بعد ( خربها ) املدعي 
حال كونه كائناً بعد نكول املطلوب وعكس كالم الناظم ، وهو أن ينكل املطلوب بعد نكول الطالب من  املدعي

النكول بالنكول تصديق للناكل األول ، وظاهره أنه ال ميني على : احللف مع شاهده كذلك ، وهو معىن قوهلم 
ت ولك ما تدعيه أو مل يقلبها ، ولكن قال احلف أن: املطلوب سواء قلب اليمني املتوجبة عليه على الطالب فقال له 

أنا ال أحلف أو متادى على االمتناع فنكل الطالب أيضاً وهو كذلك ، ويتم نكول املدعي هنا مبا يتم به نكول : 
وابن شاس وهو ) خ ( املطلوب يف البيت قبله ، وإذا مت نكوله مبا مّر فال ميكن منها إن أقلع عن نكوله كما مر عن 

صلتها أي دعواه أو ) ادعي ( مصدرية أو موصولة ) ما ( نائبه ) بسقوط ( بالبناء للمفعول ) ويقضي : (  معىن قوله
الذي ادعاه اللهم إال أن جيد بينة بعد نكوله فال يسقط حقه حينئذ كما يف التبصرة وظاهر قوله بعد أي بعد نكوله 

بقوله خبالف مدعى عليه التزمها ، مث ) ح ( ما أفاده كان مع القلب أو بدونه أن له القلب ولو كان التزم حلفها ك
وهذا قول أيب عمران ، وعلله بأن التزامه ال يكون أشد من إلزام اهللا إياه فإن كان له أن يرد اليمني ابتداء .رجع اخل 

نسلم أن اهللا ألزمه ورده اللقاين يف حواشي ضيح بأنا ال . مع إلزام اهللا له إياها فالتزامه هو تأكيد فقط ال يؤثر شيئاً 
وحنوه البن رحال يف . اليمني بل خريه بينها وبني ردها على املدعي ، ومن التزمها فقد أسقط حقه من ردها اه 

شرحه قائالً ألن املذهب أن من التزم حقاً لغريه لزمه بالقول وهو قد التزم أن ال ينتقل عن اليمني إىل قلبها ، 
يف يصح تعليل أيب عمران ملن أنصف ، وإمنا جيزم بقول ابن الكاتب القائل بأن واملدعي له حق يف عدم القلب ، فك

وتعليل أيب عمران مأخوذ من لفظ البينة على املدعي واليمني على من : قال . االلتزام املذكور يسقط حقه من ردها 



دعي يلزمه إقامة البينة مع أنكر ، وذلك غري مفيد ألن ذلك حممول على اخليار بال خالف ، وأيضاً يلزم عليه أن امل
  .أنه جيوز له تركها وحيلف املطلوب اه باختصار 

واحلاصل أن املدعى عليه التزم هنا احللف والناكل فيما مّر التزم عدمه ، وبااللتزام املذكور يف الصورتني : قلت 
فيهما وأبو عمران فصل مبا  يتعلق حق اخلصم إذ من التزم شيئاً فقد أسقطه حقه من غريه ، فابن الكاتب طرد احلكم

  :ترى وهو حمجوج مبا مّر ، ولذا درج ناظم العمل على ما البن الكاتب فقال 
  واخلصم خيتار اليمني ونكل
  فما لقلبها سبيل أو حمل

ومفهوم قول الناظم مع نكول املدعي اخل أنه . ويؤيده ما يأيت عن التبصرة عند قوله يسوغ قلبها وما إن تقلب اخل 
وإن ردت على مدع ) : خ ( ينكل وإمنا سكت سكوتاً ال يعد به ناكالً عرفاً مل يسقط حقه وميكن من اليمني إذا مل 

  .مدع ، ولذا قيل لو قال ولو سكت من توجهت عليه زمناً اخل : وال مفهوم لقوله . وسكت زمناً فله احللف اخل 
ني من طالب أو مطلوب احلف أنت وإنه إن أراد من توجهت عليه اليم: تقدم أن من صور النكول أن يقول : تنبيه 

أن يقلع عن رضاه ويرجع إىل اليمني ال ميكن كما مّر ويبقى النظر إذا أراد أن يقيم البينة على دعواه فأفىت ابن 
وليس قوله رضيت بيمينك إسقاطاً لبينته بل حىت يفصح ويصرح بإسقاطها ، وبه قرر : عتاب بأن له ذلك قال 

. وإن استحلفه وله بينة حاضرة أو كاجلمعة يعلمها مل تسمع أي وإن حلفه بالفعل وله بينة اخل ) خ ( الشراح قول 
وأفىت ابن رشيق بأن رضاه باليمني مع علمه بالبينة احلاضرة يوجب عدم رجوعه إليها وهو ظاهر إطالقات الشراح 

احلف وخذ فال رجوح : قال له يف الدعوى إن : يف اإلقرار كان حلف يف غري الدعوى ألهنم قالوا ) خ ( عند قول 
وهو الظاهر فما مر عن ابن الكاتب ينبغي اعتماده ألن رضاه : قلت . له ، وقد أمل الربزيل يف احلمالة جبميع ذلك 

التزام أي ألنه ملا رضي باليمني أسقط حقه من البينة كما أن من قلب اليمني أسقط حقه منها كما مّر فليس لكل 
إىل ما أسقط حقه منه ، وملا ذكر ابن ناجي يف شرح الرسالة قول املدونة إذا استحلفه وهو عامل ببينته  منهما الرجوع

: سقطت يف بعض املواضع فقيل : قال أبو إبراهيم . إال أن قوله تاركاً هلا : تاركاً هلا مل يكن له قيام هبا قال ما نصه 
. صرحياً أو إعراضه كاف وعليه األكثر يف ذلك ؟ تأويالن وعلى القول باشتراطه فهل املراد ت: قلت . اختالف 

فنسب لألكثر مثل ما البن رشيق ، كذا وجدت خبط أيب العباس امللوي وهذا كله إذا رضي . حكامها عياض اه 
هبا  عدم القيام) خ ( اليمني مع علمه هبا ، وأما إن حلفه بالفعل ، وأراد القيام بالبينةبعد ذلك فاملشهور كما مّر عن 

واملشهور أيضاً أنه ال . فإن نفاها واستحلفه فال بينة إال لعذر كنسيان اخل : إال إن كان ال يعلمها كما قال أيضاً 
  .يعذر ولو مع النسيان كما مّر قبل باب الشهادات 

  :ولرابع األقسام اليت توجب احلق بيمني بقوله 
  وغاِلُب الظَّنَّ بِهِ الشَّهادَْه

  قَطُْع َعادَْه بِحْيثُ ال َيصحُّ
مبتدأ وخرب ، واجلملة يف حمل نصب حال من ) به الشهادة ( معطوف على قوله شهادة العدل ) وغالب الظن ( 

فاعل يصح ، واجلملة يف حمل جر بإضافة ) ال يصح قطع ( ظرف مكان يتعلق باالستقرار يف اخلرب ) حبيث ( غالب 
وهي شهادة العدل وشهادة غالب الظن يف حال كون  منصوب على إسقاط اخلافض والتقدير) عادة ( حيث 

الشهادة كائنة به أي بسببه يف املكان الذي ال يصح يف العادة القطع فيه ، وجيوز أن يكون غالب مبتدأ والظرف 
متعلق به ، والشهادة مبتدأ ثان واجملرور خربه ، واجلملة خرب األول والتقدير وغالب الظن يف املكان الذي ال يصح 



طع فيه الشهادة عاملة به كذلك أي مع القسم فيكون من عطف اجلمل وليس فيه الفصل بأجنيب ألن اجلملة خرب الق
: وهي معمولة للمبتدأ الذي تعلق به الظرف ، ولك أن جتعل الظرف يف هذا الوجه حاالً من املبتدأ األول ، وقوله 

 والرشد وضده واستحقاق امللك وحصر الورثة حبيث ال يصح أي كشهادة عدلني باعتبار املديان وضرر الزوجني
مدارك العلم اليت ال : قال يف الفروق . وكون الزوج غاب وتركها بغري نفقة والتعديل والتعريف باخلط وحنو ذلك 

العقل وأحد احلواس اخلمس والنقل املتواتر واالستدالل فتجوز الشهادة مبا علم بأحد : يستند إليها الشاهد أربعة 
جوه ، مث قال يف اجلواهر ما ال يثبت باحلس بل بقرائن األحوال كاإلعسار يدرك باخلربة الباطنة بقرائن هذه الو

واعتمد يف إعسار بصحبته وقرينةصرب كضرر ) : خ ( الصرب على اجلوع والضرر يكفي فيه الظن القريب من اليقني 
ال على نفي العلم وهو كذلك ، وإمنا وجبت  وظاهر النظم أن هذه اليمني على البت ألهنا األصل. الزوجني اخل 

ال يعلمون له ماالً ظاهراً وال يعلمون أنه رجع : اليمني ألن الشهادة يف ذلك إمنا هي على نفي العلم فيقولون مثالً 
عن اإلضرار هبا إذ ال تتم الشهادة بالضرر إال بزيادة ذلك ، وأنه مل خيرج عن ملكه يف علمهم ، وأنه ال يعلم له 

رثاً سوى من ذكر وأنه مل يترك هلا نفقة يف علمهم وأنه عدل ال يعلمونه انتقل عنها إىل غريها ، وقد يكون وا
املشهود به على خالف ذلك ، فاستظهر على الباطن باليمني لكن يستثىن من ذلك حصر الورثة والترشيد وضده 

ميني يف ذلك وكذا األب إن أثبت العسر لينفق  واستحقاق العقار والتعديل والتعريف باملشهود له أو عليه فإنه ال
ال مال له قطعاً أو مل يرجع عن اإلضرار هبا قطعاً أو مل خيرج عن ملكه قطعاً : عليه ابنه فإن جزموا بالشهادة فقالوا 

. اخل . ومن يزكِّ فليقل عدل رضا : بطلت وإن أطلقوا ومل يقولوا قطعاً صحت من أهل العلم كما مّر عند قوله 
كشهادة عدلني احترازاً من شهادة عدل واحد مبا ذكر : بطلت من غريهم إن تعذر سؤاهلم كما يأيت قريباً وقويل و

فإنه ال يعمل به يف العدم كما يف ابن ناجي والترشيد وضده كما يف ابن سلمون ، وكذا يف ضرر الزوجني ألنه يؤول 
حيلف بيمينني إحدامها لتكميل النصاب واألخرى  إىل خيار الزوجة وكذا التعديل ويعمل به يف الباقي لكن

غالب الظن أنه يعتمد الشاهد عليه ال أنه يصرح : لالستظهار ، وال جيمعان وكالمها على البت كما مّر وظاهر قوله 
واملائة  وإالَّ مل تقبل قاله ابن عرفة وانظره مع ما للقرايف يف الفرق احلادي والثالثني: أو يف الوثيقة . به عند األداء 

من أن الشاهد إذا صرح مبستند علمه يف الشهادة بالسماع املفيد للعلم أو بالظن يف الفلس أو حصر الورثة ، فال 
وقول بعض الشافعية يقدح ليس له وجه فإن ما جوزه الشرع ال يكون : يكون تصرحيه قادحاً على الصحيح قال 

  .النطق به منكراً اه 
واعتمد يف إعسار اخل ، وما ذكرناه من أن الشاهد يعتمد على ذلك فقط هو نظري :  وانظر شرحنا للشامل عند قوله

وال يتوقف قبول : املتقدم أي ) خ ( ما مّر يف التعديل من أنه يعتمد فيه على طول عشرة اخل وهو صريح لفظ 
لى اجلوع والربد يف شهادته على بيان مستند علمه يف ذلك من طول العشرةيف احلضر والسفر يف التعديل والصرب ع

اإلعسار وحنو ذلك ، وهو واضح إن كان الشاهد بذلك من أهل العلم وإالَّ فال بد من سؤاله عن مستند علمه فإن 
وهو الذي جرت عليه الفتوى من فقهاء العصر حىت ال : قال أبو العباس امللوي . تعذر سؤاله ملوته أو غيبته سقطت 

به اليزناسي كما يف أحباس املعيار أنه املذهب معترضاً على ابن سهل مبا يعلم يستطاع صرفهم عنه ، وهو الذي قال 
: املتقدم آنفاً ، وانظر ما يأيت عن الوثائق اجملموعة وغريها عند قوله ) خ ( عند نص ) ح ( بالوقوف عليه ، وانظر 

ة املعيار أن بيان مستند العلم ويف املسألة خالف شهري فرجح الصباغ كما يف أنكح. وحيثما العقد لقاض وىل ، اخل 
ولو مل يشهد باإلقرار هبا : يف الشركة حيث قال ) خ ( إمنا هو شرط كمال فقط ، وهو خمتار ابن سهل وعليه عول 

وعندي أن هذا خالف يف حال ، فابن سهل ومن معه تكلم على ما علم من عدول وقتهم ، : قلت . على األصح 



م على ما غلب يف بلده ووقته من اجلهل مبا تصح به الشهادة ، وإالَّ فكيف يقول وغالبهم علماء عارفون وغريه تكل
منصف بقبول شهادة اجلاهل مرسلة ، ولذا اقتصر ابن فرحون يف فصل مراتب الشهود على أن غري العامل مبا تصح 

الوكاالت وبيع الوكيل من به الشهادة ال بد من سؤاله عن مستند علمه وحنوه يف الطرر واملعني واملتيطية ، وكذا يف 
ابن سلمون ونقل ابن رحال يف االرتفاق حنوه عن كثري ، وذكر الفشتايل وابن سلمون صدر وثائقهما أن قول املوثق 
ممن يعرف اإليصاء ال يكفي حىت يقول بإشهاد من املوصى عليه إال إذا كان من أهل العلم ، وعلى أهل العلم حيمل 

. إذا قال الشاهد أشهدتين فالنة ، ومل يقل أعرفها بالعني واالسم فهي شهادة تامة اه قول ابن سلمون يف الشهادات 
ويف ابن عرفة أن الشاهد إذا مل يذكر معرفة وال تعريفاً وتعذر سؤاله سقطت شهادته إن مل يكن من أهل العلم ، 

ا نشهد أنه مأذون له يف التجارة وليس هلم تلفيق الشهادة بأن يقولو: وذكر يف كتاب املأذون من املتيطية ما نصه 
ومن التلفيق : وال يفسرون الوجه الذي علموا به ذلك أي من أنه أذن له سيده مبحضرهم أو أقر بذلك لديهم قال 

أن يشهدوا أن لفالن على فالن كذا وكذا ديناراً وال يبينون وجه ذلك ، بل ال تقبل حىت يقولوا أسلفه لدينا أو أقر 
وإمنا مل : قال . باع منه مبحضرنا أو أقر بذلك لدينا : لدين من بيع فسروا ذلك أيضاً فيقولون مبحضرنا وإن كان ا

ونقله . جتز الشهادة إال مع البيان ألن الشهود أكثرهم جهلة فقد يتومهون أنه وجب من حيث ال جيب اه بخ 
يع األشياء من دين أو غريه ألن أكثر الفشتايل يف باب القضاء مقتصراً عليه قائالً فيجب بيان مستند العلم يف مج

إن األربعة إذا شهدوا بالزنا وغابوا أو بعضهم قبل أن : وقال اللخمي . الشهود ال يفهم ما تصح به الشهادة اه 
يسألوا عن كيفية الشهادة فإن احلد يقام إن كان الغائب عاملاً مبا يوجب احلد وإالَّ سقط ، ويف الربزيل عن املازري 

ومل يكن : قال . إذا كان من أهل العدالة واملعرفة فال يستفسر ، ففهم منه إذا مل يكن كذلك استفسر  إن الشاهد
املوثقون يستفسرون إال يف احلدود والزنا للحرص على الستر ، فأنت ترى تعليلهم بكثرة اجلهر وبه يتضح لك أن 

  .أعلم ولو مل يشهد باإلقرار هبا إمنا هو يف العامل ، واهللا ) خ ( قول 
علم مما مّر أن الشاهد إذا شهد بإقرار شخص لديه بدين لغريه مثالً فالشهادة تامة اتفاقاً ألنه قد بني فيها : تنبيه 

مستند علمه وهو اإلقرار لديه ، فما يف املعني عن بعض املتأخرين حسبما يف التبصرة واحلطاب مسلماً من أنه ال 
سلف أو املعاملة وهم ظاهر ألن اخلالف كما علمت يف إرسال الشاهد يؤاخذ بإقراره حىت يشهدوا بإقراره بال

( شهادته ال يف إرسال املقر إقراره ألهنمؤاخذ به ، وإن مل يبني سببه بل لو بينه مبا يوجب رفعه مل يقبل منه ولو نسقاً 
ادة باإلقرار بشيء مع وأيضاً لو كان احلكم كما قال مل تصح الشه. ولزم أن نوكر يف ألف من مثن مخر اخل ) : خ 

  .أهنا صحيحة وجيربه على تفسريه ، واهللا أعلم 
  فصل يف التوقيف

  .وذكر أسبابه وكيفيته ويسمى العقلة واإليقاف 
  ثاِلثَةٌ ال ُتوجُِب احلَقِّ َنَعْم

  ُتوجِبُ َتْوِقيفاً بِِه ُحكُْم احلَكَْم
حرف جواب يف األصل وهي ) نعم ( خربه ) جب احلق ال تو( مبتدأ سوغ االبتداء به الوصف أيضاً ومجلة ) ثالثة ( 

  :هنا مبعىن لكن وليست على معناها اللغوي الذي أشار له عج بقوله 
  نعم لتقرير الذي قبلها

  إثباتاً أو نفياً كذا حرروا
  بلى جواب النفي لكنه



  يصري إثباتاً كذا قرروا
أن الطالب إما أن : وحاصله . اجلملة صفة لتوقيف و) حكم احلكم ( خرب عن قوله ) به ( مفعول ) توجب توقيفاً ( 

يأيت بعدلني أو بعدل أو مبجهول مرجو تزكيته أو جمهولني كذلك ، أو بلطخ أو مبجرد الدعوى ، فالتوقيف يف األول 
ليس إال لإلعذار فيوقف ما ال خراج له من العقار بالغلق ، وما له خراج يوقف خراجه وغري العقار من العروض 

ر واحلبوب بالوضع حتت يد أمني وبيع ووضع مثنه عنده يف الثمار إن كان مما يفسد ، ويف الثاين لإلعذار فيه والثما
أو إلقامة ثاٍن إن مل يرد أن حيلف معه لرجائه شاهداً آخر ، فاملنع من التفويت فقط يف العقار وال ينزع من يده لكن 

إن مل أجد ثانياً فال : د أمني وبيع ما يفسد أيضاً إال أن يقول يوقف ما له خراج منه ويف غري العقار بالوضع حتت ي
أحلف مع هذا البتة فال يباع حينئذ بل يترك للمطلوب ، ويف الثالث للتزكية واإلعذار بعدها وحكمه على ما البن 

ملقبول هو كالعدل ا: رشد وأيب احلسن وابن احلاجب حكم الذي قبله يف سائر الوجوه ، قال ابن رحال يف شرحه 
يف وجوب اإليقاف به إال أنه ال حيلف معه ، ويف الرابع للتزكية واإلعذار أيضاً ، وحكمه كالذي قبله ال يف بيع ما 

ويف اخلامس وال يتأتى إال يف غري العقار بالوضع عند أمني ما مل يكن مما يفسد فيخلى . يفسد فيباع على كل حال 
ويف السادس ال عقل أصالً إذ ال يعقل . الذي ال يريد صاحبه احللف معه بينه وبني حائزه فيما يظهر ألنه كالعدل 

على أحد بشيء مبجرد دعوى الغري فيه علىاملنصوص وجرى العمل باإليقاف مبجرد الدعوى يف غري العقار كما 
  :يأيت ، فأشار الناظم إىل األول بقوله 

  وْهَي َشهاَدةٌ بقَطْعِ ارُْتِضي
  قَْتِضيوَبقَي اإلْعذَاُر فيما َت

صفة لقطع والرابط الضمري النائب أي بقطع ) ارتضي ( يتعلق بشهادة ) بقطع ( مبتدأ وخرب ) وهي شهادة ( 
مرتضى لكونه بعدلني مقبولني ، وتثبت احليازة هبما أو بغريمها يف العقار أو مبوافقة اخلصمني على حدوده ألن 

احترز بقطع عن شهادة السماع فإهنا ال توجب توقيفاً إذ ال التوقيف يستدعي تعيني املوقوف وال يتعني إال بذلك و
ارتضي عن العدل أو اجملهول أو : نعم إن ادعى معها بينة قطع قريبة فتوجبه كما يأيت وبقوله . ينزع هبا من يد حائز 

ار ، فإذا شهد اجملهولني فإن التوقيف يف ذلك للتزكية واإلعذار ال لإلعذار فقط ، وباملنع من التفويت فقط يف العق
شهادهتما ألن احلكم بدونه باطل ، فهذه ) بقي اإلعذار فيما تقتضي ( قد ) و ( عدالن باستحقاق الدار مثالً 

وبقي اإلعذار مجلة حالية تقدر قد معها ، وفاعل تقتضي ضمري يعود : الشهادة مل توجب حقاً اآلن بل توقيفاً فقوله 
  .فيما تقتضيه على الشهادة والعائد على ما حمذوف أي 

  وَحْيثُ َتْوِقيٌف ِمَن املطْلُوبِ
  فَال ِغًنى عن أَجلٍ َمْضُروبِ

مبعىن يف متعلقة ) من ( مبتدأ ) توقيف ( ظرف مكان ضمن معىن الشرط ولذا دخلت الفاء يف جوابه ) وحيث ( 
( نافية للجنس ) فال ( واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث ) املطلوب ( مبحذوف خرب أي حصل أو وجد يف الشيء 

صفة ألجل واخلرب حمذوف ، وبه يتعلق بالظرف أي ) مضروب ( يتعلق بغىن ) أجل ( مبعىن عن ) من ( امسها ) غىن 
ال غىن عن أجل مضروب موجود حيث توقيف حصل يف الشيء املطلوب كان التوقيف لإلعذار أو للتزكية أو 

ن األجل يف هذا خيتلف باختالف املتنازع فيه وأن ذلك احلد ال لإلتيان ببينة أو بشاهد ثان وتقدم يف فصل اآلجال أ
ال يضبطها إال املربز يف : ينقص منه وال يزاد عليه ألن مستند الزيادة والنقصان هي القرائن وهي كما قال املازري 

ل ابن رحال قا. علم احلقائق فإن رخصنا يف االعتماد عليها حلاذق فيزعم اآلخر أنه أحذق منه والزمان فاسد اه 



أال ترى أن . وهلذا ضبط الفقهاء األمور وحدوها بتحديد حىت إذا ختطاه القاضي أنكر عليه : عقبه وصدق رمحه اهللا 
ال حد يف ذلك بل هو موكول الجتهاد القاضي فما حصل به غلبة : وقال بعض . اللفيف عندنا حد باثين عشر 

مث إن انقضىاألجل ومل . وحلف بشاهد اخل : يف الشهادات )  خ( الظن يف الصدق اكتفى به انظر متامه عند قول 
يأت مبطعن قضى به للطالب وإن أتى مبطعن كتجريح أو بينة تشهد أنه اشتراها من القائم وحنو ذلك وطلب القائم 

يل اإلعذار فيما أتى به فيمكن منه وال إشكال ، وهل ينحل العقل على املطلوب وخيلي بينه وبني شيئه يف مدة تأج
وعلى األول . الطالب ، وهو الظاهر ، وبه رأيت بعض القضاة حيكم أو يستمر العقل حىت يعجز الطالب انظر ذلك 

  .إن أتى الطالب مبطعن أعيد العقل وهكذا حىت يعجز أحدمها واهللا أعلم 
  :مث أشار إىل كيفية التوقيف يف هذا الوجه فقال 

  َوَوقُْف ما كالدُّورِ غَلٌْق َمْع أََجلْ
  ِلَنقْلِ ما ِفيَها بِِه َصحَّ الَعَملْ

فإن . خربه ) غلق ( مبتدأ وأدخلت الكاف كل ما يراد للسكىن ال للغلة من أرض وحنوها ) ووقف ما كالدور ( 
( بسكون العني يتعلق مبحذوف صفة لغلق ) مع ( كانت يف غري احلاضرة بعث أميناً يغلقها وتوضع مفاحتها عند أمني 

وإن سأل أن يترك ما يثقل عليه نقله أجيب كما يف التبصرة ) فيها ( أي األمتعة اليت ) قل ما لن( يضرب ) أجل 
مع أجل أن الغلق مصاحب لألجل وليس كذلك إال أن يقال أنه مصاحب النتهائه ال البتدائه ، : وظاهر قوله 

ويف إخالء ما كالربع يف ذاك اقتفي : له وبثالثة من األيام إىل قو: وتقدم أن قدر األجل يف النقل ثالثة أيام حيث قال 
أي هبذا القول الذي هو وقف ما يراد للسكىن بالغلق مع قيام العدلني وما له ) صح العمل : ( يتعلق بقوله ) به . ( 

خراج يوقف خراجه ومينع احلرث يف األرض وباملنع من اإلحداث فقط مع قيام الشاهد العدل أو املرجو تزكيته يف 
ىل غري ذلك مما يأيت جرى عمل القضاة وهو قول مالك يف املوطأ ، وقول ابن القاسم يف العتبية ومقابله األصول ، إ

أن الربع الذي ال حيول وال يزول وال يوقف باحليلولة وقف اخلراج ، بل باملنع من اإلحداث فقط : مذهب املدونة 
والنفقة على املقضى له به إذ اخلراج بالضمان والغلة له للقضاء : حيث قال ) خ ( وهو املشهور الذي أفىت به 

وحيلت أمة مطلقاً كغريها إن طلبت بعدل أو اثنني يزكيان اخل مراده بالغري : والنفقة على من له اخلراج فقوله قبل 
  .العروض ال األصول إذ ال حيلولة فيها عنده 

  َوَما لَُه كالفُْرِن َخْرٌج والرَّحا
  حافَفيه َتْوقيُف اخلَراجِ َوَض

كالفرن . ( بسكون الراء لغة يف اخلراج مبتدأ واجملرور خربه واجلملة صلة ما ) له خرج ( أي األصل الذي ) وما ( 
( يتعلق بوضح ) ففيه ( واحلانوت والفندقوحنو ذلك مما له غلة ) والرحا ( حال من خرج أو خرب عن حمذوف ) 

املوصول ودخلت الفاء لشبهه أي املوصول بالشرط يف واجلملة خرب . خربه ) وضحا ( مبتدأ ) توقيف اخلراج 
  .العموم واإلهبام أي يوقف خراجه فقط عند أمني وال يغلق وال تعطل منفعته 

  وَهَو يف األْرضِ املَْنُع ِمْن أنْ َتْعَمرا
  واحلَظُّ ُيكَْرىوُيَوقَُّف الِكرَا

حبراثة أو بناء أو حنومها يتعلق ) من أن تعمرا (  خربه) املنع ( حال منه ) يف األرض ( أي التوقيف مبتدأ ) وهو ( 
أي وتوقيف احلظ إن كان النزاع فيه فقط كثلث من أرض أو حانوت مثالً ) يكرى ( مبتدأ خربه ) واحلظ ( باملنع 

مجلة من فعل ) ويوقف الكرا ( ويف احلانوت وحنوه مما له غلة يكرى مجيعه أيضاً . ففي األرض مينع من حرث كلها 



  .ب معطوفة على مجلة يكري واختلف ونائ
  قيلَ َجميعاً أَْو بِقَْدرِ ما َيجِْب

  ِللَْحظِّ ِمْن ذاَك واألوَّلُ انُْتِخْب
بقدر ما جيب ( أي وقيل يوقف ) أو ( ما ينوب املتنازع فيه وغريه ) مجيعاً ( يوقف ذلك الكراء حال كونه ) قيل ( 

أي اختري ) انتخب ( مبتدأ ) واألول ( واجملروران يتعلقان بيجب الكراء فقط ) من ذاك ( املتنازع فيه ) للحظ 
فإن كانت الدعوى يف حصة فتعقل مجيع األرض والدار ومجيع اخلراج فيما له خراج ، وقيل : خربه قال يف التبصرة 

 عندي ويف املقرب والقول األول أوىل. يعقل من اخلراج ما ينوب احلصة املدعى فيها ويدفع باقية للمدعى عليه 
مل يظهر يل وجه كونه أوىل بالصواب فإن الذي يقتضيه النظر العكس ألن توقيف اجلملة ضرر : قلت . بالصواب اه 

على املطلوب مينعه من التصرف فيما ال نزاع فيه وال يضر بأحد لينتفع غريه ، بل ال نفع للطالب يف وقف اجلملة 
وعليه فالذي تقتضيه القواعد هو القول . خيلو من إشكال فتأمله اه  توقيف اجلملة ال: وهلذا واهللا أعلم قال الشارح 

أن غري الربع من العروض واحليوان يوقف . ووقف ما كالدور اخل : الثاين فال ينبغي أن يعدل عنه ، ومفهوم قوله 
  :بالوضع حتت يد أمني ، وهو كذلك وللثاين بقوله 

  وشاِهٌد َعْدلٌ بِِه األْصلُ ُوِقْف
  لُ ِمْن َيٍد هبا أُِلْفوال ُيزَا

( مبتدأ خربه ) األصل ( يتعلق بوقف ) به ( أو امرأتان عدلتان ) عدل : ( مبتدأ سوغه الوصف بقوله ) وشاهد ( 
أي إذا طلب املطلوب اإلعذار فيه ، وكذا بعد اإلعذار إذا أىب الطالبأن حيلف معه لرجائه شاهداً آخر وأجل ) وقف 

ممن ال يرى الشاهد واليمني وأجله لإلتيان بثان أيضاً ، وأشار إىل كيفية اإليقاف به بقوله لإلتيان به أو كان القاضي 
) ألف : ( يتعلق بقوله ) هبا ( يتعلق به ) من يد ( بالبناء للمفعول ونائبه ضمري يعود على األصل ) وال يزال : ( 

نع من اإلحداث ومعناه كما أليب احلسن أن يقال بالبناء للمفعول واجلملة صفة ليد فعلم منه أن توقيفه إمنا هو بامل
ال حتدث فيه حدثاً من تفويت وال تغيري أي هدم أو بناء وال خيرج من يدك ، وهذا يف األصل الذي ال يراد : للحائز 

للخراج بل للسكىن كالدور أو للحراثة كاألرض ، وأما ما له خراج كالفرن والرحا فتوقف غلته كلها أو بعضها 
  :النزاع يف حصة منه كما قال إن كان 

  وبِاتِّفاقِ َوقُْف ما ُيفاُد
  ِمْنُه إذا ما أُِمَن الفَسَاُد

أي من األصل املوقوف بشهادة عدل ، وإمنا ) يفاد منه ( أي اخلراج الذي ) وقف ما ( خرب عن قوله ) وباتفاق ( 
نائبه ، ) الفساد ( بالبناء للمفعول ) أمن ( زائدة ) ما ( ظرف يتعلق بقوله وقف ال بيفاد ) إذا ( يوقف ذلك اخلراج 

واجلملة يف حمل خفض بإضافة إذا وجواهبا حمذوف لداللة ما تقدم عليه ، وذلك كثمرة تيبس وكراء وحنومها ، فإذا 
ومفهوم قول األصل أن . اخل . وكل شيء يسرع الفساد له : مل يؤمن فساده بيع ووقف مثنه كما يأيت يف قوله 

وحيثما يكون حال البينة اخل : وان توقف بالوضع على يد أمني ومفهوم عدل أن غريه يأيت يف قوله العروض واحلي
باتفاق يعين واهللا أعلم أنه على القول الذي صح به العمل من التوقيف بالشاهد العدل اتفقوا على وقف : وقوله 

الواحد خمتلف فيه من أصله اختالفاً قوياً كما  اخلراج فيما له خراج من األصول املوقفة به ، وإالَّ فاإليقاف بالعدل
  :ولثالثها ورابعها بقوله .يف ابن سهل وغريه فال يظن بالناظم أنه مل يطلع عليه 

  َوَحْيثُما َيكُونُ حالُ الَبيِّنَْه



  يف َحقِّ َمْن َيْحكُم غْيَر َبيِّنَْه
يف حق ( بالرفع اسم يكون ) حال البينة  يكون( ظرف جمرد عن الشرط يتعلق بيوقف بعد وما زائدة ) وحيثما ( 

خربها واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث وجلواز تذكري احلال وتأنيثها أنث بينة ) غري بينة ( يتعلق بيكون ) من حيكم 
.  

  ُيَوقُِّف الفَاِئُد ال األصولُ
  بِقَْدرِ ما ُيسَْتكَْملُ التَّْعدِيلُ

بالبناء ) يستكمل ( أي الزمان الذي ) بقدر ما ( على الفائد  معطوف) ال األصول ( نائب ) يوقف الفائد ( 
فيه ، وجيوز أن تكون ما مصدرية : نائبه واجملرور يتعلق بيوقف والعائد على ما حمذوف أي ) التعديل ( للمفعول 

رفها ومعناه أن الشاهدة باالستحقاق سواء كانت شخصاً واحداً أو متعدداً إذا كانت جمهولة عند القاضي ال يع
بعدالة وال جرحة وسأل الطالب اإليقاف حىت يعدهلا فإن الفائد أي اخلراج الذي يؤمن فساده يوقف بقدر استكمال 
التعديل بل وبقدر اإلعذار للمطلوب بعده ال األصول فإهنا ال توقف باملنع من التصرف بل باملنع من اإلحداث فقط 

ال األصول ، وأما غريها من احليوان والعروض فإهنا : ل بدليل قوله كما مّر يف العدل ، فكالم الناظم يف فائد األصو
بقدر ما يستكمل اخل مستغىن عنه مبا : توضع بنفسها عند أمني وال يكتفي بوقف فائدها فال يشملها كالمه ، وقوله 

توقف باملنع من  ال األصول أهنا ال توقف أصالً ، وإمنا مراده أهنا ال: قدمه يف فصل اآلجال وليس املراد بقوله 
التصرف فيها بل من اإلحداث فقط كما قررنا وجعلنا البينة يف كالمه شاملة للواحد اجملهول وللمجهولني أوىل من 

قصره على اجملهولني فقط ألن البينة شرعاً تطلق على املتعدد والواحد ألنه يستحق به مع اليمني وألن الواحد 
  وإن يكن جمهول حال زكيا:م اجملهول يوقف به كما مّر يف قول الناظ

  وشبهة توجب فيما ادعيا
ونقله ابن هالل يف . ويف املقدمات شهادة الشهود غري العدول يف استحقاق الشيء املعني توجب توقيفه عند أصبغ 

كل منهما به جرى العمل ، وعليه اقتصر ابن احلاجب كما مّر على أن ظاهر : نوازله واملكناسي يف جمالسه وقال 
رة يصدق حىت مبعلوم اجلرحة وكذا ظاهر عبارة ابن ناجي اآلتية ، لكن تقدم يف النظم أن معلوم اجلرحة ال العبا

به جرى : توجب شهادته شيئاً واجلمع يف قول الشهود غري مراد بدليل ختصيصه التوقيف بأصبغ ، وبدليل قوهلم 
نة وغريها فال وجه حينئذ لتخصيصه بأصبغ وال العمل ألن التوقيف باجملهولني فأكثر مشهور منصوص عليه يف املدو

لقوهلم به جرى العمل ، ويدل له قول املتيطية ، وأصله البن رشد كما يف أيب احلسن ، والشاهد الذي ال تتوسم فيه 
العدالة وال اجلرحة ال جتوز شهادته دون تزكية إال أهنا شبهة يف بعض املواضع توجب اليمني عند بعض العلماء 

أن الريع يوقف باملنع من اإلحداث : ويف التبصرة . قسامة واحلميل وتوقيف الشيء املدعى فيه اه وتوجب ال
فانظره ولعل مراده بغري العدول أي الذين ال . بالشاهد العدل أو املرجو تزكيته وباللطخ كالشهود غري العدول اخل 
جلرحة فال توجب شهادته شيئاً على ما يف ترجى تزكيتهم وهم من تتوسم فيهم اجلرحة ومل تثبت ، وأما معلوم ا

وأقام شاهداً عدالً أنه لو أتى برجل أو رجلني فأكثر : املتيطية ، ويف ابن ناجي ما نصه ، وظاهر قوله يعين يف املدونة 
ومل يكن فيهم من يزكي وطلب وضع قيمته ليذهب به أنه ال ميكن من ذلك ، وظاهر ما بعده يعين قوهلا أو بينة 

ى السماع أنه سرق له مثل هذا العبد أنه ميكن من باب أحرى ألهنم شهدوا بالقطع أنه عبده والعمل على تشهد عل
فإن الذي ال يزكي هو معلوم اجلرحة واحترزت يف أصل . ومل يكن فيهم من يزكي اخل : فتأمل قوله . الثاين اه 

ي حصول ما ال يتم احلكم إال به من إعذار وتعديل التقرير بقويل الذي يؤمن فساده مما إذا مل يؤمن فإنه ينظر فإن رج



  :قبل فساده وقف ، وإن خيف فساده قبل ذلك بيع ووقف مثنه كما قال 
  وكلُّ َشيٍء ُيسْرُِع الفَسادُ لَْه
  َوِقَف ال ألنْ ُيرىقَْد َدَخلَْه

أو بعدل أو مبجهول أو صفة لشيء سواء استحق بعدلني ) يسرع الفساد له ( مبتدأ واجلملة يف قوله ) وكل شيء ( 
ال ( ملدة قليلة ال يدخله الفساد فيها ) وقف ( مبجهولني كان مستحقاً أو فائد ما استحق كلحم ومشمش وحنومها 

صفته أي وقف ملدة قليلة ال إىل مدة يرى أن ) يرى ( الالم مبعىن إىل وأن زائدة واجملرور باالم حمذوف ومجلة ) ألن 
اجلملة من وقف وما بعده خرب املبتدأ ولك أن جتعل أن غري زائدة ويكون املعىن وقف فيها و) قد دخله ( الفساد 

  .لرؤية عدم دخول الفساد فيه ال لرؤية دخوله وهو أقرب 
  واحلُكُْم َبْيُعُه وَتْوِقيُف الثَّمَْن

خرب وضمريه يرجع ملا )  بيعه( مبتدأ والفاء جواب سؤال مقدر ) فاحلكم ( إنْ ِخيَف يف التَّْعدِيل من طُول الزََّمْن
التأخري ) يف ( شرط يف البيع وتوقيف الثمن ) إن خيف ( معطوف على اخلرب ) وتوقيف الثمن ( يفسد بالتأخري 

نائب فاعل خيف وقد علمت أنه ال مفهوم للتعديل بل ) من طول الزمن ( واإلعذار يتعلق خبيف ) التعديل ( ألجل 
ة ثان حيث مل حيلف مع هذا لرجائه شاهداً آخر ، فإن وجده وإالَّ حلف فإن التأخري لإلعذار كذلك ، وكذا إلقام

إن اإليقاف : وحينئذ ال يقال . ال أحلف مع هذا إن مل جيد آخر مل يبع بل يترك بيد حائزه يفعل به ما شاء : قال 
حائزه مع أن احلكم كما لتعديل اجملهول أو اجملهولني يباع فيه ما يفسد خبالف العدل فإنه ال يباع بل يترك بيد 

: ألنا نقول . يتوقف على تعديل اجملهول كذلك يتوقف على إقامة ثان فأما أن يباع فيهما أو يترك للمطلوب فيهما 
ال أحلف معه إن مل أجد آخر كما مّر ألنه قادر على إثبات حقه : إمنا قلنا بعدم البيع يف العدل حيث قال صاحبه 

اراً صار كأنه مكنه منه خبالف ذي اجملهول أو اجملهولني ، فال قدرة له قاله عبد احلق ، بيمينه ، فلما ترك ذلك اختي
وال يزال من يٍد هبا : ولقد أطنب الناظم يف هذه األبيات فلو قال بعد قوله ) ح ( وللمازري فرق آخر انظره يف 

  :ما نصه . ألف 
  إال الذي له اخلراج يوقف
  وحكم جمهول كذاك يعرف

  لفساد يسرعوكل ماله ا
  فبيعه للوقف مما يشرع

  .لكفاه واهللا أعلم 
  :وخلامسها بقوله 

  واملدَِّعي كالَعْبِد والنِّْشدانُ
  ثبوُتُه قاَم بِه الُبْرهانُ

( مبتدأ والواو للحال ) والنشدان ( يتعلق به وأدخلت الكاف الثوب والفرس وحنومها ) كالعبد ( مبتدأ ) واملدعي ( 
خربه واجلملة خرب النشدان بكسرالنون مصدر نشد الضالة نشداً ونشدة ) قام به برهان : ( وله مبتدأ ثان وق) ثبوته 

  .ونشداناً بكسر النون فيهما إذا طلبها والربهان احلجة 
  أو السِّماعُ أنْ عَبَدُه أَبِْق

  إنْ طَلََب الّتْوقيَف فَْهو ُمْسَتحِْق



بفتح الباء وقد تكسر ) عبده أبق ( اجلار يتعلق بالسماع  بفتح اهلمزة على حذف) أن ( مبتدأ ) أو السماع ( 
واجلملة يف تأويل مصدر يتعلق بالسماع وخربه حمذوف لداللة ما قبله عليه أي قام به برهان ، واجلملة . خربها 

ني اآلتي) ح ( معطوفة على اجلملة احلالية قبلها ، وجيوز عطف السماع على النشدان وظاهره كظاهر نص املدونة و 
إن ( ، ولو ثبت النشدان أو السماع بعدل واحد وهو كذلك ألنه بينة يف احلقيقة يثبت به احلق فكيف باللطخ 

ومعناه . له بكسر احلاء جوابه ، واجلملة من الشرط واجلواب خرب املدعي ) فهو مستحق ( شرط ) طلب التوقيف 
مساعاً بإباق عبد له فهو مستحق لتوقيفه اخلمسة  وقد أثبت بعدل أو عدلني نشدان عبد أو. أن املدعي لنحو عبد 

  :أيام وحنوها حيث ادعى أن له بينة حاضرة أو قريبة الغيبة تشهد على عينه بالقطع فقوله 
  خلَْمَسٍة أْو فَْوقَها َيسريا
  َحْيثُ ادََّعى َبيَِّنةً ُحضورا

حال أي فوق اخلمسة ) يسريا ( معطوف ) ها أو فوق( يتعلق بتوقيف كما قررنا والالم للغاية مبعىن إىل ) خلمسة ( 
يف حمل جر ) ادعى بينة : ( ظرف متعلق مبستحق كما قررنا أيضاً واجلملة من قوله ) حيث ( بيوم أو ثالثة ال أكثر 

صفة لبينة أي حاضرة بالبلد أو على مسافة ثالثة أيام ألن القريب كاحلاضر فإن مل يأت ) حضورا ( بإضافة حيث 
واعلم أن اإليقاف . ىل املطلوب بعد ميينه إن ظن به العلم فإن أتى الطالب بعد ذلك ببينة حكم له هبا بشيء أسلم إ

على وجهني فتارة يريد املستحق أن يذهب به ليقيم البينة على عينه وتارة ليأيت بالبينة تشهد على عينه ، وكالم 
أو السماع من : حكمه بعد هذا إن شاء اهللا فقوله  الناظم يف الوجه الثاين ، وأما األول فلم يتعرض له ، وسيأيت

عطف العام على اخلاص ألنه إما أن يكون من املستحق وهو املعرب عنه بالنشدان أو من غريه بأن يقولوا مسعنا من 
 الثقات أو من غريهم أنه ذهب له عبد مثالً ، وهلذا اقتصر يف املدونة على السماع ومل يذكر نشداناً وعليه فلو قال

  :الناظم 
  واملدعي لنحو عبدك استحق

  توقيفه بلطخ أنه أبق
وما ذكره الناظم من التحديد باخلمسة وحنوها هو قول سحنون ، ومذهب ابن القاسم أنه يوقف له من . خلمسة اخل 

أيت فإن جاء بشاهد أو مساع وسأل إيقاف العبد لي: قال يف التهذيب . غري حتديد باخلمسة وال غريها بل باالجتهاد 
ببينة فإن كانت بعيدة ويف إيقافه ضرر استحلفالقاضي املدعى عليه وسلمه إليه بغري كفيل ، وإن ادعى شهوداً 

حضوراً على حقه أوقفته له حنو اخلمسة أيام أو اجلمعة ، وهذا التحديد لغري ابن القاسم ، ورأى ابن القاسم أن 
ومفهوم قوله بعيدة هو : اً البن القاسم يف التحديد قال يوقف له أي من غري حتديد أبو احلسن فقول سحنون خالف

وإن ادعى شهوداً حضوراً ، وقوله بشاهد أي عدل وأىب أن حيلف معه لرجائه شاهداً آخر كما تقدم يف : قوله 
ويف التبصرة إن أتى بلطخ كالقوم غري العدول أو عدول يشهدون بالسماع فإن . شرح النظم قبل هذه األبيات 

وإن مل يرد أن يضع قيمته وقال : دعي أن يذهب بالعبد إىل موضع بينته ، فذلك له بعد أن يضع قيمته قال أراد امل
يوقف حىت آيت ببينيت فإن كان مما يقرب وقف له ما بني اخلمسة األيام إىل اجلمعة قاله سحنون ، وإن كان مما يبعد 

  .ري كفيل يلزمه انتهى املقصود منه وفيه مضرة مل جيب توقيفه وأحلف املطلوب وأخلي سبيله من غ
وهبذا تعلم أن قول الناظم حيث ادعى بينة حضوراً قيد يف التوقيف بالسماع أو النشدان كما هو ظاهره ، فقول من 

غري ظاهر ألنه إمنا حيتاج إليه لو كان كالمه غري مطابق للمنصوص وجمرد . قال صوابه أو ادعى بينة حضوراً اخل 
ضرة مسألة ثالثة مل يتكلم عليها الناظم كما مل يتكلم على التوقيف للذهاب به كما مّر ، وتكلم دعوى البينة احلا



  .على ذلك يف املختصر ومل يتكلم على ما يف النظم كما يأيت 
  :مث أشار الناظم إىل مفهوم قوله حضوراً وهو الوجه األول يف املدونة والوجة الثالث يف التبصرة فقال 

  يَدةً فاملُدََّعىوإنْ َتكُْن َبِع
  َعلْيِه ما القََسُم َعْنُه اْرَتفَعا

مبتدأ ) القسم ( نافية ) ما ( مبتدأ ) فاملدعى عليه ( بأن زادت على اجلمعة خرب تكن ) بعيدة ( شرط ) وإن تكن ( 
جلملة من األول خربه واجلملة خرب األول وا) عنه ارتفعا ( متعلقه حمذوف أي ما القسم بأنه ال يعلم فيه حقاً للقائم 

وخربه جواب الشرط ، فإن نكل وقف هذا ظاهره ألن فائدة اليمني إمنا تظهر يف النكول وظاهره كظاهر املدونة 
: قال املقيم . املتقدم أنه حيلف كانا من بلد واحد أو أحدمها طارئاً وليس كذلك ألنه إذا ادعى الطارىء على املقيم 

العكس فال حيلف أحدمها لآلخر يف طرو أحدمها قاله أبو احلسن عن اللخمي أنت ال تدعي علي معرفة ذلك ، وكذا 
  .وحنوه يف التبصرة البن فرحون 
  كَذاَك َمْع َعْدلٍ بِنِْشَداٍن شَهِْد

  َوُبْعِد َباقِيهِْم َيمِيُنُه َترِْد
وبعد ( لعدل  صفة) بنشدان شهد : ( يتعلق بترد أيضاً ومجلة قوله ) مع عدل ( حال من فاعل ترد ) كذاك ( 

خربه أي ترد ميني املطلوب مع عدل شهد ) ترد ( مبتدأ ) ميينه ( بضم الباء وسكون العني عطف على عدل ) باقيهم 
للطالب بنشدان ومع ادعائه بعد باقي الشهود به أي بالنشداحنال كوهنا كذلك من أنه حيلف ال يعلم فيه حقاً للقائم 

هذا ظاهر النظم عند شراحه وعليه قرروه ومل يدعموه بنقل وهو . للطخ مل يتم ، وإمنا وجبت اليمني ومل يوقف ألن ا
يقتضي أن الشاهد العدل بالسماع أو بالنشدان ال يكون لطخاً وفيه نظر ، فإن جمرد دعوى قرب البينة الشاهدة 

  بالقطع لطخ كما يأيت فكيف مع الشاهد الواحد بالنشدان أو السماع ؟
لو ثبت النشدان بعدلني يف هذه ال يكون : قلنا . ون لطخاً مع بعد البينة الشاهدة بالقطع مرادهم ال يك: فإن قلت 

  .لطخاً كما يف البيت قبله 
مرادهم ال يكون لطخاً يوجب وقفه مخسة أيام أو فوقها وجمرد دعوى البينة احلاضرة إمنا يوقف معها : فإن قلت 

لى أنه ليس حلف املطلوب هنا لرد شاهد اللطخ بأوىل من حلف ال دليل يف كالمهم عليه ع: قلنا . اليوم وحنوه 
الطالب مع شاهده ويوقف له ما ال ضرر فيه كاخلمسة وحنوها ، بل حلف الطالب أنه سرق له مع شاهد النشدان 
أو السماع ليوقف به ما ذكر أوىل ألنه يؤول للمال وألن الشاهد بالنشدان على القطع أقوى من بينة السماع به 

وحينئذ فالواجب أن الضمري يف قوله باقيهم يرجع لعدل بدون قيده أي وادعى بعد باقي شهود القطع .  أعلم واهللا
عندي درهم ونصفه ، واملراد بالعدل اجلنس فيشمل الواحد واملعتدد ، وهذا وإن كان : ال شهود النشدان كقوهلم 

  .مفهوماً من البيت قبله لكنه أوىل من الفساد 
ما تقدم إمنا هو يف توقيف املدعى فيه وأما توقيف املدعى عليه نفسه حيث كانت الدعوى مبا يف : ول األ. تنبيهان 

  :الذمة ومل يأت حبميل بالوجه فسيأيت يف قوله 
  وضامن الوجه على من أنكرا

  دعوى امرىء خشية أن ال حيضرا
ملدونة بأنه إيقاف أيضاً وال على اإليقاف تقدم أن الناظم مل يتكلم على اإليقاف للذهاب ، وقد صرح يف ا: الثاين 

وإن سأل ذو : ومل يتكلم على ما يف النظم فقال خمتصراً ملا يف املدونة ) خ ( لإلتيان بالبينة احلاضرة وتكلم عليهما 



ال انتفيا أي : أجيب . العدل أو بينة مسعت وإن مل تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إىل بلد يشهد له على عينه 
ل والسماع وطلب إيقافه ليأيت ببينة وإن على مسافة كيومني إال أن يدعي بينة حاضرة أو مساعاً بالبلد يثبت به العد

ولو كانت ببلد بعيد وهو كذلك إن كانت الطريق . ليذهب به اخل : وظاهر قوله . فيوقف ويوكل به يف كيوم اه 
ي ، وعليه فالفرق بني هذا وبني ما مر من أنه ال يوقف له مع مأمونة وإالَّ فينبغيالرجوع بالصفة اتفاقاً قاله الرجراج

بعد البينة أن الذهاب مع وضع القيمة أخف من اإليقاف من غري ذهاب ألنه إذا هلك يف الذهاب أخذ املطلوب 
 هذا يف الطالب ، وكذا يف. وقوله ليذهب اخل : القيمة ، ويف اإليقاف ال يأخذ شيئاً قال أبو احلسن والعبدوسي 

املطلوب إن أراد الذهاب هبما ليثبت ملكيتها بعد أن أثبتها الطالب ، واخلالف الذي يف الذهاب بالدابة املستحقة 
هل يتسلسل أو هو لألول املستحق من يده فقط خمصوص مبن يريد الرجوع بثمنه ، وأما من أراد إثبات ملكيتها فله 

ن رحال ، وهذه املسألة هلا فروع تتعلق هبا أضربنا عنها لكوهنا الذهاب أّياً كان وال يدخله اخلالف ، قال معناه اب
إال أن يدعي اخل هذه هي املسألة الثالثة اليت تقدم أن الناظم مل يتكلم عليها : وقوله . أجنبية من النظم واهللا أعلم 

لبينة من غري ألن اإليقاف بغري ذهاب إما بالنشدان أو السماع مع دعوى حضور البينة فيهما أو دعوى حضور ا
نشدان وال مساع إال أنه يف األوىل والثانية يوقف من اخلمسة إىل اجلمعة ، ويف الثالثة اليوم وحنوه كما مر ، وقوله أو 

حاضرة ، وقوله وضع قيمته : مساعاً يثبت به اخل أي يثبت به اللطخ ال السماع املفيد للعلم فهو داخل حتت قوله 
إال برضا اآلخر إال أن يكون العبد قد استحق نفسه حبرية فيكتفي منه به ، ومفهوم  أي عيناً وال يكتفي منه بكفيل

. حاضرة أنه إذا مل يدع ذلك ال إيقاف أصالً ال للذهاب وال لإلتيان ببينة وهو ظاهر قول الناظم ومدع كالعبد اخل 
از هذا أي اإليقاف بغري لطخ ولو ج: قال ابن أيب زمنني  ٩. وحكى ابن ناجي االتفاق على عدم اإليقاف حينئذ 

وجرى العمل باإليقاف : قلت . وهذا هو القسم السادس املتقدم يف التحصيل . العترض الناس أموال الناس اه 
  :مبجرد الدعوى ومتكينه من وضع القيمة ولو لبلد بعيد قال ناظمه 

  وكل مدع لالستحقاق
  مكن من اإلثبات باإلطالق

رأيت : قلت . أن العمل ال بد أن يستند إىل قول وال قائل بإيقاف مبجرد الدعوى وحبث يف هذا العمل غري واحد ب
ال يفىت بغري قول ابن القاسم إال يف مخس مسائل فذكرها إىل : يف اختصار الوانشريسي للربزيل ناسباً ألوائله ما نصه 

وقد علمت أن . كم وابن كنانة اه الرابعة توقيف املخصوم فيه قبل إثبات الطالب وهو رواية ابن عبد احل: أن قال 
كله يف املدونة فلم يبق محله إال على جمرد الدعوى فانظر ذلك يف أوائل الربزيل ، وانظره ) خ ( ما مّر يف النظم و 

مع ما مّر عن ابن ناجي من االتفاق على أن هذا العمل إن صح مستنده ففيه ما ال خيفى من اإلخالل حبق املطلوب 
ق الطالب ، فإن كان وال بّد فينبغي أن يضع قيمة كرائها يف أيام الذهاب واإليقاف زيادة على واحملافظة على ح

قيمتها ، فإن مل يثبت شيئاً أخذه املطلوب ألن هذا قد اعترض مال غريه وعطله عن منافعه من غري أن يستند إىل 
ألحد ممن قال هبذا العمل ، وقد حكى  لطخ خبالف ما إذا استند له فال يضمن الكراء للشبهة ومل أر ذلك منصوصاً

كثري من الناس أهنم كانوا إذا تعذر عليهم املعاش يذهبون للفنادق فيعترضون دواب الواردين حىت يصاحلوهم بقليل 
أو كثري ، وال سيما إن كان رب الدابة مزعوجاً يريد اخلروج يف احلني ، وقد شاهدنا من ذلك العجب العجاب وقد 

إذا التزم املدعى عليه إحضار املدعى فيه لتشهد البينة على عينه فإن ثبت احلق فاملؤنة على املدعى : قال يف الذخرية 
. عليه ألنه مبطل وإالَّ فعلى املدعي ألنه مبطل يف ظاهر الشرع وال جتب أجرة تعطيل املدعي به يف مدة اإلحضار اه 

  فصل.من وجوب اإلحضار إمنا هو مع قيام اللطخ  مع أن ما قاله. فتأمل قوله ألنه مبطل يف ظاهر الشرع اخل 



  .ذكر فيه النوع الرابع من أنواع الشهادات 
  رَابَِعةُ ما ُتلْزُِم الَيمِينا

  ال احلَقَّ لِكْن ِللُْمطاِلبينا
بضم التاء ) تلزم ( موصولة واقعة على الشهادة وهي مع صلتها خرب ) ما ( أي شهادة رابعة مبتدأ ) رابعة ( 

حرف استدراك وابتداء ال عاطفة لتخلف شرطها ) لكن ( معطوف عليه ) ال احلق ( مفعول ) اليمينا ( زم مضارع أل
بفتح الالم اسم مفعول يتعلق مبحذوف دل عليه ما قبله أي لكن تلزمها ) للمطالبينا ( الذي هو تقدم النفي أو النهي 

إن فسرنا تلزم بتوجب وأما إن أبقيناه على ) على ( مبعىن للمطالبني ال للطالب كما يف القسم الثاين ، والالم اجلارة 
  .معناه فهي زائدة ال تتعلق بشيء 

  َشهادةُ الَعْدلِ أو اثَْنْتنيِ يف
  طَالقٍ أو عتاقٍ أو قَذٍْف يَِفي

ي يتعلق بتف) اثنتني يف طالق ( شهادة امرأتني ) أو ( الواحد ) العدل ( خرب مبتدأ مضمر أي وهي شهادة ) شهادة ( 
على قراءته بالتاء املثناة فوق على أنه حال من شهادة واجملرور يتعلق به أي حال كون شهادة العدل أو املرأتني كائنة 

بالياء املثناة حتت صفة لقذف ، فإذا ) يفي ( وجيوز أن يتعلق اجملرور بشهادة و ) أو عتاق أو قذف ( يف طالق 
أقام العبد شاهداً بالعتق أو أقام املقذوف شاهداً أو امرأتني بالقذف أقامت الزوجة شاهداً أو امرأتني بالطالق أو 

ولو جاز : قال مالك . حلف املطلوب يف اجلميع لرد شهادة الشاهد وبرىء وفهم منه أنه ال ميني مبجرد الدعوى 
  .هذا للنساء والعبيد مل يشأ عبد إال حلف سيده وال امرأة إال حلفت زوجها كل يوم 

  ْوَجةُ مثَّ إنْ َنكَلْوُتوقَُف الزَّ
  َزْوٌج فَِسْجٌن وِلعامٍ العََملْ

قبل احللف أي حيال بينها وبني زوجها ، وكذا العبد لإلعذار يف الشاهد أو إلرادة إقامة ثان فإن ) وتوقف الزوجة ( 
سيد أو أو ) زوج ( عنها ) مث إن نكل ( عجز املطلوب عن الدفع وعجز الطالب عن اإلتيان بثان توجهت اليمني 

الزم للجميع ويف قدر مدته روايات قيل أبداً حىت حيلف ، وقيل إىل أن يطول والطول باالجتهاد ) فسجن ( قاذف 
فإحنلفوا بعدها وإال أطلقوا ، وإمنا مل يكن النكول كشاهد ألن هذه ليست ) ولعام العمل : ( وقيل عام كما قال 

فسجن مبتدأ واخلرب حمذوف : د مث رجع إىل ما يف النظم فقوله تطلق بالنكول مع الشاه: مبال ، وكان مالك يقول 
كما ترى ومث للترتيب عطفت مجليت الشرط واجلزاء على مجلة توقف ، وفهم من ختصيصه احلكم هبذه الثالث أن 
 لرد غريها مما ال يثبت إال بعدلني ال جيزى فيه ذلك ، فال حيلف السارق لرد شهادة الشاهد بالنسبة لقطعه وال الصيب

شهادة الشاهد ببلوغه بالنسبة إلقامة احلد عليه ، وال املرتد لرد شهادة الشاهد التعديل والتسفيه وحنو ذلك ، وال 
) خ ( يسجن الويل بعدم حلفه لرد شهادة الشاهد بعفوه بل يسقط القصاص ، كما إذا مل حيلف مع جمرد الدعوى 

عفو ختلفت فيه قاعدة كل دعوى ال تثبت إال بعدلني فال ميني وذلك ألن ال. وللقاتل االستحالف على العفو اخل 
وكذا النكاح إن ادعاه أحد الزوجني على اآلخر فال ميني لرد شهادة شاهده ألنه لو أقرّ به مل يثبت . مبجردها 

الَّ خبالف الطالق وما معه ، وألن الغالب شهرته فالعجز عن شاهدين دليل على كذب مدعيه ما مل يكونا طارئني وإ
وحلف بشاهد يف طالق وعتق ال نكاح ، فإن ) خ ( توجهت لرد شهادة الشاهد ألن الشهرة ال تتأتى يف الطارئني 

  .نكل حبس وإن طال دين 
  وقيلَ ِللزَّْوَجةِ إذْ ُيَديَُّن



وجه ختصيصه بالذكر مبين للمفعول نائبه يعود على الزوج ، وهذا ) وقيل للزوجة إذ يدين ( َتْمَنُع َنفَْسها وال َتَزيَُّن 
أي ال تستعمل ) متنع نفسها وال تزين ( فيما مر ، وإال فالسجن ال خيتص به كما مّر واجملرور والظرف يتعلقان بقيل 

زينة النساء فهو مبين للفاعل حذفت منه إحدى التاءين ألن أصله ال تتزين واجلملة من متنع وما عطف عليها يف حمل 
ل هلا هذا اللفظ وال مفهوم للزوجة ، بل أمة الوطء كذلك يف العتق وما ذكره يف أي يقا: رفع نائب فاعل قيل 

وال متكنه إن مسعت إقراره وبانت أي واحلال أهنا بانت وال تتزين إال ) خ ( الزوجة ظاهر إذا كان الطالق بائناً 
  فصل.كرهاً ولتفتد منه ويف جواز قتلها له عند جماورهتا قوالن 

وما يقال . مجلتها مخس اخل . مث الشهادة لدى األداء : مس من أقسام الشهادة املتقدمة يف قوله ذكر فيه القسم اخلا
  .هنا من أن هذا القسم ليس من أقسامها ، بل هو قسيم أي مقابل هلا مناقشة لفظية ال طائل حتتها 

  خاِمَسةٌ لَْيَس َعليها َعَملُ
  وْهَي الشَّهاةُ اليت ال ُتقَْبلُ

خربه أي ال عمل عليها يف شيء ) ليس عليها عمل : ( أ سوغه الوصف كما مّر واجلملة من قوله مبتد) خامسة ( 
صفة أي ال تقبل ما ) اليت ال تقبل ( خربه ) الشهادة ( مبتدأ ) وهي ( فال توجب مييناً وال توقيفاً فضالً عن غريمها 

  .لتخلف شرط من الشروط املتقدمة أول الباب 
  إلْبنِ ِلألبِكََشاِهِد الزُّور وا

  وما َجرِىَمْجَراُهما ِممَّا أُيب
االبن ( أما القيام مانع كشهادة ) و ( سواء ظهر عليه يف هذه الشهادة أو فيما قبلها ألنه فاسق ) كشاهد الزور ( 

أي منع فمما جرى جمرى األول فقد العقل والبلوغ واحلرية ) وما جرى جمرامها مما أيب ( والزوج للزوجة ) لألب 
. وما أبيح وهو يف العيان اخل : وشاهد صفته املرعية ، إىل قوله : عدم اجتناب الكبائر املشار هلا بقوله أول الباب و

ومن ذلك من اعتاد مؤاجرة نفسه ألهل الذمة يستعملونه يف احلراثة وشبهها ملا فيه من إهانة اإلسالم ، ومما جرى 
وحيثما التهمة حاهلا : إىل قوله . واألب البنه وعكسه منع : ر هلا بقوله جمرى الثاين العداوة وهتمة اجلر والدفع املشا

فقوله جمرامها بفتح امليم ظرف يتعلق جبرى ، ومما بيان ملا يتعلق جبرى وأىب بضم . كحالة العدو والظنني اخل . غلب 
  .اهلمزة مبين للمفعول صلة ما 

  فصل يف شهادة السماع

( بلغ حد التواتر املفيد للقطع كالسماع بأن مكة موجودة وعائشة زوج النيب  ما يفيد العلم سواء: وهي قسمان 
، أو حّد االستفاضة املفيدة للظن القوي القريب من القطع ، كالسماع بأن نافعاً موىل ابن ) صلى اهللا عليه وسلم 

م الشهادة فقد قيل البن عمر ، وعبد الرمحن هو ابن القاسم ، وهذا القسم ال يصرح الشاهد فيه بالسماع ، بل جيز
نعم يقطع هبذه الشهادة : أيشهد بأنك ابن القاسم من ال يعرف أباك وال أنك ابنه إال بالسماع ؟ فقال : القاسم 

ال خالف يف هذا ألن اخلرب إذا انتشر أفاد العلم فإذا انتشر اخلرب بأن فالناً : ابن رشد . ويثبت هبا النسب واإلرث 
به جازت الشهادة بالنكاح على القطع ، وإن مل حيضر لعقده وكذا املوت والنسب وغريمها  تزوج فالنة وكثر القول

نعلم أهنا زوجته وأنه ابن فالن وال : إذا حصل له العلم بذلك من جهة السماع فيؤدي شهادته على القطع فيقول 
به الشهادة كما مّر عند قوله  إذا أخرب بذلك هل تبطل: قلت . خيرب بأن ذلك العلم إمنا حصل له من جهة السماع 

  .والظاهر أهنا ال تبطل إذا صرح باالنتشار أو التواتر . وغالب الظن اخل 



ما ال يفيد العلم وال الظن القريب منه وهذا هو الذي يقصد الفقهاء الكالم عليه ، وإذا أطلقت : القسم الثاين 
هي لقب : ابن عرفة . ة اليت توجب احلق مع اليمني شهادة السماع إمنا تنصرف إليه وهو راجع يف احلقيقة للشهاد

ملا يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غري معني فتخرج شهادة البت والنقل فالبت خرج بقوله بإسناد 
شرطها ومنه تعلم : األول . شهادته لسماع ، والنقل بقوله من غري معني ، والكالم عليها يف هذا القسم من وجهني 

وشرطها استفاضة : حملها أي احملل الذي جتوز فيه دون غريه ، فأما الشرط فسيأيت يف قول الناظم : الثاين . ا كيفيته
ثالثها البن شاس وابن احلاجب . وأما حملها وهو ما تقبل فيه ففيه طرق . مع السالمة من ارتياب اخل : إىل قوله 

  وأُْعِملَْت َشهاَدةُ السَّماعِ:ر الناظم عليها فقال وغريمها أهنا جتوز يف مسائل معدودة ، ولرجحاهنا اقتص
  يف احلَْملِ والنِّكاح والرَّضَاعِ

يتعلق بأعملت أي يشهدون بالسماع الفاشي أن األمة الفالنية محلت من ) وأعملت شهادة السماع يف احلمل ( 
يف ذلك ، وإالَّ فهو قوله فيما  سيدها فالن محالً ظاهراً ال خفاء فيه فتصري بذلك أم ولد إن ادعت سقوطه وتصدق

أي ) والنكاح . ( وهذا ظاهر إن كان السيد قد مات أو كان حياً أو أقّر بوطئها وإالَّ فال . يأيت وامليالد اخل 
يشهدون بالسماع الفاشي على ألسنة أهل العدل وغريهم أن فالناً نكح فالنة هذه بالصداق املسمى وأن وليها فالناً 

فإذا : هكذا ذكر املتيطي هذه الوثيقة يف هنايته قال . ا برضاها وأنه فشا وشاع بالدف والدخان عقد عليها نكاحه
فإن أتى املدعي : وقال قبل هذه الوثيقة ما نصه . أعذر القاضي للمرأة ومل جتد مطعناً ثبت النكاح واستحق البناء هبا 
واشتهاره بالدف والدخان ثبت النكاح على  منهما ببينة بالسماع الفاشي من أهل العدل وغريهم على النكاح

واقتصر . إمنا يعمل بالسماع يف النكاح إذا اتفق الزوجان عليه وإالّ فال اه : وقال أبو عمران . املشهور املعمول به 
وكذا ابن فرحون يف تبصرته ، فظاهر كالمهم أن قول ابن . فإن أتى املدعي اخل : ابن هارون يف اختصاره على قوله 

وال يثبت النكاح إال ببينة ولو بسماع على اشتهاره : ان مقابل وصرح به يف الشامل يف تنازع الزوجني فقال عمر
وشهر يف شهادة السماع يف باب الشهادات ما . إن اتفقا على الزوجية اه : بدف ودخان على املشهور ، وقيل 

عقبه ما قاله أبو عمران : قال ابن رحال . فال اه  ونكاح اتفق عليه الزوجان على املشهور وإالَّ: أليب عمران فقال 
هنا الراجح اجلواز وإن مل تكن حتت : وشهره يف الشامل يعين يف باب الشهادات فيه ما فيه ، وقال يف حاشيته 

بقوله يف التنازع ولو بالسماع وقد ) خ ( يف تنازع الزوجني وعلى خالف أيب عمران رد ) ز ( احلجاب وحنوه ل 
هذا أن النكاح يثبت بالسماع على املعمول به ، ولو أنكرت املرأة أو مل تكن حتت حجاب الزوج خالفاً علمت من 

أليب عمران يف اإلنكار والبن احلاج فيما إذا مل تكن حتت احلجاب وهذا كله إذا مل تكن حتت زوج آخر ، وإالَّ فال 
يعمل هبا إذا مل تكن حتت حجابه ولو مقرة بالنكاح  ظاهر ابن احلاج أنه ال: فإن قيل .تنزع منه بالسماع اتفاقاً 

يكلفان حيث كانا : وظاهر ما أليب عمران عكسه وكيف يكلفان بثبوته مع اإلقرار وكوهنا حتت احلجاب ؟ قلنا 
وظاهر ما مر عن . رابعة ما تلزم اليمني اخل : بلديني لرفع احلد عنهما وال يكفي فيه الواحد كما مّر عند قوله 

ي أن بينة السماع ال بد أن تذكر العاقد والصداق كبينة القطع ، وهذا ظاهر إذا محلنا كالمه على شرط املتيط
اخل ، مع أهنما ال تشترط معاينتهما وال . وإن فشا وشاع بالدخان : الصحة ، والظاهر أنه شرط كمال بدليل قوله 

زاع يف أصل الزوجية ال يف تلك الفصول فإذا وغريه وألن الفرض أن الن) ز ( كوهنما من مجلة املسموع كما يف 
رجع املنكر عن إنكار أصل الزوجية إىل أهنا وقعت بغري ولد أو بغري رضاها فذلك انتقال من دعوى ألخرى فتبطل 

ابن رشد . األوىل والثانية ، وهذا كله إذا مل يطل الزمان وإال فيكفي السماع بأهنا زوجته وال سيما مع موت أحدمها 
كانت املرأة منقطعة عمن تقاررت معه على النكاح وال بينة على أصله وليسا بطارئني فقيل ال مرياث بينهما ، إذا : 



وهذا القول بعيد ألن النكاح مما تصح فيه شهادة السماع إذا مضى من : وإن طال ذلك وفشا يف اجلريان قال 
تيطي والشامل بالدف والدخان ال مفهوم له ، بل وقول امل. الزمان ما يبيد فيه الشهود أي كالعشرين سنة وحنوها 

لو مل يتعرضوا هلما لصح ، وكذا لو مل يتعرضوا للصداق فيما يظهر وجيب صداق املثل كما ذكروه فيما إذا شهدوا 
  .بالقطع ومل حيفظوا صداقاً جلواز نكاح التفويض واهللا أعلم 

لرضاع فتنتشر احلرمة وظاهره كغريه أنه يفرق بينهما هبذه أي مل يزالوا يسمعون أهنا أخته أو أمه من ا) والرضاع ( 
ولو بعد العقد كما أن ظاهر كالمهم أيضاً أن السماع الفاشي بالعتق ينتزع به من حائزه حيث مل تكن له بينة قاطعة 

انت له بينة أن مدعي رقبته له ال يستحقه مبجرد دعواه ، فإن ك: وبيانه . مبلكة وإالَّ مل يكن لبينة السماع فائدة 
مبلكه قدمت بينة امللك فال حاجة لبينة السماع فيهما ، وإن مل يكن له إال جمرد احلوز فهو الذي تظهر فيه مثرهتا وهو 

  .املطلوب فتأمل ذلك ، وحينئذ فقوهلم بينة السماع ال ينتزع هبا من حائز خمصوص مبا حيول ويزول واهللا أعلم 
  واحلَْيضِ واِملَرياِث واِمليالِد
  وحالِ إْسالمِ أو اْرِتداِد

حيث شهدوا ) واملرياث ( فيثبت به اخلروج من العدة يف الطالق الرجعي فال توارث بينهما بعده ) واحليض ( 
بالسماع أنه مات وأنه ال وارث له سوى فالن لكونه مواله أو ابن عمه وأهنم مسعوا أنه جيتمع معه يف اجلد الفالين 

فتصري ) وامليالد ( زيل عن ابن رشد ، وهذا حيث مل يكن هناك وارث معلوم النسب أو يف جد واحد كما يف الرب
فتبىن عليهما ) ارتداد ( حال ) وحال إسالم أو ( األمة أم ولد وخترج به احلرة من العدة فال توارث إن مات أحدمها 

  واجلَْرحِ والتَّْعدِيلِ والَوالِء.أحكامهما من اإلرث وغريه 
  ْسِفيِه واإليصاِءوالرُّْشِد والتَّ

مل تزل تسمع أنه جمرح فتسقط : بفتح اجليم أي التجريح وظاهره كغريه بينوا سببه أم ال كقوهلم ) واجلرح ( 
حمله إذا مل يدرك زمان : فيعمل بشهادته وما ذكره يف التجريح والتعديل قال القرايف يف فروقه ) والتعديل ( شهادته 

واملراد به اللحمة اليت هي كلحمة النسب ال جمرد املال ) والوالء ( بّد من القطع  اجملرح واملعدل بالفتح وإال فال
وإن شهد واحد بالوالء أو اثنان أهنما مل يزاال يسمعان أنه مواله مل يثبت : يف العتق والوالء ) خ ( فقط خالفاً لقول 

له ولو موىل عليه على ما به العمل من فتمضي أفعا) والرشد . ( لكنه حيلف ويأخذ املال اخل فإنه خالف املعتمد 
بالنظر لشخص معني على ) واإليصاء ( فترد أفعاله ولو مل يكن موىل عليه ) والتسفيه ( اعتبار احلال ال الوالية 

  :األوالد كما يف التبصرة عن الكايف ، وأما الوصية باملال فهي داخلة يف اهلبة والصدقة كما قال 
  ِدويف َتَملٍُّك ِمللٍْك بَِي

  ُيقاُم ِفيِه َبْعَد طُولِ املَدَِد
حائزه فأطلقوا السبب ) بيد ( أصالً كان أو غريه ) مللك ( أي دخول ) متلك ( سبب ) يف ( أعملت أيضاً ) و ( 

الذي هو التملك مبعىن الدخول يف امللك على سببه الذي هو ما يوجب النقل من الشراء والصدقة وحنومها ، والباء 
ق مبلك واألصل إضافة متلك مللك لكن ملا كانت اإلضافة مبعىن الالم أظهرها للوزن أي وأعملت يف مبعىن يف تتعل

مجع مدة ) فيه بعد طول املدد ( عليه ) يقام ( سبب دخول امللك يف ملك ذي يد ، فإذا كان امللك بيده مث 
ذا اليد يكفيه بينة السماع أنه اشتراه كالعشرين سنة على ما به العمل وأثبت القائم أن امللك ألبيه أو جده ، فإن 

من كأيب القائم أو وهبه له أو تصدق به عليه أو أوصى به له ، وإمنا تسمع بينة القائم وحيتاج احلائز إىل ردها ببينة 
السماع إذا كان له عذر من غيبة أو سفه وحنومها ، وإالَّ فمجرد احليازة مدة من عشر سنني قاطع لبينته كما يأيت إن 



اء اهللا ، ومفهوم بعد طول أنه ال يعمل هبا مع عدمه وهو كذلك ألن الطول مظنة انقراض البينات ، فلذا اكتفى ش
معه بالسماع وانظر ما يأيت عند قوله مع السالمة من ارتياب ، وظاهره أنه خاص بالتملك املذكور وهو خالف 

ابن عبد السالم وهو ما عول عليه الشارح فيما يأيت من شرطيته يف مجيع اإلفراد وعليه قرره : ابن احلاجب . ظاهر 
هنا طول الزمان يشترط يف مجيع : قال ابن رحال يف حاشيته . من شروطها تقادم العهد وطول الزمن : حيث قال 

  يقام فيه اخل: وميكن متشية املصنف عليه جبعل قوله . . أفراد شهادة السماع إال يف ضرر الزوجني اه 
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إال يف ضرر الزوجني يريد : راجعاً جلميع ما مر وأنه حذفه من قوله وعزل حاكم اخل لداللة ما قبله عليه ، وقوله 
و احليض واحلمل ، والظاهر وكذلك النكاح يف حياة الزوجني كما مر تفصيله ، وتأمل ما معىن اشتراطه حينئذ يف حن

أن معناه يف احلمل حينئذ أن حتتاج األمة بعد موت سيدها من حنو عشرين سنة إىل إثبات كوهنا محلت من سيدها 
لتثبت حريتها أو حيتاج أوالدها الذين نشأوا بعد ذلك احلمل إىل ذلك ليكون هلم حكمها ، وكذا يف احليض فإن 

اً وأشهد بارجتاعها فماتت الزوجة وبعد مدة من عشرين سنة مثالً تنازع الزوج الزوج إذا طلق زوجته طالقاً رجعي
وورثتها يف املرياث فأقام الورثة بينة بالسماع أهنا حاضت الثالثة قبل تاريخ االرجتاع فال مرياث للزوج ، وإالَّ فاملرأة 

مده ابن عرفة أن الطول إمنا يشترط مصدقة يف انقضاء عدهتا فيما ميكن فال حتتاج لسماع والذي البن هارون واعت
فانظر ذلك فإن كثرياً من . يف األمالك واألشربة واألحباس واألنكحة والصدقة والوالء والنسب واحليازة اه 

  .املتأخرين ممن وقفنا عليه يسرد هذه األمور من غري بيان لكيفية تصورها 
وال : الطول ، وإمنا يعتمد الشاهد عليه فقط قال يف املتيطية  ظاهر النظم أنه ال حيتاج يف الوثيقة إىل بيان قدر: تنبيه 

وقال ابن املكودي وغريه من . جيب يف الشهادة بيان مدة السماع وبه جرى العمل عند غري واحد من املوثقني 
: قلت . ال بد من ذكر املدة لالختالف يف قدر املدة اليت جتوز فيها شهادة السماع اه بلفظ االختصار : األندلسيني 

وما البن املكودي هو الواجب فيما إذا كان الشاهد من غري أهل العلم ، وعليه فإن سقط ذكر املدة من الوثيقة 
وكما قالوا يف احليازة القاطعة حلجة القائم من أن العمل على أنه . وغالب الظن اخل : فيسئل عنها كما مّر عند قوله 

  .الختالف الناس يف قدر مدهتا كما يأيت إن شاء اهللا ال بد من التصريح يف وثيقتها بعشر سنني 
( أما إذا قال . كنت أمسع أو مسعت مساعاً فاشياً اخل : وينبغي أن يكون حمل اخلالف املذكور إمنا هو إذا قال الشاهد 

أمسع أن هذا  مل أزل: يقوم منها أي من املدونة أن الشاهد إذا قال : أزل أمسع فقال أبو احلسن يف كتاب اللقطة ) مل 
املوضع حبس يف وجه كذا أن الشهادة عاملة وحيمل على أنه من يوم عقل وفهم ، وإذا قال كنت أمسع أو مسعت 

مسعت إمنا حيمل على مدة واحدة وكأن تقتضي التكرار : فإنه يلزمه حتديد ملدةواستمرارها إىل حني التاريخ ألن قوله 
  .الف بني األصوليني اه وحنوه للفشتايل يف وثيقة السماع باحلبس وال تقتضي استغراق املاضي وإن كان فيها خ

  وَحْبسِ َمْن جاز ِمَن السِّنِينا
  َعلَْيِه ما ُيناِهُز الِعْشرِينَا

سنة فما فاعل ) العشرينا ( أي يقارب ) جاز من السنينا عليه ما يناهز ( نعته ) حبس من ( أعملت أيضاً يف ) و ( 
وكيفية وثيقته أن يقولوا مل يزالوا يسمعون مساعاً فاشياً من . يتعلق جباز ومن السنني بيان ملا جاز ويناهز صلتها وعليه 

أهل العدل وغريهم أن الدار الفالنية مثالً حمبسة على مسجد كذا أو على بين فالن وعقبهم ويعرفوهنا حتاز مبا حتاز 
زوهنا بالوقوف إليها والتعيني هلا مىت دعوا إىل ذلك به األحباس وحتترم حبرمتها واتصل ذلك يف علمهم إىل اآلن وحيو

ويف املدونة ما ظاهره أهنا تامة إذا . فإن سقط من الوثيقة أهنا حتاز ، أو املعرفة بأهنا حتاز فالشهادة غري عاملة . اخل 
سمع أن هذه سقطت املعرفة فقط ففيها والشهادة على السماع يف األحباس جائزة لطول زماهنا يشهدون أنا مل نزل ن

قصد بقوله حتاز القطع : الدار حبس حتاز مبا حتاز به األحباس اخل ، لكن محلها ابن ناجي على خالف ظاهرها فقال 
بذلك فيقولون نعلم أهنا حتاز حبوز األحباس على القطع ال أنه داخل حتت السماع وعلى ذلك محله ابن رشد ونقله 



ال يشترط ذلك بل إدخاله حتت السماع كاف قاله ابن سهل اه : وقيل  .ابن فتوح وغريه على املذهب ، وبه العمل 
فعلم من هذه الوثيقة أهنم إذا قالوا مل نزل نسمع أهنا حبس ومل نسمع حتبيس من هي فالشهادة تامة وهو كذلك . 

ة أن الدار كانت قاله يف املتيطية وهو ظاهر ابن سهل وغريه خالفاً ملا يف التبصرة من أنه ال بد أن يضمن يف الوثيق
ملكاً للمحبس ألن معرفة احملبس وإثبات ملكه إمنا حيتاج إىل التنصيص عليهما يف الشهادة على أصل التحبيس بتاً ال 

شاهدت عند أيب بكر القاضي شورى يف عقد : مساعاً كما البن عبد السالم ، ويف وصايا املعيار أثناء جواب ما نصه 
يعرفون املواضع اليت مبوضع كذا حبساً من حبس فالن وأهنا حتترم حبرمة :  حبس كتبه أبو عمر الشاطيب وفيه

ال جيوز هبذا الرسم حكم إال بعد ثبوت ملك احملبس وموته وعدة ورثته : األحباس فقال ابن عتاب البن ذكوان 
ص فيه على كيف ال حيكم بالرسم وقد ن: واإلعذار يف ذلك ، وكان الشاطيب املذكور باحلضرة فقال البن عتاب 

والبن رشد يف أجوبته . اسكت إمنا عليك أن تسمع وال تعترض اه : أهنا حتترم حبرمة األحباس ؟ فقال له ابن عتاب 
ال جيب القضاء باحلبس إال بعد أن يثبت التحبيس وملك احملبس ملا حبس يوم التحبيس وتعيني األمالك احملبسة : 

وهو موافق ملا مّر عن ابن عتاب ، . ليه فالقضاء باحلبس واجب اه باحليازة فإذا ثبت ذلك وأعذر فيه للمقوم ع
وذكر هذا ابن فتوح يف الوثائق اجملموعة يف عدة عقود ملا ذكر يف بعضها أنه إن عرف الشهود امللك كان أمت ، 

لشهادة وذكر يف بعضها أن الشهود إذا مل يعرفوا امللك أسقط من الوثيقة فمقتضاه عدم اشتراط ثبوت امللك يف ا
ببت احلبس إال أنه إن ذكر فهو أمت ، وحنوه للمتيطيوبكالمهما اعترض ابن عرفة على ابن عبد السالم قال بعض 

وفيه نظر ، فإن مقتضى ما البن عتاب وابن رشد وغريمها أن اشتراط ذلك هو املذهب ، وما يف املتيطي : الفضالء 
ل أن يكون معناه إن مل يعرف الشهود ذلك أسقطوه مث ال يتم وابن فتوح ال نسلم أنه يقتضي عدم االشتراط الحتما

احلكم باحلبس إال به بأن يشهد بامللك من يعرفه من غريها وقد صرح املتيطي بذلك يف موضع آخر فتأمله وهذا كله 
ذا املراد من كالم ه. يف شهادة البت ، وأما شهادة السماع فال يشترط فيها تسمية احملبس وال إثبات ملكه اه 

وضيح مقتصرين عليه ، وصرح ابن رحال ) ح ( الفاضل وما ذكره يف البت من اشتراط ثبوت امللك حنوه يف 
برجحانيته ، ويف الفشتالية فإن ذكر يف الوثيقة أي وثيقة السماع اسم احملبس فال بّد من إثبات امللك وموته وعدة 

ت احملبس وتعذر إثبات ورثته فإن ذلك ساقط وال يلزم قال صاحب الوثائق اجملموعة ، وقيل إن بعد عهد مو. ورثته 
فأنت ترى كيف ضعفه بقيل ، وما ذكره عن ابن عرفة من االعتراض تبعه عليه الربزيل يف نوازله . إثبات ذلك اه 

وسلمه ، وعلى القول باشتراط ثبوت امللك فمعناه أن احلبس ال يكون حجة للقائم به حبيث يقابل التحبيس امللك 
أثبته الغري فإن مل يقم فيه أحد فيثبت احلبس وإن مل يثبت ملكه وبالوجه الذي يرد للورثة يكون حبساً قاله ابن الذي 
  .رحال 
إمنا يعمل السماع باحلبس فيما بيد املشهود له أو ال بد ألحد عليه إذ السماع ال ينزع به من يد حائزه كما : تنبيه 

وحش وإمنا يعمل به أيضاً يف احلبس إذا نصوا على التعصيب ، ) ز ( ه انظر مّر ، وظاهر ابن عرفة وغريه أنه ينزع ب
قال أبو عبد . واملرجع فإن سقط التنصيص عليه فالشهادة ناقصة ال تعمل شيئاً قاله يف الفشتالية واملتيطية وغريمها 

اإلمجال يف العقب واملرجع إذا واملراد بالسقوط عند األداء ال يف الوثيقة ، وإمنا يضر : اهللا اجملاصي يف جواب له 
ذكرا معاً أو أحدمها أما مع عدم التعرض هلما وال ألحدمها يف الشهادة فيثبت احلبس ويكون القول ملدعي التعقيب 

ذكر هذا القاضي أبو مهدي سيدي . إذ هو غالب أحباس زماننا ال كما يفهمه حكام البوادي فإن العرف حمكم 
  .عيسى السجستاين اه 

  َحاِكمٍ ويف تَقِْدميِه وَعْزلِ



  وضََررِ الزَّْوجَْينِِمْن َتْتِميِمِه
أيضاً كقوهلم مل نزل نسمع من أهل العدل وغريهم أنه عزل يف تاريخ كذا فال ) عزل حاكم ( أعملت يف ) و ( 

يت أي احلاكم أي توليته فتمضي أحكامه ال) يف تقدميه ( أعملت ) و ( ميضي ما صدر منه من األحكام بعد ذلك 
مسعنا من أهل العدل وغريهم أن فالناً يضر بزوجته من : كقوهلم ) ضرر الزوجني ( يف ) و ( حكمها بعد تارخيها 

غري ذنب يوجب ذلك أو أهنا تسيء عشرهتا له ، فيثبت هلا اخليار يف طالق نفسها يف األول ، ويرد الزوج املال إن 
اع على الضرر اخل ، ويأمتنه احلاكم عليها يف الثاين أو خيالعها له ورد املال بشهادة مس) خ ( ثبتت الشهادة بعد اخللع 

حال أي حال كون ضرر الزوجني متمماً ملاجيوز ) من تتميمه . ( بالنظر كما يأيت يف فصل إثبات الضرر إن شاء اهللا 
الصدقة : يت وولده فيه السماع ، وهذا فيما حضر للناظم اآلن ، ومجلة ما ذكره تسعة عشر ، وزاد ابن العريب السب

ويف متلك : ، واهلبة والقسمة والبيع والوصية واخللع واحلرابة واإلباق ، لكن اخلمس األول داخلة يف قول الناظم 
كما مّر ملا علمت أن السماع ال ينزع به من يد حائز ، وحينئذ فال بد أن يكون املوهوب وحنوه . امللك بيد اخل 

يما إذا كانت بيد الواهب وحنوه فتأمل ذلك ، وزاد بعضهم احلوالة وهي بيع يف حتت احلائز وال ميكن تصور ذلك ف
احلقيقة واحليازة والوكالة والعتق واألسر والعدم وتنفيذ الوصايا ودخول االهتداء والرفع على خط العدول وتقية 

وميكن دخوله يف قول املصنف الظامل ودفع نقد املهر واملوت ويشترط يف جوازها فيه طول الزمان أو تنائي البلدان ، 
ال بد يف شهادة السماع باملوت أن يقولوا مسعنا فالناً الذي نعرفه بعينه وامسه ونسبه : قال اجلزيري . واملرياث : 

مات يوم كذا يف وقت كذا ، وال يستغىن عن التاريخ الذي مات فيه من جهة من يوارثه ليعلم به من مات قبله أو 
  .بعده اه 

وال تغفل أن تقول يف السماع باملوت ويعرفون أن أهل اإلحاطة بإرثه فالن ألنك إذا عطفت حصر : ية ويف الفشتال
مثل أن يشهدوا بالسماع : قال ابن اهلندي . الورثة على السماع دخل يف ذلك ما دخل السماع باحلبس والنسب 

وآباءه من قبله قد حازوا هذا النسب الفاشي من أهل العدل وغريهم أن فالن بن فالن قرشي من فخذ كذا يعرفونه 
فيستفاد منه أنه يعمل به يف . ، وال يعلمون أحداً يطعن عليهم فيه إىل اآلن فمن نفاه عن هذا النسب بعد حد له اه 

الشرف أيضاً ، وزيد أيضاً اللوث كأن يقولوا مسعنا مساعاً فاشياً أن فالناً قتل فالناً عمداً أو خطأ ، وقد نقل ابن 
وملا تكلم على ما حضره .يف عقود الطالق منظومة يف ذلك أهنى فيها مسائلها إىل مخسني فانظرها إن شئت  عرضون

  :من األفراد اليت جتوز فيها تكلم على شروطها العامة يف كل فرد منها فقال 
  وَشْرطُها اْستِفَاَضةٌ َبَحْيثُ ال
  ُيْحَصُر َمْن َعْنُه السَّماُع نُِقالَ

عنه ( نائب ) من : ( بالبناء للمفعول ) ال حيصر ( يتعلق مبحذوف صفة ) استفاضة حبيث ( أ خربه مبتد) وشرطها ( 
بالبناء للمفعول خرب واجلملة صلة من واجلملة من قوله ال حيصر اخل يف حمل ) نقال ( مبتدأ ) السماع ( يتعلق بنقال ) 

تفسري له ، فاالستفاضة هي أن يكون املنقول جر بإضافة حيث ، وجيوز أن يكون حبيث عطف بيان على استفاضة و
عنه غري معني وال حمصور ، وهذا الشرط ال بد من التصريح به يف الوثيقة أو عند األداء ، وهو الذي يعربون عنه 

هذه الكيفية والصفة شرط فيها فيقولون مسعنا أو مل نزل نسمع مساعاً فاشياً من : بكيفية شهادة السماع وصفتها أي 
عدل وغريهم وال يسمون املسموع منه فإن مسوه خرجت إىل شهادة النقل فتعترب حينئذ شروطه املشار هلا أهل ال
أما اشتراط . كأشهد على شهاديت إن غاب األصل أو مات أو مرض ومل يطرأ فسق أو عداوة اخل ) خ ( بقول 

عن العدول وغريهم ففيه خالف  الفشو فمتفق عليه كما هو ظاهر النظم إذ هو مراده باالستفاضة ، وأما كونه



فالذي للمتيطي وابن فتوح وهو ظاهر قول ابن القاسم يف املوازية ؛ أنه ال بد من اجلمع بني الكلمتني العدول 
وبه العمل وهذا ظاهر قول النظم حبيث ال حيصر اخل : وغريهم يف الوثيقة أو عند األداء وإال سقطت الشهادة قالوا 

نقل عنه السماع يف العدول أو يف غريهم وظاهر املدونة أن السماع من أحدمها كاف  حبيث ال حيصر من: أي . 
إن املشهور املعمول به صحة : وهو ما شهره يف ضيح وابن عرفة يف باب اخللع واملتيطي يف ضرر الزوجني فقالوا 

وجعلوا القول باشتراط الشهادة بالسماع يف الضرر ، وإن مل يكن من عدول بل من لفيف النساء واجلريان فقط ، 
كونه من العدول وغريهم مقابالً ، والظاهر من حكايتهم األقوال املقابلة أنه ال خصوصية للضرر بذلك ألن تلك 
  :األقوال جارية يف مجيع األفراد ، وعلى هذا عول العبدوسي يف قصيدته حيث قال على ما أصلحه به ابن غازي 

  وليس مسعها من العدول
  ف يف املنقولشرطاً بل اللفي

يف الشهادات فتبني أن كالًّ من القولني عمل به ، وزاد ) ح ( وكذا ابن عرضون يف آخر قصيدته اآلتية ورجحه 
األخري على األول بكونه مشهوراً ظاهر املدونة خبالف األول ، فإمنا هو ظاهر املوازية كما صرح به املتيطي يف هنايته 

ذكره يف باب احلبس ومل يصرح أحد بتشهريه . ه ال بد من اجلمع بني الكلمتني يف ضرر الزوجني وما تقدم عنه من أن
هو خالف ظاهر كالمهم ، ويلزم عليه أن العمل : قلنا . التشهري املذكور خاص بالضرر : فإن قيل . فيما علمت 

ما البن عبد السالم اليت علل هبا عدم االشتراط ك) فإن العلة ( املذكور خاص باحلبس ألهنم فيه ذكروه ، وأيضاً 
وغريه ، وهي أن املقصود حصول العلم أو الظن للشاهد ، وذلك حيصل من خرب غريالعدل كما حيصل من العدل 

جارية يف اجلميع ، وأيضاً إذا كان ال يشترط ذلك يف الضرر املؤدي للفراق فأحرى غريه ، وهبذا تعلم ما يف رد 
باالشتراط أن الشهادة تسقط ، ولو كان الشهود من أهل العلم ، يف الشهادات وظاهر القول ) ح ( طفي لكالم 

  .يف شرح الالمية عند قوهلا شهادة إعتاق ) م ( وينبغي أن يقيد مبا إذا مل يكونوا من أهل العلم كما نص عليه 
  َمَع السَّالَمِة ِمنِ اْرتياب

  ُيفِْضي إىل َتْغِليٍظ وإكْذابِ
) يفضي ( يتعلق بالسالمة ) من ارتياب ( فاضة ألهنا قد خصصت بالوصف يف حمل احلال من است) مع السالمة ( 

وهو الكذب عن عمد ، واجلملة صفة ) أو إكذاب ( وهو الكذب ال عن عمد ) إىل تغليط ( بضم أوله أي يؤدي 
أي البلد ويف القبيل . الرتياب ، ومفهومه أنه إذا مل تسلم الشهادة باالستفاضة من االرتياب كأن يشهد اثنان هبا 

مائة من أسناهنما ال يعرفون شيئاً منها مل تقبل إال أن يكونا شيخني كبريين قد باد جيلهما فتقبل حينئذ النتفاء الريبة 
وحاصل شروطها مخسة أربعة يف النظم طول الزمان ألن قصر الزمان مظنة لوجود شهادة القطع كما نبه عليه . 

: واالستفاضة وانتفاء الريبة وعدم تسمية املسموع منه كما نبه عليه بقوله . يقام فيه بعد طول املدد اخل : بقوله 
ألن عدم احلصر يستدعي عدم التسمية ومل يبق عليه إال حتليف املشهود له ألن السماع ضعيف . حبيث ال حيصر اخل 

ت يد املشهود له انظر الشارح يف البيت بعده ، وزيد سادس وهو كون املشهود به حت. ، فال بد معه من اليمني 
  :قال ابن عرضون يف آخر املنظومة املشار إليها آنفاً . يدعيه لنفسه ومل تقم بينة قاطعة بأنه لغريه 

  فمن شرطها طول الزمان لديهم
  وحتليف من قد قام بالسمع واعتال

  وأن تنتفي عنها قبائح ريبة
  وأن ال يسمى من فشا عنه أوال



  وال تنتزع بالسمع ما حتت حائز
  مذهب اجلمهور والصفوة املالعلى 

  وال تشترط يف السمع وصف عدالة
  .خصوصاً ولكن باللفيف تسربال اه 

وأما اشتراط االشتهار ، وهو أن ال يكون املشهود فيه من شأنه االشتهار ، وأن ال خيتص مبعرفته بعض الناس 
يف الشارح فهو راجع النتفاء الريب  كاألحباس العامة واألنساب دون احلبس اخلاص مبعني ، فإنه قد ال يشتهر كما

واعلم أن املوت ال خيلو إما أن يكون يف البلد أو يف غريه فاألول يثبت بالسماع عند من قال به كابن هارون وابن . 
رحال يف حاشيته إال بشرط الطول الذي تنقرض فيه البينات وينقطع فيه أهل العلم ، وهو ظاهر كالم اجملموعة 

ها كانت الشهادة يف املوت أو يف غريه ، وهو معىن قول ابن هارون املشترط يف املوت أما طول املتقدم ألن ظاهر
ال تقبل يف البلد إال : الزمن أو تنائي البلدان يريد طول الزمان يف البلد أو تنائي البلدان يف غريه ، ومنهم من قال 

وعمل : وموت ببعد وقال يف الشامل ) خ ( هر قولعلى القطع ألنه يف البلد مظنة تواتر اخلرب فيحصل العلم وهو ظا
ولو كان أصلها ) بت ( بالسماع على املوت فيما بعد عن بلد املوت ال فيما قرب أما يف بلده فإمنا هي شهادة 

  .السماع اه 
  وُيكْتفى فيها بَِعْدلَْينِ َعلَى
  ما تاَبعَ النَّاُس َعلَْيِه العََمال

تابع الناس عليه العمال ( أي القول الذي ) على ما ( نائب ) بعدلني ( يتعلق به )  فيها( مبين للمفعول ) ويكتفى ( 
واجملرور بعلى األوىل يتعلق بيكتفى وبالثانية يتعلق باملصدر وما ذكره من االكتفاء بالعدلني هو املشهور املعمول به ) 

أقل ما جيوز يف ذلك أربعة : ل ابن املاجشون وقا. وهو قول ابن القاسم وبه احلكم : كما يف املتيطية قال يف املفيد 
شهداء ألهنا شبيهة بالشهادة على الشهادة ، ومفهوم عدلني أن الواحد ال يكفي وهو كذلك ، فإن شهد أحدمها 

باحلبس مثالً وحيازته على القطع وشهد آخر به على السماع مل حيكم هبا حىت يشهدوا على السماع أو القطع قاله 
  صلف.يف املتيطية 

  .يف مسائل من الشهادات كنقصاهنا والقيام هبا بعد اإلنكار وتعارضها 
  وَمْن ِلطَاِلبٍ بَِحَق شَهِدَا

  ولَم ُيَحقِّْق ِعْنَد ذَاَك الَعدَدَا
أي عند أداء ) شهدا ومل حيقق عند ذاك ( يتعلقان ب ) لطالب حبق ( موصولة واقعة على العدل أو شرطية ) ومن ( 

مفعوله اجلملة املقرونة بالواو حالية كشهادهتم أنه أسلفه دراهم مبحضرهم ال ) العددا ( قق الشهادة يتعلق بيح
يدروهنا ثالثة أو أقل أو أكثر أو أن له حقاً يف هذه الدار أو األرض ال يدرون قدره أو ال جيوزوهنا أو أن له عليه حقاً 

ال يدرون حدودها أو أنه قضاه مبحضرهم من  أو أسلفه مبحضرهم مائة ال يدرون جنسها أو غصبه مبحضرهم أرضاً
أهنم علموا ذلك ونسوه ، فهذه األمور كلها . ومل حيقق اخل : دينه شيئاً ال يدرون قدره وحنو ذلك واملتبادر من قوله 

  :جيري فيها قوله 
  فََماِلٌك َعْنُه بِِه قَْوالِن
  ِللُْحكْم يف ذَاَك ُمبَيِّناِن

والضمري يف عنه يرجع ) قوالن ( يتعلقان باالستقرار الذي هو خرب عن املبتدأ الثاين وهو ) عنه به ( مبتدأ ) فمالك ( 



بفتح الباء وكسرها صفة ) للحكم يف ذاك مبينان ( ملالك والباء يف به للظرفية وضمريه يرجع ملن أو للفرع املذكور 
كائنان عنه يف الفرع املذكور مبينان لقوالن وللحكم يتعلق به ويف ذاك يتعلق باحلكم ، والتقدير فمالك قوالن 

للحكم يف ذلك ، واحترزت بقويل مبحضرهم عما لو شهدوا أعلى إقراره بأن يف ذمته له دراهم أو مائة فإنه يلزمه 
  .التفسري كما لو أقر بشيء كما يأيت 

  إلْغاؤها كأنَّها لَْم ُتذكَْر
  وَتْرفَُع الدَّْعوىيِمَني املُْنكِْر

بضم التاء مبنياً للمفعول ونائبه يعود على ) كأهنا مل تذكر ( ن قوالن أي أحدمها إلغاؤها حىت بدل م) إلغاؤها ( 
( بفتح أوله مبنياً للفاعل ) وترفع : ( الشهادة واحلكم فيها إذا مل تذكر أن حيلف املطلوب إلنكاره كما قال 

  :فاعله ، وأشار للقول الثاين بقوله ) ميني املنكر ( مفعوله ) الدعوى 
  أَو ُيلَْزُم املطلُوُب أن ُيقِرَّا

  مث ُيَؤدِّي ما بِه أَقْرَّا
وإن على اسم خالص :بضم أوله ونصب آخره مبنياً للمفعول معطوفاً على قوله إلغاؤها من باب قوله ) أو يلزم ( 

لزم املطلوب يف حمل نصب مفعول ثان أي أو ال تلغي الشهادة بل ي) أن يقرا ( نائب ) املطلوب ( اخل . فعل عطف 
  .من قليل أو كثري ويربأ ) يؤدي ما به أقرا ( إذا أقر بشيء ) مث ( اإلقرار بذلك وجيرب عليه بالسجن 

  َبْعَد ميينِه وإنْ َتَجنّبا
  َتْعييناً أو ُعيَِّن واحلَلَْف أىب

ميني فيؤدي معطوف على أنه ليس يف ذمته سواه حيث نازعه الطالب وادعى أكثر مما أقّر به وإالَّ فال ) بعد ميينه ( 
لقدر املشهود ) تعييناً ( املطلوب ) وإن جتنبا . ( يقر ورفعه ضرورة وما مفعوله والظرف يتعلق مبحذوف كما قررنا 

( به وجلنسه بأن جزم بأنه ال شيء عليه ، أو قال إنه ال يعرف حقيقة ما يدعيه وال ما شهدوا به وحلف على ذلك ، 
أي امتنع منه ) واحللف أىب ( جنسه يف جمهول اجلنس ، ولكن ادعى الطالب أكثر مما عني ) عني ( أقر بقدره و ) أو 

: املطلوب يف الثانية فاحللف بفتح احلاء وسكون الالم مفعول بأىب وهو مصدر حلف كضرب وملصدره ثالثة أوزان 
حلف : ول كمجلود يقال حلفاً بسكون الالم وحلفاً بكسرها وحملوفاً ، وهو أحد املصادر اليت جاءت على مفع

: حملوفاً وجلدته جملوداً أي حلفاً وجلداً بسكون الالم فيهما ، واحللف بكسر احلاء العهد يكون بني القوم يقال 
حالفه أي عاهده وحتالفوا تعاهدوا ، وأما عكسه وهو إتيان املصدر مبعىن املفعول أو الفاعل فكثري من ذلك قوله 

أي يابساً على أن يبساً مصدر ، وقوهلم احلكم خطاب اهللا أي كالمه )  ٧٧: طه ( } اً طريقاً يف البحر يبس: تعاىل 
  .املخاطب به بكسر الطاء عباده 

  كُلَِّف َمْن َيطْلُُبُه التَّْعيينا
  وهو لُه إن أَْعَملَ الَيمينا

له املستتر يعود على أي املطلوب ففاع) يطلبه ( أي املدعي الذي ) من ( بالبناء للمفعول جواب الشرط ) كلف ( 
للقدر واجلنس مفعول ) التعيينا ( من هو الرابط بني املوصول وصلته وضمريه البارز يعود على املطلوب كما ترى 

إن أعمل ( مبتدأ وخرب ) وهو له ( ثان يكلف واملفعول األول املوصول النائب فإن عينه وحلف أخذه كما قال 
  .أنت ظامل إن فعلت : جوابه لداللة ما قبله عليه كقولك وأتى مبا يشبه فهو شرط حذف ) اليمينا 

  وإن أىب أو قال لَْسُت أَعْرُِف



  َبطَلَ َحقُُّه وذاك األْعَرٌف
) بطل حقه ( قدر حقي أو جنسه ) أو قال لست أعرف ( الطالب أن حيلف بعد أن عني القدر وحنوه ) وإن أىب ( 

أقر به املطلوب يف الثانيةألن النكول بالنكول تصديق لألول  جواب الشرط أي بطل حق املدعي يف الزائد على ما
ال يعرف حقيقة ما يدعيه ملا مّر إن الدعوى باجملهول ال تسمع : ويف اجلميع يف األوىل سواء جزم باإلنكار أو قال 

أىب إقراراً أو  ومن: ال أعرف فقد ادعى به ، وملا مّر أيضاً عند قوله : فضالً عن توجه اليمني بسببها وهو إذا قال 
الأعرف حقيقة ما يدعيه وحلف أن الطالب إما أن يثبت دعواه أو يبطل : من أن املطلوب إذا قال . اخل . إنكاراً 

هذا ظاهر النظم والقواعد توافقه كما علمت ، والفرق بني القول األول والثاين ظاهر وهو أن الشهادة يف . حقه 
 مبجرد إنكاره خبالفه على الثاين ، فإن للشهادة أثراً يف أن املطلوب ال ميكن األول كالعدم واملطلوب ميكن من اليمني

منها مبجرد اإلنكار بل حىت يعرف ما عند الطالب ، وكان الناظم اعتمد يف هذا قول مطرف املنقول يف الباب 
وأتى بشاهدين شهدا أنه لو أقر املطلوب باحلق كله وادعى أنه قد قضاه منه شيئاً : الثالث واألربعني من التبصرة 

أشهدنا أنه اقتضى منه شيئاً مل يسمه فشهادهتم جائزة ، وقيل للمشهود عليه سم هذا الذي ثبت عليك أنك تقاضيته 
أتعرف هذا الذي شهد : فما مسي من ذلك حلف عليه ، وكان القول له وإن أىب أن يقر بشيء قيل للمشهود له 

منه وإن جتاهل به أو نكل عن اليمني لزمه غرم اجلميع ألنه قد مكنه من  لك به فإن عرفه ومساه حلف عليه وبرىء
أحب إيل : قال ابن حبيب ، وقول مطرف . حقه جبهله أو نكوله ، ورأى أصبغ وابن املاجشون أن الشهادة ساقطة 

، وقال يف التبصرة  وإن أىب أن يقرّ بشيء يريد أو أقر ، ومل حيلف بدليل السوابق واللواحق: وقوله . ، وبه أقول اه 
وإذا ادعى رجل على آخر أنه أودعه ثياباً فأنكره فقامت عليه بينة أنه أودعه أعكاماً ال : أيضاً قبل هذا ما نصه 

يدرون ما فيها ويظنون ثياباً فيجب أن يسجن املدعى عليه ويهدد ، فإن أقر بذلك حلف عليه وكان القول قوله ، 
الوديعة على ما يشبه أنه ميلك مثله ويأخذه بذلك والظامل أحق أن حيمل عليه وإن متادى على إنكاره حلف صاحب 

، وقد قيل إنه حيلف إذا مل تعني البينة شيئاً بعد أن يستربأ أمره بالتضييق والتهديد إذا متادى على إنكاره وال شيء 
إذ . حلف صاحب الوديعة اخل : وقوله . وبه القضاء : والغرض منه قوله . عليه وباألول القضاء من االستغناء اه 

ال أحلف مل يكن له شيء ألنه أناط : ال أعرف أو أعرف ، وقال : مفهومه أن صاحب الوديعة إذا مل حيلف بل قال 
احلكم حبلفه فيكون موافقاً لقول مطرف وكل ذلك شاهد للناظم إال ما يف هذا األخري من زيادة التهديد والسجن 

إشارة إىل القواللثاين إذ به القضاء كما ترى لكن يرد على ) وذاك األعرف : ( وله عند التمادي على اإلنكار فق
قوله بطل حقه أنه ليس قوالً ملالك وهو قد قال قبل ذلك فعن مالك اخل فأما أن يقال فيه حذف الواو مع ما عطفت 

على قواعده جازت نسبته له  أي فعن مالك وبعض أصحابه ، أو يقال ملا كان أصحابه ال يقولون إال ما كان جارياً
  .حينئذ ، ولو على ضرب من اجملاز 

البطالن وهو رواية ابن نافع كما . املنقول عنه روايتان : وما هو املنقول عن مالك يف هذا الفرع ؟ قلت : فإن قلت 
: له أو بقوله صدر به الناظم وعدمه ، وهو رواية مطرف إال أنه يف هذه الرواية ال يقول يبطل حق املشهود له بنكو

لست أعرف ، بل إذا قال ذلك يسجن املطلوب حىت يقر وحيلف على ما أقر به كما يف املتيطية والتبصرة وغريمها 
إمنا عدل عن سجن املطلوب املنقول يف هذه الرواية إىل قول مطرف ببطالن احلق لعدم جرياهنا على : ولعل الناظم 

ل ، ومن أن الدعوى باجملهول ال تسمع فهي وإن مسعت هنا لقوهتا القواعد من أن النكول بالنكول تصديق لألو
قول مطرف هذا إمنا : فإن قلت . بالشهادة فال توجب مييناً ، ولذا قال ولد الناظم هذه الرواية ال ختلو من إشكال 

ا حتاسبا وبقي وكذا روايته عن مالك املتقدمة ألن الشهود شهدوا فيها أهنم: قلت . هو يف الشهادة باإلقرار بشيء 



  .ألحدمها على اآلخر حق ال يعرفون قدره ، ومعلوم أن الباقي ال يعلمه الشهود إال باإلقرار 
ليس املقصود من الرواية ، وقول مطرف املتقدمني خصوص اإلقرار ، بل الشهادة مبجهول القدر ولذلك : تنبيه 

ى رجل حبق ال يدرون كم هو أو ال يدرون جعل غري واحد كاملتيطي وغريه موضوع اخلالف فيمن أقام بينة عل
عدده كما قررنا به موضوع النظم سواء كان احلق يف األصول أو غريها كانت الشهادة بإقرار أو غريه لكن املفىت 

به يف اإلقرار صحة الشهادة ولزوم التفسري لكون إهبام املشهود به إمنا هو من جهة املقّر يف احلقيقة ال من جهة 
ومال نصاب واألحسن تفسريه ) : خ ( م لو نسوه لكان اإلهبام من جهة الشهادة حينئذ ، ولذا قال نع. الشهادة 

كشيء وكذا وسجن له اخل ، فإن فسره بعد السجن أو قبله حلف إن ادعى املقر له أكثر فإن نكل حلف املقر له 
شيء أو حق ال أعرف قدره قاله  على طبق دعواه ، وأخذ كأن حقق املقر له الدعوى وجهل املقر بأن قال له على

فإن أقر بثوب أو عبد من غصب أو غريه ومل تعاينه البينة فذلك من اإلهبام يف القدر ألن القيمة ختتلف : يف الشامل 
باختالف الصفة فال تبطل الشهادة أيضاً ألن اإلهبام إمنا هو من املقر ال من الشهادة ، وهل يقضي عليه بالوسط من 

وهو أحسن ولكون اإلهبام يف اإلقرار إمنا هو من جهة املقر : يه املقر له مع ميينه إن أشبه ؟ اللخمي ذلك أو مبا يدع
  :وقد أمل الزقاق يف منهجه هبذا حيث قال . أخرجناه من موضوع النظم كما مّر فتأمله واهللا أعلم 

  واحلق ال يلزم لكن إن شهد
  غري به متت وإال فاعتمد

  ددعلى اليمني وكذا جهل الع
  بينة أو نسيت وقد ورد

وملا كان اخلالف املذكور شامالً . ونقل شارحه هناك كالماً حسناً فانظره وال بد . الرد فيهما ورد مثبتاً اخل 
لألصول وغريها كما مّر ، وكان القول الثاين ال يقول بإجبار املطلوب بالسجن بل ينزع األصل من يده حىت يقر 

  :أشار لذلك فقال 
  املطلُوبه إجباٌر إذاوما َعلَى 

ظرف مضمن معىن الشرط ) إجبار إذا ( خرب عن قوله ) على املطلوب ( نافية ) وما ( ما َشهِدُوا يف أْصلِ ِملٍْك هكذا
حال من مضمون ) هكذا ( يتعلق مبا قبله ) شهدوا يف أصل مالك ( زائدة ) ما ( خافض لشرطه منصوب جبوابه 

كذا وجيوز أن يكون اجملرور من اسم اإلشارة متعلقاً بشهدوا أي شهدوا هكذا قوله شهدوا أي حال كون الشهادة ه
آخر باب الصلح ، ولو أهنم شهدوا بأن هلذا : قال يف املتيطية . أي حبق من غري بيان قدره أو حدوده يف أصل مالك 

أقر مبا شئت منها  :القائم حصة يف الدار ال يعلمون مبلغها ففي رواية مطرف عن مالك أنه يقال له للمطلوب 
واحلف عليه ، فإن أىب قيل للطالب سم ما شئت منها واحلف عليه وخذه ، فإن أىب أخرجت الدار من يد املطلوب 

وكنا نقول وأكثر أصحابنا إذا مل يعرف الشهود احلصة فال شهادة هلم حىت قال : قال مطرف . حىت يقر بشيء منها 
فتحصل مما مر أن . ونقله يف التبصرة بأبسط من هذا . األحكام به اه لنا ذلك مالك فرجعنا إىل قوله واستمرت 

ال أحلف أو : القول بالبطالن جار يف األصول وغريها ، وكذا القول بالصحة إال أنه خيتلف فيما إذا قال املشهود له 
يد املطلوب لست أعرف فعند مطرف يبطل حقه ، وعليه درج الناظم وعلى قياسه يف األصول ال ينزع األصل من 

بل يبطل حق الطالب بقوله ذلك وحينئذ فال جرب على ما مشى عليه الناظم ال يف األصول وال يف غريها وليس يف 
هذا البيت ما يدل على أن األصل ينزع من يد املطلوب ، بل كالمه ظاهر يف عدم النزع ألن النكرة يف سياق النفي 

يده ألنه نوع من اإلجبار ففيه إشارة إىل أن خمتاره يف األصول  تعم فتشمل نفي اإلجبار بالسجن ونزع الشيء من



ال أحلف أو لست أعرف كما ال خيفى وعند مالك يسجن يف غري : هو خمتاره يف غريها من بطالن احلق بقوله 
  .األصول وينزع األصل من يده يف األصول ، وكذا يف املعينات كثوب وحنوه حىت يقر وحيلف على ما أقر به 

صل أن القول بإعمال الشهادة أقوى من القول ببطالهنا كما يدل عليه ما يأيت يف التنبيه بعده ، وكما يدل عليه واحلا
: اقتصار املتيطية وغريها عليه هنا ، وبه أفىت ابن زرب مقتصراً عليه حسبما يف استحقاق املعيار ، ولذا قال الناظم 

الطالب بنكوله أو جتاهله فيه ما ترى ، وظاهر النظم أن وذاك األعرف وبعد كونه أرجح وأقوى هل يبطل حق 
إذ يف املسألة ستة أقوال كما البن رشد يف . القولني بالبطالن وعدمه جاريان أمكن االستنزال أم ال وهو كذلك 

أمخسون  :قيل هلم . ال : يستنزل الشهود فإذا شهدوا مبال فيقال هلم أتعلمون أنه مائة ؟ فإن قالوا :ثالثها . البيان 
هو وهكذا ال زالوا ينزلون حىت يقفوا على ما ال يشكون فيه ، واملعمول عليه هو أن ال يعدل عنه مع إمكانه لقوله 
يف املازونية ونوازل املديان من املعيار أن هبذا القول العمل عند املوثقني ، وبه أفىت ابن رشد أيضاً حسبما يف نوازل 

غصب ضيعة واستغلها أن البينة تستنزل إىل ما تقطع به يف االستغالل من غري الغصب واإلكراه من املعيار فيمن 
وقال أبو احلسن يف كتاب الرجم من املدونة . شك ، ويلزمه غرم ذلك وحنوه يف التبصرة يف الباب التاسع والثالثني 

يه مائة دينار أو مائة وهذا يف الشهادة على عدد متماثل كقوهلم له عل: قال . إنه الذي اعتمده أهل السجالت : 
ومخسة بأو اليت للشك والتردد فإن كانت الشهادة على فصول فال تبطل إال يف ذلك الفصل الذي نسباها فيه إال 
أن يكون مرتبطاً بغريه فتبطل فيه ويف غريه كما لو كانت الشهادة على خط غائب أو ميت ، ويف الوثيقة حمو يف 

ن يرتبط بغريه فإذا شهدوا على كذا وكذا مثراً وامتحى موضع عجوة صحت بعض الفصول فال تبطل إال فيه إال أ
  .فيما أيقن به الشهود ويبقى اخلالف بني املتداعيني يف الصفة كأهنا فصل على حياله اه 

وكذا لو شهدوا بالبيع وقبض الثمن ال يقبض املبيع أو بالعكس أو شهدوا بالسلف دون قبضه أو شهدوا : قلت 
لتأجيل أو احللول فإن الشهادة تامة يف ذلك ويبقى اخلالف بينهما فيما مل يشهدوا به ، وجيري على ما بالبيع دون ا

يأيت يف اختالف املتبايعني إذ ال ارتباط للمنسي بغريه ومن املرتبط ما إذا شهدوا بالبيع ونسوا الثمن عند من قال 
شاهد إذا مل يأت بشهادته على وجهها وسقط عن حفظه إن ال: بالبطالن كما يأيت وحينئذ فقول ابن رشد يف أجوبته 

حيمل على ما إذا ارتبط الفصل املنسي بغريه وإالَّ فال كما ترى ألن التوفيق بني . بعضها فإهنا تسقط كلها بإمجاع اخل 
قط عن كالم األئمة مطلوب ما أمكن ، وأيضاً فإن هذا إمنا يظهر إذا اعترف الشاهد بالنسيان كما يشعر به قوله وس

وأما إذا مل يشهدوا بالفصل املذكور لكونه مل يقع مبحضرهم فال ينبغي أن خيتلف يف األعمال . حفظه بعضها اخل 
وأيضاً فإن . حيث مل يرتبط بغريه ألن النسيان يوجب قوة الشك يف الشهادة خبالفه مع فقده فتأمله واهللا أعلم 

  :مشل قول الناظم : تنبيه . تة اإلمجاع مردود مبا حصله هو بنفسه من األقوال الس
ما إذا شهدوا بعقد نكاح أو بيع ومل يسموا الثمن والصداق ، وأنكر البائع . اخل . ومل حيقق عند ذاك العددا 

بكم بعتها فإن مسى مثناً : فالشهادة عند مالك تامة ، لكن ال على التفصيل املتقدم يف القول الثاين بل يقال للبائع 
داه وإن اختلفا فيه حتالفا وردت السلعة وإن متادى البائع على اإلنكار سئل املبتاع على الثمن فإن ووافقه املبتاع أ

رواه مطرف عن مالك . مسى ما يشبه حلف وأداه وإن مسى ما ال يشبه قيل له إن أعطيت ما يشبه أخذهتا وإالَّ فال 
أنكر املبتاع حلف البائع على ما مسى من الثمن واستحسنه ابن حبيب ، وإن كان األمر بالعكس ادعى البائع البيع و

إن أشبه ويأخذه من املشتري فإن مل يكن له غري السلعة بيعت عليه وتبعه بالنفس إن مل يف مثنها الثاين باألول قاله يف 
 وكذا اقتصر عليه ابن فتحون وكذا ابن فرحون آخر. اختالف املتبايعني من املتيطية مقتصراً عليه كأنه املذهب 

الباب املتقدم ، وذكر يف أنكحة املعيار أن ابن املكوي وابن العطار أجابا عن ذلك بصحة الشهادة وإن الزوج 



واملبتاع يسميان الثمن والصداق وإال حلفالطالب إن أتى مبا يشبه ، وأجاب أبو إبراهيم التجييب بسقوط الشهادة 
إن القول بالسقوط أحسن ونسبه : مون القولني ، وقال وذكر أهنا رواية أصبغ عن ابن القاسم ، وكذا ذكر ابن سل

لصاحب االستغناء وحنوه يف طرر ابن عات عن االستغناء أيضاً ، وعلله بأن البيع إمنا يكون بثمن يرضاه البائع 
 والقيمة تعديل: وقوله . واملبتاع والقيمة تعديل من غريمها ، وقد خترج عن رضامها مجيعاً أو عن رضا أحدمها اخل 

مسي ما يشبه أي ما يشبه أن يكون قيمة ومثناً هلا عند أهل املعرفة ، وبالقول : وهو ما مر عن املتيطية يف قوله . اخل 
إن البيع الزم واجلهل بالثمن ال : األول أفىت أبو الفضل العقباين حسبما يف أوائل معاوضات املعيار واملازونية قائالً 

ن القول ملدعي الصحة ، وإمنا يضر جهلهما معاً وقد يكون الثمن معلوماً فيما يضران ادعاء أحد املتعاقدين أي أل
وقال أبو عبد اهللا الغوري حسبما يف نوازل العلمي أن الراجح صحة النكاح الذي مل . بينهما ومل يذكراه املشهود 

وعلى قياسه يف . ض اه يتعرض شهوده ملبلغ الصداق وحيكم فيه بالتسمية املشبهة إن ادعاها وإال فهو نكاح تفوي
كما . البيع يقال حيكم بالتسمية املشبهة إن ادعاها املشتري وإالَّ فال سبيل له إليها إال أن دفع مثن املثل كما تقدم 

أنه يف نكاح التفويض ال يصل للزوجة إال إن فرض هلا املثل ، فتبني هبذا رجحان القول بصحة الشهادة القتصار غري 
ه ، ومل يذكروا له مقابالً وبنوا وثائقهم عليه ألنه قول اإلمام ومقابله انفرد صاحب االستغناء واحد من الفحول علي

وباجلملة فماهية . باستحسانه والتجييب بالفتوى به فيما وقفت عليه فتعبري بعضهم عنه باملشهور يف عهدته واهللا أعلم 
ل يف قدر الثمن شرط خارج عن املاهية فيجري البيع من عاقد ومعقود عليه وصيغة موجودة ثابتة وانتفاء اجله

  .حكمه على اختالفهما فيه على حياله 
كان القياس إذا مل يسموا الثمن والصداق أن يتحالفا ويتفاسخا مع قيام السلعة سواء مسى البائع مثناً : فإن قلت 

ى األشبه كما يف اختالف وخالفه املبتاع فيه أو استمر البائع على إنكار العقد ومع الفوات بصدق مشتر ادع
التحالف والتفاسخ ال يتأتى مع استمرار البائع على اإلنكار ألن اخلالف حينئذ ليس : قلت . املتبايعني يف قدر الثمن 

يف القدر بل يف أصل العقد ، ومل يسم البائع مثناً خمالفاً ملا ادعاه املشتري حىت يرجعا لالختالف يف القدر ، بل ملا ثبت 
ه بالبينة محل على مثن املثل ألنه الغالب يف بياعات الناس واحلمل على الغالب واجب ، فإذا ادعاه املشتري البيع علي

  .أو أداه استحق املبيع وإالَّ فال 
  وُمنِكٌر لِِلِخْصمِ َما ادَّعاُه

  أثَْبَت بْعُد أَنَُّه قََضاُه
صفة أو صلة ملا وضمريه املستتر ) ادعاه ( مبنكر  أي حقاً مفعول) ما ( به ) للخصم ( مبتدأ سوغه تعلق ) ومنكر ( 

أثبت ( يعود على اخلصم والبارز على ما كدعواه عليه بعشرة من بيع أو قرض مثالً فأنكر فقامت عليه البينة هبا ف 
ها يف إياها وأن وما بعد) قضاه ( أي املنكر ) أنه ( أي بعد قيامها عليه أو بعد إقراره هبا ) بعد ( هو أي املنكر ) 

  لَْيَس َعلى ُشُهوِده َمْن َعَملِ.تأويل مصدر مفعول أثبت ومجلة أثبت صفة ملنكر 
  ِلكَْونِِه كَذََّبُهْم يف األوَّلِ

األول ( القول ) كذهبم يف ( أي املنكر ) لكونه ( اسم ليس جر مبن الزائدة ) من عمل ( خرب ) ليس على شهوده ( 
ومن كذب بينته فقد أسقطها ، وقد علمت من هذا التقرير . خرب املبتدأ  حيث أنكر واجلملة من ليس وما بعدها) 

ما أسلفتين وال بعتين ، فلما أثبت عليه : وقال . أنه ادعى عليه بشيء خاص كالسلف والبيع فأنكر هو ذلك اخلاص 
ا لو أقام عليه بينة وقبض املبيع والقرض احترازاً مم: وقولنا . البيع والسلف وقبض املبيع والقرض أثبت هو القضاء 

وقويل فأنكر ذلك اخلاص احترازاً . مبجرد عقد البيع والسلف دون القبض فإن ذلك ال يوجب على املطلوب غرماً 



ال حق لك علّي أو ليس لك علي شيء أو ال وديعة لك عندي أو : مما إذا أتى بلفظ عام كقوله يف املثال املذكور 
يكذهبم كما هو مفهوم من النظم فتقبل حينئذ بينته بالقضاء لعدم استلزام  ليست الدار لك وحنو ذلك فإن هذا مل

وإن أنكر مطلوب املعاملة فالبينة مث ال تقبل بينته بالقضاء خبالف ال حق لك علي ) : خ . ( إنكاره حينئذ لتكذيبها 
صدقت ما : جته أن يقول أي ألن قوله ال حق لك علي أعلم فيصدق مبا إذا مل يسلفه أصالً أو أسلفه فقضاه فمن ح

وكذا لو كان البائع . كان لك علي شيء يف هذا الوقت ألين كنت قضيتك أو اشتريت الدار منك ، وحنو ذلك 
للدار مثالً مستمراً على اإلقرار بالبيع بعد إنكار املشتري شراءها فإن للمشتري أن يرجع عن إنكاره وتكون الدار 

ما اشتريتها منك وبقي البائع مستمراً فللمشتري الرجوع إىل : فقال . ي كنت بعت لك دار: له كما لو قال له 
قوله خبالف ما إذا أنكر اهلبة وحنوها ، فلما ثبتت عليه استظهر باالسترعاء فيها فإنه ال يقبل استرعاؤه ، وظاهر 

ين وبني قوله ما لك علي وال النظم كغريه أهنا ال تقبل بينته ولو كان جاهالً ال يفرق بني قوله ما أسلفتين وال أودعت
وكذا نقل أبو احلسن يف كتاب . وذكر ابن ناجي يف شرح املدونة أن اجلاهل يعذر ومثله للح عن الرعيين . عندي 

اللعان عند قوهلا وإن أقامت املرأة بينة أن الزوج قذفها وهو ينكر حداً ال أن يدعي رؤية فيلتعن ويقبل منه بعد 
هذه املسألة أصل ملنادعى عليه حق فجحده فقامت . د أن أكتم اه ما نصه ابن حمرز جحوده ألنه يقول كنت أري

البينة عليه به فادعى القضاء فعلى مذهب الغري ال ميكن ، وعلى قول ابن القاسم يعترب جحوده على أي وجه كان 
هل لقدومها أو كانوا ممن فإن كان له عذر من جهله أو جهل من حيكم عليه أو سطوته أو غيبة بينته وخيشى أن ال مي

ونقله يف . ال يوثق بعدالتهم وال يؤمن من جرحتهم ، فيمكن من إقامة البينة كما ميكن هذا من اللعان بعد إنكاره اه 
املتيطية أيضاً مسلماً فتبني أن اجلاهل إذا كان يعذر فكذلك يعذر غريه إذا ذكر أحد هذه الوجوه وأثبت سطوة 

حنو ذلك من كوهنم ال يوثق بعدالتهم أو حيتاجون للتزكية كما أن اجلاهل ال بد أن يثبت أن احلاكم أو غيبة البينة و
  .مثله ممن جيهل ذلك 

وإال مل يكن لتقييد املقال فائدة : واحلاصل أهنم قالوا املشهور املعمول به عدم القبول كما أليب احلسن وغريه قالوا 
أنه ال فرق بني من له عذر وبني ) خ ( ، وظاهر إطالقاهتم كالناظم و والحنصار ناشىء اخلصام : كما يف قول الناظم 

) خ ( ينبغي تقييده مبن ال عذر له كما يقيد أيضاً بغري العقار والقذف على ما لشراح : من ال عذر له ، ولكن قالوا 
ذ فما للشراح من قبوهلا ولكن يف املتيطية وأيب احلسن وابن عات أن العمل على عدم قبوهلا حىت يف العقار ، وحينئ: 

فيه مقابل هلذا العمل فال يعول عليه ، وإن كان قول ابن القاسم كما سيأيت يف آخر باب الضمان أن هذه إحدى 
املسائل اليت خالف فيها أهل األندلس ابن القاسم وإن فرضنا مشهوريته لكونه يف املدونة فإن العمل مقدم على 

ر اهلني كما البن سراج والشاطيب على أن املعمول به مشهور أيضاً وما خفي املشهور وخمالفة العمل ليست باألم
قول ابن القاسم على هؤالء األشياخ كما يأيت يف الوديعة ، وقد أشرنا إىل ذلك أيضاً يف حاشية الالمية وباب 

: قيل . ماله خالف الوكالة من شرح الشامل ، مث إن املسألة من باب اإلقرار احلاصل بالتضمن ال بالتصريح ويف أع
ال يضر ، واستحسنه اللخمي قائالً ألنه يقول أردت أن أحلف وال أتكلف البينة ، ويؤيده ما مّر من : يضر ، وقيل 

الصواب أن الناس أمجع معذورون وأن هلم : وأقامة السيوري من املدونة قائالً . كنت أريد أن أكتم اخل : أنه يقول 
وثالثها البن القاسم يف املدونة ال يضر يف احلدود واألصول ويضر . التصريح باجلحود الرجوع إىل إقامة البينة بعد 

وإن شهد : ومنها قوله يف العتق . وإن أنكر مطلوب اخل : من هذا مسائل منها ما مّر يف قوله ) خ ( ويف . يف غريها 
ترى مستلحقه وامللك لغريه عتق وإن اش: وقوله يف االستلحاق . على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر اخل 

وإن قال سائبة مين حلف على نفيه فإن نكل نوى يف عدده ، وقوله يف : وقوله يف الطالق . كشاهد ردت شهادته 



وجيحدها مث يف قبول البينة الرد خالف : وقبل إرادة الواحدة بعد قوله مل أرد طالقاً اخل ، وقوله يف الوديعة : التخيري 
ضمن املذكور أن بينة القضاء والشراء مثالً تضمنتا وجود املعاملة وامللك اللذين أنكرمها املطلوب اخل ، ومعىن الت

فإنكاره تكذيب ، لكن ال بالصراحة إذ مل يقل إهنا كاذبة وليس من التكذيب من ادعى على أخوته أن له حقاً يف دار 
ها فأثبت أهنا موروثة عن األب ألن الطالب أتى باإلرث من أبيهم ، فأنكروا أن يكون صار إليهم من أبيهم شيء من

ببينة شهدتباشتراكهم قاله يف الوثائق اجملموعة ، وقد تقدم أن الطالب إذا كان مستمراً على اإلقرار فللمنكر 
دفعت ما علي من السلف مثالً لربه ، فلما كلف بالبيان أثبت أنه : الرجوع إىل قوله وليس منه أيضاً ما إذا قال 

وليس منه أيضاً إنكار الزوج بعد موت . زوجته ألن الناس يرون أن مال الزوجة مال لزوجها قاله يف املعيار دفعه ل
زوجته إيراد اجلهاز لبيتها فقامت البينة بإيراد أشياء كما ال خيفى وليس عليه إال اليمني أنه ما غاب على شيء إذ لو 

. ملعيار ، وظاهر النظم أنه ال فرق يف ذلك بني إنكار الوكيل وغريه أقر باإليراد املذكور مل يلزمه غري ذلك قاله يف ا
للخصم أنه إذا أنكر لغري اخلصم كما : ومفهوم قوله . والنقض لإلقرار واإلنكار اخل . وانظر عند قوله يف الوكالة 

شيئاً ، فلما  ما اشتريت وال تسلفت منه: لو سأله رجل مبحضر شاهدين عن شرائه أو سلفه من فالن مثالً فقال 
مسع ذلك البائع أو املقرض قام وأثبت أن الدار له وأصل السلف ، فإن بينة املنكر تقبل بالشراء والقضاء ألن 

. اإلنكار إمنا يعترب وقت اخلصام وتقييد املقال ألنه موضع التحرز فال ينفعه فيه دعوى الغلط والنسيان خبالف غريه 
وإال مل يكن لتقييد املقال فائدة فقوهلم ذلك يدل عن : دل له ما مر من قوهلم وي: قال يف املعيار عن سيدي مصباح 

  .أن اإلنكار املعترب هو الواقع وقت اخلصام وهو ظاهر 
إذا قلنا هو مكذب بإنكاره املذكور فال يبطل حقه إال فيما كذهبم فيه فقط ال يف غريه مما شهدوا به له أو : تنبيه 

سقاط ال من باب التجريح إذ ال جيرح الشاهد بالكذب حىت يكون جمرباً فيه ، وأيضاً عليه ألن تكذيبه من باب اإل
لو قال كذبتهم يف ذلك اليوم جلرحة مل تكن فيهم وقت الشهادة السالفة لصح ذلك ومل يكن تناقض يف قوله قاله يف 

  .املعيار عن أيب احلسن وسيدي مصباح 
  ويف ذَوِي َعْدلٍ ُيَعارِضاِن

  أَتى لَُهْم قَْوالِنُمَبرِّزاً 
) أتى هلم ( مفعول مبا قبله ) مربزاً ( صفة بعد صفة ) يعارضان ( صفة حملذوف يتعلق بقوله أتى ) ويف ذوي عدل ( 

والضمري اجملرور ألصحاب مالك أي أتى قوالن هلم يف شاهدين ذوي عدل يعارضان ) قوالن ( يتعلق بالفاعل وهو 
  .شاهداً واحداً مربزاً 

  )صلى اهللا عليه وسلم ( يَدْينِ ُمطَرٌِّف قََضى وبالشَّه
  ؛ ١٦٤٨

  )صلى اهللا عليه وسلم ( واحلَلَْف واألْعَدلَ أْصَبغُ ارَتضى 
  ؛ ١٦٤٨

خربه وبالشهيدين يتعلق به أي قدم مطرف ) قضى ( مبتدأ ) مطرف ( لو فرعه بالفاء لكان أظهر ) وبالشهيدين ( 
أظهر إذ من أهل العلم من ال يرى الشاهد واليمني وكذا يقدم الشاهدان وهو : ابن رشد . الشهيدين على املربز 

ورجح ) خ ( من جانب على الشاهد الغري املربز مع املرأتني من اجلانب اآلخر ، فإن كان معهما مربز قدم عليهما 
) ألعدل وا( ارتضى : بسكون الالم مفعول مقدم بقوله ) واحللف . ( بشاهدين على شاهد وميني أو امرأتني 

: ابن رشد . خربه أي ارتضى تقدمي األعدل مع اليمني على الشاهدين ) ارتضى ( مبتدأ) أصبغ ( معطوف عليه 



إن أقام أحدمها شاهداً : ترجيح ما ألصبغ ألنه قال : ابن املواز . وهو إغراق يف القياس ورمبا يفهم مما يف كتاب 
مع اليمني قاله أشهب ، وتابعه عليه أصحاب مالك ، وقاله  وأقام اآلخر أربعة فإن كان الواحد أعدل قضيت به

يف شرحه وفهم من قوله مربزاً أهنما يقدمان على غريه اتفاقاً وأن ) خ ( أصبغ أيضاً نقله ابن رحال وبه قرر كالم 
عدلية ومبزيد عدالة ال عدد وظاهر هذا أنه يقضي باأل) خ ( األعدل من البينتني مقدم على غريه ولو أكثر عدداً 

وإن كان املتنازع فيه حتت يد اآلخر ، وأن األعدلية تراعى وإن مل تبلغ حد التربيز وأهنا تعترب ولو كانت يف أحد 
الشاهدين فقط وهو كذلك يف اجلميع ، وإذا قلنا بالترجيح بزيادة العدالة فإن ذلك مع اليمني يف املال وما يؤول 

ة العدالة كشاهد واحد على املشهور وحمل عدم الترجيح بزيادة العدد إذا إليه ال يف غريه كالنكاح والعتق ألن زياد
وامرأتان قامتا : مل يكثروا حبيث يقطع بصدقهم وإالَّ وجب الترجيح بزيادة العدد ، ولو كن نساء كما مّر عند قوله 

وقوله يف . فتفيد العلم مقامه ولو كانت األخرى أعدل ألن غاية ما تفيده زيادة العدالة غلبة الظن خبالف الكثرة 
انظر طفي أول الشهادات ، مث إمنا . وامرأتان ومائة امرأة سواء حممول على املبالغة كما للخمي وغريه : املدونة 

يصار للترجيح باألعدلية يف شهادة االسترعاء كما أن الترجيح بالتاريخ معلق بشهادة األصل قاله الشارح أول 
إن الترجيح بالتاريخ معلق بشهادة : وتأمل قوله . حل عقد شهر التأجيل اخل و: الباب وتقدم ذلك عند قوله 

األصل فإنه يقتضي أنه إذا شهدت إحدامها أن هذه األرض مثالً ملكه وشهدت األخرى أهنا ملك لفالن وأرخت 
دة استرعاء وليس إحدامها دون األخرى أو أرختا ولكن إحدامها أقدم تارخياً أنه ال يرجح بالتاريخ ههنا لكوهنا شها

  .كذلك بل يرجح به كما قال 
  َوِقَدُم التّارِيَخ تَْرجِيٌح قُبِلْ

  ال َمْع يٍد والَعكُْس َعْن َبْعضٍ نُِقلْ
صفة له فإذا شهدت بينة أنه ميلك هذه األمة منذ عام وشهدت ) قبل ( خربه ) ترجيح ( مبتدأ ) وقدم التاريخ ( 

ألهنما : ابن عبد السالم . ى بذات العامني ولو كانت األخرى أعدل األخرى آلخر أنه ميلكها منذ عامني قض
وسواء كان . تساقطتا فيما تعارضتا فيه وهو العام وبقي استصحاب احلال لذات األقدم خالياً عن املعارض اه 

تارخياً بالوطء إال أن حيوزها األقرب : املتنازع فيه بيدمها أو بيد أحدمها أو ال يد عليه كما يف املدونة قال فيها 
وإمنا كان قاطعاً لدعواه ألن ذلك من باب احليازة القاطعة . واخلدمة واالدعاء هلا حبضرة اآلخر فهذا يقطع دعواه اه 

بالعطف على حمذوف أي قبل حال كونه كائناًمع عدم اليد ) ال مع يد . ( حلجة القائم كما يأيت يف حمله إن شاء اهللا 
لتاريخ ما مل يكن املتنازع فيه بيد اآلخر خالف النقل وال حجة له يف قول املدونة إال أن ال مع اليد أي يرجح بقدم ا

ألنه من باب احليازة كما مّر ، وال يف قوهلم إن اليد من املرجحات ألن الترجيح هبا إمنا يعترب . حيوزها األقرب اخل 
بله اخل على أن عدها من املرجحات جتوز ألن وبيد ان مل ترجح بينة تقا) : خ ( إن مل يوجد مرجح أصالً كما قال 

البينتني ملا تعادلتا سقطتا وبقي الشيء بيد حائزه ، وحمل الترجيح بقدم التاريخ مع أعدلية إحدامها ما مل تكن األخرية 
شهدت بالوالدة كما لو شهدت إحدامها أنه ميلكه منذ ثالث سنني وشهدت األخرى أهنا ولدت عنده منذ سنتني 

اتر ويقضي باألعدلية ههنا قاله ابن يونس ، ويقيد مبا إذا مل يقطع بكون سن املتنازع فيه من ثالث سنني فقط فإهنا هت
وقدم التاريخ بل كذلك إذا مل : أو من سنتني فقط وإالَّ قضى بذات السن للقطع بكذب األخرى وال مفهوم لقوله 

أو أرخت إحدامها بالشهر واألخرى باليوم الثالث منه يكن هناك أقدم بأن أرخت إحدامها ومل تؤرخ األخرى أصالً 
مبتدأ وهو تقدمي ذات ) والعكس . ( أو العاشر مثالً ، فإن ذات التاريخ يف األوىل أو ذات األخص يف الثانية تقدم 

 قيل وهذا نقل غريب) نقل ( يتعلق باخلرب الذي هو مجلة ) عن بعض ( التاريخ األقرب ولو كان الشيء بيد اآلخر 



مل يوقف عليه ، وليس من املرجحات امللك على احلوز وال النقل على االستصحاب ألن احلوز أعم من امللك إذ 
يكون عن ملك وعن غريه ، واألعم ال يعارض األخص ، ولذا لو شهدوا لرجل مبلك شيء وشهدوا ملن هو بيده 

احلائز حيتمل أن تكون بإرفاق أو توكيل وال  باحلوز ألن شهادهتما عاملة ألهنما شهدا بعلمهما يف األمرين وحيازة
وكذا بينة االستصحاب ال تعارض الناقلة ألن . يلزمهم الكشف عن ذلك فال تناقض يف شهادهتما قاله ابن عتاب 

املستصحبة شهدت بنفي العلم باخلروج عن ملكه ، وذلك ال يقتضي عدم اخلروج فلم حيصل تعارض يف املسألتني 
. ولذا مل يذكرها الناظم من املرجحات . يعمل ببينة امللك والنقل لعدم معارضة األخرى هلا حىت يصار للترجيح ف

نعم بقي عليه الترجيح بسبب امللك على عدمه وباإلثبات على النفي وباإلصالة على الفرعية فاألول كشهادة 
اب بيده أو اصطاد ما يصطاد إحدامها بأنه ملك لزيد واألخرى بأنه ملك لعمرو ونسجه أو نتج عنده أو نسخ الكت

واألرجح بسبب مالك كنسج ونتاج ال ميلك من املقاسم ، ) : خ ( فتقدم ذات السبب . سواء قالوا لنفسه أم ال 
والثانية املثبتة للحكم كشهادة إحدامها بأنه خطه أو كفء هلا أو هي بالغة أو بأنه باع أو طلق يف وقت كذا 

كفء أو تزوجت قبل البلوغ أو مل يتلفظ بالطالق أو بالبيع يف ذلك الوقت  وشهدت األخرى أنه غري خطه أو غري
فإن املثبتة للخط والكفاءة وغريمها أوىل ألهنا أثبتت حكماً وأوجبتهأي أوجبت حقاً مل يكن وأثبتته وهو ما ذكر من 

تصحبة كما بيناه يف وذلك راجع يف احلقيقة إىل تقدمي الناقلة على املس. اخلط املوجب لثبوت احلق وغري ذلك 
حاشية الالمية وكشهادة إحدامها أنه قتل زيد عمراً يوم كذا وشهدت األخرى أنه كان ذلك اليوم ببلد بعيد ألن 

: هذا مشهور املذهب ، وقال إمساعيل القاضي : ابن رشد . شهادة القتل أوجبت حكماً وأثبتته وهو القصاص 
ابن عبد الرب ، وقول إمساعيل عندي صحيح إذ . يتا يف العدالة سقطتا يقضي ببينة الرباءة إن كانت أعدل وإن استو

وهو الصحيح عندي وغريه ال نطيق القول به : ابن رحال . ال ينبغي أن يقدم على الدم إال بيقني دون الشك اه 
 ذلك ألن هذا تعارض حقيقي بالضرورة فلو شهدت إحدامها بالقتل يف وقت كذا ، واألخرى بالزنا أو السرقة يف

الوقت أو إحدامها بأنه تلفظ بالطالق وقت كذا واألخرى بأنه تلفظ بالعتق فقط يف ذلك الوقت سقطتا ألن كالًّ 
منهما أوجبت حكماً وال ينظر لألعدلية ألهنا إمنا ينظر إليها فيما يثبت بالشاهد واليمني ، ولذا إذا شهدت إحدامها 

ما أسلفه إال عشرة يف ذلك اجمللس ، فإن ذات الزيادة أعمل قاله  أنه أسلفه مائة مبجلس كذا وشهدت األخرى أنه
وهو : وهو الذي يوجبه القياس فقوله : ابن القاسم وله أيضاً أهنما يتساقطان إن مل تكن إحدامها أعدل ، ابن رشد 

عند ) ز ( ال انظر شرح الشامل واحلطاب على أنه قد ق. الذي يوجبه القياس رمبا يشهد ملا قاله القاضي إمساعيل 
حمل تقدمي بينة القتل ما مل يكثر الشاهدون أنه كان يف : يف اللعان أو ادعته مغربية على مشرقي ما نصه ) خ ( قول 

وكشهادة إحدامها بالتجريح . ذلك الوقت يف مكان آخر حبيث يفيد خربهم العلم الضروري فيعمل بشهادهتم اه 
أن حمل هذا إذا مل تقطع كل منهما . وثابت اجلرح مقدم على اخل  :واألخرى بالتعديل وتقدم عند قول الناظم 

وهذا واملثال الذي . بكذب األخرى وكذا لو شهدت إحدامها باإلكراه واألخرى بالطواعية فبينة اإلكراه أعمل 
: هنم قالوا قبله يدالن على أن القاعدة أغلبية وإال لقدمت بينتا التعديل والطواعية ألهنما أثبتا حقاً مل يكن مع أ

  :يتساقطان يف التعديل حيث احتد الوقت وتقدم بينة اإلكراه فتأمله مع إطالق الزقاق يف منهجه حيث قال 
  ومثبت أوىل من الذي نفى
  يف اجلرح والقتل بلوغ عرفا

شهد به أن بينة اإلكراه إمنا قدمت ألهنا ناقلة عن األصل ألن األصل يف أفعال الناس الطواعية فمن ) ز ( ولكن يف 
وليس من . فقد شهد باألصل والشهادة باإلكراه ناقلة عنه قال ؛ وكذا ، كل ضرر ألن من أثبت قد زاد علماً اخل 



تعارض النفي واإلثبات ما إذا شهدت إحدامها بأن فالناً أقر لفالن مبحضرنا بكذا وشهدت األخرى بأنه ما أقر 
تواردا عليه كيوم موته جرى على ما مّر وليس منه أيضاً ما  بشيء حىت مات ألهنما مل يتواردا على وقت واحد فإن

إذا شهدت إحدامها مبعاينة حوز الصدقة وحنوها قبل املوت ، وشهدت األخرى برؤية املتصدق خيدمه إىل مرض 
جع وباجلملة ، إذا ر.  ٢٢٨املوت فإن بينة عدم احلوز تقدم إذا مل تتعرض األخرى الستمراره قاله القرايف يف الفرق 

املتصدق وحنوه قبل السنة لصدقته أو شك يف تاريخ رجوعه فبينة عدم احلوز أعدل كما للوانشريسي ، ونقله أبو 
عبد اهللا عبد القادر الفاسي يف جواب له وحنوه أليب الضياء مصباح يف معاوضات املعيار ، وإن رجع إليها بعد أن 

احليازة أعمل على ما البن مالك وهو مذهب املدونة كما يف حيزت عنه سنة فال بطالن وإن تعاوضا يف السنة فبينة 
إن : وقيل . ينظر لألعدل وهو املوافق ملا مّر عن ابنرشد : وقيل . ابن سهل ألهنا أوجبت حكماً وهو صحة اهلبة 

ول وباجلملة فال ينبغي إطالق الق. كانت الصدقة بيد املتصدق عليه وقت الدعوى قدمت بينة احليازة وإالَّ فال 
بتقدمي اإلثبات على النفي يف مجيع الصور بل خيتلف يف ذلك باختالف اجلزئيات كما مّر ، ومهما أطلقت إحدامها 
وقيدت األخرى بوقت معني فال تعارض ، ومهما قيدتا بوقت واحد جاء اخلالف ووجهه يف احليازة إن كالًّ منهما 

القتل ألن كالًّ منهما أثبتت أنه كان ببلد كذا وقت  شهدت بانفراد شخص معني بالتصرف يف وقت معني ، وكذا يف
وكذا يف التجريح ألن كالًّ منهما . كذا مشتغالً فيه بالصالة مثالً واألخرى بالشرب أو بالقتل أو بالزنا أو بالسرقة 

ويف . شهدت بأنه بات ليلة كذا معتكفاً على شرب اخلمر ، واألخرى على الطواف أو الصالة يف تلك الليلة 
الوصية شهدت إحدامها باختالط عقله واألخرى بصحته ، وليس املراد بالنافية اليت لفظت حبرف النفي يف شهادهتا 

ألن ذلك يقتضي أهنا إذا شهدت إحدامها باختالط العقل واألخرى أنه مل يكن خمتلط العقل قدمت بينة االختالط 
نها بينتا الصحة والفساد فبينة الصحة أعمل ألهنا وذلك خالف الواقع ، وأما الثالث وهو الترجيح باإلصالة فم

إهنما يف مثل هذا ملا تعارضتا سقطتا وبقي القول ملدعي : األصل ما مل يغلب الفساد وإالَّ فتقدم بينته ، وقد يقال 
من احلجر الصحة ، وههنا بينتا التسفيه والترشيد فبينة السفه أعمل خالفاً ملا يف ابن سلمون ، وهذا بالنسبة إلطالقه 

، وأما بالنسبة للمبيع وحنوه من املعامالت فتقدم بينة الترشيد ألهنا أوجبت صحة العقد كما يأيت يف اختالف 
املتبايعني ومنها بينتا التعديل والتجريح فبينة التجريح أعمل ما مل يتعارضا يف وقت خاص كما مر ومنها بينتا الرقية 

منها بينتا البلوغ والكفاءة فبينتهما أعمل ألهنما يوجبان صحة العقد الذي هو واحلرية فاحلرية أعمل ألهنا األصل ، و
األصل ، وهبذا االعتبار صح عدمها من هذا القسم وإال فهما من القسم الذي قبله كما مّر وإمنا أدخلنامها يف هذا 

اليزناسي ألهنا األصل وحمل ذلك تبعاً للغري ومنها بينتا الصحة واملرض فبينة الصحة أعمل كما يف أنكحة املعيار عن 
بينة الصحة مل يزل صحيحاً : إن قالت بينة املرض مل يزل مريضاً يف علمنا يف هذا الشهر أو يف هذا اليوم وقالت 

بينة نعلمه صحيحاً يف أول : كذلك ومل يعلم تقدم إحدامها على األخرى ، وأما إن علم تقدم الصحة كما لو قالت 
 علمنا وشهدت األخرى بأنه مرض يف العاشر منه فتقدم بينة املرض ألهنا ناقلة ، وال سيما رمضان ومل يزل كذلك يف

إن عينت سبب املرض ما هو ألن املرض وجود داء يف اإلنسان والصحة انتفاؤه وإن تقدم املرض على الصحة 
فه تصرف األصحاء قدمت بينة الصحة إذا شهدت بصحة تنايف ذلك املرض حبيث ال جيتمع معها كشهادهتم بتصر

ومنها بينتا العدم واملالء فتقدم بينة . حبمل األثقال وحنوها ألن بينة الصحة ناقلة حينئذ قاله ابن رحال يف شرحه 
على ما به العمل ، ومنها بينة املعرفة والتعريف فتقدم بينة املعرفة ، ومنها بينتا صحة العقل . املالء بينت أم ال 

م بينة الصحة ألهنا أوجبت صحة العقد اليت هي األصل وإمنا أدخلنا مسألة الوصية يف واختالطه يف الوصية فتقد
ويف أقضية الربزيل أنه ينظر يف شهادة الذين شهدوا بذهوله فإن . القسم الذي قبله نظراً للنفي واإلثبات وتبعاً للغري 



األولون يف صحة عقله فهي أعمل ألن  قالوا هم أو غريهم ممن يقبل أنه كان به الذهول يف الوقت الذي شهد عليه
الذهول خيفى على قوم ويظهر آلخرين فمن قطع بعلمه فهو أحق بالقبول ، وإذا مل يشهدوا على ذهوله يف ذلك 

ومنها بينتا الطوع واإلكراه فبينة اإلكراه أعمل وكذا . فانظره . الوقت فشهادة الصحة أعمل ألهنم قطعوا بعقله اه 
وظاهر كالمهم تقدمي . قيقةمن القسم الذي قبله إذ لو روعيت األصالة هنا لقدمت الطواعية كل ضرر وهذا يف احل

بينة اإلكراه ، ولو أدى ذلك لفسخ العقود واملعامالت إذ ال مثرة هلا إال ذاك وهو كذلك كما يف استحقاق املعيار ، 
  .بينتني وانظر الورقة السابعة والعشرين من بيوع الربزيل ففيها مسائل تعارض ال

  وإنَّما يكونُ ذاك عِْنَدما
  ال ُيمكُن اجلَْمُع لنا َبيَْنُهمَا

يتعلق بيكون إن كانت تامة أو خبربها ) عند ( اسم يكون واإلشارة للتعارض املوجب للترجيح ) وإمنا يكون ذاك ( 
عند عدم إمكان صلتها وهي مع صلتها يف تأويل مصدر أي ) ال ميكن اجلمع ( مصدرية ) ما ( إن كانت ناقصة 

وإن أمكن مجع بني البينتني مجع ، ومثاله أن يدعي أنه ) : خ ( يتعلق باجلمع ) بينهما ( يتعلق بيمكن ) لنا ( اجلمع 
بل هذين الثوبني لثوب سواه يف مائة إردب حنطة وأقام : وقال املسلم إليه . أسلم هذا الثوب يف مائة إردب حنطة 

ثة أثواب يف املائتني وحيمالن على أهنما سلمان ألن كل بينة شهدت بغري ما كل البينة على دعواه كانت الثال
شهدت به بينة اآلخر ، وهذا إذا كان ذلك يف جملسني وإالَّ فهو هتاتر فيصار فيه للترجيح على رواية املصريني كما 

ق الصغرى واألخرى بأنه مّر فيما إذا تعارضتا بالطالق والعتق يف جملس واحد ، وكذا إن شهدت إحدامها بأنه طل
طلق الكربى أو شهدت إحدامها بأنه زىن واألخرى بأنه سرق فإنه يلزمه الطالق فيهما ، ويقطع وحيد حيث كانتا يف 

ومن إمكانه ما إذا شهدت إحدامها مبعاينة حوز اهلبة دون استمراره . زمنني وإال فهو هتاتر ال ميكن فيه اجلمع 
الواهب كما مّر ، وذلك ألن املعاينة حتصل بالوقوف على األمالك والتطوف وشهدت األخرى باستمرارها بيد 

  .عليها وذلك جبامع استمرارها بيد الواهب 
  والشَّْيُء َيدَِّعيهِ َشْخصاِن َمعا

  )صلى اهللا عليه وسلم ( وال يٌد وال َشهيٌد ُيدَّعى 
  ؛ ١٦٤٨

أي ادعى كل منهما مجيعه أو ادعى ) معا ( مثالً ) ن ويدعيه شخصا( أصالً كان أو حيواناً أو غريمها ) والشيء ( 
أحدمها الكل واآلخر النصف أو الثلث مثالً ، أو كانوا أكثر من شخصني فادعى أحدهم الكل واآلخر النصف 

  .فيه ) يدعى ( لواحد ) وال شهيد ( لواحد منهما أو منهم ) وال يد ( واآلخر الثلث 
  مُيقَْسُم ما َبْيَنُهَما بعد القََس

  وذاك ُحكْم يف التَّساوي ُملَْتَزم
يتعلق باخلرب وكذا ) بينهما ( زائدة) ما ( خرب عن قوله والشيء ويدعيه ومعاً وال يد وال شهيد أحوال منه ) يقسم ( 
وال يد أنه إذا كان بيد : أي يقسم بينهما بعد حلفهما ويقضي للحالف على الناكل ، ومفهوم قوله ) بعد القسم ( 

وأفهم قوله . والقول قول ذي يد منفرد اخل : ط أنه ال يقسم بل القول الذي اليد كما يدل له قوله أحدمها فق
يدعيه أن كالًّ منهما يدعيه أو جزءاً معلوماً منه فإن ادعى كل منهما حظاً منه ال يدري قدره قسم بينهما نصفني ألن 

هذه كان بيد أحدمها أو أيديهما أو ال يد عليه ، وأطلق كالًّ منهما مقر بالشركة واألصل فيها املناصفة ، وسواء يف 
بقوله وقسم على الدعوى إن مل يكن بيد أحدمها كالعول يف فريضة زادت ) خ ( الناظم يف القسم يف هذه وبينه 



 سهامها على أصلها ففي الصورة األوىل يقسم بينهما نصفني ، ويف الثانية على الثلث والثلثني وكيفية العمل فيه أن
يزاد على الكل النصف ونسبته إىل الكل حني الزيادة الثلث فلمدعي الكل الثلثان ، وملدعي النصف الثلث ، ويف 
الثالثة املسألة من ستة ألهنا أقل عدد يشمل تلك املخارج وتعول بنصفها ، وثلثها ، فاجملموع أحد عشر فلمدعي 

من هذا األصل رجل أخرج مطمراً من فدان آخر زعم و. الكل ستة ولذي النصف ثالثة ولذي الثلث اثنان وهكذا 
أن أباه طمر فيه مخسة عشر قفيزاً وأقام ورثة أخر بينة شهدت أن وليهم طمر يف هذا الفدان ال يدرون أهي هذه 

إن مل يدع ذلك لنفسه : املطمر أم غريها ، ووجد يف املطمر أكثر من مخسة عشر قفيزاً فاحلكم أن رب األرض 
طعام ألحدمها وال يدريه لكون كل منهما طمر يف املكان املذكور أن تقسم اخلمسة عشر قفيزاً بينهما واعترف أن ال

بعد ميني كل منهما أنه ال يعلم لآلخر حقاً يف ذلك وما زاد على اخلمسة عشر فهو لذي البينة ، وإن قال رب 
د ميينه قاله يف أقضية املعيار ، وإذا تعارضت األرض ال أدري هل طمر أحدمها أو طمرا معاً كان الطعام لذي البينة بع

أي قسمه بينهما ) وذاك : ( بينتان ومل يكن مرجح وتساقطتا فاحلكم كذلك إذ مل يبق إال جمرد الدعوى كما قال 
وذلك . صفة حكم الذي هو خرب عن ذاك واجملرور يتعلق بتلك الصفة اخل ) حكم يف التساوي ملتزم ( بعد القسم 

  .التساوي  حكم ملتزم يف
  يف َبيِّناٍت أَوْ ُنكولٍ أَْو َيِد
  والقولُ قَْولُ ِذي َيٍد ُمنْفَرِِد

) نكول ( التساوي يف ) أو ( يتعلق بالتساوي كما ترى ومعلوم أهنما ال يتساويان إال مع انتفاء املرجح ) يف بينات ( 
وأو يف احمللني مبعىن الواو فإن . ال يد عليه  بأن يكون حتت يدمها معاً أو) يد ( التساوي يف ) أو ( بأن ينكال معاً 

  :انفرد أحدمها بوضع اليد عليه كان له وحده مع ميينه كما قال 
صفة ليد وإمنا يكون القول لذي اليد املنفرد هباإن مل تكن لآلخر ) منفرد ( خرب ) قول ذي يد ( مبتدأ ) والقول ( 

  :بينة امللك وإال قدمت على جمرد اليد كما قال 
  هو ِلَمْن أقاَم فيِه الَبْينَْهو

  وحالَُه األْعَدلِ ِمْنها َبيِّنَْه
والرابط الضمري الفاعل بأقام فإن أقام ) من ( مفعول بأقام واجلملة صلة ) ملن أقام فيه البينة ( مبتدأ وخربه ) وهو ( 

وإال فإن كانت إحدامها أرجح  ذو اليد بينة بامللك أيضاً وتساوت البينات يف املرجحات أو عدمها قضى به لذي اليد
( أي البينات يتعلق باألعدل ) منها ( مبتدأ ) وحالة األعدل : ( بشيء من املرجحات املتقدمة قضى هبا كما قال 

ظاهرة يف اعتبار الترجيح هبا وال مفهوم لألعدلية بل غريها من املرجحات كذلك كما مّر ، فلو أبدل األعدل ) بينة 
  .واهللا أعلم . وانظر بسط هذه املسألة يف الشامل اه باألرجح لشمل ذلك ، 

  باب اليمني
املتوجهة حبكم حاكم أو حمكم على طالب أو مطلوب أو عليهما مع الشاهد أو الشاهدين أو دوهنما ال مبجرد طلب 

 تقطع احلقوق اخلصم حتليفه ، فال يلزمه احللف له كما أفاده قول الناظم بالقضاء ، فيفهم منه أن املراد اليمني اليت
( وباهللا يكون احللف ال اليمني اليت تكفر كقول : ألهنا اليت يقضي هبا وهي باهللا الذي ال إله إال هو كما يأيت يف قوله 

يف ُرْبعِ ِدينارٍ فأْعلَى .من مكاهنا وزماهنا وبيان صفتها وأقسامها ) وما يتعلق هبا . ( اليمني حتقيق ما مل جيب ) خ 
  ُتقَْتَضى
  جِد اجلمع الَْيمُني بالقَضَايف مْس



أو ثالثة دراهم أو عرض يساوي أحدمها لشخص واحد ولو على اثنني متفاوضني فيه ألن كالًّ ) يف ربع دينار ( 
وكيل عن اآلخر ، وانظر أقضية املعيار يف كيفية حلف ورثته املتفاوضني ، وانظر فيها أيضاً فيمن حلف بالطالق ال 

أي فأكثر منه معطوف على ما قبله واجملرور ) فأعلى ( ال لشخصني ولو متفاوضني . ال  حيلف باملسجد هل حينث أم
) اليمني ( أي الذي تقام فيه اجلمعة يتعلق به أيضاً ) يف مسجد اجلمع ( بالبناء للمفعول ) تقتضى : ( يتعلق بقوله 
واجبة بالقضاء ، وفهم منه أنه يف  أي احلكم يف حمل نصب على احلال أي حال كون اليمني) بالقضا ( نائب فاعله 

أقل من ربع دينار حيلف حيث تيسر له كما يأيت ، وأنه إن أىب أن حيلف يف املسجد املذكور عد ناكالً وأهنا ال تغلظ 
بالزمان ككوهنا بعد العصر أو يوم اجلمعة أو ليلة السابع والعشرين من رمضان وهو كذلك ، وقيل تغلظ بالزمان 

قوهلم إن طلب رب احلق أن حيلفه مبسجد غري اجلامع لكوهنم يعظمونه ، أو أن حيلفه على املصحف و: قلت . أيضاً 
وكذا بالطالق حيث كان ال يرجع عن الباطل إال بذلك : أجيب . أو سورة براءة أو قد مسع أو أضرحة املشايخ 

رجى اإلرهاب ارتكاباً ألخف ويقتضي أن تغلظ بالزمن أيضاً باألحرى من الطالق حيث . وغريه ) ز ( كما يف 
الضررين ، وظاهر كالمهم أنه إذا امتنع من احللف بالطالق واملصحف وحنومها عد ناكالً إذ ال فائدة جلربه على 

وبه قرر شراحه . أيضاً ) خ ( ذلك إالّ ذاك ، وظاهر النظم أنه يف أي موضع من اجلامع حلف كفى وهو ظاهر 
لظ مبنرب على األصح إال مبنربه عليه السالم ، ولكن العمل على اقتضاء األميان وال تغ: وصرح به يف الشامل فقال 

أو غريه كما أفاده قول املدونة حيلف يف جامع بلده يف ) صلى اهللا عليه وسلم ( بني املنرب واحملراب كان منرب النيب 
ذكور حيث كانت دعوى حتقيق وإالَّ فإن أىب أن حيلف فيه غرم بعد أن حيلف الطالب يف احملل امل. أعظم مواضعه اخل 

فبمجرد النكول ، فإن مل يكن هلم جامع جلبوا إىل اجلامع الذي على قدر مسافة اجلمعة من منازهلم ألهنم ممن هلم 
. جامعحكماً وإالَّ حلفوا حيث هم مث إن التغليظ باجلامع من حق اخلصم فإذا رضي أن حيلفه بغري مسجد فله ذلك 

ري اجلامع جهالً أو يف غري املنرب ، واجلاري على ما يأيت يف القيام أهنا ال جتزئه حيث كان الطالب وانظر لو حلفه يف غ
كما أنه إذا حلفها يف اجلامع بغري حضرة اخلصم بل حبضرة عدلني فقط ال جتزئه . ممن جيهل تغليظها بذلك واهللا أعلم 

حلكم له هبا ، وإالَّ أقام له القاضي وكيالً يقتضيها وال ويعيدها حبضرته وحمل عدم اإلجزاء إذا مل يتغيب عنها بعد ا
إذ ال حيكم له باليمني حىت تنقطع . ومن ألد يف اخلصام وانتهج اخل . حجة له حينئذ ، ويفهم هذا من قوله فيما مّر 

طلب يف القضاء ، وإذا ) ح ( حجته فينفذ احلاكم حكمه باقتضاء تلك اليمني لتسقط دعواه عن اخلصم ، وانظر 
أحد اخلصمني تعجيل اليمني وطلب اآلخر تأخريها ، فالقول لطالب التعجيل ما مل يطلب تأخريها لوقت تغلظ فيه 

  .على ما مّر 
  وما لَُه بالٌ ففيِه َيخُْرُج
  إلْيِه لَيحال غُري َمْن َتربَُّج

أي يف ) ففيه ( قال وإن تكن أنثى  مبتدأ وخرب واجلملة صلة ما ، واملراد به ربع دينار فأكثر ولذا لو) وما له بال ( 
فاعل خترج واجملروران قبله وبعده يتعلقان به وكذلك الظرف ) ليالً غري ( أي إىل اجلامع ) خترج إليه ( ربع دينار 

بفتح ) تربج ( أي األنثى يف حمل جر باإلضافة ) من ( واجلملة خرب املوصول ولعمومه وإهبامه دخلت الفاء يف خربه 
وما بتاءين ابتدى قد : وأصله تتربج فحذفت إحدى التاءين عمالً بقول اخلالصة ) من ( لراء صلة التاء وشد ا

ومعناه أن غري املتربجة وهي اليت عادهتا أن ال خترج ملصاحلها من محام وغريه إالَّ ليالً أو خترج . يقتصر فيه على اخل 
ليالً وحتلف حبضرة اخلصم ، فإن أبت هي وزوجها من هلا هناراً غري مشتهرة فإهنا خترج للحلف طالبة أو مطلوبة 

فإذا . حضوره خشية االطالع عليها فإنه يبعد عنها أقصى املسجد بقدر ما يسمع لفظ ميينها قاله ابن عبد السالم 



ادعى اخلصم عدم معرفتها فعليها أن تثبت أهنا املطلوبة ، وقيل حسبها أن تقول أنا هي وعليه اإلثبات ، واألول 
أن املتربجة خترج هلا هناراً وأما اليت ال خترج ال ليالً وال هناراً : ب قاله يف التبصرة عن ابن اهلندي ،ومفهومه أصو

فتستثىن : قال ) . ز ( فتحلف يف بيتها حبضرة عدلني يوجههما القاضي هلا وال يقضي للخصم حبضوره معها قاله 
وإال أعيدت ، ويف الشهادات من الربزيل أنه يبعد عنها  هذه الصورة من قوهلم ال بد من حضور الطالب لليمني
يف القضاء فتأمل هذه األقسام الثالثة من ال ) ح ( ونقله . أقصى ما يسمع صوهتا وال يرى شخصها كاليت قبلها 

قسم وما مر من أهنا يف هذا ال. خترج إال ليالً أو خترج هناراً غري مشتهرة ومن خترج هبمشتهرة ومن ال خترج أصالً 
الثالث حتلف يف بيتها هو األظهر عند عياض ، واقتصر عليه عبد الوهاب وهو املعتمد ، وذهب األندلسيون إىل أهنا 

وخرجت املخدرة فيما ادعت أو ادعى ) خ ( خترج ليالً أيضاً ، واملدونة حمتملة للقولني ، واألول هو ظاهر قول 
وحمل القولني فيما إذا كانت مطلوبة وإال فإن كانت طالبة كما .  اخل عليها إال اليت ال خترج هناراً وإن مستولدة قليالً
وقول ابن العطار حسبما يف القلشاين على الرسالة معىن ) ت ( لو أرادت احللف مع شاهدها خرجت ليالً قاله 

. بتة اخل وإالَّ فاليت خترج غري مشتهرة حكمها حكم من ال خترج أل. ال خيرجن أي ال خيرجن مشتهرات : قوهلم 
معناه حكمها حكم من ال خترج بالنهار ألبتة كما فهمه األجهوري أي فيلزمها اخلروج ليالً كما مر ، وليس معناه 

ألنه يكون الراجح فيها حينئذ أن حتلف يف بيتها كما مّر : حكمها حكم من ال خترج أصالً ال ليالً وال هناراً كما قيل 
وعلى هذا . حتلف يف بيتها من باب أوىل ألهنا أبلغ يف الستر فتأمله واهللا أعلم  ، ويلزم عليه أن ال خترج إال ليالً

حيمل قول ابن رشد وعندي يف خروج املرأة إىل اجلامع بالنهار كشف هلا وحلاهلا وإن كانت خترج بالنهار ألهنا إذا 
اء أهنا وقعت بتونس وأنه خرجت للحلف عرف أهنا فالنة خبالف ما إذا خرجت لغري ذلك ، وقد أخربين بعض الفقه

لكن كالمه ظاهر يف أنه يف اليت خترج بالنهار غري مشتهرة كما مّر عن األجهوري ، وأما اليت . وجد فيها نصاً اه 
فإن تنازعا يف اخلروج فعليها اإلثبات أهنا من أهل احلجاب . خترج به مشتهرة فال تأيت فيها علته املذكورة واهللا أعلم 

  .ليالً كما يف التبصرة عن املتيطية  ، وأهنا ممن حيلف
  وقَاِئماً ُمْسَتقْبِالً يكُونُ

  َمنِ اْسُتحِقَّْت ِعْندُه الَيمُني
عنده ( بالبناء للمفعول صلة املوصول الذي هو اسم يكون وما قبلها خربها ) وقائماً مستقبالً يكون من استحقت ( 
واملعهود اليمني املتقدمة ، أما القيام فال بد منه فإن حلف جالساً نائب الفاعل وأل للعهد ) اليمني ( يتعلق مبا قبله ) 

أو مضطجعاً أو منحنياً لغري عذر مل جتزه على املشهور خالفاً البن كنانة يف عدم اشتراطه القيام ، والظاهر أن حمل 
التغليظ بذلك وانظر  اإلجزاء إذا كان جاهالً بأهنا تغلظ مبا ذكروا ال أجزأت ألنه قد رضي حينئذ بإسقاط حقه من

إذا قلنا بعدم اإلجزاء هل يعيدها مطلقاً أو بالقرب فقط كمسألة من حلف خلصمه بالطالق تغليظاً عليه املشار هلا 
وأما االستقبال فصرح يف املدونة بأنه ال جيب ، وعليه . ومن حيلف بال من له العال أعاد بقرب اخل . بقول الالمية 

م ال باالستقبال ، وروى األخوان وجوبه ألنه حيصل اإلرهاب ، وعليه عول الناظم لكونه وبالقيا: فقال ) خ ( عول 
وهذا حيث وجبت اليمني يف اجلامع ، فإن مل جتب فيه لكون احلق . املعمول به كما يف املفيد وابن سلمون وغريمها 

  .كما يأيت  أقل من ربع دينار مل جيب قيام وال استقبال بل حيلف يف أي موضع حكم عليه فيه
إذا مل جتزه اليمني لعدم قيامه أو استقباله وقطع رب احلق عن رضاه باليمني وأراد إقامة البينة فله ذلك على ما : تنبيه 

البن عتاب ال على ما البن رشد كما مّر يف أنواع الشهادات ، وأحرى أن يكون له ذلك لو بادر خصمه قبل أن 
  .يطلب منه 



   اَألعَْراِفوهي وإنْ َتَعدََّدتْ يف
  على وِفَاقِ نيَِّة املُْسَتْحِلِف

أي تنوعت إىل ميني هتمة وقضاء ومنكر ) وإن تعددت ( أي اليمني اليت تقطع هبا احلقوق وحيكم هبا احلكام ) وهي ( 
خرب عن قوله هي واجملرور قبله ) على وفاق نية املستحلف ( وهو قول األكثر ) األعرف ( القول ) يف ( وشاهد 

وإن للحال وهو مقدم من تأخري والتقدير وهي كائنة على وفق :لق باالستقرار يف اخلرب املذكور والواو يف قوله يتع
نية الطالب يف القول األعرف ، وإن تعددت فإذا أنكره يف دين أو وديعة مثالً وحلف ال شيء له عندي ونوى 

وهو آمث عاص لقوله عليه : لمون عن ابن رشد قال حاضراً أو يف الدار مثالً مل ينفعه ذلك بإمجاع كما يف ابن س
وإن كان شيئاً يسرياً يا : قالوا ) . من اقتطع حق امرىء بيمينه حرم اهللا عليه اجلنة وأوجب له النار : ( السالم 

 :وغموس ) خ ( وهذه هي الغموس املشار هلا بقول . قاهلا ثالثاً ) وإن كان قضيباً من أراك : ( رسول اهللا ؟ قال 
وحكى العالمة . بأن ظن أو شك وأحرى مع التحقق وما تقدم من اإلمجاع حكاه يف ضيح عن ابن زرقون أيضاً 

هبرام يف الوسيط عن ابن زرقون قوالً بأهنا تنفعه نيته فإليك النظر يف أي النقلني أحق ، وأما إن مل يقطع هبا لغريه حقاً 
يمني فعلى نية احمللوف له ، وإن كان متطوعاً فعلى نية احلالف فأقول فقيل على نية احلالف ، وقيل إن طلب بال. 

  .والشامل يف باب اليمني ) ح ( وقيل بالعكس انظر 
  َوَما َيِقلُّ حَْيثُ كَانَ َيْحِلُف
  فيِه َوباهللا َيكُونُ الَْحِلُف

والظرف يتعلق به أي  خرب املبتدأ) حيلف فيه ( احلالف ) حيث كان ( عن ربع دينار صلته ) يقل ( مبتدأ ) وما ( 
حيلف الرجل يف مكانه املقضى عليه فيه واملرأة يف بيتها ، وظاهره أنه ال يلزمه قيام وال استقبال وهو كذلك كما يف 

أي صفة اليمني املغلظة أن يقول يف اجلامع قائماً ) وباهللا يكون احللف : ( التبصرة وأشار لبقية صفة اليمني بقوله 
ي ال إله إال هو ويكون مضارع كان التامة وتقدمي معموهلا يؤذن باحلصر أي يوجد احللف باهللا ال باهللا الذ: مستقبالً 

بالرمحن الذي ال إله إال هو وال بغري أمسائه تعاىل كالنيب والكعبة والعرش والكرسي : بغريه من أمسائه تعاىل كقوله 
جد وال تنعقد ، بل حيرم احللف هبا فضالً عن وكل خملوق معظم شرعاً وأحرى غري املعظم كالالت والعزى فال تو

، بل إن قصد ) من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت : ( كوهنا تقطع احلقوق لقوله عليه الصالة والسالم 
باحللف بالعزى وحنوها التعظيم فكفر وما مّر من جواز التحليف بالطالق هو من باب قوهلم حتدث للناس أقضية ، 

ومن حيلف بال من له العال أعاد بقرب لكون ما هنا فيما إذا كان :  هذا ما أشار له يف الالمية بقوله وحينئذ فال ينايف
حبكم لكون احلالف ال ينزجر إال به فكانت مييناً جازية يف القرب والبعد خبالف ما يف الالمية فإنه ليس من الباب 

هذا هو الظاهر واهللا أعلم على أن ما ذكره يف الالمية . كم املذكور لكون احلالف ممن ينزجر باليمني باهللا ومل تكن حب
إمنا هو من باب إسقاط اإلنسان حقه إن كان . هنا ما البن سهل : قال ابن رحال يف حاشيته . أصله البن سهل 

ما مع أن من ادعى اجلهل في. وإال فهو مفرط اخل : وتأمل قوله . عاملاً فال إشكال وإال فهو مفرط يف السؤال اه 
باهللا يعين مع صفته فهو من باب االقتصار على صدر القول لشهرته كقوله : جيهله أبناء جنسه صدق ، وقول الناظم 

يعين بآخرها وهو حممد رسول اهللا ، ) أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا : ( عليه الصالة والسالم 
 آخرها وإمنا قلنا ذلك ألن املعروف يف املذهب املنصوص كما من قرأ احلمد هللا رب العاملني يريد إىل: وقوله 

إهنا : للمازري وغريه أنه ال يكفي باهللا فقط وال بالذي ال إله إال هو فقط حىت جيمع بينهما خالفاً للخمي يف قوله 
من كوهنا تكفر أن ال يلزم : ابن عرفة . ألنه ال خالف أهنا ميني تكفر إن حنث فيها : قال . كافية يف الوجهني معاً 



جتزي يف قطع احلقوق الختصاص ميني اخلصومة بالتغليظ ، وال مفهوم للباء يف قوله باهللا بل غريها من حروف القسم 
مث إن االقتصار على باهللا مع صفته ولو كان احلالف كتابياً هو املشهور ، ) ح ( كالواو والتاء وحنومها كذلك انظر 

  َوَبْعضُُهْم يزيدُ ِللَْيُهوِدي:ك كما قال وقيل ال يقتصر الكتاين على ذل
  ُمَنزِّلُ التَّْوَراِة ِللَّتْشِديِد

للتشديد ( على موسى ) منزل التوراة ( يف ميينه على باهللا الذي ال إله إال هو ) يزيد لليهودي ( مبتدأ ) وبعضهم ( 
  .عليه ومنزل مفعول يزيد واجلملة خرب ) 

  كما َيزِيُد فيِه للتَّثِْقيلِ
  َعلَى النََّصاَرى مُْنزِلَ اإلْنجِيلِ

على عيسى والقول ) للتثقيل على النصارى منزل اإلجنيل ( أي يف اليمني ) فيه ( البعض املذكور ) كما يزيد ( 
وكان القاضي أبو عبد اهللا األبدي يغلظ بالتوراة اليت تسميها اليهود . بزيادة ما ذكر رواه الواقدي عن مالك 

ن عن اليمني هبا ويستخرج احلق بسبب ذلك لكوهنم يعظموهنا أكثر من غريها ، وكذا يقال يف اجمللجلة فينكلو
النصارى إذا كانوا يعظمون بعض أناجيلهم أكثر من غريه ، وهذا هو احلق ألن املدار يف األميان على ما يعظمه 

ملذكورة وإالَّ وجبت ، كما أن أهل احلالف فيحمل اخلالف على ما إذا كان اليهود والنصارى ال يرهتبون بالزيادة ا
البلد من املسلمني إذا كانوا يعظمون مسجد من مساجدهم أكثر مما يعظمون جامعهم فإهنم جيربون على احللف به 

كما البن ناجي وغريه ، ومن أىب ذلك عد ناكالً كما مر ، بل تقدم أنه إذا كان ال يرهتب إال بالطالق أو باملصحف 
اهللا أعلم وما مر من أهنما ال يزيدان على املوصوف والصفة شيئاً وإهنما ال بد أن جيمعا بينهما كلفه احلاكم بذلك و

وتؤولت على أن النصراين يقول باهللا فقط أي ألهنم ال يوحدون كاليهود وعلى ) خ ( كاملسلم هو ظاهر املدونة 
ت الثالث تتعلق بيزيد وهل جيمع اجملوسي بني أهنما معاً يقوالن باهللا ال غري والكاف للتشبيه وما مصدرية واجملرورا

أرجحهما الثاين وال يكون واحد منهم مؤمناً . الصفة واملوصوف كاملسلم والكتايب أو يقتصر على باهللا ؟ قوالن 
بسبب اليمني املذكورة ، وما يقال من أن اجملوسي ينفي الصانع فال يكلف أن حيلف باهللا غري سديد ألن الصانع مما 

  َوُجْملَةُ الكُفَّارِ َيْحِلفُونَا.يه امللل كلها على وجوده كما للتفتازاين وغريه اتفقت ف
  أَْيَماَنُهْم َحْيثُ ُيَعظُِّمونَا

حيث ( الواجبة عليهم ملسلم أو كافر ) حيلفونا أمياهنم ( من اليهود والنصارى واجملوس وغريهم ) ومجلة الكفار ( 
دي والبيعة للنصراين وبيت النار للمجوسي ، ومن ذلك يوم السبت كما يف من األمكنة كالكنيسة لليهو) يعظمونا 

الدعاوى واألميان من املعيار وحنوه البن هالل يف نوازله ، وهو ظاهر النظم ، وظاهره أهنم جيربون على القيام 
حلف حيث هو  واالستقبال لقبلتهم ومن كان منهم بالبادية ال جيد موضعاً يعظمه جيلب ألقرب موضع يعظمه وإالَّ

وأهنا ال تغلظ عليه بذلك إال يف ربع دينار فأكثر ومجلة حيلفون خرب عن قوله مجلة والظرف يتعلق به ومجلة يعظمون 
وملا أفهم كالمه فيما مر أن التغليظ بالزمان غري معترب أفاد أنه قد يغلظ به يف بعض احلقوق فقال . يف حمل جر حبيث 

:  
  اللَِّعاِنَوَما كَِمثْلِ الدَّمِ َو

  ِفيِه َتَحرِّي الَْوقِْت والَْمكَاِن
واللعان ( أي القسامة أو حتليف القاتل الويل على العفو ) كمثل الدم ( كان من األميان يف احلقوق العظام ) وما ( 

واجلملة خرب ما ، وظاهره أن التغليظ بالوقت يف هذين واجب بالقضاء ملن ) حتري الوقت ( خرب عن قوله ) فيه 



وغلظت على مسلم يف دم ولعان جبامع ووقت صالة اتفاقاً وحنوه يف : لبه ، وحكي عليه يف الشامل االتفاق فقال ط
ضيح ، ونقل ابن عرفة ذلك عن ابن حبيب ، وابن القاسم وأصبغ وابن كنانة إال أنه أحلق يف رواية ابن كنانة املال 

لتغليظ بالزمان فيهما كما البن ناجي ، والذي يف املعونة أن العظيم هبما وحنوه يف اجلواهر ، وظاهر املدونة عدم ا
يف ) خ ( التغليظ بالزمان فيهما مستحب وحنوه البن فرحون يف تبصرته عن مالك يف غري املدونة وهو املوافق لقول 

ر يوم اللعان ، وندب أثر صالة ، وذكر ابن ناجي يف شرح املدونة عن ابن رشد ، أن كون القسامة بعد صالة العص
واللعان مثلها كما ال خيفى وظاهر ما به العمل أنه على وجه : هو الذي به العمل قال ابن رحال : اجلمعة كما قيل 

وجوب التغليظ كما هو : الوجوب كما هو ظاهر النقل يعين املتقدم عن ابن كنانة وغريه فيتحصل ثالثة أقوال 
يف خمتصره يف الشهادات واستحبابه كما يف املعونة ) خ ( اهر ظاهر املصنف وبه العمل وعدمه لظاهر املدونة وهو ظ

وروي . يف اللعان ، وإمنا خصوا العصر مبا ذكر ملا روي أن األميان بعد العصر ليست هلا توبة ) خ ( وعليه عول 
عطف ) ان واملك. ( األميان تكون بعد الظهر والعصر يف القسامة واللعان والعصر أشدمها قاله فيالوثائق اجملموعة 

فأما أميان القسامة واللعان : ويف الرجراجي ما نصه . على الوقت ، واملراد به اجلامع أي أعظم مواضعه كما مّر 
فتغلظ بالزمان واملكان فمن كان من أهل مكة واملدينة وبيت املقدس فإهنم جيلبون إليها حيثما كانوا ، وأما أهل 

فاملراد باملكان اجلامع . ميال جلبوا إليها واختلف فيما فوق العشرة اخل اآلفاق فإن كانت مواضعهم قريبة كالعشرة أ
  .أي أعظم مواضعه كما مر ، ومفهومه أهنا ال تغلظ يف غري ما ذكر بالزمان وقد تقدم ما يف ذلك فانظره 

  َوْهَي َيِمُني ُتْهَمٍة أَوِ الْقَضَا
  أَْو ُمْنِكرٍ أَْو َمعَ َشاِهدٍ رِضَا

بدل مفصل من اخلرب ) ميني هتمة (  املتوجهة باحلكم فهي مبتدأ خربه حمذوف أي أربعة أقسام أي اليمني) وهي ( 
: املذكور وهي املتوجهة يف الدعوى غري احملققة على املشهور من أقوال تأيت وإجياهبا استحسان كما البن رشد قال 

ء ) القضا ( ميني ) أو ) . (  على من أنكر البينة على املدعي واليمني: ( والقياس عدم وجوهبا لقوله عليه السالم 
وهي املتوجهة على من ادعى على ميت أو غائب أو صغري أو مسكني أو مسجد استحساناً أيضاً ، ومنها املتوجهة 

  :يف استحقاق غري العقار أو فيه على ما لناظم العمل حيث قال 
  كذا يف االستحقاق لألصول
  القول باليمني من معمول

منها كما البن رشد وغريه ألن كالَ منهما لرفع احتمال القضاء أو اخلروج عن اليد فهما لرد دعوى  وإمنا كانت
: ( وهي املتوجهة لرد دعوى حمققة لقوله عليه السالم ) منكر ( ميني ) أو ( مقدرة كما مّر يف أول أنواع الشهادة 

واملدعي مطالب بالبينة إىل قوله واملدعى عليه :  كما تقدم عند قوله) . البينة على املدعي واليمني على من أنكر 
أمرين جربيل أن أقضي : قام للمدعي يف املال أو ما يؤول إليه اخلرب ) مع شاهد رضا ( ميني ) أو ( باليمني اخل 

وفائدة تعداد هذه األميان . اخل . ثانية توجب حقاً مع قسم : وقد تقدم اخلالف فيه عند قوله . بالشاهد واليمني 
وحمل وجوب اليمني مع . كما للشارح متييز بعضها من بعض ملا يعرض هلا من قلب وحنوه حسبما تراه إن شاء اهللا 

ويف الشهود : الشاهد إذا مل يقر اخلصم بعدالته وإالَّ فال ميني ألن إقراره بالعدالة كاإلقرار باحلق كما مّر عند قوله 
: رضيت بشهادة فالن فشهد عليه فإن أنكر شهادته يف احلني وقال  :ويف ابن سهل لو قال . حيكم القاضي مبا اخل 

ظننت أنه ال يشهد إال باحلق فال متضى شهادته عليه وإن مل ينكر بل سكت سكوتاً يدل على رضاه بشهادته مضت 
  :وملا فرغ من أقسامها شرع يف بيان حمل وجوب كل قسم منها على اللف والنشر املرتب فقال .عليه اه 



  َمةٌ إنْ قَويْت بَِها َتجِْبَوُتْه
  َيِمُني َمْتُهومٍ َولَْيَستْ َتنقَِلْب

ألن الشرط يف معىن الصفة أي وهتمة قوية ) إن قويت ( لو فرعه بالفاء لكان أوىل وهو مبتدأ سوغه قوله ) وهتمة ( 
إذا ضعفت ففي نوازل  واجلملة خرب ومفهوم الشرط أهنا تسقط. فاعل ) جتب ميني متهوم : ( يتعلق بقوله ) هبا ( 

الدعاوى واألميان من املعيار عن العبدوسي أن التهمة على قسمني هتمة يف دعواها معرة كاالهتام بالسرقة فهذه ال 
تلحق من ال تليق به ممن شهد فيه باخلري وخمالطة أهله وجمانبة أهل الشر وهتمة يف غري ذلك ، فهذه تلحق اليمني فيها 

واستحسن ابن . م على القول باليمني يف التهمة وهو املشهور ، وبه القضاء وعليه العمل مجيع الناس برهم وفاجره
وهذا يعرف عند نزوله فال بد من بيان التهمة اليت اهتم . رشد أهنا إن قويت حلقت وإالَّ فال وهو قول ثالث 

وخمالطته أهله دون ثبوت تزكية حبيث  املطلوب هبا وبيان حاله من التربيز يف العدالة أو مطلق العدالة ومعرفته باخلري
به تتضح قوة . فال بد اخل : وقوله . ال يكون ما شهد به تزكية له أو جهل حاله أو معرفته بالشر وسوء الظنة اه 

وتتوجه على غريه مبا . التهمة وعدمها ويفهم منه أن املربز يف العدالة ال ميني عليه كانت الدعوى مما فيه معرة أم ال 
وهذا هو املنصوص ملالك يف املبسوط وهو اختيار اللخمي ، وبه أفىت الغوري حسبما يف املعيار . ة فيه مطلقاً ال معر

الراجح عندي يف هذا الوقت وجوب اليمني أي ميني التهمة مطلقاً إذا . ، وعليه حيمل قول ابن مرزوق يف جواب له 
ا على من تليق به فال تلزم إال من كان معروفاً بالشر وسوء تقرر هذا فقوة التهمة خمتلف فقوهتا فيما فيه معرة بكوهن

إن قويت : وقول الناظم . الظنة وقوهتا فيما ال معرة فيه بكوهنا على غري املربز يف العدالة املنقطع يف اخلري والصالح 
  :يشمل الصورتني ، وكذا قول ناظم العمل 

  ودون حتقيق الدعاوى أميان
  هتمته تقوى لغري خمتان

يف ) خ ( ينئذ فال اعتراض خالفاً ملا يف الشراح من أنه درج على ما البن رشد وإن كان ما البن رشد هو قول وح
أخاف أن يكون قد باعه يف السر وأشهد له بالصداقة : اإليداع وحلف املتهم وهو دليل شفعتها يف الشفيع يقول 

وعليه محل ابن فرحون . ذا فال ميني وإال حلف اه إن كان املشتري ممن ال يتهم مبثل ه: ليقطع شفعيت قال مالك 
الظاهر أنه يريد بعد إثبات كون : قول أيب احلسن الصغري املشهور وجوب اليمني مبجرد التهمة ألنه قال عقبه 

املدعى عليه ممن تلحقه التهمة بذلك مث نقل عن ابن اهلندي أن املطلوب ال حيلف يف التهمة حىت يثبت الطالب أنه 
هم بذلك ، فهذا القول وإن كان مذهب املدونة واختيار ابن رشد وشهره أبو احلسن على ما استظهره ابن ممن يت

فرحون ال ينبغي محل الناظم عليه ، والفرق بينه وبني الذي قبله أن ما ال معرة فيه تتوجه فيه اليمني على األول 
توجه إال على من ثبتت هتمته ، والقول الثالث عدم مطلقاً وال يستثىن من ذلك إال املربز خبالفه على هذا ، فال ت

ويف الطررأليب إبراهيم يف باب الوكالة أنه املشهور نقله يف التبصرة وهو املوافق لقول . توجه ميني التهمة مطلقاً 
لى وعلى توجهها مطلقاً أو يف املتهم فإن نكل غرم مبجرد نكوله ع. الناظم فيما مّر حتقق الدعوى مع البيان اخل 

على الطالب بالنكول وال بصريح القلب على املشهور ، وقيل تنقلب وحيلف على ) وليست تنقلب . ( املشهور 
غلبة ظنه وقيل ال غرم عليه بالنكول بل يسجن أبداً حىت حيلف مث املسلمون يف دعوى الغصب والتعدي حممولون 

حىت تثبت العدالة قاله ابن لبابة وغريه ، وتأمله  وهم يف الشهادة على اجلرحة: على العدالة حىت يثبت خالفها أي 
فإنه بظاهره يقتضي أهنم فيما فيه معرة حممولون على غري العدالة ، . فمن شهد فيه باخلري اخل : مع قول العبدوسي 
عيار إنه من الدقائق كما يف التبصرة وامل: ما قاله ابن زرب وكان حيكم به ، ويقول . وهتمة اخل : ومشل قول الناظم 



وهو أن الرجل إذا ادعى على آخر بدعوى هتمة فإن للمطلوب أن ال حيلف حىت حيلف املدعي أنه قد ضاع له ما 
. اهتمتك بأنه مل يضع لك شيء وإمنا تريد أن خترجين باليمني انتهى باختصار : ادعاه ، ألن من حجته أن يقول 

خصوصية لالهتام بعدم الضياع بل كذلك لو سلم له  وباجلملة فكل منهما اهتم اآلخر ويفهم من تعليله أنه ال
وليست تنقلب : ومشل قوله . إن هذا يؤدي للتسلسل فتأمله واهللا أعلم : الضياع واهتمه بعدم االهتام ، وقد يقال 

ميني القضاء وميني االستحقاق ألن كالًّ منهما ميني بتهمة ، ومشل أيضاً ما لو ماتوا يف سجن أو بيت فسرق أحدهم 
وليست تنقلب يريد : ليس على من عداه إال اليمني فإن حلفوا برئوا ومن نكل فعليه الغرم مبجرد نكوله ، وقوله ف

على الوجه الذي توجهت ، وأما على غريه فتنقلب ، فإذا خال الرجل بزوجته ومات وطلبت باقي صداقها واهتمت 
غري خالف ، ولكن ال حتلف أهنم عاملون به بل حتلف أهنا الورثة بأهنم يعلمون باقيه فإن حلفوا وإالَّ ردت عليها من 

ما قبضته وال أسقطته ، فهذه ترجع على غري ما نكل عنه الورثة ، وكذا إذا اهتم رجل آخر بالسرقة مثالً فإن 
 للمطلوب أن يقول له احلف أنت أنه لقد ضاع لك ما تدعيه وأنك تتهمين به وأنا أغرمها لك فله ردها هبذا املعىن ،

كما أفىت به ابن املكوي وغريه ، وحكم به عياض كما يف دعاوى املعيار وليس له ردها على حسب ما توجهت 
  :فيقول احلف أين قد سرقتها وأغرمها لك وميكن أن يكون هو معىن قول العمل 

  وقل له احلف يل قد اهتمتين
وحيتمل أن يكون مراده أن للمتهم أن يقول وأنه ضاع الذي ألزمتنيوأن ميني التهمة ترد هبذا املعىن دون غريه ، 

للطالب ال أحلف حىت حتلف على ما ذكر كما مّر عن ابن زرب إال أنه ليس يف كالم ابن زرب زيادة احللف على 
التهمة فيترجح احلمل األول ، وعليه فإمنا احتيج لتلك الزيادة إلمكان كون الطالب عرف آخذ متاعه أو مل يعرفه 

  .املطلوب ، ولكن أراد تعيينه باليمني مع علمه برباءته  واهتم به غري هذا
وهذا يقتضي أنه إذا سلم له الضياع ونازعه يف االهتام فقط له أن حيلفه عليه ويغرم ، وهو كذلك إذ ذاك : قلت 

 حق من حقوقه وعليه فغالب دعاوى االهتام أو كلها ترد فيها اليمني هبذا املعىن ، فللمشتري يف مسألة الشفعة
احلف أنك اهتمتين : احلف أنك اهتمتين بالشراء وخذ بالشفعة وله أن يقول يف الرد بالعيب : املتقدمة أن يقول 

باستخدام الدابة أو الرقيق بعد علمي بعيبهما وأسقط عنك الرد ، وهكذا فترد اليمني يف ذلك كله على غري ما 
  .توجهت 

  :مث أشار إىل بيان حمل ميني القضاء فقال 
  ِتي بَِها الْقََضا ُوجُوُبَوِللَّ

  ِفي َحقِّ َمْن ُيْعَدْم أَْو َيِغيُب
ء مبتدأ خربه يف اجملرور واجلملة صلة املوصول ويف الكالم حذف أي ولليمني اليت هبا نفي ) ولليت هبا القضا ( 

ربه املوصول اجملرور مبتدأ خ) وجوب ( القضاء ، واملراد بالقضاء قضاء الدين وما يف معناه كنفقة الزوجة ال احلكم 
معطوف أي غيبة بعيدة ) أو يغيب ( بفتح الدال صلة من واجملرور يتعلق باالستقرار يف اخلرب ) يف حق من يعدم ( 

ولو حكماً وقد تسقط وذلك فيما إذا أوصى أن يقضي دينه من ثلثه قاله ابن اهلندي وحنوه البن سلمون وكذا إن 
وجوب أن من : دون ميني على قول ابن القاسم كما يف الالمية ، وأفهم قوله أقّر بديون لقوم وأوصى أن يصدقوا ب

دفع ديناً على ميت أو غائب دون ميني ضمنه وهو كذلك إن تعذرت ميني القابض وظاهره كغريه وجوهبا ولو غاب 
وكيل ليس له يف باب الصلح وأن ال) ح ( وانظر. قبل حلول األجل وهو كذلك ألهنا للتهمة ، وقيل ال ميني عليه 

ونقل ذلك الربزيل يف الوكاالت . أن يصاحل عنها إذا مل يفوض له فيه خبالف الوصي ، فله ذلك إن رأى عزمية عليها 



يف حق من : مبسوطاً ويف نوازل الدعاوى من املعيار هل القاضي كالوكيل يف ذلك أو كاملديان ؟ وفهم من قوله 
يعدم أي ميوت وال يقرأ : ر إال إن ادعى القضاء وهو كذلك ، وقوله أهنا ال جتب يف حق احلي احلاض. يعدم اخل 

بكسر الدال ألن املفلس وإن كان حيلف مع بينته ، لكن ليس حلفه لنفي القضاء ، وهذه اليمني لرد دعوى مقدرة 
نه وال كما مّر فيحلف ما قبضت من هذا الدين شيئاً وال استحلت به وال أحلت به أحداً وال وهبته وال شيئاً م

قدمت أحداً يقبضه منه وأنه لباق عليه إىل اآلن ، فإن مات رب الدين فيحلفها من يظن به العلم من الورثة الكبار 
وظاهر النظم وجوهبا ولو . وإن نفى فالنفي للعلم كفى : فقط لكن حيلف على نفي العلم فقط كما يأيت يف قوله 

امليت واحمليط بإرثه هي وأوالدها فقط ، وهو كذلك كما يف  للولد على والده كاملرأة تطلب دينها على زوجها
الربزيل قائالً ألهنا مدعية فحكمت السنة حبلفها ، وظاهره أهنا جتب ولو ثبت الدين بإقرار مات بإثره وهو ما يقتضيه 

ذمته وأما إن أقر التعليل املتقدم من أهنا يف مقابلة دعوى اإلبراء واإلخالة وحنومها ، وهذا واضح إذا أقر بشيء يف 
وقد صرح بذلك يف الباب اخلامس من القسم الثاين ) . ح ( بشيء معني فال إشكال يف عدم ميينه وعليه حيمل ما يف 

ولو أقر الورثة الكبار ببقاء الدين وهو كذلك إن كان اإلقرار بعد . من التبصرة فانظره فيه ، وظاهره أيضاً وجوهبا 
  .فكذلك ويضمن الدافع حصة الصغار إن دفع بدوهنا الرفع للحاكم فإن أقروا قبله 

فإذا اشترط رب الدين سقوط هذه اليمني فذلك جائز يف صلب عقد البيع وما جانسه ال يف القرض مطلقاً : تنبيه 
انظر التبصرة يف الباب التاسع . ألنه يف العقد سلف جر نفعاً وبعده هدية مديان كبعد العقد يف البيع وحنوه 

فإنه ذكر يف املسألة ثالثة أقوال يفرق يف الثالث بني أن يكون املشترط مأموناً ) ح ( وانظر التزامات والعشرين 
وذكر عن ابن ناجي أن العمل على القول بأعمال الشرط مطلقاً ، وذكر هو أن القول . فيوىف له بالشرط وإالَّ فال 

  .بعدم أعماله أرجح ، وانظر ما يأيت يف الصلح والضمان 
  ُتَعاُد هِذِه الَْيِمُني َوالَ

  َبْعُد َوإنْ َمرَّ َعلَْيَها حُني
بالضم مقطوع عناإلضافة يتعلق بتعاد ) بعد ( نعت أو عطف بيان أو بدل ) اليمني ( نائب الفاعل ) وال تعاد هذه ( 
القضاء على الطالب  مر ، واجملرور يتعلق به ، والواو للمبالغة أي ال تعاد ميني: فاعل بقوله ) وإن مر عليها حني ( 

بعد حلفها ولو مضى زمان طويل بني حلفها ودفع الدين لعدم طروء الشك املوجب هلا ، إذ الفرض أنه ال زال غائباً 
، وفهم منه أنه إذا قدم بعد احللف مث غاب قبل الدفع أو بعد ما بني جنوم الدين حبيث ميكن أن يكون اقتضى النجم 

  .كذلك ألن الشك حينئذ حاصل كما كان أول مرة  الثاين أو وكل عليه فتعاد وهو
إذا حلف الطالب ميني القضاء وباع احلاكم عقار الغائب وحنوه للدين فقدم الغائب وأثبت الرباءة : األول . تنبيهات 

، فإن البيع ال ينقض ويرجع بالثمن على الغرمي إال أن يكون املبيع مل يتغري عن حاله فيكون أحق به بالثمن على 
  .لراجح كما يأيت يف فصل البيع على الغائب إن شاء اهللا ا

إذا وقف القاضي متاع الغائب لقضاء دينه فغاب رب الدين وقدم الغائب يف حال غيبته وادعى املالء فدفع : الثاين 
به  القاضي له املال املوقوف فهرب به مث قدم رب الدين فإن لرب الدين الرجوع على القاضي ألنه دفع ما ال تعلق

  .حق الغري تعلق استيفاء كاألمني يف الرهن قاله يف املعيار 
لو ادعى رب الدين أن للغائب ماالً بيد رجل وديعة أو بوكالة وأثبت ذلك فإن أقر من هو بيده أنه للغائب : الثالث 

نه وهو قول ابن ونقل عنه ابن اللباد أنه ال يقضي منه دي. قضى منه دينه بعد اليمني قاله سحنون ، وعليه العمل 
الوديعة لغريي مل يكن لرب الدين : وهو القياس ألنه لو حضر الغائب وقال : املواز وابن عبد احلكم قال أبو عمران 



وهذا اخلالف لو ادعى رب الدين على شخص أنه وهب ماالً للغائب يف حال : قلت . فيها شيء قاله يف املتيطية 
إنه ال يقضى له بشيء من ذلك إذ ال يدري هل يقبل الغائب اهلبة فتكون غيبته وأثبت ذلك أو سأل ميني الواهب ف

وال يلزم أي املفلس ) : خ ( من ماله أم ال ؟ وهو ال جيرب على قبوهلا لقضاء الدين قاله يف املعيار وهو معىن قول 
أيضاً ألن نفس  وهذه الفروع وإن كان هلا تعلق بفصل الغائب اآليت فلها تعلق مبا هنا. بتكسب أو تسلف اخل 

  .اليمني هلا تعلق به 
  :مث أشار إىل ميني املنكر فقال 

  وِلَْيِمني أيَُّما إْعمَالِ
  ِفيَما َيكُونُ ِمْن َدَعاوى املالِ

يتعلق ) فيما ( صفة ملبتدأ حمذوف وما صلة أي ولليمني أعمال أي أعمال ) أميا أعمال ( خرب ) ولليمني ( 
يتعلق به ومشل قوله دعاوى دعوى تعمري ) من دعاوى املال ( مضارع كان التامة ) يكون ( باالستقرار يف اخلرب 

قضيتك أو دعوى البيع أو الشراء أو اإلجارة أو العارية وحنو ذلك فإن القول ملنكر العقد : الذمة أو إخالئها كقوله 
نكر عقد البيع واملساقاة والشركة ال إمجاعاً مع ميينه بدليل االستثناء اآليت ، وما يف التبصرة من أنه ال ميني على م

. املال أي ما يؤول إليه كاألجل واخليار وحنومها كما مّر : وقوله . معول عليه ولعله مبنيعلى القول باشتراط اخللطة 
ولو أدى لغري املال كدعوى املكاتب على سيده أداء جنم وحنوه وهو كذلك كما مّر عند قوله : وظاهر قوله يف املال 

املال من دعاوى غري املال كدعوى الشتم أو ادعت الزوجة أن زوجها : واحترز بقوله . توجب حقاً مع قسم ثانية 
وقد تقدم أن ما ليس مبال وال آيل إليه ال ميني فيه . يضرهبا كما يف ابن سلمون يف شرط الضرر ، وانظر الفائق 

وال آيلة إليه ويدخل فيه ما إذا طلب منه اليمني  ويستثىن من ذلك جراح العمد فتجب فيها اليمني وإن مل تكن ماالً
املازري وبه . اخل . وله ميينه أنه مل حيلفه أوالً ) خ . ( على مال أنكره فيه ، فزعم املطلوب أنه قد كان حلف 

 وأفىت اللخمي بأن ال ميني. الفتوى والقضاء عندنا وله رد اليمني عليه أنه قد استحلفه مث ال حيلف مرة أخرى اه 
  :واختاره ابن رحال وعليه درج ناظم العمل حيث قال . على الطالب 

  وال ميني حيث قال احلف يل
  إنك ما حلفتين من قبلي

وفيه مراعاة دعوى أحد اخلصمني دون اآلخر بال دليل وال مرجح ، فالواجب التمسك مبا للمازري مث : قلت 
  :له قو. فيما يكون من دعاوى املال : استثىن من عموم قوله 
  إالَّ بَِما ُعدَّ ِمَن التَّبَرُّعِ

  َما لَْم َيكُْن ِفي احلَالِ ِعْندَ املُدَِّعي
( بالبناء للمفعول صلة والتقدير إال يف الدعاوى اليت تعد ) عد ( مبعىن يف ومجلة ) مبا ( استثناء والباء يف قوله ) إال ( 

شهور خالفاً للجالب يف أهنا تتوجه يف التربع فإن نكل كدعوى اهلبة والصدقة فال ميني فيها على امل) من التربع 
التربع دعوى هبة اليمني وإبرائه منها ، وال سيما إن علم تقدم اخلصام : املطلوب حلف الطالب وأخذه ومشل قوله 

بينهما كما يف نوازل الدعاوى واألميان من املعيار والتربع ما كان من غري سؤال ، والتطوع ما كان عن سؤال 
( ظرفية مصدرية ) ما ( المها معروف قاله أبو احلسن يف باب احلمالة ، والناظم أطلق التربع على ما يعم التطوع وك

ويف حوزه وإالَّ وجبت اليمني ) عند املدعي ( أي حال الدعوى ) يف احلال ( صلتها أي مدة عدم وجوده ) مل يكن 
ن الباجي دعوى املدين هبة رب الدين دينه توجب ميينه ابن عرفة ع. حينئذ كانت الدعوى يف معني أو يف الذمة 



  .اتفاقاً 
ويصحح هذا أن من استحق عرضاً بيد رجل ال حيكم له : الباجي . وكذا من ادعى هبة ما بيده من معني اه : قلت 

واحلبس ومشل كالم الناظم النحلة والعارية واإلسكان والعمرى واإلخدام . به حىت حيلف أنه ما باع وال وهب اخل 
وقد قال مالك فيمن : والوصية فال ميني يف ذلك كله إال أن يكون بيد املدعي حال التداعي قاله الرعيين ، قال 

إمنا تصدقت باألصل دون الثمرة إن القول : تصدق بنخل مثمر فقال املتصدق عليه الثمرة يل ، وقال اآلخر 
وال يدخل يف كالمه القرض واحلوالة والكفالة بعد .  للمتصدق بيمينهوإال حلف اآلخر وأخذ الثمرة اه باختصار

العقد واإلقالة على الثمن األول وإن كان الكل معروفاً إذ التربع هو ما ال معاوضة فيه ، وهذه فيها معاوضة إذ أدىن 
  .مراتبها الكفالة وهي يرجع فيها مبا أدى 

  :ا أفىت به ابن عتاب وابن القطان فقال وملا مل تدخل هذه يف كالمه نبه على حلوق بعضها بالتربع على م
  )صلى اهللا عليه وسلم ( َويف اإلقَالَِة اْبُن َعتَّابِ يرى 

  ؛ ١٦٤٨
  ُوُجوبَِها بشُْبهة ُمْعَتبَرا

) بشبهة ( مفعول أول ويف اإلقالة يتعلق به أو بريى ) وجوهبا ( خربه ) يرى ( مبتدأ ومجلة ) ويف اإلقالة ابن عتاب ( 
بفتح الباء مفعول ثان ومن بعض النسخ لشبهة بالالم بدل الباء فمعترباً بكسرها حال وهو ) معترباً (  :يتعلق بقوله 

أما دعوى اإلقالة فمن دعوى املعروف ، وقد اختلف فيها شيوخنا : أظهر من نسخة الباء ، قال ابن رشد يف نوازله 
هنا مسألة ذات قولني من غري تفصيل ، ومنهم فمنهم من ذهب إىل أن ما وقع من ذلك يف األمهات اختالف قول وأ

من قال ليس ذلك باختالف بل املدعى فيه إن كان بيد املدعي أو كان له به تشبث وجبت له اليمني على املدعى 
عليه ، وإال مل جتب وهو تفصيل حسن له وجه من النظر وهو مراعاة اخلالف فيوجوب احلكم مبا مل يقبض من اهلبات 

عوى اإلقالة وجوب اليمني إذ ال اختالف يف وجوب احلكم هبا إال أن يدعي أنه أقاله فيها قبل التفرق ، فاألظهر يف د
إن البيع ال يلزم إال بالتفرق باألبدان انتهى من نسخة أندلسية يف غاية : باألبدان فتضعف اليمني مراعاة ملن يقول 

: وزاد بعد قوله باألبدان ما نصه . قبض إىل قوله هبا مبا مل ي: اجلودة ، وسقط من نسخة الشارح اليت بيدنا قوله 
ال جتب اليمني ملدعي اإلقالة إال أن يأيت بشبهة يقوي هبا دعواه ، وشاهدته يفيت بذلك وقال : وكان ابن عتاب يقول 

ه ابن إذا تقرر هذا علمت أن ما أفىت ب. يف ذلك اختالف ، وكذلك كان ابن القطان يفيت أن ال ميني إال بشبهة اه 
عتاب هو عني التفصيل الذي حكاه ابن رشد عن بعض شيوخه ، وعلمت أن ابن رشد استظهر وجوهبا مطلقاً ، 

وعليه اقتصر الرعيين يف الدعوى واإلنكار ، وصدر به ابن فرحون يف تبصرته وهو ما رجحه الشارح تبعاً البن سهل 
  :فلو قال الناظم 

  ويف اإلقالة وجوهبا ثبت
  ل كيفما أتتيف راجح األقوا

وانظر ما معىن التشبث ولعله يريد كونه بيد وكيله أو غالمه أو بعض قرابته الذي يسعى يف مصاحله ، وقول ابن 
رحال يريد به الدين غري ظاهر ، ومعىن قول ابن رشد مراعاة اخلالف يف وجوب احلكم اخل أن اهلبة اليت مل تقبض 

لزومها به حىت تقبض وهو مقابله ، وهذا اخلالف ال جيري يف اإلقالة  فيها قوالن لزومها بالقول وهو املشهور وعدم
وهكذا يقال يف القرض ألنه بيع يف احلقيقة ، وأما احلوالة فهي : قلت . للزومها بالقول قبضت أم ال اتفاقاً ألهنا بيع 

امللوي يف بعض طرره وإن كانت بيعاً لكن صرح الرعيين بعدم وجوب اليمني فيها ، ولعل وجهه كما أليب العباس 



هب أن اليمني توجهت لك علي واعترفت لك باحلوالة فإن دفع : إن من حجة املطلوب وهو احملال عليه أن يقول 
املال إليك ال يوجب براءة ذميت من طلب رب الدين وهو احمليل ، وال أتكلف الدفع إليك مع عدم براءة ذميت ويف 

دين أمر هذا بقبضه مل حيكم على املقر بدفعه ألنه مقر على رب الدين  لو قال لفالن علي: الوكالة من الربزيل 
وذلك غري الزم له ، وأما الكفالة فصرح يف معاوضات املعيار بأن املشهور عدم توجه اليمني عليه فيها قائالً ألهنا من 

  .دعوى املعروف كالتربع والصدقة اه 
وصدر ابن سلمون بأنه إن ادعى عليه أنه تكفل له يف صلب  ويف املدونة وجوب اليمني فيها بشرط ثبوت اخللطة ،

وهذا الذي صدر به ال خيالف املدونة ألنه : قلت . العقد وجبت اليمني ، وإن ادعى عليه التربع بعد العقد فال ميني 
صلها ، يلزم من الدعوى هبا يف صلب العقد الدعوى عليه مبعرفة أصل الدين فهو يدعي عليه حينئذ هبا ومبعرفته أل

ووجه ابن يونس ظاهر املدونة بأن الطالب يقول إمنا وثقت مببايعة من ال أعرف لكفالتك إياه ، فلذلك وجبت 
وهذا التوجيه يدل على أن كالمها يف الدعوى يف أصل العقد فتبني هبذا كله رجحان ما صدر به ابن . اليمني اه 

اشتراط اخللطة وهو ظاهر إذا ثبت أصل احلق ولو  سلمون من التفصيل ، وال سيما على ما به العمل من عدم
باالعتراف من الكفيل ، وإال فمن حجته أن يقول ال شيء لك عليه مما تدعيه إذ فائدة اليمني تظهر يف النكول عنها 

ال مطالبة لرب الدين على احلميل إال بعد : ، وهو لو نكل عنها والدين مل يثبت مل يلزمه غرم ، وقد قال اجلزيري 
بوت الدين ، فإن عجز وزعم أن احلميل يعرف الدين حلف احلميل على علمه وبرىء فإن نكل حلف الطالب أن ث

احلميل يعرف حقه قبل الغرمي وغرم ، فإذا وجد احلميل الغرمي فإن أقّر له غرم وإال حلف وبرىء وال رجوع حينئذ 
  .للحميل على الطالب اه 

لبائع أنه أقاله على أنه يرد له أقل من الثمن فالقول للمشتري بيمينه أنه أقاله فإن اتفقا على اإلقالة وزعم ا: تنبيه 
  .وتستثىن هذه مما يأيت يف اختالف املتبايعني يف قدر الثمن واهللا أعلم . مبثل الثمن قاله يف التبصرة 
  َوهِذِه الَْيِمُني َحْيثُ َتجُِب
  َيسُوغُ قَلُْبها وَما إنْ ُتقْلَُب

بضم التاء وفتح ) توجب ( ظرف مضمن معىن الشرط ) حيث ( نعت أو عطف بيان ) اليمني ( مبتدأ ) وهذه ( 
قلبها ( له ) يسوغ ( هذه اليمني إن أوجبها احلاكم على املنكر يف املال أو ما يؤول إليه : اجليم يف حمل جر حبيث أي 

بالبناء للمفعول ) تقلب ( صلة ) إن  (نافية ) وما ( فاعل واجلملة خرب فإن حلف من قلبت عليه وإال سقط حقه) 
ونائبه ضمري اليمني املقلوبة واجلملة معطوفة على اخلرب أي ليس ملن قلبت عليه أن يقلبها ثانياً ، وإال مل تزل يف قلب 

ومشل اليمني مع الشاهد وغريها من الدعاوى احملققة اجملردة وال دخل هنا ليمني التهمة وال ليمني القضاء ، إذ ال 
بان على حنو ما توجهتا عليه كما مّر ، وأشعر قوله يسوغ قلبها أنه إذا قلبها ليس له الرجوع عن ذلك ألنه يقل

وإن ردت على مدع وسكت زمناً ) : خ ( أسقط حقه منها سواء قلبها بعد الرفع للحاكم أو قبله ، وهو كذلك 
  .أي ولو طويالً فله احللف 

رجل ميني على امرأة من ذوات احلجاب ووجبت هلا هي ميني عليه فأرادت أن إذا وجبت ل: قال يف التبصرة : تنبيه 
أخاف أن أحلف هلا هناراً فترد على اليمني ليالً فأحلف مرتني مرة يف النهار : حتلف ليالً وأن حتلفه هناراً فقال الرجل 

وحلفت املرأة ليالً وهذا نص يف أن  ومرة يف الليل ، فإن املرأة إذا التزمت أهنا ال ترد اليمني حلف هلا الرجل هناراً
  .التزامها لعدم الرد يلزمها اه 

مث إن احلالف ال خيلو إما أن يثبت لنفسه حقاً أو ينفي عنها أو يثبت لغريه أو ينفي عن ذلك الغري ، ففي الثالث 



  :األول حيلف على البت ، ويف األخرية على العلم كما قال على اللف والنشر املرتب 
  ٌت ِلنَفِْسِه وَمْن َنفَىَوُمثْبِ

  َعْنها َعلَى البََتاِت يُْبِدي الَْحِلفَا
يتعلق به وضمريه للنفس ) عنها ( صلته ) نفى ( معطوف ومجلة ) ومن ( به ) لنفسه ( مبتدأ سوغه تعلق ) ومثبت ( 

( ب ميتاً أو غائباً يل عليك ألف والنفي كدعوى املطلوب عليه القضاء ولو تقديراً ككون املطلو: فاإلثبات كقوله 
مفعول واجلملة خرب فيحلف يف اإلثبات أن له عليه ألفاً ، ) احللفا ( أي يظهر ) يبدي : ( يتعلق بقوله ) على البتات 

واعتمد البات على ظن قوي اخل وحيلف املطلوب يف النفي ) . خ ( وهذا إذا رد عليه اليمني أو قام له بذلك شاهد 
وميني املطلوب ماله عندي كذا وال شيء منه ونفى ) : خ ( ه من سلف أو بيع أو غريمها ما له علي ألف وال شيء من

يكفيه : سبباً إن عني وغريه ، فإن قضى نوى سلفاً جيب رده أي وال يكفيه ال حق لك علي ، وقال ابن املاجشون 
فال يكلف أكثر من :  وهو التحقيق ألن نفي األعم يستلزم نفي األخص أي: ابن عبد السالم . وحنوه ألشهب 

ذلك وحيلف الطالب يف دعوى القضاء أنه ما قبض شيئاً ويزيد يف امليت والغائب وال أحال به وال أسقطه إىل آخر 
  )صلى اهللا عليه وسلم ( َوُمثْبٌِت لغَْيرِِه ذَاَك اقَْتفَى .ما مر 
  ؛ ١٦٤٨

  )صلى اهللا عليه وسلم ( وإنْ َنفَى فالنَّفُْي ِللِْعلْمِ كَفى 
  ؛ ١٦٤٨

أي اتبع واجلملة خرب ، وذاك كدعوى دين ) اقتفى : ( مفعول بقوله ) ذاك ( مبتدأ سوغه ما مر ) ومثبت لغريه ( 
ألبيه امليت وأقام به شاهداً أورد املطلوب أو ورثته على اليمني يف الدعوى اجملردة فيحلف أن ما شهد به الشاهد أو 

د على غري ما توجهت ألهنا جتب عليهم على نفي العلم ، وإذا ردوها وقويل أو ورثته هذه تر. أن ما يدعيه حلق 
هبا عن غريه كوارث ادعى شخص على موروثه دعوى جمردة فيحلف أنه ) وإن نفى ( فيحلف الطالب على البت 

وترد على غري ما توجهت كما مر وكدعوى شخص ديناً ألبيه على ميت أو : ما يعلم له شيئاً على موروثه أي 
فالنفي للعلم : ( وأقام به شاهداً أو شاهدين ووجوب ميني القضاء ، فإن الشخص حيلفها على العلم كما قال غائب 
يف ذلك كله وإن ردها يف األخريتني فال ترد ألهنا للتهمة كما مّر ، فالنفي مبتدأ خربه كفى ، واجلملة جواب ) كفى 

يناً لتكميل النصاب وهي على البت كما مّر مثاله يف صدر وقد استفيد منه أنه مع الشاهد حيلف ميينني مي. الشرط 
  :البيت ومييناً لنفي القضاء وهي على نفي العلم كما هنا وله أن جيمعهما يف ميني واحدة على ما به العمل قال ناظمه 

  وجتمع األميان يف الدعاوي
  إال ميني الرد يف التساوي

ان متساوية يف التغليظ وعدمه ، ولو ميني قضاء أو استحقاق جتمع فاستثناؤه ميني الرد يدل على أن غريها من األمي
وهو كذلك على خالف فيه كما يف الرعيين وغريه ، فإن كان بعضها يغلظ يف اجلامع دون البعض اآلخر فهو 
جه ، باخليار يف أن حيلف واحدة مغلظة يدخل فيها مجيع ما وجب عليه أو حيلف ميينني املغلظة يف اجلامع وغريها خار

وباهللا الذي ال إله إال هو : إال ميني الرد أي فال جتمع بل يقول باهللا الذي ال إله إال هو فإذا انقضت قال : وقوله 
حتىتنقضي اليمني األخرى وسواء قدم املردودة أو غريها وما تقدم عن التبصرة يف التنبيه قبل البيتني يدل على أن 

ظاهر يف ذلك وإال مل تتوقف ميينه على التزامها عدم . ن ترد اليمني اخل أخاف أ: املردودة جتمع ألن قول الرجل 
ابن رشد أيضاً حسبما يف الدر النثري مث كما يلزم الطالب أن حيصر دعاويه . الرد ، وقد صرح جبمعها مع غريها 



ليقع اجلواب عن وأن جيمعها عند إرادة إخالف املطلوب ليحلف له مييناً واحدة كما مّر كذلك يلزمه أن حيصرها 
مجيعها على ما عليه العمل أيضاً كما أشار له ابن أيب زمنني وغريه وهو معىن قول الالمية ، وهل مدع يلجأ جلمع 

وباجلملة فاجلمع إما ابتداء ليقع اجلواب عن جمموعها أو بعد اجلواب عن بعضها باإلنكار وإرادة . حقوقه اخل 
أجيب إال أن تكون الدعاوى من املرياث فيلزمه مجع ما علمه منها فقط  التحليف ففي أي حمل منهما طلب اجلمع ؟

إن دعاوى املرياث ال يلزم مجعها أي ال يلزم مجع ما مل يعلم منها ، : يف الوجهني دون ما مل يعلمه ، وهذا معىن قوهلم 
ه يفيد عليه إنكاره وعدم فإن زعم املطلوب أنه سيدعي عليه بدعاوى عينها منه وأنكر الوارث قوله وعلمه بذلك فإن

علمه بتلك الدعاوي ، ويقال له ال قيام لك هبا إن حلفته على ما مسيت فقط ال بإظهار أمر يعلم أهنا مل تكن معلومة 
معناه يف املعيار عن الربزيل ، وكذا إن ادعى بدعاوى زاعماً أن له بينة على بعضها دون البعض اآلخر : عندك قال 

فه على ما ال بينة له به إال إذا التزم أنه ال قيام له يف ماله به ببينة إال هبا ، فإن مل يلتزم ذلك مل فال سبيل له إىل حتلي
يستعجل ميينه اآلن بل حىت يقيم البينة فإن أقامها وإالَّ مجع دعاويه وحلف له مييناً واحدة وفهم من النظم أهنا إذا 

دها وهو كذلك ، أما يف األول فظاهر وأما يف صورة العكس فال وجبت بتاً فحلفها علماً أو بالعكس ال جيزيه ويعي
ألن اليمني على الشك غموس وهي حمرمة منهي عنها ، والنهي يدل على الفساد ومعناه يف العقود عدم ترتب آثاره 

ادة كما يف املعيار عليه ، فال أثر هلذه اليمني هبذا أفىت املقري راداً على غريه ممن أفىت باإلجزاء ألنه أتى باملطلوب وزي
إن هذا قد : وال يقال . وتعليله يدل على عدم اإلجزاء ولو طلبها الطالب كذلك تغليظاً على املطلوب : قلت . 

ألنا نقول الطالق ميني منعقدة . رضي بإسقاط حقه منها كما مّر فيمن طلب من خصمه احللف بالطالق تغليظاً 
  .خبالف هذه 

اليمني لورثة ميلكون أنفسهم على رجل وتقاضى اليمني أحدهم بأمر احلاكم بيمينه  إذا وجبت: األول . تنبيهات 
جتزىء عن اجلميع وليس ملن يقوم بعده ولو غائباً أو صغرياً أن حيلفه وإن كان بغري أمر احلاكم فكل من قام منهم 

  :حيلفه مييناً ثانية قاله يف املتيطية وهو معىن قول الالمية 
  ي احلق يكتفيوإن غاب بعض من ذو

  بإحالف بعض إن حبكم حتصال
وإذا أقام غري من أحلفه بينة عمل هبا يف حظه فقط ولو كان عاملاً هبا حني إحالف القاضي املطلوب لغريه ألنه يقول 

  .أول باب الوكالة ) ز ( مل أقم حبقي وقت احللف ومل يكن طلب احلق مين قاله 
أخريها واملطلوب تعجيلها أو العكس فتعجيلها واجب قاله ابن عبد السالم إذا وجبت اليمني فأراد الطالب ت: الثاين 

وابن سلمون عن ابن احلاج ، فلو وجبت ميني القضاء أو مع الشاهد أو قال املطلوب احلف وأزن لك فقال الطالب 
: ابن العطار ال أحلف حىت حيضر املال ألنيأخاف أن أحلف ويدعي العدم فتذهب مييين باطالً فقال : يف ذلك كله 

ومن أىب مييناً لكون املال غاب فجهال : ال جياب لذلك بل حيلف مث يطالبه باملال ، وعليه اقتصر يف الالمية حيث قال 
يكفي أن يشهد على املطلوب بأنه مليء وحيلف : جياب إىل ذلك وبه العمل بتونس قاله ابن ناجي ، وقيل : وقيل . 

باملالء فإنه يسجن حىت يؤدي وال تقبل بينته بالعدم قاله ابن أيب زمنني وفضل  الطالب فإن ادعى العدم بعد إشهاده
: وقال أبو احلسن . وغريمها ، واقتصر عليه يف التبصرة والوثائق اجملموعة ومل حيك أكثر الشيوخ غريه وهو املذهب 

لك خوف اللدد لضعف انظر قضاة البوادي يفعلون هذا وليس ألجل دعوى العدم ألهنم ال يعلمونه ، وإمنا ذ
ويف املعيار عن العبدوسي أن املطلوب جيرب على أحد . األحكام فيحتمل أن يؤخذ له رهن أو محيل فحينئذ حيلف اه 

إما أن يقر مبالء ذمته وإما أن حيضر املال وحينئذ حيلف اآلخر ؛ اللهم إال أن يفهم القاضي عنه الكذب فال : أمرين 



 الغربيين إن كان املطلوب يتكلف كلفة يف إحضار الثمن مثل أن حيتاج إىل بيع داره يقبل منه إال اإلحضار ، وأفىت
وفتواه صواب ، وهبا حكمت : ابن ناجي . وإالَّ فال حيلف حىت حيصله . وحنو ذلك فإنه حيلف الطالب أوالً 

أو غري معلومه ، ولكن فتحصل من هذا أنه إذا كان معلوم املالء لكن حيتاج إىل بيع أصل وحنوه . بالقريوان اه 
أشهد مبالء ذمته ومل يفهم القاضي منه الكذب وال ضعفت األحكام حلف الطالب أوالً فإن كان معلوم املالء وال 

حيتاج لبيع أصل أو غري معلومه وأشهد مبالئه ولكن فهم منه الكذب أو ضعفت األحكام فال حيلف حىت حيضر املال 
ال أحلف بأن الثمن مائة حىت أشهد : وهكذا املشتري يقول للشفيع : قلت  .أو يأيت برهن أو محيل واهللا أعلم 

  .عليك وأنك تأخذ بالشفعة لئال تذهب مييين باطالً قاله يف شفعة املعيار 
إذا طلب املدعي ميني املطلوب فللمطلوب أن ال حيلف حىت يلتزم له إسقاط كل بينة ما علم منها وما مل : الثالث 

  .نفسه ذلك مل يكن له أن يقوم ببينة جيدها ولو مل يعلم هبا قاله يف املتيطية والوثائق اجملموعة  يعلم فإذا عقد على
من وهب ديناً وله به شاهد أو اشترى شيئاً بشاهد ووهبه فأنكر املدين أو البائع أو وجبت ميني القضاء يف : الرابع 

ال أحلف لينتفع غريي قاله أبو : ن الواهب يقول هبة ما على ميت ، فالواجب أن حيلف املوهوب له يف ذلك كله أل
وهو ظاهر من مسألة الغرماء ولعله يريد هبا أن امليت إذا أقام له شاهد بدين وعليه ما يستغرق ماله : احلسن قال 

فإن الغرماء حيلفون مع الشاهد ال الورثة إذ ال حيلفون ليستحق الغرماء وتعليله يدل على أن ذلك جار يف اهلبة 
يف باب اهلبة ، وبه أفىت ابن سودة رمحه اهللا حسبما يف ) ح ( إلقرار والشراء ، ونقله املشذايل يف حاشيته كما يف وا

نوازل العلمي وقوة كالمه تعطي أن هذا هو املعتمد ، ويؤيده أيضاً أن الصغري جيب له احلق بشاهد واحد وال حيلف 
ورجحه ابن الرباء حسبما يف دعاوى املعيار قائالً ألن املتصدق . ب عنه األب وال الويل ، وقيل إن اليمني على الواه

يعلم صحة ذلك ، وألنه قد يتصدق فراراً من اليمني وألن اهلبة نقل شرعي فشرطه صحة امللك فإذا مل يتقرر امللك 
ضاء ، وأفىت ابن ومبثل األول أفىت ابن احلاج يف رجل أقر يف دين أنه ال حق له فيه فتوجهت ميني الق. فال نقل اه 

محديس وأصبغ بن حممد مبثل الثاين ، وأفىت ابن رشد حبلف الواهب فقط يف اهلبة وحيلف املقر واملقر هلمعاً يف اإلقرار 
والظاهر على القول حيلف املقر وحده أو حلفهما معاً بطالن احلق بنكول املقر ويلزمه غرمه للمقر : قلت . بالدين 

قد قبضه وعلى القول حيلف الواهب يف هبة الدين أو ما ثبت بشاهد يبطل بنكوله وال  له ألن نكوله دليل على أنه
وهبت له شيئاً مل يتم ولعله لذلك مل جتب عليه اليمني يف القول األول إذ ال شيء هناك حيمله عليها : غرم ألنه يقول 

ويأيت عن الربزيل آخر الباب . وب له واهللا أعلم ويف اهلبة ميني املوه. وحينئذ فيترجح يف اإلقرار ميني املقر أو مها معاً 
مث . آخر الشهادات وإن قال لفالن فإن حضر ادعى عليه اخل ) خ ( ما يدل لذلك ، وانظر مسألة اإلقرار يف قول 

  .توجب حقاً مع قسم : أشار إىل من حيلف اليمني مع الشاهد وهو كالتفصيل ملا قدمه يف قوله ثانية 
  ِفيُه َبانَ حقُُّهَوالْبَاِلغُ السَّ

  َيْحِلُف مع َعْدلٍ َوَيسَْتِحقُُّه
يتعلق ) مع عدل ( خرب ) حيلف ( فاعل واجلملة حال ومجلة ) حقه ( ظهر ) بان ( صفة ) السفيه ( مبتدأ ) والبالغ ( 
يغين عن قوله فهذا . معطوفة على مجلة اخلرب ومشل السفيه الذكر واألنثى موىل عليه أم ال ) يستحقه ( مجلة ) و ( به 

وأفهم قوله السفيه أن الرشيد حيلفها باألحرى ، وكذا العبد وسواء كان . اآليت ، والبكر مع شاهدها حتلف اخل 
العبد مأذوناً له أم ال فلو نكل املأذون حلف الطالب وبرىء ، فإن غاب أو مات قبل نكوله حلف سيده واستحق 

وله مع عدل احلقيقي والعريف كنكول املطلوب ومعرفة العفاص كما حيلف ويستحق مع نكول غري املأذون ومشل ق
والوكاء يف اللقطة على القول باليمني وحنو ذلك مما مّر ، واملراد بالعدل اجلنس فيشمل الواحد وحيلف معه والعدلني 



ند قوله وهي فيحلف مييين القضاء واالستحقاق وال يؤخران عنه إىل الرشد ألهنما لدفع التهمة واالحتمال كما مّر ع
فهو كالرشيد يف هذه األميان كلها على ما يف الوثائق اجملموعة وضيح وغريمها ، وهو املعتمد كما . ميني هتمة اخل 

يفهم من النظم وإمنا خيتلف حكمه مع الرشيد يف النكول فإن السفيه إذا نكل ففي نكوله مع الشاهد حيلف املطلوب 
ستحق كما يأيت يف الصغري ، هذا هو الذي رجحه ابن رشد وصححه ويبقى الشيء بيده إىل الرشد فيحلف وي

الرجراجي وهو قول مطرف وابن كنانة ، واختاره ابن حبيب ، وبه صدر يف التبصرة ، وأفىت به أبو احلسن وابن 
واز لب حسبما يف الدر النثري وأنكحة املعيار ، واستظهره الشارح قائالً ألن بطالن حق السفيه بنكوله مؤد إىل ج

فعله ، والفرض أنه غري جائز الفعل ، ويف أنكحة املعيار أن التكليف هو مناط اليمني فتتوجه اليمني على السفيه 
  .احملجور وإن نكل ال يسقط حقه اه 

وهذا هو الذي أتقلده وال أقول بغريه ، وذهب ابن القاسم إىل أن حق السفيه يبطل : قال ابن رحال يف شرحه 
إن السفيه كالصيب ال حيلف مع : ويف الزاهي البنشعبان . طلوب ، وبه قرر املختصر شراحه بنكوله مع ميني امل

ورواه مطرف عن مالك فهذه ثالثة أقوال يف ميينه مع الشاهد ويف نكوله عن مييين القضاء . شاهده ، بل حىت يرشد 
ر قبضه وإالّ رد ما أخذ فهو حيلفها واالستحقاق يقضى له حبقه وتؤخر عنه اليمني إىل رشده ، فإن حلف حينئذ استم

. اآلن لئال يضيع حق اخلصم باستمراره يف السفه طول عمره ، فإن نكل قضي له باحلق وأرجئت اليمني إىل رشده 
هذا هو اجلاري على ما مّر من أن الراجح أنه حيلفها اآلن وأن نكوله ال يبطل حقه منها بعد رشده ، وال خيالف هذا 

أكثر األندلسيني تؤخر عنه ميني القضاء ابتداء وال خياطب هبا يف اآلن ألنه يلزمهم أن يقولوا و. قول ابن عتاب 
ألن معناه حينئذ ال تؤخر عن . بالتأخري بعد النكول باألحرى ، وكذا ال خيالف مفهوم قول الناظم بعد لغري بالغ اخل 

بالنكول عن ميني القضاء مع ميني املطلوب ، وأشعر البالغ ابتداء بل بعد النكول ، ومل أقف على من قال ببطالن حقه 
قوله حيلف مع عدل اخل أنه مدع وأنه إذا كان مدعى عليه وتوجهت عليه ميني اإلنكار أو ميني التهمة فال ميني عليه 

هكذا . اآلن وهو كذلك خالفاً لألصيلي إذ ال تتوجه اليمني إال حيث لو أقر املطلوب لزمه ، وهنا ليس كذلك 
املازري وغريه هذه القاعدة وهي ال تعكر على ما تقدم من أن السفيه حيلف مع أن إقراره ال يلزم ألهنا خاصة ذكر 

ضابط ميني السفيه أنه حيلف فيما : مبا يدفع كما مرّ يف شروط الدعوى ، ولذا قال بعضهم كما يف اجملالس املكناسية 
وموافقيه أنه ال حيلف يف الوجهني إىل أن يرشد ، ولعل  نعم هي ظاهرة على قول ابن عتاب. يقبض ال فيما يدفع 

حيلف فيما يقبض لئال يضيع حق اخلصم ببقائه يف احلجر كما مّر ، وفهم من قوله لزمه أن دعاوى : املشهور إمنا قال 
ب ، غري املال كالدعوى عليه مبا يوجب عقوبته يف بدنه وهو ممن يتهم أو إرادة السفيهة القطع على زوجها الغائ

  .وأثبتت املوجبات تتوجه عليها اليمني للزومها له باإلقرار كحلفه لرد شهادة الشاهد عليه بالطالق 
واحلاصل أن الدعوى على احملجور باملال إذا مل تكن بينة ال توجب مييناً اآلن فإذا بلغ أو رشد نظر ، فإن كانت 

حتليفه فإن حلف برىء وإالّ غرم وإن ذهب املال الذي الدعوى فيما يتعلق بذمته أو مباله واملال باق كان للمدعي 
هكذا ذكر بعضهم هذا . تعلقت الدعوى به فال شيء عليه ، والذي يتعلق بالذمة هو ما أفسده مما مل يؤمن عليه 

الصواب عندي ما جرى به : ابن سهل . التحصيل يف الصغري والسفيه مثله ، بل يف الربزيل يف نوازل املديان ما نصه 
عمل من املنع من تعلق اليمني بالسفيه ، ويف وثائق ابن اهلندي ترجأ اليمني عليه إىل إطالقه ، ولو ادعى السفيه ال

. على رجل بدعوى فنكل املطلوب فإنه يغرم وال حيلف السفيه حىت يرشد ، وإمنا حلف مع الشاهد إلحياء السنة 
. ورد عليه اليمني ألنه رضي بيمينه حني نكل اه والصحيح عندي أن حيلف اآلن إذا نكل املطلوب : ابن سهل 

وكالم الناظم ظاهر فيما مل يتوله ويل السفيه من املعامالت أما ما تواله وليه فإنه الذي حيلف فيه مع الشاهد فإن رد 



اليمني على املطلوب وحلف برىء وغرم الويل وكذا يغرم إذا ادعى عليه غرمي امليت الدفع إليه فرد اليمني على 
الغرمي جلنايته برد اليمني ، وهل يغرم القيمة فيما إذا باع له سلعة وأنكر املبتاع أو األكثر منها ومن الثمن ؟ انظر 

  .الشارح 
وأما املعتوه فإن املطلوب حيلف ويربأ وإن نكل غرم ، فإن حلف املطلوب مث بعد ذلك عقل : قال يف التبصرة : تنبيه 

فإنه . تأمل قوله ويربأ مع قوله مث بعد ذلك عقل املعتوه اخل : قلت .تحق حقه اه املعتوه فإنه حيلف مع شاهده ويس
  .متدافع اللهم إال أن يقال مراده ويربأ اآلن ال يف املستقبل 

  َوُتْرَجأُ الَْيِمُني حُقَّْت ِللقَضَا
نائب ) اليمني ( أرجأ األمر إذا أخره بضم التاء ومهزة آخره مبين للمفعول من ) وترجأ ( ِلَغْيرِ باِلغٍ َوَحقَّهُ اقَْتَضى 

أي ) لغري بالغ ( ء يتعلق به وكذا ) للقضا ( أي أوجبت من حق الشيء إذا أوجبه يف موضع احلال ) حقت ( ومجلة 
أي ) اقتضى ( مفعول بقوله ) وحقه ( تؤخر ميني القضاء إذا أوجبت على غري بالغ لكون دينه على ميت أو غائب 

غ وحلف استمر القبض ، وإن نكل رّد ما أخذ ، وهذا إذا بلغ رشيداً وإال فقد مر أنه إذا نكل عاجالً ، مث إذا بل
تؤخر عنه إىل الرشد وال مفهوم لقوله للقضاء ، بل ميني غريه من إنكار وهتمة كذلك كما مّر ، ومفهوم غري بالغ أن 

  .سفيه فترجأ كما مّر  البالغ ال ترجأ يف حقه بل خياطب هبا اآلن وهو كذلك لكن إذا نكل وهو
عن أحباس ) ت ( إذا تعددت ميني القضاء كوجوهبا على أحباس املسجد وطلبة العلم والقراءة سقطت قاله : تنبيه 

وال . وكذا لو وجبت على من ال يعرف تأديتها بإشارة وال غريها كاملعتوه وكذا ميني االستحقاق : قلت . املعيار 
ألنا نقول العمل على جواز املعاوضة فيه وهي بيع كما يأيت ، .  فيه ميني االستحقاق يقال إن احلبس ال يباع فال تأيت

وأما إن تعذرت اليمني مع الشاهد كوجوهبا على من ذكر أو على من ال تتأتى منه بإشارة وال كتابة فإن املطلوب 
: وإن قال ) خ ( املوافق لقول  حيلف ويربأ ، ورد بأن ظاهر الروايات عدم ميينه فال أثر لشهادة الشاهد هنا وهو

داري صدقة بيمني مطلقاً أو بغريها ومل يعني مل يقض عليه اخل إذ توجه اليمني فرع القضاء ، فإن تعذرت من البعض 
دون البعض كاحلبس على بنيه وعقبهم إذ هي متعذرة من العقب متيسرة من البنني املوجودين ، فالذي قاله ابن 

وبه صدر املتيطي والباجي وابن شاس أنه كالذي قبله حيلف املطلوب ويربأ قاله ابن  املواز عن أصحاب مالك ،
هذا هو الراجح ، وقيل حيلف البنون فإن حلفوا كلهم ثبت الوقف ، وإن حلف بعضهم : قال . رحال يف شرحه 

وإن تعذر ميني :  قوله) خ ( فقط ثبت نصيبه فقط ، وإننكلوا كلهم بطل احلبس إن حلف املطلوب ، وبه قرر شراح 
  .بعض كشاهد بوقف اخل 
  َوَحْيثُ َعْدلٌ ِللصَِّغريِ َشهِدا
  بَِحقَِّه َوَخْصُمُه قَْد َجَحدَا

: ( يتعلق بقوله ) للصغري ( مبتدأ سوغه وقوعه يف حيز الشرط ) عدل ( ظرف مضمن معىن الشرط ) وحيث ( 
واجلملة معطوفة على اجلملة . خربه ) قد جحدا ( مبتدأ ومجلة ) وخصمه ( واجلملة خرب ) حبقه ( وكذا ) شهدا 

  .اجملرورة حبيث 
  َيْحِلُف ُمْنِكٌر َوَحقٌّ ُوقِّفَا
  إِلَى َمِصريِ َخْصِمِه ُمكَلَّفَا

بالبناء للمفعول خرب عن حق واجلملة ) وقفاً ( مشهود به ) وحق ( فاعل واجلملة جواب حيث ) حيلف منكر ( 
) مكلفاً ( مصدر مضاف المسه ) إىل مصري خصمه ( الصفة احملذوفة أو العطف  معطوفة على اجلواب قبلها وسوغه



  .خرب واجملرور متعلق مبا قبله يليه 
  َوَحْيثُ يُْبِدي الُْمْنِكُر النُّكُوالَ

  ُبلِّغَ َمْحُجوٌر بِهِ املَأُْموالَ
( بالبناء للمفعول ) بلغ ( وله مفع) النكوال ( فاعله ) املنكر ( بضم أوله ) يبدي ( ظرف كالذي قبله ) وحيث ( 

مفعول ثان لبلغ وحاصل األبيات أن ) املأموال ( يتعلق ببلغ وضمريه للنكول وباؤه سببية ) به ( نائب ) حمجور 
الصغري ال حيلف مع شاهده سواء شهد له باحلق أو برباءته منه وكذا ال حيلف وليه حيث مل يتول املعاملة وإال حلف 

وإمنا مل حيلف واحد منهما ألن القلم مرفوع عن الصغري ، والقاعدة أن اإلنسان ال حيلف لينتفع  كما مّر يف السفيه ،
غريه ، وحينئذ فيؤمر املطلوب باحللف سواء قام الشاهد للصيب وحده أو مع غريه ، لكنه يف الثانية إمنا حيلف على 

، وإن حلف فإن كان احلق يف الذمة كطعام  حصة الصيب فإن نكل حكم للصيب باحلق اآلن وال ميني عليه بعد بلوغه
ونقد وخيف فقر املطلوب أو كان معيناً كدار وثوب ، فهل يوقف بيد أمينحىت يبلغ الصيب أو يسلم للمطلوب ؟ 

لظاهر املوازية وابن حبيب عن األخوين واستظهر يف ضيح األول ، وظاهر ابن رشد أيضاً أنه املذهب ألنه : قوالن 
ووقفه يف القياس صحيح إذ لو كان املدعي فيه شيئاً بعينه لوجب توقيفه أو :  وقف الدين قال ملا ذكر اخلالف يف

وهو ظاهر النظم وضمانه حينئذ من الصيب . بيعه وتوقيف مثنه إن خشي عليه كاحليوان على ما يأيت البن القاسم اه 
لى كل حال ال بد أن يكتب احلاكم إن حلف ، ومن املطلوب إن مل حيلف ألنه إمنا وقف ملن جيب له منهما وع

شهادة الشاهد يف سجل ويتركها عنده أو يدفعها لوليه صوناً ملال الصيب وخوفاً من موت الشاهد أو طرو فسقه قبل 
وحلف مطلوب ليترك بيده وسجل ليحلف : حيث قال ) خ ( بلوغ الصيب ، وعلى القول بإسالمه للمطلوب درج 

وميكن متشية الناظم على . ه يريد ما مل خيش فقره أيضاً كما هو ظاهر قاله ابن رحال وقوله ليترك بيد. إذا بلغ اخل 
بأن حيمل اإليقاف على منعه من تفويت املعني ببيع وحنوه ألنه إمنا يبقى بيده حوزاً ال ملكاً فإذا حلف ) خ ( ما يف 

ماوي ، والغلة للمطلوب ما دام بيده إذ الصيب بعد البلوغ أخذه إن كان قائماً أو قيمته يوم احلكم إن فات ولو بس
واعتمد ) : خ ( وال حيلف الصغري بعد بلوغه حىت يعلم باخلرب الذي تيقن به : اخلراج بالضمان قال يف املوازية 

  .البات على ظن قوي 
 من حنو إذا قام شاهد ملغمى عليه أو جمنون ترجى إفاقته انتظر فإن كانت ال ترجى إفاقته أو تعذرت اليمني: تنبيه 

األصم األخرس ولو باإلشارة حلف املطلوب كما يف مسألة الصيب ، وكذا وكيل الغائب يقوم له شاهد فيحلف 
  .املطلوب ويترك بيده لقومه ، فإن نكل غرم ومل حيلف الغائب إذا قدم كما مر يف الصيب 

  َوالْبِكُْر َمَع َشاِهِدَها ُتَحلَُّف
  َتْحِلُف َوِفي ادَِّعاِء الَْوطِْء أَْيضاً

بضم التاء وفتح الالممشددة مبنياً للمفعول خرب ) حتلف ( يف حمل نصب حال ) مع شاهدها ( البالغ مبتدأ ) والبكر ( 
بفتح التاء وكسر الالم مبنياً للفاعل ) َتحِلف ( منصوب على املصدرية ) ويف ادعاء الوطء أيضاً ( عن البكر 

ء الوطء إذا ثبتت اخللوة ألن الدعوى حينئذ صاحبها شاهد عريف فتحلف واجملرور يتعلق به ، وإمنا حتلف يف ادعا
اليمني مع الشاهد تكون على وفق شهادته فإذا شهد بإقرار أو غريه : تنبيه . لقد أصاهبا ويتكمل عليه الصداق 

كول الطالب فيحلف املشهود له أن الشهادة حلق وال يلزمه أن حيلف أن ذلك احلق له قبله فإن حلف املطلوب بعد ن
، مث وجد الطالب شاهداً آخر مل يضم األول على املشهور كما يف الشامل ، ألن األول قد بطلت شهادته بنكوله 

وميني املطلوب ، وقيل يضم ، قال يف املتيطية عن بعض وهو أحسن من ميني فاجرة ، وهذا اخلالف إمنا هو إذا كانت 



لألول أو علمه وكان بعيد الغيبة ، فأما إن شهد بطالق أو صدقة على غري الشهادة مبال ومل يعلم بالثاين حال القيام 
معني فحلف املطلوب مث قام عليه شاهد آخر ضم لألول اتفاقاً مث ما تقدم من أن الصيب ال حيلف هو وال وليه مع 

  .شاهده هو املشهور 
  َويف ِسَوى املَْشهُورِ َيْحِلُف اَألُب

  ذَْهُبعنِ ابنِِه َوَحلُْف االْبنِ َم
يتعلق بيحلف أيضاً وهو قول ابن كنانة قال ) عن ابنه ( فاعل ) حيلف األب : ( يتعلق بقوله ) ويف سوى املشهور ( 
ألنه ميونه وينفق عليه ، وهذا اخلالف إمنا هو فيما مل يل فيه الويل املعاملة وإالَّ حلف كما مّر وجعل الربزيل مسألة : 

على القولني فعلى أن األب ال حيلف عن الصغري حيلف املوهوب له ، وعلى أنه هبة الدين الثابت بشاهد جارية 
حيلف فيحلف الواهب ، ووقع يف كتاب مجعت فيه أقضية مالك والليث أن الصغري حيلف مع شاهده كالسفيه وهو 

) االبن ( دأ بفتح احلاء مصدر وبكسرها العهد يكون بني القوم ، وقد حالفه أي عاهده مبت) وحلف : ( معىن قوله 
خرب وتنكريه يشعر بأنه مذهب شاذ ال جيري على األصول لرفع القلم عن الصيب اه واهللا ) مذهب ( مضاف إليه 

  .أعلم 
  باب الرهن وما يتعلق به

كل نفس : وهو لغة اللزوم واحلبس وكل شيء حمبوس فهو رهن قال تعاىل . من حوز وضمان واختالف املتراهنني 
أي حمبوسة والراهن دافعه واملرهتن بالكسر آخذه وبفتحها اسم للمرهون )  ٣٨: املدثر  (} مبا كسبت رهينة 

ويطلق أيضاً على آخذه ألنه وضع عنده وعلى الراهن ألهنسأله أي طلب منه ، وشرعاً يطلق تارة باملعىن املصدري ، 
الرهن مال قبض : ن عرفة حيث قال الرهن بذل من له بيع ما يباع ، وباملعىن االمسي ، وعليه اب) خ ( وعليه قول 

توثقاً يف دين فتخرج الوديعة ، واملصنوع بيد صانعه وقبض اجملين عليه عبداً جىن عليه ، وإن شاركاه يف األحقية 
جلواز اشتراك املختلفات يف أمر خيصها وال تدخل وثيقة ذكر احلق وال احلميل وال خيرج ما اشترطت منفعته ألن 

. يف دين : فالوديعة خرجت بقوله توثقاً وخرج املصنوع والعبد اجلاين بقوله . للتوثق اه  شرطها ال ينايف قبضه
واألمر الذي شاركا الرهن فيه هو االختصاص بالشيء دون الغرماء واألمور املختلفة حقائقها قد تشترك يف أمر 

واحلبس يف احلوز مع اختالفهما أيضاً خيصها كاشتراك البيع والشركة يف اللزوم يف العقد مع اختالف حقيقتها واهلبة 
، وإمنا مل تدخل أذكار احلقوق ألهنا ليست مما يباع وإمنا يباع ما فيها كذا قيل ، وفيه نظر إذ الرهن جيوز فيما ال 

وغريه جبواز هبتها وعليه ) ز ( يباع كالغرر على أن األذكار قد يقال إهنا تباع ولو للتسفري هبا وحنوه ، وقد صرح 
لناس اليوم إما لكوهنا تباع ملا ذكر ، وأما لكون رهبا ال يتوصل لبيع ما فيها من األمالك أو الديون إال هبا عمل ا

  :لقول ناظم العمل 
  ونسخة خذ من شراء البائع

  ملشتر تنفع يف التنازع
ليس يف ذاهتا بل  وافهم قوله يف دين أن الرهن ال يكون يف املعينات وهو كذلك وال يرد أخذ الرهن يف العارية ألنه

يف قيمتها إن هلكت ، واعترض الوانوغي التعريف املذكور بأنه ال يشمل إال ما هو مقبوض وال خالف أن القبض 
وعلى قول . بذل اخل ) خ ( واعتراضه وارد حىت على قول . ليس من حقيقته ، بل هو شرط يف االختصاص به اه 

ما دفع ، وملا اعترض الوانوغي ذلك عرفه بأنه عقد الزم ال ينقل  ابن احلاجب إعطاء اخل ألن عبارهتما إمنا تشمل
وال يشمل تعريفه الضامن ألن الشيء إمنا يسلب عمن شأنه أن يتصف : قلت . امللك قصد به التوثق يف احلقوق اه 



اخل واهللا  به ، وهو املتموالت ألهنا اليت تتصف بانتقال امللك تارة وعدمه أخرى أي عقد الزم على متمول ال ينقل
  .أعلم 

  الرَّهُن َتْوِثيٌق بَِحقِّ املُْرَتهِْن:وعرفه الناظم باملعىن املصدري إال أنه ال يرد عليه ما ورد على غريه فقال 
  َوإنْ َحوىقَابِلَ غَْيَبةٍ ُضِمْن

لق بتوثيق أو يتع) حبق املرهتن ( خربه والتنوين عوض عن املضاف إليه أي توثيق متمول ) توثيق ( مبتدأ ) الرهن ( 
الرهن أن يوثق متمول يف حق املرهتن فالتوثيق أعم من أن يكون بالعقد فقط أو به مع القبض : مبحذوف صفة له أي 

أن ال يكون مما . يصح الرهن بأربعة شروط : الربزيل عن الغرناطي . ، واملراد باحلق الديون وقيم املتلفات كما مّر 
، وأن تعاين البينة قبضه ، وأن ال يرجع إىل الراهن وأن يكون يف كل شيء ميكن ال جيوز بيعه على كل حال كامليتة 

استيفاؤه من مثن الرهن ال فيما شرطه التقابض كالصرف والتصيري واإلقالة يف رأس مال السلم وبيع الطعام بالطعام 
كالعارية فيما ال يغاب عليه اه  وال يف الكتابة وال يف اجلعل قبل العمل وال كل ما فيه حد أو قود وال فيما ال يضمن

.  
ومن الشرط األول يفهم رهن اآلبق وذكر احلق دون ما فيه وكيفية وثيقته أشهد فالن أن يف ذمته لفالن كذا : قلت 

كذا . من ابتياع كذا ، أو من سلف قبضه باالعتراف أو املعاينة يؤديه ذلك لوقت كذا على أن رهن بيده يف ذلك 
رهناً : راً فتذكر حدود ذلك وموضعه وإن كان عروضاً أو حيواناً وصفته مبا ال بّد منه مث تقول إن كان داراً أو عقا

ممنوعاً من الفوت وأسبابه إىل الوقت املذكور ، فإن وفاه دينه رجع إليه رهنه وإالَّ كان بينهما موجب الشرع وحاز 
  .وإن جعل له االنتفاع بالرهن . ليهما اخل املرهتن الرهن حوزاً تاماً معاينة مبوافقة الراهن وختليه شهد ع

وختليه وجعل له االنتفاع بالرهن طول املدة املذكورة التفاقهما على ذلك يف أصل العقد ، وإن : بعد قوله : قلت 
أثر قولك رجع إليه رهنه وإالَّ فقد جعل له بيع الرهن املذكور وصدقه يف البيع وأسبابه : قلت . فوض له يف البيع 

رى من الثمن ، وكيف يرى وقبض الثمن وإنصاف نفسه دون مشورته وال قاض وال إثبات سداد غاب أو مبا ي
فإن سقط . وحاز اخل . حضر أقامه يف ذلك مقامه يف احلياة ، ومقام الوكيل املفوض إليه والوصي بعد املمات 

ذلك ما هو جرى على ما يأيت يف وصف احليوان أو العروض أو األجل أو حدود العقار ، واختلفا يف املرهون من 
لزيادة البيان وإالَّ فالرهن ال يكون إال كذلك ألن تلك حقيقته . ممنوعاً من الفوت اخل : اختالف املتراهنني ، وقولنا 

كما يأيت أيضاً تفصيل ما جيوز فيه اشتراط . واحلوز من متامه اخل : وإن سقطت احليازة جرى على ما يأيت يف قوله 
وجبواز بيع : وعند قوله . وجاز يف الرهن اخل : فصيل ما جيوز بيعه إن جعله يف أصل العقد عند قوله املنفعة وت

  .واهللا أعلم . اخل . حمدود األجل 
وإن : صفة لذلك احملذوف أي ) قابل غيبة ( شرط فاعله ضمري يعود على املرهتن ومفعوله حمذوف ) وإن حوى ( 

( ما عدا احليوان والعقار من احللى والعروض وغريمها وادعى رّد ذلك أو تلفه حاز املرهتن رهناً قابل غيبة وهو 
يضمنه إن مثلياً فمثله ، وإن مقوماً فقيمته ، وهل تعترب :بالبناء للفاعل جواب الشرط وضمريه للمرهتن أي ) ضمن 

فيه فيحلف يف دعوى التلف أنه يوم الضياع أو يوم االرهتان ؟ قوالن ، وال بد من ميينه ألنه يتهم على إبقائه رغبة 
لقد تلف وما دلس ، ويف الضياع أنه لقد ضاع وال يعلم موضعه ، والتلف ذهاب العني والضياع غيبتها بسرقة 

وظاهره أن الضمان يستمر ولو قبض الدين أو وهب وهو كذلك ، وظاهره أنه يضمن قابل الغيبة ولو . وحنوها 
وابن احلاجب بطالن الشرط كان يف العقد أو بعده وهو ظاهر ) خ (  وظاهره كظاهر. شرط الرباءة وهو كذلك 

وقيل حمل البطالن إن كان يف صلب العقد ألن الرهن حينئذ له . تعليل الرواية بأنه خالف السنة كما يف االلتزامات 



فيما مل ومفهوم دعوى أنه ال ضمان عليه ) . خ ( حصة من الثمن ال بعده فيعمل بشرطه ، واعتمده بعض شراح 
حيوه كما لو دخل على بقائه مبوضعه كزرع قائم يف فدانه أو مثر على أصله أو يف جرينه وأعدال يف فندق وحنو ذلك 

، وأحرى لو وقف بيد أمني كما يأيت ، ومفهوم قابل غيبة أن ما ال يقبلها ال ضمان عليه وهو كذلك ولو بشرط 
دابته أو غصبها أو سرقتها حضراً أو سفراً أو ريئت عنده بعد إال أن يكذبه عدول يف دعواه موت ) : خ ( ثبوته 

  .فيه املوت وحنوه فيضمن حينئذ لظهور كذبه اليوم الذي ادعى 
  :وملا كان الضمان للتهمة وهي تنتفي بالبينة على املشهور خالفاً ألشهب قال الناظم 

  َما لَْم تَقُْم لَُه َعلَْيِه َبيِّنَْه
  ِلَما َجرى ِفي َشأْنِِه ُمَعيِّنَْه

) ملا جرى يف شأنه معينه ( ولو شاهداً مع ميني ) نه بي( أي على رده أو تلفه ) عليه ( أي للمرهتن ) ما مل تقم له ( 
األوىل ظرفية مصدرية ، والثانية ) وما ( بكسر الياء املشددة اسم فاعل صفة لقوله بينة واجملرور يتعلق هبذه الصفة ، 

 شهدت مبعاينة ذلك التلف من حرق أو غرق أو قرض: موصولة واقعة على الرد والتلف حبرق وسرقة وحنومها أي 
فار وحنو ذلك ، وظاهره أن الشهادة بتلك املعاينة كافية ولو مل تقل إن النار وحنوها بغري سببه وهو كذلك على 
املعتمد ألن األصل عدم التفريط والعداء خالفاً لظاهرها مع ابن املواز وفهم من قوله معينة أهنا إذا مل تعني ذلك 

يه كحانوته أو خمزنه ، وادعى أنه كان به وهو كذلك على ضمن ولو علم غرق أو احتراق حمله املعتاد وضعه ف
مبالغاً يف الضمان ، ولو شرط الرباءة أو علم احتراق حمله ، وأفىت الباجي واملازري بعدم الضمان يف ) خ ( املشهور 

ا مع الغري ، مما إذا أثبت أنه كان فيه فإنه ال يضمن باتفاقهم. وادعى إنه كان به اخل : هذه احلالة واحترزت بقويل 
والظاهر إن علم بسرقة . ومعىن ذلك أنه إذا أثبت أنه كان بذلك احملل قبل وقت الغرق واحلرق ، وإالَّ فهو املعاينة 

احملل أو غصبه أوهنبه حبيث يقطع بأن ذلك ليس من فعل املرهتن كسرقة حوانيت أو فناديق فأس أو حنوها جيري فيه 
ي يف هنب األسواق بعدم الضمان كما يف ضيح والنفس إىل ما قاله الباجي اخلالف املذكور ، وقد أفىت املازر

  .واملازري أميل واهللا أعلم 
إن جىن أجنيب على الرهن وأخذ الراهن قيمته أو مثله فاملأخوذ رهن إن مل يأت الراهن برهن ثقة ، فإن عفا : تنبيه 

  .الراهن عن اجلاين نفى الدين بال رهن 
  أَِمنيٍ ُوِقفَاَوإنْ َيكُْن ِعْنَد 

  فَالَ َضَمانَ ِفيِه َمْهَما َتِلفَا
ظاهره كان مما يغاب عليه أم ال ، وهو ) وقفا فال ضمان فيه مهما تلفا : ( يتعلق بقوله ) وإن يكن عند أمني ( 

:  ال أرضى بأمانتك واملرهتن يقول: ومن دعا من املتراهنني إىل وضعه عند األمني أجيب ألن الراهن يقول . كذلك 
ال أضمنه إن كان مما يغاب عليه ، وال أتكلف مشقة حفظه إن كان مما ال يغاب عليه ، وهذا إذا مل يشترط وضعه 

والقول ) : خ ( عند املرهتن أو األمني يف العقد ، وإالَّ فيعمل بالشرط والعادة ليست كالشرط ههنا خالفاً للخمي 
إن أسلمه إىل األمني دون إذهنما أو دون إذن أحدمها بأن أسلمه لطالب حتويزه ألمني ، ويف تعيينه نظر احلاكم ، و

  .للمرهتن صح أو الراهن ضمنه إن تلف انظر شرح الشامل 
  َوالَْحْوُز ِمْن َتَماِمِه َوإنْ َحَصلْ
  َولَْو ُمَعاراً عِْنَد َراِهنٍ بَطَلْ

ن من شواغل الراهن وشهدت األخرى بأن فإن شهدت بينة باحليازة وفراغ الره) من متامه ( مبتدأ خربه ) واحلوز ( 



الرهن مل يزل بالدار إىل حني التفليس وحنوه ، وزعم املرهتن بأنه ال علم له برجوع الراهن بطل احلوز انظر الربزيل يف 
وظاهر النظم أن احلوز شرط يف صحة الرهن وليس . وقدم التاريخ اخل : املديان ، وتقدم شيء من ذلك عند قوله 

هو شرط يف االختصاص به ، وحينئذ فيقدر يف الكالم حذف أي من متام اختصاصه به ألن الرهن كذلك ، بل 
كما مر أول الباب إال أنه ال خيتص به إال باحلوز قبل حصول املانع من موت أو فلس أو حنومها . صحيح حيز أم ال 

وصفة قبضه بنقل التصرف فيه : ي فقبضه شرط خاصية وهي اختصاص املرهتن به ، مث قال عن املازر: ابن عرفة . 
وظاهر النظم أنه . عن راهنه ملرهتنه مبا ينقل عنه جبعله حتت يده ، وما ال كالربع يصرف التصرف فيه عن راهنه اه 

يبطل بعدم احلوز ولو جدَّ يف طلبهوهو كذلك خبالف اهلبة ، وظاهره أيضاً جمرد شهادة البينة بكونه بيده قبل املانع 
صاص به سواء عاينت تسليمه من يد الراهن وهو التحويز ، أو مل تعاين ذلك ، وإمنا رأيته بيده قبل كاف يف االخت

حكامها ابن يونس وغريه كما يف ضيح ، وقيل ال بد من التحويز وقيل يكفي احلوز ، بل ظاهر . املانع ومها قوالن 
شهد له بذلك بينة إذ احلوز وضع اليد على النظم يشمل حىت وجوده بيده بعد املانع وادعى أنه حازه قبله ومل ت

خ ( واملعتمد خالفه : قال مطرف وأصبغ . الشيء احملوز ، وذلك صادق باألوجه الثالثة وبصحته يف الوجه األخري 
وما يف ابن ناجي يف شرح املدونة يف باب اهلبة عن ابن عات من أن العمل . ودعوى احلوز بعد مانعه ال تفيد اخل ) 

ألن ابن عات إمنا ينقل عن االستغناء العمل املذكور يف الوجه الثاين ، . ى قول أصبغ ومطرف فيه نظر عليه أي عل
وهل تكفي بينة على احلوز قبله ، وبه العمل أو : بقوله ) خ ( وهو قول ابن املاجشون واختاره الباجي كما أشار له 

باجلملة فالوجه األخري ال حيمل عليه النظم لعدم القائل وغريمها ، و) ق ( و ) خ ( التحويز وفيها دليلهما وبه شرحه 
بترجيحه أو جريان العمل به ، واملشهور من األولني اشتراط التحويز يف الرهن خبالف اهلبة ، والفرق بقاء ملك 

الرصاع  وباشتراطه العمل عندنا: ابن ناجي . الراهن يف الرهن دوهنا قاله ابن عرفة يف باب اهلبة والقلشاين وغريمها 
  .وهو الصحيح 

اشتراط التحويز الذي هو كون احليازة بإذن الراهن كما يف القلشاين وغريه ال بد أن يكون ما تعاينه حتويز : قلت 
أي بإذن املالك إن كان ذلك االشتراط ألجل أنه لو مل يأذن مل جيز لقوة يده ببقاء ملكه فواضح وإن كان يقضي 

إن استمر على االمتناع حيث كان الرهن معيناً وإن كان غري معني خري البائع يف  عليه وميكن املرهتن من احليازة
فأي فائدة الشتراطه إذ املرهتن لو حازه بغري إذنه لكان كمن فعل فعالً لو رفع . فسخ العقود كما هو املنصوص فيه 

دمني إال معاينة احليازة احترازاً من للحاكم مل يفعل غريه ، ولذا مل يشترط يف املدونة والرسالة وغريمها من كتب األق
اإلقرار هبا كما عليه مجع من شراح الرسالة كالقاضي عبد الوهاب والفاكهاين وغريمها ، واقتصر عليه الفشتايل يف 

( } فرهان مقبوضة : وهو ظاهر قوله تعاىل : قلت . ظاهر املدونة عدم اشتراطه : وثائقه ، ولذا قال ابن ناجي 
أي مشروطة القبض بالقصد إخراج لآلية عن ظاهرها بعيد من لفظها ، وإمنا يظهر : وقال املازري  ) ٢٨٣: البقرة 

القول بالتحويز على قول أيب حنيفة والشافعي القائلني إن الرهن ال يلزم بالقول ، بل بالقبض فإذا رهنه رهناً فهو 
يسلمه فال يكون رهناً وال يلزمه تسليمه وباجلملة  باخليار إن شاء سلم إليه الرهن ، فحينئذ يكون الزماً وإن شاء ال

فاشتراطه مع القضاء به عند االمتناع مشكل إذ إذنه بالقضاء كالعدم ألنه مقهور ويلزم عليه التحكم ألن التعليل 
ببقاء امللك يوجب أن ال جيرب ، ولذا استدل ابن عرفة على عدم اشتراطه بكون الواهب يقضى عليه باحليازة فانظره 

، وحينئذ فليس لنا يف اشتراطه إال جمرد التقليد ، وظاهر اشتراطه أنه ال يكفي حتويز األجنيب للمرهتن بغري إذنه ، 
واحلوز : وقد نص يف املدونة على أن اهلبة ال تصح حبوز األجنيب بغري إذن املوهوب له ، والرهن أشد منها فقوله 

شرط وضمريه للرهن ) وإن حصل : ( يدل على الصفة قوله  ومعاينة احلوز املستمر: على حذف مضاف وصفة أي 



عند ( خرب كان احملذوفة مع امسها بعد لو وجواب لو حمذوف لداللة إن عليه ألهنمؤخر من تقدمي ) ولو معاراً ( 
جواب إن أي إن الرهن إذا حصل عند الراهن ، ومن يف حكمه ممن للراهن تسلط ) بطل ( يتعلق حبصل ) راهن 

جوره وزوجته ورقيقه ولو مأذوناً أو ذا شائبة ومثله صديقه املالطف بأي وجه من عارية أو إيداع أو عليه كمح
إجارة بطل اختصاص املرهتن به حيث حصل املانع من موت أو فلس أو قيام الغرماء وهو ال زال بيد من ذكر ألن 

أال ترى أن اإليداع . توكيل يف احلقيقة هؤالء ال يصح توكيلهم على حيازته ، وحصوله عندهم على الوجه املذكور 
توكيل حلفظ مال وعقد اإلجارة والعارية للمحجور كعقدمها للحاجر حيوالن يده والزوجة كاحملجور ، وكذا 

املالطف على املعتمد فيهما من أنه ال يصح توكيلهما على حوزه خبالف من ال تسلط للراهن عليه كمكاتبه وولده 
وصح بتوكيل مكاتب الراهن يف حوزه وكذا أخوه على األصح ال حمجوره ) : خ ( ه الرشيد البائن عنه وأخي

والقياس استواء الولد الصغري : وقال ابن رشد . وظاهره عدم كفاية حوز احملجور ولو بائناً عنه . ورقيقه اخل 
ني معه ، وكذا الزوجة والكبري يف صحة حيازهتما إن كانا بائنني عنه كاستوائهما يف لغو حيازهتما إن كانا ساكن

واألخ إن كانا بائنني عنه ، ونص عليه ابن املاجشون يف الزوجة وكذا إن كانا ساكنني معه وحازا الرهن يف غري 
وإن : موضع سكنامها اه بنقل ابن عرفة ومثله يف النهاية فالضمري يف بطل يرجع للرهن على حذف مضاف أي 

حصوله بيد يف حكمه كحصوله بيده بطل اختصاصه باملرهتن ال أنه حصل الرهن عند راهن أي ومن يف حكمه ألن 
يبطل من أصله بدليل أنه إن قام ألخذه ممن ذكر قبل فوته بتحبيس أو عتق أو رهن أو بيع أو قيام املانع كان له ذلك 

إياه أو أودعه ، وفهم منه أنه إن حصل عند غري الراهن ومن يف حكمه بشيء مما ذكر فأكراه الغري للراهن أو أعاره 
. إياه فإن الرهن ال يبطل ، وهو كذلك حيث مل يتهم ذلك الغري على أنه اكتراه أو أعاره ليكريه أو يعريه للراهن 

وال يكري املرهتن الرهن من قريب الراهن وال ألحد من سببه وال لصديقه املالطف وال ألحد : قال يف التبصرة 
أكراه لواحد من هؤالء مث أكراه للراهن خرج الرهن من الرهنية للتهمة يتوهم أن يكون اكترى ذلك للراهن ، فإن 

وال ينبغي أي للمرهتن أن يكريه من الراهن : وحنوه يف النهاية قال فيها . الداخلة فيه من إجازته ممن يتهم عليه اه 
يد مرهتنه للتهمة وال ألحد يكون من سببه بصداقة أو قرابة لئال يكري املكتري ذلك من ربه فيخرج الرهن من 

الداخلة يف الرهن ، وإذا أكراه املرهتن ألجنيب ليس بذي قرابة وال صداقة فاكتراه الراهن من األجنيب مل يضر ذلك 
ففهم من هذا النص أنه ال خصوصية للكراء هبذا احلكم ، بل املدار على التهمة وهي فيما . املرهتن ومل يوهن رهنه اه 

ه باإليداع أقوى ، وأهنحيث وجدت التهمة يبطل حيث أكراه للراهن كان قريباً أو ال عوض فيه كالعارية وقبول
من هؤالء يعين من القريب واملالطف : وقوله . ألن العطف يقتضي املغايرة . وال ألحد يتهم اخل : أجنبياً بدليل قوله 

  ) .ح ( عمل قاله واألجنيب املتهم فإن كان األجنيب غري متهم فأكراه للراهن فال بطالن ، وبه ال
من ارهتن داراً مث أكراها بإذن رهبا من رجل ، مث : قال ابن عرفة عن ابن القاسم . ما به العمل هو املعتمد : قلت 

أكراها الرجل من راهنها ، إن كان الرجل من سبب الراهن لزم الكراء وبطل الرهن ما دامت الدار بيد راهنها ، 
هذا إن علم أنه من سببه وإال فقوالن خمرجان على القولني يف حنث : ابن رشد  .وإن كان أجنبياً عنه فذلك جائز 

وإمنا صح الرهن يف األجنيب ألن املرهتن : قال . من حلف ال باع من فالن فباع ممن اشترى له وهو من سببه اه 
  .حينئذ مغلوب اه 

به فيما مر عن التبصرة وإالَّ جرى القوالن  وهو يدل على أنه ال بد أن يعلم مبالطفته للراهن أو بكونه متهماً: قلت 
وقوله يف . وكذا يدل أيضاً على أنه ال بد أن يعلم بكونه حمجوراً يف مسألة توكيله أو الكراء له فتأمله واهللا أعلم . 

أن بإذن رهبا ال مفهوم له ولعله إمنا قيده به ألن الغلة للراهن ، وقد نص أبو احلسن عن ابن املواز على : النص 



الربزيل . املرهتن ال يكري الرهن إال بإذن الراهن إال أن يكون على ذلك ارهتنه أو يشترط أن كراءه رهن مع رقبته 
ألن الراهن ملا كان ممنوعاً من : أبو احلسن . وروى ابن عبد احلكم أن له أن يكريه دون إذن ربه . وبه احلكم : 

د علمت مما مر أول التقرير أن املالطف يبطل الرهن حبصوله عنده وق. التصرف فيه فكأنه أذن للمرهتن يف ذلك اه 
، ولو مل يكره للراهن فما يف التبصرة لعله مبين على القول املقابل فيه وهو أنه يصح توكيله وال يبطل حبصوله عنده 

نه ال يبطل الرهن ، ، بل حىت يكريه للراهن مث ما قبل املبالغة يف النظم يشمل اإلجارة والوديعة وال يشمل الغصب أل
وغصب فله أخذه مطلقاً وما تقدم من أن للمرهتن أخذه إن قام قبل ) : خ ( ولو فات بعتق وحنوه أو قام الغرماء 

جهلت أن ذلك نقض لرهين ومثله ممن جيهل : الفوت واملانعمحله يف اإلجارة إن انقضت مدهتا أو مل تنقض وقال 
ويف العارية إن انقضى أجلها احملدود بزمن . اء كما للخمي وإالَّ فال يأخذه وحلف ، فحينئذ يأخذه إن مل تقم الغرم

كجمعة أو عمل كإذا فرغت من حاجتك أي ومل تقم الغرماء قبل األجل وال عنده وإالَّ فهو إسوهتم ، والظاهر أنه 
  .جهلت أن ذلك نقض لرهين جيري هنا أيضاً : إن قال 

حنوه البن زرب فيمن وهب داراً فأعمر فيها . جهلت اخل : يأخذ إن قال  وهذا الذي ذكره اللخمي من أنه: قلت 
فله ردها إن كان ممن يرى أنه جيهل بطالن هبته وإالَّ : واهبها مدة حياته ، مث أراد العمرى خوف بطالن هبته قال 

اهب وإكراؤها من غريه وإبطاله العمرى مع اجلهل فيه نظر وإالَّ ظهر نزعها من يد الو: قال ابن عرفة عقبه . فال 
وأما إن مل تؤجل . إلمتام احلوز كقوهلا يف مدبر الذمي يسلم أنه ينزع من يده ويؤاجر عليه وكذا أم ولده اه فانظره 

  .وبطل بعارية أطلقت وعلى الرد اختياراً له أخذه اخل ) خ ( بواحد منها بطل الرهن من أصله 
حيمل ذلك على ما إذا كان املرهتن اكتراه مث أكراه : ي للراهن ؟ قيل كيف تتصور اإلجارة والغلة إمنا ه: فإن قلت 

  .للراهن أو على ما إذا اشترط املرهتن منفعته كما يأيت وكذا العارية 
وإن حصل أنه إذا مل حيصل مل يبطل الرهن ، ولو أذن املرهتن للراهن يف السكىن : مفهوم قوله : األول . تنبيهات 

( وبه احلكم وعليه عول : الربزيل وغريه . يس كذلك ، بل يبطل مبجرد إذنه كما يف املدونة واالعتمار فلم يفعل ول
فمفهوم املصنف فيه تفصيل ، وإذا بطل الرهن مبجرد اإلذن بقي . وبإذنه يف وطء أو إسكان اخل : حيث قال ) خ 

. رهن كما يلزم بالقول يسقط به دينه بال رهن وليس له أخذه إذا رجع عن إذنه ولو قبل حصول املانع ألن عقد ال
وهو أحسن إن شاء : الربزيل . وظاهر رهون املدونة أنه ال يبطل مبجرد اإلذن بل حىت يسلمه للراهن : قال املازري 

  .اهللا 
: إذا كان الرهن حيتاج ملوضع يوضع فيه فهل كراء املوضع على ربه أو على املرهتن ؟ قال بعض الشيوخ : الثاين 

وأما مثل : من الطعام واملتاع والعدد من العبيد فالكراء يف ذلك على الراهن كما قاله مالك يف العتبية فأما الكثري 
ال كراء فيه وهو معارض لقول ابن : الرأس من العبيد وشبهه كالثوب وحنوه مما حيوزه الرجل يف منزله فقال مالك 

ال سكىن هلا فاخلالف يف ذلك : فق لقوله يف الدمياطية القاسم يف املدونة على األب للحاضنة السكىن مع النفقة وموا
جار على اخلالف يف احلاضنة فيجب على هذا أن ينظر فإن كان املرهتن اشترط كون العبد بيده فحازه يف بيته ال 

ملرهتن وإذا عطل ا: قال فيها أيضاً . يكون له كراء ، وإن كان الراهن دفعه له بطوعه كان له الكراء قاله يف املتيطية 
وقال ابن . وهو أصل ابن القاسم : قال فضل . ال شيء عليه : الرهن ومل يكره حىت حل األجل فقال أصبغ 

يضمن كراء املثل من يوم االرهتان ما مل يكن الراهن عاملاً بذلك ومل ينكر ، وكذا الوكيل على الكراء : املاجشون 
نظر ما يأيت يف احلبس إذا فرط الناظر يف إكرائه وما مر عن يترك ذلك ال غرم على قول أصبغ كما يف ابن عرفة ، وا

املتيطية من أن قول أصبغ هو أصل ابن القاسم خمالف ملا يف ابن راشد أن قول ابن املاجشون هو أصل ابن القاسم 



ونقله يف ضيح مسقطاً قوله وهو األصح ، وحنو ما البن راشد يف شرحاليزناسين عند قول . وهو األصح : قال 
يقوم من قول ابن : مث وقفت على أيب احلسن يف باب الغصب قال . وجاز يف الرهن اشتراط املنفعة اخل : لناظم ا

القاسم بأن الغاصب ال يضمن ما عطل من كراء الدار أن من وكل على ربع فتركه ومل يكره ال شيء عليه كاملرهتن 
: ابن ناجي . ا عطله الغاصب أن الوكيل يضمن إذا ترك إجارة الرهن ، ويقوم من قول ابن املاجشون فضمان م

وذكرت هذه اإلقامة يف درس ابن عرفة فلم يرتض ذلك مفرقاً بأن الوكيل كاملكتري واملستعري فيلزمه أن الوكيل له 
اإلذن خبالف الغاصب ، وأما شيخنا أبو مهدي فسلم ذلك وأقام منها مسألة أخرى وهو أنه يلزم الوصي الغرم إذا 

وبه تعلم أن ما قاله املتيطي من أن . ليتيم وقد وجد من يكريه ، وقد نص ابن سهل على عدم الغرم اه بور ربع ا
أصل ابن القاسم موافق ألصبغ هو الصواب وتأمل عدم تسليم ابن عرفة لإلقامة املذكورة مع أنه درج عليها يف 

املاجشون ، ونص ابن سهل جار على قول باب الرهن كما تقدم عنه قريباً وإقامة أيب مهدي جارية على قول ابن 
  .ابن القاسم 

وإذا كان يف الدار بيتان فسكن رهبا واحداً ورهن الثاين وما يليه من الدار فأكراه : قال يف املتيطية أيضاً : الثالث 
كان املرهتن أو أغلقه فذلك رهن مقبوض إذا حد له نصف الدار ، وإن مسي النصف يريد مع تسمية البيت ومل حيده 

فيفهم منه أنه إذا مل حيد له . واستحسنه فضل اه : وقال أصبغ . وهو مذهب املدونة : قال بعضهم . أيضاً حوزاً 
النصف وال مسى له البيت بطل احلوز وعليه فما يقع كثرياً يف هذا األوان من رهن بعض البيوت من غري حتديد وال 

  .وه كذلك واهللا أعلم تسمية باطل وال مفهوم للنصف بل الربع احملدود وحن
  َوالْعَقُْد ِفيه ِلُمَساقَاٍة َومَا
  أَشَْبَهَها حَْوٌز َوإنْ تَقَدَّمَا

مما فيه معاوضة كإجارة ) ملساقاة وما أشبهها : ( أي يف الرهن يتعلق باملبتدأ وكذا قوله ) فيه ( مبتدأ ) والعقد ( 
وحاز هبما فالظاهر أن ذلك حوز ويرد املنافع ، وهذا إن وكراء ال حنو إعارة أو إرفاق ألنه هدية مديان فإن وقعا 

تأخرا عن الرهن ال إن تقدما فيجوز ، وكذا الوديعة جتوز مطلقاً فإن كان الشيء وديعة عند شخص فيجوز رهنه 
آلخر بشرط أن يرهن مجيعه وأن يعلم بذلك املودع فيحوزها للمرهتن ، وجيوز أن تكون ما موصولة أو مصدرية 

واو النكاية وجواب ) وإن تقدما : ( خرب املبتدأ والواو يف قوله ) حوز ( حال معطوفة على مساقاة وعلى كل 
وظاهره أن . الشرط حمذوف لداللة ما تقدم عليه أي هذا إن تأخرت املساقاة وشبهها عن الرهنية ، بل وإن تقدما 

من : ابن القاسم . وع عنده الرهن وهو كذلك العقد فيه مبا ذكر حوز سواء كان العاقد هو الراهن أو األمني املوض
رهن حائطه فوضعه عند أمني فعقد األمني فيه املساقاة لرب الدين جاز ونقله ابن عرفة وغريه ، وإذا جازت مساقاة 

، على أن ابن ) م ( األمني للمرهتن مع أنه نائب عن الراهن فكيف جبوازها منالراهن للمرهتن فال معىن لتوقف 
رح بذلك وأصله البن عات كما يف الربزيل ، لكن ال بد أن يساقيه أو يكريه بغري مساحمة وإال جرى سلمون قد ص

على مبايعة املديان وإمنا نص الناظم على هذه املسألة وإن كانت داخلة حتت البيت قبله إذ العقد مبا ذكر غري كاف 
وازية أن من ارهتن ما يف يده مبساقاة أو كراء قبل مبجرده ، بل ال بد من احليازة بالفعل للرد على قول مالك يف امل

حيث ) خ ( فراغ أجله ال يكون حموزاً للرهن ألنه حموز قبل ذلك بوجه آخر ، ولذا بالغ عليه الناظم واقتصر عليه 
واملستأجر واملساقي وحوزمها األول كاف ألن هذه الصورة هي حمل اخلالف فهي املقصودة بالتنصيص ، : قال 

له حوز أي حوز املرهتن ألن الكالم يف حوزه أنه إن عقد ما ذكر لغريه وغري نائبه ال خيتص به ألن هذا وأشعر قو
نعم نص يف . الغري حائز حلق نفسه ، وسواء تقدم عقد الرهن على املساقاة وحنوها أو تأخر بدليل التعليل املذكور 



له أو جعال الرهن حتت يد من يرضيانه صح ، ويفهم منه املوازية على أن املرهتن إذا جعل مع ذلك الغري رجالً حيوز 
جعله بيد املساقي أو أجري له يبطل رهنه : قال مالك . أنه ال تصح حيازة ذلك الغري ولو بتوكيل املرهتن وهو كذلك 

ض واملعينات ، مث اعلم أنه يشترط يف املرهون فيه أن يكون ديناً يف الذمة الزماً أو آيالً للزوم فتخرج األمانة كالقرا
ومنافعها ، فال يصح الرهن يف العارية وال يف منافع دابة معينة وإن وقع فهو فيه أسوة الغرماء ، وما ورد من أنه 

ودخل باآليل للزوم اجلعل واإلجارة وحنومها فيجوز أن . يصح يف العارية فمعناه أنه يف قيمتها إن هلكت كما مّر 
العمل رهناً فيما جيب له من اجلعل إن مت العمل ، وليس لك أن تأخذ منه رهناً جتاعله على طلب اآلبق وتدفع له قبل 

يف العمل ألنه ليس الزماً وال آيالً إليه إذ ال يلزمه ولو بعد الشروع وهبذا تعلم ما يف كالم الغرناطي املتقدم ، وكذا 
وارهتن أن اقترض أو باع أو يعمل له ، : ) خ ( جيوز أن تدفع رهناً اآلن فيما تقترضه يف املستقبل ألنه يؤول للزوم 

  :وأما شرط املرهون فهو ما أشار له بقوله . وإن يف جعل ال يف معّين أو منفعة وجنم كتابة من أجنيب اخل 
  َوالشَّْرطُ أَنْ َيكُونَ َما يُْرَتهَُن
  ِممَّا بِِه اْسِتيفَاُء َحَق ُيْمكُِن

وشرطه أي شرط صحة عقده ، وجيوز أن يكون على حذف مبتدأ وأل فيه عوض عن الضمري أي ) والشرط ( 
بضم الياء وفتح اهلاء ) يرهتن ( موصول اسم يكون ) أن يكون ما ( املتعلق أي والشرط فيه أي يف صحة العقد عليه 

والباء ) استيفاء حق ( يتعلق باملبتدأ الذي هو ) به ( يتعلق مبحذوف خرب يكون) مما ( ونائبه يعود على املوصول 
بضم الياء خرب عن استيفاء وهو أظهر ، واجلملة صلة املوصول الثاين ، ) ميكن : ( عىن من وجيوز أن يتعلق بقوله مب

واجلملة من كان وامسها خرب األول أي شرط صحة الرهن أن يكون املرهون مما ميكن استيفاء احلق منه أو من مثنه أو 
راهم والدنانري املطبوع عليها ، والثاين كالعروض واحليوان من مثن منافعه قاله ابن شاس وغريه ، فاألول كالد

والعقار ولو يف بعض األوقات ليدخل اآلبق وحنوه ، والثالث كاملدبر أي ويستويف الدين من خراجه كما يف املدونة 
عليه ،  وال سبيل إىل بيع املدبر قبل موت السيد يف الدين املتأخر عن التدبري حيث مل تف غلته به خبالف السابق

وباجلملة فيجوز رهن رقبته يف الدين املتأخر على أن تباع بعد املوت ، ويف السابق على أن تباع مطلقاً لبطالن 
  :التدبري كما قيل 

  ويبطل التدبري دين سبقا
  إن سيد حي وإال مطلقا

بق على اإلطالق ، وكذا وإن رهنه ومل يشترط شيئاً فالظاهر الصحة ، وحيمل يف املتأخر على ما بعد املوت ويف السا
جيوز رهن غلة الدار والغالم وحتاز حبوز الرقبة ألن قبض الغلة إمنا يكون بقبض أصوهلا ونفقة الغالم على الراهن ، 
وإمنا على املرهتن جمرد التولية لئال جتول يد الراهن وتوضع تلك الغلة عند أمني أو عند املرهتن ويطبع عليها إن مل 

 يكون للمرهتن من قيام الغرماء إال الغلة خاصة ، وكذا يقال بالوضع يف خراج املدبر واهللا أعلم تعرف بعينها ، مث ال
فلو كانت الدار أو العبد حبساً على الراهن جاز له رهن غلتهما ال رقبتهما فإن وقع ورهن الرقبة وظهر بعد . 

  :العمل وقد قال ناظم . الرهنية حبسهما ، فهل ينتقل الرهن لغلتهما ؟ قوالن 
  ورهن منفعة حبس جائز
  ممن له وهو ألصل حائز
  فََخارٌِج كاخلَْمرِ باتِّفَاقِ

  َوَداِخلٌ كَالَْعْبِد ِذي اإلَِباقِ



واخلنزير وظاهره سواء كانا ملسلم ) كاخلمر ( عن الضابط املذكور ما ال ميكن االستيفاء منه شرعاً ) فخارج ( 
وإراق احلاكم اخلمر على مالكها ) باتفاق ( ند مسلم فيبطل الرهن ورهنهما عند مسلم أو ذمي لذمي ورهنهما ع

املسلم ويبقى الدين بال رهن حيث وقع العقد عليها بعينها فإن ختللت كان املرهتن أحق هبا وال تراق على مالكها 
كما ألشهب ، الذمي ، بل ترد إليه واملرهتن أسوة الغرماء فيها ولو قبضها قبل املانع لعدم جواز ذلك يف األصل 

وأدخلت الكاف جلد امليتة الذي مل يدبغ اتفاقاً أو دبغ على املشهور ، وكذا يدخل جلد األضحية واجلنني على 
املشهور والثمرة اليت مل ختلف والزرع الذي مل يظهر ، وحنو ذلك لكثرة الغرر يف اجلنني وما بعده على ظاهر املدونة 

بن املاجشون على جواز ارهتان الثمرة اليت مل تظهر ومثلها الزرع الذي مل اتفق ابن القاسم وا: وقال ابن حارث . 
. ( فالراجح يف الزرع والثمرة اجلواز مطلقاً قاله ابن رحال يف الشرح . وهو ظاهر الروايات اه : ابن عرفة . يظهر 

وجيوز : قال يف املدونة . قبض ألنه ميكناالستيفاء منه فيباع إذا ) كالعبد يف اآلباق ( يف الضابط املتقدم ) وداخل 
رهن ما ال جيوز بيعه يف وقت وجيوز بيعه يف وقت آخر وأدخلت الكاف البعري الشارد والثمرة اليت مل يبد صالحها 

به واليت مل تظهر على ما تقدم أنه الراجح خبالف اجلنني فال جيوز لقوة الغرر فيه باحتمال وجوده وعدمه واآلبق 
يه إن كان رهنه يف صلب العقد وإالَّجاز بال خالف ، وال يتم احلوز يف ذلك إال بقبض اآلبق موجود ، وحمل املنع ف

والشارد قبل املانع ويقبض رقبة النخل واألرض ويتوىل املرهتن أو نائبه سقي النخل وعالج الزرع وأجر السقي على 
لك لئال جتول يد الراهن ، وإمنا جاز الغرر يف الراهن كما أن عليه نفقة العبد والبعري الشارد ، وإمنا توىل املرهتن ذ

حنو اآلبق ألن القاعدة أن كل ما جاز بغري عوض جاز فيه الغرر كالطالق واهلبة والرهن ، فإذا مل يظفر باآلبق وحنوه 
فكأنه طلق بغري عوض أو باع بال رهن ابتداء وذلك جائز ، وأدخلت الكاف الدين أيضاً فإنه جيوز رهنه سواء كان 

ى املرهتن أو على غريه ، لكن إن كان على الغري فال بّد من قبض وثيقة ليتم احلوز وإن مل تكن وثيقة اكتفى عل
باإلشهاد ، وال يشترط إقرار ذلك الغري بالدين وال حضوره وال كونه ممن تأخذه األحكام خبالف البيع يف ذلك 

  .والفرق أن الغرر يف الرهن جائز كما مّر 
شخص خراجاً على ربع لئال يأخذه السلطان وربه غائب ، فاملؤدي للخراج مقدم على الغرماء إذ إذا أدى : تنبيه 

قاله التونسي وغريه انظر . لوال اخلراج ألخذ الغاصب الرباع كمن فدى متاعه من أيدي اللصوص فهو أحق به 
  .الربزيل 

  َوَجازَ يف الرَّْهنِ اشِْتَراطُ املَْنفَعَْه
  فَكُلٌّ َمَنعَْه إالَّ يف األْشَجارِ

حرف استثناء واملستثىن منه العموم الذي ) إال ( فاعل جاز ويف الرهن يتعلق به ) وجاز يف الرهن اشتراط املنفعه ( 
مبتدأ سوغه ) األشجار فكل ( رهن ) يف ( يف أل االستغراقية أي جاز اشتراط املنفعة يف كل رهن إال اشتراطها 

ف الدار واألرض وحنومها فيجوز اشتراط منفعتهما جماناً إذا ارهتنهما يف مثن سلعة خربه خبال) منعه ( العموم ومجلة 
باعها له إىل أجل معلوم وذلك بيع وإجارة ألن بعض السلعة يف مقابلة الثمن وهو بيع وبعضها اآلخر يف مقابلة 

ر على تسليمها بال استيفاء عني يف قوله مبنفعة تتقوم قد) : خ ( املنفعة وهو إجارة فتشترط شروطها اليت أشار هلا 
ولذا منعت يف األشجار ولنب احليوان ملا فيها من استيفاء العني وهوالثمرة واللنب وليس إجارة . قصداً وال حظر اخل 

إذ هو بيع ذات مل توجد أو مل يبد صالحها إال أن تكون الثمرة اليت يف شجر الدار أو األرض املرهونة تبعاً كما قال 
وغري بادي الطيب : غتفر ما يف األرض ما مل يزد على الثلث بالتقومي وكما يأيت يف باب الكراء عند قوله وا) : خ ( 

ومثال احلظر أن ترهن عبداً كافراً وتشترط منفعتك فيه يف كنس املساجد ومحل املصاحف وحمل . إن قل اشترط اخل 



اً ، وإال جاز اشتراطها كما يأيت يف الكراء وما تقدم املنع يف األشجار إذا ارهتنت وحدها أو مع األرض ومل تكن تبع
من جواز اشتراطه منفعة األرض إمنا ذاك إذا كانت مأمونة الري أو غري مأمونة بعد الري كعام واحد ، وكانت 

وحمل اجلواز الذي يف املصنف إن . مرهونة يف مثن غري الطعام وال أدى لكراء األرض بالطعام قاله أبو احلسن 
يف عقد البيع جماناً كما قررنا أو لتحسب من الدين على أن ما بقي منه بعد األجل يعجل له ال إن كان ما  اشترطت

بقي يستوفيه من املنفعة أو يأخذ فيه شيئاً مؤجالً فيمتنع للدين بالدين ، فإن كان ما بقي يترك للراهن مل جيز وإن مل 
ال جيوز يف عقد : وقوله يف املدونة . ألن األصل عدم التعجيل يتعرضا ملا بقي بتعجيل وال غريه امتنع فيما يظهر 

البيع اشتراط أخذ الغلة يف الدين إذ ال يدري ما يقتضي أيقل أم يكثر ، وقد تنهدم الدار قبل أن ينقضي أمد الكراء 
ه وإال جاز كما مرّ معناه إذا كان األجل غري معني ومل يشترط عليه أنه إن مل يوف وىف له من غريه أو باعه ووفا. اخل 

قاله خش يف كبريه وظاهر هذا ولو تطوع باالحتساب من الدين بعد العقد وصرح به القلشاين يف شرح الرسالة ، 
وفهم من قوله اشتراط أن . وحينئذ فإذا كان ما بقي يترك للراهن فال مينع فيما إذا تطوع بعد العقد واهللا أعلم 

هبا بعده منعت ألهنا هدية مديان فإن دفع فيها عوضاً جرت على مبايعة  الشرط وقع يف صلب العقد فلو تطوع له
  :املديان قاله اللخمي ، مث استثىن من املنع قوله 

  إالَّ إذَا النَّفُْع لَِعامٍ ُعيَِّنا
  َوالَْبْدُو ِللصَّالَحِ قَدْ َتَبيَّنَا

بالبناء ) عينا : ( يتعلق بقوله ) لعام ( الشطر فاعل بفعل مقدر يفسره عيناً آخر ) النفع ( ظرف مستقبل ) إال إذا ( 
خرب املبتدأ واجلملة حالية ) قد تبينا ( يتعلق به ومجلة ) للصالح ( مبتدأ مصدر بدا إذا ظهر ) والبدو ( للمفعول 

ز إذا مقرونة بالواو وإمنا جاز االشتراط مع بدو الصالح ألنه حمض بيع إذ السلعة مبيعة بالثمن والثمرة ، وحمل اجلوا
كان املبيع غري طعام وإال امتنع ملا فيه من بيع الطعام بالطعام نسيئة مث عطف على املمنوع وهو قوله يف األشجار 

  :فقال 
  َوِفي الَِّذي الدَّْيُن بِِه ِمْن َسلَِف
  َوِفي الَِّتي َوقَْت اقِْتضَاِئَها َخِفي

وباؤه ظرفية وضمريه للرهن املوصوف باملوصول وكأنه  خربه) به ( مبتدأ ) الذي الدين ( الرهن ) يف ( إال ) و ( 
) مع ( حال من الدين ، وجيوز أن تكون الباء مبعىن ) من سلف ( من باب القلب أي وإال الدين الذي الرهن فيه 

وإمنا منع ألنه سلف مبنفعة فإن اشترط أن حيتسب به من دينه جاز حيث مل يؤجل السلف ، وكان إن مل يوف باع 
وفاه أو وفاه من غريه ، وكذا إن أجلوكان ما بقي يعجل عند أجله أو يترك للراهن وإال امتنع ألن ما بقي الرهن و

يفسخه يف منافع يتأخر قبضها ، فإن وقع واشترط املنفعة على الوجه املمنوع ففي البيع جيري على حكم البيع 
البيع إن تطوع ألهنا هدية مديان ويبطل الفاسد فريد إن مل يفت وال غلة ، ويف القرض يرد بدهلا وكذا يف 

االختصاص به يف كل منهما ويضمن ضمان الرهان إن تلف ، وكذا يضمن يف اشتراط املنفعة على الوجه اجلائز 
) اقتضائها ( مبتدأ ) اليت وقت ( املنفعة ) يف ( إال ) و : ( على الراجح ، مث عطف على املستثىن املذكور أيضاً فقال 

صفة مشبهة خرب املبتدأ واجلملة صلة ، وذلك كاشتراطها يف رهن الثياب ) خفي ( استيفائها  مضاف إليه أي
وعنه فيها أيضاً ال بأس . واحليوان الختالف االستعمال فال يدري كيف ترجع إليه وهذا أحد قويل مالك يف املدونة 

وأشهب وأصبغ وهو املعتمد ، ولذا أطلق بذلك يف الثياب واحليوان وغريمها ألن ذلك إجارة ، وبه قال ابن القاسم 
إن عينت أي : وقوله . وجاز شرط منفعة إن عينت ببيع ال قرض ويف ضمانه إذا تلف تردد اخل : حيث قال ) خ ( 



. حدت مدهتا بزمن جيوز كراء املرهون إليه إذ اإلجارة ال بد هلا من أجل وظاهره زاد أجلها على أجل الدين أم ال 
  .به يف الكايف ونقله ابن عرفة  وهو كذلك كما صرح

إذا كان اشتراط املنفعة من باب اإلجارة جرت فيها أحكامها اليت من مجلتها أن املنفعة إذا تعطلت : األول . تنبيهان 
هبدم الدار وحنوه مل جيرب الراهن على اإلصالح وكان اخليار للمرهتن يف أن يفسخ عن نفسه ، وإذا فسخ وجب له 

ينوب املنفعة فيما خرج من يده ال بقيمة املنفعة وال يصدق يف ذلك التعطيل ليسقط عنه األجرة إال الرجوع بقدر ما 
إذا أراد املرهتن شراء الدار املرهونة املشترطة منفعتها قبل األجل مقاصة ، فال جيوز ألن املقاصة ال : الثاين .ببينة 

ال : ني من صدور البيوع وقال يف الرهون عن ابن شعيب بعد حنو كراس. جتوز إال بعد حلول الدينني قاله الربزيل 
جيوز ذلك ألنه فسخ دينه يف دار ال تقبض إال بعد متام مدة املنفعة ، وأما إن كان شراه مبتدءاً أي مستقالً بال شرط 

 مت مقاصة فإن كان على أن تبقى الدار مرهونة يف احلق إىل األجل فإذا طولب باحلق أدى منها أو من بعضها وإال
البيع فيها فال جيوز أيضاً ألنه غرر تارة بيعاً وتارة سلفاً ، وإن كان على إبطال حقه يف الرهن دون املنفعة فهو جائز 

كاألجنيب إن كان أمد االنتفاع قريباً ال يتغري البنيان فيه وليس البيع فيها فسخاً للكراء ألن متعلق البيع العني 
لك يف العني إال بعد متام مدة الكراء إذ ال تقتضي املنافع من العني إال على ملك والكراء املنفعة ، وال ينتقل امل

وال ينتقل امللك يف العني يعارضه : فقوله . وعن بعض األشياخ أن نفس عقد البيع فسخ للكراء اه : قال . مالكها 
ملشتري وذلك يدل على أن يف اإلجارة وبيع دار لتقبض بعد عام فإن ضماهنا من ا) خ ( ما صرحوا به عند قول 

عن بعض األشياخ هذا إذا اشتراها املكتري هلا ال األجنيب وإالَّ فال ينفسخ ويثبت : وقوله . ملكها انتقل إليه 
عند ) ح ( للمشتري اخليار إن مل يعلم بأهنا مكتراة وما ذكره عن بعض األشياخ هو املعول عليه كما يفهم من كالم 

ا امتنعت املقاصة قبل احللول ألن من عجل ما أجل يعد مسلفاً فالبائع يف املسألة مسلف واستئجار مؤجر وإمن: قوله 
بشرط الشراء فهو سلف وبيع بالنظر للمقاصة وفسخ بالنظر للتصيري يف الدين ، لكن قد علمت أن الفسخ إمنا يأيت 

  .تصار على التعليل األول واهللا أعلم إذا قلنا أن ضماهنا ال ينتقل إال بعد متام املدة وفيه ما رأيت فاألقرب االق
  َوبِجََوازِ َبْيعٍ َمْحُدوِد اَألَجلْ

  ِمْن غَْيرِ إذِْن َراِهنٍ َجَرىالعََملْ
  :يتعلق جبواز أو ببيع واجملرور األول يتعلق بقوله ) حمدود األجل من غري إذن راهن ( الرهن ) وجبواز بيع ( 

  َمْع َجْعِلِه ذَاَك لَُه وَلَْم َيحِْن
  ْيٌن َوالَ بُِعقَْدِة األْصلِ قُرِنَْد
( يتعلق جبواز أو ببيع أو باحتياج املقدر قبل إذن والضمري املضاف إليه املصدر للراهن ) جرى العمل مع جعله ( 

ومل ( يف حمل املفعول الثاين ، وضمريه للمأذون له من مرهتن أو أمني ) له ( مفعول أول جبعل واإلشارة للبيع ) ذاك 
: ( يتعلق بقوله ) وال بعقدة األصل ( فاعل أي مل يأت أجله واجلملة حال من الضمري املضاف إليه جعل ) ن حين دي
بالبناء للمفعول ونائبه للجعل ،واجلملة حالية أيضاً معطوفة على اجلملة قبلها ، والتقدير جرى العمل جبواز ) قرن 

إلذن راهن ثانياً مع جعل الراهن ذلك البيع ملن ذكر ، واحلال بيع املرهتن أو األمني الرهن بعد أجله من غري احتياج 
أنه مل حين دين وال قرن اجلعل بعقدة البيع أو السلف ، بل كان قبل احللول وبعد العقد ، وحيتمل أن يكون الضمري 

فخار يف يف قرن للرهن أي طاع بالرهن واإلذن معاً وظاهره فوض له يف اإلذن أم ال ، وهو كذلك خالفاً البن ال
ويف الورقة الرابعة عشر من بيوع الربزيل ما يقتضي أن العمل بتونس على ما . ال يستقل إال إذا فوض له : قوله 

لكل منهما إن مل آت فبعه : قال الراهن . البن الفخار ، وظاهر النظم سواء كان اإلذن املذكور للمرهتن أو األمني 



بتداء وليس كذلك ، بل إذا قال ذلك ال جيوز ألنه علق ذلك على عدم أو مل يقل ذلك فيجوز يف هذه األربع صور ا
على ما إذا . اإلتيان ، وقد يكون آتياً أو حاضراً لكن إن وقع مضى كما يف املدونة وميكن محل قوله مع جعله اخل 
مها ، وهذه حكى طاع بالرهن واإلذن معاً كما مر أي بعد العقد وقبل األجل ، وسواء أذن للمرهتن أو األمني أو غري

ابن رشد عليها االتفاق ألنه معروف من الراهن ، ونازعه ابن عرفة يف االتفاق قائالً ألنه شبه هدية مديان فقد منعوا 
وعليه فمقابل ما به العمل يف الصورتني هو عدم اجلواز ألنه . بيع الطعام بثمن مؤجل على تصديق البائع يف كيله اه 

صورة األوىل وهو ما إذا تطوع باإلذن فقط حكاه يف ضيح عن بعض املوثقني ، ويف الثانية هدية مديان فمقابله يف ال
هو ما تقدم عن ابن عرفة ، وقد جياب عن اهلدية املذكورة بأن اإلذن ليس زيادة حقيقة ، وإمنا أسقط عنه ما يتكلفه 

ولذا أجاز يف املدونة وغريها  من الرفع واإلثبات وخلصه من ورطة ذلك فهو إنصاف له من حقه وهو شأن الناس
إعطاء احلميل أو الرهن بعد العقد وقبل األجل ومل جيعله هدية ، وظاهر النظم أنه ال فرق يف ذلك بني رهن السلف 

أنه إذا أذن بعد احللول أو يف العقد مل جيز وهو مذهب . ومل حين دين وال بعقدة األصل اخل : أو البيع ومفهوم قوله 
ة ألهنا وكالة اضطرار حلاجته للقرض والبيع أو للتأخري مبا حل ، وأما إن أذن بعد احللول من غري املدونة والعتبي

جيوز ذلك ابتداء وليست وكالة اضطرار وهوالبن العطار والقاضي عبد : تأخري فاجلواز اتفاقاً كما يف طفي ، وقيل 
عزله كما يف ابن عرفة ، لكن إن مل يعزله حىت  الوهاب ، وسيأيت عن النهاية أن هبذا القول القضاء وعلى األول له

وبه القضاء وعلى الثاين ليس له عزله كما سيأيت ، وحينئذ فيمضي بيعه : باع مضى كما يف املدونة قال ابن فتوح 
إن أصاب وجه البيع على كل من القولني ، وأما إن باع بأقل من القيمة فللراهن أخذه ، وإن تداولته املالك بأي 

ن شاء كالشفيع ، وهذا يدل على أنه ال حيتاج إىل تسويقه الشهرين ، والذي يف وكالة الربزيل أن الراهن إذا األمثا
بع مبا شئت إن القضاة يضربون األجل للبيع وهو مبين على عدم جواز التوكيل يف العقد ، فانظره : قال للمرهتن 

بني كونه عقد البيع أو القرض خالفاً البن الفخار يف  فيه وال فرق يف ذلك كله بني الرهن الذي له بال وغريه وال
ألنه سلف مبنفعة ألنه رفع بشرطه عن نفسه املؤنة يف إثبات ما يتوصل به إىل البيع ، : باملنع يف القرض قال : قوله 

 عقد إن النفع املمنوع هو النفع احلامل على السلف كالزيادة فيه مثالً وشرط بيع الرهن املأخوذ يف: وقد يقال 
السلف ليس حامالً على ابتداء السلف إذ ال معىن لكونه يسلفه ألجل أن يرفع عنه املؤنة يف بيع رهنه ألنه إذا خشي 

وكذا يقال يف السلف بشرط التصديق يف عدم القضاء ليس من سلف . ذلك ترك السلف من أصله فتأمله منصفاً 
أجل السلف أخره على شرط بيع رهنه أو التصديق فيه فالنفع  اللهم إال أن يكون ملا حل: جر نفعاً كما قيل أيضاً 

حينئذ واضح ألن التورط حينئذ قد حصل فهو يريد التخلص بالتأخري على شرط البيع أو التصديق ، وجيري هذا 
ع حينئذ حىت يف البيع لكنهم مل يعتربوه كما مّر نظراً لكون التأخري كابتداء السلف ، وليس معىن النفع يف شرط بي

الرهن والتصديق هو كونه يتمكن من جحده يف التصديق فيأخذ الدين منه ثانياً ويتمكن يف الرهن بإظهار أقل من 
مثنه الذي باعه به كما قاله بعض من ال حتقيق عنده ، إذ لو كان هذا هو املراد ما وقع االختالف فيه حبال مث ما تقدم 

: لقوله ) خ ( ء إمنا هو يف اإلذن للمرهتن ، أما لألمني فيجوز كما أفاده من أن اإلذن يف العقد ال جيوز به البيع ابتدا
وحمل اخلالف املذكور يف جواز التوكيل يف العقد وعدمه إذا مل يفوض له أما إن . ولألمني بيعه بإذن يف عقد اخل 

شروط إقراره بالدين فوض له يف بيعه دون مشورة سلطان وأحله حمل نفسه وأنه ال يعز له فيجوز اتفاقاً ، لكن ب
وبالوكالة وبالتفويض وبالتصديق يف الثمن وبالتصديق يف عدم االقتضاء دون ميني ، فهذه اخلمسة تتلقى من إقرار 

هكذا يف الوثائق . الراهن وال بدّ أن يثبت بالبينة ملك الراهن واستمرار ملكه وحوز الرهن والسداد يف الثمن 
تفويض فأحرى مع اإلذن اجملرد ، لكن أنت خبري بأن إثبات ما ذكر إمنا يكون اجملموعة ، وإذا اشترطت هذه مع ال



عند احلاكم فلم يبق لإلذن وال للتفويض مثرة فهي حينئذ شروط يف لزوم البيع للراهن ، لكن اشتراط التصديق يف 
وغريه وما عدا ) خ ( ه الثمن وعدم االقتضاء خالف ما البن رشد وظاهر املدونة كما يف الربزيل ، ولذا مل يعرج علي

هذه ال ميضي عليه البيع إال هبا إال أن احلوز شرط يف االختصاص فقط ، وقد تقدم أنه إمنا ميضي بيعه إذا أصاب 
كان اإلذن يف العقد أو . السداد ، وقد علمت من هذا كله أن البيع مع اإلذن نافذ على كل حال فوض له أم ال 

  :أو لألمني وعليه فلو قال الناظم بعده وقبل األجل أو بعده أذن له 
  وبيعه مرهتن أو األمني
  منفذ إن راهن به أذن

لكان أخصر وأوضح وأمشل جلميع الصور ، وال يقال إنه أراد صورة اجلواز ابتداء ألنا نقول كالمه صادق حىت بغري 
مل جيز له البيع وهو كذلك ، فإن  أنه إذا مل جيعلله البيع أصالً. اجلواز ابتداء كما مر ، ومفهوم قوله مع جعله اخل 

تعدى وباعه قبل األجل أو بعده رد بيعه ، فإن فات عند املشتري فعلى املرهتن األكثر من الثمن أو القيمة انظر 
وإذا مل يأذن له الراهن يف بيع الرهن رفعه املرهتن إىل السلطان فإن وفاه حقه وإال باع : املتيطية ، قال يف املدونة 

وكذا إذا كان الراهن غائباً وظاهرها أنه ال يسجن وال يطلب حبميل إىل أن يبيع الرهن وإن . اه حقه اه الرهن وأوف
احلاكم هو الذي يتوىل بيعه أو نائبه وال جيرب الراهن على أن يتوىل بيعه وهو كذلك عند ابن رشد وغريه يف اجلميع 

مكن الوصول للحاكم وإال جاز البيع اتفاقاً ، لكن ال بد بالسجن واجلرب ، وهذا كله إذا أ: خالفاً لبعضهم يف قوله 
أن حيضر العدول للنداء واإلشهاد مبا بلغ من الثمن كما يف ابن عرفة واملتيطية وإال رد بيعه إال إن باعه بأقل من 

ة الراهن وأهنا القيمة مث إمنا جيوز للحاكم اإلقدام على بيعه يف الغيبة إن ثبت عنده الدين والرهن وميني القضاء وغيب
وظاهر : قال ابن ناجي . بعيدة أو ال يعلم موضعه وملك الراهن واستمراره وأنه أحق ما يباع عليه كذا للعبدوسي 

ويف . الكتاب أنه ال يلزمه إثبات ملكية الراهن ربعاً كان أو غريه وهو كذلك على أحد األقوال ، وبه كنت أقضي 
وإنه أحق ما يباع : وقول العبدوسي ) ح ( لعمل على إثبات امللك وحنوه يف أن ا: التبصرة الفرحونية عن ابن رشد 

. األظهر عدمه لتعلق حق املرهتن بعينه ، ورمبا كان أيسر بيعاً مع أن راهنه كامللتزم بيعه اه : عليه قال فيه ابن عرفة 
وظاهره أيضاً إنه ال : اع عليه قال إن ظاهر الكتاب أنه ال يفتقر لثبوت كونه أوىل ما يب: وحنوه البن ناجي قائالً 

ولو كسرت : وهو ظاهر الروايات وهو مقتضى قول ابن حمرز : يفتقر يف بيع السلطان إىل بلوغه القيمة ، ابن عرفة 
عروض املفلس وترجى هلا أسواق بيعت عاجالً ومل تؤخر ، وهو ظاهر قول سحنون ببيع احلاكم ضيعة املدين باخليار 

وجهل ابن حمرز : وحنوه للربزيل عن ابن حمرز والسيوري قائالً ألنه غاية املقدور قال . أعطى باع اه  فإن مل جيد إال ما
يستقصى وال : وأعرف حنوه البن رشد يف البيع يف نفقة احملجور قال : الربزيل عن ابن حمرز . من قال ينظر للقيمة 

عن ابن عرفة ) ح ( يوب من املعيار وبه نعلم ما يف اعتراض وحنوه يف نوازل الع. ينظر به القيمة ألنه غاية املقدور اه 
.  

جيوز للراهن أن جيعل للمرهتن بيع الرهن وليس له : قال يف النهاية ، قال القاضي عبد الوهاب : األول . تنبيهات 
يار يف املسائل وظاهرها أنه ال عزل ولو مات الراهن وأفىت يف أنكحة املع. أن يعزله ، وهبذا القول القضاء اه لفظها 

. اليت سأله عنها اخلالدي بأنه إمنا ال ينعزل مبوت الراهن إذا أقامه مقام املفوض إليه يف احلياة والوصي بعد املمات اه 
  .وتقدم عن ابن عرفة أن له عزله على القول بعدم اجلواز ابتداء وهو مذهب املدونة 

ال يبيع القاضي من دار املدين إال بقدر : بطال عن ابن احلكم قال الربزيل يف نوازل املديان عن مقنع ابن : الثاين 
ويف قسمة املدونة وال يباع على ميت من : الدين خبالف ما يبيعه من جارية أو غالم يبيعه كله لضرر الشركة قال 



بعضه  يباع من أصله بقدر الدين إن وجد من يشتري: وحنوه يف التبصرة عن سحنون قال . داره إال بقدر دينه اه 
  .يف ذلك قصور ) ح ( وبه تعلم أن توقف . اه 

إذا باع املرهتن الرهن فادعى الراهن أنه كان دفع الدين إليه وأنكر املرهتن فإن مل يشترط يف العقد التصديق : الثالث 
اه وسقط وأقام بينة على الدفع انتقض البيع وإن مل يقم بينة حلف املرهتن ونفذالبيع وإن نكل حلف الراهن لقد أوف

  .الدين ونفذ البيع ويرد املرهتن الثمن للراهن وإن اشترط التصديق يف العقد فله شرطه وينفذ البيع اه 
ويف مساع أصبغ فيمن ادعى أن رجالً رهنه قدحاً يف كساء أن السلطان يأمره ببيع القدح يف : قال القلشاين : الرابع 

وقصة رهن . ثبت ارهتانه عنده ، وبه العمل قاله ابن رشد اه الكساء على زعمه أنه رهن ، وقيل ال يأمره حىت ي
  .والتبصرة وأيب احلسن ) ح ( القدح مبسوطة يف 

. إذا أمر القاضي رجالً ببيع الرهن فباعه وادعى ضياع مثنه صدق واملصيبة من رب الدين قاله يف املدونة : اخلامس 
ويظهر من هذا أنه إذا ادعى تلفه قبل البيع فاملصيبة من  وسواء علم بيعه ببينة أو مبجرد قوله كما البن يونس ،

الراهن وهو كذلك على قول ابن القاسم كما يف ابن عرفة آخر باب الرهن ، ولو قال املأمور الذي أمره احلاكم 
أمور مع بعته مبائة ودفعتها للمرهتن وأنكر املرهتن صدق املرهتن ولو كان املرهتن هو الذي أمره ببيعه صدق امل: ببيعه 

  .ميينه أنه دفع للمرهتن ألنه حينئذ وكيله 
  َوَجاَز َرْهُن الَعْينِ حَْيثُ ُيطْبَُع

  َعلَْيِه أَْو ِعْنَد أَِمنيِ ُيوضَُع
) عليه ( بالبناء للمفعول ) يطبع ( ظرف مضمن معىن الشرط يتعلق جباز ) حيث ( فاعل جاز ) وجاز رهن العني ( 

) يوضع : ( يتعلق بقوله ) عند أمني ( عاطفة ) أو ( اجلملة يف حمل جر بإضافة حيث نائب الفاعل وضمريه للعني ، و
بالبناء للمفعول ونائبه ضمري العني ، واجلملة معطوفة على مجلة يطبع وال مفهوم للعني بل غريها من املثليات كاملكيل 

املعني ، ومفهوم الظرف أنه مينع واملوزون واملعدود ، كذلك على املذهب خالفاً ألشهب يف عدم وجوب طبع غري 
رهنها إن مل يطبع عليها وال وضعت عند أمني بل عند املرهتن ، وهو كذلك محاية للذريعة أن يكون الراهن واملرهتن 

يطبع أي طبعاً ال : وقوله . قصدا إىل السلف ومسيا ذلك رهناً والسلف يفسد املعاملة اليت قارهنا بيعاً كان أو سلفاً 
كه غالباً ، وإذا زال علم زواله والطبع الذي ال يقدر على فكه أصالً غري مطلوب ، مث إن شرط الطبع يقدر على ف

إمنا هو يف جواز رهنه كما هو ظاهر النظم ال يف صحة حوزه ألنه إذا حازه املرهتن بدون طبع ، فاحلوز صحيح 
ستقبل الطبع وال تنزع من يده ، وحينئذ فإذا ويكون أحق به من الغرماء ، وإن عثر على عدم طبعها يف أثناء املدة ا

  .أزال املرهتن الطبع وعلم ذلك فال يبطل اختصاصه به 
  َوالرَّْهُن ِللُْمشَاعِ َمْع َمْن َرَهنَا

مع من ( يتعلق به أي للجزء املشاع من عقار أو حيوان أو عرض ) للمشاع ( مبتدأ ) والرهن ( قَْبُض َجِميِعِه لَُه َتعَيََّنا
والظرف يتعلق باملشاع كدار أو عبد مثالً ميلك الراهن مجيعهما ورهن جزء من أحدمها أو ) رهناً ( ولة صلته موص) 

واجلملة خرب املبتدأ ) تعينا : ( يتعلق بقوله ) له ( أي مجيع املرهون منه اجلزء ) مجيعه ( مبتدأ ثان ) قبض ( منهما 
أي عليه قبض مجيع ) على ( ر بالالم يرجع للمرهتن ، والالم مبعىن الثاين والثاين وخربه خرب األول والضمري اجملرو

: املرهون منه اجلزء فيكريه ويليه لئال جتول يد الراهن فيه وكان األليق أن يذكر هذا البيت والذي بعده إثر قوله 
  .وتقدم هناك حكم ما إذا رهنه بيتاً من داره . واحلوز من متامه اخل 

  َيكِْفيِه أنَْوَمَع غَْيرِ َراِهنٍ 



  َيُحلَّ ِفيِه كَُحلُولِ َمْن َرهَْن
كدار ميلك الراهن ) غري راهن ( يتعلق مببتدأ حمذوف دل عليه ما قبله أي واملشاع أي ورهن املشاع مع ) ومع ( 

بفتح الياء وضمريه للمرهتن ومتعلقه حمذوف أي يكفي املرهتن يف قبضه ) يكفيه ( نصفها فقط فريهنه كله أو نصفه 
أي يف املشاع ) فيه ( بفتح الياء وضم احلاء مضارع حلّ إذا نزل فاعل يكفي ) أن حيل ( حوزه يف الصورتني و

صفة احملذوف أي حلوالً كحلول الراهن بأن جيوز مجيع ما على ملك ) كحلول من رهن ( املذكور يتعلق بيحل 
ل املذكور ألن يد الراهن مل تبق جائلة فيه وال الراهن ، واجلملة من يكفي وما بعده خرب املبتدأ وإمنا كفاه احللو

أن للراهن رهن حصته وإن مل يأذن له . ومع غري راهن اخل : وظاهر قوله . يضره جوالن يد شريك الراهن معه 
شريكه يف ذلك وهو كذلك فيما كان ربعاً أو منقسماً اتفاقاً كما هو ظاهر ابن عرفة ، وحوزه يف هذا الوجه أن حيل 

حمل الراهن أو يوضع عند الشريك أو عند أمني فإن أراد الشريك يف هذا الوجه البيع قامسه فيه الراهن املرهتن 
والرهن بيد املرهتن ، فإن غاب الراهن أقام اإلمام من يقسم له وتبقى حصة الراهن رهناً يف الوجهني ، وأما إن كان 

لدابة أو العبد أو حنو ذلك فاملشهور وهو مذهب ابن املشاع ال ينقسم وهو غري ربع كالثوب الواحد أو السيف أو ا
ووجه قول . ال جيوز ألن رهنه مينعه من بيعه ناجزاً والرهن منقوض حىت يأذن : وقال أشهب . القاسم جوازه أيضاً 

إن ذلك ال مينع الشريك من بيع حصته مبعضة أن حيمل البيع إن نقصت حصته منفردة وحيل املشتري : ابن القاسم 
الشريك ، وإذا أمجل البيع كانت حصة الراهن من الثمن رهناً ، إن بيعبغري جنس الدين وإالَّ قضي الدين عنه حمل 

هذا على . أي يكفيه يف حيازته وقبضه أن حيل اخل . يكفيه أن حيل اخل : إن مل يأت برهن كاألول ، وقول الناظم 
ثوب الواحد والسيف وحنومها ، وأما على قول أشهب قوليهما يف الربع واملنقسم ، وعلى قول ابن القاسم يف ال

فالرهن يف هذا الوجه منقوض وإن مل يأذن كما مرَّ وإن أذن فليس له رجوع عنه حىت حيل األجل وال يكفي يف 
حوزه احللول املذكور عنده ، بل ال بد أن يكون مجيع الثوب وحنوه عند املرهتن أو الشريك أو غريمها من غري 

وعلى املشهور من جواز رهن احلصة فيما ال ينقسم مما ينقل فال يسلمه الراهن إال حبضرة .  ابن عرفة الراهن كما يف
الشريك ، وكذا لو باع أحد الشريكني فيه حصته فال يسلمه للمشتري إال حبضرة صاحبه أيضاً فإن غاب فاحلاكم 

تعمال كاإلذن فيه ، فلو سلمه بغري إذنه فمقتضى يقوم مقامه وكذا ال يستعمله إال بإذنه والعرف اجلاري بينهما باالس
تت ( القواعد أنه يضمن إن تلف ألن أحسن أحواله أن يكون كاملودع وهو إذا وضع يد األجنيب يضمن بتعديه قاله 

عن الذخرية ، ويف معاوضات املعيار من باع نصف فرسه لرجل وسافر املشتري عليها فعطبت فهو ضامن لنصف ) 
وانظر . سافر عليها بإذنه أو جرت العادة بينهما أن يسافر مثل ذلك السفر فال ضمان عليه اه شريكه إال أن ي

  :الغاصب يغصب يف حصته أحد الشريكني فإن املغصوب عليهما والباقي هلما قال ناظم العمل 
  وما من اجلزء املشاع ظلما
  فذا وذا عليهما قد قسما

  :ن فإن ذلك براءة للمدين كما أشار له ناظم العمل أيضاً بقوله وأما إن غصب الدين من املدين بسبب رب الدي
  وما من الدين له رب دفع

  لغاصب غرميه مل يتبع
إذا رهن الراهن نصف الثوب وحنوه مما يغاب عليه وقبض املرهتن مجيعه ليتم احلوز له كان النصف الباقي : تنبيه 

ذنه مل يضمن املرهتن إذا تلف ومل تقم له بينة إال نصفه ألنه يف للراهن أو لغريه ، ولكن قبضه املرهتن حبضرة الغري وإ
  .النصف اآلخر أمني ، وكذا لو استحق نصف الرهن وتركه املستحق بيد املرهتن كما يف املدونة 



  َوالرَّْهُن َمْحبُوٌس بَِباِقي َما َوقَْع
  ِفيِه َوال َيُردُّ قَْدَر ما اْنَدفَْع

صلتها وفاعله ضمري ) وقع ( موصولة واقعة على الدين ) ما ( يتعلق به ) بباقي ( ربه خ) حمبوس ( مبتدأ ) والرهن ( 
( عائد على املرهتن ) يرد ( نافية وفاعل ) وال ( يتعلق به وضمريه يعود على ما هو الرابط ) فيه ( يعود على الرهن 

يعود على ما ، ومعناه أن الدين إذا صلتهوفاعله ) اندفع ( موصولة واقعة على الدين أيضاً ) ما ( مفعول ) قدر 
قضى بعضه أو سقط عن الراهن بإبراء أو هبة أو طالق قبل البناء فالرهن كله حمبوس مبا بقي من الدين ألن 

األسواق قد حتول على الباقي ، وألن مجيع أجزاء الرهن جبملتها يف مقابلة كل جزء بانفراده من الدين وظاهره أنه 
دار وثوب أو يتعدد كدور وثياب وعكس النظم أنه لو استحق بعض الرهن أو تلف كما لو ال فرق بني أن يتحد ك

رهن عبدين فقتل أحدمها صاحبه فالباقي رهن يف اجلميع فاألوىل النقص يف الدين ، وهذه النقص يف الرهن فلذا 
وهذا إن . ضه اخل وإذا قضى بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بع) : خ . ( كانت عكسها 

احتد الراهن واملرهتن ، وأما إن تعدد الراهن واملرهتن فيدفع أحد الراهنني ما عليه أو يأخذ أحد املرهتنني دينه فينفك 
ما يقابله يف الصورتني أما األوىل ففيها يف رجلني رهنا داراً هلما يف دين فقضى أحدمها حصته فله أخذ حصته من 

من رهن داراً من رجلني صفقة واحدة يف دين هلما وال شركة : يها أيضاً على نقل ابن عرفة الدار ، وأما الثانية فف
يريد إذا أخذها فيجعلها بيد أمني أو بيد املرهتن اآلخر أو . بينهما فقضى أحدمها كل حقه أخذ حصته من الدار اه 

فإن أراد أحد املرهتنني بيع الرهن . ض يبيعها وال ميكن من جوالن يده فيها لئال يبطل الرهن على اآلخر قاله عيا
وأخذه اآلخر حبقه فإن الرهن يقسم إن مل ينقص القسم حظ القائم فيباع له حظه ويوقف حظ اآلخر ، وإن مل ينقسم 
بيع وعجل حق القائم وحق اآلخر إن حلف ما أخره إال إلعطاء رهن مثله إال أن يأيت الراهن برهن ثقة فيأخذ فاضل 

القائم ، وانظر إذا قبض أحد املرهتنني دينه هل يدخل معه صاحبه ؟ وهو ما يف أيب احلسن وضيح  مثن رهنه عن حق
  .والشامل 

  َوَشْرطُ ِملِْك الرَّْهنِ َحْيثُ الَ َيقْع
  إْنَصافُُه ِمْن َحقِِّه النَّْهُي َوقَْع

ان وتكون للزمان على قلة ظرف مك) حيث ( مبتدأ ومضاف إليه من إضافة املصدر ملفعوله ) وشرط ملك الرهن ( 
) النهي ( يتعلق بإنصاف ) من حقه ( فاعل واجلملة يف حمل جر ) ال يقع إنصافه ( ومنه ما هنا يتعلق بشرط أو ملك 

ويف بعض النسخ . واجلملة من الثاين وخربه خرب األول ، والرابط حمذوف أي عنه . خربه ) وقع ( مبتدأ ثان ومجلة 
اليزناسين فلك أن جتعل شرط مفعوالً مقدماً مبنع وظاهره كان الرهن يف أصل املعاملة منع بدل وقع وعليها شرح 

من بيع أو سلف أو متطوعاً به بعدها وهو كذلك ، وظاهره أيضاً أنه يبطل اختصاصه به إذ النهي يقتضي 
نه ال يدري ما حيصل الفسادوهو يستلزم البطالن ، ويف ذلك تفصيل إما وجه النهي عنه إن كان يف أصل املعاملة فإ

من مثن سلعته هل الثمن أو الرهن ، وكذا يف السلف ال يدري هل يرجع له سلفه أو يصري له الرهن فإن عثر على 
ذلك قبل األجل أو بعده فسخ البيع إن مل يفت وإال وجبت القيمة حاله ويصري السلف أيضاً حاالً واملرهتن أحق به 

لثاين وهو املتطوع به فالعلة يف النهي هي ما مر ، ولكن ال يفسخ إال الرهن حىت يأخذ القيمة أو السلف ، وأما ا
وحده ويرد إىل ربه ويبقى الدين إىل أجله بال رهن وال يكون املرهتن أحق به يف املوت واملسلف كمن له على رجل 

ن أحق به ألنه سلف ينفع دين فأخذ منه بعد العقد وقبل األجل رهناً على أن يؤخره ألبعد من أجله األول ، فال يكو
وجبواز بيع حمدود : أي ألنه انتفع بالتوثق يف باقي األجل األول على التأخري الذي هو سلف فال يرد ما مر عند قوله 



من أن التأخري بدين كابتداء سلف برهن فإن مل يعثر عليه يف املتطوع به حىت حل األجل ومل يدفع إليه . األجل اخل 
نه باعه الرهن بيعاً فاسداً فيفسخ ما مل يفت ويكون أحق به من الغرماء فتستوي هذه حينئذ مثنه أو سلفه صار كأ

للمشتري سلعة : واليت الرهن فيها يف أصل املعاملة أي ألنه بيع فاسد وقع يف الرهن عند األجل ، وقد قال سحنون 
سي يف حاشية املدونة عند نصها اآليت ، شراء فاسداً حبسها يف مثنها إن فلس بائعها كما يف املواق وحنوه للطرابل

وعزاه البن القاسم وهذا كله إن كانت املعاملة إىل أجل والرهن يف أصلها أو بعدها كما مّر ، وكذا لو كان البيع 
أو السلف على احللول فرهنه بعد العقد رهناً ليؤخره إىل أجل بشرط إن مل يوفه دينه عنده فالرهن مبيع بالدين 

شرط ويأخذ املسلف سلفه والبائع مثنه ويكون أحق برهنه حىت يأخذ حقه ، هذا ملخص ما يف أيب فيفسخ هذا ال
احلسن مع بعض زيادة لإليضاح ، وذلك على قوهلا ومن لك عليه دين إىل أجل فرهنك به رهناً على أنه إن مل يفتكه 

  .منك فالرهن لك بدينك مل جيز اخل 
واعلم أن املعاملة والرهن يف هذا . الفساد وهو ال يستلزم عدم االختصاص علم مما مر أن النهي يستلزم : تنبيه 

الباب تارة يكون الرهن صحيحاً واملعاملة فاسدة ، وتارة بالعكس ، وتارة يكون كل منهما فاسداً ، فاألول يرد فيه 
غرمي أحق بالرهن على ظاهرها وهو السلعة والرهن ، فإن فاتت السلعة املبيعة فالرهن يف القيمة اتفاقاً ، وأما الثاين فال

األصح ، وأما الثالث فيعلم حكمه من الوجهني قبله أي فالرد مع القيام والقيمة مع الفوات ويكون أحق بالرهن 
  .قال معناه الرجراجي انظر متامه فيه 

  فصل يف اختالف املتراهنني
  :يف عني الرهن أو يف حلول أجله ويف صفته وبدأ باألول فقال 

  ِتالَِف َراِهنٍ َومُْرَتهِْنويف اْخ
) يف عني رهن ( يتعلق باملبتدأ يف البيت بعده أو خبربه ) ويف اختالف راهن ومرهتن ( يف َعْينِ َرْهنٍ كانَ يف َحَق ُرِهْن

الذي هو خرب كان ) رهن : ( يتعلق بقوله ) يف حق ( امسها ضمري يعود على الرهن ) كان ( يتعلق باختالف 
  .وما بعدها صفة لرهن  واجلملة من كان

  القَْولُ قَْولُ َراِهنٍ إنْ َصدَّقَا
  َمقَالَُه َشاِهُد حَالٍ ُمطْلَقَا

مفعول بقوله ) مقاله ( شرط حذف جوابه لداللة ما قبله عليه ) إن صدقا ( خربه ) قول راهن ( مبتدأ ) القول ( 
  :ل الناظم حال من اخلرب ، ولو قا) مطلقاً ( فاعل صدقا ) شاهد حال ( صدقاً 

  وإن يف ذات رهنه تنازعا
  فالقول للراهن أن شبها دعا

  .ألغناه 
  كَأَنْ َيكُونَ احلَقُّ قَْدُرُه ِمائَْه
  َوقيَمةُ الرَّْهنِ ِلَعْشرٍ مَُبِدئَْه

وقيمة ( من مبتدأ وخرب خرب يكون ) قدره مائه ( اسم يكون ومجلة ) يكون احلق ( خرب ملبتدأ حمذوف ) كأن ( 
يف عني رهن أي عينه : وظاهر قوله . الذي هو خرب واجلملة حالية ) مبدئه : ( يتعلق بقوله ) لعشر ( بتدأ م) الرهن 

إن هذه عينه والراهن يقول ليست هذه عينه بل هي غري هذه ، وحيتمل أن خيتلفا يف : قائمة ، لكن املرهتن يقول 
ه يف عني رهن على هذا على حذف مضاف أي يف صفة عينه بعد ذهاهبا بزعم املرهتن فيختلفان يف صفتها ويكون قول



إن رهنه : عني رهن بعد هلكها يف ضمان الراهن ، واألول أقرب للفظ النظم وهو مذهب أصبغ يف العتبية قال فيها 
ليس هو رهين وقيمة رهين ألف دينار ، : رهناً بألف فجاء ليقبضه فأخرج املرهتن رهناً يساوي مائة فقال الراهن 

ة تساوي ذلك فالراهن مصدق مع ميينه ألنه ادعى ما يشبه وادعى املرهتن ما ال يشبه ، وملا كان هذا وذكر صف
مطلقاً ، وأما ما يشهد : النص مطلقاً فيشمل بظاهره املتهم وغريه إذ املطلق على إطالقه ال يقيد بشيء قال الناظم 

إذا ضاع الرهن عند املرهتن فاختلف يف قيمته لالحتمال الثاين فهو قول عياض كما يف أيب احلسن على قوهلا و
تواصفاه ، ويكون القول قول املرهتن يف الصفة إىل آخر ما نصه فيه دليل على أن الدين ليس شاهداً للرهن ، وأن 

القول قول املرهتن وإن مل يذكر من صفة الرهن ما يشبه وهو قوله يف املوازية ويف العتبية ألصبغ خالفه ، وإن الراهن 
وألشهب أن القولللمرهتن وإن مل . ا ادعى صفة تساوي قدر الدين فالقول قوله ، فجعل الدين شاهداً للرهن اه إذ

وقول أشهب إغراق يف القياس ، وقول أصبغ استحسان وهو أظهر ، وقد : ابن رشد . يذكر إال ما يساوي درمهاً 
السالم ومال إليه ابن فرحون يف تبصرته ، ولذا  قال مالك تسعة أعشار العلم االستحسان ، وكذا استغربه ابن عبد

اقتصر الناظم عليه كابن سلمون لكن املشهور يف الصورتني أن القول للمرهتن وإن مل يشبه ألنه غارم وألنه مؤمتن 
 وهو كالشاهد يف قدر) : خ ( جبعله يف يده ومل يشهد على عينه ، بل لو قال مل ترهين شيئاً لصدق بيمينه ، ولذا قال 

  :الدين ال العكس أي فال يكون الدين شاهداً لقيمة الرهن ، ولو أراد الناظم التمشية عليه لقال 
  والرهن شاهد لقدر الدين
  والعكس مرجوح بغري مني

وتنتهي شهادة الرهن لقدر الدين ملبلغ قيمته وما جاوز قيمته القول فيه قول الراهن ، فإذا أقر الراهن أن الدين 
رهتن عشرة ، فإن كانت قيمة الرهن عشرة فأكثر صدق املرهتن ، وإن كانت قيمته مخسة فأقل مخسة ، وقال امل

صدق الراهن ، وكذا لو أقر الراهن أن الدين مائة وأن الرهن يف مخسني منها وقيمته مخسون فالقول له فيدفع 
عند ابن القاسم إن كان قائماً  اخلمسني ويأخذ الرهن وتبقى اخلمسون الباقية بال رهن ، وتعترب القيمة يوم احلكم

ويوم القبض إن كان تالفاً وال فرق لشهادته يف قدر الدين بني أن يكون بيد املرهتن أو األمني قائماً أو فائتاً يف ضمان 
املرهتن ، فإن فات يف ضمان ربه كما لو قامت على هالكه بينة أو كان مما ال يغاب عليه أو هلك بيد األمني فال 

  .لقدر الدين  يكون شاهداً
معىن االستحسان أن تكون احلادثة مترددة بني أصلني أحدمها أقوى هبا شبهاً وأقرب إليها : قال يف التبصرة : فائدة 

واآلخر أبعد فيعدل عن القياس على األصل القريب إىل القياس على األصل البعيد جلريان عرف أو ضرب من 
  .املصلحة أو خوف مفسدة أو ضرب من الضرر اه 

  والقَْولُ َحْيثُ َيْدعي َمنِ اْرَتهَْن
  ُحلُولَ َوقِْت الرَّْهن قَْولُ َمْن َرهَْن

) ارهتن ( موصول فاعل ) يدعي من ( ظرف مضمن معىن الشرطية منصوب جبوابه ) حيث ( مبتدأ ) القول ( و 
ط حمذوف للداللة خرب وجواب الشر) قول من رهن ( مضاف إليه ) وقت الرهن ( مفعول يدعي ) حلول ( صلته 

. عليه ، وإمنا كان القول للراهن ألهنما قد اتفقا على أصل األجل واختلفا يف خصوص االنقضاء واألصل عدمه 
وهذا احلكم عام يف كل متعاقدين اتفقا على األجل واختلفا يف انقضائه كانا متبايعني أو متراهنني أو متكاريني أو غري 

  ويف كَثَْوبِ َخلَقِ وَيدَِّعي.هاء األجل فالقول ملنكر التقضي وإن اختلفا يف انت) : خ . ( ذلك 
  جدََّتُه الرَّاهُن َعكْس ذا ُوِعي



بفتح الالم أي بال وهو يف األصل مصدر يستوي فيه املذكر ) خلق ( يتعلق بوعي آخر البيت ) ويف كثوب ( 
( مفعول ) ويدعي جدته ( لثوب واملؤنث ، وجيوز فيه كسر الالم على أنه اسم فاعل وعلى كل حال هو صفة 

خربه يريد أن الراهن إذا ادعى جدة الثوب املرهون وأن املرهتن ) وعي ( مبتدأ ) عكس ذا ( فاعل ) الراهن 
  .استعمله حىت أباله وادعى املرهتن أنه كذلك رهنه فالقول للمرهتن 

  إالَّ إذا خََرَج َعمَّا ُيْشبُِه
  بُهويف ذَا وذَا فَالَْعكُُس ال ُيْشَت

فاعله ضمري مستتر يعود على من كان القول له وهو يف ) خرج ( ظرف مضمن معىن الشرط ) إذا ( استثناء ) إال ( 
يتعلق خبرج ، واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا والناصب ) عما يشبه ( املسألة األوىل الراهن ويف الثانية املرهتن 

معطوف على ما قبله واإلشارة األوىل ترجع لقبول قول الراهن ) وذا ( يتعلق خبرج ) يف ذا ( للظروف جوابه اآليت 
فإذا خرج الراهن : يف مسألة االختالف يف األجل ، والثانية ترجع لقبول قول املرهتن يف االختالف يف الصفة أي 

عما يشبه يف الثانية عما يشبه من األجل يف األول بأن ادعى أجالً ال تتبايع الناس إليه غالباً يف األوىل أو خرج املرهتن 
خربه واجلملة جواب الشرط ) ال يشتبه ( مبتدأ وهو أن القول للمرهتن يف األوىل وللراهن يف الثانية ) فالعكس . ( 

، ولكن تأمل كيف خيرج املرهتن عن الشبه يف الثوب اخللق مع أهنم قالوا لو أخرج له رهناً ال يساوي إالَّ درمهاً 
يقال إنه وجد به أثر االستعمال احلادث وحنو ذلك ، لكن ال يلزم من وجود أثر االستعمال  فالقول له ، اللهم إال أن

أن يكون هو الذي أباله ، فلعل هذا إمنا يأيت على ما درج عليه الناظم من أن الدين شاهد للرهن كما هو ظاهر 
الف فادعى الراهن جدته ، وخالفه سياق ابن سلمون ، وميكن أن حيمل الناظم على ما إذا اختلفا يف صفة الثوب الت

املرهتن وادعى أنه خلق فالقول للمرهتن إال أن يأيت مبا ال يشبه لقلة قيمة ما ذكره جداً فالقول للراهن كما قاله 
وإن اختلفا يف قيمة تالف تواصفاه مث قوم فإن اختلفا فالقول ) خ ( أشهب يف أحد قوليه لكنه خمالف إلطالق قول 

فظاهر شراحه أن القول للمرهتن مطلقاً ألنه غارم وهو املوافق ملا مّر فإذا مل . هال فالرهن مبا فيه اخل للمرهتن وإن جتا
لو : قال ابن عرفة . خيتلفا يف العني وال يف األجل وال يف الصفة ، بل يف أصل الرهنية أو تلفه أو يف املقبوض فاألول 

إال أن يشهد عرف حلائز كخامتعند بقال : يق الراهن اللخمي ادعى حائز لشيء ارهتانه وربه إيداعه فاملذهب تصد
بل أحدمها صدق رهبما ولو ادعى حائز عبد رهن مجيعه ، وقال : ولو ادعى حائز لعبدين رهنهما وقال رهبما : قال 

( قول ربه بل نصفه صدق ربه أيضاً خالفاً البن العطار يف هذه يزيد والدين ثابت يف هذه الصور كلها ، وهذا معىن 
هو وديعة واجلبة رهن : ويف املدونة لو ادعى حائز جبة وغطاء فتلف وقال . والقول ملدعي نفي الرهنية ) خ 

وعكس رهبا حلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه وأخذ اجلبة رهبا وال غرم على احلائز وقد قال بعضهم يف هذه 
  :ما نصه 

  والقول قول من نفى الرهنية
  ضيةإال لعرف أو مع البع

  أو يدعي البيع ورهناً أنت
  أو غري ما بيده ارهتنت

وأما الثاين فإن ادعى املرهتن رد الرهن املقبوض بغري بينة بعد قبض دينه وأنكره الراهن يف رده حلف وضمنه املرهتن 
أنه ما اتفاقاً ألن ما ال يصدق يف تلفه ال يصدق يف رده إال أن يكون مما ال يغاب عليه فيصدق فإن ادعى الراهن 

بل سرقته أو دفعته لك لتأتيين حبقي فالقول للراهن إن قام املرهتن : قبض الرهن حىت دفع الدين وخالفه املرهتن وقال 



ولراهن بيده رهنه بدفع الدين ، وأما الثالث فالقول للمرهتن ) : خ ( بطول كالعشرة أيام وإالَّ فالقول للمرهتن 
أن يكذبه عدول يف دعواه موت دابة كما مّر ، وإن رهنت أصول مع رسومها  ويغرم قيمة ما يغاب عليه ال غريه إال

وإن رهنت رسوم فادعى . فادعى تلف الرسوم فإنه يغرم ما بني قيمتها برسومها وقيمتها بغري رسوم قاله ابن عرفة 
انظر مسائل . تلفها وشهد شاهد بأهنا رئيت عنده بعد ذلك فإنه يضيق عليه بالسجن فإن طال ذلك حلف وأطلق 

الغصب من الربزيل ، وأما الرابع وهو اختالفهما يف املقبوض فقال الراهن عن دين الرهن ، وقال املرهتن عن الدين 
) خ ( الذي ليس برهن أن املقبوض يوزع على قدر الدينني فيصري الدين الباقي نصفه برهن ونصفه بال رهن كما يف 

.  
  باب الضَّماِن وما َيتعَّلُق به

احلمالة التزام دين ال يسقطه أو طلب : ابن عرفة . م وعدمه وسقوطه بفساد أصله ويعرب عنه باحلمالة أيضاً من غر
ال يسقطه يف حمل رفع صفة اللتزام ال لدينأي التزام ال يسقط لدين عمن هو عليه ، : من هو عليه هو له فقوله 

اق امرأته ، وكمن التزم أداء دين عن آخر على أن وخرج به االلتزام املسقط للدين كمن حتمل عن ابنه وحنوه بصد
فإن : بقوله ) خ ( يربئه الطالب وال يرجع هو عليه ورضي بذلك وهي احلوالة على غري أصل دين اليت أشار إليها 

وكذا خترج احلوالة على أصل الدين على القول باشتراط رضا احملال عليه أو . أعلمه بعدمه وشرط الرباءة صح اخل 
اشتراطه ولكنه رضي ألهنا التزام أداء دين يسقطه عن احمليل إما أن مل يرض على القول بأن رضاه ال يشترط بعدم 

أو طلب باجلر عطف على دين أي التزام دين أو التزام : وقوله . فلم تدخل معنا إذ االلتزام ألداء الدين حينئذ 
ن فالن لفالن عن فالن مجيع الدين الواجب طلب ويدخل فيه ضمان الوجه وضمان الطلب وتقول يف وثيقته ضم

عليه من وجه كذا وقدره كذا بعد معرفة الضامن بوجوب العدة للمضمون له على املضمون عنه بالوجه املذكور 
ضماناً الزماً ملاله وذمته النقضاء أجل كذا أو على احللول بإذن املضمون عنه ورضاه ومبوافقة املضمون له شهد 

فإن سقط من الرسم املضمون له صح ألنه جيوز ضمان ما على ميت . م وهم بأمته وعرفهم اخل عليهم مبا فيه عنه
يدخل فيه . مجيع الدين اخل : وغائب وحنوه ، ويلزم الضامن ضمان ما عليه من الديون وإن مل يعلم بأرباهبا وقولنا 

ع وخيرج به املعينات ، فال جيوز خبالص عمل املساقاة ألنه يف الذمة كالدين ومثن اجلعل ألنه يلزم اجلاعل بالشرو
حرفاً حبرف وال يف احلدود . ويسقط الضمان يف فساد اخل : سلعة بعينها إن استحقت على حنو ما يأيت يف قوله 

والعقوبات وال يف عارية ووديعة وال قراض وشركة على أهنا إن تلفت أتى هبا بعينها فإن ضمن ما يترتب على 
عد أو تفريط من القيمة صح ولزم ، وهو الذي يقصده الناس كضمان بعض الداللني لبعض العارية وحنوها بسبب ت

على أنه إذا هرب ومل يأت به كان عليه قيمة ما هرب به ، وكدابة اعترف هبا مستحقها فأراد وقفها لشبهة أتى هبا 
أو هروبه هبا قاله ابن رشد ، وأما  فترك وقفها إىل إثباهتا بضامن ألن املعىن ضمان ما خيشى ممن هي بيده من تغييبها

ضامن الضرر الذي تأخذه الزوجة من زوجها فهو من ضمان الوجه وهو جائز يف احلدود والعقوبات كما يأيت ، 
فقد ذكر نظائر ال تصح هبا احلمالة ، وال جتوز أيضاً يف كتابة ألهنا ليست بدين الزم وإن سقط من ) ق ( وانظر 

أو سلف وحنو ذلك مل يضر سقوطه ألهنما إن اختلفا يف الوجه الذي ترتب به الدين  الرسم من وجه كذا أي بيع
فالقول للطالب وإن سقط منه مبلغ القدر ومعرفة الضامن به مل يضر أيضاً جلواز ضمان اجملهول كما يأيت ألن العربة 

وهو مبال حيث مل يعني اخل : يت يف قوله مبا يثبته عليه ، وكذا إن سقط منه ملاله وذمته اخل ألنه حيمل على املال كما يأ
وال اعتبار برضا من ضمنا : وكذا إن سقط منه رضا املضمون عنه إن كان على أصل الدين ببينة كما يأيت يف قوله . 

وإن مل يوافق املضمون له على الضمان ومل يقبله ضامناً مل يؤاخذ الضامن بشيء ، وإن كان ضمان وجه أو . اخل 



وجه فالن أو طلبه ليحضره إياه يف وقت كذا مبوضع كذا فإن عجز عن . دل قولنا مجيع الدين اخل ب: قلت . طلب 
  .وإن ضمان الوجه جاء جممالً اخل : إحضاره ففي الطلب ال شيء عليه ، ويف الوجه سيأيت يف قوله 

  وُسمَِّي الضَّامُن بالَْحِميلِ
  كَذَاَك بالزَّعِيمِ والكَفيلِ

وليسمراده بيان ما يسمى به ) بالزعيم والكفيل ( مسي ) كذاك ( يتعلق بسمي ) باحلميل ( ب نائ) ومسي الضامن ( 
أنا زعيم أو محيل أو : الضامن كما هو ظاهره ، وإمنا مراده بيان صيغ الضمان اليت ينعقد هبا وتدل عليه فإذا قال 

عياض .  أو مدين أو أذين فذاك كله ضمان ضامن أو قبيل أو غرمي بغني معجمة فمهملتني بينهما مثناة حتتية أو صبري
هذه األلفاظ كلها مبعىن واحد واشتقاق ذلك كله من احلفظ واحلياطة فكان الكافل حافظ وحائط ملا ويل من : 

هو لك عندي أو علي أو إيل أو قبلي فذلك كله محالة إن : زاد يف املدونة لو قال . األمور وملا التزمه من مال وحنوه 
وما ذكره من أنه يرجع لقصده يف مجيع تلك األلفاظ هو مذهب األكثر . لزمه ، وإن أراد املال لزمه اه  أراد الوجه

كما يف معتمد الناجب بناء على أن األصل عدم الضمان فال يوجد إال بتفسريه وعلى هذا اقتصر اللخمي واملتيطي ، 
وتبعه ابن رشد وابن يونس أنه ال يصدق يف وهو التحقيق وصوب عبد احلق : ابن رحال . وصدر به يف اجلواهر 

إرادة الوجه إال بدليل من لفظ أو قرينة وإالَّ فهو حممول على املال ألنه املتبادر عند مساع هذه األلفاظ ، ولقوله عليه 
أنا محيل أو زعيم أو قبيل وشبهه على : ومحل يف مطلق : حيث قال ) خ ( وعليه عّول ) الزعيم غارم : ( السالم 

فمراده باملطلق ما عري عن التقييد باملال والوجه بلفظ وال قرينة كما يف ابن عرفة ، وأما إن . ملال على األرجح اه ا
قلنا مراده باملطلق ما عري عن التقييد والنية لكان كالمه موافقاً ملا مر عن املدونة ، وأنه إمنا حيمل على املال إذا مل 

أن قوله هو ثقة ليس بضمان وأفىت أبو شاكر حسبما يف الربزيل عن ابن احلاج يف  ينوِ شيئاً وفهم من النظم ومما مّر
الرجل يقف بسوق الدواب والبقر يقول يف رجل عاملوه هو ثقة أن ذلك كالضمان يلزم الغرم ، وأفىت غريه بأنه 

حه قولني يف قوله ثقة هل حكى ابن رشد يف شر: الربزيل . حيلف ما أراد بذلك ضماناً وبرءاً ، وحنوه يف ابن سلمون 
أنا ضامن ملا : يضمن أو ال بناء على أن الغرور بالقول هل يلزم به الضمان أو ال ، وهو املشهور ، وأما إن قال 

أفسد فالن أو أضّر به الناس أو سرقه أو هرب به يف السوق وحنوه فإن الضمان الزم له يف مجيع ما أفسده إذا ثبت 
أنا محيل مبا : بن احلاج أو حنوه يف الشامل عن أصبغ ، وهذا من احلمالة املترقبة كقوله ذلك بواجب الثبت كما يف ا

: يثبت على فالن أو مبا يوجبه احلكم عليه فهي محالة بكل ما ثبت وبكل ما أوجبه احلكم كما لعياض ابن عرفة 
ه بكثري ، وانظره مع قول اللخمي عن وظاهر هذا ولو تبينت خمالفته لظن. وجهل قدر املتحمل به غري مانع اتفاقاً اه 

ومنه إن قال داين فالناً . ابن القاسم يف العتبية أن هبة اجملهول يفرق بني خمالفتها للظن بكثري فال جتوز ، وإال جازت 
وأنا محيل مبا داينته به لكن إمنا يلزمه فيما يشبه أن يعامل به على املعتمد ، وذهب الشافعي والثوري والليث إىل 

  .م جوازها باجملهول وهو أظهر ألنه بصدد األداء وال يدري قدر ما يسلفه ويؤديه والسلف أخو البيع عد
  )صلى اهللا عليه وسلم ( َوُهَو ِمْن املَْعُروِف فَاملَْنُع اقْتَضى 

  ؛ ١٦٤٨
  ِمْن أَْخِذِه أَجْراً بِِه أَْو ِعَوضا

وفاعل اقتضى ضمري يعودعلى كونه من ) اقتضى : ( وله مفعول بق) فاملنع ( خرب ) من املعروف ( مبتدأ ) وهو ( 
معطوف عليه أي لكون الضمان من ) به أو عوضاً ( مفعول بأخذ ) أجراً ( يتعلق باملنع ) من أخذه ( املعروف 

املعروف امتنع أن يأخذ الضامن عليه أجراً أو جعالً وظاهره من رب الدين أو املدين أو غريمها وهو كذلك ، فإذا 



الضمان جبعل يأخذه الضامن من الطالب أو من املطلوب بعلم الطالب سقطت احلمالة فيهما ، والبيع صحيح وقع 
الزم يف الصورة األوىل ألن املشتري ال علم له مبا فعله الطالب مع احلميل ، وأما الثانية فالبائغ خمري يف أن ميضي بيعه 

ما إن أخذه من املطلوب بغري علم الطالب فاجلعل ساقط بغري محيل أو يرده ، واجلعل مردود على كل حال ، وأ
واحلمالة الزمة ألنه غره حىت أخرج سلعته من يده ، وكذا يرد اجلعل لو كان من أجنيب للضامن سواء علم رب 

واحلمالة الزمة مع عدم العلم فقط ، وكذا لو التزم العهدة عن البائع للمشتري جبعل يأخذه من . الدين بذلك أم ال 
شتري أو من البائع فعلم املشتري فاجلعل مردود ، وااللتزام ساقط فترجع العهدة على البائع ، فإن كان اجلعل امل

من أخذه مصدر مضاف للفاعل : بغري علم املشتري فاجلعل غري الزم وااللتزام الزم قاله يف البيان فقول الناظم 
بل لرب املدين ليأيت بضامن أو للمدين ليأيت به أيضاً مل الذي هو الضامن ، ومفهومه أن اجلعل إذا مل يكن للضامن 

  .ميتنع وهو كذلك يف األول مطلقاً ، ويف الثاين إن حل األجل كما أشار له الناظم يف البيت بعده 
  :هذا أحد الثالث اليت ال تكون إال هللا اجملموعة يف قول القائل : األول . تنبيهان 

  القرض والضمان رفق اجلاه
  ترى لغري اهللامتنع أن 

ونقل يف املعيار عن القوري أن العلماء اختلفوا يف مثن اجلاه فمن قائل بالتحرمي بإطالق ومن قائل بالكراهة بإطالق 
ابن . ومن مفصل وأنه إذا كان ذو اجلاه حيتاج إىل نفقة وتعب وسفر فأخذ أجرة مثله فذلك جائز وإالّ حرم اه 

) خ ( رم مثن اجلاه إذا كان ينتفع غريه جباهه من غري حركة وال مشي فقول هذا التفصيل هو احلق وإمنا حي: رحال 
  .مقيد هبذا أي من حيث جاهه فقط . عاطفاً على املمنوع وذي اجلاه اخل 

أن دعوى الضمان اجملردة ال تتوجه فيها اليمني على املنكر قال يف معاوضات . أفهم قوله من املعروف اخل : الثاين 
األصح واملشهور أن دعوى الضمان ال تتوجه فيها اليمني على املنكر ألن ذلك من دعوى : قباين املعيار عن الع

إن : وقال الربزيل . املعروف والتربع كدعوى الصدقة اه وحنوه البن فرحونفي فصل الدعاوى اليت ال توجب اليمني 
. ويف اإلقالة ابن عتاب يرى اخل : قوله اخلالف فيها جيري على اخلالف يف دعوى اإلقالة وتقدم التنبيه عليه عند 

إذا ادعى أنه ضمن له ذهباً عن غرمي فأنكر توجهت عليه اليمني فإن : وذكر الربزيل أيضاً أواخر الشهادات ما نصه 
وكأين أذكر يف حاشيته أنه ال تترتب عليه ميني إال بعد ثبوت أصل احلق ويف : نكل حلف املدعي واستحق قال 

  .ى أنه حتمل له بذلك يف أصل العقد جرت على دعوى املعروف اه موضع آخر إن ادع
  َواحلُكُْم ذَا حَْيثُ اْشِترَاطُ َمح َضِمْن
  َحطًّا ِمَن املَْضُمونُ َعمَّْن قَْد ُضِمْن

موصول ) من ( مبتدأ ) اشتراط ( ظرف يتعلق باحلكم ) حيث ( خربه واإلشارة للمنع ) ذا ( مبتدأ ) واحلكم ( 
بفتح الضاد وكسر امليم فاعله ضمري يعود على من هو الرابط بني ) ضمن ( ملصدر من إضافته لفاعله مضاف إليه ا

) عمن قد ضمن ( يتعلق به ، وكذا ) من املضمون ( بالطاء املهملة مفعول باشتراط ) حطّاً ( الصلة واملوصول 
املبتدأ الذي هو اشتراط حمذوف أي كائن  بالبناء للمفعول وقد للتحقيق ، واجلملة صلة املوصول اجملرور مبن وخرب

وحنوه ، واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث وجواب الشرط الناصب له حمذوف أيضاً لداللة ما قبله عليه ، ومعناه أن 
الضامن إذا قال لرب الدين قبل األجل حط من دينك عشرة عن املدين وأنا ضامن لك بالباقي فإنه مينع على قول 

التوثق بالضامن يف معىن التعجيل ففيه ضع وتعجل ، وكذا لو أعطاه رهناً قبل األجل على أن حيط ابن القاسم ألن 
عنه بعض الدين ألن العلة جارية أيضاً ، فقد أخل الناظم بقيد كون ذلك قبل األجل إذ لو كان بعده جلاز على 



  :الناظم يقتضي أنه درج عليه فلو قال  املعتمد ألنه كابتداء سلف حبميل أو رهن خالفاً ملالك يف العتبية وإطالق
  كذاك جعل للمدين قد حصل
  من ربه أو غريها قبل األجل

لكان أسهل معىن وأقرب تناوالً وأنه ال مفهوم لقوله حطّاً بل كذلك لو أعطاه رب الدَّين أو أجنيب ديناراً مثالً ليأيت 
ملقابله من الدين مع تعجيل حقه بتوثقه فإن كان بضامن قبل األجل للعلة السابقة ألن ما أخذه يف معىن اإلسقاط 

اجلعل ملالطف املدين يف هذه أو ملالطف الضامن فياألوىل فيجوز إال أن تقوم قرينة على أن الضامن إمنا ضمن ألجل 
أنا : والذي للخمي أن احلميل لو قال ) ز ( ما أخذه مالطفة أو املدين إمنا أتى بضامن لذلك أيضاً فيمتنع حينئذ قاله 

أحتمل لك على أن تعطي لفالن غري الغرمي ديناراً مل جيز ، ووجهه أنه ملا أخذه فالن بسببه فكأنه هو الذي أخذه 
  .فلم يقيد مبالطف وال بغريه . فيكون ضماناً جبعل اه 

  َوباشِْتَراٍك َواْستَِواٍء يف الَْعدَْد
  َتَضاُمٌن ُخفَِّف ِفيِه أَنْ َورَْد

يتعلق مبا قبله يليه ) يف العدد ( معطوف على ما قبله ) واستواء ( وله تضامن وباؤه مبعىن مع يتعلق بق) وباشتراك ( 
بفتح اهلمزة ) أن ( نائبه واجلملة خرب املبتدأ ) فيه ( بالبناء للمفعول ) خفف ( مبتدأ مصدر تضامن ) تضامن ( 

ى أن يضمنه اآلخر اآلن أو مىت احتاج وحنو صلة أن ، واملعىن أن ضمان شخص عل) ورد ( جمرورة بالم اجلر حمذوفاً 
ذلك ممنوع ألنه من ضمان جبعل فهو داخل حتت قوله فيما مر أو عوضاً ، لكن استثين من ذلك صورة واحدة وهي 
أن يشتري اثنان مثالً سلعة معينة على الشركة بينهما وتساويا فيها ويضمن كل منهما اآلخر فيما عليه من مثنها أو 

شتركة بينهما ويضمن كل منهما اآلخر فيما يلحقه من درك العيب واالستحقاق أو يسلما يف سلعة يبيعا سلعة م
بينهما ويتضامنا فيها أو اقترضا شيئاً وتساويا فيه ، فإنه خفف التضامن يف ذلك كله يف األوىل اتفاقاً وفيما بعدها 

واء أنه لو اشترى أو باع كل واحد على األصح كما يف الشامل لورود ذلك عن السلف ومفهوم اشتراك واست
منهما وحده أو اشتركا على التفاوت كالثلث والثلثني مل جيز إال أن يضمن صاحب الثلث لآلخر الثلث فقط وإىل 

وفسدت بكجعل وإن من عند ربه ملدينه وإن بضمان مضمونه إال يف اشتراك : بقوله ) خ ( هذين واليت قبلها أشار 
وإن من عند ربه : بكجعل أي وصل للضامن مطلقاً ، وقوله : هما على األصح فقوله شيء بينهما أو بيعه كقرض

  .يعين أو من أجنيب وصل للمدين لكن قبل األجل كما مّر يف البيت قبله 
وملا تكلم على ما ينعقد به الضمان وأنه ال يصح جبعل شرع يف الكالم على من يصح منه ألن الضامن متربع مبا 

  :إمنا يصح ممن ال حجر عليه فقال يضمنه ، والتربع 
  َوَصحَّ ِمْن أَْهلِ التََّبرُّعَاِت

  َوثُلِْث َمْن ُيْمَنُع كَالزَّْوَجاِت
يتعلق به فيدخل املكلف الذي ال حجر عليه حبال ) من أهل التربعات ( فاعله ضمري يعود على الضمان ) وصح ( 

م وإن أجازه الويل ، وخيرج أيضاً الذي أحاط الدين مباله ولو أخرس وخيرج الصيب واجملنون والسفيه فال يصح ضماهن
إن مل جيزه الغرماء وخيرج املكاتب واملأذون له إن مل جيزهالسيد أيضاً ، وأحرى غريمها من مدبر ومبعض وأم ولد ، 

،  فاملراد بالصحة يف كالمه اللزوم ومفهومها فيه تفصيل تارة يكون غري صحيح وغري الزم وتارة يكون صحيحاً
بالبناء ) من مينع ( باجلر مع سكون الالم عطف على أهل ) وثلث ( ولكن يتوقف على إجازة الغري كما ترى 

خرب حملذوف مثال ملن مينع كالزوجات أي وصح الضمان ولزم من أهل التربعات ) كالزوجات ( للمفعول صلة من 



من : أن جتعل ثلث معطوفاً على مقدر قبل قوله بكل املال وثلث من مينع من التربع بكله كالزوجة واملريض ، ولك 
أي وصح الضمان ولزم يف كل املال ممن له التربع بكله ويف ثلث من مينع من التربع بكله كالزوجة ، . أهل اخل 

ومفهوم ثلث أن الزوجة واملريض ال يلزمهما الضمان يف الزائد عليه ، وإن كان صحيحاً ويتوقف على رضا الزوج 
وج حينئذ رد اجلميع ولو ضمنته هو ال الزائد فقط خبالف الوارث فإمنا له إن مات املريض رد الزائد والورثة وللز

وظاهره أيضاً أن الزوجة ال تصدق . فقط ولو ضمنه هو وظاهره أنه ال يرد الثلث ولو قصد به الضرر وهو كذلك 
فإن زعمت أن الطالب عامل باإلكراه :  قال أشهب. أنه أكرهها على الكفالة عنه أو لغريه وهو كذلك إال ببينة 

انظر ابن عرفة وأبا احلسن فإن صح املريض . وكان ممن يظن به العلم كجار وقريب حلف فإن نكل حلفت وبرئت 
من مرضه لزمه ما تكفل به مطلقاً ثلثاً أو أكثر تكفل لوارثه أو غريه كما يلزمه ما بتله يف مرضه من صدقة وحنوها 

كنت أردت هبا : فإن رجع عن الكفالة بعد أن صح وقال : اللخمي . ى أنه أراد هبا الوصية إال لقرينة تدل عل
وظاهر النظم أنه ضمن يف . إذا كانت يف عقد البيع أو القرض وخيتلف إذا كانت بعده اه : الوصية مل يقبل قوله 

غريه قال فيها وما أقر به املريض أنه املرض وأما إن أقر يف املرض أنه تكفل يف الصحة فإنه ال ميضي يف ثلث وال يف 
فعله يف صحته من عتق أو كفالة أو حبس أو صدقة لوارث أو غريه فإقراره كله باطل وال جيوز يف ثلث وال غريه اه 

فحملها األكثر على ظاهرها وتأوهلا األقل على أن ذلك إذا أقر يف مرضه أنه تكفل يف صحته بعد عقد بيع أو . 
نئذ كالصدقة واحلبس ال إن أقر أنه تكفل يف عقد البيع أو القرض فذلك الزم له ألنه أخرج قرض ألنه معروف حي

ولو أقر يف مرضه أنه ضمن يف صحته يف أصل عقد : به امللك من يد مالكه ودرج يف الشامل على تأويل األقل فقال 
يضاً ، وانظر لو أقرت يف حال التزوج وأما الزوجة إن تأميت قبل الرد فيلزمها ذلك أ. بيع أو قرض لزم ال بعده اه 

قال يف الشامل ولو تكفل يف مرضه مث تداين ما يستغرق ماله سقطت : األول . تنبيهان .أهنا تكفلت يف حال التأمي 
ألن الدين عن عوض والكفالة يف املرض وصية من : أبو احلسن . احلمالة إن مات وال حياص هبا وحنوه يف املدونة 

  .عن عوض أوىل مبا كان عن غري عوض  غري عوض وما كان
إذا ادعى على ذات الزوج بدعوى أكثر من ثلث ماهلا فنكلت عن اليمني فإن الطالب حيلف ويأخذ وال : الثاين 

  .كالم لزوجها وال يكون نكوهلا كتربعها كما يف الربزيل 
  َوُهَو بِْوجٍِه أْو بِمَالٍ جارِ

  َواَألْخذُ ِمْنُه أَْو َعلَى الِْخَيارِ
وقد تقدم وسيأيت أيضاً وضمان مبال وللحميل . أي الضمان أنواع مبهم كأنا محيل أو زعيم أو حنومها ) وهو ( 

الرجوع به على املضمون إىل يف محالة الصداق أو الثمن يف عقدي النكاح والبيع فال رجوع له إن كان بلفظ 
رجع أحد منهم إال أن يصرح باحلمالة أو يكون بعد وال ي: بقوله ) خ ( احلميل أو صرح بعدم الرجوع كما أشار له 

كما ال يفتقر حليازة كما يأيت يف النكاح وضمان مبال مترقب كانا محيل مبا يثبت على فالن أو مبا يوجبه . العقد اخل 
فقوالن  احلكم عليه ، وهي الزمة فيما ثبت على فالن بالبينة أو بإقرار املضمون قبل الضمان أو بعده وكان ملياً وإالَّ

داينه وأنا محيل مبا داينته به فللحميل الرجوع عن ذلك قبل املعاملة وإال لزمه فيما يشبه أن يعامل به : ، فإن قال 
كما مر ، وضمان بوجه ، واملشهور لزوم الغرم إن مل حيضره ومل يشترط نفي املال وضمان طلب ويصح يف كل 

ه ، ومن هذا النوع ضمان الوجه الذي اشترط فيه نفي املال فقوله شيء حىت فيما يتعلق باألبدان من القصاص وحنو
صادق بالوجه املطلق وبالوجه الذي اشترط فيه نفي املال وبالطلب ، لكن احلكم يف األول لزوم الغرم ) بوجه : ( 

يغرم املال وإن ضمان الوجه جاء جممالً اخل ، خبالف األخريين فال ضمان عليه إال أن يفرا ف: كما يأيت يف قوله 



كانا محيل بطلبه أو اشترط نفي املال وطلبه مبا يقوى عليه وحلف ما قصر وغرم إن فرط ) خ ( ويؤدب يف القصاص 
صادق باملبهم على القول بأنه حيمل على املال وهو ظاهر قول النظم ) أو مبال : ( وقوله . أو هربه وعوقب اخل 

املال الثابت واملترقب ، وقد علمت تفصيله ومن املترقب أيضاً ضمان وصادق ب. وهو مبال حيث مل يعني اخل : اآليت 
ومثله ) : خ ( درك العيب واالستحقاق فيلزم الثمن للضامن من حني الدرك يف غيبة البائع أو عدمه كما يف املدونة 

ه نظري ما يغرمه فالن أو والتزم فالن لفالن أنه إن قام عليه قائم يف هذا البيع فعلي: ما يكتب اليوم يف مستنداتالبيع 
إذا باع منه ضيعة إىل أجل وبعد مضي بعض األجل ظهر منه خالف ما كان يظهر عليه ، : تنبيه . حنو ذلك اه 

وخشي صاحب احلق أنه إن بقي على حاله ال جيد عند األجل قضاء فإن من حق البائع أخذه بوثيقة من رهن أو 
: قال الربزيل . ويشهد أنه منعه من التصرف ويظهر ذلك قاله اللخمي محيل أو يضرب القاضي على يديه يف الضيعة 

هذا مثل ما قاله أبو عمران يف الغرمي يريد سفراً قبل األجل أو ظهرت منه وجوه ريبة أنه يريد التغيب واهلروب أو 
ر يف أواسط املعاوضات منه السفر إىل بلد ال جتري فيه األحكام فإنه يتوثق منه قاله يف نوازل البيوع ، ونقله يف املعيا

خرب عن الضمري ) جار . ( للغرمي منع من أحاط الدين مباله من تربعه وسفره إن حل بغيبته ) خ ( ، وتأمل قول 
كائن ) أو ( خرب وضمريه للمدين أي األخذ كائن منه ) منه ( مبتدأ ) واألخذ ( املنفصل واجملروران قبله يتعلقان به 

وف على اخلرب ، وأو لتنويع اخلالف أي األخذ كائن من املدين فقط على قول مالك فهو معط) على اخليار ( 
وال يطالب الضامن به أي بالدين إن حضر الغرمي بالبلد حال كونه ) خ ( املرجوع إليه وهو املشهور كما قال 

لى خيار رب الدين إن موسراً تناله األحكام غري ملد ، وبه كان العمل قدمياً كما يف ابن مغيث وغريه أو كائن ع
شاء أخذه من الضامن أو املدين وهو قول مالك املرجوع عنه ، وبه صدر ابن احلاجب وابن سلمون ، وبه العمل 

  :اآلن بفاس وما واالها قال ناظم عملها 
  وصاحب احلق مع اإلحضار

  اخل. . . غرميه املوسر اخليار 
األندلس يف هذه املسألة وغريها ال عمل تونس ومصر اه وعمل تلمسان وفاس ومراكش يتبع عمل : قال اليزناسي 

مث إن تبع أحدمها فال رجوع له على اآلخر إال أن يعدم ، وإذا رجع على الضامن فسجنه فللضامن أن يسجن . 
املدين ألنه بالوجه الذي يقضي به على الضامن يقضي به على املدين ، وهذا مما ال إشكال فيه ، بل للحميل أن 

دين باألداء ليربأ من احلمالة ولو مل يطلبه رب الدين خالفاً ملا كان يفعله بعض جهلة قضاة الوقت من أن يطالب امل
إذا كان احلق قبل شخصني ومها متضامنان فيه أيهما : الضامن ال ميكن من طلب املدين حىت يؤدي ففي ابن سلمون 

حملبوس أن حيبس صاحبه فله ذلك ويعمل به مثل شاء صاحب احلق أخذه حبقه فإن أخذه من أحدمها فحبسه فأراد ا
ما يعمل صاحب الدين بالغرمي قاله ابن القاسم يف مساع عيسى بن رشد ألنه ضامن لصاحب احلق نصف احلق فإذا 

وإذا كان هكذا فاملرجوع إليه الذي هو . سجن كان له هو أن يسجن اآلخر ملا جيب له من الرجوع عليه اه 
  :باب قوهلم املشهور أقرب ألنه من 

  رأى األمر يفضي إىل آخره
وللمقضى عليه مطالبتهما بالدفع للمقضى له وللمقضى له ذلك : يف الشهادات ) خ ( فصري آخره أوالوتأمل قول 

  .إذا تعذر من املقضى عليه 
ن أو شرط حمل ما مر أن وقع الضمان حممالً أما إن شرط يف أصل الضمان تقدمي الضامن أو املدي: األول . تنبيهان 

  .الضامن أن ال يؤاخذ يف حضور الدين أو يسره أو بعد موته وحنو ذلك فيعمل بالشرط قطعاً 



إذا اجتمع الرهن املفوض يف بيعه والضامن فإن البداءة تكون بالرهن ال بالضامن على املشهور ، ألنه مبنزلة : الثاين 
  حضور الضامن واملضمون إال أن يكون يف إثبات موجبات

وجبواز : وتأمل كيف حيتاج لإلثبات مع كونه مفوضاً له يف البيع فراجع ما مّر عند قوله . له يف نوازل اخللع طول قا
  .اخل . بيع حمدود األجل 

  َوال اْعِتبَاَر بِرَِضا َمْن ُضِمنا
  إذْ قَْد ُيؤّدي َدْيُن َمْن ال أَذِنَا

) إذ ( بالبناء للمفعول صلته ) ضمنا ( صول مضاف إليه مو) من ( خربها ) برضا ( امسها ) اعتبار ( نافية ) وال ( 
( نافية ) ال ( موصول مضاف إليه ) من ( بالرفع نائب ) دين ( بالبناء للمفعول ) يؤدي ( للتحقيق ) قد ( تعليلية 

 بفتح اهلمزة وكسر الذال فعل ماض وفاعله ضمري يعود على من ومتعلقه حمذوف أي يف أدائه واجلملة صلة) أذنا 
يف حمل خفض بإضافة إذ ومعناه أن الضمان ال يشترط فيه رضا املضمون ، بل يصح . واجلملة من قد يؤدي اخل 

ويلزم بغري إذنه ألنه جيوز أداء الدين عمن مل يأذن يف أدائه عنه والضامن بصدد األداء عنه فهو أحق منه ففي املدونة 
أنا بوجهه كفيل إىل غد فإن مل يوافك به إىل غد فأنا : ل ومن ادعى على رجل حقاً أي ماالً فأنكره فقال له رج

ظاهره أن إقرار املنكر ال : عياض . ضامن للمال فإن مل يأت به يف غد مل يلزم احلميل بشيء حىت يثبت احلق ببينة 
أو قال : بقوله ) ح ( وإليه أشار . يلزم الكفيل به شيء ، وقيل إقراره كقيام البينة وهذا دليل للكتاب أيضاً اه 

إن مل يثبت حقه ببينة وهل بإقرار تأويالن ، ووجه الدليل منه أن هذا : ملدع على منكر إن مل آتك به لغد إىل قوله 
ما كان لك قبل فالن الذي : منكر ومع ذلك صح الضمان عنه ، وكذانص فيها أيضاً على أن الرجل إذا قال 

ته به كفيل فإنه ضامن ملا ثبت عليه بالبينة يف ذلك كله وخيتلف يف ختاصمه فأنا به كفيل أو قال داينه وأنا مبا داين
اإلقرار كاليت قبلها ، لكن اخلالف الذي ذكره عياض يف اإلقرار خالف قول ابن رشد كما يف ابن عرفة لو قال يل 

انظره فإن االتفاق ف. أنا به كفيل مل تلزمه الكفالة فيما أقر به املطلوب قوالً واحداً اه : على فالن حق فقال رجل 
وإن مل يصح ال أقل أن يكون مشهوراً ويف معناه يف اإلقرار بعد الكفالة ال قبلها فتلزم كما يف أيب احلسن عن ابن 

يل : املواز ، وقيد ابن يونس ما كان بعدها مبا إذا كان املطلوب معسراً وإال فتلزم ، وهذا خبالف ما لو قال رجل 
أنا هبا كفيل فإن الكفالة تلزم بإقرار املطلوب اتفاقاً كما قاله ابن رشد أيضاً : شخص  على فالن ألف دينار فقال له

فهذه املسألة ختالف املسائل اليت قبلها ولعله ملا فيها من بيان العدد ، واعترض ابن عرفة التفرقة بينهما فانظره فإن : 
ألف درهم مثالً وأن الكفيل عامل بذلك حلف الكفيل مل تكن بينة وال إقرار وقد تكفل له مبا عليه وادعى أن له عليه 

على علمه فإن نكل حلف الطالب واستحق كما يف شفعة املدونة وابن يونس مث ال يرجع الكفيل على الغرمي مبا 
احلف أن ما تدعيه قبل : غرمه بنكوله إال أن يقر الغرمي فإن مل يقر فللكفيل أن حيلفه فإن نكل غرم ، وكذا إن قال 

حق وأنا ضامن به وفالن حاضر ساكت أو غائب فإنه يلزمه ضمان ما حلف عليه أقر به املطلوب أم ال يف هذه  فالن
وليس له أن يرجع عن الضمان قبل احللف ، مث إذا غرم الضامن فال رجوع له على املطلوب إال ببينة أو إقرار 

ثر ما مر عنه من االتفاق ، وإمنا اختلف فيمن أ: ابن رشد . وللكفيل أن حيلف مث حيلفه عند عدمها فإن نكل غرم 
أحدها البن القاسم اللزوم وإن أنكر املطلوب ، : أنا كفيل لفالن بألف دينار له على فالن على ثالثة أقوال : قال 

اليت وثالثها إن كان عدمياً وعلى األول ال يلزم املطلوب غرم للحميل إال ببينة باحلق يعين أو بإقرار ، وله أن حيلفه ك
قبلها وإمنا لزمه الضمان يف هذه مع اإلنكار على قول ابن القاسم وهو املعتمد ، ألن الكفيل معترف بالكفالة شاهد 

. إن كان ملياً جاز وإالَّ فال : وقال ابن املواز . بالدين فألغى ابن القاسم شهادته وأجازها مالك يف رواية أشهب 



ال يشترط يف لزوم الضمان لكن رضاه له فائدة ، وهو أن الضامن إذا وقد استفيد من ذلك كله أن رضا املضمون 
غرم متكن من الرجوع على املضمون ألن رضاه إقرار باحلق خبالف ما إذا مل يرض فال رجوع عليه حيث ال بينة ، 

لربه  وحلف أنه ال حق عليه وقد ميوت وحيلف وارثه على العلم ويتفرع على ذلك أيضاً أن الضامن إذا أدى احلق
وطلبه برسم الدَّين ليتمكن من الرجوع به على املدين وادعى ربه أن الدين كان بال رسم أو تلف فمن تضمنت 

وثيقة الضمان رضا املضمون عنه فهي قائمة مقام رسم الدين ، وإالَّ رد الطالب ما أخذه من الضامن إن حلف له أنه 
الضمان إذا كان بإذن املضمون فللضامن مطالبة املدين بأدائه إن ال يعلم بذلك احلق كما مّر ويتفرع عليه أيضاً أن 

حل ليربأ من ضمانه ، وإن مل يكن بإذنه فليس له مطالبته إال بعد أدائه قاله يف الكايف واملفيد كما يف ابن رحال لكن 
أو بغري إذنه ألن إن للكفيل طلبه بذلك ضمنه بإذنه : وهو ظاهر ما يف السلم ، الثاين ) ح ( ظاهره ما يف شراح 

الضامن حيث قصد بضمانه الرفق باملضمون فال فرق يف ذلك بني اإلذن وعدمه ، ولو قصد الضرر مل جيز كما يأيت ، 
إذا : أبو احلسن . وعلل يف املدونة لزوم الضمان بغري اإلذن بأن الضمان معروف وهو الزم ملن أوجبه على نفسه 

: وعليه فالصيغ املتقدمة إمناتلزمه الكفالة هبا إذا قال . تاب املديان اه أشهد به على نفسه كما قاله هنا ويف ك
اشهدوا أين كفيل وحنو ذلك وهو قول ابن سلمون إمنا تصح الوكالة إذا أشهد هبا املوكل ولعله ألنه ال يعلم منه 

إين : وثقني ويقول هلم اإلجياب على نفسه إال بإشهاد أو قرينة تدل على أنه قصد إليه وإن مل يصرح به كإتيانه مب
أوائل ) ح ( ثبت عندي إال بإشهاد ، وبه تعلم ما يف : ومل يشهد على حاكم قال ) خ ( وتأمل قول . كفيل اخل 

ألن أبا احلسن جعله . مسائل االلتزام من أن ذلك اإلشهاد ليس شرطاً يف اللزوم ، وإمنا خرج خمرج الغالب اخل 
هذا بالنسبة لصحة الضمان ولزومه ال بالنسبة للرجوع فظهرت . ال اعتبار اخل و: شرطاً كما رأيته فقول الناظم 

فائدة قول املوثقني بإذنه ورضاه وأن ذلك جملرد االحتياط واخلروج من اخلالف هذا ما يتعلق بالشطر األول ، وأما 
لضامن مل حيصل منه أداء وإمنا هو الثاين فساقه الناظم دليالً لألول وإمنا كان دليالً ألن األداء أشد من الضمان ألن ا

ومن أدى عن رجل حقاً بغري أمره فله أن : قال فيها . بصدده ، فإذا جاز األداء بغري رضاه جاز الضمان باألحرى 
يرجع به عليه ، وكذلك من تكفل عن صيب حبق قضى به عليه فأداه عنه بغري أمر وليه فله أن يرجع يف مال الصيب 

د باألداء يف هذه وبالضمان يف األوىل الرفق باملدين أو املضمون ال إعناته والضرر به وال لكن بشرط أن يقص. اه 
رفقاً : بقوله وصح بغري إذنه كأدائه رفقاً ال إعناتاً فريد كشرائه اخل فقوله ) خ ( التربع عليه وإالَّ فريد كما أفاده 

ن أفعال القلوب ال يعلم إال بإقراره أو بقرائن تدل والضرر م: قال أبو احلسن ) ز ( راجع للضمان واألداء كما يف 
وهو ظاهر إذا كان اإلقرار قبل الضمان واألداء أو عندمها ال إن كان بعدمها فإن تنازعا يف : قلت . الشهود عليه 

لى أنه دفعه عنه حمتسباً فالقول للدافع ألن األصل عدم خروج ملكه إال على الوجه الذي يقصده إال أن تقوم بينة ع
عند قوله ) ح ( كذب الدافع كأدائه عن امليت املفلس ، مث طرأ له مال مل يعلم به وطلب الرجوع فال شيء له انظر 

  .على امليت املفلس اخل 
  َوَيْسقُطُ الضَّمانُ يف فََساِد
  أَْصلِ الِذي ِفيِه الضَّمانُ َباِد

مضاف بعد ) الذي ( مضاف إليه ) أصل ( ط يتعلق بيسق) يف فساد ( فاعله ) الضمان ( مضارع سقط ) ويسقط ( 
باد ( يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) فيه ( مبتدأ ) الضمان ( مضاف وهو على حذف املوصوف أي أصل العقد الذي 

أي ظاهر ، واجلملة صلة الذي والضمري اجملرور هو الرابط ومعناه أناملعاملة إذا كانت فاسدة مبا قارهنا من علل ) 
ا وقت نداء اجلمعة أو بقيمتها أو على حكمه أو حكم غريه أو رضاه أو دنانري بدراهم إىل أجل وأخذ الفساد كبيعه



منه كفيالً فإن الكفالة ساقطة كانت يف العقد أو بعده فال مفهوم لقوله فيه ، وإمنا نص على حمل اخلالف ألهنا بعد 
 بالقيمة وهو قول ابن القاسم يف املدونة والعتبية وال يكون محيالً. العقد ساقطة اتفاقاً وظاهره فات البيع أم ال 

ووجهه أن املعاملة ملا فسدت كان ما مسياه من : ابن يونس . ورواه عن مالك وقاله ابن عبد احلكم . واملوازية 
: حيث قال ) خ ( الثمن الذي وقعت به احلمالة غري الزم فسقط عنه بسقوطه يف أصل الشراء وعلى هذا درج 

اللخمي . وقيل تثبت الكفالة إذا فات البيع وعلى الكفيل األقل من الثمن أو القيمة . سد متحمل به اخل وبطل إن ف
وهذا إذا كان املشتري واحلميل جيهالن فساد ذلك وإن كانا يعلمان أو يعلمه املشتري مل تلزم احلمالة وإن كان : 

وهذا التفصيل هو الذي عول عليه ابن . يب احلسن احلميل يعلم وال يعلم املشتري لزمه ذلك ألنه غره اه بنقل أ
سلمون وصاحب الطرر واجلزيري والوثائق اجملموعة واملتيطية ولفظ اختصارها ، وال جتوز احلمالة إال يف املعاملة 
له ابن اجلائزة ، وأما الفاسدة فاحلمالة فيها ساقطة إذا علم الطالب بفسادها فإن مل يعلم لزم احلميل احلمالة بالقيمة قا

بذلك ، وقد تقدم أن الرهن يف البيع الفاسد يبقى رهناً ) خ ( القاسم ومالك يف املدونة ، وعليه فيقيد النظم ولفظ 
بالقيمة ، وقد علمت أن كالًّ من الرهن واحلميل أخذ للتوثق ومن صور الفاسد ما يف املدونة عن ابن القاسم أن 

ن استحقت وأخذ منه بذلك كفيالً بطل البيع والكفالة كمن باع ما املبتاع إذا شرط على البائع خالص السلعة إ
تلزمه الكفالة ألنه أدخل املشتري يف غرم ماله فعليه األقل من قيمة السلعة : ليس له وشرط خالصه ، وقال غريه 

يف أيب احلسن  يوم تستحق أو يوم القبض كما: وقوله . يوم مستحق أو الثمن إال أن يكون الغرمي حاضراً ملياً فيربأ 
اللخمي ، وقول ابن القاسم أقيس ألن ختليص السلعة ليس إليه وقد حتمل مبا ال يقدر عليه من الوفاء به والثمن 

. والقيمة ال يقع عليه محالة واالستحسان قول الغري لتغليب أحد الضررين ، فيلزمه الثمن أو القيمة إن كان أقل اه 
لزمت القيمة للمشتري وال شيء على احلميل اتفاقاً من ابن القاسم والغري  ولو مل تستحق وفات رد البيع: عياض 

وقد علم من نصها املتقدم أن ما يفعله بعض اإلشراك . ألنه إمنا ضمن ختليصها من االستحقاق ، وهذه مل تستحق اه 
ه بالثمن أو مبعاوضة من بيع مجيع األرض املشتركة ويشترط للمبتاع أنه إن قام عليه بعض اإلشراك فهو الذي يرضي

يف أرضه األخرى فاسد ال جيوز ألن ذلك من بيع ما ليس عنده فهو نوع من اخلالص املذكور ، وكذا لو باع له 
األرض املشتركة على أنه إن قام الشريك وأخذ حظه عاوضه يف أرض أخرى كيالً أو بغري كيل مل جيز كانت األرض 

ن املبتاع ال يدري أي األرضني اشترى ، وكذا إن كان امللك له وحده وباعه اليت يعاوضه فيها معينة أو غري معينة أل
فإن التزم له بذلك بعد العقد ، فالبيع جائز . على أنه إن استحق من يده عاوضه يف أرض أخرى معينة أم ال 

رض إن مل تف بذلك فإن تبايعا على أن األ: والشرط باطل قاله أبو الضياء مصباح حسبما يف املعيار ، ويف املتيطية 
وفاه من أرض معينة مل جيز أيضاً ألنه ال يدري ما تنقصه من الكيل وال كم يأخذه من تلك األرض وال كم يترك منها 

وكذا نقل يف الدر النثري عن األخوين أن القوم إذا اصطلحوا يف مواريث بينهم وكان بعضهم . وذلك كله غرر اه 
 إن كرهوا الصلح أن ذلك ال جيوز ويفسخ الصلح وذلك ألن الورثة صاحلوا غائباً فيضمن احلاضرون رضا الغائبني

من هذا النمط إذا وقعت املباراة بني الزوج وزوجته على أن : تنبيه .مبا دفعوا ومبا يرضون به الغائب وهو جمهول 
زم ذلك للضامن ضمن األب أو غريه ما يلحق الزوج من درك فثبتت عليها والية أو غريها مما يسقط االلتزام ل

إذا سقط االلتزام عن املضمون بثبوت ضرر : وأنكر ابن الفخار قوله هذا وقال . وقضى به عليه قاله ابن العطار 
سقط عن الضامن إذ مل يرتبط بذمتها حق ألنه قد ثبت ما يسقطه عنها ، وكذلك الضامن ألنه إمنا ضمن ما ظنه 

وكأن ابن الفخار أنكر عموم قوله ) ح ( قال . أوىل بالسقوط اه الزماً للمضمون عنها وإذا سقط األصل فالفرع 
أو غريها فأخرج من ذلك ثبوت الضرر وبقي ما عداه ويقيد مبا يف النوادر عن عبد امللك من أنك إذا بعت من موىل 



ت عليه وأخذت محيالً بالثمن فرد ذلك السلطان وأسقطه عن املوىل عليه ، فإن جهلت أنت واحلميل حاله لزم
احلمالة ألنه أدخلك فيما لو شئت كشفته وإن دخلت يف ذلك بعلم سقطت احلمالة علم احلميل أم ال لبطالن 

وانظر ترمجة اخللع من ابن سلمون وأوائل املعيار والفائق يف موضعني ، والذي يتحصل من كالمهم إنه . أصلها اه 
وهو الصحيح الفائق وهو : ابن سراج . احلميل  إذا ثبت الضرر وقامت به املرأة أو أحد بسببها فال رجوع على

وهو الذي يأيت على قول ابن القاسم ومقابله يأيت على قول : املعتمد املفيد وبه العمل ، أبو احلسن عن ابن سهل 
الغري فإن ماتت وقام وارثها بالضرر فال رجوع له على احلميل قاله يف الفائق وظاهره اتفاقاً ، وأما إذا ثبت سفهها 

ريجع على احلميل إذا مل يعلم املضمون له بسفهها كما تقدم عن النوادر ، وأما إن ثبت عدمها فالذي اقتصر عليه ف
يف اختصار املتيطية الرجوع على الضامن وهو اجلاري على القواعد ، وإن كان ابن سلمون حكى يف ذلك قولني 

لعدم ، وقد علمت الراجح يف كل منها قاله أبو العباس فهي ثالثة أقسام تارة يثبت الضرر وتارة يثبت السفه وتارة ا
  .امللوي 
عن عبد امللك بن املاجشون خالف مذهب ابن القاسم وأصبغ من أن احلمالة الزمة يف التحمل ) ح ( نقله : قلت 

اتفاقاً بالثمن عن البكر والسفيه ، سواء علم احلميل واملضمون له بالسفه أو جهال أو علم احلميل دون املضمون له 
: ومراده به ابن رشد قال أصبغ . يف األخري وخالفاً البن املاجشون يف األولني قاله يف املتيطية عن بعض الشيوخ 

ابن رشد ، وقول ابن املاجشون بسقوطها يف األولني بعيد فإن علم . ويغرم الضامن الثمن ويسقط عن السفيه 
أنا ضامن ما : وهذا إذا حتمل مبا يدركه من قبله فإن قال : املضمون عنه دون احلميل سقطت باتفاق قال أصبغ 

يدركك من السفيه يف الشراء منه مل تلزم ألنه مل يدركه من السفيه فيما اشتراه منه بسفه ، وإمنا أدركه بسببه إال أن 
مناً ألنه يكون السفيه هو القائم بذلك عن نفسه فحسنت حاله فقام بذلك عنه قائم ووافقه ، فإن الضامن يكون ضا

أدركه منه وإالَّ فألن ابن رشد وتفرقة أصبغ بني التحمل مبا يدركه منه أو من قبله بني على ما تقتضيه األلفاظ انتهى 
وهذا كله واضح إذا كان الضامن ضمن ذلك على أنه إن أدى شيئاً رجع به على املضمون كما هو . باختصار 

يف درك العيب واالستحقاق وغريمها كما يأيت للناظم وغريه ، وأما  ظاهر كالمهم املتقدم ، وكما هي قاعدة الضمان
إن كان ضمن ذلك على أنه ال يرجع به إن أداه وهو ما يقصده الناس كثرياً فال معىن لسقوط ذلك ، وقد قال يف 

عتك بع سل: من قال لرجل طلق امرأتك ولك علي ألف درهم ففعل فاأللف الزم له ، وكذا إن قال له : املدونة 
لوال التحمل لرفعت الضرر عنها : من فالن وعلي مثنها كما يف االلتزامات وغريها فمن حجة الزوج أن يقول 

لوال حتملك ما بعت : ومن حجة البائع أن يقول . وأمسكتها إذ ال يطلق عليه بالضرر إال إذا مل يرجععنه كما يأيت 
من أن األب . ولألب الصلح عن احملجور اخل : عند قول الناظم من السفيه لعلمي بأنه ال يلزمه ، ويؤيد هذا ما يأيت 

إذا حتمل مبا حطه يف الصلح فإن للولد الرجوع عليه يف عدم املدين إذ لو كان حتمل األب مبعىن الرجوع مبا أدى مل 
غالب ، يتأت للولد رجوع عليه يف عدم املدين ، فالتحمل مع علمهما بالسفه ال يكون إال على وجه احلمل يف ال

إذ ال جتد أحداً يف الغالب يتحمل باخللع أو يدرك احملجور إال على وجه : ابن العطار . وهذا هو الذي يقصده الناس 
احلمل ال احلمالة ، فالذي البن الفخار إمنا هو يف اخللع املؤجل على املرأة يعطي به محيالً أو يف اخللع املدفوع تعطي 

به رجع الزوج على احلميل فريجع عليها ، وهذا ال يقصد الناس إليه ، وإمنا محيالً بدركه على أهنا إن رجعت 
يقصدون أنه إن حصل ما خيشاه الزوج من الرجوع عليه فاحلميل يؤديه من ماله اخلاص من غري رجوع به على أحد 

ب ودخل املوعود وتأمل قوهلم يف الوعد إذا كان على سب. ، وال إشكال يف لزوم هذا ولو أثبت الضرر واهللا أعلم 
يف ذلك فهو الزم على املشهور وتأمل ما تقدم عن أصبغ يف التحمل بالدرك منه ألنه اشترى منها املال بالعصمة ومما 



  .وال يرجع أحد منهم إال أن يصرح باحلمالة أو يكون بعد العقد اه ) خ ( يشبه ما حنن فيه أو هو عينه قول 
  َوُهَو بَِما َعيََّن ِللُْمَعيِّن

  َو بَِمالٍ َحْيثُ لَْم يَُعيَّنوه
) للمعني ( بالبناء للفاعل صلة ما والباء مبعىن يف واجملرور يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) مبا عني ( مبتدأ ) وهو ( 

) وهو ( بكسر الياء وتشديدها اسم فاعل ، والتقدير وهو أي الضمان الزم للمعني فيما عينه فيه من وجه أو مال 
بكسر الياء املشددة مبين للفاعل ) مل يعني ( ظرف خافض لشرطه منصوب جبوابه ) حيث ( خربه )  مبال( مبتدأ 

واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث وجواهبا حمذوف لداللة ما قبله عليه ، ومعناه أن الضامن إذا بني ما حتمل به من 
وإن مل يبني يف اللفظ شيئاً بأن . ال جار اخل وهو بوجه أو مب: وجه أو مال أو طلب لزمه ما حتمل به كما مّر يف قوله 

أنا محيل لك به أو زعيم أو هو لك عندي أو علي أو إيل فإن هذه األلفاظ حتتمل الوجه واملال كما يف أيب : قال 
احلسن أي لك عندي ماله أو وجهه أو إيل أو علي ماله أو وجهه فإن مل ينو بذلك وجهاً وال ماالً لزمه املال على ما 

ه العمل كما يف الفشتايل ، وقد تبني هبذا أن احلمالة املبهمة هي اليت جتردت عن النية وأما إن نوى شيئاً فيلزمه ما ب
مل يعني أي مل ينو : نواه ، وهبذا قرر أبو احلسن املدونة وهو مذهب األكثر كما مّر أول الباب وعليه فقول الناظم 

درج على ما البن يونس ومن معه من أنه إذا أهبم فال يصدق يف إرادة شيئاً وهذا بعيد من اللفظ ، والظاهر أنه 
أنا : الوجه كما مر ، وعليه فقوله مل يعني أي أهبم ومل يعني بلفظ وال قرينة ، وأما جمرد النية فال يصدق فيها فإن قال 

: لوجه ، وقال اآلخر شرطت ا:محيل بفالن فهو ظاهر يف محالة الوجه كما أليب احلسن فإن تنازعا فقال احلميل 
شرطت املال وال بينة فالقول للكفيل ألن اآلخر يريد إشغال ذمته وألن احلمالة معروف ال يلزم منها إال ما أقّر به 

  .كما يف ابن يونس 
إن مل حيضره إىل أجل كذا فهو مؤاخذ مبا يثبته عليه بالوجه : من املعني باملال وال إشكال قوله يف الوثيقة : تنبيه 
. وال اعتبار برضا من ضمنا اخل : شرعي فيلزمه ما ثبت إن مل يأت به وخيتلف يف اإلقرار على حنو ما مّر عند قوله ال

إن مل أحضر جملس : إن مل أحضره لك غداً ، فالذي تدعيه علي وإن مل يثبت حق أو قال خلصمه : خبالف ما لو قال 
دعواي باطلة أو دعوى خصمي حق ، أو إن مل أوفك حقك يف القاضي معك غداً أو إن مل آت بالبينة أو مبستندي ف

وقت كذا فلك عندي كذا زيادة على احلق أو إن مل آتك بالثوب وحنوه يف آخر أيام اخليار فالبيع الزم ، فإنه ال 
إن أخلفتك عند القاضي فكراء دابتك : يلزمه شيء من ذلك وينقض احلكم إن وقع احلكم بذلك خبالف ما لو قال 

إن : فإنه يلزمه كراؤها ألنه أدخله يف غرم كراء الدابة بوعده قاله يف االلتزامات ، وخبالف ما لو قال لزوجته علي 
مل أوف لك يف وقت كذا أو إن مل أحضر معك يف جملس القاضي يف وقت كذا فأمرك بيدك فإنه يلزمه ، وكذا إن 

ووقعت نازلة وهي أن . يف فصل التمليك ) ق ( يف قال هلا إن مل أرسل لك النفقة يف وقت كذا فأمرك بيدك كما 
إن مل آت : رجالً طالبه خصمه بإبراز رسوم حوانيت زاعماً أهنا له وأن بائعها للرجل باع ما ال ميلك فقال الرجل 

برسوم ملك بائعي فخذ حوانيتك مث عجز عن رسوم بائعه فأفىت العمريي ومعاصروه بأنه ال يلزمه ما التزمه ألهنا 
رة حمتجني مبا مر عن االلتزامات ، وأما إن وقعت فتنة وحروب بني قريتني مثالً فخاف كل منهما على أنفسهم خماط

وأمواهلم فتضامنوا فيما بينهم على أن ما تأخذه إحدى القريتني لألخرى يؤديه أهلها ملا رجوه يف ذلك من التوطني 
مفهومه لو كانوا : الربزيل . هنم مكرهون باخلوف املذكور إن التضامن غري الزم أل: فقال الغربيين كما يف الربزيل 

امض معي إىل : وحنوه للعبدوسي فيمن قال لرجل . غري مكرهني للزم كقوله كلما بايعت فالناً فأنا ضامن به اه 
  .له املوضع الفالين ومجيع ما يصيبك من قبيل كذا يف ضماين فسار معه فأخذه أهل القبيل املذكور أن الضمان الزم 



ويف أجوبة القوري أنه ال ضمان عليه يف هذه الصورة وحنوه يف أواخر الوديعة والعارية من املعيار عن : قلت 
حركها وما كان من السلطان علي : أخاف إن حركت الرحى غرمين السلطان فقال له اآلخر : القابسي فيمن قال 

ولكن ما للربزيل والعبدوسي أقوى وأرجح بدليل ما . فحركها فغرمه السلطان أنه ال شيء على الضامن اه باختصار 
  .كلما بايعت فالناً اخل : يف كراء الدابة ، وبدليل ما احتج به الربزيل من كون ذلك مبنزلة من قال ) ح ( مر عن 

  وإنْ َضَمانُ الَْوْجِه َجاَء ُمْجَمالَ
  فَالُْحكُْم أَنَّ املَالَ قَْد حتَمَّالَ

فاحلكم ( حال من فاعل جاء ) جممالً : ( وقوله ) جاء ( فاعل بفعل حمذوف يفسره ) جه ضمان الو( شرط ) وإن ( 
) املال ( بفتح اهلمزة وامسها ضمريحمذوف يعود على الضامن ) أن ( مبتدأ والفاء رابطة بني الشرط واجلواب ) 

والرابط بني امسها وخربها  وجيوز أن يكون املال اسم إن ومجلة قد حتمال خربها ،) قد حتمال : ( مفعول بقوله 
وأما أن تكفل : حمذوف أي حتمله ، وإن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر أي فاحلكم حتمله للمال قال يف املدونة 

برجل أو بنفسه أو بعينه أو بوجهه إىل أجل ومل يذكر ماالً أي مل يتعرض له بنفي وال إثبات فإنه إذا أيت بالرجل عند 
برىء فإن مل يأت به حينئذ والغرمي حاضر أو غائب قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه تلوم  األجل ملياً أو معدماً

السلطان للحميل ، فإن أتى به بعد التلوم فال شيء عليه وإالَّ غرم ، وأن بعدت غيبة املكفول به غرم احلميل مكانه 
ره به إن حل احلق وبغري جملس وصح بالوجه وبرىء بتسليمه به وإن بسجن أو تسليمه نفسه إن أم) خ . ( اه 

وانظر ما يأيت عند قوله . احلكم إن مل يشترطه وبغري بلده إن كان به حاكم ولو عدمياً وإالَّ غرم بعد خفيف تلوم اخل 
ومفهوم قوله جممالً أنه إذا مل يكن جممالً بل شرط نفي املال ، أو قال ال أضمن إال . ويربأ احلميل للوجه مىت اخل : 

يلزمه غرم إال إذا مل يأت به وهو كذلك كما يف املدونة إثر ما مّر ألنه حينئذ من ضمان الطلب وهو ال وجهه ال 
  .وطلبه مبا يقوى عليه وحلف ما قصر وغرم إن فرط أو هربه وعوقب ) خ ( ضمان عليه إال أن يفرط 
  َوَجاِئز َضمانُ َما تَأَجَّالَ
  ُمَعجَّالً َوَعاجِلٍ مَُؤجَّال

مضاف إليه واقعة ) ما ( مبتدأ أو فاعل أغىن على مذهب من ال يشترط االعتماد ) ضمان ( رب مقدم خ) وجائز ( 
حال من ما ، وظاهر قوله معجالً أنه ال فرق بني أن يضمنه على ) معجالً ( صلة أو صفة ) تأجال ( على الدين 

ه من التأجيل وضمنه شخص احللول أو لدون األجل فإذا كان لرجل على شخص دين مؤجل فأسقط املدين حق
. حينئذ على احللول أو لدون األجل فإنه جائز الزم كما يف املدونة وظاهرها كالنظم كان الدين مما يعجل أم ال 

واملعتمد تقييد ابن يونس وإن حمل ذلك إذا كان الدين مما يعجل كالعني مطلقاً أو عرضاً . واختاره ابن عبد السالم 
ن من بيع مل جيز ملا فيه من حط الضمان عين يف املدة الباقية وأزيدك توثقاً ، وال مفهزم أو طعاماً من قرض فإن كا

لقوله ضمان ، بل الرهن كذلك يف التفصيل املذكور ومفهوم معجالً أنه إن ضمنه أو رهنه قبل األجل إىل أجله جاز 
املدونة ألن التأخري سلف ، وقد انتفع  مطلقاً بدون القيد املذكور وإن ضمنه أو رهنه ألبعد فيمتنع مطلقاً كما يف

باحلميل أو الرهن يف مدة األجل األول فيكونسلفاً جر نفعاً فالصور أربع وتبطل الكفالة يف املمنوع منها ، وكذا 
) مؤجال ( باجلر عطفاً على ما أي وجائز ضمان أو رهن عاجل أي حال ) وعاجل . ( الرهن وإن قبضه قبل املانع 

دين موسراً فهو كابتداء سلف بضامن أو رهن وهو جائز اتفاقاً وإن كان معسراً ويوسر عند األجل ألنه إن كان امل
أو بعده ، فكذلك أيضاً ألنه يف هاتني األخريتني ، وإن انتفع بالضمان وحنوه فليس هناك سلف لوجوب إنظار املعسر 

اً اآلن فيضمنه إىل أجل كأربعة أشهر مثالً ، فهذه ثالث صور إطالق اجلواز فيها صحيح ، والرابعة أن يكون معسر



عادته أن يوسر بعد شهرين منها بالغالت اليت تأتيه من أحباس عليه وعلى عقبه أو خبروج العطاء من عند األمري 
وحنو ذلك فيمتنع على األصح ألن الزمان املتأخر عن يساره يعد صاحب احلق فيه مسلفاً ، وقد امتنع عليه باحلميل 

يف زمن العسر ألن املدين قد ميوت يف زمن العسر ، فيأخذ احلق من الكفيل وحنوه ، وهذا على أن اليسار أو الرهن 
املترقب كاحملقق ألهنما حينئذ يكونان قد دخال على السيف ، وأجاز أشهب هذه الصورة أيضاً بناء على أن األصل 

الناظم أخل بقيد يف األوىل وبقيد يف الثانية  استصحاب العسر ويسره قد ال يكون وهو ظاهر النظم ، وقد علمت أن
بالقيدين حيث قال عاطفاً على اجلواز واملؤجل حاالً إن كان مما يعجل ، ) خ ( على املعتمد فيهما ، ولقد وىف 

  :وعكسه إن أيسر غرميه أو مل يوسر يف األجل اخل فلو قال 
  والزم قبوله معجالً على
  احللول سائغ إن حيمال

  ى التأجيل أنكذاك عاجل عل
  ال يرقب املال قبيل أن حين

صفة : صادق مبا إذا كان موسراً أو معسراً وال يترقب يسره كما مّر والزم . لوىف بذلك ، وقويل إن ال يرقب اخل 
حملذوف أي ودين الزم قبوله معجالً قبل أجله سائغ ضمانه على احللول ، فإن كانت عليه مائتان مثالً مائة موسر هبا 

معسر هبا وقد حلتا معاً صح الضمان مؤجالً باملائة املوسر هبا فقط أو املعسر هبا فقط ال باجلميع أو ببعض من ومائة 
  .هذه وبعض من هذه ، ألنه سلف بنفع إذ تأخريه باملائة املوسر هبا سلف وانتفع بالضامن أو الرهن يف املعسر هبا 

  َوَما َعلَى الَْحمِيلِ غُْرُم ما َحَملْ
  َمْضُمونٌ ولَْم َيِحْن أََجلْ إنْ َماَت

أن ( بالبناء للفاعل صلة ) محل ( موصول مضاف إليه ) ما ( مبتدأ ) غرم ( خرب مقدم ) على احلميل ( نافية ) وما ( 
من حان حيني إذا ) ومل حين ( فعل وفاعل وجواب الشرط حمذوف لداللة ما قبله عليه ) مات مضمون ( شرط ) 

فاعل ، واجلملة حال من فاعل ماتومعناه أن املضمون عنه إن مات قبل األجل عدمياً ) أجل ( حضر حينه أي حل 
فال غرم على احلميل حىت حيل األجل ، فإن مات ملياً قبل احللول فإن الدين يؤخذ من تركته ويربأ الضامن ، فإن 

حياصص غرماءه إن مل يترك كان الذي مات قبل األجل هو الضامن فلرب الدين أن يعجل احلق من تركته ، وله أن 
وعجل مبوت : بقوله ) خ ( وفاءه مث ال رجوع لورثته على الغرمي إال بعد األجل ، وإىل هذه واليت يف النظم أشار 

أن املضمون إن مات بعد . ومل حين اخل : الضامن ورجع وارثه بعد أجله أو الغرمي إن تركه أي الدين ، ومفهوم قوله 
وكالم املصنف يف ضامن املال ، وأما . رم احلميل حينئذ وال يؤخر إالَّ برضا املضمون له احللول ومل يترك وفاء غ

  .ويربأ احلميل للوجه اخل : ضامن الوجه فسيأيت يف قوله 
  ويأُْخذُ الضَّاِمُن ِمْن َمْضُمونِِه

) ما ( مفعول بيأخذ ) ثابت ( علق بيأخذ يت) من مضمونه ( فاعل مبا قبله ) ويأخذ الضامن ( ثَابٌِت َما أَدَّاُه ِمْن ُدُيونِِه 
فعل ) أداه : ( نكرة موصوفة واقعة على الدين وصفتها ثابت املضاف إليها من إضافة الصفة للموصوف وقوله 

ماض قصد به خصوص احلدث فهو يف تأويل مصدر فاعل بتلك الصفة وضمريه البارز هو الرابط بني الصفة 
: جمرد احلدث أو قدرت معه أن املصدرية صح تسلط العوامل عليه كقوهلم  واملوصوف ، ألن الفعل إذا قصد به

بيان ملا ، وإذا ) من ديونه : ( تسمع باملعيدي ، ومسعتك تقول أي مساعك باملعيدي ، ومسعت قولك كذا قال النحاة 
مونه ديناً ثابتاً أداؤه جعلت البيان حمل املبني والفعل يف تأويل املصدر كما قلنا كان التقدير ويأخذ الضامن من مض



ثابت أن إقرار املدين ال يوجب الرجوع وهو كذلك ألن إقرار : عنه ببينة أو إقرار رب الدين ، وفهم من قوله 
مل حتصل يل براءة بدفعك وأنت أتلفت مالك : املدين ال يسقط به الدين مع جحد الطالب ومن حجته أن يقول 

الدفع بغري حضرته فإن كان حبضرته فقوالن ، أظهرمها عند ابن رشد كما  بعدم اإلشهاد وال إشكال يف هذا إن كان
أداه أن الضامن : يف الشامل أنه ال يرجع أيضاً عليه ألن املال للضامن فهو أحق باإلشهاد على دفعه وفهم من قوله 

الطالب وحلف فإن دفع مال نفسه أما إن دفع الغرمي ماالً للحميل ليدفعه للطالب فدفعه له بغري إشهاد فأنكر 
الضامن يغرمه إن كان الدفع بغري حضرة الغرمي فإن كان حبضرته غرمه الغرمي فإن وجد الغرمي عدمياً أو كانغائباً 

واملوضوع حباله غرمه احلميل وال يرجع به على املطلوب يف الوجهني لعلمه برباءته فيهما ، وكذا إن دفعه املطلوب 
ما : منه ثانياً لعدم املطلوب أو غيبته ال يرجع به لعلمه بالرباءة وفهم من قوله  نفسه من ماله حبضرة احلميل فأخذ

أداه أيضاً أنه ال يرجع عليه بعني ما أداه بل مبثله ألن الذي أداه هو بيد الطالب ويرجع مبثله على املطلوب ولو 
وعليه فقول الناظم ثابت . لدفع اخل ورجع مبا أدى ولو مقوماً إن ثبت ا) : خ ( مقوماً على املشهور ألنه كاملسلف 

بقيمته واخلالف ما مل يشتره فإن ( ) يرجع يف املقوم : على حذف مضاف أي مثل دين ثابت أداؤه كما مّر ، وقيل 
  .اشتراه رجع بثمنه اتفاقاً ما مل جياب وإالَّ فال يرجع بالزيادة 

األجل فقدم املدين وأثبت األداء أيضاً بعد األجل ، فإن إذا أدى الضامن احلق يف غيبة املدين بعد : األول . تنبيهان 
سبق الضامن باألداء رجع على املدين ألنه دفع حبق ويرجع املدين على الطالب ، وإن سبق املدين باألداء فال يرجع 

قبله احلميل عليه ، بل على الطالب ، وإن جهل السابق فريجع احلميل على الطالب أيضاً بعد حلف املدين أنه دفع 
إال أن يكون احلميل دفعه بالقضاء فريجع على املدين فإن نكل املدين حلف احلميل وأغرمه فإن نكل فال شيء عليه 

  .قاله ابن عرفة عن املوازية 
ثانيها جزاء الصيد . ما تقدم من أن الضامن يرجع مبثل املقوم هو إحدى املسائل اليت يضمن فيها املقوم باملثل : الثاين 
ورابعها احليوان . ا شاة الزكاة إذا أتلف املالك الغنم بعد احلول لزمه إحضار ما وجب فيها ال قيمته ، وثالثه

والعرض املقترض ، وخامسها من هدم وقفاً ألزم إعادته كما كان لئال يؤدي أخذ القيمة إىل بيع الوقف وجيمعها 
  :قول القائل 

  ضمن مقوماً مبثل يف ضمان
  قرض زكاة وجزا هدم مكان

  .لكن املشهور كما يف ابن عرفة يف مسألة هدم الوقف وجوب القيمة انظر شرح الشامل 
  والَشاِهُد الَعْدلُ ِلقَاِئمٍ بِحَْق

( يتعلق بقائم ) حبق ( يتعلق باملبتدأ ) لقائم ( نعت له ) العدل ( مبتدأ ) والشاهد ( إْعطَاُء َمطْلُوبٍ به الّضاِمُن َحْق 
يتعلق بإعطاء على أنه مفعول ثان له ) به ( مضاف إليه من إضافة املصدر لفاعله ) وب مطل( مبتدأ ثان ) إعطاء 

خرب املبتدأ ) حق ( مفعول أول بإعطاء ) الضامن ( وضمريه للشاهد وباؤه للسببية ، وحيتمل أن يعود على احلق 
هد لشخص بدين على آخر فأعطاه الثاين والثاين وخربه خرب األول والرابط الضمري يف به ، ومعناه أن الشاهد إذا ش

املطلوب ضامناً بذلك احلق واجب احتياطاً ألن احلكم قرب توجهه أما بشاهد ثان أو باليمني ، وظاهره وجوب 
يف الشهادات حيث ) خ ( الضامن باملال بدليل البيت بعده وهو ظاهراملدونة ، وصرح به يف الشامل وعليه درج 

والذي صرح . باالجتهاد كحساب وشبهه بكفيل باملال كأن أراد إقامة ثان اخل  ومن استمهل لدفع بينة أمهل: قال 
ومل جيب وكيل للخصومة وال كفيل بالوجه : يف الضمان حيث قال ) خ ( به يف املفيد كما يف ابن رحال وهو ظاهر 



الشاهد : وله وإن العمل على الضامن بالوجه مع الشاهد وهو قول سحنون ومفهوم ق. بالدعوى إال بشاهد اخل 
العدل أنه إذا شهد له باحلق شاهدان أو أقر املطلوب فإنه جيب الضامن باملال قطعاً فإن مل يقدر على الضامن وأتى 

برهن فيكفيه ويؤجل يف أداء الدين بقدر قلة املال وكثرته باجتهاد احلاكم على ما به العمل كما البن رشد ، ودرج 
  :عليه ناظم عمل فاس حيث قال 

  بدين قد أقر يسجنومن 
  إن مل جيىء برهن أو من يضمن

إذا كانت له أصول مأمونة وسأل : ويف ابن سهل عن ابن عتاب . . وسلعة املديان رهناً جتعل اخل : وسيأيت للناظم 
ويلزمه احلميل ولو كان بيد : تأخرياً حىت يبيعها فإنه يلزمه محيل باملال كان ذا أصول أو مل يكن وبه العمل قال 

وأجل لبيع عرضه إن أعطى محيالً : إذ قال ) خ ( وعليه عول . طالب رهن حىت ينصفه وهو مذهب الشيوخ اه ال
وهذا خمالف ملا قبله من أنه يكتفي منه بالرهن ، وباجلملة فاملدين يكفيه الضامن أو الرهن على ما به . باملال اخل 

له كما يف الربزيل ، فإن انقضى األجل ومل يؤد فإن  العمل ، فإن عجز عنهما فيسجن ألن السجن محيل من ال محيل
هذا ربعي ال أجد من يشتريه إنه ال محيل عليه : وعن سحنون فيمن وجب عليه غرم فقال . الرهن يباع باخليار ثالثاً 

يار فإن زعم الطالب أنه يقول للمشتري ال تشتريه فإن احلاكم يشيده ويستقصي مث يبيع باخل: قال . بوجه وال مبال 
كذا يف ابن . ومبثله أفىت ابن مالك وأن املطلوب إذا كان معروف العني ظاهر املالء بني الوفر مل يلزمه محيل . اه 

محيل باملال وهو ما البن عتاب واألكثر : سهل ، ويف الطرر أن ابن مالك أفىت حبميل الوجه وعليه فاألقوال ثالثة 
ومفهوم الشاهد العدل أنه إذا مل يكن إال جمرد . وهو ما لسحنون وبالوجه وهو ما البن مالك وال محيل أصالً 

  :الدعوى مل جيب ضامن باملال كما قال 
  َوَضاِمُن الَْوْجِه َعلَى َما أُْنكَرَا

  َدْعوىامرىٍء َخْشَيةَ أنْ ال َيْحُضرا
) دعوى ( ستتر فيه خرب وأنكر صلة والرابط الضمري امل) على من أنكرا ( مبتدأ ومضاف إليه ) وضامن الوجه ( 

صلة ألن وهي وما بعدها ) ال حيضرا ( بفتح اهلمزة ) أن ( مفعول ألجله ) خشية ( مضاف إليه ) امرىء ( مفعول 
  .يف تأويل مصدر مضاف إليه ما قبله 

  ِمْن َبْعِد َتأْجِيلٍ هلذا املُدَِّعي
  بِقَْدرِ ما اسَْتَحقَّ فيما َيدَِّعي

يتعلق بتأجيل ) هلذا املدعي ( مضاف إليه ) تأجيل ( أنه حال من االستقرار يف اخلرب يتعلق مبحذوف على ) من بعد ( 
بفتح التاءمبنياً للفاعل وضمريه املستتر ) استحق ( موصولة واقعة على األجل ) ما ( يتعلق به أيضاً ) بقدر ( 

صلة والرابط ) يدعي ( بات ومجلة يتعلق مبا قبله يليه وما واقعة على اإلث) فيما ( للمدعي صلتها والرابط حمذوف 
حمذوف ، ومعناه أن ضامن الوجه واجب على من أنكر الدعوى اجملردة حيث سأل الطالب منه ذلك الضامن خشية 
عدم حضوره عند اإلتيان ببينته اليت تشهد على عني املطلوب باحلق حال كون الوجوب كائناً بعد التأجيل للمدعي 

إلثبات الذي يدعيه من كونه يقدر ما يسعه إلقامة البينة وال ضرر فيه على املطلوب بقدر األجل الذي يستحقه يف ا
، وميكن أن تكون لفظ بقدر مقحمة وما واقعة على املفعول املطلق الذي هو األجل أي بعد التأجيل للمدعي األجل 

للخصم الزمه بنفسك أو  يقال: وهذا أظهر معىن فإن مل جيد ضامناً فقال ابن القاسم . الذي فيه يستحقه اخل 
  :وكيلك وال يسجن لك وهو معىن قوله 



  وقيلَ إنْ لَْم ُيلِْف َمْن َيْضَمنُْه
  ِللْخْصمِ الزْمُه وال َيْسُجنُُه

) يضمنه ( مفعول بيلف مضارع ألفى مبعىن وجد ) من ( بضم الياء وكسر الفاء مبنياً للفاعل ) وقيل إن مل يلف ( 
بضم اجليم وفتح الياء معطوف على قيل ) وال يسجنه ( أمر حمكي بقيل ) الزمه ( ل يتعلق بقي) للخصم ( صلة من 

  :إن مل يلف من يضمن وجهه فإنه يسجن وهو املراد بقوله : وجواب الشرط حمذوف للداللة عليه ، وقال أشهب 
  )صلى اهللا عليه وسلم ( وأشَْهٌب بَِضاِمنِ الوْجِه قَضى 

  ؛ ١٦٤٨
  ِه القَضَاعلْيِه َحتماً وبِقَْوِل

وهذا ال يظهر فيه أثر ) عليه ( وكذا ) قضى ( يتعلق بقوله ) بضامن الوجه ( مبتدأ وصرفه للضرورة ) وأشهب ( 
حتماً : ( اخلالف التفاقهما على القضاء عليه بضامن الوجه ، وإمنا يظهر أثره يف السجن عند العجز عنه ، ولذا قال 

مبتدأ وما ذكره ) القضا ( خرب ) وبقوله ( زماً حبيث إذا مل جيده سجن نعت ملصدر حمذوف أي قضاه حتماً أي ال) 
ظاهر يف الديون ألنه يريد إقامة البينة على عينه كما مّر وكذا يف األصول فيما يظهر فيعطي كل منهما ضامناً بوجهه 

جيري على ما مّر يف قوله إذا تغيب يف األصول حيكم عليه يف غيبته و: وال يقال . لصاحبه لئال تطول الدعوى عليه 
ألنا نقول كل منهما يريد أن يقطع شغب صاحبه ، وهو إذا تغيب قبل إمتام . ومن ألد يف اخلصام وانتهج اخل : 

حججه كما هنا ال ينقطع شغبه وال سيما إن كان جملوباً من البادية للحاضرة ، وهذا هو ما حيكم به القضاة اليوم 
من أن النزاع يف . وإن يرد املطلوب دفعاً اخل : ما مل يف شرح الالمية عند قوهلا ومل أقف فيه على نص صريح سوى 

األصول ال حيتاج فيه لضامن ألمنها ، لكنه مل جيزم به على أن تعليله باألمن اليطابق ما هنا من أن املراد خشية عدم 
جدته صرح بنحو ما قلناه ، وظاهر فو. وإن تنازع قادرون فبينهم : عند قول املصنف ) ز ( احلضور مث وقفت على 

وبه العمل ومل أقف على هذا العمل لغريه وهو خالف : النظمأيضاً أنه ال فرق بني قرب البينة وبعدها قال ابن رحال 
املنقول من أنه إمنا يسجن إن ادعى بينة قريبة وحلف على ذلك وإالَّ بأن مل حيلف أو بعدت البينة مل يسجن بل حيلف 

لبعيدة ويسرح وللطالب القيام ببينته إن قدمت ، وليس يف النظم ما يشعر بالقيدين ، وقد استوىف يف املطلوب يف ا
  :الالمية الكالم على املسألة حيث قال 

  كبينة قامت بقرب ملدع
  فيؤمر مطلوب بأن يتحمال

  محيل به بالوجه بالعجز سجنه
  وإن بعدت حيلف له أن حتصال
  بذين ميني املدعي إن ما ادعى

  البينات صح باسم وقيل ال من
فيمني الطالب شرط يف سجن املطلوب يف القريبة يف حتليفه يف البعيدة ، وظاهره أن التسمية شرط فيهما أيضاً وأنه 
إذا مل يسم البينة فال يسجنه وال حيلفه ، لكن تسميتهم يف القريبة غري منصوصة فيجب إخراجها من كالمه ، وإذا 

يكونوا عدوالً فال شيء له وذلك ألنه أراد استحالف املطلوب مع بقائه على حجته ، فال مساهم ومل يشهدوا أو مل 
ميكن من ذلك إال على هذا الوجه ، وهذه املسألة ختصص عموم ما تقدم من أنه إذا حلفه ووجد بينة مل يعلمها أو 

ما يف الالمية مع ما يف حاشية ابن رحال  ما مل يكن حلفه لبعد بينته ومساها كما هنا ، وتأمل: نسيها فله القيام هبا أي 



هنا من أن الذي به العمل يف البعيدة حتليف الطالب أن له بينة ويسجن له املطلوب وإال تسقط بينة الطالب يف 
أن : فهو خمالف ملا يف الالمية من وجهني ، أحدمها . البعيدة على قول من ال يرى حبسه ، وأنه حيلف ويسرح اه 

سجن املطلوب إن مل يأت بكفيل ال أنه حيلف فقط ، وثانيهما أن بينة الطالب ال تسقط وظاهره  الطالب إذا حلف
قال فيها والقرب اليومان والثالثة ، وهذا إن مل يدع . ولو مساها وما يف الالمية أصله يف املدونة يف الشهادات منها 

احلاكم املطلوب عنده مقدراً ما يأيت هبا ، فإن جاء  الطالب بينة حاضرة بكالسوق أو ببعض القبائل القريبة وإالَّ وقف
إمنا كان له أن حيلف املطلوب على أن يقوم ببينته إن قدمت ألهنا مبوضع بعيد ويسمى : ابن فتوح . وإال خلى سبيله 

بعيداً اه  ويعني املوضع خوف أن يعتقد فيما ليس بعيداً أنه بعيد واخلوف يف املسافة يصري القصري: ابن عرفة . البينة 
ولو أحلفه ومل يرفعه إىل السلطان وله بينة بعيدة : عند قوهلا ولو استحلفه تاركاً هلا اخل ، ما نصه : أبو احلسن . 

الغيبة فله القيام إذا قدمت ألنه لو رفع أمره إىل احلاكم لكان هو الذي يفعل وذلك خبالف ما لو صاحل املطلوب 
  .أخذ فال قيام له لبعد غيبة البينة ألنه قد رضي مبا 

أنه جيب على القاضي أن يعلم الطالب : قال ابن رشد يف نوازله ، ونقله ابن عات يف طرره : األول . تنبيهان 
بوجوب احلميل له إن كان مثله جيهل ذلك ، وكذا جيب عليه أن يعلم احلميل بتأخري املطلوب إن حكم القاضي 

  .زيل انظر املديان من الرب. بالتأخري بعد احللول 
وثانيها أهنم ال يوجبون . ما جرى به العمل هو إحدى املسائل اليت خالف فيها أهل األندلس ابن القاسم : الثاين 

وثالثها من أنكر شيئاً مث أقرَّ . والشاهد العدل به الضامن اخل : احلميل باحلق إال بالعدلني وهو ما تقدم قريباً يف قوله 
ألنه كذهبم يف األول ومبنزلة من أنكر وديعة مث أقر هبا وأقام : عه وتقدمت للناظم يف قوله به وأقام بينة بالرباءة مل تنف

. والفرن واحلمام والرحى انقضا اخل : بينة بالدفع ، ورابعها الشفعةفيما ال ينقسم وستأيت للناظم حيث قال 
ا الشيء املستحق يدخل يف ضمان أهنم جعلو: وخامسها . وأوجبوها أيضاً يف األموال املوظفة ، وهو قول أشهب 

من غاب : وسادسها . وعليه اقتصر الناظم يف فصل التوقيف . املستحق وتكون له الغلة ، وهو قول مالك يف املوطأ 
ودرج الناظم يف هذه النفقات على املقابل . عن زوجته فحاله يف مغيبه حال خروجه يف العسر واليسر قاله ابن نافع 

أهنم أوجبوا القسامة : وسابعها . اعترب حال قدومه ) خ ( وكذا قال . دوم البن القاسم اخل فحالة الق: حيث قال 
أو بكثري من لفيف : مع شهادة غري العدول من اللفيف ، وسيأيت قول الناظم ومالك فيما رواه أشهب ، وقوله أيضاً 

هنم مل جييزوا الشهادة على خط الشاهد إال يف أ: وثامنها . وال اللفيف يف القسامة اعتمد اخل : الشهدا ، وتقدم قوله 
وخط عدل مات أو غاب : األحباس املعقبة إذا اقترن هبا السماع الفاشي ، ودرج الناظم على مقابله حيث قال 

أهنم تركوا حتلية املشهود عليه وصفته يف العقود ، ولعل هذا مع وجود املعرف وإالَّ فقد : وتاسعها . اكتفى اخل 
وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة ) خ ( ذا مل تكن معرفة وال تعريف ال بد من التحلية ، وتأمل قول تقدم أنه إ

: أهنم مل جييزوا للوصي أن ينظر على أوالد حمجوره إال بتقدمي مستأنف ، وسيأيت للناظم : وعاشرها . وغريمها اخل 
الغزو وأهنم راعوا الكفاءة يف النكاح يف احلال واملآل وأهنم أجازوا لبس احلرير يف . ونظر الوصي يف املشهور اخل 

وأن ما التزمته املالكة نفسها يف اخللع من نفقة ابنها بعد احلولني . فمع كفء بصداق املثل اخل : وسيأيت قول الناظم 
) خ ( يه درج الزم هلا وهو قول املخزومي ، وسيأيت للناظم يف اخللع وأنه ال يلزم اإلخدام إال يف ذات املال ، وعل

. وإخدام أهله وهو قول ابن املاجشون وأهنم أجازوا األجرة على تعليم النحو والشعر وهو قول ابن حبيب : بقوله 
بقوله وبيع كتبه ، وأجازوا أفعال ) خ ( وأجازوا بيع كتب الفقه وهو قول أكثر أصحاب مالك ، ودرج على ذلك 

وفعل ذو : احلجر حممولة على اإلجازة عند مالك وسيأيت قول الناظم  وأفعاله قبل) خ ( السفيه الذي مل يول عليه 



وعليه العمل اآلن وأهنم أجازوا التفاضل يف املزارعة إذا سلما من كراء األرض مبا خيرج منها ألهنا . السفه رد كله 
فيما يأيت وأن املزارعة ال  وهو ظاهر النظم. وقابلها مساوٍ اخل ) خ ( كراء ال شركة قاله ابن دينار ، واملعتمد خالفه 

: ودرج الناظم على مقابله حيث قال ) خ ( وعليه عول . تنعقد عندهم إال بالشروع يف العمل قاله ابن كنانة 
وهو الذي شهره يف الشامل ، وأما املسائل اليت خالفوا فيها مذهب مالك رمحه اهللا . ولزمت بالعقد كاإلجار اخل 
اليمني مع الشاهد لظاهر القرآن ، وأن ال حيكموا باخللطة وهو مذهب الليث ، تعاىل فهي ستة أن ال يكتفي ب

وأجازوا كراء األرض باجلزء مما خيرج منها كاملساقاة والقراض وهو مذهب الليث أيضاً ، وأجازوا غرس األشجار 
ا يف الغنيمة للفارس يف املساجد وهو مذهب األوزاعي ، وقالوا برفع املؤذن صوته يف أول األذان بالتكبرية وجعلو

سهمني وهو قول أيب حنيفة ، لكن القول بعدم اخللطة هو البن نافع فهو يف املذهب ، وكذلك القول بأن للفارس 
وعليه فاألنسب ذكر هذين يف املسائل قبله ، وإمنا احتاجوا لبيان هذه املسائل لقوهلم املعول ) خ ( سهمني كما يف 

وانظر الركن الثاين من أركان القضاء من التبصرة أن . ، ال سيما إن كان يف املدونة عليه يف الفتيا قول ابن القاسم 
  .من قال القول قول ابن القاسم عند االختالف ليس بشيء 

  وَيبَْرأُ احلَِميلُ بالَوْجه َمَتى
) أحضر ( اسم شرط ) مىت ( يتعلق باحلميل ) بالوجه ( فعل وفاعل ) ويربأ احلميل ( أَْحَضَر َمْضُموناً ِلَخْصمٍ َميِّتا

صفة ملضمون وجواب الشرط حمذوف للداللة ) ميتا ( يتعلق بأحضر ) خلصم ( مفعول به ) مضموناً ( فعل الشرط 
ظاهرها مات يف : ابن ناجي . وإذا مات الغرمي برىء محيل الوجه ألن النفس املكفولة قد ذهبت : عليه ، قال فيها 

إال أن : حيث قال يف باب الضمان ) خ ( وعلى هذا درج . بعدت وهو كذلك اه  البلد أو يف غيبة قربت الغيبة أو
وهذا هو املذهب وعليه فال مفهوم لقوله أحضر ، وال لقوله ميتاً . أثبت عدمه أو موته يف غيبته ولو يف غري بلده اخل 

وحبس لثبوت عسره : ال يف باب الفلس حيث ق) خ ( ألن املدار على إثبات املوت أو العدم خالف ما درج عليه 
وأحرى . إن جهل حاله ومل يسئل الصرب له حبميل بوجهه فيغرم إن مل يأت به ، ولو أثبت عدمه أو موته يف غيبة اخل 

وظاهر هذا أنه يربأ . وإن ضمان الوجه جاء جممالً اخل : أن يربأ إذا أحضره يف السجن أو مريضاً كما مّر عند قوله 
ذر إخراجه منه وهو كذلك ألن القاضي يبعث إليه إما أن خيرج أو يوكل وإما أن حيكم ولو أحضره له يف حرم يتع

عليه فإن توقف احلكم على إحضار ذاته أخرج من احلرم فهو حينئذ مبنزلة املسلم يف السجن ، وهلذا قال ناظم 
  :العمل 

  وضامن مضمونه قد أحضرا
  مبوضع إخراجه تعذرا

  يكفيه ما مل يضمن اإلحضار له
  لس الشرع بتلك املنزلهمبج

وظاهر النظم أنه يربأ بإحضاره ميتاً ولو بعد احلكم عليه بالغرم ، وليس كذلك بل إذا أحضر حياً أو ميتاً بعد احلكم 
عليه بالغرامة ال يربأ وصار غرمياً ثانياً بسبب احلكم عليه فيخري الطالب يف اتباع أيهما شاء قاله ابن يونس ، فإن 

مث أثبت أن الغرمي مات قبل احلكم رجع على رب الدين مبا أخذ منه كما يف املدونة لتبني خطأ  غرم احلميل املال
احلكم كما أنه إذا أثبت عدمه أي أثبت اآلن أنه عند حلول األجل عدمي فإنه يربأ ولو حكم عليه بالغرم ، فإنه 

ور وطلب وارثه بإحضار غرميه إن حل ينقض لتبني خطئه ، وأما لو مات محيل الوجه فاحلمالة ال تسقط على املشه
دينه ، وإالَّ أخذ من تركته قدر الدين ووقف على يد عدل حىت حيل األجل إن مل يكن وارثهمأموناً وإال وقف يف 



  .ذمته قاله اللخمي 
  َوأَخَّرُوا السَّاِئلَ ِلإلْرَجاِء
  كالَْيْومِ ِعْنَد احلُكْمِ باألََداِء

عند ( يتعلق بإرجاء ) كاليوم ( أي التأخري يتعلق بالسائل ) لإلرجاء ( مفعول )  السائل( فعل وفاعل ) وأخروا ( 
  .يتعلق باحلكم ) باألداء ( يتعلق بالسائل ) احلكم 

  إنْ َجاَء ِفي احلالِ بَِضاِمنٍ َوإنْ
  لَْم يَأِْت باحلَمِيلِ بِاملالِ ُسجِْن

وإن ( وجواب الشرط حمذوف للداللة عليه ) بضامن (  يتعلق به وكذا قوله) يف احلال ( فعله ) جاء ( شرط ) إن ( 
بالبناء للمفعول جواب الشرط ) سجن ( يتعلق باحلميل ) باملال ( يتعلق بيأت ) باحلميل ( فعله ) مل يأت ( شرط ) 

وظاهره أنه ال بد من احلميل باملال سواء كان معلوم املالء أو ظاهره أو جمهول احلال وهو كذلك ألنه ملا سأل 
لتأخري اليوم وحنوه ظهرت قدرته على املال كما يف املبسوط فال يقبل منه محيل إال به وحمل ذلك يف معلوم املالء إن ا

وإن وعد بالقضاء وسأل تأخرياً كاليوم وحنوه أعطى محيالً باملال وإالَّ سجن ) خ ( مل يعرف بالناض وإالَّ مل يؤخر 
يالً باملال ، ويف حلفه على عدم الناض تردد وإن علم بالناض مل يؤخر كمعلوم املالء وأجل لبيع عرضه وإن أعطي مح

وأدخلت الكاف اليومني . والشاهد العدل اخل : والرهن كاحلميل على ما به العمل كما مّر قريباً عند قوله . اخل 
ظهور قدرته على املال اخل فقط على ما يف شراح املنت وملالك يف املبسوط يؤخر املليء ثالثاً وأربعاً ومخساً والتعليل ب

وتبطل به بينته ألن غايته أن يكون مبثابة : ، ال يقتضي أنه إذا سأل التأخري اليوم وحنوه مث ادعى العدم ال يقبل قوله 
من صاحل رجالً على دين بنقد حال مث ادعى العدم فإنه يتبع اليوم وحنوه يف ذمته وليس صلحه يكذب قوله وال 

كنت أرجو سلفاً أو هبة من بعض أهلي أو أقاريب وحنو ذلك قاله يف الطرر ، وهذا : نه يقول يبطل بينته بالعدم أل
خبالف ما لو أقر املدين عند املعاملة أو بعدها باملالء ، ففي ابن فتوح إن كتب املوثقني أن املديان مليء باحلق الذي 

ه كذهبا وحنوه يف املتيطية قائالً وبه العمل ، كتب عليه حسن ، فإن ادعى عدماً مل يصدق وإن قامت له به بينة ألن
ويف الفشتايل واملعيار إن عدم قبول البينة بالعدم ممن اعترف باملالء هو املشهور واملعمول به ويسجن أبداً حىت يؤدي 

  .دينه أو تبيض عيناه ما مل تقم بينة بطرو آفة أذهبت ماله بسرقة أو هنب أو إحراق 
لك مال يف حمل كذا آخذه وأسقطت : ما ذكره الربزيل يف امرأة تفالست فقال هلا غرميها  من معلوم املالء: تنبيه 

عنك من الدين ثالثني ديناراً وجدت شيئاً أو مل أجده فلجت يف اإلنكار وأبت أن تسعفه ملا طلب فقال أيوب بن 
 إال اجلحد فيجب حبسها أبداً ال شيء أدل على لدد هذه املرأة من أن يدعوها غرميها إىل ما قال فتأىب: سليمان 

إما أن يكتب إىل رجل ثقة من تلك الناحية ليبحث عنها ، وإما أن جتيب إىل دفع املال : حىت يكون أحد ثالثة أوجه 
  .، وإما أن يكشف عن باطنها أهل املعرفة يف الناحية اليت ذكرها الطالب اه 
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  باب الوكالة

وكله بأمر كذا فوض إليه فيه وتقع مبعىن احلفظ والرعاية ومنه قوله تعاىل : بفتح الواو وكسرها مبعىن التفويض يقال 
وما ( يل كفيالً ، وقيل ضامناً كما يف ضيح حفيظاً ، وق: قيل )  ٢: اإلسراء ( } أال تتخذوا من دوين وكيالً : 

نيابة ذي حق غري ذي : وشرعاً قال ابن عرفة . من تداعي الوكيل واملوكل وانعزاله باملوت وحنو ذلك ) يتعلق هبا 
إمرة وال عبادة لغريه فيه غري مشروطة مبوته ، فتخرج نيابة إمام الطاعة أمرياً أو قاضياً أو صاحب صالة والوصية اه 

وال عبادة إمامة الصالة وبقوله غري : غري ذي إمرة وخرج بقوله : فخرجت نيابة إمام الطاعة أمرياً أو قاضياً بقوله . 
: الوصية ألن الوصي ال يقال فيه وكيل عرفاً ، ولذا فرقوا بني فالن وكيلي ووصيي وقوله لغريه . مشروطة اخل 

لكن إن جعل غري األول صفة لذي األوىل بطل مجيعه يف اإلمام  يتعلق بنيابة وكذا قوله فيه وضمريه يعود على حق ،
يوكل يف حق نفسه من نكاح وحنوه ، وإن جعلته صفة حلق مل يصح إال على ضرب من اجملاز وهو جمتنب يف احلدود 

ه ذلك وكيفية وثيقتها إن كان مفوضة وكل فالن فالناً توكيالً مفوضاً مطلقاً ويكفي. ، فاألوىل إسقاط ذي الثانية 
وكّل فالن فالناً على بيع دوابه أو : وإن كانت خمصوصة قلت . كما يأيت عند قوله وحيثما التوكيل باإلطالق اخل 

وليس : ويتعني أن يبيع بثمن املثل وأن يشتري له ما يليق به كما يأيت عند قوله . شراء سلعة كذا ، وحنو ذلك 
وكّله على طلب حقوقه واستخراج منافعه أينما : خلصام قلت وإن كانت خمصوصة با. ميضي غري ما فيه نظر اخل 

كانت أو من فالن وقبض ما جيب له قبضه جاعالً له فيه اإلقرار واإلنكار ، وأخذ الضمان والرهان وتقاضي األميان 
ن وقبلها والصلح وأخذ النسخ وإعطائها وضرب اآلجال والتزامها توكيالً تاماً وقبض الوكيل ذلك شهد عليهما م

أشهداه مبا فيه ومها بأمته وعرفهما ، ويف كذا فإن سقط القبول فال يضر إن قام بالوكالة داخل ستة أشهر كما يأيت 
كما ال يضر أيضاً سقوط معرفة القدر ، ولذلك مل نذكره وإن سقط . والزوج للزوجة كاملوكل اخل : عند قوله 

وإن سقط ذكر القبض أو . والنقص لإلقرار واإلنكار اخل : اإلقرار واإلنكار جرى على ما يأيت للناظم يف قوله 
ولكن ال يتوىل القبض وال ميضي صلحه إال على . الصلح أو أخذ الضمان والرهان أو تقاضى األميان مل يضر ذلك 

ار اخل والنقص لإلقر: وال حتليفه إال على ما يأيت أيضاً عند قوله . وحيثما التوكيل باإلطالق اخل : ما يأيت عند قوله 
وإن سقط اإلشهاد ففي ابن سلمون إذا شهد شاهدان مبعرفة الوكالة ومل يبينا يف شهادهتما أن املوكل أشهدمها هبا . 

َيُجوزُ .وال اعتبار اخل : فشهادهتما ساقطة وحنوه يف الربزيل عن ابن احلاج ، وتقدم حنو ذلك يف الضمان عند قوله 
  َتْوِكيلٌ ِلَمْن َتَصرَّفَا

  ِه ِلَمْن بِذَاكَ اتََّصفايف َماِل
( يتعلق بيجوز ال بتوكيل ومتعلق توكيل حمذوف أي يف كل ما يقبل النيابة ) ملن ( فعل وفاعل ) جيوز توكيل ( 

يتعلق به ، ويريد أن من جاز له التصرف يف ماله مبعاوضة مالية جاز له أن يوكل يف قابل ) يف ماله ( صلته ) تصرفا 
واملريض إذ كالمها له التصرف ، ولو يف زائد الثلث باملعاوضة وخيرج احملجور عليه فليس له النيابة فتدخل الزوجة 

إال ما يفهم من مسألة العتق وهي أن يعطي العبد : قال ) ح ( أن يوكل ألنه ليس له التصرف مبا ذكر اتفاقاً كما يف 
م حبسب مفهومه أن احملجور ال يوكل ولو يف ماالً ملن يشتريه لنفسه من سيده ، وأصله البن عرفة ، لكن ظاهر النظ



طلب حقوقه وهو الذي يقتضيه ابن شاس وابن احلاجب ومن تبعهما ، والذي به العمل كما يف املتيطية واملعيار أن 
له أن يوكل على طلب حقوقه واخلصومة فيها حضر وصيه أو غاب ، كما له أن يطلبها بنفسه كذلك إال أهنم قالوا 

  :إذا تعني وهبذا أفىت الغربيين وعليه درج ناظم العمل حيث قال ال يقبض املال 
  وطلب احلق لتوكيل ملن

  حضر أو غاب وصيه قمن
فيقيد مفهوم الناظم ما على ما به العمل باملعاوضة كما قررنا فال يشمل طلب احلقوق كما هو ظاهره ، وظاهر 

وقولنا يف قابل النيابة احترازاً مما ال يقبلها . أيضاً  كالمهم أن له أن يوكل على طلب حقوقه ولو وكل عليها حمجوراً
كاليمني واملعصية كالظهار وحنوه ، واختلف يف الوكالة على القيام بالوظائف كاإلمامة والقراءة واألذان فاختار 

وري وال يستحق النائب وال املنوب عنه شيئاً ، واختار اللقاين واألجه: قال . القرايف عدم جوازها لغري عذر 
واجلملة صلة ) اتصفا ( يتعلق بقوله ) بذاك ( يتعلق بتوكيل ) ملن . ( جوازها وارتضاه امللوي وألف يف ذلك 

واإلشارة ترجع للتصرف يف املال أي كما اشترط يف املوكل أن يكون ممن يصح تصرفه كذلك يشترطفي الوكيل 
وراً عليه ألنه تضييع للمال ، وقد هنى عنه قاله أيضاً أن يكون ممن يصح تصرفه ، فال جيوز أن يكون الوكيل حمج

وعليه عمل بلدنا وظاهر كتاب املديان من املدونة ، وصرح به يف : اللخمي ، وابن شاس ومن تبعهما ، ابن عرفة 
وذلك مما ال خالف فيه ألن للرجل أن يوكل من رضي : ابن رشد . العتبية أن احملجور جيوز كونه وكيالً عن غريه 

من رشيد أو سفيه ويلزمه من فعل السفيه ما يلزمه من فعل الرشيد وعلى طريقة ابن رشد هذه درج ناظم توكيله 
  :عمل فاس حيث قال 

  وجوزوا التوكيل للمحجور
  عليه واإليصاء يف األمور

إليه يريد أن اإلنسان جيوز له أن يوكل سفيهاً حمجوراً عليه يف خصومة أو تصرف يف مال ، وأو يوصى : قال شارحه 
لكن ينبغي أن يقيد اخلالف مبا إذا مل يفوض إليه وإالَّ فيمنع لظهور التضييع . بتنفيذ وصية ال بالنظر يف مال الولد اه 

حينئذ ويقيد جواز كونه وكيالً أيضاً مبا إذا كان املوكل رشيداً عاملاً حبجره كما يف حاشية ابن رحال هنا ، وهو ما 
  .ومن على قبض صبياً قدما اخل : إبراهيم وسيأيت ذلك عند قوله أفىت به أبو إبراهيم إسحاق بن 

هذا كله يف احلقوق املالية ، وأما احلقوق البدنية كضرر زوج وقيام بعيب الزوج وحنوه : األول . تنبيهات 
ناطي يف فللمحجور أن يوكل من خياصم عنه فيها قطعاً وال قيام فيها لوليه إال بتوكيله كما للمتيطي وغريه قال الغر

واحملجور ال يوكل إال فيما هو من ضرر البدن ويف الشروط املشترطة له ويف طلب النفقة والكسوة أي من : وثائقه 
وليه ، فلو كانت احملجورة متزوجة وطلبت من وليها أن يسكن زوجها هبا يف دارها وأن تنفق على نفسها من ماهلا 

وانظر احلجر من الربزيل وسيأيت إن شاء اهللا يف بيع . وال مقال لوليها لرغبتها يف الزوج وخمافة طالقه فإهنا جتاب ، 
  .الفضويل 

إذا وكل احملجور وليه فبمجرد قبول الويل لتوكيله يصري احملجور رشيداً وال يصدق الويل يف أنه مل خيرجه من : الثاين 
  .لك ونزلت فحكم فيها بذ: احلجر قاله يف الكراس الثاين من أنكحة املعيار قال 

تقدم أنه ال بد أن يضمن املوثق يف رسم الوكالة أن املوكل أشهدمها هبا فإن مل يبينا أن املوكل أشهدمها هبا : الثالث 
  .أيضاً مسلماً ) ح ( قاله ابن احلاج ونقله ابن سلمون يف فصل بيع الوكيل ونقله . فشهادهتما باطلة ال يعمل هبا 

  َوُمنَِع التَّوِْكيلُ ِللذَّمِّيِّ



  َولَْيسَ إنْ ُوكّلَ بِالْمَْرِضيِّ
يتعلق مبا قبله يليه أي ومنع العلماء رضي اهللا عنهم أن يوكل ) للذمي ( مفعول به ) التوكيل ( فعل وفاعل ) وُمنَِع ( 

املسلم الذمي ألنه ال يتقي احلرام يف بياعاته وسائر معامالته وظاهرهولو قارضه ألن القراض توكيل ويف ذلك نزاع ، 
ذا مشاركته إذ كل من الشريكني وكيل عن اآلخر إال أن ال يغيب عنه وظاهره منع توكيله ، ولو يف خصومة وك

عنه وظاهره أيضاً منعه يف كل شيء وليس كذلك ، بل توكيله على قبول نكاح أو دفع هبة وحنو ذلك ال مينع 
ند القاضي لدد وتشغيب يف اخلصومات وكذا مساقاته إن كان ال يعصر حصته مخراً ومبنزلة الذمي من ظهر منه ع

واملراد بالذمي الكافر . فيمنع وال يقبله القاضي وكيالً ، إذ ال حيل له إدخال اللدد على املسلمني قاله ابن فرحون 
فعل ) وليس ( ومنع ذمي يف بيع أو شراء أو تقاض وعدّو على عدوه ) خ ( فيشمل املؤمن وعبده النصراين وحنومها 

بفتح اهلمزة والكاف املشددة يف تأويل مصدر امسها ، وفاعل وكَّل ضمري يعود على الذمي ) ل أن وكَّ( ناقص 
الوكاالت : خرب ليس جر بالباء الزائدة قال الشعباين ) باملرضي ( ومفعوله حمذوف أي وليس توكيل الذمي املسلم 

كفى باملرء خيانة أن يكون أميناً للخونة : لك أمانات فينبغي ألويل األمانات أن ال يتوكلوا ألويل اخليانات ، وعن ما
والتعبري بينبغي يقتضي الكراهة وهو ظاهر النظم ، وهبا صرح غري واحد وسواء كان توكيل الذمي للمسلم . اه 

وكله يف خصومة أو بيع أو شراء ، وهذا ما مل يكن املسلم حتت يد الذمي كأجري اخلدمة وإالَّ فيمنع . بأجرة أم ال 
  .ح انظر ضي

  َوَمْن َعلَى قَْبضٍ َصبِّياً قَدَّمَا
  فَقَْبُضُه َبَراءةٌ ِللُْغَرمَا

بفتح الدال املشددة مبين للفاعل وضمريه ) قدما ( مفعول ) صبياً ( يتعلق بقدما ) على قبض ( اسم شرط ) ومن ( 
لق به ، واجلملة يف حمل جزم يتع) للغرما ( خربه ) براءة ( مبتدأ ) فقبضه ( املستتر يعود على من وألفه لإلطالق 

جواب الشرط ، وجيوز أن تكون من موصولة ودخلت الفاء يف خربها لشبه املوصول بالشرط يف العموم واإلهبام ، 
ومعناه أن من قدم صبياً على قبض دين وحنوه من وديعة وعارية وغري ذلك من احلقوق فإن الدافع يربأ من ذلك أن 

به ونزله منزلته وسواء أوصله الصيب لربه أو أتلفه وال ضمان عليه ولو ثبت تعديه ثبت الدفع ببينة ألنه قد رضي 
وإن قال أي الوكيل غري املفوض قبضت وتلف ) خ ( ولو أقر الصيب لقول . عليه ، فإن مل يثبت الدفع فال يربأ 

خصص الصيب بالذكر ليفهم  برىء وإن مل يربأ الغرمي إال ببينة وال مفهوم للصيب بل البالغ احملجور كذلك ، وإمنا
غريه باألحرى وال مفهوم لقبض بل لو وكله على البيع أو الشراء أو حنو ذلك لكان فعله ماضياً ويربأ املشتري بدفع 
الثمن إليه ألن من وكل على بيع شيء فهو موكل على قبض مثنه إال أن يشترط عليه أن ال يقبضه إال بتوكيله على 

وتوكيله على البيع نص عليه أبو إبراهيم . ج كما يف ابن عرفة وابن سلمون وغريمها القبض ، نص عليه ابن احلا
وقيده مبا إذا كان املوكل له رشيداً عاملاً حبجره ، واعتمد ابن رحال قيده . إسحاق بن إبراهيمكما يف وصايا املعيار 

  .املذكور كما مر قريباً 
ا مّر من أن احملجور ال يوكل على ما فيه معاوضة وال يقبض حقوقه أما التقييد بكون املوكل رشيداً فظاهر مل: قلت 

الواجبة له ، وإذا مل يقبضها بنفسه فكذلك بوكيله وإال بطلت فائدة احلجر فيقيد النظم هبذا القيد ، وال يربأ الغرمي 
والقبض وحنومها ال يرد  بالدفع إليه حينئذ ، وأما التقييد بكونه عاملاً حبجره فال تظهر له مثرة ألن تصرفه بالبيع

لدعوى املوكل عدم العلم حبجره وال يوجب تضمني احملجور أو الغرمي كما ال خيفى ، بل لو ثبت عدم علمه حني 
وال يقال مثرته . التوكيل مل يرد تصرفه لتعلق حق الدافع واملشتري بذلك والتفريط إمنا جاء من قبله حيث مل يتثبت 



ألنا نقول الوكيل من حيث هو رشيد أو حمجور علم املوكل حبجره أم ال معزول . تظهر يف تصرفه بعدم املصلحة 
واهللا . وليس ميضي غري ما فيه نظر اخل : عن غري املصلحة ، فال فرق يف هذا بني احملجور وغريه كما يأيت يف قوله 

لوكالة ، وسيأيت الركن الثالث وهنا مت الكالم على املوكل والوكيل اللذين مها الركنان األوالن من أركان ا. أعلم 
  .والزوج للزوجة كاملوكل اخل : والرابع اللذان مها املوكل فيه والصيغة عند قوله ، وحيثما التوكيل اخل وعند قوله 

ما ذكره ابن احلاج وتبعه الناظم ظاهر يف جواز توكيل احملجور كما يف الربزيل ، وهي طريقة ابن رشد كما : تنبيه 
  :ملن بذاك اتصفا ما نصه : م أوالً على طريقة اللخمي وهنا على طريقة ابن رشد ، فلو قال إثر قوله مّر فدرج الناظ

  وقيل يف احملجور ذي التقدمي
  يف قبضه براءة الغرمي

لكفاه يف اإلشارة لطريقة ابن رشد وسلم من التناقض يف الكالم واجلواب عنه بكون ما هنا فيما بعد الوقوع وما مر 
ابتداء غري ظاهر ألن ظاهر كالم اللخمي ومن وافقه أن وكالة احملجور ال تنعقد ألن األصل فيما ال جيوز يف اجلواز 

عدم االنعقاد ، وإذا مل تنعقد فال تترتب عليها اآلثار من لزوم تصرفاته للموكل ، وما ذاك إال لكون توكيله مبنزلة 
لغالب أن احملجور ال يتصرف إال بغري النظر ، ولذا قال التوكيل على غري النظر فهو كالتوكيل على املعصية ألن ا

ويأيت نقل اللخمي عن املذهب منع توكيل السفيه : أصل املذهب منع التوكيل على غري وجه النظر قال : ابن عرفة 
 بالدفع وقد عللوا عدم اجلواز بأن وكالته تضييع للمال وعليه فال يلزمه بيعه ، ولو وافق السداد وال يربأ الغرمي. اه 

إليه وهو ظاهر إن مل يعلم املوكل حباله وعلم الغرمي حبجره ولو جهل انعقاد وكالته ألن اجلهل يف األحكام ال يفيد ، 
وأما إن مل يعلم حبجره فالظاهر الرباءة ال من جهة صحة وكالته ، بل ألن املوكل إن علم به فهو املسلط له على 

هكذا ينبغي تفصيل هذه . من قبله فليس تضمني الغرمي بأوىل من تضمينه  إتالف ماله وإن مل يعلم فالتفريط جاء
إال أن يقول وغري نظر مما يقتضي خالف التفصيل املذكور غري ظاهر فتأمله واهللا : عند قوله ) ح ( الطريقة وما يف 

  .أعلم 
  َوَجاَز ِللْمطْلُوبِ أنْ ُيَوكِّالَ
( مبتدأ ) ومنع ( يف تأويل مصدر فاعله ) أن يوكال ( يتعلق جباز ) للمطلوب  وجاز( َوَمْنُع َسْحُنوٍن لَه قَْد نُِقالَ

يتعلق باملبتدأ وضمريه للمطلوب بتقدير مضاف أي لتوكيله ، وحيتمل أن يعود على ) له ( مضاف إليه ) سحنون 
أ ، واجلملة خربه ومعناه أن بالبناء للمفعول ونائبه يعود على املبتد) قد نقال ( املصدر املؤول أي ومنع التوكيل مجلة 

ونقل عن سحنون . املطلوب جيوز له أن يوكل من خياصم عنه على املشهور املعمول به ، كما جيوز ذلك للطالب 
أنه كان ال يقبل من املطلوب وكيالً إال أن يكون امرأة ال خيرج مثلها أو مريضاً أو مريداً سفراً أو كان يف شغل 

يع مفارقتها وحنو ذلك من األعذار ، وملا قيل له ألي شيء تفعل هذا ومالك يقبل األمري أو على خطة ال يستط
ووقع له أيضاً يف رسالة لقاضي القضاة . حتدث للناس أقضية اخل : قال عمر بن عبد العزيز : الوكيل مطلقاً ؟ قال 

للطالب ال للمطلوب : ثالثها . ذر ويف جوازها لغري ع: ابن عرفة . بقرطبة املنع من التوكيل مجلة طالباً أو مطلوباً 
ومنع سحنون اخل : فقول الناظم . للمعروف مع قول املتيطي هو الذي عليه العمل ، ونقله عن سحنون وفعله اه 

  .حيتمل أن يكون أشار به لقوله األول أو الثاين 
  َوَحْيثَُما التَّْوكِيلُ بِاإلِطْالَقِ
  فَذِلَك التَّفْوِيُض بِاتِّفَاقِ

( مبتدأ ) فذلك ( يف حمل احلال منه ) باإلطالق ( فاعل بفعل مقدر تقديره وقع ) التوكيل ( اسم شرط ) ا وحيثم( 



يف حمل احلال من التفويض ، ومعناه أن ) باتفاق ( خرب واجلملة جواب الشرط والفاء رابطة بينهما ) التفويض 
وكلتك أو أنت وكيلي فإن ذلك هو التفويض : له التوكيل إذا وقع مطلقاً ومل يقيد بالتفويض وال بأمر خمصوص كقو
وكلتك على مجيع أموري أو أقمتك مقامي يف : باتفاق فيعم مجيع األشياء ، وأحرى إذا نص على التعميم كقوله 

مجيع األمور ، ومل أستثن عليك فصالً من الفصول فيمضي فعله يف كل شيء وإن كان نظراً إال يف طالق زوجته 
وكلتك مبا إيل من تطليق نسائي وعتق عبيدي وبيع أمالكي : دار سكناه أو عبده إال أن يقول  وإنكاح بكره وبيع

وكلتك على قبض ديين أو علىبيع ثويب أو على فالن أو : فيمضي فعله يف اجلميع فإن نص على التخصيص كقوله 
الوكالة على طلب : حون ابن فر. مبخاصمة خصمائي فهي وكالة خاصة باخلصام ، وقبض الدين والبيع من فالن 

وما ذكره الناظم من أنه إذا مل يقيد بتعميم وال بتخصيص يكون تفويضاً باتفاق هو . اآلبق ال تشمل اخلصومة فيه اه 
طريقة ابن رشد ، وطريقة ابن بشري وابن شاس وابن احلاجب أن اإلطالق ال يصح به توكيل ، بل حىت ينص على 

صحت الوكالة مبا يدل عرفاً ال مبجرد وكلتك ، بل حىت يفوض : إذ قال ) خ ( التعميم أو التخصيص وعليها درج 
اشتر يل عبداً فإنه يتقيد مبا يليق به ، : فلو قال له . أو يعني بنص أو قرينة وختصص وتقيد بالعرف فال يعده اخل 

بع مبا باع به : و قال بع دوايب وكان العرف يقتضي ختصيص بعض أنواعها فإنه يتخصص به ، ول: وكذا لو قال له 
  .فالن فرسه فالعمل مبا باع به فالن مشترط يف حق الوكيل ال يف حق املوكل 

: وميكن متشية الناظم على هذه الطريقة حبمل اإلطالق يف كالمه على أنه نص له عليه أو على مرادفه كقوله : قلت 
إيل من قليل أو كثري أو على مجيع األمور وكلتك وكالة مطلقة أو مفوضة أو غري مقيدة بشيء دون شيء أو مبا 

وحنو ذلك مما فيه التنصيص على إطالق يده يف التصرف ومراده باالتفاق اتفاق أهل هذه الطريقة ، وهذا أوىل 
وكلته وكالة مفوضة جاز فعله عليه : إن مل يسم شيئاً بل قال : املتيطي . وأقرب من متشيته على الطريقة الضعيفة 

وكلته وكالة مفوضة جامعة جلميع وجوه التوكيل ومعانيه كان : البيع والصلح وغريمها ، وإن قال يف كل شيء من 
يشترط فيما فيه التوكيل أن يكون معلوماً يف اجلملة ويستوي كونه منصوصاً عليه أو داخالً . ابن شاس . أبني اه 

ط صحة الوكالة علم متعلقها خاصاً أو عاماً اخل شر: ابن عرفة . حتت عموم اللفظ أو معلوماً بالقرائن أو بالعادة اه 
قال وقول ابن شاس بالعادة هو كقوهلا يف ذبح الولد أضحية أبيه وإنكاحه أخته حسبما ذكره يف األضحية . 

  .أو داخالً حتت عموم اخل : والنكاح فتأمل قوله 
وهذا . والزوج للزوجة كاملوكل اخل : وقوله . وغائب ينوب يف القيام اخل : ومن العادة قول الناظم اآليت : قلت 

أنه مىت : إذا مل يقع التعميم إثر ختصيص ، وإالَّ ففي الربزيل عن ابن عتاب الذي جرى به العمل وأفىت به الشيوخ 
انعقد يف وثيقة التوكيل تسمية شيء ، مث ذكر بعد ذلك التفويض أنه إمنا يرجع ملا مسى وإن مل يسم شيئاً ، وذكر 

وإن وقع : وحنوه البن رشد كما يف ابن عرفة وهو املشار له بقول الالمية . ام فهو عام يف اجلميع اه التفويض الت
التفويض إثر مقيد اخل وأما عكسه وهو أن يفوض ويعمم أوالً مث يسمي بعض ما يدخل حتت ذلك اللفظ ويسكت 

وهبت لولدي ومسى البعض وسكت عن : قال  جيري على اخلالف اآليت يف اهلبة إذا: فقال الربزيل أيضاً . عن الباقي 
البعض اآلخر ، وأحفظ عن الطرر وعن بعض األندلسيني دخول املسكوت عنه ، وأحفظ يف بعض الروايات يف 

  .الوكاالت أهنا ختتص مبا ذكر خاصة 
خر أنه أفىت أبو احلسن يف نوازله فيمن حبس على ولده مجيع أمالكه ، وذكر بعض األمالك وترك البعض اآل: قلت 

ألن املخصوص داخل بلفظ اخلصوص والعموم واملتروك داخل بلفظ العموم فقط ، فهو كمن : يدخل اجلميع قال 
باع مجيع أمالكه ومسى بعضها وترك البعض اآلخر فيلزمه البيع يف اجلميع على الراجح ، انظر ابن هالل وشراح 



: يترجح فيها العموم إن كان يعلم مبا مل يسمه ، وأما من قال املنت يف التناول ، وهذا أنسببمسألة الوكالة املذكورة ف
وهبت لولدي أو أوصى عليه ومسى البعض دون البعض ، فاختار ابن رشد فيها عدم العموم قائالً ألن لفظ ولدي 

  :يقع على الواحد واجلمع فال يدخل إال ما مساه وإن كان ناظم العمل درج يف الوصية على التعميم حيث قال 
  ن على أوالده أوصى وماوم

  مسى سوى البعض فذاك علما
معىن كون التفويض راجعاً للمقيد أنه تفويض يف أحوال ذلك اخلاص من كونه جعل له فعل ذلك : األول . تنبيهان 

يف أي زمان ويف أي األسواق واألمكنة شاء وأن يتحاكم يف اخلصومة عند أي قاض شاء أو يبيع ممن شاء وحنو ذلك 
 ابن عرفة عن ابن عبد السالم ، بل وقع يف السماع فيمن وكلت رجالً على خصومة يف قرية وأهنا هكذا يف. 

فوضت إليه وأمره جائز فيما يصنع ومل تذكر بيعاً وال صلحاً فباع الوكيل القرية بعد أن صاحل فيها أن الصلح الزم 
وإمنا أجاز يف هذا السماع صلحه لقول  األصل أن الوكيل ال يتعدى ما مسى له ،: ابن رشد . هلا دون البيع 

موكلته فوضت إليه يف اخلصومة وجعلت أمره جائزاً فيما يصنع فلم خيالف قول أصبغ ليس لوكيل اخلصومة صلح 
من وكل على قبض ديونه وفوض إليه النظر فيها ال جيوز صلحه : عيسى . أي ألنه مل يذكر له فيها تفويضاً وال قول 

  .نظر يف قول عيسى لتعجيل ما يقتضي النظر تعجيله وتأخري ما يقتضي النظر تأخريه اه إلمكان تفويض صرف ال
وكلته على اخلصام توكيالً مفوضاً هل يشمل توكيله اإلقرار واإلنكار : وانظر على ما يف السماع إذا قال : قلت 

ومن وكل : قال فضل . أعلم  واهللا. ألهنما من عوارض اخلصام فريجع هلما لتفويض أشد من رجوعه للصلح فتأمله 
وكالة مفوضة فيجوز صلحه إذا كان نظراً وأما من وكل على تقاضي دين أو خصومة أو أمر معني وفوض إليه 

واقتصر عليه يف املتيطية . وقاله مجيع أصحابنا : النظر فال جيوز صلحه وإن كان نظراً حىت ينص له على ذلك قال 
  :املعتمد دون ما تقدم عن السماع فتأمله وهو ظاهر قول الالمية  والفشتالية وابن رحال وظاهرهم أنه
  وكل وكيل فامنعن صلحه سوى
  وكيل بتفويض يصادف منهال

فمراده بوكيل التفويض الوكيل املفوض إليه يف مجيع األمور ألنه إذا أطلق إمنا ينصرف إليه ال الوكيل املخصوص 
وباجلملة فما لفضل وصاحب الالمية هو الذي تقدم عن ابن عتاب املتقدم يف السماع كما قرره به بعض شراحها ، 

  .أن به العمل وما وفق به ابن رشد بني كالم األئمة يظهر من املتيطي وغريه أنه مقابل فتأمله 
وأما الدور واألرضون والعقار فالنقد فيها جائز بشرط قربت الغيبة أو : قال يف كتاب الغرر من املدونة : الثاين 
حيتمل أن يكون عطف العقار على ما قبله من عطف العام على اخلاص ، وحيتمل أن يكون من عطف : الوا بعدت ق

املغاير وأن املراد به البساتني فيؤخذ منه أن من وكل على بيع عقار أن الدور ال تدخل يف الوكالة ونزلت يف 
وخمصصات املوكل معتربة فلو : ابن شاس  .األندلس ، وحكم فيها بعدم الدخول حىت ينص على الدور قاله الربزيل 

: ابن عرفة . بع من زيد مل يبع من غريه وإن عني زمناً أو سوقاً تتفاوت األغراض يف كل منهما وجب اتباعه : قال 
ويف كتاب القراض ومنه تأخري بيع سلعه ملا يرجى له سوق أي فإن باع قبله ضمن ولو وكله علىشراء سلعة فالن 

راها فتبني أهنا لغريه أدخلها يف سلع فالن املذكور ، فذلك عيب يوجب للموكل القيام بنقض البيع خبصوصه هبا فاشت
  .قاله املازري 

  َولَْيسَ َيْمِضي غَْيُر َما ِفيِه َنظَْر
  إالَّ بَِنَص ِفي الُْعُمومِ ُمْعَتبَْر



موصول مضاف إليه ) ما ( ؤخر امسها م) غري ( مضارع مضى الثالثي خربها مقدم ) ميضي ( فعل ناقص ) وليس ( 
يتعلق بيمضي أي ال ميضي غري النظر بسبب ) بنص ( استثناء ) إال ( واجلملة صلة ما ) نظر ( خرب عن قوله ) فيه ( 

الذي هو صفة لنص ، والتقدير ال ) معترب ( يتعلق بقوله ) يف العموم ( من األسباب أو بشيء من األشياء إال بنص 
فوض إليه وأحرى املخصوص إال بنص معترب يف العموم كأن يقول وكلتك على النظر وغري ميضي غري النظر من امل

وما ذكره من أنه ميضي . فيمضي النظر إال أن يقول وغري نظر إال الطالق اخل ) خ ( النظر فيمضي حينئذ غري النظر 
يف ضيح قائالً ) خ ( عرفة وكذا غري النظر إذا نص له عليه حنوه البن بشري وابن شاس وابن احلاجب واعترضه ابن 

فقوله ينبغي اخل ظاهر إذا . فيه نظر إذ ال يأذن الشرع يف السفه فينبغي أن يضمن الوكيل إذ ال حيل هلما ذلك اه : 
كان الوكيل رشيداً ألنه إذا باع ما يساوي مائة خبمسني مثالً وتعذر رده صار مبنزلة املودع عنده حيرق الوديعة بإذن 

عدم الضمان على نفي القود غري ظاهر إذ ال يلزم من نفي القود يف قطع ) خ ( يضمنها وبه تعلم أن قياس رهبا فإنه 
يف ) خ ( اليد بإذن رهبا عدم الغرم يف املال ألن القود عني واحلدود تدرأ بالشبهات خبالف الغرم انظر عند قول 

ومشل قوله غري ما فيه . ومن على قبض صبياً قدما اخل : إن قتلتين أبرأتك وانظر ما مر عند قوله : الدماء ، ولو قال 
نظر ما فيه مفسدة راجحة أو مرجوحة أو مساوية وما ال مصلحة فيه وال مفسدة ، ألن هذه األقسام ليست من 

وظاهر قول أيب : والوصي يف ذلك كالوكيل ابن عرفة : قال . باب ما هو أحسن قاله يف أوائل أحباس املعيار 
در الغنب يف بيع الوصي والوكيل ما نقص عن القيمة نقصاً بيناً وإن مل يبلغ الثلث وهو صواب ألنه عمران إن ق

ولو التزم له : أي . مقتضى الروايات يف املدونة وغريها إذا باع الوكيل أو ابتاع مبا ال يشبه من الثمن مل يلزمك اه 
يف ) خ ( وما ذكره عن املدونة وهو قول . العادة اخل  عند قول املنت وال بغنب ولو خالف) ح ( إمتام النقص ونقله 

: الوكالة وتعني يف املطلق نقد البلد والئق به ومثن املثل واألخري ، وقال أيضاً يف اإلجارة عاطفاً على ما ال ميضي 
ن فاتت وقوله خرب أي يف إمضاء فعله أو نقضه وأخذ سلعته إن كانت قائمة فإ. وكراء وكيل مبحاباة أو بعرض اخل 
  .خري يف اإلمضاء أو تضمينه القيمة 

ميكن أن يكون املراد بغري النظر الذي ميضي بالنص عليه على ما يف النظم ومن معه هو ما ال : األول . تنبيهات 
تنمية للمال فيه كعتق وهبة وصدقة أريد هبا ثواب اآلخرة ، ألن فيها مصلحة يف نفس األمر وإن كانت ال تنمية فيها 

ملراد به ما ليس نظر عند الناس ، وهو عبد الوكيل نظر كشراء جارية رخيصة ال تليق باملوكل أو يشتري ، أو ا
بأزيد من القيمة لسهول العهدة فيذلك البائع أو يبيع بأنقص كذلك أيضاً فيسقط االعتراض حينئذ عن الناظم ومن 

  .وافقه 
فقوالن مبنيان .  عشر أو بع بالدين بعشرة فباع هبا نقداً إن قال له بع بعشرة فباع باثين: قال ابن بشري : الثاين 

واألظهر إن كان ذلك من بيع ما فيه شفعة أن : على اخلالف يف شرط ما ال يفيد هل يويف به أم ال ؟ ابن عرفة 
جل ولو قال له بعها بعشرة بالنقد فباعها إىل أ. يكون لآلمر مقال جلواز تعلق قصده بشركة الشفيع دون غريه اه 

: لعدم وجود من يشتريها يف ذلك البلد الذي سافر إليه بالنقد لزمته القيمة كما يف الربزيل عن ابن رشد ابن عرفة 
وإن قال بعها بثمن إىل أجل : ولو قال له بعها بعشرة نقداً فباعها بذلك وقيمتها أكثر فال مقال لآلمر ، مث قال أيضاً 

إمنا : من ذلك غرم الوكيل القيمة إذ ال ينظر ملا مسي بل إىل القيمة ألنه يقول فباعها به نقداً ، وقيمة السلعة أكثر 
واختلف يف كون التسمية للثمن مسقطة عن املأمور النداء والشهرة : مسيت العشرة خوف بيعها بأقل منها قال 

الزيادة انظر ذلك فيه على قولني باإلمضاء وعدمه ألن القصد عدم النقص عن الثمن وطلب . واملبالغة يف االجتهاد 
  .إن شئت 



. وضمن أن أقبض الدين ومل يشهد اخل ) خ ( من غري النظر أيضاً أن يدفع الوكيل الدين وحنوه بغري إشهاد : الثالث 
وال . . اخل . ومن له وكالة معينة : وتقدم حنوه يف الضامن واملقارض مثل الوكيل يف ذلك ، وسيأيت قول الناظم 

فوض وغريه ، ويسوغ للموكل تضمينه وإن علم برباءة الوكيل ألنه الذي أتلف عليه ماله حيث فرق يف هذا بني امل
  .مل يشهد ما مل يدفعه العامل أو الوكيل حبضرة رب املال وإالَّ فال ضمان ألن التفريط حينئذ من ربه 

  َوذَا لَُه تَقْدُمي َمْن َيَراُه
  بِِمثِْلِه أَْو َبْعضِ َما اقَْتَضاُه

مبتدأ وسوغ االبتداء به العمل وحيتمل ) تقدمي ( خرب عن قوله ) له ( مبتدأ واإلشارة للوكيل املفوض إليه ) وذا ( 
) يراه ( موصول مضاف إليه من إضافة املصدر ملفعوله ) من ( وذا جيوز له تقدمي : أن يكون فاعالً مبحذوف أي 

يتعلق بتقدمي وهو ) مبثله ( ضمري مستتر يعود على ذا صلة والرابط الضمري البارز ومفعوله الثاين حمذوف وفاعله 
معطوف على مبثل ومل ) أو بعض ( على حذف مضاف أي مبثل تقدميه ، واجلملة من املبتدأ الثاين وخربه خرب األول 

وهو مذهب ابن )  ١: النساء ( } واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام : يعد اخلافض لعدم لزومه على حد قوله 
صلته ، واملعىن أن املفوض إليه له أن يقدم مبثل ) اقتضاه ( موصول ) ما . ( وليس عندي الزماً اخل : الك إذ قال م

واحلاصل ، أن له أن يوكل وكيالً مفوضاً إليه أو . تقدميه أو ببعض ما اقتضاه تقدميه من فصوله من يراه أهالً لذلك 
ما جاز ملوكله جيوز له ، وهذا هو الذي استظهره ابن رشد ويف ضيح خمصوصاً ببعض األمور ألنه قائم مقام موكله ف

والعمل عندنا أن املفوض إليه ال يوكل : أنه املعروف من املذهب ، وقال ابن ناجي يف كتاب الشهادات من املدونة 
. ألصل دخوله اه إال بالتنصيص عليه ، وكذا العمل عندنا أنه ال حيل عنه العصمة وال يبيع عنه الربع للعرف وإال فا

وأفهم قوله للعرف أن هذه األمور إمنا خرجت عندهم ألجل العرف وأن املدار . وحنوه ذكرهفي إرخاء الستور منها 
وختصص وتقيد بالعرف ) خ ( وحينئذ فقول . يف ذلك عليه ، فإن جرى عرف بلد مبثل ذلك عملوا عليه وإالَّ فال 

ألن ما خرج عن العرف مل يقصد إليه ، وهلذا خرج بيع دار  شامل للمفوض واملخصوص خالفاً لبعض شراحه
واحلاصل أن بني متعلق التوكيل خصوصاً أو : السكىن وبيع العبد القائم بأموره كما مر وقد قال ابن عرفة ما نصه 

  .علم فهو صريح يف ختصيص التفويض بالعرف واهللا أ. عموماً لزم قصره عليه وإعماله فيه إال ما خص ولو بعادة اه 
  َوَمْن َعلَى ُمَخصَّصٍ ُوكِّلَ لَْم
  ُيقَدِّْم إال إنْ بِِه الْجَْعلُ َحكَْم

بالبناء للمفعول ) وكل : ( بفتح الصاد صفة حملذوف يتعلق بقوله ) على خمصص ( اسم شرط أو موصول ) ومن ( 
) أن ( استثناء ) إال (  بكسر الدال املشددة جواب الشرط أو خرب عن املوصول) مل يقدم ( فعل الشرط أو صلة 

بفتح اجليم فاعل بفعل ) اجلعل ( يتعلق حبكم آخر البيت وضمريه للتقدمي املفهوم من قوله مل يقدم ) به ( شرط 
وهو إما مبعىن الفاعل أي اجلاعل أو على حذف مضاف أي ذو اجلعل ، واملراد به املوكل ) حكم ( حمذوف يفسره 

على شيء خمصوص كبيع سلع مثالً مل جيز له أن يقدم أي يوكل غريه على  على كل تقدير ، ومعناه أن من وكل
فعله إال إذا حكم اجلاعل له بالتقدمي أي جعل له موكله ذلك بنص أو قرينة كأن يكثر ما وكل عليه حبيث ال ميكنه 

يع دواب مثالً ال االستقالل به وحده ، فيوكل حينئذ من يعينه فقط ، وإن مل ينص له عليه وكشريف قد وكِّل على ب
تليق به مباشرة بيعها وعلم املوكل حباله أو كان مشهوراً عند الناس بأنه ال يلي ذلك بنفسه ، فله أن يوكل يف 

احلالتني وحيمل املوكل يف الثانية على أنه علم حباله وال يصدق يف أنه مل يعلم فإن مل يعلم املوكل وال اشتهر الوكيل 
خ ( و ضامن حيث مل يعلم الوكيل الثاين بتعديه يف توكيله وإالَّ فالضمان عليه كما يف بذلك فليس له التوكيل ، وه



  .وإىل هذا أشار بقوله عاطفاً على املمنوع وتوكيله إال أن يليق به أو يكثر فال ينعزل الثاين بعزل األول اخل ) 
قالوا للوصي أن يوصي بال . احلسن الوصي مثل املفوض ومقدم القاضي مثل املخصوص قاله أبو : األول . تنبيهات 

عنه يف باب احلجر ) ح ( خالف ويوكل والوكيل املخصوص ومقدم القاضي ليس هلما أن يوكال بال خالف ، ونقل 
  :أن املشهور يف مقدم القاضي عدم التوكيل وهو معىن قول الالمية 

  بتوكيل ذي التقدمي من عند حاكم
  بال إذنه قوالن باملنع فاعمال

باملنع فاعمال مع ما يف نوازل الرهن من املعيار عن اإلمام السنوسي أن الذي به العمل وانعقدت عليه : وله وتأمل ق
وإذا وكلته وكالة على اخلصام : قال يف املتيطية : الثاين .الوثائق جواز توكيله وحنوه يف املتيطية عن بعض املوثقني 

أن يوكل عنه من شاء مبثله أو مبا شاء من فصوله وتكمل  وأذن له: قلت . وجعلت له أن يوكل من يرى توكيله 
وأذن له أن يوكل عنه من شاء ومل تزد مبثله أو مبا شاء منه مل يكن للوكيل الثاين أن خياصم عن : فإن قلت . العقد 

فوضة وإن وكلته وكالة م: املوكل األول حىت جيعل له من اإلقرار واإلنكار مثل ما جعله لألول ، وقال بعد ذلك 
والتزم املوكل لوكيل : جامعة لفصوله وجعلت للوكيل أن يوكل من شاء مبا شاء من فصوله فال بد أن يقول املوثق 

  .وكيله مثل ما التزم لوكيله وإال مل يكن للثاين أن يوكل غريه اه فانظره 
ضه منه من موكله أو رب املال إذا جاز للوكيل أن يوكل مبا قبضه الثاين من املال يلزمه دفعه ملن أراد قب: الثالث 

وإن بعت وباع فاألول ) خ ( ألنه يربأ بالدفع لكل منهما ، وإن باع كل منهما شيئاً واحداً فالعربة باألول كما قال 
ولو جاء رجل بكتاب فيه األمر بأن يدفع حلامله من دينه كذا فاعترف املدين أنه خط رب الدين مل . إال لقبض اخل 

، وكذا إذا صدقه يف أنه أمره أن يدفع إليه خبالف ما لو أتاه بوكالة فأقر له بصحتها وأىب من يقض عليه بالدفع 
الدفع فإنه يقضي عليه ، فإن أنكر املوكل الوكالة بعد ذلك غرم احلق ثانياً ألنه إمنا قضى عليه بإقراره كما يف 

لباب السبعني من التبصرة وذكره يف الفصل الربزيل وما ذكره من أنه إذا أقر له بالوكالة يقضي عليه حنوه يف ا
السادس يف حكم الوكالة منها أيضاً ، وهو خمالف ملا ذكره يف الفصل اخلامس من أن اخلصم إذا صدق الوكيل مل 

جيربه احلاكم على الدفع على املشهور حىت يثبت عنده صحة الوكالة وهو املوافق ملا يف املدونة وتبصرة اللخمي كما 
  .إذا قبض رجل دينك بغري إذنك وأخربك القابض بذلك ورضيت مل ترجع على الغرمي :  الربزيل أيضاً ويف) ح ( يف 

  َوما ِمَن التَّْوِكيلِ الثََّنْينِ فََما
  َزاَد ِمَن املَْمُنوعِ عِْند الُعلَمَا

معطوف على اثنني ) ما ف( يتعلق بالتوكيل ) الثنني ( يتعلق باالستقرار صلة ) من التوكيل ( مبتدأ موصول ) وما ( 
يتعلق باالستقرار يف اخلرب ) عند العلما ( خرب املبتدأ ) من املمنوع ( صلة ما ومتعلقه حمذوف أي عليهما ) زاد ( 

وال جيوز لرجل وال المرأة أن يوكل يف اخلصام أكثر من وكيل واحد يريد إال برضا : وهذا يف اخلصومة قال املتيطي 
وأما يف غريها من بيع أو شراء أو تقاضٍضوحنو ذلك فجائز ولكل : حضومة اخل وواحد يف ) : خ ( اخلصم 

والنَّقُْض ِلِإلقْرَارِ .وألحد الوكلني االستبداد إال لشرط وإن بعت وباع فاألول إال لقبض ) : خ . ( االستبداد 
  واِإلْنكَارِ ِمْن

  َتْوِكيلِ االْخِتصامِ بِالرَّدِّ قِمْن
) االختصام ( يتعلق بالنقص أيضاً ) من توكيل ( معطوف عليه ) واإلنكار ( يتعلق به ) قرار لإل( مبتدأ ) والنقص ( 

بفتح القاف وكسر امليم أي حقيق خرب املبتدأ ، ومعناه أن من وكل على ) قمن ( يتعلق بقوله ) بالرد ( مضاف إليه 



من بالرد حقيق به ملا على املطلوب من الضرر اخلصام ومل جيعل له موكله يف الوثيقة اإلقرار واإلنكار فإن التوكيل ق
وليس له اإلقرار إن مل يفوض أو جيعل له وخلصمه اضطراره ) : خ ( يف ذلك إذ قرار الوكيل حينئذ ال يلزم املوكل 

إليه ، وهذا ظاهر إذا امتنع من احلضور مع وكيله أيضاً ، أما إذا قال ال أفوض وال أجعل له اإلقرار لئال يرشيه 
ولكن أحضر مع الوكيل يف اجمللس أو قريباً منه ألقر مبا يدعيه خصمي أو أنكره فإنه جياب إىل ذلك كما يف  اخلصم

البيان ، واقتصر عليه يف الشامل فليس املراد أهنا ناقصة مطلقاً كما هو ظاهر النظم ، وال سيما وقد أفىت ابن 
وقد شاهدنا من ذلك من : نقله ابن رحال قال . الوكيل  الشقاق بأنه ال يلزم بأن جيعل له اإلقرار خمافة أن يرتشي

وحمل كوهنا ناقصة أيضاً إذا كان الوكيل مالكاً أمره أما إن كان صبياً أو موىل عليه . ارتشاء الوكالء ما يعلمه اهللا اه 
منها بل إن  أو وصياً أو مقدم قاض وكل بإذنه أو نائب بيت املال فإن وكالة هؤالء ال تكون ناقصة بنقص اإلقرار

جعلوا له اإلقرار فأقر بشيء من معىن اخلصومة فإنه ال يلزمهم إقراره كما يف وكاالت املعيار ، وكذا األب يوكل 
من خياصم عن صغار ولده أو ناظر األحباس يوكل من خياصم عنها ألن أموال األحباس كأموال األيتام وإقرار األب 

ومن أىب إقراراً أو : كما يف الربزيل ، وتقدم شيء من ذلك عند قوله  والوصي والناظر ال جيوز وهو يف ذلك شاهد
نعم إن وكل الوصي وحنوه فيما تواله من املعامالت حملجوره فإقرار الوكيل حينئذ الزم للوصي ويكلف . إنكاراً اخل 

أنه إن كان مفوضاً . االختصام اخل : الوصي بأن جيعل لوكيله اإلقرار حينئذ كما البن رشد وغريه وفهم من قوله 
إليه يلزم إقراره للموكل وإن مل يكن جعله له وظاهر النظم أنه ال بد من جعل اإلقرار واإلنكار أو احلضور ، ولو 

كان الوكيل موىل عليه أو صبياً وهو كذلك على طريقة ابن رشد كما مّر ألنه قال يلزمه من فعل الوكيل السفيه ما 
  .يلزمه من الوكيل الرشيد 

إذا وكلته يف خصومة على حق فجحده املطلوب وحلفه الوكيل فليس لك أن حتلف املطلوب ثانياً كما يف : ه تنبي
ويريدأن حتليف الوكيل ال يسقط بينة املوكل . عند قوله أو يعني بنص أو قرينة اخل ) ح ( املتيطية وابن عرفة ونقله 

فإن نفاها واستحلفه فال ) خ ( م ببينة املوكل ، وقد قال ، وإمنا يسقط إعادة اليمني ألن الوكيل قد ال يكون له عل
وانظر لو كان الوكيل عاملاً هبا وحلفه على إسقاطها هل ال قيام للموكل هبا ألن قول . بينة إال لعذر كنسيان اخل 

الوكيل قول موكله ويدل له ما يف معاوضات املعيار عن سيدي مصباح يف امرأة أنكر وكيلها أن تكون عقدت 
بنها هبة يف أمالكها ، فلما ثبتت اهلبة أظهر وكيلها عقد استرعاء مقدم التاريخ أهنا غري ملتزمة لتلك اهلبة إن ال

أوله القيام ألنه مل يوكله على إسقاطها ويدل . صدرت منها أن إنكار الوكيل لعقد اهلبة مسقط للقيام باالسترعاء اه 
وكل على األخذ بالشفعة فأقر بإسقاطها وهو الذي يف الربزيل عن له ما يأيت يف البيت بعده عن املدونة أن من 

إن ذلك كان توليجاً : أخوين ادعى أحدمها أن أبامها باع منه بعض األمالك بكاىلء أمه وأثبت ذلك وقال أخوه 
: حارث وكيل مدعي البيع من أين كان ألم موكله ماالً وما كانت أمه إال أمة مث تزوجها أبومها فقال ابن : فقال 

أما الوثيقة فعقدها تام إلفساد فيه بوجه وإقرار األب البنه جائز ، وأما ما تكلم به الوكيل فإنه ال يلزم موكله إذ 
كان منه على وجه الغلط والسقط وبعد هذا كله فإنه مل يوكله على تكذيبه ، وإمنا وكله على تصديقه وعلى طلب 

عليه فيما حيدث من الوجوه يف اخلصومة غري الوجه الذي هو األصل فإن  ما ادعى به قبل صاحبه ، وإمنا جيوز إقراره
عقد الوثيقة صحيح غري أن : وقال ابن زرب . ومن أين كان هلا مال ساقط عن موكله للوجهني املذكورين : قوله 

  .الوكيل قد لبس مقالته وصري األمر عندي مشكالً ال يظهر فيه شيء أتقلد اجلواب به اه باختصار 
والظاهر يف املسألة ما البن حارث ومسألة املدونة شاهدة له ، ويؤيده ما البن احلاج فيمن وكل على الصلح : ت قل

ال ميضي الصلح : واإلقرار واإلنكار فأقر املطلوب فثبت احلق فصاحل الوكيل على ذلك مبثاقيل منجمة وأطلقه قال 



ح ( وال سيما على ما يأيت يف البيت بعده عن . فتأمل ذلك  وجيب على الوكيل غرم ما أقر به الغرمي لتعديه بإطالقه
: وانظر ما مر عند قوله . من أن من جعل لوكيله اإلقرار إمنا أراد اإلقرار فيما هو من معىن اخلصومة واهللا أعلم ) 

  .ومنكر للخصم ما ادعاه اخل 
  َوَحْيثُ اإلقْرَاُر أََتى بَِمعْزِلِ

  ُمْعَملَِعنِ اِخلَصامِ فَْهَو غَْيُر 
خربه واجلملة ) أتى ( مبتدأ ومجلة ) اإلقرار ( ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه ) وحيث ( 

يتعلق ) عن اخلصام ( حال من فاعل أتى جر بالباء الزائدة ) مبعزل ( من املبتدأ واخلرب يف حمل جر بإضافة حيث 
امليم اسم مفعول مضاف إليه واجلملة جواب حيث واملعىن أن من  بفتح) معمل ( خربه ) غري ( مبتدأ ) فهو ( مبعزل 

وكل على اخلصام يف حق وجعل له فيه اإلقرار واإلنكار فأقر بشيء أجنيب من تلك اخلصومة كإقراره أن موكله 
وهب داره لزيد أو لفالن عليهمائة وحنو ذلك فإقراره بذلك غري معمول به على األصح عند ابن سهل وغريه 

يلزمه إقراره وإن مل يكن من معىن اخلصومة ، واستدل ابن سهل على تصحيحه : لفقهاء طليطلة حيث قالوا  خالفاً
قال ابن ) ح ( ومن وكل على األخذ بالشفعة فأقر أن موكله قد أسقطها فهو شاهد ال مقر انظر نصها يف : بقوهلا 

و إقرار الوكيل على الشفعة لغو إقرار من جعل له ال يلزم من لغ: عرفة مضعفاً الستدالله مبسألة الشفعة ما نصه 
) خ ( قال . اإلقرار لعدم صدق األخذ بالشفعة على إقراره بإسقاطها وصدق مطلق اإلقرار على اإلقرار باهلبة اه 

عقبه ما قاله ابن عرفة من ضعف االستدالل مبسألة الشفعة هو الظاهر ، لكن يؤخذ ذلك من أن الوكالة ختصص 
رف ألن من وكل على اخلصام وجعل لوكيله اإلقرار واإلنكار إمنا أراد اإلقرار فيما هو من معىن اخلصومة وتفيد بالع

  .اليت وكل فيها اه 
قد يرد تضعيف ابن عرفة لالستدالل مبسألة الشفعة بأن مطلق اإلقرار الواقع أثر اخلصومة إمنا يرجع للوجوه : قلت 

ويدل له قول . وحيثما التفويض باإلطالق اخل : يد على حسب ما مر عند قوله الراجعة هلا كالتفويض الواقع أثر املق
إذ ال شك أن . ابن حارث املار إمنا جيوز إقراره فيما حيدث من الوجوه يف اخلصومة غري الوجه الذي هو األصل اخل 

ملذكورة يف البيت قبله قد املقر بإسقاط الشفعة قد ذكر على أصل ما وكل فيه باإلبطال كما أنه يف مسألة التنبيه ا
ذكر على بينات أصل احلق الذي وكل على طلبه باإلسقاط والتكذيب مع أن املوكل ال نظر له يف ذلك ، فلو صح 
اإلقرار باهلبة اخلارج عن اخلصومة كما يقتضيه حبث ابن عرفة لصح اإلسقاط اخلارج عن األخذ بالشفعة ، ومفهوم 

إذا مل يكن مبعزل عنه لصح اإلقرار ولزم وهو كذلك على املعروف إذ هو فائدة قول الناظم مبعزل عن اخلصام أنه 
قال ابن عات عن الكايف الذي به العمل أنه إذا . رد الوكالة الناقصة عن اإلقرار واإلنكار كما مّر يف البيت قبله 

الك أنه ال يلزمه إقراره إذا جعل له اإلقرار لزمه ما أقر به عند القاضي ، وزعم ابن خويز منداد أن حتصيل مذهب م
: ابن عرفة . واتفق الفقهاء فيمن قال ما أقر به فالن علي فهو الزم يل أنه ال يلزمه اه : مل يكن مفوضاً إليه قال 

خالف املعروف من املذهب واألظهر أنه ليس . فظاهر ابن عبد السالم أن قول ابن خويز منداد اتفق الفقهاء اخل 
ذهب نص فيها على توكيله على اإلقرار عليه ، ومسألة ابن خويز منداد إمنا صدر منه أن ما خبالف ألن مسألة امل

  .أقر به فالن فهو الزم له فصار ذلك كقوله ما شهد به فالن علي فهو حق وهذا ال يلزمه ما شهد به اه 
اد فإهنا حمتملة لإلذن وحاصل فرقه أن مسألة املذهب أذن له يف اإلقرار عنه خبالف مسألة ابن خويز مند: قلت 

ما شهد به فالن : ما أقر به فالن اخل شرطية بدليل دخول الفاء يف جواهبا فصارت كقوله : وعدمه ألن ما يف قوله 
وميكن أن يقرر الناظم مبا يشمل مسألة ابن خويز منداد ومسألة اهلبة وحنوها مما مر ألن الكل مبعزل عن . اخل 



  .اخلصام واهللا أعلم 
إن موكله أسقطها بعد التوكيل : قوله يف املدونة فهو شاهد أي حيلف معه املشتري ويستحق ، وحمله إذا قال : تنبيه 

واملوكل حاضر يف البلد فإن كان غائباً غيبة يتهم على االنتفاع باملال أو أقر أنه أسقطها قبل توكيله فإن شهادته 
اطل يف الثانية قاله ابن فرحون يف فصل التوكيل ، ويف الباب ساقطة للتهمة يف األوىل وإلقراره بأنه إمنا توكل يف ب

قبض موكلي املال أي الذي وكلين على قبضه : ويف الطرر إذا قال الوكيل : الثاين والعشرين من تبصرته مانصه 
ا توكل يف فإن قال قبضه بعد الوكالة لزم اإلقرار ، وإن قال قبضه قبل الوكالة فال عربة بإقراره وال شهادته ألنه إمن

عن أشهب ومع ما يف أوائل وكاالت املعيار يف وكيل رب احلق ) ح ( وانظره مع ما يف . باطل وانفسخت وكالته 
  :يقر أن الضامن للمال إمنا كان ضمانه له جبعل وتأمل قول الالمية 

  فما بعد توكيل فيلزمه وما
  قبيل وما ناىف خصاماً نعم وال

  َنْهَوَمْن َعلَى ُخُصوَمٍة ُمَعيَّ
  َتْوكيلُُه فالطُّولُ لَْن ُيوَهِّنَْه

فاعل باجملرور ) توكيله ( بفتح الياء صفة خلصومة ) معينه ( صلته ) على خصومة ( اسم موصول مبتدأ ) ومن ( 
بضم الياء وفتح ) لن يوهنه ( مبتدأ ) فالطول ( وجيوز أن يكون توكيله مبتدأ خربه يف اجملرور قبله واجلملة صلة من 

و وكسر اهلاء املشددة مضارع وهن املضعف وفاعله ضمري مستتر يعود على الطول وضمريه البارز على الوا
التوكيل ، واجلملة خرب الطول ومجلة الطول وخربه خرب من ، وجيوز أن تكون من اسم شرط وتوكيله فاعل بفعل 

لى خصومة معينة كقبض إرث أو حمذوف ومجلة فالطول اخل جواب الشرط قاله اليزناسين ، ومعناه أن من وكل ع
قبض دين أو على خماصمة فالن فالطول فيما بني التوكيل والقيام به أو فيما بعد املناشبة وقبل التمام ال يضعف ذلك 

. إذا وكله على قضية معينة فال تنقضي إال بتمامها قاله بعض املوثقني اه : الربزيل . التوكيل وال يبطله هذا ظاهره 
ظاهره كالناظم أنه ال يسأل املوكل هل هو باق على وكالته ، وأما إن كان غائباً فالوكيل على و) ح ( ونقله 

وكالته وفهم منه أن املعينة إذا انقضت ليس له أن خياصم يف غريها إال بوكالة مستأنفة قال يف اختصار املتيطية وإن 
. د التوكيل لغري ذلك طال األمر أم قصر اه كانت الوكالة مقيدة خبصومة فالن أو يف شيء بعينه فال بد من جتدي

فعلم منه أنه ال حيتاج للتجديد يف ذلك املعني ، وإمنا حيتاج للتجديد يف غريه على ما يأيت تفصيله ، وأشار إىل مفهوم 
  :معينة وهو إذا وكله على خصومة مبهمة فقال 

  َوإنْ َيكُْن قُدِّم ِللُْمخاَصمَْه
  اَصمَْهَومتَّ ما أراَد َمْع َمْن َخ

) للمخاصمة ( بالبناء للمفعول نائبه ضمري الوكيل أيضاً ) قدم ( فعله وامسه ضمري الوكيل ) يكن ( شرط ) وإن ( 
صلته وفاعله ضمري الوكيل )أراد ( موصول فاعله ) ما ( ما مضى يتم ) ومت ( يتعلق بقدم واجلملة خرب يكن 

) خاصمه ( مضاف إليه ) من ( لعني لغة يف مع يتعلق بأراد بسكون ا) مع ( والرابط بينه وبني املوصول حمذوف 
صلة من وضمريه املستتر هو الرابط والبارز للوكيل ، وجيوز العكس واجلملة من مت وما بعده معطوفة على قدم 

  .وكذا مجلة قوله 
  وراَم أنْ يُْنشىَء أُْخَرىفَلَُه
  ذَاَك إذَا أطْلََق َمْن َوكَّلُْه



مفعول بقوله ينشىء على ) أخرى ( يف تأويل مصدر مفعوله ) أن ينشىء (  الوكيل أيضاً وفاعله ضمري) ورام ( 
) إذا ( واإلشارة لإلنشاء واجلملة جواب الشرط ) ذاك ( خرب عن قوله ) فله ( حذف املوصوف أي خصومة أخرى 

ط الضمري املستتر صلة من والراب) وكله ( موصول فاعل أطلق ) أطلق من ( ظرف خافض لشرطه منصوب جبوابه 
  والبارز للوكيل واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا

  َولَْم َيُجز َعلَْيِه نِْصُف َعامِ
  ِمْن َزَمنِ التَّْوكِيلِ ِللِْخَصامِ

للخصام ( مضاف إليه ) التوكيل ( يتعلق بيجز ) من زمن ( مضاف إليه ) عام ( فاعل بيجز ) ومل جيز عليه نصف ( 
مل جيز من زمن التوكيل إىل وقت إرادة إنشاء اخلصام نصف عام ، ومعناه أنه إذا وكله على  يتعلق بيجز أيضاً أي) 

وكلتك على املخاصمة عين : خصومة مبهمة أي مل يذكر فيها خماصمة فالن أو يف أمر كذاكما يف النهاية ، بل قال 
ويظهر أهنا على خماصمة من كان  عن الذخرية ،) ح ( من غري تعيني خصومة بعينها أو على خماصمة خصمي كما يف 

كذلك فخاصم الوكيل بعض الناس ومتَّ خصامه مث أراد أن ينشىء خصومة أخرى مع األول أو مع غريه ، فله ذلك 
أحدمها إذا أطلق املوكل يف وكالته كما مّر والثاين أن ال جيوز عليه نصف عام من الفراغ من األوىل : بشرطني 

ملطلق : أي . وإن يكن قدم للمخاصمة : ب حذف الشرط األول ألنه املوضوع فقوله إلنشاء الثانية مث إن الصوا
من زمن الفراغ للخصام كما : والصواب أيضاً أن يقول . ومن على خصومة معينة اخل : املخاصمة ألنه قسيم قوله 

ت الوكالة مطلقة وإذا وكله عن اخلصام فخاصم عنه وانقضت تلك اخلصومة ، فإن كان: قررنا قال يف املتيطية 
وأراد أن خياصم عنه بقرب انقضاء األوىل باأليام أو اتصل بعض ذلك ببعض وتطاول سنني مل حيتج إىل جتديد ، وإن 

كان بني املطلبني األشهر يعين ستة أشهر فعليه التجديد ، وكذا إن مل خياصم عنه يف أول التوكيل أو قربه حىت مضت 
: وإن كانت مقيدة مبخاصمة فالن إىل آخر ما مّر عنه قبل هذه األبيات مث قال : األشهر فيستحب التجديد مث قال 

وإن كانت : وقد قال يف املقصد احملمود . ولو قيد الوكالة بالدوام واالستمرار دامت أبداً ما مل يعزله اه باختصار 
ذلك يف قضية مفسرة مبطالبة  الوكالة مبهمة فللوكيل أن خياصم عنه يف قضية أخرى حبدثان انقضاء األوىل وليس له

فالن وال يف املبهمة إذا طال الزمان حنو الستة أشهر ، وأما إذا اتصل اخلصام فله التكلم عنه ، وإن طال األمد فقوله 
إال أنه هناك فصل باأليام كما مّر عن املتيطي ، . وأما إذا اتصل اخلصام اخل هو عني قوله حبدثان انقضاء األوىل اخل : 

يفصل بشيء ، وحيتمل أن يكون مراده باالتصال إنشاب اخلصومة وابتداؤها يف املبهمة مع بعض الناس مث  وهنا مل
أمسك ستة أشهر وقام إلمتامها مع ذلك البعض ، ولكين مل أقف اآلن على نص صريح فيه إال ما يفهم من قول 

له مع قول اجملالس املكناسية الذي به العمل وتأم. املتيطية املتقدم ، وكذلك إن مل خياصم عنه يف أول التوكيل اخل 
. هذا إذا كانت فترة يف خلل العمل ، وأما إن اتصل خصامه فال ينسخه الزمان اه . جتديد التوكيل بعد ستة أشهر 

أي ليس له أن حيدث خصومة أخرى بعد الفراغ من اخلصومة املعينة . وليس له ذلك يف قضية مفسرة اخل : وقوله 
فهم منه أن املعينة ال تبطل إال بالفراغ منها ، فهذا مع ما مر عن املتيطي والربزيل هناك شاهد على قول كما مّر ، وي

واحلاصل أنه إذا أسقط من الوثيقة الدوام واالستمرار ومل يتصل . الناظم ؛ ومن على خصومة معينة اخل واهللا أعلم 
د من التجديد على ما يف النظم واملتيطية وغريمها وإن وجد اخلصام وال كان باحلدثان ومل تكن اخلصومة معينة ، فال ب

واحد مما مر فال جتديد وال فرق بني املفوض إليه وغريه كما يف القوانني ، وأفىت ابن مرزوق بقول سحنون إهنا ال 
ت وظاهر نقل ابن عرفة واملتيطية وصاحب الالمية أن خالف سحنون جار سواء كان. حتتاج إىل التجديد مطلقاً 

وظاهر نقل ابن . إال أنه يسأل املوكل إن كان حاضراً أهو على وكالته . اتصل اخلصام أم ال . اخلصومة معينة أم ال 



وسئل سحنون عمن وكل على خماصمة رجل فلم يقم : سهل أن سحنوناً إمنا قال بعدم التجديد يف املعينة ألنه قال 
ة رجل ، وظاهره أنه معني وعليه فقول سحنون ليس مبخالف ففرض السؤال يف خماصم. الوكيل إال بعد سنني اخل 

للقول بالتجديد الختالف املوضوع وهو ظاهر النظم ألنه اقتصر يف املعينة على عدم التجديد ويف غريها على 
التجديد ومل يذكر يف ذلك اخلالف الذي ذكروه ، فلعله فهم أن املراد برجل يف السؤال رجلمعني كما هو الظاهر 

  .املراد به اجلنس كما فهموه فجعلوه مقابالً  ال أن
تقدم عن النهاية أن املعينة هي اليت قيدت مبخاصمة فالن أو كانت يف شيء بعينه وأن املبهمة هي اليت سقط : تنبيه 

وكلته على قبض ديين أو إرثي ومل يعني ممن أهنا من املعينة ، وقوهلا يف : منها ذلك ، وذلك يقتضي أنه إذا قال 
نكاح يف توكيل األب رجالً على إنكاح ابنته ممن يراه من شاكلة هلا ومبا يرى من الصداق وأنه إن سقط منه دائمة ال

يقتضي أن ذلك ليس من املعينة وإالَّ مل حيتج إىل . مستمرة مل يعقد عليها بعد مضي ستة أشهر إال بتوكيل ثان اخل 
ضي ستة أشهر ال خيتص بوكالة اخلصام بل كذلك الوكالة على التجديد فتأمله ، ويقتضي أيضاً أن التجديد بعد م

  :النكاح والبيع وحنومها وهو كذلك كما يف القوانني وغريها وهو ظاهر قول ناظم العمل 
  وبعد ستة من الشهور

  قد جددوا وكالة األمور
  َوَمْوُت َمن َوكَّلَ أَْو وكيِلِ
  ُيبِطلُ َما كانَ ِمَن التَّْوِكيلِ

) أو وكيل ( بفتح الكاف مشددة مبين للفاعل صلة ) وكّل ( موصول مضاف إليه ) من ( أ مبتد) وموت ( 
بضم الياء وكسر الطاء مضارع أبطل وفاعله ضمري يعود على املبتدأ واجلملة خربه ) يبطل ( معطوف على املوصول 

اه أن موت املوكل أو الوكيل بيان ملا ومعن) من التوكيل ( صلة ما وهي تامة مبعىن وجد ) كان ( مفعوله ) ما ( 
يبطل التوكيل الذي وجد من املوكل وعزل املوكل للوكيل كموته إن أشهد به وأعلنه عند احلاكم ، ومل يفرط يف 
إعالمه فإن اختل واحد من الثالثة مل ينفعه عزله على القول بانعزاله بعزله وإن مل يعلم به ، وأما على القول بأنه ال 

. ويف عزله بعزله ومل يعلم خالف اخل ) خ ( ال ينعزل قبله وإن أشهد وأعلنه وهو معىن قول ينعزل إال إن علم ف
أنا أقوم مقامه وكانت بأجرة وهو كذلك ألهنا ليست حبق : وظاهر النظم أنه يبطل مبوت الوكيل ولو قال وارثه 

أن التوكيل يبطل مبوت املوكل ولو تورث وألن الوكيل يستويف منه املنفعة فتنفسخ اإلجارة مبوته ، وظاهره أيضاً 
كان الوكيل مفوضاً إليه وله وكيل آخر حتته أو وكيل خصومة فيبطل اجلميع وهو كذلك النتقال احلق للغري وهم 

الورثة فال ميضي عليهم شيء من تصرفاته إال أن يكون غري عامل مبوته أو يشرف وكيل اخلصومة على متامها حبيث لو 
قاله يف املدونة وما قررناه به من أن حمل . وما ملن حضر يف اجلدال اخل : ذلكعلى ما يأيت يف قوله أراد عزله مل يكن له 

وانعزل مبوت موكله إن علم ) : خ ( البطالن مبوت املوكل إن علم الوكيل وإال فال هو أحد التأويلني وهو الراجح 
ضراً ببلد موته وإال اتفق التأويالن على عدم البطالن وإال فتأويالن وحملهما إذا كان من باع منه الوكيل أو ابتاع حا

  .قاله الزرقاين 
  َولَْيَس َمْن َوكَّلَُه ُمَوكّلُ
  بَِمْوِت ِمَن َوكَّلُْه َيْنَعزِلُ

( صلتها والرابط الضمري البارز ) وكله ( موصول وهي واقعة على الوكيل الثاين ) من ( فعل ناقص ) وليس ( 
موصول ) من ( يتعلق بينعزل آخر البيت ) مبوت ( وكله ، واملراد به الوكيل األول بفتح الكاف فاعل ) موكل 



ومتعلقه خرب ليس ومعناه أن وكيل الوكيل ال ينعزل مبوت الوكيل ) ينعزل ( صلته ومجلة ) وكله ( مضاف إليه 
وذا له : ما للناظم يف قوله  األول وال بعزله ألنه ملا كان توكيله بإذن من رب املال إما بالصراحة أو بالتفويض على

على ما به العمل كما البن ناجي أو بالعرف ككونه ال يليق به أو يكثر كما مّر صار هذا الثاين . تقدمي من يراه اخل 
نعم . وكيالً له فال ينعزل مبوت األول وال بعزله مبثابة من وكل شخصني فال ينعزل أحدمها مبوت اآلخر وال بعزله 

  .ل وكيله كما نص عليه غري واحد من شراح املنت للوكيل األول عز
  والعَْزلُ ِللَوكِيلِ َوالُْموَكَّلِ

  ِمْنُه َيِحقُّ بَِوفَاةِ األوَّلِ
يتعلق باملوكل ) منه ( بفتح الكاف املشددة معطوف على اجملرور ) واملوكّل ( يتعلق به ) للوكيل ( مبتدأ ) والعزل ( 
مضاف إليه ، واملعىن أن الوكيل ) األول ( يتعلق به ) بوفاة ( عىن جيب خرب املبتدأ بفتح الياء وكسر احلاء مب) حيق ( 

األول والثاين وهو املراد باملوكل منه ينعزالن مبوت األول الذي هو رب املال ، وهذا البيت مستغىن عنه بعموم قوله 
فلسه النتقال احلق للغرماء ، فال يلزمهم ما وكما ينعزالن مبوته ينعزالن أيضاً ب. يبطل ما كان من التوكيل : فيما مر 

باع أو ابتاع إن علم على املشهور ، وكذا ينعزالن بطول جنونه جداً حبيث يفتقر معه إىل نظر القاضي يف ماله وكذا 
ينعزالن بردته ولو بعد أيام االستنابة حيث مل يقتل ملانع كحمل وحنوه ، وأما ردة الوكيل فال توجب عزله وكذا 

ق فإنه ال يوجب عزل الزوجة الوكيلة عن زوجها إال أن يعلم أنه ال يرضى بتصرفها بعد انقطاع ما بينهما الطال
  .واستظهر ابن عرفة أن الزوج إذا كان وكيالً لزوجته وجب انعزاله بطالقها 

  َوَما ِلَمْن َحَضَر ِفي الْجِدَالِ
  ثَالَثَ َمرَّاٍت ِمَن اْنعَِزالِ

( صلتها ) حضر ( موصولة واقعة على الوكيل تتعلق باالستقرار يف اخلرب عن املبتدأ بعدها ) ملن ( نافية ) وما ( 
مضاف إليهواألصل حضوراً ثالث مرات ) مرات ( نائب عن املفعول املطلق ) ثالث ( يتعلق بالصلة ) للجدال 

زائدة ) من ( أي جلداً مثانني )  ٤: النور ( } فاجلدوهم مثانني جلدة : فحذف املصدر وناب عنه عدده كقوله تعاىل 
  .مبتدأ خربه يف اجملرور املتقدم ) انعزال ( 

  إالَّ لُِعذْرِ مََرضٍ أَْو ِلَسفَْر
  وِمثْلُه ُمَوكَّلٌ ذَاَك َحضَْر

يتعلق باالستقرار يف اخلرب املتقدم على أنه بدل من مقدر ، والعامل يف البدل هو العامل يف ) لعذر ( استثناء ) إال ( 
) أو لسفر ( مضاف إليه ) مرض ( وما انعزال ثابت للحاضر للجدال لوجه من الوجوه إال لعذر : ل منه أي املبد

معطوف على مرض والالم زائدة ، وحيتمل أن يعطف على لعذر فليست زائدة ومعناه أنه ال انعزال للوكيل الذي 
وكل أو عزل هو نفسه لتعلق حق حضر للجدال أي قاعد خصمه ثالث مرات ولو يف يوم واحد سواء عزله امل

اخلصم خبصومته إال لعذر من مرض ظاهر أو سفر ، وعليه يف السفر اليمني أنه ما استعمله ليوكل ، وكذا عليه أن 
حيلف يف املرض اخلفي فإن نكل مل جيز له العزل ، ولعل الوكيل إمنا وجبت عليه اليمني ليسقط حق اخلصم الذي 

كل إذ ال حيلف اإلنسان لينتفع غريه ، ومثل املرض ظهور تفريطه من قلة قيامه بأمر اخلصام يتعلق بعينه ال لينتفع املو
. أو يظهر ميله للخصم أو مساحمته يف احلق فله عزله حينئذ ويوكل غريه أو خياصم بنفسه قاله اللخمي وغريه 

كان عيباً وله أن يفسخ الوكالة وحكى بعضهم عليه االتفاق ولو كانت الوكالة بأجرة فظهر غشه وحنو ذلك مما مّر 
يقتضي أنه حيلف يف هذه األمور وإن ادعاها ومل تظهر ، ويف اختصار ) ز ( حيلف يف املرض اخلفي كما يف : وقوهلم 



فإن ظهر من الوكيل تفريط أو ميل مع خصمه أو غش ليبطل : املتيطية ما يقتضي أنه ال بد من إثبات ذلك ألنه قال 
وكذا ال سبيل للعزل إذا تعلق للوكيل حق بالوكالة . ض فللموكل عزله إذا ثبت ذلك اه بذلك حق موكله أو مر

خرب عن قوله ) ومثله . ( كأجرة وحنوها أو كان احلق ألجنيب ، وقد ذكر يف الالمية مجلة من ذلك فانظرها إن شئت 
) حضر : ( مفعول بقوله ) ك ذا: ( بكسر الكاف املشددة وسوغ االبتداء به وصفه باجلملة وهي قوله ) موكل ( 

واملعىن أن املوكل إذا جادل خصمه ثالث مرات فليس له أن يتخلى عن اخلصام إال لعذر من مرض أو سفر ، ومن 
فإن حلف أن ال خياصمه : قال ابن الفخار . ذلك أن يشتمه خصمه فيحلف أن ال خياصمه بنفسه كما يف التبصرة 

ومفهوم ثالث مرات أنه إن . وكل إال برضا خصمه أو لعذر من سفر وحنوه دون عذر يوجب اليمني مل يكن له أن ي
جادله أقل منها ومل يتجه احلكم فله عزله وهو كذلك إن شهد به وأعلنه ومل يفرط يف إعالمه بأن ترك إعالمه لبعده 

يتجه احلكم اخل  وقويل ومل. وموت من وكل أو وكيل اخل : تقدما عند قوله . وهذا على أحد قولني ) ح ( كما يف 
إن وكيله جهل ما خياصم به وإن حجته غري ما احتج به عنه ومل : احترازاً مما إذا اجته فال عزل ، ولو قال حينئذ 

يعلم مبا خاصم به عنه أو كان غائباً مل يقبل منه ذلك وال يكون عذراً يف عزله وال دفع احلكم عنه إال لوجه يدل 
  .املوكل بنفسه وزعم أنه غلط أو بقيت له حجة كما يف الربزيل والشامل علىصدقه يف ذلك ، وكذا لو خاصم 

  وَمْن لُه ُمَوكِّلٌ وَعَزلَْه
  لَِخْصِمِه إنْ َشاَء أنْ ُيَوكِّلَْه

) عزله : ( بفتح الكاف املشددة واجلملة صلة ومجلة قوله ) موكل ( خرب عن قوله ) له ( مبتدأ موصول ) ومن ( 
يف تأويل ) أن يوكله ( شرط جوابه حمذوف للداللة عليه ) إن شاء ( خرب مقدم ) خلصمه ( حالية مقدرة معها قد 

مصدر مبتدأ مؤخر واجلملة خرب املبتدأ األول والرابط الضمري يف خلصمه ، واملعىن أن من كان له وكيل يف خصومة 
اخلصومة إن شاء أو  وقد عزله حيث يسوغ له عزله أو يرضي خصمه فإن خلصمه أن يوكل ذلك الوكيل يف تلك

يف غريها وال حجة لألول يف أنه اطلع عليه عوراته ووجوه خصوماته قاله يف االستغناء ؛ واقتصر عليه ابن سلمون 
وابن فرحون يف تبصرته ، وله أي البن فرحون يف شرح ابن احلاجب ينبغي أن ال ميكن من توكيله ألنه صار كعدوه 

  ) .ح ( اه نقله 
  َمبِيعٍ ُوكِّالَ وكُلُّ َمْن َعلَى

  كانَ لَُه القَْبُض إذَا َما أُغِْفالَ
بالبناء للمفعول ) وكال ( يتعلق بقوله ) على مبيع ( موصول مضاف إليه واقع على الوكيل ) من ( مبتدأ ) وكل ( 

 ظرف مضمن معىن) إذا ( امسها ) القبض ( خربها والالم مبعىن على ) له ( فعل ناقص ) كان ( ، واجلملة صلة 
بالبناء للمفعول ونائبه ضمري القبض ، واجلواب ) أغفال ( زائدة ) ما ( الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه 

حمذوف للداللة عليه ، ومعناه أن من وكل على بيع مبيع فباعه فإن عليه أن يقبض مثنه إذا أغفل املوكل قبض الثمن 
، وإن وكل على الشراء فعليه قبض السلعة أيضاً فإن مل أي سكت عنه ألنه كما عليه تسليم املبيع عليه قبض مثنه 

خ ( يفعل حىت تعذر القبض ضمن فيهما وهذا ما مل يبعه ألجل بنص من املوكل وإالَّ فال يقبضه إال بتوكيل مستأنف 
ن مل وختصص وتقيد بالعرف فال يعده إال على بيع فله طلب الثمن وقبضه أو اشتراه فله قبض املبيع ورد املعيب إ) : 

ومفهوم أغفال أنه إذا نص له على القبض أو على عمله فإن يعمل على ذلك فيقبضه يف األول . يعينه موكله اخل 
دون الثاين فإن تعدى وقبضه يف الثاين ضمن وال ضمان على املشتري إن مل يعلم بالنهي ، وكان العرف دفع الثمن 

رف به أو بعدمه أو ال عرف أصالً وهو كذلك يف الطرفني للوكيل فيما يظهر ، وظاهر النظم أنعليه القبض جرى ع



وال يربأ املشتري بالدفع إليه ، . دون الواسطة فإنه جرى بعدمه كبيع الدور والعقار فال قبض عليه كما أليب عمران 
قول  ، إذ ما بعد االستثناء هو ما إذا مل يكن عرف أصالً ، وكذا يدل عليه) خ ( ويدل عليه االستثناء يف كالم 

الشامل وله أي الوكيل قبض مثن ما وكل يف بيعه إال لعادة أو بعدم قبضه وحنوه البن فرحون يف تبصرته ، وما مر 
ألنه . من أن وكيل الشراء عليه قبض السلعة حمله إذا مل يصرح الوكيل للبائع بأن نقد الثمن على موكله ، وإالَّ فال 

ومفهوم قوله على مبيع أن من وكل . ه قبض املثمن كما يف ابن عرفة حينئذ ال جيب عليه دفع الثمن فال جيب علي
على النكاح ليس عليه قبض الصداق ألنه ال يسلم املبيع أي البضع وال يربأ الزوج بالدفع إليه وهو كذلك كما يأيت 

  .إن شاء اهللا 
كر البائع أو املشتري ضمن لتفريطه إذا سلم الوكيل السلعة املبيعة أو دفع الثمن يف الشراء ومل يشهد ، فأن: تنبيه 

وتقدم شيء من . بعدم اإلشهاد ، وسواء كان مفوضاً إليه أم ال جرى عرف بترك اإلشهاد أم ال ، على املشهور 
  .وليس ميضي غري ما فيه نظر اخل : ذلك عند قوله 

  وغَاِئٌب َينُوُب ِفي الِقَيام
  َعْنُه أٌب واْبٌن وِفي اِخلَصامِ

ويف ( خربه ) ينوب يف القيام عنه أب وابن : ( وسوغه العموم أو كونه صفة حملذوف ومجلة  مبتدأ) وغائب ( 
معطوف على يف القيام واجملرورات الثالث تتعلق بينوب وأب وابن فاعل به ، ومعناه أن الشخص الغائب ) اخلصام 

وحنوها فإنه جيوز ألبيه أو ابنه  إذا تسور عليه يف عقاره أو أحدث عليه ضرر يف ملكه أو أخذ شيء من ماله كدابة
أن يقوم عنه فيثبت حقه بالبينة وخياصم عنه فيأخذ النسخ ويعطيها بغري وكالة ، فإن آل األمر إىل عجز املطلوب 

أشهد القاضي مبا ثبت عنده وال ينزع الشيء من يده ، وإن آل األمر إىل عجز القائم فال تنقطع حجة الغائب كما 
: وإذا قلنا جبواز املخاصمة عن الغائب فإىل أين تنتهي ؟ قال بعض املوثقني : قال يف املعني  .مّر يف باب القضاء 

يسمع القاضي البينة ويشهد على ثبوهتا عنده ، وال خيرج املدعى فيه من يد املطلوب إن ادعاه لنفسه وال يقطع ما 
ه إذا أقر املطلوب مبا يف يده للغائب أخرجه أحدث عليه من الضرر والعيب إذ لعل املطلوب إذا قدم مل مينعه إال أن

وحنوه يف املتيطية وغريها ، وظاهر النظم أنه ال فرق بني قرب الغيبة وبعدها وهو أحد . من يده وأوقفه حيث يراه اه 
قولني ، وظاهره أيضاً أنه ال فرق بني الديون وغريها ، وهو كذلك كما يف نوازل املديان ونوازل الشهادات من 

يل وابن احلاج ، ويبقى الدين بذمة الغرمي إال أن خيشى فقره أو سفره وظاهره أيضاً أن غري األبواالبن ال ميكن الربز
وغريه عن ابن ) ح ( وأحد األقوال اخلمسة اليت يف ) ق ( ولو كان قريب القرابة كاألخ وحنوه ، وهو الذي يف 

والذي يف نقل ضيح أنه على هذا القول ميكن . ردد اخل ويف متكني الدعوى لغائب بال وكالة ت) خ ( رشد عند قول 
االبن واألب وقريب القرابة ، ولعل املراد بقريب القرابة األخ كما صرح به يف الكراس الرابع من معاوضات املعيار 

هات مث عن اليزناسين قائالً الذي مضى به عمل املوثقني أنه ال يباح ذلك إال للوالد أو الولدة أو األخ من مجيع اجل
وقد ذكر ابن رشد يف ذلك مخسة أقوال ميكن األب واالبن ميكن كل قائم وإن أجنبياً قاله ابن القاسم ، : قال 

وسحنون ميكن الويل من إقامة البينة ال من اخلصومة ال ميكن من واحد منهما ميكن كل قائم فيما خيشى فواته 
وما ذكرناه عن املوثقني هو الذي : ه إال األب واالبن قال كالعبد والدابة والثوب ال فيما ال يفوت كالدين وغري

وبأدىن تأمل تعلم أن القولني األولني واخلامس متفقة على متكني األب واالبن وعلى . جيب به العمل إن شاء اهللا اه 
  :هذه الفتوى عول ناظم العمل حيث قال 

  ويف عقار غائب حيتسب



  قيامه أخ أو ابن أو أب
  .د باألب واالبن يف النظم اجلنس فيشمل اجلد وإن عال واالبن وإن سفل والظاهر أن املرا

  َوَجائزٌ إثْباُت غَْيرِ األَجَنبِي
  ِلَمْن َيِغيُب واْخِتَصاُمهُ أُيب

صلة من ) يغيب ( يتعلق بإثبات ) ملن ( جمروران باإلضافة ) غري األجنيب ( مبتدأ ) إثبات ( خرب مقدم ) وجائز ( 
مبين للمفعول مبعىن منع خربه ) أيب ( مبتدأ ومجلة ) واختصامه ( وقع املضارع موقع املاضي وهو مبعىن غاب فأ

ومعناه أن غري األب واالبن من باقي القرابة ميكن من إثبات حقوق الغائب عند القاضي خشية ضياعها مبوت 
ه اهللا ترجح عنده من تلك الشهود أو طرو فسق وال ميكن من اخلصومة بأخذ النسخ وإعطائها ، وكأن الناظم رمح

األقوال اخلمسة األول والثالث فاقتصر يف االبن واألب على القيام واخلصام ويف غريمها من باقي القرابة على القيام 
فقط ومل يذكر لذلك مقابالً ووجه ترجيح األول ظاهر مما مّر ووجه ترجيح الثالث أنه ال مضرة على املطلوب وال 

ك بل ذلك من حفظ مال الغري الذي جيب على الناسفكيف بالقريب ، وال سيما والقول على الغائب يف إثبات ذل
الثاين يوافق هذا الثالث يف متكني القريب من القيام كما هو واضح ، وإمنا خالفه فيما زاد على ذلك فهو قوي من 

يل وال أنه جعل الثالث من متام جهة العزو وكثرة القائل ، وهبذا تعلم أن الناظم مل خيرج عن األقوال اخلمسة كما ق
ونصه الصواب أن األب واالبن ميكنان من . األول بل هو تابع يف ذلك البن رشد كما يقتضيه سياق ابن سلمون 

اإلثبات واخلصومة عن الغائب ومن عدامها من القرابة ال ميكن من شيء ال من اإلثبات وال من اخلصومة ، وظاهر 
  .من شيء واهللا أعلم  الروايات أن األجنيب ال ميكن

الصيب كالغائب فيقوم عنه أخوه كالقول األول وجتري فيه األقوال الباقية وإذا قلنا جبواز القيام : األول . تنبيهات 
: واخلصام لالبن واألب أو القيام فقط لغريمها من القرابة أو القيام واخلصام مطلقاً على القول به فقال ابن احلاج 

  .وحيتمل جواز ذلك عند العذر : وإمنا يتكلم بنفسه أو يترك قال  ليس للقائم أن يوكل
ذكر الربزيل يف آخر الشهادات من ديوانه أن العمل على عدم التوكيل ولو من قريب القرابة وعليه فعمل : الثاين 

  .تونس خمالف لعمل فاس 
فليس للمودع عنده أن خياصم حمل اخلالف فيما ال حق فيه للمدعي وال ضمان عليه فيه ولو وديعة : الثالث 

سارقها مثالً ، أما ما له فيه حق كاملستأجر واملستعري عارية ال يغاب عليها واملرهتن رهناً كذلك وللغرماء وزوجة 
الغائب وأقاربه الذين تلزمه نفقتهم أو عليه فيه ضمان كاملستعري عارية يغاب عليها واملرهتن رهناً كذلك ، والغاصب 

واحلميل إذا أراد املدين السفر وخشي ضياع احلق وحنو ذلك فيمكن من الدعوى بال وكالة  إذا غصب منه شيء
  .اتفاقاً ويباع إن ثبت ملكه له يف الدين والنفقة 

  فصل يف حكم تداعي املوكل والوكيل
ك فيما قبضه الوكيل من دين ومثن مبيع وادعى أنه دفع ذلك ملوكله وأنكر املوكل ذلك ، وحكى الناظم يف ذل

  :أربعة أقوال أشار ألوهلا بقوله 
  َوإنْ َوكيلٌ ادََّعى إقْبَاَض َمْن
  َوكَّلَُه ما َحاَز فَْهَو ُمْؤَتَمْن

مضاف إليه من إضافة املصدر ) من ( مفعوله ) ادعى إقباض ( فاعل بفعل حمذوف يفسره ) وكيل ( شرط ) وإن ( 
مبتدأ ) فهو ( صلة ما والرابط حمذوف أي حازه ) حاز ( ة مفعول ثان إلقباض ومجل) ما ( صلة من ) وكله ( ملفعوله 



  .واجلملة جواب الشرط . خربه ) مؤمتن ( عائد على الوكيل 
  َمْع طُولِ ُمدٍَّة وإنْ َيكُْن َمَضى
  )صلى اهللا عليه وسلم ( َشْهٌر ُيَصدَُّق مع َيِمنيٍ ُتقَْتضى 

فعله ) يكن ( شرط ) وإن ( جمروران باإلضافة ) طول مدة ( بسكون العني ظرف متعلق مبؤمتن ) مع ( ؛ ١٦٤٨
بالسكون ) مع ( باجلزم جواب الشرط ) يصدق ( فعل وفاعل خرب يكن ) شهر . مضى . ( وامسه ضمري الشأن 
  .بالبناء للمفعول صفة ليمني ) تقتضى ( مضاف إليه ) ميني ( أيضاً يتعلق مبا قبله 

  َوإنْ َيكُْن بِالفَْورِ واإلْنكَارِ لَُه
  فَالَقَْولُ َمْع َحلٍْف ِلَمْن َوكَّلَُه

( بنقل حركة اهلمزة لالم اسم يكن ) اإلنكار ( يتعلق باالستقرار يف خرب يكن ) بالفور ( شرط وفعله ) وإن يكن ( 
بسكون الالم مضاف إليه والظرف يتعلق باالستقرار ) حلف ( بالسكون أيضاً ) مع ( مبتدأ ) فالقول ( خربها ) له 

وحاصله إن ادعى الوكيل أنه دفع . واجلملة جواب الشرط وهذا القول ملطرف ) ملن وكله (  الذي هو يف اخلرب
ملوكله ما قبضه له ، وقد طالت املدة فيما بني القبض واإلدعاء كسنة وحنوها فهو مصدق بال ميني ، وإن قصرت 

وإن قصرت املدة عن الشهر فالقول . ني املدة فيما بني القبض واالدعاء كشهر وحنوه فهو مصدق أيضاً ، لكن بيم
للموكل مع ميينه وكان الطول الكثري منزل منزلة الشاهدين عنده يف الداللة على الرباءة واملتوسط مبنزلة الشاهد 

  .الواحد والقليل كالعدم 
  َوِقيلَ إنَّ القَْولَ ِللَْوكِيلِ

  َمَع الَيِمنيِ ُدونَ ما تَفِْصيلِ
) اليمني ( ظرف يتعلق باالستقرار يف اخلرب ) مع ( خربها ) للوكيل ( امسها ) القول (  بكسر اهلمزة) وقيل إن ( 

مضاف إليه أي دون تفصيل بني الطول وعدمه ) تفصيل ( زائدة ) ما ( يتعلق باالستقرار أيضاً ) دون ( مضاف إليه 
عد موته ، وال بني ما قبضه الوكيل وال بني مفوض إليه وغريه ، وال بني أن يدعي الدفع إىل موكله يف حياته أو ب

وهذا القول هو املشهور ومذهب املدونة . ليدفعه لفالن أو ليشتري به سلعة فلم يدفع ومل يشتر ، وادعى رد ذلك 
وصدق يف الرد كاملودع فال يؤخر لإلشهاد أي ليس للمودع وال للوكيل أن ) خ ( فكان على املصنف أن يصدر به 

هد عليه إذ ال نفع هلما يف ذلك لتصديقهما بيمني وحنوه البن شاس وابن احلاجب ، يقول ال أدفع له حىت أش
واعترض بأن هلما نفعاً يف اإلشهاد وهو سقوط اليمني وهو الذي تقتضيه أصول املذهب كما البن عرفة ، وعليه فإذا 

والزوج للزوجة : عند قوله أخر الدفع لإلشهاد فتلف مل يضمن خبالفه على ما البن شاس فإنه يضمن انظر بعد هذا 
وحمل التصديق على هذا القول إمنا هو فيما قبضاه بغري إشهاد أما ما قبضاه بإشهاد مقصود به التوثق . كاملوكل اخل 

ويف الربزيل ما يفعله الناس . كاملودع ) خ ( وجعله معىن التشبيه يف قول ) ح ( فال يصدقان يف رده إال ببينة كما يف 
ه قراضاً أو بضاعة أو لفتح حانوت يأتون إىل العدول ويكتبون رمساً بذلك عند البينة املقصودة للتوثق اليوم إذا أعطا

وظاهر كالمهم أهنال يشترط علم املشهود عليه . يف الشركة وملقيم بينة اخل ) خ ( وحنوه يف اخلرشي عند قول . اه 
  .انظر شرح الشامل يف الوديعة . بقصد التوثق وال فهمه ذلك 

  َوِقيلَ إنْ أْنكَرَ َبْعَد حِنيِ
  فَْهَو ُمَصدٌَّق بِالَ َيِمنيِ

  .مصدق بال ميني ( أي الوكيل ) فهو ( أي سنة ) بعد حني ( املوكل القبض ) وقيل إن أنكر ( 



  وإنْ َيُمرَّ الزََّمُن القَلِيلُ
  فََمْع َيمنيٍ قَْولُُه َمقُْبولُ
وهذا ) مقبول ( أي الوكيل ) فمع ميني قوله ( لدفع وذلك ما دون السنة بني قبضه وادعائه ا) وإن مير الزمن القليل 

قول ابن املاجشون وابن عبد احلكم ، وقد فارق القول األول يف أنه يقبل قوله فيما دون السنة الصادق بالشهر 
مقبول ،  واللحظة والظرف األول يتعلق بقوله أنكر واجلملة بعده جواب الشرط ، والظرف الثاين يتعلق بقوله

واجلملة جواب أيضاً ومير جمزوم مدغم جيوز يف رائه الفتح والكسر والضم ، والثالث أفصح وأكثر كما قالوه يف 
  .كل مدغم لقيه ساكن أو ضمري 

  َوقيلَ َبلْ َيْخَتصُّ بِاملُفَوِّضِ
  إلَْيِه ذَا احلكُْم ِلفَْرقٍ ُمقَْتِضي

بالرفع صفة السم اإلشارة أو عطف بيان ) احلكم ( فاعل خيتص ) املفوض إليه ذا ( الوكيل ) وقيل بل خيتص ب ( 
يتعلق بيختص والمه ) لفرق ( أو بدل ، واملراد باحلكم ما مّر من التصديق بيمني مع القرب وبدوهنا مع البعد 

  .صفة لفرق أي لفرق اقتضى التخصيص املذكور وهو شدة الوثوق باملفوض إليه دون غريه ) مقتضى ( للتعليل 
  َمْن لَُه وكالَةُ ُمَعيَّنْهَو

  َيْغَرُم إالَّ أنْ ُيِقيمَ الَبيِّنَْه
ما أنكره فيه موكله طال ما بني القبض ) يغرم ( أي خمصوصة بشيء معني فإنه ) من له وكالة معينة ( هو ) و ( 

 من متام القول الرابع ومنله اخل: على ما دفع إليه ، وهذا قول أصبغ فقوله ) إال أن يقيم البينة ( واالدعاء أم ال 
  .وهي مبتدأ واجلملة بعدها صلتها ومجلة يغرم بفتح الياء والراء خربها 

ما تقدم من أن املشهور من األقوال تصديق الوكيل مطلقاً حمله إذا مل يتعد وإال فال يصدق ، وقد : األول . تنبيهات 
عن الدراهم حريراً وادعى دفعه ملوكلته  سئلت عن امرأة وكلت شقيقها على قبض دراهم من شخص فأخذ الوكيل

فأجبت بأنه ال يصدق وال تربأ ذمة الغرمي من الدراهم ألن من ثبت عداؤه فقد زالت أمانته ، وإذا تعذر الرجوع 
على الغرمي رجعت على الوكيل ألن غرمي الغرمي غرمي ، ويف كتاب الوديعة من ابن يونس فيمن بعث مع رجل ماالً 

مل أجد الرجل ورددت املال للباعث أنه ال يصدق يف رده ألنه متعد يف الرد فإن الواجب : فقال يوصله لرجل آخر 
عليه إذا مل جيده إيداعها له فإذا كان متعدياً يف الرد وجب عليه الضمان فإذا صارت يف ذمته لتعديه وجب أن ال 

فيمن استقرض دراهم من رجل فأمر الرجل  اختلف: ونقله أبو احلسن وغريه ، وقال اللخمي . يقبل قوله رددهتا اه 
والصواب أن ذلك بيع حادث وال يرجع املقرض إال مبا : غرميه أن يدفعها إليه فأخذ املستقرض عنها عرضاً قال 

  .أمره بدفعه إليه اه 
فتح كما يصدق الوكيل يف الرد كذلك يصدق يف التلف ، وال فرق بني أن يدعي تلف الثمن أو املشتري بال: الثاين 

ففي ابن يونس قال مالك فيمن أمر رجالً يشتري له لؤلؤاً . أو البيع سواء أسلفك الثمن الذي وقع به الشراء أم ال 
من مكة وينقد عنه فقدم ، وزعم أنه ابتاعه له ونقد فيه مث تلف اللؤلؤ فيحلف أنه قد ابتاع له ما أمره به ونقد عنه 

والفرق بني هذه املسألة وبني الذي أمر غرميه أن يكتال : بعض القرويني ويرجع بالثمن على اآلمر ألنه أمينه قال 
الطعام يف غرائره فيدعي ضياعه بعد الكيل أن مسألة الغرائر ادعى ضياع ما يف ذمته فال يربأ حىت يثبت زواله من 

دعى أنه أخرج الثمن ويف مسألة اللؤلؤ إمنا ادعى ضياع ما صرف فيه الثمن الذي أسلفه وهو اللؤلؤ ، ولو ا. ذمته 
فضاع قبل شرائه له مل يضمن إال ببينة كمسألة الغرائر ولو كان السلم مما جيوز بيعه قبل قبضه فوكله على بيعه فقال 



فيمن له على : أنا بعته وضاع الثمن فههنا يصدق مع ميينه كمسألة اللؤلؤ ، وقد قال ابن القاسم يف املستخرجة : 
به سلعة أو عبداً وهو يف بلد آخر ، فلما قدم قال اشتريته وهلكت السلعة أو أبق رجل دين أمره أن يشتري له 

وإذا كان غائباً ببلد آخر مل جيز له : ابن يونس وقال يف السلم األول قال ابن القاسم . العبد فاملصيبة من اآلمر اه 
ولو ادعى املأمور أنه : قال . يقبضها أن يأمره بشراء سلعة بدينه الذي له عليه إال أن يوكل وكيالً يف ذلك البلد 

اشتراها وتلفت فإن كان اآلمر أو وكيله معه يف البلد فالقول للمأمور ، وإن مل يكونا معه يف البلد فإن أقام بينة على 
فانظره مع ما يف املستخرجة وقال قبل ذلك ومن له على رجل مال فقال . الشراء فقوله وإال فهو ضامن له اه منه 

ه يل يف طعام مل جيز حىت يقبض منه ويربأ من التهمة مث يدفعه إليه ألنه يتهم أن يعطيه من عنده فيدخله فسخ له أسلم
  .وهذه املسائل تقع كثرياً فلذا نقلناها . الدين يف الدين وهذا يف السلم وما قبله يف الشراء نقداً اه منه 

ل لنفسه فالبن القاسم يف الثمانية هي للموكل ، وروى إذا وكلته على شراء سلعة معينة فاشتراها الوكي: الثالث 
وعليه فيصدق أنه اشتراها لنفسه ، وقيل ال يصدق إال إن . ابن نافع عن مالك هي للوكيل وبه قال ابن املاجشون 

. أشهد عند الشراء أنه يشتري لنفسه ، وهذا بناء على أهنيجوز للوكيل على البيع وحنوه عزل نفسه ابن زرقون 
عند قول ) خش ( و ) ز ( املشهور وانظر ابن عرفة أواخر الوكالة ، فقد ذكر يف ذلك أقواالً سبعة ، واقتصر وهو 

  .وهل تلزم أوان وقعت بأجرة اخل على أهنا للوكيل ، وانظر ما يأيت للناظم يف آخر اختالف املتبايعني ) خ ( 
  والزَّْوُج ِللزَّْوَجِة كاملُوَكِّلِ

  ِلَما باَعت َيلي ِفيما ِمَن القَْبضِ
يتعلق ) فيما ( بفتح الكاف والالم مبعىن عن ) كاملوكل ( يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) للزوجة ( مبتدأ ) والزوج ( 

بيان للموصول ، ومن زائدة ال تتعلق بشيء ، وجيوز أن تتعلق بيلي آخر البيت ، ومن لتقوية ) من القبض ( به أيضاً 
صلة ما األوىل والرابط حمذوف فيهما ) يلي ( صلة ما الثانية ) باعت ( يتعلق بالقبض ) ملا ( العامل لضعفه بالتأخري 

، والتقدير والزوج كالوكيل عن زوجته فيما يليه من قبض مثن ما باعته فيقضى له بقبضه ممن هو عليه وإن مل توكله 
نه وكيل عنها بالعادة وال مفهوم للقبض بل عليه ويصدق يف دفعه هلا إن أنكرت على املشهور من األقوال املتقدمة أل

ابن . سائر التصرفات من البيع والشراء وغريمها كذلك حيث كانت عادة البلد تصرف األزواج ألزواجهم بذلك 
حيكم للزوج حبكم الوكيل فيما باع واشترى المرأته وإن مل تثبت وكالته للعرف اجلاري من تصرف األزواج : رشد 

وقال ابن عرفة يف محل الزوج يف بيعه وشرائه لزوجته على الوكالة وإن مل تثبت أو حىت . اه  ألزواجهم يف أمورهن
وهذا صريح يف أن الزوجة . ابن القاسم يف كتاب املديان ومساع عبد امللك يف كتاب الدعوى اه . تثبت دليال مساع 

ه هلا للعرف املذكور فإن مل يكن عرفهم ذلك ال مقال هلا يف رد ما باعه زوجها أو اشتراه هلا أو قبضه وتلف قبل دفع
أو كان بني الزوجني مشاورة كما البن رحال فلها رد ذلك ) ت ( أو ال عرف أصالً كما عندنا اليوم حسبما يف 

وتضمينه إن تلف املقبوض وهو اجلاري على ما يف نوازل الصلح والرهن من املعيار فيمن رهن أو باع مال زوجته ، 
مبا يدل عرفاً اخل ، ) خ ( ه أهنا حتلف وترد ذلك ، مث إهنقد تقدم أن الوكالة تكون بالنص وبالعادة فأنكرت اإلذن ل

فيمن غار عليهم العدو وعادهتم من وجد حينئذ فرساً جلاره ) ق ( وهلذا أفىت أصبغ بن حممد كما يف الربزيل و 
يل العدو فنزل عنها وهرب فقام صاحبها ركبها ملا يروه من العجلة فركب رجل فرس جاره وخرج هبا فاضطرته خ

  .يريد واألنكحة واألميان : عليه بأنه ال ضمان عليه ألن العادة كالوكالة قياساً على مسألة األضاحي ، الربزيل 
وباألنكحة . يف األضحية بقوله وصح إنابة بلفظ أو بعادة كقريب اخل ) خ ( ومراده باألضاحي ما أشار له : قلت 

وباألميان ما . ضاً بقوله يف النكاح ، وإن أجازه جمرب يف ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز اخل ما أشار له أي



. أشار له أيضاً بقوله فيها وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض وهل مث وكيل ضيعة أوان عدم احلاكم اخل 
ضه هلا من كراء رباعها سنني كما يف ابن ناجي ولذلك أيضاً أفىت ابن عرفة وغريه بتصديق األخ يف دفعه ألخته ما قب
  :حمتجني بأنه وكيل هلا عادة ، فلو قال الناظم بدل هذا البيت ما نصه 

  وصححت بالنص أو بالعاده
  فالزوج والشبه على الوكاله

أو ما  ألجاد لتكون فيه إشارة إىل أن صيغة الوكالة اللفظ. ومن على قبض صبياً قدما اخل : وقد مر ذلك إثر قوله 
ابن . يقوم مقامه كما مّر أي فتصرف الزوج وحنوه من أخ أو ابن أو أب حممول على الوكالة مع العرف بذلك 

وعلى الثاين اقتصر ناظم . وال بد مع الصيغة من القبول فإن وقع بالفور فواضح وإن تأخر ففي لغوه قوالن : شاس 
  :العمل حيث قال 

  وليس يشترط للوكيل
  ن قبوليوماً إذا وكل م

  .إنه ال يشترط القبول بالفور بل إذا قام هبا داخل ستة أشهر كفاه ذلك على التفصيل املتقدم : يريد 
  َوَمْوُت َزْوجٍ أَْو وكيلٍ إنْ عََرْض

  مِ غَْيرِ َدفْعِ ما بَِتْحِقيقٍ قََبْض
يتعلق مبحذوف ) غري من( شرط وفعله ) إن عرض ( معطوف عليه ) أو وكيل ( مبتدأ ومضاف إليه ) وموت زوج ( 

) بتحقيق ( موصول مضاف إليه أيضاً من إضافة املصدر ملفعوله ) ما ( مضاف إليه ) دفع ( حال من فاعل عرض 
  .واجلملة صلة والرابط حمذوف أي قبضه ، وأفرد الضمري لكون العطف بأو ) قبض ( يتعلق بقوله 

  ِمْن ماِلِه َيأُْخذُ ذاك قَاِئُم
  عكْسٍ الزُِمبالفَْورِ والعكُس ِل

وبعد ماض رفعك اجلزا . واجلملة جواب الشرط وارتفع الفعل لقول ابن مالك ) يأخذ ( يتعلق بقوله ) من ماله ( 
يتعلق بعرض أو بقائم على ) بالفور ( فاعل بيأخذ ) قائم ( مفعول به واإلشارة للمقبوض بالتحقيق ) ذاك . ( حسن 

خرب املبتدأ ، ومعناه أن الوكيل بالعادة كالزوج وحنوه أو الوكيل  وجه التنازع ، واجلملة من الشرط واجلواب
بالنص إذا عرض موت أحدمها بفور ما قبضه بالتحقيق من أمثان املبيعات اليت باعها أو الديون اليت اقتضاها وحنو 

يأخذان ذلك فإن الزوجة واملوكل . ذلك ومل تعلم براءته من ذلك ، وهو معىن قوله من غري دفع ما بتحقيق اخل 
املقبوض من تركة الوكيل أو الزوج إن قاما حينئذ وادعيا عدم الدفع ، وظاهره أنه ال فرق بني املقبوض إليه وغريه 

والعكس الذي هو عدم األخذ الزم للعكس : أي ) الزم ( يتعلق باخلرب الذي هو ) لعكس ( مبتدأ ) والعكس . ( 
منا على من يظن به العلم من الورثة اليمني أهنم ال يعلمون بقاء وهو عروض املوت بعد طول كالشهر وحنوه ، وإ

وإن مات يعين الوكيل حبدثان قبضه كان يف ماله وبعده مما ميكن فيه القضاء : ابن عرفة . شيء من ذلك بيد الوكيل 
ما فذلك يف إن مات الزوج والوكيل حبدثان ما جرى على أيديه: وقال ابن أيب زمنني . والدفع فال شيء عليه اه 

أمواهلما إذا عرف القبض وجهل الدفع واملرأة والوكيل يدعيان ذلك ، وإن كان املوت بغري احلدثان فال شيء يف 
وهبذا أفىت ابن لب يف رجل قبض مرياث زوجته يف أبيها وتويف ، وأن الزوج إن مات حبدثان القبض . أمواهلما اه 

بعد الشهر وحنوه محل على أنه قد دفع ما قبض هذا إن كان القبض  فذلك الزم لتركته بعد ميني القضاء ، وإن كان
ببعض اختصار ، وقوله إن كان ) م ( بنقل . بإذن الزوجة فإن كان جتاسر أو حتامل عليها فهو يف ماله وتركته اه 



وفهم . ا مّر يعين إن كان العرف أن الزوج ال يتصرف لزوجته وإالَّ فهو وكيل بالعادة كم. القبض بإذن الزوجة اخل 
من قوله قائم بالفور أن الزوجة واملوكل حاضران بالبلد ، وأما إن كانا غائبني وقبض الوكيل ومات يف غيبتهما 
فذلك يف ماله من غري تفصيل ، ويف ابن سلمون ومن وكّل وكيالً على النظر يف غالته وغاب مثقدم وقد مات 

قوهلم ورجع هو به يف مال الوكيل إال أن يذكر لذلك سبباً قبل  الوكيل حلف املكترون حلوانيته ودوره وكان القول
  .موته من سبب أو إنفاق يعرف وكذلك الوصي اه 

ويقيد مبا يأيت يف باب الكراء من أن القول للمكتري يف سالف املدة ما عدا شهرين من آخرها فإن القول : قلت 
بفاس قاله املكناسي وغريه ، وكذا يقيد أيضاً مبا يف املعني فيهما قول املكري إنه مل يقبض كراءمها على ما به العمل 

من أن الوكيل أو الزوج إذا أقر عند سفرمها أو مرضهما أو دون ذلك ببقاء ذلك بأيديهما ، مث اختلفا بعد ذلك أو 
ة يف احلياة وإذا كان يكلف البين. بعد الصحة أو القدوم لكلف الوكيل البينة على الدفع وإالَّ حلف اآلخر وغرم اه 

وموت : فكذلك يف املوت ألنه بإقراره صار كالدين يف ذمته كما صرح به يف املعني أثر ما مر عنه ، ومفهوم قوله 
أن العزل ليس كذلك بل يصدق الوكيل إن ادعى الدفع قبل العزل على املشهور كما مّر ال أن ادعاه بعده . اخل 

  .ناً له فال يصدق إال ببينة ألنه بعد العزل ليس أمي
  باب الصلح

واألصل فيه قوله . وهو لغة قطع املنازعة مأخوذ من صلح الشيء بفتح الالم وضمها إذا كمل وهو يذكر ويؤنث 
} وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً : وقوله تعاىل . اآلية )  ١١٤: النساء ( } ال خري يف كثري من جنواهم : تعاىل 

الصلح جائز بني ) : ( صلى اهللا عليه وسلم ( وقوله )  ١٢٨: النساء ( } لحا فال جناح عليهما أن يص: إىل قوله 
) . املسلمني إال صلحاً حرم حالالً أو أحل حراماً واملسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً 

هو : حاً قال ابن عرفة واصطال. حرم حالالً أي كصلحه على دنانري بثوب على أنه ال يلبسه أو ال يبيعه : وقوله 
وصلح املواريث أخص وهو معاوضة عن : الربزيل . االنتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه 

أو دعوى بعوض هو صلح : وقوله . فقوله عن حق يدخل فيه صلح اإلقرار . دعوى تنقل الوارث عن نصيبه اه 
خيرج به . لرفع نزاع أو خوف اخل : االنتقال بغري عوض ، وقوله  بعوض متعلق بانتقال وخيرج به: اإلنكار ، وقوله 

أو خوف الصلح عن إقرار أو : االنتقال لغري رفع وال خلوف وكبيع الدين وحنو ذلك من البياعات ويدخل يف قوله 
ضه أو إنكار مثال األول أن يقر له بثوب مثالً وخاف إن طالبه به خاصمه وأطلق يف احلق فيشمل االنتقال عن بع

ال نسلم أن الصلح هو االنتقال بل هو معاوضة واالنتقال معلول هلا : وقول طفي ) ح ( عن كله فيسقط اعتراض 
يريد بأن االنتقال الزم لعقد املعاوضة فتعريف ابن عرفة له تعريف . كاالنتقال يف البيع مفرع عنه معلول له اخل 

ن عقد املعاوضة واالنتقالبعوض مبعىن واحد وكيفية وثيقته باخلاصة الالزمة كالضاحك يف تعريف اإلنسان على أ
  .وال بإعطاء من الوارث اخل : ستأيت عند قوله 

  والصُّلُْح جاِئٌز باالتِّفاقِ
  لِكنَُّه لَْيَس َعلَى اإلطْالَقِ

على  حرف استدراك والضمري امسه وهو عائد) لكنه ( يتعلق به ) باالتفاق ( خربه ) جائز ( مبتدأ ) والصلح ( 
خرب ليس واجلملة خرب لكن ) على اإلطالق ( فعل ناقص وامسها ضمري اجلواز أيضاً ) ليس ( اجلواز املفهوم من جائز 

، واملراد باجلواز اإلذن فيشمل املستوى الطرفني واملندوب والواجب أي فيجوز للخصمني فعله وقد يندب هلما أو 
  :تقدم يف قول الناظم  جيب ، وكذا يندب للقاضي أن يأمر به أو جيب كما



  ما مل خيف بنافذ األحكام
  فتنة أو شحناً أويل األرحام

وخرج باالستدراك احلرام واملكروه فيفسخ يف احلرام وميضي يف املكروه ، وقول أصبغ ينفذ احلرام وميضي مراده 
يقول بالفسخ فيما إذا  باحلرام ما حرم على دعوى أحدمها دون اآلخر كما يأيت ال احلرام مطلقاً وإال مل يسعه أن

اتفقت دعوامها عليه فإطالق ابن سلمون وضيح وغريمها قول أصبغ إلمضاء احلرام غري سديد ، واملراد باملكروه ما 
: وقال . هو ممنوع على ظاهر احلكم انظر اجملالس املكناسية ، وهذا هو املكروه الذي خالف فيه ابن املاجشون 

وهو من حيث ذاته مندوب إليه وقد : ابن عرفة . املكروه احملض فيمضي قطعاً  يفسخ باحلدثان ما مل يطل ، وأما
. اآلية )  ٩: احلجرات ( } وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا : يعرض وجوبه عند تعني مصلحة أي كقوله تعاىل 

اخلصمني إليه ما مل ال بأس بندب القاضي : ابن رشد . وحرمته وكراهته الستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته 
وقد عزل ابن عبد السالم بعض : الربزيل . يتبني احلق ألحدمها وإن أباه أحدمها فال يلح عليهما إحلاحاً يوهم اإللزام 

  .القضاة ملا جربمها عليه اه 
. اخل . . . والصلح يستدعي له إن أشكال : وهو يقتضي أن ذلك جرحة فيه ، وقد تقدم عند قول الناظم : قلت 

الصلح على : ن اخلصم إذا صاحل أو رضي اليمني الضطراره باحلكم ال يلزمه شيء من ذلك ، ومشل كالم الناظم أ
اتفق العلماء على جواز الصلح على اإلقرار واإلنكار إن كان عن طوع من : اإلقرار وعلى اإلنكار قال يف املفيد 

وعند أيب حنيفة وأصحابه وجابر . إلنكار جائز عندنا ويف مسائل القاضي عبد الوهاب الصلح على ا. املتصاحلني اه 
الصلح باطل وال ميلك املدعي ما يأخذه من الصلح ، وجيب : وقال الشافعي . بن زيد والشعيب واحلسن البصري 

عليه أن يرده ، وبه قال ابن أيب ليلى اه وحنوه يف ابن سلمون ، فمراد الناظم اتفاق أهل املذهب وما نقله عياض عن 
ن اجلهم عن بعض األصحاب من عدم جوازه يف اإلنكار بلغ الغاية يف الشذوذ حبيث ال ينبغي أن يعترب ، وملا قدم اب

  وهو كَِمثْلِ الَبْيع يف اإلقْرارِ:أنه غري جائز على اإلطالق بني وجه ذلك فقال 
  كَذَاَك لِلُْجْمهُورِ يف اإلْنكَارِ

أي إمنا مل جيز على اإلطالق ألنه مثل البيع والبيع منه ما ) يف اإلنكار وهو كمثل البيع يف اإلقرار كذاك للجمهور ( 
هو جائز وغري جائز فهو كالتعليل لعدم اجلواز على اإلطالق ، لكن الصلح على اإلقرار تعترب فيه شروط البيع 

ه على دعوى املدعي وكذا الصلح على اإلنكار تراعى فيه شروط البيع أيضاً وانتفاء موانع. وانتفاء مانعه اتفاقاً 
وغريه ) خ ( واملدعى عليه ، وظاهر احلكم على مذهب مالك ومجهور أصحابه وهو املشهور الذي اقتصر عليه 

خالفاً البن القاسم يف اشتراطه شروط البيع يف دعوى املدعي واملدعى عليه فقط ، وألصبغ يف اشتراطه عدم اتفاق 
يدعي عليه بعشرة حالة فأقر هبا أو أنكرها فصاحله بثمانية حالة أو دعوامها على فساد مثال املتوفر للشروط أن 

بعرض حال ، ومثال املمتنع على ظاهر احلكم فقط أن يدعي مبائة درهم حالة فيصاحله على أن يؤخره هبا إىل شهر 
بالكل أو  أو على مخسني منها يدفعها عند الشهر ، فالصلح جائز على دعوى املدعي واملدعى عليه ألن األول أخره

بالبعض وأسقط الباقي والثاين افتدى من اليمني وممتنع على ظاهر احلكم ألنه سلف جر نفعاً ، فهذا ممنوع عند 
اجلمهور لعدم انتفاء مانع البيع الذي هو القرض هنا جائز عند ابن القاسم وأصبغ ، ومثال املمتنع على دعوامها معاً 

فيقر بالطعام وينكر الدراهم فيصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو فقط أن يدعى عليه بدراهم وطعام من بيع 
يعترف بالطعام ويصاحله على دنانري مؤجلة أو على دراهم أكثر من درامهه ، فال جيوز اتفاقاً ملا فيه من سلف بزيادة 

، ومثال ما ميتنع على دعوى املنكر ، ومن فسخ الدين على دعوى املدعي ومن الصرف املؤخر يف الصلح بدنانري 



على دعوى املدعي وحده أن يدعي بدنانري فيصاحله بدراهم ألجل فيمتنع على دعواه ، وجيوز على دعوى املنكر 
ألنه افتداء فهذا جائز عند أصبغ ممتنع عند غريه ، ومثال ما ميتنع على دعوى املدعى عليه أن يدعى بطعام من قرض 

اهم حالة فال جيوز على دعوى املنكر ألنه بيع للطعام قبل قبضه جائز على بل من سلم فيصاحله بدر: فيقول املنكر 
دعوىاآلخر ، وإذا قلنا جبواز الصلح على اإلنكار بشروطه فإمنا ذلك يف ظاهر األمر ، وأما يف باطن األمر فال حيل 

فكذلك حىت يرد ما  للظامل منهما فإن كان هو املنكر فهو غاصب يف الباقي عنده حىت يوفيه وإن كان هو املدعي
فمقابل اجلمهور يف النظم هو قول ابن القاسم وأصبغ ال ما حكاه ابن اجلهم عن . وال حيل لظامل اخل ) خ ( أخذ 

بعض األصحاب ألن كالمه ليس يف جواز الصلح على اإلنكار بل يف كونه مثل البيع ، أما جوازه فمستفاد من 
البيع األعم الشامل للقرض والصرف واإلجارة وغري ذلك إذ اجلميع بيع ومراده بالبيع . عموم البيت قبله كما مّر 

يف احلقيقة كما يأيت ، وهذا إن كان على ما خيالف املدعي به جنساً أو صفة فإن كان على بعض املدعي به فهو هبة 
اإلقرار حال  وترك الناظم هذا القسم لوضوحه فالكاف يف قوله كمثل زائدة وهو خرب عن الضمري املنفصل ، ويف. 

واجملروران بعده يف . من الضمري يف مثل ألنه مبعىن مماثل ، وقوله كذلك خرب عن مبتدأ حمذوف أي وهو كذلك اخل 
  .موضع احلال من الضمري يف اخلرب 

  فََجاِئزٌ يف الَبْيع جاَز ُمطْلَقا
  ِفيِه وما اتُِّقي بِْيعاً ُيتَّقَى

) اتقى ( مبتدأ ) وما ( يتعلق جباز ) فيه ( حاالً ) مطلقا ( خربه ) جاز ( به  )يف البيع ( مبتدأ سوغه تعلق ) فجائز ( 
بالبناء للمفعول خرب عن املوصول وليس يف ) يتقى ( منصوب على إسقاط اخلافض ) بيعاً ( بالبناء للمفعول صلته 

يف الذمة يصاحل عنها  هذا زيادة على ما أفهمه البيت الذي قبله أي فيجوز الصلح عن دين مبا يباع به كدراهم
وبالعكس ألنه حمض صرف . بعرض حال ، وبالعكس ألنه حمض بيع وكدراهم حالة يصاحل عنها بدنانري نقداً 

وكذهب حال يصاحل ببعضه نقداً أو دراهم حالة ببعضها كذلك ألنه حمض هبة وكذا بذلك البعض أو الكل إىل 
بعض املصاحل به سلف جر نفعاً بسقوط اليمني عنه بتقدير نكول أجل إن كان عن إقرار ال عن إنكار ألن التأخري بال

املدعى عليه وانقالهبا وبعدم ضياع حقه كله بتقدير حلف املدعى عليه املذكور ، وهكذا يقال يف مجيع الصور اليت 
غرر أو إن يتقي أي ميتنع فيمتنع مبجهول أو : فيها الصلح على اإلنكار بالكل إىل أجل أو البعض إىل أجل ، وقوله 

دعا إىل ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك أو سلف جر نفعاً أو ضمان جبعل أو صرف مؤخر أو بدل كذلك أو 
بيع للطعام قبل قبضه أو بيع ذهب بذهب معهما أو مع أحدمها غريه أو فضة كذلك أو بيع حلم حبيوان أو بيع دين 

كصلحه بذهب أقل مما عليه مع اختالفهما سكة وصياغة بدين أو فسخ دين يف دين ، أو دوران الفضل من اجلانبني 
  كالصُّلْحِ بِالِْفضَّة أو بِالذَّهبِ:وهذا كله يدخل حتت الكاف يف قوله . أو جودة ورداءة أو بفضة كذلك وهكذا 

  َتفَاُضالً أو بِتأخُّر أُيب
) أو ( ا يف ذلك من ربا الفضل مل) تفاضالً ( عن مثليهما ) بالفضة أو بالذهب ( عن إقرار أو إنكار ) كالصلح ( 

أي منع مثله يف الصرف ال التأخري الذي ال مينع مثله ) أُيب ( أي مع تأخري ) بتأخر ( الصلح بأحدها عن اآلخر 
كالصلح : كحل صرة أو استقرضه من رجل جبانبه فال مينع وأىب آخر البيت بالبناء للمفعول صفة لتأخري ، وقوله 

  .وتفاضال حال مبعىن متفاضالً . لك كالصلح اخل خرب ملبتدأ حمذوف أي وذ
  والصُّلُْح بِالَْمطُْعومِ ِفي الُْمطُْعومِ

  َنِسيئَةً ُردَّ َعلَى الُعمومِ



( يف املتفق واملختلف ) نسيئة ( تفاضال يف اجلنس الواحد أو ) املطعوم ( أي عن ) باملطعوم يف ( مبتدأ ) والصلح ( 
يتعلق به كانا يف مسألة النسيئة ربويني أو أحدمها أم أقل من املصاحل عنه ) ى العموم عل( بالبناء للمفعول خرب ) رد 

  .أو أكثر ونسيئة حال 
  والَوْضُع مْن َدينٍ َعلَى التَّْعجِيلِ

  أَوِ املَزِيُد ِفيِه للتَّأْجِيلِ
شرة أثواب فأقر بذلك ينطقان به كأن يدعي عليه بعشرة دنانري أو ع) من دين على التعجيل ( مبتدأ ) والوضع ( 

أو أنكره وصاحله على مثانية معجلة ملا فيه من ضع وتعجل ، وهو ممتنع يف العني وغريها خبالف حط الضمان وأزيدك 
فهو خاص بغري العني كأن يدعي عليه بعشرة أمداد أو أثواب إىل شهر ، فيقر أو ينكر وصاحله على اثين عشر 

يف األول أن من عجل ما أجل يعد مسلفاً فقد أسلف اآلن مثانية ليقتضي عند ووجه املنع . مؤجلة أو مثانية معجلة 
األجل عشرة من نفسه ، وكذا يف الثاين ألنه قد انتفع على سلفه الذي هو تعجيله قبل أجله حبطيطة الضمان عنه 

فيه ( معطوف على املبتدأ ) أو املزيد . ( وألن فيه أيضاً ضماناً جبعل ألنه أدخل الثياب يف ضمانه جبعل وهو الزيادة 
يتعلقان به أيضاً ملا فيه من سلف بزيادة كان الصلح عن إقرار أو إنكار وخرب املبتدأ حمذوف أي والوضع ) للتأجيل 

  .منه أو الزيادة فيه مردودة كذلك 
  َوالَْجْمُع يف الصُّلْحِ لبْيعٍ وَسلَْف

  وَما أَبانَ غََرراً بِذَا اتََّصْف
معطوف على ما قبله كأن يدعي عليه بدينار حال فيقرأ ) وسلف ( يتعلقان به ) يف الصلح لبيع  (مبتدأ ) واجلمع ( 

) وما . ( وينكر وصاحله على أن يأخذ منه ثوباً أو طعاماً أو عبداً بنصف دينار وأخرهبالنصف اآلخر إىل أجل 
به أو أنكره بعبد آبق أو بعري شارد أو  صلته كأن يصاحله عما أقّر) أبان غرراً ( موصول معطوف على املبتدأ ومجلة 

واإلشارة للمنع والرد واجلملة ) اتصف ( يتعلق بقوله ) بذا ( مبجهول كحظ من دار ال يعرفان أو أحدمها قدره 
  .خرب املبتدأ وما عطف عليه 
  َوالصُّلُْح بالطََّعام قَْبلَ القَْبضِ
  ِمْن ِذمٍَّة فَذَاَك غَْيُر َمْرِضي

يتعلق بالقبض أو حال من الطعام ومن ) من ذمة ( حال ) قبل القبض ( يتعلق به ) بالطعام ( أ مبتد) والصلح ( 
بفتح امليم وكسر الضاد وختفيف الياء للضرورة ألن أصلها ) مرضي ( خربه ) غري ( مبتدأ ) فذاك ( مبعىن يف 

، وإمنا مل جيز بالطعام املذكور ألنه بيع له التشديد مضاف إليه ، واجلملة خرب املبتدأ ودخلت الفاء عليه لعموم املبتدأ 
قبل قبضه كان عن إقرار أو إنكار ، وهذا إمنا يأيت يف الطعام الذي يف الذمة من بيع فلو قال بيعة بدل قوله ذمة 

  .فإن يكن قرضاً أو األمانة اخل . ألجاد ليخرج طعام القرض واألمانة مث يقول يف الشطر األول بعده 
  َبُض ِمْن أَمانَْهوإنْ َيكُْن ُيقْ

  فَحالةُ اجلوَّازِ ُمْسَتبَانَْه
فحالة اجلواز ( يتعلق به ) من أمانه ( بالبناء للمفعول خرب يكن ) يقبض ( شرط وامسه ضمري الطعام ) فإن يكن ( 

مبتدأ وخرب اجلملة جواب الشرط ، وملا كان يف قول الناظم وهو كمثل البيع نوع خفاء أشار هبذه ) مستبانة 
بيات على سبيل التمثيل إليضاح وجه كونه مثل البيع ، وإالَّ فمسائله كثرية ال تنحصر فيما ذكر ولكثرهتا األ

من أتقن باب الصلح وبيوع اآلجال فقد أتقن مذهب مالك وقول بعضهم يف مجع املسائل : وتشعبها قال بعضهم 



  جهالً وفسناً ونسا وحط ضع:اليت تتقى هنا 
  احلت دعوالبيع قبل القبض إن ص
  وغرراً وسلفاً مع بيع
  وسلفاً مقترناً بنفع

الصلح على غري املدعى به ) : خ ( وهو كمثل البيع اخل : واضح قصوره مما مّر من األمثلة وما أحسن قول الناظم 
واألوالن داخالن يف النظم كما مّر ، وتقدم أنه ترك الثالث لوضوحه أو هبة . بيع أو إجارة وعلى بعضه هبة اخل 

لبعض املتروك وهي الزمة إن قبلها يف حياة الواهب ألهنا مقبوضة ال إن ردها أو سكت حىت مات فال تلزم ، وإن ل
إن أتيتين خبمسة لشهر أسقطت عنك ما بقي لزمك ذلك إن أتى هبا عند الشهر : حلت لك عليه عشرة فقلت له 

زامات وصورة اإلجارة أن يدعي عليه مبعني كثوب فإن أتى هبا بعده بيوم أو بقي منها درهم مل يلزمك كما يف االلت
حاضر مثالً فيقر أو ينكر ويصاحله مبنافع معينة أو مضمونة ال إن ادعى بغري معني كدراهم فيمنع ألنه فسخ دين يف 

دين ألن قبض األوائل ليس كقبض األواخر على املذهب ، مث هذه األقسام الثالثة جتري يف كل من صلح اإلقرار أو 
  .أما اإلقرار فظاهر ، وأما اإلنكار فبالنظر للمدعي به ، وأما السكوت فهو راجع إىل أحدمها . ار أو السكوت اإلنك
صلح الراعي فيما وجب عليه غرمه بتفريط وحنوه جيري على ما مّر فإن عرفت قيمة املستهلك جاز كان : تنبيه 

د معرفة القيمة جاز أيضاً إن كان بدراهم قدر القيمة أو املصاحل به قدر القيمة أو أقل أو أكثر ، وإن صاحل مبؤخر بع
أقل ، وال جيوز بأكثر وإن صاحل مبؤخر غري دراهم كعرض منع مطلقاً ، وإن وقع الصلح قبل معرفة القيمة فهو 

فاسد على األصح ألن الصلح بيع للقيمة وهي قبل معرفتها جمهولة ، وكذا إن قتل بقرة مثالً فال جيوز له الصلح 
ثلها قبل فوات حلمها ألنه من بيع اللحم باحليوان إذ رهبا خمري يف أخذ حلمها أو قيمتها فإن فات وعرفت قيمتها مب

مث إهنما يرجعان للخصومة يف مجيع . يف الصلح وإن صاحل مبؤخر عن مستهلك اخل ) خ ( جاز حينئذ وتأمل قول 
احل به كعرض قبل فسخه صحح بالقيمة كما يصحح الصور املمنوعة إال أن يستأنفا صلحاً آخر ، فإن فات املص

( وتأمل قول . وإذا فات الصلح الذي يقع به احلرام فسخ وصحح بالقيمة اه : ابن سلمون . البيع احلرام إذا فات 
وإمنا أشرنا إىل هذا الفقه هنا وإن . وال جيوز نقض صلح أبرما اخل : آخر االستحقاق وقول الناظم فيما يأيت ) خ 

تدريباً ومتريناً وإجراء على ما مّر يف . اخل . . . وإن يفت ما الصلح فيه يطلب : مضمن قول الناظم اآليت  كان هو
. . . وال جيوز نقض صلح أبرما : النظم ولذا كان حق الناظم أن يقدم ذلك البيت هنا كما أن حقه أن يقدم قوله 

باملقام ومثل الراعي فيما ذكر الغاصب واملكتري  والبيت الذي بعده ألن ذكر ذلك كله هنا أنسب وأقعد. اخل 
واملرهتن والصانع والسارق إذا صاحلوا فيما جيب عليهم غرمه فإن وجدوا ما ادعوا تلفه بعد الصلح فهو هلم إال أن 

وكذا إن ادعى عليه بسرقة فصاحل . ميوهوا يف الذات فيكون لربه فإن موهوا يف الصفة فريجع عليهم بفضل الغيبة 
منكر مث وجد فهو له ، فإن صاحل على شرط إن وجد فهو لربه فالظاهر فساده للتردد بني السلفية والثمنية ،  وهو

وإن وجد الغارم يف املصاحل به عيباً فليس له . يف الغصب وملكه إن اشتراه أو غرم قيمته اخل ) خ ( وتأمل قول 
مينح به فإنه يغرم قيمته على أنه مينح به فيقال ما قيمة هذا وإذا استهلك عجالً ) ز ( القيام به لثقل اخلصومة كما يف 

العجل أو اخلروف على أنه مينح به قاله القوري ، وإذا اشترى عبداً وحنوه مبائة ونقدها فاطلع على عيب وأثبته أو 
كذا إن تأخر و. أقّر به البائع فصاحله على ترك القيام به مبعجل كعشرةدنانري من سكة نقده أو عرض جاز اتفاقاً 

العرض املوصوف أو العشرة بغري شرط ال بعشرة مؤجلة أو حالة من سكة أخرى أو بعرض مؤجل ولو وصف 
فيمنع ألن الصلح على العيب ابتداء بيع بعد فسخ األول على املشهور ، وملا فسخ ترتب للمشتري يف ذمة البائع 



لف فصار الصلح مشتمالً على البيع والسلف بالنسبة إىل مائة أخذ عن تسعني منها عبداً ، والعشرة اليت أخره هبا س
العشرة وعلى فسخ دين يف دين بالنسبة للعرض ، وعلى بيع ذهب وعبد بذهب يف العشرة اليت من سكة أخرى ، 
وأجاز ذلك أشهب بناء على أن البيع األول مل يفسخ وسبب اخلالف اختالفهم فيمن ملك أن ميلك هل يعد مالكاً 

ن القاسم واملشهور أي أن املشتري ملا كان قادراً على حل البيع صري البيع منحالً ، وأشهب رأى أن أم ال ؟ فاب
وهذا أصح فلو : القدرة على حل البيع أعم من حله وال يلزم من وجود األعم وجود األخص ابن عبد السالم 

لى املشهور دون الشاذ ألنه على املشهور صاحل قبل نقدها بتسعني وتأخري العشرة الباقية إىل شهر مثالً ، فاجلواز ع
بيع مستأنف حبال وهو التسعون اليت يعجلها املشتري ومؤجل وهو العشرة الباقية أو العرض املوصوف ، وعلى 

الشاذ أخره البائع بالعشرة الباقية أو العرض ليترك العيب ، فالتأخري سلف جر نفعاً بالنسبة للعشرة وفسخ دين يف 
رض ألن البائع وجب له على املشتري عشرة بقية املائة فسخها يف عرض إىل أجل ، وهذا كله إذا مل دين بالنسبة للع

يفت العبد وحنوه بشيء من مفوتات الرد به كالتدبري يف العبد والتفصيل يف الشقة وحنومها ، وإالَّ فال جيوز الصلح 
بائع واملبيع داراً أو غريها فقام املشتري بعيب يوجب إال إذا علم قيمة العيب ولو كان البيع بدنانري نقداً وقبضها ال

الرد فاصطلحا على دنانري منجمة مل جيز على مذهب ابن القاسم ألنه إن قدر ابتداء بيع بعد فسخ األول دخله بيع 
وسلف وإن قدر تتميماً لألول دخله عرض وذهب بذهب مع ما فيه من التأخري قاله الطرابلسي يف تقييده على 

  .ة املدون
  فصل

  َوِلَألبِ الصُّلُْح َعلَى الَْمْحجُورِ
  َولَْو بُِدوِن َحقِّهِ املَأْثُورِ

إغيائية وكان مقدرة بعدها لقول ابن مالك ) ولو ( يتعلق به ) عن احملجور ( مبتدأ ) الصلح ( خرب مقدم ) ولألب ( 
( مضاف إليه ) حقه ( ود على الصلح خرب كان املقدرة وامسها ضمري يع) بدون ( وحيذفوهنا ويبقون اخلرب اخل : 

  .صفة له ) املأثور 
  إنْ َخِشَي الفَْوَت َعلَى َجِميعِ ما

  ُهَو بِِه َيطْلُُب َمْن قَْد َخَصمَا
به ( مبتدأ يعود على األب ) هو ( مضاف إليه ) ما ( يتعلق به ) على مجيع ( مفعوله ) الفوت ( شرط ) إن خشي ( 
. صلة والرابط حمذوف ) قدخصما ( مفعول يطلب ومجلة ) من ( الالم مبنياً للفاعل بضم ) يطلب ( يتعلق بقوله ) 

والرابط هو اجملرور بالباء وجواب . واجلملة من يطلب ومعموله خرب املبتدأ واجلملة من املبتدأ واخلرب صلة ما 
لسفيه ذكراً أو أنثى حيث واملعىن أن األب جيوز له الصلح عن حمجوره الصغري أو ا. الشرط حمذوف للداللة عليه 

سلم من املوانع املتقدمة ولو كان الصلح بأقل من حقه إن خشي أي األب فوات مجيع احلق الذي األب يطلب به 
من قد خصمه لكونه منكراً وال بينة أصالً أو خيشى جترحيها وسقوطها وصلحه حممول يف ذلك على النظر وهو 

صاحل عنه فيما طلب له من حقه أو فيما طلب به إذا خشي أيضاً أن مصدق فيما يذكر وال فرق يف ذلك بني أن ي
يثبت عليه مجيع احلق فيعطي بعض ما يطلب به كما يف الربزيل أوائل البيوع ، ومفهوم الشرط أنه إن كان احلق ال 

للمحجور خصام فيه أو فيه خصام ، لكن ببينة ال خيشى عليها ال جيوز صلحه بأقل ألنه ليس بنظر ، فإن فعل كان 
القيام ببقية حقه على الغرمي ، مث ال رجوع للغرمي على األب إال أن يكون ضمن له الدرك فريجع عليه حينئذ وإن 
كان الغرمي عدمياً فللمحجور الرجوع على الوالد قاله مالك ومجيع أصحابه نقله ابن سلمون وحنوه يف املفيد وفهم 



ب احلمالة ، وإالَّ مل يكن للولد رجوع على أبيه إذ لو رجع عليه من هذا أن حتمل األب من باب احلمل ال من با
وإن خاف املدعى عليه أن يوجل املدعي الدعوى إىل غريه ، : وقال الربزيل يف نوازل الصلح . لرجع األب عليه 

إن كان فليأخذ منه بالصلح كفيالً على أنه مىت أدركه فيه درك من توليج أو رفع إىل غريه فاحلميل ضامن بذلك ف
وقد علمت هبذا أن التحمل من األب وغريه يف مثل هذا حممول على . كذلك لزم الضامن دعوى املدعى عليه اه 

احلمل إذ ال يقصد به غريه يف مثل ذلك ألن اخلصم يقصد بذلك التحصني لنفسه فال معىن حلمله على احلمالة لكون 
. جع أحد منهم إال أن يصرح باحلمالة أو يكون بعد العقد اخل وال ير: يف النكاح ) خ ( وقد قال . املقام ينبو عنه 

ويف أواخر . وال فرق بني الصلح وقيام الزوجة بضررها بعد اخللع وغري ذلك كما مّر حتصيله يف باب الضمان 
طول الكراس األول من أنكحة اختصار الربزيل فيمن تزوج امرأة هلا دار فأباح له والدها أو أمها أو وصيها السكىن 

العصمة والتزم أحدهم ضمان الدرك يف ذمته مث تويف الضامن فإنه يوقف من تركته بقدر أقل الزوجني عمراً وحنوه 
وهذا إذا فسرنا الدرك بأنه ضمان املال وإن قلنا ضمان : يف فصل املتعة أوائل النكاح من ابن سلمون مث قال الربزيل 

فينظر يف هذا حينئذ هل هو صالح هلا أم ال ؟ فذكر أن ضمان الدرك هو العهدة فيما يلحق من درك احملجورة 
  .الدرك على وجهني فانظره 

إن صاحل األب عن ابنه الصغري استغنيت يف قطع الدعاوى عن ذكر االسترعاء وبيناته ألن : قال يف الطرر : تنبيه 
أن يستجلب به إقرار من يلزمه إقراره  استرعاءه ال يعمل يف الصغري ألن إقرار أبيه غري الزم ، وإمنا حيسن االسترعاء

وهلذا ال يربأ عنه إال يف املعينات وال يعمم اإلبراء ، وكذا يف :الربزيل . لغريه ، وكذا الوصي فيمن يلي عليه 
وسيأيت حكم الوصي مث استثين من مفهوم ) ح ( وانظر آخر اإلقرار من . األحباس ومن فعل ذلك فهو جهل منه اه 

  :ا األب عن نصف صداق البكر ألنه وإن مل يكن استثناء صرحياً فهو يف قوته فقال الشرط ما إذا عف
  والبِكُْر َوْحَدَها ُتَخصُّ َها هُنَا
  بَِعفْوِِه َعْن َمْهرَِها قَْبلَ الْبِنَا

ال إن واحل. بالبناء للمفعول عمالً بقول ابن مالك ) ختص : ( حال من الضمري يف قوله ) وحدها ( مبتدأ ) والبكر ( 
يتعلق ) بعفوه ( اسم إشارة للمكان يتعلق بتخص ألنه ظرف ) ههنا ( واجلملة خرب . عرف لفظاً فاعتقد تنكريه اخل 

ء يتعلقان بعفوه وضمريه البارز يعود على األب فيخرج بذلك غريه من جد ) عن مهرها قبل البنا ( بتخص أيضاً 
  :ووصي وحنومها فهذا البيت هو قوله يف اخللع 

  ب الترك من الصداقولأل
  أو وضعه للبكر يف الطالق

وظاهره جواز عفوه قبل البناء سواء طلقها الزوج أو أراد إمساكها وهو كذلك فيما بعد الطالق اتفاقاً ظهرت 
اآلية وكذا فيما إذا أراد إمساكها )  ٢٣٧: البقرة ( } إال أن يعفون أو يعفو الذي : مصلحة أم ال لقوله تعاىل 

لحة فيتفق على جواز عفوه كما يتفق على املنع إن حتقق عدمها فإن جهل احلال فمنعه مالك ألن وظهرت املص
هذا أحد التأويلني . األصل عدم املصلحة وأجازه ابن القاسم ألن أفعاله حممولة على املصلحة حىت يظهر خالفها 

احلال ألن فعله حينئذ حممول على  كل من مالك وابن القاسم يقول جبواز عفوه عند جهل: والتأويل اآلخر يقول 
املصلحة ، وحيمل ظاهر قول مالك لعدم جوازه قبل الطالق على ما إذا حتقق عدمها كما مّر ، وعلى هذا التأويل 

فال خالف بني اإلمامني أصالً ، وهبذا تعلم أن التأويل بالوفاق أرجح ملساعدته ملا قالوه يف غري ما موضع من أن 
على املصلحة ، وهلذا أطلق الناظم رمحه اهللا ومل يقيد بكونه بعد الطالق وال قبله وإىل هذه املسألة أفعال األب حممولة 



وقبله ملصلحة : ابن القاسم . بقوله وجاز عفو أيب البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطالق ) خ ( أشار 
لعفو بعده وأحرى بعد املوت إال أن يكون احمليط وفهم من قوله قبل البناء أنه ليس له ا. تأويالن اخل : وهل وفاق 

مث أشار إىل حكم الوصي وأنه ال جيوز له العفو وإن .بإرثها فإن فعل فلها أو لوارثها نقضه كانت رشيدة أو سفيهة 
  :كان جمرباً وإمنا جيوز له الصلح إن كان نظراً فقال 

  وِللْوِصيِّ الصُّلُْح َعمَّن قَْد َحجَْر
  َمَع غَْبنٍ أَْو َضَرْرَيجُوُز إالَّ 

صلة من والرابط حمذوف أي ) قد حجر ( يتعلق بالصلح ) عمن ( مبتدأ ) الصلح ( يتعلق بيجوز بعده ) وللوصي ( 
يتعلق بيجوز أي الصلح عن احملجور للسامل من املوانع املتقدمة ) مع غنب ( استثناء ) إال ( خرب املبتدأ ) جيوز ( حجره 

يف الصلح عما يطالب هو به ، ومشل ) أو ضرر ( إال مع غنب أو خبس يف حقه الذي يطلبه  جيوز للوصي يف كل حال
وحاصل . النظم صلحه عن حمجوره يف ميني القضاء حيث رأى عزمية الغرمي عليها وتعرف عزميته بقرائن األحوال 

ي يطلب له إذا خشي البيت أن صلح الوصي عن اليتيم فيما طلب له من حق أو طلب به بأن يأخذ بعض حقه الذ
أن ال يصلح له ما ادعاه أو يعطي من ماله بعض ما يطلب به إذا خشي أن يثبت عليه مجيع ما يطلب به جائز خالفاً 

والصواب أن ال فرق بني املوضعني كمذهب : ابن رشد . البن املاجشون يف أنه جيوز فيما طلب له ال فيما طلب به 
وصلحه حممول : ت وأوائل البيوع وحنوه يف الشارح واملفيد وابن سلمون قالوا ابن القاسم نقله الربزيل يف الوكاال

أبداً على السداد والنظر حىت يثبت خالفه فإن قام أحد يتعقبه نظر فيه السلطان فإن رآه نظراً وسداداً أمضاه وإالَّ 
إن ثبت حقه يف احلال أو يرجى ثبوته يف  ويف املعيار ما معناه أن احملجور إما أن يكون طالباً أو مطلوباً فاألول. نقضه 

املآل ، فالصلح ممنوع وإن كان غري ثابت وال يرجى ثبوته فالصلح مشروع والثاين إن كان ما يطالب به غري ثابت 
وال مرجو الثبوت مل جيز الصلح ، وإن كان ثابتاً أو مرجو الثبوت جاز مبثل احلق فأقل على الراجح وهو قول ابن 

هو معىن ما مّر عن الربزيل وغريه ، وهذا التفصيل جيري يف األب أيضاً فإن صاحل الوصي بغري النظر  وهذا. القاسم 
والويل ) : خ ( جرى على ما مّر يف األب وسواء كان صلحهما عن إقرار أو إنكار إذ الصلح بيع فيجري فيه قول 

وسيأيت مثله . الربع فببيان السبب خالف اخل  واألب له البيع مطلقاً وإن مل يذكر سببه مث وصيه وهل كاألب أو إال
للناظم يف فصل مسائل من أحكام البيع مث ال ضمان على الوصي إن باع أو صاحل بغبنبعد االجتهاد إن حصل مفوت 
ومل ميكن تداركه لذهاب من عليه احلق وهو حممول على االجتهاد حىت يثبت تقصريه كما أنه إذا أنفق التركة على 

وإن مل يكن : ظهر دين فال غرم عليه قال معناه الربزيل أيضاً ، مث إن مقدم القاضي كالوصي قال يف املدونة األيتام مث 
) ح ( لكن يستثىن من كالمها كما يف . للطفل اليتيم وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي يف مجيع أموره اه 

على خالف فيه تقدم يف باب الوكالة ، وإذا كان املتقدم أيضاً أنه أي مقدم القاضي ال يوكل ) خ ( عن نص 
كالوصي فيجري صلحه على صلح الوصي املتقدم إال أن صلحه حممول على غري السداد كبيعه حىت يثبت السداد 

، وال يبعد أن يكون الناظم أطلق الوصي وأراد ما يشمل مقدم القاضي ، وأما ناظر املساكني فيظهر أنه كمقدم 
سداد مضى صلحه وال يعكر عليه ما يف نوازل الصلح من املعيار عن ابن رشد من أنه ال يصاحل القاضي إن تبني ال

  .عنهم إال من ماله اخلاص به ألن ذلك مع ثبوت احلق واهللا أعلم 
وأما وكيل الغائب فليس له أن يصاحل عن موكله الغائب إال أن ينص له على ذلك وليس للقاضي عزله عن الوكالة 

ل حياً ولو ثبت ببينة أنه سىيء النظر كما يف وكاالت الربزيل وحنوه يف املعيار ، وأما الشريك يف الدابة ما دام املوك
وحنوها يصاحل مستحقها مثالً على مال يدفعه من يده ويسلمها للمستحق ، أو بالعكس فإن ذلك ال يلزم الشريك 



  .اآلخر إال أن يكونا متفاوضني قاله الربزيل واملعيار أيضاً 
  َوالَ َيُجوُز نَقُْض صُلْح أُْبرِمَا
  َوإنْ َترَاضَيا َوَجبْراً أُلْزِمَا

بضم اهلمزة مبنياً للمفعول من أبرمه إذا أحكمه ) أبرما ( مضاف إليه ) صلح ( فاعل ) جيوز نقض ( نافية ) وال ( 
) ألزما ( من الضمري يف  مصدر مبعىن املفعول حال) وجرباً ( مبالغة يف عدم اجلواز ) وإن تراضيا ( صفة لصلح 

بالبناء للمفعول ونائبه ألف التثنية العائد على املتصاحلني ومفعول الثاين حمذوف ، واجلملة معطوفة على مجلة أبرما 
واملبالغة مؤخرة عنهما يف التقدير ، ومعناه أنه ال جيوز نقض صلح عن إنكار انربم بينهما على الوجه اجلائز وألزماه 

يا على نقضه ، ففي الربزيل إذا ثبت الصلح بوجه جائز بعد أن تناكرا ، مل جيز نقضه ألنه رجوع عن جرباً وإن تراض
كل مصطلحني مت صلحهما وأشهدا عليه ، مث أرادا نقضه : معلوم إىل جمهول ، ومن أحكام ابن حبيب عن مطرف 

يف ) خ ( باختصار وعنه أفصح ويرجعان للخصومة ال جيوز ألنه من وجه املخاطرة ، وأمجع أصحابنا عليه اه 
وإالَّ ففي عوضه كاإلنكار على األرجح ال إىل اخلصومة واحترزت بقويل عن إنكار عما إذا كان : االستحقاق بقوله 

بعد أن تناكرا وقوله يرجعان : عن إقرار فإنه جيوز نقضه بتراضيهما ألنه إقالة وعنه وقع االحتراز يف النقل بقوله 
 تناكر وال رجوع للخصومة يف اإلقرار وبقويل بوجه جائز عما إذا وقع على وجه فاسد ولو للخصومة اخل ، إذ ال

على دعوى أحدمها أوظاهر احلكم كسلف جر نفعاً أو بيع ذهب بذهب مع أحدمها غريه أو ضع وتعجل ، وحنو 
منه أنه نقضه إذا  ذلك فإنه ينقض ولو تراضيا على عدم نقضه وما يقتضيه كالم صاحب املعيار يف نوازل الصلح

وقع بذهب مع أحدمها غريه إمنا هو إذا مل يشهد كل واحد منهما أو أحدمها يف وثيقة الصلح بإبطال كل دعوى 
ولو قام أحدمها بنقضه قائالً وال فرق يف ذلك بني حق اهللا وحق العبد . يقوم هبا أو بينة يستظهر هبا وإالَّ فال ينقض 

اخل غري ظاهر ألنه يسلم أن كل ما فسد على دعوامها أو دعوى أحدمها فسد على  ألنه قد كذب دعواه وأبطل بينته
ظاهر احلكم ، وإذا فسخ الفاسد على ظاهر احلكم مع اتفاقهما على صحته يف الظاهر كما مّر ، فكذلك ما كان 

فاسد على ظاهر فاسداً على دعوامها أو أحدمها إذ ال أقل أن يكون بعد رجوع مدعي الفساد إىل صحته مبنزلة ال
احلكم الذي نفيا عنه الفساد يف الظاهر فإبطال الدعاوى والبينات حينئذ اليت توجب نقضه ال يسقط ما أوجبته 

للزم أن : دعواه أوالً من الفساد ولو كان إسقاط دعواه ثانياً يوجب تكذيب دعواه أوالً ولو يف حق اهللا كما قال 
نفسها أن تصدق يف تكذيبها نفسها وأن الرجل إذا استلحق ولداً مث أراد املرأة إذا ادعت انقضاء العدة مث كذبت 

أن ينفيه بلعان ميكن من ذلك إىل غري ذلك مما يطول جلبه وللزم أيضاً أن متكنه من أكل الربا الثابت بدعواه األوىل 
، وقد علمت أن  ، وأيضاً ال يلزم من إسقاط الدعاوى والبينات تكذيب نفسه فيما ادعاه أوالً كما هو واضح

الفاسد على ظاهر احلكم يفسخ على املشهور املعمول به ، ولو مل يقم بفسخه أحدمها مع اتفاق دعوامها على صحته 
يف الظاهر حلق اهللا تعاىل فأحرى ، هذا وإبطال الدعاوى والبينات إمنا يعمل به يف حق العبد الذي له إسقاطه بالتزام 

سبحانه فتأمله منصفاً فالصواب فيما يظهر ما أفىت به غريه من وجوب نقض الصلح  عدم القيام فيه ال يف حق اخلالق
املذكور ، وبه كنت أفتيت قبل الوقوف على ما للمعيار وغريه يف عني النازلة وهي أن وارثاً ادعى يف التركة ذهباً 

اً وفيها من الربا املعنوي ما وأثاثاً وصاحل عن اجلميع بذهب ، وأسقط الدعاوى والبينات ، وهذه املسألة تقع كثري
  .كدينار أو درهم وغريه مبثلها اخل : بقوله ) خ ( أشار له 

  :مث استثىن مما قبله فقال 
  َوُيْنقَُض الواِقُع ِفي اإلْنكَارِ



  إنْ َعاَد ُمْنِكٌر إلَى اإلقَْرارِ
( يتعلق بالواقع ) يف اإلنكار (  نائبه على حذف املوصوف أي الصلح الواقع) الواقع ( بالبناء للمفعول ) وينقض ( 

ما :يتعلق بعاد ، وجواب الشرط حمذوف للداللة عليه ولو قال ) إىل اإلقرار ( فاعل بعاد ) منكر ( شرط ) إن عاد 
  مل يقم بعد بكاإلقرار
  فإنه يف النقض باخليار

واجب بل رب احلق باخليار لكان أصرح يف االستثناء ، وأفاد أن موضوع البيت األول يف اإلنكار وأن النقض غري 
وحاصله أن حمل عدم نقض الصلح بعض احلق يف اإلنكار إذا مل . وأن مثل اإلقرار قيام البينة على ما يأيت واهللا أعلم 

يقم املدعي بإقرار املنكر أو يقيم بينة باحلق مل يعلمها وحنو ذلك ، وإالَّ فله نقض الصلح والرجوع بباقي حقه بعد 
م هبا أو نسيها ، ويف معىن ذلك وجود الوثيقة باحلق بعده ومل يكن علم هبا وقته أو علم بالبينة وهي ميينه أنه مل يعل

بعيدة كخراسان من إفريقية ، وأشهد معلناً عند احلاكم أنه يقوم هبا أو ادعى تلف الوثيقة ، وأشهد معلناً أيضاً أنه 
وغريمها أن له النقض يف هذه وإن مل يشهد ، وكذا إن يقوم هبا إن وجدها ، بل ظاهر ابن فتوح واملقصد احملمود 

صاحل لبعد بينة جداً وأشهد سراً أنه يقوم هبا ويف معناها أيضاً فيما يظهر ما إذا تقدم شعور بالوثيقة وأشهد سراً أنه 
لب بينة سراً يقوم هبا إن ظفر هبا ، وكذا إن كان املقر يقر سراً وجيحد عالنية خوف أن يطلبه به عاجالً فأشهد الطا

أو عالنية على إنكاره ، وعلى أنه إمنا يصاحله على التأخري سنة مثالً ليقر له باحلق عالنية مث صاحله على التأخري 
املذكور ، فإن ذلك التأخري ال يلزمه وله أن يأخذه حبقه عاجالً ، وقد علمت أن املدعى عليه يف هذه مقر حال 

ض الصلح إال بتقدمي بينة االسترعاء الحتمال أن يكون أقّر له قبل عقد الصلح ، ولذلك مل ميكن املدعي من نق
هبذه األمور حيث ) خ ( وقد أمل . الصلح والتأخري وقع طوعاً وهذا كله يدخل حتت الكاف يف قوله بكاإلقرار اخل 

جد وثيقة بعده فله نقضه وال حيل لظامل فلو أقر بعده أو شهدت بينة مل يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم هبا أو و: قال 
حقك : كمن مل يعلن أو يقر سراً فقط على األحسن ال أن علم ببينة ومل يشهد ، أو ادعى ضياع الصك فقيل له 

واملراد بالبينة ما يشمل الشاهد واليمني كما هو ظاهره ، وما قاله الشيخ بناين . ثابت فأت به فصاحله مث وجده اخل 
الشاهدان فقط ال يعول عليه ألنه خالف مذهب ابن القاسم ، وقد نقل هو بنفسه عند يف حاشيته من أن املراد هبا 

يف القضاء فال بينة إال لعذر كنسيان أن املراد هبا ما يشمل الشاهد واليمني على مذهب ابن القاسم ، ) خ ( قول 
  .وألن الصلح مآل أو آيل إليه 

عله معه فيما يستقبل من صلح أو نكاح أو خلع أو هبة أو بيع واعلم أن كل بينة أشهدهتا بغري علم اخلصم أن ما تف
أشهد : فإن ما تفعله ليقر لك أو خوفاً منه أو لغيبة بينتك وحنو ذلك تسمى بينة سر واستحفاظ واسترعاء فقوهلم 

وحنو سراً أي أستحفظ وأسترعي مث إن هذا االستحفاظينفع يف التربعات كالعتق والطالق بغري عوض واحلبس واهلبة 
. ويصدق املسترعي فيما يذكره ، ولو مل يعرف إال من قوله كما يف ابن سهل وغريه . ذلك مطلقاً ثبتت التقية أم ال 

وأما املعاوضات ومنها طالق اخللع فإذا أثبت أنه باع له قهراً أو زوجه قهراً أو خالعها قهراً وحنو ذلك بالضرب 
ما ذكر سواء استمر التخويف إىل العقد أو انقطع قبله بنحو الشهر  والسجن أو أنه كان خيوفه هبما حىت عقد معه

والشهرين ، مث وقع العقد ألن األصل االستصحاب فله نقض ذلك ولو مل يسترع إذ ال حيتاج له مع ثبوت االستطالة 
االستطالة  والقهر بالسجن والضرب أو التهديد هبما ، وإن مل يثبت القهر مبا ذكر بل ثبت يف اجلملة أنه من ذوي

والتعدي أو أنه كان جيحده أو أنه كان حيوز النساء بغري نكاح وحنو ذلك ، فهذا ال يقبل من البائع وال من الويل وال 
من املصاحل أنه فعل ذلك جلحده أو خوفاً من سطوته إال بتقدم استرعاء ألنه ال يلزم من جحده وسطوته أن يكون 



وم الدليل عليه من االسترعاء املذكور ، وال بد من القيام بفور زوال التقية فعل معه ذلك على غري رضا ، بل حىت يق
من سطوة وحنوها يف مجيع األقسام املذكورة ، فإذا سكت بعد زواهلا السنة وحنوها فال قيام له كما يف ابن سهل وابن 

  .سلمون وغريمها 
اله حبضرته أو وهب وهو ساكت بال مانع والذي يوجبه النظر أن الفور هو ما دون الشهر ألن من بيع م: قلت 

ميضي عليه ذلك بسكوته ولو سكت أقل من شهر وليس له إال الثمن ، وهذا أحرى منه ألنه هو املتويل لتفويته 
  .بنفسه 
حمل القيام ببينات السر واإلعالن اليت تقدمت إذا مل يلتزم يف وثيقة الصلح أنه مىت قام عليه بدعوى أو بينة : تنبيه 
. اه باطلة وبيناته زور املسترعاة وغريها ، وإال فال تسمع هلذا املدعي بينة كان عارفاً هبا حني الصلح أم ال فدعو

ألن احلق يف مثل هذا للمدعي والصلح وقع على وجه : بعيدة الغيبة أو قريبة استرعائية أو غريها قاله يف املتيطية أي 
وهذه . والبينات خبالف ما تقدم يف البيت قبل هذا واهللا أعلم  جائز ، فلذا لزمه ما التزمه من إسقاط الدعاوى

املسألة أعين مسألة االسترعاء طويلة الذيل فلنكتف منها مبا مر ، ومن تعلق له غرض هبا ، فلرياجع الباب اخلامس 
عاوضات ويف امل: والثالثني من التبصرة الفرحونية ، ونوازل الصلح من املعيار ، وشراح نظم العمل عند قوله 

  .االسترعاء مع اخل وشراح الالمية وغري ذلك 
  والتَّرِكَاُت َما تكُونُ الصُّلُْح
  َمْع ِعلْمِ ِمقَْدارٍ لَها َيِصحُّ

مبعىن توجد صلتها واملوصول صفة للتركات أي والتركات اليت ) تكون ( موصولة ) ما ( مبتدأ ) والتركات ( 
وامسها ضمري التركات واجلملة يف حمل نصب حال أي والتركات أي توجد وجيوز أن تكون ما خرب تكون الناقصة 

بسكون العني يتعلق ) مع ( مبتدأ ثان ) الصلح ( شيء تكون أي كائنة أي شيء عيناً أو عرضاً أو طعاماً أو خمتلفة 
أ الثاين خرب املبتد) يصح ( يتعلق مبقدار أو مبحذوف صفة له ) هلا ( خمفوضان باإلضافة) علم مقدار ( بالصلح 

والثاين وخربه خرب األول والرابط الضمري يف هلا ومشل كالمه صلح الزوجة وغريها من سائر الورثة إذ ما قيل يف 
الزوجة يقال يف غريها وحينئذ فإذا كانت التركة نوعاً واحداً كطعام أو عرض مثالً جاز أن يصاحل به يف ذلك النوع 

خذ بعض حظه ويسلم الباقي أو يأخذ فيه شيئاً من عند الوارث إن جاز بعد معرفة قدره بأقل أو أكثر من حظه فيأ
ومن مات وترك زوجة : بيعه به ال حنو حيوان بلحمه من جنسه كما مّر ، وإن كانت التركة أنواعاً ففي املدونة 

التركة ،  وولداً وخلف دنانري ودراهم حاضرة وعروضاً حاضرة وغائبة وعقاراً فصاحل الولد الزوجة على دراهم من
ألهنا أخذت حظها أو بعضه يف الدراهم ووهبت : اللخمي . فإن كانت قدر موروثها من الدراهم فأقل جاز اه 

وكذا إن صاحلها على : نصيبها يف الدنانري والعروض احلاضرة والغائبة والعقار فرياعى فيها احلوز أبو احلسن 
ودراهم حاضرة يؤخذ منه أن النوع املأخوذ منه ال بد من  عروض قدر موروثها فأقل أو على دنانري كذلك ، وقوهلا

نعم إن صاحلت على أن تأخذ ما . حضوره وهو كذلك ، ألنه إن كان بعضه غائباً لزم النقد بشرط يف الغائب 
صاحلت به من احلاضر والغائب جاز ذلك ، ولو كان الغائب ديناً واملدين غري مقر ألهنا حينئذ تبعت مرياثها يف ذلك 

لنوع وتركت ما سواه بغري عوض ، وأما غري النوع املأخوذ منه فال يشترط حضوره وال معرفة قدره وال إقرار ا
وقد صرح بذلك اللخمي وذلك ألنه هبة . وعروضاً حاضرة وغائبة : املدين الذي هو يف ذمته كما يفهم من قوهلا 

إمنا يشترط يف النوع املأخوذ منه ال يف غريه خالف وهبة اجملهول والغالب جائزة ، وقد تبني هبذا أن علم املقدار 
ظاهر إطالق الناظم ، وظاهره أيضاً جواز الصلح مع علم املقدار كانت نوعاً واحداً أو أنواعاً من التركة أو من 



أو  غريها وليس كذلك ، فإنه إذا كانت أنواعاً كما يف املثال ال جيوز الصلح من غريها مطلقاً كان املصاحل به ذهباً
من التركة وذلك ملا فيه من بيع ذهب بذهب مع : فضة أقل من نصيبها أو أكثر وعن ذلك احترز يف املدونة بقوله 

نعم إن وقع صلحها يف املثال . أحدمها غريه إن كان الصلح بذهب أو بيع فضة بفضة كذلك إن كان الصلح هبا 
يع التركة وحضر مجيعها حقيقة يف العني والعرض ، املذكور بعرض من غريها جاز إن عرفت الزوجة والولد قدر مج

ولو حكماً بأن كان قريب الغيبة وأقر املدين مبا عليه إن كان فيها دين وحضر املدين وقت الصلح كما أشار لذلك 
وانظر بقية ما يتعلق . ال من غريها مطلقاً إال بعرض إن عرفا مجيعها وحضر وأقر املدين وحضر اخل : بقوله ) خ ( 
فأما على عروض من ماله نقداً فذلك بعد معرفتها وحضور أصنافها وحضور : لك يف شروحه وحنوه قول املدونة بذ

وظاهرها يتناول أهنم لو اتفقوا على : من عليه الدين وإقراره وإن مل يقفا على معرفة ذلك كله مل جيز اه ابن ناجي 
أنه كاٍف ، وأفىت شيخنا رمحه اهللا غري ما مرة بعدم اجلواز إال  أهنم اطلعوا على مجيع التركة ومل ينصوا عليها بالتسمية

انظر لو صاحلها على عرض من التركة مع وجود الشروط اليت ذكر يف ) : ح ( قال . مع التسمية وهو بعيد اه 
مع :  ومفهوم قوله. يف العرض ) خ ( ولعله لذلك أطلق . فذلك جائز واهللا أعلم اه . معرفتها جلميع املتروك اخل 

علم مقدار أنه إذا جهل قدرها وهي نوع واحد أو جهل قدر املأخوذ منه أو كانت أنواعاً مل جيز وهو كذلك ملا قدمه 
من أن الصلح مثل البيع ، ومن مجلة ما يتقي يف البيع اجلهل ، ولذا كان األنسب أن يذكر هذا البيت يف األبيات 

إن سقطت معرفة القدر من وثيقة : تنبيه .من مجلة ما امتنع يف البيع  املذكورة قبل هذا الفصل ألنه باعتبار مفهومه
الصلح أو البيع أو غريمها مما يتقى فيه اجلهل فال ميني ملدعيه على نافيه حبال إال أن يدعي على نافيه أنه كان عاملاً 

عترف اخلصم أنه كان فإن حلف وإالَّ حلف مدعيه وفسخ العقد عن نفسه ، فإن ا. جبهله فتجب له اليمني عليه 
عاملاً جبهل صاحبه عند العقد وجب الفسخ لفساد العقد حينئذ ولو تراضيا على إمتامه وهذا إذا عني مدعي العلم 
قدره ، وإالَّ فيسأل مدعي العلم عن قدره كحظ من مرياث حيتاج يف مجعه إىل إعمال حساب وفريضة ، وليست 

ويف الوراثة مناسخات فإن عرفه مدعي . حظه املنجز له باإلرث من كذا  الفريضة عندمها فيقول املوثق باع له مجيع
العلم جرى على ما مّر وإالَّ فيفسخ من غري ميني كذا ينبغي ومل أره منصوصاً ، وتقع هذه املسألة كثرياً يف البوادي 

هم باع له مجيع وبعض احلواضر إذ كثرياً ما يبيعون حظوظ املواريث قبل حساهبا وضرب فريضتها ويكتب موثقو
حظه ، وال يبني قدره فتأمل هذا مع ما تقدم عن ابن ناجي وشيخه ، فلعل ما قاله شيخه إمنا هو عند النزاع أي ال 

وحينئذ فال فرق يف مثل هذا بني أن يقول يف الوثيقة عرفاً قدره أم ال . بد من التسمية منهما معاً حينئذ ، وإال فال 
  .واهللا أعلم 
  الصُّلُْح بِاقِْتَسامِ ماَوالَ َيُجوُز 

  يف ِذمٍَّة وإنْ أَقَرَّ الُغرمَا
موصول مضاف إليه وهي واقعة على الدين عيناً ) ما ( يتعلق بيجوز ) باقتسام ( فعل وفاعل ) وال جيوز الصلح ( 

لة عليه ، ء مجلة شرطية إغيائية حذف شرطها للدال) وإن أقر الغرما ( يتعلق مبحذوف صلة ) يف ذمة ( كان أو غريه 
قال يف . فلو قال بذمم بدل قوله يف ذمة لطابق النقل . وظاهره أنه ال جيوز ذلك ، ولو احتدت الذمة وليس كذلك 

وإن ترك ديناً على رجال مل جيز للورثة أن يقتسموا الرجال فيصري ذمة بذمة وليقتسموا ما على كل رجل : املدونة 
وقوهلا وليقتسموا ما على كل . ذمة بالذمة من وجه الدين بالدين ال: مسعت بعض أهل العلم يقول : قال مالك 
أي بأن يكون الدين خمتلفاً جنسه . زاد األجهوري كما يف طفي أي حيث جاز بيعه كما هو الظاهر اه . رجل اخل 

كعني وعرض مثالً على واحد فيأخذ أحدمها العني واآلخر العرض ، فإن كان عيناً فقط كذهب وفضة فال جيوز 



قسمه على أن يأخذ هذا الذهب واآلخر الفضة ملا فيه من الصرف املؤخر ، وأما إن كان نوعاً واحداً كعرض فقط 
أو ذهب فقط مثالً أو أنواعاً على رجل أو رجال ، واتفقوا على أن كالًّ يقتضي نصيبه من النوع الواحد أو النوعني 

حدهم لالقتضاء بعد اإلعذار إليهم يف اخلروج أو التوكيل ، فيجوز كما يدل له ما يف املدونة يف الشركاء يشخص أ
دلت هذه املسألة : أبو احلسن . فيمتنعون من أهنم ال يدخلون مع الشاخص فيما اقتضى ولو توى ما على الغرمي 

لثة بالتاء املثناة فوقالتلف واهلالك ال باملث: وتوى . وكذا صرح به ابن حبيب . على جواز قسمة ما على الغائب اه 
أن الصلح باقتسام العرض احلاضر مبا يف الذمة جائز فمن . ألنه من اإلقامة ، ومفهوم قوله باقتسام ما يف ذمة اخل 

ترك عروضاً حاضرة وديوناً جاز أن يأخذ بعض الورثة العروض واآلخر الديون إن حضر الغرماء وأقروا ، أو مجع 
  .وجاز أخذ وارث عرضاً وآخر ديناً إن جاز بيعه اخل  ) :خ ( بينه وبينهم واألحكام تناهلم وهم أملياء 

إذا وقع الصلح باقتسام ما يف الذمة أو الذمم على الوجه الفاسد فاقتضى أحدهم حصته فلآلخرين الدخول : تنبيه 
معه ، كما إذا اقتضى أحدهم حقه من غري قسمة أصالً أو صاحل عنها إال أن يكون املقتضي أو املصاحل أعذر إليهم 

وإن صاحل أحد وليني وارثني وإن عن إنكار ) خ (  اخلروج أو التوكيل فامتنعوا كما مّر عن املدونة وهو قول يف
وإذا دخل معه وطلب الشاخص أجرة االقتضاء من صاحبه وجبت له بعد حلفه أنه ما . فلصاحبه الدخول معه اخل 

. د العادة أن مثله ال يأخذ األجرة فيما وىل فعله اه إال أن تشه: قال الربزيل . خرج لذلك متطوعاً كما البن احلاج 
  .وهذه املسألة واليت بعدها هلما تعلق ببايب الصلح والقسمة ويف القسمة ذكرمها أكثرهم 

  والزَّْرُع قَْبلَ ذَرْوِِه والثَّمَْر
  َما َداَم ُمْبقَى ِفي ُرؤُوسِ الشَّجَْر

) قبل ذروه ( باقتسام ما يف الذمة وال باقتسام الزرع  باخلفض عطف على ما أي ال جيوز الصلح) والزرع ( 
صلتها ) دام ( ظرفية مصدرية تتعلق باقتسام ) ما ( معطوف على ما قبله يليه ) والثمر ( والظرف يتعلق باقتسام 

سم يتعلق مببقي ومعناه أنه ال جيوز ق) يف رؤوس الشجر ( بسكون الباء خربها ) مبقي ( واسم دام يعود على الثمر 
الزرع يف األندر قبل تصفيته وال الثمر يف رؤوس األشجار بعد بدو صالحه بالتحري ألهنما ربويان والشك يف 

التماثل كتحقق التفاضل بل حىت يصفى الزرع وجيىن الثمر ويقسم كل مبعياره فإن وقع واقتسموه جهالً مل جيز ، 
ل ذروه قسمه يف فدانه بعد بدو صالحه ، ولو قسم وكان على الشركة وما أصابه من جائحة فبينهم ومشل قوله قب

بأرضه أو قتاً أو زرعاً للعلة املذكورة ، وأما قبل البدو فيجوز قسم كل من الزرع والثمر على اجلد ال على التبقية ، 
وال مفهوم لقوله يف رؤوس الشجر بل قسمه كذلك يف جرينه أو غريه بالتحري للعلة السابقة ويستثىن من قوله ما 

إال الثمر والعنب إذا حل بيعهما ) خ ( أما إذا اختلفت حاجة أهله مع بقية الشروط املشار هلا بقول . دام مبقي اخل 
  .، واختلفت حاجة أهلهما وإن بكثرة أكل وقل وحل بيعه واحتد من بسر ورطب ال متر وقسم بالقرعة بالتحري 

  والَ بِإْعطَاٍء ِمَن الوُّرَّاِث
  ِلىِء واِملْيرَاِثِللَعْينِ ِفي الكا

وال جيوز الصلح باقتسام مبا يف : معطوف على قوله باقتسام يف البيت قبله وال لتأكيد النفي أي ) وال بإعطاء ( 
باهلمزيتعلقان بإعطاء أيضاً واجملرور األول ) للعني يف الكاىلء ( يتعلق بإعطاء ) من الوراث ( الذمة وال بإعطاء 

معطوف على الكاىلء وموضوع النظم أنه ) واملرياث ( األول حمذوف تقديره الزوجة  مفعول ثان إلعطاء ، ومفعوله
ليس يف التركة ذهب وال ورق وال دين على غائب وال سلم يف طعام وال شيء غائب ووقع الصلح بعد املعرفة 

يف الكاىلء واملرياث جبميع ما يف التركة من عقار وأثاث ورقيق وحيوان وحنو ذلك بدنانري أو دراهم من عند الوارث 



صفقة واحدة كما يف املتيطية والوثائق اجملموعة والعلة يف ذلك اجلهل بالقدر املشترك كما يأيت ، وال مفهوم للصلح 
وإذا أوصى بقطيع من ماله : وال للكاىلء بل املدار على وجود الدين ، ففي الوثائق اجملموعة أوائل بيوعها ما نصه 

ألحد من الورثة قبل أداء الدين أو تنفيذ الوصية بيع شيء من التركة ال مشاعاً وال مقسوماً أو كان عليه دين مل جيز 
اه وقال فيها )  ١٢: النساء ( } من بعد وصية يوصي هبا أو دين : وإن باع شيئاً وإن قل فسخ البيع لقوله تعاىل 

الكاىلء واملرياث ألن اجلهل يدخله إذ ال  وال جيوز الصلح بدنانري أو دراهم صفقة واحدة عن: أيضاً يف باب الصلح 
مرياث إال بعد أداء الدين ، وينبغي أن يباع من التركة بقدر الدين ويعرف ما بقي بعد ذلك ويقع الصلح على 

نصيبها منه ولعله يباع يف الكل ثلث العقار أو ربعه أو سدسه أو من العبيد واإلماء والوطاء وغري ذلك ، فال يدري 
وهكذا : وحنوه يف املتيطية قائالً . الدين من التركة فإذا مل يعرف وقع اجلهل يف نصيبها من الباقي اه كم يباع يف 

روى أشهب وقاله ابن العطار وابن زرب وفضل بن مسلمة وغريهم من املوثقني ، وفهم من قول الناظم يف الكاىلء 
وأما إن كان ما . العني يف مقابلة الكاىلء واملرياث  أهنا أعطيت أكثر من مبلغ صداقها إذ حينئذ تكون. واملرياث اخل 

  .أعطيته قدر كالئها فأقل فيجوز ألهنا أخذت صداقها أو بعضه ووهبت الباقي قاله أبو احلسن يف بعض أجوبته 
ألنه جيوز للوارث أن يؤدي الدين من عنده لتسلم له التركة إذ رب الدين ال حق له يف عينها وهنا كذلك : قلت 
أدوا الدين أو بعضه لتسلم الزوجة هلم فيما عداه ، وظاهر قوله من الوراث أن العني من عندهم وهو كذلك  ألهنم

ألن املوضوع أنه ال عني يف التركة كما مّر ، فإن كان فيها عني وصاحلوها على عني من عندهم فال جيوز أيضاً كما 
تقدمي هذا البيت هناك ملا بينهما من االرتباط وألن  وما أحسن. اخل . والتركات ما تكون الصلح : مّر عند قوله 

هذا مفهوم ما هناك وإن صاحلها على عني منها فإن كان قدر كالئها فأقل جاز ، وكذا إن كان بأكثر من كالئها ، 
 غريها ، ومن مرياثها يف العني ألهنم أدوها كالئها ومرياثها يف العني من العني والزائد على ذلك يف مقابلة ما ينوهبا يف

والفرض أهنم أحاطوا مبعرفة مجيع املتروك وال دين وال سلم يف طعام كما مّر ومفهوم قوله للعني أنه إذا كان بإعطاء 
عرض فإن كان من عندهم فكذلك ألن العلة السابقة تأيت فيه ، وإن كان منهما جاز ألنه إن كانت قيمته قدر 

اجلواز أيضاً يف املوضوع املذكور ألهنا اشترت العرض بكالئها  الكاىلء أو أقل فواضح وإنكانت أكثر فالظاهر
وبنصيبها من املرياث يف غريه فتأمله ، ومفهوم قوله يف الكاىلء واملرياث أنه إذا كان يف صفقتني جاز أيضاً ، وكيفية 

نيها املذكورين مبرياثها وثيقتها أشهدت فالنة وبنوها فالن وفالن وهم احمليطون معها بوارثة املتوىف فالن أهنا طلبت ب
يف أبيهم املذكور وبكالئها عليه قدره كذا ، وقد خلف داراً يف حمل كذا حدودها كذا وأمالكاً بقرية كذا جماورة 

لكذا ومملوكة تسمى كذا ونعتها كذا وطعاماً قمحاً وشعرياً مبلغ القمح كذا والشعري كذا بكيل كذا ودواب بغالً 
وتنازعوا يف بعض ذلك مث صاحلت عن كالئها املذكور بعرض كذا صفته . وصفته كذا كذا وصفته كذا وفرساً كذا 

كذا وقبضته بعد معرفتها بقدره ومبلغه مث صاحلت عن مرياثها املذكور بكذا وكذا ديناراً قبضتها منهم على 
يف الرقيق فرائضهم يف املتوىف ، وحبسب ذلك يكون اشتراكهم فيما خرجت هلم عنه على الرباءة من العهدة 

املذكورين وقبض املصاحلون املذكورون مجيع التركة املذكورة وقطعت فالنة حجتها عنهم فيها ويف كالئها ، ومل يبق 
هلا دعوى وال مطلب حق بوجه بعد معرفتهم أمجعني بقدر ما تصاحلوا عليه وما قطعت عنهم الدعوى فيه وتساقطوا 

االسترعاء واعترف مجيعهم أنه ليس يف التركة ذهب وال ورق وال دين واالسترعاء يف . البينات املسترعاة وغريها 
على غائب وال سلم يف طعام وال شيء غائب فمىت قام أحدهم بدعوى متقدمة على هذا فهي باطلة وبيناته زور 

و دراهم يف وال جيوز الصلح بدنانري أ: هكذا يف الوثائق اجملموعة واملتيطية مث قال بإثر ذلك . آفكة شهد عليهم اخل 
صفقة واحدة عن الكاىلء واملرياث إىل آخر ما تقدم ، وقد علمت أنه إذا وقع صفقتني ال فرق بني أن يكتب يف 



كتاب واحد ويوم واحد كما هنا أو كتابني ويومني ، وظاهرمها أن العرض الذي أعطيته يف الكاىلء كان من التركة 
هلم التركة وظاهرمها أيضاً أهنم إن صاحلوها عن مرياثها بعرض أو من عندهم وهو ظاهر ألهنم أدوا الدين لتسلم 

منها أو من غريها مل مينع ، وأنه ال مفهوم للدنانري والدراهم إذ املدار على تعداد الصفقة النتفاء اجلهل بتعددها ، 
قومت وضعت قيمتها وينبغي أن يقيد املنع مع احتادها مبا إذا مل يقوم كل فرد من أفراد املتروك على حدته أما إن 

  .وعلم قدر مجلتها فيجوز يف املوضوع املذكور النتفاء علة املنع حينئذ واهللا أعلم 
ال جيوز : مبا مر من النص املتقدم يظهر لك ما يف قول أيب احلسن يف شرح املدونة ما حمصله قالوا : األول . تنبيهان 

تني وال فرق عندي بني الصفقة الواحدة والصفقتني ألنه الصلح على الكاىلء واملرياث صفقة واحدة وإمنا جيوز صفق
ملا علمت من أنه ال ميكن تصوره صفقتني إال . جمهول حىت اآلن إال أن خيرج ما ينوب الكاىلء فحينئذ يصح هذا اه 

  .بإخراج ما ينوب كل واحد منهما كما مر فتأمله 
ن البيع يفسخ إن وقع قبل أداء الثمن وإن التزمه الورثة ظاهر الوثائق اجملموعة أوائل البيوع حسبما مرَّ أ: الثاين 

ابن . اليفسخ إن التزم الورثة الدين : وكان يف الباقي وفاء بالدين وهو رواية أشهب عن مالك ، وقال ابن القاسم 
 عن أيب وهو أظهر ألنه اختلف يف فساد البيع إذا طابقه هني فكيف إذا مل يطابقه ، ويف املعيار والدر النثري: رشد 

لورثة الدين اآلن فقال ابن إن التزم ا: احلسن يف ورثة باع أحدهم نصيبه من امللك قبل أن خيرج الدين ما نصه 
يبطل مث إن مل يلتزم الورثة الدين فحينئذ يباعمن التركة : وقال أشهب . ال يبطل البيع وال تضرهم اجلهالة : القاسم 

وأصله للمازري ومنع : وقال يف الشامل . مبقدار الدين ويبقى الباقي له منه ما اشترى ويرجع ملا استحق من يده اه 
وفاء دين فإن فعل ومل يقدر الغرماء على أخذ دينهم إال بالفسخ فلهم ذلك إال أن يدفعه الوارث  وارث من بيع قبل

وهذا إذا علموا بالدين . ألن النهي عن البيع حلق املخلوقني وقد سقط اه . زاد املازري . من ماله على األشهر اه 
) ح ( ورثة بالثمن كما يف املدونة والقسمة كالبيع انظر أو كان امليت مشهوراً به وإالَّ مل ينقض البيع ويتبع الغرماء ال

وشرح الشامل يف الفلس والقسمة ، وسيأيت نص املازري الذي اختصره يف الشامل آخر الفلس ، وقد أشرنا يف 
وإذا تقرر هذا فال يفسخ . باب القسمة من هذا الشرح إىل أن بيع الورثة ماض كان مبحاباة أم ال ؟ فانظره هناك 

ح املذكور يف النظم على ما البن القاسم ألن الورثة قد أسقطوا حقهم ، وهذا على فرض كون الصلح يف الصل
مسألتنا كالبيع ومل يظهر يل ألنه إذا فرضنا أن التركة ثالثة أثواب وفرس مثالً واألوالد سبعة ذكور والزوجة هلا عليه 

ن اجلميع فقطعاً هي قد باعت نصيبها بعضه للدين وهو ثالثة من الكاىلء ثالثة دنانري فصاحلوها بأربعة دنانري صفقة ع
أرباعه وبعضه لغريه وهو الربع يف املثال املذكور ، وال علينا كان نصيبها يساوي ذلك أو يزيد عليه أو ينقص عنه 

وا ثالثة ألن ذلك راجع للغنب وهو جائز ، وكذا األوالد باعوا ثالثة أرباع أنصبائهم للدين وبقي هلم الربع واشتر
أرباع أنصبائهم ألنفسهم كما اشتروا نصيب الزوجة املبيع للدين ولغريه فهم بائعون مشترون وهي بائعة فقط فال 

جهل ال من جهتها وال من جهتهم إال من جهة كون قيمة املبيع قدر الثمن أو أقل أو أكثر ، وذلك ال يضر يف 
ه يف األمثلة فأي جهل حينئذ يؤدي لفسخ الصلح املذكور ، البيعات وإذا صح هذا يف املثال املذكور فكذلك غري

وقدمياً كنت متأمالً يف فسخ الصلح وأدائه للجهل فلم يتبني يل وجه اجلهل فيه حبال ألن كون األمر آل يف املثال 
على الدين هو املذكور إىل أن املبيع للدين ثالثة أرباع املتروك وبقي ربعه باعت الزوجة نصيبها منه بدينار إذ ما زاد 

وأما مسألة بيع الورثة قبل الدين فليست كهذه كما هو واضح ومنشأ اخلالف فيها هل النهي . مثن باقي واجبها 
عن البيع قبل الدين حلق اهللا أو حلق املخلوقني ؟ وذكر ابن عرفة يف باب الفلس القولني ، ونقل عن ابن حمرز أن 

وكالم الشامل مع كالم أيب احلسن املتقدم أول التقرير وفتواه املذكورة كونه حلق املخلوقني أشبه بظاهر الكتاب ، 



هنا يدالن على أرجحيته ، ولذلك فرعنا عليه بعض ما تقدم ، وإذا علمت هذا فتأمل وجه كون الصلح يف مسألتنا 
ال يف الصلح الذي  مثل البيع قبل الدين مع أن رواية أشهب إمنا هي يف منع البيع قبل الدين كما يف ابن عرفة وغريه

مّر تفسريه ، وإن كان نقل املتيطي يقتضي أهنا يف الصلح وأن املوثقني قالوا هبا كما مّر ألهنم إن قالوا ذلك إجراء 
فلم يظهر وجه املساواة إذ البيع يف الصلح هنا للدين ال قبله ، والزوجة قد بقي هلا من نصيبها فباعته بنسبة ما زيد 

ذلك قد بقي لكل وارث مما بيده كما رأيته وذلك ال جهل فيه ، ولعله لذلك عرب يف الوثائق هلا على الدين ونسبة 
املؤذنة بعدم الوجوب ، ولو فرضنا أن الصلح وقع بالدين فقط لكان املبيع . وينبغي أن يباع اخل : اجملموعة بقوله 

ة للزوجة سبيل احملاباة واهلبة ، وكذا لو فيه هو مجيع املتروك ، ولو كان فيه فضل ألن ذلك الفضل يسلك فيه بالنسب
أخذت بعض دينها لكان مجيع املتروك مبيعاً بذلك البعض أيضاً ، وإن كانوا قالوا ذلك لكون روايته يف صلح النازلة 

باخلصوص فليس لنافيه إال حمض التقليد ، والتمسك حينئذ مبذهب ابن القاسم أوىل ألنه إذا كان مذهبه أرجح يف 
وال ابن عرفة وال ) خ ( الدين فكذلكهذا الصلح أو أحرى ألنه بيع للدين ، وهلذا واهللا أعلم مل يعرج  البيع قبل

  .غريمها من غالب احملققني على مسألة الصلح املذكورة 
  َوَحْيثُ الَ َعْيَن َوالَ َدْيَن َوالَ
  كاِلىٍء سَاغَ َما ِمْن إْرٍث ُبِذالَ

امسها وخربها ) عني ( نافية للجنس ) ال ( لشرطه منصوب جبوابه ظرف مضمن معىن الشرط خافض ) وحيث ( 
) وال كاىلء ( إعرابه كالذي قبله واجلملة معطوفة على اجلملة قبلها ) وال دين ( حمذوف أي موجودة يف التركة 
ناء للمفعول بالب) بذال ( بيان ملا ) من إرث ( فاعل ساغ ) ما ( جواب حيث ) ساغ ( يقال فيه ما قيل يف الذي قبله 

صلة ما واملعىن أنه إذا مل يكن شيء مما ذكر يف التركة فإنه جيوز اإلرث الذي أعطي للزوجة من التركة قلّ أو كثر 
صلحاً عن واجبها فيها كما لو كان فيها عرض وطعام وعقار فأعطيت العرض أو بعضه صلحاً عن اتباع نصيبها 

اجلميع أو أكثر أو مساوية ، وجيوز أن تكون من ليست بياناً ملا بل  فيما عداه كانت قيمته أقل من قيمة نصيبها يف
مبعىن عن تتعلق بقوله بذال أي ساغ الشيء الذي بذل هلا عن إرثها من عند الوارث سواء كان املبذول عيناً أو 

أطلق اتكاالً غريها بشرط أن جيوز بيعه هبا ال بلحم مثالً من غريها ، وفيها حيوان من جنسه أو العكس كما مّر ف
ومفهوم وال عني أنه إذا كان فيها عني مل جيز بعني من عند الوارث ، بل بعرض كما مّر تفصيله مع . على ذلك 

ولذا كان األنسب تقدمي هذا البيت ، والذي قبله هناك . والتركات ما تكّون اخل : وال دين عند قوله : مفهوم قوله 
  .حيث مل يكن فيها عني أو دين ، وإالَّ فقد تقدم تفصيله أيضاً  ، ومفهوم وال كاىلء هو البيت الذي قبله

  َوإنْ َيفُْت ما الصُّلُْح ِفيِه ُيطْلَُب
  لَْم َيْجزِ إالَّ َمْع قَْبضٍ َيجُِب

بالبناء ) يطلب ( يتعلق بقوله ) فيه ( مبتدأ ) الصلح ( موصولة فاعل يفت ) ما ( شرط وفعله ) وإن يفت ( 
جواب الشرط وفاعله ضمري يعود على عقد ) مل جيز ( واجلملة صلة ما والرابط اجملرور بفي  للمفعول خرب املبتدأ

ما مررت إال مع : يتعلق بيجز كقولك ) مع ( استثناء من مقدر أي مل جيز مع حال من األحوال إال ) إال ( الصلح 
الشيء الذي الصلح يطلب فيه وهو يف حمل الصفة لقبض ، واملعىن أنه إذا فات ) جيب ( مضاف إليه ) قبض ( زيد 

املصاحل عنه مل جيز عقد الصلح فيه إال مع قبض جيب للمصاحل به كما إذا غصبه عبداً أو سرقه ثوباً ، وفات ذلك 
بذهاب عينهوحنو ذلك فال جيوز الصلح يف ذلك إال بقبض املصاحل به ناجزاً ألنه ملا فات ترتبت قيمته ديناً يف ذمة 

ه صلح عن القيمة فال جيوز بالتأخري إال بدراهم قدر قيمته أو أقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع املتعدي فالصلح عن



به كما مّر مستوىف تفصيله يف التنبيه قبل هذا الفصل ، ومفهوم أن يفت أنه لو كان قائماً جاز ولو بالتأخري وهو 
  .كذلك 

  َوَجاِئزٌ َتحَلُّلٌ فيما ادُِّعي
  ِللُْمدَِّعيَولَْم تَقُْم َبيَِّنةٌ 

به وجيوز أن يكون جائز مبتدأ وحتلل أغىن ) فيما ادعي ( سوغ االبتداء به تعلق ) حتلل ( خرب عن قوله ) وجائز ( 
ومل تقم بينة : ( عن اخلرب على مذهب من ال يشترط االعتماد وادعى صلة ما والعائد حمذوف أي به ومجلة قوله 

فالصلح حينئذ : مع جهلهما بقدره ، فإن قامت به ورجع أحدمها لقوهلا  حالية أي مل تقم له بينة أصالً) للمدعي 
حقيقي يعترب يف جوازه الشروط املتقدمة فقوله فيما ادعى اخل يدخل فيه ما إذا جهل أو نسي كل منهما قدر املدعي 

عي دون اآلخر ، وال به مع اعترافهما بأصل وجوده أو به بينة ومل يرجع أحدمها لقوهلا ، وما إذا علماه ومساه املد
وسواء . ومل حيقق عند ذاك العددا اخل : بينة أيضاً أو به بينة ومل تعني قدره على القول بعدم قبوهلا كما مّر عند قوله 

كان املدعى به حظاً يف عقار أو غريه ال يف هذا وال فيما إذا جهال معاً لكن فيما إذا مساه املدعي وعلمه دون اآلخر 
شروط الصلح ، ألن اآلخر إما أن يكون منكراً ملا ادعى به عليه مجلة فيكون افتداءاً من اليمني أو  ال بد من اعتبار

  :مقراً به ال بقدره أو به وبقدره والكل داخل يف قوله 
  وهو كمثل البيع يف اإلقرار
  كذاك للمحجور يف اإلنكار

بالتحلل وهو إمنا هو منقول فيما إذا جهاله فيجب إخراج هذا من عموم كالمه هنا لئال يؤدي للتكرار وألنه عرب 
معاً أما إن علمه ومساه أحدمها فهو وإن عرب عنه بعضهم بالتحلل أيضاً باعتبار املدعى عليه ، لكن املنصوص يف 

املدونة وهو األول وهو التحلل احلقيقي فإن علمه املدعي ومل يسمه مل جيز الصلح وإن وقع بطل إذا علم املدعى عليه 
املدعي املدعى وأما إن مل يعلم بعلمه وقت العقد فهي كالصربة يعرف البائع كيلها دون املبتاع فيخري حينئذ يف بعلم 

وإمنا جاز الصلح فيما جهاله أو نسياه مع أن الصلح بيع يشترط فيه عدم اجلهل ألن . الفسخوعدمه قاله أبو احلسن 
فيجوز الصلح على وجه التحلل يف حظ من دار ال يعرفان اشتراط الشيء إمنا هو مع القدرة عليه وال قدرة هنا 

قدره ، وكذا يف دراهم ال يعرفان عددها بعرض أو ذهب أو دراهم عاجالً ال بالتأخري ، وتأمل مل مل يشترطوا هنا 
كل موضع ال يقدران على الوصول : أبو احلسن . حتقق التماثل يف الدراهم بالدراهم ؟ ألن ذلك على وجه التحلل 

 معرفة ذلك فالصلح فيه جائز على معىن التحلل ، ومثله بيع الصربة ال يعرفان كيلها ، ومثله البن القاسم يف إىل
أو يقال وهو الظاهر حمل جوازه يف . املتجاعلني على حفر بئر أي جهال مجيعاً صفة األرض من رخو أو صالبة اه 

ن كان ال يشك أن املأخوذ من الدراهم اآلن أقل من املدعي الدراهم بالدراهم يف املسألة املذكورة كما يف املدونة إ
هبا ، وإالَّ منع كما قالوا فيمن استهلك صربة من قمح مثالً ال يصاحل على التحري مبكيله من جنسه إال أن يتحقق 

هذا أول باب الصلح ، مث إن ) ق ( أن املأخوذ أدىن من كيل الصربة ألنه أخذ لبعض احلق وقيمة للباقي كما يف 
لكن جاز اجلهل يف بعض أفراد الصلح على وجه . فيما مر وكل ما اتقى بيعاً يتقي اخل : البيت كاالستثناء من قوله 

  .التحلل كما جاز يف بعض أفراد البياعات كالصربة وحنوها 
  َوالصُّلح ِفي الكاِلىِء َحْيثُ َحالَّ
  بِالصَّْرِف ِفي الَعْينِ ِلزَْوجٍ َحالَّ

ظرف زمان هنا على قلة فيه جمرد عن معىن الشرط ) حيث ( باهلمز يتعلق به ) يف الكاىلء ( دأ مبت) والصلح ( 



يتعلق بالصلح ، وجيوز أن يكون ظرف مكان مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه واألول أظهر 
لصلح على األول أو حبل يتعلق با) بالصرف ( مجلة فعلية يف حمل جر بإضافة حيث على كال الوجهني ) حال ( معىن 

( يتعلق بالصرف ) يف العني ( آخر البيت على الثاين ال بالصلح ملا يلزم عليه من الفصل بني املصدر ومعموله بأجنيب 
وحال . الذي هو جواب حيث على الثاين ، واجلملة من حيث وجواهبا خرب املبتدأ ) حال : ( يتعلق بقوله ) لزوج 

حرم وبينهما جناس تام ، واملعىن على األول والصلح يف الكاىلء وقت حلول أجله  األول ضد أحل ، والثاين ضد
بالصرف يف العني جائز لزوج ، وعلى الثاين والصلح يف الكاىلء إذا حل أجله جائز للزوج بالصرف يف العني وأشعر 

باب صرف ما يف الذمة وعليه قوله لزوج أن املراد بالكاىلء يف كالمه دين الزوجة من صداقها ، وإمنا جاز ألنه من 
فال خصوصية لدين الزوجة وال الزوج ، بل كل دين من عني يف الذمة جيوز صرفه بعد حلول أجله ال إن مل حيل 

إن تأجل هو : بقوله يف الصرف عاطفاً على املنع أو بدين تأجل ، وإن من أحدمها فمفهوم قوله ) خ ( كما أشار له 
ف ما حل منه كالً أو بعضاً مبعجل ال مبؤجل ، فإهنال جيوز ولو تعجله لوقوعه قول الناظم هنا حل أي جيوز صر

فاسداً باشتراط تأخريه كما يف املدونة ؛ وانظر لو وقع بدنانري عن دراهم أو بالعكس وجعل التأخري بدون شرط ، 
  .ونقل أواخر الصلح من املعيار جواز ذلك 

بغري شرط بل هو أحرى وحمل النظم إن اتفقا على احللول أو قامت به  ومثله يقال يف تأخري احلوز يف التصيري: قلت 
بينة ، فإن اختلفا يف احللول وعدمه وال بينة فسد ألنه صرف مستأخر بالنسبة ملنكره كما مّر ، وحيتمل أن يعمم يف 

بالصرف : وقوله . عيناً كالمه أوالً فرياد بالكاىلء مطلق الدين املؤخر كان لزوجة أو غريها طعاماً كان أو عرضاً أو 
( يف العني لزوج إشارة حلكم بعض ما مشله العموم املذكور إذ ال مفهوم حينئذ للصرف وال للزوج ، فيكون كقول 

  .وكل ما اتقى بيعاً يتقي اه : وقد تقدم هذا عند قوله . وجاز عن دين مبا يباع به اخل : يف الصلح ) خ 
  باب النكاح وما يتعلق به

د ومن له اإلجبار من األولياء وترتيبهم إىل غري ذلك وهو لغة الضم والتداخل ، ويطلق على الوطء من صحة وفسا
والعقد وأكثر استعماله يف الوطء ، ويسمى به العقد لكونه سبباً فيه ، وهل هو حقيقة يف الوطء جماز يف العقد أو 

الثاين أقرب لغة واألول أقرب شرعاً أي حىت أصحها األول ابن عبد السالم ، و. العكس أو حقيقة ؟ فيهما أقوال 
ألن املعىن حىت يعقد )  ٢٣٠: البقرة ( } حىت تنكح زوجاً غريه : قيل مل يرد يف القرآن إال للعقد ولو يف قوله تعاىل 

عليها لكن السنة بينت أن ال عربة بالعقد يف التحليل ، بل حىت حيصل الوطء بعده ، وقيل هو يف هذه اآلية مبعىن 
اخل ومثرة اخلالف على األولني من زىن بامرأة )  ٣: النور ( } الزاين ال ينكح : لوطء كما أنه كذلك يف قوله تعاىل ا

عقد على جمرد متعة التلذذ بآدمية غري موجب قيمتها : وقال ابن عرفة ) تت ( هل حترم على ابنه وأبيه أم ال ؟ قاله 
فقوله عقد جنس . ا الكتاب على املشهور أو اإلمجاع على اآلخر اه ببينة قبله غري عامل عاقدها حرمتها إن حرمه

على جمرد متعة من إضافة الصفة إىل املوصوف ، والتقدير على متعة : وقوله . وعّبر به ألنه يفتقر إىل إجياب وقبول 
ن املعاوضة هنا غري التلذذ اجملردة ، وخرج به العقد على املنافع كاإلجارة وحنوها ، ومل يقل عقد معاوضة كالبيع أل

النكاح مبين على املكارمة وخرج باجملردة العقد على شراء األمة : مقصودة واملقصود املعاشرة ، ولذا يقولون 
غري موجب اخل حال من التلذذ أي حال كون التلذذ : وقوله . بآدمية خرج به العقد على اجلنية : للوطء ، وقوله 

ببينة حال من التلذذ أيضاً أخرج به : وقوله . خرج به األمة احملللة إن وقع بينة بتلك اآلدمية غري موجب قيمتها ، وأ
ببينة اخل البينة : ومشل قوله . اخل . أو وجدا فيبيت وأقّرا به وادعيا النكاح حدا ) : خ ( صور الزنا املشار هلا بقول 

النكاح كان ببينة ، وأما الفشو والعدل  احلقيقية واحلكمية كتصديق الطارئني واخلصي فيها ألهنما يصدقان يف كون



الواحد فإنه وإن قام كل منهما مقامها يف نفي احلد فإمنا ذلك لكوهنما شبهة ال لثبوت النكاح هبما ، ولذا كان 
  .يفسخ 

أن الطالق إمنا لزم مؤاخذة هلما باإلقرار أن العقد كان : فاجلواب . الفسخ بطالق وهو فرع النكاح : فإن قلت 
غري عامل صفة لعقد أو حال من : وقوله . ن فدرأنا احلد للشبهة وألزمنا الطالق مراعاة لإلقرار قاله ابن رشد بشاهدي

املتعة أي حال كون املتعة املعقود عليها غري عامل عاقدها حرمتها فإن علم حرمتها فزنا وهل مطلقاً حرمها الكتاب 
املشهور . ون زناً إن كان حترميها بالكتاب ال بغريه ؟ قوالن كاألخت أو اإلمجاع كبنت األخ من الرضاع أو إمنا يك

وقول بعضهم صوابه أو الكتاب أو اإلمجاع على اآلخر ، وقول آخرين صوابه أو واإلمجاع بزيادة الواو بعد . الثاين 
قال باعتبار أو كله ال حاجة إليه ألن من اعترب اإلمجاع يعترب الكتاب إذ كل ما يف الكتاب جممع عليه على أن من 

  .اإلمجاع يقول باعتبار الكتاب باألحرى 
فهم مما مّر أن الطارئني إذا تقاررا على النكاح واتفقا عليه قبل قوهلما ، وأما إن كانا من أهل البلد ففي : تنبيه 

ا ال بد أن والعمل اليوم أهنم: أقضية الربزيل ال يقضي القاضي بقوهلما أهنما زوجان إال بعد إثبات أصل النكاح قال 
يثبتا عند قاضي األنكحة أنه حيوزها حبوز الزوجية جبماعة من املوضع الذي مها به ، وكذا إذا طلقها وأراد ارجتاعها 

ومل يأتيا بالصداق أو جتحده املرأة ومل يعثرا على شاهدي النكاح ، فال بد من تعريف القاضي بأنه كان حيوزها 
وستأيت كيفية وثيقة النكاح . منهما ويعمالن على موجب الرجعة اه  واستعمال موجب االرجتاع فيسمع الطالق

  .واملهر والصيغة اخل : عند قوله 
  َوبِاْعتبَارِ النَّاِكحِ والنِّكَاُح

  واجِبٌ أَْو َمْندُوبٌ أَْو ُمَباُح
باعتبار على حذف مضاف أي حكمالنكاح خيتلف ) النكاح . ( يتعلق مبحذوف خرب عن قوله ) وباعتبار الناكح ( 

أو حرام أو مكروه ) واجب أو مندوب أو مباح : ( حال الناكح ويدل على حذف اخلرب واملضاف املذكورين قوله 
فتعرض له األحكام اخلمسة ، فيجب على الراغب فيه إن خشي العنت ومل يكفه الصوم أو التسري ولو مع اتفاق 

وقد يوجبه عليها : ابن عرفة . مثل الرجل إال يف التسري عليها من حرام ، وإن أعفه أحدمها فالنكاح أوىل واملرأة 
عجزها عن حفظها أو سترها إالّ به ويندب إن مل خيش العنت رجا نسله أو ال ، ولو قطعه عن عبادة غري واجبة 

وكذا إن كان ال أرب له يف النساء ورجا نسله وإالَّ فمباح حيث مل يقطعه عن عبادة كالعقيم والشيخ الفاين 
ي واجملبوب ، ويكره لغري الراغب فيه ويقطعه عن عبادة غري واجبة ، وظاهر املازري ولو رجا النسل وصرح واخلص

وحيرم فيما عدا األول من هذه األقسام إن خشي ضرراً باملرأة بعدم وطء أو نفقة أو كسب حمرم ، ولو ) : ز . ( به 
إن خاف العنت وجب وإالَّ : قال . ن عرفة تقسيم آخر راغباً فيه مل خيش عنتاً ، والبن بشري عن بعضهم كما يف اب

حرم إن أضر باملرأة لعجزه عن الوطء أو مطلق النفقة أو لألمن من مال حرام وإالَّ ندب إليه إن تشوق إليه وتشوش 
عليه فعله إن تركه وإالَّ كره له إن مل تكن له حاجة أو قدر على التعفف وتزوجيه يضيق حاله ومباح إن تساوت 

وما تقدم من أنه جيب على من خشي العنت ولو مع إنفاق من حرام هو ما يفيده كالم ابن بشري املتقدم . حواله اه أ
وكالم الشامل ، واعترضه ابن رحال بأن اخلائف من العنت مكلف بترك الزنا كما هو مكلف بترك التزوج احلرام 

  .إلكراه كاملرأة ال جتد ما يسد رمقها إال بالزنا اه ، فال حيل فعل حمرم لدفع حمرم وإمنا يصار ملثل هذا عند ا
وقد يرد بأن ما قالوه هو . أو بكسب من مال ال حيل اخل : حنوه قول القلشاين عاطفاً على املمنوع ما نصه : قلت 

من باب ارتكاب أخف الضررين كما أن ما فعلته املرأة املذكورة كذلك ألن اإلضرار بالزوجة بعدم اإلنفاق أخف 



ن الزنا ألن اإلنفاق ميكن إسقاطه ألنه حق هلا وإطعامها من احلرام ميكن التحلل منه ، وأيضاً فإن كالً منهما مترقب م
وألنه يزجز عن . اآلية )  ٣٢: النور ( } إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله : فيمكن عدم حصوله لقوله تعاىل 

أن إطعامها احلرام فسق والفاسق غري كفء فللزوجة الفسخ وهلا  اإلضرار وإطعامها احلرام وإالَّ طلق عليه على
وباجلملة ، فهذا جيب عليه التزوج كما جيب عليه ترك . وحيثما زوج بكراً غري األب : الرضا كما يأيت عند قوله 

 مث إن فائدته غض البصر وحتصني الفرج واإلطالع على. اإلنفاق من حرام فهو مكلف بأمرين فريتكب أخفهما 
ويستحب نكاح . احلديث ) تناكحوا تناسلوا : ( معظم لذة من لذات اجلنة ، وكثرة النسل لقوله عليه السالم 

: ( وقال ) عليكم بنكاح األبكار فإهنن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسري : ( البكر لقوله عليه السالم 
صالة العصر ويكره صدر النهار كما يف الطرر ، وأن يعقد وأنيخطب يوم اجلمعة بعد ) هال بكراً تالعبها وتالعبك 

يف شوال كما فعل عليه الصالة والسالم بعائشة رضي اهللا عنها ، وأن يبين به وأن خيالف اجلهال يف تركهم فعل 
ذلك يف احملرم ، بل يقصد العقد والدخول فيه متسكاً مبا عظم اهللا ورسوله من حرمته ورجاء بركته كما يف آخر 

  ) .م ( سفر األول من املعيار قاله ال
  واملَْهُر والصِّيَغةُ والزَّْوَجاِن
  ثُمَّ الْوَِليُّ ُجْملَةُ األْركاِن

مجلة ( معطوف أيضاً ) الويل ( للترتيب اإلخباري ) مث ( معطوفان عليه ) والصيغة والزوجان ( مبتدأ ) واملهر ( 
بالركن ما ال توجد احلقيقة الشرعية إال به فتدخل ) خ ( جب و خرب ، وجيوز العكس ، ومراده كابن احلا) األركان 

اخلمسة اليت يف النظم ألن العقد ال يتصور إال من عاقدين ومها شرعا الويل والزوج ، ومن معقود عليه وهي الزوجة 
 على والصداق نصاً كما يف نكاح التسمية أو حكماً يف التفويض إذ الصداق فيه موجود حكماً ألهنما مل يدخال

إسقاطه ولو دخال على إسقاطه مل يصح كما يأيت وال يتصور أيضاً إال بصيغة وقد خصها الشرع مبا يأيت يف قوله 
وقد عد يف الشامل هذه األركان شروطاً ألن النكاح الذي هو العقد معىن من املعاين والزوجان . فالصيغة النطق اخل 

وكذا الصيغة خارجة . ركان الشيء أجزاؤه ، وهذه خارجة عنه والويل والصداق ذوات فال يصح تفسريه هبا ، وأ
عنه إذ هبا يوجد العقد الذي هو الربط ، وجعل ابن حمرز الويل والصداق والشهود شروطاً والزوجني ركناً وهو 

) ح ( أظهر وال يعكر عليه ما مّر ألن املقصود من الزوجني رضامها والرضا معىن يصح تفسري النكاح به ، ولذا قال 
الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والويل والصيغة شرطان ، وأما الصداق والشهود فليسا بركنني وال شرطني ألن : 

الشهادة شرط يف الدخول ال يف العقد والصداق ال يشترط التعرض له ، وإمنا يشترط أن ال يدخال على إسقاطه اه 
وقد علمت أن من نظر إىل أن . إالَّ فرضاه ركن ال شرط تأمل والويل اخل يريد إن كان غري جمرب و: باختصار فقوله 

العقد الشرعي ال يوجد إال هبا عدها أركاناً ، ومن نظر إىل كوهنا خارجة عنه وأهنا غريه مل يصح تفسريه هبا عدها 
رعاً شروطاً ، ومن نظر إىل أن العقد لغة يوجد يف نفسه من عاقد وهو الزوج والزوجة ، لكن يشترط يف صحته ش

الويل والصيغة جعل األولني ركنني والثانيني شرطني ، والكل صحيح معىن واهللا أعلم ، فإن زوجت نفسها بغري ويل 
وكيفية وثيقته تزوج فالن الفالين فالنة الفالنية . البن القاسم وابن نافع : فسخ ولو طال وهل بطالق ؟ قوالن 

احلل للنكاح على صداقمبارك مبلغ قدره كذا وكالته كذا يؤديه  البكر يف حجر والدها املذكور ، وحتت والية نظره
وعلى ) صلى اهللا عليه وسلم ( هلا تقاضياً حبسب كذا آخر كل عام تزوجها بكلمة اهللا العلية ، وعلى سنة نبيه 

ر أو اليمني واألمان ، وما جاء يف حمكم القرآن من إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان أنكحه إياها والدها املذكو
وصيها اجملرب مباله من اإلجبار عليها حسبما يرسم اإليصاء أعاله أو حوله ، أو وليها أخوها فالن أو عمها أو ابن 



عمها وقبله الزوج املذكور قبوالً تاماً وارتضاه وألزمه نفسه وأمضاه ، واهللا يوفق بينهما ملا حيبه ويرضاه عرفاً قدره 
وعرفهما ، ويف كذا ، وال شك أن الوثيقة تضمنت األركان املذكورة واحترزت  شهد عليهما به ومها بأمته أو أكمله

فإن . وتأذن الثيب باإلفصاح اخل : بقويل البكر من الثيب فال بّد من إذهنا زوجها أبوها أو غريه كما يأيت يف قوله 
د بالثيوبة إال أن يقول عذراء وال ر) : خ ( سقط ذلك من الرسم ومل يبني بكراً وال ثيباً فال كالم للزوج كما قال 

وبقويل يف حجر والدها مما لو كانت بكراً . والزوج حيث مل جيدها بكراً اخل : وسيأيت قول الناظم أيضاً . اخل 
واستنطقت لزائد : وليست يف حجره كاملرشدة ومثلها املعنسة فال بّد من إذهنما أيضاً كما يأيت يف نظائره عند قوله 

احترازاً من املوانع اليت متنع تزوجها من عدة وفاة أو كوهنا يف نكاح . احلل للنكاح اخل : قويل وب. يف العقد اخل 
آخر وحنو ذلك فإن سقط ذلك من الرسم مل يضر ألن األصل انتفاء املانع ، ويف املعيار عن ابن املكودي أن النكاح 

ال حيتاج إىل ذكره ، وسيأيت عند قول  على السالمة والصحة إن سقط من رمسه خلو من زوج ويف غري عدة وأنه
استظهر أن سقوطه غري مضر ويف ) ح ( ما إذا سقط ذلك يف الثيب وأن . الناظم وحيثما العقد لقاض قد وىل اخل 

مما لو نصوا على إسقاطه فالعقد فاسد يفسخ قبل البناء اتفاقاً ويف . الفشتايل ما خيالفه وبقويل على صداق مبارك اخل 
أو ما : قوالن ، وإن مل يتعرضوا له أصالً فهو نكاح تفويض وسيأيت عند قوله . وتصحيحه بصداق املثل فسخه بعده 

  :فّوضا فيه وحتماً للدخول فرضا اخل ، وبقويل مبلغ نقده كذا مما لو مل يتعرضوا لقدره وسيأيت يف قوله 
  والزوج والزوجة مهما اختلفا
  يف قدر مهر والنكاح عرفا

: أو إقرار وال تسقط البينة جلهلها القدر ، وقد أنكر أحدمها النكاح من أصله كما مّر عند قوله عرف ببينة : أي 
وكل ما : ال بد فيه من بيان السكة كما يأيت عند قوله . وقويل مبلغ نقده كذا اخل . ومل حيقق عند ذاك العددا اخل 

ا أو قدم ، وحنوه بصيغة املاضي يف اجلميع فذلك فإن قالوا نقدها كذا أو أقبضها أو عجل هل. يصح ملكاً ميهر اخل 
نقده كذا باملصدر : مقتض لقبضه وإن قالوا النقد من ذلك كذا أو مبلغ النقد وحنوه ، فهو مقتض لبقائه وإن قالوا 

مبلغ نقده : فإن قالوا . إن قيل نقده كذا ال نقد اخل : قال ذلك كله يف الشامل وحنوه قول ناظم العمل . فقوالن 
ال ، وبه العمل قال : وقيل . يفسخ للجهل بليلة الدخول : فقيل . كذا يؤديه ليلة الدخول هبا والدخول خمتلف 

  :ناظمه 
  والنقد إن أجل بالدخول
  إليه من عقد على احللول

اق ومل مما لو بينوا قدر الصد. وسيأيت بقية الكالم عليه عند قوله وأمد الكواىلء املعينة ، وبقويل وكالته كذا اخل 
يتعرضوا لنقد وال لكاىلء فيجري على ما قالوه يف االختالف يف أصل األجل يف البيع فيما يظهر فيحمل على احللول 

إال لعرف على أنه قد نقل الربزيل عن ابن رشد فيمسائل األنكحة أنه حممول على احللول حيث مل يذكروا تأجيالً 
لو اتفق هذا يف زمننا لكان النكاح : دونة ، لكن قال أبو احلسن وال ضده ، واقتصر عليه يف الشامل وحنوه يف امل

وانظر . فاسداً ألن العرف جرى بأنه ال بد من الكاىلء فيكون الزوجان قد دخال على الكاىلء ومل يضربا له أجالً اه 
كروا الكاىلء ومل مما لو ذ. وبقويل حبسب كذا آخر كل عام اخل . وأمد الكواىلء املعينة اخل : ما يأيت عند قوله 

والكلمة العلية هي قول ال إله إال اهللا حممد رسول . وأجل الكاىلء مهما أغفال اخل : يتعرضوا ألجله فسيأيت يف قوله 
: البقرة ( } فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان : وقيل هي قوله تعاىل . إذ ال حيل لكافر أن يتزوج مسلمة . اهللا 
اآلية هي الطالق الذي بيده ، وقيل )  ٢٢٨: البقرة ( } وللرجال عليهن درجة : ىل والدرجة اليت قال تعا)  ٢٢٩



مبا له من اإلجبار اخل راجع للوصي اجملرب ، : وقويل . الشهادة اليت هي أكمل من شهادة املرأة ، وقيل غري ذلك 
ة وإن كانت مشاورهتما أحسن وتقول يف األب مبا ملكه اهللا من أمرها وذلك كله ظاهر يف عدم االستئمار واملشاور

وأحوط ليخرج من اخلالف ، وقويل حسبما برسم اإليصاء اخل إشارة إىل أنه ال بد من نسخ رسم اإليصاء لئال 
تدعي أنه ليس بوصي عليها ، وهذا إذا أنكحها اجملرب فإن زوجها غريه زدت يف األوصاف املتقدمة البالغ فتقول 

أخوها أو ابن عمها كما أشرنا إليه وال بد حينئذ من أن نقول بإذهنا ورضاها  أنكحها: وقلت . البكر البالغ اخل 
وتفويضها ذلك إليه تلقاه منها شهيداه أو غريمها حسبما أعاله أو حوله بعد أن استؤمرت وأعلمت بالزوج بعالً ، 

. البكر يف النكاح اخل والصمت إذن : ومبا بذل هلا من الصداق مهراً فصمتت أو بكت وحنو ذلك كما يأيت يف قوله 
وال تزوج إال بعد البلوغ وثبوت أنه ال أب هلا وال وصي وأن الصداق صداق مثلها إىل غري ذلك كما يأيت يف قوله 

:  
  وحيثما زوج بكراً غري األب
  فمع بلوغ بعد إثبات السبب

املعيار عن ابن احلاج أنه يعرف  ويقبل قوهلا يف البلوغ عند إرادة النكاح إذا أشبه قوهلا كما يف الربزيل ويف. اخل 
فإن ادعت بعد العقد أهنا . بلوغها يف وجهها وقدها وخيربه ثقات النساء فيشهد الشاهد به معتمداً على ذلك اخل 

غري بالغة وقد كانت أقرب به حني العقد ، فال يلتفت إىل دعواها ألن إقرارها عامل يف مثل هذا ، فإن نظر إليها 
أنه يفسخ النكاح ، ويف املعيار أواخر الكراس األول من ) ح ( البلوغ ففي الربزيل ونقله النساء فشهدن بعدم 

األنكحة عن اليزناسين أن البينة بعدم بلوغها ال تقبل قائالً قد جاءت الروايات بطرح البينة املقابلة ملا أقرت به املرأة 
، وينكرها الزوج ويقيم بينة بالنساء أهنا عذراء فيما تصدق فيه من ذلك دعوى املرأة اإلصابة بعدم إرخاء الستر 

فيغرم مجيع الصداق ومن ذلك لو أقرت املطلقة أهنا دخلت يف احليضة الثالثة فينظرهنا النساء فال يرين دماً هبا فإهنا 
الشعر واحتج أيضاً بأن النساء يعتمدن يف شهادهتن على عدم البلوغ بعدم اإلنبات وهي قد تزيل . تبني مبجرد قوهلا 

  .حبيث ال يرى الناظر شيئاً 
وأيضاً فإن البلوغ ال ينحصر يف اإلنبات بل يكون باالحتالم والسن ، وما للربزيل هو الذي يقتضيه ابن : قلت 

وإذا قلنا بقبول بينتها بعدم . وجاز للنسوة للفرج النظر اخل : هالل والفائق كما يف شرح ناظم العمل عند قوله 
ضمن الشهود إقرارها به فإن شهدت بينة بعدم البلوغ بعد أن صرح شهود الصداق بالبلوغ فذلك إقرارها به أو مل ي

وال يقال تصرحيهم فريسم الصداق بالبلوغ جمرد حكاية ، ألنا نقول احلكاية اجملردة جرت عادهتم . من التعارض 
علم من علمه إىل غري ذلك ، قبل فالن لزوجه بزعمه وال وارث له سوى من ذكر يف : بالتربىء منها فيقولون 

البالغ ومل يزيدوا بزعمها علم أن شهادهتم بالبلوغ مقصودة قاله يف املعيار عن ابن عطية : فكذلك هؤالء حيث قالوا 
جرت : وقوله . الونشريسي ، وإذا ثبت التعارض فيجري ذلك على ما مّر يف آخر الشهادات فانظر ذلك هناك 

وتأمل ما قالوه من الفسخ مع ما يف ضيح وابن عبد . شهود من أويل العلم وإالَّ فال العادة اخل ، ظاهر إذا كان ال
السالم من أن شهادة النساء ال تعمل فيما يوجب الفراق ، ونقله شارح نظم العمل يف احملل املذكور ، وقويل وقبله 

على الزوج بالقبول أو على الويل  أي بفور علمه باإلجياب وال يضر التأخري اليسري فإن تأخر اإلشهاد. الزوج اخل 
باإلجياب كما لو عقد األب النكاح على ابنه املالك أمر نفسه أو يعقد الويل على وليته ويتأخر إعالمها أو ينعقد 

إن : النكاح بني الزوجني ويتأخر إعالم الويل ، فذلك كله هو النكاح املوقوف ثالث األقوال فيه كما يف الفشتايل 
وصح إن ) خ ( وهو معىن قول . د مل جيز ، وحمل اخلالف إذا مل يدع الوكالة ومل يقر باالفتيات اه قرب جاز وإن بع



وحلف رشيد وأجنيب وامرأة أنكروا : قرب رضاها بالبلد ومل يقّر به أي باالفتيات حال العقد اخل ، وقال أيضاً 
وحد القرب اليومان عند سحنون . اخل الرضا واألمر حضوراً إن مل ينكروا مبجرد علمهم وإن طال كثري الزم 

  .والثالثة على ما أفىت به ابن لب قائالً ، وبه العمل يف هذه األزمنة 
بالبلد أنه إذا : وسبب اخلالف بني القولني األولني من الثالثة هل اخليار احلكمي كالشرطي أم ال ؟ ومفهوم قوله 

فيمن زوج ابنه الكبري املنقطع عنه وهو غائب فبلغه ذلك قلت البن القاسم : كان بغري البلد مل يصح فمن سحنون 
فالغائب تارة . ال يقام على هذا النكاح وإن رضي ألهنما لو ماتا مل يتوارثا اه : فرضي وكان بعيداً عن موضعه فقال 

  .يكون غائباً عن حمل العقد حاضراً بالبلد ، وتارة يكون غائباً عن الوطن قاله ابن عرضون يف جواب له 
وتأمله مع ما مّر من أن حد القرب اليومان والثالثة فلعل هذا إمنا يتمشى على قول عيسى من أن حد القرب : قلت 

كون العقد بالسوق أو باملسجد ويصار إليها باخلرب من وقته واليوم بعد اه ، ووقعت نازلة وهي أن رجالً زوج ولده 
قود عليه رّد وال قبول حىت مات بعد ثالثة أعوام ، واحلال أن املالك أمره أو أخاه وقبل له ذلك ومل يسمع من املع

العاقد مل يدع توكيالً وال أقر بافتيات فأجاب ابن عرضون والقصار وغريمها بأن عاقد نكاح غريه وإن غائباً حيمل 
صار ، مث إنه تقدم من الزيايت باخت. على اإلذن ألن الغالب أنه ال يعقد أحد نكاح غريه إال بإذنه ، وقاله ابن رشد اه 

كما تقدم أيضاً حكم ما إذا . والتركات ما تكون الصلح اخل : حكم ما إذا سقط من الوثيقة معرفة القدر عند قوله 
  .وتقدم أيضاً حكم ما إذا سقط وهو بأمته . ويشهد الشاهد باإلقرار اخل : سقطت املعرفة أو التعريف عند قوله 

د املوت بشهادة العدل الواحد ولو اخلاطب على قبول الزوج أو توكيل الزوجة يثبت النكاح بع: األول . تنبيهان 
ألنه غري عاقد فليس شاهداً على فعل نفسه وذلك راجع للمال فيثبت بالشاهد واليمني كما مّر ، وسواء أخذ 

النقد إال أن يدعى ال يلزم الزوج تعجيل : الثاين .اخلاطب على خطبته أجراً أم ال على ما به العمل كما البن ناجي 
للبناء وهو بالغ وهي ممن تطيق الوطء ، وإن مل حتض خبالف ما لو أصدقها معيناً كعرض ورقيق وحنومها فيجب 

ويقبضه جمرب . ووجب تسليمه إن تعني وإالَّ فلها منع نفسها اخل ) خ ( تعجيله ، وال جيوز اشتراط تأخريه كالبيع 
: إال بوكالة منصوص فيها على القبض أو يتطوع بضمانة قال الغرناطي ووصي ال غريمها ولو توىل عقد النكاح 

تسمى يف الوثيقة الزوجني وعدد الصداق ومن أي سكة هو وقبض النقد أو حلوله ويف تأجيله إىل البناء خالف 
  .وتسمى قابضة ومن جيوز له قبضه أو تطوع القابض بضمانه اخل 

  ويف الدُُّخولِ اخلَْتُم يف اإلْشَهاِد
  ُهَو ُمكَمِّلٌ يف االْنعِقَاِدَو
) يف االنعقاد ( خربه ) مكمل ( مبتدأ ) وهو ( يتعلق باخلتم ) اخلتم يف اإلشهاد ( خرب عن قوله ) ويف الدخول ( 

يتعلق به أو مبحذوف حال من املبتدأ أي الواجب يف اإلشهاد كونه عند الدخول وهو حال كونه كائناً يف االنعقاد 
الندب خوف موت أحدمها أو إنكاره فعلم منه أن اإلشهاد ليس شرطاً يف : أي . ل الكمال أي عند العقد حمص

صحة النكاح وال ركناً فيه لوجود العقد وصحته حبصول اإلجياب من الويل والقبول من الزوج ، وإمنا هو شرط يف 
 حّد إن فشا ولو علم فإن وفسخ إن دخل باله وال) خ ( الدخول فإن دخل بغري إشهاد فسخ بطلقة بائنة كما قال 

والشاهد الواحد : مل يكن فشو حد إن أقرا بالوطء وإال عوقبا فقط ، ولو جهال وجوب اإلشهاد ابن يونس والباجي 
هلما بالنكاح ومعرفة ابتنائهما باسم النكاح ، وذكره ، وإظهاره كاألمر الفاشي يف سقوط احلد قاله ابن املاجشون 

ملراجعة بعد االسترباء بثالث حيض وحترم على آبائه وأبنائه فإن عقد األب على ابنه يف وإذا فسخ فلهما ا. وأصبغ 
غيبته القريبة حبيث لو رضي لصح ، لكنه مل يرض فتحرم على أصوله وفصوله أيضاً ، وإن عقد عليه يف حال غيبته 



النظم كغريه أنه يفسخ وإن طال وظاهر . البعيدة حبيث لو رضي مل يصح على ما مر تفصيله مل حترم قاله ابن حبيب 
وولدت األوالد وأن الشهرة وحدها من غري إشهاد ال تكفي يف عدم الفسخ وهو ما ذكره الشارح عن بعض 

وأفىت ابن لب بأن اإلشهاد بالنكاح وشهرته مع علم الويل والزوجني يكفي وإن مل حيصل إشهاد : شراحالرسالة قال 
  .سلف ويف اجلواهر ومل تكن أنكحة السلف بإشهاد اه وهكذا كانت أنكحة كثري من ال: قال 
وهذا الذي يدل عليه قول ابن سلمون فإن كان النكاح والدخول شائعاً مشتهراً سقط احلد باتفاق وثبت : قلت 

قال سيدي أمحد البعل يف جواب له نقله العلمي يف نوازله بعد أن ذكر ما . فتأمل قوله وثبت النكاح . النكاح اه 
من أراد سلوك ما نقله املوثقون فليفسخ كل نكاح دخل صاحبه بغري إشهاد للنصوص الواردة بذلك ، وما : نصه 

يفهم من عدم فسخه على ما لألقدمني عمالً على الشهرة ال يعول عليه ألن املوثقني سبقونا إىل كالمهم فلو عدلوا 
  .باختصار عنه إىل الفسخ ، فلما فهم منهم أهنم ال يكتفون فيه بالشهرة اه 

تأمله مع تعليلهم الفسخ بأنه سد لذريعة الفساد إذ ال يشاء إثنان جيتمعان يف خلوة على فساد إال فعال مثل : قلت 
وال شك أن الشهرة ينتفي هبا التعليل . ذلك وادعيا سبق عقد بغري إشهاد فيؤدي إىل ارتفاع حد الزنا والتعزير اخل 

ليس اإلشهاد ركناً وال شرطاً يف العقد ، وإمنا هو شرط يف : قال ابن شاس  ولذا. املذكور واحلكم يدور مع علته 
الدخول واملقصود إعالن النكاح وإشهاره ليتميز عن الزنا ، وإمنا شرح اإلشهاد لرفع اخلالف املتوقع بني الزوجني 

ذكر يف املعيار : ه تنبي.وإثبات حقوقهما ، وعلى هذا جرت أنكحة الصحابة رضي اهللا عنهم ما كانت بشهادة اه 
أواخر الكراس الثالث من أنكحته أن رجوع الشهود عن الشهادة بالنكاح بعد شهرته بالعقد والبناء غري مؤثر 

  .فانظره 
  فالصِّيَغةُ النُّطُْق بِما كأنكَحَا
  ِمْن ُمقْتضٍ َتأبُّداً ُمستوضحا

) مقتض ( بيان ملا ) من ( صلة ما ) كأنكحا ( نطق يتعلق بال) مبا ( خربه وجيوز العكس ) النطق ( مبتدأ ) فالصيغة ( 
نعت له أي الصيغة من الويل هي النطق مبا هو كأنكحا من كل ) مستوضحا ( مفعول مبقتض ) تأبدا ( صفة حملذوف 

لفظ مقتض التأبد الواضح فأدخلت الكاف زوجت ، فإنه ينعقد النكاح به كأنكحت اتفاقاً وأدخلت أيضاً بعت 
إذ . تصدقت ومنحت وأعطيت وحنو ذلك حيث قصد هبا النكاح وظاهره مسي معها صداقاً أم ال وملكت ووهبت و

تأبدا : ومفهوم قوله ) خ ( املدار عنده على كوهنا تقتضي التأبيد ال إن مل يقصد هبا النكاح فال ينعقد كما يف شراح 
رهنتها القتضائها التوقيت دون التأبيد ، أعمرت أو أوصيت أو وأجرهتا لك أو أعرهتا أو : اخل إنه ال ينعقد بنحو 

وعدم اللزوم يف الوصية وظاهره ولو قصد هبا النكاح أو مسي معها الصداق ، وما ذكره من أنه ينعقد بكل لفظ 
الصيغة كل لفظ : يقتضي التأبيد هو البن القصار وعبد الوهاب والباجي وابن العريب ودرج عليه ابن احلاجب فقال 

: وقال يف املقدمات . دة احلياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية الصداق يقتضي التأبيد م
وصيغة بأنكحت : ال ينعقد مبا عدا أنكحت وزوجت إال لفظ اهلبة حيث قرن بصداق وشهره يف الشامل فقال 

: ح ، وقيل يصح ببعت وتصدقت بقصد نكا: وقيل . وزوجت ويف وهبت مشهورها إن ذكر مهراً صح وإالَّ فال 
فأنت تراه حكى ما البن العريب . بتحليل وإباحة وكل لفظ يقتضي متليكاً مؤبداً إال إجارة وعارية ورهناً ووصية اخل 

: وأفهم قوله ) خ ( املقتضية للتضعيف فيكون ما يف املقدمات هو الراجح كما يف شراح : قيل . ومن معه بصيغة 
يف االلتزامات قائالً األصل يف املضارع الوعد ، ويف املاضي اللزوم وحنوه كأنكحا أن املضارع ليس كاملاضي وحنوه 

إن أعطيتين ألفاً فارقتك أو أفارقك إن فهم االلتزام والوعد إن وطئها : لشراح املنت عند قوله يف اخللعوالبينة إن قال 



ها أن لفظ املستقبل يف النكاح وقال يف ضيح املضارع يف النكاح كاملاضي وموه أليب احلسن قائالً يؤخذ من. اخل 
ويف اإللتزامات أن املضارع إمنا يدل اللزوم مع قرينة دالة عليه تفهم من سياق الكالم . كاملاضي خبالف البيع اه 

وينبغي أن يكون هذا هو املعتمد ، وأما الصيغة من الزوج فهي قبلت وحنوه مما يدل . خبالف وقرائن األحوال اه 
له النطق أن غريه من إشارة أو كتابة ال يكفي ، ومنه يعلم حكم املسألة األمليسية وهي ما على القبول وأفهم قو

جرت به عادة البالد من أن الرجل يوجه من خيطب له فيجاب بالقبول ويتواعدون للعقد ليلة البناء ، مث يبعث 
فالنة سئل عن ذلك أبو سامل بن  الرجل حبناء وحوائج تتزين هبا ويولول النساء ويسمع الناس واجلريان فالن تزوج

أما إن كانت العادة املذكورة جارية عندهم جمرى العقد املصطلح عليه حبيث يرتبون على : إبراهيم اجلاليل فقال 
تلك األمور من إرسال احلناء وغريها آثار النكاح ، وأن املواعدة للعقد ليلة البناء ليست هي عندهم إلنشاء العقد 

ملهر وأجله ، وحتقيق ما قبض منه وما بقي خوف التنازع يف ذلك فال إشكال يف لزوم النكاح بل لإلشهاد بقدر ا
وترتب آثاره عليه ، وأما إن كانت العادة املذكورة إمنا هي عندهم توطئة للعقد وأمارة على ميل كل لصاحبه فال 

د املنربم أو الوعد ، وأن االنربام إشكال يف عدم اللزوم وإن جهل احلال حبيث لو سئل أهل البلد هل يقصدون العق
ولعل هذا القسم هو حمل . إمنا يقع ليلة البناء مل جيروا شيئاً فهذا حمل اإلشكال على ماذا حيمل هل االنربام أو الوعد 

إن أركان النكاح كلها حاصلة ألن الداللة الفعلية أقوى : اخلالف ، فمن قال إهنا تنزل منزلة العقد املنربم ويقول 
إن تلك األوصاف غري العقد فال تنزل منزلته وال يترتب عليها حكم : القولية ، ومن قال بعدم اللزوم يقول من 

فمما يدل على اللزوم جواب الشريف املزدغي يف يتيمة عقد عليها أخوها بغري وكالة غري أن الناس حضروا وأكلوا 
إن صبغت باحلناء وأكلت من تلك : ياد قال فيه وكان يبعث هلا باحلناء والفاكهة والصابون يف املواسم واألع

وحنوه كما يأيت للعبدوسي وابن لب والربزيل ، وما ذكره املزدغي وابن لب . الفاكهة مع علمها لزمها النكاح اه 
والعبدوسي يؤخذ من قول املنت وإن طال كثرياً لزم باألخرى وما ذكره الربزيل يقيد بالطول الذي يف املنت واهللا أعلم 

ومما يدل على عدمه جواب أيب العباس البقيين يف رجل خطب يتيمة من أخيها ، واتفقوا على الزواج بعدد معلوم  .
وحوائج وحضروا مبجلس واحد وأكلوا دون أن تقع بينهم شهادة وأعطاها العفصة وألقتها يف رأسها ، مث إن الرجل 

نكاح بينهما وال توارث وال عدة ، وهبذا جرت عادة ال : فقد أو أسر هل يصح لغريه العقد عليها أم ال ؟ فقال 
املفتني ، وأنه إذا مل يقع إشهاد فال نكاح ، وكان شيخنا سيدي إبراهيم بن فتوح يستشكل هذا ، وال سيما إذا عظم 

هذا ملخص ما نقلوه من جواب اجلاليل املذكور ، ومل أقف على جوابه بعينه ، . التراكن فيما مثل هذه املسألة اه 
ويؤيد ما للمزدغي ما أفىت به ابن لب والعبدوسي فيمن عقدعليها وليها بغري وكالة من أهنا إذا هنيت حني العقد فلم 

تنكر ، أو حضرت صنيع وليمتها دون إظهار نكري لزمها النكاح ، وكذا نقل الربزيل عن الرماح أن النكاح إذا 
ويؤيد ما للبقيين ما أجاب به السرقسطي يف امرأة خطبت  كان مشهوراً فإنه يغين عن توكيل البكر أو الثيب اه ،

زوجت ابنيت البكر فالنة من فالن ومسع من الزوج : إن ثبت أن والد الزوجة قال : من والدها وأكلوا الطعام قال 
لفظ الدال وقال أيضاً يف جواب آخر عن مثل النازلة الصيغة وهي ال. تزوجتها فإهنما يتوارثان وإالَّ فال اه : أنه قال 

على التزويج والتزوج ركن من أركان النكاح ال ينعقد إال هبا ، فإن حصلت من الزوج واألب واألب جمرب حصل 
وابن سراج كما يف املعيار وغريه إال أن البقيين علل بعدم اإلشهاد وهم ) ق ( ومبثله أجاب . النكاح وإالَّ فال اه 

  .التعليل ملا مر أن اإلشهاد ليس شرطاً وال ركناً وهو الصواب يف : عللوا بفقد الصيغة قالوا 
اللهم إال أن يكون جوابه يف قوم عادهتم أن كل ما يفعلونه قبل اإلشهاد لغو وقوهلم وهو الصواب يف التعليل : قلت 

قد أهنم عقدوا ال أهنم تواعدوا وإالَّ ما حسن التعليل بف. يقتضي إن قوله يف السؤال ، واتفقوا على الزواج اخل 



اإلشهاد أو الصيغة ألن الذي ال عقد فيه ال يعلل بذلك ألهنم يقولون عقد فاتت فيه الصيغة أو اإلشهاد وال يقولون 
ال ينايف ذلك ألن التراكن وإن بلغ ما بلغ ال . بعد وال سيما إن عظم التراكن اخل : وعد فات فيه ما ذكر ، وقوله 

والتعليل بفقد الصيغة هو اجلاري . سيما إن عظم ما يدل على العقد اخل يكون عقداً فاملراد بالتراكن العقد أي وال 
وهبذا حيسن مقابلة ما للبقيين مبا للمزدغي . الصيغة من الويل لفظ اخل : على ما يف النظم وغريه ، وقال يف اللباب 

: ين بفقد الصيغة ألن قوله ونصرينا زلتامها متحديت املعىن وإن االفتيات على املرأة وقع فيهما ، وزادت نازلة الثا
الصواب التعليل بفقدها ، لكن : اتفقوا حمتمل لالتفاق مع الصيغة أو مع عدمها ، واحملتمل ال دليل فيه ، ولذا قالوا 

حيث زادت نازلة الثاين مبا ذكر أدى ذلك إىل اختالف موضوع النازلتني وإن احتدتا يف االفتيات ، وهبذا استشكلت 
زلتني ، وعندي أنه مشكل من جهة أخرى ، وذلك أن سيدي إبراهيم اجلاليل أمجل يف جوابه على املقابلة بني النا

ألنه إن كان معناه أن . حسب ما نقلوه عنه ووقفنا عليه ألنه مل يبني ما املراد بقول السائل فيجاب بالقبول اخل 
استئمار للمرأة وال توكيل منها ، وثبت  اإلجياب وقع من الويل بشيء من األلفاظ املتقدمة يف تقرير النظم من غري

وصح إن قرب ) خ ( ذلك ببينة أو إقرار بعد املوت أو النزاع فاملرأة حينئذ مفتات عليها فيجري حكمها على قول 
والزوج هنا غري مفتات عليه إن كان خاطباً لنفسه ألن اخلاطب حينئذ . رضاها بالبلد ومل يقر به حال العقد اخل 

ض أن اخلطبة بإذنه ، فقول اخلاطب فالن يقول لك زوج وليتك مين أو خيطب منك وليتك مبنزلة وكيله إذ الفر
ويزوجين ففعل اخل ، فالصيغة حينئذ موجودة من الويل إال أهنا تارة توجد بلفظ اإلنكاح والتزويج وتارة ) خ ( قول 

ا النكاح حىت رتبوا عليها الوالول وحنوها ، بغريمها فيجري ذلك على ما مّر يف تقرير النظم وال خيفى أهنم قصدوا هب
وإن كان اإلجياب وقع من املخطوبة أو كان الباعث خيطب لولده ال لنفسه واملوضوع حباله فاالفتيات وقع على 

الويل يف األوىل وال يصح النكاح حبال ولو أجازه الويل ألن عاقده امرأة وعلى الزوج يف الثانية جيري حكمه على ما 
وإن كان االفتيات على الزوج . وإن طال كثرياً لزم اخل : وحلف رشيد وأجنيب إىل قوله : بقوله ) خ ( أشار له 

والزوجة فيجري كل على حكمه على قول مرجوح فيه كما يأيت ، وعلى هذا القسم أعين االفتيات علىالزوجة 
زدغي ، ومن ذكر معه ألن قبول فقط أو على الزوج فقط أو على الزوجني على القول املرجوح يتنزل جواب امل

وإن كان معناه جياب . اهلدايا وحضور الوليمة والسكوت حني الشهرة أقوى من قول املنت وإن طال كثرياً لزم اخل 
بالقبول غالباً أي غالب أحواهلم أن يكون اإلجياب من الويل بشيء من تلك األلفاظ املتقدمة وتصدر عنه حينئذ تلك 

يكون احلكم للغالب وجيري حينئذ حكمه على الوجه الذي قبله وإن كان قوله يف السؤال األفعال ، فينبغي أن 
معناه أهنم أجابوه بإظهار ما يدل عليه من سرور وميل وليس هناك غالب وال يدري هل . فيجاب بالقبول اخل 

ث يرتبون إىل قوله من حبي: كانت هناك صيغة أم ال ؟ وتوكيل واستئمار أم ال ؟ كما هو ظاهر جوابه بدليل قوله 
فال خيفى أن هذا ال يتنزل عليه جواب املزدغي ومن معه ألن . إرسال احلناء ، وبدليل قوله الداللة الفعلية أقوى اخل 

احملقق حينئذ هو امليل والسرور ، وبعث اهلدايا وقبوهلا وغري ذلك من الصيغة وحنوها حمتمل مشكوك هو يف حكم 
ح السائل فيها بالعقد فظاهره أنه إمنا فات فيها التوكيل واالستئمار وغري ذلك من العدم ، ونازلة املزدغي صر

األركان كله موجود ، وهذا ال يتنزل عليه جواب اليقيين إن قلنا أن قوله يف السؤال اتفقوا معناه تعاقدوا كما مّر ، 
نه كان حبضور املرأة أو توكيلها وال وأما إن قلنا معناه وقع منهم ما يدل على االتفاق وال يدري مباذا هو وال أ

يدرون ذلك فهو حينئذ أشبه شيء هبذا االحتمال الذي حنن فيه ، لكن ال ينبغي أن يعلل بعدم اإلشهاد وال بفقد 
الصيغة ، بل بعدم وجود العقد من أصله إذ احملقق حينئذ هو وجود تلك األفعال وغريها حمتمل يف حكم العدم وهي 

ا على العقد ألهنا حمتملة للعقد والوعد واحملتمل ال داللة فيه ، فإن كانت عادهتم وغالب أحواهلم وحدها ال داللة فيه



أهنم يريدون هبا انربام العقد ، وأهنا ال تكون إال بعده فيحسن حينئذ التعليل بفوات الصيغة اليت هي اللفظ الدال 
بغري صيغة بل بإشارة وحنوها ولو ممن يتأتى منه  ومقابله من يقول أن النكاح ينعقد. على التزويج والتزوج اخل 

النطق وهو ظاهر قول املقري يف قواعده كل نكاح ، فاملعترب يف انعقاده ما دلّ على معناه ال يف صيغة خمصوصة 
ويكون حينئذ اخلالف يف القسم األول من أقسام صدر اجلواب ال يف القسم الثالث الذي هو جهل احلال مبا 

فعال ملا علمت من أن احملتمل ال تثبت به األحكام ، وباجلملة إن محلنا السؤال يف األمليسية على يريدون بتلك األ
املعىن األول ، فاحلكم ظاهر وإن محلناه على الثاين كما هو مقتضى جواب سيدي إبراهيم املذكور فال حيسن 

قوا معناه تعاقدوا ، وإن قلنا معناه وقع بينهم االستدالل مبا للمزدغي وال مبا للبقيين إن قلنا أن قوله يف السؤال اتف
اتفاق فيفصل فإن كان غالب أحواهلم أهنم يقصدون بتلك األفعال االنربام فيجري اخلالف بني من يشترط الصيغة 
املخصوصة ومن ال يشترطها كاملقري يف أول األقسام فقط ال بني من يشترط الصيغة وبني املزدغي املذكور وال يف 

اللهم إال أن يقال وجه االستدالل مبا للمزدغي أن رضا . الث إذ األفعال احملتملة ال يثبت هبا نكاح القسم الث
وإذا قامت . الزوجة من أركان النكاح ، وقد قام مقام رضاها أكلها وصبغها باحلناء أو حضور وليمتها وحنو ذلك 

وانب كما يف نازلتنا لكنه حيتاج لوصي بسفر الداللة الفعلية مقام ركن من جانب فكذلك تقوم مقامه من مجيع اجل
عنه ، ويكون حينئذ ما للمزدغي تقوية ملا للمقري من عدم اشتراط صيغة خمصوصة فتحسن املقابلة حينئذ بني 

املزدغي ، ومن يشترط صيغة خمصوصة لكن يف القسم األول فقط كما مّر ألن للمزدغي ومن معه إمنا هو لكون 
ويف النكاح : وعلى القسماألول ينبغي أن حيمل قول ناظم العمل . لفعل يدل على رضاها العادة قطعت بأن ذلك ا

  .فتأمل هذا الذي ذكرناه بإنصاف وال تغتر مبا سبق لألذهان من االحنراف . إن بدا القبول اخل 
أو أفتيت  )خ ( الزوجة يف نازلة املزدغي ومن معه مفتات عليها وحكمها منصوص لألقدمني كما قال : فإن قلت 

املنصوص لألقدمني أن رضاها ال : قلت . فما وجه نسبتها للمتأخرين . عليها وصح أن قرب رضاها بالبلد اخل 
يكون إال بالنطق كما يأيت ، وهؤالء جعلوا تلك األفعال قائمة مقام نطقها ألن تلك األفعال مبقتضى العادة كالنطق 

  .أو أقوى فلعله لذلك نسبت إليهم 
مما يشبه األمليسية ما جرت عادة أهل فاس أنه إذا حصل اإلجياب من ويل الزوجة يتواعد مع : األول . تنبيهات 

أهل الزوج ليوم ووقت جيتمعون فيه يف املسجد مع أهل الوجاهات من الشرفاء وغريهم ، فيجتمعون ويسمع 
النيابة عنه ويعينون الصداق احلاضرون من ويل الزوجة أنه زوج وليته من فالن ويقبل ويل الزوج أو من يدعي 

ويقرؤون الفاحتة وينصرفون وال يسمعون من الزوج قبوالً وال من املرأة توكيالً لعدم حضورمها ، مث يطرأ موت أو 
نزاع فيحتج الزوج بأنه مل حيضر ومل يرض ، واملرأة بأهنا مل توكل ، واحلكم يف هذه ظاهر مما مر إذ الصيغة فيها 

فإن ثبت أنه وجد من الزوجة والزوج . وقع االفتيات على الزوج والزوجة على زعميهما  موجودة من الويل ولكن
ما يدل على رضامها لزمهما النكاح على خالف ما يأيت يف النكاح املوقوف على الطرفني ، فإن مل يثبت شيء فقال 

ن الزوج إذن وال قبول حىت مات القصار يف جواب له نقله الزيايت فيمن عقد عليه أبوه أو أخوه نكاحاً ومل يسمع م
عاقد نكاح غريه وإن غائباً حيمل على اإلذن : بعد ثالثة أعوام ، واحلال أن العاقد مل يدع توكيالً وال افتياتاً ما نصه 

ألن الغالب أنه ال يعقد أحد نكاح غريه إال بإذنه ، وجواب أخينا السراج بغري ذلك خالف الصواب ومحل على 
كجوابه بعدم انعقاد النكاح قبل اإلشهاد وما وقع من ذلك لغريه إمنا هو يف قطر عادهتم أن كل ما أكل أموال الناس 

وحنوه البن عرضون كما مّر وصدق رمحه اهللا يف كون قطرنا ليس . فعلوه قبل اإلشهاد لغو وليس قطرنا كذلك اه 
 ، وظاهر تعليله وصدر جوابه أن كذلك إذ من مارس أنكحة فاس ونواحيها وجدها ال تقع إال بإذن من الزوجني



يريد أن السراج . وجواب أخينا السراج اخل : ذلك جار حىت يف غيبة الزوجني معاً كما هي عادة فاس ، وقوله 
واحلاصل أن االفتيات . أفىت يف مثل النازلة بعدم ثبوت النكاح قائالً ألنه ال ينعقد إال بقبول الزوج وقبوله مل يثبت 

واالفتيات على الويل . واملهر والصيغة اخل : و على الزوجة أو على الويل كما تقدم ذلك عند قوله إما على الزوج أ
عاطفاً على ) خ ( اجملرب أو على غريه فيه تفصيل يأيت يف ترتيب األولياء وعلى الزوجة والزوج هو املشار إليه بقول 

رشيد وأجنيب إخل إذ ذاك كله يف النكاح املوقوف ، وحلف : وبقوله . ما ال بد فيه من النطق أو أفتيت عليها اخل 
وقد تقدم عن الفشتايل أن فيه أقواالً ثالثة والنكاح املوقوف كما للباجي الذي وقف على إجازة الويل أو أحد 

الزوجني ، فهذا موقوف أحد طرفيه واملوقوف طرفاه أن يوقف على رضا الزوج والزوجة ، والصحيح فيه الفسخ 
إذا زوج الرجل وليته البكر أو الثيب أو ابنه : ابن رشد ) خ ( على أحدمها فيصح بالقيد املذكور يف مطلقاً وأما 

الكبري أو األجنيب يف مغيبهم فال خيلو إما أن يزعم حني العقد أنه أذن له فيه الغائب فال يفسخ النكاح حىت يقدم 
يلزمه ، وإن قال مل آمره ولكنيأرضى النكاح جاز  الغائب فإن صدقه جاز النكاح وإن بعد وإن أنكر اإلذن حلف ومل

النكاح يف القرب دون البعد على املشهور ، وأما إن يزعم حني العقد أنه مل يأذن له وأنه مفتات يف عقده فالنكاح 
فاسد اتفاقاً قرب أو بعد ، وأما أن يعقد ويسكت وال يبني شيئاً فهو حممول على التوكيل حىت يثبت خالف ذلك 

لكن ما ذكره من االتفاق على الفساد يف الوجه الثاين خالف تفسري الباجي للنكاح . باختصار بنقل الزيايت  انتهى
فهو كما البن . املوقوف اجلائز عندنا من أنه الذي يعقده الويل على وليته ، ويشترط إجازهتا وأنه مل يستأذهنا اخل 

قوله ومل يقر به حال العقد على ما البن رشد انظر شرح  درج يف) خ ( عرفة قادح يف االتفاق املذكور وإن كان 
  :العمل عند قوله 

  ومن حتمل عن ابنه النكاح
  ومحل الصداق عنه لرياح

: قال . زوجت ابنيت فالناً إن رضي أن له الرضا بإمجاع : قال يف التكميل عن ابن أيب زيد يف الرجل يقول : الثاين 
: نته البكر من فالن بصداق مسمى فلم يبلغه اخلرب إال بعد سنني ، فأجاب وسئل العبدوسي عمن أشهد أنه أنكح اب

هذا جياب للرجل املذكور فيها فإن قبله الزوج حني بلغه صح نكاحه قرب أم بعد ، وال جيري فيه اخلالف الذي يف 
كر يف نوازل الزيايت وحنوه للقوري وذ. وكثري من الطلبة يلبس عليه الفرق بني الصورتني اه : النكاح املوقوف قال 

عن العبدوسي أن الفرق بني نكاح اإلجياب والنكاح املوقوف هو أن اإلجياب نكاح يعقده األب على ابنته من غري 
أن يقصد العقد على الزوج ، فهذا يصح مهما قبله الزوج ولو بعد طول وإن كان صغرياً وقبله بعد البلوغ أو قبله 

يرده بعد رشده فإنه منربم أيضاً خبالف املوقوف فإنه الذي يقصد به العقد على وكان يف سن من مييز معىن ذلك ومل 
  .الزوج فإن قبله بالقرب ، وكان أهالً للقبول صح ، وإن طال فسد على املشهور اه 

وال جيري فيه اخلالف الذي يف النكاح : وكأن هذا الفرق أخذه من كالم ابن رشد املتقدم وتأمل قوله : قلت 
وصح إن مت فقد زوجت ابنيت مبرض وهل إن قيل بقرب موته ) خ ( مع أن نازلته هي عني قول . خل املوقوف ا

ألن مسألة املرض راجعة بعد املوت لنازلته إذ اإلجياب وقع فيها معلقاً على املوت ، ونازلة العبدوسي . تأويالن اخل 
عويف فيها التعليق وقع يف احلياة وال عربة بطول ال تعليق فيها ، لكن احتدتا بعد وقوع املعلق عليه ، ولذا قال ال

وقد ذكر ابن رشد أن األقوال الثالثة . مرضه أو قصره واإلجياب وقع مع املوت وهو الذي يشترط القبول عقبه اه 
اللهم إال أن يكون مراد العبدوسي ال جيري فيه . اليت يف النكاح املوقوف جتري يف مسألة املرض هذه كما يف ضيح 

ف الذي يف املوقوف نصاً بل خترجياً ، لكن يقال هي وإن مل جير فيها اخلالف الذي يف املوقوف نصاً ، لكن اخلال



: جيري فيها اخلالف الذي يف مسألة املرض نصاً ألهنا عينها على أن نازلته هي املتقدمة عن ابن القاسم عند قوله 
ا التصريح بأن له القبول ولو بعد طول ، بل هذه ظاهرة فيه ومسألة اإلمجاع املتقدمة ليس فيه. واملهر والصيغة اخل 

فتحمل على القرب أي له الرضا بالقرب بإمجاع ، وأما بعد طول ففيه خالف بدليل مسألة املرض وختريج ابن رشد 
) ح  (لألقوال يقتضي أنه مل يسلم اإلمجاع املتقدم وإالَّ ما صح له التخريج ملا تقرر يف علم األصول أن من قواد 

القياس كونه يف حمل نص أو إمجاع ، وقد علمت أن املشهور يف املوقوف اشتراط القرب فيعلم منه اشتراط الفور 
بني القبول واإلجياب إال الفصل اليسري ، وينبغي أن يراعي ذلكالتشهري أيضاً يف مسألة املرض وما يف معناها وهذا ما 

  .القبول اتفاقاً مل يكن زوجها من صغري وإالَّ فال يضر تأخري 
قال ابن عرضون ونقله يف نوازل العلمي فيمن عقد ليلة الثاين والعشرين بعد العشاء وشهد على الزوج : الثالث 

هل حتسب تلك الليلة من الثالث والعشرين ويكون القبول داخل الثالثة األيام ما : بالقبول يوم اخلامس والعشرين 
ويف أنكحة املعيار يف رجل عقد النكاح : قلت . خ النكاح املوصوف اه إن كان األمر كما ذكر فال يفس: نصه 

على أخته يوم اخلميس وشهد على الزوجة يوم اجلمعة وقد كان رجع الزوج عنه عشية يوم اخلميس أن النكاح 
  .منعقد بإجازة الزوجة ورجوع الزوج يعد طالقاً يلزمه النصف فانظره 

ومنها املرأة تزوج وهي حاضرة فتسكت وال تنكر حىت : يت ال يعذر فيها باجلهل قال يف ضيح يف املسائل ال: الرابع 
وسئل ابن مرزوق عمن عالهتم عدم الكتب حني العقد هل . مل أرض اخل : يدخل هبا الزوج مث تنكر النكاح وتقول 

ا بعد البناء ال تقبل إال دعوى املرأة عدم الرض: يكلف الزوج بعد البناء إثبات النكاح وأن القبول وقع ناجزاً فقال 
  .ببينة وال تعزل عن الزوج مبجرد دعواها وحممل النكاح على الصحة حىت يتبني الفساد 

  َوُرْبُع ِدينارٍ أَقَلُّ املُْصَدقِ
  َولَْيسَ ِلألَكْثَرِ َحدَّ ما اْرُتِقي

اد اسم مفعول مضاف إليه بضم امليم وسكون الص) املصدق ( مبتدأ ) أقل ( مضاف إليه ) دينار ( خرب ) وربع ( 
أي أقل الصداق ربع دينار ذهباً وصرفه اثنا عشر درمهاً شرعياً كصرفه يف باب الدية ، والصرف واليمني والسرقة 

  :فقال ) تت ( خبالف صرفه يف الزكاة واجلزية فعشرة دراهم فقط ، وقد نظم ذلك 
  ديات وصرف مع ميني وسارق

  نكاح زكاة جزية مت عدها
  ا بعشر دراهمفصرف أخريه

  وللباقي زده اثنني غاية عدها
امسها ) حد ( خربها مقدم ) لألكثر ( فعل ناقص ) وليس . ( وسيأيت يف بيع احلاضن أن صرفه هناك مثانية دراهم 

بالبناء للمفعول ، واجلملة صفة حلد أي ليس ألكثره حد من نعته وصفته ال يرتقي عليه ) ارتقي ( نافية ) ما ( مؤخر 
والقنطار ألف دينار ومائتا دينار إال : ابن رشد )  ٢٠: النساء ( } وآتيتم إحداهن قنطاراً : جاوز لقوله تعاىل وال يت

كانت صدقات : وغريه قال يف املقدمات ) خ ( أن اليسارة فيه أحب ألهل العلم واملغاالة فيه مكروهة كما يف 
و قدره وقدرهن اثنيت عشرة أوقية ونشاً واألوقية أربعون وبناته على قدر عل) صلى اهللا عليه وسلم ( أزواج النيب 

  أََو َما بِِه قُوَِّم أَْو َدَراِهُم.درمهاً ، والنش عشرون درمهاً فذلك مخسمائة درهم 
  ثَالَثَةٌ فَْهَي لَُه تُقَاوُم

واجلملة صلة ) قوم  : (يتعلق بقوله ) به ( موصولة واقعة على العرض وحنوه معطوفة على ربع ) ما ( للتنويع ) أو ( 



والرابط الضمري النائب يف قوم والضمري اجملرور يعود على ربع أي أقل الصداق ربع دينار أو عرض قوم به يوم 
وقيل ال يعترب التقومي ) ز ( العقد يعين أو بثالثة دراهم فأيهما ساواه صح به النكاح ، ولو نقص عن اآلخر كما يف 

( مبتدأ والفاء سببية ) فهي ( صفة ) ثالثة ( معطوف على ربع أيضاً ) دراهم ( أيضاً للتنويع ) أو . ( إال بالدراهم 
أي تعادل ومتاثل واجلملة خرب والضمري اجملرور يعود على ربع ، ومفهوم أقل أنه إن نقص ) تقاوم ( يتعلق بقوله ) له 

لصة أو مقوم هبما وأمته إن دخل وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثالثة دراهم خا) خ ( عما ذكر فسد وهو كذلك 
وإالَّ بان مل يتمه فسخ فملخصه أنه إن بىن لزمه إمتامه وإالَّ فإن أراده لزمه اإلمتام أيضاً فإن مل يرده وعزم على عدم 

وقال . فسخ أي على املشهور : وقوله ) ز ( اإلمتام فسخ وإالَّ بقي له اخليار إال أن تقوم الزوجة حبقها لتضررها قاله 
ال يفسخ وإن وقع بالدرهم والشيء اليسري كالشافعي قائالً ال حدَّ ألقله كما ال حد ألكثره فكل ما : بن وهب ا

أقله دينار : وقال أبو حنيفة . جاز أن يكون مثناً لشيء أو أجرة لشيء جاز أن يكون مهراً وبه قال أمحد وإسحاق 
وسقط بالفسخ قبله ) خ ( وهلا نصف املسمى كما قال  فسخ أي بطالق ألنه خمتلف فيه: وقوله . أو عشرة دراهم 

  .اإلنكاح الدرمهني فنصفهما اخل 
  :وملا ذكر أقل الصداق ذكر قدر الثالثة دراهم الشرعية بدراهم وقته فقال 

  َوقَْدُرَها بِالدَّْرِهم السَّْبَعينِي
  حنٌو ِمَن الِعْشرِينَ يف التَّْبيِنيِ

صفة وهو نسبة إىل سبعني أحد ) السبعيين ( يتعلق باملبتدأ ) بالدرهم ( ة دراهم مبتدأ والضمري للثالث) وقدرها ( 
إن : العقود أي الدرهم الذي سبعون منه يف األوقية الشرعية واألوقية الشرعية أربعون درمهاً شرعياً قال ابن جزي 

خرب ) حنو ) ( ت ( قاله ) ق (  الدراهم كانت يف األندلس سبعني يف األوقية ، مث ردت مثانني يف األوقية وحنوه يف
يف موضع الصفة لنحو قال الشارح عن بعضهم أن الدرهم الشرعي ) يف التبيني ( يتعلق به ) من العشرين ( املبتدأ 

وال شك إنك إذا ضربت ثالثة يف ستة وثالثة : فيه من درامهنا يعين السبعينيةستة دراهم وثالثة أعشار الدرهم قال 
حنو أي يقرب من العشرين ، وقد يكون فيها مع : ولذا قال الناظم . مثانية عشر وتسعة أعشار أعشار كان اخلارج 

  :ذلك غش أو نقص فلذا قال 
  َوَيْنَبِغي يف ذاَك االْحتِياطُ

  َخبْمَسٍة بِقَْدرِها ُتنَاطُ
لق باالحتياط أي بزيادة يتع) خبمسة ( فاعل ) االحتياط ( يتعلق به واإلشارة للتبيني ) يف ذاك ( مضارع ) وينبغي ( 

بالبناء للمفعول واجلملة تعليل ملا ) تناط : ( يتعلق بقوله ) بقدرها ( مخسة على العشرين فتكون مخسة وعشرين 
قبلها أي ينبغي االحتياط يف ذلك البيان بزيادة مخسة إذ يقدرها مع العشرين تناط وتضبط الثالثة الشرعية ، والنوط 

أي علقه ، ومعىن التعليق هنا الضبط ألنه يفسر يف كل شيء مبا يناسبه ، أال ترى أنه يف  التعليق يقال ناطه ينوطه
تعليق القدرة باملمكنات مبعىن التأثري ، ويف تعليق العلم باملعلومات مبعىن االنكشاف ، ويف تعليق اجملرور بعامله مبعىن 

  .أنه معمول له واهللا أعلم 
عن بعضهم من أن الدرهم الشرعي فيه من الدراهم السبعينية ستة دراهم ما ذكره الشارح : األول . تنبيهان 

غري ظاهر إذ الذي تقتضيه القسمة احليسوبية على ما مّر من أن سبعني منها يف األوقية واألوقية . وثالثة أعشار اخل 
الدرهم ، فالثالثة  أربعون درمهاً شرعياً أن يكون كل درهم شرعي فيه من الدراهم السبعينية درهم وثالثة أرباع

اللهم إال . دراهم على هذا هي مخسة دراهم سبعينية وربع درهم ، فيشكل حينئذ قول الناظم حنو من العشرين اخل 



أن يقال معناه حنو من العشرين ربعاً منه أي من الدرهم السبعيين وحنو الشيء ما يزيد عليه بيسري أو ينقص عنه 
  .احليض عند قوله النصف وحنوه اخل كذلك كما قاله شراح املنت يف فصل 

قدر الثالثة الشرعية بالدرهم الفاسي اإلمساعيلي عشرة دراهم أي عشر مزونات إمساعيلية هي ثالثة دراهم : الثاين 
  ) .ت ( شرعية ألن الدرهم الشرعي فيه من الدراهم أي املزونات اإلمساعيلية ثالثة وثلث بالوزن املرضي قاله 

ياخنا أن الدرهم السليماين الذي فيه ست مزونات سليمانية هو الدرهم الشرعي أو يقرب ومسعت من أش: قلت 
  َوِمْنُه ما سُمَي أَْو ما فُوِّضا.منه ، فينبغي الزيادة على ذلك لالحتياط 

  ِفيِه وَحْتماً ِللدُّخُولِ فُرِضَا
ضمري الصداق والرابط بني املوصول  بالبناء للمفعول ونائبه) مسي ( املوصولة وصلتها ) ما ( خرب عن ) ومنه ( 

  :وصلته حمذوف وإن مل تتوفر شروط حذف العائد فهو كقوله 
  ومن حسد جيور على قومي
  وأي الدهر ذو مل حيسدوين

ومن النكاح النكاح الذي مسي الصداق فيه وقدر كما يسمى الثمن يف املبيع إال أنه جيوز فيه خفيف الغرر : أي 
وجاز بشورة وعدد من كإبل أو رقيق أو صداق مثل : الصداق كالثمن مث قال ) خ ( البيع لبناء على املكارمة دون 

وهلا الوسط حاالً اخل مث إذا مسي عيناً ودفع عنها حلياً وشورة كما هي عادة أهل البوادي يسمون الصداق دنانري أو 
ذا بكذا فأفىت السيوري بفساد اشتريت هذا بكذا وه: دراهم ، مث يأيت الزوج بكسوة وحلي ذهب أو فضة ويقول 

  .النكاح 
يريد ويفسخ قبل البناء فقط وحمل فساده كما للربزيل إذا مل يكن ما يأيت به معروفاً ال خيتلف يف عوائدهم : قلت 

وإالَّ جاز ألن العادة كالشرط وكأنه تزوجها بتلك الكسوة وذلك احللي ابتداء ألن الضمائر منعقدة على أن 
سلع وذلك احللي والتسمية لغو وال حيتاج إىل حيازة ألنه ليس بتصيري كما يأيت يف فصله وما الصداق هو تلك ال

علل به بعضهم إطالق فتوى السيوري من أن ذلك يؤول إىل ربا النسا يف النقد ألن العادة كالشرط يرد بأن النقد 
النكاح انعقد ابتداء على شورة يأيت هبا  املسمى يف العقد مل يتقرر يف الذمة حيث كان العرف أنه يأيت بغريه ، فكأن

ويؤيد هذا ما يف بيوع الربزيل من أنه إذا مسي يف البيع دنانري ، واملقصود صرفها بدراهم أو وقع البيع . قيمتها كذا 
ويكون التعامل بالفضة ال بالذهب ، وقد . جبزء من دينار إىل أجل ودخال على أن يعطيه فضة قدرها كذا جاز ذلك 

يه أواخر صرف املدونة ، وذكر يف املعيار عن ابن مرزوق فيمن اشترى شقصاً بدراهم ونقد زيتاً أهنما إن نص عل
دخال على ذلك ابتداء فالشفعة بالزيت ومبثل ما للربزيل أفىت أبو الفضل بن راشد وغريه ، وأفىت مجاعة منهم أبو 

  :قاله أبو العباس امللوي وقال ناظم العمل . أعلم سامل اجلاليل مبا للسيوري من اإلطالق وقد علمت ضعفه واهللا 
  وما إال صدقة من جمرد
  تسمية العني بال ختلد

  .بذمة مقوماً فجائز اخل 
بالبناء للمفعول صلتها ونائبه ) فوضا ( موصولة واقعة على النكاح معطوفة على ما األوىل ) ما ( عاطفة ) أو ( 

ابط والتفويض كما البن عرفة عقد دون تسمية مهر ، وال إسقاطه وال يتعلق بالصلة هو الر) فيه ( ضمري الصداق 
صرفه حلكم أحد فخرج بالقيد األول نكاح التسمية ، وبالثاين النكاح الذي دخال على إسقاط الصداق فيه فإنه 

والعرف  ويرد عليه إذا جرت العادة: قال الرصاع . فاسد يفسخ قبل البناء كما يف الشامل وبالثالثنكاح التحكيم 



هذا ال يرد على حد : وقال ابن رحال . مبهر ، ومل تقع تسمية فعن اللخمي أنه تفويض ، وعن املازري أنه يسميه 
سئل املازري . ابن عرفة ألنه حيث كان املهر معروفاً عندهم عادة فالتسمية فيه موجودة ونص ما يف املعيار والربزيل 

صدقاهتم وال يشهدون عليها وقت العقد بل عند البناء والصداق عندهم  عن أنكحة البادية والعادة أهنم ال يسمون
معروف ال يزاد عليه جلمال وال ينقص عنه لقبح ، فهل حيكم له حبكم التفويض يسقط يف املوت وجيب املرياث 

هما أن كل إن انتهت العادة بأهنما ما سكتا عن التسمية إال للعلم هبا وتفامه: ويسقط بالطالق قبل البناء ؟ فقال 
واحد منهما عقد عليها فهو نكاح مسي صداقه وإن سكت عن التسمية والزوج غري ملتزم إليها بل فوض الصداق 
: إليه أو إليها فيفرض صداق املثل ، فهذا حكمه حكم التفويض فلها منع نفسها من الدخول حىت يفرض هلا مث قال 

مث إذا انعقد النكاح على التفويض . م أنه كذلك اه باختصار ولو أشكل األمر يف قصدها فاألصل أنه تفويض إذا زع
فلها منع نفسها من الدخول حىت يفرض هلا فإن فرض هلا صداق املثل أو أكثر لزمها ، وإن فرض هلا أقل مل يلزمها ، 

مه وله حينئذ أن يطلق وال شيء عليه كما ال شيء عليه يف املوت وفيه اإلرث ، فإن مل يفرض هلا حىت دخل لز
( } أقم الصالة لدلوك الشمس : فالالم مبعىن بعد كقوله تعاىل ) وحتماً للدخول فرضا : ( صداق املثل كما قال 

أي فرض صداق املثل بعد الدخول فرضاً حتماً أي وجوباً حمتماً صفة ملصدر حمذوف مبعىن حمتماً )  ٧٨: اإلسراء 
فرض إذ هلا أن ال متنع نفسها قبله كما مّر وله أن يفارق وللدخول يتعلق بفرض ، وأما قبل الدخول فال يتحتم ال

وقول املدونة ليس للزوج البناء حىت يفرض معناه إذا منعت نفسها منه قبل الفرض ، . ولو بعد إرادة الدخول 
ا وباجلملة إن أراد الدخول ومكنته جاز إال أنه يكره دون أن يقدم ربع دينار ، وإن امتنعت من متكينه حىت يفرض هل

إما الفراق أو الفرض ، وال حيمل النظم على هذا األخري جبعل الالم للتعليل على حذف اإلرادة : لزمه أحد أمرين 
ألن قوله حتماً ينافيه إذ ال يتحتم الفرض يف هذا الوجه كما ال يتحتم عليه إذا مل يرد الدخول وطلبته هي بالفرض ، 

هر املثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين ومجال وحسب ومال وبلد وم) خ ( بل جيرب على أحد األمرين السابقني 
  وكُلُّ ما َيِصحُّ ِملْكاً ُيْمهَُر.وأخت شقيقة أو ألب اخل واحلسب ما يعد من مفاخر اآلباء ككرم ومروءة 

  إالَّ إذَا ما كَانَ ِفيِه غََرُر
( خرب ) ميهر ( ييز حمول عن الفاعل أي ملكه مت) ملكاً ( صلة ) يصح ( موصول مضاف إليه ) ما ( مبتدأ ) وكل ( 

( فعل ناقص ) كان ( زائدة ) ما ( ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه ) إذا ( استثناء ) إال 
امسها والضمري اجملرور بفي يعود على ملكاً على حذف مضاف أي إال إذا كان يف بيعه غرر ) غرر ( خرب كان ) فيه 

فال : ا هو من عوارض البيع ال من عوارض امللك ، واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا وجوابه حمذوف أي إذ الغرر إمن
يصح كونه مهراً ، وهبذا تكون عبارته مساوية لقول ابن زرقون ، وال جيوز أن يكون صداقاً إال ما جيوز ملكه وبيعه 

ون يف بيعه غرر كثري كعبد آبق وجنني وبعري وحاصل معىن النظم أن كل ما يصح ملكه يصح كونه مهراً إال أن يك
شارد ومثرة مل يبد صالحها وحنو ذلك كجهل بكقدره ويفهم منه أن ما يصح متلكه ولكنه ال يباع أصالً كجلد امليتة 

واألضحية والزيت املتنجس واملدبر وأم الولد ال يكون صداقاً باألحرى ألنه إذا كان ال يصدق ما يصح بيعه لوال 
فأحرى الذي ال يصح بيعه أصالً فالناظم نص على املتوهم ليفهم غريه باألحرى ، فعبارته رمحه اهللا وافية الغرر ، 

على أن : الصداق كالثمن ومشل قوله ملكاً الذوات واملنافع فيدخل فيه حنو قوله تعاىل ) خ ( باملقصود واهللا أعلم 
احلديث أنكحها مبا معك من القرآن وشرع من  على املذهب ، ويؤيده)  ٢٧: القصص ( } تأجرين مثاين حجج 

قبلنا شرع لنا كما يف الربزيل وقويل كثري احترازاً من اليسري ، فإنه يغتفر يف الصداق فيجوز بشورة وصداق مثل 
وال بد من بيان السكة إن : ابن سلمون . كما مّر ، وال جيوز ذلك يف البيع فالغرر اليسري يفترق فيه النيع والنكاح 



الصداق دنانري أو دراهم ، فإن سقط ذكرها كان هلا السكة اجلارية يف البلد يف تاريخ النكاح فإن اختلفت  كان
. أخذت من األغلب فإن تساوت أخذت من مجيعها بالسوية كمن تزوج برقيق ومل يصف محراناً وال سوداناً اه 

  ُر والصَّدَاُق ما قَْد أُْصِدقَاواملَْه.وحنوه يف املتيطية ، ومثل هذا يأيت يف البيع إن شاء اهللا 
  ويف الِْكتابِ باملَجازِ أُطِْلقَا

ويف الكتاب ( بالبناء للمفعول صلة ) قد أصدقا ( موصول خرب ) ما ( مبتدأ ومعطوف عليه ) واملهر والصداق ( 
( مبعىن ) ويف ( للتثنية بالبناء للمفعول ونائبه ضمري الصداق وألفه لإلطالق ال ) أطلقا : ( يتعلقان بقوله ) باجملاز 
وحيتمل وهو الظاهر أن الباء يف قوله باجملاز زائدة ال تتعلق بشيء ألنه منصوب على املفعولية املطلقة جر بالباء ) على 

الزائدة أي إطالقاً جمازياً ومعناه أن املهر والصداق امسان لشيء واحد وهو ما يدفع للزوجة صداقاً ، ويطلق الصداق 
تاب الذي تقع فيه شهادة النكاح جمازاً ، وإمنا حقه أن يسمي كتاب الصداق أو كتاب النكاح قاله وحده على الك

ولعل الناظم إمنا ذكر هذه املسألة مع أن مرجعها إىل اللغة اليت مل تقصد هبذا النظم لينبه على أن املرأة . ابن سلمون 
الغري أهنا أعطته ما فيه هبة عليه وزعمت هي أهنا  إذا اعترفت بإعطاء صداقها لزوجها أو غريه ، فزعم الزوج أو

أعطته رمسه ليكون وديعة عنده ، فإن القول هلا ألهنا ادعت ما هو عرف الناس من إطالق الصداق على الرسم 
املكتوب فيكون البيت املذكور راجعاً لبيان األحكام املقصودة من هذا النظم على هذا االعتبار إذ ال زال على ذلك 

  .لناس إىل اآلن واهللا أعلم عرف ا
  َوُيكَْرُه النِّكَاُح باملَُؤجَّلِ

  إال إذَا ما كانَ َمْع ُمَعجَّلِ
يتعلق بيكره أي يكره ) باملؤجل ( نائبه على حذف مضاف أي عقد النكاح ) النكاح ( بالبناء للمفعول ) ويكره ( 

ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب  )إذا ( استثناء ) إال : ( عقده بالصداق املؤجل كله بدليل قوله 
مضاف إليه والظرف ) معجل ( بسكون العني ) مع ( فعل ناقص وامسها ضمري املؤجل ) كان ( زائدة ) ما ( جبوابه 

يتعلق مبحذوف خربها ، وحيتمل أن تكون تامة أي إال إذا كان املؤجل مصحوباً مبعجل أو وجد املؤجل مع معجل 
عضه مؤجل وبعضه معجل فال كراهة عند ابن القاسم ، وعليه عمل الناس اليوم حىت أنه يف بأن عقداه على أن ب

وكراهته كاملغاالة فيه : حيث قال ) خ ( القوانني جعل ذلك مستحباً ، وكرهه مالك باملؤجل مطلقاً ، وعليه اقتصر 
: قال يف الشامل . ون األجل معلوماً مث إذا قلنا بصحته باملؤجل مع كراهته أو بدوهنا فال بد أن يك. واألجل اخل 

أو بعضه ألجل : أيضاً عاطفاً علىالفاسد ما نصه ) خ ( وقال . وفسد مبؤجل بعضه بكمشيئته أو بكموت أو فراق 
واملراد أنه يفسخ قبل البناء وإن رضي بتعجيله ويثبت بعده باألكثر من املسمى . جمهول أو مل يقيد األجل اخل 

احه ، وإذا قلنا ال بد من علم األجل فاختلف يف احلد الذي يؤجل إليه ففي ابن سلمون وصداق املثل كما لشر
  :والكاىلء هو املؤخر وتأجيله إىل العشرين فما دون جائز باتفاق وهو معىن قوله 

  َوأََمُد الكَواِلىِء املَُعيَّنَْه
  ِستَّةُ أَْشُهرٍ لِِعْشرِيَن َسنَْه

( } يف عيشة راضية : بفتح الياء صفة أي املعينة آجاهلا كقوله تعاىل ) املعينه ( ليه مبتدأ ومضاف إ) وأمد الكواىلء ( 
واجلملة من املبتدأ الثاين . خرب ملبتدأ مضمر أي احلائز من ذلك التأجيل ستة أشهر اخل ) ستة أشهر ) (  ٧: القارعة 

أي واجلائز من أمد أي أجل الكواىلء  .وأمد اخل : وخربه خرب األول ، وحيتمل أن يقدر هذا اإلضمار قبل قوله 
  .والالم مبعىن إىل وسنة متييز ) لعشرين سنه ( املعينة آجاهلا هو ستة أشهر 



  بَِحَسبِ املهُورِ يف املِقْدَارِ
  َونِْسَبِة األزَْواجِ واَألقْدَارِ

دارها قلة وكثرة حال أي يف مق) املهور يف املقدار ( خرب ملبتدأ مضمر أي وذلك خيتلف حبسب اختالف ) حبسب ( 
لكان ) واألقدار ( صغراً وكرباً ولو قال وسين األزواج ) نسبة األزواج ( خيتلف حبسب ) و ( معاقبة للضمري 

ابن عرفة ، عن . إن كان الزوجان صغريين أجل الكاىلء لعشرين سنة وحنوها : قال ابن أيب لبابة ) م ( أحسن قاله 
ا البيع والنكاح إىل بعيد األجل الذي ال جياوز عمر اإلنسان ألنه يصري غرراً التحقيق أهنم إمنا كرهو: التونسي 

كحلوله مبوته ولو نكح أو اشترى ابن ستني إىل عشرين مل جيز ألن الغالب أنه ال يعيش لذلك خبالف ابن العشرين 
واألقدار أي : وقول الناظم .  ألن حياته له مما الغالب أنه يعيش له جائز اتفاقاً وما ال يعيش إليه غري جائز اتفاقاً

وظاهره بل صرحيه أن االختالف مبا ذكر إمنا يعترب داخل العشرين ، وأما ما زاد . حبسب ضعة األقدار وارتفاعها 
عليها ال جيوز تأجيله إليه ويفسخ وهو رأي ابن وهب ، وبه كان يقول ابن القاسم أيضاً ، مث رجع ابن القاسم إىل 

ثني وال يف األربعني بل فيما فوقها ،وعنه أيضاً ال يفسخ إال يف اخلمسني ألنه كما للبساطي مظنة أنه ال يفسخ يف الثال
أو ) خ ( إسقاطه وظاهره ، ولو كان الزوجان صغريين يبلغه عمرمها ظاهراً وهو املعتمد وعليه محل الشراح قول 

ما أجل ألجل جمهول يفسخ قبل : ابن عرفة  .زاد على مخسني سنة وعنه أيضاً ال يفسخ إال يف السبعني والثمانني 
البناء فإن بىن جاز النكاح وما مبائة نقداً ومائة ملوت أو فراق املشهور كذلك ، ومفهوم املعينة أي آجاهلا أن األجل 

  .إذا مل يعني كان فاسداً كما مر 
ن عند اإلشهاد يكتبونه إذا كان العرف أن الصداق إىل موت أو فراق ، ولك: األول . ويترتب على ذلك فروع 

على احللول وطلبت الزوجة قبضه واحتجت بالكتابة املذكورة ، فهل متكن من قبضه من الزوج إذا مل يكن طالق ؟ 
ال جلري العادة بأنه : يقضي هلا ، وقيل : اختلف فيها الشيوخ فقيل : ففي الربزيل أنه سئل ابن عرفة عن ذلك فقال 

وفرق بني ما جرت : فألزم كون أنكحتهم فاسدة ألن العادة كالشرط فالتزمه قال ال يطلب إال إىل موت أو فراق 
العادة بتأخريه وبني ما جرت العادة بأن املرأة ال تقوم بطلبه ، ونقله العلمي أيضاً وزاد إثره عنه كان شيخنا ابن عبد 

وفرق بني ما جرت العادة : وله وتأمل ق. السالم ال يقضي به ، مث كتب لبعض تالمذته بالقضاء به كدين حال اه 
فإن الظاهر أنه ال فرق بينهما على أنه إذا جرى العرف يف شيء مبا يوجب فساده فال وجه للتحرز منه . بتأخريه اخل 

إال باإلشهاد مبا يوجب جوازه من حلول أو أجل معلوم ، وحنو ذلك ، فكيف يقال بإلغاء اإلشهاد املذكور ، اللهم 
مث ذكر العلمي املذكور يف نوازل اإلقرار . هم به عدم التحرز لكون عرفهم جرى بذلك فتأمله إال أن يقال أن قصد

عن أيب عبد اهللا القوري وأيب العباس أمحد الزقاق أن املرأة ال متكن من قبض الكاىلء بعد حلوله وال يقضى هلا بقبضه 
ل األنكحة القولني القضاء للمتقدمني وذكر ابن سلمون أو. إال عند موت أو فراق ألن العادة جرت بذلك اه 

أنه حيل بالطالق كما حيل باملوت . وظاهر قوهلم جلري العادة اخل . وعليه القضاء اآلن اه : وعدمه للمتأخرين قال 
فإذا طلقها وبعضه مل حيل أدى هلا اجلميع للعادة املذكورة ، ورأيت بعض أهل سجلماسة طلق زوجته فطالبته مبا مل 

  .رها القاضي إن ثبت أن عادهتم ذلك حيل منه فأم
وقد . واملهر والصيغة اخل : إذا تزوجها مبائة ومل يسم نقداً وال كالئاً فهي حالة كما مّر عن املدونة عند قوله : الثاين 

إذا اتفق هذا يف زماننا فالنكاح فاسد ألن العرف جرى أنه ال بد من الكاىلء : تقدم هناك أن أبا احلسن قال 
إن قول أيب احلسن إمنا جيري على قول : قد دخال عليه ومل يضربا له أجالً ، لكن قال يف الفائق عن بعضهم  فيكونان

ابن مغيث عن بعضهم أنه إذا كان أجل الكواىلء متعارفاً عند قوم فتزوج على نقد وكاىلء ومل يضربا له أجالً فإهنما 



شهور من أنه ال يراعي العرف ويكون النكاح فاسداً حيمالن على العرف ويكون النكاح صحيحاً ، وأما على امل
فاجلاري عليه صحة النكاح وحيكم باحللول وال يعترب العرف إذ ال يفسر ما أهبمه املتعاقدان وهو خالف قول أيب 

  .وما ذكره ابن مغيث نقله ابن سلمون وغريه . احلسن يف املسألة اه 
حال من أن السلعة إذا : وقال البائع . ع سلعة بثمن وادعى أنه مؤجل وهذا يشبه ما قالوه يف البيع فيمن ابتا: قلت 

. يف اإلقرار وقبل أجل مثله يف بيع اخل ) خ ( كان هلا أجل معروف تباع عليه فالقول ملدعيه فانظر ذلك عند قول 
وف غري املوت وهذا كله إذا كان للكاىلء أجل معر. وعند قوله يف اختالف املتبايعني فالقول ملنكرالتقضي اخل 

والفراق ، أما إذا كان ال عادة هلم فيه إال هذين كما مّر يف الفرع قبله أو تارة هبما وتارة بغريمها فال إشكال يف 
الفساد ، ولعله مراد أيب احلسن ، وباجلملة فالكالم فيما قاله أبو احلسن ثبت مبجرد العادة وتأجيله باملوت والفراق 

ا فسد للعادة بتأخريمها مع اإلشهاد مبا يوجب الصحة على خالف فيه على ما مّر كذلك فيكون فاسداً ألنه إذ
إمنا هو فيما إذا ثبت : وقال ابن مغيث وصاحب االستغناء . فينبغي أن يتفق على فساده فيما إذا مل يقع إشهاد أصالً 

كالميهما املتقدم فالغرر يف املوت الكاىلء بالنص أو باإلقرار وكان عرفهم تأجيله بغري املوت والفراق كما يعلم من 
والفراق أشد منه يف غريمها فقول الفائق أن ما أليب احلسن جار على ما البن مغيث يريد يف مراعاة مطلق العرف ال 

ما ذكره من أن املشهور عدم مراعاة العرف هو ظاهر قول الناظم . وأما على املشهور اخل : وقوله . من كل وجه 
وهو ظاهر املتيطية والفشتايل وابن سلمون وغريهم وظاهرهم أن ما البن . ىلء مهما أغفال اخل وأجل الكا: اآليت 

مغيث مقابل ، ولكن قد علمت من الفرع الذي قبل هذا أن املتأخرين على اعتباره وعليه جاءت فتاويهم كما مّر 
لبت هي أو ورثتها كالئها بعد عن القوري والزقاق ، ويف املعيار عن العبدوسي يف امرأة ضاع رسم صداقها فط

يقضي هلا بكاىلء مثلها مع ميينها إذ العادة ترك طلبها له إال : موت زوجها أن املتأخرين اختلفوا ، فمنهم من قال 
ال يقبل قوهلا ألن األصل الرباءة وقد يتزوجها بغري كاىلء ويلزم الورثة اليمني : عند موت أو فراق ، ومنهم من قال 

  .م معرفة ذلك ، وباألول أفىت أبو احلسن الصغري وبالثاين أفىت غريه اه إذا ادعت عليه
ما أفىت به أبو احلسن نقله صاحب الدر النثري والربزيل عن أيب صاحل ، وأفىت به غري واحد من احملققني كابن : قلت 

ا إنه ال هتمة يف إقرار هالل والونشريسي وابن عرضون حسبما يف الزيايت وغريه ، واقتصر عليه غري واحد حىت قالو
الزوج لزوجته يف املرض بكالئها ألنه لو مل يقر به ألخذته من تركته بدون إقرار للعادة املذكورة ، فلو مل تراع العادة 
املذكورة عندهم ما أفتوا بوجود الكاىلء وببقائه يف ذمته مع أنه قد يتزوجها بدونه ، كيف وقد تقدم يف الفرع قبله 

لى عدم متكينها من طلبه لتلك العادة وأن القضاء بقوهلم وظاهرهم أهنا حتاصص به أرباب الديون أن املتأخرين ع
الثابتة بالبينة ألن العرف قائم مقام شاهد أو شاهدين كما مّر والشاهد الواحد حياصص به صاحبه مع ذي الشاهدين 

فىت بأنه ال كاىلء هلا إذا قامت البينة عليه ابن وأن كالئها ال يبطل بطول الزمان كالديون على املعتمد فيها ، وممن أ
لبابة وحنوه لسيدي إبراهيم اليزناسين حسبما يف نوازل الدعاوى من املعيار فتبني أن املعتمد عند أكثر املتأخرين هو 

كان مراعاة العرف املذكور ، وعليه فيكون النكاح معه فاسداً عندهم ألنه ملوت أو فراق وما البن مغيث فيما إذا 
العرف مضبوطاً بغريها كما مّر والعادة اليوم عندنا أنه يكتب مؤجالً من العشرة إىل العشرين كما للناظم ، ولكن ال 

يطلب إال مبوت أو فراق فيجري فساده على اخلالف املتقدم إن كانوا ال يقصدون فيما يظهر بضرب األجل 
أو بعضه ألجل جمهول واهللا أعلم ) خ ( الشراح عند قول اخلروج من الفساد كما مّر فحرر النقل يف ذلك ، وانظر 

.  
: يف أنكحة املعيار سئل اللخمي عمن يقول يكون الصداق وقت االبتناء ومل يعني وقته هل يفسد ؟ فأجاب : الثالث 



بأن النكاح جائز وهو القياس ألن الثمن يدفع عند قبض املبيع ألنه متىعجلت السلعة تعجل قبض الثمن ومىت 
وهو األشبه ألن مراد الناس بذلك أن وقت قبض النقد من حني العقد : قال سيدي العريب الفاسي . رت تأخر تأخ

  :وعلى هذا عمل فاس قال ناظمه . إىل حني البناء فيكون على معىن احللول اخل 
  والنقد إن أجل بالدخول
  إليه من عقد على احللول

ة مىت مكنت من سلعتها ، وذلك يف طوقها من اآلن كما أن السلعة يف ألن املعىن أن النقد على احللول فتطلبه املرأ
وإىل الدخول إن ) خ ( البيع كذلك خالفاً للسيوري القائل بفساد النكاح إن مل يعلم وقت الدخول وهو ظاهر قول 

غ تعني على وحمل ما للخمي ومن معه إذا كانت مطيقة وهو بالغ فإن كانت غري مطيقة أو كان هو غري بال. علم اخل 
  .التنصيص على احللول أو يعني األجل 

إذا مات أحد الزوجني قبل الدخول يف النكاح املؤجل نقده بليلة البناء وهي جمهولة أو كان كالئه إىل غري : الرابع 
أنه ال صداق يف الفاسد لصداقه على الصحيح ، وإمنا : أجل ، وقلنا بفساد النكاح فالذي يف ضيح عن ابن رشد 

ونقل العلمي عن والده أن الذي ارتضاه املتأخرون ، وبه كان يفيت العبدوسي وابن آمالل إجراؤه . املرياث فيه 
وبه العمل ونقل قبل ذلك عن سيدي العريب الفاسي وسيدي : قال . جمرى نكاح التفويض فيه اإلرث دون الصداق 

والالزم فيه هنا املسمى ، وذكر أبو : ابن سودة قال . حممد بن سودة أهنما أفتيا فيه بلزوم اإلرث والصداق معاً 
احلسن أوائل النكاح الثاين من املدونة يف الفاسد لصداقه أقواالً ميضي بالعقد يفسخ قبل ويثبت بعد ، فإن طلق قبل 

واختلف يف تأويل قول مالك يف الفسخ قبل فمنهم من : الدخول مل يكن هلا شيء كالتفويض يفسخ قبل وبعد قال 
لى اإلجياب عقوبة له لئال يعود إىل مثل ذلك ، ومنهم من جعله على االستحباب واالحتياط ليخرج من جعله ع

  :فانظره وهذه الفروع هلا تعلق أيضاً مبا يأيت يف قوله . اخلالف انتهى باختصار 
  وأجل الكاىلء مهما أغفال اخل

  فصل
من توكيل املالكة والوصية واملعتقة وأن املرأة ) الوالية وما يترتب على ( من هم وترتيبهم ) األولياء ( تعيني ) يف ( 

ال تعقد نكاح امرأة ألن الويل مىت أطلق فاملراد به ويل املرأة ، وكذا ويل الزوجإذا كان رقيقاً أو حمجوراً كما يأيت 
كفالة أو سلطنة أو هو من له على املرأة والية ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو : ابن عرفة . واألولياء مجع ويل 

على املرأة يشمل احلرة واألمة ، وقوله : فقوله . ذو إسالم فاإلخوة لألم لغو ، وروي على أن زوج أخ ألم مضى اه 
أو تعصيب كان شقيقاً أو ألب ، ويدخل فيه العم وابن العم ، : وقوله . أو أبوة يشمل اجلد لألم وليس مبراد : 

) ز ( أو كفالة يشمل الكافلة واملذهب أنه ال والية هلا كما يف : وقوله . يه أو إيصاء يشمل الوصي ووص: وقوله 
من له على املرأة والية وهو : أو ذو إسالم معطوف على قوله : وقوله . أو سلطنة يعين القاضي أو نائبه : وقوله 

  .أعم الواليات قاله ميارة 
  َوَعاِقٌد َيكُونُ حُرا ذَكَرَا

  ِفيِه اْعُتبِرَاُمكَلّفاً والقُْرُب 
( خربه ) حراً ( امسه ضمري مستتر ) يكون ( مبتدأ سوغه العموم أو كونه صفة حملذوف أي شخص عاقد ) وعاقد ( 

فيه ( مبتدأ ) والقرب ( خرب بعد خرب أيضاً ) مكلفاً ( خرب بعد خرب ، واجلملة من يكون وخربها خرب املبتدأ ) ذكرا 
واجلملة خرب القرب واجلملة من القرب وما بعده حال ، واملعىن أنه . بالبناء للمفعول ) اعتربا ( يتعلق به أو بقوله ) 



يشترط يف كل عاقد على وليه أن يكون حراً ذكراً مكلفاً أي عاقالً بالغاً ، وأن يكون قريباً من املنكحة حبيث يكون 
شرط : ابن عرفة . ن هلا قريب أصالً أحق ممن هو أبعد ، وهذا حيث ميكن وجوده وإالَّ فال يشترط كما إذا مل يك

الويل عقله وبلوغه وحريته وذكوريته فاملعتوه أو الصيب ساقط وكذا ذو الرق واملرأة ويوكالن لعقد ما وكال أو 
وزاد ابن احلاجب كونه مسلماً ال كافراً حالالً ال حمرماً . أوصيا عليه أو ملكته املرأة يف اإلناث ويليانه يف الذكور اه 

ل الناظم إمنا أسقط اإلسالم ألن الكافر ليس مسلوب الوالية على اإلطالق ، بل على املسلمة فقط ال الكافرة ، ولع
إذ له أن يزوجها ملسلم وأسقط كونه حالالً ألن عدم اإلحرام ليس شرطاً يف الويل فقط ، بل هو شرط حىت يف 

ويفسد النكاح بسببه قبل البناء وبعده وأما : أي . ومنع إحرام من أحد الثالث اخل ) : خ ( الزوجة والزوج 
: ال فسق أي فال يسلب الوالية وإمنا يسلب الكمال فقط يف مث قال ) خ ( العدالة والرشد فشرط كمال فيه فقط 

وعقد السفيهذو الرأي بإذن وليه فأفاد أن السفيه إن كان ذا رأي يعقد على وليته لكن بإذن وليه ، وأما اشتراط 
 النظم فمعناه أنه شرط يف اجلواز ابتداء فإن وقع ففي صحته تفصيل فالويل اجملرب ال يصح أن يعقد القرب الذي يف

وصح بأبعد مع أقرب إن مل جيرب ومل ) خ ( أحد على وليته بدونه وإن عقده غري جمرب أبعد مع وجود أقرب منه صح 
كالم جممل يفصله ما بعده من . والقرب اخل : فقوله . وصح هبا يف دنية مع خاص مل جيرب اخل : جيز ، وقال أيضاً 

ترتيب األولياء ، واختلف هل الوالية حق للويل فله العقد عليها بغري تفويضها وهو البن حبيب ، أو حق للمرأة فال 
  .قوالن حكامها يف ضيح . يعقد عليها الويل إال بتفويض منها له على ذلك ما عدا األب وهو قول ابن القاسم 

اهر أن حمل هذا اخلالف إذا وجدت الكفاءة ورضيت بالزوج والصداق هل ال يتوىل العقد حينئذ حىت الظ: قلت 
تأذن له فيه أو له أن يعقد بغري إذن لوجود الرضا ؟ فمعىن كوهنا حقاً هلا على الثاين أنه ال بد من إذهنا يف العقد 

لوا جلواز أن تكون حلفت أن ال تتزوج ورضا البكر صمت كتفويضها قا) خ ( لوليها فقط كما يرشد له قول 
بعقده ، وهذا يف الوالية العامة واخلاصة املتعددة كشقيقني هلا حلفت أن ال تتزوج بعقد أحدمها ، فال بد حينئذ من 

  .إذهنا له يف العقد وليس املراد أن هلا أن تأذن ملن شاءت ولو ألجنيب إذ هذا مل يقله أحد واهللا أعلم 
شترط يف الوالية معترباً باألقرب فاألقرب ال مطلقاً بني األقرب من غريه مقدماً على ذلك امللك وملا كان القرب امل

  :املقدم على سائر القرابة فقال 
  والسَّْبُق ِللَْماِلِك فابنٍ فأبِ
  فاألُخ فاْبنِه فَجدِّ النَِّسبِ

) فابن ( ابن حران وال والية هلما معه  خربه أي فيعقد على أمته ولو كان هلا أب أو) للمالك ( مبتدأ ) فالسبق ( 
باجلر عطف على اجملرور قبله أي فإن مل يكن مالك فاالبن وإن سفل يقدم على من بعده وظاهره ولو من زنا وهو 

كذلك إن ثيبت حبالل مث زنت فأتت به منه ال أن ثيبت ابتداء بزنا فأتت به أو كانت جمنونة أو سفيهة ولو بتحديد 
باجلر أيضاً عطف على ما مر واملراد به الشرعي ال ) فأب ( ز فإن األب ووصيه يقدمان عليه حجر يف وقت جيو

باجلر أيضاً واملراد ) فاألخ ( مطلق من خلقت من مائه إذ األب الزاين ال عربة به والوصي قائم مقام األب كما يأيت 
مضاف إليه أي وإن عال واحترز بالنسب ) لنسب ا( باجلر أيضاً ) فجد ( باجلر أيضاً وإن سفل ) فابنه ( به لغري أم 

اجلد قبل األخ وهذا : من اجلد لألم فإنه ال والية له وما ذكره من تقدمي األخ على اجلد هو املشهور وقال املغرية 
  ) :عج ( أحد األبواب اليت يتقدم فيها األخ وابنه على اجلد املشار إليها بقول 

  بغسل وإيصاء والء جنازة
  وابناً على اجلد قدم نكاح أخاً



  وعقل ووسطه بباب حضانة
وهو مع اآلباء يف اإلرث والدموهذا كله يف اجلد دنية فاجلد الثاين يقدم عليه العم ألن اجلد الثاين بالنسبة للعم كاجلد 

  .األول بالنسبة لألخ فكما يقدم األخ وابنه على اجلد كذلك يقدم العم وابنه على أيب اجلد قاله بعض 
  َربَِني بَْعُد بالتَّْرِتيبِفاألقْ

  َحبَسبِ الدُّنوِّ يف التَّْعِصيبِ
يف موضع نصب عن احلال ) بالترتيب ( بالضم لقطعه عن اإلضافة ) بعد ( عطف على اجملرور أيضاً ) فاألقربني ( 

اث فيقدم العم يف املري) حبسب الدنو يف التعصيب ( من األقربني أي فالسبق بعدما ذكر لألقربني حال كوهنم مرتبني 
الشقيق على الذي لألب وابن العم الشقيق على ابن العم لألب وهكذا كما أن الشقيق يف األخوة وفصوهلا مقدم 

وبقي على الناظم املوىل األعلى ألنه . وإن تنازع األولياء املتساوون يف العقد نظر احلاكم اخل ) : خ ( على غريه 
افل مث احلاكم مث والية اإلسالم فإن عقد األبعد من هذه املراتب مع عاصب مث األسفل على خالف فيه ، مث الك

) خ ( وجود األقرب وعلمه به فإما أن يكون األقرب جمرباً أم ال ففي األول ال جيوز ولو أجازه اجملرب كما أفاده 
شريفة دخل وطال وصح هبا يف دنية مع خاص مل جيرب ك: وقال أيضاً . بقوله وبأبعد مع أقرب إن مل جيرب ومل جيز 

واحترزت بقويل وعلمه به مما إذا مل يعلم به كالقاضي مثالً يثبت عنده أنه ال ويل للمرأة فيزوجها مث يتبني أن هلا ولياً 
أيضاً ) خ ( وقال . وعزر شاهداً بزور اخل : عند قوله ) ح ( كولد وحنوه ، فإن النكاح صحيح جائز ابتداء كما يف 

وظاهره كالناظم أن ذا املرتبة من هذه املراتب ال . ن وأخ وجدفوض له أموره ببينة جاز اخل وإن أجازه جمرب يف اب: 
بد أن يتوىل العقد بنفسه أو وكيله وإن غريه إن تواله حبضرته وسكوته ال عربة بعقده بل جيري على التفصيل املتقدم 

وهو كذلك كما ذكره ابن احلاج يف نكاح اخلال مع من كون املرأة دنية أو كون الويل جمرباً أو غري جمرب إال أنه أبعد 
إذا كان األقرب حاضراً : حضوره كغيبته ، وقال ابن حبيب : حضور األخ الشقيق ورضاه دون توكيل منه قال 

  .وعلم ومل يغري فيحمل على الرضا والتسليم 
كيل ، والظاهر أنه ال يبعد أن فيؤخذ من كالم ابن احلاج أن جمرد السكوت والرضا ال يكون كافياً يف التو: قلت 

ورجح ابن رشد أنه ليس بإذن قائالً ال خالف . جيري هذا على كون السكوت إذناً وليس بإذن وهي قاعدة خالفية 
) ح ( أن السكوت ليس برضا ألن اإلنسان قد يسكت وهو غري راض ، وإمنا اخلالف هل هو إذن أم ال ؟ انظر 

وال خيفى أن الرضا من أفعال القلوب ال يقطع بوجوده مبجرد السكوت ، وإذا  .عند قوله يف اإلقرار ال أقر اخل 
كان السكوت ليس إذناً كما هو الراجح فالرضا وحده ، وإن دلت عليه القرائن غري معترب لقوله يف النقل حضوره 

لألقرب أو احلاكم كغيبته ، وحينئذ فمع الدخول والطول يصح يف الشريفة كما يصح يف الدنية مطلقاً ومع القرب ف
ومن تبعه من أنه ال حق لألقرب ألن سكوته ) ز ( هذا هو الظاهر خالفاً ملا استظهره ) خ ( إن غاب الرد كما يف 

  .إقرار للنكاح 
إذا أعطى الرجل ابنته ملن يكفلها وحيضنها له فال كالم ألمها إن فعل ذلك لفقر أو حاجة كما يف املدونة : تتمة 

رم منها أو غريه ، وهو كذلك مع كراهة يف غري احملرم املأمون إن كان ذا أهل وإال مل جيز ابن وظاهرها أعطاها حمل
وليس له أخذها ممن أعطاها له دون إساءة وضرر منه هبا ألنه وهبه حضانتها وملكه منفعتها بنفقتها فأشبه : عرفة 

أو غريه من األولياء على املشهور إال أن  ومع هذا فال يزوجها الكافل مع وجود األب. عقد اإلجارة انظر بقيته 
: وأما احلاكم فال يزوج إال بشروط تأيت عند قوله . جيعل له نكاحها عند إعطائها له أو بعده فيكون وكيالً عنه فيه 

  .وحيثما العقد لقاض ويل 



  َولَْوِصيِّ الَعقُْد قَْبلَ األْوليا
  وقيلَ َبْعدَُهْم وما إنْ ُرِضيا

نائب ) و ( ء يتعلق باالستقرار يف اخلرب ) قبل األوليا : ( والظرف يف قوله ) العقد : ( عن قوله خرب ) وللوصي ( 
فالظرف يتعلق باالستقرار املقدر يف اخلرب ) بعدهم ( اجلملة املقدرة بعده إذ التقدير وقيل العقد له ) قيل ( فاعل 

لبناء للمفعول نائب ضمري القول املتقدم مث إن تقدمي با) رضيا ( زائدة ) إن ( نافية ) وما ( احملذوف مع مبتدئه 
الوصي على األولياء هو املستفاد مما مّر من أن وكيل كل مبنزلته ألن الوصي على النظر لألوالد وكيل األب فهو يف 

فإن : ة قال يف الوثائق اجملموع. مرتبته على املشهور ، ومقابله البن املاجشون أن األولياء مقدمون عليه وهو ضعيف 
ولعل هذا يف غري الدنية وإالَّ : قلت .زوجها أحد األولياء بغري إذن الوصي فسخه الوصي ما مل يطل وتلد األوالد اه 

  .فليس له فسخه كما مر يف والية اإلسالم 
  وَبْعٌض اسَْتَحبَّ للَوِصيِّ
  أنْ ُيسْنَِد الَعقَْد إىل الَوِليِّ

حىت خيرج من اخلالف ) استحب للوصي أن يسند العقد إىل الويل  (وهو ابن السليم قاضي قرطبة ) وبعض ( 
املذكور ، وهذا اخلالف واالستحباب املذكور إمنا مها يف البالغ بكراً كانت أو ثيباً ويف الوصي غري اجملرب بدليل قوله 

ليه أي بعض وبعض مبتدأ والتنوين عوض عن املضاف إ: فقوله . وكاألب الوصي فيما جعال أب له اخل : اآليت 
  .العلماء ، ومجلة استحب بالبناء للفاعل خربه وأن ومعموهلا يف تأويل مصدر منصوب باستحب 

  واملَْرأَةُ الَوِصيُّ لَْيَستْ َتْعِقُد
  إالَّ بِتَقِْدميِ امْرِىٍء ُيْعَتَمُد

( استثناء ) إال ( ة خربه واسم ليس ضمري املرأ) ليست تعقد : ( صفة ومجلة قوله ) الوصي ( مبتدأ ) واملرأة ( 
بالبناء للمفعول صفة المرىء واملعىن أن املرأة الوصي على ) يعتمد ( مضاف إليه ) امرىء ( يتعلق بتعقد ) بتقدمي 

أنثى ومثلها املالكة ألمتها واملعتقة هلا بكسر التاء النعقد على حمجورهتا وال على أمتها أو معتقتها بفتح التاء إال 
. فيما تقدم ذكراً اخل : عقده بأن يكون حراً ذكراً مكلفاً أي عاقالً بالغاً وهذا مفهوم قوله بتقدمي امرىء يعتمد 

ووكلت مالكة أو وصية أو معتقة وإن أجنبياً كعبد أو ) خ ( والعبد كاملرأة ال يعقد على وليته إال بتوكيل أيضاً 
وصح توكيل زوج ) خ ( القرب املتقدم  وال بد أن يكون الوكيل توفرت فيه شروط الوالية مما عدا. صيب اخل 

فإن مل توكل وعقدت هي أو العبد بأنفسهما فسخ النكاح أبداً وإن طال وولدت . اجلميع ال ويل إالَّ كهو اخل 
األوالد وسواء أوصاها جبربها على النكاح أو ال إجازة األولياء أوالً وهلا املسمى بالدخول ويفسخ بطالق ألنه من 

وهو طالق إن اختلف فيه كمحرم وشغار ونكاح العبد واملرأة وفيه ) : خ ( لذا وجب فيه اإلرث املختلف فيه ، و
والعبد واملرأة مهما أوصيا : وأما املرأة الوصي على ذكر والعبد الوكيل عن الزوج فسيأتيان يف قوله . اإلرث اخل 

  والَعْبُد واملَْحُجوُر َمْهَما َنكَحَا.اخل 
  سَاٌخ َوَضحَابَِغْيرِ إذٍْن فَاْنِف

) نكحا ( اسم شرط ) مهما ( صبياً أو بالغاً معطوف عليه ) واحملجور ( القن أو من فيه شائبة رق مبتدأ ) والعبد ( 
مبتدأ وسوغه اقترانه بفاء ) فانفساخ ( من السيد أو الويل يتعلق بفعل الشرط ) بغري إذن ( أي عقدا فعل الشرط 

أي بان وظهر خرب املبتدأ ، واجلملة جواب ) وضحا ( يف الرباط قاله اليزناسين  إن ذهب عري فعري: اجلزاء كقوهلم 
الشرط وظاهره حتتم الفسخ وإن أجازه السيد أو الويل ، وهذا وإن كان هو القياس عند بعض ، وصححه الباجي 



وخالف املنصوص يف  ألنه نكاح خبيار لكنه خالف املشهور يف العبيد من أن السيد خمري بني فسخ النكاح وإمضائه ،
فانفساخ وضحا إن شاء الويل أو السيد ، ومنشأ : احملجور من أن لوليه اخليار أيضاً فيجب أن يكون معىن قوله 

اخلالف هل اخليار احلكمي كالشرط ؟ وعلى املشهور من أنه ليس كالشرطي فالفسخ بطلقة حىت يف حق الصيب ألنه 
وقال . للسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة إن مل يبعه أو يعتقه و) خ ( وقد قال ) ح ( نكاح صحيح كما يف 

. ولويل سفيه فسخ عقده ولو ماتت وتعني ملوته اخل : وقال أيضاً . ولويل صغري فسخ عقده بال مهر اخل : أيضاً 
، فلو تزوج  وحمل اخليار يف فسخه إن مل خيرج من الوالية فإن مل يطلع عليه حىت خرج منها ثبت النكاح على األصح

السفيه بعد ثبوت رشده عند القاضي وحكم له به فهو ماض وفيه الصداق واملرياث قوالً واحداً واحلكم ماض وال 
يرد بشهادة من شهد بسفهه ولو كانوا أعدل حلكم القاضي بشهادة األولني وفات موضع الترجيح ، وإمنا يسفه يف 

بغري إذن ما إذا فقد إذن أحد : ع عليه حىت بلغ رشيداً ومشل قوله وكذا الصيب إن مل يطل. املستقبل قاله الربزيل 
السيدين دون اآلخر فإن الذي مل يأذن فسخه ، وأما احملجور إن كان ذا وصيني وأذن له أحدمها أو أجاز دون اآلخر 

أمله ، مث إذا فالظاهر أنه إن تعينت املصلحة يف الفسخ أو البقاء عمل بذلك ، وإن استوت فالقول ملريد الفسخ فت
  :فسخ قبل البناء فال شيء هلا يف اجلميع وإن فسخ بعده فلها ربع دينار يف حق العبد والسفيه كما قال 

  َوُرْبُع ِدينَارٍ لََها بَِما اسَْتَحلْ
  ِمْنها إِن اْبَتىن وذَا بِِه العََملْ

لضمري لزوجة السفيه أوالعبد ال لزوجة خرب املبتدأ وا) هلا ( مضاف إليه ) دينار ( بسكون الباء مبتدأ ) وربع ( 
الباء سببية تتعلق باالستقرار ) مبا ( الصيب الداخل يف احملجور فال شيء هلا بدخوله وجزم أبو احلسن بأن هلا ما شأهنا 

) أن ابتىن ( على حذف مضاف أي من بضعها يتعلق باستحل ) منها ( بالبناء للفاعل صلة ما ) استحل ( يف اخلرب 
مبتدأ واإلشارة لوجوب ) وذا ( بد أو السفيه ال الصيب كما مّر وجواب الشرط حمذوف لداللة ما تقدم عليه هبا الع

واجلملة خرب ذا مث إذا عتق العبد ولو مكاتباً فإنه يتبع مبا بقي من ) العمل ( خرب عن قوله ) به ( ربع دينار هلا 
) خ ( ق نفسه وحجر العبد حلق سيده ، وقد زال بالعتق الصداق خبالف السفيه فال يتبع بشيء ألن احلجر عليه حل

ال شيء هلا يف : وروى ابن وهب عن مالك . واتبع عبد ومكاتب عتقاً مبا بقي إن مل يبطله سيد أو سلطان اخل : 
  .وهو القياس أي ألن تسليط السفيه على شيء ال غرم فيه كالصغري : ابن حبيب . السفيه ال ربع دينار وال غريه 

  َيُمْت زَْوٌج فاإلْرثُ َهْدُر وإنْ
  والَعكُْس لِلَحاجِرِ ِفيِه النَّظَُر

فاعل ميت وهو على حذف الصفة أي حر إذ العبد ال يتوهم فيه اإلرث فهذا من تتمة ) زوج ( شرط ) وإن ميت ( 
معناه أن احملجور لكان أظهر ، و) فاإلرث هدر ( وإن ميت حر : الكالم على املسألة إال أنه خاص باحملجور ولو قال 

( مبتدأ ) والعكس ( العاقد لنكاحه صبياً كان أو سفيهاً دخل أم ال ، إذا مات قبل فسخ نكاحه ال إرث لزوجته منه 
واجلملة خرب العكس واجملرور بفي يتعلق بالنظر ، واملعىن أن زوجة الصيب أو ) فيه النظر ( خرب عن قوله ) للحاجر 

ملذكور فإن حاجره ينظر يف ذلك فإن رأى أنه يرث أكثر مما يلزمه من الصداق أمضاه السفيه إذا ماتت يف املوضوع ا
( وإالَّ رده ومشل كالمه ما إذا كان ذا وصي ، فلما مات وصيه تزوج ومات فإن النظر يف ذلك للحاكم وتقدم قول 

جار مثله يف الصغري . وته اخل ولو ماتت وتعني مل: فقوله . ولويل سفيه فسخ عقده ولو ماتت وتعني ملوته اخل ) : خ 
أيضاً وهذه املسألة يلغز هبا فيقال زوجان أحدمها يرث اآلخر وال يرثه اآلخر ومها حران ليس هبما مانع ، ومفهوم 

للحاجر أنه لو كان مهمالً لكان للحاكم النظر أيضاً على مذهب ابن القاسم الذي يعترب احلال ال الوالية ، : قوله 



لنظر أيضاً إذا مل يعقد وقد أونس منه الرشد وإالَّ فالعربة باحلال أيضاً والنكاح ثابت على مذهبه ال وبه العمل وحمل ا
  :خيار فيه للويل لقول ناظم العمل 

  وينتفي احلجر إذا بدا الرشاد
  فمن تصرف مضى وال فساد

يف باب اخليار عند ) ق ( يف  جيوز للسيد أن يهب أمته لعبده يطؤها مبلك اليمني وينتزعها منه إن شاء كما: تتمة 
وهذا أقرب للسيد منأن يزوجها إياه إذ ليس له حينئذ تطليقها عليه . ويف زواله مبوت الزوجة وطالقها اخل : قوله 

  .إال برضاه 
  وعاِقٌد َعلَى اْبنِِه حَالَ الصِّغَْر
  َعلَى ُشروٍط ُمقَْتضَاٍة بالنَّظَْر

( مفعول فيه أي وقت ) حال ( وقوله ) على ابنه : ( وعامالً يف قوله  مبتدأ وسوغه كونه صفة حملذوف) وعاقد ( 
صفة لشروط واخلرب حمذوف أي يصح عقده وجيوز ، وحيتمل ) مقتضاة بالنظر ( يتعلق بعاقد ) الصغر على شروط 

زم وملا كانت الصحة ال تستل. صحيح جائز . أن يكون قوله عاقد على حذف مضاف أي وعقد عاقد على ابنه اخل 
  :اللزوم ، إذ الشيء قد يكون صحيحاً غري الزم نبه على أن اللزوم فيه تفصيل بقوله 

  إِن اْبُنهُ َبْعَد الُبلُوغِ َدَخالَ
  َمْع ِعلِمِه َيلَْزُمُه َما َحَمالَ

املفسر لذلك احملذوف على حد ) دخال ( يتعلق به ) بعد البلوغ ( فاعل بفعل حمذوف يفسره ما بعده ) إن ابنه ( 
مضاف إليه ) علمه ( بالسكون ) مع ( اآلية )  ٦: التوبة ( } وإن أحد من املشركني استجارك : قوله تعاىل 

وبعد ماض : جواب الشرط ورفعه لكون الشرط ماضياً لقول ابن مالك ) يلزمه ( والظرف يتعلق باملفسر قبله يليه 
لفه لإلطالق وفاعله ضمري العاقد والعائد على صلة وأ) محال ( موصولة فاعل يلزمه ) ما . ( رفعك اجلزا حسن 

  .املوصول حمذوف أي ما محله أبوه عنه من الشروط 
  َوَحْيثُ لَْم َيْبلُغْ َوإنْ َبَنى فَما

  َيلَْزُمُه َشْيٌء َوَهْبُه َعِلَما
) وإن ( يف حمل جر بإضافة حيث ) مل يبلغ ( ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه ) وحيث ( 

من أفعال القلوب ) وهبه ( جواب حيث ) فما يلزمه شيء ( فعل ماض فاعله ضمري االبن ومجلة ) بىن ( إغيائية 
  .يف حمل مفعوله الثاين أي وهبه عاملاً هبا ) علما ( الزم لصيغة األمر ومفعوله األول الضمري املتصل به ومجلة 
اقتضاها نظره للغبطة يف املنكوحة كطالق من يتزوج  وحاصل معناه أن عقد العاقد على ابنه الصغري على شروط

وكذا إن عقد الصغري نفسه على تلك الشروط وأجازه وليه ، وإمنا . عليها أو عتق من يتسرى هبا صحيح جائز 
يبقى النظر يف اللزوم فإن بلغ ورضي بتلك الشروط صرحياً أو دخل بعد بلوغه وعلمه به لزمته وإن مل يدخل أو 

وباجلملة فالشروط .  مل يلزمه شيء كما أهنإذا مل يبلغ مل يلزمه شيء أيضاً مطلقاً دخل أم ال علم أم ال دخل غري عامل
إذا مل يرض تلزمه بثالثة قيود البلوغ والدخول والعلم فإن فقد األول أو الثالث فال تلزمه والقول للزوج بيمينه يف 

ال تلزمه الشروط ، وإن فقد الثاين وهو الدخول مع عدم العلم ويسقط حق الزوجة ألهنا مكنت من نفسها من 
وجود البلوغ والعلم فال يسقط حقها ، ولكن للزوج اخليار يف التزام النكاح لشروطه أو رده فإن رده فالفسخ بغري 

  :طالق وال صداق كما قال 



  واحلَلُّ بالفَْسخِ بِالَ طَالَقِ
  إنْ َردَّ ذَاَك وبِالَ َصداقِ

يه وهو ظاهر قول أصبغ ، واختاره ابن رشد وإياه تبع الناظم ، والراجح أن الفسخ بطالق كما ال عليه وال على أب
مّر ألنه نكاح صحيح ، وقد اقتصر ابن فتحون على أن الفسخ يف ذلك بطالق وهل يلزمه نصف الصداق أم ال ؟ 

وإن زوج بشروط وأجيزت : حيث قال ) خ ( وعلى ما البن فتحون درج . قوال ابن القاسم يف املدونة واجملالس 
والراجح األول كما لشراحه وإن طلق قبل . وبلغ وكره فله التطليق ، ويف نصف الصداق قوالن عمل هبما اخل 

وقوله . واحلل مبتدأ خربه بالفسخ وبال طالق حال : علمه بالشروط ففي النصف قوالن أيضاً كما يف ضيح فقوله 
وبال طالق مث حمل الفسخ : للعلم به وبال صداق معطوف على قوله  إن رد ذاك شرط ومعموله وجوابه حمذوف: 

وإذا أسقطت فال كالم ألبيها ولو . بطالق أو غريه إمنا هو إذا متسكت بشرطها وأما إن رضيت بإسقاطه فال 
م ال وعن ابن وهب أن الصغري يلزمه ما عقد عليه أبوه من الشروط دخل هبا أ. حمجوراً عليها خالفاً البن العطار 

على شروط أنه : ومفهوم قوله . ال تلزمه وإن دخل بعد بلوغه وعلمه ذكرمها ابن سلمون : وقيل . ألنه الناظر له 
. اخل . والعبد واملرأة مهما أوصيا : إذا زوجه بدوهنا لزمه النكاح وال مقال له إن كان له مال كما يأيت عند قوله 

إن مل يدخل االبن حىت بلغ فهو خمري إن : ابن القاسم يف األمسعة  وإن كان عدميا وكتب األب عليه الصداق فقال
شاء دخل مبا كتب عليه وإن شاء فارق وال شيء عليه ، وإن دخل قبل أن يبلغ أو حيوز أمره فالصداق على األب 

غري ال قوله إذا زوج األب ابنه وهو ص: أو دخل بعد أن كرب ومل يعلم ، فالصداق على األب والشرط باطل ابنرشد 
مال له أن الصداق على األب وأنه إن كتبه عليه مل يلزمه إال أن يلتزمه بعد البلوغ وأنه إن دخل قبل البلوغ أو 

. بعده ومل يعلم سقط عنه ولزم األب وكان شرطه باطالً صحيح ، إذ ليس لألب أن يوجب عليه ديناً ويلزمه إياه اه 
حال الصغر إن : ألب وإن مات أو أيسر وأبعد اخل ومفهوم قوله وصداقهم أن أعدموا على ا) : خ ( وتأمل قول 

وغريه ، ألن قبول السفيه للشروط معترب ) خ ( وهو ظاهر : عقده للسفيه علي شروط ال كالم له ابن رشد 
كطالقه وإذا دخل الصغري بعد بلوغه وعلمه لزمته ولو كان سفيهاً كذا وجدته مقيداً ، وظاهره ولو على القول جيرب 

  .ويف السفيه خالف فانظره : وجرب أب ووصي وحاكم جمنوناً إىل قوله ) خ ( السفيه املشار له بقول 
طالق الصغري يف حال صغره غري معترب خبالف السفيه وليس لويل الصغري أن يطلق عنه إال بعوض كما أشار : تنبيه 

فقة للزوجة على الصغري كما أشار له أيضاً وال ن. وموجبه زوج مكلف وويل صغري اخل : يف اخللع بقوله ) خ ( له 
  .بقوله جيب ملمكنة مطيقة للوطء على البالغ اخل 

  فصل
كمنعه من الضرر واستحباب إذن البكر ذات األب وإنكاح غري ) وما يتعلق به ( من األولياء ) فيمن له اإلجبار ( 

  .األب وكون الصمت يف البكر إذناً وحنو ذلك 
  :يف القليل من الصور قدم الكالم عليه ليتفرغ لصور اجلرب فقال  وملا كان األب ال جيرب

  ثُُيوَبةُ النِّكاحِ َوالِْملِْك َمعَا
معطوف على النكاح أي وثيوبة امللك ) وامللك ( مضاف إليه ) النكاح ( مبتدأ ) ثيوبة ( ِلألبِ اإلْحبَاُر بَِها قَْد ُمنَِعا 

يتعلق به والباء سببية أو مبعىن مع ) هبا ( مبتدأ ثان ) اإلجبار ( يت يتعلق مبنع آخر الب) لألب ( حال ) معا ( 
بالبناء للمفعول خرب املبتدأ الثاين والثاين وخربه خرب األول والرابط اهلاء يف ) منعا ( للتحقيق ) قد ( وضمريه للثيوبة 

ته احلرة البالغة الثيبة بنكاح صحيح أو هبا والنائب يف منع ضمري اإلجبار ، واملعىن أن األب احلر قد منع إجباره يف بن



ويف بنته القن إذا عتقت بعد أن ثيبت بوطء السيد . وكالصحيح ما بعقد فاسد اخل : فاسد كما سيصرح به يف قوله 
وهي بالغ فال جرب له يف هاتني الصورتني ومفهوم النكاح أن ثيوبة غريه كالزنا ال متنع إجباره وهو كذلك على 

مث إن قيد البلوغ معترب يف الصورتني كما قررنا . وباحلرام اخللف فيها جيري اخل : ف اآليت يف قوله الراجح من اخلال
  كما لُه ذِلكَ يف صَِغارِ:بدليل قوله 

  َبَناِتِه َوباِلغ األْبكَارِ
 يتعلق) يف صغار ( واإلشارة لإلجبار ) ذلك ( خرب عن قوله ) له ( الكاف مبعىن مثل وما مصدرية ) كما ( 

) األبكار ( معطوف على صغار ) وبالغ ( مضاف إليه من إضافة الصفة للموصوف ) بناته ( باالستقرار يف اخلرب 
مضاف إليه إضافة الصفة للموصوف أيضاً واملعىن ال إجبار لألب مع الثيوبة مماثالً إلجباره صغار البنات الالئي مل 

املفهوم من املنع مسلط على املقيد بقيده الذي هو املماثلة ال على  يبلغن ثيبات كن أو أبكاراً أو بالغ األبكار فالنفي
القيد فقط أي ال إجبار له على الثيبات مثل كونه له على صغار البنات واألبكار البالغات ، وكذا جيرب اليت ثيبت 

فال كما يأيت يف قوله  بزنا كما مر واجملنونة ولو ثيبت بنكاح وحمل جربه إذا مل يرد تزويج من ذكر من ذي عاهة وإالَّ
وحمله أيضاً يف البكر البالغ إذا مل يرشدها ومل تقم ببيتها سنة وإال بأن رشدها أو . واألب إن زوجها من عبد اخل : 

وجرب اجملنونة والبكر ولو عانساً إال لكخصي على ) : خ ( أقامت ببيتها مع زوجها سنة من غري مسيس فال جرب 
وأما من ثيبت . بعارض أو حبرام إال بفاسد وبكراً رشدت أو أقامت ببيتها سنة اخل األصح والثيب إن صغرت أو 

ثيوبة النكاح اخل إذ يصدق عليها أهنا : بنكاح أو ملك قبل البلوغ وما تأميت أو عتقت إال بعده فهي داخلة يف قوله 
  .وارد اخل كواقع قبل البلوغ ال: بالغ ثيبت بنكاح أو ملك وال يعول على ظاهر قوله اآليت 

  وُيسَْتَحبُّ إذْنَُها والسَّيُِّد
  باجلَْبرِ ُمطْلقاً لَُه َتفَرُُّد

بالرفع نائبه أي يستحب لألب أن يستأذن ابنته البكر البالغ عند ) إذهنا ( مضارع مبين للمفعول ) ويستحب ( 
وملا قدم أن . عيب مينعها منه تزوجيها أي يشاورها فيه ويكون بواسطة من ال تستحي منه فقد ال تريده أو يكون هبا 

األب جيرب صغار البنات وبوالغ األبكار وأنه يستحب له استئذان األبكار البوالغ نبه على أن السيد له اجلرب ألرقائه 
حال ) مطلقاً ( يتعلق بتفرد آخر البيت ) باجلرب ( مبتدأ ) والسيد : ( مطلقاً ذكوراً أو إناثاً ثيبات أو أبكاراً فقال 

مصدر تفرد مبعىن انفرد أي وللسيد التفرد باجلرب عن ) تفرد ( خرب عن قوله ) له ( ري االستقرار يف اخلرب من ضم
) خ ( سائر األولياء كائن له مطلقاً وال يدخل يف اإلطالق كانت مضرة يف التزويج أم ال إذ ال جرب له مع الضرر 

أو جمذوم وحنومهاوال يدخل فيه أيضاً كان ذا شائنة أم ال وجرب املالك أمة وعبداً بال إضرار أي كتزوجيها من أبرص 
إذ ال جرب له يف ذي الشائبة من اإلناث على ما اختاره اللخمي واملراد بالسيد اجلنس فيشمل الواحد واملتعدد واحلر 

) خ ( ك والعبد والذكر واألنثى إال أن األنثى ال تعقد بنفسها بل توكل ، كما أن السيد العبد حنو املكاتب كذل
ووكلت مالكة ومكاتب يف أمة طلبت فضالً وال يدخل فيها أيضاً كان مالك الكل أو البعض إذ ال جرب ملالك 

البعض وإن كان هو كمالك اجلميع يف الوالية على األمة ويف رد نكاح العبد واألمة إن تزوجا بغري إذنه ألن ذلك 
 إذنه للعلة املذكورة بل يتحتم الرد يف األمة ولو عقد هلا أحد يعيبه كما له رد تزوج نكاح املكاتب أو املكاتبة بغري

  .الشريكني دون اآلخر 
للوصي أن يزوج رقيق حمجوره باملصلحة كما يف ابن احلاجب ، وظاهره أنه جيربه على ذلك ألنه نائب املالك : تنبيه 

.  



  واَألُب إنْ زوَّجَها ِمْن َعْبِد
  فَْهَو َمَتى أَجَْبَر ذُو َتَعدِّ

مىت ( مبتدأ ) فهو ( يتعلق به ) من عبد ( شرط والضمري املنصوب يعود على جمربته ) إن زوجها ( مبتدأ ) واألب ( 
خرب املبتدأ الثاين ، واجلملة منه ومن خربه جواب إن ودخلت الفاء عليه لكونه ال يصلح ) ذو تعد ( شرط ) أجرب 

مىت أجرب فجوابه : بتدأ األول ، وأما الشرط الثاين وهو قوله أن يكون شرطاً ، واجلملة من الشرط واجلواب خرب امل
حمذوف للداللة عليه واملعىن أن األب إذا أجرب جمربته على التزويج من عبد وحنوه كمربوص وجمذوم فهو متعد يف 

ن يف وقال سحنو. وليس لألب أن يزوج ابنته من عبد ملا يلحقها يف ذلك من املعرة : ذلك اجلرب قال يف املعني 
إذا أراد األب أن يزوج ابنته جمنوناً أو جمذوماً أو أبرص أو أسود أو من ليس هلا بكفء وأبت االبنة : السليمانية 

وال يزوج ابنته البكر من : ويف الطرر قال املشاور . ذلك كان للسلطان منعه ألن ذلك ضرر اه بنقل الشارح 
وقال : ال بد هلا من الكالم ألنه عيب ، مث قال بعد أسطر اجملذوم إال برضاها وال يكون صمتها يف هذا رضا و

إن أراد أبوها أنيزوجها من أسود أو أبرص أو أجذم أن السلطان مينعه من ذلك ألن ذلك : سحنون يف السليمانية 
فلم يقيد يعين سحنوناً : إثره ما نصه ) ت ( أعين : وقال ) ت ( بنقل . ضرر ، وقول سحنون يف هذا أحسن اه 

  .ما نقل عنه صاحب الطرر ذلك مبا إذا أبت االبنة كما قيده بذلك يف نقل املعني في
الظاهر أنه ال خمالفة بني النقلني ألن قوله يف الطرر أن السلطان مينعه دليل على أن االبنة قد أبت وإال مل يكن : قلت 

أنه ال خمالفة بني كالم سحنون املنقول  وهلا وللويل تركها كما) خ ( للسلطان كالم ألن هلما ترك الكفاءة كما قال 
يف الطرر واملعني وبني كالم املشاور أيضاً ألن املشاور قيد ذلك برضاها فيستفاد منه أهنا إذا مل ترض مل تزوج وهو 

. قول سحنون ، إذا أبت كان للسلطان أي عليه منعه ، فالالم مبعىن على ال للتخيري إذ من وظيفته رفع الضرر 
إن األب إذا زوج ابنته البكر عنيناً أو خصياً أو جمبوباً جاز ذلك عليها علمت أم ال إذا كان : يب زمنني وقال ابن أ

وقول : وما ذكره أصله البن حبيب وملا نقله يف املتيطية ، ونقل قول سحنون املتقدم قال ما نصه . ذلك نظراً هلا اه 
وقول : وهلذا قال يف الطرر . ل ابن حبيب اه سحنون أجرى على األصول وأقوى عند ذوي التحصيل من قو

إال لكخصي على األصح ) : خ ( وباجلملة فما البن أيب زمنني خالف األصح املشار إليه بقول . سحنون أحسن اخل 
إال لكخصي كما لشراحه وما البن أيب زمنني : إذ ما ذكره سحنون ، واملشاور كله داخل حتت الكاف من قوله 

ما مّر أنه ال جيربها من األبرص ولو قل برصه وهو املعتمد خالفاً ملا أفىت به السيوري من أن الربص  مقابل له مث ظاهر
ادعي عليه أن : القليل ال كالم هلا فيه ، وقد قال بعض المرأة كثرت شكواها من زوجها وتعذر عليها إثبات ضرره 

لت وطلقها ، والغالب أن الربص يف الدبر ال به برصاً يف دبره فإنه يستحي أن يكشف نفسه للرجال ويطلقك ففع
يكون إال قليالً إذ لو انتشر عنه جلازت رؤيته ، وكذا اجلذام احملقق ولو قل ألنه أشد ضرراً وألن القليل قد ينتشر ، 

ومفهوم قول الناظم مىت أجرب أهنا إذا رضيت مل يكن متعدياً وهو كذلك كما مّر ، لكن يقيد مبا إذا كانت رشيدة 
 عصبة هلا فإن كانت سفيهة أو كان هلا عصبة فال عربة برضاها يف األوىل ، وللعصبة منعها يف الثانية قاله وال

وهو قيد صحيح جار يف مجيع مسائل الكفاءة على ما يقتضيه جواب ) م ( وأصله يف املفيد كما يف . اليزناسين 
وأرادوا فسخ النكاح بعد أن أثبتوا بشهادة  العبدوسي يف وصي جمرب زوج أخت جمربته من غري كفء فقام إخوته

شهادهتم بأنه غري كفء هلا شهادة جمملة ال بد من استفسارها فإن قالوا مثالً هو : الشهود أنه غري كفء هلا فقال 
سكري شريب أو مستغرق املال بالربا والغصوبات أو غري ذلك مما يقدح يف الكفاءة شرعاً فإنه يعذر يف ذلك للوصي 

أو غري ذلك مما يقدح يف الكفاءة اخل : فإن مل يكن عندمها مدفع فسخ النكاح انتهى باختصار ، فتأمل قوله والزوج 



فإنه شامل جلميع األوصاف اليت تقدح فيها وأفهم كالم العبدوسي أن الفاسق باجلارحة كالزاين وكثري األميان . 
: قله يف املعيار قبل جواب العبدوسي املتقدم قال بالطالق غري كفء وهو املعتمد كما يفهم من جواب اليزناسين ن

فيه الكفاءة معتربة يف الدين بال خالف وإن كان فاسقاً فال خالف منصوص أن تزويج الوالد منه ال يصح ، وكذلك 
غريه من األولياء وإن كان وقع ذلك فللزوجة وملن علم هلا فسخ النكاح ، وكان بعضهم يهرب من الفتوى بذلك 

وابن سلمون ) ح ( وأصل حاصل هذا الكالم البن بشري كما يف . يؤدي إىل فسخ كثري من األنكحة اه ويرى أنه 
أيضاً ) ح ( وغريمها ، وظاهر كالمهم أنه نكاح فاسد يتحتم فسخه وهو ما يقتضيه نص اللخمي اآليت وهو مافهمه 

يصح على أنه ال يلزم بدليل قوله فلزوجة  ال: وظاهر كالم اليزناسين أنه محل قوله . من قول ابن بشري ال يصح اه 
ألنه جعل ذلك هلما ، وهو ظاهر قول الشامل فلها فسخ نكاح الفاسق جبارحة ، وحنوه قول ابن . ، وملن قام هلا اخل 

عن الفاكهاين أن املشهور صحة ) ح ( احلاجب أيضاً ال خالف أن للزوجة وملن قام هلا فسخ نكاح الفاسق ، ونقل 
وأنه ال يفسخ ، وذكر يف املعيار عن أيب الفضل العقباين أن فسقه إن كان بكثرة األميان بالطالق فعيب  نكاح الفاسق

أو باستغراق ذمته باحلرام ، فهذان الوجهان يوجبان الفسخ ألن املرأة تكون معه يف زنا يف الوجه األول وتبقى حتت 
أخر من الفسق ال توجب ما أوجبه هذا من الفسخ  وهناك وجوه: مضيعة يف الوجه الثاين وذلك أعظم الضرر قال 

إن التعرض لفسخه أمر عسري ألن تغيري املنكر إن أدى إىل منكر أعظم : مث قال يف جواب آخر عن نكاح الفاسق 
لو أخذ هبذا لفسخت أكثر : منه سقط األمر عنه ، وحنن منيل يف هذه األزمنة ملا مال إليه من قال من الشيوخ 

وذلك من أعظم الضرر دليل على أن النكاح صحيح لو مل : من خيلو عن الفسق باجلوارح اخل فقوله  األنكحة إذ قل
تقم هي أو بعض أوليائها بالفسخ يف الوجه الثاين ، وكذا يف الوجه األول ألنه علله بأن كثرة األميان منه عيب 

اسق بأي وجه كان فسقه بزنا أو بشرب مخر يوجب هلا وملن قام هلا الفسخ ، وباجلملة فظاهر كالم ابن بشري أن الف
أو كثرة أميان أو غري ذلك ال يصح نكاحه ، وهل معىن قوله ال يصح نكاحه ال يلزم وهو ظاهر ما مّر عن الشامل 

ح ( والعقباين واليزناسيين وابن احلاجب ، أو معناه أنه فاسد فال يصح ولو رضيت هي وأولياؤها وهو ما فهمه منه 
يؤمر األب يف : تعطي أنه الراجح ويدل له ظاهر كالم اللخمي اآليت ففي هناية املتيطي عنه ما نصه وقوة كالمه ) 

تزويج ابنته بأربع ، أن يكون الزوج كفأ يف ديته وماله وحسبه ساملاً من العيوب اليت جيتنبها النساء فإن كان كسبه 
له أن يزوجها منه فإن فعل فرق احلاكم بينهما ألن  حراماً أو كثري األميان بالطالق ، أو ممن يشرب اخلمر مل يكن
وجرب وصي أمره به أب أو : عند قوله ) تت ( ويف . األب وكيل البنته وإذا فعل الوكيل ما ليس بنظر رد فعله اه 

إذا قال له زوجها من فالن بعد عشرين سنة ألزمها الويل النكاح أن فرض فالن مهر املثل : عني الزوج اخل ما نصه 
ومثل الفاسق باجلارحة الفاسق . مل يكن فاسقاً وال حجة هلا يف كونه اآلن ذا زوجة ، وكان وقت اإليصاء عزباً اه و

إن املراد بالويل : وهلا وللويل تركها اخل مقيد مبا مر عن املفيد ويقال ) خ ( باالعتقاد كما يأيت ، وعلى هذا فقول 
فخالف املتبادر وبعد ) خ ( الضمري يف تركها خلصوص احلال كما يف اجلنس أي وهلا وجلميع األولياء وأما إرجاع 

هذا يكون حبسب ظاهره ماشياً على ظاهر ما البن احلاجب والعقباين وغريمها ، مث إذا قلنا بتحتم الفسخ على ما يف 
زرب جزم أو بعدم حتتمه على ظاهر من تقدم فظاهر كالمهم أنه يفسخ قبل الدخول وبعده ، وإن كان ابن ) ح ( 

: السالمة من العيوب إال النسب واحلسب بدليل قوله ) خ ( بعدم فسخه بعد الدخول واملراد باحلال يف كالم 
وما تقدم من أن العبد ليس بكفء هو املعتمد من أحد التأويلني يف . واملوىل وغري الشريف األقل جاهاً كفء اخل 

على أن الكفاءة الدين واحلال ألنه قول مالك وزاد ابن ) خ ( ر واقتص) تت ( قال . ويف العبد تأويالن اخل : قوله 
البن فتوح ، ويف النهاية عن اللخمي أنه إن كان . واتفق عليه أصحاب مالك اه وحنوه : قيل . املال : القاسم 



ألب عاجزاً عن السعي يرى أهنا تكون معه يف ضيعة أو يسعى من وجه يدركها منه معرة كالذي يتكفف الناس فإن ا
ويف الوثائق اجملموعة وخمتصر املتيطية أن الكفاءة املعتربة عند ابن . مينع من تزوجيها له ويفسخ نكاحه إن فعلله اه 

وممن ذكر أن املال معترب يف . القاسم يف احلال واملال وبه القضاء وعند ابن املاجشون يف احلال واملال والدين اه 
ولألم التكلم يف : حيث قال ) خ ( ي صدر أنكحة املعيار ، ولذا صدر به الكفاءة ابن هالل يف نوازله والعبدوس

الكفاءة املماثلة واملقاربة مطلوبة بني الزوجني ويف : وقال ابن عرفة . تزوج األب املوسرة املرغوب فيها من فقري اخل 
.  تعاىل وبه القضاء اه حق هللا: ثالثها . كوهنا حقاً للويل والزوجة أو للزوجة الثيب دون وليها فيصح إسقاطها 

وأصله يف املتيطية قال فيها ، والبن املاجشون أهنا شرط يف صحة النكاح وهو اختيار ابن القاسم وبه القضاء 
وانظر كيف يلتئم كوهنا شرطاً يف صحة : والفتوى ، ونقله يف معتمد الناجب يف شرح ابن احلاجب قال بعضهم 

وللويل تركها ، اللهم إال أن يقال قد تبدل العمل وإالَّ فشرط الصحة ليس  النكاح على املعمول به مع قوهلم هلا
  .ألحد تركه 

وغريه عليه وال يلزم ) خ ( كوهنا حقاً للزوجة والويل هو املشهور كما يقتضيه تصدير ابن عرفة به واقتصار : قلت 
إن كان العمل بغريه مث قال ابن عرفة يدور مع املشهور و) خ ( من كونه مشهوراً أن يكون معموالً به ، وحينئذ ف 

يف : خامسها . إثر ما مر ويف كوهنا يف احلال واملال أو فيهما ، ويف الدين أو يف احلال والدين أو يف الدين فقط : 
النسب ال املال األول للمتيطي مع ابن فتحون عن ابن القاسم قائلني به احلكم اخل ، ففهم منه أن املعتمد عنده هو 

من أهنا الدين واحلال فقط ، وأن هذا قول مالك وقد تبني من ) خ ( ولذا صدر به وهو خالف ما مّر عن  األول ،
مجيع ما مّر أن املعترب يف الكفاءة الدين الشامل لإلسالم بال خالف ، وهل يعترب فيها الدين مبعىن عدم الفسق أيضاً 

الدين الشامل : ألن قوله ) خ ( وهو ظاهر إطالق  .وهو املعتمد كما مّر عن ابن بشري وابن احلاجب وغريمها 
لإلسالم وعدم الفسق أو ال يعترب الدين مبعىن عدم الفسق وهو ما شهره الفاكهاين ، وبه القضاء عند املتيطي ومن 
معه ، وتصدير ابن عرفة به يؤذن بترجيحه ، ولكن فتاوى املتأخرين إمنا هي على األول كما مر فيتعني املصري إليه 

وال ابن احلاجب وال صاحب التلقني وال صاحب الشامل وال غريهم من ) خ ( عتمادهم إياه ، وهلذا مل يعرج ال
الفحول على الثاين بل قوهلم هلا وللويل تركها دليل على أن الكفاءة ليست شرط صحة وأن املرأة والويل يف نكاح 

هاين ما كان هلا أو لوليها اخليار والقيام بفسخه إذا وقع الفاسق باخليار ، إذ لو كان نكاحه صحيحاً الزماً كما للفاك
خؤولة ولدها منه وذلك أنه يطلقها : أي ) من زوج كرميته من فاسق وهو يعلم فقد قطع رمحها : ( ويف احلديث . 

مث يصري معها على السفاح فيكون ولدها لغري رشدة فذلك قطع الرحم ، ويف جواب أليب حيىي السراج يف رجل 
أنه مدمن على شرب اخلمر أنكحه رجل ابنته غري عامل بأنه على الصفة املذكورة مث إن والدها تويف فقام بعض ثبت 

. إنه يقبل قوله ويفسخ النكاح بذلك اه : أوالده بالفسخ إلدمان الزوج على اخلمر املؤدي لألميان احلانثة ما نصه 
ن الشرب املؤدي لألميان عيب كما مّر عن العقباين وكذا وظاهره ولو بعد الدخول ولو مأموناً عليها وهو ظاهر أل

عن ابن خويز منداد بل فسقه من حيث هو عيب يوجب هلا اخليار حيث مل تعلم به ولو بعد ) ح ( زناه على ما يف 
ا ألن م) م ( الدخول خالفاً ملا مر عن ابن زرب ، وهبذا كله تعلم أنه ال يتحتم فسخ نكاحالفاسق كما يقتضيه كالم 

وللمرأة والويل على األصح ترك كفاءة غري إسالم : كان هلا وللويل تركه ال يتحتم عليها فسخه ، وعبارة الشامل 
ليست الكفاءة بشرط يف النكاح خالفاً لسفيان فوجب : ويف الربزيل عن املدونة . فلها فسخ نكاح الفاسق اخل 

لكفاءة كما هو املتبادر منه وأن معىن قول ابن بشري ال تركها عائداً على ا) ح ( حينئذ أن يكون الضمري يف قول 
من حتتم الفسخ وهو ظاهر كالم اللخمي املتقدم ) خ ( يصح أي ال يلزم كما مر ، وقد يقال وهو الظاهر أن ما ل 



إمنا هو إذا كانت البنت غري رشيدة ألن رضاها حينئذ ال يعترب ، وعليه حيمل قول من قال إن الكفاءة شرط صحة ، 
مث إن املعترب فيها أيضاً احلال أي السالمة من العيوب واملال بأن ال يكون فقرياً ألن فقره مظنة عجزه عن الصداق 

والنفقة وغريمها من حقوق الزوجة ، واملعترب فيها أيضاً احلرية ، فهذه األربع ال بّد منها على الراجح وإن كان 
  :ظم اخلالف يف مجيعها ما عدا اإلسالم فلو قال النا

واملوىل وغري ) خ ( وزيد عليها النسب ، وقد تقدم اعتباره يف قول . لشمل األربعة . واألب إن زوج من كعبد 
وزيد أيضاً الصنعة فذو الصنعة الدنيئة كاحلياكة واحلجامة والفران واحلمامي ليس كفأ ملن . الشريف كفء اخل 

ها كما يف ابن عرفة ، وقد نظم اإلمام القصار هذه الست مع صنعته ألهل املروءة كالنجارة واحلرارة والبناية وحنو
  :قطع النظر عن الراجح فيها فقال 

  شرط الكفاءة ستة قد حررت
  ينبيك عنها بيت شعر مفرد
  نسب ودين صنعة حرية

  فقد العيوب ويف اليسار تردد
الذي صرحوا بتشهريه ، وهو . قول املصنف واملوىل وغري الشريف كفء اخل : هذا ويف شرح ابن رحال ما نصه 

ولكن تقدم يف كالمهم ما يدل على أن املعترب هو املعرة حبسب العادة يف البلد واألشخاص واألزمان ، وإذا ثبت 
ذلك فاملوىل وهو املسمى يف عرفنا باحلرطاين يف تزوجيه معرة عظيمة فال يكون كفأ قطعاً وأحرى العبد ، فليتنبه 

مد املشهور ، وكذا من قرب إسالمه أو إسالم أبيه فإن فيه عند األكابر معرة ، وكذا الفقيه هلذه القاعدة فهي املعت
الفقري باعتبار األغنياء والتجار وكذا أهل احلرف الدنيئة كاملداحني يف األسواق والذين يتكلمون بامللحون يف الوالئم 

كالم اللخمي فإنه مشتمل على ما  وهذا كله يدل عليه كالم الناس ، وال سيما. املسمون بالشعراء وحنو ذلك 
ونقل قبل ذلك عن اللخمي كالماً يدل على أن املدار على املعرة وعلى هذا فاألمور . ذكرناه قطعاً انتهى باختصار 
وأما الفسق باالعتقاد فعلى ثالثة أوجه ما هو كفر بإمجاع فيجب فيه الفراق والفسخ . الستة كلها معتربة واهللا أعلم 

ثبت ذلك ببينة علمت بذلك حني العقد أو بإقرار الزوج أو إقرارها مع تصديق زوجها وإن مل يصدقها بغري طالق وي
مل يقبل قوهلا ، لكن يستحب أن يفارقها وما ليس بكفر بإمجاع فال جيب عليه فراقها وجيب عليه إرشادها وتعليمها 

التكفري جاز هلما البقاء ، وإن أخذا بالقول وما هو خمتلف فيه ، فينظر إىل الزوجني فإن اتفقا على القول بعدم 
بالتكفري وجب عليهما الفراق ، وكذا إن أقر الزوج خاصة وجب الفراق قاله العبدوسي ، واملراد باملختلف فيه كل 

يف اإلمامة وأعاد بالوقت يف كحروري إذ قد دخل يف ذلك القدري والشيعي واملعتزيل ) خ ( من دخل حتت قول 
لف يف تكفريه ، ولذا كان ال يقضى على الزوج بفراقها إن أخذت بتكفريه ، واملراد مبن وقع وغريهم ممن اخت

اإلمجاع على كفره منكر علم اهللا أي أن اهللا ال يعلم األشياء تفصيالً تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً ، وكذا 
فإذا وجد أحد الزوجني صاحبه يعتقد  منكرالبعث والشاك فيه وحنو ذلك من عدم التفريق بني اهللا تعاىل ورسوله ،

وقوله وإن مل يصدقها . ذلك فقبل الدخول جيدد العقد بغري استرباء بعد التعليم وجيدده بعد الدخول بعد االسترباء 
يعين إن زعمت أهنا حني العقد كانت مبتدعة مبا يوجب كفرها ، وأما اآلن فهي على خالف ذلك ال أهنا . اخل 

حينئذ تكون مرتدة والعياذ باهللا ، واملراد مبا ليس بكفر بإمجاع ذو اهلوى اخلفيف كتفضيل علي مبتدعة اآلن ألهنا 
كحروري اخل أن املشهور فيهم أهنم فساق ) : ح ( رضي اهللا عنه على الشيخني رضي اهللا عنهما ، وفهم من قول 

  .وإال لبطلت الصالة خلفهم ويف املدونة ال يزوج القدري 



إن الفسق عيب على ما مر فانظر هل ال فرق فيه بني وجوده حني العقد أو طروه بعده فهو حينئذ  إذا قلنا: تنبيه 
كاجلنون يطرأ على الزوج فلها الفسخ بسببه فتأمله فإن الزوج إذا طرأ عليه كثرة احللف باألميان أو استغراق ذمته 

لعل ما يف الربزيل من أن املرأة الصاحلة تكون ال يلزمها أن تقيم معه على أن يطعمها من حرام مع وجود األحكام ، و
عند ذوي الغصوبات يف األموال تسأله طالق نفسها فإن أىب أكلت من ماله وال حرج حمله إذا فقدت األحكام وإالَّ 

  .فهي مكلفة بترك احلرام ألن أكل املغصوب مع العلم به غصب واهللا أعلم 
فتواه ملن تعلقت نفسه بشيعية مجيلة بقوله من تشيعه بتفضيل علي  قد امتحن التونسي يف: قال ابن عرفة : فائدة 

ووافق فقهاء عصره على : قال ابن احلاج . على أيب بكر دون سب فليس بكافر فشنع عليهم تقسيمهم لغري كافر 
دون سب  ملا قسمهم التونسي يف فتواه إىل قسمني من يفضل علياً على غريه: قال الربزيل . استتابته سداً للذريعة 

هو : قالت عامة القريوان . للغري فليس بكافر ، ومن يفضله ويسب غريه فهو مبنزلة الكافر ال حتل مناكحته 
أَما لك : بتقسيمه الشيعة إىل قسمني كافر وأفتوا باستتابته سّداً للذريعة فأىب أن يتوب فقال له شيخ من الفقهاء 

ملا ارتد التونسي صار : منا أتوب من ذنويب أو حنو هذا فقالت العامة إ: ذنوب سابقة تتوب منها ؟ فصعد املنرب وقال 
إن الشيعة على ثالثة أقسام ، : وجهه كأنه وجه كافر ، وملا تاب صار وجهه وجه مؤمن مث قال عن بعضهم 

سم كافر القسمان األوالن والثالث القائلون أن جربيل عليه السالم أخطأ يف الوحي ، وإمنا الرسول علي ، وهذا الق
وذكر ابن شرف أنه شاهد قصة التونسي وأنه طلب منه الرجوع على عيون األشهاد على املنرب فأىب ، مث . بإمجاع 

طلب منه أن يرجع على أيدي اخلاصة فأىب ، مث طلب منه أن يرجع على يد القاضي وشهوده فأىب ، قال عياض يف 
إالَّ أهنم أرادوا حسم هذا الباب يف الشيعة لتقع النفرة منهم اه  والذي أفىت به هو احلاوي على الفقه واحلق: املدارك 

منزل منزلة الكافر خالف املشهور من أنه ليس بكافر والواجب أدبه باالجتهاد : وقوله يف القسم الثاين . باختصار 
من سد الذريعة مث على ظاهر ما ذكره الفقهاء . أو سب من مل جيمع على نبوته أو صحابياً اخل ) : خ ( كما قال 

بفسخ نكاح الفاسق باالعتقاد مطلقاً سداً للذريعة وال يفصل فيه التفصيل املتقدم ألن املطلوب حسم هذه البدعة 
. ال يزوج القدري وظاهره مطلقاً : من أصلها وإنكاحهم يؤدي إىل إقرارها وزيادة انتشارها وهلذا قال يف املدونة 

  وكَاألُب الوِصيُّ ِفيما َجَعالَ.على هذا أي سداً للذريعة أيضاً وانظر هل يقال ببطالن الصالة خلفهم 
  أٌب لَُه ُمسوَّغٌ ما فََعالَ

صلة ما وألفه لإلطالق ) جعال ( يتعلق باالستقرار يف اخلرب ) فيما ( وقوله ) الوصي ( خرب عن قوله ) وكاألب ( 
خرب عن ) مسوغ ( تعلق جبعل وضمريه للوصي ي) له ( فاعل ) أب ( والرابط بينه وبني املوصول حمذوف أي جعله 

صلة وألفه لإلطالق أيضاً ، وفاعله ضمري الوصي والرابط حمذوف ، واجلملة من ) فعال : ( وقوله ) . ما ( قوله 
املبتدأ واخلرب يف معىن التأكيد ملا أفادته اجلملة اخلربية قبلها ، ومعناه أن الوصي ووصي الوصي كائن كاألب سائغ 

ما جعل له األب من جرب البنات صراحة أو ضمناً كزّوجها صغرية أو كبرية أو قبل البلوغ وبعده أو عني له فعله في
وهي للزوج املعني يف األخرية إذ بذل هلا مهر . الزوج فيجربها الوصي ووصيه وإن سفل يف ذلك كله على املشهور 

اآلن ، وكان يوم اإليصاء عزباً فإن أىب أن يبذل مهر املثل ومل يكن فاسقاً وال حجة هلا يف كونه ذا زوجة أو سرية 
املثل أو كان فاسقاً أو به عيب سواء كان فسقه أو عيبه حني الوصية أو طرأ بعدها مل جترب عليه ، وكذا إن أراد 

الوصي أن جيربها يف الصور األول من فاسق وحنوه كما مر يف البيت قبله ، وهذا يدل على أن الوصي ليس كاألب 
وجاز الرضا بدونه ) خ ( وتأمله مع قول ) ز ( كل وجه ، بل إمنا هو مثله يف اجلرب يف التزويج مبهر املثل قاله  من

فإن مل ينص له على اجلرب صراحة وال . أي املثل للمرشدة ولألب ولو بعد الدخول وللوصي قبله ال املهملة اخل 



و أنت وصي على بنايت أو على بضع بنايت أو على بعض زوجها ممن أحببت أو زوجها وأطلق أ: ضمناً بل قال له 
وجرب وصي : بقوله ) ح ( بنايت إذ البعض مبهم ففي اجلرب يف كل من الصور اخلمس قوالن مشهوران أشار لذلك 

والراجح اجلرب يف اجلميع إذا أتى يف الصيغتني األوليني من ) ز ( قال . أمره أب به أو عني الزوج وإال فخالف 
: أي . لفظ التزويج أو بلفظ اإلنكاح وإال مل جيرب وأما إن قال وصي فقط أو على مايل فال جرب اتفاقاً اه اخلمس ب

على الصيغتني ) خ ( الصواب قصر اخلالف يف لفظ : وإن كان له العقد قبل األولياء كما مّر ، لكن قال بعضهم 
وإن كان ابن رحال رجح عدم : أيب زمنني وغريه وما ذكر من ترجيح اجلرب صحيح كما يفيده ابن : األوليني قال 

  .اجلرب قائالً هو الظاهر من كالم الناس ألنه إذا اختلف يف اجلرب املوصى به صراحة فكيف بغريه فانظر ذلك 
  َوَحْيثَُما زَوََّج بِكْراً غَْيُر األْب
  فََمْع ُبلُوغٍ َبْعَد إثْبَاِت السََّبْب

) األب ( بالرفع فاعل ) غري ( مفعول ) بكراً ( فعل الشرط ) زوج ( لشرط ظرف مكان مضمن معىن ا) وحيثما ( 
بالفاء وسكون العني جواب الشرط وهي داخلة على مبتدأ حمذوف مع خربه أي فشرط تزوجيه ) فمع ( مضاف إليه 

م معطوفبحذف العاطف على الظرف قبله من عطف العا) بعد إثبات السبب ( وقوله ) بلوغ ( كونه مع وجود 
على اخلاص إذ البلوغ من مجلة األسباب ، والظرفان يتعلقان بذلك احملذوف أي مع بلوغ بعد إثبات السبب ، 

واملعىن أن البكر إذا زوجها أخوها أو عمها أو كافلها أو وصيها غري اجملرب ، وحنو ذلك ممن ال جرب له عليها 
د إثبات باقي األسباب غري البلوغ من توكيلها كالقاضي وحنوه ، فشرط صحة تزوجيه كونه مع وجود بلوغها وبع

وكفاءة الزوج ورضاها به وبالصداق ، وأنه صداق مثلها وأهنا يتيمة ال أب هلا وال وصي هلا أو هلا أب مفقود أو 
أسري أو بعيد كإفريقية من مصر وأهنا خلو من زوج وعدة ، وأهنا صحيحة غري حمرمة حبج أو عمرة وال حمرمة على 

اختل واحد من هذه األسباب بإقرار الزوج أو بينة فسد النكاح فيما عدا صداق املثل أما هو فيخري  الزوج فإن
الزوج يف تكميله أو يفسخ وال عربة برضاها إن كانت مهملة غري رشيدة فإذا مل يعثر عليه حىت دخل كمله وجوباً 

 شهدت البينة وسقط من الوثيقة شيء من وإن كانت رشيدة مضى عليها قبله وبعده كما مّر وإن مل يقر الزوج وال
ذلك ففي التوكيل والرضا بالزوج القول هلا يف عدم ذلك إن كان النزاع قبل الدخول ال بعده كما مّر يف التنبيه 

ويف الربزيل عن ابن رشد على ما يعطيه سياقه أوائل األنكحة . فالصيغة النطق مبا كأنكحا اخل : الثالث عند قوله 
نته من مخسة عشر سنة وادعت بعد الدخول عدم البلوغ أن النكاح ماض وال يقبل قول وليها أهنا غري فيمن زوج اب

بالغ ، وظاهره أنه ال ينظرها النساء ألن نظرهن مقصور على اإلنبات أو معرفة ذلك يف وجهها وقدها والبلوغ ال 
عشر من الفائق أهنا تكلف بإثبات عدم ويف السادس . واملهر والصيغة اخل : ينحصر يف ذلك كما مّر عند قوله 

بلوغها وال يقبل يف ذلك أقل من امرأتني وإن بينة البلوغ وعدمه إن تعارضتا صري للترجيح ، وقد تقدم هناك عن 
وكذلك الكفاءة : ابن املكوى أن النكاح على الصحة والسالمة وإال سقط من رمسه خلو من زوج وعدة يعين 

د الصحة ويف الوثائق الفشتالية أنه إن سقط من الرسم يف نكاح الثيب خلو من عدة واليتم ألن األصل يف العقو
وادعت بعد العقد أهنا حامل أو مل يأهتا قرء فمنهم من قال يقبل قوهلا ويفسخ النكاح ، وبه قال ابن عتاب ، ومنهم 

كوى جار على ما البن القصار إذ فما مر عن ابن امل. من قال ال يقبل قوهلا ، وبه قال ابن القصار واألول أبني اه 
الظاهر أنه ال فرق بني البكر والثيب وال بني تزويج القاضي وغريه ممن ال جرب له يف هذا ، وكذا فيما عداه من 

البلوغ والكفاءة واليتم وغري ذلك من األسباب مما عدا الرضا والتوكيل فيجري يف ذلك كله اخلالف املذكور ألن 
فمع بلوغ : مل أر فيه نصاً ، ومفهوم قوله ) ح (  أحدها يقال يف اآلخر وبه تعلم ما يف قول الكل موانع فما قيل يف



إال يتيمة خيف فسادها وبلغت عشراً وشوور القاضي أي ) خ ( أن غري البالغ ال يصح تزوجيها وهو كذلك . اخل 
كانت فقرية أو غنية إذ مع خوف  فإن غري األب ممن ال جرب له يزوج غري البالغ هبذه الشروط الثالثة ، وسواء

فإن اختلت أو واحد منها صح إن دخل وطال ، وإذا فسخحيث مل يطل ) ز ( الفساد ال يشترط فقرها خالفاً ل 
فهو طالق وفيه املرياث إن مات أحدمها قبل الفسخ وفيه مجيع املسمى إن دخل أو مات ونصفه إن طلق والطول 

ويف . فعل أو قدرها إن مل تلدمها والسنة والولد الواحد لغو كما يف ابن عرفة مبضي مدة تلد فيها ولدين فأكثر بال
الفشتالية وأيب احلسن أن املشهور فسخه أبداً ، ويؤيده أن الباجي عزاه ملالك وأصحابه وعزا اآلخر البن القاسم 

  .وحده يف املوازية 
  وُحْيثَُما الَعقُْد لِقَاضٍ ُولِّي
  لْمِثْلِفََمْع كُْفٍء بَِصدَاقِ ا

املفسر ) ويل ( يتعلق بقوله ) لقاض ( نائب فاعل فعل مقدر يفسره ما بعده ) العقد ( شرط كالذي قبله ) وحيثما ( 
فشرط صحته : الفاء داخلة على حمذوف جواب الشرط كما مّر نظريه ىف البيت قبله أي ) فمع ( لذلك املقدر 

غري ذلك من باقي األسباب ففيه حذف الواو مع ما عطفت و) بصداق املثل ( و ) كفء ( كونه مصحوباً لوجود 
لداللة ما يف البيت قبله عليه ، وليس هذا البيت بضروري الذكر مع الذي قبله ألن غري األب يشمل حىت القاضي 

  ) .م ( كما مّر ، وإمنا ذكره عقبه لئال يتوهم قصور احلكم يف الذي قبله على ويل النسب قاله 
إمنا تكون الوالية للقاضي إن كان يقيم السنة ويهتبل مبا جيوز به العقد ، وإالَّ فال قاله ابن لبابة  :األول . تنبيهان 
  ) .ق ( ونقله 
إذا شهد الشهود بأنه كفء أو غري كفء فال تقبل شهادهتم إال بعد استفسارها ألن الكفاءة ختتلف يف نظر : الثاين 

هلا يف احلال واملال والدين واحلرية على حنو ما مّر قبل هذين البيتني ، العلماء فال تقبل جمملة حىت يقولوا هو كفء 
أو يقولوا هو غري كفء هلا لكونه فاسقاً باجلارحة أو باالعتقاد أو لكونه عبداً أو فقرياً أو حنو ذلك ، وإن تعارض 

رق بني أن تكتب شهود الكفاءة وعدمها أو غري ذلك من األسباب فقد تقدم حكم ذلك آخر الشهادات مث ال ف
األسباب املذكورة يف رسم على حدته ويكتب رسم النكاح حتتها أو حوهلا أو عرضها وحيال عليها ، وبني أن تضمن 

  .واملهر والصيغة اخل : يف رسم النكاح نفسه بأن يقولوا يف آخر الوثيقة املتقدمة كيفيتها عند قوله 
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لتحفة: كتاب  لبهجة يف شرح ا   ا
لتسويل: املؤلف  ا لسالم  ا عبد  بن  بو احلسن علي   أ

شهد عليهما أو عليهم وهم بأمته وعرفهم من يعرف وجود مجيع األسباب املنصوصة يف هذا الرسم معرفة : ما نصه 
حمتمل ملعرفتهم إياها  عيان ال مساع أو شبه ذلك فإن مل يقولوا هذا كان ذكرهم تلك األسباب يف الرسم جمرد حكاية

معرفة العيان أو السماع فال تعارض حينئذ شهادهتم البينة بعدم البلوغ وحنوه إن كانوا من غري أويل العلم كما مّر 
هناك ، وكذا إن كان الناكح هلا وصياً أو مقدم القاضي أو كافلها ال بّد أن تكتب رمسي اإليصاء والكفالة ، مث رسم 

شهد عليهما ومها بأمته من يعرف اإليصاء أو التقدمي أو : ن ذلك يف رسم النكاح فتقول النكاح حتتهما أو تضم
بإشهاد والد الزوجة أو والد الزوج على أنفسهما بذلك يف عهده الذي تويف فيه كل واحد منهما أو بإشهاد 

وإذا : ، ونقله يف الفشتالية قاال القاضي فالن بذلك مع معرفته باملتويف أو بالقاضي عيناً وامساً قاله يف طرر ابن عات 
: اقتصرت على قولك من يعرف اإليصاء ومل تفسره بإشهاد املوصيني أو القاضي احتمل أن تكون معرفة مساع أي 

وهي ال تفيد إال بشروط ، وكذا تقول يف الكفالة من يعرف كفالته هلا عشراً أو أربعاً وحنو ذلك معرفة عيان ، وهذا 
رسال يف مستند العلم من غري أويل العلم مضر ، وقد تقدم ما يف ذلك من اخلالف يف باب كله مبين على أن اإل

الشهادات وعلى أنه مضر درج ابن فتوح فإنه ملا ذكر أنه إذا عقد يف وثيقة مثل اشترى فالن من فالنة مجيع امللك 
فإن تضمن اإلشهاد : صدقة من فالن قال الكذا املتصري إىل البائعة باالبتياع من فالن أو باملرياث من أبيها أو بال

شهد على إشهاد : وحتصني ذلك أن تقول : معرفة الشهود بذلك ثبت التصيري املذكور ، وإال مل يصح ذلك مث قال 
املبتاع والبائعة على أنفسهما من عرفهما ومها حبال الصحة وجواز األمر ممن عرف أن مجيع املبيع املذكور تصري إىل 

باالبتياع من فالن بإشهادمها بذلك على أنفسهما أو بالصدقة من فالن بإشهاده على نفسه بذلك أو  البائعة فالنة
باملرياث املذكور وعرف موت أبيها فالن وأن أهل اإلحاطة مبرياثه يف علمهم أبناء فالن وفالنة املذكوران املالكان 

يها باالقتسام املذكور بإشهادمها بذلك على ألنفسهما وعرف اقتسامها مع أخيها ، وأن املبيع املذكور صار إل
فانظر كيف التزم التصريح فيما أراد إثباته ببيان مستند الشهادة ، وذلك إشهاد املتبايعني واملتصدق . أنفسهما اه 

اعلم أن مدار الوثائق على ما : واملقتسمني وما ذاك إال لكون الشهادة املرسلة عنده ناقصة ، وقد قال يف الفائق 
ولذلك مل . منه اإلشهاد وما يأيت فيها من خرب وحكاية مل يتضمنه معرفة الشهود فليس يثبت بثبوت الوثيقة اخل يتض

يثبت التصيري وحنوه بقوهلم املتصري إىل البائعة باالبتياع بل حىت يقولوا تصري هلا من فالن بإشهادمها أي ومعرفته 
تقدمي وال اإليصاء وال الكفالة لإلمجال واإلرسال فإن كان الشهود أحياء إيامها عيناً وامساً كما مر ، مث إذا مل يثبت ال

( استفسروا وإال بطل كل من ذلك إن مل يكونوا من أويل العلم وينظر يف النكاح فإن كانت املرأة دنيئة صح لقول 
  .إذ كل من هؤالء أجنيب حينئذ . وصح هبا يف دنيئة مع خاص مل جيرب كشريفة دخل وطال اخل ) خ 

  َوَتأْذَنُ الثَّيِّبُ بِاإلِفَْصاحِ
) والصمت ( تعلق بتأذن ) باإلفصاح ( فاعله ) الثيب ( مضارع أذن ) وتأذن ( والصَّْمُت إذْنُ البِكْرِ ِفي النِّكَاحِ

مرّ وملا كانت الثيب البالغ احلرة ال تتزوج إال برضاها كما . يتعلق باخلرب ) يف النكاح ( خربه ) إذن البكر ( مبتدأ 
إذ ال جرب عليها ، وكذا البكر اليت ال جرب عليها نبه على أن الرضا من الثيب بالزوج والصداق والتوكيل هو ما 
وقعت الداللة منها عليه بالنطق واإلفصاح وأن الرضا من البكر مبا ذكر يكفي يف الداللة عليه صمتها وسكوهتا 

وندب إعالمها ) : خ ) ( ذهنا صمتها والثيب تعرب عن نفسها البكر تستأمر وإ) : ( صلى اهللا عليه وسلم ( لقوله 



فالن خطبك بصداق قدره كذا ونقده ومؤخره كذا فإن رضيت : به أي بأن صمتها إذن ورضا بأن يقال هلا 
فاصميت وإن كرهت فانطقي يقال هلا ذلك مرة واحدة وقيل ثالثاً فإن صمتت أو ضحكت أو بكت زوجت وال 

: هنا جهلت أن الصمت رضا يف تأويل األكثر إال أن تكون معروفة بالبله وقلة املعرفة على قول يقبل منها بعد ذلك أ
وقد . فإن تكلمت وأفصحت بالرضا فقد تكلفت ما ال يلزمها وال يضرها ذلك نقله القلشاين وابن سلمون وغريمها 

نفرت فال تزوج ويفسخ ولو بعد  ال إن منعت أو. علق حبفظي أهنا جتري عندهم على من فرضهم املسح فغسل اخل 
طول ، وما تقدم من أنه ال بّد من إذهنا يف التوكيل بعد الرضا بالزوج والصداق ظاهر مع تعدد الويل وتساويه ابن 

) خ ( إن كان هلا ويل واحد ورضيت بالزوج والصداق فال حيتاج ذلك الويل لإلذن له يف العقد وظاهر قول : زرب 
والصمت اخل : وملا كان قوله . ليها إال بإذهنا له ولو احتد قال يف ضيح ، وهو قول ابن القاسم املتقدم أنه ال يعقد ع

  :شامالً جلميع األبكار وكان بعضهن ال بد فيه من اإلذن بالقول حسبما قاله أهل املذهب نبه على ذلك فقال . 
  واْستُْنِطقَْت لَِزاِئٍد يف الَعقِْد
  َعْبِد كَقَْبضِ َعْرضٍ أَْو كَزَْوجِ

يتعلق به والمه للتعليل وهو اسم فاعألريد به املصدر أي ) لزائد ( بالبناء للمفعول ونائبه البكر ) واستنطقت ( 
خرب ملبتدأ حمذوف أي وذلك كقبض عرض يف صداقها ) كقبض عرض ( خمالفة لصريح العادة ) يف العقد ( لزيادة 

ألصدقة من النقود فإذا خولفت هذه العادة وزوجت بغري أي زوجت بعرض كثوب أو دار مثالً ألن العادة أن ا
النقد فال بد من رضاها به بالقول ، سواء كان العرض كل الصداق أو بعضه ألهنا بائعة مشترية والشراء ال ينعقد 

معطوف على ما قبله يليه ) وكزوج عبد ( بالصمت ، فإن كانت عادهتم التزوج بالعروض فال حيتاج لنطقها 
: على معىن من أي وكتزوجيها من عبد وجيوز قراءة زوج بالتنوين وعبد صفة له أي ذو عبودية وظاهره واإلضافة 

ألن هذا من حيث النطق ، وما تقدم من . واألب إن زوجها من عبد اخل : ولو قل جزء رقه وال يتكرر هذا مع قوله 
نطق فالرضا أعم من النطق فما تقدم ال يفهم حيث اجلرب أي أن رضاها الذي ال يكون متعدياً به ال بد أن يكون بال

والثيب تعرب كبكر ) : خ ( منه ما هنا ، وأشعرت الكاف أن ذلك ال ينحصر يف املثالني املذكورين وهو كذلك 
ونظمها ابن غازي . رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو رق أو عيب أو يتيمة قبل البلوغ أو افتيت عليها اخل 

  :اً للمتيطي وغريه فقال ، وزاد فيها العنس تبع
  سبع من األبكار بالنطق خليق

  من زوجت ذا عاهة أو من رقيق
  أو صغرت أو عنست أو أسندت

  معرفة العرض هلا أو رشدت
  أو رفعت حلاكم عضل الويل
  أو رضيت ما بالتعدي قد ويل

( ري كفء فيها ، وظاهر لفظ وإمنا كانت سبعاً ألن ذا العاهة والرقيق قسم واحد كما يف املتيطية ألهنا زوجت من غ
أن العانس كغريها يكفي يف إذهنا الصمت وهو ظاهر ألن له جربها على املشهور كما مّر ، وسيأيت حد التعنيس ) خ 

  :يف قوله يف األوصياء 
  والسن يف التعنيس من مخسينا

  فيما به احلكم إىل الستينا



رشدة واملعنسة ، ومن زوجت من ذي عاهة أو رق فال بد وهذه السبع املتقدمة كلهن يتيمات ما عدا املعضولة وامل
أو عضلت أي عضلها الويل أب أو غريه ، وثبت ذلك وأراد : وقوله . من نطقهن كن ذوات أب أو وصي أم ال 

إما : احلاكم أن يزوجها ال األب وإالّ فال حيتاج لنطقها وال ترتفع والية األب عنها حىت يتقدم له يف ذلك فيقال له 
زوجها وإال زوجناها عليك فإن زوجها احلاكم من غري تقدم له يف ذلك فهو باطل ، وليس من العضل وال من أن ت

كقبض : وقول الناظم . الضرر هبا حلق ضفريهتا وهتديدها بالسكني وأوىل ضرهبا كما يف املعيار أوائل األنكحة 
نطقها مطلقاً زوجت بعرض أو غريه على  يعين وهي يتيمة مهملة ال مرشدة ألن املرشدة ال بد من. عرض اخل 

واليتيمة يساق هلا مال نسبت : املشهور واليتيمة املهملة هي اليت فيها التفصيل بني العرض وغريه قال يف املتيطية 
: وحنوه يف ابن سلمون عن ابن احلاج قال طفي . معرفته هلا إذا مل يكن هلا وصي ال بد من نطقها بالرضا بذلك اه 

أن اليتيمة اليت ال وصي هلا ينسب معرفة قدر املهر إليها فإن كان عرضاً فال بد من تسميته ووصفه  ومعىن ذلك
فاملراد باملال يف كالم املتيطي وغريه خصوص العرض كما هوواضح خالفاً . وتنسب املعرفة والرضا به إليها نطقاً اه 

  .يساق أي يصدق اخل : ملن فهم مشوله للعني ، وقوله 
الغرض منه إذا صارت الدمنة : ذكر ابن لب حسبما يف أواخر معاوضات املعيار ما نصه : األول . تنبيهات 

املذكورة صداقاً انعقد عليها لزمت برضا الزوج والزوجة والويل ورضا الزوجة هو االستئمار على سنته ال يضر 
وحنوه . قولني وعليه العمل اه سكوهتا فيه مع أن الصداق أصل ملك كما ال يضر يف العروض وهو الصحيح من ال

فإن كان يف املهر سياقة قلت يف االستئمار ما ذكره ابن : البن عات يف طرره مقتصراً عليه من غري ذكر عمل قال 
أنكحه إياها أخوها فالن بعد أن استأمرها يف ذلك بفالن زوجاً ومبا بذل هلا مهراً ومبا ساق إليها : الطالع يف وثائقه 

فاً قام مقام العيان فصمتت عند ذلك راضية هبذا النكاح بعد أن عرفت أن إذهنا صماهتا وهي ، ووصف ذلك وص
ووصف : وهو مقابل ملا مر سواء قلنا إنه يف اليتيمة املهملة كما هو ظاهرها أو يف املرشدة ، وقوله . بكر يتيمة اه 

  .يعين إذا مل ميكن إحضاره كحائط مثالً ومل تتقدم رؤيته . ذلك اخل 
وهذا جيري يف كل . فإن مل تتكلم يعين املرشدة فعليها أن حتلف أن سكوهتا مل يكن رضا اه : قال يف املتيطية : الثاين 

إمنا فسخ نكاح حممد بن : مستنطقة من األبكار فإن مل يعلم إذهنا بصمت وال غريه ، ففي الطرر قال ابن فتحون 
  .ا بصمت وال غريه فكان ذلك مبنزلة ابنته الثيب ومل يستأمرها اه نصر ألن أباها زوجها بعد أن رشدها ومل يعلم إذهن

وال يلزم الزوجة بيع السياقة وال ما يصدقها من عرض أو حيوان لتتجهز بثمن ذلك ، وهلا : قال يف الطرر : الثالث 
  .ولزمها التجهيز على العادة مبا قبضته يعين عيناً ال عرضاً ) خ ( فقول . إن شاءت ذلك اه 

  ثَيٌِّب بِعَارِضٍ كَالْبِكْرَِو
  وبالْحََرامِ الُْخلُْف ِفيها ْجيرِي

خرب أي أن الثيب ) كالبكر ( به ) بعارض ( مبتدأ سوغه كونه صفة حملذوف أي وبكر ثيب أو تعلق ) وثيب ( 
بعارض كحمل شيء ثقيل أو قفزة أو عود أو كثرة ضحك أو تكرر حيض ، وحنو ذلك حكمها حكم البكر يف أن 

كالبكر اليت مل : هنا صماهتا ، ويف بقاء اجلرب عليها إن كان هلا جمرب ومل تكن من األبكار املتقدمات فالتشبيه تام أي إذ
تثيب بشيء فال يلزم عليه تشبيه الشيء بنفسه ودفع هبذا ما يتوهم أن الثيب بعارض تستنطق كما يستنطق غريها ، 

وكذا إذا . مما مر أن يشهر ذلك ، ويأيت بشهود يشهدهم بذلك مث ينبغي لإلنسان إذا زالت بكارة بنته بشيء 
) باحلرام ( بكر ثيب ) و ( خلقت بنته يوم عاشوراء فإهنم قالوا ختلق بال بكارة نص عليه ابن حبيب يف الواضحة 

ثاين وخربه واجلملة من ال) جيري ( يتعلق باخلرب الذي هو) فيها ( مبتدأ ثان ) اخللف ( يتعلق مبقدر مبتدأ كما ترى 



خرب األول ، واملعىن أن الثيب باحلرام كزنا وغصب جرى خالف يف كوهنا كالبكر فإذهنا صماهتا وينسحب جرب 
األب أو وصيه عليها وهو املعتمد ، ومذهب املدونة أو ليست كالبكر بل كالثيب فتعرب عن نفسها وال جرب عليها 

إن تكرر مث شبه يف اخلالف املذكور فقال : ثالثها . ثيوبة الزنا  ويف: وهو البن احلاجب ، وفيها قول ثالث ابن عرفة 
:  

  كََواِقعٍ قَْبلَ الُبلُوغِ الْوَارِِد
  وكالصَّحِيحِ َما بِعَقٍْد فَاِسِد

نعت حملذوف مع تقدير مضاف إليه مع صفته والوارد مبعىن احلادث أي الذي من شأنه أن حيدث ويرد ) كواقع ( 
أي الذي من شأنه ) قبل البلوغ الوارد ( فيها خالف كجريانه يف ثيوبة نكاح صحيح واقعة أي وثيوبة باحلرام جرى 

. أن يرد وحيصل حبيض أو غريه من العالمات ، مث ميوت الزوج أو يطلق بعد تلك الثيوبة فترجع لألب قبل البلوغ 
قبله : ثالثها . مطلقة قبل البلوغ ثيباً ويف جرب : ابن عرفة . وظاهره سواء أراد أن يزوجها قبل البلوغ أيضاً أو بعده 

والثيب إن صغرت فمفهوم صغرت أهنا إن : الثالث فقال ) خ ( لسحنون وأيب متام واللخمي مع أشهب ، واعتمد 
: جيربها أيضاً وهو األول يف كالم ابن عرفة : بلغت ال جيربها ، وال بد من إعراهبا وهو كذلك على الراجح ، وقيل 

شامل للصورتني أي أراد تزوجيها قبل البلوغ أو بعده كما قررنا وليس لغري من األولياء أن يزوجها فإطالق الناظم 
: إال بعد بلوغها كما مّر إال أن خيشى فسادها فال بد من نطقها حينئذ كما مّر أيضاً ، وإمنا ذكر الوصف يف قوله 

نيث ، وإمنا محلناه على الثيوبة بالنكاح الصحيح ألن كواقع ألن الثيوبة معىن ال فرج هلا حقيقي فيجوز التذكري والتأ
مبتدأ واقعة ) ما ( خرب مقدم ) وكالصحيح : ( الثيوبة بالعارض أو باحلرام تقدمتا وبالفاسد هو ما أشار هلا بقوله 

ة نعت لعقد أي الثيوبة اليت ثبتت بعقد نكاح فاسد كالثيوب) فاسد ( يتعلق مبحذوف صلة ) بعقد ( على الثيوبة 
واعلم أن مقصود الناظم هبذين البيتني التنبيه . بالنكاح الصحيح يف كوهنا تعرب عن نفسها ويف سقوط اجلرب عنها 

على أن الثيب بشيء مما مر هل هي كالثيب يف وجوب إعراهبا عن نفسها أو هي كالبكر ألن سياق الكالم إمنا هو 
أي اتفاقاً إال اليت ثيبت . وتأذن الثيب باإلفصاح اخل : ه يف ذلك فالبيتان حينئذ يف قوة االستثناء من عموم قول

وقد علمت الراجح ما هو من ذلك . بعارض فهي كالبكر وإالَّ اليت ثيبت حبرام أو قبل البلوغ ففيهما خالف 
وليس مراده . والصمت إذن البكر اخل : يف قوة االشتثناء من قوله . واستنطقت لزائد اخل : اخلالف كما أن قوله 

أن اليت ثيبت مبا ذكره هل جترب أو ال جترب كما قرره به شراحه ألنه خالف ما يعطيه السياق وألنه مستغىن عنه حينئذ 
كما مّر وألنه لو كان غرضه ذلك لقدمها هناك عقب قوله وبالغ األبكار . فيما مر ثيوبة النكاح اخل : مبفهوم قوله 

  ِصيُّ َما أُبِيوإنْ ُيْرشْدَها الَْو.فتأمل ذلك واهللا أعلم 
بضم اهلمزة للبناء للمفعول ) أُيب ( نافية ) ما ( فاعل ) الوصي ( شرط ) وأن يرشدها ( فيها والَيةُ النِّكاحِ كاألبِ 

خرب ملبتدأ حمذوف أي وهو ) كاألب ( مضاف إليه ) النكاح ( نائب الفاعل ) والية ( يتعلق به ) فيها ( مبعىن منع 
ف للتعليل أي ألنه مبنزلة األب يرشد ابنته فال تسقط واليته عنها ، وإمنا يسقط عنها جربه كاألب ، وحيتمل أن الكا

من يفعل احلسنات اهللا : جواب الشرط حذفت معه الفاء شذوذاً كقوله . ما أُيب اخل : كما مّر ، واجلملة من قوله 
واملعىن أن ) ا وإال استمتع هبا فإن جاء صاحبه: ( ، وشرف وكرم ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقوله . يشكرها 

ولألب ترشيدها قبل دخوهلا ) : خ ( الوصي إذا رشد حمجورته بعد الدخول هبا ال قبله إذ ليس له ذلك كما قال 
أهنا إذا تأميت بعد الترشيد ال تنقطع والية الوصي عنها وهو مقدم على سائر األولياء ألنه مبنزلة . كالوصي بعده اخل 
، فكما أن األب ال تنقطع واليته عن مرشدته فكذلك وصيه ، اللهم إال أن يكون هلا ابن فإنه  األب يرشد ابنته



. هذا هو املنصوص البن القاسم وأشهب ، وأفىت به ابن رشد . يتقدم عليه كما يتقدم على األب أيضاً كما مر 
انظر الشارح . ل مذهب حجة وذهب سحنون وابن املاجشون إىل أن الويل أحق من الوصي واختاره اللخمي ، ولك

  :وسيعيد الناظم هذه املسألة يف باب احلجر حيث قال 
  وحيث رشد الوصي من حجر

  والية النكاح تبقى بالنظر
  فصل.واهللا أعلم وأحكم 

  .يف حكم فاسد النكاح وما يتعلق به من إحلاق الولد تارة ونفيه أخرى ، وهل يفسخ أو يتالىف إىل غري ذلك 
  كاحِ َمْهَما َوقَعَاَوفَاِسُد النِّ

  فالفَْسُخ ِفيِه أو َتالٍَف ُشرِعا
فعل الشرط وألفه ) وقعا ( اسم شرط ) مهما ( مبتدأ ومضاف إليه من إضافة الصفة للموصوف ) وفاسد النكاح ( 

 معطوف) أو تالف ( يتعلق بشرعاً آخر البيت ) فيه ( مبتدأ وفاؤه رابطة بني الشرط وجوابه ) فالفسخ ( لإلطالق 
بالبناء للمفعول خرب عن الفسخ وألفه للتثنية ، واجلملة جواب الشرط ، واجلملة من الشرط ) شرعاً ( على الفسخ 

واجلواب خرب املبتدأ األول ، ومعناه أن النكاح إذا وقع فاسداً فإنه يرجع فيه إىل أحد أمرين ، إما الفسخ أو التاليف 
  :وهو التدارك مث بني حمل كل منهما فقال 

  ما فََساُدُه َيُخصُّ َعقْدَُهفَ
  فَفَْسُخُه قَْبلَ البَِنا َوَبْعدَُه

( مبتدأ ثان ) فساده ( موصول مبتدأ والفاء جواب شرط مقدر أي إن أردت معرفة ما يفسخ أو يتالىف فما ) فما ( 
واجلملة من املبتدأ مفعول بيخص واجلملة خرب املبتدأ الثاين ) عقده ( بالبناء للفاعل وفاعله ضمري الفساد ) خيص 

) وبعده ( ء خربه ) قبل البنا ( مبتدأ ) ففسخه ( الثاين وخربه صلة ما والضمري يف فساده وعقده يعود على النكاح 
معطوف عليه ، واجلملة من هذا املبتدأ وخربه خرب املوصول الذي هو ما ودخلت الفاء يف هذا اخلرب لشبه املوصول 

املعىن أن النكاح إذا وقع فاسداً لعقده كالنكاح ألجل ونكاح اخلامسة أو ذات حمرم بالشرط يف العموم اإلهبام ، و
بنسب أورضاع أو صهر وإنكاح احملرم والعبد واملرأة وصريح الشغار وإنكاح غري اجملرب مع وجود اجملرب ونكاح 

بل البناء وبعده ، مث إذا املريض وتزويج الرجل عبده من امرأة على أن العبد هو صداقها وحنو ذلك ، فإنه يفسخ ق
فسخ قبل البناء فال شيء فيه ، وإن فسخ بعد البناء ففيه املسمى إن كان وإالَّ فصداق املثل مث ما كان متفقاً على 

  :فساده من ذلك كنكاح اخلامسة ، وذات حمرم يفسخ بال طالق كما سيشري له قبل باب النفقات بقوله 
  وفسخ ما الفساد فيه جممع

   طالق يقععليه من غري
ويفهم منه أنه ال حيتاج حلكم وهو كذلك ألنه مفسوخ شرعاً ، ولذا لو عقد عليها شخص قبل الفسخ صح نكاحه 

ألن العقد األول كالعدم وال ميضي فيه اخللع وإن وقع ، وما كان من ذلك خمتلفاً فيه اختالفاً قوياً ولو خارج 
  :رأة فالفسخ بطالق كما سيشري له الناظم أيضاً بقوله املذهب كإنكاح احملرم والشغار وإنكاح العبد وامل

  وفسخ فاسد بال وفاق
  بطلقة تعد يف الطالق

  ومن ميت قبل وقوع الفسخ



  يف ذا فما إلرثه من نسخ
  .اخل 

وفسخ مطلقاً أي قبل الدخول وبعده كالنكاح ألجل : هلذا التقسيم بقوله ) خ ( وميضي فيه اخللع إن وقع ، وأشار 
وهو طالق إن : وقصدا بذلك انربام العقد ومل يأتنفا غريه ، مث قال : أي . شهر فأنا أتزوجك اخل أو إن مضى 

اختلف فيه كمحرم وشغار والتحرمي بعقده ووطئه وفيه اإلرث إالَّ نكاح املريض ال إن اتفق على فساده فال طالق 
وظاهر النظم أن كل فاسد . ثل اخل وال إرث كخامسة وحرم وطؤه فقط وما فسخ بعده فاملسمى وإال فصداق امل

من ألفاظ العموم وليس كذلك ألن من الفاسد . لعقده جيري فيه احلكم املذكور ألن ما مر من قوله فما فساده اخل 
  .لعقده ما يثبت بعد مبهر املثل كما يأيت يف البيت بعده 

عدهتا عاملة كل منهما باحلرمة  إذا علمت املرأة مبوجب الفسخ كمحرم ومعتدة تزوجت يف: األول . تنبيهان 
يف خيار الزوجني ) ز ( والزوج غري عامل بذلك ، فللزوج الرجوع بالصداق وإن مل يعثر على ذلك حىت دخل انظر 

  .يف التدليس بالعيوب يف املبيع ) ح ( و 
  :ولذا قال القائل هو من تعليق النكاح والتعليق فيه ال يصح . إن مضى شهر فأنا أتزوجك اخل ) خ ( قول : الثاين 

  ال يقبل التعليق بيع ونكاح
  فال يصح بعت ذا إن جاء فالح

وكذا إن قال . وإن قال إن جئتين خبمسني فقد زوجتك ابنيت ال يعجبين وال تزوج له اه : ويف الشامل ما نصه مالك 
مما قبله إذ ال منفعة  إن عربت الوادي أو صعدت على قنة اجلبل فقد أعطيتك ابنيت فإنه ال يصح أيضاً باألحرى: 

إن فارقت امرأتك فقد زوجتك ابنيت فإنه جيوز وينعقد بنفس : للقائل يف عرب الوادي وال يف صعود اجلبل فإن قال له 
والقياس جربه ألنه وعد أدخله : فأنا أزوجك باملضارع فال جيرب على تزوجيها منه قال يف الشامل : الفراق فإن قال 

وملا نقل يف االلتزامات قول أشهب بعدم اجلرب . بع فرسك منه والثمن علي اه : ا لو قال بسببه يف فراق زوجته كم
وهو مبين على أن العدة ال يقضي هبا ولو كانت على سبب ودخل فيالسبب ، والثاين مبين على أنه يقضي هبا : قال 

طلق امرأتك وأزوجك ابنيت :  وهو املشهور ويف أنكحة املعيار من قال لغريه: إن كانت على سبب ودخل فيه أي 
إما التزويج أو إعطاء الصداق وأعادها أيضاً يف نوازل الطالق ، : فطلقها فأىب من تزوجيها إياه أن يلزمه أحد أمرين 

: وانظر األنكحة من القلشاين ويف االلتزامات بعد ما مر بأوراق يف رجل أراد السفر إىل احلج مع أمه فقال له عمه 
أمك وأزوجك ابنيت وأعطيك عشرة مثاقيل فترك السفر مع أمه ، مث قام بعد أشهر يطلب العدة اترك السفر مع 
إنه حيكم على عمه بدفع العشرة مثاقيل وينكحه ابنته إال أن يكون قد عقد نكاحها مع أحد فال : فقال ابن احلاج 

عقبه ففهم منه أن من التزم ) ح ( قال حيل النكاح ، وذلك ألهنا عدة قارهنا سبب ، وبذلك أفىت ابن رشد أيضاً اه ف
  .لشخص أن يزوجه جمبورته فإنه يقضي عليه به إال أن يعقد نكاحها لغريه فإنه ال يفسخ اه 

إن أتيتين بكذا من موضع كذا ، : وتأمل هذا مع ما يف أجوبته للقوري حنو الكراسني يف رجل قال آلخر : قلت 
 الزم ، واستدل له مبا يف العتبية فيمن وقع له صيب يف جب فقال لرجل واملوضع خموف أعطيتك ابنيت أن النكاح غري

إن ذلك ال جيوز وال يكون فيه النكاح ، وأرى له أجرة : إن أخرجته فقد زوجتك ابنيت فأخرجه فقال ابن القاسم : 
يلزمه إياه فهو معارض  فهذا قد عرب باملاضي وأدخله يف السبب ، ومع ذلك مل. مثله يف إخراجه إياه حياً أو ميتاً اه 

حبسب الظاهر ملسألة إن فارقت امرأتك فقد زوجتك ابنيت ، وقد تقدم اجلزم فيها باللزوم بنفس الفراق ، وقد 
من ركب فرسي فهي بابنته ال يلزمه : علمت أنه ال عدة فيهما لتعبريه باملاضي فيهما ، ويف أنكحة املعيار أن من قال 



إن ُولد لك : غداً فقد راجعتك فال تكون رجعة ، وانظر أنكحة العلمي فيمن قال  إن جاء: نكاح وأخذت من قوله 
ولد فله ابنيت ، وانظر إذا قلنا بلزوم النكاح يف ذلك ما قدر الصداق ، والظاهر أنه كنكاح التفويض إن فرض املثل 

  .ويفسد النكاح باإلمتاع اخل : لزمه وإالَّ فال ، وانظر ما يأيت عند قوله 
  فَساُدُه ِمَن الصَّداقِوَما 

  فَُهَو َمبْهرِ املِثْلِ َبْعُد باِقي
مبهر ( مبتدأ ) فهو ( خرب عن الثاين ، واجلملة صلة ما ) من الصداق ( مبتدأ ثان ) فساده ( موصول مبتدأ ) وما ( 

عىن أن النكاح الفاسد واجلملة من هذا املبتدأ وخربه خرب املوصول وامل) . باق ( يتعلقان باخلرب الذي هو ) املثل بعد 
لصداقه كما لو أصدقها مخراً أو خنزيراً أو حراً أو عبداً آبقاً أو بعرياً شارداً أو جلد ميتة أو زيتاً متنجساً ، وحنو 
ذلك مما ال يصح بيعه فإنه يفسخ قبله وجوباً ويثبت بعده مبهر املثل ألن الصداق كالثمن فما صح كونه مثناً صح 

وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثالثة دراهم إىل أن : الصداق كالثمن مث قال ) : خ ( ال فال  كونه صداقاً ، وما
أو كقصاص يعين مل جيعال شيئاً يف : وقوله . أو مبا ال ميلك كخمر وحر أو بإسقاطه أو كقصاص أو آبق اخل : قال 

لصداقه فيكونه يثبت بعد بصداق املثل  مث إنه يلحق مبا فسد. مقابلة البضع إال سقوط القصاص عنها أو عن غريها 
بقوله وقبل الدخول وجوباً على أن ال يأتيه إال هناراً أو خبيار ألحدمها أو غري أو ) خ ( أمور فاسدة لعقدها أشار هلا 

. على إن مل يأت بالصداق لكذا فال نكاح وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض املقصود كان ال يقسم هلا اخل 
  .إنه يفسخ قبله وال شيء فيه ، وكذا إن مات أحدمها قبل الفسخ كما البن رشد يف أجوبته : له بعد وفهم من قو

ذكر الربزيل عن أيب عمران أن من الفاسد لصداقه كما بالقريوان من جرت عادهتم برد النقد : األول . تنبيهان 
، ويثبت بعد بصداق املثل كأن اشترط  للزوج بعد الغيبة عليه ألنه نكاح وسلف ألن العادة كالشرط فيفسخ قبل

هذا إن كانت عادة ال تتخلف أو وقع الشرط فاحلكم ما ذكر ، : الربزيل . الرد ومل يغب عليه كان النكاح صحيحاً 
وأما لو كانت تتخلف ويف الناس من يرد ومن ال يرد فيجوز الرد قبل الغيبة وبعدها إذ ليس بشرط الختالف العادة 

  .أيت يف فصل الفسخ وانظر ما ي. اه 
هذا إذا مل يتبني أنه خل ، أما لو نكحها على قلة مخر مطينة فتبني أهنا . أو مبا ال ميلك كخمر اخل ) خ ( قول : الثاين 

خل فال يتحتم الفسخ بل هلما البقاء عليه إن رضياه كما لو نكحها على أهنا يف العدة فظهر كوهنا يف غريها ، وملن 
ته بظهور خالف املعقود فيه ، وال حجة هلا يف العدة ألهنا حق هللا تعاىل قاله ابن عرفة عن شاء منهما فسخه حلج

  َوحَْيثُ َدْرُء احلَدِّ َيلَْحُق الوَلَْد.اللخمي 
  يف كُلِّ َما ِمَن النِّكاحِ قَْد فََسْد

ذوف ، واجلملة مبتدأ ومضاف إليه واخلرب حم) درء احلد ( ظرف مضمن معىن الشرط منصوب جبوابه ) وحيث ( 
يتعلق ) يف كل ( فعل وفاعل ، واجلملة مع متعلقها اآليت جواب الشرط ) يلحق الولد ( يف حمل جر بإضافة حيث 

أي يلحق الولد يف كل نكاح فاسد ) قد فسد ( يتعلق بصلة ما اليت هي ) من النكاح ( مضاف إليه ) ما ( بيلحق 
اسد كان متفقاً على فساده كنكاح ذات حمرم أو خامسة أو خمتلفاً يف حيث درء احلد موجود ، واملعىن أن النكاح الف

فساده كاحملرم ، والشغار إن درىء فيه احلد عن الزوج بعد علمه يف األوليني ومطلقاً يف األخريتني ألن اخلالف ولو 
. الولد به ألنه حمض زنا خارج املذهب يدرأ احلد ، فإنه يلحق فيه الولد ، ومفهومه أنه إن مل يدرأ فيه احلد ال يلحق 

  :أشار صاحب املنهج إىل مخس منها بقوله . قالوا إال يف ست مسائل 
  ونسب واحلد لن جيتمعا



  إال بزوجات ثالث فامسعا
  مبتوتة خامسة وحمرم
  وأمتني حرتني فاعلم

ج وهو عامل حبرمة ذلك فصورة املبتوتة أن يتزوج الرجل املرأة فتلد منه فيقر أنه كان طلقها ثالثاً ، وراجعها قبل زو
، وصورة اخلامسة ، أن يتزوج الرجل املرأة فيولدها مث يقر أن له أربع نسوة سواها وأنه تزوجها وهو يعلم حرمة 

اخلامسة وصورة احملرم أن يتزوج امرأة فيولدها مث يقر إنه كان يعلم حرمتها عليه قبل الوطء بالنسب أو الرضاع أو 
دى األمتني أن يشتري الرجل األمة فيولدها مث يقر إهنا ممن تعتق عليه بامللك ، وصورة الصهر أو املؤبد ، وصورة إح

بقوله يف باب ) خ ( األخرى أن يشتري أمة فيولدها مث يقر بأنه كان عاملاً حبريتها حني الوطء وإىل هذه اخلمس أشار 
وال يقتصر على هذه : قالوا . وتة اخل أو مملوكة تعتق أو يعلم حريتها أو حمرمة بصهر أو خامسة أو مبت: الزنا 

اخلمسة بل ضابطه كل حد يثبت باإلقرار ويسقط برجوعه عنه فالنسب ثابت كاألمثلة املذكورة ، وقد زيد على 
املسائل املذكورة من كانت عنده أمة فأولدها مث أقر إنه غصبها من الغري ، ومن اشترى جاريتني باخليار يف إحدامها 

ادفع يل مثنها فأنكر : إحدامها بعد أن اختار األخرى ، ومن اشترى جارية فوطئها فقال له رهبا مث أقر إنه وطىء 
  .إهنا عندي وديعة فهذه ثالث مضمومة للخمس املتقدمة : الشراء وقال 

إقراره  حمل اللحوق فيما ذكر إذا مل يثبت علمه بالتحرمي قبل نكاحه هلا أو وطئه إياها وإال بأن ثبت ببينة على: تنبيه 
أنه عامل به قبل ذلك فهو حمض زنا ال يلحق به الولد ألن الولد إمنا أحلق به فيما ذكر لكون إقراره بالعلم بالتحرمي ال 

يعمل بالنسبة لنفي الولد الهتامه على قطع نسبه ، وإمنا يعمل بالنسبة حلده إن مل يرجع عن إقراره خبالفه إذا ثبت 
  .علمه قبل الوطء أو النكاح 

  للَّيت كَانَ بَِها اْسَتمتَاُعَو
واجلملة من كان وما بعدها . امسها ) استمتاع ( خرب كان ) كان هبا ( موصول ) ولليت ( َصَداقَُها لَْيَس لَُه اْمِتنَاُع

مبتدأ واجب التأخري لتلبسه بضمري اخلرب الذي هو املوصول املتقدم ، ) صداقها ( صلة والرابط اجملرور بالباء 
يف حمل رفع خرب ثان أو يف حمل نصب حال من الضمري يف اخلرب ، واملعىن أن ) ليس هلا امتناع ( ن قوله واجلملة م

للزوجة اليت دخل هبا زوجها يف النكاح الفاسد الذي يفسخ ولو بعد الدخول صداقها كامالً لتقرره بالوطء وإن 
صداقها ، : استمتاع أي بالوطء بدليل قوله :  وما فسخ بعده فاملسمى اخل فقول الناظم) خ ( حرم كما مّر يف قول 

ومفهومه أنه إذ مل يقع استمتاع بالوطء بل مبا دونه من املقدمات أنه ال يكون هلا متام الصداق وهو كذلك ، ولكن 
  .وتعاوض التلذذ هبا أي وجوباً كأن يفسخ قبل أو بعد ) خ ( تعوض باجتهاد احلاكم 
  اْجُتنِْب والعَقُْد ِللنِّكَاحِ يف السِّرِّ

  ولْو باالسِْتكْتامِ والفَْسُخ َيجِْب
) ولو ( بالبناء للمفعول خرب املبتدأ ) اجتنب ( ومجلة ) يف السر ( يتعلق به وكذا قوله ) للنكاح ( مبتدأ ) والعقد ( 

ه ، هذا ولو كان السر باالستكتام وجواب لو حمذوف للداللة علي: يتعلق مبقدر أي ) باالستكتام ( شرطية إغيائية 
) جيب ( مبتدأ خربه ) والفسخ ( والظاهر أن الواو للحال إذ ليس هناك صورة يوجد فيها نكاح سر بدون استكتام 

وال . املشهور كما البن عرفة أن نكاح السر هو ما أمر الشهود حني العقد بكتمه ولو كان الشهود ملء اجلامع اه 
جي إن اتفق الزوجان والويل على كتمه ومل يعلموا البينة بذلك مفهوم للشهود بل كذلك استكتام غريهم لقول البا

فهو نكاح سر ، وعليه فقول الناظم باالستكتام أي باالستكتام للشهود أو لغريهم فقد حذف املتعلق للعموم ، 



وظاهره كان االستكتام قبل العقد أو فيه أو بعده ، لكن صرح يف ضيح بأن االستكتام بعد العقد غري مضر 
وليس كذلك بل ال بد أن . وظاهره أيضاً كان للزوج دخل يف االستكتام املذكور أم ال . رون بإفشائه اه ويؤم

مما ) خ ( والفسخ جيب اخل ، أنه يفسخ ولو دخل وطال وقيده : يكون له دخل فيه كما يف شراح املنت وظاهر قوله 
  .منزل أو أيام إن مل يدخل ويطل اخل  وفسخ موصي وإن يكتم شهود من امرأة أو: إذا مل يدخل ويطل فقال 
  والُبْضُع بالُبْضعِ ُهَو الشِّغَاُر

  وَعقُْدُه لَْيَس لَُه قَراُر
) هو ( يتعلق مبقدر صفة أي الكائن بالبضع والباء فيه للتعويض أيالفرج عوض الفرج ) بالبضع ( مبتدأ ) والبضع ( 

البضع بالبضع أي : أي هو صريح الشغار بدليل قوله  خرب عن الثاين وهو على حذف مضاف) الشغار ( مبدأ ثان 
هو املسمى مبا ذكر ، واجلملة من الثاين وخربه خرب األول من قوهلم شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول أو من 

قوهلم بلدة شاغرة أي خالية من أهلها مسي به هذا النكاح خللوه من الصداق ألهنما جعال بضع كل منهما صداق 
مبتدأ واجلملة من ) وعقده ( زوجين أختك أو بنتك على أن أزوجك أخيت أو ابنيت أو أمي : يقول له مثالً األخرى ف

وهو كذلك : خربه أي فيفسخ قبل البناء وبعده ، وظاهره ولو طال وولدت األوالد قال ) ليس له قرار : ( قوله 
كن بضعاً ببضع بل باملسمى لكل منهما كزوجين وملن وقع الدخول هبا منهما صداق املثل ، وفهم منه أنه إذا مل ي

أختك مبائة على أن أزوجك أخيت خبمسني أو مبائة ال يكون حكمه الفسخ أبداً وهو كذلك بل يفسخ قبله ويثبت 
بعده باألكثر من املسمى وصداق املثل معجالً ويسمى هذا وجه الشغار ، وكذا لو مسي إلحدامها دون األخرى 

مبائة على أن أزوجك أخيت بال مهر فيثبت يف املسمى هلا بعد الدخول باألكثر ويفسخ يف اليت زوجين أختك : كقوله 
مل يسم هلا أبداً ، وهذه الصورة مركبة من الصريح والوجه يفهم حكمها من املسألتني قبله ومبا قررنا يعلم أنه ال 

  .يتعرض له إمجال يف النظم وأنه إمنا تكلم على الصريح كالًّ أو بعضاً وغريه مل 
  َوأََجلُ الكاِلىِء َمْهما أغْفَالَ

بالبناء للمفعول ) أغفال ( اسم شرط ) مهما ( مبتدأ ومضاف إليه ) وأجل الكاىلء ( قْبلَ الْبَِناِء الفَْسُخ ِفيِه أُْعِمالَ 
) أعمال ( و يتعلق باخلرب الذي ه) فيه ( مبتدأ ) الفسخ ( يتعلق بأعمال آخر البيت ) قبل البناء ( فعل الشرط 

واجلملة من . من يفعل احلسنات اهللا يشكرها : واجلملة جواب الشرط وحذف منها الفاء ضرورة على حد قوله 
أغفال حيتمل : مث اعلم أن الكاىلء هو املؤخر كان كل الصداق أو بعضه وقوله . الشرط واجلواب خرب املبتدأ األول 

م وهو أنصع ألنه يشمل ما إذا مل يتعرض لتحديد أجله أصالً وما إذا أن يكون معناه ترك ، وحيتمل أن يكون معناهأهب
تعرض لتحديده لكن بوقت ال ينضبط كيوم قدوم زيد مثالً أو قاال إىل أجل ومل يقيداه بقدوم زيد مثالً وال بغريه ، 

ملتيطية والفشتالية وظاهره كان عدم التعرض لتحديده قصداً أو نسياناً وهو كذلك على املشهور املعمول به كما يف ا
وغريمها ألن النكاح كالبيع ، وإذا فسخ فال صداق ، وأما اإلرث فثابت ألنه من املختلف فيه كما مّر ، قال يف 

وذكر ابن اهلندي عن بعض أهل عصره أنه كان يفيت بعدم فسخه وجيعل له من األجل حنو ما الناس عليه : املتيطية 
يعين بعض أهل عصره ومل أره رواية إال أن : فاً ضرب له أجالً متوسطاً قال يف أجل الكاىلء فإن كان األمر خمتل

لقائله يف ذلك حجة عندي واحتج مبسألة كتاب اخليار من املدونة فيمن باع سلعة على اخليار ومل يوقت للخيار وقتاً 
والقول بفسخه : بالبيع قال أن البيع جائز ويضرب له أجل اخليار يف تلك السلعة ، وقد شبه مالك رمحه اهللا النكاح 

وما ذكره ابن اهلندي عن بعض أهل عصره نقل . قبل البناء هو نص الرواية ، وعليه أدركت العمل بني الناس اه 
املتيطي أيضاً حنوه عن ابن ميسر قائالً ألن أجل الكاىلء متقرر يف العرف عندهم فسكوهتما عنه يدل على أهنما دخال 



اه وهذا كله مقابل )  ١٩٩: األعراف ( } خذ العفو وأمر بالعرف : كوم هبا قال تعاىل على العرف والعرف سنة حم
وقد جعل الفشتايل ما ذكره ابن اهلندي مقابالً ، وكذا ابن عرفة جعله . لنص الرواية وما عليه العمل كما رأيته 

أنه صرح مبقابلته . كواىلء املعينة اخل وأجل ال: قوالً رابعاً مقابالً للمشهور ، وقد تقدم عن صاحب الفائق عند قوله 
للمشهور ، وهبذا تعلم أن ما اعتمده الشارح ومن تبعه من أن ترك التأجيل قصداً هو املوجب للفساد ال النسيان 

مقابل . اخل ) رفع عن أميت اخلطأ والنسيان : ( والغفلة ألهنما ال ينبين عليهما حكم لقوله عليه الصالة والسالم 
فيه نظر ألن احلديث يف رفع اإلمث ومها هنا ال يصدقان . عمول به على أن قوله ال ينبين عليهما حكم اخل للمشهور امل

يف أهنما نسيا أو غفال يف مثل هذا الهتامهما على إسقاط حق اهللا تعاىل يف تعيني األجل ، وأيضاً إذا كانا حيمالن على 
يف القصد تركا التعرض لألجل اتكاالً على العرف اجلاري العرف يف النسيان والغفلة فأحرى يف القصد ألهنما 

عندهم ، وباجلملة فما قاله ابن ميسر وابن اهلندي عن بعض أهل عصره جار يف القصد وغريه كما هو ظاهر نقوهلم 
ل كما وهو وإن كان قوالً قوياً يف نفسه إذ أفىت به ابن رشد وابن احلاج وابن املكوي أيضاً كما يف املعيار فهو مقاب

  .رأيته 
سئل اللؤلؤي عن النكاح يغفل فيه عن ذكر الشرط وتاريخ الكاىلء ، فإذا كان : قال يف املتيطية : األول . تنبيهات 

إمنا غفلنا عن ذلك : مل أرد أن يكتب على شرط وطول يف أجل الكاىلء ، وقال املنكح : كتب الصداق قال الناكح 
خيرج عنها إال الشاذ وللعرف اجلاري يف الكاىلء بكونه إىل ثالثة أعوام وال  للعرف اجلاري يف البلد بالشروط إذ ال

يعدوه إال للشاذ أيضاً فهل حيمل الزوج على العرف من ذلك أم ال ؟ فأجاب ال جيرب الزوج على ذلك وهو باخليار 
مر من لزوم فسخه يف الكاىلء  مقابل ملا. وقوله وهو باخليار اخل . إن شاء وافقهم أو وافقوه وإالَّ فله االحنالل اه 

وأما إن زوجه مبائة نقداً ومائة إىل بعد ابتنائه : قال يف املتيطية أيضاً : الثاين .نعم بالنسبة للشرط هو باخليار قطعاً 
: وإن وقع مل أفسخه وذكر أن مالكاً أجازه واختلف يف علة اجلواز فقال ابن املواز : بسنة فكرهه ابن القاسم قال 

معناه إنه حيمل : احللول إذ للزوجة أن تدعوه للدخول مىت شاءت فإذا دعته فمن حينئذ جتب السنة وقيل هو على 
يف ذلك على العرف فإذا كان للبناء عندهم وقت معروف محل عليه ويؤخر بعد ذلك القدر سنة ، ويدل لذلك 

اق على التقاضي ألهنم قد عرفوا ذلك ال يصح بيع التأخري إال ألجل معلوم إال ما كان من بيع األسو: قول مالك 
وهذا التعليل األخري يقوي ما تقدم عن ابن اهلندي . يقيم أحدهم قدر الشهر وقدر ما عرفوا مث يتقاضاه مقطعاً اخل 

وابن ميسر ، مث هذا التنبيه داخل يف كالم الناظم على االحتمال الثاين ، ويدخل فيه أيضاً إذا أجل مبيسرة الزوج أو 
وتقدم قول ناظم . وإىل الدخول أو امليسرة إن كان ملياً اخل ) ح ( تطلبه املرأة واحلال أن الزوج معدم فيهما إىل أن 

  .وأجل الكواىلء املعينة اخل : العمل عند قوله 
مما يدخل يف كالم الناظم أيضاً التزوج على أن ينفق على ابنها أو عبدها ألن النفقة من مجلة الصداق وال : الثالث 

: قال ابن القاسم . عن املتيطي التزام النفقة يف العقد لغري أجل كمهر جمهول : ابن عرفة . دري ما إذا يعيش الولد ي
وللزوج الرجوع عليها هبا إىل حني : قال . إن بىن هبا سقط الشرط وهلا مهر مثلها وإالَّ فسخ ولو طرحت شرطها 

ويف كونه أي التزام اإلنفاق ألجل ، كذلك قول ابن زرب : ة فسخ النكاح أو تصحيحه مبهر املثل مث قال ابن عرف
  .فظاهره ترجيح ما البن زرب لتصديره به . لو مات الولد رجعت بنفقته اخل : وأيب بكر بن عبد الرمحن قائالً 

إن  حمل كالم الناظم إذا اتفقا على عدم التعرض لذكر األجل أصالً أو أجاله بوقت ال ينضبط كما مر أما: الرابع 
إن اختلف الزوج والويل يف أجل الكاىلء : اتفقا على تأجيله بوقت منضبط واختلفا يف قدره فقال يف االستغناء 

وقال الشهود نسيناه فإن كان أجل الكواىلء كلها متعارفاً عندهم وكان لقلة الكواىلء وكثرهتا أجل جعل ذلك 



جعل أجله إىل أكثر ما حتمل عليه الكواىلء إىل مثل ذلك الكاىلء إىل مثل ذلك األجل ، فإن مل يكن عندهم متعارف 
ذلك واضح إذا ادعى : مقتصراً عليه وملا نقله الشارح قال ) ح ( نقله ابن سلمون وتبعه . األجل ويثبت النكاح 

إن أحدمها األجل املتعارف ، وادعى اآلخر أقرب منه أو أبعد ألن مدعي العرف مشبه فإن ادعيا معاً غري املتعارف ف
فلو ادعى الزوج نفي : مث قال . القول للزوج ألنه غارم كما البن زرقون وال يردان إىل املتعارف حينئذ اه باختصار 

األجل يف مثل صورة االستغناء ففي نوازل ابن احلاج أنه إن شهدت بينة بأنه ضرب للكاىلء أجل ونسوا قدره 
له كان من باب دعوى الصحة والفساد فالقول ملدعي  إنه ضرب: والزوج ينفي ضرب األجل ووالد الزوجة يقول 

  .الصحة منهما اه باختصار 
ويتفرع على كون القول ملدعي الصحة أن مدعي الفساد إذا أقام شاهداً واحداً على أنه مل يضرب له أجل : قلت 

يما يوجب الفراق ، وإن أو على أنه ملوت أو فراق فإن كان املقيم هو الزوجة مل يفسخ النكاح ألن الواحد ال يقبل ف
أقامت شاهدين فسخ وبطل الصداق ولو أقامته بعد البناء حلفت وأخذت األكثر من املسمى وصداق املثل قاله يف 

  وما ُيَناِفي الَْعقَْد لَْيَس ُيجَْعلْ.املتيطية 
  َشْرطاً َوغَْيُرهُ بِطَْوعٍ ُيقَْبلْ

فعل ناقص وامسه ضمري ) ليس ( الضمري املستتر الفاعل بينايف صلته والرابط ) ينايف العقد ( مبتدأ ومجلة ) وما ( 
) شرطاً ( بالبناء للمفعول خرب ليس ونائبه ضمري يعود على ما أيضاً وهو مفعوله األول ) جيعل ( املوصول املذكور 

على قسمني ما  مفعوله الثاين ، واجلملة من ليس وما بعدها خرب املبتدأ والرابط حمذوف أي فيه ، واملعىن أن الشروط
ال ينايف عقد النكاح وسيأيت وما ينافيه وهو ما هنا ، وظاهره كان الشرط من جهتها أو من جهته فإذا شرط أن ال 
يقسم هلا أو يؤثر عليها أو ال نفقة هلا أو هلا نفقة معلومة يف كل شهر أو ال مرياث بينهما أو أن ال يأتيها ليالً أو ال 

لطالق بيدها أو نفقة ولدها أو نفقة الصغري أو السفيه على الويل أو نفقة العبد على يعطيها الولد أو شرطت أن ا
السيد أو شرطت نفقة الكبري الرشيد على غريه أو إعطاء محيل بالنفقة فإن النكاح يف ذلك كله يفسخ قبل البناء 

وج يف مسألة اشتراطها على ويل ويثبت بعده مبهر املثل وتسقط احلمالة يف املسألة األخرية وترجع النفقة على الز
عاطفاً على ما يفسخ قبل ويثبت بعد ما نصه ) خ ( الصغري ، وهكذا يسقط الشرط املذكور بعد البناء يف مجيع ذاك 

أي ألغى الشرط املذكور بعد البناء . أو على شرط يناقض املقصود كأن ال يقسم هلا أو يؤثر عليها وألغى اخل : 
الصغري والسفيه ما مل يبينوا أن الويل إن مات أو طرأ عليه دين أو عسر قبل بلوغ الصيب وحمل الفساد يف مسأليت 

ورشد السفيه كانت على الزوج فإن بينوا ذلك صح اتفاقاً فإن قالوا إن مات الويل أو طرأ عليه ما مينع اإلنفاق فال 
د ، وفهم من قوله ليس جيعل شرطاً فيه تعود على الزوج حىت يبلغ أو يرشد فسد اتفاقاً قاله ابن عرفة عن ابن رش

  .أنه جيوز شرط ما ينافيه بعده وهو كذلك كما يأيت قريباً 
لو شرط السيد يف تزوجيه عبده من أمة غريه أن الولد بينهما فسخ ولو بىن والولد لرب األمة وكذا لو شرط : تنبيه 

العبد أو لغريه وما ولدته قبل الفسخ حر ووالءه  أن ما تلده حر ، سواء كان الزوج حراً أو عبداً كانت األمة لسيد
لسيدها ولو شرط أول ولد تلده حر فكذلك على مذهب ابن القاسم ، وجيوز لسيدها بيعها ما مل حتمل فإن محلت 

  .بقيت حىت تضع فيعتق الولد وما ولدت بعده من األوالد رقيق قاله يف املتيطية 
أو يف حمل نصب على احلال من ضمري أي وغري املنايف ) يقبل ( الذي هو يتعلق باخلرب ) بطوع ( مبتدأ ) وغريه ( 

للعقد كشرط أن ال يتزوج عليها أو ال خيرجها من بلدها أو ال يتسرىعليها يقبل ، وجيوز حال كون كائناً بطواعية 
وإن ) خ ( من الزوج بعد العقد ال إن اشترط فيه فيكره وال يلزم على كل حال ولكن يستحب له الوفاء به 



وإمنا كره اشتراط ذلك يف العقد ألن املرأة . أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان وال يلزم الشرط وكره اخل 
حطت من صداقها ألجل الشرط ، وهذا هو السر يف رد املرأة ملهر املثل بعد البناء يف الشروط املنافية مث إن غري 

فيه كاألمثلة املذكورة وما يقتضيه العقد ، وإن مل يشترط كشرط أن يقسم املنايف قسمان ما ال يقتضيه العقد وال ينا
هلا أو ال يؤثر عليها أو ال يضرهبا فاشتراط هذا وعدمه سواء ، فقول الناظم يقبل أي مع كراهة إن كان ذلك يف 

 من العقد حىت يلزم العقد وبدوهنا بعده لكن ما كان يف العقد ال يوصف بطواعية حقيقة ، بل جمازاً ألن املرأة تأىب
يقبل أي يصح وكونه يلزم أو ال يلزم شيء آخر فيه تفصيل ، : وقوله . الشرط ، وما كان كذلك ليس بطوع 

وحيتمل أن يكون معناه يلزم فيحمل حينئذ على ما إذا علق عليه طالقاً أو عتقاً أو متليكاً أو حنو ذلك مما يقضى به 
باملخالفة كشرطه يف العقد أو بعده أن ال خيرجها من بيتها وإن أخرجها فهي  على الزوج إذا حنث فإن املعلق يلزمه

طالق أو عبده حر أو أمرها بيدها وأن ال يضر هبا وإن أضر هبا فأمرها بيدها فإن اشترطت مع ذلك أهنا مصدقة يف 
ويف أعمال شرط  :ابن عرفة . الضرر فسد على ما لسحنون إن كان يف العقد لدخوله على غرر يف بقاء العصمة 

ابن عات عن ابن فتحون وابن عبد . تصديقها دون ميني يف املغيب والرحيل والضرر أو فيهما دون املغيب نقالً 
وكان ابن دحون يفيت بإلغاء شرط التصديق يف الضرر بعد قوله ال خالف يف أعماله إن مل يكن شرطاً يف : الغفور 

اختلف يف ذلك : التزم هلا التصديق يف الضرر بغري ميني فقال ابن رشد فإن : ويف ابن سلمون ما نصه . العقد اخل 
أخاف أن يفسخ النكاح قبل البناء فإن دخل هبا فال يقبل قوهلا إال ببينة على الضرر ، : فروى عن سحنون أنه قال 

إذا مل يشترط يف وال خالف أنه : وحكي عن ابن دحون أنه كان يفيت بأن ذلك ال يلزم وال جيوز إال ببينة مث قال 
وانظر متام كالمه فيما يأيت يف فصل الضرر ، وأما إن مل يعلق على ذلك شيئاً أو علق . أصل العقد أنه جائز نافذ اه 

إن أخرجتها من بلدها فلها ألفان فال شيء عليه باملخالفة كان : عليه ما ال يقضى به على الزوج إن خالف كقوله 
اشترطت عليه املاشطة يف العقد أن ال مينعها من اخلروج لصنعتها ال يلزمه الوفاء به يف العقد أو بعده ، وهلذا إذا 

كما يف املعيار وأوىل إن اشترطت عليه اخلروج لقدوم احلاج أو خروجه ، مث إن علق الطالق على التزوج عليها أو 
و كانت األمة عنده قبل التعليق على التسري فيلزمه يف التزوج مبجرد العقد ، وإن مل يدخل ويف التسري بالوطء ول

مث إن . وإن علقه على اختاذ أم الولد فيلزمه بوطءاألمة أيضاً ال حبملها على مذهب ابن القاسم قاله يف املتيطية 
الطواعية بذلك أحسن من اشتراطه يف العقد فإن اتفقا على الشرطية فيما يقضي به واختلفا يف كوهنا وقعت يف 

  :حيمل على الشرطية يف العقد ، وقيل على الطواعية بعده وباألول العمل قال ناظمه : ة فقيل العقد أو بعده وال بين
  والشرط يف النكاح حممول على

  أنه يف أصل العقود جعال
فقوله وناكر خمرية مل يدخل ) خ ( وفائدة اخلالف أن له أن يناكرها على الطواعية دون الشرطية كما أشار لذلك 

وتظهر أيضاً أهنا إذا وقعت واحدة يف الطواعية فهي رجيعة ويف الشرطية بائنة كما يف ابن . اخل هبا ومملكة مطلقاً 
سلمون ، وتظهر أيضاً فيما إذا التزم نفقة ربيب أو غري ذلك مما ينايف العقد وتنازعا يف كونه وقع يف العقد أو بعده ، 

  .التنازع قبل البناء ويسقط الشرط إن كان بعده فإنه حيمل على الشرط على ما به العمل ويفسخ النكاح إن كان 
حيتمل أن يكون الضمري يف قول الناظم وغريه عائداً على ما ذكر أي وغري املشترط يف العقد مما : األول . تنبيهات 

ريق هو مناف له أو غري املنايف أصالً أي غريمها معاً يقبل بطوع بعده فيهما ويف غري املنايف مطلقاً فيستفاد منه بط
وال مرياث بينهما فإنه ال يصح فيها ذلك ألنه من : النص أن مجيع املنايف للعقد جيوز الطوع به بعده ما عدا قوله 

إسقاط الشيء قبل وجوبه وألنه يدخل يف امللك جرباً فيصح حينئذ أن يلتزم الزوج نفقة ربيبه أمد الزوجية أو مطلقاً 



ل هلا بالنفقة وأن تسقط حقها يف القسم ، وهكذا فإن طلقت امللتزم وأن يلتزم الزوج نفقة زوجة غريه وأن يتحم
لولدها بالنفقة أو اليت تطوع هلا بطالق الداخلة عليها مث راجعها عادت نفقة الولد وعاد الشرط كما يأيت يف قوله يف 

  :اخللع 
  وما امرؤ لزوجه يلتزم
  مما زمان عصمة يلتزم

  فذا إذا دون الثالث طلقا
  عاد مطلقا زال وإن راجع

أو : عند قوله ) خ ( ما تقدم من أهنا إذا شرطت عليه نفقة ولدها يف العقد يفسد النكاح هو الذي يف شراح : الثاين 
وهو الذي البن زرب وقال أبو بكر بن . على شرط يناقض املقصود وظاهرهم اشترطت ذلك ملدة معلومة أم ال 

ك فإن مات الولد رجعت بنفقة بقية األجل ويلزمه ألنه من إن شرطت ذلك ملدة معلومة جاز ذل: عبد الرمحن 
ونقله أوائل االلتزامات وذكر عن ابن رشد أنه . صداقها ، وإمنا تأخذه على حسب ما شرطت قاله يف املتيطية 

  .وينبغي حينئذ أن ال يسقط مبوت الزوج وأن حيل مبوته ويأيت أول اخللع عن الربزيل ما يفيده : الراجح قال 
على ما تقدم من فسخ النكاح فإن للزوج الرجوع على املرأة مبا أنفق بالشرط على ولد ، ومن ال تلزمه : لث الثا

وانظر : قلت . نفقته من خدمها إىل حني فسخ النكاح أو لتصحيحه مبهر املثل قاله يف االلتزامات عن ابن رشد 
  .اح نوازل مازونة االضطراب يف فهم قول ابن رشد إىل فسخ النكاح أو تصحيحه يف نك

إن أخرجتك من بلدك فأمرك بيدك فأخرجها بإذهنا فأرادت أن تأخذ بشرطها وتطلق نفسها : إذا قال هلا : الرابع 
هلا أن تأخذ بشرطها ألهنا إمنا أذنت يف شيء متلكه ، واستحسنه : وقال أشهب . ليس هلا ذلك : فقال مالك وأصبغ 

ولو أخرجها بإذهنا فردها مث أراد أن خيرجها فأبت فروى ابن :املتيطية قال ابن املواز قاله يف كتاب الشروط من 
إذا : وقال بعض العلماء . حتلف باهللا ما كان خروجي معه أوالً تركاً لشرطي مث هي على شرطها : وهب عن مالك 

  .أذنت له سقط شرطها وهو شاذ اه باختصار 
لى الشرط يف العقد حيث ال بينة كما مر ، أما إن كانت هناك ما تقدم من أن الشرط يف النكاح حممول ع: اخلامس 

بينة بكونه شرطاً أو طوعاً فإنه يعمل عليها ما مل يشهد العرف بضدها ، ففي املعيار سئل ابن رشد عما يكتب من 
إذا اقتضى العرف شرطيتها فهي حممولة على ذلك وال : الشروط على الطوع والعرف يقتضي شرطيتها ، فقال 

  .ر لكتبها على الطوع اخل ينظ
والعرف يف زمننا هذا أن التزام نفقة الربيب وحنوها من إمتاع الزوجة زوجها إمنا يكون يف صلب العقد إذ : قلت 

قل ما جتد التزاماً بالنفقة املذكورة متطوعاً به يف نفس األمر ، وإمنا الكتاب يكتبونه على الطوع تصحيحاً لوثائقهم 
عاقدين بتأخري كتبه إىل يومني أو ثالثة من عقد النكاح فيجب حينئذ فسخ هذا النكاح إن عثر وجتدهم يأمرون املت

عليه قبل البناء ، وال تسقط النفقة عن الزوج إن عثر عليه بعده عمالً على ما أفىت به ابن رشد ، وأقامه ابن عرفة 
العمل : مت مما قدمناه أول الكتاب أن قوهلم وقد عل. وبه العمل اه : قال ابن ناجي . من املدونة يف باب احلمالة 

بكذا مما يرجع القول املعمول به فما قاله ابن رشد هو احلق إن شاء اهللا تعاىل كما يأيت يف البيت بعده عن اجلزيري 
 مىت ضاق على املوثق اجملال ركن إىل التطوع مصوراً يف صورة اجلائز ما ال جيوز يف: واملازري ، وقد قال يف الفائق 

ومثل هذا يأيت يف بيع الثنيا إن شاء اهللا وأنه مىت ثبت رسم اإلقالة ولو بصورة التطوع فهو حممول على . احلقيقة اه 
أنه شرط يف نفس العقد كما أفىت به اجملاصي وغريه من أهل عصره ألن العرف شاهد بضد املكتوب خالف ما يأيت 



  .للناظم من أن العمل فيها على املكتوب 
  النِّكاُح باِإلْمتَاعِ يف وَيفُْسُد

  ُعقَْدِتِه َوُهَو َعلَى الطّْوع اقُْتِفي
يتعلق ) يف عقدته ( يتعلق بيفسد ) باإلمتاع ( فاعله ) النكاح ( بضم السني وفتح الياء مضارع فسد ) ويفسد ( 

قة وليها بسكىن باإلمتاع وضمريه للنكاح أي يفسد النكاح باشتراط الزوج يف صلب العقد أن متتعه زوجته مبواف
دارها أو استغالل أرضها ألن ما يبذله الزوج من الصداق بعضه يف مقابلة ذلك وهو جمهول ألنه يستغل إىل املوت 

وقد يستغرق ذلك الصداق فيبقى البضع عارياً عن املهر : وقال ابن جزي . والفراق وال يدري وقتهما قاله املازري 
دة معلومة ألنه نكاح وإجارة ، وعليه فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده مبهر وكذا يفسد إن كان اإلمتاع مل: قال . 

  وشرط كسوة من احملظور:املثل وسيأيت قول الناظم 
  للزوج يف العقد على املشهور

إال أن ظاهر كالم الناظم ههنا أنه يفسد ولو مل يصرحا باشتراطه يف العقد ، بل وقع اإلمتاع يف العقد بغري شرط 
ذا الظاهر لقول ابن سلمون ولو سكت عن ذلك يف العقد محل على الطوع اجلائز أو العادة إن كانت وهو خمالف هب

عادة فاإلشارة يف قوله عن ذلك تعود على اإلمتاع أي سكت عن اشتراطه يف العقل بل وقع يف العقد على الطوع 
) وهو : ( مفهوم قوله يف عقدته فقال  وأشار إىل. محل على الطوع فتأمله : هذا ظاهره بدليل قوله . من غري شرط 

بالبناء للمفعول أي اتبع أي إن وقع ذلك بعد العقد جاز ) اقتفي ( يتعلق باخلرب الذي هو ) على الطوع ( مبتدأ 
واتبع ذلك وحمل جوازه بالطوع إذا مل تنعقد القلوب والضمائر عليه عند وقت عقد النكاح ، أما إن انعقدت 

رف ذلك من عادة البلد فإنه يفسخ قبل البناء أيضاً وإن كتب على الطوع إذ ال عربة حينئذ الضمائر عليه وقته وع
باملكتوب ألن املوثق يدلس ذلك ليتوصل ملا ال جيوز يف صورة اجلائز قال معناه املازري حسبما يف الشارح ، وهو 

رت به العادة يف اجلزيرة اخلضراء وغريها هذا اإلمتاع ج: وقال اجلزيري . املوافق ملا مر عن ابن رشد يف البيت قبله 
وجيعلون اإلمتاع يف مال الزوجة على الطوع من وليها أو منها إن كانت مالكة أمر نفسها وهو غري سديد ألن 
اإلمتاع يف مقابلة الصداق فيبقى البضع بال عوض إذ قد يشترطه من ال فقه عنده ، فهو وإن كتب على الطوع 

ويف املدونة ما يقتضيه انظر متامه يف . ر املنعقدة عليه تقوم مقام الشرط عند العلماء إلرادة اإلمضاء فالضمائ
  .اليزناسين إن شئت فهو موافق ملا مر عن املازري وابن رشد من أنه ال عربة بالطوع إن كانت العادة خبالفه 

ن النكاح يفسخ قبل ويثبت بعد إذا قلنا بفساد النكاح يف الطوع حيث كانت العادة خبالفه فإ: األول . تنبيهات 
مبهر املثل مبنزلة املشترط يف العقد ، وكالم املازري الذي يف الشارح صريح يف ذلك ألنه من الفاسد لصداقه ، 

وعليه فإذا عثر على ذلك بعد البناء وطالت املدة فإهنا ترجع عليه بقيمة ما استغل بعد أن ترد ملهر مثلها على أنه ال 
  .، والغالب أن مهر املثل حينئذ أقل من املسمى ألن املسمى يرتفع لإلمتاع املذكور إمتاع يف نكاحها 

إذا قلنا حيمل يف الطوع على الشرط حيث جرت العادة به ، وأنه ال عربة باملكتوب فبأي شيء يتوصل : الثاين 
شرط فال جيد ملتزم اإلنفاق للصورة اجلائزة إذ ما من طوع يف بلد جرت العادة خبالفه إال ويقال إنه حممول على ال

للربيب مثالً أو ملتزم التمتيع وحنوه سبيالً إىل كتبه على الطوع وإن صح قصده يف نفس األمر هذا مما مل أقف اآلن 
فيه على نص ، والظاهر أنه إذا طال ما بني العقد حبيث يظن أن ما أضمراه قد اضمحل واندثر ، وأنه فعل ذلك عن 

  .إنه ال حيمل على الشرط حينئذ واهللا أعلم اختيار كالشهر وحنوه ف
حمل الفساد باإلمتاع إذا كان من مال الزوجة كما مر أما إذا كان من مال وليها أو أجنيب فإنه جائز ، وقد : الثالث 



ويف ابن . تزوج ابنيت على أن أعطيك مائة دينار نقله الشارح : روي عن مالك أنه جيوز أن يقول الرجل آلخر 
تزوج ابنيت : سحنون ابن القاسم من أنكح ابنته من رجلعلى أن أعطاه داراً جاز إنكاحه ، ولو قال  عرفة مسع

يقوم من قوله جاز نكاحه : خبمسني ديناراً وأعطيك هذه الدار ال خري فيه ألنه من وجه النكاح والبيع ابن رشد 
أو باجتماعه مع بيع كدار ) : خ ( ول وهذا معىن ق. معىن خفي وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض اه 

  .دفعتها هي أو أبوها وجاز من األب يف التفويض 
إذا متعت الزوجة زوجها بعد العقد بسكىن دارها بأن أسقطت عنه كراءها مدة الزوجية بينهما مث اختلعت : الرابع 

مل : ة الزوجة أن تقول يلزمه ذلك ألن من حج: منه وسكتت عن كراء مسكنها الذي تعتد فيه فقال ابن زرب 
ألن بالطالق خرجت عن املكارمة وال يلزمها : أسقط ذلك عنه إال مدة الزوجية ، وبه قال ابن عتاب واللخمي قال 

ال يلزمه ذلك ألن العدة من أسباب الزوجية وبه قال ابن القطان : أن تكارمه يف املستقبل ، وقال أبو عمر اإلشبيلي 
  .وهو احلق إن شاء اهللا : املتيطي . واألول أقيس : بعض  أبو بكر بن بعد الرمحن قال

  النكاح( لواحق ) من ( متفرقة ) يف مسائل ( فصل 
  والعَْبُد واملرأةَ َحْيثُ ُوصِّيَا
  َوَعقََدا َعلَى صَبَِي أُْمِضيَا

( ابه ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبو) حيث ( معطوف عليه ) واملرأة ( مبتدأ ) والعبد ( 
فعل وفاعل واجلملة معطوفة على ) وعقدا ( بالبناء للمفعول واأللف نائبه واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث ) وصيا 
بالبناء للمفعول جواب حيث ونائبه ضمري العقد وألفه لإلطالق ) أمضيا ( يتنازعه الفعالن قبله ) على صيب ( وصيا 

) : خ ( كري الوصف أنه ذكر ال أنثى إذ ال يصح عقدمها عليها ومفعول عقدا حمذوف أي عقدا النكاح وأشعر تذ
أمضيا : ورمبا أشعر قوله . واملرأة الوصي ليست تعقد اخل : وتقدم أيضاً قول الناظم . ووكلت مالكة أو وصية اخل 

أن لفظ العبد  أنه ال جيوز ابتداء وليس كذلك ، بل جيوز ابتداء كما يف الوثائق اجملموعة ، وإمنا عرب به نظراً إىل
واملرأة يشمل الكافر منهما كما يأيت وال مفهوم لصيب ، بل هلما العقد على من إىل نظرمها من الذكران كباراً أو 

ويف . والعبدواملرأة ولو كافرين وهو كذلك : صغاراً بل لو وكلهما كبري رشيد لصح عقدمها عليه ، وظاهر قوله 
ال بأس أن : ويف مساع عيسى . نيهما وبين من أوصى هبم إليهما الذكران اخل وأما العبد والكافر فيزوجان ب: الطرر 

وصح ) : خ ( واإليصاء توكيل يف احلقيقة ، ولذا قال . يوكل الرجل نصرانياً أو عبداً أو امرأة على عقد نكاحه اه 
ويعزل إن أوصى إليه وقول املدونة ال جتوز الوصية لذمي أو مسخوط أو من ليس بعدل . توكيل زوج اجلميع اخل 

ويعزل إذ العزل فرع االنعقاد : معناه ال جيوز ابتداء وذلك ال ينايف صحة عقده ومضي تصرفاته بدليل قوهلا . اخل 
سكت الناظم عن : فقول الشارح ومن تبعه . فهو نظري قول املنت ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله اخل 

  .الناظم أطلق وإلطالقة عرب باإلمضاء كما مّر الكافر لندوره ليس على ما ينبغي ألن 
حمل إمضاء الوصية البنها وحنوه ممن يف حجرها إذا مل تعقد له على بنت زوجها وإالَّ فهو حمل : األول . تنبيهات 

للنظر والتعقب لكوهنا يف عصمته فهي مغلوبة فإن كان سداداً مضى وإالَّ فال ، قاله يف الكراس الثامن من أنكحة 
  .عيار امل

وعاقد على ابنه : إذا بلغ الصيب وأىب من التزام ما عقده عليه وصيه أو أبوه فإنه جيري على ما تقدم يف قوله : الثاين 
ويف اختصار املتيطية أن الصغري إذا زوجه وصي أو مقدم القاضي جاز ذلك عليه وال خيار له بعد . حال الصغر اخل 

صيب إذا بلغ وكره النكاح طلق خبالف اليتيمة ، وهذا هو املشهور من مذهب البلوغ خبالف اليتيمة ، والفرق أن ال



  .مالك يف املدونة وغريها اه 
إذا كان مع الوصي مشرف وعقد الوصي النكاح بغري مشورته فعقد الوصي صحيح سواء عقد بنفسه أو : الثالث 

زه وإن رأى أن يرده رده كالسفيه يتزوج قدم أخاها وحنوه للعقد وللمشرف تعقبه بالنظر ، فإن رأى أن جييزه أجا
بغري إذن وليه فإن مات املشرف وعقد الوصي النكاح فإنه يوقف على نظر القاضي فيتعقبه بالنظر أيضاً ألنه قائم 

مقام املشرف ، فإن مل يعثر القاضي على ذلك حىت مات الزوج واحلال أن الزوجة هي ذات الوصي ، وقد زوجها 
فات موضع نظر القاضي ووجب للزوجة الصداق املسمى واملرياث إذ ال حظ هلا يف الرد بعد موت املشرف فقد 

. بعد موت الزوج ألن ذلك يسقط ما وجب هلا من الصداق واملرياث لغري وجه نظر قاله ابن رشد يف أجوبته 
ه بعد موت كالسفيه يتزوج بغري إذن وليه أن الزوج إذا كان هو املوصى عليه وزوجه وصي: ويفهم من قوله 

املشرف فماتت الزوجة أن القاضي ينظر يف األصلح من الرد واإلجازة ، فإن مات الزوج املوىل عليه تعني الرد 
وهذا خبالف تزويج أحد . ولويل سفيه فسخ عقده ولو ماتت وتعني ملوته واهللا أعلم ) خ ( فيكون من أفراد قول 

ني اليتيمة دون إذن اآلخر فإن النكاح فاسد ولو أجازه اآلخر السيدين األمة دون إذن شريكه أو تزويج أحد الولي
إذا كان للزوجة وليان فزوجها كل واحد منهما على حدة من رجل فإن مل : يفسخ قبل البناء وبعده قال يف النوادر 

 اآلخر يول كل منهما صاحبه مل جيز نكاح كل منهما وإن أمر كل واحد منهما صاحبه فنكاح أوهلما أوىل إال أن يبين
ابن املواز ، وهذا يف الوصيني والسيدين فجعل الوصيني كالسيدين والوليني والرواية يف املدونة أن السيد إذا زوج . 

انظر أجوبة ابن رشد ، وقد نقل ذلك الزيايت . األمة دون إذن شريكه يفسخ قبل البناء وبعده ، وإن أجازه اآلخر 
وإن تنازع األولياء املتساوون يف العقد أو الزوج ) : خ ( ما قبله فقد قال يف نوازله وهذا كله فيما بعد الوقوع وأ

وأما العبد يزوجهأحدمها دون إذن اآلخر فإن النكاح صحيح ويتوقف على إجازة اآلخر والسفيه . نظر احلاكم اخل 
  .يزوجه أحدمها دون إذن اآلخر كذلك 

  واألُب ال َيقِْضي اتِّسَاُع حالِِه
  َنِتِه ِمْن َمالِِهَتْجهِيزِه الْب

بالنصب ) جتهيزه ( فاعل ومضاف إليه ) اتساع حاله ( بفتح الياء مضارع قضى ) ال يقضي ( مبتدأ ) واألب ( 
والضمائر عائدة على األب ، واملعىن أن األب الغين ) من ماله ( يتعلق بتجهيز وكذا قوله ) البنته ( مفعول يقضي 

ته البكر أو الثيب إذا زوجها بشيء من ماله زيادة على صداقها ، وإمنا يلزمه أن املتسع املال ال يلزمه أن جيهز ابن
فإطالق الناظم يف البيت يشمل . ولزمها التجهيز على العادة مبا قبضته إن سبق البناء اخل ) : خ ( جيهزها بصداقها 

نئذ فإن قال الزوج إمنا بذلت ألفاً البكر والثيب اليت يف حجره لصغرها أو سفهها ، وأما املرشدة فهي ما بعده ، وحي
ليجهزها أبوها بألف آخر من ماله وامتنع األب من ذلك فإن كان قبل البناء خري الزوج يف جتهيزها بصداقها فقط 

وانظر . فيجب هلا صداق املثل : أو يفارق وال شيء عليه ، وإن كان بعد البناء حط عنه ما زاده ألجل اجلهاز أي 
اس اخلامس من أنكحة املعيار يتبني لك ذلك ، وظاهر النظم أنه ال يلزمه ذلك وال حيكم عليه به ، ما للحفار يف الكر

ولو جرى العرف بالتجهيز والذي به العمل أن ذلك حيث ال عرف بتجهيز اآلباء وإالَّ لزمه جتهيزها مبا جرى 
وإليه . إذ العرف كالشرط قاله غري واحد العرف به إن كان التنازع بعد البناء ألنه بالعرف صار كامللتزم للتجهيز 

أي عرفهم جتهيز البنت مبثلي نقدها فإذا نقدها الزوج . ويف الشوار عندهم مثالن اخل : أشار ناظم العمل بقوله 
عشرين مثالً جهزها األب بأربعني ، عشرين من نقدها وعشرين زيادة من عنده ، وهذا إمنا هو إذا كان غنياً وفات 

فإذا أثبت الزوج العادة بأنه ال بد بني هذين الصهرين من : خري الزوج كما مّر ويف الربزيل ما نصه بالدخول واأل



إما أن حتققه بشورة أمثاهلا : جهاز زائد على النقد مما له خطر وبال ، وأن الناس اعتادوا ذلك فإنه يقال أليب الزوجة 
ن نفسه وال شيء عليه إال طلقة خاصة وهو أرجح وإالَّ حلف الزوج على ما أعاده وخيري بني فسخ النكاح ع

إذا حلف حط عنه من الصداق الزيادة اليت زادها للجهاز املتعارف بينهم وهو أحسن ، وعليه : األقوال ، وقيل 
  .ال مقال للزوج وهو أضعفها انتهى باختصار : يأيت أكثر املذهب ، وقيل 

إن االلتزام يف عقد النكاح يكون باللفظ : ل املذكور ما حاصله قال يف شرح نظم العمل يف احمل: األول . تنبيهات 
وبالعادة واألول يقضي به قبل الدخول وبعده يف حياة امللتزم وبعد موته أو فلسه وال يفتقر حليازة ، والثاين ال يلزم 

على أن ما انعقد  إال بعد الدخول يف حياة امللتزم ، فإن مات بطل االلتزام واحتج لألول بنقول تدل داللة واضحة
عليه النكاح من صدقة وحنلة جيري جمرى البيوع يف االستحقاق وسقوط احليازة وأن امللتزم يؤاخذ بذلك حيي أو 

مات أوفلس ، وأن للزوج أن يطلب ذلك ولو بعد ثالث سنني من وقت البناء وبغري وكالة من الزوجة ألنه حق له 
تزامات فيمن تزوج مبائتني والعادة حيث أصدقت العدد املذكور أن جيهزها ومثن ملا أصدقها واحتج للثاين مبا يف االل

حيث مات أبو الزوجة ورضي : األب مبائة ومخسني مث مات األب قبل البناء مث دخل هبا زوجها فقال أبو عمران 
ة بطل االلتزام وبقي عقبه فعلم منه أن مبوت أيب الزوج) ح ( قال . الزوج بالبناء هبا فال قيام وتلزمه املائتان اخل 

اخليار للزوج يف أن يستمر على النكاح املذكور أو يرجع عنه إال أن يدخل بعد علمه بذلك فيلزمه الصداق وال 
  .خيار له اه 

صريح يف أن موت أيب الزوجة كان قبل الدخول أما لو مات بعده أو قبله وقبل ) ح ( ما قاله أبو عمران و : قلت 
ال يف أنه يلزمه ، ويكون للزوج القيام به ألنه فات بالدخول على الشرط الذي اقتضته العادة أن يعلم مبوته فال إشك

معناه مات قبل الدخول ودخل بعد . فإن مات بطل االلتزام اخل : فيؤخذ ذلك من تركته فقول الشارح املذكور 
  .يته يف بعض الفتاوى عن بعض املتأخرين العلم مبوته كما مّر وإالَّ فال يبطل كما يدل له الكالم املتقدم ، وهكذا رأ

ولو طولب بصداقها ملوهتا ) خ ( إذا ماتت الزوجة يف الفرض املذكور أي قبل أن يبتل هلا األب شيئاً ففي : الثاين 
وإذا مل يلزمهم ذلك على ما قاله املازري فعلى الزوج صداق . فطالبهم بإبراز جهازها مل يلزمهم على املقول اخل 

ن من حجته أن يقول إمنا أصدقتها ذلك ملا جرى به العرف من التجهيز كما يف شراح املنت ، وهذا كله إذا مثلها أل
مل يكن األب عني هلا شيئاً وال بتله قبل موهتا وإالَّ فللزوج مرياثه منه كما البن رشد يف أجوبته ، ولو مات الزوج يف 

فيكون للزوجة مجيع املسمى ولو طلقها قبل البناء فإن كان الفرض املذكور فال حيط عنه ما زاده ألجل اجلهاز ، 
المتناع األب من التجهيز فال شيء عليه كما مر ، وإن كان لغري ذلك فعليه نصف الصداق الذي مساه ألن الفراق 

ء فقد علمت حكم ما إذا مات األب أو الزوجة أو الزوج أو طالقه قبل البنا. جاء من قبله وباختياره واهللا أعلم 
  .واهللا أعلم 

للوصي ولألب تشوير اليتيمة مباهلا وتباع أصوهلا يف ذلك وأوىل غريها حيث كان عليها معرة يف ترك : الثالث 
إذا شور األب : ويف الربزيل . وذكره يف القلشاين ، ونظمه يف العمل املطلق . اجلهاز على ما به العمل قاله يف املعيار 

بل مرياثها غري شورهتا والصداق يقابل اجلميع فإن : وقال الزوج .  مرياث أمها ابنته البكر وأراد حسبتها به يف
األب ال جياب إىل ذلك إذ ليس من النظر إخراجها من أصل إىل شورة إال أن يكون شيئاً يسرياً فيحلف أنه أنفق 

مل عليه من جواز بيع وهذا مقابل حبسب ظاهره ملا ذكرنا أن الع. ليحاسب يف املرياث من يوم وقع املرياث اه 
إمنا : أصوهلا للجهاز وإمنا يبقى النظر هل للزوج أن يفارق إذا كان ذلك قبل البناء كما مّر ألن من حجته أن يقول 

فيحلف أنه أنفق اخل وأنه إذا بطل ما رامه من : وقوله . دفعت الصداق ليجهزها من ماله وهو الظاهر فتأمله اخل 



فطالبهم بإبراز ) خ ( وقول . اسبها بإنفاقها من يوم اإلرث فله ذلك بعد اليمني اإلخراج املذكور وأراد أن حي
انظر عكسها يف دعاوى املعيار فيمن توفيت فطلب ورثتها من الزوج إبراز شورهتا وجهازها فأنكر أن . جهازها اخل 

اهتا وال بعد مماهتا وال وجد هلا يكون عنده شيء من ذلك فإنه ال يلزمه غري اليمني أنه ما أخذ من ماهلا شيئاً يف حي
شيئاًسوى ما أحضره ، فالزوج لو أقر أنه أورد اجلهاز بيت البناء ال يلزمه غري ذلك الحتمال أن تكون أتلفته أو 

وانظر نوازل العلمي فيمن شور ابنته . بأنه كذهبم يف األول : تلف بغري فعلها كما مر لنا التنبيه عليه عند قوله 
تلك الشورة هي حظها منه بعد املوت فال ترث منه شيئاً أن هلا املرياث وحتاسب بالشورة ، وانظر  البكر وأشهد أن

  .اهلبات والوصايا من املعيار أيضاً 
  وبِِسوى الصَّداقِ لَْيسَ ُيلْزُِم

  َتَجهَُّز الثَّيِّبِ َمْن ُيَحكَُّم
فعل ناقص جامد وامسه ضمري الشأن أو من ) ليس ( مضاف إليه ) الصداق ( يتعلق بيلزم آخر الشطر ) وبسوى ( 

بضم ) جتهز ( كيكرم مضارع ألزم الرباعي ) يلزم ( حيكم آخر البيت عند من جييز التنازع بني متصرف وجامد 
بضم الياء وتشديد الكاف صلة من واملوصول ) من حيكم ( مضاف إليه ) الثيب ( اهلاء املشددة مفعول مبا قبله يليه 

ة خرب ليس ، واملعىن ليس يلزم احلاكم جتهيز الثيب بغري الصداق ولو كان هلا مال كثري أو صداق فاعل يلزم واجلمل
وهذا يف الرشيدة ، وأما السفيهة فهي داخلة يف البيت قبله . أو نصفه قبضته من غريه أو منه بعد أن أباهنا مث راجعها 
العرف باجلهاز ومقتضى ما تقدم إلزام جتهيزها  ولو جرى: ألن األب هو املخاطب بذلك أو بعدمه ، وظاهر النظم 

  .ألن العرف كالشرط 
إذا تزوج امرأة وادعى على وليها أنه شرط يف عقد نكاحها أن لوليته عروضاً أو عطايا مساها وأنكر الويل : فرع 

اق املثل ذلك ونكل عن اليمني ، فإن الزوج حيلف وترجع إىل صداق مثلها ويرجع هو فيما زادت التسمية على صد
على وليها وتأخذ هي الصداق كامالً مثل الذي يقر بالعيوب يف وليته تأخذ مجيع الصداق ويرجع على من غره نقله 

إن الزوج إذا ادعى على الويل حنلة يف عقد النكاح فنكل الويل : وزاد بعده . الربزيل عن أيب بكر بن عبد الرمحن 
، ونقل بعد ذلك بيسري مثله عن ابن زياد وابن الفخار قائالً ألنه  عن اليمني أن الزوج حيلف ويأخذ تلك النحلة

مث ما قاله أبو بكر بن عبد الرمحن ظاهر يف أن الدعاوى بعد البناء وإالَّ كان الزوج . بسببها رفع يف صداقها اه 
  .باخليار فال فرق يف ذلك بني البكر والثيب بدليل تشبيهه ذلك مبسألة العيوب فتأمله 

  القَْولَْينِ أَنْ َتَجهَّزَا وأشَْهُر
يف تأويل مصدر خرب املبتدأ وحذفت منه ) أن جتهزا ( مبتدأ ومضاف إليه ) وأشهر القولني ( لُه بِكَاِلىٍء هلا قَدْ ُحوِّزا 

إحدى التاءين إذ أصله تتجهز ، وهذا على قراءته بفتح التاء واهلاء مشددة ، وجيوز قراءهتبضم التاء وكسر اهلاء أي 
واجلملة صفة لكاىلء ومراده أن الكاىلء ) قد حوزا : ( يتعلق بقوله ) هلا ( يتعلقان به ) له بكاىلء ( جتهز نفسها  إن

الذي حازته وقبضته قبل البناء يقضي بالتجهيز به ألنه مبنزلة النقد ، فكما أن هلا االمتناع من الدخول حىت تقبض 
وإالَّ فلها منع نفسها من الدخول والوطء ) خ ( من الكاىلء كما قال  النقد فكذا هلا االمتناع حىت تقبض ما حل هلا

وعليه . ولزمها التجهيز على العادة مبا قبضته إن سبق البناء اخل : وتقدم أيضاً قوله . بعده إىل تسليم ما حل اخل 
ه كما ال يلزمها أيضاً إذا فمتعلق حوز حمذوف أي حوز هلا قبل البناء فإن مل حتزه حىت دخل وبىن مل يلزمها التجهيز ب

جاء به قبل البناء قبل حلوله ، وإن قضى عليها بقبوله حيث كان عيناً ولو التزمت التجهيز مبا قضى عليها فقبوله 
قبل حلوله لزم سلف جر نفعاً ألنه قدمه هلا لينتفع بالتمتع به ، ومن عجل ما أحل يعد مسلفاً ، وأما الصداق غري 



املشهور وجوب جتهيز احلرة : ابن عرفة . له حيث مل حيل وال التجهيز به مطلقاً نقداً وكالئاً العني فال يلزمها قبو
يشتري منه اآلكد فاآلكد عرفاً من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع هلا ، وما : املتيطي . بنقدها العني 

إن األب يدفع النقد يف : ويف الربزيل . النقد اه أجله بعد البناء فال حق للزوج يف التجهيز به وما أجله قبل البناء فك
أوكد ما حيتاج إليه وليس للزوج معه كالم وال يبتاع هلا به خادماً إذا مل يكن هلا فيه فضل وأوكد ما جيعل فيه ما 

 يتوطآنه ويتغطيانه من الفراش واملرفقة وامللحفة واللحاف ، فإن فضل شيء ففراش جيلسان عليه وحنو ذلك ، وإن مل
يفضل شيء فعلى الزوج أن يبتاع ما يفترشانه ويتوطآنه ويلتحفانه ويرقدان عليه ألن ذلك يلزمه هلا ، وعلى األب 

أن خيرجها بكسوة بذلتها سواء كساها قبل النكاح أو بعده فإن كانت خلقاً كان على الزوج أن يكسوها ألن 
، وليس يلزم األب هلا شيئاً إال أن حيب وسواء  كسوهتا عليه وليس يلزمها أن تشتري كسوة لبذلتها من جهازها

  .كان من ماهلا أو من ماله وكذا الثيب ال يلزمها أن جتهز بغري الصداق اه 
ومن هذا يعلم ما يكثر عنه السؤال يف هذه األزمان يف الرجل يشتري بعد البناء لزوجته حريراً أو كتاناً : قلت 

لبته بالكاىلء حسب عليها ما كان اشتراه هلا من ذلك واعتل بأنه مدين لتخمر به رأسها أو تكسو به ظهرها فإذا ط
أنه ال يلزمها شيء من ذلك وال يعتد عليها به إذ ال يلزمها أن : واجلواب . هلا واملدين ال يتطوع على رب الدين 

الونشريسي أن  تكسو نفسها بكالئها إال أن يبني هلا ذلك عند الشراء وترضى به ، بل نص يف نوازل الزيايت عن
الزوجة أو وليها إذا طلب الزوج بالبناء فعسر بالنقد وضرب له األجل وحكم عليه بإجراء النفقة والكسوة على أن 

  .الزوج ال يكسوها وال ينفق عليها يف خلل األجل املضروب إال من ماله اخلاص به ال من نقد املهر وال من كالئه 
يسأل األب أو الوصي فيما صرف النقد فيه من اجلهاز وعلى الويل أن يفسر له  وللزوج أن: قال يف املتيطية : تنبيه 

  وِللَوِصيِّ يَْنَبغي وِلَألبِ.وإمنا يربئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه هلا اخل واهللا أعلم ) خ ( ذلك وحيلف إذا اهتمه فيه 
  َتشْوِيُرها مباِلَها والثَّيِّبِ

( يتعلق بتشوير ) مباهلا ( فاعل ينبغي ) تشويرها ( معطوف عليه ) لألب ينبغي و: ( يتعلق بقوله ) وللوصي ( 
معطوف على األب أي ينبغي ويستحب لكل من الوصي واألب أن يشور حمجورته بكراً كانت أو ثيباً ) والثيب 

وة عند أزواجهن مباهلا ، وينبغي للثيب الرشيدة أن تشور نفسها مباهلا أيضاً إن كان هلا مال ملا هلن يف ذلك من احلظ
تنكح املرأة ألربع ملاهلا ومجاهلا : ( إذ املال من مجلة األغراض املقصودة يف النكاح لقوله عليه الصالة والسالم 

وحمل النظم إذا مل جير عرف بالتشوير وإالَّ لزمهم التشوير كما ) . وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 
  .مّر 

حتت يده لكوهنا يف واليته وادعى أنه شورها به عند بناء زوجها هبا فالقول له ما مل يتبني  إذا كان هلا مال: تنبيه 
كذبه للعرف اجلاري بأن اآلباء جيهزون بأموال أنفسهم ، فكيف مباهلن خبالف الوصي فال يصدق ألنه مأمور 

قله ابن فرحون يف الباب التاسع ون. ال فرق بني األب والوصي قاله يف املتيطية : باإلشهاد بنص التنزيل ، وقيل 
  .وانظر ما يأيت يف االختالف يف الشوار . واخلمسني واهللا أعلم 

  وزاِئٌد يف املَْهرِ بَْعَد العَقِْد ال
  َيْسقُطُ َعمَّا زاَدُه إن َدَخالَ

ري الزائد بفتح الياء وضم القاف فاعله ضم) ال يسقط ( به ) يف املهر بعد العقد ( مبتدأ سوغه تعلق ) وزائد ( 
  .شرط حذف جوابه للداللة عليه ) إن دخال ( صلة ما ) زاده ( يتعلق بالفعل قبله ) عما ( واجلملة خرب املبتدأ 
  ونِْصفُُه َيِحقُّ بالطَّالقِ



  ِمْن قَْبلِ االْبِتَناِء كالصََّداقِ
  .خرب ملبتدأ حمذوف ) كالصداق ( يتعلق بالطالق ) من قبل االبتناء ( خربه ) حيق بالطالق ( مبتدأ ومجلة ) ونصفه ( 

  وَمْوُتُه ِللَمْنعِ ِمْنُه ُمقَْتضِ
  فإنَُّه كَهَِبٍة لَمْ ُتقََبضِ

للتعليل ) فإنه ( والفاء يف قوله ) مقتض ( يتعلق باملنع وهو يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) للمنع منه ( مبتدأ ) وموته ( 
معناه أن كل من تزوج على صداقمعلوم ، مث طاع بزيادة زادها عليه و. صفة ملا قبله ) مل تقبض ( خرب إن ) كهبة ( 

لزوجته فإما أن يدخل فتستحق الزوجة مجيعه كأنه ملحق بالصداق ، وإما أن يطلق قبل البناء فتستحق نصفه كما 
اقها له تستحق نصف املسمى ، وإما أن ميوت أو يفلس فال تستحق منه شيئاً وإمنا هلا املسمى فقط وعلل عدم استحق

  :أنه التزم ذلك يف ذمته ومل يدفعه وإالَّ فهو قوله اآليت . مل تقبض اخل : يف املوت ألنه كهبة مل جتز ، وفهم من قوله 
  وكل ما يرسله الزوج إىل
  زوجته من الثياب واحللى

  .اخل 
ناظم تلك األبيات اآلتية فلو قدم ال. وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت هلا أو لوليها قبله اخل ) : خ ( وقال 

الزيادة يف الذمة للزوج وليس له الرجوع عنها ، : هنا ألجاد ألهنا مفهوم ما هنا ، ويف أواخر أنكحة املعيار ما نصه 
وزائد يف املهر أن : وفهم من قوله . وللزوجة أن تأخذه هبا ما مل يقع فلس أو موت فال شيء هلا ألهنا هبة مل تقبض اه 

أميا : ( ادها للزوجة ال للويل وإالَّ فهي له ال حق فيه للزوجة وال رجوع فيه للزوج لقوله عليه السالم تلك الزيادة ز
امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو هلا ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو ملن أعطيه 

بعد العقد اخل : ء وحباه حبواً أعطاه ، وفهم من قوله واحلباء العطا. اخل ) وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته 
) : خ ( أن املزيد قبله أو حينه يشطر مطلقاً زاده هلا أو لوليها أو لغريمها بشرط أو بغريه فال مفهوم لقول . 

وما اشترط من حلم جزور وحنوه الزم وهو : ابن عرفة . اشترطت وسواء مساه هدية أو صداقاً ال أن مساه عارية 
لزوجة ونصفه للزوج إن طلق قبل البناء ، وإن بىن لزم املرأة أن تصنع به طعاماً ألنه عرف الناس وعليه يشترطونه ل

انظر بقيته وما يهدى عرفاً يف املواسم واألعياد . ، وهو إن طلق قبل البناء كاملهر ويلزمها يف العصفر صبغ ثياهبا به 
أنه لو فسخ قبل البناء مل يشطر بل . بالطالق اخل : وفهم من قوله . ، كذلك على ما استظهر ألن العرف كالشرط 

بالطالق أي ولو : وقوله . خيتص به الزوج فإن كان دفعه هلا فإنه يأخذ ما بقي منه مل يفت دون ما ضاع كما يأيت 
  .كان مغلوباً عليه كالطالق بعدم النفقة قبل البناء 

قد على وليته حىت يأخذ لنفسه قدراً معلوماً ويسمى عند العامة باملالكة ، إذا امتنع الويل من الع: األول . تنبيهان 
واآلية مصرحة بالنهي عنه وما أخذه فمن مجلة الصداق إن شاءت املرأة . ويسمى باحلباء أيضاً فذلك عضل هلا 

فه اآلخر إن كانت أخذته أو تركته فإن أجازته لوليها مث طلقت قبل البناء فريجع الزوج على الويل بنصفه وهي بنص
موىل عليها ، وإالَّ فال رجوع هلا بنصفها ، وسواء كان ما اشترطه لنفسه طعاماً أو غريه مث حمل رجوعها حيث مل جتزه 
أو أجازته وهي موىل عليها إذا مل يكن الويل صرف ما أخذه يف مصاحل البنت أو صنع عليه طعاماً عند البناء وإالَّ فال 

وهذا إذا كان ما . لك الطعام من شأهنا ومصاحلها وجيوز أكل ذلك الطعام قاله أبو احلسن ترجع عليه بشيء ألن ذ
وانظر لو ادعى الويل صرف ذلك يف . صرفه يف املصاحل يفي مبا أخذه وإالَّ فلها الرجوع مبا بقي كما يف الربزيل 

لو مل يثبت أخذه لشيء من ذلك  مصاحلها وال يعلم ذلك إال من قوله أو قول ورثته لطول العهد ، وانظر أيضاً



وادعته الزوجة أو الزوج عليه والعرف كمايف البادية أنه ميتنع من العقد حىت يأخذ ذلك ، والظاهر أنه حينئذ حيمل 
يف ذلك على العرف كما مر من تعمري الذمة بالكاىلء الذي جرى عرفه به على الراجح من أحد قولني تقدما عند 

وعليه . وقد تقدم أيضاً أن املدعى عليه هو من ترجح قوله مبعهود أو أصل اخل . ملعينة اخل وأجل الكواىلء ا: قوله 
  .فيلزمه مثل حباء أمثاهلا فأقل 

أن النحلة أي اهلدية إن كانت عند اخلطبة فإن مت العقد فهي للزوجة وإن مل يتم : يف ابن عرفة عن ابن رشد : الثاين 
عيار من جواب ملؤلفه أن للرجل الرجوع مبا أنفق على املرأة يف العدة أو غريها ويف أنكحة امل. فللزوج الرجوع هبا 

ليتزوجها ومبا أعطي يف اختالعها من الزوج األول إذا جاء لتعذر واالمتناع من قبلها ألن الذي أعطى من أجله مل 
إنه صحح : ر عن ابن غازي وذك. يتم له ، وإذا كان التعذر من قبله فال رجوع له ألن التمكني كاالستيفاء اخل 

  .كفيك راغب واإلهداء اخل : عند قول املنت يف أول النكاح ) ز ( جوابه املذكور ، وقيل ال رجوع له عليها ذكره 
ومن هذا املعىن ما مّر يف فصل فاسد النكاح من أن املرأة إذا غرته مبوجب الفساد كان للزوج الرجوع : قلت 

ويف الربزيل عن أحكام الشعيب فيمن . ا اتفق من الضروريات يف عرسه كذلك بالصداق ، والظاهر أن رجوعه مب
إذا جاء املنع من : اشتروا به طعاماً واصنعوه فانفسخ النكاح بعد الشراء به فقال : تزوج امرأة فأخرج ديناراً وقال 

وهو كأعوان : الربزيل . ه قبلهم ضمنوا الدينار والطعام هلم وإن كان من قبل الزوج فليس له إال الطعام إن أدرك
وظاهر ما تقدم البن رشد أنه من الزوج . القاضي إن ظهر اللدد من املطلوب فاألجرة عليه وإالَّ فعلى الطالب 

  .مطلقاً إن فقد ذلك وتلف اه 
  وإنْ أَتىالضَّمانُ باملَْهرِ َعلَى
  إطْالَِقِه فالْحَْملُ َصحَّ ُمجَْمال

( يف حمل نصب حال من املهر ) على إطالقه ( يتعلق بالضمان ) يف املهر ( ل فاع) الضمان ( شرط ) وإن أتى ( 
وإن زوج األب ابنه : حال منالضمان أي ) جممال ( خربه واجلملة جواب الشرط ) صح ( مبتدأ ومجلة ) فاحلمل 

ان جممالً مل يبني وذو القدر خدميه أو صاحبه وأتى الضمان ممن ذكر يف املهر يف عقد النكاح أو قبله حال كون الضم
كونه على وجه احلمل أو احلمالة وحال كون املهر على إطالقه عيناً أو عرضاً أو غريمها فإنه حيمل على احلمل أي 
اللزوم الذي ال رجوع فيه على الزوج مبا أداه ألنه خرج خمرج الصلة واهلبة وال حيمل على احلمالة اليت يرجع مبا 

ويف قوله يف املهر مبعىن عند أي عند تقدير املهر وتقديره يكون عند عقد النكاح . أداه فيها كسائر أنواع الضمان 
غالباً ، فيفهم منه أن الضمان إذا كان بعد تقدير املهر أي بعد العقد ال حيمل على احلمل بل على احلمالة ، وفهم من 

ه ، وأنه إذا صرح باحلمالة كان له فاحلمل أنه إذا صرح باحلمل ال رجوع له مطلقاً كان يف العقد أو بعد: قوله 
الرجوع مطلقاً فإن أتى بلفظ حمتمل للحمل واحلمالة وغريه كأحتمل بكذا فإن مل يبني مراده ملوت وحنوه محل على 

مث . وال رجوع ألحد منهم إال أن يصرح باحلمالة أو يكون بعد العقد اخل ) خ ( عند قول ) ز ( انظر . احلمل أيضاً 
ضمان الواقعني يف العقد أو قبله يلزمان احلامل ولو مات إال أن يفسخ النكاح أو يطلق قبل البناء إن احلمل أو ال

  :فيلزمه النصف وقد نظم ابن رحال املسألة فقال 
  أنف رجوعاً عند محل مطلقا
  محالة بعكس ذا قد حققا

  لفظ ضمان عند عقد االرجتاع
  وبعده محالة بال نزاع



  وكل ما التزم بعد العقد
  طه احلوز لدى من جيديفشر

إن تزوجت فأنا أحتمل لك باملهر أو إن تزوجت فالنة فأنا ضامن لك مائة : وظاهر النظم ولو كان معلقاً كقوله 
بع سلعتك لفالن أو : دينار فإن فلس أو مات امللتزم حاص امللتزم له الغرماء بذلك ومثل النكاح البيع فإن قال 

انظر االلتزامات مث حمل النظم إمنا هو عند اإلهبام ، . من فإنه جيري على ما مر اشتر سلعة كذا وأنا أمحل عنك الث
وأما إن شرط الرجوع أو عدمه فال فرق بني تلك األلفاظ ، وظاهره أنه إذا صرح باحلمل ال يقبل منه أنه أراد 

يقبل ، وانظر ما مّر يف باب انظر ما يأيت يف البيت بعده فإنه يقتضي أنه . احلمالة ولو كان مثله ال يفرق بينهما 
  .وبطل إن ضمن يف مرضه عن وارث اخل ) خ ( الضمان وحمله أيضاً إذا كان يف الصحة ال يف املرض لقول 

  َونِْحلَةٌ لَْيَس لَها افَْتقاُر
  إلَى ِحيَازٍِة وذَا الُْمْختَاُر

ن غري مسوغ أصالً كقوهلم أنت يف مترة خري من جرادة وقد يأيت م: مبتدأ وسوغه قصداً جلنس كقوهلم ) وحنلة ( 
يتعلق بقوله افتقار ) إىل حيازة ( امسها مؤخر) افتقار ( خربها مقدم ) هلا ( فعل ناقص ) ليس ( احلجر ال فيك 

مبتدأ وخرب والنحلة هي ما يعطيه والد الزوج لولده يف عقد نكاحه أو والد ) وذا املختار ( واجلملة خرب املبتدأ 
وهو حد قاصر ، بل املراد عطية شيء معني انعقد النكاح عليها كانت من والد ) م ( حها قاله الزوجة يف عقد نكا

أحد الزوجني أو غريمها كما يف ابن سلمون ، وبقولنا معني يتضح الفرق بني هذا وبني البيت الذي قبله ألن محل 
به ألهنا ملا انعقد عليها النكاح صارت  املهر حنلة أيضاً ، وعلى كل حال ال يفتقر إىل حيازة على املشهور املعمول

إن تزوجت فلك جارييت فهي له إذا تزوج ، وإذا مات : كالبيع ، وسواء كانت يف العقد أو معلقة عليه كقوله 
وهو الصحيح ، ألن . األب أخذها من رأس املال وإن كان عليه دين اختص هبا دون الغرماء على قول ابن القاسم 

وإن كان : قال ابن سلمون . انظر االلتزامات . بة بالتزويج قبل أن يتداين األب قاله ابن رشد املعىن أنه وهب له اهل
املنحول مالكاً أمر نفسه وسقط من العقد ذكر القبول مل يضر فانظره ، وفهم مما مرّ أن النحلة إذا مل ينعقد عليها 

  .يه يف الكراس اخلامس من أنكحة املعيار النكاح بل كانت قبله أنه ال بد فيها من احليازة وهو كذلك نص عل
ظاهر النظم أهنا ال تفتقر حليازة ولو كانت مما يسكنها األب ، والذي يف املتيطية عن غري واحد : األول . تنبيهات 

من املوثقني أن النحلة إن كانت مما يسكنه األب فال تتم وال تصح إال خبروجه وانتقاله عنها بنفسه وثقله كانت 
وإن كانت بذهب أو فضة أو طعام أو غري ذلك : قال . ة بكراً أو ثيباً رشيدة أو سفيهة صغرية أو كبرية املنحول

فظاهره أن هذا تقييد للقول بعدم االفتقار إىل احليازة ألنه . فهي الزمة يف ذمة الناحل ويؤخذ هبا يف حياته وموته اه 
وال شفعة يف هذه النحلة على ما به العمل كما يف . فتأمله  ذكر ذلك بعد أن قرر أن العمل على عدم االفتقار إليها

فهي وإن كانت جارية جمرى . واملنع يف التربعات مفترض اخل : الربزيل ، وسيأيت ذلك إن شاء اهللا عند قول الناظم 
  .البيع يف عدم افتقارها للحيازة لكن أعطيت حكم اهلبة يف باب الشفعة 

هو ما : له عياض عمن حنلت ابنتها وملا طولبت مبرياث البنت من أبيها ؟ قالت سئل ابن رشد والسائل : الثاين 
وشاركين : قال املتيطي . أخذت يف النحلة فهل تعذر باجلهل ونزلت فلم يعذرها بعض الشيوخ وأفىت بإلزامها املالني 

يعرفون النحلة ومال القاضي فيها القاضي ابن منظور ، وكان هو احلاكم فيها فملت إىل عذرها ألن الناس اليوم ال 
. يعين ابن منظور إىل ذلك فرأيته أحلف املرأة أهنا ما أرادت بالنحلة إال مرياثها ونزلت عندي فأردت رأيك فيها 

. فأجابه ما حكم به القاضي بإشارتك صحيح عندي ، وبه أقول فانفذ ذلك من حكمه فيها موفقاً معاناً اه باختصار 



. ضي أي من أهنا تعذر وتصدق مع ميينها ألن العرف شاهد هلا ، وإن خالفت دعواها اللغة ما حكم به القا: فقوله 
اخلالف يف هذه املسألة جيري على معارضة العرف لدليل اللغة ، واملشهور تقدمي العرف ونقله ابن سلمون : الربزيل 

كانت يف عقد النكاح ، واستغل ذلك  سئل ابن رشد أيضاً عمن حنل ابنته ثلث مستغل أمالكه أينما: الثالث .أيضاً 
الذي أقول : إمنا أراد الناحل مدة حياته ؟ فأجاب : املنحول مدة من عشرة أعوام فلما تويف الناحل قام ورثته وقالوا 

به يف هذه املسألة أن هلا ثلث استغالل مجيع األمالك ما بقيت يف حياته ولورثته بعد وفاته قياساً على مسألة من وهب 
عبده لرجل ومل يقل حياة املخدم وال حياة العبد أن للمخدم خدمة ما بقي إال أن يدل دليل أنه أراد حياة خدمة 

  .نقل ذلك الربزيل وهو يف الزيايت بأبسط من هذا . املخدم بالفتح 
مات الناحل  ما مر يف النحلة املعلقة على التزويج أهنا تكون للمنحول وحياص هبا إن كانت معينة ، معناه إن: الرابع 

بعد التزوج ألنه باملوت والفلس انتقل احلق للغري ، ففي منتخب األحكام مسع علي بن زياد عن مالك يف رجل أنكح 
أوالداً له وأعطى كل واحد منهم من ماله يف إنكاحه شيئاً معلوماً ، وأشهد أن ملن بقي من أوالده الصغار مما مل ينكح 

إن أبرز هلم شيئاً من ماله وأشهد عليه جاز : م مث مات األب على ذلك فقال يف ماله مثل ما أعطى من أنكح منه
ونقله يف املفيد ويف املعيار من جواب ملؤلفه أن من نقد صداقاً عن ولده وأعطى ملن مل يتزوج . وإالَّ فال شيء هلم اه 

املنتخب أنه إن مل يربز شيئاً ال فظاهر . شيئاً يف مقابلة ما أعطى لغريه أن ذلك وصية لوارث إن كان يف املرض اه 
إن تزوجوا فلهم من الدنانري كذا وهذا غري خمالف ملا مّر يف البيت : شيء هلم ، وإن علق ذلك على تزوجيهم كقوله 

إن تزوجت فلك مائة دينار ألن ذلك فيما إذا مات أو فلس بعد التزوج وما هنا فيما إذا : قبله من أنه إذا قال 
س قبله ألنه باملوت أو الفلس انتقل احلق للغري ، فلم يقع املعلق عليه حىت انتقل احلق وهو الذي حصل املوت أو الفل

أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريبيت فالنة فيصلح نفسه : يدل عليه قوله يف االلتزامات يف الرجل يقول البنه 
وأنه إن أصلح نفسه أو تعلم القرآن فله قريبيت ال شيء له إال إذا أشهد قوماً : قال . ويتعلم القرآن مث ميوت أبوه 

أو عبدي فإن ذلك له إذا كان الولد صغرياً يف والية أبيه ، ويكون ذلك حوزاً له أما إذا مل يشهد فيمكن أن يكون 
فاملوت يف هذه بعد وجود املعلق عليه الذي هو اإلصالح والتعلم فانظر ذلك . قال له ذلك على وجه التحريض اه 

.  
وجدت يف بعض التقاييد أن عطية األب لولده عند ختم القرآن أو ختانه ال تفتقر حليازة قاله الشعيب فقف : ه تنبي

وهو غري ظاهر ألن النحلة ملا انعقد النكاح عليها فهي معاوضة وال كذلك اخلتم واخلتان : قلت . عليه اه 
إن ختمت القرآن ، أو يقال إنه جعل ذلك ملعلمه الذي : املذكوران ، اللهم إال أن يقال معناه ما مّر من أنه قال له 

  .يقرأ عليه فهي حينئذ معاوضة فتأمله 
  ويْنفُذُ املَْنحُولُ للصَّغري مَْع

  أخيهِ يف املُشَاعِ إن موٌت َوقَْع
يتعلق به ) للصغري ( فاعله أو نائبه ) املنحول ( بفتح الياء وضم الفاء مبنياً للفاعل ويصح بناؤه للمفعول ) وينفذ ( 
) موت ( شرط ) إن ( يف حمل نصب على احلاملن املنحول ) يف املشاع ( كذلك وهو بسكون العني ) مع أخيه ( 

وجواب الشرط حمذوف للداللة عليه ، ومعناه أن املنحول للكبري والصغري ) وقع ( فاعل بفعل حمذوف يفسره 
ري إذا مات الناحل أباً كان أو غريه وال تبطل حصة شركة بينهما يف عقد نكاح الكبري نافذ مجيعه للصغري والكب

الصغري بعدم احليازة ألن النكاح ملا انعقد على بعض النحلة كان كاحليازة جلميعها كمن تصدق على كبري وصغري 
وتبعه . وحاز الكبري كما يأيت فعقد نكاح الكبري على بعض املنحول كحيازة الكبري للجميع قاله املشاور : أي 



تبطل حصة الصغري إن مات الناحل قبل حيازة الكبري للجميع ألن حصة الصغري حمض هبة ومشل : ، وقيل  الناظم
  .قوله الشياع ما إذا أحنلهما مجيع داره مثالً وما إذا أحنلهما نصفها وأبقى النصف اآلخر بيده 

ه نافذ للبنت مؤكد حلكم اهلبة إن لو اعترف والد الزوجة أن هلا أمالكاً ومساها يف عقد صداقها فما اعترف ب: فرع 
كانت سلفت هلا ومسقط حلكم احليازة فيها لتعلق حق الزوج باالعتراف املذكور وبناء عقده عليه ، فإن أمسك 
الوالد شيئاً من تلك األمالك بعد بناء الزوج هبا وبقيت بيده ينتفع هبا إىل أن قامت يف احلياة أو بعد املمات حلف 

 تترك لوالدها ذلك حسبة وال صلة من لدن ملكها أمرها إىل اآلن وأهنا على طلبها لذلك ، ميني القضاء أهنا مل
نقله الشارح عن ابن لب ، ونقل ذلك ابن سلمون بأبسط من هذا . وأخذت ذلك االستغالل منه أو من تركته 

  .فانظره وال بد 
  وَمْع طَالَقٍ قَْبلَ االبِْتَناِء
  اِءَتثُْبُت والفَْسُخ َمْع البَِن

بالبناء للفاعل ) يثبت ( يف موضع الصفة لطالق أو يتعلق ب ) قبل االبتناء ( يتعلق بقوله يثبت ) ومع طالق ( 
  .حال من الفسخ ) مع البناء ( باجلر معطوف على طالق أي ومع الفسخ ) والفسخ ( وفاعله ضمري املنحول 

  والُْخلُْف ِفيها َمْع ُوقُوعِ الفَْسخِ ِفي
  ْبلَ البَِناِء فَاْعرِِفَتَناكُحِ قَ

يتعلق ) مع وقوع الفسخ ( خرب وهو على حذف مضاف أي يف ثبوهتا وضمريه للنحلة ) فيها ( مبتدأ ) واخللف ( 
أمر من ) فاعرف ( يتعلق بالفسخأيضاً أو حال منه ) قبل البناء ( يتعلق بالفسخ ) يف تناكح ( باالستقرار يف اخلرب 

واملعىن أن النكاح إذا وقع على حنلة فطلق الزوج قبل البناء أو . كم املذكور عرف مفعوله حمذوف أي ذلك احل
فسخ بعده فإن النحلة ثابتة للمنحول وإن كان الفسخ قبل البناء فقوالن ، قيل للناحل وقيل للمنحول ، وبه العمل 

وج أو فسخ لفساد عقده أو وإن أحنل ذلك النكاح الذي فيه النحلة بطالق أو غريه كموت الز: قال يف املتيطية . 
وقاله . صداقه فالنحلة ثابتة للبنت ألن ذلك حق وجب هلا ، وكذلك إن ماتت البنت فللزوج مرياثه يف النحلة 

إذا انفسخ النكاح قبل البناء : وقال غريمها . الشيخان أبو بكر بن عبد الرمحن وأبو عمران ، وبه القضاء والفتيا 
الصداق عن ابنه الكبري ، مث يطلق قبل البناءان نصف الصداق يرجع إىل األب اه  رجعت النحلة لألب كالذي حتمل

  :وأشار إىل ذلك ناظم العمل املطلق بقوله . 
  وهي ملن حنلها وإن عرض

  طالق أو فسخ وموت من مرض
  .حنلها يقرأ بضم النون وكسر احلاء مبنياً للمفعول : قوله 
ت النحلة أو بعضها قبل البناء خري الزوج فإن شاء دخل وال خيفف عنه إن استحق: قال يف امليتطية أيضاً : فرع 

شيء من الصداق أو فارق وال شيء عليه ، وإن كان دخل هبا فاختلف فقيل ال قيام له يف ذلك للناكح ، وقيل 
وبه أفىت . ه وهبذا جرى العمل ا: ابن اهلندي . للمرأة صداق مثلها على قدر ما بقي يف يدها من ماهلا أو من النحلة 

زاد يف املتيطية إثر ما مر . ابن هالل فيمن رفع صداق زوجته املنحولة خادماً فلم تثبت النحلة كما يف العمل املطلق 
البنيت كذا ومل يقل إنه حنلها ذلك فلم يلف ذلك مل يلزم األب شيئاً وهي كذبة كذهبا كما : ما نصه فإن قال األب 

  .يلة فوجدها سوداء وال خيفف عن الزوج ألنه لو شاء حبث عنها اه لو قال عن ابنته إهنا بيضاء مج
هذا ال يعارض ما مّر عن ابن لب قبل هذين البيتني كما ال خيفى وال ما قبله يليه من أن من رفع الصداق : قلت 



د النحلة واهللا مل تثبت النحلة أي استحقت وحنو ذلك ال أهنا مل توج: ألن معىن قوله . لزوجته املنحولة خادماً اخل 
  .أعلم 
  )يف تداعي الزوجني ( فصل 
  وما يلحق به: ( وقوله 

واعلم أن تداعي الزوجني إما ) . ت ( الصواب إسقاطه ألن املراد أحكام تداعي الزوجني ومل يذكر غري ذلك قاله 
ة ولو بالسماع بالدف إن تنازعا يف الزوجية تثبت ببين: بقوله ) خ ( يف أصل الزوجية ومل يذكره الناظم وأشار له 

والنوع والوصف إذا : والدخان وإالَّ فال ميني اخل وأما يف قدر املهر أو صفته أونوعه فأشار إىل اآلخرين بقوله اآليت 
  :وإىل األول أشار بقوله . ما اختلفا اخل 

  الزَّْوُج والزَّْوَجةُ َمْهَما اْخَتلَفَا
  يف قَْدرِ َمْهرٍ والنِّكاُح ُعرِفَا

) والنكاح عرفا ( يتعلق به ) يف قدر مهر ( فعله ) اختلفا ( اسم شرط ) مهما ( مبتدأ ومعطوف ) والزوجة  الزوج( 
مبتدأ وخرب واجلملة حال من فاعل اختلفا ، وجواب الشرط حمذوف أي ففي ذلك تفصيل ، واجلملة من الشرط 

  .واجلزاء خرب املبتدأ 
  فَإنْ َيكُْن ذِلَك ِمْن قَْبلِ البِنَا

  قَْولُ ِللزَّْوَجِة قَْد َتَعيَّنَافال
يتعلق باخلرب ) للزوجة ( مبتدأ ) فالقول ( ء خربها ) من قبل البنا ( اسم يكن ) ذلك ( فعله ) يكن ( شرط ) فإن ( 

  .وألفه لإلطالق ) قد تعينا ( الذي هو 
  َمَع الَيِمنيِ إنْ َتكُْن لَمْ ُتْحجَرِ
  وَعاِقٌد َيْحُجُرَها بِها َحرِي

مبتدأ سوغه ) وعاقد ( خربه ) مل حتجر ( شرط وامسه ضمري الزوجة ) أن تكن ( حال من ضمري تعني ) اليمني  مع( 
الذي هو خرب عن عاقد ) حري ( يتعلق بقوله ) هبا ( الالم للتعليل تتعلق بعاقد ) حلجرها ( العمل أي عاقد عليها 
  .أي حقيق بتلك اليمني 
  كرَاوَبْعَد ذَا َيْحِلُف زَْوٌج أَْن
  ثُمَّ َيكُونُ َبْعدََها ُمخيَّرَا

معطوفة ) يكون بعدها خمريا ( عاطفة ومجلة ) مث ( صفة له ) أنكرا ( فاعل ) حيلف زوج : ( يتعلق بقوله ) وبعد ذا ( 
  .على مجلة حيلف 

  يف َدفْعِ ما كانَ َعلَْيِه القََسُم
خربها ) عليه ( صلته ) كان ( موصول مضاف إليه ) ما ( ه خمرياً يتعلق بقول) يف دفع ( أوِ الفُرَاقِ ُدونَ َشْيٍء َيلَْزُم

) يلزم ( يف حمل احلال من الفراق ) دون شيء ( باجلر معطوف على دفع ) أو الفراق ( امسها مؤخر ) القسم ( مقدم 
  .صفة لشيء 

  وإنْ َترَاضَيا َعلَى النِّكاحِ
  فَِفي األَصحِّ الرَّفْعُ ِللْجَُناحِ

الفاء جواب الشرط ويف اجلارة متعلقة ) ففي األصح ( يتعلق به ) على النكاح ( شرط وفعله ) وإن تراضيا ( 



  .يتعلق بالرفع واجلناح بضم اجليم اإلمث قاله يف القاموس ) الرفع للجناح ( مبحذوف خرب عن قوله 
  ويف انِْفسَاخٍ َحْيثُ ُيفْقَُد الرِّضَا

  بِطَلْقٍَة واِحَدٍة َجَرى القَضَا
بالبناء للمفعول يف ) يفقد الرضا ( ومجلة ) حيث : ( يتعلق جبرى القضاء آخر البيت وكذا قوله ) انفساخ ويف ( 

ء فعل وفاعل ، ) جرى القضا ( صفة لطلقة ) واحدة ( يتعلق جبرى القضاء أيضاً ) بطلقة ( حمل جر بإضافة حيث 
  .لرضا والتقدير جرى القضاء بطلقة واحدة يف انفساخ النكاح حيث يفقد ا

  وتأُْخذُ الزَّْوَجةُ َمْع ُنكُولِِه
  َما َيقَْتِضيهِ الَْحلُْف يف ُحلُولِِه

مجلة من فعل ) يقتضيه احللف ( مفعول بتأخذ ) ما ( يتعلق بتأخذ ) مع نكوله ( فعل وفاعل ) وتأخذ الزوجة ( 
يف ( فعل بكسر العني وفاعل صلة واحللف بفتح احلاء وسكون الالم مصدر حلف إذا أقسم ويأيت مصدره على 

تأخذ مع نكوله ما يقتضيه احللف عند : يتعلق بيقتضيه وضمريه للحلف وهو مصدر حل إذا نزل ووقع أي ) حلوله 
  واحلُكْم يف ُنكُولِ كُلَ ِمْنُهمَا.نزوله ووقوعه 

  بِما بِِه َبْعدَ الَيِمنيِ ُحِكمَا
يتعلقان بقوله ) به بعد اليمني ( خرب املبتدأ ) مبا ( ة لكل صف) منهما ( يتعلق به ) يف نكول كل ( مبتدأ ) واحلكم ( 
  .واجلملة صلة ما ) حكما ( 

  وقيلَ َبلْ ُنكُولُُه ُمَصدُِّق
  ِلما ادََّعْتُه زَْوَجةٌ ُمَحقُِّق

) نكوله ( لإلضراب ) بل ) (  ٥٤: سبأ ( } وحيل بينهم : مبين للمفعول ونائبه ضمري القول كقوله تعاىل ) وقيل ( 
بكسر القاف ) حمقق ( فعل وفاعل صلة ما ) ادعته زوجة ( يتعلق مبحقق آخر البيت ) ملا ( خربه ) مصدق ( بتدأ م

  .املشددة خرب ثان عن نكوله 
وحاصل معىن هذه األبيات العشر أهنما إذا اختلفا يف قدر املهر والنكاح معروف ببينة أو إقرار من يصح إقراره من 

توكيل ذلك الغري على ذلك النكاح ، فإن كان اختالفهما قبل البناء بأن قال هو مائة ،  جمرب أو غريه أي مع وجود
وقالت بل مائتان فالقول للزوجة بيمينها إن كانت مالكة أمر نفسها وإن كانت حمجورة فاليمني على العاقد عليها 

رأة الزائد على ما قال الزوج ، ألنه هو الذي توىل العقد واملعاملة ، وقد فرط بعدم اإلشهاد فإن نكل غرم للم
وظاهره أن القول هلا قبل البناء ولو بعد الطالق أو املوت وليس كذلك ، ولذا أصلح ولده الشطر األول من البيت 

مث إذا حلفت الرشيدة أو العاقدة على احملجورة على املائتني يف املثال . إن كان ذا قبل الفراق والبنا : الثاين بقوله 
الزوج املنكر لدعواها أنه إمنا تزوج مبائة مث يكون خمرياً بعد ميينه يف دفع ما حلفت عليه أو حاجرها  املذكور حلف

وهو املائتان أو يطلق وال شيء عليه ، وظاهر النظم أو صرحيه أنه إمنا خيري بعد ميينه ، وهذا مذهب ابن حبيب 
أن يدفع ما قالت فال ميني عليه أو حيلف ويفسخ  والذي يف املدونة وهو املعتمد أنه خيري إذا حلفت الزوجة بني

: النكاح ، بل ظاهر املدونة أنه خيرب قبل حلف الزوجة لكن بني إمتام ما ادعت أو حتالفهما والفسخ ، ولذا قال ولده 
اعلم أن الشيخ رمحه اهللا مل ينقح هذه األبيات كل التنقيح وقد كان إصالحها سهالً على ما يظهر مع زيادة بيت 

  :احد يشتمل على مفهوم قوله قبل الفراق والبناء على ما مر من اإلصالح فيقول مثالً مكان البيت الرابع و
  مث يكون زوجها خمريا



  يف دفعه املهر الذي قد أنكرا
  أو اليمني وإذا ما يقسم

  كان الفراق دون شيء يلزم
  :مث يزيد بيتاً يكون نصه 

  أو كان بعد موهتا أو فرقته
: لكن ذلك الذي زاده الشارح هو قول املصنف اآليت . وإن تراضيا اخل : زوج دون زوجتهثم يقول فالقول قول ال

: وقول الناظم . فوجه تورك ولده عليه أنه أسقط منه الفراق كما أسقطه ههنا . والقول قول الزوج فيما عينا اخل 
وليس مراده أن الزوجة . وج أنكرا اخل وبعد ذا حيلف ز: يعين تبدأ باليمني بدليل قوله . فالقول للزوجة اخل 

وغريه ، مث إذا حلفا معاً على ما ) خ ( تستحق ما ادعت مبجرد ميينها كما قد يتبادر فال خمالفة بني كالمه وبني كالم 
البن حبيب أو على مذهب املدونة مث تراضيا على البقاء بأن رجع أحدمها لقول اآلخر بعد حلفهما وقبل احلكم 

ذلك بناء على أن النكاح ال ينفسخ بتمام التحالف وهو املعتمد خالفاً لسحنون يف أنه ينفسخ بتمام  بفسخه فلهما
التحالف كاللعان ، وعليه فال يصح تراضيهما إال بعقد جديد وهو مقابل األصح يف النظم وإن مل يتراضيا بعد 

القضاء والعمل أنه يفسخ بطلقة واحدة حلفهما على بقاء النكاح وال يرجع أحدمها لقول اآلخر ، فالذي جرى به 
فإن نكلت الزوجة وهي رشيدة لزمها النكاح وتقدم ما إذا نكل حاجرها ، وأما إن نكل الزوج بعد ميينها فهو قوله 

وتأخذ الزوجة اخل ، أي إن حلفت الزوجة أو حاجرها أو نكل الزوج أخذت ما يقتضيه حلفها وهو املائتان يف : 
نكال معاً ومل يرجع أحدمها لقول اآلخر فالفسخ بطلقة على األصح إن حكم احلاكم به وهو معىن املثال املذكور فإن 

وإمنا مل . وقيل اخل : ومقابل األصح أن نكوله مصدق حمقق ملا ادعته وهو معىن قوله . مبا به بعد اليمني حكماً : قوله 
جهت عليهما معاً ابتداء وبدأت الزوجة ألهنا بائعة يكن النكول هنا تصديقاً للناكل األول على األصح ألن اليمني تو

ببينة : وقويل يف أصل التقرير . ، وإمنا يكون النكول تصديقاً لألول إذا توجهت على أحدمها هذا هو الظاهر فتأمله 
سياهنا إياه أو أما اإلقرار فظاهر ، وأما البينة فكذلك أيضاً ألهنا قد تشهد بالنكاح دون قدر املهر إما لن. أو إقرار اخل 

أن الشهادة ال تسقط بعدم . ومل حيقق عند ذاك العددا اخل : لعدم تعرض املتناكحني له ، وقد تقدم عند قوله 
تعرضها للمهر يف النكاح أو للثمن يف البيع على الراجح ، مث إن حمل ما مر إذا أشبهت دعوامها أو مل يشبه واحد 

  . منهما فإن انفرد أحدمها بالشبه هو قوله
  وَحْيثُما ادُِّعي ما قَْد يُْنكَُر

  َتردُُّد اإلمامِ ِفيِه ُيؤْثَُر
مضاف ) اإلمام ( مبتدأ ) تردد ( صلته ) قد ينكر ( نائب ) ما ( بالبناء للمفعول ) ادعي ( اسم شرط ) وحيثما ( 

ذفت الفاء منه على حد قوله واجلملة من املبتدأ واخلرب جواب الشرط وح) يؤثر ( يتعلق باخلرب الذي هو ) فيه ( إليه 
  .من يفعل احلسنات اهللا يشكرها : 

  فَقَالَ َيْحِلفَاِن والنِّكَاُح
  َبْيَنُهَما الفَْسُخ لَهُ ُيَتاُح

يتعلق باملبتدأ الثاين ) بينهما ( مبتدأ ) والنكاح ( فعل وفاعل ) حيلفان ( فاعله ضمري يعود على اإلمام ) فقال ( 
بالتاء املثناة فوق بعد الياء املثناة حتت ، ومعناه ) يتاح ( يتعلق خبرب الثاين الذي هو ) له ( وقوله ) الفسخ ( الذي هو 

ويف بعض النسخ يباح بالباء املوحدة بعد الياء ، واجلملة من الثاين وخربه خرب األول ، واجلملتان من . يقضي 



  بِماَوجََعلَ القَْولَ ِلَمْن جاَء :حيلفان وما بعده حمكيتان بالقول 
  ُيْشبُِه وارَْتضاهُ َبْعُض الُعلَمَا

صلة من ) جاء ( مفعول ثان جبعل ) ملن ( مفعول أول ) القول ( معطوف على قال وضمريه لإلمام أيضاً ) وجعل ( 
ء فعل وفاعل ومضاف إليه ، واجلملتان ) وارتضاه بعض العلما ( يتعلق جباء ) مبا يشبه ( وفاعله ضمري هو الرابط 

واملعىن أن أحد الزوجني إذا ادعى ما . تردد فهما كبدل مفصل من جممل : تفصيل لقوله . وجعل اخل : من قال 
: يشبه من الصداق قلة وكثرة ، وادعى اآلخر ما ال يشبه فإن اإلمام مالكاً رمحه اهللا تردد قوله يف ذلك فقال مرة 

وقال مرة . مّر فيما إذا أشبها معاً أو مل يشبها معاً  يتحالفان ويفسخ النكاح بينهما وتبدأ املرأة باليمني على حنو ما
القول قول من ادعى األشبه وارتضاه بعض العلماء وهو اللخمي قائالً هو الصواب ألن ذلك دليل : أخرى 

كالشاهد حيلف معه من قام له ذلك الدليل كسائر أبواب الفقه ، واعتمد ترجيح اللخمي غري واحد ، مث أشار إىل 
  :ن اختالفهما يف النوع أو الوصف فقال ما إذا كا

  والنَّْوُع والَْوْصُف إذَا ما اْخَتلَفَا
  ِفيِه لالْخِتالَِف يف القَْدرِ اقْتَفى

ما ( ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه ) إذا ( معطوف عليه ) والوصف ( مبتدأ ) والنوع ( 
يتعلق به وضمريه يرجع للنوع والوصف باعتبار ما ) فيه ( فة إذا فعل وفاعل يف حمل جر بإضا) اختلفا ( زائدة ) 

وإذا رأوا جتارة أو هلواً : ذكر أو لكون الواو يف املعطوف مبعىن أو ، واملعطوف بأو ال جتب فيه املطابقة كقوله تعاىل 
) اقتفى ( ق باختالف يتعل) يف القدر ( يتعلق باقتفى آخر البيت ) لالختالف ) (  ١١: اجلمعة ( } انفضوا إليها 

مبعىن اتبع وضمريه املستتر يعود على االختالف املفهوم من اختلفا ، واجلملة جواب إذا ، واجلملة من الشرط 
وتقول هي بل بعبد أو يف . بثوب : واجلواب خرب املبتدأ ، واملعىن أن اختالفهما يف النوع قبل الفراق والبناء كقوله 

ول هي بزجني تابع لالختالف يف القدر فيتحالفان ويفسخ النكاح بينهما إن مل يرجع بعبد تركي وتق: الوصف كقوله 
أحدمها لقول اآلخر ، وينظر للشبه على الراجح من القولني كما مّر يف القدر إال أنه يقتضي بظاهره أنه ينظر للشبه 

 النظم اجلنس إذ الفقهاء ال حىت يف النوع وليس كذلك بل يتحلفان ويتفاسخان فيه مطلقاً ، فاملراد بالنوع يف
يفرقون بني النوع واجلنس بل يعربون بكل منها موضع اآلخر وال يعتربون يف ذلك اصطالح املناطفة وإذا وجب 
التحالف باالختالف يف الصفة كهروي ومروي وزجني وتركي فأحرى يف النوع كثياب قطن وثياب كتان وحمل 

مة اآلخر ، وإال كان من االختالف يف القدر ، ولذا مل ميثلوالالختالف يف ذلك إذا تساوت قيمة ما يدعيه أحدمها بقي
  .الوصف باجليد والرديء ألنه راجع لالختالف يف القدر واهللا أعلم 

  :فإن يكن ذلك من قبل البناء فقال : مث أشار إىل مفهوم قوله 
  والْقَْولُ قَْولُ الزَّْوج فيما ُعيِّنَا

  َبْعَد البِنا ِمْن قَْدرِه َمْع َحلِْفِه
( بالبناء للفاعل صلة ما والعائد حمذوف أي عينه ) عينا ( يتعلق به ) فيما ( خرب ) قول الزوج ( مبتدأ ) والقول ( 

مضاف إليه وهو بفتح احلاء مصدر حلف إذا ) حلفه ( بسكون العني يتعلق باخلرب أيضاً ) مع ( بيان ملا ) من قدره 
م يف األول وكسره يف الثاين ، وأما اِحللف بكسر احلاء فهو العهد يكون بني القوم أقسم حلْفاً وحِلفاً بسكون الال

ء يتعلق بقوله عيناً أي ومثله الفراق ) بعد البنا ( وقد حالفه أي عاهده وحتالفوا تعاهدوا قاله اجلوهري كما مّر 
البناء ألن البناء وحنوه فوت ، وقد بطالق أو موت كما مّر ، وإمنا كان القول للزوج يف اختالفهما يف القدر بعد 



مكنته مع البناء من نفسها فصارت مدعية وهو مقر هلا بدين فالقول له مع ميينه ، ومثل االختالف يف القدر بعد 
البناء االختالف يف الصفة كما يأيت ، وظاهر النظم أنه ال ينظر هنا لشبه وهو كذلك فإن نكل حلفت وأخذت ما 

  :حلفت عليه كما قال 
  َوَتْحِلُف الزَّْوَجةُ إنْ لَمْ َيْحِلِف
  َوَتقَْتِضي َما َعيََّنْت بِالَْحلِْف

فاعله ) وتقتضي ( شرط وفعله حذف جوابه للداللة عليه ) إن مل حيلف ( فعل وفاعل ) وحتلف الزوجة ( 
. ذا هو املشهور يتعلق به ه) باحللف ( صلة ما عائده حمذوف أي عينته ) عينت ( مفعول به ) ما ( ضمريالزوجة 

إن اختلفا يف الصفة فكما قال ابن حبيب : يتحالفان مع بقاء العصمة وجيب صداق املثل ، وقيل : وقال ابن حبيب 
  .وإن اختلفا يف القدر فكاملشهور حكى ذلك ابن احلاجب . 

  َوإنْ ُهَما َتحَالَفَا يف نَْوعِ َما
  أُْصِدَق َما كَانَ فََحلْفاً أُلْزِمَا

بالبناء للفاعل أو ) أصدق ( مضاف إليه ) ما ( يتعلق به ) حتالفا يف نوع ( فاعل بفعل حمذوف يفسره )  وإن مها( 
الناقصة ، واجلملة حال من ) كان ( نكرة خرب عن قوله ) ما ( املفعول صلة ما وجيوز أن تكون مصدرية وهو أظهر 

وحنوه يف نوع الصداق حال كون الصداق أياً كان مما  املوصول أو من املصدر املؤول أي ، وإن مها ختالفا بعد البناء
ونائبه ضمري ) أُلزما ( مفعول ثان بقوله ) فحلفاً ( يصدق للنساء عادة كالدراهم والثيابأو ال كاخلشب واجللود 

التثنية هو املفعول األول والفاء جواب الشرط أي فيلزمان معاً احللف ونكوهلما كحلفهما ويقضي للحالف على 
  .إذا حلفا أو نكال ) و ( كل النا

  َوِفي األَصحِّ َيثُْبتُ النِّكَاُح
  َوَمْهُر ِمثِْلَها هلا ُمَباُح

) مهر مثلها هلا مباح ( على كل منهما ) و ( فال يفسخ وقيل بل يفسخ ) األصح يثبت النكاح ( القول ) يف ( ف 
وما مل ينقص عن دعواه وإال لزمه ما أقر به ،  وهذا ما مل يزد مهر مثلها على دعواها وإالَّ أعطيت ما ادعته فقط

ويف قدر املهر أو صفته أو جنسه حلفاً : يف اختصار ما أشار له الناظم يف هذا الفصل حيث قال ) خ ( ولقد أجاد 
بيمني : وفسخ والرجوع لألشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغريه كالبيع إال بعد بناء أو طالق أو موت فقوله 

وال . قدر والصفة ورد للمثل يف جنسه ما مل يكن ذلك فوق قيمة ما ادعته أو دون دعواه ، وثبت النكاح يف ال
كالبيع ومعناه أنه : واخلرب قوله . والرجوع لألشبه اخل : وغريه بالرفع عطف على قوله : كالم لسفيهة اخل فقوله 

القدر والصفة ال يف اجلنس كما يعمل بذلك يف البيع وإن  شبيه بالبيع يف اجلملة فإذا أشبه أحدمها فإنه يعمل بقوله يف
ويف البيع . كان حمل الشبه خمتلفاً ألنه يعمل به هنا إذا مل حيصل فوات ببناء أو فراق وال ينظر له بعد الفوات بذلك 

فقوله : وقوله . يعمل به بعد الفوات ال قبله كما أشار له بقوله وصدق مشتر ادعى األشبه وحلف إن فات اخل 
ورد للمثل يف جنسه أي بعد حلفهما أو نكوهلما ويقضي للحالف : وقوله . بيمني يف القدر والصفة أي وإن مل يشبه 

وال كالم لسفيهة أي يف شيء من فصول التنازع وال مفهوم لسفيهة بل : وقوله . على الناكل وال ينظر لشبه أيضاً 
فلو قال لذي حجر كان أوىل فتحصل أن النكاح يعترب فيه الشبه  السفيه كذلك ، وإمنا الكالم لوليهما ولو حاكماً

قبل الفوات يف القدر والصفة ال بعده فيهما وال يف اجلنس مطلقاً ، واعتراض ابن رحال ههنا على الناظم وشراحه 
ال يف اجلنس بأن الشبه ال ينظر له قبل الفوات مبا ذكر مطلقاً ، وإمنا ينظر له بعد الفوات يف القدر والصفة فقط 



وقد أطنب الناظم رمحه اهللا يف هذا الفصل : قال مؤلفه ساحمه اهللا . إجراء ملا هنا على ما يأيت يف البيع ال يعول عليه 
  :مع اإلخالل ببعض القيود فلو قال رمحه اهللا 

  واملهر إن يف قدره ختالفا
  أو نوعه أو وصفه حتالفا

  والفسخ فيه بعد حيث حيكم
  يلزمبه وال للزوج شيء 

  وإن بدا النكول من كليهما
  فالفسخ إن توافقا قد عدما

  وتبدأ املرأة باليمني
  أو قائم مقامها يف احلني
  وذا إذا قبل الفراق والبنا

  وبعد قول زوجها تعينايف القدر واجلنس ويف الوصف حيق
  حتالف ومهر مثل تستحق

  ومشبه يف القدر والوصف رجح
  إن قبل ال بعد ويف اجلنس اتضح

  ت النكاح يف البعدي هبويثب
  حتالف الكل أو البعض وجب

حتالفا أي ويقضي للحالف على الناكل إذ ال فائدة لطلب التحالف إال ذاك ، ويفهم منه أن الويل يقوم مقام : فقولنا 
إن توافقا اخل هذا القيد حذف من : وقولنا . السفيه ألنه متويل العقد فيحلف ألنه مفرط بعدم اإلشهاد كما مّر 

إمنا حيكم بالفسخ بعد التحالف أو النكول إن عدم التوافق وهو رجوع أحدمها لقول : التحالف لداللة هذا عليه أي 
ويفهم من ذلك أن كالًّ منهما خمري يف أن يرجع إىل قول اآلخر قبل احللف أو بعده ، . اآلخر ، واألصح النكاح 

وهذا الفقه إذا كان التحالف والنزاع قبل الفراق : السابق أي راجعة الفقه . وذا إذا اخل : واإلشارة بذا من قولنا 
ويف . وقول مشبه رجح : هو على حذف مضاف أي . ومشبه اخل : وقولنا . فحذفت كان مع امسها . والبناء اخل 

ويف : التخالف يف القدر والوصف إن اتضح ذلك التخالف قبل ما ذكر ال بعده فيهما وال يف اجلنس مطلقاً فقوله 
  .اجلنس معطوف على الظرف مدخول للنفي وتقرأ الياء من البعدي بالتشديد واهللا أعلم 

  فصل يف االختالف يف القبض
  .لنقد الصداق أو كالئه واختالفهما يف ذلك إما قبل البناء أو بعده 

  َوإنْ ُهَما قَْبلَ البَِناِء اْخَتلَفَا
  يف الْقَْبضِ ِللنَّقِْد الَِّذي قَْد ُوِصفَا

يف ( واأللف فاعل ) اختلفا ( يتعلق بقوله ) قبل البناء ( فاعل بفعل حمذوف يفسره ما بعده ) مها ( شرط ) ن وإ( 
صلته ونائبه هو الرابط وألفه ) قد وصفا ( صفة للنقد ) الذي ( يتعلق بالقبض ) للنقد ( يتعلق به أيضاً ) القبض 

  .لإلطالق 
  فالْقَْولُ ِللزَّْوَجِة َوالَْيِمُني



  ِللَِّذي ِفي َحجْرِِه َتكُونُ أَْو
معطوف على اخلرب املقدر ) أو للذي ( مبتدأ واخلرب حمذوف أي عليها ) واليمني ( خرب ) للزوجة ( مبتدأ ) فالقول ( 

وفاعله ضمري الزوجة واجلملة صلة والرابط الضمري يف حجره ، ) تبني ( يتعلق بقوله ) يف حجره ( والالم مبعىن على 
من ضمري االستقرار يف اخلرب ، وجيوز أن يكون تبني خرباً عن اليمني ، ويف حجره خرب عن مضمر  واجلملة حال

اختلفا راجع للزوجني أو ورثتهما ألن : صلة أي واليمني تبني عليها أو على الذي هي يف حجره ، والضمري يف قوله 
به العلم فقط ، وميني املوروث على البت  وارث كل قائم مقامه إال أن ميني الوارث على نفي العلم وحيلف من يظن

  .ويف قبض ما حل فقبل البناء قوهلا اخل ) خ ( ويف معىن النقد ما كان كالئاً وحل قبل البناء كما يأيت . انظرالشامل 
  َوالْقَْولُ قَْولُ الزَّْوجِ بَْعَد َما بََنى

  َوَيدَِّعي الدَّفَْع لََها قَْبلَ الْبِنَا
يتعلق بشرط مقدر دل عليه ما مر أي القول قول الزوج إن اختلفا ) بعد ( خربه ) قول الزوج  (مبتدأ ) والقول ( 

هو أي الزوج معطوف على فعل الشرط املقدر ومتعلقه ) ويدعي ( صلتها أي بعد البناء ) بىن ( مصدرية ) ما ( بعد 
القول له بيمينه أو ميني وارثه إن مات ألن ء ف) الدفع هلا قبل البنا ( حمذوف أي إن اختلفا بعد البناء وادعى بعده 

وأما إن كان . العرف أهنا ال تسلم له سلعتها حىت تقبض عوضها فالدفع مفعول به ، والظرفان بعده يتعلقان به 
  :اختالفهما بعد البناء ولكن ادعى الدفع هلا بعد البناء ال قبله فالقول هلا ال له كما قال 

  ْن َبْعٍد أَنَْوُهَو هلَا ِفيما ادََّعى ِم
  َبَنى بَِها وَالُْعْرُف َرْعُيهُ َحسَْن

صلة وضمريه للزوج ) ادعى ( يتعلق باالستقرار يف اخلرب وما واقعة على النقد ) فيما ( خربه ) هلا ( مبتدأ ) وهو ( 
فاجملرور ) ا من بعد أن بىن هب( والقول كائن هلا يف النقد الذي ادعى دفعه : ومفعوله املتلبس بالرابط حمذوف أي 

يتعلق باملصدر املقدر كما ترى ، وهذا ما قيد به عياض قول املدونة وال قول للمدخول هبا وال لورثتها كما قيد 
أيضاً مبا إذا مل يكن الصداق مشهوداً عليه برسم باق بيدها ، ومبا إذا مل يكن العرف تأخريه عن البناء وإالَّ فقوهلا 

  .و اعتراف وال يربأ إال ببينة أ: فيهما 
خرب عن الثاين ومها خربان عن ) حسن ( مبتدأ ثان ) رعيه ( مبتدأ ) والعرف : ( وأشار الناظم للقيد الثاين بقوله 

. وبعده قوله بيمني فيهما عبد الوهاب إال أن يكون بكتاب وإمساعيل بأن ال يتأخر عن البناء عرفاً اه ) خ ( األول 
ترك قيد عياض وذكر قيدي ) خ ( لناظم منها قيدين قيدي عياض وإمساعيل و فلكل من القضاة الثالثة قيد ذكر ا

  .غريه ، واملراد بالكتاب الصك الذي أشهد فيه بتخلده يف ذمته كان صك الصداق أو غريه كما يف ابن عرفة 
فإنه ملا  أفىت عياض حسبما يف دعاوى املعيار بأن القول للزوج ولو كان الصداق مشهوداً عليه يف كتاب ،: قلت 

سئل عمن تزوج بعاجل وآجل وأشهد يف رسم الصداق أنه ال براءة هلفي دعوى الدفع إال ببينة ، مث دخل وادعى 
. فشهادة العادة عارضت البينة ههنا . الدفع فأجاب القول قوله فيما جرت العادة بدفعه من النقد قبل الدخول اه 

ضت استصحاب األصل الذي هو استمرار تعمري الذمة فتقدم ألهنا وهذا هو القياس يف مثل هذا ألن العادة إذا عار
كالشاهد بالقضاء ولعل الناظم هلذا ترك قيد القاضي عبد الوهاب ، وأشار للقيدين األخريين كما ترى وهو حسن 

نقد وما ذكره ابن رحال ههنا من أن كثرياً من أهل البوادي يعطي الزوج منهم الويل بعض ال. فتأمله واهللا أعلم 
هو . ويؤخره بالباقي وال يكتب الويل ذلك الباقي فإذا دخل الزوج فال يصدق يف الدفع بدخوله يف ذلك الباقي اخل 

قيد القاضي إمساعيل ال زائد عليه ألنه إذا جرى العرف بتأخري كله أو بعضه فإن القول هلا يف الكل أو البعض ، 



  .رهن فيه ذكره غري واحد  وزاد اللخمي قيداً رابعاً وهو أن ال يكون بيدها
يف آخر الفلس والراهن بيده رهنه بدفع الدين ، فمفهومه أنه إذا مل يكن بيده بل بيد ) خ ( وهذه هي قول : قلت 

رب الدين فالقول لرب الدين ألن الزوجني هنا معترفان بتقرر الصداق ، وإمنا اختلفا يف قبضه ، وهبذا تعلم أن 
ناء وادعى أنه دفع املال ولو بعد البناء فإنه يصدق ولو كان مكتوباً يف كتاب وهو ظاهر الزوج إذا أخذ رهنه بعد الب

والقول ملدعي نفي الرهنية ، وحينئذ فال يكون ما بيد ) خ ( إن توافقا على الرهنية ، وأما إن اختلفا فيها فقد قال 
لهم إال أن يكون العرف جرى بالرهنية كما قال الزوجة شاهداً لبقاء النقد يف ذمة الزوج مع فقد القيود املتقدمة ، ال

  :القائل 
  والقول قول من نفى الرهنية
  إال لعرف أو مع البعضية

ولو أخذت به : وقال يف الشامل يف فصل االختالف يف قبض الكاىلء ما نصه . إىل آخر األبيات املتقدمة يف الرهن 
ولو أخذت به محيالً مث أقرت . دخل ففي تصديقه قوالن رهناً مث تسلمه صدق وإن مل يدخل وإن بقي الرهن بيدها و

بالقبض من أحدمها واتفقا على ذلك وادعى كلٌّ أنه الدافع صدق الزوج إن حلف وإالَّ فاحلميل ورجع به عليه انظر 
  .بقيته 

  :وملا كان احلال من الكاىلء قبل البناء مثل النقد نبه عليه فقال 
  اْبتَْنى والْقَْولُ َوالَيِمُني ِللَِّذي

  ِفي َدفْعِه الْكَاِلىُء قَْبلَ االْبِتنَا
يف دفعه ( صلة والرابط ضمري املوصول وهو الفاعل ) ابتىن ( خرب ) للذي ( معطوف ) واليمني ( مبتدأ ) والقول ( 
  .ء يتعلق بدفع ) قبل االبتنا ( مفعوله ) الكاىلء ( يتعلق باالستقرار يف اخلرب وهو مصدر مضاف لفاعله ) 
  نْ كان قَْد َحلَّ َوِفي الَِّذي َيِحلْإ

  حبَد بِنَاِئِه هلَا الْقَْولُ جُِعلْ
) ويف الذي حيل ( خربها واجلواب حمذوف للداللة عليه ) قد حل ( شرط وامسها ضمري الكاىلء ) إن كان ( 

) جعل ( مبتدأ ) القول ( يتعلق جبعل أيضاً ) هلا ( يتعلق بيحل ) بعد بنائه ( موصول وصلته يتعلق جبعل آخر البيت 
خربه ، واملعىن أهنما إذا اختلفا بعد البناء يف دفع الكاىلء احلالقبله ، فإن القول للزوج بيمينه أنه دفعه قبله ، وإن 
اختلفا بعد البناء يف دفع ما مل حيل منه قبله فالقول للزوجة ، ولو أبدل الناظم رمحه اهللا الكاىلء باملهر وأتى بالبيت 

  :ه بعد هذين البيتني فيقول مثالً الذي قبل
  والقول واليمني للذي ابتىن
  يف دفعه املهر قبيل االبتنا

ألغناه مع االختصار عن األبيات األول ، ويكون . كذا هلا فيما ادعى من بعد أن اخل : مث يقول . إن كان اخل 
  . فيهما اخل ويف قبض ما حلّ فقبل البناء قوهلا وبعده قوله بيمني) خ ( مساوياً بالقول 

  ثُمَّ هلَا اْمِتَناُعَها أَنْ َيْدُخالَ
  أَْو َتقْبِضَ الْحَاِئَن ِممَّا أُجِّالَ

يف تأويل مصدر جمرور حبرف جر ) أن يدخال ( مبتدأ ) امتناعها ( خرب مقدم ) هلا ( للترتيب اإلخباري ) مث ( 
مفعوله وهو اسم ) احلائن ( بعد أو وجوباً منصوب بأن مقدرة ) تقبض ( مبعىن حىت ) أو ( حمذوف أي من دخوله 



والرابط النائب يف أجالً واملعىن أن من . صلة ما ) أجال ( يتعلق باحلائن ) مما ( فاعل من حان حيني إذا وصل حينه 
تزوج بنقد وكاىلء فإنه إذا دفع النقد فله الدخول هبا وال كالم هلا ، فإن مل يدخل حىت حل الكاىلء أو بعضه فلها 

احلائن مما أجال وأحرى النقد احلائن باإلصالة فإن مل متنع : عه من الدخول حىت تقبض مجيع ما حل منه فقوله من
نفسها حىت دخل ووطىء فال منع هلا بعد ذلك الوطء ، وإن أعسر به فال تطلق عليه بذلك خبالف ما كان هلا 

تسليمه إن تعني وإالَّ فلها منع نفسها من الدخول ووجب ) خ ( االمتناع منه حىت يؤديه فإهنا تطلق عليه بعسره به 
وإن مل جيده : والوطء بعده والسفر إىل تسليم ما حل ال بعد الوطء إال أن يستحق ولو مل يغرها على األظهر مث قال 

  .مث طلق عليه اه : أجل إلثبات عسره ثالثة أسابيع إىل قوله 
  فصل فيما يهديه الزوج مث يقع الطالق

يرسله مث يقع الفراق كان صواباً ملا علمت من تقسيمه املرسل إىل هديه وغريها وتقسيمه الفراق إىل  لو قال فيما
فيما مر ألنه كهبة مل تقبض كما مرّ : والظاهر أن هذا الفصل هو مفهوم قوله : قلت ) . ت ( طالق وفسخ قاله 

ن الزيادة على أنه من الصداق جيري على ما مر سواء التنبيه عليه ، فإن الفراق بني ما هنا وبني ما مّر أن ما التزمه م
كان معيناً أو يف الذمة وما هنا مل يلتزمه على ذلك ، بل طاع على وجه اهلدية ، وأما العارية واإلرسال ليحسب من 
الصداق فليس من املزيد عليه كما هو واضح ، وهلذا كان األنسب هبذا الفصل أن يذكره عقب ما مّر ألنه مرتبط 

  َوكلُّ َما ُيْرِسلُُه الزَّْوجُ إلَى.غاية  به
  َزْوَجِتِه ِمَن الثِّيَابِ َوالُْحلَى

بيان ملا ) من الثياب ( يتعلق بريسله ) إىل زوجته ( صلة ما ) يرسله الزوج ( مضاف إليه ) ما ( مبتدأ ) وكل ( 
ومجعه حلى مثل ثدي وثدى على وزن احللى حلي املرأة ، : معطوف قال يف الصحاح ) واحللى ( يتعلق بريسل أيضاً 

فعول أي ألن : وقوله ) ت ( فعول ، وقد تكسر احلاء وحلية السيف مجعها حلى مثل حلية وحلى ورمبا ضم اه نقله 
فعل جيمع على فعول كفلس وفلوس اجتمعت الواو والياء ، وسبق أحدمها بالسكون فقلبت الواو ياء وقلبت 

واواً ثانياً ، مث قلبت الياء املدغمة ألفاً واستثقلت الضمة على الياء األخرية  الضمة فتحة لتسلم الياء من القلب
  .فحذفت ، مث حذفت األلف اللتقاء الساكنني فصار حلى ، واخلرب عن كل حمذوف أي فيه تفصيل 

  فَإنْ َيكُْن َهِدّيةً َسمَّاهَا
  فَالَ َيسُوغُ أَْخذُهُ إيَّاهَا

( واجلملة هي اخلرب ) مساها ( خرب يكن أو مفعول ثان لقوله ) هدية ( على ما  شرط وامسه ضمري يعود) فإن يكن ( 
  .مفعول يأخذ ) إياها ( فاعل يسوغ ) أخذه ( جواب الشرط ) فال يسوغ 

  إالَّ بِفَْسخٍ قَْبلَ أَنْ يَْبَتنِيَا
  فإنَُّه ُمسَْتْخِلٌص َما َبِقيَا

لق بأخذ وهو يف احلقيقة بدل من ذلك املقدر أي ال يسوغ أخذه يتع) بفسخ ( استثناء من مقدر يتعلق بأخذ ) إال ( 
يف تأويل مصدر مضاف إليه وألفه لإلطالق ) أن يبتنيا ( يتعلق بفسخ ) قبل ( إياها بوجه من الوجوه إال بفسخ من 

ذوف أي منه صلة ما والعائد حم) بقيا ( مفعول مبا قبله ) ما ( خرب إن ) مستخلص ( أي الزوج ) فإنه ( أو للتثنية 
ومعناه أنه إذا مسى ما أرسله هدية فال يرجتعه مطلقاً طلق قبل البناء أو بعده ولو لعسره بالنفقة فيهما أو مات كذلك 
أو بقيت العصمة إال أن يفسخ النكاح قبل البناء فإنه يرجتع ما بقي منها قائماً بعينه ومل يفت ، ومفهوم هدية أنه إن 

كما مر التنبيه عليه ، وهذا كله يف اهلدية بعد العقد . وزائد يف املهر بعد العقد اخل :  قوله مساها صداقاً فهو ما مّر يف



ويف تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو ال شيء له وإن مل يفت إال أن ) خ ( وقبل البناء وهو أحد روايتني يف قول 
ن فدرج الناظم على الرواية الثانية ألهنا الرجح ، بل روايتا. يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها ال أن فسخ بعده 

حكى ابن رشد عليه االتفاق فإن كانت اهلدية بعد البناء وبعد طوله معها كسنتني فال رجوع فيها أيضاً إن طلقها 
وأما وهذا كله يف اهلدية املتطوع هبا ومل تشترط وال جرى عرف هبا ، . فإن مل يطلق فله أخذ هديته قاله يف الشامل 

  .إن اشترطت يف العقد أو قبله أو جرى هبا عرف فهي كالصداق كما مّر ألن العرف كالشرط 
  َوإنْ َيكُْن َعارَِيةً َوأَْشَهدَا
فاعله ) وأشهدا ( خرب يكن ) عارية ( شرط وامسه ضمري يعود على ما أيضاً ) وإن يكن ( ِمْن قَْبلُ ِسرا فَلَُه َما َوَجدَا

منصوب على نزع اخلافض أو حال ، واجلملة من أشهدا وما بعده حال ) سراً ( يتعلق به ) ل من قب( ضمري الزوج 
وإن مسى ما أرسله عارية واحلال أنه : واجلملة جواب الشرط أي ) ما وجدا ( خرب عن قوله ) فله ( من الزوج أيضاً 

مل يفت طلق أو مات أو فسخ أو بقيت  أشهد هبا سراً من قبل إرساله وأحرى جهراً فله استرجاع ما وجد منها قائماً
العصمة وال شيء فيما فات منها إال إن كانت مما يغاب عليه والزوجة رشيدة عاملة هبا وال بينة على اهلالك فتضمن 

وأشهد : وفهم من قوله . حينئذ فيما يظهر وهو املوافق ملا يأيت يف األب يشهد بالعارية البنته وهي مرشدة عاملة تأمل 
ويف . نه إذا سكت حني اإلرسال وادعى العارية ومل تقم بينة له هبا ال شيء له وهو كذلك كما يف ابن سلمون سراً أ

آخر الكراس الرابع من أنكحة املعيار فيمن كسا زوجته ثياباً ، وملا توفيت ادعى أن ذلك عارية أن القول له بيمينه 
اء بتلك الثياب بعينها فانظره مع قول الناظم يف التداعي يف إن ثبت بالعدول أو اعترافها يف حياهتا أنه هو الذي ج

  .وانظر أيضاً آخر فصل االختالف يف متاع البيت . فالقول قول زوجة يف األنفس : الطالق 
  َوُمدَّعٍ إْرَسالَها كَْي ُتحَْتَسْب

  ِمْن َمْهرَِها الَْحلُْف َعلَْيِه قَْد َوَجْب
منصوب بأن مقدرة ) حتتسب ( جارة تعليلية ) كي ( ه وضمريه للثياب واحللى مفعول ب) إرساهلا ( مبتدأ ) ومدع ( 

واجلملة من ) . قد وجب ( يتعلق باخلرب الذي هو ) عليه ( مبتدأ ثان ) احللف ( يتعلق به ) من مهرها ( بعد كي 
  .الثاين وخربه خرب األول 

  ثُمَّ لََها الْخَِيارُ يف صَْرٍف َوِفي
  داقِ فَاْعرِِفإْمَساكَِها ِمَن الَص

معطوف على ما قبله ) ويف إمساكها ( يتعلق به ) اخليار يف صرف ( خرب عن قوله ) هلا ( للترتيب اإلخباري ) مث ( 
أمر من العرفان تتميم للبيت ومعىن ذلك أنه إن ادعى إرسال ذلك ) فاعرف ( يتعلق مبا قبله ) من الصداق ( 

 ختري الزوجة يف أن تصرف ذلك للزوج وترده له ، ويف أن متسك ليحسب من الصداق فإنه حيلف على ذلك ، مث
ذلك وحتسبه من الصداق ، وهذا ظاهر إذا كان قائماً كانت رشيدة أو سفيهة ويأخذه من يدها على ما وجده إن مل 

ل يرسل ذلك عند حدوث سبب وإالَّ جرى فيه ما يأيت عن أيب احلسن ، وسواء ادعى أنه بني ذلك هلا عند اإلرسا
ألنه مل يرسله . فإن هلك أو شيء منه فال ضمان على الزوجة فيه كما يفهم من قوله اخليار هلا اخل . فأنكرته أم ال 

وسواء . هلا إال على أهنا باخليار فيه فهي قبل أن ختتار أحد األمرين أمينة فيه كما هي قاعدة البيع باخليار واهللا أعلم 
تصن السفيهة به ماهلا ومل تصرفه الرشيدة يف مصاحلها وإال لزمتها قيمة املقوم أيضاً كانت رشيدة أو سفيهة حيث مل 

ومثل املثلى ويتقاصان فإن كان اإلرسال عند حدوث سبب من وليمة ألقارهبا أو عيد وموسم وحنو ذلك فقال أبو 
االستئالف ملودهتا ال جرت عادة الناس أنالرجل إذا صنع وليمة يشتري شيئاً لزوجته على وجه اهلبة هلا و: احلسن 



فيفهم منه أنه قبل البناء كذلك مع العادة املذكورة ، وفهم من النظم أيضاً أن . بأن يكون حمسوباً هلا من كالئها اه 
بل تربع أن القول للدافع بل لو أتفقا على التربع : من دفع ملدينه شيئاً وادعى دفعه ليحسب من الدين وقال اآلخر 

وال . يان ، وكذا لو خدمه خدمة وادعى أنه مل يفعل ذلك إال ليسقط بعض الدين فإن القول له مل يصح ألنه هدية مد
. يصح التربع هبا عليه ، وإمنا صح ذلك يف النكاح حيث مل حيلف الزوج ملا بني الزوجني من املكارمة واهللا أعلم 

بل : شورين من ماله ، وقال الورثة : ومن ذلك أيضاً ما إذا شور األب ابنته وهلا دين عليه ومات فقالت البنت 
ولو أخرج تلك األسباب اليت شورها هبا من عنده وحيمل على أنه : فالقول للورثة قالوا . بالدين الذي لك عليه 

  :عوضها ذلك من الدين الذي عليه ، ونظم ذلك يف العمل املطلق فقال 
  وإن بدين بنته شورها

  فمات والشورة ما ذكرها
   تفضالفقالت البنت أيب

  من ماله هبا وقال الغري ال
  بل هي دينك الذي عليه لك
  فالقول قول وارث الذي هلك

  َوُمدَِّعي اإلْرَسالِ للثََّوابِ
  َشاِهُدهُ الْعُْرُف بِالَ اْرِتيَابِ

خربه وجيوز ) العرف ( مبتدأ ثان ) شاهده ( يتعلق به ) للثواب ( مضاف إليه ) اإلرسال ( مبتدأ ) ومدعي ( 
يتعلق بشاهد على االحتمالني أي فينظر لعرف البلد فإن كان عرفهم أن الزوج ) بال ارتياب ( س وهو األظهر العك

يهدي لزوجته لتكافئه على ذلك وعكسه مثل أن تعطي جاريتها الفارهة لزوجها املوسر وتدعي استغرار عطيته وحنو 
كافأة وال وجد وقت العطية ما يدل على إرادهتا فال ذلك فالقول ملدعي الثواب منهما وإن مل يكن يف البلد عرف بامل

وصدق واهب فيه إن مل يشهد عرف لضده يف غري املسكوك ويف غري هبة : يف باب اهلبة ) خ ( شيء ملدعي الثواب 
وظاهر املصنف أن مدعي اإلرسال مصدق ولو طال ، ويف الكراس الثامن من أنكحة . أحد الزوجني لآلخر اخل 

. وهو ظاهر ألن الطول شاهد عرفاً لعدم قصده للثواب . قصد هبديته الثواب له املثوبة ما مل يطل اخل  املعيار أن من
وانظر ما يأيت عن املعيار يف البيت بعده ، ومن هذا املعىن ما يف دعاوى املعيار أيضاً من أن أخوين هلما دار ورثاها 

سلم الدار املذكورة املسوقة للزوجة ، واعترف أنه ال فتزوج أحدمها وساق مجيعها لزوجته وحضر أخوه املذكور ف
إمنا : حق له مع أخيه فيها ، مث قام األخ املسلم يطلب أخاه الزوج املذكور بثمن حظه من الدار املذكورة قائالً 

إمنا سلمت فيه لزوجيت من : وقال الزوج . سلمت على أن يعطيين مثن حظي أو عوضاً منه يف أصل ملك أو غريه 
هذا من باب العطية املطلقة يدعيمعطيها بعد خروجها من يده الثواب عليها : فقال ابن لب . مثن وال عوض  غري

  .واحلكم أن حيلف الواهب على ما ادعى ويقضى له بالثواب 
لو وهبته صداقها وادعت أن ذلك للثواب مل تصدق وال يدخل اخلالف إال يف هبتها غري : قال الربزيل : تنبيه 

  .اه الصداق 
  َوَشْرطُ ِكسَْوٍة ِمَن الَْمْحظُورِ

  ِللزَّْوجِ ِفي الَْعقِْد َعلى الَْمْشهُورِ
) للزوج يف العقد ( بالظاء املشالة مبعىن املمنوع خرب املبتدأ ) من احملظور ( مضاف إليه ) كسوة ( مبتدأ ) وشرط ( 



 أن شرط الزوج كسوة يف نفس العقد ممنوع يتعلق باالستقرار يف اخلرب ، واملعىن) على املشهور ( يتعلقان بشرط 
على مشهور املذهب ألنه مجع بني البيع والنكاح ألنه ال يدري ما ينوب الكسوة مما ينوب البضع كما مر التنبيه 

  :عليه عند قوله 
  ويفسد النكاح باإلمتاع يف

  عقدته وهو على الطوع اقتفي
فيفسخ قبل وال شيء فيه ويثبت بعد بصداق املثل كما مّر ،  وحينئذ. وباجتماعه مع بيع اخل ) خ ( وهو معىن قول 

وظاهر النظم كغريه أنه يكون فاسداً ولو عيناً ما ينوب املهر مما ينوب تلك الكسوة وحنوها أو مل يعينا ، وكان يف 
هذا . اح املهر فضل كثري على ما أعطته املرأة وهو ما يقتضيه كالم ابن رشد وغريه من تنايف أحكام البيع والنك

وذكر ابن سلمون يف فصل املتعة أوائل النكاح أهنما إذا عينا ذلك أو كان يف املهر فضل جاز الشرط املذكور وبىن 
فإن شرط الزوج لنفسه كسوة خترجها الزوجة أو وليها يف الشوار للباسه على ما جرت به : على ذلك وثيقة فقال 

  .العادة 
أن خيرج الزوج عند بنائه هبا جبة كذا قيمتها كذا أوغفارة كذا قيمتها كذا والتزم والد الزوجة أو وليها : قلت 

وحكمها حكم الصداق تثبت بثبوته وتسقط بسقوطه ، وإذا وقع التزام ذلك من : التزاماً تاماً ملا له وذمته قال 
ق فأكثر وإالَّ فسد الزوجة يف العقد كما ذكر فال بدّ أن يكون يف الصداق زيادة على قيمة ذلك مقدار أقل الصدا

فإن مل يقع التزام ذلك وأخرجت الزوجة يف شوارها مثل الغفارة : النكاح ألنه قد يكون نكاحاً بال صداق قال 
والقميص ولبس ذلك الزوج أو مل يلبسه وأرادت الزوجة أو وليها أخذ ذلك بعد زاعمني أهنما كانتا عارية على 

إن كان بتلك الثياب عرف يف البلد جرى به العمل واستمر عليه : ن رشد طريق التزين ال على سبيل العطية فقال اب
فأنت تراه اقتصر يف جواز اشتراط . األمر حكم به وإالَّ فالقول للمرأة أو وليها أنه عارية أو على وجه التزين اه 

وكأنه ارتكب فيها  ذلك على مقابل املشهور وهو معىن قول الشارح ، ويف ابن سلمون تقرير العمل يف هذه املسألة
غري املشهور ، ورمبا يكتب بعض الناس بإزاء ذلك طرة بأهنا من املسائل املختلة يف ذلك الكتاب يعين بذلك واهللا 

فمعىن كالم الشارح هذا واهللا أعلم أن ابن . إنه اعتمد فيها غري املشهور اه : أعلم على املشهور واألوىل أن يقال 
إنه اعتمد يف ذلك غري املشهور ال أن : اس من االشتراط املذكور وأن األوىل أن يقال سلمون قرر جواز ما يعمله الن

ذلك يف املسائل املختلة ألن التعبري باالختالل يوهم أنه مل يصادف يف ذلك قوالً لقائل ، وليس كذلك وهبذا تعلم 
خالف املشهور ، لكن جرى به  بطالن ما نسبه الشيخ بناين يف فصل التفويض هلذا الشارح من أن ما البن سلمون

إذ الشارح مل يقل جرى به العمل كما ترى ، فقد تقوَّل عليه ما مل يقله ، وكذا ابن سلمون مل يقل إن . العمل اخل 
العمل جرى بذلك كما ترى ، وال يلزم من اقتصاره واعتماده عليه جريان العمل به عند احلكام إذ العمل يقدم 

وظاهر النظم أن شرط الكسوة وحنوها من العروض . أحد يف هذه املسألة واهللا أعلم  على املشهور ، ومل يقل به
كدار دفعتها هي أو أبوها ، ومفهوم ) : خ ( ممنوع ، ولو كان ذلك من مال الويل وهو كذلك كما مّر يف قول 

نها جاز إن كان ذلك الكسوة أنه لو شرط دنانري أو دراهم كقوله أتزوجها مبائة على أن تعطيين عشرين درمهاً م
على معىن املقاصة فإن قال مبائة دينار على أن تعطيين عشرين درمهاً امتنع ألنه نكاح وصرف ، وكذا ميتنع النكاح 

مع القرض أو القراض أو الشركة أو اجلعالة أو املساقاة يف عقد واحد ، ويف املعيار يف املرأة خترج أثواباً لزوجها عند 
ما أهداه أحدمها لصاحبه قبل العقد ، : ند مشاجرة زوجها أو طالق أو لغري سبب ما نصه البناء مث تطلب ذلك ع

مث وقع النكاح ال رجوع فيه قبل الفراق وال قبل البناء وال بعده ، فإن كان ذلك بعد العقد نظر فإن كان ذلك على 



نه استجالب للمودة أو تأكيدها وجه االستعزاز وطلب الثواب فله الثواب ، وإن مل يكن على ذلك فال ثواب له أل
وتقدم يف النظم . فإن طلقها بقرب العطية فترجع هي يف عطيتها ال هو ، وإن بعد ما بني العطية والطالق مل ترجع اه 

ما إذا ادعت هي ذلك وظاهرمها أنه ال يفرق يف العارية بني طول : ويف كالم ابن سلمون . ما إذا ادعى هو العارية 
  .يف البيت قبله أن من ادعى الثواب من الزوجني له املثوبة ما مل يطل وعدمه ، وتقدم 

  فصل يف االختالف يف الشوار املورد

  .الشوار مثلثة متاع البيت : قال يف القاموس ) بيت البناء ( من أب أو غريه 
  واألُب إنْ أَْوَرَد َبْيُت َمْن بََنى

  بِبِْنِتِه الْبِكْرِ شَِواَر االْبِتنَا
( يتعلق به ) ببنته ( صلة من ) بىن ( مضاف إليه ) من ( مفعول فيه ) بيت ( شرط ) إن أورد ( مبتدأ )  واألب( 

  .ء مضاف إليه ) االبتنا ( مفعول بأورد ) شوار ( صفة ) البكر 
  َوقَاَم َيدَِّعي إَعاَرةً ِلمَا

  َزاَد َعلَى نَقٍْد إلَْيِه ُسلَِّما
يتعلق بإعارة والالم مقوية ) ملا ( مفعول بيدعي ) إعارة ( حال من فاعل قام ) يدعي ( معطوف على أورد ) وقام ( 

بالبناء للمفعول ، واجلملة صفة ) سلما ( يتعلق بقوله ) إليه ( يتعلق به ) على نقد ( صلة ما ) زاد ( للعامل لضعفه 
  .لنقد 

  فالقَْولُ قَْولُُه بِغَْيرِ َبيِّنَْه
  ا فَْوَق السَّنَْهَما لَْم يَطُّلْ َبْعد الْبَِن

مل ( ظرفية مصدرية ) ما ( يتعلق به ) بغري بينة ( خرب ) قوله ( مبتدأ والفاء مع مدخوهلا جواب الشرط ) فالقول ( 
يتعلقان بيطل ، واملعىن ) بعد البنا فوق السنة ( صلتها وفاعل يطل ضمري يعود على اإليراد املفهوم من أورد ) يطل 

من وصي ووكيل إن أورد أي أرسل أو أدخل الشوار الذي اشتراه بالنقد من ثياب  أن األب ومن تنزل منزلته
وحلى وغري ذلك لبيت البناء ببنته البكر حىت كان حتت يدها ، مث قام يدعي العارية يف بعض ما أورد مما زاد على 

ء فوق السنة فإن طال فوق نقدها املسلم إليه فإن القول له يف ذلك الزائد بيمينه مدة عدم طول إيراده بعد البنا
السنة مل تقبل دعواه العارية إال أن يكون أشهد كما يأيت وظاهره قبول قوله يف السنة كانت البنت حية أو ميتة وهو 

واختلف يف ذلك إذا قام األب يطلب ذلك بعد أربعة أعوام فقال ابن عتاب : كذلك يف شراح املنت قال يف املتيطية 
وهذا خطأ ألن : يصدق فيما زاد على قدر النقد من الشوار ، وقال ابن سهل : لقطان وقال ابن ا. ال يصدق : 

البكر أن : وفهم من قوله . الرواية ملالك وابن القاسم وغريمها أنه ال يصدق وال خالف أعلمه يف ذلك اه باختصار 
فلو قال الناظم ) ح ( البكر كما يف الثيب ال تقبل دعواه يف إعارته هلا وهو كذلك إن مل تكن حمجورة له وإالَّ فهي ك

أن دعواه العارية يف قدر نقدها أو أقل ال تقبل . ملا زاد اخل : وفهم من قوله . لشملها . بذات حجره شوار االبتناء :
وهو كذلك إال أن يعرف أن أصل املتاع له فيحلف ويأخذه ويطلب بالوفاء كما يف العتبية ، وظاهره أن كل ما زاد 

يقبل قوله فيه وليس كذلك بل ال يقبل أيضاً حىت يف الزيادة اليت عرف الناس زيادهتا كما يف املعيار ، على النقد 
بعد البناء أن السنة تعترب من يوم البناء ال من يوم العقد وأفهم قوله فوق السنة أن : وفهم من قوله . وشراح املنت 

فمفهومه أن أكثر منها طول وهي جتري على . الربزيل السنة ليست بطول وهو كذلك على ما رواه ابن حبيب قاله 



ما البن : قال يف الفائق . مسألة الشفعة فيكون اخلالف يف مقدار زيادة األشهر كالثالثة وحنوها مما يعد هبا طوالً اه 
  .حبيب قال به غري واحد من املوثقني والفقهاء احملققني 

. فقط يف إعارته هلا يف السنة بيمني وإن خالفته االبنة اخل  وقبل دعوى األب) خ ( وهو خالف ظاهر قول : قلت 
وفهم منه إنه يقبل قوله سواء ادعى أنه له وأعاره هلا أو أعاره هلا من غريه وهو كذلك ، وأفهم قوله شوار االبتناء 

و كذلك فيما يظهر أنه أورد ذلك ليلة البناء ، وأما إن كان ذلك بعد البناء بأيام فإن القول له ولو طال الزمان وه
ألن األصل عدم خروج ملكه إال على الوجه الذي يقصده هو ، وإمنا مل يصدق بعد السنة فيما أورده ليلة البناء ألن 

وأفهم قوله إن . العرف فيما خيرج ليلة البناء أن يكون من شوارها ، وقد عضده عدم طلبه لذلك يف السنة فتأمله 
ففي . ة أو االعتراف وإالَّ بأن أنكرت أنه مل يوردها ما يدعيه وال شيء بيدها منه أورد اخل أن اإليراد ثابت بالبين

الربزيل عن الشعيب فيمن أشهد عند خروج ابنته لزوجها أنه أمتعها حبلى وثياب فبعد مدة قام األب أو ورثته طالبني 
وال يقبل قول : خاصة ما نصه  االبنة مبا أشهد أنه أخرجه معها فأنكرت ذلك ، وال دليل إال اإلشهاد من األب

وإذا كان هذا مع اإلشهاد اجملرد فأحرى مع . األب حىت يعلم قوله بإقرار أو بينة وهو معىن قول ابن القاسم اه 
عدمه الذي حنن فيه ، ومفهوم األب ومن تنزل منزلته أن غريمها من األولياء ال يقبل قوهلم كما ال يقبل قول األب 

وكذا ال يقبل . ويف سوى البكر ومن غري أب اخل : ية له عليها وهو كذلك كما يأيت يف قوله يف الثيب اليت ال وال
وأفىت شيخنا اإلمام يعين ابن عرفة بأن األم تنزل : قول األجنيب يف األجنبية رواه كله ابن حبيب كما يف الربزيل قال 
: م ابن حبيب هذا وقف وأرشد إىل الصلح قال منزلة األب فيقبل قوهلا أو ورثتها يف السنة ، فلما أوقفته على كال

والصواب أن ال مقال هلا إال أن تكون وصياً أو على ما قال يف املدونة أنه استحسن أن توصي بولدها يف املال 
اليسري كالستني ديناراً فيكون القول قوهلا يف هذا القدر إذا مل يكن هلا أب وال وصي أو يرى أن األم خبالف غريها 

  .جواز اعتصارها ما وهبتها يف حياة األب وشرطه اه بدليل 
وما ذكره ظاهر إذا مل جير عرف بذلك وإالَّ بأن جرى العرف بإعارهتا فحكمها كاألب يف حياته وبعد مماته ، : قلت 

وإن مل تكن وصياً وهو املعروف يف نساء أهل فاس كما يف ابن رحال ، ويؤيده أن احلكم يف هذه املسألة من أصلها 
ولعل ابن عرفة إمنا وقف وأمر . مبين على العرف واألحكام املبنية عليه تدور معه حيث دار كما للقرايف وغريه 

بالصلح لعدم ثبوت العرف يف بلدهم بإعارة األم وهذا يقتضي أن العرف إذا جرى بإعارة األخ وحنوه كذلك واهللا 
الذكر فإن القول له يف العارية ولو طااللزمان ، وكذا لو  البنته أن األب إذا فعل ذلك البنه: ومفهوم قوله . أعلم 

فعله لزوجة ابنه بدليل ما يف املعيار فيمن اشترت أشياء ثياباً وأسباباً لزوجة ابنها فبقيت زوجة االبن املذكورة تلبس 
ذلك فقط فإن تلك الثياب مع األم مدة من اثين عشر شهراً ، وبعد وفاة االبن قامت األم تدعي أهنا أعارت هلا 

القول هلا بيمينها إذا ثبت شراؤها إياها أو أهنا تعرف هلا بإقرار أو بينة فتأخذ حينئذ ما وجد منها وليس هلا فيما 
وكذا يقال يف . إذ ال فرق بني األب واألم يف هذا فيما يظهر فتأمله . لبست كراء ، وال فيما استهلكت قيمة اه 

بت ببينة أو إقرار أن أصل تلك األسباب ملدعي العارية إذ األصل أن ال خيرج غريها من األولياء واألجانب حيث ث
ملك أحد من يده إال على الوجه الذي يقصده ، وما مّر عن ابن حبيب أن غري األب من األولياء واألجانب ال يقبل 

  .قوهلم إمنا ذلك إذا مل يعرف أصل ذلك الشيء هلم واهللا أعلم 
اءة منه فيمكنه وإذا ابتاع القابض للنقد أياً كان أو غريه جهازاً وأحب الرب: نوازل الربزيل  قال يف: األول . تنبيهان 

إما أن يدفعه إىل الزوجة ويعاين الشهود قبضها لذلك يف بيت البناء ، أو يوقف الشهود : ذلك بأحد ثالثة أوجه 
عليه وإن مل يدفع ذلك إليها ، وإما أن يوجه ذلك إىل بيت البناء حبضرة الشهود بعد أن يقوموه ويعاينوه وال يفارقوه 



وليس للزوج . ضرة الزوج وإن مل يصحبه الشهود إىل البيت ذكر ذلك ابن حبيب حىت يتوجه به إىل بيت البنت حب
انظر يف وثائق . أن يدعي أن ذلك مل يصل إىل بيته فإن فعل فهو كدعواه أنه اغتاله من بيته أو أرسل من أخذه منه 

إحضاره بيت البناء أو وإمنا يربئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه هلا أو ) : خ ( وهو معىن قول . ابن فتحون اه 
وبه استقر العمل فانظره فقد بني : ابن عرفة . وذكر بعض املوثقني أن أحسن الوجوه الوجه الثاين . توجيهه إليه اخل 

إمنا وجب أن يكون القول : ابن رشد . القول قول األب أنه جهز ابنته : األوجه الثالثة غاية البيان ، مث قال الربزيل 
ذلك قبضه من الزوج والعرف يشهد له به ، وإمنا وجب عليه اليمني ملا تعلق يف ذلك من حق  قول األب ألنه على

. الزوج ، والذي يسقط اليمني عنه إحضار البينة وإبراز اجلهاز وإقامته وإرساله مبحضر البينة قاله ابن حبيب اه 
عني ضمنه إذ ليس له دفعه هلا إمنا جيهزها إن قال أبو البكر دفعت مهرها ال: ومثله يف ابن عرفة عن ابن القاسم قال 

من اإلطالق إذ ) خ ( فتأمله مع ما مر عن . به فإن قال بعد بنائها جهزهتا به ودفعته هلا وأنكرت حلف وبرىء اه 
  .ظاهره أنه ال يكون له القول يف ذلك 

ز ابنته مبا هلا قبله من مرياث أمها أو ولو ادعى األب أنه جه: قال الربزيل أيضاً إثر ما مر ما نصه ، ابن رشد : الثاين 
فإذا دفعتم إليهم أمواهلم : غري ذلك وأنكرت ملا كان القول قوله يف ذلك ويكلف إقامة البينة على ذلك لقوله تعاىل 

وينبغي لو كان هلا على : وملا نقله ابن عرفة عن ابن رشد قال عن املتيطي . اه )  ٦: النساء ( } فأشهدوا عليهم 
دين من مهر أمها أو غريه أن ال يقبل قوله بتجهيزها به ، ولو كان هلا بيده عرض أو عني على وجه األمانة أبيها 

بسبب كوهنا يف واليته لكان ينبغي على وجه النظر قبول قوله إنه جهزها به عند بنائها ألن العرف جار عندنا 
وهو خالف ظاهر ما تقدم البن رشد يف مرياثها من : ابن عرفة . بتجهيز اآلباء بناهتم بأمواهلم فكيف بأمواهلن اه 

  .أمها من عدم قبول قوله يف جتهيزها به لآلية املذكورة 
ينبغي فلم جيزم به وقد تقدم كالم : فظاهره أن ما البن رشد هو الراجح ألن املتيطي إمنا قال ذلك بلفظ : قلت 

 أشار إىل أن عدم قبول قوله مع الطول مبا فوق السنة مث.تشويرها اخل . وللوصي ينبغي ولألب : املتيطي عند قوله 
  :مقيد مبا إذا مل يشهد فقال 
  َوإنْ َيكُْن بَِما أَعَاَر أَْشَهدَا
  قَْبلَ الدُّخُولِ فَلَُه َما َوَجدَا

 (خرب يكن ) أشهدا ( صلة ما ) أعار ( يتعلق بأشهد ) مبا ( شرط وامسه ضمري األب ومن تنزل منزلته ) وإن يكن ( 
مبتدأ مؤخر ، واجلملة جواب الشرط ودخلت عليه ) ما وجدا ( خرب مقدم ) فله ( يتعلق بأشهد ) قبل الدخول 

الفاء لكونه ال يصح أن يكون شرطاً ، واملعىن أن األب أو غريه من األولياء إذا أشهد قبل الدخول بالعارية فلألب 
ت إن مل تعلم بالعارية كما يأيت ، وظاهره سواء أشهد يف ما وجد من تلك العارية دون ما تلف منها فال تضمنه البن

حضورها أو غيبتها وهو كذلك حيث وجد ما أشهد به فإن مل يوجد فيأيت تفصيله ، وال فرق بني طول الزمان 
وعدمه ، وال بني رشيدة وغريها ، وال بني مقرة ومنكرة ، وال بني أب وغريه من األولياء إذ العربة بوجود اإلشهاد 

وهذا إذا كان فيما بقي وفاء باملهر وإالَّ فال يأخذ إال ما زاد على قدر الوفاء به كما يف احلطاب ، وباجلملة فأما أن . 
يشهد بالعارية أو باهلبة أو ال يصرح بشيء بل يسكت فإن سكت فهو ما مّر يف األبيات قبله ، وإن أشهد باهلبة أو 

  .هلبة ويرده يف العارية بالعارية فكل جيري على حكمه فال يرده يف ا
إذا استظهر الورثة برسم يتضمن أن العادة اجلارية ببلدهم اآلن أن الرجل إذا جهز : قال الربزيل : األول . تنبيهان 

إذا ثبت الرسم : ابنته حبلى أو غريه إمنا هو على معىن العارية والتجمل ، وإن طالت السنون فقال ابن عبد السالم 



  .ارية وجب اإلعذار يف شهوده إىل االبنة فإن عجزت أو سلمت عمل مبقتضاه اه باختصار املتضمن للعادة اجل
أن اإلشهاد بعد الدخول : ظاهر النظم أن اإلشهاد بعد الدخول ال يفيد وليس كذلك بل ذكر الربزيل أيضاً : الثاين 

) : ح ( به كان أشياخنا يفتون قال و: يف املدة اليت يقبل فيها دعوى األب العارية حكم اإلشهاد قبل الدخول قال 
فيفهم منه اختصاص االنتفاع باإلشهاد بعد الدخول باألب والوصي يف البكر والثيب املوىل عليها واألم على فتوى 

  .ابن عرفة وهو ظاهر واهللا أعلم 
  :مث أشار الناظم إىل مفهوم األب ومن تنزل منزلته ومفهوم البكر فقال 

  ِمْن غَْيرِ أبٍَويف ِسَوى الْبِكْرِ َو
  قَُبولُ قَْولٍ دونَ إشَْهاٍد أُبِي

دون ( مبتدأ ) قبول قول ( معطوف على ما قبله ) ومن غري أب ( يتعلق بأيب آخر البيت ) ويف سوى البكر ( 
بالبناء ) أُيب ( يف حمل نصب على احلال من املبتدأ املذكور على القول مبجيء احلال منه وهو ضعيف ) إشهاد 

مبعىن منع ، واجلملة خرب ، واملعىن أن األب ومن مبنزلته ال تقبل دعواه العارية لغري البكر وهي الثيب إال للمفعول 
أن تكون يف واليته كما مّر كما ال تقبل دعوى غريه منسائر األولياء العارية لوليتهم مطلقاً بكراً أو ثيباً دون إشهاد 

شيدة أو أشهد غريه من األولياء هبا مطلقاً قبل قوهلم ولو بعد طول فإن أشهد األب ومن يف معناه هبا يف الثيب الر
كما مّر ويأخذون ما وجدوا من تلك العارية دون ما ضاع منها فال ضمان عليها فيه حيث كانت سفيهة مطلقاً أو 

  :رشيدة ومل تعلم كما أفاده بقوله 
  َوالَ َضَمانَ ِفي ِسَوى ِما أْتلَفَْت

  لِْعلَْم اقَْتفَْتَماِلكَةٌ ألَْمرَِها ا
) ضمان ( هل عليها ضمان فيما ضاع أو ال ، : نافية للجنس والفاء جواب سؤال مقدر فكأن قائالً له ) فال ( 

فاعل ) مالكة ( صلة ما والرابط حمذوف أي أتلفته ) أتلفت ( موصول مضاف إليه ) ما ( خربها ) يف سوى ( امسها 
واجلملة صفة ملالكة ، واملعىن أن العارية اليت يقبل فيها ) اقتفت ( مقدم بقوله مفعول ) العلم ( يتعلق به ) ألمرها ( 

دعوى األب ومن يف معناه أو العارية الثابتة بإشهاد إذا تلفت فإنه ال ضمان على البنت فيما تلف منها بوجه إال يف 
فت بغري سببها وقامت هلا بينة بذلك وجه واحد وهو إذا أتلفته هي بنفسها وكانت مالكة أمرها عاملة بالعارية فإن تل

ظاهر يف أهنا إذا مل تتلفه بل تلف بغري . أو كانت غري مالكة أمرها أو غري عاملة بالعارية فال ضمان فقوله أتلفت اخل 
سببها ال ضمان عليها وال يعلم كونه بغري سبيها إال ببينة على ذلك كما قررنا وإالَّ فهي حممولة على أهنا هي اليت 

  .فته فلم يبق على الناظم رمحه اهللا شيء من تفاصيل املسألة خالفاً للشارح ومن تبعه أتل
للزوج أن يسأل الويل فيما . وأشهر القولني أن جتهزا اخل : تقدم عن املتيطي عند قول الناظم : األول . فروع 

  .صرف النقد فيه وعلى الويل بيان ذلك ونقله ابن عرفة أيضاً 
سئل ابن رشد عن الويل تقع بينه وبني الزوج منازعة فرييد الويل كاألب والوصي والكافل : زيل قال الرب: الثاين 

تثقيف الشورة وإخراجها عن بيت بنائها إال مقدار نقدها ومل يظهر من الزوج تغري حال وال أنه ممن يتهم على ذلك 
لألب أن ينفق من شورة ابنته اليت : جاب ، وكيف إن كان مما خياف من قبله أو ظهر عليه ما يوجب االسترابة ؟ فأ

إىل نظره ما تستغين عنه منها إذا خاف عليه عندها ، وكذلك الوصي وليس للويل غري الوصي وال للحاضن املريب 
ذلك فإن دعا إىل ذلك على وجه احلسبة نظر القاضي فيما يدعو إليه من ذلك باالجتهاد ، وقد رأيت للشيخ أيب 

إن كان األب مأموناً على الثياب له ذمة فهو أحق بضبطها بعد أن يسلم : هذا جواباً قال فيه  عبد اهللا بن عتاب يف



البنته منها بقدر نقد صداقها وزائد عليه ما تتجمل به مع زوجها على قدر التوسط يف ذلك ، ويشهد األب مبا 
ممن يرتضيه بإشهاد ، ورأيت حنو  يوقف البنته عنده وإن كانت أحواله غري مرضية وضعها احلاكم على يد من يراه

هذا اجلواب أليب بكر بن مجاهري الطيطلي وهو حسن جيد يف النظر ، وقد شاهدت أقواماً وضعت عندهم ثياب 
وال مفهوم للشوار بل مال الولد : قلت .بناهتم خيف عليها بزعمهم فباعوها وأكلوا أمثاهنا وتعذر اإلنصاف منهم اه 

  :ما يف ابن عرفة وقال يف الالمية احملجور من حيث هو كذلك ك
  وللبعض نزع الشيء من يد حائز

  إذا خيف أمر بالبقاء وجيعال
  حبفظ أمني هكذا منع والد

  فقري من أخذ املال للوالد أعمال
إذا ضمن الزوج جهاز زوجته وضاع هل يلزمه ما ألزم نفسه أم ال ؟ ويكون من باب ضمان ما ال يغاب : الثالث 

أنا ضامن لرهنك ففي الربزيل أيضاً أنه ينظر للوجه الذي : أو إسقاط الشفعة قبل وجوهبا أو قال  عليه من العارية
خرج بسببه الضمان فإن كان بسبب ما خيشى من الزوجة فال يلزمه الضمان إن قامت بينة بتلفه بغري سببه ، وإن 

ضماهنا بكل حال إن مل توجد وادعى  كان خشي هو عليها فال شيء عليه إن قامت بينة بتلفها بغري فعله ويلزمه
وهناك جواب آخر وهو أنه إن ضمنها خمافة التلف عليها حيث تلفت ضمنها ، وإن قامت بينة بتلفها : تلفها قال 

إن : ويف الطرر . وإن ضمنها بسبب أنه يتهم على الغيبة عليها ومل يؤمتن عليها فال ضمان إن قامت بينة هبالكها 
. لكت من غري بينة ضمنها إال أن يأيت عليها من الزمان ما ختلف يف مثله فيحلف ويربأ اه شهد عليه بالضمان فه

فإن التزم الزوج حني اإليراد أن يكون اجلهاز يف ضمانه جاز وكان يف ضمانه وتقول يف ذلك والتزم : وقال املتيطي 
وقال يف الطرر إثر . ارفاً قدر ذلك اخل الزوج ضمانه يف ماله وذمته بعد أن عرف أن ذلك ال يلزمه فطاع بالتزامه ع

والطوع وغريه سواء يف اللزوم ألنه كان له أن ينتفع به بغري ضمان وال شرط فصار ضمانه تطوعاً على كل : ما مر 
إذا ضمنه بشرط االنتفاع به سقط عنه الضمان ألنه ضمان جبعل وإن كان بغري شرط االنتفاع به : حال ، وقيل 

ومل يذكر املتيطي حكم ضمانه هل هو ولو قامت البينة بتلفه من : ر ابن عرفة كالم املتيطي قال وملا ذك. ضمنه اه 
إن ضمنها خوف تلفها حيث تلفت ضمنها ولو قامت : ويف أجوبة ابن رشد . غري سببه أو ما مل تقم بذلك بينة 

لك فال ضمان عليه فيما قامت بينة بتلفه البينة بتلفها ، وإن كان سبب ضمانه هتمته على الغيبة عليها ومل يؤمتن يف ذ
  .اه 

وانظر لو مل يعلم سبب الضمان هل حيمل على هتمته على الغيبة عليها أو على خوف تلفها ؟ ويف الربزيل : قلت 
إذا منعت املرأة جهازها عند البناء حىت يضمنه فاعرف يف الطراز أنه إذا امتنع من الضمان : أيضاً بعد ما مر ما نصه 

مث نقل بعد ذلك بأوراق عن اإلمام . ذلك ويقضي عليها من اجلهاز ما ال يزري به عند أنظارها اه باختصار فله 
الزواوي وأنه ليس لألب أخذ اجلهاز بعد اإلشهاد بدفعه وتسليمه وإشهاد الزوج بأنه حتت يده خشية تصرف 

  .الزوج يف ذلك حيث مل ترض البنت وال الزوج بذلك 
   متاع البيتفصل يف االختالف يف

  َوإنْ َمَتاعُ الَْبْيِت ِفيِه اْخُتِلفَا
مبتدأ على مذهب الكوفيني القائلني جبواز دخول أدوات الشرط ) متاع البيت ( شرط ) وإن ( َولَْم تَقُْم َبيَِّنةٌ ُتقَْتفَى

 ، وال جيوز أن يكون متاع خرب املبتدأ وألفه للتثنية يعود على الزوجني) اختلفا : ( يتعلق بقوله ) فيه ( على األمساء 



) فتقتفى ( فعل وفاعل واجلملة حال ) ومل تقم بينة ( البيت فاعالً بفعل مقدر يفسره ما بعده ألن املعىن يأىب ذلك 
  .ومعىن تقتفى تتبع . فإنه كهبة مل تقبض : الظاهر أن الفاء تعليلية كما تقدم نظريه يف قوله 

  مِنيَِوالْقَْولُ قَْولُ الزَّْوجِ َمْع َي
  فيما بِه َيِليُق كالسِّكِّنيِ

يتعلق ) فيما ( حال من اخلرب املذكور ) مع ميني ( خربه واجلملة جواب الشرط ) قول الزوج ( مبتدأ ) فالقول ( 
حال ) كالسكني ( صلة ما والرابط ضمري مستتر هو الفاعل عائد على ما ) يليق ( يتعلق بقوله ) به ( باخلرب أيضاً 
  . مبتدأ مضمر من ما أو خرب

  َوَما َيِليُق بِالنَِّساِء كالِْحِلي
  فَْهَو ِلَزْوَجٍة إذَا َما تَأَْتِلي

بضم احلاء مجع حلي وقد تكسر احلاء كما مّر وهو على وزن ) كاحللي ( صلة ما ) يليق بالنساء ( مبتدأ ) وما ( 
دغمت وكسرت الالم لتسلم الياء ، وملا فعول اجتمعت الواو والياء وسبقت إحدامها بالسكون فقلبت الواو ياء وأ

وقف الناظم على الياء املدغم فيها سكنت فالتقى ساكنان فحذف أحدمها وعلم منه أن حلى له مجعان حلي كثدي 
وثدى كما مر ، وجيمع على ُحِلي بضم احلاء وكسر الالم كما هنا وهو حال أو خرب ملبتدأ حمذوف كما يف الذي 

( خربه واجلملة خرب األول ودخلت الفاء لشبه املوصول بالشرط يف العموم واإلهبام ) وجة لز( مبتدأ ) فهو ( قبله 
مبعىن حتلف يف حمل جر ) تأتلي ( زائدة ) ما ( ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه ) إذا 

  .بإضافة إذا وجواهبا حمذوف للداللة عليه 
  َوإنْ َيكُْن الََق بِكُلَ ِمْنُهمَا

  لَ الرَِّقيقِ َحلَفا واقَْتَسماِمثْ
يتعلق مبحذوف صفة ) منهما ( يتعلق به ) بكل ( خرب يكن ) الق ( شرط وامسها ضمري متاع البيت ) وإن يكن ( 

جواب الشرط وألفه ) حلفا ( حال من ضمري الق أو خرب ملبتدأ حمذوف ) مثل الرقيق ( أي بكل واحد كائن منهما 
  .عليه  معطوف) واقتسما ( للتثنية 

  )صلى اهللا عليه وسلم ( َوَماِلٌك بِذَاَك ِللزَّْوجِ قَضى 
  ؛ ١٦٤٨

( حال ) مع اليمني ( واجلملة خرب ) قضى ( يتعلقان بقوله ) بذاك للزوج ( مبتدأ ) ومالك ( َمَع الَْيِمنيِ َوبِقْوِلِه القََضا
رقيقني أو كافرين أو أحدمها إذا اختلفا يف أن الزوجني ولو : ء ومعىن األبيات ) القضا ( خرب عن قوله ) وبقوله 

شيء من متاع البيت فادعاه كل منهما وال بينة ألحدمها فما كان منه معروفاً للرجال كالسالح وثياب الرجال 
واملصحف واخلامت واملنطقة واحليوان وذكور الرقيق وأصناف األطعمة والدور واألمالك والكتاب والدواة قضى به 

وما كان من ذلك معروفاً للنساء كاحللى وثياب النساء اليت تصلح للباسهن والفراش والقباب للزوج بيمينه ، 
واحلجال وهي الستور والبسط والوسائد واملالحف والقطائف وأواين النحاس والقصاع واملوائد قضى به للزوجة 

ا يشبه أن يكون هلما معاً فقال مالك وخيتلف يف إناث الرقيق ألهنن مم: بيمينها قال ذلك كله يف املتيطية قال اللخمي 
يكون بينهما يريد بعد أمياهنما ، وباجلملة فإن التحاكم يف : وقال ابن وهب واملغرية . يكون للرجل : وابن القاسم 

فقول الناظم مثل الرقيق أي ذكوره وإناثه كما . ذلك بعرف أهل البلد فمن شهد له العرف بشيء حلف وأخذه اه 
اللخمي ذلك باإلناث خالف مذهب املدونة كما يف ابن عرفة ، واملراد باخلامت خامت الفضة إال  هو ظاهر وختصيص



ومل تقم بينة اخل أنه : ومفهوم قوله . أن يعلم الرجل مبخالفة السنة وختتمه بالذهب كما يف ابن عرفة ، فانظر متامه 
اءه من متاع النساء وأقام بينة بذلك أخذه بعد ميينه ما ويل الرجل شر: إذا قامت بينة عمل مبقتضاها قال يف املتيطية 

وكذلك ما وليت املرأة شراءه من متاع الرجال فهو هلا . أنه ما اشتراه إال لنفسه إال أن تقيم املرأة بينة أنه اشتراه هلا 
على علمهم وحيلف  بعد ميينها إال أن يقيم الرجل بينة أهنا اشترته له وورثة كل منهما منزل منزلته إال أهنم حيلفون

للمسألة بقوله يف متاع البيت فللمرأة املعتاد للنساء فقط بيمني وإالَّ فله بيمني ) خ ( وأشار . املوروث على البت اه 
وانظر تبصرة ابن فرحون وال مفهوم للزوجني يف هذا . وإال أي بأن كان للرجال فقط أو هلما معاً : فقوله . اخل 

ختلفا ولو أجنبيني جيري حكمهما على ما مر كما تقدم يف تعريف املدعي واملدعى عليه األصل بل كل امرأة ورجل ا
واحلكم يف االختالف يف متاع البيت يف املوت والطالق والبقاء يف : ، بل قال ابن سلمون يف فصل التوارث ما نصه 

احليوان للرجل ما مل يكن مث حمل كون . العصمة واحد واألجنبيات وذوات احملارم والزوجات يف ذلك سواء اه 
واإلبل والبقر والغنم إال أن تقوم بينة للمرأة أو كان الرجل معروفاً معها : الرجل معروفاً معها بالفقر قال ابن عرفة 

بالفقر وهي معروفة بالغىن ينسب ما كان كذلك إليها ، ولو بالسماع ، ويقول عدول اجلريان فهو للمرأة وإن مل 
وحمل كون القول للمرأة فيما شأنه للنساء ما مل يكن ذلك يف حوز الرجل األخص وما مل . تكن شهادة قاطعة اه 

وانظر أواخر الكراس الثالث من . تكن معروفة بالفقر وإالَّ فال يقبل قوهلا يف أزيد من قدر صداقها قاله ابن فرحون 
جهاز امرأة كانت للناكح قبل هذه ويشتري  أنكحة املعيار يف املرأة ال يعرف هلا جهاز ال قليل وال كثري وتدخل على

ليس هلا شيء من ذلك : الزوج بعد ذلك ما يعرف للنساء من حلى وثياب مث ينزل موت أو فراق وتدعي ذلك قال 
إال أن يعرف أهنا خرجت به من بيتها أو تصدق به عليها أو أفادت ماالً وعرف ذلك واتضح وإالَّ فال شيء هلا ألن 

ت مجال بييت ومجال امرأيت فإن قالت اكتسبته ومجعته فال تصدق ألن النساء ال يعرفن بالتكسب أرد: الزوج يقول 
وانظر نوازل الدعاوى منه فيمن أشهدت أهنا مل تترك إال أشياء يف بيتها فوجد فيه مال مدفون فإنه للزوج أو . اه 

يف املرأة تدعي ناضاً يف التركة فإن قام دليل وانظر أنكحة الربزيل . ورثته ألهنا اعترفت أهنا ملتترك إال ما ذكرت 
ال بد من حلفها وإن مل يكن : صدقها مثل بيعها أصالً أو عرضاً يكون مثنه مثل ذلك قبل قوهلا وحلفت ، ابن مزين 

ومن . الورثة إال أوالدها ألهنا يف معىن املنقلبة وإن مل يقم دليل كان القول قول الورثة ألنه يشبه كسبهما معاً 
  .لشيوخ من يراعي كون الناض يف حكمها اخلاص ككونه يف صندوقها أم ال ا

  َوُهَو ِلَمْن َيْحِلُف َمْع ُنكُولِ
  َصاِحبِِه ِمْن غَْيرِ َما َتفْصِيلِ

الظرف واجملرور يتعلقان ) مع نكول صاحبه من غري ما تفصيل ( خربه ) ملن حيلف ( مبتدأ عائد على القول ) وهو ( 
االن من ضمريه وما زائدة ، وإمنا كان القول للحالف مع نكول صاحبه ألن النكول كالشاهد باالستقرار أو ح

  .فيحلف معه ويستحق 
قال يف طرر ابن عات سئل أبو عبد اهللا بن الفخار عن زوجة طلبت من زوجها نفقتها فقال هلا : األول . تنبيهان 

القول قول الزوج ، وكذلك : فقال . قيق لك إمنا هو يل الزوج يف داره مائة ربع من دقيق ، وقالت املرأة ليس الد
وقال ابن دحون . ما على ظهرك هو يل أن القول قول الزوج يف ذلك : لو قامت املرأة تطلبه بكسوهتا فقال الزوج 

  .إن القول قول الزوجة يف الكسوة ألهنا ماسكتها وليس هي شيئاً موضوعاً يف البيت كالدقيق اه : 
على ما يرجح أن يكون القول للزوج إذ الكسوة مما يشبه أن تكون له إذ الشرع قاض هبا عليه بل  واجلاري: قلت 

لو فرضنا أهنا مما يشبه أن تكون هلما لكان القول له ، وهلذا مل يعرج صاحب املختصر وال ابن عرفة على هذه املسألة 



وإمنا أشار ابن عرفة إىل هذا اخلالف يف باب  إذ ال أقل أن تكون من أفراد ما يشبه أن يكون هلما واهللا أعلم ،
الثوب الذي عليك : وإن طلبته امرأته بكسوهتا فقال هلا : الشهادات عند الكالم على ترجيح البينات فقال ما نصه 

ففي كون القول قوهلا أو قوله نقل الطرر عن االستغناء فتوى ابن دحون وابن الفخار . بل هو يل :هو يل ، وقالت 
أبو القاسم البونياين ، واختار األول ومها مبنيان على اعتبار كوهنا يف حوز الزوج أو حوزها يف نفسها اه  حكامها

  .بلفظه ، ومل يعرج على هذا النقل يف االختالف يف متاع البيت وال يف النفقات كما مّر 
ترهتا لنفسها من ماله وهو ال إذا علم أصل ملك الكسوة للزوج كما لو ابتاع الرجل كسوة لزوجته أو اش: الثاين 

ينكر ذلك ، فأما أن يتفقا على أهنا من الكسوة الواجبة عليه هلا أو يدعي هو أهنا الواجبة وتدعي هي أهنا هدية 
والثاين فيه خالف فقيل ينظر للزوج إن . يف النفقات وردت النفقة ال الكسوة بعد أشهر اخل ) خ ( فاألول هو قول 

أردت أن : وقيل القول قوهلا مطلقاً ، وقيل قوله مطلقاً ألنه يقول . فالقول هلا وإالَّ فقوله  كان مثله يهدي لزوجته
وإالَّ فقوهلا : إن ابتذلته املرأة باللباس وامتهنته فقوله : وقيل . وهو أحسن : أمجل زوجيت وأحليها قال يف االستغناء 

فالقول قول زوجة يف األنفس اخل : يف الطالق حيث قال قال يف الطرر ، وبه العمل وعليه عول الناظم يف التداعي 
لكن سيأيت عن الشاطيب هناك أن الصحيح يف املذهب أن القول للزوج يف األنفس والقول هلا يف املمتهن كالوجه . 

  ) .خ ( األول الذي يف 
على الوجه الذي  وهذا هو الذي جيب اعتماده ألن الثوب حيث علم أن أصله للزوج فال خيرج من يده إال: قلت 

يقصده والزوجة يف ذلك مدعية ، ولذا قال يف االستغناء إنه األحسن كما مّر ، وعول عليه يف املعيار كما رأيته قبل 
  :هذا البيت ويؤيده ما تقدم يف قوله 

  ومدع إرساهلا كي حتتسب
  من مهرها احللف عليه قد وجب

ية فكذلك أيضاً ألن األصل عدم خروج ملكه من يده إال كما ال خيفى وأما إن ادعى هو العارية وادعت هي اهلد
على الوجه الذي يقصده ، وباجلملة فال فرق بني أن يدعي هو الكسوة الواجبة أو العارية ، فالراجح يف ذلك كله 

  .قول الزوج وإن كان يف الشامل صدر مبقابله فال ينبغي التعويل عليه واهللا أعلم 
  ه وبعث احلكمنيفصل يف إثبات الضرر والقيام ب

وإذا ترددت املرأة بشكوى ضرر زوجها هبا أمر جرياهنا بتفقد أحواهلا فإن مل يكن يف اجلريان من : قال ابن سلمون 
جتوز شهادته أمره بالسكىن بني قوم صاحلني وال يلزمه أن ينقلها من سكىن البادية إىل احلاضرة ، ولكن يأمره 

وكذلك إن كان يف طرف احلاضرة أمره بالسكىن هبا يف موضع يتبني فيه بإسكاهنا حيث جياورها من يشهد هلا ، 
حاهلا ، وكذلك إن اشتكت الوحشة ومل تشتك الضرر فعليه أن يضمها إىل موضع مأنوس إال أن تكون عرفت ذلك 

يصلح  يريد تنقل للمحل الذي يوجد فيه من. حيث جياورها من يشهد هلا اخل : ودخلت عليه فال يلزمه نقلها فقوله 
للشهادة ، ففي ابن عرفة عن ابن فتحون إن كانت بطرف احلاضرة وليس حوهلا من يرضىنقلت عنه ملن يرضى ، 

وكذلك إن اشتكت ضرره وهي بالبادية مل يلزمه نقلها للحاضرة إال أن ال يكون حوهلا من البادية من يرضى وتكون 
اً لغري األدب ال قيام هلا حىت يتكرر ذلك من فعله مراراً أو إن ضرهبا ضرباً خفيف: وقال يف املتيطية . احلاضرة أقرب 

وعن ابن القاسم قد . يكون الضرب فاحشاً إذ الضرب اخلفيف ال يكاد يسلم منه األزواج فصار كاملدخول عليه 
وقد شج عبد اهللا بن عمر زوجه : تستوجب الضرب الوجيع بالذنب ترتكبه ، وذلك إذا كان الذنب معروفاً قال 

ة فال تكون الشهادة بالضرر أو بالضرب حىت يقول الشهود إنه ضرهبا أو أضر هبا يف غري ذنب تستوجبه مث قال صفي



وقد ضرب الزبري أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها لكوهنا كانت خترج بغري إذنه ضرباً وجيعاً فشكت بذلك إىل : 
ن زوجك يف اآلخرة فإنه بلغين أن الرجل الصاحل إذا اصربي فإن الزبري رجل صاحل ، ولعله يكو: أبيها فقال هلا 

  .ابتكر امرأة تكون له زوجاً يف اجلنة اه باختصار 
  َوَيثُْبُت اإلضَْراُر بالشُُّهوِد

  أَْو بَِسمَاعِ شَاَع ِفي الُْوجُوِد
فاعله )  شاع( معطوف على ما قبله يليه ) أو بسماع ( يتعلق به ) بالشهود ( فعل وفاعل ) ويثبت اإلضرار ( 

يتعلق بشاع واجلملة صفة لسماع ، ومعناه أن ضرر أحد الزوجني لآلخر ) يف الوجود ( ضمري يعود على السماع 
يثبت بأحد أمرين إما بشهادة عدلني فأكثر مبعاينتهم إياه جملاورهتم للزوجني أو لقرابتهم منهما وحنو ذلك ، وإما 

ن النساء واخلدم وغريمها بأن فالناً يضر بزوجة فالنة بضرب أو بالسماع الفاشي املستفيض على ألسنة اجلريان م
وليس عندنا يف : شتم يف غري حق أو جتويع أو عدم كالم أو حتويل وجهه عنها يف فراشه كما يف املتيطية قال مالك 

  .قلة الضرر وكثرته شيء معروف 
أن املضر منهما رجع عن اإلضرار بصاحبه  ال بد أن يضمن الشهود يف الوجهني أهنم ال يعلمون: األول . تنبيهان 

وأقلع عنه وإال مل تعمل كما يف املعيار وغريه فإن ادعى الزوج أهنا مكنته من نفسها بعد قيامها بالضرر وصدقته 
  .سقط حقها كانت جاهلة أو عاملة فإن ادعت اجلهل مل يعذر قاله يف املتيطية 

ا برضاها بعد القيام ألن القول ملدعي الوطء فيها كما يظهر ذلك وينزل منزلة التصديق ثبوت اخللوة بينهم: قلت 
  .من كالمها وهو ظاهر 

ال يشترط ههنا يف شهادة السماع أن ينصوا يف وثيقته عن الثقات على املشهور قاله ابن رحال خبالف غري : الثاين 
وجيزي عند ابن القاسم عدالن على . الضرر فال بد منه كما مر ، وما ذكره هو الذي يفيده كالم املتيطية ونصها 

السماع الفاشي من لفيف الناس واجلريان بذلكوتكثري الشهود أحب إليه هذا هو املشهور من املذهب ، وبه العمل 
إنه ال جتوز شهادة السماع إال عن العدول إال يف الرضاع فيجوز أن يشهد العدالن : وحكى حسني بن عاصم . 

وال جيوز يف السماع : النساء وهو أحسن ألنه ال حيضره الرجال يف األغلب ، مث قال  عن لفيف القرابة واجلريان من
وانظر ما تقدم يف . بالضرر شهادة النساء وحدهن ألن الطالق من معاين احلدود فال جتوز فيه شهادة النساء اه 
ل العقد أو بعده أهنا مصدقة شهادة السماع ، ومفهوم النظم أنه ال يثبت بغري هذين األمرين ولو شرطت عليه يف أص

وحاصله ، إن كان بعد العقد لزم . يف الضرر الذي تدعيه بغري ميني ، ويف ذلك تفصيل تقدم يف فصل فاسد النكاح 
أخاف أن يفسخ النكاح قبل البناء وال تصدق فيه بعد : شرطها اتفاقاً وإن كان يف صلب العقد فقال سحنون 

ن ، وظاهر النظم أنه الراجح ألنه جعل ثبوته بني األمرين فقط ، والبن عبد الغفور الدخول إال ببينة وحنوه البن دحو
أنه يلزمه الشرط حيث جعله هلا فيه ويف الرحيل والزيارة دون املغيب ، والظاهر من وثائق ابن فتحون أن املغيب 

يمني يعمل بشرطها قوالً كالضرر انظر ابن سلمون يف فصل الشروط يف النكاح ، ومفهوم قوهلم بغري ميني أنه ب
  .واحداً فتأمله 

  َوإنْ َتكُْن قَْد خَالََعْت وَأَثْبََتْت
  إْضرَاَرُه فَِفي اْخِتالَعٍ َرَجَعْت

مفعول بأثبتت ) إضراره ( معطوف على ما قبله يليه ) وأثبتت ( خرب تكن ) قد خالعت ( شرط ) وإن تكن ( 
واجلملة جواب الشرط دخلت عليه الفاء واختالع ) رجعت ( ه يتعلق بقول) ففي اختالع ( وفاعله ضمري الزوجة 



مصدر مبعىن املفعول أي املخالع به ، واملعىن أن الزوجة إذا خالعت زوجها على شيء دفعته له مث أثبتت بعد ذلك 
ونه اختلى إضراره هبا ببينة القطع أو السماع فإهنا ترجع مبا خالعته به إن مل يكن عند الزوج مدفع فيما أثبتته من ك

هبا طائعة بعد قيامها أو كوهنا مكنته من نفسها أو جترحيه البينة الشاهدة بضررها وحنو ذلك ، والطالق الزم على 
كل حال وإذا مل جيد الزوج مدفعاً واحتج بأن الزوجة قد أشهدت يف رسم اخللع أهنا فعلت ذلك طيبة النفس به فال 

كما أنه ال ينتفع مبجرد دعواه أهنا مكنته من نفسها بعد القيام بالضرر ينتفع بذلك ألن ثبوت اإلكراه يسقط حجته 
وظاهر النظم أن هلا الرجوع وإن مل تسترع قبل عقد اخللع وهو . ، وقبل عقد اخللع وإمنا عليها اليمني لرد دعواه 

رره حيملها على كذلك إن قامت هلا بينة مل تعلمها وقت اخللع اتفاقاً ، وكذا إن علمت هبا على األصح ألن ض
وال يضرها إسقاط ) : خ ( االعتراف بالطوع ، وإذا استرعت فال حجة للزوج عليها يف إسقاطه يف وثيقة اخللع 

  وبالَْيِمنيِ النَّصَّ ِفي املَُدوَّنَْه.البينة املسترعاة على األصح 
  وقَالَ قَْوٌم َما الَْيِمُني َبيِّنَْه

والتقدير والنص يف املدونة ) مع ( والباء مبعىن ) النص يف املدونة : ( له يتعلق مبحذوف خرب عن قو) وباليمني ( 
رجوعها مع اليمني إن خلعها مل يكن إال لإلضرار فهي يف احلقيقة ميني هتمة ألهنا تتهم أن تكون دفعت ذلك عن 

تحون يف كتابه وهو وهذه اليمني ذكرها ابن ف: قال ابن سلمون . طيب نفس أي لكراهيتها املقام معه ال لإلضرار 
فظاهره التعليل أهنا واجبة مع رجوعها بشهادة السماع أو القطع كما هو ظاهر النظم ، . على مذهب املدونة اخل 

وأما اليمني لتكميل النصاب لكون السماع ال يستقل بدون ميني لضعفه ولكون القطع ال يصح ههنا فيستظهر بيمني 
فمستفادة مما مر يف فصل شهادة السماع ومن قوله فيما . مون أنه رجع اخل على باطن األمر ألهنم يقولون وال يعل

فتبني أنه ال بد من ميينني مع كل من الشهادتني ميني لتكميل النصاب فيما قامت . وغالب الظن به الشهادة : مر 
ال عند إرادة الرجوع هبما قبل اخللع أو بعده ، وقد تقدمت ، وميني لدفع التهمة وهي املقصودة ههنا ، وال تكون إ

خربه وهذا ) بينه ( مبتدأ ) اليمني ( نافية ) ما ( فعل وفاعل ) وقال قوم : ( وهي حمل اخلالف املشار له بقوله 
  .اخلالف جار على اخلالف يف حلوق ميني التهمة وعدم حلوقها هذا هو الظاهر واهللا أعلم 

ولو أن اخللع انعقد بينهما على محيل أخذه الزوج مبا أعطته : قال يف املتيطية يف باب الشروط : األول . تنبيهان 
يرجع الزوج على احلميل ألن اإلكراه : الزوجة مث انفسخ ذلك عنها لثبوت الضرر هبا فقال ابن العطار وأبو عمران 

حلميل ال رجوع له على ا: وقال ابن الفخار وغريه . إمنا ثبت للزوجة ال للحميل وال رجوع له على الزوجة بشيء 
ألنه بثبوت الضرر تبني أنه حتمل للزوج مبا ال حيل له أخذه فلو ألزمناه ذلك ألحبنا أكل املال بالباطل وذلك مبين 
على اخلالف يف احلمالة بالبيع الفاسد ، وجواب ابن العطار جار على مذهب أشهب ألنه أدخل الزوجفي زوال 

وجواب ابن الفخار جار على مذهب ابن . آخذ خباطرها لوال أنت لكنت أتوب عن ضررها و: عصمته ألنه يقول 
إمنا حتملت يف موضع جيب يل به : القاسم ، وسواء على مذهبه علم احلميل بالضرر أو مل يعلم ألنه إن مل يعلم يقول 

إمنا حتملت ألين علمت أن ذلك باطل ال جيب للزوج به شيء ومبا البن الفخار : الرجوع عليها ، وإن علم يقول 
تمر العمل والقضاء اه من النهاية باختصار ، وهو ظاهر بل صريح يف أن احلمالة هنا على أنه إن أدى رجع به اس

على املضمون عنه ، وأما إن حتمل بذلك على معىن أنه إن رجعت الزوجة لثبوت ضرر وحنوه فهو الذي يغرم ذلك 
وانظر ابن . م ويسقط الضمان يف فساد اخل من ماله اخلاص به فال إشكال يف لزوم ذلك كما مر عند قول الناظ

سلمون يف فصل نكاح املتعة قبل إنكاح األب ابنته الثيب ، وانظر ما تقدم عن الربزيل يف باب الصلح ، وعبارة ابن 
سلمون يف الطالق ما نصه ، فإن عقد اخللع على اليتيمة أو غريها ويل أو أجنيب فلها الرجوع على زوجها والطالق 



أنه يرجع عليه وإن مل : األول . رجع الزوج على الذي عقد معه اخللع إذا مل يضمن ذلك ؟ أقوال ماض وهل ي
يضمن له ألنه هو الذي أدخله يف الطالق وهو قول ابن القاسم ، وروايته عن مالك يف كتاب الصلح من املدونة 

  .وقول أصبغ يف الواضحة والعتبية 
لتزم الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك يف إرخاء الستور ، أنه ال رجوع له عليه إال أن ي: الثاين 

أنه إن كان أباً أو ابناً ومن له قرابة للزوجة فهو ضامن وإالَّ فال ، وهو قول ابن : والثالث . وقول ابن حبيب أيضاً 
ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت  دينار وإن عقدته املرأة وضمن للزوج وليها ما يلحقه من درك يف اخللع املذكور مث

أحدمها أن الضامن يغرم ما التزمه للزوج ، والثاين أنه ال شيء عليه : ضرر أو عدم أو غري ذلك ، ففي ذلك قوالن 
فإن أخذ الزوج على املرأة ضامناً فيما التزمت له : وقال يف املتيطية يف باب اخللع ما نصه . وكذلك البيع الفاسد اه 

الد أو أسقطته عنه ، مث أعدمت أو ثبت أهنا يف واليته أخذ الزوج بإجراء النفقة على بنيه وطالب من نفقة األو
احلميل بغرم ما يرجع به عليه وهذا يف العدم ، وأما إن ثبت أهنا يف والية فعن ابن املاجشون أنه إن مل يعلم الزوج 

ميل دخل فيما لو شاء كشفه لنفسه ، وإن كان بسفهها فحقه على احلميل وإن مل يعلم بذلك احلميل ألنه أي احل
ألن الزوج قصد الدخول فيما ال . الزوج عاملاً بذلك مل يكن له سبيل إىل احلميل وال إليها علم احلميل بذلك أم ال 

وتعقد يف هذا الفصل : يلزم احلميل ما حتمله عنها لزوجها قال : وقال أصبغ يف كتاب الكفالة من العتبية . يصح له 
من فالن للزوج فالن غرم ما حلقه من درك فيما أسقطته فالنة عنه أو التزمت له يف هذا الكتاب ضماناً الزماً وض

ملاله وذمته ألزم نفسه ذلك وقضى عليها به بعد معرفته بقدره وعلى ما ذكر من االلتزام واإلسقاط والضمان طلق 
فهذه الوثيقة دالة على أن . انتهى بلفظ النهاية . خل الزوج املذكور زوجه املذكورة على سنة اخللع وحكمه شهد ا

له الرجوع على احلميل مطلقاً حيث رجعت الزوجة عليه ، وما تقدم عنها إمنا هو يف احلمالة ال يف احلمل كما مّر ، 
م ال فهما مسألتانكما تقدم ، وسواء نص يف الوثيقة على أن الطالق وقع على اإللزام واإلسقاط والضمان كما قال أ

واقتصر ابن يونس وابن فتحون على قول أصبغ . ألن ذلك هو مقصود الزوج والنص عليه إمنا هو لالحتياط . 
وكذا الونشريسي يف طرر الفشتايل ، وقد استبعد ابن رشد قول ابن املاجشون كما مّر يف الضمان ، وذلك يدل 

فيها فلذلك أطلنا فيها ههنا وفيما تقدم واهللا أعلم  على أن الراجح قول أصبغ كما تقدم ، وهذه املسألة يكثر النزاع
.  

  كَذَا إذَا َعْدلٌ باإلضَْرارِ َشهِْد
  فالرَّدُّ لِلُْخلْعِ َمَع احلَلِْف اْعُتِمْد

ظرف مضمن ) إذا ( خرب ملبتدأ مضمر أي احلكم كذا ، والظاهر أنه حال من ضمري اعتمد آخر البيت ) كذا ( 
( متعلق بقوله ) باإلضرار ( فاعل بفعل حمذوف يفسره شهد ) عدل ( ب جبوابه معىن الشرط خافض لشرطه منصو

بالبناء للمفعول خرب ) اعتمد ( حال ) مع احللف ( يتعلق به وهو مبعىن املخالع به ) للخلع ( مبتدأ ) شهد فالرد 
شهد أي بالقطع إذ : املبتدأ واجلملة جواب الشرط وهي مؤكدة ملا أفاده التشبيه على اإلعراب األول ، وقوله 

مع احللف أي لتكميل النصاب ولالستظهار ولدفع التهمة فتحلف ثالثة : السماع ال يثبت بأقل من عدلني ، وقوله 
أميان أن الضرر حق وأنه ما رجع عنه إىل وقوع اخللع وأهنا ما دفعت املال إال لإلضرار وهذا هو الذي يوجب ما مر 

لثالث ، مث إن املرأتني مبنزلة العدل يف ذلك ألن النزاع يف املال ، وأما الطالق ومل أقف على نظري هلذه األميان ا
  :فماض على كل حال كما قال 

  ألنَّ ذَاَك َراجٌِع ِللَْمالِ



  َوفُْرقَةٌ َتْمضي بِكُلِّ َحالِ
ها مع شاهد ورد املال بشهادة مساع على الضرر وميين) : خ ) . ( ألن ذاك راجع للمال ، وفرقة متضي بكل حال ( 

أو امرأتني وال يضرها إسقاط البينات املسترعاة على األصح وبكوهنا بائنة ال رجعية أو لكونه يفسخ بال طالق أو 
  .وجيوز االسترعاء يف الضرر وال حيتاج إليه إال يف إسقاط اليمني خاصة اه : قال الربزيل . لعيب خيار به 

  َوَحْيثُما الزَّْوَجةُ ُتثْبِتُ الضََّرْر
  َولَْم َيكُْن لََها بِهِ َشْرطٌ َصَدْر

جازم وجمزوم ) ومل يكن ( مفعول به ) تثبت الضرر ( فاعل بفعل حمذوف يفسره ) الزوجة ( اسم شرط ) وحيثما ( 
امسها ) شرط ( يتعلق باالستقرار يف اخلرب وضمريه للضرر على حذف مضاف أي ينفيه ) به ( خربها مقدم ) هلا ( 

  .واجلملة من مل يكن اخل حال  صفة) صدر ( مؤخر 
  ِقيلَ لََها الطَّالَُق كَالُْملَْتزِْم
مبتدأ وخرب ) هلا الطالق : ( مبين للمجهول ونائبه اجلملة احملكية بعدها اليت هي قوله ) قيل ( َوِقيلَ َبْعدَ َرفِْعِه ِللَْحكَْم

لطالق كالطالق امللتزم أي املشترط يف بفتح الزاي حال من الطالق ومعموله حمذوف أي حال كون ا) كامللتزم ( 
يتعلق مبحذوف ) بعد ( معطوف على قيل األول ) وقيل . ( عقد النكاح واجلملة من قيل وحمكيه جواب الشرط 

) للحكم ( مضاف إليه من إضافة املصدر ملفعوله وضمريه للزوج ) رفعه ( دل عليه ما قبله أي وقيل هلا الطالق بعد 
  .حلاكم يتعلق مبا قبله بفتح الكاف لغة يف ا

  َوَيْزُجُر القَاِضي بَِما َيَشاؤُُه
  َوبالطَّالَقِ إنْ يَُعْد قََضاؤُُه

  :بالنصب عطف على املصدر املذكور عمالً بقول اخلالصة ) ويزجر ( 
  وإن على اسم خالص فعل عطف

  تنصبه أن ثابتاً أو منحذف
خرب مقدم ) وبالطالق ( صلة ما ) يشاؤه ( يتعلق بيزجر ) مبا ( فاعل ) القاضي ( ومعمول يزجر حمذوف أي يزجره 

مبتدأ مؤخر ومعىن األبيات الثالث أن الزوجة اليت يف ) قضاؤه ( شرط حذف جوابه للداللة عليه ) إن يعد ( 
العصمة إذا أثبتت ضرر زوجها هبا بشيء من الوجوه املتقدمة واحلال أهنا مل يكن هلا بالضرر شرط يف عقد النكاح 

نه إن أضرَّ هبا فأمرها بيدها فقيل هلا إن تطلق نفسها بعد ثبوت الضرر عند احلاكم من غري أن تستأذنه يف إيقاع من أ
الطالق املذكور أي ال يتوقف تطليقها نفسها على إذنه هلا فيه ، وإن كان ثبوت الضرر ال يكون إال عنده كما أن 

. ضررها هلا أن توقعه أيضاً بعد ثبوته بغري إذنه وظاهره اتفاقاً الطالق املشترط يف عقد النكاح أي املعلق على وجود 
حيث مل يكن هلا شرط به هلا أن توقع الطالق أيضاً ، لكن بعد رفعها إياه للحاكم وبعد أن يزجره القاضي مبا : وقيل 

الرفع  ومل يرجع عن إضرارها وال تطلق نفسها قبل. يقتضيه اجتهاده من ضرب أو سجن أو توبيخ وحنو ذلك 
قضاؤه أن الطالق بيد احلاكم فهو الذي يتوىل إيقاعه إن طلبته الزوجة ، وامتنع منه : والزجر ، وفهم من قوله 

الزوج وإن شاء احلاكم أمرها أن توقعه فعلى هذا القول ال بد أن يوقعه احلاكم أو يأمرها به فتوقعه ، وإذا أمرها به 
: ئب عن الزوج شرعاً حيث امتنع منه قال يف عيوب الزوجني من املتيطية فهي نائبة عنه يف احلقيقة كما أنه هو نا

فإذا ثبت ذلك العيب بإقراره أو الكشف عنه طلقها عليه اإلمام وال يفوض ذلك إليها هذا هو املشهور من املذهب 
صوب اه بلفظ واألول أ: وروى أبو زيد عن ابن القاسم أهنا توقع الطالق دون أمر اإلمام قال بعض املوثقني . 



وهذا اخلالف الذي يف العيب هو اخلالف الذي يف الطالق بالضرر أو باإليالء أو بالفقد أو بالعتق حتت . النهاية 
وغريه من شراح املنت ، ولذا قال ابن عرفة يف عيوب الزوجني أثر ) تت ( العبد أو عسر النفقة وحنو ذلك كما يف 

يف كون الطالق بعدم النفقة أو غريه إن أباه الزوج للحاكم أو للمرأة قوال : ما مّر عن املتيطي ما نصه ، ابن سهل 
ال : أيب القاسم بن سراج وابن عتاب حمتجاً برواية أيب زيد عن ابن القاسم من اعترض فأجلسنة فلما متت قالت 

يري بعد وثيقة وقال اجلز. تطلقوين أنا أتركه ألجل آخر فلها ذلك مث تطلق نفسها مىت شاءت بغري سلطان اخل 
فإذا ثبت هذا العقد وجب للمرأة األخذ بشرطها بعد اإلعذار للزوج ، واختلف إن مل : االسترعاء بالضرر ما نصه 

ليس هلا ذلك ، وإمنا ترفع أمرها إىل السلطان : هلا أن تطلق نفسها كاليت هلا شرط وقيل : يكن هلا شرط فقيل 
وباجلملة فالقول األول يف كالم الناظم . فإن تكرر ضرره طلق عليه اه فيزجره وال يطلق عليه حىت ترفع مرة أخرى 

هو ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم واحتج به ابن عتاب يف بعض فتاويه ، وصوبه ابن مالك ورجحه ابن سهل فقف 
عىن يف حدود ووقعت نازلة من هذا امل. وباختيارها يقع اخل : عليه فيه ، وعليه عول الناظم يف النفقات حيث قال 

األربعني بعد املائتني واأللف يف امرأة غاب زوجها وأثبتت عدم النفقة فأجلها القاضي شهراً فلما مت الشهر حلفت 
بعدلني كما جيب وطلقت نفسها بغري أمره واعتدت وتزوجت ، وبعد ذلك اطلع اإلمام على فعلها فأراد فسخ 

ال سبيل إىل ذلك : من فقهاء الوقت وخالفتهم يف ذلك وقلت هلم النكاح حمتجاً مبا للمشهور ووافقه كل من شاور 
ألن النكاح املختلف فيه يفسخ بطالق احتياطاً للفروج ومراعاة ملن يقول بصحته ، فكذلك الطالق املختلف فيه 

ومل يقيده أال ترى أن ابن عرفة جعل كونه للمرأة مقابالً . يراعى لزومه لالحتياط ، وملا مر عن أيب زيد وابن عتاب 
وإالَّ فهل ) خ ( بكونه بعد إذنه هلا ألن من فعل فعالً لو رفع إىل اإلمام ألسنده إليه على القول به املشار له بقول 

ففعله ماض وملا يف السماع من أن املرأة إذا تزوجته على أنه حر فإذا هو . يطلق احلاكم أو يأمرها به مث حيكم اخل 
قوله المرأته أن ختتار قبل الرفع يريد أهنا إن فعلت جاز : ابن رشد . ع إىل السلطان اه عبد فلها أن ختتار قبل أن ترف

فهذا صريح يف أن ما . نقله ابن عرفة . ذلك إن أقر الزوج بغروره فإن نازعها فليس هلا أن ختتار إال حبكم اه 
وطالقها نفسها قبل الرفع . للمشهور ليس على سبيل الشرطية يف صحة الطالق ، بل إمنا يطلب ذلك ابتداء 

معمول به إن وقع ، بل الظاهر أنه معمول به ولو مل يقر بالضرر أو بالغرور وحنو ذلك إذ غايته أنه إذا مل يقر وادعى 
البحث يف شهود الضرر والعيب وحنومها جبرحة أو غريها مكن فإن أثبت ذلك وعجزت املرأة عن الطعن فيه 

له الشرعي وإن عجز عن إثبات ذلك فالطالق ماض فتوقف القاضي بعد ذلك أياماً فالطالق مردود ألنه مل يقع يف حم
ههنا وأن ابن رحال استظهر لزوم الطالق ، وكذا قال ) م ( مث وقف على كالم القباب الذي نقله الشارح و 

م فال يبطل وأن املرأة إذا طلقت نفسها من غري رفع للحاك: سيدي حممد بن عبد الصادق يف شرحه على املختصر 
فأمرها القاضي حينئذ بالبقاء حتت زوجها الثاين الذي كان عزهلا . كمن قتل قاتل وليه قبل الرفع اه : طالقها قال 

  .منه واهللا أعلم 
إذا كان للرجل زوجتان فأكثر وطلبت إحدامها االنفراد بدار ألهنا تتضرر باالجتماع مع ضراهتا : األول . تنبيهات 

هبا فالقول قوله وال جتاب ملا طلبت لفساد الزمان ، وحينئذ فإذا سكن بني قوم صاحلني فللزوج  ، وزعم أنه ال يثق
وقال بعض من حشاه هو الذي . نص على ذلك غري واحد من شراح املنت . أن ينتقل بضراهتا معها وال مقال هلا 

وهبذا كنت أحكم حني . ببيتها اه  وال فرق بني البوادي واحلواضر ، ويكفيه أن خيص كل واحدة: عليه العمل قال 
والييت القضاء بفاس صاهنا اهللا من كل باس ، وكنت أقول للزوجة الطالبة لالنفراد إن أضرت بك ضرتك فارفعيها 

علم مما مر أهنا ال تطلق نفسها على القول به وال يطلقها احلاكم أيضاً على مقابله إال بعد : الثاين .للحاكم اه 



ا ثبت عليه وعجزه عن الطعن فيه ، فإن طلقت نفسها أو طلق احلاكم قبل اإلعذار له فقد قال اإلعذار للزوج فيم
وأما الزوجة إذا أثبتت الضرر وطلقت نفسها فإن حبث زوجها بعد : ابن عبد الصادق يف شرحه املذكور ما نصه 

. عليه قبل اإلعذار واهللا أعلم  وكذا يقال يف تطليق احلاكم. طالقها يف الشهود وجرحهم مثالً فطالقها مردود اه 
وإذا طلقت املرأة نفسها دون : كما استظهرناه آنفاً وحنو هذا يف اختصار املتيطية فيما إذا كان هلا به شرط قال فيه 

إذن احلاكم مث قدم الزوج لزمه ما فعلته إن كان مقراً بالشرط واملغيب ، فإن أنكره وثبت الشرط املذكور بشهود 
  .هم لزمه أيضاً فإن جرح البينة وقد تزوجت ردت إليه الطالق أو غري

ال بد من تكرار الضرر حيث كان أمراً خفيفاً فإن كان ضرباً فاحشاً كان هلا التطليق به ولو مل يتكرر كما : الثالث 
ل ال بد وهلا التطليق بالضرر ولو مل تشهد البينة بتكرره ال يعول عليه ، ب) خ ( مر أول الفصل عن املتيطية وقول 

وهلا التطليق بالضرر البني : هو على حذف الصفة أي : ولذا قال بعضهم . من التكرار حيث كان خفيفاً كما مر 
أي الفاحش ، والقول الثاين يف النظم صريح يف اشتراط التكرير إال أن ظاهره أنه ال بد من الزجر والتكرار ولو 

ما نصه ) خ ( ابن عبد الصادق املذكور معترضاً على ظاهر لفظ  قال. كان بيناً فاحشاً وليس كذلك كما يف النقل 
والعجب كيف تطلق املرأة نفسها باملرة الواحدة من حتويل وجهه عنها وقطع كالمه ومشامتته إىل غري ذلك مما : 

 قوم عدوه من الضرر باملرة الواحدة إذ ال خيلو عنه األزواج مع أن مسائل مبنية على ثبوت التكرار كالسكىن بني
) خ ( وقد نزلت فاحتج بعض املفتني بظاهر : صاحلني وبعث احلكمني واختبارمها أمور الزوجني املرة بعد املرة قال 

  .وخالفه غريه فعظم األمر حىت وصل إىل أمري الوقت فحكم بأنه ال بد من التكرار 
على حنو من الربيدين من القريوان  أن ابن عرفة سئل عن اهلاربة عن زوجها من جبل وسالت: يف الربزيل : الرابع 

وتذكر أن زوجها يضرهبا وتريد خصامه وختشى على نفسها إن عادت إليه بعد الفرار أن يقتلها ، فيكتب احلاكم ملن 
يزعج الزوج فتارة يأيت جواب املبعوث إليه باإلزعاج للخصم خبط غري معروف ولفظ غري حمصل ، وتارة ال يصل 

الزوج تعصب أو فّر ويتعذر اجلواب بالكلية فيطول أمر املرأة وتريد أن تقطع على زوجها  اجلواب ، وتارة يذكر أن
بعدم النفقة وكيف إن فرت غري ذات الزوج إىل املدينة املذكورة من اجلبل املذكور وتريد التزوج وهي من ذوات 

ملرأة أهنا مبحل ال تناله األحكام حاصل أمر ا: األقدار وهلا ويل باجلبل املذكور فهل للحاكم أن يزوجها ؟ فأجاب 
الشرعية غالباً ، فهو حينئذ كغائب عنها مل يترك هلا نفقة أو حاضر قادر على اإلنفاق وعجز عن أخذه منه كرهاً وأيّاً 

. ما كان فللزوجة القيام مبوجب التطليق للضرر وفرارها منه بعد تزوجيه إياها بذلك احملل ال يبطل حقها لوجهني 
أن رضاها به أوالً ال يسقط قيامها به ثانياً كرضاها بإثرة عليها أوالً ال مينع : الثاين . ة املقام بذلك احملل األول حرم

قيامها ثانياً وحنو ذلك ، وأما مسألة الويل فال بد من الكتب واإلعذار إليه والتلوم إن أمكن دون عسر وضرر طول 
الذي استقريته من أحوال قرى القريوان : عن ابن رشد حنوه قائالً مث ذكر . وإال سقط وزّوجها احلاكم اه باختصار 

حني كنت مقيماً هبا أهنا ال تناهلا األحكام ، فأرى أن ال متكناهلاربة من زوجها إىل اخلروج إىل القرى وإىل اجلبال اليت 
القاضي من  حوهلا حنو جبل وسالت وجبل ضراوة وجبل السرج ، وقد وقع شيء من هذا وهربت امرأة فمكنها

  .زوجها وردها لقريتها فقتلها يف الطريق اه 
ومثله يف اجلبال اليت حول فاس ونواحيها يف وقتنا لتعذر األحكام فيها فيجري حكمها على ما تقدم يف جبل : قلت 

  .القريان وقراها كما شاهدناه يف وقتنا هذا واهللا أعلم 
ك على وجه التأديب لذنب أتته فإن كان مثله ممن يؤدب ويعتين فإن ضرهبا وزعم أن ذل: قال يف املتيطية : اخلامس 

باألدب صدق ، وإن كان ليس من أهل األدب وال يعتين به فعليه البينة أنه إمنا ضرهبا لذنب تستوجب به الضرب 



بعد ذلك كان فإن أنكر ضرهبا مجلة وقامت هلا بينة به كان هلا اخليار فإن قال : والقول قوهلا حينئذ أنه ظامل هلا قال 
ويف العتبية عن مالك فيمن حلف بطالق زوجته ليجلدهنا مخسني سوطاً : لذنب أتته مل يقبل قوله إلنكاره األول قال 

فإنه مينع من ضرهبا وتطلق عليه ، وحنوه حكى ابن حبيب يف الواضحة أن من حلف بطالق امرأته ليجلدهنا أكثر من 
لقها عليه إذا كان ذلك لغري شيء تستوجبه فإن مل يعلم بذلك حىت عشرة أسواط مثل الثالثني أن السلطان يط

جلدها برّ يف ميينه وعوقب بالزجر والسجن ومل تطلق عليه إال أن يكون هبا من الضرب آثار قبيحة ال يليق مبثلها 
  .فتطلق عليه للضرر إذا تفاحش ذلك وطلبت الفراق اه 

ن القاسم على ما رواه حسني بن عاصم أن املرأة قد تستوجب ما مل تذنب ما تستوجب به ذلك فقد نص اب: قلت 
ولو حلف بطالقها : وقد تقدم ذلك أول الفصل قال . الضرب الوجيع بالذنب ترتكبه إذا كان الذنب معروفاً 

وال تطلق عليه يريد ويصدق يف أهنا صنعت ما تستوجب . ليجلدهنا عشرة أسواط وحنوها خلى بينه وبينها وقد أساء 
لك ال أنه يكون له ذلك دون سبب ، وكذلك من حلف حبرية عبده ليضربنه ضرباً يسرياً دون شيء أذنبه مل به ذ

ومن هذا املعىن لو : ميكن من ذلك وهو بعيد وال يصح أن يقال ذلك يف احلرة قال : وقال ابن أيب زيد . ميكن منه 
اً فإن السلطان حينثه إال أن يثبت عليها أهنا حلف بطالق امرأته األخرى أو حبرية عبده ليجلدن هذه مخسني سوط

فعلت ما تستوجب به ذلك ولو كانت ميينه على ذلك باهللا أو بصيام أو مبشي وشبهه مما ال يقضي به فأبت املرأة أن 
تذهب معه خمافة أن يضرهبا ليسقط عن نفسه ما حلف عليه ، فلها ذلك من أجل أنه ال يؤمن عليها ويطلقها احلاكم 

: وسئل سحنون عن املرأة تشتكي أن زوجها يضرهبا وهبا أثار ضرب وال بينة على معاينة ضربه قال . ائنة اه طلقة ب
يسئل عنها جرياهنا فإن قالوا شأنه ال ينزع عن ظلمها أدبه وحبسه فإن مسع اجلريان الصياح منها ومل حيضروا ضربه 

فعلم منه أن العشرة أسواط فما دوهنا . هو ذلك وأنكره اه إياها أدبه أيضاً ألن هذه اآلثار لو كانت من غريه لشكا 
  .من اخلفيف الذي ال بد فيه من التكرار حيث ادعى هو ما يوجب ذلك ، وهذا ما مل حتصل منه آثار قبيحة كما مّر 

رط هني قول الناظم تثبت الضرر أي يف بدهنا كما مر ، وأما إن أضر هبا يف ماهلا ومل يكن هلا عليه فيه ش: السادس 
وقد حتصل . عن ذلك وأغرم ما أخذه منه فإن عاد بعد النهي عاقبه السلطان ومل يطلق عليه ، وإن تكرر إضراره اه 

أنه إن أضر هبا يف بدهنا فلها التطليق من غريرفع للحاكم إذا كان هلا به شرط وثبت الضرر عند احلاكم ومل جيد 
أصحهما ال بد من الرفع فإن طلقت نفسها بدون رفع مضى . ن الزوج فيه مطعناً وإن مل يكن هلا به شرط فقوال

طالقها كما مر ، وحيث كان الضرر يف بدهنا فالكالم هلا وإن سفيهة موىل عليها وال كالم لوليها إال بتوكيل منها 
  .وإن كان الضرر يف ماهلا فالكالم له ال هلا واهللا أعلم 

عنها نصف سنة مثالً وإن فعل فأمرها بيدها فغزا العدو يف عسكر  إذا اشترطت عليه الزوجة أن ال يغيب: السابع 
مأمون ميكنه الرجوع منه قبل انقضاء مدة املغيب فهزم اجليش وأسر الزوج حىت مضى األجل املعلق عليه فال خيار 

مضى  هلا ألنه معذور ، وكذا إن مرض أو سجن سجناً ال يقدر على دفع موجبه أو منعته فتنة أو فساد طريق حىت
انظر . األجل خبالف ما لو غزا يف سرية فأسر أو سافر يف حبر فتعذرت الرياح فينبغي أن ال يعذر ألنه غر بنفسه 

  .املتيطية وابن عرفة يف مبحث الشروط 
  َوإنْ ثُبُوُت ضََررِ َتَعذَّرَا
  ِلَزْوَجٍة َوْرفُعَها َتكَرَّرَا

( أي وإن تعذر ثبوت ضرر يف إقامة البينة عليه ) تعذرا ( فاعل بفعل حمذوف يفسره ) ثبوت ضرر ( شرط ) وإن ( 
  .واجلملة حال أي واحلال إن رفعها للحاكم شاكية به تكرر ) تكررا ( مبتدأ خربه ) ورفعها . يتعلق به ) لزوجة 



  فَاحلَكََماِن َبْعُد ُيْبَعثَاِن
  َبْيَنُهَما بُِمقَْتَضىالْقُْرآِن

يتعلق باملبتدأ ) بينهما ( بضم الياء مبنياً للمفعول ) يبعثان ( باخلرب الذي هو قوله  يتعلق) بعد ( مبتدأ ) فاحلكمان ( 
املذكور ، واجلملة جواب الشرط أي فاحلكمان بينهما يبعثان بعد تكرار شكواها ، وسؤال القاضي جرياهنا عن 

جة ضرر زوجها فالواجب إذا شكت الزو: قال ابن سهل . أمرها إن كان فيهم عدول وأسكنها معهم وعمي أمرها 
أن تسئل بيان ضررها فلعله منعها من احلمام وتأديبها على ترك الصالة فإن بينت ضرراً ال جيوز وقف عليه زوجها 

فإن أنكره أمرها بالبينة فإن عجزت وتكررت شكواها كشف القاضي عن أمرها جرياهنا إن كان فيهم عدول فإن مل 
وضع يكون له جريان عدول فإن كان من ضرره ما يوجب تأديبه أدبه وإن كان يكونوا فيهم أمر القاضي بإسكاهنا مب

  .هلا شرط يف الضرر أمر هلا باألخذ به وإن عمي خربها بعث احلكمني اه من ابن عرفة 
ظاهر كالمه ككالم الناظم وابن سلمون وغريهم أنه ال جيب على الزوج ضمان الضرر حيث أمرمها : تنبيه 

احلني فما يفعله القضاة اليوم من إلزامه بذلك وسجنه إن مل جيده خطأ صراح إذ ال مستند له باإلسكان مع قوم ص
وبالطلب ) خ ( فيما علمت على أن الضرر ال ميكن استيفاؤه من ضامنه فإن كان املراد به ضامن الطلب كما قال 

جله إذ ال يسجن أحد فيما فإنه جيب أن يبني ذلك للزوج وأنه إن عجز عنه ال يسجن أل. وإن يف قصاص اخل 
ومل أقف على من قال به ، وأما ضامن الفرض فهو من ضمان ما هو آيل للزوم . يترقب ثبوت ما يوجبه احلكمعليه 

بدين الزم أو آيل لكن ال يلزم إعطاء الضامن به حبيث إذا عجز عن إعطائه يسجن ألجله ، وإمنا ) خ ( كما قال 
ن عنه به صح الضمان ، ومل أقف أيضاً على من قال بإلزام الزوج بذلك قبل معىن كالم األئمة إذا طاع املضمو

ترتب الفرض املذكور يف ذمته ، إذ ال يصري ديناً عليه قبل مضي زمنه ، وحينئذ فال يسجن لعجزه عن الضامن قبل 
. له فيها إن كان له مال ترتبه عليه ما مل يرد سفراً فيطلب بالكفيل حينئذ فإن فر طلقت عليه بعدم النفقة أو يباع ما

وال يقال املرأة ال يلزمها أن متكنه من االستمتاع إال بضامن يف نفقتها ألن االستمتاع يف مقابلة النفقة فيكون ذلك 
ألنا نقول إمنا يكون هلا منعها من نفسها إذا ثبت الضرر . وداين فالناً ولزم فيما ثبت اخل ) خ ( من باب قول 

مّر والفرض ههنا أنه مل يثبت ومنعها من االستمتاع حىت يعطيها ضامناً بنفقتها املستقبلة  وأرادت القيام به كما
وليس هلا منع نفسها وإن منعته من الدخول والوطء بعده اخل ) خ ( خالف ظاهر كالم األئمة ، وخالف ظاهر قول 

ل فما يفعله القضاة اليوم من سجنه فإذا مل يكن هلا منع نفسها فيما وجب هلا اآلن فأحرى فيما جيب يف املستقب. 
أو على شرط يناقض : عند قوله يف النكاح ) ح ( وانظر . بالعجز عن ضامن الفرض املذكور ال مساعد له نقالً 

يتعلق باخلرب ) مبقتضى . ( املقصود يتبني ما ذكرناه ، وانظر أيضاً عنه قوله يف النفقات وهلا طلبه بنفقة املستقبل اخل 
  .أي حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) لقرآن ا( املتقدم 

  إنْ ُوجَِدا َعْدلَْينِ ِمْن أَْهِلهِمَا
  َوالْبَْعثُ ِمْن غَْيرِِهما إنْ ُعِدَما

حال من نائب وجدا ألن الظاهر أهنا ال تتعدى ) عدلني ( شرط فيما قبله حذف جوابه للداللة عليه ) إن وجدا ( 
إن عدما ( خرب أي كائن من غري أهلهما ) من غريمها ( مبتدأ ) والبعث ( د حال حال بع) من أهلهما ( الثنني ههنا 

وحاصله ؛ أن املرأة إذا تكررت شكواها بضرر زوجها فإن احلاكم . بالبناء للمفعول شرط حذف جوابه للعلم به ) 
ني وال تنقل للحاضرة كما يأمر جرياهنا بتفقد أحواهلا فإن مل يكن يف اجلريان من جتوز شهادته سكنهما بني قوم صاحل

مّر أول الفصل ، وكذا احلكم إن تكررت شكواه هبا فإن شهد اجلريان الذين جتوز شهادهتم أو القوم الصاحلون 



وإن مل يشهدوا بشيء لكوهنم أشكل عليهم أمرمها وال . الذين سكنوا بينهم بضرره هبا فهو ما مر قبل هذه األبيات 
احلاكم حينئذ يبعث حكمني فقيهني بذلك األمر الذي ينظران فيه عدلني من زالت الزوجة تشتكي الضرر فإن 

أهلهما فإن عدم وجودمها من أهلهما أو وجدا ولكن كانا غري فقيهني أو غري عدلني أو عدلني فقيهني ، ولكن تعذر 
اإلصالح بينهما ، بعثها بعث حكمني فقيهني عدلني من غري أهلهما فيدخالن عليهما املرة بعد املرة وجيتهدان يف 

ما تنقم منها أو منه وإن كان لك غرض فيها رددناها إليك : وخيلو كل منهما بصاحبه إن كانا من أهلهما ويقول له 
وسكنهما بني قوم صاحلني إن مل تكن بينهم وإن أشكل أي دام اإلشكالبعث ) : خ ( صاغرة أو رددناه ويذكراهنما 

وعليهما اإلصالح فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا : ري العدل إىل أن قال حكمني من أهلهما إن أمكن وبطل حكم غ
بال خلع ، وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرمها وإن أساء فهل يتعني الطالق بال خلع أو هلما أن خيالعا بالنظر 

زالت الشكوى مترددة هل  وانظر لو دام اإلشكال بعد بعث احلكمني وطال األمر وال. وعليه األكثر تأويالن اخل 
خيالعان بالنظر حيث مل تطلب عشرهتما أو يأمتناه عليها أو يرسل حكمني آخرين أو أمينة ، إذ رمبا مل يتبني للحكمني 

األولني حاهلما لتقصريمها أو لعدم معرفتهما بالقرائن ، إذ الضرر مما يعتمد فيه على الفراش وال يعرفها إال الفطن 
وبالعكس ائتمناه عليها أي ما مل يرد فراقها وإال فرقا وال شيء هلا من املهر ، بل : وقوله . الظاهر وهذا هو . الناقد 

  .لو حكما عليها بأكثر من املهر جاز إن كان سداداً نقله ابن عرفة 
  َوَما بِِه قَْد َحِكَما يُْمضىَوال
) ميضى : ( وقوله ) قد حكما ( يتعلق بالصلة اليت هي )  به( مبتدأ موصول ) وما ( إْعذَاَر ِللزَّْوَجْينِ ِفيَما فََعالَ 

إعذار ( نافية للجنس ) وال ( بالبناء للمفعول خرب وحيتمل أن يكون بفتح الياء وكسر الضاد مبنياً للفاعل مبعىن ينفذ 
ابن . فعاله  صلة ما والعائد حمذوف أي) فعال ( يتعلق باالستقرار يف اخلرب ) فيما ( خربها ) للزوجني ( امسها ) 

ابن . وحكمهما على وجه احلكم ال الوكالة فينفذ وإن خالف مذهب من بعثهما مجعاً أو فرقاً : عرفة عن الباجي 
وداللة ابن احلاجب على عدم نفوذه على القول بالوكالة ال أعلمه يف : ابن عرفة . بل مها وكيالن : شاس وقيل 

ويف املقدمات ال إعذار ألحد الزوجني فيما . ا يأيت إن شاء اهللا اه املذهب حبال ، بل اجلاري عليه غري ذلك حسبم
حكم به احلكمان ألهنما ال حيكمان بالشهادة القاطعة ، وإمنا حيكمان مبا خلص إليهما من علم أحواهلما بعد النظر 

ه واهللا أعلم أن ألهنما ال حيكمان يف ذلك بالبينة القاطعة ، ومعنا: ونقله ابن عرفة بلفظ ) م ( والكشف نقله 
الشارع جعل هلما أن يستندا لعلمهما فيما حكما به فليسا بشاهدين عند الغري مبا علما حىت يعذر فيهما وإالَّ فكل 
شاهد إمنا يشهد مبا خلص إليه من أمر املشهود به ، وفيه اإلعذار على كل حال ، وهذا على القول األول ، وأما 

: ضي كاملوجهني للتحليف واحليازة وحنومها فال إعذار أيضاً كما مر ، وفهم من قوله على الثاين فإهنما نائبان عن القا
أنه لو انفرد أحدمها باحلكم بالطالق أو بغريه مل ينفذ ولو اجتمعا عليه بعد وهو كذلك كما يف ابن عرفة . حكماً اخل 

شيء فإن مل تلتزم الزوجة للمال فال عن اللخمي وإن اجتمعا على الطالق واختلفا يف كونه على مال معلوم أو بال 
  .طالق وإن أوقعا أكثر من طلقة واحدة فال تلزم إال الواحدة 

  فصل يف الرضاع

هو لغة بفتح الراء وكسرها مع إثبات التاء وتركها من باب تعب يف لغة جند ، ومن باب ضرب يف لغة هتامة وأهل 
أمه وامرأة مرضع أي هلا ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاع وأرضعته : عياض . مكة يتكلمون هبما قاله يف املصباح 
  :الولد قلت مرضعة قال يف الكافية 



  وما من الصفات باألنثى خيص
  عن تاء استغىن ألن اللفظ نص

  وحيث معىن الفعل ينوي التاء زد
  كذي غدت مرضعة طفالً ولد

وشرعاً ) . م ( ا ترضع بالفعل فتثبت التاء قاله وحاصله ؛ أنه إن أريد أهنا ترضع بالقوة فيجرد من التاء وإن أريد أهن
هو وصول لنب آدمي حملل مظنة غذاء آخر ، مث علل تعريفه بالوصول الشامل للوصول من الفم : قال ابن عرفة 
لكن ال بد أن يصل للجوف من منفذ . لتحرميهم بالسعوط واحلقنة وال دليل إال مسمى الرضاع اه : وغريه بقوله 
وال . أو شكاً وإن من أنف وهو السعوط بفتح السني ال من عني أو أذن فلو وصل للحلق ورد فال  واسع ولو ظناً

بد أن حيصل يف احلقنة الغذاء به بالفعل ، وال تكفي املظنة وال بد أيضاً أن حيصل قبل االستغناء عنه بالطعام فإن 
  .استغىن ولو داخل احلولني فال 

  النََّسْبَوكُلُّ َمْن َتْحُرُم َشْرعاً بِ
  فَِمثْلَُها ِمَن الرَّضَاعِ ُيْجتََنْب

متييز أو منصوب على إسقاط اخلافض وهو أظهر ) شرعاً ( صلة املوصول ) حترم ( مبتدأ ومضاف إليه ) وكل من ( 
بالبناء للمفعول ) جيتنب ( حال منه على ضعف ) من الرضاع ( مبتدأ ) فمثلها ( يتعلق بتحرم ) بالنسب ( معىن 
. بتدأ الثاين والثاين وخربه خرب األول ودخلت الفاء يف هذا اخلرب لشبه املبتدأ بالشرط يف العموم واإلهبام خرب امل

اآلية )  ٢٣: النساء ( } حرمت عليكم أمهاتكم : وهي املذكورات يف قوله تعاىل : واحملرم شرعاً بالنسب سبع 
وأمهاتكم : ن الرضاع واألخت من الرضاع لقوله تعاىل اثنانبالكتاب وهي األم م: واحملرم من الرضاع سبع أيضاً 

والباقي بالسنة وهي البنت من الرضاع والعمات منه )  ٢٣: النساء ( } الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 
حيرم من الرضاع ما حيرم من ) : ( صلى اهللا عليه وسلم ( واخلاالت منه وبنت األخ منه وبنت األخت منه لقوله 

فلما كان اللنب حيرم من قبل املرضعة ومن قبل الفحل نزلت املرضعة منزلة أم النسب فحرمت على ) . النسب 
الرضيع هي وبناهتا وإن سفلن ألهنن أخوات للرضيع أو بنات أخت له وأخواهتا ألهنن خاالت وأمهاهتا وإن علني 

حيرم عليه من قبل أيب النسب فيحرم على ألهنن جدات له ، ونزل الفحل منزلة األب فحرم من قبله على الرضيع ما 
ذلك الرضيع إن كان ذكراً أن يتزوج بأم أبيه من الرضاع وإن علت ألهنا جدته ، وبابنة أبيه منه ألهنا أخته ، 

وبأخت أبيه ألهنا عمته ، وبابنة أخته أو أخيه منه ، وهكذا وإن كان الرضيع أنثى فيحرم عليها أن تتزوج بأبيها منه 
ألنه جدها وإن عال ، وبأخي أبيها منه ألنه عمها وبأخيها وبابن أخيها وأختها منه وإن سفلوا ، وال حترم  وال بأبيه

وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللنب ) : خ . ( األم اليت أرضعتك على أخيك وال على أبيك وكذا بناهتا 
ومن أرضعت صبياً فبنات تلك املرأة وبنات  :وقال يف الرسالة . ولصاحبة من وطئه النقطاعه ولو بعد سنني اخل 

. وكذا نكاحها إذ ال رضاع بينه وبينها وال نسب . فحلها ما تقدم أو تأخر أخوات له وألخيه نكاح بناهتا اه 
وحاصله أن زيداً إذا أرضعته هند مثالً وزوجها خالد وهلما ابن امسه عمرو فاجعل زيداً كعمرو يف احلكم من غري 

. وحرام أصوله وفصوله اخل : يف النكاح ) خ ( كل من حيرم على عمرو حيرم على زيد ، ويأيت قول فرق أصالً ، ف
فكل ما تفرع من أبناء زيد فحكمهم حكم أبيهم زيد ، وكذا ابن زيد رضاعاً أي من رضع يف لبنه خبالف أصول 

ل إن كان هناك سبب آخر للحرمة زيد وأخوته فال حترم عليهم هند وال أخواهتا وال بناهتا من أجل إرضاع زيد ب
اعترب من مصاهرة أو رضاع فكذلك وإالَّ فال ، وباجلملة فالرضيع وفروعه نسباً ورضاعاً حيرم عليهم املرضعة 



وفروعها نسباً ورضاعاً ، وكذا حيرم عليهم أصوهلا نسباً ورضاعاً ، وكذا أصول بعلها وفروعه من غريها نسباً 
سفل الفروع يف اجلميل ، وكذا حيرم عليهم حواشيها وحواشي بعلها ، وأما أبناء  ورضاعاً وإن علوا األصول أو

حواشيها فال حيرموا على الرضيع فضالً عن فروعه كالنسب ، وأما أصول الرضيع وحواشيه نسباً ورضاعاً فال حترم 
ظر بسط اعتراض ابن عرفة وان) خ ( عليهم املرضعة وال فروعها وال أصوهلا وال حواشيها وهم املستثنون ويف كالم 

يف الورقة السابعة والعشرين واملائة . إال أم أخيك اخل : بقوله ) خ ( على ابن دقيق العيد يف االستثناء الذي أشار له 
حيرم بالرضاع : ( من أنكحة املعيار واعتراضه مناقشة لفظية ال غري ، وباجلملة فوجه اعتراضه أن قوله عليه السالم 

بالرضاع فالباء سببية وال رضاع بينك وبني أم أخيك من الرضاع فلم تدخل معناه حىت حيتاج إىل أي بسب. اخل ) 
استثنائها وأم أخيك من النسب مل حترم من جهة كوهنا أم أخيك ، بل من جهة أهنا أمك أو زوجة أبيك ، وهكذا 

  .واهللا أعلم 
  فإنْ أقَرَّ الزَّْوُج بالرِّضَاعِ

  كَاحِ َداعيفَُهَو إىل فَْسخِ النِّ
مبتدأ عائد على اإلقرار املفهوم من أقر ) فهو ( يتعلق بفعل الشرط ) بالرضاع ( فاعل ) الزوج ( شرط ) وإن أقر ( 
واجلملة جواب الشرط دلت عليه الفاء ألنه ال يصلح ) داعي ( يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) إىل فسخ النكاح ( 

وجوباً قبل الدخول وبعده وهو كذلك ، وسيأيت حكم ما إذا مل يقر  ألن يكون شرطاً ، وظاهر النظم أنه يفسخ
ولكن يثبت ببينة ولو رجالً وامرأة أو امرأتني إن فشا فإنه يفسخ أيضاً بعد اإلعذار والعجز عن الدفع كما يفهم مما 

ما إذا فسخ قبل هذا ، لكن إن فسخ بالبينة فال شيء هلا قبل البناء وإن فسخ بعده فلها الصداق كله خبالف 
  :باإلقرار فلها الكل بعده والنصف قبله كما قال 

  وَيلَْزُم الصَّدَاُق بالبَِناِء
  ونِْصفُُه ِمْن قَْبلِ االبتناِء

) ونصفه ( يتعلق بيلزم واجلملة يف حمل جر معطوفة على فسخ ) بالبناء ( فاعله ) الصداق ( بالنصب ) ويلزم ( 
واجلملة معطوفة على اجلملة قبلها أي فإقراره داع إىل فسخ النكاح وإىل لزوم )  من قبل االبتناِء( مبتدأ خربه قوله 

كل الصداق بالبناء ولزوم نصفه من قبل االبتناء ، وإمنا لزمه النصف يف اإلقرار قبله الهتامه على أنه إمنا أقر ليسقط 
رضاع أو على أنه كان يقر به قبل عنه نصف الصداق ، ولذا مل يكن عليه شيء إذا أقام بينة على ما ادعاه من ال

  .العقد أو صدقته املرأة يف دعواه كما يف املتيطية 
  كَذَاَك باإلقَْرارِ ِمْنُهَما َمعا
  ال بِاْعتَِراِف زوَجٍة إنْ َوقَعا

حال أي كذلك يفسخ ) معا ( يتعلق باإلقرار ) منهما ( يتعلق بذلك املقدر ) باإلقرار ( يتعلق بفعل مقدر ) كذاك ( 
إقرارمها معاً وظاهره أقرا معاً قبل العقد أو بعده ، لكن إن فسخ قبل الدخول بسبب إقرارمها به قبل العقد أو بعده ب

فال شيء هلا وإن دخل فلها املسمى إن كان أو صداق املثل سواء دخال عاملني به أو جاهلني مث تذكرا أو عاملاً به هو 
( أنكر هو العلم ولكن صدقها فيه فلها ربع دينار فقط ألهنا غارة وحده فإن علمت بالرضاع وحدها حني الدخول و

وفسخ نكاح املتصادقني عليه كقيام بينة على إقرار أحدمها قبل العقد وهلا املسمى بالدخول إال أن تعلم فقط ) خ 
حذف جوابه شرط) إن وقعا ( مضاف إليه ) زوجة ( معطوف على بإقرار ) باعتراف ( عاطفة ) ال . ( فكالغارة اخل 
واجلملة يف حمل جر صفة العتراف ، وحيتمل أن يكون باعتراف متعلقاً بوقعا ، واجلملة معطوفة على . للداللة عليه 



مقدر قبلها أي كذلك يفسخ إن ثبت بإقرارمها ال إن وقع باعتراف زوجة ، لكن يعكر عليه أن ال تعطف اجلمل 
وظاهر النظم أن إقرارمها ال يوجب فسخاً ولو كان قبل . وصفاً كما يرد على األول أن اجلملة الشرطية ال تكون 

العقد وليس كذلك ، بل إقرارمها أو إقرار أحدمها قبل العقد موجب للفسخ مطلقاً قبل البناء وبعده كما يف املتيطية 
يندفع وال تقدر وإن ادعته أي الرضاع بعد العقد مل ) : خ ( وغريها ، فيقيد كالم الناظم مبا إذا أقرت بعد العقد 

  .على طلب املهر قبله أي قبل الدخول 
  َوُيفَْسُخ النِّكاُح بالَعْدليْنِ
  بِِصحَِّة اإلْرضاعِ شاِهَديْنِ

( يتعلق باحلال الذي هو قوله ) بصحة اإلرضاع ( يتعلق بيفسخ ) بالعدلني ( فعل ونائبه ) ويفسخ النكاح ( 
  ) .شاهدين 

  ُهمَاوِبِاثَْنَتْينِ إنْ َيكُْن قَْولُ
  ِمْن قَْبلِ َعقٍْد قد فَشا وُعلما

قد فشا ( يتعلق بقوله ) من قبل عقد ( اسم يكن ) قوهلما ( شرط ) إن يكن ( معطوف على العدلني ) وباثنتني ( 
معطوف على فشا ، واجلملة من فشا ومتعلقه ومعطوفه خرب يكن ، وجيوز أن يكون اجملرور متعلقاً باسم ) وعلما 

  .كون خربها ومجلة فشا يف حمل نصب على احلال من االستقرار يف اخلرب يكن وجيوز أن ي
  ورُجلٍ وامَْرأٍة كَذا َويف

  واِحَدٍة ُخلٌْف ويف األوْلَى اقْتُِفي
يف موضع الصفة أي كائنني كذا أي فاشياً من قوهلما أيضاً ، ) كذا ( باجلر معطوفان على العدلني ) ورجل وامرأة ( 

ويف . ( تدأ على حذف مضاف أي وشهادة رجل وامرأة كائنة كذلك يف إجياب الفسخ وجيوز أن يكون رجل مب
واجلملة استئنافية ، ) اقتفي : ( بفتح اهلمزة وسكون الواو يتعلق بقوله ) خلف ويف األوىل ( خرب عن قوله ) واحدة 

  .ومعىن اقتفي اتبع 
ن مل يفش من قوهلما قباللعقد وبامرأتني وبرجل مع واحلاصل أن الرضاع يثبت بعدلني ويفسخ النكاح هبما اتفافاً وإ

امرأة بشرط الفشو يف هاتني الصورتني اتفاقاً أيضاً ال بدون فشو فال يفسخ وال يثبت هبما الرضاع فيهما على 
. املعتمد ، وإن كان فيه خالف قوي ، وأما املرأة الواحدة فمع عدم الفشو ال يثبت اتفاقاً ومع الفشو فيها قوالن 

: ابن فتوح . م الثبوت وهو البن حبيب عن ابن القاسم ، والثاين يثبت ويفسخ بذلك النكاح وهو يف املدونة عد
مث إنه ال تشترط العدالة مع . ال بامرأة ولو فشا وندب التنزه مطلقاً اخل ) : خ ( وهو أظهر نقل ذلك ابن سلمون 

لك ويبقى النظر يف الرجل الواحد إذا حصل من قوله الفشو على الراجح إذ هو قول ابن القاسم من روايته عن ما
ومل أقف فيه : فشو قبل العقد فإنه أقوى من املرأة مع الفشو فيقتضي ذلك ثبوت الرضاع به قاله ابن رحال قال 

  .على شيء بعد البحث عنه 
وتقدم أول . القلشاين  يثبت الرضاع أيضاً بالسماع الفاشي بإقرار أحد الزوجني قبل العقد قاله: األول . تنبيهان 

وإن مل يكن عن الثقات ، لكن إمنا . الفصل الذي قبل هذا ويف فصل شهادة السماع أن الرضاع مما يثبت بالسماع 
  .يعمل به قبل العقد وإالَّ فال إن أنكر الزوج لقوهلم ال ينزع به من يد حائز وهذا هو الظاهر فانظره هناك 

أن شهادة املرأتني بالرضاع عاملة سواء قامتا حني علمتا بالنكاح أو : سم يف املبسوط يف املتيطية عن ابن القا: الثاين 
  .ال تقبل إال أن يقوما عند النكاح وأما بعد طول فال : وقال ابن نافع . بعد ذلك 



تق ويف حمض حق اهللا جتب املبادرة باإلمكان إن استدمي حترميه كع) خ ( وهذا الثاين هو اجلاري على قول : قلت 
وأداء املرأتني ال يكون إال معاً وال جيوز بافتراقهما لقوله : قال يف املتيطية ، إثر ما مر . ووقف وطالق ورضاع اخل 

وال يذكرك إال من حضرك قاله أبو حممد ، ورده بعض املوثقني )  ٢٨٢: البقرة ( } فتذكر إحدامها األخرى : تعاىل 
  .رقان عنده ، وقيل معىن تذكر إحدامها األخرى تصريها يف الشهادة كذكر اه بأنه قد يتأتى التذكري قبل األداء مث يف
  فصل يف عيوب الزوجني وما يردان به

اثنان يستوي : هو من عطف اخلاص على العام إذ من العيوب ما ال رد به ، مث إن موجبات اخليار يف النكاح ثالثة 
واحد خيتص باملرأة وهو عتق األمة حتت زوجها العبد وقد فيهما الرجل واملرأة ومها العيب والغرور باحلرية ، و

  :نظمها بعضهم فقال 
  عيب غرور سبب اخليار يف
  تناكح كذاك عتق فاعرف

  ِمَن اجلُُنوِن واجلُذامِ والَبَرْص:فأشار الناظم للعيوب املشتركة بقوله 
  والدَّاُء يف الفَْرجِ اِخلياُر ُيقَْتَنْص

بالبناء ) يقتنص ( مبتدأ ) اخليار ( يتعلق مبحذوف حال مما قبله يليه ) الداء يف الفرج من اجلنون واجلذام والربص و( 
للمفعول خربه واجملرور وما عطف عليه يتعلق به ، ومعىن يقتنص يثبت وحيصل ومشل كالمه الرجل واملرأة فإن 

لفراق فيؤجل املعيب للدواء على للسامل اخليار يف اآلخر ، بل ظاهره أن لكل منهما اخليار ، وإذا اختار السامل ا
التفصيل اآليت مث بعد مضيه يفرق بينهما ، وظاهره ولو كان كل منهما معيباً بعيب صاحبه أو بغريه وهو كذلك 

عن الرجراجي ، والذي للخمي أن كالًّ من الزوجني إذا اطلع على عيب بصاحبه خمالف لعيبه ) ح ( على ما يف 
فلكل منهما اخليار وإن كان موافقاً كربصهما معاً أو جنوهنما معاً كان له اخليار  كجنونه وبرصها مثالً والعكس ،

وقوله يف الفرج أي فرج الرجل وفرج املرأة . دوهنا ألنه بذل صداقاً لساملة ، فوجد ما يكون صداقها دون ذلك اه 
. الرتق والقرن والعفل واإلفضاء ، وسيأيت أن داء فرج الرجل اجلب والعنة واخلصاء واالعتراض ، وداء فرج املرأة 

وبقي عليه من عيوب الفرج العذَْيطة بفتح العني املهملة وسكون الذال املعجمة وفتح املثناة حتت والطاء املهملة هي 
حدوث الغائط عند اجلماع ومثله البول عنده أيضاً وهي من عيوب الفرج املشتركة بينهما وال يشتركان يف عيب 

وله عند اجلماع أنه إن كان أحدمها يبول أو يغيط يف الفراش ال عند اجلماع ال يرده اآلخر فرج غريمها وأفهم ق
  .بذلك وهو كذلك على املعتمد من أحد قولني ، واقتصر عليه يف الكراس السادس من أنكحة املعيار 

  َبْعَد ثُبوِت الَعْيبِ أَوْ إقْرَارِ
  به َوَرفْعِ األْمرِ يف املُْختارِ

معطوف ) أو إقرار ( كل منهما مضاف إليه ) ثبوت عيب ( ق مبحذوف حال من نائب فاعل يقتنص يتعل) بعد ( 
معطوف على ثبوت أي بعد ثبوت ) ورفع األمر ( يتعلق بإقرار وضمريه للعيب ) به ( على مقدر أي ببينة أو إقرار 

صح إقراره ال حنو حمجور عليه ، ويعرف العيب ببينة أو إقرار وبعد رفع األمر للحاكم وحمل ثبوته باإلقرار إن كان ي
ينظر الرجال للرجل والنساء : اجلذام والربص بنظر األطباء إليهما ما مل يكونا يف العورة فيصدقان يف نفيه ، وقيل 

ولو أهنا خالفته يف وجود العيب هبا فإن كان ظاهراً مثل اجلذام والربص بوجهها وكفيها فإنه : ابن هارون . للمرأة 
تصدق يف : الرجال وإن كان يف سائر بدهنا أثبته النساء وإن كان يف فرجها فقال ابن القاسم وابن حبيب يثبت ب

تصدق مع ميينها وهلا رد اليمني على الزوج ، وقال ابن سحنون : قال ابن اهلندي وغريه . ذلك وال ينظرها النساء 



إن نظر الرجال إىل عيوب عورة الرجل جائز : ثائقه ابن فتحون يف و. ينظر إليها النساء يف عيب الفرج : عن أبيه 
وقد حكى الربزيل يف النكاح عن ابن علوان أحد مفيت تونس أنه أتته امرأة .للضرورة كما ينظر النساء إىل املرأة اه 

ادّعي عليه أن داخل دبره برصاً فادعت ذلك : تزوجها أندلسي وأساء عشرهتا وعسر عليها التخلص منه فقال هلا 
  .يه فحكم عليه بأن ينظره الرجال يف ذلك احملل ، فلما رأى الزوج ذلك طلقها اه عل

  :وهبذا القول جرى العمل قال ناظمه : قلت 
  وجاز للنسوة للفرج النظر
  من النساء إن دعا له ضرر

لنساء والرجال فال مفهوم للنسوة كما مر وما مر من أن العيب إذا كان بغري الفرج ينظر إليه األطباء أعين النساء ل
وهذا يف غري . انظر املفيد . إذا كان العيب يف املرأة فإن الثوب يشق عنه حىت ينظر إليه األطباء : للرجال ، وقيل 

العذيطة وأما هي فقد نزلت يف زمن أمحد بن نصر ورمى كل واحد منهما صاحبه فأمر أن يطعم أحدمها تيناً واآلخر 
لعقد ومل يبق فيه مقال خري السامل من الزوجني فإن اختارت الزوجة فراقها طلقها فإذا ثبت أن العيب قبل ا. فقوساً 

وأما إن حدث بعد العقد فسيأيت ، ومقابل املختار أن ) املختار ( القول ) يف . ( احلاكم عليه وال يفوض ذلك إليها 
  .القاضي يفوض ذلك إليها ، وتقدم حترير ذلك يف فصل الضرر 

إذا شهد رجالن من األطباء أحدمها ذمي أن جبسم الزوج : ال الربزيل إثر ما مر عنه بأوراق ق: األول . تنبيهان 
برصاً ال يشكان فيه فالذي يف املدونة قبول ذلك ألن ذلك علم مقتبس وال جيري جمرى الشهادة ، ولكن ليس ذلك 

ر هذا هل فيه رائحة أم ال ؟ فإن مطلقاً إذا قدر على حتصيل ما هو أثلج للصدر ، فينبغي أن يؤمر العدول باختبا
قالوا ال رائحة امتحن موضعه برأس إبرة فإن تغري وامحر لونه ودمي فليس برصاً وال مقال للزوجة وال أعلم وجهاً 

  .أوثق من هذا وما يف الزمان طبيب انظر متامه 
ري التحيل يف بعض املسائل فمن وكان يعين ابن علوان كث: قال الربزيل ، إثر ما مر عن ابن علوان ما نصه : الثاين 

ذلك ما حكي عنه أن امرأة وصي على أوالدها من قبل أبيهم فضيق عليها أولياء الزوج وأقاموا عليها البينة أهنا 
إين أتلفته يف : إذا قدموك غداً للقاضي فاعتريف هلم بذلك وقويل هلم : سفيهة ال تصلح للتقدمي فأتت إليه فقال هلا 

وهذا التحيل إن كان ثبت عنده يف هذه ويف اليت : قال الربزيل . ذلك فسرحها القاضي لذلك  أيام السفه ففعلت
قبلها أهنا مظلومة فهو سائغ من باب اإلنفاذ من املظلمات وإالَّ فالصواب أنه ال جيوز ألنه من باب تلقني اخلصوم 

هور ، فمن ذلك ما حكى ابن رشد عنه أنه وهذه الطريقة معروفة أليب حنيفة اإلمام املش: القادح يف العدالة قال 
أنا ال أبايعه فاحضروه وأجلسه األمري إىل جنبه ، : حضر بيعة لبعض امللوك وأظنه أبا جعفر فقال أبو حنيفة ألصحابه 

أبايعك حىت تقوم الساعة على قصد املبالغة فيما أومهه وملا خال به أصحابه قالوا : فلما بايعه الناس قال هو يف بيعته 
ما بايعته وإمنا أردت بقويل حىت تقوم الساعة حلاجة أو غريها من ضرورياته فانظر فيه بقية : له يف ذلك فقال 

  .التحيالت احملكية عنه 
والرتق داء الفرج يف :وملا أمجل الناظم رمحه اهللا يف داء الفرج أشار إىل تفصيله بالنسبة للزوجة فيما يأيت بقوله 

  :ه بالنسبة للزوج ههنا فقال وإىل تفصيل. النساء اخل 
  وداُء فَْرجِ الزَّْوجِ بالقَضاِء
  كاجلَبِّ والُعنَِّة واِخلصاِء

وداء فرج الزوج : مبعىن املفعول صفة لداء والباء زائدة أي ) بالقضاء ( مبتدأ ومضافان ) وداء فرج الزوج ( 



ن تكون متعلقة مبحذوف صفة للمبتدأ املذكور وحيتمل أ) كاجلب والعنة واخلصاء ( املقضى عليه باخليار ألجله كائن 
واجلب قطع الذكر واألنثيني معاً أو خلق بدوهنما ، والعنني لغة . وداء فرج الزوج املوجب للخيار بالقضاء اخل : أي 

هو الذي ال يشتهي النساء وشرعاً من له ذكر صغري كالزر ويطلق أيضاً على الذي ال ينتشر ذكره وهو املعترض ، 
، واخلصي مقطوع الذكر أو األنثيني ، ولو كان قائم الذكر حيث كان ال ميين ، فإن أمىن فال خيار هلا ،  وسيأيت

إذا ثبت اخليار يف اخلصاء الذي : ومثل قطع الذكر كله قطع حشفته فقط على الراجح كما يف شراح املنت فإن قيل 
أن املقصود : فاجلواب . اخلصاء يغين عن اجلب هو قطع أحدمها فأحرى أن يثبت يف اجلب الذي هو قطعهما معاً ف

بيان معاين هذه األلفاظ قاله يف ضيح ، واحلصور الذي خيلق بغري ذكر أو بذكر صغري كالزر ، وحمل اخليار هبذه 
  .األمور إذا حدث ذلك قبل البناء وإالَّ فهو مصيبة نزلت هبا كما يأيت يف االعتراض 

  َوذَاَك ال ُيْرَجى لُه زََوالُ
  لَْيَس يف احلُكْمِ بِِه إْمهالُفَ

( يتعلق بالنائب الذي هو ) له ( بالبناء للمفعول ) ال يرجى ( مبتدأ واإلشارة للداء الشامل للألمور الثالثة ) وذاك ( 
امسها ) إمهال ( يتعلق باحلكم ) به ( خربها مقدم ) للحكم ( فعل ناقص ) فليس ( واجلملة خرب املبتدأ ) زوال 

  .أجيل بل هلا الطالق يف احلني إال أن ترضى باملقام معه مؤخر أي ت
  وَحْيثُ َعْيُب الزَّْوجِ بِاْعتِراضِ
  أْو َبَرصٍ َوِقيم ِعْندَ القَاِضي

أو ( يتعلق مبحذوف خرب ) باعتراض ( مبتدأ ومضاف إليه ) عيب الزوج ( ظرف مضمن معىن الشرط ) وحيث ( 
  .نائبه ، واجلملة معطوفة على اجلملة قبلها ومجلة ) ند القاضي ع( مبين للمفعول ) وقيم ( معطوف ) برص 

  أَجَّلَُه إىل َتَمامِ َعامِ
جواب حيث ، واملعىن أن عيب الزوج إذا كان اعتراضاً ) إىل متام عام ( القاضي ) أجله ( كذاكَ يف اجلُُنوِن واجلُذَامِ

ي يؤجله سنة كاملة من يوم احلكم على املشهور ، وحدث قبل اإلصابة أو برصاً حدث بعد العقد أو قبله فإن القاض
  .وأما االعتراض بعد اإلصابة ولو مرة فال خيار هلا ، وذلك مصيبة نزلت هبا كما يأيت 

وكذا تؤجل املرأة ذلك يف معاجلة نفسها من الربص واجلنون واجلذام إذا مل يعلم الزوج أن ذلك هبا حني : تنبيه 
و بعده فإن تنازعا يف العلم به بعيبها وقد مضى لدخوله حنو الشهر فالقول هلا بيمينها أنه العقد ، بل علمه قبل البناء أ

  .انظر املتيطية والوثائق اجملموعة . علم به إال أن يكون مثله خيفى على الزوج 
  .يتعلق بذلك احملذوف ) يف اجلنون واجلذام ( يتعلق بأجل حمذوف دل عليه ما قبله ) كذاك ( 

  َيْحكُمُ بِالطَّالقِ وَبْعَد ذَا
  إنْ ُعِدم الُبرُء على اإلطْالقِ

شرط حذف ) إن عدم ( واجلملة معطوفة على مجلة أجله ) بالطالق ( وكذا ) حيكم ( يتعلق بقوله ) وبعد ذا ( 
حال أي حال كون احلكم بالطالق بعد السنة يف ) على اإلطالق ( نائب فاعل عدم ) الربء ( جوابه للداللة عليه 

هذا . وحيتمل حال كون التأجيل مطلقاً يف احلادث والقدمي . يوب األربعة مطلقاً سواء رجى الربء بعد ذلك أم ال الع
ألن املعتمد أنه إمنا يؤجل يف الربص . هو الظاهر وليس املعىن حال كون التأجيل بالسنة مطلقاً رجى الربء أم ال 

رد باجلذام البني والربص املضر احلادثني بعده وجبنوهنما وإن مرة يف وهلا فقط ال) : ح ( واجلذام عاماً إذا رجى الربء 
. وأجل املعترض سنة اخل : مث قال . الشهر قبل الدخول وبعده وأجال فيه ويف برص وجذام رجى برؤمها سنة اخل 



ذلك كله ، لكن  فأنت تراه قيد اجلذام بالبني أي احملقق والربص باملضر والتأجيل برجاء الربء خالف ظاهر النظم يف
العذر له يف اجلذام حيث مل يقيده بالبني ألن املراد بالبني احملقق وهو ال يثبت إال بعد حتققه والقطع به إذ ال فرق بني 

ترد به ألن عمر مل : واختلف يف قليل الربص فقال مالك يف كتاب حممد : قليله وكثريه كما يف املتيطية قال فيها 
ولو علمنا فيما خف أنه ال يتزايد مل ترد ، لكنه مل يعلم ، ويف خمتصر : قال ابن القاسم . يفرق بني قليل وال كثري 

ابن شعبان أن من به برص أو جذام من الزوجني يرد به ألنه خيشى أن يترامى إىل الصحيح ، وألنه ال تطيب نفس 
وعلى هذا له الرد : قال اللخمي  الواطىء واملوطوءة وقلّ أن يسلم منه ما ولد منهما وإن سلم كان ذلك يف نسله

ورأيت ذلك يف امرأة كان أبوها : إذا اطلع أن أحد األبوين كان كذلك ألنه خيشى أن يكون ذلك يف نسله قال 
فهو شاهد إلطالق الناظم ، لكن املعتمد أن . أجذم ومل يظهر هبا وظهر ذلك يف عدد من أوالدها اه بلفظ االختصار 

كما أن املعتمد أنه ال بد يف الربص احلادث من كونه مضراً كما مر عنه ) : خ ( ما يف جذام األبوين ال رد به ك
إال حدوث من برص منزور اخل : أيضاً ، ولعل الناظم إمنا ترك تقييد الربص بكونه مضراً اتكاالً على ما يأيت يف قوله 

  والعَْبُد يف األَصحِّ كاألْحرارِ.
  وقيلَ بِالَتْشِطريِ كالظِّهارِ

فعل ماض مبين ) كاألحرار وقيل : ( يتعلق باالستقرار يف اخلرب الذي هو قوله ) يف األصح ( مبتدأ ) والعبد ( 
خرب مبتدأ حمذوف واألقرب أنه حال أي حال كون ) كالظهار ( نائبه أي يؤجل ستة أشهر ) بالتشطري ( للمفعول 

ىب أن يكفر وحلقه اإليالء فإنه يؤجل بشهرين ، إذا ظاهر العبد من زوجته وأ: التشطري كتشطري أجل الظهار أي 
وروي عن مالك حنوه وعليه : وقيل أربعة أشهر كاحلر ، وما صدر به الناظم هو قول ابن اجلهم قال ابن عبد الرب 

وهو أبني ألن السنة جعلت لتخترب يف الفصول األربعة فقد ينفع الدواء يف فصل دون فصل : مجهور الفقهاء اللخمي 
والعبد ) خ ( يف ذلك احلر والعبد ، والقول الثاين هو قول مالك ، وبه احلكم قاله يف املتيطية وبه أفىت فيستوي 

  .نصفها اخل 
  وكالرِّجالِ أََجلُ النَِّساِء
  يف هِذِه الثَّالثَةِ األدَْواِء

( صفة أو بدل ) ثة الثال( يتعلق باالستقرار يف اخلرب ) أجل النساء يف هذه ( خرب مقدم عن قوله ) وكالرجال ( 
مجع داء بدل أيضاً ، واملراد اجلنون واجلذام والربص وال يتصور فيهن االعتراض فيؤجلن يف التداوي من ) األدواء 

تلك األمراض الثالثة سنة كاملة ، لكن يف املوجود منها قبل العقد ، أما ما حدث بعده فمصيبة نزلت بالزوج كما 
  .ن بعده اخل وهو لزوج آفة م: يأيت يف قوله 

  ويف سِواها ال يكُونُ األَجلُ
  لَُهنَّ إالّ ما َيرىاملَؤجِّلُ

نكرة ) ما ( استثناء مفرغ ) إال ( يتعلق مبا قبله ) هلن ( امسها ) ال يكون األجل ( يتعلق بقوله ) ويف سواها ( 
ملشددة فاعل يرى ، والتقدير بكسر اجليم ا) املؤجل ( صفة ملا والعائد حمذوف أي يراه ) يرى ( موصوفة خرب يكون 

وال يكون هلن أجل حمدود يف سواها إال أجالً يراه املؤجل أي احلاكم باجتهاده ، واملراد بسوى العيوب الثالثة داء : 
أي فيؤجلهن احلاكم للتداوي . والرتق داء الفرج يف النساء اخل : فرج املرأة من رتق وقرن وعفل اآلتية يف قوله 

وقد حتصل أن العيوب بالنسبة إىل التأجيل وعدمه على ثالثة . وأجلت الرتقاء للدواء باالجتهاد : ) خ ( باالجتهاد 
أقسام قسمال تأجيل فيه وهو اجلب وما معه ، وقسم يؤصل فيه بسنة وهو االعتراض وما معه ، وقسم يؤجل فيه 



  .باالجتهاد وهو الرتق وما معه 
  وُيمَنُع الْمَْبُروُص واجملْذُوُم ِمْن

  بَِناِئِه وذو اجلُُنوِن فاسَْتبِْن
معطوف ) وذو اجلنون ( يتعلق بيمنع ) من بنائه ( معطوف ) واجملذوم ( نائب ) املربوص ( بالبناء للمفعول ) ومينع ( 

مجلة طلبية تتميم للبيت ، واملعىن أن من به علة من الرجال من هذه األمراض الثالثة إذا ) فاستنب ( على املربوص 
واء كما مر فطلب البناء بزوجته أثناء األجل قبل تبني برئه فإنه مينع من ذلك وال ميكن منه حىت يربأ أو أصل للد

من بنائه أهنا اطلعت على عيبه قبل البناء فإن اطلعت عليه بعد البناء فكذلك : ختري هي إن مل يربأ وفهم من قوله 
ومينع اجملنون واألجذم واألبرص يف خلل العام : تيطية قال يف امل. أيضاً حيث كانت رائحة اجلذام والربص تؤذي 

ومثله يف . وإن كان بعد البناء إذا كانت الرائحة تؤذي خبالف املعترض فإنه ال مينع من وطئه وإن كان قد بىن هبا اه 
  .طرر ابن عات 

  :وإىل املعترض أشار الناظم بقوله 
  َوذُو اْعِتراضٍ وْحَدُه لَْن ُيْمَنعَا

  دٌَّق إذا ما ُنوزِعاَوُهَو ُمَص
بالبناء للمفعول ) لن مينعا ( حال من املبتدأ أو من الضمري يف خربه ) وحده ( مبتدأ ومضاف إليه ) وذو اعتراض ( 

ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه يتعلق باخلرب ) إذا ( خربه ) مصدق ( مبتدأ ) وهو ( خرب 
زائدة ) ما ( عليه ، وحيتمل أهنا جمردة عن معىن الشرط أي هو مصدق حني نزاعه املذكور ، وجوابه حمذوف للداللة 

بالبناء للمفعول واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا ومعناه أن الزوج إذا ادعت عليه زوجته االعتراض ) نوزعا ( 
نه يصدق كانت وصدق يف االعتراض أي نفيه وظاهره كالناظم أ) : خ ( وأنكره من أصله فالقول قوله بيمينه 

وروي عن مالك أن النساء ينظرن إىل البكر ويدين يف الثيب ، . الزوجة بكراً أو ثيباً وهو كذلك على املشهور 
وقيل ال يدين فيها ، ولكن يطلي ذكره بزعفران ويرسل عليها وينظر ذلك النساء فإن رأين أثره يف فرجها قبل قوله 

فأكثر بأهنا عذراء ألهنا شهادة توجب الفراق وهو ال يكون بشهادة النساء ، وعلى املشهور فال تقبل شهادة امرأتني 
وحينئذ فما جرى به العمل من جواز نظر النسوة للفرج . كما يف الوثائق اجملموعة ، ونقله يف التبصرة وابن عرفة 

  .شرح العمليات حممول على غري هذه الصورة إذ ال فائدةله إال الفراق وهو ال يكون بشهادة النساء قاله يف 
قال أصبغ يف امرأة املقعد تدعي أهنا متكنه من نفسها وهو ال يقدر على : قال يف مسائل السياسة من التبصرة : تنبيه 

استحسن : مسها ويقر املقعد بأنه ال ميسها ويدعي أهنا تدفعه عن نفسها ولوال ذلك لقوي على مسيسها قال 
هبا امرأة أو نساء فإن مسعن امتناعها أمر هبا فربطت له وشدت وزجرها ، السلطان أن جيعل يف القرب منه إذا خال 

وصدق : عند قوله ) ح ( وحنوه يف . وهو عندي حسن من احلكم اه : قال ابن حبيب . وأمرت أن تلني له يف ذلك 
  .يف االعتراض اخل 

دم متكينها ونزلت وقت والييت حطة انظر قوله املقعد ، والظاهر أنه ال مفهوم له بل غريه كذلك إذا ادعى ع: قلت 
القضاء سنة مثانية وأربعني بعد املائتني واأللف يف زوج ادعى عدم متكينها وادعت هي اعتراضه ، فذكرت للزوج 
وأوليائها ما تقدم من ربطها له وشدها فرجعا إىل الصلح باخللع جبعل الصداق وافترقا ، وقد كنت سنة مثانية عشر 

تون فإذا بامرأة طلقها زوجها ثالثاً فتزوجت رجالً ضعيفاً ال يشاكلها ، فزعم الزوج املذكور أهنا مقيماً مبكناسة الزي
تدفعه عن نفسها وما مكنته إال مرة مبقدار ما غيب حشفته فيها ودفعته وادعت هي أنه يؤذيها ويضرهبا إذا أمسك 



التوطئة له إال وتصرخ صراخاً مدعية أنه يؤذيها هبا ، فسكنهما القاضي مع أمني فذكر األمني أنه مهما أراد النوم و
  .ويضرهبا وأن ذلك من حيلها لترجع للزوج األول 

  وإنْ َيقُلْ وِطئُْت أَثَْناَء األَمْد
  فَقَْولُُه َمَع الَْيِمنيِ ُمْعَتَمْد

) األمد ( له ظرف يتعلق مبا قب) أثناء ( فعل وفاعل ) وطئت ( شرط وفاعله ضمري يعود على املعترض ) وإن يقل ( 
ومعناه . خرب ، واجلملة جواب الشرط ) معتمد ( يتعلق مبحذوف حال ) مع اليمني ( مبتدأ ) فقوله ( مضاف إليه 

زال االعتراض ووطئها : أن املعترض إذا أقر باالعتراض وأجل للدواء سنة كما مّر ، مث قال يف أثناء األجل أو بعده 
دعى الوطء بعده مل يصدق فتحصل أن املعترض يصدق يف نفي االعتراض يف األجل فالقول قوله بيمينه ، فإن ا

وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإال بقيت ) : خ ( ابتداء كما يصدق يف زواله بعد اإلقرار به 
.  

  َوُتْمَنُع اإلْنفاَق َمْن لَْم َتْدُخلِ
  إنْ طلََبْتُه يف ِخاللِ األَجلِ

) مل تدخل ( نائب الفاعل وهو املفعول األول ) من ( مفعوله الثاين ) اإلنفاق ( مبنياً للمفعول  بضم التاء) ومتنع ( 
يتعلق ) يف خالل األجل ( والضمري املنصوب لإلنفاق واجلواب حمذوف للداللة عليه . شرط ) إن طلبته ( صلة من 

اإلنفاق من زوجها املؤجل سنة للدواء فال  واملعىن أن الزوجة اليت ال جترب على الدخول إذا طلبت. بالفعل قبله 
متكن منه ألن النفقة يف مقابلة االستمتاعوهي قد منعت نفسها منه لسبب ال قدرة للزوج على دفعه ، فكان بذلك 
معذوراً خبالف املعسر بالصداق الذي منعته زوجته من نفسها حىت يؤدي صداقها فلها النفقة إذ لعل له ماالً فكتمه 

من مل تدخل أي من مل جترب على : وقوله . مل تدخل أنه إذا دخل فالنفقة واجبة عليه وهو كذلك : وله ، ومفهوم ق
الدخول وهي زوجة اجملذوم واملربوص واجملنون كما مّر فيفهم منه أن زوجة املعترض هلا النفقة إذا دعته للدخول ، 

ب هلا النفقة بالدخول أو بالدعاء له فإن منعت وباجلملة فكل من زوجة اجملنون واجملذوم واملربوص واملعترض جت
واحدة منهن نفسها من الدخول وأجل الزوج سنة للدواء فال نفقة هلا يف اجلنون واجلذام والربص ، خبالف 

فلها النفقة ألهنا ال متكن من االمتناع كما مر إال أن ال يقدر احلاكم على جربها فتسقط نفقتها حينئذ . االعتراض 
  .عدم وجوب النفقة يف االعتراض مع القدرة على جربها على التمكني معترض ) : خ ( تظهار للنشوز واس

  والعْيُب يف الرِّجالِ ِمْن قَْبلِ البِنا
  وَبْعَدُه الرَّدُّ بِِه َتَعيَّنا

دثاً ء يتعلق مبحذوف حال أي حال كونه موجوداً أو حا) من قبل البنا ( صفة له ) يف الرجال ( مبتدأ ) والعيب ( 
) تعينا ( يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) به ( مبتدأ ثان ) الرد ( معطوف على الظرف قبله ) وبعده ( من قبل البناء 

وتعلق الظرفني بذلك احملذوف كما قررنا أوىل من تعلقهما بقوله تعينا إذ املقصود أن العيب املوجود أو احلادث قبل 
تعني يؤذن بالعموم أي تعني الرد به قبل البناء وبعده أيضاً فحذفه من  البناء وبعده يتعني به الرد وحذف معمول

الثاين لداللة األول عليه ، ولو قال تبينا بالباء والياء املثناة حتت لكان أوىل ملا يقتضيه لفظ التعيني من وجوب الرد 
قبله أو حدث بعد البناء ومعناه أن العيب الكائن بالرجال سواء حدث بعد العقد أو كان موجوداً . وإن رضيت 

من قبل البناء شامل ملا حدث قبل العقد أو بعده وقبل البناء ألن القبلية ظرف متسع : فإن للزوجة الرد به فقوله 
مستغىن عنه مبا هنا ، وحيتمل أن يكون تكلم هنا على . وبالقدمي الزوج والكثري اخل : وعليه فيكون قوله اآليت 



البناء أو بعده وفيما يأيت على ما كان موجوداً قبل العقد ، لكن يكون الصواب إسقاط احلادث بعد العقد كان قبل 
واحلادث إال أن يراد به ما كان حادثاً قبل العقد ، ويراد بالقدمي ما كان خلقة ، وما ذكره الناظم هو : قوله اآليت 

هلا اخليار إال أن حدث به برص : ثالثها . د ال خيار هلا فيما حدث بعد العق: ثانيها . / الراجح من أحد أقوال أربعة 
  .ليس هلا اخليار إال يف الربص اليسري : رابعها . فتخري 

إالّ اْعِتراضاً :وبعده عيب االعتراض احلادث بعد البناء والوطء وهو ال يرد به استثناء بقوله : وملا دخل يف قوله 
  كان بْعَد ما َدَخلْ

منصوب على االستثناء واألقرب أنه على نزع ) اعتراضاً ( حرف استثناء ) إال ( َحَصلْ والَوطِْء ِمْنُه َهْبُه َمرَّةً 
تامة مبعىن وجد وحدث وفاعله ضمري ) كان ( اخلافض ، إذ املعىن ويرد الزوج بكل عيب إال بعيب االعتراض 

باجلر عطف على املصدر ) والوطء ( صلتها أي بعد دخوله ) دخل ( مصدرية ) ما ( يتعلق بكان ) بعد ( االعتراض 
يف حمل نصب على أنه ) حصل ( متييز ) مرة ( فعل أمر وضمريه مفعوله األول ) هبه ( يتعلق حبصل ) منه ( املؤول 

مفعول ثان هلب ، والتقدير إال اعتراضاً حدث بعد دخوله وبعد وطئه هب أن الوطء حصل منه مرة واحدة فال ردّ 
مل يتسبب يف إدخاله على نفسه كشربه دواء ليقطع به لذة النساء أو شربه  به وهي مصيبة نزلت هبا ، وهذا إذا

لعالج علة وهو عامل أو شاك أنه يذهب منه ذلك أو قطع ذكره عمداً أو لعلة نزلت به فإن هلا اخليار باتفاق كما يف 
نه مل يقصد ضيح ، ومثل االعتراض اجلب واخلصاء والكرب املانع من الوطء حيث مل يدخل ذلك على نفسه أل

لشمل ذلك ونزلت مسألة وهي أن رجالً كان يطأ زوجته وطأ معتاداً مث إنه . إال كجب اخل : اإلضرار هبا ، فلو قال 
عرض له ما منعه اإليالج حبيث إذا أراده سبقه املاء وزال إنعاظه فأفتيت فيها مبا يف النظم واختلف فيمن أراد 

وظاهر كالمهم رجحانه وانظر ما يأيت يف . ال قيام هلا ألنه مل يتعمد : ، وقيل  استحداداً فترامت يده فقيل هلا القيام
  .واشترك التارك املوطء معه اخل : اإليالء عند قوله 

  وبالقِدميِ الزَّْوُج والكَثِريِ
بالبناء ) يرد  (معطوف على القدمي ) والكثري ( مبتدأ ) الزوج ( يتعلق بريد ) وبالقدمي ( َيُردُّ واحلاِدِث والَيِسريِ 

وهذا البيت مستغىن عنه إال على االحتمال . القدمي : معطوفان على قوله ) واحلادث واليسري ( للمفعول خرب املبتدأ 
  :الثاين املتقدم فلو حذفه وأبدل قوله 

  إالّ َحدِيثَ َبَرصٍ َمْنزورِ
ألجاد ، ويتحصل ) زور فال طالق منه يف املشهور حدوث برص من( بقوله كذا ) إال ( فَالَ طَالََق ِمْنُه ِفي املَْشُهورِ 

من كالمه أنه يستثىن من العيب احلادث بالزوج بعد العقد شيئان االعتراض بعد الوطء والربص اليسري فال خيار 
. وهلا فقط الرد باجلذام البني والربص املضر احلادثني بعده ال بكاعتراض اخل ) خ ( فيهما للزوجة وهو معىن قول 

احلادثني بعده : املضر أي املؤذي برائحته أن غري املضر ال خيار به وهو ما يف النظم ، ومفهوم قوله : م قوله فمفهو
أي بعد العقد أن الربص القدمي بالرجل يرد به قليالً كان أو كثرياً ، وهو ظاهر تعليل الناظم أيضاً ألنه إمنا نفى 

خيار هلا يف الربص القليل مطلقاً ، وأما اجلذام فال فرق بني قليله  ال: خيارها يف القليل احلادث بعد العقد ، وقيل 
  َوَزْوَجةُ بِسَابِقٍ ِلَعقْدِِه.كذاك يف اجلنون واجلذام اخل : وكثريه وإمنا املدار على حتقق وجوده كما مّر عند قوله 

  وْهَو ِلَزْوجٍ آفَةٌ ِمْن َبْعدِِه
يتعلق مبحذوف خرب أي ترد ) بسابق ( و الزوج يف البيت قبله مبتدأ وسوغه العطف على املعرفة وه) وزوجة ( 

آفة ( يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) لزوج ( مبتدأ عائد على العيب املذكور ) وهو ( يتعلق بسابق ) لعقده ( بسابق 



لفراق حال من املبتدأ أي والعيب حال كونه حادثاً بالزوجة بعد العقد آفة للزوج ألنه قادر على ا) من بعده 
أن الزوجة ترد بالقدمي من اجلنون واجلذام والربص قليالً كان ذلك أو كثرياً كما هو ظاهر النظم ، : واحلاصل 

وكذا ترد بالقدمي من داء الفرج من عفل وحنوه ، وال ترد بالعيب احلادث بعد العقد داء فرج كان أو غريه قليالً 
لزوج فإنه يرد بالقدمي من العيوب ولو جذاماً أو برصاً قل على كان أو كثرياً وهو مصيبة نزلت بالزوج ، وأما ا

وهو أحد قولني كما مر ، وكذا يرد باحلادث منها بعد العقد إال أن يكون حنو اعتراض حصل ) خ ( ظاهم النظم و 
  :بعد الوطء أو برصاً قليالً ، مث أشار إىل تفصيل داء الفرج بالنسبة للمرأة فقال 

  لفَْرجِ يف النساِءوالرَّْتُق َداُء ا
  كالقَْرِن ثُمَّ الْعَقْلِ واِإلفَْضاِء

يتعلق بالرتق أو يف موضع احلال منه ، ) يف النساء ( خربه ) داء الفرج ( بسكون التاء للضرورة مبتدأ ) والرتق ( 
يه ال تتعلق تشبيه وكاف التشب) كالقرن ( وحيتمل أن يكون داء الفرج مبتدأ ، ويف النساء يتعلق به والرتق خربه 

) واإلفضاء ( معطوف عليه وكل منهما بسكون العني للضرورة واألصل الفتح كالرتق ) والعفل ( بشيء كما مّر 
معطوف أيضاً ، واملعىن أن الرتق من داء فرج النساء كما أن القرن والعفل واإلفضاء كذلك ، فيثبت للزوج اخليار 

ذكر والتحامه حبيث ال ميكن معه الوطء إال أنه إن انسد بلحم بسابق العقد من ذلك ، والرتق انسداد مسلك ال
والقرن شيء يربز يف فرج املرأة يشبه قرن الشاة تارة يكون عظماً فيعسر عالجه وتارة . أمكن عالجه وبعظم فال 

ط مسلكي حلماً فال يعسر ، والعفل حلم يربز يف قُبلها يشبه أدرة الرجل وال يسلم غالباً منرشح ، واإلفضاء اختال
الذكر والبول حىت يصريا مسلكاً واحداً وأجرى مسلك البول والغائط ، وظاهر النظم أنه خيري مبا ذكر ولو قل 

  .ذلك وخف وهو كذلك خالفاً البن حبيب 
واعلم أن مسلك الذكر هو خمرج احليض والولد واملين ، وفوق مسلك الذكر ثقب مثل إحليل الرجل وهو خمرج 

الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة فإن زالت فهي اإلفضاء ، وفوق خمرج البول جلدة رقيقة مثل البول ، وبني هذا 
ورقة بني الشفرين والشفران حميطان باجلميع فتلك اجللدة الرقيقة يقطع منها يف اخلتان للمرأة ، وفهم من اقتصار 

ق النار وال بكوهنا عجوزاً فانية أو صغرية النظم على األربعة أنه ال خيار له باالستحاضة وال بقطع الشفرين وال حبر
واقتصر يف املتيطية . جداً ، وال بالبخر الذي هو ننت الفرج ، لكن املذهب يف األخري أنه عيب خالفاً لألئمة الثالثة 

به وأما ننت الفم فال خيار له . أيضاً على أن االستحاضة وحرق النار يوجبان اخليار ، وكذا نقل الربزيل عن اللخمي 
  .على املشهور خالفاً للخمي خبالف البيع ، وتقدم الكالم على العذيطة أول الفصل فانظره هناك 

  :سكت الناظم هنا عن تأجيل الرتقاء وحنوها للدواء لتقدم اإلشارة إليه يف قوله : األول . تنبيهات 
  ويف سواها ال يكون األجل

  هلن إال ما يرى املؤجل
وإذا كان : قال يف املتيطية . قاء للدواء باالجتهاد وال جترب عليه إن كان خلقة اخل وأجلت الرت) خ ( وتقدم قول 

إن ذلك ال يضرها وإن : الرتق من جهة اخلتان أي اخلفاض فإنه يبط على ما أحبت املرأة أو كرهت إذا قال النساء 
وحنوه يف التبصرة الفرحونية . له اه كان خلقة فال جترب على البط إن أبته ، وخيري الزوج فإن رضيت بالبط فال خيار 

، وللخمي زيادة تفصيل وهو إن مل يكن عليها يف القطع ضرر وال عيب يف اإلصابة بعده كان القول قول من دعي 
إليه منهما فإن طلقها بعد رضاها به لزمه النصف وإن كرهت فطلق فال شيء عليه ، وإن كان يف القطع ضرر وال 

ه خري دوهنا وإن كان فيه ضرر وبعده عيب يف اإلصابة خري كل منهما وذكره يف عيب بعده خريت دونه وعكس



  .الشامل مقتصراً عليه والقرن كالرتق يف التفصيل املذكور 
إذا ادعى أهنا رتقاء وادعت هي عنته وأهنا ال عيب هبا فإن النساء ينظرن إليها ، فإن صدقته كان له اخليار ، : الثاين 

  .فتؤجل باالجتهاد قاله ابن عتاب ونقله الربزيل  إال أن تريد التداوي
وإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القصاص هلا منه وكان شديداً خياف عليها منه إذا : قال يف التبصرة : الثالث 

ًمى وال ُتَردُّ ِمْن َع.ويقتص منه أي ففعله ذلك يوجب هلا اخليار كالعيوب السابقة : اقتصت منه فإهنا تطلق عليه يعين 
  وال َشلَلْ

  وَنحْوِِه إالَّ بَِشْرطٍ ُيْمتَثَلْ
استثناء مفرغ ) إال بشرط ( معطوفان عليه ) وال شلل وحنوه ( يتعلق به ) من عمى ( بالبناء للمفعول ) وال ترد ( 

اإلقعاد ال ترد املرأة بشيء من العمى والشلل والعور و: بالبناء للمفعول صفة لشرط أي ) ميتثل ( والباء مبعىن مع 
وحنو ذلك من غري العيوب األربعة اليت هي اجلنون واجلذام والربص وداء الفرج إال مع اشتراط السالمة من ذلك 

الشيء اخلاص كاشتراطه كوهنا سليمة من العمى أو البكم أو العرج أو اإلقعاد ، فيجدها خبالف ذلك ، أو اشترط 
يف املتيطية مبا مّر من العمى وحنوه ، بل ولو بالسواد على ما  أهنا سليمة يف جسمها ومل يزد فله ردها حينئذ كما

وفيها إن وجدها : ابن عرفة . للمتيطي ، ورده ابن عرفة بأن لفظ السالمة من اجلسم ال يدل على نفي السواد 
  .سوداء أو عوراء أو عمياء مل ترد ، وال ترد بغري العيوب األربعة إال أن يشترط السالمة منه 

نعم إذا اشترطه على من : شرط أهنا صحيحة فوجدها عمياء أو شالء أو مقعدة أيردها بذلك ؟ قال  فإن: قلت 
أي إذا اشترط الزوج على الويل الصحة باللفظ ، وثبت ذلك بأداء . نعم إذا اشترطه اخل : فقوله . أنكحه إياها اه 

ل والبدن فتوجد على خالف ذلك وتعذر سؤال عدلني ، وأما لو مل يعلم الشرط إال من قوله يف الوثيقة صحيحة العق
العدلني أو مل يتعذر ، ولكن مل حيققوا كون الزوج اشترط ذلك باللفظ ففي ثبوت الرد بذلك وعدم ثبوته جلري 

وبغريها أي العيوب : بقوله ) خ ( العادة أنه من تلفيق املوثق تردد للباجي وابن أيب زيد وإىل املسألة من أصلها أشار 
ويف الرد إن شرط الصحة تردد ال خبلف الظن كالقرع . إن شرط السالمة ولو بوصف الويل عند اخلطبة  األربعة

وظاهر النظم كاملدونة واملختصر أن العرف ليس كالشرط هنا وهو ظاهر خبالف . والسواد من بيض وننت فم اخل 
  .البيع ، ولعل الفرق أن النكاح مبين على املكارمة 

ا ذات مال قدره كذا أو مجيلة ولو بوصف الويل يوجب اخليار للزوج إذا وجدها على خالف اشتراط كوهن: تنبيه 
  :ذلك كما يف ابن عرفة 

  والزَّْوُج حَْيثُ لَْم َيجِْدَها بِكْرا
  لَْم يَْرجِع إالَّ بِاْشتَِراٍط َعذْرا

يف حمل جر )  جيدها مل: ( ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه ) حيث ( مبتدأ ) والزوج ( 
إال باشتراط ( جواب حيث ومعموله حمذوف أي بالثيوبة ) مل يرجع ( مفعول ثان ليجد ومجلة ) بكرا ( بإضافة حيث 

مفعول باشتراط ، واجلملة منحيث وجواهبا يف حمل رفع خرب املبتدأ ، واملعىن أن الزوج إذا ) عذرا ( استثناء مفرغ ) 
نه ال يردها بالثيوبة يف حال من األحوال سواء مل يشترط شرطاً أو اشترط أهنا بكر إال يف تزوج امرأة فوجدها ثيباً فإ

حال اشتراط كوهنا عذراء وهي اليت ال زالت خبامت رهبا ومل تسقط مبزيل أصالً ، فإن اشترط ذلك أو اشترط ما يف 
كان العرف إطالق البكر على العذراء  معناه عرفاً ولو بوصف الويل عند اخلطبة كما يف ابن عرفة كطفلة أو بنت أو

كما عندنا اليوم فوجدها ساقطة العذرة بنكاح أو غريه من وثبة وحنوها كان له الرد على املشهور خالفاً للقابسي ، 



  .والعرف كالشرط فإذا أصدقها صداق البكر وصنع هلا ما يصنع للبكر مث وجدها ثيباً فله الرد وإن مل يشترط ثيباً 
لبكر يف اللسان كما يف ابن عرفة عن ابن رشد وحنوه يف الشارح هي اليت مل يكن هلا زوج ولو مل تكن هلا واعلم أن ا

هي عند الفقهاء اليت مل توطأ بعقد صحيح أو فاسد جار جمرى الصحيح ، وعلى هذا ) خ ( عذرة وقال بعض شراح 
يعذر باجلهل وأنه جهل معىن البكر يف اللغة ، بل األخري حيمل الناظم بدليل البيت بعده ، وظاهر النظم أن الزوج ال 

ظنها أهنا العذراء وذلك مما جيهله أبناء جنسه وهو كذلك حيث ال عرف يف إطالق البكر على العذراء كما يفيده 
ابن عرفة ، وإمنا كان ال يرجع إذا اشترط البكارة وال عرف يف إطالقها على العذراء ألنه من حيث ال عرف 

إىل معناه لغة أعم من أن تكون عذرهتا سقطت بزنا أو بقفزة أو وثبة أو تكرر حيض أو غري ذلك ، ينصرف اللفظ 
وال يقال محله على معناه لغة يقتضي الرد مبجرد تقدم عقد النكاح ألنا نقول تقدم عقد النكاح مبجرده من غري 

  .وطأ بنكاح وطء ال غرضية فيه ، فال فائدة الشتراط انتفائه فانصرف الشرط لليت مل ت
وملا كان ما قبل االستثناء صادقاً بصورتني مبا إذا اشترط البكارة ، ومبا إذا مل يشترط شيئاً كما مر ، وكانت البكر 

  :هي اليت مل توطأ بنكاح أخرج من صورة االشتراط فقط ما إذا وطئت بنكاح فقال 
  ما لَْم يُزِلْ َعذَْرَتَها نِكاُح

  بَاُحُمكَْتَتٌم فالرَّدُّ ُمْسَت
مفعول به والعذرة بضم العني ساتر ) عذرهتا ( صلتها وهو مضارع أزال الرباعي ) مل يزل ( ظرفية مصدرية ) ما ( 

مبتدأ وخرب ، واجلملة جواب شرط ) فالرد مستباح ( صفة لنكاح ) مكتتم ( فاعل يزل ) نكاح ( رقيق على احملل 
الزوج إذا اشترطالبكارة فال رد له ما مل يزل عذرهتا نكاح مكتوم واملعىن أن . مقدر أي فإن أزاهلا نكاح فالرد اخل 

عنه وله الرد حينئذ ألنه اشترط البكارة وهي اليت مل توطأ بنكاح ، وهذه قد وطئت به فتحصل من كالمه أنه إذا مل 
لبكارة فال رد يشترط شيئاً وظنها بكراً فال رد له وطئت بنكاح أو بزنا أو سقطت عذرهتا بغري وطء ، وإن اشترط ا

له أيضاً إال إن زالت عذرهتا بنكاح كتم عنه ، فإن مل يكتم عنه فال رد له أيضاً ، وإن اشترط عذراء أو ما يف معناه 
عاطفاً على ما ال رد به ، والثيوبة إال أن يقول عذراء ، ويف بكر تردد اخل فاقتصر الناظم يف ) خ ( ردها بكل ثيوبة 

نه املنصوص ملالك وأشهب وابن حبيب ومقابله أن اشتراط البكارة كاشتراط العذراء البكر على أحد الترددين أل
إن مل جيدها بكراً أي مل جيدها موطوءة بنكاح فال رد له بالثيوبة مع اشتراط : البن العطار ، وبعض املوثقني ، فقوله 

: وقوله . ا مع اشتراط البكارة البكارة ، ومع عدم اشتراط شيء أصالً ما مل يزل عذرهتا نكاح كتم عنه فريده
مكتتم أي كتمته هي أو وليها أو مها ، وظاهره أنه ال يردها بثيوبة غري النكاح ولو علم هبا الويل وكتمها والذي يف 

أنه إذا علم وكتم فللزوج الرد على األصح ، ومبا قررنا سقط االعتراض عنه بأن كالمه يوهم أن له الرد ) خ ( 
يها ولو مل توطأ فيه ألهنم محلوا البكر على معناه لغة وليس ذلك مراد الناظم ، وإالَّ أدى للتدافع يتقدم عقد نكاح عل

يف كالمه ألنه إن محلنا البكر على املعىن اللغوي اقتضى أن يردها بتقدم عقد نكاح عليها ، ولو كانت ال زالت 
رد له بتقدم عقد النكاح حيث كانت عذرهتا قائمة يقتضي أنه ال . وقوله ما مل يزل عذرهتا نكاح اخل . عذراء اآلن 

فاملخلص من ذلك هو محل البكر يف كالمه على البكر اليت مل توطأ بنكاح ألن تقدم عقد النكاح مبجرده ال يفوت 
  .غرضاً فال وجه الشتراط انتفائه واهللا أعلم 

لعان ألن العذرة قد تزول بسقطة وحنوها  ال حد على الزوج فيما حكاه عنها أهنا غري عذارء وال: األول . تنبيهات 
وقد حبث فيه ) ق ( وجدهتا مفتضة ألن لفظ االفتضاض يشعر بفعل الفاعل قاله : زالت بزنا أو يقول : إال أن يقول 

إذا كذبته يف دعوى الثيوبة ، : الثاين .بأن االفتضاض ال يستلزم الزنا حىت يكون قذفاً جلواز أن يكون من زوج 



وحلفت هي أو أبوها ) خ ( عذراء اآلن وهو أزال عذرهتا ، فاملشهور أهنا تصدق يف الصورتني بيمني وزعمت أهنا 
والذي به العمل أن النساء ينظرن إليها يف الصورتني كما مر قال يف . إن كانت سفيهة وال ينظرها النساء اخل 

ر إليه الرجال أيضاً كما مر عن ابن فتحون وال مفهوم للنسوة بل فرج الرجل ينظ. والفرج للنسوة اجنال : الالمية 
  .أول الباب ، وبه أفىت ابن علوان كما مر 

إذا اشترط أهنا عذراء أو ما يف معناه أو أصدقها صداقاً على ما مر فسقطت عذرهتا بوثبة أو زنا وحنومها : الثالث 
ج ، ويلزمه مجيع الصداق إن فإن تصادقا على حدوث ذلك بعد العقد أو قامت به بينة فهي مصيبة نزلت بالزو

ويدل له أيضاً قول . وغريه ) ق ( دخل ، ونصفه إن طلق قبل الدخول كما يف جواب البن أيب زيد املنقول يف 
ويف املدونة يف كتاب الرجم عن مالك إن ظهر باملرأة محل قبل البناء . وهو لزوج آفة من بعده : الناظم فيما مر 

وهي زوجة إن : ابن القاسم . ت وأنه ما وطئها حدت وال يلحقه الولد وال لعان فيه وأنكره زوجها وصدقته بأهنا زن
إن شاء طلق ومل يقل إن شاء رد يدل على أنه ال قيام له : املتيطي فقول ابن القاسم . شاء طلق وإن شاء أمسك 

والقول : أي . ل احلدوث اه واألظهر أنه حادث بعد العقد أو حمتم: إنه مل يطلبه ابن عرفة : بالعيب إال أن يقال 
إن : للويل والزوجة يف حمتمل احلدوث أنه حادث وإالَّ لو كان القول للزوج لقال إن شاء رد فتأمله منصفاً فقوهلا 

إن ظهر هبا محل يدل على أنه طرأ بعد العقد ، : شاء طلق يعين وعليه النصف كما تقدم عن ابن أيب زيد ، وقوهلا 
وال يلحق به الولد يعين إذا أتت به لدون ستة أشهر من يوم : وقوهلا . ليست زوجة حينئذ وإالَّ فالنكاح فاسد ف

وهي زوجة : وغريه لكنه يعكر عليه قوله ) خ ( العقد وإالَّ فال ينتفي عنه إال بلعان ولو تصادقا على نفيه كما يف 
ن فيه إمنا يتمشى على املردود عليه بلو يف وال لعا: ألهنا إذا أتت به لدون ستة أشهر ، فالنكاح فاسد وعليه فقوله 

وأما إن اختلفا يف حدوث احلمل وزوال عذرهتا بوثبة وحنوها فادعت احلدوث وادعى . ولو تصادقا اخل ) خ ( قول 
  .هو القدم فيجري على ما يأيت يف البيت بعده 

بنكاح أن له الرد ألنه مغرور فال يترك  ظاهر النظم أنه إذا اشترط البكارة واطلع بعد الدخول هبا أهنا ثيب: الرابع 
ويف . لو وجدها ثيباً من زوج فله الرد اه : هلا إالَّ ربع دينار وهو ظاهر نقل ابن عرفة عن الباجي حيث قال 

إذا تزوجها بكراً فوجدها ثيباً من رجلني فإن دخل هبا مضى النكاح بصداق مثلها وإن كان قبل : اختصار الربزيل 
  .اإلقامة ولزوم كل الصداق أو الفراق وال شيء عليه فقد أمضاه مع الدخول بصداق املثل  البناء خري يف

فإذا أقرت اجلارية بعد دخول زوجها هبا أن هبا جنوناً أو أهنا غري عذراء مل يقبل قوهلا ألهنا : قال ابن زرب : اخلامس 
ها كذلك وصدقته مل يقبل قوله ، وعليه مجيع أقرت مبا خيرج بعض ماهلا ، وكذا لو اشترط عذرهتا وادعى أنه مليجد

فإن صدقته : قال ابن زرب يف اختصاره الثمانية : ويف اختصار املتيطية ما نصه . كذا نقل الربزيل . الصداق 
يقبل قوهلا : وقال ابن حبيب . الزوجة وهي يف والية أبيها مل يقبل قوهلا ألهنا أقرت مبا خيرج بعض ماهلا من يد أبيها 

ألن ماهلا بيد أبيها قال ابن : وابن زرب . ويف قبول تصديقها له وهي يف والية أبيها قوال ابن حبيب : ابن عرفة  .اه 
ورأيت يف نوازل . وإمنا قال ابن حبيب بالتصديق ألنه أمر ال يعلم من غريها وهلا نظريه يف إرخاء الستور اه : عرفة 

عرفهم أهنا العذراء فوجدها ثيباً فسئلت عن ذلك فأقرت أهنا زنت منذ الزيايت أن من تزوج امرأة على أهنا بكر أي و
املتبادر أهنا تصدق إذ ال يعلم ذلك إال من قبلها ، وقد طال حبثي على النص : مخسة أشهر فهل تصدق أم ال ؟ فقال 

رب الذي هو ما استظهره جار على قول ابن حبيب ال على قول ابن ز: قلت . يف النازلة فما وفقت على شيء اه 
املعتمد ، إذ احملجور ال يقبل إقراره فيما يرجع ملاله والقول حينئذ قول وليها أن ذلك حدث بعد العقد أو أن ذلك 

وجدهتا ثيباً وأخرب يف : ويف الربزيل فيمن تزوج بكراً فقال . من فعل الزوج كما مّر ، وكما يأيت يف البيت بعده 



ها النساء فإن قلن القطع جديد مل يقبل منه ، وإن قلن قدمي فإن زوَّجها أخوها ينظر: حينه بذلك فقال ابن أيب زيد 
قال الربزيل . أو أبوها فعليه صداقها ويرجع به عليها ، وإن كان غريمها فهي الغارة فريجع عليها به إال ربع دينار اه 

ن البكر هي العذراء على مذهب لعل هذا إذا اشترط أهنا بكر عذراء وحيتمل اإلطالق ملا جرت العادة أ: عقبه 
  .املتأخرين وعلى مذهب املتقدمني ال يضر ذلك وبه العمل اه من اختصاره 

من تزوج امرأة على أهنا بكر فوجدها ثيباً فأقر أبوها أهنا كانت تكنس البيت فنزل هبا شيء أذهب : السادس 
ال : عه إليه وال شيء للزوج ، وقال أصبغ يرجع األب على الزوج مبا دف: عذرهتا ورد للزوج الصداق فقال أشهب 

يرجع ألنه إن كان شرط عليه ذلك فله الرد كاشتراط البياض واجلمال ، وإن مل يشترطه فقد طاع األب بالرد فال 
رجوع له باجلهالة وال يصدق ، وحيمل على أنه أراد الستر على ابنته ألن ذلك يكون به الفرقة وترجع البنت على 

وهذا يدل على أن أشهب ال يرى له الرجوع بذلك العيب يعين ألنه اجلاري على ما مر : ض املوثقني قال بع. أبيها 
رد األب املهر للزوج إن كان على شرط الفراق مل يتبع : ابن رشد . من أن اشتراط البكارة ال يوجب الرد بالثيوبة 

ده على بقائها يف عصمته رجع به عليه البنته إذ به الزوج ألنه عوض ، وتتبع البنت أباها ألنه أتلفه بغري حق وإن ر
هبة األب مال ولده الصغري ال جتوز على مذهب ابن القاسم ، وإن رده على غري بيان الفرقة أو عدمها فحمله 

أشهب على غري الفرقة فأوجب له الرجوع على الزوج ، ومحله أصبغ على الفرقة فأمضاه الزوج ويغرمه األب 
على عدم محله أهنا بكر على شرط العذرة ، وأما إذا محل عليه فرد األب ماض وال غرم عليه البنته ، وهذا كله 

  .البنته نقله ابن عرفة واملتيطية 
من حلف بطالق زوجته أن بفالنة عيباً مما ال يطلع عليه الرجال وشهدت أربع نسوة بنفيه ، فإنه ال حينث : السابع 

  .فال يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارهتا :  قاله السوداين يف باب الزنا عند قوله
ينبغي ألولياء املرأة تذهب عذرهتا بغري نكاح أن يشيعوا ذلكويشهدوا به لريتفع عنها العار : قال املتيطي : الثامن 

إمنا يرتفع عارها إذا نزل هبا ذلك وهي يف سن من ال توطأ أو كانت سقطتها مبحضر مجع : ابن عرفة . عند نكاحها 
بغي أن يثبت ذلك بشهادة ذلك اجلمع ولو كان ذا سترة قاصرة عن التعديل أو نساء ، وكيفية الشهادة بذلك ، وين

أشهد فالن بن فالن شهيديه أنه كان مما قدر اهللا إن نزل بوليته فالنة اليت يف حجره أهنا سقطت من كذا أو وثبت 
. ك فإن مل يعلمه جاء القوالن يف شرط البكارة اه فإذا زوجها وليها لزمه إعالم الزوج بذل. فسقطت عذرهتا اخل 

  .واهللا أعلم ) . خ ( أصح القولني أن له الرد كما تقدم عن : قلت 
ال عربة بنظر القوابل إىل البنت بعد أيام من دخول الزوج وإن شهدن بأن القطع قدمي فال حجة للزوج يف : التاسع 

أ اجلرح يف األيام بدمل ألن العادة أنه يربأ بالقرب ، وإمنا يعترب ذلك ألنه قد يكون االفتضاض يف أول دخوله ويرب
ذلك إذا نظرن إليها صبيحة ليلة دخوله وما قرب منها جداً حبيث ال مير من الزمان ما يكون الربء فيه عادة قاله ابن 

أنه مل يصبها إال يف  ويفهم منه أن الزوج إذا مكث معها حنو الثالثة األيام وادعى. لب يف جواب له نقله الشارح 
وشهادة القوابل . الليلة الثالثة مثالً فوجدها ثيباً وادعت هي أو وليها أنه أصاهبا يف الليلة األوىل فالقول هلا ولوليها 

بل لو اعترفت بأهنا ال زالت عذراء واعترف هو بوطئها فوجدها ثيباً . بعدم القطع عن ذلك ال تنفع واهللا أعلم 
بعد يوم وحنوه من دخوله فوجدهنا ثيباً لوجب عليه الغرم للصداق باعترافه ملوجبه عليه وال عربة  ونظر النساء إليها

وانظر لو اعترف بالوطء وكذبته فيه وشهد النساء ببقاء عذرهتا فهل يؤاخذ بإقراره ألنه . باعترافها ببقاء عذرهتا 
فصل الصداق وإن أقّر به فقط أخذ إن كانت  يف) خ ( كذب شهادة النساء إال أن يرجع لقوهلا كما يدل له قول 

  .سفيهة وهل إن أدام اإلقرار لرشيدة كذلك أو إن كذبت نفسها ؟ تأويالن اخل 



ظاهر إطالقات األشياخ أن النساء ينظرن إىل نفس الفرج وهو الذي عليه عمل الناس اليوم فيما شاهدناه : العاشر 
أن جتعل املرآة أمام : قتصر عليه يف املتيطية وابن فرحون يف التبصرة من غري نكري من القضاة وأهل العلم ، والذي ا

  .فرجها وتفتح فخذيها وجتلس امرأتان من خلفها ينظران يف املرآة وهي تفتحها بيدها فما نظرتا فيه شهدتا به 
  والقَْولُ قَْولُ الزَّْوجِ قَْبلَ االبِتنَا

  يف ِقَدمِ العَْيب الَِّذي َتَبيَّنَا
ظرف ملصدر دل عليه اخلرب املذكور أي القول قول الزوج ) قبل االبتناء ( خرب ) قول الزوج ( مبتدأ )  والقول( 

) الذي تبينا ( يتعلق باخلرب ) يف قدم العيب ( عند االختالف قبل االبتناء إذ ال يقال القول لفالن إال عند االختالف 
  .نعت للعيب ومعموله حمذوف أي الذي تبني قبل البناء 

  َوالقَْولُ َبْعدَ يف احلُدُوِث قَْولَ األْب
  والزَّْوُج إذْ ذَاَك بَياُنُه َوَجْب

) يف احلدوث ( ظرف لالختالف املقدر أيضاً مبين على الضم لقطعه عن اإلضافة لفظاً ) بعد ( مبتدأ ) والقول ( 
مبتدأ خربه ) ذاك ( وجب ظرف زمان ماضيتعلق ب) إذ ( مبتدأ ) قول األب والزوج ( يتعلق باخلرب الذي هو 

) بيانه . ( حيث وإذ اخل . وألزموا إضافة إىل اجلمل : حمذوف تقديره كذلك ، واجلملة يف حمل جر بإضافة إذ لقوله 
خربه ، واجلملة من املبتدأ واخلرب خرب األول ، واملعىن أن الزوجني إذا اختلفا يف قدم ) وجب ( مبتدأ ثان ومجلة 

دمه على العقد ليكون له الرد ، وادعت الزوجة أو وليها حدوثه بعد العقد ليكون مصيبة العيب وحدوثه فادعى تق
فإن كان ذلك االختالف قبل البناء فالقول قول الزوج يف . وهو لزوج آفة من بعده : نزلت به كما مّر يف قوله 

ل الزوجة يف حدوثه وعلى الزوج قدمه وعلى الزوجة إثبات كونه حادثاً ، وإن كان اختالفهما بعد البناء فالقول قو
وما ذكّره الناظم هو ملخص ما البن رشد يف البيان مقيداً به إطالق ابن القاسم حيث قال يف مساع . بيان قدمه 

. جتذمت بعد النكاح : فقال األب . عيسى وأصبغ من زوج ابنته على أهنا صحيحة فتجذمت بعد سنة أو حنوها 
إمنا يصدق إن تداعيا بعد البناء وقبله القول قول : ابن رشد . وعلى الزوج البينة قبله فاألب مصدق : وقال الزوج 

فأنت تراه يف الرواية . الزوج كما أن القول قول املبتاع يف عيب عبد ظهر قبل قبضه حيتمل احلدوث والقدم اه 
ذي البن فتحون أن القول أطلق ، وقيده ابن رشد مبا ترى وتبعه على التفصيل املذكور ابن سلمون والناظم ، وال

  .وابن شاس واملقرب ) خ ( للزوجة وأبيها مطلقاً كان النزاع قبل البناء أو بعده وهو ظاهر 
وهو املوافق لنص ابن القاسم املتقدم فيمن ظهر هبا محل قبل البناء وأنه إن شاء أمسك وإن شاء طلق لكون : قلت 

. ما استظهره ابن عرفة كما مّر يف التنبيه الثالث قبل هذين البيتني احلمل حادثاً بعد العقد ، أو حمتمل احلدوث على 
إن القول لألب وعلى الزوج البينة وأطلق فظاهره كان : وحاصله ؛ أن ابن القاسم يف مساع عيسى وأصبغ قال 

قريباً عن املدونة  نزاعهما قبل البناء أو بعده واعتمد إطالقه غري ابن رشد ممن تقدم ، وهذا اإلطالق هو املوافق ملا مر
وهو الصواب وتقييد ابن رشدوإن تبعه عليه : وغريه ممن تقدم قال ابن رحال ) ح ( يف كتاب الرجم ، ولذا أطلق 

  .غريه غري ظاهر وكم من تقييد أمهل ، وقد أطلق ابن يونس كما أطلق ابن شاس اه باختصار 
األخ : ابن رشد . فت هي أو أبوها إن كانت سفيهة اخل وحل) خ ( إذا كان القول لألب فبيمينه : األول . تنبيهان 

كاألب أي وأحرى االبن وغريهم من األولياء ال ميني عليهم ، بل عليها ، وينبغي أن تكون ميني الويل على العلم 
  ) .ح ( انظر ابن عرفة و 

دث أو شهادة أهل املعرفة بأنه انظر هل يريد بالبينة إقامة شهادة بأن العيب هبا قدمي أو حا: قال الشارح : الثاين 



اجلاري على ما مر : قلت . قدمي أقدم من أمد العقد أو حادث بعد العقد أو حمتمل كالشهادة يف الرقيق والدواب اه 
يف مسألة البكارة أن املراد شهادة أهل املعرفة بأنه أقدم من أمد العقد وأحرى إذا أقام بينة تشهد بالقطع بأنه كان هبا 

  .املسألة بعيب عبد ظهر قبل قبضه اخل فتأمله واهللا أعلم : ابن رشد . ورمبا يستروح هذا أيضاً من تشبيه قدمياً ، 
  كَذَا بََرَد ِذي اْنِتَسابٍ أُلِْفيَا

  ِلغيٍَّة أَْو ُمسَْتَرقًّا قُِضيَا
بالبناء للمفعول  )ألفيا ( يتعلق بقضى املذكور ) برد ذي انتساب ( تشبيه راجع لقوله قضى آخر البيت ) كذا ( 

بكسر الم اجلر وفتح الغني ) لغية ( مبعىن وجد وألفه لإلطالق ونائبه املفعول األول ضمري يعود على ذي انتساب 
معطوف ) أو مسترقاً ( وكسرها يتعلق بألفى يف حمل املفعول الثاين له يقال فالن لغية إذا كان لغري رشدة أي ابن زنا 

قضى هلا فحذفت الم اجلر فاتصل : اء للمفعول ونائبه ضمري يعود على الزوجة أي بالبن) قضيا ( على حمل لغية 
الضمري واستتر والتقدير قضى للزوجة برد ذي انتساب ألفته منسوباً لغية أو مسترقاً كذلك أيضاً كما قضى هلا 

ه رقيقاً أو ذا شائبة رق برده بالعيب ، فإذا تزوجته على أنه ذو نسب فوجدته ولد زنا أو تزوجته على أنه حر فوجدت
ذي انتساب أي اشتراطاً أو ظناً : فلها رده إن شاءت ، وظاهره أن جمرد الظن كاف وإن مل يكن هناك شرط فقوله 

فإذا تزوجته ظانة أنه نسيب أو أنه حر ، فإذا هو لغية أو رقيق فلها رده ألن العرف أن النسيبة ال تتزوج إال 
احلر والعرف كالشرط ، فإن مل يكن عرف بذلك فال رد إال مع الشرط الصريح النسيب ، واحلرة ال تتزوج إال 

وعكس املسألتني كذلك وهو تزوجه إياها ظاناً أو مشترطاً أهنا لرشدة فإذا هي لغية أو ظاناً أو مشترطاً أهنا حرة فإذا 
له ألن كالًّ منهما من مناكح هي أمة ، ويفهم منه أنه إذا تزوجها يظنها حرة فإذا هو وهي رقيقان ال رد هلا وال 

نعملو تزوجها العبد أو تزوجته على شرط احلرية فتبني خالفه فلها وله الرد ، وإن كان كل منهما من . اآلخر 
مناكح اآلخر ألنه خالف الشرط املدخول عليه ، وانظر لو تزوجها أو تزوجته على أهنا أو أنه لرشدة فإذا مها لغية 

كان العيب هبما معاً كما مر يف أول الفصل أو إىل املسألة األخرية ، وعكسها الشارح هل جيري على حكم ما إذا 
وإالَّ تزوج احلر األمة واحلرة العبد خبالف العبد مع األمة واملسلم مع النصرانية إال أن يغرا أو إىل ما يتضمن : بقوله 

منه أن الذي لغية يرد باألحرى ولو لغري العربية ، فيستروح . اخل . وللعربية رد املوىل املنتسب : األوىل أشار بقوله 
  .ويف املتيطية وللمرأة أن ترد الرجل إذا انتسب هلا فوجدته لغية وكذلك إن كان عبداً اخل 

ومع الرد قبل البناء : بقوله ) خ ( سكت الناظم عما يكون للزوجة يف الرد قبل البناء أو بعده ، وأشار له : تنبيه 
  .مع عيبه املسمى ومعها رجع جبميعه انظر تفصيله فيه فال صداق وبعده ف

  اإليالء والظهار( ذكر أحكام ) يف ( فصل 
هو االمتناع : هو اليمني مطلقاً ، مث استعمل يف اليمني على ترك الوطء ، وقيل : واختلف يف معىن اإليالء لغة فقيل 

حلف زوج على ترك وطء : قال ابن عرفة  وشرعاً)  ٢٢: النور ( } وال يأتل أولو الفضل منكم : قال تعاىل 
فقوله على ترك وطء زوجته اخل أخرج به ما إذا حلف على غري ترك الوطء أو . زوجته يوجب خيارها يف طالقه اه 

. ال يلزم اإليالء يف األجنبية ، ويلزمه الظهار فيها : ويف املعيار . على ترك وطء غري الزوجة من أجنبية أو أمة 
واهللا ال أطؤك وأنت علي كظهري أمي فتزوجها لزمه اإليالء : ل القرايف يف ذخريته إذا قال ألجنبية وانظره مع قو

ألهنا ميني ال يشترط فيها ملك احمللوف عليه دون الظهار ألن من شرطه الزوجية إال أن يريد إن تزوجتك فيلزماه معاً 
ء الذي ال يوجب هلا خياراً كحلفه على تركه يوجب خيارها أخرج به احللف عل ترك الوط: وقوله . اه بلفظه 

أربعة أشهر فدون أو كون الزوج ال يتصور منه الوطء كالعنني واجملبوب أو كون الزوجة مرضعة أو صغرية ال يوطأ 



مثلها وحنو ذلك ، فحلف الزوج اجملبوب أو ذو الزوجة املرضعة والصغرية على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ال 
يوجب خيارها بأنه من إدخال احلكم يف : خياراً لكونه مل يقصد بذلك ضرراً إال أنه اعترض قوله  يوجب للزوجة

احلال وصف فضلة : وقد جياب مبا أجابوا به عن ابن مالك يف قوله . وهو مردود ألنه يفضي للدور . احلد اه 
ود بشيء ما من أجزائه ، وهذا ليس وهلم يف ذلك أجوبة منها أن املمنوع هو احلكم قبل تصور احملد. منتصب اخل 

بقوله اإليالء ميني زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه وأن مريضاً مينع وطء زوجته وإن تعليقاً ) خ ( كذلك وعرفه 
غري املرضع وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد وال ينتقل للعتق بعده ، كواهللا ال أراجعك أو ال أطؤك 

  َيِمنيٍ َمَنَعهَوَمْن ِلَوطٍء بِ.
  ِلَزْوَجٍةفَْوَق ُشهُورٍ أَْرَبعَْه

الالم زائدة ال ) لوطء ( اسم شرط أو اسم موصول مبتدأ واقع على الزوج املكلف الذي يتصور وقاعه ) ومن ( 
واجلملة صلة ) منعه : ( يتعلق بقوله ) بيمني ( تتعلق بشيء كما مر ، وهو يف حمل نصب مينعه من باب االشتغال 

يتعلق مبنعه أيضاً وهو على حذف الصفة أي غري مرضعة ) لزوجة ( صول أو فعل الشرط الضمري الفاعل مبنعه املو
  .صفة للشهور ) أربعه ( ظرف يتعلق به أيضاً ) فوق شهور ( وال صغرية ال يوطأ مثلها 
  فَذِلَك املُوِلي وَتأْجِيلٌ َوَجْب

  لُه إىل فَْيئَِتِه ِلَما اْجَتَنْب
خربه ، واجلملة من هذا املبتدأ واخلرب جواب من على أهنا شرطية أو خربها على أهنا ) املوىل ( تدأ مب) فذلك ( 

مبتدأ سوغه عطف هذه ) وتأجيل ( موصولة ودخلت الفاء يف خرب املوصول لشبهه بالشرط يف العموم واإلهبام 
: صلة ما ، والتقدير ) اجتنب ( يتعلق بفيئة ) ا مل( يتعلقان به ) له إىل فيئته ( خربه ) وجب ( اجلملة على اليت قبلها 

والزوج الذي منع لزوجته وطأ بيمني منعه فوق شهور أربعة للحر وشهرين للعبد فذا احلالف هو املوىل ، واحلكم أنه 
والفيئة بفتح الفاء . جيب أن يؤجل أجل اإليالء اآلين إىل فيئته أي عوده للوطء الذي اجتنبه بيمينه املذكورة 

هي تغييب احلشفة يف القبل وافتضاض البكر ، فإذا فاء داخل األجل احنل عنه اإليالء وكفر ) : خ ( سرها قال وك
عن ميينه إن كانت مما تكفر ، وإذا انقضى أجل اإليالء اآلين وهو أربعة أشهر من يوم احللف أو الرفع يف احلنث أو 

وإذا آىل حر من امرأته أربعة أشهر فدون أو عبد : يف املتيطية قال . مل يفىء أوقفه القاضي فإما فاء وإال طلق عليه 
شهرين فدون فال حكم له فإن زاد إيالء احلر أو العبد على ما ذكرناه أو كانت ميينه مطلقة يف الزمان وقامت 

عليك اه إما أن تفيء وإال طلقت : الزوجة حبقها يف الوطء ضرب له أجل اإليالء من يوم اليمني فإذا انقضى قيل له 
وما نقله الشارح هو لفظ النهاية كما وقفت عليه فيها ، مث إن الناظم أطلق يف الزوجة فيشمل . بلفظ االختصار 

املدخول هبا وغريها حرة كانت أو أمة أو كتابية كما أطلق يف اليمني فشمل اليمني باهللا وغريها من نذر صالة أو 
وتأجيل وجب اخل هذا التأجيل هو اآليت : وقوله . ق امرأة أخرى صيام أو هدي أو حج أو عتق أو بطالقها أو بطال

وباجلملة فال ينعقد إيالؤه إال إذا حلف على تركه أكثر من أربعة أشهر . وأجل املوىل شهور أربعة اخل : يف قوله 
زيد أو حىت  واهللا ال أطؤك حىت يقدم: وشهرين للعبد أو كانت ميينه مبهمة أي مطلقة أو يف معىن املطلقة كقوله 

تأتيين أو حىت أموت أو حىت تسأليين وإذا انعقد وجب تأجيله أربعة أشهر للحر ونصفها للعبد وإىل مبدأ التأجيل 
  :أشار بقوله 

  َوأََجلُ اإليالِء ِمْن َيْومِ احلَِلْف
: اه أن أجل اإليالء اآليت يف قوله ومعن. خربه ) من يوم احللف ( مبتدأ ) وأجل اإليالء ( وحانِثٌ ِمْن َيْومِ َرفِْعِه ائُْتنِْف



وهذا إذا كانت ميينه على بر بدليل ما بعده فيشمل واهللا ال . مبدوء من يوم احللف . وأجل املوىل شهور أربعة 
أطؤك وأطلق ، فإن اإلطالق يعم سائر األزمان فهو على إطالقه فال خيص بوقت دون وقت إال بدليل ، وأحرى لو 

بداً أو مخسة أشهر بل ظاهره ولو كانت حمتملة ألقل من أربعة أشهر كواهللا ال أطؤك حىت يقدم واهللا ال أطؤك أ: قال 
من أن األجل يف احملتملة ) خ ( زيد أو ميوت أو حىت تسأليين أو تأتيين وحنو ذلك كما هو نص املدونة خالفاً ملا يف 

رحية يف ترك الوطء ال إن احتملت مدة ميينه واألجل من اليمني إن كانت ميينه ص: من يوم الرفع واحلكم حيث قال 
  .أقل أو حلف على حنث فمن الرفع واحلكم اخل 

واحلاصل أنه مهما دلت ميينه على ترك الوطء صراحة أو التزاماً كواهللا ال ألتقي معها أو ال أغتسل من جنابة فاألجل 
قيقة ، ومنها ال وطئتك حىت يقدم فالن ، من يوم اليمني كانت اليمني صرحية يف كون املدة أكثر من أربعة أشهر ح

وقد علم أنه ال يقدم إال بعدها أو حكماً كال وطئتك حىت أموت أو متويت أو كانت غري صرحية يف املدة املذكورة بل 
حتتمل كواهللا ال وطئتك حىت يدخل زيد الدار أو حىت ميوت عمرو ، الحتمال دخوله الدار أو موت عمر وأثر 

ملدة إال أنه يف غري احملتملة بقسميها حيكم بإيالئه من اآلن ، ويف احملتملة بصورتيها ال حيكم بأنه اليمني قبل مضي ا
مول حىت تنقضي األربعة أشهر ومل يطأ ومل يقع احمللوف عليه ، فهناك حيكم بأنه مول وال يضرب له أجل آخر بل 

أنف له األجل من يوم الرفع فمصب الصراحة عنده من أنه يف احملتملة يست) خ ( أجله قد انقضى خالفاً ملا يقتضيه 
واألجل يف اليمني بشرطني أن تكون ميينه على ترك الوطء صراحة أو التزاماً ، وأن تكون صرحية : املدة املقدرة أي 

يف املدة املذكورة وهي أكثر من أربعة أشهر للحر أو شهرين للعبد ، فالصراحة منصبة على هذا الشرط الثاين املقدر 
  .قاله طفي وغريه . ال إن احتملت مدة ميينه أقل اخل : بدليل قوله 

بالبناء للمفعول ) ائتنف ( يتعلق بقوله ) من يوم رفعه ( وأجل حانث : مبتدأ على حذف مضاف أي ) وحانث ( 
كانت ميينه  واجلملة خرب املبتدأ ، واملعىن أن احلالف على ترك الوطء تصرحياً أو التزاماً أجلهمن يوم احللف سواء

إن مل : صرحية يف كون املدة أكثر من أربعة أشهر أو حمتملة أقل كما مّر ، وإن حلف على غري ترك الوطء كقوله 
أدخل الدار أو إن مل أكلم فالناً مثالً فأنت طالق أو عليه الطالق ليضربن زيداً فاألجل يف ذلك من يوم الرفع كما 

: نفى ومل يؤجل كان مل أقدم منع منها أي ويدخل عليها اإليالء فقول الناظم  وإن: يف الطالق بقوله ) خ ( أشار له 
  .وعلى حنث أي وقد حلف على غري ترك الوطء كما يف طفي ) خ ( وحانث اخل وقول 

  َوَيقَُع الطَّالُق حَْيثُ ال يَِفي
  إالّ َعلَى ذي الُعذْرِ يف التََّخلُِّف

مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه احملذوف للداللة ظرف ) حيث ( فعل وفاعل ) ويقع الطالق ( 
على ذي ( استثناء مفرغ ) إال ( ضمري يعود على املوىل واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث ) ال يفي ( عليه وفاعل 

ول ويقع الطالق على كل م: بدل من العذر ويف سببية وهو من باب القلب أي ) يف التخلف ( يتعلق بيقع ) العذر 
إن مل يف بعد أجله اآليت إال على املوىل ذي التخلف بسبب العذر من مرض أو غيبة أو سجن أو حيض أو إحرام ، 

وفيئة املريض ) خ ( ففي احليض واإلحرام يؤخر لزواهلما إن وعد هبا أو يكفر أو يعجل احلنث كما يف طفي و 
إما : ويقع الطالق أي إذا انقضى األجل فيقال له : له واحملبوس مبا ينحل به إيالؤمها وبعث للغائب إن بشهرين فقو

ال أيفء طلق احلاكم عليه بال تلوم طلقة ميلك هبا : أن تفيء وإال طلقت عليك كما مّر عن املتيطية ، فإن قال 
دق رجعتها إن فاء يف العدة وإن وعد بالفيئة تلوم له واخترب مرة بعد مرة يف مدة التلوم ، فإن ادعى الوطء فيها ص

بيمني يف الثيب وينظر النساء للبكر على ما به العمل فإن مضت مدة التلوم ومل يفىء أمر بالطالق ، فإن مل يفعل 



والفيئة اصطالحاً هي تغييب احلشفة . طلق احلاكم عليه ، ومثل احلاكم من يقوم مقامه من صلحاء البله عند فقده 
ويف ذخرية . فاء املوىل من امرأته كفر عن ميينه ورجع إليها ويف القاموس . يف القبل يف الثيب وافتضاض البكر 

حيث ال يفىء اخل ال مانع من محل : رجع بعد ذهابه فقوله : القرايف الفيئة الرجوع ومنه الفيء بعد الزوال للظل أي 
لوف بعتقه أو الفيئة يف كالمه على معناه اللغوي ، بل هو الواجب ليعم التغييب املذكور أو تعجيل احلنث كعتق احمل

واحنل اإليالء بزوال ملك من حلف بعتقه وبتعجيل احلنث وبتكفري ) خ ( تكفري ما يكفر أو يدخل الدار وحنو ذلك 
إال أنه إذا احنل إيالؤه . ال أطأ بال تلوم وإال اخترب مرة بعد مرة اخل : ما يكفر إىل أن قال وطلق عليه إن قال 
واشترك التارك : الوطء فيطلق عليه حينئذ للضرورة كما يأيت يف قوله  بتعجيل احلنث وحنوه واستمر على ترك

  .للوطء معه 
  َوَعاِدٌم ِللَْوطِْء ِللنِّساِء

  لَْيسَ لَُه كالشَّْيخِ ِمْن إيالِء
خرب مقدم ) له ( فعلناقص ) ليس ( يتعلق بالوطء ) للنساء ( وقوله ) للوطء ( مبتدأ سوغه عمله يف قوله ) وعادم ( 

اسم ليس جر ) من إيالء ( خرب ملبتدأ حمذوف واجلملة معترضة بني ليس وامسها ) كالشيخ ) ( على ( م مبعىن ، والال
وعادم لوطء النساء ليس عليه إيالء وذلك كالشيخ الفاين واجملبوب والعنني واملعترض : مبن الزائدة ، والتقدير 

) خ ( مما يدخل حتت الكاف ، ومفهوم من قول واخلصي أو كانت الزوجة ال تطيق الوطء لصغرها ، وهذا كله 
. ينعقد إيالؤه : وقال أصبغ . يتصور وقاعه ، وكذا إن كانت الزوجة مرضعاً ، وزعم أن إيالئه كان إلصالح الولد 

إنه ال ) : ( صلى اهللا عليه وسلم ( وهو أقيس ألن هلا حقاً يف الوطء وال حق للولد يف تركه لقول النيب : اللخمي 
ما إذا كان عادماً له وقت اإليالء أو عند األجل فيدخل يف كالمه . وعادم اخل : قاله يف املتيطية ومشل قوله .  )يضر 

  .ما إذا آىل وهو صحيح مث جب أو خصي أو اعترض يف أثناء األجل فإنه ال يطالب بالفيئة 
  وأَجلُ الُْمويل َشُهوٌر أَْرَبعَْه
  َعْهَواشَْتَرَك التَّارُِك ِللَْوطِْء َم

: إىل قوله } للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر : لقوله تعاىل ) شهور أربعه ( مبتدأ خربه ) وأجل املويل ( 
وهذا للحر ، وأما العبد فسيأيت أنه يؤجل نصف ذلك فإذا انقضى األجل أوقفه )  ٢٢٦: البقرة ( } مسيع عليم 

ا أيفء اختربه احلاكم املرة بعد املرة كما مر ، ويكون ذلك قريباً أن: القاضي حينئذ وال يزاد على األجل فإن قال 
بعضه من بعض وإن قال ال أيفء طلقت مكاهنا إن مل ترض باملقام معه فإن رضيت باملقام فلها القيام بعد وتطليق 

املعسر  نفسها من غري استئناف أجل ، وكذلك امرأة املعترض هلا القيام بعد الرضا وال يستأنف له أجل خبالف
يتعلق ) للوطء ( فعل وفاعل ) واشترك التارك . ( بالنفقة إذا أسقطت حقها ، مث قامت فال تطلق إال بعد أجل ثان 

  .يتعلق باشترك وضمريه للحالف على ترك الوطء ) معه ( بالتارك 
  يف ذاكَ َحْيث التَّْرُك قَْصداً ِللضََّرْر
  ِمْن َبْعِد َزْجرِ َحاِكمٍ وما ازَْدجَْر

ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه ) حيث ( واإلشارة للتأجيل املذكور . يتعلق باشترك أيضاً ) يف ذاك  (
) قصداً ( مبتدأ خربه حمذوف أي حيث الترك موجود حال كونه ) الترك ( منصوب جبوابه احملذوف للداللة عليه 

يتعلق ) من بعد زجر حاكم ( ر بالزوجة يتعلق مبقدر أي فيطلق عليه للضر) للضرر ( أي مقصوداً أي بال عذر 
  .حال وما نافية ) وما ازدجر ( بذلك املقدر أيضاً 



  َبْعَد َتلَوُّمٍ ويف الظِّهارِ
  ِلَمْن أبىالتَّكِْفَري ذاكَ َجاري

يتعلق باملقدر أيضاً ، وحيتمل أنه معطوف على بعد األول حبذف العاطف وهوأظهر ، واملعىن أن التارك ) بعد تلوم ( 
لوطء بغري ميني يشترك مع املوىل يف التأجيل بأربعة أشهر حيث الترك موجود قصداً ويطلق عليه بعدها للضرر من ل

بعد أن يزجره احلاكم ومل ينزجر ومن بعد تلوم ، والبعدية ظرف متسع فتصدق بالزجر قبل التأجيل وبعده وبالتلوم 
وقيل يطلق : طعاً عما قبله مقابالً له على حذف القول أي قبله وبعده أيضاً ، وحيتمل أن يكون قوله بعد تلوم منق

أن التارك للوطء بال ميني وال عذر : أحدمها . عليه بعد تلوم باالجتهاد بال حتديد أجل فيستفاد من كالمه قوالن 
قل أو أكثر ، أنه ال يلحق به بل يتلوم له احلاكم بقدر أجل اإليالء أو أ: والثاين . يلحقه باملوىل يف أجله املذكور 

خ ( والقول األول هو قول مالك ودرج عليه ابن احلاجب ، والثاين هو مذهبه يف املدونة وهو املشهور وعليه درج 
فإن ترك : وقال ابن سلمون . واجتهد وطلق يف ألعزلن أو ال أبينت أو ترك الوطء ضرراً وإن غائباً اخل : بقوله ) 

رة بعد مرة فإن متادى على ذلك فرق بينهما بعد التلوم ، وقيل بعد أجل الوطء مضاراً من غري حلف أمر بوطئها م
قصداً أي بال عذر كما مر ، وال : فاعتمد الناظم القول األول يف كالمه تبعاً البن احلاجب ، وقوله . اإليالء اه 

قصد به الضرر هبا أم ال  حيترز به عما إذا مل يقصد بالترك الضرر كما هو املتبادر منه ألنه يطلق عليه بالترك سواء
ولذا جعلنا قوله للضرر يتعلق مبقدر ال بقوله قصداً ، وأيضاً فإن ترك الوطء مع القدرة . كما يف املدونة وغريها 

وهي مصدقة يف تضررها بترك وطئه كان حاضراً أو غائباً بلغته . عليه تتضرر به الزوجة قصد به ضررها أم ال 
يأيت كما تصدق أهنا خشيت الزنا بترك وطئه إذ كل ذلك ال يعلم إال منها ، وقد علمت الكتابة أم مل تبلغه على ما 

  .أن هذا احلكم جار يف احلاضر والغائب 
وحاصله ؛ أن امرأة الغائب املعلوم املوضع إذا دامت نفقتها من مال الغائب أو من متطوع عليه وقامت حبقها يف 

يبته كسنة على ظاهر املدونة أو أكثر من ثالث سنني على ما للغرياين الوطء فقط ال جتاب لدعواها إال إن طالت غ
وابن عرفة ، وحينئذ يكتب له احلاكم إن كان ممن تبلغه الكتابة إما أقدم أو رحل زوجتك إليك أو طلق كما كتب 

وال يطلق على  عمر بن عبد العزيز بذلك إىل قوم غابوا خبراسان فإن مل يفعل طلق عليه بعد التلوم له باالجتهاد ،
غائب قبل الكتب إليه إال إذا كان حبيث ال تبلغه الكتابة النقطاع الطرق أو كانت تبلغه ، ولكن ال يتمكن من 

معرفة اخلط وال نقل الشهادة ، ففي الذخرية إذا مل تتأت معرفة اخلط فلها التطليق وقريب منه يف اإليالء من 
م لزوجته اختياراً كما للقرايف عن اللخمي ، فجواب املازري املنقول وهو حممول على أنه ترك القدو: التوضيح أي 

يف الكراس الثاين من أنكحة املعيار وقبل النفقات من الربزيل برد احلكم بطالق زوجة الغائب الذي مل يبحث احلاكم 
أن احلاكم  وحاصله ؛.عما يكون قد عرض له من مرض أو اعتقال وحنومها مقابل حلمله على االختيار املذكور 

حكم بطالق امرأة وعلل حكمه بأمور منها أنه قد ثبت عنده أن الزوج الغائب باألندلس غري ممنوع من دخول بلد 
الزوجة اليت هي بقفصة وأن زوجته حمتاجة إليه وأن عليها املضرة يف بقائها بال زوج وأهنا راغبة يف طالق زوجها 

اإلعذار ملن باألندلس يتعذر لبعد املكان وانقطاع الطرق وقلة من  الرغبة الشديدة كما علله أيضاً بأنه رأى أن
يعرف خطه وينقل عنه شهادته ، فسئل املازري عن ذلك ؟ فأجاب بنقض احلكم املذكور لعدم حبثه عما يكون قد 

حلاجة إىل هو كناية على ا. عرض للزوج من املوانع ، وبأن قول الشهود أهنا حمتاجة إليه وعليها ضرر يف بقائها اخل 
الوطء ، ولكن من شرط التتميم للشهادة أن يقولوا شكت إلينا الضرر بذلك فعلمنا قصدها ، وأما قوهلم عليها 

مضرة وهي مل تشكها فغري نافع وبأن اإلنسان قد يرغب يف الشيء وال يطلبه حياء منه أو علو مهته عنه فقصارى ما 



إيقاع ما رغبت فيه ، ومل يذكروا أهنا وإن طلبت الفراق ألي علة يف الشهادة هبذا الفصل إثبات الرغبة دون طلب ب
  .طلبته واألحكام إمنا تورد بالنصوص ال باحلدس والتخمني اه باختصار وفيه طول 

ولعله إمنا سكت عنه . وسكت رمحه اهللا عما علل به ثانياً من أنه رأى أن اإلعذار ملن باألندلس يتعذر اخل : قلت 
وإمنا رآه . ت عنده بطريق الشهادة التعذر املذكور من انقطاع الطريق وقلة من يعرف اخلط اخل ألن احلاكم مل يثب

من قبل نفسه وهو ال يعترب ولو ثبت ذلك لصح احلكم بالطالق كما مّر ، وألن ثبوت كونه غري ممنوع من دخول 
ملا فيه من الفائدة ولعدم فهم كثري فقصه مناقض ملا رآه من انقطاع الطريق كما هو واضح ، وإمنا اعتنيت بتخليصه 

املتقدم من التوفيق بني نقلي املعيار والربزيل عن املازري غري سديد ) خ ( عند قول ) ز ( من الناس كالمه ، وما يف 
وهذا يف املعلوم املوضع كما هو . إذ كل منهما نقل كالمه باللفظ الذي نقله به اآلخر كما أشرنا إليه واهللا أعلم 

  .، وأما جمهوله فهو املفقود وسيأيت حكمه يف فصله إن شاء اهللا  املوضوع
مقتضى ما مر من أهنا ال جتاب لدعواها حىت تطول السنة أو أكثر من ثالث سنني على ما مر أن الطول : تنبيه 

وبه قرر املنت املذكور ليس من أمد التلوم بل يكتب إليه بعده ويتلوم له باالجتهاد كما قررنا وهو ظاهر ما للربزيل ، 
شراحه والذي البن رشد عن ابن القاسم أنه يؤجل يف مدة التلوم السنة والسنتني نقله أبو احلسن وحنوه يف ضيح 

  .فانظر 
( صلة والرابط ضمري الفاعل العائد على من ) أىب ( يتعلق جبار آخر البيت ) ملن ( يتعلق بالتكفري ) ويف الظهار ( 

خربه ، والتقدير ذاك التأجيل بأربعة أشهر ) جار ( مبتدأ واإلشارة للتأجيل بأربعة أشهر  )ذاك ( مفعول به ) التكفري 
جار فيمن أىب أي امتنع من التكفري يف الظهار وهو قول الرجل لزوجته أو أمته أنت علي كظهر أمي أو إن مل أدخل 

الظهار ) خ ( ء حيث رفعته زوجته الدار مثالً فأنت علي كظهر أمي وامتنع من دخوهلا فإنه يضرب له أجل اإليال
  الظهار تشبيه الزوج زوجته: وقال ابن عرفة . تشبيه املسلم املكلف من حتل أو جزئها بظهر حمرم أو جزئه اخل 
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فقوله يف . أو ذي أمة حل وطؤه إياها مبحرم منه أو بظهر أجنبية يف متتعه هبما واجلزء كالكل واملعلق كاحلاصل اخل 
  .هو وجه الشبه وباقيه واضح . متتعه اخل 

وم الظهار أو من يوم الرفع أو من تبني الضرر أشار إىل املشهور من ذلك وملا وقع خالف يف مبدأ أجله هل هو من ي
  :فقال 

  وأََجلُ املُظاِهرِ املَأْثُوُر
خرب ) من يوم رفعه ( بالرفع نعت ألجل ) املأثور ( مبتدأ ومضاف إليه ) وأجل املظاهر ( ِمْن َيْومِ َرفِْعِه ُهَو الَْمْشُهوُر 

مبتدأ وخرب فيؤجل من يوم الرفع أربعة أشهر للحر وشهرين للعبد وقيل أجله من ) ر هو املشهو( عن املبتدأ املذكور 
وهل املظاهر إن قدر على التكفري وامتنع ) خ ( يوم اليمني كاحلالف على ترك الوطء ، وقيل من تبني الضرر 

  .تؤولت أقوال كاألول فاألجل من اليمني وعليه اختصرت أو كالثاين وهو األرجح أو من تبني الضرر وعليه 
  ِمْن َبْعِد أَنْ ُيْؤَمَر بالتَّكْفِريِ

  َوْهَي َعلَى التَّْرِتيبِ ال التَّْخيِريِ
يتعلق بقوله ) بالتكفري ( يف تأويل مصدر مضاف إليه ) أن يؤمر ( يتعلق باالستقرار املقدر يف اخلرب قبله ) من بعد ( 

مبتدأ عائد على ) وهي ( لرفع بعد أن يؤمر بالتكفري فيمتنع يؤمر واملعىن أن املظاهر املذكور إمنا يؤجل من يوم ا
معطوف على الترتيب فكفارته عتق ) التخيري ( عاطفة ) ال ( يتعلق باالستقرار خرب ) على الترتيب ( كفارة الظهار 

فإن عجز عنها فصيام شهرين . رقبة مؤمنة سليمة من قطع أصبع وعمى وشلل وبكم وجنون بال شوب عوض اخل 
والذين : تابعني فإن عجز عن الصيام فإطعام ستني مسكيناً فال ينتقل ملرتبة األبعد العجز عن اليت قبلها لقوله تعاىل مت

  كَذَاَك أَْيضاً َما لَُه ظِهاُر) . ٤: اجملادلة ( } فإطعام ستني مسكيناً : إىل قوله } يظاهرون من نسائهم 
  َمْن َألْعلَى الَْوطِْء لَُه اقِْتدَاُر

كالشيخ الفاين واجملبوب وحنومها ممن تقدم أنه ال يصح ) ذاك أيضاً ما له ظهار ، من ألعلى الوطء له اقتدار ك( 
إيالؤه فمن مبتدأ موصول وال نافية عاملة عمل ليس واقتدار امسها وله خربها وعلى الوطء يتعلق باالستقرار يف 

صدر آض إذا رجع وهو مع قوله كذاك منصوبان على أيضاً م: خربها ، واجلملة بتمامها صلة املوصول ، وقوله 
الزوج الذي ال : احلال من ضمري االستقرار يف خرب ظهار وما نافية وظهار مبتدأ خربه يف اجملرور قبله ، والتقدير 

 كذاك راجعة للموىل الذي ال قدرة له: اقتدار كائن له على الوطء فالظهار كائن عليه أيضاً كذاك واإلشارة يف قوله 
، وحيتمل أن تكون من املوصولة بدالً من الضمري اجملرور بالالم قبلها والتقدير ما ظهار كائن ملن ال اقتدار له على 

  .الوطء كذلك أيضاً ، وهذا أقرب واهللا أعلم 
  َوإنْ َيكُْن ُمظَاِهٌر أَْو ُمويل

  َعْبداً يَُؤجَّلُ نِْصَف ذَا التَّأْجِيلِ
بسكون الالم مبنياً ) يؤجل ( خرب يكن ) عبداً ( معطوف عليه ) أو مويل ( م يكن اس) مظاهر ( شرط ) وإن يكن ( 

نعت لذا ) التأجيل ( مضاف إليه ) ذا ( منصوب بإسقاط اخلافض أي بنصف ) نصف ( للمفعول ونائبه ضمري العبد 
ت زوجته حرة أو أو بدل ، ونصفه هو شهران كما مر ، وظاهره أن العبد يؤجل نصف التأجيل املذكور سواء كان



  .أمة وهو كذلك كما أن احلر يؤجل أربعة أشهر ولو كانت زوجته أمة 
  ثُمَّ الطَّالقُ يف انِْقَضاِء اَألَجلِ
  َبْعَد تَقَضِّي املُوجِبَاِت األُوَّلِ

يتعلق  )بعد ( مضاف إليه ) األجل ( خربه ويف مبعىن عند ) يف انقضاء ( مبتدأ ) الطالق ( للترتيب اإلخباري ) مث ( 
بضم اهلمزة وفتح الواو املخففة ) األول ( جمروران باإلضافة إليهما ) تقضي املوجبات ( باالستقرار يف اخلرب املذكور 

نعت للموجبات أي مث أخربك إن الطالق يوقعه احلاكم عند األجل املذكور وهو شهران ، لكن بعد وجوب 
تكفري واإليالء واالمتناع من الفيئة ، وهذا يف العبد وأما احلر املوجبات من ثبوت الزوجية والظهار واالمتناع من ال

  .فال تكرار . ويقع الطالق حيث ال يفي اخل : فقد تقدم ذكره يف قوله 
وملا كان هذا الطالق رجعياً لقوهلم كل طالق يوقعه احلاكم فهو بائن إال طالق املوىل واملعسر بالنفقة نبه الناظم على 

  :ذلك فقال 
  ُك الرَّْجَعةَ فيما أْصَدرَاَوَيْمِل

  َمْن فَاَء يف الِعدَِّة أَْو َمْن كَفَّرَا
بالبناء للفاعل أو ) أصدرا ( يتعلق بالفعل أو باملصدر وما واقعة على الطالق ) فيما ( مفعول به ) وميلك الرجعة ( 

صدره احلاكم والنائب يف املبين املفعول صلة وألفه لإلطالق والعائد حمذوف يف املبين للفاعل أي يف الطالق الذي أ
( يتعلق به ) يف العدة ( صلته ) فاء ( واقعة على الزوج فاعل ميلك )من ( للمفعول ضمري يعود على ما هو الرابط 

صلته والعائد فاعله املستتر ، واملعىن أن طالق احلاكم الذي أوقعه على ) كفرا ( معطوف على من األول ) أو من 
ي فيملك الزوج رجعتها حيث فاء يف العدة أي رجع عما كان عليه من االمتناع كانت ميينه من حلقه اإليالء رجع

على بر كحلفه ال أطؤها وطلقت بعد األجل فارجتعها ووطئها يف العدة إذ ال حيل له وطؤها إال بعد االرجتاع ألهنا 
وكذا لو ظاهر منها وطلقت بعد األجل  مطلقة وكذا إن مل يطأ ولكن كفر عن ميينه بعد االرجتاع أو قبله يف العدة ،

فارجتعها ووطئها يف العدة أو كفر قبل االرجتاع أو بعده فيها أيضاً أو كانت ميينه على حنث كحلفه بطالقها ليدخلن 
الدار وحلقه اإليالء وطلقت عليه فدخل الدار وارجتعها يف العدة أو ارجتعها ، مث دخل الدار فيها أيضاً وطلقت فقوله 

فاء أي بالوطء أو بتعجيل احلنث كما يف : أي يف العدة فهو حمذوف من األواخر لداللة األوائل ، وقوله  كفر: 
األمثلة إال أن الوطء ال يكون إال بعد الرجعة ألهنا مطلقة وهي ال يصح االستمتاع هبا إال بعد االرجتاع ، فإن كفر 

ه أيضاً ، لكن استمر على االمتناع من الوطء فيهما فيطلق قبل االرجتاع أو بعده يف العدة أو عجل احلنث وارجتع في
واشترك التارك للوطء معه اخل ، وفهم من قوله فاء يف : عليه ثانياً ال لإليالء ألنه قد احنل بل للضرر كما مر يف قوله 

) : خ ( كذلك  العدة اخل ، أنه إذا ارجتع بدون فيئة بوطء وال تكفري وال تعجيل حنث يف العدة ال تصح رجعته وهو
وتتم رجعته إن احنل وإال ألغيت مث إن طالق املوىل إمنا يكون رجعياً يف املدخول هبا ال يف غريها فهو بائن كما يف ابن 

  .احلاجب وغريه 
  فصل يف اللعان

لها اللعان حلف الزوج على زنا زوجته أو نفيه مح: ومعناه لغة البعد لعنه اهللا أبعده ، واصطالحاً قال ابن عرفة 
الالزم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكوهلا حدها حبكم قاض ، فاحترز بقوله الالزم له مما لو أتت به ألقل من 

إن أوجب نكوهلا حدها مما لو ثبت : ستة أشهر من يوم العقد أو كان خصياً فإنه ينتفي عنه بغري لعان ، وقوله 
حبكم قاض مما لو تالعنا بدون حكم فليس بلعان شرعاً وال  غصبها فال لعان عليها واللعان عليه وحده ، وبقوله



ينبين عليه حكم ، وكذاحيترز به عما لو سكت عند الوضع ، مث أراد أن ينفيه ويالعن فيه ألن القاضي ال حيكم 
وقوله حلف الزوج وحلفها اخل يصدق مبا إذا حلف هو مييناً . باللعان يف هذه الصورة ألن سكوته دليل على كذبه 

ابن . حبكم قاض خيرج ذلك ألنه ال حيكم به إال على الوجه املشروع : واحدة وحلفت هي كذلك ، لكن قوله 
العن ابن اهلندي زوجته حبكم صاحب الشرطة وكانت مالعنتهما يف : ابن عات . وال نص يف حكمه : عرفة 

وكان ابن اهلندي : حياء سنة دثرت قال أردت إ: املسجد اجلامع بقرطبة سنة مثان ومثانني وثلثمائة فلما عوتب قال 
تلميذ الفقيه أيب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم عنه أخذ ومعه تفقه ، وكان مقدماً أيضاً عند القاضي حممد بن السليم 

إن كان اللعان لنفي احلمل فهو واجب لئال يلحق بنسبه ما ليس منه فتجري عليه مجيع أحكام األنساب . بن عرفة 
من أصاب شيئاً : (  تركه بترك سببه ألنه من األمور اليت نص الشارع بالستر عليها لقوله عليه السالم وإالَّ فاألوىل

ويستحب له طالقها إن مل تتبعها نفسه ، فإن وقع سببه صدقاً وجب ) من هذه القاذورات فليسترها بستر اهللا 
 أن شهادة الرجل على زوجته برؤية الزنا ويف املعيار عن سراج ابن العريب. لوجوب دفع معرة احلد والقذف اخل 

مكروهة إذ ال تفيد أكثر من الفراق والفراق مع الستر أفضل ، وأما شهادته على نفي احلمل فواجب لئال يلحق 
مراده إحياء أمر أذنت فيه السنة ) م ( قال الشيخ . إحياء سنة دثرت اخل : وقول ابن اهلندي . بنسبه ما ليس منه 

مراده صفة اللعان أي إحياء صفته ، وقد : وقال الربزيل . ه مطلوب الفعل فهو كقوهلم طالق السنة وأباحته ال أن
وقد وقع يف : والستر أوىل وإمنا تستر هبذا الكالم حني عوتب قال . أغىن اهللا تعاىل عنه مبا ذكر من صفته يف القرآن 

ونة ، وقد وقع بعد ذلك مرة أخرى وال غرابة يف وقوع سببه زمن األمري أيب حيىي رمحه اهللا تعاىل ، وتالعنا جبامع الزيت
  .يف هذا الزمان لكثرة املفاسد نعوذ باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن اه 

وقد وقع أيضاً مراراً بعد األربعني واملائتني واأللف جبامع القرويني من فاس صاهنا اهللا ، وإذا علمت ما مر من : قلت 
الزقاق ونظم العمل من أن العمل جرى بترك اللعان مطلقاً من فاسق وغريه ال يعول عليه ألنه  وجوبه فما يف المية

خالف الكتاب والسنة وال أبعد من جريان العمل مبحرم الذي هو ترك الواجب ، ولذا اعترض سيدي أمحد بن عبد 
  .العزيز اهلاليل العمل املذكور 

  َوإنََّما ِللزَّْوجِ أنْ َيلَْتِعنَا
  فْي حَْملٍ أَْو بُِرْؤَيِة الزِّنابَِن
أو ( يتعلق باالستقرار يف اخلرب ) أن يلتعنا بنفي محل : ( خرب عن املصدر املؤول من قوله ) للزوج ( للحصر ) وإمنا ( 

وإمنا االلتعان : مضاف إليه واحلصر منصب علىاجملرورات مع الظرف اآليت أي ) الزنا ( معطوف على بنفي ) برؤية 
زوج ال لغريه كسيد بنفي محل مع ادعاء االسترباء أو برؤية الزنا ال بغريمها من جمرد قذف بغري رؤية ، وال كائن لل

ويف ) خ ( نفي محل أو بنفي محل أمته ال مع ادعاء استرباء وعدم اللعان مبجرد القذف هو أحد املشهورين يف قول 
وقوله للزوج حقيقة أو حكماً فيدخل لعان .  حده مبجرد القذف أو لعانه خالف ، فاقتصر الناظم على ذلك

الواطىء بالشبهة فإنه يالعن يف نفي احلمل عنه وإن مل يكن زوجاً ألنه ملا كان الولد الحقاً به إن مل يالعن ودرىء 
كان نكاحه صحيحاً أو . عنه احلد كان يف حكم الزوج وأطلق يف الزوج فشمل احلر والعبد والفاسق دخل أم ال 

و جممعاً على فساده كخامسة وال يشمل الكافر ألنا ال نتعرض هلم إال أن يترافعوا إلينا فنحكم هلم حبكمنا فاسداً ول
والزوج ممن ميكن وطؤه حلضوره يف البلد وعدم صغره وصحة العضو الذي يطأ به فال : بنفي محل أي : وقوله . 

يها لبعد املسافة ، بل ينتفي يف ذلك كله بغري لعان على صيب وال جمبوب وال على غائب ببلد ال ميكنه الوصول إل
محل أي وكذلك الولد فيشمل من قدم من غيبته بعد موت زوجته املدخول هبا فنفى ما ولدته يف : وقوله . لعان 



تيقنه ) خ ( أو برؤية الزنا أنه ال بد من ادعاء الرؤية حقيقة وهو كذلك فيمن تتأتى منه الرؤية : غيبته ، وظاهر قوله 
وظاهره أيضاً أنه ال يشترط وصف الرؤية بقوله كاملرود يف املكحلة خبالف الشهود وهو . مى ورآه غريه اه أع

قال الشيخ . كذلك كما يف ابن احلاجب والشامل وغريمها ، ويف املدونة ال يالعن حىت يدعي رؤية الفرج يف الفرج 
قام أربعة شهود على زناها وهو كذلك لكن يالعن وشهره األيب وظاهره أيضاً أنه ال يالعن للرؤية ولو أ: طفي 

وحده إن شاء لينتفي عنه ما تلده لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية ، وإن نكل فال حد عليه ألنه قذف غري عفيفة ، 
وأما هي فال تلتعن ألن حدها قد وجب بالبينة هكذا قيل ، وتأمله مع ما يأيت يف البيت بعده من أن اللعان مبجرد 

ية ال ينتفي به الولد على املعتمد مث ال بد من ثبوت الزوجية وال يكفي إقرارمها به إن مل يكونا طارئني فإن كانا الرؤ
  :طارئني وجب اللعان بإقرارمها هبا وقوله 

  مع ادِّعاِئِه لالْسِتبَْراِء
  َوَحْيَضةٌ َبيَِّنةُ اإلجَْزاِء

( ال مع عدم ادعائه وقوله ) لالسترباء ( في احلمل مع االدعاء وإمنا يلتعن يف ن: يتعلق بيلتعن أي ) مع ادعائه ( 
خرب ومضاف إليه ، واالسترباء أعم من أن يكون بالوضع أو باملدة أو باحليض فإذا ) بينة األجزاء ( مبتدأ ) وحيضة 

هذا الثاين  وضعت محلها ومل يطأها بعده حىت وضعت محالً آخر وبني الوضعني ستة أشهر فأكثر فإن له أن يالعن يف
ألنه ميضي الستة أشهر ال ميكن أن يكون توأماً لألول ، فيعتمد حينئذ يف لعانه على االسترباء بالوضع األول ، وكذا 

لو وطئهاوأمسك عنها فأتت بولد بعد هذا الوطء ألقل من ستة أشهر من يوم الوطء املذكور أو ألكثر من أقصى 
نه يف تلك املدة القليلة أو الكثرية ألن الولد يف القليلة ليس هو للوطء أمد احلمل كخمس سنني فإنه يعتمد على لعا

املذكور على زعمه لنقصه عن الستة ، وال أنه توأم لألول لفصل الستة أشهر بينهما وألنه يف الكثرية على زعمه زاد 
وضع ، وأما إن على أقصى أمد احلمل من يوم وطئه فيعتمد على املدة املذكورة وإن مل يكن هناك حيض وال 

استربأها حبيضة ومل يطأها بعدها حىت أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم االسترباء فيعتمد على ذلك وال إشكال 
أي لكن إن كان االسترباء باحليض ال بالوضع وال باملدة فحيضة واحدة كافية يف االعتماد . وحيضة اخل : فقوله 

 على صور االعتماد الثالثة اليت هي يف كالم غريه ، وسواء رآها تزين مع عليها ، فقد اشتمل كالمه رمحه اهللا تعاىل
وما ذكره من االعتماد على احليضة الواحدة هو املشهور ، وقيل ال يعتمد عليها ألن . واحدة من تلك الصور أم ال 

احلمل على عزل وال  أنه ال يعتمد يف نفي. احلامل عندنا حتيض واستظهره يف ضيح ، ومفهوم قوله مع ادعائه اخل 
خ ( على مشاهبة لغريه وإن بسواد وال وطء بني الفخذين إن أنزل وال وطء بغري إنزال إن أنزل قبله ومل يبل كما يف 

وأنه أيضاً ال يعتمد يف نفيه على الرؤية وحدها من غري استربائها بشيء مما مّر وهو كذلك على املشهور ، لكن ) 
قامت املرأة حبقها يف القذف ، وإذا العن للرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم االسترباء هذا يالعن للرؤية قطعاً حيث 

حيث قال ) خ ( وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية فهل ينتفي الولد بلعان الرؤية املذكورة وهو الذي يف 
و الزم له وهو ما صدر به ثانياً حيث أو ال ينتفي به بل ه. وإن انتفى به أي بلعان الرؤية ما ولد لستة أشهر اخل : 

وهذا الثاين هو الذي جيب اعتماده ألهنا أتت . وإن العن لرؤيته وادعى الوطء قبلها فلمالك يف إلزامه به اخل : قال 
) . الولد للفراش وللعاهر احلجر : ( به ملدة ميكن أن يكون فيها للفراش أو للزنا وقد قال عليه الصالة والسالم 

أمجع أهل العلم على القول به إذا أمكن أن يكون للفراش من جميئه لستة أشهر فأكثر من يوم العقد ، : زيل قال الرب
وإذا كان كذلك فكيف به من جميئه لستة أشهر فأكثر من يوم الوطء كما يف الفرض املذكور ، وال سيما والشارع 

ن اللعان فيه لعدم تقدم ما يعتمد عليه من األمور متشوف للحوق األنساب فال ينتفي حينئذ عنه أصالً ، وال ميكن م



وهذا هو ظاهر النظم ألنه كغريه جعل نفي احلمل باللعان إمنا هو مع ادعاء االسترباء بشيء مما مر ، . الثالثة 
واالعتماد على الرؤية وحدها ال يكفي على املشهور ، وتأمل كيف يرجح القول بنفي الولد بلعان الرؤية مع 

نه للفراش ، وقول األب إنه من الزنا جمرد دعوى ال دليل عليها بشيء مما يعتمد عليه من األمور الثالثة احتمال كو
، بل لو صدقته املرأة عليها مل يفده ذلك حلق الولد فذلك القول مقابل للمشهور ولقول األكثر القائلني إنه ال ينتفي 

ملذكور إمنا هو لدفع حد القذف ال لنفي الولد إذ ال ميكن من إال بلعان ولو تصادقا على نفيه ، واللعان يف الفرض ا
هذا إحدى املستثنيات الثالث من . وحيضة بينة األجزاء اخل : وقوله . اللعان فيه مع تقدم ما يعتمد عليه واهللا أعلم 

ربأ حبيضة واحدة ، قوهلم استرباء احلرة بثالث حيض كعدهتا إال يف اللعان كما هنا ويف الزنا فإهنا ال ترجم حىت تست
ويف الردة فإن املرتدة املتزوجة أو ذات السيد ال تقتل بعد االستتابة حىت تستربأ حبيضة واحدة أيضاً ، ويف ذلك 

  واحلرة استرباؤها كالعده:يقول األجهوري رمحه اهللا 
  ال يف لعان وزنا ورده
  فإهنا يف كل ذا تستربا

  حبيضة فقط وقيت الضرا
  حىت َيلََتعِْن َوُيْسَجُن القَاِذُف

  َوإنْ أَىب فَالَْحدُّ ُحكْمٌ َيقَْترِنْ
منصوب بأن مضمرة بعدها يتعلق ) يلتعن ( حرف جر ) حىت ( نائبه ) القاذف ( بالبناء للمفعول ) ويسجن ( 

بالبناء للفاعل صفة حلكم أي فاحلد حكم ) يقترن ( خربه ) حكم ( مبتدأ ) فاحلد ( شرط ) وإن أىب ( بيسجن 
جيب على الزوج إذا نفى ولده أو ادعى رؤية الزنا أن : قال يف الطرر . بإبايته واجلملة جواب الشرط مقرون 

وظاهره كالناظم ولو مريضني أو أحدمها وال . بلعان معجل اخل ) خ ( يسجن حىت يالعن ومثله يف ابن سلمون 
ه كما يف الشامل ، وحمل وجوب االلتعان يؤخر إىل الربء بل يتالعنان عاجالً خبالف احلائض والنفساء فيؤخران مع

  .إذا رفعته الزوجة ومل يطأ بعد الرؤية وال سكت بعد علمه باحلمل كما يأيت 
  َوَما بِحَْملٍ بِثُبُوِتِه َيقَْع

  َوقَْد أََتى َعْن َماِلٍك حتَّى َتضَْع
) يقع ( يتعلق بقوله ) ه بثبوت( يتعلق مبحذوف خاص صلة ) حبمل ( موصولة واقعة على اللعان مبتدأ ) وما ( 

واللعان الذي وجب بسبب نفي محل يقع بعد ثبوته بشهادة امرأتني ال قبل ثبوته ، : واجلملة خرب املبتدأ والتقدير 
وهو ) وقد أتى عن مالك : ( وظاهره اتفاقاً وال يؤخر اللعان للوضع على املشهور ، وقيل يؤخر وهو معىن قوله 

الحتمال أن يكون رحياً فينفش ، ورد حبديث الصحيحني ) حىت تضع ( ن أنه ال لعان قول أيب حنيفة وابن املاجشو
العن بني العجالين وزوجته وهي حامل ، وظاهر النظم أنه إذا ) صلى اهللا عليه وسلم ( وغريمها ؛ أن رسول اهللا 

وظاهره أيضاً أنه ال فرق  الحتمال إخفاء سقط ،: العن بعد ثبوته مث أنفش ال حّد عليه وهو كذلك قال يف الشامل 
بني املدخول هبا وغريها وهو كذلك ألن غري املدخول هبا إذا ظهر هبا محل وادعت أنه كان يصيبها بعد العقد ،وكان 
مما ميكنه ذلك كما مّر وكذهبا هو فال ينتفي احلمل إال بلعان وال يؤخران للوضع مث إن وضعته لستة أشهر فأكثر من 

حمله ويترتب عليه آثاره وهلا نصف الصداق ، وإن وضعته ألقل من ستة أشهر فال صداق هلا  يوم العقد فاللعان يف
أن عياضاً سأل ابن رشد عن امرأة : وال يتأبد حترميها ألنه العن غري زوجة كما يأيت آخر الباب ، ويف الربزيل 

رجل واعترف جبميع ذلك إال احلمل ادعت نكاح رجل وأثبتته وأثبتت ابتناءه هبا وخلوته معها ومحلها منه وحضر ال



مل : ما وطئتها قط واعترف باخللوة فاحتجت املرأة بأن يف عقد املباراة إشهاده على نفسه بأنه بىن هبا فقال : فقال 
أعرف معىن البناء وظننته الزواج وتقيد ذلك عليه ووضعت املرأة محلها فهل يلحق بالزوج وهل يقبل قوله يف جهل 

ء وهو من غري أهل الطلب وهل يالعن بال خالف إلقراره بالبناء فهو كمن قذف ومل يدع استرباء ؟ البناء واالبتنا
  .بأنه يلزمه الولد إال أن ينفيه بلعان اه : فأجابه 

حاصله أن الرجل املذكور اعترف باخللوة وأنكر الوطء وادعته هي وهي مصدقة فيه فال ينتفي عنه إال بلعان : قلت 
هناك خلوة وادعت ذلك وكان مما ميكنه الوصول إليها مل ينتف عنه إال بذلك كما مر ، وأما اعترافه ، إذ لو مل تكن 

إال : بالبناء فال يستلزم الوطء إذ هو كالدخول عبارة عن كون املرأة يف حجابه كما يدل عليه قول الناظم فيما مر 
لى اعترافه به وإالَّ لو كان البناء هو الوطء أو فلذلك مل يرتب حكماً ع. والوطء اخل . اعتراضاً كان بعدما دخل 

يستلزمه مل يكن من اللعان أصالً وإن ادعى جهل معناه فال يعذر به لتعلق حق الغري وإمنا قلنا ال ميكن منه لعدم تقدم 
  .ما يعتمد عليه من االسترباء واهللا أعلم 

  َوَيْبَدأُ الزَّْوُج بِاالِلتعاِن
  ْيَماِنِلَدفْعِ َحَد أَْرَبع األ

باخلفض ) أربع ( جمرور ومضاف إليه يتعلق بيبدأ ) لدفع حد ( يتعلق به ) بااللتعان ( فعل وفاعل ) ويبدأ الزوج ( 
مضاف ) األميان ( على حذف اجلار يتعلق بااللتعان وجيوز نصبه على أنه مفعول بااللتعان ألنه مبعىن احللف كما مّر 

  .إليه 
  َما َوَجبَاإثْبَاتاً أوْ َنفْياً َعلَى 

  ُمَخمِّساً بِلَْعَنةٍ إنْ كَذَبَا
ويبدأ : مصدر إن مبعىن الفاعل حاالن من ضمري الزوج الذي عوضت أل منه يف االلتعان أي ) إثباتاً أو نفياً ( 

 الزوج حبلفه أربع أميان حالة كونه مثبتاً يف الرؤية نافياً يف احلمل ، وحيتمل أهنما منصوبان على إسقاط اخلافض أي
صلة املوصول أي مثبتاً ) وجبا ( موصول على حذفمضاف يتعلق مبحذوف حال ) على ما . ( على اإلثبات والنفي 

وحيتمل وهو األقرب أن . أو نافياً على حسب ما جيب عليه من ذلك ، ومن الصيغة اليت أشهد باهللا أو واهللا وحنومها 
لدفع حد حبلفه أربع أميان حال كوهنا على حسب ما وجب عليه من  يكون قوله إثباتاً أو نفياً بياناً ملا أي يبدأ الزوج

شرط ) إن كذبا ( يتعلق به ) بلعنة ( حال من الضمري املذكور ) خممساً . ( اإلثبات والنفي والصيغة واهللا أعلم 
ه إن كانت حذف جوابه للداللة عليه ، واملعىن أن صفة اللعان بني الزوجني أن يبدأ الزوج باللعان لدفع احلد عن

الزوجة حرة مسلمة أو األب إن كانت أمة أو كتابية فيحلف أربع أميان على ما وجب عليه من اإلثبات يف الرؤية 
أشهد باهللا لقد رأيتها تزين أربع مرات أو ما هذا احلمل مين كذلك ، ويصل خامسة : أو النفي يف نفي احلمل فيقول 

، وظاهره أن الزوج يبدأ بااللتعان وجوباً وهو قول أشهب ، وعليه إذا  بلعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني فيهما
ويف إعادهتا إن بدأت هي ) خ ( يبدأ الزوج استحباباً فإن بدأت هي فال تعيد : وقال ابن القاسم . بدأت هي فتعيده 

 لفظ أشهد بل لو قال خالف ، وحمله ما مل حتلف بصيغة لقد كذب وإالَّ أعادت بال خالف وظاهره أيضاً أنه ال يتعني
باهللا أو واهللا لرأيتها تزين أو ما هذا احلمل مين لكفاه وهو قول أصبغ واملشهور تعيينه وأنه ال جيزي غريه كما يأيت : 

وظاهره أيضاً أنه ال يشترط زيادة الذي ال إله إال هو وال عامل الغيب والشهادة وهو كذلك ، وإمنا ) خ ( عن 
  .وما كمثل الدم واللعان اخل : ماكن كاملساجد كما قدمه يف باب اليمني حيث قال يشترط كونه يف أعظم األ
  َوَتْحِلُف الزَّْوَجةُ َبْعُد أَْربَعا



  ِلَتْدَرأَ احلَدَّ بِنَفْي ما ادََّعى
نائب عن مفعول مطلق أي ) أربعاً ( ظرف مقطوع مبين يتعلق بالفعل قبله ) بعد ( فعل وفاعل ) وحتلف الزوجة ( 
يتعلق ) بنفي ( مفعول به ) احلد ( منصوب بأن مضمرة بعد الالم وفاعله ضمري الزوجة ) لتدرأ ( ات أربعاً حلف

صلة ما والرابط ) ادعى ( موصول مضاف إليه ) ما ( تتعلق حبلف ) على ( بتدرأ والباء سببية ، وحيتمل أهنا مبعىن 
  .ي احلمل لتدرأ احلد عنها حمذوف أي حتلف أربعاً على نفي ما ادعاه من الرؤية أو نف

  ختِْميُسها بَِغَضبٍ إنْ َصَدقَا
  ثُمَّ إذَا متَّ اللَِّعانُ افَْتَرقَا

يتعلق به واخلرب حمذوف للعلم به أي واجب أو ثابت ، وحيتمل أن يكون اجملرور ) بغضب ( مبتدأ ) ختميسها ( 
ة عليه واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل شرط حذف جوابه للدالل) إن صدقا ( يتعلق بذلك اخلرب واألول أقرب 

أشهد باهللا ما رآين أزين : نصب على احلال ربطت بالضمري فقط ، واملعىن أن الزوجةحتلف بعد لعان الزوج فتقول 
لقد كذب فيهما أربع مرات أيضاً وتصل خامستها : أو ما زنيت أربع مرات ، وأن هذا احلمل منه كذلك أو تقول 

إن كان من الصادقني أو إن صدق فتبني أنه ال بد من لفظ أشهد يف حق الزوج والزوجة خالفاً  بغضب اهللا عليها
ووجب أشهد واللعن والغضب ) خ ( لظاهر النظم ، ومن لفظ اللعان يف حق الزوج والغضب يف حق الزوجة 

والقول بأهنا موجبة  وبأشرف البلد وحبضور مجاعة أقلها أربعة وندب إثر صالة وختويفها وخصوصاً عند اخلامسة
فعل ) مت اللعان ( ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه ) إذا ( عاطفة ) مث . ( العذاب اخل 

إذا مت التعاهنما على الصفة املتقدمة : فعل وفاعل جواب إذا وألفه للتثنية أي ) افترقا ( وفاعل يف حمل جر بإضافة إذا 
كان قبل البناء أو بعده وهلا نصف الصداق إن كان قبل البناء كما مر ، وظاهره أنه وقعت الفرقة بينهما بال طالق 

  .مبجرد متام االلتعان تقع الفرقة من غري حكم وهو كذلك على املشهور 
  َوَيْسقُطُ احلَدُّ َوَيْنتَِفي الولَْد
  وْحيُرُم الَعْوُد إلَى طُوله األََمْد

يتعلق ) إىل طول األمد ( مجلتان معطوفتان على األوىل ) لد وحيرم العود وينتفي الو( فعل وفاعل ) ويسقط احلد ( 
بيحرم أي بتمام اللعان يقع الفراق ويسقط حد الزنا عنهما وينقطع نسب الولد من الزوج وحيرم عليهما العود 

وج ينقطع للنكاح أبداً ، لكن ظاهره أن نفي الولد يتوقف على لعان الزوجة وليس كذلك ، بل مبجرد لعان الز
: درء احلد عنه كما مر يف قوله : نسبه منه وإن مل تالعن هي بل نكلت وحينئذ فلعان الزوج تنبين عليه ثالثة أحكام 

وهذه الثالث مفهومة . ونفي الولد عنه وإجياب احلد على املرأة إن مل تالعن . ويبدأ الزوج بااللتعان لدفع حد اخل 
وينبين على لعان الزوجة ثالثة أيضاً وقوع الفسخ بال طالق ، وسقوط احلد عن . لتدرأ احلد اخل : من قول الناظم 

وبالتعاهنما تأبيد جرمتها ، وإن ملكت أو أنفش محلها أي الحتمال أن تكون أسقطته ) خ ( الزوجة وتأبيد اجلرمة 
لدفع حد وإن أراد سقوط : مستغىن عنه ألنه إن أراد سقوط احلد عنه فقد قدمه يف قوله . ويسقط احلد اخل : فقوله 

  .احلد عنها فقد قدمه أيضاً يف قوله لتدرأ احلد واهللا أعلم 
  والفَْسُخ ِمْن َبْعدِ اللَِّعاِن مَاِضي
  ُدونَ طَالَقٍ وبُِحكْمِ القَاضي

يتعلق مبحذوف حال من ) ماض دون طالق ( يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) من بعد اللعان ( مبتدأ ) والفسخ ( 
مضاف إليه واملعىن أن فرقة املتالعنني )القاضي ( معطوف على دون والباء مبعىن مع ) وحبكم . ( يف ماض الضمري 



هي فسخ بال طالق كما مّر ، لكن مع حكم القاضي فال تقع حىت حيكم هبا وما ذكر من توقفها على حكم احلاكم 
ينهما بغري طالق مبجرد متام اللعان كما أفاده وإن قاله ابن القاسم ضعيف ، واملذهب ما تقدم من أن النكاح يفسخ ب

فلو استغىن عن هذا مبا مر لكفاه ، ولعله أراد أن يشري إىل أن يف املسألة قولني وأن القول بتوقفها على احلكم . أوالً 
) سلم صلى اهللا عليه و( وإن مل يكن مشهوراً ال ينبغي إمهال ذكره كل اإلمهال لكونه قوي احلجة ملا ورد أن النيب 

فلوال أن الفسخ حيتاج إىل حكم ما قال فقد ) قوما فقد فرقت بينكما ووجبت النار ألحدكما : ( قال للمتالعنني 
وحبكم القاضي راجع ألصل اللعان أي ال يوجب التأبيد والفسخ إال : فرقت بينكما ، وحيتمل وهو الظاهر أن قوله 
  .إذا كان حبكم قاض كما مر يف حد ابن عرفة 

  ِذٌب ِلَنفِْسهِ َبْعُد الَتحِْقوُمكْ
  َولَُدُه َوُحدَّ والتَّْحرُِمي حَْق

به أي ومالعن مكذب لنفسه بعد ) لنفسه بعد ( من أكذب الرباعي مبتدأ سوغه كونه صفة وتعلق ) ومكذب ( 
ئبه ضمري بالبناء للمفعول ونا) وحد ( فعل وفاعل خرب املبتدأ والعائد حمذوف أي به ) التحق ولده ( التعاهنما 

فعل ماض مبعىن وجب ) حق ( مبتدأ ) والتحرمي ( املكذب ، واجلملة معطوفة على اخلرب واملعطوف على اخلرب خرب 
  .خربه واجلملة معطوفة على اليت قبلها أيضاً 

  ورَاجٌِع قَْبلَ التَّمامِ ِمْنُهمَا
  ُيَحدُّ والنِّكاُح لَْن َينْفَصما

) والنكاح ( بالبناء للمفعول خرب ) حيد ( يتعلقان به ومجلة ) ل التمام منهما قب( مبتدأ سوغه ما تقدم ) وراجع ( 
خربه وألفه لإلطالق ، وأصل الفصم القطع بال إبانة ، وأما القصم بالقاف فهو القطع مع ) لن ينفصما ( مبتدأ 

عد متام اللعان بينهما وحاصل البيتني أن املالعن املكذب لنفسه ب. اإلبانة وهو هنا كناية عن عدم فسخ النكاح 
يلحق به ولده الذي نفاه باللعان وحيد العترافه بقذفها وهلا العفو عنه ، وأما تأبيد التحرمي احلاصل بينهما فواجب ال 

فإنه حيد . وراجع اخل : يرتفع بتكذيبه لنفسه ، ومفهوم بعد أنه إذا كذب أحدمها نفسه قبل التمام وهو معىن قوله 
  .أو حد الزنا إن رجعت هي والنكاح ال ينفسخ فمن مات منهما ولو باحلد ورثه اآلخر  حد القذف إن رجع هو

  وَساِكٌت واحلَْملُ َحْملٌ َبيُِّن
محل ( مبتدأ ) واحلمل ( مبتدأ سوغه كونه صفة حملذوف أي وزوج قاذف ساكت ) وساكت ( ُيَحدُّ ُمطْلَقاً َوال َيلَْتِعُن

بالبناء للمفعول نائبه ضمري الساكت واجلملة خرب عن ) حيد ( ية والرابط الواو صفة له واجلملة حال) بني ( خربه ) 
: مجلة معطوفة على مجلة اخلرب واملعطوف على اخلرب خرب إذ يصح أن يقال ) وال يلتعن ( حال ) مطلقاً ( الساكت 

لزوج مدة بعد علمه به ، مث واملعىن أن احلمل إذا كان بيناً ظاهراً بالزوجة وسكت عنه ا. والساكت ال يلتعن اخل 
أراد أن ينفيه بلعان فإنه ال ميكن من اللعان وحيد مطلقاً طال سكوته كالشهر أم مل يطل كاليوم واليومني كما يف 

: املدونة ما مل يسكت لعذر ، وهذا إذا ثبت سكوته بعد العلم به بإقرار أو بينة على أن علمه به ال يعلم إال من قوله 
رى الوطء ألنه إذا كان جمرد السكوت بعد العلم باحلمل مينع من اللعان فأحرى الوطء ، وإن مل وأح. وساكت اخل 

  .محل بني وأحرى الساكت بعد الوضع : وقوله . يصحبه سكوت 
  َوِمثْلُُه الواِطىُء َبْعدَ الرُّْؤيَْه
  َوُيلَْحُق الَولَدُ َحدَّ الفِرَّيَْه

) حد ( نائبه ) الولد ( بالبناء للمفعول ) ويلحق ( يتعلق بالواطىء ) لرؤيه الواطىء بعد ا( خرب عن قوله ) ومثله ( 



مضاف إليه أي حيد حد القذف ، واحلد يف الواطىء بعد الرؤية مفهوم ) الفريه ( مفعول مطلق بيحد يف البيت قبله 
ة أي الكذبة مطلقاً ومثله الولد راجع هلما أي الساكت مع علمه باحلمل حيد حد الفري: وقوله . من قوله ومثله اخل 

واحلاصل أن احلمل . يف وجوب احلد وعدم التمكني من اللعان الواطىء بعد رؤية الزنا ويلحق الولد بالزوج فيهما 
السكوت أو الوطء ، وأما الرؤية فال مينع من اللعان فيها إال الوطء وإىل املسألتني : مينع من اللعان فيه أحد أمرين 

  .وإن وطىء أو أقر بعد علمه بوضع أو محل بال عذر امتنع اخل  :بقوله ) خ ( أشار 
  َوإنْ َتَضْع َبْعَد اللِّعان َألقَلْ
  ِمْن ِستِة اَألْشُهرِ فاملَْهُر بَطَلْ

) بطل ( مبتدأ خربه ) فاملهر ( يتعلق بأقل ) من ستة األشهر ( يتعلقان به ) بعد اللعان ألقل ( شرط ) وأن تضع ( 
  .رط واجلملة جواب الش

  ولَْيسَ للتَّحْرِمي ِمْن َتأْبيِد
  إِذ النِّكاُح كان كاملَفْقُوِد

امسها جر مبن الزائدة واجلملةمعطوفة على مجلة اجلواب ) من تأبيد ( خربها مقدم ) للتحرمي ( فعل ناقص ) وليس ( 
) كان ( مبتدأ ) النكاح ( بطل واالستقرار يف خرب ليس : تعليلية يتنازعه قوله ) إذ ( واملعطوف على اجلواب جواب 

والكاف مبعىن مثل ، واملعىن أن من عقد على امرأة وقبل . خربها ) كاملفقود ( فعل ناقص وامسها ضمري النكاح 
وما حبمل بثبوته : الدخول هبا أو بعده ظهر هبا محل وزعمت أنه منه فأنكره وتالعنا فيه بعد ثبوته كما تقدم يف قوله 

ان وضعته كامالً ألقل من ستة أشهر من يوم العقد قلة بينة كستة أشهر إال ستة أيام ال مخسة مث بعد اللع. يقع اخل 
فإهنا من حيز الستة فإهنا ال مهر هلا وإن كان دفع هلا نصفه استرده ، وأما املدخول هبا فلها املسمى إن مل تكن عاملة 

عليه التحرمي يف الثانية من حيث الوطء يف العدة باحلمل وال يتأبد عليه التحرمي فيهما من حيث اللعان بل يتأبد 
وعلة . حيث مل تكن عاملة كما هو املوضوع ، وإالَّ فال يتأبد ، وله العقد عليها بعد وضعها كما يف املعيار فانظره 
 عليه بطالن املهر يف غري املدخول هبا وعدم التأبيد فيهما أن النكاح بينهما كان مثل النكاح املفقود الذي ال ينبين

حكم ألهنا بوضعها ألقل من ستة أشهر تبني فساد العقد لكوهنا يف عدة استرباء فهي غري زوجة شرعاً فال أثر للعاهنما 
. شامل للمدخول هبا وغريها . وإن تضع اخل : وال صداق فيما فسخ قبل الدخول ، وهبذا التقرير علم أن قوله 

املدخول هبا ال يتوهم فيها سقوط املهر ما مل تكن عاملة وحدها حبملها  فاملهر بطل خاص بغري املدخول هبا إذ: وقوله 
وقت العقد أو الدخول وإالَّ فهي غارة ال شيء هلا إال ربع دينار وحينئذ فيكون قوله فاملهر بطل راجعاً هلما بقيد 

ذكره الناظم نقله ابن سلمون وما . وليس للتحرمي اخل راجع هلما أيضاً واهللا أعلم : وقوله . الغرور يف املدخول هبا 
عن ابن املاجشون ، ووجهه ظاهر كما تقدم يف حد ابن عرفة أول الباب ، لكن تعليل عدم التأبيد يكون النكاح 

يف ) خ ( كاملفقود غري بني ألن النكاح اجملمع على فساده كاخلامسة يتأبد فيه التحرمي باللعان كما يدل عليه إطالق 
وبالتعاهنما تأبيد حرمتهما ، وقد حكى ابن سلمون قولني يف : ويف قوله . وإن فسد نكاحه إمنا يالعن زوج : قوله 

تأبيد التحرمي وعدمه فيما إذا تالعنا يف نفي احلمل بعد البينونة ، وظاهر كالمهم أن التأبيد هو املعتمد وإن مل تكن له 
قق نفي سبب اللعان من كون الغيب كشف زوجة وقت اللعان فاألوىل أو الواجب حينئذ تعليل عدم التأبيد بتح

على أن احلمل ليس منه قطعاً ، وأنه ينتفي بال لعان كما أنه إذا العن يف محل وحتقق انفشاشه بعد فال تأبيد أيضاً 
نعم تعليل بطالن الصداق بكون النكاح . فيكون حمل التأبيد يف كالمهم ما مل يكشف الغيب بصدقها أو صدقه 

غري املدخول هبا ، وأما املدخول هبا فعلته الغرور كما مر ، وميكن متشية الناظم عليه بأن جيعل كاملفقود ظاهر يف 



تعليالً لبطالن الصداق فقط يف غري املدخول هبا فقط ويكون ساكتاً عن تعليل عدم التأبيد . إذ النكاح اخل : قوله 
  .وعن تعليل بطالن الصداق يف املدخول هبا واهللا أعلم 

  ق والرجعة وما يتعلق هبماباب الطال

: أطلق الفرس واألسري ، ويف الشرع رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح فخرج بقوله : والطالق لغة حل الوثاق يقال 
شرعاً القيد احلسي وهو حل الوثاق ، وبقوله بالنكاح العتق فإنه رفع قيد ثابت شرعاً لكنه مل يثبت بالنكاح قاله 

الطالق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجب تكررها مرتني للحر : رفة وقال ابن ع. القسطالين 
صفة جنس ، وقوله حكمية أخرج به الصفات احلسية ألن : فقوله . ومرة لذي الرق حرمتها عليه قبل زوج اه 

، وخرج بقوله الطالق معىن تقديري اعتباري يقدره الشرح والعقل ويعتربه ال حسي كذا تلقينا من بعض األشياخ 
وقوله حلية ال بد من ذكرها ألن املتعة ال ترفع ، وإمنا يرفع املتعلق هبا . ترفع حلية اخل ، الطهارة والقضاء وحنومها : 

رفع احللية هبا بالدخول يف . وبقوله موجب تكررها اخل . وبقوله بزوجته حلية املتعة بغريها كاألمة . وهو احللية 
موجب بالرفع صفة للصفة : فقوله . أو بالدخول يف االعتكاف أو الصالة وحنو ذلك  اإلحرام باحلج أو العمرة

  .جرت على غري من هي له 
ويف بعض النسخ بالنصب على احلال من صفة أو من ضمري ترفع وأما الرجعة بكسر الراء يف استعمال الفقهاء ، 

كم حرمة املتعة بالزوجة بطالقها فتخرج املراجعة هي رفع الزوج أو احلا: ويف اللغة بالفتح والكسر فقال ابن عرفة 
ألن الرجعة من الطالق الرجعي ، واملراجعة من البائن ، ولذلك يعربون فيها باملفاعلة اليت ال تكون إال من اثنني يف 

عليه أو احلاكم صورة ما إذا طلق يف احليض وامتنع من الرجعة فإن احلاكم يرجتعها له جرباً : الغالب وأدخل بقوله 
رفع احللية . وخرج بقوله حرمة اخل . وموقع الطالق دون طهر اخل : وجيوز له هبا الوطء كما يأيت يف قول الناظم 

: بطالقها املتعلق حبرمة رفع حرمة الظهار بالتكفري ، مث إن الطالق على قسمني : وبقوله . فإنه نفس الطالق كما مر 
ربعة ومهما اختل واحد منها أو كلها فبدعي كما أشار لذلك الناظم سين وبدعي ، فالسين ما اجتمعت فيه شروط أ

  :بقوله 
  ِمَن الطَّالُق الطَّلْقةُ السُّنِّيَّْه

  إنْ َحَصلَْت ُشُروطُها املَْرعيَّْه
( شرط حذف جوابه للداللة عليه ) إن حصلت ( نعت له ) السنية ( مبتدأ ) الطلقة ( خرب مقدم ) من الطالق ( 

  .نعت ) املرعية ( ل فاع) شروطها 
  َوْهَي الُوقُوُع حَالَ طُْهرٍ وَاِحدَْه
ظرف يتعلق بالوقوع ) حال طهر ( خرب ) الوقوع ( مبتدأ عائد على الشروط ) وهي ( ِمْن غَْيرِ َمَس َوارِْتدَاٍف زَاِئدَْه

يتعلق ) مس  من غري( بالنصب حال أو بالرفع عطف على الوقوع حبذف العاطف ) واحده ( أي يف وقت الطهر 
: نعت حملذوف أي ) زائده ( معطوف على مس ) وارتداف ( مبحذوف حال بعد حال أو معطوف حبذف العاطف 

وارتداف طلقة زائدة ، واملعىن أن الطالق السين له شروط أوهلا أن يوقعه يف وقت الطهر ال يف وقت احليض 
ي وطئها يف ذلك الطهر الذي طلقها فيه ، وأن ال والنفاس ، وأن يكون طلقة واحدة ال أكثر وأن ال يكون مسها أ

أن ال يكون يف طهر تالٍ حليض : يردف يف العدة طلقة زائدة على الطلقة األوىل ، وزاد يف التلقني شرطني آخرين 
ويغين عن الثاين قوله حال طهر . طلق فيه وأجرب على الرجعة ، وأن تكون املرأة ممن حتيض ال يائسة أو صغرية اه 



الطهر ما تقدمته حيضة وتأخرت عنه أخرى ، وذلك مفقود يف اليائسة والصغرية ، فلو أراد الناظم اإلشارة إىل ألن 
  :ذلك لقال 

  ممن حتيض ليس يف طهر تبع
  طالق جمبور على أن يرجتع

لسنة وحينئذ فإن توفرت هذه الشروط اخلمسة أو الستة كان الطالق سنياً أو منسوباً ملا أذنت فيه ا) ت ( قاله 
وأباحته وليس املعىن أنه يكون مع الشروط سنة يثاب على فعله كما هو املتبادر ، بل املعىن أن السنة والشرع أذنا 

قال اخلطايب تنصرف ) . أبغض احلالل إىل اهللا الطالق : ( يف فعله وتركه فهو مباح الفعل ال راجحه ويف احلديث 
وعن . ء العشرة وقلة املوافقة ألن الطالق مباح قاله يف املتيطية الكراهة هنا إىل السبب اجلالب للطالق وهو سو

وعنه أيضاً أنه كان يضجر من كثرة تطليق . تزوجوا وال تطلقوا فإن الطالق يهتز منه العرش : علي رضي اهللا عنه 
: ان فقال إن حسناً رجل مطالق فال تنكحوه حىت قام رجل من مهد: ابنه احلسن فكان يقول يف خطبته على املنرب 

: فإن قيل . فسر بذلك علي رضي اهللا عنه . واهللا يا أمري املؤمنني لننكحنه ما شاء فإن أحب أمسك وإن أحب ترك 
كيف يكون أبغض احلالل إىل اهللا الطالق مع أن اهللا أباحه ، وفعله عليه الصالة والسالم فقد طلق حفصة بنت عمر 

عاىل نزل جربيل عليه السالم عليه أن راجع حفصة فإهنا صوامة قوامة وهي رضي اهللا عنهما مث ارجتعها بأمر من اهللا ت
زوجتك يف اجلنة خرجه غري واحد كما يف ابن حجر ، وطلق العالية بنت ضبيان وهي اليت كان يقال هلا أم املساكني 

اجلالب  أن البغض مصروف للسبب: أحدمها . وأجيب جبوابني . ونكحت يف حياته قبل أن ينزل حترمي نسائه 
للطالق كما مّر ، وثانيهما البن عرفة أن املعىن أقرب احلالل إىل اهللا بغض اهللا الطالق فنقيضه أبعد عن بغض اهللا 

فيكون تركه عند اهللا أولىوأرجح ، وقد يعرض وجوبه كما إذا فسد ما بينهما وال : فيكون أحل من الطالق أي 
ع كبرية ، وكراهته إن كان كل منهما قائماً حبق اآلخر ، يسلم دينه معها وحرمته إن خيف من ارتكابه وقو

  .واستحبابه إن كانت غري صينة ومل تتبعها نفسه ، وأول من طلق إمساعيل عليه السالم 
  :مث أشار الناظم إىل أن الطالق السين ينقسم إىل قسمني فقال 

  ِمْن ذَاك باِئٌن َوِمْنُه َرْجِعي
  ْدعيَوَما َعَدا السُّنِّّي فَْهَو بِ

مبتدأ وخرب ومثاله الطلقة الواحدة اليت صادفت آخر الثالث فهي من حيث وجود تلك الشروط ) من ذاك بائن ( 
سنية ، ومن حيث إهنا صادفت آخر الثالث بائنة فقد نقل اللخمي عن أشهب جواز طالق الواحدة املصادفة آلخر 

وكذا الطالق بعوض وهو طالق اخللع مع الشروط الثالث فتكون سنية بائنة إذ ال حتل له هبا إال بعد زوج ، 
املذكورة فهو سين بائن ، وأما يف احليض فهو بدعي بائن ككونه بلفظ اخللع بغري عوض أو بلفظ التمليك كما 

وطالق غري املدخول هبا ولو يف احليض على مذهب . منه مملك ومنه اخللعي اخل : يقتضيه كالم الناظم اآليت يف قوله 
  .بل هو يف احليض بدعي بائن كما نقل الشارح : وقال أشهب . سين بائن  ابن القاسم

) ومنه الرجعي . ( وهو ظاهر النظم ألنه أطلق يف تلك الشروط فلم يفرق فيها بني مدخول هبا وغريها : قلت 
يتعلق )  عدا السين( موصولة واقعة على الطالق ) وما ( كطلقة بعد البناء بالشروط املذكورة مل تصادف الثالث 

: مبتدأ وخرب ، واجلملة خرب املوصول ودخلت الفاء يف خربه لشبهه بالشرط أي ) فهو بدعي ( باالستقرار املقدر 
والطالق الذي استقر عدا الطالق السين بدعي ، وهو الواقع يف حيض مدخوالً هبا أم ال ، على قول أشهب أو يف 

عدة أو يف طهر تال حليض طلق فيه ، وأجرب عن الرجعة والبدعي طهر مسها فيه أو أكثر من واحدة أو أردفه يف ال



طالق السنة واحدة بطهر مل ميس فيه بال عدة وإالَّ فبدعي ، وكره يف غري ) : خ ( ممنوع يف احليض مكروه يف غريه 
الق سنة ط. الطالق على ضربني : وقال يف التلقني . ومنع فيه ووقع وأجرب على الرجعة اخل : احليض إىل أن قال 

ويتفرعان إىل قسم ثالث وهو أن يعرى عن وصفه بواحد منهما ، فالسين ما وقع على الوجه الذي . وطالق بدعة 
أباح الشرع إيقاعه عليه ، والبدعي نقيضه وهو الواقع على غري الوجه املشروع ، والسنة والبدعة يرجعان إىل 

الصغرية واليائسة واحلامل : أوقاهتا يف جواز طالقها فثالث  وأما من تتساوى: إىل الوقت والعدد ، مث قال : أمرين 
البني محلها ، فطالق هؤالء ال يوصف بسنة وال بدعة من حيث الوقت ويوصف بذلك من حيث العدد اه بنقل 

  عيوِمْنُه ُمَملٌَّك َوِمْنُه ُخلْ:بعضهم وينقسم البدعي الذي اختل فيه بعض الشروط إىل رجعي وبائن أيضاً كما قال 
  َوذُو الثَّالث ُمطَلِّقاً َوَرْجِعي

ومنه اخللعي : ( كانت طالق طلقة مملكة أو متلكني هبا نفسك وهو طالق اخللع بغري عوض كما يأيت ) ومنه مملك ( 
أي الطالق بلفظ اخللع من غري عوض ألنه وإن كان متحداً مع اململك يف املعىن ، لكنهما اختلفا يف اللفظ كما ) 

كان قبل البناء ) مطلقاً ( يف كلمة واحدة ) ذو الثالث ( منه ) و ( تيطية ، وأما بعوض فهو جائز كما مّر يأيت عن امل
أو بعده بلفظ الثالث أو البتة وال يدخل فيه الواحدة املصادفة آلخر الثالث ألنه تقدم جوازها وأهنا سنية حيث 

ط أيضاً كما مر ، وهبذا التقرير علم أن البدعي توفرت الشروط كما ال يدخل فيه الطالق بعوض مع توفر الشرو
أعم من السين ال نقيضه ألن منه ما اختلت فيه بعض الشروط املتقدمة وما مل ختتل فيه كالطالق اململك أو بلفظ 

ابن سلمون . اخللع من غري عوض مع وجود الشروط فيهما ، وقد نص على كون اململك واخللعي غري سنيني 
زادوا يف شروط السين كونه غري مملك أو كونه بغري لفظ اخللع الحنصر البدعي يف خالف السين  نعم لو: واملتيطي 

وذو الثالث مبتدأ واخلرب حمذوف كما قررنا ومطلقاً حال وهو حمترز قوله يف شروط السين : على ما يظهر ، وقوله 
احدة يف حيض أو يف طهر مس فيه أو خرب ملبتدأ حمذوف أيضاً أي ومن البدعي رجعي كطلقة و) ورجعي . ( واحدة 

  .يف العدة 
إمنا كان بائناً ألن من الزم كونه خلعياً جريان : قيل . إن الطالق بلفظ اخللع بائن ولو بال عوض اخل : قوهلم : تنبيه 

أحكام اخللع فيه ، ومن مجلتها سقوط النفقة أيام العدة ، فالعوض حينئذ موجود وهو سقوط النفقة ، لكن ظاهر 
  .المهم أنه خلع ولو مل ترض بإسقاطها مع أنه حق هلا يتوقف على رضاها وهو مشكل قاله ابن عاشر ك

وجيوز اخللع عندنا بغري : رأيت يف اختصار مسائل القاضي عبد الوهاب أليب احلسن بن القصار ما نصه : قلت 
وقال أبو حنيفة والشافعي .  قد خالعتك: عوض ، وجيب أن يكون بلفظ اخللع وطلب الزوجة ذلك وهو أن يقول 

فيه ينتفي . وطلب الزوجة ذلك اخل : فتأمل قوله . ال يكون خلعاً إال بعوض فإذا عري عن العوض فهو طالق اه : 
اإلشكال املذكور ، وتأمل الطالق اململك الذي نص عليه ابن سلمون والناظم فإنه مما حنن فيه وجيري ما ذكر فيه 

ا ألنه يريد أن يسقط حقها من النفقة فاململك هو اخللع بال عوض يف املعىن ، وإمنا اختلفا أيضاً فال يكون إال برضاه
وتأمل هذا اململك فإنه اجلاري عند الناس اليوم مع أن البينونة بغري عوض جيب أن تكون بلفظ اخللع ، . يف اللفظ 

قوهلم جيب أن تكون بلفظ اخللع إال أن  وأن تكون املرأة طالبة لذلك كما مر عن عبد الوهاب ، فاململك وارد على
طلقها طلقة واحدة بائنة فإهنا : يقال به أو مبا يف معناه ، وكذا لو طلقها بلفظ البينونة كما يأيت عن الشامل فقوله 

وباجلملة فهذه األلفاظ تبني هبا الزوجة وإن مل يكن هناك عوض ، . بينونة بغري عوض أيضاً من غريلفظ اخللع 
لكن عرف الناس اليوم أهنا واحدة بائنة كما يأيت ) خ ( وإن كانت هي الثالث عند األقدمني كما يف  والبينونة

ويبقى النظر يف النفقة ، والظاهر أنه ال شيء هلا وإن مل تكن طالبة كما يدل على ذلك إطالقاهتم ، ولو كانت هلا 



ن سكوت األئمة عن الشيء يدل على أنه ال عربة به ، ويف املعيار أ. لوجبت هلا يف الطالق ثالثاً ومل يقل بذلك أحد 
. ويف امللك خالف اخل : ويدل على أن اململك واخللعي بغري عوض شيء واحد يف املعىن على ما يأيت نقله عند قوله 

وعليه فالبينونة وجبت يف لفظ اخللع بغري عوض من أجل أنه نوى به البينونة ، وهكذا اململك ال من أجل كوهنا يف 
  .مقابلة النفقة كما قيل واهللا أعلم 

  َوَيْمِلُك الرَّْجَعةَ يف الرَّْجِعيِّ
  قَْبلَ انِْقَضاِء األَمِد املَرِْعيِّ

. يتعلق بقوله ميلك والرجعي ) يف الرجعي ( مفعول به وتقدم تعريفها ) الرجعة ( فاعله ضمري الزوج ) وميلك ( 
ن لفداء قاصراً عن الثالث للحر واثنني للعبد فإن اختل أحد هذه كما يف املتيطية ما وقع بعد الدخول غري مقار

الشروط الثالث مل يكن رجعياً بل بائناً كما يأيت ، وأطلق يف الرجعي فشمل السين والبدعي فالكل ميلك الرجعة فيه 
ور أو الوضع فالظرف يف بينونتها وهو انقضاء العدة اآليت بياهنا من اإلقراء أو الشه) قبل انقضاء األمد املرعي . ( 

ميلك واملرعي صفة لألمد فإن زعمت انقضاء عدهتا فال ميلك ارجتاعها إن مضى من العدة ما يشبه أن : يتعلق بقوله 
وال جيري ههنا ما به العمل من . وصدقت يف انقضاء عدة اإلقراء والوضع بال ميني ما أمكن اخل ) خ ( تنقضي فيه 

. شهر كما قد يتومهه قصري الباع ، إذ ليس ذلك يف مثل هذا ألن الفروج حيتاط هلا أهنا ال تصدق يف أقل من ثالثة أ
واهللا أعلم فإن ماتت واختلف الزوج والورثة يف انقضاء عدهتا وعدمه فانظر حكم ذلك يف التنبيه الرابع اآليت عند 

  :قول الناظم 
  ومن مريض ومىت من املرض

  مات فللزوجة اإلرث املفترض
  َر فيِه لِلصََّداقَِوال افِْتقَا

  َواإلذِْن َوالَويلِّ باتِّفَاقِ
يتعلق بافتقار ) للصداق ( خربها وضمريه لالرجتاع املفهوم من الرجعة ) فيه ( امسها ) افتقار ( نافية للجنس ) وال ( 
الزوج إذا يتعلق باالستقرار يف اخلرب ، واملعىن أن ) باتفاق ( كذلك ) والويل ( معطوف على الصداق ) واإلذن ( 

ارجتع زوجته من الطالق الرجعي فإنه ال يفتقر لصداق وال إلذهنا ورضاها وال لعقد الويل عليها ، بل يرجتعها دون 
يف فصل ) خ ( شيء من ذلك ، ولكن يستحب اإلشهاد ولو ارجتعها على صداق جهالً لرجع عليها به كما يف 

 تزوجها بصداق يف العدة أن تزوجه رجعة وال صداق هلا إال الرجعة ، ويف املعيار أيضاً من طلق زوجته رجعياً مث
راجعتك أو أمسكتك أو حنومها : مث الرجعة تصح بأحد أمرين بالقول كلفظ . الصداقاألول ويرجع عليها بالثاين اه 

يرجتع ) خ ( ولو بدون نية على املشهور أو بالفعل كالوطء والقبلة واملباشرة وحنو ذلك بشرط قصد االرجتاع بذلك 
من ينكح بقول مع نية كرجعت وأمسكت أو نية على األظهر ال بقول حمتمل بال نية وال بفعل دوهنا كوطء وال 

وإن استمر أي استمر على وطئها بدون قصد : فقوله . صداق ، وإن استمر وانقضت حلقها طالقه على األصح اه 
طالقها على األصح مراعاة لقول ابن وهب والليث  االرجتاع به حىت انقضت عدهتا وطلقها طالقاً آخر فإنه يلحقه

وأيب حنيفة بصحة رجعته بالوطء بدون نية ألن احلكم للظاهر فال يصدق أنه مل يرد به الرجعة ، وإذا قلنا يلحقه 
الطالق واستمر على ذلك حىت كمل ثالثاً فال حتل له إال بعد زوج فإن استمر على وطئها بعد الثالث من غري عقد 

د قبل زوج فيتعدد عليه الصداق بتعدد الوطء حيث مل تعلم هي باحلرمة أو علمت وأكرهها ، وإال فهي زانية أو بعق
وقوله يف الصداق كالزنا هبا أي بغري العاملة أو . يف الطالق كواطىء بعد حنثه ومل يعلم ) خ ( كما يفيده قول 



  .لثالث فقد تقدم تفصيله يف أول فصل فاسد النكاح باملكرهة ، وأما حده وحلوق الولد به من الوطء للواقع بعد ا
يتفرع على الصحيح من عدم اعتبار وطئه بدون نية أن له مراجعتها بالقول فيما بقي من العدة ، : األول . تنبيهات 

لكن ال يطؤها إال بعد االسترباء من املاء الفاسد بثالث حيض كما أنه ال يراجعها بعد العدة إال بعقد أيضاً ، 
كذلك على مقابله من أنه ال يلحقها طالقه ألهنا بانت بانقضاء عدة الطالق األول ، وهو قول ابن أيب زيد فال و

يراجعها إال بعد االسترباء املذكور ، فإن راجعها وبىن هبا قبل االسترباء على األصح ومقابله ففي حرمتها عليه لألبد 
تأبيد بناء على أن العلة اختالط األنساب وهي منتفية ههنا ، ألن مشهورمها كما يف القلشاين وغريه عدم ال. قوالن 

وحمل اخلالف بني األصح وابن أيب زيد : املاء ماؤه خبالف املستربأة من زنا وغريه ، فاألرجح التأبيد قال يف املعيار 
وإما إن : ولو الثالث قال  إذا جاء مستفتياً فابن أيب زيد ال يلزمه إال الطالق األول وأبو عمران يلزمه ما بعده أيضاً

قامت البينة بالثالث فال سبيل له إليها حىت تنكح زوجاً غريه يف املال ومن محل اخلالف بينهما على اإلطالق فقد 
  .أخطأ اه 

فقد أخطأ ألن البينة إمنا حيتاج إليها عند اإلنكار ، وهو إذا أنكر الثالث وأسرته البينة دل ذلك : تأمل قوله : قلت 
هذا معناه فيما يظهر ، وأما إن كان مقراً مبا شهدت به البينة . وطئتها بدون نية الرجعة : كذبه حىت يف قوله على 

ومل يبق مسترسالً عليها بعد الثالث فال يظهر فرق بني املستفيت وغريه يف كون كل منهما من حمل اخلالف ، ويف 
ترسل قوي عندي إشكال تصورها ألهنا من التداخل ، ومسألة الشيخني يف املس: بعض فتاوى ابن مرزوق ما نصه 

فمىت تنقضي العدة وما رأيت من كشف عنها الغطاء ، وإن زعمه ابن احلاج لكن مل يتبني يل وقال أيضاً يف بعض 
وهذه املسألة يعين مسألة االسترسال قد كثر السؤال عنها وفاعل ذلك حيتال على حتليل املطلقة ثالثاً ، : فتاويه 
  .نسأل اهللا السالمة والعافية . كد به عليكم يف مثل هذا أن تسدوا باباً يقع به إحداث بدعة واملؤ

مل أقصد به طالق الزوجة ، : من هذا املعىن من عادته كثرة احللف بالطالق وملا قامت املرأة بالطالق قال : الثاين 
ي عدم إرادته الطالق املذكور لصراحة اللفظ وإمنا ذلك لفظ أجراه اهللا على لساين من غري قصد للطالق فال ينويف

أنت طالق وحيث لزمه الطالق : أطلقين فيقول هلا : إال إذا دل بساط على عدم إرادته كأن تكون موثوقة وتقول له 
فيلزمه الثالث للشك يف عدده ، فال حتل له إال بعد زوج فإن ذكر يف العدة أنه إمنا طلقها واحدة أو اثنتني صدق ، 

ولو بعد مائة زوج إال أن . يذكر وتزوجها بعد زوج مث طلقها واحدة مل حتل له أيضاً إال بعد زوج ، وهكذا  وإن مل
وهذه هي املسألة املسماة بالدوالبية قاله األبار يف جواب له ، وهبذا كله تعلم بطالن ما يقوله العامة . يبت طالقها 

حلرام أو جرى على لسانه ال يلزمه شيء إذ ذاك ال أصل له ، وبعض الطلبة من أن من كثر منه الطالق أو احللف با
ومل يقله أحد ممن يعتد به ألنه ال يصدق يف الصريح وال يف الكناية الظاهرة كاحلرام واليمني وحنومها ، بل صرح 

نه فلتة العقباين بأن من كان دأبه األميان الالزمة ويستخفها فيتحتم عليه احلكم باملشهور فيها ، ومن كان ذلك م
ونقل حنوه يف املعيار ، ونقله الرباطي يف شرح العمل أول باب القضاء ، . فحسن أن يترك لتقليد قول فيه رمحة اه 

وكذا صرح ابن عرضون بأن لزوم الواحدة البائنة للحالف باحلرام مشروط بأن ال يكون معتاداً للحلف به وإالَّ 
وأما لزوم . ن غري واحد وأنه يشدد على من اعتاد احللف بالطالق وهكذا رأيت ذلك ع. لزمه الثالث نقله العلمي 

  .الصداق له فيجري على ما تقدم قبل التنبيه األول واهللا أعلم 
حقيقة من وطىء يف العدة ومل ينو بوطئه رجعة أنه ال يكون رجعة وجيب على املرأة : يف الربزيل ما حاصله : الثالث 

يوم الطالق ، واالسترباء من يوم الوطء الفاسد بثالث حيض ، فإن أراد الرجعة شيئان عدة واسترباء ، فالعدة من 
فله ذلك بالقول واإلشهاد دون الوطء حىت ينقضي االسترباء فإن فاتته الرجعة حىت كملت العدة وبقي االسترباء 



اتفقا عليه وال يرجتع يف مدة فال رجعة ، فإن فعل فسخ وال يتأبد التحرمي ألنه ماؤه وتتداخل العدة مع االسترباء فيما 
وإذا وطىء بعد احلنث مث : االسترباء بعد مضي العدة ألهنا أجنبية وبعد مدة االسترباء كان له ولغريه تزوجيها مث قال 

أعلم الزوجة فالعدة من يوم إعالمه كالغائب يطلق يف غيبته وال يعلمها بذلك حىت يقدم ، فعلمتها من يوم إعالمه 
فانظر هذا . ة فيها إال من يوم أقر إنه أوقع الطالق فإن انقضت العدة من ذلك اليوم فال رجعة اه وال ميلك الرجع

مع قول اإلمام ابن مرزوق فيما مر عنه من قوة اإلشكال ، وذكر يف املعيار عن ابن سهل يف امرأة حنث زوجها فيها 
يوم القضاء إن كان الزوجان حاضرين وإن بالثالث وبقي مسترسالً حىت قضى القاضي عليه باحلنث أن العدة من 

كانا غائبني فالعدة من وقت أمرمها بالفراق فإن كانت قد انقضت من يوم احلكم فال بد من استئناف ثالثة قروء 
  .لالسترباء اه باختصار فتأمل ذلك كله مع ما مر 

  َوُموِقُع الطَّالَقِ ُدونَ طُهْرِ
  ُيْمَنُع َمْع ُرُجوِعِه بِالقَهُرِ

بالبناء للمفعول ) مينع ( يتعلق مبوقع أو مبحذوف حال منه) دون طهر ( مضاف إليه ) الطالق ( مبتدأ ) موقع و( 
بسكون العني يتعلق مبحذوف جواب عن سؤال مقدر فكأن ) مع ( أي فعل ممنوعاً ونائبه ضمري املوقع واجلملة خرب 

احلكم وقوع طالقه مع وجوب : ممنوعاً فما حكمه ؟ فقال وإذا كان املطلق يف احليض أو النفاس فعل : قائالً قال له 
بالتهديد والسجن والضرب مبجلس واحد فإن قهر ) بالقهر ( أي ارجتاعه هلا ما دامت يف العدة ولو ) رجوعه ( 

ارجتعتها لك أو حيكم عليه هبا أي خيربه بوجوب الرجعة على وجه : بذلك ومل يفعل ارجتعها له احلاكم بأن يقول 
تزام ، وإن مل يقل ارجتعتها لك كما يف طفي وجيوز الوطء هبذا االرجتاع وإن مل تقارنه نية ألن نية احلاكم قائمة االل

مقام نيته ويتوارثان به إن مات أحدمها ، وإذ ارجتعها بنفسه أو ارجتعها عليه فاألحب أن ميسكها حىت تطهر مث حتيض 
هر املوايل للحيض األول مضى مع كراهته وال جيرب على الرجعة ، مث تطهر مث يطلقها إن شاء ، فإن طلقها يف الط

وحمل قهره على االرجتاع إذا كان الطالق رجعياً ، وأما إن كان على عوض أو بلفظ اخللع أو التمليك أو بالثالث 
  .فال يؤمر باالرجتاع وال حمل جلربه 

  َويف املَُملِِّك ِخالُف وَالقَضَا
  ْرَتَضىبِطَلْقٍَة باِئنةٍ يف املُ

يتعلق ) يف املرتضى ( صفة لطلقة ) بائنة ( خربه ) بطلقة ( ء مبتدأ ) والقضا ( مبتدأ وخربه ) ويف اململك اخلالف ( 
أنت طالق فهي واحدة : ويف الرسالة إذا قال . باالستقرار يف اخلرب ، وظاهره أن اخلالف جار ولو نوى به الثالث 

. أنت طالق فقد لزمته الثالث وهو معىن قول الشيخ اه : وى الثالث بقوله من ن: القلشاين . إال أن ينوي أكثر 
إذا قصد : ال رجعة إىل البتات فإهنا تلزمه ، وانظر ابن سلمون ويف املعونة : ومثله يأيت عن املدونة فيمن نوى بقوله 

ما قصده كالذي معه  إيقاع اخللع من غري عوض كان خلعاً عند مالك ألنه طالق قصد أن يكون خلعاً فكان على
  .يكون رجعياً اه : العوض ، وقال أشهب 

ألنه أراد أن خيرج الرجعي عن حقيقته الشرعية مبجرد القصد فهو كاشتراط نفي الرجعة والتزام عدم : قلت 
الرجوع يف الوصية فال يسقط قصده رجعته عند أشهب ، فاخلالف حينئذ معقصد البينونة بذلك أو ال قصد أصالً ، 

اهر أن مراد الناظم باململك ما يشمل األلفاظ اآلتية يف النقل ال خصوص لفظ التمليك ، بل ويشمل حىت من والظ
قال ابن . طلق وأعطى على مذهب املدونة أو خالع وأعطى إذ الكل فيه األقوال الثالثة اآلتية كما يف أيب احلسن 

فيه عقد طلق فالن زوجه فالنة بعد البناء هبا طلقة وأما الطالق اململك على غري شيء بعد البناء فيكتب : سلمون 



واختلف . وهذا الطالق مكروه ألنه على خالف السنة : واحدة ملكها أمرها هبا دونه وأشهد بذلك يف كذا مث قال 
أنت طالق واحدة ال رجعة يل عليك فيها وهو قول مطرف : فقيل طلقة رجعية كمن قال : فيه على ثالثة أقوال 

أنت طالق واحدة بائنة فإهنا الثالث وهو قول ابن املاجشون وابن : إهنا تكون البتة كن قال : يل وأشهب ، وق
وكان ابن عتاب . إهنا طلقة واحدة بائنة قاله ابن القاسم ، وحكاه القاضي عن مالك وبه القضاء : حبيب وقيل 

العدة أن الطالق يرتدف عليه استحساناً رمحه اهللا يفيت بأن من بارى زوجته هذه املباراة مث طلقها بعد ذلك يف 
ويكره : وقال املتيطي يف هنايته وابن هارون يف اختصاره ، واللفظ لألول ما نصه . ومراعاة ملن يراه طلقه رجعية اه 

للرجل أن يطلق امرأته طلقة مباراة أو خلع أو صلح دون أخذ أو إسقاط لوقوعها خالف السنة فإن فعل ففيها ثالثة 
وبانت ولو : يف اخللع ) خ ( عند قول ) ح ( فذكر األقوال اليت تقدمت عن ابن سلمون بعينها وكذا نقلها . أقوال 

: وكذا ذكرها القلشاين يف شرح الرسالة يف طالق اخللع بغري عوض وذكر عقبها ما نصه . بال عوض نص عليه اخل 
يه بعد ألنه ال موجب للبينونة إال العوض أو الثالث واألقرب املعقول األول وإلزام البينونة ف: قال ابن عبد السالم 

وقد استفيد من هذا كله أنه إذا قال طلقتها . أو كونه قبل البناء والفرض انتفاء كل واحد من هذه الثالث اه 
طالق صلح أو طالق مباراة أو طالق متليك أو طالق خلع جتري فيه األقوال الثالثة ، وإن مل يكن عوض يف اجلميع 

أنت طالق ونوى به : معناها واحد بل ذكر يف نوازل الطالق من املعيار عن ابن رشد وغريه أنه إذا قال ألن 
التمليك فهو على ما نوى ، وعليه فكل طالق نوى به البينونة فهو على ما نواه كان بلفظ التمليك أو غريه وجتري 

املطلق أيضاً وزاد وأنه ال : ، وقال ناظم العمل ولذا قال الشارح اململك هو طالق اخللع بغريعوض . فيه األقوال 
ولو قال أنت طالق : قال يف الشامل . يشترط كونه بلفظ اخللع يريد بل به ومبا يف معناه من التمليك أو البينونة 

ومل يذكر ابن سلمون طالق خلع بغري عوض أصالً بل اقتصر . طلقة بائنة فواحدة بائنة على األصح وثالثها ثالث اه 
وهبذا تعلم ما . لى اململك ألنه عينه عنده ، وتبعه الناظم وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا عند قوله ومنه اخللعي اخل ع

يف اخللع ال أن اشترط نفي الرجعة بال عوض من أن طالق اخللع بغري عوض غري طالق ) خ ( عند قول ) ز ( يف 
رايف ، وبه أفىت جد األجهوري فال يعول على شيء من التمليك وأن طالق التمليك فيه الرجعة على ما رجحه الق

ذلك ألن ما رجحه القرايف ، وأفىت به األجهوري هو القول األول الذي استغفر به ابن عبد السالم أيضاً من تلك 
لك األقوال الثالثة اجلارية يف اخللع بغري عوض ، كما للقلشاين ، وفيه ويف الصلح واملباراة كما للمتيطي ، ويف املم

كما البن سلمون والناظم وفيمن طلق وأعطى أو خالع وأعطى كما يف أيب احلسن ألن الطالق فيهما بغري عوض 
والعطية املقارنة له من الزوج حمض هبة ، ولذا قلنا ال يبعد أن يكون الناظم أطلق اململك على ما فيه اخلالف 

جحه القرايف وتبعه األجهوري مقابل ملا به القضاء كما املذكور مما مر ، ومما يأيت من حنو ال رجعة يل عليك فما ر
تشبيه املوثقني الطالق اململك بالطالق الذي ال رجعة فيه يقتضي أن الذي ال رجعة فيه : األول . تنبيهان .ترى 

متفق عليه إذ ال حيتج مبختلف فيه ، وليس كذلك ، بل اخلالف جار يف اجلميع ، ففي كتاب التخيري والتمليك من 
: اختلف فيمن قال أنت طالق طالق الصلح أو طلقة بائنة أو طلقة ال رجعة فيها فقيل : يب احلسن ما نصه اللخمي أ

هي بائنة ألن الرجعة من حقه فإذا أسقط حقه فيها لزمه وهو أبني اه : هي رجعية ، وقيل : هي ثالث ، وقيل 
يعين فيمن صاحل وأعطى أو طلق : الرواة هنا وقال أبو احلسن يف كتاب اخللع ما نصه من اختالف . باختصار 

وأعطى أخذ أبو حممد صاحل أن ما يفعله أهل بلدنا يف قوهلم أنت طالق طلقة مملكة أهنا تكون بائنة ، وقد كان ابن 
إمنا : واحتجوا عليه هبذه األلفاظ صاحل وأعطى خالع وأعطى وغري ذلك فقال . ال تكون بائنة : العريب يقول 
أنت طالق طلقة مملكة مثل قوله يف كتاب التخيري أنت طالق : أللفاظ البينونة ألجل اللفظ وقوهلم أوجبت هذه ا



وإن : وعبارة املدونة يف كتاب التخيري هي قوهلا ما نصه . طلقة ينوي ال رجعة يل عليك فإنه قال هناك له الرجعة اه 
ال رجعة يل عليك ونيته باطل إال أن ينوي : له قال هلا أنت طالق تطليقة ينوي ال رجعة عليك فله الرجعة ، وقو

يريد هو باطل سواء قال ذلك قوالً أو نواه فقد تبني هبذا أن طالق : اللخمي . ال رجعة يل عليك البتات اه : بقوله 
الصلح واخللع والتمليك والبينونة والذي ال رجعة فيه ، ومن صاحل وأعطى فيه اخلالف املذكور ، والذي به القضاء 

ا درج عليه الناظم وهو ما اختاره اللخمي يف ال رجعة يل عليك وإن كان مذهب املدونة يف الطلقة البائنة الثالث م
على ذلك كله فال ) خ ( ويف ال رجعة يل عليك كوهنا رجعية وتبعها . ومذهبها يف طالق اخللعي وحنوه البينونة فقط 

وبانت ولو : يتبع املدونة فقال ) خ ( إن خالف املدونة و يشكل عليك ، فإن الناظم حكى ما به العمل يف ذلك و
. أو واحدة بائنة أي فهي ثالث عنده : وقال أيضاً . ال أن شرط نفي الرجعة فهي رجعة : بال عوض وقال بعده 

هنا الفرق على مذهبها بني طالق اخللع بغري عوض هي واحدة بائنة وبني قوهلا يف الواحدة البائنة أ: قال أبو احلسن 
  .الثالث أنه يف األول شبهها بطالق اخللع ويف الثانية قال بائنة فليست خبلعية وال شبهها بطالق اخللع 

إذا قال هلا أنت طالق : قال ابن عبد احلكم : قال أبو احلسن عند قوهلا املتقدم عن كتاب التخيري ما نصه : الثاين 
مسألة ابن عبد احلكم : قال ابن الكاتب . ليك كانت البتة وال رجعة يل عليك فله الرجعة وإن قال ال رجعة يل ع

ليست كمسألة املدونة ألن مسألة املدونة قد بني أنه طلقها طلقة واحدة ومسألة ابن عبد احلكم مل يذكر طلقة ، وإمنا 
الثاً قوالً ولو قال أنت طالق طالقاً ال رجعة يل عليك فيه لكان ث: اللخمي . ال رجعة يل عليك فهي البتات : قال 

  .واحداً ألن طالق يعرب به عن الواحد والثالث ، فإذا قال طالقاً ال رجعة فيه كان صفة للطالق أنه ثالث اه 
وهو ظاهر إذا نواه أو مل ينو شيئاً وانظر إذا نوى الواحد اليت ال رجعة فيها أعين البائنة ، والظاهر أن له نيته : قلت 

  وََباِئٌن كلُّ طَالَقٍ َوقََعا.وال كناية ظاهره فيه واهللا أعلم  ألن اللفظ ليس صرحياً يف الثالث
  قَْبلَ البَِناِء كَْيفََما قَْد َوقََعا

صفة لطالق ، والرابط بني الصفة واملوصوف حمذوف ) وقعا ( ومجلة قوله ) كل طالق ( خرب عن قوله ) وبائن ( 
جمردة عن معىن االستفهام فهي ) كيفما ( يتعلق بأوقعا )  قبل البناء( أي أوقعه وألفه لإلطالق وفاعله ضمري الزوج 

للتعميم يف األحوال مبعىن مطلقاً حال من الضمري يف بائن وما زائدة أي كل طالق أوقعه الزوج قبل البناء فهو بائن 
واحدة  أي حال كونه مكيفاً بأي كيفية كانت بكونه يف احليض أو يف غريه بعوض أو بغريه) قد وقعا ( يف أي حال 

: أو أكثر يف كلمة أو يف كلمات يف مرض أو غريه وجيري يف اإلرث على حكم الطالق يف املرض اآليت يف قوله 
وجيب هلا نصف الصداق إن كان نكاح تسمية ويبقى على أجله إن كان مؤجالً وإن كان نكاح . ومن مريض اخل 

فلها نصف اجلهاز فإن اشترت به ما ال يصلح  تفويض فال شيء هلا فإن طلق قبل البناء بعد أن اشترت اجلهاز
للجهاز رجع عليها بنصف ما دفع ، وإن أصدقها عقاراً أو عروضاً أو حيواناً فباعت ذلك أو وهبته أو أعتقت 

الرقيق أو تلف بيدها أو دخله نقص أو زيادة كان له نصف الثمن يف اجلميع إن مل حتاب فيه ونصف القيمة يف اهلبة 
  ) .خ ( داثها لذاك كما يف والعتق يوم إح

  َوبالثَّالَِث الَ َتِحلُّ إالَّ
  ِمْن َبْعِد َزْوجٍ لِلَِّذي َتَخلَّى

) من ( استثناء من عموم مقدر ) إال ( وفاعله ضمري الزوجة ) ال حتل ( يتعلق مبقدر صفة لفاعل قوله ) وبالثالث ( 
يتعلق ) للذي ( على حذف مضاف ومتعلقه ) زوج ( معمول لتحل ) بعد ( زائدة والزائد ال يتعلق بشيء كما مّر 

وما : صلته والرابط ضمريه املستتر العائد على املوصول ، والتقدير الزوجة املطلقة بالثالث يريد ) ختلى ( به أيضاً 



. ويلزم الطالق بالصريح اخل : يف معناها من البتة وحنوها حيث كان عرف الناس فيها الثالث على ما يأيت يف قوله 
وقدرنا وطأ لقوله . ال حتل للذي ختلى عنها إال بعد وطء زوج بنكاح الزم أو إال يف زمان كائن بعد وطء زوج اخل 

فإهنم قالوا كل نكاح وقع يف كتاب اهللا ، فاملراد به العقد إال يف )  ٢٣٠: البقرة ( } حىت تنكح زوجاً غريه : تعاىل 
الصحيح الالزم للحديث الصحيح يف امرأة رفاعة القرظي اليت قالت له  فإن املراد به الوطء مع العقد. هذه اآلية 

كنت عند رفاعة فبت طالقي فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري وإمنا معه مثل هدبة الثوب ، : عليه السالم 
ويذوق  أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوقي عسيلته: ( وقال ) صلى اهللا عليه وسلم ( فتبسم رسول اهللا 

فهذا احلديث نص على أن املراد الوطء ، وال بد أن تكون هي مطيقة للوطء ، وأن يكون الوطء ال ) . عسيلتك 
واملبتوتة حىت يوجل مسلم بالغ قدر احلشفة بال منع وال نكرة فيه بانتشار يف نكاح الزم وعلم خلوة ) خ ( نكرة فيه 

: ( حيلها مغيب احلشفة بل حىت يقع اإلنزال لقوله يف احلديث ال : وخالف احلسن البصري فقال . وزوجةفقط اخل 
إن العقد عليها : ورأى غريه أن املغيب هو العسيلة وخالف سعيد بن املسيب فقال . اخل ) . حىت تذوقي عسيلته 

حتل : وخالف ابن املاجشون فقال . حيلها لألول وخطىء مبخالفته للحديث ، وتؤول على أن احلديث مل يبلغه 
: قال يف الرسالة . الوطء احلرام كوطئها وهي حائض أو صائمة ، وال بد أن ال يقصد الزوج الثاين بنكاحه حتليلها ب

كمحلل وإن مع نية إمساكها ) خ ( وقال . وال جيوز أن يتزوج رجل امرأة ليحلها ملن طلقها ثالثاً وال حيلها ذلك 
ومن طلق امرأته ثالثاً مل : بالشراء وهو كذلك قال يف الرسالة مع اإلعجاب ، وظاهر النظم أهنا ال حتل ولو ملكها 

  .حتل له مبلك وال نكاح حىت تنكح زوجاً غريه 
جرت عادة قضاة العصر منع املبتوتة من رجعة مطلقها حىت يثبت دخول الثاين دخول اهتداء : قال ابن رشد : تنبيه 

. لزوجات وما علموا يف نكاحها ريبة وال دلسة اه وأنه كان يبيت عندها ويتصرف عليها تصرف األزواج على ا
وقال احلولو العمل عند قضاة تونس اليوم تكليفه عند العقد بإثبات أنه ال يتهم بتحليل املبتوتة فحينئذ حيل له 

نقل ذلك كله . تزوجها ، مث إن طلقها مل حتل لزوجها إال بعد ثبوت البناء هبا وهو حسن سيما مع فساد الزمان اه 
  .ن رحال يف حاشيته هنا اب

  َوْهَو ِلُحَر ُمنَْتَهى الطَّالَقِ
  َوُحكُْمها َيْنفُذُ باإلطالقِ

( مبتدأ ) وحكمها ( أي غايته ) منتهى الطالق ( يتعلق باخلرب الذي هو ) حلر ( مبتدأ عائد على الثالث ) وهي ( 
  .يتعلق به ) باإلطالق ( بضم الفاء واجلملة خرب ) ينفذ 

  بِكَلْمٍة قَْد ُجِمَعْت َهْب أَْنها
  أَْو طَلْقٍَة ِمْن َبْعِد أُخَْرىَوقََعْت

واجلملة خرب إن وهي وما دخلت عليه سدت ) قد مجعت : ( يتعلق بقوله ) يف كلمة ( أي الثالث ) هب أهنا ( 
عله فا) وقعت ( يتعلق مبقدر صفة لطلقة ) من بعد أخرى ( حال من فاعل وقعت ) أو طلقة ( مسد مفعويل هب 

واجلملة معطوفة على مجلة مجعت واجلملتان مفسرتان لإلطالق أي الثالث هي غاية طالق احلر ، . ضمري الثالث 
فالطالق الزائد عليه غري الزم ، وحكمها الذي هو عدم حليتها إال بعد زوج نافذ مطلقاً سواء مجعت يف كلمة 

كوهنا طلقة كائنة بعد طلقة ، وما ذكره من لزوم  أنت طالق ثالثاً أو وقعت هي أي الثالث حال: واحدة كقوله 
. الثالث ولو يف كلمة هو الذي به القضاء والفتيا كما يف املتيطية ، بل حكى بعضهم عليه االتفاق وبعضهم اإلمجاع 
انظر املعيار فقد أجاد فيه ، وانظر ابن سلمون واملتيطية وغريمها وما ذكروا فيه من اخلالف داخل املذهب ضعيف 



وذكر الربزيل . أو جعل بتة واحدة اخل ) خ ( إن حكم احلاكم به ينقض وال يكون رافعاًللخالف : داً حىت قالوا ج
. مل ينقل القول الشاذ إال ابن مغيث ال أغاثه اهللا قاهلا ثالثاً اه : يف نوازل اإلميان عن ابن العريب واملازري أهنما قاال 

ما ذحبت ديكاً قط ولو أدركت من حيلل املطلقة ثالثاً يف كلمة لذحبته بيدي : وهذا مبالغة يف اإلنكار بل قال بعضهم 
طلقة بعد طلقة أخرى أنه ال فرق بني أن يكون ذلك نسقاً كأنت طالق أنت طالق أنت طالق أو : ، وظاهر قوله 

ء عدة األول ، وأما مفرقاً يف جمالس وهو كذلك يف الثاين حيث كانت مدخوالً هبا ، وكان الطالق الثاين قبل انقضا
األول فتارة يكون بدون عطف كما مر يف املثال وتارة بالعطف بواو أو فاء أو مث وعلى كل حال يلزمه الثالث كما 

وال ينوي يف إرادته التأكيد فيهما مع العطف ، وإمنا ينوي يف . هو ظاهر النظم ، سواء كانت مدخوالً هبا أم ال 
وظاهر قوله يف كلمة . وإن كرر الطالق بعطف واو اخل : وشراحه عند قوله ) خ ( إرادته فيهما مع عدمه كما قاله 

قال ابن العريب يف . وال ينوي يف ذلك ولو مستفتياً وهو كذلك . أوقعها يف حال الغضب واملنازعة أم ال . اخل 
ية وال يسقط الغضب اآل: ) اجملادلة ( } والذين يظاهرون منكم من نسائهم : أحكامه الصغرى عند قوله تعاىل 

ظهاراً وال طالقاً بل يلزمان الغضبان إذ يف حديث خولة كان بيين وبني زوجي شيء ، وهذا يدل على نزاع أخرجه 
وما وقع يف شرح التلقني من أنه إذا طلقها . ميني الغضب الزمة اتفاقاً اه : وقال ابن عرفة عن ابن رشد . فظاهر اه 

أو اللجاج أو املنازعة ال يلزمه شيء ويدين إذا جاء مستفتياً ألن ذلك من باب  يف كلمة أو كلمات يف حال الغضب
) ال تعينوا الشيطان على أخيكم املسلم : ( احلرج واحلرج مرفوع عن هذه األمة ولقوله عليه الصالة والسالم 

ه وبني أحبائه يوم من فرق بني املرء وزوجته بطالق الغصب أو اللجاج فرق اهللا بين: ولقول علي بن أيب طالب 
كل ذلك ال يصح وال يعول عليه ، وقد أغلظ املسناوي رمحه اهللا على من نقل . القيامة قاله الرسول عليه السالم اه 

: قال . إن ذلك من االفتراء على األئمة املعتربين املعروفني بالتحقيق التام : وقال . ذلك ولبس به على املسلمني 
وقد كثر السؤال عن ذلك يف . أو ركن إليه أو أفىت به إن مل يعذر جبهل اه باختصار  فالواجب تعزير من عمل بذلك

. هذه األزمنة وقبلها وينسب السائل ذلك لكتاب التقريب والتبيني يف شرح التلقني ، وبعضهم للذخرية عن البيان 
عد وجود ذلك فيه حىت مّن اهللا عليَّ أما الذخرية والبيان فال شيء فيهما ، وأما التقريب والتبيني فال زال عقلي يستب

قال حممد بن القاسم ، : بالوقوف على ذلك فيه اآلن ونقلت منه ما تقدم باللفظ وذكر متصالً مبا مر عنه ما نصه 
إن كان من أخيار الناس ومن : أحيل يل أن أرد املطلقة ثالثاً ملن جاءين مستفتياً يف ذلك قال : قلت حملمد بن سحنون 

. فنعم ترد عليه زوجته سراً ، وإن كان سفيهاً فألزمه الثالث لئال يسنت بذلك فال حيرم حراماً اه لفظه  أهل الورع
وهذا ال يصح أيضاً حبال ، وال أظن ذلك يصدر من عامل يعتد بعلمه وهذا الشرح جمهول النسبة عندي فلم أدر 

حلر أن العبد : ومفهوم قول الناظم . اهللا أعلم صاحبه من هو فال ينبغي أن يعتمد على ما فيه مما خيالف اجلادة و
: وقال أبو حنيفة . منتهى طالقه اثنتان فال حتل له بعدمها حىت تنكح زوجاً غريه ، وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة 

  .إذا كانت زوجته حرة فمنتهى طالقه ثالث 
القه ويلزمه حكمه عند مالك وأصحابه ، أنت طالق أو أنت طالق ثالثاً إن شاء اهللا فإنه يقع ط: لو قال : فرع 

ال يقع الطالق : وقال أبو حنيفة والشافعي .إن شاء اهللا إال يف اليمني باهللا وحدها : وكذلك العتق وال يعمل قوله 
ال يقع الطالق ويقع العتق : وقال أمحد . إن شاء اهللا كاليمني باهللا تعاىل : وال العتق وال النذر وال ما دخل فيه قوله 

  .قاله القاضي عبد الوهاب يف مسائله 
  َوُموِقٌع ما ُدوَنها َمْعُدوُد
  َبْيَنُهَما إنْ قُِضَي التَّْجِديُد



زائدة على األول ) ما ( بفتح القاف صفة حملذوف أي طالق موقع ، وجيوز كسرها أي شخص موقع ) وموقع ( 
( الفتح وصفة ملا على الكسر والضمري للثالث يتعلق مبوقع على ) دوهنا ( وموصوفة على الثاين واقعة على طالق 

يتعلق بتجديد آخر البيت وال يضر تقدمه على ) بينهما ( خرب على اإلعرابني حذف متعلقه أي عليه ) معدود 
بالبناء للمفعول واجلملة شرطية حذف جواهبا ) إن قضى ( الشرط ألن الظروف يتوسع فيها وضمريه للزوجني 

باجلسم نائب ومعناه أن الشخص املوقع لطالق دون الثالث معدود عليه ما أوقعه إن )  التجديد( للداللة عليه 
. قضى اهللا تعاىل بتجديد النكاح بينهما ولو تزوجها أجنيب قبل جتديد النكاح ألن نكاح األجنيب إمنا يهدم الثالث 

اين بوطئه طالق األول فإن كان طلقها سواء دخل هبا الثاين أم ال وال يهدم الث: قال القاضي عبد الوهاب يف مسائله 
واحدة عادت يف النكاح الثاين على طلقتني وإن كان طلقها اثنتني عادت إليه على طلقة حىت أنه إن طلقها واحدة مل 

حتل له إال بعد زوج وهو مذهب عمر وعلي وأيب هريرة وأيب بن كعب واألوزاعي وابن أيب ليلى وابن أيب ذئب 
وذهب أبو . فعي وأمحد بن حنبل وحممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة بعد إن كان خمالفاً والثوري ومالك والشا

حنيفة وأبو يوسف صاحبه إىل أن الزوج الثاين إن أصاهبا يف نكاحه هدم طالق الزوج األول فترجع إليه بعصمة 
  .جديدة ، وبه قال من الصحابة ابن عباس وابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما 

  أحكام اخللعفصل يف ذكر 
  .وهو الطالق بعوض ولو من غري الزوجة أو بلفظ اخللع على ما مر بيانه ، وهذا العوض ال حيتاج إىل حيازة 

  واخلَلُْع َساِئغٌ واالفِْتَداُء
فتداء مبتدأ حذف خربه لداللة ما قبله عليه فاال) واالفتداء ( خربه ) سائغ ( مبتدأ ) واخللع ( فَاالفِْتَداُء بالَِّذي َتَشاُء

  .خربه أي بالذي تشاؤه من ماهلا ) فاالفتداء بالذي تشاء ( مبتدأ والفاء جواب سؤال مقدر أي إن أردت معرفته 
  والَْخلُْع بِالالَّزِمِ ِفي الصَّدَاقِ
  أَْو َحْملٍ أَْو ِعدٍَّة أَْو إنْفَاقِ

ه يف صداقها من كاىلء أو حال أو مها يتعلق به أي بالالزم ل) يف الصداق ( خربه ) بالالزم ( مبتدأ ) واخللع ( 
( معطوف على الصداق أي الالزم له يف محل إن كان وهو نفقتها الواجبة هلا عليه ) أو محل ( فتسقطه عنه ويطلقها 

أو ( وخبراج عدهتا منه : معطوف أيضاً على الالزم يف عدة وهو كراء املسكن وعنه يعرب املوثق بقوله ) أو عدة 
ها منه بأن خيالعها على أن عليها أجرة رضاعه قبل احلولني أو على أن عليها نفقة مدة زائدة على على ولد) إنفاق 

مدة الرضاع أو على إسقاط حضانتها على الولد أو على إنفاقها على بنني له من غريها أو على زيد مثالً كما يأيت 
خذ : ملباراة اليت تباري زوجها قبل البناء وتقول ا: ابن عرفة ، وفيها ما اخللع وما املباراة وما الفدية قال مالك 

الذي لك وتاركين واملختلعة اليت ختتلع من كل الذي هلا واملفتدية اليت تعطي بعض الذي هلا وكلها سواء ، مث قال 
املدونة وحذف الناظم املباراة مع أهنا يف . اخللع والصلح والفدية سواء وهي أمساء خمتلفة ملعان متفقة اه : أبو عمران 

  .مع اخللع والفدية يف نسق واحد كما ترى 
ثالثها إن كان بشرط ، . إذا خالعها على رضاع الولد يف احلولني ففي منعها من التزوج أقوال : األول . تنبيهات 

ورابعها إن كان يضر بالصيب البن رشد من قوهلا ذلك يف الظئر املستأجر ومساع القرينني وابن نافع مع رواية حممد 
وتصديره باملنع يقتضي أنه الراجح وهو ظاهر البساطي يف باب اإلجارة يف استئجار . ومساع عيسى قاله ابن عرفة 

  .وإذا خالعت املرأة زوجها على أن ترضع له الولد حولني فليس هلا أن تتزوج فيهما : الظئر قال 
واقتصر عليه يف . بنقل بعضهم . نع ملاذا اه املنع إمنا هو ألجل الوطء فإذا أمن من الزوج الوطء فال أدري مي: قلت 



إذا صاحلت األم على رضاع ولدها الصغريففي اجلعل واإلجارة منها أهنا ممنوعة من : الطرر أيضاً فقال ما نصه 
التزويج حىت تتم مدة الرضاع قاله ابن رشد يف كتاب التمليك من شرح العتبية اه وحنوه للتتائي يف كبريه ، والربزيل 

وازله قائالً هو جار على ما يف الرضاع يريد من املدونة ، وذكر ابن ناجي أن شيخه أفىت به وعمل على فتواه يف ن
وكانت النازلة يف كون القاضي مل يطلع على ذلك إال بعد التزوج فمنعه من الوطء حىت مات الصيب عن : قال 

  :قرب ودرج علني ناظم العمل املطلق حيث قال 
  اختلعتومن بإرضاع الصيب 

  من النكاح بالقضاء منعت
ومتنع املرأة املشترط عليها رضاع ولدها : واقتصر يف معني احلكام على ذلك أيضاً وكذا يف املتيطية واختصارها قاال 

: لكن قال ابن سلمون بعد أن عزا ما مر لدليل املدونة ما نصه . عامني من النكاح فيهما ملا خياف من فساد اللنب اه 
ن قول مالك يف املستخرجة أهنا تتزوج وأن شرط عليها يف عقد اخللع أن ال تتزوج مدة الرضاع قال يف واملعروف م

ويف كالم ابن سلمون ترجيح القول بأنه ال يلزم ولو يف مدة الرضاع وهو الظاهر خالف ما : التزاماته عقبه ما نصه 
ولني األولني يف كالم ابن عرفة ، لكن األول فتبني هبذا رجحان كل من الق. يظهر من كالم ابن رشد فتأمله اه 

وال يقال القول األول إمنا هو خمرج فكيف جزم به من تقدم مع . أقوى ، ولذا استظهره ابن رحال يف شرحه أيضاً 
: املعتمد يف كل نازلة على ما هو املنصوص فيها ال على املخرج ألنا نقول : قال يف فصل إزالة النجاسة ) ح ( أن 

لقائم من املدونة ينزله الشيوخ منزلة نصها كما ينزلون إطالقاهتا وظواهرها منزلة نصها أيضاً ، فيعارضون به احلكم ا
وذكر يف . وظاهرها شرط الدناءة : عند قوله يف النكاح ) ز ( كالم غريها حسبما ذلك منصوص عليه حىت يف 

لك الترجيح ، ورجح جواز تزوجيها يف مدة نوازل اخللع من املعيار عن ابن عطية الونشريسي ما يفيد ضعف ذ
الرضاع كما ضعف أيضاً ما يأيت عن االستغناء فانظره إن شئت ، وقد يرد بأن الضرر مترقب قطعاً كما رأيته يف 

كالم املتيطية ألنه تعليل باملظنة وكما هو مشاهد بالعادة ، وكون الغيلة ال تضر على ما ورد عنه عليه الصالة 
ألن مسألتنا فيها معارضة ، ومعلوم ما فيها من التشاح ، : على جواز النكاح يف مسألتنا كما قيل  والسالم ال يدل

وأيضاً فإن تزوجها مينعها من االشتغال بأمر الرضيع كما يأيت ، وما ورد عنه عليه الصالة والسالم إمنا هو يف أمر 
قالوا يف الظئر املستأجر مينع زوجها من وطئها عام وهو وطء املرضع واألعم ال دليل فيه على أخص معني ، ولذا 

ومنع زوج رضي من وطء ، وهبذا تعلم أن قوهلم متنع من النكاح أي ) خ ( حيثما رضي بإجارهتا نفسها كما قال 
  .من وطئه وإالَّ فال يفسخ العقد إن وقع على ما مر عن ابن ناجي ، وسيأيت يف التنبيه بعده ما يقتضي ذلك 

ح ( كالم ابن عرفة بل صرحيه أن حمل األقوال املتقدمة مع اشتراط عدم التزوج وجعلها يف الشامل و ظاهر : الثاين 
. وشرط عدم نكاحها بعد احلولني لغو : يف التزاماته مع عدم االشتراط ، مث قال ابن عرفة ، إثر ما مر عنه ما نصه ) 

من االتفاق على أنه ال يلزمها ترك النكاح فيما بعد  وما ذكره ابن رشد. يف التزاماته ) ح ( ابن رشد اتفاقاً قال 
احلولني خمالف ملا ذكره ابن سلمون عن كتاب االستغناء من أن األم إذا التزمت حضانة بنيها وتزوجت فسخ 

وال شك أن ما قاله ابن رشد مل يكن ) : ح ( يريد قبل البناء مث قال : النكاح حىت يتم أمد احلضانة قال بعضهم 
نفسه اقتصر يف باب احلضانة من املختصر على ما يف كتاب ) ح ( وتأمل ذلك مع أن . ليه فهو الظاهر اه متفقاًع

  .هناك ) ز ( االستغناء من فسخ النكاح ، وكذا 
وهو ما يفيده قوهلم يف باب احلضانة أن املرأة إذا تزوجت اشتغلت بأمر الزوج فتسقط حضانتها بذلك ، : قلت 

لد بل والزوج حبضانتها بنفسها ، وعلى ذلك أرسل العصمة من يده فهو حق تعلق بعني املرأة وهنا قد تعلق حق الو



وقال الربزيل إثر تلك . ، فليس هلا أن تشغل نفسها بغري ما وقع عقد اخللع عليه فيكون هذا أرجح من جهة النظر 
انت أو متزوجة وإن بدلت األزواج أو وانظر ما يفعلونه اليوم أهنا تتحمل به أي الولد عازبة ك: األقوال ما نصه 

سافرت فال ينتزع منها هل يويف هبذا أم ال ؟ وهي عندي جتري على هذا ألن من حق الولد أن ال جيتمعا على ضرره 
وهذا يؤيد ما يف كتاب . يف القول األول ، وعلى الثاين يكون أحرى يف جواز تزوجيها لشرطها اه بلفظ االختصار 

ألن احلق يف ذلك للولد كما يؤيد القول األول من تلك األقوال وال إشكال إال أنه يقال حمل  االستغناء من الفسخ
وقال الفشتايل يف . الفسخ قبل البناء على القول به إذا مل يتراضيا على تأخري الدخول إىل انقضاء مدة احلضانة 

نها تزوجت أو تأميت أو سافرت أو سافر وبعضهم يشترط عليها وتشترط عليه أن ال ينتزع الولد م: وثائقه ما نصه 
فإن سقط ذلك الشرط من عقد اخللع وتزوجت سقطت حضانتها ، وكذا إن سافرت أو : هو أو أقام ، مث قال 

ففيه دليل لرجحان إعمال الشرط املذكور ، بل . سافر هو ملكان بعيد أقله على خالف ما تقصر فيه الصالة اه 
  .النوع اخلامس من الباب الثاث فانظره وصرح بلزومه يف االلتزامات يف 

إذا خالعته على أن عليها نفقة البنات وأن األمر هلا يف تزوجيهن ويكون العاقد عليهن غريها جاز ذلك وهل : الثالث 
  .نقله ابن رحال ههنا . ال سبيل له لعزهلا : يف التزاماته ) ح ( له عزهلا ألنه وكالة منها هلا ؟ قال 

لعها بنفقة الولد عازبة كانت أو متزوجة وقلنا ال ينزع منها إن تزوجت على ما مر قريباً فتحمل إذا خا: الرابع 
الزوج الثاين هلا بنفقة الولد طوعاً فال سبيل لرجوع الزوجة على ولدها إن كان له مال مبا أنفقه عليه املتحمل 

لولد وكانت تأخذ نفقته من أبيه ففي الربزيل املذكور كما هو واضح ، وإمنا يبقى الكالم إذا مل تتحمل هي بنفقة ا
وقعت مسألة وهي امرأة هلا أوالد تأخذ نفقتهم من أبيهم وتزوجت رجالً وشرطت عليه نفقة األوالد أجالً معلوماً 

أو تطوع به بعد العقد مدة الزوجية ، وأرادت الرجوع بذلك على أبيهم فوقعت الفتيا إن كان ذلك مكتوباً يف 
ا الرجوع مىت شاءت وإسقاطه لزوجها ، فلها أن ترجع بنفقتهم على أبيهم فإن كان ذلك للولد فال حقوقها جيب هل

رجوع على أبيهم بشيء وهو جار على األصول كأنه شيء وهب للولد فنفقته على نفسه ال على أبيه واألول مال 
لتزامات فاستفيد منه أنه حيث فعل أول اال) ح ( بنقل . وهب ألمه فإذا أنفقته على الولد رجعت به على أبيه اه 

الزوج الثاين ذلك حرمة لألم فلها الرجوع على أبيه أو عليه حيث كان له مال وقت حتمل الثاين واستمر لوقت 
قيامها كما استفيد منه أيضاً أنه إذا حتمل الزوج بنفقة الولد يف العقد ملدة معلومة فإن النكاح صحيح وهو الذي 

  .يف االلتزامات يف احملل املذكور رجحه ابن رشد حسبما 
إذا قلنا هلا التزوج يف مدة الرضاع أو مدة احلضانة فال إشكال أن حضانتهاتسقط بالتزويج ويلزمها أن : اخلامس 

تدفع أجرة احلضانة ملن انتقلت إليه على ما به العمل من وجوب األجرة للحاضنة إذ على ذلك وقع إرسال العصمة 
  .نغيلي يف نوازل اخللع من املعيار كما يفيده جواب الوا

ذكر يف املعيار أيضاً يف احملل املذكور عن ابن لب أن نفقة الولد اليت وقع اخللع عليها تسقط بطرو املال : السادس 
للولد من إرث أو هبة أو حنومها ، وذكر أيضاً متصالً به عن ابن عتاب أن ولد املختلعة اليت حتملت بنفقته إذا تعلم 

وهو : إن أجرته تستعني هبا األم على نفقته وال توقف لالبن ، إذ ليس للصيب كسب ما دام يف احلضانة قالوا صنعة ف
وهذا خبالف الطوع فإن من طاع بالتزام نفقة صغرية مثالً كالزوج يلتزم نفقة ربيبه مدة الزوجية فإمنا . الراجح 

لكن استشكله البساطي يف ) ح ( ابن سلمون والتزامات يلزمه اإلنفاق ما دام صغرياً ال يقدر على الكسب كما يف 
بأهنم الحظوا أن : وثائقه بأنه التزم النفقة مدة الزوجية ، فكيف تسقط عنه بقدرة الولد على الكسب ؟ وأجيب 

سبب التزامه إسقاط كلفتهم عن األم وبقدرهتم على الكسب انتفت العلة كما قالوا ذلك يف املختلعة بنفقة الولد 



  .أبو العباس امللوي رمحه اهللا  قاله
  .إذا خالعها عن أن ال تطلبه بشيء فظهر هبا محل فقال مالك تلزمه النقة اه : قال يف املتيطية : السابع 
فإن خالعته على إسقاط نفقة محلها أو ولدها فعجزت فإن الزوج يؤمر باإلنفاق عليها ويتبعها إن أيسرت : الثامن 

شهور وبه العمل ، فإن كانت أشهدت أهنا ال تدعي يف النفقة عجزاً وال عدماً فال تسمع كما يف االلتزامات وهو امل
دعواها العجز وال بينتها إال أن يشهدوا بذهاب ماهلا كما يف املعيار وااللتزامات أيضاً ، لكن قيده يف االلتزامات مبا 

ذلك ، وأما إن كانت معلومة باإلعسار والعدم إذا كان حال املرأة جمهوالً ، ومل يشهد بعدمها إال شاهدان أو حنو 
حبيث يشهد بذلك غالب من يعرفها ، ويغلب على الظن أن ما أشهدت به من الوفر كذب فال يلتفت إىل ما 

  .أشهدت به من الوفر اه 
  :وهذا التقييد ظاهر يف كل مدين أشهد بالوفر املشار له بقول ناظم العمل املطلق : قلت 

  ادعىومن أقر باملالمث 
  بأنه ذو عدم ما انتفعا

  مبن له يشهد حىت يعلما
  تلف ماله بأمر هجما

مث ذكر يف الشرح عن ابن ناجي أنه ال تنفعه بينته بالعدم وإن كان جمهول احلال أو معلوماً بالفقر ألن إشهاده بالوفر 
  .ان تقييده أظهر معىن وإن ك) ح ( فهو يعكر على تقييد . وبه العمل اه : قال . ينزله منزلة معلوم املالء 

ذكر يف االلتزامات واملعيار عن ابن رشد وابن احلاج أن املرأة إذا خالعت زوجها على تسليم صداقها : التاسع 
وعلى أهنا إن تزوجت قبل انقضاء عام من تاريخ اخللع فعليها مائة مثقال فإهنا إذا تزوجت قبل العام ال شيء عليها ، 

، مث نقل عن ابن الضابط أهنا إذا خالعته على أهنا إن ردت زوجها األول قبل عشرين إذ شرطه باطل واخللع جائز 
ما البن رشد وابن احلاج جار على ) ح ( سنة فعليها له مائة دينار أن ذلك الزم إذا ردت زوجها األول فقال 

حكاه عنهم أبو العباس  وفرق كثري من الفاسيني وأفتوا به على ما: قلت .املشهور ، وما البن الضابط مقابل له 
امللوي بينهما بأن األول مبنزلة ما إذا باعه على أن ال يبيع من أحد خبالف الثانية فإهنا مبنزلة ما إذا باعه على أن ال 

إمنا يتم القياس لو جاز البيع على شرط أن ال يبيع من فالن ) : ت ( قال الشيخ . يبيع من زيد مثالً فالبيع صحيح 
  .اده يف الثمن كذا اه وإن باعه منه ز

بل القياس تام ألن املعلق على شرط جائز شرعاً يصح بصحة شرطه خبالف املعلق على فاسد فيبطل ببطالن : قلت 
  .املعلق عليه ، فالظاهر ما فرقوا به دون ماحل فتأمله 

ن األب معسراً إن كا: لو خالعها على إسقاط حضانتها فقامت اجلدة وأرادت أخذ الولد فقال مالك : العاشر 
فليس للجدة أن تأخذه وإن كان موسراً كان للجدة أخذه وتأخذ من األب أجرة رضاعه على معىن ما يف املدونة اه 

وهو : وهذا قول يف املسألة والثاين أنه ال كالم لغري املسقطة وهو املنصوص يف املدونة قال طفي . من ابن رشد 
: األوىل . إن هنا مسألتني : عترض ذلك بعضهم عليه وألف يف ذلك وقال املعتمد ونقل كالمها فانظره فيه ، لكن ا

إذا خالعت األم بإسقاط حضانتها هل ميضي عليها ذلك ويلزمها ما أسقطته من احلضانة أو يلزم الطالق وال تسقط 
هو املشهور  هلا ولعبد امللك بناء على أن احلضانة حق للمحضون وهذه فيها. احلضانة ويكون الولد هلا ؟ قوالن 

إذا بنيتا على املشهور من سقوط حق األم وكانت هناك جدة مثالً : واملسألة الثانية . وهو األول الذي هو مذهبها 
نعم ذكر املتيطي أن العمل على . للموثقني وليس فيها مشهور وال مقابلة . فقامت حبقها هل هلا ذلك أم ال ؟ قوالن 



بل ذكر ابن غازي وغريه عن غري : إنه هو القياس ، قال : ، وقال أبو عمران  األول ، وقال غري واحد من املوثقني
واحد أن الفتوى فيما إذا أسقطت اجلدة وحنوها حضانتها مع األم حال اخللع أهنا ال تسقط ، فكيف إذا مل تسقطها 

به مجاعة من أصحابنا من أنه ال  كما يف نازلتنا ، مث ذكر نقوالً تفيد أن املعتمد أن للجدة القيام قال خالفاً ملا أفىت
الغرض منه . قيام للجدة ، وأن احلضانة تنتقل للزوج على املشهور مغترين مبا وقع من السهو للعالمة طفي اه 

  .باختصار مع تقدمي وتأخري 
وذلك ظاهر هذا القول الذي به العمل املذكور أن احلضانة تنتقل للجدة مطلقاً كان األب موسراً أو معسراً : قلت 

  .ظاهر على القول بأنه ال أجرة للحاضنة وإالَّ فللنظر فيه جمال 
حمل جواز اخللع بإسقاط احلضانة ما مل يتعلق الولد بأمه أو يكون عليها يف ذلك ضرر وإال فال جيوز : احلادي عشر 

  .قاله يف املتيطية 
 تسقط اجلدة وحنوها حضانتها بعد إسقاط حمل ما مر من أن احلق ينتقل للجدة واخلالة وحنومها ما مل: الثاين عشر 

األم وإالَّ بأن أسقطت بعدها كما لو قال املوثق ، مث بعد إسقاط األم أسقطت اجلدة حضانتها فال كالم هلا ، وأما إن 
كتب أنه خالعها على أن أسقطت حضانتها وأسقطت جدته أو خالته مثالً حجتها فيما يرجع إليها من احلضانة فإن 

دة وحنوها ال تسقط ألنه من إسقاط احلق قبل وجوبه إذ الواو ال تقتضي ترتيباً قاله ابن الفخار وبه حضانة اجل
  .الفتوى كما مر 

ال جيوز اخللع على تأخري الصداق احلال أو بعضه فإن وقع فإن الطالق نافذ والصداق على حلوله : الثالث عشر 
  لَألبِ إذَا َماَت الَْولَْد َولَْيَس.قاله يف الكراس السابع من أنكحة املعيار 

  َشْيٌء َوذَا بِهِ القَضاُء ِفي املُدَْد
ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه متعلق ) إذا ( خربها ) لألب ( فعل ناقص ) وليس ( 

خرب ) به (  مبتدأ) وذا ( اسم ليس ) شيء ( مجلة فعلية يف حمل جر بإضافة إذا ) مات الولد ( باالستقرار يف اخلرب 
مجع مدة كغرفة يتعلق باالستقرار يف اخلرب ، واملعىن أن املرأة إذا ) يف املدد ( واجلملة خرب ذا ) القضاء ( عن قوله 

اختلعت بإرضاع ولدها إىل فطامه أو بنفقته إىل وقت قدرته على الكسب فمات الولد قبل انقضاء املدة املشترطة 
هذا هو املشهور وبه . املقصود أن تكفيه مؤنة الرضاع والنفقة وقد كفيت فإنه ال شيء لألب على املرأة ألن 

وروي عن مالك أنه يرجع عليها مبا ينوب باقي املدة ، وظاهره أنه ال . القضاء كما يف املتيطية وابن سلمون وغريمها 
يرجع عليها بباقي وليس كذلك فإنه مع الشرط املذكور . شيء لألب سواء شرط عليها عاش الولد أو مات أم ال 

املدة كما يأيت ، ومفهوم مات الولد أهنا إذا ماتت هي واملوضوع حباله فإنه يوقف من تركتها ما يفي بنفقة باقي املدة 
وانظر لو التزمت بنفقته وأطلقت فأنفقت . وإن متت اختالع وقفا اخل : وحياصص به غرماءها كما يأيت يف قوله 

الذي أردت وخالفها الزوج يف ذلك هل القول كما قالوه يف املتطوع بنفقة شخص  هذا: عليه ستة أو شهراً وقالت 
بغري خلع حسبما يف أوائل مسائل االلتزام أو يكون القول للزوج ألن هذا من باب املعاوضة ، فيلزمها أن تنفق عليه 

ه الذي يقصده فهو إىل سقوط نفقته شرعاً ، وهو الظاهر ألن األصل عدم خروج عصمته من يده إال على الوج
  .مصدق بيمينه ، وال سيما إن كان عرفهم ذلك واهللا أعلم 

  واخلُلُْع باإلْنفَاق َمْحُدود اَألَجلْ
  َبْعَد الّرضَاعِ بَِجوَازِِه الَعَملْ

يتعلق باإلنفاق أو ) بعد الرضاع ( بالنصب حال منه ) حمدود األجل ( يتعلق به ) باإلنفاق ( مبتدأ ) واخللع ( 



واجلملة خرب املبتدأ األول ، واملعىن أن العمل جرى جبواز اخللع ) . العمل ( خرب عن قوله ) جبوازه (  مبحدود
باإلنفاق احملدود األجل كأربع سنني أو مخس بعد مدة الرضاع ، أو إىل حد سقوط الفرض عنه شرعاً وحنو ذلك ، 

غريها إن تأهل ومقابل العمل هو مذهب  وبعوض من) خ ( وظاهره كان اإلنفاق منها أو من غريها وهو كذلك 
يقتضي أن : ورواية ابن القاسم عن مالك وأنه ال جيوز ويسقط الزائد على احلولني ، وقوله بعد الرضاع . املدونة 

هذا يف خصوص الولد الذي ترضعه وليس كذلك ، بل لو شرط عليها نفقة نفسه أو نفقة بنني له منها أو من غريها 
خمس عشرة سنة وحنوها جلاز ذلك أيضاً على ما به العمل كما يف املتيطية ، وال جيوز ما زاد على أعواماً معلومة ك

) خ ( احلولني يف ذلك أيضاً على مذهب املدونة كالرضيع سواء بسواء ، وعلى مذهب ابن القاسم يف املدونة درج 
قة الزوج أو غريه وزائد شرط وجاز شرط نفقة ولدها منه مدة رضاعه فالنفقة للحمل وسقطت نف: حيث قال 
وفهم من قوله بعد الرضاع أنه يف مدة الرضاع جيوز شرطه عليها إنفاق نفسه أو رضيعه أو غريمها وهو . كموته اخل 

ومفهوم قوله حمدود األجل أنه إذا مل يكن لذلك أجل حمدود مل جيز كتأجيله بقدوم زيد : كذلك قال بعضهم اتفاقاً 
: وعجل أي اخللع املؤجل مبجهول وتؤولت أيضاً بقيمته فإن ابن حمرز قال ) خ ( مله مع قول أو يسر األب مثالً وتأ

وظاهره تعجيله ولو حداه . ال وجه لتعجيله وتعجيله ظلم اه : تعجيله خمالف جلواز اخللع بالغرر ، وقال اللخمي 
داه مبدة احلياة ومات الولد سقطت كما مر مبدة احلياة ، لكن الذي يقتضيه قوهلم جيوز الغرر يف اخللع هو أهنما إن ح

، وإن ماتت هي فيوقف من ماهلا ما يفي بنفقته إىل متام سبعني سنة كمن أوصى بنفقة رجل حياته فإنه يوقف من ثلثه 
  .أول االلتزام فتأمل ذلك واهللا أعلم ) ح ( ما يقوم به منتهى سبعني سنة كما يف 

  زِْمَوَجاَز قَْوالً وَاِحداً حَْيثُ الُت
  ذَاَك َوإنْ ُمَخاِلٌع بِِه ُعدِْم

نعت له أي جاز اخللع حال كون ) واحداً ( منصوب على إسقاط اخلافض ) قوالً ( فاعله ضمري اخللع ) وجاز ( 
بالبناء ) التزم ( ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه ) حيث ( جوازه ثابتاً على كل قول 

نائب عن فعل مقدر ) وإن خمالع ( شارة لالتفاق ، واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث نائب واإل) ذاك ( للمفعول 
وإن عدم خمالع : يتعلق مبخالع والباء للتعدية ال للسببية وهو من باب احلذف واإليصال أي ) به ( يفسره ما بعده 
( واو النكاية ويسميها شراح  ومثل هذه الواو الداخلة على أن يسميها ابن غازي. أي مات ) عدم ( باالتفاق عليه 

وجواب حيث حمذوف للداللة عليه ، ) أو ( عاطفة على معطوف مقدر أي عاش الولد أو مات فهي مبعىن ) خ 
ومعناه أن املرأة إذا اختلعت باإلنفاق على ولدها أو غريه مدة معلومة زائدة على احلولني عاش املخالع بنفقته أو 

وهو مثل : قال . بن القاسم وغريه ، ويرتفع اخلالف يف القضية حينئذ قاله يف النهاية مات فإن ذلك جائز اتفاقاً من ا
مث إذا . من باع داراً على أن ينفق املشتري عليه مدة معلومة فهو جائز ، وإذا جاز يف البيع فهو يف اخللع أجوز اه 

ل ، وإن ماتت هي أخذ من ماهلا نفقته يف مات الولد وحنوه يف هذه أخذ وارثه منها باقي املدة مشاهرة حىت يتم األج
املدة املشترطةمن غري إيقاف ألنه دين حل مبوهتا ، وال فائدة يف اإليقاف ألنه يؤخذ منها على كل حال ولو مات 

  .الولد وحنوه بعدها لورث ذلك ورثته 
وإن متت : مث يقول . خل وليس لألب ا: مث اعلم أن الذي يقتضيه الترتيب الطبيعي تقدمي هذين البيتني على قوله 

. ومن يطلق زوجة البيتني أيضاً إذ الكل مفرع على قوله هنا واخللع باإلنفاق اخل : ذات اختالع البيتني مث يقول 
  .ولعل ناسخ املبيضة قدم وأخر واهللا أعلم 

ذلك إال أن تلتزم إذا خالع امرأته على أن سلمت له ولدها منه وأهنا إن أرادت أخذه فليس هلا : األول . تنبيهان 



  .عن األب مؤنته فإن ذلك خلع جائز نافذ حىت على قول ابن القاسم قاله يف املتيطية 
ومن يطلق زوجة ويرجتع البيتني جيري حىت يف هذه : يف التزاماته أن ما يأيت يف قول الناظم ) ح ( ذكر : الثاين 

فإن النفقة ال . وجاز قوالً واحداً اخل : اليت هي قوله الصورة املذكورة يف التنبيه عن املتيطية دون اليت يف النظم 
  .تسقط عنه بارجتاعها 

  وِلَألبِ التَّْرُك ِمْن الصَّدَاقِ
  أَْو َوْضُعُه ِللْبِكْرِ ِفي الطَّالَقِ

بالرفع معطوف على الترك ) أو وضعه ( يتعلق بالترك ) من الصداق : ( وقوله ) الترك ( خرب عن قوله ) ولألب ( 
يتعلق باملعطوف املذكور ، ومعىن الشرط األول أنه جيوز يف نكاح ) يف الطالق ( يتنازع فيه ترك ووضع ) كر للب( 

التسمية لألب دون غريه من األولياء أن يترك بعد العقد وقبل البناء عن الزوج شيئاً من صداق ابنته البكر اليت مل 
لألب أن يزوج البكر بأقل من صداق املثل : وقال مالك  .يرشدها إذا كان ذلك سداداً ونظراً قاله ابن القاسم 

على النظر ، وال حيط من الصداق بعد العقد إال على الطالق ، وهو معىن الشرط الثاين أي جيوز لألب أيضاً دون 
غريه أن يضع عن الزوج بعد العقد مجيع النصف على الطالق أو بعد وقوع الطالق قبل البناء كان ذلك نظراً أم ال 

} أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح : أي املالكات ألمر أنفسهن )  ٢٣٧: البقرة ( } إال أن يعفون : لقوله تعاىل . 
وهو األب عند مالك وأما السيد فله إسقاط مهر أمته كله قبل الدخول وبعده ، وقبل الطالق )  ٢٣٧: البقرة ( 

لطالق أعم من أن يكون عند الطالق أو بعده ، وهذا أوىل من يف الطالق أي يف شأنا: قوله . وبعده قاله يف اجلالب 
وجاز عفو أيب البكر عن نصف الصداق : لقوله ) خ ( وإىل املسألتني أشار ) بعد ( أو ) على ( مبعىن ) يف ( جعل 

از من وقويل يف نكاح التسمية احتر. وقبله ملصلحة وهل وفاق ؟ تأويالن : ابن القاسم . قبل الدخول وبعد الطالق 
والرضا بدونه للمرشدة : بقوله ) خ ( نكاح التفويض فإنه جيوز ذاك لألب قبله وبعده وللوصي قبله كما أفاده 

وليس . الترك من الصداق كان نظراً أم ال : وظاهر قوله . ولألب ولو بعد الدخول وللوصي قبله ال املهملة اخل 
ن املرشدة فإهنا اليت تنظر لنفسها ، ومفهوم البكر أن الثيب ليس اليت مل ترشد احترازاً م: وقويل . كذلك كما رأيته 

له ذلك فيها وهو كذلك حيث مل يكن له جربها على النكاح ، وأشعر قوله البكر أيضاً أنه إن دخل هبا مل يكن له 
كما ترك شيء من صداقها وهو كذلك كما يف اجلالب والقرايف نقله طفي وأشعر قوله الترك أن ذلك بعد العقد 

قررنا ، فيفهم منه أنه جيوز له أن يزوجها ابتداء بأقل من صداق مثلها على وجه النظر باألحرى وهو كذلك كما 
وباجلملة فالتأويالن . والبكر وحدها ختص ههنا اخل : يف املدونة عن مالك ، وانظر ما تقدم يف باب الصلح عند قوله 

قال ابن . املصلحة ، وهو ظاهر املدونة وظاهر ابن احلاجب أيضاً حملهما كما هو ظاهره إذا حتققت ) خ ( يف كالم 
من أن اخلالف إمنا هو إذا جهلت املصلحة أما إذا حتققت فيتفق : وهو الصحيح ال ما قال ابن بشري : عبد السالم 

ن عند اجلهل مالك وابن القاسم على اجلواز ، وإن حتقق عدم وجودها فيتفقان أيضاً على عدم اجلواز ، وإمنا خيتلفا
وظاهر ابن القاسم جوازه ألن أفعال . فظاهر قول مالك بعدم اجلواز ألن األصل يف إسقاط األب عدم املصلحة 

األب حممولة على املصلحة فإن ذلك ال يعول عليه ، بل مع اجلهل يتفقان على منع اإلسقاط كما يفيده قوهلم بعد 
فإن ابن القاسم أجازها . استثنوا منه صورة املصلحة . ن ملصلحة أم ال الطالق ألنه يفيد مبفهومه أنه ال جيوز قبله كا

واملصلحة إذا أطلقت إمنا تنصرف للمحققة وغري احملققة ال تسمى مصلحة لعدم وجودها ، وحينئذ فالناظم اعتمد يف 
  .الشطر األول التأويل بالوفاق فيستفاد منه أنه الراجح ، وأما الشطر الثاين فال خالف فيه 

بأدىن تأمل يعلم منع ما يفعله كثري من الناس اليوم من تزويج أبكار بناهتم أو الثيبات من : األول . نبيهات ت



حماجرهم بأقل من صداق املثل ألنه يف املدونة إمنا أجاز تزويج األب بأقل من صداق املثل إن كان نظراً ، فإن مل يكن 
ويعطونه العطايا ليزوجهم بنته بأقل من صداق املثل من غري نظر هلا  نظراً فيمنع ، والناس اليوم يهدون لألب اهلدايا

فيجب على القاضي التفطن إليه وحسم مادته فإن مل يطلع عليه فللزوجة أن ترجع . وال مصلحة ، وذلك منكر 
إن مل وهذا . على زوجها بتمام صداق مثلها بعد الدخول وخيري الزوج يف إمتامه قبله أو يفارق ، وال شيء عليه 

تشترط تلك اهلدايا وإال فهي من الصداق فترجع هبا الزوجة على األب كما مر ، وتسمى تلك اهلدايا املشترطة عند 
  .العامة باملأكلة واحلبا 

إذا قال الزوج لألب أقلين يف ابنتك فأقاله فهي مطلقة وال يتبع : قال الربزيل يف الكراس الثاين من النكاح : الثاين 
ولو كان بعد البناء فهي إقالة : ابن احلاج . إن مل يكن دفعه ورده األب إن قبضه ، وهذا قبل البناء الزوج بصداق 

وهبتك : تقدم أن ظاهر املدونة لزوم الثالث مطلقاً قبل البناء وبعده من قوهلا : الربزيل . يف العصمة ويلزمه الثالث 
  .طالق اه ورددتك ألهلك ، وتقدمالبن عات فيها قول إنه يفسخ بغري 

مفهوم قوله يف الطالق أنه ال جيوز له ذلك يف موت زوجها قبل البناء وهو كذلك نص عليه املازري يف : الثالث 
وإن حتمل األب بالدرك فتخري الزوجة يف الرجوع على الزوج أو عليه ألن األب فوت عليها حظها : درره قائالً 

بنقل طفي ، . داق لعدم ثبوته واحتياجه لطول خصام مضى اه نعم إن صاحل األب عن بعض الص. وهو غرمي غرميها 
لعله يف مسألة العفو بعد الدخول على الطالق إذ فيها يتأتى التحمل بالدرك كما تقدم يف . وإن حتمل اخل : وقوله 

رجوع وإالَّ ففي مسألة املوت ال يتأتى فيها التحمل املذكور ، نعم يتأتى فيها ال: فصل الضرر ويف باب الصلح 
املذكور حيث أعدم أحدمها ألن األب بإسقاطه عن الزوج وقت قدرته على أدائه حىت أعدم كان مضيعاً فيجب 

  .عليه ضمانه ، واهللا أعلم 
  فصل ذكر فيه صريح الطالق وكنايته وما يتعلق بذلك

  َوَيلَْزُم الطَّالقُ بالتَّصْرِيحِ
  وبالِْكنَاَياِت َعلَى الصَّحِيحِ

يتعلقان مبحذوف عطف على ) وبالكنايات على الصحيح ( يتعلق به ) بالصريح ( فعل وفاعل ) وينفذ الطالق ( 
ولذلك أعاد العامل فهو من عطف اجلمل ، وقوله على الصحيح راجع . وينفذ بالكنايات اخل : اجلملة قبله أي 
التسريح ألن كل ما نطق به  والصريح ما كانت فيه الطاء والالم والقاف أو كان بلفظ الفراق أو. للكنايات فقط 

وقال أيضاً )  ٢٣١: البقرة ( } أو سرحوهن : وقال أيضاً )  ١: الطالق ( } فطلقوهن : القرآن صريح فقال تعاىل 
طلقت أو أنا طالق أو أنت أو مطلقة أو : على األول فقال ولفظه ) خ ( وقصره )  ٢: الطالق ( } أو فارقوهن 

ظاهرة وخفية ، فالظاهرة هي اللفظ : زم واحدة إال لنية أكثر ، وأما الكناية فقسمان الطالق يل الزم ال منطلقة وتل
والثالث يف بتة :أيضاً بقوله ) خ ( الدال عليه عرفاً وليس فيه صيغة الطالق وما تصرف منه كما أشار لذلك 

ينوي أقل إن مل يدخل هبا وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة أو نواها خبليت سبيلك أو ادخلي ، والثالث إال أن 
ونوى فيه ويف عدده يف اذهيب : مث أشار للكناية اخلفية أيضاً بقوله . يف كامليتة والدم ووهبتك ورددتك ألهلك اخل 

أسقين ماء كما : وكذا يلزم أيضاً مبا ليس بصريح وال كناية إن نوى به الطالق كقوله . وانصريف أو مل أتزوجك اخل 
وجعل ابن زرقون حنو أسقين ماء من الكناية أيضاً حيث نوى به الطالق قال . كالم نواه اخل قال أيضاً وحرم بأي 

) : م ( قال الشيخ . قول الناظم وبالكنايات بلفظ اجلمع يريد أقسامها الثالثة على ما مر البن زرقون : الشارح 
  . وهو ظاهر إال أنه يبقى النظر يف مقابل الصحيح ما هو ف اهللا أعلم مبراده



مث اعلم أنه يف الصريح ال يقبل منه أنه مل يرد به الطالق ولو مستفتياً ، وكذا يف الكناية الظاهرة ، وإمنا يشترط فيهما 
قصد النطق بذلك اللفظ ، وإن مل يقصد به حل العصمة ، فإن مل يقصد النطق بذلك بأن هذي ملرض أو لقنه بال فهم 

وأما : القصد إلنشاء الصيغة والنطق هبا ال أعلم يف اشتراطه خالفاً قال :  انظر القرايف فإنه قال. معناه مل يلزم 
القصد إلزالة العصمة باللفظ فليس شرطاً يف الصريح اتفاقاً ، وكذا ما اشتهر من الكنايات فراجعه إن شئت يف 

انفردت النية فالصحيح  والطالق يلزم باللفظ والنية فإن: وقال املتيطي . شرح ابن رحال وابن غازي فإن فيه طوالً 
اللزوم ألن اللفظ عبارة عما يف النفس ، فإذا أمجع بقلبه على أنه قد طلق لزمه وهو قول مالك يف مساع أشهب ، 

وروي عنه أنه ال يلزم وإن انفرد اللفظ ، فالصحيح أن الطالق ال يلزم بذلك إال يف احلكم الظاهر لقوله عليه 
لكن . ويف كتاب التخيري من املدونة ما ظاهره اللزوم وهو خالف املنصوص اه ) .  إمنا األعمال بالنيات: ( السالم 

من غري حركة : ما ذكره من اللزوم مبجرد النية محله القرايف على الكالم النفسي وهو إنشاء الطالق بقلبه فقط أي 
يح يف كالم املتيطي هو أحد فالصح. ويف لزومه بكالمه النفسي خالف اخل ) خ ( لسانه به وهو املشار إليه بقول 

هو حمل اخلالف ، وأما جمرد القصد إليه من غري إنشاء بالقلب : املشهورين يف النفسي كما أشار لذلك القرايف قائالً 
فالنية لفظ مشترك بني النفسي الذي : بل وقع القصد إليه كما تقصد العبادات فال يلزم ولو صمم عليه إمجاعاً قال 

اللفظ الصريح أو ما يقوم مقامه من اإلشارة : فقول الناظم بالصريح أي . وبني جمرد القصد اه  هو اإلنشاء بالقلب
وكذا يلزم بالفعل أيضاً كنقل القماش كما . ولزم باإلشارة املفهمة وبالكتابة عازماً اخل ) خ ( والكتابة كما قال 

جمرد القصد الذي ليس معه لفظ ، وال كالم نفسي أيضاً يف التخيري والتمليك فاحترز باللفظ هنا عن ) خ ( أشار له 
  .هذا ما يتعلق بالصريح والكناية الظاهرة . ال عن اإلشارة والكناية والفعل 

خبالف الكناية ) خ ( وأما اخلفية فتقبل دعواه أنه مل يرد به طالقاً وإذا نوى به الطالق فينوي يف عدده كما مر عن 
وانظر لو نوى .  عدده كما مر عنه أيضاً على تفصيلبني املدخول هبا وغريها الظاهرة ، فإنه ال ينوي فيه وال يف

باخلفية الطالق ومل ينو عدداً فهل يلزمه الثالث ؟ وبه جزم ابن رحال يف حاشيته ههنا أو جيري على ما يأيت يف قوله 
نوى فإن مل ينو شيئاً فواحدة  وإن قال أنت طالق فهو ما: وقال ابن عرفة . وهو الظاهر . وموقع الطالق دون نية : 
خ ( وهو قول . فهذه األلفاظ يعين أنت طالق وحنوه حيكم فيها بواحدة نواها أو مل ينو شيئاً اه : وقال يف النهاية . اه 
وتلزم واحدة إالّ لنية أكثر ، وحينئذ فإذا نوى باخلفية الطالق فإنه تلزمه واحدة إال أن ينوي أكثر كما لو قصده ) 

أنت طالق فليس عليه إال واحدة أيضاً إالَّ لنية أكثر ، ويصدق يف صفة هذه الواحدة من كوهنا بائنة أو  :بقوله 
أنت طالق طلقة املباراة أي الطلقة البائنة فتلزمه البينونة : رجعية كما ذكر املواق عن ابن رشد ، وأنه إذا أراد بقوله 
  .تياً ويصدق يف ذلك وال يرتدف طالقه عليها إن جاء مستف

إذا قلنا تلزمه واحدة إالَّ لنية أكثر فاختلف هل يصدق يف إرادة الواحدة بغري ميني كما هو ظاهر : األول . تنبيهات 
وصححه يف الشامل أو بيمني وشهره ابن بشري ؟ ومها قوالن على ميني التهمة ، واملشهور توجهها كما مر ، ) خ ( 

ومقتضى ابن بشري : وجوب اليمني أنه ما أراد إال واحدة قال احلولو فارقتك على : واقتصر يف املعني يف قوله 
وهذا : قال ابن رحال يف الشرح . نويت واحدة أو مل أنو شيئاً : أن اليمني تتوجه على القول به سواء قال : وغريه 

. ق إليه عند املرافعة ألن التهمة إمنا تتطر: اخلالف إمنا هو إذا مل يكن مستفتياً بدليل أن احللف ألجل التهمة أي 
وكذا جتب اليمني يف الكناية الظاهرة ألنه ينوي فيها كلها أنه أراد هبا الواحدة يف غري املدخول هبا ، لكن بيمينه من 

ما عدا لفظ البتة فإنه ال ينوي فيها أنه : غري فرق بني حبلك على غاربك وامليتة وغريمها من الكناية الظاهرة قال 
وأما املدخول هبا فإنه ال . ينوي أيضاً وكال القولني قوي اه : البناء على مذهب املدونة ، وقيل  أراد الواحدة قبل



والفرق أن غري املدخول هبا تبني بالواحدة واملدخول هبا ال تبني إال باخللع أو . ينوي يف إرادته أقل كما يف املنت 
: ة أو بالثالث ، وإذا فقد األوالن هنا تعني الثالث قال بالطالق الذي حكم به احلاكم يف غري اإليالء والعسر بالنفق

لكن إمنا يظهر لزوم الثالث فيها وعدم تصديقه يف إرادته أقل حيث مل جير العمل بالطالق اململك ، أما حيث جرى 
املباراة أو  نويت خبليت سبيلك أو مبيتة أو ببائنة طالق: به وأهنا تبني بغري عوض على ما عليه الناس اآلن ، فإذا قال 

ألن الناس اليوم يقصدون البينونة بدون الثالث كما قدمناه عند قول الناظم ، : أي . الطلقة اململكة فيقبل قوله اه 
: أنت طالق طلقة بائنة فتلزمه واحدة على األصح وعن املواق ما نصه : وتقدم أنه إذا قال . ويف اململك خالف اخل 

هو بائن وهو طالق زمننا فعليه صار حكم املدخول هبا وغريها سواء ، وهبذا قد نصوا أن من طلق طالق اخللع ف
وباجلملة فإمنا قال اإلمام مالك . وقد نصب ابن بشري على هذا املعىن فانظره اه . كان أشياخنا وأشياخهم يفتون 

 حكم وال ثالث ، وأما بلزوم الثالث يف املدخول هبا ألنه مل يكن يف زمنه الطالق اململك أي البائن بدون خلع وال
حيث كانت الناس اليوم تستعمل البينونة بغري ذلك وهو الطالق اململك فتصري املدخول هبا وغريها يف التنويه ، 

وال خيتص ذلك . دخل أم ال . سواء قال معناه يف املعيار عن أيب عبد اهللا الفخار وحينئذ فينوي مطلقاً مستفتياً أم ال 
أال ترى أن احلرام ثالث عند األقدمني والعمل اليوم على لزوم الواحدة البائنة . ابن رشد باالستفتاء كما مر عن 

ومن ) ح ( ذكر الشار : الثاين .مطلقاً وما ذلك إال ملا قالوه من العرف وأن عرف الناس اليوم على قصد اململك 
الطالق الرجعي ، وعليه فإذا قال العامي اخل أن العامة اليوم ال يعرفون . وموقع الطالق دون نية : تبعه عند قوله 

ما قصدت إال أن ال : أنت طالق فتبني منه بذلك ألنه ال يقصد غري البينونة ، ولو سئل عن ذلك لقال : لزوجته 
تطالبين وأن ال حكم يل عليها ولذلك ال تطالبه بنفقة العدة ، وإذا طلبتها ال جييبها إىل ذلك ملا يف صميم عقله من 

قة هلا عليه ، وإذا سألته عن حقيقة الرجعي املتقدمة يف تقسيم الطالق ما عرفها والنفوس ال تقصد ما مل أنه ال نف
يتقدم هلا به أنس ، وعليه فال يصدق العامي يف إرادته الرجعي مع وجود العرف بقصدهم مبطلق الطالق البينونة إذ 

إمنا لزم فيها ما ذكر ألجل العرف كما يأيت ، وتأمل  احلمل على العرف والعادة واجب كما يف ألفاظ الكنايات ألنه
وقد قالوا إن األحكام إمنا تترتب على عرف التخاطب أعم من أن . طالق اخللع هو طالق زمننا اخل : قول املواق 

 .ويف اململك خالف اخل : يكون لغوياً أو غريه ، وهذا أمر معهود يف هذا الباب وما يف حاشية ابن رحال عند قوله 
مما يقتضي خالف ما قاله الشارح ، ومن . وقاله يف الشرح أيضاً عند قول املنت يف اخللع وبانت ولو بال عوض اخل 

تبعه ال يعول عليه ألن الكالم فيما إذا كان جل العامة ال يعرفون إال البائن ، وإذا كان كذلك فعرفهم حينئذ هو 
نوها وال تكون له رجعة عليها وال يصدق يف إرادته الرجعي وهو فتلزمه وإن مل ي: قصد البينونة مبطلق الطالق أي 

أردهتا فإنه ال يصدق مع كون العرف عندهم أن البتة ثالث ، وقول : وقال . ال يعرفه كما لو ظن أن البتة واحدة 
ه ألن ال شاهد له في. هل احلمل على اللفظ أو على ما يعلم من قصد احلالف وهو األشهر األظهر اخل : ابن رشد 

اللفظ هنا ال داللة فيه على الصفة من كوهنا بائنة أو رجعية ، وإمنا يعلم ذلك من قصد احلالف وإن مل يقصد شيئاً 
فيحمل على العرف ، وأيضاً فإن ابن رشد مل يقل ذلك فيما حنن فيه بل موضوعه يف شيء آخر كما يعلم بالوقوف 

ال يقتضيه بفحواه البينونة وال عدمها وعلى تسليم اقتضائه  عليه يف كتاب الصداق من ابن عرفة ، واللفظ ههنا
: شاهد ملا ذكرناه ، وباجلملة فإذا قال . الرجعة ، فإمنا يقصد الناس إىل أعرافهم فقول ابن رشد وهو األشهر اخل 

وإن مل . نوى اخل أنت طالق للمدخول هبا ونوى به البينونة لزمته لقول املنت إال لنّية أكثر ، ولقول ابن عرفة فهو ما 
تكن له نية فيحمل على العرف فإذا كان عرفهم يف مطلق الطالق أو شيء من تلك الكنايات البينونة فقط عمل 

على ذلك ، وال فرق يف ذلك كله بني قوله عليه اليمني أو احلرام أو األميان الالزمة أو هي بتة أو حبلها على غارهبا 



من كونه بائناً أو رجعياً ، فاحلمل يف ذلك كله على العرف عند فقد النية  وغري ذلك من الكنايات وصفات الطالق
من خلية وبرية وحبلك على : ألن العرف من املخصصات بعد النية كما يف املنت ، ولذا قال القرايف يف هذه األلفاظ 
يها مبا ذكر إال ملن هي عرفه غاربك أو حرام إمنا لزم فيها ما ذكر لعرف سابق ، وأما اآلن فال حيل للمفيت أن يفيت ف

ونقله املواق وغريه وعليه فمن قال عليه اليمني وهو ال يعرف إال الطالق البائن وعرف بلده ذلك لزمته طلقة . اخل 
بائنة وال يفيت بالرجعي ألنه ال يعرفه ، ومن قال بلزوم الرجعي فيه إمنا ذلك على عرف وقتهم ، وهبذا كنت أفيت 

  .ه األزمنة ولو طلب مين الكتابة لكتبت له ذلك ، وكان غريي ال يساعدين الناس بلساين يف هذ
أنت طالق تقع به البينونة والعرف : انظر هل ال عربة بالظن املخالف للعرف فإذا ظن املطلق أن قوله : الثالث 

ناطوا األحكام بالنية خبالف ذلك فإهنا ال تقع عليه حيث مل ينوها عند التلفظ إذ العربة بالعرف ،ويدل لذلك أهنم أ
والعرف ال بالظن واالعتقاد ، وقد يظن اإلنسان أو يعتقد حكماً وال ينويه عند التلفظ وهو إذا مل ينوه يرجع فيه 

وأما العكس كما لو ظن أهنا ال تبني بلفظ البتة . للعرف أو يقال تقع عليه البينونة إذ هو ال يقصد غري ظنه فتأمل 
. أهنا واحدة بائنة والعرف أهنا ثالث فال إشكال أنه يلزمه ما به العرف وال ينفعه ظنه كما مر مثالً ، وأهنا رجعية أو 

الراجح لزوم الواحدة البائنة يف لفظ البتة . أو جعل بتة واحدة اخل : وقد قال ابن رحال يف باب القضاء عند قوله 
  .وما ذاك إال للعرف 

أردت الطالق مل تطلق : ولو مسها بيده أو ضرهبا وقال : اب الطالق قال الربزيل ، قال ابن يونس يف كت: الرابع 
وتأمله أيضاً مع ما مر من أنه يلزم بالفعل . وهو مشكل على الطالق مبجرد النية فإنه نية وفعل اه : القرايف . إمجاعاً 

النية من غري لفظ أصالً وال  مث إن الناظم مل يذكر من أركان الطالق إال اللفظ ، فيفهم منه أن الطالق ال يلزم مبجرد
ويف لغو الطالق مبجرد النية : ابن عرفة . ما يقوم مقامه من كتابة أو فعل على ما مر ، وهو كذلك عند األكثر 

ومالك ليس : وانظر الفرق بني الكالم النفساين وجمرد القصد عند قوله فيما يأيت . اجلازمة روايتا األكثر وأشهب اه 
أركانه أيضاً القصد أي قصد التلفظ بالطالق أو الكناية مع معرفة معىن ذلك ال أن مل يقصد بل  ومن. له مبلزم اخل 

ويبقى النظر فيما إذا مل يكن اللفظ من الكناية وال من الصريح وقصد . هذي كمرض أو لقن بال فهم كما مّر 
: ابن العطار . قاً ففي الربزيل عن تعلقة التلفظ به ، وهو يظن أنه يلزم فيه الطالق ، ولكن مل ينو به وقت التلفظ طال

كل ما أعيش فيه حرام وهو يظن أن ذلك طالق فليس يضره جهله بأن ذلك ليس بطالق : إن الشخص إذا قال 
. ادخلي الدار يريد به الطالق اه : وال يكون طالقاً إال أن يقصد أهنا طالق هبذا اللفظ فيكون طالقاً كما لو قال 

العرف باستعمال ذلك اللفظ يف الطالق وإالَّ لزمه الطالق ، ولو مل ينو به كما مّر ، وكما ذكره وهذا إذا مل جير 
وظاهره جرياهنما . كل ما أعيش فيه حرام اخل : قولني فيما إذا قال ) خ ( وذكر . الربزيل يف هذا اللفظ بعينه أيضاً 

إن تزوجتك فأنت : لوكة حتقيقاً أو تقديراً كقوله ألجنبية وثالثها احملل الذي هو العصمة املم. كأن يظنه طالقاً أم ال 
األهل أي الزوج ، : ورابعها . طالق أو إن دخلت الدار ونوى بعد نكاحها فيلزمه ال إن مل ينو ذلك فال شيء عليه 

إغماء إال  وشرطه أن يكون مسلماً بالغاً عاقالً فال يصح وال يلزم طالق الكافر وال الصيب وال فاقد العقل جبنون أو
  :أن يكون بسكر حرام أدخله على نفسه ، فيلزمه على ما أشار له بقوله 

  َوَيْنفُذ الَْواِقُع ِمْن َسكَْراِن
  ُمْخَتِلٍط كالِْعْتقِ واألَمياِن

الكاف للتشبيه ال ) كالعتق ( صفة لسكران ) خمتلط ( يتعلق بالواقع ) من سكران ( فعل وفاعل ) وينفذ الواقع ( 
معطوف عليه ، والتقدير وينفذ الطالق الواقع من سكران خمتلط عقله فيصيب ) واألميان ( يء كما مر تتعلق بش



مرة وخيطىء أخرى لكونه معه ضرب من التمييز كما ينفذ العتق الواقع منه ، واألميان الصادرة منه بطالق أو غريه 
كشربه لبناً حامضاً يعتقد أنه ال يسكره أو دواء كما هو ظاهره ، وظاهره أيضاً أنه ينفذ منه ماذكر ولو سكر حبالل 

ولو علم بإسكاره وليس كذلك فإنه ال يلزمه طالق كما يف الشامل ، ولو كان معه ضرب من التمييز فيقيد كالمه 
ومفهوم خمتلط أنه لو كان مطبقاً ال مييز األرض من السماء وال الرجل من املرأة ال يلزمه وهو كذلك . بغري احلالل 

وحتصيل القول يف السكران أنه يلزمه اجلنايات والعتق والطالق واحلدود ، وال تلزمه : قال . اقاً قاله ابن رشد اتف
  :وعليه قول ابن عاشر . اإلقرارات والعقود اه 

  ال يلزم السكران إقرار عقود
  بل ما جىن عتق طالق وحدود

  .اه 
إن مل تقم قرينة على صدقه ألن األصل عدم تعمد احلرمة وإن  فلو تنازعا يف كون السكر حبالل أو حبرام فقوله بيمينه

قامت قرينة على الصدق فال ميني فإن قامت قرينة بكذبه فالقول للمجىن عليه والعبد والزوجة ، مث إن اجملنون يلزمه 
ال يضبط ما طالقه يف حال إفاقته كما يف املدونة ال يف حال إطباقه ، وإذا هذى لسكر حبالل فطلق وادعى أنه كان 

يقول وشكت البينة يف ضبطه وعدمه ، فالظاهر أنه جيري فيه ما ذكروه فيمن هذى ملرض ألن السكران مريض 
  .أو هذى ملرض واهللا أعلم ) ح ( فراجع الشراح عند قول 

ب بأداء سكران أن الغضبان يلزمه طالقه باألحرى ألنه مكلف بالصالة وحنوها إمجاعاً ، وخماط: فهم من قوله : تنبيه 
  .هب أهنا يف كلمة قد مجعت : ذلك حال غضبه خبالف السكران ، وقد تقدم الكالم على ذلك عند قول الناظم 

  َوِمْن َمرِيضٍ وَمَتى ِمَن املََرْض
  َماَت فَِللزَّْوَجِة اإلْرثُ ُمفْتََرْض

خرب ) فللزوجة ( قوله و) مات ( يتعلق بقوله ) من املرض ( شرط ) ومىت ( معطوف على سكران ) ومن مريض ( 
واجلملة جواب الشرط ودخلت الفاء يف اجلواب لكونه ال يصلح أن يكون . صفة ) اإلرث املفترض ( عن قوله 

  .شرطاً 
  ما لَْم َيكُْن بُِخلْعٍ أَْو َتْخيِريِ
  أَْو َمَرضٍ لَْيَس ِمَن املَْحذُورِ

يتعلق مبحذوف خرب يكن ) خبلع ( لواقع من املريض صلتها وامسها ضمري الطالق ا) مل يكن ( ظرفية مصدرية ) ما ( 
فعل ماض ناقص وامسه ضمري ) ليس ( معطوف على خلع أيضاً مدخولللباء ) أو مرض ( معطوف عليه ) أو ختيري ( 

يتعلق مبحذوف خرب ، وحيتمل أن تكون من زائدة ال تتعلق بشيء وهو أوىل ، واملعىن أن ) من احملذور ( املرض 
مرضاً خموفاً ومتليكه وختيريه وخلعه الزم له كالصحيح ، وإمنا يفترقان يف اإلرث ففي اخللع والتخيري طالق املريض 

ال ترثه ألن الفراق جاء من قبلها ويف الطالق ترثه إن مات من مرضه قبل ظهور صحته كان الطالق بائناً أو رجعياً 
ظم ، وظاهره أيضاً ولو كانت ميينه يف الصحة قبل الدخول أو بعده ، ولو صادف آخر الثالث كما هو ظاهر الن

وحنث هبا يف املرض كان احلنث بسببها كحلفه وهو صحيح بطالقها إن دخلت الدار ، فدخلت وهو مريض أو 
بسببه كحلفه ليقضني فالناً حقه يف يوم كذا فحنث وهو مريض ، وظاهره أيضاً ولو طال مرضه حىت خرجت من 

لك يف اجلميع ، مث إن ما ذكره الناظم من عدم إرثها يف اخللع والتخيري هو ختريج عدهتا وتزوجت أزواجاً وهو كذ
ورواية زياد يف التمليك والتخيري وذلك ضعيف ألن القول املخرج ال يعمل به يف قضاء وال . اللخمي يف اخللع 



وغريه ) خ ( ملدونة ، ولذا درج وألن رواية زياد خمالفة ملذهب ا) . ح ( فتوى ، وإمنا يذكر تفقهاً وتفنناً فقط قاله 
ولو من املال الذي خالعته به كمملكة وخمرية فيه : ونفذ خلع املريض وورثته أي : على وجوب اإلرث هلا فقال 

وموىل منها ومالعنة أو أحنثته فيه أو أسلمت أو عتقت أو تزوجت غريه وورثت أزواجاً وإن يف عصمة ، وإمنا 
أهنا إذا ماتت هي ال يرثها وهو كذلك إن كان . ومىت من املرض مات اخل : ن قوله وفهم م. ينقطع بصحة بينة اخل 

طالقها بائناً ، وأما الرجعي فريثها إن ماتت قبل انقضاء عدهتا واحترزت بقويل خموفاً من غري املخوف كسعال وإقعاد 
ه يف حكم الصحيح كما ورمد ووجع ضرس وجذام وفلج يقبل مع ذلك ويدبر ويتصرف لنفسه فإهنا ال ترثه ألن

ومن مريض أي مرضاً خموفاً وهو ما حكم األطباء بكثرة : فقوله . أو مرض ليس من احملذور اخل : أشار له بقوله 
املوت به كالسل والقولنج واحلمى القوية ، ومن يف حكم ذلك كحاضر صف القتال واحملبوس لقتل أو قطع خياف 

كالصحيح ألن الغالب السالمة : على املشهور قاله ابن بشري وقيل  منه املوت ، وكذا حامل ستة فهي كاملريض
واختلف يف الطاعون قبل نزوله باملطلق وحنوه . وحملها ما مل تكن يف حالة الطلق وإالَّ فيحجر عليها قاله يف الذخرية 

وال يبعد أن : ال األظهر أنه ما دام على حال الصحة قبل نزول املرض به فهو على حكم األصحاء ق: فقال ابن لب 
وقال ابن رحال يف . خيرج فيه اخلالف من اخلالف الذي يف راكب البحر على حال هوله إذا حصل يف اللجة اه 

إن امللجج يف البحر حيجر عليه كاملريض قائالً وهوالذي جتب به الفتوى عندي وال أقدر على العدول : باب احلجر 
ويف مسائل العدة واالسترباء من الربزيل أنه إذا كان ذريعاً يف الناس .  عنه إذ دفعه حمال وال يفيد معه احتيال اه

  .أذهب نصفهم أو ثلثهم فهم كاملرضى وإالَّ فال 
والطالق عليه يف : إذا ارتد املريض بانت منه زوجته وال ترثه إن مات من مرضه قال التونسي : األول . تنبيهات 

ما قاله التونسي واضح إال أن يف احلكم عليه : ابن عرفة . ته كالردة مرضه لعيب به كجنون أو جذام ال ترثه امرأ
  .ما قاله ابن عرفة من وجوب التأخري هو املذهب اه : قال ابن رحال . به يف مرضه نظراً والصواب تأخريه 

يعترب وقت  ظاهر قول الناظم ليس من احملذور أن املرض إذا كان حني الطالق غري خموف مث صار خموفاً إنه: الثاين 
الطالق فال ترثه ، وهو الذي يدل عليه كالم ضيح واللخمي واملدونة وغري واحد ، وهو ظاهر ألن غري املخوف يف 

إذا مات منه وأسند إليه املوت : وقال ابن رحال يف اخللع . حكم الصحيح ، والصحيح لو طلق مث مرض ال ترثه 
ابن عرفة أن غري املخوف إذا كان عقبه املوت يصري خموفاً كما وكأنه أخذه من قول . منه فقد تبني أنه خموف اه 

  .عنه يف باب احلجر ) ز ( ذكره 
يقتضي أن املدار على . عن ابن عرفة من أن غري املخوف إذا كان عقبه املوت يصري خموفاً اخل ) ز ( ما نقله : قلت 

صريح يف إلغاء تقييده باملخوف وذلك خمالف  فهو. املوت من ذلك املرض كان حني الطالق أو التربع خموفاً أم ال 
أما الفاجل وصاحب محى الربع واألجذم واألبرص وذو القروح واجلراح : قال يف املدونة . لتقييد األئمة له بذلك 

فما أقعده من ذلك وأضناه وبلغ به حّد اخلوف عليه ، فله حكم املريض ، وما مل يبلغ به ذلك فله حكم الصحيح اه 
 لكونه له حكم الصحيح إال جريان أحكام الصحيح عليه ، وإن زاد على ذلك وصار خموفاً ولو كان وال معىن. 

املدار على املوت لقيدوه به ال باملخوف ، وما ذكروه عن ابن عرفة مل يذكره يف باب احلجر وال يف باب اخللع ولعله 
وانظر أيضاً شرح الشامل عند . ما يأيت يف اهلبة وانظر . ذكره يف باب الطالق ، ومل تسعين مراجعة ذلك احملل اآلن 

  .قوله يف احلبس ، وبطل لوارث مبرض موته اخل 
وإن اختلعت منه يف مرضها أي املخوف جبميع : مل يتكلم الناظم على خلع املريضة ويف املدونة قال مالك : الثالث 

ثر من مرياثها منه مل جيز فأما على مثل مرياثه منها ولو اختلعت منه على أك: قال ابن القاسم . ماهلا مل جيز وال يرثها 



يلزمه الطالق وال جيوز له من ذلك إال قدر مرياثه مثل ما فسر به ابن : ابن نافع . أو أقل فجائز وال يتوارثان 
وممن محله على اخلالف ابن رشد ووجه . وأكثرهم أن قول ابن القاسم تفسري لقول مالك اه : عياض . القاسم اه 

ل مالك بأن ما خالعت به أرادت أن يأخذه الزوج من رأس ماهلا عاشت أو ماتت وهو غري وارث فوجب أن قو
وعلى قول ابن القاسم الذي هو تفسري ففي ابن يونس يوقف ذلك فإن . يبطل ، وإن كان أقل من مرياثه منها اه 

لح ، وإن كان أقل من مرياثه فله صحت أخذه وإن ماتت أخذ منه قدر مرياثه من التركة يوم ماتت ال يوم الص
األقل وال حيسب عليها ما أنفقت على نفسها يف مصاحلها إال ما تلف وحيسب ما صاحلته به من التركة وليس هلا 

تعمد تلف ماهلا من غري مصلحة فإن أوصت بشيء فذلك يف ثلث بقية التركة بعد عزل ما صاحلت به مث يضاف إىل 
انظر ابن عرفة وأبا احلسن . قدر مرياثه منه إال أن يكون ما صاحل به أقل فيأخذ األقل  ذلك ما بقيبعد الوصايا فيأخذ

ومل جيز خلع املريضة وهل يرد أو اجملاوز إلرثه يوم موهتا ووقف إليه ؟ تأويالن : بقوله ) خ ( وإىل خلع املريضة أشار 
.  

ن اختلفوا يف انقضاء العدة فقال أبو احلسن على تقدم يف الرجعي أنه يرثها إن ماتت قبل انقضاء عدهتا فإ: الرابع 
يقوم من هذه املسألة أن الرجل إذا طلق . قوهلا يف املواضعة وإن هلكت بعد مدة فيها استرباء فهي من املبتاع اخل 

بل قبل انقضائها واتفقوا على وقت الطالق : وقال الزوج . ماتت بعد انقضاء العدة : امرأته مث ماتت فقال ورثتها 
، فإن كان مضى من املدة ما تنقضي يف مثله العدة غالباً وذلك ثالثة أشهر فيحمل األمر على أهنا قد انقضت وال 

مرياث له إال أن يأيت مبا يدل على أن عدهتا مل تنقض من قوهلا قبل املوت ، إذ هي مصدقة يف ذلك فإن مل يأت بذلك 
ان مل ميض ما تنقضي فيه العدة غالباً محل األمر على أهنا مل وادعى أن الورثة علموا بذلك لزمهم اليمني ، وإن ك

تنقض إال أن يأيت الورثة على قوهلا ببينة أن عدهتا قد انقضت وإن مل يأتوا بذلك فادعوا على الزوج أنه علم بذلك 
دة فإن القول لزمته اليمني ، وإن اختلف الزوج مع الورثة يف وقت الطالق فادعى الزوج مدة ال تنقضي يف مثلها الع

  .قول الزوج على معىن ما يف مساع عيسى من طالق السنة ، وال خالف يف هذا قاله ابن رشد 
  واخلُلُْف يف ُمطَلَّقٍ َهْزالً َوَضْح

  ثالِثَُها إالّ إِن اهلَْزلُ اتََّضْح
بالبناء ) وضح  (مصدر مبعىن الفاعل حال من ضمري مطلق ) هزالً ( يتعلق بوضح ) يف مطلق ( مبتدأ ) واخللف ( 

) أن اهلزل ( استثناء ) إال ( مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره يلزم ) ثالثها ( للفاعل وفاعله ضمري املبتدأ ، واجلملة خرب 
أنه ال يلزمه ، : األول . وإن طلق هازالً ففيه ثالثة أقوال : قال ابن سلمون ) اتضح ( فاعل بفعل حمذوف يفسره 

ومثله يف عدها ثالثة البن . إن قام دليل على أنه كان هازالً مل يلزمه وإالَّ لزمه اه : ثالث أنه يلزمه ، وال: والثاين 
والثالث تقييد ألن اهلزل ال . والذي حكاه غري واحد إمنا مها قوالن : شاس وابن احلاجب قال ابن عبد السالم 
ولو تبني هزله : أي . ولو هزالً اخل ولزم : فقال ) خ ( وعليه عول . يثبت مبجرد الدعوى ، واملشهور اللزوم 

وثبت وأحرى إذا مل يثبت كما يف ابن رحال ، وما ذكره ابن عبد السالم من أن الثالث تقييد تعقبه ابن عرفة بأن يف 
كالمهم ما يدل على أن طالق اهلزل لغو مطلقاً إال بقيد قيام دليله وحنوه يف ضيح ، وظاهر النظم أن اخلالف 

ء هزل بإيقاعه أو بإيقاع لفظه عليه ، والذي البن عرفة أن هزل اإليقاع الزم اتفاقاً ، وهزل املذكور جار سوا
  .إطالق لفظه عليه املعروف لزومه اه 

النكاح والعتق مثل الطالق يف اخلالف املذكور كما يف ابن احلاجب ، واملشهور اللزوم الربزيل يف املدونة عن : تنبيه 
وجعل يف غري املدونة مكان العتق الرجعة ، فهذه أربع . النكاح والطالق والعتق : د ثالث هزهلن ج: ابن املسيب 



ال يؤاخذكم اهللا باللغو : يف نكاحاهلزل خالف وعدم لزومه أظهر لقوله تعاىل : ابن احلاج . هزهلا جد كما يف ضيح 
  .فكما ال كفارة فيه كذلك ال نكاح اه )  ٢٢٥: البقرة ( } يف أميانكم 

: وغريه اليمني اللغو حيث قال ) : خ ( أمل هذا االحتجاج باآلية املذكورة فإنه ال جيري على ما فسر به ت: قلت 
وال لغو على ما يعتقده فظهر نفيه ، وأيضاً فإن اللغو خاص باليمني باهللا تعاىل ، وما ذكره ابن احلاج ذكر القرايف 

: قال الربزيل . والبيع مثل النكاح : ىل ، مث قال ابن احلاج مثله عن الشافعي ، وذكر أن اللغو عندنا خاص باهللا تعا
. إمنا هو مثله يف جريان القولني ال يف مذهب املدونة ألن اهلزل يف البيع حيلف معه وال يلزم على مذهب املدونة اه 

وانظر . يرض اخل يف النكاح ، ولزم وإن مل ) خ ( وانظر الفرق بينهما أي بني البيع والنكاح فيما كتبناه على قول 
يف ) خ ( ما قاله الشراح هناك أيضاً ، وانظر أيضاً من باع زوجته أو زوجها وادعى اهلزل يف ابن عرفة هنا ، وذكر 

  .اخللع أن بيعها وتزوجيها يكون طالقاً بائناً 
فيلزمه مقتضاه  ملطلق اللفظ ثالث حاالت تارة يستعمله يف موضوعه الذي وضع له: قال يف الذخرية ما نصه : تنبيه 

وقد تقدم . يف الفتيا ويف القضاء وتارة يف غري موضوعه فال يلزمه يف الفتيا ويلزمه يف القضاء إال أن تصدقه قرينة 
وتارة يطلقه : أردت من وثاق أي فيصدق يف الفتيا وال يصدق يف القضاء قال : وقال . يا طالق : الكالم على قوله 

 غري مسماه ، بل يطلقه عبثاً من غري إرادة معىن البتة بل مقروناً بنية القطع عن ويقتطعه عن مسماه وال يصرفه إىل
وال يكفي يف اهلزل أنه أطلقه من غري نية ألن الصريح ال . املسمى ، فهذا هو اهلازل سواء دلت عليه القرينة أم ال 

  .يفتقر إىل النية فهذا حتريره فاضبطه اه 
  وماِلٌك لَْيَس لَهُ بُِملْزِمِ

  ِلُمكَْرهٍ يف الفِْعلِ أَوْ يف القََسمِ
مبلزم ( يتعلق خبرب ليس اجملرور بالباء الزائدة الذي هو ) له ( امسها ضمري يعود على املبتدأ ) ليس ( مبتدأ ) ومالك ( 
بكسر الزاي والضمري اجملرور عائد على الطالق وهو يف حمل نصب على املفعولية مبلزم ولضعف العامل تعدى إليه ) 

أو ) ( على ( مبعىن ) يف ( يتعلق مبكره و ) يف الفعل ( بفتح الراء يتعلق مبلزم ) ملكره ( بالالم ، واجلملة خرب املبتدأ 
معطوف عليه ، واملعىن أن اإلمام مالكاً رمحه اهللا ليس ملزماً الطالق للمكره على فعل الطالق أو إيقاعه ) يف القسم 

محل : ( كما يف مسلم ) صلى اهللا عليه وسلم ( ه أو على فعل ما حينث به لقوله أو على اإلقرار به أو على القسم ب
) . ال طالق يف إغالق : ( وقال فيه أيضاً حسبما يف القرايف ) . عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

لىالفعل ، وأغلق عليه واإلغالق عند مالك اإلكراه ألن اإلغالق هو اإلطباق من أغلقت الباب فكأن املكره قهر ع
وطالق الغضب واللجاج : قال . إن اإلغالق هو الغضب فإنه ال يصح قاله ابن رشد : حىت فعله خالفاً ملن قال 

يكون خبوف مؤمل ) خ ( واإلكراه كما قال . وينفذ الواقع من سكران اخل : الزم اتفاقاً ، وقد تقدم ذلك عند قوله 
. صفع لذي مروءة مبأل أو قتل ولده أو ذهاب ماله وهل أن كثر تردد اخل من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو 

ومثل الطالق النكاح والبيع واإلقرار يف عدم اللزوم باإلكراه ، وظاهر النظم أنه ال يلزمه ولو ترك التورية مع 
وقال . وهو املذهب  ) :ز ( وهذا ظاهر الروايات كما يف ابن شاس قال . معرفته هبا واالعتراف بأنه مل يدهش عنها 

ألن الصحيح من املذهب أن الطالق : للمكره ثالث حاالت فإن طلق باللفظ دون النية مل يلزمه قال : اللخمي 
بغريها ال يلزم وإن مل يكن مكرهاً فأحرى املكره وإن نوى الطالق وهو عامل ذاكر أن له أن جيعله لفظاً بغري نية لزمه 

أن يدهش عن النية إما للجهل هبا وإما ألن : ، فهو طائع بالنية ، واحلالة الثالثة  ألن النية ال تدخل حتت اإلكراه
ولعل اخلالف بني العلماء يرجع إىل هذه احلاالت : الزمان مل ميهله لشدة اإلكراه ، فظاهر املذهب عدم اللزوم قال 



ومراده . لتورية مع معرفتها اخل أو أكره ولو يف فعل إال أن يترك ا: وجعله صاحب املختصر تقييداً فقال . اه 
بالتورية أن يأيت باللفظ عارياً عن نية الطالق كما تقدم عن اللخمي وال حيتاج إىل أن ينوي معىن بعيداً كطالق من 

تت ( ولذا قال . كما هو مقتضى التورية البيانية والتورية خاصة باألقوال ، وال تورية يف األفعال . وثاق مثالً وحنوه 
  .قدم املصنف االستثناء على املبالغة لوىف باملراد لو ) : 

أنت طالق كما يقول : النية لفظ مشترك بني الكالم النفساين ، ومعناه أن يقول يف نفسه : قال يف الذخرية : تنبيه 
ن عزم وليس مراداً ههنا لإلمجاع على أن م. بلسانه وهو مرادهم بالنية ههنا وبني القصد ، وهو املراد يف العبادات 

والذي عفى عنه من حديث النفس الوارد يف قوله عليه : قال . على طالق امرأته ونوى ذلك أهنا ال تطلق عليه 
إمنا هو ما هجس ) إن اهللا تعاىل جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل به أو تتكلم : ( الصالة والسالم 

واالعتقادات يف الكفر وغريه وما يلزمه من اإلخبارات فمعتربة  عليها من غري عزم ، وأما العازم على اخلري والشر
وهذا هو طريق اجلمع )  ٢٨٤: البقرة ( } وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا : إمجاعاً لقوله تعاىل 

ي ذلك على قلبه ، ومراده أن اآلية يف الكالم النفساين الذي يؤاخذ به املكلف وهو أن جير. بني اآلية واحلديث اه 
  .واحلديث يف جمرد القصد من غري أن جيري ذلك على قلبه . كما جيري على لسانه من غري تلفظ به 

وحاصل الفرق على ما ذكره أن يف النفساين أوقع الطالق وحنوه بقلبه من غري تلفظ به ، ويف جمرد القصد نوى أن 
كل قصد ونية إال أنه يف األول صاحبها إيقاع يف القلب دون يفعل من غري إيقاع بقلبه فضالً عن لسانه وإالَّ فال

والقول اآلخر يقول بعدم اللزوم وشهره غري . الثاين ، وما ذكره من لزومه يف النفساين هو أحد قولني مشهورين 
ني اآلدميني إمنا يكتفي بالنية يف التكاليف املتعلقة بالقلب ال فيما كان ب: واحد ، واستظهره ابن عبد السالم قائالً 

النية يف املذهب : فتأمل هذا اخلالف مع اإلمجاع الذي ذكره القرايف ، مث قال القرايف بعد ما مر . كالطالق وحنوه اه 
وبقوهلم إن الصريح ال بد فيه من .الكالم النفسي وهو املراد بقوهلم يف الطالق بالنية قوالن : أحدمها . هلا معنيان 

ح مستغن عن النية اليت هي القصد بإمجاع ، وثانيهما القصد الذي هو اإلرادة وهو نية على األصح مع أن الصري
القصد إلزالة العصمة : القصد إلنشاء الصيغة والنطق هبا وال أعلم يف اشتراطه خالفاً ، وثانيهما : أحدمها . قسمان 

رر هذا فاملكره مل خيتل منه القصد يف اللفظ وليس شرطاً يف الصريح اتفاقاً ، وكذلك ما اشتهر من الكنايات فإذا حت
وأما على ظاهر الروايات كما يف اجلواهر فال . للصيغة ، بل قصدها وقصد اقتطاعها عن معناها على قول اللخمي 

سؤال انعقد اإلمجاع على عدم اشتراط القصد يف الصريح ، واللخمي وصاحب املقدمات : حاجة لذلك ، مث قال 
أن املشترط النية اليت هي الكالم : اشتراط النية ، فكيف اجلمع بينهما ؟ وجوابه  الصحيح من املذهب: يقوالن 

  .النفساين فال بد أن يطلق بقلبه كما يطلق بلسانه وهو يسمى نية كما تقدم اه كالمه يف ذخريته 
صريح طالقاً بل وقد جيمع بينهما بأن اإلمجاع إمنا هو حبسب الظاهر أي فال يصدق يف الظاهر أنه مل ينو بال: قلت 

فال : يؤاخذ به يف الفتوى والقضاء إمجاعاً ، وكالم صاحب املقدمات واللخمي إمنا هو حبسب ما يف نفس األمر أي 
طالق عليه فيما بينه وبني اهللا ، فلم يتواردا على حمل واحد ، وهذا هو الذي يدل عليه كالم غري واحد ، وال سيما 

وأما جوابه املتقدم فهو غري واف باملراد كما يعلم . وينفذ الطالق بالصريح اخل : كالم املتيطي املتقدم عند قوله 
  .بالتأمل 

يف الفعل فظاهرمها سواء حلف ال أدخل الدار مثالً فأكره على دخوهلا ، أو حلف ) خ ( أطلق الناظم و : تنبيه ثان 
ذكرها ابن . على أحد طرق أربعة  ليدخلنها وقت كذا فحيل بينه وبينها حىت ذهب الوقت فال حنث عليه فيهما

يف باب اليمني حيث ) خ ( غازي ، واملشهور عند ابن رشد أنه حينث يف صيغة احلنث ال يف صيغة الرب وعليه عول 



فال . وأجاب بعض بأن اإلكراه يف صيغة احلنث إمنا هو على الترك ال على الفعل . ووجبت به إن مل يكن برب : قال 
وهذا يف احلالف على فعل . اإلكراه على الترك ، فال يكونان درجا على غري املشهور ) خ  (يشمل كالم الناظم و 

نفسه ، وأما احلالف على فعل غريه ، فعن مالك احلنث ، وعن سحنون عدمه ، وباحلنث أفىت أبو احلسن حسبما يف 
يه فأحنثته وباتت به قهراً عليه امرأة هربت من زوجها فحلف زوجها ال باتت يف احملل الذي هربت إل: الدر النثري 

  .ال ينفع فيه اإلكراه ألنه حالف على فعل الغري ، واإلكراه فيه ال يرفع حكم اليمني اه : فقال 
عند قوله يف ) خ ( ظاهره ولو فعلت ذلك قاصدة حتنيثه ، ويف الربزيل أنه املشهور وهو ما اعتمده شراح : قلت 

: إذا قال المرأته : قال بعض أصحابنا : ويف الذخرية يف باب الطالق ما نصه .  أو قصداً بالبيع الفسخ اخل: النكاح 
أنت حر إن فعلِت أو فعلت كذا أو إن مل تفعلي أو إن مل تفعل ففعل أو فعلت لقصد حتنيثه ال : أنت طالق أو لعبده 

نث ، وحكى مقابله بقبل فانظر كيف صدر بعدم احل. يلزمه الطالق دون العتق اه : يلزمه طالق وال عتق ، وقيل 
كأن حيلفه الظامل بالطالق مثالً على أن ال يصلي أو على أن يشرب : ومشل قوله يف فعل أيضاً اإلكراه على املعصية 

حينث وحيرم عليه أن يفعل ، : وقيل . وهو مذهب سحنون . اخلمر فيصلي وال يشرب فال حنث عليه على املشهور 
قوال واألفعال حىت كان احلنث ساقطاً يف األول دون الثاين هو أن املفاسد ال والفرق على هذا الضعيف بني األ

إال من أكره وقلبه مطمئن : تتحقق يف األقوال ألن املكره على قول ما يكفربه معظم لربه بقلبه بدليل قوله تعاىل 
وفرق ابن عبد : القرايف  خبالف شرب اخلمر وحنوه ، فإن املفاسد يف ذلك حمققة قال)  ١٠٦: النحل ( } باإلميان 

وكذا إن حلفه على ما ليس . السالم بأن القول ال تأثري له يف املعاين وال يف الذوات خبالف الفعل فإنه مؤثر اه 
مبعصية وال طاعة كأن ال يدخل السوق مثالً فدخل فال حنث أيضاً ، وأما إن حلفه على طاعة كأن حيلفه أن ال 

وتارة يكون اإلكراه على أن حيلف أنه ما فعل يف املاضي أو أنه فعل ، . قوالن يشرب اخلمر فشرهبا ففي احلنث 
وهذا يف املعصية اليت ال حق آلدمي فيها كما مرّ يف ) ح ( انظر تفصيل ذلك يف . ويكون على معصية أيضاً وغريها 

ل فال يسقط اإلكراه األمثلة ، وأما ما فيها حق للمخلوق كالقتل والغصب فال يسعه أن يفعل اتفاقاً وإن فع
  .ال قتل املسلم وقطعه وإن بزنا اخل ) : خ ( القصاص يف القتل وهو معىن قول 

ظاهر النظم كغريه أن اإلكراه املذكور ال فرق بني أن يكون مقارناً لوقت إيقاع الطالق أو متقدماً عليه : تنبيه ثالث 
الضغط منسحب على البائع وإن تراخى البيع عن وقته حكم : ، وهو ما يفيده كالم الشارح يف بيع املضغوط قائالً 

بالشهرين وحنومها ، وحنوه يف ابن سلمون عن ابن احلاج وابن رشد وغريمها خالف ما أفىت به أبو سعيد بن لب 
فيمن سلم يف مرياثه من أمه ألخيه مث بعد موت األخ قام برسم يتضمن أن التسليم كان خوفاً ملا كان هدده به أخوه 

مل أر هذا الرسم كافياً يف رد التسليم املذكور : قال ابن لب . من القتل ، وأنه كان من أهل الشر واحلرابة  امليت
ألن املطلوب أن يؤدي الشهود على حضورهم يف تارخيه وأهنم مسعوا التخويف إذ ذاك حىت وقع التسليم يف موطنه ، 

واعتمد فتواه هذه . يعلمون ما اتفق يف وقته وتارخيه اه وال يكفي قدم التخويف على التسليم يف غري جملسه ، وال 
  .أبو حممد عبد القادر الفاسي يف جواب له نقله العلمي 

  وكُلُّ َمْن َيميُنُه بالالزِمَْه
  لَُه الثَّالث يف اَألَصحِّ الَزِمَْه

صول والرابط الضمري اجملرور واجلملة صلة املو) بالالزمة ( مبتدأ خربه ) ميينه ( مضاف إليه ) من ( مبتدأ ) وكل ( 
) الزمه ( يتعلق أيضاً باخلرب الذي هو ) يف األصح ( مبتدأ ) الثالث ( يتعلق بقوله الزمة آخر البيت ) له ( باملبتدأ 

  .واجلملة خرب املبتدأ األول والرابط الضمري اجملرور بالالم 



  ْجِعيَّْهوِقيلَ َبلْ َواِحَدةٌ َر
  َمْع َجْهِلِه َوفَقِْدِه ِللنِّيَّْه

مبين للمفعول ، ونائبه اجلملة احملكية به ألهنا يف حمل املفعول ، فلما بىن الفعل للمفعول ناب مفعوله الذي ) وقيل ( 
ة صف) رجعية ( فاعل بفعل حمذوف أي تلزمه واحدة ) واحدة ( حرف إضراب ) بل ( هو اجلملة احملكية عن فاعله 

وحيتمل أن تكون يف حمل . وكل هذا كائن مع اخل : حيتمل أن تكون خرب احملذوف ، واجلملة حاملما قبله أي ) مع ( 
واجلملة من قيل وما ) مع جهله وفقده للنية ( وتلزمه واحدة رجعية حال كونه مصاحباً : نصب على احلال أي 

  .بعده استئنافية 
  َوِقيلَ َبلْ َباِئَنةٌ َوِقيلَ َبلْ

  َجِميُع اَألْيَماِن وما بِِه َعَملْ
خرب عن ) به ( نافية ) وما ( إعرابه كالذي قبله أيضاً ) وقيل بل مجيع األميان ( إعرابه كالذي قبله ) وقيل بل بائنة ( 

ميان األميان تلزمين ال فعلت أو إن فعلت ، أو قال األ: واملعىن أن من حلف باألميان الالزمة فقال مثالً ) عمل ( قوله 
على ما ذكره . الزمة يل أو مجيع األميان أو األميان كلها أو أميان املسلمني ، فقد اختلف فيما يلزمه على أربعة أقوال 

األصح لقول الباجي يف املنتقى أنه األظهر عندي ، ويف املعيار عن العقباين أنه املشهور ، ويف : الناظم ، وأشار بقوله 
واللخمي وعبد احلميد واملازري وغريهم ، حىت أن السيوري أفىت بنقض حكم  ضيح أنه الصحيح عند التونسي
حيتمل أن يكون هو موضوع األقوال أي حمل هذه األقوال . مع جهله وفقده للنية : احلاكم إن أفىت بالواحدة وقوله 

ما جرى به العرف كما يف  وفقد العرف أيضاً وإالَّ لزمه ما نواه باتفاق ، أو: إذا جهل مدلول اللفظ وفقد النية أي 
مث : وخصصت نية احلالف إىل قوله ) خ ( ابن سلمون وغريه ، فإن نوى أمراً والعرف خبالفه قدمت النية لقول 

ألن األعراف أصل معترب يف األميان ، وكان الناظم استغىن عنه بالنية ألنه معلوم أنه خيصص كالنية . عرف قويل اخل 
ت كما قررنا ، وحيتمل أن سبب اختالف هذه األقوال هو اختالف األعراف ، فكل أو فيه حذف الواو مع ما عطف

قال مبا جرى به عرف بلده من ثالث أو غريها ، فمن جرى عرف بلده بقصد الثالث فقد دون غريها ألزمه إياها ، 
لكون عرفهم ال وما به عمل أي : ومن جرى عرف بلده بالرجعي ألزمه إياه أو البائن فقط ألزمه إياه ، وقوله 

من لزوم العتق والثالث واملشي للحج إىل غري ذلك إمنا هو ) خ ( ويف . يقصدون به مجيع األميان مما عدا الطالق 
وكانت عادة الناس احللف . إذا كان عرفهم استعمال الالزمة يف الطالق وغريه مما ذكر أو ال عرف هلم فيها 

ووجه األول ظاهر ألن العرف خيصص اللفظ أو يعمه فإذا كان . ذلك بالصدقة بالثلث واحلج والعتق واملشي وحنو 
فال يلزمه غريه ، وإذا كان العرف استعماهلا يف الطالق والعتق مثالً أو . العرف استعمال الالزمة يف الطالق فقط 

ه فإنه حيمل ووجه الثاين أن اللفظ إذا مل يكن فيه عرف خيصصه أو يعمم. ويف احلج فكذلك أيضاً وهكذا . فيهما 
على مدلوله اللغوي كما هي القاعدة ، وال شك أن مدلوله لغة مجيع األميان من طالق وحج ومشيوغريها مما عادة 
البلد احللف به حىت أنه إذا كانت عادهتم احللف بالعتق فقط مل يلزمه غريه إذا علمت هذا ، فعلى االحتمال األول 

دته ملا علمت أنه حيث ال نية وال عرف يلزمه مدلول اللفظ لغة كما مّر وما به عمل اخل يف عه: يكون قول الناظم 
ومل أقف على ما قال إنه حينئذ ال عمل عليه ، ومحل الناظم على . مث مقصد لغوي اخل ) خ ( وهو املشار له بقول 

ن الالزمة إذا مل تكن يلزم احلالف باألميا: قال ابن سلمون . هذا االحتمال وإن ورد عليه ما ذكر هو املوافق للنقل 
واختلف فيما . واملشي إىل بيت اهللا تعاىل وكفارة ميني وطالق نسائه . له نية عتق من ميلكه والصدقة بثلث ماله 
مث . األول يف النظم وذكر عن األهبري أنه ال يلزمه فيها سوى االستغفار . يلزمه من الطالق فذكر األقوال الثالثة 



فإن جرى فيها عرف يف بلد من البالد كان العمل فيها حبسب العرف عند اإلطالق : قال بعض املتأخرين : قال 
تقييد لتلك األقوال كما مّر يف أصل . فإن جرى فيها عرف اخل : وحنوه يف ابن شاس وغريه فقوله . انتهى باختصار 

يف قوله ) خ ( وهو ما مر عن  التقرير ألنه عند فقد النية يصار للعرف كما صرح به ابن لب ، وغريه يف هذه املسألة
وحينئذ فإن كان مراد الناظم هذا الفقه كما هو ظاهره ، ولكن الغالب عليه تبعيته البن . مث عرف قويل اخل : 

سلمون فيشكل مبا مر ، وبأن القول الرابع هو املشهور ألنه املطابق للغة ، فكيف يكون مقابله أصح وبأن قوله مع 
وضوعاً لألقوال ألنه عند ثبوت جهله مبدلول اللفظ ال يلزمه شيء ال يف الفتوى وال يف جهله ال ينبغي أن يكون م

فلو قال بدله لعدم العرف وفقد النية لسلم من هذا ، وأما . أو لقن بال فهم اخل : بقوله ) خ ( القضاء كما أشار له 
رى به عرف بلده كما مّر ، ويشكل على االحتمال الثاين فلالختالف بني األقوال يف احلقيقة بل كل قال مبا ج
على هذا . وما به عمل اخل : وأما قوله . القول الرابع أيضاً ألن موضوعه حيث ال عرف فال حتسن مقابلته مبا قبله 

االحتمال فهو يف حمله ألنه حيث كان العرف استعمال اللفظ املذكور يف الثالث فقط أو يف البينونة فقط أو يف العتق 
ن لزوم مجيع األميان مهجوراً ال عمل عليه ال يف الفتيا وال يف القضاء ، ففي كالم الناظم إشكال على فقط مثالً كا

األميان الزمة له أو األميان تلزمه فال خيفى أن أل لالستغراق : إذا قال القائل : األول . تنبيهات .كال االحتمالني 
: فال عهد ذهنياً ، وحيمل اللفظ على عمومه كما لو قال  وإال كانت للعهد الذهين ، وحينئذ فإن مل يكن عرف فيها

عليه مجيع األميان أو عليه أميان املسلمني أو أميان البيعة وحنو ذلك ، فيلزمه مجيع ما اعتاد الناس احللف به يف ذلك 
ث كفارات فقط كما مّر سواء اعتاد هو خالفهم أو مل يعتد شيئاً حىت أنه لو كانت عادهتم احللف باهللا فقط لزمه ثال

إنه إذا مل يكن له نية : ألنه مدلوله لغة وعرفاً حينئذ ، وال ميكن أن ختلو بلد من احللف باهللا تعاىل وبغريه حىت يقال 
وال ألهل بلده عادة مل يلزمه شيء كما يف الزرقاين ، وأما إن كان فيها عرف خاص حبيث ال يستعملها أهل البلد إال 

و البائن أو يف العتق مثالً فأل يف ذلك للعهد الذهين ، واملعهود ما به العرف وال ينظر يف خصوص الطالق الثالث أ
حينئذ لكل وال جلميع وال لغريمها من ألفاظ العموم وال لصيغة اجلمع ، ألنه وإن أتى احلالف بلفظ دال على العموم 

وصيغة اجلمع والعموم ملغاة ، وإىل أو بصيغة اجلمع فهو خمصوص بعرف بلد احلالف فال يلزمه غري ما به عرفهم 
هذا ترجع فتاوى املتأخرين اليت يف الشارح وغريه ، وعليه فالالزم فيها يف بلدنا اليوم إمنا هو الطالق ألن الناس 

: أميان املسلمني أو األميان الالزمة هلم كقوهلم : اليوم ال يعرفون احللف بالعتق وال باملشي وال بالصدقة فقوهلم 
أن حيمل على الواحدة البائنة ألن الناس اليوم ال يعرفون ) تت ( طالق ، والظاهر كما للمسناوي و عليهم ال

  .الطالق الرجعي 
والظاهر أن حيمل الثالث ألن أكثر الناس اليوم احللف بالطالق الثالث ، وهم إمنا يقصدون هبا التشديد : قلت 

عندهم على ما شهدناه منهم ، وعلى تسليم حلفهم باحلرام  والتغليظ كحلفهم باحلرام آخر الثالث فهي مساوية له
جمرداً من آخر الثالث ، وأنه يكثر منهم احللف به جمرداً ومقروناً بالثالث ، فحمله يف الالزمة على الثالث أحوط 

  .عند عدم النية ألن الفروج حيتاط هلا 
  :بد الرب من أنه ال يلزمه فيها سوى االستغفار فقال درج أبو زيد الفاسي يف عملياته على ما لألهبري وابن ع: الثاين 

  وعدم اللزوم يف أميان
  الزمة شاعت مذ أزمان

فظاهره أنه ال يلزمه شيء ولو كفارة ميني باهللا ، وهذا إمنا هو على االحتمال األول يف كالم الناظم أي حيث ال نية 
ول اللفظ لغة ، وإالَّ فهو إذا كانت له نية لزمه وال عرف ، ومع ذلك فهو مقابل للمشهور من محله حينئذ على مدل



ما نواه اتفاقاً من طالق أو غريه ، وإن كان هلم فيها عرف لزمه ما هو عرفهم فيها ألنه كالنية كما مر وال حيل 
 للمفيت أن يفتيه حينئذ بعدم اللزوم إذ ذاك خروج عن أقوال أئمة املذهب وما به العمل ال بّد أن يوافق قوالً وإن

  .شاذاً 
كثري من الناس يف هذه األزمنة يقول عليه ما يلزمه ألفعل كذا وال يزيد من األميان واجلاري على ما مر أنه : الثالث 

يلزمه ما نواه أو ما به عرفهم ، فإن مل تكن نية وال هلم عرف يف هذا اللفظ ، فالظاهر أنه ال يلزمه شيء ألن الذي 
ا هو الزم له بدون ميني ، وغري الالزم له مما ذكر ال داللة للفظ عليه وقدمياً يلزمه من صالة وصيام وزكاة وحنوه

وأنه إذا مل تكن له نية وال . وكأحلف أو أقسم إن نوى باهللا اخل ) : خ ( كنت متأمالً فيه ، مث أجريته على قول 
رام ال يرخص له بل يلزمه ما تقدم أن من عادته احللف بالالزمة أو بالثالث أو باحل: الرابع .عرف ال شيء عليه 

يلزم غريه ممن وقع ذلك منه فلتة ، ولو أدى إىل حترميها عليه قبل زوج وال يعذر جلري ذلك على لسانه ، بل هو 
أوىل بالتشديد ألن ذلك استخفاف منه باألميان خالف ما يعتقده كثري من جهلة الطلبة من عذره ، وقد نص على 

وقد أفىت فيها بعضهم بفتوى غريبة : بن سلمون إثر األقوال املتقدمة يف الالزمة ما نصه ويف ا. ذلك يف املعيار وغريه 
وهي أنه إن كان احلالف هبا من أهل العفاف والصالح ، ومل يعتد احللف هبا ، وإمنا خرجت منه على ضجر فتلزمه 

ه الثالث وال وجه لذلك الواحدة وإن كان من أهل الدعارة والشر ، وممن حيلف بذلك يف كل وقت فإنه يلزم
فمن هو أهل للعذر وكان الشيء منه فلتة فحسن أن : وحنوه يف املعيار عن أيب الفضل العقباين قائالً . عندي اه 

فقد . يترك للتقليد لقول فيه رمحة ، وأما من دأبه األميان ويستخف بأمرها فينفذ عليه احلكم باملشهور اه باختصار 
أوىل بالتشديد عليه ، وإن من وقع ذلك منه فلتة فاملشهور ومذهب اجلمهور أنه ال علمت أن من دأبه األميان 

كما رأيته أنه ال وجه له عنده وهو : يرخص له أيضاً ، ومقابله وإن أفىت به العقباين شاذ حىت قال ابن سلمون 
  .إذ األحكام الشرعية ال فرق فيها بني صاحل وطاحل واهللا أعلم . الصواب إن شاء اهللا 

يف املديان من الربزيل فيمن حلف بالطالق يعين أو بالالزمة أو غريها ؛ أنه ال مال له وقد ورث ماالً مل : اخلامس 
ولو روعي املقصد مل : يعين . هي على مراعاة األلفاظ دون املقاصد اه باختصار : ابن رشد . يعلم به أنه حانث 

العربة باملقاصد انظر شرح ابن رحال للمختصر يف باب اخللع ،  حينث ألن املعىن ال مال له يف علمه ، واملذهب أن
أن احلمل على القصد هو األشهر األظهر : عن ابن رشد . وينفذ الطالق بالصريح اخل : وقد تقدم عند قول الناظم 

.  
ع أبداً أو إذا حلف بالالزمة أو بغريها ال بقي أو إن بقي يف هذه الدار هل هو مبنزلة ال سكنت فال يرج: السادس 

وقيل ذلك مبنزلة قوله ال سكنت ، : ذلك مبنزلة ألنتقلن ، وبه قال اليالصويت : فقيل . وفيها قوالن . مبنزلة ألنتقلن 
وما لليالصويت : وبه قال أبو احلسن القاري ، وهو الذي رجحه أبو العباس سيدي أمحد بن املبارك السجلماسي قائالً 

د اللغوي عند عدم العرف والنية ، وحينئد فيحنث إن مل خيرج من حينه أو إن خمالف للقواعد األصولية وللمقص
رجع ألن الفعل كالنكرة ، فيعم يف سياق النفي وال يعم يف سياق اإلثبات فعدم خروجه من حينه جزئية موجبة 

يف سياق النفي  ورجوعه بعد اخلروج جزئية أخرى ، وكل منهما يناقض الكلية السالبة اليت دل عليها الفعل الواقع
، وأما الفعل الواقع يف سياق اإلثبات كألنتقلن فهو جزئية موجبة فإذا مل يعجل باخلروج أو رجع حصل من ذلك 

إن بقيت أو ال يبقى على قوله : جزئية سالبة وهي ال تناقض اجلزئية املوجبة ، فإذا مل حينث بواحد منهما فحمل قوله 
هم كالنكرة ، ولذا كانت تنعت به النكرات ويقع حاالً من املعارف فهو ال سكنت هو الصواب ألن الفعل عند: 

بعد النفي نكرة منفية وبعد اإلثبات نكرة مثبتة ، وال شك أن محل النكرة املنفية على النكرة املثبتة كما لليالصويت 



يالصويت بأن ال بقيت سهو ال خفاء فيه وإن تبعه على ذلك السهو الربزيل ، اللهم إال أن يكون هناك عرف وقت ال
يعين واحلال أن إن نافية . إن بقيت اخل : وقوله . مبعىن ألنتقلن عندهم ، وذلك هو الالئق جباللة إمامته اه باختصار 

باهللا الذي ال إله إال هو إن خرجت امرأته من هذه الدار فهي عليه : إذا قال الرجل المرأته : السابع .ال شرطية 
واهللا إن قيلت : واهللا إن خرجت ألطلقنك أو ال كنت يل امرأة أبداً ، أو قال : زمة له أو قال حرام ، أو فاألميان ال

أو بتِّ يف هذه الدار ال قيلت أو بت على ذميت وحنو ذلك فاألمر يف ذلك كله على التعليق ال التأكيد مبضمون 
ليمني باهللا هذا هو الذي نسبه ابن عرفة إن خرجت ومل حيرمها أو مل يطلقها لزمته ا: الشرط ، واجلواب فكأنه قال 

واهللا إن تشاررت مع أمي وخرجت خلرجت إال : لألكثر ، وأفىت به ابن رشد وأصحابه فيمن قال المرأته 
قاله يف . كخروجها فتشاررت وخرجت األم فأفتوا بأنه ال يلزمه إال كفارة اليمني باهللا إن أراد البقاء على الزوجية 

ويف املعيار وغريه كثري من ذلك ، وقد جزم أبو عبد اهللا املواق بأن . يدي العريب الفاسي قائالً نوازل الزيايت عن س
من قال المرأته واهللا ألطلقنك فليس مبول وال مينع من : ونصها ، قال مالك . ذلك حكمه حكم مسألة املدونة 

وقد سئل قاضي . جيرب على الكفارة اه  الوطء ، فإن شاء طلق فرب وإن مل يطلق مل حينث إال مبوته أو موهتا وال
فأجاب له . اجلماعة ومفتيها أبو حممد عبد الواحد الونشريسي عمن حلف بالطالق المرأته ال كانت له امرأة أبداً 

. إحناث نفسه بالبقاء على الزوجية ويلزمه الطالق الواحد إال أن ينوي أكثر ، وله الرجعة إن أحنث نفسه اه 
ادات من املعيار فيمن شهد عليه واحد بالثالث وشهد عليه آخر باألميان الالزمة هل تطلق أم ال وانظر نوازل الشه

  .؟ 
ذكر ابن مرزوق أنه وقع يف جملس ابن عرفة نزاع فيمن وكل أو فوض المرأته : قال يف املعيار أيضاً : الثامن 

قق ما قاله الشيخ مما قاله غريه ، فسئل عنها ومل أحت: الطالق فحلفت باحلرام وحنثت هل يلزمه الطالق أم ال ؟ قال 
بعدم اللزوم ألنه مل جيعل هلا إيقاع الطالق باحللف ، وتذكر عدم لزوم أميان الوكيل : أبو عبد اهللا القروي فأجاب 

  .ملوكله اه باملعىن 
عليه احلرام أو  :وسئل أيضاً عمن قال لزوجته : يف نوازل الشفشاوين يف سياق أجوبة البن لب ما نصه : التاسع 

إن كانت له نية أو : الالزمة ال دخلت دار أبيك هذا العام هل حيمل العام على ما بقي منه أو يستأنف ؟ فأجاب 
بساط عمل عليهما ، وإن مل تكن له نية وال بساط فيحمل على بقية العام ألنه احملقق والذمة ال تعمر إال مبحقق اه 

  .فتأمله 
  الَ ُتْخَتلُعوالبِكُْر ذَاُت اَألبِ 
  إالَّ بإذِْن حاجِرٍ َوُتْمنَُع

يتعلق ) بإذن ( إبطال للنفي ) إال ( بالبناء للفاعل خرب ) ال ختتلع ( نعت له ومجلة ) ذات األب ( مبتدأ ) والبكر ( 
ه ، بالبناء للمفعول ونائبه ضمري البكر ومتعلقه حمذوف أي ومتنع بغري إذن) ومتنع ( مضاف إليه ) حاجر ( بتختلع 

  .واجلملة معطوفة على اجلملة قبلها مفسرة هلا يف املعىن 
  َوجاَز إنْ أٌب َعلَْيَها أَْعَملَْه

  كَذَا َعلَى الثَّيِّبِ بَْعَد اإلذِْن لَْه
أعمله ( يتعلق بقوله )عليها ( فاعل بفعل حمذوف يفسره ما بعده ) أب ( شرط ) إن ( فاعله ضمري اخللع ) وجاز ( 
يتعلق ) بعد اإلذن ( يتعلق بأعمله حمذوفاً لداللة ما قبله عليه ) على الثيب ( خرب ملبتدأ حمذوف ) كذا : ( وقوله ) 

واحلكم كائن كذلك إن أعمله األب على الثيب بعد إذهنا له ، : والتقدير . يتعلق باإلذن ) له ( بأعمله احملذوف 



ا زوجها أو دخل وطلقت قبل املسيس ومل تطل إقامتها ومعناه أن البكر الصغرية أو البالغ اليت مل ترشد ومل يدخل هب
وظاهره ولو خالعت خبلع أمثاهلا وجيب رد املال إن وقع . سنة ومثلها الصغرية اليت ثيبت قبل البلوغ ال جيوز خلعها 

نعم إن أعمله األب عليها بإذهنا أو بغريه جاز ، ولزم حيث كان نظراً ألنه معزول عن غري املصلحة ، . وبانت 
ولو جبميع صداقها وهو كذلك كما يف املدونة وليس ذلك للوصي الغري اجملرب ، وأما اجملرب فهو كاألب : وظاهره 

  :فلو قال الناظم 
  والبنت ذات اجلرب ال ختتلع

  إال بإذن جمرب ومتنع
ضي ليس له ذلك يف لوىف باملراد ويفهم منه أن الوصي الغري اجملرب ، ومثله مقدم القا. وجاز إن هو عليها أعمله اخل 

هذه البنت اليت لو كان أبوها جلربها إال بإذهنا فيجوز إن كانت بالغة وكان نظراً هلا وأما الصغرية فال جيوز خلعها ، 
( ولو أمضاه وصيها املذكور ، وكذا خلع وصيها عنها بإذهنا على املشهور املعمول به كما يف ابن سلمون ، وظاهر 

وأما خلع الوصي مبوافقة حمجورته : الصغرية بإذنه وصرح به ابن رحال فقال  وشراحه أن ذلك ميضي من) خ 
وعلى ما البن . وهو أقوى إذ حيث فعلت بإذنه فهو الفاعل لذلك ، وكذا إن أمضاه . السفيهة والصغرية فيجوز اه 

كذا : وقوله .  سلمون يكون يف مفهوم اجملرب على اإلصالح املذكور تفصيل بني اإلذن وعدمه والصغرية وغريها
ومعناه أن الثيب البالغة السفيهة جيوز لألب أن خيالع عنها من ماهلا . البكر : هذا مفهوم قوله . على الثيب اخل 

بإذهنا ، وكذا الوصي ومقدم القاضي ألنه إذا جاز هلما اخللع يف البكر البالغ بإذهنا كما مر فأحرى يف الثيب ، 
عنها بغري إذهنا ال ميضي عليها وهو كذلك على املشهور املعمول به ، وهلا حينئذ  بعد اإلذن أن خلعه: ومفهوم قوله 

وال يقال إذن السفيه كال إذن فلم اشترطوه ههنا ؟ ألنا نقول الحظوا ههنا . مطالبة الزوج بصداقها والطالق واقع 
ا يتقى من سوء عشرته ال الضرر البدين ، لكن من حجتها على األب والوصي أن تقول إسقاطكما مايل عن زوجي مل

يلزمين ألين أرضى بالبقاء معه على ذلك احلال ، وفهم من قوله بعد اإلذن له إهنا إذا خالعته وحدها ال ميضي أيضاً ، 
واملراد بالسفيهة ههنا بكراً كانت أو ثيباً من . ال من صغرية وسفيهة اخل ) خ ( ولو خالعته خبلع وهو ظاهر قول 

ه ألن العربة باحلال ال الوالية فمن حاهلا حال الرشداء مضى خلعها ، ولو كان هلا حاجر ، ثبتت هلا حالة السف
وظاهر كالم الناظم أنه ال فرق . والعكسبالعكس والصغرية ال تكون رشيدة إذ من شرطه البلوغ كما يف ابن رحال 

وأما اجملربة املتقدمة فإنه إذا بىن هبا يف هذه الثيب بني أن تكون ثيبت بوطء هذا املخالع هلا أو بوطء غريه قبله ، 
وتقدم يف البيت قبله أنه ال جيوز له العفو بعد . الزوج صارت ثيباً فال بد من إذهنا إال أن تكون غري بالغة كما مّر 

ة إن إن اخللع هنا ليس عفواً ألنه ملا يترقب من سوء العشرة ، ويف املدون: البناء ألهنا استحقته باملسيس إال أن يقال 
  .خالع عنها جبميع الصداق بعد البناء قبل البلوغ جاز 

ويف مضي خلعها أن خالعته خلع أمثاهلا . سكت الناظم عن املهملة اليت ال وصي عليها وال مقدم : األول . تنبيهات 
املعمول : ق املشهور أن خلعها ال جيوز ، وقال يف الفائ: قال الرجراجي . عمل بكل منهما كما يف املتيطية . قوالن 

بنقل الشيخ بناين ، وظاهر ذلك ولو . به أنه ال جيوز من فعل املهملة شيء حىت يتم هلا مع زوجها العام وحنوه اه 
واقتصر ابن سلمون على العمل باملضي ، وعزاه البن القاسم وسحنون وكذا الفشتايل . خالعت خبلع أمثاهلا 

وقد قال الشيخ طفي يف باب . ا وهو قول ابن القاسم وسحنون وصاحب الطرر فيفهم منهم أنه الراجح ، وال سيم
أنه اشتهر عند الشيوخ أنه ال يعدل عن قول ابن القاسم مع سحنون . الزكاة عند قول املنت والقراض احلاضر إخل 

عن إذا اجتمعا ، وظاهر هذا النقل أن ذلك ماض ولو خالعته قبل مضي عام من دخوهلا ولو معلومة السفه ، وسيأيت 



الربزيل ما يبني لك وجه ذلك ، لكنه ال يتم يف معلومة السفه على ما به العمل اآلن من أن العربة باحلال ال الوالية 
وما مّر عن ابن سلمون والطرر والفشتايل من العمل املذكور إمنا هو يف زماهنم من أن املهمل متضي أفعاله ، وأن 

ابن عرفة فقف عليه ، وقد علمت أن العمل ليس على ذلك اآلن فال تغتر  نقل. العربة بالوالية ال احلال كما يفيده 
وانظر أيضاً لو خالعت بأكثر من خلع مثلها على ما البن سلمون ومن معه هل يرد الزائد فقط وهو الظاهر . بذلك 

فإهنا ترجع على  وكذا لو خالع األب أو الوصي بأكثر من خلع املثل. أو يرد اجلميع وهو ما يفيده ؟ نقل ابن عرفة 
الزوج أو على األب إن أعدم الزوج بالزائد فقط فيما يظهر ألنه القدر الذي فوت عليها وال يقال يلزم من كون 

ألنا نقول قد يكون اخللع نظراً يف نفسه ألن النظر فيه مصروف ملا يترقب من . اخللع نظراً أن يكون خبلع املثل 
وذكر ابن رحال ههنا أن ظاهر كالمهم جوازه من . خلع املثل فتأمله  الزوج من سوء العشرة ، ولكنه أكثر من

  .األب ولو بأكثر من خلع املثل اه 
ذكر ابن سعدون يف شرح املدونة أن الزوج إذا شرط يف خلع من تقدم أنه إن مل يصح له : قال ابن سلمون : الثاين 

. لب منه ما أخذ كانت له زوجة كما كانت اه اخللع على ما وقع فالعصمة باقية إن شرطه ذلك ينفعه ، ومىت ط
بأنه خالف املذهب ، ويف املدونة وإن أعطته شيئاً على أن ) ح ( ومثله يف الطرر والربزيل وابن سلمون واعترضه 

يطلق ويشترط الرجعة أو خالعها وشرط أهنا إن طلبت شيئاً عادت زوجة فشرطه باطل واخللع يلزمه وال رجعة له 
هذا إذا مل يكن معلقاً ابتداء وإالَّ فينفعه كما لو قال لصغرية أو سفيهة أو ذات رق إن صحت . دأ اه إال بنكاح مبت

  .براءتك فأنت طالق بعد قوهلا أبرأتك فال يقع عليه الطالق حىت جييز وليها ذلك 
إذهنا ألن أحد  ويف خلع األب عن السفيهة خالف إمنا هو يف خلعهعنها بغري) خ ( حمل اخلالف يف قول : الثالث 

ال جيوز إال بإذهنا واآلخر يقول باجلواز مطلقاً فقد اتفقا على جوازه مع اإلذن ، وحينئذ فقول : املشهورين يقول 
بل حمل اتفاق منهما فمنطوق الناظم يتفق عليه ) خ ( الناظم بعد اإلذن له ليس هو أحد املشهورين يف كالم 

الراجح من : ملذكور ، لكن املعمول به عدم املضي فقول ابن رحال ههنا املشهوران معاً ، ومفهومه فيه اخلالف ا
  .خالف املعمول به . اخلالف جواز خلع األب عنها استقالالً اخل 

رجح الربزيل كما يف املواق أن من فعل فعالً لو كان رفع إىل القاضي مل يفعل غريه ، فإنه يكون كأن : الرابع 
ره أن الصغري والسفيهة ذواتا املقدم ، بل واملهملة إذا خالعن خلع أمثاهلن ، وكان فيقتضي بظاه. القاضي فعله اخل 

إيقاع اخللع أحسن هلن أن ميضي ذلك ألهنن لو رفعن أمرهن إىل القاضي مل يفعل غري ذلك ، وهذا وإن كان قوالً 
رية كما يف املواق وضيح زاد يف قوياً يف املذهب كما تقدم عن ابن سلمون يف املهملة وقال مثله ابن القاسم يف الصغ

ويلزم على قول ابن القاسم يف الصغرية أن ميضي خلع السفيهة بذلك ولو موىل عليها : وبه العمل قال : ضيح قيل 
  .لكنه خالف املذهب املعتمد من نفوذ اخللع ووجوب رد املال كما مر فال تغتر بشيء من ذلك واهللا أعلم . اخل 

فة قول املتيطي وابن فتحون للمحجورة أن ختالع بإذن أبيها أو وصيها وتقول بعد إذنه ملا ملا نقل ابن عر: اخلامس 
فاألرجح عقده على الوصي برضاها ال عليها بإذنه خالف قصره بعضهم عليها بإذن الوصي : رآه من الغبطة قال 

غري األب عن البكر فقال يف اختصار  اتباعاً منه للفظ املوثقني وأظنه لعدم ذكره قول ابن القاسم فيها وعليه لو بارأ
الطالق نافذ ويرجع الزوج مبا يرده للزوجة على من بارأه عنها وإن مل يشترط ضمانه ألنه املتويل وضعه : الواضحة 

فإن كانت الزوجة حمجوراً عليها ألب أو وصي قلت يف خمالعتها على أن أسقطت : وعبارة املتيطية . عنه اه بلفظه 
وحنوه يف ابن سلمون . ت له بإذن أبيها كذا وكذا ملا رأى يف ذلك من الغبطة هلا واحليطة عليها اه فالنة أو التزم

فإن عقد على اليتيمة أو : هو أحد أقوال ذكرها ابن سلمون فقال . وقول ابن عرفة وعليه لو بارأ غري األب اخل 



ع الزوج على الذي عقد معه اخللع إذا مل وهل يرج. غريها ويل أو أجنيب فلها الرجوع على زوجها والطالق ماض 
وروايته عن مالك . يرجع وإن مل يضمن ألنه هو الذي أدخله يف الطالق ، وهذا البن القاسم : يضمن ذلك ؟ فقيل 

وإن تكن قد : وقد تقدم نقل كالمه عند قوله : وقول أصبغ يف الواضحة والعتبية . يف كتاب الصلح من املدونة 
وعلى ما البن عرفة من كون الراجح عقده على الوصي برضاها يكون الراجح من . ره اخل خالعت وأثبتت أضرا

  .وعليه اخل : تلك األقوال هو الرجوع كما يدل عليه قوله 
  َواْمَتَنَع اخلُلُْع على املَْحُجورِ

  إالّ بِإذْنِِه على املَْشُهورِ
يتعلق باخللع أيضاً أي امتنع ) بإذنه ( استثناء ) إال ( يتعلق باخللع ) على احملجور ( فعل وفاعل ) وامتنع اخللع ( 

اخللع على احملجور الذكر البالغ بكل وجه من الوجوه إال بإذنه فيجوز حينئذ لوليهأن خيالع عنه ولو مقدماً من قاض 
  .ومقابله قول ابن القاسم يف اجلنايات أنه جيوز لوصيه أن خيالع عنه بغري أمره ) على املشهور ( 
  ُخلُْع جاِئٌز على اَألصاغِرَِوالْ

  َمْع أَْخذِ َشْيٍء َألبٍ أَْو حاجِرِ
أخذ ( بسكون العني ظرف مضاف لقوله ) مع ( يتعلق باخللع ) على األصاغر ( خربه ) جائز ( مبتدأ ) واخللع ( 

أو حاجر مع  واخللع على األوالد األصاغر جائز ألب: يتعلق باخلرب املذكور أي ) ألب أو حاجر ( وقوله ) شيء 
وهذا إذا كان على وجه النظر كما يف ضيح ، وإمنا أسقط املصنف هذا ألنه معلوم . أخذ شيء من الزوجة أو وليها 

ظاهرها أنه ال جيوز خلعه عنه إال بشرطني النظر : ابن ناجي . أن الويل ال ميضي تصرفه على املوىل عليه إال بالنظر 
ورأيت شيخنا أبا العباس بن حيدرة حكم مبطلق النظر دون أخذ ، : قال . فال مع األخذ أما إن رآه نظراً دون أخذ 

ابن فتوح وابن . أو حاجر خلع السيد عن عبده الصغري : ويشمل قوله . وبه أقول وهو نص اللخمي اه باختصار 
. غري ذلك  جيوز لألب ووصيه والسلطان وخليفته املباراة على الصغري بشيء يسقط عنه أو يؤخذ له ال: فتحون 

هذا خالف قول اللخمي جيوز أن يطلق على السفيه البالغ والصغري بغري : ابن عرفة . وكذا السيد يف عبده الصغري 
شيء يؤخذ له ، ألنه قد يكون بقاء العصمة مبدياً ألمر جهل قبل إنكاحه أو حدث بعده من كون الزوجة غري 

وموجبه زوج مكلف ولو سفيهاً وويل : حيث قال ) خ ( ل وعلى األول عو. حممودة الطريق أو متلفة ماله اه 
وبه تعلم أن ما للخمي ، واختاره ابن ناجي مقابل ملا يف . صغري أباً أو سيداً أو غريمها ال أب سفيه وسيد بالغ اخل 

خالف النظم ، وتعلم أيضاً أن قول ابن سلمون ال جيوز طالق األب والوصي على الصغري إال بشيء يأخذانه له بال 
  .ال يصح كما مر 

يؤخذ من قول الناظم إال بإذنه أن السفيه يستقل باخللع ألن املدار على إذنه وألن الطالق بيده وهو كذلك : تنبيه 
ويبقى النظر هل يربأ املختلع بتسليم املال إليه أم ال ؟ وهل إذا خالع بأقل من خلع املثل يكمل له ) خ ( كما مّر عن 

ال يربأ إال بتسليمه لوليه ، وأنه يكمل له إن خالع بأقل من خلع املثل كما البن شاس واللخمي  واملذهب أنه. أم ال 
، ورجحه ابن رحال يف شرحه ألنه بنفس العقد يكمله ويصري ماالً من أمواله فكيف يربأ دافعه بدفعه للسفيه املبذر 

إنه ظاهر : لو كان كاهلبة كما قال ابن عرفة وألنه معاوضة بدليل أنه يكمل له خلع املثل إن خالع بأقل ، و. له 
  .املوثقني ما كمل له خلع املثل فانظره 

وانظر إذا خالع ويل الصغري عنه بأقل من خلع املثل هل يكمل له أو يبطل الطالق من أصله ، والظاهر األول : قلت 
 نظر ، فال ميضي عليه حينئذ فالنظر نعم إذا كان الطالق عليه من أصله غري. ألن حق الصغري مل يبق إال يف التكميل 



  .ال بّد منه على هذا يف الطالق واخللع معاً ، وقد يوجد يف أحدمها دون اآلخر 
  َوَمْن ُيطَلِّْق َزْوَجةً َوَتْخَتلْع

بولد ( باجلزم عطف على فعل الشرط ) وختتلع ( مفعوله ) زوجة ( شرط وفعله ) ومن يطلق ( بِوَلٍد ِمْنُه لَُه َويَْرَتجِْع
صفة لولد فصل بينه ) له ( يتعلقان بتختلع وليس اجملرور الثاين صفة لألول ، بل هو مقدم عليه يف التقدير ) منه 

  .معطوف على ختتلع ) ويرجتع ( وبني موصوفه بأجنيب 
  ثُم ُيطَلِّقْها فُحكُْم الشَّْرعِ

  أَنْ ال َيُعوَد ُحكُْم ذاك اخلُلْعِ
) حكم ( منصوب بأن ) أن ال يعود ( مضاف إليه ) الشرع ( مبتدأ ) فحكم ( اً معطوف عليه أيض) مث يطلقها ( 

واجلملة من املبتدأ ) . ذاك اخللع ( فاعل واجلملة يف تأويل مصدر خرب املبتدأ أي فحكم الشرع عدم عود حكم 
سأله أهل بطليوس عمن واخلرب جواب الشرط ، وأشار هبذين البيتني إىل ما يف أجوبة ابن رشد رمحه اهللا ، وذلك أنه 

خالع امرأته على أن حتملت بنفقة ابنه منها إىل احللم ، مث راجعها بنكاح جديد ، مث طلقها هل يسقط عن الزوجة ما 
حتملته مبراجعته إياها أم ال ؟ وكيف إن طلبه مبا حتملته وهي يف عصمته باملراجعة اليت راجعها هل يقضي بذلك أم ال 

قط عنها ما حتملته من نفقة ابنه ورجعت النفقة عليه وال تعود عليها إن طلقها ومل تتحمل إذا راجعها س: ؟ فأجاب 
يف التزاماته فقال مل يظهر يل وجه سقوط ) ح ( ونقله ابن عات وغريه باملعىن وحبث فيه . له هبا ثانية وباهللا التوفيق 

. مت النفقة على الولد ما مل تكن يف عصمة الزوج اه النفقة عنها مبراجعته إياها إال أن يكون فهم عنها أهنا إمنا التز
ولكن يف فائق الونشريسي ما ينتج : وذلك ألنه حق للولد فال يسقط مبراجعة أبيه أمه قال : قال أبو العباس امللوي 

  .من خطه . منه دفع هذا البحث ألن االلتزام يف احلقيقة حق للزوج ال للولد اه 
املذكور ألن االلتزام وإن كان حقاً للزوج ال للولد ال يسقط عنها إال مبسقط ومل الظاهر عدم دفع البحث : قلت 

يوجد ، وأيضاً فإن الصيب قد يكون له مال فاحلق حينئذ للولد ألن النفقة ساقطة عن أبيه ، وقد يكون ال مال له 
  .فاحلق حينئذ للزوج لكنه مل يسقط 

  َوإنْ َتُمْت ذَاُت اْخِتالعٍ ُوِقفَا
  اِلها ما فيِه ِللدَّْينِ َوفَاِمَن َم

) من ماهلا ( بالبناء للمفعول جواب الشرط ) وقفا ( مضاف إليه ) اختالع ( فاعل ) ذات ( شرط ) وإن متت ( 
) وفا ( يتعلق باالستقرار يف اخلرب املذكور ) للدين ( خرب مقدم ) فيه ( موصول نائب الفاعل ) ما ( يتعلق بوقفا 

  .لة ما مبتدأ مؤخر واجلملة ص
  ِلألََمِد الِّذي إلْيِه الُتزِمَا
  َوْهَو ُمَشارٌِك بِهِ ِللُغَرمَا

بالبناء ) التزما : ( يتعلقبقوله ) إليه ( نعت لألمد ) الذي ( يتعلق بوقفا أو بوفا والالم للغاية مبعىن إىل ) لألمد ( 
به ( خربه ) مشارك ( بتدأ عائد على األب م) فهو ( للمفعول ونائبه ضمري اإلنفاق املفهوم من السياق واجلملة صلة 

يتعلقان به والضمري اجملرور عائد على الدين ، واجلملة من املبتدأ واخلرب جواب عن سؤال مقدر فكأن قائالً ) للغرما 
واملعىن أنه إذا خالعها على أن . نعم فهو مشارك اخل : وإن كانت عليها ديون فهل حياصص به ؟ فقال : قال له 
مث ماتت يف أثناء املدة فإنه . ه بنفقة ولدها أو غري مدة معلومة كخمس عشرة سنة أو إىل البلوغ وحنو ذلك حتملت ل

يوقف من ماهلا قدر مؤنة االبن إىل انقضاء املدة اليت التزمتها فإن كان عليها ديون غري ما التزمته فإن للزوج حماصة 



كذا وحياصص به مع : ر ما يفي بنفقته يف املدة الباقية ، فيقال غرمائها مبا التزمته من نفقة ولده بأن يقال ما قد
وقفاً أنه يوضع عند أمني وال يدفع لألب وهو كذلك ألن الولد إذا مات بعد ذلك : أرباب الديون ، وفهم من قوله 

ائق اجملموعة فإن الباقي مما وقف يرجع مرياثاً لورثتها أو ألرباب الديون إن بقي هلم شيء من ديوهنم كما يف الوث
وإن متت أهنا إذا مل متت بل مات الولد أنه ال شيء لألب وهو كذلك كما : ومفهوم قوله . وابن سلمون وغريمها 

وقويل مدة معلومة احترازاً من اجملهولة بأن ال يضربا لذلك . وليس لألب إذا مات الولد شيء اخل : مّر يف قوله 
كقدوم زيد أو يسر األب فإن ذلك ال جيوز كما صّرح به ابن رحال يف  أجالً أصالً أو يضربا لذلك أجالً جمهوالً

شرحه ، وهو ظاهر لكثرة الغرر ، لكن يبقى النظر إذا وقع ونزل وال خيفى أن الطالق نافذ وال إشكال ، وتقدم ما 
خيفى أن ما ذكره  مث ال. واخللع باإلنفاق حمدود األجل اخل : وعند قوله . وليس لألب اخل : جيب يف ذلك عند قوله 

الناظم يف هذين البيتني ويف اللذين قبلهما مفرع على قول املخزومي ومن معه جبواز اخللع بالنفقة الزائدة على 
وجاز قوالً واحداً اخل ، كما مر : احلولني ، وحينئذ فكان الالئق أن يقدم هذه األبيات األربعة وجيعلها بعد قوله 

  .التنبيه عليه 
  الثِ يف اخلُلْع ثََبْتَوَمْوِقُع الثَّ

  طَالقُُه َواخلُلُْع ُردَّ إنْ أََبْت
) واخللع ( فعل وفاعل خرب املبتدأ ) ثبت طالقه ( يتعلق باملبتدأ ) يف اخللع ( مبتدأ ومضاف إليه ) وموقع الثالث ( 

صدر مبعىن املفعول ، فاخلرب بضم الراء مبنياً للمفعول خرب املبتدأ ، وجيوز قراءته بكسر الراء على أنه م) رد ( مبتدأ 
أبت حيتمل أنه من اإلباية ، واملعىن عليه أهنا إذا : شرط حذف جوابه للعلم به فقوله ) إن أبت ( حينئذ مفرد ال مجلة 

أعطته ديناراً مثالً ليطلقها واحدة أو ليطلقها وأطلقت فطلقها ثالثاً ، فإن الطالق واقع واخللع مردود حيث مل ترض 
واستظهره ابن عرفة وابن رشد قائلني ألنه بطالقه إياها ثالثاً يعيبها المتناع كثري من الناس . ه ابنسلمون بالثالث قال

من تزوجها خوف جعلها إياه حملالً فتسيء عشرته ليطلقها فتحل لألول ، لكن قال ابن رحال يف شرحه ما يف ابن 
قوله أبت من البتات الذي هو القطع وضمريه  ههنا حيتمل أن يكون: وقال يف حاشيته . سلمون خالف ظاهرها 

إن : إن قال ) خ ( للزوج ال من اإلباية اليت هي االمتناع وضمريه للزوجة ، ويكون حينئذ أشار إىل مضمون قول 
وباجلملة . وعليه فقول الناظم يف اخللع يتعلق مبحذوف أي يف التعليق على اخللع اه . خالعتك فأنت طالق ثالثاً 

  .ثالث فاملسائل 
أن تقول طلقين بألف مثالً فيطلقها ثالثاً وهذه هي اليت يف النظم وهو تابع يف ذلك البن سلمون واستظهار : األوىل 

  .وهو ظاهر املدونة أو نصها على ما يف ضيح أن ذلك الزم هلا ) خ ( ابن راشد وابن عرفة والذي يف 
اً بألف فيطلقها واحدة فإن األلف الزم هلا أيضاً ألن املدار عكس ما يف النظم وهي أن تقول له طلقين ثالث: الثانية 

على البينونة وهي حاصلة بالواحدة فال فائدة الشتراطها الثالث وحبث فيه ابن عرفة وأبو احلسن وابن عبد السالم 
بقى له فيها بأن الشرط املذكور قد يكون مفيداً ألن مقصودها بإعطاء العوض البعد منه على أمت الوجوه حبيث ال ي: 

وإىل مسألة . طلب ، وذلك إمنا حيصل بالثالث ، وأما الواحدة فقد يتوصل إىل مراجعتها بشفيع ال ميكنها رده اه 
أو طلقين ثالثاً بألف فطلقها واحدة أو بالعكس : عاطفاً على ما يلزم فيه العوض بقوله ) ح ( الناظم وعكسها أشار 

.  
عاطفاً على ما يرد فيه العوض بقوله أو قال إن ) خ ( ع وهي اليت أشار هلا أن يعلق الثالث على اخلل: الثالثة 

خالعتك فأنت طالق ثالثاً فإنه إذا خالعها وقعت الثالث مصاحبة خللعه ألن الشرط واملشروط يقعان دفعة واحدة 



فوجب رد املال ضرورة اقتران املشروط مع جزء شرطه يف الوجود ، كما للوانوغي فلم يصادفها اخللع وهي زوجة 
وظاهر املدونة أو نصها أوله ابن رحال مبا مر على هذه ) خ ( ، وملا كان كالم الناظم وابن سلمون خمالفاً ملا يف 

  .املسألة الثالثة وإن كان ذلك بعيداً من لفظهما 
وج ال يرد اخللع يف املسألة الثالثة هو مذهب ابن القاسم ، وذكر ابن رشد عن أشهب أن الز) خ ( ما ذكره : تنبيه 
وهو املختار والصحيح يف النظر والقياس إذ ال يكون املشروط إال تابعاً لشرطه ،فإذا كانت املصاحلة سابقة : قال 

للطالق صحت ومضت ومل يرد الزوج ما أخذ فيها وبطل الطالق املعلق عليها واحداً كان أو ثالثاً لوقوعه بعد 
  .الصلح يف غري زوجة اه 

فإنه ال جيري على ما قالوه من وجهني أحدمها أهنم قالوا يف . له وهو املختار ، والصحيح يف النظر اخل تأمل قو: قلت 
املسألة السرجيية وهي إن طلقتك فأنت طالق قبله ثالثاً أن الشرط واملشروط يقعان دفعة واحدة ، وجعلوها من 

لشرطه يوجب عدم وقوع الثالث فيها وهو إن املشروط تابع : وقوله . املسائل اليت ينقض فيها حكم احلاكم 
خمالف للمشهور ومذهب املدونة من أنه إذا اتبع اخللع . إن قوله وبطل الطالق اخل : ثانيهما . خالف ما قالوه 

طالقاً من غري صمات نسقاً لزم وارتدف كما لو نسقه يف غري املدخول هبا ، فهو وإن سلمنا أن املشروط تابع 
ن يقع الثالث على املشهور لوقوعها متصلة باخللع فهو قد اختار وصحح رمحه اهللا املقابل يف لشرطه كما قال لزم أ

الصورتني ، وذلك على عادته يف كونه خيتار خالف املذهب لرجحانه عنده فال اعتراض عليه ، ومثله وقع له فيمن 
جيوز ويرد الولد إليها أي والعتق ذلك ال : أعتق أم ولده على أن سلمت له ولده الصغري منها فقال ابن القاسم 

األصل يف هذا أنه رأى اإلسقاط مقدماً على العتق ، ومرة رأى : ذلك الزم هلا فقال ابن رشد : ماض ، وقال مرة 
العتق مقدماً على اإلسقاط فألزمها إياه واألظهر أنه يلزمها ألهنما إذا وقعا معاً فقد وقع واحد منهما قبل كمال 

وقال أيضاً . قل ابن عات ، فاستظهاره وتعليله رمحه اهللا يف هذه موافق الختياره وتعليله يف األوىل على ن. صاحبه اه 
ألن الطالق والعتق ال يقع يف الصحيح من األقوال بنفس متام اللفظ به ، وإمنا يقع بعد مهلة يتعذر فيها : يف بيانه 

لق أنت طالق أنت طالق يف نسق أنه يلزمه الثالث ، وذلك بني من قوهلا والذي يقول المرأته قبل الدخول أنت طا
  :وقال يف تكميل املنهج . إذ لو كان الطالق يقع بتمام اللفظ به مل يلزمه إال طلقة واحدة اه 

  هل يقع الشرط مع املشروط يف
  مرة أو مرتني فاقتفي

  تعليقه الثالث باخللع لذا
  كذلك العتق ببيع نفذا

وانظر . يف العتق وعتق على البائع إن علق هو واملشتري اخل ) خ ( تق هو قول وقوله كذلك الع. فانظر متامه 
  .قواعد القرايف أيضاً 

  فصل
  َوَموِقُع الطَّالقِ ُدونَ نِيَّْه
  بِطَلْقٍَة ُيفَارُِق الزَّْوجِيَّْه

مفعول به ) زوجية فارق ال( يتعلق ب ) بطلقة ( يتعلق مبوقع ) دون نية ( مضاف إليه ) الطالق ( مبتدأ ) وموقع ( 
  .، واجلملة خرب املبتدأ والرابط هو الفاعل بيفارق 

  َوِقيلَ َبلْ َيلَْزُمُه أَقْصَاُه



  َواألَوَّلُ األظَْهُر ال ِسَواُه
( مجلة من فعل وفاعل ومفعول ) يلزمه أقصاه ( حرف إضراب ) بل ( مبين للمفعول ونائبه اجلملة احملكية ) وقيل ( 

معطوف والضمري اجملرور بسوى عائد على األول ، واملعىن ) سواه ( عاطفة ) ال ( خربه ) ظهر األ( مبتدأ ) واألول 
تلزمه واحدة وهو األظهر عند الناظم من : أن من قال لزوجته أنت طالق مثالً وال نية له يف واحدة وال أكثر فقيل 

يلزمه الثالث احتياطاً والقوالن ذكرمها  جهة النظر ألنه قد حصل هبا مسمى الطالق فال وجه بإلزامه أكثر ، وقيل
ابن رشد يف طالقالسنة كما يف ابن سلمون وابن عات ، واخلالف مبين على اخلالف يف اللفظ احملتمل ألقل وألكثر 

مث ما استظهره الناظم ) م ( وللمسألة نظائر قاله . إذا مل تصحبه نية هل حيمل على أقل ما صدقاته أو على أكثرها 
وإن قال أنت طالق فهو ما نوى : وقال ابن عرفة . بقوله وتلزم واحدة إال لنية أكثر ) خ ( ر كما أفاده هو املشهو

وعلى املشهور فهي رجعية . وينفذ الطالق بالصريح اخل : وانظر ما مر عند قوله . فإن مل ينو شيئاً فواحدة اه 
األظهر أهنا بائنة لعدم : وقال الشارح . ريمها يرتدف عليها كل طالق أوقعه يف عدهتا كما البن رشد وابن لب وغ

معرفة الناس اليوم الطالق الرجعي وما قاله ظاهر حيث كانوا ال يطلقون الطالق يف عرفهم إال على البائن ألن ما به 
لك ويف املم: العرف يف مثل هذا يتعني املصري إليه كما مر قبل هذين البيتني ، وما ذكره ابن رحال عند قول الناظم 

  .مما خيالف ما الشارح غري ظاهر . خالف والقضاء اخل 
ذكر يف الباب السادس عشر من الفائق أن القاضي أبا عبد اهللا املقري سئل عمن قال على الطالق ال أفعل أو : تنبيه 

: قال . فأجاب بأنه خيتار للطالق واحدة . ألفعلن فحنث ، وله أكثر من واحدة ومل يقصد غري مطلق الطالق 
ورأيت ذلك أضعف من قوله إحداكن أو امرأيت طالق ألن هذا مقيد لفظاً ومعىن ، وذلك مطلق لفظاً حمتمل للتقييد 

أو إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتا ) خ ( عند قول ) ز ( يف حاشيته على ) ت ( ونقله . هبن معىن اه 
ورأيته كتب خبطه يف . فتأمله اه ) خ ( ه أوىل من مسألة وعندي فيه نظر بل تطليق اجلميع يف هذ: وقال عقبه . اخل 

أفىت املقري بأنه خيتار ، وبه أفىت سيدي عبد القادر الفاسي ، ووجهه بتوجيه : بعض اهلوامش يف ذلك احملل ما نصه 
قلت .  غري ظاهر ، وأفىت سيدي حيىي السراج بأنه يلزمه يف اجلميع كمسألة إحداكما طالق وهو املوافق للمشهور اه

وما قاله من أن هذا هو املوافق للمشهور ظاهر ، وهو الذي يتعني املصري إليه وذلك ألن املطلق لفظاً احملتمل : 
وما قاله ) خ ( للتقييد معىن أقوى يف الداللة على العموم والشمول ، فهذه أحرى يف لزوم طالق اجلميع من مسألة 

ويف إحداكما أو امرأته طالق ومل ينو معينة : قال يف الشامل ما نصه  املقري معكوس فتأمله ، بل هو مقابل للمشهور
وإن شهد عليه أنه طلق إحدى امرأتيه فهو كمن طلق وال : وقال ابن عرفة . طلقتا معاً على املشهور وقيل خيتار اه 

ق وغري التعليق كما إن دخلت الدار فعلي الطال: نية له يعين فيطلق اجلميع ، وال فرق يف ذلك بني التعليق كقوله 
على ما وقف ) م ( فال تغتر مبا للمقري ، وإن تبعه عليه الشيخ عبد القادر الفاسي والشيخ ) خ ( مّر عن الشامل و 

  .عليه بعضهم يف جواب للثاين أيضاً 
  َوَما اْمْرٌؤ ِلزَْوَجٍة َيلَْتزُِم

  ِممَّا َزَمان ِعْصَمٍة َيْسَتلْزُِم
) مما ( صلته واجملرور يتعلق بيلتزم والعائد حمذوف أي يلتزمه ) امرؤ لزوجة يلتزم ( ة موصولة مبتدأ ومجل) وما ( 

: واجلملة صلة ما الثانيةوالعائد حمذوف أيضاً والتقدير ) يستلزم ( ظرف يتعلق بقوله ) زمان عصمة ( بيان ملا 
  .مة والذي يلتزمه املرء لزوجته من األمور اآلتية اليت يستلزم هبا يف زمان العص

  فَذَا إذَاً ُدونَ الثَّالِث طَلَّقَا



  زَالَ َوإنْ رَاَجَع َعاَد ُمطْلَقَا
ظرف يتعلق ) دون الثالث ( ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب جبوابه ) إذا ( مبتدأ ثان ) فذا ( 

طالق ، واجلملة من إذا هو جواب إذا ومتعلقه حمذوف أي زال عنه ما التزمه هبذا ال) زال ( وقوله ) طلقا ( بقوله 
جواب الشرط أي عاد عليه ما كان ) عاد ( شرط حذف معموله أي راجع الزوجة ) وإن راجع ( وجواهبا خرب ذا 

حال من فاعل عاد واجلملة من هذا الشرط ، واجلواب معطوفة على اجلملة قبلها ، واجلملة ) مطلقاً ( التزمه أوالً 
ليه خرب املبتدأ األول ، ودخلت الفاء يف اخلرب لشبه املوصول بالشرط يف العموم من املبتدأ الثاين وخربه وما عطف ع

  .واإلهبام 
  ِمثْلُ َحَضاَنٍة واإلْنفَاق َعلَى
  أَْوالدَِها وِمثْلُ َشْرٍط جُِعالَ

بنقل حركة اهلمزة معطوف على ما ) واإلنفاق ( مضاف إليه ) حضانة ( خرب ملبتدأ حمذوف أي وذلك مثل ) مثل ( 
بالبناء ) جعال ( مضاف إليه ) شرط ( معطوف على مثل األول ) ومثل ( يتعلق باإلنفاق ) على أوالدها ( بله ق

للمفعول صفة لشرط ، ومعناه أن الزوج إذا التزم لزوجته بعد عقد النكاح عليها مثل احلضانة على أوالدها والنفقة 
عده أن ال خيرجها من بلدها أو ال يغيب عنها أو ال عليهم يف زمان عصمتها ، أو شرط هلا يف عقد النكاح أو ب

يتزوج وال يتسرى عليها ، وإن فعل فأمرها بيدها أو فاليت يتزوجها طالق فإنه يف ذلك كله إذا طلقها دون الثالث 
كان هلا . فإن ذلك يسقط عنه ، وإن راجعها رجع عليه ما كان التزم مطلقاً اشترط رجوع ذلك عليه ثانياً أم ال 

وظاهره أنه إذا راجعها يعود . كان الطالق عليه جرباً لضرره هبا أم ال . تيار يف الطالق كما لو طلقها خبلع أم ال اخ
عليه ذلك ولو راجعها بعد زوج ، ومفهوم دون الثالث أنه إذا طلقها ثالثاً ولو يف مرات مث راجعها بعد زوج فإنه 

عد عقد النكاح احترازاً مما إذا التزم هلا اإلنفاق يف صلب العقد ال يعود عليه ذلك إال بشرط وهو كذلك ، وقويل ب
وفات بالدخول فإنه ال يلزمه ذلك يف النكاح األول فأحرى أن ال يعود عليه يف املراجعة كما مّر يف فاسد النكاح 

مفهوم لقوله زمان  خبالف الشروط املتقدمة فإنه ال فرق بني التزامها يف العقد أو بعده كما قررنا ، والظاهر أنه ال
عصمة ، بل كذلك إذا قال مدة الزوجية أو ما دامت حتته وحنو ذلك كما يقتضيه نص ابن رشد وعليه فلو قال 

  :الناظم 
  وإن زوج لزوجه يلتزم
  مثل حضانة وشرط يربم

ابن لكان أمشل وأخصر وأبني وما ذكره الناظم يف هذه األبيات هو كذلك يف .فإن يكن دون الثالث طلقا اخل 
وزائد شرط اخل ) خ ( وغريه عند قول ) ز ( يف التزاماته ، واعتمده ) ح ( سلمون وابن عات عن ابن رشد ونقله 

  .ومن يطلق زوجة وختتلع اخل : وتقدم عكس هذه املسألة يف قول الناظم . 
) ت ( دخوهلا قال  فإن التزم اإلنفاق ومل يتعرضا للكسوة فهل تدخل الكسوة ؟ رجح ابن عرفة: األول . تنبيهات 

  :ويف ذلك قلت 
  وتدخل الكسوة يف اإلنفاق
  على املرجح لدى اإلطالق

أردت : أن امللتزم إذا قال : وحاصله . أوائل االلتزامات كالم ابن رشد وابن سهل وغريمها ) ح ( ذكر : قلت 
نة عند اإلطالق يف املدة أردت شهراً أو س: دخوهلا أو عدم دخوهلا عند اإلطالق صدق كما يصدق أيضاً إذا قال 



أيضاً ، وإن قال ال نية له ال يف الدخول وال يف عدمه فالذي يظهر من ابن رشد أن لفظ النفقة يطلق يف العرف على 
الطعام والكسوة وعلى الطعام فقط ، وأن األول هو املشهور ، فإذا أطلق امللتزم اللفظ ومل تكن له نية محلت على 

. ادعى امللتزم أنه أراد األخري قبل مع ميينه ، وإىل هذا يرجع كالم ابن سهل واملتيطي اه األول ألنه املشهور وإن 
وباجلملة ؛ فهي داخلة حيث ال نية وال عرف بتخصيص النفقة بالطعام وإال مل تدخل ومن تأمل عرف عامتنا اليوم 

وغريه ) ز ( نية كما يفيده كالم وجدهم ال يطلقوهنا على الكسوة حبال فال تلزمه الكسوة عند اإلطالق وعدم ال
  .أول النفقات وتقدم يف الفصل قبل هذا أن العرف خيصص العام ، ويقيد املطلق 

ليس هلا أن تسقط عن الزوج نفقة أوالدها حيث عادت ألنه مال وهب ألوالدها ال حق هلا فيه كما مر أول : الثاين 
  .عتق من يتسرى هبا ألنه حق هللا  اخللع ، وكذا لو كان الشرط طالق من يتزوجها عليها أو

ههنا ما معناه انظر إذا تطوع بنفقة أوالدها مدة الزوجية هل تنقطع ببلوغه عاقالً قادراً ) م ( قال الشيخ : الثالث 
على الكسب كما تنقطع بذلك عن األب أو ال تنقطع إال مبوت أحد الزوجني أو فراقهما لقوله يف الوثيقة مدة 

وهو خالف ظاهر ) ح ( عن الطرر وابن سلمون أهنا تنقطع ببلوغه عاقالً قادراً قال ) : ح ( مات الزوجية ويف التزا
قوله يف معني احلكام وخمتصر املتيطية إذا طاع الزوج بنفقة ابن الزوجة جاز بعد ثبوت العقد وإن كان يف العقد مل 

  ) .م ( جيز للغرر إىل آخر كالم 
لطرر خالف ظاهر ما للمعني واملتيطية أنه يف املعني واملتيطية أطلق يف اجلواز بعد معىن كون ما البن سلمون وا: قلت 

إثر ما مر عن املعني والطرر ) ح ( العقد فظاهرمها أنه الزم مدة الزوجية ولو عاقالً قادراً على الكسب ، وهلذا زاد 
مث رأيت أبا . طية واملعني وهو الظاهر اه وحيتمل أن يكون ما يف ابن سلمون والطرر تقييداً ملا يف املتي: ما معناه 

العباس أمحد امللوي رمحه اهللا نقل عن البساطي يف وثائقه أنه استشكل ما البن سلمون والطرر فإنه التزم النفقة مدة 
وكأهنم الحظوا أن سبب التزامه إسقاط كلفتهم عن : الزوجية فلم أسقطنا عنه النفقة بقدرته على الكسب ؟ قال 

) ح ( وبه تعلم أن ما استظهره . درهتم على الكسب انتفت العلة كما قالوا فيمن اختلعت بنفقة الولد اه األم وبق
  كَذَا َجَرى الَعَملُ يف التَّْمِتيعِ.من التقييد صواب ، وأن املعمول عليه هو ما البن سلمون والطرر واهللا أعلم 

  بأَنَُّه َيْرجِعُ بالرُّجُوعِ
يتعلق جبرى أو ) يف التمتيع ( فعل وفاعل ) جرى العمل ( ال من مضمون ما بعده يتعلق مبحذوف ح) كذا ( 

جرى العمل يف التمتيع : يتعلق به ، والتقدير ) بالرجوع ( خرب إن ) يرجع ( يتعلق جبرى أيضاً ) بأنه ( بالعمل 
  .برجوعه بالرجوع حال كونه كائناً كذلك أي كرجوع ما التزمه الزوج لزوجته 

  ا أُبو َسعِيٍد فَرَّقَاَوشَْيُخَن
  َبْيَنُهَما َردَّاً َعلَى َمْن َسَبقَا

مصدر ) رداً ( واجلملة خرب املبتدأ . يتعلق به ) بينهما ( فعل وفاعل ) فرقا ( بدل ) أبو سعيد ( مبتدأ ) وشيخنا ( 
  .يتعلق باحلال املذكور ) على من سبقا ( مبعىن الفاعل حال من فاعل فرق 

  اَس ِقَياساً فَاِسداَوقَالَ قَْد قَ
  َمْن َجَعلَ الَباَبْينِ َباباً َواِحدا

) قياساً ( حمكي بقال ) قد قاس ( يعود على املبتدأ املذكور ، واجلملة معطوفة على مجلة فرقا ) قال ( ضمري ) و ( 
باباً ( جبعل  مفعول أول) البابني ( صلة من ) جعل ( موصول فاعل بقاس ) من . ( نعت له ) فاسداً ( مصدر نوعي 

  .نعت له ) واحداً ( مفعوله الثاين ) 



  ألنَُّه َحقٌّ لَُه قَْد أْسقَطَْه
  فَالَ َيُعوُد ُدونَ أَنْ َيْشتَرِطَْه

مجلة من فعل وفاعل معطوفة على ) فال يعود ( نعت حلق ) قد أسقطه ( خرب إن ) حق له ( تعليل للفساد ) ألنه ( 
  .يف تأول مصدر خمفوض باإلضافة ) أن يشترطه ( د متعلق بيعو) دون ( مجلة قد أسقطه 

  َوذَاَك لَْم ُيْسِقطُْه ُمْسَتْوجِبُُه
  فََعاَد ِعْنَد َما َبَدا ُموجِبُُه

ومعىن مستوجبهمستحقه ولو عرب به لكان . مجلة من فعل وفاعل خرب املبتدأ ) مل يسقطه مستوجبه ( مبتدأ ) وذاك ( 
. صلتها ) بدا موجبه ( مصدرية ) ما ( يتعلق بعاد ) عند ( لة مل يسقطه مجلة معطوفة على مج) فعاد ( أوضح 

واملوصول وصلته يف تأويل مصدر خمفوض باإلضافة أي عند بدء موجبه ، وأثبت الناظم صلة غري الفتح يف اإلضمار 
  :ضرورة على حد قوله 
  ومهمه مغربة أرجاؤه
  كأن لون أرضه مساؤه
  ْخَتلُِعَواألَظَْهُر الَعْوُد كََمْن َت
  فَكُلّ ما َتْتُركُُه مُرَْتجَُع

صلة من والرابط ضمري الفاعل العائد على ) ختتلع ( خرب مبتدأ مضمر ) كمن ( خربه ) العود ( مبتدأ ) واألظهر ( 
موصولة يف حمل جر باإلضافة واقعة على الشروط فقط ال عليها وعلى ما تدفعه خلعاً كما ) ما ( مبتدأ ) فكل ( من 

وهو مبعىن . صلة ما ) تتركه ( عموم ما وبه قرره ولده ألن املخالع به ال يرجتع إال بنص عليه عند االرجتاع  يقتضيه
خرب املبتدأ وهو بفتح ) مرجتع ( فكل ما تتركه من حقها بسبب الطالق والرابط الضمري املنصوب : املاضي أي 

بعد عقد النكاح بسكىن دارها أو استغالل ضيعتها  اجليم ، ومعىن هذه األبيات الست أن الزوجة إن أمتعت زوجها
وحنو ذلك مدة عصمتها مثالً مث طلقها دون الثالث فال سكىن له وال استغالل فإن راجعها رجعت له السكىن 

واالستغالل إال إذا طلقها ثالثاً ، مث راجعها بعد زوج مل يرجع له شيء حينئذ من التمتيع املذكور فال فرق بني ما 
وبني ما التزمته الزوجة لزوجها . وما أمرؤ لزوجة يلتزم اخل : الزوج لزوجته الذي تقدم الكالم عليه يف قوله التزمه 

من السكىن واالستغالل وحنومها فإن كالًّ منهما يسقط بالطالق ويعود باملراجعة إال أن يطلق ثالثاً كذا قال اجلزيري 
مث أخربنا الناظم أن شيخه أبا سعيد رمحه اهللا . العمل بالتمتيع اخل كذا جرى : يف وثائقه وإياه تبع الناظم حيث قال 

إن من قاس مسألة اإلمتاع على مسألة التزام : فرق بني املسألتني رداً على من سبق وهو اجلزيري املذكور ، وقال 
نه بيده فال يعود الزوج فقياسه فاسد ألنه يف مسألة اإلمتاع احلق للزوج ، وقد أسقط حقه منه باختياره الطالق أل

إليه باملراجعة إال بإمتاع ثان ، وأما ما التزمه الزوج لزوجته من الشروط واإلنفاق على أوالدها فإن احلق فيه 
وأما . للزوجة أو لبنيها وهم مل يسقطوا حقهم ، أما الزوجة فألنه ال طالق بيدها حىت تكون به مسقطة حقها 

واألظهر عنده العود كما قال اجلزيري : قال الناظم رمحه اهللا . بو سعيد األوالد فكذلك أيضاً هذا ما فرق به أ
فإهنا تفارق باختيارها وهلا سبب فيه . وما امرؤ بزوجة اخل : وشبه ذلك باملختلعة فياملسألة السابقة املشار إليها بقوله 

  .فكل ما تتركه اخل : ، ومع ذلك تعود هلا شروطها وهو معىن قوله 
أبو سعيد رمحه اهللا أظهر ألن تلك الشروط إن كانت حقاً هللا تعاىل كطالق من يتزوجها أو عتق من  ما قاله: قلت 

يتسرى هبا عليها أو حقاً لغريها كنفقة األوالد وحضانتهم فال تسقط قطعاً ، وال يكون اختيارها الطالق باخللع سبباً 



كجعل أمرها أو أمر الداخلة عليها بيدها فاختيارها يف إسقاط تلك الشروط عند املراجعة ، وإن كانت حقاً هلا فقط 
الطالق باخللع أيضاً مسبوق باختياره ، فلذا عادت الشرط باملراجعة ويدل على اختيارها الطالق يف اخللع مسبوق 
باختياره ما قالوه يف املختلعة يف املرض على ما مّر ، وذلك ألن الزوج إذا أجاب زوجته للخلع فقد أظهر هلا عدم 
رغبته فيها فال يسعها حينئذ إال بدله ألن النساء يأنفن من اإلقامة عند من أظهر هلن الرغبة عنهن فال يتم القياس 

وباجلملة مل يتمحض اختيارها يف اخللع بل هو مسبوق باختياره خبالف . الذي قاسه اجلزيري ، واستظهره الناظم 
  .اة ، واهللا أعلم التمتيع فقد متحض اختياره ، ومن شرط القياس املساو

  فصل يف التداعي يف الطالق
وهذا الفصل هو املسمى عند األقدمني بإرخاء الستور ) ت ( الفاء للسببية أي التداعي احلاصل بسبب الطالق قاله 

  .قاله الشارح 
  َوالزَّْوُج إنْ طَلََّق ِمْن َبْعِد البِنَا

  وِالدِّعاِء الَوطِْء َردَّ ُمْعِلنا
ء يتعلق بفعل الشرط املذكور ، ومراده بالبناء خلوة االهتداء ) من بعد البنا ( شرط ) إن طلق (  مبتدأ) والزوج ( 
وفاعله ضمري الزوج والالم زائدة ال تتعلق بشيء كما مر ، واجلملة ) رد ( مفعول بقوله ) والدعاء الوطء ( 

  .حال من فاعل رد ) معلنا ( معطوفة على مجلة الشرط قبلها 
  ْولُ زَْوَجٍة َوَتْسَتحِْقفالقَولُ قَ

  َبْعَد الَْيِمنيِ َمْهَرها الِّذي َيِحْق
( فاعله ضمري الزوجة ) وتستحق ( مبتدأ وخرب ، واجلملة جواب الشرط ولذا دخلت الفاء ) فالقول قول زوجة ( 

و الفاعل بيحق ، صلة الذي والرابط ه) حيق ( صفة ملا قبله ) الذي ( مفعول به ) مهرها ( يتعلق به ) بعد اليمني 
واجلملة من تستحق وما بعده معطوفة على جواب الشرطوالشرط وجوابه خرب املبتدأ الذي هو الزوج ، ومعناه أن 

الزوج إذا خال بزوجته خلوة ميكن شغله منها ، وإن مل يكن هناك ستر وال غلق باب مث طلقها بعد تلك اخللوة وهي 
ملسيس وادعى هو عدمه فإن القول للزوجة بيمينها للعرف ، إذ قل أن مراد املصنف بالبناء كما مّر فادعت هي ا

يفارقها قبل الوطء ، وتستحق مجيع مهرها احلال أو ما حل منه عند حلفها ، وأما املؤجل فتستحقه عند حلول أجله 
يف  وهو كذلك. ، وظاهر النظم كانت حرة أو أمة رشيدة أو سفيهة تلبست مبانع وقت االختالء كحيض أم ال 

مث ال يتمكن من . وصدقت يف خلوة االهتداء ، وإن مبانع شرعي ، ويف نفيه وإن سفيهة أو أمة اخل ) خ ( اجلميع 
وظاهر النظم أنه ال ينظرها النساء إن كانت بكراً وهو كذلك . ارجتاعها إلنكاره الوطء قاله يف املتيطية وغريها 

لنساء ينظرهنا وهو الذي به العمل ، وعليه فإن وجدهنا مفتضة على املشهور واجلاري على ما مّر يف العيوب أن ا
فقوهلا ، وإال فقوله مع اليمني فيهما أيضاً ألن شهادة النساء وحدهن يف املال ، أو ما يؤول إليه ال بد معها من 

بينهما فإن القول  اليمني ، ومفهوم قوله من بعد البناء أهنما إذا اختلفا يف املسيس بعد العقد عليها ، ومل تثبت خلوة
رد معلناً أنه إذا أقر بالوطء فيه أخذ بإقراره ، ولو : ومفهوم قوله . للزوج حينئذ وهو كذلك قاله ابن حارث 

أنكرت هي ذلك رشيدة كانت أو سفيهة وهو كذلك يف السفيهة ، وكذا يف الرشيدة إن رجعت عن إنكارها إىل 
د نزعه فليس هلا إال نصف الصداق فإن استمر على إقراره تصديقه قبل أن ينزع عن إقراره ال إن رجعت بع

أهنما إذا اتفقا . ومفهوم قوله الدعاء اخل . واستمرت على تكذيبه ، فهل هلا مجيع الصداق أو نصفه فقط تأويالن 
لكن ذلك إمنا هو بالنسبة ) خ ( على نفي الوطء فيعمل على قوهلما وإن سفيهة أو أمة وهو كذلك كما مر عن 



داق ، وأما بالنسبة للعدة ونفي الولد فال إذ العدة جتب مبجرد اخللوة والولد ال ينتفي إن أتت به لستة أشهر للص
  .فأكثر من يوم العقد ولو مل تعلم خلوة إال بلعان 

  َوإنْ َيكُْن ِمْنها ُنكُولٌ فَالْقََسْم
  َعليِه َوالواجُِب نِْصُف ما الَتَزْم

( مجلة من مبتدأ وخرب جواب الشرط ) فالقسم عليه ( امسها ) نكول ( يكن خرب ) منها ( شرط ) وإن يكن ( 
خرب ، واجلملة معطوفة على مجلة اجلواب قبلها وما واقعة على الصداق والعائد ) نصف ما التزم ( مبتدأ ) والواجب 

  .نصف الصداق الذي التزمه : حمذوف أي 
  َوَيْغرُِم الَْجِميَع َمهما َنكَالَ

  كَاالبتَِناِء قَْد َخالَوإنْ َيكُن 
جمزوم احملل وألفه لإلطالق ، ويصح ) نكال ( اسم شرط ) مهما ( مفعوله ) اجلميع ( فاعله ضمري الزوج ) ويغرم ( 

واجلملة قبله يليه دليل اجلواب ومعىن كالمه واضح وإمناوجب عليه غرم اجلميع ألن النكول . أن تكون للتثنية 
  . باملنكول تصديق للناكل األول

معطوفة ) ال ( شرط وامسها ضمري الزوج ) وإن يكن : ( مث أشار إىل ما إذا كانت اخللوة لغري البناء بل لزيارة فقال 
  .خرب يكن أي وإن يكن قد خال لزيارة ال البتناء ) قد خال ( معطوف ) البتناء ( على مقدر متعلق خبال 

  فالقَْولُ قَْولُ َزاِئرٍ َوقيلَ َبلْ
  ما َعليِه ِمْن َعَملِْلَزْوَجٍة َو

واجلملة جواب الشرط ، وإذا كان القول للزائر ، فإذا زارته هي وادعت . خربه ) قول زائر ( مبتدأ ) فالقول ( 
املسيس فالقول قوهلا بيمينها وإن زارها أو كانا زائرين معاً عند الغري ، فالقول قوله بيمينه ألن الرجل إمنا ينشط يف 

وقيل ال يكون القول : عاطفة على مقدر أي ) بل ( مبين للمفعول نائبه اجلملة احملكية بعده  )وقيل ( بيته غالباً 
.من عمل ( خرب عن قوله ) عليه ( نافية ) وما ( مطلقاً ) لزوجة ( للزائر بل   (  

  َوَمْن كَسا الزَّْوَجةَ ثُمَّ طَلَّقا
  َيأُخذُها َمْع قُْربِ َعْهٍد ُمطْلقَا

عاطفة اجلملة اليت ) مث ( مفعول أول بكسا ومفعوله الثاين حمذوف أي ثوباً ) سا الزوجة ك( اسم شرط ) ومن ( 
فعل وفاعل ومفعول ، واجلملة جواب الشرط ، والضمري ) يأخذها ( ألفه لإلطالق ) طلقا ( بعدها على اليت قبلها 

( كذلك ) عهد ( ضاف إليه م) قرب ( بسكون العني يتعلق بيأخذ ) مع ( عائد على الكسوة املفهومة من كسا 
  .حال من فاعل يأخذ ) مطلقاً 

  َواَألْخذُ إنْ مَرَّْت هلا ُشهوُر
  ثَالثةٌ فَصاِعداً َمْحظُوُر

الظاهر أنه خرب كان مقدرة مع امسها ، واجلملة صفة ) ثالثة ( فاعل مبرت ) إن مرت هلا شهور ( مبتدأ ) واألخذ ( 
حينئذ عاطفة ، وأما رفع ثالثة على أنه نعت أو عطف بيان ، فليس هناك  والفاء) فصاعداً ( أي يكون عدها ثالثة 

خرب املبتدأ وجواب الشرط حمذوف للداللة عليه ، واملعىن أن ) حمظور ( حينئذ ما يعطف عليه فصاعداً ألنه بالنصب 
ا وملا طلقها أراد أن يأخذ من كسا زوجته ثوباً وحنوه الكسوة الواجبة عليه شرعاً ، مث طلقها طالقاً بائناً وال محل هب

لكن ال بد أن يقرب العهد حبيث يكون بني الطالق وزمن الكسوة . الكسوة فإنه يقضي له هبا مطلقاً خلقت أم ال 



أقل من ثالثة أشهر ، وأما إن مضى هلا ثالثة أشهر ، فأكثر فأخذه إياها ممنوع خبالف النفقة إن كان عجلها هلا فله 
بقي منها مضت هلا ثالثة أشهر أو أقل أو أكثر فإن اختلفا فادعت هي أهنا مضت هلا ثالثة ما : أخذها مطلقاً أي 

أشهر فأكثر ، وادعى هو أنه مل ميض هلا ذلك ، فالقول قوله وعليها إقامة البينة على ما ادعت ألهنا تريد استحقاق 
مث ما ذكره الناظم يف . خلفهما يف الزمن اخل  وحيثما: الثوب قاله يف الوثائقاجملموعة ، ويأيت للناظم قريباً يف قوله 

وهذا يف الكسوة الواجبة عليه كما مر . وردت النفقة ال الكسوة بعد أشهر اخل ) خ ( الطالق جيري يف املوت 
وأما الكسوة الغري الواجبة بأن . سواء كانت تأخذها بفرض القاضي بأن رفعت أمرها إليه حىت فرضها هلا أم ال 

فإذا اختلفا فقال . لى وجه اهلدية فهي هلا يف الطالق موروثة عنها يف املوت ألهنا عطية قد حيزت أعطاها هلا ع
  :بل هدية فهو ما أشار له الناظم بقوله : هذه الكسوة هي الواجبة عليَّ وقالت هي أو ورثتها : الزوج 

  َوإنْ َيكونا اخَتلَفا يف املَلَْبسِ
  فَسِفالقَْولُ قَْولُ زَْوَجٍة يف اَألْن

بضم امليم وفتح الباء اسم مفعول من ألبس يتعلق ) يف امللبس ( خربها ) اختلفا ( شرط وألفه امسها ) وإن يكونا ( 
  .يتعلق باخلرب ، واجلملة جواب الشرط ) يف األنفس ( مبتدأ وخرب ) فالقول قول زوجة ( باختلف 

  َوالقَْولُ ِللزَّْوجِ بِثْوبٍ ُمْمَتهَْن
  حلَْملِ باحلََملِ اقَْترَنَْولُْبُس ذاتِ ا

صفة له واملعىن أهنما إذا ) ممتهن ( يتعلق باخلرب أيضاً وباؤه للظرفية ) بثوب ( خربه ) للزوج ( مبتدأ ) والقول ( 
بل هي الواجبة عليَّ فإنه ينظر فإن كانت رفيعة : هي هدية وقال هو : اختلفا يف الكسوة وهي مراده بامللبس فقالت 

على مثله ، فالقول للزوجة بيمني أهنا هدية ، وإن كانت مما يفرض مثلها على مثله ويكسو مثله هبا  ال يفرض مثلها
زوجته فالقول له مع اليمني ، فاملراد باملمتهن ما يكسو به مثله زوجته ، وحيتمل وهو الظاهر أن املراد باملمتهن 

ما ذكره من كون القول هلا يف األنفس ظاهر إذا املستخدم الذي مل متض له ثالثة أشهر كما يأيت ، وعلى األول ف
كان هلا ثوب آخر على ظهرها تبتذله بدليل ما قبله ومل يدع هو أنه قد دفعه هلا للتزين به فقط ، وأما إذا مل يكن هلا 
غريه على ظهرها أو كان عليها غريه ، ولكن ادعى هو أنه دفعه للتزين فقط فالقول له إذ قد يكسو الرجل زوجته 

وقد يدفعه هلا للتزين . أحسن صفة من كسوة أمثاله هلا فيجري فيه التفصيل املتقدم بني مضي ثالثة أشهر أم ال ب
حيث كان هلا غريه إذ الزوج حينئذ قد علم أصل ملكه فال خيرج من يده إال على الوجه الذي قصده كما مر آخر 

قال يف الطرر قبل ترمجة . مثله يهديه الزوج لزوجته  االختالف يف متاع البيت ، اللهم إال أن يكون هناك عرف بأن
إن ابتاع الرجل لزوجته كسوة مثل ثوب أو فرو ، مث متوت فرييد أخذها مل يكن له : قاالبن تليد : اللعان ما نصه 

وهذا إذا كانت لغري : ذلك وهو موروث عنها ، وكذلك قال بعض الشيوخ يف املوت والطالق ، وبه العمل قال 
وظاهر أيضاً يف أهنا . وهذا إذا كانت اخل : فهو ظاهر بل نص يف أن هلا ثوباً آخر عليها تبتذله بدليل قوله . اه  البذلة

هو يل جلرى على االختالف يف متاع : ادعت أو وارثها أن ذلك هدية كما هو نص الوثائق اجملموعة ، إذ لو قالت 
يف االختالف يف متاع البيت ، وأما أن يدعي هو أنه أهداه هلا  البيت ، وباجلملة فأما أن تدعي أنه هلا فهو ما مّر

أن يدعي هو أنه من الكسوة الواجبة عليه كما مر ، وثانيهما أن يدعي أنه دفعه هلا : أحدمها . وهذا فيه وجهان 
ها من ماله وال وما اشتراه الرجل لزوجته أو اشترته لنفس: للتزيني فقط مث قال يف الطرر إثر ما مر ، قال ابن لبابة 

وقال أيضاً إنه لورثة الرجل إن مات عنها إال أن تقيم البينة على . ينكر عليها إذا تزينت به فإنه هلا عاش أو مات 
والثاين . وكذلك إن كان حياً بيمني وهو أحسن اه بلفظه ، فقد حكى عن ابن لبابة قولني : هبة أو عطية قال غريه 



الترجيح جرى الشاطيب يف فتواه املنقولة يف الشرح ، حيث سئل عن امرأة  منهما هو الذي رجحه ، وعلى هذا
ال يسمع : قالت بعد وفاة زوجها يف ثياب تشاكلها أن زوجها املتويف ساقها هلا أو أهداها هلا وخالفها الورثة فقال 

ة وليست هذه املسألة من دعوى املرأة إال ببينة وعلى الورثة اليمني أهنم ال يعلمون أن تلك الثياب من مال املرأ
ولكن يبقى النظر يف لباسها تلك الثياب : قال . االختالف يف متاع البيت ألن املرأة مقرة بأن الثياب بأعياهنا للزوج 

والصحيح أن الرجل ليس له أخذ كسوة املرأة عند فراقها إذا كانت متبذلة فإن : وامتهاهنا يعين حبضرة املتويف قال 
. رجتاعها ، فهذه الثياب مثلها إن كانت الزوجة قد ابتذلتها فهي هلا وإالَّ صارت مرياثاً اه باختصار مل تبتذل كان له ا

فمرادهم بالبذلة ما كثر ) خ ( وثياب البذلة هي ثياب املهنة املستخدمة وعليه فما صححه هذا اإلمام هو ما مر عن 
وأحرى إذا كان على ظهرها تبتذله كل يوم . ينة لبسها له حبضرة زوجها حىت خلق وبلي ، ولو كان من ثياب الز

ال الكسوة بعد أشهر ، وما يف الطرر ) خ ( كما هو الظاهر من هذه الفتوى ، فما يف النظم حينئذ خمالف إلطالق 
بل ) خ ( عن ابن تليد وابن لبابة يف أول قوله خمالف بظاهره لذلك أيضاً ، لكن ما البن لبابة ميكن محله على ما يف 

يد مبا إذا مل ميض هلا ثالثة أشهر فأكثر وهي تبتذهلا حبضرته وإالَّ فهي هلا ، وأما ما البن تليد وهو ظاهر النظم يق
وهذا إذا مل تبتذل . وهذا إذا كانت لغري البذلة معناه : قطعاً اللهم إال أن يكون قوله ) خ ( فمخالف إلطالق 

قول الناظم يف األنفس أي الذي ابتذل ومضت له املدة املذكورة  وميضي هلا ثالثة أشهر فيوافقه حينئذ ويكون معىن
، ومراده باملمتهن أي الذي يكسى مثله ملثلها أو ال يكسى ، ولكن مل يبتذل ومل متض له تلك املدة فالقول فيه للزوج 

م الكالم على هذا آخر لكن كان الناظم يف غىن عن هذين البيتني بالبيتني قبلهما ، وقد تقد. حينئذ فتأمله واهللا أعلم 
  .االختالف يف متاع البيت 

واجلملة خرب ، واملعىن أن املطلقة ) اقترن : ( يتعلق بقوله ) باحلمل ( مضاف إليه ) ذات احلمل ( مبتدأ ) ولبس ( 
طالقاً بائناً وهي حامل جتب هلا الكسوة بظهور احلمل وحركته كالنفقة على املشهور املعمول به ، وروي عن مالك 

وال ) : خ ( أنه ال شيء هلا حىت تضع مث تفرض هلا النفقة والكسوةمدة احلمل السابقة خيفة أن يكون رحياً فينفش 
يفرض هلا يف الكسوة ما حتتاج : ابن العطار . نفقة بدعواها ، بل بظهور احلمل وحركته فتجب من أوله إىل آخره 

كم قيمة : تسعة أشهر ، فيقال : ب مدة احلمل ، فإن قيل وينظر إىل غال: إليه من اجلبة والكساء وغري ذلك قال 
اجلبة ، ويف كم تبلى فإن كانت تبلى لسنة ونصف دفع إليها نصف قيمتها تعمل به ما شاءت ، وكذا يف الكساء 

الزوجية يف وقولنا بائناً احترازاً مما إذا كان رجعياً فإهنا ك. انظر الربزيل أوائل النفقات . ويدفع هلا القميص واملقنعة 
  .النفقة والكسوة 

  َوَحيثُما ُخلْفُهما يف الزََّمنِ
  ُيقَالُ ِللزَّْوَجِة ِفيِه بِيِّنِي

اسم مصدر مبعىن اختالف فاعل بوقع ) خلفهما ( اسم شرط وفعل الشرط حمذوف أي حيثما وقع ) وحيثما ( 
فعل أمر وفاعله ياء ) بيين ( يتعلق بيقال )  فيه( نائب عن الفاعل ) يقال للزوجة ( يتعلق خبلف ) يف الزمن ( املقدر 

واملعىن . وما بعده جواب الشرط : املؤنثة املخاطبة ، واجلملة من فعل األمر وفاعله حمكية بيقال واجلملة من يقال 
مضى للكسوة ثالثة أشهر وأنكر هو ذلك فإن القول للزوج ، ويقال للمرأة : أهنما إذا اختلفا يف الزمن فقالت 

  :البينة على ما تدعيه كما مّر عن الوثائق اجملموعة ، فإن عجزت حلف الزوج وله قلبها عليها كما قال أقيمي 
  َوَعْجُزها َيِمَني زَْوجٍ ُيوجُِب

  َوإنْ أَراَد قَلَْبها فَُتقْلَُب



( ل به مفعو) قلبها ( شرط ) وإن أراد ( واجلملة خرب ) يوجب ( مفعول بقوله ) ميني زوج ( مبتدأ ) وعجزها ( 
جواب الشرط ، وإمنا قلبت ألهنا دعوى حتقيق ، فإن حلفت استحقت وإال فال شيء هلا ألن النكول ) فتقلب 

  .بالنكول تصديق للناكل األول 
  فصل

  َوَمْن ُيطَلِّْق طَلْقَةً َرْجِعيَّْه
  ثُمَّ أَرادَ الَعْودَ ِللزَّْوجِيَّْه

مجلة ) أراد العود ( عاطفة اجلملة اليت بعدها ) مث ( نعت له ) رجعية ( مفعول مطلق ) طلقة ( شرط ) ومن يطلق ( 
  .يتعلق بالفعل ) للزوجية ( من فعل وفاعل ومفعول 
  فَالقَْولُ للزَّْوَجِة والَيِمُني
  َعلَى اْنِقَضاِء ِعدَّةٍ َتبُِني

( يتعلق باليمني )عدة  على انقضاء( مبتدأ ) واليمني ( خربه واجلملة جواب الشرط ) للزوجة ( مبتدأ ) فالقول ( 
أن ميينها على انقضاء العدة تبني عصمتها وخترجها من العدة قاله : بضم التاء مضارع أبان خرب عن اليمني أي ) تبني 

واليمني على انقضاء عدهتا واجبة عليها وال تصدق مبجرد دعواها : وحيتمل أن خرب اليمني حمذوف أي ) م ( 
لتاء مضارع بان إذا ظهر صفة لعدة وحاصل معىن البيتني أن الطالق إذا كان رجعياً االنقضاء ، وتبني حينئذ بفتح ا

واختلفا يف انقضاء العدة ، فالقول للزوجة مع ميينها على ما درج عليه الناظم ، وحكاه ابن اهلندي عن مقاالت ابن 
. ع بال ميني ما أمكن اه وصدقت يف انقضاء عدة اإلقراء والوض) : خ ( واملشهور أن ال ميني عليها . مغيث 

مخسون : وقال ابن املاجشون . أقل ما تصدق فيه أربعون يوماً : واختلف فيما ميكن انقضاء عدهتا فيه فقال سحنون 
وبه جرى عمل : قال . وال تصدق يف أقل من مخسة وأربعني يوماً : ويف اختصار املتيطية قال يف غري املدونة . يوماً 

لرجعة ، ولعل الناظم إمنا اعتمد القول باليمني مع أن املتيطي قد صرح إثر ما مّر عنه بأنه الشيوخ انظره يف باب ا
قلت األديان بالذكران فكيف بالنسوان ؟ فال متكن : ليس العمل على أن حتلف لفساد الزمان فقد قال ابن العريب 

ن الطالق أول الطهر أو آخره وعليه املطلقة من التزويج إال بعد ثالثة أشهر من يوم الطالق ، وال تسأل هل كا
أي ال تصدق يف أقل من ثالثة أشهر ال أهنا خترج من . وذات قرء يف اعتداد بأشهر اخل : صاحب الالمية حيث قال 

وميلك : العدة بثالثة أشهر ، ولو مل حتصل اإلقراء الثالث فإن هذا خالف نص القرآن كما مّر عند قول الناظم 
مث حمل كوهنا ال تصدق يف أقل من ثالثة أشهر على ما به العمل . ويف اململك اخلالف اخل : وله الرجعة بالرجعي إىل ق

اليوم إمنا هو إذا أرادت التزويج كما مر ، وأما بالنسبة للرجعة اليت الكالم فيها فإهنا تصدق يف كل ما ميكن 
هر فقط على ما مر يف املدونة من أهنا انقضاؤها فيه كالشهر ونصفه على ما مر أن العمل عليه ، بل ولو يف الش

وال سيما وقد . تصدق إذا قالت النساء إن ذلك ممكن وإال لزم القدوم على فرج مشكوك ، والفروج حيتاط هلا 
: علمت أنه روعي حق اهللا يف عدم تصديقها يف أقل من ثالثة أشهر بالنسبة للتزوج على املعمول به اليوم فيقال 

يضاً يف تصديقها فيما ميكن بالنسبة للرجعة باألحرى ، نعم إذا ادعت انقضاءها فيما ال ميكن كذلك يراعى حق اهللا أ
  .أصالً كأقل من شهر فال تصدق وله ارجتاعها كما قال 

  ثُمَّ لَُه ارِْتَجاعُها َحْيثُ الكِذْب
  ُمْستَوَضٌح ِمَن الّزَماِن املُقْتَرِْب

ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه منصوب ) حيث ( دأ وخرب مبت) له ارجتاعها ( للترتيب الذكري ) مث ( 



) الزمان ( للتعليل أي ألجل ) من ( مبتدأ وخرب واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث ) الكذب مستوضح ( جبوابه 
صفة للزمان ، وهو اسم فاعل من اقترب ، واملعىن أنه إذا تبني كذهبا بأن ادعت ) املقترب ( يتعلق مبستوضح 

اء فيما ال ميكن كأقل من شهرفإهنا ال تصدق وله ارجتاعها جرباً عليها ، وهذا كله فيمن تعتد باألقراء ، وأما االنقض
اليت تعتد باألشهر كاملتويف عنها واليائسة والصغرية فال تصدق واحدة منهن إال ببينة على تاريخ الوفاة والطالق 

الق بغري تاريخ فانظر هل تصدق املرأة اليائسة يف االنقضاء بالنسبة للتزوج ، وأما بالنسبة للرجعة حيث كان الط
  .وهو الظاهر أم ال ؟ وانظر ما تقدم يف التنبيه الرابع عند قوله ومىت من املرض اخل 

ذكر الربزيل يف مسائل العدة واالسترباء أن الزوج إذا خاف أن جتحد مطلقته احليض ، فله أن جيعل معها : تنبيه 
  .منها ذلك وتعرف إقراءها ، وهل يعمل على قوهلا اخل  أمينة صاحلة تتعرف

وانظر إذا خشي أن تدعي احليض يف أقل ما ميكن فهل له ذلك ألنه خيشى أن تسقط رجعته وهو ما يقتضيه : قلت 
  .كالم الربزيل املتقدم أم ال 
  َوما ادََّعْت ِمْن ذِلَك املُطَلَّقَْه
  بالسِّقِْط فَْهَي أَبداً ُمَصدَّقَْه

حال من اسم اإلشارة ) بالسقط ( فاعل ادعت ) املطلقة ( يتعلق به ) من ذلك ( فعله ) ادعت ( اسم شرط ) وما ( 
واجلملة ) مصدقة : ( منصوب على الظرفية يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) أبداً ( مبتدأ ) فهي ( العائد على االنقضاء 

ها ادعت والعائد حمذوف أي ادعته واجملرور بيان ملا ، جواب الشرط ، وحيتمل أن تكون ما موصولة مبتدأ وصلت
خرب املوصول ودخلت الفاء يف خربه لشبهه بالشرط يف العموم واإلهبام كقراءة ابن . واجلملة من قوله فهي أبداً اخل 

ذا ادعت واملعىن أن املطلقة إ. اآلية )  ٩٠: يوسف ( } إنه من يتقِّ ويصرب فإن اهللا ال يضيع : كثري قوله تعاىل 
انقضاء عدهتا بوضع سقط أسقطته وأوىل بوضع كامل فهي مصدقة أبداً قرب الزمان أو بعد ، وظاهره أهنا مصدقة 

  .بال ميني وهو كذلك على املشهور كما مر 
  َوال ُيطَلَِّق الَعبِيَد السَّيُِّد

  إالَّ الصَِّغَري مع َشيٍء ُيرْفَُد
فاعل ) السيد ( فعل قبله أو منصوب على إسقاط اخلافض وهو أظهر معىن مفعول بال) يطلق العبيد ( نافية ) وال ( 

) مع شيء ( منصوب على االستثناءأو على إسقاط اخلافض ) الصغري ( استثناء من العموم يف العبيد ) إال ( يطلق 
لق على عبيده ومعناه أنه ليس للسيد أن يط. بالبناء للمفعول صفة للشيء ، والرفد بالكسر العطاء ) يرفد ( حال 

من تزوجوه بإذنه جرباً عليهم ، وإن فعل فال ميضي طالقه عليهم إال طالقه على الصغري منهم حال كونه مع شيء 
يرفد أي يعطي للصغري فإنه ماض نافذ عليه ، وظاهره كان املخالع به للصغري منهم من عند الزوجة أو من غريها 

لعة للصغري ماضية عليه ولو بأقل من خلع املثل ومثل العبد الصغري ولو من السيد ، وظاهر النظم كغريه أن املخا
  :احلر الصغري كما قدمه الناظم يف قوله 

  واخللع جائز على األصاغر
  مع أخذ شيء ألب أو حاجر

جيوز لألب ووصيه والسلطان وخليفته املبارأة على الصغري بشيء يسقط عنه أو يؤخذ له ال غري ذلك ، : ابن عرفة 
مع شيء يرفد أنه ليس له أن يطلق عليه دون شيء يسقط عنه أو : ومفهوم قوله . سيد يف عبده الصغري اه وكذا ال

جيوز للويل أن يطلق على السفيه البالغ والصغري : وقال اللخمي . يؤخذ له ولو ظهر بالزوجة فساد وهو كذلك 



ه أو حدث بعده من كون الزوجة غري بغري شيء يؤخذ له إذ قد يكون بقاء العصمة فساد األمر جهل قبل نكاح
  .حممودة الطريق أو متلفة ماله اه 

وينبغي أن يكون كالم اللخمي تقييداً للمذهب ألن من املصلحة حينئذ الطالق ، وإن كان غري واحد جعله : قلت 
  .خالفاً 

  َوكَْيفَما َشاَء الكَبُِري طَلَّقَا
  َوُمْنَتهاُه طَلْقََتاِن ُمطْلَقَا

جواب الشرط ، واملعىن ) طلقا ( فاعله ) الكبري ( فعل الشرط ) شاء ( اسم شرط مفعول جبوابه اآليت ) وكيفما ( 
أن العبد الكبري البالغ ولو سفيهاً له أن يطلق زوجته حرة أو أمة كيفما شاء واحدة أو أكثر خبلع أو غريه ، وسواء 

حال ، واملعىن أن منتهى طالق العبد ) مطلقا ( خربه ) طلقتان ( مبتدأ ) ومنتهاه . ( أذن له سيده يف الطالق أم ال 
طلقتان مطلقاً سواء أوقعهما معاً يف حال رقه أو واحدة يف حال رقه ، واألخرى يف حال عتقه ألن الواحدة اليت 

أوقعها يف حال رقه قائمة مقام واحدة ونصف فتكمل عليه ألنه ال يتشطر وتبقى له واحدة هي اليت أوقعها يف حال 
تقه وسواء أيضاً كان قناً خالصاً أو ذا شائبة ، وسواء كانت زوجته حرة أو أمة ، وهذا كله هو معىن اإلطالق ع

  .الذي يف النظم 
  لِكنَّ يف الرَّْجِعيِّ اَألْمُر بَِيدِْه
بالنصب امسها ) مر األ( يتعلق باالستقرار يف خربها ) يف الرجعي ( حرف استدراك ) لكن ( ُدونَ رَِضا وِليَِّها َوَسيِِّدُه

) رضا ( يتعلق مبحذوف حال ) دون ( يتعلق باالستقرار يف خربها والضمري املضاف إليه راجع للعبد ) بيده ( 
معطوف على وليها ، واملعىن أن العبد القن ومن فيه شائبة رق إذا طلق ) وسيده ( كذلك ) وليها ( مضاف إليه 

اب الطالق فإن األمر يف االرجتاع وعدمه ثابت بيد العبد فإن شاء ارجتعها زوجته طالقاً رجعياً وقد مر تفسريه أول ب
قبل انقضاء عدهتا وال حيتاج إلذن سيده يف االرجتاع وال لرضاها بل يرجتعها جرباً عليها وعليه ، وإن شاء مل يرجتعها 

يرجتع ) : خ ( ض واإلحرام وإمنا كان ال حيتاج لذلك ألن الرجعة ليست كابتداء النكاح ، ولذا صحت ولو يف املر
. من ينكح ولو بكإحرام ومرض وعدم إذن سيد طالقاً غري بائن يف عدة صحيح حل وطؤه بقول مع نية اخل 

ومفهوم قوله يف الرجعي أنه إذا طلقها طالقاً بائناً أو رجعياً وانقضت العدة فال يراجعها إال بإذن سيده ورضاها وهو 
  .ء نكاح كذلك ألن املراجعة حينئذ ابتدا

  واحلُكُْم يف الَعبِيد كاَألْحرَارِ
  يف غَاَيِة الزَّْوَجاتِ يف املُْخَتارِ

يتعلق باالستقرار املقدر يف اخلرب ) يف غاية الزوجات ( خرب ) كاألحرار ( يتعلق به ) يف العبيد ( مبتدأ ) واحلكم ( 
يف غاية الزوجات على القول املشهور ، وهو أن حكم العبيد حكم األحرار : واملعىن ) . يف املختار ( وكذا قوله 

: قول مالك ومقابله البن وهب أن الثالثة للعبد كاخلامسة للحر قياساً على طالقه ، ووجه املشهور عموم قوله تعاىل 
تشطري : للعبد مع احلر أربع حاالت : قال يف الذخرية . اآلية )  ٣: النساء ( } فانكحوا ما طاب لكم من النساء 

ود ومنه الطالق ومساواة كالعبادات وخمتلف فيه كعدد الزوجات وأجل االعتراض واإليالء والفقد وحد كاحلد
  .القذف ، فعلى العبد النصف يف مجيع ذلك كله عند مالك وقيل باملساواة وحالة سقوط كاحلج والزكاة اه 

  َوَيْتَبُع األوالُد يف اْسِتْرقَاقِ
) ال ( يتعلق به أيضاً ) لالم ( يتعلق به ) يف استرقاق ( بالرفع فاعل يتبع ) األوالد ويتبع ( ُألم ال َألبِ باإلِطْالَقِ



يتعلق مبحذوف حال من األم أي يتبعوهنا يف الرق واحلرية مطلقاً كانوا من ) باإلطالق ( معطوف ) لألب ( عاطفة 
يتبعون األب مطلقاً حراً كان أو  نكاح أو من ملك اليمني حيث كان أبوهم قناً ، وحيتمل أنه حال من األب أي ال

  .عبداً 
وحاصل املعىن أن الولد تابع ألبيه يف الدين والنسب وألمه يف احلرية والرقية فإن كان الفراش مبلك اليمني فالولد 

وكل : تابع ألبيه حراً كان أو عبداً وإن كان الفراش بنكاح فالولد تابع ألمه كما قال الناظم ، وهو قول الرسالة 
رحم فولدها مبنزلتها أي إن كانت حرة فولدها حر ولو كان األب عبداً وإن كانت قناً أو ذات شائبة فولدها  ذات

وولد ) خ ( كذلك ، ولو كان أبوه حراً وال يستثىن من ذلك إال املوطوءة مبلك سيدها احلر والغارة احلر كما قال 
  .املغرور احلر فقط حر 
  َوِكْسَوةٌ ِلُحرٍَّة َوَنفَقَه

  َعليِه واخلُلُْف بَِغْيرِ الُْمْعَتقَه
بغري ( مبتدأ خربه ) واخللف ( خربه ) عليه ( معطوف على املبتدأ ) حلرة ونفقه ( مبتدأ سوغه عمله يف ) وكسوة ( 

واملعىن أن العبد إذا تزوج حرة فإن عليه نفقتها وكسوهتا كاحلر واختلف إذا تزوج بأمة أو مدبرة أو ) . املعتقه 
نفقتها وكسوهتا على سيدها ، ولو : جل فقيل ذلك عليه أيضاً وهو املشهور ، ويقال له أنفق أو طلق وقيل معتقة أل

هكذا بغري املعتقة لكان منبهاً على املشهور املذكور ، لكنه حاول على أن ينبه على أن احلرة متفق : قال الناظم 
لبيان اخلالف ، بل للمشهور وما به العمل ، وما أفاده ومعلوم أن كتابه ليس موضوعاً . عليها واألمة خمتلف فيها 

ال خالف أن العبد ينفق على زوجته احلرة ، وظاهر كالم : من أن احلرة متفق عليها صرح به ابن املواز قائالً 
لحرة وخيتلف إذا كانا عبدين فعلى القول بأنه ال نفقة على العبد ل: اللخمي أن اخلالف جار يف احلرة أيضاً ألنه قال 

  .ال نفقة عليه إذا كانت أمة ، وعلى القول إن عليه ذلك للحرة خيتلف إن كانت أمة 
يف غري خراجه وكسبه ، واخلراج وهو ما نشأ ال ) خ ( حيث وجبت النفقة عليه فهي كما قال : األول . تنبيهان 

لكسب على اخلراج من عن مال بل عن كإجيار نفسه والكسب هو ما نشأ عن مال أجتر به ، وباجلملة فعطف ا
عطف العام على اخلاص والنفقة والكسوة يف غري اإلجارة اليت يؤاجر هبا نفسه ، ويف غري ما ينشأ عن مال كتجارة 

مبال سيده وغلة ماله ، وأما ربح مال نفسه وغلته فله النفقة منهما كما له ذلك أيضاً من مال وهب له أو أوصي له 
و ما يقاطع على إعطائه لسيده كأن يقاطعه على دينار يف كل شهر ، والكسب اخلراج ه: به ، وقول ابن عاشر 

هوما نشأ عن عمله وقد يكون أحدمها أكثر من اآلخر اخل ، ال خيالف ما مّر ألنه إذا مل تكن مقاطعة فاخلراج هو ما 
ذون فله النفقة من ربح مال مّر مث ما تقدم من أن ربح مال السيد ال نفقة له فيه إمنا هو يف غري املأذون وأما املأ

  .السيد الذي بيده فهو خيالف غريه يف هذا الوجه 
أيضاً ، ورمبا يفهم أن ) خ ( حمل كوهنما يف غري اخلراج والكسب إذا مل يكن عرف وإالَّ فهي فيهما كما يف : الثاين 

ذلك يف صلب العقد يفسد  العبد إذا اشترط كوهنما يف اخلراج والكسب فيعمل بذلك باألحرى ، وال يقال اشتراط
النكاح فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده باملثل ويبطل الشرط كما مّر ، ألنا نقول هذا إمنا يظهر إذا اشترطت النفقة 
على السيد ال إن اشترط عليه أن تكون يف خراج العبد وكسبه ورضي بذلك فال يفسد ، ولو فسد يف هذا لفسد 

ليه فإذا امتنع السيد من إجراء النفقة من اخلراج والكسب وال شرط وال عرف يف العرف أيضاً ألنه كالشرط ، وع
وقد علمت أن اشتراط النفقة يف خراج العبد وكسبه ال يوجب . ، فالعبد إما أن ينفق من غريمها وإالّ طلّقت عليه 

هبة منه لعمل كله أو فساداً إذ غايته أن السيد التزم عدم مؤاخذة العبد مبا يسع نفقته من خراجه وكسبه وذلك 



والعرف عند الناس اليوم على ما شهدناه أن نفقة زوجته وكسوهتا حرة كانت أو أمة يف خراجه . بعضه واهللا أعلم 
  .وكسبه إذ عادهتم أن العبد يصرف مهته يف خدمة سيده وسيده جيري النفقة عليه وعلى زوجته 

  َولَْيسَ الزماً لَهُ أَنْ ُيْنِفقَا
على ( امسها مؤخر ) أن ينفقا ( يتعلق به ) له ( خربها مقدم ) الزماً ( فعل ناقص ) وليس ( داً أْو ُعَتقَا على بنِيه أْعُب

ء مجع عتيق كشريف وشرفاء ألهنم إن ) أو عتقا ( خرب كان حمذوفة أي كانوا أعبداً ) أعبداً ( يتعلق بينفقا ) بنيه 
، وإالَّ فعلى املسلمني وإن كانوا أرقاء فعلى سيدهم ، وال جيوز للعبد كانوا أحراراً فنفقتهم يف ماهلم إن كان هلم مال 

  ) .ت ( و ) م ( أن يتلف مال سيده وعلى هذا فصواب التعبري وليس جائزاً ال وليس الزماً قاله 
 وميكن أن جياب بأن معناه وليس الزماً له أن ينفق عليهم من غري اخلراج والكسب كما ينفق على زوجته من: قلت 

غريمها ، فالتعبري بنفي اللزوم حينئذ يف حمله ، وعلم من هذا أن أوالد العبد من أمته جيوز له اإلنفاق عليهم من مال 
  .سيده ألن املال لسيده وأوالده مملوكون له أيضاً 

  فصل يف املراجعة
  ِعيِّوكاْبِتَداِء ما ِسَوى الرَّْج.بعد الطالق البائن كما مر عند قوله ومنه الرجعي : أي 

  يف اإلذِْن والصَّدَاقِ والوِليِّ
مبتدأ واقعة على ) ما ( خرب مقدم والتنوين فيه عوض من مضاف إليه تقديره وكابتداء النكاح ) وكابتداء ( 

معطوفان عليه ، ) والصداق والويل ( يتعلق باالستقرار يف اخلرب ) يف اإلذن ( صلتها ) سوى الرجعي ( املراجعة 
جعة من الطالق الذي هو رجعي كائنة كابتداء النكاح يف اشتراط اإلذن من الزوجة غري اجملربة واملعىن أن املرا

  .ووجود الصداق والويل واإلشهاد عند الدخول ، وغري ذلك على حنو ما مّر يف باب النكاح حرفاً حرفاً 
  وال رجوَع ِلمَرِيَضٍة والَ

  بِاحلَْملِ ستَّةَ الشُّهُورِ َوَصالَ
( امسها ) رجوع ( ة للجنس ولو أتى بالفاء بدل الواو لكان أوىل ألن هذا مفرع عما قبله ومسبب عنه نافي) وال ( 

) ستة الشهور ( معطوف على مريضة والباء مبعىن مع ) باحلمل ( تأكيد للنفي األول ) وال ( خربها ) ملريضة 
لى احلال من احلمل ، واملعىن أنه حيث بالبناء للفاعل ، واجلملة يف حمل نصب ع) وصال ( بالنصب مفعول بقوله 

اشترط يف املراجعة ما يشترط يف ابتداء النكاح فال رجوع ملريضة مرضاً خموفاً وال حلامل بلغت ستة أشهر ألهنا 
. وهل مينع مرض أحدمها املخوف وإن أذن الوارث اخل ) : خ ( مريضة يف احلقيقة ، واملرض مانع من عقد النكاح 

يف حامل ستة أشهر هو املعروف يف املذهب كما البن بشري وغريه ، ودرج عليه يف املختصر حيث وما ذكره الناظم 
وهو : وقال املازري . لزوجها مراجعتها : وقال السيوري . قال يف احلجر عاطفاً على املخوف وحامل ستة اخل 

فسألتهم عن أمهاهتم لوجدهتم أحياء  الذي خنتاره ألن املرجع إىل العوائد واهلالك من احلمل قليل ، ولو دخلت بلداً
وما قاله املازري صحيح إن اعترب يف هذا املرض : ابن عبد السالم ) ق ( نقله . أو موتى بغري نفاس إال النادر اه 

. كون املوت عنه غالباً ، وأما إن اعترب فيه كونه أكثرياً على ما البن احلاجب وغريه مل يلزم ما قاله املازري اه 
ما سوى الرجعي أن الرجعة من الرجعي ليست كابتداء النكاح وهو كذلك كما قدمه يف : قول الناظم ومفهوم 

  :قوله 
  وميلك الرجعة يف الرجعي
  قبل انقضاء األمد املرعي



وباجلملة ال يشترط يف املرجتع إال كونه ممن يصح نكاحه يف اجلملة وال يشترط فيه انتفاء .وال افتقار فيه للصداق اخل 
. يرجتع من ينكح وإن بكإحرام ومرض وعدم إذن سيد اخل ) : خ ( عه من إحرام ومرض وحنومها ، ولذا قال موان

وال يرد عليه الصيب املميز ألنه وإن كان يصح نكاحه يف اجلملة ويتوقف على إجازة وليه لكن ال يتصور منه الطالق 
يب كالوطء ، وأيضاً ال يطلق على الصيب إال الرجعي أصالً ، إذ شرط الرجعي أن يتقدمه وطء معترب ووطء الص

بعوض كما مر ، وذلك كله يوجب كونه بائناً وال يرد اجملنون أيضاً ألنه إن طلق يف حال جنونه فال يصح طالقه وال 
يلزم كما ال يصح نكاحه أيضاً يف تلك احلالة ، وإن طلق يف حال إفاقته مث طرأ جنونه فلوليه أن يرجتع له حيث كان 

وجرب وصي ) خ ( رجى إفاقته يف العدة ولفظ من صادق عليه ألن الويل له أن جيربه على ابتداء النكاح كما قال ال ت
. فكيف باجلرب على الرجعة وإن كانت ترجى إفاقته يف العدة فال يرجتع إال إذا أفاق . وحاكم جمنوناً احتاج اخل 

نكاحه وإن طلق عليه وليه بعوض فالطالق حينئذ بائن ال وباجلملة فاجملنون باإلصالة ال يصح طالقه كما ال يصح 
من : من ينكح ، وأما إن كان طرأ جنونه بعد الطالق فهو داخل يف قوله ) خ ( رجعي ، فهذا اجملنون خارج بقول 

تها وهو ينكح ألنه إن مل ترج إفاقته فلوليه أن يرجتع له ووليه ممن له إنكاحه ، وإن رجيت إفاقته فال يرجتع إال يف حال
عليه وما هلم يف ذلك من ) خ ( ممن فيه أهلية النكاح أيضاً يف تلك احلالة وهبذا كله تعلم سقوط اعتراض شراح 

من ينكح أي من فيه أهلية صحة النكاح ، وهو العقل خاصة ال البلوغ كما البن : اخلبط ، وتعلم أن معىن قوله 
ن االرجتاع ال يصح إال بالقول الصريح ولو هزالً وبقول حمتمل مع مث إ. عبد السالم خالفاً ملا يف ضيح واهللا أعلم 

وتقدم أنه . وميلك الرجعة يف الرجعي اخل : وقد مر ذلك عند قول الناظم ) خ ( نية ال بفعل دوهنا كوطء كما يف 
وله يف الرجعة عند ق) خ ( ال افتقار فيه للصداق ولو قبضته ردته كما نص عليه يف املعيار ، ونص عليه أيضاً شراح 

وال صداق ، وأما عكسها وهو من ملك زوجته أمرها إن مل يقدم من سفره عند رأس السنة فإن انقضت السنة ومل 
إن كانت عاملة بأن : اتركي صداقك وتزوجي من شئت ففعلت فقال يف املعيار أيضاً : حيضر فقال هلا والد الزوج 

صداق وإن ظنت أهنا ال متلك الفراق هبذا التمليك ومثلها جيهل ذلك هلا فراقه بغري شيء لزمها ما فعلته من ترك ال
حلفت وهلا الرجوع ، ولو مضت السنة ومل تقض بشيء حىت طال ذلك مل يلزم الزوج ما فعله األب من الفراق إال 

  .أن يرضى اه باختصار 
الفخذين يف عدة الطالق ذكر يف املعيار قبل نوازل الرضاع عن سيدي عيسى بن عالل يف الوطء بني : تنبيه 

التفريق : الرجعي غرينا ، وبه الرجعة مث تزوجها قبل متام االسترباء وبعد انقضاء العدة هل يفرق بينهما أم ال ؟ فقال 
بينهما ينبين على االختالف يف هذا الوطء هل يلحق به الولد أم ال ؟ فعلى القول بلحوق الولد يفسخ النكاح ألنه 

وعلى القول بعدم حلوقه ال يفسخ ويترجح هذا الثاين بقول من قال إن وطء الرجعية رجعة  ناكح يف االسترباء ،
واخلالف املشار إليه يف حلوق الولد نقله عياض يف آخر االسترباء من التنبيهات ،وانظره . وإن مل ينو به الرجعة اه 

فيمن وطىء ومل ينو الرجعة أنه جيب على املرأة  وذكر يف املعيار أيضاً قبل اإليالء. أيضاً يف مسائل العدد من املازري 
عدة واسترباء ، فإن أراد ارجتاعها قبل انقضاء العدة فله ذلك لكونه بالقول واإلشهاد فقط ال بالوطء ألنه : أمران 

من  ممنوع منه حىت ينقضي االسترباء من فاسد وطئه ، فإن مل يرجتعها يف العدة مل يكن له سبيل إىل غري ذلك فيما بقي
  .حيض االسترباء اه باختصار 

هذا االرجتاع : قلت . وال يطأ الزوج وال يعقد اخل ) خ ( ارجتاعه هلا يف العدة واالسترباء خمالف لقول : فإن قلت 
  .ليس بعقد بدليل عدم االحتياج إىل رضاها ورضا الويل والصداق واإلشهاد مستحب فقط 

  َوَزْوَجةُ الَعْبدِ إذَا ما ُعِتقَْت



  ْختَاَرتِ الفِراق ِمْنُه طُلِّقَْتَوا
بفتح العني والتاء ) عتقت ( زائدة ) ما ( ظرف مضمن معىن الشرط ) إذا ( مبتدأ ومضاف إليه ) وزوجة العبد ( 

يتعلق ) منه ( فعل وفاعل ومفعول ) واختارت الفراق ( وفاعله ضمري الزوجة ، واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها 
بفتح الطاء والالم ، ومفعوله ) طلقت ( ملة معطوفة على مجلة عتقت أو حال من فاعل عتقت بالفراق ، واجل

  .واجلملة جواب إذا وهي وجواهبا خرب املبتدأ . حمذوف أي نفسها 
  مبا َتَشاُؤُه َوَمْهما َعَتقَا

  فََما لَُه ِمن اْرِتجاعٍ ُمطْلَقَا
( خرب مقدم ) له ( نافية ) فما ( مجلة شرطية وألفه لإلطالق ) ومهما عتقا ( صلته ) تشاؤه ( يتعلق بطلقت ) مبا ( 

حال واجلملة جواب الشرط ، ولذا دخلت الفاء عليها وجوباً ألهنا ال ) مطلقاً ( مبتدأ جر مبن الزائدة ) من ارجتاع 
اخليار يف البقاء تصلح أن تكون شرطاً ، ومعىن البيتني أن زوجة العبد ولو بشائبة رق إذا عتقت عتقاً ناجزاً فلها 

طلقت : والفراق ، وحيال بينه وبينها حىت ختتار فإن اختارت البقاء معه فال إشكال وإن اختارت الطالق وقالت 
مبا تشاؤه إذا : نفسي فيلزمه واحدة بائنة إال أن تنوي أكثر فيلزمه اثنان إذ مها منتهى طالق العبيد ، وهو معىن قوله 

 رجعة له جرباً عليها مطلقاً عتق يف العدة أو بعدها طلقت نفسها واحدة أو اثنتني عتق هو بعد أن طلقت نفسها فال
نعم له مراجعتها برضاها بالشروط املتقدمة ، وال بد من دخول زوج هبا فيما إذا كانت طلقت نفسها أكثر من 

: بقوله ) خ ( كما أشار له  وهذا إذا اختارت قبل أن يعتق العبد وإال فال خيار هلا) خ ( واحدة على ظاهر النظم و 
أو عتق قبل االختيار ، وكذا يسقط خيارها إن قبض السيد الصداق وأعتقها قبل البناء ، واحلال أنه اآلن عدمي ألن 

خيارها يبطل عتقها ، إذ ليس للسيدغريها فلو اختارت نفسها لوجب للزوج الرجوع بالصداق على السيد ، 
ن الدين الذي هو الصداق سابق على عتقها ، فلذا ارتكب أخف الضررين فينفذ والفرض أنه عدمي فيؤدي لبيعها أل

أيضاً ، وسقط صداقها والفراق إن قبضه السيد وكان عدمياً اخل ) خ ( العتق وتبقى حرة حتت عبد وهذا معىن قول 
شيدة ، وكذا السفيهة وظاهر النظم أن هلا اخليار يف الطالق والبقاء رشيدة أو سفيهة أو صغرية وهو كذلك يف الر. 

ويفهم منه أن ) ز ( إن بادرت الختيارها نفسها فإن مل تبادر أو كانت صغرية فإن احلاكم ينظر هلما يف األصلح قاله 
الصغرية إذا بادرت للطالق ال يلزمه طالق ، بل حىت ينظر احلاكم فيأمرها به إذا رآه نظراً ، وباجلملة فالصغرية ال 

ادرت له قبل الرفع للحاكم أم ال ، وكذا السفيهة إن مل تبادر بل تأخر أمرها حىت رفعت يلزم طالق باختيارها ب
للحاكم فاختارت حينئذ الفراق ، ورأى هو البقاء لكونه نظراً هلا فإن اختار كل من الصغرية والسفيهة البقاء قبل 

ا تشاؤه هذا هو القول املرجوع إليه ، وقوله مب. الرفع مل يلزمها ذلك على قول ابن القاسم إذا مل يكن ذلك نظراً 
فأوىف كالمه للتخيري . وملن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتني اخل : حيث قال ) خ ( وعليه درج 

وظاهر نقل اللخمي وغري : ابن عرفة . كما ملصطفى ، وكان مالك يقول أوالً ال ختتار إال واحدة وعليه أكثر الرواة 
وأما قبل الوقوع فإمنا تؤمر بواحدة : تالف قول مالك فيما زاد على الواحدة إمنا هو بعد الوقوع أي واحد أن اخ

وهو الصواب وهذا التصويب يعكر على إطالق قول الناظم مبا تشاؤه كما يعكر عليه : ابن عرفة . من غري خالف 
  .صوبه اللخمي  للتخيري وعلى املرجوع عنه ميضي الزائد وهو ما) خ ( جعل أو يف كالم 

وحنوه : وقال ابن القصار . إذا مكنته من نفسها عاملة بالعتق سقط خيارها ، ولو جهلت احلكم على املشهور : تنبيه 
واألقرب أنه تقييد : قال يف ضيح . ملالك يف املختصر أنه ال يسقط خيارها حيث مكنته جاهلة بأن هلا اخليار بعتقها 



.  
  فصل يف الفسخ

اح الفاسد هل يعد طالقاً أم ال ؟ وهل يرث أحد الزوجني اآلخر إذا مات قبل الفسخ أم ال ؟ وهل فسخ النك: أي 
  .تلزم فيه العدة أم ال ؟ واألنسب إدراج هذا الفصل يف فصل حكم فاسد النكاح كما تقدم ذلك هناك 

  َوفَْسُخ فاِسٍد بِال وِفَاقِ
  بِطَلْقٍَة ُتَعدُّ يف الطَّالَقِ

صفة ) تعد يف الطالق ( خرب ) بطلقة ( يف موضع الصفة لفاسد ) بال وفاق ( تدأ ومضاف إليه مب) وفسخ فاسد ( 
  َوَمْن َيُمْت قَْبلَ ُوقُوعِ الفَْسخِ.لطلقة 

) وقوع الفسخ ( يتعلق بفعل الشرط ) قبل ( فعله ) ميت ( اسم شرط مبتدأ ) ومن ( يف ذا فما إلْرِثِه ِمْن َنْسخِ 
) من نسخ . ( خرب مقدم ) إلرثه ( نافية ) فما ( يتعلق بوقوع واإلشارة للفاسد بال وفاق  )يف ذا ( مضاف إليهما 

أن : اسم جر مبن الزائدة ، واجلملة جواب الشرط ، ولذا دخلت الفاء عليها والشرط وجوابه خرب املبتدأ واملعىن 
د واملرأة ووجه الشغار ونكاح املريض النكاح املختلف فيه اختالفاً قوياً ولو خارج املذهب كإنكاح احملرم والعب

واخليار ، فإنه يفسخ بطالق مراعاة ملن يقول بصحته واخللع إن وقع فيه قبل الفسخ نافذ ومن مات من الزوجني 
قبل وقوع هذا الفسخ فإن احلي يرثه إال نكاح املريض واخليار فإنه ال إرث فيهما ولو مات الصحيح منهما يف 

  :لناظم إثر البيت الثاين ما نصه مسألة املريض فلو زاد ا
  إال نكاحاً ذا خيار أو مرض

  هب أنه موت الصحيح قد عرض
تقدم أن وجه الشغار من املختلف فيه وإن كان يثبت بعده بصداق املثل ، فهو من الفاسد لصداقه ، ومنه : تنبيه 

ال أراجعك حىت تردي عليَّ ما : هلا  أيضاً من طلق زوجته طالقاً بائناً بعد أن دفع هلا املعجل واملؤجل ، مث قال
أخذت مين وتردي الصداق املؤجل على ما كان عليه ، فإنه فاسد ألنه نكاح وسلف ، وكذا لو زادها ربع دينار 
على ذلك ، وكذا لو كان على أن ترد له مجيع ما أعطاها ويعطيها هو مثل ذلك وزيادة ربع دينار ألنه بيع ذهب 

  .يل وغريه بذهب وعصمة كما يف الربز
  َوفْسُخ ما الفَساُد فيه ُمْجمَُع

( يتعلق به ) فيه ( مبتدأ ) الفساد ( مضاف إليه واقعة على النكاح ) ما ( مبتدأ ) وفسخ ( عليه ِمْن غري طَالَقٍ يَقَُع 
 والرابط الضمري) ما ( نائب الفاعل مبجمع ألنه اسم مفعول ، واجلملة صلة ) عليه ( خرب عن الفساد ) جممع 

واجلملة من يقع وفاعله ومتعلقه خرب فسخ ، والتقدير وفسخ ) يقع ( يتعلق بقوله ) من غري طالق ( اجملرور بفي 
النكاح الذي فساده أمجع عليه يقع من غري طالق ألن هذا النكاح كالعدم ، ولذا لو عقد شخص عليها قبل الفسخ 

ة وحمرمة بصهر أو رضاع ونكاح املتعة وهو النكاح صح نكاحه وإن وقع اخللع فيه مل ينفذ ،وذلك كنكاح اخلامس
ومن خالف يف بعض هذه األفراد من العلماء . ألجل ونكاح املعتدة والنكاح على حرية ولد األمة وحنو ذلك 

كالظاهرية يف اخلامسة ، ونكاح املتعة عند بعضهم ال يعتد خبالفه لضعف مدركه فال يقدح يف كونه جممعاً عليه ، 
وهو : بقوله ) خ ( د الزوجني يف هذا القسم فال إرث فيه للحي ، وإىل هذا القسم والذي قبله أشار وإذا مات أح

طالق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحرمي بعقده ووطئه وفيه اإلرث إال نكاح املريض ال إن اتفق على فساده 
  .فال طالق وال إرث كخامسة وحرم وطؤه فقط اخل 



  تِّفَاقِوَتلَْزُم الِعدَّةُ با
  ِلُمْبَتَنى بَِها َعلَى اإلِطْالَقِ

يتعلق ) على اإلطالق ( يتعلق مببتىن ) هبا ( و ) ملبتىن ( يتعلق بتلزم وكذا ) باتفاق ( فاعل تلزم ) وتلزم العدة ( 
بتلزم أو مبحذوف حال ، واملعىن أن النكاح الفاسد إذا وقع فيه دخول أو خلوة ميكن فيها الوطء مث فسخ ، فإن 

ولو تصادقا على نفي الوطء حلق اهللا وال : قال يف املقرب . العدة تلزم فيه مطلقاً كان خمتلفاً فيه أو جممعاً عليه 
ووجه لزوم العدة يف املختلف فيه ظاهر ألنه جار جمرى الصحيح يف العدة وغريها كما . صداق هلا ألهنا مل تدعه اه 

اء بثالث حيض ، فإطالق الناظم عليه عدة إمنا هو من باب التغليب ، وما مّر ، وأما اجملمع عليه فالالزم فيه االسترب
وقع يف املقرب واملدونة من إطالق العدة عليه أيضاً فإمنا ذلك على وجه اجملاز سهله أن استرباء احلرة كعدهتا 

عليه وعليها عدة الوفاة يف  ومفهوم ملبتىن هبا فيه تفصيل ألنه إذا مات عنها قبل البناء فال عدة وال استرباء يف اجملمع
املختلف فيه ، فإن مات عنها بعد البناء أو اخللوة وقبل الفسخ ففي اجملمع عليه االسترباء بثالث حيض وال عدة 

  .وفاة عليها وال إحداد ، ويف املختلف فيه عدة وفاة 

  باب النفقات وما يتعلق هبا

أنفش محلها أو طلقها إثر دفعها هلا ، وعرفها ابن من كسوة وإسكان ووجوب وإسقاط واختالف ورجوع هبا إذا 
فخرج مبا به قوام معتاد غري اآلدمي ، وما ليس . النفقة ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف اه : عرفة بقوله 

معتاداً يف حال اآلدمي وما هو سرف فال يسمى شيء من ذلك نفقة شرعاً ، وهذا احلد شامل للكسوة والطعام 
فمهما وجبت النفقة باإلصالة كنفقة الزوجة والرقيق واألوالد واآلباء وعامل القراض إذا . ، وال إشكال والسكىن 

ال نية يل أو تعذر سؤاله : كثر املال وبعد السفر وجبت الكسوة ، وكذا إن تطوع هبا على الربيب مثالً حيث قال 
) . ز ( سهل ومل يقبل عند ابن زرب وهو املعتمد قاله  نويت الطعام فقط قبل قوله عند ابن: لغيبة وحنوها ، فإن قال 

وما امرؤ : وانظر أوائل االلتزامات فإنه يظهر منها ترجيح ما البن سهل ، وقدمنا حاصل كالمه عند قول الناظم 
أن ابن رشد سئل عن املسألة فأجاب بأن الكسوة غري داخلة بعد حلفه يف مقطع : ويف الربزيل . لزوجة يلتزم اخل 

حلق أنه إمنا أراد الطعام دون الكسوة ألن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فإهنا تعرفت عند أكثر الناس يف ا
  .فيكون من باب ختصيص العموم بالعرف ، وفيه خالف بني األصوليني اه : الربزيل . الطعام دون الكسوة 

يد املطلق كما يف املعيار والالمية وغريمها ، والذي جرت عليه األحكام أنه خيصص العام ويعني املبهم ويق: قلت 
القول بعدم لزوم : فيكون ما البن سهل وابن رشد أرجح ، ولذا قال ابن ناجي يف شرح املدونة من كتاب الشركة 

  :الكسوة هو الذي عليه األكثر وبه الفتوى ونظمه يف العمل املطلق فقال 
  إن امرؤ نفقة الغري التزم
  مللتزمفاللبس غري داخل يف ا
  َوجيُِب اإلْنفَاقُ ِللزَّْوجَاِت
  يف كُلِّ حَالٍَة ِمَن احلَاالَِت

صفة لقوله حالة ، واملعىن أن نفقة الزوجة ) من احلاالت ( يتعلق بيجب ) وجيب اإلنفاق للزوجات يف كل حالة ( 
جوهبا إذا دخل أو دعي واجبة على زوجها بقدر وسعه وحاهلا غنية كانت أو فقرية حرة أو أمةبوئت أم ال ؟ وحمل و

جيب ملمكنة : بقوله ) خ ( إىل الدخول وليس أحدمها مشرفاً ، وكان الزوج بالغاً وهي مطيقة كما أفاد ذلك كله 



فهذه الشروط عامة يف . مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدمها مشرفاً قوت وأدام وكسوة بقدر وسعه وحاهلا اخل 
وهو الذي للقاين يف حواشي ضيح ، وهو الذي ينبغي اعتماده ألن ) ح ( اح املدخول هبا وغريها كما قرر به شر

استظهر ما يف ضيح وابن عبد السالم من ) ح ( النفقة يف مقابلة االستمتاع كما يف ابن سلمون وغريه ، وإن كان 
  :ل مثالً اختصاصها بغري املدخول هبا ، وأما إن دخل فتجب من غري شرط ، مث إن الناظم لو زاد بيتاً فقا

  إن مكثت والزوج بالغ وهي
  مطيقة وليس مشرفاً كهي

  .كهي آخر البيت تشبيه مبا قبله أي يشترط فيها عدم اإلشراف كما اشترط ذلك فيه : لوىف باملراد وقوله 
على املرأة اخلدمة الباطنة كعجن وكنس وفرش واستقاء املاء واحلطب إن كانت عادة البلد كما يف الربزيل : فرع 
  .ألن نساء البوادي دخلن على ذلك اه : الشبييب قائالً  عن

  والفَقُْر َشْرطُ األبََوْينِ والولَْد
  َعَدُم مالٍ واتِّصالٌ لألَمْد

مبتدأ وخرب يعين أن الشرط وجوب نفقة األبوين على أوالدمها الفقر ، فال حيكم هبا إال ) والفقر شرط األبوين ( 
وبالقرابة على املوسر نفقة الوالدين املعسرين وأثبتا ) خ ( م به أو بعد ثبوته ببينة بعد إقرار األوالد املالكني أمره

وإذا حكم هبا عليهم فإهنا توزع عليهم ذكوراً كانوا أو إناثاً صغاراً أو كباراً . أي ألهنا عقوق . العدم ال بيمني اخل 
مقال ألزواج البنات املتزوجات وإذا على قدر يسارهم على الراجح ال على الرؤوس وال على قدر اإلرث وال 

حكم هلما هبا على األوالد بالشرط املذكور فأنفق عليهما أجنيب أو أحد األوالد بعد احلكم ، فللمنفق املذكور 
الرجوع على من حكم عليه هبا ألنه قام عنه بواجب حيث مل يكن متربعاً خبالف ما إذا أنفق عليهما قبل احلكم هبا 

بقوله وتسقط عن املوسر مبضي الزمان إال لقضية أو بنفق غري ) خ ( وأشار له . ن رشد وغريه فال رجوع كما الب
  ) .الواو ( يف كالمه مبعىن ) أو ( متربع اخل ، إال أن 

إذا مل يكن لألبوين إال دار السكىن وطلبا الولد بالنفقة فإنه يقضى هلما هبا قاله يف الكراس السابع من أنكحة : تنبيه 
ر ، وهذا إن مل يكن يف الدار فضل عما يليق بسكنامها وإال مل يقض بالنفقة عليهما إال بعد نفوذ ذلك الفضل ، املعيا

  .انظر الربزيل يف النفقة فيما إذا كان للصغري دار وهو يف كفالة أبيه 
صالً وعدم وجود خربه أي وشرط وجوب نفقة الولد احلر على أبيه احلر عدم املاأل) عدم مال ( مبتدأ ) والولد ( 

وإذا كسدت الصنعة عادت على األب مث إن : اللخمي . صنعة تكفيه ، فإن كانت ال تكفيه أعطي متام الكفاية 
األب إذا واجر ولده فإنه ينفق عليه من أجرته وما فضل منها دفعه له األب خمافة أن يعوقه على اخلدمة عائق من 

كان فقرياً قاله ابن فرحون يف األلغاز عن اجلزيري ، مث إن علم أن  مرض أو كساد ، وال يأكل األب منه شيئاً وإن
الولد والزوجة يفرض هلما يف مال الغائب املليء وإن مل يكن له مال حاضر وحيسبان ذلك عليه من يوم الفرض وإذا 

ه خبالف األبوين تداينا عليه لزمه أداؤه إن قدم ويرجع عليه املنفق عليهما حيث مل يتربع أنفق قبل الفرض أو بعد
كما مّر فإن علم عسره أو جهل حاله مل يفرض هلما إال أن للزوجة أن تطلق نفسها بعدم النفقة إذا مل تصرب يف 

الصورتني ، فإن صربت وقدم موسراً يف الصورة الثانية فرض هلا عليه نفقة مثلها من مثله ، وأما األبوان فال يفرض 
إذا مل يكن له مال حاضر ، وال يتداينان عليه وإن فعال مل يلزمه من ذلك شيء  هلما يف مال الغائب ، وإن علم يسره

وأما أصوله فال تباع على الراجح من . فإن كان له مال حاضر غري أصل فيفرض هلما فيه ، ويباع هلما يف النفقة 
الزوجة واألوالد فإهنا عن ابن رشد خبالف ) ح ( إال أن يغيب بعد الفرض عليه فتباع حينئذ كما يف : أحد قولني 



تباع أصول الغائب وغريها يف النفقة عليهما كما يف ابن سلمون وغريه ، وهذا ما مل تكن األصول دار السكىن وإال 
بيعت للزوجة دون األوالد ألن نفقتها أقوى إذ هي عليه غنية كانت أو فقرية يف مقابلة االستمتاع ، وإذا مل تبع 

ني أو بيت املال ، وانظر لو أنفق أجنيب مع علمه بالدار فىظهر من هذا أنه ال رجوع له لألوالد فنفقتهم على املسلم
. وحكم ما على بنيه أنفقت اخل : على األب ألنه فقري حكماً مل يقم عليه األجنيب بشيء جيب عليه وسيأيت عند قوله 

  .أهنما يفترقان يف شيء آخر ، هذا حتصيل هذه املسائل فتنبه الختالفها 
إذا قضى القاضي على االبن بنفقة األبوين ، مث باع الولد بعد ذلك ربعه أو تصدق به ففي مسائل ابن احلاج : ع فر
أما رد الصدقة فبني وأما رد بيعه ففيه نظر إال أن يكون قد قصد به إسقاط النفقة فيعامل : الربزيل . إن فعله يرد : 

ها ، وهي أن األب يفوت ربعه بالبيع أو اهلبة لبعض األوالد أو وكثرياً ما يقع يف زماننا عكس: بنقيض قصده قال 
ألجانب فعلوا معه خرياً أو يريد إغاظة ولده بذلك ، فالصواب أن ال ميضي إذا قصد ذلك ، وإن مل يقصد ذلك ففيه 

  .نظر ، هل جيب على ابنه نفقته أو ال ؟ كما تقدم يف عكسها 
الذي ) لألمد ( ال نفقة األب على أوالده الذين ال مال هلم فاعل بفعل حمذوف أي وجيب اتص) واتصال ( 

  .ويسقطها مث بينه بقوله 
  ففي الذُّكُورِ ِللُْبلُوغِ يَتَِّصلْ
  ويف اإلنَاِث بالدُُّخولِ َيْنفَِصلْ

أي  ونفقة الولد الذكر حىت يبلغ عاقالً قادراً على الكسب) خ ) : ( يتصل ( يتعلقان بقوله ) ففي الذكور للبلوغ ( 
( إال ملعرة عليه أو على وليه أو عليهما بالتكسب فال تسقط كما ال تسقط إذا بلغمجنوناً أو عاجزاً عن الكسب 

ينقطع ومثل الدخول الدعاء له كما مّر ، ولو : اإلنفاق أي ) ينفصل : ( يتعلقان بقوله ) ويف اإلناث بالدخول 
رجعت نفقتها عليه كما لو طرأ هلا مال قبل البلوغ ، مث ذهب دخلت أو دعيت له قبل البلوغ فإن تأميت قبله أيضاً 

ومفهوم بالدخول أهنا إذا مل تدخل مل تسقط ولو . قبله أيضاً أو بلغت زمنة وطرأ هلا املال مث ذهب ، فإهنا تعود 
الزمانة مل تأميت قبله اخل أهنا لو تأميت بعده أو ذهب املال بعده أو بعد زوال : رشدها وهو كذلك ، ومفهوم قوله 

الولد : ال أن عادت بالغة أو تزوجت زمنة مث صحت وتأميت بالغة وعادت الزمانة فال تعود ، وقويل ) : خ ( تعد 
احترازاً من الولد العبد واألب العبد ، فإن نفقة األوالد العبيد على سيدهم ونفقة األحرار أوالد العبيد يف . احلر إخل 

  :م بيت املال ، وتقدم يف قول الناظ
  وليس الزماً له أن ينفقا
  على بنيه أعبداً أو عتقا

إن املفلس الصانع يداين ليعمل ويقضي من عمله مث عطل أجرب على العمل : قال اللخمي يف كتاب املديان : تنبيه 
فيلزم مثله يف الزوج يف النفقة إذا ترك صنعته ، وأما نفقة : قال ابن عرفة . فإن ولد استؤجر يف صناعته تلك 

  .ونقله الربزيل يف النكاح . األوالد فال خالف أنه ال جيرب على الصنعة اه 
  واحلُكُْم ِفي الِْكْسَوةِ ُحكُْم النَّفَقَْه

  وُمَؤنُ الَعْبدِ َتكُونُ ُمطْلَقَه
فمهما وجبت النفقة على أحد ممن تقدم وجبت ) حكم النفقة ( وسقوطها ) الكسوة ( وجوب ) واحلكم يف ( 

  .ما سقطت النفقة سقطت الكسوة إال يف مسألة االلتزام املتقدمة الكسوة ، ومه
الثوب : وإن طلبته بالكسوة فقال هلا : قال ابن عرفة يف الشهادات عند النكاح على ترجيح البينات ما نصه : فرع 



بن دحون بل هو يل ففي كون القول قوهلا أو قوله نقل يف الطرر عن االستغناء فتوى ا: الذي عليك يل ، وقالت 
وابن الفخار حكامها أبو القاسم اليونباين ، واختار األول ومها مبنيان على اعتبار كوهنا يف حوز الزوج أو حوزها يف 

مبتدأ ومضاف إليه ) ومؤن العبد . ( وراجع ما مر يف االختالف يف متاع البيت ويف التداعي يف الطالق . نفسها اه 
حال من اسم تكون ، واملعىن أن مؤن ) مطلقة ( ا حمذوف أي على السيد عائد على املؤن وخربه) تكون ( واسم 

العبد وكذا األمة من نفقة وكسوة تكون على سيدمها مطلقة غري مقيدة بفقر العبد واألمة وال بغىن السيد ، ويلزمه 
إمنا جتب نفقة ) : خ ( تكفينهما إن ماتا فإن امتنع من اإلنفاق عليهما بيعا عليه كتكليفهما من العمل ما ال يطيقان 

وأما زوجة العبد فنفقتها عليه كما مّر ال . رقيقه ودابته إن مل يكن مرعى وإالَّ بيع كتكليفه منالعمل ما ال يطيق اخل 
على سيده وينفق عليها من غري خراجه وكسبه ، واملراد باخلراج ما نشأ ال عن مال بل عن كإجيار نفسه ، واملراد 

ل اجتر به فهما لسيده ونفقته عليهما من غريمها من هبة أو وصية وحنومها إال لعرف فإهنا يف بالكسب ما نشأ عن ما
  .اخلراج والكسب ، فتكون فيهما فإن عجز طلقت عليه انظر حتقيقه يف فصل املراجعة 

  َوُمْنِفٌق َعلَى َصغريٍ ُمطْلَقا
  لَُه الرُّجُوُع بالَِّذي قَدْ أْنفَقَا

مبتدأ وخربه ) له الرجوع ( حال من صغري أي كان له أب أم ال ) مطلقا ( يتعلق به ) صغري على ( مبتدأ ) ومنفق ( 
صلة الذي ، والرابط ) قد أنفقا ( يتعلق بالرجوع ) بالذي ( ، واجلملة خرب املبتدأ والرابط الضمري اجملرور بالالم 

  .حمذوف وألفه لإلطالق 
  َعلَى أبٍ أَْو َمالِ االْبنِ وأُيب

  لْمِ املَالِ أَوْ ُيْسرِ اَألبِإالَّ بع
بضم اهلمزة مبنياً للمفعول ونائب فاعله ) وأيب ( معطوف على أب ) أو مال االبن ( يتعلق بالرجوع ) على أب ( 

يتعلق بالرجوع املقدر قبل إال أي منع رجوع املنفق يف كل حال ) بعلم املال ( حرف استثناء ) إال ( ضمري الرجوع 
واجلملة من أيب ونائبه ومتعلقه استئنافية واملعىن أن من أنفق على صغري كان ) أو يسر األب ( ال إال يف حال علم امل

فإنه يرجع مبا أنفق يف مال األب أو الصيب إن كان هلما مال وعلمه املنفق ، ويقدم مال الصيب على . له أب أم ال 
أحدمها وجود املال لالبن أو : رجوع شرطني مال األب حيث كان لكل منهما مال علمه املنفق ، فذكر الناظم لل

إذ العلم باملال فرع وجوده . إال بعلم املال أو يسر األب : لألب ، والثاين علم املنفق به ومها مفهومان من قوله 
وظاهره أنه ال بد من علم يسر األب ، فالعلم باألب دون العلم بيسره ال يكفي وهو كذلك كما البن رشد خالفاً 

فإن مل يكن هلما مال أصالً وقت اإلنفاق أو كان وتلف فال تتبع ذمتهما فيما استفاداه بعد ولو شرط املنفق ) ز ( ل 
وكذا إن كان هلما مال ومل يعلم به ) ح ( عند اإلنفاق أن يرجع يف املستفاد مليعمل بشرطه خالفاً ألشهب كما يف 

  .املنفق فال رجوع أيضاً 
نوي املنفق الرجوع بنفقته وهو شرط ال بد منه على املعتمد كان املنفق وصياً وبقي للرجوع شرط ثالث وهو أن ي

وعلى الصغري إن كان له مال علمه املنفق وحلف أنه : يف باب النفقة حيث قال ) خ ( أو أجنبياً كما اقتصر عليه 
يف ) خ ( وعليه عول أنفق لريجع اخل ، وقيل ال يشترط هذا الشرط بل كذلك يرجع إذا مل ينو رجوعاً وال عدمه 

ولعل الناظم . أيضاً عن املدونة يف باب النفقة ) ق ( ونقله . والقول له إنه مل ينفق حسبة اه : اللقطة حيث قال 
عول على هذا القول ، فلذا مل يشترط نية الرجوع وشرط رابع وهو أن تكون النفقة غري سرف بالنسبة للصغري ، 

م اتكل يف ترك هذا الشرط على القواعد ألن كل من تصرف لغريه فإمنا يلزم وإال مل يرجع بالسرف ، ولعل الناظ



من تصرفه ما فيه مصلحة وال مصلحة يف السرف حىت يرجع به ، وشرط خامس بالنسبة للوصي واألب ومن هو 
 مبنزلتهما وهو أن يكون مال الصيب غري عني ، فإذا أنفق الوصي أو األب وحنوه ، وحتت يديهما للمحجور عني

فليس هلما رجوع عليه وحيمالن على التطوع ، ألن اليتيم غري حمتاج لسلفهما ، وأما غري الوصي واألب ومن تنزل 
منزلتهما من كافل أو حاضن فريجع ، وإن كان مال اليتيم عيناً ألنه ليس بيده وأما الشرط السادس وهو حلفه أنه 

وهذا يف غري الوصي ، وأما هو فال ميني عليه كما يأيت للناظم  .ومع ميني يستحق ماله : أنفق لريجع فسيأيت يف قوله 
ومفهوم على صغري أن من أنفق على بالغ له الرجوع ، وإن كان فقرياً وقت اإلنفاق وهو كذلك كما يف املعيار . 

: مها إحدا. وهنا مسألتان . وغريه ، مث إذا توفرت الشروط وجب الرجوع سواء كان الصغري ربيباً للمنفق أم ال 
لو تزوجت امرأة وتطوع زوجها بنفقة ابنها مث تريد هي الرجوع هبا على ابنها يف حياته أو بعد وفاته : قال يف الطرر 

، وكان له مال وقت اإلنفاق فإنه ال رجوع هلا عليه ألنه معروف من الزوج وصلة للربيب واألم مل تترك من حقها 
سواء كان : لس الشيوخ فأمجعوا على هذا ، ويف جملس آخر قالوا شيئاً ، وذكر بعض أصحابنا أهنا وقعت يف جم

. هكذا نقله الربزيل وحنوه يف ابن سلمون وابن عرفة . تطوعاً أو شرطاً يف أصل عقد النكاح إذا كان ألجل معلوم 
يف ) ح ( ه ونقل. فإن مات املتطوع سقط الرجوع ، وإن كان ملدة وبقي من املدة شيء ألهنا هبة مل تقبض اه : وزاد 

وأما إذا كان تطوعاً فظاهر ألن اهلبة تبطل مبوت الواهب قبل قبضها ، وأما إذا كان : أول التزاماته وقال عقبه 
: شرطاً يف العقد وأجزناه إذا كان ملدة معلومة كما رجحه ابن رشد ، فينبغي أن ال تسقط وأن حتل مبوت الزوج أي 

  .بقية املدة كما تقدم  ويوقف من تركته مقدار ما يفي بنفقته يف
وينبغي أيضاً أن ترجع الزوجة على ابنها يف مسألة الشرط ألهنا تركت من صداقها للشرط املذكور فهي قد : قلت 

) م ( والشارح مسألة الشرط فلم ينقلوها قال ) م ( ولذا حذف الشيخ . تركت من حقها ألجله فتأمله واهللا أعلم 
  بإنفاق الربيب طاع ال ومن:وقد كنت لفقت بيتاً فقلت : 

  رجوع لألم على ابن فاقبال
وقعت مسألة وهي امرأة هلا ولد تأخذ عليه النفقة من : قال الربزيل إثر نقله مسألة الطرر املتقدمة ما نصه : ثانيتهما 

الرجوع  أبيه فتزوجت رجالً واشترطت عليه نفقة الولد أجالً معلوماً أو تطوع هبا بعد العقد مدة الزوجية ، وأرادت
بذلك على أيب الولد ، فوقعت الفتيا بأن ذلك إن كان مكتوباً من حقوقها فيجب هلا الرجوع مىت شاءت وإسقاطه 
لزوجها فهي ترجع بنفقته على أبيه ، وإن كان ذلك للولد فال رجوع هلا على أبيه بشيء وهو جار على األصول ، 

األول مال وهب ألمه ، فإذا أنفقته على ولدها رجعت به وكأنه شيء وهب له فينفقه على نفسه ال على ابنه ، و
  .وتقدم هذا يف أول اخللع . على أبيه اه 

قد تقدم أن من تطوع بنفقة ربيبه مدة الزوجية فإمنا يلزمه اإلنفاق عليه ما دام صغرياً ال يقدر على الكسب : تنبيه 
  .مه كما يف خلع املعيار وما مل يطرأ له مال مل يكن له وقت التطوع وإالَّ مل يلز: أي 

هلذه املسألة يف الرجوع نظائر من ذلك من أدى عن رجل ديناً عليه بغري أمره ، فله أن يرجع عليه كما : تنبيه آخر 
يف ) خ ( وكذلك من فدى حراً من أيدي العدو ، كما نص عليه . إذ قد يؤدي دين من ال أذنا : مر يف قول الناظم 

اً فله أن يرجع يف تركته ، وليس لورثته منعه ، وكذلك من فدى متاعاً من أيدي احلرابة وكذلك من كفن ميت
: قال أبو احلسن . يف اجلهاد ) خ ( اللصوص فله حبسه حىت يأخذ ما فداه به كما قاله أبو احلسن ، ونص عليه 

يلزمه وذلك قربة : كنانة  وقال ابن. وانظر من أدى عن إنسان ما مل يلزمه لظامل حبسه فيه ، فاملشهور أنه ال يلزمه 
  .ملن فعله اه 



  وَيْرجُِع الَوِصيُّ ُمطْلَقاً بَِما
  ُيْنِفقُُه َوَما الَيِمُني أُلزِمَا

( مفعول ثان ب )اليمني ( نافية ) وما ( يتعلق بريجع ) مبا أنفقه ( حال ) مطلقاً ( مجلة استئنافية ) ويرجع الوصي ( 
كان . ل ضمري الوصي ، واملعىن أن الوصي يرجع بالنفقة مطلقا اشهد أم ال املبين للنائب ومفعوله األو) أُلزما 

إذ مفهومه أن . وغري موص يثبت الكفالة : الوصي وصي أب أو قاض كان اليتيم يف كفالته أم ال ؟ بدليل قوله 
وإن : ل ما حاصله الوصي ال يثبتها وهو تابع يف عدم اليمني وعدم إثبات الكفالة ، أو اإلنفاق البن سلمون ألنه قا

كان املنفق وصياً فله الرجوع دون ميني تلزمه ، وال إثبات لإلنفاق أي وال لكوهنم يف حضانته وكفالته ، وإن كان 
وهو خالف املعتمد من . غري وصي فال بد من إثبات حضانته وكفالته وميينه بعد ذلك ، وال حيتاج إىل أن يشهد اه 

من أن األم إذا : اللخمي . اإلنفاق عليهم أو كوهنم يف حجره إال ما استحسنه أنه ال بد من ميينه بعد أن يثبت 
كانت فقرية حمتاجة ويظهر على الولد أثر النعمة واخلري أن الوصي يصدق ، وإن مل يكونوا يف حجره قال يف املدونة 

أنه ال يشترط كوهنم يف ويصدق يف اإلنفاق عليهم إن كانوا يف حجره ومل يأت بسرف ، وظاهرها يف زكاة الفطر : 
حجره ، واملذهب اشتراطه كما مّر ، وما تقدم من وجوب ميينه هو املعتمد ، واختلف إذا أراد أن حيسب أقل ما 
ميكن فإن كان اإلنفاق من مال الوصي كما هو موضوع النظم فله ذلك ، وال إشكال وإمنا حيلف أنه أنفق لريجع 

احسب أقل ما ميكن واسقط : ا يف قدره فالقول للوصي مع ميينه ، فإن قال وإن كان اإلنفاق من مال الصيب واختلف
  :أو يسر األب ما نصه : ال بد منها ، فلو قال الناظم إثر قوله : ال ميني ، وقال عياض : الزائد فقال أبو عمران 
  وكونه عيناً وليس يف يده

  أو عرضاً مطلقاً بقصد أوبته
  ومع ميني يستحق ماله

  فاق والكفالةإن أثبت اإلن
  :وباجلملة فال فرق بني الوصي وغريه املشار له بقوله ) أو ( والكفالة مبعىن : والواو يف قوله 

  َوغَْيُر ُموصٍ ُيثْبُِت الكَفَالَُه
  َوَمْع َيِمنيٍ َيسَْتِحقُّ َمالَْه

لك أنه أنفق لريجع من أنه ال بد من إثبات كوهنم معه على مائدة واحدة أو إثبات اإلنفاق عليهم وحيلف بعد ذ
فيشهد الشهود أنه كان يدفع النفقة إىل حاضنتهم فالنة كذا وكذا ديناراً وقمحاً وشعرياً ومسناً مثالً يف كل شهر 
مدة من كذا عاماً مبحضرهم ومعاينتهم أو بإقراراحلاضنة لديهم ، أو يشهدون أهنم يعرفون الصيب فالناً يتيماً يف 

كذا وكذا عاماً ، ويف كفالته وعلى مائدته ال يعلمونه انتقل عن ذلك حىت اآلن أو حضانة قريبه فالن مثالً منذ 
بطول املدة املذكورة ، وال يقولون ينفق عليه من ماله اخلاص به كما يفعله عوام العدول عندنا اليوم ، فإن قالوه 

باهللا الذي ال : أحد الرمسني يقول  بطلت شهادهتم ألنه حمض زور إذ من أين هلم أهنا من ماله اخلاص به ، مث إذا ثبت
إله إال هو لقد أجريت النفقة والكسوة على الصيب املذكور طول املدة املذكورة من مايل اخلاص يب ال رجع بذلك ، 
وأحاسب الصيب املذكور وما قبضت منها شيئاً قليالً وال كثرياً ، وال وهبت وال أسقطت وال أحلت وال استحلت 

 محيالً وال رهناً وال عوضاً وال خرجت عن ذلك ، وال عن شيء منه بوجه حىت اآلن ، مث وال أخذت كفيالً وال
  :تكتب له هذه اليمني يف ظهر رسم اإلنفاق على هذه الكيفية كما يف ابن سلمون وسيأيت يف الوصية 

  وإن أب من ماله قد أنفقا



  على ابنه يف حجره ترفقا
  .اخل 

 يف اليمني فال حيلفها األب وما يأيت خاص باألب وورثته ، وهذا إذا كانت عادة فالكالم هنا عام يف األب وغريه إال
يسألون عن : اآلباء الرجوع بالنفقة على أوالدهم ، فقد سئل السيوري عن الرجوع بالنفقة على االبن ؟ فأجاب 

عادة أمثاهلم غالباً  عادة بلدهم يف النفقة على أوالدهم ، فإن كان شأهنم الرجوع فاحلكم على ذلك ، وإن كانت
عدم الرجوع فاحلكم على ذلك ، وإن كان خيتلف وهو مساوٍ أو متقارب فريجع بعد ميني من يرث الطالب أهنم ال 

وهو واضح ألن العرف كالشاهد الواحد أو الشاهدين . يعلمون أنه أنفق ال لريجع إن كانوا ممن يشبه أن يعلموا اه 
  .كانت عادهتم الرجوع ، فعلى أنه كالشاهدين ال حيلف إن 

  فصل يف التداعي يف النفقة
  وَمْن َيِغْب َعْن َزْوَجٍة ولَْم َيَدْع

  َنفَقَةً هلَا َوَبْعدَ أَنْ َرجَْع
) نفقة ( معطوف على يغب ) ومل يدع ( يتعلق به ) عن زوجة ( فعل الشرط ) يغب ( اسم شرط مبتدأ ) ومن ( 

  :يتعلق بقوله ) د أن رجع وبع( يتعلق بنفقة أو بيدع ) هلا ( مفعول 
  َناكََرَها ِفي قَْولَِها ِللْحِنيِ
  فَالْقَْولُ قَْولُُه مع الَْيمِنيِ

يتعلق به واجلملة )مع اليمني ( خرب ) قوله ( مبتدأ ) فالقول ( متعلقان بناكرها أيضاً ) ناكرها يف قوهلا يف احلني ( 
  .جواب الشرط والشرط وجوابه خرب من 

  َألْمرَِها قَْد َرفََعْتَما لَْم َتكُْن 
  قَْبلَ إَيابِِه ِلَيقَْوى ما ادََّعْت

) قد رفعت ( يتعلق بقوله ) ألمرها ( امسها ضمري الزوجة ) مل تكن ( ظرفية مصدرية متعلقة بقوله املتقدم ) ما ( 
قبل إيابه ( ألمرها  واجلملة خرب تكن واجلملة من تكن وما بعده يف حمل جر بإضافة ما إليها والتقدير مدة عدم رفعها

منصوب بأن مقدرة بعد الالم واجلملة تسبك ) ليقوى ( يتعلق برفعت والضمري اجملرور باإلضافة يرجع للزوج ) 
صلة ما وفاعله ضمري الزوجة والرابط حمذوف ) ادعت ( موصول فاعل بيقوى ) ما ( مبصدر متعلق برفعت أيضاً 

  .أي ادعته 
  احلَِلْف فََيْرجُِع القَْولُ لََها َمَع

  والرَُّد ِللَْيِمنيِ ِفيهَِما ُعرِْف
يف حمل نصب على احلال ) مع احللف ( جواب شرط مقدر أي فإن رفعت فريجع القول هلا اخل ) فريجع القول هلا ( 
بالبناء للمفعول ومعىن األبيات األربع أن الزوج إذا ) عرف ( متعلقان به ومجلة ) لليمني فيهما ( مبتدأ ) والرد ( 

غاب عن زوجته ومل يترك هلا نفقة على زعمها وبعد رجوعه ناكرها وادعى أنه تركها هلا أو أرسلها إليها ، فإن 
القول قوله يف ذلك مع ميينه ما مل تكن رفعت أمرها للحاكم يف مغيبه لتقوي دعواها ، ومل جيد احلاكم له ماالً يفرض 

له مال ومل تسمح ببيعه ورضيت أن تسلفه نفقتها ، فيكون  هلا فيه فأذن له باإلنفاق على نفسها ورضيت أو وجد
حينئذ القول قوهلا مع ميينها من حني الرفع وحتاصص الغرماء مبا أنفقت على نفسها من حني رفعها يف الدين احلادث 

لصورتني دون القدمي ، وكذا مبا أنفقته على أوالدها الصغار ، وملن وجبت عليه اليمني ردها وقلبها على صاحبه يف ا



وظاهر النظم أن الرفع للعدول ) خ ( مث أنه إذا حلف يف مسألة اإلرسال فيحلف لقد قبضتها ال بعثتها كما يف 
واجلريان ال يكفي وهو كذلك على املشهور ، وإمنا قلنا هذا ظاهره ألن الرفع إذا أطلق إمنا ينصرف للرفع للحاكم 

بل املشهور وأن شكواها للعدول كالرفع للحاكم ، وأما وذكر ابن عرفة أن العمل استمر عندهم على مقا. 
يف تكميله العمل بفاس على املشهور فال بّد من الرفع للحاكم ، لكن هذا مع تيسر ) خ ( للجريان فلغو لكن قال 

الرفع له وإال فينبغي أن العدول واجلريان كاحلاكم لعذرها حينئذ ، ومفهوم ومن يغب أن احلاضر يكون القول قوله 
من غري تفصيل ، وإمنا كان القول قوله حيث كان حاضراً أو غائباً ومل ترفع ألهنا يف حوزه ، والقول قول احلائز قاله 

ولذا لو كانت يف غري داره وحوزه فالقول قوهلا يف عدم بلوغها وحمل قبول قوله حيث ادعى أنه كان ينفق . الربزيل 
عى دفعها هلا مجلة واحدة يف أول املدة املتنازع فيها أما إذا ادعى دفعها مجلة أو يدفع النفقة يف زمنها شيئاً فشيئاً أو اد

واحدة بعد جتملها عليه ملا مضى فال يقبل قوله إمجاعاً قاله ابن رشد مث هلا أن تطلبه عند إرادة السفر بنفقة املستقبل 
  نِيِه أَْنفَقَْتَوُحكُْم َما َعلَى َب.وغريه ) خ ( ليدفعها هلا أو يقيم هلا كفيالً قاله 

  كَُحكْمِ ما ِلنِْفسَها قَْد وثَّقَْت
كحكم ( مبتدأ ومضاف إليه وما واقعة على اإلنفاق وأنفقت صلته والرابط حمذوف ) وحكم ما على بنيه أنفقت ( 

خرب عن املبتدأ واملعىن أن حكم الزوجة إذا أنفقت على أوالدها الصغار من زوجها الغائب ) ما لنفسها قد وثقت 
كحكم إنفاقها على نفسها فإن رفعت أمرهم كان القول قوهلا من حني الرفع مع ميينها ، وإالَّ فالقول قوله مع اليمني 

وحمل رجوعها بنفقتها يف املسألة قبلها وبنفقة بنيها يف هذه إن ثبت يسره يف غيبته أو خرج موسراً ، وأما إن ثبت 
سراً وقدم كذلك فال تتبعه ال بنفقتها وال بنفقة أوالدها وال حتاص عسره يف غيبته أو جهل حاله فيها ولكن خرج مع

فإن يكن مدعياً حال العدم اخل ، فأما : هبا الغرماء ، ويفهم هذا الشرط من تنصيصه على جمهول احلال يف قوله بعد 
والد كما مر حتصيله إن كانت له أصول يف البلد فتباع هلا يف النفقة إال دار السكىن ، فإهنا تباع للزوجة دون األ
رجل غائب ويسره يف : أول الباب فيفترقان يف هذه كما يفترقان يف مسألة أخرى ذكرها ابن فرحون يف ألغازه قال 

غيبته معلوم ، فلما قدم ألزمناه بنفقة الزوجة دون األوالد فترجع عليه الزوجة بنفقتها على نفسها ، وكذلك لو 
إن كنت عندكم موسراً يف ظاهر أمري فأنا أعلم من باطن : فقة الزوجة ألنه يقول كان املنفق أجنبياً فإمنا يرجع بن

أمري أن نفقة ولدي ال تلزمين ملا أعلمه من عسري ، فالقول قوله يف ذلك دون ميني وال تلزمه نفقة األوالد اه 
م يسر أبيه ، وهذا وإن قدم وهو موافق ملا مر من أن املنفق على الصغري ال يرجع إال مع علم ماله أو عل. باختصار 

ويسره : من غيبته موسراً فهو مصدق يف أنه كان وقت اإلنفاق معسراً ومن ادعى يسره وقته فعليه اإلثبات فقوله 
  .يف غيبته معلوم يعين يف ظاهر احلال لكونه خرج موسراً أو قدم كذلك واهللا أعلم 

  فإنْ َيكُْن قَْبلَ الَْمغِيبِ طَلَّقَا
  ْولَُها بِذَاَك ُمطْلَقَافَالقَْولُ قَ

مبتدأ ) فالقول قوهلا ( واجلملة خربها ) طلقا ( يتعلق بقوله ) قبل املغيب ( شرط وامسها ضمري الزوج ) فإن يكن ( 
حال وإمنا كان القول قوهلا يف نفقتها ) مطلقا ( الباء مبعىن يف متعلقة بقوله ) بذاك ( وخرب واجلملة جواب الشرط 

  :ألهنا ليست يف حوزه فال ميضي قوله عليها كما مر . والدها مطلقاً رفعت للحاكم أم ال على نفسها وعلى أ
  إنْ أَْعَملَْت ِفي ذِلَك الَيِمينَا

  َوأثْبََتَت َحَضاَنةَ الْبَنِينَا
 هذا يرجع) وأثبتتحضانة البنينا ( شرط يف قبول قوهلا وجوابه حمذوف للداللة عليه ) إن أعملت يف ذلك اليمينا ( 



مث إذا كان يف غيبته موسراً أو . هلذه ولليت قبلها ، وهذا مستغىن عنه بقوله فيما مر ، وغري موص يثبت الكفالة اخل 
  :معسراً فال إشكال كما مر ، وإن كان جمهول احلال فهو قوله 

  فإنْ َيكُْن ُمدَِّعياً حَالَ الَعدَْم
  طُولَ َمِغيبِِه وحَالُُه اْنبََهْم

مبتدأ ) وحاله انبهم ( مضاف إليه ) مغيبه ( منصوب على الظرفية يتعلق مبدعيا ) حال العدم طول  فإن يكن مدعياً( 
  .وخرب واجلملة حالية 

  فَحالَةُ القُُدومِ الْبنِ القَاِسمِ
  ُمْستند هلا قََضاُء احلَاِكمِ

: اإلسراء ( } لدلوك الشمس  أقم الصالة: الالم مبعىن عند كقوله تعاىل ) البن القاسم ( مبتدأ ) فحالة القدوم ( 
  .نائب الفاعل مبستند ) قضاء احلاكم ( يتعلق به ) هلا ( خرب ) مستند ) (  ٧٨

  َوُمْعِسٌر َمَع الَيِمنيِ ُصدِّقَا
  وُموِسٌر َدْعَواُه لَْن ُتَصدَّقَا

( مبتدأ ) وموسر ( واجلملة خرب ) صدقا ( يتعلق بقوله ) مع اليمن . ( مبتدأ سوغه التفصيل ملا قبله ) فمعسر ( 
خرب عن الثاين والثاين وخربه خرب عن األول والرابط الضمري اجملرور بدعواه ، ) لن تصدقا ( مبتدأ ثان ) دعواه 

واملعىن إذا قدم الزوج من غيبته وادعى العسرة مدة مغيبه لتسقط نفقتها عنه ، وكانت حاله يف الغيبة ووقت 
تئذ أو معسراً ومل تصدقه الزوجة أو املنفق عليها يف دعواه ، فاملشهور وهو خروجه جمهولة ال يدري أكان موسراً وق

وإن ) : خ ( مذهب ابن القاسم أنه ينظر إىل حال قدومه فإن قدم معسراً صدق مع ميينه وال يصدق إن قدم موسراً 
صوليني ، وهذا تنازعا يف عسره يف غيبته اعترب حال قدومه ، وهذا من االستصحاب املعكوس وهو ضعيف عند األ

كله يف نفقة الزوجة ، وأما نفقة األوالد فتقدم أنه مصدق وإن قدم موسراً ، وأما األبوان فتقدم أيضاً أنه ال يفرض 
من أن نفقة األوالد واألبوين يف هذا كالزوجة غري سديد ألن ) ز ( هلما مع جهل حال الغائب أو علم عسره وما يف 

الرجوع هبا علم يسر األب كما قدمه عند قوله وحلف أنه أنفق لريجع وهو مصادم  نفقة األوالد عنده ال يشترط يف
وانظر لو أنفق على الولد أجنيب مع علمه بالدار لألب والظاهر أنه ال رجوع ألنه . لنقل ابن رشد وغريه واهللا أعلم 

  .يف حكم الفقري فلم يقم عنه بواجب انظر ما تقدم أول الباب 
  َوقِْت السَّفَرِ َوِقيلَ باْعِتبَارِ

: هذا هو مفهوم قوله ) وقيل باعتبار وقت السفر واحلكم باستصحاب حاله حري ( َواحلُكُْم باْسِتْصحَابِ حَالَِه َحرِي
  :وحاله انبهم فحقه أن ال حيكيه بقيل فلو أخره عن البيت بعده وقال عوضاً منه 

  وحاله إن علمت وقت السفر
  فاحلكم باستصحاهبا دون نظر

د كما قاله ولده ألن حاله يف وقت السفر إذا علمت كان العمل عليها بال خالف حىت يثبت ما خيالفها فذكره ألجا
  :يف تعداد األقوال اليت موضوعها انبهام احلال غري سديد ، مث أشار إىل مقابل املشهور بقوله 

  َوِقيلَ باحلَْملِ َعلَى الَيَسارِ
  يوالقَْولُ بالتَّْصِديقِ أْيضاً َجارِ

فال يصدق فيما ادعى أنه كان يف مغيبة معدماً وإن قدم ) على اليسار ( نائبه ) باحلمل ( مبين للمفعول ) وقيل ( 



( مبتدأ ) والقول ( معدماً ألن الغالب املالء وألن كل عدمي ادعى العدم فعليه البينة ، وهذا القول البن املاجشون 
خرب أي فيصدق يف دعواه اإلعسار حالة الغيبة سواء قدم ) جاري ( مفعول مطلق ) أيضاً ( يتعلق به ) بالتصديق 

  .ووجه أن األصل العدم : موسراً أو معسراً وهو لسحنون وابن كنانة قال يف ضيح 
  فصل فيما جيب للمطلقات وغريهن من النفقة وما يلحق هبا

  .كاإلرضاع وأجرته 
  إْسكَانُ َمْدخُولٍ بَِها إىل اْنِقضَا

  الطَّالقِ ُمقَْتضَا ِعدَِّتَها ِمَن
البائن ) من الطالق ( يتعلق بإسكان ) إىل انقضاء عدهتا ( يتعلق به ) هبا ( مضاف إليه ) مدخول ( مبتدأ ) إسكان ( 

الطالق ( } ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن : خرب أي مطلوب حبكم الشرع لقوله تعاىل ) مقتضى ( صفة لعدهتا 
ق هللا فليس له وال هلا إسقاطها ، ولذا كانت ترجع للسكىن إن خرجت حلجة الضرورة اآلية ألن السكىن ح)  ٤١: 

وغريه وقد تساهلت الناس اليوم فصارت املرأة إذا طلقها زوجها أو مات ) خ ( فمات أو طلق على ما هو مبني يف 
ضى عليها باملقام يف بيتها عنها تذهب ألهلها وال جيربها احلاكم على البقاء يف بيتها إىل انقضاء عدهتا ، وإذا ق

النقضاء عدهتا فأرادت أن تسكن معها أمها أو قريبة هلا فلها ذلك وال تترك وحدها وال مقال لزوجها كما يف ابن 
وذَاُت .سلمون وغريه ، ومفهوم قوله مدخول هبا أن غريها ال سكىن هلا وهو كذلك إذ ال عدة عليها من الطالق 

  َحْملٍ زِيَدِت اإلْنفَاقَا
  ِلَوضِْعَها َوالِْكسَْوةَ اتِّفَاقَا

يتعلق ) لوضعها ( مفعول ثان لزيدت ) اإلنفاقا ( مبين للمفعول ونائبه ضمري املبتدأ ) زيدت ( مبتدأ ) وذات محل ( 
حال واملعىن أن املطلقة طالقاً بائناً إذا كانت حامالً فإنه يزاد ) اتفاقاً ( معطوف على اإلنفاق ) والكسوة ( بزيدت 

ا على السكىن النفقة والكسوة إىل وضع محلها إذ كل حامل هلا النفقة والكسوة إال املتوىف عنها واملالعنة ، وقوله هل
حبسب األقوات : وكما يأيت يف قوله . لوضعها أي ولو وضعته خلمسة أعوام والنفقة بقدر وسعه وحاهلا كما مر : 

ملاء والزيت واحلطب وامللح واللحم املرة بعد املرة ، وانظر فيفرض ا) : خ ( واألعيان والسعر والزمان واملكان 
نوادر الطالق والرجعة والعدة من نوازلنا اليت مجعناها فإن الكالم فيها أوسع ، وأما الكسوة فيفرض هلا الدرع أي 

قيل غالبه  القميص واخلمار أي ما ختمر به رأسها أي ما تغطيه به واإلزار وينظر إىل الغالب من مدة احلمل ، فإن
وكم مثن هذه الكسوة ويف كم تبلى ؟ فإن قيل تبلى يف سنتني قسم مثنها عليه وكسيت حبسبه : تسعة أشهر قيل 

كما لو طلقها بقرب وضعها فلها بقدر ذلك من . ولبس ذات احلمل باحلمل اقترن : انظر ما تقدم عند قوله 
  .ويف األشهر قيمة مناهبا ) خ ( الكسوة مثناً 

  إنْ َماَت حَْملٌ ِمْن بقَاوما هلا 
  واْستِثْن ُسكْىن إنْ َيُمْت َمْن طَلَّقَا

شرط وفاعله وجوابه حمذوف ) إن مات محل ( خرب مقدم والضمري للكسوة وأحرى النفقة ) هلا ( نافية ) وما ( 
مل يف بطن أمه ، من بقا مبتدأ جر مبن الزائدة ، واملعىن أنه ال بقاء للنفقة والكسوة إن مات احل( للداللة عليه 

أجاب ابن دحون . واعترفت مبوته ألن النفقة إمنا كانت هلا ألن الولد يتغذى بغذائها فإذا مات مل يبق له غذاء هبذا 
وابن الشقاق وغريمها ، وهو املعتمد كما يف األجهوري وما يف زمن أن املعتمد هو استمرار نفقتها ومسكنها إن 

معترض ، وأما . وأفىت به آخرون اخل . ابن حمرز . وقع احلكم من القاضي  مات يف بطنها إىل وضعها إذ بذلك



عن املشذايل وغريه قائالً هو ) ح ( املسكن فيستمرهلا وإن مات يف بطنها إىل وضعه إذ به خترج من العدة كما يف 
ه النزاع وهو املتوهم ، صريح القرآن الكرمي ، وإمنا محلنا النظم على ما إذا مات يف بطنها ومل تضعه ألنه الذي في

وأما إذا مات بعد وضعه أو وضعته ميتاً فقد خرجت من عدهتا فال يتوهم أحد استمرار شيء من النفقة والكسوة 
صلة واملعىن أن املطلق ) طلقا ( فاعله ) من ( شرط ) إن ميت ( مفعوله ) سكىن ( أمر ) واستثن . ( واإلسكان هلا 

ل انقضاء العدة إن مل تكن حامالً فإن النفقة والكسوة يسقطان وتبقى السكىن إذا مات قبل وضع احلمل ، أو قب
نقد كراء أم ال . للوضع وانقضاء العدة ألهنا حق تعلق بذمته فال يسقطه املوت كسائر الديون كان املسكن له أم ال 

إن مات إال إن كان له أو  ويؤخذ الكراء من رأس ماله خبالف الرجعية أو اليت يف العصمة فال يستمر هلا السكىن. 
نقد كراءه كما يأيت ، وهذا الشطر كاالستثناء املنقطع ألن املستثىن منه موت احلمل وهذا موت الزوج املطلق ، 

وأيضاً احلكم يف املستثىن وهو سقوط النفقة والكسوة وبقاء السكىن هو احلكم يف املستثىن منه كما قررنا ، فلو قدم 
زيدت اإلنفاق اخل ، ويكون الضمري يف هلا عائداً على النفقة : ه لكان مستثىن من قوله هذا الشطر على الذي قبل

إن مات محل أي : ألهنا احملدث عنها والكسوة تابعة هلا ، ويصح أن يبقى على حاله ويكون مستثىن من مفهوم قوله 
السكىن مما إذا مل ميت احلمل ومات واستثىن : فإن مل ميت فيستمران إال إن مات املطلق فيسقطان وتبقى السكىن أي 

املطلق ، وإمنا سقطت الكسوة والنفقة حينئذ ألن احلمل صار وارثاً وال نفقة ألمه يف ماله أيضاً بل هي اليت تنفق 
  .على نفسها وال ترجع بشيء كما يف املقصد احملمود وغريه 

  َوِفي الَْوفَاِة َتجِبُ الُسكْىن فَقَْد
  ُه َنقَْديف دارِِه أْو ما كَِراَء

يف ( اسم فعل مبعىن اكتف ويصح أن يكون مبعىن حسب ) فقد ( فاعل ) جتب السكىن ( يتعلق بقوله ) ويف الوفاة ( 
( مفعول بقوله ) كراءه ( موصولة معطوفة على داره واقعة على البيت أو املسكن ) أو ما ( يتعلق بالسكىن ) داره 
راءه ، واملعىن أن اليت تويف عنها زوجها وهي يف عصمته أو رجعية جتب ، واجلملة صلة والرابط الضمري يف ك) نقد 

أن يكون قد دخل هبا فإن مل يدخل هبا أصالً أو دخل هبا : أحدمها . هلا السكىن فقط كانت حامالً أم ال بشرطني 
ا وأسكنها معه يف وهي غري مطيقة فال سكىن هلا ألن الدخول بغري املطيقة كالعدم إال أن تكون صغرية ال يوطأ مثله

أن : ثانيهما . عند ابن القاسم ، ألن إسكاهنا معه مبنزلة دخوهلا هبا . حياته مث مات فلها السكىن حينئذ يف العدة 
يكون املسكن مملوكاً له أو نقد كراءه قبل موته فإن انقضت مدة النقد قبل انقضاء مدة العدة مل يلزم الوارث 

هلا السكىن فيما نقده كان الكراء وجيبة أي مدة معينة أو مشاهرة ككل شهر أو سكناها بقية املدة ، وظاهره أن 
يوم أو سنة بكذا وهو كذلك ، ومفهومه أنه إذا مل ينقد ال سكىن هلا وجيبة كان أيضاً أو مشاهرة وهو كذلك على 

وللمتوىف عنها السكىن إن دخل :  )خ ( هلا السكىن يف الوجيبة ألهنا مبنزلة النقد وإن مل ينقد بالفعل : املعتمد ، وقيل 
ويف الوفاة هوعلى : فقول الناظم . واملسكن له أو نقد كراءه ال بال نقد وهل مطلقاً أو إال الوجيبة تأويالن اه 

حذف مضاف وأل عوض عن الضمري أي ويف عدة وفاته ، وال جتب عدة الوفاة إال إذا مات عنها وهي يف عصمته 
ها وهي مطلقة بائنة فعليها عدة الطالق وجتب هلا السكىن مطلقاً كان املسكن له أو نقد أو رجعية ، وأما إن مات عن

وملا كانت احلامل قد يطول محلها فتستمر نفقتها وكسوهتا وسكناها إن كانت مطلقة أو .كراءه أم ال كما مر 
  :سكناها فقط إن كانت متوىف عنها احتاج إىل بيان أقصى احلمل فقال 

  ْعَوامِ أقْصى احلَْملَِوَخْمَسةُ اَأل
  َوِستَّةُ اَألشُْهرِ ِفي األقلِّ



خربه فإذا مضى للبائن ثالثة أشهر من طالقها فقالت إن عدهتا مل تنقض ) أقصى احلمل ( مبتدأ ) ) ومخسة األعوام ( 
ضاء وكانت متهمة حلفت سواء كانت حمجورة أم ال ، ألن الدعوى عليها يف بدهنا ومتادت على سكناها إىل انق

السنة وللزوج إحالفها يف كل ثالثة أشهر فإذا انقضت السنة نظر إليها النساء فإن أحسسن بريبة وشككن هل 
حركة ما يف بطنها حركة ولد أو حركة ريح حلفت أيضاً أن عدهتا مل تنقض ومتادت يف السكىن إىل انقضاء مخسة 

على ريبيت ألن مخسة أعوام أمد ينتهي إليه احلمل على  أعوام فتنقطع سكناها وحيل هلا التزوج ، وإن قالت أنا باقية
املشهور وحكم املتوىف عنها إذا كان املسكن له أو نقد كراءه حكم هذه مث إنه ال نفقة للمتوىف عنها وال كسوة كما 

 مر وكذا البائن يف هذا الوجه ألن احلمل مل يثبت ، وإمنا أحست النساء بالريبة فقط فإن ثبت وشهدت القوابل
فيزاد هلا حينئذ النفقة . العارفات بأهنن ملسن بطنها ملساً تاماً شافياً فتحقق أن هبا محالً ظاهراً قد حترك وفشا اخل 

والكسوة لألمد املذكور ، وجيب هلا ذلك من أول احلمل كما مّر فإن انقضى األمد املذكور واملوضوع حباله من 
عن اللخمي وانظر هل تستمر هلا النفقة والكسوة أيضاً وهو الظاهر ) ح ( حتقق الولد مل حيل هلا التزوج أبداً كما يف 

لقوهلم جتب النفقة للحامل ما دام الولد حياً يف بطنها أو ال يستمر هلا ذلك لطرو الريبة بطول املدة واخلروج عن 
  .العادة 
تمام املدة وكانت ممن تتهم فله نقل ابن سلمون عن االستغناء أن الزوج إذا خاف أن جتحد مطلقته احليض ل: تنبيه 

  .أن جيعل معها امرأة صاحلة تترقب ذلك منها وتتعرف أحواهلا ويعمل على قوهلا اه 
وهذا ظاهر ولو على القول املعمول به من أهنا ال تصدق يف انقضاء عدهتا يف أقل من ثالثة أشهر ، ألن هذا : قلت 

املذكورة ، وأما إذا قالت مل تنقض فهي مصدقة عنده وعند غريه  القول يقول ال تصدق يف االنقضاء يف أقل من املدة
  .ولكنها حتلف كما مر 

ومحله وفصاله : خربه يعين أن أقل احلمل ستة أشهر بإمجاع العلماء لقوله تعاىل ) يف األقل ( مبتدأ ) وستة األشهر ( 
 ٢٣٣: البقرة ( } دهن حولني كاملني والوالدات يرضعن أوال: مع قوله تعاىل )  ٥١: األحقاف ( } ثالثون شهراً 

فإذا سقطت مدة الفصال اليت يف اآليتني األخريتني من الثالثني )  ١٤: لقمان ( } وفصاله يف عامني : وقال أيضاً ) 
بقي للحمل ستة أشهر ، فإذا ولدت املرأة ألقل من ستة أشهر من يوم العقد مل يلحق بالزوج وانتفى عنه بغري لعان 

  . باب اللعان كما تقدم يف
  َوَحالُ ذَاِت طَلْقٍَة َرْجِعيَّْه
  ِفي ِعدٍَّة كَحَالٍَة الزَّْوَجيَّْه

كحالة الزوجية ( يتعلق حبال ) يف عدة ( نعت لطلقة ) رجعية ( مضاف بعد مضاف ) طلقة ( مبتدأ ) وحال ذات ( 
  .خرب ) 

  ِمْن َواّجبٍ َعلَْيِه كاإلْنفَاقِ
  طْالَقِإالَّ ِفي االْسِتمْتاعِ باإل

) إال ( خرب ملبتدأ حمذوف ) كاإلنفاق ( يتعلق بواجب ) عليه ( من مبعىن يف تتعلق باالستقرار يف اخلرب ) من واجب ( 
حال من ) باإلطالق ( يتعلق مبا تعلقت به من الظرفية املتقدمة ) يف االستمتاع ( استثناء من عموم كحالة الزوجية 
ية وقت عدهتا كحال الزوجة اليت يف العصمة يف وجوب النفقة هلا وجواز إرداف االستمتاع ، واملعىن أن حال الرجع

الطالق عليها ولزوم الظهار واإليالء منها وثبوت املرياث وانتقاهلا لعدة الوفاة يف موته عنها وغري ذلك من األحكام 
ولو : عها بنية ، قال ابن احلاجب إال يف االستمتاع هبا ولو بنظرة لذة ، فإنه حيرم وال تكون فيه كالزوجة حىت يرجت



والرجعية كالزوجة إال يف حترمي االستمتاع والدخول عليها واألكل ) : خ ( قال نسائي طوالق اندرجت الرجعية 
  ٥. معها 

  َوَحْيثُ الَ ِعدَّةَ ِللُْمطَلَّقَْه
  فَلَْيَس ِمْن ُسكْىن َوال ِمْن َنفَقَْه

للمطلقة ( امسها ) عدة ( نافية للجنس ) ال ( ه منصوب جبوابه ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرط) وحيث ( 
( امسها جر مبن الزائدة ) من سكىن ( جواب الشرط ) فليس ( خربها ، واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث إليها ) 

  معطوف على ما قبله وخربها حمذوف للعلم به) وال من نفقة 
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لتحفة: كتاب  لبهجة يف شرح ا   ا
لتسويل: املؤلف  ا لسالم  ا عبد  بن  بو احلسن علي   أ

تقديره هلا على الزوج ، واملعىن أن املطلقة إذا كانت ال عدة عليها لكوهنا طلقت قبل البناء أو كانت غري مطيقة وإن 
ا وال كسوة وال سكىن وقد بانت وطئت بالفعل ألن وطء غري املطيقة كالعدم أو كان الزوج جمبوباً فإنه ال نفقة هل

  .وحلت لألزواج من حينها 
واحلاصل أنه كلما انتفت العدة انتفى الزمها من السكىن والنفقة وال عكس ، ألنه إذا وجبت العدة فقد ثبتت 
س أو النفقة والسكىن كما إذا كانت املطلقة حامالً أو رجعية وقد ينتفيان كما إذا مل تعلم خلوة بينهما وادعت املسي

تعتد ) : خ . ( علمت يف زيارته هلا فعليها العدة إلقرارها بسببها يف األوىل ولعلم اخللوة يف الثانية وإن مل تقر بالوطء 
حرة خبلوة بالغ وال نفقة هلا وال سكىن ألهنا مطلقة قبل البناء على زعمه فهي بائن غري حامل ، فإن ظهر هبا محل 

شيء هلا ، وإال فلها النفقة والسكىن كما مر ما مل تضعه ألقل من ستة من يوم  واملوضوع حباله فإن العن فيه فال
  .العقد وإال انتفى بغري لعان كما مر 

  َولَْيسَ ِللرَِّضيعِ ُسكَْنى بالْقَضَا
  َعلَى أبِيِه وَالرَّضَاُع َما انْقََضى

( يتعلقان باالستقرار يف اخلرب ) بالقضا على أبيه ( اسم ليس خربها يف اجملرور قبله ) وليس للرضيع سكىن ( 
خرب واجلملة حالية مقرونة بالواو يريد أن من طلق زوجته وله معها ولد ) انقضى ( نافية ) ما ( مبتدأ ) والرضاع 

. رضيع ، فإنه ال سكىن للرضيع على أبيه ألن مسكنه يف مدة الرضاع هو حجر أمه يف الغالب قاله ابن عات وغريه 
أنه إذا انقضت له مدة . ه إن كان يأكل مع الرضاع وفهم من قوله والرضاع ما انقضى اخل نعم على أبيه نفقت

خ ( الرضاع تكون له السكىن على أبيه وهو كذلك على أحد قولني ، وبه العمل فيلزم األب حظه من كراء البيت 
اع إذا كان حاله يتسع لذلك وللحاضنة قبض نفقته والسكىن باالجتهاد ويكون عليه أيضاً إخدامه بعد متام الرض) 

وال خدمة للحامل وال للرضيع على زوجها وإن كانت خمدمة قبل الطالق على ما به : كما يف ابن سلمون قال 
  .وتزاد املرضع ما تقوى به ) خ ( العمل إال أن املرضع يزاد هلا ما تتقوى به يف األجرة بسبب اشتغاهلا بالولد اه 

  لٍ َعلَىَوُمْرَضعُ لَْيسَ بِِذي مَا
  َواِلِدِه َما َيْسَتِحقُّ جُِعالَ

خربها جر بالباء الزائدة ، ) بذي مال ( امسها ضمري املبتدأ ) ليس ( بفتح الضاد اسم مفعول مبتدأ ) ومرضع ( 
( صلة والرابط حمذوف ) يستحق ( مبتدأ ثان ) ما ( يتعلق جبعال آخر البيت ) على والده ( واجلملة صفة للمبتدأ 

البناء للمفعول خرب ما وما وخربها خرب األول ، واملعىن أنالرضيع الذي ال مال له يكون مجيع ما حيتاج إليه ب) جعال 
أن مال االبن يقدم على مال األب . ليس بذي مال اخل : من أجرة الرضاع وغريها على أبيه الغين ، وفهم من قوله 

ألن أجرة الرضاع كالنفقة يبدأ فيها مبال االبن  ولو يف حياته ، وهو كذلك على الراجح من إحدى الطريقتني
وكالم الناظم فيما إذا كانت أمه يف العصمة أو رجعية . ومن له مال ففيه الفرض حق : وسيصرح هبذا يف قوله 

بدليل ما بعده ، لكنه أطلق فيشمل علية القدر واليت ال لنب هلا ملرض وحنوه وغريمها مع أن احلكم املذكور خاص 
وعلى األم ) : خ ( وأما غريمها ولو رجعية فيجب عليها إرضاع ولدها بال أجر . قدر واليت ال لنب هلا بعلية ال

  :املتزوجة إرضاع ولدها بال أجر إال لعلو قدر كالبائن اخل فلو زاد الناظم بيتني فقال مثالً 



  إن ذات قدر هي أو مريضه
  وغريها ترضعه فريضه

  واستأجرت من ماهلا إن أعدما
  ان درها قد عدماأب وك

لوىف باملراد والدر اللنب ، وباجلملة فعلية القدر اليت مثلها ال يرضع ولده لعلم أو سرف أو صالح أو جاه ال يلزمها 
إرضاع ولدها فإن أرضعته ولو قبل غريها كانت هلا أجرة الرضاع يف مال الولد إن كان له مال فإن مل يكن له مال 

مال لزمها إرضاعه جماناً ، وإن مل يكن هلا لنب استأجرت من يرضعه من ماهلا ، وأما  ففي مال األب فإن مل يكن هلما
غري علية القدر اليت ال لنب هلا فإن األب يستأجر من يرضعه من ماله فإن مل يكن له مال استأجرت من يرضعه من 

  .ماهلا أيضاً 
  َوَمْع طالقٍ أُْجَرةُ اإلْرضَاعِ

  عِإىل َتَمامِ ُمدَِّة الرَّضَا
مبتدأ خربه حمذوف للعلم به أي وأجرة ) أجرة اإلرضاع . ( يتعلق باالستقرار يف اخلرب احملذوف ) ومع طالق ( 

وهو احلوالن وحذف الناظم نعت طالق كما ) إىل متام مدة الرضاع ( الرضاع واجبة هلا عليه مع طالقها البائن 
اآلن جئت : أي الناجني ، وقوله )  ٤٦: هود ( } ك إنه ليس من أهل: ترى وهو وارد يف التنزيل كقوله تعاىل 

أي البني ومن قوله مع طالق يفهم أن البيت الذي قبله إمنا هو يف اليت يف العصمة أو من )  ٧١: البقرة ( } باحلق 
يف حكمها وهي الرجعية كما مر فإن مل ترض هذه البائن مبا فرض هلا كان لألب أخذه ويدفعه ملن يرضعه ، فإن مل 

قبل غريها كان عليها إرضاعه مبا فرض هلا بالقضاء فإن كان األب معسراً ال يقدر على أجرة كان عليها إرضاعه ي
جماناً أو مبا يقدر عليه واستأجرت من ماهلا إن مل يكن هلا لنب كما مر ، وإذا وجد األب من يرضعه جماناً أو بأقل من 

بقوله وهلا إن قبل غريها أجرة املثل ولو ) خ ( ة املثل كما أشار له األجرة املفروضة فال ينزعه منها ويلزمه هلا أجر
  َوَبْعدََها َيبْقَى الَِّذي َيخَْتصُّ بِْه.وجد من ترضعه عندها جماناً على األرجح يف التأويل 

  َحتَّى ُيَرى ُسقُوطُهُ بُِموجِبِْه
صلة والرابط هو ) خيتص به ( فاعل بيبقى ) ي الذ( والضمري املؤنث ملدة الرضاع ) يبقى ( يتعلق بقوله ) وبعدها ( 

بالبناء للمفعول ) يرى ( جارة مبعىن إىل وأن مقدرة بعدها ) حىت ( الضمري الفاعل بيختص وضمري به للولد 
يتعلق بسقوط ، وأن وما دخلت عليه تسبك مبصدر ) مبوجبه ( نائب الفاعل ) سقوطها ( منصوب بأن املقدرة 
ى ، واملعىن أنه يبقى الذي خيتص بالولد بعد مدة الرضاع من نفقة وكسوة وسكىن الزماً ألبيه جمرور حبىت يتعلق بيبق

  :إىل رؤية سقوطه عنه مبوجبه وهو بلوغ الذكر عاقالً قادراً على الكسب ودخول الزوج باألنثى كما مّر يف قوله 
  ففي الذكور للبلوغ يتصل
  ويف اإلناث بالدخول ينفصل

عى العسر بنفقة الولد أو أجرة رضاعه ، فإن دعواه ال تقبل ولو أثبتها ألنه قبل الطالق كان إذا طلق واد: تنبيه 
ينفق عليها وعليه واليوم عليه فقط ، فهي أخف ، اللهم إال أن يثبت بالبينة أن حالته تغريت عما كان عليه قبل 

كون رضاعه على األم ونفقته على املسلمني الطالق فيحلف حينئذ أنه ما كتم شيئاً وال يستطيع من النفقة شيئاً مث ي
  .أو بيت املال قال معناه اللخمي 
  َوإنْ َتكُْن َمْع ذَاَك ذَاَت َحْملِ



  زِيَدْت هلَا َنفَقَةٌ بالَْعْدلِ
خرب تكن ) ذات محل ( يتعلق بتكن واإلشارة إىل كوهنا مرضعاً ) مع ذاك ( شرط وامسها ضمري املطلقة ) وإن تكن ( 
  ) .بالعدل ( نائب الفاعل ) نفقة ( يتعلق به ) هلا ( لبناء للمفعول با) زيدت ( 

  َبْعَد ثُبُوِتِه َوحَْيثُ بالْقَضَا
  ُتْؤَخذُ َوانَفَشَّ فَِمْنَها ُتقَْتَضى

يتعلقان بزيدت أيضاً ، واملعىن أن املطلقة إذا كانت ذات محل مع كوهنا مرضعاً فإنه يزاد هلا نفقة ) بعد ثبوته ( 
اآلية وقوله )  ٦: الطالق ( } فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن : لسكىن على أجرة الرضاع لقوله تعاىل احلمل وا

وليس واجب اإلرضاع مسقطاً ما جيب )  ٦: الطالق ( } وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن : 
ه النفقة اليت تزاد هلا تكون بالعدل بقدر وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضاً مث هذ) : ح ( هلا ألجل احلمل 

وسعه وحاهلا والبلد والسعر ، وإمنا تزاد هلا نفقة احلمل بعد ثبوته بشهادة القوابل إهنن ملسن بطنها ملساً تاماً شافياً 
هور فإن سقط من شهادهتن قد حترك مل يعمل هبا لقول ابن رشد املش. فتحققن أن هبا محالً ظاهراً قد حترك وفشا اخل 

ال : وقال أيضاً . يف املذهب أن حيكم للحمل حبركته يف وجوب النفقة واللعان عليه ، ويف كون األمةحرة به اه 
يتبني احلمل يف أقل من ثالثة أشهر وال يتحرك حتركاً بيناً يصح القطع به على حركته يف أقل من أربعة أشهر وعشر 

ة من يوم حاضت أو ولدت مل يعمل هبا أيضاً ، وإذا وجبت هلا فإذا شهدن أنه يتحرك وهو من شهرين أو ثالث. اه 
ظرف مضمن معىن الشرط خافض لشرطه ) وحيث . ( النفقة حبركته فتحاسبه مبا مضى من أربعة أشهر من طالقها 

( ونائبه ضمريالنفقة ، واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث ) تؤخذ : ( ء يتعلق بقوله ) بالقضا ( منصوب جبوابه 
بالبناء للمفعول ونائبه ضمري ) تقتضى ( يتعلق بقوله ) فمنها ( معطوف على تؤخذ وفاعله ضمري احلمل ) ش وانف

  .النفقة واجلملة جواب حيث والفاء رابطة 
  َوإنْ َيكُْن َدفٌْع بِال ُسلْطَاِن
  فَِفي ُرُجوِعِه به قَْوالَِن

مبتدأ واجلملة جواب ) قوالن ( خرب ) رجوعه به ففي ( خربها ) بال سلطان ( امسها ) دفع ( شرط ) وإن يكن ( 
الشرط ، واملعىن أن احلامل إذا ثبت محلها وأخذت النفقة حبكم احلاكم مث بعد ذلك أنفش محلها ، وتبني أنه ال محل 

هبا ، وإمنا هو ريح أنفش فإن النفقة اليت أخذت تقتضي منها أي تؤخذ منها كلها ، وكذا الكسوة ولو بعد أشهر 
انت النفقة دفعت هلا بغري حاكم وهو مراده بقوله بال سلطان ، وأنفش احلمل كما هو املوضوع فهل يرجع وإن ك

وردت النفقة كانفشاش ) خ ( الزوج هبا أم ال ؟ قوالن يف املذهب ، واملشهور منهما األول كما هو ظاهر قول 
ومفهوم . بلهما ، وهو كذلك كما لشراحه احلمل احلمل اخل ، وظاهره أيضاً أنفق عليها بعد ظهوره وثبوته أو ق

أنفش أنه إذا مل ينفش بل ولدته ومات أو أسقطته ميتاً فال رجوع عليها بشيء ، وهو كذلك ، وإذا : قول الناظم 
تنازعت مع الزوج فادعت أهنا أسقطته وادعى هو أنه ريح أنفش ، فالقول قوهلا ولو مل يوجد له أثر بال ميني كما 

  .أيضاً بقوله وصدقت يف انقضاء عدة اإلقراء والوضع بال ميني ) خ ( أشار له 
  َوَمْن لُه َمالٌ فَفيِه الْفَْرُض حَْق

  َوَعْن أبٍ َيْسقُطُ كلُّ َما اسََتحَْق
( يتعلق حبق آخر البيت ) ففيه ( مبتدأ وخرب صلته ) له مال ( مبتدأ موصول واقع على الولد الصغري ) ومن ( 

بضم احلاء فعل ماض ونائبه ضمري الفرض ، واجلملة خرب عن الفرض ، واجلملة من هذا  )حق ( مبتدأ ) الفرض 



يتعلق ) وعن أب ( املبتدأ وخربه خرب املوصول ودخلت الفاء يف خربه لشبه املوصول بالشرط يف العموم واإلهبام 
اء للفاعل وفاعله ضمري بالبن) استحق ( مضاف إليه موصول وصلته مجلة ) ما ( فعل وفاعل ) يسقط كل ( بقوله 

من والرابط حمذوف ، واملعىن أن كل ولد صغري كان له مال ورثه من أمه أو تصدق به عليه وحنو ذلك فإن ألبيه أن 
يفرض نفقتهوكسوته وأجرة رضاعه فيه وسواء كان املال عيناً أو عرضاً ، ويرجع األب مبا أنفق عليه من ماله 

ومنفق : فقط ، وجرت عادة البلد برجوع اآلباء على األبناء كما مّر عند قوله اخلاص به إن كان مال االبن عرضاً 
على صغري مطلقاً إىل آخر األبيات ، وإذا أنفق عليه يف ختنه وعرسه وعيده فال يلزمه إال ما كان معروفاً ال ما كان 

ما أنفقه على اللعابني يف :  ابن القاسم. والنفقة على الطفل باملعروف ، ويف ختنه وعرسه وعيده ) : خ ( سرفاً 
  .عرسه وحنوه ال يلزم الولد 
  وكُلُّ َما يَْرجُِع الفْتَِراضِ
  ُمَوكَّلٌ إىل اْجِتَهادِ القَاِضي

بفتح ) موكل ( يتعلق به ) الفتراض ( صلة والرابط الفاعل بريجع ) يرجع ( مضاف إليه ) ما ( مبتدأ ) وكل ( 
  .لق باخلرب املذكور يتع) إىل اجتهاد القاضي ( الكاف خرب 

  بَِحَسبِ اَألقْوَاِت واَألْعَياِن
  َوالسِّْعرِ َوالّزَماِن َواملَكَاِن

حال من اجتهاد أو يتعلق مبحذوف أي فيجتهد حبسب إىل آخره ، واملعىن أن كل ما يفرض ويقدر من ) حبسب ( 
) األقوات ( ئناً حبسب جنس نفقة وكسوة وإسكان وإخدام فهو موكل إىل اجتهاد القاضي حال كون اجتهاده كا

املفروض هلا وعليها من ) األعيان ( حبسب ) و ( املعتاد أكلها يف البلد من قمح أو شعري أو أرز أو ذرة وغري ذلك 
غىن وغريه ، فال يلزم املوسر أن ينفق على الفقرية كنفقته على الغنية وال يكتفي من غري متسع احلال يف إنفاقه على 

  .يف الفقرية  الغنية مبا يكفيه
غين ومتوسط ومقل وعدمي ، ولكن فرض عامة الناس عندنا بفاس حرسها اهللا كما يف : واعلم أن األعيان أربعة 

وهو الذي رأيت عملهم اليوم عليه فرض اإلقالل كان الزوج رفيعاً أو وضيعاً ولو كان تاجراً إال إذا ) : م ( الشيخ 
ال أن قدر على القوت وما يواري العورة وأن ) خ ( طلق عليه كما قال أثبت عدمه فيفرض عليه فرض العدمي وال ت

فإن ادعى أنه معسر فال يفرض عليه فرض املعسر حىت يثبت هذا الرسم : غنية أي فال تطلق عليه قال ابن سلمون 
على ذلك  الذي نصه يعرف شهوده فالناً ويعلمونه ضعيف احلال بادي اإلقالل مقدوراً عليه يف رزقه وحاله متصالً

حىت اآلن وبذلك قيدوا شهادهتم يف كذا ، فإذا ثبت هذا العقد سقط عنه اإلنفاق الذي يلزم املوسر ، وكان عليه 
غليظ الثياب والقوت من الدقيق أو اخلبز إن كان ال يستطيع الدقيق وسقط عنه اإلدام ويدفع ذلك بالشهر أو 

لدقيق واخلبز يعين بغري إدام فإهنا تطلق عليه كما يأيت يف الفصل فإن ادعى العجز حىت عن ا. باجلمعة أو باليوم اه 
بعده ، فإذا علمت هذا فاملتوسط عندنا بفاس هو املقل ، ولذا محل عامة الناس عليه عندنا والعدمي قسمان عدمي ال 

ب فال تطلق يقدر على شيء من النفقة حبال وعدمي يقدر على القوت بغري أدام وما يواري العورة من غليظ الثيا
و ( فليس زمان الشتاء كالصيف) الزمان ( حبسب ) و ( فيوسع يف الرخاء دون الغالء ) السعر ( حبسب ) و ( عليه 

إن كان أكل أهل بلدها الشعري وحنوه أكلته وأمر اإلدام كذلك فيفرض املاء والزيت واحلطب ) املكان ( حبسب ) 
 كل مجعة ملتوسط وال يفرض عسل وال مسن وال فاكهة إال أن يكون وامللح واللحم املرة بعد املرة ملتسع ومرة يف

السمن إداماً ألهل بلدها كما عندنا بفاس فيفرض ، وأما أهل البادية فينقص هلم الوقود والصابون والزيت وما 



ملتوسط يلزمه يلزم املليء يف نفقة زوجته مدان يف كل يوم مبده عليه الصالة والسالم وا: ابن الفخار . عداه يلزمهم 
وقدر مالك املد يف اليوم وقدر ابن القاسم ويبتني ونصفاً يف الشهر إىل ثالثة ألن : ابن احلاجب . مد ونصف اه 

املراد باملد هنا اهلامشي وهو املنسوب إىل هاشم بن إمساعيل املخزومي : مالكاً باملدينة وابن القاسم مبصر ، ضيح 
، والويبة اثنان ) صلى اهللا عليه وسلم ( م بن عبد امللك وقدره مد وثلثان مبده وكان أمرياً باملدينة يف خالفة هشا

وما تقدم يف قدر املد اهلامشي هو املشهور ، وقيل هو مد وثلث . اه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعشرون مداً مبده 
من األعيان والسعر والزمان  وقيل مدان حكى هذه األقوال ابن احلاجب ، وأمر الكسوة يعترب فيه ما تقدم يف النفقة

واملكان فإن كانت حديثة عهد بالبناء فليس عليه سوى شورهتا اليت جتهزت هبا إليه من ملبس وغطاء ووطاء ، وإن 
مل يكن يف صداقها ما تتشور به أو لقلته أو بعد عهدها بالبناء حىت خلقت شورهتا فعليه كسوهتا يفرض هلا يف الصيف 

اء ما يليق به وليس املراد أن يكسوها يف كل صيف وشتاء بل حىت ختلق كسوة كل منهما ابن ما يليق به ، ويف الشت
إن كان الصداق واسعاً فال كسوة هلا عليه قبل العام ، وإن كان ضيقاً فعليه الكسوة : سلمون قال بعض املفتني 

  .معىن طلبتها اه 
ال بغريه وإمنا املدار على اختالف شورهتا ، مث إن الظاهر أن املعتمد هو األول وإن ذلك ال يضبط بعام و: قلت 

وجيوز إعطاء الثمن عما لزمه ) : خ ( احلاكم خمري إن شاء آخذ الزوج مبا يفرض عليه بعينه ، وإن شاء آخذه بثمنه 
هلا لو أراد الزوج أن يدفع إىل املرأة ما فرض هلا وطلبت هي مثنه لكان : ابن بشري . لزوجته من األعيان املفروضة 

والعادة عندنا بفاس أن تفرض األمثان إال الطعام فيفرض بعينه ، وإذا فرضت األعيان وقبضتها فإهنا تدخل . ذلك اه 
وللقاضي العدل سيدميحمد بن سودة رمحه . وضمنت بالقبض كنفقة الولد إال لبينة اخل ) خ ( يف ضماهنا بالقبض 

  :اح ، وإن كان فيه خمالفة لبعض ما تقدم ونصه اهللا نظم فيما يفرض رأيت إثباته هنا زيادة لإليض
  وفرض بالغ ومن قد رهقا
  من الرجال والنسا توافقا

  فقوت اإلقالل بنصف شهر
  مخسة آصع دقيقاً فادر

  ونصف رطل من نقي مسن
  ومثله زيتاً عليه فأبن

  كذا من الشحم أو اخلليع
  نصيف رطل فاصغ للتوزيع
  واللحم نصف ربع وحنا

  جبنامثن رطل ربع رطل 
  لبانه أو ضعفه زيتونا

  ونصف رطل للنقا صابونا
  أوقية سكية لصرف ما

  يفرض من ملح وحلم لزما
  وزينة مثل سواك كحل

  مشط وغاسول ودهن بقل



  وزد أكولة ومرضعاً على
  مقدار مخسة هلا وكمال

  وإن تشأ أمثان كل املآكل
  وضف إليها الصرف مث أمجل
  وذا به العمل يف ذا العصر

  قضاة املصريف فرض نائب 
  واخلادم البالغ يف ذا اجلنس

  لولد أو والد أو عرس
  قدر من األربعة األمخاس
  من فرض بالغ بال التباس

  فصل يف الطالق باإلعسار بالنفقة وما يلحق هبا
  .من اإلعسار بالصداق واإلخدام 

  الزَّْوُج إنْ َعَجَز َعْن إنْفَاقِ
  َألْجلِ َشهَْرْينِ ذُو اْسِتْحقَاقِ

) عن إنفاق ( بفتح اجليم وكسرها كما يف القاموس شرط حذف جوابه للداللة عليه ) إن عجز ( مبتدأ )  الزوج( 
خرب املبتدأ ، واملعىن أن الزوج إذا عجز عن ) ذو استحقاق ( بدل ) شهرين ( يتعلق باستحقاق ) ألجل ( يتعلق به 

ن القوت أو ما يواري العورة كما مّر يف البيت نفقة زوجته بعد أن دخل هبا أو بعد أن دعي إىل البناء أي عجز ع
  .قبل الفصل وكما يأيت فإنه يؤجل شهرين 

  بْعَدُهَما الطَّالَُق ال ِمْن ِفْعِلِه
  َوَعاجٌِز َعْن ِكْسَوٍة كَِمثِْلِه

ا أي الزوج وهذا إذ)من فعله ( عاطفة على حمذوف أي من فعل احلاكم ال ) الطالق ال ( خرب عن قوله ) بعدمها ( 
امتنع الزوج من الطالق ، فحينئذ يطلق احلاكم عليه أو يأمرها به فتوقعه كما مّر يف الضرر والعيوب وكما يأيت 

خربه أي كمثل ) كمثله ( مبتدأ سوغه عمله يف اجملرور ) وعاجز عن كسوة . ( قريباً يف قوله وباختيارها يقع 
لقوت وعجز عما يواري العورة فيؤجل األجل املذكور فإن العاجز عن اإلنفاق يف التأجيل املذكور فإذا قدر على ا

  .أتى مبا يواريها فذاك وإالَّ أمر بطالقها ، فإن أىب طلقها احلاكم أو أمرها به فتوقعه كما مر 
وملا كان األجل املذكور غري حمتم حبيث ال يعدل عنه بل هو من مجلة اآلجال اليت هي موكولة الجتهاد احلكام 

من يرجى يسره وال يوسعوهنا على من ال يرجى منه ذلك وعلى ما يرونه من حاجة صرب املرأة وعدم فيوسعوهنا على 
  :صربها قال 

  َوالجِْتَهاِد احلَاِكِمَني ُيجَْعلُ
  يف الَعْجزِ َعْن هذَا وَهذَا اَألَجلُ

نائب ) األجل ( لكسوة اللباس املعرب عنه با) وهذا ( أي اإلنفاق ) والجتهاد احلاكمني جيعل يف العجز عن هذا ( 
  .فاعل جيعل واجملروران يتعلقان به واإلشارة األوىل لإلنفاق والثانية للكسوة وذكره باعتبار اللباس 

  َوذَاَك ِمْن َبْعِد ثُُبوِت َما َيجِْب



  كَمثلِ ِعْصَمٍة َوحالِ َمْن طُِلْب
خربه وفاعل جيب ضمري يعود ) وت ما جيب من بعد ثب( مبتدأ واإلشارة إىل ما ذكر من التطليق والتأجيل ) وذاك ( 

) و ( بني الزوجني ) عصمة ( اتصال ) كمثل ( على ما وهو على حذف مضاف أي من بعد ثبوت ما جيب ثبوته 
بالنفقة والكسوة من ثبوت عسره هبما وحلفه أنه ال مال له ، وأنه ال ) طلب ( أي الزوج الذي ) حال من ( مثل 

أي ادعى العجز . الزوج إن عجز اخل : حينئذ يؤجل مث تطلق عليه بعده فقول الناظم يقدر على ما فرض عليه ، ف
فإن وافقته املرأة فال حيتاج إىل ثبوته بالبينة وإن كذبته فال بد من ثبوته هبا ، وظاهره أنه إذا ادعاه ال يسجن وال 

فيأمره احلاكمإن ) : خ ( و كذلك يؤاخذ بضامن حىت يثبته إذ ال يكلف بضامن إال لو كان يسجن إذا عجز عنه وه
وإال بأن ثبت أي بالبينة أو بإقرارمها تلوم له باالجتهاد ، وزيد إن . مل يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطالق 

ويف الربزيل وال حيبس يف نفقة زوجته وجيرب بني . مرض أو سجن مث طلق عليه وإن غائباً أو وجد ما ميسك احلياة اه 
طليق وإن ثبت عدمه ضرب له السلطان أجل شهرين فإن مل يوسر طلقت عليه وتكون معه يف خلل النفقة أو الت

التأجيل ، وإذا علم له مال وظهر لدده سجنه السلطان يف أمر الزوجة واألوالد ولو طلبته بنفقة أنفقتها على نفسها 
ويف املستقبل ال تسقط يعين وال تطلق فيما مضى لوجب سجنه هلا ألهنا دين حتاص به الغرماء وتسقط هبا الزكاة ، 

أعين الربزيل قبيل ما : وقال . وهلا الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة ال ماضية اخل ) : خ ( بعجزه عن النفقة املاضية 
ينفق عليها من ماله حىت : ال أنفق على زوجيت هل تطلق عليه ؟ فأجاب : مّر عنه سئل ابن احلاج عن املليء إذا قال 

وحكى عياض عن املبسوطة : الربزيل . حيتمل أن يقال له أنفق فإن قال ال قيل له طلق فإن أىب طلق عليه يطلقها و
بل يفرض هلا عليه ويأمره بالدفع هلا فإن : فيمن له مال ظاهر وهو حاضر أيؤخذ من أمواله فيدفع هلا النفقة ؟ قال 

إن مل يكن له مال ظاهر وعرف مالؤه فرض عليه ،  ويف الواضحة. فعل فذاك وإالَّ وقف فإما أنفق أو طلق عليه 
وإن عرف عدمه مل يفرض عليه وهي خمرية يف الصرب بال نفقة أو تطلق نفسها عليه ، وكذلك إذا جهل حاله ، ويف 

أي احتمال القولني اللذين أشار هلما ابن احلاجب من أنه يؤخذ من ماله وينفق عليها منه . املدونة احتمال القولني اه 
أنا أنفق فإنه يؤاخذ بالضامن ألنه حينئذ مبنزلة من اعترف : والظاهر أنه إذا قال . ىت يطلقها أو يقال له أنفق اخل ح

بأنه مليء هبا قادر عليها وذلك مبنزلة من له مال وهو ظاهر ، ويف ابن سلمون فإن ادعى العجز عن النفقة وكذلك 
العدم فال حيبس حىت تقوم عليه شبهة يظهر هبا لدده وعليه  عن القوت وعن ما يواري العورة من الكسوة وادعى

إثبات ذلك إن كذبته املرأة ، فإذا أثبت ذلك حلف أنه ال مال له ، وأن الذي يفرض عليه ال يقدر عليه فإذا حلف 
أجل يف الكسوة إن قدر على النفقة دون الكسوة وفرق بينهما بعد الشهرين وحنومها ، وإن مل يقدر على واحد 
منهما فال يؤجل إال دون ذلك وذلك إىل اجتهاد احلاكم ، وإذا أثبت ذلك أو أقر بالعجز ووافقته الزوجة أجله 

احلاكم يف اإلنفاق عليها الشهر وحنوه ، وتكون معه يف خلل التأجيل وال يتبعه بنفقة زمن اإلعسار ، وإن علم له 
  .مال وظهر لدده كان للسلطان أن يسجنه اه 

ن الربزيل أنه إذا كان له مال ظاهر سجن يف نفقة الزوجة ويف نفقة أوالده ، وأما إذا عجز عن نفقة تقدم ع: فرع 
األوالد دون الزوجة فإن الزوجة ال تطلق عليه بعسره عن نفقة صغار األوالد كما يف ابن سلمون وغريه ، وتكون 

  .نفقة الصغار حينئذ يف بيت مال املسلمني أو على مجيعهم 
  َنفَقَةً َوَما اْبَتَنى َوَواجٌِد

  َوَعْن َصدَاقٍ َعجُْزُه َتَبيَّنَا
خرب ) تبينا ( ومجلة )عجزه ( يتعلق بقوله ) وعن صداق ( مجلة حالية ) وما ابتىن ( مفعوله ) نفقة ( مبتدأ ) وواجد ( 



  ) .تأجيله ( عجزه ، واجلملة من املبتدأ واخلرب معطوفة على اجلملة احلالية قبلها 
  ُه َعاَماِن وَاْبُن الْقَاِسمَِتأْجِيلُ

  َيجَْعلُ ذَاَك الْجِتَهاِد احلَاِكمِ
ومعناه أن ) جيعل ذاك الجتهاد احلاكم ( مبتدأ خربه ) وابن القاسم ( خربه واجلملة خرب واحد ) عامان ( مبتدأ ثان 

بت عجزه عنه بالبينة أو من قدر على إجراء نفقة زوجته اليت مل يدخل هبا حني دعته إليه فطالبته بالصداق ، فأث
بإقرار الزوجة وأىب الطالق وسأل التأخري لتحصيله ، فإنه يؤجل لذلك سنتني على ما ملالك يف املختصر ، وعن ابن 

وإن مل جيده أي الصداق أجل إلثبات : حيث قال ) خ ( القاسم أن ذلك موكول الجتهاد احلاكم ، وعليه اقتصر 
: فقوله . أثبتها تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر ، مث طلق عليه ووجب نصفه اه عسرته به ثالثة أسابيع ، مث إذا 

ومن النظر أن القضاة واملوثقني تلوموا بسنة : مث تلوم بالنظر أي : وعمل بسنة وشهر جزئي من جزئيات قوله 
  :وشهر وفيهم إسوة ملن اقتدى هبم فلو قال الناظم 

  وعاجز عن مهرها قبل البنا
  ر عيناتأجيله عام وشه

  إن كان منفقاً بذا التأجيل
  وغريه طلق بال تعجيل
  ونصفه وجب بالطالق
  تتبعه به لدى احلذاق

ويف التلوم ملن ال يرجى ) خ ( وظاهره أنه يؤجل مبا ذكر كان ممن يرجى يسره أم ال ، وهو كذلك على الصحيح 
ني عجزه ، ولكن ادعاه فقط فإنه يؤجل إلثباته وصحح أو ال يتلوم ملن ال يرجى تأويالن ، ومفهوم تبينا أنه إذا مل يتب

لكن إذا أجل إلثباته فال بد من محيل بالوجه خشية تغيبه وإن مل يأت به سجن ) خ ( وبيانه بثالثة أسابيع كما مر عن 
 كسائر الديون خبالف النفقة فال يسجن فيها كما مر فوق هذين البيتني مث إذا انقضت ثالثة أسابيع ومل يثبته وطلبت
الزيادة فال يسجن إن استمر احلميل على احلمالة ، وإال سجن ، مث أخرج اجملهول إن طال حبسه كالدين فإن أثبت 
العدم ابتداء أو بعد التأجيل بثالثة أسابيع تلوم له بسنة وشهر على ما به العمل أو بالعامني على ما صدر به الناظم 

احلميل حينئذ خالفاً للزرقاين ، فإن هرب طلقها احلاكم عليه عند بغري محيل ، ألنه ثبت عدمه فال معىن لتكليفه ب
تبينا أي تبني عجزه بالبينة العادلة ال بغريها ، فعن ابن : انقضاء أجل التلوم ، وهذا كله يف اجملهول كما أفهمه قوله 

ال : جيد غريهم فقال أيب زيد يف رجل طولببصداق امرأته فأتى بشهود منهم من يتوسم فيه اخلري شهدوا بفقره ومل 
وأما . يقضي يف عدالة الشهود مبثل هذا التوسم ، ولكنه يكون حبسه مبقدار قوة الظن بتصديق الشهود وضعفه اه 

وصدر به ) . ح ( إن كان معلوم املالء وله مال ظاهر فإن املهر يؤخذ منه ويؤمر بالبناء من غري تأجيل كما يفيده 
تقريره من أن معلوم املالء يؤديه أو تطلق عليه ، وأما ظاهر املالء فإنه حيبس إال أن الشارح خالفاً ملا ذكره يف آخر 

يأيت ببينة تشهد بعسره حيث مل تطل املدة حبيث حيصل اإلضرار هلا بذلك ، وإالَّ طلقت نفسها ، وأما من غلب على 
التأويالن املتقدمان ، ومفهوم واجد الظن عسره كالبقال وحنوه فال يؤجل إلثباته كما يف الشارح ، ويف التلوم له 

نفقة أنه إذا مل جيدها فال يؤجل بالعامني وال بغريمها ، وهلا أن تطلق نفسها من حينها وهو كذلك على الراجح ، 
وعن ابن حبيب إذا مل جيد النفقة أجل من األشهر إىل السنة ، ومفهوم وما ابتىن اخل أنه إذا بىن هبا ال تطلق بعسره 

وهلا منع نفسها وأن معيبة من الدخول والوطء بعده إىل تسليم ما حل من الصداق ال بعد ) : خ ( عن الصداق 



  .غفلة ظاهرة عما يف املصنف ) تت ( من نسبة ذلك ل ) ت ( وتبعه ) ز ( الوطء إال أن يستحق اخل فما يف 
ن كان ممن يرجى يسره وحصل له اليسر فإن طلق احلاكم عليه قبل التلوم له بسنة وشهر أو بالعامني فينظر فإ: تنبيه 

بالفعل يف مدة التلوم على تقدير أن لو تلوم له فال ميضي طالقه ألنه وقع يف غري حمله ألن من يرجى يتلوم له اتفاقاً 
وإن كان ممن ال يرجى فحصل اليسر يف مدة التلوم أيضاً فكذلك عند من يقول يتلوم له وهو الراجح ، وميكن أن 

قه ألنه حكم مبختلف فيه لكن قضاة اليوم ال ميضي حكمهم خبالف املشهور أو الراجح أو املعمول يقال ميضي طال
  .به 

  َوَزْوَجةُ الَْغاِئبِ َحْيثُ أَمَّلَْت
  ِفَراُق زَْوجَِها بِشَْهرٍ أُجِّلَْت

اجلملة يف ) أملت فراق زوجها ( ظرف يتعلق بأجلت ) حيث ( مبتدأ خربه أجلت آخر البيت ) وزوجة الغائب ( 
واملعىن أن زوجة البعيد الغيبة على عشرة أيام فأكثر كان ) . أجلت ( يتعلق ب ) بشهر ( حمل جر بإضافة حيث 

على املعتمد كما هو ظاهر النظم يف ذلك كله إذا طلبت . معلوم املوضع أو جمهوله أسرياً أو غريه دخل هبا أم ال 
يترك هلا نفقة ، وال ما تعدى فيه فإهنا جتاب إىل ذلك وتؤجل شهراً فراق زوجها بسبب النفقة لكونه غاب عنها ومل 

بعد ثبوت الغيبة وكونه غاب قبل البناءأو بعده مبوضع كذا أو ال يعلمون موضعه ، وأنه غاب منذ كذا وال يعلمونه 
يء ورد عليها يف ترك هلا نفقة وال كسوة وال شيئاً متون به نفسها وال ما تعدى فيه وال أنه آب إليها وال بعث بش

علمهم إىل حني تارخيه ، مث يؤجله القاضي يف اإلنفاق عليها شهراً ، كما اقتصر عليه ابن فتحون يف وثائقه وعليه 
وصفته ؟ أجل قاضي مدينة كذا وهو أعزه اهللا وحرسها الزوج املشهود . وبشهر أجلت : عول الناظم حيث قال 

ملذكورة من غيبته املذكورة وإجراء النفقة والكسوة ، وسائر املؤن كلها بغيبته أعاله أو حوله يف اإلياب لزوجته ا
أجالً مبلغه شهر واحد مبدؤه من غد تارخيه استقصاء حلجته وإبالغاً يف اإلعذار إليه شهد عليه من أشهده به وهو 

ت وطلقت فإن شاءت حلف) : ت ( حبيث جيب له ذلك من حيث ذكر ويف كذا فإذا انقضى األجل ومل يقدم خري 
نفسها بكراً كانت أو ثيباً وليس ألبيها القيام عنها إال بتوكيلها كما يف ابن عرفة وابن سلمون وتكتب يف ذلك ملا 

انصرم األجل أعاله أو حوله ، ومل يقدم الزوج املذكور من غيبته املذكورة وسألت الزوجة من جيب سدده اهللا النظر 
مجيع ما تقدم ملا شهدت به بينة الغيبة فحلفت على مجيع ذلك بنصه حبيث  هلا يف ذلك ، فاقتضى نظره إحالفها على

وملا مت حلفها وكملت . قالت فيها باهللا الذي ال إله إال هو لقد غاب عين زوجي فالن اخل . جيب وكما جيب مييناً 
لكت هبا أمر نفسها أو ميينها وثبت ذلك لديه أذن هلا يف تطليق نفسها فطلقت نفسها عليه طلقة واحدة قبل البناء م

بعد البناء ميلك هبا رجعتها إن قدم موسراً يف عدهتا وأمرها باالعتداد وإرجاء احلجة للغائب مىت قدم فمن حضر 
اليمني املنصوصة واستوعبها من الزوجة ويعرف اإلذن فيها ، ويف الطالق من القاضي املذكور وأشهدته احلالفة 

  :ه قيده شاهداً به يف كذا وهو معىن قوله املذكورة مبا فيه عنها وعرفها بأمت
  وبانِْقَضاِء األَجلِ الطَّالَُق مَْع

  َيِمينَِها وَباخِْتَيارَِها َيقَْع
والباء يف قوله وبانقضاء للمصاحبة أو للسببية أو مبعىن مع خرب مقدم عن قوله الطالق ومع يف حمل نصب على احلال 

ضاء األجل أي بسببه أو معه يف حال كونه مع ميني الزوجة ، وقوله أي والطالق واقع على الزوج مصاحباً النق
  .وباختيارها يقع مجلة مستأنفة قاله اليزناسين 

تقدم يف فصل الضرر إذا حلفت بعد مضي التأجيل من غري إذن القاضي هلا يف احللف وال يف : األول . تنبيهات 



يف احملل املذكور أن الزوج إذا تعصب مبحل ال تناله األحكام  تقدم أيضاً: الثاين .الطالق فإن ذلك نافذ فانظره هناك 
فحكمه حكم الغائب فيجري عليه حكمه ولزوجته الطالق بعدم النفقة إذ اهلاربة من زوجها املقيم يف بلد ال تناله 

  .األحكام فيه ال تسقط نفقتها عنه 
مبشقة لعدم من ينصفها كما يف البوادي ورؤوس  الغائب الذي ال مال له ولكن ال ميكنها الوصول إليه إال: الثالث 

اجلبال لتعذر األحكام الشرعية فيهما غالباً حكمه حكم العاجز احلاضر كما البن فتحون ، ونقله ابن عات يف طرره 
، واعتمده ابن عبد السالم وهو الصواب خالفاً ملا يف الوثائق اجملموعة من أنه إذا كان له مال ال ميكنها الوصول 

ه يفرض هلا النفقة وكان ذلك هلا ديناً عليه تأخذه به إذا قدم ألنه ال معىن إللزام املرأة أن تسلفه النفقة على نفسها إلي
من ماهلا أو من غريه لترجع يف املال الذي بيد الغائب إن علم ، أو يف املال الذي ال يتوصل إليه إال مبشقة ولو مأموناً 

املال ووصوهلا إىل ذلك وعدم وصوهلا الستغراق الديون له ، ولذا قال ابن كالعقار مع احتمال سالمة الزوج و
رحال يف شرحه ما يف الوثائق اجملموعة خالف املذهب ، وإن كان حنوه يف البيان ، واعترض به ابن عرفة على ابن 

  .عبد السالم فال يسلم له االعتراض 
رأة غريهم ردت إليه وفرق بينها وبني الزوج الثاين قاله غري إذا قدم الزوج وجرح شهود الغيبة ، ومل جتد امل: الرابع 

عاطفاً على ما ترد فيه الزوجة لألول واملطلقة لعدم النفقة ، مث ظهر إسقاطها خالفاً ملا ) خ ( واحد وهو معىن قول 
لقت نفسها مث بعد أن حلفت املرأة وط. يف ابن رشد يف بينة شهدت مبغيب الزوج وأنه ال مال له تعدى فيه اخل 

قالت البينة املذكورة أن له أنقاض حجرة قيمتها سبعة مثاقيل أو حنوها وأهنم كانوا يعرفون ذلك وقت الشهادة 
الطالق نافذ ال يرد برجوع البينة سواء : وجهلوا أن األنقاض تباع يف نفقتها أو شهد بذلك غري بينة الغيبة فقال 

م ففتوى ابن رشد هذه خمالفة للمذهب وإن سلمها ابن عرفة شهد باألنقاض البينة اليت حكم هبا أو غريه
  .واألجهوري 

إذا عجزت املرأة عن إثبات غيبة زوجها لغربتها وعدم من يعرف زوجها فإن القاضي حيلفها اليمني : اخلامس 
 املتقدمة وتطلق نفسها إن شاءت ويسمي احلاكم يف حكمه الزوج الذي ذكرت ويصفه مبا ذكرت فإن قدم وأنكر

  ) .ح ( الزوجية مل يضر وإن أقر هبا وقع عليه الطالق قاله اللخمي والسيوري وغريمها كما يف الربزيل ونقله 
إذا أثبتت الزوجة عيبة زوجها وعدم ما تنفق منه على نفسها فتطوع قريب أو أجنيب بنفقتها فقال أبو : السادس 

فسها ألن سبب الفراق وهو عدم النفقة قد ارتفع وزال بكر بن عبد الرمحن وغريه وهو املعتمد ليس هلا أن تطلق ن
  .خالفاً البن الكاتب يف قوله إن هلا أن تفارقه 

  َوَمْن َعنِ اإلْخدامِ َعجُْزُه ظَهَْر
  فَالَ طَالََق وَبِذَا احلُكْمُ اشَْتهَْر

( ملةصلة املوصول خربه واجل) ظهر ( وهو مبتدأ ) عجزه ( يتعلق بقوله ) عن اإلخدام ( مبتدأ موصول ) ومن ( 
احلكم ( يتعلق مبا بعده ) وبذا ( امسها وخربها حمذوف أي عليه واجلملة خرب املوصول ) طالق ( نافية للجنس ) فال 

أي إذا كانت الزوجة من أهل اإلخدام فإنه جيب عليه إخدامها ولو مل يشترط يف عقد ) اشتهر ( مبتدأ خربه ) 
ر على النفقة والكسوة وعجز عن اخلدمة وأثبت عجزه عنها بالبينة أو بإقرار وغريه فإذا قد) خ ( النكاح كما يف 

الزوجة فإهنا ال تطلق عليه وسقط حقها يف اخلدمة على املشهور املعمول به كما يف املتيطية وغريها ، وحمل هذا إذا مل 
ا ملاهلا ومنصبها فطاع بالتزام يكتب عليه املوثق يف وثيقة النكاح أن الزوج علم بأن زوجته هذه ممن ال ختدم نفسه

خدمتها وأقر أنه ممن يلزمه ذلك وأن ماله متسع إلخدامها وإالَّ فال يقبل قوله إنه عاجز عن إخدامها ولو شهدت له 



البينة به مل ينفعه العترافه بسعة ماله إال أن يعلم أنه أصابه أمر أذهب ماله كما قالوه يف الغرمي يعترف لرب الدين 
  .مث يقيم بينة بعدمه به قاله يف املتيطية ونقله ابن عرفة مبالئه به 

تقدم يف البيتني قبله أنه ليس لألب أن خياصم عن ابنته يف النفقة إال بتوكيل منها ولو سفيهة ألن هلا أن تقيم : تنبيه 
جتاب إىل ذلك وال معه بغري نفقة ، بل إذا رضيت بسكىن زوجها معها يف دارها وإنفاقها على نفسها من ماهلا فإهنا 

مقال حلاجرها ألن من حجتها أن تقول إن كلفته بنفقيت طلقين ورجعت أسكن بداري وحدي وأنفق على نفسي من 
مايل وال أتزوج سواه فبقائي مع زوجي بداري وإنفاقي على نفسي أحسن يل قاله عياض عن شيوخ األندلس ونقله 

  .ابن عرفة وغريه 
  فصل يف أحكام املفقودين

عة ألن الفقد إما أن يكون يف أرض كفر أو إسالم وحكم كل إما يف غري حرب أو فيه ، ولكل واحد منهم األرب
فخرج األسري ألنه معلوم خربه وخرج احملبوس . حكم خيصه ابن عرفة املفقود من انقطع خربه ممكن الكشف عنه اه 

إمنا هو لشدة حراس السجن وحنو ذلك  الذي ال يستطاع الكشف عنه ألنه ميكن الكشف عنه إذ عدم التوصل إليه
  :فأشار الناظم إىل القسم األول فقال 

  َوُحكُْم َمفْقُوِد بِأَْرضِ الكُفْرِ
  يف غَْيرِ حَْربٍ ُحكُْم َمْن ِفي األسْرِ

أي األسري اجملهول احلياة ، وحكم األسري املذكور ) وحكم مفقود بأرض الكفر يف غري حرب حكم من يف األسر ( 
زوجته وماله أن ماله ال يورث حىت تأيت عليه مدة التعمري ،وكذا زوجته ال تتزوج حيث دامت نفقتها إال باعتبار 

بعد أجل التعمري ، فكذلك املفقود يف أرض الكفر بغري حرب ال يورث ماله وال تتزوج زوجته إال بعد التعمري كما 
  :قال 

  َتْعِمُريُه ِفي املَالِ َوالطَّالَُق
  َبِقي اإلنْفَاُقُمْمَتنٌِع َما 

واجب كتعمري األسري فيهما فال يورث عنه ماله وتنفق منه ) املال ( الزوجة و ) يف ( أي املفقود املذكور ) تعمريه ( 
) والطالق ممتنع ما بقي اإلنفاق : ( زوجته حىت تنقضي مدة التعمري وال تطلق عليه مع وجود ما تنفق منه كما قال 

) خ ( يكن هلا شرط يف املغيب ، وإالَّ فلها تطليق نفسها بشرطها وإىل هذا القسم أشار  وحمل امتناع الطالق إذا مل
وزوجة األسري : والشاهد يف قوله . وبقيت أم ولده وماله وزوجة األسري ومفقود أرض الشرك للتعمري اخل : بقوله 

  :ق فلها التطليق وهو معىن قوله ما بقي اإلنفاق أنه إذ مل يب: ومفقود أرض الشرك يعين أهلها ، ومفهوم قوله 
  َوكُلُّ َمْن لَْيَس لَُه مَالٌ َحرِي
  بِأَنْ َيكُونَ ُحكُْمُه كَالْمُْعسِرِ

يف التطليق ) بأن يكون حكمه ( أي حقيق ) حري ( من أسري أو مفقود بأقسامه األربعة ) وكل من ليس له مال ( 
  .تؤجل شهراً كما مر للناظم وحتلف وتطلق نفسها كما مّر الغائب الذي مل يترك لزوجته نفقة ف) كاملعسر ( عليه 
املتقدم أنه مبضي الشهور يف مدة التعمري اآلتية يورث ماله وتعتد زوجته وال ) خ ( ظاهر كالم الناظم و : تنبيه 

ا مات يتوقف ذلك على احلكم مبوته واملعتمد كما البن عرفة واملازري أن مستحق إرثه وارثه يوم احلكم حىت أنه إذ
وأقوال أهل املذهب بأن مستحق إرثه : ابن عرفة . أحد من قرابته بعد دخول الثبوت للقاضي وقبل خروجه ال يرثه 

وارثه يوم احلكم بتمويته ال يوم بلوغه متويته حسبما يدل عليه لفظ اللخمي واملتيطي وابن كوثر وابن اهلندي 



  .الناس بإرثه مستحقه يوم بلوغه ال يوم احلكم اه وبه افتيت حني ذكر أهنا نزلت وأفىت بعض . وغريهم 
ما ذكره ابن عرفة من أن مستحق إرثه وارثه يوم احلكم واضح إذا مل يتأخر احلكم عن أعلى مدة التعمري : قلت 

دي كمائة وعشرين على القول هبا وإالَّ بأن تأخر عنها إىل مائة وأربعني مثالً لغفلة الورثة وحنو ذلك كما يقع يف البوا
لتعذر األحكام عندهم ، فينبغي أن مستحق إرثه هو وارثه يوم مشهور التعمري لئال يؤدي إىل حرمان من يرث 

وتوريث من ال يرث على كل األقوال ،وأيضاً فإن الظاهر من فتوى املازري املنقولة يف الربزيل وغريه أهنم إمنا أناطوا 
يرتفع عند األقدمني إال باحلكم ، وأما على ما عند املتأخرين من  ذلك باحلكم ملا يف مدة التعمري من اخلالف وهو ال

أنه يتعني احلكم باملشهور أو الراجح أو ما به العمل فال يتوقف إرثه وال اعتداد زوجته على احلكم بتمويته ، بل إذا 
من مات بعده  قسموا يوم بلوغه مدة التعمري الذي هو السبعون على ما هو املشهور فيه فقسمهم ماض فال حيرم

وقبل احلكم ألن اخلالف حينئذ مرفوع بوجوب اتباع املشهور ، والقاعدة أن من فعل فعالً لو رفع إىل القاضي مل 
  .يفعل غريه ففعله ماض كما تقدمت اإلشارة إليه يف غري ما موضع فتأمله واهللا أعلم 

  :مث أشار إىل مفهوم قوله يف غري حرب فقال 
  فاملْشُهوُر وإن َيكُْن يف احلَْربِ

  يف ماِله والزَّْوَجِة التَّعِمُري
من قولني كما البن رشد يف ) فاملشهور ( والقتال معهم ) احلرب ( وقت ) يف ( فقد بأرض الكفر ) وإن يكن ( 

ألن األصل هو احلياة فيحمل أمره على األصل فال يقسم ماله وال تتزوج زوجته ) يف ماله والزوجة التعمري ( البيان 
بعده وبعد احلكم مبوته على ما مر تفصيله يف املفقودين يف غري احلرب واألسري املتقدمني ، مث أشار إىل أن أمد إال 

  :التعمري فيه خالف فقال 
  َوِفيِه أَقَْوالٌ لَُهْم ُمَعيَّنَْه

  أَصحَُّها الْقَْولُ بَِسْبِعَني َسنَْه
فقال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة سبعون سنة وهو ) ينة أقوال هلم مع( أي أمد التعمري يف مجيع ما مر ) وفيه ( 

وهو أي التعمري سبعون واختار : حيث قال ) خ ( وبه صدر ) أصحها القول بسبعني سنة : ( أصحها كما قال 
قال ابن سلمون ) خ ( الشيخان مثانني وقال مالك وابن القاسم مرة مثانون واختاره الشيخان وابن حمرز كما مر عن 

مائة ، : تسعون ، وعند أشهب وابن املاجشون أيضاً : مرة : وقال ابن املاجشون ، ومالك . القضاء والعمل  وبه: 
مائة وعشرون ، وعلى األول إذا فقد وهو ابن سبعني زيد له عشرة أعوام ، : وللداودي عن حممد بن عبد احلكم 

له مخس سنني ، وإن فقد وهو ابن مائة اجتهد  وكذا إن فقد وهو ابن مثانني ، وإن فقد وهو ابن مخس وتسعني زيد
القاضي فيما يزاد له ، وقيل يزاد له عشر ، وقيل العام والعامان وإن فقد وهو ابن مائة وعشرين تلوم له العام وحنوه 

  .قاله ابن عرفة 
  :مث أشار إىل القول الثاين وهو مقابل املشهور املذكور فقال 

  امَِوقَْد أََتى قَْولٌ بِضَْربِ َع
  ِمْن ِحَني َيأْسٍ ِمْنُه الَ الِقَيامِ

بعد البحثمن احلاكم والتفتيش ) بضرب عام ( يف املفقود يف القتال الذي بني املسلمني والكفار ) وقد أتى قول ( 
وسؤال من يظن به معرفته ، فإذا أيس من خرب ضرب له أجل سنة واستمرت نفقتها يف ماله إىل انقضائها وتعترب 

فإذا انقضت السنة قسم ) القيام ( من حني ) ال ( كما يف املتيطية وابن سلمون وغريمها ) حني يأس منه  من( السنة 



  :ماله واعتدت زوجته كما قال 
  َوُيقَْسُم املَالُ َعلَى َمَماتِِه
  َوَزْوَجةٌ َتعَْتدُّ ِمْن َوفَاتِِه

فإذا انقضى : ابن سلمون ) وفاته ( أجل ) من ( عدة الوفاة ) مماته وزوجة تعتد ( حكم ) ويقسم املال على ( 
األجل الذي هو السنة ومل تثبت حياته وال موته اعتدت زوجته وورثه ورثته األحياء إذ ذاك وتنقطع النفقة عن 

كما أن املفقود اآليت بأرض اإلسالم : أي . الزوجة وغريها ممن تلزمه نفقته ، وال حيتاج يف ذلك إىل جتديد حكم اه 
وال فرق بينهما يف مجيع األحكام إال : ابن رشد . ل ال حيتاج فيه إىل جتديد حكم بعد انقضاء األربع سنني يف غري قتا

  .أن هذه تؤجل سنة بعد االستقصاء وتلك أربع سنني بعد االستقصاء أيضاً 
  َوذَا بِِه الْقََضاُء ِفي األَْندَلُسِ
  ِلَمْن َمَضى فَُمقَْتِفيهِْم ُمؤَْتِسي

حيث ) خ ( ذا القول الذي هو تأجيلها سنة من حني اليأس منه رجحه ابن رشد يف املقدمات وشهره أي ه) وذا ( 
كما يف ابن سلمون ) به القضاء يف األندلس ( يف الفقد بني املسلمني والكفار تعتد بعد سنة بعد النظر و : قال 

أي مقتد بقدوة ووجه هذا القول ) س مؤت( أي متبعهم يف احلكم به كخليل وغريه ) ملن مضى فمقتفيهم ( وغريه 
أال ترى أنه ال حيكم له باحلكم املذكور إال إذا ثبت أنه رؤي . كما يف ابن سلمون أنه رجح فيه الغالب على األصل 

يف املعترك بني الصفني ، ولذا يكتب فيه يعرف شهوده فالناً ، ويعلمون أنه حضر الواقعة بني املسلمني والنصارى 
عاينوه يف ذلك املكان يف معترك القتال هنالك بني الصفني وفقد هنالك وعمي أثره ، فال نعلم حياته مبوضع كذا ، و

من وفاته حىت اآلن وبذلك قيدوا شهادهتم يف كذا ، فإذا ثبت هذا ومل تعلم حياته بعد األجل والبحث عنه فإن 
ما شهره الناظم تبعاً لصاحب البيان ،  الغالب عليه املوت فرجح على األصل الذي هو احلياة ، ولذا رجحوه على

وأما إذا مل تشهد البينة مبعاينته يف املعترك ، بل شهدت بأنه خرج مع اجليش فقط فال يكون حكمه ما تقدم بل 
  :حكمه حكم املفقود بأرض اإلسالم يف غري حرب ، وهو القسم الثالث من أقسام املفقود األربعة املشار إليه بقوله 

  ضِ املُْسِلِمَني ُيفْقَُدَوَمْن بِأَْر
فَأَْرَبٌع ِمْن السَّنَِني اَألَمُدأي التأجيل ، فإذا فقد بأرض اإلسالم يف غري قتال فيفصل فيه بني الزوجة واملال فالزوجة هلا 
أن ترفع أمرها إىل القاضي أو الوايل أو جلماعة املسلمني ، فتؤجل أربع سنني والعبد نصفها بعد البحث عن خربه ، 

ال من يظن به معرفته ويعترب األجل من وقت العجز عن خربه ال من يوم الرفع ، وأجرة البحث عليها ألهنا وسؤ
الطالبة كما صوبه ابن ناجي ، فإن مل يكن هلا مال فاألجرة من بيت املال ، فإن تعذر الوصول إليه كما عندنا اليوم ، 

ذا كله إذا كان له مال تنفق منه يف األجل وإالَّ طلقت أنه ينتظر به مدة التعمري ، وه: فالظاهر كما قال بعض 
فإذا انقضت األربع للحر أو السنتان للعبد . البيت . وكل من ليس له مال حري : نفسها كما قدمه يف قوله 

  :اعتدت كالوفاة من غري احتياج إىل جتديد حكم كما مر قريباً وهو معىن قوله 
  َجَرىَوباْعِتَداِد الزَّْوَجةِ احلَكُْم 
بالنسبة إليها ) مبعضاً ( حال كونه ) احلكم جرى ( بعد األجل املذكور ) وباعتداد الزوجة ( ُمَبعََّضاً َواملَالُ ِفيِه ُعمَِّرا 

دون املال إذ املال جيب على القاضي أن حيصره ويقدم من قرابته أو غريهم من ينظر فيه إىل أن يثبت موته أو حياته 
) واملال فيه عمِّرا : ( ال متكن الورثة من قسمه عند انقضاء األربع سنني قبل التعمري كما قال أو متضي مدة التعمري و

فحكم الزوجة واملال يف هذا املفقود خمتلف ألنه يقدر بعد األجل املذكور بالنسبة للزوجة كأنه مات فأمرت 



. مبعضاً : مدة التعمري وهو معىن قوله باالعتداد ، وبالنسبة للمال كأنه حي فلم يورث ماله ومل يقسم حىت تنقضي 
ووجه ذلك أن الزوجة ملا حلقها الضرر قدم يف حقها الغالب على األصل ألن األصل يف املفقود احلياة والغالب من 
عدم ظهور خربه بعد البحث والتأجيل املوت ، فقدم الغالب بالنسبة إليها للضرر دون املال إذ ال ضرورة تدعو إىل 

ولزوجة املفقود الرفع للقاضي والوايل ووايل املاء ، : بقوله ) خ ( ا القسم من أقسام املفاقيد أشار قسمه وإىل هذ
وإالَّ فلجماعة املسلمني فيؤجل احلر أربع سنني إن دامت نفقتها والعبد نصفها من العجز عن خربه ، مث اعتدت 

قيت أم ولده وماله وزوجة األسري ومفقود أرض وب: كالوفاة وسقطت هبا النفقة وال حتتاج فيها إلذن إىل أن قال 
  .الشرك للتعمري اخل 

فإن بقيت زوجته بال تزوج بعد اعتدادها منه إىل انقضاء مدة التعمري فال مرياث هلا منه وإن كان : األول . تنبيهان 
ذلك لو ماتت هي لو أتى هو يف تلك املدة كان أحق هبا ألهنا قد بانت منه بعد األجل وحكم مبوته يف حقها ، وك

بعد دخوهلا يف العدة وقبل انقضاء مدة التعمري فال يوقف للزوج مرياثه منها إال أن تثبت حياته بعدها ، ويظهر خطأ 
إذا كانت الزوجة غري مدخول هبا فهل : الثاين .احلكم مبوته وتكون هي مل تتزوج غريه قاله ابن سلمون وغريه 

وإذا كان . وإذا قدم فهل ترد نصف ما قبضته أم ال ؟ وبه القضاء . روايتان  يكمل هلا الصداق وبه القضاء أو ال ؟
وانظر قوله أوالً ) ز ( قال مجيعه . الصداق مؤجالً فهل يعجل وهو ملالك أم ال ؟ وهو لسحنون وهو الراجح قوالن 

  . وبه القضاء اخل فإن الذي البن عرفة عن املوازية أن ابن القاسم اختار الرد واهللا أعلم
  :مث أشار إىل القسم الرابع من أقسام املفاقيد فقال 

  َوُحكُْم َمفْقُوٍد بِأَْرضِ الِْفتَنِ
  ِفي املالِ وَالزَّْوَجةِ ُحكُْم َمْن فَنِي

ومات بالفعل فتعتد ) يف املال والزوجة حكم من فين ( والقتال الواقعني بني املسلمني ) وحكم مفقود بأرض الفنت ( 
ولكن يتلوم له أمد : قال ابن سلمون ، قال مالك . وم ويرثه ورثته األحياء يومئذ من غري أجل زوجته من ذلك الي

وهذا خيتلف حبسب قرب املواضع وبعدها واستمرار . يسري بقدر ما يرجع من انصراف أو هرب إىل موضعه اه 
  :اهلزمية وردها ، وهو معىن قوله 

  َمَع التَّلَوُّمِ ألَْهلِ املَلَْحمَْه
  ْدرِ َما َتْنَصرُِف املُنَْهزِمَْهبِقَ
بقدر ما تنصرف املنهزمة ( أي القتال ) ألهل امللحمة ( أي حال كون احلكم املذكور مصاحباً بالتلوم ) مع التلوم ( 
واعتدت يف مفقود ) : خ ( وهو أحد التفسريين والتفسري اآلخر أهنا تعتد بعد انفصال الصفني من غري تلوم ) 

وظاهره كشروحه أنه ال فرق بني . وهل يتلوم وجيتهد ؟ تفسريان اخل . سلمني بعد انفصال الصفني املعترك بني امل
  :بعد أماكن القتال كاخلارجني مع السلطان لقتال البغاة وحنو ذلك ، أو قرهبا وهو كذلك على املعتمد فقول الناظم 

  َوإنْ َنأْتْ أََماِكُن الَْمالَِحمِ
  بن القَاِسمَِترَبُُّص الَْعامِ لََدى ا

أي تربصت زوجته سنة ) تربص العام ( مجع ملحمة أي التحام الصفني ) أماكن املالحم ( أي بعدت ) وإن نأت ( 
ضعيف مقابل للمعتمد ، مث إن الناظمحذف الفاء مع ما ال يصلح أن يكون ) لدى ابن القاسم ( والعدة داخلة فيها 

، وهذا إذا أعرب تربص مبتدأ واخلرب يف الظرف بعده ، وحيتمل أن  من يفعل احلسنات اهللا يشكرها: شرطاً كقوهلم 
  .يقرأ بضم التاء على أنه فعل ماض والعام نائبه وهو أوىل 



  َوأََمُد الِْعدَِّة ِفيِه إنْ ُشهِْد
  أن قد َرأَى الشُُّهوُد فيها َمْن فُِقْد

ور ، مث حمل كوهنا تعتد بعد انفصال الصفني مع أي يف العام املذكور على القول املذك) فيه ( داخل ) وأمد العدة ( 
فاعل ) قد رأى الشهود ( على حذف اجلار ) أن ( العدول ) إن شهد ( التلوم أو دونه أو تتربص العام مع البعد 

صلة أي ال بد أن يشهدوا مبعاينته يف املعترك كما مر يف ) فقد ( مفعول برأى ) من ( أي امللحمة ) فيها ( رأى 
يف احلرب بني املسلمني والكفار وسواء كانت شهادة أصل أو شهادة نقل كما يقتضيه كالم الناظم ألنه املفقود 

تكلم على شهادة النقل فيفهم جواز شهادة األصل باألحرى ، وحيتمل أن يكون الشهود فاعل يشهد املبين للفاعل 
ركة ، فيكون قد تكلم على شهادة األصل وأن وما بعدها مفعوله أي أنه شهد الشهود إن قدر أو أمن فقد يف املع

فقط ، وفيه ضعف من جهة أن الشهود يتنازع فيه رأى وشهد فأعمل األوىل على هذا االحتمال ، وأعمل الثاين يف 
ضمريه وحذفه مع أنه عمدة ال حيذف ، وحيتمل أن يقرأ شهد بالبناء للمفعول وأن وما بعدها نائبه أي إن شهد 

 املعركة وهو يف املعىن هو االحتمال األول ، وإمنا اختلف يف كون شهد مبنياً للفاعل أو برؤية الشهود من فقد يف
املفعول ، ومفهوم الشرط أهنم إذا مل يشهدوا برؤيته يف املعركة مل يكن حكمه ما مر من اخلالف املذكور ، بل حكمه 

  .بقى ماله للتعمري كما مّر حكم املفقود بأرض اإلسالم بغري حرب اتفاقاً فتؤجل زوجته أربع سنني وي
  فصل يف احلضانة

مأخوذة من حضانة الطري إذا غطى أوالده بأجنحته وهي يف الشرع الكفالة والتربية والقيام بأمور احملضون ، وإليه 
هي حمصول قول الباجي حفظ الولد يف مبيتهومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه : يرجع قول ابن عرفة 

ألنه خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حىت يقوم : ابن رشد . ة إمجاعاً ألن يف تركها تضييعاً للولد وهي واجب. أه 
بنفسه فهي فرض كفاية إن قام هبا قائم سقط عن الباقني وال تتعني إال على األب واألم يف حويل رضاعه إن مل يكن 

  .له أب ، أو كان وال يقبل غريها 
  انَهاحلَقُّ ِللْحَاِضنِ ِفي احلََض
  َوَحالُ َهذَا الْقَْولِ ُمْسَتبَانَه

أي بينة واحلال يذكر ويؤنث ولذا ) مستبانة ( أي ووجهه ودليله ) وحال هذا القول . احلق للحاضن يف احلضانة ( 
  .أخرب عنه باملؤنث 

  ِلكَْونِِه ُيْسِقطَُها فََتْسقُطُ
  وقيلَ بِالَْعكْسِ فما إنْ َتْسقُطُ

بفتح التاء من سقط الثالثي والضمري املضاف إليه كون ) فتسقط ( ياء من أسقط الرباعي بضم ال) لكونه يسقطها ( 
يعود على احلاضن أي إمنا كان حال هذا القول بيناً لكون احلاضن إذا أسقط احلضانة بعوض اخللع أو بغري عوض 

لكونه أيضاً ال أجرة للحاضن أصالً فإهنا تسقط ولو كانت حقاً للمحضون أو حقاً هللا أو هلما ما سقطت بإسقاطه و
. على احلضانة إذ اإلنسان ال يأخذ أجراً على فعل شيء واجب عليه ، ولو كانت حقاً للمحضون لكانت له األجرة 

وال شيء حلاضن ألجلها أي ألجل جمرد احلضانة اليت هي ) : خ ( وهذا على املشهور من أنه ال أجرة له كما قال 
، وأما خدمته من طحن وعجن وسقي ماء وطبخ وغسل ثياب فلها األجرة على ذلك حفظ الولد يف بيته كما تقدم 
وال أجرة للحاضنة على احلضانة وإمنا هلا األجرة إن : ويف وصايا املتيطية ما نصه . ألن األب يلزمه إخدام ولده 

متهم وإن استغىن الولد باخلادم وحنوه يف الربزيل قائالً ، وأما كلفة املؤنة فلها األجرة إن خد. كفته مؤنة اخلدمة اه 



) أن ( نافية ) فما ( وهو أن احلق للمحضون وعليه ) وقيل بالعكس . ( عن خدمتها فال شيء هلا من أجرة الكفالة 
احلق هلما وهو اختيار الباجي وابن حمرز ، : وقيل . أي فال تسقط بإسقاطه ومها روايتان ) تسقط ( زائدة 

ق هللا تعاىل وعليهما فال تسقط ومما بنوه على اخلالف إذا قبضت احلاضنة كسوة احل: واستظهرهالشارح ، وقيل 
الولد ونفقته فادعت أهنما تلفا فعلى الثاين حتلف ومها على األب وعلى األول ضماهنما منها إال ببينة على الضياع ، 

رجل امرأته ، مث أخذت بعد ذلك ونقله ابن عرفة ومما بنوه عليه أيضاً إذا طلق ال. وعليه العمل كما يف ابن عات 
عوضاً عن إسقاط احلضانة فعلى أن احلق هلا جيوز وال رجوع هلا فيه وهو املعتمد ، وعلى أنه حق للولد ال يلزمها 

ذلك وهلا الرجوع يف العوض كما يف الربزيل عن ابن رشد ، ومما بنوه أيضاً أن األم إذا أسقطت احلضانة لألب مثالً 
أنا أنفق عليه مايل : خذه ، وهذا إمنا يتفرع على الثاين دون األول ، ومن ذلك أيضاً إذا قال األبعد فإن اجلدة لألم تأ

وال أبيع له شيئاً من أمتعته بل تبقى موقوفة له إىل بلوغه ، وال أرجع عليه بشيء وأىب األقرب إالّ بيع أمتعته وإنفاقها 
حيث ال ضرر على احملضون وال نقص مرفق لظهور املصلحة  عليه فالذي رجحه ابن لب وغريه نقل احلضانة لألبعد

  .العظمى بصون ماله ، وهذا إمنا يتفرع على الثاين أيضاً دون األول 
تقدم أن احلاضن إذا كانت له خدمة غري احلضانة ، فله األجرة على ذلك ، وأما احملضون إذا كانت له خدمة : تنبيه 

أن احملضونة إذا كانت ختدم نفسها فال مقال : ؟ ففي الربزيل عن ابن الرماح فهل يرجع هبا األب على احلاضنة أم ال 
هذا بيِّن إن مل تكن : الربزيل . ألبيها وإن كانت ختدم احلاضنة خدمة هلا بال فريجع على احلاضنة بأجرة مثلها اه 

مال وأما لو كانت هلا احلاضنة أمها فإن كانت فالصواب أن ال أجرة هلا كما جتب على أمها إن كان للمحجورة 
يريد احلاضنة غري األم بدليل ما يف املعيار من أنه . صناعة من غزل أو غريه فإنه يرجع بذلك على احلاضنة اه 

اختلف ابن عتاب وابن القطان يف الصبية احملضونة إذا كانت هلا صنعة فاجتمع هلا من صنعتها دنانري ، فأرادت أمها 
: وقال ابن القطان . إن ذلك لألم تستعني به يف نفقتها : هبا يف نفقتها فقال ابن عتاب  املختلعة املتحملة أن تستعني

ال يكون هلا بل يوقف لالبنة ، وقول ابن عتاب أوىل ، وفيه أيضاً ال كسب للمحضون مبعىن أن كسبه ينفق عليه ، 
  .احملضون دون غريها كما ترى ففرق بني األم وغريها فاألم تستعني خبدمة . وقيل ال ينفق عليه وهو أصح اه 

  َوَصْرفَُها إلَى النَِّساِء ألْيَُق
  َألَنُهنَّ يف اُألمُورِ أَْشفَُق

أي يف أمور احلضانة أعرف من الرجال ألن احلضانة ) إىل النساء أليق ألهنن يف األمور ( أي احلضانة ) وصرفها ( 
باحملضون ) أشفق ( ه عليه على غريهن ألهنن من مقتضيات طباعهن ، فلذلك قدمهن الشارع صلوات اهللا وسالم

وأرأف وأدرى مبصاحله ، وقاعدة الشرع كما للقرايف أن يقدم يف كل والية من هو أدرى مبصاحله ، ففي احلرب من 
هو شجاع يسوس الناس ، وفيالقضاء من هو فقيه متأيد بالدين والفراسة ، ويف والية األيتام من هو عارف بتنمية 

يكون املقدم يف باب مؤخراً يف غريه ، فاملرأة مؤخرة يف اإلمامة مقدمة يف احلضانة ملزيد شفقتها وصربها املال ، وقد 
  .فهي أقوم مبصاحل الطفل 
  َوكَْوُنُهنَّ ِمْن ذََواِت الرَِّحمِ
  َشْرطٌ لَُهنَّ َوذََواِت َمْحرَمِ

على ذوات الرحم أي شرط حضانة  معطوف) وذات حمرم ( خرب عن كون ) وكوهنن من ذوات الرحم شرط هلن ( 
النساء أن يكن ذوات رحم من احملضون كاألم واخلالة واجلدة وحنوهن ، وأن يكن حمرمات عليه كاخلالة ومن معها 
فإن مل يكن ذوات رحم منه كاألم واألخت من الرضاع وزوجة أبيه وحنوها من احملرمات بالصهر فال حضانة هلن ، 



مل يكن حمرمات عليه كبنيت اخلالة والعمة وحنومها فال حضانة هلن أيضاً ، وفهم منه وكذلك إن كن ذوات رحم منه و
أن هذا الشرط خاص بالنساء ، وأما الرجال فيستحقون احلضانة مبجرد الوالية وال يشترط فيهم إال الشروط اآلتية 

ا من ذوي رمحه احملرم كاجلد فالرجال يستحقوهنا بالشروط اآلتية كانو. وشرطها الصحة والصيانة اخل : يف قوله 
والعم ، أو من ذوي رمحه الذي ليس مبحرم كابن العم ، أو مل يكونوا من ذوي رمحه أصالً كالوصي واملوىل ومقدم 
القاضي ، وهذا البيت تقييد للعموم يف البيت قبله أي إمنا يليق صرفها للنساء بشرط كوهنن من ذات رمحه وذوات 

  .حمرم منه 
  ثْغَارِ ِفي الذُّكُورَِوْهَي إىل اإل

  واالحِْتالَُم احلَدُّ يف املَْشهُورِ
أي يف قول أيب مصعب ومن معه وهو ضعيف ) إىل اإلثغار يف الذكور ( أي احلضانة أي حدها مستمر ) وهي ( 

. اخل  وحضانة الذكر للبلوغ واألنثى كالنفقة) : خ ) ( احلد يف املشهور ( مبتدأ خربه ) واالحتالم : ( بدليل قوله 
  :وهو معىن قوله 

  ويف اإلنَاِث ِللدُُّخولِ املنتَهى
  واُألمُّ أَْولَى ثُمَّ أُمَُّها بِهَا

مبتدأ خربه يف اجملرور قبله أي تستمر احلضانة يف األنثىلدخول زوجها هبا كما ) ويف اإلناث للدخول املنتهى ( 
  :تستمر نفقتها لدخوهلا كما قال يف النفقات 

  غ يتصلففي الذكور للبلو
  ويف اإلناث بالدخول ينفصل

فتزف احملضونة لزوجها من بيت حاضنتها وال مقال لألب خبالف اخلتان ، فإنه خينت الولد عند أبيه مث يرد إىل 
األول األم ونساؤها من هلا عليه . ومستحقها أبو الولد زوجان مها ويف افتراقهما أصناف : ابن عرفة . حاضنته 

صل منها أي من هذه اليت هلا عليه والدة ، فاخلالة أحق من اجلدة لألب ألهنا أول فصل ممن والدة بسببها ، وأول ف
والضمري . العصبة اه : الرابع . الوصي : الثالث . نساء األب من هلا عليه أمومة كما مر : الثاين . هلا عليه والدة 

حالية خلت من الواو ، وفهم منه أن ومجلة وأبو الولد زوجان مبتدأ وخرب . يف مها خرب عن قوله مستحقها 
  .األصناف املذكورة هي على الترتيب املذكور فال كالم للصنف الثاين مع وجود األول ، وهكذا 

من باقي قرابتها وأحرى من األصناف ) فاألم أوىل : ( وأما ترتيب أفراد كل صنف فهو ما أشار له الناظم بقوله 
أي احلضانة فإن مل تكن ) هبا ( وهي جدة الطفل أوىل ) أمها ( زوجت أجنبياً ف إن مل تكن أم أو ت) مث ( اليت بعدها 
  .أو تزوجت 

  فأُمَُّها فََخالَةٌ فَأُمُّ األْب
  ثُمَّ أٌب فَأُمُّ َمْن لَُه اْنَتَسْب

دة منهما فأم أي أم أمها أو أم أبيها فإن اجتمعتا فأم أمها أحق هبا أي باحلضانة من أم أبيها فإن مل تكن واح) فأمها ( 
أم أمها أو أم أم أبيها أو أم أيب أبيها أو أم أيب أمها ، فإن اجتمع األربع فأم أم أمها أحق مث أم أيب األم وأم أم األب 

. ( فإن مل تكن واحدة ممن تقدم . مبنزلة واحدة مث أم أيب األب ، وعلى هذا الترتيب أمهاهتن ما علون قاله ابن عرفة 
م الشقيقة مث اليت لألم مث اليت لألب فإن مل تكن واحدة منهن فأخت جدة الطفل وهي خالة وهي أخت األ) فخالة 

وهي خالة الطفل ، فإن مل تكن واحدة . أمه وخالة خالته الشقيقة مث اليت لألم ، مث اليت لألب كما مر يف أخت األم 



وهنا انتهى الكالم . بعد النسب من األم  منهن فأخت اجلد لألم وهي عمة األم وعمة اخلالة ، وعلى هذا الترتيب ما
  .على ترتيب الصنف األول وهو مقدم على الصنف الثاين الذي بعده إمجاعاً 

كل من انتقلت له احلضانة من هذه األفراد يشترط يف استحقاقه للحضانة أن ال يسكن مع من : األول . تنبيهان 
  .وغريه ) خ ( سقطت حضانته بتزوج أو غريه كما يف 

وجيب : ابن عرفة . ولألب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب وال يبيت إال عند أمه : قال يف املدونة : ثاين ال
كون الظرف الذي هو عند أمه يف موضع احلال من ولده ألنه معمول للفظ تعاهد ألن ذلك ذريعة التصاله مبطلقته 

ما يقع كثرياً من تنازع الزوج ومطلقته يف الولد الصغري ومنه يعلم احلكم في: قلت .مع زيادة ضرر زوجها بذلك 
كالرضيع والفطيم فتريد هي أن يأيت إليه أبوه لينظر حالته وما هو عليه عندها ويطلب هو أن ترسله إليه لينظر ذلك 

عن ذلك وبه كنت أفتيت ملا سألين . ، فالقول له ال هلا كما يدل عليه قوله ألن ذلك ذريعة التصاله مبطلقته اخل 
  .بعض أوالد األمراء حني تنازع مع مطلقته يف ذلك 

إن مل تكن أمه أو ) مث ( أي جدة الطفل من جهة أبيه ) فأم األب : ( مث أشار إىل ترتيب أفراد الصنف الثاين بقوله 
وهذا  وهي جدة األب من أمه أو أبيه وإن علت ،) فأم من له انتسب ( فإن مل يكن ) أب ( كان هلا زوج أجنيب ف 

على ما يف ابن سلمون من أن املشهور أن األب مقدم على غريه من قرابته ، ومذهب املدونة أن األب مؤخر عن 
أمه وعن أم أمه وأم أبيه وأم أمه أحق من أم أبيه إن اجتمعتا ، فإن مل تكن له واحدة منهما فأم أم أمه أو أم أم أبيه أو 

ابات األم فإن مل تكن واحدة منهن فاألب حينئذ هذا مذهبها وهو املشهور ، أم أب أبيه أو أم أيب أمه كما مّر يف قر
  .مث بعيد جدة مث األب لوافق املذهب : وعليه فلو قال الناظم . مث جدة األب مث األب اخل ) خ ( وبه أفىت 

  فَاَألْخُت فَالَعمَّةُ مث ابَنةُ اَألْخ
  فاْبَنةُ أُْخٍت فَأٌَخ بَْعُد َرَسْخ

له أي وهي أخت األب فإن مل تكن فعمة األب فإن مل تكن فخالة ) فالعمة ( للطفل على مذهبها أيضاً ) فاألخت ( 
وقد علمت أن الناظم أسقط خالة األب كخليل مع أهنا مقدمة على ابنة األخ كما ) فابنة األخ ( األب فإن مل تكن 

) ق ( على املعتمد كما يفيده نقل ) بنة األخت فا( فإن مل توجد بنت األخ أو قام هبا مانع . يف املقدمات وغريها 
حكى أقواالً يف كوهنا تقدم على بنت األخ أو تؤخر أو ال حضانة هلا من غري ترجيح لشيء منها ) خ ( وإن كان 

فإن مل تكن أو قام هبا مانع انتقل احلق للصنف الثالث وهو الوصي ألنه أحق من العصبة كما يأيت فإن مل يكن الوصي 
أي ثبت ) بعد رسخ ( للطفل ) فأخ : ( ي وصيه انتقل احلق للصنف الرابع ، وأشار إىل ترتيب أفراده بقوله وال وص

  .بعد من ذكر 
  َوالعَصَباتُ َبْعُد وَالَْوِصيُّ
  أََحقُّ والسِّنُّ هَبا َمْرِعيُّ

ابناألخ مث العم مث ابنه مث  األخ األقرب فاألقرب فاجلد من قبل األب بعد األخ مث) بعد ( أي بقيتهم ) والعصبات ( 
أي من األخ وسائر العصبة ، وظاهره كان الوصي ) والوصي أحق ( املوىل األعلى مث األسفل وهو عتيق أيب احملضون 

ذكراً أو أنثى وهو كذلك إال أنه إذا كان أنثى فله احلضانة مطلقاً ، وأما إن كان ذكراً فإمنا له حضانة الذكر أو 
ق الوطء أو أطاقته ولكنه تزوج بأمها أو جبدهتا حىت صار حمرماً ، وإال فال حضانة له على أحد األنثى اليت ال تطي

قولني مرجحني ، وهو الذي جيب اعتماده يف زمننا هذا من غري نظر لكونه مأموناً أم ال لغلبة الفساد ، بل وكذلك 
. زوج أمها أحسن ألنه ذو حمرم منها ينبغي يف العاصب الذي ليس مبحرم كابن العم وحنوه فبقاء املطيقة مع 



ويف املتيطية التصريح بذلك يف الوصي وابن العم كذلك فيما يظهر ، وتأمل . والوصي وابن العم كالمها غري حمرم 
والوصي اخل مقدم القاضي فإنه يقدم على العصبة كما : ومشل قوله . والسن هبا مرعي واهللا أعلم : ما يأيت عند قوله 

رقاين ، ولكن أنت خبري بفساد قضاة الوقت كما تقدم يف األقضية والشهادات ، فيقدمون من ال يف أقضية الز
يستحق التقدمي ، بل وال تكون فيه شروط تولية القضاء متوفرة يف الغالب وعليه فال ينبغي أن يقدم مقدمه على 

  .العصبة واهللا أعلم 
واحدة كأخوين أو أختني مثالً ، فاألكرب سناً مقدم على من أي إذا تعدد احلاضن وهو يف درجة ) والسن هبا مرعي ( 

هو أصغر منه ألنه أقرب للصرب والرفق باحملضون ، وكذا إذا تعدد بوجود الشقيق ، والذي لألم فإنه يقدم الشقيق ، 
قيق مث لألم وقدم الش) خ ( مث الذي لألم مث الذي لألب فتقدم العمة الشقيقة ، مث اليت لألم مث اليت لألب ، وهكذا 

مث لألب يف اجلميع ، فإن تساووا فيقدم الصيِّن األسن فإن تساووا قدم األسن فإن تساووا فالقرعة ، فإن كان يف 
أحدمها صيانة ، ويف اآلخر شفقة فيقدم الصيِّن على األشفق ، فإن تساووا قدم األسن ، فإن تزوجت أمه عمه فأراد 

نه مع أمه وعمه أوىل من كونه عند عم له زوجة أجنبية ، وإن تزوجت عمه األشفق أخذه مل يكن له ذلك ألن كو
خالته عمه فأراد أبوه أخذه مل يكن له ذلك ألن كونه مع أمه وعمه أحسن من كونه عند أبيه الذي زوجته أجنبية ، 

  :ظم وهو داخل يف قول النا) ز ( ألن الغالب منها عليه اجلفاء ، والغالب من األب أن يكله إليها قاله 
  ويف اإلناث عدم الزوج عدا
  جداً حملضون هبا زوجاً غدا

عاطفاً على ما تسقط به احلضانة أو يكون حمرماً ، وأن ال حضانة له كاخلال أو ولياً كابن العم اخل ) خ ( ويف قول 
  َوَشرْطَُها الصََّحةُ والصِّيَانَْه.

  َواِحلْرُز َوالتَّكِْليُف َوالدّيانَْه
أي صحة ) الصحة . ( وكوهنن من ذوات الرحم شرط اخل : ضانة زيادة على ما تقدم يف قوله أي احل) وشرطها ( 

جسم احلاضن فاملريض الضعيف القوة ال حضانة له ، وكذا األعمى واألصم واألخرس واملقعد ألنه ال يقوم مبصلحة 
زرقاين يف املقعد ، والظاهر أن نفسه ، فكيف يقوم مبصلحة غريه ؟ اللهم إال أن يكون عنده من حيضن كما يفيده ال

غريه ممن ذكر كذلك ، وكذا من خياف من مرضه العدوى على ما جرت به العادة كاجلذام والربص واجلرب 
الدامي واحلكة ، ومن ذلك املسمى عندنا باملرض الكبري وهو حب اإلفرنج ، ولو كان يف احملضون مثله ألنه قد 

و كان عنده من حيضن الحتمال اتصاله باحملضون خبالف القسم األول الذي حتصل زيادة بانضمامه ملن به ذلك ، ول
( فال حضانة لغري الصيِّن للحوق املعرة بعدم الصون وظاهر كالمهم ولو كان عنده من حيضن ) والصيانة . ( قبله 

تصيبه أي مكان حرز لئال يلحقه الضياع كأن يكون بطرف العمارة حبيث خيشى عليه من السباع و) واحلرز 
فال حضانة ) والتكليف ( املتوقعات احملذورة كسارق يسرقه أو يسلبه ثيابه وكدخول الفساق على البنت أو الولد 

أن الصيب الصغري له : ويف الفائق . لغري عاقل وال لغري بالغ ألنه ال ميكن أن يكون احملضون معهما يف حفظ وصيانة 
عند قول املصنف ) ز ( ومثله يف ) تت ( وبه الفتوى اه بنقل : عرج احلضانة وحاضنه حيضن له قال أبو إبراهيم األ

  .ونظمه يف العمل املطلق . وكذا ذكره طفي عند قول املصنف ، وشرط احلاضن العقل اخل . ورشد ال إسالم اخل : 
الصيب  ولعل هذا خاص باحلاضن الذكر ، وأما األنثى فال ألنه قد تكون حضانتها ليست حمرماً من حمضون: قلت 

  .وال أشفق عليه إال أن تكون حاضنته ممن تستحق حضانة الصيب احملضون إال أهنا متأخرة يف املرتبة فتأمله 
فال حضانة لفاسقة وال لفاسق ، فرب أب شريب يذهب يشرب اخلمر ويترك ابنته يدخل عليها الرجال ) والديانة ( 



ة من احلضانة ما للمسلمة إن كانت يف حرز ومل خيش وال يشترط كون احلاضنة مسلمة على املشهور ، بل للذمي
ظاهر قول الناظم والتكليف والديانة : األول . تنبيهان .وشروحه ) ح ( عليها من تغذيتهم اخلمر واخلنزير كما يف 

أنه ال يشترط يف احلاضنة أن تكون رشيدة ، وهو كذلك حيث كانت حافظة ملا تقبضه من نفقة حمضوهنا ، أو . اخل 
انظر شراح املنت ونظم العمل . هلا ويل وإالَّ فال كما أفىت به ابن هارون ، وهو الصواب كما يف ابن عرفة  كان

  .املطلق 
ظاهر النظم أيضاً أن احلاضن إذا نوزع يف شرط من هذه الشروط فإن عليه إثباته ألن األصل عدم الشروط : الثاين 

وأثبتها أي جيب على احلاضن أن يثبت : يف األمانة حيث قال ) خ ( حىت يثبت وجودها ، وهذا هو الذي صرح به 
األمانة إن نوزع فيها ، وال مفهوم لألمانة بل غريها من الشروط مما عدا الصحة كذاك ، وأما الصحة فإن القول 

من ) خ ( وقد اقتصر ابن رحال يف حاشيته هنا ملا يف . ملدعيها ألهنا األصل يف الناس ومدعي خالفها عليه اإلثبات 
  .وجوب اإلثبات مصرحاً بأنه املذهب 

وهو الظاهر ألنه الذي تشهد له القواعد والظواهر ، واعتراض الشيخ الرهوين عليه يف حاشيته على املختصر : قلت 
وهؤالء إمنا اعتمدوا يف ذلك . بأنه ال مستند خلليل إال كالم ابن القصار وابن اهلندي وابن فتوح ، ومن وافقهم 

غري ظاهر كما يعلم ذلك مبراجعة املطوالت ومالحظة . م إياه من املدونة وليس أخذهم منها مبسلم اخل على أخذه
القواعد واعتراضه أيضاً بأنه لو كلف احلاضن بإثبات األمانة لكلف بذلك األب عند انتقال احلضانة إليه يرد بأن 

ع للمال ، وقد كان الولد يف حفظه ونفقته فال يلزمه األب هو األصل ملا جبل عليه من احلنانة والشفقة ، وألنه الداف
دفع الولد والنفقة للحاضنة ، أماً كانت أو غريها حىت تثبت أمانتها وديانتها لئال يضيع عليه ماله أو ولده ، فال يقال 

فال : له أي إن إثبات ذلك الزم له أيضاً إذا أراد احلضانة بنفسه ألنا نقول الكالم إمنا هو يف نقل الشيء عن أص: 
ينقل عنه وال حيكم عليه الشرع بدفعه إال ملن يوثق به ، ولو كان هو مسخوطاً غري مرضي احلال ، وإالَّ لزم اخلروج 

من سخطة إىل مثلها أو أقبح منها ، وذلك من العبث الذي ال حيكم به الشرع وهو بالنسبة للطفل ، وأما بالنسبة 
إال ملوثوق به كما مر ، وهكذا أيضاً يقال يف كل من طلب انتقاهلا إليه ألن  للنفقة فال إشكال أنه ال يلزمه دفعها

الكالم إمنا هو مفروض عند التشاح واحلائز للولد إن مات األب مثالً ال يلزمه دفع الولد إال ملوثوق به لكون 
ظة ولو حلظة إىل أمر الشارع أمره بذلك لئال يوقع الولد يف مضيعة فال خيرج الولد من يد من ثبت له عليه حماف

  .حمتمل مشكوك يف كونه أسوأ حاالً من احلائز أو مثله واهللا أعلم 
  ويف اإلنَاِث َعَدُم الزَّْوج َعدَا
  جدا ِلَمْحُضوٍن هلَا زَْوجاً غَدَا

فإن احلاضنة إذا تزوجت ودخل هبا ) عدم الزوج ( خبصوصهن زيادة على ما تقدم ) يف اإلناث ( شرطها ) و ( 
فعل دال على االستثناء ، ومعناه جاوز وفاعله ضمري عائد على املصدر املفهوم من ) عدا ( سقطت حضانتها  زوجها

صفة يف األصل للنكرة بعده إال أنه ملا قدم عليها )هلا ( صفة جلد ) حملضون ( مفعول بعدا ) جداً ( الكالم السابق 
واجلملة صفة جلد أيضاً ، والتقدير ) غدا ( مفعول لقوله ) زوجاً ( يعرب حاالً ألن الصفة ال تتقدم على املوصوف 

وشرطها يف اإلناث عدم الزوج ، فإن وجد سقطت وجاوز السقوط جد احملضون صار زوجاً هلا أي للحاضنة 
ويلحق باجلد كل ويل للمحضون ولو ويل املال ، وإن مل يكن حمرماً له كابن العم والوصي وكل حمرم ، وإن مل تكن 

ة كاخلال ، فإن تزوج احلاضنة بواحد من هؤالء كتزوجها بالوصي أو ابن العم أو كتزوج عمة الطفل خبالة له احلضان
والسن : ال يسقط حضانتها ولو كان للمحضون هناك حاضنة أقرب إليه منها فارغة من الزوج كما مر عند قوله 



إمنا تبقى : وبيانه أنا إذا قلنا . أو ولياً كابن العم )  خ( عند قول ) ز ( وملا يف . هبا مرعي خالفاً ملا يف اليزناسين هنا 
) ز ( حضانتها بعد تزوجها بالويل احملرم إذا مل يكن هناك من يستحقها قبل ابن العم مثالً كما يقوله اليزناسين و 

  :ضائعاً ولو قال الناظم ) خ ( كان االستثناء يف النظم و 
  ويف اإلناث عدم الزوج عدا

  هلا زوجاً غداولياً حمرماً 
. لشمل كل ويل وكل حمرم ، ويكون لفظ حمرماً معطوفاً حبذف العاطف وضمري عدا يعود حينئذ على من ذكر 

فاألقسام . ويف كل منهما إما أن تكون له احلضانة أو ال . أن الزوج الثاين إما أن يكون حمرماً أو ال : وحاصله 
كان غري حمرم وال حضانة له كابن اخلال واألجنيب وال تسقط يف أربعة تسقط حضانة املتزوجة بواحد وهو ما إذا 

خ ( الباقي وهو احملرم الذي له احلضانة كالعم ، والذي ال حضانة له كاخلال وغري احملرم الذي له احلضانة كابن العم 
حضانة له  وللذكر من حيضن ولألنثى اخللو عن زوج دخل إال أن يعلم ويسكت العام أو يكون حمرماً وأن ال) : 

وللذكر من حيضن أي يشترط يف احلاضن الذكر أن يكون عنده من حيضن له : كاخلال أو ولياً كابن العم اخل فقوله 
من زوجة أو سرية أو متربعة ، وأن يكون احملضون ذكراً أو أنثى غري مطيقة ، وأما املطيقة للوطء فال حضانة له 

إال أن يعلم مستثىن من مفهوم دخل كما أن االستثناء يف النظم من : قوله عليها ولو مأموناً ذا أهل خالفاً ألصبغ ، و
مفهوم عدم الزوج كما قررنا ، ومفهومه أنه إذا مل يعلم مستحق احلضانة بعدها بتزوجها ودخوهلا ، أو علم ومل 

وجها يسكت أو سكت أقل من عام مل تسقط حضانته ، وهو كذلك كما يف اللخمي وغريه ، وانظر لو علم بتز
أن ذلك عذر يوجب له عدم سقوط حقه ) ز ( ودخوهلا وسكت عاماً إال أنه جهل كون سكوته مسقطاً حلقه ففي 

واجلاري على ما يأيت من سكوت : يف احلضانة ، واعترضه الشيخ الرهوين يف حاشيته بأنه مل يره منصوصاً قال 
  .الشفيع أنه ال يعذر باجلهل باحلكم اه 

ظ حجة على من مل حيفظ وال يقاس سكوت احلاضنة على سكوت الشفيع لشهرة حكم قد يقال من حف: قلت 
مث إذا سكت العام فهل تسقط حضانتها . سكوت الشفيع عند الناس دون حكم سكوت احلاضنة واهللا أعلم 

علم إن سكوت األقرب يسقط شفعته وشفعة من : وحضانة من علم أيضاً وهو يف املرتبة بعدها كما قالوا فيالشفعة 
وهو يف املرتبة بعده أو ال تسقط يف احلضانة إال حضانة األقرب ، ويستأنف لألبعد عام آخر كما يف الفائق عن ابن 

وتقدم أن من خالع زوجته على أن . زرب وحنوه يف الربزيل عن أحكام الشعيب ، ونقله الشيخ أمحد بابا مسلماً اه 
ألهنا أسقطت ما مل جيب هلا وهذا إذا مل يقل يف الوثيقة مث بعد إسقاط تسقط هي وأمها احلضانة أهنا ال تسقط يف اجلدة 

األم أسقطت اجلدة حقها ، وإالَّ فال كالم هلا انظر ما تقدم يف اخللع وحمل سقوط احلضانة بالتزوج إذا مل يتعلق الولد 
( لالحق يف الولد ، وقد نص بأمه ، ويكون عليه ضرر يف نزعه منها ، وإال مل تسقط حضانتها ومل ينزع منها للضرر ا

وبه يعلم أن الرضيع ال . إال لكمرض أو موت جدة اخل : أيضاً على هذا عند شرحه للنص املتقدم عند قوله ) ز 
ينزع من أمه إن طلقت وتزوجت ملا عليه يف ذلك من الضرر الفادح ، وكذا قريب الفطام حيث اعتلق هبا ومل يصرب 

لناس يطلب نزع الرضيع من مطلقته إن تزوجت فيمتع من ذلك ملا خياف من موت عنها ، وقد شاهدنا كثرياً من ا
الولد ، وال سيما إن كان األب فقرياً إذ ال جيد يف الغالب من يرضعه ويقوم به كأمه ، وإن وجده يف وقت فال جيده 

على إسقاط حضانتها يف وقت آخر فيؤدي ذلك لضياع الولد كما وقع ذلك باملشاهدة ، بل وال جيوز اخللع حينئذ 
  .للولد املذكور ولو تراضيا عليه كما قدمناه يف اخللع 

  وما ُسقُوطَُها لُِعذْرٍ قَدْ َبدَا



  َواْرَتفََع الُْعذُْر َتُعوُد أََبدَا
) قد بدا ( يتعلق باخلرب الذي هو قوله ) لعذر ( مبتدأ ) سقوطها ( موصولة واقعة على احلضانة مبتدأ ) وما ( 

خرب املوصول ، ) تعود أبداً ( مجلة من فعل وفاعل معطوفة على مجلة الصلة ) وارتفع العذر ( ما  واجلملة صلة
والتقدير واحلضانة اليت سقوطها قد بدا لعذر من مرض أو انقطاع لنب أو حجة فرض أو سافر هبا جدها وهو جد 

أو جهلت أن احلق انتقل يف احلضانة هلا أو الصبيان أو غريه من األولياء غري طائعة ، وال ميكنها محل احملضون معها 
سافر الويل باحملضون سفر نقلة أو خرجت لطلب مرياثها وارتفع ذلك العذر بأن برئت من املرض أو رجع إليها لبنها 

أو رجعت من سفر احلج والزوج ، أو علمت أن احلق يف احلضانة هلا ، أو رجع الويل من سفره باحملضون ، أو 
اثها فإن احلضانة تعود هلا يف ذلك كله ألهنا تركت حقها يف احلضانة يف ذلك كله بغري اختيارها رجعت من طلب مري

، فهي معذورة وحقها إمنا سقط حال وجود العذر ، فإذا زال رجعت إليها احلضانة إال أن تتركه بعد زوال العذر 
ف من هو عندها أو شق نقله عنها كما مّر حىت طال األمد السنة وحنوها خمتارة فال تأخذه ممن هو بيده أو يكون أل

إذا خرجت احلاضنة لطلب مرياثها ال تسقط حضانتها أهنا : يفهم من قوهلم : األول . تنبيهان .يف البيت قبل هذا 
إذا أرادت اخلروج : ويف الربزيل . إذا خرجت للصيفية ولقط السنبل لفقرها كذلك ال تسقط حضانتها أيضاً 

ومنعها األب من اخلروج باحملضون فإن ذلك له ، ويكون احملضون عنده مدة غيبة احلاضنة يف  للصيفية ولقط السنبل
وحيتمل أن ال يقضى لألب مبنعها من اخلروج به على ما جاءت : ابن رشد . الصيفية فإذا رجعت أخذته من األب 

وأما خروج املطلقة يف العدة واملتوىف : ل قا. به الرواية أن هلا اخلروج به للمسافة القريبة اليت ال تقصر فيها الصالة 
وسئل أبو حممد املرسي : أعين الربزيل قبل هذا ما نصه : وقال . عنها جلمع السنبل فلها ذلك إن كانت حمتاجة اه 

عن من طلق زوجته وله منها بنات فخرجت هبن للصائفة يعين بغري إذنه أتسقط النفقة عنه مدة مقامها هبن هناك أم 
هذا ظاهر إن قلنا إن احلضانة من حقها : قال الربزيل . ذلك ساقط عنه مدة إقامتها هبن زمن الصائفة اه :  ال ؟ فقال

، وإن قلنا إهنا حق للولد أو حق هللا فيجب رجوعها عليه بنفقتهن وهي جتري عندي على مسألة احملجور إذا خرج به 
رة أهلها أو لتطوع حج هل نفقتها واجبة أو ال ؟ وأما وليه حلج الضرورة أو لغري ضرورة ، وعلى خروج املرأة لزيا

  .القدر الزائد ألجل السفر فال خالف أنه ساقط عنه اه 
) ح ( وذكر . وحيتمل اخل : ويؤيد رجوعها عليه يف مسألة اخلروج للصائفة ما مّر عن ابن رشد من قوله : قلت 

النفقة عن األب إذا خرجت هبم إىل املكان القريب الذي اختلفوا يف سقوط : آخر الباب الثاين من التزاماته ما نصه 
حيث قلنا خترج هبم فحقهم : جيوز هلا اخلروج هبم إليه وال تسقط حضانتها فقال يف ضيح ، قال ابن راشد القفصي 

يف النفقة باق على أبيهم يف ظاهر املذهب ، وحكي يف الطراز عن ابن مجاهري الطليطلي أن األم إذا خرجت ببنيها 
واقتصر ابن عرفة على ما حكاه صاحب الطرر ) : ح ( قال . للصائفة يسقط الفرض عن أبيهم مدة مقامهم اه 
وقد تبني هبذا رجحان القول بعدم سقوط نفقتهم عن أبيهم يف . ورجح يف الشامل األول ، وحكى الثاين بقيل اه 

رشد وكما قاله القفصي عن ظاهر املذهب ،  خروجها هبم لقريب املكان الذي ال تقصر فيه الصالة كما مر عن ابن
  .ورجحه يف الشامل واهللا أعلم 

إذا ترك األب ولده عند حاضنته بعد تزوجها سنة فأكثر فليس له نزعه منها ، بل يتركه عندها وجتب عليه : الثاين 
حينئذ قاله ابن رشد  نفقته ، اللهم إال أن يثبت تضييع احلاضنة للولد أو كون زوجها يستخدمه ويستعمله فله نزعه

  .، ونقله ابن الربزيل أيضاً 
  وهي َعلَى املَْشُهورِ الَ َتُعوُد إنْ



كانَ ُسقُوطَُها بَِتْزوِيجٍ قَِمْنهذا مفهوم قوله يف البيت قبله لعذر ، واملعىن أن سقوط احلضانة إذا كان لغري عذر كما لو 
عد وجوهبا هلا أو سكتت عاماً بعد انتقاهلا إليها مع علمها تزوجت بعد أن انتقلت احلضانة هلا أو أسقطت حقها منها ب

بذلك ، فإن احلضانة ال تعود هلا يف ذلك كله ، ولو زال التزويج يف املسألة األوىل بطالق أو موت أو فسخ وأراد 
ا تزويج ما حدث بعد االنتقال كم: بالتزويج احلقيقي وهو دخول الزوج إذ ال تسقط حضانتها قبله ومشل قوله 

قررنا ، وما كان موجوداً وقت االنتقال فإذا تزوجت األم واجلدة متزوجة أيضاً بأجنيب وانتقلت احلضانة للخالة مثالً 
مث تأميت اجلدة ، فإنه ال ينزع من اخلالة ويرد للجدة على املشهور كما قاله البدر ، ألن اجلدة ملا اتصفت باملانع 

أو ولياً كابن العم مما يقتضي : عند قوله ) ز ( حق ذلك الغري هبا وما يف  وقت تزوج األم انتقل احلق لغريها وتعلق
ههنا حاكياً عليه االتفاق مردود مبا تقدم عن البدر ، ) ت ( نزعه من اخلالة ورده للجدة يف املثال املذكور وحنو يف 
نت وال تعود بعد الطالق شاهد وغريه عند قول امل) ز ( كما نبه عليه بعض احملشيني والتعليل املتقدم الذي نقله 

للمشهور املذكور ، وظاهر النظم أهنا ال تعود حيث سقطت بتزويج ولو ماتت احلاضنة اليت بعدها بعد تأمي املتزوجة 
وال تعود احلضانة هلا إن طلقت بعد ذلك على القول املشهور : ، وهو كذلك على املشهور عند ابن سلمون ونصه 

ن مالك يف املدونة والعتبية ، وقيل عنه يف غريمها أهنا تعود إن طلقها الزوج أو مات عنها ، وهي رواية ابن القاسم ع
وهو قول املغرية وابن دينار وابن أيب حازم ، ووجه هذا القول إنه رأى أن التزوج من األمور : قال ابن رشد . 

حلضانة يسقط بالتزوج إال يف جهة من وقد قيل إن حقها يف ا: الضروريات فجعله عذراً كاملرض وانقطاع اللنب قال 
حضن الولد يف حال كوهنا مع الزوج فإن خلت من الزوج مث مات ذلك احلاضن كان هلا أخذ ولدها ، وكانت أحق 

الغرض منه وبالقول األول صدر ابن رشد وغريه ، وملا نقل ابن عبد السالم هذه األقوال . حبضانته من غريها اه 
هذا : قال اليزناسين يف شرحه هلذا احملل . راجع عندي إىل القول الثاين املقابل لألول  وهذا القول الثالث: قال 

وال تعود بعد : القول الثالث نقله يف ضيح عن املوازية وابن حمرز واملتيطي ، وعليه اقتصر يف خمتصره حيث قال 
ت اجلدة واألم خالية ، وليس هذا فاستثىن من عدم العود مو. الطالق إال لكمرض أو ملوت جدة واألم خالية اخل 

وقد : القول الثالث مشهوراً على ما عند ابن احلاجب وابن عبد السالم وغريمها كما يف ابن عرفة وابن سلمون قال 
إن ذلك القول غري مشهور ، بل : وقعت مثل هذه النازلة فأفىت فيها بعضهم مبا يف املختصر فنازعته وقلت له 

ن احلاجب وابن عاصم وغريمها أن التزوج يسقط احلضانة مجلة فال تعود هلا أبداً حسبما املشهور على ما نقله اب
كالم اليزناسين بتقدمي وتأخري واختصار ، وباجلملة فما يف املختصر ضعيف نقالً ونظراً أما األول فظاهر مما . تقدم اه 

اضنة إذا أسقطت حقها ال تعود هلا مطلقاً كما مر ، وأما الثاين فألن األم بتزوجها كانت خمتارة إلسقاط حقها ، واحل
  .مر 

  َوَحْيثُ بِاملَْحضُوِن َسافََر الْوَِلي
  بِقَْصِد اِإلْسِتيطَاِن َوالتَّْنقُّلِ

واجلملة يف حمل جر ) سافر الويل ( يتعلق بقوله ) باحملضون ( ظرف مضمن معىن الشرط معمول جلوابه و ) وحيث ( 
  فَذَاَك ُمْسِقطٌ ِلَحقِّ احلَاِضنَْه.يتعلق مبحذوف حال ) والتنقل  بقصد االستيطان( بإضافة حيث 

  إالَّ إذَا َصاَرْت ُهَناَك ساِكنَْه
ظرف ) إذا ( استثناء ) إال ( يتعلق به واجلملة جواب حيث ) حلق احلاضنة ( خربه ) مسقط ( مبتدأ ) فذاك ( 

فال : ا ، وجواب إذا حمذوف للداللة عليه أي يف حمل جر بإضافة إذ) صارت هناك ساكنة ( مضمن معىن الشرط 
ومعناه أن الويل أباً كان أو وصياً أو غريمها من أخ أو عم وحنو ذلك إذا أراد السفر باحملضون . تسقط حضانتها 



بقصد االنتقال واالستيطان يف البلد املنتقل إليه ، فإن ذلك السفر مسقط حلق احلاضنة يف مجيع األحوال إال يف حالة 
حدة وهي أن تنتقل مع حمضوهنا وتصري ساكنة معه يف البلد املنتقل إليه فإن حضانته ال تسقط حينئذ ، وأطلق وا

الناظم يف احملضون فظاهره ولو رضيعاً ، وهو كذلك على املشهور حيث قبل غري أمه وأطلق أيضاً يف االستيطان 
وأطلق أيضاً يف الويل ، واحملضون . ال ؟ قوالن وهل حيصل االستيطان بسنة أو : ويف الشامل . فظاهره ولو سنة 

فظاهره ولو كانا عبدين وليس كذلك بل ال بد أن يكونا حرين فلو كانا عبدين أو أحدمها مل يكن احلكم ما ذكره ، 
وأطلق يف السفر فظاهره ولو أقل من ستة برد وليس كذلك ، بل ال بد أن يكون سفره ستة برد فأكثر وإال مل ينزعه 

على املعتمد إلمكان النظر مع قرب املسافة ، وفهم من قوله بقصد االستيطان أن سفره إذا كان لتجارة أو منها 
نزهة ال ينزع منها وهو كذلك ، وكذلك إذا سافرت هي بقصد النزهة أو التجارة أو طلب مرياثها فإنه ال ينزع 

نعها كما مر ، فإن سافرت بغري إذنه يف البعيد منها ، بل تأخذه معها إن قرب وإن بعد كستة برد فلألب أو الويل م
وفهم من قوله بقصد االستيطان . كنفقة ولد هربت به اخل : بقوله يف العدة ) خ ( فنفقة الولد عليها كما أشار له 

قال يف . أنه يصدق يف دعوى االستيطان مع ميينه ، إذ ال يعلم قصده لذلك إال من قبله وهو كذلك على املعتمد 
وال يكلف أن يثبت ببلد احلاضنة أنه قد استوطن البلد الذي رحل إليه على األرجح ، بل حيلف على :  الشامل

عن ضيح من أنه يكلف بإثبات ذلك عند احلاكم ال يعود ) م ( و ) ت ( فما يف ) خ ( وحنوه يف . ذلك فقط اه 
وناً جتري فيه األحكام الشرعية على مقتضاها ومها أن يكون البلد املنتقل إليه مأم: عليه ، وبقي على الناظم شرطان 

، وأن يكون الطريق مأموناً فيه على نفسه وماله وعلى احملضون ، وهذان الشرطان ال بد من إثباهتما ومها مشترطان 
. ويزاد عليهما شروط كونه مأموناً يف نفسه حمسناً إليها . أيضاً يف سفر الزوج لزوجته كان سفره لالستيطان أم ال 

إذ ليس له أن خيرجها لذلك البلد مث يطعمها شرك احليتان ، وظاهر كالم املعني أنه حممول على : ل يف العتبية قا
وبه حكمت غري ما مرة : اإلساءة وعدم األمانة عند اجلهل ، وهو الذي أليب حممد صاحل ، وبه جزم ابن ناجي قائالً 

  وج أراد يظعنومن له ز:، واقتصر عليه ناظم العمل املطلق حيث قال 
  يثبت أنه إليها حيسن

  .اخل 
والذي البن رشد والباجي أنه حممول على األمانة وعدم اإلساءة حىت يثبت خالفها ، واقتصر عليه ابن عرفة 

والوانوغي والفشتايل يف وثائقه وكان هذا ينظر لألصل الذي هو عدم العداء واألول ينظر للغالب إذ الغالب يف 
ألمانة ، والقاعدة أنه إذا تعارض األصل ، والغالب فاحلكم للغالب وكون البلد املنتقل إليه الناس اجلرحة وعدم ا

بل حبيث ال خيفى على أهلها خربها ، وهذا الشرط ذكره أبو إبراهيم . قريباً وال يضبط القرب بستة برد ، وال بأقل 
ابن ناجي فلم يشترطاه وأبقيا املدونة على ظاهرها وخالف فيه الربزيل و. ونقله أبو احلسن مسلماً . مقيداً به املدونة 

وكونه حراً وهي حرة أيضاً ، وكوهنا قادرة على الركوب أو املشي ، وكوهنا صحيحة ال مريضة ، وأن يكون قد 
ال أرحتل معه حىت آخذ صداقي : دخل هبا وإالَّ فألهلها وهلا املنع حىت تزف إليه فإن توفرت هذه الشروط وقالت 

قد بىن هبا فال يلتفت إىل قوهلا حيث كان عدمياً به ألنه دين يف ذمته ، والفرض أن البلد املنتقل إليه جتري فإن كان 
فيه األحكام الشرعية ، وأما إن كان موسراً فظاهر املدونة كذلك ، والذي البن يونس وارتضاه بعض قائالً وهو 

قال ابن ناجي . سراً ال يلزمها تأخري قبضه للبلد املنتقل إليه املعول عليه أن هلا االمتناع حىت تقبضه ألنه إذا كان مو
وظاهر املدونة أن احلضرية مع توفر الشروط خترج إىل القرى كعكسها وهو ظاهر كالمهم ، وبه أفىت أبو عبد اهللا : 

عض شيوخنا حممد ابن أمري املؤمنني أيب العباس أمحد ، وأفىت الشيخ أبو القاسم الغربيين وأبو علي بن قداح وب



  .وشيخنا حفظه اهللا بعدم خروجها حيث يكون عليها معرة أو مضرة وبه أقول اه 
وكثرياً ما يقع النزاع يف إخراج احلضرية من فاس أو غريها من احلواضر إىل أهل العمود أو بعض القرى ، : قلت 

هذه األزمنة اليت كثر فيها وقد كنت رأيت بعض القضاة ال حيكم بإخراجها ، ولعل مستنده ما مر وال سيما يف 
  .السرقة والغصب يف القرى فضالً عن أهل العمود فهي ال ختلو عن مضرة فضالً عن املعرة 

  َوُيْمَنُع الزَّْوَجاِن ِمْن إْخرَاجِ َمْن
  ِمْن ِحنيِ االبِْتناِء َمْعُهَما َسكَْن

من حني ( موصول مضاف إليه ) من ( ع يتعلق بيمن) من إخراج ( نائب فاعل مينع بضم الياء ) ومينع الزوجان ( 
  .واجلملة صلة املوصول ) سكن : ( بسكون العني وهو واجملروران قبله يتعلقان بقوله ) االبتناء معهما 

  مْن ولٍد ِلوَاِحٍد أوْ أمِّ
  ويف سِواُهْم عكُْس هذَا احلُكْمِ

خرب عن قوله ) وفيسواهم ( على ولد  معطوف) أو أم ( نعت لولد ) لواحد ( بيان للموصول املذكور ) من ولد ( 
والضمري يف سواهم عائد على من املوصولة ومجع الضمري باعتبار معىن ما وقعت عليه ) عكس هذا احلكم : ( 

والتقدير ، ومينع الزوجان من إخراج ولد أو أم ألحدمها سكن معهما من حني االبتناء ، فإذا بىن الرجل بزوجته 
هي عنده ولداً له صغرياً وسكن ذلك الولد معهما ، مث أراد أحدمها إخراج ولد  ومعها ولدها صغري أو وجدت

اآلخر فليس ذلك له وال هلا وجيرب املمتنع منهما على السكىن مع ذلك الولد ، ألنه قد أسقط حقه فيه بسكوته حني 
أحدمها من بقائها ساكنة سكناه وقت االبتناء ، وكذلك أم أحدمها إذا سكنت معهما من حني االبتناء ، مث امتنع 

إىل مفهوم ولد أو أم . معهما فإنه ال كالم له على ما يف النظم وهو معترض كما يأيت ، وأشار بقوله ويف سواهم اخل 
فإذا كان قريب أحد الزوجني غري ولد وال أم بل كأخ أو ابنه أو كان ولداً أو أماً : وإىل مفهوم من حني االبتناء أي 

حني االبتناء ، ولكن أراد أحدمها أن يأيت بعد االبتناء بولده أو أمه ليسكن معهما وأىب اآلخر ،  ومل يسكن معهما من
فإن اآليب ال جيرب على سكناه معه ، وظاهر النظم أنه ال جيرب ولو مل يكن للولد أو لألخ مثالً حاضن وليس كذلك ، 

داء إذا كان للولد حاضن ميكن دفعه إليه كما قاله ابن بل إمنا ال جيرب املمتنع على سكناه معه حيث مل يدخل عليه ابت
زرب وغريه ، وإال أجرب املمتنع على سكناه معه ، وإن مل يدخل عليه ابتداء وظاهره أيضاً أن األم كالولد يف 
ل فلك. التفصيل املذكور بني أن تسكن األم معهما يف حني االبتناء فال كالم لواحد منهما يف إخراجها عنهما أو ال 

ولو حلف أن . بل لكل منهما إخراجها مطلقاً كانت معهما حني االبتناء أم ال . منهما إخراجها وليس كذلك أيضاً 
اللهم إال أن تكون . ال خيرج أمه عن زوجته مل يعذر بذلك ومحل على احلق أبره ذلك أو أحنثه قاله ابن املاجشون 

 مع أهله كما املتيطي وغريه ، فإهنا جترب على السكىن مع وضيعة القدر أو ذات صداق يسري أو شرط عليها السكىن
  .أهله 

وقد حتصل أن األوالد يفرق فيهم بني االبتناء وعدمه ، وأن األم وغريها من األقارب يفرق فيهم بني الوضيعة 
لد صغري وهلا االمتناع من أن تسكن مع أقاربه إال الوضيعة كو: يف املسألة حيث قال ) خ ( وقد أجاد . وغريها 

إال أنه أطلق يف الوضيعة وهو مقيد مبا إذا مل يتحقق ضرر أهله . ألحدمها إن كان له حاضن إال أن يبين وهو معه اه 
هبا وإالَّ فتعزل عنهم ، وكذا ذاتالشرط والصداق اليسري فإنه إذا حتقق الضرر وثبت وجب العزل ، وأما غريهن فال 

وهذا كله إذا مل يدع الزوج اخلوف عليها من فعل املكروه . ه وال حتقق يلزمهن السكىن معهم ، وإن مل يثبت ضرر
إذا عزلت عن أهله ، وال سيما حيث كانت غري مأمونة كما هو الغالب يف نساء زمننا اليوم ، وإالَّ فليجتهد القاضي 



 قوم صاحلني قاله يف ذلك فيسكن الوضيعة ومن معها يف ثبوت ضررهم هبا مع ثقة له امرأة أمينة أو فيسكنهما بني
  .ابن رحال 

وهو ظاهر فإن أثبت الوضيعة ومن معها ضررهم بشهادة من سكنها معهم زجر الظامل بالسجن والضرب ، : قلت 
. وال يعزل واحدة منهن عن األهل ، ألن غالب النساء يف هذا الزمان يرمن االنفراد ليتوصلن للمكروه والفساد 

  .هللا أعلم وانظر ما مر يف ضرر الزوجني ، وا
  و صلى اهللا على سيدنا حممد و على آله و صحبه و سلم آمني

مت اجلزء األول من البهجة يف شرح التحفة للعالمة علي بن عبد السالم التسويل و يليه اجلزء الثاين أوله باب 
  البيوعاجلزء الثاىن

  باب البيوع

ناً بعني أو عرضاً بعرض أو عيناً بعرض وبالعكس ، أتى جبمع الكثرة لتعدد أنواع البيع ألن الذوات املبيعة إما عي
التناجز والتساوي ، مث إن : فالعني بالعني إن كانت نوعاً واحداً كالفضة مبثلها والذهب مبثله يشترط فيهما أمران 

بيعت بامليزان مسي ذلك مراطلة ، وإن بيعت بالعدد مسي مبادلة ، وإن كانت نوعني كذهب بفضة اشترط فيهما 
جز فقط ويسمى صرفاً وحكم بيع الطعام بالطعام كالعني يف الشروط املذكورة ، كما يأيت للمصنف يف فصلي التنا

بيع الطعام وبيع النقدين ؛ وأما العرض بالعرض وهو ما سوى العني والطعام وما سوى األصول أيضاً على ما عند 
دين بالدين املنهى عنه فإن عجال معاً صح جبميع الناظم كما يأيت يف فصله ، فيشترط أن ال يؤجال معاً ألنه من ال

وجوهه كان أجل أحدمها وعجل اآلخر ، ويسمى حينئذ سلماً إن توفرت شروطه كما يأيت يف فصل السلم ، وكذا 
حكم العني بالعرض مينع تأجيلهما ، وجيوز تعجيلهما وإن عجلت العني دون العرض يسمى سلماً ، وبالعكس يسمى 

ما يستجاز : ابن بشري وغريه ، فعرب الناظم بلفظ اجلمع إشارة إىل أنه أنواع ستة املذكورة يف قوله بيعاً ألجل قاله 
وكلها داخلة يف التقسيم املتقدم وتكون صحيحة وفاسدة ، مث إن البيع مما يتعني االهتمام مبعرفة أحكامه . بيعه اخل 

ن يعلم حكم اهللا فيه قبل التلبس به ، قال ابن العريب يف لعموم احلاجة إليه إذ ال خيلو املكلف من بيع وشراء فيجب أ
البيع والنكاح عقدان يتعلق هبما قوام العامل ألن اهللا سبحانه خلق اإلنسان حمتاجاً : القبس على موطأ مالك بن أنس 

اء فيجب إىل الغذاء ومفتقراً إىل النساء وخلق له ما يف األرض مجيعاً ، ومل يتركه سدى أي مهالً يتصرف كيف ش
على كل مكلف أن يعلم ما حيتاج إليه من بيع أو غريه ، مث جيب عليه أن يعمل مبا علم فيتوىل أمر شرائه وبيعه 

. بنفسه إن قدر وإالَّ فغريهبمشورته وال يتكل على من ال يعرف األحكام أو يعرفها ويتساهل يف العمل مبقتضاها اه 
السوق حىت يتعلم أحكام البيع والشراء فإن علم ذلك حينئذ فرض ال جيوز لإلنسان أن جيلس يف : ويف القباب 

وال أن . واجب عليه ، وال جيوز أن يعطي قراضاً ملن ال يعرف أحكامه ، وال أن يوكل الذمي على البيع وحنوه 
  .يشاركه إال إذا مل يغب عنه 

مساء األضداد يطلق على البيع والبيع لغة مصدر باع الشيء إذا أخرجه عن ملكه بعوض أو أدخله فيه فهو من أ
والشراء كالقرء يطلق على احليض والطهر ، لكن لغة قريش كما للزنايت يف شرح الرسالة استعمال باع إذا أخرج 

وقال اجلزويل يف شرح الرسالة . وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريباً للفهم . وهي أفصح : قال . واشترى إذا أدخل 
بائع ملا خرج من يده مشتر ملا أخذ من يد غريه ، واصطلح الفقهاء أن آخذ العوض  إن كل واحد من املتعاوضني: 

ومعرفة حقيقته ضرورية : قال ابن عبد السالم . يسمى مشترياً وآخذ العني يعين الدنانري والدراهم يسمى بائعاً اه 



ورده ابن عرفة بأن . ور النظرية وما كان كذلك ال حيتاج إىل تعريف إذ إمنا حيتاج للتعريف األم: حىت للصبيان أي 
: املعلوم ضرورة هو وجوده عند وقوعه لكثرة تكرره وال يلزم منه علم حقيقته مث قسمه إىل أعم وإىل أخص فقال 

البيع األعم عقد معاوضة على غري منافع وال متعة لذة فتخرج اإلجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب 
والغالب عرفاً أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غري ذهب وال فضة : قال والصرف واملراطلة والسلم مث 

يلزم من وجود احلقيقة : قد يقال . وال يلزم منه علم حقيقته اخل : وقوله . معني غري العني فيه فتخرج األربعة اه 
ابن عبد السالم وعلى من وملا ذكر الربزيل حد ابن عرفة واعتراضه على . وتكرر وقوعه بني يديه علمها فتأمله 

ظاهر هذه االعتراضات تدل على طلب علم : عرفه بأنه دفع عوض يف عوض ، وبأنه نقل امللك بعوض قال ما نصه 
حقيقة الشيء وماهيته يف هذا الباب وغريه مع أن حقائق األشياء ال يعلمها إال اهللا فهو احمليط هبا من مجيع اجلهات 

وب يف معرفة احلقائق الشرعية وغريها إمنا هو متييزها من حيث اجلملة عما يشاركها يف فهو العامل مبا يصلحها واملطل
منتصب القامة : ما االنسان ؟ فيقال : بعض حقائقها حىت خيرج منها ما يسري إىل النفس دخوله مثل أن يقال 

كل حقيقة ألنه يدخل فيه فيحصل له متييزه عن بقية احليوانات اليت يسرع إىل النفس دخوهلا يف اإلنسان ال عن 
قال بعض حذاق . احلائط والعمود وكل منتصب القامة ، لكن ملا كان غري مقصود هبذا الكالم ومل يقع االحتراز منه 

وهذا املعىن كثرياً ما يقع من حكماءاملتقدمني ألن قصدهم التنبيه على ما حيسن به التمييز يف النفس ولو : املنطقيني 
عليهم املتأخرون العتقادهم أهنم يأتون باحلقائق اليت تشتمل على مجيع الذاتيات وهم ال بأدىن خاصية فيعترض 

يقصدن ذلك ألنه ال يعلم حقائق األشياء إال اهللا سبحانه ، فكل من عرف البيع وحنوه مبا عرفه به إمنا هو تصور 
وبه يسقط اعتراض ابن عرفه على .  معرفة املاهية من حيث اجلملة ال من مجيع جهاهتا واهللا أعلم اه كالم الربزيل

تذكر يف : الغرناطي . عليه يف حده املتقدم وغريه ) ح ( غريه ، واعتراض غريه عليه يف بعض حدوده كاعتراض 
الوثيقة تسمية املتبايعني وما به يعرفان من صفاهتما وتذكر البيع وموضعه وحدوده وتذكر حقوقه ومرافقه وشجره 

بيع وعدم شرط الثنيا واخليار وقدر الثمن وصفته ، وقبض البائع له أو حلوله أو وشرب ما له شرب ووصف امل
تأجيله إىل مدة ال جتاوز أربعني عاماً ، ومعرفة املتبايعني بقدر ذلك وحلول املبتاع حمل التبايع ، والتربىء من العيوب 

يع كالثنيا وتذكر عقد اإلشهاد على املتبايعني ورضا املبتاع مبا حاشا الوظائف فال تعقد التربىء منها إال بعد متام الب
ووصفهما بالطوع والصحة واجلواز ، وتضمن يف بيع األب على ابنه الصغري معرفة صغر االبن أو كونه يف حجره 
بتجديد سفه أو تقدمي قاض إن كان كبرياً ، وإن باع ذلك لنفسه ذكرت معرفة حاجته ، وال بد أن تقول فيه ممن 

لالبن وابتياعه مبال وهبه له جائز ، وإن مل تعرف اهلبة قبل ذلك وال يثبت التوليج إال بإقرار  يعرف أصل املال
املشتري وتضمن يف بيع الوصي معرفة اإليصاء ومعرفة السداد يف الثمن والوجه الذي يبيع ذلك ألجله ، وتضمن يف 

ه أحق ما يباع عليه ، والسداد يف الثمن وأنه وأن. بيع احلاضن معرفة احلاضنة وصغر احملضون وفاقته وتفاهة املبيع 
عشرون ديناراً فأقل ومعاينة قبض الثمن ، وتضمن يف بيع الوكيل معرفة الوكالة وال بد من معاينة القبض يف كل من 

قبض لغريه كالوصي والوكيل واحلاضن ، وكذلك قبض احملجور نفقته أو ماالً الختباره يف التجر ، وقبض العانس 
  .األصم واألبكم اه صداقها و

أما تسمية املتبايعني فال بد منها ألهنما ركنان فإن سقط واحد منهما بطل الرسم ، وأما ما يعرفان به من صفاهتما 
وغالب الظن : فإمنا ذلك عند عدم معرفتهما فإن سقطت املعرفة والتعريف والوصف بطل الرسم كما مر عند قوله 

من ال يعرف إال على عينه وصفته وحليته ، وأما ذكر املبيع وموضعه فال بد منه  وال على) : خ ( اخل . به الشهادة 
ألنه . وناب عن حيازة الشهود اخل : وأما حدوده فإن سقوطها ال يضر كما يأيت يف قوله . ، فإن سقط بطل الرسم 



الثاين ، وأما ذكر حقوقه  قد يشهد باحلدود غريمها فال يفسد البيع بعدم ذكر احلدود كما يأيت قريباً يف التنبيه
كذا قليب : ومرافقه فال يضر سقوطها حبال ، وكذا ذكر شجره ألن ذكر األرض يتناوهلا كما يأيت عند قوله 

وأما شرب املاء فال بد من ذكره وإالَّ مل يدخل إال إن كان عيناً أو بئراً يف وسط األرض ، كما . األرض للمبتاع 
وصف املبيع فإمنا حيتاج إليه إذا كان غائباً عن موضع العقد ، فإن وصف حينئذ وإالَّ وأما . يأيت يف البيت املتقدم 

بطل البيع ، وأما عدم شرط الثنيا واخليار فال يضر سقوطه أيضاً ألن األصل عدم ذلك ، وأما قدر الثمن فال بد من 
فال . وأما قبض البائع له . لعدد ومل حيقق عند ذاك ا: ذكره ، فإن سقط فيجري على ما مر عند قوله يف الشهادة 

بأضرب : يضر سقوطه واألصل هو بقاؤه كما يأيت يف اختالف املتبايعني ، وكما يأيت يف التنبيه الثالث عند قوله 
وأما حلوله أو تأجيله فإهنما إن سقطا مل يضر ، وحيمل على احللول كما يأيت يف اختالف املتبايعني . األمثان واآلجال 

وحيث : ا حلول املبتاع حمل البائع ال يضر سقوطه أيضاً ألنالعقد يوجبه كما يأيت يف االعتصار عند قوله أيضاً ، وكذ
والبيع مع : وكذا التربىء من العيوب ألن األصل عدم وجودها وسيأيت عند قول الناظم . جاز االعتصار يذكر اخل 

مجع وظيفة وهي : الوظائف . مبا حاشا الوظائف اخل  ورضا املبتاع: وأما قوله . فراجعه هناك . براءة إن نصت اخل 
ما قدر على األرض من اخلراج واملغرم ، فال جيوز بيع األرض بشرط أن يتحمل املبتاع ما عليها من املغرم واخلراج 

على مذهب ابن القاسم ، وبه العمل كما يف ابن سلمون ، وإذا مل جيز ذلك يف صلب العقد فيجوز التطوع به 
فمراده أنك . وتذكر عقد اإلشهاد على املتبايعني اخل : وأما قوله . كما يأيت ذلك يف فصلها إن شاء اهللا  كالثنيا

فإن مل تذكر إشهاداً ال يف صلب الوثيقة وال يف آخرها . تقول يف آخر الوثيقة شهد على إشهادمها مبا فيه عنهما اخل 
كذا أو شرط كذا أو تطوع بكذا فإن شهادته ال جتوز إن مل  ، وإمنا قلت تشهد مبعرفة فالن وأنه قد باع أو ابتاع

يقل إن علمه لذلك بإشهاد فالن له عليه به إال إن كان عاملاً مبا تصح به الشهادة ، وكان من أهل العلم والتربيز 
ذا عند فتجوز حينئذ ، وحيمل على أنه علم ذلك بإشهادمها كما قاله يف أوائل هذه الوثائق ، وتقدم الكالم على ه

وسيأيت يف احلبس أنه ال بد من اإلشهاد يف كل ما ليس فيه معاوضة ، وأما ذكر . وغالب الظن به الشهادة : قوله 
الطوع واجلواز والصحة فإنه ال يضر سقوطه ألنه األصل ومن ادعى خالفها فعليه البيان كما يأيت يف اختالف 

  :املتبايعني حيث قال 
  وبيع من رشيد كالدار ادعى

  اخل. . . نه يف سفه قد وقعا بأ
وأما معرفة صغر االبن يف بيع األب عليه ، . وقدم التاريخ ترجيح قبل اخل : وكما تقدم يف تعارض البينتني عند قوله 

فالظاهر أنه ال يضر سقوطه أيضاً ألن املشتري يدعي صحة العقد بسبب صغر االبن واالبن يدعي فساده ، وتقرر 
وكما تقدم يف تعارض البينتني أيضاً ، وأما . والقول قول مدع لألصل : كما يأيت يف قوله أن القول ملدعي الصحة 

: معرفة حاجة االبن يف شراء األب متاع ابنه فال بد منها للتهمة كما يأيت يف فصل مسائل من أحكام البيع عند قوله 
وابتياعه مبال : طها كما نبه عليه بقوله وأما معرفة أصل مال االبن فال يضر سقو. اخل . وفعله على السداد حيمل 

وأما معرفة . وبيع من حاىب من املردود اخل : انظر فصل التوليج من الالمية ، وانظر ما يأيت عند قوله . وهبه اخل 
  :اإليصاء ومعرفة السداد يف الثمن فسقوطها مضر كما يأيت يف قوله 

  وبيع من وصي للمحجورإال ملقتضى من احملظور
وأما صغر احملضون ؛ . وجاز بيع حاضن اخل : رفة احلاضنة ال بد منها مع شروط أخر تأيت عند قوله وكذا مع

فيجري فيه ما تقدم قريباً ، وأما معاينة القبض يف كل من قبض لغريه حاضناً كان أو غريه فال بد منها وإال مل يربأ 



وكذا ال بد . لف برىء ومل يربأ الغرمي إال ببينة اخل وإن قال قبضت وت: يف الوكالة ) خ ( الدافع من الثمن كما قال 
من معاينة القبض يف بيع األصم واألبكم وإالَّ مل يربأ الدافع ، وكذا ال بد من معرفة الوكالة وال بد أن تكون بإشهاد 

لغرناطي أول أعين ا: قال . ونافذ حتبيس ما قد سكنه اخل : من املوكل ، وإال مل تصح كما يأيت يف احلبس عند قوله 
وتقدم حنو هذا يف باب اليمني عند . واإلشهاد واجب على كل من باع شيئاً لغريه ، فإن مل يشهد ضمن اه : وثائقه 

وأن كل من ويل معاملة لغريه فإنه حيلف إن توجهت عليه اليمني وإالَّ غرم وما . والبالغ السفيه بان حقه اخل : قوله 
أي شاهبها يف كونه عقد معاوضة وذلك كاملقاصة واحلوالة والشفعة والقسمة ) ها وما شاكل.( ذاك إال لعدم إشهاده 

واإلقالة والتولية والتصيري والسلم ، وحنو ذلك مما أدجمه الناظم يف هذا الباب ، وفصل بني أنواعه بالفصول دون 
أو : إىل قوله . أو طعام أصول أو عروض : األبواب ، وليس املراد مبا شاكلها الفصول الستة املشار هلا بقوله 

ومتبوعه حيث أدخل الصرف ) ت ( حيوان ، ألن هذه الفصول الستة هي اليت مجعها أوالً بقوله البيوع خالفاً ل 
  .ههنا 

  ما ُيسَْتجَاُز َبْيُعُه أَقَْساُم
  أصُولٌ أَْو ُعروٌض أَْو طََعاُم

، فالسني والتاء للعد أو لإلصابة والوجدان كاستحسنه أي ما يعد بيعه جائزاً أو ما يوجد بيعه جائزاً ) ما يستجاز ( 
( وحيتمل أن يكونا زائدتني أي ما جيوز . عن التسهيل ) ت ( واستعظمه واستغفله أي وجده كذلك أو عده قاله 

كالدور واألرضني والبساتني والفنادق ) أصول ( ستة ) أقسام . ( يف نظر الشارع صلوات اهللا وسالمه عليه ) بيعه 
كالرب والسمن وحنومها من بصل وملح ) أو طعام ( كالثياب والسالح وحنومها ) أو عروض ( وانيت وحنوها واحل

  .وغريمها 
  أَْو ذََهٌب أَْو ِفضَّةٌ أَْو ثَمَُر
  أَْو َحَيوانٌ والْجميُع ُيذْكَُر

. وهو الصرف كما مر قريباً  بأن يباع أحدمها بصنفه وهو املراطلة أو املبادلة أو أحدمها باآلخر) أو ذهب أو فضة ( 
كالفواكه واملقاثي والبقل ، وأفردها عن الطعام ملا اختصت به من اشتراط بدو الصالح يف جواز بيعها ، ) أو مثر ( 

يذكر ( وكل واحد منها : أي ) واجلميع ( كالرقيق والدواب واألنعام والطري والوحش ) أو حيوان . ( وغري ذلك 
ألحكام املختصة به كالعيوب املوجبة للقيمة يف األصول والرد يف العهدتني يف الرقيق يف فصل على حدته مع ا) 

واحليوان والربا يف النقدين والطعامني وحنو ذلك ، فهذه فائدة تقسيم املبيعات إىل األقسام الستة املذكورة ، مث إن 
وقد يعرض له الوجوب كمن اضطر )  ٢٧٥: البقرة ( } وأحل اهللا البيع : أصل البيع اجلواز إمجاعاً لقوله تعاىل 

وترك مواساة وجبت وفضل طعام أو شراب ملضطر وعمد : يف الزكاة ) خ ( لشراء طعام أو شراب املشار له بقول 
والندب كمن أقسم على إنسانأن يبيع له سلعته ال ضرورة عليه يف . وخشب فيقع اجلدار وله الثمن إن وجد اخل 

ن إبرار املقسم فيما ليس فيه ضرورة مندوب إليه ، والكراهة كبيع اهلر والسبع ال جللده بيعها فيندب إىل إجابته أل
وهي راجعة إىل . املتعاقدان والثمن واملثمن والصيغة . وأركانه مخسة ) . ح ( والتحرمي كالبيوع املنهي عنها قاله 

ما يدل على الرضا وإن ) : خ ( ال فالصيغة هي كما ق. ولكل شروط . العاقد واملعقود عليه والصيغة : ثالثة 
مبعاطاة بأن يعطيه املشتري الثمن ويعطيه البائع املثمن من غري لفظ ، وانظر إذا ادعى أحدمها اهلزل يف البيع عند 

وأما العاقد ؛ فشرط صحة عقده التمييز وشرط لزومه التكليف كما يف . واخللف يف مطلق هزالً اخل : قول الناظم 
وغريه الطهاره واالنتفاع به والقدرة على تسليمه وعدم ) خ ( أما املعقود عليه فشرطه كما يف و. وغريه ) خ ( 



جهل مبثمن أو مثن إىل غري ذلك ، ومل يتعرض الناظم هلذه األركان وال لشروطها إال ما ذكره من بعض شروط 
ممن له تصرف يف املال : يع األصول ومن شروط العاقد يف قوله يف ب. وحتبس صفقته حمظورة : املعقود عليه يف قوله 

.  
جيوز شراء املالحة وإن كان ما خيرج منها جمهول القدر والصفة ، ألن ذلك يف مقابلة رفع اليد عنها ، وكذا : فرع 

عند قول املنت يف ) ز ( جيوز أخذ شيء من الدراهم وحنوها يف مقابلة إباحة صيد من بركة ماء أو واد وحنومها قاله 
وجاز سؤال البعض ليكف : ويف املواق عند قول املصنف : قلت . يما ميكن وصفه كتراب املعدن اخل السلم ال ف

ومن هذا املعىن . كف عين ولك دينار ويلزمه الدينار اشترى أم ال : عن الزيادة أنه جيوز لإلنسان أن يقول آلخر 
انظر . وهكذا اجللسة واجلزاء اخل : العمل  بيع اجللسة واجلزاء الذي جرى به عمل املتأخرين املشار له بقول ناظم

  .شرحه 
) خ ( من اجلهل يف الثمن مجع الرجلني سلعتهما يف البيع ألن ذلك من اجلهل يف التفصيل كما يف : األول . تنبيهات 

ولو جهل كعبدين لرجلني بثمن واحد فاألشهر املنع وفسخ إن : وقال يف الشامل . ولو تفصيالً اخل : حيث قال 
فإن فات مضى بالثمن مفضوضاً على القيمة ، فإن مسيا لكل مثناً أو قوما أو دخال على التساوي قبل التقومي أو  نزل

وال جيوز التمسك بأقل استحق أكثره أو عيب : من هنا يعلم أن قوهلم : قلت . وحنوه يف شراح املنت . بعده جاز اه 
ملا استحق األكثر أو عيب انتقض البيع فيه ، واألقل تابع فال معناه أنه . أكثره ألنه من التمسك بثمن جمهول اخل 

جيوز التمسك قبل أن يعلم ما ينوب الباقي من الثمن ، فإن كان التمسك بعد التقومي صح ملا مر من أن للرجلني أن 
ر من األقل إال جيمعا سلعتهما يف البيع بعد التقومي فالتمسك عقد ثان ، وهبذا ينتفي اإلشكال وهو أنه ال يعمل األكث

أن العلّة وهي اجلهل بالثمن سابقة على التمسك : بالتقومي ، وإذا قوِّم فيجوز التمسك فما وجه املنع ؟ واجلواب 
ضرورة إن كل علة سابقة على معلوهلا فحرمة التمسك إمنا هي للجهل وال يقع إال قبل التقومي بأن يقطع ابتداء بأن 

، فيتمسك باألقل قبل أن يعرف ما ينوبه ، وأما بعد التقومي فلم يتمسك إال بعد هذااملستحق هو األكثر أو املعيب 
معرفته ملا ينوبه ، وباجلملة فالتمسك باألقل بعد التقومي ال يكون إال برضامها ألن الفرض أن العقد قد انفسخ ويبعد 

اً مستأنفاً وهو ال يقوله أحد ، وأما إن كل البعد أن مينع التمسك بعد التقومي مبا ينوبه إذ لو منع ذلك ملنع بيعه بيع
استحق األقل أو عيب ، فإن البيع ال ينقض يف األكثر واألقل تابع له فال ينفسخ العقد فالتمسك به قبل التقومي غري 

ومبا : عند قوله يف الشفعة ) خ ( وقد نص شراح . ممنوع لقلة الغرر فيه هذا هو التحرير يف هذه املسألة واهللا أعلم 
وإن : على أن التمسك بأقل بعد التقومي جائز ، وقالوا أيضاً عند قوله يف الشفعة . صه إن صاحب غريه اخل خي

  .أن حرمة التمسك بأقل إمنا هو إذا متسك قبل التقومي واهللا أعلم . احتدت الصفقة وتعددت احلصص اخل 
اً فالن وشرقاً فالن ، واختلف املشتري مع حيده قبلة فالن وجنوب: من اشترى ملكاً وقال يف عقد شرائه : الثاين 

جريانه فاحلكم يف ذلك أنه إن خالفهم البائع واملشتري معاً فالبيع صحيح وجيري ما استحق من تلك احلدود على 
حكم االستحقاق إذا حكم به ، والذي خياصم هو املشتري إال أن يسلم بينة االستحقاق من أول األمر فيخاصم 

يناه يف حاشية الالمية ، وإن صدقهم البائع وخالفهم املشتري فال كالم للبائع وال شهادة له ، البائع حينئذ كما ب
ولكن ينظر فإن علم ما عمره كل واحد منهم من تلك احلدود فالقول للحائز مع ميينه ، وإال حتالفا وقسم بينهما ، 

غرضه أن مبيعه مل خيرج عن تلك احلدود ال أنه  إن البيع ال يفسده إدخال البائع غري ملكه يف املبيع عند حتديده ألن
ولكن املشتري إن كان يعتقد أنه ميلك اجلميع فالقول له : قاله بعض املوثقني يعين . ملك مجيع حمدوده واهللا أعلم 

  .وخيري واهللا أعلم ، ويصدق يف أنه كان يعتقد ذلك إذ ال يعلم إال من قوله 



وبيان قدره وإالَّ فسد البيع ألنه جمهول كما يف نوازل العلمي وابن سلمون ،  ال بد من تسمية اخلط املشاع: الثالث 
وبه تعلم فساد ما يقع كثرياً من بيع بعض الورثة نصيبه يف املرياث من غري بيان قدره ، وال سيما مع تناسخ 

نص يف الوثيقة  الوراثات وهو ال يعرف ضرب احلساب فإنه يصدق مدعي جهله من املتعاقدين ويفسخ البيع ، ولو
وما ذكره ابن رشد وغريه من . على أهنما عرفا قدره إذ ال متكنه معرفته إال بضرب حساب ، والفرض أنه ال يعرفه 

أن املوثق إذا نص يف الوثيقة على معرفتهما بقدر املبيع ال يصدق مدعي اجلهل منهما وال ميني له على صاحبه إمنا 
ر املبيع ، وباجلملة إذا سقط من الوثيقة معرفة القدر فإهنما حيمالن على املعرفة ذلك فيما إذا كان مثله ممن يعرف قد

ألن القول ملدعي الصحة ما مل تكن قرينة تدل على صدق مدعي اجلهل كبيع مجيع النصيب يف الوراثة وهو ال يعرف 
د بسطنا الكالم على هذه وق. احلساب ، فإنه يصدق يف ذلك ولو كتب املوثق معرفة القدر ألن شاهد احلال يكذبه 

  :وعلى مثل هذه املسألة حيمل قول شارح العمل عند قوله ) ز ( املسألة يف حاشيتنا على 
  والقول قول زوجة يف عدم
  القبض للصداق بعد القسم

، ال أنه من التلفيق مطلقاً وإال مل يقف عقد على ساق . إن قول املوثق عرفاً قدره جار جمرى التلفيق اخل : ما نصه 
أنه من ال يعمل مبقتضى املسطرةوالتلفيق إال يف املوثق الذي عرف منه أنه ال يقدر : ويف جواب للقوري نقله العلمي 

  .معرفة القدر على املتبايعني 
املتعاقدان حمموالن على املعرفة حىت يثبت اجلهل ، وعلى جواز األمر حىت يثبت : عن ابن فرحون ) ح ( قال : فرع 

لرضا حىت يثبت اإلكراه وعلى الصحة حىت يثبت السقم ، وعلى املالء حىت يثبت الفقر ، وعلى السفه ، وعلى ا
احلرية حىت يثبت الرق ، وعلى اإلسالم حىت يثبت الكفر ، وعلى العدالة حىت يثبت اجلرح ، والغائب حممول على 

  .عدالة فاملشهور العكس وما قاله ظاهر إال ما قاله يف مسألة ال) : خ ( احلياة حىت يثبت املوت قال 
  والبَْيُع والشَّْرطُ الَْحاللُ إنْ َوقَْع

  ُمَؤثِّراً يف ثََمنٍ ِممَّا اْمَتنَْع
) إن وقع ( نعت ) احلالل ( معطوف عليه ال منصوب على املعية لفقد اجلملة قبله ) والشرط ( مبتدأ ) والبيع ( 

خرب املبتدأ وجواب الشرط حمذوف للداللة عليه ، ) تنع يف مثن مما ام( جهالً ) مؤثراً ( ذلك الشرط حال كونه 
ومثال ما أشار له الناظم أن يشترط البائع على املشتري أن ال يبيع ذلك الشيء املبيع وال يهبه فنفس الشرط ، وهو 

لثمن كون املشتري يتمسك مبا اشترى وال يبيعه وال يهبه حالل جائز ، واشتراط الدخول عليه ممنوع ألنه يؤثر يف ا
جهالً إذ البيع على هذا الوجه ال خيلو عن نقص يف الثمن غالباً لو مل يكن ذلك الشرط ، ومقدار ما انتقص من 

الثمن ألجل الشرط املذكور جمهول وفيه علة أخرى للمنع وهي كون ذلك املؤثر من باب اشتراط ما يوجب احلكم 
أي وجه شاء ، فالتحجري عليه بأن ال يبيع وال  خالفه ألن احلكم يوجب جواز تصرف املشتري يف مشتراه على

وكبيع وشرط : حيث قال ) خ ( يهب شرط مناقض ملقتضى عقد البيع فيفسد البيع به ، وعلى هذه العلة اقتصر 
وهي أظهر لئال يرد علينا اشتراط الرهن واحلميل فإنه مؤثر جهالً مع أنه جائز . يناقض املقصود كأن ال يبيع اخل 

ومثل اشتراطه أن ال يبيع اشتراطه أن ال خيرجها من البلد أو ال جييزها البحر أو على أن يتخذ اجلارية أم كما يأيت ، 
ولد أو على أن يعزل عنها أو على أنه إن باعها فهو أحق هبا بالثمن الذي تباع به ، أو الذي باعها به اآلن كما يأيت 

وهذا إذا اشترط أن ال يبيعه . ومن الشرط املناقض كما مّر .  يف فصل اإلقالة ، فكل ذلك مما يؤثر يف الثمن جهالً
عموماً أو إالَّ من نفر قليل ، وأما على أن ال يبيع من شخص معني أو من بين فالن وهم قليلون فيجوز ، وإذا وقع 



وصح إن حذف ) : خ ( شيء من هذه الشروط فيفسخ البيع إالَّ أن يسقط ذو الشرط شرطه فيصح كما قال 
. وفيه إن فات أكثر الثمن والقيمة : السلف أو حذف شرط كالتدبري ، وهذا إذا مل يفتوإالَّ فقد قال أيضاً  شرط

ولو كان املشتري عاملاً بالفساد : وإمنا ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد وال غلة تصحبه ، وظاهره : وقال أيضاً 
وهذا كله إذا كان التحجري يف مسألة . ا عليه حبساً اخل ومن يبيع م: وهو كذلك انظر ما يأيت يف احلبس عند قوله 

لو اشترى رجل : أن ال يبيع من البائع على املشتري ، وأما العكس فقد قال ابن رشد يف مسألة األنكحة من أجوبته 
من رجل نصف بقعة على أن ال يقسمها معه وال يبيعها ويشتركان يف حرثها لوجب أن جيوز البيع ويبطل الشرط 

ونقله الربزيل فظاهره أن الشرط باطل يف هذه ولو متسك به املشتري ، .  يفسد البيع بالتحجري على البائع اه وال
  .وال تتوقف صحة البيع على إسقاط املشتري شرطه 

  وكلُّ ما لَْيَس لَُه تَأثُري
  يف ثََمنٍ َجوَاُزُه َمأْثوُر

شرط رهن أو محيل أو كون الثمن إىل أجل معلوم غري ك) مثن ( جهل ) ليس له تأثري يف ( أي شرط ) وكل ما ( 
مروي صحيح ، ويشمل كالمه ما يقتضيه : واجلملة خرب األول أي ) مأثور ( مبتدأ ثان خربه ) جوازه ( بعيد جداً 

  .العقد كشرط تسليم املبيع والرجوع بدرك العيب واالستحقاق فإن اشتراط ذلك مؤكد 
. الثمن وشرط الرهن واحلميل مما ينقص منه ومقدار الزيادة والنقصان جمهول  شرط األجل مما يزيد يف: فإن قلت 

شرط أن ال يبيع وحنوه ال يعود مبصلحة على أحدمها ، بل مبضرة على املشتري خبالف احلميل والرهن : قلت 
ها فهو أحق هبا واألجل ، فإن لكل منهما فيه مصلحة من توثق ونقص يف الثمن وزيادته وال ترد علينا مسألة إن باع

بالثمن ألن فيها حتجرياً أو نفعاً ألن النفع الذي للبائع يف الشرط املذكور غري حمقق ألن السلعة قد تؤول إىل رخص 
فيبيعها املشتري بأقل من الثمن األول ، فإذا أخذها البائع بالثمن األول مل يكن له نفع والنفع الغري احملقق كال نفع 

خذها مبا بيعت به ، إذ ال يدري بأي مثن تباع ، وأما مسألة اشتراط السلف يف البيع ولو وأحرى لو كان على أن يأ
ضمناً كبيعه ممن له عليه دين على شرط أن ينقده الثمن وال يقاصه به مع حلول دينه ، فاملنع فيها ليس خلصوص 

ثمن أو زيادته وذلك عني الربا ، ولذا التأثري يف الثمن ، بل ملا فيها من الربا ألن املسلف ينتفع على سلفه بنقص ال
أو خيل بالثمن وفيه ربا : وأن حقه أن يقول . أو خيل بالثمن كبيع وسلف اخل ) : خ ( كان يظهر لنا نقص يف قول 

كبيع وسلف لتخرج مسألة األجل وما معها ألهنا ختل بالثمن ، ولكن ال ربا فيها بل فيها مصلحة ألن هذا انتفع 
ولذا ورد الشرع جبوازها هذا ما ظهر يل يف تقرير هذا احملل واهللا . تفع بزيادة يف الثمن أو التوثق باألجل واآلخر ان

  والبيع والشرط املنايف إن وقع:فلو قال الناظم . أعلم 
  ملا من التحجري ذا فيه امتنع
  وكل ما ليس فيه حتجري
  وال ربا جوازه مأثور

  .لتنزل على ما ذكرنا 
  َحَراماً َبطَالَ َوالشَّْرطُ إنْ كانَ

  بِه املبيُع ُمطْلَقاً إنْ جُِعال
كشرط عدم منع اجلارية الرفيعة من الدخول واخلروج أو شرط أهنا مغنية وقصد بذلك ) والشرط إن كان حراماً ( 

 قصدت بذلك التربىء من عيب الغناء أو شرط اخليار إىل أمد بعيد ال: الزيادة يف الثمن بإقرار أو بينة ال أن قال 



جيوز مثله يف تلك السلعة ، أو بيع الدار على شرط أن تكون جممعاً ألهل الفساد أو باعها على شرط أجل جمهول 
ال نؤديك الثمن حىت تبيع سلعتك أو أشتري سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن صدقة عليه ، أو : كقوله 

اع الدابة وحنوها على شرط احلمل ، أو باع الثوب اشتري جارية على أنه إن وطئها فهي حرة أو عليه دينار أو ب
على شرط أن ال يقلبه وال ينشره أو على أنه بعشرة نقداً أو أكثر ألجل بشرط اإللزام ، وهي مسألة بيعتني يف بيعة 

ه ، أو يبيعه على أن يعطيه شيئاً من الثمن ويشترط على املشتري أنه إن كره البيع مل يعد إليه ما دفعه ، وإن أحب
حاسب به من الثمن وهي مسألة بيع العربان وتصويرهم هلا يدل على أن البيع وقع على اخليار كما ترى ، وهو نص 

وأما إن كان على اللزوم ويدفع بعض الثمن ويترك السلعة حتت يد البائع حىت يكمل له ، فهذا ال مينع . املتيطية 
هو ظامل فريفع البائع أمره إىل احلاكم فيبيع السلعة ويقبضه بقية وهو الواقع يف زمننا كثرياً فإذا مل يرجع املشتري ف

مثنها بعد أن يثبت الشراء على احللول وغيبة املشتري ويتبعه بالباقي إن مل يوف مىت لقيه أو اشتراه على شرط أن 
 النظم فإذا وقع شيء فهذا كله مما يدخل يف. البائع إذا أتاه بالثمن فاملبيع مردود عليه وهي مسألة الثنيا ، وستأيت 

مبعىن البيع فهو من إطالق املفعول وإرادة املصدر كاملفتون مبعىن الفتنة ، وتقدم نظري ) بطال به املبيع ( من ذلك 
وإن كان الشرط من حيث هو يف . حذف الشرط أم ال أثر يف الثمن خلالً أم ال ) مطلقاً ( ذلك قبيل باب اليمني 

نه إن كان من البائع أثر الزيادة ، وإن كان من املشتري أثر النقصان ، وال يقصد احلقيقة ال خيلو عن تأثري أل
أي وقع وقد حتصل مما ) إن جعال . ( املتبايعان يف الغالب ، إىل اشتراط ما ال يترتب عليه نقص أو زيادة واهللا أعلم 
رط السلف يف البيع يبطل معه البيع مّر أن الشرط احلرام يبطل معه البيع ولو حذف ، والشرط املنايف للمقصود وش

ما مل حيذف الشرط ، وإذا بطل فريد وال غلة تصحبه ، ولو علم املشتري بالفسادكما يأيت يف احلبس والشرط 
احلالل الذي ال ينايف العقد بل يعود عليه مبصلحة كالرهن وحنوه يصح فيه البيع والشرط ؛ فهذه ثالثة أقسام وبقي 

وهل يويف . والعبد ثياب مهنته : يف التناول بقوله ) خ ( يع ويبطل الشرط وهو ما أشار له قسم رابع فيصح فيه الب
كمشترط زكاة ما مل يطب وأن ال عهدة أي إسالم من عيب أو استحقاق أو ال . بشرط عدمها وهو األظهر أو ال 

ذلك كله صحيح والشرط باطل ، فالبيع يف : أي . مواضعة أو ال جائحة ، أو إن مل يأت بالثمن لكذا فال بيع اخل 
يقوم منها أن من : قال . أو الوعد إن ورطها : ومعىن األخري منها ما قاله أبو احلسن يف شرح خلع املدونة عند قوهلا 

باع سلعة بشرط أن ال ينعقد البيع إال عند دفع الثمن أن ذلك جائز كما قال يف اخللع خبالف ما إذا انعقد البيع 
والبيع : ابن عرفة . إن مل تأت بالثمن لكذا فال بيع ؛ فهذا يبطل فيه الشرط ويصح فيه البيع اه : بينهما ، مث قال 

يوقف املشتري إن نقد : رابعها . بشرط أن ال يبيع إن مل ينعقد إىل أجل قريب يف فسخه ومتامه بشرطه متامه بإبطاله 
ى سلعة على أن مل ينقد مثنها إىل ثالثة أيام ، ويف من اشتر: مضى وإال رد مث قال يف البيوع الفاسدة منها ملالك 

وضمان . موضع آخر إىل عشرة أيام ، فال بيع بيننا ال يعجبين البيع على هذا فإن نزل جاز البيع وبطل الشراء اه 
 السلعة وإن كانت حيواناً من البائع حىت يقبضها املبتاع خبالف البيع الصحيح حتبس فيه بالثمن ، فإن هالكها من

فظاهره أن السلعة إذا هلكت قبل قبضها يف املسألة املذكورة فإن ضماهنا من . املبتاع بعد عقده البيع اه كالمه 
  .املبتاع حلكمه لصحة البيع فيها على هذا القول ، وال معىن للصحة إال ترتيب آثارها عليها وغريه فتأمله واهللا أعلم 

يف الزنا وال مينعها الدخول واخلروج ممنوع ، وإن مل يشترط البائع ذلك عليه بيع اجلارية ملن يعلم أنه يساحمها : تنبيه 
، وكذا بيع العنب ملن يعصرها مخراً وبيع السالح من الكفرة وعصاة اإلسالم وغري ذلك من كل ما يتأذى به مسلم 

أو يتخذها كنيسة ، وكذا  ، وكذا بيع الدار ملن يعلم أنه يتخذها جممعاً ألهاللفساد وإن مل يشترط عليه أن يتخذها
وملا ذكر . اخلشبة ملن يتخذها صليباً والنحاس ملن يتخذه ناقوساً وكل شيء يعلم أن املشتري قصد به أمراً ال جيوز 



أنه ال جيوز اجتماع البيع مع الشرط احلرام أو املنايف للمقصود ذكر أنه ال جيوز أيضاً اجتماعه مع شيء من عقود 
  :ستة فقال 

  َبْيعٍ َمَع َشْركٍة َومَْعَوَجْمُع 
  َصْرٍف َوُجْعل وَنِكاحٍ اْمتَنْع
  َوَمْع ُمَساقَاٍة َوَمْع ِقرَاضِ

ال جيوز اجتماع البيع مع واحد من هذه العقود الستة خالفاً ألشهب لتنايف أحكامها : َوأَشَْهُب اجلَواُز َعْنُه َماضِ أي 
واملناجزة ، وإذا استحقت السلعة املبيعة مع الصرف مل جيز ألن حكم الصرف املناجزة ، وجيوز يف البيع التأخري 

. التمسك بالصرف ، وال جيوز اخليار يف الصرف ، وجيوز يف البيع وجيوز التصديق يف البيع وال جيوز يف الصرف 
 وأما اجلعل ؛ فحكمه عدم اللزوم خبالف البيع وال يكون يف اجلعل أجل خبالف البيع واجلعل على األمانة خبالف

وأما النكاح ؛ فعلة عدم اجتماعه أيضاً مع البيع أن النكاح على . البيع ، وجيوز فيه الغرر املنفرد به خبالف البيع 
املكارمة والبيع على املكايسة ، وجيوز أن ال يدخل باملرأة إىل سنة ملوجب من صغر وحنوه ، وال جيوز تأخري القبض 

فألنه جيوز فيها الغرر دون البيع وفيها بيع التمرة قبل الطيب ، وال جيوز ذلك وأما املساقاة . يف املبيع املعني احلاضر 
وأما الشركة ؛ فألهنا على األمانة وال كذلك البيع . يف البيع وهي مستثناة من اإلجارة اجملهولة والبيع أصل يف نفسه 

األمانة دون البيع وهو مستثىن من وأما القراض ؛ فألنه على . ، وجيوز فيه األجل دون الشركة فال تكون إىل أجل 
هذا معىن تنايف األحكام ، ووجه قول أشهب جبواز اجتماع هذه . اإلجارة اجملهولة خبالف البيع فهو أصل يف نفسه 

من اشترى نصف كرم واشترط على البائع زيادة : ابن احلاج . العقود أنه ملا جاز كل عقد على انفراده جاز جمتمعاً 
ب ال جيوز ألن املغارسة من ناحية اجلمل قارهنا بيع فال جيوز اجتماعهما ، فإن فاتت وجب يف الغرس والتزري

تصحيحها بالقيمة يف نصف الكرم يوم القبض على املبتاع وغراسه له ، وللمبتاع قيمة الغرس يف النصف اآلخر 
جص مشنق ونظمها بعضهم فقال :  وجيمعها قولك: القرايف . على البائع قائماً يوم احلكم على حاله اه من الربزيل 

:  
  عقود منعناها مع البيع ستة

  وجيمعها يف اللفظ جص مشنقفجعل وصرف واملساقاة شركة
  نكاح قراض منع هذا حمقق

وزاد أبو احلسن القرض أي السلف ، فال جيتمع مع البيع ، وميكن أن يكون استغىن عنه الناظم بدخوله فيما قبله 
جيتمع البيع مع واحد من هذه السبع بزيادة القرض ، كذلك ال جيتمع اثنان منها يف  من الشرط احلرام ، وكما ال

مثانية عقود ال جيتمع اثنان منها يف : عقد واحد الفتراق أحكامها كما علمته مما مّر أيضاً ، وعليه فينبغي أن يقال 
  :فقال ) ح ( عقد واحد ونظمها 

  عقود منعن اثنني منها بعقدة
  عاً تتفرقلكون معانيها م

  فجعل وصرف واملساقاة شركة
  نكاح قراض قرض بيع حمقق

وكما ال جيتمع الصرف مع واحد مما ذكر كذلك ال جيتمع : قلت . وقرض يقرأ بغري تنوين ومعاً مبعىن مجيعاً : قال 
  :وكذا ال جيتمع بيع اخليار وبيع البت وال بيع السلم وبيع النقد قال : الربزيل . مع اهلبة 



  َصفْقَُتُه َمْحظُورَه َوَنَجٌس
بفتح اجليم أي عني النجاسة كامليتة وجلدها ولو دبغ أو متنجس ال يقبل ) وجنس ( َوَرخَُّصوا ِفي الزِّْبلِ لِلضَُّروَره 

أي ممنوعة على املشهور ، ) صفقته حمظورة ( التطهري كالزيت املتنجس وحنوه من سائر املائعات اليت حلتها النجاسة 
وأما . والغسل بالصابون قد صنعه اخل : بيعه وهي رواية ابن وهب انظر شارح العمل عند قوله  جبواز: وقيل 

املتنجس الذي يقبل التطهري كالثوب املتنجس فيجوز بيعه مع البيان إن كان جديداً مطلقاً كغريه إن أفسده الغسل ، 
الغسل فليس بعيب ، ولكن جيب البيان وإن مل يبني فلمشتريه الرد ألنه عيب ، فإن كان غري جديد وال يفسده 

وانظر أواخر بيوع العلمي فإنه ذكر أن العمل ) : ح ( خشية أن يصلي فيه خصوصاً إن كان بائعه ممن يصلي قال 
جار على جواز بيع الزيت املتنجس ممن يصلح به القناة أو يستصبح به أو يعمل منه الصابون ، وذلك كله إذا كان 

أي ) ورخصوا يف الزبل . ( والغسل بالصابون اخل : وال يغش ، وحنوه يف العلميات حيث قال املشتري ممن يوثق به 
أياالنتفاع به ، واملاء املضاف بالنجاسات ) للضرورة ( فضالت الدواب الغري املأكوالت اللحم ورجيع بين آدم 

مسعت مالكاً يكره بيع رجيع : القاسم قال ابن . كالزبل يف جواز بيعه للسقي به لضرورة الناس إليه قاله يف املقرب 
ال بأس بأكل ما زبل به أي : ويف النوادر عن ابن القاسم . بين آدم ومل أمسع منه يف الزبل شيئاً وال أرى به بأساً اه 

قال . أكره بيع رجيع بين آدم إال من اضطر إليه ، واملبتاع أعذر يف شرائه من بائعه : وقال أشهب . برجيع بين آدم 
املنع ملالك على فهم األكثر من أن الكراهة على التحرمي والكراهة . ويتحصل يف بيع العذرة أربعة أقوال ) :  ح( 

والفرق بني االضطرار . على فهم أيب احلسن وهو ظاهر اللخمي من أن الكراهة على باهبا واجلواز البن املاجشون 
قاسه ابن القاسم على العذرة يف املنع عند مالك . ة أقوال وأما الزبل ففيه ثالث: قال . فيجوز وعدمه فيمنع ألشهب 

وقول ابن القاسم جبوازه ، وقول أشهب املتقدم وأن املشتري أعذر . ال كزبل اخل : يف قوله ) خ ( ، وعليه درج 
بعة من البائع ، وعلى ما ذكره أبو احلسن وهو ظاهر اللخمي من أن الكراهة على باهبا تكون األقوال يف الزبل أر

ببعض اختصار ، وزيادة يف اإليضاح ، وعليه فال يبعد أن يكون الناظم أراد بالزبل ما يشمل العذرة كما . أيضاً اه 
  .قررنا ، وأما بيع زبل املأكول اللحم وهو األنعام من بقر وإبل وغنم فجائز اتفاقاً يف املذهب 

جيوز بيعه بعد الدبغ بشرط : شهور ، وقال ابن وهب ما تقدم من عدم جواز بيع جلد امليتة ولو دبغ هو امل: تنبيه 
البيان ، وعلى املشهور من عدم جواز بيعه فإن وقع واشترى بثمنه غنماً مثالً فتوالدت وتعذر رده فإنه يتصدق 

قال ابن ناجي يف آخر كتاب الضحايا عند . ومن استهلكه قبل الدبغ أو بعده فعليه قيمته ) . ح ( بالثمن فقط نقله 
يقوم منها أن من قتل أم ولد رجل يغرم : وإن كان أي الكلب مأذوناً يف اختاذه وقته غرم قيمته ما نصه : هلا قو

قيمتها ، وأن من استهلك حلم أضحية فكذلك ، وكذلك من استهلك زيتاً جنساً أو جلد ميتة أو زرعاً قبل بدو 
  .وانظر تكميل املنهج أول البيوع . صالحه اه 

  صولفصل يف بيع األ
  .األرض وما اتصل هبا فيشمل الدور واحلوانيت والفنادق واجلنات 

  البَْيُع يف اُألُصولِ َجاَز ُمطْلَقَا
يأيت تفسريه ) جاز مطلقا ( املذكورة ) يف األصول ( الذي عقد معاوضة كما مر ) البيع ( إالَّ بَِشْرٍط ِفي الُبيُوعِ ُمتَّقَى

وانظر ما تقدم عند قوله . مينع لكونه ينايف املقصود أو حراماً كما مر ) يتقى إال بشرط يف البيوع ( يف البيت بعده 
وهذا االستثناء مستغىن عنه مبا مر ، ولعله إمنا ذكره لئال يتوهم مشول . ويسقط الضمان يف فساد اخل : يف الضمان 
  .اإلطالق له 



  بِأَْضُربِ اَألثَْماِن َواآلَجالِ
  الِِممَّْن لَُه َتَصرٌُّف ِفي املَ

جيوز بيع األصول بأصول مثلها أو بعني أو : يتعلق جباز وهو وما بعده تفسري لإلطالق أي ) بأضرب األمثان ( 
املعلومة نصاً أو عرفاً كان املؤجل هو ) اآلجال ( ب ) و ( بعرض أو طعام أو حيوان عاقل أو غري عاقل باحللول 

: ابن عرفة . عد عام أو الثمن كبيعها بعشرة إىل شهر مثالً وبيع دار لتقبض ب: يف اإلجارة ) خ ( املثمن كقول 
ال بأس ببيع أهل السوق على : روى حممد . فمجهول األجل فاسد ومعروفه بالشخص واضح ، وبالعرف كاف 

وبعيد األجل ممنوع فيها ، وجيوز بيع السلعة إىل عشر سنني أو عشرين ، : التقاضي وقد عرفوا ذلك بينهم ، مث قال 
. أوائل بيوع اآلجال ) ح ( أكره العشرين وال أفسخه ولو كان للسبعني لفسخته أنظر : أصبغ ابن القاسم  ومسع

يف البيوع الفاسدة من املدونة عن ابن عمر رضي اهللا عنه ، أنه كان يبتاع . وقد عرفوا قدر ذلك بينهم اخل : وقوله 
العطاء كان وقتئذ مأموناً : ابن عتاب .  خروج عطائه ويشترط على البائع أنه يعطيه الثمن إذا خرجت غلته أو إىل

وذكر ابن حبيب يف كتابه عن أشهب ، أنه سئل عمن باع رزقه . خروجه يف وقته املعلوم ال يتخلف يف األغلب 
نعم ذلك له عليهم من مال : الذي خيرج له سنتني مث مات فقامالغرمي على الورثة يف ذلك أيكون ذلك حالالً ؟ قال 

هذا يدل على أنه إذا قطعه السلطان : ت يعطونه قمحاً مثل القمح الذي باعه من رزقه وعلى صفته قال فضل املي
  .نقله الربزيل . عنه بعد ما باعه فإن البائع يؤخذ مبثل ذلك عند األجل الذي هو وقت خروجه اه 

لطعام ، وبعض احليوانات كبيع العروض مثل األصول يف هذا العموم الذي يف النظم خبالف ا: األول . تنبيهات 
  .صغري بكبري من جنسه إىل أجل يصري فيه الصغري كبرياً أو يلد فيه الكبري صغرياً 

إن تعددت السكك يف البلد ومل يبني فإن احتدت رواجاً قضاه من أيها شاء ، وإن اختلفت قضاه من الغالب : الثاين 
وكل ما يصح : وجهل مبثمن أو مثن ، وانظر ما مر عند قوله )  خ( إن كان وإالَّ فسد البيع لعدم البيان وهو قول 

هذا إذا كانت ختتلف اختالفاً كثرياً وإن كان يسرياً جداً جاز : الربزيل . فقد نقلنا هناك كالم املتيطية . ملكاً ميهر 
  .ثامنة عشر من أنكحته انظر الورقة ال. ألنه من الغرر اليسري الذي قل أن ختلو منه املبيعات على ما أصله الفقهاء 

. دفعته لك : لو اختلف البائع واملشتري يف قبض الثمن بعد مضي عام وحنوه من يوم البيع فقال املشتري : الثالث 
يف ) خ ( عند قول ) ز ( مل تدفعه يل فإن القول للمشتري على املعتمد كما يف حاشية الصعيدي و : وقال البائع 

إن القول قول البائع إىل عشر سنني أو : خالفاً البن القاسم يف قوله . ة مؤرخة اخل العيوب ، مث قضاه إن أثبت عهد
  .عشرين ، وعليه اقتصر ابن سلمون فإنه ضعيف 

أنه ال فرق بني أن يكون األصل هو املؤجل أو الثمن هو . بأضرب األمثان واآلجال . ظاهر قول الناظم : الرابع 
ن إذا كان األصل هو املؤجل فهو من بيع معني يتأخر قبضه وفيه تفصيل فإن املؤجل ، وهو كذلك كما قررنا ، ولك

تأخر ملا يتغري فيه امتنع وإالَّ جاز ، فالدار مثالً جيوز بيعها ملدة ال تتغري فيها غالباً وذلك خيتلف باختالف صحتها 
 أجل منفعة الربع ما ال يتغري فيه ودار لتقبض بعد عام فاملعترب يف) : خ ( وجدهتا وعدم ذلك فال مفهوم لعام يف قول 

غالباً ، فيجوز فيه العقد والنقد وما ال يؤمن تغريه لطول مدته أو ضعف بنائه جاز فيه العقد ال النقد ، وما غلب 
وكذا األرض جيوز بيعها لتقبض بعد عشرين . على الظن عدم بقائه ملدة مل جيز العقد عليه لتلك املدة قاله ابن عرفة 

أيضاً فاغتفر ذلك فيهما النتفاء الغرر إذ ال يتغريان يف تلك املدة غالباً وإمنا جاز ذلك فيهما لغلبة ) خ (  سنة كما يف
سالمتهما يف تلك املدة ، وأما احليوان فيجوز بيعه واستثناء ركوبه الثالثة ال مجعة وكره املتوسط ، وجيوز كراء 

ففرق بني البيع والكراء ففي البيع ال جيوز إال استثناء الثالثة ، ) خ (  الدابة واستثناء ركوهبا شهراً إن مل ينقد كما يف



والفرق أن ضماهنا يف مدة االستثناء من املشتري خبالفه يف . ويف الكراء جيوز استثناء الشهر إن مل ينقد كما ترى 
ضه ، وأما غري ذلك من الكراء فضماهنا من املالك ، وعلى كل حال ففي ذلك بيع ذات املعني أو منفعته يتأخر قب

وإن شرط قبض السلعة املبيعة بعد اليومني جاز : قال يف السلم األول من املدونة . السلع فيجوز إىل ثالثة أيام 
. بقرب األجل ولو شرط يف طعام بعينه كيله إىل ثالثة أيام جاز ، وكذا السلع كلها شرط ذلك البائع أو املبتاع اه 

معني بشرط تأخري قبضه فقد دعتنيالقرحية إىل حتصيله ألن كالم الفقهاء مشحون به ،  هذا ضابط ما ميتنع فيه بيع
: يف الصداق ) خ ( قال طفي عند قول . وقد تعرض إىل تفصيله ابن عرفة مع ذكر االختالف واملعتمد ما تقدم 

، وهذا إمنا يأيت إذا وقع ووجب تسليمه أن تعني ما نصه ظاهره أن وجوب التسليم حق هللا وأن العقد يفسد بالتأخري 
العقد بشرط التأخري وإالَّ فاحلق يف التعجيل وال حمظور يف ذلك لدخوله يف ضماهنا بالعقد فلها أن تتركه عند الزوج 

على وجه األمانة ، وحمل فساده باشتراط التأخري حيث مل يكن مؤجالً بأجل معلوم جيوز التأخري إليه كبيع دار 
ويفهم من منعه تأخري : ال طفي أيضاً قبل بيوع اآلجال بعد نقله كالم ابن عرفة ما نصه وق. لتقبض بعد عام اخل 

املعني مع الشرط أن من اشترى شيئاً معيناً ومل يقبضه ال حمظور فيه وهو كذلك إذا مل يأخذه يف دين ففي البيوع 
فظاهره ولو تأخر . بضه والبيع تام اه الفاسدة منها وإن ابتعت ثوباً بعينه بدينار إىل أجل فتأخر قبض الثوب فلك ق

  .أكثر من مخسة عشر يوماً 
. وغريه ) ح ( ولذا قالوا جيوز تأخري رأس املال املعني يف السلم بال شرط ولو إىل حلول أجل السلم كما يف : قلت 

ظاهر كالمهم اآليت  وأما املأخوذ يف الدين فال جيوز التأخري بشرط أو غريه على. وسيأيت إن شاء اهللا يف فصل السلم 
يف فصل التصبري ، وسيأيت هناك ما يدل على جواز التأخري بال شرط يف املأخوذ عن الدين أيضاً فانظره هناك ويف 

وإن تأخر جذاذه . البيوع الفاسدة أيضاً ، وال بأس أن يشتري زرعاً قد استحصد كل قفيز بكذا نقدته الثمن أم ال 
باختصار ، وبعض زيادة لإليضاح ، مث اذا هلك . سم الصوف على ظهر الغنم اه إىل مخسة عشر يوماً ، وكذا يف ق

املشترط تأخريه يف املدة اجلائزة فضمانه من املشتري ويف غريها من البائع ألنه بيع فاسد فال ينتقل ضمانه إال بالقبض 
.  

األجل مبدة طويلة كالثالثني سنة  إذا وقع العقد بثمن إىل أجل يف وثيقة بيع أو سلف وحنوه وبعد انقضاء: اخلامس 
قضيتك وباد شهودي : واألربعني مع قيام األحكام وحضور رب الدين واملدين قام يطلبه بتلك الوثيقة فقال املدين 

وحنو ذلك فهل يصدق املدين ؟ وعليه اقتصر ابن سلمون يف أول وثيقة من البيوع ، ويف أنكحة الزيايت عن بعضهم 
ل ، ومثله يف الكراس الثاين من بيوع الربزيل عن املازري ، أو ال يصدق ويقضى عليه بدفعه أنه الذي جرى به العم

ويف أنكحة الزيايت أيضاً عن العبدوسي وحنوه ) . ال يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم : ( لعموم قوله عليه السالم 
  .وبه أفىت شيوخنا ) : ت ( يف دعاوى املعيار أن به القضاء والعمل قال 

جيب أن يقيد القول الثاين بقيود أن يكون الدين ثابتاً بإشهاد املدين كما أشرنا يف أصل املسألة فإن كان بغري : ت قل
كتاب أصالً أو بكتاب شهدت بينة باملداينة على جهة االتفاق ال بإشهاد املدين إياها ، فإن القول للمدين ولو مل 

لثالث ، وذكر االمام اخلرشي يف شرحه عند قوله يف اإلقرار أو بقرض يطل إال العام والعامني كما مرّ يف التنبيه ا
فلو أقر أنه كان تسلف من فالن امليت ماالً وقضاه إياه ، فإن كان ما يذكره من ذلك : شكراً على األرجح ما نصه 

حلف املقر وبرىء اه  حديثاً مل يطل زمنه مل يقبل قوله ، قضيته إال أن يقيم بينة بالقضاء ، وإن كان زمن ذلك طويالً
أن ال يكون رب الدين معلوماً باحلرص على قبض ديونه إذا خلت كما هي عادة كثري من جتار زمننا : القيد الثاين . 

أن ال يكون وقع بني رهبواملدين شنآن وخصومة وإال فالقول : القيد الثالث . اليوم ، وإالَّ فالقول ملدعي القضاء 



عيار يف من طلق زوجته فماتت وقام وارثها عليه بصداقها فادعى الزوج دفعه أنه ال يقبل للمدين أيضاً ففي أنكحة امل
  .قوله إال أن يثبت أنه كان بينهما شنآن واهللا أعلم 

إذا وقع عند املعاملة إىل أجل فتغريت السكة اجلارية وقت العقد لزيادة أو نقصان أو بطلت بالكلية قبل : السادس 
ه جيب على املشتري أو املتسلف أن يقضيه من تلك السكة وال يعتد بزيادهتا كما ال يغرم األجل أو بعده ، فإن

وقيد الوانوغي عدم غرمه نقصاهنا أو غرمها من . وإن بطلت فلوس فاملثل أو عدمت فالقيمة اخل ) : خ ( نقصاهنا 
عد حلوهلا ، وإال بأن حصل منه أصلها إذا أبطلت السكة بالكلية مبا إذا مل حيصل من املشتري أو املتسلف مطل ب

) . مطل الغين ظلم : ( مطل بعد احللول فتغريت يف مدة مطله فإنه يغرم ألنه متعد ظامل لقوله عليه الصالة والسالم 
وارتضى تقييده املذكور ابن غازي وغريه ، وحبث فيه البدر القرايف وتبعه الشيخ بناين وغريه بأن املماطل ال يكون 

  .واملثلى ولو بغالء مبثله اخل : يف الغاصب ) خ ( الغاصب ، وقد قال أسوأ حاالً من 
أال ترى أن . يرد حبثهم بأن املسألة من باب التعدي ال من باب الغصب ، واملتعدي يضمن ما آل األمر إليه : قلت 

توسع حىت آل إىل املتعدي على املنفعة يضمن الذات آل األمر إىل تلفها ، واملطل من ذلك ألنه مياطله لينتفع وي
صب وال العكس الختالف أحكامهما ، وحبثهم التلف للكل أو البعض ، وقد علمت أنه ال يقاس التعدي على الغ

يرد بأن املطلق على . أيضاً بأن تقييد الوانوغي خالف ظاهر املدونة ، وقد تقرر أن ظاهرها كالنص عندهم اخل 
إطالقه ما مل يقم دليل على تقييده ، وقد قام الدليل على تقييدها من مواضع ال حتصى ، أال ترى أن املماطل تسبب 

الف الثمن أو بعضه على ربه فهو كمانع مدية الذكاة حىت تلف املذكى ، وكامللد يتسبب يف غرم الطالب مبطله يف إت
أجرة العون ، وكالويل يؤخر دفع مال اليتيم إليه بعد رشده حىت تلف ، وكاملودع عنده يؤخر دفع الوديعة لرهبا بعد 

يوطي أن ناظر الوقف إذا قبض كراء ربع الوقف طلبه إياها فوجب الغرم على املتسبب يف ذلك كله ، بل ذكر الس
وأخر صرفه ألربابه عن وقته املشروط صرفه فيه مع إمكانه حىت تغري النقد بنقص فإنه يضمن النقص يف ماله لتعديه 
، وهو نص يف النازلة جار على مذهبنا ملا مر فيمن أخر مال اليتيم ، وكذا لو بور الويل رباع اليتيم حىت دثرت مع 

وقد نص اإلمام مالك وأصحابه على مثل التقييد . نه صيانتها فإنه ضامن لتعديه بعدم فعل ما وجب عليه إمكا
ومن عليه طعام ومكنه : أواخر العيوب مسلماً ما معناه ) ح ( ونقله . املذكور يف نظري املسألة ففي املسائل امللقوطة 

س لربه املكيلة وإمنا له قيمته يوم امتنع من أخذه ومل خيتلف لي: من ربه مراراً فأىب ربه من قبضه حىت غال قال مالك 
فهذه وقع املطل فيها من القابض وما حنن فيه وقع فيه املطل من الدافع ومها سواء يف املعىن ، فالقيد . يف هذا اه 

ذلك  املذكور سلمه األكابر ووجهه ظاهر ، وال سيما على ما مر عن املسائل امللقوطة من عدم االختالف يف
والتفريق بني مطل الدافع ومطل القابض عمالً باليد ال يصح حبال وحبثهم أيضاً بأن ربه كان له طلبه عند احلاكم 

وأنه دخل على أن مياطله أو يفلس كله ال خيفى ما فيه ألن املماطل إمنا ضمن بسبب تعديه بترك فعل ما وجب عليه 
فى أنه مل يدخل معه علىاملماطلة املؤدية لتلف شيئه ، ولو كان عدم من األداء بعد طلبه ، ومطل الغين ظلم ، وال خي

  .الدفع للحاكم حجة مل يكن ملطل القابض أثر ومل يضمن الويل بتأخري الدفع للرشيد ألنه مل يرفعه واهللا أعلم 
عد النداء على إذا وقع عقد املعاملة يف وقت يتسامح الناس يف اقتضاء الدراهم الناقصة ، وكان القضاء ب: السابع 

جيب أن ينظر إىل زمن العقد فإن كانت الدراهم يومئذ ناقصة وكاملة قضى بالكاملة : التعامل بالوازن فقال ابن لب 
  . .ألن قبضه للناقصة يومئذ إمنا هو معروف وال يقضى به ، وإن كانت كلها يومئذ ناقصة مل يقض عليه إال هبا اه 

إشعار بأن الناس كانوا يقبضون الناقص على وجه التسامح واملعروف ، ويفهم  فيه. قوله يتسامح الناس اخل : قلت 
منه أهنم إذا كانوا يقبضونه ال على التسامح بل لكونه يروج عندهم ، فاحلكم هو ما تقدم يف التنبيه الثاين ألنه من 



  .تعدد السكك حينئذ واهللا أعلم 
وفات املبيع بالقيمة ، فأجرة املقوم على البائع كما نص عليه يف  إذا وقع البيع فاسداً لبعد أجله وحنو ذلك: الثامن 

جاز أي عقد املعاوضة يف األصول جاز ولزم ممن : متعلق مبقدر بعد قوله ) ممن له تصرف يف املال : ( أقضية املعيار 
وإن كان عقده وهو الرشيد الذي ال حجر عليه فال يلزم عقد املعاوضة من غري الرشيد . له تصرف يف املال اخل 

جائزاً صحيحاً حيث كان مميزاً ، وال من الرشيد احملجر عليه كاملفلس ، بل يتوقف لزوم بيعهما وشرائهما على 
وهذا الشرط ليس خاصاً ببيع األصول بل هو عام فيها ويف غريها ، فإن غفل الويل عن رد . إجازة الويل والغرماء 

ة احلاصلة فيما بني تصرفه ورد فعله للمشتري إن مل يعلم حبجره فإن تصرف حمجوره فله هو رده بعد رشده ، والغل
علم رد الغلة ويرد الغنم مع نسلها واألرض ولو بنيت وله قيمة بنائه وغرسه مقلوعاً ألنه كالغاصب ، وأما املشتري 

ور بعد رشده إذا صرف من غري املميز فريد الغلة مطلقاً علم أو مل يعلم ألن بيعه باطل مل يصح ، مث حمل الرد للمحج
الثمن فيما له غىن عنه ، وأما إن صرف فيما ال غىن له عنه حبيث لو رفع إىل احلاكم لكان يفعله فإنه ميضي بيعه وال 

يف اختالف املتبايعني وهو جار على القاعدة اليت ذكرها الربزيل وغريه وهي ) ت ( ونقله . قيام له قاله يف االستغناء 
وجاز من : عند قول املنت يف اخللع ) ق ( لو رفع إىل احلاكم مل يفعل غريه ففعله ماض ونقلها  أن كل من فعل فعالً

  .األب عن اجملربة 
  َوجاِئزٌ أَنْ ُيْشَتَرى اهلَواُء

  َألنْ ُيقَاَم َمَعُه الْبَِناُء
قال ابن . نفس وهتواه باملد وهو ما بني السماء واألرض ، وأما بالقصر فهو ما حتبه ال) وجائز أن يشترى اهلواء ( 

تلطف قلبك والن حىت صار كاهلواء : أطعت اهلوى فالقلب منكهواء أي : مالك يف قصيدته يف املقصور واملمدود 
جيوز شراء عشرة أذرع : أي ) ألن يقام معه البناء . ( قسا كصفا قد بان عنه صفاء . الذي بني السماء واألرض 

) . يف ( ل أن يقيم املشتري يف ذلك اهلواء بناء موصوفاً ، فمع مبعىن مثالً من هواء فوق سقف بيت موجود ألج
وكذا جيوز شراء هواء فوق هواء كشراء عشرة أذرع مثالً فوق عشرة أذرع يبنيها البائع إذا وصف البناء األسفل 

على وميلك واألعلى يف هذه لرغبة صاحب األعلى يف وثاقة بناء األسفل ، ورغبة صاحب األسفل يف خفة بناء األ
وهذا يفيد أن من . صاحب األعلى ما فوقه من اهلواء يف الصورتني ، ولكن ال يبين فيه إال برضا صاحب األسفل 

ولذا جاز له بيعه ، وكذا ميلك باطنها على املعتمد ، إذا هتدم بناء . ملك أرضاً ميلك هواءها إىل ما ال هناية له 
وهواء فوق هواء إىل ) : خ ( ري منه بإعادته ألنه مضمون كما قال األسفل فيقضي عليه أو على وارثه أو املشت

  .قوله وهو مضمون إال أن يذكر املدة بإجارة تنفسخ باهندامه 
  َوَما على اِجلَزاِف والتَّكْسِريِ
  ُيبَاُع َمفُْسوخٌ لََدى اجلُْمُهورِ

خربها ما وهي واقعة على ) مفسوخ يباع : ( أي الكيل يتعلق بقوله ) على اجلزاف والتكسري ( مبتدأ ) وما ( 
واألصول اليت يباع بعضها على اجلزاف وبعضها على التكسري صفقة واحدة : األصول ألن الفصل معقود هلا أي 

أبيعك هذه القطعة من األرض جزافاً بدرهم على أن تشتري مين القطعة األخرى كل ذراع : مفسوخ بيعها كقوله 
أبيعك هذه األرض كل ذراع بدرهم على أن تشتري مين الشجر الفالين أو : قال أو فدان أو مرجع منها بدرهم أو 

الكرم الفالين بدينار ، ومفهوم األصول أن غريها جيوز بيعه على اجلزاف والتكسري وهو كذلك على تفصيل ، 
مع حب أو أرض  فيجوز بيع أرض جزافاً مع طعام كيالً أو وزناً جمليء كل منهما على األصل وميتنع بيع حبه جزافاً



كيالً ، فالصور أربع ميتنع منها ثالث وهي أرض جزافاً مع أخرى كيالً وهي منطوق النظم ، أو حب جزافاً مع 
وهاتان داخلتان يف مفهومه ومها ممنوعتان أيضاً ، وتدخل فيه صورة أخرى وهي أرض جزافاً . حب أو أرض كيالً 

منطوقه على واحدة ، ومفهومه على ثالث ميتنع منها اثنتان أيضاً ،  مع حب كيالً أو وزناً ، وهي جائزة فقد اشتمل
وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض مع مكيلة ال : عاطفاً على املمنوع بقوله ) خ ( وقد استوفاها . وجتوز واحدة 
خرجا  وحاصلها أنه إذا اجتمع معلوم وجمهول فإن جاء كل واحد منهما على أصله ، فاجلواز ، فإن. مع حب اخل 

عن أصلهما أو أحدمها فاملنع كالصور الثالث ، وعلة املنع فيها اخلروج عن الرخصة ألن األصل يف اجلزاف املنع 
وعلله املازري بأن املكيل معلوم ) تت ( فإضافة غريه إليه كما يف الصور الثالث خروج عن احملل الوارد فيه قاله 

وأما الصورة . يف عقد واحد يصري يف املعلوم غرراً مل يكن فيه اه مبلغه واجلزاف مظنون ، واجتماع معلوم ومظنون 
أبيعك هذه : اجلائزة فليس فيها خروجعن الرخصة ألن األصل يف األرض اجلزاف ، ويف احلب الكيل ، فإذا قال 

وهو ) لدى اجلمهور . ( القطعة من األرض بدرهم على أن تشتري مين هذه الصربة كل قفيز بكذا جاز واهللا أعلم 
وتقدم أن الوزن كالكيل . املعمول به كما يف ابن سلمون ، وفهم منه أن غري اجلمهور من العلماء يقول جبواز ذلك 

فال جيوز بيع آنية من مسن جزافاً مع أخرى وزناً ، وال شراء قربة لنب جزافاً بدرهم على وزن زبدها كل رطل 
انظر مسألة تعم هبا ) : ق ( على حدته والسمن وزناً كذلك قال  بدرهم ، وإمنا يشتري اجلميع جزافاً أو اللنب كيالً

أعطين به أبزاراً واألبزار : البلوى وهي أن املرء يشتري من العطار وزناً معلوماً من شيء ويفضل له درهم فيقول له 
  . .بالدرهم تكون جزافاً ، فهذا جائز إن مل يدخال على ذلك يف أصل العقد اه 

ال جيوز بيع األرض على التكسري حىت يعرف طيب األرض ومتوسطها من رديئها كالذي : لعطار قال ابن ا: تنبيه 
يشتري صربة شعري وصربة قمح كل قفيز بدرهم وال يعرف كيل كل صربة ، فإنه ال حيل ذلك كبيع األرض 

  .ونقله ابن سلمون . املختلفة األمثان على التكسري اه 
بيع صربة قمح وصربة شعري كل قفيز بكذا ملا يف ذلك من التخاطر بني املتعاقدين  إمنا مل جيز: قال يف النكت : قلت 

ألن املشتري يطمع أن يكون القمح أكثر فيكون أخذه بسعر الشعري ، والبائع يطمع أن يكون الشعري أكثر فيكون 
وقوله . العطار وهو ظاهر  هذا وجه ما قاله ابن. واألرض املختلفة يف اجلودة والرداء كذلك . باعه بسعر القمح اه 

وال يعرف كيل كل صربة يعين وقت العقد ، ومفهومه أنه إذا كان كيل كل صربة حمصوراً عنده معروفاً جاز ، : 
وكذا لو باع له بعشرة مثالً قطعة أرض جزافاً مع أربعة أذرع مثالً من أخرى بعد كيلها كل ذراع بدرهم ألهنما 

ا من العشرة أربعة ، والباقي وهو ستة لألرض اجلزاف فال جهل فيجوز فيما يظهر يعلمان أن األربعة األذرع ينوهب
  .ومل أقف عليه منصوصاً واهللا أعلم 

  َوآبٌِر ِمْن َزْرعٍ أَْو ِمْن َشجَرِ
ع أو من زر( ومثر آبر : مبعىن مأبور كدافق مبعىن مدفوق وهو صفة حملذوف أي ) وآبر ( ِلَباِئعٍ إالَّ بِشَْرِط الُْمْشَترِي

وسيأيت للناظم أن التأبري يف الزرع هو ظهوره للعيان ، ويف مثار الشجر عقدها وثبوت ما يثبت منها فمن ) من شجر 
لبائع إال ( باع أرضاً فيها زرع أو شجراً فيها مثر ومل يتعرض للثمار وال للزرع فما كان من ذلك مؤبراً فذلك كله 

من باع خنالً قد أبرت فثمرها للبائع إال أن : ( يه الصالة والسالم إدخاله يف البيع لقوله عل) بشرط املشتري 
أبرت بضم اهلمزة : وأبرت يف احلديث الكرمي بضم اهلمزة وتشديد املوحدة ، وأليب ذر . اه ) يشترطه املبتاع 

بدو صالحه  وختفيف املوحدة وهو األكثر قاله القسطالين ، وإمنا جاز للمشتري اشتراطه مع أنه ال يصح بيعه لعدم
ألنه حينئذ تبع لألصل وليس مبقصود يف نفسه ، وهلذا ال بد أن يشترط مجيع الثمر أو الزرع ، فإن اشترط بعض ما 



  :أبر وترك غريه فسد البيع كما قال 
  َوالَ َيسُوغُ بِاْشتَِراِط بَْعضِِه

  َوإنْ َجَرى فَال غَِنى َعْن َنقْضِِه
وفسخ ذلك البيع ) فال غىن عن نقضه ( وقع اشتراط البيع : أي ) إن جرى باشتراط بعضه و( البيع ) وال يسوغ ( 

من أصله ألنه باشتراط بعضه قصد لبيع الثمرة قبل بدو صالحها ، وكذا ال جيوز اشتراطها إذا اشترى األصل بطعام 
  .أو شراب أبرت أم ال ، إال أن يشترط اجلذ مكانه 

املأبور قدر الثلث فدون كان تابعاً لألكثر ويكون اجلميع للمبتاع ، وإن  إذا أبّر البعض دون البعض فإن كان: تنبيه 
كان املأبور األكثر كان للبائع إال بشرط املبتاع ، وإن تساويا نظرت فإن كان املأبور على حدة كان للبائع وما مل 

ازية أن البيع ال جيوز إال أن يرضى يؤبر كان للمبتاع ، وإن كان خمتلطاً فقيل للبائع وقيل للمبتاع ثالثها للعتبية واملو
: املتيطي . أو يرضى املبتاع أن يترك ذلك للبائع فيصح به البيع : قال ابن العطار . البائع أن يسلم اجلميع للمبتاع 

  .وهبذا القضاء اه 
  َوغَْيُر َما أُبَِّر ِللُْمْبتَاعِ
  بَِنفْسِ َعقِْدِه بِالَ نِزَاعِ

) بال نزاع ( على األصل من غري احتياج إىل شرطه ) للمبتاع بنفس عقده ( ر فهو من زرع أو مث) وغري ما أبر ( 
تكون للبائع دل ذلك على أهنا تكون للمبتاع إذا مل تؤبر ، : بني الفقهاء أخذاً مبفهوم احلديث املتقدم ألنه ملا قال فيه 

ان يف الشجر مثرة مل تؤبر أو زرع مل يظهر وإذا ك: قال ابن فتحون . واشتراط املبتاع له زيادة تأكيد كما هو ظاهر 
فال جيوز للبائع استثناء ذلك كاجلنني يف بطن أمه وهو للمشتري مبقتضى العقد ، وال جيوز للمبتاع اشتراطه لئال تقع 

ويف نوازل : وحنوه يف املتيطية قال ابن عتاب . له حصة من الثمن ، وقد ميكن أن ال يثبت فيكون من الغرر اه 
وهو ظاهر ألنه إذا كان غري املأبور جيب : قلت .نه جاز اشتراطه يف العقد ، ومل يذكر ابن رشد غريه اه سحنون أ

اشتراطه يوجب له حصة من الثمن يقال عليه كونه له حصة من : للمشتري بالعقد فاشتراطه زيادة تأكيد ، وقوهلم 
ذ البائع يقصد إىل بيع األرض ببذرها واملشتري الثمن ثابت بانعقاد ضمائرمها عليه ، ولو مل يكن هناك اشتراط إ

واقتصر عليه ابن رشد وال ينبغي العدول عنه إذ األحكام إمنا تدور على املقاصد . كذلك ، فهذا وجه ما لسحنون 
  .ولو خالفت األلفاظ فكيف إذا وافقتها 

  َوالَ َيُجوُز شَرطُه ِللْبَائِعِ
  َوالْبَْيُع َمفُْسوخٌ بِِه ِفي الَْواقِعِ

( أي ال جيوز للبائع أن يشترط على املشتري إبقاء غري املأبور من الثمر والزرع لنفسه ) وال جيوز شرطه للبائع ( 
ألنه استثىن حينئذ يف الزرع ما يف بطن األرض ، ) ويف الواقع ( أي بشرط غري املأبور للبائع ) والبيع مفسوخ به 

ء جنينها ، وأما يف الثمر فإمنا يتمشى على القول بأن املستثىن مشترى وذلك ال جيوز كما ال جيوز بيع احلامل واستثنا
. ألنه حينئذ يكون فيه شراء الثمرة قبل بدو صالحها بل وقبل أبارها ال على القول اآلخر من كون املستثىن مبقى 

ونه مشترى وهو األظهر واألول مشكل ، وباجلملة فالشارح استظهر كون املستثىن مبقى وضعف ك: قال الشارح 
  .، وظاهره يف هذه املسألة ويف غريها وهو الذي جيب اعتماده 

  ويف الثَِّمارِ َعقُْدَها اِإلبَّاُر
  والّزْرُع أَنْ ُتْدرِكَُه األَْبَصاُر



حاصله ) . الزرع أن تدركه األبصار ( األبار يف ) األبار و ( مبتدأ خربه ) عقدها ( يتعلق باخلرب بعده ) ويف الثمار ( 
األبار يف النخل تذكريه أي تعليق الذكر على األنثى ، ويف سائر األشجار العقد وثبوت ما يثبت منه بعد سقوط أن 

ما يسقط وهو املعرب عنه يف قول القدماء باللقاح ، ويف الزرع خروجه من األرض وإدراكه باألبصار قاله يف املفيد 
  .وغريه 

  كَذَا قَِليُب اَألْرضِ ِللُمْبتَاعِ
  اْشتَِراط ِفي االْبِتيَاعُِدونَ 

) دون اشتراطه ( خربه ) للمبتاع ( مبتدأ ) قليب األرض ( حال من االستقرار بعده واإلشارة ملا مل يؤبر ) كذا ( 
يتعلق باشتراطه والتقدير قليب األرض كائنللمبتاع دون اشتراطه كالثمرة ) يف االبتياع ( يتعلق باالستقرار أيضاً 

وإن كان يف املبيع أرض مقلوبة فالقليب للمبتاع وإن كان مل يشترطه وال كالم فيه للبائع : عات  ابن. اليت مل تؤبر 
وحنوه يف ابن سلمون ، وعليه فاملراد بالقليب أن تكون األرض مقلوبة أي حمروثة . قاله محديس وغريه وبه الفتوى 

ن القليب مل يدخل يف االبتياع وأنه ينتفع بزراعة بال بذر فيبيعها رهبا بعد حرثها وقبل بذرها فال كالم للبائع يف أ
قليبه ، مث يسلم األرض ملشتريها حيث مل يشترط ذلك يف العقد فإن اشترطه كان له شرطه ألنه جيوز بيع األرض 

على أن تقبض بعد عشر سنني فدون كما مر ، وحيتمل أن يكون املراد بالقليب البئر اليت تسقى هبا األرض ، 
أي فمن باع أرضاً وفيها بئر مل يستثنها ، فإن العقد يتناوهلا وتكون للمبتاع ) يف ( ئذ على معىن واإلضافة حين

كتناول األرض لألشجار والنقل شاهد لكل من االحتمالني ، ألن األول نص عليه ابن عات وغريه كما مّر ، والثاين 
ناء وغرس وبئر وعني وغري ذلك إال أن يستثنيه وتناولتهما أي تناولت األرض أي بيعها ما فيها من ب) خ ( هو قول 

البائع عند العقد ، لكن احلمل األول يضعف من جهة أنه إذا كان الزرع الغري املأبور للمبتاع فأحرى القليب 
  .املذكور ألن غايته أنه صفة للمبيع فهو مفهوم مما قبله باألخرى خبالف احلمل الثاين واهللا أعلم 

  يُد َويَِقلْواملاُء إنْ كانَ َيزِ
  فََبْيُعُه ِلَجْهِلِه لَْيَس َيِحلْ

قال ) جلهله ليس حيل ( استقالالً ) فبيعه ( يف بعضها ) ويقل ( أي يكثر يف بعض األوقات ) واملاء إن كان يزيد ( 
عه اشتري مجيع شرب العني أو البئر أو نصفه أو رب: فإن كان املبيع شرب عني أو حظاً من ماء فتقول : ابن سلمون 

وتقول يف النص أي يف الوثيقة بعد الوقوف على قلة املاء وكثرته واالختبار له يف كل وقت : ، مث قال ابن فتحون 
وحنوه . وزمان وإحاطة علم املشتري به وإن كان يقل ويكثر وال يوقف على احلقيقة منه مل جيز بيعه ألنه جمهول اه 

ا يشكل عليه بيع شراب مواضع من املرية وغريها فإهنا تقل يف هذا مم: يف نقل الشارح على املتيطية وقال عقبه 
السنني اجلدبة وتكثر يف غريها والظاهر جواز املعاوضة فيها الرتباطها مبا أجرى اهللا تعاىل من العادة فيها ، فاملتعاقدان 

يف بعض السنني ، وحيمل  يعلمان ذلك ويدخالن عليه ، فهذا كالغرر املغتفر يف بيع األصول ، إذ قد ال تكون هلا غلة
إذ : فقوله . البيت والنص على ما إذا جهل املتعاقدان معاً قلته وكثرته ويكون من التلون حبيث ال يأخذه الضبط اه 

وما استظهره : الصواب حذفه ألن املشترى هو األصول ال الغلة قاله ابن رحال قال .قد ال تكون هلا غلة اخل 
  .هو املتعني اه  الشارح من جواز املعاوضة فيه

ما استظهره الشارح هو عني ما مّر عن ابن سلمون ألهنم إمنا أناطوا منع بيعه بعدم علم حقيقته حبيث يقل يف : قلت 
أيام الشتاء ويكثر يف بعضها يوماً بيوم وشهراً بشهر ، وكذا هو حكمه وعادته يف سائر السنة وال تضبط قلته وال 

ال تعلم حقيقته ، وأما إن علمت باالختبار وعلم املشتري بقلته يف بعض األوقات كثرته فيهما فمثل هذا هو الذي 



كالصيف وكثرته يف بعضها كالشتاء والربيع على ما هو املعتاد فال منع إذ ذاك إذ ال جيهله املتعاقدان ، وكذا قلّته يف 
جلدبة رمبا يبست بالكلية فضالً عن قلتها ، السنني اجلدبة وكثرته يف غريها ال خيفى على أحدمها ألن املياه يف السنني ا

والسنون اجلدبة بالنسبة لغريها نادرة فال حكم هلا ، وحينئذ فال حمل لإلشكال وال لالستظهار ألنه استظهار يف حمل 
إثر ما مّر وال جيوز بيع األهنار العامة إال أن يصرف منها شيء وميلك باإلسداد : ابن سلمون . النص واهللا أعلم 

  .وز بيعه فيج
  َوَشْرطُ إْبقَاِء املَبِيعِ بِالثََّمْن

رهناً ( يتعلق بقوله ) يف الثمن ( املصدران مضافان ملفعوليهما ) وشرط إبقاء املبيع ( َرْهناً ِسَوى اَألُصولِ بِاملَْنعِ اقَْتَرنْ 
واجلملة خرب ) اقترن ( وله يتعلق بق) باملنع ( حال من املبيع ) سوى األصول ( مبعىن مرهون مفعول ثان بإبقاء ) 

شرط والتقدير ؛ وشرط البائع أن يبقي بضم الياء املبيع مرهوناً يف الثمن بيده أو بيد أمني حال كون املبيع غري 
األصول اقترن باملنع ، وظاهره كان البيع حاالً أو ألجل وليس كذلك ، بل حمله إذا كان ألجل ال جيوز استثناء 

ا مر تفصيله يف أول هذا الفصل ، وأما إذا كان حاالً فللبائع أن حيبس سلعته إىل أن يقبض منفعة املبيع إليه على م
فاشتراطه ذلك حينئذ مؤكد ، وإذا . وبرىء املشتري للتنازع اخل ) : خ ( مثنها ولو مل يشترط ذلك كما قال 

  .احملبوسة للثمن فكالرهن وضمن بالعقد إال ) : خ ( هلكت وقت حبسها فيضمنها البائع ضمان الرهان كما قال 
  َوِقيلَ باجلََوازِ َمْهَما اّتفَقَا
  يف َوْضِعِه ِعْندَ أَِمنيٍ ُمطْلَقَا

وال جيوز : أصالً كان أو غريه وهو مستغىن منه ألن الكالم يف غري األصول كما هو موضوعه ، قال ابن سلمون 
ثمن إلىأجله ، وكذلك ال جيوز يف سائر احليوان للبائع أن يشترط على املشتري أن تبقى الدابة رهناً بيده يف ال

. وقاله ابن القاسم يف العروض . والعروض والبيع على ذلك مفسوخ روى ذلك ابن وهب عن مالك يف احليوان 
فإن وضعت هذه : وذلك جائز يف األصول كلها ألنه جيوز أن تباع على أن تقبض إىل أجل قال : قال ابن رشد 

إنه ال جيوز أن يبيع الرجل شيئاً من : ارهتاهنا عند بيعها على يد عدل كان ذلك جائزاً ، وقيل األشياء اليت ال جيوز 
ورواه عن أشهب ومساع . األشياء على أن يكون رهناً حبقه إىل أجل وإن وضع ذلك بيد عدل ، وهو قول أصبغ 

  .سحنون اه 
الثمن ألجله هو من بيع معني يتأخر قبضه وتقدم قد علمت مما مّر يف أول الفصل أن إبقاء املبيع رهناً يف : قلت 

هناك حتصيله وعليه فيفصل يف األجل ، فإن كان يتغري املبيع إليه غالباً كما لو زاد على الشهر يف احليوان وعلى 
ثالثة أيام يف العروض وعلى العشر سنني يف األرض وحنوها ، فيمنع ذلك ويفسخ معه البيع وهو مراد الناظم وغريه 

وإن كان املبيع ال يتغري إىل ذلك األجل غالباً كما لو قصر األجل عن تلك احلدود جاز إبقائه رهناً إذ ال غرر  ههنا
يف ذلك ، وإذا تقرر هذا فظاهر رواية ابن وهب يف احليوان ، وقول ابن القاسم يف العروض أن ذلك ال جيوز يعين 

وهو املعتمد ألنه غرر ، وقول ابن رشد جيوز ذلك إن وضعت لألجل الذي يتغريان إليه كان بيد عدل أو عند البائع 
حتت يد عدل ال جيري على ما تقدم ألن األجل الذي يتغري إليه املبيع ال جيوز على الراجح ، ولو وضع بيد عدل ، 

وز أن وقوله يف األصول ألنه جي. وال حيمل كالمه على األجل اجلائز ألن اجلائز جيوز اشتراطه ولو بقي بيد البائع 
يعين األجل الذي ال تتغري إليه كالعشر ، والكالم إمنا هو فيما يتغري إليه . تباع على أن تقبض إىل أجل اخل 

كالعشرين ، وحينئذ فكان على الناظم أن ال يتبعه يف الوضع عند أمني وأن ال يستثين األصول ، وأن يقتصر على 
جيوز يف األصول وغريها ألن النكرة يف سياق النفي تعم ،  صريح القول اآلخر يف كالم ابن سلمون من أن ذلك ال



  :وألن األجل يف كالمهم حممول على ما يتغري املبيع إليه غالباً وذلك خيتلف باختالف املبيع فلو قال 
  وشرط إبقاء املبيع مرهتن
  ألجل بعطب فيه فامنعن

  .لوىف مبا مر 
  َوَجائزٌ يف الدَّارِ أنْ ُيسَْتثَْنى

  ا كََسَنٍة أَْو أَدَْنىُسكَْنى بَِه
بضم الياء ) ان يستثىن ( عن مساع حيىي) ق ( أن تباع إىل أجل بل ولو نقداً ونقد بالفعل كما يف ) وجائز يف الدار ( 

قال يف . أو أكثر كسنتني وقيل غري ذلك ) كسنة أو أدىن ( مدة ال تتغري فيها غالباً ) سكىن هبا ( مبنياً للمفعول 
عن املدونة ) ق ( وحنوه يف . الف يف حال فإن كانت املدة ال تتغري فيها غالباً جاز انتهى واخلالف خ: ضيح 

فإن التزم املشتري أن ال : ابن سلمون . غري معتمد كما مّر يف أول الفصل ) خ ( فالتحديد بالسنة يف النظم و 
جيوز ذلك إال أن يكون طوعاً بعد يبيعها حىت ينصف البائع من الثمن ، ومىت فعل ذلك فقد حل عليه الثمن فال 

بل شرطاً يف العقد فالقول قول مدعي : وقال املشتري . وقع طوعاً : فإن اختلفا فقال البائع : العقد ، مث قال 
  .الشرط إن كان يدعي الفساد ألنه العرف اه 

ئع على املبتاع مبا اشترطه من فإن اهندمت الدار فضماهنا يف مدة االستثناء اجلائز من املشتري وال رجوع للبا: تنبيه 
وأما . السكىن يف قول ابن القاسم إال أن يبيعها املبتاع يف أثناء املدة اجلائزة فال خيرج منها البائع حىت يستويف مدته 

إن هتدمت يف استثناء املدة الغري اجلائزة فضماهنا من البائع إال أن تنهدم بعد أن قبضها املشتري ، ولو قبل انقضاء 
حكم من . وآبر من زرع أو من شجر : وملا قدم يف قوله . االستثناء فضماهنا منه ألنه بيع فاسد يضمن بالقبض مدة 

اشترى أرضاً فيها زرع يف عقد واحد أو شجر فيها مثر ، كذلك أشار هنا إىل ما إذا اشترى األرض وحدها مث 
  :اشترى زرعها أو الشجر وحدها مث مثرها فقال 

  لِ ِشَراُؤُه الثَّمْرَوُمْشَترِي األْص
  قَْبلَ الصَّالح جاِئٌز فيما اْشَتهَْر

) قبل ( املؤبر بعد ذلك ) الثمر ( ذلك ) شراؤه ( ووجد فيه مثر مؤبر مل يشترطه وبقي لبائعه ) ومشتري األصل ( 
من أقوال ثالثة )  فيما اشتهر. ( مطلقاً قرب ما بني العقد على األصل والثمار أم ال ) جائز ( فيها ) الصالح ( بدو 

  .جيوز إذا قرب ما بني العقدين كالعشرين يوماً ال فيما بعد : ثالثها . املنع مطلقاً : ثانيها . 
  والزَّْرُع ِفي ذَِلَك مِثْلُ الشَّجَرِ
  وال ُرجُوَع إنْ ُتِصْب ِللُْمْشَترِي

ما جرى ) ذلك مثل ( ز شرائه منه بعد جوا) يف ( املؤبر الذي مل يشترطه املبتاع عند شراء أرضه جيري ) فالزرع ( 
وصح بيع مثر وحنوه بدا صالحه ) : خ ( بعد شرائها وحدها من جريان األقوال املذكورة ) الشجر ( يف شراء مثر 

أو أحلق : وقوله . إال بشرط املشتري : مع أصله هو ما تقدمللناظم يف قوله : فقوله . وقبله مع أصله أو أحلق به اخل 
ره الناظم ههنا ، فكل منهما تكلم على الصورتني رمحهما اهللا ، ووجهه يف األوىل أهنما تبع لألصل ، به هو ما ذك

ويف الثانية أن الالحق للعقد كالواقع فيه ، وفهم منهما أنه لو اشترى الزرع أو الثمر قبل بدوه أوالً مث اشترى 
مع األصل أو اليت أحلقت به فال قيام له باجلائحة األرض والشجر مل جيز وهو كذلك ، وإذا أجيحت الثمرة املشتراة 

بضم التاء وفتح الصاد مبنياً للمفعول ونائبه ضمري الثمر ومتعلقه حمذوف أي ) وال رجوع أن تصب : ( كما قال 



. خرب ال وعلل عدم الرجوع باجلائحة فيها ألهنا تبع لألصل ، وما كان تبعاً ال جائحة فيه ) للمشتري ( باجلائحة 
طرر ابن عات عن ابن حمرز أن اجلائحة مل تسقط هنا عن البائع ألجل أن الثمرة تبع للمبيع ، وقول من قال  ويف

ذلك فاسد ويدل على ذلك أنه لو اشترى مثرة ومعها عروض كثرية فكانت الثمرة تبعاً جلميع الصفقة لكانت فيها 
ويدل على ذلك أن الثمرة لو بيعت وحدها وقد  اجلائحة ، وإمنا سقطت اجلائحة هنا النقطاع السقي عن البائع ،

  .استغنت عن السقي مل يكن فيها جائحة اه 
  َوَبْيُع ِملٍْك غَاَب َجاَز بِالصِّفَْه
  أَْو ُرْؤَيٍة تَقََدَمْت أَْو َمْعرِفَْه

مواضع بكسر امليم وضمها الشيء اململوك عقاراً كان أو غريه إال أنه ال يستعمل بالضم إال يف ) وبيع ملك ( 
عن جملس ) غاب ( الكثرة وسعة السلطان يقال لفالن ملك عظيم أي مملوك كبري قاله أبو البقاء يف إعراب القرآن 

الكاشفة ) بالصفة ( بيعه على اللزوم ) جاز ( العقد أو البلد كما هو ظاهره ومل يبعد جداً كخراسان من إفريقية 
و بعيداً ، وكون أرضه مستوية أو معلقة ذات حجارة أو دوهنا قريبة ألحواله ككونه إن كان أرضاً قريباً من املاء أ

من العمارة أو بعيدة عنها وإن أذرعها ، كذا وأن مساحة الدار إن كان داراً كذا وكذا ذراعاً وأن طوهلا كذا 
أن لون وعرضها كذا ، وطول بيتها القبلي كذا وعرضه كذا وعلوه كذا ، وبناؤها باحلجارة أو اآلجر أو طابية و

احليوان إن كان حيواناً كذا وسنه كذا ، وهكذا حىت يأيت على مجيع األوصاف اليت ختتلف هبا األغراض يف السلم 
ألن بيع الغائب مقيس على السلم ، وسواء كان الوصف من غري البائع أو من البائع كما هو ظاهره أيضاً ، لكن ال 

قبل عقد البيع حبيث ال يتغري بعدها ومل ) رؤية تقدمت ( ب ) أو . (  جيوز النقد فيه بوصف البائع ربعاً كان أو غريه
من عطف العام على اخلاص وكأنه أراد بالرؤية مرة أو مرتني وباملعرفة ما هو ) أو معرفة ) . ( ز ( يبعد جداً كما يف 

جيز بيعه باللزوم استناداً أكثر ، فإن كان يتغريبعدها قطعاً أو شكاً أو بعدت مسافته جداً كخراسان من إفريقية مل 
  .نعم جيوز بيعه على خياره بالرؤية . للرؤية السابقة 

إما أن يكون على اخليار بالرؤية أو على الصفة باللزوم أو على رؤية : واعلم أن بيع الغائب ال خيلو من ثالثة أوجه 
زم للبائع منحل من جهة املشتري فله أن سابقة ، فالقسم األول مل يتعرض له الناظم ألنه على خيار املشتري فالبيع ال

وأما . وال يشترط فيه وصف وال رؤية سابقة وال عدم البعد جداً ) ز ( يرجع قبل الرؤية وبعدها كما يف النقل قاله 
القسم الثاين ، وهو ما بيع على الصفة باللزوم فيشترط فيه عدم البعد جداً كما مر وال يشترط فيه الغيبة عن البلد 

ن اجمللس فقط على املعتمد كان حاضراً بالبلد أو على مسافة عشرة أيام أو على أكثر مما مل يبعد جداً ، ، بل ع
نعم إذا كان حاضراً جملس العقد فال بد من رؤيته وال تكفي فيه الصفة إال . وسواء وصفه للبائع أو غريه كما مّر 

وأما القسم الثالث ، . أو فساد كقلل اخلل املطينة إذا كان يف فتحه مشقة كعدل الربنامج الذي يشق فتحه وشده 
وهو ما بيع على رؤية سابقة فيشترط أن ال يتغري من وقت الرؤية لوقت العقد وأن ال يبعد جداً كما مر ويظهر يل 

يه غيبته وال يشترط ف. أن عدم التغري بعدها يغين عن البعد جداً ألنه يلزم من البعد جداً تغريه حتقيقاً أو شكاً فتأمله 
عن اجمللس ، بل جيوز ولو حاضراً باجمللس ، وهبذا تعلم أن الناظم أخل بقيد عدم البعد جداً يف القسمني األخريين 

  .معاً على ما فيه ويقيد عدم التغري يف الرؤية السابقة 
  َوَجاَز َشْرطُ النَّقِْد ِفي املَْشهُورِ

  َوُمشَترٍ َيْضَمُن ِللُْجْمُهورِ
العقار املبيع على اللزوم برؤية سابقة أو بوصف غري البائع وإن بعد ال جداً ، وأما بوصف ) قد يف وجاز شرط الن( 



خالفاً ألشهب يف منعه اشتراط النقد فيه مع البعد ال جداً ، ) املشهور ( البائع فال جيوز النقد فيه ولو تطوعاً على 
صود من الذرع يف العقار إمنا هو وصفه وحتديده كما مرّ وسواء على املشهور بيع العقار جزافاً أو مذارعة ألن املق

األول . تنبيهان ) .( خ ( قاله طفي ، وكذا ال جيوز شرط النقد يف املبيع غائباً غري العقار إن قرب كاليومني كما يف 
  .إذا اجتمع البيع بوصف أو برؤية سابقة مع اخليار بالرؤية فاحلكم للخيار بالرؤية ) : 

ن املبيع غري العقار من البائع يف األقسام الثالثة حىت يقبضه املشتري ، فإذا هلك قبل القبض يف البيع ضما: الثاين 
هذه الصفة اليت هو عليها اآلن أي وقت القبض : على رؤية سابقة فضمانه من بائعه ، وإذا تغري وتنازعا فقال البائع 

بل تغري عن الصفة اليت كان عليها وقت الرؤية : ي هي الصفة اليت كان عليها وقت رؤيتك إياه ، وقال املشتر
  :فالقول للبائع ، وأما العقار فضمانه من املشتري كما قال 

( ما هلك منه قبل قبضه حيث حتقق أن العقد أدركه ساملاً ) يضمن ( عقاراً غائباً برؤية سابقة أو بوصف ) ومشتر ( 
كان يقول الضمان من املشتري إال أن يشترطه على البائع ، مث وهو ما حكاه الناس عن مالك أوالً وأنه ) للجمهور 

مل خيتلف قول مالك يف الرباع والدور ) ق ( رجع إىل العكس وأنه من البائع إال أن يشترطه على املشتري ، ويف 
أي  واألرضني والعقار أن ضماهنا من املبتاع من يوم العقد وإن بعدت ، وقويل حيث حتقق أن العقد أدركه ساملاً

بل ساملاً ، فإن : وقال البائع . أدركته الصفقة معيباً : بإقرارمها أو بقيام البينة احترازاً مما إذا تنازعا فقال املشتري 
ما الفرق بينهما ؟ قلت : فإن قلت . القول للمشتري يف املبيع على صفة وللبائع يف املبيع على رؤية سابقة كما مّر 

ا أن البيع يف مسألة الرؤية معلق على بقاء صفة املبيع الذي رآه عليها واألصل بقاؤها الفرق بينهم: قال يف ضيح : 
، فمن ادعى االنتقال منهما فهو مدع وهو املشتري خبالف البيع على الصفة ، فإن األصل عدم وجود تلك الصفة 

  .وهو املوافق لقول املشتري 
  واَألْجنَبِيُّ َجائٌز ِمْنُه الشَرَا

  ْهَدِة ِفيَما ُيْشتََرىَملتزَِم الُع
لفظ : قال الشارح ما حاصله ) ملتزم العهدة فيما يشترى ( ء لغريه حال كونه ) واألجنيب جائز منه الشرا ( 

الشراء حمتمل ملعناه املتبادر منه عرفاً ، واملعىن عليه أنه جيوز للرجال أن ينوب عن غريه يف شراء دابة وحنوها ويلتزم 
حقاق ، وأنه إن حصل أحدمها غرم له الثمن ، وحيتمل ألن يكون مبعىن البيع على حد قوله له عهدةالعيب واالست

أي باعوه ، واملعىن عليه أن األجنيب جيوز البيع منه حيث اشترى )  ٢٠: يوسف ( } وشروه بثمن خبس : تعاىل 
حصل عيب أو استحقاق غرم  لغريه حالة كونه ملتزم عهدة العيب واالستحقاق فيما يشتريه لذلك الغري ، وأنه إن

له الثمن أيضاً ، وقد علمت منه أن مآل االحتمالني واحد وأن األجنيب مشتر على كل حال ، وإمنا تغاير االحتماالن 
عنده من جهة أن الشراء يف كالم الناظم هل هو مبعناه العريف فيجوز لألجنيب أن يشتري لغريه دابة مثالً ملتزماً 

البيع فيجوز لشخص أن يبيع من األجنيب دابة يشتريها لغريه ملتزماً العهدة له أيضاً فجاء العهدة له ، أو مبعىن 
: االحتماالن باعتبار متعلق اجلواز وذلك باختالف معىن الشراء يف النظم ، وهذا قليل اجلدوى والصواب أن يقال 

أول الباب ، فاألجنيب حينئذ بائع مشتر  أن كالًّ من املتعاقدين بائع ملا خرج من يده مشتر ملا بيد غريه كما تقدم
فتارة يلتزم العهدة ملن اشترى له وتارة يلتزمها ملن اشترى منه ، فاألجنيب النائب عن غريه إذا اشترى مثالً دابة من 
عمرو خلالد بثوب أو دراهم فهو بائع للثوب أو الدراهم مشتر للدابة ، فتارة يلتزم العهدة يف الدابة للذي اشترى 

وهو خالد ، وتارة يلتزم العهدة يف الثوب أو الدراهم للذي اشترامها منه وهو عمرو ، وسواء حينئذ محلنا الشراء له 
ولذا بىن الناظم يشترى للمفعول ليشمل ما إذا التزم العهدة فيما يشتريه . يف النظم على معناه العريف أو على البيع 



واء التزم يف هذا الثاين العهدة ابتداء أو انتهاء كما إذا مل يعلم املشتري للغري أو فيما يشتريه الغري منه كما ترى ، وس
منه بأنه وكيل يف البيع عن غريه ، مث أثبت أنه وكيل فإن املشتري خيري يف الرد أو التماسك ألن من حجته أن يقول 

عنه لعسره وقلة ذات يده إمنا اشتريت على أن تكون عهديت على متويل البيع ، وال أرضى أن تكون على املنوب : 
أو لدده ، فإذا رضي الوكيل بأن تكون العهدة عليه سقط اخليار ولزم البيع للمشتري ، وهذا هو املراد بااللتزام 

احترازاً مما إذا مل يثبت ذلك فإن العهدة ال تنتفي عنه وال يثبت اخليار ألنه . انتهاء ، وإمنا قلنا مث أثبت أنه وكيل اخل 
هو املالك ، ولكنه ندم يف البيع فادعى أنه نائب فيه عن غريه ، لعل املشتري ال يرضاه ويفسخ البيع  يتهم أن يكون

فكالم الناظم شامل هلذا كله إال أنه أطلق اجلواز على حقيقته وذلك يف االلتزام ابتداء وعلى جمازه وذلك يف االلتزام 
  .انتهاء ألن اجلواز فيه مبعىن اللزوم ، واهللا أعلم 

التزام األجنيب للعهدة املذكورة هو من ضمان درك العيب واالستحقاق أي ضمان ما يترتب عليهما وهو : بيه تن
  .جائز كما تقدم أول باب الضمان ، واهللا تعاىل أعلم 

  فصل يف بيع العروض

ألمور اخلمسة مجع عرض وهو يف االصطالح ما عدا العني والطعام من األشياء كلها ، والناظم أراد به هنا ما عدا ا
  :، بيان ملا قبله ) من الثياب وسائر السلع : ( ولذا قال . ما يستجاز بيعه أقسام اخل : املذكورة يف قوله 

  َبْيُع الُعروضِ بالُعرُوضِ إنْ قُِصْد
  َتعاُوٌض َوُحكُْمُه بَْعُد َيرِْد

خرب املبتدأ وهذا هو ) عاوض ت( شرط حذف جوابه للداللة عليه ) إن قصد ( مبتدأ ) بيع العروض بالعروض ( 
وجيوز أن يكون تعاوض )  ٧٠: البقرة ( } وإنا إن شاء اهللا ملهتدون : املختار يف مثل هذا التركيب كقوله تعاىل 

وعليه اقتصر . فهو تعاوض ، واجلملة من الشرط وجوابه خرب املبتدأ : خرباً ملبتدأ حمذوف جواب الشرط أي 
وحاصل صوره مثانية ألن العرض بالعرض إما يداً بيد وإما أن يتأخر أحدمها ، ويف ) وحكمه بعد يرد . ( اليزناسين 

  .كل إما أن يكونا واحداً بواحد أو بأكثر ، ويف كل إما أن يكونا من جنس واحد أو من جنسني 
  فإنْ َيكُْن َمبيُعَها َيداً بَِيْد

  فإنَّ ذَاَك جَاِئٌز كَْيَف اْنَعقَْد
كيف ( مع احتاد اجلنس واختالفه والتماثل والتفاضل ) يداً بيد ، فإن ذاك جائز ( العروض  أي) فإن يكن مبيعها ( 

فإن كان واحداً بواحد كثوب هروي هبروي أو مروي مبروي أو واحد مبتعدد كهروي مبرويني فأكثر أو ) انعقد 
نا مؤجلني معاً وفيهما أربع صور يداً بيد صورتان إحدامها أن يكو: مرويني فأكثر ، وهذه أربع صور ، ومفهوم قوله 

وليس فيها إال املنع البتداء الدين بالدين ، والثانية أن يعجل . زيادة على الثمان املتقدمة ، ومل يتعرض هلا الناظم 
  :أحدمها ويؤجل اآلخر وهو ما أشار إليه بقوله 

  َوإنْ َيكُْن ُمَؤجَّالَ وََتْخَتِلْف
  أُجنَاُسُه فَما َتفَاُضلُ أُنِْف

) و : ( واآلخر نقداً أي حاالً فإما أن تتحد أجناسه وسيأيت يف البيت بعده ) مؤجالً ( أحد العوضني ) وإن يكن ( 
كتعجيل ثوب من حرير يف ثوب أو ثوبني فأكثرمن صوف ، أو تعجيل هروي يف مروي أو ) ختتلف أجناسه ( إما 

ثل باألحرى إذ ال موجب للمنع مع اختالف اجلنس ، أي منع كما ال مينع التما) فما تفاضل أنف ( مرويني فأكثر 



وختتلف أجناسه وفيه صورتان وهبما تتم الصور الثمان : مث أشار إىل مفهوم قوله . وهاتان صورتان من األربع الباقية 
  :فقال 

  َوالْجِْنُس ِمْن ذَاَك بِجِْنسٍ ِلَألَمْد
  ُمْمَتنٌِع ِفيِه َتفاُضلٌ فقْد

ممتنع فيه : ( أي ألجل ) ألمد ( مماثل له ) جبنس ( املذكور من العروض ) من ذاك ( نس أي وبيع اجل) واجلنس ( 
فحسب أي ال غري كثوب من حرير معجل يف ثوبني منه إىل أجل للسلف مبنفعة وعكسه لضمان جبعل ) تفاضل فقد 

د من املعجل وال أدىن ، ومفهوم تفاضل أنه مع التماثل كثوب من صوف معجل يف ثوب مثله ، ومل يشترط عليه أجو
  :جائز ألنه حمض سلف ، مث استثىن من منع التفاضل يف اجلنس الواحد فقال 

  إالّ إذَا َتْخَتِلُف املنافُِع
  َوَما ِلَبْيعٍ قَْبلَ قَبضٍ َمانُِع

كسيف قاطع معجل يف اثنني دونه يف القطع واجلوهرية إىل أجل ، وكجذع من اخلشب ) إال إذا ختتلف املنافع ( 
ويل غليظ معجل يف جذع أو جذوع صغار إىل أجل ، وكثوب غليظ من الكتان معجل يف ثوب رقيق منه إىل أجل ط

، أو غزل غليظ يف رقيق من جنسه وبالعكس فإن ذلك كله جائز الختالف املنفعة ألن اختالفها يصري اجلنس 
إىل أجل ، ألن الكالم يف العروض ال الواحد كجنسني ، وال يدخل يف النظم هنا بيع صغري بكبري من جنسه وعكسه 

مبتدأ واجملرور قبله خربه ، واملعىن أنه جيوز بيع العروض قبل قبضها كان ) وما لبيع قبل قبض مانع ( يف احليوان 
املعجل فيها عرضاً أيضاً أو دراهم أو حيواناً أو طعاماً من بيع أو سلم خبالف الطعام ، فإنه ال جيوز بيعه قبل قبضه 

حيث كان من معاوضة ال من قرض فيجوز نقداً فقط وظاهره أنه جيوز بيع العرض قبل قبضه ملن هو عليه  مطلقاً
ولغريه نقداً وإىل أجل قبل حلوله وبعده وليس كذلك بل فيه تفصيل ، فإن كان ملن هو عليه فيجوز بعد حلول أجله 

يصح بيعه بالثمن املعجل يف العرض املذكور فإذا وقبله بشرط أن يكون الثمن املأخوذ يف العرض نقداً وأن يكون مما 
عجل دراهم أو حيواناً يف ثوب من صوف ألجل مثالً ، فيجوز أن يأخذ عن الثوب بعد احللول أو قبله ثوباً من 

كتان وحرير ال دنانري أو حلماً غري مطبوخ من جنسه ملا فيه من الصرف املؤخر فيما إذا كان املعجل دراهم واملأخوذ 
 وبالعكس ، وملا فيه من بيع اللحم باحليوان فيما إذا كان املعجل حيواناً واملأخوذ حلماً من جنسه وبالعكس ، دنانري

وقويل نقداً احترازاً مما إذا كان ألجل فإنه ال جيوز ملافيه من فسخ الدين يف الدين حيث كان املأخوذ أكثر مما يف 
ة جاز بعد األجل وال إشكال ألنه قضاء عما فيها وكذا قبل األجل الذمة أو من غري اجلنس فإن كان مثل ما يف الذم

حيث كان القضاء يف حمله أي بلده ال إن كان بغري حمله فال جيوز ، وإن حل ملا فيه من سلف جر نفعاً ألن املعجل 
يف آخر ) خ ( هذا حمصل ما أشار له . قبل البلد يعد مسلفاً كاملعجل قبل األجل فقد انتفع بإسقاط احلمولة عنه 

. وبقوله قبله وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط كقبل حمله يف العرض . وبغري اجلنس إن جاز بيعه اخل : السلم بقوله 
وهذا كله فيما إذا باعه ملن هو عليه ، وأما إذا باعه لغري من هو عليه فيجوز قبل األجل وبعده أيضاً بشرط أن . اخل 

نع مطلقاً ألنه من بيع الدين بالدين ، وأن يكون من هو عليه حاضراً مقراً وبيع بغري يكون الثمن نقداً ال مؤجالً فيم
خ ( جنسه وليس ذهباً بفضة وال عكسه ، وليس بني مشتريه وبني من هو عليه عداوة وال قصد إعانته كما أشار له 

  .ومنع بيع دين ميت وغائب ولو قربت غيبته وحاضر إال أن يقر اخل : أيضاً بقوله ) 
  َوَبْيُع كُلَ َجاِئٌز بالْمَالِ

  َعلَى الُْحلُولِ َوإىل اآلجالِ



من الذهب والفضة واحليوان العاقل وغريه ، وأما بيعه بعرض آخر فهو ما ) جائز باملال ( من العروض ) وبيع كل ( 
بأضرب : عند قوله املعلومة غري البعيدة جداً كالسبعني والستني سنة كما مّر ) على احللول وإىل اآلجال ( قبله 

  .األمثان واآلجال اخل 
  َوَمْن ُيقَلِّْب َما ُيفيُت َشكْلَُه

  لَْم َيْضَمْن إالّ حَْيثُ لَمْ ُيْؤذَنْ لَُه
بضم الياء مضارع أفات ، وفاعله ) يفيت ( أي فخاراً أو زجاجاً أو سيفاً أو دابة وحنو ذلك ) ومن يقلب ما ( 

ما سقط من يده حني التقليب فانكسر ، أو ) ومل يضمن ( مفعوله ) شكله ( ضمري التقليب ومعىن اإلفاتة اهلالك 
يف التقليب املذكور والركوب وحنو ذلك أما مع اإلذن نصاً فال ) إال حيث مل يؤذن له ( ماتت الدابة حني الركوب 

سقوط شيء وضمن ب) : خ ( ضمان عليه فيما سقط من يده ، وإمنا يضمن ما سقط عليه ألنه خطأ وهو كالعمد 
فقوالن مشهوران مبنيان على أن . وأما مع اإلذن حكماً كأن يقلبها وصاحبها ساكت ينظر . من يده عليها اخل 

: السكوت هل هو إذن أم ال ؟ أرجحهما أنه ليس بإذن قال يف إيضاح املسالك ، قال ابن رشد يف كتاب الدعوى 
نسان قد يسكت مع كونه غري راض ، وإمنا اختلف والصلح من البيان ال خالف أن السكوت ليس برضا ألن اإل
ومن أخذ قوساً أو سيفاً أو آنية ليقلبها : ابن سلمون . يف السكوت هل هو إذن أم ال ؟ ورجح كونه ليس بإذن اه 

فانكسر القوس أو السيف عند الرمي هبأو الفخار ، فإن كان ذلك بإذن صاحبه فال شيء عليه ، وإن كان بغري إذنه 
وكذلك إن أخذ الفخار وصاحبه يراه وإن مل يأذن له وسقط وانكسر فال : قال أصبغ . ن ، وكذلك الدابة فهو ضام

وما رواه عيسى هو الذي رجحه . شيء عليه ، وروى عيسى عن ابن القاسم يف ذلك أنه ضامن إال أن يأذن له اه 
ه كأن يرفع القلة الكبرية من أذن ابن رشد كما مّر ، وكذلك يضمن إن سقط من يده عند التقليب بسبب تغرير

واحدة أو بأصبع واحد فتنكسر ويضمن ما سقطت عليه على كل حال فإن ادعى عليه رب الزجاجة وحنوها حيث 
  .أذن له يف تقليبها أنه تعمد طرحها أو فرط حىت سقطت فعليه اليمني فإن نكل غرم مبجرد نكوله ألهنا ميني هتمة 

  نْ َيْنتَِقْدَوالبَْيُع جَاِئٌز َعلَى أَ
  يف َمْوَضع آَخَر إنْ ُحدَّ اَألَمْد

إن حدّ ( غري بلد العقد ) آخر ( أي بلد ) يف موضع ( الثمن أو املثمن ) أن ينتقد ( شرط ) والبيع جائز على ( 
ومل  ومن باع سلعة بعني على أن يأخذه ببلد آخر فإن مسى البلد: أي األجل وإالَّ مل جيز ، قال يف التهذيب ) األمد 

يضرب لذلك أجالً مل جيز ، وإن ضرب لذلك أجالً جاز مسى البلد أو مل يسمها ، فإن حل األجل فله أخذه بالعني 
أينما لقيه ، وإن باع السلعة بعرض وشرط قبضه ببلد آخر إىل أجل فليس له أخذه به بعد األجل إال يف البلد 

ىل ذلك البلد أجرب على أن خيرج أو يوكل من خيرج فيويف املشترط فإن أىب الذي عليه العرض بعد األجل أن خيرج إ
سواء كان البيع بالعني أو بالعرض إال أن شرط قبض : وحاصله أن األجل ال بد منه كما قال الناظم . صاحبه اه 

 العني ببلد آخر ملغى غري معترب خبالفه يف العرض فإنه معترب ، وظاهر النظم كان األجل نصف شهر أو أقل أو أكثر
إال أن يقبض ببلد كيومني إن خرج حينئذ ) : خ ( وهو كذلك ألنه سلم فال بد أن يكون أجله نصف شهر فأكثر 
  .برب بغري ريح ، فيجوز أقل من نصف شهر بالشروط املذكورة 

عن ما مر من أنه مل يضربا لذلك أجالً فسد البيع حكى عليه عياض االتفاق كما يف ابن عرفة ، مث ذكر عقبه : تنبيه 
أشتري منك بالعني ألقضي مبوضع كذا ألن يل به ماالً وإمنا معي ههنا ما أتوصل به لذلك : اللخمي أنه إذا قال 

املوضع أو ليس معي ما أقضي به ههنا إال داري أو ربعي وال أحب بيعه مل جيرب على القضاء إال باملوضع الذي مسى ، 



انري بأعياهنا غائبة ، وإن شرط البائع القبض ببلد معني الحتياجه فيه وجيوز البيع وإن مل يضربا أجالً كمن باع على دن
لوجه كذا فعجلها املشتري بغريه مل يلزم البائع قبوهلا خلوفه يف وصوهلا إىل هناك ، وقد اشترط شرطاً جائزاً فيويف له 

لقرض كأخذه بغري حمله إال العني اه فيقيد به قول املنت يف ا: أول بيوع األجل مستظهراً له قائالً ) ح ( ونقله . به اه 
وجيوز البيع : وتأمل قول اللخمي . وكذا يقيد به قول الناظم فيما مر وحيث يلغيه مبا يف الذمة يطلبه اخل : قلت .

فالظاهر محل ذاك على ما إذا كان . وإن شرط البائع القبض ببلد معني اخل : وقوله بعد . وإن مل يضربا لذلك أجالً 
ب للبلد املعني عن قرب وأن مسافته معلومة عندمها لئال يؤدي ذلك للبيع بأجل جمهول فيخالف ما مرّ بصدد الذها

  .من االتفاق واهللا أعلم 
  َوَبْيُع ما ُيجَْهلُ ذَاتاً بالرِّضا

  بالثََّمنِ الَبْخسِ أوِ العايل َمَضى
بالثمن البخس أو ( يتعلق ببيع وكذا ) بالرضا ( متييز حمول عن الفاعل ) ذاتاً ( بالبناء للمجهول ) وبيع ما جيهل ( 

خرب عن بيع ، واملعىن أن بيع الشيء الذي جيهل املتعاقدان أو أحدمها ذاته أي حقيقته ) مضى ( وقوله ) الغايل 
املتضمن ذلك جلهل قيمته ماض ال يرد حيث مسياه أو أحدمها بامسه العام ، سواء بيع ببخس أو غالء كما لو قال 

بع مين هذا احلجر فيشتريه وهو يظنه ياقوتة أو زبرجدة : أبيعك هذا احلجر ، أو قال املشتري : خص البائع لش
فيجده غري ياقوتة ، أو يبيعه البائع يظن أنه غري ياقوتة أو زبرجدة فإذا هو غري ذلك ، فيلزم املشتري الشراء يف 

ا يلزم البيع للبائع يف الثانية ، وإن علم املشتري حني الصورة األوىل ، وإن علم البائع حني البيع أنه غري ياقوتة وكذ
الشراء أنه ياقوتة ألن كالًّ منهما مساه يف القرض املذكور بامسه العام ألن الياقوت يسمى حجراً ، وهذا إذا كان 

اخلاص أو بغري امسه  البائع أو املشتري غري وكيل ، وإالَّ مل يلزم البيع بال نزاع ، وأما لو مسي بغري امسه العام بل بامسه
أبيعك هذه الياقوتة أو أشتري منك هذه الزجاجة فتبني يف األوىل أهنا غري ياقوتة ، ويف الثانية أهنا : أصالً كقوله 

  :ياقوتة ، فللمشتري يف األوىل القيام وكذا البائع يف الثانية كما قال 
  َوَما ُيبَاُع أنه ياقوتَْه

  أْو أَنَُّه ُزجَاَجةٌ َمْنحوتَْه
  .أنه زجاجة منحوته ( على ) أنه ياقوتة أو ( على ) وما يباع ( 

  َوَيظَْهُر الَعكُْس بِكُلَ مْنهما
  َجاَز به قياُم ِمْن َتظَلََّما

أي شكا أنه مظلوم ، وأنه مل يعلم حبقيقة ذلك ) قيام من تظلما ( أي بسببه ) ويظهر العكس بكل منهما جاز به 
والفرق أن التسمية بغري امسه مظنة اجلهل به فكان له القيام خبالف . فعليه اليمني  وقت البيع فإن ادعى عليه العلم

تسميته بامسه العام فإهنا مظنة معرفته فال يقبل دعواه خالفها ألنه خالف الغالب وكان من حقه أن يتثبت لنفسه ، 
الغنب معلوم يف احلقيقة واالسم لكل  أن املبيع يف: والفرق بني حقيقة هذا البيع وبني حقيقة الغنب اآليت يف فصله 

وهنا اجلهل منهما أو من أحدمها تعلق حبقيقته ، ولكن ملا عرب عنها بامسهاالعام . منهما ، واجلهل متعلق بالقيمة فقط 
يبقى أن يقال ما الفرق بني الغلط والغنب على ما به العمل من . مث ) ز ( معناه : مل يصدق مدعي اجلهل كما مر قال 

أن الفرق إمنا يطلب بينهما لو اختلفا يف املشهور أما حيث كان املشهور : فاجلواب . القيام به كما يأيت  وجوب
فيهما عدم القيام فال ، لكن ينبغي حيث جرى العمل بالقيام بالغنب أن جيري العمل بالقيام بالغلط أيضاً إذ كل منهما 

  .وغريه واهللا أعلم ) خ ( ود يف الغنب والغلط كما يف يتثبت بالسؤال لنفسه عن حقيقة األمر ، واخلالف موج



إن : واختلف فيما إذا أهبم أحدمها لصاحبه بالتسمية ومل يصرح فقال ابن حبيب : قال ابن رشد : األول . تنبيهان 
ذلك يوجب الرد كالصريح ، وحكي عن شريح القاضي أن رجالً مر برجل معه ثوب مصبوغ بالصبغ اهلروي فقال 

بكذا فاشترى ، مث تبني أنه ليس هبروي وإمنا صبغ بالصبغ اهلروي فأجاز بيعه قال عبد : ذا اهلروي ؟ فقال بكم ه: 
  .ألنه إمنا باعه هروي الصبغ حىت يقول هروي النسج فعند ذلك يرده : امللك 
نفسه مث يقول بعد انصراف يف البزاز يبيع ثوباً فيأمر بعض خدمته يدفعه إىل املبتاع أو يدفعه هو ب: قال مالك : الثاين 
إن كان أمر بدفعه حلف ورد ثوبه وإن : إن الثوب الذي دفع إليك ليس هو املبيع ، بل وقع غلط فيه قال : املبتاع 

عند ) ح ( انظر . كان هو الذي دفعه فال قول له إال أن يكون عليه رقم أكثر مما باع به أو شهادة قوم عرفوا ذلك 
  .إن مسي باسم اخل قول املنت ومل يرد بغلط 

  بيع الطعام( فصل يف حكم 
  :حاصل حكمه أن بيع الطعام بالطعام بالتأخري ممتنع مطلقاً وهو قوله 

  البَْيُع ِللطَّعام بالطََّعامِ
  دون تناُجزٍ ِمَن الَْحَرامِ

ربوياً كقمح بفول كيف ما كان متماثالً أو متفاضالً ) دون تناجز من احلرام ( حال كونه ) البيع للطعام بالطعام ( 
: أو شعري ، أو غري ربوي كتفاح مبشمش ، أو أحدمها كقمح مبشمش حلرمة ربا النساء فيه مطلقاً ، ومفهوم قوله 

فاجلنس . دون تناجز أنه إذا كان يداً بيد فإما أن يكون جنساً واحداً أو جنسني ، ويف كل إما مثالً مبثل أم ال 
  :ه أو مبد من شعري هو قوله الواحد مثالً مبثل كمد من قمح مبثل

  والبَْيُع ِللصِّْنفِ بِِصْنِفِه َورَْد
خرب أي ورد جوازه حال كونه ) ورد ( يتعلقان بقوله ) للصنف بصنفه ( مبتدأ ) والبيع ( ِمثْالً بِمِثْلٍ ُمقَْتَضى َيداً بَِيْد

الرب بالرب والشعري : ( كما يف الصحيح لقوله عليه الصالة والسالم ) مقتضى يداً بيد ( وحال كونه ) مثالً مبثل ( 
بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثالً مبثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 

. واجلنس باجلنس تفاضالً منع اخل : ، ومفهوم مثالً مبثل أنه مينع التفاضل فيه ، وهو معىن قوله بعد ) كان يداً بيد 
ومفهوم قوله هنا بصنفه أنه مع . وغري مقتات وال مدخر اخل : لكن حمل املنع إن كان مقتاتاً مدخراً وإال فهو قوله 

ومعىن اإلطالق فيه سواء كان مثالً مبثل . ويف اختالف اجلنس باإلطالق اخل : اختالف صنفه جيوز وهو معىن قوله 
: وهبذا التقرير ينتفي التداخل والتكرار يف كالم الناظم فقوله ههنا . ال  ربوياً أم. كان مقتاتاً مدخراً أم ال . أم ال 

باتفاق ، : واجلنس باجلنس إىل قوله : أعين قوله . مقتضى يداً بيد هو موضوع هذا البيت واألبيات الثالثة بعده 
ه مثالً مبثل جاز ، وإن فإن مل يكن دون تناجز بل كان مقتضى يداً بيد فإن كان صنفاً بصنف: وحينئذ فكأنه يقول 

مدخراً . كان ليس مثالً مبثل امتنع بشرط االقتيات واالدخار ، وإن كان صنفاً بغري صنفه جاز مطلقاً مثالً مبثل أم ال 
مقتاتاً أم ال غري أن حقه أن يسقط قوله مع اإلجناز ألنه موضوع األبيات األربعة كما ترى كما أن حقه يؤخر عنها 

  :قوله 
  ِللطَّعام قَْبل القَْبضِوالبَْيُع 

  ُمْمَتنٌِع ما لَْم َيكُْن عْن قَْرضِ
له بكيل أو وزن أو عد ) قبل القبض ( ربوي كقمح وشعري وزيت ولنب أو غريه كتفاح ورمان ) والبيع للطعام ( 

حيث اشترى على ذلك أو أخذ يف صداق أو خلع أو يف صلح عن دم عمداً ، ويف كراء دابة أو يف رزق قاض أو 



ال جيوز بيعه قبل قبضه بكيل وحنوه ال ممن ) ممتنع ( فكل ذلك . جند أو إمام مسجد أو مؤذن أو مدرس وحنو ذلك 
هو عليه وال من غريه ، وسواء كان معيناً أو مضموناً يف الذمة كطعام السلم ال إن وجب للمرأة يف نفقتها أو نفقة 

بكيل وحنوه ، وال إن اشترى جزافاً ألنه مقبوض بنفس العقد  أوالدها فيجوز هلا أن تبيعه قبل أن تقبضه من زوجها
عن ( الطعام ترتب )ما مل يكن ( وليس فيه حق توفية ، وال إن أخذ عن طعام مستهلك عمداً أو خطأ فيجوز أيضاً 

ه وأحرى من هبة أو صدقة فيجوز ملن تسلف طعاماً أن يبيعه قبل أن يقبضه من مقرضه ، مث ال يبيعه مشتري) قرض 
حىت يستوفيه ألن ضابط املنع أن يتواىل عقدتا بيع مل يتخللهما قبض ، وكذا جيوز ملن اشترى طعاماً أن يسلفه لغريه 
قبل أن يقبضه هو من الذي باعه له ولكن ال يبيعه ملتسلفه وال لغريه إال بعد قبضه ، وكذا جيوز ملن اشتراه أيضاً أن 

البائع أيضاً وال يبيعه املقتضي له إال بعد قبضه لئال يتواىل عقدتا بيع ال  يقضي به طعاماً يف ذمته قبل أن يقبضه من
وهذه اليت قبلها ليستا من البيع قبل القبض بل من السلف قبل القبض أو القضاء قبل القبض . قبض بينهما كما مّر 

عة ال يشمل كالم الناظم منها وكذا جيوز ملن سلف لغريه طعاماً أن يبيعه قبل قبضه من املتسلف ، فهذه الفروع األرب
إال األوىل والرابعة ، وأما الطعام اهلبة والصدقة فال إشكال يف جواز بيعهما قبل قبضهما من املواهب واملتصدق مث ال 

يبيعه مشتريه إال بعد قبضه أيضاً ، وحيث جاز البيع قبل القبض فيما ذكر فال بد من تعجيل الثمن لئال يؤدي لبيع 
  .وجتوز اإلقالة والتولية والشركة يف الطعام قبل قبضه ألهنا معروف فاغتفر فيها ذلك الدين بالدين 

  :مث رجع الناظم إلمتام أقسام بيع الطعام مشرياً ملفهوم مثالً مبثل يف البيت الثاين فقال 
  واِجلْنسُ باجلِْنسِ َتفَاُضالً مُنِْع
  َحْيثُ اقْتَِياٌت وَادِّخَاٌر ْجيَتمِْع

كمد قمح مبدين من ) تفاضالً ( أي وبيع اجلنس جبنسه أي بصنفه كقمح بشعري ال مثالً مبثل بل ) نس واجلنس باجل( 
وهو أن حيبس وال يفسد ملدة حدها ) وادخار ( وهو أن تقوم به البنية أي عنده ال به ) منع حيث اقتيات ( الشعري 

الضمري باعتبار ما ذكر ، واجلملة يف حمل جر  خرب عن اقتيات وادخار ، وأفرد) جيتمع ( بعضهم بستة أشهر فأكثر 
بإضافة حيث إليها وجواهبا حمذوف للداللة عليها أي منع بيع اجلنس جبنسه متفاضالً حيث اقتيات وادخار جيتمعان 

  .فيه فيمنع 
  وغَْيُر ُمقَْتاٍت وال ُمدَّخَرِ

  ُجيوُز َمْع َتفاُضلٍ كَالُْخضَرِ
ثاء أو مقتات غري مدخر كلفت أو مدخر غري مقتات كلوز وجوز ، وأما كمشماش وق) وغري مقتات وال مدخر ( 

) مع تفاضل ( بيعه ) جيوز ( من عدم ربويته ) خ ( التني فهو مقتات مدخر على املذهب ولو مل ييبس خالفاً ملا يف 
  .من قثاء وحنوها مبشماش ) كاخلضر ( احتد اجلنس كقنطار من تفاح بقنطارين منه وأحرى لو اختلف 

  ويف اْخِتالَِف اجلِْنسِ باإلِطْالَقِ
  َجاَز َمَع اإلْنجَازِ باتِّفَاقِ

وجازالتفاضل يف اختالف اجلنس : أي ) جاز مع اإلجناز باتفاق : ( يتعلقان بقوله ) ويف اختالف اجلنس باإلطالق ( 
ت كما مّر حتصيله يف مطلقاً من غري تقييد بربوي وال غريه بشرط املناجزة ألن املناجزة هي موضوع هذه األبيا

فإذا اختلفت هذه : ( البيت الثاين ، وإمنا جاز مع اختالف اجلنس لقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث املتقدم 
ملا نص عليه الصالة والسالم على األربعة املسماة يف : قال العلماء ) . األصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يداً بيد 

ليها ما كان يف معناها على ما فهموا من خطابه وعللوها بأهنا مقتاتة مدخرة للعيش غالباً احلديث ، أضاف العلماء إ



على الرب والشعري تنبيه على كل مقتات مدخر كالذرة والدخن واألرز والسمسم ) صلى اهللا عليه وسلم ( فنصه 
اد جنس على حدته ما عدا والقطاين كلها كالفول والعدس واللوبيا وكرسنة واحلمص ، وكل واحد من هذه األفر

القمح والشعري فهما جنس واحد على املشهور ، وكذلك األدم كلها كاللحوم واخللول واأللبان والزيوت والرب 
كل واحد جنس على حدته ، وكذا البصل والثوم هلما حكم املقتات املدخر وكل منهما جنس على حدته ، ونصه 

على كل حالوة مقتاتة مدخرة للعيش غالباً فيلحق به التني والزبيب عليه الصالة والسالم على التمر تنبيه منه 
وكل واحد جنس على حدته ونصه عليه الصالة والسالم على امللح تنبيه على . والعسل والسكر ، وما يف معناها 

دنا ومشار مصلح الطعام املقتات فيلحق به التوابل من فلفل وكزبرة وكراوياء وأنيسون وهو املسمى حببة احلالوة عن
  .كسحاب وكمونني وحنوها 

  َوَبْيُع َمْعلُومٍ مبا قَْد جُهِالَ
  ِمْن جِْنِسِه تََزاُبٌن لَْن ُيقَْبالَ

أي ) من جنسه ( قدره ومبلغه ) قد جهال ( أي شيء ) مبا ( قدره بكيل أو وزن أو عدد ) معلوم ( شيء ) وبيع ( 
شرعاً أي ال جيوز ولو كان يداً بيد مأخوذ من الزبن مبعىن ) بال لن يق( أي يسمى بذلك ) تزابن ( من جنس املبيع به 

املخاطرة أو مبعىن الدفع ألن كالً من املتعاقدين خياطر صاحبه أو يدافعه عن مراده ويعتقد أنه الغالب ومنه الزبانية 
ويف صحيح مسلم ، هنى  .لدفعهم الكفار يف النار ، وإذا امتنع بيع املعلوم باجملهول فأحرى بيع اجملهول باجملهول 

املزابنة عندنا بيع معلوم : املازري . عن املزابنة وهي بيع العنب بالزبيب كيالً ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
يبطل عكسه بيع الشيء مبا خيرج منه ويكون يف الربوي وغريه اخل : ابن عرفة . مبجهول أو جمهول من جنس واحد 

بيع الرطب باليابس كشراء رطب متر أو تني أو عنب يف شجرهبيابس من جنس كل كيالً فمن املزابنة يف الربوي . 
ألن الرطب جمهول قدره إذ ال يدري قدره بعد يبسه هل هو قدر كيل التمر اليابس أو التني اليابس أو الزبيب أو 

كيل من الزيتون رطباً أو جافاً أقل أو أكثر ، ومنها أيضاً بيع زرع قائم أو حمصود بكيل من الرب أو زيتون يف شجره ب
، ومنها يف غري الربا بيع قنطار من مشماش بصربة منه غري معلومة الوزن أو مبا يف رؤوس شجره ألنه وإن جاز فيه 

التفاضل لكن منع ملا فيه من الغرر واملخاطرة واملغالبة ، ولذا إذا كثر أحدمها كثرة بينة حبيث ال يشك أحد أن أحد 
از النتفاء الغرر واملخاطرة ، ومنها يف غري املطعومني بيع قنطار من كتان أو حرير بكتان أو حرير اجلهتني أكثر ج

جمهويل الوزن إال أن يكثر أحدمها كثرة بينة كما مر يف الذي قبله ، ومنها أيضاً سلم الشيء فيما خيرج منه كسلم 
م حب يف دهنه ولو علما ، وهبذا اعترض ابن حديد يف سيف أو شعر يف غزله ولو كانا معلومني وزناً ، وكذا سل

عرفة على املازري بأن حده للمزابنة غري جامع إذ ال يشمل بيع الشيء مبا خيرج منه مع أنه مزابنة ، وعدم مشوله إمنا 
هو من جهة أن بيع الشيء مبا خيرج منه ال يتقيد بكوهنما جمهولني أو جمهول أحدمها ، بل ميتنع ذلك ، ولو علما كما 

مر ، ومفهوم قول الناظم من جنسه إمنا هو بغري جنسه جائز وهو كذلك فيجوز بيع العنب بيابس التمر صربة ، 
وكذا بيع صربة تفاح بصربة مشماش مثالً لكن بشرط املناجزة كما تقدم المتناع النساء فيهما ، وجيوز أيضاً بيع 

وكمزابنة : عاطفاً على املنهي عنه ) خ ( تأخري قنطار من صوف بشيء من احلرير جمهول الوزن باملناجزة أو ال
  :فلو زاد الناظم بعد هذا البيت ) : م ( جمهول مبعلوم أو جمهول من جنسه وجاز إن كثر أحدمها يف غري ربوي قال 

  كذاك جمهول مبجهول عدا
  إن كثر الفضل فال منع بدا
  وسلم الشيء بشيء خيرج



  منه تزابن وذاك املنهج
  .جهول أو مبا خيرج منه لوىف بيع جمهول مب

والذي ينبغي التنصيص عليه ههنا هو بيع الشيء مبا خيرج منه ، وأما اجملهول فقدم ما يفيد عدم جوازه يف : قلت 
  .أول الباب إذ من شرط صحة البيع مطلقاً علم عوضه 

  فصل يف بيع النقدين
  .وهو احمللى بأحد النقدين أو هبما ) وشبهه ( أي املصوغ منها ) واحللى . ( أي املسكوك من الذهب والفضة 

  الصَّْرُف أَْخذ ِفّضٍة بِذََهب
  أَْو َعكُْسُه َوَما َتفَاَضلَ أُيب

أي أخذ فضة يف ذهب ، إمنا حيتاج للتنصيص على العكس إذا ) فضة بذهب أو عكسه ( أي بيع ) الصرف أخذ ( 
اهلمزةأي ال ميتنع فيه التفاضل فيجوز أوقية من فضة بضم ) وما تفاضل أُيب ( اعترب آخذ معني وإال فهو عني ما قبله 

  :وإمنا ميتنع فيه التأخري كما سيقوله . بأوقيتني من ذهب 
  واِجلْنسُ باجلِْنس ُهَو الْمَُراطَلَْه

  بالَوْزِن أو بالَعدِّ فالُْمَباَدلَْه
وهلا صورتان ) بالوزن ( ن ذلك إذا كا) هو املراطلة ( أي بيع الذهب مبثله أو الفضة مبثلها ) واجلنس باجلنس ( 

إحدامها أن جيعل رطل ذهب يف كفة حىت يعتدال ، واألخرى أن جيعل أحد الذهبني يف كفة واحلجر يف كفة فإذا 
) : خ ( عادله نزع وجيعل ذهب اآلخر مكانه حىت يعادل احلجر أيضاً ، وهذه الصورة كما البن رشد أرجح 

وسواء كانت الصنجة أو احلجر معلومة القدر أم ال كان الذهب والفضة .  ومراطلة عني مبثله بصنجة أو كفتني اخل
كان التعامل وزناً أو عدداً ، وإمنا يشترط أن ال يدور الفضل من اجلانبني كسكة . مسكوكني أو أحدمها أم ال 

وهي ) املبادلة ( و ه) بالعد ف ( أي وأن بيع اجلنس باجلنس ) أو . ( متوسطة يف اجلودة تراطل بأدىن منها أو أجود 
جائزة يف القليل والكثري إذا اتفق وزن اآلحاد وكان التعامل هبا عدداً فإن كان التعامل بالوزن مل جيز إال بالوزن 

وتعود مراطلة كما يف ضيح ، وإن كان أحد العوضني أو بعضه أوزن من العوض اآلخر بسدس فأقل والبعض اآلخر 
وجازت مبادلة القليل املعدود دون سبعة بأوزن ) : خ ( تة فدون على املشهور مساوٍ امتنعت إال يف اليسري وهو س

وعليه فإذا بادله عشرين بعشرين وعشرة منها أوزن بأن يكون كل دينار أو درهم منها يزيد بسدس . منها اخل 
فدون على فأكثر على مقابله من اجلانب اآلخر امتنعت ، وإن كان ستة منها فدون يزيد كل واحد منها بسدس 

مقابلة جازت بشرط أن يكون التعامل بالعدد كما مر ، وأن تكون بلفظ املبادلة وأن يكون الزائد حملض املعروف 
وأن تكون واحداً بواحد أو اثنني ) ز ( وأن تكون يف مسكوك ال يف مكسور وترب ، وال يشترط احتاد السكة كما يف 

ب مالك ألنه كره إبدال الدينار بأربعة وعشرين قرياطاً ومل يرخص باثنني وهكذا إىل ستة ال واحد باثنني على مذه
معناه يف القراريط اليت تضرب من الذهب كل قرياط من : ابن رشد . ال أرى به بأساً : فيه ، وقال ابن القاسم 

شرين قرياطاً ثالث جهات فتكون زنة املثقال أي الدينار أربعة وعشرين قرياطاً فيعطى الرجل املثقال ويأخذ أربعة وع
فكره ذلك مالك إذ ال خيلو من أن تزيد على املثقال أو تنقص عنه ألن الشيء إذا وزن جمتمعاً مث فرق زاد أو نقص 

فقول مالك بكراهة ذلك هو القياس ، ال سيما والصريفيون يزعمون أن الدراهم إذا وزنت مفترقة مث مجعت نقصت 
ريطه لفضل الدينار الوازن وما يرجوه من زيادة وزنه على وزن فيكون صاحب القراريط إمنا ترك فضل عدد قرا

قرياطه ، وأجازه ابن القاسم استحساناً على وجه املعروف يف الدينار الواحد كما أجازوا مبادلة الدينار الناقص 



ذا قيل فحاصله أن يف الدنانري بالقراريط غري مراطلة قولني ، وإ: قال القباب . بالوازن على وجه املعروف اه 
باجلواز يف دينار بأربعة وعشرين قرياطاً فبكبري من الدراهم بصغريين أحرى يف اجلواز ، وكذا كبري من الدراهم 

  .بأربعة قراريط فضة ما مل يتبني أن الدنانري أنقص من القراريط أو بالعكس فتقبح املسألة اه 
ل اخلالف إذا احتد وزنالدينار والقراريط أن كالم ابن رشد وتعليله بدوران الفضل يدل على أن حم: وحاصله 

فمالك منعه لدوران الفضل وابن القاسم أجازه على وجه املعروف ومراده بالفضل الفضل املترقب ال احلاصل كما 
قاله أبو العباس امللوي يف بعض طرره ، وقول القباب ما مل يتبني أن . وما يرجوه من زيادة وزنه اخل : يدل عليه قوله 

ظاهره ولو كان أنقص بسدس فدون فتمتنع املسألة ألنه اجتمع للمنع علتان دوران الفضل ، . ر أنقص اخل الدينا
وكون الدينار أو القراريط أنقص وال يلزم اغتفار أحد األمرين مع احتاده اغتفاره إذا اجتمع مع غريه ، وهذا الذي 

اجلملة باألجزاء مثل أن يعطي دينارين فيأخذ نصفني  اختلف يف استصراف: فهمه القباب حنوه يف نوازل الربزيل قال 
مث . أو درمهاً بقرياطني فأجازه ابن القاسم دون وزن كبدل الناقص بالوازن على وجه املعروف وكرهه مالك اخل 

بيع الدرهم بقرياطني دون مراطلة جائز وإن احتمل أن يكون بينهما تفاضل يف الوزن إذ الغالب التساوي اخل : قال 
مث ذكر يف موضع آخر عن ابن عرفة أنه سئل هل جيوز صرف الدينار بالربيعيات من سكة بغري مراطلة اعتماداً . 

على دار السكة ؟ فأجاب بأن فعل ذلك من غري مراطلة اتكاالً على دار الضرب ال جيوز قبل اليوم وأحرى اليوم 
وما ذكره من : الربزيل . يف األجزاء وغريها اه لظهور فعل الفسقة بالقطع من موزونات دار الضرب ذهباً أو فضة 

منع اقتضاء األجزاء اليوم واضح وأحرى إذا بادل هبا من غري مراطلة ، ومسألة ابن القاسم يف العتبية هي مع 
فكالم الربزيل هذا موافق ملا . اخل . . . بنقل امللوي فقف على قوله ، ومسألة ابن القاسم . السالمة من النقص اه 

ههنا مع ) م ( ن القباب ، وأن معىن مسألة ابن القاسم إذا اتفقت األجزاء مع الدينار يف الوزن ، وصريح كالم مر ع
أن مسألة ابن القاسم أعم مما إذا ) خ ( وكالم غري واحد من شراح . من تبعه وهو ظاهر فتوى اإلمام القصار 

إذا تساوى العوضان وزناً جازت املبادلة يف القليل :  تساوى العوضان وزناً أو كان أحدمها أوزن ألن الشراح قالوا
والكثري وال يشترط فيهما واحد بواحد وال غري ذلك من الشروط املتقدمة ، وظاهرهم اتفاقاً فال يعترب الدوران 

ل ههنا فقا) م ( حينئذ وال غريه ، وكذا اإلمام القصار أطلق يف فتواه على ما نقلوه عنه فظاهره العموم وصرح به 
هذا صريح يف جواز إبدال الدينار بنصفي دينار أو بأربعة أرباعه وإن مل : بعد نقله كالم ابن رشد املتقدم ما نصه 

يتساو العوضان يف الوزن ، وعلى هذا اعتمد اإلمام أبو عبد اهللا القصار يف فتواه جبواز إبدال ريال كبري بعشرين 
ذلك يف ريال واحد ال يف أكثر ، ومأخذه يف ذلك ظاهر واهللا أعلم أو بأكثر حني صغرت الدراهم و: يعين . موزونة 

  .اه 
فهؤالء األئمة فهموا مسألة ابن القاسم على العموم كما ترى ووجهه ظاهر ألنه إذا اغتفر ابن القاسم دوران الفضل 

على اغتفاره ألنه على ما قرره ابن رشد ، فكذلك يغتفر النقص املقارن له من أحد اجلانبني الذي اتفق هو ومالك 
املوضوع ، إذ اغتفار الدوران معروف عنده ، واغتفار السدس فدون كذلك عند اجلميع ، فإذا اغتفر ابن القاسم 

ما مل يتبني أن الدينار : كالًّ على االنفراد فكذلك عند االجتماع واهللا أعلم ، وميكن أن يقال معىن قول القباب 
فق حينئذ هؤالء على أن اللخمي واملازري واجلالب وصاحب التلقني وغري يعين بأكثر من سدس فيوا. أنقص اخل 

واحد كلهم أطلقوا القول يف قدر النقص فلم حيدوه بسدس وال غريه ، وأجازوا مبادلة الستة فدون بأنقص منها ، 
 أعلم ، ويترجح وما ذاك واهللا أعلم ، إال لكون الزيادة غري منتفع هبا ولو كانت أكثر من سدس وخالفهم رمحة واهللا

حينئذ محل مسألة ابن القاسم على العموم وهو ماعليه العامة اآلن وال يستطيع أن يردهم عن ذلك أحد ، وانظر ما 



وجه املنع يف إبدال ريالني مثالً باثنني وثالثني درمهاً حيث كان صرفه بستة عشر درمهاً كما يف زمننا هذا مع احتاد 
مها أزيد بسدس ، والظاهر اجلواز مع احتاد الوزن مطلقاً أو إىل ستة مع زيادة أحد اجلانبني يف الوزن أو كون أحد

  .اجلانبني بسدس فدون ألن املسألة إمنا أجيزت على مذهب ابن القاسم للمعروف وهو ال خيتص بالواحد واهللا أعلم 
عار بقصد املعروف ، ولكن العامة وباجلملة فاشتراط لفظ املبادلة إمنا هو لكونه داالً على عدم املماكسة ، وفيه إش

صرِّف يل هذه الدراهم مبثلها أو بريال مثالً ، والظاهر أنه ال ينقض : اليوم يعربون عنها بلفظ الصرف فيقولون 
عقدهم إلخالهلم بالشرط املذكور ألن املدار يف العقود على املقاصد واملعاين ال األلفاظ ، وأما الريال بالدراهم 

هلؤالء إن كان الريال يوافق وزن العدد فال إشكال وإن كان هو أزيد بسدس فدون فكذلك ، وإن الصغار فعلى ما 
كانت الدراهم أي جمموعها أزيد بسدس فكذلك أيضاً ، وإن كان ظاهر املصنف املنع ألهنا أزيد من ستة وإن كان 

ون زائدة على الريال بثالثة كل واحد من أفرد الدراهم يزيد بسدس فيحتمل املنع ألن الدراهم الستة عشر تك
دراهم غري ثلث درهم ، وذلك ال تسمح به النفوس غالباً ، وحيتمل اجلواز وهو الظاهر ألن الزيادة املذكورة غري 

منتفع هبا كما ال جيوز إبدال ستة رياالت بستة أخرى أو بدراهم مع كون كل واحد من ريال إحدى اجلهتني زائداً 
يف تلك األسداس ريال كامل ، وكذلك الدنانري ولو شرعية جيتمع فيها دينار كامل  على مقابله بسدس ، فيجتمع

وذلك مما ال تسمح به النفوس ، ولكنك قد علمت أن املدار على كون الزائد ال ينتفع به يف التعامل ، وكل ما كان 
هل هو أوزن من اآلخر ولو شك يف أحد اجلانبني . كذلك تسمح به النفس غالباً ، وحيتمل اجلواز فتأمل ذلك 

بسدس أو أكثر أو مساوٍ ؟ فينظر للغالب فإن غلب التقصيص يف الدراهم امتنع وإالَّ جاز كما تقدم ، ودراهم زمننا 
  .اليوم ال تزيد عليه وال يزيد عليها يف الغالب إال بالشيء التافه 

فضة باجلديدة قائالً ألن معطى اجلديدة  جيوز مراطلة الدراهم القدمية وهي أكثر: ويف املعيار عن التونسي : فرع 
متفضل ال انتفاع له مبا يف القدمية من زيادة الفضة ، إذ لو سكت القدمية خلسر فيها ويغرم عليها لتصري جديدة قال 

) : ت ( قال ) ح ( ونقله . وجيوز قضاء اجلديدة عن القدمية ، ومن باع قبل قطعها فليس له إال هي اه باختصار : 
  .فتوى خمالفة للمشهور اه وهذه ال

  .وجه خمالفتها دوران الفضل من اجلانبني : قلت 
  والشَّْرطُ يف الصَّْرِف َتناُجٌز فَقَطْ

  َوَمَعُه املثْلُ بِثَانٍ ُيشَْتَرطْ
فال جيوز التأخري يف القبض للعوضني أو أحدمها مع افتراق ولو قريباً ) تناجز ( املذكور أوالً ) والشرط يف الصرف ( 
قال يف املدونة يف الذي يصرف ديناراً من . إن كان التأخري باجمللس من غري افتراق فيمنع الطويل ويكرهالقريب ف

أي ) فقط . ( ال يعجبين ، ولكن يتركه حىت يرى الدراهم فيأخذ ويعطي : الصرييف فيدخله تابوته مث خيرج الدراهم 
( شترط فيه املماثلة ، إذ جيوز فيه التفاضل كدرهم بدينارين انته عن الزيادة على اشتراط التناجز يف الصرف فال ت

واجلملة خرب والباء ظرفية ) يشترط ( يتعلقان بقوله ) بثان ( مبتدأ والظرف قبله مع اجملرور يف قوله ) ومعه املثل 
ري وال التفاضل واملثل يشترط مع التناجز يف الثاين وهو بيع اجلنس باجلنس فال جيوز فيه التأخ: أي ) يف ( مبعىن 

معدودين كانا أو مصوغني أو خمتلفني إال ما تقدم من رخصة املبادلة يف ستة فدون بشروطها املتقدمة فوق هذا البيت 
.  

  وَبْيُع َما ُحلَِّي ِممَّا اتُِّخذَا
  بَِغْيرِ جِْنِسِه بِنَقٍْد نفَذا



منهما عند سبكه أحيرقه وكان مستمراً  بذهب أو فضة وكان خيرج منه شيء) حلي ( شيء ) ما ( مبتدأ ) وبيع ( 
( وقوله ) بنقد ( يتعلق ببيع وكذا ) بغري جنسه ( يتعلق مبحذوف حال من ما ) مما اختذا ( حبيث ال ينزع إال بفساد 

وبيع شيء : خرب املبتدأ وهو بالبناء للمفعول مع تشديد الفاء ، وجيوز بناؤه للفاعل مع ختفيف الفاء والتقدير ) نفذا 
ى حال كونه مما جيوز اختاذه كاملصحف مطلقاً والسيف للرجال والثوب للمرأة بغري جنسه مبعجل نافذ جائز حمل

كانت احللية تابعة أو متبوعة وال يشترط أن يكون اجلميع ديناراً أو جيتمعا فيه للضرورة فرخص فيه لذلك ، 
يء عند احلرق فإنه ال يعترب حينئذ من الذهب مما إذا كان ال خيرج منه ش. وكان خيرج منه اخل : واحترزت بقويل 

مما لو كان غري مسمر كقالدة مثالً أو ال فساد . مسمراً اخل : والفضة ويباع مبؤجل ومعجل بصنفه وبغريه وبقويل 
مما اختذا : نعم بالعرض جيوز وبقوله . يف نزعه فإنه ال يباع جبنسه وال بغريه إال على حكم اجتماع البيع والصرف 

مما إذا مل جيز اختاذه كدواة حمالة أو سرج وحنومها ، فإنه ال جيوز بصنفه وال بغريه بل بعرض إال أن يقل عن . اخل 
بغري جنسه يعين كاحمللى بالذهب يباع بالفضة وبالعكس : صرف دينار كاجتماع البيع والصرف أيضاً ، وبقوله 
لى بذهب أو احمللى بفضة ، فإنه ال جيوز ملا فيه من بيع ذهب احترازاً مما لو بيع جبنس غري احللية اليت فيه كبيع احمل

كدينار ودرهم أو غريه مبثلهما ) : خ . ( وعرض بذهب أو فضة وعرض بفضة وهو الربا املعنوي املشار له بقوله 
يأيت ،  هذا كله مع حتقق التماثل فكيف به مع الشك فيه كما هنا ألن احللية ال يتأتى معرفة قدرها إال بالتحري كما

اللهم إال إذا كانت احللية الثلث فدون ألهنا حينئذ تبع ، وهل يعترب الثلث بالقيمة أو بالوزن ؟ خالف فإن كان وزن 
احللية عشرين ولصياغتها تساوي ثالثني ، وقيمة النصل أربعون فاجملتمع سبعون ، فإذا نسبت قيمة احللية وهي 

وز على األول وجاز على الثاين ألنه يعترب الوزن ووزهنا عشرون وهي ثالثون للسبعني كانت أكثر من الثلث فال جي
ثلث ، مث إن الوزن على القول به يعترب بالتحري فإن مل يكن حتريه لعدم وجود من هو أهل صنعته فتعترب القيمة 

ه ملا فيه من ربا النساء بنقد أي مبعجل مما لو بيع مبؤجل ، فإنه ال جيوز بصنفه وال بغري: حينئذ اتفاقاً ، واحترز بقوله 
وجاز حملى وإن كان ثوباً خيرج منه عني إن سبك بأحد : بقوله ) خ ( نعم جيوز بعرض وإىل املسألة بشروطها أشار . 

النقدين إن أبيحت ومسرت وعجل بغري صنفه مطلقاً وبصنفه إن كانت الثلث فأقل وهل بالقيمة أو بالوزن ؟ خالف 
  الذَّهْبوكُلُّ ما الِْفّضةُ فيِه و.

  فبالُعرُوضِ الَبْيعُ يف ذَاَك وَجْب
نقداً أو إىل أجل ، وال جيوز بذهب وال ) الفضة فيه والذهب فبالعروض البيع فيه قد وجب ( أي حملى ) وكل ما ( 

فضة ولو نقداً ملا يلزم عليه من الربا املعنوي ، ألنه حينئذ بيع ذهب وفضة وعرض بذهب أو بيع فضة وعرض 
اللهم إال أن يكون جمموعهما تبعاً لقيمة احمللى ، فيجوز حينئذ بيعه بأحدمها ال هبما معاً ، وحمل  وذهب بفضة ،

وإن حلي هبما مل ) : خ ( جوازه بأحدمها مع التبعية إذا توفرت الشروط الثالثة اليت هي اإلباحة والتسمري والتعجيل 
  .جيز بأحدمها إال أن تبعا اجلوهر 

  يلحق هبا فصل يف بيع الثمار وما
  .من املقاثي واخلضر وذي النور كالورد وحنوه 

  َبْيُع الثَِّمار واملَقاثي والُْخضَْر
  َبْدُو الصَّالَحِ ِفيِه َشْرطٌ ُمْعَتبَْر

كاللفت واجلزر ) واخلضر ( كالبطيخ والفقوس ) واملقاثي ( من عنب أو متر أو تفاح أو مشمش ) بيع الثمار ( 
وهو الزهو وظهور احلالوة والتهيؤ للنضج ، ويف ذي ) : خ ) ( الصالح ( ظهور  أي) بدو ( والبصل والفجل 



وصح بيع ) : خ ( ال بد منه ) شرط معترب ( أي يف جواز بيع مجيع ما ذكر ) فيه ( النور بانفتاحه والبقول بإطعامها 
  :مثر وحنوه بدا صالحه إن مل يستتر وال جيوز بيعه قبل بدو صالحه كما قال 

  لَْم يَْبُد َصالَُحها امَْتنَْع وَحْيثُ
  َما لَْم َيكُْن بالشَّْرطِ ِللْقَطْعِ َوقَْع

بيعها ، وأما بدوه يف بعض جنس ولو يف خنلة واحدة أو دالية أو اسوداد عنقود أو ) وحيث مل يبد صالحها امتنع ( 
وبدوه يف بعض حائط كاف  ) :خ . ( حبات منه ، فذلك كاف يف ذلك اجلنس كله ويف جماوره إن مل تكن باكورة 

وبدو الصالح فيها اليبس فإن بيع قبله فال . ويدخل يف الثمار احلبوب كالقمح وحنوه . يف جنسه إن مل تبكر اخل 
جيوز إال أن يكون البيع فيه وقع بعد اإلفراك على أن يتركه حىت ييبس أو يكون ذلك لعرف فيه فيمضي بقبضه كما 

قبل يبسه بقبضه ، وأما إن مل يشترط تركه وال كان العرف ذلك فالبيع فيه  ومضى بيع حب أفرك) : خ ( قال 
) بالشرط للقطع وقع ( البيع للذي مل يبد صالحه ) ما مل يكن ( جائزوإن تركه مشتريه حىت ييبس قاله ابن رشد ، 

ر أي حيتاج املتبايعان أن ينتفع به يف احلني كاحلصرم والفول األخضر والفريك ، وأن يضط. فإنه جيوز بشروط ثالثة 
أو أحدمها لبيعه كذلك ، وأن ال يقع من غري أهل حمله أو أكثرهم التوافق على بيعه للقطع قبل بدوه أو يعتادون 

ذلك ، فان اختل شرط من هذه الثالثة مل جيز ملا يف ذلك من الفساد وإضاعة املال فتحصل مما هنا ومما مّر أن الثمرة 
ثانيها وثالثها . إذا بيعت مفردة على شرط القطع كما هنا : أحدها . ها يف ثالثة مواضع جيوز بيعها قبل بدو صالح

  :أن تباع مع أصلها أو تلحق به كما مّر يف قوله : 
  ومشتري األصل شراؤه الثمر
  قبل الصالح جائز فيما اشتهر

ومل يتماأل عليه ال على التبقية  وصح بيعه قبل الصالح مع أصله أو أحلق به أو على قطعه إن نفع واضطر له) : خ ( 
  .أو اإلطالق 

  َوِخلْفَةُ القَصيل ملْكُُه َحرِي
  ِلَباِئعٍ إالّ بِشَْرِط املُشَْترِي

فإذا بيع القصيل وحنوه مما جيز وخيلف كالقرط والقضب فخلفته ) البائع ( أي حقيق ) وخلفة القصيل ملكه حري ( 
عند العقد أنه يشتري القصيل خبلفته فتكون ) إال بشرط املشتري ( األوىل  مملوكة للبائع ، وإمنا ميلك املشتري اجلزة

أن : أن يبلغ حد االنتفاع به ، وثانيهما : أحدمها : له اخللفة حينئذ ، مث إنه يشترط يف جواز شراء القصيل شرطان 
خبلفته فيشترط يف جواز ال يشترط تركه إىل أن حيبب ألنه حينئذ بيع للحب قبل وجوده ، فإذا وجد الشرطان وبيع 

أن تكون مأمونة كأرض سقي بغري مطر ، وأن يشترطها كلها ال بعضها ، وأن ال يشترط . اشتراطها ثالثة شروط 
ترك اخللفة إىل أن جتب أيضاً للعلة املتقدمة ، وكذا تشترط هذه الثالثة فيما إذا اشترى اخللفة بعد شراء القصيل ، 

طها املذكورة قبل جز القصيل ال بعده ألنه حينئذ غرر غري تابع ، فإن اختل شرط من لكن إمنا جيوز له شراؤها بشرو
ز ( شرطي القصيل فسد العقد وفسخ إال أن يفوت ففيه القيمة ، وكذا إن اختل شرط من شروط اخللفة ، وكالم 

والقرط بضم  والقضب بفتح القاف وسكون الضاد ما يقضب أي يقطع مرة بعد مرة ،. فيه خلل واهللا أعلم ) 
الطاء العشب الذي تأكله الدواب ، مث إن أرض املغرب ملحقة عندهم بأرض السقي ، وعليه فإذا كان القصيل يف 
فصل الشتاء بلغ حد االنتفاع به فيجوز بيعه مع خلفته اليت خيلفها قبل فصل الصيف ألهنم جعلوا أرض املغرب مما 

  َوال َيجُوُز يف الثِّمَار األَجلُ.إن شاء اهللا  جيوز كراؤها بشرط النقد كما يأيت يف اإلجارة



كأن يبيعه ما ) األجل ( اليت تطعم بطوناً كاملقاثي واليامسني ) الثمار ( بيع ) وال جيوز يف ( إالّ بِما إثْماُره ُمتَِّصلُ 
ؤها على اإلطالق ، تطعمه املقاثي أو اليامسني شهراً الختالف محلها قلة وكثرة كما يف املدونة ، بل إمنا جيوز شرا

ال ينقطع يف سائر ) إمثاره متصل ( أي إال يف الشجر الذي ) إال مبا ( ويكون املشتري مجيع بطوهنا ولو مل يشترطها 
وللمشتري بطون كيامسني ) : خ ( السنة كاملوز فال بد فيه من ضرب األجل الستمرار إطعامه وعدم متييز بطونه 

  .ب األجل إن استمر كاملوز ومقثاة ، وال جيوز بكشهر ووجب ضر
  َوغَاِئٌب يف األْرضِ ال ُيبَاُع
  إالّ إذَا َيْحُصلُ االْنِتفَاُع

بدا صالحه وبدوه كما للباجي ) ال يباع إال إذا ( كاللفت واجلزر والفجل والبصل والثوم ) وغائب يف األرض ( 
وهذا فيه نوع تكرار مع ما قدمه أول الفصل به ومل يكن يف قلعه فساد ، ) حيصل االنتفاع ( أن يستقل ورقه ويتم و 

.  
  َوَجاِئزٌ يف ذَاَك أنْ ُيْسُتثَْنى
  أكْثَُر ِمْن نِْصٍف لَهُ أَْو أَْدَنى

أي لنفسه ) أكثر من نصف له ( البائع منه ) أن يستثىن ( املبيع املتقدم من التمر واملقاثي واخلضر ) وجائز يف ذاك ( 
  :وهذا يف استثناء الشائع بدليل قوله من نصف كربع وثلث ، ) أو أدىن ( 

  َوُدونَ ثُلِْث إنْ َيكُْن ما اْسُتثْنِي
  بَِعَدٍد أْو كَْيلٍ أَْو بَِوزِْن

معيناً حمصوراً بدليل ) استثين ( أي القدر الذي ) ثلث إن يكن ما . ( اخل ) خ ( صوابه وقدر كما يف ) ودون ( 
( ين منه عشرة آالف جوزة أو يبيعه مقثاة ويستثين منها مائة بطيخة كأن يبيعه بستان اجلوز ويستث) بعدد : ( قوله 

كبيعه مثر حائطه ويستثين ) أو بوزن ( كبيعه فدان زرع قائم بعد يبسه ويستثين منه وسقاً ) كيل ( حمصوراً ب ) أو 
طيخة قدر ثلث منه قنطاراً أو حنوه ، فإن حزر أن عشرة آالف من اجلوز هي قدر ثلث البستان فدون ، واملائة ب

املقتاة فدون ، والوسق قدر ثلث زرع الفدان فدون جاز االستثناء املذكور وإالَّ امتنع لكثرة الغرر ، إذ ال يدري 
املشتري ما يبقى له بعد دفعه املستثىن فتحصل من النظم أن القدر الشائع جيوز استثناؤه مطلقاً وأن القدر املعني 

عاطفاً على اجلائز بقوهلوبيع ) خ ( ه إذا كان قدر ثلث فدون وإىل املسألتني أشار احملصور بعدد وحنوه جيوز استثناؤ
  .وجزء مطلقاً : مث قال . صربة ومثرة واستثناء قدر ثلث اخل 

إذا كانت الثمرة أنواعاً واستثىن من نوع منها أكثر من ثلثه إال أنه ثلث اجلميع فأقل فاختلف فيه قول مالك : تنبيه 
ومثل االستثناء يف العقد إذا أراد ملا ذكر بعد العقد قبل قبض : قال ) ز ( قاسم وأشهب باملنع نقله ، وأخذ ابن ال

أي فإنه جيوز إذا كان العدد أو الوزن املشترى قدر الثلث فدون ألن الالحق . الثمن أو بعده وقبل التفرق اخل 
  .للعقد كالواقع فيه انظره 
  َوإنْ َيكُْن ِلثَمَراٍت َعيَّنا

  ُمطْلَقاً َيُسوغُ َما َتَعيَّنَافَ
من ) ما تعينا ( استثناء ) فمطلقاً يسوغ ( أي استثىن مثر شجرات بأعياهنا ) لشجرات عينا ( البائع ) وإن يكن ( 

الشجرات كهذه النخلة وهذه كان قدر الثلث أو أكثر ألن املبيع هو ما سواه وهو معني أيضاً ، فهذه ثالث مسائل 
الشائع كربع وحنوه ، واستثناء القدر احملصور بعدد أو كيل أو وزن ، واستثناء خنالت بأعياهنا ، استثناء اجلزء : 



أن يبيعه أصل حائطه مع مثرته أو مثرته فقط على أن للبائع مثر مخس : وبقيت مسألة رابعة مل يذكرها الناظم وهي 
إال البائع يستثىن مخساً ) : خ ( ر الثلث فدون خنالت أو سبع وحنوها خيتارها منه ، فيجوز بشرط أن تكون مثرهتا قد

من جنابه أي فيجوز إال أنه ال مفهوم للخمس يف كالمه ، بل املدار على كون مثرة ما خيتاره ثلثاً فدون كما يف 
  .املتيطية وغريها 

  ويف َعصريِ الكََرمِ ُيْشَرى بالذََّهْب
  أْو ِفضٍَّة أْخذُ الطََّعامِ ُيْجَتَنْب

أو عرض ) بالذهب أو فضة ( أي يباع ) يشرى ( أو غريه من األطعمة واألشربة ما عدا املاء ) الكرم ويف عصري ( 
ملا فيه من اقتضاء الطعام عن مثن الطعام وهو ممنوع للتهمة على ) جيتنب ( كقمح أو تفاح أو غريمها ) أخذ الطعام ( 

ال جيوز ملن باع طعاماً أن يقبض فيه طعاماً من : ملدونة قال يف ا. بيع الطعام بالطعام نسيئة فال مفهوم لعصري الكرم 
. صنفه أو من غري صنفه إال أن يأخذ منه ما باعه صفة وقدراً إن حممولة فمحمولة وإن مسراء فسمراء وهي إقالة اه 

امتنع  ضابطة جعل املقتضى مثناً للمبيع ، ولذا: ابن عرفة يف بيوع اآلجال . وسواء أخذ ذلك قبل األجل أو بعده 
وكذا لو أخذ . أخذه عن كراء أرض بعني أو عرض ، وكذا أخذ اللحم عن مثن احليوان من جنسه وعكسه اه 

الدراهم عن الذهب الذي هو مثن الثوب وعكسه ، أو أخذ ثوب القطن عن غزله إذا كان بعد مدة ميكن أن ينسج 
وإن أحلت على مثن : قال فيها أيضاً : تنبيه .مر  فيها ألهنما يتهمان على بيع الشيء مبا خيرج منه وهو مزابنة كما

طعام لك من له عليك مثل الثمن من بيع أو من قرض مل جيز للمحال به أن يأخذه له من الطعام إال ما كان جيوز لك 
  .أن تأخذه من غرميك اه 

تري طعاماً مبال الطالب مث كان شيخنا يعين ابن عرفة جييز ملن عليه طعام أن يرسل من يش: قال الربزيل : تنبيه آخر 
وظاهره ولو كان من ناحيته وسببه ولعله خففه مراعاة ملن جييز أن يقتضي من مثن الطعام : يتقاضاه منه الطالب قال 

ونقله العلمي يف نوازله ويف الربزيل أيضاً سئل املازري عمن اضطرته . طعاماً وهو قول خارج املذهب واهللا أعلم 
ولكن إن مل يقدر على خالص : طعام من مثن الطعام ؟ فأجاب بأنه ال جيوز مث قال يف آخر كالمه احلاجة إىل اقتضاء ال

الثمن إال بالطعام فيفعالنه على وجه سائغ يأخذ الطعام ويوكل به من يبيعه على ملك ربه فينفذه للحاضر ويقضي 
  .ز البائع ويفعله بإشهاد من غري حتيل على إظهار ما جيوز وإبطال ما ال جيو

مثله يقع اليوم عندنا يعطي الزرع للبادية فال جيد ما يأخذه فيعطيه احليوان والسؤال كالسؤال واجلواب : قلت 
  .ونقله امللوي يف مسائل التصيري . كاجلواب اه 

  فصل يف اجلائحة يف ذلك
  .أي يف الثمار وما أحلق هبا 

  وكُلُّ َما الَ ُيْسَتطَاُع الدَّفُْع لَْه
  لُ الرِّياح املُْرَسلَهَجائَْحةٌ مِثْ

هلا ) جائحة ( واالحتراز منه إذا أصاب الثمر فأتلف ثلثها فأكثر فهو ) ال يستطاع الدفع له ( أي شيء ) وكل ما ( 
تسقط الثمرة هبا والثلج والربد واملطر الغالب والعفن واجلراد والدود والطري والفأر ) مثل الرياح املرسله ( وذلك 

  .ق والنار وغاصب وسار
  َواجلَْيُش مَْعُدوٌد ِمع اجلَواِئحِ
  كَِفْتَنٍة وكالَعُدوِّ الكاِشحِ



تقع يف البلد فينجلي عنه ) كفتنة ( ألنه ال يستطاع دفعه ) معدود من اجلوائح ( مير بالنخل ليأخذ مثرته ) واجليش ( 
أو محاماً فاجنلى أهل البلد عنه أو  أهله أو يقل وارده بسببها فال جيد مشتري الثمرة من يبيعها له كمن اكترى فندقاً

مينع مشتري الثمرة من ) وكالعدو الكاشح . ( قل وارده ومل جيد من يسكنه فال كراء علية انظر شرحالشامل 
  :الوصول إليها حىت سقطت الثمرة وتلفت ، والكاشح املضمر للعداوة ولبعضهم يف نظم اجلوائح ما نصه 

  جوائح أشجار الثمار كثرية
  ست وعشر فهاكهاوعدهتا 

  فقحط وثلج مث غيث وبردها
  وعفن وريح واجلراد وفارها
  ودود وطري غاصب مث سارق

منها أموراً زائدة على هذا ) خ ( وغرق وجيش واحملارب نارها واحملارب داخل يف العدو ، والكاشح وقد ذكر 
اجليش وإال اتبع السارق بقيمة فانظر وال بد وحمل كون السارق واجليش جائحة ما مل يعرف السارق أو واحد من 

ما سرق ولو معدماً وال يكون جائحة ، وكذا الواحد من اجليش يتبع باجلميع ألهنم كاحلمالء عن بعضهم بعضاً ما مل 
  .يكن ذلك الواحد معدماً غري مرجو يسره عن قرب ، فاألظهر أنه جائحة قاله ابن عرفة 

  فإنْ َيكُْن ِمْن َعطَشٍ ما اتَّفَقَا
افالَوْض   ُع ِللثَّمن ِفيِه ُمطْلَقَ

) فالوضع للثمن فيه مطلقا ( أي وإن يكن ما وقع من اجلائحة حصل من العطش ) وإن يكن من عطش ما اتفقا ( 
كأن اجملاح مثرة أو ما أحلق هبا من بقول وحنوه ألنه ملا كان سقي الثمرة على البائع أشبه ما فيه . بلغ الثلث أو ال 

  . حق توفية قاله يف ضيح
  وإنْ َتكُْن ِمْن غَْيرِِه فَِفي الثَّمَْر
  ما َبلَغَ الثُّلْثَ فَأَْعلَى املُْعتَْرب

( والفول األخضر والفريك وحنوها ال يوضع منها إال ) ففي الثمر ( أي العطش ) من غريه ( اجلائحة ) وإن تكن ( 
وتوضع ) خ ( عندهم يف وضعها مما ذكر ) رب املعت( ألن ثلث املكيلة فأكثر هو ) فأعلى ( من مكيله ) ما بلغ الثلث 

وال توضع فيما نقص عن ثلث املكيلة ولو كانت قيمته : أي . إن بلغت ثلث املكيلة اخل : جائحة الثمار إىل قوله 
وقيمته لغالئه عشرة وقيمة ما بقي لرخصه بتأخريه يف . ثلثاً فأكثر كما لو أجيح سدس الثمرة الذي طاب أو ال 

  .مل توضع على املشهور الطيب عشرون 
  َويف الُبقولِ الَوْضُع يف الكَثِريِ
  َويف الَِّذي قَلَّ َعلَى الَْمْشهُورِ

وهي اليت يؤكل ما خرج منها فوق األرض دون الداخل فيها وذلك كالكرنب واخلس واهلندبا وحنو ) ويف البقول ( 
على ( عن الثلث كالسدس وحنوه )  الذي قل ويف( الذي بلغ الثلث فأكثر ) الكثري ( اجملاح ) الوضع يف ( ذلك 

وَألَْحقُوا نَْوَع املَقَاثي .وإمنا وضعت يف البقول مطلقاً ألن غالبها من العطش ومحل ما أجيح منها بغريه عليه ) املشهور 
  بالثَّمَْر

  ِهَنا َوَما كالْيَاَسِمني واجلََزْر
فال ) بالثمر هنا ( كبطيخ وفقوس وقرع وباذجنان وحنوها وهي اليت تطعم بطناً بعد بطن ) وأحلقوا نوع املقاثي ( 



والورد من كل ما جيىن ) كاليامسني ( كان ) ما ( أحلقوا هبا أيضاً ) و ( توضع اجلائحة فيها إال إذا بلغت الثلث 
يب وهذا القول من أن مغ. واللفت وحنوها ) واجلزر ( أحلقوا هبا أيضاً مغيب األصل كالبصل ) و ( ويبقى أصله 

هو الذي القضاء ومقابله أهنا كالبقول وهو : قال يف املتيطية . األصل كاجلزر واللفت والفجل ملحق بالثمار 
وأما جائحة البقول والسلق والبصل واجلزر والفجل والكراث وغريها فيوضع : املشهور ومذهب الدونة ، قال فيها 

وتوضع جائحة الثمار وإن قلت كالبقول والزعفران : ل إذ قا) خ ( وعليه اقتصر . قليل ما أجيح منه وكثريه اه 
فتحصل أن املقاثي وهي ما تطعم بطناً بعد بطن ملحقة . والرحيان والقرط وورق التوت ومغيب األصل كاجلزر اخل 

وأن اجلائحة توضع من العطش مطلقاً وإن كانت . بالثمار وأن مغيب األصل كالبصل والكراث واجلزر فيه قوالن 
ففي الثمار واملقاثي ال يرجع هبا إال إذا بلغت الثلث ، ويف البقول وهي اليت يؤكل ما خرج منها فوق  من غريه

  .األرض يرجع هبا مطلقاً 
  والقََصُب احلُلُْو بِِه قْوالِن
  كََوَرقِ التُّوِت ُهما ِسيَّاِن

ال جائحة فيه ألنه إمنا يباع بعد  أنه) خ ( مذهب املدونة ، وعليه اقتصر ) قوالن ( أي فيه ) والقصب احللو به ( 
وقال . بدو صالحه بظهور احلالوة فيه فهو مبنزلة ما تناهى طيبه وما أجيح بعد تناهي الطيب ال جائحة فيه كما يأيت 

وهو القياس ، وصحح يف الشامل أنه كالبقول إذ قال : ابن يونس . توضع اجلائحة يف القصب احللو : ابن القاسم 
أو : وانظر ما مراده بقوله . وقصب سكر أو غريه ، وإن قلت على األصح وثالثها كالثمار اه  وتوضع من بقول: 

التشبيه يف ) كورق التوت ( غريه ألن غري القصب احللو هو القصب الفارسي وهو ال جائحة فيه ألنه خشب 
وقد علمت أن املشهور يف القصب احللو وورق التوت من غري ترجيح ، ) سيان ( أي القوالن ) مها ( القولني 

  ) .خ ( منهما يف القصب احللو عدم اجلائحة وأن املشهور منهما يف ورق التوت هو اجلائحة كما مر عن 
موت دود احلرير هو من جائحة ورقة كمن اكترى محاماً فلم جيد من يسكنه كمامّر ، وملا كانت اجلائحة إمنا : تنبيه 

نبه الناظم على ذلك فقال . إن تناهت الثمرة فال جائحة اخل ) خ ( ل توضع إذا حصلت قبل انتهاء الطيب كما قا
:  

  َوكُلَُّها البَاِئعُ َضاِمٌن هلا
  إنْ كانَ ما أُجِيَح قَْبلَ االْنِتهَا

، فمفهومه إنه إذا أجيحت بعده فال ضمان ) كلها البائع ضامن هلا وإن كان ما أجيح قبل االنتها ( الثمار ) و ( 
أهنا بانتهاء الطيب خترج من ضمان البائع وإن مل ميض من الزمان ما ميكن قطعها فيه ) خ ( هر عليه وظاهره كظا

والثاين حىت ميضي ذلك ، والثالث حىت ميضي ذلك وميضي ما جيري العرف بالتأخري إليه ، . وهو أحد أقوال ثالثة 
ا بتناهي طيبها وإن مل ميض ما ميكنه فيه ففي كون ضمان الثمرة من مبتاعه: وأشار إىل هذا اخلالف ابن عرفة بقوله 

وهذا القول هو املعتمد وعليه اقتصر اللخمي . جذها أو مبضيها ثالثها مبضي ذلك وما جيري العرف بالتأخري إليه اه 
وكذلك العنب إن أجيح قبل أن تستكمل عسيلته كان ضمانه من البائع ، وإن استكملها وكان بقاؤه : فقال 

جته لئال يفسد عليه إن قطعه دفعة واحدة كان على البائع أيضاً إن كانت العادة بقاءه ملثل ذلك ليأخذه على قدر حا
وعليه فإذا أخرها بعد . ، وإن كانت العادة جذه حينئذ مجيعاً فأخره ليأخذه على قدر حاجته كان من املشتري اه 

اء النضارة والرطوبة فيأخذها بقدر حاجته ، انتهاء طيبها ومضى ما ميكن جذها فيه جلريان عرف الناس بالتأخري لبق
إذا : وغريه ، ويفيده كالم املتيطي يف هنايته لقوله ) خ ( فاجلائحة فيها وهي رواية سحنون وهو املذهب كما يفيده 



أجيحت بعد انتهاء طيبها وإمكان جذاذها مبضي مدة ميكنه جذها فيها قبل بلوغ احلد ، الذي يعرف من التراخي يف 
وأما إن كان تأخريه لشغل عرض له أو لسوق يرجو . تجب اجلائحة على قول مالك باجلائحة يف البقول اه جذها ف

والربزيل وغريمها ، فمفهوم الناظم فيه تفصيل بني أن جتتاح بعد انتهاء الطيب وبعد ) خ ( إنفاقها فال جائحة كما يف 
ني أن جتتاح قبل مضي ما جرت العادة بالتأخري إليه مضي ما جرت العادة بالتأخري إليه فال ضمان على البائع وب

فالضمان منه ، وأما منطوقه فمسلم ألن ما أجيح قبل انتهاء الطيب ضمانه من البائع اتفاقاً ، مث اعلم أن الثمار على 
جيح ما شأنه أن ييبس ويدخر وحيبس أوله على آخره كالتمر والعنب والزيتون واجلوز واللوز ، فهذا إذا أ: قسمني 

منه ثلث املكيلة فأكثر وضع على املشتري بنسبة ذلك فإن أجيح الثلث وضع عنه ثلث الثمن أو النصف فنصف 
ما ال حيبس : الثاين . الثمن وهكذا ، وال يلتفت هنا إىل القيمة اتفاقاً وإنأجيح أقل من الثلث فال يوضع عنه شيء 

لرمان واخلوخ والتني والعنب يف بعض البلدان وحنو ذلك مما أوله على آخره كاملقاثي والورد واليامسني والتفاح وا
ختتلف أسواقه يف أول جمناه ووسطه وآخره فإن كان الذاهب ثلث املكيلة أو وزنه أو عدده فإنه ينسب يف ذلك 

من مقثاة  قيمة ما أجيح إىل قيمة ما بقي سليماً وتعترب قيمة اجملاح يف زمنه وقيمة غريه يف زمنه أيضاً ، فإذا أجيح بطن
اشتريت بتسعة مثالً فإنه حيفظ عدده ، مث إذا جىن بطنني وانقطعت فإنه حيفظ عددمها أيضاً وينظر حينئذ إىل البطن 
: اجملاح من البطنني الساملني ، فإن كان اجملاح ثلث عدد بطون املقثاة أو ثلث وزهنا إن كانت تباع وزناً فيقال حينئذ 

ئحة وما قيمة الثاين والثالث يوم جذاذمها ؟ فإذا قيل قيمة األول يوم اجلائحة ثالثة ما قيمة البطن اجملاح يوم اجلا
لغالئه يف وقته ، وقيمة الثاين يف زمنه اثنان لرخصه عن األول ، وقيمة الثالث يف زمنه أيضاً واحد فإنه يرجع عليه 

. يرجع عليه خبمسة أسداس الثمن بنصف التسعة ، وكذا إن كانت قيمة الثلث اجملاح مخسة أسداس القيمة فإنه 
وأما إن كان اجملاح أقل من الثلث فإنه ال يوضع شيء هذا حكم ما له بطون ، وكذا النوع الواحد الذي . وهكذا 

ال حيبس أوله على آخره كالعنب وحنوه يف بعض البلدان ألنه قد تكون عادهتم جارية باستعجال بيع ما طاب منه 
  .به للسوق فيكون حكمه كذوي البطون  وأن كل ما طاب منه شيء أتى

فإن ادعى البائع أن املبتاع كان جذ قبل اجلائحة كثرياً من الثمرة لو أضيف إىل : قال يف النهاية : األول . تنبيهان 
أثبت أن ما أدركته اجلائحة يف الثمرة ووقف : ما بقي بعد اجلائحة مل يبلغ اجملاح منها الثلث فهنا يقال للمبتاع 

د عليه هو مجيع ما ابتعته منها فإن قدر على ذلك دون مدفع للبائع فيه حكم له باجلائحة وإن عجز عن إثبات الشهو
ما ادعاه من أنه مل جيذ من الثمرة شيئاً أو جذ منها شيئاً يسرياً حلف له البائع وال حتط له اجلائحة وله قلب اليمني 

ا التحقيق فيما جىن املبتاع قبل ويقولون يف شهادهتم أن الذي وعن ابن احلاج أن أرباب املعرفة يتحرو. عليه اه 
أذهبت اجلائحة ثلث مثر اجلنة املبيعة مع ما أكل املبتاع قبل اجلائحة ، فإذا شهدوا هكذا وجب احلكم باجلائحة وإن 

جب أن حيلف وإمنا شهدوا أن اجلائحة يف ثلث ما بقي فهي شهادة ناقصة والوا. قصروا يف ختمني ما أكله املبتاع 
البائع أن اجلائحة أقل من ثلث الباقي مع ما جىن املبتاع وتسقط اجلائحة ، فإن نكل حلف املبتاع أهنا يف الثلث 

وحكم هبا ولو أجيحت اجلنة كلها فاختلفا ، فالبائع يدعي أن املبتاع جىن منها واملبتاع ينفي ذلك أو يدعي قليالً ، 
تلف املقومون هل اجملاح الثلث أو أقل فيحتمل أن يقضي بأعدل البينتني أو ولو اخ. فإن القول للمبتاع يف ذلك 

حيكم ببينة الثلث إلجياهبا حكماً ، وهو األظهر إال أن يقال ينظر لألعدل مراعاة ملن يقول ال جائحة ، وألن الشهادة 
. الثمرة يكون بوجهني وذكر ابن فتحون أن تقدير جائحة . يف عني واحدة كالشهادة على قدم الضرر وحدوثه اه 

تقديرهم أن : والثاين . تقديرهم ما حتمل هذه الثمرة على التوسط من محلها يف السنني فيقال وهو كذا : أحدمها 
هذا الذي عاينوه جماحاً ساقطاً يف أصول الثمرة أو فاسداً يف رؤوسها هو الثلث الذي قدروه من محلها على التوسط 



ما بقي صحيحاً يف رؤوس الثمرة حبسب ما أعطاهم ما عاينوه فيها من السامل أو اجملاح مل وأما لو قدروا هذا اجملاح في
وقد حتصل من هذا كله . يعمل هذا العقد شيئاً مبجرده وافتقر إىل تسليم البائع أن املبتاع مل جيذ من الثمرة شيئاً اه 

يمينه أو أهنجذ شيئاً قدره كذا ، وأما إن أجيح أن الثمرة إذا أجيحت كلها فالقول للمبتاع أنه مل جيذ منها شيئاً ب
بعضها وادعى البائع أن املبتاع قد جذ من الثمرة قبل اجلائحة وأنكر املبتاع ذلك أو ادعى أنه جذ شيئاً يسرياً ، فإن 

قت املبيع املبتاع يكلف بإثبات ذلك كما مّر عن املتيطية ، وكيفية إثباته إما بأن يشهد الشهود بأهنم عاينوا الثمرة و
وإن كان الساقط هو نصف ما . والساقط منها اآلن والباقي يف رؤوسها وأن ذلك كله هو القدر الذي رأوه أوالً 

كان وقت البيع والباقي يف رؤوسها هو ربعه فيكون ما جناه املبتاع هو الربع اآلخر ، وإما بأن يتحروا التحقيق فيما 
ما : وكيفية حتريه هو ما ذكره ابن فتحون فيقولون . كما مّر عن ابن احلاج جىن املبتاع حيث مل يعاينوها وقت البيع 

حتمله هذه الثمرة على التوسط من محلها يف السنني قنطاراً أو وسقاً مثالً ، وقدر الباقي منه ربعه والساقط باجلائحة 
أو نكل عن اليمني اليت قلبها عليه  نصفه فيكون الربع اآلخر جناه املبتاع ، وهكذا إذا أقر املبتاع بأنه قد جىن منها

البائع وإن ادعى أنه ال يدري قدر ما جىن أو غاب أو مات ، فإن الشهود يتحرون التحقيق فيما جناه كما قال ابن 
هذا ما ظهر يل يف فهم هذه األنقال والتوفيق بينها ، . وكيفية التحري لذلك هو ما تقدم عن ابن فتحون . احلاج 

  .ه املسألة ألهنا كثرية الوقوع وإمنا أطلت يف هذ
ظهر لنا أهنا أجيحت من العطش : ال بد من قطع الشهود حبصول السبب الذي أجيحت وال يكفي قوهلم : الثاين 

فمن علم : وحنوه إذ قد يكون إمنا عطش من عدم إيصال املاء وقد قال يف النهاية يف صفة الشهادة بذلك ما نصه 
وإهنا قحطت : وقال يف العطش . ة املذكورة وأن اجلائحة كانت بسببه قيده لسائله اخل نزول املطر أو الربد يف اجله

بذهاب سد هنرها الذي كانت تسقى منه أو باهنرار بئرها أو تغوير مائها وقد رأوأ ما ذكر من ذهاب السد واهنرار 
  .البئر وتغوير املاء اخل 

  فصل يف بيع الرقيق وسائر احليوان
  :وبدأ باألول فقال 

  َبْيُع الرَِّقيقِ أَْصلُُه السَّالمَْه
  َوَحْيثُ لَْم ُتذْكَْر فَالَ َمالَمَْه

من مجيع العيوب اآلتية وحينئذ ، فإذا نص يف العقد على السالمة فال إشكال أنه يقوم ) بيع الرقيق أصله السالمة ( 
إن للمشتري ) ف ( ر الرباءة أيضاً السالمة يف العقد وال شرطها ومل تذك) وحيث مل تذكر ( بكل عيب قدمي جيده 

عليه يف ذلك ألن شراءه حممول على السالمة حيث مل تذكر هي وال الرباءة ) ال مالمة ( أن يقوم بكل عيب جيده و 
  :كما قال 

  َوُهَو ُمبِيٌح ِللِْقَيامِ ِعْنَدمَا
عندما يوجد عيب باملبيع ( بالعيب ) مبيح للقيام ( أي البيع احملمول على السالمة ) وهو ( ُيوجُِد َعْيٌب بِاملَبِيعِ قَدَُما

بضم الدال فإن اشترى على شرط الرباءة فال قيام له حينئذ مبا يظهر من عيب قدمي إال أن يثبت علم البائع ) قدما 
 وكذا ال. والبيع مع براءة إن نصت اخل : به حني العقد فللمشتري القيام ألن البائع مدلس حينئذ كما يأيت يف قوله 

قيام للمشتري إذا بني البائع له عيوبه ووصفها حيث كانت ختفى كإباق وسرقة وصفاً كاشفاً شافياً وحيث كان 
ظاهراً أراه إياه أو وقفه عليه ومل جيمله يف نفسه كسارق أو آبق حىت يبني جنس سرقته وقدر إباقه وال مع غريه بأن 

خ ( تري قد يعلم براءته من األول فيظن أن الثاين كذلك سارق آبق وهو سارق فقط أو آبق فقط ألن املش: يقول 



إن كان العيب يتفاوت فال بد من التوقيف : ويف املعيار . وإذا علمه بني أنه به ووصفه أو أراه له ومل جيمله اه ) : 
يف ابن  وحنوه. على مقداره طوالً وعرضاً وعمقاً وإن كان ال يتفاوت يف نفسه فاملذهب أنه يكتفي فيه بذكره اه 

كالعور يعين والزنا وإال مل يبع حىت : الرباءة من العيب املعني إن مل يقبل التفاوت برىء بذكره الباجي : عرفة قال 
واإلباق والسرقة من العيوب . يبني قدره كالكي املتفاحش وغريه وال يربأ إال أن خيربه بشنيع الكي أو يريه إياه اه 

بقوله سارق بل حىت يبني قدرها ، إذ رمبا تكون عادته سرقة الشيء القليل املتفاوتة ، فلذلك كان ال يكتفي 
سارق حينئذ إمنا ينفعه يف سرقة الشيء القليل دون الكثري ، وكذا اإلباق إذ قد تكون : كالرغيف وحنوه فقوله 

ب أو عظاماً يف قفة أبيعك عبداً معيباً جبميع العيو: عادته اإلباق للموضع القريب دون البعيد ، وكذا لو قال له 
لو كثر يف براءته من ذكر أمساء العيوب مل يربأ إال من عيب يريه إياه : قال يف املدينة . وحنو ذلك فال ينفعه ذلك 

ويوقفه عليه وإالَّ فله الرد إن شاء ، وقد منع عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه أن يذكر يف الرباءة عيوباً ليست يف 
حىت : قال شريح . لو قال له أبيعك حلماً على بارية مل يربأ حىت يسمي العيب : ق قال اللخمي املبيع إرادة التلفي
  .بارية قيل احلصري يقطع عليه اللحم اه : عياض . يضع يده عليه 

واإلباق : اإلباق والسرقة عيب ولو وقعا من صغري يف حال صغره كما يأيت عن اللخمي عند قوله : األول . تنبيهان 
.  
إن من اشترى : هل يصح التربىء من عيب يشك يف برئه ، فذكر ابن عرفة يف عيوب الزوجني عن اللخمي : اين الث

وهذا مما يقع كثرياً يشتري الرجل الدابة أو . عبداً بعيب مشكوك يف زواله وبرئه منه أنه ال رد له بعدم برئه منه اه 
مل يربأ ، اللهم إال أن يشترط عليه رده إذا مل يربأ فيعمل بشرطه  العبد وهبما ورم مشكوك يف برئه فإنه ال رد له به إذا

ويف الربزيل فيمن اشترى بغلةهبا ورم تربأ له منه البائع وأراه إياه ، وشهد أهل املعرفة بأنه ال ميكن التربؤ منه لعدم . 
املوضع ختتلف فتربأ يف بعضها  إن قال أهل املعرفة بعيوب الدواب أن األورام اليت تكون يف هذا: قال . اإلحاطة به 

إال ببيان أهنا تربأ من بعض وال تربأ من بعض : يعين . وال تربأ من بعض ، فال تصح الرباءة مما تربأ منه إال ببيان اه 
فتجري على ما مر عن اللخمي وال رد له ألنه مبنزلة من اشترى مريضاً مل يبلغ حد السياق ومثله يف املعيار واهللا 

  .أعلم 
  لْعَْيُب إمَّا ذُو َتَعلُّقٍ َحصلَْوا

  ثُُبوُتُه ِفيَما يَُباُع كالشَّلَلْ
يباع ( الرقيق الذي ) حصل ثبوته فيما ( واتصال ) إما ذو تعلق ( يف الرقيق ال خيلو من ثالثة أوجه ألنه ) والعيب ( 
تل ، وهو قريب من احلول والقطع والكي والعور والربص والعمى واحلول والق) كالشلل ( ال ينتقل عنه حبال ) 

وامليل ، وهو أن مييل أحد اخلدين إىل جهة األذن ، والصور وهو أن مييل العنق إىل أحد الشقني ، والدور وهو أن 
مييل املنكب إىل أحد الشقني ، والصدر وهو أن يكون يف الصدر إشراف ونتوء ، والعجر وهو كاحلدبة يف الظهر ، 

ى ، واحلبط وهو أثر اجلرح بعد الربء إذا خالف لون اجلسد وحنو ذلك قاله يف والعسر وهو البطش باليد اليسر
  .املتيطية 

  أَْو َما لَُه َتَعلٌُّق لَِكنَّه
  ُمْنَتِقلٌ َعْنُه كَِمثْلِ الْجِنَّْه

كمثل ( يفارقه يف بعض األوقات دون بعض ) لكنه منتقل عنه ( بالرقيق واتصال به ) له تعلق ( أي عيب ) أو ما ( 
  .أو البول يف الفراش واألمراض املختلفة يف بعض األوقات وحنو ذلك ) اجلنة 



  أَْو باِئٌن كالزَّْوجِ َواإلباقِ
  فالرَّدُّ يف اجلَِميعِ باإلطْالَقِ

وظاهره ولو من ) واإلباق ( والسرقة ) كالزوج ( عنه أي ليس متعلقاً به حساً بل معىن فقط ) بائن ( عيب ) أو ( 
والعبد الكبري إذا بيع وقد أبق يف صغره فذلك عيب وكذلك السرقة فريد بذلك ألنه : اللخمي .  صغري وهو كذلك

وحنوه يف ) ح ( ونقله . باق على تلك العادة إال أن تكون من الصغري حبيث لواخترب ذلك منه فال ينقص من مثنه اه 
كان ) يف اجلميع باإلطالق ( ثابت له ) فالرد  (املتيطية واملفيد وإذا أثبت املشتري شيئاً من هذه الوجوه الثالثة 

مث استثىن العارف بالعيوب من الوجه األول فإنه ال رد له بالعيب الظاهر منه . قلب أم ال . عارفاً بالعيوب أم ال 
  :حيث رأى املبيع وقلبه فقال 

  إالَّ بِأَوَّلِ بَِما ِمْنُه ظَهَْر
  ِلَمْن َيكُونُ بِالُْعُيوبِ ذَا َبصَْر

ملن يكون بالعيوب ذا بصر ( ال رد به ) منه ظهر ( أي فالعيب الذي ) فما ( أي إال يف الوجه األول ) إال باألول ( 
.  

  َواخلُلُْف ِفي الَْخِفيِّ ِمْنُه َواحلَِلْف
  َيلَْزُم إالَّ َمَع َتَديُّنِ ُعرِْف
ملشتري ذا بصرية ، فروى ابن حبيب واملوضوع حباله من كون ا: أي من القسم األول أي ) واخللف يف اخلفي منه 

يرده بعد أن حيلف ما رآه إال أن يكون مع بصره غري متهم لتدينه : وغريه عن مالك أنه ال رد له ، وقال ابن القاسم 
وهكذا نقله ابن سلمون ) واحللف يلزم إال مع تدين عرف : ( فله الرد يف الظاهر واخلفي دون ميني وهو معىن قوله 

م ، وظاهرمها أن غري ذي البصرية بالعيوب له الرد بالعيب الظاهر واخلفي مع أن العيب الظاهر قسمان ، وتبعه الناظ
كاإلقعاد وقطع اليدين أو الرجلني ، وقسم خيفى . قسم منه ال خيفى على كل من قلب املبيع كان ذا بصرية أم ال . 

احلول والفتل وحنومها مما تقدم ، والعيب الظاهر عند التقليب على من مل يتأمل ، وال خيفى غالباً على من تأمل ك
يطلق عندهم على القسمني معاً ، فالقسم األول ال رد به للجاهل فضالً عن العارف ، والقسم الثاين يثبت الرد به 

وكالم املتقدمني واملتأخرين يدل على أن العيب : على ما البن عرفة معترضاً على ابن عبد السالم إذ قال ما نصه 
ظاهر مشترك أو مشكك يطلق على الظاهر الذي ال خيفى غالباً على كل من اخترب املبيع تقليباً ككون العبد مقعداً ال

أو مطموس العينني ، وعلى ما خيفى عند التقليب على من مل يتأمل وال خيفى غالباً على من تأمل ككونه أعمى وهو 
والتثنية يف قوله فيهما ترجع لألول والثاين فقول . ه اتفاقاً فيهما اه قائمالعينني ، فاألول ال قيام له به والثاين يقام ب

شامل للقسمني املذكورين مع أن القسم األول ال رد به للجاهل وال للعارف ، مث قال . فما منه ظهر اخل : الناظم 
من : ني قال ما نصه مث وقفت على نقل ابن احلاج يف نوازله عن ابن أيب زمن: إثر ما مر عنه ما نصه . ابن عرفة 

اشترى شيئاً وأشهد على نفسه أنه قلب ورضي مث وجد عيباً مثله خيفى عند التقليب حلف ما رآه ، ورده إن أحب 
وإن كان ظاهراً مثله ال خيفى عند التقليب لزمه وال رد له ، وإن مل يشهد أنه قلب ورضي رد من األمرين معاً قاله 

  .عبد امللك وأصبغ اه 
راد بالعيب الظاهر يف كالم ابن أيب زمنني هو العيب الظاهر الذي خيفى على من مل يتأمل وال خيفى على فامل: قلت 

غريه وهو القسم الثاين يف كالم ابن عرفة بدليل قوله فيما بعد رد من األمرين معاً فيكون قادحاً يف االتفاق الذي 
حلف ما رآه : وقوله عن ابن أيب زمنني . مث وقفت اخل : حكاه ابن عرفة على الرد يف القسم الثاين ولعله لذلك قال 



وهو املوافق للمشهور املعمول به من أن ميني التهمة تتوجه اليوم . ظاهره أنه حيلف مطلقاً كان ديناً أم ال . ورده اخل 
ه مثله ال خيفى مطلقاً وما مر عن ابن سلمون والناظم مبين على أن ميني التهمة ال تتوجه إال على أهل التهم ، وقول

وباجلملة ، فالتقليب والتأمل مبعىن واحد ، فالعيب الظاهر . يعين على ذي البصرية واهللا أعلم . عند التقليب اخل 
الذي ال خيفى على كل من له نظر إىل املبيع ال قيام به مطلقاً كما مّر يف القسم األول عن ابن عرفة ، والعيب 

وقلب وهو القسم الثاين يف كالم ابن عرفة فإن ثبت تقليبه وتأمله وكان الظاهر الذي ال خيفى على من تأمل 
املشتري ذا بصرية فال رد له أيضاً كما قال الناظم وابن سلمون ، وبه يقيد إطالق ابن أيب زمنني كما مّر وال يعول 

ه يقول ال علم يل بأن على ظاهر االتفاق الذي البن عرفة بعدم الرد وإن كان املشتري ليس ذا بصرية فله الرد ألن
هذا كله يف القسم الثاين من قسمي . ذلك عيب كما أن له الرد إذا مل يشهد بالتقليب والتأمل كان ذا بصرية أم ال 

الظاهر ، وأما اخلفي فحكى الناظم قولني يف ذي البصرية ، وظاهر ابن أيب زمنني أنه يرد من غري خالف فيدل ذلك 
ا ظهر يل يف تقرير هذا احملل ، وعليه فيستثىن من كالم الناظم العيب الظاهر الذي ال على أن الراجح هو الرد هذا م

خيفى على كل من اخترب املبيع وهو القسم األول عند ابن عرفة ، وقول ابن عرفة والثاين يقام به يعين بعد اليمني 
وفيه خمالفة ملا مر عن ابن سلمون . ال وقوله اتفاقاً فيهما ظاهره أن له القيام يف القسم الثاين كان ذا بصرية أم 

والناظم وابن أيب زمنني ، اللهم إال أن حيمل االتفاق على غري ذي البصرية ، وانظر فصل العيوب فقد نقلنا عن 
  .املازري أن كتب املوثق قلب ورضي هو من التلفيق الذي ال يعتد به 

  . النظم بل غريه من احليوان والعروض كذلك ال خصوصية للرقيق هبذا التفصيل الذي يف: األول . تنبيهات 
روى حممد ، إن ابتاع خناس غالماً فأقام عنده ثالثة أشهر حىت صرع ونقص حاله فال رد له : قال ابن عرفة : الثاين 

يعين ألنه حممول على أنه اطلع على العيب ورضيه ، وهذا يف . ألنه يشترى فإن وجد رحباً باع وإال خاصم اه 
اهر املتعلق باملبيع الذي ال خيفى عند التقليب كما مّر عن الناظم وغريه ، وأما غريه مما خيفى كاجلنون العيب الظ

لقد علم بالعيب ورضيه وأنكر املشتري : إذا تنازعا فقال البائع : الثالث .واإلباق وحنومها فله القيام بعد اليمني 
ومل حيلف مشتر ادعيت رؤيته إال بدعوى اإلراءة وال )  خ( ذلك فطلب البائع ميينه أنه ما علمه وال رضيه ففي 

وهذا مبين واهللا أعلم على أن ميني التهمة ال تتوجه ، وهذا أحد قولني فيها : قلت . الرضا به إال بدعوى خمرب اخل 
  .واملعمول به توجهها مطلقاً وعليه فله أن حيلفه وإن مل يدع إراءاته إياه وال إخبار غريه أنه رضيه 

ادفع ما بقي يل وحينئذ : من ابتاع دابة وبقي عليه بعض الثمن فاطلع فيها على عيب وقام لريد فقال البائع : ابع الر
أحاكمك فيه ، فينظر فإن كان العيب ظاهراً ال طول يف القيام به فال يدفع له الباقي حىت حياكمه ، وإن كان خفياً 

  .فيه طول فقوالن قاله ابن عات ونظمه يف الالمية 
سئل القاضي أبو حيىي بن عاصم ولد الناظم رمحهما اهللا عمن ابتاع سلعة فوجد فيها عيباً فطلب من البائع : اخلامس 

ذلك له وحيلف ما كان ذلك منه رضا بالعيب ويرده اه : اإلقالة فأىب أن يقيله ، مث أراد أن يقوم عليه بالعيب ؟ فقال 
  .ل للبائع يف نفي قدمه كما قال وإذا اختلفا يف قدم العيب وحدوثه فالقو. 

  َوَحْيثُ ال َيثُْبُت ِفي الَْغْيبِ الِْقَدْم
  كانَ َعلَى الْبَاِئعِ يف ذَاَك الْقََسْم

ذاك ( دعواه ) كان على البائع يف ( الذي ادعاه املشتري وادعى البائع حدوثه ) وحيث ال يثبت يف العيب القدم ( 
لقد بعته : نفي العيب ونفي قدمه وكيفية قسمه أن يقول يف غري ذي التوفية ألن القول له يف ) القسم ( احلدوث ) 

لقد بعته وأقبضته وما هو به بثاً يف العيب الظاهر وعلى نفي العلم يف العيب اخلفي : وما هو به ، ويف ذي التوفية 



  :كما قال 
  َوْهَو َعلَى الِْعلْمِ بَِما َيخفى ويف

  َبتِّ اقُْتِفيغَْيرِ اخلَِفيِّ احلَلُْف بِالْ
ويف ( كالزنا والسرقة والبول يف الفراش ) خيفى ( أي يف العيب الذي ) العلم مبا ( نفي ) على ( أي القسم ) وهو ( 

وهو القسم الثاين من قسمي الظاهر ككونه أعمى وهو قائم العينني أو يف عينه َحَول أو فتل ) اخلفي ( العيب ) غري 
أي اتبع ، وأما القسم األول من قسمي الظاهر فال رد به وال ) بالبت اقتفي ( لالم بسكون ا) احللف . ( وحنو ذلك 

  .ميني فيه على البائع 
  ويف ُنكول بَاِئعٍ َمنِ اْشترى

أي من اشترى ) حيلف ( مبتدأ خربه ) من اشترى ( يتعلق بيحلف ) ويف نكول بائع ( َيْحِلُف َواحلَلُْف َعلَى َما قُرَِّرا 
يف حلف البائع ، فإذا كان ) على ما قررا ( منه كائن ) واحللف ( ائع على ما ادعاه أن العيب قدمي حيلف فينكول ب

ما أعلمه حدث عندي : العيب ظاهراً فيحلف على البت أنه قدمي ، وإذا كان خفياً فيحلف على نفي العلم فيقول 
  .على نفي العلم فيهما : هما ، وقيل حيلف على البت في: وقيل . وهذا هو الذي يف كتاب حممد ، وبه القضاء 

  َولَْيسَ يف َصغَِريٍة ُموَاِضعَْه
َوالَ ِلَوْخشٍ حَْيث الَ ُمَجاَمَعْه فيها أي يف الوخش فأطلق يف الصغرية ، واملراد هبا اليت ال تطيق الوطء كبنت مثانية 

بوطئها أم ال لألمن من محلها إذ وطؤها  أعوام ، وظاهره أنه ال مواضعة فيها مطلقاً علياً كانت أو وحشاً أقر البائع
قبل اإلطاقة كالعدم ، وأما الوخش فال مواضعة فيها أيضاً حيث مل يقر البائع بوطئها ، ومفهومه أنه إذا كانت علياً 

بل ولو كان البائع ال يتأتى منه الوطء . تراد للفراش وليست صغرية وجبت املواضعة سواء أقر البائع بوطئها أم ال 
وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها ) : خ ( يب واملرأة ، وكذا جتب إذا كانت وخشاً أقر البائع بوطئها كالص

والشأن : قال يف املدونة . املواضعة جعل األمة مدة استربائها يف حرز مقبول خربه عن حيضتها : ابن عرفة . اه 
وهنا أجزأ ، وكذا ال مواضعة أيضاً يف متزوجة وال حامل كوهنا على يد امرأة فإن وضعت على يد رجل له أهل ينظر

  .وغريه ) خ ( ومعتدة وزانية كمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن مل يغب املشتري كما يف 
  َوالَ َيُجوُز شَْرطُ تَْعجِيلِ الثَّمَْن
  َوإنْ َيكْن ذَاَك بِطَْوعٍ فََحسَْن

على املشتري فإن باعها بشرط تعجيله فسد ) شرط تعجيل الثمن ( اضعة لبائع األمة اليت حتتاج إىل املو) وال جيوز ( 
البيع لتردده بني السلفية إذا ماتت أو مل حتض والثمنية إذا سلمت وحاضت وكل ما تردد بني السلفية والثمنية 

اشترط السلف  يرجح فيه جانب السلفية ألن الشيء إذا دار بني املنع واجلواز يغلب فيه جانب املنع ، وحينئذ فكأنه
من املشتري ) بطوع ( التعجيل للثمن ) وإن يكن ذاك ( يف العقد صراحة فينفسد العقد بالشرط وإن مل ينقد بالفعل 

إال أن صوابه وفسد بشرط النقدألن . وفسد إن نقد بشرط ال تطوعاً اخل ) : خ ( أي فجائز ) فحسن ( بعد العقد 
ا مّر ، وعبارته غري موفية بذلك ألهنا تقتضي أنه إمنا يفسد إذا نقد بالفعل املضر هو الشرط ، وإن مل ينقد بالفعل كم

وفسد أي بيع : يف باب اخليار بقوله ) خ ( بسبب الشرط ، ولفساد النقد بالشرط وجوازه بالطوع نظائر أشار هلا 
وأجري تأخر شهراً اخليار بشرط نقد كغائب وعهدة ثالث ومواضعة وأرض مل يؤمن ريها ، وجعل وإجارة حمرز زرع 

  .فهذه املسائل تفسد البيع بشرط النقد فيها وجيوز تطوعاً . اخل 
  والفَْسُخ إنْ َعْيبٌ بدا من ُحكْمِِه



  مع اعترافٍ أو ثُبوِت ِعلِْمِه
أي شرطت يف أصل العقد أو ) إن نصت ( من كل عيب قدمي يظهر باملبيع وال علم به للبائع ) والبيع مع براءة ( 

وفاعله ضمري الرباءة على ) اختصت : ( يتعلقان بقوله ) على األصح بالرقيق ( هبا ألهنا كالشرط  جرت العادة
حذف مضاف أي اختص بيعها ، واجلملة خرب عن البيع ، ومفهوم براءة أن البيع إذا وقع على غري شرطها فللمبتاع 

كما تقدم أول الفصل ، وما ذكره الناظم من أن القيام بكل عيب قدمي جيده إال أن يكون البائع قد بينه له ومل جيمله 
وبعضهم فيها اجلواز أطلقا ، وحمل : األصح اختصاصها بالرقيق هو املشهور ، ومذهب املدونة ومقابله يأيت يف قوله 

عدم جوازها يف غريه إذا مل يتطوع هبا بعد العقد وإالَّ جاز حيث مل يكن التطوع هبا يف مقابلة إسقاط شيء من الثمن 
فانظره وانظر شراح الالمية ، . وترك شيء للتطوع فشا اخل : ، وإالَّ مل جيز كما يف شارح العمل عند قوله يف اجلامع 

مث إذا وقع بيع الرقيق على شرط الرباءة املذكورة فال قيام للمشتري بعيب قدمي جيده إذا مل يكن البائع عاملاً به ، فإن 
  :كان عاملاً به فهو قوله 

  إنْ َعْيبٌ بدا من ُحكْمِِه والفَْسُخ
فاجملرور ) من حكمه ( كائن ) بدا ( قدمي ) عيب ( بدا ) إن ( لبيع الرباءة ) والفسخ ( مع اعترافٍ أو ثُبوٌت ِعلِْمِه 

وإن أحد من : والفسخ ، ولفظ عيب فاعل بفعل حمذوف يفسره بدا كقوله تعاىل : يتعلق مبحذوف خرب عن قوله 
لقدمه ببينة فإن مل تكن ) أو ثبوت علمه ( من البائع بعلم قدمه ) مع اعتراف ) (  ٦: التوبة  (} املشركني استجارك 

بينة وال إقرار وادعى املشتري أن البائع عامل بقدمه ودلس ، وادعى البائع أنه جاهل لقدمه فإمنا على البائع اليمني 
  :كما قال 

  َوَيْحِلُف الْبَاِئُع َمع جَهل اخلَِفي
يتعلق بيحلف ) اخلفي بالعلم . ( أي مع دعوى جهله العيب ) وحيلف البائع مع جهل ( َوالظّاِهُر بِالَْبتِّ حَِفيبِالِْعلم 

( مبتدأ ) والظاهر ) (  ٧٥: آل عمران ( } ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار : وباؤه مبعىن على كقوله تعاىل 
: ناء للمفعول خرب املبتدأ ، ومعىن حفي أظهر واستخرج أي باحلاء املهملة والب) حفي ( يتعلق بقوله ) بالبت 

والعيب الظاهر حفيت وأظهرت ميني البائع فيه على البت ، وهذه التفرقة البن العطار ، واعترض عليه ابن الفخار 
علم وإمنا تفترق حيلف بائع الرباءة على العلم أنه مل يعلم به ظاهراً كان العيب أو خفياً ألنه إمنا تربأ مما مل ي: وقال 

فما ذكره الناظم تبعاً البن العطار ال يعول عليه . اليمني يف العيب الظاهر واخلفي فيما بيع من العبيد بغري الرباءة اه 
  :، مث إذا نكل البائع عن اليمني املذكورة فإن املبيع يرد عليه مبجرد نكوله ألهنا ميني هتمة ال تنقلب كما قال 

  َتَبدَّا َوَحْيثَُما ُنكُولُُه
  به املَبِيُع ال الَْيِمُني ُردَّا

بالبناء للمفعول خرب ) املبيع ال اليمني ردا ( أي بسبب نكوله ) به ( أي ظهر ) تبدا ( أي البائع ) وحيثما نكوله ( 
ابل عن املبيع أي رد عليه املبيع بسبب نكوله ال اليمني فال ترد على املشتري ألهنا غري منقلبة ، مث أشار إىل مق

  :األصح فقال 
  َوَبْعضُُهْم ِفيَها اجلََواَز أطْلَقَا
  َوشرطَُها َمكْثٌ بِِملٍْك ُمطْلَقَا

إن الرباءة : فقال ) أطلقا : ( مفعول بقوله ) فيها اجلواز ( وهو ابن وهب ورواه ابن حبيب عن مالك ) وبعضهم ( 
أ أهنا جائزة يف احليوان مطلقاً ذكر هذه األقوال جائزة يف كل شيء ولعبد الوهاب أهنا ال جتوز يف شيء ، ويف املوط



واختلف بعد القول باملنع إذا وقع البيع : فإن وقع ونزل واشترطت يف غري الرقيق فقال اللخمي . ابن سلمون 
إن وقع يف احليوان مل أفسخه ويف العروض يفسخ إال أن : بشرط الرباءة يف غري الرقيق فقال أشهب يف كتاب حممد 

وفسخ اجلميع أحسن اه بنقل : قال حممد . البيع صحيح والشرط باطل : يفسخ ، وقال ابن القاسم  يفوت فال
وتربأ : حيث قال ) خ ( وما تقدم يف النظم من اختصاصها بالرقيق على األصح هو الذي اقتصر عليه . املتيطية 

أي ) وشرطها : ( إلقامة أشار الناظم بقوله وإىل شرط طوال. غريمها فيه أي يف الرقيق مما مل يعلم إن طالت إقامته اخل 
البائع حبيث يغلب على الظن أنه لو كان به عيب لظهر ) مبلك ( لذلك الرقيق زماناً ) مكث ( الرباءة يف الرقيق 

وفهم منه أنه لو مل يطل مكثه عند البائع بل باعه بالرباءة بفور شرائه . اختصت بالرقيق أم ال ) مطلقا ( كستة أشهر 
تنفعه وبه العمل بفاس فال يشترط عندهم طول املكث عند البائع : وقيل . ا ال تنفعه ، وهو كذلك على املشهور أهن

  :كما قال ناظم العمل 
  ومنع اإلشهاد يف بيع الرقيق

  إال على براءة كما يليق
 تطل اإلقامة ، وظاهر منع الشهود أن يشهدوا يف بيع الرقيق على العهدة ، وإمنا يشهدون على الرباءة ولو مل: أي 

العمل املذكور أهنا جارية يف مجيع عيوب الرقيق والذي عول عليه عملهم اليوم يف حدود اخلمسني بعد األلف 
وعلى الرباءة مما عدا احلمل : واملائتني أهنا معمول هبا فيما عدا عيوب أربعة ، ولذا يكتب موثقهم يف ذلك ما نصه 

إذا اطلع املشتري على قدم واحد من األربعة فإنه يرجع به ، مث إذا اشترط البائع ف: واجلنون واجلذام والربص أي 
بالرباءة سقوط اليمني املتقدمة عنه مث عثر املبتاع على عيب قدمي فروى أشهب وابن نافع عن مالك يف املستخرجة ؛ 

ال ينفعه شرطه إن كان : وقيل وبه كان يفيت ابن لبابة وابن زرب ، : املتيطي عن ابن اهلندي . أنه ينفعه شرطه 
وعلى أن : وتعقد يف اجلائز من ذلك على ما تقدم من رواية أشهب وابن نافع املعمول هبا ما نصه : املتيطي . متهماً 

  .ال ميني تلحقه فيما يطلع عليه املبتاع من عيب قدمي اه 
اً ال يعمل هبا ، وهو كذلك كما مر إال مفهوم قوله إن نصت أهنا إذا مل تشترط حقيقة وال حكم: األول . تنبيهات 

فيما يبيعه القاضي على مفلس وحنوه أو يبيعه الوصي إلنفاذ وصية أو وارث لقضاء دين فهو بيع براءة ، وإن مل 
  :تشترط كما يأيت للناظم يف فصل مسائل من أحكام البيع حيث قال 

  وكلما القاضي يبيع مطلقا
  بيع براءة به حمققا
اك أن بيع القاضي بيع الرباءة يف الرقيق وغريه ، واملشهور أن بيعه بيع براءة يف الرقيق فقط كما إال أن ظاهره هن

وسيأيت ما يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل . ومنع منه أي من الرد بالعيب بيع حاكم ، ووارث رقيقاً فقط اخل ) خ ( قال 
.  

نة وال ثالث عند أهل فاس وحمل ذلك إذا مل يكن شرط ذكرنا ناظم العمل إثر ما مر عنه أنه ال عهدة يف س: الثاين 
وال عادة إما مع الشرط فتلزمان به ولو فيمن عرفهم البيع على الرباءة كأهل فاس ، وأما مع العادة فتلزم عهدة 
الثالث أيضاً ألهنا يرد فيها بكل حادث ، وأما عهدة السنة فكذلك بالنسبة ملا حدث يف السنة من جنون وجذام 

، وكذا مبا كان قدمياً من هذه الثالثة على ما مّر أن عادهتم اليوم البيع على الرباءة مما عدا احلمل وهذه وبرص 
  .الثالثة 
إن الرباءة تنفع يف سائر . ومنع اإلشهاد اخل : وقول ناظم العمل . إن نصت اخل : ظاهر قول الناظم : الثالث 



املتيطية وااللتزامات أحنمل الرائعة ال تصح الرباءة منه حىت يكون العيوب حىت يف محل الرائعة ، واملشهور كما يف 
ظاهراً وإالَّ فسد البيع ألن الرائعة ممن يتنافس يف مثنها وينقص اجلمل من مثنها نقصاً كثرياً ، ورمبا أتى على معظم 

وال جيوز بيع أمة رائعة : قيمتها فإذا مل يكن ظاهراً فقد دخل البائع واملشتري على غرر ، ولذا قال يف املدونة 
ومل خيتلف أن العلى من اجلواري ال : ويف املتيطية عن اللخمي . بالرباءة من احلمل وال بأس بذلك يف الوخش اه 

يبعن على الرباءة من احلمل ، وسواء يف ذلك بيع السلطان وغريه إال أن تكون المرأة أو صيب أو بيعت يف السيب اه 
.  

يه العمل يف فاس اليوم ملا مر أن الرباءة عندهم إمنا هي فيما عدا العيوب األربعة ، وأما وهذا يف غري ما عل: قلت 
  .هي فال براءة فيها عندهم من غري فرق بني وخش ورائعة 

قد تعدم فال أجد من : من اشترى بالرباءة ال يبيع بالعهدة وإن فعل فللمشتري اخليار إذا علم ألنه يقول : الرابع 
وكذلك احلكم . كبيعه بعهدة ما اشتراه برباءة اخل ) خ ( ك ألن غرمي الغرمي غرمي وهو معىن قول أرجع عليه غري

فيمن باع عبداً قد وهب له ومل يبني ذلك عند البيع إذ ال عهدة على الواهب قاله يف املتيطية ، وأما العكس وهو أن 
على ما يظهر من كالمهم إذ مل يشترطوا يف بيع الرباءة أرجحهما اجلواز . يبيع بالرباءة ما اشتراه بالعهدة ففيه قوالن 

إال طول املكث ، ومع ذلك العمل على خالفه ولو كان يشترط يف بيع الرباءة أن ال يشتريه بالعهدة لنبهوا عليه 
  .واهللا أعلم 

ولو اطلع عليه بعد  تقدم أن الرباءة إذا مل تشترط ومل جتر هبا عادة فله القيام بكل عيب قدمي جيده وظاهره: اخلامس 
إن العمل جرى بعدم الرد يف الرقيق بعد ستة أشهر ، : وذكر اإلمام األبار يف حاشيته على املختصر . مدة طويلة 

  .وبعدم الرد يف الربع والعقار بعد سنة كما ال ترد الدواب بعد شهر 
ة مظنة االطالع والرضا وإن كان ناظم وما ذكر هو الالئق هبذه األزمنة فال ينبغي أن يعدل عنه إذ تلك املد: قلت 

  :العمل مل يتعرض لألولني وإمنا تعرض للثالث حيث قال 
  وبعد شهر الدواب باخلصوص
  بالعيب ال ترد فافهم النصوص

إذ ال يلزم من عدم تعرضه لذلك عدم صحة العمل املذكور فيهما إذ اإلمام األبار أمني ، وال حيكي إال ما ثبت فلعل 
له األبار يف الرقيق والربع مل يطلع عليه ناظم العمل ، إذ ال يلزم أن يطلع على مجيع ما به العمل يف العمل الذي قا

وقته ، مث حمل عدم الرجوع بعد املدة املذكورة إذا مل يكن البائع مدلساً وإالَّ وجب الرجوع كما نقله شارح نظم 
  .العمل 

  َوالَْيْوُم وَالَْيْوَمانِ يف املَْركُوبِ
باجلر ) وشبهه ( يتعلق باستثىن ) يف املركوب ( معطوف عليه ) واليومان ( مبتدأ ) واليوم ( هِِه اْسُتثْنَِي ِللرُّكوبَِوِشْب

بالبناء ) استثين ( معطوف على املركوب ، وحيتمل رفعه بالعطف على اليومني ، وأفرد الضمري باعتبار ما ذكر 
يتعلق مبا قبله ، والتقدير ) للركوب ( أفرده أيضاً باعتبار ما ذكر للمفعول ونائبه يعود على اليوم واليومني ، و

واليوم واليومان وشبههما وهو الثالثة استثين هو أي ما ذكر من اليوم واليومني يف املركوب وشبهه كالثور والثوب 
فإن . املتوسط اخل  وجاز بيعها واستثناء ركوهبا الثالثة ال اجلمعة وكره) : خ ( ألجل الركوب أو احلرث أو اللبس 

تلفت الدابة فضماهنا من املبتاع فيما جيوز استثناؤه وال رجوع للبائع على املبتاع مبا ينوب الركوب أو احلرث أو 
اللبس يف الثوب ، وفيما ال جيوز استثناؤه ضماهنا من البائع إال أن هتلك بيد املشتري فإن قبضها ولو قبل مدة 



  .اسد يضمن بالقبض الشرط فالضمان منه ألنه بيع ف
  َولَْم َيُجْز ِفي احلََيواِن كُلِِّه
  ِشَراؤُه َعلَى اْشتَِراِط َحْملِِه

ألنه بالشرط يكون قد أخذ ) شراؤه على اشتراط محله ( عاقالً أم ال مأكوالً أم ال ) ومل جيز يف احليوان كله ( 
كور يف غري العاقل ال يكون إال لالستزادة يف للجنني مثناً فيكون من بيع األجنة وهو ممنوع للغرر ، والشرط املذ

الثمن يف العادة خبالفه يف العاقل فإنه تارة يكون لالستزادة يف الثمن فيمنع ، وسواء كان املشترط هو البائع كأن 
أبيعكها بشرط أهنا حامل ، أو كان املشترط هو املشتري وتارة للتربىء من محلها وخشاً كانت أو علياً فال : يقول 

فإن مل يعلم هل قصد . واحلمل عيب قيل باإلطالق اخل : نع ألن احلمل عيب يف الرقيق باإلطالق كما يأيت يف قوله مي
بالشرط التربىء أو االستزادة فالذي للخمي كما البن عرفة أنه ينظر لعادة أمثاهلم من الرغبة يف احلمل كأهل 

) : خ ( فيه كأهل احلاضرة فشرطه حممول على التربىء  البادية فشرطه حممول على االستزادة ، ومن عدم الرغبة
وظاهره كالناظم أن ذلك ال جيوز لو كانت ظاهرة احلمل ، وهو قول ابن القاسم . وكبيع احلامل بشرط احلمل اخل 

.  جيوز ذلك مطلقاً وله ردها إن مل جيدها حامالً: وقال أشهب . وروايته يف املدونة ، وصرح غري واحد بأنه املشهور 
واستظهره ابن رشد ولعل وجهه أن اشتراطه يف ظاهرة احلمل . جيوز ذلك إن كانت ظاهرة احلمل : وقال سحنون 

إخبار مبعلوم فال يؤثر اشتراطه منعاً ، واحتمال كونه ينفش مع ظهوره ظهوراً بيناً نادر ، والنادر ال حكم له ، 
  .رتكبه العوام كثرياً فاحلمد هللا على اختالف العلماء فإن اشتراط احلمل قد ا

وملا تضمن هذا البيت أنه ال جيوز بيع ما فيه غرر ، وكان بعض البيعات يتوهم فيها الغرر كاحلامل اليت قرب وضعها 
  :واملريض والعبد اآلبق رفع ذلك التوهم بقوله 

  َوذَاتُ َحْملٍ قَْد َتدَاَنى َوْضُعهَا
بأن مضت ) وضعها ( أي قرب ) قد تداىن ( من نعتها وصفتها ) ذات محل ( أمة  )و ( لَْم َيْمتَنِْع َعلَى األَصحِّ َبْيعَُها

مل ميتنع أن تباع وإن احتمل موهتا : مصدر مضاف للمفعول أي ) مل ميتنع على األصح بيعها ( له ستة أشهر فأكثر 
  . .وجاز بيع هر وحامل مقرب اخل ) خ ( من الوالدة فإن ذلك نادر 

  :امل املقرب من مسألة املريض يف غري السياق باألحرى اليت أشار إليها بقوله وتفهم مسألة احل: قلت 
  كَذَا الْمريُض يف سَِوى السِّياقِ

  َيِصحُّ بِْيُعُه َعلى اإلطْالَقِ
( مصدر مضاف للمفعول أيضاً ) يصح بيعه ( أي مل يشرف على املوت ) السياق ( حد ) كذا املريض يف سوى ( 

كول اللحم أم ال ، ومفهومه أنه إذا بلغ حد السياق مل جيز بيعه مطلقاً أيضاً ، وهو كذلك كان مأ) على اإلطالق 
للغرر يف حصول الغرض من حياته أو صريورته حلماً يف حصول ذكاته الحتمال عدم حركته بعد ذحبه قاله ابن عرفة 

كحيوان أشرف أي بلغ حد السياق وصوابه ال . وانتفاع به ال كمحرم أشرف اخل : حيث قال ) خ ( خالفاً ملا يف 
  .فال جيوز بيعه ليوافق املنصوص البن عرفة وغريه 

السياق عند الفقهاء ليس هو أن صاحبه ميوت قطعاً حبسب العادة ، وإمنا هو عندهم أعلى : قال ابن رحال : تنبيه 
حد السياق فرجع  إذا مرض العبد فبلغ: املرض وإن كان يعيش يف بعض األحيان ، ويدل له قول ابن يونس 

  .مشتريه بقيمة العيب مث صح أن ذلك حكم مضى اه 
  َوالعَْبُد يف اإلباق َمْع ِعلْم َمَحلْ



  قََرارِِه ِممَّا اْبتياٌع ِفيِه َحلْ
وعلم أنه موقوف ملالكه ومع علم صفته ولو بوصف بائعة ) يف اإلباق مع علم حمل قراره ( حال كونه ) والعبد ( 

  َوالباِئُع الضَّاِمُن حَتَّى ُيقَْبضَا.خرب املبتدأ أي مما جيوز فيه البيع والشراء ) مما ابتياع فيه حل ( ئب كما مر يف بيع الغا
  َوإنْ َتقَْع إقَالَةٌ الَ تُْرَتضى

وجيوز بيع العبد : وهذا نص املتيطية قال فيها ) يقبضا ( إىل أن ) حىت ( له إن هلك ) الضامن ( هو ) والبائع ( 
علم املبتاع موضعه وصفته فإن وجد هذا اآلبق على الصفة اليت علمها املبتاع قبضه وصح البيع فيه ، وإن  اآلبق إذا

إمنا جيوز ابتياع اآلبق إذا كان يف : وقال سحنون . وجده قد تغري أو تلف كان من البائع ويسترجع املبتاع الثمن 
احليوان الغائب على الصفة إذا علم صاحبه مكانه وصفته وجيوز بيع : ومثله يف ابن سلمون وقال املتيطي . وثاق اه 

مث حمل ما يف النظم كما أليب حممد صاحل وغريه إذا كان الذي عنده اآلبق قد أوقفه ملالكه وعلم أنه له كما . اه 
وثاق  إمنا جيوز بيعه إذا كان يف: قررنا وإالَّ كان من شراء ما فيه خصومة وهو ممنوع على املشهور ، فقول سحنون 

تقييد للمذهب ال خالف له كما يقتضيه املتيطي أي إال إذا كان موقوفاً ألجل مالكه وهو معىن قوله يف وثاق ولذا 
ومل جيز سحنون بيع اآلبق وإن عرف املبتاع موضعه إال أن يكون موقوفاً لصاحبه عند غري : قال يف الوثائق اجملموعة 

وهبذا يقيد . د السلطان أو كانت فيه خصومة ألحد مل جيز بيعه اه ذي سلطان ال خصومة فيه ألحد ، فإن وقف عن
وقدرة عليه ال كآبق وإبل أمهلت اخل أي إمنا ميتنع بيع اآلبق إذا مل يكن موقوفاً ملالكه ، أو كان ) خ ( إيضاً قول 

  . أعلم موقوفاً عند سلطان أو عند من خياصم فيه كما لشراحه فال خمالفة بينه وبني ما يف النظم واهللا
فال جتوز قال يف : جواب الشرط أي ) ال ترتضى ( يف املبيع غائباً مطلقاً رقيقاً كان أو غريه ) وإن تقع إقالة ( 

مل خيتلف قول مالك وال ابن القاسم أن اإلقالة يف بيع الغائب غري جائزة ألنه من وجه الدين : الوثائق اجملموعة 
د ثبت على املشتري فال جيوز أن يصري فيه شيئاً غائباً ال ينجز قبضه وجيوز ألن الثمن ق: قال ابن سلمون . بالدين 

أنه إذا كان املشتري قد دفع الثمن ولو . ألن الثمن قد ثبت اخل : ومفهوم قوله . بيعه من غريه إذا مل ينتقد اه 
إذا : ذكورة ، ومفهوم قوله بشرط يف العقار أو يف غريه إن قرب كاليومني جازت اإلقالة وهو كذلك النتفاء العلة امل

  .مفهوم موافقة ألنه جيوز حينئذ باألحرى . مل ينتقد اخل 
  َواْمَتَنَع التَّفْرِيُق ِللصِّغَارِ
  ِمْن أُمِّهِْم إالَّ َمعَ اإلثْغارِ

ها أو أي ال جيوز للسيد أن يفرق بني أمة وولدها الصغري بأن يبيع األم دون ولد) وامتنع التفريق للصغار من أمهم ( 
من فرق : ( وكتفريق أمفقط من ولدها بقسمة حلديث ) : خ ( العكس أو األم لرجل والولد لرجل آخر وإن لعبده 
وهو متام نبات بدل رواضعه كلها بعد ) إال مع اإلثغار . ( اه ) بني األم وولدها فرق اهللا بينه وبني أحبته يوم القيامة 

يفرق بينهما : م فحينئذ جتوز التفرقة على املشهور ، وقال ابن حبيب سقوطها وال يكتفي بنبات البعض ولو املعظ
وروى ابن غامن ال يفرق بينهما قبل البلوغ والبن عبد احلكم . إذا بلغ سبع سنني ، ويف كتاب حممد إذا بلغ عشراً 

ته أو على حكى هذه األقوال صاحب اجلواهر ومنشأ اخلالف هل حممل حديث التفرقة على عمومه وغاي. ما عاشا 
وهلا نظائر حترمي الزوجة : عن القرايف من قوله ) ق ( وبه يفهم ما يف . اخل ) أال ال توله والدة : ( أقله احلديث 

وحكايات األذان واإلقرارات وغسل الذكر من املذي ومسح اليدين يف التيمم والصعيد الطيب فإن آنستم منهم 
ن كله ، ويلزم أكثر اجلمع يف اإلقرار بدراهم مثالً ويغسل الذكر كله رشداً فتلزم الثالث يف التحرمي وحيكي األذا

وميسح اليدين إىل املرفقني ويتيمم على الصعيد الطاهر املثبت وكمال الرشد ، أو حيمل على أقل ذلك يف اجلميع اه 



هب مالك مث املعترب يف ومعىن الكمال يف الرشد كونه رشيداً يف املال والدين وأدناه الرشد يف املال فقط ، وهو مذ. 
  .اإلثغار هو الوقت املعتاد ال أن تعجل أو تأخر عنه 

  ثُمَّ باإلْجبارِ َعلَى الَْجْمعِ القَضَا
  َواخلَلُْف إنْ َيكُْن ِمَن األمِّ الرِّضَا

 يده أو إن وقعت التفرقة املنهي عنها أجرب املتبايعان على أن جيمعامها يف ملك بأن يبيع أحدمها اآلخر ما يف) مث ( 
ء مبتدأ خربه ) باإلجبار على اجلمع القضا : ( يبيعا معاً لثالث وإالَّ فسخ العقد الذي حصلت به التفرقة كما قال مث 

هبا فقيل ) إن يكن من األم الرضا ( يف جواز التفرقة ) واخللف ( وفسخ ما مل جيمعامها يف ملك ) : خ ( باإلجبار 
حيث ) خ ( للحاضن ، وصرح املازري وغري واحد هنا مبشهوريته وعليه عول  جتوز بناء على أن احلق يف احلضانة

وقيل احلق . احلق للحاضن يف احلضانة اخل : ما مل ترض ، وبه أيضاً صدر الناظم يف احلضانة حيث قال : قال 
ه املشهور وهو عن القلشاين أن) ت ( ويف . للمحضون ، وقيل هللا تعاىل وعليهما فال جتوز التفرقة ولو رضيت األم 

اختيار ابن يونس ، ومفهوم قول الناظم من أمهم أن التفرقة من األب جائزة وفهم منه أيضاً أن التفرقة يف احليوان 
وال جيوز أن يفرق بني األم وولدها الصغري خبالف غريها من احليوان اه : البهيمي جائزة وبه صرح ابن سلمون قال 

عن ابن القاسم أهنا ال جتوز وأن احلد فيه أن يستغين عن آبائه بالرعي نقله  وروىعيسى: وحنوه البن ناجي قال . 
  .التاديل 

  َوالَْحْملُ َعْيٌب ِقْيلَ باإلطْالَقِ
ويف وخش الرقيق وعليه وهو قول مالك وابن القاسم ) واحلمل عيب قيل باإلطالق ( وقيلَ يف َعلْيِة ِذي اسْتْرقَاقِ 

وهو قول ابن كنانة ، ويفهم ضعفه من ) يف علية ذي استرقاق ( إمنا هو عيب ) وقيل ( وعليه عمل الناس اليوم 
وشرطها مكث مبلك اخل : وعند قوله . ومل جيز يف احليوان كله اخل : عدم تصدير الناظم ، وانظر ما تقدم عند قوله 

.  
  واالفِْتضَاُض يف ِسَوى الَوْخشِ الدَّين

القبيحة املنظر اليت تراد للخدمة وغريها هي الرائعة ) فتضاض يف سوى الوخش الدين واال( َعْيٌب هلا ُمَؤثٌَّر يف الثَّمن 
. وظاهر أن الثيوبة يف الرائعة عيب مطلقاً كانت ممن يفتض مثلها أم ال ، وليس كذلك ) عيب هلا مؤثر يف الثمن ( 

فاً على ما ال رد فيه وثيوبة إال عاط) : خ ( وإمنا هي عيب فيمن ال يفتض مثلها وإالَّ فهي حممولة على االفتضاض 
وباجلملة فالثيوبة عيب يف العلى الغري املطيقة فقط وليست بعيب يف الوخش مطلقاً وال . فيمن ال يفتض مثلها اخل 

  .أيضاً من أهنا عيب حىت يف الوخش اليت ال يفتض مثلها ) خ ( يف العلى املطيقة إال بشرط خالفاً لظاهر 
  يف أقَلَّ مِْنواحلَْملُ ال َيثُْبتُ 

  ثَالَثٍَة ِمَن الشُّْهورِ فَاْسَتبِْن
  َوالَ َتَحرَُّك لهُ َيثُْبُت ِفي.ال يثبت يف أقل من ثالثة من الشهور فاستنب ( حلرة أو أمة ) واحلمل ( 

  ما ُدونَ ِعدَِّة الَوفَاِة فاْعرِِف
ال شك أن احلمل عيب : ابن رشد هذا كقول ابن عرفة عن ) وال حترك له يثبت يف ما دون عدة الوفاة فاعرف 

ويثبت بشهادة النساء وال يتبني يف أقل من ثالثة أشهر وال يتحرك حتريكاً بيناً يصح القطع على حتريكه يف أقل من 
أربعة أشهر وعشر ، فإذا شهدت امرأتان أن هبا محالً بيناً ال يشكان فيه من غري حتريك ردت األمة فيما دون ثالثة 

إال إذا وضعته ألقل : الشراء ، وال ترد فيما زاد على ذلك الحتمال كونه حادثاً عند املشتري أي أشهر أي من يوم 



من ستة أشهر من يوم الشراء فترد حينئذ ، وإذا شهدتا أن هبا محالً يتحرك ردت فيما دون أربعة أشهر وعشر ومل 
من يوم الشراء فإن ردت مث وجد ذلك  ترد فيما فوق ذلك الحتمال كونه حادثاً ما مل تضعه ألقل من ستة أشهر

: وزاد عن النوادر ما نصه ) ح ( ونقله . احلمل باطالً مل ترد إىل املشتري إذ لعلها أسقطته اه ببعض زيادة لإليضاح 
ومن ابتاع أمة فادعت احلمل فليستأن هبا ، وإذا قالت النساء أهنا حامل ردت بذلك وال ينتظر هبا الوضع ، مث إن 

  :فلو زاد الناظم هنا فقال مثالً ) م ( قال . تعاد إىل املبتاع اه أنفش فال 
  فإن بني محل قبيل أشهر

  ثالثة من دون حتريك حري
  ردت به كذا إذا حتركا

  من قبل أربع وعشر فاسلكا
  فإن به ردت وبعد ينتفي

للذان يف النظم مث ما ال رد الحتمال سقط قد خفي لكان قد صرح بنتيجة معرفة زمن يثبت فيه احلمل أو التحرك ا
الولد يتحرك ملثل ما يتخلق له ويوضع ملثلي ما : ذكره الناظم تبعاً ملن ذكر خمالف بظاهره لقول القرايف يف قواعده 

يتحرك فيه وهو يتخلق يف العادة تارة لشهر فيتحرك لشهرين ويوضع لستة ، وتارة لشهر ومخس ليال فيتحرك 
لشهر ونصف فيتحرك لثالثة ويوضع لتسعة وهو الغالب ، ومع ذلك لشهرين وثلث ويوضع لسبعة ، وتارة 

وميكن اجلمع بينه وبني ما مر عن ابن . فاألحكام مبنية على األول فهو مما قدم فيه النادر على الغالب وله نظائر اه 
رشد يف التحرك وكالم ابن . رشد بأن كالم القرايف إمنا هو يف مطلق التحرك أعم من أن يكون حتركاً بيناً أم ال 

البني الذي يصح القطع عليه وهو ال يتبني يف أقل من املدة املذكورة كما ميكن اجلمع بينه وبني ما يف احلديث الكرمي 
إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك مث يبعث ( 

بأن . أنه ذكر أو أنثى اه : وجاء يف رواية . ومل يذكر الرابع ) .جله وشقي أم سعيد برزقه وأ: اهللا ملكاً فيؤمر بأربع 
  .أول جزء من التخلق فتأمله واهللا أعلم . الذي يف احلديث هو مجيع خلقه أي كماله ، والذي يف كالم القرايف 

  َوُيثْبُِت الُعيُوَب أَْهلُ املَْعرِفَْه
وقيل للضرورة غري عدول وإن مشركني والواحد كاف كما مر ) خ ( لعدالة عند تعذرها بَِها وال ُيْنظَُر فيهمْ ِلَصفَْه ا

  :عند قوله 
  وواحد جيزىء يف باب اخلرب

  .مث العيوب كلها ال تعترب اخل : واثنان أوىل عند كل ذي نظر وانظر ما يأيت يف فصل العيوب عند قوله 
  فصل

  َواتَّفَقُوا أنَّ ِكالََب املَاِشيَْه
  َبْيعُها كَكَلْبِ الباِديَْه َيجُوُز

جيوز بيعها ( املتخذة حلراستها وحفظها مما يعدو عليها من السارق والسبع وحنومها ) واتفقوا أن كالب املاشية ( 
الذي حيرس دورهم وأمتعتهم ليالً وهناراً ، وما ذكره من االتفاق هو ظاهر ابن سلمون ) البادية ( أهل ) ككلب 

  وز بيع كلب احلرس واملاشية ويف كلبوجي: أيضاً حيث قال 
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لتحفة: كتاب  لبهجة يف شرح ا   ا
لتسويل: املؤلف  ا لسالم  ا عبد  بن  بو احلسن علي   أ

اجلواز والكراهة واملنع وهو : إال أهنم حبثوا مع الناظم يف حكاية االتفاق يف بيعه أقواالً . الصيد والسباع قوالن اه 
  .أشهرها 

أدرك مالك زمننا الختذ أسداً ضارياً وكل ما يتخذ  لو: لعله أراد باالتفاق اتفاق املتأخرين لقول ابن أيب زيد : قلت 
لالنتفاع به انتفاعاً شرعياً جتوز املعاوضة عليه ، فكأهنم فهموا أن كالب احلراسة لتأكد منفعتها ال ينبغي أن يدخلها 

ع ، وشهره اخلالف ، وأما ما قيل من أنه أراد باالتفاق تقوية القول باجلواز إذ قال به ابن كنانة وسحنون وابن ناف
مث إن . ورجحوا أو شهروا أن كالب املاشية اخل : بعضهم فهو بعيد من لفظه إذ لو كان مقصوده ذلك لقال 

الكلب إذا مل يؤذن يف اختاذه يضمن ربه ما أتلف مطلقاً ، وأما ما أتلفه املأذون يف اختاذه فإنه يضمن ربه ما مزقه أو 
  .فيه عند السلطان وتقدم الكالم . أتلفه إذا علم منه العداء 
  َوِعْنَدُهْم قَْوالَنِ يف ابِْتياعِ
  ِكالبِ االْصِطياِد َوالسِّبَاعِ

أى الكالب اليت يصطاد هبا فاملنع البن القاسم وروايته عن مالك ) وعندهم قوالن يف ابتياع كالب االصطياد ( 
اليت يصطاد هبا كاملسمى عند العامة )  السباع( عندهم أيضاً قوالن يف ابتياع ) و ( واجلواز البن كنانة ومن معه 

  .اليوم بالنمس والفهد وحنو ذلك 
  َوَبْيُع ما كالشَّاِة واستِثناِء

  ثُلُِثِه فيِه اجلََوازُ جاِء
أو نصفه أو ثالثة أرباعه إذ ) ثلثه ( أي مع استثناء ) واستثناء ( والبقرة ) كالشاة ( أي حيوان مأكول ) وبيع ما ( 

وال . هذا أحدها : واعلم أن هذه املسألة على ثالثة أوجه . اتفاقاً ) فيه اجلواز جاء ( جزءاً شائعاً مىت كان املستثىن 
. جيرب اآليب منهما على الذبح يف هذا الوجه فإن تشاحا فيه بيعت عليهما وأخذ كل واحد من مثنها ما وجب له 

  :أن يستثىن أرطاالً من حلمها وهو معىن قوله : الثاين 
  رِ َرطْلَْينِ َمعاً ِمْن َشاِةأَْو قَْد

  َوُيْجَبُر اآليب َعلَى الذَّكَاِة
وحنوها ويف ) من شاة ( أو ثالثة أرطال أو أربعة قدر الثلث فدون ) رطلني معاً ( باجلر عطف على ثلثه ) أو قدر ( 

ون ألن ثلث كل شيء حبسبه البقرة والناقة جيوز استثناء حنو العشرة ، والثمانية األرطال مما هو قدر الثلث أيضاً فد
إذا أراد البائع الذبح ) و ( كما قاله أبو احلسن ، وارتضاه الشيخ الرهوين يف حاشيتهخالفاً ملا يف الشيخ بناين 

إذ ال يتوصل كل منهما ملا ) على الذكاة ( منهما ) جيرب اآليب ( ليتوصل لألرطال وامتنع املشتري أو بالعكس فإنه 
 هبا ، وأجرة الذبح والسلخ عليها يف هذه ويف اليت قبلها حبسب ما لكل ، فلو أراد املشتري دخل عليه من اللحم إال

  :أن يعطيه حلماً من غريها لتبقى له الشاة حية مل جيز وهو معىن قوله 
  ولَيسَ ُيْعطَى فيه للتَّْصحِيحِ
  من غريِه حلْماً على الصَّحيحِ

أي لتصح له الشاة وتبقى له ) للتصحيح ( ستثىن الذي هو األرطال أي يف امل) يعطى فيه ( للمشتري أن ) وليس ( 



) على ( بل وال غري اللحم كثوب أو دراهم وحنوها ) حلماً ( أي من غري املستثىن منه وهو الشاة ) من غريه ( حية 
على أنه مبقى  وهو ألشهب ملا فيه من بيع الطعام قبل قبضه بناء على أن املستثىن مشترى ، وأما) الصحيح ( القول 

أن : الثالث . ومقابل الصحيح رواه مطرف ) ز ( فالعلة أنه من بيع اللحم املغيب وهو مينع بلحم وغريه قاله 
  :يستثىن اجللد والساقط ومها الرأس واألكارع وإليه أشار بقوله 

  َواخلُلُْف يف الْجِلِْد َويف الرَّأْس َصَدْر
  فْْرَمْشُهوُرها الَْجوَاُز يف َحالِ السَّ

وقع باملنع مطلقاً واجلواز كذلك : أي ) صدر ( واألكارع ) الرأس ( استثناء ) اجللد ويف ( استثناء ) واخللف يف ( 
خلفة مثنه فيه دون احلضر فيمنع فيه ، فإن وقع واستثىن يف احلضر فظاهر ) مشهورها اجلواز يف حال السفر ( ثالثها 

ومفهوم اجللد والرأس أن ) ز ( بقى أبو احلسن الكراهة على باهبا قاله ضيح الفسخ ، ويف املوازية أنه يكره ، وأ
استثناء الكرش والكبد وحنومها حكمها حكم اللحوم فيجري حكمها عليه من كون املستثىن قدر الثلث فدون 

بح إذ لو وأجرة الذبح والسلخ واحلفظ وغري ذلك يف هذا الوجه على املشتري ألنه جيرب على الذ. فيجوز وإالَّ فال 
شاء دفع جلداً وساقطاً من عنده فصارا كأهنما يف ذمته كما يف ابن حمرز خالفاً البن يونس من أن األجر عليهما معاً 

  .وجلد وساقط بسفر فقط وتواله املشتري : عاطفاً على اجلائز ما نصه ) خ ( على قدر قيمة اجللد واللحم 
  ويف الضَّماِن إنْ تَفَاَنى أَْو ُسِلْب

( أي مات احليوان الذي استثىن أرطال منه أو جلد وساقطه ) ويف الضمان إن تفاىن ( ثَُها يف الْجِلِْد وَالرَّأْسِ َيجِْبثَاِل
وهو ) ثالثها ( الضمان من املشتري يف اجلميع وعدمه يف اجلميع . أي غصب أو سرق ثالثة أقوال ) أو سلب 

عليه فقط ال يف األرطال فال يضمنها كما ال يضمن يف ) جيب  (واألكارع ) يف اجللد والرأس ( مشهورها الضمان 
ومراده باملعني . ولو مات ما استثىن منه معني ضمن املشتري جلداً وساقطاً ال حلماً اخل ) خ ( اجلزء الشائع اتفاقاً 

  .اجللد والساقط واألرطال 
  فصل يف بيع الدين بالدين واملقاصة فيه

  .وهو ظاهر ) ت ( ه فحذف عاطفاً ومعطوفاً بقرينة ذكره بعد قاله اقتضائه واملقاصة في: أرادوا 
  مما َيُجوُز البيُع َبْيعُ الدَّيْنِ
  ُمَسوَّغٌ ِمْن َعْرضٍ أَْو َعيْنِ

من عرض أو ( خربه ) مسوغ ( مبتدأ ) بيع الدين ( يتعلق بقوله مسوغ والعائد من الصلة حمذوف ) مما جيوز البيع ( 
لتقدير بيع الدين مسوغ أي جائز بالشيء الذي جيوز البيع به من عرض إن كان الدين عيناً أو بيان ملا وا) من عني 

وبيعه بغري جنس مرعي : طعاماً ، ومن عني إن كان عرضاً أو طعاماً إذ هو ال يباع إال بغري جنسه كما يأيت يف قوله 
مث إن مراده . واالقتضاء للديون اخل : وله وهذا يف بيعه لغري من هو عليه ، وأما بيعه ممن هو عليه فسيأيت يف ق

  .بالعرض ما قابل العني فيشمل الطعام فال دور يف كالمه خالفاً ملن ادعاه كما ال خيفى 
  وإمنا َيجوُز َمْع ُحضورِ َمْن
  أَقَرَّ بِالدَّْينِ َوتَْعجِيلِ الثََّمْن

أي مع ) مع حضور من أقر بالدين : ( انيها بقوله بيع الدين لغري من هو عليه بشروط أشار ألوهلا وث) وإمنا جيوز ( 
حضور املدين وإقراره فال جيوز مع غيبة املدين وال مع إنكاره ألنه مع الغيبة ال يدري حاله من فقر أو غىن ، والثمن 

خيتلف باختالف حاله فيؤدي للجهل قاله املازريوغريه ، وعن ابن القاسم يف مساع موسى بن معاوية جواز شراء 



ورواه أبو زيد عن مالك وبه العمل يف مسألة قلب الرهن كما يأيت ، . دين على الغائب ، وبه قال أصبغ يف نوازله ال
خ ( وأما اشتراط اإلقرار فألنه وإن كان ثابتاً ببينة من شراء ما فيه خصومة وهو ممنوع على املشهور وهو معىن قول 

ألنه ) تعجيل الثمن ( مع ) و : ( ولثالثها بقوله . أن يقر اخل  ومنع دين ميت وغائب ولو قربت غيبته وحاضر إال) 
إذا مل يعجل يف احلني كان من بيع الدين بالدين ، وال فرق بني أن يعجل حقيقة أو حكماً كبيعه مبنافع عني أو مبعني 

  :ولرابعها بقوله . يتأخر قبضه إذ ال ميتنع ذلك يف بيع الدين خبالف فسخه 
  َعاَم َبيْعِوكْونِِه لَْيَس طَ

  َوَبْيُعُه بَِغْيرِ جِْنسٍ َمرِْعي
: ( وخلامسها بقوله . وإال مل جيز ملا تقدم من منع بيع طعام املعاوضة قبل قبضه ) كونه ليس طعام بيع ( مع ) و ( 

  .ألنه إذا بيع جبنسه كان سلفاً بزيادة ألن شأن الدين أن يباع بأقل ) وبيعه بغري جنس مرعي 
إذا بيع جبنسه وكان الدين عيناً أو طعاماً امتنع مطلقاً ولو بعد حلوله ملا فيه من ربا الفضل والنساء أو وحاصله ؛ أنه 

النساء فقط ، وإن كان الدين عرضاً فكذلك إن بيع بأقل قدراً أو صفة ألن الشيء يف مثله قرض فهو سلف مبنفعة 
سلف مبنفعة ، وإن بيع بأكثر قدراً أو صفة وكان ، وإن بيع بأكثر قدراً أو صفة ألن الشيء يف مثله قرض فهو 

العرض من سلف فكذلك أيضاً ، وإن كان من بيع ومل حيل فكذلك أيضاً ملا فيه من حط الضمان وأزيدك ، وإن حل 
لكنه ليس من شأن العقالء دفع عاجل ليأخذ أقل منه أو مثله يف البيع ، بل يفعلون . جاز كما جيوز باملثل حل أو ال 

وبقي على الناظم شرط سادس وهو أن ال يكون املشتري عدواًللمدين ، وسابع وهو أن ال .  السلف فقط ذلك يف
يف الضمان كأدائه رفقاً ال عنتاً فريد كشرائه ، وهل إن علم بائعه ) خ ( يقصد بالشراء إعناته وضرره وإالَّ رد بيعه 

شتري على البائع مبا دفع له ، فإن فات بيده رد له عوضه وإذا رد الشراء فريجع امل: أي : وهو األظهر تأويالن اخل 
وضيح عن ) ح ( وحنوه ل ) ز ( وإن تعذر رده لغيبة البائع أقام احلاكم من يقبض من املدين ويدفع للمشتري قاله 

 وقصد الضرر من أفعال القلوب فال يثبت إال بإقرار املشتري أو بقرائن تدل الشهود: قال أبو احلسن . اللخمي 
  .على أنه قصد ذلك 

إذا بيع الدين أو وهب وكان فيه رهن أو محيل مل يدخل واحد منهما إال بشرط مع حضور : األول . تنبيهات 
احلميل وإقراره باحلمالة وإن مل يرض بالتحمل ملن ملكه للسالمة من شراء ما فيه خصومة لكن لرب الرهن أن 

  ) .ز ( يطلب وضعه عند أمني قاله 
بعين دينك الذي على فالن وأنا أعلم وجوبه لك عليه : انظر مسألة من قال لرجل : ل يف الدر النثري قا: الثاين 

وإقراره به لك ، ففي نوازل أصبغ من كتاب جامع البيوع من البيان جواز البيع اتفاقاً وأنه إن أنكر بعده فمصيبة 
  .دخلت عليه اه 

وره وال إقراره يف املسألة امللقبة عند العامة اليوم بقلب الرهن جرى العمل ببيع دين الغائب من غري حض: الثالث 
وهي أن يكون بيد إنسان رهن يف دين مؤجل فيحتاج إىل دينه قبل األجل فيبيعه مبا يباع به ولو مع غيبة راهنه ، 

تفويض الذي جعل وحيل املشتري للدين حمل بائعة يف حوز الرهن واملنفعة إن كانت املنفعة جعلت له والبيع للرهن بال
اشترى فالن مجيع الدين أعاله أو حموله بكذا : للمرهتن البائع للدين وغري ذلك ويكتب بظهر الوثيقة أو طرهتا 

وقبض البائع مجيع الثمن معاينة أو باعترافه بعد التقليب والرضا كما جيب ، وأحل املشتري حمله يف الرهن واالنتفاع 
وهذا مع التنصيص على دخول الرهن ) : م ( شتري مشتراه إىل آخر الوثيقة قال به واحلوز له والتفويض ومتلك امل

وللراهن أن جيعل رهنه بيد املشتري أو : يف البيع وهو املعمول به يف وقتنا ، إذ هو املقصود بشراء الدين غالباً قال 



ن الدين واملنفعة معاً إال حلقه ضرر جيعله بيد رجل غريه إذا مل تشترط منفعته وإالَّ فال خيار للراهن حيث باع املرهت
وإن بيع الدين : جبعله بيد املشتري فيزال الضرر ويكرى ذلك لغري املشتري ، والكراء له ألن املنفعة ملشترطها قال 

وسكت عن الرهن مل يدخل ويبقى الرهن بيد من هو بيده ، وإذا اختلفا هل وقع البيع على شرط دخول الرهن 
وإمنا وجب التحالف ألن الرهن له حصة من الثمن فريجع ذلك إىل االختالف يف قدر . اختصار حلفاً وفسخ انتهى ب

  .الثمن 
  َويف طََعامٍ إنْ َيكُْن من قَْرضِ
  َيجُوُز االْبتَِياُع قَْبلَ القَْبضِ

  :وهذا مفهوم قوله فيما مر ) جيوز االبتياع قبل القبض : ( يتعلق بقوله ) ويف طعام إن يكن من قرض ( 
  والبيع للطعام قبل القبض

ممتنع ما مل يكن من قرضفلو استغىن عن هذا مبفهوم ما تقدم لكفاه ، ويف معىن القرض كل طعام وجب بغري عوض 
  .كطعام اهلبة والصدقة كما مّر 
  َواِالقِْتَضاُء ِللدُِّيوِن ُمْخَتِلْف

  َوالُْحكُْم قَْبلَ أََجلٍ ال َيْخَتِلْف
حكمه فمنه ما هو جائز باجلنس وبغريه ومنه ما هو ممنوع كذلك وحاصل الصور ) ف واالقتضاء للديون خمتل( 

العقلية يف القضاء باجلنس الذي الكالم اآلن فيه أربع وعشرون صورة ألن الدين إما عني أو عرض ، ويف كل منهما 
لقضاء ألنه إما مبثل الدين إما من بيع أو قرض وكل من األربعة إما حال أو مؤجل ، فهذه مثانية مضروبة يف أحوال ا

قدراً أو صفة وإما بأقل قدراً أو صفة وإما بأكثر قدراً أو صفة ثالثة يف مثانية بأربعة وعشرين فصور املثل الثمانية 
  .يف اجلواز واحلالة هذه ) واحلكم قبل أجل ال خيتلف : ( جائزة كلها كما قال 

  َواِملثْلُ َمطْلُوٌب وذُو اْعتِبارِ
  وَالصِّفَِة َوِفي اِملقَْدارِ يف اجلَْنسِ

يف اجلنس والصفة ( عطف تفسري لو حذفه ما ضره ) وذو اعتبار ( أي موجود ) املثل مطلوب ( هي أن ) و ( 
فاجلملة حال مربوطة بالواو كما قررنا ومفهوم قبل األجل أن القضاء باملثل بعد األجل جيوز باألحرى ، ) واملقدار 

وقضاء قرض ) خ ( أربعة منها مبنطوقه وأربعة منها مبفهومه ويشملها قول : ة اجلائزة فشمل كالمه الصور الثماني
أن املثل إذا مل يوجد بل قضاه بأقل . واملثل مطلوب اخل : ومثن املبيع من العني كذلك ومفهوم قوله : مبساوٍ مث قال 

فإن كان القضاء بأقل قدراً أو صفة جاز : قدراً أو صفة أو بأكثر فيهما مل جيز وهو كذلك على تفصيل وهو أن يقال 
صور حلول األجل األربع وهي عني أو عرض من بيع أو قرض ومنعت صور ما قبل األجل كذلك ملا فيه من ضع 

وتعجل ألن املعجل مسلف وقد انتفع على سلفه بأدائه أقل أو أردأ ، فهذه مثانية يف القضاء بأقل قدراً أو صفة كما 
وإن حل األجل بأقل صفة أو قدراً فمفهوم الشرط أنه ال جيوز ذلك قبل احللول ، ) خ ( ل ترى ويشملها أيضاً قو

وأما إن كان القضاء بأكثر صفة أوقدراً فيمتنع يف األكثر قدراً يف القرض مطلقاً عيناً كان أو عرضاً قبل األجل أو 
قبل األجل ملا فيه من حط الضمان وأزيدك  ال أزيد عدداً أو وزناً ، وكذا ميتنع يف العرض من بيع) خ ( بعده لقول 

وجاز فيه ذلك بعد األجل كما جيوز يف العني من بيع مطلقاً قبل األجل أو بعده ألن احلق يف األجل يف العني ملن : 
وإن كان بأفضل صفة جاز يف القرض مطلقاً ويف البيع بعد األجل ، : هو عليه فال يدخله حط الضمان وأزيدك 

والناظم تكلم مبنطوقه ومفهومه على الصور اجلائزة . عني وإالَّ منع ملا فيه من حط الضمان وأزيدك وكذا قبله وهو 



  .الثمانية كما مر وسكت عما عداها يف القضاء باجلنس 
  :وأما القضاء بغري اجلنس وهو بيع الدين ممن هو عليه فقد أشار له بقوله 

  َوالَعْيُن فيِه َمْع ُبلُوغٍ أََجال
  َما َتَشاُؤهُ إنْ ُعجِّالََصْرٌف َو

أي مع حلول أجل ) مع بلوغ أجال ( أي وقضاء العني عن العني ) عن ( الضمري للعني ، ويف مبعىن ) والعني فيه ( 
جائز إن عجل املأخوذ ومل ) صرف ( الدين كقضاء ذهب عن فضة حل أجلها كانت من بيع أو قرض وبالعكس 

ذوف من هنا لداللة ما بعده عليه ، وهذا هو املعرب عنه يف االصطالح بصرف بعد أن عجل حم: يقع فيه تأخري فقوله 
مبتدأ واخلرب حمذوف أو مفعول بفعل حمذوف ) وما ( ما يف الذمة وهو جائز على املشهور خالفاً ألشهب يف منعه 

إن عجال ( عقار أي وخذ ما تشاؤه عن دين العني من عرض أو طعام أو حيوان أو ) تشاؤه ( والتقدير ولك أخذ ما 
ذلك املأخوذ واال امتنع ملا يلزم عليه من فسخ الدين يف الدين إن كان املأخوذ غري معني ، وإن كان معيناً فهو ) 

  .التصيري ويف تأخري حوزه وقبضه خالف يأيت يف فصله إن شاء اهللا 
  وغُري عنيٍ َبْعَدُه ِمْن َسلَِف

  ُخذْ فيِه ِمْن ُمَعجَّل ما َتْصطَِفي
) بعده ( مبتدأ على حذف مضاف واجلملة الطلبية بعده خربه على وجه مرجوح أي ودين غري العني )  عني وغري( 

وختتار من طعام أو عرض ) ما تصطفي ( من غري جنسه ) من سلف خذ فيه من معجل ( أي بعد األجل حال كونه 
ان يف الذمة ، وهكذا بشرط التعجيل أو عقار أو حيوان كأخذك حيواناً عن ثوب يف الذمة أو أخذك دراهم عن حيو

كما يف النظم وإال امتنع ملا فيه من فسخ الدين أو التصيري الغري املقبوض بالفور كما تقدم يف الذي قبله ، وكالمه يف 
ومفهوم .القضاء بغري اجلنس كما هو املوضوع ، وأما قضاؤه باجلنس املوافق فقد تقدم يف األربع والعشرين صورة 

تقدم يف البيت قبله ، ومفهوم بعده أنه قبل األجل ال جيوز وليس كذلك ألنه إذا اختلف .  عني اخل وغري: قوله 
وبغري اجلنس إن جاز بيعه : عند قوله ) خ ( اجلنس كما هو املوضوع فال عليك يف األجل واملقدار كما يف شراح 

  :ن سلف هو ما أشار له بقوله م: وحينئذ فال مفهوم للظرف املذكور ، ومفهوم قوله . قبل قبضه اخل 
  َوإنْ يكْن ِمْن َسلَمٍ بَْعَد األََمْد

  فالَوْصُف فيِه السَّْمُح جائٌز فَقَْد
( أي األجل يتعلق بقوله جائز ) بعد األمد ( أي بيع ) من سلم ( الذي هو غري العني ترتب يف الذمة ) وإن يكن ( 

أي فحسب راجع ) فقد ( خربه ) جائز ( مبتدأ ثان ) السمح  (يتعلق بقوله جائز أيضاً ) فيه ( مبتدأ ) فالوصف 
بعد األمد ، واجلملة من املبتدأ الثاين وخربه خرب األول ، واجلملة من األول وخربه جواب الشرط ، : لقوله 

ب والتقدير ؛ وإن يكن الدين الغري العني ترتب يف الذمة من بيع فالسمح يف وصفه جائز بعد األجل فقط بأن يأخذ ر
الدين أقل من صفة دينه أو يدفع املدين أجود منه ، ويفهم منه أنه جيوز بأقل قدراً أو أكثر كذلك أيضاً ألن زيادة 

) فقد : ( وجاز بأكثر وليس قوله ) خ ( الوصف يف قضاء دين البيع كزيادة القدر ونقصانه كنقصانه كما قال 
بعد األمد كما : فقط ال يف القدر ، بل هو راجع لقوله  راجعاً للوصف حىت يكون املعىن فالسمح جائز يف الوصف

ومفهوم بعد األمد أنه قبل األمد ال جيوز وهو كذلك ملا فيه من حط الضمان ، وأزيدك أو ضع وتعجل قال . قررنا 
وإذا حل الدين وليس بذهب وال فضة جاز أخذك أرفع أو أدىن أو أقل أو أكثر من صنفه أو من غري : يف النوادر 

ولو عجل عرضاً قبل أجله مل جيز إال مع املساواة واالنفراد فلو كان أجود أو أردأ : وقال يف اجملموعة . فه نقداً صن



وأضيف إليه شيء من أحد اجلانبني ولو نفعاً خبطوة أو كلمة مل جيز ألنه منك وضيعة على تعجيل حق ، ومنه طرح 
اجلنس فهو داخل يف التحصيل املتقدم يف القضاء باجلنس ، وقد مث إن كالم الناظم ظاهر يف القضاء ب. ضمان بزيادة 

  :وقال مثالً . والعني فيه اخل : علمت أن الكالم يف غريه ، فلو قدم هذا البيت قبل قوله 
  وإن يكن بأدىن منه يشترط

  حلوله وقبله املنع فقط
وإن يكن من سلم :مر مث يقول ههنا ويكون أشار به للصور الثمانية الكائنة يف القضاء بأقل قدراً أو صفة كما 

  فيشترط
  بيعه باملسلم فيه مرتبط

  وإن يصح سلم رأس املال
  والبيع قبل القبض يف ذي احلال

وبغري جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه باملسلم فيه ) خ ( لوىف بشروط قضاء السلم بغري جنسه املشار إليها بقول 
وقد تقدمت . ام وحلم حبيوان وذهب ورأس املال ورق وعكسه اخل مناجزة ، وإن يسلم فيه رأس املال ال طع

وهبذا يكون الكالم مرتبطاً بعضه ببعض وال . وما لبيع قبل قبض مانع : اإلشارة إليها يف فصل العروض عند قوله 
وإن : يبقى عليه شيء من شروط القضاء بغري اجلنس ، وأما جبنسه فقد دخل يف التحصيل املتقدم وسلم من قولنا 

يصح سلم رأس املال يقرأ بسكون الالم للوزن ، واحلاصل أن قضاء الدين بغري جنسه وهو بيعه ممن هو عليه إن 
كان عيناً فإما أن يأخذ عنه عيناً أخرى أو عرضاً فاألول صرف يشترط فيه حلول الدين وتعجيل املأخوذ ، والثاين 

يل املأخوذ أيضاً ال حلوله ، ويزاد فيه إن كان من بيع أن يشترط تعجيله فقط وإن كان الدين غري عني فيشترط تعج
  .جيوز بيعه قبل قبضه ، وأن يسلم فيه رأس املال وأن يباع باملسلم فيه مناجزة اخل واهللا أعلم 

  :وملا تكلم على بيع الدين واقتضائه شرع يف الكالم على املقاصة فيه فقال 
  قد مضى الدَّْيُن من الدَّْينِ ويف

  َعْرضٍ َوطََعامٍ قَْد َيِفيَعْينٍ َو
أي يقتضي كل من ريب الدين دينه الذي له على صاحبه من نفسه ) الدين من الدين ( بالبناء للمفعول ) قد مضى ( 

هذا مراده . ، وحيتمل أن يكون املراد ويقتضي رب الدين دينه الذي له على صاحبه من الدين الذي لصاحبه عليه 
  :الة مع أن املراد خصوص املقاصة فلو قال وإالَّ فعبارته تشمل احلو
  تطارح الدين جلانبني
  بشرطه جيوز بني اثنني

متاركة مطلوب مبماثل صنف ما عليه ملآله على طالبه : وعرفها ابن عرفة بقوله . لكان أحسن . فما يكونان اخل 
صنف بالرفع فاعل : ، وقوله  مبماثل متعلق مبطلوب وهو صفة حملذوف أي بدين مماثل: فقوله . فيما ذكر عليهما 

مبماثل ، وحيتمل أن يقرأ باإلضافة من إضافة الصفة للموصوف أي مطلوب بصنف ما عليه املماثل ملآله على طالبه 
ملآله على طالبه يتعلق : وقوله . فيخرج به املختلفان نوعاً فيقتضي أن املقاصة فيهما ال تصح ، وفيه نظر كما يأيت 

تمالني ، والالم زائدة لتقوية العامل ، وما مفعول واقعة على الدين ، وعلى كون لفظ صنف مبماثل على كال االح
. فيما ذكر متعلق مبتاركة وما ذكر هو الصنفية : فاعالً لو حذف ما عليه وقال مبماثل صنفه لكان أحسن ، وقوله 

إذا تاركه يف حق هلما على شخص عليهما حال مما ذكر أي حال كون ذلك املذكور عليهما احترازاً مما : وقوله 



وهذا . آخر فإن كان هلذا عليه عرض ولآلخر عليه مثله يف الصنفية وأخذ كل منهما ما لصاحبه فليست مقاصة 
احلد ال خيفى ما فيه من التعقيد مع كونه ال يشمل املقاصة يف النوعني ، اللهم إال أن يقال املراد بالصنف اجلنس 

الفضة ألهنما جنس واحد ، وإذا جازت يف مقتفى اجلنس فأحرى يف مقتفى الصنف ، فيشمل املقاصة يف الذهب و
ومعناهحينئذ أن املقاصة هي أن يتارك املطلوب بدين مماثل جنسه ديناً له على طالبه يف اجلنسية املذكورة ال يف القدر 

تفق اجلنس على أن يأخذ كل فقط حال كون املذكور عليهما وأسهل منه أن يقال هي تطارح املتداينني دينهما امل
يأيت اقتضاء : أي ) عني وعرض وطعام قد يفي . ويف . ( منهما ما يف ذمته يف مقابلة ما له يف ذمة صاحبه واهللا أعلم 

الدين من الدين على وجه املقاصة يف العني ويف العرض ويف الطعام ويف كل منهما ست وثالثون صورة فتنتهي إىل 
  .مائة ومثانية 

أن الدينني إذا كانا عينني إما أن يكونا من بيع أو من قرض ، أو أحدمها من بيع ، واآلخر من قرض ويف : ا وبياهن
كل من الثالثة إما أن يتفق العينان جنساً وقدراً وصفة أو خيتلفا جنساً أو صفة أو قدراً ، فهذه األربع يف ثالث قبلها 

أحدمها فقط أو ال حيل واحد منهما ثالثة يف اثين عشر بست باثين عشر ، ويف كل إما أن حيل الدينان أو حيل 
وثالثني ، ومثلها إذا كان الدينان عرضني فهما إما من بيع أو قرض أو أحدمها من بيع واآلخر من قرض ، ويف كل 

معاً أو  إما أن يتفقا جنساً وقدراً وصفة أو خيتلفا جنساً أو صفة أو قدراً باثين عشر ، ويف كل إما أن حيل الدينان
أحدمها أو ال حيل واحد منهما بست وثالثني أيضاً ، وكذا يقال فيما إذا كانا طعامني هكذا حاصل هذه الصور يف 

وقد تكلم الناظم على بعض صور كل من الثالثة اليت يف النظم ، ومل يستوف مجيعها وبدأ منها . تكميل التقييد 
  :بالعني فقال 

  فما يكونان بِِه َعيْناً إىل
  ماِثلٍ وذي اخِْتالٍف فُضِّالُم
يف القدر والنوع والصفة وفيه ثالث صور ) به عيناً إىل مماثل ( أي الدينان ) يكونان ( أي فالوجه الذي ) فما ( 

يف النوع وفيه ) ذي اختالف ( إىل ) و ( ألهنما حينئذ إما من بيع أو قرض أو أحدمها من بيع واآلخر من قرض 
بالبناء للمجهول خرب ما ) فضال ( در وفيه ثالث أيضاً ، أو يف الصفة وفيه ثالث كذلك ثالث أيضاً ، أو يف الق

واجملرور بإىل متعلق به فاجملموع اثنتا عشرة صورة ، ويف كل منها إما أن حيال أو أحدمها أو ال حيل واحد منهما 
عشرون ، فأشار إىل صور املماثل بست وثالثني ، وقد علمتأن صور املماثل منها تسعة وصور االختالف منها سبع و

  :وإىل بعض ما جيوز من صور االختالف بقوله . ويف تأخر الذي مياثل اخل : بقوله فيما يأيت 
  فما اِختالٌف َوُحلُول َعمَّْه

  َيجُوُز فيِه َصْرُف َما يف الذِّمَّْه
كالذهب والفضة أو حممدية  أي فالوجه الذي عمه اختالف يعين يف النوع أو يف الصفة ، وذلك) فما اختالف ( 

أي عمه االختالف يف النوع أو يف الصفة ال يف القدر وعمه احللول بأن كان الدينان معاً ) وحلول عمه ( ويزيدية 
أي مبادلة ما يف الذمة ويف كل منهما ثالث صور ألهنما يف االختالف يف ) وجيوز فيه صرف ما يف الذمه . ( حالني 

أو أحدمها ، ويف االختالف يف الصفة كذلك فاجملموع ست صور جائزة كلها إال أنه يف  النوع إما من بيع أو قرض
االختالف يف النوع ال يراعى االحتاد يف القدر ، ويف االختالف يف الصفة ال بد من احتاده كعشرة دراهم حممدية عن 

رى ألنه إذا جاز ذلك مع عشرة يزيدية ، وتفهم صور االختالف يف الصفة من صور االختالف يف النوع باألح
االختالف يف النوع بشرطه فألن جيوز مع االختالف يف الصفة باألحرى ، فصور االختالف يف الصفة داخلة يف 



ست يف االختالف يف النوع وهي عدم حلوهلما معاً أو : اثنتا عشرة صورة . النظم كما ترى ، ومفهوم حلول اخل 
أو قرض أو أحدمها ، وست يف االختالف يف الصفة كذلك وكلها غري عدم حلول أحدمها ، ويف كل إما من بيع 

جائزة للصرف أو البدل املؤخرين ويزاد على ذلك تسع صور اليت يف االختالف يف القدر ، فظاهر النظم جواز ما 
فإما من  فما اختالف مع أهنا ممنوعة كلها لربا الفضل كدينار يف مقابلة دينارين: حل منها لدخوهلا يف عموم قوله 

بيع أو قرض أو أحدمها ، ويف كل إما حالني أو مؤجلني أو أحدمها بتسع تضم لالثين عشر قبلها اليت هي مفهوم 
النظم يكون اجملموع إحدى وعشرين صورة كلها ممنوعة ، ويبقى من صور االختالف ست صور جائزة وهي 

  .منطوق النظم كما مر واهللا أعلم 
  لُويف تَأَخُّرِ الِذي ُيَماِث

  ما كان أَْشَهبُ بَِمْنعٍ قَاِئلُ
استفهامية أي ) ما ( الدين املأخوذ عنه ) الذي مياثل ( الدين ) ويف تأخر : ( مث أشار إىل تسع صور املماثل فقال 

أشهب ( ويف كلِّ إما من بيع أو قرض أو أحدمها . التأخري سواء كان يف الدينني معاً أو يف أحدمها ) كان ( كيف ما 
يف هذه الست كلها واجملروراألول والثاين يتعلقان باخلرب ، وفهم من نسبة املنع فيها ) مبنع قائل ( دأ خربه مبت) 

أهنما إذا حال معاً وفيه . ويف تأخر اخل : ألشهب وحده أن ابن القاسم يقول باجلواز وهو املشهور ، ومفهوم قوله 
  :لى كال القولني وإليه أشار بقوله ثالث صور ألهنما إما من بيع أو قرض أو أحدمها جاز ع

  ويف اللَّذَْينِ يف الُْحلُولِ اتَّفَقَا
  َعلَى َجَوازِ االْنِتصَاِف اتَّفَقَا

أي املقاصة ألن ) على جواز االنتصاف ( صلة املوصول ) اتفقا ( متعلق بقوله ) اللذين باحللول ( العينني ) ويف ( 
فق أشهب وابن القاسم على جواز املقاصة يف العينني اللذين اتفقا يف أي ات) اتفقا ( كل واحد ينصف من حقه هبا 

احللول ، وقد متاثال نوعاً وصفة وقدراً كعشرة حممدية عن مثلها أو يزيدية عن مثلها ، فهذه التسع اليت هي صور 
ر العينني وإىل التماثل تضم إىل سبعة وعشرين اليت هي صور االختالف يكون اجملموع ستاً وثالثني ، وهبا متت صو

وجتوز املقاصة يف ديين العني مطلقاً أي من بيع أو قرض أو أحدمها حال أو أحدمها : بقوله ) خ ( صور التماثل أشار 
وإن اختلفا صفة مع احتاد النوع أو اختالفه فكذلك إن حال وإال فال اخل : وأشار إىل صور االختالف بقوله . أو ال 

.  
  :كان الدينان عرضا فقال مث أشار الناظم إىل ما إذا 

  وذاك يف العَْرَضْينِ ال اِملثْلَْينِ َحلْ
  بِحْيثُ حالَّ أْو توافََق األجلْ

كثوب وفرس وكساء وقميص ) املثلني ( أي غري ) يف العرضني ال ( االنتصاف الذي مبعىن املقاصة ) وذاك ( 
توافق ( تأجال و ) أو ( حل أجل العرضني معاً  أي) حبيث حالَّ ( أي جاز ) حل ( واجملرور يتعلق باخلرب الذي هو 

فيهما ، والتقدير وذاك االنتصاف الذي هو املقاصة جائز يف العرضني املختلفني جوازاً مقيداً حبلول الدينني ) األجل 
معاً أو توافق أجلهما حني املقاصة ، ويدخل يف العرضني غري املثلني سبع وعشرون صورة ألن االختالف إما يف 

نس كثوب وفرس ، أو يف الصفة كثوب كتان وثوب قطن ، ومن ذلك هروي ومروي أو يف القدر كثوبني من اجل
ويف كل منها إما حالني أو . كتان عن واحد من قطن ، ويف كل إما من بيع أو قرض أو أحدمها ، فهذه تسع 
لفا جنساً وحال حقيقة أو حكماً مؤجلني أو أحدمها ، فأخرب الناظم أن اجلائز منها ست صور وثالث فيما إذا اخت



وثالث فيما إذا اختلفا صفة كذلك ، ويفهم منه أن األحد . لتوافق األجل فإما من بيع أو قرض أو أحدمها 
والعشرين الباقية كلها ممنوعة وهو كذلك يف الستالباقية من االختالف يف اجلنس ، وهي ما إذا مل حيال حقيقة وال 

كل إما من بيع أو قرض أو أحدمها ، وكذا يف الست الباقية من االختالف يف الصفة ملا حكماً أو حل أحدمها ، ويف 
يف ذلك من بيع الدين بالدين يف اجلميع ، وأما التسع اليت يف االختالف يف القدر وهي كوهنا من بيع أو قرض أو 

ز وإن كانا من قرض مل جيز ملا فيه من أحدمها حال أو مل حيال معاً أو أحدمها ففيها تفصيل ، فإن كانا من بيع وحال جا
قضاء القرض بأكثر خالفاً لظاهر النظم من جواز ذلك ولو يف القرض وأما إن كانا مؤجلني أو أحدمها فيمنع كما 

  .هو مفهوم النظم ملا فيه من ضع وتعجل مطلقاً أو حط الضمان وأزيدك حيث كانا من بيع 
ألن : التأجيل ولو اتفق األجل فلم جازت يف العرض مع اتفاقه ؟ قلنا  تقدم يف العني أهنا ال جتوز مع: فإن قيل 

الالزم يف العني صرف مؤخر وباب الصرف أضيق من بيع الدين الالزم يف العرضني ، وإمنا مل يعترب بيع الدين يف 
 عند أجل اآلخر كان املتفقني أجالً ألن ذلك حينئذ يف معىن املبارأة ألنه ملا كان ال يقدر أحدمها على طلب دينه إال

ال املثلني أن العرضني إذا كانا متفقني يف اجلنس والصفة والقدر : ومفهوم قوله . ذلك مبنزلة احلالني واهللا أعلم 
جازت املقاصة يف تسع صورها كانا من بيع أو قرض أو أحدمها حال أو مل حيال أو أحدمها ألن العرضني املتماثلني 

ة فيهما ، فيكون املقصود هو املعروف فال تدخل يف غري احلالني هتمة من تعجل ما أجل يبعد قصد املكايسة واملغالب
وجتوز يف العرضني مطلقاً أي احتدا جنساً وصفة : بقوله ) خ ( يعد مسلفاً ، وإىل املقاصة يف العرضني املتماثلني أشار 

كأن اختلفا جنساً واتفقا أجالً وإن : وله أي وقدراً ، وإىل جوازها يف املختلفني بشرط احللول أو اتفاق األجل بق
  .اختلفا أجالً منعت إن مل حيال أو أحدمها اخل 

وجتوز يف العرضني مطلقاً إن اتفقا قدراً أو جنساً أو صفة ال إن اختلفا قدراً أو جنساً ) : خ ( لو قال أعين : قلت 
  .إن وحال مها من بيع لكفاه  أو صفة ومل حيال أو مل يتفق األجل وإالَّ جاز يف األخريين كاألول

  :مث أشار إىل ما إذا كان الدينان طعاماً وفيه ست وثالثون أيضاً أشار إىل اثين عشر منها بقوله 
  ويف َتَوافُقِ الطََّعاَمْينِ اقُتُِفي

يعود على بالبناء للمفعول ونائبه ) اقتفي ( يتعلق بقوله ) ويف توافق الطعامني ( َحْيثُ َيكونان معاً ِمْن َسلَِف
حيث ( االنتصاف أي اقتفي واتبع االنتصاف الذي مبعىن املقاصة يف الطعامني املتفقني يف اجلنس والقدر والصفة 

  .حال أو أحدمها أم ال ، فهذه ثالث من االثين عشر املذكورة ) يكونان معاً من سلف 
  وِفي اخِتالٍف ال َيجوُز إالّ
  إنْ كان كُلٌّ ِمْنُهَما قَْد َحالَ

وال جيوز االنتصاف يف اختالفهما يف اجلنس كقمح وفول ، أو يف : أي ) ال جيوز ( يتعلق بقوله ) يف اختالف و( 
الصفة كعشرة مسراء عن مثلها حممولة ، أو يف القدر كخمسة حممولة عن سبعة حممولة ودخال على إلغاء الزائد على 

والطعامان من قرض كذلك أي ) خ : ( ئذ مبادلة يداً بيد ألهنا حين) إال إن كان كل منهما قد حال ( مخسة يف الذمة 
فتجوز مع االتفاق مطلقاً ومع االختالف بشرط احللول فقد دخل يف االختالف تسع صور ألهنما إذا اختلفا يف 

ومثلها يف االختالف يف الصفة . اجلنس ومها من سلف كما هو املوضوع فإما أن حيال أو أحدمها أم ال ، فهذه ثالث 
ثلها يف االختالف يف القدر بتسع ، حكى اجلواز فيما إذا حال معاً وبقيت صور تأجيلهما معاً أو تأجيل أحدمها وم

عما . ودخال على إلغاء الزائد يف الذمة اخل : على حكم املنع ملا فيه من بيع الطعام بالطعام نسيئة ، واحترزت بقويل 
ملا فيه من ربا الفضل ، وكذا يقال يف االختالف يف الصفة ال بد أن إذا مل يدخال على ذلك فإنه ال جيوز ، ولو حال 



يدخال على إلغاء الزائد إن كان هناك زائد وإال مل جيز لربا الفضل أيضاً ، وال يشترك ذلك يف االختالف يف اجلنس ، 
  .ادة فصورتا االختالف يف الصفة والقدر يزاد فيهما على شرط احللول أن يدخال على عدم إلغاء الزي

  :مث أشار إىل االثنيت عشرة صورة اليت يف الطعامني من بيع فقال 
  َوإنْ َيكونا ِمْن َمبيعٍ َوَوقَْع

  فيِه باإلطْالَقِ اْخِتالٌَف اْمتَنَْع
( يتعلق بوقع ) ووقع فيه ( من بيع : اسم مفعول مبعىن املصدر أي ) من مبيع ( أي الطعامان ) وإن يكونا ( 

وإن يكن الطعامان : جواب الشرط والتقدير ) امتنع ( فاعل وقع ) اختالف ( امتنع آخر البيت يتعلق ب) باإلطالق 
فتدخل يف . من بيع واختلفا يف اجلنس أو يف الصفة أو يف القدر امتنعت املقاصة باإلطالق حال أو أحدمها أم ال 

إذا احتد الطعامان جنساً :  عشر وهي وأشار إىل الصور الثالث الباقية لتمام االثين.االختالف تسع صور كما ترى 
  :وصفة وقدراً فإما أن حيال أو أحدمها أم ال بقوله 

  َويف اتِّفَاقِ أَجلَْي َما اّتفقَا
  ُهَو لََدى أَْشَهَب غَْيُر ُمتَّقَى

املتقدم مبتدأ عائد على االنتصاف ) هو ( جنساً وصفة وقدراً ) اتفقا ( أي الطعامان اللذين ) ويف اتفاق أجلي ما ( 
وهو أي االنتصاف غري : خرب عن املبتدأ والظرف واجملرور بفي يتعلقان به ، والتقدير ) لدى أشهب غري متقى ( 

ممنوع عند أشهب يف الطعامني املنفقني أجالً وجنساً وصفة وقدراً بناء على أهنا إقالة ، وأحرى أن جيوز عنده ذلك 
ومنعا أي ) : خ ( ب أن ابن القاسم يقول باملنع ، وهو املشهور إذا حال معاً ، وفهم من ختصيصه اجلواز بأشه

لعلل ثالث بيع الطعام قبل قبضه وهذه عامة ، وطعام بطعام ، ودين ) : ز ( قال . الطعامان من بيع ولو متفقني اخل 
  .بدين نسيئة وهاتني يف غري احلالني 

  :كمال ست وثالثني صورة اليت يف الطعامني فقال مث أشار إىل االثين عشر اليت يف الطعامني من بيع وقرض وهي 
  َوَشْرطُ ما من َسلٍَف َوَبيْع
  ُحلُول كُلَ وَاتِّفَاُق النَّْوعِ

أي ) واتفاق النوع ( منهما ) بيع حلول كل ( اآلخر من ) من سلف و ( أي الطعامني اللذين أحدمها ) وشرط ما ( 
راد بالنوع الصفة إذ ال يكفي االتفاق يف النوع مع االختالف يف أو القدر كمحمولة عن مثلها قدراً وصفة ، فامل: 

الصفة ، وباجلملة فالطعامان من بيع وسلف إذا اتفقا جنساً وصفة وقدراً ففي ذلك ثالث صور ألهنما إما أن حيال أو 
جواز  حكى يف. حكى اجلواز يف صورة وهي حلوهلما معاً وبقيت صورتا تأجيلهما أو أحدمها . أحدمها أو ال 

  :املقاصة فيهما خالفاً بقوله 
  والُْخلُْف يف تَأَخُّرِ َما كَانَا
  ثَالِثُُهَما َمْع َسلَمٍ قَْد حَانَا

واملوضوع حباله من : أي كيف كان التأخري يف طعام البيع أو طعام القرض أو فيهماأي ) واخللف يف تأخر ما كانا ( 
اسم مطلقاً تأخرا معاً أو القرض أو السلم وهو املشهور ، وأجاز اتفاق اجلنس والصفة والقدر ، فمنع ذلك ابن الق

وصل حينه والفرق على : أي ) قد حانا ( من نعته وصفته ) مع سلم ( لغريمها جتوز ) ثالثهما ( ذلك أشهب مطلقاً 
البيع صار  هذا الثالث أن طعام السلف ملا كان املدين قادراً على تعجيله جرباً على ربه ، وقد حل دين السلم أي

الدينان حالني معاً يف املعىن خبالف العكس ، وعلة املنع عند ابن القاسم أن األغراض ختتلف باختالف األجل 



فيترجح جانب بيع الطعام قبل قبضه بالنسبة لطعام البيع ، وألن املعجل ملا يف الذمة مسلف ، وعلة اجلواز عند 
حلوهلما معاً لبيع الطعام قبل قبضه بالنسبة لطعام البيع تغليباً جلانب أشهب تغليب املعروف ، وإمنا مل ينظر يف صورة 

: القرض ألنه معروف وانضم لذلك أن املقاصة معروف أيضاً فجازت هذه الصورة على كل قول ، فقول الناظم 
يكون  واتفاق النوع إما أن يريد بالنوع اجلنس فيكون قد حذف الواو ومعطوفيها أي والصفة والقدر ، وإما أن

أراد بالنوع الصفة فيكون قد حذف الواو ومعطوفاً واحداً كما قررناه إذ االتفاق يف اجلنس والقدر ال بد منه ألهنما 
لو اختلفا قدراً ودخال على إلغاء الزائد مل جيز ، ولو حال لربا الفضل كما ال جيوز إذا اختلفا جنساً أو صفة ، ولو 

حكى اجلواز يف واحدة منها اتفاقاً ، : ا أن منطوق الناظم شامل لثالث صور حال واتفقا قدراً ، وقد علمت من هذ
واتفاق النوع أي اجلنس أهنما إذا اختلفا فيه أو يف : وحكى اخلالف يف الصورتني الباقيتني كما مر ، ومفهوم قوله 

ا يف اختالف اجلنس إما أن الصفة أو يف القدر ودخال على إلغاء الزائد مل جتز ولو حال وذلك شامل لتسع صور ألهنم
ومثلها يف اختالف الصفة ، ومثلها يف اختالف القدر حيث دخال على إلغاء الزائد وكلها . حيال أو أحدمها أم ال 

. ومن قرض وبيع جتوز إن اتفقا وحالّ ال إن مل حيال أو أحدمها اخل : بقوله ) خ ( ممنوعة ، ولو حال كما أشار لذلك 
عشرة صورة اجلارية يف طعامي البيع والقرض جتوز منها صورة واحدة وما عداها ممنوع إما  فتحصل أن االثنيت. . 

  .اتفاقاً أو على املشهور 
  فصل يف احلوالة

مأخوذة من التحول عن الشيء ألن الطالب حتول من طلبه لغرميه إىل غرمي غرميه قاله عياض ، واألصل فيها قوله 
الصواب تسكني التاء : عياض ) . ظلم ، ومن أتبع أحدكم على مليء فليتبع  مطل الغين: ( عليه الصالة والسالم 
تبعت فالناً حبقي وأنا أتبعه ساكنة التاء ، وال يقال : يقال . وبعض احملدثني والرواة يشددها : يعين يف اللفظتني قال 

يوخنا ، ومحلها بعضهم على واألمر فيها للندب عند أكثر ش: قال . أتبعه بفتحها وتشديدها إال من املشي خلفه 
وهي عند أكثر شيوخنا مستثناة من الدين بالدين وبيع العينبالعني غري : قال . اإلباحة ملا أشبهت بيع الدين بالدين 

يد بيد كما خصت الشركة والتولية واإلقالة يف بيع الطعام قبل قبضه ، وكما خصت العرية من بيع الطعام بالطعام 
ذه التخصيصات املعروف ، وذهب الباجي إىل أهنا ليس حكمها حكم البيع وال هي من هذا نسيئة ملا كان سبيل ه

طرح الدين عن ذمة : وعرفها ابن عرفة بقوله . الباب ، بل هي عندهم من باب النقد لرباءة احمليل بنفس اإلحالة اه 
. ع تعلق الدين بذمة من هو له اه وال ترد املقاصة إذ ليست طرحاً مبثله يف أخرى المتنا: قال . مبثله يف أخرى 

واعترض بأنه غري جامع خلروج من تصدق على . والطرح فعل الفاعل أي طرح احملال للدين عن ذمة احمليل اخل 
رجل بشيء مث أحاله به على من له عليه مثله وخلروج احلوالة باملنافع ، ولذا عرفها يف التلقني بأهنا حتويل احلق من 

لفظ حق أفضل من لفظ الدين الذي عرب به ابن احلاجب ، ألن املتبادر من : ا األوىل قال يف ضيح ذمة إىل ذمة تربأ هب
ولعل ابن عرفة أطلق الدين على دين املنافع . الدين ما قابل املنافع خبالف لفظ احلق فإنه يشمل املنافع وغريها اه 

  .وغريها فال يرد عليه االعتراض الثاين 
  َشْيٍء مل َيِحلْواْمَنْع حََوالَةً بِ

أجله ألنه حينئذ من بيع ذمة ) مل حيل ( عني أو عرض أو غريمها ) وامنع حوالة بشيء ( وبالَِّذي َحلَّ باإلطالَقِ أَجلْ 
إال أن يكون : قال . بذمة فيدخله ما هني عنه من بيع الدين بالدين ، ومن بيع العني بالعني غري يد بيد قاله ابن رشد 

ألهنا إذا خرجت عن حمل : إليه حاالً ويقبضه قبل أن يعترفا مثل الصرف فيجوز ذلك أي  الدين الذي انتقل
أي ) أحل : ( يتعلقان بقوله ) وبالذي حل باإلطالق ( الرخصة فتجري على حكم أصلها الذي هو البيع كما يأيت 



فظاهر وإن مل حيل فزيادة معروف ألنه  أجزأ حلوالة مبا حل مطلقاً كان الدين احملال عليه حاالً أيضاً أم ال ألنه إن حل
  .قبل احلوالة والتأخري 

  والرِّضا والِعلْمِ ِمْن ُمحَالِ
َعلَْيِه يف املَْشُهورِ الَ ُتبَاِللالتفاق على أن لصاحب احلق أن يوكل من شاء على قبض دينه ، وحكى ابن شعبان قوالً 

هور إذا مل تكن هناك عداوة بني احملال واحملال عليه ، باشتراط رضاه وحمل عدم اشتراط رضا احملال عليه على املش
وإالَّ فال بد من رضاه وإالَّ مل تصح كما يف الشامل وغريه ، ومفهوم النظم أن احمليل واحملال ال بد من رضامها وبه 

ضور أنه ال يشترط ح) خ ( وظاهر النظم و . شرط احلوالة رضا احمليل واحملال فقط اخل : حيث قال ) خ ( صرح 
ال بد من حضوره وإقراره وصدر به يف الشامل : احملال عليه وال إقراره بالدين وهو الذي شهره ابن سلمون ، وقيل 

. قوالن البن القاسم وعبد امللك اه . ويف اشتراط حضوره وإقراره كانتفاء عداوة بينهما : وعزاه البن القاسم فقال 
اخلالف هل احلوالة تستثىن من بيع الدين بالدين أو هي أصل مستقل  ولعل اخلالف مبين على: قال ابن عبد السالم 

بنفسه ؟ فعلى األول يسلك هبا مسلك البيوع إال الذي وردت الرخصة فيه ، وعلى الثاين ال يشترط احلضور ويبقى 
اقتصر يف  وعلى قول ابن القاسم. حديث احلوالة على عمومه إذ ال معارض له من خمالفة أصل بيع الدين بالدين اه 

ال جتوز احلوالة على الغائب وإن وقع ذلك فسخ حىت حيضر إذ قد يكون للغائب من ذلك براءة اه : االستغناء قائالً 
وحنوه يف اإلرشاد والكايف واملتيطي وابن فتوح وقبله ابن عرفة وجزم به أبو احلسن يف شرح املدونة ، واملشذايل يف . 

فيد أن قول ابن القاسم باشتراط احلضور واإلقرار هو املعتمد ، وصرح ابن وهذا ي) ح ( حاشيته عليها كما يف 
رحال يف حاشيته هنا وشرحه خلليل بأن تشهري ابن سلمون خالف الراجح ، وتبعه على ذلك الشيخ بناين وغريه ، 

نظر ، والظاهر  ويف ذلك كله: ورد ذلك الشيخ الرهوين يف حاشيته قائالً ، بعد نقله ما البن رحال وغريه ما نصه 
ما قاله ابن سلمون نقالً ومعىن ، أما معىن فألهنم عللوا اشتراط حضوره بأنه قد يكون للغائب براءة من ذلك ، 

وهذا التعليل يقتضي أن علة املنع إذا مل حيضر ويقل الغرر ، وقد علمت أن احلوالة من ناحية املعروف واملعروف ال 
ف مصرح به يف كالم غري واحد ويسلمه هؤالء املعترضون ، مث نقل عن التونسي يؤثر فيه الغرر ، وكوهنا من املعرو

  .واملازري وغريمها ما يشهد العتراضه على زعمه وأطال يف ذلك 
ما ذكره كله للنظر فيه جمال أما أوالً فألهنا وإن كانت معروفاً فإمنا يغتفر فيها على قول ابن القاسم ما : قلت 

 عليها ألهنا عنده بيع فما وردت الرخصة به فيها كعدم املناجزة يف العني اغتفر ، وما مل اغتفره الشارع صلوات اهللا
ومن اتبع منكم : ( ترد به فهي على أصل البيع فيه ، وعدم اشتراط املناجزة مصرح به يف احلديث الكرمي حيث قال 

عن ذمة احملال عليه إذ املطلق على إطالقه  إذ االتباع ال مناجزة فيه ، وكذا يفهم منه أنه ال يشترط الكشف. اخل ) 
فال يقيد إال بنص صريح ، وإمنا خص املليء بالذكر ألن الغالب يف الناس املالء كما أن الغالب فيهم جحد الديون 

من أصلها وإرادة الطعن يف رسومها أو إثبات الرباءة منها ، وإن مل يكن هذا غالباً فال أقل أن يستويا كما هو 
وأياً ما كان فهو غرر كثري )  ٢٨٢: البقرة ( } وأشهدوا إذا تبايعتم : ولذا أمر اهللا تعاىل باإلشهاد فقال مشاهد ، 

وليست هي متمحضة للمعروف كاهلبة حىت يغتفر فيها اجلهل حبصول العوض ، بل هي معاوضة حقيقة روعي فيها 
روعي فيه جانب املعروف يغتفر فيه اجلهل  جانب املعروف بعدم اعتبار بعض شروط البيع فيها ، ولو كان كل ما

: حبصول العوض مل يشترطوا يف العرية أن تباع خبرصها أي بكيلها ، إذ ال حاجة له حينئذ وألجل هذا قال ابن رشد 
إذا خرجتاحلوالة عن حمل الرخصة أي بعدم احللول يعين أو بعدم احلضور واإلقرار على قول ابن القاسم فأجروها 

وأما ثانياً فإن ما ذكره من أهنا معروف فإمنا ذلك على إحدى . بيع فإن أدت ملمنوع وإال فأجز اه على قواعد ال



واحلوالة ليست ببيع على إحدى الطريقتني عندنا بل طريقتها : الطريقتني كما نقله هو بنفسه عن املازري قائالً 
القاسم والغري ، وغالب النقول اليت احتج هبا  وحنوه تقدم عن ابن عبد السالم يف سر اخلالف بني ابن. املعروف اه 

على جواز الغرر بعدم اإلقرار كلها يف عدم اشتراط الكشف عن ذمة احملال عليه ، وال يلزم من تشهريهم عدم 
الكشف عن ذمته عدم اشتراط حضوره وإقراره ، إذ قد حيضر ويقر وال يدري هل مليء أو معسر ، وإمنا اغتفروا 

شهور ألن غالب الناس املالء واحلكم للغالب وكونه عدمياً نادر ، والغرر النادر مغتفر يف الكشف عنه على امل
البياعات إذ لو اعترب الغرر النادر فيها ما جاز بيع حبال إذ ما من مبيع إال وجيوز استحقاقه أو ظهور عيب به فال 

ديث الكرمي االتباع على امللىء كما مر واهللا يدري هل يتم فيه البيع أم ال ؟ ولكون غالب الناس املالء علق يف احل
  .أعلم 

  وال َيُجوُز أَنْ ُيحالَ إالّ
  ِفيَما ُيجَانُِس ِلَدْينٍ َحالَّ

ال : عاطفاً على شروطها وتساوي الدينني قدراً وصفة أي ) خ ) ( وال جيوز أن حيال إال فيما جيانس لدين حال ( 
جمانساً أي مماثالً للدين احملال عليه يف اجلنس والقدر والصفة كذهب وذهب جتوز احلوالة إال إذا كان الدين احملال به 

أو فضة وفضة أو عرض على مثله قدراً وصفة فال حيال بعني على عرض أو على منافع عني ملا فيه من فسخ الدين 
مها فقط ويبقى اآلخر وال بذهب على فضة وال بدينار على دينارين ملا فيه من ربا الفضل اللهم إال أن حييله على أحد

لصاحبه أو يقبض العوض احملال عليه مكانه ، وأما املنافع فال جيوز ألن قبض األوائل ليس كقبض األواخر وال 
باألدىن صفة على األعلى كإحالته بيزيدية على حممدية ، ويف العكس وهو أن حييله باحملمدية على اليزيدية أو باألكثر 

. ويف حتوله على األدىن أو األقل تردد أي باجلواز ) خ ( بدينارين على دينار تردد  قدراً على األقل منه كإحالته
ألنه زيادة معروف واملنع البن رشد وعياض وهو ظاهر العتبية واملوازية ألنه يؤدي للتفاضل بني : اللخمي واملازري 

 القدر والصفة ، فيفهم منه أنه العينني ، وظاهر النظم أنه درج على ما البن رشد القتصاره على التجانس أي يف
أن يكون الدين الذي حييله به مثل الذي حييله عليه يف : الثاين من شروط احلوالة . الراجح عنده قاله ابن رشد 

القدر والصفة ال أقل وال أكثر وال أدىن وال أفضل ؛ ألنه إن كان أقل أو أكثر أو خمالفاً له يف الصفة مل تكن حوالة 
مث حمل املنع يف التحول على األعلى صفة . ى وجه املكايسة فيدخلها ما هنى عنه من الدين بالدين اه وكان بيعاً عل

إذا مل يقبضه قبل االفتراق وإالَّ جاز إن حال معاً إذ ذاك حينئذ مبادلة وشرط جوازها احللول والقبض ، وكذا حمل 
  وال ُتِحلْ بِأََحِد النَّقَْدْينِ ِفي:قال املنع يف املختلفني جنساً إذا مل حيال ويقبضا يف احلني كما 

  ثانِيهَِما إالَّ إن القَْبُض اقْتُِفي
أي اتبع حبضرة الثالثة يف جملس مل ) ثانيهما إال أن القبض اقتفي ( أي على ) يف ( احلالني ) وال حتل بأحد النقدين ( 

وز إذ صرف ما يف الذمة شرطه احللول ، وأما حلول يطل ، وقويل احلالني احترازاً مما إذا مل حيل احملال عليه ، فال جي
  .احملال به فهو املوضوع 
  ويف الطّعامِ ما إحَالَةٌ َتِفي
  إالّ إذَا كَاَنا َمعاً ِمْن َسلَِف

أي جتيء واجملرور يتعلق به أي ال جتيء احلوالة يف الطعام وال ) تفي ( مبتدأ خربه ) إحالة ( نافية ) ويف الطعام ما ( 
خالفاً ألشهب يف إجازته إياها . حال أو احدمها أو ال . استوت رؤوس أمواهلما أم ال . أنفق الطعامان أم ال  جتوز فيه

إال إذا ( إذا اتفق الطعامان ورؤوس أمواهلما على أهنا من معىن اإلقالة أو التولية إذ أخذ املثل عن مثله إقالة أو تولية 



ز حينئذ ، وإن مل حيل الدين احملال عليه ألن طعام القرض جيوز بيعه قبل فتجو) معاً من سلف ( أي الطعامان ) كانا 
قبضه خبالف ما إذا كانا معاً من بيع فإهنا ال جتوز ، ولو حال ولو قبضه احملال حبضرة احمليل واحملال عليه ملا فيه من بيع 

  .عاً له قبل قبضه قال ابن املواز الطعام قبل قبضه إذ طعام البيع ال يقبضه إال ربه ، فإذا قبضه احملال كان بي
  ويف اْجِتَماعِ َسلٍَف َوقَْرضِ
  ُيْشتََرطُ احلُلُولُ يف ذَا الْقَْبضِ

أي يف ) احللول ( يف جواز احلوالة بأحدمها على اآلخر ) قرض يشترط ( طعام ) سلف و ( طعام ) ويف اجتماع ( 
أي املقبوض حساً وهو الدين احملال عليه كان هو السلم ) ذا القبض ( الطعام ) يف ( احملال به كما هو املوضوع و 

: أو القرض ، فال بد من حلوهلما معاً وإالَّ مل جتز على مذهب ابن القاسم وقال مالك ومجيع أصحابه إال ابن القاسم 
ة اليت هي وقوهلم أصوب ووجهه أن العل: ابن يونس . جتوز وإن مل حيل احملال عليه مبنزلة ما إذا كانا معاً من سلف 

البيع قبل القبض ضعفت عندهم ملا كان أحدمها من بيع واآلخر من سلم قاله أبو احلسن ، وأيضاً فإن العلة جارية 
وأن ال يكوناطعامني : حيث قال يف تعداد شروطها ) خ ( وعلى قوهلم عول ) ت ( ولو مع حلوهلما معاً كما قاله 

فعلم من هذا أن مذهب ابن القاسم الذي درج عليه الناظم ضعيف  أي بل كانا من سلف أو أحدمها ،. من بيع اخل 
حلول احملال به ، ورضا احمليل واحملال ، وتساوي الدينني وأن ال يكونا : ، فهذه أربعة شروط يف كالم الناظم 

وشرطها صيغة بلفظها أي اخلاص هبا : قال يف الشامل . طعامني من بيع وبقي عليه شرط خامس وهو الصيغة 
واشتراط الصيغة هو ظاهر الكتاب : ابن ناجي ) خ ( حلتك حبقك على فالن أو أنت حمال به عليه ، ومثله يف كأ

وعليه لو قال خذ حقك من هذا أو يأمره بالدفع ليس حبوالة ألنه يقول ليس هذا احتيال باحلق ، وإمنا أردت : قال 
وعلى . على هذا وهو نص مساع حيىي عن ابن القاسم اه أحيلك باحلق : أن أكفيك التقاضي ، وإمنا احلوالة أن تقول 

اشتراط الصيغة اقتصر ابن يونس واللخمي وأبو احلسن والفشتايل ويف وثائقه وأبو حممد صاحل يف شرح الرسالة 
وابن الفاكهاين ، ووقع البن رشد يف البيان أهنا تكون بلفظها أو ما يقوم مقامه كخذ من هذا حقك وأنا بريء من 

الصيغة ما دل على ترك احملال دينه من ذمة احمليل مبثله يف ذمة : وهو ظاهر قول ابن عرفة ) ح ( واستظهره دينك 
وشرط سادس وهو وجود دين للمحيل يف ذمة احملال عليه ، وكذا للمحال على احمليل فإن مل يكن . احملال عليه اه 

للمحيل على احملال عليه فهي محالة يشترط فيها رضا  دين للمحال على احمليل فهي وكالة ال حوالة وإن مل يكن دين
ال يشترط رضا احملال عليه إال يف صورتني إحدامها هذه ، والثانية أن تكون بني احملال : احملال عليه ، ولذا قالوا 

حملال عليه فإنه واحملال عليه عداوة ، وإذا كانت محالة فإذا أعدم احملال عليه رجع احملال بدينه على احمليل ، وإذا أدى ا
وجود دين أي كان ثابتاً ببينة أو إقرار أو : يرجع على احمليل مبا أدى ولو مقوماً كما تقدم يف باب الضمان ، وقويل 

يف تعداد شروطها وثبوت دين الزم فإن أعلمه بعدمه وشرط الرباءة صح ، مث فرع على توفر ) خ ( تصديق احملال 
حملال على احملال عليه وإن أفلس أو جحد إال أن يعلم احمليل فقط بإفالسه ويتحول حق ا: شروط احلوالة قوله 

وإذا أحالك غرميك على من له عليه دين فرضيت باتباعه برئت : وحلف على نفيه إن ظن به العلم قال يف املدونة 
ال على احمليل الرجوع إال أن يشترط احمل: قال املغرية . ذمة غرميك وال ترجع عليه يف غيبة احملال عليه أو عدمه اه 

عليه إن أفلس فله شرطه ويرجع على احمليل ، ونقله الباجي كأنه املذهب ابن رشد ، وهذا صحيح ال أعلم فيه 
وقد . وفيه نظر ألن شرطه مناقض لعقد احلوالة وأصل املذهب يف الشرط املناقض أنه يفسده اه : ابن عرفة . خالفاً 

ن عرفة فانظره وال أقل أن يرد اعتراضه بأهنا مع الشرط املذكور حوالة إذن ذكر ابن رحال ما يسقط اعتراض اب
وهي توكيل فال يرد حينئذ ما قاله مث مثل العلم باإلفالس العلم باللدد فيفصل فيه بني أن يعلم به احمليل فقط فريجع 



آلخر أنه ال يضر ، وأما علمه بأنه أحدمها أنه كاللدد وا. وأما علمه بأنه مسيءالقضاء ففيه قوالن . عليه وإالَّ فال 
جيحد فإن كان معناه أنه علم من حاله أنه بعد متام احلوالة جيحد إقراره احلاصل حني احلوالة ، فهذا ال يوجب 

وإن كان معناه أنه مل يوجد الدين يف ذمته ال ببينة وال بتصديق احملال فإنه ال ) ز ( رجوعه على احمليل فيما يظهر قاله 
  .نئذ الختالل شرطها حوالة حي

  فصل يف بيع اخليار
أوالً متعلق بوقف وخرج به : فقوله . الشرطي وهو كما البن عرفة بيع وقف بته أوالً على إمضاء يتوقع اخل : أي 

فيه بيع آيل إىل خيار فهو متأخر عن العقد : فيقال . اخليار احلكمي أي خيار النقيصة فإن بته مل يوقف أوالً بل آخراً 
أي وبيع الثنيا وهي ) والثنيا . ( ببه متقدم عليه خبالف اخليار الشرطي فموجبه الذي هو الشرط مقارن للعقد ، وس

خيار يف احلقيقة إال أنه شرط النقد فيه فاخليار إذا مل يشترط فيه نقد الثمن ليس بثنيا ، وإن اشترط فيه ذلك وشرط 
من ابتاع سلعة على أن البائع مىت رد له الثمن : ثنيا قال فيها معه أنه إن أتاه بالثمن فمبيعه مردود عليه فهو ال
وهذا املعىن هو الذي خصه األكثر بالثنيا وهو املعروف اليوم بذلك . فالسلعة له ال جيوز بيعه ألنه سلف جر نفعاً اه 

  .عممه يف مجيع الشروط املنافية للمقصود : وإن كان ابن رشد 
  قُوعَِبْيُع الِْخَيارِ َجاِئُز الُْو
  َألَجلٍ َيِليُق بِالْمَبِيعِ

الذي يشترطه أحد املتبايعني على اآلخر أو كل منهما على صاحبه أو جرت العادة باشتراطه ألهنا ) بيع اخليار ( 
  يليق باملبيع( معلوم ) ألجل ( حيث كان اخليار مضروباً ) جائز الوقوع ) ( ز ( كالشرط صراحة كما يف 

  وَباَأليَّامِ كَالشَّْهرِ يف اَألْصلِ
  يف غَْيرِِه كَالَْعْبِد وَالطَّعامِ

و ( من دار وحنوها وأدخلت الكاف ما زاد على الشهر بالشيء اليسري كاخلمسة األيام والستة ) كالشهر يف األصل 
ة والثوب فيؤجل اخليار فيه باجلمعة وحنوها ، ويف الداب) كالعبد ( أي األصل ) يف غريه ( القالئل ) باأليام ( يؤجل ) 

الذي ال يفسد وحيتاج فيه الناس للمشورة يكون أجل اخليار فيه بقدر ) والطعام . ( يؤجل الثالثة األيام وحنوها 
ألجل أي معلوم كما يف األمثلة احترازاً من : فقوله . حاجة الناس مما ال يقع فيه تغيري وال فسادقاله يف املدونة 

و إىل أن ينفق سوق السلعة الفالنية وال وقت يعلم قدومه فيه أو نفاق سوق اجملهول ككونه باخليار إىل قدوم زيد أ
تلك السلعة فيه ، فإن البيع فاسد يرد مع القيام وميضي بالقيمة مع الفوات ، ومفهوم قوله ألجل إنه إذا وقع باخليار 

ئاً باخليار ومل يضربا له أجالً جاز ومل يضربا له أجالً معلوماً وال جمهوالً يكون فاسداً وليس كذلك ففيها من ابتاع شي
إذا عثر عليه قبل : فكتب عليه أبو احلسن ما نصه معناه . البيع وجعل له من األمد ما ينبغي يف تلك السلعة اه 

مضي أمد اخليار ، وأما إن مل يعثر عليه حىت مضى القدر الذي يضرب لتلك السلعة فإن اإلمام يوقفه فأما أن خيتار 
  .أو يرد اه 

هذا ظاهر إذا عثر عليه عند انقضاء األمد املذكور ، وأما إن مل يعثر عليه حىت زاد على أمده بكثري فيظهر : لت ق
وإذا علمت هذا وجب أن يعلق قوله ألجل ببيع أو باخليار ال مبحذوف شرط يف . فساد البيع فتأمله واهللا أعلم 

ار ألجل معلوم يليق باملبيع جائز الوقوع ، فهو حينئذ ساكت اجلواز كما هو ظاهره وقررناه عليه ، والتقدير بيع اخلي
  .عن بيع اخليار الذي مل يضرب له أجل فيستظهر عليه من خارج 

  وُهَو بِاالْشِترَاِط ِعْنَد الَْعقِْد



  َوالَ َيُجوُز ِفيِه َشْرطُ النَّقِْد
ن مل يشترط فال خيار ولو باجمللس على كما تقدم يف حد ابن عرفة فإ) باالشتراط عند العقد ( أي اخليار ) وهو ( 

  :مذهبنا ومذهب أيب حنيفة وهو قول الفقهاء السبعة اجملموعني يف قول القائل 
  أال كل من ال يقتدي بأئمه

  فقسمته ضريى عن احلق خارجه
  فخذهم عبيد اهللا عروة قاسم
  سعيد أبو بكر سليمان خارجه

املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا : ( من قوله عليه الصالة والسالم  وخالف الشافعي يف ذلك متمسكاً مبا ورد يف الصحح
محل الشافعي : ووافقه على ذلك ابن حبيب وعبد احلميد الصائغ وملا ذكر أبو احلسن احلديث الكرمي قال ) . 

احلديث يف وملا ذكر مالك . االفتراق يف احلديث على االفتراق باألبدان ، ومحله مالك على االفتراق باللفظ اه 
والعمل عندنا على خالفه أي عمل أهل املدينة على خالفه ، وإىل رد مذهب الشافعي ومن وافقه أشار : موطئه قال 

وال . ( إمنا اخليار بشرط كشهر يف دار وال تسكن وكجمعة يف رقيق واستخدمه وكثالثة يف دابة اخل : بقوله ) خ ( 
وظاهره أنه يفسد البيع باشتراطه ألن األصل فيما الجيوز الفساد وهو ) شرط النقد ( أي يف بيع اخليار ) جيوز فيه 

كذلك ، وإن مل حيصل النقد بالفعل على املعتمد لتردده مع حصوله بشرط بني السلفية والثمينة ولكون الغالب مع 
وظاهره ) ز ( شرطه فقط حصوله فنزل الغالب ، وإن مل ينقد فيه حىت مضى زمن اخليار منزلة النقد بالفعل قاله 

أيضاً أنه ال يصح البيع ولو حذف الشرط وهو كذلك خبالف مسألة البيع بشرط السلف فإن البيع يصح إذا حذف 
والفرق أن الغرر يف شرط النقد أقوى إذ ال يدري هل املقبوض . وصح أن حذف اخل ) : خ ( الشرط كما قال 

قبوض ، والسلف وإن أثر يف الثمن زيادة أو نقصاً كله مثن أو سلف خبالف البيع بشرط السلف فثمن السلعة م
فتأثريه موهوم غري حمقق إذ جيوز أن يكون الثمن اجملعول للسلعة هو مثنها املعتاد لرغبة املشتري يف السلعة يدفع مثنها 

لسلف فغرر املعتاد ويزيده السلف ، أو لرغبة البائع يف معاملة املشتري التصافه وحنو ذلك يبيعها باملعتاد ويزيده ا
البيع ، والسلف أضعف من األول كما هو ظاهر ، وهذا مراده يف ضيح بأن الفساد يف مسألة البيع موهوم خارج 

خارج عن املاهية فلعل : عن املاهية أي موجب الفساد موهوم ال حمقق خبالف مسألة النقد بشرط ، وأما قوله 
. ا مل يتحقق وجوده يف املاهية فهو خارج عنها فتأمله واهللا أعلم الصواب حذفه إال أن يقال إنه تأكيد ملا قبله ألنه إذ

ومفهوم شرط أنه إذا تطوع له بالنقد مل مينع وهو كذلك ، وفهم منه أنه جيوز النقد بعد العقد تطوعاً وهو كذلك ، 
قرب منه يكون وفهم من حتديده أجل اخليار مبا مر من الشهر واأليام أنه إذا زاد أجل اخليار على ذلك وعلى ما 

وفسد بشرط مشاورة بعيد عن أمد اخليار ، أو مدة زائدة أو جمهولة أو غيبة أحدمها ) خ ( البيع فاسداً وهو كذلك 
مث إذا فسد بواحد . على ما ال يعرف بعينه أو لبس ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد يف كالغد وبشرط نقد اخل 

ح ( من املشتري إن قبضه انظر : ولو بيد املشتري على الراجح ، وقيل  من هذه األمور فضمانه من بائعه إن هلك
. ويلزم بانقضائه اخل أي بانقضاء أمده املشترط وانقضاء ما أحلق به من اليوم واليومني ) : خ ( وال بد ، وقول ) 

إن كان أي الرد بعد و: قال يف املدونة . وورد يف كالغد إمنا هو يف الزمن امللحق فال تدافع يف كالمه : وقوله 
يعين بالقرب اليوم : قال أبو احلسن . غروب الشمس من آخر أيام اخليار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له 

وتقدم أن اخلمسة أيام ملحقة بالشهر يعين يف الدار جيوز أن يشترط يف أجل خيارها . واليومني والبعد ثالثة أيام اه 
ا فيما قرب من زمن االنقضاء يعين أنه إذا رد بعد انقضاء األجل املشترط بيوم شهر أو مخسة أيام مثالً ، والكالم هن



وقد قال أبو احلسن عند قوهلا يف الضمان إن قال للطالب فإن مل أوافك . أو يومني فله ذلك فال معارضة واهللا أعلم 
اخليار إذا كان اخليار للمبتاع وانظر ما قاله يف بيع . غداً فالذي تدعيه حق ، فهذه خماطرة وال شيء عليه ما نصه 

أرأيت إن مرض أو حبسه . فشرط عليه البائع أنه إن مل يأت بالثوب يف آخر أيام اخليار لزمه البيع مل جيز هذا البيع 
  .سلطان اه 

  والْبَْيُع بِالثُّنَْيا ِلفَْسخِ دَاعِ
  واخلَْرُج بِالضََّماِن لُلُْمْبتَاعِ

أبيعك هذه السلعة على شرط أين إن أتيتك بثمنها وقت : ن يقول له يف صلب العقد أي بشرطها بأ) والبيع بالثنيا ( 
لفساده واختلففي علته فعلله يف بيوع اآلجال منها ) لفسخ داع ( كذا أو مهما أتيتك بثمنها فهي مردودة علي 

رط النقد وجعال مدته أكثر معناه تارة يكون بيعاً وتارة يكون سلفاً أي ألنه خيار بش: أبو احلسن . بالبيع والسلف 
من مدة اخليار إن حداه بأجل أو ملدة جمهولة إن مل حيداه ، وعلله سحنون وابن املاجشون وغريمها بأنه سلف جر نفعاً 

وعلى األول فهو بيع فاسد يفسخ ولو أسقط . والثنيا اخل : ، وبه عللت املدونة أيضاً يف نصها األول عند قوله 
مر ما مل يفت فيمضي بالقيمة وفوات األصول باهلدم والبناء والغرس ال حبوالة األسواق ، الشرط على املذهب كما 

يف حتفة اإلخوان فواته بذلك ، ) ت ( أرجحهما على ما قاله . وهل يفوت بطول الزمان كالعشرين سنة ؟ قوالن 
إال : قال ابن أيب زمنني . قضاء وال يفيت األصول حوالة األسواق وال طول الزمان وبه ال: وقال يف املهذب الرائق 

وعلى الثاين فهو رهن يفسخ أبداً وال يفوت بشيء هبدم وال غريه ويرد . ما كان مثل عشرين عاماً وحنوها اه 
واخلرج : ( املشتري فيه الغلة ولو طال الزمان ، والناظم درج على األول ألنه املشهور املعمول به يف وقته ولذا قال 

) (  ٧٢: املؤمنون ( } أم تسأهلم خرجاً فخراج ربك خري : يف اخلراج اجتمعتا يف قوله تعاىل  بسكون الراء لغة) 
أي الغلة فيه للمشتري ألنه بيع فاسد ينتقل ضمانه بالقبض ، ومن . ظاهره كان ألجل أم ال ) بالضمان للمبتاع 

هلا حصة من الثمن فيجب ردها معه إن  عليه الضمان فله الغلة إال مثرة مأبورة يوم الشراء فإهنا ليست بغلة ألن
  .كانت قائمة ورد مكيلتها إن علمت أو قيمتها إن جهلت أو جذت رطباً 

  وال ِكَراَء ِفيِه َهْبُه َألَجلْ
  أْو الَ َوذَا الَِّذي به جََرى العََملْ

احلالوة وإن ظهر يف خنلة أي يف بيع الثنيا ويفوز املشتري بالثمرة بالزهو وهو ظهور ) فيه ( وال غلة ) وال كراء ( 
واحدة من خنيل كثري على املعروف من املذهب يف فوز املشتري بالغلة يف البيع الفاسد بذلك ، وأما إن طابت فهو 

( أي كونه ال كراء وال غلة فيه للبائع على املشتري مطلقاً هو املشهور ) ألجل أو ال وذا ( أي بيعها ) هبه ( أحرى 
ند القضاة كمايف خمتصر املتيطية ، وهو قول مالك وابن القاسم وعليه األكثر ، ومقابله أنه ع) الذي به جرى العمل 

وهو ظاهر : قال عبد الباقي . رهن ألنه سلف مبنفعة فالغلة للبائع ال للمبتاع قاله الشيخ أمحد زروق وهو املشهور 
يضاً بأهنا مثن السلف وهو حرام حمرم ، ويف من جهة املعىن وهو توافقه مع املشتري على أن يرد له املبيع ، وعلل أ

وثائق ابن مغيث عن القابسي أن حكمه قبل انقضاء أجل الثنيا حكم البيع الصحيح فالغلة فيه للبائع ألنه مبنزلة 
فالغلة فيه للمشتري وليس يف هذا البيت زيادة على : أي . الرهن وهو بعد انقضاء األجل مبنزلة البيوع الفاسدة اه 

  .ده الشطر الذي قبله إال ما أفاده من اخلالف والتعميم يف نفي الغلة نصاً وجريان العمل ما أفا
جيب أن يقيد اخلالف املذكور مبا إذا مل جير العرف بالرهنية كما عندنا اليوم ، ولذا يقع البيع : األول . تنبيهات 

قالة ما يساوي األلف خبمسمائة أو ما يساوي املائة بأقل من الثمن املعتاد بكثري ويسمونه بيعاً وإقالة فيبيع الرجل باإل



فال خيتلفون أهنا رهن حيث اشترطت اإلقالة يف العقد إذ مل يسمح البائع بسلعته إال . بستني أو بثالثني وحنو ذلك 
إهنا مرهونة ويطلب زيادة الثمن فيها ويعرضها للبيع : على ذلك وجتد البائع إذا سئل عن سلعته أو أرضه يقول 

إهنا مرهونة عندي أو عندي فيها بيع وإقالة وأن البائع مل : وهي بيد مشتريها ، وإذا سئل املشتري عنها أيضاً قال 
يكمل البيع فيها وحنو ذلك فالبيع واإلقالة عندهم مرادف للرهن يعرب بأحدمها عن اآلخر ، فعرف الناس اليوم 

د بالعيان ، وإذا كان العرف فيها الرهنية فيتفق على رد الغلة ومقصودهم يف هذا البيع إمنا هو الرهنية كما هو مشاه
وعدم الفوات ألن األحكام تدور مع األعراف ومقاصد الناس ومن أدل دليل على الرهنية كونه بأقل من الثمن 

م إن محل الناس على أعرافهم ومقاصدهم واجب واحلك: املعتاد بكثري إىل غري ذلك وقد قالوا كما للقرايف وغريه 
عليهم خبالف ذلك من الزيغ واجلور ، وهلذا ملا سئل اإلمام قاضي القضاة سيدي عيسى السجستاين حسبما يف 
نوازله عن بيع الثنيا يف هذا الزمان هل تفوت بأنواع التفويت ألهنا بيع فاسد ، وكيف إذا جهل قصد املفوت ؟ 

ون ألهنم يعتقدون أهنا على ملك بائعها ويطلبون الذي أفيت به يف بياعات نواحي سوس وجبال درن أهنا ره: فقال 
فيها زيادة األمثان واملبيع بيد مشتريه ، وإذا كان هكذا فال يفوت بشيء بل هي على ملك األول إال أن يرضى 

وال خيفى أهنا يف نواحي فاس وجباهلا كذلك وال يشك منصف فيه واهللا . بلفظه . بإمضاء البيع فيها والسالم اه 
سئل بعض الفقهاء عن الغلة يف بيع الثنيا وكيف احلكم إن كان :  نوازل الزيايت أيضاً ما نص الغرض منه ويف. أعلم 

الغلة للمشتري ، : قيل . يف املسألة قوالن : عرف البلد الرهنية إال أهنما حتيال بكتب البيع خمافة الغلة ؟ فأجاب 
الثنيا يف بيوهتم ويتحرفون بكتب البيع خمافة الغلة فإن الغلة وأما إن كان عرف البلد أهنم يعتقدون . للبائع : وقيل 

. الزمة للمشتري قوالً واحداً معيمني الراهن أنه كان رهناً يف نفس األمر ، وهبذا صدرت الفتوى من أهلها اه 
سد ، وقيل اختلف يف بيع الثنيا فقيل إنه من باب البيع الفا: بلفظه ، وفيه أيضاً عن سيدي علي بن هارون ما نصه 

إنه سلف جر منفعة وهو الذي يترجح يف هذا البيع ألن مقصود الناس أن يأكلوا الغلة يف مقابلة السلف الذي مسوه 
فعلى قول ابن القاسم ال يرد الغلة وعلى قول غريه يردها ، ويترجح هذا القول كما قدرناه ليعرف : مثناً مث قال 

وهذا مما ال ميكن أن خيتلف فيه اثنان يف هذه األزمان ألن . باختصار . ه وكتبه علي بن هارون ا. الناس واهللا أعلم 
فإن فيه تأييداً ملا قلناه . فالقول قول مدع للطوع اخل : العرف كالشرط بال نزاع ، وانظر ما يأيت قريباً عند قوله 

  .واهللا أعلم 
إمنا تكون للمشتري على القول بأهنا بيع  أن الغلة. واخلرج بالضمان اخل : يفهم من قول الناظم وغريه : الثاين 

وإمنا ينتقل ضمان ) خ ( فاسد إذا قبض ذلك املبيع ألن الضمان إمنا ينتقل للمشتري يف الفاسد بالقبض كما يف 
وأما إذا مل يقبض املشتري ذلك املبيع بل تركه بيد البائع بإجارة أو . الفاسد بالقبض ورد وال غلة تصحبه اخل 

ستان وحنوه بالثنيا وتركه بيده مبساقاة وحنوها ليأتيه بغلته ، فإنه ال غلة للمشتري قوالً واحداً ألنه مل اشترى منه الب
ينتقل ضمانه إليه ، وسواء كان الشراء بالثمن املعتاد أو بأقل بكثري أو قليل بدليل التعليل بل لو قبضه مث رده إليه 

ألن ما خرج من اليد عاد إليها لغو كما هو مقرر يف بيوع اآلجال بعقد إجارة أو مساقاة أو حنومها مل تكن له غلة 
  ) .ح ( قاله 

. على القول بأنه بيع فاسد إذا وقع اإلمضاء فيه قبل فسخ العقد الفاسد فإنه ال يصح ألنه تتميم للفساد : الثالث 
بعد فسخ العقدة الفاسدة ،  املنصوص يف كل موضع أن البيع الفاسد ال يصح إمضاء البيع فيه إال: قال أبو احلسن 

  .وإذا مل يتعرض لفسخها فسخت الثانية وبقيت األوىل على فسادها اه 
  َوالشَّْرُح ِللثُْنَيا ُرجُوُع ملِْك َمْن



  َباعَ إلَْيِه عِْنَد إْحضَارِ الثََّمْن
( البائع ) د إحضار عن( أي إىل البائع ) رجوع ملك من باع إليه ( أي حلقيقتها وماهيتها هو ) والشرح للثنيا ( 

ودفعه للمشتري كما تقدم يف نص املدونة ، وعليه األكثر خالفاً البن رشدحيث عممها يف بياعات الشروط ) الثمن 
والبيع بالثنيا لفسخ : ويف كالم الناظم خمالفة للترتيب الطبيعي إذ هو يقتضي تقدمي هذا البيت على قوله . كما مّر 
  :لى احلكم طبعاً فينبغي تقدميه وضعاً كما قال يف السلم ألن التصور مقدم ع. داع اخل 

  إدراك مفرد تصوراً علم
  ودرك نسبة بتصديق وسم
  وقدم األول عند الوضع

  ألنه مقدم بالطبع
وتقدميه إمنا هو على جهة األولوية ال على جهة الوجوب ، ألنه وارد يف العربية ، وال يلزم عليه دور وال غريه حىت 

يرفع احلدث وحكم اخلبث باملطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بال قيد وكقوله يف الدماء ) : خ ( مينع فهو كقول 
هلا كالليب مثل شوك السعدان هل رأيتم : ( وكقوله يف احلديث . واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس اخل : 

واب عما ورد من ذلك بأنه من فلو قالوا ال ألراهم إياها وصورها هلم ، وإذا علمت هذا فاجل) : شوك السعدان 
يرفع احلدث ) : خ ( باب تقدمي احلكم على التصوير ال على التصور ، واملمنوع إمنا هو الثاين كما قالوه عند قول 

كله غري سديد ، ألن ذلك إن كان بالنسبة للمخاطب كما هو املتبادر من كالمهم فاحلكم واحد ملا علمت . اخل . 
ل وهو أيضاً حد للصورة وشرحه إياها ، والتصور حصول صورة الشيء يف الذهن بسبب من أن التصوير فعل الفاع

ذلك التصوير أو بغريه فيلزم من التصوير حصول الصورة ، واملقدم على األصل مقدم على الفرع ، فيلزم من 
صور بالنسبة للمخاطب تقدمي احلكم على الت: تقدميه على التصوير تقدميه على التصور ، وإمنا اجلواب احلق أن يقال 

غري ممنوع ألن املخاطب قد يكون تصور الشيء من جهة أخرى ، وإذا مل يتصوره صوره له املتكلم بعد إن شاء أو 
وإذا مل يسئل عنه لكونه مصوراً عنده مل يصوره له كما يف احلديث ) خ ( إن سأله املخاطب عنه كما فعل الناظم و 
  :احلد حىت يكون ممنوعاً كما قال يف السلم  ، وليس هذا من باب إدخال احلكم يف

  وعندهم من مجلة املردود
  أن تدخل األحكام يف احلدود

وإن كان ذلك بالنسبة للمتكلم فمن أين . ألن الناظم مل يدخل احلكم يف احلد كما ترى ، وإمنا قدمه عليه واهللا أعلم 
مث صوره للغري بعد ذلك ، وعليه فال حاجة هلذا لنا بأن الناظم وحنوه مل يتصوره بل تصوره عند احلكم بالفسخ 

اإليراد بالكلية إذ ال حيكم أحد على غريه بأنه مل يتصور كذا وهو مل يطلع على ما يف ضمريه حىت حيتاج للجواب 
عنه ، وحينئذ فقوهلم ألن احلكم على الشيء فرع تصوره هذا صحيح بالنسبة للمتكلم إذا اطلعنا على ما يف ضمريه 

كان ينبغي لك أن ال حتكم على شيء حىت : م قبل أن يتصور حقيقة الشيء احملكوم عليه فيقال له حينئذ وأنه حك
تتصوره ، وأما بالنسبة للمخاطب فال ألنه قد حيكم له على الشيء ، مث بعد ذلك يصور له ذلك الشيء إن مل يكن 

صحت : ل عن حقيقته شخصاً آخر كقوهلم عرفه ، وقد ال يصور له بالكلية لكونه قد عرفه من جهة أخرى أو يسأ
اإلجارة ، وكقوهلم صح وقف مملوك وحنو ذلك مما هو كثري فقد حكموا بالصحة قبل أن يصوروا احملكوم عليه 

  .للمخاطب لكونه معروفاً عنده ، أو لكونه يسأل عنه الغري 
  َوَجاَز إنْ َوقََع بَْعَد الَعقِْد



( ومتامه ) العقد ( انربام ) بعد ( بني البائع واملشتري ) إن وقع ( أي البيع بالثنيا ) از وج( طَْوعاً بِْحَد َوبَِغْيرِ َحدِّ
أو ( إن جئتين بالثمن لسنة أو عشرين سنة مثالً فاملبيع مردود عليك : كقول املشتري للبائع ) حبد ( منهما ) طوعاً 

وهذه اإلقالة يعين : يف جواب له نقله يف املعيار  مىت جئتين بالثمن فاملبيع لك قال الفقيه راشد: كقوله ) بغري حد 
  التطوع هبا بعد العقد قد أجازوها إىل غري غاية وإىل غري حد مؤجل ، وأجازوها أيضاً إىل أجل قريب أو بعيد اه

به على مث إنه يف املطلقة مىت أتاه بالثمن لزمه رد املبيع إليه ، وجيوز للمشتري فيه التفويت بالبيع أو غريه ، ويفوت 
البائع املقال إال أن يفيته بالفور مما يرى أنه أراد قطع ما أوجبه على نفسه كما البن رشد ، ونقله ابن عرفة وغريه 

فإن قام عليه حني أراد التفويت فعلى السلطان : قال ابن رشد القفصي . ال إن قصد بالبيع اإلفاتة ) خ ( وهو قول 
من فإن باعه بعد أن منعه السلطان رد وإن باعه قبل القضاء عليه بذلك نفذ منعه من تفويته إذا أحضره البائع الث

وأما يف املقيدة فال جيوز له تفويته فإن فوته رد على ما للموثقني ، وقيده الباجي مبا إذا مل يبعد أجلها . البيع اه 
اءه البائع بالثمن يف خالل كالعشرين سنة فيكون حكمها حكم املبهمة يف فواهتا على البائع وعدم ردها ، وإذا ج

األجل أو عند انقضائه أو بعده على القرب منه بيوم وحنوه ال أكثر لزمه قبوله ورد املبيع على بائعه ، وال كالم له 
يف أنه ال يقبض الثمن إال بعد األجل كما صرح به املتيطي والقفصي يف وثائقهما ، وصرح به أيضاً العبدوسي يف 

مل يأت بالثمن حىت انقضى األجل بأيام فلم يقبل منه وأراد القيام بالغنب هل تعترب السنة من جواب له ، وانظر إذا 
مث ما قررناه به من أن كالمه يف . يوم البيع أو يوم االنقضاء وهو الظاهر ألنه اليوم الذي مت فيه البيع واهللا أعلم 

لى بعد أنه أشار إىل مسألة اخليار بعد البت املشار الثنيا وهو ظاهر سياقه وبه يرتبط الكالم بعضه ببعض ، وحيتمل ع
ويكون املعىن وجاز اخليار إن وقع بعد العقد بأجل وبغري أجل ، لكن إن . وصح بيع بت اخل ) : خ ( إليها بقول 

وبغري حد أي : وقع بغري أجل ال بد أن يضربا له من األجل ما يليق بذلك املبيع كما كر أول الفصل فقوله حينئذ 
ع اخليار بعد العقد ومل يتعرضا ألجل ، لكن يضرب له من األجل ما يليق باملبيع كما مر ففيها من اشترى سلعة وق

من رجل مث جعل أحدمها لصاحبه اخليار بعد متام البيع ، فذلك جائز وهو بيع مؤتنف مبنزلة بيع املشتري هلا من غري 
علم مستنداً ألقوال الشيوخ بصحة الطوع بالثنيا بعد العقد ألن ال أ: قال ابن عرفة : األول . تنبيهات .البائع اخل 

من اشترى من رجل سلعة : التزامها إن عد من جهة املبتاع عقداً بتاً فهو من جهة البائع خيار فيجب تأجيله لقوهلا 
ا ينبغي يف مثل تلك إىل آخر ما مّر قريباً مع قوهلا من ابتاع سلعة باخليار ومل يضربا أجالً جاز وضرب له من األجل م

الظاهر أنه ليس هنا عقد بيع ، وإمنا هو معروف أوجبه : قلت . يف التزاماته وقال عقبه ) ح ( ونقله . السلعة اه 
  .على نفسه واهللا أعلم اه 

مستندهم يف ذلك ظاهر ، وهو أن املشتري إمنا أوجب على نفسه البيع عند اإلتيان بالثمن كما قاله أبو : قلت 
وحمصله أنه ال يقع اإلجياب يف اإلقالة بنفس القول ، وإمنا يقع اإلجياب بعد اجمليء . اشد يف جواب له طويل الفضل ر

بالثمن وأنه ليس يف احلالة الراهنة إال التزام وتعليق على وجه املعروف ، وإمنا يوجد البيع يف ثاين حال حيث يوجد 
  .املعلق عليه 

) : خ (  الثنيا املتطوع هبا بعد العقد كما هو موضوعنا للمشتري املقيل عمالً بقول الثمرة املؤبرة احلادثة يف: الثاين 
والثمرة للبائع املقال مطلقاً أبرت : وأحرى إذا أزهت أو طابت ، وقول ابن هالل يف نوازله . وال الشجر املؤبر اخل 

بيع مردود عليه ، وقد فرقوا بني ما توجبه األحكام ألن املبتاع ألزم نفسه متربعاً بأن البائع مىت أتاه بالثمن فامل. أم ال 
تعقبه بعض بأنه كالم غري صحيح ألن اإلقالة بيع إال يف الطعام والشفعة واملراحبة . وما يوجبه املرء على نفسه اه 

يل الذي وحنوها ، فإذا جاء املقال بالثمن فحينئذ يقع البيع كما مر عن أيب الفضل راشد فتكون الثمرة املأبورة للمق



  .هو املبتاع إال أن يشترطها البائع الذي هو املقال اه 
إذا مات املتطوع بالثنيا قبل األخذ هبا بطلت كانت ألجل أو لغري أجل كما هو ظاهر إطالقاهتم ألهنا هبة مل : الثالث 

ضاء والفتوى ، وقال قال القوري حسبما يف نوازل الزيايت وبه الق. تقبض قاله أبو الفضل راشد واختاره أبو احلسن 
  .ال تبطل بناء على أهنا بيع ، وأما إذا مات البائع فوارثه مبنزلته اتفاقاً . أبو إبراهيم األعرج 

: إذا وقعت اإلقالة مطلقة ومل يقل إن أتيتين بالثمن فأفىت فيها بعض بأهنا إقالة الزمة للمشتري ولورثته قال : الرابع 
بيع إال يف الطعام والشفعة واملراحبة وحنوها وعقود املعاوضات ال تفتقر إىل حيازة  ألن القاعدة املذهبية أن اإلقالة

وليست هذه من ناحية من أوجب على نفسه اإلقالة إذا أتى بالثمن الذي اختلف فيه أبو الفضل راشد وأبو إبراهيم 
فيها بني من ذكر هبة ألهنا جتوز لغري  أن اإلقالة املختلف: للفرق الظاهر بني املطلقة واملقيدة من وجوه ال ختفى منها 

أجل بإمجاع ولو كانت بيعاً ملا جازت لغري أجل ، واإلقالة املطلقة خبالف ذلك ألهنا بيع يشترط فيها شروطه ، ومنها 
إن ذلك : أن املقيدة إذا تصرف فيها املتطوع ببيع أو حنوه قبل أن يأتيه بالثمن مضى تصرفه حىت قال اللخمي : 

أن املقيدة : بتداء إذا وقعت لغري أجل ولو كانت بيعاً حمضاً جاز له ذلك ألنه تصرف يف ملك الغري ، ومنها جيوز له ا
الغلة فيها للمشتري وعليه الضمان ما دام البائع مل يأته بالثمن وذلك دليل على أهنا على ملكه خبالف املطلقة 

أن املقيدة مل تقع فيها إقالة أصالً وإمنا : ومنها . خيتلف فيه  فضماهنا من املقال والغلة له من يوم العقد ،وهذا أمر ال
وقع فيها تعليق إنشاء اإلقالة عند اإلتيان بالثمن ، فإذا مات املشتري قبل اإلتيان به فقد مات قبل وقوعها وقبل أن 

قيل ، وال كذلك خياطب هبا فهي عند موته على ملكه وتنتقل إىل ورثته ففاتت كما تفوت إذا باعها املشتري امل
  .باختصار من خط أيب العباس امللوي رمحه اهللا . املطلقة فإهنا بيع قد مت باإلجياب والقبول اه 

أن املبتاع إذا بىن يف الدار أو غرس يف األرض بعد أن طاع بذلك للبائع وقبل انقضاء األجل فقال ابن : اخلامس 
يف دار باعها على أن املبتاع باخليار قبل انقضاء أمد اخليار أو بىن  له قيمته منقوضاً لتعديه كما إذا بىن البائع: رشد 

  .املبتاع قبل انقضاء أمد اخليار وكان اخليار للبائع اه 
هذا إذا كانت مؤجلة بأجل ، وأما إذا كانت غري مؤجلة فيفهم منه أن البناء والغرس فوت على املقال فال : قلت 

  .سبيل له إليها مبنزلة البيع كما مر 
الشفعة ثابتة يف هذا البيع الذي تطوع فيه باإلقالة ، ولو حصلت اإلقالة بالفعل ما مل جير العرف بشرطية : السادس 

  .ذلك يف العقد كما يأيت قريباً وإالَّ فهو بيع فاسد ال شفعة فيه أصالً إال بعد فواته إن قلنا إهنا رهن كما مر 
ء األجل أو عنده أو أحضره يف حياة املتطوع يف املطلقة فلم يقبله إذا أحضر البائع الثمن قبل انقضا: السابع 

املتقدم ذكره إذا أثبت البائع أو ورثته ذلك : املتطوع املذكور حىت مات أو انقضى األجل بأيام فقال سيدي حيىي 
  .فإنه ينفعهم ويرد إليهم األصل بذلك وال يفوت عليهم مبوته وال بانقضاء األجل 

إن أو إذا : أخاف أن تبيعه لغريي فقال : إذا باعه شيئاً عقاراً أو غريه وطلب البائع اإلقالة فقال له اختلف : الثامن 
بعته لغريك فهو لك بالثمن األول وبالذي أبيعه به فأقاله املشتري ، فإذا باعه البائع لغريه ، فهو له ، إن باعه بالقرب 

ال إن باعها بعد بُعد ، والقرب أن يبيعها يف زمن تلحقه فيه  على ما يف مساع ابن خالد البن القاسم وابن كنانة
التهمة ، والبعد أن يبيعها بعد زمان تنقطع فيه التهمة عن البائع ويظهر منه حدوث رغبة يف البيع كما يف املتيطية ، 

قتضي قرب الزمان كما هذا إذا عّبر بأن أو إذا كما مّر ، وأما إذا عرب مبىت فهو له ولو باعه بعد ُبعد ألن مىت ال ت
وإمنا جاز هذا الشرط يف اإلقالة ألهنا معروف ، وحملمد بن خالد أن اإلقالة على هذا الشرط ال : قاله ابن رشد قال 

الربزيل أوائل البيوع من ديوانه عن املازري ، واملشهور من املذهب فساد هذه اإلقالة ملا يف ذلك . جتوز كالبيع اه 



البيوع ، فإذا نزلت فسخت اإلقالة وإن طال ذلك وفاتت األرض وحنوها بالبيع مضى  من التحجري وهي بيع من
مث ما تقدم من الفرق بني إن ومىت هو ما فهمه ابن رشد وفهم صاحب . البيع وفاتت اإلقالة به ألنه بيع صحيح اه 

ن رشد قول ثالث وهو أنه إن ويف االلتزامات الب. ضيح أنه ال فرق بينهما ألنه عرب مبىت وفرق بني القرب والبعد 
بل لرغبيت فيه فأقاله : أخشى أنك إمنا سألتين اإلقالة أو البيع لربح ظهر لك ال لرغبة يف املبيع فقال : استقاله فقال 

أو باعه على أنه أحق به إن باعه فهو أحق به بالقرب وإن مل يقل له شيء من ذلك ، وإمنا أقاله أو باعه على أنه إن 
وقد حتصل أن . ق به بالثمن مل جيز ذلك يف البيع ، وخيتلف يف اإلقالة ألن باهبا املعروف ال املكايسة اه باعه فهو أح

يف املسألة أقواالً مشهورها الفساد ،والثاين اختيار ابن رشد ، والثالث صحة اإلقالة ويفرق بني القرب والبعد ، وهل 
وهو فهم ابن رشد أو مطلقاً وهو ظاهر . ، وإن باع بعد طول  يشترط أن يعرب بإن أو إذا ال مبىت وإال لزمه الشرط

كالم ضيح ألنه عرب مبىت وفرق بني القرب والعبد ، وعلى القول بصحة اإلقالة هنا تستثىن هذه املسألة ومسألة 
  :ال يقبل البيع تعليقاً كما قيل : التطوع هبا بعد العقد من قوهلم 

  ال يقبل التعليق بيع ونكاح
عت ذا إن جا فالح والفرق بني هذه وبني التطوع باإلقالة حىت جرى يف هذه خالف ، وجاز التطوع فال يصح ب

وهذه التزم يف صلب . بإمجاع ظاهر ألنه يف التطوع التزم بعد العقد أن ينشىء املبيع عند اإلتيان بالثمن كما مر 
ة اإلقالة فهل تبطل مبوت املقال ألهنا معروف وعلى القول بصح. عقد اإلقالة إنه إن باعها فهو أحق هبا واهللا أعلم 

ويظهر يل أهنا ال تبطل مبوته بل هي الزمة لورثته : قال أبو العباس امللوي . كما مّر عن ابن رشد وبه أفىت بعضهم 
باعها  ألن الظاهر يف املسألة أهنا من باب االلتزام املعلق على فعل امللتزم له ، وذلك ألن املقال التزم للمقيل أنه إن

وقد ذكره . فهو أحق هبا على شرط أن يقبله فليست املسألة من باب التربع احملض ، وإمنا هي من باب هبة الثواب 
يف االلتزامات يف التنبيه الثالث قبل الكالم على بيع الثنيا أن االلتزام على الفعل املعلق على فعل امللتزم له ال يبطل 

من التزم لغريه ماالً على أن يطلق زوجته ال يفتقر حليازة وتقدم : لتنبيه املذكور باملوت ألنه معاوضة ، وتقدم قبل ا
ال : من التزم نفقة زوجة ولده يف صلب العقد فإهنا ال تسقط مبوته ، وتأمل قوهلم : صدر االلتزامات قول ابن رشد 

ل طول ألنه ليس مبعروف صرف تفتقر النحلة إىل حيازة فاجلاري على قواعد املذهب لزوم ذلك لورثته إن مل حيص
حىت يبطل باملوت ، وإمنا هي معاوضة ألنه ما أقاله إال ليلتزم ، وأما ما ذكروه يف الطوع بالثنيا من النزاع بني الفقيه 

باختصار من خطه رمحه اهللا ، وإمنا . راشد وغريه ، فليس من هذا الباب ألن ذلك طوع باإلقالة ال شرط فيه اه 
ومن الفقهاء املهرة من يقول بصحة اإلقالة فيها ، وال سيما وهو قول مالك . ألة لكثرة وقوعها أطلت يف هذه املس

: وابن القاسم قال يف االلتزامات بعد نقل قويل مالك وابن القاسم باجلواز ، ونقل كالم ابن رشد واختياره ما نصه 
وأما يف اإلقالة فاختلف قول مالك وابن  احلاصل أن هذا الشرط ال جيوز يف البيع ويفسده وليس يف ذلك خالف ،

القاسم جبوازه ، ولذلك اقتصر عليه أي على جوازه الشيخ خليل يف كالمه السابق يف شروط النكاح ، واقتصر 
عليه أيضاً غري واحد من املوثقني ، واخلالف جار ولو كان يف أمة فإن املسألة مفروضة يف مساع حممد بن خالد فيمن 

اريته مث يستقيله ، ومقتضى كالمهم أن ذلك ال يوجب منع البائع من وطئها بعد اإلقالة وهو ظاهر يبيعه أرضه أو ج
وال سيما : فكالمه هذا يفيد أن املعتمد يف املسألة هو اجلواز ، ولذلك اقتصر عليه يف ضيح كما قال . واهللا أعلم اه 

ئاً من صداقها خوف طالقها فإن طلقها وقد ذكره يف ضيح يف معرض االحتجاج على أن املرأة إذا وضعت شي
إمنا مرادك : كما قالوا إذا سأل البائع املشتري اإلقالة فقال له املشتري : قال . بالقرب رجعت مبا وضعت وإالَّ فال 

ه مىت بعتها فهي لك بالثمن األول أنه إن باع عقب اإلقالة أو قريباً منها فللبائع شرط: البيع لغريي ، فيقول له البائع 



ومعلوم أنه ال حيتج مبختلف فيه فقد . ومثله البن عبد السالم . وإن باع بعد طول أو حلدوث سبب فالبيع ماض اه 
نزال القائل باملنع منزلة العدم ولو كان القول باملنع مشهوراً كما قال املازري ما صح هلما االحتجاج ، وقد علمت 

ه عن ابن القاسم أيضاً وأنه قول مالك يف مساع أشهب وابن أنه يف مساعمحمد بن خالد ومثله لسحنون يف مساع
القاسم أيضاً مستدالً على جواز اإلقالة املذكورة مبسألة الوضيعة للطالق ، وصحح استدالله ابن رشد كما يف 

ولذا اقتصر عليه الناظم يف فصل اإلقالة ، وكذا اقتصر عليه . االلتزامات وذلك كله من أدل دليل على أرجحيته 
( والشيخ بناين يف حاشيتهما على ) ت ( غري واحد من املوثقني ، واالقتصار من عالمات التشهري وعليه فاعتراض 

الذي اعتمد اجلواز يف املسألة تبعاً لألجهوري بتشهري املازري ، وبقول ابن رشد الذي يوجبه القياس ، والنظر ) ز 
) ح ( ال يتم وال حيسن ملا علمت من قوة القول باجلواز وحتصيل . عندي أنه ال فرق بني اإلقالة والبيع يف هذا اخل 

يفيد أنه املعتمد ، وألن ابن رشد مل يقتصر على هذا ، بل زاد واختار التفصيل الذي تقدم عنه ، فاختياره قول ثالث 
املازري كما مر ، وألنه ملا تكلم على ما يف مساع سحنون صحح اجلواز وعضده ، وألن التحجري الذي يف كالم 

مل يعرج على ) ح ( ينتفي بالطول الذي تنتفي معه التهمة فيمضي تصرفه أو ألنه مغتفر جلانب املعروف ، وألن 
كالم املازري عند قول ) ح ( تشهري املازري يف االلتزامات أصالً ، وكذا مل يذكره ابن عرفة وال غريه ، وملا نقل 

يف ابن عبد السالم وضيح وهبرام الكبري يف فصل الصداق إشارة منه واملسألة مذكورة : املصنف واإلقالة بيع قال 
كان ال يبيع ما نصه اإلقالة بيع فإن ) : خ ( إىل أن اجلماعة على خالف تشهريه ، وكذا املواق فإنه قال عند قول 

. طلقها اخل أقاله على أن ال يبيع فبينها وبني البيع على هذا الشرط فرق كالزوجة تضع مهرها على شرط أن ال ي
فلم يعرج على تشهري املازري الذي نقله الربزيل مع أنه كثرياً ما ينقل كالمه ، بل اعتمد يف ذلك نص الرواية 

إذا اتفق قول سحنون وابن القاسم ال يعدل عنه فكيف إذا وافقهما قول : وألهنم قالوا كما للشيخ طفي وغريه 
يف مساع أشهب أفىت سيدي أمحد بن عبد الوهاب الشريف حسبما يف  اإلمام ؟ ذكر ذلك يف باب الزكاة ، ومبا ملالك

  .نوازل العلمي ، وما كان خيفى على مثله وال على غريه تشهري املازري واهللا أعلم 
  َوَحْيثَُما شَْرطٌ َعلَى الطَّْوعِ جُِعلْ
  فَاَألْحَسُن الكَْتبِ بِعَقٍْد ُمْستَِقلْ

) ( ت ( وحيثما الثنيا لسلم من التدافع الذي بني شرط وطوع قاله لو قال ) وحيثما شرط على الطوع جعل ( 
عن رسم البيع قاله ابن مغيث ، والذي مضى عليه العمل أن ) بعقد مستقل ( لذلك الطوع ) فاألحسن الكتب 

إلشهاد يكتب يف عقد الطوع بالثنيا على انفراده ألنه أبعد من املظنة وإن وقع ذلك يف عقد االبتياع أي قبل تقييد ا
مث إذا كتب . وحنوه يف املتيطية وابن سلمون . وبعد وصف البيع بأنه ال شرط فيه وال ثنيا وال خيار جاز ذلك اه 

ذلك الطوع يف عقد مستقل أو يف آخر رسم االبتياع وادعى أحدمها أن ذلك إمنا كان شرطاً مدخوالً عليه واآلخر 
  لطّْوعِوَالْقَْولُ قَْولُ ُمدَّعٍ ِل.أنه طوع حقيقي 

  ال ُمدَِّعَي الشَّْرِط بِنَفْسِ الَبيْعِ
مدعي ( قول ) ال ( بيمني وقيل بال ميني للبينة اليت قامت له وثالثها حيلف املتهم فقط ) فالقول قول مدع للطوع ( 

ود هذا قول ابن العطار قائالً ألن األصل يف العق. وأهنما دخال على الثنيا يف أصل العقد ) الشرط بنفس البيع 
الصحة ، ويف طرر ابن عات عن املشاور إن القول ملدعي الشرطية فيحلف ويفسخ البيع ملا جرى من عرف الناس 

إن ابن العطار وقف مع قوهلم أن : ولذا اعترض الشارح هذا البيت على أبيه قائالً . وبذلك الفتوى عندنا اه : قال 
الفساد يعين وهذه املسألة مما يغلب فيها الفساد فيجب  القول ملدعي الصحة دون ما قيد من قوهلم إال حيث يغلب



ومما يرجحه قول ابن فرحون يف تبصرته إذا اختلف املتبايعان . أن يكون القول فيها ملدعيه كما قال ابن الفخار اه 
م يف صحة العقد وفساده فالقول ملدعي الصحة إال أن يكون جل أهل ذلك البلد أن معاملتهم على املكروه واحلرا

فالقول قول مدعي ذلك مع ميينه ألن استفاضة ذلك وشهرته يف البلد صار كالبينة القاطعة والشهادة التامة وعلى 
وظاهر هذا أن اخلالف جار . والقول ملدعي الصحة إال أن يغلب الفساد اه ) خ ( هو قول . مدعي احلالل البينة اه 

. وال خيار وهو كذلك كما يف الربزيل ، ونقله العلمي أيضاً ولو نص يف الوثيقة أن البيع وقع دون شرط وال ثنيا 
إذا اقتضى العرف : ويف املعيار سئل ابن رشد عما يكتب من الشروط على الطوع والعرف يقتضي شرطيتها فقال 

. شرطيتها فهي حممولة على ذلك وال ينظر لكتبها على الطوع ألن الكتاب يتساهلون فيها وهو خطأ ممن فعله 
  :وعلى ما البن رشد عول يف الالمية حيث قال . ابن احلاج بأن احلكم للمكتوب ال للعرف اه وأجاب 

  وشرط نكاح إن نزاع بطوعه
  جرى مطلقاً فاعمل على الشرط واعدال

دون شرطوال ثنيا وال خيار فمحل : وال مفهوم لنكاح ، وهبذا كله يعلم ما يف قول املتيطية إنه إذا قال يف الوثيقة 
بل اخلالف موجود كما ترى ، ويف نوازل اجملاصي أنه سئل عن هذه املسألة . ن القول ملدعي الطوع اخل اتفاق أ
بأنه قد تكرر مين جواب بعد جواب غري مرة وال أدري ما هذا ، ورأيي فيها تابع لرأي بعض شيوخنا : فأجاب 

لى أنه شرط يف نفس العقد ، وقول املتيطي رمحهم اهللا ، وأنه مىت ثبت رسم اإلقالة ولو بصورة التطوع فهو حممول ع
ذلك عرف وقته إذ ال تعرف عامة زمننا الثنيا بل يسمونه بيعاً وإقالة ، والشهود . ما مل يقل وال ثنيا وال خيار اخل : 

من  ويدل عليه أن البيع يقع بأقل: قاال ) ت ( و ) م ( وحنوه يف . جيرون املساطري من غري حتقيق ملعىن ما يكتبون اه 
  .القيمة بكثري ، فلوال أن البائع يعتقد أن ذلك بيد املشتري كالرهن ما رضي بذلك الثمن وال مبا يقرب منه اه 

كون البيع يقع بأقل من القيمة بكثري مما يدل على أنه رهن ، وأنه شرط يف صلب العقد كما يأيت ال على أنه : قلت 
  :القول ملدعي العرف ما يأيت للناظم يف اختالف املتبايعني شرط يف العقد فقط ، ويؤيد ما حنن بصدده من أن 

  فالقول قول مدع لألصل
  أو صحة يف كل فعل فعل

  ما مل يكن يف ذاك عرف جار
  على خالف ذاك ذو استقرار

أن املشتري إذا التزم . وجاز يف الدار أن يستثىن اخل : ويؤيده أيضاً ما مر عن ابن سلمون عند قوله يف بيع األصول 
ن ال يبيع حىت ينصف من الثمن فإن كان يف صلب العقد فهو فاسد وإالَّ صح فإن اختلفا يف كونه يف العقد أو بعده أ

وظاهره ولو كتب على الطوع فهذا كله يدل على صحة اعتراض الشارح . فالقول ملدعي الشرط ألنه العرف اه 
كله صحيح ، وعليه املعول يف هذه ) م ( قال يعين  ومن تبعه على الناظم ، ولذا قال ابن رحال يف حاشيته ههنا ما

  .وحنوه له يف شرح املختصر . املسائل وال حميد عنه أصالً فإنه موافق لكالم احملققني اه 
ألنه إذا كان العرف جيب . والبيع بالثنيا لفسخ داع اخل : هذا كله يؤيد ما مر يف التنبيه األول عند قوله : قلت 

خالفه املكتوب فكذلك يف تلك جيب اتباعه ، وإن كتبوا أهنا بيع ألن العرف أهنم يتحيلون  اتباعه يف هذه ، وإن
بكتب البيع على إسقاط الغلة كما مر ، وذلك كله إذا كانت اإلقالة شرطاً يف صلب عقد البيع كما مر ، وكذا 

ورة البيع حتيالً إلسقاط الغلة أو إذا كتبت طوعاً بعد العقد وادعى البائع شرطيتها فيه وأهنا رهن كتبت بص: يقال 
إذا : احليازة فإنه يصدق حيث ثبت العرف بالشرطية واالرهتان كما مر ، ففي الربزيل ما نصه يف أحكام ابن حديد 



ادعى البائع أن البيع كان يف أصله رهناً فالذي نقول به إن املبتاع إن كان من أهل العينة والعمل مبثل هذا وشبهه ، 
البائع مع ميينه أنه رهن وال خيفى أن الناس اليوم على ذلك العمل من كوهنم ال يتورعون عن اكتساب فالقول قول 

  .األشرية مبكان االرهتان كما هو مشاهد بالعيان 
الغرض منه أن بينة البيع هي املعمول هبا إال أن تقوم بينة أن عرف البلد : ويف املعيار عن أيب يوسف الزغيب ما نص 

لذي يقع احلوز فيه باملعاينة على الرهن ، مث تقع الثنيا بعده أنه رهن يف كل ما يقع من ذلك وال يشذ عن يف البيع ا
فيه شيء بل كذلك إذا . وال يشذ عن ذلك شيء اخل : لكن قوله . ذلك شيء فحينئذ حيمل األمر على الرهن اه 

. لفسخ داع اخل : مر عنه عند قوله  غلب ذلك ألن احلمل على الغالب واجب ، ويف نوازل السجتاين بعد ما
بأوراق أنه سئلعما يفعله أهل اجلبال من ارتكاهبم البيع الذي تعقبه اإلقالة حتيالً على إسقاط الغلة لو عقدوه بلفظ 

محل أمرهم على ما جرى به عرفهم واجب حمتم : الرهن ، وقصدهم يف ذلك ، إمنا هو الرهن هبذا تقرر عرفهم فقال 
وإذا وجب )  ١٩٩: األعراف ( } خذ العفو وأمر بالعرف : لفتوى ال مندوحة عن ذلك قال تعاىل يف القضاء وا

محل ما يعقدونه من الثنيا الطوعي على الرهن جرى يف بيع ذلك على سائر بياعات الرهان من جواز بيعه بيد املرهتن 
ر على العرف فإذا جرى بالرهنية فالعمل فتبني هبذا أن املدا. بشرطه ، والسكوت عنه السنني الطويلة ال يضر اه 

عليها كانت الثنيا شرطاً يف العقد أو طوعاً بعده ويدل على الرهنية املذكورة كون البيع يقع بأقل من القيمة بكثري ، 
وكفى ) م ( وضع ملكه بيد فالن إىل غري ذلك مما مر عن السجستاين و : وأهنم يبيعونه وهو بيد مشتريه ويقولون 

  ) .م ( وتقدم أن ابن رحال صحح مجيع ما يف .  على االرهتان املذكور به دليالً
ما تقدم من أن القول ملدعي الشرط والفساد حمله إذا مل يكن قد أشهد يف عقد الطواعية بإسقاط دعوى : تنبيه 

وحمله ) خ ( ر ، وأشار له الفساد ، وإالَّ فال يلتفت لدعواه ولو أثبتها ببينة ألنه قد كذهبا قاله يف أواخر بيوع املعيا
أيضاً واهللا أعلم إذا مل يبعد ما بني التطوع هبا والبيع كاألربعة أشهر وحنوها ، وإالَّ فينبغي أن حتمل على التطوع 

ويفسد النكاح : وانظر ما تقدم عند قوله يف النكاح . حقيقة حيث كان الثمن هو قيمة املبيع أو ما يقرب منها 
  . باإلمتاع يف عقدته اخل
  فصل يف بيع الفضويل

كهبة واستفادة الزوج مال زوجته وقسمة ) وما مياثله . ( وهو الذي يبيع مال غريه بغري توكيل وال إيصاء عليه 
  .تركة املديان قبل أداء الدين 

  َوحَاِضٌر بِيَع َعلََيِه َمالُُه
  بَِمْجِلسٍ ِفيِه السُّكُوُت َحالُُه

فلم ينكر ومل يغري وهو عامل بأنه ملكه ساكت بال ) اله مبجلس فيه السكوت حاله بيع عليه م( ولو امرأة ) وحاضر ( 
وقد اختلف يف السكوت هل هو إذن وإقرار أم ال ؟ وأظهر القولني إنه ليس . عذر ، فإن كان له عذر فسيذكره 

عن ابن ) ح ( كما ذكره  بإذن وال بإقرار إال فيما يعلم مبستقر العادة أن أحداً ال يسكت عنه فيكون إذناً وإقراراً
  .رشد يف باب اإلقرار 

  َيلَزُم ذَا الَبْيُع َوإنْ أَقَرَّ َمْن
  َباعَ لَُه بِالَْمِلِك أُْعِطَي الثَّمَْن

وسواء كان البائع أجنبياً . وحاضر اخل : نعت له أو بدل ، واجلملة خرب عن قوله ) البيع ( فاعل يلزم ) يلزم ذا ( 
ولو امرأة أعين أجنبية أو زوجة أو أختاً للبائع ، : وقويل . انظر آخر الشفعة من ابن سلمون أو شريكاً باع اجلميع و



وأما إذا باع األخ نصيبه ونصيب : قال أبو احلسن الصغري . وال مقال لألخت يف أهنا إمنا مل تغري خشية قطيعة أخيها 
د سكوهتن رضا إن مل مينعهن مانع أي خبالف أخته وعلمت به فالشأن أهننيقمن على املشتري وال يسكنت عنه ، فيع

استغالله ملك أخته وهي ساكتة عاملة ، فلها الرجوع بالغلة ألن عادة نساء البادية واحلاضرة أن يطلنب مرياثهن من 
وانظر االستحقاق من املعيار فيمن بيع عليها حظها . باختصار . قرابتهن وال يطلنب الغلة خوفاً من قطيعة رمحهن اه 

وال يعلموهنا قامت عليه يف شيء من ذلك أن قوهلم ذلك ال يفيد الحتمال أن تكون يف دارها ال : قال الشهود ، و
فانظر ذلك فيه وراجعه فإن . تتصرف ، وال نعلم حىت يقولوا إهنا كانت ترى ذلك وتشاهده ومتر عليه وال تنكره اه 

عذر باجلهل إذا ادعى أنه جهل لزوم البيع بسكوته وهو فيه كالماً حسناً ، وظاهر النظم أن الساكت املذكور ال ي
يف باب الطالق من شرحه على الرسالة ، وذكرها ) تت ( وهلا نظائر ذكرها ) ح ( كذلك كما يف التوضيح ونقله 

وظاهره أيضاً أنه ال كالم للمشتري يف حال العقد عن . يف ضيح يف النكاح ، وسيأيت آخر الفصل ما خيالفه فانظره 
إذا لزم البيع للساكت ) و ( ه النتقال عقدته ، وفيه أقوال انظرها يف املتيطية يف ترمجة عهدة الوصي والوكيل نفس

مؤاخذة له بإقراره ) الثمن ( املقر له ) أعطي ( يتعلقان بأقر ) له بامللك ( فاعل بأقر ) إن أقر من باع ( املذكورة ف 
املالك يطلب الثمن يف احلني أو بعد سنني ، إذ طول السنني ال يبطل سواء أقر باجمللس أو بعده بطول أو قرب قام 

  .حقه املقر له به 
  :وان أقر اخل فقال : وأشار إىل مفهوم قوله 

  وإنْ َيكُْن َوقَْت املبِيعِ باِئعُْه
  ِلَنفِْسِه ادََّعاُه َوْهَو َساِمعُْه

أي . أي الفتنة )  ٦: القلم ( } بأيكم املفتون : ىل هو اسم مفعول مبعىن املصدر كقوله تعا) وإن يكن وقت املبيع ( 
( أنا أبيع ما يل وملكي : ومل يقّر به للمالك بل قال ) لنفسه ادعاه ( اسم يكن ) بائعه . ( وإن يكن وقت البيع : 

حني كان يقول ذلك ، ومع ذلك سكت فلم يغري ومل ينكر حىت انقضى اجمللس ، ومت ) سامعه ( أي املالك ) وهو 
لبيع ، فإن قام قبل السنة وأثبت أنه ملكه والبائع ال زال على إنكاره ولكنه مل جيد مطعناً فيما أثبته املالك فيقضي ا

  :على البائع بدفع الثمن للمالك وال ينقض البيع ألنه بسكوته لزمه ، وأما إن قام بعد السنة من يوم البيع فهو قوله 
  فما لَُه إنْ قَاَم أيَّ ِحنيِ

  َحّق َوالَ َمثُْموِن يف ثَمنٍ
هذا ما يفيده كالم ابن رشد املنقول ) يف مثن حق وال مثمون ( أي بعد حني وهو السنة ) فما له إن قام أي حني ( 

إن كان حاضر الصفقة فسكت حىت انقضى اجمللس لزمه البيع وكان له الثمن ، : ونصه قال ابن رشد ) ح ( يف 
عنه يف ) ق ( زاد . العام وحنوه استحق البائع الثمن باحليازة مع ميينه اه  وإن سكت بعد انقضاء اجمللس حىت مضى

ومعىن كالمه أنه . آخر الشهادات مع ميينه أنه انفرد به بالوجه الذي يذكره من ابتياع أو مقامسة وما أشبه ذلك اه 
كن ادعى أنه صار له بابتياع أو كان ينكره ، ولكنأثبت املالك بعد سكوته أنه ملكه ومل جيد البائع مطعناً فيه ، ول

الذي ) ت ( مقامسة أو هبة وحنوه ، فالبيع الزم بسكوته وله الثمن إن قام قبل السنة ال بعدها ، وبه يسقط إشكال 
من أنه إذا كان البائع يدعي ملكه فال وجه للتقييد بالسنة إذ القول قوله ولو داخلها ) ز ( أشار له يف حاشيته على 

جوابه هو ما تقدم من أنه كان ينكره . ، وإن كان مقراً بأنه ملك لغريه فالثمن له ولو بعد سنني اه حلوزه وتصرفه 
لكنه ملا اتصل سكوته من ابتداء البيع إىل متام السنة تقوي جانب البائع وصدق يف الوجه الذي يذكره ، ومل تعترب 

  .ببعد لكن أحسن : بدل الناظم أي بينة املالك خبالف ما إذا مل يتصل سكوته وقام بالفور ، فلو أ



  :مث أشار إىل ما إذا مل حيضر للبيع فقال 
  َوغَاِئٌب َيْبلُغُه َما َعِملَْه

الفضويل يف ماله من بيعه وادعائه لنفسه ) يبلغه ما عمله ( عن جملس عقد البيع ) وغائب ( َوقَاَم َبْعَد ُمّدٍة الَ َشْيَء لَْه 
احليازة وأثبت ملكية ذلك وعجز الفضويل عن الطعن فيها فإنه ) مدة ( انقضاء ) م بعد قا( إمنا ) و ( فلم يقم حينئذ 

أي املالك ال من مثن وال غريه ألن سكوته بعد العلم املدة الطويلة دليل على صدق البائع فيما يذكره ) ال شيء له ( 
قال ابن . لها كان له مقال وهو كذلك ومفهوم قوله بعد مدة إنه إذا قام قب. من الوجه الذي صار به إليه كما مر 

وإن مل يعلم بالبيع إال بعد وقوعه فقام حني أعلم أخذ حقه وإن مل يقم إال بعد العام وحنوه مل : رشد إثر ما مر عنه 
. يكن له إال الثمن وإن مل يقم حىت مضت مدة احليازة مل يكن له شيء ويستحقه احلائز مبا ادعاه بدليل حيازته إياه اه 

وهكذا نقله أبو احلسن واملتيطي والربزيل وغريهم وسلموه ، وقوله حني علم أي بفور علمه ) ق ( و ) ح ( قل بن
قبل مضي مدة تدل على رضاه بالبيع وإالَّ فليس له الثمن ، ولو قام قبل السنة على ما يأيت عن أمحد بن عبد امللك 

عين إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وأخذ الثمن وهو قول ي. أخذ حقه اخل : يف البيت بعده وهو املعتمد ، وقوله 
وانظر ما مراده مبدة احليازة ، والظاهر أن املراد هبما ما زاد على العام . ووقف ملك غريه على رضاه اخل ) : خ ( 

والتعارض يف وحنوه زيادة هلا بال تدل على صدق البائع وكذبه هو يف دعواه ال أهنا العشر سنني وإالَّ حصل التدافع 
  .كالمه كما ال خيفى ، ألنه إذا كان املراد هبا العشر فال معىن لتحديد كون الثمن له بالعام وحنوه 

  َوغَْيُر َمْن ِفي ُعقَْدِة الَْبْيعِ َحضَْر
فلو  وعليه. وغائب اخل : هذا مستغىن عنه ألنه هو قوله ) وغري من يف عقدة البيع حضر ( وباملبيع َباِئعٌ لَُه أَقَْر 

  :أسقط هذا البيت وقال بدله ما نصه 
  إن بائع باع وملكه ذكر

أبيع متاع فالن عند العقد أو بعده بقرب أو : بأن قال ) وباملبيع بائع له أقر . ( وإن مبلك بائع له أقروقام بالفور اخل 
  .بعد وصدقه املشتري 

  َوقَاَم بالْفَْورِ فذا التَّْخَيُري ِفي
  الْفَْسخَ اقُْتِفي إْمضاِئِه الَبْيَع أوِ

باجلر ) يف إمضائه البيع أو الفسخ ( مبتدأ ثان ) التخيري ( مبتدأ ) فذا ( أي بفور علمه ) بالفور ( فالن ) وقام ( 
فهذا الذي قام بالفور التخيري يف : خرب أي ) اقتفي ( عطفاً على إمضائه وأو مبعىن الواو واجملرور متعلق بالتخيري 

فى له ، وظاهره أن البيع جائز ولو علم املشتري بتعدي البائع وهو كذلك على أحد قولني اإلمضاء والفسخ اقت
لو : ابن عرفة قال املازري . وملك غريه على رضاه ولو علم املشتري اخل : إذ قال ) خ ( مشهورين وعليه عول 

أهنما دخال على بت البيع  علم املشتري بتعديه ففي إمضائه بإمضاء مستحقه قوالن مشهوران ، وينبغي محله على
وعليه . مطلقاً وعدم متكني مستحقة من فسخه ، ولو دخال على متكينه من فسخه مل ينبغ أن خيتلف يف فساده اه 

تارة جيهله املبتاع وال يعلم بتعديه إال بعد العقد فالبيع الزم للمشتري إن أمضاه : فبيع ملك الغري على ثالثة أقسام 
هو ) خ ( بتاع بتعديه فهو بيع خيار وإن دخال على عدم متكني ربه من رده ، فالذي عول عليه ربه ، وتارة يعلم امل

: وكالم الناظم شامل لذلك كله فقوله . أحد قولني مشهورين جوازه وهو خيار أيضاً ، ولربه إمضاؤه أو فسخه 
واملراد به أبو عمر اإلشبيلي : امللك قال يل أمحد بن عبد : قال ابن بطال . وقام بالفور يعين يف األقسام الثالثة 

املعروف بابن املكوي يف الرجل الذي مل حيضر البيع إذا علم وسكت يوماً أو يومني أو ما قرب فإن له القيام ويفسخ 



وهذا هو املعتمد عند الناظم خالفاً ملا البن زرب من أن له القيام يف السنة . البيع ما مل تكثر األيام فيلزمه اه 
وانظر ابن سلمون يف فصل بيع احلاضن ، وانظر شارح نظم العمل لإلمام الرباطي عند . ني من يوم العلم اخل والسنت

مث ال بد حيث علم املشتري بالتعدي أن ال تبعد غيبة املالك وأن . قول ناظمه يف الصفقة والزم البيع وال كالماً اخل 
با إليه يف القريبة وإال فسد البيع كما مر يف اخليار ، وهذا واهللا وأن يكت. ال يشترط البائع على املشتري النقد حينئذ 

ولو دخال على متكني املالك من فسخ البيع مل ينبغ أن خيتلف يف فساد البيع أي ألنه : أعلم هو معىن قول ابن عرفة 
يف القريبة ،وكل ذلك حينئذ بيع خيار مبشورة بعيد أو بشرط النقد أو ملدة جمهولة حيث مل يدخال على الكتابة إليه 

موجب للفساد وفيه خمالفة حينئذ ملا مر عن ابن بطال الذي درج عليه الناظم ألنّ ظاهره أن البيع الزم إذا كثرت 
األيام ، ولو علم املشتري بتعديه لكن ما البن عرفة هو الذي عليه قوهلا يف اخليار إذا دخال على اخليار ومل يضربا له 

فمفهومه أنه إذا غفال ومل يضربا هلا ما يليق هبا كان البيع . األجل ما يليق بتلك السلعة اه  أجالً فإنه يضرب له من
. فاسداً كما مر ، وهنا حيث علم املشتري بالتعدي دخال على خيار املالك وغفال عن ضرب ما يليق باملبيع فتأمله 

عدم متكني املالك من فسخه فالشراء الزم له يف وأما إذا مل يعلم املشتري بالتعدي حني العقد بل بعده أو دخال على 
وله أن حيل عن نفسه ملا يلحقه بسبب الصرب . ال يلزمه : القريبة ويكتب ملالك كما قاله أبو احلسن ، ويف البعيدة 

فإن مل يعلم املشتري حىت قدم الغائب فأمضى البيع فهو ماض : من الضرر كما قاله اللخمي وغريه قال يف املتيطية 
  . مقال للمشتري اه وال

ويبقى النظر إذا علم املشتري والغائب البعيد الغيبة ورضي املشتري بالصرب لقدومه فظاهر كالمهم أن البيع : قلت 
ولكن ظاهر ما تقدم عن أيب احلسن يف اخليار . صحيح ولو طالت الغيبة أكثر من زمن اخليار يف تلك السلعة فتأمله 

يف ) خ ( وصدقه املشتري احترازاً مما إذا أكذبه فإنه ال ميضي قوله عليه كما قال :  وقويل. أن البيع يفسد فانظره 
ال تنفسخ اإلجارة عقدها بإقرار مالك الدابة أو الدار أهنما لغريه والبيع كذلك ال : اإلجارة ال بإقرار املالك أي 

فيثبت له اخليار حينئذ وإالَّ فليس له إال الثمن أو يقبل فيه قول البائع إن املبيع لغريه إال إذا أقام الغري بينة أنه له 
  .األجرة 

حيث نقض املالك بيع الفضويل فللمشتري الغلة يف مجيع األحوال ألن الضمان منه إال إذا علم بالتعدي حني : تنبيه 
  ) . خ( العقد ، ومل تكن للبائع شبهة من كونه من ناحية املالك أو يتعاطى أموره وحنو ذلك كما يف شراح 

  :مث أشار إىل مفهوم وقام بالفور فقال 
  وإنْ َيقُْم ِمْن َبْعدِ أَنْ َمضى َزَمْن
  فالَبْيُع مَاضٍ َولَُه أَْخذُ الثَّمَْن

زاد على اخلمسة أيام والستة على ما يظهر من النص ) من بعد أن مضى زمن ( بالفور وإمنا قام ) يقم ( مل ) وإن ( 
منه ألنه أقر بأنه ال يستحقه وال يسقطه عنه سكوت املالك ) أخذ الثمن ( للمالك  أي) فالبيع ماض وله ( السابق 

مث أشار إىل حمل لزوم البيع يف حق احلاضر والغائب فيما تقدم إذا سكت لغري . ولو طال الزمان كما مّر أول البيوع 
  :عذر فقال 

  إنْ كَانَ َعاِلماً بِفَْعلِ الَبائِعِ
  َمانِعَِوَساِكتاً لغريِ ُعذْرٍ 

بفعل البائع ( حني العقد يف احلاضر أو بعده يف الغائب ) عاملاً ( املبيع عليه ماله احلاضر أو الغائب ) إن كان ( 
له من ) من غري عذر مانع ( حىت انقضى اجمللس يف احلاضر أو حىت مضت مدة تدل على رضاه يف الغائب ) وساكتاً 



لم بفعل البائع أوعلم وسكت لعذر من سطوة البائع أو كان ذلك يف بالد التغيري واإلنكار ، ومفهومه أنه إن مل يع
السائبة وحنو ذلك فله القيام وهو كذلك إذا أشهد العدول بأنه غري راض مبا فعله البائع وقام بفور زوال العذر واهللا 

  .أعلم 
  وحاِضٌر ِلَواِهبٍ ِمْن َمالِِه
  َولَْم ُيغَيِّْر َما رَأى ِمن َحالِِه

أي حال ) ومل يغري ما رأى من حاله ( شيئاً كدار أو دابة وحنومها ) من ماله ( فضويل ) حاضر لواهب ( مالك ) و ( 
  .الواهب ومل ينكره بل هو عامل ساكت بال عذر 

  احلُكُْم َمْنُعُه القَِياَم بِانِْقضَا
  َمْجِلسِه إذْ َصْمُتُه َعْيُن الرِّضَا

وسكوته حىت انقضى ) إذ صمته ( أي العقد ) بانقضا جملسه ( بة وفسخها يف نقض تلك اهل) احلكم منعه القيام ( 
بعقد اهلبة يف ماله وظاهره سواء وهبه الفضويل وهو يدعيه لنفسه أو يدعيه للمالك ، وهو ) عني الرضا ( اجمللس 

  .كذلك وال شيء له عليه من قيمة املوهوب وال غريها 
  َوالِْعْتُق ُمطْلقاً َعلى السََّواِء

  ْع ِهَبٍة َوالَْوطِْء لإلَماِءم
ناجزاً كان أو ألجل أو تدبري أو ) مطلقاً ( أي عتق الفضويل لرقيق الغري واملالك حاضر ساكت بال عذر ) والعتق ( 

كذلك مسقط احلق املالك فيهن حيث كان الواطىء ) والوطء لإلماء ( يف اللزوم ) على السواء مع هبة ( كتابة 
ة ، وأن سيدها كان وهبها له أو اشتراها منه وحنو ذلك وسيدها حاضر ساكت بال عذر ومل يدعي امللكية للموطوء

وأما إذا كان الواطىء ال يدعي شيئاً من . يغري ومل ينكر ، مث قام ينازع فال حق له ، وإن قصرت املدة وأثبت امللكية 
ه إذا مل حيضر جملس عقد اهلبة أو العتق حاضر إن: ذلك فهو زاٍن وسكوت املالك ال يسقط احلد عنه ، ومفهوم قوله 

أو الوطء ولكن بلغه ذلك فإن قام بفور علمه كاليوم واليومني فله الفسخ واإلمضاء وإال لزمه ذلك كما مر يف البيع 
وأما إذا : قال ابن رشد يف كتاب االستحقاق من بيانه إثر ما مر عنه . إال أنه هنا ال شيء له ، ألنه فوته بغري عوض 

ه أي الفضويل بالصدقة أو اهلبة أو التدبري أو العتق فإن كان حاضراً فسكت حىت انقضى اجمللس مل يكن له شيء فوت
، وإن مل يكن حاضراً فقام حني علم كان على حقه ، وإن مل يقم إال بعد العام وحنوه كان القول قول احلائز ومل يكن 

وكذا إذا . االختالف فيها هل حتمل حممل البيع أو العتق  له هوشيء ، وأما إذا فوته بالكتابة فيتخرج ذلك على
جيري فيه من البحث ما تقدم . حني علم اخل : وقويل . حاز الكل بالوطء فهي حيازة ، وإن مل تطل املدة اه باختصار 

  :وما ذكره الناظم يف الوطء سيأيت له مثله يف احلوز حيث قال . يبلغه ما عمله اخل : عند قوله 
  لإلماء باتفاقوالوطء 

  مع علمه حوز على اإلطالق
وما تقدم عن ابن رشد هو الذي اقتصر عليه أبو احلسن والربزيل وغريمها وهو املوافق للنظم دون ما ملطرف من أنه 

فإنه ال . إذا كان حاضراً حىت انقضى اجمللس وقام حبدثانه فإنه يرجع على حقه ويرد ما وقع فيه من بيع وحنوه اخل 
ال خيلو إما أن يبادروا : نظم وال يتنزل عليه ، بل قال الرجراجي يف منهاجه على قول مطرف ما نصه يوافق ال

باإلنكار حني علمهم أو يتراخوا عنه فإن بادروا يف احلال فلهم رد البيع والعتق والصدقة ، وإن مل يبادروا باإلنكار 
يمة يف اإليالد والعتق بعد أن حيلفوا أهنم ما سوغوه ذلك وال يف احلال إال أهنم قاموا بالقرب فلهم الثمن يف البيع والق



تركوه ليأخذوا الثمن والقيمة ويردون اهلبة والصدقة واإلصداق بعد أمياهنم أهنم ما تراخوا عن القيام بنفس العلم إال 
مدة طويلة يفهم للتدبري والتمري يف إقامة احلجة وهذا تفسري ما وقع ملطرف يف الواضحة فإن تراخوا عن اإلنكار 

منها إسقاط احلجة وتسليم الشيء حلائزه وتسويغ فعله فال خالف أعلمه يف املذهب أن ذلك يدل على مالك احلائز 
  فأين هذا من كالم الناظم حىت يشرح به ؟. اه 

لقاسم ، إذا فوت الكل فال إشكال أن حكمه ما مر للناظم ، وإن فوت األكثر فاألقل تابع له على قول ابن ا: تنبيه 
ال يكون تبعاً وإن فوت النصف وما قاربه : ال يكون تبعاً وهو ظاهر مساع سحنون وإن فوت األقل فقيل : وقيل 

فال يكون أحدمها تبعاً لآلخر بال خالف قاله ابن رشد ، وهذا الذي ذكره إمنا هو فيما إذا كان يدعيه لنفسه ألن 
ائع والواهب وال تسمع دعوى القائم فيه ، وأما إن كان يقر به الشيء الباقي بال تفويت يبقى حينئذ للحائز الب

  .للمالك ، فال يكون شيء من ذاك تبعاً بل الباقي يبقى للمالك واهللا أعلم 
  َوالزَّْوَجةُ اْسَتفَاَد زَْوٌج َما هلَا
  َوَسكََتْت َعْن طَلَبٍ ِلَما هلَا

ضها أو توىل كراء رباعها للغري وقبض أكريتها أو قبض فاستغل حائطها أو حرث أر) والزوجة استفاد زوج ما هلا ( 
يف ذلك كله أو يف شيء منه فلم تغري ومل تنكر ) هلا ( استقر ) وسكتت عن طلب ملا ( هلا ديوناً أو أمثان املبيعات 

  .حىت مضى زمان ، مث أرادت أن تقوم عليه 
  هلا القَِياُم َبْعدُ يف املَْنُصوصِ

  َعلَى الُْخُصوصِ َواخلُلُْف يف السُّكَْنى
ومل خيتلف قول : ملالك من رواية أشهب وابن نافع قالبعضهم ) يف املنصوص ( سكوهتا ولو طال ) هلا القيام بعد ( 

وكذلك إذا أنفقت عليه من ماهلا مث طلبته بذلك أن : مالك يف ذلك قاله يف كتاب الشروط من أنكحة املتيطية قال 
ويف . لنفقة بعد ميينها أهنا مل تنفق عليه وال تركته يأكل ماهلا إال لترجع عليه اه ذلك هلا وإن كان عدمياً يف حال ا

فإن استغل الزوج مال زوجته وازدرعه وانتفع به وهي حتته من : فصل املتعة أوائل النكاح من ابن سلمون ما نصه 
يعلم هل كان عن طيب نفس منها  غري متعة ، مث قامت تطلبه بالكراء كان ذلك هلا ، وإن ازدرعه بأمرها وأكله وال

مث طلبته بالكراء كان هلا ذلك بعد ميينها أهنا مل هتب ذلك وال خرجت عنه ، وسئل بعضهم عن املرأة تعطي . أم ال 
زوجها طعاماً أو ذهباً أو ثياباً عن طيب نفس منها إىل أعوام مث يقع بينهما كالم فتطلب ذلك وتزعم أنه كان سلفاً 

  .هلا مع ميينها وهلا أخذ ذلك اه القول قو: فقال 
ما يف النظم ظاهر إذا مل يدع أنه كان يدفع هلا غلتها وما قبضه من أكرية أراضيها وأمثان ما باعه هلا وإال فإن : قلت 

  :ادعى هو أو ورثته أن موروثهم دفع ذلك قبل موته فيجري على ما تقدم يف قوله يف الوكالة 
  والزوج للزوجة كاملوكل

  القبض ملا باعت يلي فيما من
فراجع ذلك هناك ، وحمله أيضاً إذا مل تكن بينهما مودة ورمحة وقامت بالقرب وإالَّ فهو حممول على الصلة 

واملعروف فال قيام هلا ، ففي أقضية الربزيل سئل ابن رشد عمن استغل ربع زوجته مث قامت تطلب ما استغل هلا من 
ل ذلك على سبيل الصلة واملعروف فال شيء هلا ، وإن علم استغالله لذلك إن علم أنه كان يستغ: تركته ؟ فأجاب 

ومل يعلم هل كان يصرف ذلك يف منافعه أو منافعها ؟ فالقول قوهلا مع ميينها فيما قرب من املدة أنه مل يدفع ذلك 
إذا قامت بالقرب ، ومما . فأنت تراه قيد ذلك مبا إذا مل يكن ذلك على وجه الصلة . ويكون ذلك هلا يف ماله اه 



إن كان : ومبثله أجاب أبو القاسم عبد الرمحن التازغددي حسبما يف الكراس الثالث من معاوضات املعيار قائالً 
الزوج ممن يسطو عليها ويقهرها فتأخذ مجيع ما أكل هلا على هذه الصفة وإن كان بينهما من املودة والرمحة ما 

أكله من ماهلا وفوته بعلمها وعلى عينها ساقط عنه إال أن يبيع بالثمن الكثري جرت العادة به بني الزوجني فيكون ما 
وهو صريح يف أنه إذا . الذي له خطر وتدعي أهنا مل تترك ذلك إال على وجه األمانة فتحلف على ذلك وتستحقه اه 
الشنآن واخلصام فهو  كانت بينهما مودة ال شيء هلا فتأمله مع ما مر عن ابن سلمون ، وكل ما ال يطلب إال عند

حممول على الصلة كما يف ظين أين وقفت عليه كذلك ، ومل أذكر اآلن حمله ، مث بعد كتيب هذا وقفت عليه نصاً 
للخمي ونقلته يف باب العارية ، وانظر ما تقدم عن املعيار يف آخر فصل ما هتديه الزوجة لزوجها بعد العقد وال خيفى 

والقضاء مبا به العادة واجب كما مّر يف الثنيا ، وعليه فما يقع بينهم من النزاع  أن عادة البوادي أن ذلك للصلة
عند الشنآن يف رعاية ماشية الزوجة فيطلبها الزوج بأجرة رعايته ، وتطلبه هي مبا أكل من لبنها وباعه من صوفها 

ه الصلة على ما تقررت وكراء حرثه على بقرها ال يقضي ألحدمها على اآلخر بشيء ألن ذلك كله كان على وج
به عوائدهم وما يوجد من فتاوى املتأخرين من أهنا حتاسبه بالغلة وحياسبها هو بالرعاية ومن له فضل أخذه إمنا هو إذا 
علم تسوره عليها وقهره هلا ومل تعلم مودة بينهما كما ترى ، وال سيما وقد تقدم أن السكوت ليس بإذن وال رضا 

مث ال خصوصية للزوجة هبذا املعىن بل . ادة أن أحداً ال يسكت عنه إال برضاه واللهأعلم إال فيما علم مبستقر الع
ويف االستحقاق من العلمي عن . إال لصلة اخل : يف النفقات ) خ ( غريها مما علم أنه للصلة كذلك وتذكر قول 

ن ادعى عليهم إذهنا بأكله بغري الونشريسي أن لورثة الزوجة طلب الزوج مبا اغتله من مال زوجته وله استحالفهم إ
عوض وهي من دعوى ميني املعروف ومعروف املذهب توجيهها ، وكذا يرجع على بعض الورثة إن استبد باغتالل 

  .موروثهم ما مل يكن سكوهتم عنه على وجه اهلبة اه 
أنه سئل عن رجل له ابن  ويف املعيار إثر ما مر عنه بنحو الورقتني عن أيب عبد اهللا حممد بن عبد الكرمي األغصاوي

بالغ متزوج بائن عنه ، فكان االبن حيرث أرضاً لوالده ويستغلها لنفسه مبحضر والده وعلمه ، ورمبا حرثها ببقر 
والده مث مات األب واالبن فقام وورثة األب على ورثة االبن يطلبوهنم بغلة األرض املذكورة ، وال يدري مبا 

ال شيء لورثة األب على ورثة اإلبن من الغلة اليت استغل يف حياة : ال ؟ فأجاب  استغلها االبن هل بإذن والده أم
  :وانظر شارح نظم العمل عند قوله . أبيه اه 

ففيه أن املرأة ال أجرة هلا على زوجها فيما جرت العادة خبدمتها من نسج وغزل . وخدمة النساء يف البوادي اخل 
وازل الغصب والتعدي من العلمي إن شئت ، وانظر أيضاً ما يأيت يف اإلجارة وانظر ن. ورعاية وحنو ذلك واهللا أعلم 

  .عن العبدوسي 
ففي كتاب العدة منها أن هلا الكراء إن كان ) على اخلصوص ( معها يف دارها ) بالسكىن ( يف استغالله ) واخللف ( 

ور منها ال كراء هلا عليه ، وإن كانت ويف كتاب كراء الد. الزوج معسراً حني السكىن معها وإالَّ فال شيء عليه 
وإن تزوج ذات بيت وإن بكراً فال كراء إال أن تبني : إذ قال ) خ ( تسكن بالكراء إال إن تبني له ذلك وعليه عول 

أنه ال كراء حيث مل ) خ ( وهذا إذا كانت رشيدة وإالَّ فلها الكراء ، وظاهر القول بالسقوط الذي عول عليه . اخل 
ألن : كانت العادة جارية بأن ال يسكن يف دارها إال بالكراء وهو ما عليه ابن لب كما يف املعيار قائالً تبني ولو 

األحكام مبنية على العوائدتدور معها حيث : القائل بالسقوط أطلق وما فصل وال قيد وفيما قاله شيء لقول القرايف 
أو أبيها وأما دار أخيها أو عمها فإن طالت املدة فال  انظر شرحنا للشامل ، ومثل دارها دار أمها. دارت بإمجاع 

  .شيء هلما عليه ، وإذا قصرت املدة حلفا أهنما إمنا أسكناه باألجر قاله اللخمي 



  كَذَاَك َما اْسَتَغلَُّه ِمْن غَْيرِ أَنْ
  ُمتَِّع إنْ َماَت كَمثْلِ َما َسكَْن

غري أن تبيح له ذلك االستغالل وتسقط رجوعها به عليه أي من ) من غري أن متع ( الزوج ) كذاك ما استغله ( 
كمثل ( الزوج فما من قوله ما استغله مبتدأ صلته ما بعده وخربه ) إن مات ( نصاً أو عادة وهي رشيدة فاحلكم فيه 

  .وقوله ) ما سكن 
  ِفيِه ِخالٌف وَالَِّذي بِِه الَْعَملْ

  ِفي املَْوِت أَْخذَُها كَِراء َما اْستََغلْ
كذاك حال منه أي ما استغله من غري متتيع إن مات الزوج كائن كمثل ما : وقوله . مبتدأ وخرب ) فيه خالف ( 

سكن فيه خالف حال كونه كاخلالف يف السكىن ، فعلى ما يف املدونة يف كتاب العدة هلا ذلك ، وعلى ما يف كتاب 
املتيطية ، وحكاية اخلالف ههنا توجب جريانه هكذا أجرى بعضهم اخلالف فيه كما يف . كراء الدور ال شيء هلا 

يف قوله هلا القيام بعد يف املنصوص إذ ال فرق بني ما هنا وما هناك إال كون الزوج قد مات هنا وهناك ال زال حياً ، 
وليست حياته موجبة اختصاصه حبكم ال يثبت له يف موته ألن وارثه قائم مقامه فكأنه حي ، فلو استغىن الناظم مبا 

وحاصله ؛ أن قول مالك مل خيتلف يف ) والذي به العمل يف املوت أخذها كراء ما استغل . ( ر عما هنا لكفاه م
رجوعها مبا أكله من ماهلا كما مر عن املتيطية ، لكن خرج اخلالف فيه من اختالف قوله يف السكىن كان حياً أو 

من غري أن متع أهنا إن متعته بذلك : ومفهوم قوله . أعلم  ميتاً ، ويقيد هذا العمل مبا تقدم عن ابن رشد وغريه واهللا
  .ال رجوع هلا وهو كذلك ، إال أن التمتيع إذا كان يف عقد النكاح فإن النكاح فاسد كما مّر 

إذا بىن الرجل يف دار امرأته وأنفق يف ذلك نفقة مث قام يطلب : قال يف الباب اخلامس والعشرين من التبصرة : فرع 
إن النفقة كانت من مايل ، فإن أقر أن البناء هلا كان القول قوهلا مع ميينها على األظهر من : هي  ذلك وقالت

  .إمنا بنيت لنفسي بأمرها ومبايل فالقول قوله إن النفقة من ماله من غري خالف اه : األقوال ، وإن قال 
  َوحَاِضٌر ِلقَْسمِ َمْتُروكٍ لَُه
  َملَُهَعلَْيِه َدْيٌن لَْم َيكُْن أَْه

أي ) عليه ( أي لذلك احلاضر ) له ( عن ميت ) متروك ( مال ) لقسم ( عامل بدينه ساكت بال عذر ) وحاضر ( 
  .أي أسقطه بوجه ) دين مل يكن أمهله ( على امليت الذي ترك املال 
  ال ُيْمَنُع الِْقَياَم بَْعَد أَنْ بَِقي
  ِللْقَْسم قَْدُر َدْينِهِ املَُحقَّقِ

أيألجل القسم يف ) إن بقي للقسم ( صدور ذلك القسم ) بعد ( بدينه ) القيام ( بالبناء للمفعول ) ال مينع ( 
  .إمنا سكت لكون الباقي بال قسم فيه وفاه بديين : ألنه يقول ) قدر دينه احملقق ( املستقبل 

  َوَيقَْتِضي ِمْن ذَاَك َحقًّا َملَكَْه
  َبْعَد الَْيِمنيِ أَنَُّه َما َتَركَْه

يتعلق بيقتضي أي يقتضي ) بعد اليمني ( وثبت له ) ملكه ( أي ديناً ) حقاً ( الباقي بال قسم ) ويقتضي من ذاك ( 
وال أسقطه بسكوته حال القسم ، مث بعد هذه اليمني حيلف ميني ) أنه ما تركه ( حقه من ذلك الباقي بعد حلفه 

قط دينه بسكوته حال القسم ، والثانية لرفع احتمال أن األوىل لرفع احتمال أن يكون أس. القضاء فعليه ميينان 
يكون اقتضى حقه من امليت يف حياته أو أحاله به وحنو ذلك ، ومفهوم إن بقي قدر ديته أنه إن بقي أقل فإنه ال يأخذ 



ثة وهو إال ذلك األقل بعد ميينه أيضاً وأنه إن مل يبق شيء فال شيء له ، وظاهره وسواء قسم ذلك الغرماء أو الور
كذلك وال مفهوم لدين بل كذلك لو كانت له عنده وديعة وحنوها ، أو كان شريكاً معه يف دار وحنوها فقسمها 

الورثة أو الغرماء أو باعوها وهو حاضر ينظر فال قيام له ، بل ذكر يف املدونة أن رب الدين إذا حضر تفليس الغرمي 
ومن كان من الغرماء حاضراً عاملاً بتفليسه فلم يقم مع من قام : ا فلم يقم بطل حقه ، وإن مل حيضر القسمة قال فيه

اختلف ابن : فال رجوع له على الغرماء ، وذلك رضا منه ببقاء دينه يف ذمة الغرمي ، ابن يونس ، قال بعض الفقهاء 
مة وسكتوا فال القاسم وغريه إذا كانوا حضوراً حال التفليس ومل حيضروا حال القسمة ، فأما إن حضروا حال القس

عاملاً بدينه احترازاً مما إذا قال ما علمت بالدين إال حني وجدت : رجوع هلم على الغرماء بال خالف ، وقويل 
اتفقوا على أن من أخذ من رجل ماالً جيب له بقضاء : الوثيقة فإنه حيلف ويكون له القيام اتفاقاً فقد قال ابن حارث 

أن من اشترى شيئاً وهو يرى : أوائل االستحقاق ) ح ( بل يف . يرد ما أخذه اه  أو بغري قضاء مث ثبت احلقيقة فإنه
قال ابن رحال . أن ال بينة له مث وجد بينته فله القيام وأخذ الثمن من البائع ، والقول قوله إنه إمنا اشتراه ملا ذكر اه 

مما إذا كان له عذر كسلطان يتمنعون به أو  بال عذر احترازاً: وقويل . وأحرى لو اشتراه وهو غري عامل أنه له اه : 
مل يعرف شهوده أو كانوا غيباً أو مل جيد ذكر حقه إال عند قيامه وحنو ذلك مما يعذر به فإنه حيلف ما كان تركه القيام 

وه حن. أو مل جيد ذكر حقه اخل : وقوله . إال للوجه الذي ذكره ، مث يكون على حقه وإن طال زمانه قاله يف التبصرة 
كنت أعلمديين ولكن كنت أنتظر الوثيقة وخفت إن : البن سلمون يف فصل اإلقرار وهو صريح يف أنه لو قال 

مل أجد الوثيقة اليت نقوم هبا فلذلك سكت حني القسم ، واآلن وجدهتا لكان ذلك : قمت عجزين القاضي ، أو قال 
شرح ابن احلاجب ، ونقله العلمي يف  من العذر الذي ال يبطل به حقه ، وهو الذي رجحه الونشريسي يف

عن اجلزويل والشيخ يوسف بن ) ح ( االستحقاق والغصب من نوازله ، ورجحه أيضاً الرهوين يف حاشيته فما يف 
  .عمر من أن ذلك ليس بعذر ال يعول عليه كما يأيت ذلك إن شاء اهللا يف فصل احلوز 

إمنا مل : واجلاري عليه أنه ال يعذر بقوله . بينة ومل يشهد اخل ال إن علم : يف باب الصلح ) خ ( قد قال : فإن قلت 
  .أقم لعدم وجودي للوثيقة أو لكون الشهود غيباً لعدم إشهاده بذلك 

قد يفرق بينهما بأنه يف الصلح وجد منه عقد فال يصدق يف ذلك مع عدم اإلشهاد ، وهذا إمنا وجد منه : قلنا 
ابن رشد ، وإمنا اخلالف هل هو إذن أم ال ؟ وأظهر القولني إنه ليس بإذن سكوت وهو ليس برضا كما اقتصر عليه 

إال فيما علم مبستقر العادة أن أحداً ال يسكت عنه إال برضا كما يف بيع الفضويل وهبته قاله ابن رشد أيضاً ، ونقل 
  .بعضه يف باب اإلقرار فالساكت أضعف من العاقد للصلح واهللا أعلم ) ح ( 

سئل ابن الفخار عن إخوة ورثوا عن أبيهم أمالكاً : قال يف نوازل االستحقاق من املعيار : ول األ. تنبيهان 
فاعتمروها زماناً واقتسموها فيما بينهم ، وهلم أخوات يف بيوهتن ساكنات معهم يف القرية أو يف قرية بائنة بالقرب 

هن بالقسمة ويدعني اجلهل وأهنن مل يعلمن أن منهم ، مث يقوم األخوات على اإلخوة بعد القسمة وحيتج اإلخوة علي
  .بأهنن حيلفن على ذلك ويأخذن حقوقهن اه : فأجاب . القسم يقطع حقوقهن 

هذا خمالف ملا مر أول الفصل من أن الساكت ال يعذر جبهله ، وأن السكوت يقطع حقه ، وما البن الفخار : قلت 
ء جنسه صدق ، وحنوه أليب احلسن ونقله عنه يف وصايا املعيار يف كأنه اعتمد فيه أن من ادعى اجلهل فيما جيهله أبنا

بكر تصدقت مبرياثها على إخوهتا فتزوجت ، واقتسم األخوة ذلك وباعوا وبعد عشر سنني قامت زاعمة أهنا إمنا 
العوام غالباً  القول قوهلا ألن ما ادعت اجلهل فيه مما جيهله: سكتت جلهلها بأن البكر املهملة ال تلزمها صدقتها فقال 

وال يعرفه إال أهل الفقه ، وقاعدهتم أن من ادعى اجلهل فيما جيهله أبناء جنسه غالباً فالقول قوله يف جهله 



ومثله يف الربزيل يف مواضع من ديوانه ، فانظره بعد الكالم على بعث احلكمني . والنصوص يف ذلك كثرية اه 
األصل يف هذا أن : أيب احلسن قال منكتاً عليه ما نصه ، قال ابن رشد بأوراق ، ولكن ملا نقل يف املعيار ما مر عن 

كل ما يتعلق به حق الغري ال يعذر اجلاهل فيه جبهله ، وما ال يتعلق به حق الغري فإن كان مما يسعه ترك تعلمه عذر 
فتأمله مع : قال . عنها اه جبهله وإن كان مما ال يسعه ترك تعلمه مل يعذر جبهله ، فهذه مجلة كافية يرد إليها ما شذ 

وقد أشار يف املنهج إىل هذه القاعدة وصدر مبا البن رشد فانظره وقد قال املقري . ضابط الشيخ يعين أبا احلسن اه 
اجلهل بالسبب عذر كتمكني املعتقة جاهلة بالعتق وباحلكم قوالن للمالكية كتمكينها جاهلة أن هلا : يف قواعده 

وقد . فرق بني ما ال خيفى غالباً كالزنا والسرقة وما قد خيفى مثل متكينها بأن هلا اخليار اه اخليار ، والصحيح أن ال
وخري مشتر ظنه غريمها ، وباجلملة فاجلهل بالسبب عذر اتفاقاً : يف قوله يف العيوب ) خ ( جرى على هذا التصحيح 

ر وكإسقاط الشفعة جاهالً بالبيع عاملاً وجوهبا ، ، واجلهل باحلكم غري مؤثر على املشهوركتمكينها جاهلة أن هلا اخليا
والصحيح الفرق بني ما ال خيفى كجهل احلكم يف الزنا والشرب والسرقة وبني ما قد خيفى كجهل املعتقة أن هلا 

اخليار ، ولذلك علل ابن العطار املشهور مبا إذا اشتهر ثبوت اخليار هلا حبيث ال خيفى على أمة وأما إن أمكن جهلها 
وقد جرى على . األقرب بأن قول ابن العطار تقييد وظاهر ابن احلاجب وغريه أنه مقابل اه : قال يف ضيح . ال اه ف

وليجب عن القصاص العبد ، وعن األرش السيد ، : هذا التقييد والتصحيح شراح املنت عند قوله يف الشهادات 
الة حيث نقل عن الرعيين أن العامي إذا أنكر أصل يف الوك) ح ( وجرى عليه . وليبني احلاكم حكمه : وعند قوله 

املعاملة ال يضره ، وأهل التوثيق قاطبة على خالفة وقد أطلقوا وما فصلوا وال قيدوا ، وكذا ما ذكره ابن عبد 
انظر العمري من شرح . وغريه ) خ ( السالم من أن الشاهد إذا شهد وحلف ال تسقط شهادته وهو خالف إطالق 

ظر ما ذكره شراح املنت يف الراهن ال يقضى عليه بالتعجيل إذا وهب الرهن ظاناً أنه ال يقضى عليه الشامل ، وان
بفكه عند قوله يف اهلبة ورهناً مل يقبض ، ومنها ما قالوه فيمن اشترى شقصاً جاهالً بأن شريك بائعه متحد مدخله 

غري ذلك مما يدخل حتت القاعدة ، وقد وقع النزاع مع بائعه فهو عيب يرد به كما نقلناه يف الصفقة من الالمية إىل 
يف النازلة وقت واليتنا خطة القضاء بفاس ، فكتبت يف النازلة ما يعلم بالوقوف عليه يف نوازل احلجر من نوازلنا 

  .واهللا أعلم 
ا مثالً وهي كثرياً ما يقع يف البوادي يقسم اإلخوة وحنوهم وتعلم األخت وحنوها أن حظها خرج مع شقيقه: الثاين 

ساكتة مث يبيع األخ الكل أو البعض ، مث تقوم األخت وتريد نقض القسمة ألهنا مل ترض فال كالم هلا على ما مر عن 
  .ضيح وغريه ، وهلا ذلك على ما البن الفخار إن جهلت أن السكوت يقطع حقها 

  فصل يف بيع املضغوط
) وما أشبهه ( الضغطة بالضم الضيق واإلكراه والشدة ،  :وهو من أكره على البيع أو على سببه قال يف القاموس 

  .من بيع املغصوب منه للشيء املغصوب 
  َوَمْن َيبِْع ِفي غَْيرِ َحَق َشْرِعي

  بالْقَْهرِ َما الَ َتْحتَ َضْغٍط َمْرِعي
حتت ضغط ( ريه مفعول كان ذلك املال أصالً أو غ) ما ال ( متعلق بقوله يبع ) ومن يبع يف غري حق شرعي بالقهر ( 
خبوف مؤمل منقتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو ) خ ( أي معترب بأن يكون كما يف ) مرعي ( أي ضيق وشدة ) 

؟ فإذا خاف نزول شيء به من هذه . صفع لذي مروءة مبأل أو قتل ولده أو أخذ ماله ، وهل إن كثر تردد اه 
الفعل فإن بيعه غري الزم لعدم تكليفه ألنه مكره واملكره غري األمور حاالً أو مآالً فباع ، وأحرى لو نزل به بعضها ب



واإلهانة امللزمة ملن ال تليق به إكراه قال يف نوازل الكفالة من الربزيل يف قوم تضامنوا : قال الشارح . مكلف 
جوع إن ما ذهب ألحدهم ضمنه اآلخران الكفالة غري الزمة لوجود اإلكراه باخلوف من ر: لعداوة كانت بينهم 

العداوة ، وسواء استمر التخويف مبا تقدم حىت وقع عقد البيع أو مل يستمر بل وقع اإلكراه على نفس البيع أو على 
سببه ، مث تراخى البيع إىل حنو الشهر والشهرين مثالً كما قاله ولد الناظم ، وهو املعتمد خالفاً ملا البن لب من أنه ال 

مرعي مما بيع حياء أو رغبة أو على مال تافه ، وأما اخلوف على أجنيب : له ضغط حيث تأخر العقد عنه واحترز بقو
إنه املشهور وأحرى خوفه على قتل أبيه أو عمه ، : بأنه ال إكراه ، وقال ابن بزيزة : فصصح ابن بشري قول أشهب 

اه ومفهوم قوله يف بل صرح ابن فرحون بأن املعرة إكراه وال خيفى أن قتل األجنيب عند املؤمن أعظم من صفع قف
إن ما إكراه على بيعه حلق شرعي ليس بأكراه كقضاء دين أو لتوسيع مسجد وحنومها من النظائر : غري حق شرعي 

) ح ( وانظر الباب الثاين من التبصرة و . ال إن أجرب عليه جرباً حراماً اخل ) : خ ( اليت ذكرها الشارح عند قول 
  .ولو عني السرقة أو أخرج القتيل : أول الغصب وسائر الشروح عند قوله 

  فَالَْبْيُع إنْ َوقََع َمْردُوٌد َوَمْن
  َباعَ َيجُوُز املُْشَتَرى ُدونَ ثَمَْن

على بائعه بإمجاع ) مردود ( على وجه الضغط املذكور سواء باع املضغوط بنفسه أو وكل عليه ) فالبيع إن وقع ( 
مشتري إال أن تقوم البينة على تلفه عند البائع بغري سببه ، فإن تقم فيما إذا أكره على نفس البيع ويرد الثمن لل

البينة بذلك بل ادعاه البائع فقط ففي تصديقه قوالن لسحنون ، ويظهر رجحان األول ألن الثمن مل يقبضه البائع 
بب البيع كما حلق نفسه إذ هو غري راض به فهو عنده كاألمانة فيصدق يف تلفها بغري سببه ، وأما إن أكره على س

: إذا أكره على إعطاء مال ظلماً فباع أمتعته لذلك ، فاملشهور أنه مردود أيضاً ويأخذ البائع شيئه بال مثن كما قال 
يدفعه للمشتري ، وظاهره أنه يأخذه بال مثن ولو مل يعلم ) دون مثن ( منه ) املشتري ( الشيء ) ومن باع جيوز ( 

) خ ( وغري واحد من شراح ) ح ( شد يف البيان ، واقتصر عليه ابن سلمون و املشتري بالضغط وهو الذي البن ر
إال أن العامل آمث كالغاصب وعليه الضمان مطلقاً وال غلة هلولغريه الغلة وال يضمن العقار ويضمن : قال يف الشامل 

خذه دون مثن إن علم املشتري خالفاً ملا البن رشد يف نوازله من أنه إمنا يأ. ما أكل أو لبس ويبطل عتقه ووقفه اه 
بالضغط وإالَّ فال يأخذه إال بالثمن ، وظاهره أيضاً أنه يأخذه دون مثن علم أن الظامل أو وكيله قبضه من املضغوط أو 
من املشتري أو جهل هل دفعه املشتري للظامل أو لوكيله أو لرب املتاع أو هل دفعه املضغوط للظامل أو بقي عنده ، 

احله أو ال ؟ وهو كذلك يف اجلميع ووجهه أنه ملا ثبت أصل الضغط محل على أخذ الظامل له عند وهل صرفه يف مص
  .اجلهل اللهم إال أن علم ببينة أو إقرار أنه صرفه يف مصاحل نفسه أو أتلفه عمداً أو خطأ فإنه يأخذه بالثمن حينئذ 

بال مثن فيما إذا أكره على سبب البيع هو املشهور ما درج عليه الناظم من أن املبيع مردود عليه : األول . تنبيهان 
البيع الزم نافذ واملشتري منه مأجور ألنه أنقذه من العذاب ، وبه أفىت السيوري واللخمي ، : ، وقال ابن كنانة 

وعليه فإذا أسلم للمضغوط يف زيتون وحنوه . وبيع مضغوط له نفوذ اخل : وعليه العمل بفاس ونواحيها قال ناظمه 
سلم الزم له ، وإذا تسلف ماالً لفكاك نفسه أو أعطى محيالً فغرم احلميل عنه فإن املسلف واحلميل يرجعان عليه فال

وال مقال له ، وهذا إذا كانت احلمالة والسلف بسؤال من املضغوط وإالَّ فال إذا كان يرجى فكاكه بدون مال ، 
و أخاه أو عمه أو أجنبياً إذا باعوا متاع أنفسهم لفكاكه وإذا لزمه البيع على ما به العمل فأحرى أن يلزم أباه أ

ويرجعون عليه مبا غرموا عنه إذ غايته أهنم مسلفون ، بل لو أكره الظامل يتيماً مراهقاً أو سفيهاً على إعطاء مال فباع 
قله اليزناسين كافله شيئاً من أمتعته لفكاكه وكان البيع على وجه السداد لكان ماضياً عليه كما قاله اللخمي ون



وغريه ، وكذا لو أكره رجالً على أن يغرم عن أخيه الغائب ماالً فباع الرجل شيئاً من متاع أخيه فالبيع نافذ كما 
قاله يف االستحقاق من املعيار يف رجل أكرهه السلطان على أن يغرم ماالً عن أخيه فباع متاعه ومتاع أخيه أن البيع 

وكذا وقفت عليه لبعض فقهاء الفاسيني يف امرأة أكرهها احلاكم على أن تؤدي . اه نافذ ويرجع على أخيه مبا غرمه 
وعليه فلو أخذ : قلت .عن ولدها الغائب مثناً فباعت شيئاً من متاع الولد أن البيع الزم ، واحتج مبا عن املعيار 

أمالكه على وجه السداد ألداء ما  السلطان رجالً مبال ظلماً أو يف جناية اهتم هبا فهرب فأخذت مجاعة بسببه فباعوا
أخذوا به ، فالبيع الزم له فتأمله ، وما مر عن املعيار حنوه له يف الوصايا منه أيضاً يف وصي أخذ بسبب حمجوره حىت 

وانظر ما كتبناه يف أجوبتنا حلاج عبد القادر . أدى ماالً فإن ذلك يكون يف مال احملجور ، ومثله يف األقضية منه 
ن على احلديث الكرمي الذي رواه مسلم ، ونقله ابن فرحون وغريه يف أحكام السياسة يف كون الرجل حميي الدي

يؤاخذ جبريرة قومه ، وهي أجوبة نفيسة مشتملة على حنو اخلمس كراريس تعينك على ضبط هذا الباب وتفيدك 
أي ال تؤاخذ نفس )  ١٦٤: م األنعا( } وال تزر وازرة وزر أخرى : عدم معارضة احلديث الكرمي لقوله تعاىل 

  .بذنب غريها ، وفيها الكالم على حكم الفكاك الواقع بني القبائل واهللا أعلم 
الضغط على الشراء كالضغط على البيع ، ففي املعيار عن القلشاين أن من اشترى سلعة معينة يدفعها يف : الثاين 

. ئعها بالثمن أو بأعياهنا إن وجدت على الضاغط اه مظلمة والبائع يعلم بضغطه هو مبنزلة بيع املضغوط ويرجع با
  .وعلى ما به العمل يكون الشراء الزماً للمشتري املضغوط على شرائها 

ويبقى النظر إذا أكرها معاً هذا أكره على البيع واآلخر أكره على الشراء والثمن يأخذه الضاغط ، وذلك : قلت 
جيد البائع من يشتري منه فضغط املشتري أيضاً على الشراء ليدفع الثمن ألن الضاغط أراد أن يغرم البائع ماالً فلم 

للبائع فيأخذه الضاغط واملشتري عامل بالضغط أو يكون الضاغط إمنا أراد أخذ مال املشتري فيكرهه على شراء دار 
فإن تلف املبيع بيده  فالن مثالً ، فعلى املشهور ال شك أن البائع ال يلزمه البيع ويرجع املشتري بثمنه على الضاغط

فال يضمنه البائع ، وأما على ما به العمل فانظر هل يكون البيع الزماً له ههنا أيضاً نظراً للسبب أو ال يكون الزماً 
نظراً إىل كون املشتري مكرهاً ، فهو قد دفع الثمن لينقذ نفسه من العذاب فهو املكره يف احلقيقة وإكراه اآلخر 

، ووقعت هذه املسألة أيام الفتنة سنة ست وثالثني من هذا القرن فبيعت على الوجه صوري فقط وهو الظاهر 
املذكور دور وحوانيت ال حتصى حىت إهنم باعوا حوانيت األحباس ودور األيتام وال خيفى أن املكره يف حوانيت 

وإذا ) : ز ( ظر حاشيتنا على األحباس واأليتام هو املشتري فقط لعدم تعلق اإلكراه باألحباس واأليتام الصغار ، وان
. زال اإلكراه فعلى املشهور ال بد من القيام بفور زواله ، كما مر يف بيع الفضويل إذ زال عذر مالكه واهللا أعلم 

وانظر أواخر الكراس األول من بيوع الربزيل فإنه ذكر أنه ال يتعرض لنقض معاملة امللوك لقيام الفتنة بذلك ، وإن 
  .وذلك راجع إىل كون املضغوط ينفذ بيعه وشراؤه اخل  كان الوايل جائراً

  َواخلُلُْف يف الَْبْيعِ ِلَشْيٍء ُمغَْتَصْب
  ثَالِثَُها جََواُزُه ِممَّْن غََصْب

جوازه ( وهو املشهور ) ثالثها ( على ثالثة أقوال جوازه مطلقاً ومنعه مطلقاً ) واخللف يف البيع لشيء مغتصب ( 
وهل إن ردلربه مدة تردد ، واقتصر يف باب : ب أي ال جيوز بيعه إال من غاصبه زاد ومغصو) خ ) ( ممن غصب 

فيستروح منه عدم . وملكه إن اشتراه ولو غاب اخل : الغصب على اجلواز بدون الشرط املذكور حيث قال 
قوله ممن  ال يشترط الرد وال الغرم عليه ، ومفهوم: اشتراط الشرط املذكور وهو الذي ارتضاه ابن رحال أي 

غصب أنه ال جيوز بيعه من غري الغاصب قبل قبضه من الغاصب على هذا القول املشهور وهو كذلك ، ولو كانت 



  .عليه بينة بالغصب وهو ممن تأخذه األحكام ألنه شراء ما فيه خصومة واملشهور منعه 
  فصل يف مسائل من أحكام البيع

  ) .ت ( لو قال يف أحكام مسائل من البيع قاله 
  أٌَب َعلَى َبنِيِه ِفي وِثَاقِ
  حْجرٍ لُه َيبِيُع بِاإلطْالَقِ

خرب املبتدأ وعلى بنيه متعلق به ، ويف وثاق ) على بنيه يف وثاق حجر له يبيع ( مبتدأ سوغه قصد اجلنس ) أب ( 
يبيع هلا كان السبب أحد األسباب اليت . ذكر السبب الذي وقع البيع ألجله أم ال ) باإلطالق ( حال من بنيه 

هبة الثواب ألهنا بيع خبالف الوصي فليس له . يبيع اخل : الوصي أم ال كبيعه ليتجر له بثمنه وحنو ذلك ، ومشل قوله 
أن يهب للثواب ، وليس املراد باإلطالق أنه يبيع لسبب ولغري سبب أصالً كما قد يتبادر ، إذ ال جيوز فيما بينه 

  .وبني اهللا أن يبيع لغري سبب أصالً 
  َوِفْعلُُه َعلى السَّدَاِد ُيْحَملُ
  َوَحْيثُ ال َردَّ اْبُنُه َما َيفَْعلُ

حىت يثبت خالفه إال أن يكون هو املشتري ملال ابنه أو يشتري لولده من نفسه أن يبيع ) وفعله على السداد حيمل ( 
مل حينئذ على غري السداد ألجنيب ليصرف الثمن يف مصاحل نفسه أو لينفق منه على نفسه لفقره يف زعمه فإنه حي

ويرد كان األب موسراً أو معدماً وليس له بيعه لإلنفاق منه على نفسه إال بعد إثبات العدم ، وظاهره أنه حيمل على 
ما ذكر من السداد وأنه باع ملصلحة الولد ، ولو باع بامسنفسه ومل يذكر أنه باع عن ولده وهو كذلك كما يف ابن 

سم وأحرى إذا ذكر أنه يبيعه عن ولده وال يدري هل باعه ملصلحة نفسه أو لولده كما سلمون وضيح عن ابن القا
يف املفيد ، وظاهر هذا أنه ميضي بيعه وميكن من قبض مثنه ولو كان فقرياً ، والذي البن عرفة يف نكاح التحكيم 

عبد الرفيع أنه ال ميكن من  ونقله أواسط الكراس الثالث من أنكحة املعيار وحنوه يف الفائق عنه ، وبه حكم ابن
  :قبض مال ولده حيث كان فقرياً وعليه عول يف المية الزقاق حيث قال 

  هكذا منع والد
  فقري من أخذ املال للولد اعمال

وحينئذ فيقيد ما مر عن ضيح واملفيد مبا إذا كان األب موسراً ألنه إذا كان فقرياً فالغالب أنه يبيعه ملصلحة نفسه 
السداد وعلى فرض وجود السداد فال ميكن من قبضه ، وهذا شاهد لنزع الوصي الفقري من التقدمي فال حيمل على 

الصدقة مبال ولده ، ويف معناها البيع باحملاباة فإن ذلك يرد ابن رشد . كما هو ظاهر وال يشمل قوله وفعله اخل 
وهبه أو تصدق به يفسخ يف القيام كان حكم ما باعه األب من مال ولده الصغري ملصلحة نفسه أو حاىب به حكم ما 

األب موسراً أو معدماً ، وحكمه يف الفوات ما ذكرته يف اهلبة والصدقة غري أنه إذا غرم يرجع على األب بالثمن اه 
إن العتق : فرق ابن القاسم بني أن يعتق الرجل عبد ابنه الصغري أو يتصدق به أو يتزوج به فقال : وقال قبل هذا . 

الحتمال أن يكون حدث : قال أصبغ . كان موسراً ويغرم القيمة ويرد إن كان معدماً إال أن يطول األمد ينفذ إذا 
رد كان إن الصدقة ت: له أثناء ذلك يسر مل يعلم به ، وأما إن علم أنه مل يزل عدمياً يف ذلك الطول فإنه يرد وقال 

موسراً أو معدماً فإن تلفت الصدقة بيد املتصدق عليه بأمر من السماء مل يلزمه شيء وغرم األب القيمة وإن فاتت 
إن املرأة : وقال يف التزويج . بيده باستهالك أو أكل واألب عدمي لزمه غرم قيمتها ومل يكن له على األب رجوع 

فاحلاصل على : من طفي ، مث قال . سراً ويتبع االبن أباه بقيمته اه أحق به دخل هبا أم ال معسراً كان األب أو مو



مذهب ابن القاسم ال فرق بني يسر األب وعسره يف رد البيع واهلبة وعدم رد ما يتزوج به ، وإمنا الفرق بني اليسر 
الم األخوين وترك جبلب ك) ح ( وأطال : قال . كأبيه إن أيسر اخل : بقوله ) خ ( والعسر يف العتق وهذا هو مراد 

مذهب ابن القاسم الذي هو املعتمد وما كان ينبغي له ذلك ، مث إذا وقع البيع باحملاباة واألب عدمي وفات فإن 
وإذا غرمها فال يرجع على األب كما هو ظاهر . املشتري يضمن احملاباة هذا ما يظهر من كالم ابن رشد املتقدم 

إذا باع األب باحملاباة باألمر البني وظهر سوء نظره مل جيز بيعه ونقض ومل ميكنه  :قال يف وكاالت املعيار . واهللا أعلم 
  .باختصار . القاضي بعد من النظر يف مال ولده اه 

سداد بأن باع ملصلحة نفسه أو مبحاباة وغنب أو جهل ، هل باع ملصلحة نفسه أو لولده وهو فقري ) وحيث ال ( 
إن كان ) ما يفعل ( إن رشد أو القاضي إذا اطلع عليه وكان االبن مل يرشد ) ه رد ابن( على ما تقدم عن ابن عرفة 

إذا شهدت بينة أن البيع عليه سداد وشهدت أخرى : األول . تنبيهان .املبيع قائماً وإن فات فيجري على ما تقدم 
له يف شهادات املعيار وحنوه يف قا. أنه غري سداد فإن بينة السداد تقدم حيث نودي عليه املدة املعتربة يف بيع األصل 

  .الربزيل 
ما تقدم من أن األب إذا اشترى مال ولده لنفسه حممول على غري السداد هو الذي يف املتيطية وضيح ، : الثاين 

واقتصر عليه يف الشامل ، والذي البن سهل يف أحكامه أن العمل جرى عندهم على أن األب إذا باع من ابنه أو 
فسه مل يعترض وحيمل أمره على التمام إال أن يثبت الغنب الذي ال يتغابن الناس مبثله ، خبالف ابتاع من ماله لن

: وحنوه يف الفشتايل قائالً . الوصي إذا باع من اليتيم أو ابتاع من ماله لنفسه فالبيع مفسوخ إال أن يثبت السداد اه 
ونقل ذلك . وحنوه البن مغيث . ى العمل اه وإن عاوض األب ولده الصغري من نفسه جاز ذلك كالبيع ، وبه مض

كله ناظم العمل املطلق يف شرحه فتأمل ذلك ، والذي ينبغي أن حيمل ما يف املتيطية وضيح على ما إذا كان األب 
  .ممن يتهم لكونه غري متسع املال ، وما يف ابن سهل ومن معه على ما إذا كان متسع املال واهللا أعلم 

  ِللَْمْحُجورِ َوَبْيُع َمْن وصَِّي
  إالّ ِلُمقَْتضِ ِمَن املَْحظُورِ

يتعلق ببيع مقدر ) ملقتض ( استثناء ) إال ) ( على ( يتعلق ببيع والالم مبعىن ) للمحجور ( مبتدأ ) وبيع من وصي ( 
لنفقة وبيع الوصي على حمجوره ممنوع إال أن ببيع ملقتض وموجب أي حاجة : خرب املبتدأ ، والتقدير ) من احملظور ( 

أو كسوة فيجوز كان املبيع عقاراً أو غريه ، وال حيتاج إلىإثبات احلاجة للنفقة والكسوة إذ ال يعلم ذلك إال من 
أي كثرة يف الثمن أو لكونه موظفاً ليوظفه مبا ال توظيف عليه ، ) خ ( وأما إن باع لغريها من غبطة كما يف : قوله 

ليبدله مما كثرت غلته ، أو لكونه بني ذميني أو جريان سوء وهو للسكىن  أو لكونه حصة ليبدله بكامل أو لقلة غلته
ال للغلة أو إلرادة شريكه بيعاً وال مال له يضم به صفقة البيع أو خلشية انتقال العمارة أو خلوف اخلراب وال مال له 

وال يكفي جمرد . ظاهر النظم  أو له ، والبيع أوىل فهل ال بد من إثباته الوجه الذي يبيع له من هذه الوجوه كما هو
عن ابن رشد وهو قول أيب عمران وغريه ، ومعناه يف املدونة كما أليب احلسن ، وعليه ) ق ( ذكره باللسان كما يف 

فال يتم البيع حىت يضمن الشهود يف الوثيقة معرفة الغبطة والتوظيف وحنو ذلك ، وإال كان على املشتري إثبات 
حيتاج إىل إثبات الوجه الذي يبيع له ، بل يكفي ذكره له بلسانه ، وإن مل يذكره كان البيع ذلك وإال نقض البيع وال 

. ماضياً ألنه كاألب فيتم بيعه ، وإن مل يذكر السبب وعلى احملجور إثبات أنه باع لغري سبب وهو قول األندلسيني 
، وحنوه أليب احلسن والربزيل وغريهم فهما وهو قول الشيوخ قدمياً وبه العمل : ابن عاث . وهو املشهور : اجلزيري 

مث وصيه وهل كاألب أو إال الربع فببيان السبب خالف ، ورجح ابن رحال يف ) : خ ( قوالن شهر كل منهما 



احلاشية ههنا أنه كاألب فمحل هذا اخلالف إذا باع عقار اليتيم كما ترى ، وإالَّ فال حيتاج لبيان السبب اتفاقاً ، 
ولذلك . اعتماده يف زماننا هذا هو قول أيب عمران لقلة ديانة األوصياء وهو ظاهر النظم كما مر  ولكن الذي جيب

وقع يف أحكام ابن زياد أنه إذا أقيم فيما باعه الوصي كان على املشتري إثبات أنه ابتاع بيعاً صحيحاً : قال الربزيل 
  .، وأنه باع لغبطة أو فاقة أو حاجة ويتم الشراء اه 

ولقلة ديانتهم جرى العمل بإدخال مال األيتام يف ذمتهم فيقولون يف زمام التركة وما صار للمحجور فالن : قلت 
هو يف ذمة حاجره فالن إىل أن يربأ منه مبوجب شرعي ، وقد نصوا على أهنم إمنا أدخلوها يف ذمتهم خشية ادعاء 

أن الوصي إذا باع لغري حاجة بل لتزليج الدار : سن ويف الدر النثري عن أيب احل. ضياعها لقلة ديانتهم واهللا أعلم 
وعكس هذا البن : فإن بيعه ينقض ، وانظر إذا باع احملجور مبحضر وليه يف آخر اختالف املتبايعني عند قوله 

  .سحنون مني اخل 
م مقدم الذي جرى به العمل أن حك: قال يف الوصايا من املتيطية عن بعض املوثقني ما نصه : األول . تنبيهات 

أنه كالوصي ، ويظهر منه أنه جيري فيه : وكذا قال ابن رحال يف احلاشية . القاضي حكم الوصي يف مجيع أموره اه 
أنه ليس كالوصي ) خ ( اخلالف الذي يف الوصي هل ال بد من إثباتالسبب أم ال ؟ وفيه شيء إذ الذي عول عليه 

مث حاكم وباع بثبوت يتمه : شترطها يف الوصي حيث قال ألنه جعل مرتبته بعد مرتبته وشرط فيه شروطاً مل ي
وإمهاله وملكه ملا بيع وأنه األوىل وحيازة الشهود له والتسوق وعدم إلغاء زائد والسداد يف الثمن ، ويف تصرحيه 

فعلم منه أن هذه األمور شروط صحة يف بيعه وأن القاضي أو نائبه يبيع لواحد من . بأمساء الشهود قوالن اخل 
ألسباب املتقدمة بعد ثبوته اتفاقاً أو على املشهور ، إذ حيث كان جيب عليه أن يثبت أنه أوىل ما يباع عليه مثالً ا

وحنوه وال يصدق يف ذلك ، فأحرى أنه جيب عليه إثبات السبب الذي وقع البيع ألجله من كونه قد قلت غلته أو 
 كون الربع قد قلت غلته على ما لألندلسيني يف الوصي بني ذميني وحنو ذلك ، ويبعد كل البعد أن يقال يصدق يف

إمنا يبيع لألسباب : حيث قلنا إنه كهو وال يصدق يف التسوق وأنه أوىل ما يباع عليه مثالً على أن الشيخ طفي قال 
يف الدر  يف شرح الالمية ومبا) ت ( املتقدمة الوصي ، وأما القاضي أو نائبه فإمنا يبيعان للحاجة وهو معترض مبا ل 

أن ال يباع باحملاباة وأن . مث إن املراد بالسداد يف الثمن اخل . النثري حسبما نقله الشيخ الرهوين يف حاشيته واهللا أعلم 
يكون الثمن عيناً ال عرضاً ، وال يشترط بلوغه القيمة كما يأيت يف البيع على الغائب ، والظاهر أن املراد بإثبات 

  .ألن األصل فيمن حاز شيئاً يدعي ملكيته له أنه له كما يأيت يف بيع الغائب  ملكه إثبات أنه حموز بيده
يفهم من كون األمور املذكورة شروط صحة يف بيع احلاكم أنه إذا باع تركة لقضاء الديون أو حلاجة األيتام : الثاين 

القيمة يف املقوم يوم تعدي ، وكذا وحنو ذلك قبل إثبات املوجبات فإنه ينقض البيع ، وإن فات لزمه املثل يف املثلى و
فظاهره أنه حممول على غري وجودها وهو : قال السيوري . إذا باع وفرط يف قبض الثمن حىت غاب املشترون اه 

الصواب خالف ما يف الكراس األول من معاوضات املعيار ونوازل ابن رشد من أن بيع القاضي حممول على 
ولكن ما : وملا نقل بعضهم ما يف املعيار أعقب ذلك بقوله . رامها إثباته اخل استيفاء املوجبات وعلى من ادعى اخن

ذكر يف غري قضاة الوقت أما هم فيحمل أمره على عدم إثبات املوجبات ألن قصارى أمر بيعهم أن يكون مبنزلة 
دي على تصريح القاضي بأنه ثبت عندي ما يوجب البيع ، وقد ذكروا أن القاضي ال يصدق يف قوله ثبت عن

ال يصدق ومال إليه املازري : املعمول به ، وإن كان يف املتيطية ذكر أنه يصدق ، لكن قال اجلالب وابن القصار 
هو املعمول به ، مث قال املتعقب املذكور مث : قال النايل وابن حجوا . أنه األشبه بقضاة الوقت : وقال اللخمي 

وجدته ذكر أجوبة متعددة عن سؤال مضمنها أنه جيب على اطلعت على أوائل مسائل الصلح من املازونية ف



واألجوبة يف املازونية لسيدي علي بن . املشتري من القضاة إثبات موجبات البيع فإن مل يثبت ذلك رد البيع اه 
إذا علم املشتري بأن القاضي باع منه قبل : زاد أبو الفضل . عثمان وسيدي سعيد العقباين وأيب الفضل العقباين 

من خط أيب العباس امللوي رمحه اهللا ، وينبغي أن يقيد بغري إثبات ملكه ألن . ثبات املوجبات فإنه يرد الغلة اه إ
األصل فيمن حاز شيئاً أنه ميلكه كما يأيت يف البيع على الغائب ، ويف باب القسمة أيضاً وأن يقيد أيضاً بغري البيع 

ذلك إال من قوله كما مر ، لكن ال بد من ثبوت التسوق وعدم إلغاء للحاجة لإلنفاق وإالَّ فهو مصدق إذ ال يعلم 
  .زائد اخل 

وال بد يف بيعه للملوك الذي غاب سيده أن يكلفه إثبات كون سيده مل يترك هلنفقة ، وأنه ليس له صنعة : قلت 
ذا مل يثبت املشتري حمله إ. ينقض البيع اخل : تقوم بنفقته كما يأيت يف أواخر فصل البيع على الغائب ، وقوله 

املوجبات من كونه باع حلاجة أو غبطة وإالَّ صح البيع كما يف ضيح ، وسيأيت حنوه يف بيع احلاضن ، وإذا صح ذلك 
يعين . يف بيع احلاضن فأحرى أن يصح يف احلاكم ألنه أقوى منه ، وقوله لزمه املثل يف املثلى والقيمة يف املقوم اخل 

الثمن يضمن الزائد ، والظاهر أن حمل ضمانه حيث كان من قضاة العدل وأهل العلم إذا إذا كانت القيمة أكثر من 
حتقق تعديه كما لو تبني أنه باع ما ليس أوىل بالبيع مثالً وإالَّ بأن بقي األمر حمتمالً فال ، كما بيناه يف حاشية الالمية 

.  
وجبات املتقدمة ، ويزاد أنه ال يبيع ربع األيتام إال مقدم القاضي كهو يف كونه ال يبيع إال بعد إثبات امل: الثالث 

مبشورة القاضي ألنه كوكيل خمصوص على شيء بعينه وهو قول القاضي إمساعيل ، وبه العمل اليوم قال ناظم العمل 
  :املطلق 

  وليس كالوصي ذا التقدمي
  فال يبع ربعاً على اليتيم
  إال إذا ما أذن القاضي له

  فيه وإال فريد فعله
ده ابن كوثر مبا إذا أمكنه الرفع إىل القاضي ومل يفعل ، وقيده ابن احلاج مبا إذا مل يثبت عند القاضي ما يوجب وقي

  .البيع وإالَّ فال يرد بيعه كما يف املعيار يف نوازل الصلح منه 
هنما يصدقان إذا إذا زعم الوصي أو مقدم القاضي أنه دفع عن اليتيم العشر واملغارم واجلعائل للمخزن فإ: الرابع 

  .كان ذلك معروفاً بالبلد وادعيا ما يشبه قاله ابن زرب ، ونقله العلمي يف البيوع 
  َوَجاَز َبْيُع حَاِضنٍ بَِشْرِط أَنْ

  أُْهِملَ َمْحُضونٌ َوال َيْعلُو الثَّمَْن
بفتح اهلمزة ) بشرط أن ( أو حاضنة عقار يتيمه كان احلاضن قريباً أو أجنبياً يف بدو أو حضر ) وجاز بيع حاضن ( 
بل ال ) ال يعلو الثمن ( أن ) و ( أي بأن ال يكون له ويل من وصي أو مقدم ) حمضون ( بالبناء للمفعول ) أمهل ( 

  .بد أن يكون يسرياً مثل 
  ِعْشرِيَن ِديَناراً ِمَن الشَّْرِعيِّ
  ِفَضيَّةً َوذَا َعلَى املَْرِضيِّ

عطار وعليه األكثر ، والبن زرب ثالثون ، والبن اهلندي عشرة وأن يثبت فدون عند ابن ال) عشرين ديناراً ( 
السداد يف الثمن ، وأنه أوىل ما يباع عليه ، وأنه حمتاج إىل بيعه لكونه ال ميكنه التوصل إىل معيشته بصناعة وال 



ي ملكه ، وإذا اختل بتصرف ما فال بد أن تشهد بينة معتربة هبذه الشروط كلها ، فحينئذ يصح البيع ويتم للمشتر
شرط منها فال يتم للمشتري ملكه إال بإثباته ، وإالَّ فللمحضون إذا كرب اخليار يف رد البيع أو إمضائه قاله أبو 

إن من الشروط أن تشهد البينة أن : زاد يف املفيد وأصله البن رشد عن ابن العطار . احلسن وابن رشد وغريمها 
أدخله يف مصاحله وإالَّ فللمحجور القيام وهو شرط غريبأسقطه كثري من احملققني احلاضن أنفق الثمن على اليتيم و

فلم يذكره يف الوثائق اجملموعة ، وال أبو احلسن وال ابن هالل وال إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق ، وإمنا ذكروا ما 
  . عداه من الشروط املتقدمة ، وذلك يدل على ضعفه قاله أبو العباس امللوي رمحه اهللا

وصدق رمحه اهللا يف كونه شرطاً ضعيفاً وإن نقله يف ضيح والشامل والتبصرة وسلموه ، إذ ال وجه الشتراطه : قلت 
من ثبوت ) خ ( مع عسر الشهادة به ، وغايته أنه حيث جاز بيعه فهو كاملقوم وال يشترط يف املقوم إال ما مر عن 

لشروط املذكورة جائز ولو كان القاضي بالبلد وال حيتاج إىل أن وظاهر النظم أن بيع احلاضن با. يتمه وإمهاله اخل 
ملا رأى : ابن رشد . يرفع األمر إليه وال إىل ثبوت ملكه ملا بيع وال إىل التسوق وعدم إلغاء زائد وهو كذلك 

بذلك مل الفقهاء أن اليتيم رمبا ضاع قبل إثبات ذلك عند القاضي أجازوا للحاضن البيع دون مطالعته إذ لو طولع 
عند أهل قرطبة وصرفه ) الشرعي ( الدينار ) من ( يكن له بد من ثبوت تلك املوجبات اليت تشترط يف بيع القاضي 

( ولذا قال : قال يف املتيطية . عندهم مثانية دراهم وزنة الدرهم الواحد وقت حكمهم يف املسألة ست وثالثون حبة 
من دراهم دخل أربعني ، ومعناه أن مائة وأربعني منها تعدل مائة كيالً أي  املراد بالدينار هنا هو مثانية دراهم) : غ 

شرعية وزنة الدرهم الواحد منها ست وثالثون حبة وهو مخسة أسباع درهم الكيل ودرهم الكيل منها مثل ومخسا 
ة دراهم وهنا مثانية أي فالدينار هنا أقل منه يف باب الزكاة ألن صرفه هناك عشر) فضية : ( املثل ، وهو معىن قوله 

فينقص اخلمس ، مث وزن الدرهم هناك مخسون ومخسا حبة وهنا ست وثالثون بنقص سبعيه ، فصارت العشرون 
ديناراً قرطبية أحد عشر ديناراً شرعية وثالثة أسباع الدينار ، وبياهنا أن صرف العشرين ديناراً شرعية يف الزكاة مائة 

قرطبية يف احلضانة مائة وستون درمهاً ألن صرفه هناك عشرة وصرفه هنا  درهم شرعي ، وصرف العشرين ديناراً
مثانية فقد نقصت اخلمس عن صرفها يف الزكاة ، مث هذه املائة والستون حيط سبعاها ألن كل درهم منها ينقص 

مهاً فمائة سبعني عن الدرهم الشرعي وسبعاها ستة وأربعون درمهاً يبقى بعد حط ما ذكر مائة درهم وأربعة عشر در
أي ما ذكر من ) وذا . ( وعشرة بأحد عشر ديناراً ، واألربعة دراهم الباقية هي ثالثة أسباع الدينار واهللا أعلم 

اجلواز مطلقاً واملنع مطلقاً واجلواز : من أقوال أربعة ) املرضي ( القول ) على ( جواميع احلاضن بالشروط املذكورة 
  .اليسري الذي قدره عشرون ديناراً وهو املرضي املعمول به يف بلد ال سلطان فيه واجلواز يف 

آخرالقسمة ، وبه أفىت أبو احلسن يف ) ق ( القول باجلواز مطلقاً رجحه ابن سهل يف أحكامه الكربى كما يف : تنبيه 
لفضل آخر مسألة من نوازله ، مث نقل رواية ابن غامن عن مالك أن الكافل مبنزلة الوصي ، ونقل عن شيخه أيب ا

: وقال ابن هالل . هذه الرواية جيدة ألهل البادية إلمهاهلم اإليصاء والتقدمي اه : راشد أن أبا حممد صاحلاً قال 
وبذلك أقول وأتقلد الفتوى به يف بلدنا اليوم ألنه كالبادية ، فالصواب اآلن العمل بقول من أنزل الكافل مبنزلة 

  .ظر شرح الشامل ان. الوصي يف البيع والقسمة وغري ذلك اه 
  َوَما اْشتََرى املَرِيُض أَْو َما َباعَا
  إنْ ُهَو َماَت يَأَْبى االْمِتَناعَا

( يف مرضه ولو خموفاً ، وتقدم بيانه يف اخللع وسيأيت أيضاً يف فصل الصدقة واهلبة إن شاء اهللا ) وما اشترى املريض ( 
) االمتناعا ( ذلك البيع ) يأىب ( مات بعد أن صح منه منه ، وأحرى إذا ) إن هو مات ( يف مرضه ) أو ما باعا 



والفسخ ، بل جيب نفوذه ومضيه بالثمن الذي وقع به إن مل يكن فيه حماباة إذ ال حجر على املريض يف املعاوضات 
  .وحجر على مريض يف غري مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية اخل : مبفهوم قوله ) خ ( كما أفاده 

  ى بِِه فَاَألْجنَيبفَإنْ َيكُْن َحاَب
  ِمْن ثُلِْثِه َيأُْخذُ َما بِهِ ُحبِي

أي فيه بأن باع أقل من القيمة بكثري بقصد نفع املشتري أو يشتري بأكثر من ذلك بقصد نفع ) فإن يكن حاىب به ( 
لجهل البائع فما نقص عن القيمة أو زاد عليها أو هبة جيري على حكمها فإن مل يكن ذلك بقصد نفع من ذكر بل ل

يأخذ ما به ( أي امليت ) فاألجنيب من ثلثه ( بالقيمة فهو الغنب اآليت قاله ميارة ، فإن كانت احملاباة املذكورة ألجنيب 
ألن احملاباة عطية والعطية يف املرض املخوف حكمها حكم الوصية جتري على حكمها ، وأما يف غري املخوف ) ُحيب 

حيازة قبل حصول املانع وإالَّ بطلت ، وعليه فإذا زادت احملاباة يف املخوف فحكمها حكم العطية يف الصحة تفتقر لل
على الثلث فإنه ينفذ منها ما محله الثلث ويبطل الزائد ، ولو حازه األجنيب قبل املوت إذ ال حكم حليازة العطية يف 

  ٤. ر املخوف ، فإن أجاز الورثة له ذلك الزائد فهو ابتداء عطية تفتقر للحوز على املشهو
  َوَما بِِه الَْوارِثَ حَاَبى ُمنِعَا
  َوإنْ ُيجْزُه الوَارِثُونَ اتُّبِعَا

أمينعت احملاباة فقط ، ويصح ) منعا ( زاد ما حاىب به على الثلث أو نقص ) حاىب ( مفعول بقوله ) وما به الوارث ( 
ع فقط ويبطل النصف اآلخر ، وأما يف ما عداها فإذا باعه مبائة ما يساوي مائتني مثالً فيكون للوارث نصف املبي

األجنيب فإنه ال يبطل النصف اآلخر بل يكون له منه ما محله الثلث ، وإمنا بطلت يف الوارث ألهنا وصية له وهي 
  .فعلهم يف الوارث واألجنيب وهو ابتداء عطية منهم يعترب فيها احلوز ) وإن جيزه الوارثون اتبعا . ( ممنوعة 

بل صرحيه أنه ال يبطل البيع وهو معارض ملا يأيت يف اإلقرار . يأخذ ما به ُحيب اخل : ظاهر قوله  :األول . تنبيهات 
  :حيث قال 

  وبيع من حاىب من املردود
أو ثبت التوليج بالشهود فصرح هناك بأنه يبطل ، وظاهره لو كان لوارث أو غريه يف الصحة أو يف املرض ، فإذا 

 جيزه حىت مات ، فإنه يبطل اجلميع ويرد إىل املشتري ما دفع من الثمن ، وهو الذي باعه مبائة ما يساوي مائتني ومل
إن للورثة نقض البيع كله ألنه أراد به التوليج ، ولو أمت هو بقية الثمن ما كان ذلك : يف الفائق عن ابن القاسم قائالً 

يف الدر النثري ، ومثله يف املعاوضات من  وحنوه أليب احلسن وابن هالل. له ألن أصل البيع على التوليج إليه اه 
املعيار يف الكراس احلادي عشر من مسألة الوصايا اختلف فيها أهل جباية ، والذي البن عرفة وابن ناجي عن ابن 
القاسم أيضاً أنه يكون له من املبيع بقدر ما دفع من الثمن ويبطل الزائد يف الوارث ، ويكون لألجنيب منه ما محله 

هذا كله إذا مل جيزه حىت مات كما مر ، وأما إن حازه املشتري يف الصحة حوزاً تاماً فيختص به على  .الثلث 
الراجح ال أن حازه يف املرض فكأنه مل جيزه حىت مات ، مث ما للناظم هنا هو املوافق ملا البن عرفة وابن ناجي كما 

ا قوالن بالبطالن مطلقاً وبالصحة مطلقاً درج وشراحه وغريهم ، فتحصل أهنم) خ ( ترى ، وهو الذي عول عليه 
الناظم هنا على الثاين ، ويف باب اإلقرار على األول ، وللشيخ الرهوين يف حاشيته بعد نقول حترير عجيب ملخصه 
ما ذكرنا ، إال أنه رجح يف احملاباة يف الصحة ما تضمنه الناظم يف باب اإلقرار وهو ما للفائق ومن معه ، ورجح يف 

اباة يف املرض للوارث ، واألجنيب ما للناظم هنا وهو ما البن عرفة ومن معه ، ولكن يلزم من رجح البطالن يف احمل
  .وشراحه ) خ ( الصحة أن يرجح البطالن يف املرض باملساواة أو باألحرى فاألوىل التمسك مبا عليه ابن عرفة و 



ملبيع كما مّر يف التقرير ، وأما إن كانت احملاباة يف عني املبيع مثل أن ما تقدم للناظم إمنا هو يف احملاباة يف مثن ا: الثاين 
يقصد إىل خيار دوره أو عبيده فيبيعه من ولده مبثل الثمن أو أكثر فللورثة نقض البيع يف ذلك قاله اللخمي 

حماباة املريض : لث الثا.وهذا أحسن نقله يف الفائق وغريه مسلماً : والتونسي ، ومثله يف مساع أيب زيد قال حممد 
ووقف تربعه له إال ملال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإال ) : خ ( لألجنيب وتربعه ال ينفذ إال بعد موته 

  .مضى اخل 
  َوكُلُّ َما الْقَاِضي َيبِيُع ُمطْلَقَا

  َبْيُع بََراَءٍة بِِه َتَحقَّقَا
بيع براءة به ( باعه على مفلس أو يتيم أو غائب ) مطلقا ( ا من حيوان أو عقار أو غريمه) وكل ما القاضي يبيع ( 

فليس للمشتري رده بعيب جيده قدمياً فيه وأما باالستحقاق فإنه يرجع بثمنه وال إشكال ، وظاهره أنه ال رد ) حتققا 
اءة يف كل شيء للمشتري ولو أتى العيب على جل مثنه وهو كذلك قاله يف املتيطية ، وما ذكره الناظم من أنه بيع بر

هو أحد روايتني عن مالك ، واملشهور أهنا خاصة بالرقيق ، فعلى الناظم الدرك يف اعتماده غري رواية ابن القاسم ، 
وأما ما باعه السلطان على مفلس أو يف مغنم أو لقضاء دين أو ورثة أو على صغري فهو بيع براءة : قال يف النهاية 

هذا قول مالك املشهور املعمول . بعيب قدمي وال يف ذلك عهدة ثالث وال سنة وإن مل يشترطه وليس للمبتاع رده 
فإن قلنا بالقول املشهور املعمول به فهل يكون بيع السلطان بيع براءة يف كل شيء : به يف املدونة وغريها ، مث قال 

ابن حبيب عن مالك وهو  أهنا يف كل شيء رواها: أحدمها . أو يف بيع الرقيق خاصة ؟ عن مالك يف ذلك روايتان 
قول ابن املاجشون ومطرف وأصبغ وغريهم ، واألخرى أهنا ال تكون إال يف الرقيق خاصة رواها ابن القاسم 

فوجب صرف التشهري والعمل لرواية ابن القاسم ألهنا مقدمة على رواية . وأشهب عنه وهو قول ابن القاسم اه 
ع منه أي من الرد بالعيب بيع حاكم ووارث رقيقاً فقط بني أنه إرث ومن: حيث قال ) خ ( غريه ، ولذا عول عليها 

وحمل كون بيع القاضي بيع براءة إذا مل يعلم هو أو املفلس بالعيب وإالَّ فللمشتري الرد ، وعن اللخمي أنه ال . اخل 
العيب بعد البيع فهل وإذا ثبت علمه ب. يكون من احلاكم بيع براءة حىت يسأل املبيع عليه هل علم عيباً أم ال اه 

ففي املوازية يرجع بالثمن ، ويف املدونة بقيمة . يرجع املشتري جبميع الثمن على الغرماء أو بقيمة العيب ؟ روايتان 
  .العيب فقط ويرجعون هم به على املفلس ، وقاله ابن القاسم وابن نافع يف املتيطية 

  َواخلُلُْف ِفيما باَعُه الَوِصيُّ
  ْنُعُه املَْرِضيُّأَْو َوارثٌ َوَم

) أو وارث ( لإلنفاق على اليتيم أو لقضاء دين أو تنفيذ وصية ال أن باع مال نفسه ) واخللف فيما باعه الوصي ( 
باع ملا ذكر أيضاً ال أن باعوه لالنفصال من شركة بعضهم بعضاً وحنو ذلك فإنه ال يكون بيع براءة إال أن تشترط 

إالَّ .املعمول به يف كل شيء ) املرضي ( أي منع كون بيع من ذكر بيع براءة هو )  ومنعه( كما مر يف بيع الرقيق 
  بَِما الَْبْيُع بِِه َيكُونُ

  بَرْسمِ أَنْ تُقَْضى بِهِ الدُُّيونُ
أي ) يكون برسم أن تقضى به ( إال يف الشيء الذي البيع فيه : الباء األوىل والثانية ظرفيتان أي ) إال مبا البيع به ( 
  :هذا حمل اخلالف ، فلو حذف هذا البيت وأبدل البيت األول بقوله ما نصه ) الديون ( ثمنه ب

  كذلك الوارث والوصي
  جوازه أن بينا املرضي



ألجاد وأفاد شرط كون بيع الوصي والوارث بيع براءة إذا بينا أن املبيع إرث خبالف احلاكم فإنه ال يشترط ذلك 
أنه إذا باع للتجارة لليتيم فإن العهدة عليه إذا مل . لقضاء دين أو تنفيذ وصية اخل فيه ، ومفهوم قولنا لإلنفاق أو 

فإن جتر الوصي ليتيمه أتبعت ذمته كالوكيل املفوض إليه وهذا خبالف ما يبيعه : قال يف املتيطية . يكن لليتيم مال 
وأما . إىل قوله يف املتيطية أيضاً . ضي اخل ومنعه املر: وأشار الناظم بقوله . لإلنفاق على اليتيم ألن ذلك ضرورة اه 

ما باعه الوصي أليتامه أو الورثة الكبار لقضاء دين امليت أو وصاياه فال يكون بيع براءة إال أن يشترطها الوصي ، 
هو أو يصرح بأهنا مرياث ، أو يعلم بذلك املبتاع فيكون بيع براءة ، وإن مل يعلم املبتاع بأنه بيع مرياث أو سلطان ف

وإمنا محل بيع : قال ابن شاس . وخري مشتر ظنه غريمها اه ) خ ( وهو معىن قول . خمري يف الرد واإلمساك اه 
الوارث واحلاكم والوصي على الرباءة لكون الديون والوصايا جيب تعجيلها ألهلها إن طلبوها فهم مطالبون 

  .بيعهم على الرباءة خبالف بيع اإلنسان مال نفسه باستعجال احلق ألهله غري عاملني بأحوال املبيع ، فلذلك محل 
وقال اللخمي . أنه ال يعذر إن جهل كون بيع احلاكم أو الوارث بيع براءة ) خ ( ظاهر النظم و : األول . تنبيهان 

ونقله يف . وأرى إن علم املشتري أنه بيع سلطان أو مرياث وجهل أن ذلك بيع براءة أن تكون له العهدة اه : 
  .طية مسلماً املتي

وهو جار على القاعدة املتقدمة آخر بيع الفضويل ، وإذا ادعى املشتري على الوارث أو الوصي أهنما عاملان : قلت 
بالعيب فعليهما اليمني ألهنما املتوليان للمعاملة إال أن يشترطا سقوط اليمني عنهما يف العقد كما مّر يف فصل بيع 

  :الرقيق عند قوله 
  ءة إن نصتوالبيع مع برا

  على األصح بالرقيق اختصت
وأما الوصي إذا باع ملن يلي لنفقته أو لغري ذلك من مؤنة وبني ذلك فال : إثر ما مر عنه . قال يف املتيطية : الثاين 

تباعة عليه ويرجع املبتاع يف عني ذلك الثمن إن كان قائماً فإن أنفقه على األيتام مل يكن عليه شيء وبيع القاضي 
ويفترقاجلواب فيمن أصرف إليه الثمن فإن كان البيع لإلنفاق : قال اللخمي . لوصي يف أن ال تباعة عليه كبيع ا

على األيتام أو الصدقة رجع على من قبض الثمن إن كان قائماً يف االستحقاق والعيب وإن أنفقه مل يرجع عليه 
نة يرد العتق وال شيء على الوصي ، ويف ففي املدو. بشيء ولو اشترى به رقبة فأعتقت ففي رد العتق قوالن 

واألول أحسن وإن كان البيع إلنفاذ ديون على مفلس رجع على قابض املال : املوازية ال يرد ويغرم الوصي قال 
ويف فصل بيع الوصي من ابن سلمون ما نصه ) : م ( ونقل بعضه . كان املال قائماً أو استهلكوه أو ضاع منهم اه 

ن يف نفقات احملجور مث استحق املبيع فإنه ال يرجع على الوصي بشيء ويرجع بذلك يف مال فإن استنفد الثم: 
: احملجور إن كان له مال ، فإن مل يكن له مال فال شيء على الوصي فقوله أي املتيطي ال تباعة على الوصي يعين 

يب الرقيق أو فيه ، ولكنه علم بعيبه والعيب يعين يف غري ع: وقوله يف االستحقاق . وإمنا التباعة يف مال األيتام 
وانظر هذا كله مع قول ناظم العمل . وكتم وإالَّ فال رجوع له على الوصي وال على األيتام ألنه بيع براءة كما مر 

:  
  ومال ميت إذ ما باعه
  وصيه بني كي ينفعه

 أن يكون مراده أنه ينفعه ذلك فإنه جار على املشهور مع أنه بصدد نظم ما به العمل املخالف للمشهور ، اللهم إال
يف الرقيق وغريه ، ويف االستحقاق والعيب فيكون العمل برواية ابن حبيب املتقدمة ألن تعليل ابن شاس املتقدم يدل 



فيكون بيع براءة يف الرقيق وغريه ، ويف االستحقاق والعيب وإمنا : على جرياهنا يف الوصي والوارث أيضاً أي 
ام إن كان وإالَّ فال تباعة على الوصي والوارث حيث بينا وكان البيع لإلنفاق أو الدين ال العهدة يف مال األيت

  .للتجارة كما مّر 
  فصل

  َوِمْن أَصمَّ أْبكََم الُْعقُوُد
  َجائَِزةٌ َوَيْشَهُد الشُُّهوُد

شياء ببصره ، ويفهم ألنه يدرك األ) جائزة ( من نكاح وغريه من املعاوضات والتربعات ) ومن أصم أبكم العقود ( 
  .عليه باإلجياب والقبول ) ويشهد الشهود : ( عنه ما أراد بإشارته كما قال 
  بُِمقَْتَضى إشارٍة قد أَفَْهَمْت
  مقُْصوَدُه وبرضاُه أَْعلََمْت

  .حبيث ال يشكون يف مراده من ذلك 
  فَإنْ َيكُْن َمْع ذَاَك أَْعَمى اْمَتَنعَا

  ْهَم َمعَاِلفَقِْدِه اإلفَْهاَم وَالْفَ
والفهم ( لغريه ) لفقده األفهام ( أي العقد معه والشهادة عليه ) أعمى امتنعا ( الصمم والبكم ) فإن يكن مع ذاك ( 
وإمنا يعقد عليه النكاح وحنوه وليه ومثله يف منع معاملتهبنفسه إذا كان أصم أعمى لوجود العلة ) معا ( منه ) 

  .بكم أعمى وهو يسمع جتوز معاملته ألن اإلشارة منه ممكنة املذكورة ، وفهم منه أنه إذا كان أ
  كَذَاَك ِللَْمْجُنوِن وَالصَّغِريِ
  ُيْمَنُع َوالسَّكَْراِن لِلُْجْمُهورِ

أي مينع العقد من الصغري واجملنون اللذين ال متييز معهما حبيث إذا بشيء من ) كذاك للمجنون والصغري مينع ( 
( كذا مينع العقد من ) و ( ال حيسنان اجلواب عنه ، كامتناعه لألصم األبكم األعمى مقاصد العقالء ال يفهمانه و

الطافح الذي ال متييز معه بسبب سكر حرام أدخله على نفسه وتسبب فيه أي ال ينعقد بيعه وال غريه ) السكران 
ابن احلاجب وابن شعبان ، بعد أن حيلف باهللا أنه ما عقل حني فعل ، وهذه طريقة ابن شاس و) للجمهور ( على ما 

وقويل الذي ال . ومقابل اجلمهور قول ابن نافع أنه يصح عقده ، وطريقة ابن رشد والباجي أنه ال يصح عقده اتفاقاً 
متييز معه احترازاً مما إذا كان معه ضرب من التمييز فإنه ال خالف يف صحة عقده ، وإمنا اخلالف يف لزومه واملعتمد 

وقويل بسبب سكر حرام احترازاً مما إذا سكر حبالل كشرب مخر يظنه غريه أو لغصة فإن بيعه ال ) . ز ( عدمه قاله 
يصح اتفاقاً ، وهذا كله بالنسبة لعقوده وإقراره وأما جنايته وعتقه وطالقه وحدوده فإهنا الزمة له ، وعليه عول ابن 

  :عاشر بقوله 
  ال يلزم السكران إقرار عقود
  دودبل ما جىن عتق طالق وح
  َوذو الَعمىَيجُوُز االْبِتياَع لَْه

  َوَبْيُعُه َوكُلُّ َعقٍْد أَْعَملَْه
من ) كل عقد عمله ( جيوز منه أيضاً ) و ( من غريه ) وبيعه ( أي منه ) جيوز االبتياع له ( فقط ) وذو العمى ( 

فيسمى أكمه واحلكم فيهما نكاح وهبة وإجارة وغري ذلك ، واألعمى هو من تقدم له إبصار ، وأما من ولد أعمى 



  .سواء على املشهور 
  َوَبْعضُُهْم فَرََّق َبْيَن َمْن ُوِلْد

فال يصح بيعه ، ويف ) فرق بني من ولد أعمى ( وهو جعفر األهبري ) وبعضهم ( أَْعَمى َوَمْن َعَماُه ِمْن َبْعُد ُوجِْد
أي بعد والدته وختيله ) من عماه بعد ( بني ) و ( معناه من عمي صغرياً حبيث ال يتخيل األلوان كأيب العالء املعري 

فيصح بعه وابتياعه ، وحمل اخلالف فيما يتوقف على الرؤية ال فيما يتوقف على شم أو ذوق ) قد وجد ( األلوان 
  ) .ز ( كمسك وسكر فيجوز مطلقاً قاله 

  فصل يف اختالف املتبايعني
ون مهز وهو إما يف قدر الثمن أو يف جنسه أو يف األجل أو يف انقضائه لذات أو منفعة تثنية متبايع بالياء املثناة حتت د

أو يف قبض الثمن أو السلعة أو يف الصحة والفساد أو يف تابع املبيع ، وتكلم على هذه األنواع كلها وبقي عليه 
يار فالقول ملدعي البت اختالفهما يف البت أو اخليار واختالفهما يف العقد ، أما اختالفهما يف وقوعه على البت أو اخل

ألنه الغالب إال أن يغلب البيع باخليار فالقول ملدعيه ، وأما اختالفهما يف العقد فالقول ملنكره إمجاعاً ، ولكن يبقى 
القول ملدعي القرض : النظر فيما إذا ادعى أحدمها البيع واآلخر القرض أو العارية فقال ابن رشد كما يف الربزيل 

يأيت شيء من ذلك آخر القراض ، وكذا القول ملدعي العارية كما يف ابن فرحون يف الباب قوالً واحداً ، وس
بل هو قراض أو وديعة وتلف ، فإن : اخلامس والعشرين ، وأما إن قال رب املال هو قرض وقال الذي هو بيده 

أخذته على غري : اآلخر أخذت املال مين على الضمان ، وقال : ألنه قال : قال ابن القاسم . القول لرب املال 
الضمان فهو قد أقر باملال ويدعي نفي الضمان عنه فال يصدق ، وكذا إن ادعى أحدمها البيع واآلخر الرهن فإن 

القول ملدعي الرهنية إال أن تفوت األرض بيد مدعي الشراء باهلدم والبناء والغرس قاله يف نوازل الدعاوى من 
مل تبعها مين وإمنا أمرتين : ت السلعة الفالنية منك فادفع يل مثنها ، فقال اآلخر بع: املعيار ، وكذا إن قال املالك 

ببيعها وقد تلفت ، ففي مساع عيسى من ابن القاسم وعليه اقتصر يف كتاب القراض من املتيطية أن القول لرب 
  .السلعة وحيلف أنه باعها منه يريد لينفي دعواه الوكالة فإن نكل حلف اآلخر وبرىء 

يصف املشتري الثوب وحيلف على صفته : فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه منه واختلفا يف الصفة ، قال : ت قل
  .مث يقومه أهل البصر 

فإن أتيا مجيعاً مبا يستنكر : قال . يصفه صاحب الثوب وتقوم تلك الصفة ويغرم املشتري : فإن نكل ؟ قال : قلت 
  يف الصفة ونكال صدق املشتري ؟

يقال للذي باع الثوب اتق اهللا إنكان أمرك ببيعه كما : كان قيمته أدىن من الثمن الذي باع به ؟ قال  فإن: قلت 
وبه . زعمت فادفع إليه بقية مثن ثوبه وال تبخسه وال يقضى عليه بذلك ، ألن صاحب الثوب يدعي أنه باعه منه اه 

أعطين مثن الثوب الذي : لو قال رجل آلخر :  أفىت العقباين ونقله صاحب شرح املغارسة وحنوه يف املقرب قائالً
ويف الدرر املكنونة فيمن . إمنا أمرتين ببيعه حلف أنه باعه وأخذ مثنه ، فإن نكل حلف اآلخر وبرىء : فقال . بعتك 

خلصين يف مثن السلعة اليت أخذت مين فإين عاملتك فيها بيعاً وشراء وكنت بعتكها بالذهب ، وقال : قال لرجل 
إمنا كنت تعطيين السلع وتقومها علي بالدراهم ال بالذهب فأبيعها وأعطيك ما كنت قومتها به علي :  الرجل

قال ابن القاسم يف مسألة : والباقي نقسمه بيننا فهل القول ملدعي البيع ؟ وهل يقبل قوله إهنا مبيعة بالذهب ؟ فقال 
ا بعته مين إمنا أمرتين ببيعه القول لرب الثوب مع م: فقال . أعطين مثن الثوب الذي بعته منك : رجل قال آلخر 

ميينه واملسألة املسؤول عنها ترجع إىل هذه ، فإذا قبل قوله بيمينه يصري اخلالف بينهما يف جنس الثمن ، وقد علمت 



. أن املنصوص ألهل املذهب التحالف والتفاسخ فريجع يف السلعة إن كانت قائمة ، ويف القيمة مع الفوات اه 
إن القول لرهبا بعد أن حيلف أنه ما وكله على : ظر الكراس الثاين من بيوع الربزيل فإنه ذكر املسألة أيضاً وقال وان

  .بيعها ويأخذ سلعته إن كانت قائمة بيده أو بيد من باعها إليه أو قيمتها إن فاتت 
من فإنه يأخذه منه وهو معىن قوله وتلخيصه أن املالك إذا حلف أنه باعها منه فإن صدقه اآلخر على قدر الث: قلت 

وأخذ مثنه وإن كذبه وادعى أقل فإهنما يتحالفان ويتفاسخان ويأخذ املالك حينئذ سلعته إن كانت قائمة : يف املقرب 
ويأخذ سلعته إن كانت قائمة فإن فاتت فالقيمة على وصف املشتري كما مر يف النص ، . وهو معىن قول الربزيل 

فيما إذا كان املأمور باعها إذا صدقهما املشتري أهنا للمالك أو قامت بذلك بينة وإالَّ فال ترد ،  وإمنا ترد مع القيام
وإمنا أطلت يف هذه املسألة لكثرة . ويغرم املأمور القيمة ما مل تكن أكثر من الثمن الذي ادعاه رهبا انظر الربزيل 

ت عقداً من جوهر أنه قبضه ليبيعه له ، وقد تلف وقوعها وقد وقعت يف هذا األوان فادعى القابض للسلعة وكان
) ز ( وادعى آخر أنه قبضه ليقلبه وقد تلف قبل إمضاء البيع فيه ، فلم يتفطن احلاكم لتلك النصوص ، وقد قال 

فإن اختلفا يف صفة القبض هل ليزهنا أو على : أول البيوع وعدم دفع رديء أو ناقص ما نصه ) خ ( عند قول 
  .لقول للدافع اه املفاصلة ؟ فا

  َوَحْيثَُما اْخَتلََف بَاِئٌع َوَمْن
  ِمْنُه اْشتََرى إنْ كَانَ ِفي قَْدرِ الثَّمَْن

كقوله بعشرة وقال املشتري بثمانية ، ) يف قدر الثمن ( االختالف ) وحيثما اختلف بائع ومن منه اشترى إن كان ( 
بل هو وهذه الشاة بعشرة ، فاكتفى : وقال املشتري . رة هذا الثوب بعش: أو كان االختالف يف قدر املبيع كقوله 

  َولَْم يَفُْت َما بِيَع فَالْفَْسُخ إذَا.الناظم بالثمن عن املثمن ألن كالًّ من العوضني مثن لآلخر 
  َما َحلَفَا أَْو َنكَالَ قَْد أُْنِفذَا

و قبضها املشتري ، وسواء انتقد البائع حبوالة سوق فأعلى ، وسواء كانت قائمة بيد البائع أ) ومل يفت ما بيع ( 
الثمن أم ال انتقد كله أو بعضه ، وال يكون انتقاده مرجحاً لقوله فيه ابن رشد ألن ابن القاسم يف املدونة مل ير قبض 

أو ( معاً ) حلفا ( زائدة ) الفسخ إذا ما ( الواجب يف ذلك كله ) ف ( السلعة فوتاً كما أنه مل ير قبض الثمن قوتاً 
  .فإن حلف أحدمها فقط قضى له ) قد أنفذا ( معاً ) نكال 

  َوالَْبْدُء بِالَْباِئع ثُمَّ املُْشتَرِي
  يف اَألْخِذ َوالَْيِمُني ذُو َتخَيُّرِ

مث إذا حلف البائع : أي ) مث املشتري يف األخذ واليمني ذو ختري ( على املشهور ) بالبائع ( يف اليمني ) والبدء ( 
  .ار إن شاء أخذ املبيع مبا حلف عليه البائع وهو عشرة ، وإن شاء حلف أن البيع بثمانية فاملشتري باخلي

  ثُمَّ ِلكُلِّ َواِحٍد َبْعُد الرِّضَا
  وِقيلَ إنْ َتَحالَفَا الْفَْسُخ َمَضى

، وهو مبا قال صاحبه على الراجح ) الرضا ( أي بعد حلفهما ) بعد ( منهما ) لكل واحد ( إذا حلفا معاً ) مث ( 
حلفا وفسخ إن : حيث قال ) خ ( قول ابن القاسم ألن الفسخ عنده إمنا يقع إذا حكم احلاكم به ، وعليه عول 

) ومضى ( بينهما ) الفسخ ( أو نكال معاً وقع ) إن حتالفا ( ال يتوقف الفسخ على احلكم به بل ) وقيل . ( حكم به 
  .ألنه قد  إمنا كان الفسخ يقع مبجرد ذلك التحالف أو النكول

  َوِقيلَ الَ ُيْحتَاُج يف الْفَْسخِ إىل



  ُحكْمٍ َوَسْحُنونٌ لَُه قَْد نَقَالَ
وقيل للتعليل ، : فالواو يف قوله ) قد نقال ( أي عنه ) وسحنون له ( كاللعان ) قيل ال حيتاج يف الفسخ إىل حكم ( 

تالفهما يف الرهن واحلميل فيجري على ولو حذف الناظم هذا البيت لكان أحسن ، ومثل اختالفهما يف القدراخ
التفصيل املذكور ، وإذا فسخ فإنه يفسخ ظاهراً وباطناً ، فإذا كان املبيع أمة فيحل للبائع وطؤها فيما بينه وبني اهللا ، 

يفسخ يف الظاهر دون الباطن فال حيل له وطؤها إذ القضاء ال حيل حراماً ، : وقيل . وحيل له استخدامها ، وهكذا 
املسألة نزاع شهري انظره يف الشامل وغريه ، ويف أقضية املعيار عن ابن أيب زيد أن املشتري إذا حلف فإنه يعد  ويف

ذلك منه تسليماً للجارية بالثمن فيحل حينئذ للبائع وطؤها إن رضي بقبوهلا يف الثمن ، وإن مل يقبلها فليبعها ويشهد 
ذي باع به أوالً ، ويوقف ما زاد عليه فمىت أقر املشتري األول فهو له عدلني أنه إمنا باعها على ذلك ويقبض مثنها ال

  :وهذا التفصيل الذي البن أيب زيد هو الذي ينبغي اعتماده ، مث أشار إىل مفهوم قوله ومل يفت ما بيع فقال . اه 
  َوإنْ َيفُْت فَالْقَْولُ ِللَِّذي اشَْتَرى
  َوذَا الَِّذي بِهِ الْقََضاَء قَْد َجَرى

فالقول للذي ( املبيع بيد املشتري أو بيد البائع كما هو ظاهره وهو أحد قولني حكامها يف الشامل ) وإن يفت  (
بيمينه إذا أشبه وإالَّ فالقول للبائع إذا أشبه فإن مل يشبها فعلى املبتاع القيمة ويصدق يف الصفة ، وإن قال ) اشترى 

كما يف املتيطية ، وقد تقدم مثله عن ابن القاسم ، وقد أخل الناظم بقيد عبداً أعمى مقعداً إال أن تقوم بينة خبالفه 
القول ) وذا . ( وصدق مشتر ادعى األشبه وحلف إن فات ) : خ ( الشبه اتكاالً على أن الغالب عدم اخلروج عنه 

) قد جرى الذي به القضاء : ( الذي يقول يصدق املشتري إن أشبه مع الفوات هو أحد روايتني عن مالك وهو 
  :كما يف املتيطية وغريها ، مث أشار إىل ما إذا وقع اخلالف يف اجلنس فقال 

  وإنْ َيكُْن ِفي جِْنِسِه اخلُلُْف َبدَا
  َتفَاَسَخا بَْعَد الَيِمنيِ أََبدَا

ار أو بل هذا الفرس بدين: املبيع هذا الثوب بدينار ، وقال اآلخر : فقال أحدمها ) وإن يكن يف جنسه اخللف بدا ( 
بل بقفيز من شعري مثالً أو ادعى أحدمها أن البيع بذهب واآلخر : اشتريت الثوب بدينار ، ويقول اآلخر : يقول 
إذ ال ينظر لشبه مع االختالف يف . كان املبيع قائماً أو فائتاًأشبه أحدمها أم ال ) تفاسخا بعد اليمني أبدا . ( بفضة 

إن اختلفا يف جنس أحد العوضني كتمر وبر حتالفا : ابن عرفة . اآلخر  اجلنس إذ ليس قول أحدمها بأوىل من قول
واختالفهما يف الصنف السمراء واحملمولة كاختالفهما يف اجلنس كما مر يف . اتفاقاً اه : ابن حارث . وتفاسخا 

على : آلخر وقع العقد على الذكر ، وقال ا: الشامل ، وكذا اختالفهما يف ذكران اخليل وإناثها فقال أحدمها 
  .األنثى فما يكون من املبيع قائماً يف ذلك كله رّد بعينه 

  َوَما َيفُوُت َواقَْتَضى الرُُّجوعَا
  بِِقيَمٍة فَذَاَك َيْوَم بِيعَا

ال يوم ) يوم بيعا ( أي فيعترب قيمته ) بقيمة فذاك ( يف مثلي فبمثله أو ) واقتضى الرجوعا ( منه ) وما يفوت ( 
الختالف يف الصفة كاجلودة والرداءة فيجري على االختالف يف القدر على املعتمد ابن عرفة عن الفوات ، وأما ا

فإن اختلفا يف السكة فقال أحدمها بيزيدية وقال اآلخر . اختالفهما يف اجلودة كاختالفهما يف الكيل اه : اللخمي 
يف األجل وهو إما يف أصله أو يف انقضائه  مث أشار إىل االختالف. مبحمدية ، فقد تقدم تفصيل ذلك يف صدر البيوع 

  :أو يف قدره فقال 



  َوَحْيثَُما املبيُع باقٍ واْخُتِلْف
  يف أََجلٍ َتفَاَسَخا بَْعَد احلَِلْف

فادعى أحدمها البيع بالنقد واآلخر بالنسيئة لشهر ) أجل ( أصل ) واختلف يف ( قائماً مل يفت ) وحيثما املبيع باق ( 
  .وهذا قول مالك وابن القاسم ) عد احللف تفاسخا ب( مثالً 

  َوِقيلَ ذَا إِن ادََّعى املُبَْتاُع مَا
  َيْبُعُد وَالُْعْرفَ بِه قَْد ُعِدمَا

( من األجل ) إن ادعى املبتاع ما يبعد ( أي ما ذكر من التحالف والتفاسخ ) ذا ( وهو البن القاسم أيضاً ) وقيل ( 
أي مل جير عرف عند الناس يف مثل تلك السلعة باألجل فقط ، بل هو جار ) العرف به قد عدما ( احلال أن ) و 

باألجل تارة وبعدمه أخرى ، أو هو جار يف مثلها باألجل فقط ، ولكن مل جير بذلك األجل البعيد الذي ادعاه ، 
لقولني فيما إذا مل يكن هذا وجعل يف الشامل وغريه ا. ومفهومه أنه إن ادعى اجالً بتبايع الناس إىل مثله فالقول قوله 

ولو اختلفا يف تعجيله وتأجيله صدق مدعي العرف بيمني ، وإن فقد العرف فقيل يتحالفان : عرف أصالً فقال 
هو موضوع القولني يف هذه . والعرف به اخل : وحينئذ فيجب أن يكون قوله . ويتفاسخان ، وقيل القول للبائع اخل 
ناك عرف يف مثل تلك السلعة من كوهنا تباع بالنقد أو بالنسيئة ملثل ذلك األجل ويف اليت بعدها وباجلملة إذا كان ه

فالقول ملدعيه ، وإن مل يكن عرف بالنقد وال بالنسيئة بل كان التبايع هبما معاً أو كان العرف النسيئة ، ولكن ادعى 
ملعتمد منهما أهنما يتحالفان فيما إذا كان أجالً بعيداً ال بتبايع الناس إىل مثلهفقيل يتحالفان ، وقيل القول للبائع وا

  .التبايع هبما معاً ، وأن القول للبائع يف العرف بالنسيئة إذا ادعى املبتاع أجالً بعيداً وادعى هو ما يشبه 
عند قوله أول اإلجارة بعاقد وأجر كالبيع إمنا ) خ ( قوهلم األصل يف الثمن احللول كما أشار إليه شراح : تنبيه 

األصل فيه احللول أي الغالب : على ما إذا كان العرف جارياً به فقط كما هو الغالب عندنا اليوم فقوهلم يتمشى 
  :فيه احللول ، وأشار إىل مفهوم قوله املبيع باق فقال 

  َوإنْ َيفُْت فَالْقَْولُ ِعْنَد َماِلِك
  ِلَباِئعٍ نَْهَج الَْيِمنيِ سَاِلِك

من رواية ) فالقول عند مالك ( كتغري ذات أو حوالة سوق أو خروج عن يد بوجه من وجوه الفوت ) وإن يفت ( 
  .أي حال كونه سالكاً هنج اليمني ) سالك ( مفعول بقوله ) لبائع هنج اليمني ( ابن وهب 

  َوِقيلَ ِللُْمْبتَاعِ َوالقَْوالِن
  ِلحاِفِظ املَذَْهبِ َمْنقُوالَِن

وظاهر النظم ) . منقوالن ( وهو ابن رشد ) والقوالن حلافظ املذهب  للمبتاع( وهو البن القاسم القول ) وقيل ( 
أنه مع الفوات ال ينظر لعرف وليس كذلك ، بل إن كان هناك عرف فيتبع ويرجح قول مدعيه كاليت قبلها ، وإن مل 

هم فيه فإن ادعى يكن عرف فيأيت القوالن حينئذ ، واملعتمد منهما أن القول للمبتاع إن كان ادعى أمداً قريباً ال يت
  :أمداً بعيداً فالقول للبائع ، وأشار إىل االختالف يف انقضائه فقال 

  ويف انِْقَضاِء أََجلٍ بِذَا قُِضي
  َحتَّى َيقُولَ إنَُّه لَمْ َيْنقَضِ

بسبب اختالفهما يف مبدئه بعد اتفاقهما على أصله وقدره كشهر مثالً أي وال ) يف انقضاء أجل ( إن اختلفا ) و ( 
أي يكون القول للمبتاع بيمينه ألن اإلشارة ألقرب مذكور وهو املبتاع يف ) بذا ( بينة لواحد منهما وفاتت السلعة 



ومشل . وإن اختلفا يف انتهاء األجل فالقول ملنكر التقضي اخل ) : خ ) ( قضي مىت يقول إنه مل ينقض ( البيت قبله 
فاتت أم ال . يف عدم انقضاء أجل الكراء ، وظاهره سواء أشبه أم ال املبتاع مبتاع الذات واملنافع فالقول للمكتري 

وليس كذلك بل حمله إذا أشبه سواء أشبه اآلخر أم ال ، فإن أشبه البائع وحده فقوله بيمينه ، فإن مل يشبه واحد . 
قام البينة عمل ببينة منهما حلفا وغرم القيمة ، وهذا كله مع الفوات فإن مل تفت حلفا وفسخ ، وال ينظر لشبه ، فإنأ

وسكت الناظم عن اختالفهما يف قدر األجل بعد اتفاقهما على أصله ومبدئه الذي هو . البائع لكوهنا أقدم تارخياً 
أول رجب مثالً فقال أحدمها لشعبان ، وقال اآلخر بل لرمضان ، فاملشهور احللف والفسخ إن مل تفت السلعة فإن 

تالف يف قدر األجل كاالختالف يف قدر الثمن ، مث أشار إىل االختالف يف قبض فاتت صدق املشتري إن أشبه فاالخ
  :الثمن أو السلعة فقال 

  َوالقَْولُ قَْولُ ُمْشَترٍ بَْعَد احلَِلْف
  يف القَْبضِ ِفيما َبْيُعهُ َنقْداً ُعرِْف

كاخلبز والفاكهة واللحم ) ف بيعه نقداً عر( أي مبيع ) فيما ( للثمن ) فالقول قول مشتر بعد احللف يف القبض ( 
واخلضر واحلنطة وحنو ذلك ، وظاهره أن القول للمشتري يف دفع الثمن فيما عرف بيعه بالنقد سواء كان 

االختالف قبل االفتراق والبينونة أو بعدمها كثر ذلك املبيع أو قل ادعى الدفع قبل قبض اللحم وحنوه أو بعده ، 
عن ابن القاسم وهو املعتمد خالفاً ملا يف ) ح ( لك وحنوه يف اللباب كما يف وهو كذلك على ما يف املنتخب عن ما

وغريمها أن حمل تصديقه إذا وقع االختالف بعد االفتراق وإالَّ فال يقبل قوله إن ادعى دفعه بعد ) خ ( اجلواهر و 
وغريمها أنه إذا وقع ) خ ( واحلاصل على ما يف اجلواهر و . قبض اللحم وحنوه فإن ادعى دفعه قبله فأقوال 

االختالف بعد االفتراق والبينونة فالقول للمشتري ، وإن وقع قبل ذلك فتارة يدعي الدفع بعد قبض اللحم وشبهه 
فال يقبل قوله اتفاقاً كما البن رشد ، وحكى غريه يف ذلك قولني ، وتارة ال يكون قد قبض اللحم وحنوه ويدعي أنه 

وهو قابض له ففي ذلك : اً أيضاً ، وتارة يدعي الدفع قبل قبض اللحم وشبهه أي دفع الثمن فال يقبل قوله اتفاق
  .أقوال ثالثة حكاها ابن رشد 

ومبىن اخلالف يف هذا واهللا أعلم اختالف عرف الناس يف تلك األزمان ، فما للناظم وصاحب املنتخب من : قلت 
هو دفع الثمن عند قبض اللحم وحنوه وهو املوافق تصديق املشتري مطلقاً مبين على أن عرف الناس يف ذلك الوقت 

لوقتنا اليوم فيجب اعتماده ، واحلكم به يف هذه األزمان وما للجواهر وغريها مبين على أن العرف التفصيل بني 
األصل يف هذا أن يرجع إىل : البينونة وعدمها وادعاء الدفع بعد قبض املبيع أو قبله ، ولذا قال يف املفيد عن بعضهم 

والصواب يف هذا كله مراعاة عرف : قال عبد احلق : عرف البلد يف بيع ذلك الشيء فيحمالن عليه ، مث قال 
: وقال القرايف . الناس يف انتقاد الثمن وتأخريه فقد تتفق األقوال على مراعاة هذا وهو من أصل مذهب مالك اه 

والوقوف على : ف يف حتقيقه هل وجد أم ال ؟ قال اتباع العرف أمر جممع عليه ال اختالف فيه ، وإمنا يقع اخلال
وهذا كله فيما . املنقوالت أي من غري اعتبار عرف فيما يراعى فيه العرف ضالل ، وهذا عام يف أبواب كثرية اه 

يما وهو كذا ِلبَاِئعٍ ِف:الشأن فيه االنتقاد عند القبض كاألمثلة املذكورة ، وأما غري ذلك فالقول فيه للبائع كما قال 
  َعدَا

وهو راجع للقول أي كما أن القول للمشتري يف املبيع الذي : ُمْسَتْصَحبِ النقَِّد َولَْو بَْعَد َمَدا فالضمري يف قوله 
عرف بيعه بالنقد كاألمثلة املتقدمة ، كذلك القول للبائع يف عدم قبض مثن املبيع الذي مل يعرف بيعه بالنقد ، وال 

، بل كان تارة يباع بالنقد وتارة بالتأخري ، وأحرى إن كان يعرف بيعه بالتأخري فقط باستصحاب تعجيله عند قبضه 



  .هذا إذا قام البائع يطلبه يف احلني ، بل ولو قام يطلبه بعد مدة وحني وذلك 
  كَالدُّورِ َوالرَِّقيقِ َوالرِّبَاعِ

ز وحنو ذلك مما يعرف بيعه بالوجهني أو بالتأخري فقط والب) كالدور والرقيق والرباع ( َما لَْم ُيَجاوِْز َحد االْبِتيَاعِ 
الذي ال ميكن الصرب إليه عادة كالعام والعامني عند ابن ) ما مل جياوز حدّ االبتياع ( كما مّر ، فإن القول للبائع 

 وذلك راجع إىل العوائد ، وصرح: ابن بشري . حبيب والعشرين سنة عند ابن القاسم ، فالقول للمشتري حينئذ 
بأن قول ابن القاسم . عند قوله يف العيوب ، مث قضى إن أثبت عهدة مؤرخة اخل ) خ ( غري واحد من شراح 

ضعيف ، واملعتمد ما ذهب إليه ابن حبيب وهو ظاهر إذ ال جتد أحداً يبيع سلعته بتأخري مثنها إىل عشر سنني فضالً 
إىل مثله يف ذلك البلد كما مّر ، ولذا قال يف  عن العشرين ، وباجلملة فذلك راجع للعرف الذي يتبايع الناس

وإن كان املبيع كدار أو عرض صدق مشتر وافقه عرف إن طال الزمان طوالً يقضي العرف به أي : الشامل 
باالنتقاد ودفع الثمن ، فإمنا أناط ذلك بالعرف ومل يقيد بسنة وال غريها ، وملا ذكر اللخمي مذهب مالك يف الثياب 

يريد ما مل يقم دليل على أن املشتري ال يسلم إليه املبيع إال بعد دفع الثمن ككونه بدوياً أو عربياً : والعروض قال 
وافقه عرف : وهو مراد الشامل بقوله . ال يعرف ، أو كونه فقرياً أو من ال يؤمن إليه ، وهذا يعرف عند النزول اه 

. و السلعة فاألصل بقاؤمها إال لعرف كلحم وبقل اخل ويف قبض الثمن أ) خ ( وغريه قول ) ز ( وقد أصلح . اخل 
  .لو قال عقب قوله إال لعرف فيعمل بدعوى موافقة جلرى على ما به الفتوى : فقال 

  َوالْقَْبُض ِللسَّلَْعِة ِفيِه اُخُتِلفَا
  َجاَز كَقَْبضٍ ُحكُْمُه قَْد َسلَفَا

االختالف يف ) جار ك ( بل قبضته : املبيع ، وقال البائع  مل أقبض: بأن قال املشتري ) والقبض للسلعة يف اختلفا ( 
وتقدم فما كان العرف فيه قبض املبيع عند قبض الثمن كاللحم والفاكهة ) حكمه قد سلفا ( الثمن الذي ) قبض ( 

بيع وشبههما ، فالقول فيه للبائع وما مل يكن فيه عرف أصالًبل كان يقع بالوجهني ، أو كان العرف تأخري قبض امل
  .فالقول فيه للمشتري أنه مل يقبضه 

إذا أشهد املشتري بتقرر الثمن يف ذمته فذلك مقتض لقبض مثمنه فال يصدق يف عدم قبضه ، : األول . تنبيهات 
وكذا إذا . وغريه ) خ ( وإمنا له اليمني على البائع إن بادر وقام يف حنو العشرة األيام من وقت اإلشهاد كما يف 

أيضاً بدفع الثمن للبائع ، مث قام يطلب املبيع فالقول للبائع أيضاً أنه دفعه إليه ، وكذا إذا أشهد أشهد املشتري 
إمنا أشهدت على نفسي بقبضه ثقة مين للبائع فإنه ال يصدق ، : املشتري أيضاً بأنه قبض املبيع مث قام يطلبه وقال 

ي ، وأما إن أشهد البائع بأن املبيع يف ذمته على وجه وإمنا له اليمني إن بادر ، فهذه ثالث صور يف إشهاد املشتر
وكذا إن أشهد البائع أيضاً بدفع املبيع للمشتري مث قام يطلب ) . ز ( السلم فذلك مقتض لقبض مثنه أيضاً كما قاله 

سي به إمنا أشهدت على نف: الثمن فالقول للمشتري أنه دفعه إليه ، وكذا إن أشهد بقبض الثمن مث قام يطلبه وقال 
ثقة مين باملشتري فإنه ال يصدق ، وإمنا له اليمني على املشتري إن بادر ، فهذه ثالث صور أيضاً يف البائع فاجملموع 

  .ست صور ، وانظر املسألة يف الكراس الثاين من بيوع الربزيل 
ة دينار من مثن سلعة مفهوم أشهد أنه إذا شهدت بينة على رجل من غري إشهاده إياها أن لفالن عليه مائ: الثاين 

اشتراها منه مل يلزمه الثمن حىت يقوال وقبض السلعة ، وكذا لو أشهد أنه باعه سلعة بكذا مل يقض عليه بالثمن إذ 
. ألنه إشهاد بوقوع العقد فقط قاله اللخمي عن ابن عبد احلكم : أي . ليس يف شهادهتما ما يوجب قبض السلعة اه 

وكذا إن شهدت : زاد يف املتيطية يف باب الرهن . يف باب القضاء ) ح ( تبصرته و  ونقله ابن عرفة وابن فرحون يف



. أنه خاط لفالن ثوباً بدرهم مل جيب للخياط شيء حىت يقوال إنه رد الثوب خميطاً ، وكذلك مجيع الصناع اه 
لشهادة مبنزلة اإلشهاد ، لكن من أن ا) ز ( وبه تعلم بطالن ما يف . فإطباقهم على نقله مسلماً يدل على أنه الزم اه 

ووقعت فأفىت شيخنا الفقيه بالعمل هبا مطلقاً ، وظاهرها : قال الربزيل بعد نقله ما مر عن ابن عبد احلكم ما نصه 
أي املدونة أن التوجه يف الطلب اإلمجايل صحيح خالف ما حكاه اللخمي عن ابن عبد احلكم أن الطلب ال يقبل إال 

لى ما البن عبد احلكم الذي اعتمدوه كذلك لو شهدت أنه قرض لفالن كذا مل جيب للمقرض وع: قيل . مفصالً اه 
  .شيء حىت يقوال إن املفترض أقبضه ألن القرض يلزم بالقول 

جرت العادة مبصر ، وكذا بفاس بكتب الوصول قبل القبض ، فإذا ادعى املشهد على نفسه أنه مل يقبض : الثالث 
ولو طال األمد قاله الناصر اللقاين ، وانظر الفرع الرابع واألربعني من الفائق فإنه ذكر فله أن حيلف مدعي الدفع 

فإذا ادعى املعترف بالقبض أنه مل يقبض ومتسك الدافع بظاهر : جريان هذه العادة يف السلم والقرض والقراض قال 
بيمني أم ال ؟ وحنوه يف املعيار ، ونقله ابن الوثيقة فالقول قول املعترف ، وال ينبغي أن خيتلف فيه ، وإمنا خيتلف هل 

  .رحال يف الشرح فتأمله مع ما للناصر 
ولكن الواجب أن ما يف الفائق واملعيار إمنا هو إذا فرضنا أن العرف هو كتب الوصول قبل القبض يف مجيع : قلت 

نئذ يعمل هبذا العرف فيما االفتراضات والبياعات أو غلب ذلك كما مّر عن أيب يوسف الزغيب آخر الثنيا ، فحي
جرى فيه بعد النظر يف كون الكاتب قباللوصول قام بالقرب فيصدق أو بالبعد فال يصدق ، أما إذا كان العرف 

جارياً بالكتب قبل الوصول تارة وبعد الوصول أخرى كما هو مشاهد اليوم فال يشهد العرف لواحد منهما وغاية 
ل األمد فما قاله الناصر حيمل على ما إذا كان العرف جارياً بالوجهني ، وما ما يوجبه هذا العرف اليمني ، ولو طا

  .يف الفائق واملعيار حيمل على ما إذا متحض العرف ألحدمها أو غلب فيه كما مر فال تعارض واهللا أعلم 
تبطل شهادته  مل أعاين القبض فإنه ال: لو شهد شاهد بقبض الثمن وزكى وحكم بشهادته مث استفسر وقال : الرابع 

إذ ال تناقض يف ذلك مع ما شهد به يف الوثيقة وما حكم به القاضي ماض قاله يف شهادات املعيار ، ويفهم منه أنه 
مث أشار إىل . إذا استفسر قبل احلكم فال يعمل بشهادته حىت يذكر مستند علمه على اإلقرار أو املعاينة واهللا أعلم 

  :الشرط وعدمه فقال  اختالفهما يف الصحة والفساد أو يف
  القَْولُ قَْولُ ُمدَّعِ ِلَألْصلِ
  أَْو ِصْحٍة يف كُلِّ ِفْعلٍ ِفْعلِ

كدعوى أحدمها أن البيع وقع بشرط الثنيا ، أو شرط أن ال يبيع مثالً ، أو بشرط ) والقول قول مدع لألصل ( 
بلدها فأمرها بيدها وادعى اآلخر رهن أو محيل أو النكاح وقع بشرط أن يؤثر عليها ، أو بشرط إن أخرجها من 

عدم االشتراط يف ذلك كله ، فإن القول له ألن األصل عدم الشرط ، وكذا إذا اختلف الوكيل وموكله فادعى 
مل آمره بشيء ، أو ادعى املوكل أنه أمره بشراء حنطة : الوكيل أنه أمره بشراء هذه السلعة وأنكره املوكل وقال 

د اشتريته فإن القول للموكل يف األوىل ألن األصل عدم األمر ، وللوكيل يف الثانية ألن بل بشعري وق: وقال الوكيل 
والقول لك يا موكل إن ادعى اإلذن أو صفة له إال أن يشترى : يف الوكالة ) خ ( األصل عدم العداء كما قال 

بتاً وادعى اآلخر أنه وقع خبيار وال حيسن شرحه بدعوى أحدمها أن البيع وقع . بالثمن فزعمت أنك أمرته بغريه اخل 
: ، فإنه إمنا كان القول ملدعي البت كما مّر أول الفصل ألنه الغالب يف بياعات الناس ال ألجل أنه األصل كما قيل 

  :والغالب واألصل قد يتعارضان وقد تفرد أحدمها كما مر بيانه عند قول الناظم 
  وقيل من يقول قد كان ادعى



  ىومل يكن ملن عليه يدع
وفساد فادعى أحدمها فساد العقد الختالل ركن لدخوهلما على عدم علم قدر الثمن ) صحة ( اختالفهما يف ) أو ( 

مثالً ، أو شرط لدخوهلما على عدم املناجزة يف الصرف ، أو على عدم ضرب األجل يف السلم وحنو ذلك ، وادعى 
ل ، فإن القول ملدعي الصحة ألهنا األصل أي الغالب اآلخر علمهما بقدر الثمن ودخوهلما على املناجزةوضرب األج

مرادهم باألصل الغالب ، وذلك ظاهر ألن . األصل يف عقود املسلمني الصحة اخل : يف عقود املسلمني فقوهلم 
. األصل عدم علم قدر الثمن وعدم ضرب األجل ، لكن ذلك األصل عارضه الغالب وهو علم قدر الثمن يف البيع 

جل يف السلم واملناجزة يف الصرف ، فصار احلكم له فصدق مدعيه مبنزلة اختالفهما يف العسر ووجود ضرب األ
واليسر ، فاألصل العسر ، لكن غلب على الناس املالء فكأهنم يقولون القول ملدعي األصل إن مل يعارضه غالب إالَّ 

و غريه كما مّر ، وظاهره اختلف الثمن أي عند كل عقد عقد بيعاً كان أ) يف كل فعل فعل ( فالقول ملدعي الغالب 
هبما أم ال ؟ فات البيع أم ال ؟ والذي عليه الشيخ أبو بكر بن عبد الرمحن وحذاق أهل املذهب كما يف املتيطية ، 

  .واملفيد أن حمل كون القول ملدعي الصحة إذا فات املبيع وإالَّ فيتحالفان ويتفاسخان 
  ريَما لَْم َيكُْن يف ذَاَك ُعْرٌف جا
  َعلَى ِخالَِف ذَاَك ذُو اْسِتقَْرارِ

نعت لعرف ) ذو استقرار ( األصل أو الصحة ) على خالف ذاك ( فيه ) عرف جار ( املبيع ) ما مل يكن يف ذاك ( 
بعد نعته جبار فإنه يتبع حينئذ ذلك العرف املخالف لألصل كالبيع بشرط الثنيا ألن األصل هو عدم الشرط أو 

لصرف لعدم املناجزة ، ألن الغالب كان فيه وقوعه على الصحة وهو املناجزة ، فإذا غلب يف بلد املخالف للغالب كا
أو وقت وقوعه على عدمها فإنه يتبع ويترجح بذلك قول مدعي عدمها وكذا اجلعل مثالً فإن الغالب كان فيه 

لد أو وقت وقوعه على وقوعه على الصحة بتوفر شروطه وأركانه فكان القول ملدعي صحته ، فإذا غلب يف ب
الفساد باختالل شرط أو ركن كشرط النقد فيه أو عدم علم عوضه ، أو ضرب األجل لعمله ، فإنه يترجح قول 

مدعيه ، وهكذا وقد غلب يف هذا األوان وقبله بزمان أن اجلعل واملزارعة واملغارسة والشركة والرهن والثنيا وبيع 
فإذا جرى العرف يف السلم مثالً . ما يف الالمية وغريها ، ويلحق هبا ما عداها الثمار ال يقع إال على الوجه الفاسد ك

بتأخري رأس ماله أكثر من ثالثة أيام فإنه يترجح بذلك قول مدعي تأخريه ، وهكذا يف سائر العقود ، وال بد من 
ه يف عقد ، ولو مل يبني ثبوت ذلك العرف بعدلني فأكثر ، وظاهرهم أن القول ملدعي الفساد إذا غلب وثبتت أغلبيت

باع يل مثر مجيع احلائط : والصواب أنه يسأل عن وجه الفساد فإذا ذكر وجهاً معترباً كأن يقول . وجه فساده 
مث أشار . املشتمل على أنواع قبل بدو صالح بعض أنواع بزهو حبة منه أو ظهور حالوهتا فإنه يتبع قوله وإالَّ فال 

  :ع فقال إىل اختالفهما يف تابع املبي
  َوَتابِعُ الْمبيع كَالسَّْرجِ اْخُتِلْف

  فيِه ُيَردُّ َبْيُعُه بَْعَد احلَِلْف
واإلكاف أي الربذعة واللجام للدابة والثمرة املؤبرة ومال العبدوخلفة القصيل ، وحنو ) وتابع املبيع كالسرج ( 

البيع وقع على الدابة بلجامها وإكافها ، فادعى املشتري أن ) اختلف فيه ( ذلك مما ال يتناوله العقد إال بشرط 
وعلى األصول بثمرها ، وعلى العبد مباله والقصيل خبلفته وادعى البائع أن البيع وقع على الدابة أو األصول أو 

أي بعد حلفهما معاً ألن هذا راجع إىل االختالف يف قدر ) بعد احللف ( ويفسخ ) يرد بيعه ( العبد أو القصيل فقط 
وهو كاالختالف يف قدر الثمن كما مر أول الباب فيجري على حكمه ، ولو استغىن عن هذا مبا مر لكفاه املثمن ، 



.  
  وذاك إنْ لَْم َيفُتِ الْمبيُع
  َوَيْبدأُ الَْيِمَني َمْن َيبِيُع

ويبدأ ( ه حبوالة سوق فأعلى يف غري العقار وباهلدم والبناء والغرس في) إن مل يفت املبيع ( الرد والفسخ ) وذاك ( 
  .كما مر يف االختالف يف الثمن ) اليمني من يبيع 

  َوذَا الِذي قَالَ بِِه اْبُن الْقَاِسمِ
  َوإنْ َيفُْت فَِالْجِتهَاِد الَْحاِكمِ

أي فإن احلاكم ) فالجتهاد احلاكم ( املبيع بشيء مما مر ) وإن يفت ( وهو املشهور ) وذا الذي قال به ابن القاسم ( 
فيمن أشبه منهما ، فإن ظهر له أن الشبه للمشتري عمل على قوله مع ميينه سواء أشبه البائع أيضاً أم  جيتهد ويتثبت

وكذا إن ظهر له أن الشبه للبائع وحده فإنه يقضي له بيمينه فإن مل يشبها معاً حتالفا ومضى بالقيمة يف املقوم . ال 
  .وإن ادعيا ما ال يشبه يف السلم فسلم وسط اخل : ) خ ( واملثل يف املثلى إال السلم فيسلم وسطه كما قال 

  َوَبْيُع َمْن ُرشَِّد كَالدَّارِ ادََّعى
  بِأَنَُّه ِفي َسفٍَه قَْد َوقَعَا

ادعى ( أي مثل الدار وحنوها فالكاف مبعىن مثل مفعول بقوله بيع مث بعد بيعه لدارك قام و ) وبيع من رشد كالدار ( 
وأنه مل حيصل له الرشد الذي هو متصف به اآلن إال بعد وقوع ذلك البيع ، ) وقعا  يف سفه قد( أي البيع ) بأنه 

وإمنا ادعى ذلك ليتمكن من رد سلعته إن وجدت أو أخذ قيمتها إن فاتت ويضيع الثمن على املشتري حيث مل يصن 
ريخ للشراء يدل على تقدمه بل وقع البيع بعد الرشد وال تا: وقال املشتري . به البائع ماله ألنه سفيه على دعواه 

  .على تاريخ الترشيد أو تأخره ، فإن البينة على البائع أنه باع قبل رشده فإن مل تكن له بينة 
  ِللُْمْشَترِي القَْولُ بِِه َمْع قََسمِ

  َوَعكُْس َهذَا الْبنِ ُسْحُنونٍ َنِمي
يد فإن نكل حلف البائع وأخذ املبيع بعد أنه باع وهو رش) مع قسم ( أي يف هذا البيع ) للمشتري القول به ( ف 

رده الثمن إن كان صون به ماله هذا ظاهره ، وهو الذي ينبغي اعتمادهخالفاً ملا يف الفرع السابع من فروع النكاح 
ال أرى اليمني على املبتاع والبيع الزم للبائع وال تنفعه : من الفائق عن ابن زرب أنه ال ميني على املشتري قائالً 

أرأيت لو نكل املبتاع عن اليمني أيكون البائع موىل عليه ويكون بذلك سفيهاً ؟ ما أرى اليمني يف : قال . ه دعوا
: أي نسب قال ولد الناظم ) البن سحنون مني ( وهو القول للبائع ) وعكس هذا . ( مثل هذا وال يفسخ بيعه اه 

وما صدر به الناظم هو . احلال على االستصحاب اه  وكأنه رأى أن السفه سابق للبائع واملشتري يسلمه له ، فحمل
املعتمد ألن األصل يف العقود الصحة والبائع يدعي عدمها ، ومن هذا املعىن ما أجاب به أبو الضياء مصباح يف 

وصي باع على أيتامه أرضهم ، وكان فيهم غائب مل يشمله التقدمي ، فلما بلغ األيتام قاموا على املبتاع حبق الغائب 
أرادوا إيقافه والشفعة ، فادعى املبتاع أن الغائب تويف وأقام بينة بذلك ، غري أن البينة مل حتقق وقت املوت هل قبل 

  .القول قول املبتاع إنه مات قبل البيع وقد باع نصيبهم مجيعه الوصي اه : البيع أو بعده ؟ فقال 
نه حبيث لو رفع إىل احلاكم لكان يفعله مضى بيعه قاله يف لو باع احملجور وصرفه فيما ال غىن له ع: األول . تنبيهات 

ولو حنث بعد بلوغه أو : يف احلجر ) خ ( وهذا خمالف لقول : قلت . ونقله اليزناسين هنا مقتصراً عليه . االستغناء 
وقع املوقع  :إذ ال يكون قد وقع املوقع إال إذا باع للحاجة وصرف الثمن فيما ال غىن له عنه أي . وقع املوقع اخل 

و



كل من فعل فعالً لو رفع إىل احلاكم مل يفعل غريه : يف سبب البيع وصرف الثمن وإن كان األول هو املوافق لقوهلم 
  .عن الربزيل يف باب اخللع ) ق ( ففعله ماض كما نقله 

ألنه أمني عليه ،  إذا فعل احملجور ما ليس مبصلحة من بيع ونكاح وغريمها مبحضر وليه ، فإن الويل يضمنه: الثاين 
  .وكل أمني إذا ضيع أمانته أو غرر هبا أو تعدى عليه بوجه فهو ضامن هلا قاله يف الطرر 

إذا تصرف احملجور مبرأى من وصيه ومل يظهر يف تصرفه حماباة ووليه ساكت فإن تصرفه ماض ويلزمه ما : الثالث 
انظر شرح الشامل . وبه العمل : قال الربزيل . لك حلقه من الدين وحيمل األمر على أن وليه قصد بسكوته إجازة ذ

  .فإن باع املميز بال إذن : عند قوله 
  َوَمْن َيكُْن بَِمالِ غَْيرِِه اْشتََرى
  َوالُْمْشَتَرى لَُه ِلَألْمرِ أَْنكَرَا

( ملال وهو رب ا) واملشترى له ( شيئاً وادعى أن رب املال أمره بذلك الشراء ) ومن يكن مبال غريه اشترى ( 
مل آمره بشراء ذلك بل حبفظ ذلك املال فقط ، فإن املشهورأن القول لآلمر إذا حلف كما مر : وقال ) لألمر أنكرا 

  :ألن هذا من أفراده وإمنا أعاده لريتب عليه قوله . والقول قول مدع لألصل اخل : عند قوله ) خ ( عن 
  َوَحلََف اآلِمُر فَالَْمأْمُوُر

  اِلِه َمأثُوُرِمْنُه ارِْتجاُع َم
أي ) منه ( وهو املشتري ومساه مأموراً باعتبار دعواه ) فاملأمور ( على أنه مل يأمره مبا قال ) حلف اآلمر ( إذا ) و ( 

مروي عن أصبغ يعين أنه إذا حلف اآلمر فإنه يرجتع ماله ويأخذه من ) مأثور ( أي اآلمر ) ارجتاع ماله ( املأمور 
  .املأمور 
  ْيٌء َعلَى َمْن َباعاَوَما لَُه َش

  َما لَْم َيكُْن قَْد َصدََّق املُْبتاعا
يف أن ) قد صدق املبتاعا ( البائع ) ما مل يكن ( وال يرجع على البائع بشيء : أي ) وما له شيء على من باعا ( 

  .املال لآلمر فإن صدقه فإن اآلمر يأخد ماله من البائع حينئذ هذا قول أصبغ كما مّر 
  لْ َيكُونُ ذَا َتَخيُّرَِوِقيلَ َب

  يف أَْخِذِه ِمْن بَاِئعٍ أْو ُمشَْترِي
من ( ماله ) بل يكون ذا ختري يف أخذه ( وهو البن املاجشون إذا حلف اآلمر فال يتعني رجوعه على املأمور ) وقيل ( 

  .على املشتري فإن أخذه من املشتري فال إشكال وإن أخذه من البائع فإنه يرجع به ) مشتر ( من ) بائع أو 
  َوالبَْيُع يف القَوْلَْينِ لَْن َيْنتَِقضَا
  َوالُْمْشَترِي لَُه املبيُع ُمقْتَضى

( بل هو الزم للمتبايعني ، سواء قلنا بقول أصبغ أو بقول ابن املاجشون ) القولني لن ينتقضا ( كل من ) والبيع يف ( 
واملشتري له لآلمر : ومفهوم قوله ) مقتضى ( حال كونه ) له املبيع ( يكون ) املشتري ( إذا كان الزماً ف ) و 

أنه إذا مل ينكر فإن الشيء املشترى يكون له وال إشكال ، وكذا لو ادعى املأمور أنه إمنا اشترى بذلك . أنكرا اخل 
إذا  املال لنفسه ال ملوكله ألنه مأذون له يف التصرف وكل من أذن له يف التصرف كالوكيل واملقارض واملبضع معه

يف ) خ ( ادعى الشراء لنفسه ال ميكن من أخذ الشيء املشترى ألنه ال يربح على تعديه بالشراء لنفسه كما قال 
ككل آخذ ماالً للتنمية فتعدى ، خبالف من مل يؤذن له يف التصرف كاملودع والوصي والغاصبإذا ادعوا : القراض 



هلم واخلسارة عليهم ، وكذا الوكيل إذا أجتر بالثمن الذي الشراء ألنفسهم فإن الشيء املشترى يكون هلم والربح 
باع به أو أخذ ماالً لشراء سلعة فتجر به قبل شرائها فإن الربح له يف الصورتني ، ألنه كاملودع عنده ما مل يقل 

وانظر قبل آخر باب الوكالة ، ) ز ( اشتريته مبايل وكان له مال من غري مال موكله فإنه يصدق قاله : الوكيل وحنوه 
  .ومن خصومة معينة اخل : مثانية أوراق من أواخر الوكالة من ابن عرفة ، وانظر ما تقدم يف الوكالة عند قوله 

  فصل يف حكم البيع على الغائب
فصل يف احلكم على الغائب ليشمل الطالق عليه والعتق ، وقد ذكرمها هنا : األوىل واهللا أعلم أن يقول ) : م ( قال 

واعلم أنه إذا حضر الطالب . بأن الفصل إمنا هو للبيع والطالق والعتق إمنا ذكرا استطراداً : ذلك  وأجاب عن. 
وحده عند القاضي فال خيلو املطلوب إما أن يكون حتت إيالته أو خارجاً عنها ، فإن كان حتت إيالته فال خيلو أمره 

سل إليه أحد أعوانه ، وإما أن يكون خارجاً عن البلد من ثالثة أحوال ، ألنه إما أن يكون حاضراً معه يف البلد فري
بيسري األميال مع أمن الطريق فإنه يكتب إليه بأن حيضر أو يوكل ، وإما أن يكون بعيداً حساً أو معىن كاخلوف ، 

فاحلكم أن يكتب القاضي ألمثل أمني هناك أن يفعل ما جيب من إنصاف أو إصالح أو إزعاج املطلوب للخصام كما 
إما أن يكون خارجاً عنها لكون : م ذلك يف فصل رفع املدعى عليه ، وأما إن كان خارجاً عن إيالته فله حالتان تقد

وإما أن يكون خارجاً . واحلكم يف املشهور حيث املدعى عليه اخل : ذلك هو وطنه وحمل قراره فهو قوله فيما مر 
ة القاضي أو له مال هبا أو وكيل أو محيل ، فهذه حمل عنها لزيارة أو جتارة أو حنومها ، وهو متوطن مبحل والي

  .األقسام الثالثة اآلتية يف النظم ، وإالَّ مل حيكم عليه بل تنقل الشهادة فقط من غري حكم كما يف الشامل وغريه 
  ِلطَاِلبِ احلُكْمِ َعلَى الغُيَّابِ
  ُيْنظَُر يف ُبْعٍد َوِفي اقِْترَاب

جداً كإفريقيه من مكة أو املدينة أو ال ) ينظر يف بُعد ( ع غائب كعذال مجع عاذل مج) لطالب احلكم على الغياب ( 
  فََمْن َعلَى ثَالَثَِة اَأليَّامِ.كثالثة أيام مع األمن ) ويف اقتراب ( جداً كالعشرة األيام مع األمن أو اليومني مع اخلوف 

  َوَنْحوَِها ُيدَْعى إىل اَألْحكامِ
فتسمع البينة وتزكيتها مث يعلم هبا ) يدعى إىل األحكام ( فهو كاحلاضر ) األيام وحنوها  على ثالثة( كان ) فمن ( 

ويعذر إليه يف وصوهلا والطعن فيها ، فإن أبدى مطعناً ووكل من خياصم أو قدم بنفسه فذاك وإال حكم عليه حىت يف 
ونه أو نفقة زوجته ، وال ترجى له استحقاق العقار والطالق والعتق وبيع عليه ماله من أصول وغريها لقضاء دي

  :حجة يف شيء كما البن رشد وغريه وهو معىن قوله 
  َوُيْعِذُر احلَاِكمُ يف َوصُولِِه
  بَِنفِْسِه لِلُحكْم أَْو َوكيلِِه

ويسعه للطعن يف بينته ) يف وصوله بنفسه للحكم أو وكيله ( أي يقطع عذره بضرب أجل يسعه ) ويعذر احلاكم ( 
.  

  ادى َواملَِغيُب َحالُُهفإنْ َتَم
  بِيَع بِإطْالَقٍ َعلَْيِه َمالُُه

باخليار ثالثاً إذ كل ما يبيعه ) بيع ( أي متادى على غيبته ومل يوكل ومل يقدم ومل يطعن ) فإن متادى واملغيب حاله ( 
واإلمضاء ، فإن باع بغري احلاكم فهو على اخليار ثالثاً ، وإن مل يشترطه إال أن جيهل املشتري كونه باخليار فله الرد 

وانظر حاشيتنا على الالمية عند قوهلا ) . ز ( خيار فلكل من الغائب والغرماء الرد لتضررهم بذلك كذا ينبغي قاله 



  .أصالً كان أو غريه ، ولكن إمنا يباع ) بإطالق عليه ماله . ( ومن غاب عن قرب كمن هو حاضر اخل : 
  لَِبْعَد ثُبُوِت املُوجَِبات األُوَّ
  كالدَّْينِ َوالْغَْيَبِة والَتَموُّلِ

وباع ) : خ ( أي السابقة على البيع املشترطة يف بيع احلاكم املشار إليها يف قول ) بعد ثبوت املوجبات األول ( 
كالدين والغيبة : ( فيبدل اليتم واإلمهال هنا بالدين والغيبة كما قال . بثبوت يتمه وإمهاله وملكه ملا بيع اخل 

وبيع ماله بعد ثبوت موجبات البيع من الدين أو النفقة : أي كون ذلك املال للغائب فيصري املعىن هكذا ) تمول وال
والغيبة وقرهبا أو بعدها ، وأنه أعذر له يف القريبة فلم يقدم وأن هذا املبيع ملكه وأنه أوىل ما يباع عليه وحيازة 

والعمل على . الثمن ويف تصرحيه بأمساء الشهود قوالن اخل الشهود له والتسوق وعدم إلغاء زائد والسداد يف 
تصرحيه هبما كما مّرفإن باع بغري ثبوت هذه املوجبات فهو ضامن كما مّر يف فصل مسائل من أحكام البيع ، واملراد 

، ففي الربزيل بالسداد أن ال تكون فيه حماباة وأن يكون عيناً ال عرضاً ، وليس املراد بلوغه القيمة فأكثر كما يتوهم 
عن السيوري أنه سئل عن بيع القاضي على غائب أو حمجور مبا أعطى فيه بعد النداء عليه ومل يلف زيادة من غري 

إن ثبت أنه مل يوجد فيه إال ما بيع به ومل تقع حماباة : شهادة أنه بيع مغاالة واستقصاء ، هل جيوز هذا البيع ؟ فأجاب 
الربزيل ومثله البن رشد يف بيع ربع اليتيم أو غالته يف نفقة . فهو نافذ بكل حال اه  وال عجلة يف البيع وال تقصري ،

وكذا قال ابن حمرز فيمن بيع عليه . يستقصى ويباع وال ينتظر به بلوغ القيمة ، ألنه غاية املقدور اه : احملجور فقال 
، ولو مل يبلغ القيمة وجهل من قال ينتظر ربعه للدين ، فإنه يضرب له أجل شهرين ، فإذا انقضى األجل فإنه يباع 

مث إذا شهدت بينة بأن الثمن سداد واألخرى أنه على غري سداد فال يلتفت إىل بينة غري السداد . به بلوغ القيمة اه 
  .حيث مل يوجد فيه إال ما بيع به بعد النداء عليه ، كما يف املعيار عن ابن رشد 

نب يف هذا البيع إذ الغنب هو أن يباع بأقل مما يساويه وقت البيع ، وال شك أنه يفهم من هذا أنه ال قيام بالغ: قلت 
يعنون القيمة اليت . ال ينتظر به بلوغ القيمة اخل : وقت البيع مل يساو غري ما وقف عليه فكان ذلك قيمته وقوهلم 

ها ، ولذلك جهل ابن حمرز من كان يعتادها قبل ذلك ، وال شك أن القيمة اليت كان يساويها قبل ذلك ال ينظر إلي
  :ينتظر به بلوغها ، وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا عند قول الناظم : قال 

  وبيع ملك لقضاء دين
  قد أجلوا فيه إىل شهرين

وما تقدم من أنه ال بد من ثبوت ملكه ملا بيع هو الذي عول عليه غري واحد ، وصدر يف الشامل بأنه ال حيتاج إىل 
إنه يهجم عليه ويؤخذ له ما يعرف : وهو ظاهر املذهب بل قال أهل طليطلة : عبد السالم  ابن. إثبات ملكه 

  .للرجال أو للرجال والنساء اه 
وهو الالئق بزماننا ويدل لرجحانه أن األصل فيمن حاز شيئاً يدعي ملكيته يصدق يف دعواه وحيمل على أنه : قلت 

  .لى خالف األصل ، وقاله ابن رحال يف ارتفاقه ملكه ، وكونه بيده وديعة أو من غصب أو سرقة ع
  َوَما ِمَن الدَّْينِ َعلَْيِه قُِضيَا
  وكالطَّالقِ والِعتَاقِ أُْمِضيَا

بذلك الثمن بعد اإلعذار للغرماء يف بعضهم بعضاً ) من الدين عليه قضيا ( ثبت ) ما ( إذا قبض الثمن فإن ) و ( 
ء ، ألن هذا الغائب وإن كان كاحلاضر فيحلف كل واحد من الغرماء حيث ضاق ماله عن ديونه وبعد ميني القضا

حلق غريه ال حلق الغائب املذكور خشية كون الغائب أو املفلس حاباه بعدم طلبه ميينه ، وإذا حلفوا فهل يستأين 



) : خ ( فقط بقسم املال عليهم ؟ فإن مل يعرف بالدين فال استيناء وإن عرف به فاملشهور أنه يستأين به يف املوت 
) والعتاق ( الكاف اسم مبعىن مثل مبتدأ ) وكالطالق . ( واستؤين به أي بالقسم إن عرف بالدين يف املوت فقط 

عليه حبكم احلاكم بعد ) أمضيا ( تقوم البينةهبما أو بأحدمها على الغائب املذكور فيعذر إليه ويستمر على غيبته 
زوجة له وثبوت شرطها عليه الطالق بغيبته إن كان الطالق به ، أو ثبوت ثبوت املوجبات أيضاً من كون هذه املرأة 

اإلعسار بالنفقة إن كان الطالق به واليمني على نصه كما مّر يف الطالق باإلعسار ، ومن ثبوت غيبة السيد يف 
ه أو عدم النفقة العتق وثبوت ملكه هلذا اململوك ، وثبوت حرية هذا اململوك باإلصالة أو الشهادة على السيد بعتق

  .ألم ولده اليت ال صنعة هلا أو هلا صنعة ال تقوم بنفقتها 
  َوَما لَُه ِلُحجٍَّة إْرجاُء

  ِفي َشأِْن ما َجَرى بِِه القََضاُء
إرجاء يف شأن ما ( متعلق بقوله ) حبجة ( أي الغائب املذكور ) ما له ( إذا بيع ماله وقضيت ديوهنم وقدم ف ) و ( 

ولو أثبت الرباءة من الدين أو النفقة أو جرح شهود . والطالق أو العتق عليه ماض وكذا البيع ) جرى به القضاء 
  .الطالق أو العتق وحنو ذلك 

  إالّ مع اْعِتقَاِلِه ِمْن ُعذْرِ
  ِمثْلِ الَعْدوِّ وَارِْتجَاجِ الَبحْرِ

اإلغماء واجلنون ) مثل ( اإلعذار له حصل له وقت ) عذر ( أجل ) من ( عن القدوم والتوكيل ) إال مع اعتقاله ( 
بأن يكون الوقت ال يركب فيه لكثرة هوله ) و ارجتاج البحر ( الكافر أو اللصوص أ ) العدو ( واملرض الفادح أو 

، وحنو ذلك من اإلعذار فإنه ترجى له احلجة حينئذ ملا تقدم من أن اليومني مع اخلوف مبنزلة البعد ، ويرد الطالق 
  :مث أشار إىل الغيبة البعيدة ال جداً فقال . بالثمن على من قبضه من املشتري يف البيع كما يأيت قريباً  والعتق ويرجع

  واحلُكُْم ِمثْل احلَالَِة املُقَرَّرَه
  ِفيَمْن َعلَى َمَسافٍَة كَالَْعَشرَْه

باحلكم أي واحلكم فيمن غاب متعلق ) فيمن ( لقريب الغيبة وقوله ) مثل احلالة املقررة ( مبتدأ خربه ) واحلكم ( 
األيام مع األمن أو اليومني مع اخلوف مماثل للحالة املقررة يف ) على مسافة كالعشرة ( غيبة متوسطة وهو ما كان 

  .قريب الغيبة إال أن األول حيكم عليه يف كل شيء كما مر 
  ويف ِسَوى اسِْتْحقَاقِ أَْصلٍ أُْعِمالَ

  لْمِ املَالَواخلُلُْف يف التَّفِْليسِ مح ِع
والعشرة أيام أو : والقريب كاحلاضر مث قال ) : خ ( احلكم عليه ) يف سوى استحقاق أصل أعمال ( هذا ) و ( 

وأما استحقاق العقار فال يقضي : أي . اليومان مع اخلوف يقضي عليه مع ميني القضاء يف غري استحقاق العقار اخل 
ة القائم وليشهد مبا ثبت عنده ، مث يصرب حىت يقدم الغائب ، وأشعر قوله عليه فيه لكثرة املشاحة فيه ، بل تسمع بين

يف غري استحقاق العقار أنه يقضيعليه ببيع العقار لقضاء دين أو دفع نفقة زوجة كما حيكم بذلك على حاضر ملد 
: روجه للسفر فقيل حني خ) مع علم املال ( هلذا الغائب غيبة متوسطة ) واخللف يف التفليس ) . ( ز ( باحلق قاله 

ال يفلس حىت يكتب إليه ويكشف عن : وقيل . يفلس فتحل ديونه املؤجلة ، ومن وجد سلعته قائمة فهو أحق هبا 
حاله وهو املعتمد يف موضع النظم الذي هو علم املالء كما أن قريب الغيبة ال يفلس حىت يكشف عن حاله كان 

املالء أنه يف املتوسطة إذا علم عدمه حني خروجه أو جهل حاله يفلس ومفهوم علم . معلوم املالء حني خروجه أم ال 



من غري خالف ، وأما بعيد الغيبة كمن على شهر أو أكثر فيفلس ولو علم مالؤه اتفاقاً عند ابن رشد ، وعند 
يبة على أنه ال إمنا يفلس إذا مل يعلم مالؤه حني خروجه أيضاً كاملتوسطة ، وباجلملة فيتفق الشيخان يف القر: اللخمي 

يفلس حىت يكشف عن حاله ، وأن املتوسطة مقيدة مبا إذا مل يعلم مالؤه ، وأما إن علم فال يفلس على املشهور 
وخيتلفان يف البعيدة ، فاللخمي يقيدها كاملتوسطة ، وابن رشد ال يقيدها ، وعلى ما للخمي درج ابن احلاجب وابن 

  .ب إن مل يعلم مالؤه اخل وفلس حضر أو غا) خ ( شاس وهو ظاهر قول 
  وذا لُه الُْحجَّةُ ُتْرجى والِذي

  بِيَع َعلَْيِه َمالَُه ِمْن ُمْنِقِذ
و ( فريد عتقه وطالقه إن أبطل البينة الشاهدة عليه هبما ) له احلجة ترجى ( أي الذي على مسافة كالعشرة ) وذا ( 
قة زوجته وفات بيد مشتريه بتغري ذات وحنوه ال حبوالة من أصل أو غريه لقضاء دينه أو نف) الذي بيع عليه ( أما ) 

أي خملص ، وإمنا له الرجوع بالثمن حيث أثبت الرباءة أو أبطل الشهادة على من قبضه ) ما له من منقذ ( سوق ف 
  :من رب زوجة أو رب دين كما قال 

  َوَيقَْتِضي بُِموجِبِ الرُّجُوعِ
  ِمَن الَغرِميِ ثََمُن املَبِيعِ

مفعول ) مثن املبيع ( وهو رب الدين هنا أو الزوجة ) مبوجب الرجوع من الغرمي ( هو أي الغائب ) ي ويقتض( 
احترازاً مما إذا مل يفت املبيع بل كان قائماً بيد املشتري فإنه . وفات اخل : يقتضي واجملروران يتعلقان به ، وقويل 

أيضاً ) ز ( لى املعتمد كما يف ابن رحال وغريه وقاله ينقض البيع ويرد إىل الغائب بعد أن يرد الثمن للمشتري ع
وإن : يف االستحقاق ) خ ( وهو املأخوذ من قول . وبيعت داره بعد ثبوت ملكه اخل : يف النفقات ) خ ( عند قول 

وما فات : أنفذت وصية مستحق برق مل يضمن وصي وحاج إن عرفا باحلرية ، وأخذ السيد ما بيع عليه إىل قوله 
وهذا خالف إطالق الناظم ، وإن كان اإلطالق هو الذي البن احلاج وغريه ، وكان وجه اإلطالق أنه . ن اخل فالثم

لو رد البيع مع حكم احلاكم به ما اشترى أحد مبيعه لتوقع فسخه وال خيفى ما فيذلك ألن توقع الفسخ بإثبات 
  .مث أشار إىل البعيدة جداً فقال . لنادر ال حكم له الرباءة أو جتريح البينة نادر كتوقعه بثبوت االستحقاق والعيب ا

  َوغَاِئُب ِمْن ِمثْلِ قُطْرِ املَْغرِبِ
  ِلِمثْلِ َمكَّةَ َومِثْلِ يَثْرِبِ

  .على صاحبها أفضل الصالة والسالم ) من مثل قطر املغرب ملثل مكة ومثل يثرب ( غيبة بعيدة ) وغائب ( 
  ْعما احلُكْمُ يف شيٍء َعلَْيه َيْمَتنِ
  وُهَو َعلَى ُحجَِّتِه ما َتْنقَطِْع

بعد ثبوت املوجبات ) عليه ميتنع ( من األشياء حىت استحقاق العقار ) احلكم يف شيء ( نافية أي ليس ) ما ( 
أي الغائب ومن هو يف ) وهو ( املتقدمة وميني القضاء ، ومثل الغائب املذكور احملجور ولو كان له وصي أو مقدم 

وظاهره أنه حيكم عليه يف هذه ويف اليت قبلها ، وال . له بطول الغيبة ) ما تنقطع ( إذا قدم ) ه على حجت( حكمه 
ومذهب املدونة ألن الوكيل وكذا الوصي واملقدم ال . يقيم له وكيالً خياصم عنه ، وهو كذلك على املشهور 

: قال ابن ناجي . الً وال ترجى هلم حجة يقيم هلم وكي: وقال سحنون وابن املاجشون . يعرفون احلجج اليت يقام هبا 
والعمل عندنا بالقريوان على اجلمع بني القولني فيقيم هلم وكيالً على قول سحنون وترجى هلم احلجة على مذهب 

  .املدونة اه 



  .وهبذا شاهدنا العمل بفاس ويسمى عندهم وكيل الغياب واحملاجري : قلت 
  واحلُكُْم َماضٍ أََبَداً ال ُيْنقَُض

  َما بِِه أُِفيَت ال َيْنَتِقُضَو
يعين إذا فات املبيع بيد مشتريه بتغري ذات وإالَّ ) أبداً ال ينقض ( عليه ) ماض ( بالبيع ملتاع هذا الغائب ) واحلكم ( 

هذا الشطر تأكيد للشطر الذي قبله وليس ) أفيت ال ينتقض ( أي احلكم ) وما به ( فينقض كما مر يف اليت قبلها 
  .زائد عليه  فيه معىن

  لَِكنَّ َمْع بَراَءٍة ُيقَْضى لَُه
  بِأَْخِذِه ِمَن الَغرِميِ ما لَُه

ذمة الغائب من الدين أو النفقة اللذين بيع ما له فيهما وأبطل الشهادة عليه بتجريح ) براءة ( إثبات ) لكن مع ( 
ه باستحقاق العقار أو غري فإنه ينقض وقويل بالبيع احترازاً من حكم) يقضى له بأخذه من الغرمي ماله ( شهودها 

هذا الغائب احترازاً من حكمه ببيع متاع احملجور لقضاء دين وحنوه ، مث ظهرت : وقويل . فات باهلدم والغرس أم ال 
وغريه يف احلجر ، وله إن ) خ ( الرباءة منه فإن للمحجور إذا رشد أنينقض البيع ولو فات كما يؤخذ من قول 

( وإىل هذا القسم الثالث من أقسام الغائب أشار . واهللا أعلم . بلوغه أو وقع املوقع اخل فتأمله رشد ولو حنث بعد 
وهل ميني القضاء واجبة . والبعيد جداً كإفريقية قضى عليه بيمني القضاء ومسى الشهود وإالَّ نقض اخل : بقوله ) خ 

: وبه العمل ألنه يقول : يتم احلكم بدوهنا ؟ قيل أي ال يصح احلكم بدوهنا وهو املعتمد أو هي استظهار واحتياط ف
  .ال حتلفين إذ لعله يقر بأن حقي باق عليه 

إذا صري احلاكم دار املدين الغائب لرب الدين يف دينه ، فلما قدم الغائب أثبت الرباءة من دينه أو جرح : تنبيه 
قيمة كما يفهم من كالم الشارح ألنه جعلها من شهوده ، فإن الدار ترد إىل رهبا ما مل تفت هبدم أو بناء فيمضي بال

تاجر تسرى جارية بغرناطة : قبيل مسألة اجلارية الواقعة لشيخه قاضي اجلماعة أيب القاسم بن سراج وصورهتا 
وغاب بناحية تونس وادعت الضيعة فكفلها بعض حاشية السلطان ممن له وجاهه ، وكتب على سيدها النفقة إىل أن 

مثنها فرفع أمره إىل القاضي وأثبت دينه ذلك وغيبة املالك وملكه للجارية ، وحلف على املتجمل  جتمل له قريب من
له وقومت اجلارية وصريت يف النفقة لكافلها فأعتقها وتزوجها ، مث قدم مالكها فتظلم من بيعها على الوجه املذكور 

صنعة تقوم هبا أو ميكنها إمتام نفقتها منها ، وتعلق من وادعى أنه ترك هلا ما يقوم بنفقتها ألكثر من مدة مغيبه وأن هلا 
الدولة جبهة ال تقصر عن جهة خصمه ، فكان هذا اخلصام مكافئاً يف االستظهار بالوجاهة بني هذين اخلصمني اللذين 

 ومل يلم القاضي: بغى بعضهما على بعض ، وثبت القاضي املذكور على حكمه من تصيري اجلارية وخالفه غريه قال 
املذكور بإثبات عجزها عن النفقة من صنعة يدها وال إثبات كون مالكها مل يترك هلا نفقة ، وقد قال ابن عبد الرفيع 

إذا قامت مملوكة عند القاضي وذكرت غيبة مالكها وأنه مل يترك هلا نفقة كلفها إثبات غيبته وبعدها : يف معينه 
وزاد غريه أنه يكفلها . بشيء ، مث يأمر ببيعها وإيقاف مثنها للغائب  وملكه هلا ، وأنه مل خيلف هلا نفقة وال بعث هلا

. أيضاً إثبات كوهنا عاجزة عن استعماهلا فيمايستعمل فيه مثلها لتنفق منه على نفسها قاله ابن عتاب يف أم الولد 
  . .فاململوكة أحرى وأوىل هبذا احلكم اه 

تسوق وعدم إلغاء الزائد ، إذ ال يلزم رهبا بيعها بقيمتها من غري قد فقد من تصيري القاضي املذكور أيضاً ال: قلت 
تسويق ، وفقد منه أيضاً أهنا أوىل ما يباع عليه أو ليس له غريها ، لكن هذا الثاين قد ال يتجه ألنه لو كان له غريها 

احلاكم إذا مل يصادف حمالً  حكم: وإنه مل يترك هلا نفقة ، مث قال الشارح : لكان قد ترك هلا نفقة فهو داخل يف قوله 



لكونه مبنياً على أمور مظنونة ، مث ينجلي األمر خبالف ذلك كمسألة املفقود تعتد بعد ضرب األجل وتتزوج مث يقدم 
الزوج األول ، وكمسألة احلكم بالنفقة للحامل مث ينفش ، وكمسألة البيع على الغائب مث تظهر الرباءة وكمسألة 

مث يظهر أكثر ، وكمسألة مثبت العيب يف العبد الذي اشتراه وقد مرض العبد أو كاتبه  اخلارص خيرص أربعة أوسق
. فغرم قيمته ، مث صح العبد أو عجز عن الكتابة فرق وذهب عنه البيع ، فال رجوع للبائع يف القيمة ألنه حكم نفذ 

، مث يتبني ضررها باليت قبلها  وكمسألة الرحى حتدث حبكم احلاكم لعدم ضررها باليت فوقها بشهادة أهل املعرفة
وكمسألة من نزل املاء يف عينه بسبب ضربة فأخذ ديتها مث برئت ورجعت حلاهلا . وقطعت املاء عنها فإهنا ال تنقض 

وكمسألة املشهود مبوته فتقسم تركته وتباع عروضه وتتزوج زوجته ومل تعذر البينة ، بل ظهر . ، فإن الدية ترد 
وكمسألة اختالف املتبايعني يف موت العبد يف عهدة الثالث ) . خ ( د له مجيع ذلك كما يف تعمدها للزور فإنه ير

وكمسألة من ادعى . فريد مثنه ، مث يأيت حياً فإن رد الثمن حبكم فهو للمبتاع وإالَّ فللبائع على ما قاله ابن رشد 
كم القاضي بسقوط دعواه ، مث قدمت البينة فإهنا نكاح امرأة فأنكرته فادعى بينة بعيدة ال تؤمر املرأة بانتظارها ، فح

وحنو ذلك ال خيلو حكمه املذكور من كونه مبنياً على موجب قطعي أو ظين ، فإن كان . ترد إليه تزوجت أم ال 
األول فإما أن يعارضه قطعي أو ظين فاألول حمال وجوده ألنه ال ميكن أن يقع التعارض بني قطعيني ، وأما الثاين فال 

مبوجب ظين ما ثبت أو ال مبوجب قطعي ، وليس يف هذه املسائل مثال لواحد من هذين القسمني ، وأما الثاين  ينقض
من القسم األول ، وهو ما ثبت مبوجب ظين فال خيلو إما أن يعارضه قطعي أو ظين وأّياً ما كان فإما أن يتعلق به حق 

ام ، فاألول وهو ما إذا عارض القطعي الظين ومل يتعلق الغري أو يطرأ فوت أو يعترب خوف تفويت مصلحة نصب اإلم
به حق الغري ، وال طرأ فوت وال غريه فينقض احلكم وذلك كمسألة املفقود تعتد زوجته بعد األجل وقبل أن تتزوج 

كم ، أو بعد العقد ، وقبل دخول الثاين قدم األول فإهنا ترد لألول ألنه تبني للعيان خالف الظين الذي بىن عليه احل
وكذا انفشاش محل املطلقة وكون العبد للمتاع يف مسألة عهدة الثالث ، وكذا خارص األربعة أوسق ألنه انكشف 

  .خطؤه اه 
وكذا مسألة نزول املاء يف العني ، وأما إذا عارض القطعي الظين وتعلق به حق الغري أو طرأ الفوت فذلك : قلت 

  .حلكم ال ينقض كمسألة املفقود بعد دخول الثاين هبا فإن ا
وعليه تنزل مسألة الرحى أيضاً ، ومسألة مثبت العيب يف العبد وقد مرض أو كاتبه ، وكذلك مسألة : قلت 

الغسال يتلف بيده الثوب فيغرم قيمته مث جيده ، فإن الثوب يكون له ، وكذا من فرط يف أمانة فيغرم قيمتها مث 
لظين الظنيومل يتعلق به حق الغري ، وال طرأ الفوت ، وال اعترب وهو ما إذا عارض ا: وأما القسم الثالث . وجدت 

خوف تفويت مصلحة نصب اإلمام ، فذلك كتصيري دار الغائب لرد الدين مث يقدم ويثبت الرباءة فال إشكال يف 
ل يف النقض نقض البيع ، وكمسألة اجلارية املتقدمة إذا فرضنا أن مالكها ترك هلا نفقة أو هلا صنعة تقوم هبا فال إشكا

حيث مل حيدث فيها عتق أو تزويج ، وإالَّ فهي من القسم الذي بعده ، ومن هذا القسم مسألة الزوجة تطلق بعدم 
وهو ما إذا عارض الظين الظين وتعلق به حق الغري أو : النفقة مث يظهر إسقاطها فإهنا ترد إليه ، وأما القسم الرابع 

نصب اإلمام ، فذلك كمسألة دار الغائب إذا بيعت لغري رب الدين فإهنا طرأ الفوت أو اعترب خوف تفويت مصلحة 
ال ترد لرهبا إذا أثبت الرباءة على أحد قولني تقدما ، ولو مل تفت لتعلق حق الغري هبا وخلوف تفويت مصلحة نصب 

سان ، والقول وال خيلو هذا القول من استح: قال الشارح . اإلمام على هذا القول ، وهو ظاهر النظم كما مّر 
وكمسألة اجلارية املتقدمة ألنه طرأ فوهتا بالعتق والتزويج . بنقض البيع أقيس ، وال سيما مع تزوير بينة أصل الدين 

عائشة : وزيادة لإليضاح إال أنه أورد على مسألة املفقود بعد دخول الثاين من قال . ما للشارح ههنا باختصار . اه 



غائبة امسها عائشة فطلقت عليه احلاضرة لعدم تصديقه ، مث ظهر صدقه فيما قال ، أردت زوجة يل : وقال . طالق 
بالرد يف مسألة املفقود : فإن اليت طلقت عليه ترد إليه ولو تزوجت ودخل هبا ، فإن قلنا بالرد يف هذه ؟ فيقال 
مال فيها أصالً ، مث ظاهر ما باألحرى الحتمال أن يكون طلق عائشة احلاضرة مث ندم ، خبالف مسألة املفقود فال احت

مر عن ابن سراج والشارح ومن وافقهما أهنم محلوا بيع القاضي على استيفاء املوجبات ، وإن على من ادعى 
اخنرامها إثبات ذلك ، وهو خالف ما مر عن السيوري يف فصل مسائل من أحكام البيع من أنه حممول على عدم 

ا على قيمتها بتقدير تسويقها وال يكلف رهبا إثبات أهنا هلا صنعة تقوم هبا فتأمل استيفائها ، وعليه فيغرم ما زاده مثنه
  .ذلك واهللا أعلم 
  فصل يف العيوب

أي عيوب غري احليوان ، وأما عيوب احليوان من رقيق وغريه ، فقد تقدم الكالم عليها يف فصل بيع الرقيق وغريه 
وض ال غري ، مث إن الناظم كغري واحد من أهل املذهب قسم من سائر احليوان ، فمراده هنا عيوب األصول والعر

قليل فهو كالعدم ، وكثري يثبت له به الرد ، ومتوسط يتعني فيه الرجوع باألرش : عيوب األصول إىل ثالثة أقسام 
  :فقال 

  َوَما ِمَن اَألصُولِ بِيَع وَظَهَْر
  ِللُْمْشَترِي َعْيٌب بِِه كانَ اسَْتتْر

وخيفى عندالتقليب ومثل املشتري ) عيب به كان استتر ( بعد عقد الشراء ) يع وظهر للمشتري وما من األصول ب( 
من ال يعرف ذلك العيب وإالَّ فال قيام له به كما مر تفصيله يف عيوب الرقيق ، وإذا ادعى البائع أن املشتري أحاط 

إذا كان العيب مما خيفى قاله الربزيل عن  بالدار معرفة وعلماً ، وقد كتب يف الوثيقة مثل ذلك فإن ذلك ال ينفعه
وال حجة يف قول املوثق إنه أحاط هبا علماً إذ ذاك من تلفيقهم ، والعادة تقتضي عدم قصده : املازري قائالً 
  .باإلشهاد اه 

عباس أحاط هبا علماً قاله أبو ال: وكذا قول املوثق قلب ورضى هو من التلفيق أيضاً ، إذ هو من معىن قوهلم : قلت 
  .امللوي 

  فإنْ َيكُْن لَْيسَ لَُه تَأْثُِري
كسقوط شرافات ) ليس له تأثري يف مثن ( ذاك العيب الذي اطلع عليه املشتري ) فإن يكن ( يف ثََمنٍ فََخطُْبُه َيِسُري 

  .ال يعترب ألنه كالعدم ) يسري ( اخلطب الشأن واألمر : قال يف القاموس ) فخطبه ( أو شق يسري أو حنومها 
  َوَما ِلَمْن َصاَر لَهُ الَْمبِيُع
  َردٌّ َوالَ بِقَيَمٍة ُرجُوُع

  .على بائعه ) بقيمة رجوع ( له ) وال ( بذلك العيب ) رد ( وهو املشتري ) وما ملن صار له املبيع ( 
  َوإنْ َيكُْن َينْقُُص بَْعُض الثََّمنِ
  كالَعْيبِ َعْن َصْدعِ جِدَارٍ َبيِّنِ

ظاهر إذا مل تبلغ ) جدار بني ( شق ) عن صدع ( الناشىء ) ينقص بعض الثمن كالعيب ( عيب ذلك ال) وإن يكن ( 
قيمته ثلث الثمن وليس هو وجاهة الدار وال خيف عليها منها السقوط ، فحينئذ يكون من املتوسط املشار إىل 

  :حكمه بقوله 
  فاملُْشتري لَُه الرُجوُع هاهنا



  بقيمِة العَْيبِ الّذي تََعيَّنا
فيقوم ساملاً بعشرة مثالً ومعيباً بثمانية ، ) الرجوع ههنا بقيمة العيب الذي تعينا ( أي عليه ) له ( يتعني ) فاملشتري ( 

إذا مل تبلغ قيمته ثلث : ويرجع مبا نقصه العيب وهو مخس الثمن يف املثال كان الثمن عشرة أو أكثر أو أقل ، وقويل 
ثلثه فهو حينئذ من الكثريعلى ما أليب بكر بن عبد الرمحن وهو املذهب كما يأيت  احترازاً مما إذا بلغت. الثمن اخل 

عاطفاً على ما ال رد به وعيب ) خ ( بعد ، وكذا إن كان وجاهة الدار أي يف مهماهتا أو خيف عليها منه كما قال 
يب على أخذ األرش يف وظاهره كالنظم أنه جيرب اآل. قل بدار ورجع بقيمته كصدع جدار مل خيف عليها منه اخل 

العيب املتوسط كان اآليب هو البائع أو املشتري ، وهو كذلك على املشهور ، والذي البن احلاج يف نوازله أن البائع 
اصرف على املبيع وخذ : ال جيرب على أخذ قيمة العيب ، وإمنا هو باخليار إن شاء رد القيمة وإن شاء قال للمشتري 

وهذا هو الذي أحتمل عهدته لكثرة احليل ) : ق ( قال . ملبيع فيتعني الرجوع باألرش اه مجيع مثنك إال أن يفوت ا
وبفتوى ابن احلاج ) : م ( قال . يكون املشتري مغتبطاً باملبيع ويطلب مع ذلك عيوباً ليحط عنه شيء من الثمن 

الذي به العمل : نا ابن سودة وقال شيخ: ونقله عنه يف شرح العمليات مث قال . هذه جرى العمل عندنا بفاس اه 
وما قاله ابن سودة صحيح وهو قول : قال ابن رحال . هو الرد باملتوسط كالكثري فال يغتفر إال القليل كالشرافات 
إنه مقتضى القياس وعلى ما البن : وقال املازري . يف املذهب حكاه الباجي وابن احلاجب وابن عرفة وغريهم 

  :ال سودة اقتصر يف نظم العمل فق
  وبالكثري املتوسط حلق

  فيما من العيب األصول قد حلق
وال زال العمل على ما البن سودة إىل اآلن والفرق بني ما البن احلاج وما البن سودة أن املشتري على : قلت 

أن األول ال ميكن من الرد ، وإمنا ميكن من الرجوع بقيمة العيب ، لكن إمنا ميكن منه إذا مل يقل له البائع إما 
تتمسك باملبيع أو ترده وتأخذ مثنك ، وإالَّ فال رجوع له بشيء ، وإمنا يتمسك أو يرد ويأخذ مثنه خبالفه على الثاين 

  .فهو باخليار بني الرد والتماسك ابتداء 
  َوإنْ َيكُْن ِلنَقْصِ ثُلِْثِه اقَْتَضى
  فما َعالَ فَالرَّدُّ حَْتٌم بالقَضَا

عطف على ثلثه مدخول لنقص والالم فيه زائدة ) اقتضى فما عال ( أي الثمن ) ه لنقص ثلث( العيب ) وإن يكن ( 
ء وما اقتصر ) بالقضا ( واجب للمشتري ) فالرد حتم ( وإن يكن العيب اقتضى نقص ثلث الثمن فأعلى : أي 

مخسة ذكرها  عليه الناظم يف حد الكثري بالثلث فأعلى هو قول أيب بكر بن عبد الرمحن كما مر ، وهو أحد أقوال
: ابن عرفة وغريه ، وانظر الكراس اخلامس من بيوع الربزيل فإنه ذكر للدور عيوباً ، ورمبا ننقل بعضها عند قوله 

وظاهر النظم كغريه أن له الرد بالكثري ، ولو اطلع عليه بعد سنة أو أكثر من يوم الشراء ، وهو . والبق عيب اخل 
أن العمل على عدم الرد بعد سنة يف الدور ويف . لبيع من براءة إن نصت اخل وا: كذلك وتقدم عن األبار عند قوله 

  وَكُلُّ َعْيبٍ َينْقُُص اَألثْمَانَا.الرقيق بعد ستة أشهر 
  يف غَْيرَِها ُردَّ بِِه َما كَانَا

به ( ملبيع ذلك ا) رد ( أي يف غري األصول من العروض واحليوان واملثليات ) وكل عيب ينقص األمثانا يف غريها ( 
نقص عن العشر مثالً أو زاد عليه إذا كان خيفى عند التقليب كما مر ، وقام بفور اطالعه عليه كما يقوله ) ما كانا 

. ، فعيوب غري األصول قسمان قليل ال قيمة له فال شيء فيه وكثري وهو ما نقص من الثمن نقصاً له بال فريد به 



وحنوه يف املتيطية واملقرب عن ابن القاسم وانظر ما يأيت . به واجب اه كل عيب ينقص الثمن فالرد : ابن سلمون 
  .والبق عيب اخل : عند قوله 

  َوَبْعضُُهْم بِاألْصلِ عَْرضاً ألَْحقَا
  يف أَْخِذ ِقيَمٍة َعلى َما َسَبقَا

والكثري الثلث  للمعيب إن كان متوسطاً ، ويف الرد به إن كثرياً) وبعضهم باألصل عرضاً أحلقا يف أخذ قيمة ( 
يف عيب األصول ففي املفيد روى زياد عن مالك فيمن باع ثوباً فإذا فيه خرق يسري خيرج يف ) على ما سبقا ( فأكثر 

وهو خالف املعتمد الذي صدر به الناظم ، والفرق على املشهور بني . القطع مل يرد به ، ووضع عنه قدر العيب اه 
ريها بكل ما نقص الثمن خبالفها ، فإمنا يرد فيها بالثلث فأكثر أن األصول ال األصول وغريها ، حىت كان الرد يف غ

  ) .ح ( تنفك عن عيب غالباً ، وألن عيبها املتوسط يزول باإلصالح ، فلو ردت به ألضر ذلك بالبائع قاله 
  ثُمَّ الُعيوُب كُلَُّها الَ ُتْعَتبَْر
  إالَّ بِقَْولِ َمْن لَُه بَِها َبصَْر

كلها ال ( اليت من شأهنا أن ختفى عند التقليب ال ما كان ظاهراً ال خيفى كما مر يف فصل بيع الرقيق ) وب مث العي( 
  :ولو كانوا غري عدول حيث تعذر العدول كما مر يف قوله ) تعترب إال بقول من له هبا بصر 
  ويثبت العيوب أهل املعرفه
  هبا وال ينظر فيهم لصفه

جبرحة الكذب اتفاقاً كما يف ابن عرفة ، وكذا يعذر فيهمليأيت املطلوب مبن هو أتقى مث إنه يقدح يف غري العدول 
منهم أو أثبت وحمل قبول غري العدول من أرباب البصر إذا كان احليوان املشهود بعيبه حياً حاضراً فإن كان ميتاً أو 

ونقله شارح نظم عمل فاس . ريهم وابن فرحون وغ) خ ( غائباً فال يقبل غري العدول كما قاله يف الطرر وشراح 
  :كذاك يف حمتمل الشهادة وعند قوله : فانظره هناك وانظره أيضاً عند قوله . ويتساهل بأرباب البصر : عند قوله 

  واختص عدل بالشهادة على
  أرباب األبصار كما قد اجنلى

ه ال بد فيه من عدلني من أهل وذلك كله يف باب القضاء من العمل املذكور ، مث حمل كون امليت كالغائب يف أن
املعرفة إذا دفن أو تغري حاله حبيث خيفى العيب معها ، أو كان العيب خيفى مبوته ، وإن مل يتغري حاله فإن مل يدفن وال 

تغري حاله وال كان العيب خيفى مبوته فإنه حينئذ كاحلي فيكفي فيه ولو الواحد املوجه من قبل القاضي ال إن أوقفه 
ذات نفسه ، فإنه ال يكفي كما قاله غري واحد ، وإذا كان كاحلي فال تقبل الشهادة بعيبه حىت يقولوا  املبتاع من

وقفنا عليه بفور املوت قبل تغريه وطول موته اليوم وحنوه ، وأنه بذلك العيب مات ، وأنه أقدم من أمد التبايع ألن 
ل فيه الشهادة من البياطرة جمملة ، وملا قال يف نظم العمل احليوان سريع التغري يف احلياة ، فكيف بعد املمات فال تقب

:  
  وبعد شهر الدواب باخلصوص
  بالعيب ال ترد فافهم النصوص

يستثىن من ذلك عيب الذباب فإن الدواب ترد به ولو بعد شهر ذكر ذلك أواخر تأليفه يف تضمني : قال ابن رحال 
ن أفىت من املتأخرين بأن الدواب ال ترد بعد شهر كالعبدوسي الضياع ، وانتقد عليه ذلك بعض املتأخرين بأن كل م

واملكناسي والشيخ عبد القادر الفاسي وأيب عبد اهللا القوري وسيدي علي بن هارون وغريهم مل يفرقوا بني عيب 



اً الذباب وغريه ، وتعليلهم ذلك بأن احليوان ال يكاد يبقى على حال مع قول مالك يف الذي يشتري ، فإن وجد رحب
وإالَّ خاصم مع جهل البياطرة وكثرة جرأهتم وقلة صدقهم وكثرة احتيال النخاسني واستهاناهتم للدواب باخلدمة ، 

مع ما قاله ابن هارون من كون الرجل يشتري الدابة ويسخرها وينهكها ويقضي هبا وطره ، مث يلطم هبا وجه 
وما قاله هذا املنتقد ظاهر من حال العامة . باختصار صاحبها دليل على استواء العيوب كلها ذباهبا وغريه انتهى 

فإهنم ملا تفطنوا ملا قاله ابن رحال صاروا ال يقومون بعد موت احليوان إال بعيب الذباب ويبقرون على الدابة بعد 
لك ، ورمبا موهتا ، ويشهد البياطرة بأن يف جمنتها دوداً هواملسمى بالذباب ، وال جتد أحداً ماتت له دابة إال وقام بذ

ال يبقروهنا إال بعد يوم أو يومني من موهتا ، ورمبا كان ذلك الدود متولداً أي شيئاً يشبه الدود كما يوجد ذلك 
وإنه من ذلك العيب : وقويل . خبياشم الشاة الصحيحة ، ورمبا يكون أيضاً حدث بعد املوت لسرعة تغريه وهكذا 

وفرق بني ) : خ ( ع مدلساً وإالَّ فال يرجع إال بأرش العيب كما قال ويرجع جبميع مثنه إن كان البائ: مات أعين 
  .مدلس وغريه أن نقص كهالكه بعيب التدليس اخل 

إن قال أشك أنه املبيع رد : ابن عات . إنكار البائع ما رد عليه أنه مبيعه مقبول : قال ابن عرفة : األول . تنبيهات 
  . .عليه اه 
يف احليوان بني حياته وموته جيري يف غريه من الدور وشبهها ، فإذا هتدمت الدار مثالً فال  هذا التفصيل الذي: الثاين 

يقبل يف أهنا كانت معينة إال اثنان عدالن ، وإن كان شارح العمل توقف يف ذلك لكن ال وجه للتوقف كما ال خيفى 
  .دلس وغريه واهللا أعلم ، إذ املدار على فوات املبيع وعدم قيام عينه فيفرق فيها حينئذ بني امل

إذا شهدت بينة بأن العيب قدمي وشهدت األخرى بأنه حادث فأجاب ابن : قال يف األقضية من الربزيل : الثالث 
ألصحابنا يف ذلك : وأجاب ابن القطان . بأن األصل السالمة إذا شهد عدالن بأنه مل يكن به شيء يوم البيع : عات 

بأن بينة القدم أعمل إذا شهد كل واحد منهما : وأجاب ابن مالك . القدم أعمل  مذهبان ، وظاهر املدونة أن بينة
عن علمه ملعرفته بالدابة ، أو شهدت كل بينة بالدليل ، وأما إن شهدت بينة بالدليل واألخرى بالقطع ، فبينة القطع 

ولو قالت هذه جيب به الرد ، : ل يريد ابن القطان من مسائل املدونة أن من أثبت أوىل ممن نفى قا: أوىل ، الربزيل 
وقالت األخرى هو عيب ال جيب به الرد ، فهو تكاذب وال يرد حىت يثبت ، وحنوه يف املتيطية والباب الثامن 

وكذا لو شهد شاهدان بأن الدرهم جيد وآخران بأنه رديء مل يلزم القابض قبوله حىت : واخلمسني من التبصرة قال 
ولو شهد : قبضه ورده مل يلزم املردود عليه قبوله حىت يتفقا على رداءته ، مث قال  يتفقا على جودته ، وكذا لو

شاهد بعيب قدمي وشهد آخر بعيب غري األول ، فال توجب شهادهتما حكماً حىت يشهدا على عيب واحد ، وقال 
وط أن ينظر إىل العيب ال يفيت الفقيه يف الرد بالعيب يف األمة إال بشر: يف باب التدليس بالعيوب عن الغرناطي 

امرأتان ويشهدان عند القاضي على عني األمة بصفة عيبها ، ويشهد طبيبان أن هذه الصفة تدل على أن العيب أقدم 
فهو صريح . من زمن البيع ، وأن يشهد جتار الرقيق أنه يسقط من الثمن فيفيت حينئذ بوجوب الرد بعد اإلعذار اه 

  .، وسيأيت آخر الفصل  يف وجوب اإلعذار يف أرباب البصر
الرباءة وقد تقدمت ، وأهنا خاصة بالرقيق وال تصح يف غريه إال إذا تطوع هبا : وملا كان للرد بالعيب موانع أحدها 

. زوال العيب كنزول املاء يف العني مث يربأ بعد الرد برأ ال حيتمل معه رجوع وحنو ذلك : الثاين . بعد العقد كما مر 
يع حساً قبل االطالع كاهلدم يف الدار واملوت يف احليوان فيتعني الرجوع باألرش فقط كما مّر أو فوت املب: الثالث 

ومل يتعرض الناظم للثاين والثالث ، . ما يدل على الرضا : الرابع . حكماً كالعتق واالستيالء ، فريجع باألرش أيضاً 
  َيطَّلِْعوَالُْمشَْترِي الشَّْيَء وَبْعُد :وأشار إىل الرابع بقوله 



مبتدأ ثان ) قيامه ( قدمي ) وبعد يطلع فيه على عيب ( أي شيء كان ) واملشتري الشيء ( ِفيِه َعلَى َعْيبٍ ِقَياُمُه ُمنِْع 
خربه والثاين وخربه خرب األول والرابط الضمري يف قيامه ، وإمنا مينع قيامه بذلك العيب إذا تصرف أو ) منع ( 

  :ومني وحنومها من غري عذر ، ولذا قال سكت مدة تدل على الرضا كالي
  إالَّ َمَع الفَْورِ َوَمْهَما اْسَتعَْمال

) بعد اطالعه املعيب ( استعماالً منقصاً ) الفور ومهما استعمال ( قيامه ب ) إال مع ( َبْعَد اطِّالَِعِه املِعيبَ َبطَالَ 
اطالعه على عيبه سواء استعمله زمن اخلصام أو مىت استعمل املعيب االستعمال املنقص بعد : مفعول باستعمال أي 

الرد بالعيب ألن االستعمال أو السكوت من غري عذر دليل على الرضا بالعيب ومثل لالستعمال ) بطال ( قبله 
  :املنقص بقوله 

  كاللُّلْبسِ وَالرُّكُوبِ َوالبَِناِء
للدابة يف احلضر اختياراً وكذا لو تسوق أو سافر بعد ) والركوب ( للثوب ) كاللبس ( َواهلَْدمِ َواِجلمَاعِ ِلِإلَماِء 

االطالع ، ومفهوم اختياراً أنه لو اضطر لركوب الدابة أو احلمل عليها الطالعه على عيبها يف سفره أو لتعذر قودها 
يف احلضر ، فإنه ال مينع من الرد وهو كذلك على رواية ابن القاسم ، ومفهوم كاللبس أن االستعمال الذي ال 

ينقص املبيع كسكىن الدار واقتطاف الثمرة ولنب الشاة ومناظرة يف كتب ال مينع الرد ، وهو كذلك إن كان يف زمن 
وما يدل على الرضا إال ما ال ينقص كسكىن : عاطفاً على ما مينع الرد ما نصه ) خ ( اخلصام ، فإن كان قبله منع 

واحلاصل أن . ضطر هلا أو تعذر قودها حلاضر اخل الدار وحلف إن سكت بال عذر يف كاليومني ال كمسافر ا
االستعمال قبل االطالع ال مينع الرد مطلقاً وبعده فيه تفصيل ، فإن كان منقصاً كاستخدام العبد والدابة ولبس 
الثوب منع مطلقاً طال أم ال ، كان زمن اخلصام أو قبله إال لعذر كسفر ، وإن كان غري منقص كحلب الشاة 

بنفسه أو كرائها لغريه ، فإن كان زمن اخلصام فله الرد ، وإن كان قبله مع السكوت يومني فأكثر فال وسكىن الدار 
رد ، وإن كان اليوم فدون فله الرد بعد ميينه كما أنه له الرد إذا سكت أكثر لعذر من خوف وحنوه وثبت عذره 

ك االضطرار يف الذهاب وهو كذلك قال يف وما مر من أن االضطرار يف السفر ال مينع الرد ظاهراً ، ولو كان ذل
وعذر مسافر وال يلزمه ردها إال فيما قرب وخفت مؤنته ، ويستحب له أن يشهد أن ذلك ليس رضاً منه : الشامل 

ولكن إذا رجعت حلاهلا ردها وال شيء عليه ، وإن عجفت ردها وما نقصها أو يأخذ قيمة العيب قاهلابن القاسم . اه 
يعين التصرف هبذه األمور بعد االطالع ، ولو زمن اخلصام مما يدل على الرضا ) دم واجلماع لإلماء والبناء واهل. ( 

  .ومينع الرد بالعيب ، وال شيء له من أرش وال غريه ، وكذا العتق بعد االطالع 
يرض ، وإن شاء  فإن غاب بائع املعيب فاملشتري باخليار إن شاء صرب إىل قدومه ويستحب له اإلشهاد بأنه مل: تنبيه 

رفع أمره للحاكم فيكتب لقريب الغيبة ويبيع املعيب على بعيدها ويقضي منه الثمن ، فإن فضلت فضلة بقيت بيد 
: أحدها . يتم احلكم بالبيع يف هذه املسألة بتسعة شروط ، وثالثة أميان : قال أبو احلسن . احلاكم كما يف الالمية 

وهذه األربعة يتضمنها : قلت . أمد التبايع : الرابع . أنه نقده : ر الثمن ، الثالث مقدا: الثاين . أن يثبت أنه ابتاع 
أن العيب أقدم من : السابع . أنه ينقص من الثمن : السادس : ثبوت العيب : عقد الشراء يف الغالب ، واخلامس 

كوهنا بعيدة أو حبيث ال : التاسع  .ثبوت الغيبة : الثامن . وهذه السبعة يشاركه فيها احلاضر : قلت . أمد التبايع 
. يعلم ، وأما ثالثة أميان ؛ فإنه حيلف أنه ابتاع بيعاً صحيحاً وأنه مل يتربأ إليه من العيب وال بينة له وال أراه إياه 

  ) .ح ( والثالثة أنه ما رضي بالعيب حني علم به ، وله أن جيمعها يف ميني واحدة انظر ضيح و 
أنه ما أراه إياه وأنه ما رضي به ، وال تتوقف ميينه على دعوى املخرب وال اإلراءة ، وهو ظاهره أنه حيلف : قلت 



كذلك ألن هذا غائب فال أقل لو حضر أن يدعي أنه أخربه برضاه خمرب ، أو أنه أراه إياه خبالف احلاضر فليس له أن 
تر ادعيت رؤيته بدعوى اإلراءة ، وال ومل حيلف مش) : خ ( حيلفه على ذلك إال بدعوى املخرب واإلراءة كما قال 

وتقدم يف عيوب الرقيق أن هذا إمنا جيري على أن ميني التهمة ال تتوجه ، وظاهره . الرضا به إال بدعوى خمرب اخل 
أيضاً أنه ال حيتاج إىل ثبوت ملك البائع ملا باع إىل وقت بيعه خالفاً ملا يف ضيح تبعاً البن عبد السالم ، من أنه ال بد 

نه زيادة على التسعة املتقدمة ، وهو مما ال وجه له ألن األصل فيمن باع شيئاً أنه إمنا باع ما ميلكه ، وكونه باع غري م
وتقدم ذلك يف البيع على الغائب ، وألن هذا ميلك الرد عليه باع ملك . ملكه خالف األصل ، كما يف االرتفاق 

املشتري بوكالته أو بأنه يبيع ملك غريه ، وقد يكون لإلنسان  نفسه أو ملك غريه بوكالة أو حنوها حيث مل يعلم
السلعة أو الدار ويبيعها بفور شرائهما قبل أن يعرف الناس أهنما ملكه ويغيب بعد ذلك فيتعذر على القائم ثبوت 

تكون العهدة على ملك البائع ، فلعل ما البن عبد السالم إمنا هو إذا أىب أن حيلف أنه ما بني له أنه يبيع ملك الغري ل
ومن ابتاع ثياباً وسافر هبا ملصر مثالً فوجد : قال الربزيل : األول . تنبيهان .ذلك الغري ال على الغائب واهللا أعلم 

ببعضها عيباً فإنه يشهد على املعيب منها ويبيعها على بائعها ال أنه رضي هبا فإن رجع قام على البائع فإن دلس فعليه 
يعين عليه كراؤها وما نقصه العيب انظر متامه يف الكراس السادس من . س فال كراء عليه اه وإن مل يدل. كراؤها 

إن كان النقص يسرياً ردها وال شيء عليه ، ونقلها على البائع وإن كان له مؤنة : بيوعه فإنه زاد إثر ما مر ما نصه 
يمة العيب أو يردها ، وقيمة العيب وردها كثرية فهو كالعيب الكثري حيدث فيخري بني األخذ واإلمساك والرجوع بق

  .ملوضعها هو قيمة العيب وسواء دلس أم ال اه 
سئل الفقيه أبو جعفر عمر الزويري عن السلعة املبيعة إذا ردت بعيب وضاعت يف : قال يف نوازل الزيايت : الثاين 

بتاع مل يفعل فعالً يدل على رضاه إذا ردها امل: الطريق بسرقة أو لصوص أو غري ذلك فممن يكون الضمان ؟ فقال 
  .فهي مصيبة نزلت للبائع اه 

  وكاِمٌن َيبُدو مع التَّْغيِريِ
  كَالسُّوسِ الَ ُيَردُّ ِفي املَأْثُورِ

يظهر يف ) مع التغيري كالسوس ( ويظهر ) يبدو ( يستوي املتبايعان يف اجلهل به عند العقد و ) كامن ( عيب ) و ( 
من ) ال يرد يف املأثور ( يظهر يف اجلوز بعد كسره والقثاء تظهر مرارهتا بعد كسرها اخلشب بعد شقه والفساد 

عاطفاً على ما ) خ ( املذهب ، ومفهوم قوله يبدو مع التغيري أنه إذا كان يعرف فساده قبل التغيري كالبيض فإنه يرد 
وما مر من عدم الرد إمنا . البيض اخل  ال رد به ، وما ال يطلع عليه إال بتغيري كسوس اخلشب واجلوز ومر قثاء ورد

هو إذا مل يشترط املشتري السالمة من ذلك ، وإالَّ فله الرد والعادة كالشرط ، ولذا جتد الناس اليوم يردون القثاء 
إذا ابتاع قثاء فوجده كله مّراً فإنه يرده بذلك ألن صاحبه : بسبب مرارهتا بل ذكر الربزيل عن ابن املواز ما نصه 

ويدخل حتت الكاف أيضاً من اشترى شاة فوجدها عجفاء أو جوفها أخضر فإنه ال رد له كما يف مساع . ه اه يعرف
وانظر اضطراب الشيوخ فيمن اشترى أضحية فوجدها عجفاء ال جتزىء أضحية يف باب : قال ) ق ( أشهب قاله 

لزراعة أو يف أباهنا بثمن ما يراد هلا فلم من اشترى شعرياً بشرط أنه ل) : عج ( قال : فرع .العيوب من ابن سهل اه 
ينبت فإن كان البائع مدلساً رجع عليه املشتري جبميع الثمن وأجرة األرض وما صرفه يف زرعه ، وإن كان غري 

مدلس فإن كان املبيع ال ينتفع به يف غريها كزريعة احلناء والربسيم رجع املشتري بثمنه وال يدفع عوضاً للمبيع ، 
تفع به يف غريها كأكله أو علفه ، فهل يرجع بثمن اجلميع أيضاً ، ولكن يرجع البائع مبثل متاعه وهو وإن كان ين

وقال ابن . قوالن اه . قول ابن القاسم ، أو يرجع املبتاع مبا بني قيمته نابتاً وغري نابت من الثمن وهو قول سحنون 



عت الزريعة اليت اشتريتها من هذا بعينها ، وأنك يقال ملن اشترى زريعة فلم تنبت أثبت أنك زر: عبد الرفيع 
عن القلشاين وأصله يف اجلزيرية ) م ( ونقله . زرعتها يف األبان ، ويف أرض ثرية ، وأهنا مل تنبت ولك الرجوع اه 

 إن كانت البينة مل تفارقه حىت: كما يف الربزيل قال فيمن ابتاع زريعة بصل ، وزعم املشتري أهنا مل تنبت ما نصه 
زرعها يف أرض مذللة ناعمة ومل يضيع سقيها يف وقت السقي رجع بالثمن على البائع ، ومل يكن عليه مثل زريعته إذ 
ال فائدة فيها ، وإن فارقته البينة ونظر العدول إىل األرض ورأوها مل يصلح نباهتا حلف البائع أنه مل يغره وأنه أعطاه 

وهذا كله إذا مل يبق من الزرع شيء وإالَّ فيجرب .  هذا فال ميني فيها اه زريعة جيدة يف علمه ، وإن مل يكن هذا وال
فإن عرف كذبه فال شيء له ، وإن عرف صدقه بالتجربة : ليعلم صدق املشتري أو كذبه كما البن رشد قال 

قول سحنون  ففيه إشارة إىل ترجيح. املذكورة رجع بقيمة العيب إن مل يدلس البائع وإن دلس رجع جبميع الثمن اه 
يعين ألنه إذا اشتراها يف اإلبان فكأنه اشترط زراعتها كمن اشترى ثوراً يف . أو يف إباهنا اخل ) عج ( املتقدم ، وقول 

إبان احلراثة فوجده ال حيرث فإن له رده ، وإن مل يشترط أنه للحراثة قاله ابن احلاج وغريه ، وزراعة دود احلرير 
  ) .ت ( هر نسجها فاسداً جتري على ما تقدم من زراعة احلناء وحنوها قاله يذكر بائعها أهنا جيدة مث يظ

بل ولو مل يذكر بائعها ذلك ألهنا إمنا تشترى يف األبان على أن نسجها صاحل كمسألة الثور املتقدمة واهللا : قلت 
  وَالَبقُّ َعْيٌب ِمْن ُعُيوبِ الدُّورِ.وانظر العلمي يف احملاباة والتوليج . أعلم 

  ُيوجِبُ الرَّدَّ َعلَى املَْشُهورَِو
ومراده باملشهور ما وقع احلكم به ال ) عيب من عيوب الدور ويوجب الرد على املشهور ( والنمل ) والبق ( 

املشهور املصطلح عليه من كونه الذي قوي دليله أو كثر قائله أو مذهب املدونة ، وظاهره أن البق عيب ولو قل ، 
ليس : وسوء اجلار يف الدار املكتراة عيب إذا مل يعلم به وقال غريه : عن املوازية هو ما نصه  والذي يف الطرر ناقالً

ترد الدار من سوء اجلريان واحلفرة ، والبئر : مسعت مالكاً يقول : ذلك عيباً يف املبيع وقد قال أبو صاحل اجلواين 
يب فيها وكثرة البق عيب فيها ، ونزلت واملرحاض بقرب حيطان الدار عيب ، وكذا جرى ماء غريها عليها ع

وأخربين الثقات أن العمل بقرطبة أيضاً برد السرير املبقق وإن حنت وبيع ومل يبني رد أيضاً . بقرطبة وحكم بردها 
وعن ابن عبد الغفور عن بعض أصحابنا أن كثرة القمل يف الثياب ترد به بزاً كانت أو صوفاً أو . وحكم به فيها 

والصيبان يف : ور والغفائر الغسيلة املصبوغة بالسواد إن بني بائعها وإالَّ وجب الرد ألنه عيب وغش قال كتاناً املشا
  :بنقل الربزيل ، فظاهره أن قليل البق ال رد به ، ولذا أصلحه ولده بقوله . الثوب عيب ألنه مالزم كالقمل اه 

  وكثرة البق تعيب الدورا
  وتوجب الرد ألهل الشورى

الناظم فهم أن التعبري بالكثرة يف النص غري مقصود ، ويدل له ما قاله يف السرير وما ذاك إال لكون البق  لعل: قلت 
ال ينضبط وال يستقر على حال ، فهو وإن قل يف وقت يكثر يف احلني فما للناظم من اإلطالق أحسن وما ذكره يف 

السوء عظيمة ، وقد روي عن مالك أن الدار ترد من سوء  احملنة باجلار: قال ابن رشد . اجلار السوء حنوه يف العتبية 
ويف اجملالس أن من ابتاع داراً مبدينة أو قرية بناحية واد فحمل الوادي يف : مث قال الربزيل . باختصار . اجلار اه 

مصيبة  بعض الزمان ووصل إليها ، فإن ثبت أنه بلغ إليها فيما مضى ولو مرة كان له ردها ، وإن مل يعلم ذلك فهي
إنه من العيوب الظاهرة اليت ال رد هبا ، ويف : والبن رشد فيمن ابتاع كرماً فظهر أنه شارف فقال . نزلت باملبتاع 

ألنه ال نفع هبا إذ هي إمنا تباع للطحن فإذا . الطرر أن الرحى املتربة ترد بكل حال علم املشتري بتتريبها أم ال 
ويف الكراس . ، فإن فاتت رجع بقدر العيب وهذا القول أوىل وبه العمل اه  كانت متربة مل تسو إال قيمة حجر ملقى



الثاين من معاوضات املعيار أن الدار املعتادة لنزول األجناد ترد ألن ذلك عيب ، ويف املعيار أيضاً أن احلديد إذا 
، وما مر من أن النمل وجده مبتاعه أحرش فإن له رده على بائعه ، وهكذا حىت يرد على الذي أخرجه من املعدن 

. إذا قال اجلريان إن ذلك قدمي هبا يظهر من فصل الربيع إىل اخلريف اخل : ترد به كالبق هو ما أفىت به ابن لب قائالً 
لكن ال جتد أحداً عندنا اليوم يقوم . وكل عيب ينقص األمثانا اخل : وهذا كله يدخل حتت قول الناظم فيما مر 

لعدم نقصان مثن الدار بذلك عادة عندهم ، وأما قتل اإلنسان يف دار أو بستان فإن ذلك بعيب البق والنمل ولعله 
ليس عيباً فال حجة للمشتريفي أن الدار صارت بسبب القتل املذكور موحشة تنفر النفوس منها وتظهر للعيال 

  .بسبب ذلك خياالت وحنو ذلك كما يف الشارح 
  َوأُجَْرةُ السِّْمسَارِ ُتْسَترَدُّ

  ْيثُ َيكونُ ِللَْمبِيعِ رَدَُّح
وهذا إذا كانت األجرة على وجه اجلعالة ومل يدلس وكان الرد ) وأجرة السمسار تسترد حيث يكون للمبيع رد ( 

بالبيع حبكم حاكم فإن دلس البائع فال يرد السمسار اجلعل ما مل يتفق مع البائع على التدليس فإنه يرده قاله يف 
اجلعل إن كان على وجه اإلجارة كما لو أجره بدرهم على مسسرة الدار عشرة أيام مثالً  املتيطية ، وكذا ال يرد

وبيعت يف آخرها ، مث ردت بعيب فإن بيعت يف أثنائها فله من الدرهم حبساب ذلك ، وكذا إن قبله البائع يغري 
وللسمسار حتليف البائع أنه مل : اً قال فيها أيض. حكم فإنه ال يرده كما لو أقاله أو استحق قاله يف املتيطية أيضاً 

وأما ما دفعه املشتري حالوة للسمسار على حتصيل املبيع فال يرجع به إال أن يعلم السمسار ) : ز ( قال . يدلس اه 
وللمشتري حتليفه على عدم علمه به أيضاً فإن نادى السمسار على السلعة فلم جيد فيها البيع : أي . عيباً باملبيع اه 

ىل رهبا فباعها رهبا بالذي وقعت عليه أو بأقل أو بأكثر ، فإن باعها يف ذلك السوق بالقرب فللسمسار وردها إ
  .اجلعل وإن باعها بعد بُعد أو يف غري ذلك السوق فال جعل له قاله يف املعيار 

  َوَحْيثَُما َعيََّن قَاضٍ شُهِدَا
  ِللَْعْيبِ فَاإلْعذَاُر ِفيهِْم ُعهِدَا

من جهة املعرفة وجبرحة ) فيهم ( والقدح ) فاإلعذار ( أي إلثباته وشهدوا به ) اض شهدا للعيب وحيثما عني ق( 
مث العيوب كلها : عند األئمة ال من جهة العدالة ألنه مدخول فيهم على عدمها كما مر عند قوله ) عهدا ( الكذب 

قال يف . عرفة والكذب ال من جهة العدالة فاإلعذار املعهود فيهم ولو مشركني إمنا هو من جهة امل. ال تعترب اخل 
واإلعذار فيهم من طريق العلم ال منطريق العدالة فإن أتى البائع ممن هو أعلم من هؤالء الشهود مسع منه : املتيطية 

وكالمه صريح يف كوهنم موجهني من قبل القاضي ألهنم إذا مل يكونوا موجهني من قبله ، بل . وإالَّ فال حجة له اه 
فهم املبتاع من ذات نفسه فال يقبل غري العدول باتفاق من مالك وأصحابه كما صرح به هو نفسه ، واإلعذار أوق

فيهم حينئذ من جهة العدالة واملعرفة فالتفصيل يف اإلعذار من طريق العلم ال من طريق العدالة إمنا هو يف شهود 
سلمون من أهنما إذا كان القاضي قد نصبهما إىل  العيب املوجهني من قبل القاضي ، وإذا علمت هذا فما يف ابن

ذلك فشهدا عنده بالعيب ، وأراد البائع أن يعذر إليه يف شهادهتما ويدعو غريمها إىل الشهادة عند القاضي فليس له 
ح خمالف ملا مر عن املتيطية والناظم فيجب محله على ما إذا أراد اإلعذار فيهم من جهة العدالة ، فإذا قد. ذلك اه 

فيهما وأبطل شهادهتما دعا غريمها إىل الشهادة بنقيض ما شهد به املقدوح فيهما ، وإالَّ فهو خمالف للمذهب ألن 
أرباب البصر إمنا يشهدان مبا خلص هلما باجتهادمها وقد خيطئان هذا يف املعروفني بالتقوى والدين ، فكيف مبن عرف 

  .حيازة والتحليف فيشهدان بأمر حمسوس ال اجتهاد فيه واهللا أعلم بعدم العدالة أو كان مشركاً خبالف املوجهني لل



إذا شهد أرباب البصر بأنه عيب وأنه ينقص من الثمن كثرياً جازت الشهادة ، وقيل إمنا على الطبيب صفة : تنبيه 
قد ارتفعت الداء خاصة وأنه قدمي وأما نقصان الثمن فيشهد به عدالن سواء بعد أن يصف هلما الداء ألن الضرورة 

واألول أحسن ألن من ال يدري الداء كيف يدري نقص الثمن بسببه قاله يف : يف هذه الزيادة قال بعض املوثقني 
. وانظر اعتراض ابن سهل فيها أيضاً ويف الباب الثامن واخلمسني من التبصرة وبعضه يف العمل املطلق . النهاية 

القيمة فيشهد الطبيبان بالعيب ويشهد عدالن من أهل املعرفة بالقيمة إن كان الطبيبان ال يعرفان : وقال ابن سلمون 
فمفهومه أهنما إذا كانا يعرفان القيمة فتقبل شهادهتما يف العيب والقيمة ، وهذا يبني كالم . بنقص الثمن اه 

  .مث العيوب كلها ال تعترب اخل : الغرناطي الذي قدمناه عند قوله 
  فصل يف الغنب

ن الباء املوحدة وهو عبارة عن شراء السلعة بأكثر من القيمة بكثري فيغنب املشتري أو يبيع بأقل من بفتح الغني وسكو
وال يقال الثمن يتبع . وهو يقتضي أن لكل من البائعواملشتري القيام بالغنب ) م ( القيمة بكثري فيغنب البائع قاله 

ته بكثري ، فكيف يصدق يف الغنب وأنه مل يكن له الرغبات فقد يرغب املشتري يف الشيء فيعطي فيه أكثر من قيم
رغبة فيه ؟ ألنا نقول ثبوت كونه جاهالً بالقيمة ينفي عنه إذ ال يقال زاد على القيمة للرغبة حىت يكون عارفاً هبا ، 

 وإذا قلنا إن كالً من العوضني مبيع باآلخر كما مّر أول البيوع فيكون هذا احلد شامالً ملا تقدم يف فصل بيع
فإذا جرى العمل بالقيام بالغنب يف الثمن فكذلك جيري به يف . وبيع ما جيهل ذاتاً بالرضا اخل : العروض من قوله 

ومل يرد بغلط إن مسي بامسه وال ) خ ( مث املشهور عدم القيام بالغنب كما قال . املثمن كما مر التنبيه عليه واهللا أعلم 
إن قيمته كذا واألمر خبالفه ، : ذا مل يستأمنه وخيربه جبهله بالقيمة فيقول له وهذا كله إ. بغنب ولو خالف العادة اخل 

وإالَّ فله القيام باتفاق عند ابن رشد من غري شرط من الشروط اآلتية فمحل الشروط إمنا هو إذا درجنا على مقابل 
  :املشهور كما قال 

  َوَمْن بَِغْبنٍ يف َمبِيعٍ قَامَا
  َز الَعامَافََشْرطُُه أنْ الَ َيجُو

أن ال جيوز العاما ( أي القيام به ) فشرطه ( وأراد الرد به ) قاما ( عقاراً أو حيواناً أو غريمها ) ومن يغنب يف مبيع ( 
/  

  َوأَنْ َيكُونَ َجاِهالً بَِما صَنْع
  َواغَْبُن بالثُلِْث فََما َزاَد َوقَْع

) الغنب بالثلث ( أن يكون ) و ( القيمة أو شرائه بأكثر منها  من بيعه بأقل من) جاهالً مبا صنع ( القائم ) وأن يكون 
ال قيام به إال إذا زاد على الثلث ، وقيل يقام به مطلقاً وعلى ما للناظم : وقيل ) فما زاد وقع ( يتعلق بقوله وقع 

  :فالثلث هنا كثري فيزاد على قول ابن غازي 
  والثلث نزر يف سوى املعاقله

  اقلهويف اجلوائح ومحل الع
  وإن يكن لنقص ثلثه اقتضى:وكذا يزاد عليه ما مر يف قول الناظم يف عيب األصول 

  فما عال فالرد حتم بالقضا اخل
وظاهر النظم أنه إذا وجدت الشروط الثالثة ثبت له القيام كان البيع باملزايدة أو باملساومة عرض البائع سلعته على 

سئل الفقيه بركات البازوي عن : من معاوضات املعيار مسلماً ما نصه والذي يف الكراس الثالث . أناس شىت أم ال 



القيام بالغنب هل يعم مجيع البيوع أو خيتص بغري بيع املزايدة ، وهل يتنزل منزل بيع املزايدة تعويض صاحب السلعة 
ن أنكر القائم ببيعها على أناس شىت وترغيبه إياهم فيها وهي أصل أو غريه ، وهل تنفع شهادة من عرضت عليه إ

أما بيع املزايدة فال يتصور فيه غنب وكذلك غريه يف معروف املذهب وال بيع االستئمان ، وفيه : ذلك ؟ فأجاب 
ال يتصور فيه غنب يعين : فقوله . ومشهر سلعته ال غنب فيه ، وشهادة من عرضت عليه حائزة اه : ورد احلديث 

وال : ملذهب ألنه إمنا حكى اخلالف يف غريه وهو املساومة ، وقوله وكذلك غريه يف معروف ا: اتفاقاً بدليل قوله 
إمنا يتمشى على ما البن عبد السالم من أن املشهور عدم القيام بالغنب ، وظاهره ولو استأمنه . بيع االستئمان اخل 

ر ما البن عبد واسترسله ، وباجلملة فهذه الفتوى جارية يف بيع املساومة على املشهور ويف االستئمان على ظاه
السالم ، واملقصود منها أن بيع املزايدة ال يتصور فيه غنب وما ذاك إال لكون قيمته هي ما وقفت عليه ، وال سيما 

يف األصول بعد املناداة عليها الشهر والشهرين ، ويؤيده ما مر عن السيوري وابن رشد يف البيع على الغائب 
غاء زائد خالفاً ملا يف الكراس الثاين عشر من املعيار أيضاً عن ابن الرباء من أن واحملجور واملفلس بعد املناداة وعدم إل

الغائب له القيام بالغنب إذا أثبته اللهم إال أن حيمل ما البن الرباء على أن الغرماء باعوا بغري تسويق وال مناداة إذ 
وإذا علمت هذا بطل ما . ا قبله واهللا أعلم ليس يف السؤال أهنم باعوا الدار بعد تسويقها فيكون حينئذ موافقاً مل

يفعله أرباب البصر من شهادهتم بالغنب يف الدور واألجنات اليت وقع النداء عليها الشهر والشهرين وحنو ذلك ، 
تقدم أن هذا حمل اتفاق عند ابن رشد ، وأنه ال حيتاج فيه لشرط ، واالستئمان . وال بيع االستئمان اخل : وقوله 

صلى اهللا عليه ( وفيه ورد احلديث يعين قوله : وقوله ) خ ( ل واالستسالم مبعىن واحد خالفاً فالظاهر واالسترسا
بعين كما تبيع الناس أو اشتر مين كما تشتري : واالسترسال أن يقول له . اخل ) عني املسترسل ظلم ) : ( وسلم 

  .ظهر األمر خبالف ذلك نشتري من الناس بكذا ونبيع منهم بكذا ، وي: فيقول . من الناس 
كالم الناظم إمنا هو يف الغنب الواقع يف بيع الرشيد متاع نفسه ، وأما بيع الوصي والوكيل فالغنب : األول . تنبيهات 

وتعني يف املطلق نقد البلد : يف الوكالة ) خ ( وتأمل قول . فيه ما نقص عن القيمة نقصاً بيناً ، وإن مل يبلغ الثلث 
وانظر قد ) : ق ( وشراح نظم العمل قبل جامع مسائل من أبواب قال ) ح ( وانظر . املثل اخل والئق به ومثن 

وانظر إذا مل يقم احملجور إال بعد أعوام : نصوا أن بيت املال أوىل ما حيتاط له ، فالبيع عليه كالبيع على احملجور قال 
، ومنهم حمجور باعوها من الغري مث قاموا عليه ، فقد سئل ابن لب عن دار مشتركة بني قوم منهم مالك أمر نفسه 

بأن املالك أمر نفسه مرور العام قاطع حلكم قيامه ، وأما احملجور فينظر له ، لكن ترك الوصي : بعد أعوام ؟ فأجاب 
النظر حملجوره من غري عذر معلوم كأنه مشعر بتفريط حق احملجور بطول املدة وتصرف املشتري طول عمارته يف 

فظاهره أنه ال . الصواب أن ال يتعرض للمشتري وأن تكون التباعة للمحجور مبا نقصه على الناظر عليه اه ذلك ، ف
تباعة له على املشتري وال ينقضالبيع ولو مل يفت وهو خمالف ملا يف نوازل العلمي عن اجملاصي وغريه من أن طول 

إن فات املبيع فال ينقض البيع فيه ، وإمنا تكمل القيمة ف: املدة ال يضر ، يعين إذا قام قبل مضي العام من رشده قال 
على املشتري فإن تعذر تكميلها فعلى الناظر على احملجور أّياً كان أو غريه لتفريطه وليحتفظ القاضي على عدم 

لفوات ال مع فعلم منه أن طول املدة إمنا مينع القيام مع ا. نقض العقود ما استطاع فإهنا ال تنتقض إال باألمر البني اه 
وأما السفيه يبيع عنه وصيه فله القيام ولو بعد : عدمه ، وعليه حيمل قول العلمي أواخر البيوع من نوازله ما نصه 

وهذا كله إذا حتقق الغنب مع طول املدة ومل يقع فيه . السنة إذا باع مبا ال يتغابن الناس مبثله ولو مل يبلغ الثلث اه 
القيام بالغنب فيما : ه أيضاً بعد هذا عن سيدي العريب يرد له يف حمجور قام بالغنب ما نصه اشتباه وال شك ، وإالَّ ففي

باعه اإلنسان من غريه معمول به ، لكن مع طول املدة وهو ضعيف من جهة عدم حتققه ألن الناس سيما العامة 



يما مع طول املدة ، فإذا كان الشيء يف يغلب عليهم امليل إىل احلالة الراهنة ، ويشتبه عليهم حال املدة املاضية ال س
احلال مغتبطاً به فرمبا تومهوا أن االغتباط فيه قدمي ، ففتح القيام بالغنب مع طول املدة يتسع معه اخلرق ، لكنين مل 

  .أقف على النص يف عينها ، واهللا أعلم 
دة املديدة فكيف ميكنهم اجلزم ولعمري أن هذا هلو احلق ألن الغنب إذا كان يعترب يوم العقد ومضت امل: قلت 

بوجود الغنب وقت العقد وال سيما مع قلة ديانة أرباب البصر يف هذا الوقت ، ولعل هذا املعىن هو الذي تلمحه ابن 
إنه ال يتعرض للمشتري وإمنا التباعة على الناظر ، وما ذاك إال لعدم حتقق وجوده : لب يف فتواه املتقدمة حىت قال 

ديدة ، وإالَّ فيفسخ البيع إن مل يفت فإن فات فالتباعة على املشتري أو وجد ملياً وإال فعلى الناظر مع طول املدة امل
  .كما مر فالناظر متأخر يف الغرامة قطعاً ألنه كواهب ملال غريه واهللا أعلم 

ا يعترب يوم البيع الغنب على القول به إمن: قال سيدي حممد بن عبد الصادق يف شرحه على املختصر ما نصه : الثاين 
فال يعترب تغري األسواق بعد ذلك ، وعليه فما وقع يف عصرنا هذا يف شراء الغلة الصيفية وكذلك شراؤهم ورق 

التوت ومن يشتري ذلك الغالب عليهم أهنم من أهل املعرفة بأمثان ذلك ، فحصل كساد كبري أذهب رؤوس 
م هلم ألنه ليس جبائحة ، وألن الغنب يعترب فيه وقت العقد ، وألن األموال ألرباهبا فقاموا بذلك فأفتوا بأهنم ال قيا

  .املشتري لذلك من أهل املعرفة اه 
والوصي قد أخطأ على مال : قال الربزيل عقب قول ابن رشد . ما تقدم من أن الناظر يغرم هو أحد قولني : الثالث 

ان عليه ويغرم من حصل حتت يده مع الفوت كما يريد بعد اجتهاد فال ضم: األيتام يعين حيث باعه بغنب ما نصه 
إذا أنفق التركة على األيتام ، مث ظهر دين ويتخرج على ما يف كتاب ابن املواز من كتاب الوصايا أن الوصي هنا 

يغرم وال يغرم من حصل يف يده ألنه جعل الوصي يغرم يف اخلطأ وهو جيري على اخلالف يف اجملتهد خيطىء هل يعزر 
ال شيء على جمتهد أتلف : يف باب الغصب ) ز ( فتأمله مع ما تقدم عن ابن لب واجملاصي وقال . ال اه خبطئه أم 

وانظر القسم الثالث من تبصرة ابن فرحون قال فيه ما خيالفه . شيئاً بفتواه ويضمن غريه إن انتصب وإال فقوالن 
  َوِعْنَد ذَا يُفَْسُخ بِاَألْحكَامِ.

  ْن ِقَيامَِولَْيسَ ِللَْعارِِف ِم
وظاهره ولو متم املشتري القيمة وهو ) باألحكام ( البيع ) يفسخ ( أي عند اجتماع الشروط املذكورة ) وعند ذا ( 

كذلك وحمل فسخه ما مل يفت بيد مشتريه بشيء من مفوتات البيع الفاسد ، وإالَّ فيتعني الرجوع بتمام القيمة كما 
وأما القيام : يف آخر كالمه حيث قال ) ح ( غريه خالف ما يومهه مّر وقاله ابن رشد وصرح به ابن سلمون و

ال الرجوع بتمام . فإنه جيب تأويله بأن املعىن والقيام بفسخ البيع بالغنب يفوت بالبيع اخل . بالغنب يفوت بالبيع اخل 
ع شريكه بعد الغنب القيمة فإنه ال يفوته ، مث إذا فسخ البيع حيث مل يفت فال شفعة ملن رجعت له حصته فيما با

وليس . ( والربزيل وابن عرفة وغريهم ) ح ( وقبل نقضه وال لشريكه شفعة أيضاً فيما رجع ملالكه قاله ابن رشد ، 
بالغنب إال أن يستأمنه ويسترسله فله القيام ، ولو كان عارفاً كما مر ، وهذا ) من قيام ( بقيمة املبيع ) للعارف 

  .مبا صنع  وأن يكون جاهالً: مفهوم قوله 
  فصل يف الشفعة

بضم فسكون من الشفع وهو ضد الوتر ألن اآلخذ هبا يضم حصة غريه إىل حصة نفسه فصارت شفعاً بعد أن كانت 
هي استحقاق شريك أخذ مبيع : ابن عرفة . وتراً والشافع هو اجلاعل الوتر شفعاً ، والشفيع فعيل مبعىن فاعل 

اق هنا ثبوت حالة للشريك استحق هبا األخذ بسبب البيع ال ما ذكره هو يف واملراد باالستحق. شريكه بثمنه اخل 



  .رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله اخل : حد االستحقاق من قوله 
  َوِفي اَألُصولِ ُشفَْعةٌ ِممَّا ُشرْع
مبتدأ واجملرور قبله ) شفعة ( األرض وما اتصل هبا من بناء وشجر ) ويف األصول ( يف ِذي الشََّياعِ َوبَِحَد َتْمتَنِْع 

يتعلق به ، واملعىن أن الشفعة يف األصول مشروعة يف ذيالشياع منها ) يف ذي الشياع ( خرب ) مما شرع ( يتعلق به 
أوائل الشفعة ، ومن ادعى ) ح ( حني البيع ال أهنا إمنا جتب للشريك جبزء شائع ال بأذرع معينة أو غري معينة كما يف 

أي فال شفعة ) وحبد متتنع : ( شفع ، وإمنا جتب أيضاً إذا استمر الشياع إىل حني البيع كما قال الشياع فعليه إثباته لي
فيما قسم وضربت حدوده وصرفت طرقه كما يف احلديث ألن كل واحد صار جاراً لآلخر ، وال شفعة للجار كما 

قبلها ، لكن إذا كان يقبلها ففيه وظاهره أن ذا الشياع من األصول فيه الشفعة كان يقبل القسمة أو ال ي. يأيت 
  :الشفعة باتفاق ، وكذا إن كان ال يقبلها يف نفسه إال بفساد وهو تابع ملا يقبلها فمحل اتفاق أيضاً كما قال 

  َوِمثْلُ بِئْرٍ َوكَفَْحلِ النَّْخلِ
ساحة الدار وطريق الدار وأدخلت الكاف ) النخل ( أي ذكار ) ومثل بئر وكفحل ( َتْدُخلُ ِفيَها َتبَعاً ِلَألْصلِ 

الذي يقبل ) تبعاً لألصل ( أي املذكورات ) فيها ( الشفعة ) تدخل ( والبستان وحنو ذلك مما هو تابع ملا يقبلها 
القسمة ، فإذا باع أحد الشريكني نصيبه من البئر واألرض اليت تزرع عليها أو من النخيل والفحل أو من الساحة 

  .ان ، فإن للشريك الشفعة يف التابع واملتبوع اتفاقاً والدار أو من الطريق والبست
  َواملَاُء َتابِعٌ لََها ِفيِه اْحكُْم

أي ) تابع هلا ( اجلاري كالعني والساقية من النهر وحنومها حال كون ذلك املاء ) واملاء ( َوَوْحُدُه إنْ أَْرُضُه لَْم ُتقَْسمِ 
بالشفعة أيضاً إذا بيع مع متبوعه ألن هذا ) احكم (  ذلك املاء أي يف) فيه ( لألصول اليت تسقى به وتزرع عليه 

كذا حيكم ) و ( التابع املذكور ، وإن كان ال يقبل القسمة يف نفسه لكنه حكم له حبكم متبوعه حيث بيع معه اتفاقاً 
ذلك التابع الذي مل ماء كان ) مل تقسم ( وحنوها من املتبوعات ) وحده أن أرضه ( له حبكمه اتفاقاً أيضاً إذا بيع 

فإن باع : اللخمي . يقسم متبوعه أو بئراً أو فحالً أو ساحة أو طريقاً ، فإن بيع التابع بعد قسم متبوعه ففيه خالف 
أحدمها حظه من الساحةخاصة بعد قسم البيوت كان لشريكه أن يرد بيعه إذا بقي البائع يتصرف إىل البيوت كما 

أسقط تصرفه من الساحة وتصرف إىل بيوته من دار أخرى ، فإن كان بيعه من كان ألن ذلك ضرر ، وإن كان قد 
أهل الدار جاز ولبقية إشراكه الشفعة على أحد قولني يف وجوب الشفعة فيما مل ينقسم ، وإن كان بيعه من غري أهل 

النخل الباقي وال يف  ويف املوازية إن قسمت الشجرة فال شفعة يف حمل. الدار فلهم األخذ بالشفعة أو فسخ بيعه اه 
ذكار الشجر ، وإن كانت مشاعة ففي الفحل والذكار الشفعة وهو كالبئر والعني ال شفعة فيهما إال أن تكون 

: حيث قال ما نصه ) خ ( ويف املوازية إمنا هو على أنه ال شفعة فيما ال ينقسم الذي صدر به . األرض مشاعة اه 
كون الشفعة جارية فيما ال ينقسم ويدخل يف ذلك مجيع التوابع املذكورة  إن انقسم وفيها اإلطالق وعمل به وإىل

  :أشار الناظم بقوله 
  َوالفُْرنُ َواحلَمَّاُم َوالرَّحى القَضَا

باَألْخِذ بالشُّفَْعِة ِفيَها قَْد َمَضى ألنه قول مالك وأشهب وابن املاجشون ومقابله البن القاسم وأنه ال شفعة وهو 
اخلالف يف ذلك جار على االختالف يف الشفعة فيما ال ينقسم كالنخلة : الباجي ) . خ ( به  املشهور كما صدر

من هذا املعىن اختالفهم يف : والشجرة إذ ال تقسم العني والبئر كما ال تقسم النخلة والشجرة ، وقال الرجراجي 
رحى والشجرة الواحدة والنخلة احلمام والبيت الصغري والدكان يف السوق مما ال ينقسم إال على ضرر مثل ال



الواحدة واملاجل والبئر الواحدة إذا مل يكن معها أصل وال أرض ، وغري ذلك من الرباع واألصول اليت ال تنقسم 
وجوب الشفعة وسقوطها وسبب اخلالف اختالفهم هل شرعت الشفعة لرفع ضرر القسمة أو ضرر . على قولني 

: وحنوه يف الكايف قائالً . باختصار . ة ، ومن قال باألول قال ال شفعة اه الشركة ؟ فمن قال بالثاين قال بالشفع
وإذا تقرر هذا علمت أنه ال . واألشهر عن مالك وجوب الشفعة يف احلمام ، ويف كل ما ال حيمل القسمة اه 

املذكورة كما خصوصية للفرن واحلمام والرحى ، بل املدار على كونه ال يقبل القسمة فيدخل فيذلك مجيع التوابع 
  :قال يف العمل املطلق . مر ، وسواء كانت البئر واحدة أو متعددة كان هلا فناء أم ال 

  واألخذ بالشفعة يف احلمام
  وحنوه نسب لإلمام

وكأن الناظم . وقوله وحنوه يعين من األرحية واآلبار والعيون والشجرة الواحدة وشبه ذلك اه : قال يف الشرح 
يع مع أصله ففيه الشفعة ، وكذا إذا بيع وحده ومل يقسم متبوعه فإن قسم ففيه خالف ، والذي التابع إذا ب: يقول 

) خ ( به القضاء فيه ويف الفرن واحلمام والرحى وما يف معناها وجوب الشفعة ، وهذا العمل هو الذي نبه عليه 
مسألة ما ال يقبل القسمة اضطراب ، ويف املعيار عن العقباين ما نصه يف . وفيها اإلطالق وعمل به اخل : بقوله 

ومذهب املدونة ثبوت الشفعة والعمل به أكثر وإن كان من املوثقني من أشار إىل أن عمل أهل قرطبة على القول 
وهبذا كله تعلم ما يف حاشية الرهوين من عدم الشفعة يف . اآلخر ، لكن الناس اليوم على ما ذكرت لك أوالً اه 

  .فإنه خالف املعمول به  الشجرة الواحدة وحنوها
والرحى يعين إذا باع حظه من األرض واحلجر املبين فيها ، وأما إذا بيع احلجر وحده فال شفعة : قول الناظم : تنبيه 

  .فيه انظر املتيطية والعمل املطلق 
  ويف الثَِّمارِ ُشفَْعةٌ إنْ َتنْقَِسْم

  َوذَا إِن املَْشُهوُر ِفي ذَاَك الُْتزِْم
) إن تنقسم ( فيها ويف أشجارها ) شفعة . ( تباع مع األصول مؤبرة يوم البيع أم ال ، مزهية أم ال ) مار ويف الث( 

وهو ما ) أن املشهور يف ذاك التزم ( أي اشتراط القسم يف أشجارها ) وذا ( هي أي أشجارها أي قبلت القسمة 
إن املشهور : تنقسم راجع ألصول الثمرة قوله ويدل على أن الضمري يف . إن انقسم اخل : يف قول ) خ ( صدر به 

وألن الثمار كلها قابلة للقسمة فال وجه الشتراط االنقسام فيها ، مث إذا . ومثله مشترك اخل : وقوله بعد . اخل 
اشتراها مع أصوهلا وهي مل تؤبر فقام الشفيع قبل أبارها أيضاً فيأخذها مع األصول اتفاقاً ، وكذا يأخذها معها إن 

م بعد أبارها أو زهوها على املشهور ، لكن بعد أن يغرم السقي والعالج ، وإن زاد على قيمتها والقول له فيما قا
أنفق وإمنا يأخذها من جهة االستحقاق ال من جهة االستشفاع إذ الثمرة مل تقع هلا حصة من الثمن ألهنا مل تكن 

من باع خنالً : ( شفعة بيع جديد ، وقد قال عليه السالم مأبورة يوم البيع ، ومقابله ألشهب أهنا للمبتاع ألن ال
فإذا مل يقم الشفيع يف هذه احلالة حىت فاتت باليبس فال حيط للثمرة عنه . اه ) وفيها مثرة قد أبرت فثمرها للبائع 

ت مما ييبس املراد باليبس حصول وقت جذاذها للتيبيس إن كان: ابن رشد .شيء من الثمن ألهنا يوم البيع ال مثن هلا 
أو لألكل أخضر إن كانت مما ال ييبس إذ ال تيبس الثمرة يف أصوهلا ، وأما إن اشتراها مع أصوهلا وهي مأبورة أو 
مزهية فإنه يأخذها بالشفعة أيضاً بعد أن يغرم السقي والعالج ما مل تفت باليبس فإن فاتت به فيحط عن الشفيع 

  .حصتها من الثمن 
  ع الثَّمَْرَوِمثْلُُه مْشَتَرٌك ِم



  ِللُْيْبس إنْ َبْدوِ الصَّالَحِ قَْد ظَهَْر
دون أصلها سواء ) مشترك من الثمر ( أي مثل ما ذكر من بيع الشريك حصته من األصل والثمرة بيع ) ومثله ( 

كانت الشركة بسبب حبس أو هبة أو شراء أو مساقاة ، فإن الشفعة ثابتة للشريك الذي مل يبع حصته منها وتنتهي 
ابن عرفة ظاهر الروايات أن املراد بيبسها ارتفاع منفعتها ببقائها يف . فإن يبست فال شفعة فيها ) لليبس ( شفعته 

كل ما بيع من سائر الثمار فال شفعة فيه بعد يبسه كما ال جائحة : أبو احلسن . أصلها ال حضور وقت قطافها اه 
قال يف كتاب اجلوائح منها . ث ال توضع تسقط الشفعة فيه بعد ذلك حبيث جيب وضع اجلائحة حتت الشفعة وحي

والظاهر أنه ال خمالفة بني ما البن . لو اشترى ذلك حني الزهو مث أجيح بعد إمكان جذاذه ويبسه فال جائحة فيه اه 
عرفة وما مر عن ابن رشد ، مث ما اقتصر عليه الناظم من أن شفعته تنتهي لليبس هو مذهب املدونة ، وهو الذي 

وكالم ابن سلمون وغريه يفيد أنه املعتمد ، ووقع فيها أيضاً أن له أخذها ما مل جتذ وهل خالف ؟ ) خ ( در به ص
شرط يف جواز بيع الثمرة حىت ترتب عليه الشفعة وإالَّ فهو ) قد ظهر ( فيه ) إن بدو الصالح : ( وقوله . تأويالن 

ل يف الثمار املقاثي كما يأيت له التنصيص عليه والباذجنان والقرع بيع فاسد ال شفعة فيه إال بعد فواته بقيمته ، ويدخ
والزيتون والقطن وورق التوت ، وحنو ذلك من كل أصل ما له جتىن مثرته ويبقى أصله فيخرج الزرع إال الفول 

ناظمه  وعمل فاس على عدم الشفعة فيه قال: قلت . الذي يباع أخضر ، فإن فيه الشفعة واجلائحة كما أليب احلسن 
:  

  وورق التوت به الشفعة ال
  يف الفول األخضر على ما فصال

كان ابن مغيث ال يرى الشفعة يف القليب ، وكان أبو املطرف يفيت بوجوب الشفعة : قال الربزيل : األول . تنبيهان 
  .فيه ، وأفىت به بعض أصحابنا ألنه مما يثبت باألرض بالثمرة اه 
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لتحفة: كتاب  لبهجة يف شرح ا   ا
لتسويل: املؤلف  ا لسالم  ا عبد  بن  بو احلسن علي   أ

  .ومراده بالقليب األرض املقلوبة بدليل تشبيهه له بالثمرة 
الذي جرى به العمل بفاس ونواحيها أن الشفعة يف الثمار اخلريفية ولو لبيعها دون الصيفية فال شفعة فيها : الثاين 

  :ظم العمل قال نا. ولو ليأكلها 
  وشفعة اخلريف ال املصيف
  كذا التصدق على الشريف

وحرمة ) : خ ( كما جرى العمل جبواز الصدقة على الشريف ، وإن كان املشهور أهنا حترم عليه كما قال : أي 
  .الصدقتني عليه وعلى آله اخل 
  َولَْم تُبِْح لِلْجَارِ ِعْنَد اَألكْثَرِ
  ويف طَرِيقٍ ُمنَِعت َوأَْنَدرِ

من العلماء كمالك والشافعي وغريمها حمتجني باحلديث املتقدم ، وهو يف ) للجار عند األكثر ( الشفعة ) ومل تبح ( 
الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة ، ومقابل األكثر أليب حنيفة : البخاري ومسلم 

والصقب ) . اجلار أحق بصقبه : (  اجلار ، واحتج حبديث يقدم الشريك يف املنزل مث الشريك يف الطريق مث: قال 
وأجاب األكثر عن احلديثني بأنه مل يبني األحقية فيما ذا هي ، ) . اجلار أحق بشفعة جاره ( القريب ، وحبديث 

) ال حيل لشريك أن يبيع حىت يؤذن شريكه : ( فيحتمل أنه يريد أن يعرض ملكه عليه إذا أراد بيعه حلديث مسلم 
وإذا وقف على مثن فهو أحق به أي قبل أن ينفذ البيع ، فإذا نفذ البيع فال شيء له كما يأيت قريباً ، وما . اخل 

يؤدي إىل أن تصري الشفعة بني أهل املدينة كلها ألن : احتمل سقط به االستدالل وألن ذلك كما قال ابن شعبان 
جبدار اآلخر ، وهذا ال يقوله املخالف فبطلت حجته قاله هذا لصيق واآلخر لصيق ملن يليه ، وكل جدار رجل يتصل 

. بل تقدم أول الكتاب عن القرايف أن حكم العدل العامل بالشفعة للجار ينقض لضعف مدرك القول هبا . يف املتيطية 
 مير عليها الشركاء باع) ويف طريق . ( إنه من اخلطأ البني الذي ينقض به حكم احلاكم : وقال ابن املاجشون 

ألن الطريق تبع للدار وال شفعة له يف املتبوع لكونه من الشفعة ) منعت ( أحدهم مجيع داره ونصيبه يف الطريق 
للجار ، فكذلك تابعة ، وكذا لو باع نصيبه يف الطريق فقط وصار ينصرف لداره من حمل آخر كما تقدم عن 

بفتح اهلمزة والدال املهملة موضع ) أندر ( ضاً يف منعت أي) و . ( إن أرضه مل تقسم : اللخمي يف الساحة عند قوله 
تيبيس الثمر والزرع يكون مشتركاً بني أرباب الدور ، فيبيع أحدهم داره مع حظه يف األندر ، وهذا قول سحنون 

فيه الشفعة وبه صدر يف املتيطية ، وما ذكره : قائالً ألنه كالفناء للدار فحكمه كالطريق ، وقال ابن وهب وأشهب 
وقد تقدم أن العمل على وجوب . ومثل بري وكفحل النخل اخل كما مّر : ناظم يف الطريق واألندر داخل يف قوله ال

احلائط الذي يكون بني : تنبيه .الشفعة يف تلك التوابع ، وقد تقدم كالم اللخمي يف الطريق والساحة وعليه املعول 
ع حظه يف احلائط ، فإن فيه الشفعة على املذهب فتقوم دارين لرجلني واحلائط وحده مشترك بينهما فباع داره م

ال شفعة فيه وعليه : الدار بغري نصف احلائط ، وتقوم أيضاً به فما ناب نصف احلائط استشفع به ، وقال ابن نافع 
  :عول ناظم عمل فاس إذ قال 
  وكالطريق احلائط املشترك



  ما بني دارين الشفيع يترك
) ق ( وإذا كانت فيه الشفعة فعلى ما حيمل املشتري خشبه وغريها ، وما نقله : ة قال يف شرحه عن شيخه ابن سود

عن نوازل الشعيب من أن الدار تقوم بغري نصف احلائط لعله خالف املذهب ، ومل أر من حكم به قدمياً وال حديثاً اه 
  .باختصار . 

يه وإن كان املذهب هو وجوهبا له إن طلبها ، والناس اليوم على ما قاله ابن سودة فلم أر من يطلب الشفعة ف: قلت 
  .ولعلهم مل ميكنوا منها فتركوا طلبها لذلك 

  َوالَْحيََواِن كُلِِّه َوالْبِريِ
  وُجْملَِة الُعرُوضِ يف املَْشُهورِ

يف  عاقل أو غريه إال أن يكون تابعاً ملا فيه الشفعة كما لو كان يعمل عليه) احليوان كله ( منعت أيضاً يف ) و ( 
( كحائط وباع حظه يف احلائط واحليوان ففيه الشفعة حينئذ ، فإن باع حظه من احليوان فقط دون احلائط فال شفعة 

وهو أحد . بعد قسم أرضها ، وظاهره احتدت البئر أو تعددت كان هلا فناء أم ال ) البري ( منعت أيضاً يف ) و 
دت ومل يكن هلا فناء وإالَّ ففيها الشفعة ، وما ذكره من عدم والتأويل اآلخر أن حمل عدم الشفعة إن احت. تأويلني 

منعت أيضاً يف ) و ( الشفعة فيها جار على القول بأن الشفعة خاصة مبا يقبل القسمة ، وتقدم أن العمل على خالفه 
ل املشهور ومقابله حكاه االسفرايين عن مالك ، وحم) يف املشهور ( كالثياب والسالح وغريمها ) مجلة العروض ( 

إذا مل يطلع الشريك على الثمن الذي وقف به العروض إال بعد انربام البيع ، وأما قبل انربامه فالشريك أحق بالثمن 
الذي وقف عليه جرباً على صاحبه رفعاً لضرره ، وليس هذا شفعة ألهنا أخذ من يد املشتري ، وهذا أخذ من يد 

ك ال شفعة فيه فباع بعض الشركاء نصيبه منه فلمن بقي أخذه بالثمن كل مشتر: البائع ، وحنو هذا قول ابن عرفة 
وقولنا جرباً يعين وكان مريد البيع أراد أن ميضي البيع بذلك الثمن ، فحينئذ . الذي يعطى فيه ما مل ينفذ البيع اه 

الَّ فلآلخر الضم ولو يقضي به لشريكه جرباً ، وحمله أيضاً ما مل يكن مريد البيع باع صفقة حيث جيوز له ذلك ، وإ
  .ومن ادعى لبيع ما ال ينقسم : نفذ البيع انظر ما يأيت يف القسمة عند قوله 

  ويف الزُّرُوعِ وَالُبقُولِ َواخلُضَْر
باع حصته منه ولو بأرضه والشفعة يف األرض فقط ) يف الزروع ( منعت أيضاً ) و ( ويف ُمَغّيبٍ يف األْرضِ كاجلََزْر

و . ( انظر تفصيل املسألة يف الشامل وشرحه . من ، سواء بيع بعد يبسه أو وهو أخضر أو قبل نباته مبا ينوهبا من الث
وهي اليت يؤكل ما خرج منها فوق األرض دون الداخل فيها كالكرنب واخلس ) البقول ( منعت أيضاً يف ) 

األصل ) مغيب ( كل ) يف (  منعت أيضاً) و ( لعله عطف تفسري على البقول ) واخلضر . ( واهلندبا وحنو ذلك 
واللفت فإن كان جتىن مثرته ) اجلزر ( البصل والفجل و ) يف األرض ك ( وهو ما كان املقصود األعظم منه داخل 

  .ويبقى أصله كالقرع والقثاء فهو قسم ثالث سيأيت 
  َوَنْخلٍَة حَْيثُ َتكُونُ َواِحدَه
  َوِشْبهَِها ويف البيوُع الفاِسدَه

أي شبه النخلة كالزيتونة الواحدة ، وهذا على أن الشفعة ) خنلة حيث تكون واحدة وشبهها ( يضاً يف منعت أ) و ( 
) يف البيوع الفاسدة ( منعت أيضاً ) و . ( ال جتب إال فيما ال ينقسم ، وتقدم أن املعمول به وهو قول مالك خالفه 

الشفعة والبيع األول إال أن يفوت عند الشفيع ،  ألهنا مفسوخة شرعاً فإن أخذ الشفيع قبل علمه بفساده فسخ بيع
فيكون عليه األقل من قيمته يوم قبضه هو أو القيمة اليت وجبت على املشتري كما يف الرجراجي وحمل سقوط 



  .الشفعة فيها 
  ما لَْم ُتَصحَّْح فَبِقيَمةٌ َتجِْب

  كذاك ذو التَّعْوِيضِ ذا فيه َيجِْب
اسدة بفوات املبيع بيد املشتري ، فإن فاتت بيده فإما بغري البيع كاهلدم والبناء تلك البيوع الف) ما مل تصحح ( 

ألهنا اليت تلزم املشتري وتعترب ) بقيمة جتب ( الشفعة حينئذ ) ف ( والغرس ال حبوالة سوق ألهنا ال تفيت العقار 
الثاين ولكن قصد به اإلفاتة فالبيع  القيمة يوم القبض ، وإن كان الفوات بالبيع فإما ببيع فاسد أو صحيح ، فإن كان

األول والثاين كالمها مردود ، وإن مل يقصد به اإلفاتة فللشفيع األخذ بالثمن فيه إن قام قبل دفع املشتري القيمة 
للبائع واألخري بني األخذ هبا أو بثمن البيع الصحيح ، وإن كان األول ومل يفت عند الثاين فإهنما يتفاسخان وال 

ن فات عند الثاين فله األخذ من أيهما شاء بالقيمة اليت لزمته بعد علمهما هبا ، فإن أخذ قبل علمهما هبا شفعة ، وإ
فذلك باطل ، وهذا كله يف املتفق على فساده ، وأما املختلف فيه فإن مل يفت فسخ ، وإن فات فالشفعة فيه بالثمن 

.  
ترطت يف العقد فيجري على ما تقدم ، فإن تطوع هبا بعد بيع الثنيا من البيع الفاسد حيث اش: األول . تنبيهان 

العقد كانت فيه الشفعة بالثمن وتقدم أهنا حممولة على الشرط ، وإن كتبت طوعاًعلى املعتمد وهذا كله إذا قلنا إهنا 
  .بيع ، وأما إن قلنا إهنا رهن وهو عرف الناس اليوم فال شفعة أصالً انظر ما تقدم 

شتري يف الدار بناء واملوضوع حباله من فساد البيع مل يأخذ الشفيع بالشفعة حىت يدفع إىل إن أحدث امل: الثاين 
املشتري قيمة ما أنفق مع القيمة اليت وجبت للبائع على املشتري ، وإن كانت الدار قد اهندمت مل يوضع عن 

يع صحيحاً ومل يقم الشفيع لعدم الشفيع للهدم شيء من الثمن بل يأخذها جبميع الثمن أو يترك ، وكذا إن كان الب
علمه بالبيع وحنو ذلك حىت بىن املشتري أو غرس ، فإنه ال ميكن من الشفعة حىت يدفع مجيع الثمن وقيمة البناء 
والغرس قائماً ، ويسقط عنه من الثمن قيمة النقض إن أعاده املشتري يف البناء ، فإن مل يعده فيه فللشفيع أخذه 

  .وإن هدم وبىن فله قيمته قائماً وللشفيع النقض اخل : بقوله ) خ ( أشار له  ويدفع مجيع الثمن كما
واملراد قيمة ما دفع يف الشقص ال قيمة ) . فيه جتب ( أي الشفعة بالقيمة ) ذو التعويض ذا ( الشقص ) كذاك ( 

رى وهي املناقلة ، الشقص املشفوع ، فإذا عوضه عن نصف دار مثالً عرضاً أو حيواناً أو نصف حائط أو دار أخ
فللشريك يف الدار أن يشفع بقيمة العرض أو احليوان ونصف احلائط ونصف الدار األخرى ال بقيمة نصف الدار 

خ ( املشفوع إال أن يكون نصف الدار وقع خلعاً أو صلحاً عن عمد ، وحنومها من املسائل السبع املشار إليها بقول 
فالشفعة يف ذلك . لح عمد ومقاطعاً عن عبد أو مكاتب أو عمرى اخل إال نكاحاً وخلعة وص: يف االستحقاق ) 

بقيمة الشقص املشفوع وتعترب قيمته يوم عقد اخللع والنكاح ويوم عقد بقيتها ال يوم قيام الشفيع وأما املدفوع يف 
وقال . هو املشهور  صلح اخلطأ فالشفعة فيه بدية اخلطأ على تنجيمها ، وما تقدم من أن املناقلة فيها الشفعة مطلقاً

. وإن كانت الدور أو احلائط بني شركاء فناقل أحدهم بعض إشراكه بأن جعل هلم حظه من هذه الدار : املتيطي 
وهذا احلائط يف الدار األخرى أو احلائط اآلخر فال شفعة يف ذلك ألنه مل يرد البيع ، وإمنا أراد التوسع يف حظه 

وهبذه الرواية القضاء وعليها العمل ، وكان ابن . ن املاجشون عن مالك ومجعه لالنتفاع ، روى ذلك مطرف واب
إن مالكاً رجع عن هذا وقال فيه الشفعة ، وأما إن ناقل نصيبه من هذه الدار املشتركة أو األرض : القاسم يقول 

. بلفظ النهاية .  املوصوفة إىل دار أخرى ال شركة له فيها ففيها الشفعة ، سواء ناقل بعض أشراكه أو أجنبياً اه
  .وحنوه يف الدر النثري والعمل املطلق ، وهذا التفصيل هو الذي جيب اعتماده كما يدل له كالم ابن ناجي وغريه 



  َواخلَلُْف يف صنف املقاثي اْشَتهَْر
  َواَألْخذُ بالشُّفَْعِة ِفيِه ُمْعتَبَْر

اهلمز على األصل مجع مقثأة كالفقوس والبطيخ ب) يف صنف املقاثي ( يف وجوب الشفعة وعدم وجوهبا ) واخللف ( 
ألنه الراجح واملشهور ألهنا من ) واألخذ بالشفعة فيهاملعترب ( هو أي اخللف مبعىن اخلالف ) اشتهر ( والباذجنان 

  :مث أشار إىل ما يسقط الشفعة بعد وجوهبا فقال . وكثمرة ومقاثي وباذجنان اخل ) خ ( الثمار كما مر 
  لِقَيامِ فَْوَق الَعامَِوالَّتْرُك ِل

  ُيْسِقطُ َحقَُّه مع املُقَامِ
يسقط ( من يوم العلم بالبيع ال من وقت عقد البيع ) فوق العام ( بالشفعة والسقوط عن طلبها ) والترك للقيام ( 

ض وخوف أي مع حضوره بالبلد وعلمه بالبيع وهو بالغ رشيد ال مانع مينعه من مر) مع املقام ( يف األخذ هبا ) حقه 
إن ما قارب السنة كالشهرين : وحنومها ، وظاهره أهنا ال تسقط إال مبا زاد على العام وهو مذهب املدونة قال فيها 

أن به القضاء والعمل ، : ويف املتيطية واجلزيري . وهو املشهور من املذهب : قال يف الكايف . والثالثة له حكمها اه 
وهو الذي رواه أشهب عن مالك وبالغ عليه ) خ ( العام ، وعليه اقتصر  ومذهب الرسالة أهنا تنقطع مبجرد مضي

وعليه العمل : قال أبو احلسن ، حسبما يف الدر النثري . إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة فال شفعة : حىت قال 
بكل من القولني ،  عند القضاة وحنوه يف وثائق الفشتايل وجملس املكناسي واملعيار وغريهم ، فتبني هبذا أنه عمل

وسيأيت . ولكن املتأخرون على الثاين فوجب املصري إليه وميكن متشية الناظم عليه بأن يراد بالفوقية أول جزء منها 
أن سكوت الويل من أب أو وصي عن األخذ بالشفعة للمحجور هذه املدة مسقط لشفعة احملجور ، ومفهوم قوله 

ا ال تسقط وهو كذلك ، لكنه حيلف إذا بعد ما بني العلم وقيامه كالسبعة األشهر فوق العام أنه إذا قام قبل العام فإهن
وحنوها واشتراط مضي العام إمنا هو إذا مل يبني املشتري أو يغرس ، وإالَّ فتسقط شفعته وال ينتظر مضي العام قاله يف 

  .املتيطية 
  :مث صرح مبفهوم قوله مع املقام فقال 

  اوغائٌب باقٍ َعلَْيها َوكذَ
أي على ) باق عليها ( عن البلد وقت البيع أو بعد البيع وقبل علمه به ) وغائب ( ذو الُعذْرِ لَْم َيجِْد إلَيَْها َمْنفَذَا 

شفعته ما مل ميض العام من وقت علمه بعد حضوره فإن شفعته تسقط حيث ال مانع مينعه وظاهره ولو قربت غيبته 
الغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهو عامل بالشراء ، وإن مل يعلم فهو أحرى و: وهو ظاهر املدونة أيضاً قال فيها 

إال أن تكون غيبة الشافع قريبة ال مؤنة عليه يف الشخوص وطال زمانه بعد علمه : ابن يونس ، وقال أشهب . 
ح بذلك ابن أن قول أشهب تقييد ، وصر: بوجوب الشفعة فال شفعة له ، وظاهر أيب احلسن وابن عرفة وغريمها 

يريد إن كانت الغيبة بعيدة وأما القريبة فال مؤنة يف : ما نصه . ناجي فقال على قوهلا والغائب على شفعته اخل 
فتبني أن قول أشهب تقييد للمذهب فيجب . الشخوص على الشفيع فيها فهو كاحلاضر لنص أشهب بذلك اه 

قريب كاحلاضر ، وهذاكله يف غري الضعيف من الرجال التعويل عليه ، وهو املوافق لقوهلم يف باب القضاء وال
والنساء ، وأما الضعيف منهما ففي الوثائق اجملموعة عن ابن مزين أن الرجل الضعيف واملرأة الضعيفة يغيبان على 

املرأة ال تنقطع شفعتها : حنو الربيد ال تسقط شفعتهما وينظر السلطان يف ذلك ، ويف الطرر وحنوه يف ابن سلمون 
والرجل على ثالثة أيام فأكثر ال تنقطع : ن كانت على مسافة يوم وسلمه ابن عرفة وغريه ، مث قال يف الطرر إ

ال إشكال أن ثالثة أيام مسافتها بعيدة ، : وحنوه يف العبدوسي قائالً . شفعته ، وأما اليوم واليومان فهو كاحلاضر اه 



يع وقبل علمه به احترازاً مما إذا غاب بعد علمه به فإهنا تسقط شفعته أو بعد الب: وقويل . وإمنا النظر يف اليومني اه 
كأن علم فغاب إال أن يظن األوبة قبلها فعيق عن القدوم بفتنة أو مرض ، فإهنا ال تسقط ولو ) : خ ( مبضي العام 

ويأخذ بالشفعة بعد مضى العام ، وهذا كله إذا غاب الشفيع ، وأما إذا غاب املشتري فللشفيع أن يرفع إىل القاضي 
الستثقال : إثبات املوجبات كما تقدم يف القضاء على الغائب قاله يف املدونة ، لكن قال ابن يونس ، عن ابن املواز 

وهذا حيسن فيمن يعلم منه ذلك فأما من يعلم منه : ابن عرفة . الناس الرفع إىل القضاة كانت غيبة املشتري عذراً 
ويف . وقيده ابن عرفة أيضاً بغري قريب الغيبة ، وأما هو فكاحلاضر . ال شفعة له اه الطلب والدخول إىل القضاة ف

إذا غاب املشتري فإن الشفيع يشهد على نفسه أنه شفع وأن الثمن باق عليه ، فإذا قدم دفع إليه الثمن ، : املعيار 
أيضاً قبل هذا بنحو ثالث  فإن غفل عن هذا اإلشهاد وطالت غيبة املشتري أكثر من عام سقطت شفعته ، وفيه

وهذا صريح يف أن . ورقات أنه ال يلزمه أن يرفع األمر إىل احلاكم ألنه يكلفه إثبات املوجبات ورمبا عسرت عليه اه 
وأما غيبة العقار املشفوع مع . اإلشهاد واجب على الشفيع عند غيبة املشتري وإال سقطت ، فتأمله مع ما قبله 

مل جيد ( ال يسقط حقه فيها حيث ) ذو العذر ( الشفيع ) وكذا ( يست عذراً قاطعاً حضور الشفيع واملشتري فل
: بسبب العذر من سطوة أو فتنة أو حجر ، وأثبت ذلك مبوجبه ابن يونس قال مطرف وابن املاجشون ) إليها منفذا 

انوا عاملني بالشفعة أم ال واملريض احلاضر والصغري والبكر كالغائب ، وهلم بعد زوال ذلك العذر مثل ما للحاضر ك
املريض كالصحيح لقدرته على التوكيل إال أن يشهد يف مرضه قبل مضي وقت الشفعة أنه على : وقال أصبغ . 

املشهور أن : العبدوسي . واألول أحب إلينا : ابن حبيب . شفعته ، وأنه ترك التوكيل عجزاً عنه وإالَّ فال شيء له 
وفيأن املريض كالصحيح وقيل كالغائب ، ويف األجهوري أن كونه كالصحيح . غ املريض يعذر خالف ما قاله أصب

  . .هو الراجح اه 
الظاهر ما للعبدوسي من أنه يعذر ، ويؤيده ما تقدم من أن استثقال الناس الرفع للقضاة يعد عذراً فلم : قلت 

، وألنه ال جيد يف الغالب ناصحاً له ،  يقولوا إن املستثقل للرفع يوكل ألن إدالءه حلجج نفسه أقوى من إدالء غريه
وأما : ويف املتيطية . وقد علم ما عليه الناس اليوم من قبول الرشا ويف وكاالت املعيار ما يشهد لذلك واهللا أعلم 

الغالب والصغري املهمل والسفيه الذي مات وليه واليتيم والبكر فال تنقطع شفعتهم إال بعد عام من قدوم الغائب 
  .هذا هو املشهور وبه العمل اه . يتيم والبكر وترشيد السفيه ونكاح البكر ورشدها وبلوغ ال
إذا قام احلاضر بعد مضي السنة وأنكر علمه بالبيع فإنه يصدق بيمينه ولو قام بعد مضي مخس : األول . تنبيهات 

لشقص ملكه ، وهذا إذا أي أنكر علمه بالبيع أو بأن ا. وصدق إن أنكر علمه اخل ) : خ ( عشرة سنة أو أكثر 
كان البائع يلي النظر مع الشفيع وأما إذا كان املشتري يلي النظر معه فال يقبل قوله إنه مل يعلم ألن شاهد احلال 

وقد قال : يكذبه إذ ال يكاد خيفى عليه بأي وجه يلي النظر معه قال الربزيل على الطرر ، وقاله يف املتيطية أيضاً قال 
ذا كان الشفيع يرى املشتري حيرث األرض ويعملها حبيث ال خيفى على مثله فال كالم له إذا طال إ: فضل يف وثائقه 

ذلك انتهى باختصار نقله ابن رحال وغريه مسلماً ، فيجب اعتماده ، وإن كان الزيايت نقل يف نوازله عن ابن خجوا 
  .ه واهللا أعلم أن ما يف املتيطية ال يفىت به يف بلدنا ، لكنه ال ينبغي أن يعول علي

نسيت الثمن فإن مضى من طول املدة ما يندرس فيه العلم ومتوت البينة فالشفعة ساقطة ، : إذا قال املبتاع : الثاين 
ولو كان الشفيع صغرياً أو غائباً بعد أن حيلف أنه نسيه وأنه ما يعلم قدره ، وأما يف قرب األمد مما يرى أن املبتاع 

وقال يف . وحنوه يف الشامل ) ح ( فإن الشفيع يشفع بقيمة الشقص يوم البيع نقله أخفى الثمن ليقطع الشفعة 
لو جهل مثن الشقص فإن كان لطول الزمان سقطت الشفعة وإن كانت املدة قريبة فللشفيع أخذ الشقص : الكايف 



  .والعمل املطلق ونقله يف الدر النثري . بقيمته هذا قوله يف املوطأ وهو حتصيل مذهب مالك وعليه العمل اه 
كنت أخذت من موروثها : قال ابن القاسم فيمن تصدق حبظه على أخت له وقال ( ) ال شفعة يف التمخي : الثالث 

لنا ما طال : ذلك احلظ هلا وال أرى ألحد فيه الشفعة ألن مالكاً قال : ماالً وال يعلم قدر ما أخذ من ماهلا ما نصه 
. باختصار . صاحبه أخفى ذلك لقطع الشفعة فال شفعة فيه إذا أتى من يطلبه اه  من الشفعة حىت نسي مثنه ومل ير أن

: من ادعى حقاً يف دار بيد رجل فصاحله منه فإن جهاله مجيعاً جاز ذلك وال شفعة فيه ، مث قال : وقال يف املدونة 
شفعة يف الشقص وإن ادعت سدس دار بيد رجل فأنكر فصاحلك منه على شقص دفعه إليك من دار أخرى ، فال

الذي ال دعوى فيه بقيمة املدعى فيه ألن قابضه مقر أنه اشتراه ودفع يف مثنه السدس وال شفعة يف الشقص املدعى 
ال شفعة يف التمخي : ويف ابن سلمون . إمنا أخذت حقي وافتديته مبا دفعت فيه ومل أشتره اه : فيه ألن قابضه يقول 

  .صلحاً عن طلب ففيه الشفعة وهو حينئذ كالبيع اه عند ابن القاسم وغريه إال أن يكون 
ليس ألحد املتفاوضني شفعة فيما باعه اآلخر ألن بيع أحدمها يلزم صاحبه ، وهذاخبالف الوكيل ففي املدونة : الرابع 

وعامل القراض كالوكيل . ومن وكل رجالً ليبيع له شقصاً أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل مل يقطع ذلك شفعته اه 
كما يف املتيطية ، وكذا إذا باع الوصي أو األب حصته يف دار مشتركة بينه وبني يتيمه ، فله أن يأخذ بالشفعة 

وشفع لنفسه أو ليتيم آخر وعليه فما يف الربزيل والتتائي ونوازل العلمي من أن ) خ ( لنفسه أو ليتيمه كما قال 
  .الوكيل والوصي واألب ال شفعة هلم خالف املذهب 

إن كان بعض األشراك أحق بالشفعة من بعض فليس لألبعد أن يأخذ بالشفعة : قال ابن رشد يف أجوبته : مس اخلا
حىت يوقف األقرب على األخذ أو الترك ، وإذا مل يقم واحد منهم بطلب الشفعة حىت مضى أمد انقطاعها بطلت 

بالشفعة منه ، فلذلك مل يقم بطلبها ألن  شفعتهم مجيعاً القريب والبعيد وال حجة للبعيد يف أن القريب كان أحق
سكوته عن أن يقوم بشفعته فيأخذها إن كان األقرب غائباً أو يوقفه عن األخذ والترك إن كان حاضراً مسقط حلقه 

هذا كاملنايف ملا قاله حممد : وحنوه يف الربزيل عن ابن أيب زيد وصاحب الطرر ، وملا نقله ابن عرفة قال عقبه . فيها اه 
  .أن استثقال الناس الرفع إىل القضاة يعد عذراً اه  من

إذا أشهد الشفيع باألخذ ومل يعلم املشتري بذلك إال بعد مضي األمد املسقط فال شفعة له على ما به : السادس 
ال عمل عليه . واألخذ بالشفعة سراً ينفع اخل : عمل فاس قاله املسناوي عن سيدي العريب بردلة وقول ناظم العمل 

.  
للشفعة مراتب أربع يقدم فيها ذو الفرض مث العصبة مث املوصى هلم مث األجانب وكل منهم يدخل على من : السابع 

بعده دون العكس ، فإذا كانت دار مناصفة بني رجلني فمات أحدمها عن زوجتني وابنتني وأخوين وأوصى بثلث 
وقدم مشاركه يف السهم ) خ ( أحق بنصيبها لقول نصفه لرجلني ، فإذا باعت إحدى الزوجتني أو البنتني فاألخرى 

، فإذا أسقطت الشفعة فالشفعة للبنتني واألخوين على قدر األنصباء دون املوصى هلما ، فإذا باع أحد األخوين 
ودخل على غريه أي ودخل ذو احلظ والسهم على غريه من : فالشفعة لألخ اآلخر وللزوجتني والبنتني لقوله أيضاً 

خوان ورثة ، وكذا إذا ماتت إحدى البنتني أو أحد األخوين عن ثالثة أوالد مثالً فباع أحد األوالد ، فإن الورثة واأل
الولدين الباقيني أحق لقوله وقدم مشاركه يف السهم ألن امليت من األوالد ذو سهم واحد وأوالده شركاء فيه ، 

أسقطت الباقية فإن أوالد امليت الثاين يدخلون مع وإذا باع أحد األخوين أو البنت الباقية أو إحدى الزوجتني و
ودخل على غريه ألن أهل وراثة امليت الثاين ذو سهم واحد : األعلني وهم الزوجة الباقية واألخوان لقوله أيضاً 

فيدخلون مع األعلني ، وإذا باع أحد املوصى هلما دخل مع الباقي منهما يف املثال املذكور الزوجتان والبنتان 



ووارث على موصى هلم وال يدخل املوصى هلما إذا باع أحد األخوين أو إحدى الزوجتني أو : خوان لقوله واأل
البنتني وأسقطت األخرى كما مر ، فإذا أسقط املوصى هلم ومن قبلهم الشفعة انتقلت لألجنيب وهو شريك اهلالك 

 أربعة فباع أحدهم نصيبه وأسقط اآلخرون األول واملشتري من كل ممن ذكر يتنزل منزلته ، فإذا كانت الشركة بني
للمشتري الشفعة ، مث باع بعض الباقني نصيبه ، فإن املشتري األول يكون شفيعاً مع من بقي ويسقط حقهم يف 

وعليه . وهذا مما ال أعلم فيه خالفاً ألن املبتاع حيل حمل بائعه اه : ابن رشد . التقدمي عليه قال ابن القاسم عن مالك 
اعت إحدىالزوجتني نصيبها وأسقطت األخرى مع باقي الورثة الشفعة ، مث باعت الزوجة الثانية املسقطة فإذا ب

وما تقدم عن مالك وابن رشد ال . يكون املشتري أحق بالشفعة من باقي الورثة ألنه منزل منزلة ضرهتا فتأمله 
إذا باع نصف داره ومات فباع بعض  يعارضه ما يف الكراس الثالث عشر من معاوضات املعيار من أن اإلنسان

ورثته بعض النصف اآلخر ، فإن الشفعة للوارث اآلخر ال لألجنيب ملا بينهما من الفرق الظاهر ، وملا نقل الرهوين ما 
مر عن ابن رشد نقل أيضاً عن ابن املواز أن أحد أوالد امليت إذا أوصى حبظه لرجل ، مث باع واحد من بقية األوالد 

ى له الولد يدخل يف ذلك مع بقية اإلخوة ومل خيتلفوا يف هذا ، وليس كالذي أوصى له أبوهم الذي فإن من أوص
وأما إذا اشترى السهم كله مجاعة فباع : ورثوا الدار عنه ألنه كمبتاع من أحد البنني فيحل حمل بائعه مث قال 

: من إشراك البائع ، وقال أشهب  ال يكون إشراكه أحق بالشفعة: أحدهم حظه فقال ابن رشد عن ابن القاسم 
وإذا باع أحد اإلخوة حظه من أرض املغارسة : إشراكه أحق ألهنم كأهل سهم واحد وأصله يف الشامل مث قال 

فالعامل كأحدهم يف الشفعة إذا وقع البيع بعد متام العمل ، وأما إن باع قبله فالعامل ال يشفع حىت يبلغ الغرس 
وانظر ما يأيت . فكما أن الوصي ال يشفع للحمل حىت يوضع فكذلك املغارسة اه فبلوغ الغرس كوضع احلمل ، 

كذي سهم ) خ ( آخر املغارسة وما أسلفناه من املثال فيه تقريب على املبتدي وفيه إشعار بأن الصواب حذف قول 
املوصى هلم ،  وقدم مشاركه يف السهم مث الوارث ولو عاصباً ودخل على: على وارث ولذا أصلحه بعضهم بقوله 

وأن . وقد استفيد مما مر أن ورثة الوارث مقدمون على شركاء الوارث ويدخلون عليهم . مث األجنيب بعدهم اه 
ورثة املشتري مقدمون على شركائه ويدخلون عليهم أيضاً ، وأن املشترين جلزء إما من مشتر أو وارث فال يكونون 

إهنم أحق من شركاء البائع واهللا : عهم سواء خالفاً ألشهب يف قوله أحق من شركاء البائع إذا باع أحدهم بل هم م
  .أعلم 

احملبس عليهم ال شفعة هلم إال أن يكون مرجع احلبس ألحدهم ملكاً فلمن له املرجع الشفعة وانظر املتطوع : الثامن 
طية وغريها ، فإن باع شريك باإلقالة يف الثنيا ، فإن الشفعة لشريك البائع ولو حصل التطوع املذكور كما يف املتي

البائع حظه بعد التطوع املذكور فعلى أهنا رهن ، فللبائع األول الشفعة وعلى أهنا بيع فهو بيع خبيار كما يفهم من 
ووجبت لشريكه أن باع نصفني خياراً مث بتال ) : خ ( كالم ابن رشد املتقدم يف الثنيا وعليه فيجري ذلك على قول 

أن املغارسة بيع جتري على بيع اخليار فال جتب فيها الشفعة إال بعد متام العمل باإلطعام كما أن ومعلوم . فامضى اخل 
وأما إذا باع العامل يف املغارسة . اخليار ال جتب الشفعة فيه إال بعد اإلمضاء قاله العلمي يف نوازله ، فانظر ذلك فيه 

  .حصته قبل اإلطعام فانظر حكمه يف الشفعة من نوازلنا 
أن الشفيع إذا طلب من املشتري أن يوليه الشقص فأىب أن له أن يأخذه بالشفعة : يف املعيار عن ابن حمسود : لتاسع ا

إذا قال إمنا ساومته لعله يبيع بأقل وإال : ومسألة املساومة قال اللخمي . قائالً وليس هي كمسألة املساومة اه 
ال أشتري إن باع بأقل أو بأكثر فذلك إسقاط لشفعته : إن قال رجعت إىل الشفعة ، فإنه حيلف ويأخذ بالشفعة ، و

  .وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم اخل ) خ ( وحنوه يف ضيح فيجب أن يقيد به قول . اه 



إذا قام الشفيع ودفع الثمن للمشتري فلم يقبله منه وبقي يتصرف مدة طويلة إلىأن أذعن لقبضه أو جربه : العاشر 
فطلب الشفيع من املشتري غلة األرض مدة امتناعه ، فإنه يقضي له هبا على املشتري ألن  احلاكم على قبضه

) تت ( ودفع مثن قال ) خ ( قاله يف نوازل الزيايت ، ويف . الشقص املبيع ميلك بدفع الثمن قبضه منه املشتري أم ال 
  .رضي بأخذه أو ال اه : 

  َواَألُب والوصيُّ َمْهَما غَفَالَ
املسقط ) حدها ( األخذ هبا للمحجور إىل انقضاء ) واألب والوصي مهما غفال عن ( َها فَُحكُْمَها قَد َبطَالَ َعْن َحدِّ

فال أخذ هلما بعده وال له هو إن رشد ألن إعراضهما عن األخذ كإعراضه هو ) فحكمها قد بطال ( هلا وهو السنة 
يف ) خ ( وهو املوافق إلطالق . ه كان األخذ نظراً أم ال بعد رشده ، فلم يأخذ ومل يترك حىت انقضى أمدها ، وظاهر

: وما ذكره الناظم قال الفشتايل وصاحب املفيد . وللويل ترك التشفيع والقصاص فيسقطان اخل : احلجر حيث قال 
ل عليه العمل عند أصحاب الوثائق ، ومفهوم غفال أهنما إذا أسقطاها بالفعل فإهنا تسقط باألحرى وإسقاطهما حممو

عند اجلهل على النظر ، بل ولو ثبت غري النظر ألنه إذا جرى العمل باإلطالق يف السكوت الذي تارة يصدر عن 
يف الشفعة حيث ) خ ( قصد وتارة ال ، فأحرى أن جيري يف اإلسقاط الذي ال يصدر ، إال عن قصد خالفاً ملا يف 

: قال اإلمام الرهوين يف حاشيته . أو أب بال نظر اخل قال عاطفاً على ما ال تسقط فيه شفعة احملجور أو أسقط وصي 
خالف ) خ ( وما يف : أنه ال فرق بني السكوت واإلسقاط وأن العمل على سقوطها مطلقاً لنظر أو غري نظر قال 

  .باختصار . املعتمد اه 
أن يشتري حملجوره  اخلالف مبين على أن الشفعة شراء أو استحقاق فعلى أهنا شراء وهو املشهور ال يلزمه: قلت 

وعلى أهنا استحقاق يلزمه األخذ هبا حيث كان نظراً ، وقد كنت أجبت يف النازلة بالفرق بني اإلسقاط والسكوت 
وجوابنا مثبت يف نوازل الشفعة من نوازلنا فانظره إن شئت ، ومفهوم األب والوصي أن مقدم القاضي ليس كهما 

و أسقطها لغري نظر ، وهو كذلك ألن مقدم القاضي أضعف منهما كما فال تسقط الشفعة إذا سكت عن األخذ هبا أ
  .األرجح عدم السقوط . يف الربزيل ، وقال أبو احلسن يف مقدم القاضي قوالن 

إن ثبت أن هلم ماالً يوم البيع أو اكتسبوه داخل السنة : اختلف يف الغائب واملريض واملهمل فقال اللخمي : تنبيه 
 فال شفعة هلم ، وهو مبين على أن املعترب فيالسداد هو يوم الوقوع ، واملشهور الذي به العمل كانت هلم الشفعة وإالَّ

  .بفاس اآلن أن املعترب فيه يوم النظر وعليه فلهم الشفعة ولو مل يكن هلم مال يوم الوقوع ، وإمنا طرأ هلم يوم النظر 
  َوإنْ ُينَازِْع ُمْشَترٍ يف االْنِقضَا

: ء للسنة بأن يقول ) مشتر يف االنقضا ( بفتح الزاي مبين للمجهول ) وأن ينازع ( ْع َيِمينِِه الْقََضا فَِللشَِّفيعِ َم
فللشفيع مع ( بل السنة مل تنقض وال بينة لواحد منهما : اشتريت وقد مضت سنة من يوم الشراء ويقول الشفيع 

قد وجبت له واملشتري يدعي ما يسقطها فال يصدق ألن الشفعة : ء قال يف الطرر ، عن ابن فتحون ) ميينه القضا 
  .ومثله دعوى املشتري عليه العلم منذ سنة وأنكر ، فالقول للشفيع مع ميينه . اه 

  َولَْيسَ اإلْسقَاطُ بِالَزِمٍ ِلَمْن
  أَْسقَطَ قَْبلَ الْبَْيعِ الَ ِعلَْم الثََّمْن

إذا وجبت يل : ه التعليق الصريح كقوله قبل البيع ولو على وج) وليس اإلسقاط بالزم ملن أسقط قبل البيع ( 
الشفعة عليك فقد سلمتها لك ، أو إن اشتريت أنت فقد اسقطت أنا شفعيت ، وظاهره كان اإلسقاط على مال أم 

. وقوهلا أخذه اخل . وإن سلم قبل البيع على مال أخذه بطل ورد املال وكان على شفعته اه : قال يف املدونة . ال 



إن اشتريت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعيت على دينار تعطيه إياي ، : نه إذا مل يأخذه ولكن قال له يقتضي أ
يف التزاماته ) ح ( ونقله . ذلك جائز ولو اشترط النقد مل جيز اه : قال اللخمي . فإن مل يبعه لك فال شيء يل عليك 

إن اشتريت عبد فالن فهو : ال قياساً على من قال مسلماً وخرج اللخمي يف مسألة التعليق قوالً بلزوم اإلسقاط ق
حر ، وإن تزوجت فالنة فهي طالق ، وفرق ابن رشد يف األجوبة بأن الطالق والعتق من حق اهللا خبالف الشفعة ، 

وهذا الفرق ليس بالقوي ويظهر لبادي الرأي صحة ختريج اللخمي ، وذكر ابن عرفة عن شيخه : ابن عبد السالم 
نه فرق بأن التزويج وشراء العبد كالمها من فعل امللتزم خبالف شراء الشقص املشفوع فليس من فعله ابن احلباب أ

  .وتعقبه األيب يف شرح مسلم بأن ابن احلباب مل يكن عارفاً بالفقه ، وإمنا كان عارفاً بالعقليات 
على فعل نفسه أو على فعل غريه ، وقد لعله إمنا قال ليس عارفاً بالفقه ألن التعليق ال فرق فيه بني أن يعلق : قلت 
باجلر عطفاً على البيع أي ال إن ) ال علم . ( وإن علق على فعل غريه ففي الرب كنفسه واهللا أعلم ) خ ( قال 

فإن أسقطها قبل أن يعلم مقدار الثمن : ابن سلمون . فإن اإلسقاط يلزمه ) الثمن ( أسقطها بعد البيع وقبل علم 
إال أن يأيت من ذلك ما ال : ابن رشد . إن سلمالشفعة بعد البيع لزمه ولو جهل الثمن : املدونة  ويف. لزمه ذلك اه 

  .يكون مثناً ملثله فال يلزمه تسليمه اه 
وإمنا لزمه ذلك ألن اإلسقاط ال معاوضة فيه خبالف األخذ هبا قبل معرفة الثمن وجنسه ، فإن األخذ يكون : قلت 

ء على أن األخذ هبا بيع ، وصرح ابن رشد وغريه مبشهوريته ففيه شراء بثمن جمهول فاسداً وجيرب على فسخه بنا
فمفهومه أنه إذا مل يكن عرفه فلم يصح األخذ ، وهذا هو . ولزمه إن أخذ وعرف الثمن اخل ) خ ( وهو معىن قول 

ثمن فله الرد اتفاقاً وكذا له املعتمد وبه صدر يف الشامل خالفاً ملا يف ضيح عن املازري من أنه إذا أخذ قبل علم ال
  .التمسك على املشهور اه 

ولعل وجهه أنه كأنه اشترى على أنه باخليار عند علم الثمن أو هو مبين على أن الشفعة استحقاق ال بيع : قلت 
  .مث إن فسخ أخذه على املعتمد فال تسقط شفعته بل له أخذها بعد معرفته بالثمن . واهللا أعلم 

  الَزِماً َمْن أُْخبِرَاكَذَاَك لَْيسَ 
  بِثَمنٍ أَْعلَى َوبالنَّقْصِ الشِّرَا

( فكما ال يلزم اإلسقاط قبل البيع كذلك : التشبيه راجع للمسألة األوىل اليت اإلسقاط فيها غري الزم أي ) كذاك ( 
تبني ) و ( كمائة )  بثمن أعلى( بالبناء للمجهول أي قيل له إن الشراء وقع ) أخربا ( أي شفيعاً ) ليس الزماً من 

ء كخمسني فإنه ال يلزمه اإلسقاط وله الشفعة بعد أن حيلف أنه ما أسقط إال ملا أخرب به من ) بالنقص الشرا ( أنه 
الثمن العايل ، ومثل اإلسقاط السكوت القاطع للشفعة ، وظاهر النظم أنه ال ميني عليه وهو ما حكاه ابن املواز قال 

لشفيع مث أثبت أن الثمن كان أقل مما ذكره املبتاع فإنه حيلف أن تسليمه مل يكن إال لكثرة فإن سلم ا: يف املتيطية 
  .الثمن وتكون له الشفعة ، وحكى حممد أنه ال ميني عليه لظهور عذره اه 

 وهذا يدل على أن إخباره بكثرة الثمن ثابت بالبينة ال مبجرد دعواه فإنه ال يصدق أنه إمنا سلم لكونه أخرب: قلت 
بالكثرة ، ومثل ما يف النظم لو أسقط لكذب يف املشترى بفتح الراء واملشتري بكسرها بأن قيل فالن اشترى نصف 

إن املشتري هو فالن فأسقط ، مث ظهر أن : نصيب شريكك فأسقط ، مث تبني أنه اشترى مجيع نصيبه أو قيل له 
أو أسقط لكذب يف الثمن ) : خ ( أنه واحد وبالعكس إن املشتري متعدد فأسقط فتبني : املشتري غريه ، أو قيل له 

  .ومثل اإلسقاط يف ذلك كله السكوت حىت مضى األمد املسقط كما مر . وحلف أو يف املشترى أو انفراده اخل 
  َوُشفَْعةٌ يف الشِّقْصِ ُيْعطَى َعْن ِعَوضِ



  َواملَْنُع يف التََّبرَُّعاِت ُمفْتََرضِ
حال من اخلرب وأطلق فيالعوض فشمل املايل وغريه ) يعطى عن عوض ( ومجلة ) لشقص يف ا( مبتدأ خربه ) وشفعة ( 

، والشفعة يف األول مبثل الثمن ، إن كان مثلياً أو ديناً فبمثله أيضاً ولو عرضاً ، وأما العرض غري الدين فيشفع 
كذاك ذو التفويض : ه فيما مر بقيمته وغري املايل كخلع وحنوه يشفع بقيمة الشقص ، وهذا الشطر مستغىن عنه بقول

  .كما مر شرحه هناك . ذا فيه جتب اخل 
وهو مذهب ابن القاسم أن الشفعة . إذا وقع العقد بعني ونقد عرضاً أو العكس ، فالراجح من أقوال مخسة : تنبيه 

رجوع يف االستحقاق إمنا يكون ال: قال الفشتايل . مبا عقد عليه دون ما نقد ، وكذا يف االستحقاق والعيب واإلقالة 
مبا عقد عليه ال مبا نقد ، وكذلك يف الشفعة ، وليس عند الشيوخ ما خيالفه إال ما وقع يف االستحقاق من املدونة 

فيمن اشترى بدنانري فدفع دراهم مث وقع استحقاق يف املبيع ، فإنه يرجع مبا دفعه ألن رجوعه مبا عقد عليه يؤدي إىل 
س احلادي عشر من معاوضات املعيار فيمن باع خادماً بدنانري فأخذ عنها شعرياً مث ويف الكرا. صرف مستأخر اه 

يرجع بالدنانري وأخذه الشعري عقد ثان إال أن يكون أخذ الشعري على وجه : تفاسخا لعيب ظاهر أو إلقالة قال 
وإىل املسألة اليت استثناها . اه التجاوز والتخفيف والثمن أكثر يف الوقت املأخوذ فيه الشعري ، فإنه يرجع بشعري مثله 

وفيها من رد معيباً دفع عن مثنه الدنانري دراهم أو عرضاً رجعت يف : الفشتايل مع ما عداها أشار ابن عرفة بقوله 
: ابن القاسم . الدراهم هبا ، ويف العرض بالدنانري زاد يف السماع إال أن يشبه كوهنا مثناً فما عليه إال قيمة العرض 

  .ذه إال على وجه التجاوز والتخفيف ككونه معسراً اه يريد أخ
( من صدقة أو هبة لغري ثواب وحنلة وهي ما يعطيه األب لولده عند الزواج ) يف التربعات ( من الشفعة ) واملنع ( 

بعد  وتقدم أنه ال شفعة أيضاً فيما يدفعه الويل حملجوره متخياً ، وأما هبة الثواب ففيها الشفعة. واجب ) مفترض 
وهبة بال ثواب وإالَّ ففيه الشفعة بعده ، وما ذكره الناظم من منع ) : خ ( تعيني الثواب أو دفعه بالفعل كما قال 

وبه العمل ، وروى ابن اجلالب ثبوهتا قي التربعات : قال يف املقصد احملمود . الشفعة يف التربعات هو املشهور 
العمل هبذه الرواية ، وبه أفىت أبو عمر اإلشبيلي املعروف بابن بقيمة الشقص ، وذكر الزقاق وناظم العمل أن 

وحمل املشهور عندي ما مل يكثر التحيل من الناس علىإسقاطها : قال ابن ناجي . املكوي وفتواه تقييد للمشهور 
مر اإلشبيلي ما قاله أبو ع: وإالَّ فيحكم هبا ، وبه قال أبو عمر اإلشبيلي قال سيدي عمر الفاسي يف شرح الزقاقية 

ما قاله ابن املكوي هو الظاهر : غري خمالف للمشهور ، بل هو جار عليه على ما قاله ابن ناجي ، وقال الشيخ ميارة 
وقال ابن رحال يف شرحه ما ذكره الزقاق . أو املتعني ال سيما حيث حتتف بذلك قرائن العوض ويبعد فيه التربع اه 

العدالة وإن كان حيلف على ما به العمل ، ولكن ينظر إىل قرائن األحوال إن كان  ال نوافق عليه يف اهلبة للمربز يف: 
فيفهم . باختصار . احلاكم عدالً مربزاً عاملاً وإالَّ فريجع ملا قاله الزقاق وجل القضاة أو كلهم يف زمننا ال يوثق هبم اه 

كن ينظر إىل احلاكم إذ لعله ال يراعى تلك منه أن التحيل على إسقاط الشفعة بالتربع موجود غالباً يف وقته ، ول
إذا اشتريته : احليل لغلبة اهلوى عليه ، وكذا إذا كثر التحيل على إسقاطها بالزيادة يف الثمن كأن يقول املشتري 

انظر حاشيتنا على . منك مبائة يؤخذ مين بالشفعة فخذ سلعة تساوي مائة مبائتني إىل أجل مث صري إىل الشقص فيها 
  .ية الزقاق
وإن وهب شقصاً لغري ثواب فعوض فيه فقبل العوض فإن رئي أنه لصدقة أو صلة رحم فال : قال يف املدونة : تنبيه 

وكذلك لو أثابه شقصاً يف دار مل يكن أيضاً يف الثواب شفعة ألن هذا دفع شقصه فيما مل : ابن املواز . شفعة فيه 
  .ى وهو املشهور وبه الفتو: ابن ناجي . يكن يلزمه 



  َوالُْخلُْف يف أكْرَِيِة الرَِّباعِ
  َوالدُّورِ َواحلُكُْم بِاالمِْتنَاعِ

يشمل ما إذا كانا ميلكان الرقبة فأكرى أحدمها نصيبه ) يف أكرية الرباع والدور ( يف وجوب الشفعة ) واخللف ( 
فقال ابن القاسم واملغرية . املنفعة  أو ميلكان املنفعة فقط ، فأكرى أحدمها حصته أيضاً أو أحدمها ميلك الرقبة واآلخر

به القضاء واحلكم وعليه : وقال ابن فتحون ) . خ ( بعدم الشفعة يف ذلك كله وهو املشهور عند : وابن املاجشون 
. وقال أشهب ومطرف وأصبغ ، وروي عن ابن القاسم أيضاً فيه الشفعة ) واحلكم باالمتناع : ( عول الناظم فقال 

وشفعة الكرا لشرك : وعلى وجوب الشفعة فيه عمل فاس قال ناظمه . حلكم باملغرب واألندلس اه وبه ا: القلشاين 
وظاهره شفع ليس ما يسكن من دار أو حانوت أو رحى وغري ذلك ، أو ليكرى ذلك لغريه ، والذي . قائم اخل 

لرحى وحنوها بنفسه وهو مبين للمنجور واملكناسي وغريمها أنه إمنا ميكن منها إذا كان يسكن بنفسه أو يعمل يف ا
العمل عندنا بإفريقية : على أنه ال يشفع ليبيع واملعروف متكينه من الشفعة ليبيع قاله املنجور ، ولذا قال ابن ناجي 

وهو ظاهر ما يفعله الناس اليوم فإهنم ال يلتفتون للشرط : قلت .على التمكني من الشفعة من غري شرط أصالً 
  .املذكور 

الف يف املساقاة كاخلالف يف الكراء كما يف التوضيح وغريه ، وكذا الرهن مبنفعة فيه اخلالف املذكور اخل: تنبيه 
ألنه بيع وكراء ، وكذا اجللسة فيها اخلالف املذكور ، وأما الرهن فإن البائع إذا باع السلعة بعشرة مثالً إىل أجل 

ع به إىل األجل ، فقد باع سلعته بشيئني العشرة املؤجلة وأعطاه املشتري نصف دار رهناً يف دينه وأباح له االنتفا
ومنفعة النصف املرهون ، فبعض السلعة يف مقابلة العشرة بيع وبعضها يف مقابلة املنفعة كراء ، فعلى أن الشفعة يف 

يل ما يساوي كراء هذا النصف منحل لألجل املسمى ، فإذا ق: الكراء يكون لشريك الراهن بقيمة املنفعة فيقال 
والعمل بفاس على شفعة منفعة : قال العلمي يف نوازله . عشرة فيشفع هبا بشرط أن يسكن بنفسه على ما مر 

  .الرهن املشاع اه 
أن العمل على عدم الشفعة فيه ، وإن كانت قاعدة ثبوت الشفعة يف : قيد بعضهم عن سيدي العريب بردلة : قلت 

ملوا مبقتضى القاعدة وعلى تقدير عملهم مبقتضاها فيشفع بقيمة املنفعة الكراء توجب الشفعة فيه لكن األشياخ مل يع
ما وجدته مقيداً عن بعض املفتيني ، ولكن الصواب ما يف العلمي إذ ال وجه خلروجه عما به العمل يف الكراء ، . اه 

هي كراء حمض أيضاً فهذا الذي جيب اعتماده على ما يأيت يف اجللسة ، وأما اجللسة وتسمى عند أهل مصر باخللو ف
إذ غايته أن أرض احلبس أو غريها تكرى ملن يغرسها أو يبين فيها بدرهم يف السنة مثالً مدة من عشرين سنة أو 

بدرهم يف كل سنة إىل غري أجل حمدود ، ويغرم الكراء عطل بناءه أو انتفع به وضمائرهم منعقدة على أن املكتري 
ك ، فإذا وقعت عليه زيادة يف الكراء فإن شاء أخذه بتلك الزيادة وكان أحق ال خيرج إال برضاه جلريان عادهتم بذل

به من الذي زاد عليه ، وإن شاء أخذ أنقاضه ورفع نزاعه إن امتنع ذو األصل من إبقائه بالكراء األول ، فتقدمي 
ملعرب عنه يف االصطالح املكتري على الغري مبا أعطاه ذلك الغري من الكراء وانعقاد ضمائرهم عليه عند العقد هو ا

بالكراء على التأبيد ، ولكن ملا كان أحق به بتلك الزيادة مل يزد أحد يف الغالب عليه لعدم الفائدة ، ولذا قال يف 
  :نظم العمل 

  وهكذا اجللسة واجلزاء
  جرى على التبقية القضاء

ما دام هو أو وارثه ولو سفل قائماً مث إذا مات املكتري ذو اجللسة فإهنا تورث عنه ويقوم وارثه مقامه ، وهكذا 



حبياطتها وصيانتها ، فإن فرط فيها حىت اندثر بناؤه وغرسه فقد بطل حكمها وال شيء لصاحبها يف األرض ، مث قبل 
اندثارها لبعض الشركاء أن يكري حظه منها أو يبيعه ويف احلقيقة أن بيعها كراء ، فإذا أكراه أو باعه فلآلخرين 

ألرض على ما مر من وجوب الشفعة يف الكراء ، وبه أفىت فيها ابن رحال والشدادي وغريمها ، الشفعة ال لرب ا
: وأفىت الشيخ التاودي بأن الذي وقع به احلكم والفتوى يف اجللسة إذا بيع جزء منها أنه ال شفعة فيه للشريك قال 

وإذا مل جتب يف بيع جزء منها فال : صي قال هكذا ذكره القاضي بردلة عن أيب عبد اهللا بن سودة وأيب عبد اهللا اجملا
: وحنوه للمسناوي عن بردلة املذكور قائالً عنه . جتب يف كراء جزء منها باألحرى ألن الكراء أضعف اه 

ومسعتهميعللون ذلك بأن الشرط املذكور ، وهو أن يسكن بنفسه ال يكاد يتحقق فيها يف الغالب ألن مالكها يف 
ونقلنا ذلك كله يف كتاب الشفعة من نوازلنا . نفسهم ، وإمنا يستغلوهنا بالكراء للغري اه الغالب ال يعتمروهنا أل

أنه ال : ويف الكراس الثاين من اإلجارة والرهن ، وانظر قوهلم عن بردلة . وانظر بقية أحكامها يف الكتاب املذكور 
ينبغي أن يتفق يف اإلحكار : ال يف ضيح شفعة يف بيع جزء منها مع أن ذلك بيع جلزء أنقاضها وأشجارها ، وقد ق

اليت عندنا مبصر أن جتب الشفعة يف البناء القائم فيه ألن العادة أن رب األرض ال خيرج صاحب البناء أصالً فكان 
: أي وال شفعة لرب األرض وإمنا الشفعة للشريك قال : وزاد عقبه ) ز ( نقله . ذلك مبنزلة صاحب األرض اه 

اجية إذا باع أحدهم حصته منها فالشفعة للشريك يف اخلراج ال لرب األرض انظره عند قوله وكذلك األرض اخلر
واإلحكار مجع حكر وهو املسمى عندنا بفاس باجلزاء ، وباجلملة فالذي يوجبه : قالوا . يف الشفعة وقدم معرب اخل 

ت لرفع الضرر وال سيما يف بيع جزء النظر هو وجوب الشفعة يف اجللسة واجلزاء بيعاً وكراء ألن الشفعة إمنا شرع
من هذا الكراء الذي ال خيرج مكتريه إال برضاه على ما مر ، فالعمل لو مل جير بالشفعة يف مطلق الكراء لكان ينبغي 
أن جيري بالشفعة يف هذا الكراء الذي هو اجللسة خبصوصه لدوام ضرره ، وملا فيها من بيع األنقاض يف بيعها وبيع 

ناء فيه الشفعة اتفاقاً ، وما ذكروه عن بردلة ضعيف عقالً ونقالً وكوهنم ال يستغلوهنا ألنفسهم ال األنقاض والب
أن العمل على عدم اشتراط السكىن ، ولقول املنجور املعروف من : يوجب سقوطها ، ملا تقدم عن ابن ناجي 

من وجوب الشفعة فيها وهم متأخرون املذهب متكني الشفيع من أن يشفع ليبيع وملا تقدم عن الشدادي وابن رحال 
مسعتهم يعللون ذلك بأن الشرط املذكور : عن القاضي بردلة فال خيفى عليهم العمل الذي انفرد هو بنقله ، وقوله 

ال وجه له ألن العمل إذا جرى مبوجب الشفعة يف الكراء يف الشرط املذكور ، فيجب أن يطرد . ال يكاد يتحقق اخل 
ذكور يف مجيع أفراد الكراء الذي منه اجللسة واجلزاء ، وكونه يعترب الشرط املذكور يف بعض ذلك العمل بشرطه امل

األفراد دون بعض هو من التحكم الذي ال خيفى بطالنه ، وأيضاً يصري هذا العمل بالتفصيل يف الكراء من كون 
على أن العمل ال بد أن يستند الشفعة يف بعض أفراده دون بعض غري مستند لقول من أقوال املذهب ، وقد نصوا 

يقتضي أن ما ارتكبه املالك من . إىل قول ولو شاذاً وإال مل يعمل به ، وقوله ألن مالكها يف الغالب ال يعتمروهنا اخل 
عدم االعتمار ألنفسهم يتبايعون عليه وميكنون منه ، وليس كذلك ألن العمل إذا جرى باشتراط الشرط املذكور 

عة إال به وحيملهم احلكام عليه جرباً وإالَّ أدى إىل أن العامة إذا متالؤا على أمر يتابعون عليه فال ميكنون من الشف
هذا وقد رأينا أن صاحب األصل يف احلوانيت . وميكنون منه ، ولو خالف األقوال املذهبية ، وهذا مما ال يقوله أحد 
ر ويضمها من يده ويكريها لغريه بزيادة أو والفنادق يكريها صفقة على صاحب اجللسة ، وبالعكس فيأيت اآلخ

وهذا أمر شائع ذائع يف هذه البلدة ويف احلقيقة إمنا ذلك شفعة إذ ال ميلك . غريها ، وميكنهم القضاة من ذلك 
أحدمها التصفيق على صاحبه حىت يكون هلما لعدم احتاد املدخل فهم يسمونه صفقة وضماً ، ويف احلقيقة إمنا هو 

َولَْيَس .ليس عملهم يف الكراء على ما نقله القاضي بردلة ، بل على ما البن ناجي ومن وافقه شفعة وحينئذ ف



  ِللشَِّفيعِ ِمْن تَأْخِريِ
  يف اَألْخذِ أَْو يف التَّْرِك يف املَْشُهورِ

كم حيث هل يأخذ أو ال يأخذ بل جيربه احلا) يف األخذ أو يف الترك ( ليتروى ويستشري ) وليس للشفيع من تأخري ( 
املعمول به كما يف املتيطية ) املشهور ( القول ) يف ( أوقفه املشتري عنده على األخذ أو الترك وال يؤخره ولو ساعة 

كمثل إحضار الشفيع : وغريها فإن أخذ فال خيلو ذلك من ثالثة أوجه ، وتقدم حكمها يف فصل اآلجال عند قوله 
و الترك أنه إذا طلب التأخري لينظر للمبيع فإنه ال يؤخر له إال حنو للثمن فأنظرها هناك ومفهوم قوله يف األخذ أ

قال يف . واالستثناء راجع للثانية فقط . واستعجل إن قصد ارتياء أو نظراً للمشتري إال كساعة اخل ) : خ ( ساعة 
كما توصف الدار وال عذر للشفيع مبغيب احلائط عنه ، وإن كان مل يره أو رآه وطال عهده ويوصف له : املتيطية 

حيث أوقفه املشتري عنده أي عند احلاكم احترازاً مما إذا أوقفه املشتري وحده ال عند حاكم ، : وقولنا . الغائبة اه 
  .فإنه على شفعته حىت يصرح باإلسقاط أو ميضي األمد هلا كما يف الشامل 

  َوالَ َيِصحُّ بَْيُع ُشفَْعٍة َوالَ
  طَالَِهَبُتَها وَإْرثَُها لَْن ُيْب

ظاهره قبل األخذ هبا أو بعده باعها أو وهبها ألجنيب أو للمشتري ، ويف ذلك ) وال يصح بيع شفعة وال هبتها ( 
ألنه بيع : ابن يونس . تفصيل فإن باعها أو وهبها ألجنيب قبل األخذ فال خالف يف عدم صحته قاله ابن رشد وغريه 

اهلبة وتسقط شفعته ، وإن باعها أو وهبها بعد األخذ هبا ، ما ليس عندك ، وإذا مل يصح ذلك فيفسخ البيع و
وهذا هو الصحيح خالفاً لقوهلا للمفلس أن يشفع : اللخمي . فكذلك ألنه ليس له أن يشفع ليبيع وال شفعة له بعد 

خ ميارة وحنوه البن رشد ، وبه أفىت العبدوسي وابن عطية والونشريسي والشي. مع أنه إمنا يشفع ليبيع يف الدين اه 
وبيعه بقرب األخذ دليل على أنه شفيع ليبيع ، وللمشتري القيام ومل يذكروا حد : حسبما يف نوازل العلمي قالوا 

من أعطت زوجها : وظاهر عباراهتم الرجوع للقرينة وشاهد احلال كما قالوا يف مسألة : القرب ما هو قال بعضهم 
ى لشيخنا سيدي حممد بن إبراهيم ذكر فيها أن حد القرب عطية أو وضعت عنه الصداق فطلقها ووقفت على فتو

يف ذلك ما دون ستة أشهر ، هذا وقدأفىت ابن مرزوق حسبما يف املعيار بأن له أن يشفع ليبيع حيث كان له نفع فيه 
وال تبطل شفعته إال إذا كان ال غرض له وال نفع إال جمرد إيصال النصيب للغري ، ومسألة أخذ املفلس : قال 
لشفعة كما يف املدونة وغريها تدل على ذلك ألن أخذ املفلس وإن كان للبيع لكنه ملنفعة نفسه يف أداء دينه ، ومن با

هنا كان قول ابن رشد ضعيفاً إليهامه منع البيع لآلخذ مطلقاً ، وهذا باطل الستلزامه أن الشفيع ال يأخذ إال 
  .مبعناه . ع على أن ال يبيع والشفعة بيع اه لالقتناء ولو صح لكان األخذ بالشفعة حراماً ألنه بي

سلمت ، فإن األخذ الزم هلما : أخذت ، وقال املشتري : ويؤيده قول ابن رشد وغريه إذا قال الشفيع : قلت 
ولزم أن أخذ وعرف ) : خ ( ويباع الشقص يف الثمن وال يفسخ األخذ املذكور إال بتراضيهما عليه وهو معىن قول 

: فآل إىل أنه شفع ليبيع ألنه حيث علم عجزه عن الثمن ، فقد شفع للبيع ومع ذلك قالوا . ن اخل الثمن فبيع للثم
ال يفسخ إال بتراضيهما ، ويؤيده أيضاً أن الشفعة بيع على املشهور ، وأن الشفيع إذا أسقط لكذب يف املشتري 

مل أرض بشركة هذا املشتري لسوء : ول أيضاً فيؤخذ منه أن من شفع ليبيع يق) خ ( بالكسر ال يلزمه كما مر عن 
عشرته وكثرة ضرره فأخذت وبعت من هذا حلسن عشرته وقلة ضرره ، كما أنه يقول ذلك يف اإلسقاط لكذب يف 

املعروف متكني : املشتري ، ومعلوم أن احلق يف الشفعة فال حيجر عليه فيه ، وهلذا واهللا أعلم قال اإلمام املنجور 
بيع ، وقال ابن هالل يف نوازله فيمن أخذ بالشفعة مث باع يف حينه أو بعد زمان قريب ما نصه الشفيع من أن يشفع لي



وأما الشفيع إذا أخذ بالشفعة مث باع بعد ذلك فال ينازع يف ماله إن شاء باع وإن شاء متسك إال أن يظهر أنه رد : 
يعين بأن ال يكون له نفع . ر أنه رد للغري اخل إال أن يظه: وقوله . للغري فال يترك الشقص بيده إن شاء املشتري اه 

يف األخذ هبا أصالً إال جمرد إيصال النصيب للغري كما مر عن ابن مرزوق ، وأما إذا كان له نفع فيها لزيادة يف 
الثمن أو لكون املشتري سىيء العشرة أو لكونه ذا سطوة ال يستقيم له معه الوصول إىل حقه كما يقع يف زمننا 

قد . فإن له أن يشفع ليبيع ، وهذا هو الذي جيب اعتماده عندي لقوة دليله ، وما مر عن اللخمي ومن وافقه كثرياً 
علمت ضعفه كما صرح به ابن مرزوق ، وال سيما حيث كان املشهور أن الشفعة بيع فكيف حيجر عليه يف شيء 

ة حيث مل يكن له مثن يشفع به مع أن اشتراه ويضيع عليه رحبه فيه أو يلزم بشركة ذي السطوة أو سىيء العشر
. املشهور فيها أهنا إمنا شرعت لرفع الضرر والضرر يزيد يف بعض الشركاء ، وينقص يف البعض اآلخر كما مر 

خذ شفعتك يل مبثل الثمن الذي اشترى به املشتري : من وجبت له شفعة فأتاه أجنيب فقال له : وقوله يف املدونة 
فإمنا مل جيزه لكونه من أكل .  جيز ، ويرد ذلك إن وقع وال جيوز أن يأخذ بالشفعة لغريه اخل ولك مائة دينار رحباً مل

أموال الناس بالباطل ولكونه ال غرض له إال األخذ للغري ، وإمنا سقطت شفعته لكون الشفيع كان معرضاً عن 
ا فهو من اجلعل على األخذ بالشفعة للغري ال األخذ هبا لوال اجلعل الذي دفعه له األجنيب فهذا أعطاه رحباً ليأخذ له هب

وحمل ما يف املدونة من رد . كأن أخذ من أجنيب ماالً اخل ) : خ ( من البيع بعد األخذ هبا لنفسه وهو معىن قول 
األخذ للغري إذا ثبت ذلك بإقرار الشفيع واملبتاع ال بإقرار أحدمها كما يف املتيطي وغريه ، وقال ابن ناجي على 

وأما إن قال . مفهومه أنه جيوز له البيع بعد األخذ اه : قال بعض شيوخنا . وال جيوز البيع قبل األخذ اخل  قوهلا
خذ بالشفعة لنفسك وأنا أدفع لك مثنها سلفاًأو هبة فهذا جائز ولو قصد األجنيب اإلضرار باملشتري فال : األجنيب 

وحق الشفيع مىت قام به ومعه الثمن بشراء أو سلف أو هبة أو : ميكن من ذلك كما يف الربزيل عن ابن الرباء قائالً 
يعين ال ميكن من . إال أن يتبني من املسلف الضرر فال ميكن من ذلك اه : غري ذلك فله األخذ هبا ، وقال قبل ذلك 

ى الضرر إذا ثبت ذلك بإقراره ، وأما شفعة الشفيع فال تسقط بقصد املسلف الضرر باملشتري ، بل ال زال عل
: وهذا كله إذا باعها أو وهبها من أجنيب ، وأما إذا باعها أو وهبها للمشتري فقال يف اجلواهر . شفعته واهللا أعلم 

إذا دفع املشتري للشفيع عوضاً دراهم أو غريها على ترك األخذ بالشفعة جاز له أخذها ومتلكها إن كان ذلك بعد 
خبالف أخذ مال بعده ليسقط اخل ) خ ( وهو معىن قول . فعته اه الشراء فإن كان قبله بطل ورد املال وكان على ش

ومل يلزمه إسقاط قبل البيع ، ومفهومه أنه بعد البيع يلزمه وكذا هبتها ، وهذا إذا احتد الشفيع ، وأما : وقال أيضاً . 
عة فإن شفعة املصاحل إذا تعدد فصاحل املشتري أحد الشفعاء بعد البيع على إسقاط شفعته وقام الباقون وأخذوا بالشف

تسقط على املشهور ، لكن ذكر ابن كوثر حسبما يف املعيار أن الباقني هلم الشفعة مبا بذله املبتاع على اإلسقاط مع 
الثمن الذي وقع به االبتياع ، وعن ابن رشد يف نوازله أن الباقني يشفعون بالثمن فقط وال رجوع للمشتري على 

األظهر الرجوع مبنزلة من صاحل على أمرين استحق أحدمها وما البن : عليه ابن عرفة املسقط مبا دفعه إليه بل ضاع 
رشد يف املقدمات من أن الشفعة ال تسقط ، ولكن الشفيع يرد املال الذي أخذه وترجع الشفعة له كما كانت قبل 

  .انظر شرح الشامل  وغريه كالم املصنف خالف املشهور كما أليب احلسن وغريه) م ( البيع ، وقرر به الشيخ 
تطلق الشفعة على الشقص املشفوع من إطالق املصدر وإرادة املفعول ، ومن ذلك ما يف النظم : األول . تنبيهان 

وال جيوز بيع الشقص قبل أخذه إياه : وحنوه قول املعونة ، وال جتوز هبة الشفعة وال بيعها وذلك كله كقول املدونة 
إال أن يأيت من ذلك ما ال : ابن يونس . ن سلم الشفعة بعد البيع لزمه ولو جهل الثمن إ: ، ويف املدونة . بشفعته اه 

  .فظاهره كان تسليمه على مال أم ال . يكون مثناً مبثله فال يلزمه تسليمه اه 



ه عن األخذ أخذ املال لإلسقاط ليس بيعاً بدليل أنه إذا وجد عيباً ال يرجع به ألنه أخذ املال يف مقابلة رفع يد: الثاين 
هبا ، وحيتمل أن يرجع بالعيب ألنه إذا وجد الدراهم زيوفاً فله ردها ، فكذلك الشقص إذا وجده املشتري معيباً فله 

  .رده فيكون األخذ لإلسقاط حينئذ بيعاً 
ألن من مات عن حق فلوارثه فإذا مات بعد وجوب الشفعة وقبل األخذ هبا ) لن يبطال ( أي الشفعة ) وإرثها ( 
وارثه يقوم مقامه ، وعليه فتلفق املدة املسقطة كما تلفق يف احليازة القاطعة حلق القائم ، فإذا سكت املوروث ستة ف

أشهر مثالً ومات فسكت وارثه بقية العام ، فإنه ال شفعة له وإذا مات بعد أن باع الشقص الذي يشفع به ، 
وهذا إذا باع وهو عامل . أو باع حصته اخل ) : خ ( فاملشهور أنه ال شفعة للوارث كما أنه ال شفعة للموروث 

بوجوهبا له وإالَّ فله الشفعة على أظهر األقوال ، وبه القضاء كما يف النهاية ، وكذا ال تسقط إذا باع بعض حصته ، 
يما ولكن إمناله الشفعة بقدر ما بقي على املعتمد وللمشتري األول شفعة الكل فيما إذا باع الكل وشفعة الباقي ف

  .إذا باع البعض 
  َوَحْيثَُما ِفي ثََمنِ الْشَّقْصِ اْخُتِلْف
  فَالْقَْولُ قَْولُ ُمشَْترٍ مع الَْحِلْف

( وال بينة لواحد منهما . خبمسة : وقال الشفيع . بعشرة : فقال املشتري ) وحيثما يف مثن الشقص اختلف ( 
  :كما قال . يضاً أم ال إن أشبه سواء أشبه الشفيع أ) فالقول قول مشتر مع احللف 
  إنْ كَانَ َما ادََّعاُه لَْيَس َيبُْعُد

  َوِقيلَ ُمطَلَقاً َوالَ ُيْعَتَمُد
عند الناس كونه مثناً للشقص فإن بعد وأشبه ما قاله ) ليس يبعد ( من الثمن الذي هو العشرة ) إن كان ما ادعاه ( 

وإن اختلفا يف الثمن فالقول ) : خ ( الشفعة بقيمة الشقص  الشفيع فقط فالقول له بيمينه ، فإن مل يشبها حلفا وتقع
. للمشتري بيمني ككبري يرغب يف جماورته ، وإالَّ فللشفيع وإن مل يشبها حلفا ورد إىل الوسط أي قيمة الشقص اخل 

ني وهو كذلك على ما به العمل من توجه مي. وظاهره كالناظم أن املشتري حيلف حقق الشفيع عليه الدعوى أم ال 
وإذا قال . وهتمة إن قويت هبا جتب اخل : التهمة مطلقاً ، وال خيرج عن ذلك إال ما فيه معرة كما مر عند قوله 

مل تقسم ، فالقول للشفيع كما يف الباب اخلامس والعشرين من : إن األرض مقسومة ، وقال الشفيع : املشتري 
عليه ) ال يعتمد ( لكن هذا القول ) و ( أشبه أم ال ) لقاً مط( وهو ملطرف القول قول املشتري ) وقيل . ( التبصرة 

.  
  واْبُن َحبِيبٍ قَالَ َبلْ ُيقَوُِّم
  وباخِْتيارٍ ِللشَِّفيعِ ُيْحكَُم

وباختيار للشفيع ( الشقص قيمة عدل ) بل يقوم ( ال ينظر لقول املشتري وال لقول الشفيع ) وابن حبيب قال ( 
واملشهور أوهلا كما مر فكان . ن يأخذ بتلك القيمة أو يترك ، فهذه أقوال ثالثة وخيري الشفيع يف أ: أي ) حيكم 

الواجب االقتصار عليه ، وإذا وجبت اليمني على املشتري لشبهه فله أن ال حيلف حىت يشهد على الشفيع باألخذ 
أم ال ؟ لئال جيرح بالشفعة ، كما أن من قام له شاهد حبق فال حيلف حىت يعذر للمشهود عليه هل جيرح شاهده 

وحاصله كل ميني يتوقع عدم إفادهتا للحالف فله أن يقف عنها حىت يتحقق : قال . فتذهب ميينه باطالً قاهلفي املعيار 
إفادهتا ، وذكر أيضاً أن الذي به العمل لفساد الزمان عدم اعتبار دفع الثمن بالبينة وأن اليمني جتب مع ذلك فاعرفه 

ال أحلف حىت يلتزم الشفيع األخذ : لو قال املشتري : املشاور مثل ما مر عن املعيار قال  وذكر يف الطرر عن. اه 



وفهم منه أنه ليس . بالشفعة ، وال يكون علي باخليار فذلك له ، ومىت حلف لزمه األخذ على ما أحب أو كره اه 
اجلوالين وغريه ، وإمنا على ال أحلف حىت حيضر الشفيع املال ، وهو كذلك كما أفىت به : للمشتري أن يقول 

أن اخلالف بني الشفيع واملشتري . الشفيع أن يلتزم األخذ كما ترى ، وفهم من قول الناظم فالقول قول مشتر اخل 
كما قررنا ، وأما لو كان اخلالف بني املشتري والبائع فإهنما يتحالفان ويتفاسخان حيث مل يفت الشقص هبدم أو بناء 

) خ ( حينئذ ، وكذا لو أنكر املشتري البيع وحلف فال شفعة أيضاً قاله يف املدونة ، وهو قول أو حنومها وال شفعة 
  .أو أنكر املشتري الشراء وحلف اخل 

واحلاصل أن الشفيع إذا ادعى البيع عليهما فأقر به أحدمها وأنكر اآلخر ومل حيلف فتجب الشفعة بال ميني على 
إن حلف البائع سقطت دعوى الشفعة ، فإن نكل : نكرا معاً فقال ابن لبابة الشفيع حيث كانت دعوى اهتام ، فإن أ

ال شفعة : وقال أبو حممد صاحل . حلف املشتري وسقطت الشفعة أيضاً ، فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بالشفعة 
 حيلفا وتفاسخا فمفهوم قوهلا حتالفا أهنما لو مل: وال ميني على واحد منهما ، وصوبه ابن سهل وكذا الربزيل قائالً 

وأما إذا فات . فيكون أحرى يف عدم الشفعة ، ألهنا إذا مل تثبت بإنكار أحدمها فأحرى أن ال تثبت بإنكارمها معاً اه 
الشقص بيد املشتري فالقول قوله إن أشبه فإن نكل بعد الفوات أو قبله وحلف البائع أن البيع وقع بعشرة يف املثال 

شفعته هبا أو يأخذها مبا ادعاه املشتري ؟ وهو مخسة ألن ما زاد عليها قد ظلمه به  املذكور ، فهل يأخذ الشفيع
: ثانيهما هو الذي صدر به اللخمي ورجحه قال . البائع ، ولو رجع املشتري إىل ما قاله البائع مل يقبل منه قوالن 

مسة وعلى البائع خبمسة وإن أحب الشفيع قبل أن يفسخ البيع أن يشفع بعشرة ويكتب عهدته على املشتري خب
كان ذلك له على قول ابن القاسم ، وإن كره املشتري وليس ذلك له على قول أشهب قياساً على قوليهما إذا 
: استحق بعض األرض وكان ذلك عيباً يوجب الرد فرضي الشفيع باألخذ وأراد املشتري الرد فقال ابن القاسم 

 تكتب عليه وهو يف االختالف يف الثمن أحسن فله الشفعة قبل ذلك للشفيع ، ومل يرد ذلك أشهب للعهدة اليت
  .التحالف أو بعد ميني أحدمها الشفعة وإن حلفا على القول إن البيع منعقد حىت حيكم بفسخه انتهى باختصار 

  َوَمْن لَُه الشُّفَْعةُ َمْهَما َيدَِّعي
  َبْيعاً ِلَشقْصٍ ِحيَز بِالتَّبَرُّعِ

  .أي أشهد صاحبه أنه تربع عليه هببة الشقص أو صدقته ) يدعي بيعاً لشقص حيز بالتربع ومن له الشفعة مهما ( 
  فما ادََّعاُه فَعلَْيِه الَْبيِّنَْه
إذا مل جيد بينة تشهد بالبيع ) و ( أنه بيع ال تربع ) فعليه البينة ( الشفيع من البيع ) فما ادعاه ( َوَخْصُمُه َيِميُنُه ُمَعيَّنَْه

) ميينه معينة ( وهو املتربع عليه ) خصمه ( ف أن يكون قد باعه يف السر وأشهد بالتربع يف العالنية فإن أخا: وقال 
وظاهره أنه ال ميني على البائع وهو كذلك إذ ال حيلف أحد ليستحق غريه ، وحمل ما . واجبة عليه متهماً كان أم ال 

  .واملنع يف التربعات مفترض : كما مر عند قوله  للناظم ما مل يكثر التحيل بإظهار التربع إلسقاط الشفعة
  َوالشِّقُْص الثَْننيِ فأَْعلَى ُمْشتََرى

  ُيْمَنُع أَنْ يُُؤخذ ِمْنُه َما َيَرى
حال والثنني متعلق به ، واجلملة بعده خرب ، ) مشترى ( كثالثة أو أكثر ) الثنني فأعلى ( مبتدأ ) والشقص ( 

من نصيب أحد ) منه ما يرى ( الشفيع ) مينع أن يأخذ ( شترى الثنني فأكثر واملعىن أن الشقص يف حال كونه م
  .املشتريني دون اآلخر إال برضاه 
  إنْ كَانَ ما اشَْتَرى َصفْقَةً َومَا



  ِفي َصفَقَاٍت َما َيَشاُء الَْتَزمَا
لصفقة أي العقد وكالمه أي عقداً واحداً شرط يف املنع املذكور فاملدار على احتاد ا) إن كان ما اشترى صفقة ( 

أن يتحد البائع واملشتري كمن باع حصة من دار أو دور صفقة لشخص فليس : إحداها . شامل ألربع صور 
للشريك يف تلك الدور أن يشفع بعض الدور دون البعض اآلخر ، وهي مفهومة من كالمه باألحرى ألنه إذا مل 

أن يتحد البائع والشقص : الثانية . فع بعض ما اشتراه الواحد يشفع بعض ما اشتراه االثنان فأكثر فأحرى أن ال يش
ويتعدد املشتري كمن باع حصته من دار لثالثة مثالً صفقة واحدة ، فإن الشفيع كان واحداً أو متعدداً إما أن يشفع 

أن يتعدد  :الثالثة . اجلميع أو يترك اجلميع ، وليس له أن يشفع من بعض لعدم رضاه بشركته دون بعض لرضاه به 
البائع والشقص واملشتري كأن يكون لثالثة مع رابع شركة هذا يشاركه يف دار ، وهذا يشاركه يف حانوت ، وهذا 
يشاركه يف بستان فباع الثالثة أنصباءهم من رجل واحد بعد تقوميها أو بعد تسميته لكل نصيبه مثناً صفقة واحدة ، 

ور أو متعدداً حيث اشتركوا معهم يف كل حصة ، إما أن يأخذ اجلميع أو فإن الشفيع واحداً كان كما يف املثال املذك
كاليت قبلهاإال أن املشتري متحد ويفهم حكمها مما قبلها باألحرى ، فمنطوق الناظم هو : الرابعة . يترك اجلميع 

الف ، فمذهب الصورتان الوسطيان والطرفان مفهومان منه باألحرى ، وإمنا اقتصر على الوسطيني ألهنما حمل اخل
وإن احتدت الصفقة وتعددت احلصص والبائع مل ) : خ ( قول . ابن القاسم يف املدونة ما درج عليه الناظم وحنوه 

واعترض عليه بأن الذي اختاره اللخمي والتونسي هو مذهب أشهب . يتبعض كتعدد املشتري على األصح اخل 
ابن يونس عن . وهو األصح : ابن رشد . ويترك من شاء إن للشفيع أن يأخذ ممن شاء من املشتريني : وسحنون 

إنه الصحيح ألن املأخوذ منه ال ضرر عليه إذ قد أخذ منه مجيع ما يف يده ، وبه كان ابن القاسم : بعض الفقهاء 
يف ، وباجلملة فالصحيح املفىت به يف تعدد املشتري خالف ما ) خ ( يقول به أوالً ، مث رجع عنه إىل ما يف النظم و 

وإن احتدت أي فإن مل تتحد فيجوز التبعيض : ، ولذا جعل بعض شراحه التشبيه يف مفهوم قوله ) خ ( النظم و 
فهو يشري إىل أن ما يف املدونة ال يقاوم ما صححه الشيوخ ، ويؤيده ما مر من أن الشفيع إذا . كتعدد املشتري اخل 

أي عقود يتعلق مبحذوف صلة ) يف صفقات ( مبتدأ ) ا وم( أسقط لكذب يف املشتري بالكسر ال يلزمه اإلسقاط 
والعقار الذي اشترى يف صفقات من بائع واحد : بالبناء للفاعل أي ) التزما ( مفعول بقوله ) ما يشاء ( املوصول 

 أو متعدد التزم الشفيع واحداً أو متعدداً ما يشاء منه ، فيأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء غري أنه إذا شفع الصفقة
األوىل فال دخول للمشتري ، وإال دخل معه ، فإذا باعت إحدى الزوجتني مثالً حظها يف ثالث صفقات برجل 

واحد أو لثالثة رجال ، فإن أخذت األخرى الصفقة األوىل فال دخول للمشتري معها ، وإن أخذت الثانية وسلمت 
فإنه يشاركها فيها بقدر الصفقتني األوليني ألن األوىل فإن املشتري يشاركها بقدر نصيبه ، وكذا إن أخذت الثالثة 

  .وغائب باق عليها وكذا اخل : املشتري ينزل منزلة البائع كما مّر يف التنبيه السابع عند قوله 
  َوالشَُّركَاُء ِللشَّفِيعِ َوَجبَا

  أَنْ َيْشفَعُوا َمعُه بِقَْدرِ اَألنِصبَا
ء فمن كان له الربع فله ربع ) وجبا أن يشفعوا معه بقدر االنصبا  (يف الشفعة ) الشركاء للشفيع ( الشفعاء ) و ( 

املبيع ، ومن له الثمن فله مثنه ، وهكذا فإذا كانت دار بني أربعة مثالً لواحد الثمن ولآلخر الثمن أيضاً ولآلخر 
 النصف اآلخر ، الربع ولآلخر النصف باعه ألجنيب ، فإن املبيع يقسم بينهم فلصاحب الربع نصفه ولصاحيب الثمنني

فيكون لصاحب الربع نصفها ، ولكل من صاحب الثمن ربعها ، فإن باعه ألحد الشركاء فإنه يترك له حصته على 
تقدير أن لو كان باعهألجنيب ، فإن باعه ملن هو أقعد هبا كما لو باعت إحدى الزوجتني حظها لألخرى فإنه يترك هلا 



وتعترب االنصباء يوم قيام الشفيع على املعتمد ال . ترك للشفيع حصته اخل وهي على قدر االنصباء و) : خ ( اجلميع 
وارثها لن : يوم الشراء وتظهر الثمرة فيما إذا باع بعض حصته يوم بيع شريكه كما مرت اإلشارة إليه عند قوله 

إهنا : د خالفاً ملن قال يبطال ، وظاهر النظم أهنا على قدر االنصباء فيما ينقسم وما ال ينقسم وهو كذلك على املعتم
  .فيما ال ينقسم على عدد الرؤوس 

  وما َبَعْيبٍ ُحطّ باإلطْالَقِ
  عنِ الشَِّفيعِ ُحطَّ باتِّفَاقِ

واملعىن أن ما حطه البائع ) . حط باتفاق : ( متعلق بقوله ) حط باإلطالق عن الشفيع : ( يتعلق بقوله ) وما لعيب ( 
هر باملبيع ، سواء كان ذلك العيب يوجب قيمته لقلته وهو ما ال رد معه كما من الثمن على املشتري ألجل عيب ظ

مّر يف عيوب األصول أو كان عيباً يوجب الرد فصاحله على حط بعض الثمن أو حدث عند املشتري عيب مينع 
إن حط وحط ما حط لعيب أو هلبة ) : خ ( الرد ، فرجع بأرش القدمي فإن ذلك حيط عن الشفيع يف الوجوه كلها 

وحط عن الشفيع ما حط ملوجب كغريه إن اعتيد وأشبه أن : وحنوه قول الشامل . عادة أو أشبه الثمن بعده اخل 
وهذا إذا اطلع على العيب قبل أخذ الشفيع ، وأما لو اطلع املشتري على العيب بعد أخذ . يكون ما بقي مثناً اه 

  .رد هو حينئذ على البائع كما يف ابن شاس الشفيع فإنه ال شيء له فإن رد الشفيع عليه بالعيب 
قال . ال يلزم الشفيع شيء من ذلك : فإن زاد املشتري للبائع شيئاً بعد البيع فقال ابن القاسم وأشهب : تنبيه 

وللمبتاع أن يرجع على البائع مبا زاده بعد أن حيلف ما زاده إال فراراً من الشفعة وإالَّ فال رجوع له قاله : أشهب 
  .ملتيطية يف ا

  وال ُيِحيلُ ُمَشَترٍ لِبائِعِ
  على الشَّفِيع القِْتضاٍء َمانِعِ

الالم ) ال حييل مشتر لبائع ( إذا باع شقصه بثمن إىل أجل مثالً فقام الشفيع وأخذه مبثل الثمن لألجل ف ) و ( 
ألن احلوالة إمنا تصح مبا حل باإلضافة )على الشفيع القتضاء مانع ( زائدة أي حييل املشتري البائع بالثمن املؤجل 

فإن كان . وال جتوز إحالة البائع به اخل ) : خ ( كما مر ودين البائع مل حيل على املشتري حىت حييله به على الشفيع 
أنا أضمن لك : الشفيع معدماً لزمه الضامن أو التعجيل كما سيقوله ، وإال منعت شفعته فلو قال البائع للمشتري 

  :مل جيز أيضاً كما قال الثمن عن الشفيع 
  َولَْيسَ ِللَْباِئعِ أَنْ َيْضَمَن َعْن
  ُمْسَتْشِفعٍ ِلُمْشَترٍ ِمْنهُ الثَّمَْن

مفعول يضمن ، وإمنا مل جيز ضمانه ملا له يف ذلك من املنفعة ) وليس للبائع أن يضمن عن مستشفع ملشتر منه الثمن ( 
الشفيع مل جيد البائع عند املشتري وفاء بثمنه عند حلول األجل ، إذ لعل الشقص ال يساوي الثمن ، فإذا مل يشفع 

واحلمالة معروف كالقرض ، فال جيوز أن يأخذ عنها عوضاً وال جير هبا نفعاً قاله ابن رشد ، ونقله ابن سلمون وأبو 
  .احلسن وغريمها مسلماً 

فإن البائع يسقطه عن املشتري فكأن البائع وهو يف احلقيقة راجع ملعىن اإلحالة ألن الشفيع إذا مل يؤد الثمن : قلت 
أنا أرضى باتباع ذمة الشفيع إن مل يؤد الثمن ، وهذه حوالة يف املعىن فيكون البائع قد باع الدين الذي له يف : قال 

ذمة املشتري بالدين الذي يف ذمة الشفيع فلو عللت املسألة هبذا لكان أظهر ألهنا جارية ، ولو كان الشقص يساوي 
  .من الذي وقع به البيع واهللا أعلم الث



  َوَيلَْزُم الشَِّفيُع حَالُ ما اْشُترِي
  ِمْن جِْنسٍ أَْو ُحلُولٍ أَْو تَأَخُّرِ

بيان حلال ، واملراد ) من جنس ( به الشقص ) اشترى ( أي الثمن الذي ) ما ( أي صفة ) ويلزم الشفيع حال ( 
لذي وقع به الشراء ، فإذا وقع الشراء بذهب أو شعري لزم باجلنس الصنف أي فيلزمه أن يشفع بصنف الثمن ا

الشفيع مثل ذلك ، وهكذا يف سائر املثليات ويدخل فيها العرض املوصوف ، فإذا اشترى شقصاً بعرض موصوف 
نعم يشفع يف املقوم املعني كثوب أو عبد معينني . يف ذمته لشهر فإن الشفعة تكون مبثل ذلك العرض لذلك األجل 

  .كذاك ذو التعويض ذا فيه جيب : يوم العقد كما مر يف قوله  بقيمته
وتقدم هناك أنه يشفع بقيمة الشقص املأخوذ مهراً أو خلعاً أو صلح عمد أو مقاطعاً به عن عبد أو مكاتب أو 

ة ما اشترى بكراء بل إىل مكة فبمثل كرائها إىل مكة ، ومااشتري بإجارة أجري سنة فبقيم: عمرى ، ويف املدونة 
املغارسة ألهنا من اجلعل كما يف ابن يونس وغريه ، فإذا . وما اشترى بإجارة اخل : ويدخل يف قوهلا . اإلجارة اه 

أعطاه أرضاً مغارسة وله إشراك حضور مل يعقدوا مع الغارس شيئاً أو كانوا غيباً ، فإن الشريك يأخذ نصيبه بعد دفع 
ارس بعد وجوبه له بإطعام وحنوه بالشفعة وال تسقط شفعته إال مبضي قيمة الغرس مقلوعاً ، وله أن يأخذ نصيب الغ

وغائب باق : سنة من يوم استحقه الغارس بتمام عمله أي مع حضور الشفيع وعلمه كما مر التنبيه عليه عند قوله 
إمنا يشفع  وظاهر النظم أنه يأخذ جبنس الثمن ، ولو كان الشقص مأخوذاً عن دين يف ذمة البائع وأنه. عليها اخل 

مبثل الثمن ولو ديناً وحمله ما مل ) خ ( مبثل ذلك الدين وجنسه وهو كذلك على مذهب املدونة ، وهو معىن قول 
: وقال ابن املاجشون . واملنع يف التربعات مفترض اخل : يتحيل بالزيادة يف الدين على إسقاطها كما مر عند قوله 

ألن حكمه حكم العرض حل أو مل حيل ، : قال . العرض ويدفعه اآلن يشفع بقيمة الدين ال مبثله فيقوم الدين ب
وعلى األول فإن أخذه عن دين مل حيل أو حل وقام الشفيع وأخذ بالشفعة فإنه يستأنف له أجل قدر أجل الدين على 

  .املعتمد كما يأيت قريباً 
يضاً ، ويؤجل له ثالثاً كما مر يف فصل أي فإن كان الثمن حاالً فإنه يلزم الشفيع أن يؤديه حاالً أ) أو حلول ( 

أي تأجيل فإذا اشترى الشقص بثمن إىل سنة مثالً فإن الشفيع يؤخر به إىل مثل السنة ، ) أو تأخر . ( اآلجال 
وظاهره أنه يؤخر إىل مثل السنة ولو شفع عند انقضائها وهو كذلك عند مالك ومطرف واختاره ابن حبيب وابن 

ألن الشفيع جيب أن ينتفع بتأخري الثمن كما انتفع به املشتري ) ز ( وهو املعتمد كما يف  يونس وابن رشد واللخمي
إذا شفع عند انقضاء األجل فال يستأنف له أجل ثان ألن األجل األول مضروب : ، وقال أصبغ وهو ظاهر املدونة 

أن املشتري إذا أعطى رهناً أو محيالً  وبه العمل عندنا ، وفهم من قوله حال املشتري: قال الشيخ بناين . هلما معاً 
وغريه ) خ ( فإن الشفيع يلزمه مثل ذلك وإالَّ فال شفعة له ، ولو كان ملياً إال أن يعجل الثمن وهو كذلك كما يف 

فإن اشترى بغري رهن وال محيل فإن الشفيع ال يلزمه واحد منهما حيث كان ملياً أو تساوى مع املشتري يف العدم . 
ار عند اللخمي ، وإالَّ بأن مل يتساو معه يف العدم ، بل كان أشد منه عدماً فال شفعة له إال أن يعجل احلق على املخت

  :أو يأيت بضامن كما قال 
  َوَحْيثَُما الشَّفِيُع لَْيَس بالَْمِلي
  ِقيلَ لَُه ُسْق َضاِمناً أَْو َعجِّلِ

وإذا عجله فال يلزم املبتاع أنيعجله للبائع ، فإن عجز . ) وحيثما الشفيع ليس بامللي قيل له سق ضامناً أو عجل ( 
ال أقبله منه ألنه قد لزمه باألخذ ، فإن : الشفيع عن الضامن أو التعجيل وأىب املشتري من أخذ الشقص وقال 



كمثل إحضار الشفيع : الشقص يباع مع احلظ الذي وجبت به الشفعة ويعجل للمشتري مثنه كما مر عند قوله 
  . للثمن اخل

  َوَما َيُنوُب املُْشَترِي ِفيَما اْشتََرى
من أجرة دالل حيث كانت عليه يف عادة البلد وكتب ) وما ينوب املشتري فيما اشترى ( َيْدفََعُه لَُه الشفِيُع ُمْحَضرا 

من غري تأجيل وهو منصوب على احلال وليس ) يدفعه له الشفيع حمضرا ( عقد الشراء أو مثن ما يكتب فيه 
وهذا إذا دفع يف ذلك املعتاد من األجرة . ويلزم الشفيع حال ما اشترى اخل : ي الذكر ألنه يغين عنه قوله ضرور

وإالَّ فال يلزمه ما زاد عليه ، وظاهره أنه يلزمه دفع املكس إذا كان املشتري قد أعطاه ، وهو كذلك على قول 
نه مدخول عليه البساطي ومما يتوقف فيه إذا دفع فيفهم منه ترجيحه ألن املشتري مل يتوصل للشقص إال به ، وأل

  .أكثر من املعتاد لتحصيله بأقل من مثنه املعتاد اه 
وإذا جرت العادة بأن : الظاهر إن ذلك الزم للشفيع ألنه قد عاد نفع ذلك عليه وال وجه للتوقف فيه قال : قلت 

وجب على البائع من ذلك ، مث أخذ الشفيع  على البائع من الغرم كذا وعلى املشتري كذا ، فدفع املشتري ما
  .بالشفعة ، فالظاهر أنه ال يلزم الشفيع إال ما يلزم إال املشتري ، ويرجع املشتري على البائع ألنه مل يتم له البيع اه 

كالة ومما يقع يف هذا الزمان كثرياً أن املشتري يشتري مبائة مثالً ، ويشترط على البائع أن يذهب للشركاء بو: قلت 
منه وخياصمهم حىت يسلموا أو يشفعوا ، فصار بعض الثمن أجرة على اخلصام ، فإن شفع الشركاء كلهم فال 

إشكال أنه حيط عنهم من الثمن ما ينوب أجره املثل ألنه مل يعد عليهم نفع من تلك الوكالة وإن أخذ بعض وأسقط 
عها عليه فيلزمه ما بذله املشتري من األجرة زيادة على قد انتفع اآلخذ بتلك الوكالة وعاد نف: البعض اآلخر فيقال 

  .الثمن املعتاد ما مل يسرف واهللا أعلم 

  فصل يف القسمة

: فقوله . وهي كما البن عرفة تصيري مشاع من مملوك مالكني معيناً ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض اه 
مملوك ملالكني ولو حذفهما وجعل مملوكاً صفة ملشاع من مملوك يتعلق مبشاع ، ومن للبيان أي املشاع الذي هو 

معيناً مفعول ثان لتصيري ، : وقوله . لكفاه ، ويف بعض النسخ فأكثر بعد قوله مالكني ، وبه يصري احلد جامعاً 
 ومفعوله األول هو املضاف إليه ، ومل يأت مبعني لإلخراج بل لإليضاح والبيان ، ألن قيود احلدود ال يلزم أن تكون

. ولو باختصاص اخل : كلها لإلخراج واالحتراز ، فال يقال احترز به عما إذا صريه غري معني ألنه ال ميكن ، وقوله 
ما قبل املبالغة حمذوف وتقديره صريه معيناً باختصاص يف الرقاب بقرعة أو تراض ، بل ولو كان التعيني باختصاص 

وهلذا كان األوىل أن . أو خدمة عبد هذا شهراً وهذا شهراً اه يف املنافع فقط مع بقاء األصل مشاعاً كسكىن دار 
يؤخر هذه املبالغة عن قوله بقرعة أو تراض ويصري احلد هكذا تصيري مشاع مملوك ملالكني فأكثر معيناً بقرعة أو 

املدونة فيدخل قسم ما على مدين ولو غائباً يعين لقوله يف : قال ابن عرفة . تراض ، بل ولو باختصاص تصرف فيه 
. ؛ وإن ترك ديوناً على رجال مل جيز للورثة أن يقسموا الرجال فيصريوا ذمة بذمة ، وليقسموا ما على كل واحد اه 

وخيرج تعيني معتق أحد عبدين . وجاز أخذ وارث عرضاً وآخر ديناً إن جاز بيعه اخل ) : خ ( وهو معىن قول 
مطلق عدد موصى به من أكثر منه مبوت الزائد عليه قبل تعيينه  أحدمها أو تعيني مشتر أحد ثوبني أحدمها ، وتعيني

إذ ال شياع يف الثالثة ، وحيتمل أن خترج بقوله بقرعة أو تراض إذ . مشاع اخل : وخروج الثالثة بقوله . بالقسمة اه 
ذلك ، وقسمة قسمة قرعة بعد تعديل وتقومي ، وقسمة مراضاة ك: مث هي ثالثة أنواع . ال قرعة يف الثالثة أيضاً 



: مراضاة من غري تعديل وال تقومي ، فالقسم األول هو الذي حيكم به وهو بيع عند مالك ، وصوبه اللخمي وقيل 
وأما . وقرعة وهي متييز حق : إذ قال ) خ ( إهنا متييز حق وهو األصح عند عياض وابن رشد وغريمها ، وعليه عول 

  :فبيع بال خالف وإىل هذه األنواع أشار الناظم بقوله : ثالث فبيع على املشهور ، وأما ال: القسم الثاين 
  ثَالَثٌ الِْقْسَمةُ ِفي اَألصُولِ
يعين من العروض واحليوان مث ) القسمة يف األصول وغريها ( خرب عن قوله ) ثالث ( َوغَْيرَِها َتجُوُز َمْع تَفْصِيلِ

جتوز مع تفصيل : ( ائزة يف األقسام الثالثة ؟ فقال وما حكمها وهل هي ج: أجاب عن سؤال مقدر فكأن قائالً قال 
  :فاجلملة مستأنفة استئنافاً بيانياً مث بني هذا التفصيل فقال ) 

  فَِقْسَمةُ القُْرَعِة بالتَّقْوِميِ
  َتسُوغُ يف َتماثُلِ املَقُْسومِ

إذا تساوت أجزاء املقسوم فال أو تقاربه غري أنه ) تسوغ يف متاثل املقسوم ( لكل حظ ) فقسمة القرعة بالتقومي ( 
نعم ما تفاوتت . حيتاج إىل تقومي ألنه يعرف التساوي بدونه ، ويقسم حينئذ بالذراع واملساحة أو العدد وحنو ذلك 

أجزاؤه فال بد فيه من التقومي فتجمع الدور على حدهتا ، واألقرحة أي الفدادين على حدهتا ، واألجنات على حدهتا 
بريها على حدهتا ، واإلبل كذلك على حدهتا ، والرقيق كذلك على حدته ، واحلمري صغريها ، والبقر صغريها وك

وهكذا ، مث جيزأ املقسوم من كل نوع بالقيمة على أقلهم نصيباً ويقترعون ، . وكبريها على حدته ، والبغال كذلك 
 القيمة يف ناحية ويقترعون ، ألن القرعة ال وليس هلم أن جيعلوا البقر مثالً يف ناحية والعقار أو اإلبل اليت تعادهلا يف

فإن كان هناك . كذاك يف اختالف األجناس اخل : جيمع فيها بني جنسني وال يفي ذلك من الغرر كما يأيت يف قوله 
نوع ال يقبل القسمة على أقلهم نصيباً فإنه ال يضم إىل غريه يف القرعة ، بل يترك حىت يتراضيا على شيء فيه أو 

قسم مثنه ويشترط يف مجع الدور واألقرحة أن تتساوى رغبة ونفاقاً كما يف املدونة وعطف النفاق على يباع وي
الرغبة من عطف التفسري كما حققه طفي ، فاملراد بالنفاق على هذا كون كل من الدور والفدادين يف حمل مرغوب 

ل للسيح على املشهور ، فإن اختلف يف فيه ، إما عند الشركاء واألجانب ، أو عند الشركاء فقط ، وجيمع البع
النفاق كما لو كان بعضها جماوراً للمسجد أو السوق أو حنو ذلك مما يرغب يف القرب منه ، وغريه يف حمل آخر ال 
يرغب فيه مل جيمع ويقسم كل على حدته إن أمكن وإالَّ بيع ، وقسم مثنه إن مل يتراضيا على شيء ، ويشترط أيضاً 

فإن كانت الداران يف حملة واحدة أو حملتني متقاربتني مجعتا :اللخمي . ها يف املسافة كميل أو ميلني أن تتقارب أمكنت
يف القرعة ، وسواء كانتا يف طرف البلد أو وسطه ، وإن كانت إحدامها يف طرفه واألخرى يف وسطه أو يف طرفيه مل 

يف حملة شريفة واألخرى يف حملة مرغوب عنها مل جيمعا جيمعا ، وإن كانتا يف وسطه وتباين ما بني املوضعني كإحدامها 
، وقد يستحق ذلك يف البلد الصغري وإن اختلف الدور يف الصفة فكان منها اجلديد والقدمي الرث ، وهي ذات عدد 

قسم اجلديد على حدة والقدمي الرث على حدة ، وإن كانتا دارين جديدة وقدمية مجعتا يف القرعة وهي ضرورة ، 
وال جتمع أيضاً دور غري غلة للحوانيت وال لفندق أو محام ، وأما دور . األول ألن األول له فيه مندوحة اه وليس ك

وأفرد كل نوع ومجع دور وأقرحة إن تساوت ) : خ ( وهذا معىن قول . الغلة فتجمع للحوانيت كما يف الشامل 
  .قيمة ورغبة وتقاربت كامليل اخل 

قال يف . ن أو الدور طيباً فال بأس أن يزاد لغري الطيب ضعفه ليقع التعادل ويقترعان إذا كان بعض الفدادي: تنبيه 
فإن كانت دور أو داران بني رجلني ومها يف املوضع سواء إال أن البنيان بعضه أطرى من بعض ، : املنتخب ، قلت 

له بالقيمة ، مث ضرب عليه فجعل القاسم مكان البنيان اجلديد ضعفه من البنيان الذي قدرّت وبلي وعدل ذلك ك



مث إذا طلب بعض الشركاء أن يقسم كل فدان على . نعم وهذا هو وجه القسمة اه : بالسهم أجيوز هذا ؟ قال 
حدته وال يضم إىل غريه مع وجود شروط الضم أو كل دار على حدهتا مع وجود شروط الضم أيضاً وأىب غريه من 

تمعاً يف فدان أو أفدنة أو دار أو دور متحدة ، فإن القول لطالب الضم ال بد من اجلمع ليخرج حظه جم: ذلك وقال 
وأما األجنات فإنه يقسم . أنا ال أخرج من هذه الدار وال من هذا الفدان وحنو ذلك : واجلمع وال مقال ملن قال 

لتفاح حلائط الرمان كل صنف منها على حدته أيضاً إن قبل القسمة على أقلهم نصيباً فإن مل يقبلها فإنه يضم حائط ا
وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل ، ) خ ( ويقسم إن أمكن فإن مل ميكن أيضاً فإنه يباع ويقسم مثنه وهو معىن قول 

فمفهومه أنه إذا مل حيتمل فإنه يضم إىل غريه ، وإن اختلفا رغبة وهو كذلك إذ الشروط املتقدمة يف العقار والرباع 
لألجهوري ، ويفهم من هذا أن احلائط الذي فيه شجر خمتلفة خمتلطة يقسم ما فيه  ال تشترط يف أصناف الثمار كما

بالقرعة باألحرى ، وال يلتفت إىل ما يصري يف حظ أحدهم من األلوان للضرورة ، مث ما تقدم من أنه ال جيمع فيها 
وروى ابن . من الغرر واخلطر  بني نوعني وال بني متباعدين يف النفاق واملسافة ، وإن رضوا هو املشهور ملا يف ذلك

عبدوس عن أشهب أنه جيوز اجلمع برضاهم ولو مع اختالل الشروط ، فمن أخذ به ال يعنف عليه ، وأما البز فكأنه 
صنف واحد أطلقه يف الكتاب على كل ما يلبس صوفاً كان أو خزاً أو كتاناً أو قطناً أو حريراً ، ولو كان بعضه 

دته وجتمع فيه القرعة ما مل حيمل كل نوع القسم بانفراده ، وإالَّ فال جيمع على خميطاً فيقوم كل صنف على ح
  .ومجع بز ولو كصوف وحرير اخل ) : خ ( املعتمد 

  َوَمْن أََبى الْقَْسَم بَِها فَُيْجبَُر
  َوَجْمُع َحظَّْينِ بَِها ُمْستَْنكَُر

وأجرب هلا كل ) : خ ( ملن دعا إليها وحيكم عليهبها  )فيجرب ( أي بالقرعة مع وجود شروطها ) ومن أىب القسم هبا ( 
هلا حكم البيع . وهبذا خالفت القرعة قسمة املراضاة فإن املراضاة كانت مع تعديل وتقومي أم ال . إن انتفع كل اخل 

أهنا ال وأما القرعة فتخالفها يف اجلرب املذكور ويف . يف العيب واالستحقاق والقيام بالغنب وعدم اجلرب وحنو ذلك 
ونظر يف دعوى جور أو غلط وحلف املنكر ، ) : خ ( ويف القيام بالغنب فيها . تصح إال فيما جتانس أو متاثل كما مّر 

ومجع : ( ويف أهنا ال جيمع فيها بني حظني كما قال . فإن تفاحش أو ثبت نقضت كاملراضاة إن أدخال مقوماً اخل 
األنصباء أو اختلفت كانت الورثة ذوي فرض فقط كأم وزوجة  أي ممنوع وظاهره اتفقت) حظني هبا مستنكر 

وأخوة ألم وأخوات ألب أو ذوي فرض وعصبة أو موصى هلم أو عصبة فقط أو عصبة وموصٍ هلم ، وهو كذلك 
وال جيمع حظ رجلني بالقسم وإن أراد ذلك الباقون إال يف مثل هذا أي العصبة مع أهل : على قول مالك يف املدونة 

تأوله ابن القاسم على أنه ال جيمع سهم اثنني اتفقا أو اختلفا رضيا أو كرها مجعهم سهم أو فرقهم : عياض  .السهم 
: وتأويل ابن القاسم هذا خالف قول مالك وغري مراده ، وإمنا معىن قول مالك : إال العصبة إذا رضوا بذلك قالوا 

تلفت فكان لقوم الثلث وآلخرين السدس وآلخرين إذا استوت األنصباء كثالثة لكل واحد الثلث ، وأما إن اخ
النصف ، فإنه جيمع كل واحد منهم يف القرعة وإن كرهوا ذلك كله ، فإذا خرج نصيب كل فريق قسم على 

  .كالم عياض . وهذا قول مجيع أصحابنا اه : رؤوسهم إن أحبوا قالوا 
هنم ال جيمعون وإن رضوا إال العصبة إذا كانوا مع أحدمها البن القاسم أ: واحلاصل أن يف أهل السهم الواحد قولني 

: ابن ناجي . زوجة فإهنم جيمعون أوالً برضاهم حىت خترج الزوجة أو حنوها من ذوي الفروض ، مث يقسمون بينهم 
 وإمنا مل جيز سهم: ابن يونس . ما ذكره يف املدونة من أنه ال جيمع حظ اثنني وإن أراد ذلك الباقون هو املشهور اخل 

رجلني يف القسم ألن القسم بالقرعة غرر ، وإمنا جوز للضرورة إذ كل واحد حيتاج إىل متييز حظه وال ضرورة يف 



وهذا . وحنوه لعبد احلق . مجع رجلني فأكثر نصيبهم فمنع منه التساع الغرر وخروج الرخصة عن موضعها اه 
أهنم جيمعون وإن : ثانيهما . حنو كالزوجة فتأمله التعليل يدل على أن مجع حظ اثنني ال جيوز ولو رضي العصبة مع 

أما أهل السهم الواحد كالزوجات : أبوا وهو قول مجيع األصحاب ، وحكى عليه ابن رشداالتفاق فإن قال 
والبنات واألخوات واجلدات واملوصى هلم بالثلث ، فال خالف أحفظه أنه جيمع حظهم يف القسمة شاؤوا أو أبوا 

وحبث ابن ناجي وابن عرفة يف االتفاق املذكور مبا نقله عياض من اخلالف . وحنوه اللخمي . حد اه ألهنم مبنزلة الوا
املتقدم ، فتحصل أن كالًّ من القولني شهر إذ ما حكى عليه ابن رشد االتفاق ال أقل أن يكون مشهوراً ، وإن مجع 

، فإنه ال يعترب فيه رضاهن على الثاين  العصبة مع كالزوجة معترب فيه رضاهم خبالف مجع أهل السهم كالزوجات
بني القولني على ما قرره ) خ ( وكان حق الناظم حيث درج على األول أن يستثين الزوجة مع العصبة ، وقد مجع 

كذي سهم أو : وال جيمع بني عاصبني إال برضاهم مع كزوجة ، وإىل الثاين بقوله : فأشار إىل األول بقوله ) ز ( به 
وانظر ما وجه اجلمع برضاهم حيث كان معهم صاحب ) : ز ( قال . ه يف مطلق اجلمع ال بقيد الرضا ورثة والتشبي

فرض وعدمه حيث مل يكن معهم ذو فرض ، والتعليل بأنه يقل الغرر مع وجود ذي الفرض ويكثر مع فقده ال 
  .ينهض اه 

رضيا أن خيرجا بالقرعة يف حمل واحد ، مث ال يظهر ملنع اجلمع برضاهم وجه ألن العاصبني أو الشريكني إذا : قلت 
يقسمان أو يستمران على الشركة فال مقال لغريمها من العصبة ألن احلق يف ذلك هلما ، وال سيما حيث كان نصيب 

اللذين رضيا باجلمع ال يقبل القسمة كثالثة رجال مثالً ألحدهم النصف ولآلخر الثلث ولآلخر السدس ، وكان 
قسمة على ستة ويقبلها مناصفة فرضي صاحب السدس والثلث أن خيرجا بالنصف ألحدمها ثلثاه املقسوم ال يقبل ال

ولآلخر ثلثه ليقل ضرر الشركة أو خيف فهذا ال وجه ملنعه كما ال وجه ملنع اجلمع حيث رضيا جبمع نصيبهما يف 
 جواز اجلمع مع الرضا مطلقاً وقد أشارت تبعاً لغريه إىل. الفرض املذكور مع كون املقسوم يقبل القسمة على ستة 

واعتراض الشيخ الرهوين عليه مبا تقدم من الغرر ال ينهض ألن الغرر املذكور حاصل حىت مع عدم اجلمع ، . 
وحاصل يف مجع العصبة مع ذي فرض ، وال ختلو القسمة بالقرعة عن غرر إذ ال يدري يف أي حمل خيرج سهمه ، 

، واملشهور أهنا متييز حق والقسمة إمنا شرعت لرفع الضرر أو ختفيفه ، وال إشكال والتعليل بالغرر مبين على أهنا بيع 
يف رفعه أو ختفيفه مبا ذكر ، وال سيما حيث كان املقسوم ال يقبل القسمة ، إال مع اجلمع املذكور ، إذ قسمته مع 

رجعا إىل الشركة بعد القسمة اجلمع أوىل من تفويته عليهما بالبيع ، وأيضاً إذا كان لصاحب السدس والثلث أن ي
وإمنا قلنا التعليل بالغرر مبين على أهنا بيع . على أقلهم نصيباً فال مينعان من بقائهما على الشركة ابتداء واهللا أعلم 

األصل منع القسم بالقرعة لتضمنها بيع اإلنسان ملكه بغري رضاه ، والغرر فيما يصري له ، وإمنا : لقول اللخمي 
  . .ظم الضرر يف خروج امللك من يده إن مل ميكثا من القسمة اه استخف ذلك لع

شريكان مات أحدمها عن ورثة فإن الورثة جيمعون يف القسم أوالً جرباً : مثاله . أو ورثة اخل ) خ ( قول : تنبيه 
احلاجب وضيح هكذا يف ابن . فيقسم امللك نصفني نصفه للشريك ونصفه للورثة ، مث يقسم الورثة ثانياً فيما بينهم 

وابن سلمون وغريهم ، وبه تعلم ما يف املعيار عن ابن العواد يف رجلني كانت بينهما قرية مشاعة نصفني فمات 
بل تقسم على أقل االنصباء : وقال اآلخرون . تقسم مناصفة مث اقسموا نصفكم : أحدمها عن ورثة فقال شريكهم 

لقسمة إذا تشاح الورثة إال على أقل االنصباء بالقرعة على ما ال تكون ا: فأجاب هو وابن رشدوأصبغ وابن عمر . 
  .مضى به العمل يف القرعة اه 

  كَذَاكَ يف اْخِتالٍَف اَألْجنَاسِ َوِفي



  َمكيلٍ أَْو َمْوُزوٍن املَْنُع اقْتُفي
ة أو أي كما منع مجع حظني يف القرعة كذلك مينع فيها مجع األجناس املختلف) كذاك يف اختالف األجناس ( 

يسوغ يف متاثل املقسوم : األصناف املختلفة ، فال جتمع اخليل مع البغال أو الرقيق مع العقار كما مّر يف مفهوم قوله 
خربه واجملرور يتعلق به ، وظاهره ) اقتفي ( مبتدأ ) املنع ( كاللحم والسمن ) أو موزون ( كالقمح ) ويف مكيل ( 

قسموا بالكيل والوزن أو بالتحري ، ويف كل خالف ووجه املنع يف األول أنه أهنا متنع يف املكيل واملوزون ، سواء 
ال جتوز القرعة يف : ابن عرفة عن ابن رشد والباجي . إذا كيل أو وزن فقد استغىن عن القرعة فال معىن لدخوهلا فيه 

ما يتساوى يف اجلنس  وكذا عندي ما قسم بالتحري ألن: شيء مما يكال أو يوزن ، وعزاه ابن زرقون لسحنون قال 
نعلم أن املثلى إذا قسم بالكيل : ونقله طفي وقال عقبه . واجلودة والقدر ال حيتاج إىل سهم كالدنانري والدراهم اه 

على القول جبواز : أي . إذا قسم حترياً على القول جبوازه اه : أو الوزن ال تدخل القرعة فيه ، وزاد ابن زرقون 
تحري ، وعلى ما البن رشد والباجي اقتصر صاحب املعني والناظم وهو خالف ما للخمي قسم املكيل واملوزون بال

جواز القرعة . يقوم من قوهلا يقسم احللى بالوزن اخل : من جواز القرعة فيما قسم بالوزن وحنوه أليب احلسن قائالً 
وأما عدم : الشيخ بناين قال  ونقله. يف الوزيعة إذا استوت يف الوزن والقيمة ، وكذلك يف مجيع املدخرات اه 

دخوهلا فيما يقسم بالتحري كما قال ابن زرقون فهو خالف ما قاله الباجي يف قسمة الثمار يف رؤوس النخل 
بالتحري أهنا ال جتوز إال بالقرعة ، واستظهره سيدي عيسى بن عالل ، ومسألة الوزيعة جتري عليه ، وذكر عن 

اً فإن شاؤوا اقترعوا أو تركوا على ما للخمي ، وإن قسمت حترياً فهو موضع العبدوسي أهنا إن قسمت الوزيعة وزن
  .القرعة اه 

أجاز مالك رمحه اهللا فيما ال يكال من الطعام الذي ال جيوز التفاضل فيه ، : قال ابن سلمون عن ابن حبيب : تنبيه 
أن يقسم بالتحري ، وذلك فيما قل ألن وإمنا يباع وزناً كاللحم واخلبز وفيما ال يباع وزناً وال كيالً كالبيض 

  .التحري حييط به ، فإذا كثر مل جيز اقتسامه بالتحري اه 
وإذا قسم بالتحري فهل جتب القرعة فيه أو متنع ؟ جيري فيه ما تقدم عن الباجي وابن زرقون ، وانظر قسمة : قلت 

  َوالَ يَزِيدُ َبْعضُُهْم شَْيئاً َوالَ.حم اخل وهكذا وزيعة يف الل: الوزيعة بالتحري وما فيها عند قول ناظم العمل 
  ُيزَاُد يف َحظَ ِلكَيْ ُيَعدَّالَ

فإذا كانت قيمة . من الدراهم مثالً ) شيئاً ( أي ال جتوز القرعة على أن يزيد أحدمها لآلخر ) وال يزيد بعضهم ( 
ت له ذات اخلمسني زاده اآلخر إحدى الدارين مائة وقيمة األخرى مخسني فال جيوز أن يقترعا على أن من صار

وظاهر النظم أنه ال جيوز ذلك ، ولو قلت . مخسة وعشرين ، إذ كل منهما ال يدري هل يرجع أو يرجع عليه 
إن : وقال اللخمي . وعليه العمل : ابن ناجي . الزيادة كنصف العشر وهو كذلك على املشهور كما يف القلشاين 

ني ال بأس أن يقترعا على أن من صارت له ذات املائة أعطى صاحبه مخسة كانت قيمة أحدمها مائة واألخرى تسع
إذ ) خ ( وصوبه القلشاين واستحسنه ورد اعتراض ابن عرفة عليه وعلى ما للخمي درج . ألن هذا مما ال بد منه اه 

) ال يزاد ( كذا ) و ( . وانتصر له ابن رحال وغريه واهللا أعلم . قال عاطفاً على املنع أو فيه تراجع إال أن يقل اه 
أي احلظان معاً ويصريا يف القسمة ، سواء كما ) يف حظ لكي يعدال ( أيضاً من التركة شيء خمالف جلنس املقسوم 

لو كانت أحد الدارين مبائة واألخرى بثمانني فيزاد لذات الثمانني عشرون درمهاً أو ثوب أو عبد من التركة قيمته 
وال جيوز أن تصري الشجرة : ابن سلمون . األول من غري التركة ويف هذه منها  عشرون ويقترعان ، فاملزيد يف

الواحدة من إحدى السهام يف سهم اآلخر وال يزيد دراهم أو دنانري يف هذه القسمة بوجه وال غريمها من الثياب 



  .واحليوان 
  َوَبْيَن أَْهلٍ الَْحْجرِ لَْيَس َيْمتَنِْع

  ْبَن ُسمِْعقَْسٌم بَِها وَُمدَِّعي الَغ
أي بالقرعة ) قسم هبا ( للوصي والقاضي ومقدمه ) ليس ميتنع . ( من صيب أو سفيه أو غريمها ) وبني أهل احلجر ( 

) مسع ( فيها ) ومدعي الغنب ( ، بل جيوز ويقضي هبا عليه بعد ثبوت ملكيتها للموروث وحيازهتا على ما يأيت قريباً 
بسنة نقضت القسمة وإن مل يثبته أو : أثبته وكان قد قام بالقرب وحده ابن سهل  منه ما يدعيه ويكلف بإثباته ، فإذا

ونظر يف دعوى جور أو غلط وحلف املنكر ، فإن تفاحش أو ثبت نقضت ) خ ( قام بعد العام حلف املنكر 
مية يقتسموهنا ، ما مل يفت املقسوم ببناء أو هدم أو حوالة سوق يف غري العقار إالَّ وجبت يف ذلك الق: وأعيدت أي 

وفوته ببيع لغو ما مل يفت ببناء : ابن عرفة . قاله يف املتيطية . فإن فات البعض اقتسموا ما مل يفت مع قيمة ما فات 
مبتاعه ، فإن فات به رجع ذو النقص على بائعه فإن وجد عدمياً رجع على مبتاعه واجلور ما كان عن عمد والغلط 

يكون بالبينة من أهالملعرفة يقولون يف هذه القسمة تغابن وإن مل يبلغ الثلث على والثبوت : أبو احلسن . خبالفه 
يعفى عن اليسري كالدينار يف : وعزاه عياض للمدونة وأشهب وابن حبيب ، وقيل . بل ولو كان يسرياً . ظاهرها اه 

وينبغي أن ال تنقض القسمة ) : ز ( قال . العدد الكثري وهو البن أيب زيد والتفاحش ما ظهر حىت لغري أهل املعرفة 
فيه ولو قام بالقرب حيث سكت مدة تدل على الرضا ، فإن مل يسكت ما يدل على رضاه حلف الحتمال اطالعه 

إذا شهدت البينة بالغنب ومل تفسر أو شهدوا به : الباجي . عليه ورضاه به ، فيحلف أنه ما اطلع عليه وال رضيه اخل 
وإمنا متت شهادهتم ولو مل يفسروها ألن . انوا من أهل املعرفة والبصر ألهنا صناعتهم اه جممالً فشهادهتم تامة إذا ك

الغنب هنا ال يشترط فيه بلوغ الثلث كما مر ، ألن كل واحد منهم دخل على قيمة مقدرة وكيل معلوم ، فإذا وجد 
يف فصله ، وال بد من استفسار شهوده نقصاً فله نقض القسمة خبالف الغنب يف البيع فال بد من بلوغه الثلث كما مرّ 

  .إذا أمجلوا 
  َوهِذِه الِقْسَمةُ َحْيثُ ُتسَْتحَْق

  َيظَْهُر فيها أنَّها متييُز حَْق
عند ) يظهر فيها ( وجتب شرعاً بطلب بعض الشركاء هلا ) حيث تستحق ( يعين قسمة القرعة ) وهذه القسمة ( 

بيع ، ولذا جيرب عليها من أباها أن متاثل املقسوم وجتانس كما مّر  ال) أهنا متييز حق ( ابن رشد وعياض وغريمها 
. وانتفع كل من اآليب والطالب انتفاعاً جمانساً لالنتفاع األول يف سكناه ومدخله وخمرجه ، فإن مل ينتفع كل فال جرب 

ما ينتفع به ويستتر  الذي به العمل عندنا أن الدار ال تقسم حىت يكون لكل واحد من الساحة والبيوت: ابن رشد 
فيه عن صاحبه ، فإن مل حتمل الساحة القسمة واحتملت البيوت قسمت البيوت وأقرت الساحة بينهم يرتفقون هبا 

وروي عن مالك أن قسمة القرعة بيع ، وصوبه اللخمي وينبين على اخلالف . كالفناء إىل أن يتفقوا على قسمتها اه 
موهم لكل واحد عبد فمات عبد أحدهم واستحق عبد اآلخر ، فعلى أهنا متييز لو ورث ثالثة أخوة ثالثة أعبد فاقتس

حق ال يرجع املستحق من يده على من مات عبده بشيء ، وإمنا يرجع على الذي بقي عنده العبد فيكون له ثلثه 
بين عليه أيضاً وملن بيده العبد ثلثاه ، وعلى أهنا بيع يرجع املستحق من يده على الذي مات عبده بثلث قيمته وين

قسم الورثة أضحية موروثهم ، وقسم الثمر يف رؤوس الشجر فعلى أهنا متييز ال جائحة وعلى أهنا بيع فيه اجلائحة 
وملا فرغ من الكالم على قسمة القرعة شرع يف الكالم على قسمة املراضاة وهي نوعان أشار . إىل غري ذلك 
  :ألوهلما بقوله 



  ِليمَِوِقْسَمةُ الوِفاق والتَّْس
  لَِكْن َمَع التَّْعِديلِ َوالتَّقْوِميِ

لكن مع ( أي توافق الشركاء عليها وسلم كل منهم لصاحبه ما أخذه من غري قرعة ) وقسمة الوفاق والتسليم ( 
احملصل لذلك التعديل إذ ال حيصاللتعديل إال به ، وظاهره سواء أدخلوا ) والتقومي ( ألجزاء املقسوم ) التعديل 

  .قسمة مبتدأ خربه : يقوم هلم أو قوموا ألنفسهم وهو كذلك فقوله مقوماً 
  َجْمٌع ِلحظَْينِ بَِها ال ُيتَّقَى

  وَتْشَملُ املَقُْسوَم كُالًّ ُمطْلَقا
اتفق اجلنس أو اختلف ، فيجوز ) وتشمل املقسوم كالً مطلقا ( أي ال مينع ألنه برضامها ) مجع حلظني هبا ال يتقى ( 

أن يأخذ هذا عبداً قيمته عشرة ، وهذا ثوباً قيمته كذلك أو فرساً ، وكذا إن أخذ هذا قمحاً أن يتراضيا على 
  :واآلخر قطنية مماثلة له يف القيمة فإن احتد جنس الطعام املقسوم فال بد من املماثلة كيالً أو وزناً وإال امتنع كما قال 

  يف غَْيرٍ ما ِمَن الطَّعامِ الُْمْمتَنِْع
  لٌ َوِفيِه َتْمَتنِْعِفيِه َتفَاُض

وهو اجلنس الواحد املقتات املدخر كوسق من شعري قوم بستة ) من الطعام املمتنع فيه تفاضل ( هو ) يف غري ما ( 
القسمة ) ففيه متتنع . ( ونصف وسق من قمح قوم بستة أيضاً ، وتوافقا على أن يأخذ أحدمها القمح واآلخر الشعري 

سمة املراضاة بيع فيمتنع فيها ما ميتنع فيه ، وكذا النساء فال جيوز أن يأخذ أحدمها للتفاضل بني الطعامني ألن ق
وسقاً من قمح اآلن ليأخذ اآلخر مثله من جنسه أو من غري جنسه غداً ، فإن كان غري مقتات أو غري مدخر جاز 

الفضل البني ألحد اجلانبني ، التفاضل وامتنع النساء ، وظاهر النظم أن التفاضل ممتنع فيما احتد جنسه ولو متحض 
ويف قفيز أخذ أحدمها ثلثيه واآلخر ثلثه إىل أن : جوازه مع تبني الفضل إذ قال عاطفاً على اجلائز ) خ ( والذي يف 

ويأخذ اآلخر ما بقي ، : يعين . ويف كثالثني قفيزاً وثالثني درمهاً أخذ أحدمها عشرة دراهم وعشرين قفيزاً : قال 
ن أحدمها ترك لآلخر فضالً وهو حمض معروف يف املسألتني ، وليس ذلك يف الثانية من بيع طعام وإمنا جاز ذلك أل

ودراهم مبثلهما ، بل كأهنما قسما الدراهم وحدها على التفاوت واملكيل وحده كذلك ، فترجع الثانية لألوىل ، 
معروف فهو كمن أخذ مائة دينار ألن ذلك : وقد صرح بذلك اللخمي قال . وظاهره أن ذلك جائز ولو بالتراخي 

قرضاً لريدها بعد سنة وليس ذلك على وجه املبايعة حىت مينع التراخي ، ونقله أبو احلسن وغريه مسلماً ، وعليه 
فيجوز ما يقع اليوم بني املتزارعني أن حيمل أحدمها ما تصفى من الزرع ملنزله حىت ليوم آخر حيمل شريكه ما تصفى 

وسيأيت يف الكتابة أيضاً أن ألحد الشريكني فيها أن يأخذ النجم األول بإذن شريكه حىت يأخذ بعد ذلك إىل داره ، 
وكذا يف قسم الزيتون وحنوه حباً يأخذ أحدمها زيادة عن صاحبه ، مث يعاوضه ) : ق ( قال . الشريك النجم اآلخر 

: تنبيه .اآلخر مثل ذلك بعده واهللا أعلم  يف اليوم الذي بعده ، وكذا احلراثون يزرع أحدمها يوماً أو يومني ويزرع
وال جيوز قسم اللنب يف ضروع ولو باملراضاة فال جيوز للوارثني مثالً أن حيلب أحدمها بقرة واآلخر بقرة أو شاة ألنه 

خماطرة وقمار وبيع لنب بلنب من غري كيل إال لفضل بني ، فيجوز قسمه حينئذ بالتراضي كما مر يف القفيز ، وفيه 
از يف املدونة مع الفضل البني بكونه على وجه املعروف ، وكونه إذا هلك ما بيده من الغنم رجع فيما بيد اجلو

يظهر من هذا التعليل : قال أبو احلسن . ألن أحدمها ترك لآلخر حينئذ فضالً بغري معىن القسم اه : صاحبه قال فيها 
أن ذلك ال ميتنع يف مجيع ما حيرم فيه التفاضل ، وهذا أنه حيث كان يترك أحدمها لآلخر فضالً بغري معىن القسم 

وذكر الفقيه راشد عن شيخه أيب حممد )  ١٤٥: األنعام ( } فإنه رجس أو فسقاً : تنبيه على العلة كقوله تعاىل 



نص الكتاب وظاهر الكتاب وهو العموم ، ودليل : األدلة اليت بىن عليها مالك مذهبه ستة عشر : صاحل أنه قال 
: تاب وهو مفهوم املخالفة ، ومفهوم الكتاب وهو باب آخر ، وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة كقوله تعاىل الك

واحلادي عشر اإلمجاع ، والثاين عشر . ومن السنة أيضاً مثل هذه اخلمسة ، فهذه عشرة . } فإنه رجس أو فسقاً 
 ، واخلامس عشر االستحسان ، والسادس عشر والثالث عشر عمل أهل املدينة ، والرابع عشر قول الصحايب

: أبو احلسن . واختلف قوله يف السابع عشر وهو مراعاة اخلالف فمرة يراعيه ومرة ال يراعيه . احلكم بسد الذرائع 
  .ومن ذلك االستصحاب اه 
  َوأُْعِملَْت حتَّى َعلَى املَْحجُورِ
  َحْيثُ بدا السَّدَاُد يف املَْشُهورِ

أي قسمة الوفاق واملراضاة ولو يف األجناس املختلفة واألصناف املتباينة والبعيدة بعضها من بعض هي ) وأعملت ( 
أي ) السداد ( ظهر ) حيث بدا ( منهم كصيب وسفيه وجمنون ومفلس ) حىت على احملجور ( على الناس كلهم 

جواز القسم هبا على احملجور وحنوه يف  بعدم: املعمول به خالفاً البن اهلندي يف قوله ) يف املشهور ( وثبت بالبينة 
وحمل . يرد قول ابن اهلندي اه . وإجازته يف املدونة شراء الوصي لبعض ما يليه من بعض : قال الباجي . العتبية 

جوازها على احملجور إذا مل تكن بينه وبني حاجره وإالَّ فال جيوز ، ولو ظهر السداد على الراجح املعمول به من أنه 
ن الرفع لإلمام فيقدم من يقسم بينه وبني حماجره ، فإن مل يرفع لإلمام فسخت ألنه باع مال حمجوره من ال بد م

نعم إذا كان مع احلاجر واأليتام شريك . فإن يكن مشاركاً ملن حجر اخل : نفسه ، وانظر ما يأيت عند قول الناظم 
فإذا : أليتام على اإلشاعة معهم كما يأيت للناظم أيضاً أجنيب ، فإنه جيوز له أن يقاسم األجنيب ويترك نصيبه ونصيب ا

  .أراد أن يقامسهم رفع إىل السلطان كما مر 
إذا رفع الوصي أو الورثة األمر إىل اإلمام ليقسم بينهم فإنه ال يقسم بينهم حىت يثبتوا أصل امللك للموروث : تنبيه 

ه وذكر يف املعيار عن اإلمام السنوسي أن العمل عليه ، واستمراره وحيازته واملوت واإلراثة كما البن فرحون وغري
ويؤيده كما يف االرتفاق البن رحال ما قالوه منإن القاضي ال ميكن املرهتن من بيع الرهن حىت يثبت ملكيته للراهن ، 

ه حىت تثبت وأنه ال ميكن الغرماء من بيع مال املفلس حىت يثبتوا ملكيته له ، وأنه ال يبيع دار الغائب لنفقة زوجت
وباع بثبوت يتمه وملكه ملا : وقال يف احلجر أيضاً . وبيعت داره بعد ثبوت ملكه اخل ) خ ( ملكيتها له كما قال 

والقسمة باملراضاة بيع فهذا كله يشهد لصحة العمل الذي يف املعيار ، ولكن قال ابن عبد الرب كما يف . بيع اخل 
يثبتوا أصل امللك ، فليذكر يف كتاب القسمة أن ذلك إمنا كان بإقرارهم اه  إن قسم القاضي بينهم دون أن: املتيطية 

آخر باب القسمة فدل ذلك على أن ثبوت ملكية املوروث شرط كمال فقط ، ويؤيده ما مر ) ق ( واقتصر عليه . 
لكه ، وكونه عن الشامل وابن عبد السالم يف فصل البيع على الغائب ، إذ األصل فيمن باع شيئاً أنه له وأنه مي

تعدى عليه وكونه لغريه خالف األصل فقسمة القاضي بني الورثة أو بيعه على الغائب وحنوه دون ثبوت أصل امللك 
نافذ حىت يثبت أن امللك لغري الغائب واملوروث ، وال ينقض البيع والقسم مبجرد احتمال كون املقسوم واملبيع للغري 

  .أعلم ألنه احتمال ضعيف كما هو ظاهر واهللا 
  وما َمزيُد الَعْينِ باملَْحظُورِ
  وال ِسواُه َهْبُه بالتَّأَخِريِ

) هبة ( أي العني كالعرض ) سواه ( زيادة ) وال ( أي املمنوع ) العني باحملظور ( أي زيادة ) مزيد ( نافية ) وما ( 
ا العبد ويزيد لآلخر مخسني أو ثوباً كدار مبائة وعبد مبائتني فتراضيا على أن يأخذ أحدمه) بالتأخري ( أي ذلك املزيد 



  .نقداً أو إىل أجل 
  َوَمْن أىب القَْسَم بَِها ال ُيْجبَُر

  وقاِئٌم بالَْغْبنِ فيها يُْعذَُر
ويسمع ) وقائم بالغنب فيها يعذر ( ألهنا بيع على املشهور وال جيرب أحد على بيع شيئه ) ومن أىب القسم هبا ال جيرب ( 

 على قيمة مقدرة مسعت دعواه الغنب ، فإن أثبته عمل مبقتضاه وإال حلف املنكر كما تقدم يف قوله ألهنما ملا دخال
القرعة ، وظاهره أن الغنب هنا ما نقص عن القيمة نقصاً بيناً ولو مل يبلغ الثلث ، وهو كذلك كما مر يف القرعة ألن 

كل الشركاء إن قوموا ألنفسهم ، فلذا كان يقوم  القائم مل يتسبب يف الغنب ، بل املتسبب فيه هو املقوم األجنيب أو
والغنب من يقوم فيه : به ولو مل يبلغ الثلث ، وهذا إذا قام بالقرب فإن طال كالسنة فال قيام له كما يأيت له يف قوله 

  :مث أشار إىل النوع الثاين من نوعي املراضاة فقال . بعد اخل 
  وِقْسَمةُ الرِّضا واالتِّفاقِ

  َتْعدِيلٍ َعلَى اإلطْالَقِ ِمْن غَْيرِ
  كَِقْسَمِة التَّْعِديلِ َوالتَّراِضي.على اإلطالق ( وال تقومي ) وقسمة الرضا واالتفاق من غري تعديل ( 

  ِفيما َعَدا الَغْبَن ِمَن اَألغْرَاضِ
من الضمري وقسمة الرضا مبتدأ وكقسمة التعديل خربه ، وعلى اإلطالق حال : فقوله ) كقسمة التعديل والتراضي 

املستقر يف اخلرب ، ومعناه أن قسمة الرضا من غري تعديل وال تقومي كائنة كقسمة الرضا بتعديل وتقومي على اإلطالق 
أي يف مجيع أحكامها ، فتجوز يف اجلنس الواحد واملختلف واملكيل واملوزون ، وجيمع فيها بني حظني وحيرم التفاضل 

تفصيل املتقدم ، وال مينع فيها زيادة العني أو غريها إال أنه ال قيام فيها بالغنب يف املقتات املدخر من طعامها على ال
بالغني املعجمة أي فإنه ال قيام به فيها ألنه مل يأخذ ما خرج به على قيمة ) فيما عدا الغنب من األغراض : ( كما قال 

املساومة باتفاق وهو ال قيام فيه بالغنب ولو مقدرة وال على ذراع معلوم ، وال على أنه مماثل ملا خرج عنه فهي كبيع 
بلغ الثلث على املشهور ، وأما على ما مر للناظم يف فصل الغنب فيقام به فيها ألن احلكم عليها بأهنا كالبيع يوجب 

هلا حكمه وقد تقدم أنه يقام فيه بالغنب بالشروط املتقدمة على املعمول به ، وإن كان خالف املشهور فكان على 
إمنا استثىن غنب القسمة : ظم حيث درج فيما تقدم على أن البيع يقام فيه بالغنب أن ال يستثنيه ههنا ، وقد يقال النا

فالنقص عن القيمة الذي مل يبلغ الثلث ال يقام به يف هذا النوع ، خبالف : وهو النقص عن القيمة نقصاً بيناً أي 
غ الثلث فإنه يقام به يف هذه وفيما قبلها ، وهذا هو الذي جيب محل النوعني قبله ، فإنه يقام به فيهما ، وأما ما بل

وحمل عدم قيامه به يف هذه مع نقصه عن الثلث إذا مل يكن العاقد للقسمة وكيالً وإالَّ . الناظم عليه واهللا أعلم 
 نقد البلد ومثن وتعني: يف الوكالة ) خ ( فللموكل القيام به إذا ثبت كما البن زرب وغريه ، وهو املوافق لقول 

  .وذلك ألن النائب عن غريه ال ميضي من فعله إال ما هو سداد ومصلحة . املثل واألخري اخل 
  َوُمْدعٍ غَْبناً هبا أَْو غَلَطَا

  ُمكَلٌَّف إنْ َراَم نَقْضاً َشططا
وهو ما ) غلطا ( مدع ) أو ( أي بقسمة املراضاة بال تعديل ) مدع غبناً هبا ( إذا مل يكن له القيام بالغنب ف ) و ( 

( للقسمة ) نقضاً ( أي قصد ) إن رام ( بكسر الالم املشددة خرب عن قوله مدع ) مكلف ( صدر من غري قصد 
مفعول ثان مبكلف ، واملفعول األول حمذوف ، والتقدير مكلف احلاكم شططاً أي ظلماً وجوراً إن رام ) شططا 

  .فيما عدا الغنب : ع ، وهذا البيت تصريح مبفهوم قوله نقضها لكون دعوى الغلط والغنب فيها ال تسم



  َوِقْسَمةُ الَْوِصيِّ ُمطْلَقاً َعلَى
  َمْحُجورِِه َمْع غَْيرِهِ لَْن ُتحْظَالَ

متعلقانبقسمة ، والضمري ) على حمجور مع غريه ( حال من الضمري يف حتظال ) مطلقاً ( مبتدأ ) وقسمة الوصي ( 
خرب عن املبتدأ ، واملعىن أن احملجور إذا كان مشاركاً لغري حاجره فإن قسمة ) لن حتظال ( اجملرور بغري راجع للوصي 

حاجره عليه ال حتظل وال متنع مطلقاً كانت بالقرعة أو باملراضاة بنوعيها ، لكن مع ظهور السداد ومصادفة 
وقسم عن صغري ) خ ( ما مر الصواب ألن الوصي حينئذ نائب عن حمجوره ال ميضي من فعله إال ما كان سداداً ك

وإمنا عرب باإلطالق الشامل ألنواع القسمة الثالثة مع تقدمي حكم . أب أو وصي وملتقط كقاض عن غائب اخل 
  :القسمة عليه بالقرعة ، أو باملراضاة مع تعديل ألجل قوله 

  فَإنْ َيكُْن ُمَشارِكَاً ِلَمْن َحجَْر
  ْرِفي ِقْسَمٍة فََمْنُعُه ِمْنَها اْشَتَه

أي يف مقسوم ) يف قسمة . ( سواء شاركهما أجنيب أيضاً أم ال ) مشاركاً ملن حجر ( الوصي أو األب ) فإن يكن ( 
من إطالق املصدر وإرادة املفعول أي كان مشاركاً له يف الشيء املقسوم فقاسم عن نفسه وحمجوره من غري رفع 

أي من القسمة مع ) منها ( أي الوصي ) فمنعه ( للحاكم ، وحيتمل أن يكون على حذف مضاف أي يف ذي قسمة 
ألنه من بيع الوصي مال حمجوره من نفسه ، وهو ال جيوز وإن ) اشتهر ( حمجوره بأنواعها الثالثة كما هو ظاهره 

جيوز إن ظهر : وقيل . يف باب الوكالة عاطفاً على املمنوع وبيعه من نفسه وحمجوره اخل ) : خ ( وافق السداد 
والظاهر وإن قلنا .  جياب ، واخلالف مبين على أن املخاطب هل يدخل حتت اخلطاب أم ال ؟ التوضيح السداد ومل

حيتمل أنه اشتراها بذلك ملا رأى : إنه يدخل فال ميضي للتهمة وال يقال تبني انتفاؤها بالبيع بالقيمة فأكثر ألنا نقول 
يف الشامل يف باب الوكالة وأنه إذا باع من نفسه  وعلى هذا عول. أن من الناس من يرغب يف شرائها بأكثر اه 

فلموكله وحمجوره اخليار ، وهو املوافق للعمل الذي يأيت عن املتيطية يف البيتني بعده ، وملا تقدم يف فصل مسائل من 
أحكام البيع من أن بيع األب مال ولده من نفسه حممول على غري السداد ، وإذا كان هذا يف األب فأحرى يف 

وال اشتراه من التركة : يف باب الوصية حيث قال ) خ ( صي ، وعلى القول الثاين وهو اجلواز إن مل جياب عول الو
مشهور : وإالَّ تعقب بالنظر فيمضي األصلح لليتيم ويرد غريه وحنوه للقرطيب يف تفسريه وابن العريب يف أحكامه قاال 

كراس األول من أنكحة املعيار ، وبه أفىت اجملاصي ملا سئل مذهب مالك اجلواز إن مل حياب ، وعليه اقتصر آخر ال
عن وصي قامست عن نفسها وحمجورها مع اشتراكوأخرجت للمحجور نصيبه على حدة وهلا نصيبها على حدة ، مث 

ال يقاسم حمجوره ، فإن وقع ونزل تعقب بالنظر : قام احملجور بعد تفويت بعض االشتراك نصيبه بالبيع فقال الوصي 
إن كان سداداً مضى وإالَّ نقض قاله ابن ناجي يف شرح املدونة ، فإن فات بيد املشتري رجع عليه بتمام القيمة أو ، ف

على البائع وإن تعذر الرجوع على من ذكر كان الرجوع على الوصي العامل لتفريطه قاله أبو إبراهيم األعرج ، 
ومنه استيالد األمة : اذ ابن لب ، ومثله البن سهل قال وكذلك إن طالت عمارة املشتري فال يتعرض له قاله األست

ويف الربزيل عن ابن أيب زيد يف األب يريد . ، وهذا حكم البيع ومثله قسمة املراضاة بوجهيها ألهنا بيع من البيوع اه 
لنفسه مضى ينبغي له الرفع إىل القاضي ليجعل له من يلي القسم مع األب ، فإن قاسم : أن يقاسم ولده الصغري قال 

مشاركاً ملن حجر ألنه شامل لثالث : مث استثىن من عموم قوله . إال أن تظهر حماباة بينة فللولد القيام إن بلغ اه 
ملا إذا شاركهما أجنيب ، وخرج كل بنصيبه على حدة ، وملا إذا مل يشاركهما أحد ، وملا إذا شاركهما غريمها : صور 

  :فأخرج هذه األخرية من ذلك العموم بقوله وخرج نصيب احملجور مشاعاً مع وصيه 



  إالَّ إَذَا أَْخَرَجُه ُمشاعا
ألنه ال تلحقه هتمة حينئذ ، وحمل ) إال إذا أخرجه مشاعا مع حظه قصداً فال امتناعا ( َمْع َحظِِّه قَْصداً فَالَ اْمتَِناَعا 

حاكم كما مّر ، فإن رفع األمر إليه وقدم من املنع يف الصورتني األوليني إذا توىل الوصي القسمة بنفسه ومل يرفع لل
  :يقامسه فال منع كما قال 

  َوَيقِْسُم القَاِضي َعلَى املَْحُجورِ مَْع
قسمه معه من ) من منع ( اتباع ) ويقسم القاضي على احملجور مع وصيه عند اقتفاء ( َوِصيِِّه ِعْنَد اقْتِفَاِء َمْن َمَنْع 

وهو الذي به القضاء وعليه العمل قاله يف املعيار عن اإلمام السنوسي ، وأصله يف الفقهاء كابن أيب زمنني وغريه 
فإن كان الوصي شريكاً لأليتام نظرت فإن كان معهم غريهم جاز له أن يقاسم عنه : املتيطية ، ونص اختصارها 

ال : ن أيب زمنني وغريه وقال اب. وعنهم األجنبيني ، ويكون نصيبه ونصيبهم على اإلشاعة ونصيب األجنيب منفرداً 
ال جيوز أن يقسم هو هلم : جيوز ذلك ويفسخ ، وإن كان سداداً فإن الوصي شريكاً هلم وحده فقال ابن أيب زمنني 

جيوز مقامسة الوصي له : ولريفع لإلمام فيقدم من يقاسم عن األيتام ، فإذا متيز حظهم رجع فيه النظر للوصي ، وقيل 
واألول أوىل وبه القضاء : ة السداد وهو ظاهر قول مالك يف العتيبة قال بعض املوثقني وهلم إذا ضمن الشهود معرف

وإذا كان العمل والقضاء بقول ابن أيب زمنني ، وهو يقول بوجوب الفسخ فيما إذا قاسم عنه وعنهم األجنبيني . اه 
به من اخلالف املتقدم قريباً فوق فأحرى أن يقول بالفسخ فيما إذا كان الوصي شريكاً هلم وحده ، فيكون املعمول 

  كَذَا لَُه القَْسُم َعلى الصِّغَارِ.هذين البيتني هو الفسخ واهللا أعلم 
  َوغَاِئبٍ ُمْنقَِطع األخَْبارِ

الذين ال أب ) له القسم على الصغار ( أي كما جيب أن يقسم القاضي على احملجور مع وصيه كذلك جيب ) كذا ( 
القسمة ، ومقدم القاضي كهو فيقاسم عن األيتام على األجنبيني أو األكابر من  هلم وال وصي وطلب شركاؤهم

إخواهنم مبشورة القاضي ألن املقدم ال يبيع ربع اليتيم إال مبشورة القاضي على املعمول به والقسمة بيع ، وهذا إذا 
جب القسم وإالَّ فقسمته ماضية ولو كان ميكنه الرفع إليه ومشاورته ومل يأمره بالقسمة ، ومل يثبت عند القاضي ما يو

حيث طلب شركاؤه ) غائب منقطع األخبار ( كذا له القسم على ) و ( مل يشاوره قاله يف نوازل الصلح من املعيار 
ذلك فإن علم خربه فكذلك إن بعدت غيبته وإال انتظر ، والظاهر أن القريبة ما كانت على ثالثة والبعيدة ما فوقها 

والعشرة أيام أو اليومان مع اخلوف يقضي عليه معها يف غري استحقاق العقار : يف القضاء ) خ ( كما يشمله قول 
  .والقسمة من القضاء عليه يف غري االستحقاق املذكور . اخل 

  َوَحْيثُ كانَ القَْسُم للْقُضَاِة
  فََبْعَد إثْباٍت ِلمُوجِبَاِت

الوصي وحمجوره ، أو بني غائب وغريه ، أو بني أجنيب  لكون املقسوم مشتركاً بني) وحيث كان القسم للقضاة ( 
إن ) ف ( وحمجور ال وصي له ، أو بني ورثة فيهم رشيد وحمجور ، أو بني ورثة رشداء وطلبوا منه القسمة بينهم 

من ثبوت الشركة واحلجر والغيبة وبعدها وإمهال اليتيم وطلب ) بعد إثبات ملوجبات ( القضاة ال يقسمون إال 
القسمة وملكية الشيء املقسوم كما يف ابن سلمون وغريه ، فإن قسم قبل إثباهتا فقد تقدم عن السيوري  الشريك

. وأعملت حىت على احملجور اخل : أن بيعه ينقض والقسمة بيع ، ولكن هذا يف غري ثبوت امللك ملا تقدم عند قوله 
جع ما تقدم يف البيع على الغائب ، ويف فصل مسائل من إثبات امللكية ال ينقض القسم بعد إثباته فراجعه هناك ، ورا

  .وبيع من وصي للمحجور اخل : من أحكام البيع عند قوله 



أنه كالوصي على : أحدها : يف جواز قسم احلاضن كأخ أو عم أو أجنيب عن حمضونه أربعة أقوال : األول . تنبيهان 
مالك ، وهذه الرواية جيدة ألهل البوادي إلمهاهلم  كل حال فيبيع ويقسم وهي رواية ابن غامن وابن املاجشون عن

البن وهب كالوصي : وثالثها . أنه كاألجنيب وهو مذهبها : وثانيها . اإليصاء ، وهبا العمل كما مر يف بيع احلاضن 
ن البن كنانة كالوصي إن كان من األجداد واجلدات واألخوة ال م: إن كان أماً أو من األجداد واجلدات ، ورابعها 

  .غريهم من القرابات 
وال جيوز قسم األب عن ابنه الكبري وإن غاب وال الكافر عن ابنته املسلمة البكر كما ال : قال يف املدونة : الثاين 

يزوجها ، وال جيوز قسم الزوج لزوجته البكر وال قبض ماهلا ، واألب أووصيه أوىل بذلك وإن دخلت حىت يؤنس 
حينئذ ماهلا ، وليس للزوج قبض ماهلا قبل الدخول وال بعده ، وإن مات األب ومل  رشدها بعد الدخول فيدفع إليها

والزوج للزوجة كاملوكل : ويقيد مبا تقدم يف الوكالة من قوله . يوص مل جيز للزوج أن يقسم هلا إال بأمر القاضي اه 
  .اخل 

  َوُيْتَرُك القَْسُم َعلَى األصاغِرِ
  حلال َرْشٍد أَْو لَِوْجٍه ظَاِه

كأن يكون شريكهم ذا سطوة فال ) أو لوجه ظاهر ( أي إىل أن يرشدوا ) ويترك القسم على األصاغر حلال رشد ( 
وإذا : ابن سلمون . ينصفهم من حقهم فيترك القسم بينه وبينهم حيث مل يطلبه الشريك إىل أن ميلكوا أنفسهم 

إىل أن يرشدوا فيقتسموهنا ، أو يرشد أحدهم فيطلب كانت األمالك بني األصاغر وأرباهبا كلهم حماجري فإهنا تترك 
ذلك إال أن يثبت يف ذلك النظر هلم ، فحينئذ يقسم بينهم فإن كان عليهم وصي فبادر إليها فقسمها ، فقد أجاز 

  .ذلك سحنون واألوىل ما تقدم اه 
  َوَمْن َدَعا ِلَبْيعِ َما الَ َينْقَِسْم

  ِتْملَْم ُيْسَمع إالَّ َحْيثُ إضْرارٌ ُح
أصالً كالرقيق الواحد والفرس الواحد أو ينقسم بفساد كالياقوتة ) لبيع ما ال ينقسم ( من الشركاء ) ومن دعا ( 

الواحدة واخلف الواحد والثوب الواحد أو دار أو بستان ال يقسمان على أقل احلظوظ وال يصري ألصحاب احلظ 
ىل ما ادعاه ويبيع نصيبه مفرداً إن شاء حيث مل يتحد مدخله مع وال جياب إ: قوله ) مل يسمع . ( القليل ما ينتفع به 

ما ال ينقسم شامل جلميع : شريكه ولصاحبه الشفعة إن كان من األصول ال من العروض كما مّر يف الشفعة فقوله 
نها ، مث أخرج ما مّر ، وسواء كان ما ال ينقسم على أقل احلظوظ من الرباع املتخذة للغلة أو املتخذة لالنتفاع هبا بعي

لكونه متخذاً لالنتفاع به بعينه ) حتم ( يف دوام اشتراكه ) إال حيث إضرار : ( هذا الثاين من العموم املذكور بقوله 
.  

  ِمثْلُ اْشتِراِك حاِئٍط أَْو دَارِ
  ال كالرََّحى وَالْفُْرنُ يف املُْخَتارِ

هبما بعينهما فإنه جياب من دعا إىل بيعه حيث احتد  متخذين لالنتفاع) أو دار ( أي بستان ) مثل اشتراك حائط ( 
مدخله مع شريكه ، وسواء كان املدعي للبيع ذا احلظ الكثري أو القليل ، ومراده مبثلهما كل ما يتخذ لالنتفاع به 

ر ملا بعينه فيدخل فيه اخلف والعبد والثوب واحلمام املتخذ لالنتفاع به بعينه وحنو ذلك ، وإمنا مثل باحلائط والدا
فيهما من اخلالف ألن مالكاً رمحه اهللا يرى القسمة فيهما ولو مل يصر لصاحب احلظ القليل ما ينتفع به كما يف ابن 

خ ( سلمون ، ومذهب ابن القاسم أنه ال جيوز قسمها إال إذا صار لكل منهما ما ينتفع به وهو املشهور وبه القضاء 



ولو قيل مينع قسم احلمام وحنوه ولو رضيا كما مينعقسم : اللخمي . خل وأجرب هلا أي للقرعة كل أن انتفع كل ا) : 
وحنومها مما ال يقبل القسمة ، وهو متخذ للغلة فقط ال ) كالرحى والفرن ( ما كان ) ال . ( اللؤلؤة لكان وجهاً 

ل االستثناء وما قبله مثال لالنتفاع به بعينه ، فإنه ال جيرب شريكه على البيع معه ، ولو احتد مدخلهما وهو مثال ملا قب
عند ابن رشد وعلى التفريق بني رباع الغلة فال جيرب ، ولو احتد مدخلهما خبالف ) املختار ( القول ) يف ( ملا بعده 

وأجرب البيع إن نقصت حصة شريكه مفردة ال كربع غلة أو : إذ قال ) خ ( غريها فيجرب حيث احتد املدخل عول 
ب وهو الذي عليه العمل اإلطالق ، وأنه ال فرق بني رباع الغلة وغريها كما قاله ابن عبد واملذه. اشترى بعضاً اخل 

السالم واليزناسي وابن عرفة وغريهم ، وهذه هي مسألة الصفقة وصورهتا ؛ أن تكون دار مثالً أو عبد بني رجلني 
كائه بني أن يكملوا البيع أو يضموا فأكثر فيعمد أحدهم إىل ذلك امللك ويبيع مجيعه بغري إذهنم فيثبت اخليار لشر

أن يكون الشيء ال يقبل القسمة ، وأما إن : أحدها . ألنفسهم ويدفعوا للبائع مناب حصته من الثمن وهلا شروط 
ومن : كان يقبلها فمن دعا إىل قسمه أجرب له الذي يريد بيعه كما يف املدونة ، وهذا الشرط هو معىن قول الناظم 

أن يكون ذلك الشيء مما يتضرر باالشتراك فيه لكونه متخذاً لالنتفاع به بعينه : ثانيها . قسم دعا لبيع ما ال ين
مثل حائط أو دار : كالدار والبستان ال أن كان متخذاً لالنتفاع بغلته فقط كالفرن والرحى وهو معىن قول الناظم 

راء اجلملة أكثر مثناً يف رباع الغلة وغريها وهذا على ما البن رشد ، ورده ابن عرفة بأن املعروف عادة أن ش. اخل 
  .إال أن يكون ذلك ببالد األندلس وإن كان فهو نادر اه 

فهو نادر هل هو نادر بالنسبة إىل غريهم أو فيما هو بينهم ؟ فإن كان األول فال جيوز لغوه : تأمل قوله : قلت 
ا بىن ذلك على عاداهتم فال حيسن االعتراض عليه ، بالنسبة إليهم ، وإن كان الثاين فلغوه ظاهر ، لكن ابن رشد إمن

أن يتحد مدخلهما بأن يشترياه دفعة واحدة أو : ثالثها .وإن كان فهو نادر اخل : فحق ابن عرفة أن يسقط قوله 
يرثاه كذلك ، أما إن كان كل منهما اشترى حصته مفردة أو ورثها كذلك فال جيرب أحدمها لآلخر ، وهو معىن قول 

. أن ينقص مثن حصة مريد البيع إذا بيعت وحدها عن مثن اجلملة وإالَّ فال جرب : رابعها . أو اشترى بعضاً ) خ ( 
أن ال يكون املشترك فيه للتجارة : سادسها . أن ال يلتزم املمتنع من البيع أداء النقص احلاصللشريكه : خامسها 

ألنه على الشركة دخل فيه حىت يباع مجلة ، : للخمي قائالً وإالَّ فال جيرب على بيعه كما ال جيرب على قسمه على ما 
ال جيرب على البيع من : ورده ابن عرفة بأن دخوله على بيعه مجلة مؤكد لقبول دعواه بيعه مجلة ، فكيف يصح قوله 

لك اعتبار أباه وإمنا يصح اعتبار ما دخال عليه من شرائه للتجر إذا اختلفا يف تعجيل بيعه وتأخريه ؟ والصواب يف ذ
أن ال يبعض طالب البيع حصته بأن يبيع : سابعها . معتاد وقت بيع السلعة حسبما ذكره يف القراض من املدونة 

أن ال يرضى البائع ببيع حصته مفردة ويف عد هذا : ثامنها . بعضها مث يريد أن يصفق بالبعض الباقي ، فإنه ال جياب 
أن يكون : تاسعها . طلب إمجال البيع ، فهذا هو موضوع الشروط  من الشروط شيء ، ألن الكالم واملوضوع أنه

وهذا كله على ما لألقدمني ، . املشتري أجنبياً غري شريك ، وإالَّ فهو تبعيض على نزاع فيه بيناه يف حاشية الالمية 
  :ل الناظم وأما على ما به عمل املتأخرين فإنه ال يعترب من هذه الشروط إال احتاد املدخل ، وعليه فلو قا

  ومن دعا لبيع ما ال ينقسم
  فغريه جبربه قد حيكم

  إن كان مدخل له قد احتد
  وحيث ال فجربه له يرد

ال مفهوم لقوله ما ال ينقسم بل ما يقبل القسمة كذلك على ما به العمل كما قال : لوىف باملراد ، ومع ذلك يقال 



  :ناظمه 
  يف قابل القسم وما مل يقبل

  املدخل ال تشترط إال احتاد
مث إن وجد هذا الشرط على ما به العمل أو وجدت كلها على مقابله ، فلمريد البيع أن يبيع اجلميع من غري رفع 
للحاكم على ما به العمل ، وإن مل يرض شريكه بذلك ، لكن إذا مت بيعه فللممتنع من البيع اخليار إن شاء أمضى 

ن يبيعه أو ما شاء منه عقب ذلك بالفور ، خبالف الشفعة وأخذ حصته من الثمن وإن شاء ضم ، وإذا ضم فله أ
والفرق أنه هنا جمبور فإن كان املصفق عليه غائباً رفع . فليس له البيع عقب األخذ هبا على أحد قولني تقدما هناك 

املشتري أمره للحاكم فيمضي عليه البيع أو يضم له ، وحيث أمضاه مضى ولو كان له مال وإالَّ أخذ نظر أو 
  .مصلحة 

يقتضي أن عدم تبعيض احلصة وهو الشرط السابع ال يشترط ، وأن . ال يشترط إال احتاد املدخل اخل : قوهلم : تنبيه 
ال يشترط إال احتاد املدخل : وعليه فحقهم أن يقولوا . من باع بعض حصته فله أن يصفق بالباقي ، وليس كذلك 

ه إللغائه ألن الضرر يرتفع بالقسمة ، والفرض أن املشترك يقبلها ، وعدم التبعيض ، وأيضاً فإن الشرط األول ال وج
ورمبا كان املمتنع من البيع ال يقدر على أداء مثن حصة شريكه الرتفاعه فيؤدي إىل تفويت حصته عليه لينتفع 

حد لينتفع غريه شريكه بزيادة الثمن يف حصته ، فهم قد راعوا حق مريد البيع وأخلوا حبق املبيع عليه ، إذ ال يضر بأ
فالواجب يف هذا هو التمسك باملشهور ، وكذا ) . ال ضرر وال ضرار : ( وال يرفع ضرر بضرر لقوله عليه السالم 

ال وجه إللغائه أيضاً ألن . يقال يف الشرط اخلامس ؛ وهو أن ال يلتزم املمتنع أداء النقص احلاصل لشريكه اخل 
قد ال تكون له قدرة على أداء مثن حصة الشريك ، وله قدرة على جرب  إلغاءه يوجب حلوق الضرر لكاره البيع إذ

النقص احلاصل باالنفراد ، فإذا ألزمناه أخذ اجلميع مع عدم القدر عليه لزم جربه على البيع من غري ضرر يلحق 
ذه الشروط إذا مل ينقص مثن احلصة عن مثن اجلملة فه: البائع ألن ضرره قد ارتفع بالتزام النقص ، وكذا يقال 

األربع جيب على من راقب اهللا اعتبارها كاحتاد املدخل ، وقدمياً كنت متأمالً يف ذلك فلم يظهر يل وجه إلغائها بل 
  .هو خمالف للكتاب والسنة واهللا أعلم 

  َوكلُّ ما ِقْسَمُتُه َتْعذَُّر
  ُتْمَنُع كاليت بَِها َتَضرُُّر

  :ى التاءين أي تتعذر لقول ابن مالك بفتح التاء وحذف إحد) وكل ما قسمته تعذر ( 
  وما بتاءين ابتدى قد يقتصر

  فيه على تا كتبني العرب
كياقوتة أو كخفني ، وإذا منعت قسمته فإما أن يتفقا على ) اليت هبا تضرر ( القسمة ) ك ( بضم التاء ) متنع ( 

هما ، فإن مل يتحد باع حصته مفردة االنتفاع به مشتركاً وإما أن يباع عليهما حيث طلب أحدمها ذلك واحتد مدخل
كما مر ، مث إذا قلنا من دعا لبيع ما ال ينقسم فإنه جياب إىل ذلك حيث احتد املدخل على ما مر ، فإذا باع الشريك 

وكان لصاحبه اخليار يف الضم . اجلميع من غري رفع للحاكم مضى بيعه على ما به العمل كما يف الالمية وغريها 
ورفع األمر للحاكم فإنه ينظر فإن احتد املدخل أمره ببيع اجلميع ويثبت اخليار أيضاً ، وإن مل  وعدمه ، وإن وقع

يتحد أمره بتسويق حصته مفردة مث لصاحبه الشفعة إذا كان عقاراً على املعمول به من أن الشفعة جارية حىت فيما 
حيكم عليه ببيع حصته مفردة أيضاً لعدم ال ينقسم منه كما مر ، وأما على مقابله فهو كالعروض ، وحكمها أنه 



احتاد املدخل كما هو املوضوع ، فإذا وقفت على مثن كان لشريكه أخذه بذلك الثمن رفعاً لضرره ، فإن مل يعلم 
كل مشترك ال شفعة فيه : الشريك حىت انعقد البيع فال شفعة وال ضم ، وقد فات ذلك عليه وهو قول ابن عرفة 

وانظر ما تقدم عند قول . به منه فلمن بقي أخذه بالثمن الذي يعطى فيه ما مل ينفذ البيع اه فباع بعض الشركاء نصي
إذا وقف املبيع من عروض أو حيوان : قال يف شرح العمليات . ومجلة العروض يف املشهور اخل : الناظم يف الشفعة 

هذا كله إذا . ا بلغ منع منه غريه اخل أنت أحق به فال يشترى حىت تسلم فيه فإن أخذه مب: على مثن فيقال للشريك 
طلب أحدهم البيع وأىب غريه ، ومل يسأل طالب البيع من القاضي فيما إذا احتد املدخل أن ينادي له على اجلميع بل 

رضي أن يتوىل بيع اجلملة بنفسه ، وأما إن طلب مريد البيع منه املناداة على اجلميع أو طلب مجيع الشركاء البيع 
  .يف هذه الحتاد املدخل وال لعدمه فإنه جييبهم إىل ما طلبوا يف الصورتني  وال ينظر

  وَيْحكُُم القَاِضي بَِتسْوِيقٍ َوَمْن
  ُيرِيُد أَْخذَُه َيزِيُد يف الثَّمَْن

يزيد ( منهم مبا وقف عليه الميكن منه إال أن ) ومن يريد أخذه ( مجيع املبيع ) بتسويق ( حينئذ ) وحيكم القاضي ( 
  .فإن سلمه له صاحبه فذاك وإال تزايدا حىت يقف على أحدمها فيأخذه مبا وقف به عليه ) الثمن  يف

  َوإنْ أَبَْوا قَوََّمُه أَْهلُ الَبصَْر
  وآِخذٌ لَُه يُقَضِّي َمْن َيذَْر

اك وإال فإذا سلم أحدمها لصاحبه بذلك التقومي فذ) قومه أهل البصر ( التسويق لكساد سوقه مثالً ) وإن أبوا ( 
  .مبا وقف به عليه ) وآخذ له ( تزايدا 

أي ملن يترك أخذه والزيادة فيه ويريد بيعه لصاحبه مبا وقف ) من يذر ( يؤدى الثمن : بفتح القاف أي ) يقضي ( 
  .عليه 

  َوإن أبَْوا بِيَع َعلَيْهِْم بالْقَضَا
  واقَْتَسُموا الثََّمَن كَْرهاً أْو رِضَا

بيع عليهم بالقضا ( وا كلهم من أخذه مبا قومه أهل البصر أو مبا وقف عليه يف التسويق أي امتنع) وإن أبوا ( 
وما قررنا به النظم هو املتعني املوافق ملا به العمل ، واملشهور من احتاد املدخل الذي ) واقتسموا الثمن كرهاً أو رضاً 

تيطي واملدونة وغريمها مما ظاهره أنه حيكم وما نقلوه هنا عن امل. أو اشترى بعضاً : يف قوله ) خ ( درج عليه 
ومن يريد أخذه يزيد يف الثمن خمالف ملا تقدم ، . بتسويق ما ال ينقسم من عقار وغريه ، سواء احتد املدخل أم ال 

اللهم إال أن حيمل ذلك على ما إذا احتد مدخله وطلب مريد البيع من القاضي أن ينادي له على اجلميع أو توافق 
إذا احتد املدخل فال حيتاج املمتنع من البيع إىل املزايدة ، ألن اخليار له يف : على البيع كما قررنا ، لكن يقال اجلميع 

  .الضم وعدمه ولو أمضى البيع ، وإمنا حيتاج إىل املزايدة إذا طلب اجلميع املبيع كما هو ظاهره واهللا أعلم 
وإن كان مما ال ينقسم بيع : ه مفردة كما مر ، فقول املتيطية وأما إذا مل يتحد املدخل فإنه حيكم عليه ببيع حصت

إال أن يريد : يعين حيث احتد املدخل أو توافق اجلميع على البيع وطلبوا منه البيع عليهم كما قررنا قال . عليهم اخل 
مثناً تزايدوا فإن قال من كره البيع أن يأخذ ذلك مبا يعطى فيه فهو أحق ، فإن اختلفوا يف أخذه بعد بلوغه يف النداء 

يقومه أهل املعرفة ، فالقول ملن دعا للمزايدة ، فإن طلب أحدهم املزايدة : ابتداء نتزايد ، وقال بعضهم : بعضهم 
واآلخر البيع نودي عليه فإذا وقف على مثن كان لصاحب املزايدة أخذه بذلك إال أن يزيد عليه اآلخر فليتزايد اخل 

.  



  .تيطية أحد أقوال ثالثة ، وانظر شارح العمليات عند قوهلا صدر البيوع وهذا الذي يف امل: قلت 
  ولشريك املبيع بثمن

  :بلغ دون الغري يرضى حيث عنوعند قوهلا بعد ذلك 
  وليس جيرب على املقاومه
  وحظ ما ال يقبل املقامسه

ضاً ، وأما ما بيع صفقة كون الشريك يأخذ نصيب شريكه بالثمن الذي أعطى فيه واضح فيما بيع مبع: فإنه قال 
فكذلك إن كان اآلخذ غري مريد البيع ، وأما مريده ففي أخذه نصيب شريكه اجملبور على البيع صفقة بالثمن الذي 
بلغ ومنعه إال بزيادة ، ثالثها إن مل يكن قصده إخراج الشريك واالستبداد بالشيء املشترك فله وإالَّ فال حىت يزيده 

وذكر يف ضيح أن العمل على أنه . لصاحبه الزيادة أيضاً ، ويتزايدان حىت يقف على أحدمها وإذا زاد ف: يعين . اه 
إن العمل على القول الثالث ، ويف ابن : ال ميكن من أخذه حىت يزيد كان هو طالب البيع أو غريه ، ويف الدر النثري 

  .غريه فيأخذه بدوهنا إن العمل عندهم على أن مريد البيع ال يأخذه إال بزيادة خبالف : ناجي 
وحيث حكم ملريد البيع بالتمكن منه وطلب إخالء الدار للتسويق ، فإنه جياب إىل ذلك خبالف احلوانيت : تنبيه 

  .انظر حاشيتنا على الالمية . وشبهها فإهنا ال ختلى 
  والرَّدُّ ِللِْقْسَمِة َحْيثُ ُيسَْتحَْق
  َمْن ِحصٍَّة غَْيُر َيِسريٍ ُمْسَتحَْق

بيد أحد الشريكني أو الشركاء ) من حصة ( أي يؤخذ باالستحقاق ) حيث يستحق ( مبتدأ ) لرد للقسمة وا( 
وظاهره كان املستحق جزءاً معيناً أو . خرب املبتدأ أي ثابت ، وحاصل للمستحق منه ) غري يسري مستحق ( شيء 

صف والنصف والثلث ، واحلكم يف ذلك شائعاً يف حصة أحدمها أو يف بعضها ، ومشل غري اليسري ما زاد على الن
خمتلف على املشهور ، فإن كان املستحق زاد على النصف فيتعني النقض جرباً عليهما ، وإن كان النصف أو الثلث 
فال يتعني النقض ، بل إن شاء أبقى القسمة على حاهلا وال يرجع على شريكه بشيء ، وإن شاء رجع شريكاً بقدر 

غري يسري إنه إذا استحق اليسري كالربع فدون أنه ال ردله ، وإمنا : ه ، ومفهوم قوله نصف ذلك مما يف يد صاحب
وإن استحق ) : خ ( يرجع على شريكه بقيمة نصف ما قابل اجلزء املستحق مثناً ، وهذا هو معىن التخيري يف قول 

استحق بعض معني وكان  وإن: كما قاله طفي وغريه ، وهو معىن قول ابن شاس . نصف أو ثلث خري ال ربع اخل 
وله أن ال يرجع بشيء ويترك : يعين . كثرياً كان له أن يرجع بقدر نصف ذلك مما يف يد صاحبه يكون به شريكاً 

وإن كان تافهاً يسرياً رجع بنصف قيمة ذلك دراهم ، وال يكون شريكاً لصاحبه هذا : قال . القسمة على حاهلا 
نظر أبداً إىل ما استحق فإن كان كثرياً كان له أن ال يرجع بقدر نصف ذلك : ومثله قول املدونة . قول مالك اه 

مراده بالكثري : أبو احلسن . فيما بيد صاحبه شريكاً فيه إن مل يفت ، ويف اليسري يرجع فيه بنصف قيمة ذلك مثناً اه 
بن يونس عن بعض أهل ا. النصف ألنه يقال فيه كثري وليس بأكثر والثلث كالنصف ، والعيب يطرأ كاالستحقاق 

الذي يتحصل عندي يف طرو العيب واالستحقاق بعد القسم أن ينظر ، فإن كان ذلك كالربع فأقل رجع : القرويني 
حبصة ذلك مثناً ، وإن كان حنو النصف أو الثلث فيكون حبصة ذلك شريكاً فيما بيد صاحبه وال ينتقض القسم ، 

وباجلملة فمالك وابن القاسم اتفقا على نقض القسمة وجوباً يف  وإن كان فوق النصف انتقص القسم وابتدأه ،
استحقاق األكثر أو عيبه كالثلثني فأكثر ، وعلى عدم نقضها يف األقل كالربع فدون ، وإن اختلفا يف النصف 

له  والثلث فابن القاسم حكم هلما حبكم األقل وأنه ال يرجع بذلك شريكاً وهو تأويل فضل على املدونة ومالك جعل



وهذا كله إن مل يفت ما بيد شريكه فإن . اخليار يف أن يرجع شريكاً أو يتمسك مبا بقي وال شيء له وهو املعتمد 
فات ببيع أو هدم أو حنومها من حوالة األسواق يف غري األصول فإنه يرجع بنصف قيمة مقابل ما استحق من غري 

ل للنصف وما فوقه فيقتضي أن الرد مستحق ثابت فيهما غري يسري شام: فرق بني األكثر واألقل ، فقول الناظم 
وهو كذلك إال أنه فيما فوق النصف يتعني الرد وجوباً إذ ال جيوز التمسك بأقل استحق أكثره فيالبيع والقسمة هلا 

حكمه فيه ، وإن كانت بالقرعة ويف النصف والثلث إن شاء رد وإن شاء متسك وال شيء له كما مر ، ومفهوم 
من حصة أنه إذا استحق جزء شائع من مجيع احلصص ال رجوع ألحدمها على اآلخر وهو كذلك ألنه قد : قوله 

استحق من كل مثل ما استحق من اآلخر ، وإمنا الكالم للمستحق إن شاء أبقى حظه شائعاً مع مجيعهم ، وإن شاء 
حدمها بكماله رجع فيما بيد صاحبه نقض القسمة وابتدأها ملا عليه من الضرر يف تفريق حقه ، وإن استحق نصيب أ

  .شريكاً كأن املالك مل خيلف غريه 
الذي يفيده النقل أن ما زاد على الربع : ما زاد على الربع ومل يبلغ الثلث قال الشيخ الرهوين يف حاشيته : تنبيه 

  .وقرب من الثلث يعطى حكم الثلث ، واستدل لذلك بأنقال فانظرها فيه 
  وُم ِفيِه َبْعدَاَوالَْغْبُن َمْن َيقُ

  أَنْ طَالَ وَاْستََغلّ قَْد َتَعدَّى
الذي اطلع عليه أحد املتقامسني بعد القسمة بالقرعة أو باملراضاة مع التعديل ، وكذا بغري تعديل على ما ) والغنب ( 

ويطلب نقض ) فيه ( به منهما خياصم ) من يقوم ( مر للناظم يف فصله من القيام به يف البيع على ما به العمل 
) قد تعدى . ( احلظ املقسوم يف ذلك العام أم ال ) استقل ( سواء ) و ( عاماً فأكثر ) بعد أن طال ( القسمة بسببه 

يف القيام به وطلب نقضها بسببه فال يسمع منه ذلك وال تقبل له دعوى ، وكان حقه أن يقدم هذا البيت عند قوله 
إذا اختلفا الشركاء فادعى ) و . ( وقائم بالغنب فيها يعذر فانظر ذلك هناك  :أو عند قوله . ومدعي الغنب مسع اخل : 

  .بعضهم قسمة البت وادعى اآلخر قسمة املنفعة واالستغالل فالقول ملدعي االستغالل 
  َواملُدَِّعي لِِقْسَمِة الَبَتاِت
  ُيْؤَمُر يف اَألَصحِّ باإلثْبَاِت

ملا ادعاه من البتات فإن أثبته وإالَّ ) باإلثبات ( املعمول به ) األصح (  القول) املدعي لقسمة البتات يؤمر يف ( و 
وهو الصواب وبه العمل ، وإىل تصويبه أشار الناظم : قال يف املفيد . فال شيء له إال اليمني على مدعي االستغالل 

ب أو أجنيب ، وإالَّ فالقول باألصح ، وهذا إذا مل متض مدة احليازة على التفصيل الذي يأيت يف حيازة الشريك قري
حينئذ ملدعي قسمة البت قاله أبو احلسن ، وذلك ألنه إذا مضت مدة احليازة صار مبثابة من حاز شيئاً مدة احليازة 

واليمني له : اشتريته منالقائم فإنه يصدق وال يكلف بإثباته كما يأيت للناظم يف فصل احلوز حيث قال : املعتربة وقال 
وقد علمت أن القسمة بيع ومقابل األصح البن احلاج واملشاور أن القول . راء منه معمله اخل حيث ادعى الش. 

ألهنما مبنزلة اختالفهما يف البيع على البت أو اخليار ، والقول ملدعي البت فيه ال ملدعي اخليار ، : ملدعي البت قاال 
فا يف أصل القسم فادعاه أحدمها ونفاه اآلخر ، وهذا كله إذا اتفقا على القسم واختلفا يف وجهه ، وأما إن اختل

إمنا اقتطع كل واحد منا أرضاً يعمرها من غري قسم ، فإن القول ملنكر القسم كما يف ابن سلمون ، وظاهره : وقال 
ا إن القول ملنكره اتفاقاً بل إمجاعاً ، وهذ: اتفاقاً وهو ظاهر ألن ذلك كاختالفهما يف وقوع عقد البيع ، وقد قالوا 

  .ما مل متض مدة احليازة أيضاً وإالَّ فالقول ملدعي البت كما مر 
  َوالَ َيُجوُز قَْسمُ َزْرعٍ أَْو ثَمَْر



  َمَع األُصولِ َوالتََّناِهي ُيْنَتظَْر
بعد أبارمها وقبل بدو صالحهما وانتهاء طيبهما أو بعد ذلك ) قسم زرع أو مثر ( بالقرعة أو املراضاة ) وال جيوز ( 
مشبهاً يف املمنوع كقسمه بأصله ، وحمل املنع فيما قبل بدو ) : ح ( اليت هي األرض والشجر ) ألصول مع ا( 

الصالح إذا دخال على السكت أو شرط أن تبقى الثمرة والزرع يف الشجر واألرض إىل اجلذاذ واحلصاد ملا يؤول 
لثمار اآلن جاز حيث بلغ حد إليه من بيع طعام وعرض بطعام وعرض ، فإن دخال على شرط قطع الزرع وا

وإذا ورث قوم شجراً أو خنالً وفيها مثر : قال يف املدونة . االنتفاع به ألنه بيع له على القطع فال تأيت العلة املذكورة 
فال يقتسموا الثمر مع األصل ، وإن كان الثمر بلحاً أو طعاماً وال يقسم الزرع مع األرض ، ولكن تقسم األرض 

أبو احلسن . وتترك الثمرة والزرع حىت حيل بيعهما فيقسموا ذلك حينئذ كيالً أو يباع ويقسم مثنه واألصول وحدها 
ولكن تقسم األرض واألصول : وإىل قوهلا . ويدخل يف قسم الزرع مع األرض طعام وعرض بطعام وعرض اه : 

  :وتترك الثمرة أشار الناظم بقوله 
ولكن تقسم األرض والشجر وحدمها وينتظر بالزرع : خلرب استئنافية أي فاجلملة من املبتدأ وا) والتناهي ينتظر ( 

ال : والثمرة تناهي الطيب أو بدو الصالح وتقسم كيالً أو تباع ، وحيتمل أن تكون اجلملة حالية قيداً فيما قبلها أي 
دخال على قطعه  جيوز قسم زرع أو مثر مع األصول يف حال انتظار تناهي الطيب ، أما يف حال عدم انتظاره بل

ومع مأبور ويصح القسم يف : وهذا االحتمال هو املتعني فيما يظهر وإالَّ تكرر هذا مع قوله بعد . فيجوز كما مر 
  :بعد أبارمها احترازاً مما إذا كان قبل األبار فإنه مينع مطلقاً كما قال : وقويل . اخل 

  َوَحْيثُما اإلبَّاُر ِفيهَِما ُعدِْم
) عدم فاملنع من قسمة األصل منحتم ( أي يف الزرع والثمر ) وحيثما اإلبار فيهما ( ِقْسَمِة األْصلِ مُْنحَِتْم فَاملَْنُع ِمْن

ال وحده وال مع مثره وزرعه ألن قسمة األصول وحدها فيه استثناء مثر وزرع مل يؤبرا ، واملشهور منعه ألنه 
عرض بطعام وعرض ، وإمنا جعل الثمر الذي مل يؤبر طعاماً كاستثناء اجلنني يف بطن أمه وقسمها بثمرها فيه طعام و

، فإنه جيوز للمشتري اشتراط غري ألنه يؤول إليه وسواء اشترطا استثناءه أو سكتا للعلة املذكورة خبالفه يف البيع 
املأبور ، بل هو له بنفس العقد مع السكت عنه النتفاء طعام وعرض بطعام وعرض كما تقدم للناظم يف بيع 

  :األصول حيث قال 
  وغري ما أبر للمبتاع

  اخل. . بنفس عقده بال نزاع 
  َوَمَع َمأُْبورٍ َيِصحُّ القَْسمُ يف

  اْعرِفأُصُوِلِه الَ ِفيِه َمْعَها فَ
وحدها وتترك الثمرة والزرع إىل تناهي الطيب أو بدو ) يصح القسم يف أصوله : ( متعلق بقوله ) ومع مأبور ( 

وهذا الشطر ) فاعرف ( أي األصول ) معها ( أي املأبور ) فيه ( يصح القسم ) ال ( الصالح وتقسم كيالً أو تباع 
صول على االحتمال الثاين هناك ، وأما على االحتمال األول وال جيوز قسم زرع أو مثر مع األ: تكرار مع قوله 

فالبيت كله تكرار ، فافهم فلو حذفه ما ضر ، وهذا كله يف قسمة األصول وحدها أو مع الثمار ، وأما قسمة 
  :الثمار وحدها على رؤوس األشجار فأشار له بقوله 

  َوقَْسُم غَْيرِ التَّْمرِ خَْرصاً وَالِْعَنْب
  ى األْشَجارِ َمْنُعُه َوَجْبِممَّا َعلَ



والعنب ( بفتح اخلاء أي حزراً جزافاً وحترياً مصدر خرص من باب قتل واالسم بالكسر ) وقسم غري التمر خرصاً ( 
من زيتون وفول أخضر وجوز وفستق وتني وزرع ) على األشجار ( أي من الثمار اليت ) مما ( معطوف على متر ) 

ألن القسم بيع ، والشك يف التماثل كتحقق التفاضل ، وظاهره بدا ) منه وجب ( ذلك يف الفدادين أو قثاء وغري 
وليس كذلك بل إذا مل يبد صالحه ودخال على قطعة جاز قسمه . دخال على قطعه يف احلني أم ال . صالحه أم ال 
تمر والعنب جيوز قسمهما يف ومفهوم غري التمر والعنب أن ال. ومثر أو زرع إن مل جيذاه اخل ) : خ ( حترياً كما مر 

رؤوس أشجارمها خرصاً ، لكن إذا قال وحل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما وإن بكثرة أكل واحتد املقسوم من بسر 
الفرق بني سائرالثمار والنخل والعنب يف القسم : عبد احلق ) : خ ( أو رطب وقسم بالقرعة ال باملراضاة كما يف 

متميزة عن الشجر وورقه ، وليس كذلك سائر الثمار ألهنا خمتلطة بالورق وال تتميز  باخلرص أن مثرة النخل والعنب
ال بأس بقسم مجيع الثمار باخلرص من خنل وعنب : وهذا هو املشهور ، وقال أشهب ، عن مالك يف العتبية . اه 

: وقال ابن حبيب إن وجد من حيسن اخلرص وحل بيعه إىل آخر الشروط ، . وتني وغري ذلك كانت مدخرة أم ال 
واعلم أن الطارىء على القسمة املقتضي لنقضها على ما يف . جيوز ذلك يف املدخر دون غريه فهي ثالثة أقوال 

استحقاق وقد تقدم يف كالمه ، وعيب وحكمه حكمه كما مرت اإلشارة إليه ، ووارث أو دين أو . النظم مخسة 
  :وصية وإليها أشار بقوله 

  لَِوارٍِث ظَهَْر َوَيْنقُُض الْقَْسُم
  أَْو َدْينٍ أَْو َوِصيٍَّة ِفيما اشَْتهَْر

كثالثة عصبة اقتسموا التركة ، مث طرأ رابع فتنقض القسمة ألجله إذا كان املقسوم ) وينقض القسم لوارث ظهر ( 
ى حقه ، وال مقوماً كدار وحيوان وحنومها فإن كان عيناً أو مثلياً رجع الطارىء على كل واحد مبا أخذه زائداً عل

تنقض القسمة وال يأخذ ملياً عن معدم وال حاضراً عن غائب أو ميت ، وسواء علم املطرو عليه بالطارىء أم ال 
فإن . ظهر بعد قسم الورثة التركة كانت فيها وصية أم ال ) أو دين . ( على مذهب املدونة خالفاً البن احلاجب 

ار أو مثلياً وهو كذلك ، فيكون ما هلك أو منا من مجيعهم ، وفائدة القسمة تنقض ، وظاهره كان املقسوم مقوماً كد
نقضها يف املثلى كون الضمان من مجيعهم إذا تلف بسماوي ، ولو كانت صحيحة فيه ما كان الضمان منهم مجيعاً ، 

ثلى إمنا ينقض مع ولذا ال نقض يف املثلى إن كان قائماً إذ ال فائدة له كما البن رشد فغري املثلى ينقض مطلقاً وامل
من أهنا ال تنقض يف املثلى خالف املشهور املنصوص عليه البن القاسم كما يف البيان قاله ) خ ( اهلالك فقط ، وما يف 

وإذا انتقض القسم على ما هو املشهور فيأخذ املليء عن املعدم واحلاضر عن الغائب وامليت ما مل . طفي وغريه 
وإذا طرأ الغرمي على الورثة ، وقد أتلف بعضهم حظه : قال يف املدونة . الدين أم ال جياوز ما قبضه ، وسواء علموا ب

  .وبقي يف يد بعضهم حظه فلربه أخذ دينه مما بيده اه 
ال خالف بني مجيعهم أن الورثة ال يضمنون للغرماء ما تلف بعد القسمة بأمر : قال يف املقدمات : األول . تنبيهان 

وما ادعوا تلفه من احليوانات اليت ال يغاب عليها صدقوا يف : قال . أكلوه واستهلكوه من السماء ويضمنون ما 
ويفهم منه أهنم قبل القسمة مصدقون . ذلك مع أمياهنم خبالف العروض اليت يغاب عليها فال يصدقون إال ببينة اه 

  .مطلقاً ولو فيما يغاب عليه ألهنم مل حيوزوا ألنفسهم شيئاً 
وإمنا اختلف هل . ع الورثة التركة بعد القسمة أو قبله فبيعهم ماض ال ينقض كان فيه حماباة أم ال إذا با: الثاين 

يرجع الغرمي باحملاباة على الواهب الذي هو البائع أو على املوهوب له وهو املشتري ؟ وكذا ميضي ما اشتراه الورثة 
د املشتري أو كان الورثة معدمني بالثمن فال مطالبة من التركة فحوسبوا به يف مرياثهم ، ولو كانت السلعةقائمة بي



على املشتري يف ذلك كله ، لكن حمل إمضاء بيعهم إذا مل يعلم الورثة بالدين حني القسم ، أو جهلوا أن الدين قبل 
يف يده القسم كما فرضه يف املدونة ، أما مع علمهم بتقدمي الدين فباعوا فللغرماء نقض البيع وانتزاع املبيع ممن هو 

فيما ( ظهرت بعد قسم الورثة ، فإن القسمة تنقض ) أو وصية (  ٥. قاله يف كتاب املديان من املدونة انظر طفي 
وظاهره كانت الوصية بعدد أو بالثلث ، أما الوصية بالعدد فهي كالدين فينقض القسم ألجلها كان ) . اشتهر 

مجيعهم كما مر ، وأما الوصية بالثلث فإمنا ينقض القسم هلا إذا  املقسوم مقوماً أو مثلياً ، ويكون ما هلك أو منا من
كان املقسوم مقوماً كما مر يف طرو الوارث على مثله ، مث حمل نقض القسمة يف الدين والوصية بعدد إذا مل يلتزم 

  :الورثة بأداء الدين وإالَّ فال نقض كما قال 
  إال إذَا َما الوارِثُونَ َباُؤوا

  فَلَُهْم ما شاؤوا بِحَْملِ َدْينٍ
من إمضاء ) فلهم ما شاؤوا ( وأدائه لرهبم ) حبمل دين ( رجعوا كلهم ) الوارثون باؤوا ( زائدة ) إال إذا ما ( 

القسمة وإبقائها على حاهلا إذ ال حق لرب الدين يف عني التركة ، وكذلك إذا تطوع أحدهم بدفع مجيع الدين من 
بقى القسمة على حاهلا أيضاً ، وأما إذا أراد أحدهم أن يدفع ما ينوبه من الدين عنده الغتباطه حبقه ، فذلك له وت

انظر شرح الشامل فيما إذا ثبت الدين بشهادة أحد . ويتمسك حبظه فليس له ذلك إال أن يرضى بذلك غريه 
رجع متحمالً بإمثي ، أي ت)  ٢٩: املائدة ( } أن تبوء بإمثي : وأصل باء رجع متحمالً ، ومنه قوله تعاىل . الورثة 

وبقي على الناظم طرو الغرمي على مثله ، أو طرو املوصى له على مثله ، أو طرو موصى له جبزء على وارث ، أو 
طرو الغرمي على الغرماء والورثة ، أو طرو املوصى له جبزء على املوصى له جبزء وعلى الورثة ، أو طرو الغرمي على 

وإن طرأ غرمي أو موصى : إىل الثالثة األول بقوله ) خ ( الثلث ، فهذه ستة أشار  الورثة وعلى املوصى هلم بأقل من
وال تنقض القسمة ، وهذا إذا كان املقسوم مثلياً : له على مثله أو موصى له جبزء على وارث اتبع كل حبصته أي 

  .والشامل ) ح ( وانظر حكم الثالثة الباقية يف . وإال نقضت كما مّر يف طرو الوارث على مثله 
  َوالَْحلُْي الَ يُقَْسمُ َبْيَن أَْهلِِه
  إال بَِوْزٍن أَْو بِأَْخِذ كلِِّه

( معتدل حيث أمكن فيه ذلك لتعدده مثالً ) بوزن ( على أحد وجهني ) ال يقسم بني أهله إال ( املشترك ) واحللى ( 
أوعيناً من غري نوعه على حكم الصرف  ويأخذ الوارث اآلخر عيناً من نوعه بالوزن فتكون مراطلة) أو بأخذ كله 

كما مّر يف بيع النقدين أو عقاراً أو عرضاً ال عرضاً وعيناً من نوعه ملا فيه من بيع عني وهو احللى بعني وعرض وهو 
وكذا عرض وعني من غري نوعه إال أن يكون . كدينار ودرهم أو غريه مبثلهما اخل : بقوله ) خ ( ممنوع كما أفاده 

  .ر دينار أو جيتمعان فيه اجلميع قد
  وأْجُر مْن َيقِْسُم أَْو يَُعدِّلُ
  َعلَى الرُّؤُوسِ َوعلْيِه العَملُ

أي يقوم املقسوم من أصول وغريها ، وظاهره أن املعدل غري القاسم ) أو يعدل ( أو غريها ) وأجر من يقسم ( 
واعتراض طفي وابن . ملقسوم ويعد له اه أن القاسم هنا هو الذي يقوم ا) ح ( وليس كذلك ، بل الظاهر كما يف 

عن ) ق ( جيب اجلزم به وما يف ) : ح ( رحال ال ينهض ملن تأمل وأنصف ، بل قال الشيخ الرهوين ما استظهره 
ولو ) . على الرؤوس . ( صريح يف أن القاسم هو املقوم . إال كحائط فيه شجر اخل : ابن عبدوس عند قوله 

وأجره بالعدد أي الرؤوس ألن تعب القاسم يف متييز النصيب ) : خ ( ث وسدس اختلفت االنصباء كنصف وثل



وقيل إهنا ) وعليه العمل : ( وهبذا القضاء ، وتبعه الناظم فقال : قال املتيطي . القليل كتعبه يف متييز الكثري أو أكثر 
  .ل بكل منهما وبه العمل فهما قوالن عم: قال الباجي يف وثائقه . على قدر االنصباء كالشفعة 

  كَذِلَك الكَاِتُب ِللَْوِثيقَْه
  ِللْقَاِسِمَني ُمقَْتٍف طرِيقَْه

بالتاء املبدلة هاء للوقف ، وللقامسني نعت له تقدم عليه فيعرب ) كذلك الكاتب للوثيقه للقامسني مقتف طريقه ( 
كونه كائناً كذلك يف كون  حاالً ، ومقتف خرب عن الكاتب أي كاتب الوثيقة مقتف طريقة ثابتة للقامسني حال

  .األجرة على الرؤوس على املعمول به 
وحاسب الفريضة أي ضارهبا ككاتب وثيقة القسمة ، ولكن العمل اليوم يف ذلك كله على ما للباجي ال : قلت 

على ما للناظم ، وللمسألة نظائر كنس املرحاض فإنه على الرؤوس وسكىن احلاضنة مع حمضوهنا ، وكذا صيد 
ب فال ينظر لكثرة الكالب ، وإمنا ينظر إىل رؤوس الصيادين ، وكذا حارس البساتني وأعدال املتاع وبيوت الكال

الطعام على ما قاله الربزيل وغريه ولكن العمل عندنا يف احلارس وكنس املرحاض على أنه على قدر األنصباء 
در اليسار وأجرة الداللني ونفقة عامل القراض كالشفعة والفطرة على العبد املشترك ونفقة الوالدين ، فإهنا على ق

على قدر املالني ، وما طرحه أهل السفينة خوف الغرق على قدر األموال والساعي يتعدى على الشاة فتؤخذمن 
يف الوصية ) خ ( البعض ، فهي على قدر الغنم وجناية معتق رجلني على عاقلتيهما بقدر حظيهما والوصية مبجهول 

هذا هو الذي يعتمد يف هذه املسائل كما هو . ثر بالثلث ، وهل يقسم على احلصص ؟ قوالن وضرب جملهول فأك
  .ظاهر ، وإن كان فيه بعض خمالفة ملا قاله طفي وغريه يف فصل كاة الفطر 

  َوأُجَْرةُ الكيَّالِ يف التَّكْسِريِ
  ِمْن َباِئعٍ تُْؤَخذُ يف املَْشهُورِ

يف ( تلك األجرة ) من بائع تؤخذ ( كيل األرض إذا بيعت على الكيل  أي يف) وأجرة الكيال يف التكسري ( 
  .املشهور 

  كَذَاكَ يف الْمَْوُزوِن وَالَْمكِيلِ
  الَْحكُْم ذَا ِمْن غَْيرِ َما َتفِْصيلِ

: من الطعام أو غريه إذا بيع على الكيل أو الوزن فأجرة ذلك على البائع لقوله تعاىل ) كذاك يف املوزون واملكيل 
واملخاطب بذلك هو يوسف عليه السالم ، إذ هو كان )  ٨٨: يوسف ( } وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل 

وهذا إذا مل جير العرف بأن األجرة يف الكيل والوزن على ) احلكم ذا من غري ما تفصيل ( البائع للطعام من إخوته 
  .عرف كالشرط املشتري وإال فيحكم هبا عليه كما عليه العمل اليوم ألن ال

  فصل يف املعاوضة
وهي بيع العرض بالعرض كحيوان بثوب أو حيوان مبثله أو ثوب مبثله أو أرض مبثلها وحنو ذلك ، وتسميها العامة 

  :اليوم املعاملة فهي من أنواع البيع كما قال 
  َيجُوُز َعقُْد الَبْيعِ بالْتَّعْويضِ
  يف ُجْملَِة األُصولِ َوالُْعرُوض

وظاهره ؛ ولو مل يتعرضا لقيمة كل من العوضني وهو ) البيع بالتعويض يف مجلة األصول والعروض جيوز عقد ( 
كذلك ، مث إذا وقعت يف غري األصول أو يف األصول اليت ال مثرة فيها أصالًفال إشكال يف اجلواز كما يستفاد من 



عت يف األصول اليت فيها مثرة فإما أن تكون وأما إن وق. وجائز يف احليوان كله اخل : هذا البيت وما يأيت يف قوله 
تلك الثمرة غري مأبورة بأن مل ينعقد الثمر وال خرج الزرع على وجه األرض ، وإما أن تكون مأبورة فأشار إىل 

  :األول بقوله 
  ما لَْم َيكُْن يف اَألْصلِ َزْرعٌ أَْو ثَمَْر

  لَْم يُْؤَبَرا فَما اْنِعقَاُدَها يُقَْر
بل جيب ) فما انعقادها يقر ( فإن املعاوضة حينئذ ال جتوز وإن وقعت )  األصل زرع أو مثر مل يؤبرا ما مل يكن يف( 

فسخها بكل حال ، كما يف ابن سلمون ، وذلك ألنه يؤدي إىل بيع طعام وعرض بطعام وعرض كما تقدم يف 
  :القسمة حيث قال 

  وحيثما اإلبار فيهما عدم
  فاملنع من قسمة األصل منحتم

مر عن ابن فتحون يف بيع األصول بثمرها إمنا هو إذا بيعت بعني أو بأصل ال مثرة فيه أصالً ، كما تقدم التنبيه  وما
  :عليه ، وأشار إىل الثاين بقوله 
  َوَصحَّ بالْمَأُْبورِ َحْيثُ ُيْشتََرطْ
  ِمْن َجَهٍة أْو َبِقيا َمعاً فَقَطْ

دون األخرى وأفهم قوله ) من جهة ( ألحدمها ) حيث يشترط ( ني من اجلانب) باملأبور ( عقد املعاوضة ) وصح ( 
باملأبور أن كالً من األصلني فيه مأبور إال أن أحدمها اشترط لنفسه مأبور اآلخر وأبقى مأبور أصله لنفسه أيضاً ، 

مع مأبوره بعني  وغايته أنه اشترى أصالً مع مأبوره بأصل فقط دون مأبوره وال حمذور فيه مبنزلة ما لو اشترى أصالً
أو ثوب ، وأحرى وأوىل يف اجلواز إذا كان أحد األصلني ال مثرة فيه أصالً فباعه ربه بأصل فيه مأبور واشترط املأبور 
لنفسه ، وكذا إن كان مثر أحد األصلني قد أبر ومثر اآلخر مل يؤبر ، فيجوز على أن تكون الثمرة املأبورة تبقى للذي 

من جهة أنه إذا : تؤبر ، وال جيوز أن يشترطها اآلخر قاله ابن سلمون ، وفهم من قوله صارت له الثمرة اليت مل 
اشترط كل منهما مأبور صاحبه لنفسه مل جيز وهو كذلك ، ألنه عرض وطعام بعرض وطعام أي يؤول إىل ذلك كما 

شجرة فيها مثر مؤبر تقدم يف القسمة قريباً ، وسواء كانا من جنس واحد أو من جنسني كأرض فيها زرع مؤبر ب
يف إجازته صورة اجلنسني على ) م ( أيضاً للشك يف التماثل يف اجلنس ، ووجود النسيئة يف الصورتني خالفاً للشيخ 

ملا علمت من أن . جهة الترجي قائالًألن املماثلة غري مطلوبة واملناجزة حاصلة ألن النظر إىل اجلزاف قبض اخل 
آلن ، وألن كون النظر إىل اجلزاف قبضاً إمنا هو إذا كان مما ينتفع به يف احلال وتقطع الثمرة املأبورة ليست طعاماً ا

معطوف على يشترط مدخول حليث أي وصح حيث بقيا ) أو بقيا . ( الثمرة من اآلن كما مر يف القسمة واهللا أعلم 
املعاوضة حينئذ إمنا وقعت يف أي عقدا على أن يبقى لكل واحد منهما مأبور أصله ، ألن ) معاً ( أي املأبوران 

من جهة وإذا اشترط املأبور من أحد اجلانبني فإصابته : فقط راجع لقوله : دون الثمرة ، فقوله ) فقط ( األصلني 
) خ ( جائحة فإهنا ال توضع عنه ألن شرط وضع اجلائحة أن ال تشتري مع أصلها وإال فال جائحة فيها كما قال 

كسه أو معه ، وإذا استحق أحد العوضني يف املعاوضة أو رد بعيب انفسخت املعاوضة وأفردت أو أحلق أصلها ال ع
ويف عرض بعرض مبا . أيضاً ) خ ( ورجع كل واحد من العوضني لصاحبه إال أن يفوت فريجع بالقيمة كما قال 

  .خرج من يده أو قيمته اخل 
  َوَساِئغٌ للُمَتَعاوَِضْينِ



  ْينِِمْن َجَهٍة فَقَطْ َمزِيُد الَع
حيث يكون أحد العوضني أكثر من ) العني ( أي زيادة ) للمتعاوضني من جهة فقط مزيد ( أي جائز ) وسائغ ( 

  :قيمة اآلخر ، وهو معىن قوله 
  َألُجلِ ما كانَ ِمَن التَّفِْضيلِ
  بالنَّقِْد وَالُْحلُولِ والتأجيل

مها يفضل على عرض اآلخر يف القيمة ، فتزاد أي إمنا زيدت العني لكون عرض أحد) ألجل ما كان من التفضيل ( 
من جهة فقط أنه ال جيوز من اجلهتني ألنه عني وعرض بعني وعرض ، فالعني : العني ليقع التعادل ، وفهم من قوله 

مع العرض من اجلانبني إن كانت من جنس واحد قد اجتمع فيها املبادلة والبيع ، وذلك مؤد للربا املعنوي املشار 
وإن كانت من جنسني اجتمع فيها البيع والصرف املشار . كدينار ودرهم أو غريه مبثلهما اخل ) : خ (  إليه بقول

والقاعدة الشرعية أن العرض . وحرم بيع وصرف إال أن يكون اجلميع ديناراً أو جيتمعا فيه اخل . إليه بقوله أيضاً 
عرض وعني بعني من جنسها ، وكذا من غري جنسها املقارن للطعام طعام واملقارن للعني عني ، ولذلك امتنع بيع 

يتعلق مبحذوف حال من العني أي جازت زيادة العني لفضل ) بالنقد ( حيث مل يكن اجلميع ديناراً وال اجتمعا فيه 
واحللول ( منقودة ومدفوعة يف احلني : أحد العوضني على مقابله يف القيمة حال كون العني كائنة بالنقد أي 

فيهما أي أو كانت غري منقودة ولكنها باحللوملىت طولب هبا أداها أو كانت بالتأجيل ) أو ( الواو مبعىن ) والتأجيل 
  .إىل أجل معلوم أو بعضها بالنقد وبعضها ألجل معلوم أيضاً كل ذلك جائز 

  َوَجاِئزٌ يف الَْحيَواِن كلِه
كانا من جنسني كعبد ) تعاوض ( الرقيق واألنعام والدواب أي ) وجائز يف احليوان كله ( َتَعاُوٌض وإنْ َيكُْن بِِمثِْلِه 

جبمل أو مجلني نقداً يف العوضني أو تعجيل أحدمها وتأجيل اآلخر ال أن تأجال معاً ألنه من ابتداء الدين بالدين أو 
عجل أحدمها  أي يف اجلنسية والقدر كانا نقداً معاً أو) وإن يكن مبثله : ( كانا من جنس واحد كعبد بعبد وهو قوله 

ال أن تأجال معاً كما مر ، وأما إن اختلف القدر كجمل يف مجلني مثله جودة ورداءة ، فإن عجل العوضان معاً جاز 
، وإن تأخرا معاً امتنع ، وكذا إن تأخر أحدمها ألنه مع تقدمي اجلملني ضمان جبعل ومع تأخريمها وتعجيل املنفرد 

وأحد اجلملني اللذين يف مقابلته ألن املؤجل هو العوض ، واملعجل زيادة سلف جر نفعاً ، وكذا إن عجل املنفرد 
كل شيء أعطيته إىل أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا ، وهذا هو املشهور الذي : ابن يونس . ألجل السلف 

لني بل وال مفهوم جلمل يف مج. ال مجل يف مجلني مثل عجل أحدمها اخل : يف السلم حيث قال ) خ ( درج عليه 
غريمها من الثياب وسائر العروض كذلك ، ومقابل املشهور اجلواز ألن تعجيل املنفرد مع أحد اجلملني بيع ، 

واألقرب جرياً على قواعد املذهب القول املشهور ، ألن : واجلمل اآلخر حمض زيادة والقوالن ملالك قال يف ضيح 
جرت يف هذه املسألة مناظرة : ابن بشري . يف مثله تغليب املنع اه يف هذه املسألة تقديراً مينع وتقديراً جييز واألصل 

بني املغرية وأشهب ، فالتزم أشهب اجلواز فألزمه املغرية ذلك يف دينار بدينارين عجل أحدمها فالتزمه ، وقد ال يلزمه 
ما قاله أشهب مقابل ف. ألن باب الربا أضيق من غريه ، وال سيما الشافعي جييز الزيادة يف سلم العروض ألجل اه 

مبا نقله عن املازري مردود بكالم ضيح وابن عبد السالم وعبد احلق وأيب ) خ ( على ) ق ( للمشهور ، واعتراض 
مثله أهنما لو كانا معاً أجود بكثرة محل أو سبق جاز مطلقاً أجال معاً أو أحدمها ) خ ( إسحاق ، ومفهوم قول 

  .ا كجنسني وعجل اآلخر ملخالفتهما للمنفرد فصار

  فصل يف اإلقالة



هي ترك املبيع لبائعه بثمنه وأكثر استعماهلا قبل قبض املبيع : ابن عرفة . وهي رجوع كل من العوضني لصاحبه 
يعين رخصة يف الطعام قبل قبضه ، واملراد بالعزمية أحد أقسام احلكم الشرعي وهو اإلباحة . وهي رخصة وعزمية اه 

بيعه قبل قبضه جائزة فيما عداه ألهنا بيع من البيوع تنعقد مبا يدل على الرضا وإن ههنا فهي رخصة فيما ميتنع 
مبعاطاة ، مث إن وقعت بأقل من الثمن أو أكثر فهي بيع اتفاقاً فتمتنع يف الطعام قبل قبضه ، وجتوز يف غريه مع وجود 

معة إىل غري ذلك ، وإن وقعت مبثل شروط البيع من كون املقال يف مقدوراً على تسليمه غري واقعة وقت نداء اجل
املشهور أهنا بيع إال يف الطعام فتجوز منه قبل قبضه بناء على أهنا نقض للبيع ، وإالَّ يف : ثالثها . الثمن فثالثة أقوال 

 الشفعة فليست بيعاً وال نقضاً للبيع ، بل هي باطلة إذ لو كانت بيعاً خلري الشفيع يف أن يأخذ بالبيع األول والثاين
ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه مع أنه إمنا يأخذ بالبيع األول ويكتب عهدته على املشتري ، ولو كانت نقضاً 

للبيع لسقطت الشفعة وإالَّ يف املراحبة ، فهي فيها حل بيع ، فمن اشترى سلعة بعشرة وباعها مراحبة خبمسة عشر ، 
رأس ماله عشرة ، وال يبيعها على أن رأس ماله مخسة عشر إال إذا  مث أقال منها ما مل يبعها ثانياً مراحبة إال على أن

  .واإلقالة بيع إال يف الطعام والشفعة واملراحبة اخل ) خ ( بني وهذا معىن قول 
  إقالَةٌ جتُوُز فيما َحالَّ
  باِملثْلِ أَْو أَكْثََر أَوْ أَقَالًّ

. كان الثمن عيناً أو عرضاً أو طعاماً غاب عليه أم ال ) جتوز فيما حال ( مبتدأ سوغه قصد اجلنس وخربه ) إقالة ( 
يتعلق ) باملثل ( وال يقال حيث مل يأت األجل : للسالمة من التهمة اآلتية فيما مل حيل املشار إليه بقوله فيما يأيت 

 جتوز إال وهذا التعميم جيب أن خيصص بغري الطعام قبل قبضه ، وأما فيه قبل قبضه فال) أو أكثر أو أقال ( بتجوز 
باملثل كما تقدم ، وظاهره أهنا جائزة فيما حل ولو على تأخري الثمن وهو كذلك إن كان املبيع معيناً كالعبد والثوب 
وحنومها ، وأما إن كاناملبيع غري معني كالشيء املسلم فيه ، فإنه جيب فيه رد رأس املال عاجالً وإالَّ أدى لفسخ الدين 

اً ففسخه يف دراهم ال يتعجلها اآلن خبالف تأخري رأس املال يف غري اإلقالة فيجوز كما يف الدين ألن دينه كان عرض
شرط السلم قبض رأس املال كله أو تأخريه ثالثاً ولو بشرط ، وذلك ألن الالزم فيه ابتداء الدين ) : خ ( قال 

جوازها فيما حل ولو من بعضه  بالدين وهو أخف من فسخ الدين يف الدين الذي هو الزم يف اإلقالة ، وظاهره أيضاً
وهو كذلك إن كان الثمن مما يعرف بعينه كعرض أو مما ال يعرف بعينه ومل يغب عليه وإالَّ كان مما ال يعرف بعينه 

كالطعام والعني وغاب عليه غيبة ميكنه فيها االنتفاع به ومل جتز اإلقالة إال من اجلميع ال من البعض كان املبيع طعاماً 
ل األجل أم ال ، ألنه يدخله بيع وسلف مع ما يف الطعام من بيعه قبل قبضه ألن الغيبة على املثلى تعد أو غريه ح

سلفاً ، فإذا أسلم له عشرة دراهم يف ثوبني أو وسقني وبعد الغيبة على العشرة أقاله قبل األجل أو بعده يف أحد 
آل األمر إىل أنه دفع عشرة وغاب عليها مخسة منها يف الثوبني أو الوسقني ورد له مخسة دراهم امتنعت اإلقالة ألنه 

مقابلة اخلمسة اليت ردها سلف ، ومخسة منها يف مقابلة أحد الثوبني أو الوسقني ، فقد اجتمع البيع والسلف يف 
  .األمرين وزاد أحد الوسقني بعلة أخرى وهي بيع الطعام قبل قبضه 

ال فإن سأل البائع اإلقالة فأجرة احلمل يف ردها عليه ، وإن سأهلا إذا باع سلعة فحملها املشتري مث تقاي: تنبيه 
وعليه جتري مسألة تقع اليوم وهي ما إذا أقاله يف أصل : املشتري فأجرة احلمل يف ردها للبائع عليه قاله الربزيل قال 

لها أوالً وآخراً على باعه إياه قد كان دفع أجرة السمسار فمن طلب اإلقالة فاألجرة عليه أما البيع الفاسد فحم
  ) .ح ( وكذا يف الرد بالعيب نقله . املشتري سواء دلس البائع أم ال 

  َوِللُْمقَالِ ِصحَّةُ الرُّجُوعِ



  َحباِدٍث َيْحُدثُ يف الَْمبِيعِ
صحة ( الذي هو البائع ) للمقال ( إذا باع عبداً مثالً فحدث فيه عيب عند املشتري مث وقعت اإلقالة ف ) و ( 

( ذلك ) يف ( عند املشتري ) حيدث ( ذلك العيب الذي ) حبادث ( يف اإلقالة ويرد العبد على املشتري ) وع الرج
ألن اإلقالة بيع فالبائع اشترى العبد ومل يطع وقت البيع على العيب احلادث عند املشتري ، فإذا اطلع عليه ) املبيع 

  .بعد فله الرد به 
  ويف القَِدمي ِمْنُه ال َمَحالَْه
  بِزَاِئٍد إنْ كَانَ ِفي اإلقَالَْه

إن كان ( الثمن ) بزائد ( يرجع البائع) ال حمالة ( أي من العيب وهو ما كان موجوداً وقت البيع ) ويف القدمي منه ( 
 زيادة على الثمن األول كما لو باعه له بثمانية فأقاله على عشرة ، مث اطلع البائع على عيب) يف اإلقالة ( قد زاده ) 

قدمي مل يعلم به وقت البيع األول وال املشتري وقت اإلقالة فإن للبائع أن يرجع باالثنني اللذين زادمها للمشتري عند 
مل يعلم به وقت البيع األول احترازاً مما إذا علم به وقتئذ ، فإنه ال يرجع على املشتري بالزيادة وال : اإلقالة ، وقويل 

وفرق بني مدلس وغريه يف أخذه منه بأكثر اخل ) : خ ( العيب وتدليسه به كما قال يرد املبيع على املشتري لعلمه ب
وال املشتري وقت اإلقالة احترازاً مما إذا علم به املشتري وعدل عن الرد به إىل اإلقالة فإنه حينئذ كأنه : وقويل . 

فال لدخوله عليه ، ومفهوم قوله بزائد  حدث عنده ، وللبائع حينئذ أن يرده عليه إذا مل يعلم به وقت اإلقالة ، وإالَّ
. أنه إذا أقاله فيه مبثل الثمن أو بأقل ال يرجع بشيء وهو كذلك يف املثل ، سواء أقاله بعد اطالعه على العيب أم ال 

عليه غري أنه إذا مل يكن مدلساً فله رده على املشتري إذا أقاله بعد اطالعه . كان املقال مدلساً يف بيعه األول أم ال 
ألنه مبنزلة ما حدث عنده كما مر ، وأما يف األقل فإن أقاله املشتري قبل اطالعه على العيب فإن البائع جيب عليه 

وإىل تفصيل هذه املسألة . وإن أقاله بعد اطالعه عليه مل يكمل له دلس أم ال . أن يكمل له الثمن سواء دلس أم ال 
ي أقاله مبثل الثمن أو بأكثر إن دلس فال رجوع وإالَّ رد مث رد عليه وبأقل فإن باعه أ: يف العيوب بقوله ) خ ( أشار 

  .وإمنا يرجع البائع بالزائد فيما إذا أقاله بأكثر . كمل اخل 
  َبْعَد الَيِمنيِ أَنَّهُ لَْم َيكُنِ

  َيْعلَُمُه ِفيما َمَضى ِمْن َزَمنِ
ني هتمة ال تقلب ويثبت احلق مبجرد نكوله عنها ، اللهم وهي مي) بعد اليمني أنه مل يكن يعلمه فيما مضى من زمن ( 

  .إال أن حيقق املشتري عليه دعوى العلم ، فإهنا تقلب وال تسقط عن املشتري الزيادة حيث نكل البائع إال بعد ميينه 
  َوالْفَْسخُ يف إقالٍَة ِممَّا اْنتُهِْج

  بالصَّْنَعِة التَّْغيَِري كَالَغْزل انُْتِسْج
أي ) مما ( من غزل مثالً اشتراه مث أقال فيه بعد أن نسجه ومل يعلم املقال بنسجه ) يف إقالة ( مبتدأ خربه  )والفسخ ( 

مفعول مطلق على حذف مضاف كما ترى وما ) التغيري ( منهج ) بالصنعة ( املبيع أي سلك ) انتهج ( من أجل ما 
ع طريق التغيري بسبب الصنعة ألن التغيري فوت ، الفسخ واجب يف هذه اإلقالة من أجل سلوك املبي: مصدرية أي 

بعد بيعه وأقاله فيه قبل أن يعلم ) انتسج ( حالة كونه ) كالغزل ( فال يلزم املقال أخذه مع فوته إال برضاه وذلك 
ا البائع بنسجه كما مر ، فإن علم بنسجه فاإلقالة الزمة كانت مبثل الثمن أو أقل أو أكثر ، فإن تنازعا بعد وقوعه

فادعى املشتري أنه أقاله مبثل الثمن ويزيد أجرة نسجه ، وادعى املقال أنه أقاله باملثل فقطفذلك كاختالف املتبايعني 
  .يف الثمن فيتحالفان ويتفاسخان وال تلزم اإلقالة 



  إالَ إذَا الُْمقَالُ بالرَِّضا َدفَْع
  ِلَمْن أَقال أُْجَرةٌ ملا صَنَْع

من : ابن سلمون قال ابن املاجشون . فتلزم اإلقالة حينئذ ) ملن أقال أجرة ملا صنع . فع إال إذا املقال بالرضا د( 
أقال رجالً يف بيع أو ابتياع فوجد شيئاً قد زاد أو نقص أو فات هو ال يعلم مل تلزمه إال يف الطعام وكل ما يوجد 

الصنائع كاخلياطة يف الثوب والدباغ يف وال جتوز اإلقالة يف شيء قد دخلته صنعة من : مثله فيلزمه قال املشاور 
أقيلك على أن تعطيين يف خياطيت أو دباغيت كذا وكذا فرضي بذلك : اجللد وحنو ذلك ويفسخ إال أن يقول املقيل 

وال جتوز اإلقالة يعين ال تلزم حيث مل يعلم بتغريه وظهور تغريه كعيب به فال بد من : فقول املشاور . وإالَّ فال اه 
، وإذا علم بالتغري وسكت عن دفع األجرة فال تلزم أيضاً بدليل االستثناء بعده فيكون موافقاً البن عيشون رضاه به 

ألن الصنعة فوت وتزيد وتنقص فال تلزم اإلقالة للمقال إال بعد علمه بالتغري ورضامها على أخذ األجرة ودفعها أو 
أخرج به املثلى ألنه وإن تغري وهو ال يعلم . كالغزل اخل : هذا هو املراد فقوله . على تركها ، وإال فسخت اإلقالة 

بتغريه فاإلقالة فيه الزمة ويأخذ مثله وال كالم لواحد منهما كما تقدم ، وهبذا التقرير ينتفي إشكال الشارح حيث 
جيوز أن  مل يتبني يل وجه فسخ اإلقالة إذا رضي املقال بذهاب عمله جماناً ، فكما جيوز له قبض أجرة ذلك: قال 

ملا علمت أنه ليس مراد املشاور دفع األجرة حتماً وأهنا ال جتوز إال بدفعها ملا علمت من أن اإلقالة . يتركه جماناً اه 
وإمنا مراده أهنا ال تلزمه عند . بيع فتجوز باملثل أو بأقل أو بأكثر حصل تغري يف املبيع كتفصيل الثوب وخياطته أم ال 

على دفع األجرة أو على تركها إال مع البيان أو رضا املقال بدفعها بعد علمه بالتغري ، التنازع يف كوهنا وقعت 
فكالم املشاور تفسري لكالم ابن املاجشون ال أنه مستقل كما فهموه ، وأما قول من قال وجه منعها بعد حدوث 

ال تعد سلفاً كما مر يف غري ما الصنعة هو هتمة سلف جر نفعاً فغري سديد ملا علمت أن الغيبة على املقوم املعني 
موضع ، ويلزم عليه أن من اشترى سلعة وأحدث فيها صنعته ال يبيعها من بائعها إال بعد دفع أجرة الصنعة ، وهذا 
ال يقوله أحد ، وقد حتدث الصنعة فيها نقصاً ، وأيضاً أي نفع حيصل للمقترض بالغيبة على اجللد والثوب والغزل 

  .ستقراض ويتهم عليه واهللا أعلم حىت حيمله ذلك على اال
  َوالَ ُيقَالُ َحْيثُ لَْم يَأِْت اَألَجلْ

  بِثَمنٍ أْدىن َوالَ َوقٍْت أَقَلْ
حيث مل يأت األجل ( مضارع أقال مبين للمفعول أي ال جتوز اإلقالة ملن باع ثوباً بعشرة إىل شهر مثالً ) وال يقال ( 
  .من الشهور ) أقل ( وال لوقت: أي ) وال وقت ( ية نقداً كثمان) بثمن أدىن ( الذي هو آخر الشهر ) 

  أَْو ثََمنٍ أَكْثََر ِمْنُه ألََمْد
أي من الثمن األول الذي هو العشرة يف املثال املذكور كأن يقيله ) أو مثن أكثر منه ( أبَْعَد ِممَّا كَانَ ِفيِه الُْمْعَتمْد 

خرب كان وفيه ) فيه املعتمد ( هو أي األمد ) كان ( جل الذي أي لأل) أبعد مما ( أجل ) ألمد ( على اثين عشر 
األجل : متعلق به وضمريه للبيع أي أو أقاله على مثن أكثر من األول ألجل أبعد من األجل الذي كان هو أي 

  :معتمداً هلما يف البيع ولو قال 
  أو مثن أكثر منه ألجل

  أبعد مما كان يف البيع حصل
اصل أن من باع سلعة ألجل وأقال بائعه فيها ، فأما أن يقيله مبثل الثمن أو أقل أو أكثر واحل. لكان أسهل وأوضح 

، ويف كل إما نقداً أو لدون األجل أو لألجل نفسه أو ألبعد منه ثالث يف أربع باثنيت عشرة صورة منع منها ثالثة 



فيها هتمة سلف جر نفعاً وضابطها أن  وهي املذكورة يف النظم ، وعلة املنع) خ ( وهي ما عجل فيه األقل كما يف 
يعود لليد السابقة بالعطاء أكثر مما خرج منها ، فإن استوت األمثان بأن أقاله أو اشترى منه مبثل الثمن ، فاجلواز 

  :مطلقاً نقداً أو لدون األجل أو لألجل نفسه أو ألبعد منه كما قال 
  وْهي إذَا كَاَنْت بِمِثْلِ املالِ

  الٍ َحالِجائِزةٌ يف كل َح
وكذا جتوز بأقل لألجل أو ألبعد منه أو بأكثر نقداً أو لدون األجل أو لألجل نفسه ، فهذه تسع صور من االثنيت 

عشرة املتقدمة كلها جائزة ألنه مل يعد لليد السابقة بالعطاء أكثر مما خرج منها ، بل عاد إليها يف صور املثل األربعة 
ا عداها أقل مما خرج منها ، ويف الصورة األخرية وهي بأكثر لألجل نفسه تقع مثل ما خرج منها وعاد إليها فيم

( مقاصة وال يد سابقة هناك فانتفت التهمة ، وهذه املسألة من فصل بيوع اآلجال وهو كثري التفاريع وقد تكفل هبا 
  .وغريه ) خ 

أن يستدين من رب الدين ديناً آخر كان وأما من عليه دين حل أجله أو قرب فال جيوز : يف نوازل الربزيل : تنبيه 
. ولو زعم أنه لغريه إذا كتبه بامسه ، وسواء كان الغرمي ملياً أو عدمياً والعلة سلف جر نفعاً . األول برهن أم ال 

ظاهر مسائل الصرف من املدونة أنه إذاكانت السلعة الثانية غري األوىل أو األوىل ومل يردها عليه يف احلال : والربزيل 
  .أو ما قرب ومل يكن بينهما شرط وال عادة أنه جاهز اه 

  َوُمْشَترٍ أَقَالَ َمْهَما اْشَترطا
  أَْخذَ الْمبِيع إنْ يَبِْع َتَغبُّطَا

الذي وقعت ) أخذ املبيع ( املشتري يف إقالته على البائع املقال ) مهما اشترطا ( بائعه فيه ) أقال ( لشيء ) ومشتر ( 
مبعىن املفعول أي متغبطاً به ، وهو حال إما من فاعل اشترط أو ) تغبطا ( أي أن يبعه البائع ) ع إن يب( فيه اإلقالة 

  .فاعل يبع ، وجيوز أن يكون مفعوالً ألجله 
  بالثََّمنِ اَألوَّلِ فْهو جائُِز
  واملُْشتَرِي بِه املَبِيعُ َحائُِز

واجلملة جواب الشرط ) جائز ( بالثمن األول إذا بيع  أي اشتراط أخذ املبيع) فهو ( متعلق بأخذ ) بالثمن األول ( 
) املبيع ( أي بذلك االشتراط ) فاملشتري به ( إذا جاز ذلك ) و ( الذي هو مهما والشرط وجوابه خرب املبتدأ 

ل أي وإذا باعه البائع املقال فإن بيعه يفسخ ، وحيوز املشتري املبيع ويأخذه بالثمن األو) حائز : ( مفعول بقوله 
إال أن يبيعها : بسبب شرطه املذكور قاله ابن القاسم يف العتبية ، ونص عليه ابن فتحون ، ونقله ابن سلمون قائالً 

البائع بعد طول من الزمن ترتفع عنه فيه التهمة فال شيء للمشتري املقيل وتبعهم الناظم ، ويف املسألة نزاع 
وجاز إن وقع بعد العقد طوعاً حبد أو بغري حد ، فانظره هناك  :واضطراب بسطنا الكالم عليه يف الثنيا عند قوله 

وال مفهوم لقوله األول ، بل كذلك إذا شرط عليه املشتري يف إقالته أخذه بالثمن الذي يبيعه به البائع ثانياً كما مر 
ليق اإلقالة جيوز ذكر احلطاب يف التزاماته ما يقتضي أن تع: هناك ، وعبارة األجهوري يف هذه املسألة هي ما نصه 

ال أقيلك إال على أنك مىت بعتها لغريي فهي يل بالثمن : خبالف تعليق البيع يف غري اإلقالة ، فإذا قال املقيل للمقال 
فرضي بذلك ، فإن ذلك جائز ، ومىت باعها كانت للمقيل بالثمن األول ، وسواء باعها بالقرب أو بعد بُعد حيث 

رد للمقيل ، ألن مىت ال تقتضي قرب الزمان ، وأما إن أتى بأن أو بإذا فهي له إن أتى مبىت وينقض البيع فيها وت
باعها بالقرب فقط خبالف لو وقع هذا الشرط يف البيع ، فإذا باعه على أنه مىت باعه فهو له بالثمن ولو األول ، فإن 



اصل أن البيع يفسد هبذا الشرط واحل: اهثم قال األجهوري املذكور ) ح ( البيع يفسد هذا هو املعول عليه قاله 
األول ، قال ابن . وهنا أمور ينبغي التنبه هلا : واملعول عليه اجلواز قال : اتفاقاً خبالف اإلقالة ففيها خالف يعين 

إمنا جاز هذا الشرط يف اإلقالة ألهنا معروف فعله معه واشتراط أن يكافئه عليه مبعروف فلزم ذلك فيها : رشد 
من أقال بائعه من حائط اشتراه : قال يف النوادر : الثاين . وهذا هو وجه الفرق بني البيع واإلقالة .  خبالف البيع اه

على أنه مىت باعه البائع فهو للمقيل بالثمن الذي يبيعه به فرضي مث باعه فقام املقيل بشرطه كان ذلك له ويرد البيع 
  ويأخذه بالثمن الذي باعه به اه

ويرد البيع ويأخذه أي فهو إمنا يأخذه بعد علمه به ، : وقوله . ي كان له القيام بشرطه كان ذلك له أ: وقوله 
إن بعته فهو يل بالثمن األول فإنه يكون : واحلاصل أنه إن قال يف مسألة اإلقالة . فليس هو من الشراء بثمن جمهول 

بالثمن الذي تبيعه به فإنه ال يكون له إن شاء إن بعته فهو يل : له مبجرد البيع إال أن يشاء عدم أخذه ، وأما إن قال 
مل يعينوا حد القرب : الثالث . أخذه إال بعد معرفة الثمن الذي بيع به ال قبل ذلك لئال يكون من املبيع بثمن جمهول 

وال حد البعد يف هذا املوضع ، وقد ذكروا يف مسألة النكاح أن البعد السنتان كما ذكره الشارح عند قول املصنف 
واألنسب تفسري القرب هنا مبا فسر به القرب يف الثنيا احملدودة بأجل فإهنم فسروا القرب . ، ويف تشطري هدية اخل 

  .كالم األجهوري باختصار . فيها باليوم وحنوه اه 
  َوُسوِّغَْت إقَالَةٌ فيما اكُْترِي

إن مل يكن أعطى ( من دار أو دابة أو غريمها ) تري وسوغت إقالة فيما اك( إنْ لَْم َيكُْن أَْعطَى الِكَراَء الُْمكْتَرِي 
وظاهره جوازها حيث مل يكن أعطى الكراء سواء سكن بعض املدة أو ركب بعض املسافة أو مل ) . الكراء املكتري 

يسكن ومل يركب وهو كذلك ، ومفهوم الشرط أن اإلقالة بعد نقد الكراء ال جتوز وهو كذلك إن كان سكن بعض 
ها ألنه كراء وسلف كسلع باعها وقبض مثنها وغاب عليه غيبة ميكنه االنتفاع به ، مث أقال من بعضها املدة أو ركب

وإقالة من : يف العيوب ) خ ( لتهمة بيع وسلف كما تقدم يف البيت األول من هذا الفصل ، وهو مفهوم قول 
لذي ال يعرف بعينه ، وقد أشار يف اجلميع ، فمفهومه إذا كانت من البعض ال جتوز إن كان قد غاب على الثمن ا

كراء الدابة لذلك أيضاً حيث قال عاطفاً على اجلواز وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن مل يغب ، وإالَّ فال إال من 
وأما إن نقد الكراء ومل يسكن ومل يركب فاإلقالة جائزة إذ ال يلزم . املكتري فقط إن اقتصر أو بعد سري كبري اخل 

  .، فمفهوم الشرط يف النظم فيه تفصيل كما ترى  عليها شيء

  فصل يف التولية

وهو دفع شيء معني ولو عقاراً يف دين ) والتصيري . ( وهي كما البن عرفة تصيري مشتر ما اشتراه لغري بائعه بثمنه 
  .سابق 

  تْوليةُ الْمبيعِ َجازْت ُمطْلقَا
  َولَْيسَ يف الطََّعامِ ذاك ُمتَّقَى

وليس ذاك ( كانت قبل قبض املشتري للمبيع أو بعده ) جازت مطلقاً ( لغري بائعه بثمنه ) املبيع ( ء الشي) تولية ( 
أي ممنوعاً ، بل جتوز فيه قبل قبضه كالشركة فيه واإلقالة ألن الثالثة معروف رخص ) متقى ( قبل قبضه ) يف الطعام 

ورخص ملعري أو قائم مقامه ) : خ . ( شار إليها بقوله فيها الشارع صلوات اهللا عليه كما رخص يف اشتراء العرية امل
لغري بائعه احترازاً مما إذا كان : وقولنا . اشتراء مثرة تيبس أن لفظ بالعرية وبدا صالحها وكان خيرصها ونوعها اخل 



قبضه ، وظاهره أن  وقولنا بثمنه احترازاً مما إذا كان بأقل أو بأكثر ، فإنه بيع فال جتوز فيه قبل. لبائعه فإنه إقالة 
التولية يف الطعام وغريه جائزة ولو على تأخري الثمن ألجل معلوم ، وهو كذلك ما مل يكن الشيء املوىل بالفتح سلماً 

وإالَّ فال بد أن يتعجل املويل بالكسر رأس املال ناجزاً لئال يدخله بيع الدين بالدين ، وهو أشد من ابتداء الدين 
  .ءه جيوز تأخره ثالثاً ، ولو بشرط بالدين ملا مر أن ابتدا

  والشَّْرطُ يف التْصيري أنْ ُيقَدَّرَا
  َدْيٌن واإلْنَجاُز ملَّا َتَصيَّرَا

و ( أي يعلم قدره ألنه مثن للمصري بالفتح ) أن يقدر دين ( ومتامه أمران أحدمها ) التصيري ( صحة ) والشرط يف ( 
فهوم الشرط األول أنه إذا مل يعرفا معاً أو أحدمها قدر الدين مل جيز ، وم) ما تصريا ( لقبض ) اإلجناز ( ثانيهما ) 

وهو كذلك ألنه مبايعة فال جيوز مع جهل العوضني أو أحدمها إال إذا تعذرت املعرفة بكل حال ، فيجوز حينئذ على 
  :وجه التحلل كما يأيت يف مسألة التمخي آخر الفصل ، وكما تقدم يف قوله يف الصلح 

  لل فيما ادعىوجائز حت
  ومل تقم بينة للمدعى

فانظر ذلك هناك ، ومفهوم الشرط الثاين أنه إن تأخر القبض للشيء املصري ولو لبعضه ألن الصفقة إذا بطل بعضها 
بطلت كلها ، فإن التصيري ال جيوز وهو كذلك إن كان الشيء املصري غري معني كأن يصري له يف الدين الذي عليه 

طعاماً موصوفاً فيمنع ، ولو وقعالقبض يف البعض دون البعض بال خالف ألنه فسخ دين يف دين  عرضاً أو حيواناً أو
، وأما إن كان املصري معيناً كحيوان أو عرض معينني أو دار كذلك ففيه خالف واضطراب كثري ، واملشهور 

: يف قوله ) خ ( ، وبه أفىت املعمول به كما هو ظاهر النظم املنع ، ولو وقع القبض يف البعض دون البعض أيضاً 
  .وككاىلء مبثله فسخ ما يف الذمة يف مؤخر ولو معيناً يتأخر قبضه كغائب ومواضعة ومتأخر جذاذه ومنافع عني اخل 
واعلم أن تصيري املعني يف الدين من باب بيع معني يتأخر قبضه ، وقد تقدم تفصيله صدر البيوع يف بيع األصول ، 

تقاره للحيازة قوياً صوبه ابن سهل ، ورجحه ابن يونس ، وصححه املتأخرون كما البن ولذا كان القول بعدم اف
وأفىت به اليزناسين ألنه من ناحية املعاوضات وهي ال تفتقر للحيازة لدخول املعني احلاضر ) ز ( عبد السالم ، ونقله 

أيضاً ، والقول بافتقاره هلا راعى فيه  يف ضمان املشتري بالعقد ، ومثله العقار الغائب ألنه يدخل يف ضمانه بالعقد
واجلاري على القواعد أن تصيري ) : م ( شبه فسخ الدين يف الدين وليس ذلك فسخاً حقيقياً ، ولذا قال الشيخ 

  .املعني ال يفتقر إىل قبض إذ املعني ال حتمله الذمم ، وإذا كان كذلك فليس من فسخ الدين يف الدين اه 
وأما إن كانت يعين الدار املصرية قد نظرت إليها فالتصيري جائز بال خالف ، يعين ولو : ضاً ولذا قال ابن سلمون أي

ولعل ما ذكره من عدم اخلالف هو طريقة له ، ويف أواخر الصلح من املعيار جواب ملؤلفه قال فيه ما . تأخر قبضها 
ففي جوازه ومنعه اضطراب ، ومذهب  إذا كان التصيري يف معني مؤخر والتأخري يسري كالثالثة األيام: حاصله 

وإن كان التأخري كثرياً فإما بشرط أو غريه ، فإن كان بشرط فيبطل وإن كان : املدونة املنع وساق كالمها مث قال 
. بغريه فابن القاسم يف املدونة مينع وأشهب يف العتبية جييز ، وبقول ابن القاسم جرى عمل املوثقني واحلكام اه 

ده بالتأخري الكثري هو ما يتغري املعني إليه غالباً كما مّر صدر البيوع ، وإذا أجاز أشهب التأخري ومرا. باختصار 
الكثري بغري شرط فأحرى أن جييز اليسري ، وظاهرهم أن التأخري ولو يف املعني احلاضر يفسد التصيري على املعمول به 

قبضه املصري إليه إال أن يفوت ببيع صحيح وحنوه مما ولو مل يدخال عليه ، ولو كان يسرياً ويفسخ مع القيام ولو 
يفوت البيع الفاسد ، وهو كذلك كما قاله سيدي مصباح حسبما يف املعيار فيمن صري لزوجته أرضاً يف صداقها فلم 



ر أن التصيري ال يتم إال باحلوز بإث: قال يف اجلواب الذي اتصل به العمل . تقبضها إال بعد أشهر أو أعوام أو يوم 
العقد وإن تراخى القبض عن ذلك كان بيعاً فاسداً يرد مع القيام ، وإن فات مبا يفوت به البيع كانت فيه القيمة يوم 

  .القبض اه 
فظاهر قوله يف السؤال أو يوم أن التأخري اليسري ال يغتفر ، وسيأيت يف البيتني بعده ما خيالفه ، وأيضاً كون : قلت 

مفسداً للتصيري خمالف ملا يف صلح املعيار من أنه إذا وقع الصلح بدنانري عن دراهم أو  التأخري الذي مل يدخال عليه
وإن تأخرت الدنانري من غري : وهو صريح قوهلا أول الكتاب : بالعكس وتأخرت من غري شرط فالصلح جائز قال 

وز يف التصيري ، وال وإذا جاز هذا يف صرف ما يف الذمة مع كون باب الصرف أضيق فأحرى أن جي. شرط جاز اه 
سيما التصيري يف املعني ألنه أمر جر إليه احلال ومل يدخال عليه وال قصداه ، وألنه من بيع املعني الذي يدخلفي 

الضمان بالعقد وال حتمله الذمة كما مر ، وعليه فإذا حازه املصري إليه بعد ذلك التأخري احلاصل من غري شرط مل 
ه ، وإمنا قلنا ذلك ألن العقد وقع على الصحة أي على أن يقبضه اآلن ، والعقد الواقع يفسخ وجيرب اآليب على حيازت

على الصحة ال يفسخ مبا طرأ عليه كما قالوه يف مساقاة احلائط الغائب أنه يشترط أن يصله العامل قبل طيبه ، وأنه 
فيما إذا حصل التأخري من غري  إن تراخى فوصله بعد طيبه مل تفسد ، فالذي ينبغي اعتماده أو جيب عدم الفسخ

إذا صري اإلنسان المرأته يف كالئها أو يف دين يعلم سببه نصف داره : شرط ، وهلذا قال الربزيل يف نوازل اإلقرار 
وقال . وسكن معها إىل أن مات فهو تصيري جائز إذا مل يشترط عليها السكىن فيها ، وقيل مردود واألول أظهر اه 

إذا خدم معك من لك عليه دين بغري شرط فإنه جيوز لك أن تقاصه عند الفراغ من ) :  ق( ابن سراج كما يف 
فقوله لظهوره عنده . الذي عليه ، وهبذا أفىت ابن رشد لظهوره عنده إذ ما كان خيفى عليه قول ابن القاسم اه 
ولو بعد الفراغ ألنه عنده  صريح يف أنه اعتمد يف فتواه قول أشهب ، فيكون ابن القاسم على هذا ال جييز املقاصة

عقد فاسد الهتامهما على تصيري اخلدمة املتأخرة عند االستيفاء يف الدين فال يصدقان يف عدم القصد والشرط ، وإذا 
فسد العقد عنده فريجع العامل بأجرة مثله ويتحاسبان ألن مذهبه أن التأخري اليسري ممنوع ، وقول الشيخ بناين 

ما أفىت به ابن رشد من املقاصة موافق البن القاسم ال خمالف له فيه نظر كما ترى وبعد ) ز ( معترضاً على الشيخ 
  .كتيب ما تقدم عن املعيار واملدونة وقفت على مثله أليب العباس امللوي يف حتريره ، فاحلمد هللا على املوافقة 

صري بعد ذلك مل يبطل التصيري قال ناظم إذا شهدت بينة حبوز املصري له شهراً مث رجع إىل يد امل: األول . تنبيهات 
  :العمل 

  وللحيازة افتقر التصيري
  وحوزه شهر وذاك تكثري

وأما إن شهدت إحدامها حبوز املصري له ونزوله يف الدار باملعاينة أو االعتراف ومل تشهد باستمرار احليازة شهراً أو 
الً فإن الشهادة بعدم خروجه من يده تقدم ألهنا شهدت األخرى بأنه مل يزل بيد املصري وأنه مل خيرج من يده أص

أثبتت استمرار عدم احليازة واألخرى مل تتعرض لالستمرار ، فيمكن أن يكون رجع ليده بعد معاينة احلوز قبل مضي 
  الشهر ، وقد بينا ذلك يف حاشية الالمية ، وسيأيت ما فيه من اخلالف يف أوائل احلبس إن شاء اهللا

قع حيازة يف التصيري حىت مات املصري فحازه املصري له بعد موته وباعه فقام وارث املصري على إذا مل ت: الثاين 
املشتري حمتجاً بفساد التصيري ، فاجلاري على ما به العمل أنه بيع فاسد وهو يفوت بالبيع الصحيح ألن الفساد 

ظاهر من كالم سيدي مصباح املتقدم حصل مبجرد التأخري سواء وقع القبض يف حياة املصري أو بعد موته كما هو 
غري . وغريه ، وفتوى بعضهم بنقض البيع فيه ألن قبضه بعد املوت كالعدم فبيعه بعده تصرف يف ملك الغري اخل 



سديد ألن هذا إمنا يتم لو كان التصيري حمض هبة ، وقد علمت أنه معاوضة باتفاق ، ولكن تأخري القبض فيه يصريه 
مول به جيري على حكمها ، لكن كان القياس أنه ميضي مع الفوات بالثمن ألنه بيع خمتلف معاوضة فاسدة على املع

من مضي املختلف فيه بالثمن قاعدة أغلبية فقط ) خ ( فيه ال بالقيمة كما قال سيدي مصباح إال أن يقال ما يف 
لى القول باشتراط احليازة هل ال اختلف ع: الثالث .ألهنم أوردوا على مضي املختلف فيه بالثمن مسائل قاله امللوي 
والثاين منهما هو املشهور املعمول به ، وإذا تنازعا : بد من املعاينة أو يكفي فيه اعتراف املصري واملصري له ؟ قوالن 

فادعى أحدمها احلوز على الفور وادعى اآلخر التأخري جرى على االختالف يف دعوى الصحة والفساد يف البيع ، 
قول ملدعي الصحة قاله أبو عمران ، وبه أفىت العقباين وغريه كما يف شرح العمل ، وعليه فقوهلم وقد علمت أن ال

ال بد فيه من فور احلوز أي ال بد أن يثبت بالبينة أو باعترافهما أو يدعيه أحدمها ، وإذا كان القول ملدعي الصحة 
يف التصيري للزوجة عدم حوزها فيكون القول  الغالب: فمحله إذا مل يغلب الفساد ، وقد قال امللوي يف حتريره 

وحنوها من التربعات إذ ال بد فيها من املعاينة كالرهن وحمل . حينئذ ملدعي عدم فور احلوز ، فالتصيري خمالف للهبة 
نب واحملاباة وإذا ثبت الغ: هذا إذا مل يكن يف التصيري حماباة وغنب وإالَّ فال بد من املعاينة ألن احملاباة هبة ، ويف الطرر 

وحمله أيضاً إذا مل يكن الدين ثبت بإقرار وإالَّ فال بد من املعاينة الهتامهما . يف التصيري ومل تصح فيه احليازة بطل اه 
على قصد اهلبة والتحيل على إسقاط احليازة فال تنتفي التهمة إال باملعاينة ، وهذا كله على ما مر من أن املشهور 

، وأما على ما صدر به يف املعني من أن االعتراف باحلوز غري كاف وحنوه يف الطرر وابن ثبوت احلوز باالعتراف 
  .به العمل ، فال فرق بني التصيري والتربعات يف وجوب معاينة احلوز : سلمون قائالً 

لك دين إذا صري الزوج دار سكناه لزوجته ومل خيلها من متاعه وعمله فذ: يف الربزيل عن ابن حديد ) : الرابع ( 
ونقله يف . باختصار . بدين وبيع فاسد على قول ابن القاسم ، وبه قال شيوخ قرطبة ابن لبابة وغريه وبه العمل اه 

ال جيوز تصيري دار السكىن للزوجة إال أن خيليها من سكناه وأمتعته : املعيار أيضاً عن بعضهم وحنوه يف املتيطية قائالً 
إن التصيري يف غري مسألة الزوجة : وخالف ابن رحال يف هذا فقال . ملعمول به اه فيتم هلا قبضها هذا هو املشهور ا

شرطه احلوز وإالَّ فسد ، ومسألة الزوجة فيها خالف والصواب هو املضي ألن مسألة الزوجة حائزة بعض احلوز وال 
يل أن الصدقة حتاز مع بدل: وأشار بقوله . كذلك من مل حيز أصالً بدليل أن الصدقة حتاز مع املصدق وتصح اه 

آخر القرض من أن التصيري ال حيتاج إىل حيازة ، وبه أفىت ) ق ( إىل ما صدر به ابن سهل حسبما يف . املتصدق اخل 
وهو الصواب ألنه قول مالك فيمن : ابن عتاب وابن القطان وابن مالك يف مسألة تصيري نصف دار السكىن قال 

وفيه نظر ألن الزوجة يف مسألة . واعتمر املوهوب له مع الواهب أنه جائز اه وهب أجنبياً جزءاً من ماله مشاعاً 
تصيري نصف الدار هلا أو تصيريها كلها هلا مل تعتمر لنفسها شيئاً يف احلقيقة إذ سكناها على الزوج واملعتمر يف 

  .احلقيقة هو الزوج خبالف مسألة صدقة اجلزء املشاع فاملتصدق عليه قد حاز لنفسه 
تقدم يف النكاح أن عادة البوادي أن يسموا يف الصداق عيناً ويدفعوا عنها عرضاً أو حلياً أو شورة أو : مس اخلا

قد بان لك من : قال أبو العباس امللوي بعد نقول ما نصه . عقاراً وذلك جائز ال يفتقر حليازة وأنه ليس من التصيري 
بذلك املقصود وكأن العقد وقع عليه ابتداء ، فإذا تزوج هذا أن من عقد على شيء واملقصود دفع غريه فالعربة 

بنقد واملقصود بالشرط أو العادة دفع عقار فكأنه تزوج بذلك العقار ابتداء فال حيتاج إىل حيازة والعادة دفع 
وانظر ما يأيت األول فصل . وجاز بشورة اخل اه ) : خ ( الشورة فكأنه تزوج بالشورة ابتداء فيجري على قول 

  .جارة ففيه مايوافقه اإل
. إذا مل حيز املصري له الشيء املصري على الفور فباعه املصري ، فهل يكون بيعه نقضاً للتصيري ؟ قوالن : السادس 



أنه نقض للتصيري وميضي البيع الواقع منه واهلبة كالبيع ، وهذا كله حيث وقع البيع ) : ح ( والراجح كما يفيده 
  .إالَّ فبيعه غري معترب قاله امللوي قبل فواته بيد املصري له و

من تويف عن زوجة وأوالد صغار فطلبت الزوجة مهرها فصري هلا فيه ربع من التركة بغري : يف أقضية املعيار : السابع 
إذا مل يكن باملوضع حاكم واجتمع وجوه املوضع وعدوله وطلبوا الزيادة يف مظاهنا أو مل : نداء عليه وال حاكم فقال 

، ولكن قوم بقيمة مستوفاة حبيث ال متكن فيه الزيادة لرشيد فالتصيري ماض وال مقال للورثة ، ولو مل يكن  يشيدوه
  .شيء من ذلك فلهم القيام 
  َوالْعَْرضَ َصيِّْره بِالَ ُمنَاَزعَْه
  َوالَْحيََوانَ َحْيثُ ال مَُواَضعَْه

أي بال خالف يف جواز ) بال منازعة ( الدين  يف) صريه ( بالنصب على الراجح من باب االشتغال ) والعرض ( 
صريه أيضاً هبيمياً كان أو عاقالً كالرقيق ) واحليوان . ( تصيريه ، وإمنا اخلالف يف كونه يفتقر للحيازة أم ال كما مر 

رد جتب يف األمة املصرية ومل يقع التصيري على عهدة الثالث أو خيار ألحدمها يف اإلمضاء وال) حيث ال مواضعة ( 
ولو معيناً ) خ ( وحنو ذلك مما يوجب تأخري قبض الشيء املصري وعدم دخوله يف ضمان املصري إليه كما مر يف قول 

  .يتأخر قبضه كغائب ومواضعة اخل 
  َوَجاِئٌز فيِه مزِيُد الَعيْنِ

  َحْيثُ يَِقلُّ عنه قْدُر الدَّْينِ
أي عن مثن ) حيث يقل عنه ( من املصري له ) العني ( دة مصدر ميمي أي زيا) مزيد ( أي يف التصيري ) وجائز فيه ( 

بأن يكون الدين مائة ويصري له فيه داراً تساوي مائة وعشرين على أن يزيده رب ) قدر الدين ( الشيء املصري 
الدين عشرين ، وظاهر إطالقه جواز ذلك ولو تأخرت العشرون املزيدة وهو كذلك كما لصاحب التيسري 

قررت كالم الناظم وقول ابن سلمون واملتيطية وغريها إن كان التصيري يف دين وزيادة زادها فال بد والتسهيل ، وبه 
إمنا يعنون قبض امللك املصري ال الزيادة إذ ال وجه ملنع تأخريها ألجل معلوم خالفاً ملا . له من القبض الناجز اخل 

أما عكس النظم وهو ما لو كان الدين مائة ودفع و. من تناجز قبض الزيادة واهللا أعلم ) م ( فهمهابن رحال و 
الدار يف مثانني فجائز أيضاً إن بقيت العشرون ألجلها أو قبضها حبضرة العقد وإال بأن أخره هبا عن أجلها امتنع 

  .للبيع والسلف 
  َوالُْخلُْف يف تْصيريِ َما كَالسُّكَْنى

  أْو ثََمرٍ ُمَعيَّنٍ لُِيْجَنى
يف دار أو حانوت أو ركوب دابة أو سفينة وحنو ذلك ) السكىن ( تصيري ) ك ( هو منفعة ) واخللف يف تصيري ما ( 

مما ال يقبض دفعة واحدة بل شيئاً فشيئاً فابن القاسم مينع ولو شرع يف قبض املنفعة أثر العقد ألن قبض األوائل ليس 
. وهو أقيس : قال بعض القرويني .  كقبض األواخر عنده ، وأشهب جييز ألن قبض الشيء عنده قبض جلميع منافعه

احرث معي : جيوز فسخ الدين يف معني اليوم وحنوه ، فإذا كان لإلنسان دين على آخر فقال له : قال ابن سراج 
ويف املتيطية جيوز يف الشيء اليسري . غداً واقتطع لك من دينك ، فهذا جائز على قول أشهب ، ورجحه ابن يونس 

وظاهره أن هذا على مذهب . يطه لك من دينك عليه وشبه ذلك فإن كثر العمل مل جيز اه أن تعطي غرميك ثوباً خي
ابن القاسم ، وأما على مذهب أشهب فال فرق بني العمل القليل والكثري فيؤخذ من هذا جواز التأخري اليسري يف 

) خ ( فر فيه ما قرب كما قال حيازة التصيري كاليوم واليومني على مذهب ابن القاسم ، إذ فسخ الدين يف الدين يغت



واألضيق صرف إىل قوله مث إقالة عروض وفسخ الدين بناء على أن معىن الضيق والسعة يف ذلك جواز التأخري : 
اليسري فيما عدا الصرف ، فالتأخري اليسري مع اشتراطه جائز على ما يقتضيه شراحه هنالك ، وأما مع عدم 

فابن القاسم مينع أن يأخذ عن دينه مثراً معيناً ) أو مثر معني ليجىن . ( ري والكثري االشتراط فتقدم أنه ال فرق بني اليس
يف رؤوس أشجاره يقتطفه بعد تناهي طيبه ألنه فسخ يف معني كما مر ، وأشهب جييزه كما جييز أخذ الدابة الغائبة 

   ِللصَّبِيَِّواْمَتَنَع التَّْصيُري.واألمة اليت تتواضع والعبد باخليار وحنو ذلك كما مر 
  إنْ لَْم َيكُْن ذَا أَبٍ أَْو َوِصيِّ

أو مقدم بل كان مهمالً ، ) ذا أب أو وصي ( الصيب ) للصيب إن مل يكن ( من مدين عليه دين ) وامتنع التصيري ( 
يل والتعل. وإمنا امتنع ألنه تصيري يتأخر قبضه إذا قبض الصيب كال قبض فيدخله فسخ الدين يف الدين على ما مر 

بكون قبض الصيب يتعذر لكونه كال قبض حنوه البن سلمون عن ابن فتحون ، ومعناه أن الصيب باخليار يف إمضاء 
فيكون حينئذ تصيرياً خبيار وهو ممنوع على . وله إن رشد اخل : يف احلجر ) خ ( عقد التصيري إن رشد كما قال 

ونافذ ما : بة اليت يعترب فيها قبضه كما يأيت يف قوله املذهب كما مر ، فقبضه حينئذ كالعدم وهبذا يفارق حكم اهل
وهبذا يعلم أنه ال مفهوم لقوله للصيب ، بل املراد احملجور ولو بالغاً ، ومفهوم الشرط اجلواز إذا . حازه الصغري اخل 

ن قبضه األب أو الوصي من املصري فإن تأخر قبضهما جرى على ما مر ، فإن كان األب والوصي مها املصريا
للمحجور يف دين معلوم له عليهما وحازا ذلك له صح وجاز ألن كالً منهما حيوز حملجوره ما يعرف بعينه ، وإن مل 

تشاهد البينة حوزمها بل إقرارمها باحلوز له كاف ، وإن قدما من حيوز له فكذلك قاله يف املعيار عن أيب الضياء 
استفيد من ذلك أن حيازة األب البنه ما صريه له يف دين ترتب  :مصباح وأيب احلسن الصغري قال أبو العباس امللوي 

له عليه ماض كما استفيد منه أن االعتراف باحلوز كاف حىت فيما حيوزه األب أو نائبه لالبن ، ويفهم منه أيضاً أن 
  .اعتراف املصري وحده كاف ، ولكن املسألة مفروضة يف التصيري للمحجور اه 

باحلوز كاف على املشهور ، ولو كان التصيري لغري احملجور وأهنما إذا اختلفا يف فور تقدم أن االعتراف : قلت 
احليازة وعدم فوريتها فالقول ملدعي فوريتها ألن ذلك راجع لدعوى الصحة والفساد يف البيع ، وهو صريح يف أن 

وقويل يف . سألة مفروضة اخل ولكن امل: االعتراف باحليازة من أحدمها كاف ولو يف غري احملجور فال حاجة لقوله 
  :دين معلوم له عليهما احترازاً مما إذا كان الدين جمهوالً أصله أو قدره فيجوز أيضاً كما قال 

  واَألُب كَالَْوِصيِّ يف التَّصْيريِ
  َتَمخَِّياً باجلْْهلِ ِللَْمْحُجورِ

ن الشيء إذا تربأت منه وحترجت قاله أي تربياً من متخيت م) متخياً ( للمحجور ) واألب كالوصي يف التصيري ( 
) للمحجور ( بقدر ما يف الذمة أو بأصله ) اجلهل ( سبب ) ب ( اجلوهري وهو مفعول ألجله أي ألجل التمخي 

يتعلق بالتصيري أي ويصري الوصي أو األب حملجوره ما يتحرى به براءة ذمته حيث جهل قدر الدين أو جهل أصله 
، ويصح قبضهللشيء املصري ما مل يكن دار سكناه ، وإالَّ فال بد من إخالئها كما واألول واجب والثاين مندوب 

. يأيت يف احلبس واهلبة فإن قوم كراءها بعدلني واستمر ساكناً هبا صح ذلك ومل تبطل اهلبة قاله يف هبات املعيار 
 من غري تقومي لكرائها فإنه يبطل والظاهر أن التصيري كذلك كما أن الظاهر أنه إذا استمر ساكناً بنصفها يف التصيري

وتقدم يف الشفعة أن هذا التمخي ال شفعة فيه . ذلك النصف فقط ، وإن سكن اجلل بطل اجلميع كاهلبة واهللا أعلم 
.  

  فصل يف السلم



عقد معاوضة : وهو كما البن عرفة عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغري عني وال منفعة غري متماثل العوضني فقوله 
بغري عني : وقوله . يوجب عمارة أخرج به بيع املعني وكراءه : شمل مجيع أنواع البيع والكراء ، وقوله جنس ي

غري متماثل : وقوله . وال منفعة أخرج به الكراء املضمون : أخرج به بيع املعني وكراءه بثمن عني إىل أجل ، وقوله 
يف املدونة بأنه رخصة مستثىن من بيع ما ليس عندك صرح : للعوضني أخرج به السلف ، وأما حكمه فقال املشذايل 

يوجب عمارة ذمة أنه ال بد أن يكون املسلم فيه موصوفاً ألن الذمة ال تعمر إال مبا كان : وقد فهم من قوله . اه 
التعرض جائزاً شرعاً فيعلم منه أنه ال جيوز يف املعينات ألهنا ال حتملها الذمم وال فيما مل تضبطه الصفات ، ألن عدم 

  :لضبط صفاته يؤدي ملبيع جمهول العني والصفة وهو ال جيوز ، ولذا قال 
  فيما عدا اُألُصولِ َجوِّزِ السَّلْم
  َولَْيسَ يف املالِ َولَِكْن يف الذَِّمْم

يف ( هوأي السلم كائناً ) جوز السلم وليس ( من عروض موصوفة وحيوان وطعام كذلك ) فيما عدا األصول ( 
ولكن الشرط كون املسلم فيه من عرض : مجع ذمة كقربة وقرب أي ) ولكن يف الذمم ( عني بقرينة قوله امل) املال 

وحنوه ديناً موصوفاً يف الذمة كما مر ووجه عدم جواز السلم يف األصول أن السلم فيها يؤدي إىل تعيينها إذ ال بد 
يف تعداد شروطه ، وإن تبني صفاته اليت ) خ ( فيها من وصف مبا ختتلف فيه األغراض كما يأيت للناظم وكما قال 

ووصف العقار مبا ختتلف به القيمة يؤدي إىل تعيني حمله . ختتلف هبا القيمة يف السلم عادة كاجلودة والرداءة اخل 
 وجماوره لكون القيمة ختتلف بذلك ، وتعيينها يؤدي إىل السلم يف املعني وهو ال جيوز إذا مل يكن ذلك املعني يف ملك

املسلم إليه بال خالف للغرر ، إذ قد ال يبيعه مالكه وإن كان يف ملك املسلم إليه فهو من بيع معني يتأخر قبضه ، 
فإن كان التأخري بشرط وكان إىل أجل يتغري ذلك املعني إليه كأكثر من ثالثة أيام يف احليوان والثوب ، وأكثر من 

تلك الصفة ، وإن كان ألجل ال يتغري إليه غالباً كثالثة أيام يف احليوان  عام يف الدار وحنوها امتنع للغرر يف بقائه على
والثوب وكعام يف الدار وحنوها ، ألن ذلك خيتلف باختالف املبيع جاز كما تقدم حتصيله يف بيع األصول ، وأما 

يف ضمانه بالعقد كما  تأخريه بغري شرط فجائز إذ غايته أن املشتري تركه أمانة عند البائع إىل أي وقت شاء ، ودخل
ولو أخر إىل حلول أجل السلم فإنه ال يفسد : قالوا . وجاز تأخري حيوان جعل رأس مال بال شرط اخل ) : خ ( قال 

العقد والثوب املعني مثل احليوان كما يأيت للناظم آخر الفصل ، وإذا جاز هذا يف السلم مع كونه يؤدي إىل شبه 
جيوز يف بيع معني بثمن نقداً معجالً ، أو يتأخر قبض املعني بال شرط كما مّر يف بيع ابتداء الدين بالدين فأحرى أن 

األصول ، وقول ضيح يف تعليل منع السلم يف املعني ألنه يلزم فيه ضمان جبعل ألن املسلم يزيد يف الثمن ليضمنه له 
وألنه إن مل : وقوله أيضاً يف تعليل املنع  يرد بأن املعني يدخل يف ضمان املشتري بالعقد كما مّر ،. املسلم إليه اخل 

ولكن يف : هذا إذا كان عدم النقد مشروطاً وكان إىل أجل يتغري إليه كما مر وملا قال . ينقد اختل شرط السلم اخل 
  :الذمم يعين حقيقة الذمة ما هي ؟ فقال 

  َوالشَّْرُح لِلذِّمَِّة َوْصٌف قَامَا
  ماَيقَْبل االلْتَِزاُم َواِإللَْزا

اعتباري كالطهارة والقضاء يعتربه العقل ويقدره ال حسي كالبياضوالطول وال عقلي ) والشرح للذمة وصف ( 
) االلتزام ( هو أي ذلك الوصف االعتباري الذي يقدر قائماً به ) يقبل ( باإلنسان ) قاما ( حقيقي كالعلم واحللم 

ملا ألزمه الشرع إياه من زكاة وأرش جناية وحنو ) اإللزاما ( أيضاً يقبل ) و ( مبا التزمه اختياراً من نفقة يتيم وحنوها 
الذمة معىن : ذلك وظاهره أن الصيب واحملجور ال ذمة هلما إذ ال يلزمهما ما التزماه اختياراً وهذا حنو قول القرايف 



: باً عن أشياء خاصة منها وهذا املعىن جعله الشرع مسب. اإللزام : شرعي يقدر يف املكلف قابل لاللتزام واللزوم أي 
البلوغ ، ومنها الرشد فمن بلغ سفيهاً ال ذمة له ، ومنها ترك احلجر كما يف الفلس ، فمن اجتمعت له هذه 

الشروط رتب الشرع عليها تقرير معىن يقبل إلزامه أروش اجلنايات وأجر اإلجارات وأمثان املعامالت وحنو ذلك من 
تزم شيئاً اختياراً من قبل نفسه ، وهذا املعىن املقدر هو الذي تقرر فيه األجناس التصرفات ، ويقبل التزامه إذا ال

املسلم فيها وأمثان املبيعات وصدقات األنكحة وسائر الديون ومن ال يكون له هذا املعىن مقدراً يف حقه ال ينعقد يف 
لذمة يشترط فيها البلوغ من غري ا: حقه سلم وال مثن إىل أجل وال حوالة وال محالة وال شيء من ذلك ، مث قال 

والذي يظهر يل وأجزم به أن الذمة من خطاب الوضع ترجع إىل التقادير الشرعية وهو : خالف أعلمه مث قال 
يعين ألن الذمة ليست موجودة يف اخلارج ، ولكنها تعطي حكم املوجود فيه ، . إعطاء املعدوم حكم املوجود اخل 
واألوىل عندي أن : وهنا من خطاب الوضع هو الذي اختاره ابن الشاط قال وهذا الذي ظهر له وجزم به من ك

الذمة قبول اإلنسان شرعاً للزوم احلقوق دون التزامها ، فعلى هذا يكون للصيب ذمة ألنه يلزمه أرش اجلنايات وقيم 
وضمن ما ) : خ (  املتلفات ، وما ذاك إال لكوهنا من خطاب الوضع الذي ال يشترط فيه تكليف وال غريه كما قال

فخلطها صيب أو أجنيب بشعري للمودع ضمن . ومن أودعته حنطة : وقال يف املدونة . أفسد إن مل يؤمن عليه اخل 
وإثبات الذمة للصيب كما : الصيب ذلك يف ماله ، فإن مل يكن له وقت ذلك مال ففي ذمته ، قال الشيخ املسناوي 

 الذمة التمييز فضالً عن التكليف ، فالذمة ثابتة للمميز اتفاقاً ولغريه قال ابن الشاط صحيح ، وعليه فال يشترط يف
ال على ما البن ) ز ( وابن عاصم إمنا درج يف حتفته على ما للقرايف وفاقاً لألجهوري وتلميذ : قال . على الراجح 

قيق معىن الذمة ، وكونه يف بصرف اهلمة إىل حت: انظر تأليفه املسمى . كما هو مبني اه ) م ( الشاط خالفاً للشيخ 
  :الذمة هو أول الشروط يف النظم ، وثانيهما ما أشار بقوله 

  َوَشْرطُ َما ُيْسلَُم ِفيِه أَنْ ُيَرى
  ُمتَِّصفاً ُمَؤجَّالَ ُمقَدَّرا

ه أي مضبوطاً بالصفة اليت ختتلف هبا األغراض يف السلم اختالفاً يتغابن ب) وشروط ما يسلم فيه أن يرى متصفاً ( 
وإن تبني صفاته اليت ختتلف هبا القيمة يف السلم عادة ) : خ ( عادة خبالف ما ال يتغابن به لسهولته فال حيتاج لبيانه 

وتعبريه بالقيمة مساو لتعبري غريه . كاجلودة والرداءة وبينهما واللون يف احليوان والثوبوالعسل ومرعاه اخل 
ختتلف به القيمة ختتلف به األغراض وبالعكس ، وأطال يف االحتجاج  كل ما: باألغراض كما حققه ابن رحال قائالً 

بأجل معلوم ) مؤجالً ( لذلك بكالم األئمة ، ونقلنا كالمه يف شرح الشامل ، وثالث الشروط أن يكون املسلم فيه 
) ( ل معلوم من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أج: ( لقوله عليه الصالة والسالم كما يف الصحيحني 

وأن يؤجل مبعلوم زائد على نصف شهر ومراده نصف الشهر فأكثر ، وإمنا اشترط فيه األجل لئال يؤدي إىل ) : خ 
بيع ما ليس عندك املنهي عنه يف حديث الترمذي وغريه ، وإمنا اشترط كونه نصف شهر فأكثر ألنه مظنة تغري 

وعن أصبغ أنه ال يفسخ قال . دونة أنه يفسخ ، واختاره ابن املواز األسواق غالباً فإن أجل بيومني أو ثالثة فظاهر امل
ألنه ليس حبرام بني وال مكروه بني ، واختاره ابن حبيب ، وأما إن عري عن األجل رأساً فإنه يفسخ وال يكون : 

تلف فيه فيحمالن للمسلم إال رأس ماله إال أن يكون أجل السلم يف ذلك اجلنس متعارفاً حمدوداً عند أهل البلد ال خي
وحمل اشتراط كون األجل نصف شهر ال أقل إذا مل يشترط قبضه ببلد . عليه وال يفسخ قاله يف الوثائق اجملموعة 

آخر غري بلد العقد وإالَّ فال يطلب فيه نصف شهر ، بل يشترط أن يكون البلد الذي يقبض فيه على مسافة يومني 
قبض فيه رأس املال مبجلس العقد أو قربه لئال يؤدي إىل عني الكاىلء فأكثر ألنه مظنة تغري سوق البلدين وأن ي



بالكاىلء قاله الباجي ، وأن يشترط اخلروج إليه يف العقد وأن خيرجا بالفعل ، وأن يكون سفرمها إليه برب أو حبر بغري 
ن احترازاً من السفر إال أن يقبض ببلد كيومني إن خرج حينئذ برب أو بغري ريح كاملنحدري) : خ ( ريح كما قال 

بالريح كاملقلعني ، ألنه قد يصل يف يوم فيكون من السلم احلال ، وإذا وقع السلم على هذه الشروط فطرأ عذر أو 
فتنة منعت من السفر فإن كان مما ينكشف عن قريب فهما على سلمهما ، وإن كان مما يطول جرى على حكم من 

وإن انقطع ماله أبان أو من قرية خري املشتري يف الفسخ ) : خ ( بقول  أسلم يف مثرة وانقطع أباهنا املشار إليه
  .واإلنفاء مباء لقابل 

جيوز الشراء من أرباب احلرف وسواء قدم النقد أو أخره ، وذلك بشرط أن يشرع يف األخذ وأن يكون : تنبيه 
خ إن وقع الشراء على مجلة أرطال أصل ذلك عند املسلم إليه ، وأن يبني ما يأخذه يف كل يوم وليس ألحدمها الفس

يأخذها مفرقة على أيام ، وأما إن عقد معه على أن يشتري منه كل يوم رطالً مثالً فلكل الفسخ كما ينفسخ مبوت 
املسلم إليه يف األوىل أو مرضه أو فلسه ، ويأخذ بقية رأس ماله يف املوت واملرض وحياص بذلك يف الفلس وهو معىن 

لشراء من دائم العمل كاخلباز وهو بيع ، وإن مل يدم فسلم فال بد من اعتبار شروط السلم وجاز ا) : خ ( قول 
  مقدراً( ورابع الشروط أن يكون املسلم فيه .كلها 

  ِمْن كَْيلٍ أَْو َوْزٍن َوذَْرعٍ أَْو َعدَْد
  ِممَّا ُيصاُب غَاِلباً ِعْنَد اَألَمْد

وأن ) : خ ( يف رمان وبيض ) أو عدد ( يف ثوب وحبل ) وذرع ( كحنطة ) أو كيل ( كسمن وقطن ) بوزن 
وخامس . يضبط بعادة من كيل أو وزن أو عدد كالرمان وقيس خبيط والبيض أو حببل وجرزة يف كقصيل اخل 

أي ) األمد ( حلول ) غالباً عند ( أي يوجد أي مقدوراً على حتصيله ) مما يصاب ( الشروط أن يكون املسلم فيه 
: ووجوده عند حلوله وإن انقطع قبله ، مث قال ) : خ ( ينهما ، وظاهره وإن انقطع قبله وهو كذلك األجل املعني ب

فيجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنرب واجلوهر والزجاج واجلص والزرنيخ وأمحال احلطب والصوف بالوزن ال باجلزاز 
انقطع يف أثناء األجل كالثمار وحنوها قال يعين املشترط وجوده عند حلول أجله ، ولو . وإن انقطع قبله اخل . اخل 
ما ينقطع من أيدي الناس يف بعض السنة من الثمار الرطبة وغريها ال يشترط أخذ سلمه إال يف أبانه ، وإن : فيها 

خالفاً أليب حنيفة يف اشتراطه وجوده من حني السلم . اشترط أخذه يف غري أبانه مل جيز ألنه شرط ما ال يقدر عليه اه 
ومل يعترب مالك . إىل حلوله لئال ميوت املسلم إليه فيه أو يفلس فتحل ديونه ، وليس هناك ما تقتضي منه اخل  فيه

وغريه ذلك لندوره ، واحترز بقوله غالباً مما إذا كان ال يوجد غالباً عند األجل كالسلم يف كبار اللؤلؤ اخلارج عن 
وال جيوز السلم فيما ال ميكن ) : خ ( إن وجد وتارة سلفاً إن مل يوجد  العادة لئال يتردد رأس املال بني كونه تارة مثناً

وظاهر التعليل بكونه تارة سلفاً وتارة مثناً أنه جار ولو . وصفه كتراب املعدن واجلزاف وال فيما ال يوجد غالباً اخل 
  .فيما يعرف بعينه وهو كذلك على ما استظهره يف ضيح 

إال إن : ابن رشد . ن فمات املسلم إليه قبله ، فإن التركة يوقف قسمها إىل األبان إذا كان للمسلم فيه أبا: فرع 
قل السلم وكثرت التركة ، فإن كان عليه ديون أخر فههنا يتحاص يف تركته ويضرب لصاحب السلم مبا يشترى له 

احلصاص واشترى له منا مبا وقوم خمالف النقد يوم : يف باب الفلس ) خ ( به بعد األبان ال مبا يشترى له به اآلن 
وملا فرغ من شروط املسلم فيه وعدها مخسة ذكر ما يشترط يف رأس املال . خيصه ومضى أن رخص أو غال اخل 

  :فقال 
  َوَشْرطَ رأسِ املالِ أنْ ال ُيْخظَالَ



فاجملرور بفي ) دفعه ( م فيه أي املسل) يف ذاك ( مينع ) وشرط رأس املال أن ال حيظال ( يف ذَاَك َدفُْعُه َوأَنْ ُيَعجَّال
يتعلق هبذا املصدر املضاف إىل ضمري رأس املال ، واحترز به من سلم ذهب يف فضة وبالعكس ، أو طعام يف طعام أو 
حلم يف حيوان وبالعكس ، أو شيء يف أكثر منه أو أجود من جنسه كالعكس كثوب يف ثوبني أو ثوبني يف ثوب لئال 

ة يف الطعام ، وبيع اللحم باحليوان أو سلف جر نفعاً وهتمة ضمان جبعل ، وإمنا يؤدي للصرف املؤخر والنسيئ
ويشترط أن ال يكونا أي رأس املال ) : خ ( اعتربوها ههنا وألغوها يف بيوع اآلجال ألن تعدد العقد هناك أضعفها 

املنفعة كفاره احلمر يف  واملسلم فيه طعامني وال نقدين وال شيئاً يف أكثر منه أو أجود كالعكس إال أن ختتلف
  .وأن يعجال : ( وشرط رأس املال أيضاً أن يقبض كله عند العقد أو ما يف حكمه كما قال . األعرابية اخل 

  َوَجاَز إنْ أَخََّر كالَْيْوَميْنِ
  َوالعَْرُض ِفيِه بِِخالَِف الَعْينِ

شرط السلم قبض رأس املال كله أو  ) :خ ( والثالثة وظاهره ولو بشرط وهو كذلك ) وجاز إن أخر كاليومني 
وظاهره أنه ال جيوز تأخريه أو بعضه مع الشرط أكثر من ثالثة أيام ، ولو قلت الزيادة . تأخريه ثالثاً ولو بشرط اخل 

عليها سواء كان عيناً أو عرضاً أو حيواناً وهو كذلك ويفسد السلم ويرد إليه رأس ماله مع القيام أو قيمته مع 
ا فسد يف العرض واحليوان ألنه بيع معني تأخر قبضه ملا يتغري إليه غالباً كما مر ، وأما تأخريه أكثر من الفوات ، وإمن

) العرض ( أما ) و ( الثالثة بغري شرط ففيه تفصيل فإن كان عيناً فسد أيضاً على املشهور ألنه عني الكاىلء بالكاىلء 
فيجوز تأخريهم ولو إىل ) خبالف العني (  جواز التأخري بال شرط أي يف) فيه ( املعني ومثله احليوان والطعام فيهم 

حلول أجل السلم ، إال أن جواز التأخري يف العرض والطعام مصحوب بكراهة ، وهل الكراهة فيهما مطلقاً أو إذا مل 
ز تأخري حيوان وجا) خ ( وهو معىن قول . قوالن . حيضر العرض ومل يكل الطعام وإالَّ جاز تأخريمها من غري كراهة 

وينبغي يف العرض : قال يف ضيح . بال شرط ، وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كالعني ؟ تأويالن 
وهو ظاهر ألن العرض احلاضر يدخل يف . إذا أحضر اجلواز ويف الطعام إذا مل يكل أن تكون الكراهة للتحرمي اخل 

املسلم أمانة إىل أي وقت شاء خبالف الطعام إذا مل يكل ففيه حق توفية ضمان املسلم إليه بالعقد ، فله أن يتركه عند 
ليس من : تتمة .فال يدخل يف ضمانه بالعقد ، فهو حينئذ كالعني ال جيوز تأخريه أكثر من ثالثة ولو بغري شرط 

 على قضائه الشروط أن يذكرا موضع قضاء املسلم فيه ، بل إذا تعرضا ملوضع قضائه فإن كان متسعاً كما لو دخال
مبصر ومل يسميا موضعاً منها يقبض فيه فسخ ألن مصر متسعة إذ هي ما بني البحر املاحل وأسوان ، ومن اسكندرية 

وإن اختلفا يف ) : خ ( إىل أسوان وإن مل يتعرضا ملوضع قضائه بل سكتا عنه ، فإنه ال يفسد ويقضى مبحل عقده 
لبائع وإن مل يشبها حلفا وفسخ كفسخ ما يقبض مبصر وجاز موضع قضائه صدق مدعي موضع عقده ، وإالَّ فل

  .بالفسطاط وقضى بسوقها وإالَّ ففي أي مكان 
  باب الكراء

للدور واألرضني والرواحل والسفن وهي يف االصطالح املعاوضة على منافع غري اآلدمي ، واإلجارة واجلعل ؛ ومها 
من األبواب املستثناة من األصول املمنوعة كاملساقاة ) ل به وما يتص. ( يف االصطالح املعاوضة على منافع اآلدمي 

واملزارعة واملغارسة والقراض وأدمج الشركة بينهما ، وعقد لكل منها فصالً خيصه كما يأيت ، وغرر هذه األبواب 
فع اآلدمي املستثناة ظاهر للجهل بالعوض ، ولكنه اغتفر لشدة احلاجة إليها ، وما تقدم من أن اإلجارة واجلعل ملنا

الكراء عقد على : ابن عرفة . والكراء ملنافع غريه هو جمرد اصطالح كما مر قريباً ، وقد يطلق أحدمها على اآلخر 
. فأخرج بغري اآلدمي منافع اآلدمي ، فإهنا إجارة أو جعل . منافع غري اآلدمي أو ما يبان به وينقل غري سفينة اه 



مدخول ملنافع ، وأدخل به الدابة والثوب والفأس واملنشار وحنو ذلك ، ولو  أو ما يبان به معطوف على غري: وقوله 
عقد على منافع غري آدمي من سفينة لكان أخصر وأوضح ألن ما يبان به من الدابة وحنوها داخل يف غري : قال 

ن على البالغ فال اآلدمي ، وأخرج بقوله غري سفينة العقد على منافع السفينة فإن ذلك جعالة ألن كراءها إمنا يكو
يستحق شيئاً إال به كما يف املدونة ، فمن هذا الوجه أشبهت اجلعالة وإن كان كراؤها يلزم بالعقد خبالف اجلعل ، 

ومثل السفينة مشارطة الطبيب على الربء واملعلم على حفظ القرآن كله أو جزء معني منه ، واملغارسة فإهناكلها على 
  .شيئاً إال بالتمام وتلزم بالعقد كاإلجارة قاله ابن عبد السالم وغريه البالغ ال يستحق العامل فيها 
  َيجُوُز يف الدُّورِ َوشِْبهَِها الِكرَا

  ملُدٍَّة ُحدَّْت َوَشْيٍء قُدِّرَا
أن يكون : أحدمها . ويكون على وجهني ) الكرا ( من حوانيت وفنادق وأرحية وحنوها ) جيوز يف الدور وشبهها ( 
أكتريها منك هذه السنة أو هذا الشهر أو هذا اليوم : بإشارة إليها أو تسميتها كقوله ) حدت ( نة قد معي) ملدة ( 

أكتريها منك سنة أو سنتني أو ثالثاً أو يومني أو ثالثاً : أكتريها منك شهر كذا أو سنة كذا ، أو يقول : أو يقول له 
( ألربعة كلها الزم الكراء فيها بالعقد إذا وقعت هكذا أكتريها منك إىل وقت كذا ، وهذه األلفاظ ا: ، أو يقول 

  .أي فيها لتلك املدة املعينة كدينار أو درهم ويسمى هذا الوجه من الكراء وجيبة ) قدرا ( من العوض ) وشيء 
  َوالَ ُخرُوَج َعنه إالَّ بالرِّضا
  حىت ُيَرى أَمُدُه قِد اْنقََضى

منهما معاً على فسخه وإالَّ فال ) إال بالرضا ( ء مدته للزومه هلما بالعقد لواحد منهما قبل انقضا) وال خروج عنه ( 
مث إن عني املبدأ يف الوجهني اآلخرين من الوجوه األربعة اليت تسمى وجيبة ) حىت يرى أمده قد انقضى ( فسخ 

لزم فساد العقد ،  واضح ، واألصح العقد ومحل األمر على أن أول املدة من حني العقد ألنه لو مل حيمل على ذلك
عاطفاً على اجلواز وعدم بيان االبتداء ومحل من حني العقد ) : خ ( ألن الكراء ال جيوز على سنة وحنوها غري معينة 

وعليه ، فإن كان العقد يف أول الشهر لزمهما الكراء يف ذلك الشهر على اهلالل من نقص أو متام ، وإن كان يف 
  .الثني يوماً من يوم عقداه أثناء الشهر لزمهما الكراء يف ث

ظاهر قول الناظم ملدة حدت أنه جيوز ذلك ولو طالت املدة ، وهو كذلك إذا كانت تبقى إليها غالباً ، قال : تنبيه 
فالضابط جلواز . وجيوز كراء الدار وشبهها ملدة تبقى فيها غالباً وجاز النقد فيها إن مل تتغري غالباً اخل : يف الشامل 
املعترب يف أجل منفعة الربع ما ال يتغري فيه غالباً فيجوز : د عدم التغري يف تلك املدة ، ولذا قال ابن عرفة العقد والنق

فيه العقد والنقد ، وما ال يؤمن تغريه لطول مدته أو ضعف بنائه جاز فيه العقد ال النقد ، وما غلب على الظن بعد 
الوجه الثاين من وجهي الكراء أن يكون العقد وقع بينهمامشاهرة وهو و. بقائه ملدة مل جيز العقد عليه لتلك املدة اه 

  :ما ىشار له بقوله 
  َوَجاِئزٌ أنْ ُيكَْتَرى بِقَْدرِ

  ُمَعيَّنٍ يف العام أو يف الشَّهْرِ
أكتري منك دارك كل شهر بدينار أو كل سنة : كأن يقول ) معني يف العام أو يف الشهر . وجائز أن يكترى بقدر ( 

ة أو كل يوم بدرهم ، فإذا عينا املبدأ فواضح وإالَّ محل من حني العقد كما مّر يف الوجيبة ، والعقد على هذا بعشر
  :الوجه يسمى مشاهرة وهو غري الزم إال بنقد فبقدره كما قال 

  َوَمْن أَراَد أنْ َيُحلَّ ما اْنَعقَْد



  كانَ لُه ما لَْم َيُحدَّ بَعدَْد
ما مل : ( ذلك وقوله ) كان له ( بينهما من كراء املشاهرة ) ما انعقد ( عن نفسه ) حيل أن ( منهما ) ومن أراد ( 

  .مستغىن عنه ألنه إذا حد بعدد كسنتني أو شهرين أو يومني كان من الوجه األول الذي هو الوجيبة ) حيّد بعدد 
  َوَحْيثَُما َحلَّ الكَِرا َيْدفُع مَْن
  ْنقَِد اكتَرى ِمْنُه بِقْدر ما َسكَ

ء وفسخ يف املشاهرة لعدم لزوم العقد هلما فيها حيث مل يكن املكتري نقد شيئاً أو ) الكرا ( عقد ) وحيثما حل ( 
حيث كان سكن شيئاً ) بقدر ما سكن ( أي من الكراء ) يدفع من قد اكترى منه ( فسخ يف الوجيبة برضامها معاً 

احترازاً مما إذا كان نقد بعض مدة املشاهرة فإنه يلزمهما الكراء حيث مل يكن املكتري نقد شيئاً : من املدة ، وقويل 
  :يف قدر املنقود حيث سكن شيئاً بعد أن نقد كما قال 

  كَذَاَك إنْ َبْعُض الِكَراِء قُدِّما
  فَقَْدُرُه ِمَن الِكَراِء لَزِمَا

سخها بعد أن سكن شيئاً من مدة فيها وأرادا ف) إن بعض الكراء قدما ( يلزم عقد الكراء يف املشاهرة ) كذاك ( 
الكراء ( مدة ) من ( أي قدر النقد املقدم ) فقدره : ( النقد ، فإن ذلك ال جيوز ويلزمهما إمتام مدة النقد كما قال 

هلما ، وظاهره أن قدر مدة النقد الزم هلما ولو تراضيا على الفسخ ، وهو كذلك إن سكن بعض مدة النقد ) لزما 
اكترى منه كل شهر بدينار وقدم له دينارين وسكن نصف شهر مثالً لزمهما إمتام الشهرين اللذين كما قررنا ، فإذا 

مها قدر املنقود وليس هلما الفسخ فيما بقي من مدة النقد ولو رضيا ألن الفسخ حينئذ إقالة وهي حينئذ ال جتوز ألن 
كراء فيؤدي إىل كراء والسلف ومها وإن مل املردودمن النقد سلف واملقابل منه لنصف الشهر يف املثال املذكور 

  :يدخال على ذلك لكن يتهمان عليه كما مر للناظم يف اإلقالة حيث قال 
  وسوغت إقالة فيما اكترى

  ما مل يكن أعطى الكراء املكترى
دمها الفسخ وأما إذا نقدا وتقايال برضامها قبل أن يسكن شيئاً فذلك جائز النتفاء العلة املذكورة ، وأما إذا أراد أح
) : خ ( بعد النقد وأىب اآلخر ، فإن مريده ال جياب إليه ولو مل يكن سكن شيئاً كما تقدم أنه ظاهر عموم النظم 

وانظر الكراس الثاين من أنكحة املعيار فإنه ذكر فيه أن كراء الدابة كل . ومشاهرة ومل يلزم هلما إال بنقد فبقدره اخل 
رب األجل كشهر وحنوه ، وانظر إذا أكرى الدار مث باعها يف فصل أحكام الكراء يوم بدرهم ال جيوز وال بد من ض

.  
ال يلزمه يف املشاهرة شيء من املدة ولو أقل . ومن أراد أن حيل ما انعقد كان له اخل : ظاهر قوله : األول . تنبيهات 

الك وسواء سكن بعض الشهر ورواية ابن القاسم عن م. ما مسيا كشهر ، وهو كذلك حيث مل ينقد على املشهور 
أم ال إال أن يكون املكتري أرضاً وحرثها أي قلبها وأحرى لو زرعها فتلزمه السنة حبراثتها ، وليس للمكري 

إخراجه منها قبل السنة لتعلق حق املكتري حبراثتها ، ومقابل املشهور ملطرف وابن املاجشون أنه يلزمهما أقل ما 
زمه يف شهر أو كل سنة بكذا لزمه يف سنة ، واختاره اللخمي وابن حبيب ، وثالثها مسياه ، فإن قال كل شهر بكذا ل

رواية ابن أيب أوس عن مالك أيضاً أنه يلزمه األقل إن شرع يف السكىن وهبذه الرواية العمل بفاس ، وعليه فإذا 
لسنة وليس ألحدمها الفسخ سكن بعض الشهر يف املشاهرة أو بعض السنة يف املساهنة لزم كالً منها بقية الشهر وا

  .إال برضا صاحبه وسواء سكن يوماً أو بعض يوم 



يقيد عدم اللزوم يف كراء املشاهرة إذا مل ينقد مبا إذا مل جير العرف باللزوم كالذي يكري املطمر ليطمر فيها : الثاين 
أن يباع مبثله قاله اللخمي ، زرعه كل سنة بكذا ، فليس للمكري أن خيرجه إال إذا تغريت األسواق إىل ما العادة 

ومل يلتفتوا إىل اعتراض . وهو صحيح ألن العرف كالشرط اه : ابن رحال . ونقله أبو احلسن واملكناسي يف جمالسه 
  .ابن عرفة عليه انظره يف شرح الشامل 

 فلذلك براءة من اكترى داراً مشاهرة فنص يف الوثيقة أو غريها على دفع كراء شهر معني: قال ابن رشد : الثالث 
ونقله غري واحد ، وملا نقله يف االلتزامات قال .للدافع مما قبل ذلك ، ألن الرباءة من شيء تقتضي الرباءة مما قبله اه 

ومثله يقال يف اإلشهاد على مستحق وقف بوصول معلوم سنة أو شهراً أنه شاهد للدافع بوصول ما قبل ذلك اه : 
  :ن يف الدار خنلة أو دالية وحنومها واشترى املكتري مثرهتا فقال مث أشار إىل ما إذا كا. بلفظه . 

  وَشْرطُ ما يف الدُّورِ ِمْن نَْوعِ الثَّمَْر
  إذَا َبَدا الَصالَُح فيِه ُمَعَتبَْر

بدا الصالح ( كان قد ) إذا ( جائز ) ما يف الدار من نوع الثمر ( املكتري يف عقد الكراء أن يكون له ) وشرط ( 
شرطه لذلك مطلقاً زادت قيمته على ثلث الكراء أو نقصت ) معترب ( لزهو وظهور احلالوة ولو يف حبة منه با) فيه 

شرط أن : ، إذ غايته أنه اجتمع البيع والكراء وهو جائز فالظرف متعلق مبعترب الذي هو خرب املبتدأ ، وفهم من قوله 
وظاهره أنه جيوز اشتراطها مع بدو . الحها أم ال املكتري إذا مل يشترطها فهي للمكري وهو كذلك سواء بدا ص

الصالح كان الكراء وجيبة أو مشاهرة كانت الوجيبة تنتهي قبل طيب الثمرة أو بعد انتهائه وهو كذلك يف الوجيبة 
، وأما املشاهرة فقد علمت أهنا غري الزمة ما مل يسكن فإنه يلزمه أقل ما مساه على ما به العمل ، فإذا سكن ذلك 

قل ومل يكن انتهى طيبها أو مل يسكن شيئاً وأراد الفسخ عن نفسه ، فالذي يظهر أن البيع الزم يف الثمرة مبا ينوهبا األ
إذا بدا الصالح أنه إذا مل يبد مل جيز إال بشروط نبه الناظم على شرطني : ومفهوم قوله . من أجرة الكراء واهللا أعلم 

  :منها فقال 
  قَلَّ اْشُترطْ وغَْيُر باِدي الطَّيبِ إنْ

  َحْيثُ ُيطيُب قَْبلَ َماِلهُ اْرُتبِطْ
بأن مل يوجد أصالً أو وجد ، ولكنه مل يبد صالحه ألن القضية السالبة ال ) غري بادي الطيب ( الثمر الذي هو ) و ( 

) يث ح( أي جاز اشتراطه ) اشترط ( بأن كانت قيمته ثلث مجلة الكراء فدون ) إن قل ( تقتضي وجود املوضوع 
فغري بادي الطيب مبتدأ ، ومجلة اشترط بالبناء للمفعول خربه والعائد ضمري املبتدأ ) يطيب قبل ماله ارتبط ( كان 

وغري بادي الطيب إن قل صح اشتراطه ، وجاز إن كان يطيب قبل : وحيث شرطية جمردة عن الظرفية ، والتقدير 
وز اشتراط مثرهتا حيث اشترط املرهتن منفعة الدار ألهنا حينئذ األمد الذي ارتبط إليه والدار أو األرض املرهونة جي

مكتراة يف احلقيقة ، فهذان شرطان يف كالمه أحدمها الغلة بأن تكون قيمة ثلث الكراء فدون ويعرف ذلك بالتقومي 
ذه الشجرة أو وما قيمة الثمرة اليت تطعمها ه: قيل . ما قيمة كراء الدار بال مثرة فيقال عشرة مثالً : بأن يقال 

الدالية على املعتاد املتعارف منها كل عام بعد طرح قيمة املؤنة والعمل ؟ فإذا قيل مخسة فأقل جاز وإالَّ منع ، 
وثانيهما أن يعلم أن الثمرة ينتهي طيبها قبل انقضاء مدةالكراء وإالَّ مل جيز اشتراطها ، ويفهم من هذا أن الكراء 

وبقي عليه أن يشترط مجيعها فإن اشترط . ألن املدة فيها غري حمدودة كما مر  وجيبة ، فإن كان مشاهرة مل جيز
بعضها مل جيز على املشهور ألن اشتراط البعض يدل على قصد املعاوضة كاشتراط بعض املأبور وخلفة القصيل كما 

  .مر يف بيع األصول ال على قصد دفع الضرر احلاصل بدخول رب الدار إلصالح مثرته 



  :ألرض مثل الدار فيما ذكر وسيأيت قول الناظم يف الفصل بعده ا: تنبيه 
  وإن تكن شجرة مبوضع
  جاز اكتراؤها حبكم التبع

. وجاز كراء شجرة للتجفيف عليها ال ألخذ مثرهتا واغتفر ما يف األرض ما مل يزد على الثلث بالتقومي اخل ) : خ ( 
رع األرض أو سكن الدار ، فإن الثمرة لرهبا ويقوم على فإن كانت قيمتها أكثر من ثلث مجلة الكراء وكان قد ز

املكتري كراء األرض والدار بغري مثرة ويعطى أجر ما سقى به الثمرة إن كان سقاها إو كان له فيها عمل فإن فاتت 
أما وهذا كله يف الثمرة ، و. الثمرة عنده غرم لرهبا مكيلتها إن علمت أو قيمتها إن جهلت مكيلتها لفساد الكراء 

والفرق . الزرع املوجود يف األرض املكتراة فيجوز اشتراطه أيضاً إن كان دون الثلث ال إن كان ثلثاً قاله يف املدونة 
  .أال ترى أنه ال جيوز مساقاته إال بشروط ستأيت إن شاء اهللا . أن الزرع أخفض رتبة من األصول 

شجر اشترط مثرته فإن كانت قيمته يف كل سنة الثلث فأقل إذا اكترى داراً أو أرضاً سنني وهبا : األول . تنبيهان 
جاز ، وإن كانت يف سنة الثلث فأقل ، ويف سنة أكثر ، وإذا نظر إىل قيمة مجيعه من الكراء يف املدة كانت الثلث مل 

  .جيز ، ويكون الكراء فاسداً يف املدة مجيعها وجيري حكمه على ما فوقه 
جراً واشترط على املشتري أن ال يقبضه إال بعد عام وليس اآلن فيه مثر هل جيوز سئل ابن رشد عمن باع ش: الثاين 

هذا جيري على : قياساً على شراء األرض والدار وتراخي القبض إىل هذا القدر أم ال حلدوث الثمرة ؟ فأجاب 
رة قبل أن ختلق أو تزهو اخلالف يف املستثىن هل مبقي على ملك البائع فيجوز أو املشتري فال جيوز ألنه من بيع الثم

  .وتقدم يف بيع األصول أن املستثىن مبقي على املعتمد . اه 
  وما كََنْحلٍ أَْو َحَمامٍ ُمطْلقَا
  ُدُخولُهُ يف االكتَراِء ُمتَّقى

( قل أو كثر ) مطلقا ( يف برج الدار ) أو محام ( باحلاء املهملة يف جبح أو غار يف الدار أو األرض ) وما كنحل ( 
لقوة الغرر فيه ، وألنه ليس من نفس الدار وال من جنسها خبالف ) االكتراء متقى ( عقد ) يف ( بشرط ) له دخو

) ز ( الشجر ، وهذا يف الكراء ، وأما يف بيع رقبة الدار بربج محامها أو جبباح حنلها فيجوز قاله يف الطرر وانظر 
ك فروعاً مناسبة من كون احلمام والنحل إذا أضرا بالثمار فإنه ذكر هنا. ومحام بربج اخل : صدر البيوع عند قوله 

والزرع هل على رب الزرع والثمار حفظها أو مينع ذو احلمام والنحل من اختاذه ، وأن الرجل إذا وجد حنالً يف 
شجرة أوصخرة ال بأس أن ينزع عسلها إذا مل يعلم أهنا ألحد إىل غري ذلك ، وانظر ما يأيت يف فصل الضرر عند 

  .فإن يكن يضر باملنافع اخل : وله ق
  وجاَز َشْرطُ الّنقْدِ يف األْرحاِء

) حبيث ال خيشى انقطاع املاء ( إذا كانت ) األرحاء ( كراء ) وجاز شرط النقد يف ( بِحَْيثُ ال ُيْخَشى انِقطَاُع املاِء 
ه إذا كان خيشى انقطاعه مل جيز عنها لكون العادة جارية بدوام جريه وعدم انقطاعه النقضاء املدة ، ومفهومه أن

اشتراط النقد وهو كذلك لتردده بني السلف والكراء ، وإمنا جيوز كراؤها حينئذ بدون شرط النقد ، وأما تطوعاً 
  .فيجوز أمن عدم انقطاع مائها أو لو يؤمن 

الظن والعادة ،  إذا أكراها بشرط النقد لوجود الشرط الذي هو عدم انقطاع املاء يف غالب: األول . تنبيهان 
فتخلفت تلك العادة وانقطع املاء واكتراها بغري شرط النقد وانقطاع املاء أيضاً ، أو اجنلى أهل ذلك املكان عنها 

لفتنة وحنوها ، أو انقطع الطعام من البلد جملاعة وحنوها ، فإن الكراء يفسخ إذا مل يرج عوده أو يرجى عن بعد ، وأما 



ال يفسخ ولكن حيط عنه من الكراء بقدر ذلك ، وال جيوز فيما إذا نقد أن خيلف إن كان يرجى عن قرب فإنه 
عوض ما انقطع مما بعد األجل ألنه فسخ دين يف دين ألن قبض األوائل ليس كقبض األواخر وإذا فسخه وهو يرى 

هو كمن خرص أنه ال يعود عن قرب فتخلف ظنه ورجع املاء قبل انقضاء املدة عادت عقدة الكراء لتبني خطئه ف
إال أن يكون املكتري بعد الفسخ عقد موضعاً غريه بوجيبة أو غريها : اللخمي . عليه أربعة أوسق فدفع مخسة 

وإن اختلفا يف قدر مدة انقطاعه صدق رهبا حيث اختلفا يف . فيمضي الفسخ ، وال جيرب املكتري على إمتام املدة اه 
انقطع املاء يف ربيع وعاد يف : احملرم فسكن احملرم وصفر فيقول املكتري  ابتداء انقطاعه مثل أن يكتري منه سنة أوهلا

مل ينقطع إال يف ربيع اآلخر وحده فالقول لرب الرحا ألن الساكن مدع عليه يف : مجادى ، ويقول رب الرحا 
واختلفا مىت عاد ،  انقطاعه يف ربيع األول ، فال يصدق يف إسقاط الكراء بدعواه ، وأما لو اتفقا على ابتداء انقطاعه

فالقول للمكتري بيمينه من غري خالف ألن رب الرحا قد أقر بانقطاع املاء وسقوط الكراء عنه مدعى عليه إجياب 
انظر شرح . وكذا إن اختلفا يف اهندام الدار يف بعض املدة : قال يف املدونة . الكراء بعود املاء قاله ابن يونس 

  .الشامل 
ومن استأجر رحا ماء شهراً على أنه إن انقطع املاء قبل الشهر لزمه مجيع األجرة مل جيز ، : نة قال يف املدو: الثاين 

ويف العتبية عن ابن القاسم فيمن له موضع رحا فأعطاه رجالً يعمل فيه رحا على أن للعامل غلة يوم وليلة من كل 
كلها للعامل ويغرم لصاحب األصل كراء تكون الغلة : مجعة فعمل على ذلك حنو ثالثني سنة مث علم بفساده قال 

إن : ذلك املوضع جلميع السنني اليت انتفع هبا بقدر رغبة الناس أو زهادهتم فيه على النقد ،ويقال لصاحب األصل 
  .شئت أمرته خبلع النفض وإالَّ فاعطه قيمته مقلوعاً وتكون لك الرحا 

  وبالدَِّقيقِ والطّعام ُتكتََرى
هي ) تكترى ( كمد من حنطة أو قسط من زيت ) والطعام ( كصاع منه ) وبالدقيق ( ُينْفَذُ الكَِرا والَبدُّ بالزَّْيِت و

عاطفاً على اجلواز وكراء رحا ماء بطعام أو غريه ، وظاهره أنه جيوز ) خ ( أي الرحا كما يف املدونة وهو معىن قول 
ذلك يف املدونة ألهنا ملا كانت مثبتة يف األرض وإمنا نص على : كراؤها بذلك نقداً أو إىل أجل وهو كذلك قالوا 

بفتح املوحدة وتشديد الدال املهملة أي ) والبدُّ ( ويعمل فيها الطعام فقد يتوهم أنه من كراء األرض بالطعام 
ء بشرط أو ) الكرا ( فيها ) وينقد ( كقلة منه نقداً أو إىل أجل ) بالزيت ( املعصرة اليت يعصر فيها الزيت تكترى 

وجتوز قبالة معصرة الزيت بالزيت املوصوفة إىل أجل كما جتوز قبالة املالحة بامللح ، وال جيوز : قال يف املفيد . ريه غ
واملراد بالنوى الفيتور أي التفل . لصاحب اليد اشتراط النوى ألن بعضه أرطب من بعض وال حياط بصفته اه 

وإمنا جاز كراء املالحة بامللح ألن امللح ليس خيرج منها ، وإمنا  :والقبالة بفتح القاف أي الكراء مث قال يف املفيد 
يتولد فيها بالصناعة جبلب املاء لألحواض وتركه للشمس حىت يصري ملحاً وجتوز املعاملة فيها على اإلجزاء للعامل 

يف هذا عند من النصف أو الثلث أو ما اتفقا عليه ولرب املالحة النصف أو الثلث أو ما اتفقا عليه ، وال يدخل 
  .أجازه كراء األرض مبا خيرج منها إذ ليست األرض تنبت امللح وال خيرج منها وإمنا يتولد فيها اه 

انظر هل جيوز كراء الرحا واملعصرة بعشر زيت ودقيق ما يطحن فيهما من القمح والزيتون كما يف املالحة : قلت 
صفة خروج الزيت والدقيق خبالف امللح ، فإن مل خيتلف أم ال ؟ والظاهر عدم اجلواز للجهل بالقدر والختالف 

وصاع دقيق منه أو من زيت مل خيتلف اخل ) : خ ( اخلروج وكان بقسط معلوم كمد منه أو من دقيق جاز كما قال 
وسيأيت يف فصل اإلجارة عدم جواز إجارة الدالل بربع عشر الثمن وحنو ذلك ، وهذا كله يف امللح اليت جيلب . 

ألحواض ، وأما ملح املعادن اليت ال حتتاج إىل عالج وال إىل جلب لألحواض كملح املعدن الصحيحة فقد ماؤها ل



فيجوز : أي . للحوت كاملالحة املعتادة اخل . كذلك الردود للصيادة : قال يف نظم العمل تشبيهاً يف اجلواز 
  . كراؤمها ألجل رفع احلجر عنهما مدة معلومة بامللح وغريه انظر شارحه

  فصل يف كراء األرض ويف اجلائحة فيه

ال جيوز كراؤها أصالً بذهب : قد اختلف أهل العلم يف جواز كراء األرض اختالفاً كثرياً فقيل : قال يف املقدمات 
ال جيوز كراؤها إال بالدنانري : وال فضة وال بشيء من األشياء لنهيه عليه الصالة والسالم عن كراء املزارع ، وقيل 

جيوز بكل شيء إذا كان معلوماً : جيوز بكل شيء إذا كان معلوماً ما عدا الطعام ، وقيل : وقيل . هم خاصة والدرا
ولو طعاماً ، وإمنا ال جيوز باجلزء مما خيرج منها ألنه غرر وهو مذهب الشافعي وهو ظاهر قول مالك يف املساقاة من 

وأخذ به أكثر . وبه قال الليث . خيرج منها كان طعاماً أم ال جيوز بكل شيء ولو طعاماً وباجلزء مما : موطئه ، وقيل 
وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه أنه جيوز كراؤها : األندلسيني وهي إحدى املسائل اليت خالفوا فيها مالكاً ، وقيل 

مبا تنبته ولو بالدنانري والدراهم والعروض والثياب واحليوان ما عدا كراءها بالطعام وإن مل تنبته كالسمن والزيت و
، إذ قال ) خ ( وتقدمي وتأخري وعلى قول مالك وأكثر أصحابه عول . غري طعام كالقطن والكتان اه باختصار 

  :وعليه درج الناظم أيضاً فقال . وكراء األرض بطعام أو مبا تنبته إال كخشب اخل : عاطفاً على املتع ما نصه 
  واألْرضُ ال ُتكَْرى بُِجْزِء ُتْخرِجُْه

  فَْسُخ َمْع كَِراٍء ِمثْلِ َمْخَرجُْهوال
ككرائها ملن حيرثها زرعاً أو مقثأة أو قطناً أو كتاناً مثالً على أن لرهبا النصف أو ) واألرض ال تكرى جبزء خترجه ( 

إن وقع ذلك ونزل واطلع عليه قبل حرثها فالفسخ ليس إال وإن فاتت حبرثها ) و ( الربع من ذلك الذي خيرج منها 
هذا إن اكتراها لسنة واحدة فإن اكتراها جبزء مما . ع أو املقثاة كله للمكتري وعليه لرهبا كراء املثل عيناً فالزر

بفتح ) خمرجه ( عيناً ملاضيها ) مع كراء مثل ( لباقي األعوام ) الفسخ ( خترجه سنني واطلع على ذلك يف أثنائها ف 
التقرير ينتفي ما يقال أن الفسخ ال جيامع كراء املثل كما هو امليم والراء أي ذلك هو وجه اخلروج منه ، وهبذا 

  .ظاهره إذ كراء املثل إمنا جيب مع الفوات ال مع الفسخ كما يقتضيه كالمه إذ الفسخ إمنا جيب قبل الفوات 
  وال بِما تنُبُتُه غَْيَر اخلََشْب

  ِمْن غَْيرِ َمْزروعٍ بِها أوِ الْقََصْب
ولو غري طعام كقطن وكتان وقصب وتنب وعصفر وزعفران أي مما شأنه أن ينبت ) تنبته مبا ( تكرى أيضاً ) وال ( 

بفتحتني مستثىن من عموم ) غري اخلشب ( فيها ولو مل يصلح لزراعته يف هذه األرض املكتراة فإنه ال جيوز كراؤها به 
قيل . واحللفاء والقصب فيجوز كراؤها به ولو كانت تنبته ومثله العودوالصندل واحلطب واحلشيش : ما أي 

هذه األشياء يطول مكثها ووقتها : ومل جاز كراؤها هبذه األشياء وهي كلها مما تنبته األرض ؟ فقال : لسحنون 
عطف على اخلشب والتقدير ) أو القصب . ( بيان ملا وقوله ) من غري مزروع هبا : ( فلذلك سهل فيها وقوله 

وع هبا وال مبا تنبته من غري مزروع هبا كقطن وكتان ال يصلحان للزراعة واألرض ال تكرى جبزء خترجه مما هو مزر
يف هذه األرض املكتراة خبصوصها وأحرى يف عدم اجلواز إذا كانا يصلحان للزراعة فيها إال اخلشب والقصب 

ال من وحنومها من صندل وحلفاء ، فيجوز كراؤها بذلك فقوله وال مبا تنبته معطوف على جبزء من عطف املغاير 
عطف عام على خاص كما ال خيفى ، إذ معىن املعطوف أنه أكراها منه بعشرة أرطال من قطن أو كتان كانت 

األرض تصلح لزراعتهما وزرعا فيها أو ال تصلح لذلك ، وهبذا تعلم أنه لو حذف قوله من غري مزروع هبا لكان 



  .أحسن 
  وال بِما كانَ ِمَن املَطُْعومِ

  واللُّْحومِكالشّْهِد واللَّبنِ 
والنبيذ وامللح ) كالشهد واللنب واللحوم ( وإن مل تنبته وال خرج منها ) مبا كان من املطعوم ( تكرى أيضاً ) وال ( 

  .والفلفل وزريعة الكتان وزريعة الفجل وطري املاء الذي للذبح وشاة اللحم وحنو ذلك كما يف ابن عرفة وغريه 
من غري مزروع : عن هذا البيت وأن حيذف قوله . والفسخ اخل : يؤخر قوله  كان حق الناظم أن: األول . تنبيهات 

  :هبا كما مر فلو قال 
  واألرض ال تكرى جبزء خترجه

  أو بطعام هب مبا ال تنبته
  كذا مبا تنبته غري اخلشب

  وإن يفت فخرج مثل قد وجب
  .لكان أسهل وأخصر واخلرج بسكون الراء لغة يف اخلراج أي األجر 

  :تقدم أن مذهب الليث وبه أخذ أكثر األندلسيني جواز كراء األرض مبا خيرج منها وعليه رد الناظم بقوله  :الثاين 
ولكن عمل عامة الناس اليوم على مذهب الليث ومن أخذ به وال يستطيع أن . واألرض ال تكرى جبزء خترجه اخل 

ج منها فهو مذهب فيه أحاديث كثرية واملقنع فيها وأما كراء األرض جبزء مما خير: ابن العريب . يردهم عن ذلك راد 
قوي ، وذلك أنا رأينا اهللا تبارك وتعاىل قد أذن ملن كان له نقد أن يتصرف يف طلب الربح أو يعطيه لغريه يتصرف 

ى وحنن نفعله وهي إحد: فانظر قوله . فيه جبزء معلوم فاألرض مثله ،وإالَّ فأي فرق بينهما وهذا قوي وحنن نفعله اه 
املسائل اليت خالف أهل األندلس فيها مالكاً ، ومنها توجيه ميني التهمة مطلقاً إال فيما كان فيه معرة كالسرقة 

والغصب ، ومنها توجه اليمني بدون خلطة ، ومنها احلكم باليمني مع الشاهد إىل غري ذلك ، وذكر آخر املفيد منها 
  .حنو الثمانية عشر وتقدمت يف باب الضمان 

من أكرى أرضه بدراهم أو دنانري مؤجلة فحلت فال يأخذ هبا طعاماً وال إداماً وليأخذ ما : قال يف املدونة : ث الثال
وجيوز أن تكرى أرضك بأصول شجر ليس فيها مثر ، فإن كان فيها مثر وقتئذ مل جيز كما : جيوز أن تكرى به قال 

بيع رقبة األرض بشجر فيها مثر كما جيوز أن تباع كره مالك شراء شجر فيها مثر بطعام عاجل أو آجل ، وجيوز 
  .بطعام عاجل أو آجل اه 

من اكترى أرضاً مبا خيرج منها فذلك جرحة يف حقه ، وتأوله أبو حممد مبا إذا كان عاملاً باملنع : قال سحنون : الرابع 
  .والشامل ) ح ( وهو مذهبه أو قلد مذهب املانع وإالَّ فال انظر 

  ُض ِلُمدٍَّة ُتَحْدوُتكَْتَرى األْر
  ِمْن َسَنٍة والَعْشُر ُمْنتََهى األََمْد

وظاهره كانت أرض ) منتهى األمد ( سنني ) والعشر ( أو سنتني أو ثالث ) وتكترى األرض ملدة حتد من سنة ( 
 سقي أو بعل اكتريت بشرط النقد أو بدونه ، وظاهره أيضاً أنه ال جيوز كراؤها ألكثر من عشر سنني ، وليس

األمد يف املستأجر : اللخمي . كذلك يف هذا األخري ، ويقيد جواز شرط النقد يف األولني مبا إذا كانت مأمونة 
خيتلف باختالف األمن واخلوف يف تلك املدة فأوسعها يف األجل األرضون مث الدور مث العبيد مث الدواب مث الثياب ، 

 أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع النقد وجيوز ذلك يف الدور فيجوز كراء األرض ثالثني سنة وأربعني بغري نقد إال



( إذا كانت جديدة مأمونة البناء ، وإن كانت قدمية فدون ذلك بقدر ما يرى أنه يؤمن سالمتها إليه يف الغالب انظر 
لرباع العشر ويف املتيطية الذي عليه العمل ، وبه احلكم أنه جيوز كراء ا. وعبد مخسة عشر عاماً : عند قوله ) ح 

هذا مذهب املدونة ، وبه احلكم وذلك إذا . سنني والعشرين عاماً وأزيد من ذلك وال بأس بتعجيل الوجيبة كلها 
كان الشيء املكترى ملكاً للمكري ، وأما إن كان حمبساً عليه وعلى غريه وجعل له السكىن فيه حياته ، فال جيوز أن 

ز له أن يكريها إىل ما شاء من السنني وإن طالت إذا كان الكراء منجماً على يكريها بالنقد إال سنة أو سنينت ، وجائ
املكتري ،فكلما انقضى جنم دفع كراء أو كلما دخل جنم قدم كراء إذا كان النجم يسرياً السنة والسنتني على ما 

يف الشيء املستأجر إن  وجاز النقد فيه أي: إىل ضابط جواز النقد يف مثل هذا بقوله ) خ ( وقد أشار . قدمناه اه 
الكالم يف األرضني على ثالثة أوجه جواز عقد الكراء : وقال يف املقدمات . كان ال يتغري يف مدة اإلجارة غالباً 

وجواز النقد ووجوبه فأما جواز عقد الكراء فجائز على مذهب املدونة من غري تفصيل كانت أرض مطر أو غريها 
لنقد فيها فإن كانت مأمونة كأرض النيل وأرض السقي باألهنار والعيون واآلبار وأما جواز ا. مأمونة كانت أم ال 

وأرض املطر املأمونة يعين اليت ال يتخلف عنها املطر غالباً كأرض املغرب فالنقد فيها لألعوام الكثرية جائز ، وأما 
ض النيل أو املطر أو السقي بالعيون غري املأمونة فال جيوز النقد فيها إال بعد أن تروى وميكن من احلرث كانت من أر

واآلبار ، وأما وجوب النقد فإنه إمنا جيب ويقضى به على املكتري يف أرض النيل إذا رويت ألهنا ال حتتاج إىل سقي 
فيما يستقبل ، وأما أرض السقي واملطر فال جيب على املكتري دفع الكراء حىت يتم الزرع ويستغين عن املاء ، 

وهبذا تعلم . باختصار . ضاً تزرع بطوناً فال يلزمه نقد الكراء يف البطن حىت يستغين عن املاء اه وكذا إذا كانت أر
وأرض مطر عشراً إن مل ينقد وإن سنة إال ) : خ ( وال لقول . أنه ال مفهوم لقول الناظم والعشر منتهى األمد اخل 

وإن سنة : وقوله . وهي غري مأمونة اخل : أي . اً اخل وأرض مطر عشر: فقوله . املأمونة كالنيل أو املعينة فيجوز اخل 
مبالغة يف مفهوم إن مل ينقد أي فإن نقد يف غري املأمونة بشرط امتنع ، وإن شرط نقد حصته سنة فقط فشرط النقد 

لخمي فيجوز أي فيجوز العقد والنقد ولو ألربعني سنة كما مر عن ال: وقوله . مؤثر يف املنع سواء نقد بالفعل أم ال 
  .واملتيطي 

  وإن َتكُْن َشَجَرةٌ بَِمْوضِعِ
  جاَز اكِتَراؤَُها بُِحكْمِ التَّبَعِ

لكراء األرض كما مر ) حبكم التبع ( أي اشتراط مثرهتا ) جاز اكتراؤها ( من األرض ) وإن تكن شجرة مبوضع ( 
وهذا مبين . ب إن قل اشترط اخل وغري بادي الطي: وشرط ما يف الدار من نوع الثمر إىل قوله : تفصيله يف قوله 

على أن التابع يعطي حكم متبوعه أنه ال قسط له من الثمن ، وأما على أنه يعطي حكم نفسه فال إشكال أن له 
  ) .م ( حصة من الثمن وعليه فال جيوز اشتراطها ملا فيه من شراء الثمرة قبل بدو صالحها بل وقبل وجودها قاله 

وإذا استأجر أرضاً ليزرع فيها صنفاً مساه فله أن يزرع فيها غريمهما هو أقل ضرراً باألرض : قال يف اجلواهر : تنبيه 
ال ما ضرره أكثر فإن استأجرها للقمح أو غريه فزرع ما هو أضر باألرض منه فللمالك القلع يف احلال ، فإن مل يقلع 

دونة أن الشعري أضر من القمح ، ويف املتيطية ويف امل. حىت مضت املدة فله أخذه بالكراء األول وما بني القيمتني اه 
جيوز أن يكتري األرض ليزرع فيها ما شاء وال كالم لرهبا بعد ذلك ، فإن قال ليزرعها وسكت عما يزرع فيها 

فذلك جائز وال يزرع فيها إال ما يشبه أن يزرع يف مثلها ، فإن شرط أن يزرعها شعرياً فال يزرعها إال ذاك أو ما 
: وقوله . رة الشعري أو أقل ، فإن زرعها ما هو أضر هبا فلرهبا كراء الشعري وقيمة زيادة الضرر اه مضرته كمض

يعين إذا مضت مدة الزراعة وإالّ فرهبا خمري كما مر عن اجلواهر ، وهذا مبنزلة من اكترى . فلرهبا كراء الشعري اخل 



وفعل املستأجر ومثله ودونه ال أضر اخل ) : خ ( له بقول  راحلة ليحمل عليها شيئاً فأراد أن حيمل عليها غريه املشار
وحال املكتري يف حرثه األرض كحال مسألة : ابن عرفة . حىت مضت املدة يعين حىت فات إبان الزراعة : وقوله . 

  .من حرث أرض غريه بغري إذنه 
كان ينتفع به ، وال جيوز له أخذه بقيمته وحاصلها ، إن قام رهبا يف األبان وأقر احلارث بالعداء فلرهبا أمره بقلعه إن 

مقلوعاً ألنه بيع له قبل بدو صالحه ، وأجازه التونسي وهو خالف مذهبها وإن مل ينتفع به فلرهبا أخذه جماناً ، وإن 
ادعى حرثها بغري اكتراء منه لكن بعلمه وحضوره وهو ال يغري وال ينكر ، فإن حلف رهبا على نفي العلم فكما مّر ، 

نكل حلف احلارث وبقي له زرعه ولرهبا كراء املثل وإن ادعى حرثها باكتراء منه فإن حلف رهبا على نفيه وإن 
فكما مر وإن نكل حلف احلارث لقد أكراها منه بكذا كان ما ادعاه من الكراء قليالً ال يشبه أو كثرياً أكثر من 

هذا هو املشهور وإن . رهبا قد مكنه من ذلك بنكوله كراء املثل ، وإمنا كان القول قوله حيث ادعى ما ال يشبه ألن 
ادعى أنه اكتراها منه وأنه حرثها بعلمه حلف رهبا على نفيهما وخري يف أخذه مبا أقر به من الكراء وأخذه أرضه 
به ويأمره بقلع زرعه إن انتفع به ، وإن مل يكن له به منتفع أخذه رب األرض جماناً وال جيوز تركه للمكتري مبا أقر 

من الكراء وال بكراء املثل ألنه بيع له مبا يأخذه من الكراء ، وإن نكل حلف احلارث فإن نكل أخذ رب األرض 
أرضه ، ولو قال رب األرض أحلف أين ما علمت حبرثه وال أحلف أنه ما اكترى مين مل ميكن من ذلك إال أن ينكل 

أنه مل يكن منه كراء فله كراء املثل دون ميينه ادعى حرثه  ولو قام بعد األبان فإن صدقه: احلارث عن اليمني مث قال 
وإن ادعى أنه أكراها منه ال أنه حرثها بعلمه حلف رهبا ، وأخذ كراء املثل فإن نكل حلف . حبضوره وعلمه أم ال 

وز لرب األشبه أن جي: يعين ألن التونسي قال . وأجازه التونسي اخل : وقوله . احلارث على ما ادعى من الكراء اه 
األرض شراء ما فيها قبل بدو صالحه ألن األرض ملك له فصار مقبوضاً بالعقد وما حيدث فيه من مناء إمنا هو يف 

من بيع الثمار قبل بدو صالحها لكون ) صلى اهللا عليه وسلم ( ضمان مشتريه لكونه يف أرضه ، وإمنا منع النيب 
تعليل أجاز عبد امللك شراء جنان فيه مثرة بقمح أو جبنان آخر فيه ضماهنا من البائع ألهنا يف أصوله ، وعلى هذا ال

وأخذ الشيوخ مما قاله التونسي جواز شراء صاحب الزرع : قال العبدوسي . مثرة ختالفها ألن كل مثرة مقبوضة 
ألنه  نصيب اخلماس قبل بدو صالحه ألنه قابض له بنفس الشراء وعلى مذهبها فال ، وقياس التونسي ال يعول عليه

وُمكَْترٍ أْرضاً وَبْعدَ أَنْ .قياس مع وجود النص من الشارع صلوات اهللا وسالمه عليه على منع ما مل يبد صالحه اه 
  َحَصْد

  أصَاَب َزْرَعُه انِْتثَارٌ بالَبرَْد
يف  ه وجعله قثاء) حصد ( طاب زرعها وقبل أن حيصده املكتري أو بعد أن ) وبعد أن ( فزرعها ) ومكتر أرضاً ( 

  .وحنوه ) انتثار بالربد ( يف احلالتني ) أصاب زرعه ( الفدان أو األندر 
  فََنابٌِت بَْعُد ِمَن املُْنَتثِرِ

  ُهَو ِلَربِّ األْرضِ ال للُْمكَْتري
ال ( املالك للفدان أو األندر ) املنتثر هو لرب األرض ( ذلك الزرع ) من ( يف السنة القابلة ) فنابت بعد ( 

يكون لزارعه وعليه لرب األرض كراؤها : على األصح ، وهو مذهب ابن القاسم يف العتبية ، وقيل ) للمكتري 
كما إذا متت السنة وله زرع أخضر ، وظاهر النظم أنه لرب األرض ولو انتثر كله بالربد وهو كذلك ففي مساع 

الفدان فأخلف فهو لرب األرض من اكترى أرضاً فزرعها فلما استحصد زرعه أتاه برد أسقط حبه كله يف : عيسى 
ال للمكتري ألن سنته قد انقضت كقول مالك فيمن جر السيل زرعه ألرض غريه فنبت ، ابن رشد القياس صحيح 



، وال فرق بينهما ألن البذر مستهلك يف كلتا احلالتني ال يقدر صاحبه على أخذه من أرض غريه ، ومعىن قوله يف 
: بقوله ) خ ( وإىل املسألتني أشار . فنبت ألن الزرع ال يقال فيه نبت اه : لقوله جر السيل زرعه أي بذره : املدونة 

والضمري يف قوله جره يعود على . وإن انتثر للمكتري حب فنبت قابالً فهو لرب األرض كمن جره السيل إليه اخل 
الشامل أنه املشهور ، وقيل هو  هو لرب األرض أيضاً ، وظاهر: احلب أي البذر ، وأما إذا جره إليه بعد نباته فقيل 

لزارعه ورجحه الرهوين يف حاشيته مستدالً على ذلك بأنقال ، ولكن ال يظهر منها ما أشار له من الترجيح ملن تأمل 
أبو . وال مفهوم لقول الناظم بالربد ، بل لو انتثر بسبب احلصاد لكان لرب األرض أيضاً . وأنصف واهللا أعلم 

فال جيري فيه اخلالف : شأن احلصاد أن ينتثر منه احلب والعادة أن من تركه ال يعود إليه أي اتفاقاً ألن : احلسن 
انتثار أنه إذا زرع ومل ينبت يف سنة بذره ونبت يف السنة القابلة أن الزرع : اجلاري يف املنتثر بالربد ، ومفهوم قوله 

) ز ( لذي مل ينبت فيه إن كان لغري عطش قاله ال يكون للمكتري بل لربه وهو كذلك وعليه كراؤه وكراء العام ا
وأصله البن بشري فإن زرع يف أرضه خالف ذلك النوع فنبتا معاً فلكل زرعه إن عرف وتبعيض الكراء عليهما انظر 

فنابت أنه إذا أجنر إليها حب من األندر ومل ينبت بل ال زال على وجه األرض : ومفهوم قوله . الشامل وشرحه 
ال يكون لرب األرض ، وأما الشجر جيره السيل ألرض الغري فينبت فيها فليس حكمه حكم الزرع ، فلربه أخذه و

بل ينظر فإن كانت إن وقعت وردت إىل أرضه نبتت فيها فله قلعها وإالَّ فلآلخر دفع قيمته حطباً أو أمره بقلعه قاله 
اخضر وأمثر فوالً فهل هو للمشتري أو من اشترى قصب فول ليوقده فنزل املطر فحيي القصب و: تنبيه .سحنون 

أنه يفسخ البيع ويكون الفول لرب القصب ويرد الثمن اه : لربه ؟ قال يف صدر معاوضات املعيار عن الفقيه اجلعد 
  .باختصار . 

اجلاري على ما تقدم أنه إن حيي القصب نفسه فثمره للمشتري وعليه لرب األرض كراء املثل مدة بقائه : قلت 
الشراء فيه ألنه إمنا اشتراه ليأخذه يف احلني فتركه حىت أمثر يوجب الكراء عليه وال وجه لفسخ البيع فيه ، بعد عقد 

وإن كان القصب حيي من غري أصوله فال إشكال حينئذ أن مثره لرب األرض وال يفسخ البيع أيضاً ألن القصب 
  .املشترى ال زال يابساً جيزه مشتريه ويأخذه فتأمله واهللا أعلم 

  َوجاِئٌز كِراُء األْرضِ بالسَّنَه
  َوالّشْهرِ يف َزَراَعٍة ُمعيِّنه

مساهنة ككل سنة بكذا أو معينة كهذه السنة كما مر يف كراء الدور ، مث إن عينت ) وجائز كراء األرض بالسنة ( 
أكتري منك : وإمنا قال وحدت باثين عشر شهراً أو بستة أشهر مثالً فواضح أهنا ال تنقضي إال بتمامها وإن مل حتد ، 

أرضك هذه السنة أو السنة اليت بعد هذه فإن كانت أرض مطر فتتم السنة فيها باحلصاد للزرع الذي اكتريت له 
كانت تزرع مرة يف السنة أو مراراً وال ينتظر مرور االثين عشر واحلصاد يف كل شيء حبسبه أي حبصده أو قطعه أو 

فت والكمون وحنو ذلك ، فلو كان مما خيلف بطوناً فتتم السنة فيها بآخر بطن جذه أو رعيه كالزرع والربسيم والل
، وإن كانت أرض سقي فتتم فيها بالشهور االثين عشر ، فإن متت الشهور املعينة أو اليت مل تعني حيث كانت أرض 

ء املثل فيما زاد على سقي وله فيها زرع أخضر فيلزم رب األرض أن يبقيه فيها إىل متام طيبه ، وعلى املكتري كرا
والسنة يف املطر باحلصاد ، ويف السقي بالشهور فإن متت ) : خ ( تلك الشهور ، وقيل من حساب الكراء األول 

وظاهره أن عليه كراء املثل يف الزائد ولو علم عند الزراعة أن الزرع . . . وله زرع أخضر فكراء مثل الزائد اخل 
ومن اكترى داراً أو حانوتاً أو غريمها ملدة ) : م ( قال ) . ز ( لك على املعتمد قاله إمنا يتم بعد السنة بكثري وهو كذ

معينة فتمضي ويبقى املكتري ساكناً على املساكنة فيجري حكمه على ما تقدم فاجلاري على املشهور أنه يلزمه كراء 



  .راء األول مثل الزائد ، وقيل من حساب الكراء األول واستظهرت أن له يف هذه حبساب الك
وهو ما عليه الناس اليوم ألن رب األرض يف األوىل جمبور على بقاء الزرع يف أرضه ويف هذه ال جرب على : قلت 

رب الدار واحلانوت وحنومها فتركه ساكناً بعد انقضاء املدة رضاً منه أن له حبساب األول واستمرار املكتري ساكتاً 
  .رضا منه أيضاً بدفع ذلك واهللا أعلم 

أي وجائز الكراء لشهر معني أو كل شهر بكذا ، مث إذا كان كل من السنةوالشهر معيناً كهذه السنة ) والشهر ( 
أو هذا الشهر فال إشكال يف لزوم الكراء بالعقد وليس ألحدمها االحنالل إال برضا صاحبه ، إن كان كل منهما غري 

كل االحنالل ما مل حيرث املكتري كما مر يف كراء الدور معني ككل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فال يلزم بالعقد ول
وأول السنة أو الشهر من حني العقد إن كانت خالية من مزروع ، وإالَّ فمن يوم ختلو منه ، وهذا إذا كانت تزرع 

عرف ،  أي ال بد من تعيني ما يزرعه فيها حيث مل يكن) يف زراعة معينة ( يف السنة كلها وإالَّ فأوهلا وقت الزراعة 
  .وكأن بعض املزروع أضر من اآلخر كما مر عن اجلواهر 

  وُمَتواِلي القَْحِط واألْمطَار
  جاِئحةُ الكِراِء مثْلُ الفَارِ

باجلر عطف على بتوايل ومعناه ) ومثل الفار ( ء وقوله ) جائحة الكرا ( خرب عن قوله ) وبتوايل القحط واألمطار ( 
 إىل القحط عليها أي عدم املطر ولو بعد زراعتها يف األبان أو توايل املطر عليها أن من اكترى أرضاً للزراعة فتواىل

فغرقت حىت فات أبان حراثتها ، أو هلك زرعها النابت فيها بدود أو فار ، أو وقعت فتنة منعته من زراعتها فإن 
  :ذلك كله جائحة توجب سقوط الكراء عن املكتري كما قال 

  ُجْملَْهوَيْسقُط الكِراُء إمَّا 
  أَْو بِِحسَابِ ما الفََساُد َحلَّْه

( يسقط منه ) أو ( وذلك إذا أجيح الزرع كله ) إما مجله ( مبا ذكر من القحط وما بعده ) ويسقط الكراء ( 
حيث مل جيح مجيعه ، وظاهره ولو قل اجملاح فإنه يسقط عنه حبصته وهو كذلك وليس ذلك ) حبساب ما الفساد حله 

، وأما إن أجيح اجلل وسلم القليل كخمسة أفدنة أو ستة من مائة فدان فإنه ال كراء عليه أصالً  كجائحة الثمار
وظاهر كالم ابن يونس . عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فارها أو عطش أو بقي القليل اخل ) : خ ( كما قال 

إمنا : وقال اللخمي . أو يف نواح متفرقة وغريه أنه ال فرق بني أن تكون الفدادين الساملة القليلة يف ناحية واحدة 
يسقط عنه الكراء مجلة إذا كانت متفرقة ألن كثرياً من الناس ال يتكلف مجعها ، وأما إن كانت جمتمعة يف ناحية 

  .فعليه من الكراء ما ينوهبا 
  َولَْيسَ َيْسقُطُ الِكَرا يف مُوَجِد

  بِِمثْلِ َصرٍ أَْو بِمِثْلِ بَرَِد
أو ( وهو الربد الشديد أو احلر الشديد ) مبثل صر ( بفتح اجليم ) موجد ( أي بسبب ) كرا يف وليس يسقط ال( 

وهو مطر منعقد وأدخل لفظ مثل الطري واجلليد والغاصب والسارقواجليش واجلراد لكن حمل عدم جائحة ) مبثل برد 
من الزراعة خيفة أن يؤذي هو أو ولده ما خيرج  اجلراد إمنا هو إذا أتى بعد أبان احلراثة وإال بأن أتى يف أباهنا فمنعته

وحمل عدم السقوط مبا ذكره من الربد وما معه إذا مل تقحط السماء ، وأما . منها فال كراء عليه قاله الباجي وغريه 
إمن أجيح بشيء مما ذكر فقحطت السماء حىت إنه لو مل جيح مل يتم الزرع ألجل القحط فإهنا ال تسقط كما أفىت به 

وكذا لو استهلك شخص زرعها مث أصابه قحط حبيث لو بقي هللك ذلك الزرع بالقحط : ن رشد ، وقال الربزيل اب



فإنه ال يضمن قيمة الزرع على الرجاء واخلوف ، وإمنا سقط الكراء بالقحط والغرق والفار ومل يسقط بالربد وما 
ل أرضه ، فذلك كغاصب غصب الزرع خاصة معه ، ألن هذه عاهة ال سبب للمكري فيها من قبل مائه وال من قب

خبالف القحط وما معه فإن ألرضه سبباً فيه والقحط والفار جائحة مطلقاً خبالف الغرق ، فإمنا هو جائحة إذا كان 
أو غرق بعد وقت احلرث أو ) : خ ( يف األبان فإن زال قبل فوات األبان أو حدث بعده لزمه الكراء كما قال 

  .عدمه بذراً 
  .إذا أصابته اجلائحة فال حق للمكتري يف قليلها كما يأيت يف املزارعة ، واهللا أعلم : تنبيه 

  فصل يف أحكام من الكراء
  .لو قال يف كراء العروض وأحكام من الكراء ألهنما املذكوران يف هذا الفصل لوىف باملراد 

  والعَْرُض إنْ ُعرَِف عيناً فالكِرا
  اَيجُوُز فيِه كالسُّروجِ وَالفَِر

فالكرا جيوز ( متييز حمول عن النائب أي إن عرفت عينه حبيث ال يلتبس رده برد مثله ) والعرض إن عرف عيناً ( 
بكسر أوله وباملد وقصره ضرورة مجع فرو بفتح الفاء وسكون الراء ، قال يف ) والفرا ( للدواب ) فيه كالسروج 

وهو ثوب : أي ) م ( الذي يلبس واجلمع الفراء نقله  الفرو: قال اجلوهري . فعل وفعلة فعال هلما : اخلالصة 
معلوم يلبسه أهل مصر وغريهم ، ومفهوم الشرطأن العرض الذي ال يعرف بعينه كقدور الفخار يسودها الدخان 

حىت ال تعرف بعينها ال جيوز كراؤها ، وهو كذلك على ما البن العطار وابن الفخار ، ونقله يف ضيح مسلماً ، 
. ال جتوز فيما ال يعرف بعينه كالدراهم والدنانري وقدور الفخار اه : يف الشامل وابن سلمون قائالً  واقتصر عليه

وإجارة ماعون : أيضاً حيث قال ) خ ( وهو ظاهر إطالق . وظاهر املدونة جواز كرائها كانت تعرف بعينها أم ال 
وعليه . فيقال معناه فيما يعرف بعينه اه  وجياب بأن قوهلا عام قابل للتخصيص: ابن ناجي . كقصعة وقدر اخل 

بذلك أيضاً ، لكن ال يظهر وجه ملا قاله ابن العطار ومن وافقه من منع كرائها والتعليل بكونه ) خ ( فيخصص كالم 
قد يرد مثلها فيكون سلفاً جر نفعاً ال يتم ألنه إن كان النفع هو عني األجرة فيتهمان على قصد السلف ألخذ 

كذلك إذا كان العرض يعرف بعينه ألن العرض جيوز فيه رد العني املستقرضة فيكون سلفاً مبنفعة : نا قل. األجرة 
قول ابن العطار ) خ ( أيضاً ، فما لزم على العرض الذي ال يعرف بعينه يلزم على غريه ، ولعله لذلك ضعف شراح 

إنه املعتمد املشهور والفرق بني الدنانري والقدور : وقالوا ) خ ( الذي درج عليه الناظم ، ومتسكوا بظاهر املدونة و 
اليت ال تعرف أن الدنانري والدراهم ال ينتفع هبا إال باستهالك عينها فتحقق فيها السلف بنفع خبالف القدر واهللا أعلم 

.  
  وُمكْترٍ ِلذاكَ ال َيْضَمُن ما
  َيْتلَُف ِعْنَدُه ِسَوى أنْ ظَلََما

بفتح اهلمزة أي إال أن يظلم بتعد أو ) سوى أن ظلما ( منه ) من ما يتلف عنده ال يض( العرض ) ومكتر لذاك ( 
تفريط باعترافه أو بالبينة عليه فيضمن حينئذ ، وظاهره أنه ال ضمان عليه مع عدم التفريط ولو شرط عليه الضمان 

  .يطه وهو كذلك كما يأيت النص بذلك يف فصل كراء الرواحل ، وأما إن مل يثبت تعديه وال تفر
  وْهو ُمَصدٌَّق َمَع الَيمِني

  وإنْ َيكُْن َمْن لَْيسَ باملأُْموِن
( هذا إذا كان مأموناً بل . لقد ضاع وما أخفاه وأن ضياعه مل يكن بتعد منه وال تفريط ) فهو مصدق مع اليمني ( 



اه منه فقد أمنه عليه ، مث إذا فإنه يصدق أيضاً ألنه ملا أكر) ليس باملأمون ( بفتح امليم ) من ( املكتري ) وإن يكن 
إال أن يأيت ببينة على وقت : صدق يف الضياع بيمينه فإنه يلزمه الكراء كله على املشهور ، وقول ابن القاسم 

الضياع فإذا ادعى تلفها قبل انقضاء مدة الكراء وثبت ذلك ببينة أو ثبت أنه نشدها يف ذلك الوقت وحلف على ما 
إنه مصدق يف الضياع ، ويف : غرم من الكراء بقدر ما انتفع إىل وقت التلف ، وقيل ذكر سقط عنه الضمان ، وي

وجه قول ابن القاسم أناألشياء : ابن يونس . الوقت الذي ضاع فيه وال يلزمه من الكراء إال بقدر ما انتفع 
، فلما اجتمعا يف هذه املستأجرة يصدق مكتريها يف ضياعها وال يصدق يف دفع كرائها وزواله من ذمته إال ببينة 

املسألة أجرى كل على أصل بابه فريفع عنه الضمان وإغرامه الكراء إال أن يقيم بينة مبا يوجب رفع الكراء عنه ، 
ووجه قول غريه أنه ملا صدقه يف الضياع كان ذلك كقيام البينة عليه فوجب أن يسقط عنه كراء ما زاد على الوقت 

يشمل حىت الدابة إذا ادعى . إن األشياء املستأجرة اخل : وقوله . اب اه باختصار الذي ادعى الضياع فيه وهو الصو
ابن . ضياعها يف أثناء املسافة فإنه ال يضمنها ويلزمه مجيع الكراء على املشهور إال أن يأيت ببينة على وقت الضياع 

ال أن يتعدى أو يفرط ، ومن وال ضمان على املكتري فيما يتلف عنده من احللى والثياب وغري ذلك إ: سلمون 
اكترى ثوباً يلبسه فسقط عليه شيء أفسده فهو ضامن ، وكذلك إن سقط من يده على جليسه فإن ادعى أنه ضاع 

أو سرق فالقول قوله بيمينه ويغرم الكراء كامالً إال أن تقوم بينة أنه ادعى تلفها قبل مدة الكراء ونشدها إذ ذاك 
فع ، وكذلك يصدق يف رد ذلك إىل صاحبه مع ميينه إال أن يكون قبضه بإشهاد فال يربأ فيغرم من الكراء بقدر ما انت

بل أعرته إياك فإن كان رب احللى مثله ممن يكريه : إال به ، ومن ادعى يف حلى ضاع عنده أنه استأجره وقال ربه 
قرض واآلخر قراض اه : ا قال فالقول للذي ضاع عنده وإالَّ فالقول لرب احللى أنه أعاره ويلزم اآلخر ضمانه كم

وحنوه يف نوازل العارية من املعيار ، وانظر مسألة من ضلت له دابة من دواب اكتراها فتبعها فوجد . باختصار 
  .األخرى قد ضاعت يف فصل كراء الرواحل اآليت 

  واملُكْتَرِي إنْ ماَت لَْم ِحيْن ِكرَا
  واْستُْؤنَِف الكِراُء كَْيَف قُدِّرا

مل حين ( أو فلس قبل أن يسكن أو سكن بعض املدة ) إن مات ( داراً سنة أو دابة وجيبة بعشرة مثالً ) ي واملكتر( 
ء أي مل يبلغ حينه أي مل حيل عليه بالفلس أو املوت إذ ال حيل عليه شيء مل يقبض عوضه الذي هو املنفعة ، ) كرا 

ل عليه كراء األشهر الستة املاضية دون الباقية ، فإذا اكترى ذلك لسنة وسكن ستة أشهر مث مات أو فلس فإمنا حي
هذا أصل ابن القاسم ألنه ال يرى قبض أوائل املنافع : وإذا مات أو فلس قبل السكىن مل حيل عليه شيء ابن رشد 

قبضاً ألواخرها ، وعلى هذا فإذا كان على املكتري ديون فإن رب الدار إمنا حياصص بكراء ما سكن املكتري فقط 
خذ داره يف الفلس ويتنزل الورثة منزلته يف املوت ألن من مات عن حق فلوارثه ، فإذا أرادوا أن يلتزموا ، ويأ

ال أرضى بذممهم فيكون له الفسخ ، وإن مل يلتزموا الكراء يف : الكراء يف أمواهلم فلهم ذلك إال أن يقول رب الدار 
بة مع امليت فإن نقص عن العشرة اليت وقع الكراء هبا للميت أمواهلم فاحلكم أن تكرى الدار ملا بقي من املدة املضرو

أي مبا ) كيف قدرا ( للدار يف املدة أو ما بقي منها ) واستؤنف الكراء : ( وقف من التركة قدر النقصان كما قال 
  َحْيثُ أََبى الوارِثُ إْتماَم األَمْد.أمكن من قليل أو كثري 

  الَعدَْدواْستَْوَجُبو أَْخذَ الَْمزِيِد يف 
على أن الكراء يف ذمتهم ، ومفهومه أهنم إذا أرادوا إمتام املدة على أن الكراء يف ) حيث أىب الوارث إمتام األمد ( 

الذي اكتريت به للميت كما لو ) أخذ املزيد يف العدد ( أي استحقوا ) واستوجبوا ( ذمتهم لكان هلم ذلك كما مر 



  .فاخلمسة هلم اكتريت يف املثال املذكور خبمسة عشر 
  والنَّقُْص َبْيَن الَعدََدْين إنْ ُوجِْد

  لُه َوفَاٌء ِمن ُتَراِث َمْن فُِقد
أي ) وفاء من تراث من فقد ( أي لذلك النقص ) له ( كما لو اكتريت بثمانية ) والنقص بني العددين إن وجد ( 

لة إذا أىب الورثة من إمتام املدة على أن مات فيؤخذ من التركه قدر النقصان ويدفع للمكري عند وجوبه له ، وباجلم
الكراء يف ذمتهم فإن الدار تكرى مبا أمكن من قليل أو كثري والزيادة هلم والنقصان يوقف من التركة بقدره إن كان 
فيها وفاء به ، ويدفع للمكري عند انقضاء املدة فإن مل يكن فيها وفاء به فقد ضاع الباقي على املكري لعدم وجود 

  .جع به عليه هذا كله يف املوت من ير
( وأما يف الفلس فللمكري أخذ داره كما مّر ، وما ذكره الناظم تبع فيه ابن رشد يف فتواه بذلك ، واملشهور خالفه 

وإذا قلنا باملشهور وإنه حيل غري املستويف منفعته ففي املوت . وحل به وباملوت ما أجل ولو دين كراء اخل ) : خ 
ماً للمكري والورثة وحياصص املكرى به إن كانت عليه ديون وال خيار له ، وأما يف الفلس فيخري يبقى الكراء الز

املكري بني أن يسلم املنفعة للغرماء وحياصص بالكراء ، وبني أن يرجع يف عني شيئه كله إن مل يستوف بشيء من 
إذا مل يستوف يف الرجوع فيما بقي من املنفعة املنفعة ، فإن استوىف بعضها حاص مبا يقابل ما استوىف منها وخيري فيما 

ويف إسالمه واحملاصة مبا ينوبه من الكراء ، فإذا اكتراها سنة مثالً باثين عشر ديناراً ونقده ستة دنانري وسكن ستة 
ا أشهر وفلس ، فإنه خيري يف إسالمه بقية السكىن وحياصص بالستة دنانري الباقية ، وأخذ بقية السكىن ورد مناهبا مم

قبض وحاص مبا رد ، فإن مل ينقده شيئاً فإنه حياصص مبا يقابل ستة أشهر اليت سكنها من غري خالف وخيري يف الستة 
الباقية إن شاء رجع فيها ، وحياصص مبا يقابل الستة املسكونة فقط ، وإن شاء أسلمها وحاص مبا يقابلها أيضاً ، 

 املدونة ، وهو املشهور فمحل اخلالف والتشهري إمنا هو فيما مل ويأخذ ما نابه يف احلصاص معجالً على املنصوص يف
إن باع صاحب الدار داره بعد عقد الكراء فيها : فرع .تستوف منفعته ، وأما ما استوفيت منفعته فمحل اتفاق 

عيب إن شاء  وقبل انقضاء مدته فإما أن يبيعها من املكتري أو أجنيب ، فإن باعها من أجنيب فإن مل يعلم بالكراء فهو
رد أو متسك ، وإن علم به فال رد له وال كراء إال أن يشترطه وإن اشترطه ، فإن وجب الكراء للبائع أو بعضه 
مبضي املدة فال خالف يف املنع إذا بيعت الدار بذهب وهو ذهب وال بالورق على قول ابن القاسم إال أن يكون 

ب شيء من الكراء على املشتري للبائع املذكور لكونه مل ميض الثمن نقداً ، ويكون أقل من صرف دينار وإن مل جي
وهو األصح ، : فابن رزقون جييزه ووافقه غريه ، ابن رشد . من املدة شيء واشترطه يف العقد ، ففي جوازه قوالن 

باعها من وأما إن . هو للمبتاع اشترطه أم ال : ومنهم من منعه ونسبه البن القاسم يف الدمياطية ، ومنهم من قال 
هو جائز وهو فسخ ملا تقدم من الكراء يف قول ابن عبد : املكتري فقال أبو بكر بن عبد الرمحن وأبو عمران الفاسي 

ونقله ابن سلمون . الرمحن ، وملا بقي من املدة من قول أيب عمران بن سهل ، وجواب أيب بكر أميل إىل الصواب اه 
مث ما . فانظر . يف اإلجارة واستئجار مؤجر اخل ) خ ( ع زيادة عند قول م) ح ( إثر ما ذكره الناظم ، وكذا نقله 

تقدم يف األجنيب إمنا يقول إذا ثبت عقد الكراء فيها قبل بيعها ببينة ، وأما إذا مل تقم بينة وإمنا أقر رهبا بعقد الكراء 
يف اإلجارة ) خ ( يها كما أشار له فيها قبل بيعها فإن قوله ال ميضي على املشتري ألن رهبا يتهم على فسخ البيع ف

أواخر اإلجارة ، وال تنفسخ اإلجارة بإقرار رهبا ببيعها : وانظر شرح الشامل عند قوله . ال بإقرار املالك اخل : بقوله 
وانظر الكراس اخلامس من بيوع خمتصر نوازل الربزيل فيمن باع سلعة بعد بيعها من آخر ، فقد أطال . وحنوه اخل 

ثله إذا واجرها مث باعها ، وأنه إذا ثبت ذلك ببينة فهي لألول مطلقاً ، وبه تعلم أن ما يف معاوضات املعيار وم. فيها 



عن ابن أيب زمنني من أهنا لألول إال أن يقبضها الثاين ، وحيلف أنه غري عامل بشراء األول فيكون له خالف األصول 
ه غري عامل بالبيع األول ، فال يصح قياسها على ذات الوليني وال ألن العاقد هنا متحد وبسبب احتاده ال يتصور فيه أن

) ح ( فال تغتر مبا البن أيب زمنني ، وقد ذكر . وإن بعت وباع فاألول إال لقبض اخل : يف الوكالة ) خ ( على قول 
ستأجره قبل ذلك أن ومل يبعد إثباته أن من أخذ كفيالً بدينه فأقام شخص آخر ببينة أنه كان ا: يف الضمان عند قوله 

اإلجارة أوىل به ، وال حيبس يف الدين ، وما ذاك إال ألنه باع منافعه أوالً من زيد فال عربة مبا يعقده ثانياً مع عمرو 
أن الظئر إذا ثبت أهنا تكفلت قبل : مما يؤدي إىل إبطال حق األول ، وذكر يف موت أحد الظئرين عن اللخمي 

  .إن تكفلت بعد اإلجارة مل تسجن اإلجارة ووجب سجنها سجنت ، و
  ويف اْمرِىٍء ُمَمتَّعٍ يف املَالِ

  َيُموُت قَْبلَ َوقِْت االْستِْغالَلِ
أي متعته زوجته بعد عقد النكاح بأرض حيرثها مثالً ) ممتع يف املال ( خرب مقدم عن قوله قوالن بعده ) ويف امرىء ( 

  :ائرمها عليه يف العقد ، وإالَّ فسد النكاح كما مّر يف قوله على أنه مل يشترط عليها ذلك التمتيع أو انطوت ضم
  ويفسد النكاح باإلمتاع يف

الذي هو طيب الزرع ) قبل وقت االستغالل ( صفة باجلملة بعد املفرد ) ميوت ( عقدته وهو على الطوع اقتفي
  .وحصاده وبعد الزراعة 

  وقاَمِت الزَّْوَجةُ َتطْلُُب الكِرا
  ُق ِلَمْن تَأَخَّرَاقَْوالَِن والفَْر

الواجب ألرضها يف األيام الباقية بعد موت الزوج إىل طيب الزرع ألهنا إمنا متعت ) وقامت الزوجة تطلب الكرا ( 
وهو قول ابن حبيب يف العمرى اليت هي كالتمتيع يف هبة املنفعة ملدة . أحدمها ال كراء هلا ) قوالن ( الزوج ال ورثته 

ر جمهول الوقت ، فال فرق بني أن يسكنه عمره أو حياة فالن ، أو إىل قدومه ، أو ميتعه جمهولة تنتهي بوقوع أم
والقول الثاين هلا ما ينوهبا من كراء اجلملة يف ) . م ( كذلك فما قيل يف أحد هذه الوجوه يقال يف بقيتها كما يف 
) الفرق ( ثالثها ) و . ( وجهه ظاهر و: قال الشارح . املدة اليت بني املوت والطيب ، وهو البن حبيب عن غريه 

) من تأخرا ( بعض ) ل ( بني أن ميوت بعد فوات أبان الزراعة فال كراء هلا أو قبل فواته فلها الكراء ، وهذا القول 
وهو حممد بن بكر شيخ أيب سعيد كما يأيت ، مث ذكر الناظم أن القول مبنعها من الكراء هو الظاهر ، وأن شيخه أبا 

  :لب رمحه اهللا رجحه فقال سعيد بن 
  وحالَةُ املَْنع ِهَي املُْسَتْوَضحَة
  َوشَْيُخنا أُبو سعيٍد َرّجحَه

وهو فرج بن قاسم بن لب الثعليب ) وشيخنا أبو سعيد ( الظاهرة ) هي املستوضحة ( من الكراء ) وحالة املنع ( 
، وكان إليه املفزع يف الفتوى كتب إليه  األندلسي شيخ شيوخ غرناطة وخطيب جامعها األعظم انفرد برئاسة العلم

  :بعض مالعني اليهود ما نصه 
  أيا علماء الدين ذمي دينكم

  حتري دلوه بأوضح حجة
  اذا ما قضى ريب بكفري بزعمكم
  ومل يرضه مين فما وجه حيليت



  قضى بضاليل مث قال ارض بالقضا
  فها أنا راض بالذي فيه شقويت
  دعاين وسد الباب دوين فهل إىل

  يل سبيل بينوا يل قصتيإذا شاء ريب الكفر مين مشيئةدخو
  فهل أنا عاص باتباع املشيئة

  وهل يل اختيار أن أخالف حكمه
  فباهللا فاشفوا بالرباهني عليت

  :فأجابه أبو سعيد رمحه اهللا بنظم طويل حسبما يف جامع املعيار وهذا منه 
  قضى الرب كفر الكافرين ومل يكن

  ةلريضاه تكليفاً لدى كل مل
  هنى خلقه عما أراد وقوعه
  وإنفاذه وامللك أبلغ حجة

  فنرضى قضاء الرب حكماً وإمنا
  كراهتنا مصروفة للخطيئة

  :إىل أن قال 
  دعا الكل تكليفاً ووفق بعضهم

  .اخل . . . فخص بتوفيق وعم بدعوة 
جهة كونه خطيئة نرضى بقضائه سبحانه من جهة حكمه ونكرهه من : أي . فنرضى قضاء الرب اخل : ومعىن قوله 

، فالرضا بقضائه باملعصية وحكمه هبا مصروف ملا مضى من الزمان ، وبالنسبة للمستقبل جيب اإلقالع عنها وعدم 
وال يرضى : الثبات عليها ألن املعصية مل يرض اهللا تعاىل أن يتدين هبا عباده ، واإلقالع عنها يف طوقهم قال تعاىل 

ألنه حبرث األرض ) رجحه ) (  ٤٩: القمر ( } إنا كل شيء خلقناه بقدر : ل وقا)  ٧: الزمر ( } لعباده الكفر 
والفرق ملن : وزراعتها حاز منفعة السنة كلها ، فلم ميت إال واملنفعة يف ملكه ، مث بني القول الثالث املتقدم يف قوله 

  :تأخر فقال 
  وشَْيُخُه ُمَحمَُّد بُن َبكرِ
  رِإىل الَوفاِة مَالَ ِعْنَد النَّظَ

( بفتح املوحدة وتشديد الكاف املفتوحة ) حممد بن بكر ( أي شيخ أيب سعيد وهو القاضي أبو عبد اهللا ) وشيخه ( 
أي مال عند نظره يف املسألة إىل اعتبار وقت الوفاة ، ورجح اعتبار ذلك وقال به ) إىل الوفاة مال عند النظر 
  .فاجملرور بإىل يتعلق بالنظر 

  ِدرَاُع قَْد َمَضىفإنْ َتكُْن َواِالْز
  إبَّاُنُه فَالَ ِكَراَء يُقَْتَضى

  .االزدراع قد مضى أبانه فال كراء يقتضى ( احلال أن ) و ( الوفاة ) فإن تكن ( 
  وإنْ َتكُْن َووقُْت االزْدرَاعِ

القول احلمل على ووجه هذا ) . باق فما الكراء ذو امتناع . باقٍ فَما الكَِراُء ذُو اْمتَناعِوإن تكن ووقت االزدراع 



إن هذا ينظر لفوات األبان وعدمه واألول : االستحقاق ، والظاهر أن القول األول ال خيالف يف هذا إال أن يقال 
  .ينظر للزراعة فإذا زرعها فال كراء عليه ولو مل يفت األبان واهللا أعلم 

  ويف الطّالَقِ زْرُعُه ِللزَّارِعِ
  عِثُمَّ الكَِراُء ما لَُه ِمْن َمانِ

يقع من الزوج املمتع بعد أن زرع األرض ، وقبل الطيب الثالثة األقوال املتقدمة اقتصر الناظم فيها ) ويف الطالق ( 
ما له ( لباقي املدة أي ما ينوهبا من كراء اجلملة ) مث الكراء ( وهو الزوج ) زرعه للزارع ( على الثاين منها وهو أن 

التمتيع وقع يف حتسني العشرة وليس بعد الطالق عشرة يصانع عليها ،  مينع وجوبه على الزوج ألن) من مانع 
فاألقوال الثالثة اليت يف موت الزوج جارية يف طالقه ، وباقتصار الناظم على وجوب الكراء هنا يعلم أن الراجح يف 

فما رجحه أبو . وحالة الكرا هي املستوضحة اخل : املوت هو وجوبه أيضاً فحقه أن يقتصر عليه هناك أو يقول 
هذا كله إن طلق بعد الزراعة وإن طلق قبل أن . سعيد هنالك ال خيلو عن حبث كما قاله الشارح يف موت الزوجة 

  .يزرعها 
  وُخيَِّرْت يف الْحْرِث إىل إْعطاِء

  ِقيَمِتِه واألْخِذ ِللْكَِراِء
وتأخذ أرضها ويف تركه ) اء قيمته يف إعط( أي ) يف احلرث ( الزوجة ) خريت ( بعد أن حرثها أي قلبها ) و ( 

ويف )  ٤٧: النساء ( } ومصدقا ملا معكم } فعال ملا يريد : والالم للتعدية كقوله تعاىل ) واألخذ للكراء ( للزوج 
  :إعطاء بدل مما قبله هذا حكم موت الزوج وطالقه ، وأما إن ماتت الزوجة فهو قوله 

  َوَحْيثَُما الزَّْوَجةُ مَاَتْت فالكِرا
  َعلَى األَصحِّ الزٌِم َمْن َعمََّرا

ء ) فالكرا ( بعد احلرث وقبل الزراعة أو بعد الزراعة وقبل الطيب ) ماتت ( اليت متعت زوجها ) وحيثما الزوجة ( 
األرض وحرثها وهو الزوج ألهنا إمنا أمتعته ) على األصح الزم من عمرا ( كله يف األوىل أو ما ينوب باقي املدة 

لكه ، وقد زال ملكها مبوهتا ، اللهم إال أن يشاء وارثها يف موهتا بعد احلرث وقبل الزراعة أن يدفع هلا منفعة ما مت
قيمة حرثه فله ذلك كما مّر يف الطالق ، ومقابل األصح قوالن عدم لزوم الكراء أصالً والفرق بني فوات األبان 

موت الزوجة أيضاً كما يف ابن سلمون ، ونقله الشارح وعدم فواته ، فاألقوااللثالثة اليت يف موت الزوج جارية يف 
ومن هنا يظهر أن من أوجب الكراء يف موته يوجبه يف موهتا ألن احلق قد انتقل للغري يف الصورتني ، فما : قائالً 

يلزمه مث إذا قلنا بلزوم الكراء يف هذه الصورة فإمنا . مبعناه . رجحه أبو سعيد يف موت الزوجة ال خيلو من حبث اه 
  .من كراء اجلملة 

  بِقَْدرِ َما َبِقَي للَحَصاِد
  ِمْن َبْعِد َرْعي َحظِِّه الُْمْعَتاِد

كما مر تقريره إال أنه يف موهتا يراعي إرثه ) للحصاد ( من املدة بعد املوت والطالق ) ما بقي ( ما ينوب ) بقدر ( 
له يف إرثه منها وهو ) من بعد رعي حظه املعتاد : ( ال منها فيحط عنه من ذلك الكراء الالزم له قدر إرثه منه كما ق

راجع جلميع ما مرّ . بقدر ما بقي اخل : النصف مع فقد الولد والربع مع وجوده فيحط عنه ويلزمه الباقي فقوله 
خاص مبوت الزوجة ، وقد تبني أن الناظم رجح لزوم الكراء يف الطالق وموهتا . من بعد رعى حظه اخل : وقوله 
  .موته هو ، وقد علمت أن عدم لزومه يف موته مبحوث فيه  دون



  وإنْ َتقَْع َوقَْد تََناَهى الفُْرقَه
  فالزَّْوُج ُدونَ َشْيٍء اْسَتَحقَُّه

فاعل ) الفرقه ( الزرع وطاب ويبس فقوله ) قد تناهى ( احلال أنه ) و ( الفرقة مبوهتا أو موته أو طالقه ) وأن تقع ( 
  .أي الزرع قاله ابن سلمون وغريه ) استحقه ( من الكراء ) دون شيء ( وارثه أو ) فالزوج ( تقع 

  َوُنزِّلَ الَوارِثُ يف التَّأْنِيِث
  َوَعكِْسِه مْنزِلَة املَْوُروِث

فال كراء إن كان ) منزلة املوروث ( وهو موت الزوج ) وعكسه ( وهو موت الزوجة ) ونزل الوارث يف التأنيث ( 
  .وهذا البيت قليل اجلدوى لعلم حكمه مما مر . جتري األقوال الثالثة فيما إذا كان قبله املوت بعد الطيب و

فإن أمتعت الزوجة زوجها بكرم أو مثرة فإن وقعت الفرقة بشيء مما ذكر بعد بدو الصالح يف الكرم أو طيب : تنبيه 
أو لورثتها قاله ابن سلمون يف فصل املتعة الثمرة فالغلة للزوج أو لورثته ، وإن كان الفراق قبل ذلك فالغلة للزوجة 

وهكذا حكم احلبس والعمرى املراعى فيهما بدو الصالح وظهور الطيب ، وكذلك حكم : أوائل النكاح منه قال 
إال أن الزوج مىت كانت الغلة للزوجة : االستحقاق والرد بالعيبومراده باحلبس احلبس املوقت حبياة احملبس عليه قال 

واختار أبو سعيد بن لب أنه يرجع بقيمة سقيه وعالجه كما يف الشارح . يرجع مبا سقى وعاجل اه  أو ورثتها ال
  .واليزناسين 

  فصل يف اختالف املكري واملكتري
إما يف قدر املدة وعليه تكلم يف األبيات اخلمس األول ، أو يف القبض واجلنس وعليهما ) : ت ( ومها كما قال 

  .و يف قدر الكراء وعليه تكلم فيما بينهما تكلم يف البيت األخري ، أ
  القَْولُ ِللُْمكرِي َمَع احلَلِْف اْعتُِمْد

  يف ُمدَِّة الِكراِء حَْيثُ َيْنتَِقْد
فقال املكري بدرهم ) يف مدة الكراء ( فيما إذا اختلفا ) اعتمد ( بسكون الالم ) القول للمكري مع احللف ( 

أي يقبض املكري الكراء الذي هو الدرهم يف ) حيث ينتقد ( هرين وهذا بل بدرهم لش: لشهر ، وقال املكتري 
املثال املذكور ، وظاهره سواء سكن املكتري الشهر الذي يدعيه املكري أو مل يسكنه أشبه فيما يدعيه إن قال الناس 

تيطي ، وسيأيت ما فيه ، مثل تلك الدار تكرى مبا قال لتلك املدة اليت يدعيها أو مل يشبه ، وهو ظاهر ابن سلمون وامل
: لترجح جانبة حبيازة السكىن اليت يدعيها ، ومفهوم قوله ) : ح ( وأما إن سكن الشهرين فالقول قول املكتري 

  :حيث ينتقد أنه إذا مل يكن املكري انتقد الكراء وال قبضه فإنه تعترب السكىن حينئذ كما قال 
  َوَمْع ُسكَْنى ُمكَْترِ وما َنقَْد

  لفَْسُخ يف باقي اَألَمْدحتالفا وا
( للمكري شيئاً من الكراء ) ما نقد ( احلال أنه ) و ( بعض املدة ) سكىن مكتر ( وجود ) مع ( إن اختلفا ) و ( 

  .الفسخ يف باقي األمد ( جيب ) و ( ويبدأ املكري باليمني ألنه البائع للمنافع ) حتالفا 
  مثَّ يؤدِّي َما َعليِه َحلَفا

  َنى الِذي قَدْ َسلَفَايف أمدِ الّسك
فإن اختلفا بعد أن سكن نصف الشهر يف ) يف أمد السكىن الذي قد سلفا . ما عليه حلفا ( املكتري ) مث يؤدي 

  .املثال املذكور فإنه يؤدي ربع الدرهم وبعد سكناه الشهر والنصف اآلخر يؤدي ثالثة أرباعه 



  وإن يكُونا قبل ُسكَْنى اختلَفَا
( واملوضوع حباله من كون املكتري مل ينقد شيئاً ) وإن يكونا قبل سكىن اختلفا ( ال أو َحلَفافالفسُخ مهما نكَ

معاً فإن حلف أحدمها ونكل اآلخر يف هذه أو يف اليت قبلها قضى ) أو حلفا ( معاً ) مهما نكال ( أيضاً ) فالفسخ 
  :للحالف على الناكل كما قال 
  والقَْولُ يف ذِلك قولُ احلاِلِف

  الِحقِ الزَّمانِ أَْو يف الساِلِفيف 
ويف الحق : ( وحده إذا نكل صاحبه سواء اختلفا بعد السكىن أو قبلها وقوله ) والقول يف ذلك قول احلالف ( 

خاص باالختالف بعد السكىن واالختالف يف قدر مدة األرض املكتراة سنني كاالختالف يف ) الزمان أو يف السالف 
كره الناظم يف هذه األبيات مثله يف ابن سلمون واملتيطية والنوادر ، وظاهرهم أنه ال ينظر قدر مدة السكىن ، وما ذ

) : خ ( يف ذلك لشبه ، والظاهر إنه ال بد منه كما قالوه فيما إذا اختلفا يف قدر األجرة وقدر املدة املشار هلا بقول 
ائة حلفا وفسخ حيث مل يزرع ومل يسكن ، بل مخس سنني مب: وإن قال اكتريت عشر سنني خبمسني ، وقال املكري 

وإن زرع بعض السنني أو سكن بعضها فلرهبا ما أقرَّ به املكتري أن أشبه وحلف وإالَّ فقول رهبا إن أشبه وإن مل 
يشبها حلفا ووجب كراء املثل فيما مضى وفسخ الباقي مطلقاً وإن نقدا وأشبها معاً أو املكري فقط فتردد هل هو 

قبول قول املكري بيمينه ويأخذ حبساب دعواه فيما مضى ويفسخ الباقي أو يعمل بقوله وال فسخ ؟ كاملتقدم يف 
ويلزم املكتري إمتام املدة جبميع املائة ، وأما إذا نقدا ومل يشبها معاً أو أشبه املكتري فقط فحكم ذلك حكم ما ذكر 

الشبه فيما إذا كان االختالف يف قدر املدة فقط الذي ذكره الظاهر إنه ال بد من اعتبار : فيما إذا مل ينقد ، وإمنا قلنا 
يؤدي فيما سكن حبساب ما قال ، : الناظم ألنه يلزم من االختالف يف املدة االختالف يف قدر األجرة ، ولذا قالوا 

ملدة فقط وإمنا وأيضاً فإنه يلزم من اعتبار الشبه يف االختالف يف قدر األجرة واملدة اعتباره يف قدر األجرة فقط أو ا
حيث ينتقد يعين وأشبه : تركه من تركه للعلم به ألنه معلوم أن الشبه من مرجحات الدعوى ، وعليه فقول الناظم 

مث يؤدي ما عليه حلفاً : وقوله . كما هو أحد شقي التردد : ، ويلزم املكتري إن مل يسكن إمتام املدة مبا قال املكري 
املدة ، وإالَّ فالقول لرهبا ويأخذ من الكراء ملاضي املدة حبساب ما قال ويفسخ الباقي  إذا أشبه فيما يدعيه من: يعين 

ألن شراء املنافع كشراء الذوات فما فات منها يصدق فيه املشتري إن أشبه وإالَّ صدق البائع ويفسخ العقد فيما مل 
وإن يكونا قبل : وقوله . ن فات اخل وصدق مشتر ادعى األشبه وحلف إ: يف البيع ) خ ( يفت منها وهو معىن قول 

  :مث أشار إىل االختالف يف القدر فقال . يعين وال ينظر هنا لشبه لعدم فوات املنافع واهللا أعلم . سكىن اخل 
  وإن يكُْن يف القَْدر قَْبلَ السُّكْىن

  حتالَفا والفَْسُخ بَْعُد ُسنَّا
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لتحفة: كتاب  لبهجة يف شرح ا   ا
لتسويل: املؤلف  ا لسالم  ا عبد  بن  بو احلسن علي   أ

قبل ( للكراء كأن يقول املكري بعشرة ويقول املكتري بثمانية فإن كان ذلك ) يف القدر ( االختالف ) وإن يكن ( 
شبه وال لنقد وهو كذلك أي شرع ، وظاهره أنه ال ينظر ل) سنا ( أي بعد حلفهما ) حتالفا والفسخ بعد . السكىن 

  .لعدم فوات املنافع كما يف البيع 
  وإنْ يكن من بعِد ُسكَْنى أَقَْسمَا

  وفْسُخ باِقي ُمدٍَّة قد لَزِمَا
وفسخ ( أي حلفا معاً ) أقسما ( بعض املدة أو زراعة بعضها ) من بعد سكىن ( االختالف املذكور ) وإن يكن ( 

  .باقي مدة قد لزما 
  َنى ُيْؤدِّي املكَْترِيَوِحصَّةُ السكْ

  إنْ كان لَْم َيْنقُد ملاضي اَألْشهُرِ
من حساب ما قال وهو الثمانية يف املثال ألنه يصدق ) يؤدي املكتري ( والزراعة املاضية ) السكىن ( مدة ) وحصة 

ي املدة من فإن انفرد املكري بالشبه فيأخذ ملاض. فيما مضى وفات إذا أشبه كما مّر سواء أشبه املكري أم ال 
حساب ما قال وهو العشرة بعد ميينه ، وإن مل يشبها حلفا ووجب كراء املثل فيما مضى وحمل الفسخ يف الباقي 

هذا املنقود هو كراء السنة : فإن نقد مخسة مثالً وقال ) إن كان مل ينقد لباقي األشهر ( وتصديق املكتري عند شبهه 
ر منها وبقي يل عندك من متام كراء السنة مخسة أخرى فإن أشبها معاً أو بل هو كراء ستة أشه: كلها ، وقال اآلخر 

املكري فقط جاء التردد املتقدم هل يصدق املكري بيمينه ويأخذ ملاضي املدة حبساب ما قال وهو العشرة ويفسخ 
ا إذا نقدا ومل يشبها معاً باقي املدة أو يعمل بقوله يف املاضي واملستقبل ويلزم املكتري إمتام املدة جبميع الكراء ؟ وأم

أو أشبه املكتري فقط ففي األوىل جيب عليه كراء املثل فيما مضى ويفسخ الباقي ، ويف الثانية يكون عليه فيما مضى 
حبساب ما قال ، وينظر إىل الدار فإن احتملت القسمة وال ضرر على املكتري يف سكىن نصفها سكنها يف نصف 

إن كان عليه ضرر فسخت بقية املدة ورد املكرى عليه نصف اخلمسة املقبوضة قاله اخلمسة الباقية يف املثال ، و
من أنه يفسخ الباقي مطلقاً ، ) خ ( املتيطي إال إنه مل يقيد بالشبه ، وقد علمت أنه ال بد منه وهو معارض ملا مّر عن 

  .ومن أنه إمنا يصدق يف املاضي مع الشبه والفوات واهللا أعلم 
  عِد انقضاء اَألَمِدوالقَْولُ من ب

  ِللُْمكَْتري واحلَلُْف إنْ لَْم َيْنقُِد
( أي وهو أمد الكراء ) من بعد انقضاء األمد ( فيما إذا اختلفا يف قدر األجرة كما هو املوضوع ) والقول ( 

نقد بشرط الشبه كما مّر ألنه معترب مع فوات كل املنافع أو بعضها ، وبشرطأن حيلف وأن ال يكون ) للمكتري 
فإن مل يشبه بل أشبه املكري وحده ونكل املكتري عن اليمني أو كان نقد ) واحللف إن مل ينقد : ( شيئاً كما قال 

العشرة مثالً ، وزعم بعد انقضاء املدة أن الكراء إمنا هو مخسة منها واخلمسة األخرى قرض أو وديعة ، فالقول 
بها حلفا ووجب كراء املثل ، مث شبه يف كون القول للمكتري ما للمكري إن اجلميع كراء بيمينه إن أشبه وإن مل يش

  :إذا اتفقا على األجرة وقدر املدة وإمنا اختلفا يف انقضائها فقال 
  كَذَاكَ ُحكُْمُه مع ادعائِِه



  ِلقْدرِ باِقي ُمدَِّة اكْتَِرائِِه
لو قال بقاء قدر مدة اكترائه ) رائه باقي مدة اكت( الالم زائدة ) مع ادعائه لقدر ( أي املكتري ) كذاك حكمه ( 

  .لكان أحسن وسلم من زيادة الالم 
واعلم أنه ال يتأتى االختالف يف انقضاء املدة إال باالختالف يف مبدئها ، وحمل كون القول للمكتري بيمينه إذا أشبه 

ا مضى ، وإن وقع االختالف اآلخر أم ال ؟ فإن أشبه املكري فقوله بيمينه وإن مل يشبها حلفا ووجب كراء املثل فيم
قبل أن ميضي شيء من املدة حلفا وتفاسخا وال ينظر لشبه لعدم فوات املنافع ، فإن أقام كل البينة قدمت بينة 

وإن اختلفا يف انتهاء األجل فالقول ملنكر ) : خ . ( املكري لتقدم تارخيها ، وهذا احلكم عام يف الكراء والبيع 
  :اختالفهما يف جنس الكراء أو قبضه فقال مث أشار إىل . التقضي اخل 

  والقولُ يف القبض َويف الْجِْنسِ ِلمَْن
  َشاهُده َمعْ َحلِْفِه َحالُ الزمَْن

بالرفع خرب ) اجلنس ملن شاهده مع حلفه حال الزمن ( االختالف يف ) يف القبض ويف ( يف االختالف ) والقول ( 
لفا يف جنس الكراء فزعم املكري أنه بالدنانري ، وزعم اآلخر أنه عن شاهده ومع حلفه حال من القول ، فإذا اخت

بعرض ، فإنه ينظر لعرف البلد يف مثل ذلك الكراء من كونه بالدنانري أو بالعرض ، فمن شهد له عرف البلد منهما 
بني بيع الذوات  أنه ال فرق. بأضرب األمثان واآلجال : صدق مع ميينه كما مر يف البيع يف التنبيه الثاين عند قوله 

واملنافع ، وأما إذا اختلفا يف القبض فإنه ينظر للقرب والبعد ، فإن كان الكراء مشاهرة أو مساهنة ودفع ببينة كراء 
شهر معني أو سنة معينة فذلك براءة ملا قبل ذلك من الشهور والسنني كما مر يف كراء الدور فيالتنبيه الثالث ، وإن 

 سنة بعينها فالقول للمكتري فيما مضى إال يف الشهر األخري والسنة األخرية ، فالقول مل يدفع كراء شهر معني وال
لرب الدار إن قام حبدثان ذلك فإن تطاول ذلك حىت حال حنو الشهر يف الشهور والسنة يف السنني ، فاملكتري 

الصناع بعد رد املتاع مث يطلبون مصدق مع ميينه قاله ابن سلمون وحنوه يف املتيطية قائالً وبه العمل ، وكذلك قيام 
بعد ذلك أجرهتم يفصل فيه بني القرب والبعد ، والعمل بفاس أن يقبل قول املكري يف الثالثة األشهر األخرية أنه مل 
يقبض كراءها مع ميينه كما يف اجملالس املكناسية وال يقبل قوله فيما زاد عليها ، فقول الناظم حال الزمن يعين يعترب 

يليق به ، ففي القبض يعترب القرب والبعد يف الزمان ، ويف اجلنس يعترب عرف البلد يف ذلك الزمان واهللا  يف كل ما
  .أعلم 
تعجله يف أول الشهر ، وقال املكري يف : فإن مل يبينا يف عقد الكراء وقت أدائه واختلفا فيه فقال املكتري : تنبيه 

فإن مل يكن عرف لزمه أن . جل إن عني أو بشرط أو عادة اخل وع) : خ ( آخره محالً على عرف البلد كما قال 
  .يؤدي يف كل يوم حبسابه 
  فصل يف كراء الرواحل

مجع راحلة وهي الناقة النجيبة الكاملة اخللق احلسنة املنظر املدربة على الركوب والسري واحلمل ، هبذا فسر عياض 
وأصلها من الرحل املوضوع : عياض ) د جتد فيها راحلة الناس كإبل مائة ال تكا: ( قوله عليه الصالة والسالم 

  .مجع سفينة ) والسفن . ( واملراد هبا هنا الدابة من حيث هي من فرس وبغل ومحار ومجل . عليها اه 
  ويف الرَّوَاِحلِ الِكَراُء والسُّفُُن
  َعلَى الضَّماِن أَوْ بَِتْعيِنيِ َحسَُن

) على الضمان ( مجع سفينة عطف على الرواحل ) والسفن ( ر قبله متعلق به مبتدأ واجملرو) ويف الرواحل الكراء ( 



واملعىن أن الكراء يف الرواحلوالسفن كائن على وجهني إما على الضمان : عطف عليه ) أو بتعيني حسن ( خرب 
 عندك أو كأكتري منك ركوب دابة أو سفينة إىل موضوع كذا ، أو أكتري منك دابتك البيضاء أو السوداء أو اليت

أكري لك دابيت وليس يل غريها ، فهذه الصور كلها من املضمون ، وإما على التعيني كأكتري منك دابتك هذه إىل 
ولو اكترى : ابن املواز . حمل كذا ، فالكراء املعني هو ما وقع العقد فيه على مشار إليه واملضمون ما كان خبالفه 

يعلم له غريها وقد أحضرها رهبا عند العقد ومل يقل حتملين على هذه ، فهو منه دابة أو سفينة ليحمله لبلد كذا وال 
ألن الكراء املضمون كشراء سلع : قالوا . على الضمان وعلى املكري خلفها إذا هلكت حىت يصل الغاية اه 

لمكتري مضمونة إذا هلكت قبل القبض أو استحقت مطلقاً لزمه أن يأتيه مبثلها ، وإذا قدم فيه املكري دابة ل
فركبها فليس له أن يزيلها من حتته إال برضاه والكراء املعني إذا هلك قبل الغاية انفسخ الكراء وال يلزمه أن يأتيه 

بغريها ألنه كشراء السلعة املعينة من مكيل وموزون إذا هلك قبل أن يوفيه كيله أو وزنه انفسخ البيع ، فإذا تراضيا 
ها بغريها وكان مل ينقد جاز ألنه كراء مستأنف ، وإن كان نقد مل جيز ألنه فسخ بعد الفسخ يف املعينة على أن خيلف

دين يف دين إال أن يكون يف مفازة أي حمل ال جيد فيه دابة للكراء ، فيجوز حينئذ وإن أدى لفسخ الدين قال ابن 
كما أنه ال جيوز بيع شيء بعينه وال جيوز استئجار عبد أو دابة أو سفينة بعينه على أنه إن هلك أتاه مبثله : املواز 

وإذا وقع الكراء على . على أنه إن هلك قبل القبض ضمن البائع مثله سواء كان املبيع حيواناً أو طعاماً أو عرضاً اه 
الضمان فال بد أن يذكر جنس الدابة ككوهنا من اخليل أو البغال ونوعها من برذون وعريب وذكورة وأنوثة كما قال 

وإذا كانت معينة واكتراها للركوب فينبغي أن خيترب سريها ليعلم . نت جبنس ونوع وذكورة اخل وإن ضم) : خ ( 
سرعتها من بطئها ، فرب دابة كما قال مالك املشي خري من ركوهبا ، فإن مل خيتربها مل يلزمه الكراء ، مث حمل ذكر 

ئها للحمل وحنوه فال حيتاج لذلك لعدم اجلنس والنوع يف املضمونة إمنا هو إذا أكريت للركوب ، وأما على كرا
تعلق األغراض به إال يف محل زجاج وحنوه كدهن فيحتاج لوصفها خوف أن تكون مجوحاً أو عثوراً فتفسده ، وإذا 

قدم له مجوحاً أو عثوراً وهو عامل بأنه حيمل عليها ذلك ، فالظاهر ضمان املكري حيث مل يعلم املكتري بكوهنا مجوحاً 
  .اهللا أعلم أو عثوراً و

من اكترى دواب بأحالسها وغرائرها فهربت دابة حبملها فتبعها فرجع فوجد : قال الربزيل : األول . تنبيهات 
األخرى قد ذهبت فال ضمان عليه يف األوىل وال فيما عليها إال أن يتبني كذبه وال ضمان عليه يف الثانية أيضاً وال 

  .ه فيما عليها إن تركها عند ثقة وإال ضمن ا
حنوه قوله يف الدر النثري يف الراعي تذهب الشاة فيتبعها وال يترك الغنم عند أحد . وإالَّ ضمن اخل : قوله : قلت 

أنه ضامن ألنه مفرط حني علم أنه موضع اخلوف فرجع إىل األقل وترك األكثر ألنه مأمور : فتضيع كلها أو بعضها 
أنه إذا علم أو غلب على ظنه أنه حمل أمن ال . ضع اخلوف اخل ومفهوم قوله حني علم أنه مو. حبفظ األكثر اه 

ضمان عليه ، ومفهوم قوهلفتبعها أنه إذا مل يتبعها وال طلبها ال ضمان عليه ، وال يكون عدم طلبها تفريطاً يوجب 
  .الضمان وهو كذلك حيث خاف على الباقي لكونه يف غري حمل أمن وإالَّ ضمن كما يف ابن عرفة 

واملناجل : أنه ال ضمان عليه قال : قال ابن القاسم يف الدمياطية يف مكتري الدابة يشترط عليه الضمان : الثاين 
ابن رشد قوله بضمان املناجل وحنوها مما يغاب عليه شذوذ وال أعلم خالفاً أنه ال ضمان عليه . وآلة احلرب يضمنها 

: أنه كراء فاسد وعليه كراء املثل يف الفوات قال ولو مع الشرط ، وظاهر كالمه يف اشتراط ضمان الدابة عليه 
وحكم كراء العروض على شرط الضمان حكم بيع الثنيا يفسخ إال أن يسقط الشرط ، فإن مل يعثر على ذلك حىت 

وبه تعلم ما يف اشتراط تضمني املاشطة ما تلف . فات الكراء ففيه األكثر من املسمى وكراء املثل دون شرط اه 



  .يف البيت بعد هذا ) م ( ترته من حلى األعراس انظر بيدها مما اك
ما هذا من بيوع الناس : ويف مساع أشهب فيمن يتكارى دابة ملكة كل يوم بدرهم ؟ قال : قال الوانوغي : الثالث 

وأما . ولعله ميكث بذلك شهرين ولو ضرب لذلك أجالً كاكترائه هلا شهراً كل يوم بدرهم ، فال إشكال يف اجلواز 
ا اكتراها منه إىل مكة كل يوم بدرهم فلم جيز ذلك هنا ، وأجاز يف املدونة كراء الراحلة بعلفها إىل موضع كذا ، إذ

وهذا اختالف من القول إذ ال فرق بني املسألتني ألنه إذا أبطأ يف السري كثر عليه العلف ، وإن عجل قل عليه 
منه الدابة بعلفها إىل مكة أو كل يوم بدرهم أسرع أو أبطأ العلف ، فآل ذلك إىل اجلهل مببلغ الكراء ، ولو أكرى 

يف السري مل جيز اتفاقاً ، فاخلالف إمنا هو إذا وقع الكراء مبهماً دون بيان ، فحمله يف هذه الرواية على الظاهر من 
صر يف الكراس واقت. الوصول إىل مكة قرب أو بعد ، ومحله يف املدونة على الوصول على السري املتعارف فأجازه اه 

مث أشار الناظم . الثامن من أنكحة املعيار على أن كراء الدابة كل يوم بدرهم ال جيوز إال مع األجل كالشهر وحنوه 
  :إىل وجوب تعجيل األجر يف الكراء املضمون دون املعني فإنه جيوز فيه التعجيل والتأجيل فقال 

  وُيْمَنُع التَّأجِيلُ يف املَْضُموِن
وظاهره منع التأجيل ولو شرع يف ) املضمون ( الكراء ) يف ( لألجر ) ومينع التأجيل ( َجاَز بِذي التْعيني  َوُمطْلَقاً

السري وليس كذلك ، بل إذا شرع ولو حكماً كتأخري شروعه اليومني والثالثة مل مينع تأجيله ، وإمنا كان الشروع 
م يف جواز التأخري ثالثة أيام كما يف املقدمات ، وإمنا حكماً كالشروع بالفعل ألن حكم الكراء املضمون حكم السل

جاز التأجيل مع الشروع ولو حكماً ألن قبض أوائل املنفعة قبض ألواخرها ، فال يلزم ابتداء الدين بالدين املرتب 
جب على التأجيل وعدم الشروع ، وهذا إذا كان العمل املشروع فيه يسرياً كما يف املقدمات ، فإن كان كثرياً و

إذ ال يكون قبض األوائل كقبض األواخر إال يف اليسري ، وظاهر النظم أيضاً أن . تعجيل األجر سواء شرع أم ال 
التأجيل ممنوع ولو للبعض وليس كذلك ، بل كل كراء مضمون ال يركب فيه إال يف وقت معلوم ، ووقع العقد 

، وجيوز تأجيل ما بقي كما قاله مالك القتطاع  قبلحصول وقته كان كراء حج أو غريه يكتفي فيه بتعجيل اليسري
األكرياء أموال الناس ، وأما إن وقع بعد حصول وقته فال بد من الشروع ولو حكماً أو تعجيل مجع األجر إذ ال 

أي وجاز عقد الكراء مطلقاً كان األجر ) ومطلقاً جاز بذي التعيني ( ضرورة حينئذ تستدعي تعجيل اليسري فقط ، 
مؤجالً يف الدابة املعينة أو السفينة املعينة كهذه الدابة أو السفينة وحنو ذلك ، وحمل اجلواز مع التعجيل إذا  معجالً أو

كان يستويف املنافع يف احلال أو يؤخر استيفاءها األيام القالئل كالعشرة وإالَّ مل جيز لتردد النقدين الكراء إن مل هتلك 
يار عاطفاً على املنع وأجري تأخر شهراً وأما مع التأجيل للنقد فيجوز يف اخل) خ ( والسلف إن هلكت كما قال 

  .تأخري استيفائها الشهر وحنوه كما قال يف اإلجارة وكراء دابة شهراً إن مل ينقد 
وكما جيب التعجيل لألجر يف الكراء املضمون الذي مل يشرع فيه كذلك جيب تعجيل األجر املعني كثوب : تنبيه 
؛ أن األجرة إذا كانت معينة كثوب بعينه أو دراهم بعينها فإنه جيب تعجيلها ويقضى به حلق اهللا  وحاصله. مثالً 

واإلجارة صحيحة مع الشرط ولو مل يعجل . كان املستويف منه املنفعة معيناً أم ال . تعاىل سواء اشترط التعجيل أم ال 
التأخري أو ال عرف أصالً ومل يشترط التعجيل بالفعل ، وكذا مع عدمه إن كان عرفهم التعجيل فإن كان عرفهم 

فسدت ولو عجلت بالفعل ، وأما إن كانت األجرة غري معينة كدراهم أو ثوب يف الذمة ، فإمنا جيب التعجيل إن 
كان املستوىف منه مضموناً مل يشرع يف استيفاء منافعه فإن كان معيناً فال جيب التعجيل وال يقضي به عند طلبه إال 

طه أو جرى العرف به ، ألن أصل ابن القاسم أن الثمن يف اإلجارة على التأخري إىل متام العمل إال أن إذا اشتر
يشترطه أو جيري العرف به فيقضي له بتعجيله حينئذ ، وباجلملة مهما اشترط التعجيل أو جرت العادة به ففي املعني 



نة ال بد فيه من التعجيل حلق اهللا يف اجلميع للزوم وكذا غري املعني يف املضمو. جيب التعجيل مضمونة كانت أم ال 
بيع معني يتأخر قبضه يف األولني وللزوم ابتداء الدين بالدين يف الثالث ، وأما غري املعني يف غري املضمونة ففي 

وعجل إن عني بشرط أو عادة ) : خ ( الشرط أو العادة يقضي به فقط ألن احلق حينئذ لآلدمي ، وهذا معىن قول 
إال أن . وفسدت إن انتفى عرف تعجيل املعني اخل : يف مضمونه مل يشرع فيها إالَّ كراء حج فاليسري إىل قوله  أو

وعجل بشرط أو عادة يف املعني مطلقاً كغريه يف املضمونة وتفسد : عبارته رمحه اهللا غري موفية باملراد ، فلو قال 
  .، ويقضي به فقط مع الشرط أو العادة ألجاد واهللا أعلم بعدمه كانتفاء عرف تعجيل املعني ال غريه يف غريها 

  وحيثُ ُمكَْترٍ لُعذْرٍ يَْرجُِع
  فَالَزٌِم لُه الكَِراُء أَْجمَُع

دابة ليزف عليها عروساً أو ليشيع عليها رجالً أو لريكبها ملوضع كذا أو اكتراها حلج أو لريكبها ) وحيث مكتر ( 
من مرض أو عدم رفقة أوسقط أو مات أو حبسه غرمي يف دينه وحنو ) لعذر  (يف يوم كذا فتركها حىت مضى اليوم 

إن كان ) فالزم له الكراء أمجع ( عن ذلك الزفاف وحنوه ) يرجع ( ذلك من األعذار اليت عاقته عن العمل عليها 
اكتراها للركوب فيه  حياً أو لورثته إن مات وله أو لوارثه كراء الدابة يف مثل ما اكتراها له حيث كان الزمان الذي

ومن اكترى دابة إىل موضع فرجع هبا من الطريق فالكراء الزم له يعين : باقياً قاله يف املدونة وحنوه قول ابن سلمون 
وله أن يكريها يف مثله ، وباجلملة فكل ما تستوىف به املنفعة ال تنفسخ اإلجارة بتلفه أو وجود عائق كموت : 

وعدمه رفقة وحنو ذلك كتلف املتاع احملمول على الدابة أو أخذ اللصوص له أو  املكتري للدابة ومرضه وحبسه
موت األمة املبعوثة معه بأجر ليوصلها لفالن ، سواء تلف أو غصب قبل اخلروج أو بعده ، وكل ما تستوىف منه 

مّر يف البيت قبله ، والناظم  املنفعة تنفسخ اإلجارة بتلفه كموت الدابة املعينة واهندام الدار املكتراة ، وحنو ذلك كما
وفسخت بتلف ما يستوىف منه ال : تكلم عليهما معاً حيث قال ) خ ( تكلم على الكلية األوىل وسكت عن الثانية و 

به واستثنوا من الكلية اليت تعرض هلا الناظم أربع مسائل وهي صبيان وفرسان صيب التعليم والرضاعة وفرس النزو 
إلجارة تنفسخ فيها وله من الكراء حبساب ما عمل مع كوهنا مما تستويف هبا املنفعة وأحلقوا إن ا: والرياضة فقالوا 

بذلك كما يف الشامل وغريه املؤاجرة على احلصاد فيتلف الزرع وليس لربه غريه وعلى بناء حائط فيمنع من البناء 
ما غريه ، والطبيب يؤاجر ملداواة مطر وحنوه وثوب يدفع خلياط أو غزل يدفع لنساج فيتلف كل منهما وليس لرهب

العليل مدة فيموت العليل قبلها واملؤاجرة على ثقب جوهر نفيس فينكسر وعلى احلراثة فينكسر احملراث وحنو ذلك 
وعليه فاملدار على تعذر خلف املستوىف به فال مفهوم . والعلة فيها كلها تعذر اخللف غالباً اه : قال يف ضيح 

مذهب املدونة وهو الذي شهره يف البيان أن اإلجارة ال . ا أحلقوه هبا واحلق أهنما قوالن للمسائل األربع وال مل
وصححه ابن شاس ) خ ( تنفسخ يف ذلك وعليه مجيع الكراء وله أن يستعمله يف مثله ، وهو ما درج عليه الناظم و 

يف ) م ( ن زفاف العروس ، واستظهره وابن احلاجب ، والقول اآلخر إهنا تنفسخ وعليه درج يف املتيطية يف ختلفه ع
املشهور انفساخ اإلجارة إذا تلف ثوب اخلياطة ، ومراده إذا كان اللباس : البيت بعده وشهره يف املقدمات قائالً 

شهر كل منهما ، لكن حمل اخلالف إذا مل جير . يتعذر خلفه حينئذ ال للتجارة ولعدم تعذر خلفه ، فهما قوالن 
تعذر املستوىف به ، وإالَّ فيعمل بالعرف ألنه كالشرط فكأنه اشترط عليه أنه إن عاقه عائق العرف بالفسخ عند 

ال يدخل هذا اخلالف يف نوازل وقتنا بتونس ألن العرف تقرر : انفسخ العقد بينهما ،ورمبا يرشد إليه قول ابن عرفة 
اليوم الفسخ حبصول العذر حىت إنك ال  والعرف عندنا بفاس. عندهم بفسخ اإلجارة بكثرة املطر ونزول اخلوف اه 

وهذا كله يف ختلف املكتري للعذر املذكور ، وأما لو خالف املكري فلم يأت . جتد اثنني خيتلفان يف ذلك واهللا أعلم 



وإن اكترى دابة إىل بلد لريكبها يف غده فأخلفه املكري ومل يأته هبا إال بعد يومني أو ثالثة فليس : بالدابة فقال فيها 
له إال ركوبه ، ولو فاته ما كان يرومه أي من تشييع رجل وحنوه ، وإن اكتراها أياماً معينة انتقض الكراء فيما غاب 

قال ابن املواز . ولو فاته ما كان يرومه اخل : فقوهلا . منها كالعبد املستأجر شهراً بعينه ميرض فيه فتفسخ إجارته اه 
ة يدفعها غداً فما له بذلك حىت فات ما يريد فال حجة له ، وإمنا له ألن ذلك كشراء سلعة بعينها أو مضمون: 

عاطفاً على ما ال ) خ ( وهو معىن قول . يسلم فيها فيأتيه هبا بعد أيام النحر اه : وقال مالك يف األضاحي . السلعة 
  .تنفسخ فيه أو خلف رب الدابة يف غري معني وحج ، وإن فات مقصده اخل 

دابة باملتاع فال كراء لصاحبها فإن أدى جعال ملن جاء هبا فاجلعل على رب الدابة وإن ضلت إذا ضلت ال: تنبيه 
بتفريطه فغرم قيمتها ، مث وجدت بعد ذلك ومل تتغري فأراد رهبا أخذها ورد القيمة فليس له ذلك وهي للذي غرم 

و غريها فال كراء فيه إال على ويف املدونة وكل ما عطب من سبب حامله من دابة أ. قيمتها كما يف ابن سلمون 
البالغ ، وال يضمن اجلمال إال أن يغر أي يتعدى ، وكذلك ما محله الرجل على ظهره فعطب فال كراء له وال 

ورأى . ضمان عليه ، وكذلك السفينة إذا غرقت يف ثلثي الطريق فال كراء هلا وال ضمان عليه يف شيء مما فيها 
وجه قول مالك إنه إمنا دفع إليه الكراء ليحصل له غرضه فلم حيصل له : ونس ابن ي. مالك أن ذلك على البالغ 

شيء فأشبه ذلك اجلعل الذي بطالن متامه من أجل األجري ، وأيضاً العرف قد جرى بني الناس أن الكراء يف ذلك 
  .ه على البالغ فكان املكري دخل عليه إال أن يشترط عليه كل ما سار شيئاً أخذ حبسابه فله ذلك ا

  َوَواجِبٌ َتْعيُني َوقِْت السَّفَرِ
  يف السُّفُنِ َوالَْمقَرِّ ِللِّذي اكُترِي

بسكون الفاء لضرورة الوزن ، وكذا جيب تعيني وقت السفر يف ) السفن ( كراء ) وواجب تعيني وقت السفر يف ( 
اً فال مفهوم للسفن يف وجوب كراء الدابة أيضاً الختالف األسفار غالء ورخصاً باختالف األوقات يف كرائهما مع

وال يضربا لذلك ) للذي اكتري ( الذي ينتهي إليه السري ويوضع املتاع فيه ) املقر ( وجب أيضاً تعيني ) و ( التعيني 
وهل يفسد إن مجعهما أي العمل ) : خ ( أجالً الختالف الرياح والسري يف الدابةفإن ضرباه فسد الكراء كما قال 

  .مطلقاً خالف واألجل وتساويا أو 
  َوُهَو َعلَى الَْبالَغِ إنْ َشيٌء جََرى

  فيها فَالَ َشْيَء لَُه ِمع الِْكرَا
) فال شيء له ( أي السفن ) على البالغ إن شيء جرى فيها ( أي كراء السفن عند مالك وابن القاسم ) وهو ( 

ام العمل فمحل كرائها على اجلعالة إال أن ء ألهنا كاجلعل الذي ال يستحق األجر فيه إال بتم) من الكرا ( أي لرهبا 
يشترط أن له حبساب ما سار فتكون إجارة كما مّر باإلشارة إىل ذلك قبل هذا البيت ، وتقدمت اإلشارة إليه أيضاً 

أول كراء الدور ، وظاهره أنه جيوز النقد فيها وهو كذلك على املشهور ، وظاهره أنه ال كراء لرهبا ولو غرقت 
لنزول وهو كذلك إال أن يفرط رب املتاع فلم ينقل متاعه بفور النزول حىت غرقت ، فإنه يلزمه الكراء مبرسى حمل ا

كله حينئذ ، وكذا لو شرعوا يف التفريغ فغشيهم املوج ومنعهم منه حىت غرق بعضه وسلم البعض اآلخر ، فإن 
أو بعضها فاكترى رب املتاع سفينة أخرى  كراء السامل الزم ، وكذا لو غرقت يف أثناء الطريق وسلمت محالهتا كلها

ومحل متاعه فيها ، فإن لرب السفينة األوىل من الكراء بقدر ما انتفع به رب املتاع السامل ببلوغه إىل املوضع الذي 
غرقت فيه كما قالوا يف البئر حيفر بعضها مث يترك ويكملها غريه أن لألول بقدر ما انتفع به رب البئر ، وال فرق 

ا درج عليه الناظم من أن كراءها على البالغ بني وقوع الكراء على قطع البحر أو الريف أمكنهم النزول على م



كراؤها ككراء الدابة فإذا غرقت أو : وقال ابن نافع . كانوا مسافرين بالريح أو بغريه . يف قرية حاذوها أم ال 
إن وصلت حملل ميكن السفر منه أو حاذوه : أصبغ وقال . رّدها الريح أو اللصوص فيلزمه من الكراء حبسب سريها 

فردهتم الريح أو اللصوص فكالدابة وإال فعلى البالغ ، وعلى املشهور من أهنا على البالغ لو زادت به الريح على 
احملل املقصود فال كراء له إال أن يرده املقصود ، وإن عرض هلم العدو أو هول يف البحر فليقصدوا موضعاً للنزول 

انظر ابن . حىت يتهيأ هلم السفر ، ومن أراد منهم أن ينزل أو ينزل متاعه فذلك له وعليه أداء الكراء كله  فيه
  .سلمون 

إذا : وقال اللخمي . وجيب طرح ما ترجى به جناة املركب من املتاع خلوف غرق وال يطرح اآلدمي ولوذمياً : تنبيه 
ن يرمى حىت من اآلدمي والرجال والعبيد ، وأهل الذمة يف ذلك خشوا اهلالك إن مل خيفف من املركب فيقرع على م

ونسبة بعضهم خلرق اإلمجاع إذ ال يرمى اآلدمي لنجاة غريه ولو ذمياً ، وقاعدة اإلمجاع على : سواْء ابن عرفة 
وجوب ارتكاب أخف الضررين لدرء أشدمها شاهدة لقول اللخمي وهي هنا ، وإن كانت إلتالف النفس فهي فيه 

  .ظها اه حلف
  فصل يف أحكام اإلجارة

آجرك اهللا أي : مأخوذة من األجر الذي هو الثواب فمعىن آجره استعمله بأجر أي بثواب على عمله من قوهلم 
يقال أجرت فالناً وآجرته بالقصر واملد ، وكذلك أجره اهللا وآجره واإلجارة بيع منافع معلومة : عياض . أثابك 

جيري فيها مجيع ما جيري يف البيوع من احلالل واحلرام ، فال بد أن تكون  بعوض معلوم وهي معاوضة صحيحة
املنفعة واألجر مقدوراً على تسليمهما منتفعاً هبما ظاهرين إىل غري ذلك مما يشترط يف البيع ، وعرفها ابن عرفة بقوله 

فقوله . ضه يتبعض بتبعيضها اخل ببيع منفعة ما أمكن نقله غري سفينة وال حيوان ال ينقل بعوض غري ناشىء عنها بع: 
بيع أطلق البيع على العقد ألن اإلجارة مباينة للبيع ال تدخل فيه ، وال بد أن يأيت يف احلد باجلنس الشامل : 

لكان أحسن قاله الرصاع وخرج بقوله . عقد على منفعة اخل : للمحدود وغريه ، مث خيرج غريه بالفصول فلو قال 
له ما أمكن نقله كراء الدور واألرض ، وبقوله وال حيوان ال يعقل كراء الرواحل ، منفعة بيع الذوات ، وبقو

وبقوله غري ناشىء عنها القراض واملساقاة ألن املعقود عليه فيهما منفعة العامل والثمرة والربح ناشئان عن عمله ، 
ه اجلعل ألنه ال يتبعض فيه والضمري يف قوله بعضه عائد على العوض ، ويف تبعيضها على املنفعة ، وخرج بقول

: خمرج للجعل ومدخل للنكاح الذي وقع صداقه منفعة ما ميكن نقله أي . بعضه اخل : العوض بتبعيض املنفعة فقوله 
بعضه يتبعض بتبعيضها وبعضه ال يتبعض كالبضع ، فإنه ال يتبعض بتبعيض املنفعة هبذا أجاب ابن عرفة عن زيادة 

جله يتبعض : ف هو وأهل جملسه يف زيادهتا ، ورغب اهللا تعاىل يف فهمها ولو قال بعد ما توق. لفظة بعضه اخل 
إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت : بتبعيضها يعين وغري اجلل ال يتبعض كالبضع الواقع يف مقابلة الوارد يف قوله تعاىل 

أنه يلزمه دخول اجلعل مبا اآلية لكان أوضح وبعد هذا يعترض عليه كما للوانوغي ب)  ٢٧: القصص ( } هاتني 
دخل به النكاح فيلزم فساد طرده على أنه لو حذف لفظة بعضه ، واقتصر على ما بعده مل يلزم خروج النكاح ألن 

تبعيض املنفعة فيه يوجب لألجري الرجوع يف صداق املثل ألن املنفعة إمنا وقعت يف مقابلته حكماً ، فإذا تبعضت 
  .ثل فيأخذ منفعته منه ، فالصواب حذف لفظة بعضه تبعض مقابلها الذي هو صداق امل

بعتك سكىن داري سنة فذلك غلط يف اللفظ وهو : صدر اإلجارة يف كتاب الغرر منها أن قال : قال الربزيل : فرع 
كراء صحيح ، فأخذ منها إذا تعارضت احلقيقة املرجوحة ، واجملاز الراجح عمل عليه ، وفيه أقوال يف أصول الفقه 

إنصرفت منه ديناراً بدرهم على أن تأخذ هبا مسناً أو زيتاً وتسمى صفته : وكذلك قال يف كتاب الصرف ، منها . اه 



ومقداره نقداً أو مؤجالً ، أو على أن تقبضها مث تشتري منه هذه السلعة ألجل السلم فذلك جائز ، والكالم األول 
وقع بالدينار ، وإمنا ينظر مالك إىل فعلهما ال إىل قوهلما ، لغو فإن ردت السلعة بعيب رجعت بدينارك ألن البيع إمنا 

يف العارية واألطعمة والنقود قرض ، وانظر ما تقدم يف التنبيه اخلامس من التصيري فإن هناك ما ) خ ( وتأمل قول 
  .يوافقه 

  الَعَملْ الَْمَعلُوُم ِمْن َتَعيينِِه
  َيجُوُز ِفيِه اَألْجُر َمْع تَْبيينِِه

أو أجرك على : أي تعيني حده بالعمل أو باألجل وذكر صفته ، فاألول كقوله ) تعيينه ( أجل ) املعلوم من  العمل( 
: والثاين كقوله . صبغ هذا الثوب أو دبغ هذا اجللد أو خياطة هذا الثوب ، وبني له صفة الصبغ والدبغ واخلياطة 

لك ، فالعمل الذي هو الدبغ والصبغ وحنومها ال بد أن أوأجرك على بناء يوم أو خياطة شهر أو حراثة يومني وحنو ذ
يكون معلوماً هلما ، وال بد أيضاً أن يكون حمدوداً إما بالفراغ منه كخياطة ثوب وطحن أردب ، وإما بضرب أجل 

كخياطة يوم أو صبغه ودبغه وطحنه فاملصنوعات أما أن حتد بالفراغ وباألجل وغريها كالرعاية واخلدمة املعروفة 
خط هذا الثوب يف هذا اليوم بدرهم أو : ومها حيد بضرب األجل ال غري ، فإن مجع بني األجل والعمل كقوله وحن

أكتري منك دابتك لتركبها إىل حمل كذا يف هذا اليوم أو أو أجرك لتوصل الكتاب حملل كذا يف هذا اليوم أو الشهر 
ياً للعمل أو أنقص منه ال إن كان األجل أكثر من بدرهم ، فهل تفسد مطلقاً أو إمنا تفسد إن كان األجل مساو

ومن ذلك االستئجار . وهل تفسد إن مجعهما وتساويا أو مطلقاً ؟ خالف ) : خ ( العمل فال تفسد فيه ؟ خالف 
على بيع ثوب مثالً ، لكن ملا مل يكن البيع يف مقدور األجري كان جعالة أن حده بالعمل وهو متام العمل وإجارة إن 

أي ) األجر ( أي يف ذلك العمل املعلوم ) جيوز فيه ( لزمن ويستحق أجره مبضي الزمن حينئذ وإن مل يبع حده با
جيوز معاوضته باألجر الذي هو مثن له وعليه ، فال حاجة لدعوى : تعويض األجر الذي هو مثن للعمل أي 

ئباً عن اجمللس ، وإالَّ فال حاجة لذكر أي األجر أي تبيني جنسه وقدره وصفته إن كان غا) مع تبيينه ( االستخدام 
صفته وال جنسه وقدره ، وتقدم أن اإلجارة كالبيع يشترط فيها ما يشترط فيه ، ومفهومه أنه إذا مل يبني قدر األجر 

وروى ابن القاسم أنه ال بأس باستعمال اخلياط املخالط الذي ال يكاد خيالف . مل جيز ، وهو كذلك على املشهور 
ن تسمية أجر ، فإذا فرغ أرضاه بشيء يعطيه إياه ، ومن هذا أعمل على دابيت فما حصل فلك نصفه ، مستعمله دو

وعن ابن سراج أنه أجاز إعطاء السفينة باجلزء مما حيصل عليها ومثله اجلباح باجلزء من عسله والزرع ممن حيرسه 
أوائل اإلجارة ، وعلى ذلك ) ق ( نظر جبزء منه ، ومذهب السلف جواز اإلجارة جبزء منه قياساً على القراض ا

خترج أجرة الدالل بربع عشر الثمن مثالً ، ونص على جوازها بذلك صاحب املعيار يف نوازل الشركة ومنه إعطاء 
البقرة ملن يرعاها ، بنصف زبدها كما يف نوازل الفاسي ، وقد أجاز يف املدونة كراء البقرة للحرث واشتراط لبنها 

  وَلَْألجِريِ أُْجَرةٌ ُمكمَّلَْه.نظر ما يؤيده يف أول املزارعة أيضاً مع جهل قدره ، وا
ْه   إن َتمَّ أَوْ بِقَْدرِ ما قد َعِملَ

له من األجرة إن عاقه عائق عن اإلمتام ) أو ( عمله كان صانعاً أو راعياً أو غريمها ) ولألجري أجرة مكملة إن مت ( 
مله فما مصدرية ، وهذا إن مل يزل العائق حىت متت املدة يف الرعاية أي بقدر ع) بقدر ما قد عمله ( كمرض وحنوه 

وحنوها ، أو تراضيا على عدم اإلمتام ، وإالَّ أجرب على اإلمتام من أباه ويؤخذ من اآليب كفيل ويسجن له ويضرب إن 
مثالً وخرجا قبل  فإن تروغ الراعي أو معلم الصبيان. متادى على االمتناع ، ألن عقد اإلجارة الزم لكل منهما 

من واجر أجرياً مدة معينة شهراً أو : مسع عيسى بن القاسم : انقضاء املدة من غري عذر وال عائق ، ففي ابن عرفة 



يوماً لعمل خياطة أو بناء أو غريه فراغ عنه حىت انقضى األجل انفسخت اإلجارة فيما بطل ، وإن عمل شيئاً 
وبه أفتيت يف الراعي وأجراء احلرث ألشهر : ابن عرفة . الف فيه اه هذا صحيح ال خ: ابن رشد . فبحسابه اه 

  .معينة يروغ األجري يف بعضها فيأيت بعد املدة أن له حبساب ما عمل اه 
إن به القضاء : وقال يف الطرر . وما أفىت به وحكى عليه ابن رشد االتفاق هو الذي شهره يف املازونية : قلت 

له ألنه ترك ما كان جيب له بترك متام ما عومل عليه قاله أبو ميمونة الدراس فقيه فاس  والعمل ومقابله أنه ال شيء
واألصل يف هذا أن من أراد منهما قطع املعاملة فقد رضي بترك حقه إذا مل يتم : وغريه وصدر به يف الطرر قال 
بتروغه وهروبه منع املستأجر من وحنوه يف ابن سلمون وغريه ، وعليه فهذا األجري . شرطه ، وهذا وجه القياس اه 

استيفاء منافعه اليت باعها فهو ظامل متلف عمله على الذي استحقه فيجب عليه غرم قيمته ألنه بتروغه وهروبه 
وإذا كان غاصباً للمنافع . وغريه ) خ ( غاصبلمنافع نفسه وغاصب املنافع يضمنها سواء استعمل أو عطل كما يف 

وإتالف املشتري قبض والبائع ) : خ ( قيمتها مبنزلة من باع سلعة فأتلفها ، وقد قال  اليت باعها فيجب عليه ضمان
. واألجنيب يوجب الغرم ، وقد تقدم قريباً أنه جيري يف اإلجارة ما جرى يف البيع ، وإذا تقرر هذا فما يف السماع 

ن معيناً تستوىف منه املنافع انفسخت وحكى عليه ابن رشد االتفاق وشهره يف املازونية مبين على أن األجري ملا كا
اإلجارة بتروغه ألنه مبنزلة تلفه ، وهذا إمنا يتم لو كان التلف بغري اختياره ، وأما حيث كان باختياره فالواجب هو 
تضمينه قيمة املنافع اليت تلفها فيحاسبه املستأجر له بقيمتها فإذا استأجر سنة مثالً باثين عشر درمهاً ورعى أو خدم 

ثة أشهر منها وتروغ يف الباقي ، فإذا كانت قيمة هذا الذي تروغ فيه ستة دراهم قاصه بثالثة منها يف الثالثة ثال
وغرم الراعي له ثالثة ، وإذا رعى تسعة وتروغ يف ثالثة وقيمتها ثالثة أو ستة لشدة بردها أو حرها : الواجبة له أي 

ة ويف الثانية يغرم له الراعي ثالثة ، وهكذا هذا هو احلق وعليه يف السنة ، فإن املستأجر يغرم له يف األوىل تسع
فقوهلم ال شيء له ليس على إطالقه ، بل إمنا ذلك يف بعض الصور كما ترى ، وإمنا تركوا التفصيل املذكور اتكاالً 

جرا من يرعى أو على وضوح املعىن ، وعلى هذا فألرباب الغنم وآباء الصبيان أن يضمناه قيمة املنافع الباقية ويؤا
يعلم الصيب عليهما بقية األمد ، فإن قدرا عليه يوماً ما أخذا منه ذلك إن زاد على ما وجب له فيما رعى ، وإن 

هذا هو الذي تقتضيه األصول ، وقدمياً كنت أفيت مبثل هذا ، ويؤيده ما وقفت عليه . نقص عنها كان له الباقي 
إن : أن قرر اخلالف هل له شيء أم ال ؟ قال ، قال حممد ، وأنا أقول  لبعضهم ناسباً له لنوازل ابن سحنون بعد

وقعت اإلجارة بينهما فاسدة فله أجر مثله فيما رعى ، وإن كانت صحيحة استؤجر على رعايته سنة معينة وليس له 
ا مل يضمناه نعم إذ. شيء إال بتمام عمل السنة يعين ليس له إال ما فضل عن متام السنة إن فضل له شيء كما مر 

قيمة عمل الذي أتلفه ومل يؤاجرا عليه من يكمل له عمله ، وجاء بعد انقضاء املدة يطلب ما وجب له ، فإن له 
حبسابه ، وعليه فيقيد النظم مبا إذا عاقه العائق حىت انقضت املدة أو تراضيا على الفسخ أو مل يعقه شيء وال تراضيا 

يكون له حبساب ما عمل ، وقد كثر السؤال عن هذه املسألة ويفيت فيها من ال ومل يضمناه وال واجرا عليه ، فحينئذ 
وتعليلهم بأن له ترك ما كان جيب له يف . تأمل معه مبا يف النظم من أن له بقدر ما عمل مطلقاً ، وذلك غري سديد 

ؤاجر عليه به يف بقيتها ، ماضي املدة بترك متام ما عومل عليه يف بقيتها كالصريح يف أن ما استحقه ملاضي املدة ي
والغالب أن ما استحقه يف املاضي ال يفي مبا أتلفه من عمله إن خرج بعد رعايته من السنة حنو الشهرين والثالثة ، 
فإن وىف به وزاد كانت له الزيادة ألنه قد خيرج ويبقى لتمام السنة حنو الشهر أو الشهرين ، وإن نقص كان عليه 

ينبغي اعتماد قول من قال ال شيء له ، ) : ت ( ا اتكاالً على وضوح املعىن ، وهلذا قال النقصان فهم إمنا أطلقو
وهذا كله يف األجري البالغ . وحقه أن يقول جيب اعتماده إذ ما يف السماع ضعيف املدرك كما ترى واهللا أعلم 



البالغ وغري الرشيد ال يضمنان  الرشيد ، وأما غريه فله حبساب ما عمل حيث تروغ وأتى بعد انقضاء املدة ألن غري
وضمن ما أفسده إن مل يؤمن عليه فإن مل يتروغ ) : خ ( وقد قال . ما أتلفاه من منافعهما ألهنما مأمونان عليهما 

وكان حاضراً وهو رشيد فإنه يضرب ويسجن ويؤخذ منه كفيل بذلك حىت يفعل كما مر ، فإن تروغ وجاء قبل 
و زال عذره قبل انقضائها أيضاً ، فإنه جيرب علىإمتامها ويسقط من أجرته بقدر ما انقضاء املدة أو صح من مرضه أ

عطل ، وال جيوز إن كان نقده األجرة أن يتفقا على قضاء مدة اهلروب أو املرض بعد انقضاء مدة اإلجارة ويأخذ 
من األجرة فيفسخها يف  مجيع األجرة ألنه فسخ ما يف الذمة يف مؤخر إذ قد وجب للمستأجر ما يقابل مدة اهلروب

شيء ال يتعجله اآلن ، فإن كان مل ينقده جاز قضاء مدة اهلروب بعد انقضاء مدة اإلجارة النتفاء العلة ، وهذا كله 
اعمله بنفسك أو بغريك فهو من اإلجارة املضمونة وال تنفسخ بتروغه أو موته : مع التعيني ، وأما مع عدمه كقوله 

  .ه ، وإن مل يكن وفاء يف التركة خص املستعمل غرماءه ويستأجر من تركته من يكمل
وليس للراعي أن يسترعي غريه إال بإذن رهبا يف أحد : إذا واجره على العمل بنفسه ال بغريه فقال يف املتيطية : تنبيه 

ترعى من والراجح الضمان إن استرعى من هو مثله بغري إذن رهبا ، وأحرى إن اس: ابن رحال . قويل ابن القاسم اه 
وهذا إذا مل جير عرف البلد بأن الراعي يأيت مبن هو مثله لضرورة ، وإالَّ فال ضمان اتفاقاً ، : ابن ناجي . هو دونه 

إن احلارس حيرس الطعام فذهب واستخلف : ويف الربزيل . وكذلك إن كان العرف إثباته بدونه ألن العرف كالنص 
:  أن يكون املستخلف مطيقاً على احلرس فال ضمان الربزيل هو ضامن إال: من ال يقوى على احلراسة قال 

وتقدم يف آخر كراء الرواحل ما إذا ذهب له بعض الغنم . والصواب الضمان إال أن يكون استخلف لضرورة اه 
  .فذهب يفتش فوجد األخرى قد ضاعت فانظره هناك 

زم من غاب عن العقد كما أقامه ابن ناجي من إذا واجر بعض اجلماعة إماماً للصالة أو األذان فإن ذلك يل: فرع 
املدونة ، وبه أفىت ابن احلاج حيث جرى عرف القرية بذلك ، وبه أفىت ابن هالل والقباب وسيدي حيىي السراج 

إن الناس جيب عليهم إقامة اجلماعة واجلمعة ويوظف عليهم أجرة اإلمام على قدر رؤوسهم ، وليس ألحد : قائالً 
  .نص على ذلك غري واحد من الشيوخ كالقاضي عياض وابنه وابن احلاج وغريهم اه أن ميتنع ، وقد 

وعلى هذا عمل الناس يف البادية فيجب اعتماده وال يلتفت إىل ما سواه ، وانظر شرحنا للشامل أوائل : قلت 
ام ، وانظر فيه أجرة ففيه فوائد نفيسة مناسبة للمق. فإن كانت أجرة اإلمام من األحباس اخل : اإلجارة وعند قوله 

  .الكرائني واخلط وحل املعقودين وحنو ذلك 
ومن كانت له غنم فباع نصفها على أن يرعى املبتاع نصفها ، والثاين مدة معلومة جاز ذلك : قال يف املتيطية : فرع 

هبا إىل وقت  باع فالن من فالن نصف مائة شاة ضئناً على السواء بكذا دينار أو قبضها منه أو أخره: وتكتب فيه 
كذا ، وعلى أن يرعى له املبتاع النصف الباقي على ملكه منها طول هذه املدة املذكورة ، وقبض املبتاع مجيع الغنم 
املذكورة بعد أن قلبها ورضيها وصارت حتت رعايته له نصفها هبذا االبتياع ، والنصف الثاين باق على ملك البائع 

لك ، وعلى البائع خلف ما هلك أو باع من نصيبه مدة االستئجار املذكور ، حىت يقتسماها إذا دعي أحدمها إىل ذ
ويف املغارسة من العلمي أن الشيخ العبدوسي سئل . وهلما سنة املسلمني يف بيعهم واستئجارهم شهد عليهما اخل اه 

هم من يضرب عن شركة تقع من أهل البادية يبيع الرجل من الرجل نصف غنمه وحنوها بثمن معلوم مؤجل ، فمن
أعطين أجرة الربط واحلل ، فهل : للثمن أجالً ، ومنهم من ال يضربه ، فإذا وقع النزاع بينهم يقول املشتري للبائع 

: البيع فاسد أم ال ؟ وهل يلزم البائع يف نصفهأجر احلل والربط ، وإذا تطوع املبتاع بذلك فهل المرأته قيام أم ال 
جالً فال شك يف اجلواز ، وأما إن جعاله لوقت القسمة أو كانت العادة جارية بأهنما إن ضربا للثمن أ: فأجاب 



بذلك ، أو كان منهما إضمار على ذلك فالبيع فاسد ، وعلى البائع أجرة احلل والربط حيث كان املبتاع ممن يأخذ 
فال ميني . و ال ذلك عادة أو جهل حاله بعد أن حيلف أنه مل يقصد بذلك التطوع إال أن يكون أشهد على ذلك أ

عليه ، وإن كان ممن ال يأخذ ذلك عادة لنسبه وحسبه فال أجرة له ، وأما إن كانت املرأة يف املتولية لذلك فإمنا 
ترجع بذلك على زوجها إن كانت ممن تأخذ ذلك ألن زوجها ملا تطوع به سقط عن البائع ووجب على زوجها 

عنه ، واشتراط احلل والربط على املشتري يف أصل العقد إىل لتطوعه فترجع على من وجب عليه ال على من سقط 
ببعض . وكتب عبد اهللا العبدوسي اه . غري أمد معلوم ال جيوز ، وإمنا جيوز إىل أمد معلوم بشروط وباهللا التوفيق 

ك ، وقوله فإنه كثري الوقوع ، وتقدم آخر بيع الفضويل مجلة من ذل. ألن زوجها ملا تطوع اخل : اختصار وتأمل قوله 
  .إن كانت ممن تأخذ ذلك إشارة منه إىل القاعدة اآلتية يف البيت بعده : 

  َوالقَْولُ للعاِملِ َحْيثُ َيْخَتِلْف
  يف شأْنَِها بَْعَد الفَرَاغِ إنْ َحلَْف

 بعد( أي اإلجارة أي يف شأن عقدها ) يف شأهنا ( هو ومن واجره ) حيث خيتلف ( أي األجري ) والقول للعامل ( 
مل أواجرك على ذلك ، : وقال رب الثوب . ادفع يل أجرة الصبغ أو اخلياطة مثالً : من العمل فقال األجري ) الفراغ 

وإمنا كان عندك وديعة أو قال صبغته أو خطته يل جماناً ، فإن القول لألجري إنه صبغه أو خاطه بأجر ويصدق يف 
والقول لألجري إنه وصل كتاباً أو أنه اصطنع ، وقال ) : خ ( ر أنه لقد واجره مبا ذك) حلف ( أشبه و ) إن ( قدره 

وإمنا كان القول لألجري مع أن القول ملنكر العقد إمجاعاً كما تقدم يف اختالف املتبايعني ألن الغالب . ربه وديعة اخل 
صادق مبا إذا قال ربه  فيما يدفع للصانع هو االصطناع واإليداع نادر ال حكم له كما قاله اللخمي ، وقوله يف شأهنا

وديعة أو جماناً كما مر ، ومبا إذا سرق مين ، وهذا الثاين جيب إخراجه من النظم ألن احلكم فيه عدم قبول قول 
سرق مين وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمني إن زادت دعوى الصابغ : وإن ادعاه وقال ) : خ ( األجري كما قال 

ع يف دعوى الوديعة معترف بأنه أذن يف وضع يد الصانع على املصنوع خبالف والفرق أن رب املصنو. عليها اخل 
حيث خيتلف يف شأهنا أهنما إذا اتفقا على عدم عقدها أنه ال شيء على رب املصنوع وهو : السرقة ، ومفهوم قوله 

بيده ، وإال لزمه كذلك حيث كان رب املصنوع ال حاجة له يف تلك الصنعة ، أو كانت الصنعة مما يليها بنفسه أو ع
وكل من أوصل لك نفعاً بعمل أو مال وإن بغري قصد نفعك كان حرث أرضك ظاناً : قال يف الشامل . أجرة املثل 

أهنا له أو مل تأمره به مما ال بد لك منه كحرثه أرضك أو سقيه إياها أو حصد زرعك أو طحن حبك أو حفر بئرك أو 
و عبدك لزمك أجرة العمل ، ومثل املال الذي أنفقه على الزوجة وحنوها بناء دارك أو انفق على زوجتك أو ولدك أ

ألنه قد قام عنك بواجب ، فإن فعل ذلك بقصد أن يأخذه لنفسه فهو غاصب ال شيء له ، والقول قوله إنه فعل 
لك به ،  ذلك بقصد الرجوعباألجرة ، ومبثل املال املنفق فإن كان عمالً ال حتتاج له كحفر بئر يف أرضك ال حاجة

باختصار . أو انفق على من ال تلزمك نفقته ، أو كان العمل مما تليه بنفسك أو عبيدك أو دوابك فال شيء عليك اه 
وهذه الكلية ذكرها ابن حارث يف أصول الفتيا يف باب الضمان ، ونقلها ابن . وتقدمي وتأخري وزيادة لإليضاح . 

. انظر نصهم يف شرح الشامل . وسلموها ، ومل يعترضوا منها شيئاً شاس وابن احلاجب وابن عرفة يف باب اإلجارة 
  :مث أشار إىل مفهوم قوله بعد الفراغ فقال 

  وإنْ َجَرى النِّزَاُع قبلَ الَعَملِ
أو ) العمل ( الشروع يف ) قبل ( بني األجري ورب املتاع ) النزاع ( أي وقع ) وإن جرى ( َتحَالَفَا والرَّدُّ َبيٌِّن َجِلي 

وظاهره مطلقاً كان نزاعهما يف ) بني جلي ( لعقد اإلجارة أي فسخه ) حتالفا والرد ( بعد الشروع فيه بشيء يسري 



وهو . عقدها وعدم عقدها أو يف قدر األجرة أو يف نوعها أو جنسها أو يف انتهاء املسافة أو يف ابتدائها ، وحنو ذلك 
وإن قال مبائة لربقة ، ) : خ ( اعدة أنه ال ينظر لشبه قبل العمل كذلك وال يراعى شبههما وال شبه أحدمها ألن الق

مث أشار إىل مفهوم قوله يف شأهنا أي عقدها ، . وقال بل إلفريقية حلفا وفسخ إن عدم السري أو قل وإن نقد اخل 
  :وهو ما إذا اتفقا على العقد واختلفا يف الصفة أو النوع أو القدر فقال 

  ْصُنوعَِوإنْ يكن يف ِصفَِة املَ
بل أصفر مثالً : أمرتين بصبغه أمحر ، وقال اآلخر : كقوله ) وإن يكن يف صفة املصنوع ( أَْو نوِعِه النِّزَاُع ذَا وقُوعِ 

وهو اسم يكن ) النزاع : ( بل برومية واجملرور يتعلق بقوله : أمرتين خبياطة عربية وقال اآلخر : كقوله ) أو نوعه ( 
  .ربه خ) ذا وقوع : ( وقوله 

  فَالقولُ ِللصَّانِعِ من بَْعِد الَْحِلْف
  َوذَاكَ يف مقدارِ أُجرٍة ُعرِْف

وهذا إذا أشبه أشبه اآلخر أم ال ، فإن انفرد اآلخر بالشبه لكون ) من بعد احللف ( يف الصورتني ) فالقول للصانع ( 
مل يشبها فأجرة املثل ما مل تزد على دعوى بيمينه فإن : غالب أمثاله مل يلبسوا إال األصفر أو املخيط برومية فقوله 

مبتدأ واإلشارة إىل كون القول للصانع مع حلفه ) وذاك . ( الصانع أو تنقص عن دعوى ربه فال ينقص وال يزاد 
خرب واجملرور يتعلق به ، ) عرف ( بأن قال بعشرة وقال اآلخر بل بثمانية ) مقدار أجرة ( نزاعهما يف ) يف ( وشبهه 

وهو كذلك فإن أشبه ربه وحده ، . القول له يف قدرها حيث أشبه وحده كان املصنوع حموزاً بيده أم ال  وظاهره أن
عاطفاً )خ ( فالقول له ولو حموزاً بيد الصانع ، فإن أشبها معاً فالقول للحائز منهما ، وإن مل يشبها معاً فأجرة املثل 

  .أو يف األجرة إن أشبه وحاز ال أن مل حيز كبناء  أو خولف يف الصفة: على ما فيه القول للصانع ما نصه 
  وإنْ َيكُْن ِمنه ُنكُولٌ َحلَفَا
  ربُّ املَتاعِ َولُه َما َوَصفَا

( على دعواه ) حلفا رب املتاع ( عن اليمني حيث القول له يف هذه الفروع ) نكول ( أي الصانع ) وإن يكن منه ( 
خلياطة ويؤمر الصانع بإعادة الصبغ واخلياطة إن أمكنه ذلك من غري من قدر األجرة ومن الصبغ وا) وله ما وصفا 

  .فساد ، وإالَّ ضمن قيمته أبيض من غري صبغ وال خياطة 
  َوالقَْولُ قَْولُ صَاِحبِ املَتَاعِ يف
  َتَناُزعٍ ِفي الرَّدِّ َمعْ َحلٍْف قُِفي

رددته إليك : للشيء املصنوع فقال الصانع )  يف الرد( بينه وبني الصانع ) والقول قول صاحب املتاع يف تنازع ( 
بالبناء للمفعول صفة حللف ، ) قفي ( منه ) مع حلف ( بل هو باق عندك فالقول لربه : وقال ربه . بعد الصنعة 

وظاهره أن القول لربه سواء قبضه ببينة أو بغري بينة استصنع بأجر أو بغريه وهو كذلك ألنه قبضه على الضمان فال 
إال ببينة خبالف املودع عنده إذا قبض الوديعة بغري بينة فهو مصدق يف الرد ألنه مل يقبضها : كما قال مالك  يربأ منه

على الضمان ، وهذا كله يف املصنوع الذي يغاب عليه كالثوب وحنوه ، وأما ما ال يغاب عليه كغالم دفعه ملن يعلمه 
ده كقبول دعوى تلفه إال أن يكون قبضه ببينة مقصودة أو دابة ملن يعلمها حسن السري ، فالقول للصانع يف ر

للتوثق فال تقبل دعواه الرد والتلف ، واملقصودة للتوثق هي املقصودة باإلشهاد احترازاً مما إذا حضرت على وجه 
 اإلتفاق فشهدت مبا وقع مبحضرها من غري أن يشهدها رب املتاع والصانع ، فهذه البينة مل تقصد باإلشهاد ، وإمنا

عاطفاً على ما ) خ ( حضرت على وجه االتفاق فهي كالعدم كما أوضحنا ذلك يف شرحنا للشامل يف باب الوديعة 



وفهم من النظم أن دعوى التلف والغصب . وال يف رده فلربه وإن بال بينة اخل : ال يقبل فيه قول الصانع ما نصه 
قبل دعواه الرد مل يقبل دعواه التلف والغصب إال ببينة كدعوى الرد فال يقبل قول الصانع فيهما أيضاً ألن من مل ي

أنا أدفع األجرة وآخذ قيمته معموالً : عليهما من غري تفريط ويضمن قيمة ذلك يوم الدفع ، وليس لربه أن يقول 
وحمل الضمان إن غاب على املصنوع ونصب نفسه لتلك . إال أن يقر الصانع أنه تلف بعد العمل قاله يف املوازية 

لصنعة لسائر الناس فإن مل يغب على املصنوع بل صنعه ببيت ربه ولو بغري حضوره أو حبضوره ، ولو بغري بينة ، أو ا
( مل ينصب نفسه لسائر الناس ، بل كان يصنع لشخص خاص أو جلماعة خمصوصني فال ضمان عليه فيما ادعى تلفه 

مصنوعه ال يف غريه ، ولو حمتاج هلعمل ، وإن ببينة أو عاطفاً على ما فيه الضمان أو صانع أي عليه الضمان يف ) خ 
بال أجر إن نصب نفسه وغاب عليه فبقيمته يوم دفعه ، ولو شرط نفيه أو دعي ألخذه إال أن تقوم بينة أي بتلفه 

  .فتسقط األجرة اخل 
  : قال يف العمل املطلق. أحلقوا السمسار بالصانع فال تقبل منه دعوى الرد وال التلف : تنبيه 

  واحلقوا السمسار بالصناع
  فضمنوه غائب املتاع

أودعتها ألهنا وقفت علي يف : من اكترى دابة فلما قدم قال : ذكر اللخمي وابن عرفة يف كتاب الوديعة : فرع 
  .الطريق فإنه يصدق ، ولو أنكر ذلك املودع عنده وال ضمان عليه ألن الشأن دفع الودائع بغري بينة اه 

  جِريِ أَنْ كان سألوالقَْولُ ِلَأل
  بالقُْربِ ِمْن فََراِغِه أَْجرَ الَعَملْ

كاليومني ) بالقرب من فراغه ( أي جاء يسأهلا ويطلبها ) إن كان سأل ( يف عدم قبضه األجرة ) والقول لألجري ( 
اء وإالَّ بأن مفعول بقوله سأل ، وهذا إذا كان قد دفع املصنوع لربه أو مل حيزه أصالً كبن) أجر العمل ( وحنومها 

وله وللجمال بيمني يف عدم قبض األجرة ) : خ ( كان املصنوع باقياً حتت يده ، فالقول له يف عدم القبض وإن طال 
وإن بلغا الغاية إال لطول فلمكتريه بيمني ، وكان حق الناظم أن يؤخر هذا البيت عن األبيات بعده الرتباطها مبا قبله 

أنه ال فرق بني الصناع وكراء الرواحل والسفن والدور واألرضني وغري ذلك ،  ، وظاهر قوله بالقرب من فراغه
وإن كان الكراء مشاهرة أو مساهنة واختلفا يف الدفع صدق املكتري مع ميينه فيما : قال يف املتيطية . وهو كذلك 

ألخرية ، فيصدق املكري مع انقضى من الشهور يف املشاهرة ، ومن السنني يف املساهنة إال يف الشهر األخري والسنة ا
قال املكناسي يف . والشهر بعد انقضاء املدة يف ذلك قريب انتهى : قال بعض املوثقني . ميينه إن قام حبدثان ذلك 

العرف بفاس أن القول قول املكري للدار وحنوها يف سالف املدة ما عدا شهرين من آخرها فإن القول فيها : جمالسه 
  .قول املكري انتهى 

والعمل اليوم بفاس على ما للمكناسي بزيادة شهر فيكون القول للمكتري فيما عدا الثالثة األشهر األخرية :  قلت
، فإن القول فيها قول املكري مع ميينه يف الدور واحلوانيت والفنادق وحنو ذلك ال يف الصناع والرواحل ، فإن 

ن قيمة املصنوع يف دعواه التلف والرد يوم الدفع كما مر ، مث إذا قلنايضم. العمل فيها على ما يف النظم واهللا أعلم 
فإن اتفقا عليها فال كالم ، وإن اختلفا فيها تواصفاه ، مث قوِّم ، فإن اختلفا فالقول للصانع ألنه غارم ، وهذا إن 

  :بقي هنا بيت وهو : أشبه وحلف كما قال 
  َبْعَد َيِمينِِه ِملْن ُيَناكُِر
  ُف املُستَأْجُِرَوَبْعَد طُولٍ َيْحِل



  َوالَوْصُف ِمْن ُمْسَتْهِلٍك ملَا َتلْف
بكسر الالم يتعلق مبحذوف صفة أي الكائن من ) من مستهلك ( مبتدأ ) والوصف ( يف َيِدِه ُيقْضىبِه بَْعَد احلَِلْف 

وكل :  مستهلك ، ومساه بذلك هلالك الشيء حتت يده ونكره ليعم الصانع واملرهتن والغاصب وغريهم كما سيقول
خرب أي يقضي ) يقضي به ( أي املستهلك يتعلق بتلف ) يف يده ( يتعلق بالوصف ) ملا تلف . ( من ضمن شيئاً اخل 

وإن اختلفا يف قيمة تالف ) : خ ( من املستهلك ) بعد احللف ( بوصفه عند اختالفهما فيه دون وصف صاحبه 
إال : ولو ادعى شيئاً يسرياً ألنه غارم ، وقال أشهب ) : ز ( . تواصفاه ، مث قوم ، فإن اختلفا فالقول للمرهتن اخل 
من غصب أمة فادعى هالكها واختلفا يف صفاهتا صدق الغاصب : أن يتبني كذبه لقلة ما ذكره ، وحنوه قول املدونة 

وهو . نتهى يف الصفة مع ميينه إذا أتى مبا يشبه فإن أتى مبا ال يشبه صدق املغصوب منه يف الصفة حينئذ مع ميينه ا
  :معىن قول الناظم 

  َوَشْرطُُه إْتيَاُنُه بِمْشبِِه
فإن أتى مبا ال يشبه ) إتيانه مبشبه . ( أي شرط قبول وصفه مع احللف ) وشرطه ( َوإنْ بَِجْهلٍ أَْو ُنكُولٍ َينَْتهِي 

وإن جبهل أو ( : صدق اآلخر إن أشبه وحلف ، فإن نكل املستهلك أو قال ال أدري صفته صدق اآلخر كما قال 
  .املستهلك بكسر الالم ) نكول ينتهي 

  فَالقَْولُ قَْولُ َخْصِمِه يف َوْصفِِه
  ُمْسَتْهِلكاً بُِمْشبٍِه َمْع َحلْفِِه

) مبشبه ( بالفتح معمول بوصف ) يف وصفه مستهلكاً ( وهو رب املستهلك بفتح الالم ) فالقول قول خصمه ( 
ه خصمه أو حال منه ، فإن مل يشبه رب املستهلك أيضاً فوسط من القيم بعد متعلق بقول) مع حلفه ( يتعلق بوصف 

أمياهنما كما البن ناجي ، والظاهر أنه كذلك إذا جتاهال أي ادعى كل جهل صفته ، وهذا يف غري املرهون ، وأما هو 
بني أن القول للمستهلك بكسر وإن جتاهال فالرهن مبا فيه ، وملا ) : خ ( فإهنما إذا جتاهاله فالرهن مبا فيه كما قال 

  َوكلُّ َمْن َضِمَن َشيْئاً أْتلَفَْه:الالم يف وصف املستهلك بفتحها أشار إىل ما يضمنه بعد الوصف واليمني فقال 
  فَْهَو ُمطَالٌَب بِِه أَنْ ُيْخِلفَْه

سواء أتلفه عمداً أو  )به أن خيلفه ( بفتح الالم ) فهو مطالب ( من مثلى أو مقوم ) وكل من ضمن شيئاً أتلفه ( 
  .خطأ 

  َويف ذَوَاِت املِثْلِ ِمثلٌ َيجُِب
  َوِقيَمةٌ يف غَْيرِِه َتْستَْوجُِب

) جيب ( هبا كالم قد يؤم : مبتدأ سوغه تقدمي معمول اخلرب عليه على حد قول ابن مالك ) ويف ذوات املثل مثل ( 
أي املثلى وهو ) وقيمة يف غريه . ( ففي ذوات املثل اخل خربه واجملرور يتعلق به ، وكان حقه أن يفرعه بالفاء فيقول 

أي يوجبها الشرع ، واملثلى كل ما يكال أو يوزن كالذهب والفضة واحلديد والصفر والنحاس ) تستوجب ( املقوم 
  .واحلنطة والشعري وسائر املأكوالت ، واملقوم ما ال يكال وال يوزن كالثياب وسائر العروض والرقيق واحليوان 

من استهلك طعاماً يف الغالء وطولب به يف الرخاء فإنه يلزمه مثله على املشهور ، وكذلك من استهلك : نبيه ت
: يف الغصب ) خ ( فلوساً فانقطع التعامل هبا فإنه يلزمه املثل ، وإذا تعذر املثل فإنه يصرب حىت يوجد كما قال 

وطولب به يف الرخاء احترازاً مما إذا طولب به يف الغالء : يل وقو. واملثلى ولو بغالء مبثله وصرب لوجوده ولبلده اخل 
وكان موجوداً فماطله املستهلك أو الغاصب أو املقترض حىت رخص فإنه يضمن قيمته وقت الطلب كما تقدم عند 



  .بأضرب األمثان واآلجال اخل : قول الناظم صدر البيوع 
من قيمة العجل وقت التلف ويضمن أيضاً ما نقص من حليب إذا أتلف عجل بقرة أو ولد شاة فإنه يض: تنبيه آخر 

البقرة أو الشاة على أهنا حتلب بنتاجها ، وهذا إذا مل يكن اللنب هو املقصود منها وإالَّ خري املالك بني أن يضمنه 
ة ذي فإن أفات املقصود كقطع ذنب داب: يف فصل التعدي بقوله ) خ ( قيمتها أو يأخذها وما نقصها كما أشار له 

وانظر أيضاً عند قوله يف الدماء كجنني البهيمة ، وانظر . هيئة أو لنب شاة هو املقصود ال إن مل يفته كلنب بقرة اخل 
وانظر شرح الشامل . أيضاً من أتلف مثرة قبل بدو صالحها عند قوله يف الشهادات كاإلتالف بال تأخري للحصول 

و أشجاراً ، وانظر من أتلف زرعاً قبل بدو صالحه عند قوله يف هلذا النص الذي يف الشهادات من رعى كرماً أ
وال خالف يف : أي فإنه يغرم قيمته على الرجاء واخلوف ، قال ابن رشد . وما أتلفته البهائم ليالً اخل : الشرب 

م ال ؟ فقال تقوميه إذا أيس من عوده هليئته ، وأما إن رعى صغرياً أو رجى أن يعود هليئته فاختلف هل يستأين به أ
يستأين به ، وإذا حكم بالقيمة فيه على قول مطرف مث عاد هليئته مضت : إنه ال يستأين به ، وقال سحنون : مطرف 

: وقال أصبغ . القيمة لصاحبالزرع وقيل ترد كالبصل يعود ، وإذا مل حيكم بالقيمة حىت عاد هليئته فإن القيمة تسقط 
: وقوله . يستروح من كالم ضيح أن قول مطرف هو الراجح يف اجلميع انتهى ورمبا : ال تسقط ، قال الشيخ بناين 

صريح أن الزرع والقيمة يكونان لرب الزرع ألنه مل يأخذ القيمة إال على . مضت القيمة إىل قوله ، وقيل ترد اخل 
لدافع القيمة ، الرجاء واخلوف وهو الظاهر خالف ما يف حاشية الرهوين عن املقصد احملمود من أن الزرع يكون 

  .واهللا أعلم 
  فصل يف اجلعل

فقد جعل له جعالً على اإلتيان يف )  ٧٢: يوسف ( } وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم : واألصل فيه قوله تعاىل 
الصواع ومل يضرب له أجالً فدل ذلك على أنه إن طلب ومل يأت به فال شيء له واألصل فيه حديث الرقية ، وهو 

ن الصحابة سافروا حىت نزلوا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فأتى امللدوغ أن نفراً م
( لبعض أولئك الصحابة يرقيه فرقاه على أن جعل له قطيعاً من الغنم فربىء ووىف له جبعله ، فذكروا ذلك للنيب 

والقصة يف البخاري عن أيب . اخل ) ب اهللا إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتا: ( فقال هلم ) صلى اهللا عليه وسلم 
وعرفه ابن عرفة بتعريفني أوجزمها ، وعليه نقتصر عقد معاوضه على عمل . وغريه ) ح ( سعيد اخلدري ونقلها 

آدمي جيب عوضه بتمامه ال بعضه ببعضه ، فخرج بقوله عمل آدمي كراء الرواحل والسفن والنكاح وكراء 
تمامه القراض واملساقاة والشركة يف احلرث جلواز عدم الربح والغلة والزرع ، األرضني ، وبقوله جيب عوضه ب

  .وبقوله ال بعضه ببعضه اإلجارة لوجوب بعض العوض إذا ترك األجري العمل قبل متامه 
  اجلُْعلُ َعقٌْد جاِئٌز ال َيلَْزُم

  لكن بِِه بَْعَد الشُّرُوعِ ُيْحكَُم
( أي باللزوم ) لكن به ( ا أن يفسخه قبل الشروع يف العمل على املشهورفكل منهم) اجلعل عقد جائز ال يلزم ( 

على اجلاعل فقط ، وهو باذل العوض فاجملرور والظرف متعلقان بيحكم ، وأما اجملعول فله ) بعد الشروع حيكم 
واعلم أن . ولزمت اجلاعل بالشروع ) : خ ( الترك ولو بعد الشروع أو العمل الكثري ، وال يلزمه اإلمتام حبال 

وال حيد : اجلعالة تفارق اإلجارة من وجوه ، فمنها أن ضرب األجل يفسدها كما أشار له الناظم فيما يأيت بقوله 
ال يؤجل بأجل إال أن يشترط اجملعول الترك مىت شاء خبالف اإلجارة فال تصح بدون أجل ، : أي . بزمان الحق اخل 

ههنا فهو كالقراض والتوكيل والتحكيم خبالف اإلجارة ، فإهنا تلزم بالعقد ومنها أهنا عقد غري الزم كما قال الناظم 



  :، وقد نظم ابن غازي ما يلزم بالعقد وما ال يلزم به وما فيه خالف هل يلزم به أم ال فقال 
  أربعة بالقول عقدها فرا
  بيع نكاح وسقاء وكرا

  ال اجلعل والقراض والتوكيل
  واحلكم بالفعل هبا كفيل

  غراس واملزارعهلكن يف ال
  والشركات بينهم منازعه

وفرا آخر الشطر األول بالفاء مبعىن قطع ، ومنه فرى األوداج أي قطعها ، والوجه الثالث الذي خيالف فيه اجلعل 
  :اإلجارة أنه ال شيء له إال بتمام العمل كما قال 

  َولَْيسَ َيسَْتِحقُّ ِممَّا ُيجَْعلُ
  َملَُشْيئاً سَِوى إذَا يَِتمُّ الَع

فإن ) سوى إذا يتم العمل ( مفعول يستحق ) شيئاً ( له ) جيعل ( أي اجلعل الذي ) مما ( اجملعول ) وليس يستحق ( 
صحة اجلعل بالتزام أهل اإلجارة جعالً ) : خ ( مل يتمه فال شيء له خبالف اإلجارة فإن له فيها حبساب ما عمل 

أي حمل كونه ال شيء له إذا مل . أجر على التمام فنسبة الثاين اخل يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إال أن يست
يتمه اجلاعل بنفسه أو عبيده أو يستأجر عليه وإالَّ فله فبنسبة الثاين فإذا جاعله على اإلتيان خبشبة إىل موضع كذا 

لى بقية الطريق خبمسة دراهم مثالً فحملها نصف الطريق وتركها فال شيء له ، فإذا جاعل صاحبها شخصاً آخر ع
بعشرة فإمنا يكون لألول عشرة ألهنا اليت تنوب فعله من عمل الثاين ألن الثاين ملا استؤجر نصف الطريق بعشرة علم 

أن قيمة اإلتيان هبا يف الطريق كلها يوم استؤجر عشرون ، ولو محلها األول ربع الطريق وتركها ومحلها الثاين بقية 
ثالثة وثلث ألن الثاين محل كل ربع من الثالثة األرباع بثالثة وثلث ، وقس على  الطريق بعشرة أيضاً كان لألول

ذلك لو محلها األول ثالثة أرباع الطريق وحنو ذلك واحلفر يف البئر مثل اخلشبة وإذا محلها بقية الطريق بنفسه أو 
جيعل له اجلعل على شيء  وشبه هذا الدالل: ابن رشد . عبده يقال ما قيمة ذلك أن لو جوعل أو استؤجر عليه 

فيسوقه مث يبيعهربه بغري حضرته ، ولو باعه دالل آخر جبعل كان اجلعل بني الداللني بقدر عنائهما ، ألن الدالل 
وتأمل هذا مع ما يفعله الناس اليوم من كون الدالل الثاين يستبد جبميع اجلعل . الثاين هو املنتفع بتسويق األول اه 

رى ، وهذا ظاهر إذا كان الدالل الثاين دلل الثوب مثالً يف اليوم الذي دهللا فيه األول ، وذلك ظلم لألول كما ت
ويف ذلك السوق بعينه وإالَّ فال شيء لألول خبالف تدليل األصول اجلمعة والشهر وحنوه ، فإنه يشارك الثاين ولو 

: ور ، واعترضه التونسي وابن يونس قاال دللها يف غري يومها وسوقها مث ما مر من أن لألول بنسبة الثاين هو املشه
ألن األول إذا رضي أن حيملها مجيع الطريق خبمسة ، فكان جيب إذا تركها يف نصف الطريق أن يعطى نصف 

اخلمسة ، وأجاب ابن عبد السالم بأن عقد اجلعل ملا كان منحالً من جهة العامل بعد العمل فلما ترك بعد محله 
  .االً للعقد من أصله وصار الثاين كاشفاً ملا يستحقه األول اه نصف املسافة صار تركه إبط

عاقد وشرطه أهلية البيع وعمل وهو كعمل اإلجارة من كونه منفعة تتقوم : أركان اجلعل ثالثة : األول . تنبيهان 
بق والضالة إال أنه ال يشترط العلم به هنا إذ مسافة اآل. قدر على تسليمها بال استيفاء عني وال حظر وتعني اخل 

وجعل وشرطه أن يكون معلوماً منتفعاً به ظاهراً مقدوراً على تسليمه إىل غري ذلك مما . جمهولة انظر شرحنا للشامل 
يشترط يف مثن املبيع ، وتقدم عن ابن سراج يف فصل اإلجارة أنه أجاز كراء السفينة باجلزء من رحبها إذا دعت إىل 



مالك رمحه اهللا مراعاة املصلحة إذا كانت كلية حاجية ، وأيضاً فإن ابن حنبل ألنه قد علم من مذهب : ضرورة قال 
ومجاعة من علماء السلف أجازوا اإلجارة باجلزء يف مجيع اإلجارات قياساً على القراض واملساقاة ، وقد اختلف 

ومما : ازه قال األصوليون يف جواز االنتقال من مذهب إىل آخر يف بعض املسائل ، والصحيح من جهة النظر جو
يدل للجواز أيضاً ما ذكره الشعيب عن أصبغ من أن مجيع ما يضطر إليه الناس وال جيدون منه بدا مثل حارث الزرع 

ونقل ولد الناظم . يستأجر جبزء منه ، وال جيد من حيرس له إال بذلك الوجه فأرجو أن ال يكون به بأس اه باختصار 
إن عمل مبقتضى هذه الفتوى فتحت مسائل كثرية ظاهرها املنع على أصل : كالمه يف فصل اإلجارة وقال عقبه 

وباجلملة فهذه الفتوى اعتمدها غري واحد من املتأخرين وحملها عندهم وعند ابن سراج إذا دعت . املذهب اه 
علة الدالل من الضرورة إىل ذلك ومل جيد يف البلد من يعمل باألجر املعلوم كما ترى ، وتقدم يف فصل اإلجارة أن جما

ومما . والعمل يف اجلعل من شرطه عدم تأجيله اخل : انظر شرحنا للشامل عند قوله . هذا القبيل وإالَّ فهي ممنوعة 
اقتض ديين وما اقتضيت فلك نصفه ، أو القط زيتوين وما لقطت فلك : جيوز فيه اجلعل مع جهل العوض أيضاً قوله 
من زرعي ما شئت ولك نصف ما حتصد أو جتذ ، فإن ذلك كله جعالة  نصفه ، وجذ من خنلي ما شئت ، أو احصد

كما يف . احصد زرعي هذا سواء قال كله أم ال : وله الترك مىت شاء كما اقتصر عليه يف الشامل وغريه ، فإن قال 
وليس له جذ خنلي هذا أو القط زيتوين هذا ولك نصفه ، فهو إجارة الزمة ألنه معلوم باحلزر : الرجراجي أو قال 

  .الترك كما نص عليه يف املدونة 
كل مسألة يصح اجلعل فيها مع اعتبار شروطه من عدم ضرب األجل وحنوه تصح فيها اإلجارة مع اعتبار : الثاين 

كاحلَفْرِ ِللْبِئْرِ :أال ترى أن حفر اآلبار يصح جبعالة كما قال . شروطها أيضاً من ضرب األجل وغريه ، وال عكس 
  بِقَِوَردِّ اآل

  َوالَ ُيَحدُّ بِزََماٍن الحِقِ
بشرط أن تكون يف غري ملك اجلاعل ، وأن يعرفا شدة األرض ورخاوهتا على ما لصاحب املعونة ال ) كاحلفر للبئر ( 

على ما البن رشد وابن احلاجب فإهنما ال يشترطان معرفة شدهتا ورخاوهتا وهو أظهر واآلالت والفؤوس على احلافر 
واآللة والفؤوس على . على اجلاعل ويصح إجارة أيضاً كانت يف أرض ميلكها اجلاعل أم ال  إال أن يشترطها

والشارد يصح ) ورد اآلبق . ( املستأجر بالكسر ، وكذا بيع الثياب يصح إجارة وجعالة وكذا مشارطة الطبيب 
ومها مما تبقى فيه منفعة للجاعل بعد فيهما األمران أيضاً وتنفرد اإلجارة خبياطة الثوب وحفر البئر يف ملك اجلاعل وحن

يف كل ما جاز فيه ) : خ ( الترك فإنه ال يصح جعالة وإمنا يصح إجارة فاإلجارة أعم من اجلعل مطلقاً كما قال 
وهذا واضح على املشهور من أن ما تبقى فيه منفعة للجاعل بعد الترك ال تصح فيه اجلعالة . اإلجارة بال عكس اخل 

له وهو مذهب ابن القاسم من صحة اجلعل فيما تبقى فيه منفعة للجاعل فيتساوى اجلعل واإلجارة ، وأما على مقاب
  .وال ينفرد أحدمها عن اآلخر بشيء 

وكره مالك اجلعل على اخلصومة على أنه ال يأخذ شيئاً إال بإدراك احلق ألنه ال : قال يف املتيطية : األول . تنبيهان 
وجيوز يف أحد قويل مالك أن جياعل الطبيب : وقال قبل ذلك . ذا فله أجر مثله اه يعرف لفراغها غاية فإن عمل ه

وحنوه يف اجملالس املكناسية ، وما تقدم يف . على الربء واخلصم على إدراك احلق وهو املعمول به عند املوثقني اه 
قال . قه وإالَّ ذهب دواؤه باطالً الطبيب حمله إذا كان الدواء من عند العليل وإال مل جيز ألنه غرر إن برىء أخذ ح

  .وبه حكمت ونظمه يف العمل املطلق : ابن ناجي 
من سرق له شيء أو ضاع له مثالً فالتزم ربه اجلعل املسمى بالبشارة اليوم ، فإنه جيوز ذلك االلتزام ويقضي : الثاين 



مكانه جمهوالً ، فمن وجد اآلبق أو للمبشر بأخذه بشرطني أن يلتزم له ذلك قبل وجود املسروق وحنوه ، وأن يكون 
املسروق أو علم مكاهنما مث جاء إىل ربه ، فطلب أن يلتزم له بالبشارة على رده أو على الداللة على مكانه فال جعل 

  :له وإن قبضه رده قال يف العمليات 
  وخذ بشارة جبعل جعال

  قبل الوجود واملكان جهال
أبو العباس امللوي يف بعض تقاييده وحنوهفي شرح العمل املذكور أن  انظر األنقال على ذلك يف شرحه ، لكن ذكر

بعض قضاة فاس أفىت بوجوب احلكم بالبشارة مطلقاً مراعاة للمصاحل العامة وخوفاً من ضياع أموال املسلمني 
وقد نص العلماء على أن الفتوى دائرة على مقتضى احلال وحيث أخذت : قال . بكتمان الضوال واملسروق 

وهذه الفتوى : قلت . شارة من املسروق له ، فإنه يرجع هبا على السارق ألنه ظامل تسبب يف إغرام رب البشارة الب
جارية على ما تقدم عن ابن سراج وغريه من رعي املصاحل وعلى مقتضاها عامة املسلمني اليوم فال يستطيع أن 

  . يردهم عن كتمان الضوال راد إن مل يأخذوا البشارة واهللا أعلم
أي ال جيوز أن يؤجل عمل اجلعل بأجل وال يقدر بزمن كيوم أو عشرة مثالً ألنه قد ينقضي ) وال حيد بزمان الحق ( 

بال تقدير زمن إال بشرط ترك مىت شاء فيجوز حينئذ ضرب ) : خ . ( األجل قبل متام العمل ، فيذهب سعيه باطالً 
لى التمام فقوى الغرر بسبب ذلك مع ضرب األجل ، األجل فيه كما مر ، وذلك ألنه مع عدم الشرط دخل ع

خبالف ما إذا شرط الترك مىت شاء مع األجل فقد دخال على التخيري فخف بذلك الغرر وسكت الناظم عن شرط 
النقد فيه وهو ممنوع لتردد املنقود بني السلفية والثمنية ال إن نقد تطوعاً فيجوز ، وهل على اختالفهما يف قدر 

أنه كالصانع ، فإن كان اآلبق مثالً حموزاً بيده وأشبه قوله ، فالقول له أشبه اجلاعل أم ال ، وإالَّ  اجلعل وحكمه
  .صدق اجلاعل إن أشبه وإال حتالفا وكان له جعل مثله 

  فصل يف املساقاة
ة ألهنا مفردة مفاعلة من السقي وأصله مساقية حتركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فتكتب باهلاء وتنصب الفتح

ولفظها مفاعلة ، أما من الواحد وهو قليل كسافر وعافاه اهللا أو يالحظ فيها العقد وهو منهما ، فيكون من التعبري 
باملتعلق بالفتح وهو املساقاة عن املتعلق بالكسر وهو العقد وهي رخصة مستثناة من كراء األرض مبا خيرج منها ، 

ني األشجار يعمل فيه العامل جبزء من زرعه ومن بيع الثمرة واإلجارة هبا وذلك يف بعض صورها كالبياض الذي ب
ومعىن املساقاة أن : قال يف الكايف . قبل طيبها وقبل وجودها ، ومن اإلجارة اجملهولة ومن بيع الغرر قاله عياض 

يام مبا حيتاج إليه من يدفع الرجل كرمه أو حائط خنله أو شجرة تينه أو زيتونه أو سائر مثمر شجره ملن يكفيه الق
هي : ابن عرفة . السقي والعمل على أن ما أطعم اهللا من مثرها يكون بينهما نصفني أو على جزء معلوم من الثمرة 

عقد على عمل مؤنة النبات بقدر ال من غري غلته ال بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قوهلا ال بأس باملساقاة على 
بقدر يشمل ما إذا كان القدر كل الثمرة أو بعضها ، ولذا قال : فقوله . ة البعل انتهى أن كل الثمرة للعامل ومساقا

ولو عرب جبزء مل يشمل ذلك وهو عطف على مقدر أي يقدر من غلته ال من غري غلته وال تنعقد عن . فيدخل اخل : 
ضى تعريف ابن عرفة املتقدم ، ابن القاسم إال بلفظها ، وعند سحنون بكل ما يدل عليها ولو بلفظ اإلجارةوهو مقت

. بعتك سكىن داري فذلك غلط يف اللفظ وهو كراء صحيح : ويؤيده ما تقدم صدر اإلجارة من أنه إذا قال له 
وال فرق بني أساقيك وأواجرك وال يضر قبح : وقال ابن يونس حسبما نقله الربزيل وغريه يف املغارسة ما نصه 

فعلى هذا البن القاسم قوالن وافق يف . ن القاسم بينهما وهو أصوب انتهى اللفظ إذا حسن العمل ، ومل يفرق اب



أحدمها قول سحنون ، وصوبه ابن يونس كما ترى وذلك مما يرجح ما عليه عمل الناس اليوم من عقدها بغري لفظها 
  .علم فال يشوش به على الناس اليوم واهللا أ. بساقيتك اخل : اقتصر على األول فقال ) خ ( ، وإن كان 

  إنَّ املَُساقَاةَ َعلَى املُْختَارِ
  الَزِْمةٌ بالَْعقْدِ يف اَألْشجَارِ

وإن مل يشرع يف العمل وقيل ) الزمة بالعقد ( وهو مذهب املدونة واألكثر ) املختار ( القول ) إن املساقاة على ( 
  .ساقاة أو بتجوز مقدراً متعلق بامل) يف األشجار ( إمنا تلزم بالشروع ، وقيل باحلوز كما يف ابن عرفة 

  َوالزْرعِ لَْم َييَْبْس فَقَْد َتَحقَّقَا
  قيلَ مع الَعْجزِ وقيلَ ُمطْلَقَا

أي مل يطب ، وهذا الشرط ال خيتص بالزرع بل هو شرط ) مل ييبس ( حال كونه ) الزرع ( جتوز أيضاً يف ) و ( 
وملا كانت هذه . البصل والقصب واللفت واجلزر حىت يف مثر األشجار ومثل الزرع املقثاة والباذجنان والقرع و

األمور ملحقة بالثمار ألن السنة إمنا وردت باملساقاة فيها خاصة اشترط اإلمام جلواز املساقاة يف هذه األمور شروطاً 
أن تربز من األرض وتستقل لتصري : عدم الطيب وهو ال خيتص بالزرع وامللحق به كما مر ، وثانيها : أحدها . 

واحلال أنه قد حتقق كونه زرعاً بأن بزر من األرض واستقل فال : أي ) وقد حتققا : ( ة للشجر وهو معىن قوله مشاهب
أن يعجز رهبا عن القيام بعملها الذي ال تتم وال تنمو إال به وهو معىن قوله : تصح املساقاة فيها قبل ذلك ، وثالثها 

ا إذا عجز عن القيام هبا خبالف مثار األشجار ، فإهنا جتوز املساقاة فيها ، أي إمنا جتوز املساقاة فيه) قيل مع العجز : ( 
وهو ) وقيل مطلقا (  ٦. وإن مل تربز مثرهتا وإن مل يعجز رهبا واشتراط العجز يف الزرع ، وما أحلق به هو املشهور 

كزرع وقصب : إذ قال ) خ ( البن نافع جتوز يف الزرع وما أحلق به ، وإن مل يعجز عنه ربه وعلى األول اقتصر 
  .ومقثاة إن عجز ربه وخيف موته وبرز ومل يبد صالحه 

  َوأَلَْحقُوا املقاِثي بالزَّْرعِ َومَا
  كالَْوْرِد َوالْقُطْنِ َعلَى َما قُدِّمَا

( ة يتعلق مبحذوف صل) كالورد ( مبتدأ ) وما . ( يف اجلواز بالشروط املذكورة كما مر ) وأحلقوا املقاثي بالزرع ( 
يتعلق مبحذوف خرب ، والتقدير وما ثبتكالورد والرحيان واليامسني والقطن ) على ما قدما ( معطوف عليه ) والقطن 

وهل كذلك الورد وحنوه والقطن ) : خ ( جتوز مساقاته على ما تقدم من اخلالف يف الزرع هل يشترط العجز أم ال 
ع أو هي كاألشجار فال يشترط فيها ذلك ، وعليه األكثر ، بل ال جتوز مساقاة ذلك إال بالشروط املتقدمة يف الزر

حكى ابن رشد عليه االتفاق فال أقل أن يكون ذلك مشهور ، تأويالن وحملهما يف القطن الذي جتىن مثرته ويبقى 
  .أصله يثمر مرة أخرى ، وأما ما ال جيىن إال مرة واحدة فإنه كالزرع باتفاق 

  طَْعامَواْمَتَنَعتْ يف َمْخِلِف اِإل
  كََشَجرِ املَْوزِ َعلَى الدََّوام

إمنا تصح مساقاة شجر ذي ) : خ ( إال تبعاً ملا جتوز مساقاته ) يف خملف اطعام كشجر املوز ( املساقاة ) وامتنعت ( 
مثر ومل حيل بيعه ومل خيلف إال تبعاً ، وأدخلت الكاف القضب بسكون الضاد املعجمة وهو املسمى عندنا بالفصة 

زبرة ، والقرط بضم القاف ما يرعى من العشب ، والبقل ، وتقدم تفسريه يف اجلوائح وحنو ذلك مما خيلف بعد والك
ووجب ) : خ ( يتعلق مبخلف وال بأس بشراء مثرة املوز إذا حل بيعها وشرط بطناً أو شهراً ) على الدوام ( جذه 

اف أصول ثابتة ، وإمنا جتذ مثرهتا فتجوز مساقاهتا ضرب األجل ان استمر كاملوز ، وقد حتصل أن األصول ثالثة أصن



وأصول غري ثابتة وهي اليت جيذ أصلها مع مثرهتا كالزرع واللفت وحنومها ، فال جتوز مساقاهتا إال أن يعجز رهبا ويربز 
  .من األرض وأصول جتذ وختلف كالبقل والكراث والقضب واملوز ال جتوز مساقاته قاله ابن يونس 

  َبْيُعُه ِمَن الثَّمَْر َوَما َيِحلُّ
  َوغَْيرِ َما ُيطِْعُم ِمْن أَْجلِ الصِّغَْر

لطيبه إال تبعاً ملا مل يطب فإن مل يكن تبعاً مل جيز له ألنه ضرورة تدعو ) ما حيل بيعه من الثمر ( امتنعت أيضاً يف ) و ( 
له أيضاً أن يدفعها ملن جيذها بالنصف أو إىل املساقاة حينئذ جلواز بيعها بالثمر إذا عجز عن جذاذها ، وألنه جيوز 

واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت فلك : يف اإلجارة ) خ ( الربع إجارة وجعالة كما مر يف اجلعل وهو قول 
كالودي وهو صغار النخل إال تبعاً ملا ) من أجل الصغر ( من عامه ) غري مايطعم ( امتنعت أيضاً يف ) و . ( نصفه 

  .يطعم من عامه 
   ُمَغيَّبٍ يف اَألْرضِ كالَْجَزْرَويف

  َوقََصبِ السُّكَّرِ ُخلٌْف ُمْعَتبَْر
وحنوه ) قصب السكر ( يف ) و ( واللفت والفجل ) كاجلزر ( خرب مقدم ) مغيب يف األرض ( جواز مساقاة ) ويف ( 

  .لزرع كما تقدم صفة له ، واملشهور اجلواز بشروط ا) معترب ( مبتدأ ) خلف ( وعدم جواز املساقاة يف ذلك 
  َوإنْ َبيَاٌض قَلَّ َما َبْيَن الشَّجَْر

  َوَربُُّه ُيلْغيِه فَْهَو ُمْغَتفَْر
كما قررنا وهو احملل اخلايل من الغرس مسي بياضاً إلشراق أرضه ) قل ( فاعل حمذوف يفسره ) بياض ( قل ) وإن ( 

رع أو شجر مسيت سواداً حلجبها عن هبجة بضوء الشمس هناراً وبنور الكواكب ليالً ، فإذا اشترت األرض بز
جواب الشرط ، واملعىن أن ) فهو مغتفر ( مجلة حالية ) وربه يلغيه ( حال ) بني الشجر ( زائدة ) ما ( اإلشراق 

البياض سواء كان بني الشجر أو منفرداً عنها بناحية إذا قلّ بأن يكون كراؤه منفرداً مائة والثمرة على املعتاد منها 
قاط ما أنفق عليها تساوي مائتني يغتفر إلغاؤه للعامل فيختص مبا يزرع فيه ، وسواء ألغي له باشتراطه إياه بعد إس

من : وما يف حاشية ابن رحال . وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه اخل ) : خ ( عند العقد أو سكتا عنه عنده 
ولو ادعى رب : ابن يونس . يف حاشية الرهوين أنه عند السكوت يبقى لربه على الراجح خالف املعتمد كما 

احلائط قبل العمل أنه اشترطه لنفسه حتالفا وتفاسخا ، وإذا ألغي للعامل فزرعه لنفسه مث أجيحت الثمرة كان عليه 
كراء البياض ألنه مل يعطه إياه إال على عمل السواد ، فلما ذهب السواد كان له أن يرجع بالكراء ، وكذا لو عجز 

قل إنه إذا مل يكن تبعاً بل كان كراؤه أكثر من مائة : ام العمل كان عليه البياض بكراء مثله ، ومفهوم قوله عن إمت
  .يف املثال املذكور مل جيز إلغاؤه بل يبقى لربه فإن اشترطه العامل فسدت 

  َوجاَز أنْ َيْعَملَ ذَاَك العاِملُ
يف الشجر وتكون ) العامل ( البياض القليل كما يف املثال املتقدم ) ذاك وجاز أن يعمل ( لِكْن بُِجْزِء جُْزئَها ُيمَاِثلُ

أي املساقاة مفعول ) جزئها ( من نعته وصفته ) جبزء ( بشروط أحدها أن يكون عمله فيه ) لكن ( فائدته بينهما 
ياض مل جيز على املشهور كالربع أو النصف فيهما معاً ، فلو كان على الربع يف الثمرة والنصف يف الب) مياثل ( بقوله 

، ومذهب ابن القاسم ألن املساقاة إمنا جازت فيه حبسب التبع فال بد أن يكون جزؤه موافقاً ملا هو تبع له ، وذهب 
أصبغ إىل عدم اشتراط موافقة جزء البياض للحائط وعليه فما يفعله الناس اليوم من مساقاة البياض بأكثر من جزء 

  :وش عليهم بارتكاهبم لغري املشهور قاله املسناوي ، وأشار لثاين الشروط بقوله احلائط له مستند ، فال يش



  بِشَْرِط أَنْ َيكُونَ ما َيزَْدرُِع
  ِمْن ِعْنِدِه َوُجْزُء اَألْرضِ َتبَُع

 أي من عند العامل ألنه من مجلة مؤنة املساقاة ، وألنه مل يرد) من عنده ( يف البياض ) بشرط أن يكون ما يزدرع ( 
عنه عليه السالم أنه بعث إىل أهل خيرب بزريعة وال غريها ، فلو كان بذره من عند ربه أو من عندمها فسدت خلروج 

) تبع ( أي واجلزء الذي هو األرض البياض ) وجزء األرض : ( الرخصة عن حملها ، وأشار لثالث الشروط بقوله 
خ ( إال أن يكون قصد به تفسري القلة ) قل ( ىن عنه بقوله لقيمة مثرة احلائط كما تقدم يف املثال وهذا الشرط مستغ

  .وكبياض خنل أو زرع إن وافق اجلزء وبذره العامل وكان ثلثاً بإسقاط كلفة الثمرة اخل ) : 
واحلاصل أن البياض ال جيوز إدخاله يف املساقاة إال هبذه الشروط الثالثة فإن اختل واحد منها فسد عقد املساقاة 

  .إىل مساقاة مثله يف احلائط وإىل أجرة مثله يف البياض  ويرد العامل
  َوَحْيثَُما اْشَتَرطَ َربُّ اَألْرضِ
  فَاِئَدُه فَالْفَْسُخ أْمٌر َمقِْضي

به على ) أمر مقضي ( لعقد املساقاة ) فالفسخ ( أي البياض اليسري لنفسه ) وحيثما شرط رب األرض فائده ( 
ان ذلك زيادة اشتراطها رب احلائط على العامل ، وقيل جيوز لربه اشتراطه لنفسه املشهور ألن سقي العامل يناله فك

ألن العامل ال يتكلف لذلك زيادة يف العمل ألنه يسقي شجره وما ينتفع به البياض بعد ذلك كالذي ينتفع به اجلار 
عامل ، وأما إن كان ال يناله وعليه فال يشوش على من فعله كما مر عن املسناوي ، وهذا إذا كان يناله سقي ال. اه 

وأما الكثري فال يصح إدخاله يف املساقاةوال . أو كان بعالً فال إشكال أنه لربه ، وهذا كله يف البياض اليسري كما مر 
. فالفسخ اخل : وقولنا . أن يلغى للعامل ، بل يبقى لربه كما مر ، وظاهر إطالقاهتم ولو كان سقي العامل يناله 

  .العمل وهو كذلك ويكون له أجرة مثله فيه ومساقاة مثله يف احلائط  ظاهره ولو بعد
  َوالَ َتِصحُّ َمْع ِكَراٍء ال َوالَ

  َشْرِط الَبيَاضِ ِلسَوى َمْن َعِمال
اكتر يل دارك بدرهم على أن نعمل يف حائطك مساقاة : يف عقد واحد كقوله ) مع كراء ( املساقاة ) وال تصح ( 

توكيد لال اليت قبلها ) ال ( العقود اليت ال جيتمع اثنان منها يف عقد واحد كما مر صدر البيوع  بربع الثمرة ألهنا من
وهو رب احلائط أو األجنيب وأما شرطه للعامل ) لسوى من عمال ( اليسري ) شرط البياض ( تصح أيضاً مع ) وال ( 

  .فهو جائز ، وهذا الشطر مكرر مع قوله قبله وحيثما اخل 
  رَاط َعَملٍ كَِثريَِوالَ اشِْت

  َيْبقَى لَُه كَمِثْلِ َحفْرِ بِريِ
أو عني ) كمثل حفر بري ( أي لرب احلائط ) يبقى له ( على العامل ) اشتراط عمل كثري ( يصح أيضاً مع ) وال ( 

وال  ولزم عاملها ما يفتقر له عرفاً أي) : خ ( أو بناء حائط أو بيت ، ومفهوم كثري أن العمل القليل الزم له 
يشترط تفصيله لقيام العرف مقام الوصف ، فإن مل يكن عرف أصالً أو كان ومل ينضبط أو انضبط ومل يعلمه العامل 

قال يف املقدمات . فال بد من البيان والقول للعامل أنه مل يعلمه ، مث إن الذي جيب عليه هو ما يتعلق بإصالح الثمرة 
مل يلزم العامل وال يصح أن يشترط عليه منه إال اليسري كشد احلظرية عمل العامل إن مل يتعلق بإصالح الثمرة : 

بالظاء املشالة أي الزرب الذي بأعلى احلائط مينع التسور عليه من احلظر وهو املنع ، وكإصالح الضفرية وهي 
ا أو يبقى وإن تعلق بإصالح الثمرة وكان ينقطع بانقطاعه: عيدان تضفر وتطني ليجتمع فيها املاء كالصهريج قال 



بعدها الشيء اليسري ، فهذا يلزم املساقي وذلك كاحلفر الذي مينع الدخول للحائط والسقي وزبر الكرم وتقليم 
الشجر وإصالح مواضع السقي وجلب املاء وجذاذ الثمرة وتبقية منافع الشجر وحنو ذلك ، وأما ما يبقى بعد 

فيه مثرها كاجلرين أو إنشاء غرس ، فال يلزم العامل وال جيوز انقطاعها وينتفع به رهبا كحفر بئر أو بناء بني جيمع 
  .باختصار وزيادة لإليضاح . اشتراطه عليه اه 

  َوالَ اخِْتصَاِصِه بِكَْيلٍ أَْو َعدَْد
ق كوس) بكيل ( أي رب احلائط أو العامل ) اختصاصه ( تصح أيضاً مع اشتراط ) وال ( أَْو َنْخلٍة ِممَّا َعلَْيِه قَْد َعقَْد

كألف رمانة أو مائة أترجة أو بطيخة والباقي بينهما على ما ) أو عدد ( يل والباقي بيننا على اجلزء الذي دخلنا عليه 
املساقاة يتنازعه الكيل ) عليه قد عقد ( أي من النخيل الذي ) خنلة مما ( شرط اختصاصه بثمر ) أو ( دخال عليه ، 

قد أحروي يف املنع ، فال جيوز اشتراط اختصاص العامل أو رب احلائط مما عليه قد ع: وما بعده ، ومفهوم قوله 
بكيل من حنطة أو مثرة خنل أو عدد من دنانري أو عرض أو من الرمان مثالً أو مثر خنلة من غري ما وقعت عليه 

الحها وإن كان املساقاة ، ألنه إن كان الدافع من عنده هو العامل فقد خرجا عن املساقاة إىل بيع الثمرة قبل بدو ص
الدافع هو رب احلائط فهو إجارة فاسدة ألنه حينئذ واجره على العمل مبا أعطاه له وجبزء من مثرة ما يعمل فيه فريد 

فله أجرة مثله إن خرجا عنها كان ازداد ) : خ ( العامل إىل أجرة مثله يف الصورتني وال شيء له يف الثمرة كما قال 
مل جيد رب احلائط عامالً إال مع دفعه له شيئاً زائداً على اجلزء فإهنا تصح للضرورة كما  نعم إذا. عيناً أو عرضاً اخل 

مما إذا ساقاه على أن ألحدمها جزءاً من عشرة . واحترز بقوله بكيل اخل ) ز ( تقدم عن ابن سراج يف اإلجارة قاله 
ذلك يرجع إىل جزء معلوم ألحدمها مخسة  أو مخسة أو أقل أو أكثر أو الباقي بينهما نصفني مثالً فإنه جائز ألن

  .ونصف ولآلخر أربعة ونصف قاله اللخمي 
  َوهَي بِشَْرٍط أَْو بَِما قَد اتُّفِْق

  بِِه َوَحدُّ أََمٍد هلا َيحِْق
أي عليه من ) به ( بالبناء للمجهول ) أو مبا قد اتفق ( من الثمرة أي نصفها ) بشطر ( أي املساقاة تصح ) وهي ( 

مرة أو ربعها أو مخسها أو ثالثة أرباعها أو كلها كما مر عن ابن عرفة من أنه جتوز املساقاة على أن كل ثلث الث
واملساقاة جتوز على النصف حسبما ورد يف احلديث ، أنه عليه السالم ساقى أهل خيرب : الثمرة للعامل اللخمي 

) وحد أمد . ( جبزء قل أو كثر شاع وعلم اخل  ) :خ ( بشطر الثمرة وعلى الثلث والربع وأكثر من ذلك وأقل اخل 
وال جتوز : وظاهره الوجوب والذي يف املدونة والشأن يف املساقاة إىل اجلذاذ قال ) هلا حيق ( أي أجل من سنة فأكثر 

شهراً وال سنة حمدودة وهي للجذاذ إذا مل يؤجال وإن كانت تطعم يف العام مرتني فهي إىل اجلذاذ األول حتىيشترط 
والصواب : وقال يف املعني . واقتت باجلذاذ ومحلت على أول إن مل يشترط اخل ) : خ ( وهو معىن قول . لثاين اه ا

أن تؤرخ املساقاة بالشهور العجمية اليت فيها اجلذاذ فإن أرخت بالعربية فإن انقضت قبل اجلذاذ متادى العامل إليه 
: ما نصه ) ح ( ويف . ، فإن طالت السنون جداً فسخت اه  إال أنه يستحب أن تكون املساقاة من سنة إىل أربع

فتحصل أن املساقاة تؤقت باجلذاذ سواء عقداها لعام واحد أو لسنني متعددة فإن عقداها وأطلقا محلت على اجلذاذ 
قضاء ، وعلى أهنا لعام واحد ، وإن عقداها لسنة أو سنتني وأطلقا محلت أيضاً على اجلذاذ ، وإن أراد التحديد بان

  .السنة العربية أو السنني العربية مل جتز وتفسد املساقاة بذلك اه 
أهنا ال تصح إال يف أصل يثمر أو ما يف معناه من ذوات : أوهلا . املساقاة جتوز بثمانية شروط : قال أبو احلسن : تنبيه 

: ثالثها . بل طيب الثمرة وجواز بيعها أن تكون ق: ثانيها . األزهار واألوراق املنتفع هبا كالورد واآلس يعين الرحيان 



أن تكون بلفظ املساقاة ألن الرخص : رابعها . أن تكون إىل مدة معلومة ما مل تطل جداً أو إىل اجلذاذ إذا مل يؤجال 
أن يكون : سادسها . أن تكون جبزء مشاع ال على عدد من آصع أو أوسق : خامسها . تفتقر إىل ألفاظ ختتص هبا 

: ثامنها . أن ال يشترط أحدمها من الثمرة وال من غريها شيئاً معيناً خاصاً بنفسه : سابعها . ى العامل العمل كله عل
. أن ال يشترط على العامل أشياء خارجة عن الثمار أو متعلقة بالثمرة ولكن تبقى بعد الثمرة مما له قدر وبال اه 

وجلها يف النظم كما يعلم بأدىن تأمل ، وقد تقدم أول . وزاد بعضهم تاسعاً وهو أن يكون الشجر مما ال خيلف اه 
  .الباب ما يف الشرط الرابع من اخلالف 

  َوالدَّفُْع ِللزَّكَاِة إنْ لَْم ُيْشتََرطْ
  َبْيَنُهَما بِنِْسبِةِ الُْجْزِء فَقَطْ

حال ) بنسبة اجلزء ( خرب ) بينهما ( بالبناء للمفعول ونائبه ضمري املبتدأ ) إن مل يشترط ( مبتدأ ) والدفع للزكاة ( 
واملعىن أن املتساقيني إذا عقدا املساقاة ومل يشترط أحدمها على صاحبه إخراج ) فقط ( من الضمري يف متعلق اخلرب 

الزكاة من نصيبه ، فإهنا خترج ابتداء ، مث يكون الباقي بينهماعلى ما اتفقا عليه ، وإذا كان يبدأ هبا فكل واحد منهما 
بنسبة اجلزء أي جزء الغلة فمن له منها ربع فقد أعطى : لزكاة بقدر نصيبه من الثمرة وهو معىن قوله قد أعطى من ا

ومفهوم الشرط أنه إذا اشترطت الزكاة على أحدمها كانت عليه وحده وهو كذلك قال يف . عشر الربع وهكذا 
وم ساقى عليه فإن مل يشترط شيئاً فشأن وال بأس أن تشترط الزكاة يف حظ أحدمها ألنه يرجع إىل جزء معل: املدونة 

الزكاة أن يبدأ هبا مث يقتسمان ما بقي مث إن الزكاة إمنا جتب ويبدأ هبا إن كان رب احلائط أهالً هلا ومثره أو ما يضمه 
و مل له من غريه نصاباً وإن كان العامل من غري أهلها ألنه أجري ، فإن مل يكن ربه من أهلها ككونه رقيقاً أو كافراً أ

تبلغ هي أو مع ما له من غريها نصاباً مل جتب عليه وال على العامل يف حصته ، ولو كانت نصاباً وهو من أهلها ألنه 
يزكى احلائط مدة املساقاة على ملك ربه فإن كان مجيعه مخسة أوسق كانت فيه الزكاة : أجري ، ولذا قال اللخمي 

زكى العامل وإن كان عبداً أو نصرانياً وإن كان احلائط لعبد أو وإن مل ينب كل واحد منهما إال وسقان ونصف وي
  .نصراين مل يزك العامل وإن صار له نصاب وهو حر مسلم اه 

يلغى الشرط وتكون : فإن مل جتب الزكاة لنقصاهنا عن النصاب وقد اشترطها أحدمها على صاحبه فقيل : تنبيه 
وهو املعتمد وبه صدر يف املتيطية يقتسمان الثمرة : الشامل ، وقيل الثمرة بينهما على ما دخال عليه ، وبه صدر يف 

عشرة أجزاء ويكون للعامل منها أربعة حيث ساقاه على النصف ولرهبا سنة حيث اشترطت على العامل والعكس 
هذا القول هو اجلاري على الصحيح يف باب القراض من أن جزء الزكاة : قال اللقاين يف حواشي ضيح . بالعكس 
  .وهو للمشترط وإن مل جتب اخل ) : خ ( ملشترطه 

والصواب أيضاً أن اخلماس كاملساقي فالزكاة على رب : قال الشيخ بناين يف حاشيته عن بعض شيوخه : تنبيه 
الزرع إن كان من أهلها وكان عنده نصاب وإالَّ فكما تقدم يف املساقي مث ما فضل بعد أخذ الزكاة يكون بينهما 

  .عليه اه على ما دخال 
جائزة ألنه شريك وهو قول سحنون وقيل : ذكر يف املعيار عن الربزيل أنه اختلف يف شركة اخلماس فقيل : قلت 

وفائدة اخلالف تظهر يف الزكاة فعلى قول ابن القاسم إمنا له إجازة مثله . غري جائزة ألنه أجري وهو قول ابن القاسم 
وعلى جوازها للضرورة درج يف . لى اخلماس زكاة زرعه اه فزكاة الزرع على ربه ، وعلى قول سحنون ع

  :العمليات إذ قال 
  وأجرة اخلماس أمر مشكل



  وللضرورة هبا تساهل
وال زكاة على : وحينئذ فعلى اخلماس زكاة زرعه كما عليه الناس اليوم ، وقد قال الربزيل يف نوازل الزكاة ما نصه 

وقد ذكر يف املعيار عن ابن . اباً ومثله اخلماس اليوم ألنه شريك اه شريك يف مرياث أو غريه حىت يبلغ نصيبه نص
لب أن ما ارتكبه الناس وتقادم يف عرفهم وجرى به عملهم ينبغي أن يلتمس له وجه شرعي ما أمكن على خالف 

يسمى عند  وأما الذي. واهللا أعلم . أو وفاق ، إذ ال يلزم ارتباط العمل مبذهب معني وال مبشهور من قول قائل اه 
الناس اليوم باملقاطع فإمنا يأخذه إجارة قطعاً فزكاة ما يأخذه على رب الزرع وكذا عليه زكاة ما يلقطه اللقاط الذي 

. اشترط لقطه مع احلصاد بأجرة ، سواء كان احلصاد الذي اشترط لقطه اللقاط معه هو املسمى باملقاطع أو غريه 
ونقل عن املعيار أن أجرة احلصاد . وخدمة النساء فيالبوادي اخل :  عند قوله) خ ( ذكر ذلك شارح العمل عن 

بشرط اللقاط معه فاسدة وإن كان زكاة ما يلقطه على رب الزرع ألن ما يلقطه حينئذ مؤاجر به ، ويفهم منه أنه ال 
  .زكاة على ربه فيما يلقطه إذا مل يشترط لقطه وكان اللقاط يأخذه لنفسه 

  ُيكَمَّلُ َوَعاجٌِز ِمْن َحظَِّه
  بالَْبْيعِ َمْع َبْدوِ الصَّالَحِ الَعَملُ

بالبناء للمفعول ونائبه العمل آخر البيت واجلملة ) يكمل ( يتعلق بقوله ) عاجز من حظه ( عامل يف املساقاة ) و ( 
يكمل حال والتقدير وعاجز عن إمتام عمله ) مع بدو الصالح العمل ( يتعلق بيكمل ) بالبيع ( خرب عن عاجز و 

  .عمله من حظه ببيعه حال كون عجزه مع بدو صالح الثمرة 
وحاصله أنه إذا عجز بعد بدو الصالح فإنه يباع حظه من الثمرة ويستأجر بثمنه من يكمل العمل ، فإن كان له 

فضل فله وإن كان نقص فيتبع به إال أن يرضي رب احلائط أخذه ويعفيه من العمل فذلك له قاله يف ضيح ، وفهم 
  .ن الناظم أنه ال جيوز للعامل أن يساقي غريه يف هذا الوجه وهو كذلك ، إال مساقاة يف مثر حل بيعه كما مر م

  َوَحْيثُ لَْم يَْبُد والَ يُوَجد مَْن
  َيُنوبُ يف ذَاَك مََناَب ُمْؤَتمَْن

يف ( عنه ) ينوب ( أمني أي ) وال يوجد من ( صالح الثمرة ) ومل يبد ( عجز العامل أو ورثته بعد موته ) وحيث ( 
  .عن رب احلائط ) مؤمتن ( العامل الذي هو ) مناب ( العمل ) ذاك 

  فََعاِملُ ُيلْقى لَُه ما أَْنفَقَا
  َوقَْولُ ُخذْ ما نَاَب واْخُرْج ُمتَّقى

جز العامل عن وإذا ع: قال يف املدونة . على الثمرة وال شيء له منها وال من أجرة عمله ) فعامل ُيلقى له ما اتفقا ( 
فإن عجز ومل جيد ) : خ ( السقي قبل طيب الثمرة قيل له ساق من شئت أميناً فإن مل جيد أسلم احلائط إىل ربه 

أسلمه هدراً ، وظاهره كظاهر املدونة والنظم أن العامل إذا أسلمه وألغى نفقته لزم رب احلائط قبوله وال مقال له 
أنا ال أقبل تسليمه هدراً ولكن أنا أستأجر من يعمل متام : ه أن يقول وليس كذلك بل له أن ال يقبل إذ من حجت

العمل وأبيع ما صار له من الثمرة وأستويف ما أديت ، فإن فضل فله وإن نقص اتبعته به قاله اللخمي وابن يونس ، 
اعمل فإذا طاب : وكذا قال ابن القاسم يف املتزارعني ، فعجز أحدمها بعد العمل وقبل الطيب فإنه يقال لصاحبه 

وهذا هو : قال يف ضيح . الزرع بع واستوف حقك فما فضل كان له وما نقص اتبعته به ألن العمل كان له الزماً 
أيضاً كاملدونة والنظم أنه ال شيء ) خ ( املتعني خالف ما قاله ابن عبد السالم من أنه يلزم ربه قبوله ، وظاهر 

له قيمة ما انتفع به : وقال اللخمي . انتفع رب احلائط مبا عمل العامل فيه  للعامل إذا رضي رب احلائط بقبوله ولو



ومشل . من العمل األول قياساً على قوهلم يف اجلعل على حفر البئر ، مث يترك اختياراً وأمت صاحب البئرحفرها اه 
ساقى غري أمني ضمن وهو كذلك  قوهلا أميناً من هو مثله يف األمانة أو أعلى أو أقل ، وأصل األمانة ال بد منها فإن

أنه إذا وجد أميناً ينوب عنه فإنه جيوز له أن يساقيه . وال يوجد من ينوب اخل : ومفهوم قوله ) خ ( كما يأيت عن 
ومساقاة عامل آخر ولو : حيث قال عاطفاً على اجلواز ) خ ( سواء عجز أو مل يعجز وهو كذلك كما صرح به 

رب احلائط فإن للعامل أن يساقيه جبزء . آخر اخل ) خ ( ودخل يف قول . ن اه أقل أمانة ومحل على ضدها وضم
ز ( أقل من جزئه أو مساوياً ال بأكثر ألنه يؤدي لدفع بعض الثمرة من حائط آخر وهو خالف سنة املساقاة كما يف 

الذي يأخذه به غريه ، فإن أراد العامل أن يساقي غريه بأقل أو مساوياً طلب رب احلائط أن يأخذه بذلك اجلزء ) 
وأما إن كان بأقل فهل . فالقول له وهو أحق به وال مقال للعامل يف ذلك إن كان اجلزء مساوياً كما يف اللخمي 

للعامل أن يقول ال أرضى بأمانته إذ هو حممول على عدمها حىت يثبتها وهو الظاهر أم ال ؟ وحمل جواز مساقاة 
) ز ( يشترط رب احلائط عمل العامل بعينه وإال منع من مساقاته آخر كما يف  العامل آخر مع عجز أو بدونه إذا مل

أنه ال جيوز عدم اإللغاء بأن يأخذ العامل من رب احلائط قبل الطيب مثناً أو مثرة من غري . ومفهوم قوله يلغى اخل 
( عملك اآلن ) ناب  خذ ما( رب احلائط للعامل قبل بدو الصالح ) وقول : ( احلائط وينصرف وهو معىن قوله 

أي ممنوع ألنه من بيع الثمرة قبل بدو صالحها ، وأما بعد بدوه فيجوز بغري طعام كدراهم ) متقى ( عين ) واخرج 
وما ذكره . أو عرض ال بطعام ملا فيه من بيع الطعام بالطعام نسيئة وبالتفاضل والنسيئة إن كان الطعام من جنسها 

ومن ساقيته حائطك مل جيز أن : ل على شيء يأخذه العامل من رب احلائط قال فيها الناظم هو من اإلقالة بعد العم
ألنه غرر إن أمثر النخل فهو بيع الثمر قبل زهوه ، وإن . يقيلك على شيء تعطيه إياه كان قد شرع يف العمل أم ال 

فليس ألحدمها املتاركة حىت  ومن ساقى رجالً ثالث سنني: وقال فيها أيضاً . مل يثمر فهو أكل املال بالباطل اه 
تنقضي ألن املساقاة تلزم بالعقد ، وإن مل يعمل وليس ألحدمها الترك إال أن يتتاركا بغري شيء يأخذه أحدمها من 

بل كذلك إذا مل يعمل كما مر عن املدونة ، ومفهوم قوله . اآلخر فيجوز ، وبه تعلم أنه ال مفهوم لقوله ما ناب اخل 
أنا : وكذا جيوز إذا قال . وتقايلهما هدر اخل ) خ ( تقايال جماناً جاز كما مر أيضاً عن املدونة  أنه إذا. خذ اخل : 

وحمل . وعاجز من حظه يكمل اخل : وخذ حظك كامالً بعد جذاذها من عينها كما مر عند قوله . أكفيك املؤنة اخل 
قررنا أو على مكيلة مسماة منها أو على مثرة خنلة ما يف النظم إذا كانت اإلقالة على شيء من غري مثرة املساقاة كما 

معروفة منها ، وأما على جزء شائع من مثرة املساقاة ومل تطب فإنه جيوز قبل العمل اتفاقاً ألنه هبة للعامل ، وكذا 
ل على وظاهر قول املدونة املتقدم ؛ أنه ال جيوز التقاي. بعده عند ابن القاسم خالفاً لسماع أشهب ، كذا البن رشد 

وهذا كله إذا كان الدافع هو رب . قبل العمل أم ال . شيء يعطيه إياه مطلقاً كان جزءاً شائعاً من مثرهتا أم ال 
احلائط ، وكذا إن كان العاملدفع لرب احلائط دراهم وحنوها ليقيله فإنه مينع أيضاً ، وإن وقع رد له املدفوع إن عثر 

جلذاذ فله جزؤه من الثمرة كامالً وعليه أجرة ما عمل عنه رب احلائط فيهما عليه قبل اجلذاذ ورجع ملساقاته وبعد ا
، فإن فاتت الثمرة فإنه يرد مكيلتها إن علمت أو قيمتها إن جهلت كما قالوه يف بيع الثنيا الفاسد ، وقد كان يف 

إذا كان الدافع هو رب األصول مثر مأبور وقت البيع وكما قالوه أيضاً يف املغارسة الفاسدة ، وكذا يقال فيما 
  .احلائط فإنه يرد إليه املدفوع قبل اجلذاذ اخل 

  فصل يف االغتراس
اغترس يل هذه األرض أصوالً : فاجلعل أن يقول الرجل آلخر . املغارسة جعل وإجازة وذات شركة اه : ابن عرفة 

له يف املتيطية ، وسينبه الناظم عليه كرماً أو تيناً أو ما أشبه ذلك ، ولك يف كل شجرة تنبت أو تثمر كذا ، وكذا قا



اغرس يل هذه األرض كرماً أو تيناً أو ما أشبه ذلك ، ولك كذا دراهم أو دنانري : واإلجارة أن يقول . آخر الفصل 
أو عرضاً صفته كذا ، فهذه إجارة حمدودة بالعمل كخياطة الثوب ، وال جيوز أن جيمع فيها بني األجل والعمل كما 

ارة ، وحمل جوازها جعالة أو إجارة إذا كانت الغروس من عند رب األرض مسى له عدد ما يغرس أو مل تقدم يف اإلج
يسم ألن ذلك معروف عند الناس ، وإن كانت الغروس من عند الغارس فتمتنع حيث كانت للغروس قيمة ألهنا 

بناء على أن اآلجر واجلص من  حينئذ بيع وجعالة ومها ال جيتمعان ، أو بيع وإجارة وجيري حكمها على من واجر
عند البناء ، وفيها تفصيل انظره يف املقدمات واملتيطية ، فاجلعالة ال شيء فيها للعامل إال بتمام عمله بنبات الشجر 
أو أمثارها على ما شرطاه خبالف اإلجارة فإنه يستحق أجره على جمرد عمله من غري زيادة عليه ، وإن مل يتمه فله 

أو ذات شركة هذا القسم هو املقصود للناظم وغريه ، وأما ما قبله فهو داخل يف بايب : وقوله  .حبساب ما عمل 
اإلجارة واجلعل ، وهي أن يعطي الرجل أرضه آلخر ليغرسها جبزء معلوم منها يستحقه باإلطعام أو بانقضاء األجل 

جارة منفردة وال جعل منفرد ، وإمنا أخذ وهذا القسم ليس بإ: قال يف املتيطية . الذي ضرباه على ما يأيت تفصيله 
وجواز حتديدها باألجل كما يأيت وشبهاً من اجلعالة ألن الغارس ال شيء له : شبهاً من اإلجارة للزومه بالعقد يعين 

إال بعد نبات الغرس وبلوغه احلد املشترط ، فإن بطل قبل ذلك مل يكن له شيء ولكن من حقه أن يعيده مرة أخرى 
.  

  اُس َجاِئٌز ِلَمْن فَعلْاالغْتَِر
  ِممَّْن لُه الُبقَعةُ أَْو لَُه الَعَملْ

أي العقد على غرس األرض أصوالً كرماً أو تيناً أو حنومها مما يطول مكثه سنني كقطن وزعفران يف ) االغتراس ( 
أي ملن عقد ) فعل ملن ( الزم على الراجح )جائز ( بعض األرضني ال ما ال يطول مكثه كزرع وبقل ، فال جيوز فيه 

وهو العامل مبعىن أن عقد االغتراس ) له العمل ( ممن ) أو ( أي األرض ) من له البقعة ( ذلك سواء كان العقد 
جائز من رب األرض والعامل ، فأو مبعىن الواو ولكن ينبغي حتديد عمل الغارس إما بالسنني كأن يتعاقدا على أن 

أربع سنني أو مخس سنني ، وحنو ذلك من املدة اليت ال يثمر النخل وال  العامل هو الذي يتوىل العمل وحده مدة
وقال قبل . وإن مسيا عدة سنني يعمل العامل إليها مث يكون ذلك بينهما جاز . يطعم الشجر قبلها قاله يف النهاية 

ال جتوز باألجل ألهنا  وما البن حبيب عن مالك من أهنا. ما مل تكن أشجار تثمر قبل األجل وإالَّ مل جيز اه : ذلك 
جعل ال يعول عليه كما حققه ابن يونس ، وأما أن حيداها باملقدار كأن يتعاقدا على أن يتوىل العمل وحده إىل أن 

تبلغ األشجار قدراً معلوماً مسياه كقامة أو نصفها أو ستة أشبار وحنوها مما ال تطعم األشجار قبله أيضاً ، فإن كانت 
ر املسمى من قامة وحنوها أو قبل األجل املضروب يف الصورة األوىل فسدت ألن العامل تطعم قبل بلوغها القد

تكون له تلك الثمرة إىل أن يبلغ الشجر األجل أو الشباب الذي مسياه مث يكون له نصف الشجر بأرضه فكأنه أجر 
ألمثار كأن يتفقا على توليته وأما با. نفسه بثمر مل يبد صالحه وبنصف األرض وما ينبت فيها قاله الربزيل وغريه 

  :العمل إىل إطعامها كما قال 
  واحلّد يف ِخْدَمِتهِ أَنْ ُيطِْعمَا
  َوَيقَُع القَْسمُ بُِجْزٍء ُعِلَما

أن . ( أي الغارس أو الشجر املفهوم من السياق فهو من إضافة املصدر إىل فاعله أو مفعوله ) واحلد يف خدمته ( 
إن شرطا زيادة عليه للعلة املتقدمة ، فاإلطعام هو أحد األمور اليت حتد املغارسة به هو أي الشجر وتفسد ) يطعما 

كما ترى ال أهنا ال حتد إال به كما يقتضيه النظم فإن سكتا ومل حيداها بإطعام وال بغريه مما ذكر فهي جائزة صحيحة 



ليه اقتصر غري واحد ، ولذا قلنا ينبغي وتكون إىل اإلطعام ، وقيل هي فاسدة واألول املعتمد ، وع. عند ابن حبيب 
لصحتها عند السكت ، ولكن حمل صحتها عنده إذا كان العرف التحديد باإلطعام وحنوه . حتديد عمل الغارس اخل 

مما تقدم كما عندنا اليوم ، وأما إذا كان العرف أن العامل يبقى عامالً ما عاش فهي فاسدة عند السكت ألن العرف 
حيمل النظم على مسألة السكت وأن احلد فيها إذا سكتا هو اإلطعام وهو الظاهر وعليه فال  كالشرط وميكن أن

  :اعتراض عليه ، مث إذا انقضى ما حدث به فإهنما يقتسمان كما قال 
فيأخذ كل واحد نصيبه من األرض والشجر وهلما البقاء على الشركة مشاعة ، ويكون العمل ) ويقع القسم ( 

ألنصباء ، وقد حتصل مما مر أن من شروطها أن ال يزيد األجل أو الشباب أو العمل املشترط على عليهما على قدر ا
ومن : كنصف أو ثلث أو ربع فهو متعلق بقوله جائز ) جبزء علما ( اإلطعام كما مر ، ومن شروطها أيضاً أن تكون 

الشجر ومواضع أصوهلا من األرض دون أن يدخال على أهنذا اجلزء شائع يف الشجر واألرض أو يف : شروطها أيضاً 
ولو قدمه هنا لكان أحسن فإن سكتا . وشرط بقيا غري موضع الشجر اخل : بقية األرض فهي لرهبا كما يأيت يف قوله 

ومل يشترطا شيئاً فيحمل األمر على شيوعه يف األرض والشجر ، وأما إن دخال على شيوعه يف الشجر خاصة وال 
أن تكون األرض : ومن شروطها أيضاً . على أن األرض بينهما دون الشجر فهي فاسدة  حق ألصوهلا يف األرض أو

وشرط ما يثقل : بيضاء احترازاً مما إذا كانت مشعرة كلها أو جلها فإن املغارسة حينئذ ال جتوز كما يأيت يف قوله 
  .كاجلدار اخل 

  َولَْيسَ ِللَْعاِملِ ِممَّا َعِمال
  َجالَشْيٌء إىل ما جََعالَُه أَ

وال : قال يف النهاية . من إطعام أو شباب أو أجل ) ما جعاله أجال ( وصول ) وليس للعامل مما عمال شيء إىل ( 
فإن بطل الغرس : شيء للعامل يف أرض وال شجر حىت يبلغ الغرس ما شرطاه مما ذكرنا جوازه ، وقال قبل ذلك 

ألهنا جعل فهي كحافر البئر ينهدم قبل فراغه فال . شيء اه يعين حبرق أو آفة قبل بلوغه احلد املشترط مل يكن له 
ولكن إذا بطل الغرس حبرق وحنوه فمن حق العامل أن يعيده مرة أخرى : قال املتيطي والفشتايل وغريمها . شيء له 

شترط فإنه ومفهوم النظم أنه إذا وصل الغرس األجالمل. يعيده أبداً إىل أن يتم أو ييأس منه اه : زاد الربزيل . اه 
يكون له نصيبه منه ، فلو احترق الغرس أو طرأت عليه آفة قبل القسم فإن األرض تكون بينهما ألن العامل قد 

ولو كان يف األرض شجرة قبل املغارسة فهي لرب األرض : قال . استحق نصيبه منها بتمام الغرس قاله ابن سلمون 
. أن تكون بينهما مع الغرس وللعامل أجرة سقيها وعالجها اه وال يكون للعامل فيها شيء وال يسوغ له أن يشترط 

وال تصح املغارسة على البياض الذي بني السواد ، ويدخل الشجر يف املغارسة وإن كان : وحنوه يف الربزيل قائالً 
  .على إخراجه فإن كان ال يصل إىل شجره منفعة سقي أو غريه فهو جائز وإالَّ مل جيز اه 

الناس اليوم فيما إذا كانت األرض مشتملة على أشجار فيشتري العامل نصف األشجار على  وما يفعله: قلت 
شرط أن يغرس البياض الذي بينهما مناصفة فاسد ملا فيه من اجتماع املغارسة والبيع ، ومها جيتمعان كما مّر صدر 

. ال سبيل جلواز املغارسة فيها البيوع عن ابن احلاج ، اللهم إال أن يرتكب يف ذلك مذهب أشهب إذ هذه الصورة 
ولو فرضنا أنه يؤاجره على خدمة األشجار ملدة معلومة بعوض معلوم ، ألن اإلجارة من ناحية البيع واملغارسة من 

نعم على مذهب أشهب جيوز ذلك ، وقد تقدم يف الباب قبله عن ابن لب أن ما جرى به . ناحية اجلعل كما مر 
مكن ، إذا ال يلزم العمل مبذهب معني وال مبشهور من قول قائل ، ويؤيده أيضاً ما عرف الناس يلتمس له وجه ما أ

: وقفت على كتاب الشيخ أيب حممد خبط يده وفيه من قال لرجل : يف الربزيل يف باب القراض قال ، قال املازري 



إليه قراضاً إن ذلك جائز ،  إذا جاءك فالن فخذ السلع اليت بيده وادفع إليه ديناراً عن أجرته وبقية الثمن ادفعه
وعليه اكثر : الربزيل . واستشكل هذا بأنه يقتضي جواز اجتماع القراض واإلجارة واجلعل يف عقد واحد : املازري 

  .قراضات الناس اليوم اه 
  َوَشْرطُ ُبقْيا غَْيرِ َمْوِضعِ الشِّجَْر
  ِلَربِّ اَألْرضِ َساِئغٌ إذَا َصَدْر

منه فيجب أن يوىف له ) لرب األرض سائغ إذا صدر ( من األرض ) غري موضع الشجر  (أي بقاء ) وشرط بقيا ( 
إذا غارسه على أخذ مواضع الشجر فليس للعامل شيء من بقية األرض وليس عليه عمل : الربزيل . به كما مر 

  .فيها ، ويتصرف رب األرض فيها كيفما شاء ما عدا مواضع الشجر 
  ارَِوَشْرطُ ما َيثْقُلُ كاِجلَد

  ُمْمَتنٌِع َوالَعكْسُ أْمٌر جَارِي
يبنيه حول أرض املغارسة أو حفر بئر فيها تكثر نفقته أو تكون األرض ) كاجلدار ( على العامل ) وشرط ما يثقل ( 

للغرر ألن ) ممتنع ( مشعرة كلها أو جلها ، فيشترط عليه إزالة شعرها ، وحنو ذلك مما يثقل عليه عمله وتعظم مؤنته 
رمبا بطل أو هلك قبل بلوغ احلد املشترط فترجع لرهبا ، وقد انتفع بإزالة شعرها وبناء جدارها وحفر بئرها  الغرس

فيذهب عمل العامل باطالً ، وقد علمت أن املغارسة من ناحية اجلعل وهو ال جيوز إال فيما لو ترك العامل مل ينتفع 
ر ختف إزالتها أو حفر شرب خيف أمره وحنو ذلك من اجلاعل بشيءكما مر ، فإن كان فيها ملع يسرية من الشع

) أمر جار ( وهو شرط ما خيف ) والعكس : ( تزريب وحنوه فال بأس باشتراطه كما يف النهاية ، وهو معىن قوله 
  .عند الناس جائز شرعاً 

. وهو كذلك  يفهم من النظم أنه ال يشترط بيان نوع الغرس من زيتون أو تفاح وحنو ذلك ،: األول . تنبيهات 
وإمنا يطلب بيانه فقط حيث كان بعض الغرس أضر من بعض ، فإن مل يبيناه فالعقد صحيح ومينع من غرس األضر 
كما قالوه فيمن اكترى أرضاً للغرس ومل يبني نوع ما يغرس فيها ، فمذهب ابن القاسم صحة العقد ومينع من فعل 

أو مل : يف اإلجارة ) خ ( قله يف حاشية الشيخ البناين عند قول يفسد العقد كما يف ضيح ، ون: األضر ، وقال غريه 
وقد علمت أن املغارسة أخذت شبهاً من الكراء كما مر . يعني يف األرض بناء أو غرس وبعضه أضر وال عرف اخل 

قاً أو جرت اغرس يف األرض ما شئت وإالَّ جاز مطل: ، ويؤيده ما يأيت يف التنبيه الرابع ، وهذا كله إذا مل يقل له 
ووجب بيان ما يغرس الختالف : وقول صاحب كتاب املغارسة . العادة بذلك ألهنا كالشرط وإالَّ جاز مطلقاً 

األشجار يف مدة األمثار ويف قلة اخلدمة وكثرهتا غري ظاهر ، ألن العامل إذا غرس ما يطول أمثاره وما تكثر خدمته 
لك املغروس ، والناس عندنا اليوم ال يبينون شيئاً للعادة وال فقد رضي بطول عمله وكثرة خدمته لغرض له يف ذ

  .يتشاحون يف مثل ذلك ، فال يتعرض لفسخ عقدهم بعدم البيان وال سيما على ما مر قريباً عن ابن لب 
  .ما نبت يف أرض املغارسة بنفسه بعد عقدها ومل يغرسه الغارس فهو بينهما كاملغروس : الثاين 

املغارسة باإلطعام فإن أطعم جلها فالذي مل يطعم تبع ملا أطعم ويسقط عن العامل العمل يف إذا حددت : الثالث 
اجلميع ويقتسمان إن شاءا ، وإن مل يطعم جلها بل أقلها فإن كان ذلك األقل إىل ناحية كان بينهما وسقط العمل فيه 

  .املتيطية وغريها  ولزمه العمل يف غريه ، وإن كان خمتلطاً لزمه العمل يف اجلميع قاله يف
قيد بعض املتأخرين مغارسة األنواع أو النوع الواحد مبا إذا كانت تطعم يف زمن واحد أو متالحق وأما إذا : الرابع 

إذا مل يسميا أجالً : وظاهر إطالق قول ابن حبيب : الربزيل . كانت ختتلف بالتبكري والتأخري فال جيوز يف عقد واحد 



  .طعام أهنا جتوز ولو مل تتالحق األنواع أو النوع الواحد يف اإلطعام اه وال شباباً فهي إىل اإل
ما ذكره من اجلواز على ظاهر ابن حبيب هو املتعني ، إذ النوع الواحد قد يتأخر كثري من أفراده عن البعض : قلت 

إذا أطعم : ة ؟ ولذا قالوا اآلخر يف اإلطعام تأخرياً كثرياً كما هو مشاهد بالعيان ، فكيف بذلك يف األنواع املختلف
األكثر فاألقل تابع كما مر ، وإمنا حيسن أن يقال باملنع يف هذا لو كان مثره ما أطعم يكون للعامل ، ألنه حينئذ 
. يكون آجر نفسه بثمر مل يبد صالحه كما مر ، ومع ذلك يقيد مبا إذا كان ما أطعم غري تابع ، وإالَّ فال ينظر له 

كما هو ظاهر ما تقدم ألن التوابع يغتفر فيها ما ال يغتفر يف متبوعاهتا ، وهذا يبني لك صحة ما  ولو كان مثر للعامل
قدمناه يف التنبيه األول ، وإن ما ذكره صاحب كتاب املغارسة من وجوب بيان املغروسالختالف األشجار يف مدة 

ويفسخ إن كانت ال : ر عليه يف النهاية قائالً وإن اقتص: إمنا يتمشى على ما قاله بعض املتأخرين وهو . اإلمثار اخل 
  .تتالحق إال بعد بُعد وللعامل أجر مثله إن عمل غري ظاهر كما ترى واهللا أعلم 

إذا واجره بنصف األرض على أن يغرس النصف الباقي فإن ذلك ال جيوز سواء شرطا القسمة قبل الغرس : اخلامس 
، وعلله بأنه ال يدري ما خيرج له بالسهم فصار العوض جمهوالً ، وما  أو بعد غرس اجلميع قاله ابن رشد يف أجوبته

فال جيوز االستئجار على غرس نصف األرض : ال جيوز بيعه ال جيوز أن يكون أجرة ، وأطال يف ذلك إىل أن قال 
غرس ويعينا بنصفها اآلخر على اإلشاعة إال أن تكون مستوية تعتدل يف القسمة بالذراع ، ويشترطان قسمتها قبل ال

وما . بتقدمي وتأخري . اجلهة اليت يأخذ األجري منها النصف لنفسه يف أجرته ، واجلهة اليت يغرسها لرب األرض اه 
وهذه إجارة ال . ومنع اشتراط اخلارج اخل : يف القسمة ) خ ( علل به من أن ال يدري ما خيرج له بالسهم هو قول 

ن األجري ميلك نصف األرض بالعقد ، وال يدري يف أي حمل خيرج له مغارسة ، فلذا امتنعت باجلهل املذكور أل
  .خبالف املغارسة فال ميلكه بالعقد بل بتمام العمل ويكون شريكاً 

إذا عجز الغارس قبل متام العمل أو أراد سفراً فله أن يأيت مبن هو مثله يكمل عمله بأقل من اجلزء الذي : السادس 
أنا آخذه بذلك األقل أو املساوي ، فإن سلمه هدراً ومل يرض : ن يقول رب األرض دخل عليه أو مبساوٍ له إال أ

أنا استأجر من يكمل العمل وأبيع حصته فالفضل له والنقصان عليه ، فله ذلك كما تقدم يف : رب األرض وقال 
  .عامل املساقاة كذا ينبغي قاله يف شرح كتاب املغارسة 

على املساقاة جواز إعطائها جبزء ، بل ونقل بعد ذلك عن ابن رشد أنه جيوز له اجلاري : وكذا قال الربزيل : قلت 
  .أن يعطيها لرب األرض أو غريه جبزئها الذي أخذها به ، وال مقال لرب األرض يف ذلك 

يف املغارسة الفاسدة وإن اختلفت أنواع فسادها كما البن احلاج حسبما يف الربزيل ، يعين ككوهنا مؤقتة : السابع 
بأجل أو شباب تثمر األشجار قبله ، أو شرط بناء جدار وتعظم مؤنته ، أو كانت األرض مشعرة كلها أو جلها ، أو 

شرط عليه القيام على الغرس ما عاش ، أو شرط إدخال ما كان من الشجر موجوداً ، أو أن األرض بينهما دون 
  .بن القاسم ثالثة أقوال ال. الشجر ، أو ال حق للشجر من األرض وحنو ذلك 

أهنا متضي ألهنا بيع فاسد فاتت بالفراغ وبلوغ اإلطعام ، ويكون على العامل نصف قيمة األرض يوم : أحدها 
قبضها براحاً ، وله على رب األرض قيمة عمله وغراسه يف النصف الذي صار إليه إىل أن بلغ وله أجرته فيه أيضاً 

ذلك مضت بينهما ، وإن اغتلها الغارس وحده رد نصف ذلك إىل  من يومئذ إىل يوم احلكم ، وإن اغتل الغلة قبل
رب األرض وهبذا القول صدر ابن يونس قائالً ، واستحسنه ابن حبيب ، وبه قال مطرف وأصبغ ، واستحسنه 

وعليه اقتصر صاحب املفيد واملعني وصاحب . عيسى أيضاً مثل ابن حبيب ، ورجع إليه ابن القاسم وثبت عليه اه 
  . النهاية



أهنا بيع فاسد أيضاً قد فات فالغلة كلها للعامل ، ويرد رب األرض ما أخذ منها إنقبضها رطباً رد قيمتها أو : ثانيها 
متراً رد مكيلتها إن علمت أو قيمتها إن جهلت ، وعلى العامل قيمة نصف األرض يوم قبضها وعليه كراء نصف 

الذي صار إليه بني أن يعطيه قيمته مقلوعاً أو يأمره بقلعه ،  األرض الذي لرهبا ، وخيري رب األرض يف نصف الغرس
وهذا القول رواه عيسى وحسني بن عاصم عن ابن القاسم أيضاً ، وبه أفىت بعض الشيوخ حسبما يف املعيار إال أنه 

زيد عبد وبه أفىت الفقيه أبو . واعط أرض حبس مغارسه اخل : واقتصر عليه شارح العمليات عند قوله : أمجل قوله 
وهو الذي رجحه القاضي أبو الوليد ، ولعله يشري إىل تصحيح ابن : الرمحن الفاسي حسبما يف نوازل الزيايت قائالً 

  .رشد له يف املقدمات على ما يقتضيه كالم الرهوين يف حاشيته 
كم والغرس كله لرب إن للعامل قيمة غرسه أي األعواد اليت غرسها ، وقيمة عمله أي معاجلته إىل يوم احل: ثالثها 

األرض وال شيء للعامل فيه ، ويرد ما أخذه من الثمرة أي مكيلتها إن علمت أو قيمتها إن جهلت وهو البن 
القاسم أيضاً ، وبه قال سحنون وصدر به يف البيان واملقدمات ، واقتصر عليه يف املقصد احملمود وابن سلمون ، 

، فصاحب النهاية اقتصر على األول أوالً وعلى الثالث ثانياً ، وبه افىت  وتقدم مثله عن النهاية يف التنبيه الرابع
إنه الذي أفىت به ابن عتاب وابن مرزوق وابن رشد ، ونقل : الرهوين يف حاشيته حسبما ذكره يف باب املساقاة قائالً 

د إمنا هو فيما إذا واجره لكن ما ذكره من ان ابن رشد أفىت به فليس كذلك ، بل ما أفىت به ابن رش. كالم اجلميع 
سواء شرطا القسمة قبل : بنصف أرضه على غرس النصف الباقي كما مر يف التنبيه اخلامس ، ويدل عليه قوله 

ألن املغارسة ال تتأتى فيها القسمة قبل الغرس ، وعلى أن ذلك إجارة اختصره أحلولو لنوازل الربزيل ، . الغرس اخل 
ل هل يرد إىل صحيح نفسه أو فاسد أصله وهو اإلجارة ؟ فاألوالن يرداهنا إىل واخلالف املذكور جار على اجلع

قال معناه الربزيل ، مث إن الذي جيب اعتماده من هذه األقوال هو أوهلا لكثرة قائلها ، . صحيح مثلها خبالف الثالث 
عنه مع حسني بن عاصم ،  ورجوع ابن القاسم إليه وثبوته عليه ، واستحسان ابن حبيب وعيسى له تاركاً ما رواه

وإن كان الثاين رجحه ابن رشد ، والثالث قال به سحنون ، واختاره ابن عتاب ألن ترجيحهما ال يقاوم ذلك ، 
ال يعدل عن قول ابن القاسم إن وافقه سحنون حمله إذا مل يرجع ابن القاسم إىل غريه ويثبت عليه كما هنا : وقوهلم 

 األرض املشعرة بعد الفوات يف ابن عرضون ، وانظر ما يأيت آخر القراض من أن ما وانظر كيفية تقومي. واهللا أعلم 
  .فيه قراض أو مساقاة املثل ميضي بالشروع فاملغارسة واجلعل كذلك ، ألن اجلميع مستثىن من اإلجارة 

ري عن العبدوسي ، مسألة التقليم وهي تركيب الزيتون احللو أو حنوه يف املر املنصوص منعها حسبما للقو: الثامن 
والذي به العمل أهنا جتري جمرى املغارسة فتصح مع توفر شروطها وتفسد مع عدمها ، وهو ظاهر الربزيل ، بل 

وإن دفع أشجاراً من زيتون أو خروب على أن : قال الربزيل . صرحيه ، وعليه اختصره الونشريسي ونص اختصاره 
. فإن وقعت على الشروط املذكورة يف املغارسة فجائز ، وإال فال اه يركبها صنفاً طيباً ويقوم عليها حىت تثمر ، 

ومن هذا مسألة تقع جببل وسالت وهي أن يعطى الرجل شجر زيتون وحنوه : وحنوه يف اختصار أحلولو له ونصه 
األرض على أن يركبها صنفاً طيباً ويقوم عليها حىت تثمر فتكون الثمرة بينهما حىت تبلى الشجرة وال يكونله يف 

شيء ، فهي من معىن ما تقدم من املغارسة حىت تبلى األصول فتبقى األرض لرهبا وهي فاسدة وجيري األمر فيها إذا 
أهنما إذا دخال على . حىت تبلى األصول فتبقى األرض لرهبا اخل : ومفهوم قوله . وقعت على ما تقدم من اخلالف اه 

ة ، فما قالوه من منعها إمنا هو إذا كانت األرض تبقى لرهبا إذا أن الشجر ومواضعها من األرض بينهما فهي جائز
بليت األشجار ، وكان ابن حسون املزجاري جييزها ولو على هذا الشرط ويعلل ذلك ألن سطح الشجرة كسطح 
مث  األرض ، فيجوز فيها ما جيوز يف املغارسة يف األرض ، فإذا بليت األشجار فكما لو بليت األرض بزلزلة وحنوها ،



  .إذا وقعت جائزة وبليت الشجرة الواجبة للعامل يف نصيبه ، فله أن يغرس أخرى مكاهنا ألنه قد ملكها مع حملها 
  :إذا غرس الشريك أو بىن بإذن شريكه أو بغري إذنه فله قيمته مقلوعاً ، كما نظم ذلك بعضهم بقوله : التاسع 

  فقيمة البناء مقلوعاً أتت
  يف سبعة معدودة قد ثبتت

  يف الغصب والثنيا ويف العواري
  ويف الكرا وغرس أرض اجلار
  كذاك يف أرض ملوروث ويف
  أرض الشريك حصلنه تقتفي

  بإذن أو بغريه قد نقال
  عن ابن القاسم إمام النبال

: ويف اختصار الونشريسي للربزيل ما نصه . واملسألة مبسوطة يف االستحقاق من شرحنا للشامل وفيها اضطراب 
اب االستحقاق من البيان إذا بىن الشريك أو غرس بإذن شريكه فهل يكون لشريكه نصيبه من ومن أول كت

ومنه ما هو : املغروس ويدفع فيما نابه منه قيمته قائماً للشبهة وهو قول أكثر أهل املذهب أو قيمته مقلوعاً ؟ قال 
الظاهر أن : قلت . وقيل مقلوعاً  منصوص ألهل املذهب أن من عمل يف أرض زوجته مث مات فلورثته قيمته قائماً

وقد اختلف يف السكوت هل هو إذن : قلت . ذلك بغري إذهنا أو يقال كانت مكرهة وال سيما حيث ال أحكام اه 
أو ليس بإذن ؟ وأظهر القولني كما مر يف بيع الفضويل أنه ليس بإذن إال فيما يعلم مبستقر العادة أن أحداً ال يسكت 

فيكون إذناً ورضا ، وعادة الشركاء اليوم التشاح التام يف الغرس والبناء يف األرض املشتركة  عنه إال برضا منه ،
فالسكوت إذن ورضا ، وقد علمت فيه أنه يأخذ قيمته قائماً على قول األكثر وهو املعتمد ، وعليه اقتصر الفشتايل 

يفية التقومي قائماً يف نوازل الشركة من يف وثائقه ، وبه شاهدت األحكام وقت الشبيبة ، وبه كنت أفيت وأنظر ك
نعم إن غرس أو بىن قدر . العلمي ، وأما إن بىن أو غرس بغري إذنه وال سكوته فإمنا له قيمته مقلوعاً قوالً واحداً 

حصته فقط فأقل فال غلة عليه وال كراء يف نصيبهم إن أرادوا القسمة وله عليهم الكراء يف حصتهم من الزبن 
  :تزريب يف كل سنة ألنه قام عليهم بواجب ، وإمنا قلنا ال غلة عليه لقول ناظم العمل واخلدمة وال

  وما على الشريك يوماً إن سكن
  يف قدر حظه لغريه مثن

وله عليهم الكراء للقاعدة املتقدمة عند قول الناظم : فال مفهوم لسكن بل كذلك إذا حرث أو غرس ، وإمنا قلنا 
وهذا كله مع وجود األحكام ، وأما مع عدمها . فراع شروطها هنا . ل حيث خيتلف اخل والقول للعام: يف اإلجارة 

وكان ذلك قدر حظه فقط وترك قدر حظ اآلخر املماثل ملا . فإذا غرس الغارس أو بىن أو قلع البور والغابةوحنوها 
لو رفع إىل القاضي مل يفعل غريه  غرسه وبناه وقلعه يف اجلودة وغريها ، فإنه خيتص بغرسه وتقليعه ألنه قد فعل فعالً

ونقلها . إذ ذاك غاية املقدور ، وكل ما كان كذلك ففعله ماض كما ذكر هذه القاعدة أبو احلسن والربزيل وغريمها 
وعادة البوادي اليوم بل وبعض احلواضر االستخفاف . وجاز من األب عن اجملربة اخل : عند قوله يف اخللع ) ق ( 

باالة هبا على ما شاهدناه ، وحينئذ فللغارس غرسه ولو مل يطلب القسمة حبضرة العدول وال باألحكام وعدم امل
أشهدهم على الطلب املذكور ، إذ ال فائدة يف الطلب واإلشهاد عليه حيث كانت عادهتم ما ذكر وما علم مبستقر 

  .العادة عدمه ال يطلب املرء بفعله واهللا أعلم 



إذا بىن الوارث حبضرة شريكه وعلمه وال يغري عليه مث باعه أو بعضه فقام الشريك :  يف الطرر عن املشاور: العاشر 
فأراد أخذ نصيبه منه والباقي بالشفعة ، فإن قام عليه أو على ورثته قبل انقطاع حجته وذلك األربعون سنة فأقل ، 

ن والغرس مقلوعاً أو يأمره بقلعه ، فإنه يقسم ذلك فما صار يف حق القائم كان له وكان باخليار يف دفع قيمة البنيا
ومل يكن له كراء فيما سكن من نصيبه ، وال غلة فيما اغتل ألنه أذن له فيه إذا كان بعلمه ، ومل تكن له شفعة ألن 

البيع يفسخ وال يتم العقد إال بعد القسم إن أحب املبتاع ذلك ، وإن مل يعلم بذلك حىت قام فله كراء ما صار له من 
إن السكوت : حمله إذا قلنا . وكان باخليار اخل : فقوله . إنه يأخذه قائماً اه : ى الباين والغارس ، وقيل البقعة عل

إذا كان الغارس يتوىل ذلك بنفسه . ليس بإذن لعدم التشاح يف الغرس وحنوه كما مر ، وحمل دفع قيمته مقلوعاً اخل 
وقوله . جه ، كما أشرنا له قبل يف القاعدة املتقدمة يف اإلجارة أو عبيده وإالَّ فللغارس عليه أجرة عمله وقيامه وعال

أي ألن استحقاق بعض املبيع . ألن البيع يفسخ اخل : وال غلة فيما اغتل مبين على أن السكوت إذن ، وقوله : 
  .وخري املشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل اخل : يف العيوب ) خ ( كعيب به ، وهو معىن قول 

تقدم يف الشفعة أن املغارسة فيها الشفعة ألهنا بيع لكن بعد متام العمل وأما قبله ففيه خالف ، فقال : احلادي عشر 
ال جيوز البيع ألنه مل جيب له نصيبه إال بتمام عمله ولو مات خلري وارثه ولو بيت مال بني العمل أو : ابن احلاج 

فلذا خيري الوارث لكوهنا يف الذمة ولزومها بالعقد ، وعليه نقل بعض  إجراء هلا على املساقاة ،: الربزيل . الترك 
املتأخرين عن الرماح وغريه عن املذهب ، أنه جيوز لكل واحد منهما بيع نصيبه من األرض والشجر إذا كان 

األرض أو مث نقل بعد هذا عن ابن رشد ، أنه جيوز للعامل أن يبيع من رب . املشتري يعمل يف ذلك كعمل البائع اه 
وبعدم صحة البيع جتري : قال سيدي عبد القادر الفاسي . غريه أو يعطيها له أو بغريه جبزئها الذي أخذها به اه 

واملسألة ناظرة : وإذا مل يصح البيع فال شفعة وعلى صحته فالشفعة واجبة قال : قال . األحكام ههنا يف فاس اليوم 
وقول مالك بأنه ال شفعة : جتب الشفعة فيها قبل تقررها أم ال ؟ ابن رشد إىل قاعدة الشركة اليت يوجبها احلكم هل 

  .فيها أصح 
من أعطى أرضه مغارسة فلم يتم العمل حىت عجز العامل أو غاب فأدخل رب األرض يف : قال أصبغ : الثاين عشر 

فهو على حقه ، وكذلك لو الغرس من قام به وعمل ما بقي أو تواله رب األرض املذكوربيده ، مث قدم العامل وقام 
كان حاضراً ومل يسلم ذلك ومل ير أنه تركه ويعطي للثاين قدر ما تكلف مما لو وليه لزمه مثله اه من اختصار 

وعن ابن خجوا يف رجلني أخذا أرضاً مغارسة فغرساها وتوىل أحدمها اخلدمة والقيام إىل . الونشريسي واحلولو 
من نوازل الزيايت وهو . أجرة مثله ويقتسمان ما غرساه على ما دخال عليه اه يكون للقائم بالغرس : اإلطعام قال 

  .يبني له ما قبله 
  َوَجاَز أَنْ ُيْعطَى بِكُلِّ َشَجرَْه

  َتْنُبُت ِمْنُه ِحصَّةً ُمقَدَّرَْه
ذا وه) . حصة مقدرة ( أي من الغرس ) بكل شجرة تنبت منه ( الغارس ) أن يعطى ( أي العقد على ) وجاز ( 

جعل حمض إن كان املعطى دراهم أو دنانري أو عرضاً وله الترك مىت شاء ، كما مر أول الفصل إال أن قول الناظم 
حصة شامل جلزء من األرض واملغروس ، وفيه ورد النص عن ابن القاسم كما يف ابن يونس ونصه قال ابن القاسم 

خنلة فما نبت فهو بيين وبينك فهو جعل وليس  لو قال أستأجرك على أن تغرس يل يف هذه األرض كذا وكذا: 
وأنت خبري بأن هذه الصورة . إجارة ، ولو شاء أن يترك ترك ولو مل يكن جعالً ما جاز ألنه ال يدري أيتم أم ال اه 

هي عني املغارسة اليت تقدم الكالم فيها إال أن ابن القاسم ذهب يف هذا القول على إهنا ال تلزم بالعقد وهو خالف 



قلت هذا خالف ما حكاه : عتمد من لزومها به كما مر ولذا قال الربزيل عقب نقله قول ابن القاسم ما نصه امل
املازري عن عبد احلميد الصائغ أن املغارسة واإلجارة على البالغ مما يلزمان بالعقد ، وإن كان من أبواب اجلعل 

. هلا مؤنة كثرية اخل : وقوله . كثرية للضرورة إليها اه  ويف كون اجلعالة فيهما هلا مؤنة. وأهنما خرجا عنه يف هذا 
إال كبيع سلع ال يأخذ شيئاً إال باجلميع ، واملغارسة ) : خ ( يعين أن اجلعل ال جيوز على العمل الكثري كما قال 

  .لعقد واإلجارة على البالغ خالفاه يف هذا فيجوزان على العمل الكثري للضرورة ، وخالفاه أيضاً يف اللزوم با
  فصل يف املزارعة

صلى اهللا عليه وسلم ( ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عنالنيب . ابن عرفة هي شركة احلرث 
القرطيب ) . ال يغرس مسلم غرساً وال يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو شيء إال كان له صدقة : ( أنه قال ) 
: مث يقول . اآلية )  ٦٣: الواقعة ( } أفرأيتم ما حترثون : رض أن يقول بعد االستعاذة يستحب ملريد البذر يف األ: 

اهللا الزارع واملنبت واملبلغ ، اللهم صلِّ على حممد وارزقنا مثره وجنبنا ضرره ، واجعلنا ألنعمك من الشاكرين ، 
: الربزيل . ب فوجد كذلك اه وقد جر. فإنه أمان لذلك الزرع من مجيع اآلفات الدود واجلراد وغري ذلك 

ويستحب أن ينوي أنه يزرع ويغرس لينتفع به هو ومجيع املسلمني فيحصل له ثوابه ما دام قائماً على أصوله ، وإن 
  .تبدلت مالكه اه 

  :وللمزارعة عشر صور مخسة جائزة ومخسة ممنوعة فمن اجلائز قوله 
  إنْ َعِملَ الَعاِملُ يف املَزَاَرَعْه

  ِمْن ثَاٍن فَالَ ُممَاَنعَْهَواَألْرُض 
واملراد بالعمل عمل اليد والبقر ، فإذا أخرج أحدمها ) . إن عمل العامل يف املزارعة واألرض من ثان فال ممانعة ( 

  :ذلك وأخرج اآلخر األرض جازت هذه الشركة بشرطها املشار له بقوله 
  إنْ أَخَْرَجا البذَْر َعلَى نِْسَبِة ما

  ْزءاً َبْيَنُهمَاقَْد َجَعالَهُ ُج
يف املصيف ، فإن دخال ) بينهما ( بضم الزاي لغة فيه ) البذر على نسبة ما قد جعاله جزءاً ( معاً ) إن أخرجا ( 

على أن ما حيصل يف املصيف يكون لذي العمل نصفه ولرب األرض نصفه جاز إذا أخرج كل منهما نصف الزريعة 
ض سدس ما حيصل جاز أيضاً إذا أخرج كل منهما من الزريعة بقدر ما ، وإذا دخال على أن لصاحب العمل أو األر

  :وهو معىن قوله . يأخذ يف املصيف وهكذا 
  كالنِّْصِف أَْو كَنِْصِفِه أَوْ السُُّدْس
  َوالَعَملُ الَيْوَم بِهِ يف اَألْندَلُْس

دخال على أخذه يف املصيف فما بعد الكاف مثال للجزء الذي ) أو السدس ( وهو الربع ) كالنصف أو كنصفه ( 
وظاهره اجلواز ، ولو كانت قيمة العمل ال تعادل قيمة كراء األرض وبالعكس ، وهو كذلك على القول الذي ال 
يشترطالسالمة من التفاوت يف املزارعة ، وعليه فتجوز ولو مل يقوِّما العمل وال عرفا كراء األرض وهو قول عيسى 

أي هبذا ) والعمل اليوم به : ( املفيد واجلزائري وابن مغيث وتبعهم الناظم فقال بن دينار ، وعليه العمل كما يف 
، بل وكذلك يف مغربنا اليوم ألن عملنا ) األندلس ( جزيرة ) يف ( القول الذي ال يشترط السالمة من التفاوت 

ثلثة الشكل ، وأول من سكنها تابع لعملهم ، ومسيت جزيرة ألن البحر حميط هبا من جهاهتا إال اجلهة الشمالية فهي م
أهنما إذا مل خيرجا . إن أخرجا اخل : ومفهوم قوله . بعد الطوفان أندلس بن يافث بن نوح عليه السالم فسميت به 



البذر على نسبة ما ذكر كما لو دخال على املناصفة فيما حيصل ىف املصيف ، ولكن البذر على أحدمها ثلثاه وعلى 
جيوز وهو كذلك على تفصيل ، فإن كان خمرج ثلثيه هو رب األرض فال إشكال يف اجلواز  اآلخر ثلثه ، فإن ذلك ال

ألن ما زاده من سدس البذر يف مقابلة العمل أو هبة ، وإن كان خمرج ثلثيه هو العامل فإن كان على أن يأخذ كل 
ن سدس البذر هو يف مقابلة منهما بقدر بذره جاز ، وإن كان على أن يأخذ كل نصف الزرع امتنع ، ألن ما زاده م

انظر شرحنا : قال سحنون . األرض ، فإن نزل فلكل واحد من الزرع بقدر بذره ويتراجعان يف فصل األكرية 
للشامل ، وإمنا امتنع هذا الوجه ألنه من كراء األرض بطعام ، وتقدم يف فصل كراء األرض منعه ، وتقدم هناك 

لو طعاماً ، وعليه فإذا اعتادوا يف بلد التفاوت يف البذر ال ينكر عليهم كما أيضاً من يقول جبواز كرائها بكل شيء و
مر نظريه عن املسناوي وابن لب يف البابني قبله ، وال سيما إذا مل جيد من يتعامل معه على الوجه اجلائز وقد قال 

شركة وغري ذلك من سائر املعامالت جتوز املعاملة الفاسدة ملن ال جيد مندوحة عنها كاإلجارة واملزارعة وال: الربزيل 
: ، وقد روي عن الفقيه ابن عيشون أنه خاف على زرعه اهلالك فآجر عليه إجارة فاسدة حني مل جيد اجلائزة قال 
. ومثله لو عم احلرام يف األسواق وال مندوحة عن غري ذلك ، واملبيح الضرورة كما جاز للمضطر أكل امليتة اه 

وال بأس للمضطر أن يأكل امليتة : راج يف اإلجارة ، وقال اجلزويل عند قول الرسالة وتقدم حنو هذا عن ابن س
انظر على هذا لو اضطر إىل املعاملة باحلرام مثل أن يكون الناس ال يتعاملون إال باحلرام وال . ويشبع اخل ما نصه 

لو كانت الدنيا بركة دم لكان : ( م جيد من يتعامل باحلالل هل له أن يتعامل باحلرام أم ال ؟ وقد قال عليه السال
وكذلك إذا كان ال جيد من يزرع إال بكراء األرض مبا تنبته أو كان ال جيد إال من يشترط ) قوت املؤمن منها حالالً 

أما : قال الشيخ . شركة فاسدة وليس له صنعة إال احلرث أو مثل احلصاد بالقبضة إذا كان ال جيد من حيصد إال هبا 
الضرورة فيجوز ، وقد مسعت بعض الشيوخ يقول يف قوم نزلوا مبوضع قد اجنلى أهله عنه وكان الذين  إذا حتققت

وذكر عن : قال . أنه جيوز هلم أن حيرثوا تلك األرض اليت ارحتل أهلها عنها : نزلوا به ال صنعة هلم إال احلرث 
ينظر : يف السفر الثالث من املعيار قال أصبغ و. الفقيه ابن عيشون أنه حصد زرعه بإجارة فاسدة ألجل الضرورة اه 

. إىل أمر الناس فما اضطروا إليه مما ال بد هلم منه وال جيدون العمل إال به ، فأرجو أن ال يكون به بأس إذا عم اه 
فهذا كله مما يدل للجواز مع الضرورة ، وأيضاً فإمنا يقال ما زاده من سدس البذر هو يف مقابلة األرض إذا كان 

راء األرض يزيد على قيمة العمل ، وإالَّ فهو حمض هبة وتقدم أنه على ما به العمل ال يشترط معرفة قيمة األرض ك
إن سلما من كراء األرض مبمنوع وقابلها : بقوله ) خ ( وال العمل ومقابل العمل الذي يف النظم هو ما أشار له 

لعمل مخسني ودخال على املناصفة يف البذر وما حيصل يف وعليه فإذا كانت قيمة األرض مائة وقيمة ا. مساوٍ اخل 
وقد اشتمل كالم الناظم على ثالث صور من صور املزارعة اثنتان جائزتان ومها .املصيف مل جيز لوجود التفاوت 

: صورة املنطوق وواحدة من صوريت املفهوم كما مر ، وستأيت الصور الثالث الباقية من اخلمس اجلائزة عند قوله 
  .ز يف البذر اشتراك اخل وجا

  َوالُتزَِمْت بالَعقِْد كَاإلجَارَه
  َوِقيلَ َبلْ بالَبْدِء ِللِْعَماره

وهو قول ابن املاجشون وسحنون وابن القاسم يف كتاب ابن ) بالعقد كاإلجارة ( ولزمت : لو قال ) والتزمت ( 
وبه كان يفيت ابن رشد وصححه يف سحنون ، وبه قال ابن زرب وابن احلارث وابن احلاج ووقع احلكم به ، 

عقد املزارعة الزم قبل البذر على األصح ، وقيل ال تلزم إال بالشروع يف العمل وهو البن كنانة يف : الشامل فقال 
وهو ) بل بالبذر للعمارة ( ال تلزم بالعقد وال بالشروع ) وقيل . ( املبسوط وابن رشد وبه جرت الفتوى بقرطبة 



ومعناه كما البن رشد أهنا . لكل فسخ املزارعة إن مل يبذر : إذ قال ) خ ( املدونة وعليه عول  قول ابن القاسم يف
تلزمهما فيما بذرا من قليل أو كثري وال تلزمهما فيما بقي ولكل فسخها ، فإن عجز أحدمها بعد البذر فإنه يقال 

عليه يتبع به كما مر يف املساقاة وقاله يف اعمل فإذا طاب الزرع بع واستوف حقك والزيادة له والنقصان : لشريكه 
النوادر ، فإذا أذهب السيل بذر أحدمها فأىب أن يعيد بذراً آخر فإنه ال جيرب ألن عملهما قد مت ، وأما على ما صدر 

به الناظم فإنه إذا أىب أحدمها من إمتامها بعد عقدها صحيحة فإنه جيرب على اإلمتام ، وكذا يقال على لزومها 
ومما ينبين على اخلالف لو زارع رجل شخصاً آخر ، فلما قلب األرض عامل غريه على عملها من . وع أيضاً بالشر

أجل عجز عنها أو غريه أن الزرع لرب األرض وللعامل اآلخر وليس للعامل األول شيء وله كراؤه على العامل 
ى أن املزارعة ال تلزم بالعقد وال بالشروع فأشبه هذا عل: اآلخر مثناً وسواء علم األخري باألول أم ال ، قال الربزيل 

عامل القراض إذا أخذ القراض وأعطاه قبل العمل فليس له من الربح شيء ، وعلى القول بلزومها بالعقد أو 
وهذا إذا أدخل . الشروع الشركة الثانية للعامل األول والثاين ، ويبقى نصيب رب األرض على حاله كاملساقاة اه 

الزرع : ويف ابن سلمون وابن عات . ول الثاين لعجز وحنوه أو مل يدخله بل أدخله رب األرض كما ترى العامل األ
وليس للوسط شيء يعين : لرب األرض وللعامل األجر باجليم الساكنة ، وصوابه اآلخر باخلاء املعجمة بدليل قوله 

رة فقط ، وبدليل تشبيه الربزيل له بعامل القراض العامل األول ألنه يفيد أن اآلخر يأخذ من الزرع ال أنه يأخذ األج
كذا . أو قارض بال إذن وغرم للعامل الثاين إن دخال على أكثر اخل ) خ ( يعطيه للغري قبل العمل املشار له بقول 

وعلى أهنا تلزم بالعقد جيوز إدخال اخلماس فيما حرثه رب الزرع قبله وجيوز . كتبه أبو العباس امللوي رمحه اهللا 
وملا كان املراد بالعمل يف املزارعة .انظر شرحنا للشامل . السلف أيضاً على أهنا ال تلزم إال بالبذر ، فيجوز فيهما 

إذا أطلق هو عمل احلرث فقط ، وأما احلصاد والدراس والتصفية فإهنا ال تندرج فيه عند السكت بل ذلك عليهما 
  : على قدر األنصباء إال لشرط نبه عليه الناظم فقال

  َوالدَّْرُس وَالنَّقْلَةُ َمْهَما اشُْترِطَا
  َمْع َعَملٍ كَانَ َعلَى ما ُشرِطَا

على ( ذلك الشرط الزماً ) كان ( احلراثة ) مهما اشترطا مع عمل ( له من الفدان ) والنقلة ( للزرع ) والدرس ( 
، وبه العمل حسبما للجزيري يف  والعادة كالشرط وهو قول ابن القاسم يف رواية حسني بن عاصم عنه) ما شرطا 

تكلم ابن القاسم : قال أبو حفص . ال جيوز اشتراط ذلك ألنه جمهول ، واختاره ابن يونس : وقال سحنون . وثائقه 
على أرض النيل اليت أمرها معروف بالعادة ، وتكلم سحنون على أرض إفريقية اليت خيتلف األمر فيها فمرة ختصب 

وميكن أن يقال مذهب ابن القاسم . ة الثمن ، ورمبا مل يكن خصب فيقل مثن ذلك اه فتكون مؤنة احلصاد كثري
اجلواز يف أرض النيل وغريها ، كما أفاده الناظم ألن الغالب إتيان الزرع على مقتضى العادة وإتيانه على خالفها 

والعشاء جاز ذلك إن عرف لو قال أحدمها عليك أجرة احلصادين وعلي الغداء : الربزيل . نادر وهو ال حكم له 
  .قدره اه 

  َوالَشْرطُ أَنْ َيخُْرَج َعْن َمْعُمورِ
  ِمثْلَ الَِّذي أَلْفَى ِمَن املَْحظُورِ

بعد حصاد ) أن خيرج ( أي اشتراط رب األرض على العامل إذا دخل واألرض معمورة أي مقلوبة ) والشرط ( 
خرب ) من احملظور ( وقت دخوله ) الذي ألفى ( القليب ) ل مث( األرض فيقلبها له حىت تصري ) عن معمور ( الزرع 

أي ممنوعاً ولعل )  ٢٠: اإلسراء ( } وما كان عطاء ربك حمظوراً : عن الشرط وهو بالظاء املشالة كقوله تعاىل 



إن وأجري تأخر شهراً ، ألن رب األرض قد نقده العمارة يف مثلها بعد شهور ف) : خ ( وجه املنع أنه من باب قول 
  :دخال على الشرط املذكور فسخ العقد كما قال 

  َولَْيسَ ِللشِّْركَِة َمْعُه ِمْن َبقَا
  َوَبْيُعُه ِمْنُه َيسُوغُ ُمطْلَقَا

بل يتحتم فسخها ، وهذا قبل العمل فإن فاتت بالعمل فإن ) من بقا ( بالسكون أي الشرط ) وليس للشركة معه ( 
العامل فما فضل من قيمة كراء األرض بتلك العمارة على قيمة عمل العامل األرض تقوم بتلك العمارة ويقوم عمل 

، أو من قيمة العمل على كراء األرض أخذه منهصاحب الزيادة ، قاله ابن سلمون واملتيطية وحنوه يف الوثائق 
و مؤجل كما يف مبعجل أ) يسوغ مطلقا ( أي العامل ) منه ( أي القليب املذكور ) وبيعه ) . ( م ( اجملموعة انظر 

ابن سلمون ، وليس هذا من اجتماع البيع والشركة يف عقد وهو ال يسوغ كما مّر صدر البيوع ألن القليب 
املذكور هو يف نفس الشيء املشترك فيه ال ينفصل عنه وال يزايله قاله اليزناسين وأما هبته للعامل فيجوز أيضاً على 

فاوت ال على مقابله ألنه له خطر وبال كاألرض اليت هلا ذلك كما يف ما به العمل من عدم اشتراط السالمة من الت
  .املتيطية 

  َوَحْيثُ الَ َبْيَع َوَعاِملٌ َزَرْع
  فََغْرُمُه الِقيَمةَ ِفيِه ما اْمَتنَْع

 (أي العامل ) فغرمه ( فيه من غري تعرض لبيع وال لغريه ) وعامل زرع ( وال هبة للقليب املذكور ) وحيث ال بيع ( 
أي ما ميتنع من غرمه القيمة وال حميد له عنه كما مر عن ابن ) ما امتنع ( متعلق بقوله ) فيه ( لذلك القليب ) القيمة 

سلمون ، فإن ادعى العامل أنه وهبه له فله اليمني على رب األرض كما يف نوازل ابن رشد وهي من دعوى 
  .ب له نقله العلمي يف الغصب والتعدي املعروف ومعروف املذهب توجيهها قاله الونشريسي يف جوا

  َوَحقُّ َربِّ اَألْرضِ ِفيما قَْد َعَمْر
  باقِ إذَا لَْم َيْنُبِت الَِّذي َبذَْر

أي إذا ) فيما قد عمر باق إذا مل ينبت الذي بذر ( صوابه وحق ذلك العامل كما قال ولده ) وحق رب األرض ( 
ه باق قي العمارة له أن يزرعها مرة أخرى أو يبيعها ممن شاء ، قلب العامل األرض وزرعها ومل ينبت زرعه فحق

  :خبالف ما إذا نبت الزرع ويبس أو أصابته آفة من جراد وحنوه فإنه ال حق له كما قال 
  بَِعكْسِ َما كانَ لَُه َنبَات
  َولَْم َيكُْن َبْعُد لهُ ثَبَاُت

  .قاله ابن فتحون وغريه ) ثبات  له( أي بعد النبات ) بعكس ما كان له نبات ومل يكن بعد ( 
وعلى هذا جتري مسألة املكتري لألرض جياح زرعه بعد النبات أو ال ينبت أصالً فال حق له يف القليب يف : قلت 

  .األول دون الثاين واهللا أعلم 
  َوَجازَ يف الَبذْرِ اْشِترَاٌك َوالَْبقَْر
  إنْ كانَ ِمْن َناِحَيٍة ما ُيْعَتمَْر

أي من أحدمها )إن كان من ناحية ( عطف على البذر ) البقر ( يف ) يف البذر اشتراك و ( زارعني للمت) وجاز ( 
وهو األرض ، وظاهره سواء قابلها عمل يد اآلخر كما لو كان عمل اليد عليه وحده أو كان ) ما يعتمر ( فقط 

الثانية هلا خطر وبال وهو كذلك ملا عمل اليد عليهما معاً أيضاً وهو كذلك ، وظاهره ولو كانت األرض يف الصورة 



مر من أنه ال يشترط عدم التفاوت على املعمول به ، وظاهره أيضاً سواء كان يأخذ كل واحد من الزرع بقدر ما 
أخرج من البذر أم ال كما لو أخرج أحدمها األرض ونصف البقر وثلثي البذر ، وأخرج اآلخر عمل يده ونصف 

ن الزرع بينهما نصفني ، وهو كذلك كما تقدم يف الصورة األوىل من صوريت مفهوم البقر وثلث البذر على أن يكو
البيت يف أول الفصل ، وأما العكس وهو أن خيرج أحدمها عمل اليد ونصف البقر وثلث البذر ، وخيرج اآلخر 

ان على أن األرض ونصف البقر وثلث البذر فإن كان على أن يأخذ كل منهما من الزرع بقدر بذره جاز ، وإن ك
يأخذ كل نصف الزرع امتنع ألن العامل نقص له عن نسبة بذره ، وذلك يوجب أن سدس بذره يف مقابلة األرض 

أو بعضه إن مل ينقص ما للعامل عن نسبة بذره ، ويفهم من النظم أهنما إذا استويا يف األرض والبقر ) : خ ( كما مر 
. وجوه املزارعة ثالثة : عياض .  اجلواز إن كان تساوياً يف اجلميع مشبهاً يف) : خ . ( والبذر واليد جتوز باألحرى 

وجه جائز باتفاق وهو اشتراكهما يف األرض واآللة والعمل والبذر حبيث إذا ضاع شيء يكون ضمانه منهما معاً ، 
ا قيمة ووجه ال خيتلف يف منعه وهو اختصاص أحدمها بكون البذر من عنده خاصة ومن عند اآلخر األرض اليت هل

اختلفوا فيما سواه أو تساووا ألنه كراء األرض مبا خيرج منها إال على ما للداودي . اشتركا يف غري ذلك أم ال 
والوجه الثالث . وحيىي يف جواز كراء األرض مبا خيرج منها على مذهب الليث ، وذلك خارج عن مذهب مالك 

  .ه هو ما عدا هذين الوجهني وهو خمتلف فيه كيفما قدرته ا
ومن اجلائز أيضاً أن تكون األرض منهما معاً والبذر من أحدمها وعمل البقر واليد أو عمل اليد فقط من اآلخر ومنه 

وهي املتقدمة يف أول الفصل والفرق . أيضاً أن يكون البذر منهما معاً واألرض من أحدمها وقابلها عمل من اآلخر 
ومنه أيضاً . واألرض من اآلخر خبالف ما هنا . البقر واليد من أحدمها  بينها وبني ما يف النظم ههنا أن ما تقدم عمل

أن تكون األرض والبذر منهما وعمل اليد والبقر على أحدمها ومنه أيضاً أن يكون ألحدمها اجلميع إال عمل اليد 
  :وهي مسألة اخلماس والعمل على جوازها للضرورة كما قال ناظم العمل 

  وأجرة اخلماس أمر مشكل
  للضرورة هبا تساهلو

للضرورة ولو عقداها بلفظ اإلجارة أو أطلقا ، ويؤيده ما مر أول هذا الفصل وما مر عن ابن يونس : وظاهر قوله 
أول املساقاة من أن قبح اللفظ ال يضر مع اتفاق املعىن ، وتقدم هناك أيضاً اخلالف يف زكاة زرع اخلماس على من 

زرع علىرب الزرع ، وكذا عليه زكاة ما يلقطه اللقاط إن شرط احلصاد تكون وأن زكاة احلصاد بأجرة من ال
  . إن مل يشترط لقطه وكان اللقاط يلقطه لنفسه لقطه معه ال

: سئل ابن أيب زيد عمن يدفع األرض بربعها وخيرج ربع الزريعة أيضاً ويأخذ ربع الزرع ؟ فقال : األول . فروع 
إمنا يشترط التقارب املذكور على املشهور الذي : قلت . جيوز ذلك إذا تقاربت قيمة األرض مع قيمة العمل اه 

  .التفاوت ال على ما به العمل من عدم اشتراطه كما مر  يشترط عدم
إعطاء الثور ملن حيرث عليه باخلمس من الزرع أجازه الفقيه راشد قياساً على اخلمس ، ومنعه أبو عمران : الثاين 

  .وعمل الناس اليوم على األول ، وأما إعطاء األرض جبزء مما تنبته فتقدم الكالم عليه يف كراء األرض 
إن عجز أحد املتزارعني يف أثناء احلرب وسلم لصاحبه فيما كانا حرثاه معاً فذلك الزم له قاله الربزيل ، : ث الثال

  .ونقله صاحب كتاب املغارسة 
تقدم من اشترى زريعة فوجدها مل تنبت أنظرها يف عيب األصول ، وقد ذكر املسألة هنا يف املتيطية وغريها : الرابع 

.  



  عِ يف أَْشَياَءَوالزَّْرُع ِللزارِ
  َوَربُّ اَألْرضِ يَأُْخذُ الِكَراَء

وال حظ له يف الزرع ، وذكر الناظم من ذلك ) يف أشياء ورب األرض يأخذ الكراء ( وحده ) والزرع للزارع ( 
  :أربعة مسائل فقال 

  كَِمثْلِ ما يف الَْغْصبِ َوالطَّالَقِ
  َوَمْوِت َزْوَجْينِ َواالسِْتْحقَاقِ

: بقوله ) خ ( يزرع األرض ويقر بالعداء أو يفوت اإلبان فعليه كراء املثل كما أشار له ) الغصب  كمثل ما يف( 
وإن زرع أي الغاصب فاستحقت أي قام مالكها فإن مل ينتفع بالزرع أخذ بال شيء ، وإالَّ فله قلعه إن مل يفت وقت 

. ( فصل الكراء واجلائحة فيه فراجع تفصيله هناك وقد تقدم حتصيل ذلك يف . ما تراد له وإالَّ فله كراء املثل اخل 
يعين أن من أمتعته زوجته بأرضها فزرعها مث طلقها فالزرع له ، ويف الكراء اخلالف املتقدم يف فصل ) والطالق 

بعد أن أمتع صاحبه بأرضه وزرعها فالزرع له ويف الكراء اخلالف ) زوجني ( أحد ) وموت ( أحكام من الكراء 
يعين أن من زرع أرضاً بشبهة شراء أو إرث أو اكتراء ومل يعلم بغصب ) واالستحقاق ( الفصل املذكور  املتقدم يف

بائعها أو مكتريها أو موروثة فاستحقت من يده قبل فوات اإلبان فله الزرع وعليه كراءاملثل ، فإن مل تستحق إال 
كذي شبهة أو ) : خ . ( الفرق بينه وبني الغاصب بعد فواته فالزرع له أيضاً وال شيء عليه من الكراء ، وهذا هو 

وال شيء ملستحقها يف زرع ذي شبهة وحنوه إن فات اإلبان وإالَّ فله كراء سنة : وقال يف الشامل . جهل حاله اخل 
غلطت ، أو كان مكترياً هلا وال : من زرع أرض جاره وقال : ومن هذا أيضاً ما يف ابن يونس عن أصبغ قال . اه 

غلطت فال يعذر الباين ويعطيه قيمته مقلوعاً أو يأمره : لك ، إال من قوله ، أو بىن يف عرصة جاره وقال يعرف ذ
وهو على اخلطأ . بقلعه ، ويف احلرث يشبه أن يكون غلط فيحلف ويقر زرعه ويؤدي كراء املثل فات اإلبان أم ال 

  .حىت يتبني العمد انظر الربزيل وابن سلمون واملتيطية 
  لُْف ِفيه ها ُهَنا إنْ َوقََعاَواخلُ

  ما الشَّْرُع ُمقَْتضٍ له أَنْ ُيْمنَعَا
( مبتدأ خربه ) الشرع ( أي شيء ) إن وقعا ما ( يف باب املزارعة ) ههنا ( أي الزرع ملن يكون ) واخللف فيه ( 

املزارعة شيء يوجب الفساد ويف . إن وقع : واجلملة صفة ملا أوصله والرابط اجملرور بالالم أي ) مقتض له أن مينعا 
والشرع مقتض املنع له فإن اطلع على ذلك قبل الفوات بالعمل فسخ ، وإن فات به فاختلف يف الزرع ملن يكون 

  .على أقوال ستة 
  قيلَ ِلِذي البِذْرِ أَو احلِراثَْه
  أَْو ُمحْرزٍ الثَْنْينِ ِمْن ثَالَثَْه

يؤدي ألصحابه كراء ما أخرجوه فإن أخرجاه معاً فالزرع بينهما أي ملخرجه و) لذي البذر ( الزرع كله ) قيل ( 
) احلراثة ( أي وقيل الزرع كله لصاحب ) أو ( على نسبة بذريهما ويترادان يف كراء غريه وهو رواية ابن غازي 

  وهي) حمرز الثنني من ثالثة ( أي وقيل الزرع كله ل ) أو ( أي العمل وهو تأويل أيب زيد عن ابن القاسم 
  األْرضِ َوالَبذْرِ وَاالْعِتمارِ
  َوِفيِه أَْيضاً غَْيُر ذَاَك َجارِي

أي العمل باليد والبقر أو اليد فقط ، فيكون الزرع ملن له األرض مع البذر ، أو ) األرض والبذر واالعتمار ( 



احبيه كان الزرع له األرض مع العمل ، أو البذر مع العمل فإن كانوا ثالثة واجتمع لواحد منهم شيئان منها دون ص
دوهنما ، وإن اجتمع لكل واحد منهم شيئان منها أو انفرد كل واحد منهم بشيء منها كان الزرع بينهم أثالثاً وهو 
قول ابن القاسم ، واختاره ابن املواز وهو املعتمد ، فكان على الناظم أن يصدر به أو يقتصر عليه ، وعليه فإذا كان 

ى اآلخر األرض وثلث البذر والبقر بينهما وعمل اليد على أحدمها فالزرع كله لعامل على أحدمها ثلثا البذر وعل
إن الزرع كله يف : قال ابن املواز عنابن القاسم . اليد وعليه لآلخر كراء أرضه وبقره ، ومثل بذره لقوله يف النهاية 

مثل بذره ، وإن كان صاحب البذر هو فساد املزارعة ملن ويل العمل ، فإن كان رب األرض هو العامل فعليه لآلخر 
العامل فعليه لآلخر كراء أرضه ، وإن عمالً مجيعاً غرم هذا هلذا نصف بذره وهذا هلذا نصف كراء أرضه وعليه 

أي عامل البقر واليد أو اليد . وإن فسدت وتكافآ عمال فبينهما وترادا غريه وإال فللعامل اخل : إذ قال ) خ ( عول 
هره أن الزرع لصاحب البذر إذا انضاف إليه عمل ولو أسلف نصفه لصاحبه ، والذي يف الربزيل فقط كما مر ، وظا

وفيه . ( أن الزرع يكون بينهما على ما شرطا ، وملسلف الزريعة أخذها من صاحبه ويرجع من له فضل على اآلخر 
إنه ملن اجتمع له ثالثة أيضاً : د قيل فق) جار ( أي غري ما ذكر من األقوال الثالثة ) أيضاً غري ذاك ( أي الزرع ) 

األرض والعمل والبذر . على هذا الترتيب وهي أرض وبقر وعمل يد ، وقيل هو ملن اجتمع له اثنان من أربعة 
والبقر ، وقيل وهو البن حبيب إن سلمت املزارعة من كراء األرض مبا خيرج منها فالزرع بينهما على ما شرطا 

حكى األقوال الستة صاحب املقدمات وإليها . ن مل تسلم من ذلك فالزرع لصاحب البذر ويترادان يف الزائد ، وإ
  :رمز ابن غازي بقوله 
  الزرع للعامل أو للباذر

  يف فاسد أو لسوى املخابر
  أو من له حرفان من إحدى الكلم

  عاب وعاث ثاعب ملن فهم
لعمل واأللفات الثالث لألرض والباءان للبذر واملراد باملخابر هنا الذي يعطي أرضه مبا خيرج منها والعينات ل

  .والثاءان املثلثتان للثريان 
  َوقَْولُ ُمدَّعٍ ِلعَقِْد االكْتِرَا
  ال االزِْدرَاعِ َمْع َيِمنيٍ أُِثرَا

قول ( إذا تنازعا بعد الفوات فادعى العامل االكتراء لألرض ، وادعى رب األرض املزارعة أو العكس فالقول ) و ( 
قول ) ال ( كأن مدعيه هو رب األرض أو العامل وال يصدق العامل يف دفعه كما يف املتيطية ) د االكترا مدع لعق

أي روي عن ابن القاسم وبه قال ابن حبيب وظاهره ) مع ميني أثرا ( ومن صدق منهما فذلك ) االزدراع ( مدع 
أن القول ملدعي الغالب ، فإن مل يكن غالب  كان الغالب االزدراع أو الكراء ، والذي تقدم يف اختالف املتبايعني

فقد تقدم أن القول ملنكر العقد إمجاعاً فكل منهما ينكر عقد صاحبه ويدعي عقداً آخر ، والناظم درج على أن 
املزارعة تلزم بالعقدكالكراء ، وحينئذ إذا مل يكن غالب وتنازعا قبل العمل حتالفا وتفاسخا ، فإن فاتت به فالقول 

كراء إن كان هو العامل ألن اآلخر يريد أن يشاركه يف الزرع مبجرد الدعوى فانظر ذلك وتأمله واهللا أعلم ملدعي ال
: الزرع بيننا وقد تساوينا يف الزريعة ، وقال رب األرض : وعن سحنون إن اختلفا بعد الطيب فقال العامل . 

فالقول قوله مع ميينه ، وإن مل يعلم خمرجها فالقول الزرع يل وإمنا أنت أجري فإن عرفت الزريعة أهنا من عند أحدمها 
  .للعامل ألن العادة يف شركة الناس أن العامل خيرج البذر أو نصفه انظر املتيطية والربزيل 



  َوَحْيثُ َزارٌِع َوَربُّ األْرضِ قَْد
  َتَداَعَيا يف َوْصِف حَْرٍث ُيْعَتَمْد

دخلنا : أي قلب كما لو قال رب األرض ) يف وصف حرث ( وتنازعا ) وحيث زراع ورب األرض قد تداعيا ( 
يقتصد صفة للحرث ) يعتمد ( بل مرة واحدة : وقال العامل . على أن حترثها أي تقلبها مرتني مث بعد ذلك تبذرها 

  .وهو تتميم 
  فَالْقَْولُ ِللَْعاِملِ َوالَيِمُني
  وقلُْبَها إنْ َشاَء ُمْسَتبُِني

واضح ) مستبني ( أي أن يقلبها على رب األرض ) إن شاء ( أي اليمني ) وقلبها ( عليه  )فالقول للعامل واليمني ( 
وإن تزارعا على أن األرض والبذر من عند أحدمها ومن اآلخر البقر واحلرث فطلب أن : قال يف النوادر . بيِّن 

تكن هلم سنة وكانوا يفعلون هذا  بل مرتني ، فليحمال على سنة البلد فإن مل: حيرثها أي يقلبها مرة ، وقال اآلخر 
وهذا إال أن الزرع يف حرثتني أكمل ، ففي قياس قول سحنون أن ليس عليه إال حرثة واحدة إال أن يشترط حرثتني 

فيجوز وتلزمه ، ولو عقدا على أنه إن حرث حرثة فله الربع ، وإن حرث حرثتني فله النصف مل جيز والزرع لرب 
وهذا كله يبني لك أن كالم الناظم هنا مبين على أن املزارعة تلزم بالعقد ، . ه وبقره اه البذر وعليه لآلخر أجر عمل

  .وأما على مقابله من أهنا إمنا تلزم بالبذر فلكل فسخها قبله وللعامل أجر قلبه إن كان قلبها واهللا أعلم 
أن القلب علي وحدي وأن العمل يف دخلنا على : وإن اختلف بعد القلب وقبل الزراعة فقال العامل : ويف املتيطية 
بل العمل كله عليك واتفقنا على التساوي يف البذر فالقول قول من يدعي : وقال رب األرض . الزراعة بيننا 

إن مجيع ما زرعت : وإن اختلفا بعد انقضاء الزراعة فقال العامل : منهما االعتدال والتساوي يف الزراعة ، مث قال 
بل دفعت نصييب فالقول قول العامل : مين لرب األرض وكذبه رب األرض وقال  من عندي وأن نصفها سلف

بيمينه ، فإذا حلف واستوجب سلفه كان الزرع بينهما ويتراجعان الفضل ألن الشركة بينهما فاسدة ما مل يدع 
هنا تلزم بالعقد وهذا على أ. العامل أن السلف تطوع به بعد العقد ، وإالَّ فهي صحيحة وال يتراجعان اه باختصار 

  .وإالَّ فالسلف يفسدها ولو يف أثنائها 

  فصل يف الشركة وأقسامها وأحكامها

وهي بكسر الشني وفتحها مع سكون الراء فيهما وبفتح الشني وكسر الراء واألول أفصحها ، وعرفها ابن عرفة 
ملكاً فقط ، واألخصية بيع مالك  األعمية تقرر متمول بني مالكني فأكثر: بتعريفني أحدمها عام واآلخر خاص فقال 

بعض ماله ببعض كل اآلخر موجب صحة تصرفهما يف اجلميع فيدخل يف األول شركة اإلرث والغنيمة ال شركة 
. التجر ، ومها يف الثانية على العكس وشركة األبدان واحلرث باعتبار العمل يف الثانية ويف عوضه يف األوىل اه 

أخرج به ملك االنتفاع كما ) ملكاً : ( ذلك كثبوت النسب بني كإخوة ، وقوله متمول ما ليس ك: فأخرج بقوله 
لكنه ليس مبلك على أنه ال يدخل ملك االنتفاع . إذا كانا ينتفعان حببس املدارس فإنه يصدق عليه تقرر متمول اخل 
ية فإن فيها زيادة فقط من الشركة األخص: حىت حيتاج إىل إخراجه ألن ذكر املالكني خيرجه ، واحترز بقوله 

أخرج به ماذا باع الكل بالكل أو البعض بالكل فإنه . بعض ماله اخل : التصرف ، وهذه ال تصرف فيها ، وقوله 
صحة مفعول باسم الفاعل قبله ، وهذا القيد خاص بشركة التجر ، واحترز به من شركة غري : ليس بشركة وقوله 

ة فإن ذلك ال يوجب التصرف املطلق للجميع ، وضمري تصرفهما عائد التجر كما إذا خلطا طعاماً لألكل يف الرفق



على املالكني ، وذلك يدل على أن كل واحد وكيل لصاحبه يف تصرفه يف ملكه ، فشركة اإلرث والغنيمة يدخالن 
ة وشرك: يف األول دون الثاين ، وشركة التجر تدخل يف الثاين دون األول ومها معىن قوله على العكس ، وقوله 

ألن كل واحد باع بعض منافعه ببعض . األبدان ألن شركة األبدان وما شاهبها يصدق عليها بيع مالك كل اخل 
  .منافع اآلخر مع كمال التصرف ، وأما عوض ذلك فيدخل حتت أعمها وليس فيه تصرف 

األخص فهي داخلة فيه  ويف استثنائه شركة التجر نظر ألن فائدة األعم أن يكون صادقاً على: قال الرصاع : تنبيه 
وعليه فلو خذف قوله ملكاً فقط كان أوىل والشركة تلزم بالعقد على املشهور ، . وإن ال مل يكن فيه عموم اه 

فالتربع واهلبة والسلف من أحدمها لآلخر بعد العقد جائز ، وكذا يف العقد إن قصد الرفق بصاحبه ففي املتيطية ، 
االً وأسلف اآلخر نصفه ليعمال به ، أو أخرج أحدمها ماالً واآلخر أقل منه وإن تشاركا على أن أخرج أحدمها م

فأسلفه األول حىت استوياليعمال به ويكون الربح والوضيعة بينهما حبسب ذلك ، فإن كان أسلفه رفقاً به وطلباً 
فيه أكثر منه وال لشرط  للثواب من عند اهللا تعاىل أو صلة لقرابة منه ال حلاجة إليه وال لقوة تبصر بالتجر ونفاذه

كان بينهما ، ففي ذلك عن مالك روايتان اجلواز ، وبه قال ابن القاسم واألخرى الكراهة وإن كان على غري ذلك 
فمقتضاه أن مالكاً مرة قصده ومرة اهتمه ، وأما فيما : الروايتني قال ) ق ( وملا نقل . مل جيز ألنه سلف جر نفعاً اه 

وله ) : خ ( عند قول ) ز ( وعلى اجلواز إذا قصد الرفق به اقتصر . ائز إذا قصد الرفق به اه بينه وبني اهللا فذلك ج
لو حذفه كان أوىل ألن موضوع . التربع والسلف واهلبة بعد العقد عليه ، فقول املتيطية وال لشرط كان بينهما اخل 

  .كالمه ذلك كان على الشرط 
  :وذكر الناظم للشركة أربعة أقسام فقال 

  َشرِكَةٌ يف مالٍ أَْو يف َعَملِ
  أَْو فيهما َتجُوُز ال َألَجلِ

وحتتها ثالثة أقسام شركة مضاربة وهي القراض مأخوذة من الضرب يف األرض ، وستأيت يف ) شركة يف مال ( 
الفصل بعد هذا ، وشركة مفاوضة وهي أن يطلق كل منهما التصرف لصاحبه يف املال الذي أخرجاه غيبة وحضوراً 

بيعاً وشراء وضماناً وتوكيالً وكفالة وقراضاً ، فما فعل أحدمها من ذلك لزم صاحبه إذا كان عائداً على شركتهما و
، وال يكونان شريكني إال فيما يعقدان عليه الشركة من أمواهلما دون ما ينفرد به كل واحد منهما من ماله وسواء 

ن يد كل منهما كيد صاحبه وتصرفه كتصرفه ما مل يتربع بشيء اشتركا يف كل ما ميلكانه أو يف بعض أمواهلما وتكو
وسواء تفاوضا يف مجيع أنواع املتاجر أو يف نوع واحد منها كرقيق يتفاوضان يف التجارة فيه فقط . قاله يف اجلواهر 

شتري فيه ويلزم ، وسواء أيضاً عني كل منهما لصاحبه نوعاً أو شيئاً يعمل فيه أم ال ، ولكل منهما أن يبيع بالدين وي
مث إن طلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة وال يفسدها انفراد أحدمها بشيء من املال غري مال ) : خ ( ذلك صاحبه 

الشركة يعمل فيه لنفسه ، ولكل منهما أن يتربع إن استلف أو خف ويبضع ويقارض ويقبل ويؤدي ويويل ويقبل 
لكن ما ذكره من عدم الشراء . عليه وبيعه بدين ال الشراء به اخل املعيب وإن أىب اآلخر ، ويقر بدين ملن ال يتهم 

بالدين خالف املذهب كما مر ، أما إن مل يطلق كل منهما التصرف لآلخر بل شرطا أن ال يتصرف واحد منهما إال 
وإن ) : خ ( حبضرة صاحبه وموافقته فهي شركة العنان ألن كل منهما أخذ بعنان صاحبه أي بناصيته وهي جائزة 

وعليه فال ميضي فعل أحدمها يف شيء مما مر أو غريه إالَّ مبوافقة صاحبه ، وهذا هو . شرطا نفي االستبداد فعنان اخل 
وال يكون الرجل شريكاً للرجل إال إذا شاركه يف رقاب : قال يف النهاية . القسم الثالث من أقسام شركة املال 

إذا أقام : تنبيه . رقاب األموال فليس بشريك وإمنا هو خليط اه األموال على اإلشاعة ، وأما إن مل يشاركه يف



أحدمها بينة أنه شريكه فيما بأيديهما ومل تزد ، فإن مل يكن هناك عرف يصرفهما للمفاوضة أو العنان فاحلق أنه ال 
: ا قال يتصرف واحد منهما إال بعد مراجعة صاحبه واتفاقهما على ختصيص أو تعميم ألن الشركة توكيل ، وإذ

  :وكلتك فقط فاملشهور عدم اعتبارها حىت خيصص أو يعمم ، وانظر عدم صحة هذه الشهادة عند قول الناظم 
تارة تشهد البينة بأهنما متفاوضان وقد تقدم الكالم يف : وحاصله أن املسائل ثالث . وغالب الظن به الشهادة اخل 

لى صحتها فالشركة عامة يف مجيع ما بأيديهما إال ما وع. احملل املذكور على صحة هذه الشهادة وعدم صحتها 
قامت بينة مبوجب االختصاص به ، وتارة تشهد بأهنما شريكان فيما بأيديهما فهي كاألوىل ، وتارة تشهد بأهنما 

شريكان ومل تزد ، وهذه على تقدير صحتها وبيان مستند علمها فيها ال تعم مجيع ما بأيديهما ألن ذلك يقع على 
: وحينئذ فإذا أنكر أحدمها هذه الشهادة الثالثة جرى على ما تقدم يف قوله . ملال وعلى مجيعه قاله اللخمي بعض ا

  .ولو شهدت بينة مبفاوضة مشل ما بأيديهما اخل : وانظر شرحنا للشامل عند قوله . ومن لطالب حبق شهدا اخل 
يكون ألحدمها فضل من الربح مل جيز ، وكذلك إن  إن تساويا يف املال والعمل على أن: قال يف املتيطية : تتمة 

تساويا فيه أو تفاضال على أن يكون العمل على أحدمها فال جيوز ويقسمان الربح والوضيعة على قدر أمواهلما 
ويرجع العامل على اآلخر بأجر عمله يف حظه وإن تفاضال يف املال ليكون العمل بينهما على السواء مل جيز 

على ما ذكرنا ، وللقليل املال الرجوع على اآلخر بفضل عمله وال يضم لآلخر نصف ما فضله به ويقتسمان املال 
وليس مبسلف ألن رحبه لربه ، وإن خسر املال كله وركبهما دين فذلك عليهما أيضاً بقدر أمواهلما إال على ما 

ر عليها يف مجيع املال أو ليعمال معاً شرطاه من الشرط الفاسد ، وإن تساويا يف املال وجعل أحدمها دابة ليعمل اآلخ
وهذا كله من دخوهلما على التفاوت يف الشركة وهو ال جيوز يف مال وال يف عمل ، وستأيت علته يف . فال جيوز اه 
وهي شركة ) يف عمل ( شركة ) أو . ( وحيثما يشتركان يف العمل اخل : وانظر ما يأيت عند قوله . البيت بعده 

  :رط جوازها يف قول الناظم األبدان وسيأيت ش
أي يف املال والعمل معاً كأن خيرجا ماالً ويشتريا به ثياباً أو ) فيهما ( شركة ) أو . ( وحيثما يشتركان يف العمل اخل 

جلوداً ويفصالهنا وخييطاهنا نعاالً أو غفائر وحنومها ويبيعاهنا خميطة ويشتريان بذلك الثمن غريها وهكذا وذلك كثري ، 
: ( وقوله . حينئذ من شروط شركة األبدان اآلتية ألن هذا القسم مركب من شركة األبدان وشركة املال  وال بد
عطف على مقدر أي جتوز لغري أجل ال ) ال ألجل : ( خرب عن قوله شركة وسوغه تعلق اجلار به وقوله ) جتوز 

ال يلزمه البقاء معه إىل ذلك األجل  ألجل ، وظاهره أهنا إن وقعت ألجل فهي فاسدة أو يقال هي صحيحة ، ولكن
والشركة ال تكون إىل أجل ولكل منهما أن ينحل عن صاحبه ويقامسه فيما بني أيديهما : وهو الظاهر قال يف املتيطية 

وإذا تفاصال اقتسما ما صار بينهما كما لو أخرج أحدمها عيناً : وحنوه قول العويف . من ناض وعروض مىت شاء اه 
وذلك كله يدل على أن . ، فإذا تفاصال كان لكل واحدمنهما نصف العني ونصف العرض اه  واآلخر عرضاً

لو أراد أحدمها املفاصلة وامتنع اآلخر عمل : املفاصلة يف الشركة ال حتتاج إىل نضوض املال خالف قول األجهوري 
. أن ينظر احلاكم كالقراض اه بامتناعه حصل خلط أم ال للزومها بالعقد ، فإذا أراد نضوضه بعد العمل فينبغي 

اللهم إال أن يقال كما هو الظاهر ما للعويف واملتيطي إمنا هو مع تراضيهما على املفاصلة ، أو مبين على أهنا ال تلزم 
فهذه ثالثة . بالعقد كما هو نص املقدمات ، وما لألجهوري فيما إذا تنازعا وفيما إذا قلنا تلزم بالعقد واهللا أعلم 

  :قسم األول الذي هو شركة املال حتته ثالثة أنواع كما مّر وأشار للقسم الرابع بقوله أقسام وال
  َوفُِسَخْت إنْ َوقََعْت َعلى الذَِّمْم
  َوَيقِْسَماِن الرِّبَح ُحكٌْم ُملَْتزَْم



 والشرح للذمة وصف قاما: مجع ذمة وتقدم عند قول الناظم ) إن وقعت على الذمم ( أي الشركة ) وفسخها ( 
وشركة الذمم أن يتعاقدا على أن يشتريا بال مال أو مبال قليل ويتفقا على أن ما اشتراه كل منهما بالدين . اخل 

هي باطلة ألن كل واحد منهما يقول لصاحبه حتمل عين نصف ما : قال يف املدونة . فرحبه بينهما والضمان عليهما 
ال أن جيتمعا يف شراء سلعة معينة حاضرة أو غائبة اشتريت وأحتمل عنك نصف ما اشتريت ، فهو ضمان جبعل إ

فتبايعاها بدين ، فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين ألن العقدة وقعت عليهما مجيعاً ، وإن ضمن أحدمها فقط عن 
يف الضمان إال يف اشتراء شيء بينهما أو بيعه ) خ ( هو قول . إال أن جيتمعا اخل : وقوله . صاحبه فذلك جائز اه 

احلاصل فيه واخلسارة ) يقسمان الربح ( إذا فسخت فما كان اشترياه معاً أو أحدمها ) و ( على األصح  كقرضهما
  .وفسخها : خرب عن قوله ) حكم ملتزم : ( وقوله . عليهما 

فإن كان البائع عاملاً هبذه الشركة ومل يعلم ما عقداه كان له أن يأخذ احلاضر : قال اللخمي : األول . تنبيهات 
ما جبميع الثمن ، وإن مل يكن هو املتويل للشراء وإن كان عاملاً بفسادها مل يكن له ذلك وأخذ هذا بنصف الثمن منه

وإن كان احلاضر املوسر هو املتويل كان للبائع أن يأخذه . ومل يطالبه مبا على صاحبه ، وإن مل يكن عاملاً بالشركة 
يدخل معه على أنه وكيل لغريه يف النصف اآلخر ، وإن كان احلاضر جبميع الثمن ألنه دخل على أن املبايعة منه ومل 

املوسر هو الذي مل يتول الشراء أخذه بنصف الثمن ال أكثر ألن البائع ملا مل يعلم بالشركة مل يدخل على محالة هذا 
  .وكان له أن يأخذه بنصف الثمن ألنه ملك نصف سلعته 

احلانوت تبيع فيه وأنا أشتري املتاع بوجهي والضمان علي وعليك فإنه اجلس يف هذا : إذا قال رجل آلخر : الثاين 
ال جيوز ، فإن وقع فالربح هلما على ما تعامال عليه ويأخذ أحدمها منصاحبه أجرة ما يفضله به يف العمل والضمان 

انوت ، وإن عليهما ألن الربح تابع للضمان ، فإن اشترط الضمان على اجلالس وحده فالربح له وعليه كراء احل
وهذا ألنه ال جيوز فيها الدخول . اشترط الضمان على ذي احلانوت فالربح له وعليه كراء اجلالس قاله ابن رشد 

وتفسد بشرط التفاوت وإن وقع فلكل أجر عمله لآلخر وعلة فسادها به اخلطر والقمار ) : خ ( على التفاوت 
وعلله ابن . القليل لذهاب عمله باطالً كذا البن شاس بوجود الربح فيغنب صاحب الكثري وبعدمه فيغنب صاحب 

  .رشد بأن صاحب الكثري إمنا مسح بفضله رجاء البقاء معه على الشركة ، وذلك ال يلزم صاحبه فكان غرراً اه 
ويف كلتا العلتني شيء ألهنما دخال على جتويز وجود الربح وعدم وجوده وعلى أن صاحبه يبقى معه أو ال : قلت 

احب الفضل وغريه جموز لذلك كله ، وحينئذ فصاحب الفضل إن قصد الرفق بصاحبه كما هي عادة يبقى فص
الناس جاز له ذلك كما مر يف السلف ، وال سيما على ما عليه الناس من عدم تقومي األعمال اليت يعملها كل منهما 

  .وانظر ما يأيت يف البيت بعده . 
أن يبيع ) : خ ( كة شركة الوجوه وشركة اجلرب فاألوىل هي كما قال بقي على الناظم من أقسام الشر: الثالث 

وجيه من التجار يرغب الناس يف الشراء منه العتقادهم أنه ال يتجر إال يف اجليد من السلع مال خامل جبزء من رحبه 
نه خمري على وهي باطلة ألهنا إجارة مبجهول وتسميتها شركة جماز ، فإن وقعت فللوجيه جعل مثله ، واملشتري م

  ) .ز ( مقتضى الغش إن كانت السلعة قائمة وإن فاتت ففيها األقل من الثمن والقيمة قاله 
ولوال ما يف هذه اإلجارة من الغش والتدليس ألمكن أن يقال جبوازها ابتداء على ما مّر عن ابن سراج وغريه : قلت 

ين سلعة كذا ولك كذا فإنه جائز الزم ، قاله يف يف باب اإلجارة ، وأما إذا قال شخص آلخر دل على من يشتري م
العتبية ما مل يكن على وجه التحيل بني الدال وبني بائعها فيأيت الدال باملشتري ويوهم أنه حريص على شرائها ويظهر 

املكايسة وهو يف الباطن على خالف ذلك لتقدم االتفاق منه مع بائعها على ذلك ، فإذا انصرف املشتري بالسلعة 



ع الدال إىل البائع وأخذ منه اجلعل فإن ذلك ال جيوز بإمجاع بال شك ألنه مكر وخديعة ، وهذا كثري وقوعه يف رج
وأجرب عليها أن اشترى ) : خ ( وأما الثانية وهي شركة اجلرب فهي جائزة بشروطها املشار هلا بقول . هذا الزمان 

ولعل الناظم إمنا تركهما ألن شركة الوجوه من . ن جتاره اخل شيئاً بسوقه إال لكسفر أو قنية وغريه حاضر مل يتكلم م
  .قبيل اإلجارة وشركة اجلرب ال عقد فيها فتسميتها شركة إمنا هو باعتبار املآل واهللا أعلم 

  َوإن َيكُْن يف الَعْينِ ذَاَك اْعُتِمدَا
  َتُجْز إِن الْجِْنُس ُهَناكَ اتََّخذَا

واجلملة خربها ويف مبعىن ) اعتمدا ( فهو اسم يكن ، ويف العني متعلق بقوله  االشتراك) وإن يكن يف العني ذاك ( 
من الذهب ) إن اجلنس ( باجلزم جواب الشرط وحذفت واوه اللتقاء الساكنني وفاعله ضمري الشركة ) جتز ( الباء 

زناً وجودة ورداءة كما بأن كانت بفضة من اجلانبينأو ذهب من اجلانبني متفقني صرفاً وو) هناك احتدا ( أو الفضة 
البن عرفة ، وسواء احتدت سكتهما أم ال كهامشية ودمشقية وحممدية ويزيدية مع اتفاقهما فيما ذكر ، فإن اختلفا يف 
واحد من الصرف وما معه مل جيز لدخوهلما على التفاوت إال أن يكون يسرياً على املشهور ، وظاهر النظم هنا وفيما 

مة من التفاوت يف الشركة حيث سلما من ربا الفضل والنساء يف الطعام والعني ، وهو يأيت أنه ال يشترط السال
املوافق ملا تقدم يف املزارعة من أنه ال يشترط السالمة من التفاوت على املعمول به ، ويؤيده ما مر قريباً من أنه إذا 

اك إال لكون الشركة بيع من البيوع قصد الرفق بالسلف يف العقد جاز فاهلبة والتفاوت يف العمل كذلك ، وما ذ
وهو جيوز فيه الغنب ، وهبة بعض الثمن أو بعض املثمن ، ومفهوم الشرط يف النظم أنه : كما تقدم يف حد ابن عرفة 

إذا كان الذهب من جانب والفضة من اآلخر أو ذهب وفضة من كل جانب مل جتز ، وهو كذلك يف األول ألهنا 
إمنا مينع الصرف معها : كما مر صدر البيوع ، وأجاز ذلك أشهب وسحنون وقال  شركة وصرف ومها ال جيتمعان

وما علمت من أجازه ألنه . إذا كان خارجاً عن ذاهتا ال إن كان داخالً يف ذاهتا كما هنا فيجوز ابن املواز وهو غلط 
لربح لكل عشرة من صرف ال يبني به صاحبه لبقاء يد كل منهما فإن وقع وعمال فلكل رأس ماله ويقتسمان ا

الدنانري دينار ، ولكل عشرة دراهم درهم واخلسر كذلك قاله يف املدونة ، وأما الثاين وهو ذهب وفضة من كل 
واملراد أن كالً منهما أخرج من الذهب بقدر ذهب اآلخر . جانب فال خالف يف اجلواز قاله ابن عبد السالم وغريه 

كاشتركنا بذهبني أو ورقني اتفق صرفهما أو هبما ) : خ ( الصرف املذكور ومن الفضة كذلك ، وإالَّ مل جيز لوجود 
  .ففي مفهوم الشرط تفصيل كما ترى . منهما اخل 

  َوبالطََّعامِ َجاَز َحْيثُ اتَّفَقَا
  وهَو ملاِلٍك بِذَاَك ُمتَّقَى

أي الطعامان جنساً ) قا حيث اتف( أي وجاز االشتراك بالطعام من كل جانب ) جاز ( متعلق بقوله ) وبالطعام ( 
وصفة وكيالً وهو قول ابن القاسم قياساً منه على جوازها بالدنانري من اجلانبني جبامع حصول املناجزة حكماً ال 

حساً ، فكما اغتفر هذا يف الدنانري من اجلانبني أو الدراهم كذلك يغتفر يف الطعامني كذلك ، ومنعها مالك بالطعام 
خرب ) متقى ( الطعام متفقاً جنساً وكيالً أو خمتلفاً ) ملالك بذاك ( أي االشتراك ) وهو : ( ه مطلقاً وإليه أشار بقول

: اإلسراء ( } أقم الصالة لدلوك الشمس : كقوله تعاىل ) عند ( عن الضمري ، واجملروران يتعلقان به والالم مبعىن 
حد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه وعلةاملنع عنده أنه يدخلها بيع الطعام قبل قبضه ألن كل وا)  ٧٨

ومل جيعل قبض لبقاء يد كل واحد على ما باع ، فإذا باعا ألجنيب يكون كل واحد منهما بائعاً للطعام قبل قبضه ألنه 
إذ قال ) ح ( وهو األصح ، وعليه درج : ابن يونس . حينئذ تواىل عليه عقدتا بيع مل يتخللهما قبض قاله عبد احلق 



بذهب من جانب وورق من اآلخر وبطعامني ولو اتفقا ، وظاهر النظم أن األول هو املعتمد عنده لتصديره به ال : 
ويرشحه جوازها حىت عند مالك بطعام من جانب وعرض أو عني من اآلخر مع أن علة بيع الطعام قبل قبضه 

طعامان جنساً أو صفة مل جتز اتفاقاً من حيث اتفقا أنه إذا اختلف ال: ومفهوم قوله . موجودة فيه قاله أبو احلسن 
مالك وابن القاسم وهو كذلك ، وأجازها سحنون حيث اتفقا قيمة وكيالً جرياً منه على مذهبه من جوازها 

  .بالدنانري من جانب والدراهم من اآلخر 
اله الغرناطي ، وكذا الشركة يف األجباح ممنوعة اتفاقاً ملا فيها من العسل فيدخلها التفاضل ق: األول . تنبيهان 

إن العسل الذي يكفي النحل ال عربة به : قسمتها ال جتوز إن كان فيها عسل وإالَّ فتجوز ، وكان ابن عرفة يقول 
  .مطلقاً 
إذا فسدت الشركة بالطعامني فرأس مال كل منهما ما بيع به طعامه إذ هو يف ضمانه حىت يباع ، ولو خلطاه : الثاين 

  .املال قيمة طعام كل واحد يوم خلطاه وبقدر ذلك يكون الربح والوضيعة قاله يف املدونة قبل البيع جعلت رأس 
  َوَجاَز بالعَْرضِ إذَا َما قُوِّما
  ِمْن جَِهٍة أَْو جَِهَتْينِ فاْعلََما

عام فقط ويقابله من األخرى عني أو ط) من جهة ( حال كونه ) قوما ( زائدة ) بالعرض إذا ما ( االشتراك ) وجاز ( 
ورأس مال كل ما ) جهتني فاعلما ( بالعرض من ) أو ( وبقدر قيمة العرض والطعام يكون العمل والربح واخلسر 

قوم به عرضه أو طعامه يوم أحضر االشتراك به إن صحت شركتهما ، وإال فال تعترب يوم اإلحضار بل يوم البيع إذ 
قوم يف الصحيحة أو بيع يف الفاسدة عرض هذا بعشرين كل ال زال على ملك ربه ويف ضمانه إىل يوم البيع فإذا 

وعرض هذا أو طعامه بعشرة ، فالشركة بينهما على الثلث والثلثني وبقدر ذلك يكون العمل والربح واخلسر ، 
وسواء دخال على قيمة العرض يف الصحيحة أو سكتا عنها فالعربة بقيمته يوم اإلحضار ، وال تفسد الشركة 

وقال يف . ه يف املعونة فإن مل يعرف ما بيع به يف الفاسدة فتعترب قيمته يوم البيع قاله ابن يونس بالسكوت عنها قال
فإن تشاركا على التساوي وقبل التقومي فلما قوم سلعهما تفاضلت قيمتها فإن مل يعمال أخذ كل واحد : املتيطية 

بيع به سلعه والربح والوضيعة حبسب سلعته وانفسخت الشركة وإن عمال بعد فوات سلعهما فرأس مال كل ما 
ذلك ، ويرجع القليل منهما على اآلخر بفضل عمله وال ضمان عليه يف فضل سلع صاحبه ألنه مل يقع بينهما يف 

  كَذَا طََعاُم جَِهٍة ال َيْمَتنْع.ذلك الفضل بيع أي شركة اه 
  َوَعْيٌن أَْو َعْرٌض لَدى اُألْخَرى ُوضِْع

أي ال ميتنع وضع طعام من جهة ) وضع : ( يتعلق بقوله ) ع وعني أو عرض لدى األخرى كذا طعام جهة ال ميتن( 
وهذا البيت . ووضع عني أو عرض من األخرى ومل يقل وضعا بألف التثنية ألن العطف بأو وهو ال جتب فيه املطابقة 

وبعني وعرض وبعرضني مطلقاً  عاطفاً على اجلواز) : خ ( وجاز بالعرض إذا ما قوما من جهة اخل : تكرار مع قوله 
  .وكل بالقيمة يوم أحضر ال فات اخل 

  َواملَالُ َخلْطُُه َوَوْضُعهُ بَِيْد
  َواِحٍد أو يف االْشِترَاِك ُمْعَتَمْد

وخربه معتمد ) أو ( عطف عليه ، والواو مبعىن ) ووضعه ( مبتدأ ثان ) خلطه ( الذي أخرجه كل منهما ) واملال ( 
بيد ( أن خلط املالني حساً حبيث ال يتميز أحد املالني من اآلخر ، أو حكماً بأن يوضعا معاً :  آخر البيت واملعىن

بينهما بأن جيعالمها يف بيت واحد ، ) االشتراك ( حمل ) يف ( وضعا معاً أيضاً ) أو ( منهما أو واحد غريمها ) واحد 



مفتاح اآلخر ، وأحرى إذا كان قفالً واحداً وبيد  وقفال عليه بقفلني أخذ أحدمها مفتاح أحد القفلني وأخذ اآلخر
أي شرط يف حصول الضمان منهما ، فإذا خلطا حساً أو حكماً فالتالف منهما وإن مل ) معتمد ( كل منهما مفتاحه 

حيصل خلط ال حساً وال حكماً فالتالف من ربه وما اشترى بالسامل فبينهما على رب التالف نصف مثنه ، فاخللط 
شرط يف الضمان منهما كما قررنا ال يف الصحيحة ألهنا صحيحة مع توفر شروطها ولو مل خيلطا وال يف املذكور 

ولزمت مبا يدل عرفاً من قول كاشتركنا أو مبا يقوم مقامه من فعل كخلط املالني ) : خ ( اللزوم ألهنا الزمة بالقول 
لو حكماً وإال فالتالف من ربه وما ابتيع بغريه إن خلطا و: والعمل هبما ، مث ذكر ما هو شرط يف الضمان فقال 

وتقدم قريباً أهنا وإن كانت الزمة بالقول فكل منهما له بعد العمل االحنالل ال قبله فليس له ذلك إال . فبينهما اخل 
  .بتراضيهما وإال مل تكن فائدة للزومها بالقول 

أن العم أو األخ إذا كان كلمنهما مع أوالد أخيه أو علم من كون الشركة تنعقد مبا يدل عرفاً : األول . تنبيهات 
مع إخوته على مائدة واحدة خيدمون ويأكلون فهم كاملتفاوضني فما اشتراه أحدهم من أصول أو غريها باسم نفسه 

يدخل معه غريه ، ويشاركه فيه على قدر عمله إن كان املال املشترى به نشأ عن أيديهم ، أو على قدر نصيبه يف 
وهذا إذا كانوا كلهم رشداء أو فيهم صغري مييز معىن الشركة . إن كان املشترى به ماالً موروثاً وحنو ذلك املال 

ووقع منه ما يدل على الرضا هبا ، إال أنه خيري بعد رشده يف إمضاء الشركة أو أخذ حظه من املال الواقع به الشراء 
إمنا له واجبه من الثمن املشترى به إال أن يكون املشتري أدخله ، وأما من مل مييز أصالً فإنه ال حق له يف املشتري و

معه يف شرائه ، فإنه خيري بعد رشده يف قبول ذلك أو أخذ واجبه من املال ، وذلك ألن الشركة عقد ال يصح إال من 
هاب حسبما أهل التوكيل والتوكل ، والذي مل مييز مل يقع منه عقد وال ما يدل عليه قاله سيدي أمحد بن عبد الو

ووجهه ظاهر خالف ما يف املعيار عن التازغدري آخر الوصايا منه من أن القول قوله يف شراء . نقله العلمي 
األمالك لنفسه مباله اخلاص به ، وحنوه يف نوازل الدعاوى منه ، مث ما تقدم من أن الشركة تكون فيما نشأ عن 

ق يف ذلك ، إذ ليس القوي كالضعيف وال الصانع كغريه وال أيديهم على قدر أعماهلم هو الصواب خالفاً ملن أطل
: خدمة املرأة كالذكر وال من يرد أوقية كمن يرد مثنها قاله سيدي أمحد الزواوي ونقله شارح العمل عند قوله 

وهذا يف املال احلاصل مبجرد تكسبهم وعمل أبداهنم ، وأما إن كان أصل املال . وخدمة النساء يف البوادي اخل 
لذي بني أيديهم مملوكاً ألحدهم فقط ولكنه منا خبدمتهم وقيامهم عليه ، فإن النماء ملالك األصل وعليه أجرة املثل ا

وكذا الولد يقوم مع أبيه سنني بعد بلوغه إىل أن زوَّجه ، وكان يف هذه املدة يتوىل احلرث واحلصاد . ملن عداه اه 
قامسته يف األمالك فليس له شيء فيها ، وإمنا له أجر عمله وحياسبه وخدمة األمالك بنفسه ، مث افترق منه وأراد م

وكذا حياسب غري املتزوج من األخوة املتزوج منهم بنفقة زوجته : أبوه بنفقته وكسوته ومبا زوَّجه قاله اجلاليل يعين 
  .وإال حسبا كانفرادمها به أي باإلنفاق والزوجة ) : خ ( وصداقها كما قال 

ان االبن يقوم بأمور أبيه مث مات األب فاستظهر االبن برسوم أمالك اشتراها باسم نفسه إن أثبت أنه إذا ك: الثاين 
كان له مال ، وأن أباه كان سلم له فيها فهي له ، وإن أثبت أنه كان له مال فقط فهي له إن حلف ، وإن مل يثبت 

  .واحد منهما فاجلميع مرياث قاله سيدي حيىي وسيدي راشد 
ما ذاك إال لكون االبن ملا كان يقوم بأمور أبيه فهو كالوكيل عنه بالعادة فلذلك إذا مل يكن لالبن مال كان و: قلت 

  .اجلميع مرياثاً 
سئل سيدي إبراهيم بن هالل عن أخوين متفاوضني وكان أحدمها مشارطاً على اإلمامة مث أراد قسمة : الثالث 

مذهب ابن القاسم يف املدونة وغريها يف : تفاده من الشرط ؟ فأجاب ماهلما فأراد املشارط أن يستبد جبميع ما اس



ال يستبد به : املفاوض يؤاجر نفسه يف شيء أنه خيتص به وال يدخل معه شريكه ، وقال أشهب وأصبغ وابن حبيب 
يد عن بل يكون بينهما ، ورأوا أن كل واحد منهما ملك منافع صاحبه بالتفاوض ، ومل يرد ذلك ابن القاسم وال حم

وإذا تقرر ذلك فهل ألخيه أجر عمله يف : قال . ومن له حترف إن عمله اخل : قوله ومذهبه ، وسيأيت قول الناظم 
: وقال أصبغ . غري ذلك مما عمله وفضله به من العمل أم ال ؟ صرح ابن القاسم يف املوازية أنه ليس له عليهذلك 

قال بعض . باشر وعمل مفاوضة حني شغل نفسه مبا آجرها فيه  إذا حلف أنه مل يتطوع بالعمل رجع عليه بقدر ما
ألنه تطوع له بالعمل ظناً منه أنه يعمل يف املال مثل ما عمل ، فإذا شغل منافعه فيما انتفع به رجع عليه : القرويني 

 يرجع مبا عمل وما قاله ابن القاسم إمنا هو فيما إذا قصد أن ال: قال هذا القروي املذكور . صاحبه مبا عمله عنه 
إذا غاب أحد األخوين للقراءة أو احلج فقدم وقد وجد أخاه قد : وقال اجلاليل . بلفظه . وإالَّ وجب له الرجوع اه 

زاد أمالكاً على ما ترك عنده ، فإنه يشاركه يف مجيعها حيث غاب وليس هلما من املال إال ما مها مشتركان فيه 
  .وليس ألحدمها مال خيتص به اه 

والقول : وال خيفى أنه يرجع احلاضر عليه بأجرة عمله ملا تقدم يف الكلية املذكورة عند قوله يف اإلجارة :  قلت
  .وال خيرج عن ذلك إال ما علم أنه للصلة حسبما تقدم آخر بيع الفضويل . للعامل حيث خيتلف اخل 
  َوَحْيثُما َيْشَترِكانِ يف الَْعَملْ

  َمَحلْفََشْرطُُه اتَّحَاُد ُشْغلٍ َو
أو تالزمه ، فاألول كخياطني ) احتاد شغل ( أي االشتراك املذكور ) فشرطه ( فقط ) وحيثما يشتركان يف العمل ( 

أو حدادين أو جنارين أو صيادين ، والثاين ككون أحدمها ينسج واآلخر يدور أو حيول ، أو أحدمها يغوص لطلب 
لهما وال تالزم كخياط وجنار مل جيز ألنه قد تكسد صنعة اللؤلؤ واآلخر ميسك ويقذف عليه ، فإن مل يتحد شغ

أو تقاربه أيضاً ، فلو كان أحدمها خييط يف ) حمل ( شرطه أيضاً احتاد ) و . ( أحدمها فيأخذ مال صاحبه بغري حق 
ا جازت حمل واآلخر خييط يف حمل آخر ، فإن تقاربت أسواقهما ومنافعهما أو كانت يد أحدمها جتول يف احمللني لقرهبم

شركتهما ، وإال امتنعت ألنه قد ينفق أحد املكانني دون اآلخر فيأخذ غريه ماله بغري حق وظاهره أنه ال يشترط 
التساوي يف العمل بل جيوز ، ولو كانت قيمة عمل أحدمها الثلثني وقيمة عمل اآلخر الثلث ودخال على أن ما 

: السالمة من التفاوت يف الشركة كما مرَّ عند قوله حيصل بينهما نصفان ، وهو كذلك على قول من ال يشترط 
وعليه خترج شركة العدول إذ كثرياً ما يكتب أحدمها العقد وال يعمل فيه غريه . وإن يكن يف العني ذاك اعتمدا اخل 

إال الشهادة لعدم معرفته بكيفية تركيب فصول الوثيقة ، وكذا شركة الطلبة يف طلب األسعار يذهب كل واحد 
كل ما جرى : ا ألندر أو طلب املعروف من الدور ، وانظر نوازل الشركة من نوازلنا فإن أبا زيد الفاسي قال منهم

يف املزارعة جيري يف الشركة ، وأما على املشهور من اشتراط عدم التفاوت فال جيوز إال إذا كان كل واحد يأخذ مما 
زت بالعمل إن احتدا أو تالزما وتساويا فيه أو تقاربا وجا: حيث قال ) خ ( حيصل بقدر قيمة عمله ، وعليه درج 

. وتفسد بشرط التفاوت وإن وقع فلكل أجر عمله لآلخر اخل : وقال قبل ذلك . وحصل التعاون وإن مبكانني اخل 
وقويل يف العمل فقط إشارة إىل أنه يشترط احتادالشغل واملكان إذا اشتركا يف صنعة أيديهما من غري احتياج ملال 

واملقصود عندمها الصنعة ال ما خيرجانه من املال ، وأما لو كانت صنعة أيديهما . رجانه ، أو كانا حمتاجني لذلك خي
تبعاً واملقصود هو التجر كما لو أخرجا ماالً متساوياً ليعمل به هذا يف صنعة كذا وهذا يف صنعة كذا ، فإن ذلك 

  .جائز من غري اشتراط احتاد شغل وال حمل 
وشركة األبدان جتوز خبمسة شروط ، أن تكون الصنعة : زاد الغرناطي احتاد صنعتيهما يف اجلودة فقال : تنبيه 



واحدة وحركتهما يف السرعة واإلبطاء واحدة وكذلك اجلودة والدناءة واحدة أو متقاربة ويعمالن يف موضع واحد 
دة والدناءة وكان أكثر ما يصنعانه ويستعمالن وإن تباينت صنعتامها باجلو: اللخمي . واآللة بينهما على السواء اه 

فيه األدىن جازت الشركة ألن األعلى يعمل األدىن وال حكم للقليل ، وإن كان أكثر ما يدخل إليهما ما يعمله 
  .األعلى أو كان كل واحد منهما كثرياً مل جتز للغرر والتفاضل اه 

وغالب عقود شركة الناس اليوم الفساد ألهنم ال يقومون  وهذه الشروط قلما جتدها متوفرة يف هذا الزمان ،: قلت 
يغتفر هلم الدخول على التفاوت على حنو ما تقدم يف املزارعة كما تقدمت : عمالً وال غريه ، اللهم إال أن يقال 

  .اإلشارة إليه 
  َوحَاِضٌر يَأُْخذُ فَاِئداً عََرض

  يف غَْيَبٍة فَْوَق الثَّالَِث أَْو مََرْض
فوق ثالث ) فوق ثالث أو مرض ( صاحب غيبة ) يف غيبة ( وحصل له ذلك الفائد ) أخذ فائداً عرض وحاضر ي( 

أيضاً كالعشرة أيام وما قارهبا ، ومفهوم فوق ثالث أن الثالثة وما قارهبا تلغى وال حياسب احلاضر أو الصحيح 
بينهما من الوسائط يرد ما قارب القريب إىل الغائب أو املريض هبا ، فالقريب اليومان والثالثة والبعيد العشرة وما 

وظاهر النظم أن احلاضر والصحيح يأخذان أجرة ما انفردا . القرب وما قارب البعيد إىل البعد قال أبو احلسن 
بعمله يف الغيبة واملرض البعيدين وال يرجع عليهما الغائب واملريض بشيء ، وهو كذلك على ما البن يونس وابن 

ولكن الراجح أن للغائب . وأتى مرض كيومني أو غيبتهما ال إن كثر اخل : حيث قال ) خ (  سلمون وهو ظاهر
واملريض أن يرجعا على احلاضر ، والصحيح حبصتهما يف الربح الزائد على أجر عمل مثله كما لو قبضا ثوباً مثالً 

هذه اخلياطة أربعة أخذها وتبقى  أجر مثل: للخياطة بعشرة وغاب أحدمها أو مرض كثرياً فخاطه اآلخر ، فإذاقيل 
ستة يرجع عليه املريض أو الغائب حبصته منها ، وهو ثالثة حيث كانت الشركة على النصف فإن مل يفضل شيء عن 

أجر مثله فال يرجع عليه بشيء ، وهذا إذا قبضا الثوب معاً مث مرض أحدمها أو غاب كثرياً ومثله إذا قبله أحدمها 
رضه أو غيبته القريبني أما ما قبله أحدمها بعد طول غيبة اآلخر أو مرضه فهي له وال يرجع مع وجود اآلخر أو يف م

واحلاصل أن شريكي . فإن شرطا إلغاء الطول فسدت : عليه بشيء ألن الضمان منه وحده كما يف ابن يونس 
ما وال شيء للحاضر أو الصنعة إذا غاب أحدمها أو مرض يومني أو ثالثة وما قارهبا على ما مر ، فالفائد بينه

الصحيح على الغائب واملريض ، وسواء مرض بعد أخذمها العمل أو أخذه الصحيح بعد مرضه ، وأما إن قبضه 
احلاضر الصحيح بعد طول مرضه أو غيبته فهو للعامل مطلقاً ألنه ال ضمان بينهما ، وأما إن غاب أو مرض بعد 

بينهما ويرجع احلاضر الصحيح على شريكه بأجر مثله كما مّر ، وهل  أخذ املال أكثر من ثالثة وما قارهبا فالفائد
تلغى اليومان من العشرة أو ال ؟ الراجح عدم اإللغاء ، وهذا يف الصحيحة ، وأما يف الفاسدة باشتراط إلغاء الطول 

ينهما ، وكذلك يف فمن عمل شيئاً خيتص به وإن كان الفساد بغري ما ذكر فالرجوع على من مل يعمل مطلقاً والفائد ب
وهذا كله يف الشركاء يف العمل من صبغ . شركة األموال فالرجوع بالطويل وغريه صح من شرح ابن رحال 

وخياطة وحنومها ، وأما األجراء فليس حكمهم كذلك ، فإذا استأجر أجريين حلفر بئر مثالً فمرض أحدمها وعمل 
وهذا يف غري . يه ألنه متطوع بالعمل عنه قاله يف املدونة اآلخر مجيع العمل فلآلخر نصيبه وليس للعامل شيء عل

  .املستأجرين مياومة وإالَّ فال يشارك غائب أو مريض غريه مطلقاً ألنه مبضي اليوم انقطعت إجارة املريض وحنوه 
  َوَمْن له َتَحرُّفٌ إنْ َعِملَه

  يف غَْيرِ َوقٍْت َتْجرِِه الفَاِئُد لَْه



كليل أو ) يف غري وقت جتره ( أي التحرف ) إن عمله ( أي صنعة ) حترف ( فاوضة من الشريكني م) ومن له ( 
واستبد آخذ قراض ) : خ ( يستبد به ) له ( أي ما حصله من األجرة ) الفائد ( زمان ال يشتغالن فيه بالتجارة ف 

فهوم يف غري وقت جتر أنه يعين إذا كان ال يشغله عن العمل يف الشركة ، وم. أو متجر بوديعة بالربح واخلسر اخل 
إذا عمله يف وقت جتر فإن صاحبه يرجع عليه بأجرة ما عمله عنه كما مرَّ يف التنبيه الثالث ، وانظر كالم اللخمي 

  .واختف آخذ قراض اخل : عند قول الشامل 
تصرف إال بإذن إذا كانا شريكني يف حيوان مثالً مبرياث أو غريه ال جيوز ألحدمها أن ي: قال يف الذخرية : فرع 

شريكه فلو باع نصيبه وسلم اجلميع للمشتري بغري إذن شريكه كان ضامناًعلى مقتضى القواعد ، وبه أفىت شيوخنا 
: فإن قيل . من الشافعية ألن أحسن أحواله أن يكون كاملودع يف األمانة ، وهذا إذا وضع يد األجنيب يضمن لتعديه 

إن كان شريكه حاضراً سلم املبيع له وتقع اخلصومة بينه : قلنا . تسليم يلزم عدم صحة البيع لعدم قدرته على ال
  .وبني املشتري ، أو غائباً رفع أمره إىل احلاكم يأذن له يف البيع ووضع مال الغائب حتت يده اه 

مل يبع يعين يف ذلك احليوان عند من يكون ومن يقوم به ، وليس املراد أن الذي . وتقع اخلصومة اخل : قوله : قلت 
ينكر نصيب البائع حىت يكون من بيع ما فيه خصومة وهو ممنوع على املشهور كما فهمه الشيخ سامل ، ويف 

من باع نصف فرسه لرجل وسافر املشتري عليها فعطبت فهو ضامن لنصف شريكه إال أن : معاوضات املعيار 
  .ال ضمان اه يسافر عليها بإذنه أو جرت العادة بينهما أن يسافر مثل ذلك السفر ف

  فصل يف القراض
بكسر القاف مأخوذ من القرض وهو ما جيازى عليه الرجل من خري أو شر ، ألن املتقارضني قصد كل واحد منهما 

من القرض وهو القطع ألن رب املال قطع من ماله قطعة دفعها : إىل منفعة اآلخر فهو مقارضة من اجلانبني ، وقيل 
وآخرون يضربون يف األرض : بسعيه ، وأهل العراق يسمونه مضاربة من قوله تعاىل للعامل جبزء من الربح احلاصل 

وهو متكني مال ملن يتجر به جبزء من رحبه ال بلفظ إجارة فيدخل بعض الفاسد : ابن عرفة )  ٢٠: املزمل ( } 
لعامل وال ضمان على من أعطى رجالً ماالً يعمل به على أن الربح ل: كالقراض بالدين والوديعة وخيرج عنه قوهلا 

جبزء : ومراده بالتمكن اإلذن ال اإلعطاء بالفعل وإالَّ مل يشمل القراض بالدين ، وأخرج بقوله . العامل ال بأس به اه 
من رحبه األبضاع واإلجارة ، وكذا الشركة ألن الربح يف الشركة نشأ عن املالني فلم يأخذ كل منهما إال ربح ماله 

آجرتك على التجر يف هذا املال جبزء من رحبه فإنه ال ينعقد بذلك : رة أخرج به ما إذا قال ال بلفظ إجا: وقوله . 
أنه إذا مل ينف الضمان عنه . وال ضمان على العامل اخل : فإن عمل فيجري على اإلجارة الفاسدة ، ويفهم من قوله 

 الربح له إن مل ينفه ومل يسم قراضاً وضمنه يف) : خ ( ومل يسمه قراضاً فإن الضمان يكون على العامل وهو كذلك 
  :وقريب من هذا التعريف قول الناظم . اخل 

  إْعطَاُء مالِ َمْن بِِه ُيَتاجُِر
  ِلَيْستَِفيَد َداِفٌع َوتَاجُِر

) ليستفيد ( والالم يف ) من به يتاجر ( من إضافة املصدر ملفعوله الثاين وكمل باألول الذي هو قوله ) إعطاء مال ( 
  ِممَّا ُيفَاُد فيه ُجْزءاً ُيْعلَُم.عطف عليه ) وتاجر ( فاعل ) دافع ( ي التعليلية الم ك

  ُهو الِقرَاُض َوبِفْعلٍ َيلْزَُم
) جزءاً ( متعلق بيفاد ) فيه ( مبعىن حيصل صلة ما أو صفة ) يفاد ( متعلق بيستفيد وما واقعة على الربح ) مما ( 

إعطاء مال ملن يتجر : مبتدأ وخرب واجلملة خرب إعطاء ، والتقدير ) القراض هو ( صفة له ) يعلم ( مفعوله يستفيد 



به ألجل أن يستفيد ربه والعامل من ربح حيصل فيه جزءاً معلوماً كنصف لكل منهما أو ربع للعامل والباقي لربه ، 
جر به ليستفيد كل هو إعطاء مال ملن يت: وحنو ذلك من األجزاء هو املسمى بالقراض اصطالحاً ، ولك أن تقول 

  :من رحبه جزءاً معلوماً وأقرب منه وأخصر لو قال 
  توكيل يف جتر جبزء علما

  من رحبه هو القراض فاعلما
إىل أنه من العقود اجلائزة اليت تلزم بالشروع يف العمل ال قبل الشروع فيه بسفر أو ) وبفعل يلزم : ( وأشار بقوله 

وملا . ولكل فسخه قبل عمله وإن تزود لسفر إن مل يظعن وإال فلنضوضه ) : خ ( إنفاق للمال فلكل منهما فسخه 
  :كان قوله إعطاء مال شامالً للعروض وللعني الغائبة واجلزاف نبه على أن القراض ال جيوز بشيء من ذلك فقال 

  َوالنَّقُْد َواحلُُضوُر وَالتَّْعيُِني
  ِمْن َشْرِطِه َوُيْمَنُع التَّْضمُِني

الذهب والفضة مسكوكني ، ومثل املسكوك الترب الذي يتعامل به فإن كان ال يتعامل به ووقع ونزل أي ) والنقد ( 
( ودفع الترب قراضاً مضى بالعمل ويرد مثله عند املفاصلة إن عرف وزنه وإالَّ فريد ما بيع أو ما خرج يف ضربه 

أي ) من شرطه ( ه إن تعامل به وزناً لعدده أو وزن) والتعيني ( أي كون النقد حاضراً عند العقد ) واحلضور 
القراض راجع لألمور الثالثة ، واحترز بالنقد من القراض بالعروض والطعام فإنه ال جيوز فإن وقع فله أجر بيعه 
وقراض مثله يف رحبه ، ومثل العروض الفلوس إال أن يكون التعامل هبا كالنقد وال يتغري سعرها غالباً كما عندنا 

اعمل بالدين الذي يل : احلضور من القراض بالدين فإنه ال جيوز سواء كان الدين على العامل فقال اليوم فيجوز وب
أقبض الدين الذي يل على فالن واعمل به قراضاً ، فإن وقع ففي الوجه : يف ذمتك قراضاً أو كان على غريه كقوله 

ين يكون له أجر مثله يف قبضه وقراض مثله يف األول يستمر ديناً عليه والربح له واخلسارة عليه ، ويف الوجه الثا
رحبه ، وبالتعيني من اجلزاف كما لو دفع له صرة من الذهب أو الفضة قراضاً فإنه ال جيوز ألن اجلهل باملال يؤدي 

فإن وقع فانظر هل يصدق العامل يف عدده أو وزنه : إىل اجلهل بالربح ، وهذا يغين عنه قوله فيما مر جزءاً يعلم اخل 
اعمل هبذا املال الذي عدده كذا ولك جزء من رحبه ، وهو الظاهر ألن : يكون له قراض مثله يف رحبه كمن قال و

ومينع . ( العامل أمني أو ال يصدق يف عدده وال وزنه ألنه يتهم على أن جيلب بذلك نفعاً لنفسه يف كثرة الربح 
انرأس املال إذا تلف أو خسر ، أو أنه غري مصدق إن ال جيوز أن يشترط يف العقد على العامل ضم: أي ) التضمني 

ويكون فيه على : ابن القاسم . وقوله مقبول يف التلف واخلسر . ادعى ضياعه أو تلفه ، فإن وقع فالشرط باطل 
قراض املثل ، ومثل الشرط ما إذا طاع العامل بالضمان قبل أن يشرع ألن العقد غري الزم فهو كاشتراطه يف العقد 

: طاع بعد الشروع يف العمل ففي لزوم غرمه وعدمه قوالن البن عتاب وغريه ، ونظمها يف الالمية فقال  ، فإن
  .ويظهر من إيضاح املسالك رجحان عدم اللزوم اه : ابن رحال . وطوع بغرم يف قراض نعم وال 

 يتقدم مثلها كرب القراض يف القراض وحرم هدية مل) خ ( بل هو املتعني ألنه هدية مديان كما يقتضيه قول : قلت 
  .وعامله ولو بعد شغل املال على األرجح 

  َوالَ َيسُوغُ َجْعلُُه إىل أََجلْ
  َوفَْسُخُه ُمْستَْوجٌب إذَا َنَزلْ

اعمل به سنة من اآلن وال تعمل به بعدها ، أو إن جاء رأس : كقوله ) إىل أجل ( أي القراض ) وال يسوغ جعله ( 
ال تعمل به إال يف الصيف أو الشتاء : ة فاعمل به فإن وقع فله قراض مثله ، وأما إن قال له الشهر أو السنة الفالني



والفرق أن أجرة املثل يف . أو موسم العيد وحنو ذلك فهو وإن كان فاسداً أيضاً لكن الراجح أن فيه أجرة املثل 
 واألجل وعدم احلضور والنقد والتعيني أي ما ذكر من التضمني) وفسخه . ( الذمة وقراض املثل يف الربح كما يأيت 

  .شيء من ذلك كما مَّر ) نزل ( وقع و ) إذا ( بفتح اجليم ) مستوجب ( 
ما أفسده الشرط تفسده العادة يعين ألهنا كالشرط فلو أخذ القراض من عادته : قال اللخمي : األول . تنبيهات 

تجارة لكان متعدياً ، وكذلك إذا أخذ املال بزاز صاحب السفر وليس شأنه التجر يف املقام فاشترى ما جيلس به لل
انظر ما بقي من حنو هذه املسائل يف شرحنا للشامل عند قوله . دكان فاشترى غري صنعته وما ال خيزن لكان متعدياً 

  .أو قال ال تعامل إال فالناً اخل 
إن وصلت البلد الفالين : ومثله إذا قال إن جاء الشهر الفالين فاعمل فهو فاسد : تقدم أنه إذا قال له : الثاين 

إن شرط عليه التجر يف بلد معني فإن كان حيث : ويف املتيطية . أو ال يشتري إىل بلد كذا اخل ) : خ ( فاعمل به 
عني القراض وكان ال يعدم فيها التجر لعظم البلد فذلك جائز وإالَّ فاملنع ، فإن شرط عليه اخلروج لبلد يتجر فيه 

ضاً فإن شرط عليه هل السلع من بلده إىل بلد آخر للبيع هناك أو جيلبها منه فيبيعها ببلده فالبن القاسم فيجوز أي
  .وروى أصبغ عن ابن القاسم يف العتبية اجلواز وقاله ابن املاجشون اه . عن مالك املنع وقاله ابن حبيب 

اد فال يشوش عليهم مبذهب مالك يف وعلى رواية أصبغ عمل عامة الناس اليوم وال يردهم عن ذلك ر: قلت 
وإن : قال يف املدونة : الثالث .املدونة ، وقد استظهر ابن رحال رواية أصبغ املذكورة واحتج هلا مبا يطول ذكره 

هنيته عن شراء سلعة فالربح بينهما واخلسارة عليه وحده ألنه فر باملال من القراض حني تعدى ليكون له رحبه ، 
ألنه : ويفهم من قوله . املال ما ابتاع به سلعة لنفسه ضمن ما خسر وما ربح كان بينهما اه وكذلك إن تسلف من 

أن من هناه عن التجر يف بلد معني فتجر فيه فالربح بينهما واخلسارة عليه ويبقى النظر فيما إذا مسى له . فرَّ باملال اخل 
ية هني عن الغري وهو ما يقتضيه قول اجلوهري يف بلداً وسكت عن غريها فذهب العامل إىل غريها فهل جمرد التسم

بع من زيد فال يبع من غريه ألن القراض توكيل أو ال يكون ذلك هنياً عن الغري كما : باب الوكالة لو قال للوكيل 
الوا قالوا فيمن اكترى أرضاً ليزرع فيها صنفاً مساه فله أن يزرع فيها غريه مما هو مثله أو دونه ال أضر منه ، وكما ق

  .أيضاً فيمن اكترى دابة ليحمل عليها شيئاً مساه فله أن حيمل مثله ودونه وبه كنت أفتيت 
إن تأخري سلعة القراض ملا يرجى هلا من السوق واجب فإن باع قبله ضمن ألن : قال ابن عرفة يف الوكالة : الرابع 

  .بالعرف اخل هناك ختصص وتقيد ) : خ ( وهو معىن قول . خمصصات املوكل معتربة اه 
إذا اختلفا يف تعجيل بيع السلعة وتأخريها فإنه يعترب معتاد وقت بيع تلك السلعة يف ذلك البلد كما يف : اخلامس 
  .وتقدم حنو هذا يف الشريكني . وإن استنضه فاحلاكم اخل ) : خ ( املدونة 

  َوالَ َيُجوْز شَْرطُ َشْيٍء ُيْنفَرَْد
  ْع يُرَْدبِِه ِمَن الرِّْبحِ َوإنْ َيقَ

والباقي ) من الربح ( وخيتص كدرهم وحنوه ) ينفرد به ( لنفسه ) شرط شيء ( ألحد املتقارضني ) وال جيوز ( 
ذلك الشرط ) وإن يقع ( بينهما ألنه قد ال حيصل يف الربح إال ذلك الدرهم املشترط فيذهب عمل العامل باطالً 

ل أجر مثله والربح لرب املال والنقصان عليه ، ومثله ما إذا ويفسخ ويكون للعامل بعد العم) يرد ( فإن القراض 
بع سلعيت فما بعتها به من شيء فهو بيين وبينك ، أو قلت له فما زاد على مائة فهو بيننا فذلك كله ال : قلت له 

ئط على املساقي ومن معىن املسألة الثانية تقوم مثرة احلا: قال ابن غازي يف التكميل . جيوز والثمن لك وله أجر مثله 
بعه وما زاد على القيمة فبيننا مناصفة أو أرباعاً وحنو ذلك ، فإن ذلك ال جيوز : أو غريه مبائة مثالً ويقول له 



جذ خنلي أو انفض : وهذه تقع كثرياً يف زيتون بلدنا فاس وعنبها وهذا خبالف ما إذا قال . وللعامل أجر مثله اه 
ولو كان املشترط معلوم . قدم يف اجلعل واإلجارة ، وظاهر النظم عدم اجلواز زيتوين ولك نصفه فإنه جائز كما ت

يل دينار من كل عشرة من الربح والباقي بيننا نصفان مثالً وليس كذلك ألنه يؤول األمر يف هذا : اجلزئية كقوله 
ة أجزاء ونصف قاله ابن املثال وحنوه إىل أن يكون للمشترط من الربح قل أو أكثر مخسة أجزاء ونصف وللعامل أربع

قال مالك وأصحابه . وال مفهوم لقوله من الربح بل شرط االنفراد بشيء من غريه كذلك ابن املواز . شاس وغريه 
ال جيوز مع القراض شرط سلف وال بيع وال كراء وال شرط قضاء حاجة وال كتابصحيفة وال شرط أحدمها : 

يئاً وال أن يكاىفء يف ذلك ، فإن نزل هذا كله فالعامل أجري إال أن يسقط لنفسه شيئاً خالصاً ، وال أن يوىل العامل ش
: النقد واحلضور والتعيني ، ومن املوانع ثالثة : وقد ذكر الناظم من شروط القراض ثالثة . الشرط قبل العمل اه 

، وقد بقي عليه  الضمان واألجل واشتراط شيء ينفرد به أحدمها والشرط ما يطلب وجوده واملانع ما يطلب عدمه
  .وغريه ) خ ( شروط أخر وموانع أخر انظرها يف 

  َوالقَْولُ قَْولُ َعاِملٍ إنْ ُيْخَتلَْف
  يف ُجْزِء الِقراضِ أَوْ َحالِ التَّلَْف

وهو عندي بنصف : بعد العمل كما لو قال ) يف جزء القراض ( بالبناء للمجهول ) والقول قول عامل أن خيتلف ( 
أن يكون املال كله أو رحبه : ثانيها . إن يشبه أشبه اآلخر أم ال : بالثلث لشروط أحدمها : خر وقال اآل. الربح 

فقط أو احلصة اليت يدعيها منه بيده أو يد نائبه أو وديعة عند أجنيب أو عند ربه بأن دفعه له على وجه اإليداع حىت 
والقول للعامل يف جزء الربح ) : خ ( ما يدعيه  أن حيلف على: ثالثها . يقتسماه وصدقه ربه أو قامت بذلك بينة 

فإن مل يشبها حلفا معاً . إن ادعى مشبهاً واملال بيده أو وديعة وإن عند ربه وحلف ولربه إن ادعى األشبه فقط اخل 
فإذا ادعاه العامل وادعى ربه عدمه فالقول للعامل اتفاقاً ) حال التلف ( خيتلف يف ) أو . ( ووجب قراض املثل 

يمينه ألن ربه رضيه أميناً ولو مل يكن أميناً يف الواقع ، وسواء ادعاه قبل الشغل أو بعده ما مل يظهر كذبه كدعواه ب
التلف يوم كذا فتشهد البينة أنه ريء عنده بعد ذلك أو دعواه التلف وهو يف رفقة ال خيفى ذلك فيها فسئل عن 

زيل سئل ابن الضابط عن مقارض ادعى ضياع صرة كانت ويف الرب. ذلك أهل الرفقة فلم يعلم ذلك أحد منهم 
بالضمان لتبني كذبه بدعواه ضياعها دون غريها مما معها ، فتأمله فإن : وسط صرر ومل يضع سواها ؟ فأجاب 

  .السارق قد خيتطف ما تيسر له أخذه أو تسقط وحنو ذلك 
  كَذَاكَ يف ادِّعَاِئِه اخلََسارَْه

  ارَْهَوكَْونِِه ِقرَاضاً أْو إَج
ما مل يظهر كذبه أيضاً كأن يدعي اخلسارة يف سلعة مل يعلم ذلك فيها لشهرة سعرها وحنو ) كذا يف ادعائه اخلسارة ( 

. ونقل ابن عبد السالم عن البادي أن العامل إذا مل يبني وجه اخلسارة يف القراض فهو ضامن اه . ذلك فأنه ضامن 
للعامل يف التلف واخلسر بني القراض الصحيح والفاسد كما يف  وال فرق يف كون القول. انظر شرح الشامل 

إذا سئل العامل عن القراض فقال هو وافر وفيه ربح فلما دعاه إىل القسمة ادعى : ويف املتيطية ) خ ( شراح 
قم اخلسارة وأن ذلك من قوله ، إمنا كان لعلة أن يتركه عنده حىت يسعى يف جربه مل يقبل قوله وهو ضامن ما مل ت

لكثرةرحبه بضاعة : وقال ربه ) قراضاً ( أي املال ) كونه ( القول للعامل أيضاً يف ) و . ( بينة أو دليل على ما قال 
قراض وهذا إذا أشبه وحلف وكان : أي بضاعة بأجر لفقد الربح ، وقال ربه ) إجاره ( قال العامل ) أو ( بأجر 

بل قراض أو وديعة فإن : ادعى رب املال أنه قرض وقال العامل التنازع بعد العمل انظر شرح املنت ، وأما إن 



القول لرب املال بيمينه مطلقاً اختلفا قبل العمل أو بعده ألن العامل مقر بوضع يده الذي هو سبب الضمان مدع 
لقول بل أسلفته يل فا: بعته لك بثمن ألجل ، وقال قابضه : لدفع ذلك السبب ، وكذا إذا قال رب الطعام لقابضه 

أشهدكم بأىن أبرأت فالناً من املائة دينار اليت يل : وكذا لو قال . ملدعي السلف قاله ابن رشد ونقله الفشتايل وغريه 
كذب ما كان له عليه شيء وإمنا أسلفته املائة : عليه ، فلما لقي الشهود فالناً وأخربوه باإلبراء املذكورة قال هلم 

وإن ادعى ورثة على رجل أن : ابن سهل . ينه عند ابن القاسم قاله يف املفيد اليت ذكرها ، فالقول للمسلف مع مي
مل أشترها منه وإمنا أنا دالل أبيع للناس فبعتها : موروثهم باع من املدعى عليه سلعة وبقي مثنها عنده وقال املطلوب 

ى القراض واآلخر القرض بثمن دفعته إليه وأخذت أجريت ، فإن القول للورثة عند أكثر األصحاب كمسألة دعو
خسرت يف البز فادعى رب املال أنه هناه عنه ، فالقول للعامل إنه : وإن قال العامل : ابن يونس . وهو الصواب اه 

  .مل ينهه خبالف لو استدان فادعى أن رب املال أمره بذلك فإن القول لرب املال إنه مل يأمره به 
والقول للعامل يف ) : خ . ( لقراض لربه إن قبضه بال بينة مقصودة للتوثق القول للعامل أيضاً يف دعوى رد ا: تنبيه 

واملقصودة للتوثق هي اليت أشهدها الدافع والقابض على الدفع والقبض . تلفه وخسره ورده إن قبض بال بينة اخل 
ها القابض على فلو أشهد. معاً سواء علم العامل وفهم أن رب املال قصد هبذا اإلشهاد خوف دعوى الرد أم ال 

نفسه بالقبض بغري حضور رب املال ، وأشهدها رب املال مقراً بأن اإلشهاد ال خلوف اجلحود ودعوى الرد بل 
اشهدوا : خلوف إنكار الورثة العامل إن مات أو حضرت البينة على سبيل اإلتفاق ، ومل يقل هلا القابض والدافع 

يف شرحه للنص املتقدم ، وبه قرار ) ز ( د فيه كما أفصح عن ذلك علينا فذلك كله كالقبض بال بينة فيصدق يف الر
ومما يوضح ذلك قول الربزيل . وملقيم بينة بأخذ مائة إن أشهد هبا عند األخذ اخل : اخلرشي وغريه قوله يف الشركة 

لك هي البينة وما يفعله الناس اليوم إذا أعطاه قراضاً أو بضاعة يأتون إىل العدول ويكتبون رمساً بذ: ما نصه 
ومن أخذ : قال ابن يونس . واحترز باملقصودة للتوثق من البينة احلاضرة على وجه االتفاق . املقصودة للتوثق اه 

وهبذا كله تعلم أن . الوديعة مبحضر قوم ومل يقصد إشهادهم عليه فهو كقبضه بال بينة حىت يقصد اإلشهاد عليه اه 
ة من اشتراط حكم املودع عنده وفهمه عند اإلشهاد أنه ال تقبل دعواه الرد وابن رحال يف باب الوديع) ح ( ما يف 

وقد أوضحناه يف شرح الشامل . وغريه ) ق ( إال ببينة ، فحينئذ تكون مقصودة للتوثق خالف النقل كما يف 
قصد به التوثق احترازاً مما إذا سكتعند اإلشهاد وادعى بعد ذلك أنه . مقراً بأن اإلشهاد اخل : وقويل . فانظره 

  .وخوف دعوى الرد فإنه يصدق 
  َولَْيسَ ِللَْعاِملِ يف غَْيرِ السَّفَْر
  َنفَقَةٌ والتَّْرُك شَْرطٌ ال ُيقَْر

وإذا كان العامل مقيماً يف أهله فال نفقة : من مال القراض وال كسوة قال فيها ) وليس للعامل يف غري السفر نفقة ( 
وهذا إذا مل يشغله العمل يف القراض عن الوجوه اليت كانت تقوم منها نفقته وإالَّ  :له من املال وال كسوة اللخمي 

فله النفقة كاملسافر به ، وتقييد اللخمي معترب ومفهوم غري السفر أنه إذا سافر تكون له الكسوة والنفقة باملعروف 
و صلة رحم ، وإالَّ فال نفقة له بشرط أن حيتمل املال ذلك ، وأن ال يسافر ألجل غزو أو حج أو زوجة بىن هبا أ

وأنفق إن سافر ومل ينب بزوجة واحتمل املال لغري أهل وحج ) : خ . ( ذهاباً وإياباً ألن ما هللا ال يشارك به غريه 
وغزو باملعروف وتكون نفقته يف القراض فقط ، فلو أنفق من غريه مث تلف املال أو زادت عليه مل يتبع رب املال 

عد ووزع إن خرج حلاجة وإن أخذه بعد أن اكترى للحاجة وتزود هلا ، ومعروف املذهب عند بشيء واكتسى إن ب
  .اللخمي وغريه أنه ال نفقة له يف هذه احلالة ألنه مبنزلة من سافر ألهله 



 اختلف يف املال الكثري الذي حيمل اإلنفاق والقليل الذي ال حيمله ، فعن مالك السبعون ديناراً: األول . تنبيهان 
يسري ال ينفق منها ، وعنه أيضاً ينفق يف اخلمسني فجمع بينهما حبمل األول على السفر البعيد فإن اإلنفاق جيحف 

باملال والثاين على القريب ، ولو كان أخذ قراضاً بالفسطاط وله هبا أهل وخرج إىل بلد له هبا أهل أيضاً فال نفقة له 
. البلد اليت أخذ فيها القراض فال نفقة له يف ذهابه وله النفقة يف رجوعه  يف ذهابه وال إيابه ، فإن مل يكن له أهل يف

ويف املدونة نفقة العامل ذاهباً وراجعاً ، . يؤخذ من هذا أنه إذا سافر عن وطنه ال نفقة له يف الرجوع إليه : البساطي 
. الذهاب والرجوع لغري وطن اه  فيحمل األول على: البساطي . ال نفقة له يف رجوعه من غري بلده : وفيها أيضاً 

فإن سافر لتنمية املال بزوجته فله النفقة على نفسه فقط يف سفره ذهاباً وإياباً ، وأما يف إقامته يف بلده للتجارة فهل 
  .له النفقة يف مدة اإلقامة بناء على أن الدوام كاالبتداء ؟ وظاهر كالمهم أنه ليس كاالبتداء قاله األجهوري 

أنفقت من مايل ونسيت الرجوع به قبل القسمة أو نسيت : و قال العامل بعد املقامسة ودفع املال لربه برحبه ل: الثاين 
: الربزيل . الرجوع بالزكاة وحنو ذلك ، فإنه ال يصدق مبنزلة من ادعى الغلط بعد احملاسبة قاله ابن يونس وابن رشد 

وكذلك . ال يدفع احلمولة مث يطلب الكراء بالقرب اه وسواء قام بالقرب أو بعد طول وهو الصواب خبالف اجلم
الوصي حياسب نفسه مث بعد ذلك يدعي أنه غلط يف احلساب وأنه نسي أجرته وحنو ذلك ، فإنه ال يصدق قياساً 

  .على مسألة القراض قاله العبدوسي 
لعدجموازه ، فإن وقع ونزل  )شيء ال يقر ( لإلنفاق من املال الكثري الذي حيتمل اإلنفاق ) الترك ( شرط ) و ( 

  .وشرط عليه عدم اإلنفاق منه وفات بالعمل فالعامل أجري قاله ابن سلمون 
  َوِعْنَدما َماَت َوالَ أَِمَني يف
  ُورَّاِثِه َوالَ أَتَْوا باخلَلِْف

( لوراث أي ا) ولو أتوا ( يقوم مقامه ويكمل عمله ) وال أمني يف وراثه ( العامل قبل نضوضه ) وعندما مات ( 
  .أي بأمني كموروثهم يف األمانة ) باخللف 

  ُردَّ إىل صاِحبِهِ املالُ َوال
  شْيٌء ِمن الرِّْبحِ ِلِمْن قَْد َعِمالَ

: ومل يتم عمله وهو املوروث أي ) وال شيء من الربح ملن قد عمال ( وسلموه له جماناً ) رد إىل صاحبه املال ( 
أنه لو كان فيهم أمني ولو دون موروثهم يف األمانة أو أتوا بأمني أجنيب مثل فليس لوارثه شيء مما عمل ، ومفهومه 

) : خ ( املوروث فيها بصرياً بالبيع ال خيدع فيه ، فإنه يقضي هلم بتكميله ويستحقون ما كان ملوروثهم من الربح 
اهره كالناظم أن الوارث وظ. وإن مات فلوارثه األمني أن يكمله وإال أتى بأمني كاألول وإال سلموه هدراً اخل 

محلهم يعين يف املدونة على : حممول على عدم األمانة حىت يثبتها ألن األصل عدمها وهو كذلك ، قال أبو احلسن 
غري األمانة ويف املساقاة على األمانة ألن القراض مما يغاب عليه والعمل فيه تعلق بعني العامل خبالف املساقاة ، فإن 

حنوه . مل فإذا مات أخذ من ماله ما يستأجر به على كمال عمله وقوله وال شيء من الربح اخل العمل تعلق بذمة العا
املساقي يعجز أو ميوت كما ّمر يف املساقاة ، وهذا كله إذا مات عامل القراض ، وأما لو مات ربه فإن العامل يبقى 

لنضوضه ، فإن حركه العامل بعد  على قراضه فإن أراد الورثة أخذه فلهم ذلك إن كان قد نض وإالَّ صربوا
نضوضه وقبل علمه مبوته مضى على القراض حىت ينض وال ضمان عليه ، كالوكيل يتصرف قبل علمه مبوت موكله 

يضمن خلصمه على مال الوارث فإن حركه بعد علمه مبوته ضمن والربح هلما إال أن يتجر لنفسه فالربح : ، وقيل 
جتر بالوديعة ويصدق يف أنه اشترى لنفسهإن نازعه الوارث كما يصدق الوكيل  له وحده ألنه حينئذ كاملودع عنده



وتقدمت اإلشارة إليه آخر . والقراض توكيل . آخر الوكالة ) ز ( يف الشراء لنفسه إن نازعه املوكل كما يف 
  .اختالف املتبايعني 

  وهَو إذَا أَْوَصى بِِه ُمَصدَُّق
  يف ِصحٍَّة أَْو مََرضٍ ُيْسَتْوثَُق

يف صحة أو مرض ( سوء أوصى به ) مصدق ( أي بالقراض ومثله الوديعة ) إذا أوصى به ( أي العامل ) وهو ( 
املريض به ويهلك بسببه ، وظاهره التصديق سواء عني ذلك كهذا قراض لزيد أو وديعة أو بضاعة أو مل ) يستوثق 

وهو كذلك على تفصيل فيه ، فإنه إذا . ه أم ال كان عليه دين فلس في. يعني شيئاً ، وسواء عرف أصل ذلك أم ال 
عينه فإن املعني له يأخذه ويقدم على سائر الغرماء الثابتة ديوهنم ببينة أو إقرار يف صحة أو مرض ما مل يعني ذلك 
 حني تفليسه أو قيام الغرماء عليه ، وإالَّ فال يقبل قوله إال أن قامت بينة بأصله تشهد أن عنده لفالن وديعة أو

عندي قراض أو وديعة لزيد : قراضاً ، فإن قامت بذلك قبل قوله ولو مل يتهم عليه ، وأما إن مل يعني شيئاً بل قال 
قدرمها كذا فإن مل يكن مفلساً قبل إقراره ويؤخذ ذلك من تركته ، وإن كان مفلساً بطل إقراره ما مل تكن على 

هذا كله إذا أقر مبا هو فيه أمني ، وأما إن أقر . عن ابن القاسم أصله بينة وإالَّ حاصص به الغرماء كما يف العتبية 
بدين يف ذمته فإن كان أقر مبجلس قيام الغرماء أو بقربه قبل إقراره وحاص الغرماء إن كانت ديوهنم ثابتة بإقرار ال 

وقبل تعيينه القراض : ال يف الفلس وقبل إقراره باجمللس أو بقربه إن ثبت دينه بإقرار ال ببينة ، مث ق) : خ ( ببينة 
فكالم الناظم مقيد . وقال يف القراض وتعني بوصية وقدم يف الصحة واملرض اخل . والوديعة إن قامت بينة بأصله 

بغري املفلس وإالَّ فال يصدق إال إن قامت بينة بأصل ما يوصى به ، ومفهوم أوصى به أنه إذا مل يوص بشيء فإنه 
نه بإقرار أو بينة ، وإن مل يوجد وحاص غرماءه لكن حمله إذا مل يتقادم عهده كعشرة يؤخذ من تركته ما ثبت عليه م

وضمن مبوته ومل يوص ومل يوجد إال لكعشر سنني وما مل يدع ما يسقطه من تلف : يف الوديعة ) خ ( أعوام كما قال 
م يصدقون ألن الوارث قائم وحنوه قبل موته أو مل يدع الورثة أن موروثهم رده لربه أو تلف منه قبل موته فإهن

وبدعوى الرد على وارثك ، : يف الوديعة ) خ ( موروثه كما ّمر يف االختالف يف متاع البيت وكما قالوه عند قول 
وما البن رحال يف باب القراض من عدم تصديق الورثة ال يلتفت إليه ، وإمنا كان يؤخذ من تركته إذا مل يوجد 

ه مع احتمال كونه تلف أو خسر فيه أو رده لربه ، ألن األصل والغالب هو وحياصص به حيث مل يتقادم عهد
السالمة وعدم اخلسر والرد ، وهلذا أوجبوا أخذه من تركته وعمروا هبذمته حىت صار ربه حياصص به كما ّمر ، وبه 

ذمم وال تعمر إال ألن األصل براءة ال: نعلم سقوط ما يف حاشية الشيخ الرهوين من اعتبار ذلك االحتمال قائالً 
ألنا نقول كما ال تعمر إال بيقني ال تربأ إال به ، وهنا عمرت بيقني واحتمال طرو التلف وما معه . بيقني اخل 

كاحتمال طرو القضاء يف الدين الثابت فهو خالف األصل ، والغالب الذي هو استصحاب ما كان على ما كان وما 
، ولكن قد علمت ما فيه ، وهلذا قال يف املعيار قبل نوازل اهلبات  ذكره من البحث أصله يف الربزيل عن بعضهم

إن هذا العامل قد تعدى بإبطائه : فيمن سافر بالقراض لبلد السودان بإذن ربه وطال مقامه إحدى عشرة سنة قال 
وحياصص به  هذه املدة اليت سافر فيها الناس وجاؤوا فيجوز لرب املال القيام عليه ويضمنه ما ثبت من رأس املال

فهو قد ضمنه رأس املال مع احتمال التلف واخلسر وما ذاك إال لكوهنما خالف األصل . باختصار . غرماءه اه 
والغالب ، وبه كنت أفتيت يف عامل غاب بالقراض مدة طويلة ووافقين عليه مفيت قاض شيخنا سيدي حممد بن 

ويضمنه ما ثبت من : قوع يف هذه البلدان ويفهم من قوله إبراهيم وغريه ووقع احلكم به ، وهذه املسألة كثرية الو
رأس املال أنه ال يضمنه شيئاً من الربح وهو كذلك ألن األصل عدم وجوده إال أن تقوم بينة بأنه قد ربح مبحضرهم 



 وال يقضى: كذا أو أقر عندهم بذلك فإنه حياصص حبصته منه أيضاً ألن األصل حينئذ بقاؤه ، ولذا قال الربزيل 
مث ذكر عن ابن عرفة بعد هذا بورقة وحنوها أنه حكم فيها باملال ومبا يقدر له . على التركة بالربح إال أن يتحقق اخل 

  .من الربح فانظر ذلك فيه 
  وأْجُر مِثْلٍ أْو ِقرَاُض مِثْلِ
  لعاِملِ عند فََساِد اَألْصلِ

وأو يف كالمه مبعىن قيل ألهنما . أي القراض )  لعامل عند فساد األصل( جيب أحدمها ) وأجر مثل أو قراض مثل ( 
قوالن مرويان عن مالك ومنشؤمها هل ما فسد من العقد يرد إىل صحيح نفسه أو إىل فاسد أصله كما مَّر مثله يف 

املغارسة واجلعل ألن القراض مستثىن من اإلجارة ،والفرق بينهما أن أجرة املثل يف الذمة وقراض املثل يف الربح فإن 
يكن ربح فال شيء له ، وأجرة املثل حياص هبا الغرماء ، وقراض املثل يقدم فيه عليهم وما فيه قراض املثل ال  مل

يفسخ بالشروع فيه كما يأيت ، ويف املسألة رواية ثالثة بالتفصيل وهي رواية ابن القاسم أن القراض إذا كان بالعرض 
اشتر سلعة فالن مث اجتر يف مثنها أو شرط عليه أن ال يتجر : له  أو جبزء مبهم أو إىل أجل أو بدين أو بضمان أو قال

إال يف سلعة كذا وهي يقل وجودها أو ال يشترى إال بدين أو أعطاه دنانري وشرط عليه أن يصرفها مث يتجر يف مثنها 
يردان إىل قراض  ، فهذه تسعة كلها فيها قراض املثل ، وزيدت عاشرة وهي ما إذا اختلفا يف الربح ومل يشبها فإهنما

  :املثل كما مر يف قول الناظم 
) خ ( وفيما فسد مما عدا هذه املذكورات أجرة املثل ، وعلى هذه الرواية درج . والقول قول عامل إن خيتلف اخل 

كفلوس وعرض إن توىل بيعه كأن وكله على دين أو ليصرف مث يعمل فأجر مثله يف توليه ، مث قراض مثله : إذا قال 
ه كلك شرك وال عادة أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشتر سلعة فالن مث أجتر يف مثنها أو بدين أو ما يقل يف رحب

وقد تقدم يف النظم بعض ما فيه قراض املثل . كاختالفهما يف الربح وادعيا ما ال يشبه وفيما فسد غريه أجرة مثله 
  .وبعض ما فيه أجرة املثل مشروحاً فراجعه فيما ّمر 

القراض بالعروض أو : ذكر ابن مغيث وصاحب النهاية أن العمل جرى بقراض املثل يف أربعة فقط وهي : تنبيه 
ضمن العروض إىل أجل مبهم ، وما عدا هذه األربع فيه : باجلزء املبهم أو إىل أجل أو بضمان ، وجيمعها قولك 

خ ما مل يشرع يف العمل فيمضي وكذا وذكر الربزيل عن ابن يونس أن كل ما يرجع لقراض املثل يفس. أجرة املثل 
  .املساقاة وكل ما يرجع إىل أجر املثل يفسخ أبداً 

  باب التربعات

تذكر يف الوثيقة تسمية احملبس : احلبس واهلبة والصدقة وما يتصل هبا من العمرى واإلرفاق واحليازة ، قال الغرناطي 
يته احليازة لبنيه الصغار إىل أن يبلغوا مبلغ القبض وعقد واحملبس عليه واحلبس وموضعه وحتديده واملعرفة بقدره وتول

اإلشهاد عليه ومعرفة الشهود مللك احملبس ، فإن كان ساكناً فيه ضمنت معاينة الشهود إلخالئه إال أن حيبس بكل 
منت ما فيها فال حيتاج إىل إخالئها وإن كان احملبس عليه مالكاً أمره ذكرت قبضه للحبس ونزوله فيه وقبوله وض

  .معاينة القبض ، وكذا تعقد يف الصدقات واهلبات اه 
أما تسمية احملبس واحملبس عليه والشيء احملبس فهي أركان ال بد من ذكرها فإن سقط واحد من األول : قلت 

داري حبس وسكت فإنه يصح وتكون وقفاً على الفقراء واملساكني : والثالث بطل ، وإن سقط احملبس عليه وقال 
أنه شرط يف احلكم به ال يف . ونافذ حتبيس ما قد سكنه : كما يف الربزيل ، وأما حتديده فسيأيت عند قوله  عند مالك



صحة التحبيس ، وأما معرفة قدره فإنه حممول على معرفته بل هبة اجملهول أو حتبيسه جائز ، وأما توليته احليازة لبنيه 
ونافذ حتبيس ما قد سكنه ، وأما عقد اإلشهاد : ثالث عند قوله فسقوطه من الوثيقة ال يضر كما يأيت يف التنبيه ال

عليه فهو شرط يف الصغري والكبري كما يأيت يف احملل املذكور أيضاً ، وأما معرفة الشهود مللك احملبس فإن عدم ذكره 
تقدم يف  نعم هو شرط يف استحقاق امللك باحلبس كما مّر هناك ، وانظر ما. ال يضر كما مر يف شهادة السماع 

البيع على الغائب أيضاً إن شئت ، وأما معرفة صغر البنني فسيأيت أيضاً يف شرح البيت املتقدم ، وأما معاينة الشهود 
واحلوز : ومن حيبس دار سكناه اخل ، وأما قبض املالك أمره فهو شرط كما يأيت يف قوله : لإلخالء فهو قول الناظم 
مث قال أول وثيقة . وملن سيوجد اخل : فإنه ال يضر سقوطه كما يأيت عند قوله وأما قبوله . شرط صحة التحبيس اخل 

وال بد من ذكر الصحة أي صحة العاقد يف النكاح واهلبات والصدقات واألحباس وكل ما ليس فيه : النكاح 
ترجيح اخل  وقدم التاريخ: ومقتضاه أن القول ملدعي املرض عند النزاع وليس كذلك كما مّر عند قوله . عوض اه 

ويف صحيح مسلم عن النيب . واملسلمون من بعده ) صلى اهللا عليه وسلم ( مث إن الوقف سنة قائمة عمل هبا النيب . 
إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو : ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( 

ى جواز حتبيس املساجد والقناطر والطرق واملقابر ، وإمنا خالف أبو حنيفة وقد اتفقوا عل. اه ) ولد صاحل يدعو له 
يف لزوم حتبيس غري ما ذكر اليف جوازه ، فإنه يقول جبوازه لكنه عنده إمنا يلزم حبكم احلاكم وهو قبل احلكم على 

: ابن عرفة . املعونة وله الرجوع عنه بالبيع واهلبة ويورث عنه عنده إن مات قاله يف . ملك الواقف قبض أم ال 
والوقف إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزماً بقاؤه يف ملك معطيه ولو تقديراً فتخرج عطية الذوات والعارية 
. والعمرى والعبد املخدم حياته مبوت قبل سيده لعدم لزوم بقائه يف ملك معطيه جلواز بيعه برضاه مع معطاه اه 

قوله شيء يشعر بأنه ال بد أن يكون متموالً ال تافهاً ، وقوله منفعة هذا هو منفعة إعطاء الذوات ، و: فخرج بقوله 
األصل وإن كان احلبس قد يكون لالنتفاع كاملدارس ألن االنتفاع إمنا يصار إليه إن شرطه احملبس أو جرى عرفه به 

إال االنتفاع بنفسه فال يكري ، والفرق أن مالك املنفعة له أن يكريها ويعريها لغريه خبالف مالك االنتفاع فليس له 
مدة وجوده العارية والعمرى وهو مبين على أن احلبس ال يكون إال مؤبداً وإطالق احلبس على : وال يعري ، وبقوله 

والروايات واضحة بإطالق احلبس على ما حبس مدة : غري املؤبد جماز عنده كما صرح به هو بنفسه حيث قال 
: وأخرج به العبد املخدم وإمنا قيده بقوله . الزماً بقاؤه اخل : وعلى ذلك ينبين قوله . يصري بعدها ملكاً وهو جماز اه 

ميوت قبل سيده ألنه فيه يظهر قوله مدة وجوده ، وأما إن مات سيده قبله فإنه يبطل إخدامه ويرجع للورثة فهو 
ولو كان اإلعطاء :  اإلعطاء أي ولو تقديراً حيتمل أن يكون مبالغة يف: وقوله . خارج حينئذ بقوله مدة وجوده 

الزماً بقاؤه يف ملك معطيه : إن ملكت دار فالن فهي حبس ، وحيتمل أن يكون راجعاً ملعىن قوله : تقديراً كقوله 
حياته يعين حياة السيد أو حياة العبد أو املخدم بالفتح فإن أطلق فيحمل : وقوله . أي ال خيرج عن ملكه ولو تقديراً 

بد والكل خارج مبا ذكر إال أنه إن أخدمه حياة العبد وما بعده فإن اخلدمة ال تبطل مبوت السيد ألهنا على حياة الع
يف ) خ ( منفعة قد حيزت حبوز أصلها وتورث عن املخدم بالفتح يف إخدامه حياة العبد أو إطالقه كما يدل له قول 

  .ومبنافع عبد ورثت عن املوصى له : الوصية 
كل ما ميلكه مدة حياته فهو حبس فإن كل ما : ى بنيه الصغار مجيع أمالكه وقال يف حتبيسه من حبس عل: تنبيه 

ميلكه بعد التحبيس الحق باحلبس إن ملكه وهو سامل من الدين املستغرق وكان صحيح اجلسم ، فإن كان يوم ملكه 
  .قاله يف معاوضات املعيار مديناً فال حبس إال فيما تقدم الدين ، وكذا إن كان مريضاً ومات من مرضه ذلك 

  احلَْبسُ يف اُألصُولِ جَاِئٌز ويف



  ُمَنوَّعِ الَعْين بِقَْصِد السَّلَِف
كالدور واألرضني واحلوائط والطرق واآلبار واملصانع وهي ) يف األصول ( بالسكون ختفيفاً للوزن ) احلبس ( 

) جائز ) (  ١٢٩: الشعراء ( } لعلكمتخلدون  وتتخذون مصانع: احلياض جيمع فيها ماء املطر ، ومنه قوله تعاىل 
بال خالف بني األئمة كما تقدم وهو الزم بالقول عند األئمة الثالثة ، وخالف أبو حنيفة يف غري حتبيس املساجد 

 ما: ال يلزم إال باحلكم كما مر ، وعنه أيضاً أنه ال جيوز يف غري املساجد وحنوها لقوله تعاىل : وحنوها كما مّر وقال 
: األنعام ( اآلية } وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث : وقوله تعاىل )  ١٠٣: املائدة ( } جعل اهللا من حبرية وال سائبة 

وال حجة له يف ذلك ألن اآلية إمنا تقتضي التوبيخ على ما كانت اجلاهلية حترمه على : قال يف املتيطية )  ١٣٦
وهو الزم تزكية حوائط األحباس : اجي بأنه باق على ملك احملبس قال وصرح الب. نفسها تديناً وافتراء على اهللا اه 

) و . ( وامللك للواقف ، وقال أيضاً يف الزكاة كنبات وحيوان ونسله على مساجد اخل ) : خ ( على ملك حمبسها 
) السلف  بقصد( من إضافة الصفة إىل املوصوف أي العني املنوعة إىل ذهب وفضة ) يف منوع العني ( جائز أيضاً 

  .كما نص عليه يف املدونة يف كتاب الزكاة وهو املشهور 
  َوال َيِصحُّ يف الطََّعامِ واْخَتلَْف

  يف احلَيواِن والُعُروضِ َمْن َسلَْف
وحنوها مما ال يعرف بعينه إذا غيب عليه ، وظاهره ولو للسلف وهو الذي ) يف الطعام ( احلبس ) وال يصح ( 

ألنه ال ينتفع به إال مع استهالك عينه واملذهب جواز وقفه للسلف : ون وغريمها قالوا يقتضيه ابن شاس وابن سلم
وزكيت عني وقفت ) : خ ( أيضاً كالعني وينزل رد مثله مبنزلة دوام عينه وتزكي العني على ملك رهبا كما قال 

( جواز حتبيس ) يف ( الم بفتح ال) واختلف . ( فكان حق الناظم أن ال يفرق بني الطعام والعني . للسلف اخل 
: فاعل بقوله ) من سلف ( من سالح وثياب وحنومها وعدم جواز حتبيس ذلك ) والعروض ( ناطقاً أم ال ) احليوان 

من حبس فرساً يف سبيل اهللا إمياناً باهللا وتصديقاً : ( اختلف ، والقوالن مرويان عن اإلمام ، واملشهور اجلواز حلديث 
صح وقف مملوك ولو حيواناً ورقيقاً كعبد على : إذ قال ) خ ( وعليه عول ) . يف ميزانه بوعده كان شبعه وريه 

وظاهره كالناظم أن اململوك يصح وقفه ولو جزءاً شائعاً وهو كذلك كما يأيت . مرضى ويف وقف كطعام تردد اخل 
  قَُدولِلِْكبارِ والصِّغارِ ُيْع.ويف جزء مشاع حكم حتبيس قفي اخل : يف قول الناظم 

  وِللَْجنِنيِ وِلَمْن َسيُولَُد
يشترط يف احملبس عليه أن يكون أهالً للتملك حقيقة كزيد والفقراء أو حكماً كقنطرة ومسجد وال يشترط ) و ( 

مل يوجد يف البطن ) وملن ( املوجود يف بطن أمه بل ) للكبار والصغار يعقد وللجنني ( كونه كبرياً وال موجوداً بل 
يف املستقبل واهلبة والصدقة والوصية مثل احلبس يف ذلك ، ويتم ذلك ويلزم باستهالل من يف ) سيولد ( ولكن 

هو حبس أو صدقة على من سيولد لفالن فإن ذلك : كمن سيكون إن استهل أي إذا قال ) خ ( البطن أو سيوجد 
وه أن يبيع أو يهب قبل صحيح قبل الوالدة غري الزم للمحبس وحنوه حىت يوجد ويستهل ، ولذا كان للمحبس وحن

الوالدة بالكلية على املذهب فإن باع بعد أن ولد له ومات الولد ومل حيصل اليأس من والدة غريه فال جيوز اتفاقاً ، 
هو حبس على ما يولد يل أو لفالن وبعدهم على املساكني فمات قبل أن يولد له أو : ويفهم من هذا أنه لو قال 

أن احلبس يبطل ويرجع مرياثاً ، وأما إن وجد الولد ومات فإنه يستمر حبساً على حصل له اليأس من والدهتما 
املساكني ، ويفهم من هذا أيضاً أن الغلة ال توقف بل هي للمحبس أو ورثته حىت يوجد الولد ويستهل وهو كذلك 

  .على املعمول به ألنه ال يلزم إال باالستهالل كما مّر 



احملبس عليه حقيقة أو حكماً كما لو قبضه وصار يتصرف فيه ألن ذلك أقوى يف يشترط قبول : األول . تنبيهان 
الداللة على الرضا من التصريح به ، فإذا سقط لفظ القبول من الوثيقة فإن ذلك ال يضر حيث وجد القبض 

أو احملبس  املذكور فالقبض يستلزم القبول والقبول ال يستلزم القبض ، ولذا إذا مل يقبض احلبس حىت مات احملبس
عليه املعني له خبصوصه فإنه يبطل ولو تضمن الرسم القبول فإن حبس شقصاً على شخص أو تصدق به عليه وعرفه 

بذلك فسكت ومل يقل قبلت وترك ذلك زماناً ، مث قام وأراد قبض ذلك وحيازته فله ذلك حيث مل يكن مانع من 
ت على وجه الترك ورجع هبا قاله يف االستغناء موت أو مرض أو فلس ، فإن طلب غلة ذلك حلف أنه مل يسك

ألن القبول : أي . وفيه مع ركنية القبول نظر األعلى أن بت اخليار موجب بته يومعقده اه : ونقله ابن عرفة قال 
إذا كان ركناً فمعلوم أن املاهية تنعدم بانعدام بعض أركاهنا وذلك موجب لكونه ال غلة له ، نعم ما يف االستغناء هو 

اجلاري على من تصدق بأمة فلم يقبلها املتصدق عليه حىت ولدت أوالداً فإهنا تكون له هي وأوالدها ، ولو أخذ 
السيد أرش قتل بعض أوالدها فإن املتصدق عليه يرجع عليه به قاله يف مساع عيسى ، وال يظهر فرق بني أوالد األمة 

وأما احملجور من صغري . فقه كما تقرر عندهم واهللا أعلم ال يدفع ال. والغلة املذكورة ، وحبث ابن عرفة وغريه 
وسفيه فإنه يقام له من يقبل من وصي ومقدم ، فإن مل يقبل من له أهلية القبول دفع لغريه ممن يستحق ذلك باجتهاد 

والوصي احلاكم وال يرد للمحبس ، فإن مل تكن فيه أهلية للقبول كاملساجد والقناطر والفقراء فال يشترط قبوهلم ، 
  .وحنوه ليس له أن يرد ما وقف على حمجوره فإن رد مل يصح رده 

حبس على فالن وأطلق ومل يقيد بأجل وال حبياته فإنه يرجع بعد موت احملبس عليه ملكاً على : إذا قال : الثاين 
عقبك هل هو صدقة عليك وعلى ولدك أو على : املعتمد ، وأحرى إن قيد باحلياة أو باألجل واختلف إذا قال 

واألول أحسن ولكن مينع األول من التفويت حلق الثاين كذا قاله يف املتيطية ، : اللخمي . يكون ملكاً أو حبساً 
  .وسيأيت نفسه يف اهلبة إن شاء اهللا 

  وَيجُِب النَّصُّ َعلَى الثَِّمارِ
  َوالزَّْرع َحْيثُ احلَْبُس لِلصِّغار

إدخال تلك ) جيب النص على ( حملبسة زرع أو مثر مأبور يف رؤوسها ف إذا كان يف األرض أو يف األشجار ا) و ( 
) حيث ( يف احلبس فإن مل ينص على دخوهلما وحصل مانع قبل اجلذاذ واحلصاد بطل ) الزرع ( ذلك ) الثمار و ( 

م ، وهذا إذا من بنيه ألنه قد شغل احلبس بزرعه ومثرته فلم تتم فيه حيازته هل) للصغار ( من األب ) احلبس ( كان 
كان الزرع والثمر يف أكثر احلباسة فإن كانا يف ثلثه فأقل نفذ احلبس يف األمالك دون الثمرة ألنه جيوز له أن يستثىن 

من حبسه أو صدقته قدر ثلث املساكن يف الدار وثلث الغلة فيما له غلة مث يلحق بعد موته باحلبس أو الصدقة 
هبة الدار املكتراة ال بد أن يدخل الكراء يف هبة الدار وإالَّ جرى فيها ما تقدم ، مث  أن: ويف املعيار . قاهلفي املتيطية 

وجيب : فقول الناظم . إمنا يتم إحلاقه بعد موته إذا كان احملبس عليه غري وارث ومحل ذلك ثلثه قاله يف املتيطية أيضاً 
دخال ذلك يف احلبس ومل حيصل مانع قبل اجلذاذ اخل يعين على جهة األولوية ألنه إذا مل ينص على ذلك أو مل يرد إ

مأبور احترازاً من غريه فإنه للمحبس عليه فال تأيت فيه العلة املتقدمة ، ومفهوم : واحلصاد فاحليازة تامة ، وقويل 
للصغار ومن يف معناهم من سفيه ومعتوه أنه إذا حبسه على الكبار الرشداء وقبضوا األصول مبا فيها فإن حيازهتم 

امة وإن كانت الثمرة لرهبا ، وكذا لو حبس على غريهم دار فقبضوها وفيها متاع له فإن احليازة تامة ألهنم ت
وانظر ما يأيت آخر اهلبة من أنه جيوز أن يهب له أرضاً ويستثين . قبضوها وزائداً معها كما يف املتيطية وابن سلمون 

  :غلتها سنني وهذا يف غري دار سكناه كما قال 



  ُيحَبِّْس داَر ُسكَْناُه فَالَ َوَمْن
  َيِصحُّ إالّ أنْ ُيعَاَيَن الَْخالَ

منها ويشهد عدالن ) إال أن يعاين اخلال ( احلوز ) فال يصح ( على بنيه أو على غريهم ) ومن حيبس دار سكناه ( 
قبله وبقي فيها حىت  مبعاينتها خالية من شواغل احملبس ويستمر على خروجه منها عاماً كامالً ، فإن رجع لسكناها

مات أو حصل مانع بطل إال أن يكون احملبس مريضاً أو طريداً فآواه احملبس عليه فمات فذلك كال رجوع كما يف 
عاطفاً على املبطالت أو عاد لسكىن مسكنه قبل عام ، وظاهر هذا ولو رجع ) خ ( كتاب الصدقة من ابن سلمون 

املعرفة بكراء قدره كذا وسكنها بذلك الكراء ، وبه صرح املتيطي يف إليها بكراء عقده فيها بأن قومها أرباب 
فإن مل يسكنها ولكن أسكنها غريه فإن أسكنه إياها : قال . ولو جاز ذلك بالكراء جلاز بغري كراء : الصدقة قال 

على وجه العمرى أو اإلسكان بطلت ، وإن كان بكراء صحت ، وإن شك هل بكراء أو إسكان صحت ، وأما 
ري دار السكىن إذا عاد إليه قبل العام بكراء كما لو وهب لصغري فداناً من أرض مث حرثه قبل العام بكراء قوَّمه به غ

) خ ( إال أن يعاين اخلالء يعين لكلها أو جلها كما قال . أرباب املعرفة فإنه ال يبطل كما نص عليه يف هبات املعيار 
ا ويكرى له األكثر وإن سكن النصف بطل فقط ، واألكثر بطل اجلميع اخل ودار سكناه إال أن يسكن أقله: يف اهلبة 

واهلبة واحلبس من واد واحد كما يأيت ، وظاهره أنه ال بد من إخالئها ولو حبسها على حمجوره مع ما فيها من . 
  .وإن يكن موضع سكناه وهب اخل : انظر ما يأيت عند قوله يف اهلبة . األمتعة 

  ُس ما قَْد َسكَنَْهَوَناِفذٌ َتْحبِي
  بِما كاالِكتراِء ِمْن َبْعِد السَّنَْه

الظاهر أن ما والكاف زائدتان ، وظاهره ) مبا كاالكتراء من بعد السنه ( بعد حتبيسه ) ونافذ حتبيس ما قد سكنه ( 
ل به ، ولو أن الكراء شرط يف صحة حيازته وليس كذلك بل مهما رجع بعد السنةفاحليازة تامة على املشهور املعمو

  :رجع بغري كراء كما أن قوله 
  إنْ كانَ ما ُحبِّسَ ِللِْكبَارِ

  َوِمثْلُ ذاَك يف اهلباتِ َجارِي
إمنا يتمشى على طريقة ابن رشد ، وأما على املشهور فال مفهوم للشرط املذكور كما ) إن كان ما حبس للكبار ( 

 الصغار والكبار يف صحة احلبس إن رجع بعد العام كان وباجلملة فال فرق بني. املتقدم ) خ ( هو ظاهر مفهوم نص 
لو تصدق عليه بدار حازها له سنتني مث سكنها بكراء أو : رجوعه بكراء أو إرفاق أو غري ذلك كما يف املتيطية قائالً 

ا بإرفاق بطل وحنوه يف اجملالس واملفيد وغريمها خالفاً ملا يف زمن أنه إذا رجع إليه. غريه ومات فيها فهي ماضية اه 
  :ألنه إمنا يتمشى على طريقة ابن رشد اليت درج الناظم عليها وهي معترضة كما نظم ذلك اإلمام املزواري بقوله 

  رجوع واقف ملا قد وقفا
  بعد مضي سنة قد خففا

  على صيب كان أو ذي رشد
  واعترضت طريقة ابن رشد

  .ألهنا من واد واحد يف وجوب احليازة ) جار ( دقات والص) يف اهلبات ( احلكم املذكور يف احلبس ) ومثل ذاك ( 
إذا ثبت رجوعه قبل السنة أو بعدها فال إشكال وإن جهل احلال هل رجع قبل السنة أو بعدها : األول . تنبيهات 

أنه حيمل على رجوعه قبل السنة وال يعارضه ما يف : فقال أبو العباس الوانشريسي ونقله الفاسي يف جواب له 



ملعيار فيمن حبس على صغري مث باعه من أنه إذا ثبت أن بيعه قبل العام فالبيع صحيح وال قيام للمحبس أحباس ا
عليه وال ملن مرجعه له ، أما لو مت االحتياز بانصرام العام فالبيع مفسوخ وجيب الرجوع بالثمن على البائع أو على 

م أو بعده ، وأما عند اجلهل فلم يتكلم عليه وإن كان تركته إن مات ألنه إمنا تكلم على ما إذا ثبت ذلك قبل العا
. رمبا يقتضي بظاهره أنه إذا مل يثبت وجهل أمره حيمل على ما بعد العام اخل . إذا ثبت أن بيعه قبل العام اخل : قوله 

ن يضمن ال بد أ: الثاين .واحلوز شرط اخل : ألنه ال يعارض صريح بظاهر وال مبحتمل ، وانظر ما يأيت عند قوله 
مل يتصدق عليك إال وأنت : الشهود يف الرسم معرفة صغر احملبس عليه لئال يقوم عليه قائم وهو كبري فيقول له 

كنت صغرياً ، وقد اختلف يف قول أيهم يقبل ، والظاهر أنه يقبل قول الصغري ألنه : كبري ومل حتز ، ويقول هو 
و اهلبة بيده فإن كان االبن معروف الرشد وقت بلوغه بطل يدعي الصحة فإن مات األب بعد بلوغ االبن واحلبس أ

. ، وإن كان معروف السفه صح ، وإن كان مشكوكاً ومضت له سنة من موت األب بطل قاله يف هبات املعيار 
وإذا بلغ بعضهم ومل يبلغ البعض اآلخر حاز الكبري لنفسه وللصغار بوكالة األب ، وظاهر املدونة أهنم حممولون على 

وعليه فإذا مات األب بعد )  ٦: النساء ( } فان آنستم منهم رشداً : فه حىت يتبني الرشد وهو ظاهر قوله تعاىل الس
ال تبطل اهلبة يعين حىت ميضي له : بوكالة األب ال مفهوم له ، وقوله : وقوله . البلوغ ال تبطل اهلبة قاله أبو احلسن 

رشد ومل حيز لنفسه بطل حمله إذا مل يكن األب قدم من حيوزه كما إذا : عام من يوم موت األب كما مر ، وقوهلم 
  .اخل . وينفذ التحبيس يف مجيع ما : يأيت يف قوله 

رفعت يد امللك : إشهاد الويل باحلبس على حمجوره ال بد منه وذلك حوز البنه وال حيتاج إىل أن يقول : الثالث 
م إىل أن يبلغوا مبلغ احلوز كما يف املعيار وابن سلمون يف فصل وأثبت يد احلوز ، وال إىل أن يقول املوثق وحاز هل

الصدقة ويتم حوزه له بعد اإلشهاد بصرف الغلة يف مصاحل ابنه حتقيقاً أو احتماالً ، فإن علم أنه كان يصرف الغلة 
ري ، فإذا أقر أنه يف مصاحل نفسه دون مصاحل ابنه بطل ، والعلم بذلك إمنا هو بإقراره أو بقرينة كما يف الدر النث

إهنا موضوعة حتت يده قدرها كذا فإن : صرفها لنفسه أو يف مصاحل ابنه فإنه يصدق وتؤخذ من تركته فيما إذا قال 
مل يقر بشيء حىت مات فهو حممول على أنه صرفها البنه ، وكذا يقال يف اهلبة والصدقة ، وما للشيخ الرهوين يف 

وانظر ما يأيت يف اهلبة وقد أفتيت يف بينة جاءت من سجلماسة . التعويل عليه باب اهلبة مما خيالف هذا ال ينبغي 
هذه البينة قد أمجلت يف مستند علمها هل : شهدت بأن احملبس كان ىأكل غلة ما حبسه على صغار بنيه مبا نصه 

أوقاته كلها  كان ذلك مبحضرها أو بإقراره لديها ، وال يتم أن يكون ذلك مبحضرها إال إذا كانت تصاحبه يف
هو من الغموس الذي ال جيوز ، وأيضاً فإن قوهلا ذلك مهمل مما ال يدل على : وذلك متعذر ، ولذا قال ابن لبابة 

تعميم أو تبعيض ، وما كان كذلك فهو حممول على التبعيض ألنه احملقق وغريه مشكوك ، فيكون املعىن أكل بعض 
أن يكون أكل اجلميع يف بعض السنني دون بعض ، وهذا البعض إما  مثره أو زرعه ، وعلى أنه أكل اجلميع فيحتمل

اجلل أو النصف أو األقل وال يبطل شيء من العطايا باستغالل األقل فال يبطل احلبس املذكور إال بثبوت أكل 
كان مث أن اإلشهاد شرط صحة يف التربعات من حيث هي ويف كل ما . اجلميع أو األكثر وال دليل عليه واهللا أعلم 

من غري عوض كالتوكيل والضمان وحنومها ، وال خيتص اإلشهاد بالتربع على الصغري فقط إذ ال معىن لكونه شرطاً 
حبست أو تصدقت أو وكلت أو أوصيت ومل يقل : يف الصغري دون الكبري كما قد يتبادر ، وحينئذ فإذا قال 

يه ، فإنه ال يصح شيء من ذلك ، وكذا لو كتب اشهدوا علي بذلك ومل يفهم من حاله أنه قصدهم إىل اإلشهاد عل
ذلك ومل يشهدهم عليه فال ينفذ شيء منه ألنه قد يقول أو يكتب وهو غري عازم على شيء من ذلك كما صرحوا 

أصلح نفسك ولك كذا فإنه إذا مل يشهد ال شيء : مثله يف الرجل يقول لولده : وقال ابن القاسم . به يف الوصية 



فإن مل يبينا يف : يف باب اهلبة ، وقال ابن سلمون يف فصل بيع الوكيل ) ح ( ريد التحريضنقله له الحتمال أنه ي
إن املوهوب له إذا وهب : وقد قالوا أيضاً . شهادهتما أن املوكل أشهدمها بالوكالة فشهادهتما باطلة ال يعمل هبا اه 

وإذا مل يكن حوز إال مع . وهب إذا أشهد وأعلن اخل  أو: يف اهلبة ) خ ( اهلبة وأشهد فذلك حوز وإالَّ فال كما قال 
  .اإلشهاد فكذلك ال تكون هبة إال معه أيضاً 

إذا حبس الويل على حمجورة جزءاً شائعاً يف مجيع ماله وله أصول ورباع وعروض ورقيق وماشية وناض : الرابع 
ميلك يوم اهلبة من األصول والرباع وطعام صح ذلك على مذهب ابن القاسم ، وروايته عن مالك يف مجيع ما كان 

والعروض واملاشية حاشا ما سكن من الدار أو لبس من الثياب ، وأما الطعام والناض فيبطل احلبس فيه إذ ال يعرف 
املشهور صحة : بعينه إال أن يضعه على غري يده قاله يف البيان ، وحنوه البن ناجي أول كتاب اهلبة من املدونة قائالً 

لكن الكبري ال بد أن يتصرف مع الواهب ، وأما . مع بقاء يد الواهب جتول فيه مع املوهوب له اه  هبة املشاع
هذا إذا مل . صح ذلك حىت يف العروض واملاشية اخل : وقوله يف البيان . الصغري فإن حوز األب له كاف كما مّر 

شهود عليهما أو بوصف يتحصل به متييزها كما يكن هناك منازع وإالَّ فال يقضي لالبن إال مبا عني منهما بتوقيف ال
قاله ابن مالك وابن عتاب ، وما ذلك إال اللتباسهما مبا اكتسبه األب بعد اهلبة بشراء وحنوه فال حيكم لالبن إال مبا 
 شهدت البينة أن احلبس أو اهلبة وقعا على عينه خبالف األصول ، فإن الغالب عدم الزيادة عليها وإن زاد شيئاً فإن

الغالب شهرته عند الناس كما قالوه فيمن أنكر أصل املعاملة فقامت بينة بالقضاء ، ولذا قال ابن سهل يف باب 
أن الصدقة إذا كانت على ابنه جبميع ماله فال حيازة على املتصدق عليه يعين عند : الوصايا عن ابن لبابة وغريه 

موروث حىت حتوز البينة األحقال ألهنا ال تتميز من املوروث إرادة احلكم ، وإن كان تصدق بأحقال بأعياهنا فاملال 
  :إال باحليازة والتحديد ، وهذا إذا تنازعوا يف احلدود وإالَّ فسيأيت عند قول الناظم 

  وناب عن حيازة الشهود
  توافق اخلصمني يف احلدود

لدور واجلنات على صغار بنيه وهذا يبطل ما يف املعيار عن العبدوسي فيمن حبس مجيع ما ميلكه بقرية كذا من ا
وملا نقل ابن رحال جواب . إن احلبس باطل لعدم تعيني األمالك احملبسة اخل : وحازه هلم مث تويف قال يف اجلواب 

وكأنه مل . احلق يف النازلة أن احلبس صحيح وكل ما عرف للمحبس بتلك القرية فال إرث فيه اخل : العبدوسي قال 
سهل وإالَّ فهو أوىل ما يرد به جواب العبدوسي ، وقال اإلمام القاضي سيدي عيسى يقف على ما تقدم عن ابن 

إمنا يشترط التحديد يف صحة احلكم باحلبس ، ومن ظن أنه شرط يف صحة احلبس فهو غالط : السجتاين يف نوازله 
يضر عدم التحديد كما وحيث ال لبس ال . نعم يشترط معرفة الشيء احملبس عند إرادة احلكم لئال يلتبس باملرياث 

وهذا كله كاف يف رد جواب العبدوسي ، وأما إن . حبست مجيع امللك الفالين يف موضع كذا اه : إذا قال احملبس 
تصدق عليه بعدد كمائة من غنمه أو عبيده فإن وسم الغنم أو وصفت بأعياهنا صحت وإالَّ بطلت قاله اإلمام مالك 

على ابنه بعدد من غنمه أو خيله هو الذي رجع إليه وقد كان يقول يف  قوله هذا يف الذي تصدق: ابن رشد . 
وقد حتصل أنه إذا تصدق عليهبجميع ملكه الذي . حيازته للعدد جائزة وإن مل يسمها وال قسمها كاجلزء املشاع اه 

أو  يف حمل كذا فال حيازة عند إرادة احلكم بل كل ما عرف للمحبس أو املتصدق بذلك احملل فهو للمحبس
املتصدق عليه ، وإن كان بأحقال ومل يتوافقا على حدودها فال بد من احليازة عند إرادة احلكم ، وأما إن تصدق 
جبزء مشاع أو بعدد من مائة مثالً فاألقوال ثالثة ، الصحة فيهما عدمها فيهما صحتها يف املشاع دون العدد وهو 

  .املعتمد 



بس فال يقضى للقائم به إال بعد إثبات التحبيس وملك احملبس ملا حبس يوم إذا استحقت الدار وحنوها باحل: اخلامس 
التحبيس واإلعذار فيه للمقوم عليه الحتمال أن يكون حبس غري ملكه كما أن املشتري ال يقضي له مبا اشتراه إال 

ومعىن ثبوت .  وحبس جاز من السنني اخل: انظر ما تقدم يف شهادة السماع عند قوله . بعد ثبوت امللك لبائعه 
وسيأيت . وصحة امللك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر اخل : بقوله ) خ ( ملكه هو ما أشار له 

  .ذلك يف االستحقاق إن شاء اهللا 
  وكلّ ما َيشَْترِطُ املُحَبُِّس

  ِمْن ساِئغٍ َشْرعاً َعلَْيِه الْحْبُس
عليه ( بيان ملا وقوله ) من سائغ شرعا ( ، حتبيس ما قد سكنه  مبتدأ أو عطف على قوله) وكل ما يشترط احملبس ( 

مجلة من مبتدأ وخرب خرب عن كل وهذا على أنه مبتدأ ، وأما على عطفه على ما تقدم فاحلبس فاعل بفعل ) احلبس 
 ونافذ كل ما يشترطه احملبس ويقع احلبس عليه أي: حمذوف معطوف حبذف العاطف على مجلة يشترط ، والتقدير 

  :على اشتراطه من سائغ شرعاً ومثل للسائغ بقوله 
  مثْلِ التَّساوي وُدخولِ اَألسْفَلِ

  َوَبْيعِ حظِّ َمْن بِفَقْرٍ اْبُتِلي
أو العكس )  ١١: النساء ( } للذكر مثل خط األنثيني : بأن يقول يف حبسه ) التساوي ( اشتراط عدم ) مثل ( 

من الطبقات مع األعلى منها فإن مل يشترط عدم ) دخول األسفل (  مثل عدم) و ( فإن أطلق محل على التساوي 
دخوله فهو داخل إن عطف بالواو ، ولذا قدرنا لفظة عدم ألن األصل دخوله مع الواو واإلطالق حىت يشترط عدم 

الدخول ، فإن عطف بثم فال يدخل األسفل حىت ينقرض األعلى إال أن من مات من األعلى فولده يقوم مقامه 
هو حبس على فالن مث على عقبه وعقب عقبه ففي دخول عقب : فإن قال ) ح ( دخل مع أعمامه كما يف وي

. العقب مع العقب لعطفه بالواو وكونه بعده على أن الترتيب ألجل تقدم العطف بثم قوالن ذكرمها ابن عرفة 
ألوالد كل واحد فلو قلوا أو ويظهر منه رجحان األول ، ومن هذا من حبس على أوالد أوالده الثالثة الثلث 

من مات من أوالده الثالثة من غري عقب فنصيبه يرجع ألوالد أخويه مث مات أحدهم عن : كثروا وقال يف حتبيسه 
غري عقب فهل نصيبه يقسم على عدد رؤوس أخويه نظراً إىل عدم التفصيل يف املرجع أو يقسم بينهما نصفني نظراً 

فأفتيت بأنه يتخرج ذلك على القولني ألنه يف املسألة األوىل ذكر الترتيب أوالً إىل التفصيل يف أصل التحبيس ؟
فإن ذلك . وأسقطه ثانياً ، ويف مسألة التخريج ذكر التفصيل أوالً وأسقطه ثانياً ، فاحملبس وإن أهبم يف قوله رجع اخل 

ان كالم احملبس حمتمالً لوجهني فأكثر إذا ك: حيمل على ما فصله أوالً يف أصل حتبيسه ، وهلذا قال ابن رشد وغريه 
فإنه حيمل على أظهر حمتمالته ، وأظهر احملتمالت هنا جريان املرجع على التفصيل املذكور يف أصل التحبيس واهللا 

  .أعلم 
واتبع ) : ح ( فإنه يتبع شرطه أيضاً وجيوز له بيع حظه عند فقره ) بيع حظ من بفقر ابتلي ( مثل اشتراط ) و ( 

ألن ألفاظ الواقف تتبع كألفاظ الشارع قاله يف . ن حاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدية فالن بكذا اخل شرطه إ
ضيح ، ومفهوم من سائغ شرعاً أنه إذا شرط ما هو متفق على عدم جوازه شرعاً مل يتبع وأما املختلف فيه كاشتراط 

التباع املذكور إذا أمكن فإن مل ميكن كشرطه وحمل ا) ح ( إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فإنه يتبع انظر 
االنتفاع بكتاب يف خزانة ال خيرج منها أو تعذر صرفه يف الوجه الذي عينه له كالقنطرة أو املسجد يهدمان وال 

  .يرجى عودمها فإنه ال يتبع وينتفع بالكتاب يف غري اخلزانة وبأنقاض القنطرة واملسجد يف مثليهما 



ا عني احملبس ناظراً فليس له عزله لتعلق حق احملبس عليهم بنظره هلم حىت يثبت ما يوجب إذ: األول . تنبيهان 
وهذا مبنزلة مقدم القاضي على النظر يف أمر احملجور أو : تأخريه من تقصريه وتفريطه قاله يف املعيار عن ابن لب قال 

: يوجب عزله ، وحنوه يف الوثائق اجملموعة احملبس فال يعزله أحد ال القاضي الذي واله وال غريه إال أن يثبت ما 
والوصي إذا ترك دين يتيمة حىت أفلس من عليه الدين فإن تركه الترك املعهود فال ضمان عليه وإن تركه وأمهله 

جداً ضمن وناظر األحباس فيما يقبضه من الكراء كالوصي فيما مّر ، ففي الوكاالت من الربزيل أن ناظر األحباس 
: إنه باق عند سكانه أن ابن عرفة أفىت بتضمينه ، ومبثله حكم ابن عبد السالم قبله قال : ضها وقال إذا فرط يف قب

  .وحنوه البن سهل يف الوصي إذا بور ربع اليتيم 
ذكر يف املعيار عن سيدي عبد اهللا العبدوسي أنه إذا ثبت بالعادة املستمرة أن السلطان يأخذ جباية األحباس : الثاين 

  .ناظر مع ميينه ، لقد مجع ما زعم أن السلطان أخذه منه وال ضمان عليه اه فالقول لل
  َوَحْيثُ َجاَء ُمطْلقاً لفْظُ الوَلَْد

  فََولَْد الذُّكورِ داِخلٍ فَقَْد
حبست على : من غري تفسري بفالن وفالنة كما يف الصورة اآلتية ، بل قال ) وحيث جاء مطلقاً لفظ الولد ( 

على ولدي أو : دي أو قال على ولدي وولد ولدي ، ألن املراد اجلنسوأحرى لو أفرد فقال أوالدي وأوالد أوال
على أوالدي من غري عطف عليه فإنه يدخل يف ذلك كله أوالده ذكوراً وإناثاً وأوالد أوالده الذكور فقط كما قال 

  فحسب و) داخل فقد ( ذكوراً وإناثاً ) فولد الذكور : ( 
  إالَّ حَْيثُماال َولَُد اإلَناِث 

  بِْنٌت ِلُصلْبٍ ِذكُْرها تَقَدَّما
وحنوه يف ابن احلاجب ) خ ( ومن يديل إىل احملبس بأنثى وهذا هو الذي اقتصر عليه ) ولد اإلناث ( يدخل ) ال ( 

املشهور دخول ولد البنت فيما إذا عطف إىل حيث انتهى لفظ : والشامل ، وقال أبو احلسن يف شرح املدونة 
وإمنا ال يدخل ولد البنت على مذهب مالك فيما إذا أفرد ومل يعطف ، وتبعه يف تكميل التقييد وحمل : قال الواقف 

ذلك إذا كان لفظ الولد يطلق على الذكر واألنثى يف عرفهم أو ال عرف هلم أصالً ، وأما إن كان إطالقه العرف 
لبه إال أن يصرح هبن كما يف ابن عرفة ، ومفهوم على الذكر فقط كما عندنا اليوم فإنه ال يدخل اإلناث ولو من ص

حبست على أوالدي فالن وفالنة وأوالدمها فإن ولد البنت : قوله مطلقاً أنه إذا جاء لفظ الولد مفسراً كقوله 
أي لكن حيث تقدم تفسري ) إال حيثما بنت لصلب ذكرها تقدما : ( داخل كما أشار له باالستثناء املنقطع يف قوله 

: لد بذكر بنت الصلب ، فإن ولد البنت يدخل إىل حيث ينتهي لفظ الولد امللتبس بضمريها ، فإذا قال لفظ الو
حبس على أوالدي فالن وفالن وفالنة وأوالدهم الذكور واإلناث وأوالدهم ، فإنه يدخل ولد البنات وولد ولد 

م ، ويذكر طبقة رابعة أو أكثر فإن أوالد وأوالدهم وأوالد أوالده: البنات ال من بعدهم من أوالدهن إال أن يقول 
البنات يدخلون إىل الطبقة اليت مسى مث خيرجون ، وقول احملبس ما تناسلوا وامتدت فروعهم ال يوجب دخول ولد 

حبس على ابنيت وولدها دخل ولدها الذكور واإلناث فإن ماتوا : البنت يف غري الطبقة اليت انتهى إليها ، فإن قال 
  .لذكور ذكورهم وإناثهم وال شيء البن بنت ذكر أو أنثى كان ألوالد ا

حبست على ولدي فالن وفالنة وترك آخرين فال يدخل يف حتبيسه من مل يذكره خبالف اإليصاء : لو قال : تنبيه 
له على أوالده ذاكراً بعضهم فيعم من مسى ومن مل يسم ألن املقصود من اإليصاء القيام باألوالد فهو مظنة التعميم قا

  ومثْلُهُ يف ذا بينَّ والَعِقْب.الوانوغي وغريه 



  وشاِملٌ ذُرِّيَّيت فُُمْنَسِحْب
) بين والعقب ( أي يف دخول ولد الذكور فقط دون املديل بأنثى ) يف ذا ( أي مثل لفظ الولد املطلق ) ومثله ( 

الذي : وقال الوانشريسي .  حسبت على بين أو على عقيب أو على نسلي فال يدخل ولد البنت إال لعرف: كقوله 
مث . به العمل دخوله يف عقيب إىل آخر طبقة مساها نقله يف املعيار عن سيدي حيىي بن عالل ، ونظمه يف العمل املطلق 

ألنا نقول حمله يف . إنه معلوم أن ألفاظ الواقف جتري على العرف ، وال يقال إمنا يعمل به فيما ليس فيه نص خبالفه 
) فمنسحب ( وقوله ) ذرييت ( خرب عن قوله ) وشامل . ( يه ال يف مبين عليه كما هنا قاله الزرقاين نص غري مبين عل

حبس على ذرييت فإنه يدخل ولد البنت ، وإىل هذه املسألة واملسألة : عطف تفسري على شامل ، واملعىن أنه إذا قال 
وفالنة أو أوالدي الذكور واإلناث وأوالدهم احلفيد وتناول الذرية وولدي فالن : بقوله ) خ ( املستثناة قبله أشار 

احلفيد مفعول بقوله تناول ، وظاهره كالناظم أن لفظ الذرية يتناول احلفيد وهو ولد البنت وإن سفل : فقوله . اخل 
ألن عيسى من ذرية إبراهيم عليهما السالم وهو ولد بنت خبالف قوله حبس على : ، وهو ظاهر التعليل بقوهلم 

  .وما بعده فإن ولد البنت يدخل إىل الطبقة اليت انتهى إليها فقط كما مّر . فالن وفالنة اخل  ولدي
اختلف فيمن أمه شريفة وأبوه ليس كذلك فأفىت ابن مرزوق وناصر الدين من فقهاء جباية وجل فقهائها بأنه : فائدة 

ومن ذريته داود : يت واستدلوا بقوله تعاىل شريف ألنه من ذرية النيب عليه السالم كما يشمل قول احملبس على ذري
فجعل عيسى من الذرية وهو ولد بنت ، وأفىت ابن عبد الرفيع وغريه بأنه )  ٨٤: األنعام ( } إىل قوله عيسى } 

ليس بشريف ، وصرح ابن عبد السالم بتخطئة من قال بشرفه متمسكاً باإلمجاع أن نسب الولد إمنا هو ألبيه ال 
  .زيل يف األحباس فإن أطال يف ذلك انظر الرب. ألمه 

  َواحلَْوُز َشْرطُ ِصحَِّة التَّْحبيسِ
  قْبلَ ُحدُوِث َموٍت أوْ َتفِْليسِ

وكذا سائر التربعات من هبة أو صدقة أو حنلة إال أن ينعقد النكاح عليها كما مر ) واحلوز شرط صحة التحبيس ( 
) أو تفليس ( أو مرضه ) حدوث موت ( متعلق باحلوز) قبل  . (وحنلة ليس هلا افتقار إىل حيازة اخل : يف قوله 

. وحيز وإن بال إذن وأجرب عليه اخل ) : خ ( وظاهره أنه ال يشترط التحويز وهو كذلك خبالف الرهن كما مّر 
واحلوز رفع يد املعطي بالكسر من التصرف يف امللك ورد ذلك إىل يد املعطى له أو نائبه من وكيل أو مقدم أو 

هذا معىن ما أشار له ابن عرفة يف حده ، وهو يفيد أنه وضع اليد على الشيء ، وأما االستمرار وعدمه فشيء وصي 
. وبانسحاب نظر احملبس اخل : آخر فلو مل حيزه حىت مات احملبس أو فلس أو مرض ومات منه بطل كما يأيت يف قوله 

أو : يف اهلبة حيث قال ) خ ( ملقدمات ، وهو مفاد وكذا يبطل أيضاً بالتفويت من هبة وبيع وحنو ذلك قاله يف ا
وإال فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها وهذا يف اهلبة ، وأما يف احلبس : وقال يف بيعها . وهب لثان وحاز 

وهو اجلاري على ما . ونافذ حتبيس ما قد سكنه : فإن الثمن يكون للمحبس كما تقدمت اإلشارة إليه عند قوله 
 اجلزء املشاع من أنه جيعل مثنه يف مثله ندباً ، وأما الصدقة فإن الثمن يكون للمعطى له ، وإالَّ كان كالكلب يأيت يف

ومن يصح قبضه وما قبض ، فال بد من مراجعة ما يأيت هناك إن شاء اهللا ، : العائد يف قيئه كما يأيت عند قوله 
ر باحلوز من احملبس واحملبس عليه خبالف التصيري فيكفي فيه واملذهب أنه ال بد فيه من املعاينة وال يكفي اإلقرا

اإلقرار لوجود املعاينة فيه ، فلو قالوا يف الوثيقة حوزاً تاماً ومل يقولوا معاينة مل يكف ذلك ألنه حمتمل للمعاينة 
فني مبا تصح به واإلقرار فإن كان الشهود أحياء استفسروا وإن ماتوا بطل الوقف إال أن يكونوا من العلماء العار

الشهادة فيصح قاله العبدوسي ، فلو وجد احلبس بيد احملبس عليه بعد حصول املانع وادعى أنه حازه قبله فإنه ال 



يصدق اتفاقاً عند ابن رشد إال أن تقوم له بينة على دعواه كما مرَّ يف الرهن ، وظاهره أن احلوز شرط سواء كان 
عاطفاً على املبطالت أو مل خيل بني الناس وبني كمسجد ) خ ( وهو كذلك  كالفقراء واملساجد. على معني أم ال 

هو الذي للقرايف يف الفرق الثامن والعشرين واملائتني قال . مث ما تقدم من أن االستمرار وعدمه شيء آخر اخل . اخل 
دمت بيِّنة عدم احلوز إذا إذا شهدت بيِّنة باحليازة قبل املوت وشهدت األخرى برؤيته خيدمه يف مرض املوت ق: فيه 

فإن قام وصي على أيتام فأثبت أن أباهم كان أوقف : وحنوه يف املتيطية قال فيها . مل تتعرض األخرى الستمراره اه 
عليهم وعلى أعقاهبم ملكاً وأنه حوزه لغريه فحازه هلم باملعاينة وأعذر إىل زوجته فأثبت أن أباهم مل يزل يعمر امللك 

نه يف مصاحله إىل أن تويف عنه فأعذر إىل الوصي يف شهادة االعتمار فلم يأت مبطعن فحكم ويدخل ما اغتل م
وذكر يف هبات املعيار عن ابن املكوي أن هبذا القول . القاضي بعد مشورة الفقهاء بنقض احلبس ورده مرياثاً اه 

ه أبو العباس امللوي يف التحرير ملسائل ونقل. إال أن تشهد بينة للموهوب له أنه حاز اهلبة سنة اه : القضاء قائالً 
التصيري ، وظاهر هذه النصوص أنه ال فرق بني أن يقولوا إنه رجع لوقفه قبل السنة أو أهبموا ذلك كما ترى ، وأنه 

ونافذ حتبيس ما قد سكنه : حيمل أمره عند اإلهبام على أنه رجع قبل السنة كما قاله الوانشريسي كما مرَّ عند قوله 
وبه أجاب سيدي عبد القادر الفاسي يف نوازله قائالً إن األصل يف هذا احلوز الذي شهدت به البينة األوىل . اخل 

االستصحاب ، لكن ذلك حيث مل يعارض وههنا قد عارضته شهادة اللفيف أن الواهب ما فارقه قط وال رفع يده 
وانظر ما . بلها قاله الوانشريسي اه باختصار وهو حممولعند جهل التاريخ أنه رجع ق: عنه مدة من سنة وحنوها قال 

تقدم يف تعارض البينتني آخر الشهادات ، وما للشيخ الرهوين يف حاشيته يف باب اهلبة من رد ما للفاسي 
والوانشريسي ال يعول عليه وال دليل له على ذلك يف نقله ، وباجلملة فاملعتمد ما به القضاء وعليه احلكم كما مرَّ 

  .واملتيطية وإن وجد ما خيالفه فال يلتفت إليه واهللا أعلم عن املعيار 
ما تقدم من بطالن احلبس بعدم احلوز إمنا هو إذا حبس يف الصحة ، فإن حبس يف املرض أو وهب : األول . تنبيهان 

قة هو فيه فهو وصية ينفذ منه ما محله ثلثه ، وكذا كل ما يفعله املريض يف مرضه الذي مات منه من بت عتق أو صد
يف ثلثه إال أن يصح من مرضه فينفذ إن حيز عنه قاله مالك وأصحابه ، ومثله من حبس يف صحته أو وهب فيها 

ينفذ بعد املوت أو قال هبة صرفها من ماله حي أو مات ، فإن ذلك يكون يف الثلث إن كان املوهوب أو : وقال 
  .احملبس عليه غري وارث قاله يف الوثائق اجملموعة 

مرادهم باملعاينة بالنسبة للعقار التطوف عليه بالبينة من سائر جهاته وإن مل تعاين البينة حرثه لألرض وال :  الثاين
نزوله فيها وال قطف مثار األشجار ولو مات بعد ذلك قبل إبان احلراثة أو بعده مل يضر ، وكذلك الدار إذا عاينوها 

وحنو ذلك فذلك حيازة ، وإن مل يعاينوا سكىن احملبس عليه فيها  فارغة وخلى بينها وبني احملبس عليه بقبض مفاحتها
وإذا حيز احلبس بإكرائه أو بعقد املزارعة فيه أو مساقاته إن كان . هبذا جرى العمل والفتيا قاله ابن العطار وغريه 

ا على املشهور مما يسقى كان حيازة تامة واستغىن بذلك عن احليازة بالوقوف على األرض ونزول احملبس عليه فيه
ونظمه يف العمل املطلق ، وإمنا مل يكتف عن املعاينة بإقرار احملبس ألن املنازع يف صحة . املعمول به قاله يف املتيطية 

  .احلبس أما الوارث أو الغرمي فلو اكتفى يف ذلك باإلقرار لزم قبول إقرار اإلنسان على غريه وهو باطل إمجاعاً 
  ْشهورِحلاِئزِ القَْبضِ ويف املَ

  إىل الَوِصيَّ القَْبُض للَمْحجُورِ
ومفهومه أن . يتعلق بقوله احلوز أي واحلوز جلائز القبض وهو الرشيد شرط صحة التحبيس اخل ) جلائز القبض ( 

القبض ( جيعل ) ويف املشهور إىل الوصي : ( احملجور عليه من صيب وسفيه ال يصح حوزه وهو مقتضى قوله 



فما ذكره هنا ال حاجة إليه مع ما يأيت من نفوذ حيازته . ونافذ ما حازه الصغري اخل : قوله  ولكن سيأيت) للمحجور 
: قال ابن رشيد . ، ومقابله إلسحاق بن إبراهيم التجييب أنه ال يصح قبض احملجور لنفسه وحنوه للباجي يف وثائقه 

  .وحمل اخلالف إذا كان له ويل وإالَّ صحت حيازته لنفسه اتفاقاً 
  كْتَفَى بِصحَِّة اإلْشَهاِدوُي

احلقيقي من ) احلوز ( أي تعذر ) إن أعوز ( على احلوز ) ويكتفى بصحة اإلشهاد ( إنْ أَْعَوَز احلوُز ِلَعذْرٍ بَاِدي
ومن تصدق على رجل بأرض فإن كان هلا : قال يف كتاب اهلبة من املدونة ) لعذر باد ( التطوف باألرض وحنوه 
تكرى أو حرث حترث أو غلق تغلق ، فإن أمكنه شيء من ذلك فلم يفعله حىت مات املعطي وجه حتاز به من كراء 

فال شيء له ، وإن كانت أرضاً قفاراً أي خالية مما ال حتاز بغلق وال إكراء وال أتى هلا إبان حرث تزرع فيه أو متنح 
نت داراً حاضرة أو غائبة فلم أو حيوزها بوجه يعرف حىت مات املعطي فهي نافذة وحوز هذه اإلشهاد ، وإن كا

  .حيزها حىت مات املعطي بطلت وإن مل يفرط ألن هلا وجهاً حتاز به اه 
إهنا باطلة إذا مل خيرج : فرق ابن القاسم بني الدار الغائبة واألرض اليت ال متكن حيازهتا فقال يف الدار : قال يف البيان 

ان حيازهتا اكتفى باإلشهاد فيها ومل تبطل ، وال فرق بينهما يف إن مات املتصدق قبل إمك: وقال يف األرض . حلوزها 
ونقله أبو احلسن وغريه مسلماً ، ومبثله أجاب أعين ابن رشد ملا سئل . املعىن فهو اختالف من قوله اه باختصار 

عمن تصدق على ابن له كبري بأمالك مشتملة على أرض وحديقة أعناب ودور وأرحى وأشهد بذلك وحاز االبن 
بعضها والباقي مل يتطوف عليه وال خرج إليه ألنه يف قطر خموف من العدو أهلكه اهللا ال يأمن فيه من دخله وال جيتاز 
عليه أحد إال على غرر وخمافة شديدة ، واألب املذكور مل يعتمر هذا املوضع املخوف منذ ثالثني عاماً هلذا الغرر ، مث 

إذا حال اخلوف اكتفى باإلشهاد : فقال . املخوف بتطوف الشهود عليه مات األب قبل أن حيوز الولد هذا املوضع 
  .من أجوبته باختصار . هذا معىن ما يف املدونة اه . وال تبطل الصدقة إذا مات قبل إمكان الوصول إليها 

لدار ، وفتواه هذه جارية على مذهب املدونة سواء أحلقنا الدار باألرض كما هو ظاهره أو أحلقنا األرض با: قلت 
معناه أنه كان يتهيأ للخروج أو التوكيل كما يف البيان ، فعدم التفريط حينئذ . وإن مل يفرط اخل : ألن قول املدونة 

أنه ليس بعذر : صادق بالتهيء للخروج والتوكيل وباليأس من الوصول إىل تلك األمالك ، والذي قال يف املدونة 
ملا حصل اليأس من الوصول إليه عبث واخلروج إليه تكليف مبا ال يطاق  هو األول دون الثاين ألن التهيء والتوكيل

فاألول فيه نوع ما من التفريط إذ ال خوف فيه خبالف الثاين ، وهبذا كله يسقط اعتراض الشيخ الرهوين هذه 
هب ، ومذهبها أهنا مبنية على القول بأن عدم التفريط يف احلوز ال يضر وهو قول أش: الفتوى وقال تبعاً البن رحال 

وقد تقرر . أهنا مضرة فرط أو مل يفرط فال تغتر بذلك االعتراض أصالً إذ ال يظهر له وال للبحث مع ابن رشد وجه 
يعين بالتطوف . أو حيوزها بوجه يعرف اخل : وقوله يف املدونة . من كالمهم أن البحث ال يدفع الفقه واهللا أعلم 

  وََيْنفُذُ التَّْحبِيُس يف َجِميعِ ما.أتى هلا إبان حيوزها فيه اخل عليها كما تقدم أنه به العمل أي وال 
  ُمحَبِّسٍ ِلقَبِضِه قَْد َتقَدَّمَا

بفتح الدال كان ) لقبضه قد تقدما ( بكسر الباء ) حمبس ( أي حبس ) يف مجيع ما ( ويتم ) وينفذ التحبيس ( 
داً حاضراً فإذا قدم احملبس من حيوزه للمعني أو غريه احلبس على غري معني كاملساجد وحنوها أو على معني ولو رشي

جاز وصح فيهما وإن مل يقدم وأبقاه بيده بطل فيهما ، ومفهوم التحبيس أنه يف اهلبة والصدقة ال ينفذ بتقدمي الواهب 
ملانع واملتصدق على احلوز ، وهو كذلك إذا كان املوهوب له حاضراً رشيداً فهو مرياث إال أن حيوزه لنفسه قبل ا

فإن كان غائباً أو ما يف معناه كاحملجور ولو سفيهاً أو عبداً أو كاملساجد والفقراء صح تقدميه ، ولو كان للمحجور 



ومن وهب لصغري هبة وقدم من حيوز له إىل أن : وقال يف املدونة . ويل وقدم الواهب غريه كما يف الوثائق اجملموعة 
يكن ألن هذا إمنا قدم من حيوزها خوف أن يأكلها له الويل اه من املواق  يبلغ فذلك حوز كان له أب أو وصي أو مل

وإن قدم الواقف من حيوز له جاز ، ويف اهلبة والصدقة : وقال يف الشامل . عند قوله يف احلجر والويل األب اخل 
وأما امللك فهو  والفرق بني اهلبة واحلبس أن احلبس ليس بتمليك وإمنا هو إجراء غلة ،. جيوز للغائب فقط اه 

للواقف خبالف اهلبة ، وإذا قدم األب وحنوه من حيوز للصغري فليس له هو أن حيوز له بعد ذلك ألنه ملا قدم الغري 
ولو أشهد حني رجوعها : على حيازته صرفه عنه وأسقط حقه منها ، فإن عاد إىل حيازته بطل كما يف ابن عرفة قال 

قوال مطرف وابن املاجشون مع . أو إن وجد مبن حازها له سفه أو سوء والية له أن حيوزها له ففي صحتها مطلقاً 
حمبس قد قدما أنه إذا وكل احملبس عليه من يقبضه له جاز باألحرى ، ألن قبض الوكيل : ومفهوم قوله . أصبغ اه 

يصح ، : مطرف فقال . كقبض موكله وسواء كان حاضراً أو غائباً وهل يكفي قبض غريه له بغري توكيل ؟ قوالن 
ال يصح إال بتوكيل قاله يف ضيح ، وحنوه يف باب اهلبة من الشامل ، ويفهم من : وقال أصبغ ورواه ابن القاسم 

  :العزو أن الثاين هو الراجح وإن كان ظاهر قول الناظم يف اهلبة 
  وحوز حاضر لغائب إذا
  كانا شريكني هبا قد أنفذا

م أن قول اإلمام مقدم على قول غريه ، وعليه فإذا وهب على ولديه أنه درج على قول مطرف ، لكن من املعلو
الرشيدين فحازها أحدمها لنفسه وألخيه بغري إذن األخ ، مث مات هذا األخ فوهب األب اجلميع للحائز األول وحاز 

به لألول كما حوزاً ثانياً فإنه ال شيء ألوالد األخ الذي مل يوكل على احلوز ، وكذا لو كان حياً ووهب األب نصي
أو وهب لثان وحاز ،وحمل القولني إذا كان املوهوب له ممن يعترب إذنه وتوكيله ، وأما من ال يعترب ) خ ( مرَّ يف قول 

  :إذنه كاحملجور ولو عبداً فإنه يصح حوز الرشيد لنفسه وملن معه من حمجور عليه اتفاقاً كما قال 
  واَألُخ ِللصَِّغريِ قَْبُضُه َوَجْب

  ْشتَِراٍك وبَِتقِدميٍ ِمْن أْبَمَع ا
خرب عن الثاين والثاين وخربه خرب األول ) وجب ( وقوله ) قبضه ( يتعلق بقوله ) للصغري ( الرشيد مبتدأ ) واألخ ( 
عطف على مع اشتراك وال مفهوم له بل لو ) وبتقدمي من أب ( يف شيء حبس أو وهب عليهما ) مع اشتراك ( 

وخري وإن ) خ ( صح كما مر ، وألن األب لو امتنع من التقدمي رأساً ال جرب عليه كما قال حازه الكبري بغري تقدمي ل
إن التوكيل من األب ليس بشرط وإن أومهته عبارة : ولذا قال أبو عبد اهللا اجملاصي يف نوازله . بال إذن وأجرب عليه 

الرشيد حصته وحاز األب حصة الصغري ومفهومه أنه إذا قبض األخ . العاصمية ومن تقدمه ولكنه مستحب فقط اه 
  :على الشيوع بينهما مل يصح كما قال 

  َواَألُب ال يقبُِض للصَّغريِ مَْع
  كبريِِه َوالْحُْبُس إْرثٌ إنْ َوقَْع

ذلك على ) إرث إن وقع ( مجيعه ) مع كبريه واحلبس ( ومن يف معناه من سفيه وعبد ) واألب ال يقبض للصغري ( 
وبه العمل كما يف املتيطية ، واملفيد والدر النثري وابن سلمون وغريهم ، ومثل هذا جيري يف  مذهب ابن القاسم ،

  .ولألب التقدمي للكبري اخل : اهلبة كما يأيت يف قوله 
وتأمل هذا مع ما يأيت يف البيت بعده من أن الشيوع ال ينايف اإلقباض على املشهور من القولني فاجلاري عليه : قلت 

ب للصغري مع الكبري صحيح كما يقوله مقابل املعمول به وقد يقال بأنه فيما يأيت فعل مقدوره إذ ال أن قبض األ



  .سبيل له إىل حوز اجلميع خبالفها هنا 
  إالّ إذَا ما أْمكََن الّتالَِفي

  وُصحِّحَ احلَْوُز بَِوْجٍه كاِفي
من ) بوجه كاف ( ليه قبل حصول املانع من الكبري أو من حمجور ع) إال إذا ما أمكن التاليف وصحح احلوز ( 

: واحلوز شرط صحة التحبيس اخل وسيأيت قوله : التطوف على األرض أو إخالء الدار وحنو ذلك مما مّر عند قوله 
  :فحوز الصغري مع الكبري صحيح كما يأيت . ونافذ ما حازه الصغري اخل 
  وإنْ ُيقَدِّْم غَْيَره جاَز ويف

كما يف ) جاز ( أي الكبري ليحوز معه نصيب الصغري ) غريه ( األب ) وإن يقدم ( ْحبِيسٍ قُفي ُجْزٍء ُمشاعٍ ُحكُْم َت
أي اتبع ) قفي ( مبتدأ خربه ) حكم حتبيس ( مع غري احملبس أو معه ) جزء مشاع ( حتبيس ) ويف ( املتطيةوغريها 

وجوب احليازة وحنو ذلك ، لكن إذا حبس له حكم حتبيس غري املشاع يف اجلواز و: واجملرور قبله يتعلق به ، أي 
مشاعاً مع غريه كنصف دار ميلكه فإن كانت تقبل القسمة قسمت وأجرب الواقف عليها إن أرادها الشريك ، وإن مل 

البطالن ملا على الشريك . تقبلها مل جيز التحبيس ابتداء إال بإذن شريكه فإن حبس دون إذنه أو مع إبايته فقوالن 
ر البيع وفقد من يصلح معه ، والثاين الصحة وعليه فيجرب الواقف على البيع إذا أراده الشريك من الضرر لتعذ

وجيعل مثن حصته يف مثل وقفه ، وهل ندبا وهو قول ابن القاسم ، أو جربا وهو قول عبد امللك ، وبه العمل قال 
  :ناظمه 

  ووقف جزء شائع ال ينقسم
  من غري إذن من شريكه علم

  باع والثمنوحيث مل يرض ي
  يف مثله جيعل جرباً حيث عن

مسعت ابن القاسم يقول فيمن تصدق : هذا حكم املشاع مع الغري ، وأما املشاع معه ففي املنتخب عن أصبغ قال 
وحنوه يف املعيار . عن ابن له صغري بنصف غنمه أو ثلثها أو عبده أو داره أن ذلك جائز وحوز األب فيه حوز تام اه 

من تصدق : قال يف االستغناء . سواء كانت له غلة كالرحى والفرن وحنومها أو كان للسكىن عن اللؤلؤي ، و
بسهم مما ال ينقسم كالفرن واحلمام وال يتجزأ إال خبراب أصله وكان له غلة فإن قبض املتصدق عليه الغلة يف حياة 

ونافذ : ض ، وتقدم عند قول الناظم وهذا على أن الشيوع ال ينايف القب. . املتصدق مضت صدقته ومتت حيازته اه 
إن هذا هو املشهور ، لكن الرشيد ال بد أن يتصرف مع احملبس أو الواهب خبالف احملجور : حتبيس ما قد سكنه اخل 

  :، فإن حوز األب له كاف وأحرى لو تصرف مع الواهب أيضاً ألن الصغري حيوز لنفسه على املشهور كما قال 
  ُريوناِفذٌ ما حاَزُه الصَّغ
  ِلَنفِْسِه وباِلغٌ َمْحُجوُر

عليه ألن ) بالغ حمجور ( أحرى ما حازه من ذلك) لنفسه و ( من احلبس وسائر العطايا ) ونافذ ما حازه الصغري ( 
القصد خروج ذلك من يد احملبس وذهب إسحاق بن إبراهيم التجييب إىل عدم نفوذه وحنوه للباجي يف وثائقه ، وحمل 

ونافذ اخل أنه يكره ابتداء : يل وإال جازت حيازته اتفاقاً كما تقدم عن ابن راشد وظاهر قوله اخلالف إن كان له و
  .وهو كذلك على ما البن زرب 

وإذا سكن األب داراً تصدق هبا على صغار بنيه دوهنم حىت مات بطلت الصدقة ، وإن : قال يف املتيطية : ) تنبيه ( 



تتم هلم احليازة ألنه إمنا سكن معهم حلضانته : وقال ابن حبيب . طل أيضاً سكنها وهم معه فظاهر قول مالك إهنا تب
وعليه فإذا كان احملجور ممن يعقل أمره وأشهد أنه يتوىل احليازة لنفسه فال يضره سكىن املتصدق معه على ما . هلم اه 

  .البن حبيب وهو ظاهر إطالق الناظم غريه 
  وباْنِسحابِ نَظَرِ املَُحبِّس

  ِت ال َيثُْبُت ُحكُْم الُْحُبسِِللَْمْو
أي إىل حصول املانع له من املوت والفلس ) للموت ( واستمراره على احلبس وحنوه ) وبانسحاب نظر احملبس ( 

ويبطل مجلة لعدم حيازته سواء كان على معني كزيد أو على غريه كالفقراء ) ال يثبت حكم احلبس ( ومرض املوت 
هو حبس أو هبة صرفه من ماله حيي أو مات فإنه يكون يف : وال غريه إال أن يقول واملساكني وال يكون يف ثلث 

والوقف من رأس ماله : الثلث إن مل حيزه كما تقدم عن الوثائق اجملموعة ، وانظر ما مياثله يف شرح الشامل عند قوله 
: حلوز شرط صحة التحبيس اخل وا: وما ذكره الناظم مستغىن عنه بقوله . إن وقع يف الصحة وإال فمن الثلث اخل 

  .ألن الشرط يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم الشرط الذي هو احلوز عدم صحة احلبس وحنوه 
أسلمي : أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك القرية الفالنية أو قال لزوجته النصرانية : إذا قال الرجل لولده : تنبيه 

وأصلح نفسه الولد وتعلم القرآن فإن ذلك يكون هلما وال حيتاج ولك داري وأشهد بذلك كله ، فأسلمت الزوجة 
إىل حيازة على ما رجحه ابن رشد ، ألن ذلك مثن اإلسالم والتعلم ، وبه جزم صاحب املعني ، وحكى مقابله بقيل 

  .يف باب اهلبة ويف الباب الثالث من التزاماته ) ح ( بصيغة التمريض راجعه يف أواثله ، وانظر 
  ُسكَْنى دَارِ َتْحبيسٍ َسبَْقَوَمْن ِل

  تضيُق َعمَّْن ُدوَنه بَِها أَحَْق
صفة لدار أو ) تضيق عمندونه ( واجلملة صلة ما ومجلة ) سبق ( يتعلق بقوله ) لسكىن دار حتبيس ( مبتدأ ) ومن ( 

دار احلبس وهو خرب ملبتدأ حمذوف ، واجلملة خرب من أي من سبق ل) أحق ( يتعلق بقوله ) هبا ( حال وقوله 
بالسكىن بوصف األحوجية وقد ضاقت عمن دونه فهو أحق هبا وال كراء عليه لغريه ، وظاهره وإن صار غنياً عن 

السكىن هبا والغري حمتاج إليها وهو كذلك ألنه سكن بوجه جائز فال يرتفع احلكم بارتفاع سببه الذي هو األحوجية 
أو بادر إىل ذلك وليس كذلك ، بل إمنا ذلك إذا سكن باستحقاق ألن عودهتا ال تؤمن ، وظاهره سكن بأمر احلاكم 

وأما إذا بادر بعضهم إىل السكىن فليس له ذلك بابتداره ، ولكن ينظر اإلمام . وصف األحوجية كما قررنا 
أحوجهم وأقرهبم كما يف ضيح عن ابن كنانة ، وظاهره أيضاً كانت حبساً على من ال حياط هبم كالفقراء وطلبة 

م أو على قوم وأعقاهبم وليس كذلك ، بل إمنا ذلك يف احلبس على القوم وأعقاهبم أو على أوالده وأوالد فالن العل
بناء على إحلاق فالن بغري املعينني فإن عينهم فحق من مل يسكن باق حضر أو غاب فيأخذ واجبه من كرائه ، وأما 

ومن استحق مسكناً من :  ابن عرفة عن ابن رشد قال على من ال حياط هبم فإن من استغىن منهم خيرج لغريه كما يف
فاحملبس إن حبس على من ال حياط هبم فإن كان : وباجلملة . حبس هو على الفقراء لفقره أخرج منه أن استغىن اه 

لوصف خاص كطلب العلم والغزو والتدريس وسكن أحدهم فال خيرج وإن استغىن ألن الوصف ال زال قائماً فإن 
حملبس ألجله أخرج كالفقر واملسكنة يزوالن وطلب العلم والغزو يتركان ، وحنو ذلك فاملدار على زال الوصف ا

زوال الوصف احملبس ألجله وعدم زواله ، وبه يسقط اعتراض الشيخ البناين على طفي ، وحمل ما تقدم إذا مل يكن 
وم وأعقاهبم أو على كولده ومل يعينهم وعلى من ال حياط هبم أو على ق) : خ ( هناك شرط من الواقف وإالّ فيتبع 

  .فضل املتويل أهل احلاجة والعيال يف غلة وسكىن ومل خيرج ساكن لغريه إال لشرط أو سفر انقطاع أو بعيد 



إذا استبد الذكور باالغتالل زماناً ظناً منهم أن ال حق للنساء يف احلبس ، مث علم النساء : قال يف املنتخب : تنبيه 
يه ، فإنه ال يرجع النساء على الذكور بنصيبهن من الغلة فيما مضى كمن سكن يف الدار احملبسة مث قدم أن هلن حقاً ف

إذا استغل بعض احلبس عليهم وهم يرون أهنم ينفردون به أو سكنوه فإنه ال : وحنوه يف املقدمات قائالً . غريه اه 
يرجع عليهم بالغلة والسكىن وهو : القاسم ، وقيل يرجع عليه الطارىء بشيء من الغلة وال بالسكن على رواية ابن 

أهنم إذا علموا بأن . . . وهم يرون أهنم ينفردون به اخل : وقوله . . . وفهم من قوله ظناً منهم اخل . القياس اه 
 للغري حقاً فيه فإنه يرجع عليهم ويف أحباس املعيار أن من أخفى رسم احلبس ظلماً وكانيتصرف يف الغلة وحده فإن

  .غريه يرجع عليه 
  وَمن َيبيُع ما َعلْيِه ُحبِّسا
  ُيَردُّ ُمطْلَقاً ومْع ِعلْمٍ أسا

فات هبدم أو بناء أو خروج من يد أم ال كما ) مطلقاً ( بيعه ويفسخ ) عليه حبسا يرد ( أي شيئاً ) ومن يبيع ما ( 
اجاً أم ال إال إذا جعل له البيع يف أصل علم البائع بكونه حبساً أم ال كان بائعه حمت: آخر االستحقاق ) ح ( يف 

ء وأمث فيعاقب ) أسا ( بتحبيسه عليه فيكون قد ) مع علم ( إذا باعه ) و ( التحبيس كما مرَّ يف اتباع شرط احملبس 
باألدب والسجن عند ثبوت علمه به إذا مل يكن له يف بيعه عذر يعذر به قاله يف الوثائق اجملموعة ، ولعل مراده 

أنه ادعى جهل عدم جواز بيع احلبس أو ادعى أنه باعه لفاقته واضطراره الذي يبيح له أكل امليتة وحنو ذلك بالعذر 
.  

  َواخللُْف يف املبتاع هلْ َيْعِطي الِكرا
  واتَّفَقُوا َمْع ِعلِْمِه قبلَ الشِّرا

هل يعطي ( حاباً لألصل الذي مل يعلم بالتحبيس وهو حممول على عدمه عند اجلهل استص) واخللف يف املبتاع ( 
ء والغلة ويرد ذلك للمحبس عليه بعد أن يرجع بثمنه ويتقاصان أو ال يعطى شيئاً ألن اخلراج بالضمان ) الكرا 

ال صداق : عند قوله ) ح ( وهو مذهب ابن القاسم ، وهو املذهب وبه العمل كما يف معاوضات املعيار وحنوه يف 
والغلة لذي الشبهة أو اجملهول للحكم : يف االستحقاق بقوله ) خ ( لذي يفيده ونظمه يف العمل املطلق وهو ا. حرة 

( بالتحبيس ) مع علمه ( أي جل الفقهاء على رد الغلة والكراء ) واتفقوا . ( كوارث وموهوب ومشتر مل يعلمه 
املثل من مثرة وحنوها إن  ء أو بعده ومتادى على استغالله فإنه يرد غلة ما استغله بعد علمه ويرد مكيلة) قبل الشرا 

جل الفقهاء إشارة إىل فتوى ابن سهل خبالف ذلك ، وأنه ال يرد الغلة وإن : علمت أو قيمتها إن جهلت ، وقويل 
وفتواه ال ختلو من نظر ملا يف ذلك من متكني املبتاع من غلة عقد باطل ال : قال الشارح . علم يف املشتري بالتحبيس 

وفيه أيضاً سلف جر نفعاً إذا علمه بالتحبيس قبل الشراء : خ بناين يف فصل االستحقاق قال الشي. شبهة له فيه 
  .دخول على فسخ البيع ورجوع الثمن له بعد غيبة البائع عليه وهو سلف والغلة منفعة يف السلف اه 

وإمنا ينتقل ) : خ ( وجياب عن ابن سهل بأنه وإن كان عقداً باطالً فاسداً فإن الضمان ينتقل فيه بالقبض : قلت 
ضمان الفاسد بالقبض ورد وال غلة تصحبه ، وقد علمت أن اخلراج بالضمان وسواء كان سبب الفساد سلفاً 

وقيده . . ولو كان املشتري عاملاً بالفساد ووجوب الرد اه . ظاهر قوله وال غلة اخل : قال الزرقاين . مبنفعة أو غريه 
واعترضه مصطفى وغريه مبخالفة القيد املذكور إلطالق املدونة . ه بوجوبالرد اه التتائي تبعاً للسنهوري مبا قبل علم

واإلطالق هو املوافق للخراج : يف عدم رد الغلة ، وكذا ابن احلاجب وابن عبد السالم والتوضيح وابن عرفة قالوا 
وملا . ره التتائي لغريه اه ومل أر القيد الذي ذك: قال طفي . بالضمان إذا علمه بوجوب الرد ال خيرجه عن ضمانه 



يف التزاماته أثناء الكالم على الثنيا أنه مسع من والده حيكي عن بعض من عاصره أنه ال حيكم للمشتري ) ح ( ذكر 
بالغلة يف البيع الفاسد إال إذا كان جاهالً بفساده حال العقد ، وأما إن كان عاملاً بذلك ، وتعمده فال غلة له قال 

مل أقف على ذلك منصوصاً وظاهر إطالقهم أنه ال فرق بني اجلاهل والعامل ، بل قال ابن سهل يف و: عقبه ما نصه 
والعلم بفساد الثنيا يوجب سلفاً جر نفعاً كما . اجلاهل والعامل يف البيع الفاسد سواء يف مجيع الوجوه اه : أحكامه 

يف ) ح ( د ملا البن سهل ويرجحه ، وقد اقتصر الغلة فيه للمشتري وهذا كله يشه: مّر يف فصله ، ومع ذلك قالوا 
: ال صدق حرة على ما البن سهل ، وكذا الزرقاين يف االستحقاق أيضاً وعند قوله : فصل االستحقاق عند قوله 

  .وال غلة تصحبه اخل 
غتله لو هلك اخل أن املشتري للشيء الذي ا) اخلراج بالضمان : ( ومعىن قوله عليه السالم : قال ابن يونس : تنبيه 

  .يف يده كان منه وذهب الثمن الذي نقد فيه فالغلة له بضمانه اه 
  وَيقَْتِضي الثََّمَن إن كان َتلْف
  مْن فاِئِد املبيع حىت َينَْتِصْف

إذا رد البيع مع علم املشتري أو مع عدمه فإن املشتري يرجع على البائع بالثمن إن كان ملياً وإن كان عدمياً ) و ( 
من ( عند البائع وليس له غريه ) إن كان تلف ( الذي دفعه ) يقتضي الثمن ( ه وحلف أنه ال مال له فإنه وثبت عدم

  .البائع باحلياة ) حيث يتصف ( يدفع إليه عاماً بعد عام حىت يستويف مثنه وذلك ) املبيع ( أي غلة ) فائد 
  وإنْ َيُمْت ِمْن قَْبلُ ال َشيَء لُه

  َمَحلَُّه َولَْيسَ َيْعُدو ُحْبٌس
من الثمن أو باقيه ألن احلبس قد ) ال شيء له ( أي قبل استكمال املشتري مثنه فإنه ) من قبل ( البائع ) وإن ميت ( 

ال شيء له ألن : الذي انتقل إليه بعد موت البائع فهو كالتعليل أي ) وليس يعدو حبس حمله ( انتقل لغري البائع 
  .ه احلبس ال يعدو حمله الذي انتقل إلي

يرد مطلقاً أنه يرد ولو كان احملبس عليه باعه خلوف اهلالك على نفسه جملاعة وحنوها : ظاهر قوله : األول . تنبيهان 
وما علمت جواز بيعه ملا ذكر ألحد من أهل العلم وينقض : ، وبه أفىت الربقي وابن املكوي والفقيه الصديين قائالً 

  :إن وقع درج عليه ناظم العمل فقال 
  احملبس على املسكني مل بيع

  يقع مع احلاجة عند من حكم
وأفىت القاضي أبو احلسن علي بن حمسود جبواز البيع خلوف اهلالك باجلوع وحنوه ، وظاهره كان احملبس عليه معيناً 

وال أعرف مستنداً هبذه الفتوى : واستشكل فتواه هذه أبو زيد سيدي عبد الرمحنالفاسي قائالً . حمصوراً أم ال 
واحلاصل أن تلك الفتوى : قال . نعم مستندها يف اجلملة املصاحل املرسلة وارتكاب أخف الضررين . لعلها اجتهاد و

  .باختصار . مما تندرج باملعىن فيما استثنوه من بيع الوقف لتوسيع املسجد وحنوه اه 
البيع عن اللخمي وعبد احلميد وتأمل ما قاله الفقيه الصديين وأبو زيد الفاسي مع نقل ابن رحال ، جواز : قلت 

ومن حبس عليه شيء وخيف عليه املوت ملثل جماعة فإن احلبس يباع وينفق على احملبس عليه قاله اللخمي : ونصه 
: مث قال . باختصار . وعلل اللخمي ذلك بأن احملبس لو حضر لكان إحياء النفس عنده أوىل اه . وعبد احلميد 

ويف املعيار عن . كالم ابن رحال باختصار . على الظن اهلالك إن مل يبع اه ولعل فتوى الربقي حيث ال يغلب 
العبدوسي أنه جيوز أن يفعل يف احلبس ما فيه مصلحة مما يغلب على الظن حىت كاد يقطع به أنه لو كان احملبس حياً 



ال تنفق عليها إال وذكر ابن عرفة عن اللخمي فيمن حبست على ابنتها دنانري وشرطت أن . لفعله واستحسنه اه 
ذلك نافذ فيما شرطت ولو نزلت شدَّة باالبنة حىت خيف عليها اهلالك ألنفق عليها منها ألنه قد : إذا نفست قال 

فهذا كله يؤيد فتوى ابن حمسود ويرجحها ويدل على أهنا . جاء أمر يعلم منه أن احملبسة أرغب فيه من األول اه 
  .أوىل باالتباع والعمل واهللا أعلم 

ما تقدم من أن املستحق من يده احلبس ال يرد الغلة عن املذهب للشبهة حمله إذا مل يكن املستحق من يده : الثاين 
يستغل ذلك من جهة الواقف بإرث أو وصية ، فإذا أوصى لشخص بثلثه مثالً فاستغل مث ظهر بعد ذلك أن املوصي 

، فإن املوصى له يلزمه كراء مناب احلبس من وقت  كان أوصى للمسجد بالثلث أيضاً أو بعرصة وفدان وحنو ذلك
انتفاعه إىل وقت ظهور الوصية للمسجد ، وكذا الوارث إذا استغل عقار امليت زماناً مث قام عليهم ناظر األحباس 

: بالوصية أو بأن ذلك الفدان حبسه موروثهم وحنو ذلك فإنه يلزمهم رد الغلة قاله يف املعيار عن العبدوسي قال 
هذا مبنزلة من استحق من يده ملك باحلباسة ومل يعلم هبا أنه ال يرجع عليه بالغلة على قول ابن القاسم وبه  وليس

وأما ما مل : قال يف املقدمات . ووجهه ظاهر ألنه مبنزلة طرو وارث حيجبه الطارىء : قال الشيخ الرهوين . العمل اه 
وال يعكر . مث يأيت من هو أحق منه فال اختالف أنه يرد الغلة اه يؤد فيه مثناً وال كان عليه يف ضمان كالوارث يرث 

ألن املراد بالوارث يف كالمه وارث ذي الشبهة أو اجملهول أو املشتري من الغاصب الذي ) خ ( عليه ما تقدم عن 
الوارث  مل يعلم بغصبه كما قرره به شراحه ، ويدل له قوهلم اخلراج بالضمان وال ضمان على املوصى له وال على

  .املذكورين كما تقدم عن ابن يونس 
  وغْيُر أْصلٍ َعاِدمِ النَّفع صُرِْف

  ثََمُنُه يف ِمثِْلِه ثُمَّ ُوِقْف
فيما حبس عليه وينتفع به يف غريه كفرس ) عادم النفع ( كحيوان وثياب من نعته وصفته ) غري أصل ( حبس ) و ( 

صرف مثنه يف مثله مث ( ينتفع به يف الطحنوحنوه فإنه يباع و  حبس على اجلهاد صار حبيث ال ينتفع به فيه ولكن
وبيع ما ال ) : خ ( أي يف فرس آخر يصلح للجهاد إن بلغ مثنه ذلك ، فإن مل يبلغه فإنه يستعان به يف مثله ) وقف 

وما كرب  ينتفع به من غري عقار وصرف مثنه يف مثله أو شقصه أي إن وجد وإالَّ صرف يف السبيل وبيع فضل الذكور
ومفهوم غري أصل أن األصول من الدور واألرضني ال جيوز بيعها وهو . . . من اإلناث وصرف مثنه يف إناث اخل 

أي ألنه قد يوجد من يصلحه بإجارته سنني فيعود كما كان . ال عقار وإن خرب اخل ) : خ ( كذلك على املشهور 
بيع ما خرب منه ، وبه أفىت احلفار وابن لب وغريمها وعليه  ، ومقابله لربيعة وإحدى الروايتني عن مالك أنه جيوز

  :العمل قال ناظمه 
  كذا معاوضة ربع احلبس

  على شروط أسست للمؤتسي
أن اجلنان إذا كان ال تفي غلته خبدمته فإنه يباع ويشترى : واملعاوضة من قبيل البيع بل قال املكناسي يف جمالسه 

أصله البن الفخار ويأيت مثله يف التنبيه الثاين عن ابن عرفة وعليه فال مفهوم و. وبه العمل اه : بثمنه مثله قال 
للمعاوضة على هذا وإن كان شارح العمل نقل عن ناظمه أن العمل إمنا هو باملعاوضة ال بالبيع ، والظاهر أنه حيث 

ذا أغبط للحبس وأوىل من وه. مل توجد املعاوضة فإنه يصار للبيع ويشتري بثمنه مثله كما قال املكناسي وغريه 
وشرط املعاوضة يف احلبس أو البيع أن يكون خرباً ، وأن ال تكون له غلة يصلح هبا ، وأن . تركه للضياع واالندثار 

ومفهوم عادم النفع أن . ال ترجى عودته إىل حالته بإصالح أو غريه وأن ال يوجد من يتطوع بإصالحه قاله يف املعيار 



يباع حبال وهو كذلك ، واملراد النفع التام الذي حيصل من أمثاله ، وأما ما قل نفعه فإنه يباع ما فيه نفع للحبس ال 
. ومن عادم النفع فيض ماء األحباس فإنه جيوز بيعها : ويشترى بثمنه ما هو تام النفع كما قاله ابن الفخار وغريه 

  :قال ناظم العمل 
  وفيض ماء حبس يباع
  وما به للحبس انتفاع

  .وإذا جاز البيع جاز االستئجار باألحرى : شرحه  قال يف
علم من جواز املعاوضة والبيع على ما به العمل أن احلبس حياز عليه ، فإذا كانت دار مثالً بيد : األول . تنبيهان 

اها شخص مدة احليازة فقام عليه ناظر األحباس وأثبت بالبينة العادلة أهنا حبس ، وادعى اآلخر أنه عاوضها أو اشتر
. . . واليمني له إن ادعى الشراء منه معمله اخل : أو ادعى ورثته ذلك ، فإن القول للحائز بيمينه كما يأيت يف قوله 

بل وكذلك لو مل يكن يدعي احلائز عشر سنني وال وارثه شيئاً ألنه حيمل على أهنا انتقلت إليه بوجه جائز وال تنزع 
الوجه املذكور مع شدة حرص النظار يف هذه البلدة على حفظ األحباس وعدم من يده مع قيام احتمال انتقاهلا إليه ب

  وقول. تركها للغري يتصرف فيها ، وجمرد االحتمال مانع من القضاء إمجاعاً كما البن عتاب وغريه 
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لتحفة: كتاب  لبهجة يف شرح ا   ا
لتسويل: املؤلف  ا لسالم  ا عبد  بن  بو احلسن علي   أ

احلبس ال حياز عليه إمنا ذلك حيث مل جيز العمل باملعاوضة فيه والبيع وإالَّ فهو كغريه ما مل يكن احلائز معلوماً : العامة 
وباجلملة ، فيجب التثبت يف مثل . لدة أيضاً باجلاه والكلمة وإالَّ فال يعمل حبيازته كما يوجد من بعض أهل هذه الب

هذا التثبت التام ، وقد عمت البلوى يف هذه البلدة بكون الرجل يعاوض أو يستأجر ما خرب من احلبس أو قل 
نفعه ومتزق رسوم ما عاوض به ، ويأخذ رسم املعاوضة وال يكتب على احلوالة بإزاء ما وقعت فيه املعاوضة أن ذلك 

رجل باملعاوضة لالستخفاف حبقوق الناس واالتكال على رسم املعاوضة الذي بيد الرجل فيضيع رسم احملل انتقل لل
املعاوضة الذي بيده لطول العهد وحنو ذلك ، فيقوم ناظر األحباس عليه أو على ورثته مبا يف دفتر األحباس وحوالتها 

فال جيد الرجل ما يدفعه به فيأخد الناظر احمللني ، وحيتج عليه بأن احملل الذي بيده حبس ، وأن احلبس ال جياز عليه 
احملل الذي دفع الرجل له لتصرف احلبس فيه املدة الطويلة ، واحملل الذي أخذه باالستحقاق من الرجل ، وهذا كثري 

. قليل وقوعه يف هذه البلدة ، وال جتدهم يكتبون املعاوضة أو اجلزاء واالستئجار بإزاء ما يف احلوالة إال يف النزر ال
هذا كله لو كان ما قام به الناظر ثابتاً يف احلوالة بعدلني مع ثبوت ملك احملبس واحليازة عنه وادعى احلائز معاوضته 
أو مل يدع شيئاً على ما مر بيانه ، أما إذا كان يف احلوالة جمرد زمام فقط كما هو غالبها فإنه ال يقضي به حبال على 

ال : ما يوجد مكتوباً على ظهر الكتب أهنا حبس ، أو على فخذ الفرس أهنا حبس قال املعمول به كما قال الربزيل في
يعمل بذلك على ما به العمل إال إذا ثبت أصل حتبيسه بعدلني معروفني ، وثبت أن األصل كان ملكاً للمحبس إىل 

ن احملل الفالين حبس ، وبني أن حبسه وثبتت حيازته عنه ، ونظمه يف العمل املطلق وال فرق بني ما يف احلوالة من أ
ما يكتب من التحبيس على ظهر أوراق الكتاب أو فخذ الفرس ، إذ كل منهما ال يزيد على أن هذا احملل حبس 
فالكل حمض زمام بغري شهادة وما يف أحباس املعيار عن الشاطيب من أن زمام األحباس يعمل به إذا مل يوجد ما هو 

حببست ووقفت : عند قوله ) ح ( مل فال يلتفت إليه أو يقال ذلك مع الشهرة كما يف أثبت منه لعله مقابل ملا به الع
وما رأينا أحداً اليوم يقضي بزمام احلوالة والقضاء به يفتقر إىل اإلعذار فيه وال اعذار يف جمرد زمام كما مرَّ يف . اخل 

  .فصل اإلعذار ، وتقدم يف شهادة السماع ما يؤيد هذا واهللا أعلم 
الناظر على الوقف يقدم إصالحه وعمارته إن كان عقاراً ونفقته إن كان حيواناً على احملبس عليهم ولو : ين الثا

احلاصل أن نفقة احلبس من فائدة فإن عجز بيع وعوض : شرط الواقف عدم التبدئة بذلك مل يعمل بشرطه ابن عرفة 
وكثرياً ما يتفق أن يترك احلبس بال إصالح ) . ق . ( من مثنه ما هو من نوعه فإن عجز صرف مثنه يف مصرفه اه 

إن ترك الوكيل جنات احملجور وكرومه : واحملبس عليه يستغله هل يلزمه يف ماله إصالح ما وهى ؟ ويف ابن سهل 
وناظر األحباس كالوصي يف ذلك كما مّر عن . حىت تبورت ويبست فعليه قيمة ما نقص منها لتضييعه إياها اه 

وحبس اإلمام واملؤذن إذا خرب فإنه جيب على اإلمام واملؤذن . . . وكل ما يشترط احملبس اخل : ه الربزيل عند قول
منها يف أوهلا ووسطها وآخرها ، ولكن نص . أن يردا من غلته ما يصلح به كما يف أحباس املعيار يف ثالثة مواضع 

ا امتنع اإلمام من أداء الكراء كما يعطي هو أبو احلسن يف أجوبته على أن دار إمام املسجد تصلح من غلة احلبس إذ
وسائر خدمة املسجد من غلة أحباسه مما يصرف عن غلة احلبس يف اإلصالح على وزان ما يعطى من الغلة لإلمام 

  .وهو الصواب انظر الدر النثري . إجارة علىاإلمامة اه 
  وال ُتَبّت ِقْسَمةٌ يف ُحُبسِ



  وطاِلٌب ِقْسَمةَ َنفْعٍ لَْم ُيسي
أي إذا طلب احملبس عليهم ) قسمة يف حبس ( بفتح الباء املوحدة وتشديد التاء األخرية مبنياً للمفعول ) وال تبت ( 

( واستغالل فإنه جياب ألنه ) طالب قسمة نفع ( أما ) و ( املعينون قسمة احلبس قسمة بت فإهنم ال جيابون إىل ذلك 
املعمول به ملا يف بقائه على اإلشاعة من التعطيل والضياع قاله يف  ء يف طلبه لذلك وجيرب غريه عليه على) مل يسي 
وهذا إذا كان احلبس دوراً أو أرضاً ال شجر فيها ، وأما األشجار فال تقسم قسمة االستغالل كما يف . املتيطية 

بعد بدو صالحها املقرب ملا فيه من قسم ما مل يبد صالحه ، وإمنا يقسمون الغلة يف أواهنا ولو يف رؤوس أشجارها 
  . . .وقسم غري التمر خرصاً والعنب اخل : بشروطها املتقدمة يف القسمة عند قوله 
  فصل يف الصدقة واهلبة وما يتعلق هبما

متليك متمول بغري عوض : وعرف ابن عرفة العطية اليت اهلبة والصدقة من أنواعها بقوله . وحكمهما لذاهتما الندب 
ملكتك تزوج ابنيت من زيد أو ممن : منفعة كان أو رقبة متليك اإلنكاح كأن يقول إنشاء ، فخرج بقوله متمول 

أحببت ، أو تقول املرأة ذلك لوليها ، وخيرج به أيضاً متليك الطالق للزوجة أو لغريها إذ الكل ليس مبتمول ، 
ثه ألنه ال إنشاء فيه وخرج بغري عوض البيع وحنوه من املعاوضات ، وخرج بقوله إنشاء احلكم باستحقاق وارث إر

إن هذا خارج بتمليك ألن اإلرث ال متليك فيه من املوروث فال حاجة لقوله إنشاء : ، وإمنا هو تقرير ملا ثبت وقيل 
ويدخل فيها اهلبة والصدقة واحلبس والنحلة والعرية وهي هبة الثمرة ، واملنحة وهي هبة لنب الشاة ، واهلدية وهي 

ة منافع الدار مدة من الزمان كنسة ، والعمرى وهي متليك املنفعة مدة عمره ، والعارية معروفة ، واإلسكان وهو هب
وهي متليك منافع الدابة وحنوها بغري عوض ، فإن كان بعوض فهو إجارة ، واإلرفاق وهو إعطاء منافع العقار كما 

طلوب غري الزم ، واإلخدام إعطاء منفعة يأيت ، والعدة وهي إخبار عن إنشاء املخرب معروفاً يف املستقبل والوفاء هبا م
خادم غالماً كانأو جارية ، والصلة وهي معروفة بني األقارب ، واحلباء بالكسر واملد العطاء الذي يعطيه الزوج لويل 

وحنلة : الزوجة عند العقد أو قبله ، فهذه كلها من أنواع العطية وكلها تفتقر حليازة ما عدا النحلة كما مّر يف قوله 
واهلبة ال لثواب متليك ذي منفعة لوجه املعطى بغري عوض ، : مث قال ابن عرفة . . . يس هلا افتقار إىل حيازة اخل ل

ذي منفعة العارية وحنوها ولوجه املعطى خرج به : والصدقة كذلك لوجه اهللا تعاىل بدل لوجه املعطى فخرج بقوله 
أحدمها . وأحكام اهلبة والصدقة سواء إال يف وجهني . هبة الثواب  ال لثواب: الصدقة ألهنا لوجه اهللا تعاىل ، وبقوله 

أن اهلبة تعتصر دون الصدقة كما يأيت ، والثاين أن اهلبة جيوز للواهب شراؤها وقبوهلا هببة خبالف الصدقة فإنه يكره 
  .فيها ذلك 

  َصَدقَةٌ َتجوُز إال َمْع مَرْض
  َمْوٍت وبالدَّينِ املُِحيِط تُْعتََرْض

أي تصح وتلزم بالقول ، أو يقال املراد باجلواز اإلذن الشامل للندب إذ هي ) جتوز ( وتقدم تعريفها ) قة صد( 
) خ ( مندوب إليها كما مر ، وظاهره وإن كان املتصدق به جمهوالً عند املتصدق وهو كذلك ولو خالف ظنه بكثري 

يف العتبية أن اجلهل إن خالف الظن فله نقضها ،  وصحت يف كل مملوك ينقل وإن كلباً وجمهوالً ، والبن القاسم: 
( تلبسه ب ) مع ( إن تصدق ) إال ( انظر الشامل وشرحه . وبه أفىت ابن هالل حسبما يف العلمي وهو ضعيف 

فإهنا تكون وصية منها ما محله الثلث إن كانت لغري وارث وإال توقفت على إجازة الورثة فإن ) مرض موت 
عطية تفتقر للحوز ، ومفهومه أنه إذا مل ميت من ذلك املرض بل صح صحة بينة مث مات فإن أجازوها فهي ابتداء 

الصدقة تصح وتنفذ إن حيزت كانت على وارث أو غريه ، ومراده مبرض املوت املرض املخوف الذي حكم أهل 



ملتطاولة كالفاجل ومحى الربع وأما غري املخوف كاألمراض املزمنة ا. الطب بكثرة املوت به ، وقد تقدم بيانه يف اخللع 
واجلرب والسعال املزمن ، فحكمه يف ذلك كله كالصحيح ، فإذا حيزت عنه يف ذلك الوقت فإهنا تصح لوارث 

واملرض املخوف املتطاول كالسل إذا طلقها فيه : وغريه بل املخوف فيه تفصيل فقد قال الرجراجي يف مناهجه 
على مذهب املدونة ، ففهم منه أنه إذا مل يعقبه املوت إال بعد املطاولة فإهنا ال  وأعقبه املوت قبل املطاولة فإهنا ترثه

وأما غري املخوف فمهما . ترثه ، واهلبة كذلك فاخلوف إن أعقبه املوت بالقرب بطلب وإالَّ صحت نقله امللوي 
وغريه إن حازها  شهدوا بأن مرضه وقت اهلبة كان غري خموف وأنه مات مبرض حدث بعدها فهي صحيحة للوارث

هذا احلادث وما تقدم عن الرجراجي حنوه قول ابن لب فيفتواه إذا كان الواهب ملتزماً للفراش واتصل حاله 
باألشهر اليسرية أنه مات بعد : فمفهوم قوله . كذلك إىل أن تويف بعد ذلك باألشهر اليسرية فهبته لورثته باطلة اخل 

: ض امللزم للفراش وهو املخوف ألنه ال يتصرف معه ، وملا قال يف املدونة طول فاهلبة صحيحة بشرطها احلوز واملر
: مراده املرض املخوف ، وأما غريه فحكمه الصحيح ، وحنوه يف املتيطية قائالً : من حبس يف مرضه قال أبو احلسن 

ملة ؛ فظاهر كالم وباجل. إذا مرض األب مرضاً متطاوالً فهو كالصحيح ويصح لالبن قبض احلبس يف ذلك احلال اه 
الرجراجي وفتوى ابن لب وغريمها أن املخوف املتطاول فيه التفصيل بني القرب والبعد ، وأما غري املخوف فحكمه 

حكم الصحيح واملدار فيه على كونه غري خموف ، وأما الشهادة فإنه مات مبرض حدث بعده فال حيتاج إليها على 
إن غري املخوف إذا أعقبه املوت يصري خموفاً ، واعتمده ابن رحال يف : ول املذهب ، إال على قول ابن عرفة الذي يق

وقد تقدم . شرحه وهو مردود بأن املرض اخلفيف ال حيصل منه املوت إال بزيادته وهبا صار خموفاً فهو كمرض طرأ 
ف ومن غريه ، وال تقبل فيه حنو هذا يف باب اخللع ، وفهم مما مر أهنا ال تقبل فيه إال شهادة األطباء العارفني باملخو

  . . .مث العيوب كلها ال تعترب اخل : شهادة غريهم كما تقدم يف قوله 
تصدقت على ولد فالن أو فالن وولده : لو كانت الصدقة على جمهولني حمصورين مما يتوقع انقطاعهم كقوله : تنبيه 

وال يصلح : وهي كثرية الوقوع ، ويف املتيطية  ، فقيل عن مالك وغريه أهنا حبس مؤبد ترجع األحباس قاله الربزيل ،
أن يشترط املتصدق يف صدقته إذا مات املتصدق عليه أن ترجع الصدقة إىل غريه من األقارب أو األجانب ، فإن 
وقع ذلك نفذ ومضى كشرط اعتصارها وليس للمتصدق عليه بيعها إال أن ميوت الذي اشترط رجوعها إليه يف 

  .وصححت لولد األوالد اخل : فيكون له ذلك انتهى ، وانظر ما يأيت يف الوصية عند قوله حياة املتصدق عليه ، 
. ( وتبطل ولو حبدوثه فيما بني اهلبة واحلوز ألن حدوثه قبل احلوز مانع منه وكذا احلبس ) وبالدين احمليط تعترض ( 

املوهوب عبداً أو داراً مثالً وزادت وبطلت إن تأخر لدين حميط أي وللغرماء إجازة ذلك ورده ، وإن كان ) : خ 
واحلاصل أن الدين املستغرق إذا حتقق سبقه . قيمته على الدين فإنه يباع والفضلة للواهب كما يف الشامل وغريه 

على العطية بطلت ، وإن حتقق سبق العطية له صحت إن حيزت قبل الدين أو جهل احلال هل تقدمت حيازهتا عليه 
أو غريه ؟ وإن جهل السابق هل العطية أو الدين فإن حازها كبري أو أجنيب لصغري صحت أو تأخرت كانت لصغري 

  .وإن حازها له أبوه بطلت 
  وال ُرجُوَع بَْعُد للمصدِّق
  َوِملْكَُها بغريِ إْرٍث اتُّقي

يف الصاد  بإدغام التاء)للمصدق ( أي بعد تبتيلها ال رجوع فيها وال اعتصار ولو قبل حيازهتا ) وال رجوع بعد ( 
وعن . ألن الصدقة ال تعتصر وهي الزمة بالقول على املشهور وجيرب على احلوز كما يأيت ، وكذا اهلبة واحلبس 

مالك أهنا ال تلزم بالقول وله الرجوع فيها ما مل تقبض وهو مذهب الشافعي ، وتقدم يف احلبس أنه ال يبطل بتأخري 



 حيصل مانع من موت أو إحاطة دين ، وتقدم يف الرهن أنه ال القول ولو سنني ، وأحرى بتأخري احلوز حيث مل
) اتقي ( من شراء أو قبوهلا هببة وحنوها ) بغري إرث ( أي الصدقة ) وملكها . ( يشترط التحويز فيها خبالف الرهن 

م التملك وكره متليك صدقة بغري مرياث وال يرقبها أو يأكل غلتها وينفق على أب افتقر منها ، وقيل حير) : خ ( 
ومفهوم الصدقة أن اهلبة ال يكره فيها ذلك كما مّر أول ) العائد يف صدقته كالكلب العائد يف قيئه : ( املذكور خلرب 

  .الباب ، ومفهوم بغري إرث أن التمليك بإرث ال كراهة فيه ألنه جربي 
  كَذَاَك ما ُوِهَب ِلَألْيَتامِ
  والفُقراِء وأُوِلي األْرَحامِ

من عمة وخالة وابنة أخ وخال وحنو ذلك ألن ) ما وهب لأليتام والفقراء وأويل األرحام ( رجوع يف ال ) كذاك ( 
  :اهلبة يف ذلك كله يف معىن الصدقة فيكره متلكها بغري إرث وال يصح اعتصارها كما يأيت يف قوله 

  وفقر موهوب له ما كانا
  املنع العتصاره قد بانا
  .حيي أب تعتصر اخل  واألم ما: وسيأيت أيضاً يف قوله 
  واألُب َحْوُزُه ملا ُتُصدِّقَا

  بِِه َعلَى َمْحجُورِِه لَْن ُيتَّقَى
ولو بالغاً سفيهاً ) على حمجوره ( أو وهبه ) حوزه ملا تصدقا به ( لو عرب بالويل ليشمل الوصي واملقدم ) واألب ( 

وز ويصح ما داما سفيهني وال حيتاج إىل اإلشهاد بل جي) لن يتقى ( ذكراً كان أو أنثى ، ولو تزوجت األنثى والذكر 
، بأنه حيوز له بل يكفيه اإلشهاد باهلبة والصدقة ، وحيمل على أنه حيوز له إال أن تكون دار سكناه فال بد من معاينة 

ز حىت فإن بلغ احملجور رشيداً أو رشد السفيه ومل حي. . . ونافذ حتبيس ما قد سكنه اخل : إخالئها كما مر قبل قوله 
  وِللُْمَعيِّنَِني باحلَْوزِ َتِصْح.مات املتصدق بطلب كما مر يف احملل املذكور أيضاً 

  وَجُربه مْهما أباُه ُمتَِّضْح
) تصح وجربه : ( متعلق بقوله ) باحلوز ( كزيد وعمرو وبكر أو فالن وعقبه ) للمعينني ( الصدقة أو اهلبة ) و ( 

وحيز وإن بال إذن ) : خ ( بيِّن للزومها بالقول كما مر ) مهما أياه متضح (  أي املتصدق وكذا الواهب على احلوز
وظاهره أنه جيرب ولو تصدق جبميع . . . واحلوز شرط صحة التحبيس اخل : وأجرب عليه ، وقد مر ذلك عند قوله 

فعبدي فالن أو إن فعلت كذا : ماله وهو كذلك لقصده القربة ويترك له ما يترك للمفلس ، وكذا جيرب لو قال 
التزمت أن أعتق عبدي فالناً اآلن أو بعد شهر فإنه ال جيرب : عبدي وال عبد له سواه حر ، وحنث خبالف ما لو قال 

بالقضاء عليه ، وظاهر النظم أيضاً كغريه أهنا تصح باحلوز ، ولو كان املتصدق أو الواهب غائباً ال يدرى حاله من 
حة ، وهو اختيار ابن حبيب وقول ابن املاجشون كما يف الفصل الرابع يف موت أو فلس ألنه على احلياة والص

يكتفي يف : تقسيم املدعى هلم من القسم الثاين من الكتاب األول من التبصرة ، وبه أفىت سيدي عمر الفاسي قائالً 
ى مذهب مالك يف وهو اجلاري عل: رجحانه اختيار ابن حبيب له ، ووافقه على ذلك قاضي مكناسة الزيتون قائالً 

احلكم على الغائب ، وتبعهما على ذلك غريمها من املعاصرين مع علمهم باقتصار ابن سلمون على خالفه قاله أبو 
  .العباس امللوي رمحه اهللا 
  ويف ِسوى املعَيَّنَني ُيْؤمَُر

  باحلْوزِ واخللُْف أََتى هل ُيْجبَُر



كاملرضى والفقراء وطلبة العلم وحنو ذلك مما ليس ) املعينني ( أي غري ) يف سوى ( الصدقة واهلبة واحلبس ) و ( 
واخللف أتى ( ودفعها للمتصدق واحملبس عليه واملوهوب له ) باحلوز ( املتصدق والواهب واحملبس ) يؤمر ( مبعني 

حبس  إن أىب من دفعها أو ال جيرب لكون الطالب غري معني وهو املعتمد ، ومثله إذا تصدق أو وهب أو) هل جيرب 
واهللا إن فعلت : إن فعلت كذا فداري صدقة أو حبس على الفقراء أو على زيد ، أو قال : بيمني ولو ملعني كقوله 

إن تزوجت عليك فلك : كذا ألتصدقن على الفقراء أو على زيد ، أو إن فعلت كذا فعلي نذر ، أو قال لزوجته 
إنه ال جيرب على شيء من ذلك على املعتمد ، ولو خالف ألف درهم ، أو إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة ومل يعينها ف

: بقوله ) خ ( وفعل احمللوف عليه ألنه مل يقصد القربة ، وإمنا قصد اللجاج واحلرج كما البن رشد ، وإليه أشار 
داري صدقة أو حبس على مسجد : داري صدقة بيمني مطلقاً أو بغريها ومل يعني مل يقضعليه ، وإن قال : وإن قال 

عني فهل جيرب نظراً لتعيني املسجد فهو كمن تصدق على رجل بعينه أو ال جيرب نظراً للمصلني ؟ فيه وهم غري معينني م
  .وعليه األكثر ، وبه احلكم وعليه العمل كما يف ابن ناجي قوالن 

  واجلَْبُر َمحُتوٌم بِذي تَعيُّنِ
  ِلِصنِْفهِْم ِمْن جَِهِة املَُعيَّنِ

على زيد املعني مث بعده على الفقراء مثالً مث مات زيد قبل حوزها وأحرى بعده وطلبها غري  لو تصدق بداره) و ( 
مقضى به وإمنا قضى به مع كوهنم غري معينني ألنه ملا ) حمتوم ( على دفعها للفقراء وحتويزها هلم ) اجلرب ( املعني ب 

) لصنفهم ( القضاء أيضاً هلم تبعاً فقوله وهو زيد وجب ) ذي تعني ( سبب كوهنا أو ال على ) ب ( وجب القضاء 
فاجلرب لصنف غري املعينني حمتم واجب بسبب وقوعها أو ال على معني : متعلق باجلرب وضمريه لغري املعينني أي 

  .قاله ابن احلاج وغريه ) املعني ( ذلك ) من جهة ( وانتقاهلا إليهم 
  وِلَألبِ التَّقِْدُمي للكَبِريِ

  صُّ بالصَّغريِِلقَْبضِ ما َيخَْت
لقبض ما ( ولو سفيهاً أو ألجنيب ) التقدمي للكبري ( أو الوصي واملقدم فيما إذا وهبوا للكبري والصغري ) ولألب ( 

فإن مل يقدموا أحداً حلوز ما جيب للصغري وحاز الكبري حصته فقط ، أو مل حيز شيئاً حىت مات ) خيتص بالصغري 
  :عمل كما مرَّ عند قوله الواهب بطلت عند ابن القاسم وبه ال

  واألب ال يقبض للصغري مع
  كبريه واحلبس إرث إن وقع

: يصح نصيب الصغري يف اهلبة والصدقة خاصة ألن األب حيوز له خبالف احلبس ألنه ال ينقسم ، وقويل : وقيل 
دم عن اجملاصي عند وحاز الكبري حصته فقط احترازاً مما إذا حاز حصته وحصة الصغري بغري تقدمي فإهنا تصح كما تق

: وهذا أيضاً إذا مل حيز الصغري حصته مع الكبري واألصح أيضاً لقوله . . . واألخ للصغري حوزه وجب اخل : قوله 
  . .ونافذ ما حازه الصغري اخل 
  وحوُز حاِضرٍ ِلَغاِئبٍ إذا

  كانا شَرِيكْينِ بَِها قَْد أُنِفذا
فيها أي يف الصدقة واهلبة ، ومثلهما احلبس بأن تصدق أو حبس أي ) وحوز حاضر لغائب إذا كانا شريكني هبا ( 

حوزه وصح هلما ، وظاهره وإن مل يوكله بل وإن مل يعلم الغائب باهلبة كما ) قد أنفذا ( عليهما معاً وحازها احلاضر 
ة أبيها أو ال وهليكفي حوز غريه له بغري إذنه كزوج حاز لزوجته هب: يف املقرب عن ابن القاسم ، وقال يف الشامل 



وأصله يف التوضيح ، وعزى األول ملطرف والثاين ألصبغ ، ورواية ابن القاسم عن . يكفي إال بوكالتها ؟ قوالن اه 
مالك وهو يقتضي رجحان الثاين ألن األول وإن كان ملطرف وابن القاسم ، لكن روايته عن اإلمام تقدم عليه وهو 

عليه ، فإن مل يفعل وحاز شريكه اجلميع وحصل املانع فإن حصة احلائز  ظاهر حيث أمكنه احلوز بنفسه أو التوكيل
وهبذا يفترق . . . اخل . وينفذ التحبيس يف مجيع ما : تصح دون غريه لتفريطه ، وتقدمت اإلشارة إليه عند قوله 

درته على حوز الكبري حصة الصغري فإنه يصح اجلميع دون الكبري حيوز حصة غريه بغري وكالة فإنه ال يصح لق
  .التوكيل أو احلوز بنفسه فلم يفعل واهللا أعلم 

  وما َعلَى الَبتِّ ِلَشْخصٍ ُعيِّنا
  فَْهو له وَمْن َتعدَّى َضِمنا

واملعىن أن ما عزله ) عينا ( يتعلقان بقوله ) على البت لشخص ( موصول مبتدأ واقعة على الصدقة ) وما ( 
أو نواه بقلبه ، فإن بتله وأمضاه له بقول أو نية حازماً بذلك غري  الشخص من ماله صدقة على مسكني مساه بلسانه

ذلك ) ضمنا ( من متصدق أو نائب عنه وأعطاه لغريه ) ومن تعدى ( أي لذلك املسكني ) فهو له ( مترو فيه 
به أفىت ابن  للمبتل له حيث مل تكن قائمة بيد املعطى له ثانياً ، وإال ردت لألول كما يف الشامل ، وما ذكره الناظم

رشد يف نوازله ونقله ابن سلمون وغريه ، والضمان ظاهر فيما إذا أعطاه نائب املتصدق بغري إذن املتصدق ، وأما 
إن أعطاه هو أو نائبه بإذنه فإمنا يتمشى على أحد قويل ابن القاسم فيمن وهب لثان وحاز إهنا تكون لألول ألن اهلبة 

أما على قوله اآلخر وهو املعتمد من . وهو القياس : قالوا .  إال ما ملك غريه تلزم بالقول فلم يهب الواهب للثاين
وقضى هبا لثان حازها قبل : أو وهب لثان وحاز فإنه ال ضمان ، وقال يف الشامل ) : خ ( أهنا تكون للثاين كما قال 

مان ميكنه يف احلوز ومل حيز أم األول ال ألول على األصح ، وال فرق بني أن يفرط األول يف حوزها أم ال مضى له ز
  .ال 

  وغْيُر ما ُيَبتُّ إذْ ُيَعيَُّن
  رُجوُعُه ِللِْملِْك لَْيَس ُيْحسُُن

وغري املبتل للمسكني وقت : يف حمل جر بإضافة إذ والتقدير ) يعني ( ظرف ) إذ ( بالبناء للمفعول ) وغري ما يبت ( 
ني يف هذه ويف اليت قبلها ، وإمنا اختلفا يف التبتيل وعدمه ففي التبتيل تعينه أي مل يبتل له بقول وال نية ، فاملسكني مع

) للملك ( يف عدم التبتيل ) رجوعه ( يضمن على ما قال الناظم إن أعطاه للغري ، ويف عدمه ال ضمان عليه ولكن 
  .أي يكره وكذا يكره أن يعطيه للغري كراهة تنزيه فيهما ) ليس حيسن ( أي مللك املتصدق 

  َألبِ القَْبُض ملا قَْد َوَهبَاَولْ
  ولَدُه الصَّغَري َشْرعاً وَجبَا

) الصغري ( مفعولبوهب ) ولده ( يتعلق به ) ملا وقد وهبا ( مبتدأ ) القبض ( يتعلق بوجب آخر البيت ) ولألب ( 
بها لولده والقبض للصدقة اليت وه: خربه ، والتقدير ) وجبا ( منصوب على إسقاط اخلافض ) شرعاً ( نعت له 

ولده حينئذ عائد على متأخر معىن ال لفظاً واملضر هو عوده على : الصغري واجب لألب بالشرع ، والضمري يف قوله 
وإمنا أعاده لريتب عليه . . . اخل . واألب حوزه ملا تصدقا : متأخر لفظاً ومعىن ، وهذا البيت مستغىن عنه بقوله 

  :قوله 
  يِْهإالّ الَِّذي َيَهُب ِمَن َنقَْد
  فََشْرطُُه اخلروُج ِمْن َيَديِْه



الذهب والفضة ومثلهما كل ما ال يعرف بعينه من ) من نقديه ( احلاجر أباً أو غريه حملجوره ) إال الذي يهب ( 
  .ويدفعه ) اخلروج من يديه ( أي شرط صحته ) فشرطه ( املثليات من مكيل أو موزون أو معدود 

  إىل أِمنيٍ وعن اَألمِنيِ
  ي اْشتَِراُء َهْبه َبْعدِ حِنيُِيْغنِ
حبوزه مبعاينة البينة وال يكفي بغري املعاينة وال حوز احلاجر حملجوره يف شيء من ذلك ، ولو ختم عليه ) إىل أمني ( 

: قال يف املتيطية . إال ما ال يعرف بعينه ولو ختم ) : خ ( خبالف العروض واألصول فيكفي وهو ما قبل االستثناء 
قال ابن زرب . على ولده الصغري يف صحته بدنانري أو دراهم فليدفعها بعده ملن حيوزها عنه مبعاينة بينة ومن تصدق 

فإن مل تعاين البينة احلوز فهي باطلة ، وإن جعلها األب يف صرة وختم عليها مبحضر بينة وحازها له فوجدت بعد : 
وحكم الطعام : ك ، وبه احلكم وعليه العمل مث قال موته على حاهلا فال جيوز ذلك على رواية ابن القاسم عن مال

. ويف السماع لو تصدق على ابنه بعبد موصوف يف ذمة رجل صح : ابن عرفة . وما ال يعرف بعينه حكم العني اه 
قبضه األب أو مل يقبضه ولو تصدق عليه بدنانري يف ذمة رجل ومات األب وهي يف ذمة الرجل صحت ألهنا قد 

الغرمي ، وكذا لو تصدق عليه بدنانري ووضعها على يد غريه ، مث أخذها منه لسفره أو بعد موته  حيزت بكوهنا على
  .ألهنا قد حيزت كالدار حيوزها عنه السنتني والسنة مث يسكنها وميوت فيها فصدقته ماضية اه 

لى ذلك عدوالً دون أن قال ابن رشد فيمن وهب البنته الصغرية ما يف داخل تابوته املقفول عليه وأشهد ع: تنبيه 
أنه ال شيء هلا منذلك إال أن يكون دفع مفاتيح القفل إىل الشهود : يعاينوا ما فيه مث مات ويوجد فيه احللى والثياب 

انظر . عند اإلشهاد وعاينوه مقفوالً عليه ويوجد بعد موت الواهب على ذلك فيصح حينئذ لالبنة ما وجد داخله اه 
  .فوائد  شرحنا للشامل ففيه زيادة

من هبة العني وحنوها يعين أن حمل دفع العني املوهوبة ) بعد حني ( أي االشتراء وقع ) وعن األمني يغين اشتراء هبه ( 
وحنوها لألمني إذا مل يقع هبا اشتراء ، وأما إذا اشترى األب وحنوه ملكاً حملجوره مبال زعم أنه من مال ولده ، وأنه ال 

حيح لالبن ، ولو كان األب يعتمده لنفسه حىت مات على الصحيح املعمول به ألنه من يعلم لالبن مال فإن ذلك ص
وكذا لو اشترى داراً مثالً وأشهد . باب اإلقرار بالثمن يف الصحة اليت ال تلحقه يف هتمة وال توبيخ قاله يف االستغناء 

، وحيمل على أنه اشتراها له مبال وهبه أنه اشتراها البنه ، ومل يذكر أن ذلك من مال االبن فإن ذلك صحيح أيضاً 
إياه ، وال حيتاج إىل أن حيوزه له ألنه بنفس الشراء كان ملكاً لالبن فلم يتقرر لألب عليه ملك حىت حيتاج للحوز 

وإذا كان هذا يف الصغري فأحرى الرشيد كما يدل له . والثمن قد حيز بنفس الشراء قاله يف املقصد احملمود وغريه 
وهذا إذا اشترى له ملك غريه ، وأما إن وهب له ناضاً أو ما ال يعرف بعينه مث باع منه ملكاً لنفسه ، فإنه  التعليل ،

إذا مل يكن بني البيع واهلبة فسحة كالسنة وحنوها فإن ذلك باطل ألنه ملا قرب اهتم أنه أراد هبة األصل وجعل الناض 
حة وأخرج الناض وحنوه من يده ملن حيوزه سنة مث باع منه ملكاً جنة لسقوط احليازة ، وإن كان بني البيع واهلبة فس

فإنه يصح النتفاء التهمة قاله يف واسطة الدرر ، وحنوه يف املقصد احملمود والورقة السابعة والعشرين من معاوضات 
  .املعيار 

  وإن َيكُْن موِضَع ُسكَْناُه َيَهْب
  فَإنّ اِإلخالء لُه ُحكٌْم َوَجْب

( أي ملوضع سكناه ) فإن اإلخالء له ( حملجوره ولو بالغاً وعبداً ) موضع سكناه يهب ( ألب وحنوه ا) وإن يكن ( 
ال بد منه ، وظاهره أنه حممول على أنه كان يسكنها لنفسه حىت يثبت إخالؤه هلا وأنه مل يكن قبل ) حكم وجب 



نه حممول على أنه كان يستغلها لصغار بنيه وفاته يسكنها ال يشغلها بأمتعته ، وهو كذلك خبالف غري دار السكىن فإ
  :قاله ابن رشد ، ونقله الربزيل وغريه ، وتقدم قول الناظم يف احلبس 

  ومن حيبس دار سكناه فال
  يصح إال أن يعاين اخلال

ودار سكناه إال أن يسكن أقلها ويكرى : عاطفاً على ما ال يصح قبضه حملجوره ما نصه ) خ ( راجع ما تقدم هناك 
وأما الكبار الرشداء فيصح . وهذا يف الصغار . األكثر وإن سكن النصف بطل فقط ، واألكثر بطل اجلميع اخل له 

هلم ما حازوه ولو قل ، وهذا يف دار السكىن ، وأماغريها من العقار والعروض على حماجريه فيكفيه اإلشهاد كما مرَّ 
ة أنه مل خيله من شواغله فيكون مبنزلة من رجع إليه قبل عام ولكن ال بد من إخالئه من شواغله أيضاً فإن ثبت بالبين

وظاهر النظم كغريه أنه . . . فيجري على ما تقدم يف احلبس ، وراجع ما مر عند قوله فيجب النص على الثمار اخل 
ته ذلك ال بد من معاينة اإلخالء ولو تصدق مبا فيها من األمتعة واألثاث وهو كذلك خالفاً البن الطالع يف إجاز

وملا ذكر ابن عرفة يف كتاب اهلبة ما أجازه ابن الطالع قال ما . قائالً ألنه بسكناه فيها حينئذ صار كالقابض البنه 
  .ظاهر الروايات بطالن الصدقة ألنه قادر على أن خيرج ما يف الدار لينظر فيه : نصه 

لها ، وكذلك اهلبة والصدقة ألهنا من باب واحد تقدم يف احلبس أن صرف احملبس الغلة لنفسه يبط: األول . تنبيهان 
كما للفاسي يف نوازله ، ونقلنا على ذلك أنقاالً يف احلبس واهلبة من الشامل ، ورجح الشيخ الرهوين أن صرف 

األب الغلة يف مصاحل نفسه ال يبطلها ، ونقل على ذلك أنقاالً وهي كلها حجة عليه ملن تأملها من ذلك ما نقله عن 
أعين الرهوين عقبه ، وقد : فقال . من أنه إذا صرف الغلة لنفسه فاملشهور بطالهنا والصحيح صحتها اه ابن لب 

وقد تقدم عن ابن فرحون عند قول الناظم أول . علمت أن مقابل الصحيح فاسد فيكون املشهور فاسداً على قوله 
يضاً فهو حينئذ حيتج على الشخص مبذهب ما يرد احتجاجه ، وأ. . . مع كونه احلديث للفقه مجع اخل : الكتاب 

مثله وهو ال يقوله أحد ، وإمنا مراد ابن لب أن الصحيح من جهة املعىن فهو كقول ابن العطار وغريه لوال اجتماع 
الشيوخ على بطالهنا بصرف الغلة لنفسه لكان القياس أن ال يكون تعدي األب على الغلة نقضاً للحبس ، لكن 

ونقله يف املتيطية وغريها . ضاة ببطالنه ورأوا أنه كسكىن الدار ولبس الثياب اليت حبس اه جرت الفتيا وعمل الق
إن صرف الواهب الغلة لنفسه فإن ذلك مينع احلوز احلكمي ويأباه على املشهور املعمول به : وقال يف هبات املعيار 

بس مع أنه نقله عن أيب احلسن وسلمه يف ومنها حبثه يف كون الغلة يثبت صرفها لنفسه بإقرار الواهب أو احمل. اه 
وباجلملة ، فإن أحباثه ال تسلم وعلى تسليمها فإهنا ال تدفع الفقه ، وانظر قول ابن العطار وغريه . الدر النثري وغريه 

وما أدري ما مستند : ومنها قوله . فلم يعتمدوا يف ذلك أحباثهم وال قياساهتم . . . لوال اجتماع الشيوخ اخل : 
فإنه لو مل يكن للمتيطي مستند إال قول ابن العطار . . . تيطي ومن تبعه يف تشهري البطالن بصرف الغلة لنفسه اخل امل

لكان كافياً يف مستنده ، فكيف وقد قاله غري واحد ممن ال حيصى وأما ما . . . لوال اجتماع الشيوخ اخل : وغريه 
بس مع صرف احملبس الغلة لنفسه فذلك اختيار منه ملقابل املشهور نقله عن القلشاين من أن ابن عرفة أفىت بصحة احل

املعمول به فال يتابع عليه ، وإن ثبت عنه وال تكون فتواه حجة على املشهور املعمول به ملا مر من أن مذهب 
قدم احكم علينا باملشهور أو املعمول به ، وت: الشخص وخمتاره ال يكون حجة على غريه ، والناس كلهم يقولون 

لو حكم حاكم هبا : أول الكتاب أن احلكم خبالف ذلك ينقض كما قاله ابن عرفة وغريه ، ففتوى ابن عرفة املتقدمة 
لوجب نقض حكمه ، وهكذا شأن هذا الشيخ رمحة اهللا يعتمد يف كثري من اعتراضاته على أحباثه اليت تظهر له 

وغريه املعتمد يف كل نازلة على ما هو املنصوص فيها ، ) ح ( وكثريها ال يسلم وعلى تسليمها ال تدفع الفقه لقول 



إذا وهب حملجوره دوراً متعددة صفقة واحدة فإن حكم ذلك : الثاين .وال يعتمد على القياس والتخريج واهللا أعلم 
حكم الدار الواحدة ، فإن سكن واحدة منها وهي األقل وأكرى الباقي له صح اجلميع ، وإن سكن األكثر بطل 

يع ، وإن سكن النصف بطل ما سكن ، فإن كان ذلك يف عقود متعددة فإمنا يبطل من ذلك ما سكن كان األقل اجلم
أو األكثر ، وكذلك لو كانت أشياء خمتلفة من دور وأجنات وفدادين ، فما كان يف صفقة واحدة جيري على 

فإن تصديق على رشيد : ابن القاسم  قال. تفصيله ، وما كان يف صفقات فإنه يبطل ما عمره فقط كما أليب احلسن 
بدور متعددة أو دار واحدة ، فإن سكن األب كثرياً بطل ما سكن فقط وصح ما حيز عنه قلَّ أو كثر ، وإن سكن 

ظاهره أن الرشيد إذا حاز اليسري صح ذلك له بال خالف ، وظاهر عياض : أبو احلسن . األب قليالً صح اجلميع 
  .وجود اخلالف فيه 

  ِصحُّ قَْبُضُه وما قََبْضوَمْن َي
  ُمْعطاُه ُمطْلَقاً لتفْرِيٍط عََرْض

كان املعطي أصالً ) وما قبض معطاه مطلقاً ( للهبة وحنوها وهو الكبري الرشيد قريباً كان أجنبياً ) ومن يصح قبضه ( 
  .له ) عرض ( منه ) لتفريط ( أو غريه وكان تركه للقبض 

  َيْبطُلُ َحقُُّه بِال ِخالٍَف
  فَاَتُه يف ذلك الّتالَِفي إن
بأن مات املعطي أو فلس أو أحاط به الدين أو استهلك اهلبة أو ) يبطل حقه بال خالف إن فاته يف ذلك التاليف ( 

وكذا لو فرط حىت باعها الواهب بعد علمه هبا ، ولكن يكون ) خ ( وهبها لثان وحازها الثاين على ما مّر قريباً عن 
من إحدى الروايتني فإن مل يعلم أو علم ومل يفرط يف حيازهتا فهو باخليار يف نقض البيع أو له الثمن على الراجح 

إمضائه وأخذ الثمن ، وهو حممول عند اجلهل على التفريط حىت يثبت عدم تفريطه كما يف ابن عرفة عن ابن حارث 
أو مل تبع كما يف املدونة ، وبه  ، وحمل اخليار إذا كان الواهب حياً ، وأما إن مات فال شيء للموهوب له بيعت

ثلث غنمي هذه صدقة على ابين وثلثها يف السبيل : وسئل ابن القاسم عمن قال . العمل كما يف ابن سلمون واملفيد 
صدقة االبن ثابتة يأخذها من تركته ألنه احلائز له وال شيء ألهل السبيل ألنه مل : مث باعها ومات وابنه صغري ؟ فقال 

وظاهره أن بيعها ال يكون اعتصاراً وهو كذلك كما يأيت يف فصله ، وانظر شرح الشامل فيما . ه اه خيرجه من يد
إذا وهبه مث رهنه فإن اهلبة تصح ويبطل الرهن إال أن ميوت قبل أن حيوزها املوهوب له فتبطل اهلبة علم هبا أو مل يعلم 

وصح إن قبض ) : خ . ( هلبة أو إقامة ثان مل تبطل ، ومفهوم التفريط أنه إذا مل يفرط كاشتغاله بتزكية شهود ا
وليس من عدم التفريط موت الواهب قبلعلم املوهوب بل اهلبة باطلة . ليتروى أوجد فيه أو يف تزكية شاهده اخل 

على املشهور كما البن رشد خالفاً ملا صححه يف الشامل ، وأما إن مات املوهوب قبل علمه والواهب حي مل يقم 
، فإن اهلبة صحيحة ويتنزل وارثه منزلته إال أن يكون الواهب قصد عني املوهوب له فال شيء لورثته حينئذ به مانع 

وتقدم أول باب . ، وكذا لو مات املوهوب له بعد علمه وقبل احليازة فإن ورثته حيوزوهنا كما تقدم البن رشد 
  .احلبس أن القبول ال تشترط فوريته 

شخص أرضاً أو داراً واستثىن غلة ذلك سنني إال أنه حوزه الرقبة مث مات الواهب ،  إذا وهب: األول . تنبيهات 
  :فإن اهلبة ال تبطل على ما به العمل ونظمه يف العمل املطلق ، وانظر ما تقدم عند قوله 

  وجيب النص على الثمار
  حيث يكون احلبس للصغار



  .وتقدمت كيفية احلوز يف احلبس 
طلة هبات بنات القبائل واألخوات لقرابتهن كما يف نظم العمل وشرحه ونوازل العلمي من اهلبات البا: الثاين 

واملعيار والدر النثري ، وقد أجبت على ذلك جبواب طويل أثبته يف نوازل احلجر من نوازلنا فعليك به ، ومن اهلبة 
هلما إهنما وهبا ليقوم املوهوب له الباطلة أيضاً هبات اهلرم من الرجال والنساء كما يف العلمي وغريه ، والقول قو

وكبيعه بالنفقة عليه حياته ، ومعلوم أن اإلنسان مصدق يف الوجه ) : خ ( بنفقتهما ومؤنتهما فيكون من أفراد قول 
إال أن هتبه على دوام العشرة ، : والقول له إنه مل ينفق حسبة وقال : الذي أخرج به ماله عن ملكه كما قال أيضاً 

  .قدر املوهوب فال يبطلها كما مر أول الباب وأما اجلهل ب
إن تصدق على ابنه الصغري بدار سكناه مث باعها قبل أن يرحل منها فإن الثمن يكون لالبن : قال ابن رشد : الثالث 

، وإن مات األب يف الدار ألهنا للمتشري ال البنه إال أن يكون باعها لنفسه استرجاعاً للصدقة فلم يعثر على ذلك 
مات فإن الصدقة تبطل ، ولو عثر على ذلك يف حياته وصحته لفسخ البيع وردت الدار لولده ، ولو باعها بعد حىت 

أن رحل منها وحازها البنه جلاز البيع على االبن وكان له الثمن من مال أبيه حياً كان أو ميتاً ، وإن مل ينص على أنه 
ه مردود إىل الولد حياً كان أو ميتاً والثمن للمشتري يف مال األب باع البنه إال أن يبيع نصاً استرجاعاً لصدقته فبيع

خبالف ما لو حبسها مث باعها قبل أن يرحل منها ومل يعثر على ذلك حىت مرض أو مات ، ولو عثر على ذلك يف 
  .بنقل الربزيل قائالً انظره يف رسم أوصى . صحته لفسخ البيع وصح احلبس باحليازة اه 

  فصل يف االعتصار

هو ارجتاع املعطي يف عطيته دون عوض بال طوع املعطى أخرج به هبة املعطى بالفتح للمعطي بالكسر : ابن عرفة 
وصيغته ما دل عليه لفظاً كان مبادة االعتصار أو الرجوع أو الرد أو غري ذلك ، وهو يصح يف اهلبة والعطية 

كان مبعىن الصدقة مل يعتصر ، وإن كان يف معىن اهلبة وأما احلبس فإن : والعمرى والنحلة كما يف املدونة قال فيها 
  .بكونه سكىن أو عمرى إىل شهر أو شهرين مث مرجعها إليه فإنه يعتصر 

  االعِْتَصاُر َجاَز فيما يََهُب
  أَْوالََدُه قَْصداً ِلَمَحبَّةِ األُب

فاعل يهب ، ) األب ( مفعول ألجله ) قصداً حملبة ( مفعول به ) جاز فيما يهب أوالده ( مبتدأ خربه ) االعتصار ( 
وظاهره كان األوالد كباراً أو صغاراً وهو كذلك ، واحترز بقصد احملبة مما إذا كانت اهلبة هللا والدار اآلخرة أو 
كانت هبة ثواب فإنه ال اعتصار يف ذلك ، واحترز باألب من جد وجدة وعم وأجنيب فإنه ال اعتصار هلم إال أن 

  .يشترطوه عند اهلبة 
  واألمُّ ما َحيُّ أٌب تَْعتصُِر

  َوَحْيثُ جَاَز االْعِتصَاُر ُيذْكَُر
أي تعتصر ما وهبته لولدها الصغري مدة حياة األب ما مل تفت اهلبة ، فإن فاتت اهلبة ) واألم ما حيي أب تعتصر ( 

كأم فقط ) خ ( يس كذلك بزيد أو نقص وحنومها فال اعتصار هلا ، وظاهر أنه إذا مات األب ال اعتصار هلا أيضاً ول
ممن ) وحيث جاز ( وهبت ذا أب ولو تيتم على املختار ، وهذا يف الصغري وأما الكبري فتعتصر منه وما وهبته مطلقاً 

وسلط عليها حكم االعتصار أو هبة يصح اعتصارها أو من : يف الوثيقة أن يقول ) يذكر ( فإنه ) االعتصار ( ذكر 
فإن مل يذكر ذلك يف الوثيقة فال يسقط حكم االعتصار ألن ذكره إمنا هو على وجه شأهنا االعتصار وحنو ذلك ، 



الكمال وحسم مادة اخلالف لئال ينازع الولد أباه إذا اعتصر منه ، وإالَّ فالسنة أوجبت له االعتصار ، وإن مل يذكره 
ملادة اخلالف وإالَّ فاملشهور عدم  كتب املوثق رضا املضمون بالضمان حسماً: األب وال املوثق يف وثيقته ، ونظريه 

وكذا كتبه يف بيع األصول وحل املبتاع حمل . وال اعتبار برضا من ضمنا : اعتبار إذنه ورضاه كما تقدم يف قوله 
فإنه إمنا يكتب حسماً ملادة اخلالف ، وإالَّ فالعقد . بائعه فيما ابتاعه ونزل فيه منزلته وأبرأه من درك اإلنزال اخل 

مضى عمل األندلس باإلنزال أي : قال ابن سهل . . . وضمن بالعقد اخل ) خ ( دخل يف ضمانه مبجرده يوجبهوي
وإمنا يكتبونه خروجاً من خالف أشهب : يعين . [ وال معىن له إذا ال يلزم عليه ضمان وال غريه اه : قال . بكتبه 

بالقبض ، : املبيع للمشتري على قوله  الذي يقول البيع هو العقد مع القبض ال العقد فقط فال ينتقل ضمان
وناب عن : فحسموا مادة اخلالف بالتنصيص على احللول واإلنزال يف املبيع كما مرَّ صدر البيوع وسيأيت عند قوله 

أن اهلبة إذا كانت يف معىن . . . حيث جاز اخل : أن العمل على اإلنزال ، ومفهوم قوله . . . حيازة الشهود اخل 
  .ال يذكر فيها إال أن يشترطه كما مّر الصدقة فإنه 

  وُضمَِّن الوِفَاُق يف احلُُضورِ
  إنْ كَانَ االعِْتَصاُر ِمْن كَبِريِ

فهو ) إن كان االعتصار من كبري ( أي حضور االبن الكبري ) الوفاق يف احلضور ( يف رسم االعتصار ) وضمن ( 
وهذا من باب قطع النزاع . بن وموافقته على ذلك اه ومبحضر اال: كقول ابن سلمون وإن كان االبن كبرياً قلت 

أيضاً ألنه قد يدعي ما مينع االعتصار من صدقة أو فوات بدين وحنوه فحضوره وموافقته يقطع ذلك ، فالتضمني 
  .املذكور إمنا هو من باب الكمال كالذي قبله وإال فهو يعتصرها منه جرباً عليه 

  وكلُّ َما َيْجرِي بِلفِظ الصَّدقة
  فَاالعِتصاُر أَبداً لْن َيلَْحقَه

أو كان بلفظ اهلبة ودلت القرائن على قصد ) بلفظ الصدقة ( من العطية والنحلة والعمرى ) وكل ما جيري ( 
كصدقة بال ) خ ( إال أن يشترطه عند عقد الصدقة كما مر ) فاالعتصار أبداً لن يلحقه ( الصدقة والدار اآلخرة 

فإن قيل كيف جيوز أن يشترط يف : قال ابن اهلندي . هنا إذا كانت بشرط فيعتصرها ومفهومه أ. . . شرط اخل 
وسنة احلبس ال يباع وإذا شرطه احملبس يف نفس احلبس كان له شرطه : الصدقة االعتصار والصدقة ال تعتصر ؟ قيل 

ها على أجنيب وهو فيؤخذ منه أنه كما يعمل بشرط االعتصار يف الصدقة من األب واألم يعمل بشرطه في. اه 
  .كذلك خالفاً للمشدايل 

  وال اِعتصَاَر َمَع موٍت أَْو مََرْض
  لُه أَوِ النِّكاحِ أَْو َدْينٍ َعَرْض

له ( متصل مبوت )مرض ( حصول ) أو ( للموهوب له أو الواهب ) موت ( حصول ) مع ( أصالً ) وال اعتصار ( 
أي حدث ) دين عرض ( حصول ) أو ( وب له بعد اهلبة للموه) النكاح ( حصول ) أو ( أي للواهب أيضاً ) 

للموهوب له أيضاً بعد اهلبة لتعلق حق الغري هبا يف النكاح والدين ألهنم إمنا أنكحوه وداينوه ألجلها ، وألنه يف مرض 
حنومها الواهب يعتصر لغريه ويف مرض املوهوب له تعلق هبا حق ورثته ، وأحرى خبروجها من يد الوليد ببيع أو هبة و

لتعلق حق املشتري واملوهوب له هبا ، وكذا لو فاتت اهلبة بزيادة أو نقص يف ذاهتا ألن تغريها بذلك يصريها غري 
املوهوب ، وكذا لو وطىء الولد البالغ األمة املوهوبة أو أعتقها أو كاتبها ، وأما حوالة األسواق فال تفيته ، ومفهوم 

كاح والدين إذا مل يعرض واحد منها بل كان موجوداً وقت اهلبة فإنه ال مينع أن املرض والن. . . عرض اخل : قوله 



ولألب اعتصارها من ولده ) خ . ( االعتصار ، وكذا لو صح من املرض العارض بعدها فإن االعتصار يعود ويصح 
رض كواهب إال أن يهب كأم إن مل تفت ال حبوالة سوق بل بزيد أو نقص ومل ينكح أو يداين هلا أو يطأ ولو ثيباً أو مي

خبالف زوال النكاح والدين فال يعود معه االعتصار ألن املرض : على هذه األحوال ويزول املرض على املختار أي 
إذا زال تنقطع توابعه ، والنكاح والدين ال تنقطع توابعهما ألن الصداق قد يستحق ، وكذا ما دفعه للغرماء مبجرد 

  .ض النكاح والدين مانع خبالف املر
  َوفَقُْر َمْوُهوبٍ له ما كانا
  ِلَمْنعِ االعِْتصَارِ قد أََبانا

خرب ) قد أبانا ( منه ) ملنع االعتصار ( صغرياً أو كبرياً رشيداً أو سفيهاً وهو مبتدأ ) وفقر موهوب له ما كانا ( 
نيهما فليس هلما االعتصار ألن إذا كانت هبة األبوين على فقري من ب: قال يف الوثائق اجملموعة . واجملرور يتعلق به 

ومثله يف ابن سلمون ، فظاهرمها كالناظم كان ) م ( بنقل . من وهب لفقري قد علم أنه إمنا أراد الصلة واألجر اه 
لألب : اختلف يف اعتصار األب إذا كان الولد كبرياً فقرياً فقيل : وقال اللخمي . الولد صغرياً أو كبرياً كما قررنا 

: اللخمي . إمنا يعتصر إذا كان الولد يف حجره أو بائناً عنه وله مال كثري : منع ذلك سحنون وقال أن يعتصر ، و
. . . يريد إذا كان يف حجره فله أن يعتصر وإن كان فقرياً ألن القائم له واملنفق عليه فهو يف معىن املوسر اخل 

: كما ترى ، وكذا صدر به يف الشامل فقال  فخالف سحنون إمنا هو يف الفقري الكبري ومع ذلك صدر بأنه يعتصر
ال يعتصرها إال ممن يف حجره أو أن بان عنه وله ومال اخل : وكذا له أن يعتصر من ولد فقري ، ومنعه سحنون قائالً 

الفقر من ) خ ( وذلك كله يفيد أنه يعتصر يف الصغري اتفاقاً ،وكذا يف الكبري على املذهب ، ولذا مل يذكر يف . . . 
  .اضع االعتصار ، وهذا كله ما مل يصرح يف هبته بقصد الثواب واألجر وإالَّ فال اعتصار كما مرَّ مو

  َوَما اْعِتصَاٌر بيعُ شيٍء قَْد ُوِهْب
  مْن غَْيرِ إْشَهاٍد بِه كََما َيجِْب

من غري ( صار وما بيع شيء قد وهب اعت: والتقدير ) بيع شيء قد وهب ( خرب عن قوله ) اعتصار ( نافية ) وما ( 
فيه ، وبيعه حممول على أنه لغبطة أو مصلحة فهو كقول ابن ) كما جيب ( أي بأن بيعه لذلك اعتصار ) إشهاد به 
ولبعض فقهاء الشورى فيمن وهب البنه الصغري هبة سلط عليها حكم االعتصار مث بعد ذلك باعها باسم : سلمون 

يعه باسم نفسه عصرة منه إال أن يشهد عند البيع أو قبله أن بيعه نفسه ومات إن الثمن لالبن يف تركة أبيه وليس ب
وال يصح االعتصار بعد البيع ألهنا قد تغريت عن حاهلا ، وال مفهوم : زاد يف الطرر . عصره منه ال هبة وإالَّ فال اه 

عض فقهاء ويف ابن عرفة قال ب. لشرطه االعتصار ألنه شرط مؤكد فقد ألن سنتها االعتصار ولو مل يشترط 
الشورى من شرط يف هبة ابنه االعتصار مث باعها إىل آخر ما مر فأسقط التقييد بالصغري ، فظاهره كالناظم أنه ال 
. يكون عصرة مطلقاً ، وما ذاك إال لكون البيع ليس صرحياً يف االعتصار فيها معاً حىت يقع اإلشهاد به كما ترى 

فأما إحياب العصرة : إن البيع عصرة ما نصه : عيار راداً على من قال قال يف الكراس الثالث عشر من معاوضات امل
بلفظ حمتمل يتسلط عليه التأويل فال يصح ألن اهلبة قد صارت ملكاً للموهوب له فال يصح نقلها عن ملكه إىل 

. اه ) ال حيل مال امرىء مسلم إال عن طيب نفس ) : ( صلى اهللا عليه وسلم ( ملك األب بأمر حمتمل لقوله 
الغرض منه وهو صريح يف أنه ال فرق بني الكبري والصغري ألن األب يكون قد أراد أخذ ذلك الثمن مع كونه مل 
يقصد بالبيع االعتصار من غري طيب نفس الولد به ، لكن إذا مل يكن اعتصار يف الكبري أيضاً فيفصل فيه بني أن 

ومن يصح قبضه وما : يطه فيجري على ما تقدم عند قوله يكون األب باعها قبل أن حيوزها الكبري بعد علمه وتفر



وظاهر . أو يكون باعها بعد حوزه إياها فيجري على بيع الفضويل ، وقد مر الكالم عليه يف فصله . . . قبض اخل 
. ع إال أن يشهد عند البيع أو قبله أن قول األب بعده إمنا قصد به االعتصار غري مقبول ، وهذا كله يف البي: قوهلم 

ويفهم منه أنه يف اهلبة ال يكون اعتصار إال باإلشهاد أيضاً يف الصغري والكبري ألن الصغري هو الذي حيوز له فيه هبة 
وكذا يف الكبري بعد حوزه إياها ال قبل حوزه فتكون للثاين إن حاز كما . ثابتة بعد احلوز ال تصح للثاين ولو حازها 

  .مر 
أن من حبس على ابنه ملكاً مث باعه : ابع من معاوضات املعيار عن سيدي مصباح ذكر يف الكراس الر) : تنبيه ( 

وملا ذكر أن . فإن ذلك يعد منه اعتصاراً وهو خمالف ملا مر من أنه ال يكون اعتصاراً حىت يشهد بأن بيعه اعتصار 
  :نه يف دين له على أبيه فقال تصرف األب يف اهلبة والبيع ال يعد اعتصاراً استدرك ما إذاصري اهلبة اليت وهبها الب

  لكنَُّه يَُعدُّ مْهما َصيَّرَا
  ذاك ملْوُهوبٍ له ُمعََتِصرَا

( الذي هو االبن يف الدين الذي لالبن عليه ) ملوهوب له ( املوهوب ) صريا ذاك ( أشهد بأنه ) لكنه يعد مهما ( 
ه على أبيه ، ال بالوجه األول الذي هو اهلبة له ويصري املوهوب ملكاً للولد عوضاً عن الدين الذي كان ل) معتصرا 
معتصراً مفعول ثان ليعد ، والفرق أن التصيري على هذا الوجه ال حيتمل غري االعتصار ألن إدخال : ، فقوله 

املوهوب يف ملك الولد بسبب الدين الذي له على األب فرغ إدخاهلا يف ملك األب ، وإالَّ مل يكن قضاء لدينه 
فإنه حيتمل أن يقصد به االعتصار ، وحيتمل أن يكون قصد به الغبطة واملصلحة ، فإذا مل يكن أشهد خبالف البيع ، 

أنه قصد به االعتصار مل يكن اعتصاراً إذ ال ينتقل امللك عن مالكه بأمر حيتمل كما مر ، وهذا يف التصيري للصغري ، 
  .لقول كأن يعرف االبن باملال أم ال وظاهر هذا ا. وأحرى يف التصيري للكبري إذ ال يكون إال برضاه 

  وقيل بل َيِصحُّ إن مالٌ ُشهِْر
  لُه وإالَّ فَِلحَْوزٍ َيفَْتقِْر

أي لالبن وعرف به بأن تشهد بينة أن له ماالً ورثه ) إن مال شهر له ( التصيري املذكور ) يصح ( إمنا ) وقيل بل ( 
إن وجد بأن كان ) فلحوز يفتقر ( يكن معروفاً باملال ) وإال ( من أمه أو حصله من كسب يده وإن مل يبني قدره 

يصرف الغلة يف مصاحل ولده أو جهل حالة متت اهلبة وصحت وإالَّ بأن كان يصرفها يف مصاحل نفسه فال تصح ملا 
يه من أنه أراد هبة األصل وجعل إقراره بالدين وتصيري اهلبة ف. . . وعن األمني يغين االشتراء اخل : مر عند قوله 

جنة لسقوط احليازة ، ألنالتصيري إما ألنه ال يفتقر حليازة ألنه من قبيل البيع وإما ألنه يفتقر حليازة شهر فقط كما مرَّ 
يف فصله ، واهلبة ال بد أن حتاز عاماً فأكثر فإذا رجع إليها بعد العام مل تبطل كما مرَّ ، وهبذا تعلم أن هذا القول 

  .ال ما صدر به الناظم تبعاً البن احلاج واهللا أعلم املفصل هو الذي أصاب املفصل 
  فصل يف العمرى وما يلحق هبا من املنحة واإلخدام

. . . هي متليك منفعة مدة حياة املعطي بغري عوض إنشاء فخرج باملنفعة متليك الذات وحبياة املعطي اخل : ابن عرفة 
بكسرها فإنه ال يسمى عمرى حقيقة ، وإن كان جائزاً احلبس والعارية واملعطى بفتح الطاء خرج به حياة املعطي 

إنشاء احلكم : بغري عوض ما إذا كان بعوض فإهنا إجارة فاسدة ، وبقوله : كحياة أجنيب غريمها وخرج بقوله 
أبو . باستحقاق العمرى ألنه تقرير هلا ال إنشاء ، وهذا احلد يوجب جوازها يف األصول واحللى والثياب وغري ذلك 

  :إال أنه إن بقي من الثوب شيء رده وإالّ فال شيء عليه ، وخصها الناظم باألصول لكثرهتا فيها فقال : احلسن 
  ِهَبةُ غَلِّة األُصول الُعْمَرى



  بِجَْوزِ األْصلِ حْوُزها اْستقَرا
ل حوزها حبوز أص( وال بد فيها من احلوز كما قال ) العمرى ( كالدور واألرضني واحلوانيت ) هبة غلة األصول ( 

  .ألن املنفعة حتاز حبوز أصوهلا كما مرَّ ، واحليازة للصغري فيها بصرف الغلة كما مرَّ يف اهلبة ) استقرا 
  طول حياة معَمرٍ أو ُمدّه
  َمْعلُومٍة كالَعامِ أو ما بْعدَه

( ل طول العمرى هبة غلة األصو: العمرى ، والتقدير : هبة وهي خرب عن قوله : بالنصب ظرف لقوله ) طول ( 
كالعامني أو العشرة ، وحوزها ) مده معلومة كالعام أو ما بعده ( هبة غلة األصول ) أو ( بالفتح ) حياة املعمر 

والعمرى أقسام مقيدة بأجل ، وحياة املعمر بالفتح ومطلقة ومعقبة ، فاملقيدة بأجل : اللخمي . استقر حبوز أصلها 
عمري أو : ن أطلق ومل يقيد كان حممله على عمر املعطى له حىت يقول أو حيايت أو حياتك هي إىل ذلك األجل ، وإ

كسوتك : وحيمل قوله : قال . أعمرتك أنت وعقبك مل ترجع إلىه إىل أن ينقرض العقب : حيايت وإن عقبها فقال 
ل أعمرتك أو أسكنتك أو أخدمتك فإنه حيم: هذا الثوب ومحلتك على هذا الفرس على هبة الرقاب خبالف قوله 

أذنت لك أن تسكن داري وتزرع أرضي أو تركب دابيت أوتلبس ثويب كان عارية : على العمرى ، وإن قال 
. يعين إذا مل يضرب األجل فإن العارية تنقض مبضي ما يعار ملثله . فيجري على حكمها من ضرب األجل وعدمه اه 

، ألن الغرر إمنا مينع يف املعاوضات دون  حياة املعمر يقتضي أن اجلهل مبدة احلياة ال يضر وهو كذلك: وقوله 
التربعات وذكر املواق يف الضمان إحدى عشرة مسألة جيوز اجلهل فيها اخلمالة واهلبة والوصية والرباءة من اجملهول 

إذا مل يعرفا قدر احلق املصاحل فيه كما مّر يف بابه ، واخللع والصداق والقراض واملساقاة واملغارسة : والصلح يعين 
أرسل من يدك بالغرر وال تأخذ به معناه أرسل من يدك بالغرر من غري عوض وال تأخذ به : وقوهلم . الصدقة اه و

  .بعوض فكأهنم قالوا وال تعاوض به 
ورجعت للمعمر أو ) : خ . ( إذا مات املعمر بالفتح أو انقضى األجل فإهنا ترجع للمعمر بالكسر أو وارثه : تتمة 

 يف الوارث هو يوم املوت ال يوم املرجع ، فإذا مات املعمر بالكسر عن أخ مسلم وابن كافر أو واملعترب. وارثه اخل 
رقيق فورث املسلم أخاه مث أسلم االبن أو عتق الرقيق مث مات املعمر بالفتح ، فإن العمرى ترجع لألخ ، املسلم كما 

  .يف الزرقاين 
  وبيُعها ُمسوَّغٌ ِللُمْعمَرِ

  ٍث ِللُمْعمِرمْن ُمعِمرٍ أو وارِ
) من معمر ( بالفتح أي يبيع ماله من املنفعة مدة حياته ) مسوغ للمعمر ( أي العمرى أن منفعتها ) وبيعها ( 

بالنقد والعروض والطعام وغري ذلك نقداً أو نسيئة وتسمية ذلك بيعاً جمازاً ) وارث للمعمر ( من ) أو ( بالكسر 
بيعها من غري املعمر أو وارثه وهو كذلك فيما إذا كانت حياة املعمر ألهنا  وإمنا هو كراء ، وفهم منه أنه ال جيوز

حينئذ إجارة جمهولة ، وإمنا اغتفر مؤاجرهتا للمعمر أو وارثه مع وجود اجلهل أيضاً للمعروف كما جاز للمعري 
ن كانت مقيدة بأجل كعام اشتراء عريته خيرصها متراً مع ما فيه من بيع الطعام بالطعام نسيئة للمعروف أيضاً وأما إ

وحنوه فله عقد الكراء فيها مع املعمر أو غريه إىل تلك املدة كما يف ابن سلمون وغريه مث أشار إىل املنحة وهي هبة 
  :لنب الشاة كما مّر أول باب اهلبة فقال 

  َوغَلَّةٌ للحيواِن إنْ ُتَهْب
  فَِمْنَحةٌ ُتدَْعى َولَْيَسْت ُتْجَتَنْب



لشخص حياة املمنوح أو مدة معينة فإن أطلق فهو مصدق فيما ) أن هتب ( كلنب بقرة أو شاة ) وغلة للحيوان ( 
( أي تسمى ) فمنحة تدعى ( يدعيه من املدة فإن مات أو غاب ، فالظاهر أنه حيمل على حياة احليوان املمنوح 

ب الدابة ألن هذه عارية كما بل هي مندوبة لكوهنا من املعروف ، وال يدخل فيغلة احليوان ركو) وليست جتتنب 
  :تقدم قريباً عن اللخمي ، وتقدم أيضاً أول باب اهلبة مث أشار إىل اإلخدام فقال 

  وِخْدَمةُ الَعْبِد ِهي اإلْخدامِ
  َواحلَْوُز ِفيَها لَهُ الْتزامِ

دة معلومة كعام أو األمة أن هتب لشخص حياة العبد أو املخدم بالكسر أو املخدم بالفتح أو مل) وخدمة العبد ( 
أخدمتك هذا العبد فإنه حيمل على حياة العبد كما مّر أول : يف االصطالح فإن أطلق وقال ) هي اإلخدام ( وحنوه 

  .فال يصحان بدونه كما مرَّ ) له التزام ( أي يف املنحة واالخدام قبل حصول املانع ) واحلوز فيهما ( باب احلبس 
  َحياةُ ُمْخَدمٍ أوِ املَْمنُوحِ
  أَْو أََمٍد ُعيَِّن بالتَّْصرِيحِ

ظرف لتهب املذكور يف كالمه من اللف ) املمنوح ( حياة ) أو ( ظرف لتهب املقدر بعد خدمة العبد ) حياة خمدم ( 
  .فإن أطلق ومل يعني فقد مر حكمه ) بالتصريح ( فيهما ) عني ( كعام أو شهر ) أمد ( إىل ) أو ( والنشر املعكوس 

  اِعي ملا قَْد مُنِحاوأُجَْرةُ الرَّ
  َعلَى الِذي بِِمْنَحٍة قد َسِمحَا

أو على ) الذي مبنحه قد مسحا ( الشخص ) على ( لبنه واجبة ) قد منحا ( أي للحيوان الذي ) وأجرة الراعي ملا ( 
ب حينئذ املانح وظاهره أنه إذا اشترطت أجرته على املمنوح أو جرى عرف هبا ألنه كالشرط ال جيوز ذلك ألهنا تنقل

: ال جيوز إعطاء بقرة ملن يرعاها على أن يأخذ نصف زبدها قال : إجارة مبجهول وهو كذلك ، ففي نوازل الفاسي 
ولكن يف املواق واملعيار عن ابن سرج ما يؤذن بالترخيص يف ذلك من أجل االضطرار ألن مذهب مالك مراعاة 

اإلجارة وال مفهوم للزبد وال لنصفه بل كذلك بكل الزبد  وانظر ما قدمناه أول. املصلحة إن كانت كلية حاجية اه 
إن ذلك : أو اللنب ، ومثل هذا ما يقع كثرياً يف إجارة معلم الصبيان جيعلون له خمضة على كل واحد فقال العقباين 

قدرها ،  ال جيوز ألنه مل يدخل معهم على حتديد ما يأخذه من الزبد بالوزن ، وإمنا دخل على أن يأخذ خمضة ال يدري
الصواب اجلواز ، وأشار إىل ما : قال عقبة . أو محيم ذي احلمام : يف اإلجارة ) خ ( وملا نقله ابن رحال عند قوله 

: أي . ويف علف الدابة قوالن : آخر العارية ) خ ( تقدم عن ابن سراج واملعيار ، وأما علف الدابة املعارة فقد قال 
حملهما مع السكت وعدم العرف ، وأما الشرط أو العرف فهو على من اشترط هل هو على املعري أو املستعري ؟ و

. . وجاز على أن عليكعلفها اخل ) : خ ( عليه أو قضى العرف أنه عليه اتفاقاً ألنه جيوز كراء الدابة بعلفها كما قال 
ا ، وأما نفقة املخدم والعرف عندنا بفاس أن علف العارية على املستعري حيث باتت عنده فإن مل تبت فعلى رهب. 

فاقتصر يف االستغناء كما يف املواق على أهنا على املخدم بالفتح ، ويف املدونة أهنا على املخدم روي بفتح الدال 
وكسرها ، وهذا مع السكت أو عدم العرف أيضاً وإالَّ فهي على املخَدم بالفتح اتفاقاً إذ ال جيوز مؤاجرة األجري 

وزكاة فطره حينئذ على . . . كظهور مستأجر أوجر بأجره أكوالً اخل ) : خ ( والً قال بأكله وتنفسخ إذا ظهر أك
  .سيده قطعاً ألنه املالك املنفق عليه 

  وجاِئزٌ ِلَمانِحٍ فيها الشِّرا
  بِما َيَرى َناجِزاً أْو ُمَؤخَّرَا



ح ويرضى به كان ذلك الثمن طعاماً أو املان) يراه ( أي بالثمن الذي ) الشرا مبا ( أي املنحة ) وجائز ملانح فيها ( 
وال يدخله بيع اللنب اجملهول بدنانري أو بطعام نسيئة ألن ذلك كله معروف رخص ) أو مؤخراً ( كان ) ناجزاً ( غريه 

: عند قوله يف اإلجارة ) خ ( وال جيوز لغريه شراؤه إال بالشروط املذكورة عند شراح . له فيه كما مرَّ يف العمرى 
بنها ، ويفهم من النظم أنه جيوز للمخِدم بالكسر شراء خدمة خمدمه كاملنحة والعمرى إذ ال فرق بني اجلميع وشاة لل

  .واهللا أعلم 
  فصل يف اإلرفاق

  .وهو إعطاء منافع العقار 
  إْرفَاُق جَارٍ َحَسٌن للجارِ
  بَِمْسقَى أَْو طَرِيقٍ أو جِدَارِ

) . مازال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه : ( ث حلدي) للجار ( أي مستحب ) إرفاق جار حسن ( 
ما له حق واحد وهو اجلار الذمي ، وما له حقان وهو اجلار املسلم األجنيب ، وما له ثالثة حقوق : وهو ثالثة أقسام 

: النساء ( } جلنب اجلار ذي القرىب واجلار ا: إىل قوله } وبالوالدين إحسانا : قال تعاىل . وهو اجلار املسلم القريب 
يتعلق بإرفاق فيحتمل أن يكون اسم مكان أي يرفقه ) مبسقى ( وحد اجلوار أربعون داراً من كل جانب ) .  ٣٦

مبوضع يوصل منه املاء ليسقي حائطه أو داره ، وحيتمل أن يكون مصدراً أي يسقي ماء فضل عنه ليسقي اجلار به 
. ( يغرز فيه خشبةوحنوها ) جدار ( ب ) أو ( يها حلائطه أو دار أيضاً يف أرضه مير عل) طريق ( حائطه وحنوه أو ب 

وهذا كله حيث مل يكن على . . . وندب إعارة جدار لغرز خشبة وإرفاق مباء وفتح باب ليمر عليها اخل ) : خ 
ال مينع : ( وقد حض عليه الصالة والسالم على اجلار فقال . املرفق بالكسر فيه ضرر فحينئذ يتعلق الندب به 

اجلار أمني على جاره فعليه أن يسد حجابه عنه أي عليه ويكف : ( وقال ) أحدكم جاره أن يغرز خشبة يف جداره 
ال يدخل اجلنة من : ( وقال ) أذاه عنه ويغض بصره عنه وإن رأى عورة سترها أو سيئة غفرها أو حسنة شكرها 

  ) .خاف جاره بوائقه 
  قُْتفيواحلَدُّ يف ذَِلكَ إنْ ُحدَّ ا
  وُعدَّ يف إْرفَاِقِه كالسَّلَِف

واتبع وكان الزماً ) اقتفي ( بزمن كسنة أو عشر سنني أو إىل األبد مثله ) إن حد ( اإلرفاق ) واحلد يف ذلك ( 
يتسلفه ) يف اطالقه كالسلف ( املرفق بالكسر ) عد ( إن أطلق ومل يقيد بأجل ) و ( للمرفق ليس له الرجوع قبله 

يتعرضان ألجله فإنه ال بد أن يتركه مدة ينتفع به فيها عادة أمثاله ، فكذلك هذا ال بد أن يترك للمرفق  اإلنسان وال
بالفتح ينتفع به املدة اجلارية بني اجلريان عادة ، وظاهره أن احلكم هو ما ذكر سواء كان اإلرفاق بالغرز أو فتح باب 

د أنه يف الغرز ال رجوع بعد اإلذن طال الزمان أو قصر عاش أو سقي ماء وغري ذلك كإعارة عرصة للبناء ، واملعتم
أو مات إال أن ينهدم اجلدار فال يعيد الغرز إال بإرفاق ثاٍن حيث علم أن اخلشبة وضعت أوالً باإلرفاق وإالَّ فله 

 يقيدا وأما إعارة العرصة للبناء فالراجح أن له الرجوع حيث مل. ردها كما كانت من غري إذن قاله ابن الرامي 
وله أن يرجع ) : خ ( بأجل ولو قبل أن ميضي ما يرفق ويعار ملثله يف العادة ، ولكن بعد أن يدفع ما أنفق أو قيمته 

والفرق . وله اإلخراج يف كبناء إن دفع ما أنفق ، وفيها أيضاً قيمته اخل : وقال أيضاً . وفيها إن دفع ما أنفق وقيمته 
العلم يرى القضاء بإعارة اجلدار إذا امتنع ربه من إعارته للغرز وليس فيه عليه  بني العرصة واجلدار أن بعض أهل

ليس املراد بالغرز : وكان الشيخ يعين ابن عرفة يقول : ضرر ، وبه قال الشافعي وابن كنانة وابن حنبل ، قال األيب 



  .ا املعىن أن يغرز للتسقيف املندوب إليه أن يغرز ليبين فوق ذلك ألن ذلك معلوم كونه مضراً باجلدار ، وإمن
ما تقدم من أن له اإلخراج يف العرصة هو مذهب املدونة كما رأيته ، وجعل ابن رشد وابن زرقون ذلك : تنبيه 

قد تبني أن املذهب ال فرق بني اجلدار : جارياً يف اجلدار أيضاً ألن كالً منهما هبة منفعة ، ورجحه ابن رحال فقال 
ما الرجوع حيث مل يقيدا بأجل بعد أن يعطي كالً منهما ما أنفقه املعار واملرتفق ، وإالَّ والعرصة يف أن لكل منه

وهو خمالف ملا تقدم من أنه . فليس لكل منهما الرجوع إال بعد أن ميضي ما يرفق ويعار له حبسب العادة اه باختصار 
ملتقدم وألن العرصة ال تضطر احلاجة إليها ليس له اإلخراج يف اجلدار على املعتمد فشّد يدك على ما تقدم للفرق ا

  .كاضطراره للغرز ، ولذا قيل بوجوبه لألحاديث القوية فيه واخلاصة به واهللا أعلم 

  فصل يف حكم احلوز

واملدعي : ذكر خليل وغريه مسألة احليازة آخر الشهادات ألهنا مبينة لصاحبها على تصديق دعواه وتقدم عند قوله 
أن الدعوى يف مسألة احليازة تسمع ويكلف املطلوب جبواهبا لعله يقر أو ينكر فيحلف ، . . . فيه له شرطان اخل 

معناه ال تسمع مساعاً يوجب قبول بينة ال أنه ال يؤمر باجلواب بل يؤمر . . . ال تسمع دعواه وال بينته اخل : وقوهلم 
خلطة على املعمول به ، وال يستثىن من ذلك  وتقدم أيضاً أن الدعاوى اليت كلها توجب اليمني بدون. به كما مرَّ 

إال الدعاوى اليت فيها معرة كدعوى السرقة والغصب على من ال يليق به ذلك فيؤدب املدعي وال ميني على 
املطلوب واعلم أن احليازة على قسمني حيازة مع جهل أصل امللك ملن هو ، وحيازة مع علم أصل امللك ملن هو 

أشهر فأكثر كان احملوز عقاراً أو غريه ، والثانية ال بد فيها من عشر سنني فأكثر يف العقار  فاألوىل يكفي فيها عشرة
، أو عامني فأكثر يف الدواب والعبيد والثياب كما يأيت ، وكل من احليازتني ال بد يف الشهادة به من ذكر اليد 

ة عشرة أشهر يف األوىل وعشر سنني يف وتصرف احلائز تصرف املالك يف ملكه والنسبة وعدم املنازع ، وطول املد
الثانية وعدم التفويت يف علمهم فال تقبل الشهادة مع فقد هذه األمور أو واحد منها على املعمول به إال إن كان من 

ويف لغو شهادة الشاهد يف : ابن عرفة . أهل العلم كما بيناه يف حاشية الالمية ، وهل يشترط زيادة مال من أمواله 
إن كان الشهود هلم نباهة ويقظة األول البن : ثالثها : ا ملك فالن حىت يقول ومال من أمواله وقبوهلا مطلقاً دار بأهن

يشهد الواضع شكله إثره مبعرفته : وكيفية وثيقة ذلك أن تقول . شاهدت القضاء به اه : سهل عن مالك قائالً 
ه وملكاً خالصاً من مجلة أمالكه مجيع كذا احملدود بكذا لفالن ومعها يشهد بأنه كان بيده وعلى ملكه ماالً من أموال

يتصرف فيه تصرف املالك يف ملكه وينسبه لنفسه ، والناس إليه من غري علم منازع وال معارض مدة من عشرة 
أشهر أو عشر سنني ، وال يعلمون أهنا خرجت عن ملكه إىل اآلن أو إىل أن تعدى عليها فالن أو إىل أن غاب أو إىل 

فإذا أثبتت هذه الوثيقة هكذا وأعذر فيها للمقوم عليه فلم جيد مطعناً فال . . . تويف وتركها ملن أحاط مبرياثه اخل أن 
إشكال أهنا تدل داللة ظنية على أن امللك هلذا القائم وال تفيد القطع ألن الشهادات من حيث هي إمنا تفيد غلبة 

جهل أصل ملكه ألن أصل امللك ملن هو جمهول عندنا حىت شهدت إمنا تعمل فيما : الظن فقط ، وهو معىن قوهلم 
به البينة هلذا القائم ، وحينئذ فيقضى له به حيث ال مطعن بعد أن يسأل احلائز أوالً هل لك حجة ، ولعله يقر بأن 

 حوزي وملكي وبيدي وأثبت حيازة ذلك عنه عشر سنني يف: امللك للقائم وأنه دخل بكراء أو عارية فإن قال 
. . . األصول أو عامني يف غريها بالقيود املذكورة أيضاً من اليد والنسبة ودعوى امللك والتصرف وعدم املنازع اخل 

فقد سقط حق القائموتبقى األمالك بيد حائزها وال يكلف ببيان . . . واحلال أن القائم حاضر ساكت بال مانع اخل 
ما ثبتت احليازة عشرة أشهر فأكثر بالقيود املذكورة أوالً ال وجه متلكه وال غري ذلك كما يأيت ، وباجلملة فمه



حيازة عشرة : تقطعها احليازة الواقعة بعدها إال أن تكون عشر سنني فأكثر بالقيود املذكورة أيضاً ، وهو معىن قوهلم 
ذلك إذا مل أعوام مع علم أصل امللك ملن هو عامله أي ألهنا قطعت حجة القائم مع علم أصل ملكه وحمل قطعها ل

يعلم أصل مدخله أما إذا علم ككونه دخل بكراء من القائم أو إسكان أو مساقاة وحنو ذلك فإهنا ال تقطعها ولو 
) خ ( طالت ، وهذه الثانية هي مقصود الناظم يف هذا الفصل ، وأما األوىل فلم يتكلم عليها وتكلم عليهما معاً 

منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأهنا مل خترج عن ملكه يف علمهم وصحة امللك بالتصرف وعدم : فقال يف األوىل 
وإن حاز أجنيب غري شريك وتصرف مث ادعى حاضر ساكت بال مانع عشر سنني مل تسمع : وقال يف الثانية . اخل 

بينته إال بإسكان وحنوه ، وقد علمت من هذا أن أصل امللك وأصل املدخل شيئان متغايران ومها وإن كان كل 
. يشترط جهله لكن األول شرط يف قبول بينة القائم إذ هي ال تقبل إال إذا مل يعلم أن أصل ذلك امللك لغريه  منهما

والثاين شرط يف إعمال حيازة املقوم عليه إذ ال يعمل حبيازته إال إذا جهل أصل مدخله ، أما إذا علم بإسكان وحنوه 
نظر الكالم على القيود املذكورة من اليد والنسبة وغريمها يف فإهنا ال تنقطع حجة األول بل هي حينئذ كالعدم ، وا

واعلم أيضاً أن الناظم قدم الكالم أوالً على احليازة القاطعة حلجة القائم مث فرع عليها مسائل . حاشيتنا على الالمية 
:  

  .أن يثبت القائم أصل مدخل احلائز من إسكان وحنوه : األوىل 
  .القائم تربع عليه بذلك احملوز أو اشتراء منه أن يدعي احلائزان : الثانية 
أن يثبت القائم الشراء من احلائز فيدعي احلائز اإلقالة مث احلائز إما أجنيب من القائم أو قريب جداً كاألب : الثالثة 

نقطع فيها العلم أن احليازة بينهما إمنا تكون يف املدة الطويلة اليت ي) خ ( مع ابنه ومل يتكلم عليه الناظم ، وسيأيت عن 
واألقربون : أو هتلك فيها البينات وإما قريب ال جداً كاإلخوة واألعمام واألصهار واملوايل وهو ما يأيت يف قوله 

  :ويف كل إما أن يكون بني القائم واملقوم عليه شركة أم ال فأشار إىل القسم األول بقوله . . . حوزهم خمتلف اخل 
   بَِحْقواَألَجنبِيُّ إنْ َيُحْز أصالً

  َعشَر سنَني فالَتملُّكَ اسَتحَْق
. كأرض ودار وحنومها يتصرف فيه وينسبه لنفسه من غري منازع اخل ) إن حيز أصالً ( شريك أو غريه ) واألجنيب ( 

والقائم حاضر عامل بالغ رشيد مل مينعه من القيام مانع ، وسواء كان تصرفه باالزدراع والسكىن واالستغالل يف مجيع 
شر أو يف أول جزء منها ، أو كان يبور األرض سنة ويزرعها أخرى ، وأحرى تصرفه باهلدم والبناء الغرس ، الع

) خ . ( وهذا يف غري الشريك ، وأما األجنبيالشريك فال بد أن يكون تصرفه باهلدم والبناء أو الغرس وإالَّ مل يعترب 
عي احترازاً مما إذا حازه بغصب أو تعد أو كان معروفاً أي بوجه شر) حبق ( كشريك أجنيب حاز فيها إن هدم وبىن 

بذلك فإن حيازته كالعدم ، وإن سكت القائم بعد زوال سلطة الغاصب وقهره فإن سكوته ال يضره إال أن يفوته 
الغاصب ببيع أو غريه بعد زوال سلطنته ، أو ميوت فيقسم ورثته املال حبضرته فال شيء له كما يف املعني واملقصد 

اشتريت منه أو من أبيه أو وهبه يل على ما يأيت أو ورثته أو : مود وغريمها ، ويدخل يف الشرعي ما إذا قال احمل
اشتريته من فالن وال أدري بأي وجه صار إىل الذي ورثته عنه أو اشتريته منه ، وما إذا مل يقل شيئاً من ذلك كله 

ملكته بأمر ال أريد إظهاره كما : ي سبب صار له ألنه يقول كما هو ظاهره إذ احلائز ال يكلف ببيان وجه ملكه وبأ
اقتصر عليه ابن يونس ، وكما البن أيب زمنني وغريه خالفاً ملا جزم به ابن رشد من أنه ال بد من بيان سبب ملكه 

ت أصل وأما جمرد دعوى امللك دون أن يدعي شيئاً من هذا فال ينتفع به مع احليازة إذا ثب: من شراء أو إرث قال 
ههنا فإنه خالف الراجح املعمول به كما يأيت ، اللهم إن كان معروفاً ) ت ( وهو وإن اقتصر عليه . امللك لغريه اه 



اشتريته من القائم أو غريه أو ورثته بل ال : بالغصب واالستطالة فال بد أن يبني بأي وجه صار إليه وال ينفعه قوله 
الكراء يف مجيع املدة اليت كان بيده مبا يقوله أهل املعرفة قاله يف الوثائق اجملموعة  بد من إثباته ذلك فإن مل يثبته فعليه

إن عرف أن دخوله كان بباطل مل ينفعه طول احليازة وإن ادعى شراءه إال أن يطول ذلك حنو : وقال أيضاً . 
  .اخلمسني سنة وحنوها والقائم حاضر ال يغري وال يدعي شيئاً 

ا قال ابن رشد جمرد احليازة ال ينقل امللك اتفاقاً ولكن يدل عليه كالعفاص والوكاء يف اللقطة مل: األول . تنبيهان 
وإن أراد ابن : هو عندي غري صحيح بل ينقل امللك ونقل على ذلك أنقاالً مث قال : قال ابن رحال يف شرحه عقبه 

حيازة بل كذلك اإلرث والشهادة الصرحية رشد أن امللك ال يقطع بنقله كما قاله ابن عرفة وغريه فال خصوصية لل
  .باختصار . وغري ذلك اه 

ولكن يدل عليه كما نبينه إن شاء : ولكن مراد ابن رشد هو ما قاله ثانياً من أنه ال يقطع بنقله بدليل قوله : قلت 
ابن رحال ألن ابن وحينئذ فال وجه العتراض الشيخ الرهوين على . . . أو يدعي حصوله تربعاً اخل : اهللا عند قوله 

رحال إمنا أجال األمر والنظر بني أن يقول أراد ال ينقله فال يصح وبني أن يريد ال يقطع بنقله فهو صحيح ولكن ال 
  .خصوصية هلا 

تقدم أن الشريك األجنيب ال يعترب تصرفه إال باهلدم أو البناء والغرس ، وأما األجنيب الذي ليس بشريك فهل : الثاين 
اء والغرس حوز يف حقه من حينه ووقته وإن مل متض العشر سنني وال ما دوهنا أو ال يكون حوزاً إال مبضي اهلدم والبن

واألول هو الذي اعتمده شراح الرسالة كابن عمر وابن ناجي ، وكذا . العشر ؟ قوالن البن املاجشون وابنالقاسم 
ناء وال غرساً أو هدماً ، وإن أحدث فيها شيئاً من ذلك أبو حممد صاحل عليها قائالً هذا إذا مل حيدث يف العشر سنني ب

وحنوه يف ابن يونس قال ابن رحال . . . فإن ذلك يسقط كالم املدعي بنفس الفعل يعين إن مل ينكر مبجرد علمه اخل 
  .وكونه حوزاً من حينه ووقته هو الذي يظهر ال غري اه : 

املساحمة يف البناء والغرس يف هذا الزمان ، وإن كان مذهب  بل هو الذي جيب اعتماده لكثرة املشاحة وعدم: قلت 
ابن القاسم أنه ال بد من العشر وهذا إذا هدم صحيحاً له قدر وبال ليتوسع فيه أو يبين غريه مكانه أو ليزيده مسكناً 
ن آخر ال أن هدمه خلوف سقوط أو ألجل إصالح حق فإن ذلك ال يسقط حق القائم ولو مضت العشر أو أكثر أل

  .رب الدار يأمر املكتري بأن يصلح من كرائها 
ظرف لقوله إن حيز ، وظاهره أنه ال بد منها وال يكفي ما دوهنا من مثان أو تسع وهو كذلك على ) عشر سنني ( 

يريد مبا قارب الشهر والشهرين : ابن رشد . وما قارب العشر هو مثلها : املعمول به ، ابن عرفة عن ابن القاسم 
  .خربه وضمريه للحائز عشر سنني واجلملة خرباً ألجنيب ) استحق ( مبتدأ ) فالتملك . ( ثلث العام فأقل اه وما هو 

  واْنقَطََعتْ ِحّجةُ مدَّعيِه
  َمع احلضورِ عن ِخصامٍ فيِه

 الذي أثبت أنه كان ميلكه قبل هذا عشرة أشهر فأكثر ولو مائة سنة فال تقبل دعواه وال) وانقطعت حجة مدعيه ( 
ظرف ليحز أيضاً أي مع حضور القائم يف مجيع العشر فإن حضر مخساً ) مع احلضور ( بينته وإن سلمت من الطعن 

أو مثانياً وغاب الباقي فهو على حقه كما يفيده كالم ابن مرزوق وغريه ، فإن تكرر قدومه وسفره فال حق له انظر 
وبأنه يتصرف فيه وينسبه لنفسه ملكاً كما يف القلشاين مع احلضور أو ومع علمه بأنه ملكه : فقوله . ابن سلمون 

) عن خصام ( وأيب احلسن ، واستغىن الناظم باحلضور عن العلم مبا ذكر ألنه إذا مل يعلم بذلك فكأنه غري حاضر 
وال مانع مينعه منه ألنه إذا كان هناك مانع فهو غري ) فيه ( يتعلق مبحذوف حال أي حال كونه ساكتاً عن خصام 



حذف متعلقه أي إن حيز بتصرف مع . إن حيز اخل : اكت حكماً إذ ال يشترط الشيء إال مع إمكان وجوده فقوله س
قال ربيعة ) من حاز شيئاً عشر سنني فهو له ( نسبته إليه كما قررنا ، وكما فسر به ربيعة قوله عليه الصالة السالم 

: عي أي ولو مرة واحدة فصار تقدير كالم الناظم هكذا معىن ذلك إذا كان احلائزينسب ذلك لنفسه حبضرة املد: 
واألجنيب إن حيز أصالً بتصرفه فيه ونسبته إليه مع حضور القائم وعلمه بأنه ملكه وبأنه يتصرف فيه حال كونه 

وقوله أصالً احترز به من غري األصل فإنه . ساكتاً عن خصام فيه وال مانع مينعه عشر سنني فالتملك استحق اخل 
حبق احترز به من احلوز بغصب أو تعد كما : وقوله . ويف سوى األصل حوز الناس اخل : يت الكالم عليه يف قوله سيأ
وقائم ذو : كما يأيت يف قوله . مع احلضور احترز به عما إذا كان غائباً على أربعة أيام فما فوقها اخل : وقوله . مّر 

ملاً باحليازة ويصدق يف دعواه أنه كان عاجزاً عن القدوم والتوكيل فإنه ال يسقط حقه ولو كان عا. غيبة بعيدة اخل 
وإن مل يعرف إال من قوله على املذهب ، وتقدم يف الشفعة أن املرأة والرجل الضعيف يف معىن الغائب ، وكذا 

ه أو يعلم غريه السفيه وغري العامل بأنه ملكه أو بأنه يتصرف فيه فإن احليازة ال تعمل عليها إال بعد أن يرشد السفي
وحتاز عليهما األمالك عشرة أعوام من يوم الرشد والعلم ومها ساكتان بال مانع ، وأما الغيبة القريبة كاليومني فهو 

وهو حممول على عدم العلم باحليازة حيث يثبت علمه وكذلك احلاضر يف البلد فإنه حممول : ابن رشد . كاحلاضر 
عن خصام فيه احترز به عما إذا : وقوله . ابن ناجي وحنوه تقدم يف الشفعة عن ) ح ( على عدم العلم أيضاً قال 

ولو مرة يف ) خ ( وظاهره كظاهر . واملدعي إن أثبت النزاع مع اخل : خاصم فإن حقه ال يسقط كما يأيت يف قوله 
نه نازعه يف ذلك ال يعلمو: أي وقت من العشر سنني وهو ظاهر الوثائق اجملموعة والفشتايل وغريمها حيث قالوا 

طول املدة املذكورة وهو الذي جيب اعتماده ألن ماهية النزاع حتصل باملرة الواحدة وهبا خيتل السكوت املشترط يف 
قطع حجة القائم وبوجود املنازعة مرة تنخرم ماهية احليازة خالفاً ملا يف القلشاين وابن سلمون عن سحنون من أنه ال 

تني ، بل حىت يتكرر ذلك منه مراراً فإنه ال يعول عليه كما البن رحال يف شرحه تنفعه يف املنازعة مرة أو مر
وحاشيته ، واعتراض الشيخ الرهوين عليه مبا لسحنون خالف ما أطبق عليه أهل التوثيق إذ لو كان يشترط التكرار 

وهكذا مع أهنم مل يقولوه  وغريه ساكت عن تكرر خصام فيه ،: ال يعلمون تكرار نزاع فيه ، ولقال الناظم : لقالوا 
فدل ذلك على عدم اشتراطه ، نعم إذا سكت عشر سنني بعد املنازعة فإنه يسقط حقه وظاهر كالمهم أيضاً أن 

جمرد النزاع كاف ولو مل يكن عند القاضي وهو كذلك خالفاً ملا يف ابن عمر من أن املنازعة إذا مل تكن عند القاضي 
وظاهر . ه أيضاً ، وإن زعم الشيخ الرهوين أيضاً أنه الراجح إذ ال دليل له على رجحانه مل ينتفع هبا فإنه ال يعول علي

كالم الرسالة وغريها خالفه ، وعليه اقتصر الزرقاين وغريه ومن تتبع كالمهم وجدهم أطلقوا ومل يقيدوا بكوهنا عند 
انع منعه من اخلصام كصغر أو القاضي أو عند غريه وإطالقهم حجة ، واحترز به أيضاً مما إذا كان هناك م

سفهوللحائز عليه دين أو كون احلائز ذا سطوة أو استناد لذي سطوة كما مرَّ أو كانت احليازة يف حمل ال تناله 
األحكام أو كان احملوز عليه امرأة ذات زوج غيور عليها شديد الضبط هلا مانع هلا من اخلروج كما يف املتيطية ، فإنه 

ه األمور غري ساكت وال يسقط حقه إال أن يقيم احلائز بينة بالسماع أنه اشتراها من القائم مع وجود واحد من هذ
أو أبيه وقد حازها عشر سنني ، فإنه يسقط حق القائم ولو مع العذر املذكور كما مر يف شهادات السماع ، وأما 

لعرف يكذبه كما قاله اجلزويل جهلت أن احليازة تلك املدة تقطع البينة فإنه ال يعذر بذلك ألن ا: إن قال 
إذا ثبت أنه كان يشهد : إمنا تركت القيام الشتغايل باخلدمة غدواً ورواحاً فقال ابن زرب : والعبدوسي فإن قال 

الشهود أنه غري تارك حلقه فله القيام قاله يف نوازل الضرر من املعيار ، وظاهره ولو كان يشهدهم بغري حضرة احلائز 
 إثبات التقية من سطوة احلائز وحنو ذلك وفيه دليل ملا تقدم من أن املنازعة عند غري القاضي كافية وأنه ال حيتاج إىل



ألن هذا انتفع بإشهاد الشهود على عدم تركه حلقه فكيف ال ينتفع باملنازعة عند غري القاضي من مجاعة املسلمني أو 
كنت : ن يشهدهم على عدم ترك حقه ، وأما إن قال حمتسب أو قائد إذ ال أقل أن يكون هؤالء مبنزلة الشهود الذي

عاملاً بأنه ملكي وبتصرف احلائز ولكن سكت لغيبة شهودي أو لعدم وجود رمسي ، واآلن وجدت ذلك فأردت 
وبه احلكم : قال . القيام فالذي نقله العلمي عن الوانشريسي يف شرحه البن احلاجب أن الصواب قبول عذره 

وتصويب ابن ناجي عدم القبول غري : ابن رحال يف شرحه احلق أنه يقبل قوله مع ميينه قال  وكذا قال. والقضاء اه 
وسيأيت أول االستحقاق أن اإلنسان إذا اشترى شيئاً وهو يرى أنه ال بينة له مث وجدها أن له القيام ويأخذ . ظاهر اه 

وإن ظهر ) : خ ( يف باب الفلس عند قول الثمن من البائع ، وقد أطال الشيخ الرهوين يف االنتصار لقبول عذره 
وكالم الوانشريسي الذي صرح فيه بأنه به احلكم كاف يف ذلك وإن كان هو أعين الوانشريسي حبث يف . دين اخل 

إمنا يكون عذراً إذا مل يعلم : الكراس الثالث من معاوضات معياره مع ابن احلاج الذي جعل غيبة الرسم عذراً قائالً 
باختصار ، ولكن املعول عليه أنه عذر كما ترى وبه يبطل قول .  وجد الرسم وإالَّ فال يكون عذراً اه بأنه ملكه حىت

  .ههنا ) ت ( 
  ليس من املانع جهل احلكم
  وال مغيب شاهد أو رسم

بل مغيب الشاهد والرسم كالمها عذر كما ترى وكذا اجلهالة هبما يعين هل له . وال جهالة بدين يف األصح اخل 
وإن يكن : على ذلك أم ال ؟ وهل جيد من يشهد له أنه ملكه أم ال ؟ والعجب منه كيف اقتصر عند قوله  رسم

. إن غيبة الشاهد والرسم عذر : إنه صحيح مع أن ابن احلاج يقول : على كالم ابن احلاج وقال . مدعياً إقالة اخل 
. زة قاطعة حلجته كما تقدم عن اجلزويل وغريه جهل كون احليا: يعين . ليس من املانع جهل احلكم اخل : وقوله 

. وأما جهل كونه ملكاً له فإنه عذر بعد ميينه على املشهور كما مرَّ ، وانظر ما قدمته آخر بيع الفضويل وال بد 
واعلم أن مدة احليازة تلفق بني الوارث واملوروث ، فإذا تصرف املوروث مخساً بالقيود املذكورة ومات مث تصرف 

مخساً أيضاً فإن ذلك قاطع حلجة القائم كما البن رشد وغريه وما يف املعيار من أهنا ال تلفق ال يعول عليه وال وارثه 
يلتفت إليه ، وكما تلفق احليازة من وارث وموروث كذلك يلفق السكوت من وارث وموروث أيضاً كما يف الدر 

مللك ملن ادعاه كما حيكم هبا على ساكت واحد كذلك إن احليازة اليت تشهد بنقل ا: النثري عن أيب احلسن قائالً 
مث أشار الناظم إىل املسألة األوىل من املسائل اليت فرعها على احليازة . حيكم هبا ملفقة من سكوتوارث وموروث اه 

  . . .وانقطعت حجة مدعيه اخل . فالتملك استحق : القاطعة فقال مستثنياً من قوله 
  بالكِرَاإالّ إذا أَثَْبَت حَْوزاً 

  أو ما ُيضاِهيِه فلْن ُيْعَتَبرَا
أي أثبت بالبينة أو اإلقرار أن ابتداء حوز احلائز إمنا كان بسبب الكراء منه ) حوزاً بالكرا ( القائم ) إال إذا أثبت ( 

بإن )  ف( أي الكراء كاإلسكان جماناً واملساقاة والعمرى والعارية والغصب وحنو ذلك ) أو ما يضاهيه ( أو من أبيه 
ألنه قد علم حينئذ أن أصل مدخله الكراء وحنوه فال ) لن يعتربا ( حوز احلائز عشر سنني فأكثر بالقيود املتقدمة 

إمنا تنفع احليازة : إذا أثبت أصل املدخل ببينة أو إقرار فال حيازة ، وتارة يقولون : تنفعه حيازته ، وهو معىن قوهلم 
ه أو بشراء وحنوه ، أما إذا علم فإن كان بكراء وحنوه مل ينتفع به حىت يأيت إذا جهل أصل املدخل هل بكراء وحنو

بأمر حمقق من شراء أو هبة أو صدقة من القائم أو أبيه ، وظاهره أنه ال تنفعه احليازة مع علم أصل املدخل ولو 
لت اخلمسني سنة طالت كاخلمسني سنة وليس كذلك ، بل صرح ابن فرحون وصاحب الوثائق اجملموعة بأهنا إن طا



وحنوها والقائم حاضر ال يغري وال يدعي شيئاً فإهنا تنفعه وإن مل يثبت ابتياعاً وال صدقة وحنوه البن رشد كما يف 
  :مث أشار إىل املسألة الثانية من املسائل املفرعة عاطفاً على االستثناء فقال . حاشية الشيخ بناين 

  أو َيدَِّعي ُحصولَُه َتربُّعا
  مٍ فَلُْيثْبِنتَّ ما ادَّعَاِمْن قَاِئ

أو ) من قائم . ( هببة أو صدقة ) تربعا ( أي الشيء احملوز بيده ) حصوله ( احلائز عشر سنني فأكثر ) أو يدعي ( 
  .ه من التربع ويتم ملكه ) ما ادعا ( احلائز ) فليثبنت ( موروثه 

  أَْو َيْحِلُف الْقَاِئُم وَالَيِمُني لَْه
  اَء ِمْنُه ُمْعملَْهإن ادََّعى الشَِّر

إن مل يثبت ذلك ويأخذ شيئه خبالف ما لو ادعى احلائز الشراء من القائم أو موروثه فإنه ال ) أو حيلف القائم ( 
( احلائز ) إن ادعى ( أي للقائم على احلائز ) واليمني له : ( يكلف إثباته ويصدق يف أنه اشتراه مع ميينه كما قال 

هذا وكأن الناظم يقول احلائز عشر سنني إن أقر مبا ال ينقل امللك كاإلسكان ) معمله ( ائم أي من الق) الشراء منه 
وحنوه مل ينتفع حبيازته ، وإن أقر مبا ينقله كاهلبة والشراء ففيه تفصيل فينتفع باحليازة والشراء دون اهلبة ، ولكن ما 

الصواب : مرَّ عن ابن رشد وحنوه البن يونس قائالً  ذكره من التفرقة والتفصيلبني اهلبة والشراء خالف املعتمد كما
ال فرق بني البيع واهلبة وحنوه يف التوضيح ، وما ذاك إال لكون احليازة عشر سنني كقيام البينة على انتقال امللك إىل 

احلائز  احلائز بشراء وحنوه سواء كان احلائز هو البائع أو غريه كما هو ظاهر النظم وغريه ، وهلذا كان ال يكلف
ببيان وجه ملكه للشيء احملوز على الراجح املعمول به كما مرَّ ، لكن إن وقع ونزل وبني وجهه فإن بينه مبا ال ينقل 

إال إذا أثبت حوزاً بالكراء وإن بينه مبا ينقله من صدقة أو شراء وحنومها فقوله : امللك أو قامت بينة به فهو قوله 
اشتريته منك أو من وكيلك وال يكلف بإثبات الوكالة خالفاً ملا : ، وسواء قال  مقبول بيمينه كما البن رشد وغريه

يف ابن سلمون وأقضية املعيار ، ألن احليازة دليل على نقل امللك إليه بالوجه الشرعي كما مر ، وعليه فكان حق 
من يقول إنه يكلف ببيان وجه ألنه إمنا يتمشى على قول . البيتني . أو يدعي حصوله تربعاً : الناظم أن حيذف قوله 

  .ملكه ، اللهم إال أن يقال إنه تربع بالبيان من غري تكلف كما قررنا 
ما تقدم من أنه ال يكلف ببيان وجه ملكه هو الذي اقتصر عليه ابن سلمون وغريه يف وثيقة االعتمار وحنوه : تنبيه 

وهو الذي به : قال ابن رحال يف شرحه . أو غريه ال يسأل احلائز عن شيء وارثاً كان : يف نوازل العلمي قائالً 
  .العمل 
وال زال العمل عليه إىل اآلن ، وعليه فال يلتفت إىل ما قاله الشيخ الرهوين من أن الراجح هو تكليفه ببيان : قلت 

ر وفيما يعين يف نفس األم. وجه ملكه إذ هو خمالف للمعمول به ، وقول ابن رشد جمرد احليازة ال ينقل امللك اخل 
بينه وبني اهللا بدليل قوله متصالً به ، ولكن يدل على امللك كإرخاء الستر ومعرفة العفاص والوكاء يف اللقطة ، 

يعين يقضى له بذلك يف . بل ينقل امللك للحائز عند وجود الشروط اخل : وقول ابن رحال يف شرحه وحاشيته ههنا 
وإذا كانت تدل على نقل امللك وتوجب القضاء به . امللك اخل الظاهر ، وهو معىن قول ابن رشد ولكن يدل على 

يف الظاهر فال وجه لتكليفه ببيان وجه ملكه ، وإمنا حيسن تكليفه بالبيان على القول الذي يفصل بني اهلبة والشراء 
أن أبا احلسن ألنه حينئذ إذا ادعى اهلبة يكلف بإثباهتا ، وقد علمت أنه خالف املعتمد ، وبعد كتيب هذا وقفت على 

ولعل القائل بالتفصيل بني البيع واهلبة هو الذي يقول يكشف عن : قال بعد ذكره اخلالف يف تكليفه بالبيان ما نصه 
مل ) : خ ( ظاهر قول : وقال ابن رحال أيضاً . وجه ملكه ، وأما القائل بأن البيع واهلبة سواء فال فائدة يف كشفه اه 



ائز أن احلوز حصل له من القائم ببيع أو هبة أو مل يدع ذلك وهو كذلك كما رأيته ادعى احل. تسمع وال بينة اخل 
وهذا كله إذا ادعى احلائز أنه ملكه ، وأما إن ادعى أنه حوزه فقط فال إشكال أنه ال . من تصويب ابن يونس اه 

  .ينفعه ذلك 
  َويثبُِت الدَّفَْع َوإالّ الطاِلُب
وإال ( للثمن فيربأ منه ) يثبت الدفع ( إذا قبل قول احلائز يف الشراء بيمينه فال بد أن ) و ( لَُه الَيمُني وَالتقضِّي الَزُِب

( أي قضاء الثمن ودفعه للطالب ) والتقضي ( ما قبضه وال شيئاً منه ) اليمني ( أي عليه ) الطالب له ( يثبته ف ) 
وإالَّ فالقيمة وال يسقط عنه إال أن يطول إىل األمد أي الزم للحائز ويدفع من الثمن ما أشبه أن يكون مثناً ) الزب 

الذي ال يتابع الناس إىل مثله قاله املشاور ، وفيه دليل على أن الشهادة بالشراء دون تسمية قدر الثمن صحيحة 
زة وبيانه أن البينة هناك شهدت بأصل الشراء ال بالثمن واحليا. ومن لطالب حبق شهدا اخل : تامة كما مر عند قوله 

هنا دلت على الشراء ال على قدر الثمن ، فكما قالوا هنا يصح البيع ويدفع ما أشبه من الثمن أو القيمة ، فكذلك 
مثَّ ال يقال كيف ميكن القائم من الثمن وهو ال يدعيه ، ألنا نقول إمنا ميكن إذا رجع . ينبغي أن يقال هناك كما مر 

وأيضاً فإن املتبايعني إذا اختلفا يف عقد : قلت . عن ابن رشد ) ح ( إىل تصديق املشتري املدعي للحيازة كما يف 
  .البيع وأثبته املشتري أو حلف ونكل البائع فإنه يأخذ الثمن وإن كان ال يدعيه 

يصدق البائع يف عدم : ما ذكره الناظم من أنه يثبت الدفع للثمن إمنا يتمشى على قول ابن القاسم القائل : تنبيه 
رين سنة ال على قول غريه الذي تقدم صدر البيوع أنه املعتمد وعرف الناس اليوم عليه ألن مضي قبضه إىل عش

العام والعامني يدل على دفعه فكيف ميضي العشر ما مل يكتب الثمن يف كتاب ، وإِالَّ فيجري على حيازة الدين 
  :ثة املفرعة على قطع حجة القائم فقال مث أشار إىل املسألة الثال. املتقدمة هناك أيضاً كما أليب احلسن وغريه 

  َوإنْ َيكُْن ُمدَّعياً إقَالَْه
  فََمْع َيِمينِِه لَُه املَقْالَْه

) له املقالة ( أي احلائز ) فمع ميينه ( من القائم الذي أثبت الشراء من احلائز ) مدعياً إقالة ( احلائز ) وإن يكن ( 
احلائز أقلتين فيها بعد أن بعتها منك لكان القول قوله مع ميينه وتبقى لو قال : فهو كقول ابن سلمون عن ابن احلاج 

ولو قال القائم إين اشتريتها مث أعرتك إياها أو أكريتها منك ولذلك مل أقم هبا : وقال قبل ذلك . األمالك بيده اه 
وإن مل يدع غيبة الوثيقة  فظاهره أنه يأخذها. عليك لكان أبني يف أن حيلف إذا استظهر بوثيقة الشراء ويأخذها اه 

وليس كذلك كما يأيت قريباً فيجب محله على ما إذا ادعى مع ذلك غيبتها ، وقد علمت أن اإلقالة بيع فهذا حينئذ 
داخل يف البيت الذي قبله يليه فلو حذفه ما ضره ، مث ال مفهوم لقوله مدعياً إقالة بل كذلك إذا مل يدع شراء وال 

كما مر . حوزي وملكي أو ورثته من أيب وهذه مدة احليازة على عينك وأنت حاضر عامل اخل هو : غريه ، وإمنا قال 
قريباً من أنه ال يكلف ببيان وجه ملكه ، وكما يأيت أيضاً وحيمل األمر على أهنا رجعت للحائز هببة أو شراء أو إقالة 

ال يوجب امللك عقود : د قوله كما صرح بذلك ابن جزيفي تكملته ، ونقله ابن رحال وشارح نظم العمل عن
ويوافقه كالم ابن احلاج ألنه إمنا جعل القيام للمشتري على البائع بعد مدة احليازة وهو بيد : قال . األشرية اخل 

إمنا سكت لكوين مل أجد وثيقة الشراء أما لو مل يعتذر بذلك مل يقض له بأخذ األمالك من يد البائع اه : البائع إذا قال 
عن العبدوسي مما خيالفه ال يعول عليه ألن ظاهره ولو ادعى البائع إقالة أو شراء أو حنومها فإن املشتري  وما نقل. 

يأخذه من يده وهو خمالف ملا للناظم وغريه الذي تلقى غري واحد بالقبول وسلموا له هذا الفرع ، وما للعبدوسي 
أيت ما فيه بل لو مل يدع شيئاً مل يضره كما مرَّ ويف لعله مبين على ما يأيت عن ابن رشد يف حيازة األقارب ، وسي



وألن العادة تقضي أن املشتري ال يدفع الثمن ويبقى : دعاوى املعيار عن ابن لب قال يف أثناء جواب له ما نصه 
ا كان وإذ. الشيء املشترى بيد البائع السنتني والثالث ، إذ من املعلوم يف ذلك االستهالك والتغيري وذهاب الغلة اه 

هذا يف السنتني والثالث فكيف مبن بقي بيده مدة احليازة ؟ وقال ابن يونس مستدالً على أن احليازة تنقل امللك ما 
وملا كان اإلنسان يف أغلب األحوال ال حياز عنه شيئه ويرى احلائز يتصرف فيه تصرف املالك دل ذلك على : نصه 

فلم يفرق بني . ة أن ذلك له صار مدعياً لغري العرف فلم يقبل قوله اه أنه خرج عن ملكه فإذا قام يطالبه ويقيم البين
  .كون احلائز هو البائع أو غريه وال بني كونه ادعى بيعاً وحنوه أو مل يدع شيئاً واألنقال يف مثل هذا كثرية 

ا مل يكن احلائز هو البائع علم مما مر أن قوهلم عقود األشرية ال تفيد امللك وال ينتزع هبا من يد حائز حمله إذ: تنبيه 
وإال فينتزع هبا من يده إذا مل تطل مدة احليازة العشر سنتني فأكثر ، وإالَّ فال ينتزع هبا من يد البائع كما مر فشّد 

يدك عليه ألن املوافق للنقل يف النظم وغريه ، وال تلتفت إىل ما سواه وال يتجه اعتراض الوانشريسي على ابن 
اج إمنا جعل له القيام مع االعتذار بعدم وجود الوثيقة ، فجعل عدم وجودها من موانع القيام احلاج ألن ابن احل

وإمنا قلنا ألنه املوافق للنقل ملا مّر ألن صاحب املعيار بنفسه قال يف أثناء . كالصغر والسفه كما تقدم واهللا أعلم 
لك يف احملوز بوجه من وجوه النقل من شراء أو وأما جمرد احليازة من غري تعرض لضميمه دعوى امل: جوابه ما نصه 

إن احلائز يكلف : وهو تابع يف ذلك البن رشد القائل . هبة أو صدقة فال تنقل امللك عن احملوز عنه إىل احلائز اه 
مل ببيان وجه ملكه كما يأيت ، وتقدم أن العمل على خالفه وأنه إمنا حيسن البيان إذا كان هنا فرق بني اهلبة وغريها و

يفرق ابن رشد وال غريه يف دعوى اإلقالة والشراء بني كوهنما من بائع أو غريه ، وإذا كان كذلك فالبائع إذا ادعى 
الشراء أو اإلقالة فقوهلمقبول كما ترى يف النظم وغريه ، بل وكذا إن ادعى اهلبة كما ترى أيضاً يف كالم ابن رشد 

والعجب . ئز ولو بائعاً شيئاً ، وتقدم أن العمل على عدم كشفه واهللا أعلم وغريه ، وإمنا يبقى الكالم إذا مل يدع اجلا
منهم كيف جعلوا كالم ابن احلاج مفيداً لكون عقود األشرية تفيد امللك وصاروا يتكلمون معه من هذه احليثية ، 

نهم من يقول إن كالمه صحيح ألهنا تفيد امللك إذا كان البائع هو احلائز ال غريه ، وم: فمنهم من يقول 
أهنا تفيد امللك مع أن ابن احلاج إمنا جعل القيام للمشتري على البائع احلائز بسبب دعواه عدم : كالوانشريسي 

وجود الوثيقة كما مر ، وأيضاً فإن ما يف النظم من دعوى اإلقالة هو البن احلاج أيضاً ، فلو كانت عقود األشرية 
وملا قدم أن العشر سنني ال بد منها للحديث . ائع ما صدقه يف دعوى اإلقالة عنده تفيد امللك وينتزع هبا من يد الب

  :املتقدم ذكر أن ما قارهبا من تسع سنني أو مثانية بعطى حكمها فقال 
  َوالتِّْسُع كالَعْشرِ لدى ابن القَاِسمِ

  أو الثَّمانِ يف انِقطاعِ القَاِئمِ
) يف انقطاع ( كذلك عنده ) ابن القاسم أو الثمان ( عند ) ى لد( املتقدم ذكرها ) كالعشر ( سنني ) والتسع ( 

  .ولكن املعمول هو العشر كما مر ) . القائم ( حق 
  واملدعي إنْ أثَْبتَ النِّزَاَع مَْع
  َخِصيمهِ يف ُمدِة احلَْوزِ اْنَتفَْع

ذلك وظاهره ولو نازعه مرة ب) انتفع ( اليت هي العشر سنني ) واملدعي إن أثبت النزاع مع خصيمه يف مدة احلوز ( 
حيث جعل عشر سنني ظرفاً حلاضر ساكت ) خ ( واحدة ولو عند غري القاضي وهو كذلك ما مّر وكما هو ظاهر 

  .فتتنازعه العوامل الثالثة . بال مانع اخل 
  َوقَائٌم ذو غَْيَبٍة َبعيدْه



  َحجَُّتُه باِقَيةٌ ُمفيدَْه
وظاهره ولو غاب بعد احليازة عليه ست سنني أو مثان ) حجته باقية مفيدة  (عن حمل احلوز ) وقائم ذو غيبة بعيدة ( 

سنني ألنه يصدق عليه أنه مل جتز عليه عشر سنني إذ ما بعد الغيبة ال حيسب عليه وهو كذلك كما يفيده ابن مرزوق 
  . .عشر سنني ظرفاً حلاضر وهذا ما مل يتكرر قدومه وسفره كما مّر ) ح ( وكما يفيده جعل 

  الْبُْعُد كالسَّْبعِ وكَالثَّماِنَو
  َويف الَّيت َتوسَّلَْت قَْوالَِن

وظاهر بلغه العلم باحليازة عليه أم ال كانت احليازة عليه باهلدم والبناء أو ) وكالثمان ( مراحل ) والبعد كالسبع ( 
( انقطاع حجته يف الغيبة  )ويف ( باالستغالل والسكىن ثبت عجزه عن القدوم والتوكيل أم ال ، وهو كذلكاتفاقاً 

أوهلما البن حبيب وابن القاسم أنه يسقط حقه إذا ) قوالن ( كالثالثة واألربعة فما فوقها إىل السبع ) اليت توسطت 
مل يثبت عجزه عن القدوم أو التوكيل ، وثانيهما البن القاسم أيضاً ألنه ال يسقط حقه ولو مل يثبت عجزه ويصدق 

: ن القدوم والتوكيل ألنه قد يكون معذوراً كمن مل يتبني عذره وهو املعتمد ، قال املشاور فيما يدعيه من العجز ع
  .وهذا اخلالف إمنا هو إذا علم باحليازة عليه : ابن رشد . وبه العمل 

  َوكاحلُُضورِ الَيْوُم والَيْوَماِن
مع األمن ال مع اخلوف ) اليوم واليومان ( بينته يف عدم مساع دعواه و) وكاحلضور ( بِنِْسَبةِ الرِّجَالِ ال النِّسَْواِن 

وهو : ابن رشد . والقدرة على القدوم أو التوكيل ال مع ثبوت العجز عنهما والعلم باحليازة عليه ال مع عم علمه 
فال ينقطع ) بنسبة الرجال ال النسوان ( حممول على عدم العلم حىت يثبت علمه ، وتقدم أن احلاضر كذلك ، وهذا 

ولو على مسافة يوم أو أقل على ما تقدم يف الشفعة ولو علمن باحليازة عليهن وهن حمموالت على العجز عن  حقهن
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر : ( القدوم وعدم القدرة على التوكيل لقوله عليه الصالة والسالم 

وأما التوكيل فقد ال جيدن من حيسن اخلصام ومن يثقن . والليلة وال مفهوم لليوم . اخل ) يوماً وليلة إال مع ذي حمرم 
مث أشار إىل مفهوم . به ، ومفهوم اليوم واليومان أن ما فوقهما ال يقطع حقه وهو كذلك على املعمول به كما مّر 

  :فقال . واألجنيب إن جيز أصالً اخل : قوله 
  واألقَْرُبونَ َحْوزُُهم ُمْخَتِلُف

  م َيْخَتِلُفَحبَسب اْعتمارِه
غري األب وابنه من اإلخوة واألعمام وأبنائهم واألخوال وأبنائهم ، ويف معناهم األصهار واملوايل ) واألقربون ( 

( أي تصرفهم يف الشيء احملوز ) خمتلف حبسب اعتمارهم ( أي أمد حوزهم ) حوزهم . ( كانوا شركاء أم ال 
شياء كاهلدم والبناء والغرس وسيأيت ، وتارة يكون بغري ذلك فتارة يكون اعتمارهم وتصرفهم أقوى األ) خيتلف 

  :وهو قوله 
  فإنْ َيكُْن مبثْلِ ُسكَْنى الدَّارِ
  َوالزَّْرعِ لَْألْرضِ وَاالَْعِتمارِ

  .للحوانيت بأخذ أكريتها واالستغالل للثمار يف األشجار 
  فهو مبا َجيوُز األْربعِني
  وذو َتشَاُجرٍ كاَألْبَعِدين

عاماً فإذا حازها أحدهم املدة املذكورة فأكثر ) مبا جيوز األربعني ( أي أمد احليازة القاطع للحجة فيما بينهم ) فهو ( 



وهذا إذا مل يكن بينهم تشاجر وال عداوة أو : فال حق للمحوز عنه على ما جرى به عمل أهل الوثائق قال ابن لب 
فيكتفي ) كاألبعدين ( منهم ) وذو تشاجر : ( كما قال  أشكل أمرهم ، وأما من عرف التشاح بينهم فهمكاألجانب

فيهم بعشر سنني ، ومراده بالتشاجر التشاح وعدم املساحمة كما يف النقل عن ابن يونس واملواق وغريمها وما يف 
ال  .الدر النثري من أن عشرين سنة إىل ثالثني غاية املدة يف حيازة األقارب لكثرة التشاح يف أهل هذا الزمان اخل 

  .يعول عليه بل العشر سنني كافية كما للناظم وغريه 
  وِمثْلُه ما ِحيَز بِالَْعتَاقِ

  ما كَان أَو بالْبيع باتِّفاقِ
أو ( ناجزاً أو مؤجالً أو كتابة أو تدبرياً ) ما كان ( كيف ) ما حيز بالعتاق ( أي اعتمار صاحب التشاجر ) ومثله ( 
وفيه نظر فإن ) باتفاق ( يه حجة القائم مبضي عشر سنني وهو ال ينكر وال يغري فتنقطع ف) بالبيع ( ما تصرف فيه ) 

العتق والبيع يسقطان حق البائع مبجرد علمه وسكوته وإن مل متض مدة احليازة من غري فرق بني أجنيب أو قريب كما 
  :قوى األشياء فقال مث أشار إىل حوزهم بأ. وحاضر بيع عليه ماله اخل : مّر يف فصل بيع الفضويل حيث قال 

  وفيه بالَْهْدمِ والُبْنياِن
  َوالغْْرسِ أَو عقِْد الِكَرا قَْوالِن

ملا ال خيشى سقوطه بل ليتوسع فيه أو ليبين غريه مكانه كما مر ) باهلدم ( أي ويف مقدار أمد حوز األقربني ) وفيه ( 
يف الدار وحنوها وقبضه باسم نفسه مبحضر غريه ء ) أو عقد الكرا ( كذلك ) والغرس ( الغري اخلفيف ) وبالبنيان ( 

أحدمها أن العشر سنني كافية كالشريك األجنيب ، وثانيهما أهنا ال تكفي بل مبا جياوز ) قوالن ( من األقارب 
ويف ) : خ ( األربعني كاحليازة بالسكىن واالزدراع ، وهو املذهب ما مل يكن بينهم تشاح فالعشر كافية كما مر 

ال بني أب وابنه إال أن يطول معهما ما هتلك فيه البينات وينقطع . ريب معهما أي اهلدم والبناء قوالن الشريك الغ
  .العلم 

فإن حاز الوارث الشريك مثل سهمه أربعني سنة فهو له وال شيء له يف الباقي ، وإن ادعى أن ما : األول . تنبيهات 
إذا ادعى إشراكه إمنا تركوه ليكون له سهمه وسهامهم فيما  حازه خاص به وأن حقه ثابت فيما بقي مل يكن له ذلك

بقي وحلفوا على ذلك ، وإن حاز أقل من سهمه كمل له بقية سهمه مما بقي ، وإن حاز أكثر من سهمه فهو له كله 
وهو املذهب وحنوه يف : قال الرجراجي . قدر سهمه بسهمه ما زاد على سهمه باحليازة قاله مطرف يف الواضحة 

فإن حاز كل من الورثة طائفة من األرض حيرث ويعمر حىت ميوت بعضهم : يونس وغريه ، قال الرجراجي  ابن
فيكون ولده كذلك فيما تركوا وقد اقتسم ورثته أو مل يقتسموا مث طلب ورثه اجلدالقسم ، فإن طال الزمان فيما 

سم ثانياً إال أن يكون عنده بينة ولو يندرس فيه علم املقامسة فذلك باق على حاله وال يقبل قول من طلب الق
بسماع أن ذلك كان منهم على التجاوز واملساحمة دون املقامسة ، فليستأنف القسم فمن وقع حقه فيما بين أو غرس 

فهو له ، ومن وقع بناؤه يف حق غريه فليحلف ما بين إال مبقامسة مث خيري صاحبه بني أن يعطيه قيمة البناء والغرس 
أن يعطيه الباين قيمة أرضه ، وإن أبيا كانا شريكني إال أن تقوم بينة قاطعة أنه حازه بغري مقامسة ، أو ينكل قائماً وبني 

عن اليمني وحيلف اآلخر فإنه يعطيه قيمته منقوضاً أو يأمر بقلعه فإن مل يكن له بينة قاطعة أو نكالً أعطاه قيمته قائماً 
  .ارسة وانظر ما تقدم يف املغ. على ما ذكرنا اه 

آخر احليازة مستدالً حبيازة الدين عن مساع حيىي أن اإلنسان إذا أصدق لزوجة ابنه أحقاالً ) ح ( ذكر : الثاين 
قد عاينته زماناً وهي بيده وال ندري ولعله أرضاك : وبقيت بيده سنني حىت مات فأرادت أخذ ذلك فقال هلا الورثة 



نعم وال يضرها طول ما تركت ذلك بيد أب زوجها ألن الصداق : قال . من حقك أترى للمرأة يف ذلك حقاً ؟ 
وهذه املسألة صحيحة ال إشكال فيها وال : قال ابن رشد . ليس من األمثان وليس هو صدقة حىت حيتاج للحوز 

اختالف ألن حقها تركته يف يد محيها فال يضرها ذلك طال الزمان أم قصر ، وليس هذا من وجه احليازة اليت ينتفع 
ا احلائز ويفرق فيها بني القرابة واألصهار إذ قد عرف وجه كون األحقال بيد احلم فهي على ذلك حممولة حىت هب

يعرف تصيريها إليه بوجه صحيح ألن احلائز ال ينتفع حبيازته إال إذا جهل أصل مدخله فيها ، وهذا أصل يف احلكم 
يقتضي أن البائع احلائز املدة املعتربة بني األقارب واألصهار أو . فقوله ألن احلائز ال ينتفع حبيازته اخل . باحليازة اه 

بني األجانب وادعى أنه رجع إليه بإقالة أو شراء ال يقبل منه ألنه قد عرف أصل مدخله ، وهو كوهنا كانت بيده 
ين على أن وبكالم ابن رشد هذا استدل الشيخ الرهو. وقت العقد أو املساحمة وحنوها ، ومثله تقدم عن العبدوسي 

وإن يكن مدعياً : حيازة البائع ال يعمل هبا على املشتري منه ولو طالت وادعى اإلقالة وحنوها وهو خمالف لقوله 
الذي تلقاه غري واحد بالقبول وخمالف ملا مّر عن الرجراجي قريباً من أن من ادعى القسمة مع طول املدة . إقالة اخل 

وما كان خيفى على أولئك الشيوخ كالم ابن . وهو املساحمة وحنوها  يصدق والقسمة بيع وقد عرف وجه دخوله
رشد هذا ألن ما قاله مبين على مذهبه من أن احلائز ال ينتفع حبيازته إذا مل يدع ابتياعاً أو هبة كما مر عنه ، والورثة 

ها بالبيع وحنوه ، ولو ال ندري ، ولعله أرضاك من حقك فلم جيزموا باخلروج من يد: إمنا قالوا يف هذه املسألة 
حوز عشر سنني يقطع دعوى احلاضر ما : قال أبو احلسن على قوهلا . جزموا بذلك ما جعل له القيام كما مر عنه 

ال خالف أنه ال ينفعه : وهذا إذا ادعى االنتقال بالبيع وحنوه ، وأما لو مل يدع إال جمرد احليازة فقال ابن رشد : نصه 
ولكن تقدم أن العمل على خالفه وأن االتفاق . مكذب لشاهد العرف الذي هو احليازة اه ألنه مقر بامللك لغريه 

واختلف هل يكلف احلائز من أي صار له ؟ على قولني أحدمها إنه يكلف : قال الرجراجي . الذي حكاه غري مسلم 
يدع شيئاً إال جمرد احليازة وهو  أنه كان بشراء أو هبة ، والثاين أنه ال يكلف إذا ادعى أمراً ال يريد إظهاره أو مل

قول مطرف ، وهو ظاهر املدونة يف الذي قامت الدار بيده سنني حيوزها ويكري ويهدم ، مث أقام رجل البينة أن 
فإن كان هذا املدعي حاضراً يراه فال حجة له وذلك يقطع دعواه ، ومل يقل إنه : الدار داره أو أهنا ألبيه حيث قال 

وقد تقرر عندهم أنظاهر املدونة كالنص ، وهلذا أفىت ابن أيب زمنني وغريه ، . بلفظه . إليه اه يسأل من أين صارت 
واقتصر عليه ابن يونس كما مّر ، وتقدم أن العمل عليه وأنه إمنا يكلف بالبيان على القول الذي يفرق بني البيع 

. وإن يكن مدعياً إقالة اخل : دم حتريره عند قوله واهلبة وإالَّ فال فائدة فيه ، وإذا علمت هذا فالوجه اعتماد ما تق
وإمنا أطلنا يف هذه املسألة وكررنا الكالم فيها مراراً ملسيس احلاجة إليها والعتماد الكثري من طلبة الزمان على كالم 

  .ابن رشد واهللا أعلم 
يتيم بعد طول الزمان وينكر قبض حيازة الديون تقدم الكالم عليها صدر البيوع ومنها الوصي يقوم عليه ال: الثالث 

ح ( نقله . ماله من الوصي ، فإن كانت مدة يهلك يف مثلها شهود الوصي فال شيء عليه وإالَّ فعليه البينة بالدفع اه 
  .قبيل ما مر عنه ) 

املنازع واعلم أن عدم . تقدم يف احلبس أن احلبس ال حياز عليه ، وتقدم ما فيه حيث جرى العمل بأنه يباع : الرابع 
وحنوه كعدم التفويت يف علمهم وكونه ماالً من أمواله إمنا شرطوه يف الشهادة بامللك ال يف الشهادة باحلبس ، وإمنا 
شرطوا يف الشهادة به أهنا حترم حبرمة األحباس كما يف ابن سلمون وغريه ، وإن كان النص بذلك إمنا هو يف شهادة 

ألهنا أقوى منها ، ويصح قطعهم بذلك إن كان السماع مفيداً للقطع ، السماع فالشهادة بالقطع كذلك بل أوىل 
فإذا مسع ممن ال حيصى أن هذا حبس على مسجد كذا فإنه يعتمد الشاهد على ذلك ويقطع بأنه حيترم حبرمة 



األحباس وال يسند ذلك إىل السماع ، وال سيما إن رأى نائب املسجد املذكور يتصرف له طول املدة وينسب ذلك 
إليه ، مث إذا وكل أهل املسجد واحداً منهم خياصم وشهد باقيهم لذلك املسجد مبا ذكر فإن شهادهتم جائزة كما يف 

عن ابن عات يف باب الشهادات وال تتوجه ميني االستحقاق على احلبس وال ميني القضاء ، وإن شهد ) ح ( 
وكيفية وثيقة ذلك أن تقول . ميني بعض اخل يف الشهادات وإن تعذر ) خ ( للمسجد شاهد واحد فيجري على قول 

يعرف شهوده احملل الفالين احملدود بكذا ومعها يشهدون بأنه حبس على مسجد كذا ، وأنه حياز مبا حتاز به : 
األحباس وحيترم حبرمتها إىل اآلن أو إىل وقت كذا ، فإن كانت شهادة مساع قلت ومعها يشهدون بأهنم مل يزالوا 

اشياً من أهل العدل وغريهم أنه حبس على بين فالن أو على مسجد كذا ويعرفونه حياز مبا حتاز به يسمعون مساعاً ف
وإذا ثبتت الشهادة بالقطع فال إشكال . األحباس وحيترم حبرمتها إىل اآلن أو إىل وقت كذا انظر ابن سلمون وغريه 

وحبس : تقدم عند قوله يف شهادة السماع  أنه ينزع هبا من يد احلائز ، وكذا بالسماع على ظاهر ابن عرفة كما
  :إن حيز أصالً فقال : مث أشار الناظم إىل مفهوم قوله . حاز من السنني اخل 

  ويف سوى األصولِ حوُز النَّاس
  بالَعامِ والعاَمْينِ يف اللِّباسِ

) العامني يف اللباس بالعام و( األجانب يكون ) حوز الناس ( من العروض واحليوان وغريمها ) ويف سوى األصول ( 
فحوز الناس مبتدأ ويف سوى األصول يتعلق به وبالعام والعامني خربه ، ويف اللباس بدل من قوله يف سوى األصول 

  وما كََمْركوبٍ ففيه لَزِما.بدل بعض من كل 
  حوٌز بَعاَمْين فما فوقَُهما

عطف ) فما فوقهما ( فاعل ) وز بعامني ح( جوابه ) ففيه لزما ( من الدواب اسم شرط ) كمركوب ( كان ) وما ( 
  .عليه 

  ويف العبيد بثَالَثٍة فما
  َزاد ُحصُولُ احلَْوزِ فيما اسُْتْخِدما

فحصول احلوز مبتدأ ويف العبيد ) حصول احلوز فيما استخدما ( عليها ) فما زاد ( من األعوام ) ويف العبيد بثالثة ( 
ن قوله يف العبيد بدل بعض من كل أيضاً ، ومعىن األبيات ظاهر ، وما يتعلق به وبثالثة خربه وفيما استخدما بدل م

حيث ) خ ( ذكره من أن األصول تفارق غريها يف حيازة األجانب أصله ألصبغ كما يف املفيد وغريه ، وعليه درج 
إال أنه . رض اخل وإمنا تفترق الدار من غريها يف األجنيب ، ففي الدابة وأمة اخلدمة السنتان ويزاد يف عبد وع: قال 

يف األجنيب أن العقار وغريه سواء يف حيازة األقارب فال بد فيه من : اعترض عليه حبسب مفهومه ألن مفهوم قوله 
األربعني سنة ، وهذا ال يقوله أصبغ بل هو كما فرق بني األجانب يف األصول فرق يف غريها من األقارب ، فجعل 

عوام ودون األربعني باالجتهاد كما يف ابن سلمون ، وأما ابن القاسم فسوى احليازة بينهم يف غريها فوق العشرة أ
من حاز على حاضر : بني األصول وغريها يف األجنيب كما سوى بينهما يف األقارب ، ففي املدونة قال ابن القاسم 

ال يتمشى على قول أصبغ وعليه فمفهوم قوله يف األجنيب . عروضاً أو حيواناً أو رقيقاً فذلك كاحليازة يف الربع اه 
كما ترى وال على قول ابن القاسم ألن احلكم ال خيتلف عنده يف األصول وغريها ، فاألجانب بالعشرة فيهما 

واألقارب مبا يزيد على األربعني فيهما فتوجه عليه االعتراض ، وأما الناظم فكالمه خاص باألجانب كما قررنا ، 
تكلم عليه وتكون احليازة بينهم فيه مبا فوق العشرة ودون األربعني على قول وأما حوز األقارب لغري األصول فلم ي

وال فرق يف : فيما ذكره هو قول ابن رشد ما نصه ) خ ( أصبغ الذي درج عليه فال اعتراض عليه ، ولكن مستند 



لك يف حيازة مدة حيازة الوارث على وارثه بني الرباع واألصول والثياب والعروض واحليوان ، وإمنا يفترق ذ
ومل أر التفصيل الذي سلكه ابن رشد من التفريق يف األجنيب فقط إال أنه رجل : قال طفي . األجنيب مال األجنيب اه 
  .حافظ ولعله فقه له اه 
  والوطُْء ِلِإلماِء باتِّفاقِ

  مع ِعلْمِه َحْوٌز َعلَى اإلطْالَقِ
: فقوله . طالت املدة أم ال ) حوز على اإلطالق ( ال مانع أي القائم وسكوته ب) والوطء لإلماء باتفاق مع علمه ( 

والعتق :باتفاق يتعلق بقوله حوز ، ومع علمه يتعلق بالوطء ، وهذا البيت تكرار مع قوله يف فصل بيع الفضويل 
  مطلقاً على السواء

  مع هبة والوطء لإلماء
  َواملاُء ِلَألْعلَْيَن فيما قَُدما

  قُدِّماواَألْسفَلُ األقَْدُم فيه 
املاء ( إذا غرس قوم غروساً أو زرعوا زروعاً على ماء مباح غري مملوك كماء األمطار أو ماء األهنار ف ) و ( 

بضم الدال أي تقدم غرساً أو زرعاً وكذا لو تساووا بأن غرسوا أو ) فيما قدما ( الذين جيري عليهم أوالً ) لألعلني 
تأخر فإن األعلني يقدمون يف السقي يف ذلك كله ، فإن غرس األسفلون زرعوا دفعة واحدة أو شك من املتقدم وامل

بضم القاف ) قُدِّما ( أي املاء ) فيه ( غرساً أو زرعاً ) واألسفل األقدم : ( أوالً أو زرعوا كذلك حتقيقاً فهو قوله 
يرسل مجيعه لآلخر على  وتشديد الدال املكسورة مبنياً للمفعول وكل من قضى بتقدمية فإمنا ميسك املاء للكعب مث

واحلاصل أن . املذهب خالفاً البن رشد حيث استظهر مذهب األخوين أنه يرسل ما زاد على الكعبني ال مجيع املاء 
املاء الذي حتقق عدم ملكه فإن األعلى يقدم فيه سواء تقدم يف الغرس والزرع أو ساوى ، وسواء حتقق تقدمه أو 

فل املتقدم يف الغرس والزراعة يقدم على األعلى مطلقاً خيف على زرعه اهلالك مساواته أو شك يف ذلك ، وأن األس
يف مهزور بتقدمي الزاي على الراء ومذينب ) صلى اهللا عليه وسلم ( واألصل يف هذا ما قضى به رسول اهللا . أم ال 

رحى أو محاماً واألقدم سقي  ومها واديان من أودية املدينة يسيالن باملطر ، وحمل تقدمي األقدم إذا مل يكن األقدم
اجلنان وحنوها عليهما ، ولو تقدمت يف األحياء وكانت أقرب للماء كما البن رشد ألن ماء اجلنان يصرف إذا بلغ 

إىل الكعب للرحى وال يصرف ماء الرحى وحنوها له ، وألن تأخري سقي اجلنان قد يؤدي لتلف ما يف احلائط وتأخري 
  .لفها بل لتعطيلها فقط قاله األجهوري املاء عن الرحى ال يؤدي لت

واعلم أن ماء األهنار واخلارج من العناصر والعيون من جبل مث جيري ألراضٍ حتته إما أن يكون أصله مملوكاً ببينة 
عدلة أم ال ، فإن كان مملوكاً فربه أحق به وله منعه وبيعه وله صرفه حيث شاء ، ولو غرس عليه غريه بعارية 

فإن ذلك ال يضر ألن املاء املعلوم ملكيته بالبينة ال حياز باالنتفاع به .  إذن وربه ساكت عامل اخل وانقضت أو بغري
دون استحقاق أصله الحتمال أن سكوت املالك طول الزمان إمنا هو لعدم االحتياج إليه ، وإن مل تقم بينة مبلكيته 

غريه لتقادم األعصار وهالك البينات القدمية فإنه يبقى ألحد بل جهل أمره ومل يدر السابق من الالحق وال املالك من 
كل واحد على انتفاعه كما كان ولو كان اآلن ينبع يف أرض مملوكة إذ ال يدري أصله كيف كانواألصل بقاء 

األشياء على ما كانت عليه حىت يدل دليل على خالفه الحتمال أن يكون أصله مملوكاً للجميع أو يكون مملوكاً 
وهذا حمصل ما للفقيه النوازيل سيدي إبراهيم اجلاليل ، ونقله يف نوازل العلمي واستدل على ذلك بنقول . لألسفل 

وهبذا كنت حكمت يف عناصر وادراس ملا حتاكم إيل أهل املنزل مع من فوقهم وكان . ووجهه ظاهر واهللا أعلم 



عنهم ، فحكمت بقسمته بينهم على ما كانوا ألهل املنزل سواقي قدمية مبنية فأراد األعلون أن يقطعوا ذلك املاء 
عليه إذ ال يدرى السابق من الالحق وال املالك من غريه ، ووافق على ذلك املعاصرون من الفقهاء واهللا حسيب من 

  .بدل أو غري 
ر إليه إذا مال الوادي عن جمراه القدمي وصار املوضع الذي كان مير عليه يابساً فقيل موضعه ملن ألقاه النه: تنبيه 

: قال سيدي حيىي السراج . وحازه له وهو قول عيسى بن دينار وابن املاجشون ، وبه أفىت ابن محديس وابن احلاج 
قال أبو احلسن علي بن حيىي األندلسي يف آخر . وهو الراجح حسبما يف نوازل الزيايت ، وقيل هو مبنزلة املوات 

وبقي موضعه يابساً ، وأما ما اقتطعه النهر من أرض الغري  وهذا اخلالف إذا تغري عن جريه املعروف: وثائقه 
وكذلك لو احنرف النهر عن جمراه وجرى يف أرض : فالصواب بقاء ما غريه النهر واقتطعه على ملك ربه ويقال 

  .رجل مث عاد إىل موضعه أو يبس لعادت أرضه إىل ملك رهبا اه 
  وما َرَمى الَبْحُر بِه من َعْنبَرِ

  ُه بِه َحرِيولْؤلؤٍ واجُد
( مبتدأ ثان ) واجده ( غري مثقوب وإال فهو لقطة ) ولؤلؤ ( وصدف بالدال املهملة ) وما رمى البحر به من عنرب ( 

وأحرى احلوت . وما لفظه البحر من كعنرب فلواجده بال ختميس اخل ) : خ ( خربه واجلملة خرب املوصول ) به حري 
لغريه أن يأخذ الصيادين فيه مخسه أو عشره أو حنو ذلك ، وحيكى أنه  الذي يصطاد من البحر فليس لإلمام وال

كانت حبرية يف تونس خيرج منها حوت كثري فكان يعيش به خلق كثري حىت وضع عليه اإلمام مكساً فذهب بالكلية 
  .ومل خيرج منها شيء 
  فصل يف االستحقاق

بثبوت ملك قبله أخرج : فقوله . ري عوض اخل هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغ: ابن عرفة 
أو حرية : به رفع امللك باهلبة والبيع واالعتصار والعتق وحنوها ألنه رفع ملكبثبوت ملك بعده يف ذلك كله وقوله 

عطف على ملك من قوله بثبوت ملك بعده يعين أو رفع ملك بثبوت حرية كذلك أي قبله ، وأشار به إىل 
قوله بغري عوض وأخرج به ما وجد يف املغامن بعد بيعه أو قسمه فإنه ال يأخذ إال بالثمن كما االستحقاق باحلرية وب

يأيت ويدخل يف احلد مدعي احلرية إذا استحق برق ألن مدعي احلرية ميلك منافع نفسه واستحقاقه برقية برفع ذلك 
قال . ن قلنا هو ملك للموقوف عليه امللك ، كذا يدخل االستحقاق باحلبس إن قلنا هو على ملك الواقف ، وكذا إ

وال يتصور االستحقاق إال مبعرفة حقيقته وحكمه وسببه وشروطه وموانعه ، أما حقيقته فهو ما ذكر ، وأما ) : ح ( 
حكمه الوجوب عند تيسر أسبابه يف الربع والعقار بناء على عدم ميني مستحقه وعلى ميينه : حكمه فقال ابن عرفة 
وتعقبه ابن رحال وغريه بأنه ال مقتضى للوجوب هنا ألن هذا . ار والربع ألن احللف مشقة اه هو مباح كغري العق

  ؟. حق خملوق فكيف يأمث بعدم القيام به اه 
وقد جياب بأن مراد ابن عرفة إذا مل تسمح نفسه بذلك ملا فيه حينئذ من إطعام احلرام لغريه مع القدرة على : قلت 

انصر ( وقال ) . ال حيل مال امرىء مسلم إال عن طيب نفس منه : ( لصالة والسالم منعه منه ، وقد قال عليه ا
ونصره أن متنعه عن ظلمه فاملستحق حينئذ آمث بعدم قيامه باالستحقاق ألنه ترك واجباً عليه فهو ) أخاك وإن ظاملاً 

وهذا عام سواء كان  راجع إىل تغيري املنكر وهو واجب على كل من قدر عليه ، واملستحق من ذلك القبيل
االستحقاق من ذي الشبهة أو من غاصب ألن املستحق جيب عليه أن يعلم ذا الشبهة بأنه ال ملك له فيه ، وأنه 

يستحقه منه ، وأنه مل تسمح نفسه به ويطلعه على بيان ملكه للشيء املستحق وإذا مل يعلمه كان قد ترك واجباً عليه 



االستحقاق خالفاً ملا للشيخ الرهوين من أنه ال يظهر وجوبه بالنسبة لذي الشبهة آمثاً بذلك وهو معىن وجوب قيامه ب
وأما سببه فهو قيام البينة على عني الشيء املستحق أنه ملك للمدعي ال يعلمونه خرج عن ملكه ) : ح ( قال . اه 

مث إن . آخر األبيات الثالثة  وما له عني عليه يشهد إىل: ويأيت هذا للناظم يف قوله . إىل أن وجده بيد فالن اخل 
. وأما شروطه فثالثة : الشهادة بأهنا مل خترج عن ملكه إمنا تكون على نفي العلم يف قول ابن القاسم املعمول به قال 

هذا هو عني قوله وأما سببه كما ال خيفى وقاله ابن : قلت . الشهادة على عينه إن أمكن وإالَّ فبحيازته اخل : األول 
وإن : اإلعذار يف ذلك إىل احلائز وسيأيت هذا يف قول الناظم : الثاين . ب الشيخ الرهوين عنه ال يظهر رحال وجوا

املعمول به عند األندلسيني أنه ال حيلف . ميني االستحقاق ويف لزومها ثالثة أقوال : الثالث . يكن له مقال أجال اخل 
وأما ) : ح ( مث قال . وال ميني يف أصول ما استحق اخل : يف العقار وحيلف يف غريه ، وسيأيت هذا للناظم أيضاً 

أما السكوت فمثل أن يترك القيام من غري مانع حىت ميضي أمد احليازة أي املتقدمة يف . موانعه ففعل أو سكوت 
ي إمنا اشتريته خوف أن يفوته عل: الفصل قبل هذا ، وأما الفعل فمثل أن يشتري ما ادعاه من عند حائزه فلو قال 

إال أن تكون بينته بعيدة جداً أو يشهدقبل الشراء أنه : وقال أصبغ . فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن مل يكن له مقال 
. إمنا اشتراه لذلك فذلك ينفعه ، ولو اشتراه وهو يرى أن ال بينة له مث وجد بينة فله القيام وأخذ الثمن منه اه 

  .ابن رحال وهو ظاهر  وأحرى لو اشتراه وهو غري عامل أنه له قاله
  املُّدعي استحقاق شيٍء يلزَُم

  َبيَِّنةً مثبِتةً َما َيْزَعُم
مفعوله ) بينة ( بفتح الزاي املخففة مبنياً للمفعول ونائبه ضمري املدعي ) شيء يلزم ( ملك ) املدعي استحقاق ( 

الشيء املستحق أنه ملكه ومال من ماله بأن يقيم بينة تشهد على عني ) يزعم ( أي امللك الذي ) مثبتة ما ( الثاين 
وحتت يده تصرف فيه وينسبه لنفسه من غري منازع له يف ذلك وال معارض مدة من عشرة أشهر فأكثر وأن حده 
كذا إن كان أرضاً وحنوها وال يعلمونه خرج عن ملكه بوجه من الوجوه إىل أن ألفاه اآلن بيد فالن أو إىل أن تويف 

واختلف هل هذه القيود ال بد أن يصرح هبا الشاهد فإذا سقط . ثه كما تقدم أول فصل احلوز وتركه ملن أحاط مبريا
شيء منها بطلت الشهادة إن تعذر سؤاهلم بأن ماتوا أو غابوا أو ال حيتاج إىل التصريح بذلك ، وإمنا يعتمد عليها يف 

مث إن هؤالء الشهود يؤدون . شية الالمية وقد بسطنا الكالم على ذلك يف حا. باطنه فقط ، واألول هو املعمول به 
بينة يعين أو إقرار : وقوله . على عني الشيء املستحق إن أمكن وإال فيبعث القاضي من حيوز الدار وحنوها كما يأيت 

بيدي ربع ملكته : املطلوب ، ففي أقضية الربزيل عن ابن أيب زيد من طلبت منه أخته مرياثها من أمالك أبيها فقال 
 وربع ملكته بكسيب وغفل عنه حىت مات أن على ورثته إثبات ما ادعى أنه استفاده بعد أبيه وإالَّ حلفت ما من أيب

يف باب اإلقرار ، ونقلنا مثله عن ابن أيب بكر اللؤلؤي يف باب ) ح ( بنقل . علمت مبا استفاده وقسم بينهما اه 
  :باإلتيان بالشهادة املتقدمة فقال مث أشار إىل أن املدعي يلزم . االستحقاق من شرح الشامل 

  من غَْيرِ َتكْليٍف ِلَمْن متلَّكْه
  من قبل ذا بأيِّ َوْجٍه َملَكَْه

بأي ( يتعلق مبلكه من قوله ) من قبل ذا ( أي حاز الشيء املستحق وادعى ملكيته ) من غري تكليف ملن متلكه ( 
بالشهادة املذكورة من غري تكليف ملن ادعى ملكيته بأي واإلشارة لالستحقاق أي يلزم املدعي باإلتيان ) وجه ملكه 

وباجلملة ، فإن املدعي إما أن . حوزي وملكي : وجه ملكه من قبل هذا االستحقاق ، بل يكفي املطلوب أن يقال 
حوزي وملكي فال يكلف : يدعي أن هذا الشيء ملكه فإن املطلوب يوقف على اإلقرار أو اإلنكار خاصة فإن قال 



ن ذلك ويكلف املدعي باإلتيان بالشهادة املتقدمة فقط ، وإما أن يدعي أنه ملك جده مثالً فإن املطلوب ال بأكثر م
يوقف على اإلقرار واإلنكار حىت يثبت املدعي موت جده وإراثته فإن أثبت ذلك وقف املطلوب على اإلقرار 

لفاملدعي باإلتيان مبلكية جده على حوزي وملكي فال يكلف بأكثر من ذلك ويك: واإلنكار أيضاً ، فإن قال 
الوصف املتقدم فإن عجز املدعي عن إثبات موت جده وإراثته فال يكلف املطلوب باجلواب كما تقدم يف فصل 

: ملكته بشراء مث رجع وقال : وإذا وقع ونزل وكلفه بوجه ملكه قبل إثبات امللكية فقال . املقال فراجعه هناك 
إذ ما كان للقاضي أن يكلفه ببيان وجه ملكه قبل أن يثبت املستحق امللكية وقبل  حوزي وملكي فإنه يقبل رجوعه

فإذا أثبت ملكية نفسه أو ملكية جده وإراثته على الوجه املتقدم وأعذر . اإلعذار له فيها قاله يف استحقاق املعيار 
حوزي : ي وجه ملكه فإن قال للمطلوب يف ذلك ومل جيد مطعناً كلف املطلوب حينئذ باجلواب من أين صار له وبأ

وملكي وقد حزته عشر سنني واملدعي عامل ساكت بال مانع كلف إثبات ذلك فإذا أثبته أعذر فيه للمدعي فإذا مل 
جيد مطعناً سقطت دعواه كما مر يف الفصل قبله ، فإن مل يدع املطلوب حيازته عشر سنني أو ادعاها ومل يثبتها على 

منها أو اختل شرط من شروطها املتقدمة فال بد حينئذ أن يبني من أين صار له وبأي  الوجه املطلوب بل أثبت أقل
حوزي وملكي ، فإن ادعى أنه صار له بالبيع وحنوه من غري الذي أثبت امللك وله وهو : وجه ملكه وال يكفيه قوله 

من ال ميلكه فإن أثبت مع ذلك  الطالب أو موروثه مل يلتفت إليه وال ينفعه ذلك ولو أثبته ألنه قد يبيعه أو يهبه
ملكية بائعه أو واهبه فينظر فيما بني امللكيتني باملرجحات املتقدمة يف الشهادات ، وإن ادعى أنه صار له بالبيع وحنوه 
من قبل الطالب أو موروثه كلف إثبات ذلك ، فإن أثبته وعجز الطالب عن الطعن فيه بطلت دعواه وإن عجز عن 

  :ه بعد ميني االستحقاق يف غري األصول كما قال إثبات ذلك للطالب ب
  َوال ميني يف أصُولِ ما اسُتحِْق
  ويف سَِواها قَُبلُ اإلْعذَارِ َيحِْق

) قبل اإلعذار ( أي األصول من العروض واحليوان وغريمها ) استحق ويف سواها ( زائدة ) وال يف ميني أصول ما ( 
باهللا الذي ال إله إال هو ما باع الشيء املستحق وال وهبه وال خرج : ول هو أي اليمني بأن يق) حيق ( للمستحق منه 

واتفقوا يف غرياألصول أنه ال يقضى للمستحق بشيء من ذلك حىت حيلف : قال املتيطي . عن ملكه بوجه إىل اآلن 
على نفي العلم  وإمنا وجبت اليمني ألن الشهود إمنا قالوا وال يعلمونه خرج عن ملكه كما مر ، فهم يشهدون. اه 

وال تقبل منهم إال كذلك ، وقد يكون امللك خرج عن ملكه وهم يعلمون فاستظهر هبذه اليمني على باطن األمر ، 
وإمنا سقطت هذه اليمني يف األصول ألن انتقال امللك فيها ال يكاد خيفى والتفريق بني األصول وغريها هو الذي 

ويف ابن عرفة عن ابن زرقون أن املشهور لزوم اليمني حىت يف .  عليه العمل عند األندلسيني وغريهم كما مّر
  :األصول ، ويف املعيار عن ابن لب أنه الذي به العمل ودرج عليه ناظم عمل فاس حيث قال 

  كذا يف االستحقاق لألصول
  القول باليمني من معمول

بينة فتذهب ميني املستحق باطالً كما تقدم وقوله قبل اإلعذار حيق صوابه بعد اإلعذار لئال يطعن املستحق منه يف ال
  .نظريه يف اليمني مع الشاهد 

من شهد له مبلك أمة فولدها مبنزلتها يأخذه املستحق معها إن أمكن أن يكون ولدته بعد التاريخ الذي شهد : تنبيه 
هو ذو شبهة فإنه يرجع ومن استحق من يده شجر وقد كان أنفق عليها وسقى وعاجل و. له مبلكها فيه قاله يف املعني 

وكذا لو : قال . وتراب صائغ وله األجر اخل : أوائل البيوع ) خ ( عند قول ) ح ( بأجرة سقيه وعالجه كما يف 



وانظر أقضية املعيار فإنه ذكر فيه أنه يصدق يف قدر الغلة وال يصدق يف . اشترى آبقاً ففسخ البيع بعد أن أنفق عليه 
استحقاق األرض بعد زرعها يف فصل كراء األرض واجلائحة فيه ، وإذا أعذر  قدر اإلنفاق ، وانظر حتصيل

سلمت فهو : أنا أخاصم فسيأيت وإن قال : للمستحق منه فإنه يقال له أنت خمري بني أن تسلم أو ختاصم فإن قال 
  :قوله 

  َوحيثما يقُولُ ما يل َمْدفَُع
  فهو على من باع ِمْنُه َيْرجُِع

وطعن يف البينة ) مدفع ( أي ليس يل ) ما يل ( ستحق منه عند اإلعذار له فيما أثبته املستحق امل) وحيثما يقول ( 
الشاهدة له وال أخاصمه بالكلية فال أراجع الشهود وال استفسرهم وال أسأل العلماء عن فصول الوثيقة فإنه حيكم 

بثمنه الذي دفعه له ، وللبائع ) نه يرجع على من باع م( أي املستحق منه ) فهو ( القاضي حينئذ باستحقاق من يده 
حينئذ أن خياصم أو يسلم ، وهكذا وليس للمستحق منه أن يرجع على البائع بالثمن قبل احلكم عليه باالستحقاق 

كما يف األقضية والشهادات من الربزيل ، بل وال يطالب أيضاً باخلصومة كما يف املديان والدعاوى واألميان من 
إن البائع ال يطالب باخلصومة حىت حيكم على املشتري منه باالستحقاق ، مث إذا رجع على البائع : املعيار قائالً 

بالثمن فال خيلو إما أن يكون البائع معه يف البلد فاألمر واضح ، وإن كان ببلدآخر فله أن يذهب بالدابة وحنوها 
بالفتح جارية مل تدفع إليه حىت يثبت أنه مأمون  لريجع عليه بعد أن يضع قيمتها ببلد االستحقاق ، وإن كان املستحق

عليها وإالَّ دفعت إىل أمني ثقة يتوجه هبا معه وأجرته عليه ، وكذا عليه نفقتها يف ذهاهبا ورجوعها وأجرة محلها ، 
ء هبا ويؤجل يف ذلك أجالً بقدر بعد املوضع وقربه فإن رجع هبا عند األجل فذاك وإالَّ أخذ املستحق القيمة ، فإن جا
ساملة بعد أخذه القيمة فال شيء له فيها ، وإن جاء هبا عند األجل قبل أن يقضى له بالقيمة وقد تغريت خري يف 

أخذها أو القيمة ، وإن ماتت فمصيبتها من الذاهب هبا وأخذ املستحق القيمة ، وإن تلفت القيمة والشيء املستحق 
  .روحها فمصيبة كل من صاحبه انظر ابن سلمون والالمية وش

هل يتسلسل الذهاب فيذهب البائع هبا إىل بائعه أيضاً وهلم جرا كما يف املقدمات أو الذهاب هبا : األول . تنبيهان 
وبه العمل لكن : قال احلميدي . خمصوص باألول ؟ وأما غريه فريجع باالسم والصفة وهو الذي يف املعيار واملفيد 

وأما إذا أراد الذهاب هبا ليثبت أهنا ملك البائع املرجوع عليه فإنه ميكن من حمل اخلالف إذا أراد الرجوع بالثمن ، 
ألن اإلثبات ال يكون إال على عينها قاله الشدادي يف حواشي الالمية ، . ذلك الثاين والثالث والرابع وهلم جرا 

الذهاب هبا ليقيم البينة على  وحنوه تقدم عن ابن رحال يف فصل التوقيف ، وتقدم هناك ما إذا أراد املستحق بالكسر
: وانظر العمل املطلق يف االستحقاق فإنه ذكر أن املستحق منه يرجع على بائعه بالصفة ، وسيأيت عند قوله . عينها 

  .وما له عني عليها يشهد اخل 
 البائع إذا اختار املستحق من يده عدم اخلصام فإن اخلصومة ترجع بني: قال سيدي عبد القادر الفاسي : الثاين 

واملستحق ، فإذا خاصم البائع املستحق وغلبه كان الشيء املستحق للبائع ال للمستحق من يده ألنه قد أسلمه وقد 
  :أنا أخاصم فقال : مث أشار إىل ما إذا مل يسلم وقال . انفسخ البيع 

  وإنْ َيكُن له َمقَالٌ أُجِّالَ
  فإن أتى مبا َيفِيُد أُْعِمال

يف البينة الشاهدة باالستحقاق وسأل االعذار فيها ليجرحها ، أو قال ) مقال ( ملستحق منه أي ا) وإن يكن له ( 
إلثبات ما أعاده من التجريح وما معه أجال قدره شهر كما مّر يف فصل ) أجال ( شهدت بزور أو كذب وحنو ذلك 



ما أتى به ) أعمال ( رحيها وحنوه يف جت) فإن أتى مبا يفيد . ( وحل عقد شهر التأجيل فيه اخل : اآلجال حيث قال 
  .إن مل يأت بشيء وعجزعن إثبات ما ادعاه حكم القاضي باالستحقاق ملدعيه ) و ( وبقي الشيء بيده 

  َوما لُه يف عجْزِه رجُوُع
  َعلَى الِذي كانَ لُه املبيُع

) املبيع ( الشيء ) ان له على الذي ك( بالثمن ) رجوع ( املذكور ) عجزه ( حال ) يف ( للمستحق منه ) وما له ( 
أنت بعتين ما ليس لك بدليل هذه البينة الشاهدة للمستحق وهو قد كذهبا بدعواه جتر وحنوه ، : ألنه يقول رجوعه 

وحيث كطبها فهو مقر بصحة ملك البائع فليس له الرجوع عليه مبا تقتضيه شهادهتما على املعمول به كما 
ها أيضاً عن العبدوسي يف رجل باع أمالكاً فاستغلها املشتري أربعة أعوام معاوضات املعيار عن أيب احلسن ، وفي

ال رجوع له على بائعه ألن خماصمته : فاستحق حظ منها باحلبس وأخذ املشتري خياصم إىل أن حكم عليه قال 
. لعمل اه تتضمن أنه إمنا باعه ما ملك ، وأن دعوى املستحق فيه باطلة فكيف يرجع عليه هذا هو املشهور وبه ا

صريح يف أنه كان ال يرجع لعلمه صحة مالك البائع ألنه بالتكذيب ودعوى . ألن خماصمته تتضمن اخل : وقوله 
التجريح مقر بذلك ، وهو إذا أقر بصحة ملكه مث يرجع ألنه معترف بأن املستحق قد ظلمه واملظلوم ال يظلم غريه 

فجواب العبدوسي . كعلمه صحة ملك بائعه اخل : رجوع ما نصه يف االستحقاق تشبيهاً يف عدم ال) : خ ( كما قال 
أيضاً ألنه اقتصر على علم ) خ ( املذكور صريح يف أن مسألة الناظم راجعة لعلم صحة ملك البائع وهو ظاهر 

صحة ملك البائع ومل يتعرض ملسألة الناظم كما أن الناظم مل يتعرض لعلم صحة ملك البائع ، وما ذاك إال لكون 
سألتني مبعىن واحد كما ترى ، واقتصر غري واحد يف مسألة الناظم على عدم الرجوع وصرح العبدوسي وأبو امل

احلسن بأن العمل به كما ترى ، وباجلملة فعلم صحة ملك البائع إما أن يكون بإقرار املبتاع كما لو كتب املوثق يف 
، وإما أن يكون بدعوى التجريح والتكذيب لبينة رسم الشراء وعلم املبتاع وأقر بصحة ملك البائع عند العقد 

االستحقاق إذ ذلك كله راجع لصحة ملك البائع كما مرَّ عن العبدوسي ، واألحكام إمنا تدور على املعاين ال 
لكل منهما وجه من النظر فوجه الرواية : قال ابن رشد . األلفاظ ، وقد ذكروا يف علم صحة ملك البائع روايتني 

هو أنه ال يصح له أن يرجع على البائع مبا يعلم أنه ال جيب عليه ووجه الرجوع أن البائع أدخل  بعدم الرجوع
املشتري يف ذلك فعليه أن يبطل شهادة من شهد عليه بباطل حىت ال تؤخذ السلعة من يد املشتري ويتهم إذا مل يفعل 

وقد . ن يكلفه من الدفع ما هو ألزم له منه اه ذلك أنه قصر يف الدفع إذا علم أن املشتري ال يتبعه بالثمن فأراد أ
ذكر أبو احلسن حسبما يف الدر النثري أن بالرواية األوىل العمل ، وقال ابن املدونة وحنوه يف الفائق واملعني والفشتايل 

ملك وغريهم ، وصرح املكناسي يف جمالسه بأهناملشهور ، وقد تبني أن كالً من القولني عمل به فيما إذا علم حصة 
بائعه ، ولكن أكثر املوثقني على القول بالرجوع ، ووجهه ظاهر كما مر عن ابن رشد فيجب اعتماده والتعويل 
عليه ، وأما مسألة التكذيب ودعوى التجريح فلم يقتصروا فيها إال على عدم الرجوع ، ومنهم من صرح بأن 

يلزم من التكذيب والطعن علم صحة امللك  العمل عليه كما مّر مع أهنا أضعف أضعف من علم صحة املكل إذ ال
وصحة ملك البائع مشكوكة عنده إذ كل من قامت عليه شهادة جيوز . للبائع إذ قد يكذهبا ويريد الطعن فيها 

كذهبم وصدقهم وكوهنم ممن يقدح فيهم والشرع جوز له البحث عن ذلك ، فإذا تبني صدقهم وكوهنم ممن ال يقدح 
كذيب وإرادة الطعن أعم من العلم بصحة ملك البائع ، واألعم ال إشعار له بأخص معني فيهم رجع على بائعه فالت

وحينئٍذ فيجب التعويل . فيلزم القائل بالرجوع يف علم صحة امللك أن يقول به يف التكذيب وإرادة الطعن باألحرى 
يف شرح الالمية بل جعل ) م ( هما فيها على ما مر يف علم صحة امللك وال وجه للتفريق بينهما ، وهلذا مل يفرق بين



الروايتني جاريتني يف مسألة الناظم ، وهذا كله إذا طلب اإلعذار للتكذيب والتجريح كما قررنا ، وأما إذا طلبه 
بقصد طلب رجوعهم عن الشهادة وسؤاهلم عن كيفية شهادهتم وهل فيها تناقض أو سقط فصل من فصوهلا 

لتكذيب كما هي عادة الناس اليوم ، فإن ذلك ال يبطل حقه يف الرجوع قطعاً ، وأركاهنا وحنو ذلك مما ال يقتضى ا
وكذا لو يكن له إال جمرد اإلعتقاد أو الشك كما مّر : قال . وال ينبغي أن خيتلف فيه ألنه مل يكذهبم قاله ابن رحال 

  .ل املطلق واهللا أعلم إن التكذيب أضر من علم صحة امللك كما يف شرح العم: ، وهبذا كله يسقط ما قد قيل 
  واَألْصل ال َتْوِقيَف فيه إالّ

  مع ُشْبَهٍة قويٍَّة َتَجلّى
إال ( وال جياب إىل ما طلب ) ال توقيف فيه ( إذا ادعى شخص استحقاقه وطلب أن يعقله ويوقفه فإنه ) واألصل ( 

كذلك أو عدلني مقبولني وبقي  أي تتضح وتظهر كشهادة عدل ولو حمتاجاً للتزكية أو اثنني) مع شبهة قوية جتلى 
  .اإلعذار فيهما كما مر يف فصل التوقيف 

  ويف ِسَوى األْصلِ بَِدْعَوى املُدِِّعي
  بّينةً حاضِرةً يف املَوضِعِ

كما تقدم له تفصيل ) بدعوى املدعي بينة حاضرة باملوضع ( من العروض واحليوان يوقف ) ويف سوى األصل ( 
  .ك أمجل ههنا ذلك يف الفصل املذكور ، ولذل

  َوما لُه َعٌني َعلَْيَها َيْشَهُد
  من حيواٍن أوُعرُوضٍ تُوَجُد

( بيان ملا ) من حيوان أو عروض ( خرب املبتدأ ) عليها يشهد ( يتعلق بتوجد آخر البيت ) له عني ( مبتدأ ) وما ( 
هود االستحقاق ويؤدون وما توجد له عني أي ذات من حيوان أو عروضيشهد ش: والتقدير ) ما ( صلة ) توجد 

شهادهتم على عينها ، وهذا اإلعراب ظاهر من جهة املعىن ، ولكن فيه تقدمي النائب عن فعله ، وجيوز أن يكون له 
والذي استقر له عني موجودة يف البلد من حيوان أو عروض ال بد أن : وتوجد صفة لعني أي ) ما ( عني هو صلة 

توجد إهنا لو : نائبه شهادهتم على عينها كما مرَّ أول الفصل وفهم من قوله  يؤدي شهود االستحقاق عند احلاكم أو
مل تكن موجودة بل كانت غائبة جلازت الشهادة فيها على الصفة وهو كذلك ، ففي الوثائق اجملموعة إذا كانت 

كلف احلاك اجلارية غائبة فالشهادة فيها على النعت واالسم جائزة فإن وجدت جوارٍ كثرية على تلك الصفة 
ونقله ابن سلمون وغريه وهو . املستحق أن يثبت عنده أهنا واحدة منهن ، وإن مل يوجد سواها مل يكلف شيئاً انتهى 

  .يف القضاء وحكم مبا يتميز غائباً بالصفة كدين اخل ) خ ( معىن قول 
دواب أو جوار على تلك وكذا يقال يف املستحق من يده فإنه يرجع على بائعه بالصفة ما مل تكن هناك : قلت 

الصفة وإال كلف تعيينها كما مّر وكذا يقال إذا هلك الشيء املستحق بيد مشتريه مث ثبت االستحقاق بالصفة وال 
مشارك له فيها فإنه يرجع املستحق بالثمن على قابضه وهو البائع أو على غاصبه وال شيء على املشتري كما يف 

وإن تلف نصيب غائب عزل فمنه ، وما يف ابن سلمون عن ابن احلاج من : وله الزرقاين وغريه يف باب الفلس عند ق
أن استحقاق الكتاب بالصفة بعد فواته ال يصح جيب محله على ما إذا كان هناك من الكتب ما يشاركه يف صفته 

  :من حيوان أو عروض فقال : مث أشار إىل مفهوم قوله . وخطه 
  تَحْقَوُيكْتَفَى يف حَْوزِ األْصلِ املس
من دار وأرض وكل ما ال ميكن نقله فإن احليازة فيه ) ويكتفى يف حوز األصل املستحق ( بِوَاحٍد َعْدلٍ واالثَناِن أَحْق 



يقدمه القاضي هلا كافية عن حضوره عند احلاكم وأداء الشهادة على عينه لتعذر ذلك فيه وشغل ) بواحد عدل ( 
) واالثنان أحق ( لعدل الواحد ألنه موجه من قبل القاضي فهو نائب عنه القاضي عن الذهاب إليه ، وإمنا اكتفى با

وواحد : وأوىل من توجيه الواحد للحيازة املذكورة ألن احليازة شهادة وهي يطلب فيها التعدد كما مر يف قوله 
وذكرا حدودها  ومعىن النظم أنه إذا شهد عدالن مبلكية املستحق للدار واألرض وحنوها. جيزىء يف باب اخلرب اخل 

وتناسخ الوراثات إلىأن خلصت هلذا القائم على الكيفية املتقدمة يف البيت األول من هذا الفصل ، فإن كان من 
شهد بتناسخ الوراثات هم الشهود بامللك للجد مثالً وحنوه وصلوا شهادهتم بأهنم ال يعلمون أحداً من الوارثني فوت 

وإن كانوا سواهم مل يكلفوا بذلك ، فإذا ثبت ذلك فإن أنكر املطلوب حظه من ذلك إىل أن تويف أو إىل اآلن 
ال أدري هذه األرض اليت ينازع فيها وال حدودها وجب حينئذ أن يعني شهداء امللك : احلدود اليت يف الرسم وقال 

: ا على احلدود ما شهدوا به باحليازة فيوجه القاضي معهم عدالً واحداً أو عدلني ويقوالن هلما أو له بعد تطوفهم
هذا الذي حزناه وتطوفنا على حدوده هو الذي شهدنا مبلكه لفالن عند القاضي هذا إن كان شاهدا امللك يعرفان 

احلدود وكانا حاضرين ، فإن كانا ال يعرفان ذلك وإمنا شهدا بأن املوضع املسمى بكذا ملك لفالن ومال من أمواله 
دم معرفتهما هبا أو لغيبتهما أو موهتما ، وكان شاهدان آخران يعرفان إىل آخر ما تقدم من غري تعرض حلدوده لع

حدود املوضع املذكور وال يعرفان كونه ملكاً لفالن املذكور فإن القاضي يوجه عدلني أو عدالً أيضاً يقول هلما أو له 
لفالن عند القاضي شهود احليازة هذا الذي حزناه وتطوفنا على حدوده هو الذي يسمى بكذا وهو املشهود مبلكه 

فيكون جمموع الشهود يف هذا الوجه ستة ويف األول أربعة . وجاز أن يثبت ملكاً شهدا اخل : فالن كما يأيت يف قوله 
وال تبطل شهادة شهود امللك بعدم تعرضهم لتحديد املشهود به إذا وجد من يشهد بتحديده كما تقدم صدر البيوع 

  :ق وقال يف باب القضاء من العمل املطل
  ويف التخالف أجز أن يشهدا
  باحلوز غري من مبلك شهدا

  .اخل 
هذا كله إذا أنكر احلدود كما ترى ، وأما إن أقر املطلوب بأن احلدود اليت يف الرسم هي اليت حتت يده فال حيازة 

  :حينئذ كما قال 
  وناب عن حيازِة الشُّهُوِد
  توافُُق اخلَْصَمْينِ يف احلُدوِد

باحليازة أو بتوافق اخلصمني على احلدود وجب عقل املشهود به بتوقيفاخلراج واملنع من احلرث فإذا متت الشهادة 
كما مر ، مث أعذر للمطلوب يف شهود امللك فقط أو فيهما ويف شهود احليازة يف الوجه الثاين دون الوجهني من قبل 

  .القاضي فإنه ال إعذار فيهما على ما مر بيانه يف فصل اإلعذار 
قد علمت مما مر أن املوجهني يشهدان بأمرين بتوجيه العدلني للحيازة ولو كانا شهود امللك : األول . ت تنبيها

وبأهنما قد حازا وعينا حدود املشهود به ويكتبان ذلك كله يف رسم حتت شهادة امللك ، وأما شهادهتما على 
ذ هو عني الصحة عنده فال حيتاج إىل القاضي بصحة رسم امللكية فإن خطابه عليه باالستقالل والقبول كاف إ

اإلشهاد عليه مع اخلطاب املذكور نعم حكمه بنقل امللك أو ببقائه وحنوه ال بد أن يشهد عليه شاهدان كانا شهود 
احلق أو غريمها كما يف التبصرة قبيل القسم الثاين وحنوه يف املواق خالفاً ملن قال ال بد أن يكون شاهد احلكم غري 

  .شاهد احلق 



تقدم يف فصل املقال واجلواب أن الطالب إذا أثبت الوراثة وجر ذلك إىل نفسه وعجز عن إثبات وراثة سائر : الثاين 
الوارثني أنه يقضى له حبقه ، وانظر فصل التوارث من املتيطية فقد اقتصر فيه على أن الشهود إذا عرفوا عدد الورثة 

ومل يذكروا أهنم : ها أيضاً أهنم إذا مسوهم ومل يشهدوا على عينهم أي ومل يعرفوا أمساءهم فهي شهادة تامة ، وذكر في
  .يعرفوهنم فهي تامة إال أن يقع بينهم يف ذلك تنازع 

إذا توافقا املتداعيان يف احلدود سقطت احليازة إال : قال أبو احلسن علي بن حيىي األندلسي يف آخر وثائقه : الثالث 
  .فال بد من احليازة اه  أن يفتقر احملكوم له إىل اإلنزال

وجيب على البائع اإلنزال إن مل يقر املشتري له : اإلنزال هو القبض كما يف املتيطية ، ونقله يف االرتفاق قال : قلت 
وتأمله فإنه ال معىن لوجوبه كما مرَّ صدر البيوع وما علل به من . بامللك خيفة أن يكون باع منه ما ليس له اه 

إن سقط من وثيقة : ه ال يدفعه اإلنزال املذكور ، مث وقفت على قول ابن مغيث ما نصه خشية بيعه ما ليس ل
من هنا إىل هنا ابتعت : االبتياع ذكر اإلنزال فطلبه املبتاع بذلك لزمه أن ينزله يف ذلك فإن اختلفا فقال املبتاع 

تبايع حتالفا وتفاسخا البيع إذا عدمت بل من هنا إىل هنا فإن كان ذلك على قرب من تاريخ ال: منك ، وقال البائع 
البينة ، وإن مضى لتاريخ البيع سنة سقط اإلنزال ، وإن كان يف وثيقة االبتياع براءة اإلنزال لكان القول قول البائع 

  .ونقله ابن سلمون يف ترمجة العقار واألرض البيضاء . مع ميينه ، وهبذا مضى العمل اه 
  ْموواجبٌ إْعَمالَُها إنِ احلَكَ
  بِِقْسَمٍة َعلى املَحَاجِريِ َحكَْم

بقسمة على احملاجري حكم ( لغة يف احلاكم ) إن احلكم ( مبتدأ وضمريه للحيازة ) إعماهلا ( خرب مقدم ) وواجب ( 
الذي أمجععليه مالك وقدماء أصحابه أنه ال جيوز : قال الباجي . وكذا إن حكم هبا على غري احملاجري من الشركاء ) 

أن يأذن للورثة يف القسمة حىت يثبتوا أصل امللك ملوروثهم واستمراره وحيازته واملوت والوراثة ، وبه جرى للقاضي 
ونقله يف املعيار يف نوازل الصلح فقوله للورثة شامل للمحاجري وغريهم ، ويف . عمل القضاة بقرطبة وطليطلة اه 

الذي بينهم من القاضي فال حيكم هلم بذلك حىت يثبت املفيد عن الباجي أيضاً أنه طلب بعض الشركاء قسمة امللك 
وعللوا وجوب احليازة بأهنم رمبا أدخلوا يف قسمتهم ما ليس ) م ( وحنوه يف املقرب كما نقله . عنده أن امللك هلم اه 

  .هلم 
ليه وحيازته وقد علمت أن القسمة بيع والقاضي ال جيوز له البيع وال اإلذن فيه حىت يثبت عنده ملك البيع ع: قلت 

له كما تقدم يف فصل مسائل من أحكام البيع ، ويف فصل البيع على الغائب فإن وقع ونزل وقسم أو باع بدون 
ثبوت امللك واحليازة فالظاهر عدم نقض ذلك حىت يثبت أنه قسم ، أو باع ملك الغري إذ األصل أنه باع أو قسم ما 

وواجب : لغائب ، وال يعجل بالنقض مبجرد االحتمال فقول الناظم ميلكونه حىت يثبت خالفه كما مر يف البيع على ا
  .أعماهلا يعين ابتداء ، واهللا أعلم 

  َوَجاز أنْ ُيثْبَِت ِملكاً ُشهدا
  َوبالِْحيَاَزِة سَِواهم َشهِدا

ء مجع بضم الشني وفتح اهلا) ملكا شهدا ( بضم الياء وكسر الباء املوحدة مضارع أثبت الرباعي ) وجاز أن يثبت ( 
شهيد ككرمي وكرما فهو مدود وقصره ضرورة فاعل يثبت وملكا مفعوله أي وجاز ملن ادعى ملكاً بيد غريه أن 

بفتح ) سواهم شهدا ( فقط ) وباحليازة ( يثبته أي يشهد له به شهداء ال يعرفون حدوده وال يقدرون على حيازته 
م ال يعرفون امللك ملن هو فإن الشهادتني تلفقان ، ويثبت وسواهم شهد باحليازة ال غري ألهن: الشني وكسر اهلاء أي 



  .وإمنا تلفق الشهادتان . . . وناب عن حيازة الشهود اخل : امللك للمدعي املذكور كما تقدم قبل قوله 
  إنْ كانَ ذَا َتْسِمَيٍة َمْعروفْه
  َونِْسَبٍة مشهورٍة مَأْلُوفْه

نسبة مشهورة ( ذا ) و ( كحجاجة والزيات بفاس ) مية معروفة ذا تس( امللك املشهود به للمدعي ) إن كان ( 
ادم وعرصة اجليار بفاس أيضاً فتشهد بينة بأن املوضع املسمى بعرصة اجليار مثالً هو ملك لفالن كجنان اخل) مألوفة 

ومال من أمواله وحتت يده يتصرف فيه تصرف املالك يف ملكه وينسبه لنفسه إىل آخر الوثيقة املتقدمة يف البيت 
يبتهم أو موهتم ، وتشهد بينة أخرى بأن األول من هذا الفصل وال يتعرضون لذكر حدوده ألهنم ال يعرفوهنا أو لغ

املوضع املسمى مبا ذكر حده من ناحية القبلة كذا ، ومن الغرب كذا ، ومن اجلنوب كذا ، وأن التسمية املذكورة 
إمنا تطلق على ما دخل احلدود ال على ما خرج منها وال يعرفون املوضع ملن هو إال أهنم كانوا خيدمونه مثالً 

ويوجه القاضي معهما شاهدين يشهدان على . لفاً عن سلف ، فإن الشهادتني تلفقان كما مر أويعرفون حدوده خ
  .فإن فيه بعض زيادة وإيضاح ) ح ( حيازهتما فيكون جمموع الشهود ستة كما مرَّ ويثبت حينئذ االستحقاق انظر 

أن املستحق ) ت ( كما يف  وملا أهنى الكالم على استحقاق الكل أشار إىل احلكم يف استحقاق البعض ، وحاصله
بعضه إما مثلي أو مقوم ، واملقوم إما أن يستحق منه بعض معني أو شائع ، والشائع إما أن يكون فيما يقبل القسمة 

ويف كل من . كمتعدد من حيوان أو عروض أو دار متسعة أو دور أو فيما ال يقبلها كدار ضيقة أو عبد واحد 
بعض قليالً أو كثرياً ، ففي املثلى إن كان املستحق كثرياً خري يف رد ما مل يستحق األقسام األربعة إما أن يكون ال

  :ويأخذ مجيع مثنه أو التمسك فيه مبا ينوبه من الثمن كما قال 
  َوُمْشَترِي املثلّي َمْهَما ُيْسَتحَْق
  ُمْعظَُم ما اشُترِي فَالّتخيري َحْق

) معظم ما اشترى ( أو يتلف منه أو يتعيب وقت ضمان البائع )  مهما يستحق( أو املصاحل به ) ومشتري املثلى ( 
وإن انفك فللبائع التزام الربع حبصته فقط ال أكثر : بقوله ) خ ( أو صوحل به ، واملعظم هو الثلث فأكثر كما أفاده 

  : عول األجهوري يف نظمه حيث قال) خ ( خالفاً للشارح حيث جعل املعظم ما جاوز الثلث ، وعلى ما يف 
  مث الكثري الثلث يف املثلى ويف
  مقوم ما فات نصفاً فاعرف

واجب للمشتري ، واجلملة جواب الشرط وهو مع جوابه خرب املبتدأ لكن التخيري خمتلف ففي ) له التخيري حق ( 
  .االستحقاق والتلف وقت ضمان البائع خيري 

  يف اَألْخذِ للَباقي من املَبيعِ
  عِبِِقْسِطِه وَالرَّدُّ للَجمي

أي جلميع الباقي بعد االستحقاق والتلف ويأخذ ) والرد للجميع ( من الثمن ) واألخذ للباقي من املبيع بقسطه ( 
جيمع مثنه ويف التعييب وقت ضمان البائع خيري يف رد اجلميع وأخذ مثنه أو التمسك جبميع املبيع جبميع الثمن ، 

لثمن إال برضا البائع ، وقد علمت من هذا أن الصلح مثل وليس له أن يتمسك بالسامل من العيب مبا ينوبه منا
مث أشار إىل مفهوم قوله معظم . الشراء ألنه بيع وأن التلف والتعييب قبل كيله أو وزنه أو عده مثل االستحقاق 

  :فقال 
  وإنْ َيكُْن ِمْنه الَيِسُري ما اسُتحِْق



  َيلزُمُه الباقي مبا لهُ بِحَْق
امسها ومنه يتعلق باستحق فهو معمول ) ما استحق ( بالنصب خرب يكن ) اليسري ( لى أي املث) وإن يكن منه ( 

وإن يكن املستحق من املثلى اليسري : للصلة وصح تقدميه على املوصول ألنه من الظروف وهم يتوسعون فيها أي 
خبالف استحقاق مثلى فإنه : قال يف الشامل . من الثمن ) يلزمه الباقي مبا له حيق ( وهو ما دون الثلث فاملشتري 

فإنه ال حيرم : وحرم التمسك باألقل إال املثلى أي ) : خ ( وقال . يلزم مشتريه حبصته إال الثلث فأكثر فيخري اه 
مث أشار إىل ما إذا كان البعض املستحق . التمسك بأقله حيث استحق أكثره بل خيري يف التمسك والرد كما مر 

يضاً إما أن يكون البعض املستحق كثرياً وهو ما زاد على النصف أو قليالً وهو النصف مقوماً معيناً وفيه صورتان أ
  :فدون فقال 

  َوَما لَُه التقومي باسِتحقاقِ
  أَْنفَِسهِ َيَردُّ باإلطالَقِ

ملة واجل) يرد ( يتعلق بقوله ) باستحقاق أنفسه ( مبتدأ وخرب صلة ما ) له التقومي ( مبتدأ واقعة على الشيء ) وما ( 
حال أي والشيء املبيع املقوم يرد باستحقاق أنفسه مطلقاً تراضياً على التمسك بالباقي مبا ينوبه ) باإلطالق ( خرب و 
  .والتلف والتعييب وقت ضمان البائع واالستحقاق كما مر . أم ال 

  إنْ كانَ يف ُمَعيِّنٍ َوال َيِحلْ
  إمساكُ باقيِه ِلَما فيه جُهِلْ

كعبدين استحق أفضلهما أو مخسة أثواب متساوية يف القيمة ) معني ( مقوم ) يف ( الستحقاق ذلك ا) إن كان ( 
استحق ثالثة منها أو داران استحقت إحدامها وينوهبا أكثر الثمن لكون قيمتها أكثر من قيمة األخرى فيفسخ يف 

ق مبا ينوبه من الثمن ولو وافقه البائع بعد االستحقا) إمساك باقيه ( للمشتري ) وال حيل ( اجلميع ويرجع جبميع مثنه 
أي ألجل الثمن الذي جهل فيه ، وذلك ألنه ملا استحق األكثر انتقض البيع يف اجلميع ) ملا فيه جهل ( على ذلك 

ألن األقل تابع لألكثر الذي هو وجه الصفقة فالتمسك باألقل إنشاء عقد بثمن جمهول إذ ال يدري ما ينوبه من 
فإن كان املستحق وجه : وقال يف املدونة . وال جيوز التمسك بأقل استحق أكثره اخل ) : خ ( قومي الثمن إالبعد الت

الصفقة انتقض البيع ، وال جيوز أن يتمسك مبا بقي مبا ينوبه من الثمن وإن رضي البائع إذ ال يعرف مثنه حىت يقوم 
إذا قوم وعلم ما ينوبه صحح التمسك به وهو  فمفهومها أنه. وقد وجب الرد فصار بيعاً مؤتنفاً بثمن جمهول اه 

قد أطبق من وقفت عليه من الشراح على تقييد حرمة : كذلك كما مرَّ يف صدر البيوع فراجعه هناك قال مصطفى 
  :التمسك باألقل بعدم الفوات فانظره مث أشار إىل مفهوم قوله أنفسه فقال 

  َوإنْ َيكُْن أقلَُّه فاحلكمُ أنْ
يف ( املشتري ) فاحلكم أن يرجع ( وهو النصف فدون ) أقله ( املستحق ) وإن يكن ( ِتِه ِمَن الثََّمْن َيْرجُِع يف ِحصَّ

وذلك ألنه ال ينفسخ العقد باستحقاق األقل ألنه ملا صح البيع يف األكثر كان ) من الثمن ( أي األقل ) حصته 
نشاء عقد ، وإمنا له أن يرجع مبا ينوب األقل من الثمن األقل تابعاً له فلم ينفسخ العقد أصالً ومل يكن التمسك به إ

: مث أشار إىل ما إذا كان البعض املستحق شائعاً وهو مفهوم قوله . وال كالم له يف الرد وال للبائع إال برضامها معاً 
ن املستحق ويف كل إما أن يكو. وفيه أربع صور ألنه إما أن يكون مما يقبل القسمة أم ال . إن كان يف معني اخل 

  :كثرياً أو قليالً ومل حيرر الناظم ذلك بل قال 
  وإنْ َيكُن على الشِّياع املُسَْتَحْق



  َوقَْبلَ الِقْسمة فالقَْسُم اسَتحَْق
كربع أو عشر من أرض أو ثياب متعددة أو دار ) قبل القسمة ( احلال أنه ) وإن يكن على الشياع املستحق و ( 

أي فالذي يستحقه املشتري هو املقامسة ) استحق ( مفعول بقوله ) فالقسم ( ضرر تقبل القسمة على ذلك من غري 
ويتمسك بالباقي ويرجع حبصة ما استحق ، وظاهره كان متخذاً للغلة أم ال وهو كذلك ، وظاهره أيضاً قليالً كان 

كثرياً كثلث يف دار ونصف املستحق أو كثرياً وليس كذلك ، بل إمنا ذلك إذا كان قليالً كما قررنا ، وأما إن كان 
يف أرض فهو باخليار بني التمسك بالباقي ويرجع حبصة املستحق وبني الرد فريجع جبميع مثنه منقسماً كان أم ال 

وباجلملة فالدار الواحدة الثلث فيها كثري واألرض النصف فيها كثري وما عدا ذلك ال خيار فيه . متخذاً للغلة أم ال 
يعين فيما عدا األرض والدار ، . عليه فقول األجهوري يف نظمه املتقدم ما فات نصفاً اخل إال ما زاد على النصف و

َواخلُلُْف يف متسٍُّك مبا :وقبل القسمة واملوضوع حباله من كون املستحق قليالً هو ما أشار له بقوله : ومفهوم قوله 
  َبقي

  بِِقْسِطِه ممَّا انِْقَساُمه اتُّقي
. من الثمن أو ال ؟ قوالن ) بقسطه ( بعد استحقاق القليل هل له أن يتمسك به ) قي واخللف يف متسك مبا ب( 

ومنع لعدم قبوله إياه كشجرة ) انقسامه اتقي ( أي يف املشاع الذي ) مما ( حكامها ابن سلمون وذلك اخلالف 
بني التمسك بالباقي مبا ينوبه  واحدة أو دار ضيقة وحنومها ، واملعتمد أنه إذا مل يكن متخذاً للغلة فاخليار للمشتري

وبني الرد فريجع مثنه ، وإن كان متخذاً للغلة فال خيار له بل يلزمه الباقي حبصته من الثمن ، وباجلملة فالكثري خيري 
فيه مطلقاً ، وأما القليل فما مل ينقسم ومل يتخذ للغلة فكذلك وما اختذ للغلة أو انقسم فال خيار له بل يلزمه الباقي 

مبا إذا كان القليل . أو استحق شائع وإن قلَّ اخل ) خ ( وعليه فيقيد القليل يف قول : قال . ينوبه قاله الزرقاين مبا 
إذا اشترى داراً واستحق عشرها فإن كانت ال : قال ابن رشد يف البيان ما نصه . غري منقسم وال متخذ للغلة اه 

ج على حدة أو كان لكل جزء مدخل وخمرج إال أن القسم تنقسم أصالً أو تنقسم ومل يكن لكل جزء مدخل وخمر
ينقص من مثنها فاملشتري باخليار يف ذلك كله ، وإن كانت تنقسم ولكل مدخل وخمرج ومل ينقص ذلك من مثنها فال 

) م ( بنقل . خيار له ، وإمنا يرجع مبا ينوبه وهذا يف دار السكىن ، وأما دار الغلة فال ترد إال باستحقاق الثلث اه 
على أن استحقاق الشائع يوجب . وإن استحق بعض فكالعيب اخل : : ّيف االستحقاق عند قوله ) ح ( وقد اقتصر 

  .اخليار مطلقاً قلّ أو كثر وهو خالف تقييد الزرقاين له 
  َوإنْ يكُن يف الْفَيِء َمالُ املُسِْلمِ
  فْهَو له من قبلِ قُْسمِ املْغنمِ

ه الغنيمة بدليل قوله قبل قسم املغنم ، وحيتمل أن يكون أراد ما يشمل الفيء احلقيقي أراد ب) وإن يكن يف الفيء ( 
والغنيمة وما هو خمتص بأخذه ألن ما ملك من مال احلريب إما غنيمة وهو ما أخذ بقتال وما يف حكمه كفرارهم عنه 

قبل دخول املسلمني بلدهم بعد نزول اجليش عليهم ، وإما يفء كفرارهم عنه قبل خروج اجليش وهدية الطاغية 
وإما خمتص بأخذه كهروب أسري بشيء من ماهلم وحنوه ، فمراده بالفيء ما يشمل . وصلحهم على مال وحنو ذلك 

من قبل قسم ( جماناً حيث اطلع ربه عليه ) فهو له ( أو الذمي ) مال املسلم ( اجلميع إذ احلكمفي اجلميع واحد 
مستحقيه أو من قبل األسري ما هرب به ، وظاهره أنه له ولو مبجرد دعواه  أو من قبل قسم الفيء على) املغنم 

وأخذ : يف اجلهاد ) خ ( وليس كذلك بل ال بد أن يشهد له به واحد ولو غري عدل على املعتمد كما يفيده قوله 
  .معني وإن ذمياً ما عرف له قبله أي القسم جماناً وحلف أنه باق على ملكه إىل اآلن 



  ْم من بعِد ما قد قُِسماَوإنْ َيقُ
  فْهَو بِه أَْوىل بَِما َتقَوَّما

به يوم ) فهو به أوىل مبا تقوما ( ماله يف املغنم والفيء أو من بعد بيعه ) من بعد ما قد قسما ( ربه ) وإن يقم ( 
فهو أحق به بعد دفع القسمة على القول بأن الغنيمة تقسم أعياهنا بعد تقوميها ، وعلى القول بأهنا تباع ويقسم مثنها 

فإن عرف املال أنه ملسلم . القسم أخذه بثمنه وباألول إن تعدد البيع اخل : وله بعده أي ) : خ ( الثمن الذي بيع به 
غائب محل له إن كان احلمل خرياً وإالَّ بيع له ومحل له مثنه ، فإن كان املال مما ال ميكله إال املسلم كنسخة البخاري 

ومل يعرف ربه ، فاملشهور أنه يقسم بني اجملاهدين تغليباً حلقهم ، فإن هرب األسري وحنوه بشيء واملصحف وحنومها 
فإن املستحق ال يأخذه من يد مشتريه إال بالثمن الذي اشتراه به . من متاعهم وباعه فاستحقه مسلم وأثبت أنه له 

سلم الذي بيد احلريب ومبجرد هروبه به إذ دار ويرجع به املستحق على األسري الذي باعه ألن األسري ال ميلك مال امل
  .احلرب ال متلك على املشهور 

  َوُمْشَترٍ وحائٌز ما سَاَق مَْن
  أُمَِّن الَ ُيْؤَخذُ منه بالثََّمْن

( بضم اهلمزة وكسر امليم املشددة مبنياً للمفعول ) أمن ( بفتح امليم ) ما ساق من ( باهلبة وحنوها ) ومشتر وحائز ( 
أي إذا أتى املؤمن إلينا وساق معه شيئاً من أموال املسلمني فباعه من مسلم أو ذمي أو وهبه له ) ذ منه بالثمن ال يؤخ

أو لذمي فليس ملالكه املسلم أخذه من يد مشتريه أو حائزه باهلبة بثمن وال بغريه ألنه على ذلك أعطى الصلح وعليه 
وكره لغري املالك اشتراء سلعة وفاتت به ) : خ ( املستأمن  وقعت اهلدنة ، ولكن يكره لغري مالكه شراء ذلك من

ومفهوم قوله ما ساق من أمن أنه إذا مل يأت إلينا بل دخل بعض املسلمني بلدهم فاشترى منهم . وهببتهم هلا اخل 
وملسلم : ) خ ( أووهبوه ذلك بدارهم وقت اهلدنة أو احلرب فإن ربه يكون أحق به بالثمن يف البيع وبدونه يف اهلبة 

أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم جماناً وبعوض به إن مل يبع فإن بيع مضى وملالكه الثمن يف املوهوب أو الزائد على 
  .الثمن األول يف البيع 

  َوُيْؤَخذُ املَأُْخوذُ ِمَن ِلَص بِال
  شْيٍء َوَما ُيفْدى مبا قَْد ُبِذال

ه فأتى من له حرمة ووجاهة أو غريه وافتكه من يد اللص إذا عدا لص وحنوه على مال شخص فنهبه أو سرق) و ( 
أيضاً أي بال أجر يدفعه ملن ) بال شيء ( وحنوه ) املأخوذ من لص ( ماله ) يأخذ ( أو السارق بال شيء فإن ربه 

 أي بالعوض) مبا ( من يد اللص وحنوه بعوض فإن ربه ال يأخذه إال ) ما يفدى ( أما ) و ( افتكه من اللص وحنوه 
أي أعطى فيه وال سبيل له إليه بدونه على املختار عند الشيوخ ، إذ لو أخذه مالكه بال شيء كان ) قد بذال ( الذي 

: إذ قال ) خ ( سد الباب الفداء مع شدة حاجة الناس إليه قاله ابن ناجي وابن عبد السالم وغريمها ، وعليه عول 
حمله إذا مل يقدر ربه على ختليص متاعه من اللص من غري شيء و. واألحسن يف املفدى من أمن أخذه بالفداء اخل 

وإالَّ فيأخذه من يد فاديه بغري عوض ، وحمله أيضاً إذا فداه بقصد رده إىل ربه ، وأما إن فداه أو اشتراه بقصد متلكه 
م ذلك إال من قوله فإن ربه يأخذه من يده جماناً كاالستحقاق ، والقول قول الفادي يف أنه فداه بقصد رده إذ ال يعل

وال حمل للتوقيف فيه ، وحمله أيضاً إذا ثبت أنه فداه بذلك العوض الذي ادعاه وإالَّ فلربه أخذه بال شيء ما مل : 
  .تكن العادة جارية بالفداء وإالَّ فيجب عليه فداء املثل فيما يظهر 

ي عليه عوضاً ظاهر إذا كان الفادي مل يتكلف ما تقدم من أن ربه يأخذه جماناً حيث مل يدفع الفاد: األول . تنبيهات 



سفراً وال تزود الفتكاكه بل افتكه بغري سفر إليه وإالَّ فله أجر مثله عمالً بالقاعدة املتقدمة يف اإلجارة وهي كل من 
 مث. والقول للعامل حيث خيتلف اخل : أوصل لك نفعاً بعمل أو مال لزمك أجر العمل ومثل املال انظرها عند قوله 

هل يرجع ربه بتلك األجرة على اللص والسارق واحملارب وحنوهم ؟ وهو املعتمد ألهنم تسببوا يف إغرامه تلك 
األجرة ، ففي املازونية عن أيب الفضل العقباين فيمن هرب بأمة فاستأجر رهبا من يبحث عليها وأعطى عطايا على 

استخالصها ما مل جياوز ما خسره قيمتها فال يلزمه ما  على اهلارب باألمة مجيع ما خسره رهبا يف: استخالصها فقال 
  .زاد على القيمة اه 

إذا غرم رب املال الفداء للفادي فله أن يرجع مبا غرمه على اللص والسارق واحملارب وحنوهم ألهنم أخذوه : الثاين 
م فينظر فإن كان أهلهم بغري حق من غري خالف يف ذلك ، فإذا مل يقدر عليهم وإمنا قدر على بعض أهلهم وأقارهب

وأقارهبم مينعوهنم ويذبون عنهم إن أريدأخذهم من اإلنصاف منهم فإن أهلهم وأقارهبم يؤاخذون هبم ألهنم معينون 
جيب قتله ولو بإعانة اخل : يف باب احلرابة والقتال ) خ ( هلم على ظلمهم وهي املسألة املعروفة عند الناس بالكفاف 

انة أي على القتل ولو بالتقوى جباهه وإن مل يأمر بقتله وال تسبب فيه ألن جاهه إعانة عليه ولو بإع: قالوا وقوله . 
وإذا كان هذا يف الدماء فأحرى يف املال ، وإن كان أهلهم ال يذبون عنهم وال مينعون أحداً من . حكماً عليه اه 

انظر أجوبتنا ألسئلة . اليوم هو الذب عنهم  االنتصاف منهم فإهنم ال يؤاخذون هبم ، واملعلوم من عادة قبائل الزمان
  .اإلمام حميي الدين احلاج عبد القادر فقد بسطنا الكالم يف ذلك واهللا أعلم 

إذا افتكه الفادي بعوض دفعه من عنده للص وحنوه ، وقلنا ال يأخذه ربه إال بذلك العوض وطلب الفادي : الثالث 
حيث دفع الفداء من عنده فال إشكال يف منعه أخذ األجرة ملا فيه : م زيادة أجرة مشيه وذهابه فقال ابن عبد السال
  .من اإلجارة والسلف وإالَّ فللنظر فيه جمال اه 

أما ما أشار إليه من إجالة النظر فال حمل له مع القاعدة املتقدمة يف اإلجارة ، وأما ما أشار إليه من املنع : قلت 
تفر ذلك للضرورة كالسفاتج إذا عم اخلوف مع أن فيها صريح السلف قد يغ) : ت ( لإلجارة والسلف فقد قال 

  .مبنفعة للحاجة إليها 
إذا تلف الشيء املفدى بعد الفداء وقبل الوصول لربه فإن ذلك مصيبة نزلت بالفادي وال شيء له على ربه : الرابع 

ب له ذلك كله إذا أراد به أخذه قال يف من مثن الفداء وال من النفقة وأجرة احلمل خبالف ما إذا أوصله إليه فإنه جي
  :العمليات 

  ومن فدى بغري إذن فعرض
  قبل الوصول تلف ال يفترض

الراجح منهما أن له . إذا فداه بنية متلكه فاستحق من يده ففي رجوعه بالفداء على املفدى منه قوالن : اخلامس 
  .فإن له الرجوع على الغاصب على املعتمد الرجوع كمن اشترى شيئاً مغصوباً عاملاً بغصبه فاستحق من يده 

وفات بيع مكاىفء ومشتر على املنصوص ولربه ما زاد على الثمن األول إن كان فإن : قال يف الشامل : السادس 
ومعناه إن من أهدى له اللص شيئاً مما . باعه من وهب له مضى على املشهور ويرجع به فقط على املوهوبله اه 

يء أو اشتراه من اللص ومل يعلم بغصبه فيهما فباعه املشتري أو املكاىفء فإنه يفوت ذلك على غصبه فكافأه عليه بش
  .مالكه ، فإن باعه من وهبه له اللص مضى أيضاً ولربه الثمن على املوهوب له 

  فصل يف العارية والوديعة واألمناء



هم يتعاورون : رة وهي األخذ واإلعطاء يقال بتشديد الياء وقيل بتخفيفها قاله يف التوضيح هي من املعاو: العارية 
هي من عرا كغزا مبعىن قصد فهي عريوة مث صارت عرية الجتماع : من جرياهنم أي يأخذون ويعطون وقال األيب 

هي متليك منفعة مؤقتة ال بعوض فتدخل العمرى : وشرعاً قال ابن عرفة . الياء والواو فهي مبعىن مطلوبة ومقصودة 
منفعة متليك الذوات ببيع أو هبة وحنومها ، وخرج هبا أيضاً متليك االنتفاع ألن : بس فخرج بقوله واإلخدام ال احل

مالك املنفعة له أن يستوفيها بنفسه أو بغريه خبالف مالك االنتفاع كسكان املدارس والزوايا والربط فإهنم ال 
والنكاح من االنتفاع ال من املنفعة ، وكذا  ينتفعون إال بأنفسهم ، وليس هلم أن يؤاجروا ذلك أو يعريوه لغريهم

اجللوس يف املسجد والسوق ، وباجلملة فاالنتفاع هو الذي قصد به املعطي خصوص من قام به الوصف أو خصوص 
ذات املعطى بالفتح كسكىن بيوت املدارس وحنوها وكمستعري منعه املالك من االنتفاع بغريه ، ومنه النكاح خبالف 

 قصد فيها االنتفاع بالذات استوفاها املعطى له بنفسه أو بغريه فله أن يعريها أو يستأجرها ملثله ، املنفعة فهي اليت
وهبذا تعلم أن احلبس على قسمني منه ما قصد به احملبس خصوص متليك االنتفاع ملن قام به الوصف كالفقراء ، 

دة الكثرية ، ومنه ما قصد به متليك املنفعة وذلك فهذا ال جيوز ملن استحقه أن يهبه وال أن يؤاجره وال أن يعريه امل
كاحلبس على شخص معني وأعقابه مثالً ، فهذا جتوز فيه اهلبة واإلجارة واإلعارة ، واختلف يف احلبس على اإلمام 

مؤقتة متليك املنفعة املطلقة كما : واخلطيب واملدّرس هل هو من القسم األول أو الثاين وهو الظاهر ، وخرج بقوله 
لو ملك عبده منفعة نفسه فإنه يصدق عليه ذلك وليس بعارية وليس عتقاً أيضاً بدليل أن األمة إذا ملكها منفعة 

نفسها مث تزوجها فإن أوالدها يرقون لسيدها ، وخرج به أيضاً القسم الثاين من قسمي احلبس فإنه متليك منفعة غري 
 يكون إال مؤبداً وتسمية املؤقت منه حبساً جماز عنده فال يرد ال: ابن عرفة . مؤقتة فليس بعارية واحلبس على خمتار 

  .وال يشترط التأبيد وخرج بقوله ال بعوض اإلجارة ) : خ ( عليه أن احلبس قد يكون مؤقتاً كما قال 
وحكمهاالندب ألهنا معروف . هي مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغري عوض : وأما حدها باملعىن االمسي فيقال 

هللا حيب احملسنني ، وقد يعرض وجوهبا كغىن عنها ملن خيشى هالكه بعدمها كإبرة جلائفة وفضل طعام أو وإحسان وا
قال القرطيب يف سورة . شراب ملضطر إليه وحرمتها ككوهنا معينة على معصية وكراهتها ككوهنا معينة على مكروه 

اعون الذي توعد اهللا على منعه يف قوله تعاىل وكذا غريها وامل: قال . من الغلول منع الكتب من أهلها : آل عمران 
إمنا هو الزكاة املفروضة وهو الذي ذهب إليه مالك رمحه اهللا ومجهور . اآلية )  ٧: املاعون ( } ومينعون املاعون : 

  .وقد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ؛ أنه عارية متاع البيت الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم . أهل العلم 
  َما اْسُتِعَري َردُُّه ُمْستَْوَجُبَو

  َوَما ضمانُ املُْسَتِعري َيجُِب
أي جيب ) العارية مؤداة : ( أي واجب لقوله عليه السالم ) مستوجب ( لربه ) رده ( أي شيء كان ) وما استعري ( 

ويف احلديث الكرمي . ليها ردها وتأديتها لرهبا حبيث ال يتركها املستعري عنده بعد أن قضى منها وطره حىت يأيت رهبا إ
ومؤنة أخذها على املستعري كردها على األظهر ) : خ ( إشعار مبا اختاره ابن رشد من أن أجرة ردها على املستعري 

وحملهما ما مل يكن عرف وإالَّ فيحمالن عليه اتفاقاً ألنه كالشرط وتكون حينئذ . ، ويف علف الدابة قوالن اخل 
ابة بعلفها والعرف بفاس أن علف العارية على املستعري حيث باتت عنده فإن مل تثبت فعلى إجارة ، إذ جيوز كراء الد

  .أي ال جيب على املستعري ضمان العارية إن هلكت ) ضمان املستعري جيب ( نافية ) وما ( رهبا كما تقدم 
  إالَّ بقابِلِ املَغيب لَم َتقُْم

  َبيِّنةُ َعلَيِه أَنَّه ُعدِْم



) يف ( عليه فالباء مبعىن ) املغيب ( أي يف قابل ) بقابل ( أن تكون العارية وقعت : أحدمها . مرين بأحد أ) إال ( 
وذلك كالثياب والسفينة السائرة واحللى وسائر العروض ، فإنه إذا ادعى تلف شيء من ذلك فإنه يضمنه آلخر 

بغري سببه ، فمفهوم قابل املغيب أنه إذا كان وتلف ) عدم ( قد ) أنه ( ب ) مل تقم بينة عليه ( رؤية رئي عنده حيث 
ال يقبل الغيبة عليه كاحليوان والعقار وسفينة باملرسى ال ضمان عليه إن ادعى تلفه وهو مصدق فيه ما مل يظهر كذبه 
كدعواه موت دابة يوم كذا فشهدت بينة بأهنا ريئت عنده بعد ذلك أو دعواه موهتا يف رفقة أو مدشر ومل يعلم أحد 

م مبوهتا ، ومفهوم مل تقم بينة عليه أنه إذا شهدت بينة بتلف ما يغاب عليه بغري تفريط مل يضمن ألن الضمان إمنا منه
هو للتهمة ، وقد انتفت بقيام البينة فإن شهدت ، أنه تلف بتعديه أو تفريطه وهو األمر الثاين من األمرين فهو ضامن 

  أو ما املُعَاُر فيه قَْد ُتُحقِّقا.إال يف قابل للمغيب كما قال عاطفاً على قابل املغيب أي ال ضمان 
  َتَعَد أَْو فَرَّطَ فيه ُمطْلَقا

بالبناء ) أو فرط ( نائب الفاعل بتحققا ) قد حتققا تعد ( يتعلق بقوله ) املعار فيه ( أي يف الذي ) ما ( يف ) أو ( 
د حتصل منه أن ما ثبت فيه تعد أو تفريط يضمنه كان مما يغاب عليه أم ال وق) فيه مطلقا ( للمفعول أو الفاعل 

مطلقاً وما مل يثبت ذلك فيه ففيه تفصيل فإن كان مما ال يعاب عليه فال ضمان إال أن يظهر كذبه فإن ادعى تلف 
دابة ومل يظهر كذبه فال يضمنها ويضمن سرجها وجلامها ، وما كان مما يغاب عليه فهو ضامن إال أن تقوم بينة على 

غري سببه ، وظاهره أنه يضمن املغيب عليه مع عدم البينة ، ولو شرط نفي الضمان عنه وهو كذلك على تلفه ب
ألن العارية معروف : وبه الفتوى ومقابله أنه ال ضمان عليه ، ورجحه اللخمي واملازري قاال : ابن ناجي . املشهور 

يشترط أن ال : أيب زيد عن أشهب يف الصانع وإسقاط الضمان معروف آخر ال مانع منه وهو اجلاري على ما البن 
ضمان عليه إن شرطه عامل ألنه إذا انتفى يف الصانع مع الشرط فأحرى يف املستعري ألنه فعل معه معروفاً من وجهني 

) : خ ( كما علمت ، وظاهره أيضاً أنه ال ضمان عليه فيما ال يقبل الغيبة ولو شرط عليه الضمان وهو كذلك 
لكن العارية مع شرط الضمان . ليه إال ببينة وهل إن شرط نفيه تردد ال غريه ولو بشرط اخل وضمن املغيب ع

تنقلب إجارة ألن الشرط املذكور خيرج العارية عن حكمها إىل اإلجارة الفاسدة ألن رب الدابة مل يرض أن يعريه 
إجارة املثل يف استعماله العارية قاله  إياها إال بشرط أن حيوزها يف ضمانه فهو عوض جمهول يرد إىل املعلوم فيلزمه

إهنا ال تنقلب إجارة مع الشرط بل متضي على حكم العارية وال ضمان : وهو مقدم على اللخمي القائل . ابن رشد 
عليه وال أجر ألن القاعدة عند الشيوخ أن ما استظهره ابن رشد من عنده مقدم على ما استظهره اللخمي من عنده 

كالتمر نوعاً أو نوعني وقد تقدم التنبيه عليه أول الكتاب فال تلتفت : لزرقاين عند قوله يف الزكاة أيضاً كما قاله ا
  .إىل ما للشيخ الرهوين فيحاشيته 

مثل قيام البينة يف قابل الغيبة ما إذا أتى بالثوب حمروقاً أو به قرض فار أو حنو ذلك مما يعلم أن : األول . تنبيهان 
وحلف ما فرط فيما علم أنه بال سببه كسوس وقرض فار وحرق نار اخل : قال يف الشامل . فعله إتالفه نشأ عن غري 

إذ من مجلة ما يدخل حتت الكاف . وحلف فيما علم أنه بال سببه وكسوس أنه ما فرط اخل ) : خ ( وحنوه قول . 
وهو الراجح : ابن رحال . ن رشد قرض الفار والنار وهو الذي عزاه اللخمي البن القاسم يف املدونة ، واختاره اب

وذكر مصطفى أن حرق النار ليس . ألنه حممول على أن النار ليست من سبب كما أليب احلسن وابن ناجي اه 
كالسوس وقرض الفار ألن النار حيتمل أن يكون هو الذي تسبب يف إيقادها فيجب ضمانه حىت يثبت أهنا بغري سببه 

فهما قوالن يف املدونة ، : وباجلملة . وانتصر له الشيخ الرهوين يف حاشيته . دونة كما قاله يف تضمني الصناع من امل
ولكن املعتمد أن حرق النار كقرض الفار إذ األصل عدم العداء وأن النار ليست من سببه ، ولذا سوى بينهما يف 



يام البينة على كون النار ومل تشهد بينة حبرقه فلم يشترطا يف عدم الضمان ق: يف الرهن ) خ ( وقال . الشامل 
  .ليست من سببه ، وال سيما وقد اختاره ابن رشد وهو مقدم على غريه كما مر 

) : ح ( إذا استعار حنو الفأس واملنشار والسيف للقتال وحنو ذلك فأتى بشيء من ذلك مكسوراً فقال ) : الثاين ( 
وهذا قول ابن القاسم يف . رب مثله اخل وبرىء يف كسر كسيف إن شهد له أنه معه يف اللقاء أو ضرب به ض

ال ضمان عليه يف ذلك إذ أتى مبا يشبه ويرى أنه ينكسر يف ذلك : وقال عيسى بن دينار ومطرف وأصبغ . املدونة 
. وهو أصوب األقوال : ابن رشد . وهو عندي أبني : ابن يونس . وبه أقول : ابن حبيب . الفعل بل يصدق بيمينه 

. وهو أقرب ألن املستعري قد فعل ما أذن له يف فعله ومل يقم دليل على كذبه بل قام ما يصدقه اه : ابن عبد السالم 
فيجب أن يكون هذا القول هو املعتمد ملا ترى من اختيار الشيوخ له ، وألن األصل عدم العداء ، وسبب اخلالف 

املستعري ضامن ، ومن : هاب عينه قال هل يقاس تعييب الشيء املعار على ذهاب عينه أم ال ؟ فمن جعل تعييبه كذ
هو عام فيما يغاب عليه . مث ما تقدم من أنه حيلف ما فرط اخل . يصدق بيمينه : جعل تعييبه خمالفاً لذهاب عينه قال 

وتعترب القيمة يوم انقضاء أجل العارية . وما ال يغاب عليه ، فإن نكل فيضمن القيمة مبجرد نكوله ألهنا ميني هتمة 
  :ينقصها االستعمال املأذون فيه قال ابن رشد  على ما

  َوالقولُ قولُ ُمْستِعري َحلَفا
  يف َردِّ ما اْسَتعَاَر حَْيثُ اْخَتلَفَا

وهذا إذا كان ال ) حيث اختلفا ( يتعلق بقوله ) حلفا يف رد ما استعار ( من نعته وصفته ) والقول قول مستعري ( 
  :وإال فالقول للمعري يف عدم رده كما قال . اخل  كدعواه رد ما مل يضمن) خ ( يغاب عليه 

  ما مل يكن مما ُيَغاُب َعادَه
  علْيِه أَْو أُوِخذَ بالشَِّهادَه

أخذ ( مما ال يغاب عليه ولكن ) أو ( كالعروض واحللى وحنومها ) مما يغاب عاده عليه ( الشيء املعار ) ما مل يكن ( 
  فالقولُ للُمِعريِ ِفيَما َبيَّنَه.توثق وتقدمت حقيقتها يف القراض املقصودة لل) بالشهادة ( من يد املعري ) 

  َوُمّدِعي الرَّدِّ علْيه البيِّنَه
يف الصورتني وهو ) ومدعي الرد ( أي ادعاه عليه من عدم ردها ) للمعري فيما بينه ( يف الصورتني حينئذ ) فالقول ( 

ذلك كله الوديعة والشيء املستأجر والقراض والرهن والصناع  أنه ردها ومثل العارية يف) عليه البينة ( املستعري 
كل موضع يصدق فيه القابض يف دعوى الضياع مثل الوديعة والقراض ورهن ما ال يغاب عليه : قال يف املقدمات 

 وكل موضع ال يصدق فيه: فإنه يصدق يف دعوى الرد إذا قبضه بغري بينة فإن قبضه ببينة مل يصدق يف الرد مث قال 
وتقدم أن املكتري ال ضمان عليه فيما يغاب عليه وما ال . دعوى الضياع ال يصدق فيه يف الرد قبض بينة أم ال 

  :يغاب عليه كما مرَّ يف فصل أحكام من الكراء حيث قال 
  ومكتر لذاك ال يضمن ما
  يتلف عنده سوى أن ظلما

م أن احللى وحنوه الذي يكرى لتزيني العروس ال فيقتضي أنه مصدق يف الرد مطلقاً ما مل يقبضه ببينة ، وبه تعل
أودعتها : ضمان فيه ، وأنه مصدق يف ضياعه كما يصدق يف رده ما مل يقبضه ببينة ، فلو اكترى دابة فلما قدم قال 

ألهنا وقفت علي يف الطريق فإنه يصدق ولو أنكر املودع عنده وال ضمان عليه ألن الشأن دفع الودائع بغري بينة كما 
وال يصدق إن خاف عورة موضعه ، وظاهر : وانظر شرح الشامل عند قوله يف الوديعة . دم يف باب الكراء تق



أنه يصدق يف دعوى رد ما ال يغاب عليه حيث أخذه بغري بينة ، ولو رده مع عبده أو غالمه أو ) خ ( النظم و 
ضلت فال يضمن املستعري ألن شأن  غريمها وهو كذلك كما يف ابن سلمون ، وإذا ادعى الرسول أهنا عطبت أو

  ) .ح ( الناس على ردها مع الرسول ، ولو مل يعلم ضياعها إال من قوله ولو غري مأمون كما يف 
  والقولُ يف املُّدِة للُمعريِ
  َمْع َحلِْفِه َوَعْجزِ ُمْسَتعِري

بل ليوم أو شهر ، : ، وقال املعري  أعرتين ليومني أو شهرين: فقال املستعري ) يف املدة ( يف اختالفهما ) والقول ( 
للمعري مع . ( والقول من بعد الركوب ثبتا اخل : وكان ذلك قبل انقضاء املدة اليت يدعيها املستعري بدليل قوله بعد 

مع حلفه أن العارية تلزم بالعقد وهو : عن إثبات ما يدعيه ، وفهم من قوله ) وعجز مستعري ( بسكون الالم ) حلفه 
  .مل يكن على املعري ميني فإن أثبت املستعري ما يدعيه من املدة ونكل املعري فالقول له  كذلك وإال

  كَذَاكَ يف َمَسافٍَة ملا َرِكْب
بالبناء للمفعول أو ) مسافة ملا ركب ( قدر ) يف ( جتب اليمني على املعري ) كذاك ( قبلَ الرُّكوب ذَا لَُه فيه َيجِْب
أو احلمل أصالً أو بعد ركوب أو محل ) قبل الركوب ( و حيمل عليه إذا اختلفا الفاعل أي ملا شأنه أن يركب أ

له ( أي كون القول ) ذا ( لبلد أقرب منه أو أسهل منه : أعرتين لبلد كذا ، وقال املعري : املتفق عليه فقال املستعري 
خرب ) جيب ( الركوب متعلقان به أي االختالف املفهوم من السياق مقدار أو يف مسافة وقبل ) فيه ( أي للمعري ) 

ذا أي كون القول للمعري جيب ويثبت يف االختالف يف قدر مسافة ملركوب قبل : عن اسم اإلشارة ، والتقدير 
على هذا مصدرية ، وإذا حلف املعري ) ما ( ركوبه حال كون القول له كذلك أي مع ميينه كما يف املسألة قبلها و 

 يف ركوب املسافة احمللوف عليها أو الطريق السهلة ويف أن يترك وال يركب وال حيمل يف هذا املوضوع خري املستعري
  :شيئاً كما قال 

  واملّدعي خميٌَّر أنْ َيْركبا
  ِمقْدَاَر َما َحدَّ له أَْو َيذَْهبا

اختار الركوب  وكذا خيري يف اختالفهما يف املدة ، وإذا) أن يركبا مقدار ما حد له أو يذهبا ( يف ) واملدعي خمري ( 
مث أشار إىل . واحلمل فال تسلم له الدابة إن خشي منه العداء بركوب الطريق الصعبة أو إال بعد إال بتوثق منه 

  :مفهوم قوله قبل الركوب فقال 
  والقولُ من َبْعِد الّركُوبِ ثََبتا

  ِللُْمْسَتعري إنْ بُِمْشبٍِه أََتى
ألن ) ثبتا للمستعري ( فيها كلها أو ركوب املدة املختلف فيها أيضاً  للمسافة املختلف) والقول من بعد الركوب ( 

  .وحينئذ فال كراء عليه إن سلمت وال ضمان عليه إن عطبت أو تعيبت ) إن مبشبه أتى ( األصل عدم العداء 
  َوإن أََتى فيه مبا ال ُيْشبِه
  فالقولُ للمعري ال َيْشَتبه

افة ال يعري الناس أو هذا املعري إىل مثلها أو مدة كذلك أو أتى مبا يشبه فيهما كدعواه مس) فإن أتى فيه مبا ال يشبه ( 
أي ال يلتبس بشيء ويأخذ كراء تلك الزيادة إن سلمت وخيري يف أخذ ) فالقول للمعري ال يشتبه ( ونكل عن اليمني 

ل للمعري كزائد املسافة إن مل مشبهاً يف كون القو) خ ( قيمتها أو كراء الدابة إن عطبت كزيادة احلمل فيما يظهر 
  .يزد ، وإال فللمستعري يف نفي الضمان والكراء يعين إن أشبه وإن برسول خمالف للمعري أو املستعري 



  والقولُ قَْولُ مّدعي الِكراِء يف
  ما ُيْسَتعاُر مع مينيٍ اقْتفي

( ه إياهاوادعى رهبا كراءها له ف إن أخذ شخص دابة من غريه أو ثوباً وحنوه فانتفع بذلك وادعى أنه أعار) و ( 
يستعار ( أي يف الشيء الذي ) يف ما ( ألن املستعري ادعى عليه معروفاً واألصل عدمه ) القول قول مدعي الكراء 

) اقتفي ( منه على ذلك فيؤخذ منه توجه اليمني يف دعوى املعروف وهو املشهور وتقدم حنوه يف الضمان ) مع ميني 
، فإن نكل حلف املستعري فإن نكل غرم الكراء وهذا ما مل يكن مثله ال يكري الدواب لشرف أي اتبع نعت ليمني 

  :قدره وعلو منصبه وإالَّ فالقول للمستعري قاله ابن القاسم وهو معىن قوله 
  ما لَْم َيكُن ذَِلكَ ال َيليُق
  بِه فَقَلُْب القََسم الّتحَقيُق

فيحلف وال ) التحقيق ( على املستعري هو ) فقلب القسم ( عى الكراء أي بالذي اد) ما مل يكن ذلك ال يليق به ( 
وإن ادعاها اآلخذ واملالك الكراء ) خ ( كراء عليه ، فإن نكل حلف املعري وأخذ كراءه فإن نكل أيضاً فال شيء له 

  .فالقول له بيمني إال أن يأنف مثله عنه اخل 
ولزوم الكراء ظاهر إذا كان الشيء قائماً أو قامت على هالكه بينة ما تقدم من كون القول لرهبا : األول . تنبيهات 

أو كان مما ال يغاب عليه ومل تقم بينة بأنه تلف بتفريط ممن كان بيده ، وأما إن كان مما يغاب عليه ومل تقم بينة بتلفه 
الكراء ال ضمان  فمقتضى كون القول لربه حيث كان مثله ال يأنف من ذلك أنه جيب الكراء ويسقط الضمان ألن

فيه ولو فيما يغاب عليه كما مر ، والغالب حينئذ أن رهبا إمنا يدعي الكراء يف هذه الصورة إذا كان أكثر من قيمة 
ذلك الشيء ، فإن تساويا فاملال واحد ويظهر أنه ال ميني على املالك إذ ذاك ألنه قادر على أخذ ذلك بإقرار منازعه 

ه غالباً وعلى تقدير ادعائه ذلك فعدم احللف أحرى من صورة املساواة قاله الشيخ وإن كان الكراء أقل فال يدعي
  .الرهوين 

عكس هذه املسألة وهو أن يدعي رهبا العارية ويدعي اآلخر الكراء لئال يضمن قد تقدم حكمه يف فصل : الثاين 
  .أحكام الكراء عن ابن سلمون وصاحب املعيار 

ب إىل صهره يستعري منه محارة فلم جيده ووجد احلمارة فأخذها مث ردها وهي سئل ابن القطان عمن ذه: الثالث 
مريضة فعطبت يف دار صاحبها ، فلما قدم صاحبها أنكر مرضها وذهب إىل إغرام دابته بعد أن سكت مدة من ثالثة 

نقله ابن . دابة اه فأجاب بأن له طلب حقه ويضمن أخذ الدابة قيمة ال. أعوام مل يطلبها إال بعد خصام وقع بينهما 
ما البن القطان ظاهر إذا مل تكن هناك عادة باإلعارة وإال فال ، وظاهر أيضاً حيث مل يطلبها إال : قلت . سلمون 

يأخذ أحدهم متاع اآلخر من غري : خلصام وقع بينهما فقد قال القوري يف األقارب واألصهار ومن يف معناهم 
سريهتم إىل أن هلك بعض املأخوذ من املستعري ال ضمان على املستعري حيث مشورته وال إذنه ، وذلك على عادهتم و

وقد نص اللخمي على أن كل : قال . ثبتت عادهتم بذلك وكانت مما ال يغاب عليه وهلكت لغري تضييع وال تفريط 
فيمن غارت عليهم  وحنوه يف الربزيل عن ابن احلاج. ما ال يطلب إال عند املشاجرة واملخاصمة ال حيكم به لطالبه اه 

  .باختصار . خيل العدو ، وعادهتم أن منوجد فرساً ركبه فأخذ العدو الفرس غلبة وقهراً عليه أنه ال ضمان عليه اه 
ال جيوز الصلح على شيء قد فات حىت تعرف قيمته ويكون الصلح مبعجل ال مبؤجل لئال يكون ديناً بدين ، : الرابع 

  :الناظم إىل بعض أحكام الوديعة فقال وقد تقدم ذلك يف الصلح مث أشار 
  فصل يف الوديعة



توكيل على جمرد حفظ مال فخرج به إيداع األب ولده ملن حيفظه النتفاء ) : خ ( وهي باملعىن املصدري كما قال 
،  لوازم الوديعة من الضمان وحنوه ، وخرج أيضاً األمة املتواضعة ألن القصد إخبار األمني حبيضتها وعدمه ال حفظها

اإلجارة على حراسة املال ويشمل قوله مال الرباع وحنوها ، وإذكار احلقوق ألهنا . وخرج بقوله جمرد حفظ اخل 
  .منضمة للمال وحتفظ ألجله وباملعىن االمسي مال نقل جملرد حفظه 

  َويْضَمُن املُوَدُع مْع ظُُهورِ
  خمَايلِ التَّضييع والتّقصريِ

منه كلبس ) التضييع ( أي دالئل ) مع ظهور خمايل ( رشيد ما تلف من الوديعة بفتح الدال ال) ويضمن املودع ( 
يف احلفظ كعدم تفقد الثوب املودع ) والتقصري ( الثوب املودع وركوب الدابة املودعة فهلكا وقت االنتفاع هبما 

ئالً يؤخذ من هذه املسألة قا. وحلف فيما علم أنه بال سببه اخل : حىت تسوس كما يف الزرقاين عند قوله يف العارية 
ومن ذلك من أودع مائة مثقال مثالً . أنه جيب عليه تفقد العارية ، وكذا جيب عليه تفقد الرهن والشيء املودع اخل 

فجعلها يف داره على سريره أو يف كوة ولو غري نافذة وسرقت ، فإنه يضمنها ألنه مضيع ومفرط بالنسبة إىل أهل 
) : خ ( سرقها ألن املودع عنده ليس مبضيع هلا بالنسبة إىل األجنيب قاله السوداين  بيته وتقطع يد السارق إذا

وضمن بسقوط شيء من يد املودع عليها وضمن أيضاً بانتفاعه هبا فهلكت وخبلطها حيث تعذر متييزها وبنسياهنا يف 
كمه فوقعت أي سقطت أو شرط  موضع إيداعها وبدخوله احلمام هبا وخبروجه هبا يظنها له فتلفت ، ال إن نسيها يف

  .عليه الضمان فال ضمان عليه 
  وال َضَمان ِفيِه للسَّفيِه

  َوال الصَِّغري مْع َضياعٍ ِفيِه
وإن أسأمت : كقوله تعاىل ) على ( أي عليه فاللالم مبعىن ) للسفيه ( أي يف الشيء املودع واملعار )وال ضمان فيه ( 

أي يف الشيء املودع ) مع ضياع فيه ( ، املميز وأحرى غريه ) الصغري . ( على ) وال ) (  ٧: اإلسراء ( } فلها 
ومشل كالمه ما إذا قامت بينة على تضييعهما أو تقصريمها أو تعمدمها لإلتالف ، وجمرد الدعوى من وليهما بذلك 

ماله فيضمن يف  فالكل ال ضمان فيه ألن رهبا سلطه عليها ولو ضمن لبطلت فائدة احلجر ، اللهم إال أن يصون به
املال الذي صونه أي حفظه خاصة ، فإذا باع الوديعة مثالً وصرف بعض مثنها يف نفقته اليت ال غىن عنها وتلف 
البعض اآلخر أو أكل بعضها وتلف البعض اآلخر فال يضمن إال القدر الذي صرفه يف نفقته اليت ال غىن له عنها 

املال الذي كان بيده وقت اإلنفاق فقط ، فإن تلف ما كان بيده  دون الذي تلف أو اليت له غىن عنها ويضمن يف
وحاصله أن يضمن األقل مما بيده أو أنفقه . وقتئذ أو مل يف مبا أنفقه وأفاد غريه مل يضمن فيه قاله اللخمي وغريه 

س وهو فإذا كان املال الذي بيده يساوي عشرة الوديعة عشرون وقد أنفقها مل يضمن إال عشرة ، وكذلك العك
ويأيت . حممول على أنه أنفقه فيما له غىن عنه حىت يثبت أنه أنفقه فيما ال غىن عنه فيضمنه حينئذ كما قاله ابن رشد 

هذا أيضاً أول باب الرشد ، ومفهوم اإليداع أن احملجور صغرياً كان أو كبرياً إذ أتلف ما مل يودع عنده وال أمن 
ومن أودعته وديعة فاستهلكها . مل يكن له مال وقت اإلتالف قال يف املدونة عليه فإنه يضمنه ويتبع به يف ذمته إن 

وضمن ما أفسد إن مل يؤمن عليه ) خ ( وهو منطوق قول . ابنه فذلك يف مال االبن فإن مل يكن له مال ففي ذمته اه 
. ع فأتلف مل يضمن اخل وإن أودع صبياً أو سفيهاً أو أقرض أو با: ، ومفهومه هو ما صرح به يف الوديعة حيث قال 

  .وهو ما للناظم هنا وسيأيت عند قول الناظم أيضاً يف احلجر به وكلما أتلفه احملجور فغرمه من ماله املشهور اخل 
إذا أودع احملجور وديعة عند رشيد فتلفت فإن الرشيد يضمنها ولو تلفت بغري سببه ولو مل يعلم : األول . تنبيهان 



( اين وهو ظاهر لتعديه بقبضها ونقلها بغري إذن معترب ، بل ذكر املواق عن الربزيل عند قول الرشيد حبجره قاله الرزق
أن أبا حممد بن أيب زيد أفىت بضمان رجل أعطاه صيب ماالً مث رده عليه ألنه رد ملن . وإن أودع صبياً اخل ) : خ 

الثمن فإن الضمان على املتلف بكسر الالم قاله  وأما احملجور إذا أمن حمجوراً أو عامله فأتلف. جيوز له أن يعطاه اه 
  .ولويل صغري فسخ عقده اخل : ابن رحال عند قوله يف النكاح 

من أدى عن حمجوره ما لزمه من متاع كسره أو أفسده أو اختلسه فإنه يرجع عليه به يف ماله ويتبع به يف : الثاين 
د أمن عليه مل يتبع به يف ذمته ، وإمنا يرجع عليه يف املال ذمته مل يكن له مال ، وهذا إن مل يؤمن عليه فإن كان ق

  .الذي بيده إن كان صون به ماله ال فيما أفاد بعد ذلك 
  َوالتَّْجُر باملوَدعِ ِمْن أَْعَملَُه
  َيْضَمُنه وَالرِّْبُح كلُّه لُه

أي املودعبالفتح ولو تلف ) ه يضمن( صلته والضمري للتجر ) أعمله ( مبتدأ ثان ) من ( مبتدأ ) والتجر باملودع ( 
) كله له ( احلاصل بسبب التجارة ) والربح ( بغري سببه ألن التجر به يتضمن سلفه وضمان السلف من املتسلف 

أي للمودع بالفتح ألن اخلراج بالضمان وإمنا يطيب له الربح إذا رد رأس املال كما هو وإال فال حيل له منه قليل 
رين ، وظاهر النظم أن الربح كله له كانت الوديعة عيناً أو مثلياً أو مقوماً وهو كذلك غري وال كثري قاله بعض املتأخ

أنه إذا كانت مقوماً أو كان املودع بالفتح معدماً حرمت التجارة ابتداء ، وإن كانت عيناً أو مثلياً كرهت ابتداء 
ثلى كالتجارة والربح له وبرىء إن رد غري وحرم أي على املودع سلف مقوم ومعدم وكره النقد وامل) : خ ( أيضاً 

وادعى رد مثلها حملله فإن كان ال حيرم تسلفها كالنقد . أي إذا تسلف الوديعة ليتجر هبا وحنو ذلك . احملرم اخل 
واملثلى فإنه يصدق يف رده ويف تلفه بعده ، وإن كان حيرم تسلفها كالعرض فإنه ال يصدق يف رده وال يف تلفه بعده 

.  
الوصي والغاصب كاملودع يف كون الربح هلما إذا اجترا باملال ألنفسهما خبالف املقارض واملبضع : األول . ان تنبيه

وتقدم . معه فليس هلما أن يتجرا ألنفسهما ، فإن فعال فالتلف واخلسر عليهما والربح لرب املال ، وكذا الوكيل 
  :بل يل فانظره هناك قال يف املنهج : فسي ، وقال املوكل اشتريته لن: آخر اختالف املتبايعني ما إذا قال الوكيل 

  والربح تابع للمال ما عدا
  غصباً وديعة وتفليساً بدا

ومراده املفلس يوقف ماله فيتجر فيه فالربح له ال للغرماء ، وهذا على القول بأن ضمانه إذا تلف منهم ال من 
قاعدة اتباع الربح للمال ، واملشهور أن ضمان العني املفلس ، وأما على أن الضمان من املفلس فذلك باق على 

  .منهم وضمان العرض منه وعليه فإمنا ذلك بالنسبة للمفلس يف ربح العني فقط 
كون الربح للمودع ومن يف معناه واضح إن كانت الوديعة دنانري أو دراهم وإن كانت عرضاً فرهبا خمري يف : الثاين 

اختار القيمة فال كالم ، وإن اختار الثمن فإن كانت فيها زيادة قبل البيع فهي الثمن أو القيمة يوم التعدي فإن 
للمودع بالكسر وما حدث بعد البيع فللمودع بالفتح كأن يكون العرض بعشرة فباعه بعشرين واشترى به سلعة 

فتح ، وأما إذا كان يبيع باعها بثالثني فالربح يف البيعة األوىل وهو عشرة لرهبا ، ويف الثانية وهو عشرة للمودع بال
وحمل التخيري يف الثمن والقيمة إذا مات ، وأما إن . العرض بالعرض وهلم جّرا فال ربح له وله األجرة قاله الزرقاين 

  .كان قائماً فيخري بني اإلجارة وأخذ الثمن أو رد البيع وأخذ عرضه 
  َوالقَْولُ قَولُ ُمدَّعِ فيما َتِلْف



  ا مع الَْحِلْفَويف ادََّعاِء َردََّه
منها مطلقاً ) القول قول مدعفيما تلف ( إذا طولب املودع برد الوديعة فقال تلفت أو قال رددهتا ففي األول ) و ( 

فإن مل حتقق عليه . ألنه أمني وحيلف إن حققت عليه الدعوى كان ممن يتهم أم ال . كالً أو بعضاً قبضها بإشهاد أم ال 
حقق عليه رهبا . متهماً كان أم ال ) بعد احللف ( لرهبا ) يف ادعاء ردها ( القول له أيضاً  يف الثاين) و ( حلف املتهم 

الدعوى أو اهتمه فقط يف عدم الرد ، فإن نكل حلف رهبا يف دعوى الرد مطلقاً ، ويف دعوى التلف إن حقق عليه 
  .عدمه فإن اهتمه فقط غرم مبجرد نكوله وحمل كون القول له يف الرد 

  َيكُن َيقَْبُضُه بَبيِّنَه ما ملْ
  فَالَ ِغَنى يف الرَّدِّ إنْ ُيبَيِّنَه

( مقصودة للتوثق وتقدمت حقيقتها يف القراض ) ببينه ( أي الشيء املودع ) يقبضه ( املودع بالفتح ) ما مل يكن ( 
ال تقبل دعواه الرد بدوهنا ويقيم البينة عليه و) أن يبينه ( عن ) الرد ( دعوى ) يف ( له ) ال غىن ( إنه حينئذ ) ف 

  .إذا ما قبض بإشهاد ال يربأ منه إال به 
من ادعي عليه بوديعة فجحدها وأقام رهبا بينة باإليداع فأقام املودع بينة بالرد فهل تقبل بينة املودع أم ال ؟ : تنبيه 

: قد تقدم قول الناظم ألنه كذهبا باجلحد األول يف ذلك خالف جار على ضمن اإلقرار هل هو كصرحيه أم ال ، و
وبعضهم يقيد ذلك مبن كان عارفاً مبا يترتب على جحده ، فحينئذ ال تنفعه بينة الرد . ومنكر للخصم ما ادعاه اخل 

والرهوين وغريمها ، وفيه نظر فإن املعمول به هو اإلطالق كما مر يف شرح ) ح ( واعتمد هذا التقييد . وإالَّ نفعته 
  :يف نظم العمل املطلق حيث قال  نص النظم املذكور وحنوه
  وال تصدق جاحد اإليداع
  من أصله يف الرد والضياع

. ونقل عن سيدي مصباح وغريه أن كون مضمن اإلقرار كصرحيه هو مذهب املدونة ، وبه العمل والقضاء اه 
. فهو مصدق اخل  وكثري من الناس من حيتج لصحة التقييد املذكور بقاعدة من ادعى اجلهل فيما جيهله أبناء جنسه

: وهي قاعدة مبحوث فيها فإن صاحب املعيار ملا نقلها عن أيب احلسن قال منكتاً عليه ما نصه ؛ قال ابن رشد 
األصل يف هذا أن كل ما يتعلق به حق الغري ال يعذر اجلاهل فيه جبهله وما ال يتعلق به حق الغري فإن كان مما يسعه 

. ال يسعه ترك تعلمه مل يعذر جبهله ، فهذه مجلة كافية يرد إليها ما شرد منها اه  ترك تعلمه عذر جبهله ، وإن كان مما
ونظم كالمه صاحب املنهج ، ولذا قالوا اجلهل بالسبب مؤثر اتفاقاً كتمكني املعتقة جاهلة بالعتق وإسقاط الشفعة 

خليار ، وإسقاط الشفعة عاملاً بالبيع قبل علمه بالبيع واجلهل باحلكم غري مؤثر على املشهور كتمكينها جاهلة أن هلا ا
ومع هذا كله فليس الكالم يف املشهور من األقوال ، وإمنا الكالم يف املعمول به منها ، وكل من . جاهالً وجوهبا اه 

حكى العمل من املتقدمني واملتأخرين ال يقيده بالعارف مبا يترتب على حجره كما تقدم ، ولو حكمت تلك القاعدة 
اها وقلنا يعذر باجلهل يف احلكم مل يقف عقد على ساق ، إذ الناس كلهم أو جلهم عوام جهال إال وعمل مبقتض

جهلت لزوم اإلقرار وأن : الفردالنادر الذي يف حكم العدم ، فيلزم على ذلك أن من أقر بألف من مخر مثالً إذا قال 
ناء جنسه ، ويلزم أن من بيع عليه ماله مثالً لفظة من مخر تعد من التعقيب بالرافع أنه يصدق لدعواه من جيهله أب

حبضرته وسكوته وادعى أنه جاهل بكون السكوت يعد رضا أنه يصدق ، ويلزم أن من شهد له أبوه أو ابنه حبق 
فأقر املشهود عليه باحلق وادعى أنه أقر اتكاالً على صحة الشهادة أنه يصدق ، ويلزم أيضاً أن من جهل لزوم 

، وأن املعتقة إذا ادعت أهنا جهلت كون التمكني يقطع خيارها أهنا تصدق ، وهكذا مما ال  الطالق هزالً يصدق



ينحصر فيؤدي إىل حل عقود العوام كلها أو جلها مع تعلق حق الغري هبا ، وأي شغب أكثر من فتح هذا الباب 
كذيب للبينة ومل يفصل بني جاهل وهلذا قال ابن رشد ما قال ، وأطلق العمل مجيع من تقدم من املوثقني يف مسألة الت

وقد رجح ابن رحال يف باب الوكالة أن اإلنكار ألصل املعاملة مضر . وغريه وما كان خيفى عليهم عذره باجلهل 
وانظر حاشيتنا على الالمية وملا ذكر أن املودع واملستعري كل منهما أمني ال ضمان . مطلقاً يف األصول وغريها اه 

 على املستعري فيما ال يغاب عليه كما مرَّ ناسب أن يذكر كل من شاركهما يف األمانة كما على املودع مطلقاً وال
  :أشار له يف الترمجة فقال 
  َواُألمَناءُ يف الِّذي َيلُونا

  ليسوا لشيٍء ِمنه َيْضمنُونَا
ليسوا لشيء ( الوجوه مضارع ويل األمني الشيء يليه إذا تواله بوجه من ) يف الذي يلونا ( مجع أمني ) واألمناء ( 

  .وعدهم الناظم سبعة عشر فأوهلم ويل احملجور ) يضمنونا ( أي من الذي يلون ) منه 
  كاَألبِ وَالوِصيِّ وَالدَّالَلِ
  وُمْرِسلِ ُصْحَبَتُه باملَال

ل ووصيه ومقدم القاضي والكافر واللقيط فيما التقطه فإهنم مصدقون فيما ادعوا تلفه من ما) كاألب والوصي ( 
احملجور ، والذي حازوه بأيديهم كان مما يغاب عليه أم ال صداقاً كان أو غريه ، وال ضمان عليهم يف شيء من ذلك 

وقبضه جمرب ووصي وصدقا ولو مل تقم بينة ، وكذا يصدقون أيضاً يف قدر النفقة ، وأما دفع املال له بعد ) : خ ( 
واملراد بالكافل من حاز طفالً مباله .  يف دفع ماله بعد بلوغه اخل والقول يف قدر النفقة ال) : خ ( بلوغه ورشده فال 

من غري تقدمي عليه لعدم الوصول للقاضي أو لكوهنم ببلد ال قاضي هبا إذ القيام بالطفل وحفظ ماله حينئذ فرض 
 ذكرها كفاية على أهل البلد ويسقط بقيام بعضهم به ، وأشعرت الكاف أهنم غري حمصورين يف السبعة عشر اليت

فيدخل الزوج والزوجة إذا كان الصداق مما ال يغاب عليه وهو بيدأحدمها وطلق قبل البناء فإن ضمانه منهما وال 
) خ ( يرجع أحدمها على اآلخر بنصفه ، فإن كان مما يغاب عليه ومل تقم على هالكه بينة فضمانه من الذي هو بيده 

ال يغاب عليه منهما وإالَّ فمن الذي يف يده ، وتدخل األمة  وضمانه أي الصداق إن هلك ببينة أو كان مما: 
املتواضعة أيضاً إذا كانت حتت يد املشتري فإنه مصدق يف ضياعها وضماهنا حينئذ من بائعها ، ويدخل أيضاً من 
  :قلب فخاراً أو زجاجاً حبضرة ربه فيسقط من يده فال ضمان عليه فيه كما مّر يف فصل بيع العروض حيث قال 

  ومن يقلب ما يفيت شكله
  مل يضمن إال حيث مل يؤذن له

ويدخل الوارث إذا طرأ عليه دين أو وارث وادعى تلف ما كان بيده بعد القسمة فإنه يصدق فيما ال يغاب عليه 
وأما قبل القسمة فهم . وينقص القسم لوارث ظهر اخل : دون غريه كما مرَّ عن ابن رشد عند قوله يف القسمة 

  :قاً ويدخل أيضاً املكتري ملا يغاب عليه ، وأحرى غريه كما قدمه يف قوله مصدقون مطل
  ومكتر لذاك ال يضمن ما
  يتلف عنده سوى أن ظلما

ويقال له السمسار فيصدق فيما ادعى ضياعه كما يصدق يف رده إال أن يأخذه ببينة فال يصدق يف ) والدالل ( 
وهذا على املشهور من عدم ضمانه وأما على ما به :  باب الوكالة ابن رحال يف. الرد كاملودع قاله الربزيل وغريه 

ويف املعيار أن عياضاً كان حيكم بتضمني السماسرة . العمل من أنه يضمن ما يغاب عليه فال يقبل منه دعوى الرد اه 



مهات آخر وهذا هو الذي يف رواية األ. وال سيما يف وقتنا هذا حيث قلت األمانة اه : ، واستحسنه ابنه قال 
وله وجه من القياس ألهنم نصبوا أنفسهم لذلك فصار حرفة وصناعة هلم ، : ابن رشد . العيوب واستحسنه فضل 

والذي عليه الفتوى : ابن احلاج . وهلذا املعىن ضمن العلماء الراعي املشترك وحارس احلمام لتنزيلهم منزلة الصناع 
  :وإليه أشار ناظم العمل املطلق فقال . عليه دون غريه اه  والعمل أن السماسرة كالصناع فيضمنون ما يغاب

  وأحلقوا السمسمار بالصناع
  فضمنوه غائب املتاع

ومسسار ظهر خريه على األظهر ، بل أفىت ابن ) : خ ( وعليه فهو ضامن ملا يغاب عليه ولو ظهر خريه خالفاً لقول 
  .لقلة أمانة النخاسني : ال يف تأليف له قائالً املكوى بضماهنم ما ال يغاب عليه أيضاً ، واختاره ابن رح

ال : إذا ادعى السمسار بيع السلعة من رجل بعينه ودفعها له فأنكره الرجل فقال ابن رشد : األول . تنبيهان 
خالف أنه يضمن ولو كان العرف عدم اإلشهاد إذ ليست هذه املسألة من املسائل اليت يراعى فيها العرف الفتراق 

ولو كان العرف عدم : وقوله . فيؤخذ منه أن شهادة السمسار عليه بالبيع ال جتوز وهو كذلك كما مر . ه معانيها ا
وما حدث عند : قال ابن رشد . ال ضمان إن كان العرف عدم اإلشهاد : اإلشهاد خالفه يف ذلك ابن أيب زيد قائالً 

ما حدث فيه ال يكون إال : فإن قال أهل املعرفة نشر السمسار الثوب من متزيق مسمار وحنوه ال ضمان عليه فيه ، 
عن عداء ضمن ، وإن قالوا أنه حمتمل فهل حيمل على العداء أو على عدمه ؟ يف ذلك خالف والصواب محله على 

إذا أرسل شخص مسساراً ليأتيه بثوب يشتريه مثالً فأخذه من ربه وتلف يف يده فضمانه من الدافع : الثاين .العداء اه 
من املرسل بالكسر ألنه أمني هلما مجيعاً فاختلف أي األمانتني تغلب واألظهر تغليب أمانة املرسل ألهنا سابقة  ، وقيل

وعن القابسي فيمن بعث الرجل يطلب له ثياباً فيضيع منها ثوب أن ضمانه من اآلمر إن اعترف بإرساله أو . اه 
  :ثبت عليه وحيلف السمسار أنه ما فرط وهذا داخل يف قوله 

ليشتري به ثوباً لك مثالً أو يوصله ) باملال ( كائنة ) صحبته ( بفتح السني مسساراً كان أو غريه ) ومرسل ( 
لشخص فادعى تلفه قبل الشراء أو بعده ، وكذا إن ادعى تلفه قبل وصوله للمرسل إليه فإن ادعى أنه دفعه 

يف الوديعة عاطفاً على ما فيه ) خ ( هو ضامن للمرسل إليه وتلف وصدقه املرسل إليه فال إشكال ، وإن كذبه ف
ومن بعثت معه مبال إىل رجل صدقة أو صلة أو سلفاً أو مثن : وقال يف املدونة . الضمان أو املرسل إليه املنكر اخل 
قد دفعته إليه وكذبه الرجل مل يربأ الرسول إال ببينة وإن صدقه برىء ، وكذلك : مبيع أو يبتاع لك به سلعة فقال 

ن أمرته بصدقة على قوم معينني إن صدقه بعضهم أو كذبه بعضهم ضمن حصة من كذبه ، ولو أمرته بصدقة على إ
  .قوم غري معينني صدق مع ميينه وإن مل يأت ببينة اه 

  َوَعاِملِ الِقرَاض َواملَوكِّلِ
  وَصانِعٍ مل َيْنَتِصْب ِللَْعملِ

مفوضاً أم ال إال ) واملوكل ( قبض بال بينة كما مر يف بابه  مصدق يف التلف واخلسر والرد إن) وعامل القراض ( 
أن غري املفوض إذا وكل على قبض دين وحنوه وادعى تلفه بعد قبضه فإنه ال ضمان عليه وال يربأ املدين منه إال ببينة 

وكذا ال ضمان . ولو قال غري املفوض قبضت وتلف برىء ومل يربأ الغرمي إال ببينة اخل ) : خ ( تشهد بدفعه للوكيل 
ولزمه غرم الثمن إىل أن يصل لربه أي البائع ، ) : خ ( عليه إذا ضاع الثمن منه قبل دفعه للبائع ولزم املوكل غرمه 

وصدق يف الرد كاملودع فال يؤخر لإلشهاد ، وأما إذا ) : خ ( وكذا يصدق يف دفع ما قبضه من دين وحنوه ملوكله 
وضمن ان ) : خ ( فادعى أنه دفعه إليه وأنكره البائع فإنه ضامن وال يصدق  وكله على دفع الثمن للبائع وحنوه



للناس وإمنا شأنه أن يصبغ أو خييط لنفسه )مل ينتصب للعمل ( كخياط وصباغ ) وصانع ( أقبض الدين ومل يشهد 
الصانع فقط فواجره بعض الناس على خياطة ثوب أو صبغه وادعى ضياعه فإنه يصدق وال ضمان عليه ، ومثله 

أنه إذا نصب نفسه جلميع . اخلاص برجل أو مجاعة ولو كثروا فإنه ال ضمان عليه أيضاً ، ومفهوم مل ينتصب اخل 
الناس ومن تلك الصنعة معاشه ، سواء كان يصنع بداره أو حبانوته وكل من أتاه بثوب خاطه أو صبغه مثالً فإنه 

ه بغري سببه أو صنعه حبضرة ربه أو مبنزل ربه فضاع أو سرق فال ضامن ولو قبضه بغري أجر إال أن تقوم بينة على تلف
  :ضمان عليه كما قال 

  وذُو انِْتَصابٍ ِمثْلُهُ يف َعَمِلْه
  بَِحْضَرِة الطالب أو مبنزِلِه

حبانوته ) يف عمله ( أي مثل غري املنتصب يف التصديق وعدم الضمان حيث سرع ) مثله ( للصنعة ) وذو انتصاب ( 
غاب الصانع ) أو ( أي ربه واستمر معه ومل يغب عنه إىل أن تلف املصنوع بغري سببه ) حبضرة الطالب  (أو داره 

أي منزل الطالب الذي هو به ، فإنه ال ضمان عليه أيضاً ، وإن كان ) مبنزله ( على املصنوع ولكن كان يعمله 
  .همة منتصباً للصنعة ألنه ملا ضاع حبضرة ربه أو يف منزله انتفت عنه الت

ضمان املنتصب إمنا هو يف املصنوع ال فيما ال صنعة له فيه كالكتاب الذي ينسخ له منه ، وظرف القمح عند : تنبيه 
الطحان فال ضمان عليه يف الظرف والكتاب املنسوخ منه ، وإمنا هو أيضاً إذا مل يكن يف الصنعة تغرير ، فإن كان 

وحرق خبز بفرن وحرق ثوب بقدر صباغ فال ضمان إال أن  فيه تغرير مثل نقش فص وثقب لؤلؤ وتقومي سيف
يأخذ الصنعة من غري وجهها لعدم معرفته هبا أو يعرفها ، ولكن تعدى فأخذها على غري وجهها فيضمن حينئذ ، 
ومثل ذلك البيطار يطرح الدابة فتموت ، أو اخلاتن خينت الصيب فيموت ، أو الطبيب يسقي املريض فيموت أو 

من كيه أو يقطع منه شيئاً فيموت من قطعه ، أو احلجام يقلع ضرس الرجل فيموت فال ضمان على  يكويه فيموت
  .واحد من هؤالء يف ماله وال يف عاقلته ألنه مما فيه تغرير ما مل يأخذ الصنعة على غري وجهها قاله ابن رشد 

  واملستعُري ِمثْلُهم واملرهتِْن
  يف غَْير قابِلِ الَْمغيبِ فاستبِْن

يف ( كذلك أيضاً هو مصدق ) واملرهتن ( أي األمناء فهو مصدق فيما ال يغاب عليه كما مر ) واملستعري مثلهم ( 
( كاحليوان والعقار ، وفهم منه أن قابل الغيبة ال يصدق فيه املستعري وال املرهتن وهو كذلك ) غري قابل املغيب 

  .تتميم ) فاستنب 
  َوُموَدٌع لَدْيِه وَاَألجُِري

  عليِه اَألْجُر واملأْمُوُر فيما
وحيلف . قبضه بإشهاد أم ال . أي عنده هو مصدق أيضاً يف التلف مطلقاً كان مما يغاب عليه أم ال ) ومودع لديه ( 

. وحلف املتهم ومل يفده شرط نفيها اخل ) خ ( إن حققت عليه الدعوى مطلقاً فإن مل حتقق حلف املتهم كما مر 
على غسل ثوب أو سقي دابة وحنومها هو أمني ) واألجري ( ضه بغري إشهاد كما مّروكذا يصدق يف الرد إن قب

حيث مل يكن منصوباً لذلك ، ويدخل فيه أجري الصانع وصائغه ) عليه األجر ( أخذ ) ما ( ضياع ) يف ( مصدق 
يكن يف  اللذان حتت يده فإنه ال ضمان عليهما ، فالصانع يضمن بشروط وهي أن نصب نفسه وغاب عليه ومل

عاطفاً على ما ال ضمان عليه ) خ ( وأجريه وصانعه ال ضمان عليهما ألهنما صانعان خلاص . الصنعة تغرير اخل 
حمل عدم ضماهنما إذا مل يغيبا فقال يف الغسال تكثر عليه الثياب فيؤاجر : لكن قال أشهب . وأجري لصانع اخل 



هنم ضامنون ، وكذلك أجراء اخلياط ينصرفون بالثياب إىل بيوهتم أجراء يبعثهم إىل البحر بالثياب يغسلوهنا فتتلف أ
ألنه : وهذا إذا واجره على عمل أثواب مقاطعة أي كل ثوب بكذا ، ابن يونس : ابن ميسر . فتتلف أهنم ضامنون 

يف داره حينئذ كصانع دفع إىل صانع ما استعمل عليه ، وأما إن كان واجره يوماً أو شهراً فدفع إليه شيئاً يعمله 
وكالم ابن ميسر تفسري لكالم أشهب ، كما أن قول أشهب تقييد للمدونة كما . وغاب عليه فال ضمان عليه اه 

  .يفهم من كالم ابن يونس وابن عرفة وغريمها 
باإلتيان حلاجة أو ردها أو وضعها يف حمل كذا بغري أجر فيدعي تلفها فهو مصدق وال ضمان عليه ، فإن ) واملأمور ( 

  .بأجر فهو ما قبله على أن املأمور هو الوكيل  كان
  َومثْلُُه الرَّاِعي كذا ذو الّشرِكَه

  يف حالِة البَضاَعِة املشتَركَه
غري املشترك وهو الراعي اخلاص بواحد أو مجاعة فإنه ال ضمان ) الراعي ( يف التصديق وعدم الضمان ) ومثله ( 

وهو أمني فال ضمان ) : خ ( هو حممول على عدم العداء والتفريط عليه فيما ادعى تلفه بغري تعد وال تفريط ، و
وهذا يف الراعي املكلف الرشيد ال غري الرشيد ، فإنه ال ضمان . عليه ولو شرط إثباته إن مل يأت بسيمة امليت اخل 

بة كالراعي اخلاص وراعي الدولة بالنو. وال ضمان فيه للسفيه اخل : عليه ولو تعمد إتالف املاشية كما مرَّ يف قوله 
ال ضمان عليه فيما ادعى تلفه وإن كان حمجوراً واسترعاه أرباب املاشية يف نوبته أو نائباً عن غريه عاملني به أو 

وأما الراعي املشترك وهو الذي ينصبنفسه لرعي كل من . عادهتم ذلك فال ضمان عليه ولو تعمد اإلتالف كما مر 
  :ضامن ملا ادعى تلفه قال يف العمليات يأتيه بدابة أو بقرة أو شاة فإنه 
  ضمان راعي غنم الناس رعى
  أحلقه بالصانع يف الغرم تعى

وإذا أحلق بالصانع على املعمول به فال يصدق يف الرد كما مر عن املقدمات ، وأن كل من ال يصدق يف التلف ال 
أيضاً فال ضمان على أجريه الذي  وإن كان كالصانع. وغريه وهو ظاهر ) ت ( يصدق يف دعوى الرد ، وبه أفىت 

كل ) كذا ذو الشركة ( جيعله حتت يده ألنه أجري خلاص كما مرَّ فلم ينصب نفسه لرعي كل دابة يؤتى إليه هبا مثالً 
( ألن كالً من الشريكني وكيل عن صاحبه ) يف حالة البضاعة املشتركة ( منهما مصدق يف التلف واخلسر وغريمها 

فيجري فيهما ما تقدم يف الوكيل كانت شركة مفاوضة أو عنان وأيديهما جتول . خر اخل وكل وكيل عن اآل) خ 
  .يف املالني 

  َوحاِملٌ للثَّقْلِ باإلطْالَقِ
  َوَضِمَن الطعاَم باّتفَاقِ

محل على ظهره أو دابته أو سفينته كان ) باإلطالق ( فإنه مصدق وال ضمان عليه ) حامل للثقل ( وكذا ) و ( 
مقوماً أو مثلياً غري طعام كقطن وحناء وحنوها ما مل يفرط أو يقر بفعل كعلمه بضعف احلبل ، ومع ذلك  احملمول

ربط به محل الدابة فانقطع أو احنل فسقط احملمول فتلف فإنه يضمن املثل يف املثلى والقيمة يف املقوم مبوضع التلف ، 
عاطفاً على ما ال ضمان فيه أو انقطع احلبل ومل يغر )  خ( وله من الكراء حبسب ما سار ألن الغرر بالفعل تفريط 

وإمنا يضمن مع الغرور إذا هلك املتاع من ناحية الغرور ال إن غر وسلم من ناحية الغرور وأخذه . بفعل اخل 
  .اللصوص أو سرق مثالً فال ضمان 

احلجارة فلم يضمن له مثل ومن الغرور بالفعل من دفع قمحه إىل رجل ليطحنه فطحنه بأثر نقش الرحى فأفسده ب



قمحه كما يف املنتخب ، ومفهوم بفعل أنه إذا غر بالقول كقوله لرب املتاع احلبل صحيح مع علمه بضعفه فتوىل 
رب املتاع الربط به فهو غرور بالقول ، وكذا إن أسلم الدابة ملن حيمل عليها وهو عامل بعثارها فحمل عليها فهو من 

يكفيك وهو يعلم أنه ال يكفيه أو قلب دراهم عند : ن سأل خياطاً قياس ثوب فقال الغرور بالقول أيضاً ، وكم
إهنا جياد وهو يعلم أهنا رديئة ، وكبيعه خابية عاملاً بكسرها وهو يعلم أن املشتري يعمل فيها زيتاً : صرييف فقال 

شتري شيئاً ، واملشهور يف فجعله املشتري فيها فتلف فال ضمان ، كما لو دلس يف بيع عبد بسرقة فسرق من امل
. الغرور بالقول عدم الضمان ما مل ينضم إليه عقد كما لو أكرى خابية عاملاً بكسرها ملن يعمل فيها زيتاً فإنه يضمنه 

انظر شرح الشامل آخر . والفرق بني البيع والكراء أن املنافع يف ضمان املكري حىت يستوفيها املكتري خبالف البيع 
  :الناظم الطعام من اإلطالق املتقدم فقال  اإلجارة مث اخرج

وإن مل يفرط وال تعدى على دعواه ، وبه قال الفقهاء السبعة لسرعة األيدي إليه كان ) وضمن الطعام باتفاق ( 
الطعام من األقوات كالقمح والشعري واألدام أو من الفواكه كالترمس وحنوه ، وهو ظاهر ، وأنه ال فرق بني أن 

ثار دابة أو سرقة أو بغصب أو بسماوي من اهللا تعاىل وهو كذلك إال أن يأيت ببينة تشهد بذلك من يدعي ضياعه بع
واختلف إن محله . غري تفريط أو ضاع بصحبة ربه ألن ضياعه حبضرة ربه أقوى من قيام البينة على ضياعه ملا ذكر 

ي ألهنم خيونونه بالليل ، وحتصيل ما والضمان أحسن وحنوه البن يونس عن القبايس: اللخمي .يف حبر وربه معه 
هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل ومل : األول . يضمنه احلمالون أم ال كما يف ابن يونس على مخسة أوجه 

يغر أو هبروب دابة أو سفينة مبا عليها فال ضمان عليه وال أجرة ، وال يأيت مبثله ليحمله ورجع بالكراء إن دفعه ألنه 
ما هلك بسبب غرور حامله من عثار أو ضعف حبل فهلك ، فإنه يضمن قيمة ذلك العرض : والثاين  .على البالغ 

ما هلك بأمر من اهللا عز وجل بالبينة من عرض أو غريه فللمكري : والثالث . مبوضع اهلالك وله من الكراء حبسابه 
لطعام ومل يعلم ذلك إال من قوهلم فال ما هلك من ا: والرابع . الكراء بأسره وعليه محل مثله من موضع هلك فيه 

ما هلك بقوهلم من العروض ومل يعلم : اخلامس . يصدقون فيه ويضمنون مثله مبوضع محلوه إليه وهلم مجيع الكراء 
إال من قوهلم فهم مصدقون فيه وهلم الكراء بأسره ، وعليهم محل مثله من موضع هلك فيه إىل موضع حيمله إليه 

  .ونقله أبو احلسن والقرايف وغريمها مسلماً . بأمر من اهللا اه كالذي هلك بالبينة 
لعله إذا كان ربه يقدر على خالفه وإالَّ فتنفسخ اإلجارة وله من الكراء . وعليهم محل مثله اخل : قوله : قلت 

 حبساب ما سار كما قالوه فيمن استؤجر على حصاد زرع ليس لربه غريه فتلف أو استؤجر على احلرث يف يوم
  .فانكسر احملراث وحنو ذلك ، فإن اإلجارة تنفسخ كما مرَّ يف اإلجارة 

. ما تقدم من أنه يضمن مثل الطعام يف احملل الذي حيمله إليه حمله إذا علم كيله وإال فيضمن قيمته : األول . تنبيهان 
  .ه غرمة فيه انظر بقيته وأنا أرى إن حتاكما يف موضع هالكه غرم مثله فيه وإن حتاكما يف موضع وصول: اللخمي 

إن شرط احلمال سقوط الضمان يف الطعام أو لزوم الضمان يف العروض ، فروى حممد أن الشرط ساقط : الثاين 
ال يكون كراء بضمان أي يف العرض إال : ويف املدونة قال الفقهاء السبعة . والعقد فاسد فإن فات فله كراء املثل 

ببلد كذا أو وادي كذا وال يسري بليل فيتعدى ما شرط عليه فتلف شيء مما محل أن يشترط على احلمال أن ال ينزل 
سعيد : والفقهاء السبعة . وكذا يقال يف الطعام مع قيام البينة وقد شرط عليه ما ذكر . يف ذلك التعدي فيضمنه اه 

ديق ، وخارجة بن زيد بن بن املسيب بكسر الياء املشددة ، وعروة بن الزبري ، والقاسم بن حممد بن أيب بكر الص
هو أبو بكر بن : واختلف يف السابع فقيل . ثابت ، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن بسار 

علم القضاء كغريه من العلوم ، وال أعلم هبذا البلد أحداً أعلم بالقضاء من : ففي املدونة قال مالك . عبد الرمحن 



. ، وكان أخذ شيئاً من علم القضاء من أبان بن عثمان ، وأخذ ذلك أبان من أبيه عثمان اه  أيب بكر بن عبد الرمحن
اختلف يف هذين أيهما أحد الفقهاء : هو أبو بكر بن حممد بن عمر بن حزم ، قال الربزيل يف أول األقضية : وقيل 

سامل بن عبد اهللا ، وأبان بن : اء السبعة وهم أي النظر. الثاين واآلخر أحد النظراء : األول ، وقيل : السبعة فقيل 
عثمان ، وعلي بن احلسني ، وأبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ، وعلي بن عبد اهللا بن عباس ، وأبو بكر بن عمر 

والفقهاء السبعة حجة عند : قال . بن حزم ، وعبد اهللا بن هرمز ، فهؤالء األربعة عشر من التابعني أفقه أهل زماهنم 
وعلى كون أيب بكر بن عبد الرمحن بناحلارث بن هشام هو أحد الفقهاء ال أحد النظراء نظم بعضهم .  مالك اه

  :حيث قال 
  أال كل من ال يقتدى بأئمة

  فقسمته ضيزى عن احلق خارجه
  فخذهم عبيد اهللا عروة قامسا
  سعيد أبا بكر سليمان خارجه

  والقولُ قَْولُُهْم بال مينيِ
  َتبنيِواالتِّهام غَْيُر ُمْس

فإن ) االهتام غري مستبني ( احلالة هذه وهي كون ) و ( عليهم ) بال ميني ( أي األمناء املتقدمني ) والقول قوهلم ( 
  .وحلف املتهم : يف املودع حيث قال ) خ ( اهتم أحدهم وكان ممن يشار إليه هبا وجبت عليه اليمني كما مر عن 

  وِقيلَ ِمْن َبْعِد اليمنيِ ُمطْلَقا
  ألَوَّلُ اَألْوىل لدى َمن َحقّقَاَوا
( وهو عدم اليمني إذا مل يتهم هو ) واألول ( كان ممن يتهم أم ال ) من بعد اليمني مطلقا ( القول قوهلم ) وقيل ( 

وهتمة إن قويت هبا : وانظر ما تقدم يف شرح قوله . كما مر ) خ ( وعليه درج ) لدى من حققا ( واملعتمد ) األوىل 
  .تهوم اخل جتب ميني م

  َوَحارُِس احلَمَّامِ ليس َيْضَمُن
  َوَبْعضُُهْم يقولُ بلْ ُيَضمَُّن

اختلف يف تضمني صاحب احلمام ما ذهب : اللخمي ) وبعضهم يقول بل يضمن . وحارس احلمام ليس يضمن ( 
ارس ، وإذا أيت يضمن إال أن يأيت حب: ال ضمان عليه ، وقال يف كتاب حممد : من الثياب فقال مالك يف املدونة 

وقال ابن . ال ضمان عليه : حبارس سقط عنه الضمان وعاد اخلالف يف احلارس فقال يف املدونة وكتاب حممد 
حارس الثياب إن استأجره صاحب : وقال ابن رشد . يضمن ألنه أجري مشترك وعدم الضمان أحسن اه : حبيب 

ف يف عدم ضمانه إال أن يفرط ، وأما إن كان حيرس ثياب احلمام حلفظ ثياب الداخلني بأجرة ثابتة يف ذمته فال خال
يضمن : وقيل . وما سواه خطأ : وقال ابن لبابة . ال ضمان عليه : الناس جيمل بأخذه من كل داخل فقال مالك 

وقد علمت أن صاحب احلمامهو مكتريه ال حارس الثياب . ألنه كالراعي املشترك ، وإليه ذهب ابن حبيب اه 
ابن عبد . كحارس ولو محامياً اخل ) : خ . ( هما معاً ، واملشهور عدم الضمان فيهما كان بأجرة أم ال واخلالف في

روى حممد إن نام حارس بيت فسرق ما فيه مل : كال القولني معمول به على حسب االجتهاد ، ابن يونس : الرب 
س إال بتعد كان ما حيرسونه طعاماً أو ال يضمن مجيع احلرا: يضمنه وله أجره ، وكذلك حارس النخل قال حممد 

قوله ال ضمان عليه يف نومه جيب تقييده بكونه يف وقت نومه املعتاد له ال يف نومه يف وقت حاجة : ابن عرفة . غريه 



ويف الربزيل عن ابن أيب زيد فيمن اكترى خمزناً للطعام وصاحبها ساكن فيها ال ضمان عليه يف . العسس واحلرس 
من اكترى بيتاً يف داره أو حيث يسكن خلزن الطعام فضاع كله أو بعضه ال شيء على : الشعيب . هب الطعام إذا ذ

  .صاحب البيت وال ميني إن كان صاحلاً وإن كان متهماً حلف 
إن شرط الضمان على : ويف الربزيل أيضاً قبل هذا . ألنه وديعة بأجرة وأخذ األجرة ال خيرجه عن األمانة : قلت 

أن العرف اآلن ضمان ) تت ( يلزم وهلم أجر مثلهم فيما ال ضمان عليه وتأمله مع ما يف اليزناسين عن  احلراس ال
  .ألن العرف غايته أن يكون كالشرط والشرط بالصراحة ال ضمان فيه . احلراس ألهنم إمنا يستأجرون على ذلك اه 

الصواب ضمانه إال أن يستخلف لضرورة قوياً حارس الطعام إذا استخلف غريه ف: قال الربزيل : األول . تنبيهات 
  .مثله على احلرس 

وكذا حارس : جزم ابن رحال يف تضمني الصناع بأن حارس الفندق وحارس احلوانيت بالليل ضامن قال : الثاين 
وما قاله من ضمان حارس الفندق والسوق واملطمر ظاهر ألن كالً : الطعام يف املطمر وهو املسمى باملراس قلت 

أال ترى أن صاحب الفندق نصب نفسه حلراسة أمتعة كل من دخل إليه . هم حارس لغري منحصر وال خمصوص من
فهو فيما ال يغاب عليه مبنزلة الراعي املشترك ، وقد جرى العمل . ووضع أمتعته فيه كانت مما يغاب عليه أم ال 

لبيات يف السوق نصب نفسه حلراسة أمتعة بتضمينه وفيما يغاب عليه كالسمسار والعمل بتضمينه أيضاً ، وكذا ا
كل من اكترى حانوتاً يف ذلك احملل ووضع أمتعته فيه أّياً كان طلع هلذا احلانوت يف هذا الشهر أو السنة أو غريمها 

حارس احلمام كذلك : ، وحارس املطمر كذلك نصب نفسه لكل من خيزن الطعام يف ذلك احملل وعلى قياسه يقال 
ا اليوم أن مكتري احلمام يؤاجر أجرياً حتته يقبض أجرة الداخلني لالغتسال وحيرس ثياب النساء ألن العادة عندن

من : والرجال ناصباً نفسه لذلك وهم خمصوصني وال منحصرين ، ولذا قال املتيطي عن بعض الشيوخ ما يف املدونة 
م ألن أجري الصانع ال يضمن عدم الضمان على حارس ثياب احلمام ال يقتضي سقوط الضمان عن مكتري احلما

ويضمن الصانع وصاحب احلمام يف حكم الصانع ألن املقصود منه التنظيف واالغتسال فيضمن فيما ال يستغىن عنه 
يضمن القمحوظرفه إال أن يطحنه حبضرة صاحبه أو يكون : على االئتمان عليه ، كما قال ابن حبيب يف الطحان 

العادة بسرعة األيدي إليه وكذلك صاحب احلمام جرت العادة جبنايته على كاحلمال يضمن الطعام ألنه مما جرت 
وقد علمت أن الصواب هو الضمان يف اجلميع ملا تقدم أن كال القولني معمول به ، . ثياب الناس فيضمنها اه 

بن عبد الرب من أن ما قاله ا: وترجح الضمان مبا عللوا به من جري العادة باجلناية وقد قال اليزناسين يف السمسار 
وهذا . ضمانه هو الذي ينبغي أن يعمل به يف هذه األزمنة اليت قل فيها الصدق عند من يظن به فضالً عن غريه اه 

وحكي أيضاً عن عياض أن احلكم بن نصر حكم بسوسة بتضمني صاحب احلمام . التعليل جار يف مجيع ما ذكرناه 
لشاذ مراعاة للمصلحة العامة اليت شهد هلا الشرع باالعتبار فمنع من عدل عن املشهور إىل احلكم با: قال القلشاين 

  .ويف هذا كله كفاية ملن اكتفى . بيع احلاضر للبادي ومن بيع التلقي على القول بأنه حلق اجمللوب إليهم اه 
ذها وتركته رأيت من أخ: لو قال حارس الثياب أو الفندق دفعت ثيابك أو هبيمتك ملن شبهته بك أو قال : الثالث 

يأخذها لظين أنه أنت فإنه يضمن بال خالف ، ألن غايته أن يكون مفرطاً أو خمطئاً واخلطأ والعمد يف أموال الناس 
  .سواء ، والتفريط هو أن يفعل ما ال يفعله الناس كما يف الربزيل وهو موجب للضمان كما تقدم 

  فصل يف القرض وهو السلف
لذخرية هو من أعظم املعروف وأجل القرب وأصله الندب وقد جيب يف مسغبة بفتح القاف وقيل بكسرها ، ويف ا

قرض مرتني يعدل صدقة : ( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب . وحنوها 



( ا رآه خرَّجه البزار وصححه عبد احلق ، وروي أن درهم القرض بثمانية عشرة ودرهم الصدقة بعشرة كذ) مرة 
) ما بال القرض أفضل من الصدقة : ( مكتوباً على باب اجلنة ليلة اإلسراء ، وسأل جربيل ) صلى اهللا عليه وسلم 

إن السائل يسأل وعنده كفاية ، واملقترض ال يقترض إال حلاجة ، وهذا يعارض ما دل عليه حديث الرباز من : فقال 
قرض دفع متمول يف عوض غري خمالف له ال عاجالً تفضالً فقط ال ال: وعرفه ابن عرفة بقوله . أن الصدقة أفضل 

فخرج بقوله متمول غري املتمول كاخلمر واخلنزير ويدخل جلد امليتة . يوجب إمكان عارية ال حتل متعلقاً بذمته اه 
ألنه بيع له ، املدبوغ ، فإنه جيوز قرضه لريد له مثله على الراجح ألنه متمول ، وأما جلد األضحية فال جيوز قرضه 

وبقوله يف عوض دفعه هبة ، وبقوله غري خمالف له البيع ، وقوله ال عاجالً عطف على مقدر أي حال كونه مؤجالً ال 
قصد نفع نفسه أو أجنيب ، . وبقوله تفضالً اخل . عاجالً أخرج به املبادلة املثلية فإنه يصدق احلد عليها لوال الزيادة 

ولو قلنا : حنو دفع شاة يف أخرى بعينها ألجل مث قال . ارية ، وبقوله متعلقاً بذمته اخل وبقوله ال يوجب اخل قرض اجل
واعترض بأنه جعل جنسه الدفع . مماثل بدل غري خمالف مل يشمل إال ما شرط فيه املثل المتناع مماثلة الشيء نفسه اه 

القَْرُض َجائٌز .ىن عقد على دفع متمول اخل مع أن القرض يوجد ويلزم بال دفع ألنه يلزم بالقول وقد جياب بأن املع
  وِفْعلٌ َجارِي

  يف كلِّ َشْيٍء ما َعَدا اجلََوارِي
وفعل جار ( ما عدا اجلواري : بل مندوب إليه كما مر ، وإمنا عرب باجلواز ألجل اإلخراج يف قوله ) القرض جائز ( 

فإنه ال جيوز قرضهن لغري ) ما عدا اجلواري (  من النقود واألطعمة واملقومات واملثليات واحليوان) يف كل شيء 
حمرم منهن ولغري امرأة وصغري ألن ذلك يؤدي إىل عارية الفروج ، ألن املقترض ملا كان متمكناً من رد املثل والعني 

ا بعد الغيبة عليه ما مل تتغري صفته كان رد العني يف معىن عارية الفرج ، ألنه يستمتع هبا ما شاء مث يردها بعينه
ويقضى على املقرض بقبوهلا حيث مل تتغري صفتها ، ولذلك انتفى املنع إذا كان املقترض حمرماً منها كبنت أخيه أو 

كان امرأة أو صغرياً أو كانت اجلارية ال يوطأ مثلها وال تبلغ يف مدة القرض سن من يوطأ مثلها ، ومثل اجلواري يف 
ور واألرضني أو ما ال حتصره الصفة كتراب املعادن ، وكذا اجلزاف فإنه املنع املذكور ما ال ميكن الوفاء مبثله كالد

خ . ( ال جيوز قرضه إال ما قل كرغيف برغيف ، وباجلملة فكل ما ال يصح السلم فيه كهذه األمور ال جيوز قرضه 
ا ، فإن وقع جيوز قرض ما يسلم فيه فقط إال جارية حتل للمستقرض أي فإنه جيوز السلم فيها وال جيوز قرضه) : 

ونزل وأقرضت ملن حيل له وطؤها فإهنا ترد إذا مل تفت بوطء وحنوه من غيبة عليها وإال رد قيمتها ، وحمل املنع يف 
استقراض اجلواري إذا مل يشترط عليه رد املثل وإالَّ جاز عند ابن عبد احلكم واألكثر على أنه وفاق للمذهب حينئذ 

.  
كيل الطعام أو وزنه أو عده لئال جيد املقترض نقصاً فيغتفره رجاء أن يؤخره عند  ال جيوز تصديق القرض يف: تنبيه 

  .وتصديق فبه كمبادلة ربويني ومقرض اخل ) : خ ( األجل ، فإن وقع وصدقه مل يفسخ كما يف ابن يونس 
  وَشْرطُُه أن ال َيُجرَّ َمْنفَعَه
  َوَحاِكٌم بِذَاَك كلٌّ َمَنعَه

) و ( للمقرض أو األجنيب فإن جرها ألحدمها أوهلما امتنع كما قال ) أن ال جير منفعة ( أي القرض ) : وشرطه ( 
أي جبر املنفعة للمقرض أو ألجنيب ولو قلت كسلف طعام عفن أو سايس أو مبلول أو رطب ) حاكم بذاك ( قرض 

فع للمقترض وحده حبيث إن مل تكن مسغبة ، فإن كانت والن) كل منعه ( أو قدمي أخذ سامل عنه أو يابس أو جديد 
إال أن يقوم دليل على أن القصد نفع ) : خ ( لوباعه ربه أمكنه أن يشتري بثمنه يف زمن الرد مثله أو أكثر فيجوز 



املقترض فقط يف اجلميع كفدان مستحصد خفت مؤنه عليه حيصده ويدرسه ويرد مثله ، وإن كان النفع للمقرض 
: وروى أبو الفرج . عه مل ميكنه أن يشتري به مثله ، بل أقل ، فاملشهور املنع واملقترض معاً كما لو كان حبيث لو با

  .اجلواز 
احترازاً مما إذا مل يشترط عليه ذلك . بشرط أخذ سامل اخل : وينبغي التمسك به نظراً حلاجة املقترض ، وقويل : قلت 

وقضاء قرض مبساو ) : خ ( ، فإنه جائز وال جرت به عادة ، وإمنا تطوع املقترض بقضاء السامل عن العفن وحنوه 
: ويف ابن يونس عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ؛ أن رجالً قال . وأفضل صفة إىل قوله ال أزيد عدداً أو وزناً اخل 
وأرى أن متزق الصحيفة أي : قال . ذلك الربا : فقال ابن عمر . أسلفت لرجل سلفاً واشترطت عليه أفضل منه 

مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دونه فأخذته أجرت عليه ، وإن أعطاك فوق ذلك طيبة الرسم ، فإن أعطاك 
  .بذلك نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته اه 

من سلف مبنفعة مسألة السفتجة وهي البطاقة اليت يكتب فيها اإلحالة بالدين ، وذلك أن يسلف الرجل ماالً : تنبيه 
ويكتب القابض لنائبه أو يذهب معه بنفسه ليدفع عوضه يف بلد املسلف وهي ممنوعة على يف غري بلده لبعض أهله 

وروى ابن اجلالب عن مالك الكراهة ، وأجازها ابن عبد احلكم مطلقاً عم اخلوف . املشهور ، إال أن يعم اخلوف 
م مثالً يف بلد فيسلفه ملن يدفعه له وهذه املسألة تقع اليوم كثرياً يف مناقلة الطعام فيكون للرجل وسق من طعا. أم ال 

يف بلده أو قريب منه فتجري فيها األقوال املذكورة إن كان ذلك على وجه السلف ال على وجه املبادلة والبيع ، 
وحينئذ فال يشوش على الناس باملشهور إذ هلم مستند يف جواز ذلك ، وال ينكر على اإلنسان يف فعل خمتلف فيه 

وكذا اختلف يف مثن اجلاه فمن قائل . شجار يف املساقاة وأوائل اإلجارة واملزارعة واهللا أعلم كما مرَّ يف بياض األ
بالتحرمي ، ومن قائل بالكراهة بإطالق ، ومن مفصل بني أن يكون ذو اجلاه حيتاج إىل نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل 

ال على آخذه مطلقاً ألنه خمتلف فيه فال وهذا هو احلق ولكن ال ينكر على دافعه و. أجره فذلك جائز وإالَّ حرم 
ينكر على من دفعه ملن يتكلم يف أمره مع السلطان وحنوه كما هي عادة الناس اليوم ، مث املشهور أن القرض ميلك 

بالقول فيصري ماالً من أموال املقترض ويدخل يف ضمانه بالعقد كغريه من العقود الصحيحة ما مل يكن فيه حق توفية 
يدخل يف ضمانه إال بالتوفية وإذا لزم بالقول فإنه يقضي له به ويبقى بيده إىل األجل أو قدر ما يرى يف  وإالَّ فال

  :العادة أنه قد انتفع به إن مل يضربا أجالً كما قال 
  وليس بالالزم أنْ ُيرَدَّا

) قبل انقضاء أجل قد حدا (  القرض ملقرضه) أن يردا ( للمقترض ) وليس بالالزم ( قبلَ انِقَضاِء أَْجلٍ قد ُحدَّا 
  .وملك بالقول ومل يلزم رده إال بشرط أو عادة اخل ) خ ( بنص أو عادة ألن العادة كالشرط 

  وإن رأى مَسلٌِّف َتْعجيلَُه
  أُلْزَِم َمْن َسلَّفَُه قَُبولَُه

كان عيناً أو غريها ، )ألزم من سلفه قبوله ( أي السلف لربه قبل أجله ) تعجيله ( بفتح الالم ) وإن رأى مسلف ( 
ولو نفس املال املقترض بالفتح إن مل يتغري أو تغري بزيادة ، فإن تغري بنقص خري وهذا إذا قضاه مبحل قبضه وإالَّ فال 

كأخذه ) : خ ( يلزم ربه أخذه ملا فيه من زيادة الكلفة عليه إن كان غري عني ، وإالَّ لزمه قبوله إن كان احملل مأموناً 
  .إال العني بغري حمله 
على احللول ، وخالفه املقترض فالقول للمقترض : إذا تنازعا يف اشتراط األجل فقال املقرض : األول . تنبيهات 

على املعتمد فإن اختلفا يف قدر مدة تأجيله فالقول للمقرض ، فإن التزم املتسلف تصديق املسلف يف عدم القضاء 



  .عمل هو أعمال الشرط فال حيلف بال ميني ، فذكر ابن ناجي أن الذي عليه ال
إن كان الغرمي موسراً مل جيرب رب : ال أقبل إال كله فقال ابن القاسم : لو جاء املديان ببعض احلق وقال ربه : الثاين 

  .املال على أخذ ما جاء به ، وإن كان معسراً أجرب وقيل جيرب ولو موسراً ، وظاهر اجلزويل أنه الراجح 
على شرط على شرط أن يرده من مال بعينه وأخذه بعضهم من قصر سلف اليتيم على ما يف يصح السلف : الثالث 

  .ملكه يوم السلف كما يف ابن عرفة يف السلم وأوائل القرض 
  باب يف العتق وما يتصل به

من  من أعتق رقبة أعتق اهللا بكل عضو منها عضواً: ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه عليه الصالة والسالم قال 
العتق رفع ملك حقيقي ال بسباء حمرم عن آدمي حي فخرج مبلك : ابن عرفة ) . أعضائه من النار حىت فرجه بفرجه 

رفع غري امللك كرفع احلكم بالنسخ مثالً ، وخرج حبقيقي استحقاق عبد حبرية ألن املستحق من يده ليس مبالك يف 
رب سباه أو ممن صار له منه ألن ملك احلريب له سباء حمرم وهو ال بسباء حمرم فداء املسلم من ح: احلقيقة ، وبقوله 

ال : رفعه عند املوت وأورد عليه أن قوله . حي اخل : عطف على مقدر أي بسباء حالل ال بسباء حمرم ، وبقوله 
نع ملك حقيقي ألن حمترزه ليس فيه ملك حقيقي ، وأورد عليه أيضاً أنه غري ما: بسباء حمرم مستغىن عنه بقوله 

وقد جياب عن هذا الثاين بأن ملك يف سياق النفي فيعم وال يتحقق عمومه . لصدقه ببيع العبد فإنه رفع ملك أيضاً 
  الِعْتُق بالتْدبريِ وَالَْوصاِة.إال برفع كل ملك والبيع فيه رفع ملك البائع وثبوت ملك املشتري 

  وبالِْكتَاَبِة وبَالَبّينَاِت
تعليق مكلف رشيد وان زوجة يف زائد الثلث العتق مبوته ) خ ( وهو كما يف ) بالتدبري  (على أربعة أوجه ) العتق ( 

تعليقة نفوذ : العتق معمول تعليق وهو على حذف مضاف أي : على غري وجه الوصية ال على وجه الوصية فقوله 
يق على وجه االنربام واللزوم ، العتق ألن املعلق إمنا هو نفوذ العتق ، وأما إنشاء العتق فهو من اآلن فالتدبري تعل

معنوي ولفظي وحنوي ، وكل واحد أخص مما قبله : والتعاليق ثالثة . والوصية تعليق على وجه االحنالل والرجوع 
، فاألول يشمل أم الولد ألن حريتها معلقة على موت سيدها وال لفظ يف ذلك التعليق ، واللفظي يشمل النحوي ، 

أنت مدبر ودبرتك وحنوه ألنه تعليق بغري أداة الشرط ، واللفظي : اة الشرط ويشمل حنو وهو الذي ال يكون إال بأد
إن كلمت فالناً أو دخلت الدار فأنت حر بعد : هو مراد الفقهاء يف هذا الباب ، وعليه فإذا أتى بأداة الشرط فقال 

ألنه حانث يف ميينه . التدبري أم ال مويت ، أو فأنت مدبر فدخل الدار أو كلم فالناً فذلك تدبري الزم سواء نوى 
وبوقوع املعلق عليه لزمه ذلك وال ينفذ إال بعد موته ألنه شرط ذلك يف ميينه ، وإن مل يأت بأداة الشرط فتارة يأيت 

دبرتك وأنت مدبر أو حر عن دبر مين فإنه يكون تدبرياً الزماً ال رجوع فيه ، ولو : بألفاظ صرحية يف التدبري كقوله 
ما مل أغري ذلك أو أرجع عنه ، : و لزومه ألن الصيغة الصرحية يف باهبا ال تنصرف لغريها إال ببينة أو قرينة كقوله مل ين

فإن نوى بذلك عدم اللزوم وأن له الرجوع واالحنالل ، فظاهر التوضيح أنه ينصرف للوصية وأحرى ، إذا أتى 
إن مت من مرضي أو سفري هذا : صرحية يف الوصية كقوله بالقرينة الدالة على عدم اللزوم ، وتارة يأيت بألفاظ 

فأنت حر أو مدبر فذلك وصية غري الزمة ، وله الرجوع فيه ألنه ملا علقه على املوت من ذلك املرض أو السفر وقد 
ينشأ عنهما موت وقد ال ينشأ ، وذلك يقتضي أن له الرجوع وإن مل ميت يف ذلك املرض أو السفر كان ذلك قرينة 

فة عن التدبري إال أن ينوي لزوم احلرية والتدبري فال رجوع له وتنصرف للتدبري حنيئذ ، وكذا إذا قال يف صحته صار
أنت حر بعد موتى أو يوم أموت فهو وصية ألن ذلك من صيغتها الصرحية حىت ينوي بذلك اللزوم ، أو يأيت : 

  .للتدبري  هو حر بعد مويت ال يغري عن ذلك فينصرف: بقرينة فيقول مثالً 



وقد حتصل أن العتق بعد املوت إذا التزمه بنية اللزوم وعدم الرجوع أو أتى بقرينة فهو التدبري ولو كان بصيغة 
الوصية الصرحية ، وإن كان التزمه بعد املوت أيضاً بنية الرجوع فيه واالحنالل أو أتى بقرينة فهو الوصية ، ولو كان 

ال قرينة فإن كان بصريح التدبري فتدبري وبصريح الوصية فوصية وإمنا كان بصريح التدبري فإن مل تكن له نية و
ينصرف صريح التدبري للوصية بالنية والقرينة وبالعكس لتقارب هذين البابني ، وهذا إذا مل يعلقه باألداة على شيء 

يته كما مرَّ أول التقرير ، وحنث فيه وإالَّ فليزمه باحلنث ، ولو نوى عدم اللزوم مؤاخذة له بظاهر لفظه املخالف لن
هو حر بعد مويت بيوم أو شهر أو أكثر فهو وصية ملخالفته للتدبريبكونه غري معلق على املوت إال أن : وأما لو قال 

قال سحنون . يريد التدبري ، وهبذا كله يظهر الفرق بني الوصية والتدبري وإن كان كل منهما ال ينفذ إال من الثلث 
هو إجياب أوجبه السيد على نفسه واإلجياب عند مالك : شيء هذا التدبري يف قول مالك ؟ فقال أي : البن القاسم 

. إهنا عدة ، والعدة ليست بإجياب والتدبري إجياب واإلجياب ليس بعده اه : وما الوصية ؟ فقال : الزم ، مث قال 
وألجل أن . نه يصدق ويلزمه ما نوى اه أنت حر بعد مويت يسأل ؟ فإن نوى التدبري أو الوصية فإ: وقال فيمن قال 

العتق يف التدبري الزم ال رجوع فيه استتبع األوالد وكانوا مدبرين كأمهم خبالف الوصية بالعتق فإن األوالد ال 
إمنا كان . وإن زوجة يف زائد ثلثها اخل ) : خ ( وحكى عليه اإلمجاع وقول . يتبعون أمهم كما قاله ابن القصار 

مع أهنا حمجر عليها يف زائد الثلث ، ألن الزوج ال ضرر . زائد ثلثها بل ولو يف عبد ال متلك غريه  يلزمها ولو يف
  .عليه ألنه وإن كان اآلن زائداً على الثلث فال ينفذ بعد املوت إال منه فال ضرر عليه 

إنه حد تركييب وهو :  املتقدم وقال) خ ( اعترض ابن عرفة تعريف ابن احلاجب للتدبري الذي هو كتعريف : تنبيه 
وقف معرفة املعرف على معرفة حقيقة أخرى أجنبية عنه ليست أعم وال أخص وهي هنا وصية ، فإن الوصية تفتقر 

. إىل حدها أيضاً وهي مباينة للتدبري فال يعرف حينئذ التدبري إال مبعرفة الوصية ، واحلد التركييب جيتنب يف احلدود 
التدبري تعليق على وجه اللزوم ال على : أراد الوصف الالزم للوصية فكأنه قال  وجياب عن ذلك بأن ابن احلاجب

  .وجه غري اللزوم 
إن مت من مرضي أو سفري هذا فأنت حر أو مدبر أو حر : بفتح الواو أي الوصية كقوله ) الوصاة ( ب ) و ( 

وهي كما البن ) وبالكتابة . ( تدبري كما مرَّ بعد مويت ومل يرد به التدبري أو حر بعد مويت بيومٍ أو شهر ومل ينو به ال
ال جتوز كتابة : عرفة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج ما على مال معجل ، ولذا قال فيها 

على مال : فقوله . أم الولد وجيوز عتقها على مال معجل ، وخيرج عتق العبد على مال مؤجل على أجنيب اخل 
موقوف على : مؤجل أخرج به القطاعة ، وقوله : على غري مال سواء كان بتال أو ألجل ، وقوله أخرج به العتق 

أدائه أخرج به العتق املعجل على أداء مال إىل أجل ، فإنه ليس بكتابة عرفاً ، ولكن العتق الزم للسيد معجالً ولزم 
والصواب أن يقول عقد : قال ابن مرزوق . معسراً املال للعبد معجالً إن كان موسراً ويتبع به ديناً يف ذمته إن كان 

  .وهو العتق الناجز على غري مال كما مر ) وبالبتات . ( يوجب عتقاً اخل ألهنا سبب يف العتق ال نفسه 
أعتقتك أو حررتك أو أنت حر أو فككت : إما صرحية وهي اليت ال تنصرف عن العتق بالنية كقوله : وصيغته 

رقبة ، فإنه ال يصدق أنه أراد هبذه الصيغ وحنوها غري العتق فإن كانت هناك قرينة لفظية رقبتك أو أنت مفكوك ال
مل أرد عتقه صدق بيمينه مث ال يستعمله يف ذلك اليوم كما قال يف : أنت حر اليوم من هذا العمل وقال : كقوله 

من عمل خاص فإنه يصدق بيمينه أو مل أرد عتقاً وإمنا أردت : أنت حر اليومفقط وقال : املدونة ، وكذا لو قال 
مل : تعال يا حر ، وقال : ما أنت إال حر ، أو قال له ملا عصاه : قرينة معنوية كما لو رآه صنع شيئاً فأعجبه فقال 

أرد بذلك عتقاً وإمنا أردت يف األول أنه حر الفعل ، ويف الثاين أنه يف معصييت شبيه باحلر فإنه يصدق بيمينه يف 



ال سبيل يل عليك أو ال ملك يل عليك وحنوها ، فإن : ظاهرة كقوله : وإما كناية وهي قسمان . ضاء الفتوى والق
ذلك ظاهر يف العتق ولكن ينصرف عنه بالنية وحنوها ، فإذا قال السيد ذلك لعبده جواباً لكالم وقع من العبد ال 

 غري جواب أصالً أو جواباً لكالم يليق مل أرد بذلك عتقاً صدق بيمينه فإن قال ذلك يف: يليق بالسيد ، وقال 
اسقين ماء أو اذهب أو اغرب : بالسيد ومل يعلم هل كان جواباً لكالم أم ال عتق عليه ، وإما كناية خفية كقوله له 

نويت به العتق والعزب البعد فتبني أن القرينة يعمل هبا يف الصريح والكناية : فإنه ال يلزمين شيء إال إذا قال 
  .، وأما يف اخلفية فإنه ال يلزمه شيء إال بالنية  الظاهرة

  ولْيسَ يف الّتْدبري والتبِْتيل
  إىل الرُّجُوع َبْعُد ِمْن سبِيلِ

هو ) من سبيل ( أي بعد عقدمها بالصيغ املتقدمة فيهما ) التبتيل إىل الرجوع بعد ( ال يف ) وليس يف التدبري و ( 
هناك سبيل إىل الرجوع يف التدبري والتبتيل بعد عقدمها كما له الرجوع يف ليس : ومن زائدة ، والتقدير . اسم ليس 

نعم يبطالن معاً بدين حميط سابق . الوصية بعد عقدها ، بل مها نافذان الزمان ال يقبل من السيد رجوع فيهما 
الالحق . من تربعه اخل للغرمي منع من أحاط الدين مباله ) : خ ( عليهما ألهنما من التربع وهو باطل بالدين احمليط 

  :فإنه ال يبطل التبتيل ويبطل التدبري إن مات السيد ال إن كان حياً كما قال األجهوري 
  ويبطل التدبري دين سبقا
  إن سيد حي وإال مطلقا

  .وإال يكن حياً أبطله مطلقاً سابقاً أو الحقاً : أي 
  َوالِعْتُق باملالِ هو املُكاَتبَْه

  ُمطَالَبَْه وما لَُه باجلَْبرِ ِمْن
فإن وقع العتق باملال على السكت ومل يشترطا تنجيمه وال تأجيله وجب ) هو املكاتبة ( املؤجل ) والعتق باملال ( 

تنجيمه على قد ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته ، وإن كره سيده ألن عرف الناس يف الكتابة أهنا منجمة فيحمالن 
وما له باجلرب من . ( فإن شرطا تعجيله فهي قطاعة كما مر يف حد ابن عرفة  :قال يف املدونة . عليه عند السكت 

أي ليس للسيد أن جيرب عبدهعلى الكتابة وال للعبد أن جيرب سيده عليها ، وإمنا تصح برضامها معاً على ) مطالبة 
( جاز للعبد القبول وعدمه املشهور ، لكن إذا طلبها العبد من سيده ندب للسيد أن جييبه إليها ، وإذا طلبها السيد 

فما نافية وضمري له . ندب مكاتبة أهل التربع وحط جزء آخر ، ومل جيرب العبد عليها ، واملأخوذ منها اجلرب اخل ) خ 
زائدة ال تتعلق بشيء ) من ( لواحد منهما لتقدم ذكرمها باللزوم ، إذ العتق يستلزم معتقاً بالكسر ومعتقاً بالفتح ، و 

  .تدأ خربه له وباجلرب يتعلق مبطالبة أي ليس لواحد من السيد والعبد مطالبة اآلخر باجلرب على الكتابة ، ومطالبة مب
العتق بالقرابة ومل يتكلم الناظم عليه ، : العتق ، باللفظ وتقدم ، وثانيها : أوهلا : وملا كان املوجب للعتق أسباباً أربعة 

وثالثها . ان وإن علوا والولد وإن سفل كبنت وأخ وأخت مطلقاً اخل وعتق بنفس امللك األبو: بقوله ) خ ( وأشار 
أن : العتق بالسراية وله وجهان أحدمها : ورابعها . اخل . وعتق من سيده ميثل : العتق باملثلة وسيأيت يف قوله : 

عره أو ريقه ومجاله يكون ميلك مجيع العبد ولو بشائبة كأم ولده فيعتق جزأ منه كثلثه أو ربعه أو يده أو رجله أو ش
  :فإنه يكمل عليه ويعتق مجيعه كما قال 

  َوُمْعِتٌق بِاجلُْزِء ِمْن َعْبٍد لَْه
  ُمطَالٌَب باحلُكْمِ أن يكِْملَْه



يدك طالق : ألنه كمن قال لزوجته ) مطالب باحلكم أن يكمله ( ولو ذا شائبة كمدبره ) ومعتق للجزء من عبد له ( 
لطالق يف مجيعها ، وظاهره كان املعتق موسراً أو معسراً وهو كذلك ، وظاهره كان أو شعرك طالق فإنه يلزمه ا

وكذا الزوجة . املعتق مسلماً أو ذمياً وليس كذلك ، فإن الذمي إذا أعتق بعض عبده الذمي فإنه ال يكمل عليه 
بد من حكم احلاكم واملريض يف زائد الثلث وفهم من قوله باحلكم إنه ال يكمل عليه بنفس عتق اجلزء بل ال 

بالتكميل وهو كذلك على املشهور ، وعليه فأحكام الرق قبل احلكم جارية عليه فال حيد قاذفه وال يقتص من قاتله 
وهو أن يكون العبد مشتركاً بينه وبني غريه فيعتق منه : والوجه الثاين . احلر املسلم ويرثه سيده دون ورثته وهكذا 

يكمل عليه حظه ويقوم عليه حظ شريكه ويدفع قيمته للشريك ويعتق مجيعه كما  حظه كله أو جزء من حظه ، فإنه
  :قال 

  وَحظُّ َمْن َشاَركَُه َيقُوُْم
  عليه يف الُيْسرِ وِعْتقاً َيلْزَُم

  :ولتقوميه شروط ) اليسر وعتقا يلزم ( حال ) وحظ من شاركه يقوم عليه يف ( 
يف اليسر أي بأن يكومنوسراً يوم احلكم بقيمة حظ : عليه الناظم بقوله  أن يكون املعتق جلزئه موسراً كما نبه: أوهلا 

شريكه مبا يباع على املفلس ، فإن كان موسراً ببعضها عتق منه بقدر ذلك البعض ، فإن مل يكن موسراً بكلها وال 
ه فإن مل يعلموا له ببعضها مل يقوم عليه شيء ويعلم عسره بأن ال يكون له مال ظاهر ، ويسئل عنه جريانه ومن يعرف

ماالً حلف وال يسجن ، فإن مل حيكم عليه بالتقومي وهو مليء حىت مات أو فلس مل يعتق منه إال ما كان أعتقه وال 
  .يقوم عليه حظ شريكه كما رواه أشهب 

مة بالفعل أن يدفع القيمة بالفعل فإن قوم عليه ومل يدفعها حىت مات العبد ورثه سيده دون ورثته فدفع القي: ثانيها 
شرط يف نفوذ العتق ومتامه ال يف وجوب احلكم بالتقومي ، فإذا توفرت شروط التقومي وجب احلكم بتقوميه وعتقه ، 

وال يعتق إال : ابن احلاجب . وإذا حكم فال ينفذ العتق ويتم إال بدفعها ، فإن أىب شريكه من قبضها قبضها احلاكم 
  .ايتني بعد التقومي ودفع القيمة على أظهر الرو

أن يعتق اجلزء باختياره ال إن أعتق عليه بغري اختياره كما لو ورث جزءاً من أبيه مثالً فإنه ال يقوم عليه ما مل : ثالثها 
  .يرثه ، ولو وهب له جزء من أبيه أو اشتراه قّوم عليه حصة شريكه ألنه متسبب بقبول اهلبة والشراء 

  .ال إن كان االثنني كافرين أن يكون السيد مسلماً أو العبد : رابعها 
وباحلكم مجيعه إن أعتق : هذه الشروط بقوله ) خ ( أن يبتدأ العتق ال إن كان العبد حراً لبعض وقد أفاد : خامسها 

جزءاً والباقي له كان بقي لغريه إن دفع القيمة حال كوهنا معتربة يوم احلكم واملعتق مسلماً أو العبد وأيسر هبا أو 
ا وفضلت عن متروك مفلس وحصل عتقه باختياره ال بإرث ، وابتدأ العتق ال إن كان حر البعض ببعضها فمقابله

  .والشروط راجعة ملا بعد الكاف من قوله كان بقي اخل . اخل 
  :مث أشار إىل العتق باملثلة فقال 

  َوِعْتُق َمْن َسيُِّدُه ُيمثِّلُ
  بِه إذَا ما َشاَنُه ُيبَتَّلُ

أي عابه ذلك التمثيل املفهوم من ) شانه ( زائدة ) إذا ما ( عمداً ) سيده ميثل به ( الذي أي العبد ) وعتق من ( 
وباحلكم إن عمد السيد لشني برقيقه ولو ) : خ ( أي ينجز عتقه عليه باحلكم ال بنفس التمثيل ) يبتل ( قوله ميثل 

و غري سفيه وال عبد وال ذمي وال مدين ذا شائبة كأم ولده ومدبر مدبره أو رقيق رقيقه أو رقيق ولده الصغري وه



وال زوجة وال مريض يف زائد الثلث ، وإالَّ فال يعتق كما إذا مل يتعمدها واملثلة كخصاء وقلع ظفر وقطع بعض أذن 
واملعتمد أحنلق . أو جسد أو سن أو سحلها أي بردها باملربد أو خرم أنف أو حلق شعر أمة رفيعة أو حلية تاجر اخل 

وال مثلة حبلق حلية عبد وإن : ة التاجر ليسا مبثلة ألن الشعر يعود كما يف الزرقاين وحنوه يف الشامل قائالً الشعر وحلي
واختار اللخمي القول األول إن . تاجراً أو رأس أمة وإن رفيعة عند مالك ال عند املدنيني كابن املاجشون فهو مثلة 

عتراض الشيخ بناين والوسم بالنار ليس مبثلة إال أن يكتب هبا يف وبه يسقط ا. عاد الشعر ، والثاين إن مل يعد اخل 
  .جبهته آبق وحنوه 

  .إذا مثل الزوج بزوجته فلها التطليق كما مّر يف ضرر الزوجني : تنبيه 
  َوَمْن بَِمالٍ ِعْتقُُه ُمَنجَّمِ

  َيكُونُ َعْبداً َمْع َبقَاِء ِدرَْهمِ
أي مؤجل يدفعه شيئاً فشيئاً فهو باخلفض نعت ) منجم ( واجملرور قبله خربه مبتدأ ثان ) مبال عتقه ( مبتدأ ) ومن ( 

عليه ) يكون عبداً مع بقاء درهم ( ملال ، واجلملة من املبتدأ الثاين وخربه صلة من وهي واقعة على العبد املكاتب 
ل حال وعجز عن أداء منجم بل كذلك إذا قاطعه على ما: من كتابته ، واجلملة خرب املوصول وال مفهوم لقوله 

بعضه ولو درمهاً فإنه يرق ، وهذا إن اتفق السيد والعبد على التعجيز ومل يكن للعبد مال ظاهر وإالَّ فليس له العجز 
أردت التعجيز وامتنع العبد أو بالعكس فال بد من نظر : على املشهور ، ولو اتفقا عليه فإن اختلفا فقال السيد 

  .وضيح احلاكم يف ذلك قاله يف الت
  والقْولُ للسَّيِِّد يف مالٍ َحَصلْ
  َواخلُلُْف يف قَْدرٍ َوَجنسٍ وَأَجلْ

يف ذمة العبد ) مال حصل ( نفي أداء ) يف ( إذا اختلف مع عبده : بيمني كما يف ابن عرفة ) والقول للسيد ( 
كاتب وعتق وحمل اليمني ما مل أديته كله أو بعضه ، وأنكر السيد ذلك فإن نكل حلف امل: بسبب الكتابة فقال العبد 

يشترط السيد يف صلب عقد الكتابة التصديق بال ميني ، وإالَّ فيعمل بشرطه كما يف الزرقاين عن اجلزيري ، وتقدم 
وكذا القول للسيد أيضاً يف نفي الكتابة إذا ادعاها العبد وأنكرها السيد ، لكن بال ميني ألهنا من . حنوه يف القرض 

يف قدر ( أي اخلالف ثابت يف اختالفهما ) واخللف . ( والقول للسيد يف نفي الكتابة واألداء ) : خ ( دعوى العتق 
خبمسني ، فإن القول للعبد بيمني على املشهور إن أشبه وحده أو مع السيد : مبائة ، وقال العبد : فقال السيد ) 

املثل كاختالف املتبايعني بعد الفوت والكتابة  ،فإن أشبه السيد وحده فقوله بيمني فإن مل يشبها حلفا ووجبت كتابة
كاتبتك بثياب من نعتها كذا : فقال السيد ) وجنس . ( هنا فوت ونكوهلما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل 

بل كاتبتين حبيوان من نعته كذا ، واملشهور وهو الذي عليه اللخمي واملازري أهنما يتحالفان وعلى : وقال العبد . 
هو شامل الختالفهما يف وجوده وعدمه أو يف قدره أو يف حلوله ، أما األول ) وأجل . ( كتابة مثله يف العني العبد 

فالقول قول املكاتب أهنا منجمة ما مل يأت من كثرة النجوم مبا ال يشبه ، وكذا يصدق املكاتب أيضاً إذا اختلفا يف 
ل واجلنس يعين فإن القول ال يكون للسيد يف هذه الثالث ، ال اختالفهما يف القدر واألج) : ح ( قدره أو حلوله 

وإمنا القول للعبد يف األولني يف كالمه على التفصيل املذكور ، ويف الثالث يتحالفان كما مرَّ فإن أقام كل البينة على 
ابة مبائة ما يدعيه قضى بأعدهلما ، فإن تكافأتا سقطتا وجرى ذلك على ما مرَّ إال إن شهدت إحدامها أن الكت

  .وشهدت األخرى أهنا بتسعني قضى ببينة السيد ألهنا زادت كما يف املدونة 
  َوُحكُْمُه كَاحلُرِّ يف التََّصرُِّف



  وَمْنُع َرْهنٍ َوَضماٍن اقْتُِفي
فله البيع والشراء وغري ذلك من املعاوضات بال إذن من سيده ال ) كاحلر يف التصرف ( أي املكاتب ) وحكمه ( 

وللمكاتب بال إذن ) : خ . ( بغري معاوضة فال ميضي كالعتق واهلبة والصدقة وغري ذلك من التربعات  إن تصرف
بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة عبده واستخالف عاقد ألمته وإسالمها أو فداؤها إن جنت بالنظر وسفر 

ره مبا يوجب حداً عليه ، وله إسقاط شفعته ال ال حيل فيه جنم وإقرار يف رقبته أي يف ذمته بدين وحنوه ، وأحرى إقرا
) ومنع رهن وضمان اقتفي ( عتق وإن قريباً وهبة وصدقة وتزويج وإقرار جبناية خطأ وسفر بعد إال بإذن من سيده 

فال جيوز أن يكاتبه على أن يأخذ رهناً من غري مكاتبه ليستويف منه الكتابة إن عجز العبد عنها أو مات . يف الكتابة 
ن الرهن كاحلمالة ، واحلمالة يف الكتابة ال جتوز ألن الكتابة منجمة ، والضامن يؤدي ما حل منها وقد يعجز العبد أل

عن أداء باقيها فيأخذ السيد ما كان أخذه من الضامن باطالً وهلذا إذا أعطاه الضامن على أن يعجل عتقه من اآلن 
و علي إن عجز صح ذلك وجاز كما يف الشامل وغريه ، فإن وقع ه: وقال الضامن . أو كانت الكتابة جنماً واحداً 

) : خ . ( ونزل وأعطاه ضامناً أو رهناً يف حالة عدم اجلواز صحت الكتابة وبطل الرهن واحلميل كما يف ابن ناجي 
 ترى إن أال. فإهنا ليست بدينالزم وال آيل إليه : أي . صح الضمان يف دين الزم أو آيل إىل اللزوم ال كتابة اخل 

مات املكاتب وعليه دين مل حياصص السيد مع الغرماء ، وإن عجز كانت الديون يف ذمته يتبع هبا إن عتق يوماً إن مل 
الصرف : يبطلها عنه سيد أو سلطان وال يدخلون مع السيد يف رقبته ، وقد قالوا يلحق بالكتابة سبعة أشياء وهي 

عمل أجري يعمل بنفقته ومحولة دابة بعينها ، فوجه املنع يف الصرف هو والقصاص واحلدود والتعازير ومبيع بعينه و
أن يؤدي للتأخري ، ووجهه يف القصاص واحلدود والتعازير أنه ال ميكن استيفاؤها من الضامن عند هروب املضمون 

وإن كان . ري ممكن ، ووجهه يف املبيع بعينه أنه إن كان املعىن أن الضامن يأيت به عند تعذره هبالك وحنوه ، فهذا غ
املعىن أنه يضمن قيمته عند تعذره فذلك جائز ، لكنه مل يصدق عليه أنه حتمل بعينه بل يقيمته ووجهه يف األجري 

يعمل بنفقته أي أكله أنه إن كان املعىن أن الضامن يقوم مقام األجري يف العمل ، واألكل عند تعذره مبرض وحنوه ، 
، وكذا أكله قد يقل ويكثر ففيه خطر مع أنه دخل على استيفاء العمل من  فهذا الضامن قد يقل عمله ويكثر

شخص معني ، وإن كان املعىن أن الضامن يأيت به ولو هلك أو تروغ ، فهذا ال ميكن وهو وجه املنع يف محولة دابة 
دود وحنوها ألهنا متعلقة بعينها ، وباجلملة فالضمان شغل ذمة أخرى كما مرَّ ، واملعينات ال تقبلها الذمم ، وكذا احل

  .وبقوله شغل ذمة أخرى اخل . إن أمكن استيفاؤه من ضامنه اخل : بقوله ) خ ( باألبدان وعن هذه األمور احترز 
  باب يف الرشد واألوصياء واحلجر والوصية واإلقرار والدين والفلس

  :ن الرشد فقال ذكر يف هذه الترمجة سبعة أبواب ، مث ميز بعضها من بعض بالفصول وبدأ ببيا
  الرُّْشُد حِفْظُ املَالِ َمْع ُحْسن النَّظَْر

  َوَبْعضُُهْم له الصَّالَُح ُمْعَتبَْر
يف تنميته والتجر فيه وال يشترط يف ) حفظ املال مع حسن النظر ( الذي خيرج به السفيه من الوالية هو ) الرشد ( 

صي ، وكان مع ذلك ضابطاً ملاله حيسن تنميته والتجر فيه ذلك صالح الدين ، فهو إذا كان فاسقاً متمرداً يف املعا
: فقد استحق اإلطالق واخلروج من الوالية ، وأحرى أن ال حيجر عليه إن مل يكن موىل عليه كما يأيت يف قوله 

:  وما ذكره الناظم من اشتراط حسن النظر مع حفظ املال هو ظاهر املدونة قال فيها. وشارب اخلمر إذا ما مثرا اخل 
وصفة من حيجر عليه من األحرار أن يكون يبذر ماله سرفاً يف لذاته من الشراب والفسق ويسقط فيه سقوط من ال 

يعد املال شيئاً ، وأما من أخذ ماله وأمناه وهو فاسق يف حاله غري مبذر ملاله فال حيجز عليه ، وإن كانله مال عند 



وعلى اشتراطها درج يف ) ح ( هو ظاهر يف اشتراط التنمية كما يف . وأمناه اخل : فانظر إىل قوهلا . وصي قبضه اه 
وزال السفه برشد وهو حفظ املال وحسن تنميته وإن من غري جائز الشهادة على املشهور اخل : الشامل حيث قال 

احلكم ، وبه : فيكون قد درج على ظاهر املدونة من اشتراط التنمية ، وعلى ظاهرها أيضاً عول ابن سلمون قائالً . 
وعليه العمل ، وقد علمت أن الناظم يتبع ما عليه عمل احلكام ، وإن كان خمالفاً للمشهور : وحنوه البن مغيث قائالً 

، ألن العمل مقدم عليه فال يعترض عليه بأن املشهور يف الرشد إمنا هو حفظ املال فقط ، وال يشترط معه حسن 
الذي : واحترزت بقويل . إىل حفظ مال ذي األب اخل : ث قال حي) خ ( تنميته وال صالح دين كما هو ظاهر 

من الرشد الذي ال حيجر معه على صاحبه فإن اللخمي قد حكى االتفاق على أن . خيرج به السفيه من الوالية اخل 
ل وعليه فالرشد رشدان رشد خيرج به من الوالية ، وهو حم. من ال حيسن التجر وحيسن اإلمساك ال حيجر عليه اخل 

قال ) و ( وضيح ) ح ( اخلالف املتقدم ورشد ال يستحق التحجري معه إن مل يكن موىل عليه وهو متفق عليه كذا يف 
زيادة على ما ذكر من ) معترب ( يف الدين ) الصالح ( أي معه ) له ( وهم املدنيون من أصحاب مالك ) بعضهم ( 

وقد حكاه يف املغين عن بعضهم ، والضمري ملا ذكر كما ) ع م( حفظ املال وحسن التصرف فيه ، فالالم يف له مبعىن 
والضمري للبعض وعليه فبعضهم مبتدأ ) عند ( قررنا ، واجلملة معمولة للقول املقدر ، وحيتمل أن تكون الالم مبعىن 

ترب عنده وبعضهم الصالح مع: وله يتعلق مبعترب ، وال بد يف هذا الوجه من تقدير كالم أي . ، والصالح مبتدأ ثان 
) له ( مع ما ذكر من حفظ املال وحسن النظر فيه ، فالوجه األول أحسن إذ ال حيتاج معه إىل تقدير ، إذ الضمري يف 

عائد على ما ذكر من حفظ املال وحسن النظر فيه ووجه هذا القول إنه إذا مل يكن صاحلاً يف دينه بل كان فاسقاً 
ناء ماله ، ولكن املعمول به ما تقدم من اعتبار حفظ املال وحسن النظر فيه شريباً مثالً أدى إطالقه من احلجر إىل ف

  :وال زال العمل عليه إىل اآلن ، وأما حسن الدين فال وسيأيت قول الناظم 
  وشارب اخلمر إذا ما مثرا
  ملا يلي من ماله لن حيجرا

  .والتثمري التنمية 
  َواالْبُن ما داَم صغرياً لَألبِ

مبتدأ ثان وخربه ) لألب إىل البلوغ حجره ( ذكراً كان أو أنثى ) واالبن ما دام صغرياً ( ُه فيما اْجتُيبإىل ُبلُوغٍ َحجُْر
فيما اجتىب عند مجيع أهل العلم ، وال مفهوم لألب بل : يتعلق باالستقرار يف اخلرب أي ) فيما اجتىب ( لألب و 

ظهر رشده وحسن تصرفه وهو كذلك اتفاقاً كما يف  والوصي واملهمل كذلك ، وظاهره أنه ال خيرج من احلجر ولو
ضيح وعليه فإذا تصرف بغري معاوضة من هبة وعتق فإن ذلك ال ميضي ولو بإذن وليه كما يف املقدمات وإن تصرف 
مبعاوضة من بيع وشراء وحنومها ، فذلك موقوف على نظر وليه إن رآه مصلحة أمضاه وإالَّ ، رده فإن مل يكن له ويل 

ذلك حىت احتلم ورشد كان النظر إليه يف إنفاذ ذلك أو رده ، ولو وافق فعله السداد واملصلحة على  وغفل عن
وللويل رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حلف حبرية عبده يف صغره وحنث بعد بلوغه أو وقع ) : خ ( املشهور 

  .املوقع اخل 
احملجور يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي برضا حاجره إذا كان : قال الربزيل يف أوائل النكاح : األول . تنبيهات 

وال يبعد أن جيري على : وسكوته ، فيحمل على أنه هو الذي فعله بذلك أفىت شيخنا اإلمام ووقع احلكم به قال 
وجاز للوصي فيمن : وسيأيت ذلك عند قول الناظم . حكم ما إذا أعطي ماالً الختبار حاله وفيه قوالن يف املدونة اه 

وبه أفتيت ، : قائالً . ولزومه تكليف اخل : صدر البيوع عند قوله ) ح ( وما تقدم عن الربزيل نقله .  حجرا اخل



وال بإذن ، وحينئذ فال يلزمه ذلك ، وعلى األول فإن كان صواباً : ومقابله لألهبري أن سكوته ليس برضا يعين 
املشتري ، فإن فات بيده ببيع أو غريه مل ينقض  ومصلحة لزم ، وإن كان غري مصلحة نقض ما دام البيع قائماً بيد

ورجع على املشتري بكمال القيمة على ما أفىت به ابن رشد فإن تعذر الرجوع على املشتري بكل وجه وكان 
  .الوصي عاملاً بأنه غري مصلحة فالظاهر أنه يضمن اه 

كوته اخل أنه يكون مطلق اليد وخيرج إذا كان احملجور يبيع ويشتري حبضرة وليه وس: ليس معىن قوهلم : الثاين 
بذلك من احلجر حىت ميضي ما فعله بغري حضرة وليه كما تومهه عبارة املواق ومتسك هبا بعضهم اليوم فأفىت بذلك ، 

وإمنا مرادهم أن ما فعله حبضرته وسكوته من بيع وحنوه حيمل على أنه أجاز خصوص ذلك البيع ، وحنوه الواقع 
. ه إذن فيه حكماً ، وأما ما عداه مما مل يكن حبضرته فال ميضي إال بإمضائه وقد قال يف املدونة حبضرته ألن سكوته عن

وإذا كان اإلذن بالصراحة ليس مزيالً للسفه فأحرى السكوت الذي . ليس اإلذن للسفيه يف البيع مزيالً للسفه اه 
خالفاً يف السكوت هل هو إذن أو ليس بإذن ؟ .  ال أقر اخل: يف اإلقرار عند قوله ) ح ( هو منزل منزلته ، بل ذكر 

وعليه فما تقدم عن األهبري هو األظهر لوال أن احلكم . وأظهر القولني إنه ليس بإذن اخل : قال عن ابن رشد 
  .والفتوى وقعت خبالفه يف خصوص النازلة كما مر فيجب اتباعه 

وليه فللويل الرد واإلمضاء كما مرَّ ، مث املبتاع إن وجد إذا باع احملجور شيئاً من عقاره وحنوه بغري إذن : الثالث 
الثمن بيد احملجور وشهدت بينة مل تفارقه أنه الثمن املدفوع أو كان ممايعرف بعينه أخذه ، وكذا إن شهدت بينة بأنه 

ة ، ونظمه يف ونقله يف املواق صدر البيوع وحنوه يف املتيطي. صرفه يف مصاحله مما ليس له منه بد قاله ابن سلمون 
  .العمل املطلق ، وحكي عن العبدوسي أن العمل عليه 

  إنْ ظََهَر الرُّْشُد وال قْولَ َألْب
  َوبالغٌ بِالَعكْسِ َحْجُرُه َوَجْب

( شرط فيما قلبه ، واملعىن أن الصيب إما أن يبلغ ظاهر الرشد متحققه فريتفع احلجر عنه حينئذ ) : إن ظهر الرشد ( 
رد شيء من أفعاله ولو مل يشهد على إطالقه من الوالية خلروجه منها ببلوغه وظهور رشده ،  يف) وال قول ألب 

فال ميضي شيء من أفعاله ولو مل ) وبالغ بالعكس حجره وجب : ( وإما أن يبلغ ظاهر السفه متحققه وهو معىن قوله 
احلال مشكوكاً فيه ، فإن جدد عليه حيجر عليه على ما عليه العمل اليوم حىت يثبت رشده ، وإما أن يبلغ جمهول 

  :أبوه احلجر بفور البلوغ كان مردود األفعال أيضاً كما قال 
  كَذَاَك َمْن أبُوُه َحْجراً َجدَّدَا
  عليه يف فَْورِ الُبلُوغِ ُمشْهِدَا

يشهد  بذلك بأن) مشهداً ( حال كونه ) يف فور البلوغ ( احلجر ) من أبوه حجراً جددا عليه ( يستمر ) كذك ( 
فيكون قوله . الشهود أنه جدد احلجر عليه حبيث ال ميضي له فعل إال بعد تبني رشده وإطالقه من ثقاف احلجر اخل 

هو يف جمهول احلال قبل مضي العام والعامني أي يف معلوم السفه ، وفائدته يف معلوم السفه أنه . كذاك حجر اخل : 
عتبار الوالية وهو قول مالك ال على القول باعتبار احلال املعمول به ال خيرج من احلجر إال باإلطالق على القول با

كما يأيت ، وال يصح أن يكون كالمه هنا فيمن بلغ معلوم الرشد ألن هذا ال يصح حتجريه ولو بفور البلوغ كما يف 
م رشداً فادفعوا فإن آنستم منه: وهو صريح قوله تعاىل . وال قول ألب اخل : النقل ، وكما قدمه الناظم يف قوله 

إذ ال جيوز إمساك ماله حينئذ عنه ، ومن أمسكه فهو ضامن كما يأيت للناظم آخر )  ٦: النساء ( } إليهم أمواهلم 
بفور : وظاهر قوله . الباب خالفاً ملا يف الشيخ بناين عن ابن عاشر من أنه جيوز التجديد مع كونه حافظاً ملاله اخل 



ال يصح ألنه من حتصيل احلاصل كما ال يصح جتديد احلجر على البنت البكر قبل البناء البلوغ أن جتديده عليه قبله 
مث ال بد أن يضمنوا بلوغه يف رسم . وبه القضاء والعمل : قاله ابن رشد ، وحنوه يف املعيار عن العبدوسي قائالً 

ال بد أن يضمنوا يف البنت وقت  التجديد وإالَّ بطل الحتمال أن يكون جدد قبل البلوغ فلم يصادف حمالً كما أنه
قال . مث ما ذكره الناظم من جواز التجديد املذكور . الدخول وإالَّ بطل للعلة املذكورة قاله يف دعاوى املعيار 

وال جيوز حينئذ من أفعاله شيء : به مضى العمل من شيوخنا قال : املتيطي عليه انعقدت األحكام ، وقال ابن مغيث 
لزمه ما أقر به بعد التحجري مبدة ، وأما ما أقر به بالقرب من حتجريه فيلزمه ونظمه يف العمل وكذا ال ي: قال . 

وماذكره من التفصيل يف إقراره مبين على قول مالك أن فعل السفيه قبل احلجر حممول على اإلجازة : املطلق قال 
عامله خبالفه بعد الطول من حجره لبعد وهو قول مالك ، فيلزمه ما أقر به بالقرب من حتجريه لئال يضيع مال من 

بفور البلوغ أنه إذا تأخر جتديد احلجر عن البلوغ بكثري ، واملراد بذلك ما زاد : ومفهوم قوله . وقت التعامل اه 
على العام والعامني كما يف التوضيح وغريه مل جيز جتديده ومل يلزم ، وعليه حيمل ما يف وصايا املعيار عن سيدي 

وقال . وسي من أن شهود التجديد إن مل يضمنوا علمهم بسفه الولد فال أثر للتجديد وال عمل عليه اه موسى العبد
وال جيدد األب احلجر على ابنه الذكر إال يف فور بلوغه فإن تراخى قليالً مل جيز إال بالشهادة : يف املقصد احملمود 

حتتها إال أن يثبت عند القاضي سفهه ويعذر إليه ، فإن  باتصال سفهه ، وإن مل تقم بينة به خرج من واليته وال يدخل
إن جدد تسفيه ابنه البالغ عند : وقال يف املتيطية . وحنوه يف االستغناء . مل يكن له مدفع وىل عليه أباه أو غريه اه 

رشده ، وإن هو على السفه إىل عامني حىت يثبت : قال ابن العطار إىل عام ، وقال الباجي . حداثة بلوغه جاز ذلك 
  .تباعد فهو على الرشد حىت يثبت سفهه عند القاضي ويعذر إليه ، يقدم عليه ناظراً أباه أو غريه اه 

  َوبالغٌ َوَحالُُه قدْ جُهِالَ
  َعلَى الرََّشاِد َحْملُُه َوِقيلَ ال

وهو ظاهر ما يف حىت يثبت سفهه ، وهي رواية ابن زياد عن مالك ، ) وبالغ وحاله قد جهال على الرشاد محله ( 
( نكاح املدونة إذا احتلم الغالم فله أن يذهب حيث شاء إال أن يتأول أنه أراد نفسه ال مباله كما تأوله ابن أيب زيد 

عن ابن رشد والتوضيح ، وهو الذي عول ) ح ( حيمل على الرشد بل على السفه وهو املشهور كما يف ) وقيل ال 
أي إىل وجوده ، ويف اجلهل مل يوجد له حفظ ، ولذلك كان . ذي األب اخل إىل حفظ مال : حيث قال ) خ ( عليه 

لكن . ولألب تسفيه ولده بعد بلوغه ما مل يعلم رشده اخل : ويف الشامل . لألب أن حيجر عليه بفور بلوغه كما مّر 
ال حىت زاد على هذا القول املشهور ظاهر يف أنه حممول على السفه حيث يثبت رشده ولو طال ، وتقدم أنه إذا ط

وكان . العامني فإنه حيمل على الرشد وليس لألب تسفيهه حينئذ إال بالرفع وإثبات سفهه كما مرَّ وهو قول ثالث 
الناظم ملا قدم القول بالتجديد إثر البلوغ حسن منه أن يشري إىل القولني الباقيني يف املسألة وإالَّ فهذا البيت ال حاجة 

  .مشوشاً ومعارضاً ملا قدمه واهللا أعلم إليه ، ورمبا يكون ذكره 
  َوإنْ َيُمْت أٌب وقَْد َوصَّى َعلَى
( بكسر اجليم اسم فاعل ) قد وصى على مستوجب ( احلال أنه ) وإن ميت أب و ( ُمسَتْوجِبٍ َحْجراً َمَضى َما فََعال

ميض عليه العام والعامني من مفعوله من صغري أو سفيه يثبت سفهه ببينة وقت اإليصاء أو جمهول حال مل ) حجراً 
من حتجريه ، واإليصاء عليه وال خيرج ) مضى ما فعال ( بلوغه ، ألن اإليصاء عليه حينئذ كتجديد احلجر عليه 

حينئذ من الوالية إال بإطالق من وصي أو سلطان وأفعاله كلها مردودة قبل اإلطالق ، وإن علم رشده أو مات 
ولكن الذي به العمل اآلن هو مذهب ابن . إىل فك وصي أو مقدم اخل ) : خ ( ه وصيه ومل يقدم عليه وهو معىن قول



القاسم أنه إذا علم رشده وثبت فال ترد أفعاله ، وإن كان وصيه أو أبوه موجوداً فضالً عن موهتما وإن ثبت سفهه 
  :فأفعاله مردودة وإن مل يكن موىل عليه قال ناظم العمل 

  وينتفي احلجر إذا بدا الرشاد
  فمن تصرف مضى وال فساد

  .وهذا العمل مطرد يف الذكر واألنثى وذي األب والوصي واملهمل 
أن األب إذا شرط يف إيصائه أن ولده يكون مطلق التصرف بعد بلوغه . ظاهر قول الناظم مضى ما فعال اخل : تنبيه 

فهه فتستمر عليه الوالية وترد أفعاله واملعني ما مل يثبت س: أنه يعمل بشرطه وهو كذلك على ما صدر به يف املتيطية 
إن شرط األب يف إيصائه بابنه إطالقه بعد بلوغه عشرين سنة فمات وصيه وبلع اليتيم املدة : ، وقال ابن عرفة 

  .وتصرف وهو جمهول احلال ففي وقف تصرفه على ثبوت رشده وإطالقه بشرطه قوالن 
  .ونقله ابن غازي يف التكميل . باختصار .  وباألول عمل القضاة من ذوي العلم ببلدنا اه: قلت 

  َوَيكْتَِفي الَوِصيُّ باِإلشَْهاِد
  إذَا َرأَى َمَخايلَ الرََّشاِد

على نفسه أنه أطلق حمجوره من ثقاف احلجر ، وإن مل تشهد ) باإلشهاد ( من قبل األب ووصيه ) ويكتفي الوصي ( 
وهو مصدق فيما يذكره من رشده وحسن تصرفه ، ) الرشاد ( دالئل ) إذا رأى خمايل ( بينة برشده وحسن تصرفه 

وزوال احلجر ببلوغ ورشد بينهما : وإن مل يعرف إال من قوله وسواء كان حمجوره ذكراً أو أنثى ، قال يف الشامل 
بح واختباره يكون بدخول األسواق وخمالطة الناس يف البيع والشراء فينكر على املغبون ويغبط الرا: اختبار مث قال 

وسيأيت أن الراجح من القولني جواز اختباره بالشيء اليسري يف قول . وهل خيترب بدفع شيءيسري من ماله قوالن 
} وابتلوا اليتامى : وإمنا كان ال جيوز الترشيد إال بعد االختبار لقوله تعاىل . وجاز للوصي فيمن حجرا اخل : الناظم 

اختلف يف إطالق الوصي حمجوره فقال مالك : ابن دبوس )  ٦: النساء  (اآلية } فإن آنستم منهم رشداً : إىل قوله 
إطالقه جائز والوصي مصدق فيما يذكر من حاله ، وقيل ال جيوز إطالقه إال أن يعلم رشده ببينة وهي رواية أصبغ : 

إال أن يثبت رشده ومفهوم خمايل الرشاد أنه إذا مل يرها مل جيز له أن يطلقه . باختصار . ، وعلى األول العمل اه 
بالبينة وحيكم القاضي عليه به ، وكذا مقدم القاضي الذي هو مفهوم الوصي ليس له أن يطلقه مبا يعرفه من حاله بل 

  :ال بد من إذن القاضي وشهادة البينة برشده كما قال 
  ويف اْرِتفَاعِ احلَْجرِ ُمطْلقاً َيجِْب
  إثْبَاُت ُموجِبٍ لترِشيٍد طُِلب

جيب ( كان من مقدم القاضي أو الوصي حيث مل ير خمايل الرشاد وإالَّ فهو ما قبله ) احلجر مطلقاً  ويف ارتفاع( 
طلبه احملجور فال جياب إليه بعد إثبات موجبة من البينة برشده وحسن حاله ، : أي ) إثبات موجب لترشيد طلب 

تلك البينة فإذا مل جيد مطعناً حكم بإطالق  وأنه ممن ال خيدع يف بيع وال ابتياع ويعذر القاضي للوصي واملقدم يف
حينئذ وما ذكره الناظم يف مقدم القاضي من أنه ال يرشده إال بالبينة ، ولو عمل رشده هو الذي به العمل كما يف 

لفساد حال الناس اليوم إذ كثرياً ما يقدم غري املأمون : الشامل ونظمه يف العمل املطلق وهو اختيار اللخمي قائالً 
تهم أن يقول رشيد فيمن ليس برشيد ليساحمه املوىل عليه ويشهد له بالرباءة فال يؤمتن أحد اليوم إال أن يثبت في

الصواب يف أوصياء زماننا : قائالً )  ٦: النساء ( } وابتلوا اليتامى : وحنو ذلك البن عطية يف قوله تعاىل . رشده اه 
نده ملا حفظ من تواطىء األوصياء على ترشيد حماجريهم ويربئهم أن ال يستغىن عن الرفع للسلطان وثبوت الرشد ع



ونقل ذلك ابن رحال يف شرحه ، وعليه فالعمل الذي يف مقدم . احملجور لسفهه وقلة حتصيله يف ذلك الوقت اه 
ذي القاضي جيري يف الوصي الحتاد العلة بفساد الزمان ألن ذلك إذا كان يف زمان ابن عطية فكيف به يف زماننا ال

  .العمل بذلك متعني يف زماننا : هو بعده بقرون كثرية ؟ ولذا قال الشيخ الرهوين 
علم من هذا أن مقدم القاضي إذا دفع املال للمحجور مبا يعرفه من حال رشده دون بينة ودون حكم : تنبيه 

ذا بعد خمايله على ما القاضي عليه به فهو ضامن له كما أن الوصي إذا دفعه له قبل خمايل الرشاد ضمن أيضاً وك
  .تقدم عن ابن عطية 

  َوَيْسقُطُ اإلْعذَاُر يف الترشِيِد
مفهومه أنه . إذ ال منازع له غريه ) ويسقط اإلعذار يف الترشيد حيث وصيه من الشهود ( َحْيثُ َوِصيُّه ِمَن الشُُّهوِد

اك وإالَّ لزمه ترشيده ، ومفهوم وصيه أنه إذا مل يشهد بترشيده فال بد من اإلعذار إليه إن طلبه فإن أبدى مطعناً فذ
ال يسقط اإلعذار حيث كان املقدم من الشهود ، وهذا كله على ما تقدم من أن للوصي الترشد مبا يعرف من حال 

حمجوره خبالف مقدم القاضي ، وأما على ما مر عن ابن عطية من مساواة الوصي للمقدم فال يسقط اإلعذار 
ثا عن أحوال الشهود ، فإن اهتمهما يف التقصري عن البحث للعلة السابقة فيبحث هو ويكلفهما القاضي بأن يبح

وملا فرغ من الكالم على ذي األب والوصي أشار إىل املهمل وذكر فيه أربعة أقوال . بنفسه أو يأمر من يبحث له 
  :فقال 

  َوالبَاِلغُ املَْوُصوف باإلْهمَالِ
  ُمْعَتَبٌر بَِوْصِفِه يف احلَالِ

أي ليس له أب وال وصي وال مقدم من قاض بل وكذلك إذا كان له أحد هؤالء فال ) البالغ املوصوف باإلمهال و( 
يف حال تصرفه ببيع أو شراء : أي ) بوصفه يف احلال ( حكمه ) معترب ( مفهوم لإلمهال على قول ابن القاسم هذا 

  :وغريمها مث فسر ذلك بقوله 
  ْعلُُهفَظَاِهُر الرُّْشِد َيجُوُز ِف

  وِفْعلُ ِذي السَّفَِه ُردَّ كُلُُّه
وتصرفه ولو هببة وحنوها وميضي ذلك عليه وال ) جيوز فعله ( حال تصرفه وشهدت به بينة معتربة ) فظاهر الرشد ( 

وفعل ذي . ( مقال ألبيه وال لغريه يف فسخه ما مل يكن يف بيعه وابتياعه غنب فيجري على حكمه املتقدم يف فصله 
كان فيه غنب أم ال كان له ويل أم ال ألنه حمجور شرعاً ) كله ( فعله ) رد ( الظاهر الذي شهدت بينة أيضاً  )السفه 

  .ويف نفس األمر فال ميضي شيء من أفعاله ولو وافقت السداد 
  وذَاك ُمْروِيٌّ عن ابن القَاِسمِ

  ِمْن غري َتفِْصيلٍ له ُمالَِئمِ
بني أن يتصل سفهه أو ال خبالفه يف ) من غري تفصيل ( مطلقاً ) ن القاسم مروي عن اب( أي هذا القول ) وذاك ( 

نعت لتفصيل ، وهبذا القول القضاء ) مالئم ( متعلق بقوله ) له ( القول الثالث فإنه يفصل فيه التفصيل املذكور 
  :شار له بقوله من تصديره بقول مالك امل) خ ( وعليه العمل إىل اآلن ، ولذا صدر به الناظم خالفاً ملا يف 

  وَماِلٌك ُيجِيُز كلَّ َما َصَدْر
  َبْعَد الُْبلُوغِ َعْنه من غَْيرِ َنظَْر

إىل كونه رشيداً أوسفيهاً معلناً بالسفه أم ) من غري نظر ( يتعلق بصدر ) ومالك جييز كل ما صدر بعد البلوغ عنه ( 



هبة وصدقة وهو كذلك ألن العلة عنده يف رد ال اتصل سفهه بالبلوغ أم ال وظاهره ولو تصرف بغري عوض كعتق و
وتصرفه قبل احلجر حممول على اإلجازة عند مالك : حيث قال ) خ ( فعله وجود الوالية وهي مل توجد وهبذا صدر 

  .ال ابن القاسم اخل 
  َوَعن ُمطَرٍَّف أتى َمنِ اتََّصلْ
  َسفَُهُه فَالَ َيُجوُز َما فََعلْ

من حني ) اتصل سفهه ( شهدت فيه بينة بأنه ) من ( أن ) أتى ( وابن املاجشون )  عن مطرف( القول الثالث ) و ( 
  .ويرد بيعه وغريه ) فال جيوز ما فعل ( بلوغه إىل وقت تصرفه ببيع وحنوه 

  وإنْ َيكُْن ُسفِّه بَْعَد الرُّْشِد
  فِفْعلُُه لَْيَس لَُه ِمْن رَدِّ

الذي فعله من حال طرو السفه ) ففعله ( وحفظ املال ) الرشد ( أن شهدت بينة ب ) سفه بعد ( طرأ ) وإن يكن ( 
  .بل هو الزم له وهذا ) ليس له من رد ( 

  ما مل َيبِْع ِمْن َخادعٍ فَُيْمنَُع
  َوبالِّذي أَفَاَتُه ال يُْتبَُع

( و يشتري كذلك أي ما مل يكن بيعه بيع غنب وخديعة ببينة كأن يبيع ما يساوي ألفاً مبائة أ) ما مل يبع من خادع ( 
( أما إن فات ) و ( بيعه وابتياعه ويفسخان ويقضي عليه برد الثمن يف االبتياع والثمن يف البيع إن بقيا بيده ) فيمنع 

حيث مل يصون به ماله وإال ضمن األقل منه ومما صونه كما مر عند قوله يف ) ال يتبع ( من ذلك ) بالذي أفاته 
اخل إذ غايته أن املشتري هنا سلطه على الثمن والبائع سلطه على املثمن ، فهو أمني  وال ضمان فيه للسفيه: الوديعة 

فيهما وال ضمان عليه فيهما حيث مل يصن هبما ماله على قول مطرف ، وكذا على قول ابن القاسم حيث كان 
التصال وعدمه ، ظاهر السفه خبالفه على قول مالك ، مث قول مطرف مل يفرق فيه بني معلن السفه وغريه بل با

  :وفرق بينهما أصبغ وهو رابع األقوال ، وإليه أشار بقوله 
  َوُمْعِلُن السَّفَِه َردَّ اْبُن الْفََرْج

  أفعالَُه وَالَْعكُْس يف الَعكْسِ اْنَدَرْج
( مجيع ) ابن الفرج ( أصبغ ) رد ( لكل أحدال يصيب السداد يف شيء من أفعاله ) السفه ( أي ظاهر ) ومعلن ( 

أي صاحب العكس وهو غري معلن السفه وال ظاهره لكل أحد بل يصيب السداد يف البعض دون ) أفعاله والعكس 
تظهر املغايرة من قويل . لكل أحد اخل : فتمضي أفعاله وال يرد شيء منها وبقويل ) يف العكس اندرج ( البعض 

ينة وإن مل يظهر بغريها ويعترب االتصال أصبغ ومطرف إذ مطرف ال يشترط ظهوره لكل أحد بل يكتفي ثبوته بالب
مث أشار إىل البالغ املهمل اجملهول احلال الذي مل . وعدمه ، وأصبغ يشترط ذلك وال يعترب االتصال وعدمه واهللا أعلم 

  :تشهد بينة بظهور رشده وال بضده فقال 
  َوِفْعلُ َمْن ُيجْهِلُ باإلِطْالَقِ

  َحالَتهُ َيجوُز باتِّفَاقِ
) باتفاق ( خرب املبتدأ ) جيوز ( نائب فاعل جيهل ) حالته ( يتعلق بقوله جيوز ) باإلطالق ( مبتدأ ) جيهل  وفعل من( 

وفعل من جيهل حاله جيوز باإلطالق كان بعوض أو ال حال كون اجلواز باتفاق األقوال املتقدمة ، وجيوز : حال أي 
ملهمل احترازاً من اجملهول ذي األب أو الوصي أو املقدم ا: وقويل . أن يكون باتفاق يتعلق بيجوز وباإلطالق حال 



فإنه ال ميضي شيء من أفعاله إىل ظهور رشده ، نعم ذو األب إذ بلغ جمهول احلال ومل جيدد عليه احلجر حىت مضى 
وحاصل ما تقدم من أول الباب أن غري البالغ من الذكور أفعاله كلها . العام وحنوه فهو على الرشد كما مر 

ودة ، ولو ظهر له شبه رشد فال عربة بذلك إال أن يكون تصرفه برضا وليه وسكوته كما مر ، والبالغ منهم إن مرد
ثبتت له حالة رشد فأفعاله ماضية والعكس بالعكس وال عربة حبجر وال فك كان له أب أو وصي أو مقدم أو مل يكن 

ال مطلقاً كما مر ، وإن كان قد بلغ جمهول احلال له شيء من ذلك على قول ابن القاسم املعمول به من مراعاة احل
ومل يثبت سفهه وال رشده فإن كان ذا أب وجدد عليه احلجر بالفور كما مر مضى على حجره حىت يثبت رشده 

فيخرج ، ولو مل يطلقه أبوه ، وإن كان ذا وصي أو مقدم فهو على حجره حىت يثبت رشده فيخرج أيضاً وال حيتاج 
ملعمول به خالفاً ملا يف حاشية ابن رحال من اشتراط الفك وإن مل يكن له حاجر أصالً فأفعاله جائزة إىل فكهما على ا

  .هذا هو املعمول به يف الذكور ، وأما اإلناث فسيأيت الكالم عليهن يف النظم إن شاء اهللا . 
ه عنه ووافق السداد أو باع ما ليس تقدم يف اختالف املتبايعني أن احملجور إذا باع فيما ال غىن ل: األول . تنبيهان 

مبصلحة حبضرة وليه أو تصرف بغري حماباة مبحضر وليه وسكوته ، فإن ذلك ماض انظره هناك ، وانظر أيضاً ما تقدم 
أن احملجور إذا أودع وديعة عند . وال ضمان فيه للسفيه اخل : أول هذا الباب وتقدم أيضاً عند قوله يف الوديعة 

يضمنها ، وأن احملجور إذا أمن حمجوراً أو عامله فأتلف الثمن فإن الضمان على املتلف بكسر رشيد فإن الرشيد 
الالم ، وإذا طلب املشتري من احملجور أو البائع منه حتليف الويل أنه ما أذن حملجوره يف البيع والشراء حيث مل يكن 

  :ذلك مبحضر وليه فال ميني عليه كما يأيت عند قوله 
  من حجراوجاز للوصي في

أن الذي به العمل أن احملجور إذا مات : قال يف الكراس الثاين من معاوضات املعيار : أعطاه بعض ماله خمترباالثاين 
يعين بترشيد حاجره أو ثبوت رشده على ما به العمل من اعتبار احلال . وليه فاحلجر منسحب عليه حىت يطلق اه 

  :كما مر ، وسيأيت قول الناظم 
  ر من ختلصوليس للمحجو

  إال بترشيد إذا مات الوصي
  .واهللا أعلم 

  َوَيجْعلُ القَاضي بكلِّ َحالِ
  َعلَى السَِّفيهِ حاجِراً يف املَالِ

حيفظه له ومينعه من التصرف فيه لئال ) حاجراً يف املال ( الثابت سفهه ) وجيعل القاضي بكل حال على السفيه ( 
خفيف قاله السوداين ، واملراد به هنا ما يشمل الصيب ، وانظر إذا  يضيعه والسفه خفة العقل ومنه ثوب سفيه أي

كتخليص مستهلك ) خ ( أخرب القاضي بسفهه ومل جيعل عليه حاجراً حىت أتلف ماله ، والظاهر أنه جيري على قول 
 الرجل وانظر أيضاً يف. من نفس أو مال فيضمن ، وكذا يضمن الشهود إذا علموا ومل خيربوا القاضي بذلك أيضاً 

أو املرأة يضع يده على مال األيتام من غري إيصاء وال تقدمي وأمكنه الرفع إىل احلاكم فلم يفعل أنه مصدق فيما 
يدعي تلفه ويده يف ذلك يد أمانة كامللتقط وحافظ املال الذي ال حافظ له قاله يف وصايا املعيار ، مث إذا جعل عليه 

عروف وال جيب عليه أن يتجر باملال ، وإمنا يستحب ذلك فقط كالوصي ، حاجراً فإنه ينفق على احملجور منه بامل
وإذا تلف يف حال التجارة أو قبلها أو بعدها فال ضمان ألنه كاملودع ما مل يفرط ويشترى له به الرقيق للغلة 

ن كان مصلحة وما وأحرى إذا كان احليوان من متروك أبيه فإنه يتركه له للغلة إ) ح ( واحليوان من املاشية كما يف 



يقوله العامة من الطلبة من أن احملجور ال يترك له احليوان لسرعة تغريه خطأ ملا علمت من أن ذلك حبسب املصلحة 
، واملصلحة يف البوادي هو ترك ذلك هلم وشراؤه هلم ، ويف احلواضر عدم الشراء والترك لعدم من يصونه يف 

وال جيوز أن تدخل أموال اليتامى يف ذمة األوصياء . ظر ابن سلمون الغالب ، فإن وجد من يصونه ترك هلم ، وان
أن العمل : لكن ذكر الشيخ حممد العريب بردلة ) ح ( بأن يكون هلم رحبها وعليهم ضماهنا ألنه سلف مبنفعة نقله 

ك ، وفعلوا ذلك ومل ندرك األمر إال على ذل: على خالفه وأنه جرى العمل جبعل املال يف ذمة الوصي واملقدم قائالً 
لكونه من املصاحل العامة فلما قلت األمانة وصار األوصياء يأكلون أموال اليتامى ويزعمون تلفها جعل العلماء ذلك 

  .يف ذمتهم احتياطاً للمحجور كما جعلوا أجرة الدالل جعالً إن باع قبضا وإالّ فال لقلة األمانة يف السماسرة اه 
وما : له إىل اآلن فيقول املوثق يف وثيقة زمام التركة بعد إخراج صوائرها ما نصه وال زال العمل على ما قا: قلت 

بقي من املتروك بعد الصوائر املذكورة وقدره كذا هو للمحجور يف ذمة الوصي أو املقدم ال يربأ منه إال مبوجب اخل 
الوصي وحفظه إىل رشد حمجوره  وما بقي فهو أمانة حتت يد:أن يقول ) ح ( وإالَّ فكان الواجب على ما مر عن . 

  .ودفعه له مبوجب ، فإذا ادعى التلف صدق على هذا ال على ما به العمل 
: وملا فرغ من الكالم على ما خيرج به الذكر من احلجر شرع يف الكالم على ما خترج به األنثى وأهنا أربعة أقسام 

  :ذات أب أو وصي أو مقدم أو مهملة فقال 
  َوحَاَضْت وَاَألُب َوإنْ َتكُْن بِْنٌت

  َحيٌّ فَلَْيَس الَْحْجُر عنها َيذَْهُب
احترز باألول مما إذا مل حتض ) األب حي ( أن ) حاضت و ( احلال أهنا ) و ( فاعل ) بنت ( أي توجد ) وإن تكن ( 

ن يوصي عليها غريه أو وبالثاين مما إذا مات األب فإنه إما أ. واالبن ما دام صغرياً اخل : فإهنا داخلة يف قوله فيما مر 
بل تستمر يف ) يذهب ( أي عن اليت حاضت وهلا أب حي ) فليس احلجر عنها ( يتركها مهملة ، وسيأيت ذلك قريباً 

  .حجره وال خترج منه 
  إالّ إذَا ما َنكََحْت مثَّ َمَضى
  َسْبَعةُ أَْعوامٍ وذَا بِه القَضَا

) مث مضى سبعة أعوام ( أي إال إذا تزوجت ووطئها الزوج ) كحت ن( زائدة ) إذا ما ( بأحد أمرين أوهلما ) إال ( 
من يوم وطئه إياها فإهنا خترج حيئذ مبضيها حيث جهل حاهلا ، فإن عرفت بالسفه فال خترج ولو مضى هلا أكثر من 

هل ء والعمل كما البن رشد وحمل خروجها مبضي املدة املذكورة مع ج) به القضا ( القول ) وذا ( عشرة أعوام 
  .احلال 

  ما مل ُيَحدِّدْ َحْجرَِها إثَْر البِنا
  أَْو َسلََّم الرُّْشَد الذي َتَبّينا

اشهدوا علي بأين جددت احلجر : ء هبا ووطئه إياها بأن يقول للشهود ) حجرها إثر البنا ( أبوها ) ما مل حيدد ( 
 بإذين ومهما فعلت بغري إذين فهو رد ، وال بد على بنيت فالنة املذكورة يف رسم النكاح أعاله حبيث ال تفعل فعالً إال

أن ينصوا يف هذا الرسم على أنه قال هلم ذلك بعد البناء والوطء ، فإن مل ينصوا على ذلك بطل التجديد الحتمال 
أن يكون التجديد قبل الوطء ، إذ ال يلزم من الدخول والبناء الوطء بالفعل إذ كالمها عبارة عن إرخاء الستر 

وذلك بعد : نعم إذا كان عرفهم أن البناء والدخول ال يطلقان إال على الوطء بالفعل فيكفي أن يقولوا  عليها ،
أو : فإذا ثبت هذا الرسم فإهنا ال خترج حينئذ إال بترشيده إياها ولو مل يعرف إال من قوله . البناء والدخول اخل 



وهذا يقتضي أن األب إذا مات قبل . ال كما مر بثبوت رشدها ولو مل يرشدها على ما به العمل من اعتبار احل
السبعة أعوام وقبل التجديد أن القاضي يقدم عليها كما يقدم على الصغار وهو كذلك كما البن احلاج ، ومراده 
باإلثر أن يكون التجديد داخل املدة اليت خترج هبا وهي سبعة أعوام ، فإذا خرجت مل يصح التجديد كما ال يصح 

أيضاً ألهنا حمجورة ، فالتجديد من حتصيل احلاصل كما مر عن العبدوسي ، مث ما ذكره الناظم تبعاً البن قبل الدخول 
وقيل ) ح ( رشد وغريه من أنالعمل على أهنا ال خترج من احلجر إال مبضي سبعة أعوام هو أحد أقوال سبعة ذكرها 

ل هذه املدة ، وهي رواية ابن نافع عن مالك ، قال إهنا خترج من احلجر بانقضاء عامني إال أن جيدد األب احلجر قب
وهي رواية غراء أغفلها الشيوخ املتقدمون وحكموا برواية شاذة منسوبة البن القاسم ال يعلم هلا موضع : ابن رشد 

اء فإذا مات أبوها بعد مضي العامني من بن: ، أهنا ال خترج إال مبضي سبعة أعوام قال الوانشريسي يف أنكحة املعيار 
وذكر ناظم عمل فاس أن عملهم . زوجها فال كالم يف مضي أفعاهلا إن مل تعرف بسفه على هذه الراوية الغراء اه 

  :على هذه الرواية فقال 
  والبكر حجرها أب ما جدده
  خترج بالعامني من بعد الدخول
  جائزة األفعال للرشد تؤول

مرين اللذين خترج هبما من احلجر ما أشار له الناظم عاطفاً فيكون العمل الذي ذكره الناظم قد تبدل فتأمله وثاين األ
) سلم الرشد الذي تبينا ( أي إال إذا نكحت أو مل تنكح ولكن ثبت رشدها بالبينة و ) أو : ( على نكحت بقوله 

ما إذا  وهو. واألب حي اخل : وثبت ومل جيد األب فيه مطعناً فإهنا خترج من احلجر أيضاً مث أشار إىل مفهوم قوله 
  :مات فإنه إما أن يكون قد أوصى عليها فهو قوله 

  َوَحْجُر َمْن َوصَّى عليها يَْنَسِحْب
  َحىت َيزُولَ ُحكُْمُه بِما َيجِْب

ويستمر ولو دخل الزوج وبىن هبا ومضت هلا سبعة أعوام فأكثر من ) ينسحب ( أبوها ) وحجر من وصى عليها ( 
من ) مبا جيب ( أي احلجر ) حىت يزول حكمه ( به إىل جتديد داخل السبعة دخوله وال حيتاج يف استمرار وانسحا

ال على ما . . . ويكتفي الوصي باإلشهاد اخل : ترشيده إياها ولو مل يعرف إالَّ من قوله على ما مر يف قول الناظم 
  .البن عطية هناك من ثبوت رشدها بالبينة ومل جيد الوصي مطعناً فيها 

  عليه ماِضي والَعَملُ الَيْوَم
  َوِمثْلُه َحْجُر وِصيِّ القَاِضي

أي مثل الوصي من قبل ) ماض ومثله ( أي على ما ذكر من ترشيده إياها أو ثبوت رشدها ) والعمل اليوم عليه ( 
أي مقدمه يف كونه ينسحب ، ويستمر أيضاً حىت يزول حكمه بالبينة فقط وال يكفي ) حجر وصي القاضي ( األب 

وإما أن ميوت وال يوصي عليها أحداً وهو . ويف ارتفاع احلجر مطلقاً جيب اخل : على ما قدمه يف قوله ترشيده إياها 
  َوإنْ َتكُْن ظَاِهَرةَ اإلْهَمالِ:قوله 

حبيث مل يوص عليها أبوها وال قدم القاضي ) ظاهرة اإلمهال ( اليت حاضت ) وإن تكن ( فإّنها َمْرُدوَدةُ األفَعْالِ 
كلها من تربعات ومعاوضات وال ميضي منها شيء وهلا إن رشدت رد ذلك ) فإهنا مردودة األفعال  (عليها أحداً 

  .كله ولو طال 
  إال َمَع الُوصُولِ ِللتَّعْنِيسِ



  أَْو ُمكِْث َعامٍ أَثَرَ التَّْعرِيسِ
بفتح ) أثر ( هبا من دخول الزوج ) مكث عام ( مع ) أو ( وهو مخسون سنة كما يأيت ) إال مع الوصول للتعنيس ( 

  .وهذا هو الذي به العمل ولذا صدر به الناظم ) التعريس ( اهلمزة والثاء املثلثة 
  وِقيلَ َبلْ أفَْعالُها ُتسَوَّغُ

بالنصب ) إن هي حالة احمليض ( وجتوز ) بل أفعاهلا تسوغ ( وهو لسحنون ) وقيل ( إنْ ِهَي حَالَةَ املَِحيضِ َتْبلُغُ 
أي متضي أفعاهلا مبجرد البلوغ ألهنا عنده مبنزلة الذكر السفيه الذي مل يول عليه فتمضي ) تبلغ  (مفعول مقدم بقوله 

  .أفعاله عند مالك ال ابن القاسم 
  َوالسِّنُّ يف التَّْعنِيسِ من َخْمسِنيِ

  ِفيما بِِه الُْحكُْم إىل السِّتنيِ
وحتصيل ما به العمل يف . سنة ) إىل الستني ( ء والقضا) فيما به احلكم ( سنة ) والسن يف التعنيس من مخسني ( 

وإن تكن بنت وحاضت إىل هنا أن من مل تبلغ احمليض منهن ففعلها مردود مطلقاً كما مر يف قوله : النسوة من قوله 
ومن بلغت منهن إن ثبتت هلا حالة رشد فأفعاهلا ماضية والعكس بالعكس ، وال عربة . واالبن ما دام صغرياً اخل : 
ر وال فك كان هلا أب أو وصي أو مقدم أو مل يكن هلا شيء من ذلك على املعمول به من مراعاة احلال مطلقاً حبج

كما مر يف الذكر ، وإن بلغت احمليض وهي جمهولة احلال فإن كانت ذات أب فال ميضي فعلها إال بعد مضي سبعة 
فاس حيث مل جيدد األب عليها احلجر داخل  أعوام من دخوهلا على ما للناظم أو مضي عامني على ما لناظم عمل

السبعة أو العامني وإال فال ميضي فعلها أبداً إال بثبوت رشدها أو ترشيده إياها ، وإن كانت ذات وصي أو مقدم 
واملوضوع حباله من جهل احلال فال ميضي شيء من أفعاهلا أيضاً حىت يثبت رشدها وال حتتاج إىل فك أو يرشدها 

له على ما للناظم ال على ما البن عطية كما مر ، وإن كانت مهملة واملوضوع حباله أيضاً ففعلها الوصي مبجرد قو
  َوحَْيثُ َرشََّد الوصّي َمْن َحجَْر.ميضي بالتعنيس أو مضي عام من دخوهلا 

  والَيةُ النِّكاحِ َتْبقَى بالنَّظَْر
والية النكاح تبقى بالنظر ( عنها وتزول و  أي رشد حمجورته فوالية املال تذهب) وحيث رشد الوصي من حجر ( 
فال يعقد نكاحها غريه كما لو رشدها أبوها فإنه ال يعقد نكاحها غريه أيضاً إال أن يكون هناك من يتقدم على ) 

  :األب كاالبن وابنه فيتقدم على الوصي أيضاً وهذا البيت تكرار مع قوله يف النكاح 
  وإن يرشدها الوصي ما أىب

  النكاح كاألب فيها والية
  َولَْيسَ ِللَْمْحُجورِ ِمْن َتخَلُّصِ
  إالّ بترشيٍد إذَا َمات الَوِصي

ثابت شهدت به بينة معتربة وحكم ) إال بترشيد ( من احلجر ) من ختلص ( ذكراً أو أنثى ) وليس للمحجور ( 
 ميضي شيء من أفعاله حىت أو املقدم وبقي من كان يف حجرمها مهمالً أي فإنه ال) إذا مات الوصي ( احلاكم به 

  .يثبت رشده وحيكم احلاكم بإطالقه 
  َوَبْعضُُهْم قد قَالَ بالسَّرَاحِ
  يف حّق َمْن ُيْعَرُف بالصَّالَحِ

يف حق من ( من ثقاف احلجر ) بالسراح ( إذا مات وصيه وتركه مهمالً ) قد قال ( وهو ابن القاسم ) وبعضهم ( 



أفعاله من حني حسن تصرفه ولو مل حيكم احلاكم بإطالقه وهذا هو املعمول به يف التصرف فتمضي ) يعرف بالصالح 
كما مر ألن العربة عنده باحلال ال الوالية واألول هو قول مالك يعترب الوالية ال احلال وكان العمل به قدمياً مث تبدل 

رفه حينئذ كتصرفه قبل موته عن الربزيل أنه إذا تصرف بعد موت وصيه فالذي به العمل أن تص) ح ( ، ولذا نقل 
  .فهذا العمل إمنا هو على ما البن القاسم . إال أن يعرف فيه وجه الصواب اه 

  َوالشَّأْنُ اإلِكثاُر ِمَن الشُّهُوِد
  يف َعقَْدي التَّسِْفيِه َوالتَّْرِشيِد

  لشهادةوهو ا) اإلكثار من الشهود يف عقدي التسفيه ( الذي به العمل عند املوثقني ) والشأن ( 
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بأنه مبذر ملاله ال حيسن التصرف فيه ويسقط فيه سقوط من ال يعد املال شيئاً كما مر أول الباب عن املدونة 
ملعمول به من اعتبار فيستحق بذلك الضرب على يده ومينع من التصرف فيه يف املستقبل وترد أفعاله املاضية على ا

أي الشهادة بأنه حافظ ملاله حسن النظر فيه فيجب ) والترشيد ( احلال ال على مقابله فإنه ال يرد املاضي من أفعاله 
  .هبا مضي أفعاله وإن مل يطلقه وليه وال احلاكم على املعمول به أيضاً 

  َولَْيسَ َيكِْفي فيهما الَعْدالِن
  فَِياِنَوِفي َمَردِّ الرُّْشدِ َيكْ

بل الثالثة واألربعة من العدول ومن اللفيف الستة عشر إىل العشرين كما لناظم ) وليس يكفي فيهما العدالن ( 
  :العمل يف شرحه عند قوله 
  وقدره يف الغالب اثنا عشرا
  وزد لكالرشد وضد أكثرا

يكفي ذلك ولو عجز السفيه عن  ونقل عن الكاليل أن الستة من اللفيف تقوم مقام العدل الواحد ، وظاهره أنه ال
ال جتوز شهادة رجلني يف ترشيد حىت يكون ذلك فاشياً : أكثر من شاهدين ، والذي يف املتيطية قال أصبغ يف املوازية 

فإن مل يكن فاشياً مل يدفع إليه ماله غري أن شهادهتما يف جتويز ما فعله من عتق وغريه ماضية ، مث : قال يف الواضحة 
وحنوه يف أقضية الربزيل . ل عن أصبغ أن السفيه إن عجز عن أكثر من شاهدين مل مينع من أخذ ماله اه بعد كالم نق

قال . يعين وما يقوم مقامها من اللفيف وهو االثنا عشر كما مر . إذا مل ميكنه االستكثار يكفيه العدالن اخل : قائالً 
قال ابن املاجشون وغريه . لشهادة يف الترشيد والتسفيه ا: ابن فرحون آخر الباب األول من القسم الثاين ما نصه 

  .يشترط فيهم الكثرة وأقلهم أربعة واملشهور أنه جيزىء يف ذلك اثنان اه : من أصحاب مالك 
وهذا املشهور ال أقل أن يصار إليه عند العجز عن االستكثار فيجب أن يكلف باالستكثار ابتداء فإن عجز : قلت 

النصاب الذي شرطه احلق سبحانه يف سائر احلقوق فال تغتر مبا يفعله القضاة اليوم من عدم  فيكفيه اثنان ألهنما
وليس يكفي فيهما العدالن يعين مع : االكتفاء باالثنني مع العجز مع أن املشهور من القول كما ترى ، فقول الناظم 

هد عدالن بالسفه فإن شهادة السفه أعمل إمكان أكثر وإال اكتفى هبما ، مث إذا شهد بالرشد أربعة عدول فأكثر وش
ال خصوصية للترشيد والتسفيه : تنبيه .وقد تقدم ذلك يف تعارض الشهادات ) ويف مرد الرشد يكفيان : ( كما قال 

كذلك ينبغي االستكثار يف كل موضع تكون الشهادة فيه على الظن الغالب : باالستكثار املذكور بل قال يف الفائق 
ه إىل القطع كالتفليس وحصر الورثة واالستلحاق واالستحقاق وانتقال امللك للوارث والشهادة مما ال سبيل في

وباجلملة ؛ فوثائق . للمرأة بغيبة زوجها ، وعدم رجوعه إليها وتركها بغري نفقة والشهادة بالسماع إىل غري ذلك اه 
  . االسترعاء كلها ينبغي فيها االستكثار مع اإلمكان كما مر واهللا أعلم

  َوَجاَز ِللَْوِصيِّ فيَمْن َحَجرا
إْعطَاُء َبْعضِ َماِلِه ُمْختَبَِرا له به بشرطني أن يعلم منه خرياً وإن يكون املال يسرياً كاخلمسني والستني ديناراً كما أليب 

م إال أن احلسن ، وظاهر النظم أنه جيوز للوصي ذلك ولو قبل بلوغ احملجور ، وقيل ال جيوز إال بعد البلوغ ، الله
جيعل الوصي على الصيب من يرقبه أو كان متطلعاً عليه وهو الظاهر ، ألن االختبار السابق على البلوغ ال يوجب 



خروجه من احلجر وال يعتمد عليه الوصي يف إطالقة منه كما مر ، وكذا جيوز ذلك للمقدم بإذن القاضي فإن تلف 
 أن يرى أنه ال يصلح مثله لالختبار لشدة سفهه فيكون عليه املال املدفوع لالختبار فال ضمان على الدافع إال

وحنوه يف : قال ابن سلمون . الضمان ، ولذلك يكتب الشهود يف رسم الدفع أن اليتيم ممن يصح اختباره يف علمهم 
  .املتيطية 
ا دفع إليه وال يف غريه ال يلزمه الدين ال فيم: فإن حلقه دين فقال ابن القاسم عن مالك يف املدونة : األول . فرعان 

: وإن أودع صبياً إىل آخر ما يأيت ، وقال أشهب وابن املاجشون : حيث قال ) خ ( ، وعليه اقتصر ابن سلمون و 
ينبغي أن يباع منه بالنقد فمن بايعه بالنقد فهذا الذي : وقال القابسي . يكون ذلك الدين يف املال الذي اختربه به 

ترب به شيء على قول ابن القاسم إال أن يكون يف يده أكثر من الذي دفع إليه وليه فيكون ال يكون له يف املال املخ
إن أذن وليه له يف التجارة يقتضي : ووجه قول أشهب . حق الذي داينه يف الزائد إذا كان الزائد من معاملته إياه 

إلذن مل خيرج به من الوالية وإمنا هو إن ا: ووجه قول مالك . تعلق دين من داينه عليه فيها ألنه على ذلك داينه 
  .الختبار حاله فهو كاملوىل عليه بعامل قاله ابن يونس 

أفىت ابن احلاج وابن رشد أنه إذا تصرف مبرأى من وليه وطال تصرفه فإن ما حلقه من الدين يلزمه وتصرفه : قلت 
أنه مىت رآه وليه يتصرف وسكت فإنه : وبه العمل ، وقال يف موضع آخر ، ظاهر املدونة : قال الربزيل . ماض 

وهذا إذا كان تصرفه سداداً ومصلحة وإالَّ فال ، وتقدم عنه . ماض وحيمل على أنه قصد ذلك وبه جرى العمل اه 
وذلك كله يقتضي أن احلكم والعمل بقول أشهب . واالبن ما دام صغرياً اخل : أيضاً حنوه يف التنبيه األول عند قوله 

ن القاسم إذا مليثبت أنه أدخل ذلك الدين يف مصاحله كما يف املتيطية يعين أنه صرفه فيما ال بد له ، مث حمل قول اب
  .منه وإالَّ فيلحقه يف املال الذي كان بيده ولو مل يكن دفع لالختبار كما مر يف الوديعة وكما يأيت 

ا على القول بلحوق الدين ملا بيده فإن وإذا فرعن: قال يف فصل تقسيم املدعى عليهم من التبصرة ما نصه : الثاين 
شهدت البينة على بيعه أو إسالفه معاينة أنفذ ذلك وعمل به ، وإن شهدوا على إقراره مل يلزمه شيء إال أن يشهدوا 

أن إقراره كان حبضرة املبايعة وبفورها وإن كانوا مل حيضروها لكنهم علموا أن ذلك كان يف جملس التبايع ، فتجوز 
  .دى رب احلق فيما بيد السفيه من املال بعد اإلعذار إىل وليه فيما ثبت عليه من ذلك اه حينئذ ويف

وإن أودع صبياً أو سفيهاً أو أقرضه أو باعه فأتلف مل يضمن وإن : يف الوديعة ) خ ( ذكر الزرقاين عند قول : تنبيه 
نوته فإن نصبه فيه ضمن ما أتلفه مما اشتراه أي مث عدم الضمان مقيد مبا إذ مل ينصبه يف حا. ما نصه . بإذن أهله اخل 

ألنه ملا نصبه للبيع والشراء وقبول القرض والوديعة فقد أطلق له التصرف فيضمن كذا علله اللقاين ، واملراد : 
فإنه جيب أن حيمل على ما . واملراد يضمن وليه الناصب له اخل : فتأمل قوله . يضمن وليه الناصب له ال الصيب اه 

نصبه وهو يرى عدم صالحيته لالختبار كما مر ، أو مل ينصبه بقصد االختبار وإالَّ فال ضمان على الويل وال  إذا
سيما على القول جبواز اختبار الصيب ، بل وال على القول بعدم جوازه ألن التفريط إمنا جاء من قبل من عامله ال 

وإن مل ينصبه بقصد . واملراد يضمن وليه اخل : قوله وباجلملة ، فلم يظهر وجه . من قبل من نصبه واهللا أعلم 
االختبار ألن التفريط إمنا جاء من قبل عامله كما يأيت عن املدونة وما تقدم من أنه يضمن حيث علم أن مثله ال 

وإن بإذن أهله خاص ) : خ ( وقول . يصلح لالختبار إمنا هو يف ضمان مال احملجور ال يف ضمان مال من عامله 
يعة ، وأما بيعه وشراؤه بإذن وليه فهو ماض إن كان سداداً بل ولو مل يكن إذن وإمنا كان هناك سكوت فإنه بالود

  .ماض أيضاً كما مر 
وإذا دفع الوصي ماالً ليتيمه ليختربه فأنكر ذلك اليتيم فالوصي مصدق فيما دفع إليه إذا : ابن حبيب : تنبيه آخر 



دم من اخلالف يف كون الدين الالحق يكون يف املال املخترب به أو ال إمنا هو فيما مث تق. علم أن اليتيم كان يتجر اه 
إذا كان الدافع هو الويل كما مر ، وأما لو دفع أجنيب إىل حمجور عليه من يتيم أو عبد ما ال يتجر به فقال يف املدونة 

أبو . زم ذمتهما وال ذمة الدافع بشيء ما حلقهما من دين فيه يكون يف ذلك املال خاصة قال خبالف الوصي فال يل: 
  .تقدم أن أشهب وابن املاجشون خالفاه يف الوصي . ألن الذي عامله فرط إذ مل يبحث ويتثبت لنفسه اه : احلسن 

أن للوصي أن يشتري للمحجور عليه ويبيع عليه وال يفتقر يف ذلك : قال يف أنكحة املعيار عن ابن لب : تنبيه آخر 
وهو حممول عليه ، نعم إن كان عليه مشرف فال بد من موافقته ، فإن امتنع منه أثبت حينئذ إىل إثبات سداد 

  .السداد فيما فعل بعد مدة 
إذا اشترى عبد أو يتيم سلعة فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك فلهما ذلك فإن أراد املشتري منهما أو : تنبيه آخر 

قاله الرعيين يف كتاب الدعوى واإلنكار . يف ذلك فليس هلما ذلك اه البائع أن حيلف السيد أو الوصي ما أذنا هلما 
  َوكلُّ ما أْتلَفَُه احملُْجوُر.

  فَُغْرُمُه ِمن َماِلِه املْشُهوُر
صغرياً كان أو كبرياً سفيهاً من مال غريه تعدياً ، بأكل أو حرق أو كسر وحنو ذلك ومل ) وكل ما أتلفه احملجور ( 

ظاهره سواء صرفه فيما ال بد منه أو ال ، وهو ) املشهور ( الذي بيده هو ) مه من ماله فغر( يكن قد أمن عليه 
وظاهره أيضاً ولو مل يكن بيده مال وقت إتالفه فإنه يتبع به يف ذمته إن حصل له يسر يف يوم ما وهو : كذلك أي 

فإن مل يكن له مال ففي ذمته ، وقال ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه فذلك يف مال االبن : كذلك قال يف املدونة 
وظاهر النظم أيضاً ضمانه ملا أتلفه . الرجراجي يف كتاب املديان إن جناية الصغري على األموال الزمة ملاله وذمته اه 

ولو كان غري مميز كابن شهر ، والذي البن عرفة أن الصيب الذي سنه فوق شهر يصح أن يتصف مبا يوجب غرمه 
ملال مطلقاً وعلى الدماء فيما قصر عن ثلث الدية خبالف ابن شهر ، ألن فعله كالعجماء حسبما وهو جنايته على ا

فيمن مل مييز جلنون أو صغر كابن : بل ذكر يف الشامل وضيح يف باب الغصب أي . تقرر يف أول كتاب الغصب اه 
املال هدر دون الدم فهو على العاقلة قيل ، هدر ، وقيل . شهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنتني أو أكثر ثالثة أقوال 

إن بلغ الثلث وإالَّ ففي ماله ، وثالثها املال يف ماله والدم على عاقلته إن بلغ الثلث ، واستظهره ابن عبد السالم 
وضيح ألن الضمان من خطاب الوضع الذي ال يشترط فيه تكليف وال متييز ، وهذه الطريقة أرجح مما تقدم عن 

ال خالف يف ضمانه وغريه فيه طرق والراجح الضمان فتعبري الناظم باملشهور صحيح بالنسبة لغري  ابن عرفة فاملميز
  :املميز ، وهذا كله إذا مل يؤمن عليه كما قررنا ، وأما إن كان قد أمن عليه ففيه تفصيل أشار له بقوله 

  إالَّ إذَا طَْوعاً إلَْيِه َصَرفَْه
  ْهَوِفي ِسَوى َمْصلََحٍة قَدْ أْتلَفَ

. ( بأن أمنه عليه فيصدق مبا إذا أقرضه إياه أو باعه أو ودعه أو أعاره إياه وحنو ذلك ) : إال إذا طوعاً إليه صرفه ( 
الصيب أو السفيه فإنه ال ضمان عليه ال يف املال الذي بيده ) قد أتلفه ( لنفسه ) يف سوى مصلحة ( احلال أنه ) و 

د سلطه عليه ، ولذا لو باع الوديعة أو العبد الذي بعثه لإلتيان به وأتلف مثنه يف وال يف غريه ألن ربه بتأمينه إياه ق
غري مصلحة فإن رب العبد أو الوديعةيأخذمها من مشتريهما والثمن قد ضاع على املشتري ، ومفهوم قوله يف سوى 

إنه يضمن األقل منه ومما صونه مصلحة أنه إذا أتلفه يف مصلحته بأن أكله أو لبسه أو صرف مثنه فيما ال بد له منه ف
كما مر يف الوديعة ، وهو حممول مع جهل احلال على أنه صرفه يف غري مصلحة حىت يثبت أنه صرفه فيها على 

  .املعتمد كما مر 



  َوِفْعلُُه بَِعَوضِ الَ يُْرَتَضى
  َوإنْ أَجَاَزُه َوِصيُُّه َمَضى

( كبيعه لشيء من ماله أو إجارته وحنو ذلك ) بعوض ( يه أم ال أي احملجور صبياً كان أو سفيهاً موىل عل) وفعله ( 
إن أجازه وصيه ( لذلك ) و ( أي ال ميضي بل هو موقوف على إجازة وليه أو احلاكم إن مل يكن له ويل ) ال يرتضى 

أو حيث كان فعله من بيع وحنوه سداداً أو عبطة ) مضى ( وحنوه من أب أو مقدم أو احلاكم إن كان مهمالً ) 
حمتاجاً إليه يف نفقته وإالَّ مل ميض ، ولو أمضاه من ذكر ألهنم معزولون عن غري املصلحة ، وتقدم قريباً ألنه ال ميني 

على الويل إن ادعى املشتري من احملجور أن وليه أذن له يف البيع وحنوه ، وتقدم قريباً أيضاً أنه إذا تصرف مبحضر 
بفعله ، وهذا إذا كان فعله سداداً ومصلحة وإالَّ فال ، فإن مل يكن له ويل  وليه وسكوته فإنه ماض ألن سكوته رضا

أو كان ومل يعلم بفعله حىت رشد كان النظر إليه يف اإلجازة والرد ولو كان سداداً ، وهذا إذا مل يغري احلال فيما باعه 
وعكس هذا البن : ايعني عند قوله بزيادة أو نقصان فيما اشتراه كما البن رشد ، وانظر ما تقدم يف اختالف املتب

. وتعترب املصلحة يف رده وإمضائه يوم النظر فيه ال يوم عقده على املعتمد ، وهذا يف عقد املميز . سحنون منى اخل 
  .وشرط عاقده متييز اخل ) : خ ( وأما غريه فبيعه باطل 

  ويف التَّربُّعاِت قد َجَرى الَعَملْ
  َعلْبَِمْنِعِه َوالَ ُيجازُ إنْ فَ

فعله ) وال جياز ( منها ) قد جرى العمل مبنعه ( الصادرة من احملجور كعتق وهبة وصدقة أو حبس ) ويف التربعات ( 
بل يتعني على الويل ردها ، فإن أجازها الويل أو سكت عنها حىت رشد وملك أمره كان ) فعل ( هو ) إن ( هلا 

َوظَاِهرُ .أم ولده فإنه ميضي وكذا وصيته فإهنا ماضية كما يأيت النظر يف الرد واإلجازة وال خيرج من ذلك إال عتق 
  السَّفَهِ جازَ الُْحلْمَا

  ِمْن غَْيرِ َحْجرٍ ِفيِه ُخلٌْف ُعِلَما
عليه بل بقي مهمالً مل ) من غري حجر ( حال كونه ) جاز احللما ( ثابتة بالبينة من نعته وصفته ) وظاهر السفه ( 

  .أحدمها . أي قوالن ) خلف علما ( واز فعله وعدم جوازه أي يف ج) فيه ( يول عليه 
  َجوَاُز فَْعِلِه بأَْمرٍ الزِمِ

  ِلَماِلٍك واملَْنُع البنِ القَاِسمِ
وكرباء أصحابه ألنه يراعي يف رد أفعاله وجود ) ملالك ( وهو ) بأمر الزم ( ولو بغري عوض كعتق ) جواز فعله ( 

فيكون ملن ) البن القاسم ( من جوازه ولو بعوض ووافق السداد ) املنع ( ثانيهما ) و . ( الوالية وهي مفقودة اآلن 
يويل عليه بعد النظر يف الرد واإلجازة وإن مل يول عليه فالنظر له إن رشد وهبذا العمل كما مّر ، ألن ابن القاسم 

وىل عليه فإنه جيوز فعله إذا ظهر يعترب احلال وبه تعلم أن خالف ابن القاسم ليس خاصاً باملهمل بل هو حىت يف امل
  .فالبيتان تكرار معه . والبالغ املوصوف باإلمهال اخل : رشده ولو مل يطلقه وليه كما مر عند قوله 

  وبالّذي على َصغريٍ ُمهَْملِ
  ُيقَْضى إذا صحَّ ُمبوجبٍ َجلي

أي يقضي القاضي بالذي ثبت ) ي يقض( ال وصي له وال مقدم ) على صغري مهمل ( ثبت بالبينة العادلة ) وبالذي ( 
) إذا صح ( على املهمل من احلقوق ديون أو غريها من استحقاق أصول أو غريها بعد مييين القضاء واالستحقاق 

بيِّن ال مطعن فيه ، وال مفهوم لصغري بل غريه من سفيه مهمل ) جلي ( بكسر اجليم ) مبوجب ( الذي ثبت عليه 



  .أحرى 
  كَالْغاِئبِ َوُهَو َعلَى ُحجَِّتِه

  إىل ُبلُوِغِه بُِحكْمٍ وَاجِبِ
املتقدم يف ) كالغائب ( إذا وجد براءة من احلق أو جرح ببينته فإنه ينفع ) على حجته ( أي املهمل باق ) وهو ( 

 إىل بلوغه يتعلق باالستقرار يف اخلرب: فقوله ) حبكم واجب ( رشيداً حال كون بقائه على احلجة ) إىل بلوغه ( فصله 
وال مفهوم ) عند ( الذي هو باق على حجته إىل بلوغه ورشده ، كما أن الغائب باق عليها إىل قدومه وإىل مبعىن 

بتعجيز ذي اإليصاء قوالن حصال : لقوله مهمل بل ذو الويل كذلك يف بقائه على حجته وإليه أشار بقوله يف الالمية 
َوَيْدفَعُ .جته ألن وليه يعرف حججه اليت تبطل ما أثبته القائم وأصحهما كما يف أقضية املعيار أنه باق على ح. اخل 

  الَْوِصيُّ كلَّ َما َيجِْب
  ِمْن َمالِ َمْن يف ِحجْرِِه َمْهَما طُِلْب

) من مال من يف حجره ( ويثبت على حمجوره بعد عجزه عن الطعن فيما يثبت عليه ) ويدفع الوصي كل ما جيب ( 
بذلك الدفع وحكم عليه احلاكم به ويبقى احملجور على حجته على أصح القولني  )مهما طلب ( ال من مال نفسه 

  .كما مّر 
  َوَنظَُر الوِصيِّ يف املَْشُهورِ
  ُمْنَسِحٌب َعلَى َبنِي احملُْجورِ

منسحب ( الذي به القضاء والعمل كما يف ابن سلمون عن ابن عتاب وابن القطان ) ونظر الوصي يف املشهور ( 
وبناته تبعاً له ، وظاهره كانوا موجودين وقت اإليصاء أو حدثوا بعده ، وخالف ابن زرب يف ) جور على بين احمل
وبه العمل : ال نظر للوصي على بين حمجوره إال بتقدمي من القاضي قال املكناسي يف آخر جمالسه : ذلك وقال 

فتبني أن كالً من القولني . ويل األب اخل وال: والقضاء ، وحنوه يف وثائق الغرناطي واخلرشي والزرقاين عند قوله 
  :عمل به ، ولكن الذي عول عليه ناظم عمل فاس هو ما للمكناسي ومن معه فقال 

  وال انسحاب املوصي على
  أوالد حمجور مبوت حصال

ر يظهر يل أن حمل القولني يف انسحاب نظ: مبوت الوصي ال مبوت احملجور ، وإن كان أبو العباس املقري قال : أي 
الوصي على أوالد حمجوره إمنا هو إذا كان احملجور حياً ، أما بعد موته فينبغي أن يتفق أن ال يبقى له نظر عليهم ألن 

لكن حبث يف ) م ( بنقل . النظر عليهم إمنا كان حبسب التبع ألبيهم ، والقاعدة أنه إن عدم املتبوع عدم التابع اه 
ه خمالف للمنصوص فانظره فوجب محل ما لناظم فاس على موت املوصي إن: شرح العمل مع املقري املذكور وقال 

كما مر عن املكناسي وغريه ال على ما قال املقري إذا مل يذكر أحد أن العمل عليه مع أنه خمالف للمنصوص ، وأما 
لقاضي ، وأما مقدم القاضي فالذي به العمل فيه كما يف ابن سهل أنه ال نظر له على أوالد حمجوره إال بتقدمي من ا

األب فاملنصوص عن مالك أنه ينطر ألوالد ابنه السفيه كما ينظر له ويوصي عليهم كما يوصي على ابنه السفيه 
نقل ذلك كله شارح العمل ، وعليه ففي مفهوم . وإمنا يوصى على احملجور عليه أب اخل : عند قوله ) ح ( كما يف 

ن العمل على أنه ال نظر للويل على أوالد حمجوره وصياً كان أو أباً الوصي يف النظم تفصيل ، وظاهر كالم الشامل أ
  .ويف نظر ويل السفيه على ابنه أو ال نظر له إال بتقدمي مستأنف وبه العمل قوالن اه : أو مقدماً ألنه قال 
  َوَيْعِقُد النِّكَاَح ِلِإلَماِء



  َوالنَّصُّ يف َعقِْد البناِت جاِء
) البنات ( النكاح على )والنص يف عقد ( الاليت ميلكهن حمجوره بال خالف ) لإلماء  النكاح( الوصي ) ويعقد ( 

اسم فاعل أي مروي عن مالك فيعقد على األبكار البالغات والثيبات الاليت مل ميلكن أمر ) جاء ( أي بنات حمجوره 
بتقدمي وهو ما تقدم عن ابن  أنفسهن ورآه وصياً عليهن بكونه وصياً على أبيهن وقيل ال يكون وصياً عليهن إال

زرب ، وأما بناته الاليت ملكن أمر أنفسهن فال يعقد عليهن وكذا ال يعقد على أخوات حمجوره وسائر قراباته فإن 
أن للوصي أن يعقد على كل من : ويف وثائق ابن فتحون . فعل مضى على ما ذهب إليه ابن اهلندي قاله يف املفيد 

كان رشيداً فيدخل إماؤه وأخواته وسائر قراباته ألنه منزل يف ذلك منزلة حمجورة ، وهذا كان يعقد عليه احملجور لو 
  .كله يف األبكار والثيبات البالغات 

  َوْعقَُدُه قَْبلَ الُبلُوغِ َجارِ
  بَِجْعِلِه يف البكْرِ كاإلْجبَارِ

من بنات صلبه أي ) يف البكر ( العقد أي ) جار جبعله ( فهو ) قبل البلوغ ( على بنات حمجوره ) عقده ( أما ) و ( 
( فإذا جعل له أن يعقد على بنات صلبه من غري جرب كان له أن يعقد على بنات ذكور حماجريه من غري جرب أيضاً : 

أي كما أنه إذا جعل له إجبار على بنات صلبه كان له أن جيرب بنات ذكور حماجريه وإن جعله وصياً ) كاإلجبار 
رب وال عدمه فعلى القول بأنه جيرب بنات صلبه فإنه جيرب بنات حمجوره كذلك ، وعلى القول بعدم وأطلق ومل يقيد جب

) : خ ( وقد قال . منسحب على بين احملجور : جرب بنات صلبه فال جيرب بنات حمجوره ، وهذا كله هو املالئم لقوله 
وعقده على بنات حمجوره قبل بلوغهن  وجربه وصي أمره أب به أو عني الزوج وإال فخالف ، وسبك كالم الناظم

جار أي جائز نافذ بسبب جعله له يف أبكار بناته كما أن إجبارهن كذلك جار على جعله له يف أبكار بنات صلبه ، 
وهذا ظاهر إذا كان للموصي ذكور وإناث وجعل له اجلرب وعدمه يف اإلناث ، فإن مل يكن له إال الذكور وأوصى 

  .اهتم اخلالف املذكور يف بنات الصلب إن أوصى عليهن وأطلق واهللا أعلم عليهم فيجري يف جرب بن
  َوالنَّقْلُ ِلإليَصاِء غَْيُر َمْعَملٍ
  إالَّ لُِعذْرٍ أَوْ ُحلُولِ أََجلِ

يعين أن احلاكم إذا أراد أن ينقل اإليصاء عن الوصي إىل غريه ، أو أراد الوصي أن ) والنقل لإليصاء غري معمل ( 
إال ( إليصاء بعد قبوله إياه وموت املوصي سواء قبل باللفظ أو بالتصرف له فإنه ال يعمل على ذلك يتخلى عن ا

موته فإن للحاكم أن ينقل ) أو حلول أجل ( كاختالل عقل الوصي أو طرو فسقه أو سفره سفراً بعيداً ) لعذر 
ه أو سفره سفر انقطاع أو بعيداً ، وهذا اإليصاء حينئذ مع العذر املذكور ،وللوصي أن يوصي به إىل غريه عند وفات

خ ( إذا أراد أن يعزل نفسه بعد موت املوصي وقبوله اإليصاء كما قررنا ، وأما يف حياة املوصي فله أن يعزل نفسه 
وله عزل نفسه يف حياة املوصي ولو قبل ال بعدمها أي بعد القبول وموت املوصي أي قبل مث مات املوصي أو ) : 

وهذا هو املشهور خالفاً ملا يف الطرر عن ابن زرب من أنه إذا قبل يف حياة املوصي فال يقبل منه عزل مات مث قبل ، 
نفسه إال لعذر ، وإن قبل بعد موته فللقاضي أن يعفيه لغري عذر اخل فإنه مقابل ال يعول عليه ، واملراد بالعذر يف 

القيام مبصاحل احملجور بالكلية ال العذر الذي يشق معه  كالم الناظم العذر الشديد الذي تنتفي معه قدرة املوصي على
  :القيام قاله يف الطرر ونقله شارح العمل عند قوله 

  وال احنالل لوصي التزم
  إال لعذر بني ملا التزم



  َوالَ َيُردُّ الَعقْدَ َبْعَد أَنْ قَبِلْ
إن قبل أي : ما قبله يغين عنه كما قررنا ، وقوله  إنْ َماَت ُموصٍ َوِلُعذْرٍ َينَْعزِلْ هذا البيت غري ضروري الذكر ألن

باللفظ أو مبا يدل عليه كالتصرف بالبيع وقبض الدين وحنومها ، وسواء قبل يف حياة املوصي واستمر عليه إىل أن 
مات املوصي أو قبل موته ، وأما إن قبل يف حياة املوصي ومل يستمر عليه بل رجع عنه فإن له ذلك وإن مل يقله 

  .خالفاً ملا يف املفيد من أنه إذا قاله املوصي جازت إقالته وإال لزمه النظر اه ) خ ( صي كما مر عن املو
  َوالَ ُرجُوَع إنْ أََبى َتقَدُّمَه

أي قبوله إياه ) أىب تقدمه ( كان قد ) إن ( للوصي إىل قبول اإليصاء ) وال رجوع ( ِمْن َبْعِد أَنْ َماَت الَِّذي قَْد قَدََّمه 
ألن إبايته صريته : وإن أىب القبول بعد املوت فال قبول له بعده أي ) : خ ) ( من بعد أن مات الذي قد قدمه ( 

أجنبياً فقبوله بعد إبايته حيتاج الستئناف إيصاء وهو مفقود بفقد حمله ، وال مفهوم للظرف بل كذلك إن أىب القبول 
ظهر بدليل التعليل املتقدم ، وهذا على أن من بعد يتعلق بأىب ، قبل موت املوصي ، مث أراد أن يقبل بعد موته فيما ي

وال رجوع أي ال رجوع له لقبول اإليصاء بعد موت املوصي إن كانت سبقت منه إباية يف : وحيتمل أن يتعلق بقوله 
  َوكلُّ َمْن قُدَِّم ِمْن قاضٍ فَالَ.حياة املوصي أو بعد موته 
فال يوكل غريه على أمور حمجوره وال يوصى عليه عند حضور وفاته خبالف الوصي : الَ أي َيجُوُز أَنْ َيجَْعلَ ِمْنُه َبَد

، فله أن يوكل ويوصي ، وما ذكره الناظم هو املشهور كما مر يف الوكالة وتقدم هناك أن الذي به العمل جواز 
  .توكيله وال زال العمل على ذلك إىل اآلن 

غريمها ليس هلما أن جيعال اإلقرار للوكيل كما أهنما ليس هلما اإلقرار على  كل من الوصي واملقدم إذا وكال: تنبيه 
احملجور ، وقد وقعت نازلة يف هذا األوان وهي أن رجالً ادعى على وصي أو مقدم أن أبا حماجريه كان توىل قبض 

بفاس وحاز الزمامات متروك والده بوكالة منه وزمم له زمامات تركة أبيه أحدها باسكندرية وآخر باجلزائر وآخر 
الثالث وطلب اآلن منه إحضار الزمامات املدعي هبا على أيب حماجريه وإعمال احلساب فيها ، أو اجلواب مبا يظهر له 

بأن أبا حماجريه كان وكيالً للمدعي املذكور وقبض ما وجب من : حضر وصي احملاجري أو مقدمهم ، وأجاب 
. ، وإن أراد احلساب يعطيه إياه والنظر للشرع املطاع عرفاً قدره اخل  متروك والده بالزمامات الثالث املذكورة

وتقيد عقبه بعدل واحد ما نصه بعدما طلب املدعي أعاله من اجمليب إحضار زمام تركة اجلزائر ، وزعم اجمليب 
ب عليه املذكور أن الزمام املذكور تلف له وطولب بإحضاره حضر أمحد بن عبد اهللا وأشهد أنه ضمن عنه ما جي

وقد كان القاضي سدده اهللا سجن . شرعاً يف إحضار الزمام املذكور ضماناً الزماً برضا املضمون له عرفاً قدره اخل 
الوصي املذكور حىت حيضر الزمام املذكور وطال سجنه ، وسئلت عن ذلك فأجبت بأن نائب احملاجري من وصي 

وروثهم إذ من شرط صحة الدعوى اليت يكلف املطلوب ومقدم ووكيل ال يؤمر واحد منهم جبواب املدعي على م
جبواهبا أن تكون حبيث لو أقر هبا املطلوب لزمه إقراره احترازاً من الدعوى على احملجور أو موروثه ، فإن احملجور 

خ ( ل وشراح الالمية ، وقد قا) ح ( ونائبه ال يكلف واحد منهما جبواهبا إذ إقرارمها هبا ال يفيد كما يف التبصرة و 
يؤاخذ املكلف بال حجر بإقراره ألهل ونائب احملجور كاحملجور فكما ال يؤاخذ احملجور بإقراره كذلك ال يؤاخذ ) : 

: نائبه فتكليف نائب احملجور باجلواب خطأ ممن فعله ، وكذا أخذ الضامن منه ، ولذا قال ابن عرضون وغريه 
ذاك ال يلزم احملجور وإن وكل األب أو الوصي عن نفسه وعن ولتحذر أبداً أن تبيح للوكيل املذكور اإلقرار إذ 

وكل فالن فالناً عن نفسه وعن حمجوره لينوب عنه يف احملاكمة واملخاصمة واإلقرار واإلنكار يف : قلت . حمجوره 
ن إن قام الطالب بدين على ميت فإ: وقال يف املتيطية . حق نفسه وعلى اإلنكار دون اإلقرار يف حق حمجوره اه 



القاضي يأمره أن يثبت موت املطلوب وعدة ورثته من أجل ما حيتاج من اإلعذار إليهم إن كانوا مالكني أمر أنفسهم 
، وإن كانوا صغاراً وجعل عليهم وصي كلفه القاضي إثبات اإليصاء وقبول الوصي بالشهادة على عينه واإلعذار 

فإذا أثبت الطالب مجيع ذلك كانت اخلصومة بينه وبني فيها إليه مبا ثبت عنده من ذلك وإثبات صغار الورثة ، 
الوصي أو املالك أمر نفسه أن الوصي ال يكلف جواباً ألن إقراره ال يعمل ، وإمنا يقال للمدعيأُثبت ما تدعيه على 

. احملجور فإن أثبته مكن الوصي من الطعن فيه فإن عجز عن الطعن حكم على امليت بالدين بعد ميني القضاء اه 
  :قال يف نظم عمل أهل فاس يف باب الوصايا منه و

  وما من الدين به الوصي قد
  أقر يف تركة امليت فسد

فهذه النصوص كلها صرحية يف أن نائب احملجور ال يؤمر باجلواب ، وأن جوابه بأن موروثهم قد قبض مجيع ما 
ى نفسه بشيء ، وإمنا أقر عن الغري وقد وجب له غري الزم للمحاجري وال إشكال ، وكذا ال يلزمه هو ألنه مل يقر عل

فخرج بقوله على قائله كما . هو خرب يوجب حكم صدقه على قائله فقط اخل : قال ابن عرفة يف حد اإلقرار 
للرصاع الشهادة إذ اخلرب إن أوجب حكمه على غريه هو الشهادة والوصي أو املقدم أو الوكيل إذا شهد على 

) ح ( وحنوه يف املدونة ونقله . عليها ومل يرجع عنها جازت شهادته ، وإالَّ فال  منوبه بشيء وكان عدالً واستمر
هذا كله لو كان املدعي به معروف . وال من شهد له بكثري ولغريه بوصية اخل : وغريه عند قوله يف الشهادات 

ال صفته فال يكلف القدر واجلنس وأما حيث كانت الدعوى يف الزمامات من غري بيان قدر ما فيها وال جنسه و
املطلوب جبواهبا ، ولو كان غري حمجور فضالً عن كونه حمجوراً أو نائباً عنه لكوهنا من الدعوى باجملهول ففي اجلواهر 

. يل عليك شيء مل تسمع دعواه ألهنا جمهولة ، واحلكم باجملهول متعذر إذ ليس بعضه أوىل من بعض اه : لو قال 
قبض له أشياء من متروك والده وال يدري ما : والده جمهول القدر واجلنس كقوله  فقوله يف املقال قبض له متروك

فإن : وقد قال ابن سهل . هي تلك األشياء هل هي من ذوات القيم أو ذوات األمثال وال يدري عددها وال وزهنا 
لعدد أو فيما تضبطه كانت الدعوى يف شيء يف الذمة بني قدره أو يف شيء من ذوات األمثال بني الكيل والوزن وا

خ ( وهو معىن قول . لكن إن كان جممالً كالم يبني اخل : وهو معىن قول الالمية . الصفة فال بد من بيان القيمة اه 
: وإذا كان البالغ الرشيد ال جيب عليه أن جييب عن الدعوى باجملهول ألنه لو أقر وقال . فيدعي مبعلوم حمقق اخل ) 

كر وقامت البينة بذلك مل حيكم عليه بذلك اإلقرار وال بتلك البينة إذ الكل جمهول واحلكم نعم له علي ما يدعيه وأن
به متعذر كما مر ، فكيف يقضى به على احملجور أو نائبه ويلزم بضامن فيه ، وأما قوله بالعدل الواحد أن الزمام قد 

إنه أقر عندي بذلك أو أشهدين به : وقال تلف له فقد ساقه هذا العدل مساق احلكاية فال يفيد ، نعم استفسر عنه 
إنه تلف بعد وجوده يف تركة أيب حماجريه وقبل دخوله ليده : فإنه حينئذ يسأل الوصي أو املقدم عن ذلك ، فإن قال 

أو بعد دخوله ، ولكن بغري سببه وال تفريطه فهو مصدق إذ األصل عدم العداء وهو حينئذ مقر عن الغري إذ ال 
تلف بسببه : نئذ لعدم تسببه يف تلفه وجيري حكمه على ما مر من كونه مقراً أو شاهداً ، وإن قال يضمن ما فيه حي

يف الزكاة عاطفاً على ما فيه الضمان أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها ولكن يصدق بقدر ) خ ( فهو ضامن ملا فيه لقول 
والقول له أي للغاصب يف قدره وتلفه وباهللا ما فيه بيمينه حيث مل تقم عليه بينة بذلك لقوله أيضاً يف الغصب 

  .التوفيق 
  كذاكَ الَ َيجُوُز أَنْ َيْنَعزِال

أي يعزل نفسه أو يعزله القاضي عن ) أن ينعزال ( للمقدم من قول القاضي ) كذاك ال جيوز ( إالَّ لُِعذْرٍ َبيِّنٍ إنْ قَبِالَ



فإن كان مل يقبل فال إشكال يف ) قبال ( كان ) إن ( مر  من طرو فسق أو اختالل عقل كما) إال لعذر بني ( التقدمي 
  .أن له أن ال يقبل 

  َوَصاِلٌح لَْيَس ُيجِيُد النَّظَرَا
  يف املَالِ إنْ ِخيَف الضَّيَاُع ُحجرا

إن ( الذي بيده ) النظر يف املال ( أي ال حيسن ) ليس جييد ( يف دينه ال يشرب وال يفسق ) صاحل ( شخص ) و ( 
على ماله لكونه ال حيسن إمساكه بل يبذره لكونه ال يعده شيئاً أو لكونه خيدع يف تصرفاته مما ال ) اع خيف الضي

عليه أي وىل احلاكم عليه من يتصرف له وحيفظ ماله وأحرى أن ال يطلق من احلجر إذا ) حجرا ( يتغابن الناس مبثله 
إذ مفهومه أنه إذا مل يكن حافظاً . لرشد حفظ املال اخل كان موىل عليه ، وهذا البيت مستغىن عنه بقوله أول الباب ا

  .ملاله مل يكن رشيداً ووجب حتجريه وإن كان صاحلاً يف دينه 
  َوَشارُِب اخلَْمرِ إذا ما ثَمَّرَا
  ملَا َيلي ِمْن َماِلِه لَْن ُيْحجَرَا

ملا يلي من ماله ( لنظر والتنمية أي أحسن ا) مثرا ( زائدة ) إذا ما ( فاسق يف دينه ) شارب اخلمر ( شخص ) و ( 
عليه ألن التحجري إمنا هو لضبط املال ال لفساد األموال ألن فساد أموال الرجل ال تعدوه إىل غريه ، ) لن حيجرا 

وإذا بذر ماله وأتلفه صار عالة على املسلمني ورجعت نفقته إىل بيت ماهلم فوصل ضرره بتبذيره إىل مجيع املسلمني ، 
الرشد حفظ املال مع حسن : وهذا البيت مستغىن عنه أيضاً مبنطوق قوله . جريه قاله يف املتيطية فلهذا وجب حت
إذ ال يشترط صالح الدين على املشهور املعمول به خالفاً للمدنيني من اشتراط صالح الدين أيضاً . النظر فيه اخل 

  .كما مر 
  َوِللَْوِصيِّ جائٌز أَنْ يَْتجَرَا

  َما غَرَّرَالكنه َيْضَمُن َمْه
وله دفع ماله قراضاً أو ) : خ ( بأموال اليتامى على أن الربح هلم واخلسارة عليهم ) وللوصي جائز أن يتجرا ( 

وإمنا مل جيز أن يعمل هو به خمافة أن حيايب نفسه فإن عمل به بنفسه بقراض مثله جاز ومل . بضاعة وال يعمل هو به اخل 
الربح بينهما على ما شرط ، وإن خسر مل يضمن وإن عمل به جيزء أكثر من يكن عليه فيه ضمان إن تلف وكان 

قراض مثله فإنه يرد إىل جزء قراض مثله فإن خسر أو تلف فاختلف هل يضمن أم ال ؟ واملعتمد عدم الضمان قاله 
لكنه : ( قوله ابن رشد ، وظاهره أن له أن يدفعه قراضاً وبضاعة ولو براً وحبراً وهو كذلك مع األمن كما يفيده 

يف جتره هو به يف وقت فتنة وبلد خوف ال تناهلا األحكام أو يدفعه لغري أمني يتجر به ، أو ملن ) يضمنمهما غررا 
وللوصي جائز أن يتجرا : يسافر به يف البحر يف وقت هوله ، أو يسلك به يف طريق خموف وحنو ذلك وأشعر قوله 

ال جيب عليه تنمية مال حمجوره على املشهور ، وقول عائشة رضي اهللا أنه ال جيب عليه ذلك وهو كذلك إذ . اخل 
حممول على الندب كما البن رشد ، وال مفهوم لقوله ؛ أن . اجتروا بأموال اليتامى لئال تأكلها الزكاة اخل : عنها 

ت سداد كما تقدم يتجرا بل كذلك له أن يشتري هلم الرقيق والغنم للغلة ويبيع عليهم وال حيتاج يف ذلك إىل إثبا
لكن هذا كله على أن أموال اليتامى تبقى بيد األوصياء على وجه . وجاز للوصي فيمن حجرا اخل : عند قوله 

وجيعل القاضي بكل : الوديعة وال تدخل يف ذمتهم ، وأما على ما به العمل من إدخاهلا يف ذمتهم كما تقدم عند قوله 
ا فإن الربح له واخلسارة عليه بل لو بقيت بيده على وجه اإليداع ومل تدخل فإن الوصي وحنوه إذا اجتر هب. حال اخل 

واجتر باملودع من أعمله : يف ذمته واجتر هبا لنفسه ال هلم لكان الربح له واخلسارة عليه كما مرَّ عند قوله يف الوديعة 



  .اخل 
يه فذلك براءة للغرماء ، وكذا الوكيل قبضت القراضات أو الديون ممن هي عل: لو قال املوصي : األول . تنبيهات 

املفوض إليه خبالف الوكيل املخصوص فإن ذلك ال يكون براءة إال ببينة على الدافع ، ولو قال الوصي أو املفوض 
قبضت وتلف مين صدق أيضاً وكان براءة هلم فإن ادعى الغرماء أهنم دفعوا للوصي الدين أو القراض وأنكر : إليه 

وإذا دفع ديناً . ضمن وإن قضى الوصي غرماء امليت بغري بينة فأنكر وأضمن قاله يف املدونة ذلك حلف وإن نكل 
. ميني قضاء ذي وتلزم مطلقاً اخل : يف شرح الالمية عند قوله ) م ( على امليت بال ميني القضاء فإنه ضامن قاله 

ح ( إذا رأى غرميه اخلصم عليها ونقله وتقدم يف باب الصلح أن للوصي أن يصاحل عن حمجوره ولو يف ميني القضاء 
  .يف الصلح والربزيل يف الوكالة ) 

دفعت عن اليتيم العشر واملغارم واجلعائل ألهل : ذكر أبو احلسن عن ابن زرب أنه سئل عن الوصي يقول : الثاين 
وتأمله مع ما . اه إن كان ذلك معروفاً بالبلد وادعى ما يشبه أن يؤخذ به عنه صدق : الشرطة ونائب العمل فقال 

يف وصايا املعيار من أن الوصي إذا زعم أنه كان خيرج زكاة يتيمه يف حال صغره وخالفه اليتيم يف ذلك فإن الوصي 
وإخراج فطرته وزكاته اخل ) : خ ( عند قول ) ح ( ومثله يف نوازل السجستاين ويف . ال يصدق حىت يثبت ذلك اه 

وانظر إذا مل يكن مأموناً هل يلزمه غرم : زكاته يصدق إن كان مأموناً قال أن الوصي إذا مل يشهد على إخراج . 
  .املال أو حيلف مل أر فيه نصاً اه 

والظاهر أن ما يف وصايا املعيار إمنا هو إذا مل يكن مأموناً وهو املوافق ملا تقدم عن اللخمي وابن عطية عند : قلت 
مانة أوصياء الزمان ، وتقدم أيضاً أن ذلك هو املوجب إلدخال مال من قلة أ. ويكتفي الوصي باإلشهاد اخل : قوله 

احملاجري يف ذمتهم ، وعليه فإذا أخذ نائب الشرطة الوصي مبال احملجور فهل يغرمه الوصي للمحجور بناء على أن ما 
  :يف الذمة يتعني أو ال يغرمه بناء على أنه ال يتعني ؟ وعلى األول اقتصر ناظم العمل حيث قال 

  ما من الدين هلا رب دفعو
  لغاصب غرميه مل يتبع

ويف وصايا املعيار أن احملجور إذا جىن جناية فأخذ وصيه يف جنايته فإن ثبت أن الوصيأخذ بسبب حمجوره وأنه امتنع 
بينا حىت أكره بالتهديد فإنه يكون ما التزمه من املال متعلقاً مبال احملجور ، وأما القريب إذا أخذ جبناية قريبه فقد 

  .حكمه يف أسئلة حميي الدين 
على القاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره بقدر شغله بالنظر يف مال اليتيم من تصرف يف غالت : الثالث 

أصوله وشراء نفقته إذا طلب الوصي أو املقدم ذلك فإن تورعا عن ذلك فهو خري هلما وللوصي والكافل واحلاضن 
اً كان أو سفيهاً وجيوز دفع األجرة له ما مل يكن هلا بال ويكون الدفع مبعاينة واملقدم أن يؤاجروا حمجورهم صبي

  .وانظر ابن سلمون وأوائل اإلجارة من شرح الشامل . الشهود قاله يف املتيطية 
ويصدق الوصي يف اإلنفاق على اليتيم إن كان يف حجره ما مل يأت بسرف وإن ويل النفقة : قال يف املدونة : الرابع 
فقوهلا يف اإلنفاق أي . هم غريهم ممن حيضنهم من أم أو غريها مل يصدق يف دفع النفقة إىل من يليهم إال ببينة اه علي

أنه ال . يف أصله وقدره واحلاضن واملقدم والكافل مثل الوصي يف ذلك ، وظاهر قوهلا مل يصدق يف دفع النفقة اخل 
  .والقول له يف قدر النفقة اخل ) خ ( يف ذلك تفصيل يصدق ولو علم فقر احلاضن من أم وحنوها ، وللخمي 

إذا : ويف الطرر . قال مالك يف رجل أوصى لزوجته فتزوجت فخيف على املال فإهنا تكشف عما قبلها اه : اخلامس 
علم أهنا صاحلة احلال وافرة املال ظاهرة السداد حسنة النظر أقرت بعد أن حيصى املال عندها باإلشهاد عليه فإن 



ل حاهلا شورك يف النظر معها غريها ويكون املال عنده وال يترك عندها وال تعزل عن اإليصاء إال أن يثبت ما جه
: وهو الذي اقتصر عليه الزرقاين عند قوله . يوجبه ، والبن رشد إن جهل حاهلا جعل القاضي عليها مشرفاً اه 
يد كشف وصيه عما بيده مل يكن له ذلك إال أن وطرو الفسق يعزله ، ويف ابن سلمون إذا قام قريب احملجور ير

أنظر بقيته فيه وانظر املعيار يف . يكون الوصي ال مال له أو يكون عليه ديون فإن القاضي ينظر يف ذلك حينئذ 
  .الوصايا 

  َوِعْنَدَما يأَْنُس رْشَد مْن َحجَْر
  ُيطِْلقُُه ومالَه لَه َيذَْر

) رشد ( أو غريه والظرف مضمن معىن الشرط معمول جلوابه وما مصدرية يبصر الويل أباً كان ) وعندما يأنس ( 
( صلة من والتقدير وعند إيناس الويل رشد حمجوره ) حجر ( مضاف إليه واقع على احملجور ) من ( مفعول به 

دفعه إليه أي يترك له ماله وي) له يذر . ( مفعول بقوله ) وماله ( أي جيب عليه أن يطلقه من ثقاف احلجر ) يطلقه 
أي لئال )  ٦: النساء ( } فأشهدوا عليهم : إىل قوله } فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهمأمواهلم : لقوله تعاىل 

  .تغرموا ألن القول للمحجور يف عدم الدفع على املشهور 
  َوَحْيثُ لَْم َيفَْعلْ فَقَْد َتَصدَّى
  أَنْ َيْضَمَن املَالَ ألنْ َتَعدَّى

أن يضمن املال ( أي هتيأ ) مل يفعل فقد تصدى ( م الويل رشده ووجب عليه إطالقه ودفع ماله إليه و عل) وحيث ( 
أي ألنه قد تعدى بعدم إطالقه ودفع ) ألن تعدى . ( إذا تلف سواء تلف ببينة أو بغريها كان مما يغاب عليه أم ال ) 

فرق بني أن يعلم الوصي وحده برشده ومل تقم  ماله إليه فهو كغاصب حينئذ والغاصب يضمن مطلقاً ، وظاهره ال
بينة به أو مل يعلمه وقامت به بينة مل جيد مطعناً فيها فإنه يضمن يف ذلك كله ، وهذا ظاهر على ما درج عليه الناظم 

وأما على ما تقدم هناك عن اللخمي وابن عطية من عدم قبول قوله يف . ويكتفي الوصي باإلشهاد اخل : يف قوله 
  .ه فإنه ال ضمان عليه فيما إذا علم هو فقط ، وإمنا يضمن مع بينة الرشد ترشيد

  فصل يف الوصية
أخرج . يوجب حقاً اخل : وهي كما البن عرفة عقد يوجب حقاً يف ثلث عاقده يلزم مبوته أو نيابة عنه بعده فقوله 

يف صحته أو مرضه ملن ال يتهم عليه أو به ما يوجب حقاً يف رأس ماله مما عقده على نفسه من دين وحنوه ولو بإقرار 
يلزم مبوته أخرج به املرأة إذا وهبت أو التزمت ثلث ماهلا : وقوله . هبة وحنوها يف صحته ال يف مرضه ، فإهنا يف ثلثه 

وهلا زوج ، أو من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم بعقده ال مبوته ، وكذا خيرج به التدبري أيضاً ألنه يلزم بعقده ، 
أو نيابة عنه بعده عطف على حقاً ، والتقدير أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل اإليصاء بالنظر : وقوله 

  .الذي تضمنه الكالم على األوصياء يف الباب قبله 
وهي . من عدم حماسبة األوالد مبا أنفقة األب عليهم إذا أوصى بذلك أو كان ماهلم عيناً ، ) : وما جيري جمراها ( 

ما من حق : ( أي الوصية باملال مندوبة من خصائص هذه األمة تكثرياً للزاد وأهبة للمعاد ، ويف صحيح مسلم 
ليس من حقه أن يبيت ليلتني : أي . اه ) امرىء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتني إالووصيته مكتوبة عند رأسه 

م مبحرم كنياحه وتكره مبكروه كوصية بإطعام كافر دون أن يكتب وصيته وقد جتب كدين ال يتوصل له إال هبا وحتر
من أضحيته املذبوحة يف حياته ، أو يوصي جبز صوفها قبل الذبح مث تذبح وتباح مبباح كبيع كذا وتنفيذ الواجب 

  .واملندوب واجب وغريمها حكمه حكم أصله 



  يف ثُلُِث املالِ فأَدَْنى يف املَرْض
كالربع واخلمس ، وقد استحب بعض العلماء أن ال تبلغ الثلث ) يف ثلث املال فأدىن ( ْض أَْو ِصحٍَّة َوِصيَّةٌ ال ُتْعتََر

ال ( مبتدأ ) أو صحة وصية ( الذي مات منه ) يف املرض ) . ( والثلث كثري ) : ( صلى اهللا عليه وسلم ( لقوله 
املال فأدىن سواء كانت يف املرض والوصية ال تعترض يف ثلث : يتعلق به ، والتقدير . خربه ويف ثلث اخل ) تعترض 

  .أو يف الصحة بل هي صحيحة 
  حىت ِمن السَِّفيِه والصَّغِريِ

فإن مل يعقل القربة ) إن عقل القربة يف األمور ( بشرط وهو ) حىت من السفيه والصغري ( إنْ َعقَلَ القُْرَبةَ يف اُألمُورِ 
فيها تناقض وال ختليط فإنه شرط يف صحة كل وصية فال تصح وصيته ، وأما إصابته وجه الوصية بأن ال يكون 

وامتنعت : كانت من صغري أو غريه كما يشترط أن يكون املوصى له غري وارث وإالَّ بطلب كما يأيت يف قوله 
وظاهره أن الوصية بالثلث فدون نافذة ، ولو قصد املوصي هبا الضرر بالورثة وهو كذلك على . لوارث اخل 

  .كما يف ابن ناجي على املدونة الصحيح ، وبه احلكم 
  َوالْعَْبُد ال َتِصحُّ ِمْنُه ُمطْلقا

كان خالص الرق أو ذا شائبة ، وكذا ال ) منه مطلقا ( الوصية ) والعبد ال تصح ( َوْهي ِمَن الكُفَّارِ لَْيَسْت ُتتَّقى 
بأنه أوصى حالة إفاقته وشهد تصح من اجملنون إال أن يوصي حال إفاقته اليت يعقل فيها ما يوصي به فإن شهدوا 

  .آخرون أنه كان ذاهب العقل فشهادة اإلفاقة أوىل 
صح إيصاء حر مميز وإن سفيهاً وصغرياً ) خ ( بل متضي وإن ملسلم إال بكخمر ) وهي من الكافر ليست تتقى ( 

  :وإليه أشار بقوله  املوصى له: املوصي وقد تقدم ، وثانيها : أوهلا : وهلا أركان . وكافراً إال بكخمر ملسلم 
  َوْهَي ِلَمْن َتَملٌُّك ِمْنُه َيِصْح

حقيقة كآدمي أو حكماً كقنطرة ومسجد بل ) ملن متلك منه يصح ( تصح ) وهي ( حىت ِلحَْملِ وَاِضحٍ أَْو مل َيِضْح 
الن أو أوصيت ملن سيوجد من ولد ف: أي مل يظهر كقوله ) أو مل يضح ( أي ظاهر ) حىت حلمل واضح ( تصح أيضاً

  .صح إيصاء ملن يصح متلكه كمن سيكون إن استهل ) خ ( فالنة أو ملن يولدمها 
  لكنََّها َتبْطُل إنْ مل َيسَْتهلْ

صارخاً وال حتققت حياته بكثرة رضاع وحنوها ألن امليت ال ) لكنها تبطل إن مل يستهل ( َوللعبيِد دونَ إذٍْن َتْسَتِقلْ 
خ ( وتصح وتكون للعبد حىت ينتزعها منه السيد ) تستقل ( من السيد يف قبوهلا ) دون إذن ( ولو ) وللعبيد ( ميلك 

أي بل يقبلها وإن بغري إذن سيده وتنفذ وصيته بالعتق وإن مل يقبل . ومل حيتج رق إلذن يف قبول كإيصائه بعتقه اخل ) 
فإنه خيتص هبا ما يتكون من محل ، وإذا بطلت حيث مل يستهل فترجع مرياثاً مث إذا أوصى ملن سيوجد من ولد فالن 

أوصيت : زوجته أو أمته وال يدخل احلمل املوجود إال أن يعلم أنه قصد دخوله بقرينة خارجة عن اللفظ فإن قال 
أوصيت لولده واحلال أنه ال ولد له : ملن يولد له فالظاهر مشول اللفظ للحمل املوجود بوقت اإليصاء ، وأما لو قال 

فإن مل يعلم فالوصية باطلة كما يف الزرقاين ، وإن . فال خيلو فإما أن يعلم املوصى بذلك أم ال  حني الوصية وال محل
وإن علم فهي صحيحة وتكون لكل من يولد له ، وإذا صحت ) ح ( تنازعا يف العلم وعدمه فالقول للورثة كما يف 

نتفاع على الراجح وكل من ولد بعد يف هذه الصور وولد له ولد واستهل فيكون مجيع الوصية بيده على معىن اال
ذلك يدخل فيها والذكر واألنثى يف ذلك سواء إال أن ينص على التفضيل ، ومن مات منهم مل ميكن ورثته من 

الدخول يف حقه حىت ينقرضوا جيمعاً مث يكون لورثتهم أمجعني ، وإذا أخذ املال من وجد من األوالد فإنه يشتري به 



بغلته ، وقيل يتجر له بذلك املال مث كذلك كلما ولد ولد يتجر له مع األول ، ومن بلغ أصل لتبقى عينه وينتفع 
التجر جتر لنفسه فإن خسر فيه أو ضاع منه شيء يف حني التجر للصغري مل يضمن ألن الصغري ال تعمر ذمته بذلك 

فإن خسر فيه أو ضاع منه وقد رضي املوصى بالوصية له على ما توجبه األحكام يف الضمان وإن بلغ وجتر لنفسه 
أوصيت لولد فالن واحلال أن له ولداً موجوداً : شيء ضمن اخلسارة والتلف قاله الرجراجي واختلف إذا قال 

ومحالً ثابتاً هل خيتص هبا املوجود من احلمل والولد أو تعم املوجود ومن مل يوجد وهو الراجح كما يف تكميل املنهج 
  :قال 

  واخللف يف ولده ومل يزد
  هل يدخل الوجود قط أو يشتمل

  مجيعهم وذا ارتضى إذ ينتقل
أوصيت ألوالد فالن : خالفاً ملا يف الزرقاين ، وعليه فيجري على حكم األقسام قبله يف التجر وغريه ، وأما إنقال 

هم أو وهم عشرة مثالً وال ترجى لفالن والدة بعد ، فإن من مات منهم قبل القسم فورثته يقومون مقامه سواء مسا
عينهم بإشارة كهؤالء النفر أو مل يسمهم ومل يعينهم بإشارة وال غريها اتفاقاً يف األول وعلى املشهور يف الثاين ، 

وكذا إذا كان له أوالد وترجى له والدة فإنه إذا مساهم أو عينهم بإشارة فإن الوصية مقصورة عليهم ، ومن مات 
يوجد بعد وإن مل يسمهم وال عينهم بإشارة فتقدم أن الراجح دخول من منهم فوارثه قائم مقامه ومل يدخل معهم من 

  .يوجد بعد 
مسألة التنزيل وهي أن ينزل اإلنسان أوالد ولده امليت منزلة أبيهم جارية جمرى الوصية وتقسم : األول . تنبيهات 

  .وغريمها ) ت ( بني املنزلني للذكر مثل حظ األثنني ، كما أفىت به أبو عبد اهللا املنصوري والشيخ 
اختلف يف الغلة احلاصلة قبل الوضع واالستهالل هل هي لورثة املوصي ألن املوصى له ال يكمل إال بعد : الثاين 

استهالله وحتقق احلياة فيه أو هي للموصى له أو لورثته إىل أن يستهل فتوقف إىل وضعه واملعتمد األول قال ناظم 
  :العمل 

  وغلة قبل وجود املوصى
  ارث أنل ختصيصاله لو

إذا تعلقت الوصية مبن يولد له مستقبالً ومات قبل أن يولد له أو أيس من والدته رجعت الوصية مرياثاً ، : الثالث 
  .على ما يوجد يف بعض النسخ : وكذا إذا مات املوصى له قبل موت املوصي وهو معىن قوله 

  َولَْيَس ِمْن َشْيٍء ِلَمْن ُيوَصى لَُه
  وِصي َيُموُت قَْبلَُهإالَّ إذا الُْم

وظاهره أنه ال شيء له إذا مات قبل موت املوصي ولو كان قبلها وهو كذلك مث أشار إىل الركن الثالث وهو 
  :املوصى به فقال 

  َوْهَي بَِما ُيْملَُك حىت الثَّمَْر
  َوالدَّْينِ َواحلَْملِ َوإنْ لَم َيظْهَْر

املوجود يف رؤوس الشجر أو قبل ) حىت الثمر ( ه وإن جمهوالً أي بكل ما يصح ملك) مبا ميلك ( تصح ) وهي ( 
وإن مل ( الظاهر يف جاريته أو ناقته بل ) واحلمل ( ولو على غائب أو معدم ) والدين ( وجودها كغلة هذا العام 

 شارد وال ما تلده أميت أو ناقيت يف هذه السنة أو إىل عشر سنني فهو لفالن وتصح أيضاً بآبق وبعري: كقوله ) يظهر 



  .تصح مبا ال ميلك كخمر وخنزير 
وقبول املعني شرط بعد املوت فامللك له باملوت وقوم بغلة ) : خ ( قبول الوصية شرط يف لزومها : األول . تنبيهان 

حصلت بعده أي بعد املوت وقبل القبول ويكون له ما محله الثلث من ذلك ، فإذا أوصى له حبائط يساوي ألفاً وهي 
يت وحصل فيه بعد املوت وقبل القبولغلة تساوي مائتني فإنه يكون له مخسة أسداس احلائط وثلث سدسه ثلث امل

  .كما يف طفي 
وهذا يف الوصية ، وأما ما بتله املريض من حبس أو صدقة أو حنومها ، فهو وإن كان جيري على حكم : قلت 

حدثت بعد التبتيل فإهنا تكون للمعطى له حيث محل  الوصية يف كونه يصح يف الثلث أو فيما محل منه لكن الغلة إذا
فال : والفرق أن له الرجوع يف الوصية وال رجوع له يف التبتيل قال : قال . الثلث قاله أبو احلسن يف كتاب احلبس 

خيلو إما أن يلفظ بلفظ البتل أو بلفظ الوصية أو بلفظ يصلح هلما ، فإن لفظ بالبتل كان بتالً ، وبالوصية كان 
وصية ، وباحملتمل ينظر للقرائن فإن مل تكن قرينة فإن كان يف الصحة محل على البتل ألنه الغالب يف الصحيح ، وإن 

  .كان يف املرض محل على الوصية ألنه الغالب فيه اه 
لم إذا مات املوصى له يف حياة املوصي بطلت الوصية كما مر ، وإن مات بعده من قبل العلم بالوصية أو ع: الثاين 

وهذا هو الراجح وأن الوارث يتنزل منزلة : ابن رحال . ومل يقبل كان ورثته مكانه قاله اللخمي وحنوه يف املدونة 
فإذا قبل بعضهم ورد البعض اآلخر فحظ من رد . قبل ذلك املوصى له قبل موته أم ال . املوصى له علم بذلك أم ال 

صية يف حياة املوصي فله قبوهلا بعد موته كما البن احلاج عن مالك ومل يقبل يرجع مرياثاً ، وإذا رد املوصى له الو
  .ألنه ردها يف وقت مل جتب له ألهنا إمنا جتب باملوت : قائالً 

  َواْمَتَنَعْت لَِوارٍِث إالّ َمَتى
  إْنفَاذُ باقي الْوَارِِثني ثَبتا

إال ) ( ل ذي حق حقه فال وصية لوارث إن اهللا قد أعطى لك: ( لقوله عليه الصالة والسالم ) وامتنعت لوارث ( 
أي إال أن جييزها بقية الورثة فهو ابتداء عطية منهم على املشهور فتفتقر للحوز مبعاينة ) مىت إنفاذ باقي الوارثني ثبتا 

البينة كسائر العطايا ، وقد تقدم يف احلبس أن احلوز أقوى يف الداللة على القبول فال وجه العتراض الشيخ الرهوين 
على مصطفى بأن القبول العاري عن احلوز والقبض ال أثر له ، فإن مل حتز حىت حصل املانع من استحداث دين 

وبطلت إن تأخر لدين حميط ) : خ . ( وحنوه بطلت ولو كان قد قبلها ألن الدين احلادث للمجيز من موانع احليازة 
ومل يقبل ذلك املوصى له حىت استدان الوارث أو  إذا أجاز الوارث الوصية وال دين عليه: ، وقوله يف التوضيح 

واملتيطي وكما يف مصطفى وشارح ) ح ( صوابه ومل يقبض من القبض الذي هو احلوز كما يف نقل . مات اخل 
  .العمل ، واعتراض الرهوين على مصطفى ساقط ال وجه له كما مر 

جاز يف مرض املوصي الذي مات منه وهو كذلك ظاهر النظم أن إجازة الوارث الزمة له ولو أ: األول . تنبيهان 
ولزوم إجازة الوارث مبرض مل يصح بعده إال لتبني عذر ككونه يف نفقته اخل : بقوله ) خ ( لكن بشروط أشار هلا 

روى ذلك حيىي عن . جتوز الوصية البن وارثه أو ألحد من قرابته ممن يظن أنه يردها للوارث : قال الباجي : الثاين .
اسم وقاله مالك يف اجملموعة ، ووجهه أنه وصية لغري وارث وما يظن به من صرف ذلك للوارث ال مينع ابن الق

وال ميني على : الوصية ألن مقتضى ملكه ملن أوصى له به أنه يعطيه ملن شاء ، فإن قصد ذلك املوصي فهو آمث قال 
وإذا صرفه : كن االحتراز منه وال املنع مث قال املوصى له أن الوصية على وجه التوليج ألهنا ميني هتمة فيما ال مي

وما ذكره من عدم اليمني حنوه يف ابن سلمون . املوصى له إىل الوارث جاز ذلك وكان للوارث أخذه أو تركه اه 



وإن قطع : قال . واملشهور توجيهها : هو جار على اخلالف يف ميني التهمة يعين : عن أصبغ ، لكن قال ابن رشد 
عن أوائل وصايا املعيار ) م ( ونقل . ذلك كان توليجاً ووجه الدعوى بذلك فاليمني واجبة باتفاق اه  الوارث بأن

إنه إذا اهتم أن يكون اتفق مع املوصى له أن يردها على الوارث وأن ذلك حتيل على الوصية للوارث فإن املوصى له 
ويف املنتخب وصيته ألم . جار على توجه ميني التهمة فهو . حيلف للتهمة املذكورة ، فإن مل حيلف مل يعط الوصية اه 

ولده ومعها ولد جائزة وال ترد الوصايا باملظنة إذ األمة غري وارثة ، وفيه أن الزوجة ال توصي ألم ولد زوجها إال 
وأما ألقارب زوجها كأبويه وصديقه املالطف وكل ما خيشى أن يكون أرادت أن يرد ذلك على : باليسري قال 

وهذا كله إذا مل يثبت أنه أراد صرفها لبعض . فهو ماض ، ولو كان اإليصاء باملهر الذي على زوجها اه  زوجها
إن قامت شهادة يف العهد بالثلث أنه كان من املعاهد على وجه الصرف على : قال يف املعيار عن ابن لب . الورثة 

شهادة تكون بالسماع أي الفاشي أو باشتراط من بعض الورثة دون بعض فسد العهد وصار املعهود به مرياثاً ، وال
العاهد أو باعتراف املعهود له بذلك وإن مل تقم بينة بذلك حلف املعهود له أن العهد مل يكن من العاهد على وجه 

  .الصرف وكان له ملكاً اه 
  َوِللَِّذي أَْوَصى اْرجتَاُع ما َيَرى
  ِمْن غَْيرِ َما َبتَّلَ أَْو َما دَبَّرَا

من وصيته كلها أو بعضها أو تغريها ألهنا ال ) ارجتاع ما يرى ( يف صحة أو مرض بعتق أو غريه ) لذي أوصى ول( 
فيهما أيضاً ) أو ما دبرا ( يف مرضه من صدقة وعتق وأحرى يف صحته ) من غري ما بتل ( تلزم إال باملوت كما مر 

يف الصحة واملرض سواء ألهنا تنفذ بعد املوت وليست الوصية : قال يف املعونة . فإنه ال رجوع فيما بتل أو دبر 
بالزمة وله الرجوع فيها مىت شاء إال التدبري فال رجوع فيه ألنه إجياب يف احلياة ، وإن كان له حكم الوصية من 

والصدقة وحنوها يف املرض مثل العتق فيه . بعض الوجوه وهو خروجه من الثلث ، وكذلك العتق املبتل يف املرض اه 
. ارجتاع ما يرى اخل : انظر ما تقدم يف التدبري ، وظاهر قوله . إهنا خترج من الثلث إن مات منه وال رجوع له فيها ف

سواء كان االرجتاع يف الصحة أو يف املرض كان بالقول كرجعت عنها أوأبطلتها أو ال تنفذوها أو بالفعل كبيعها أو 
  .ل أو بيع أو عتق وكتابة وإيالد اخل وبطلت برجوع فيها وإن مبرض بقو) : خ ( عتقها 
ظاهر النظم أن له أن يرجع وإن التزم فيها عدم الرجوع وهو أحد قولني ، وذكر ابن ناجي يف الرهون : تنبيه 

: قال ابن عرفة . وكتاب التخيري والتمليك أن به العمل ، وصرح بعضهم مبشهوريته والقول اآلخر إنه ال رجوع له 
أنه الراجح ، وذكر القوري عن العبدوسي أن به العمل والقضاء وهو : يف التزاماته ) ح  (إنه األصح ، وقال 

األقوى من جهة النقل إذ به أفىت أكثر الشيوخ ، وقد علمت أن عمل فاس ال يتبع عمل تونس ، وإمنا يتبع عمل 
  :ها حيث قال األندلس كما مر ، وعليه فال وجه ملا ذكر ناظم عمل فاس من جريان العمل بالصلح في

  والصلح يف الوصية اليت التزم
  أنه ال يرجع فيها قد حكم

وإن قال إنه قد حكم به سيدي علي بن هارون وسيدي عبد الواحد الونشريسي ألن العمل ال يثبت حبكم قاض أو 
ل ال بد أن يستند قاضيني ، وأيضاً فإن ذاك العمل ال يوافق قوالً من أقوال املسألة فال ينبغي أن يلتفت إليه ألن العم

فيه إىل قول ، وإمنا ينبغي التعويل على قول األكثر املعمول به يف هذا القطر من لزوم عدم الرجوع وحمل اخلالف ما 
أو مهما وجد رسم برجوعي عنها فهو كذب فإن ذلك . مل يقل يف التزامه كلما رجعت عنها فرجوعي تأكيد هلا 

  .وبة الفاسي الزم له خارج عن حمل اخلالف كما يف أج



  ويف الذي َعِلَم موصٍ َتْجَعلُ
  َوَدْينِ َمْن عنِ الَيِمنيِ َيْنكُلُ

ولو أفاده بعد الوصية ولو عمرى كان مرجعها إليه بعد ) جتعل ( به قبل موته ) يف الذي علم موص ( الوصية ) و ( 
ع فيهما حيازة حىت مات على ما رجحه انقضاء مدهتا أو بعرياً شارداً أو آبقا رجعا بعد موته أو هبة أو صدقة مل تق

وهي ومدبر إن ) : خ ( ابن منظور وألن ذلك كله معلوم له ال فيما جهله قبل موته ومل يعلم به فإهنا ال تكون فيه 
أي ال فيما أقر به يف مرضه ملن يتهم عليه ، وهو يظن أن إقراره عامل يف ذلك أو أقرَّ به . كان مبرض فيما علم اخل 

كذبه املقر له ومل يعلم بتكذيبه حىت مات وال فيما ورثه ومل يعلم به وال فيما أوصى به لوارث ومل جتزه يف صحته و
وال : قال ابن سلمون ) دين من عن اليمني ينكل ( يف ) و ( الورثة ، وإمنا جتعل فيما علمه قبل موته كما مر وحنوه 

فإن أقر بدين ملن جيب إقراره له : إرث وحنوه ، مث قال  تدخل الوصايا إال فيما علمه املوصي دون ما مل يعلمه من
وكذا إذا نكل عن ميني النصاب حيث مل يكن له إال شاهد .فنكل عن ميني القضاء فإن الوصية تدخل يف ذلك اه 

لو قال الورثة بعض املال مل يعلم : قال ابن زرب . واحد فيجمع ذلك الدين لبقية ماله وخترج الوصية من اجملموع 
  .بل علمه فعلى املوصى له إثبات أنه علمه وإالَّ فليس له إال ما أقر الوارث بعلمه : ه املوصي ، وقال املوصى له ب

  َوُصحَِّحْت ِلوَلَِد األْوالَِد
  واَألُب ِللمرياثِ باملِْرَصاِد

خرب عن ) صاد للمرياث باملر( وهو أب املوصى له ) األب ( احلال أن ) لولد األوالد و ( الوصية ) وصححت ( 
: الفجر ( } إن ربك لباملرصاد : قال تعاىل . قوله األب وللمرياث يتعلق به أي يرصد مرياث أبيه املوصى ويرتقيه 

رصدته أي ارتقبته ، وإمنا صحت لولد : أي يرصد أعمال العباد ال يفوته منها شيء فيجازيهم عليها يقال )  ١٤
والوارث يصري غري ) : خ ( كما لو مات أبوه قبل موت املوصي مل تصح الولد ألنه غري وارث ، ولذا صار وارثاً 

وهو كذلك . وظاهر النظم كان الولد املوصي لولده موجوداً وقت اإليصاء أم ال . وارث وعكسه املعترب مآله اخل 
  :كما تقدم عند قوله 

  حىت حلمل واضح أو مل يضح
  اخل. . . لكنها تبطل إن مل يستهل 

وامتنعت لوارث ولعله إمنا ذكره دفعاً ملا يتوهم من أن الوصية : ا يستغىن عنه بذلك ومبفهوم قوله وهذا البيت رمب
وقد تقدم أهنا ال تبطل ، وتقدم أيضاً أن ما حصل من الغلة قبل . لولد الولد وصية للولد ، وأهنا تبطل بالتهمة 

ا لفظ حبس فهي حممولة على التمليك وتقسم وجود األحفاد هو للورثة على املعمول به ، وأهنا إذا مل يكن فيه
رقبتها على األحفاد بالسوية بعد انقطاع والدة األب بيأس منها أو موته ، وتقدم أيضاً أن من وجد من األحفاد 

خيتص بالغلة وتقسم بينه وبني من وجد معه بالسوية إال أن ينص املوصي على التفضيل وينتقض القسم كلما وجد 
ن ينتهوا مبوت األب ، أو اليأس من والدته فيقسم األصل على املوجودين من األحفاد وال حيىي ولد أو مات إىل أ

امليت بالذكر ، ومن مات منهم فيكون نصيبه لباقي األحفاد فإن ماتوا كلهم قسم األصل على ورثة من تقدم يف 
يل ألوالد أوالدي فالن وفالن وفالن ثلث ما: املوت ، ومن تأخر فيحىي امليت بالذكر ويكون نصيبه لورثته فإن قال 

فمات أحدهم بعد موت املوصي وقبل أن يولد به رجع حظه ألوالد أخويه وال يرجع لورثة املوصي ، وإذا عقبوا 
وولد لكل منهم فإنه يقسم الثلث على عدد من حضر من األحفاد يوم القسم دون من مات قبله ، وهذا إذا أمجل 

ثلث مايل ألوالد زيد وأوالد عمرو وأوالد بكر : والد كل قدراً من ذلك كما لو قال فيالوصية ، وأما إذا عني أل



ألوالد كل واحد ثلثه ، فإن حظ من مات منهم قبل أن يولد له يكون للورثة وتبطل الوصية فيه وال تدخل الوصايا 
بطالن حظ من مات إذا مل يقل  فيما بطل من ذلك وتقسم الغلة أثالثاً ألوالد كل فريق ثلثاً قلوا أو كثروا ، وحمل

من مات عن غري عقب يرجع نصيبه ألوالد أخويه فإن قال ذلك فال تبطل ويرجع ألوالدمها ، وهل يقسم هذا 
  .وكل ما يشترط احملبس اخل : الراجع على عدد الرؤوس أو ال جيري فيه ما تقدم يف احلبس عند قوله 

دق على ابنه الصغري وعلى من يولد للمتصدق جاز ، فإن مات من تص: قال يف املتيطية يف باب الصدقة : فرع 
وال جيوز له بيعها فإن . االبن املتصدق عليه يف حياة أبيه وقفت الصدقة بيد األب حىت ينظر أيولد له شيء أم ال 

ختالف مات األب عن زوجة يف حياة االبن فال جيوز لالبن أن حيدث فيها شيئاً إال بعد أربع سنني أو مخس على اال
يف أقصى أو باحلمل ، وذلك إذا مل تتزوج املرأة بعده فإن مل يترك األب زوجة انطلقت يد االبن يف الصدقة ، وقد 

قيل أنه إذا تصدق على ابنه وعلى من يولد لألب من جمهول من يأيت فذلك حبس ال سيما إذا أدخل فيه أعقاهبم اه 
  .يف الكالم على الشروط يف اهلبة ) ح ( مالك ، وانظر التزامات وتقدم يف الصدقة أن القول بأهنا حبس هو قول . 

فليشهد على خطي من وقف عليه فإهنا تنفذ ولو مل يشهد عليها : لو قال املوصي الذي كتب وصيته خبطه : فرع 
خبطي فإهنا  إذا مت فلينفذ ما كتب: وأما لو كتبها خبطه وقال : ونقله يف اجملالس ومثله لعياض قائالً . قاله اللخمي 

يعين كتب لذلك ليوافق كالم اللخمي ال أنه قال ذلك للناس ألنه . وقال اخل : فقوله . تنفذ إذا عرف أنه خطه اه 
وإن ثبت أن عنده خطه أو قرأها ومل ) : خ ( يف معىن اإلشهاد عليها ، وال خالف حينئذ يف تنفيذها وهو معىن قول 

فهومه أنه لو كتب خبطه أنفذوها فإهنا تنفذ وحنوه قول صاحب العمل فم. يشهد أو يقل أنفذوها مل تنفذ اخل 
  وكاتب خبطه مل يشهد:

  عليه أو يقل تنفذ أردد
  َوإنْ أٌب ِمْن ماِلِه قَْد أْنفَقَا
  َعلَى اْبنِِه يف َحْجرِِه َتَرفَّقَا

أي على ) يف حجره ترفقا  (الصغري وله مال وقت اإلنفاق حال كون االبن ) وإن أب من ماله قد أنفقا على ابنه ( 
  . .وجه الترفق فهو راجع لقوله يف حجره ال لإلنفاق ألنه لو أنفق عليه ترفقاً مل يكن له عليه رجوع 

  فََجاِئزٌ ُرُجوُعُه يف احلَالِ
  َعلَْيِه ِمْن ِحنيِ اكِْتَسابِ املَالِ

إرث أو هبة أو وصية ، ومفهومه أن ما ب) عليه من حني اكتساب املال ( أي حال قيامه ) فجائز رجوعه يف احلال ( 
يلزم : أنفقه عليه قبل كسبه املال ال رجوع له به عليه وهو كذلك ألن نفقته حينئذ واجبة على أبيه قال يف املدونة 

األب نفقة أوالده الذكور حىت حيتلموا واإلناث حىت يدخل هبن أزواجهن إال أن يكون للصيب كسب أي عمل يد 
وحمل رجوع األب على ولده إذا كانت عادة اآلباء الرجوع بالنفقة على . ينفق عليه منه اه يستغين به أو مال 

( أوالدهم كما تقدم عن السيوري يف النفقة ، وظاهره أنه ال ميني على األب أنه أنفق لريجع وهو كذلك كما قال 
ات االبن وطلب األب النفقة فأراد ورثة يف الفلس كاليمني املتوجهة على أحد أبويه فإهنما ال حيلفان وأما إذا م) خ 

االبن إحالفه فسيأيت آخر الباب ، هذا حكم رجوع األب بنفسه فإن مات األب وأراد الورثة أن حياسبوا االبن مبا 
أن يكون : أحدها . ال خيلو مال الولد من أربعة أوجه : أنفقه عليه أبوه من وقت اكتسابه للمال فقال ابن رشد 

أن يكون األب قد استهلك مال : والثالث . أن يكون عرضاً قائماً يف يده أيضاً : والثاين .  يد األب عيناً قائماً يف
  :فأشار الناظم إىل الوجه األول بقوله . أن يكون مال االبن مل يصل إىل يده : والرابع . ابنه العني وحصل يف ذمته 



  َوإنْ َيُمْت َواملالُ َعْيٌن باِقي
  باإلْنفَاقِ َوطَالََب الوَارِثُ

يف تركة األب معروف بالكتابة عليه أو ) عني باقي ( أي مال االبن ) املال ( احلال أن ) و ( األب ) وإن ميت ( 
مصدر مبعىن املفعول أي باملال املنفق عليه ) باالنفاق ( الرجوع على االبن ) وطالب الوارث ( الشهادة عليه أنه ماله 

.  
  فَما لَهم إليه ِمن َسبِيلِ

  َوُهَو ِلالْبن ُدونَ ما َتْعِليل
ألن ) تعليل ( زائدة )لالبن دون ما ( أي املال املنفق ) من سبيل وهو ( أي الرجوع ) إليه ( أي الورثة ) فما هلم ( 

  .ترك األب اإلنفاق منه عليه مع تيسره دليل على تربعه 
  إالَّ إذَا أْوَصى َعلَى اِحلسَاب

  ابَِوقَيََّد اإلْنفَاَق بالْكِت
بأن كتبها خبطه وأحرى إن أشهد ) قيد االنفاق بالكتاب ( كان قد ) على احلساب و ( األب ) إال إذا أوصى ( 

عليه عدلني أنه حياسب ، فحينئذ ميكن الوارث من الرجوع يف املال العني ، ومفهومه أنه إذا أوصى ومل يكتبها أو 
لك كما صرح به ابن رشد ، ووجهه يف األول أهنا وصية كتبها ومل يوص مل يكن للوارث رجوع على الولد وهو كذ

مث أشار إىل الوجه الثاين . وترك الكتب فلن يطالبوا : لوارث ، ويف الثاين أنه قد يكتبها متروياً كما يأيت عند قوله 
  :وهو ما إذا كان مال االبن عرضاً فقال 

  وإنْ َيكُْن عَْرضاً َوكانَ ِعْندَُه
  بَْعدَُه فَلَُهْم الرَُّجوع فيِه

أي ) عنده ( ذلك ) وكان ( كأثاث ولباس وفراش وأصول ورثها من أمه أو تصدق هبا عليه ) وإن يكن عرضاً ( 
أي يف ذلك املال ) فيه ( على االبن كتبها عليه األب أم ال ) فلهما الرجوع ( عند االبن موجوداً بعينه يف تركته 

  .على ذلك املال فال تباعة على االبن بالزائد  أي بعد األب فإن زاد اإلنفاق) بعده ( بعينه 
  إالّ إذَا ما قَال ال ُتحَاِسبُوا
  َوَتَرَك الكَْتَب فَلَْن ُيطَاِلُبوا

االبن بشيء ، ومفهومه أنه إذا مل يقل ) ترك الكتب فلن يطالبوا ( كان قد ) قال ال حتاسبوا و ( زائدة ) إال إذا ما ( 
ا ألنه قد يكتبها متروياً غري عازم عليها ، ومفهوم وترك الكتب أنه إذا كتب فإنه ال حتاسبوا فإنه حياسب ولو كتبه

  .حياسب وإن أوصى أن ال حياسب ألنه ملا كتب تقوى جانب عدم التربع فكانت وصيته بعدم احملاسبة وصية لوارث 
  وكالُْعرُوضِ احلَيوانُ ُمطْلَقَا
  فيه الرُّجوُع بالذي قْد أَْنفَقَا

للوارث على ) فيهالرجوع ( عاقالً كان كالرقيق أو غري عاقل كالدواب واألنعام ) حليوان مطلقا وكالعروض ا( 
مث أشار للوجه . ال حتاسبوه ويترك الكتب كما مر يف العرض : عليه أبوه إال أن يقول ) بالذي قد أنفقا ( االبن 

  :الثالث ، وهو ما إذا كان األب قد استهلك مال االبن العني فقال 
  إنْ َيكُْن َعْيناً َوَرْسماً أْصَدرَاَو

  بأنَُّه ذمََّتُه قْد َعمَّرَا



سواء كان عيناً باألصالة أو كان عرضاً واستهلكه األب وترتبت قيمته يف ذمته أو باعه واستهلك ) وإن يكن عيناً ( 
) قد عمرا ( وأنه ) ذمته  (أي املال العني أدخله يف ) بأنه ( أي أشهد األب عدلني يف رسم ) ورمساً أصدرا ( مثنه 

  .ذمته به 
  فََما َتَحاُسٌب ِلُمسَْتحِقِّ

  َوُهو كاحلَاِضرِ دونَ فَْرقِ
بني هذا الوجه والوجه ) دون فرق ( عيناً ) كاحلاضر ( أي املال املشهود به يف الذمة ) فما حتاسب ملستحق وهو ( 

وقد سئل ابن رشد عن . تاب فكذلك احلكم ههنا األول فكما ال حياسب يف الوجه األول إال إذا أوصى وقيد بالك
إنه كان ينفق عليك وأثبتوا : وصي أشهد عند موته أن ليتيمة عنده عشرين ديناراً ، فلما طالبت هبا قال هلا الورثة 

ذلك فقال إشهاد الوصي هلا عند موته بالعشرين ديناراً يوجبها هلا وتبطل حينئذ دعوى الورثة عليها وال حياسبوهنا 
  :ورمساً أصدرا واملوضوع حباله فقال : وأشار ملفهوم قوله . شيء اه ب

  َوإنْ َيكُْن يف ماِلِه قَْد أَْدَخلَْه
  ِمْن غَْيرِ إْشَهاِد بِذَاَك أَْعَملَْه

بأن مل يوجد بعينه يف تركة األب وال أشهد بأنه أدخله يف ذمته كما ) يف ماله قد أدخله ( املال العني ) وإن يكن ( 
  .من غري إشهاد بذاك أعمله (  :قال 

  َمْع ِعلْمِ أَْصلِه فََهاُهَنا َيجِْب
  َرجُوُع وَارٍِث بِإْنفَاقٍ طُِلْب

أي علم أصل مال االبن ببينة شهدت أنه كان ورث من أمه مائة مثالً أو تصدق عليه هبا ومل توجد ) مع علم أصله 
فرق بني هذا الوجه والذي قبله يليه هو اإلشهاد وعدمه بعينها يف تركة األب ، وال أشهد أنه أدخلها يف ذمته فال

صفة إلنفاق أي طلب ) جيب رجوع وارث بإنفاق طلب ( أي يف عدم اإلشهاد ) فههنا ( واملال عني على كل حال 
 وقيد اإلنفاق بالكتاب: إثر قوله . طلب : وإن يكن عيناً ورمساً أصدرا إىل قوله : من االبن ، ولو قدم الناظم قوله 

إما أن يوجد يف التركة بعينه فال حساب إال إذا أوصى وقيد يف : ، لكان أحسن ألن املال العني فيه ثالثة أقسام 
  .الكتاب ، وإما أن ال يوجد يف التركة فإن أشهد أنه يف ذمته فال حساب أيضاً كاألول ، وإن مل يشهد حوسب 

ركة األب ومل يشهد بعمارة ذمتهبثمنه ، واحلكم أن االبن مل يذكر الناظم حكم ما إذا مل يوجد العرض يف ت: تنبيه 
مث أشار إىل الوجه الرابع وهو ما إذا مل يدخل مال االبن بيد األب ) : م ( حياسب بالنفقة باألحرى مما إذا وجد قاله 

  :فقال 
  َوغَْيُر َمقُْبوضٍ َعلَى اإلطْالَقِ
  كالْعَْرضِ يف الرُُّجوعِ باتِّفَاقِ

ال : إال أن يقول ) كالعرض يف الرجوع ( عيناً كان أو عرضاً ) على اإلطالق ( من مال االبن  )وغري مقبوض ( 
  :مث أشار إىل حكم موت االبن قبل األب وطلب األب حماسبته فقال ) . باتفاق ( حتاسبوا وترك الكتب فال رجوع 
  َوَمْوُت االْبنِ ُحكُْمُه كََمْوِت اَألبِ

  َوَجْب َوقيلَ يف ُيْسرِ أبٍ َحلٌْف
يف مجيع التفصيل املتقدم من كون املال ) حكمه كموت األب ( يف حياة أبيه إذا أراد الرجوع عليه ) وموت االبن ( 

وال ميني على األب إذا أراد الورثة إحالفه أنه أنفق لريجع ألهنم قائمون مقام االبن وال يرثون . عيناً أو عرضاً اخل 



وهو ملالك يف مساع ابن القاسم يفرق ففي عدم األب ) وقيل . ( حيلف أباه  عنه إال ما كان له وليس لالبن أن
سئل مالك عن الرجل : عليه ، قال يف املقرب ) حلف وجب ( وعدم أمانته ) يف يسر أب ( وأمانته ال ميني عليه و 

ه أترى عليه مييناً ؟ قد أنفقته علي: ميوت ولده وقد كان للولد مال فتقوم جدته أو أمه تطلب مرياثها فيقول األب 
إن كان رجالً مقالً مأموناً فال أرى ذلك عليه ، وإن كان موسراً غري مأمون أرى أن حيلف ألن جل األباء : فقال 

يقتضي أن الغالب هو إنفاقهم بعدم قصد . ألن جل اآلباء اخل : وقوله . ينفقون على أبنائهم وإن كان هلم مال اه 
  .ا مر يف النفقات ينظر للعادة الرجوع ، ولذ قال السيوري كم

سئل ابن لب عن الذي يلتزم لزوجته النفقة على أوالدها على أن يستغل ما يكون ألوالدها من املال مدة : فرع 
األصل يف املنع لوجوه ال ختفى إال أن املتأخرين من املوثقني جرت عادهتم بالتخفيف يف ذلك إذا : الزوجية ؟ فقال 

غل يسرياً حبيث أن الغرض املقصود إمنا هو التربع بالنفقة ، ويكون فائد املال ال يبلغ إال بعض كان فائد املال املست
  .النفقة 

  فصل يف اإلقرار

اإلقرار والدعوى والشهادة كلها إخبارات ، والفرق بينها أن اإلخبار إن : قال يف الذخرية . وهو لغة االعتراف 
وإن مل يقتصر فإما أن ال يكون للمخرب فيه نفع فهو الشهادة أو يكون كان يقتصر حكمه على قائله فهو اإلقرار ، 

: فقوله . هو خرب يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه اخل : وقال ابن عرفة . وهو الدعوى اه 
ألن يوجب حكم صدقه على قائله أخرج به الرواية والشهادة : خرب أخرج به اإلنشاآت كبعت وطلقت ، وقوله 

الصالة واجبة مثالً فذلك خرب أوجب حكم صدقه على خمربه وغريه ، وإذا شهد على رجل حبق : القائل إذا قال 
يف ذميت دينار فهو خرب أوجب حكم صدقه على املخرب وحده : فإنه خرب أوجب حكم صدقه على غريه ، وإذا قال 

ألنه وإن أوجب حكماً على قائله فقط وهو حد  زيد زان: وأخرج به أيضاً قول القائل . فقط : وهو معىن قوله 
القذف ، لكن ذلك ليس هو ما اقتضاه الصدق ألن الذي اقتضاه الصدق هو جلد غريه مائة أو رمجه إن كان حمصناً 

أو بلفظ نائبه ليدخل قول الرجل آلخر أقر عين بألف فإنه إقرار ال وكالة حيتاج فيها إىل إقرار الوكيل : ، وزاد قوله 
  .ّمر يف الوكالة ، وليدخل إقرار الوكيل عن موكله كما 

  َوَماِلٌك ألَْمرِِه أقَرَّ يف
  ِصحَِّتِه َألْجَنبِيَ اقُتِفي

أي بالغ رشيد غري مكره ألن املكره ال ميلك أمره وال يلزمه إقرار كما ال يلزم احملجور من صيب ) ومالك ألمره ( 
ألن فائدة احلجر على . ف بال حجر بإقراره ألهل مل يكذبه اخل يؤاخذ املكل) : خ ( وسفيه وعبد وسكران ومرتد 

من ذكر هي رد تصرفاهتم اليت من مجلتها اإلقرار بالدين إال أن جييزه السيد من العبد والسكران وحمجور عليه فيما 
  :يتعلق باألموال واملعاوضات خبالف الطالق والعتق واجلناية فإهنا تلزمه كما قال 

  إقرار عقود ال يلزم السكران
  بل ما جىن عتق طالق وحدود

واملرتد حمجور عليه بعد إيقافه لالستتابة وال إشكال يف ذلك إن قتل ، وأما إن رجع إىل اإلسالم فهو مؤاخذ بإقراره 
وقبل إقراره باجمللس إن ) : خ ( ، وكذا املفلس فهو مؤاخذ بإقراره ، وإمنا اخلالف هل حياصص املقرله الغرماء أم ال 

ودخل يف كالمه الزوجة ألهنا ال حجر عليها يف اإلقرار ولو يف زائد . ت دينه بإقرار ال ببينة وهو يف ذمته اخل ثب



الثلث ، إذ ليس هو من التربع ، وكذا املريض فإن إقراره ماض ملن ال يتهم عليه ولو يف الزائد على الثلث ، وقول 
اإلقرار أو بعده وال يقبل رجوعه لتصديقه إال بإقرار ثان ، مل يكذبه يعين فإن كذبه بطل سواء كذبه قبل ) خ ( 

نعم فأنكر فإن ذلك ليس بإقرار ألن من شرط صحة اإلقرار : تزوجتك فأنكرت مث قالت : ونظريه من قال المرأة 
جوع أن يتفق املقر واملقر له يف تصديق كل واحد منهما صاحبه يف وقت واحد ، وهذا إذا مل يكن هناك عذر وإالَّ فر
املقر له لتصديق املقر بعد تكذيبه مقبول مثل أن يقر أحد الورثة أن ما تركه أبوه مرياث بينهم على ما عهد يف 

الشريعة مث جاءه شهود أخربوه أن أباه أشهدهم أنه تصدق عليه يف صغره هبذه الدار وحازها له ، فإنه إذا رجع عن 
واعتذر بأخبار البينة وأنه مل يكن عاملاً . شهود له هبا دون الورثة إقراره فإن التركة كلها موروثة ال هذه الدار امل

بذلك حني أقر بناه على العادة فإنه تسمع دعواه وعذره وال يكون إقراره السابق مكذباً للبينة قادحاً فيها قاله 
: رين وتلقوه بالقبول منهم اعتمد ما للقرايف غري واحد من احلفاظ املتأخ: قال أبو العباس امللوي . القرايف يف فروقه 

عن سحنون من أن إقراره األول مكذب للبينة فال ينتفع ) خ ( وبه تعلم ضعف ما يف . أبو سامل إبراهيم اليزناسي اه 
نقله يف باب اإلقرار والقسمة بعد ان نقل عن املازري أنه أفىت مبثل ما للقرايف ، وباجلملة فاملعتمد ما للقرايف وبه . هبا 

  .انظر شرحنا للشامل ، ويؤيده ما مر أول االستحقاق . ت كنت أفتي
مث اعلم إن املالك ألمره تارة يقر يف صحته وتارة يف مرضه ، ويف كل منهما إما أن يكون املقر له وارثاً أو أجنبياً 

رب عن قوله ومالك اقتفى خ: إقراره واتبع ولزم فقوله ) أقرَّ يف صحته ألجنيب اقتفي ( فأخرب هنا أن املالك ألمره إذا 
  :ألمره ، واجلملة بعده صفة له ومفهوم ألجنيب هو قوله 

  َوَما ِلَوارٍِث ففيِه اْخُتِلفَا
  َوُمْنِفذٌ له لُِتهْمٍة َنفَى

فمنهم من أبطله للتهمة وهم املدنيون يف روايتهم عن مالك ، ) لوارث ففيه اختلفا ( أقر به يف صحته أيضاً ) وما ( 
) ومنفذ له : ( م املصريون يف روايتهم عن اإلمام أيضاً وهو املشهور وعليه عول الناظم فقال ومنهم من أجازه وه

  .عنه لكونه يف حال الصحة فال تلحقه فيه هتمة وال توليج ) لتهمة نفى ( أي إلقراره 
  َورَأْس َمتروٍك املُِقرِّ أَلزَمَا
) ألزما : ( بنصب رأس مفعول بقوله ) رأس متروك املقر ( ف إذا مل يلحقه ذلك ) و ( َوْهَو بِه ِفي فَلَسٍ كالُغَرَما

إذا كان يؤخذ من رأس ماله ومتروكه فإن وىف به فال كالم ) و ( بالبناء للفاعل وفاعله ضمري املنفذ وهم املصريون 
ضهم حياصص بع) به يف فلس كالغرما ( أي املقر له حياصص ) هو ( ، وإن مل يوف به الستغراق الديون تركته ف 

مث إن ما ) ح ( بعضاً ، ولكن إمنا ذلك يف الدين احلادث بعد اإلقرار ، وأما القدمي قبل اإلقرار فمقدم اتفاقاً كما يف 
وعليه العمل ، واقتصر عليه ابن : قال املتيطي . درج عليه الناظم من نفوذ إقرار الصحيح لوارثه هو املشهور 

ن أقر لوارث أو غري وارث يف صحته بشيء من املال أو الدين وكل م: حارث ، وكذا صاحب الكايف حيث قال 
أو الرباءة أو قبض أمثان املبيعات فإقراره عليه جائز ال تلحقه فيه هتمة وال توليج ، واألجنيب والوارث يف ذلك سواء 

لصحيح للوارث مث حمل اخلالف يف إقرار ا. ، وكذا القريب والبعيد والعدو والصديق يف اإلقرار يف الصحة سواء اه 
إن كان ال يعرف وجه ما أقر به وال سببه ، وأما إن عرف ذلك ككون أم املقر له ماتت وتركت ماالً وأقر أبوه له 

به ، أو أقر لزوجته بقدر كاىلء صداقها ، أو أقر البنته بعدد يعلم منه أنه كان يالبسها ويبيع هلا ما اكتسبته بيدها ، 
 واملدنيني ، وإقرار املريض للوارث مع علم السبب كذلك جيوز اتفاقاً أيضاً كما يأيت فهو جائز نافذ باتفاق املصريني

وهذا كله إذا كان املقر له ممن يشبه أن ميلك مثل املقَّر به لكونه معروفاً . وحينما اإلقرار فيه للولد اخل : يف قوله 



ب أو ورث مثل هذا املال املقّر به بل ما بالتكسب واإلرث من أمه وحنو ذلك فإن كان ممن ال يشبه أن يكون تكس
قال أبو . أقّر به أكثر مما يشبه تكسبه أو إرثه أو كان ال يعرف بتكسب وال إرث أصالً فال يعمل بذلك اإلقرار 

إقرار األم بدين لالبنة يف صحتها نافذاً ال أن تكون االبنة غري : الفضل الربزيل يف مسائل البيوع من ديوانه ما نصه 
  .فة بتكسب وال فائد من مرياث أو غريه فإقرارها حينئذ مبا ال يشبه أن يكون هلا حمض توليج اه معرو
إذا ادعت املرأة من متاع البيت الذي شأنه أن يكون للنساء ما ال يشبه أن متلكه لضعف : ولذلك قالوا : قلت 

ها كما مر ، فكذلك هذا ال يكون له منه حاهلا وقلة صداقها وعدم معرفتها بالتكسب ال يكون هلا منه إال قدر صداق
إال قدر تكسبه أو إرثه ، وظاهر النظم أن إقراره نافذ ولو مل يتقدم من املقر له طلب يف صحة املقر ، وهو كذلك 

ولكن يف نظم العمل أن املقر له ال ينتفع باإلقرار إال مع قيام البينة أنه كان يطلب املقر مبا أقر به يف . على املشهور 
  :ياته وصحته ونصه ح

  والسر يف اإلقرار للوارث ما
  ينفع دون طلب قد علما

وحمل اخلالف أيضاً يف اإلقرار بالدين وحنوه مما ال يعرف أصل ملكه للمقر يعين بعينه وأما إقرار الرجل يف صحته أو 
اهلبة والصدقة وحيل مرضه مبا يعرف ملكه له من شيء بعينه أنه لفالن وفالن وارثأو غري وارث فإنه جيري جمرى 

ويف . وغريه ) ح ( حملها إن حاز ذلك املقر له به يف صحة املقر جاز له ، وإالَّ مل جيز بال خالف قاله ابن رشد ونقله 
حيل هذا : فلو أن رجالً أقر بدار البن له صغري فقال : قال ابن دحون البن زرب : نوازل اهلبات من املعيار ما نصه 

ن كانت الدار معروفة لألب وسكنه فإن خرج منها وحازها البنه بعد اإلقرار وإالَّ بطل ، وإن اإلقرار حمل اهلبة إ
إال حملجوره إذ ) خ ( كانت غري دار سكناه نفذ إقراره يعين ألن األب حيوز البنه الصغري غري دار السكىن كما قال 

يعلم يف دار السكىن أو يف غريها أهنا ملك وإن مل : قال ابن زرب . أشهد وصرف الغلة له ومل تكن دار سكناه اخل 
وباجلملة ؛ فما مل يعلم أصله للمقر وصح فيه إقرار الصحيح لوارثه وما علم أصله له . للمقر جاز وإن مل حيزها اه 

ويعرف . من املعينات من أصول وأثاث وحيوان أن جيري إقراره فيه جمرى اهلبة إن حيز يف صحته صح وإال فال 
أن كان حيوزه ويتصرف فيه ستة أشهر أو عشرة كما للوانشريسي إثر جواب ابن رشد ، وأما إن أقر أصله للمقر ب

  .بأمالك البنته عند عقد نكاحها فإهنا نافذة ولو لو حتز كما تقدم يف النكاح 
ونقله شارح  وعلى املقر له بالدين يف الصحة اليمني أنه ترتب له ذلك املقر له كما يف املعيار عن ابن لب ،: تنبيه 

ونظم العمل املطلق خالفاً ملا يف التبصرة يف الباب التاسع والعشرين من ) ح ( العمل يف البيت املتقدم وحنوه يف 
  :مث أشار إىل إقرار املريض بقسميه ألنه إما ألجنيب أو قريب فقال . القسم الثاين 

  َوإنْ َتكُْن ألْجنَبَِي يف املََرْض
  اِفذُ الغََرْضغَْيرِ َصِديقٍ فَْهَو َن

) نافذ الغرض ( أي اإلقرار ) فهو ( صفة ألجنيب ) غري صديق ( املخوف ) ألجنيب يف املرض ( اإلقرار ) وإن يكن ( 
  :ومفهوم ألجنيب أنه إذا كان يف املرض لقريب أو لصديق مالطف فهو قوله . معمول به ورث كاللة أم ال 
  َوِلَصِديقٍ أْو قَرِيبٍ ال يَرِثْ

  ِممن بِكاللٍة َورِثْ َيْبطُلُ
) ممن بكاللة ورث ( اإلقرار حيث وقع) يبطل ( كاخلال والعمة واخلالة ) أو قريب ال يرث ( مالطف ) ولصديق ( 
ومفهومه أنه إذا ورث بغري كاللة فإن إقراره صحيح وهو كذلك على املشهور كما البن رشد ، ونقله ابن . 



ه وإالَّ فال يقبل إقراره لقريب وال ملالطف ، واملراد بالكاللة هنا وهذا حيث ال دين حميط علي. سلمون وغريه 
الفريضة اليت ال ولد فيها ذكراً أو أنثى وإن سفل بأن كان فيها أبوان أو زوجة أو عصبة ، وأما الكاللة يف باب 

  :املرياث فهي الفريضة اليت ال ولد فيها وال والد وفيها يقول القائل 
  ويسألونك عن الكاللة

  ي انقطاع النسل ال حمالةه
  وال والد يبقى وال مولود
  فانقطع األبناء واجلدود

  وِقيل بلْ َيْمِضي بكلِّ حَالٍ
  َوِعْنَد ما ُيْؤَخذُ باِإلْبطَالِ

والقوالن قائمان من املدونة . ورث كاللة أو ال ) بكل حال ( إقرار املريض ملن ذكر ) وقيل بل ميضي ( 
  .لكونه ورث كاللة وهو القول األول ) باإلبطال ( بالقول ) ما يؤخذ  وعند. ( ومشهورمها ما تقدم 

  قيل بإطْالقٍ والبنِ القَاِسمِ
  ْميِضي ِمَن الثُّلِْث بُِحكْمٍ جازِمِ

البن ( قيل وهو ) و ( وال يكون للمقر له شيء ال من ثلث وال رأس مال وهو املعتمد ) باإلطالق ( يبطل ) قيل ( 
وعليه فتوى ابن سراج يف رجل كفل ) حبكم جازم ( إن محله أو ما محله منه ) من الثلث (  إقراره) القاسم ميضي 

أما : يتيماً فأشهد له يف صحته بعشرة دنانري ويف مرضه خبمسني ديناراً عن أجرة له فمات ونازعه الورثة ؟ فأجاب 
أس ماله وإن كانت أكثر مما جيب العشرة فتجب له ، وأما اخلمسون فإن كانت قدر أجرته الواجبة له فتجب من ر

  .له يف إجارته كان قدر اإلجارة من رأس ماله والزائد من ثلثه اه 
وبيانه أن الكافل يالطف مكفوله ، لكن ما أقر له به يف الصحة ميضي له على ما مر من رواية املصريني ، وما أقر به 

علم أنه كان يؤاجره ، نعم قوله الزائد على قدر  له يف املرض ميضي حيث كان لإلقرار سبب اتفاقاً كما هنا ألنه
وهو . ال يرث اخل : مث أشار ملفهوم قوله . اإلجارة يكون يف الثلث إمنا يتمشى على قول ابن القاسم وهو ضعيف 

  َوَحْيثُما اإلقَْراُر فيه ِللْوَلَْد:إقراره لولد أو زوجة أو غريمها كأخ مع ظهور سبب اإلقرار أو عدم ظهوره فقال 
  َمْع غَْيرِِه فَلَْيَس فيِه ِمْن َمَرْد

أي يف ) فليس فيه ( من الورثة بنني أيضاً أو غريهم ) غريه ( وجود ) للولد مع ( أي املرض ) وحيثما اإلقرار فيه ( 
  .بل هو صحيح الزم ) من مرد ( ذلك اإلقرار 

  َمَع ظُُهورِ سََببِ اإلقَْرارِ
  فإنْ َيكُْن ذَاَك عن اخِْتَيارِ

اتفاقاً كأن تشهد بينة بأن األب قد قبض للولد أمواالً ورثها من أمه ، أو باع له أسباباً ) مع ظهور سبب اإلقرار ( 
وقبض أمثاهنا ، أو أوصى له بوصية وقبضها أبوه ، وإن مل يبينوا قدر املقبوض ألن ظهور السبب ينفي التهمة بشرط 

فإن يكن . ( ملقّر به ، وإالَّ فال كما مر قريباً يف اإلقرار يف الصحة أن يكون املقر له ممن يشبه أن ميلك مثل املال ا
  .بأن مل يظهر سبب صحته ) عن اختيار ( اإلقرار ) ذاك 

  فَذُو ُعقوقٍ َواْنحَِراٍف ُيْحكَُم
  له به َوذُو الُبُرورِ ُيْحَرُم



) و ( يتهم على أن يعطيه وحيرم البار  ألنه ال) حيكم له به ( عن طاعته ) واحنراف ( ألبيه ) ذو عقوق ( ولد ) ف ( 
من إقرار األب له للتهمة ، وظاهره أنه يفصل فيه التفصيل املذكور سواء أقّر له وحده أو ) ذو الربور حيرم ( الولد 

مع أجنيب وهو كذلك فنصيب الولد يفصل فيه بني ظهور السبب فيصح وبني عدمه فذو عقوق يصح أيضاً وذو 
كإقراره للولد العاق : حيث قال تشبيهاً يف القولني ) خ ( ه الناظم هو أحد قولني متساويني يف برور حيرم ، وما ذكر

فيستفاد من الناظم أن القول بالصحة هو الراجح ، ومفهومه أنه إذا أقّر ألحد املتساويني يف العقوق أو الربور . اخل 
ال املساوي ) : خ ( د العصبة فإنه يبطل اتفاقاً فيهما أو أقر لألقرب مع وجود األبعد كإقراره البنته أو ألمه مع وجو

  .وأما إن أقر لألبعد مع وجود األقرب كإقراره للعصبة مع وجود األم أو البنت فإقراره صحيح . واألقرب اخل 
  َوإنْ َيكن ِلزَْوَجٍة بَِها ُشِغْف

  فَاملَْنُع َوالَْعكُْس بعكْسٍ يتَِّصْف
حباً فإن ظهر إلقراره سبب ككونه قبض هلا ماالً أو عرف أنه باع ) جة هبا شغف لزو( إقرار املريض ) وإن يكن ( 

هلا أسباباً فإلقرار صحيح اتفاقاً كما مر ، وكذا لو أقّر هلا بقدر كاىلء صداقها ألنه لو مل يقّر به ألخذته من تركته إذ 
وإن مل يظهر إلقراره هلا سبب وال كان بكاىلء . وأجاللكواىلء املعينة اخل : العادة بقاؤه كما مر يف النكاح عند قوله 

وهو أن ال يكون مشغوفاً حببها بل ) والعكس ( من صحة اإلقرار هلا واجب إال أن جييزه الورثة ) فاملنع . ( صداقها 
على املعتمد ، . انفردت بالصغري أم ال . فيلزم اإلقرار ويصح ورثه ولد أم ال ) بعكس يتصف ( كان يعرف ببغضها 

وما فيه من اخلالف أول باب اإلقرار ، وقد أفىت هو بصحته عند ) ح ( ظر اإلقرار باجململ للزوجة أو غريها يف وان
  .كزوج علم بغضه هلا فيستفاد من فتواه أن الراجح صحته : قوله 

  َوإنْ َجهِلَْنا ِعْنَد ذَاَك حَالَْه
معها من حمبتها وامليل إليها أو بغضه إياها فإن ورث ) حاله ( اإلقرار  )وإن جهلنا عند ذاك ( فَاملَْنُع ِممَّْن إْرثُُه كَالَلَْه 

  :كاللة مل يصح إقراره كما قال 
وإن مل يورث كاللة بأن ورثه ابن واحد ذكر صغري أو كبري منها أو من غريها صح إقراره ) فاملنع ممن إرثه كاللة ( 

  :كما قال 
  َوَمَع َواِحٍد ِمَن الذُّكُورِ

  لٍ لَْيَس باملَخظُورِيف كلِّ حَا
وإن ورثه بنون ذكور فقط أو ذكور وإناث فاإلقرار صحيح ) ومع واحد من الذكور يف كل حال ليس باحملظور ( 

  :أيضاً كما قال 
  كَذَاَك َمْع تََعدٍُّد ِفيهِْم ذَكَْر ١٤١٣

واحد أو متعدد كانوا كلهم منها ) ذكر  فيهم( األوالد حال كوهنم ) كذاك مع تعدد ( َما ِمْنُهُم ذُو صَِغرٍ َوذُو ِكَبْر 
ذو ( ال ) ما منهم ذو صغر و : ( ، أو بعضهم منها وبعضهم من غريها كباراً كانوا أو صغاراً أو خمتلفني كما قال 

خيتص بصحة اإلقرار معه بل هو صحيح هلا مع وجود كل من الفريقني أو أحدمها ، لكن إن كان فيهم صغار ) كرب 
الصغار من غريها فقط أو بعضهم منها وبعضهم من غريها ، أما إذا كان الصغار منها فقط ولو فيشترط أن يكون 

كان حقه : إناثاً وبقية الورثة كباراً منها ومن غريها أو منها فقط ، فإن اإلقرار ال يصح اتفاقاً ، ولذا قال الشارح 
  :أن يزيد بيتاً فيقول 

  إال إذا ما كان منها األصغر



لويف مبا ) أو ( ومنها مبعىن : وكان من غري ومنها األكرب وتكون الواو يف قوله : واها األكربولو قال وكان من أم س
  .تقدم 

  َوإنْ َيكُْن بِغَْيرِ ذَاَك َمطْلقَا
  ِقيلَ ُمسَوَّغٌ وقيلَ ُمتَّقى

لكاللة ومن وجود أي بغري ما ذكر من ا) بغري ذاك ( أي إقرار املريض للمجهول حاله معها متلبساً ) وإن يكن ( 
صغاراً كن من غريها أو كباراً منها فقط أو ) مطلقاً ( االبن أو البنتني ، بل كان اإلقرار هلا مع وجود بنت أو بنات 

نظراً إىل أهنا ) وقيل متقى ( هلا نظراً إىل أهنا أبعد من البنت ) مسوغ ( اإلقرار ) قيل ( منها ومن غريها فقوالن 
كان حقه أن : ثه مع العصبة صغرية أو أكثر منها مل يصح إقراره هلا اتفاقاً ، ولذا قال ولده أقرب من العصبة فإن ور

  :يزيد بيتاً أيضاً فيقول 
  إال إذا كن صغاراً أمجعا
  منها فحكم ذاك أن ميتنعا

ون إال أن كزوج علم بغضه هلا أو جهل وورثه ابن أو بن) : خ ( واملراد بالعصبة ما عدا االبن وإالَّ فهو ما تقدم 
ومل أقف على من رجح واحداً منهما إال ما يظهر من كالم الشامل . تنفرد بالصغري ومع اإلناث والعصبة قوالن اخل 

  .من رجحان األول ، وكذا الناظم حيث صدر به هذا حكم اإلقرار للولد والزوجة 
  َوإنْ َيكُْن لَِوارٍِث غَْيرِمها
  َمْع َولٍد فَفي اَألَصحِّ لَزِما

للمقر ) ولد ( وجود ) مع ( باجلر نعت لوارث حال كون الوارث ) لوارث غريمها ( إقرار املريض ) ن يكن وإ( 
وهو قول ابن القاسم ، ) ففي األصح ( ولو أنثى كإقراره ألم مع وجود ولد أو ألخت مع وجود بنت أو بنات 

  .زرب فيما إذا كان الولد بنتاً ومقابله نقله ابن سهل عن ابن ) لزما ( ورواه ابن عبد احلكم عن مالك 
  َودوَنُه ملاِلٍك قوالِن

  باملَْنعِ َواجلََوازِ َمرْوِيَّاِن
) باملنع و ( أحدمها ) قوالن ( فيه ) ملالك ( أي الولد أي وإقراره لوارث غريمها دون وجود ولد له ) ودونه ( 

كإقراره ألحدإخوته املتساويني يف الدرجة أو بين  عنه ، وحملهما إن كان املقر له مساوياً) اجلواز مرويان ( اآلخر ب 
فذو : عمه كذلك ، أو كان أقرب كإقراره ألم مع وجود أخ أو عم والراجح منهما املنع كما تقدم يف مفهوم قوله 

وأما إذا أقر لوارث أبعد مع وجود األقرب كإقراره للعصبة مع وجود أم أو أقرَّ . عقوق واحنراف حيكم له به اخل 
إذ قال ) خ ( عن ابن رشد ، وعليه عول ) ق ( ألب أو ألم مع وجود شقيق فإن إقراره صحيح اتفاقاً كما يف ألخ 

مث أشار إىل إقرار الزوجة لزوجها . وصوابه ومريض لوارث أبعد كما لشراحه . ومريض إن ورثه ولد ألبعد اخل : 
  :يف املرض هو كإقراره هلا يف التفصيل املتقدم فقال 

  الزَّْوَجِة والزَّْوُج سَواَوَحالة 
  َوالْقَْبُض للدَّْينِ مع الدَّْينِ اْسَتَوى

ء بفتح السني فيفصل فيه بني حبها له ) سوا ( لزوجته ) الزوج ( إقرار ) و ( لزوجها ) الزوجة ( إقرار ) وحالة ( 
) الدين استوى ( إقراره ب ) القبض للدين مع ( إقرار أحدمها لآلخر ب ) و ( أو بغضها أو جهل حاهلا على ما مر 

إقرار الزوجة لزوجها يف املرض كإقراره هو هلا فيه ، وال فرق بني أن يقر أحدمها لصاحبه بدين يف ذمته . ابن رشد 



قبضت ديين أو مؤخر صداقي : وإطالقه يشمل األصدقة وغريها ، فإذا قالت يف مرضها . أو بأنه قبض ماله عليه اه 
كذا إن جهل وورثها ابن أو بنون إال أن ينفرد بالصغري منها ، وأما إقراره بأن كاىلء فإن عرف بغضها له صح ، و

مث . وإن يكن لزوجة هبا شغف اخل : صداقها باق يف ذمته فهو عاطل مطلقاً وإمنا يفصل يف غريه كما مّر يف قوله 
  :أشار إىل تعدد اإلقرار فقال 
  َوُمْشهِدٌ يف َمْوِطَنْينِ بَِعدَْد

  ُيْنِكُر أنَّه اتََّحْد ِلطَاِلبٍ
واحد مثل أن يقر لرجل مبائة درهم ويشهد بذلك ) بعدد ( أي زمنني مثالً ) يف موطنني ( على نفسه ) ومشهد ( 

شاهدان ، مث يقر له يف موطن آخر مبائة درهم أيضاً ، ويشهد بذلك شاهدان آخران ومل يأمرهم بالكتب وال ذكر 
( أي املشهود به يف املوطنني ) ينكر أنه ( واحد ) لطالب ( لك فاإلقراران معاً السبب الذي من أجله ترتب عليه ذ

  .هي مائة واحدة أشهد له هبا مرتني : ويدعي أهنما مائتان وقال املطلوب ) احتد 
  لَُهْم به قَْوالن َوالَْيمُِني
  َعلَى كلَْيهَِما لَُه َتْعيُني

القولللمطلوب بيمينه وهو : القول للطالب بيمينه ، وقال مرة : ل مرة ملالك فقا) قوالن ( أي هبذا الفرع ) هلم به ( 
والذي رجع إليه وهو الراجح أن القول للمطلوب ، وكذا لو ادعى ) واليمني على كليهما له تعيني : ( معىن قوله 

قر أنه قبض منه على رجل مبائة فأقر لرهبا وادعى القضاء وأقام شاهدين أنه أقر أنه قبض منه مخسني وآخرين أنه أ
مخسني فقال رب احلق هي مخسون واحدة من املائة أشهدت لك هبا قوماً بعد قوم فهي مخسون واحدة إال أن يكون 

وال ذكر السبب احترازاً مما إذا ذكره فإنه إن احتد فهي مائة : أشهدهم يف كتابني كما يف ابن سلمون ، وقويل 
ومل يأمرهم بالكتب احترازاً مما إذا أمرمها : ن سلف فمائتان ، وقويل واحدة ، وإن تعدد ككوهنا من بيع واألخرى م

  :به أوالً وثانياً فهو قوله 
  ما لَْم َيكُْن ذاك بَِرمسْينِ ثََبْت
  فما ادََّعاُه ُمْشهِدٌ ال ُيلَْتفَْت

بل كان يف رسم يف حمل اخلالف مدة كون اإلشهاد مل يثبت يف رمسني ) برمسني ثبت ( اإلشهاد ) ما مل يكن ذاك ( 
من أهنا مائة ) فما ادعاه مشهد ( واحد أو بغري رسم أصالً أو برمسني بأمر املقر له ، أما إذا كانا يف رمسني بأمر املقر 

ال خالف يف أنه إن كان يف كتاب واحد أنه حق واحد ، : ابن رشد . إليه وجيب عليه املائتان ) ال يلتفت ( واحدة 
شهد قوماً يف كتاب مث أشهد آخرين يف كتاب آخر أنه يقضي عليه باملائتني ، وإمنا مسألة وكذا اإلخالف يف أنه إن أ

اخلالف وإذا أشهد شهوداً بعد شهود بغري كتاب وبينهما مدة من الزمان ، وإن كتب صاحب احلق مبا شهد عليه 
  .كل مجاعة كتاباً على حدة مل خيرج بذلك عن اخلالف اه 

أن يشهد املقر مجاعة بعد أخرى ومل يكتبا أصالً أو كتبا يف كتاب واحد ، فالقول  :وحاصله أن الصور الثالث 
أن يشهدمها : والثانية . للمقر بيمينه أنه حق واحد على الراجح من القولني ، فإن نكل حلف الطالب وأخذ املائتني 

أن يأمرمها بالكتابة املقر : الثالثة . النظم  املقر ويأمرمها بكتابة ما أشهدمها به فكتباه يف ذكرين فيلزمه املائتان كما يف
اكتبا يل ما مسعتما من فالن فإن املقر ال يلزمه إال مائة على الراجح أيضاً ، وهذه هي اليت : له فيقول ، لكل مجاعة 

نان أنه لو شهد اث. مشهد اخل : ومفهوم قوله . وإن كتب صاحب احلق مبا أشهد عليه اخل : أشار هلا ابن رشد بقوله 
أنه قبض مائة مبحضرمها يوم األحد ، وشهد آخران أنه قبضها مبحضرمها يوم االثنني فعليه مائتان أيضاً انظر الشيخ 



  َوَمْن أَقَرَّ َمثَالَ بِِتْسعَه.وال بد ) م ( 
  َوَصحَّ أنْ َدفََع ِمْنها السَّْبعَه

  .مثالً ) منها السبعة ( املقر ) دفع ( قد ) ن إ( بإقرار زيد ) وصح ( دنانري ) مثالً بتسعة ( لزيد ) ومن أقر ( 
  ثُمَّ أََتى ِمْن َبْعِد ذا بَِبيِّنَه
  بِقَْبضِ ِديناَرْينِ مْنُه ُمْعلَنه

بقبض دينارين ( شاهدة له ) ببينة ( أي إقرار زيد ) من بعد ذا ( املقر ) أتى ( ملا طالبه زيد باالثنني الباقيني ) مث ( 
  .على زعمه ، فادعى زيد املقّر له أن الدينارين املشهود هبما داخالن يف السبعة بذلك وبرىء ) منه معلنة 

  فالْقَْولُ قَْولُه إِن اخلَْصمُ ادََّعى
  ُدخولَ دينَاَرْينِ فيما اْنَدفَعَا

ادعى دخول دينارين ( وهو زيد ) اخلصم ( بكسر اهلمزة ) إن ( أي املقر أهنما داخالن يف السبعة ) فالقول قوله ( 
لو أقر لك باثين عشر ديناراً : وعن ابن القاسم وأصبغ . وال شيء عليه ، وأشار به لقول ابن سلمون ) فيما اندفعا 

فثبت قبضك تسعة منها ببينة أو إقرار وله بينة بأداء ثالثة ، فزعمت أهنا من التسعة فالقول قوله بأهنا سواها وبرىء 
نظره إن شئت ، وتأمل قول ابن سلمون ببينة أو إقرار ، فإن الصواب آخر اإلقرار فا) ح ( من اجلميع ، وحنوه يف 

حذف قول ببينة ألنه إذا ثبت هلا قبض تسعة وبينة أخرى ثالثة باملعاينة فيهما فإنه يربأ اتفاقاً ، وكذا لو شهدت 
  .واحدة أنه قبض منه تسعة مبحضرها مث ثالثة مبحضرها أيضاً 

  َوبْيُع َمن َحاَبى من املُْرُدوِد
  إنْ ثََبَت التَّْولِيُج بالشُّهُوِد

تقدم بيع احملاباة وتفصيله يف فصل مصائلم من أحكام البيع ،أهنما قوالن درج الناظم ) وبيع من حاىب من املردود ( 
هناك على أحدمها وهنا على اآلخر ، واحملاباة هي البيع بأقل من القيمة بكثري لقصد نفع املشتري أو بأكثر لقصد 

وأما . ائع ، فإن مل يقصد نفع من ذكر بل وقع للجهل بقدر الثمن فهو غنب ، وتقدم الكالم عليه يف فصله نفع الب
وبيع من حاىب أو ثبت توليجه بالشهود فهو : فهو بأو العاطفة على حاىب أي ) إنْ ثبت التوليج بالشهود : ( قوله 

متباينان ، ألن التوليج هو العطية يف صورة البيع ،  من املردود ، وهذه النسخة هي الصواب ألن التوليج واحملاباة
بأن الشرطية فال تصح إال على تأويل . واحملاباة هي البيع بأقل من القيمة أو بأكثر كما مر ، وأما نسخة إن ثبت اخل 

نسخة وهي حينئذ على هذه ال. حاىب بوجل ، فيكون املعىن وبيع توليج من املردود وإن ثبت التوليج بالشهود اخل 
أما مسألة احملاباة على ما درج عليه الناظم ههنا فال فرق . مسألة واحدة خبالفه على النسخة األخرى فهما مسألتان 

فيها بني الوارث وغريه ، فإذا باع من أجنيب أو ابنه أو زوجته أو أم ولد له ما يساوي مائة بعشرة ويشهد بذلك 
حىت حصل املانع فبيعه مردود ، وليس للمشتري إال مثنه على أحد أرباب البصر ومل خيرجه من يده وال حيز عنه 

قولني وهو ما للناظم ههنا كما مّر واالتفاق الذي يف ابن سلمون ال يتم بدليل ما تقدم يف فصل أحكام البيع ، وأما 
  .مسألة التوليج فال يرد البيع فيها إال بأحد أمرين 

  إما بِاإلقْرَارِ أَْو اإلشَْهاِد
  يف َوقٍْت االْنعِقَاِد هلم بِه

من املشتري بعد البيع وحصول املانع للبائع من موت أو فلس أو مرض أن ) باإلقرار ( بأن يشهد الشهود ) إما ( 
أي بالتوليج ) به ( أي للشهود أي أشهدهم املشتري والبائع ) أو اإلشهاد هلم ( البيع إمنا كان صورة وإمنا هي عطية 



اشهدوا علينا بأن هذا البيع ال حقيقة له ، ومبنزلة اإلشهاد ما إذا : ع فيقوالن هلم وقت العقد للبي) بوقت االنعقاد ( 
وكيفية ثبوت : قال ابن سلمون . حضروا معهما على وجه االتفاق ومسعوا منهما ذلك من غري إشهادمها إياهم 

داه من البيع والتصيري مسعة ال حقيقة له ، توسطنا العقد بينهما واتفقا معاً على أن ما عق: التوليج أن يقول الشهود 
أو يقولوا أشهدنا فالناً وفالناً على شهادهتما بأحد : زاد الشارح . أو يقولوا أقر لنا بذلك املشتري بعد البيع اه 

وحصول املانع اخل : وما زاده إمنا هو من باب النقل للشهادة فليس خارجاً عمايف النظم وقويل . هذين الوجهني اه 
فإن ثبت . احترازاً مما إذا مل حيصل للبائع مانع فإن ذلك ال يبطل بل هو للمشتري إن حازه كان وارثاً أم ال  .

  .التوليج بأحد األمرين فال إشكال ، وإن مل يثبت مبا ذكر فإن مل يثبت ميل البائع للمشتري فال ميني والبيع صحيح 
  َوَمْع ثُُبوِت مَيلِ بائعٍ ِلمَْن

  ى َيْحِلُف يف َدفع الثََّمْنِمْنه اْشتََر
أي أنه دفعه وأنه اشترى شراء ) يف دفع الثمن ( املشتري ) منه اشترى حيلف ( وقع ) ومع ثبوت ميل بائع ملن ( 

صحيحاً ويصح البيع ، فإن نكل بطل البيع مبجرد نكوله ألهنا ميني هتمة ال ترد ، وظاهره أنه ال فرق بني وارث 
 ابن سلمون عن فقهاء قرطبة خالف املعتمد ألن التوليج مل يثبت بأحد أمرين كما يف وغريه وهو كذلك ، وما يف

مصطفى ، وظاهره أيضاً أنه حيلف ولو عاينت البينة دفعه وهو الظاهر ألنه مع امليل قد يدفع إليه الثمن لريده إليه 
كرنا يف حاشيتنا عليه ما يشفي الغليل إن وينتفي اليمني عنه ، وقد عقد يف المية الزقاق للتوليج فصالً أطال فيه ، وذ

وانظر الكراس احلادي عشر من معاوضات املعيار يف مسألة الوصايا اختلف فيها فقهاء جباية . شاء اهللا ، فعليك به 
  .إن أردت زيادة التوسيع يف هذا املعىن 

  فصل يف حكم املديان
  :أوهلا الغين املوسر بالدين وهو معىن قوله : ام وقسمه الناظم إىل أقس. الصيغة للمبالغة ، واملراد املدين 

  َوَمن عليه الدَّْيُن إما ُموسُِر
  فََمطْلِ

  ظُلٌْم وال ُيَؤخَُّر
يف ظاهر احلال يتهم مبال أخفاه كما البن سهل وهو يلبس الثياب الفاخرة وله خدم ) ومن عليه الدين إما موسر ( 

إن مل يعد ) وال يؤخر ) ( مطل الغين ظلم : ( عليه السالم  لقوله) فمطله ظلم ( وال يعلم بأصول وال عروض 
بالقضاء ومل يسأل التأجيل لثبوت عسره بل يسجن حىت يؤدي فإن وعد بالقضاء وسأل التأجيل كاليومني والثالثة 

إن سأل أعطى محيالً باملال ألنه ملا وعد بالقضاء ظهرت قدرته على املال فلم يقبل منه إال محيل به وإالَّ سجن ، و
باملال ووفق بينهما : وقال سحنون . التأجيل لثبوت عسره فإنه يؤجلبحميل بوجهه عند ابن القاسم وهو الراجح 

هو يف ظاهر املالء . بأن قول سحنون يف امللد وقول ابن القاسم يف غريه ، وقوله فيما يأيت واحلبس للملد واملتهم اخل 
  .نا أيضاً فاألوىل حذفه واالستغناء عنه مبا ه

إذا سجن ظاهر املالء وطلب اخلروج من السجن لطلب ما ينفعه حبميل بوجهه مث يعود إليه إن عجز عن : تنبيه 
  :إثبات ما ينفعه ، فإنه ميكن من ذلك قاله عياض وثاين األقسام قوله 

  أْو ُمْعِسٌر قَضاُؤهُ إْضراُر
  فَيْنَبِغي يف َشأْنِهِ اإلْنظَاُر

و لكن له عروض وأصول حيتاج يف بيعها إىل فسحة وتوسعة فإنه يؤخر باالجتهاد على  ال يعرف بناض) أو معسر ( 



أي ) فينبغي ( به ) إضرار ( أي القاضي ببيعها عليه عاجالً من غري تأخري فيه ) قضاؤه ( قدر كثرة املال وقلته إذ 
إذ هو . وسلعة املديان رهناً جتعل اخل  :والتأخري بقدر قلة املال وكثرته كما يأيت يف قوله ) يف شأنه اإلنظار ( جيب 

من تتمة ما هنا وظاهره أنه يؤخر بدون محيل ألن الرهن كاحلميل كما يأيت عن ناظم عمل فاس إذ حيث جعلت 
السلعة رهناً لألجل املضروب فال سبيل لرهبا إىل تفويتها ، وإن فعل مل ميض تفويته إياها إال بعد أداء ما عليه ، 

  .وأجل لبيع عرضه إن أعطى محيالً باملال ) : خ ( ك مث هذا القسم داخل يف معلوم املالء وسيأيت ما يف ذل
فإن ادعى رب الدين أن له ماالً ناضاً وطلب حتليفه فيجري ذلك على االختالف يف ميني التهمة واملعمول به : تنبيه 

جل الناس ليس : ني عليه حمتجاً بقول مالك توجيهها كما ّمر يف باب اليمني ، ومقابله أليب عمر األشبيلي أنه ال مي
ففي حلفه على عدم الناض : بقوله ) خ ( واحلمل على هذا الغالب واجب وإىل هذا اخلالف أشار : هلم ناض أي 

تردد وحمله إذا مل حيقق الدعوى عليه وإالَّ توجهت اتفاقاً ، فإن نكل حلف الطالب وأجرب املطلوب على األداء وال 
  :وال كثرياً كما يف ابن سلمون ، وثالث األقسام قوله يؤخر قليالً 

  أْو ُمْعِدٌم َوقَْد أََبانَ مَْعِذرَه
  فواجٌِب إنظاُرُه ملْيِسرَه

بأن شهدت بينة ال مطعن فيها بعدمه وحلف معها ) معذرة ( أي أثبت ) قد أبان ( احلال أنه ) أو معدم و ( 
} وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة : لقوله تعاىل ) مليسرة  فواجب إنظاره( وأخرجها أول جلوسه عند احلاكم 

إنه إذا مل يثبت عدمه أول جلوسه عند احلاكم فإنه . وقد أبان معذرة اخل : ومفهوم قوله )  ٢٨٠: البقرة ( اآلية 
: يت يف قوله حينئذ إما ظاهر املالء ، وقد تقدم أو جمهول احلال وحيبس لثبوت عسره إن مل يأت حبميل بوجهه كما يأ

  :وحيثما جيهل حال من طلب اخل 
إن املفلس : ظاهره أنه ال يلزم بالتكسب وهو كذلك ما مل يداينه الناس ليقضيهم من صنعته فقد قال اللخمي : تنبيه 

: قال ابن عرفة . الصانع يداين ليعمل ويقضي من عمله ، مث عطل أجرب على العمل فإنلد استؤجر يف صنعته تلك 
له يف الزوج يف النفقة إذا ترك صنعته ، وأما نفقة األوالد فال خالف أنه ال جيرب على الصنعة قاله الربزيل يف فيلزم مث
  :ورابع األقسام قوله . النكاح 

  وَمْن َعلَى اَألْمَوالِ قد َتقَعَّدَا
  فالضَّْرُب والسِّْجُن عليه َسْرَمدَا

ويشمل املعسر الذي له عروض املتقدم يف القسم الثاين كما ) دا على األموال قد تقع( كان معلوم املالء و ) ومن ( 
ومثلوا معلوم املالء مبن أخذ أموال الناس ويقعد للتجارة ، مث يدعي ذهاهبا ومل يثبت ما : قال يف التوضيح . مر 

محيل ألنه وال يؤخذ منه : عياض ) فالضرب والسجن عليه سرمدا ( يصدقه من احتراق منزله أو سرقته أو حنومها ، 
وليس لإلمام أن : ابن عبد السالم . ملد ظامل إال أن يلتزم احلميل دفع املال يف احلال إن عرف أنه من أهل الناض 

  .يبيع عروضه كما يبيعها على املفلس ألن املفلس قد ضرب على يده ومنع من ماله 
  وال الْتِفَاَت ِعْنَد ذَا لبيِّنه
  ملا ادََّعى ِمن َعَدمِ ُمبيِّنه

صفة لقوله ) لبينة ملا ادعى من عدم مبينة ( أي عند تقعده على أموال الناس وادعائه العدم ) وال التفات عند ذا ( 
ال يلتفت للبينة الشاهدة بعدمه دون أن يشهدوا أنه احترق منزله ، أو أنه ذهب ما : لبينة ، وملا ادعى متعلق به أي 

وإن شهدت بينة بالفقر سئلت كيف : ذلك كما للخمي ونصه  بيده بسرقة أو غصب أو نزول األسواق به وحنو



علمت ذلك فإن كان من قول الغرمي وشكواه ذهب ما يف يدي وخسرت وما أشبه ذلك مل تكن شهادة ، وإن قالوا 
كنا نرى تصرفه يف بيعه وشرائه وقدر أرباحه ونزول األسواق عليه ونفقته على عياله ونقص رأس ماله شيئاً بعد : 

وال تقبل بينة من علم مالؤه إال بذهاب : وحنوه للمازين ، ودرج عليه يف الشامل فقال . انت شهادة تامة اه شيء ك
  .كنا نرى بيعه وشراءه ونفقته ونقص ماله اه : ماله بأن تقول 

  وإنْ أَي بَِضاِمنِ فباألَدَا
  حىت ُيَؤدِّي ما عليه قََعدَا

حىت يؤدي ما عليه ( ء كما ّمر عن عياض ) باألدا ( يقبل منه الضامن  إنه) بضامن ف ( معلوم املالء ) وإن أتى ( 
أن معلوم املالء إذا أراد أن يؤدي بعض احلق وأىب ربه من قبوله إال بأداء اجلميع فإن القول لربه : ، وظاهره ) قعدا 

ر أن ظاهر املالء إذا والظاه. وإن علم بالناض مل يؤخر وضرب مرة بعد مرة اخل ) : خ ( وهو كذلك على املعتمد 
وكذا املعسر الذي له أصول وأجل لبيعها فلم يفعل بعد . سجن وختلد يف السجن جيري فيه قوهلفالضرب اخل 

  .السجن فإنه يضرب أيضاً إذ كل من مل يفد فيه السجن يضيق عليه بالضرب 
املوثقني أن املدين مليء باحلق الذي ثبت  مبنزلة معلوم املالء من أقر باملالء مث ادعى العدم ففي ابن فتوح كتب: تنبيه 

عليه حسن فإن ادعى العدم مل يصدق وإن قامت له به بينة ألنه قد كذهبا إال أن تشهد بينة بعطب حل به بعد إقراره 
 أن عدم قبول البينة بالعدم ممن اعترف باملالء هو املشهور املعمول به ، ويسجن أبداً: ، ويف وثائق الفشتايل واملعيار 

وانظر ما قدمناه . حىت يؤدي دينه أو تبيض عيناه ما مل تقم بينة بطروء آفة أذهبت ماله بنهب أو سرقة أو احتراق اه 
  :وخامس األقسام قوله . واخللع سائغ اخل : يف التنبيه السابع عند قوله 

  َوَحْيثُما ُيجَْهلُ حَالُ َمْن طُِلْب
  َوقَصَد اْختباُرُه مبا َيجِْب

بدين هل هو مليء أو معدم فإنه يسجن إىل ثبوت فقره ما مل يأت حبميل بوجهه فإن ) هل حال من طلب وحيثما جي( 
أتى به مل يسجن وأخر إلثبات عسره فإن أنقضى األجل ومل يثبته أو مل يأت حبميل أول األمر فال بد من اختباره 

املذكور ، ولعل له ماالً أخفاه ولكن  من السجن) وقصد اختباره مبا جيب : ( بالسجن والتضييق عليه كما قال 
  :حبسه خيتلف بقلة املال وكثرته كما قال 

  فََحْبُسُه ِمقَْدارَ نِْصِف َشهْرِ
  إنْ َيكُْن الدَّْيُن َيِسري القَْدرِ

  .كالدريهمات كما يف املقدمات ) فحسبه مقدار نصف شهر إن يكن الدين يسري القدر ( 
  واحلَْبسُ يف تََوسُِّط َشهَْران

  وضعُف ذين يف اخلَِطري الّشاِن
يف ( وهو أربعة أشهر فيحبس ) شهران وضعف دين ( أي يف املال املتوسط بني القلة والكثرة ) واحلَْبسُ يف توسط ( 
ووجه ذلك أنه حيبس الختبار حاله ، فوجب أن يكون على قدر احلق الذي عليه ومل ) اخلطري الشان ( املال ) 

فإذا انقضى نصف الشهر أو الشهران يف املتوسط ) ت ( عله خيتلف باختالف الناس قاله يذكروا للخطري حداً ، ول
  .وأخرج اجملهول إن طال حبسه بقدر الدين والشخص ) : خ ( أو األربعة يف الكثري سرح من السجن وخلي سبيله 

  َوَحْيثُ جاَء قبلُ بالْحميلِ
  بِالَْوْجِه َما ِللسِّْجنِ مْن َسبِيلِ



وطلب التأجيل ليثبت عدمه ) باحلميل بالوجه ( أي قبل حبسه ) قبل ( اجملهول ومثله ظاهر املالء ) وحيث جاء ( 
بل يؤجل ، فإذا انقضى األجل ومل يثبت ما ادعاه حبس حينئذ لالختبار كما أشرنا إليه ) ما للسجن من سبيل ( ف 

وإمنا حيبس يف جمرد . ه حبميل بوجهه اخل وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ومليسئل الصرب ل) : خ ( أول التقرير 
  :عند قوله . الدعوى بعد حلف املدعي أن ما ادعاه حق كما مر 

  وضامن الوجه على من انكرا
  دعوى امرىء خشية ان ال حيضرا اخل

  َوِسلعةُ اِملْديان رهناً ُتجَْعلُ
يعها عليه وطلب رهبا أن ال تفوت عليه وتوضع يريد رب الدين تعجيل ب) وسلعة املديان ( َوَبْيُعَها عليه ال يَُعجَّلُ 

ملا يف التعجيل من ) رهناً جتعل وبيعها عليه ال يعجل ( رهناً ويؤجل أياماً فينظر يف الدين فإن رهبا جياب إىل ذلك ، و 
  .الضرر به 

  َوَحقُُّه َمْع ذَاَك أنْ ُيَؤخَّرَا
قلة أو كثرة ) حبسب املال ( أجالً ) أن يؤخرا ( ع جعلها رهناً أي م) وحقه مع ذاك ( بَِحَسب املالِ ِلما القاِضي َيَرا 

هذا الذي جرى به احلكم ومضى به العمل ، وتدل عليه الروايات عن مالك . باجتهاده ) ملا القاضي يرى ( 
ا كان وتقدم أن هذه املسألة من تتمة القسم الثاين ، بل لو استغىن به عنها لكفاه ألنه إذ. وأصحابه قاله ابن رشد 

  .يؤجل من غري رضاه جبعلها رهناً فأحرى مع رضاه بذلك 
كتب إىل شيوخ قرطبة فيمن عليه دين وله أصول مأمونة فسأل تأخريه حىت يبيع : يف نوازل الربزيل ما نصه : تنبيه 

له أصول  يلزمه محيل باملال كان: األصول هل يعطى محيالً بالوجه على ما يفيت به أهل طليطلة ؟ فأجاب ابن عتاب 
ويلزم احلميل ولو كان بيد الطالب رهن حىت ينصفه وهو مذهب الشيوخ ، : قال . أو مل يكن ، وبه جرى العمل 

خ ( وإىل األول أشار . وأفىت ابن مالك إن كان املطلوب معروف العني ظاهر املالء فال أرى احلميل باألمر الالزم اه 
املال كما مر ، وإمنا نقلناه ملا فيه من زيادة الفائدة وهي أنه يلزمه وأجل لبيع عرضه إن أعطى محيالً ب: بقوله ) 

: سئل سحنون عمن وجب عليه غرم مال ؟ فقال . الضامن باملال ولو كان بيد الطالب رهن وتأمله مع قوله بعد 
ذلك ومل يتهم ،  ال محيل عليه إذا بذل من نفسه: هذا ربعي مل أجد من يشتريه فطلب منه الطالب محيالً بالوجه فقال 

ولكن ما أفىت . ال تشتريفإن احلاكم يشيده مث يبيعه باخليار رجاء الزيادة اه : فإن زعم الطالب أنه يقول للمشتري 
  :به ابن مالك وقاله سحنون هو الذي عليه عمل فاس قال ناظمه 

  ومن بدين قد أقر بسجن
  إن مل جيىء برهن أو من يضمن
وعجل بيع احليوان ) : خ ( م للبيع بعد انقضاء ما أجله إليه فإنه جيري على قول وإذا جعله رهناً وأشاده احلاك

وقد تقدم أنه إذا انقضى الشهران يباع ولو مل يبلغ القيمة ألنه غاية املقدور ، وكذا . واستوىف بعقاره كالشهرين اخل 
  .قال ابن رشد يف بيع ربع اليتيم للنفقة عليه اه 

  املُتََّهْمَواحلَْبسِ ِللُْمِلدِّ َو
  إىل األداِء أَْو ثُبُوِت الَعدَْم

  .إىل األداء أو ثبوت العدم ( يستمر ) واحلبس للملد واملتهم ( 
  ولَْيسَ يُْنجِيه ِمن اعتقالِ



  إالَّ محيلٌ غارٌم للمالِ
  )إال محيل غارم للمال . ليس ينجيه من اعتقال ( إن وعد بقضاء ف ) و 

ظاهره أنه ال بد له من محيل باملال وعد بالقضاء أو سأل التأجيل لثبوت عسره ، هذا هو ظاهر املالء املتقدم ، و
ولكن املشهور التفصيل بني أن يعد . واقتصر عليه يف املقدمات وابن سلمون ، وتبعهما الناظم . وهذا قول سحنون 

اً كاليوم أعطى محيالً باملال وإن وعد بالقضاء وسأل تأخري) : خ ( بالقضاء فيؤجل باحلميل باملال اتفاقاً كما قال 
. وقال سحنون باملال أيضاً . وبني أن يسأل التأجيل لثبوت عسره فبحميل بالوجه عند ابن القاسم وهو الراجح 

يسجن : وأما من ظاهره املالء ومل يعلم مالؤه ولكن يتهم على إخفاء املال فقال سحنون وغريه : قال ابن سهل 
يؤخذ منه احلميل ، : قال ابن القاسم . وال يؤخذ منه محيل بالوجه ولكن باملال : قال سحنون . حىت يتبني أمره 

فيحمل قول . وفهموه على أنه يريد محيل الوجه ، واختلف يف قول ابن القاسم وسحنون فقيل خالف ، وقيل وفاق 
ضيح ودرج عليه يف الشامل ونقله يف التو. وقول ابن القاسم على غريه اه . سحنون على إنه كان ملداً ظاهر املالء 

ومن تفالس وظاهره املالء سجن أيضاً ولو شهدت بينة بفقره إن مل تزك وحيث يقبل منه احلميل فهل مبال أو : فقال 
الراجح : ابن رحال . وجه ؟ ورجح قوالن وهل القوالن على ظاهرمها أو األول للملد والثاين لغريه ؟ خالف اه 

وقد علمت من هذا أن الراجح قول ابن القاسم وإن كان . اقتصار العبدوسي عليه اه  فيما يظهر لنا أنه وفاق بدليل
ومن تبعه على ظاهره ، وقد علمت ) م ( يف املقدمات اقتصر على قول سحنون وتبعه ابن سلمون والناظم وقرره 

تهم وغريه غري سديد إذ مل أيضاً أن هذا ليس قسماً زائداً على األقسام املتقدمة ، وأن جعلهم اجملهول ينقسم إىل م
يقله أحد ألن امللد املتهم غري اجملهول إذ ال حيكم عليه باللدد والتهمة حىت يكون ظاهره خيالف دعواه وهو ظاهر 

جمهول احلال ، وظاهر املالء وعنه عرب ابن رشد بامللد واملتهم ، : فاألقسام ثالثة : وباجلملة .املالء حينئذ واهللا أعلم 
ء ويدخل فيه املعسر الذي له عروض كما مر التنبيه عليه ، فإن كان ثابت العدم من أول األمر كانت ومعلوم املال

وال يؤخر ، : األقسام أربعة ، وهلذا كان األوىل للناظم حذف األول من هذين البيتني ويذكر ثانيهما عقب قوله 
  :كما حيذف أيضاً قوله . قد تقعدا اخل ومن على األموال : أو معسر ألنه داخل يف قوله : وحيذف أيضاً قوله 

  َوَحْبُس َمْن غَاَب َعلى املَالِ إىل
  أدَاِئِه أَْو َمْوِتِه ُمْعتَِقال

وقد تقدم له حكمه ، . إذ هو معلوم املالء ) إىل أدائه أو موته معتقال ( مستمر ) وحبس من غاب على املال ( 
ت اخلمسة عشر مع األبيات الثالثة بعدها من التداخل واإلطناب وباجلملة فقد وقع للناظم رمحه اهللا يف هذه األبيا

  :وعدم الترتيب واإلخالل ببعض القيود ما ال خيفى ، وقد كنت أصلحتها يف هذه األبيات ونصها 
  ومن عليه الدين إما ظاهر
  أو مبهم يف حاله أو موسر

  فأول يسجن لألداء
  ما مل يكن وعد بالقضاء
  فبحميل الوجه جاء ينظر

  م بغري ذاك ال يؤخرعنه
  وإن يكن سأل للعدم االجل

  فبحميل الوجه يف القول األجل



  وحيث جاء الثاين باحلميل
  بالوجه ما للسجن من سبيل
  وإن يكن عن احلميل عجزه

  فواجب بالسنة اختباره
  فالدين إن كان يسري القدر
  فسجنه مقدار نصف شهر
  واحلبس يف توسيطه شهران

  وضعف ذين يف اخلطري الشان
  وثالث بالضرب والسجن حكم

  وعسره الثابت بعد كالعدم
  إال إذا أشهد بالذهاب

  للمال باحلرق واالغتصاب
  وإن أتى بضامن فباألدا
  حىت يؤدي ما عليه قعدا
  وكل من سأل تأجيال ملا
  يبيع من عروضه ملتزما
  فبحميل املال قد يؤجل
  بقدر دينه يكون األجل

  .م املالء وظاهره وجمهوله إذ بطلبه التأجيل للبيع علم مالؤه يشمل معلو. وكل من سأل اخل : وقولنا 
  َوغَْيُر أْهلِ الَوفْرِ َمْهَما قََصدا

وهو يف اللغة املال الكثري ، واملراد به هنا مطلق املال وغري أهله هو ظاهر ) وغري أهل الوفر ( تأْخَِريُه َوبالقََضاِء َوَعدا
  .تأخريه وبالقضاء وعدا  (أي طلب ) مهما قصدا ( املالء وجمهوله 

  ُمكَِّن ِمْن ذَاَك بَِضاِمنِ وإنْ
  مل يأِت بالضَّاِمنِ ِللَْمالِ ُسجِْن

وإن وعد بقضاء وسأل ) خ ( كما مر يف قول ) وإن مل يأت بالضامن باملال سجن ( باملال ) مكن من ذاك بضامن 
  .ا يف كالمه اجملهول ألنه بوعده بالقضاء انتفى جهله وإمنا أدخلن. تأخرياً كاليومني أعطى محيالً باملال وإال سجن اخل 

  َوَمْن له َوفٌْر فَلَْيَس ُيْضَمُن
  فَإنْ قََضى الَْحقَّ َوإالَّ ُيْسجَُن

الذي عليه بذلك ) فإن قضى احلق ( وال يؤخر ) فليس يضمن ( وهو معلوم املالء املعروف بالناض ) ومن له وفر ( 
  .وإن عرف بالناض مل يؤخر وضرب املرة بعد املرة ) : خ ) ( ن يسج( يقضه ) وإال ( الناض فذاك 

  َوأَْوَجبَ اْبُن َزْربٍ أَنْ ُيَحلّفَا
  َمْن كَانَ باكِْتسَابِ َعْينٍ ُعرفا

وهم التجار ألن الغالب على ) ابن زرب أن حيلفا من كان باكتساب عني عرفا ( القاضي أبو بكر ) وأوجب ( 



أن هذه اليمني جارية على إميان التهم واملعروف توجهها . أو معسر اخل : عند قوله أحواهلم حضور الناض ، وتقدم 
  .من غري فرق بني جتار وغريهم ، وابن زرب توسط يف ذلك فأوجبها على التجار دون غريهم 

  وُمْحِملُ النَّاسِ َعلَى حال املَالَ
  َعلَى اَألَصحِّ َوبِهِ احلُكُْم َخال

) وبه احلكم ( قاله ابن احلاج ) على األصح ( ء فمن ادعى العدم فعليه إثباته ) ال وحممل الناس على حال امل( 
وهذا مما قدم فيه الغالب على األصل ألن اإلنسان يولد وال شيء له لكن الغالب عليه . ومضى ) خال ( والعمل 

فقري عدمي ال نعلم له ماالً ظاهراً نعرف فالناً املعرفة التامة ونشهد بأنه : التكسب وصفة الشهادة بالعدم أن يقولوا 
ال جتوز ألهنا حتمل على ظاهرها من البت ، : ال مال له ظاهراً وال باطناً فقيل : وال باطناً ، فإن قطع الشهود وقالوا 

وقد يغتفر للعوام . وقيل جتوز وحتمل على العلم ، فإن صرحوا بالبت والقطع مل جتز قوالً واحداً قاله ابن رشد 
  وََيشَْهُد الناُس بِْضَعفٍ أَْو َعَدْم.أو شهد وحلف ) : خ ( بالقطع فيها قياساً على ما قيدوا به قول  التصريح

  َوال ِغَنى ِفي احلَالَتْينِ ِمْن قََسْم
حلاله وقلة ذات يده لضعف صنعته أو جتارته ، وصفتها أن ) بضعف ( للمدين ) يشهد الناس ( جيوز أن ) و ( 

فالناً ويعلمونه ضعيف احلال بادي اإلقالل قليل ذات اليد مقدوراً عليه يف رزقه وحاله  يعرف شهوده: يقولوا 
متصلة على ذلك إىل اآلن يف علمهم ، فإذا ثبت هذا الرسم أخذ منه القليل الذي يف يده ودفع للغرماء بعد أن 

احملض وأنه ال شيء له يف علمهم أي كما جيوز أن يشهد الناس للمدين بالعدم ) أو عدم ( حيلف أن ال شيء له غريه 
كما مر قريباً فإن شهدت إحدامها بالضعف أو العدم وشهدت أخرى لرب احلق باملالء فإن بينة املالء تقدم على 

من أهنا ال تقدم إال إذا بينت أنه أخفى ماالً أو عينت ) خ ( كما يف األجهوري خالفاً ملا يف . املعمول به بينت أم ال 
وتقدمت هذه املسألة آخر الشهادات عند الكالم على . ومن مباله أحاط الدين اخل : كما يأيت عند قوله  له داراً مثالً

  .تعارض البينات فانظرها هناك مع نظائرها 
من املدين ألنه إمنا شهدوا ) قسم ( أي عن ) من ( ومها شهادهتم بالضعف وشهادهتم بالعدم ) وال غىن يف احلالتني ( 

  .، فال بد من حلفه على الباطن واختلف هل حيلف  له بظاهر احلال
  َمبا اقَْتضاه الرَّْسُم ال اليقنيِ
  إذْ الَ َيِصحُّ َبتُّ ِذي الَيمِنيِ

فيقسم أنه ال يعلم لنفسه ماالً ظاهراً وال باطناً على طبق ما شهدوا له به ) اقتضاه الرسم ( أي على وفاق ما ) مبا ( 
والناظم ) خ ( ال مال يل وهو الذي اعتمده : والبت بأن يقول ) اليقني ( على  يكلف احللف) ال ( يف الرسم و 
ال : إلمكان إرثه ماالً مل يعلم به أو حيلف على البت والقطع فيقول ) إذ ال يصح بت ذي اليمني : ( وعلله بقوله 

ذ من الضعيف ما بيده ودفع مال له ظاهراً وال باطناً وإن وجده ليقضينه وهو املذهب ، فإذا حلف أخر املعدم وأخ
وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته ، مث إذا ادعى الطالب عليه بعد هذه اليمني أنه أفاد ) : خ ( للغرماء 

وإن وجده ليقضينه إذ ال فائدة لتلك : ماالً مل حيلف املدين لرد هذه الدعوى ألنه قد حلف على ذلك حيث قال 
  .الزيادة إال ذاك 

  ْن ُنكُولُُه عن احلَلِْف َبدَاَوَم
  فَإنَُّه ُيْسَجُن َبْعدُ أََبدَا

َوَحْيثُ َتمَّ َرْسُمُه .وال يسرح حىت يؤدي دينه ألن نكوله هتمة ) ومن نكوله عن احللف بدا فإنه يسجن بعد أبدا ( 



  َوُعدََّما
  كانَ َعِدمياً ألوالِء الُغرَمَا

كان عدمياً ألوالء ( ديد الدال أي حكم احلاكم بعدمه أو ضعفه بتش) وعدما ( وحلف معه ) وحيث مت رمسه ( 
  .فال مطالبة هلم عليه ولو طال الزمان ) الغرما 

  إالَّ إذَا اْسَتفَاَد ِمْن بعِد الَعدَْم
  ماالً فََيطْلُُبوَنُه باملُلَْتزَْم

( إهنم حينئذ ) ف ( و هبة أو جتارة بإرث أ) ماالً ( الثابت بالبينة ) استفاد من بعد العدم ( يعلم أنه ) إال أن ( 
من الدين الباقي يف ذمته ولو داين غريهم من بعد ثبوت عدمه فقام عليه غري األولني فال دخول ) يطلبونه بامللتزم 

لألولني معهم إال فيما حيصل له من الربح ، وإذا مضت مدة من العدم األول فإنه يكلف جتديد عدم لآلخرين ، وإن 
صل إىل اآلن وال يعلمون أنه استفاد ماالً إىل قيام هؤالء اآلخرين عليه ، ألن اآلخرين مل حيكم عليهم عدمه األول مت

وال عذر هلم يف شهود العدم األول فيجب أن جيدد البينة باتصال عدمه ويعذر إليهم فيها قاله يف الطرر وابن سلمون 
قال . ه استفاد شيئاً فهو على عدمه وإن طال الزمان كما قررنا إال إن استفاد ماالً أنه إذا مل يعلم أن: ومفهوم قوله . 

إمنا ينتفع ببينة عدمه إىل ستة أشهر فإن زادت : وبه العمل ، ويف املعيار وابن سلمون عن ابن احلاج : ابن ناجي 
. اس اه وبقول ابن احلاج رأيت العمل بف: قال ابن عاشر يف طرره . املدة عليها فال بد من استئناف عدم آخر 

  .ونظمه يف العمل املطلق 
  َوَيْنَبِغي إْعالنُ َحالِ املُْعَدمِ
  يف كلِّ َمْشَهٍد بِأَْمرِ احلَاِكمِ

) يف كل مشهد ( وإشهار عدمه ) ينبغي إعالن حال املعدم ( إذا ثبت العدم بالبينة اليت ال مطعن فيها ف ) و ( 
م الناس عدمه فال يغتر به أحد وال يعامله أحد إال على بصرية ليعل) بأمر احلاكم ( فيطاف به يف اجملالس واألسواق 

  .ما ذكره الناظم من إعالن حاله وهو الذي جرى به العمل من قضاة العدل : من أمره قال الشارح 
) : خ ( وهذا اإلشهار نظري إشهار من حجر عليه القاضي وقدم عليه . واألصل يف ذلك فعل عمر رضي اهللا عنه اه 

: ع معاملة يتيم وسفيه ، ويف املعيار عن العبدوسي يف امرأة مسنة باعت حظها من دار مث ثبت حجرها قال ونادى مبن
وأما النداء عليها فليس من حق املشتري خاصة بل من حقوق املسلمني كافة ينادى عليها يف احملافل مكشوفة الوجه 

ويقام كل من . نوا على حذر من معاملتها اخل لتعرف هذه فالنة الساكنةمبوضع كذا ثبت عند القاضي حجرها فكو
. ويقام املفلس من السوق على األصح كسفيه حجر عليه اه : املفلس واحملجر عليه من السوق قال يف الشامل 

وكذا العمل أنه ال يقام من السوق ونظمه يف : وذكر ابن ناجي أن العمل على عدم إشهار املعدم وعدم إطاقته قال 
يضاً ، ولكن تقدم يف غري ما موضع أن عمل فاس تابع لعمل األندلس ال لعمل تونس فال يعول على العمل املطلق أ

ما البن ناجي ملا فيه من غرر املسلمني ، وألن الرجل إذا علم إشهاره عند عدمه مل يتجرأ على أخذ الدين وإذا أخذه 
ال هذا الفصل حبال ، وإالَّ فقد تعرض محله ذلك على القضاء وألنه الوارد عن السلف فال ينبغي للقاضي إمه

  .لتضييع حقوق املسلمني وهو واجب عليه حفظها واهللا أعلم 
  َوُمثْبٌِت ِللضَّعف حالُ َدفْعِه

  لُغَرَماِئهِ بِقَْدرِ ُوْسعِِه
 خرب) بقدر وسعه ( يتعلق بدفع ) لغرمائه ( مبتدأ ثان ) حال دفعه ( به ) للضعف ( مبتدأ سوغه تعلق ) ومثبت ( 



الثاين والثاين وخربه خرب األول ، وتقدم أنه يدفع لغرماء ما بيده بعد حلفه وهو مراده بقدر وسعه وطاقته ، وكان 
  .األنسب تقدمي هذا البيت هناك 

  َوطَاِلٌب تَفِْتيَش َدارِ املُْعسِرِ
  ممَتنٌِع إْسَعافُُه يف اَألكْثَرِ

عسر وقبل ثبوته وحلفه نازعه رب الدين وادعى أن له أمواالً أي مدعي ال) املعسر ( املدين ) وطالب تفتيش دار ( 
ابن عتاب وابن مالك ) األكثر ( قول ) يف ( أي فال جياب إىل تفتيشها ) ممتنع إسعافه ( وأمتعة بداره وسأل تفتيشها 

رجحه ابن رشد وبه العمل ومقابله لفقهاء طليطلة ، وقاله ابن شعبان وابن القطان و: قال ابن ناجي . ومن وافقهما 
وهو الالئق هبذا الزمان لكثرة اللدد : قال بعض . أنا أراه حسناً فيمن ظاهره اللدد واملطل اه : وقال ابن سهل . 

  .واملطل 
وهو الذي جيب اعتماده وعليه فما ألفى يف داره من متاع النساء فادعته زوجته فهو هلا ، وما ألفى فيها من : قلت 

. وهو مصدق إذا ما عينا اخل : ه دينه وهو حممول على أنه له كما يأيت عند قواللناظم متاع الرجال بيع وقضى من
خ ( من أنه ال يصدق يف دعواه أنه عارية أو وديعة حىت يثبت ذلك بل يعني رهبا ويشهد هلما الناس بذلك كما قال 

و وديعة وإن مل تشهد بعينها ، ومفهوم بأن عنده قراضاً أ: وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله أي ) : 
قال ابن ناجي . دار أنه إذا سأل تفتيش جيبه أو كمه أو كيسه فإنه جياب إىل ذلك وهو كذلك ألنه أخف من الدار 

  .وبه حكمت : 
  فصل يف الفلس

يعاً بعد واملراد أنه صار وض. ألن املفلس صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة اخل : مشتق من الفلوس عياض 
أي حمبوسة عن مقامها الكرمي يف ) إن نفس املؤمن مرهونة بدينه : ( أن كان ذا عز وشرف ، ويف اخلرب الصحيح 

الربزخ فال تكون منبسطة فيه مع األرواح املنبسطة فيه ، وحمبوسة أيضاً مبعىن معوقة عن دخول اجلنة حىت يرضيه اهللا 
واعلم أن ) . ز ( إن وجدت فإن مل توجد طرح عليه من سيئاته انظر من عنده ، أو يعوضه بقدر دينه من حسناته 

  :ملن أحاط الدين مباله ثالثة أحوال 
قبل قيام الغرماء فال جيوز له تصرف يف شيء من ماله بغري عوض كاهلبة والصدقة والعتق واإلقرار ملن يتهم : األوىل 

  :عليه ، وإىل هذه احلالة أشار الناظم بقوله 
  اِلِه أَحَاطَ الدَّْيُن الَوَمْن بَِم

  َيْمضي له َتبَرٌُّع إنْ فََعال
) إن ( من عتق وما ذكر معه وهلم رده إن مل يعلموا به إال حني قيامهم ) ومن مباله أحاط الدين ال ميضي له تربع ( 

إذا ثبتت  ومعىن أحاط زاد أو ساوى ألن العلة وهي إتالف مال الغرماء داخلة يف املساوى ، وهذا) فعال ( هو 
اإلحاطة فإن مل تثبت فتربعه ماض حىت تثبت فريد ، ومفهوم تربع أن تصرفه بالبيع والشراء ماض وهو كذلك إن مل 

حياب ، وإال فالدين أحق باحملاباة ألنه هبة وكذا متضي نفقته على أبيه وابنه ونفقة عيدين وأضيحة ألهنا ليست من 
: تبعه بالسرف فإن كانت عينه قائمة فريد السرف ودخل يف قوله  التربع ولو أسرف يف ذلك وفات بذهاب عينه

ومفهومأحاط إن . احلميل إذا حتمل مبا حييط مباله فإنه ال جيوز له التربع قاله أبو احلسن : ومن مباله أحاط الدين اخل 
احلال فيجري على ما تقدم من مل حيط الدين مباله إذا قام عليه ربه ، فأما ان يكون معلوم املالء أو ظاهره أو جمهول 

يف الفصل قبله ، فإن ادعى العدم وأثبت ربه ملكاً معيناً له ، فإن أقر بذلك أمره احلاكم ببيعه فإن أىب حكم عليه 



بالضرب والسجن حىت يبيعه وال يبيعه احلاكم عليه كبيعه على املفلس كما مر ، ألن هذا مل يفلس وإن أنكر أنه 
  ) .ح ( قله ملكه باعه احلاكم حينئذ ن

وكما للغرمي منعه من تربعه كذلك له أن مينعه من سفره إن كان الدين حيل بغيبته ومل يوكل من يقضيه وال : تنبيه 
ضمنه موسر ، وإالَّ فال مينعه فإن خشي سفره حلف أنه ما يريد سفراً فإن نكل كلف محيالً ثقة يغرم املال وحمل 

ن علم أو ظن عدم وقوفه عندها كلف محيالً ثقة يغرم املال ألن اليمني إمنا حتليفه إذا علم وقوفه عند اليمني ، فإ
انظر شرحنا . شرعت حلفظ املال ، فإن علم أو ظن عدم احلفظ مل تشرع ويكون املشروع ما حيصل به احلفظ اه 

اع سلعة إىل أجل من أن اإلنسان إذ ب. وهو بوجه أو مبال جار اخل : للشامل ، وانظر ما تقدم عند قوله يف الضمان 
فظهر من املشتري إخالل وأنه ال يوجد له عند األجل شيء فإنه يكلف حبميل أو رهن أو يضرب على يده فيما بيده 

.  
  :واحلالة الثانية بعد قيام الغرماء وقبل حكم احلاكم خبلع ماله فال جيوز له تصرف ببيع وال بغريه كما قال 

  َوإنْ َيكُْن ِللُْغَرَما يف أمْرِِه
  َتَشاُوراً فَالَ غًِنى عْن حْجرِِه

) فال غىن عن حجره ( بأن قاموا عليه وأرادوا تفليسه ولو مل يرفعوه للحاكم ) وإن يكن للغرما يف أمره تشاوراً ( 
هلم بأن ال ميضي له بيع وقع بعد قيامهم وال شراء وال قضاء بعض غرمائه دون بعض ، وال إقراره إال إذا أقر ملن ال 

ه مبجلس القيام أو قربه ، واحلال أن مجيع دينه ثابت بإقرار ال إن ثبت مجيع دينه ببينة ألنه أدخل نقصاً على يتهم علي
من ثبت دينه بالبينة مبجرد قوله بأن كان بعضه بإقرار وبعضه ببينة ، فإنه يدخل مع من ثبت دينه بإقرار ال ببينة ، 

ن فيما بيده وما ذكره الناظم من أن التشاور هو حد التفليس هو ولو تداين يف هذه احلالة دخل األولون مع اآلخري
  .قول ابن القاسم ، وقيل التفليس هو حكم احلاكم ، وقيل هو سجن املدين 

أن يقوموا ويرفعوه للحاكم وحيكم خبلع ماله هلم ، وفائدهتا أنه إذا تداين بعد احلكم املذكور فال : واحلالة الثالثة 
ده إال أن يكون فيه فضل ربح كما أنه إذا مكنهم قبل الرفع من ماله فباعوا واقتسموا ، مث دخول لألولني فيما بي

: إىل احلالة األوىل بقوله ) خ ( داين غريهم فال دخول لألولني مع اآلخرين إال إذا بقي بيده فضل ربح أيضاً وأشار 
وفلس حضر أو غاب إن :  احلالة الثانية بقوله للغرمي منع من أحاط الدين مباله من تربعه وسفره إن حل بغيبته ، وإىل

فلس أي حجر ، والضمري اجملرور باملصدر يف قوله : فقوله . مل يعلم مالؤهبطلبه ديناً حل فمنع من تصرف مايل اخل 
بطلب رب الدين دينه احلال زاد على ماله أو بقي : بطلبه يعود على رب الدين ال على التفليس كما لشراحه أي : 

يفي باملؤجل وطلبه هو قيامه عليه به فيستتر املدين عنه أو يواعده للمحاسبة وحنو ذلك ، فيبيع أو يشتري يف  ما ال
ولو مكنهم الغرمي فباعوا : ذلك الوقت فإن ذلك يرد ألنه بقيامه حكم الشرع حبجره له ، وإىل الثالثة بقوله 

وكل حالة من هذه األحوال متنع مبا . ليس احلاكم اخل واقتسموا مث داين غريهم فال دخول لألولني مع اآلخرين كتف
  .متنعه اليت قبلها وال عكس 

قيام ذي دين : وملا كانت احلالة الثانية حجراً شرعياً كالثالثة قسم ابن عرفة التفليس إىل أعم وأخص فقال يف األعم 
حكم : قدم دينه ، وقال يف األخص على مدينه ليس له ما يفي به موجبه أي مثرته منع دخول إقرار املدين على مت

احلاكم خبلع كل مال املدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه موجبه منع دخول دين سابق عليه على الحق مبعاملة 
واألخص . واعترض بأن من شأن األعم صدقه على األخص ، وهو هنا ليس كذلك إذ األعم قيام الغرماء . بعده اه 

، وتقدم مثل هذا االعتراض عليه يف الشركة حيث قسمها إىل أعم وأخص ، وما أجيب  حكم احلاكم ومها متباينان



به عنه هنا من األعمية باعتبار األحكام ال باعتبار الصدق ، وال شك أن األخص إذا ثبت منع من كل ما منعه األعم 
غرماء هو األخص ، والواقع وزيادة دون العكس فغري ظاهر ألنه يقتضي أن يكون حكم احلاكم هو األعم ، وقيام ال

أحدمها . يف كالم ابن عرفة خالفه ، وإمنا اجلواب احلق أن يقال إنه ال مباينة بني الرمسني ألنه اعترب يف األخص قيدين 
أقم الصالة لدلوك : كقوله تعاىل ) عند ( قوله لغرمائه إذ الالم فيه يتعني أن تكون مبعىن : حكم احلاكم ، وثانيهما : 

هو حكم احلاكم عند قيام الغرماء : وهو على حذف مضاف دل عليه املعىن أي )  ٧٨: اإلسراء ( } الشمس 
فكأنه قال هو قيام الغرماء مع حكم احلاكم ومل يعترب يف األعم حكماً والشيء مهما ازداد قيداً ازداد خصوصاً نظريه 

لناطق وبغريه ، وكذا قيام الغرماء يف كالم ابن احليوان مع احليوان الناطق ، فاألول أعم من الثاين قطعاً لصدقه با
فاألحكام املترتبة على األعم يف كالم ابن عرفة توجد . عرفة هو مقيد يف األخص باحلكم ، ومل يقيد به يف األعم 

ال . واألحكام املترتبة على األخص ال توجد إال مع حكم احلاكم . بوجوده وجد مع ذلك األعم حكم حاكم أم ال 
إذا مكنهم الغرمي فباعوا واقتسموا فقد وجد احلكم املرتب على األخص وهو عدم دخول األولني مع : يقال 

متكينه من البيع والقسمة مبنزلة حكم احلاكم ، إذ لو رفع األمر إليه مل يفعل : اآلخرين مع أنه ال حكم هنا ألنا نقول 
عم وأخص وأن كالً منهما يترتب عليه حكم مل غري ذلك ، وإذا علمت صحة تقسيم التفليس مبعىن التحجري إىل أ

يترتب على اآلخر سقط حبث مصطفى رمحه اهللا مع ابن عرفة بأن ابن رشد مل يعرب باألعم واألخص ، وبأن حّده 
لألخص غري مطابق البن رشد ألن ابن رشد مل جيعله حكم احلاكم خبلع كل ماله بل جعله التمكني من البيع واقتسام 

ووجه سقوط حبثه أن ابن رشد جعل كالً من التمكني وحكم احلاكم . املانع من دخول األولني اخل املال إمنا هو 
إذا مكنهم فباعوا واقتسموا فذلك مانع من دخول األولني كتفليس السلطان : مانعاً من دخول األولني ، ألنه قال 

واألخصية معىن صح التعبري هبما وإن مل وإذا صحت األعمية . وتفليس السلطان هو حكمه خبلع كل املال اخل . اخل 
وإذا كان لشخصني دين منجم فأذن أحدمها : قال يف املدونة : فرع .يعرب هبما ابن رشد وال غريه ، واهللا أعلم 

لآلخر بقبض جنم من جنومه على أن يقبض هو النجم الذي بعده ، فلما قبضه األول فلس املدين فلريجع هذا على 
  .اه صاحبه ألنه سلف منه 
  َوَحلَّ َما عليِه ِمْن ُدُيوِن
  إذْ ذاك كاحلُلُول باملَُنوِن

بواحد من ) حل ( إذا قام عليه الغرماء فمكنهم من ماله فأرادوا البيع والقسمة أو حكم احلاكم خبلع كل ماله ) و ( 
ها وجيبة وفلس قبل ولو دين كراء ولو مل تستوف منفعته كدار مثالً اكترا) ما عليه من ديون إذ ذاك ( األمرين 

باملنون ( أي كحلول الدين ولو كراء مل تستوف منفعته أيضاً ) كاحللول ( مضي املدة ، فإن املكري حياصص بكرائه 
وحل به وباملوت ما أجل ولو دين كراء ، مث إذا حل غري املستويف منفعته ففي املوت يبقى ) : خ ( أي باملوت ) 

اصص املكرى به وال خيار له ، وأما يف الفلس فيخري املكري بني أن يسلم املنفعة الكراء الزماً للمكري والورثة وحي
للغرماء وحياصص بالكراء ، وبني أن يرجع يف عني شيئه كله إن مل يستوف شيئاً من املنفعة فإن استوىف بعضها 

يف إسالمه واحملاصصة مبا حاصص مبا يقابل ما استوىف منها وخيري فيما مل يستوف يف الرجوع فيما بقي من املنفعة و
  .ينوبه من الكراء 

يباع ماله باخليار ثالثاً إذ بيع احلاكم إمنا يكون مبا ذكر فإن باع بغري خيار فللغرماء أو للمفلس : األول . تنبيهان 
لظن وأما بيعهم حيث مكنهم منه بغري حكم فهو بغري خيار ويترك له قوته والنفقة الواجبة عليه ) . ز ( رده كما يف 

  ) .خ ( يسرته ، ويقسم ما حصل من مثن ماله بنسبة الديون اخل كما يف 



ما قررناه به من إدخال صورة متكني الغرمي من البيع والقسمة يف كالمه هو املتعني كما هو ظاهر إطالقه : الثاين 
. ا حيل باحلكم فقط أو املوت اخل واطالق غريه خالفاً ملا يف الزرقاين من أنه ال حيل الدين يف تلك الصورة قائالً ، وإمن

أو بقي ما ال ) خ ( ملا علمت من أنه إذا مكنهم من بيع كل ماله مل يبق شيء للمؤجل دينه فيكون خمالفاً ملا ّمر عن 
الديون املؤجلة ال حجر بسببها إال أن تتغري حاله أو يظهر منه إتالف خيشى : وقد قال اللخمي . يفي املؤجل اخل 
جد عنده عند األجل شيء فيحجر عليه ، وحيل دينه إال أن يضمن له أو جيد ثقة يتجر له به وحيال بينه معه أن ال يو

وخمالف أيضاً ملا مر عن ابن رشد من أن اقتسامهم للمال مبنزلة تفليس السلطان سواء ، وبعد كتيب هذا . وبينه اه 
  .وجدت للشيخ بناين اعتراضاً عليه مبثل ما ذكر 

  ْيسَ باملُكَلِّفواالعِتصاُر لَ
  لَُه َوال قُُبولُ غَْيرِ السَّلَِف

االعتصار ( إذا كان املدين قد وهب لولده شيئاً قبل إحاطة الدين مباله فاهلبة صحيحة فإذا فلس بعد ذلك ف ) و ( 
( اً يكلف عليه أيض) وال ( فإن اعتصر كان للغرماءأخذها ) له ( أي الالزم ) ليس باملكلف ( للهبة املذكورة ) 

من هبة أو صدقة أو مداينة وكل ما تلحقه فيه منة ، وأما السلف كما لو طاع شخص بأداء ) قبول غري السلف 
الدين عن املدين وبقائه فإذا حصل له يسر ما رجع به عليه فإنه ال كالم للمدين حاضراً كان أو غائباً أذن يف األداء 

إذ قد يؤدي الدين من ال أذنا اخل : وتقدم قول الناظم . قاً ال عنتاً اخل تشبيهاً يف اللزوم كأدائه رف) : خ ( عنه أم ال 
أنا ال أسلفه إال إذا رضي املدين بقبوله أو طلبه مين فإن املدين ال يلزمه القبول حينئذ وال : فإن قال املسلف . 

م بتكسب وتسلف واستشفاع وال يلز) : خ ( وهذا الثاين هو املشار له بقوله . الطلب ، فمفهوم النظم فيه تفصيل 
فال معارضة بني مفهوم النظم ، وما خلليل من عدم لزوم تسلفه . وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه وما وهبه لولده اخل 

تقدم أن حمل هذا إذا مل يداين ليقضيهم من صنعته وإالَّ أجرب عليها كما ّمر عند . وال يلزم بتكسب اخل : ، وقوله 
  .أبان معذره اخل أو معدم وقد : قوله 

  وهو ُمَصدٌَّق إذَا َما َعيَّنا
  ماالً له َوما عليه أُمِّنَا

هذا مايل وهذا أمانة : بأن قال ) عليه أمنا ( أي وماالً ) مصدق إذ ما قد عينا ماالً له وما ( أي املفلس ) وهو ( 
ا يف الطرر ، وقيل ال يصدق ، عندي قراض أو وديعة أو عارية أو بضاعة فال تقربوه ويكون للمقر له بيمينه كم

وثالثها املشهور يصدق إن قامت بأصله بينة تشهد أهنم يعلمون أن عنده سلعة وديعة أو قراضاً وإن مل يعينوها وال 
مسوا رهبا ويكون رهبا الذي أقر به املقر أحق هبا ولو ممن يتهم عليه كأخيه وابنه ألن قيام البينة ينفي هتمته فإن مل يعينه 

وقبل ) : خ ( وال البينة ومل يدع تلك السلعة أحد فتوضع يف بيت املال على قاعدة املال الذي ضل صاحبه املقر 
وظاهره أنه يأخذه ذو البينة بغري ميني وهو كذلك ، ومثل البينة . تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله اخل 

ومن اكترى أرضاً : له قراضاً أو وديعة كما يف ابن يونس بأصله ما إذا شهدت أنه أقر قبل التفليس أن بيده للمقر 
بثمن إىل أجل فزرعها مث فلس أو مات فإن املكري يقدم يف أخذ كراء أرضه من زرعها على سائر الغرماء ، بل 

إنْ  َوَربُّ األْرضِ املكَْترَاِة:وعلى ساقي الزرع ومرهتنه فال شيء هلم من زرعها حىت يستويف املكري كراءه كما قال 
  طََرْق

  َتفِْليٌس أَْو َمْوتٌ بَِزْرعِها أَحَْق
ألن الزرع كرهن بيده يف كرائها فيباع ويؤخذ ) . ورب األرض املكتراة إن طرق تفليس أو موت بزرعها حق ( 



الكراء من مثنه وحوز األرض للزرع كحوزه هو له فيقدم على حوز مرهتنه وساقيه ألن حوزها أشد من حوزمها ألنه 
نها ، وليس املراد أنه يأخذ الزرع يف الكراء لئال يؤدي إىل كراء األرض مبا خيرج منها ، مث ما ذكره من أنه نشأ ع

أحق يف املوت والفلس خالف املشهور ، ومذهب املدونة من أنه يكون أحق به يف الفلس ال يف املوت فال يكون 
لفلس مث ساقيه مث مرهتنه أي ما فضل عن املكري يقدم وقدم يف زرعها يف ا) : خ ( أحق به بل هو إسوة الغرماء فيه 

  .فيه الساقي ، وما فضل عنه يقدم فيه املرهتن ، مث ما فضل يكون للغرماء 
  َواْحكُْم بِذَا ِلَباِئعٍ أَْو َصانِعٍ
  فيما بِأَْيِديهِْم فَما من مانِعِ

كنساج وخياط فلس املشتري ) أو صانع  (سلعة مثالً ) لبائع ( أي بكونه أحق يف املوت والفلس ) واحكم بذا ( 
أي يف السلعة والثوب ) فيما ( قبل قبض السلعة واملستأجر قبل أخذ الثوب من الصانع ، فإن البائع أو الصانع أحق 

والصانع ) : خ ( هلم من ذلك ) فما من مانع . ( حىت يباع ويستويف األول مثنه والثاين أجرته ) بأيديهم ( اللذين 
ومفهوم بأيديهم أما بالنسبة للصانع فإنه إذا سلم املصنوع لربه فهو إسوة الغرماء . وت ما يف يده اخل أحق ولو مب

كما لو مل حيزه أصالً كالبناء فإن رد لربه البعض وبقي البعض اآلخر ففيه تفصيل ، فإن كانا بعقد واحد ومل يسم 
إن تعدد عقدمها أو احتد ولكن مسى لكل واحد قدراً لكل واحد قدراً فله حبس الباقي يف أجرته وأجرة املردود ، و

  :وأما بالنسبة للبائع فهو قوله . فليس له أن حيبس الباقي يف أجرة املردود قاله ابن يونس 
  وَما َحَواُه ُمْشترٍ وْحيضُُر

  فََربُُّه يف فَلَسٍ ُمخَيَُّر
( احلال أن املبيع )و ( أن يدفع مثنه فلس من بائعه وقبل ) مشتر ( أي حازه ) حواه ( بيع من السلع و ) وما ( 

البائع له أو القائم مقامه بإرث أو ) فربه ( بعينه قائم بذاته ثابت أنه له ببينة أو اعتراف املفلس قبل التفليس ) حمضر 
إن شاء تركه وحاص بثمنه وإن شاء أخذه وال شيء له وظاهره أن التخيري ) يف فلس خمري ( هبة الثمن أو صدقته 

  .ذكور ثابت ولو زادت يف سوقها أو بدهنا أو نقصت فيهما وهو كذلك امل
  ا الُغَرَماُء دفَُعواإال إذَا م

  مثَنُه فأَْخذُه ُمْمتنُِع
فهذا أحد شروط التخيري ، . حينئذ ) ممتنع ( له ) فأخذه ( ولو من ماهلم ) مثنه ( له ) إال إذا ما الغرماء دفعوا ( 

احلنطة أو أن ال يتغري عن حالته ال إن تغري كما لو طحنت : أن ميكن أخذه ال إن مل ميكن كبضع ، وثالثها : وثانيهما 
أن يكون املبيع مما يعرف بعينه ال إن كان مما ال يعرف بعينه بعد الغيبة عليه : ورابعها . فصل الثوب وحنو ذلك 

وللغرمي أخذ عني ماله احملاز عنه ) : ح ( كاملكيل واملوزون واملعدود ، ومفهوم يف فلس أنه يف املوت إسوة الغرماء 
ال يلزمه ألن أخذ اآلبق ابتداء شراء : آبقاً ولزمه أي اآلبق خالفاً ملن قال يف الفلس ال املوت ولو مسكوكاً أو 

إن مل يفده غرماؤه وأمكن ال بضع وعصمة وقصاص ومل ينتقل ال إن طحنت احلنطة أو خلط : فيكون فاسداً مث قال 
ض النسخ وحيضر وحمضر اسم مفعول خرب ملبتدأ حمذوف ، واجلملة حالية كما قررنا ، ويف بع. بغري مثلي اخل 

باملضارع املبين للمفعول فإعرابه كاألول ، ومن اشترى شيئاً فوجد عيباً به فرده على بائعه ففلس البائع بعد رده 
  :عليه ، وقبل أن يرد الثمن للمشتري فإن الراد ال يكون أحق به بل إسوة الغرماء كما قال 

  َولَْيَس َمْن َردَّ بَِعْيبٍ َما اْشَتَرى
  ِه يف فَلَسٍ إنْ اعُْتَرىأَوْلَى بِ



وغشي بل هو ) يف فلس إن اعترى ( من الغرماء ) أوىل به ( بالبناء للفاعل ) وليس من رد بعيب ما اشترى ( 
إسوهتم كما مر بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع ، وأما على أنه ابتداء بيع فيكون أحق به كما يف املقدمات ، 

ورد : عاطفاً على ما ال يكون أحق به ما نصه ) خ ( لو أخذ عن دين وهو كذلك وظاهره أنه ال يكون أحق به و
السلعة بعيب وإن أخذت بدين واحترزت بقويل بفلس بعد ردها مما لو ردها عليه بعد فلسه فإنه ال يكون أحق هبا 

فلس مينع من أخذ البائععني مطلقاً سواء بنينا على أن الرد بالعيب نقض للبيع أو ابتداء بيع ألن ابتداء البيع بعد ال
كبيعه ومل يعلم بفلسه ، وأما لو أراد الرد وأقر بذلك على نفسه فوجد البائع قد فلس ففي ) خ ( شيئه كما قال 

كونه أحق هبا وتباع يف الثمن ، أو ال يكون أحق هبا وهو مبنزلة من ردها قبل الفلس ، وصوبه ابن عاشر ومصطفى 
  .قوالن 

  َعِة بَْيعٍ فاِسِدَوالُْخلُْف يف ِسلْ
  ثَالِثَُها اْخِتَصاُصَها بالناِقِد

كما لو ابتاعها بشرط الثنيا أو بشرط احلمل أو وقت نداء اجلمعة بثمن نقده فيها أو ) واخللف يف سلعة بيع فاسد ( 
تفت بيد صريت له يف دين يف ذمة بائعها ، واطلع على الفساد بعد تفليس البائع أو موته وفسخ البيع والسلعة مل 

املشتري أحق هبا مطلقاً وهو املعتمد ، وقال ابن املواز : املشتري وفات مثنها ، أو كان ال يعرف بعينه فقال سحنون 
فيكون أحق هبا فيه دون اآلخذ هلا عن ) اختصاصها بالناقد ( البن املاجشون ) ثالثها ( ال يكون أحق هبا مطلقاً : 

ويف كون املشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أو ال أو يف ) خ ( غرماء دين فال يكون أحق هبا بل هو إسوة ال
وقد علمت أن حمل اخلالف إذا اطلع على الفساد بعد الفلس وأما لو اطلع عليه قبله فهو أحق هبا . النقد أقوال اخل 

د أن رد املشتري السلعة باتفاق كذا يف الرزقاين ، والذي يف الرجراجي أن من اشترى شراء فاسداً ففلس البائع بع
فال سبيل له إليها قوالً واحداً ، وإمنا حقه يف عني مثنه إن وجده فإن فلس بعد أن فسخ البيع وقبل أن يرد املشتري 

والسلعة مل تفت احترازاً مما إذا فاتت فإنه : وقويل . السلعة فهل يكون أحق بالسلعة أم ال ؟ فذكر األقوال املتقدمة 
وفات مثنها احترازاً مما إذا مل يفت وكان يعرف به فإنه : اصص بباقي الثمن إن كانت أقل ، وقويل ميضي بالقيمة وحي

  .يكون أحق به اتفاقاً 
  َوَزْوَجةٌ يف َمْهرِها كالُغَرما

  يف فَلَسٍ ال يف املَمَاِت فاْعلََما
يف فلس ال يف املمات . لغرما يف مهرها كا. ( ولو مل يدخل هبا الزوج حيث مل يكن دفع هلا الصداق ) وزوجة ( 

وثالثها املشهور حتاصص . وال وجه هلذه التفرقة وقيل ال حتاصص فيهما : قال اللخمي . كذا يف اجلالب ) فاعلما 
وظاهره أهنا حتاصص جبميعه ولو فلس قبل البناء . وحاصت الزوجة مبا أنفقت وبصداقها كاملوت اخل ) : خ ( فيهما 

مته حل مبوته أو تفليسه ، وإذا حاصت جبميعه مث طلقها قبل البناء فإهنا ترد ما زاد على وهو كذلك ألنه دين يف ذ
مبا أنفقت أي على نفسها أو على الزوج حال يسره يف غيبته أو حضرته ، لكن يف : تقدير احملاصة بنصفه وقوله 

فاقها على دين الغرماء أو تأخر ولو الغيبة إمنا حتاصص مبا أنفقت على نفسها من يوم الرفع للحاكم ، وسواء تقدم إن
بعد تفليسه لكنه يترك له النفقة الواجبة عليه ومنه نفقة الزوجة إالأن أنفقت عليه حال عسره ، فإهنا ال حتاصص هبا 

  .ولو غاب لسقوطها عنه بالعسر 
  َوَحارُِس املَتَاعِ والزَّْرعِ َومَا

  أشَْبَهُه َمَعُهْم قد قََسما



أي حاصص ) قد قسما ( أي الغرماء ) معهم ( كأجري رعي أو علف وحنوه ) رع وما أشبهه وحارس املتاع والز( 
بأجرته يف املوت والفلس وال يكون أحق مبا حيرسه ويرعاه إال أن يكون الراعي ال يبيت باملاشية عند رهبا بل يبيت 

كراؤه على مكتريه حىت فلس هبا بداره فيكون أحق هبا ، ومثل احلارس يف عدم االختصاص صاحب احلانوت حيمل 
تشبيهاً فيما ال اختصاص فيه كأجري رعي وحنوه وذي حانوت ) : خ ( أو مات فإنه ال يكون أحق مبا يف احلانوت 

وأما مكتري الدابة يفلس مكريه أو ميوت فإنه أحق باملعينة أو مبنفعتها قبضت أم ال حيث نقد كراءها . فيما به اخل 
واملكتري باملعينة وبغريها إن ) : خ ( ا غري املعينة وهي املضمونة فإنه أحق هبا إن قبضت حىت يستويف ما نقده ، وأم

  .قبضت ولو أديرت اخل 
ال خيتلف أن الورثة منهيون عن البيع قبل وفاء الدين فإن فعلوا فللغرماء فسخه هذا إن مل : قال املازري : تتمة 

اه الورثة من أمواهلم أو أسقط الغرماء حقوقهم فاألشهر من يقدروا على أداء الدين إال بالفسخ ، وأما إن قض
وخرج بعضهم : ابن عبد السالم . املذهب أن البيع ال يفسخ ألن النهي عن البيع حلق املخلوقني ، وقد سقط اه 

 على رواية أشهب عن مالك أن الورثة إذا عزلوا للدين أضعافه وباعوا لريثوا أن البيع باطل ويفسخ فيكون جلميع
الغرماء إذا مل حيضروا البيع أخذ السلع من أيدي املشترين إال أن يشاء املشترون أن يدفعوا قيمة ما يف أيديهم أو مثنه 

وقد تقدم يف القسمة والصلح أن الورثة إذا باعوا التركة قبل القسم أو بعده فبيعهم . أو بعضه إن كان قائماً اه 
  .وإمنا كررناها يف هذه األبواب لكثرة وقوعها وكثرة التنازع فيها  ماض ال ينقض للدين كان فيه حماباة أم ال

  باب يف الضرر وسائر اجلنايات
  َوُمْحِدثٌ ما ِفيِه ِللْجَارِ ضََرْر

  َحمقٌَّق ُيْمَنُع ِمْن غَْيرِ َنظَْر
تية ال حمتمل كونه بالبينة كونه ضرراً كاألمثلة اآل) فيه للجار ضرر حمقق ( أي شيئاً ) ما ( بكسر الدال ) وحمدث ( 

فإن يكن : ضرراً أو كان غري ضرر كصوت الصبيان يف املكتب وصوت الرحى وحنومها مما يأيت يف الثاين عند قوله 
ال ضرر : ( وال توقف لقوله عليه الصالة والسالم ) من غري نظر ( من إحداثه ويزال ما أحدثه) مينع ( يضر باملنافع 

يف معناه فقيل معناه ال تدخل على أحد ضرراً فالضرار تأكيد لألول ، وقيل الضرر اختلف : أبو احلسن ) وال ضرار 
الذي لك فيه منفعة ، والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة ، وهذا وجه حسن يف احلديث قاله 

وقوع يف احلال أو يف املستقبل فاحترز الناظم باحملقق من احملتمل كما قررنا ، واحملقق شامل حملقق ال. ابن عبد الرب اه 
واحترز بوصف الضرر باحملقق من الضرر الذي يكون متوقعاً غري واقع وال حمقق يعين الوقوع يف ) : م ( وعبارة 

  :املستقبل ، وذكر الناظم للمحقق أمثلة فقال 
  كالفُْرِن والبَابِ َوِمثْلِ األَْنَدرِ

  أْو ما لُه َمَضرَّةٌ باجلُُدرِ
. وقضى مبنع دخان ورائحة كدباغ اخل ) : خ ( دث قرب من يتضرر بدخانه أو ناره ومثله احلمام حي) كالفرن ( 

وأما دخان املطابخ وحنوها مما ال يستغىن عنه يف املعاش ويكون يف بعض األوقات فقط وال يستدام أمره فال مينع منه 
لك لزيادة الضرر ، وفيها لو اختذ مكتري ، ولو أراد صاحب الدخان القدمي إحداث آخر ويضيفه للقدمي مينع من ذ

الدار تنوراً جيوز له عمله فيها فاحترقت منه الدار وبيوت اجلريان مل يضمن ولو شرط رهبا عليه أن ال يوقد فيها ناراً 
فال جيوز لواحد من سكاهنا إحداث باب يقابل باب جاره : يعين يف السكة الغري النافذة أي ) والباب ( ففعل ضمن 

ف عليه منه ، وظاهره ولو نكب أي حرف الباب احملدث عن باب جاره حبيث ال يشرف منه على ما يف دار ويشر



. جاره وال يقطع عنه مرفقاً من إنزال أصحابه ومربط دابته ، وإليه ذهب ابن زرب وابن رشد ، وبه العمل بقرطبة 
ومقابله أنه إن نكب عن باب .  املذهب اه إنه الصحيح يف: وقال يف التبصرة . وبه العمل عندنا اه : ابن ناجي 

إال باباً إن نكب : إذ قال ) خ ( جاره حبيث ال يشرف عليه منه وال يقطع عنه مرفقاً مل مينع من إحداثه ، وبه أفىت 
هما ومفهوم الباب أن الروشن أو الساباط ملن له اجلانبان جيوز له إحداثه بغري النافذة ولو بغري إذن ممن مير حتت. اخل 

ويف نوازل . وبه العمل : وهو كذلك على املشهور كما يف الزرقاين ، وقيل مينع إال بإذن من مير حتته ، ابن ناجي 
أن من أراد أن حيدث ساقية أو قادوساً من املاء احللو أو غريه يف غري النافذة ويغطي ذلك : الدعاوى من املعيار 

لك ولو بغري إذهنم ، وبنحوه أفىت السراج حسبما نقلناه يف نوازلنا ، باحلجر حبيث ال يضر أحداً فإنه ال مينع من ذ
ظاهرها : ابن ناجي . لك أن تفتح فيها ما شئت وحتول بابك حيث شئت منها : وأما السكة النافذة فقال يف املدونة 

لعمل أن ال مينع من فتح الذي به ا: وحنوه للمعلم حممد بن الرامي قائالً . وإن كان مقابالً لباب غريه وبه العمل اه 
ومفهومه أن إنشاء احلانوت قبالة باب آخر مينع . باب وإن قابل باب رجل آخر إذا كانت الطريق بينهما نافذة اه 

وبه العمل ، وقيل ال : ابن ناجي : منه ولو يف النافذة ، وهو كذلك ألنه أشد ضرراً لتكرر الوارد عليه قاهلالربزيل 
قال ابن رحال يف شرحه املذهب يف احلانوت . وهو مذهب ابن القاسم يف املدونة : ابن رشد قال . مينع منه كالباب 

  :ولفق ذلك يف بيتني نصهما . قبالة الباب املنع مطلقاً بسكة نافذة أم ال 
  إحداث حانوت لباب غريه

  مينع مطلقاً لدى املنتبه
  يف نافذ وغريه ملا يرى

  من علة قد فهمت بال مرا
إن احلانوت ال تتخذ للتجارة قبالة باب دار جاره : قال املتيطي . الباب أنه إذا نكبه عن الباب جاز ومفهوم قبالة 

فإنه مينع من إحداثه قبالة دار وبستان ألن رهبما يتضرر بتبنه عند الذرو ) ومثل األندر . ( إال مع التنكيب وإالَّ منع 
ومثله نفض احلصري على باب داره لتضرر املارة . بل بيت اخل عاطفاً على ما مينع منه وأندر ق) خ ( قاله ابن رشد 

مجع جدار كحفر مرحاض بقرب جدار جاره أو بناء رحى ) ما له مضرة باجلدر ( إحداث ) أو ( أو اجلار بغباره 
يف  قال. عاطفاً على املنع ومضر جبدار كاصطبل اخل ) : خ ( تضر به أو حفر بئر كذلك ، فإنه مينع من ذلك اتفاقاً 

ومن بىن ما يضر جباره من محام أو فرن أو لتشبيب ذهب أو فضة أو كري لعمل حديد أو رحى مما يضر : املتيطية 
وجوه الضرر كثرية ، وإمنا تتبني عند نزول : قال ابن حبيب . مينع من ذلك ، وقاله مالك : جباره فقال يف اجملموعة 

ومنه إحداث إصطبل فإنه مينع من . اخل . ار األندر وننت الدباغ احلكم فيها فمن ذلك دخان احلمامات واألفران وغب
إحداثه مالصقاً لدار جاره مطلقاً كان قبالة باب جاره أم ال ملا فيه من الضرر ببول الدواب وزبلها وحركتها كما 

بيته لبقره  ففي الربزيل سئل اللخمي عمن يدق النوى يف. يف شرح ابن حال ألهنا ال تسكن أصالً خبالف البقر اه 
ظاهره : الربزيل . مينع من ذلك ألنه يضر بالبناء ، وأما تبييت البقر فال ضرر على اجلار فيه اه : ويبيتها يف بيته فقال 

ولو كان يقع منه الندا ، وحيتمل أن ال يكون فيه إال حركة البقر خاصة ، وأما لو كان معه نداً وضرر للحائط 
  .عدة للبهائم اه لوجب منعه كما متنع األروية امل

تقدم أن حفر البئر إذا كان يضر جبدار جاره فإنه مينع منه ، وأما إذا كان ال يضر باجلدار وإمنا : األول . تنبيهان 
صدر يف الشامل يف باب املوات بعدم منعه وهو قول . يضر ببئر جاره يف تقليل مائها أو إعدائه بالكلية ففيه أقوال 

ألنه قد أضر به تركه كما أضر جباره حفره فهو أحق أن مينع جاره من أن يضر به : قال أشهب ، وروايته عن مالك 



يف منعه احلفر ، وعليه اقتصر ابن شاس وابن احلاجب وهو ظاهر النظم هنا حيث خصص املنع بضرر اجلدار ال مباء 
انب من أراد اإلحداث بأنه ألن ضررمها متقابل ويترجح ج: بئر جاره ، واستظهره ابن بعد السالم أيضاً قائالً 

تصرف يف ملكه ، وأما إن وجد عنه مندوحة ومل يتضرر بترك حفره فال ميكن من حفره لتمحص إضراره جباره 
ووجهه أن املاء يف يد : اللخمي . حينئذ ، ومقابله البن القاسم يف املدونة إنه مينع من حفره وإن اضطر إىل ذلك 

هو الذياختط تلك األرض أوالً أو آباؤه أو الذي ابتاع منه فال ينتزع املاء من  الذي حفر أوالً مع احتمال أن يكون
يده بالشك ، وثالثها ميكن من حفره ما مل يضر ببئر جاره ضرراً بيناً ، وقد علمت أن األول هو أقواها نقالً وعلة ، 

عبد السالم واقتصر عليه ليس عليه عمل ألنه أي األول مروي عن مالك ، ورجحه ابن : وإن قال يف التبصرة 
  .الفحول فال يعدل عنه حبال 

ذكر يف املعيار عن ابن الرامي أن ضرر الرحى واإلصطبل يرتفع عن اجلدار ببعدمها عنه بثمانية أشبار أو : الثاين 
  ) .م ( يشغل ذلك بالبنيان بني دوران البهيمة وحائط اجلار انظر كالمه يف 

  فإنْ يكن َيُضرُّ باملنافِعِ
  فُْرِن بالْفُْرِن فَما ِمْن َمانِعِكال
أو الرحى حيدثها بقرب ) الفرن ( قرب ) ب ( حيدثه ) كالفرن ( فقط ) يضر باملنافع ( الشيء احملدث ) فإن يكن ( 

من ذلك اتفاقاً حيث كان احملدث ال يضر ) فما من مانع ( أخرى أو محام كذلك فتقل غلة األول أو تنقطع بالكلية 
وال مفهوم للمنافع بل . من وجوه الضرر ، بل يف نقصان الغلة أو انقطاعها فقط قاله ابن سهل بالقدمي بشيء 

كذلك إذا كان ينقص الثمن ال غري كما أفىت به ابن عتاب وصوبه ابن سهل خالفاً أليب املطرف ، ونقله املتيطي 
ان وال غريه إال أنه حيط من مثنها يف كون إحداث محام أو فرن قرب دار جتاوره ال يضرها بدخ: وابن عرفة ونصه 
. نقل املتيطي مع ابن سهل عن أيب املطرف مع بعض شيوخ ابن عتاب وله مع بعض شيوخه اه . ضرراً مينع أم ال 
  :فلو قال الناظم 

  فإن يكن يضر باملنافع
  أو مثن فما له من مانع

م على عدم اعتبارهم نقص املنافع إذ من واستدل ابن عتاب لفتواه بعدم اعتبار نقص األمثان باتفاقه. لشملهما 
أفىت ابن منظور مبقابل ما يف النظم وإن ضرر املنافع مينع منه ويف البيان أنه ) : ت ( الزمها نقص األمثان ، لكن قال 

  .املشهور ذكره يف كتاب السداد واألهنار يف رجل أحدث رحى قرب أخرى اه 
ابن رشد أوائل فصل مسقط القيام بالضرر من أنه قسم الضرر إىل  عن) ح ( فانظره مع ما نقله الشارح و : قلت 

منه ما مينع عنه باتفاق كاحلمام والفرن ومنه ما ال مينع منه باتفاق كإحداث فرن قرب فرن آخر يضر : ثالثة أقسام 
: ابن القاسم به يف غلته فقط ، ومنه ما خيتلف فيه كأن حيدث يف أرضه بناء قرب أندر جاره مينعه به الريح فقال 

فأنت ترى ابن رشد بنفسه حكى يف . واألظهر أنه ال مينع اه : قال ابن رشد . مينع ، واختلف فيه قول سحنون 
مسألة النظم االتفاق على عدم املنع كما ذكره ابن سهل أيضاً حمتجاً به على عدم اعتبار نقص األمثان ، وراجع ما 

مراجعته ، والذي يف املعيار عن العبدوسي مثل ما للناظم ومل حيك فيه عن البيان فلم يسعين اآلن ) ت ( أشار له 
خالفاً ، وكذا الربزيل وحنوه يف مفيد احلكام والتبصرة ، فما للناظم هواملعتمد الذي عليه اجلادة وال يعدل عنه إىل 

بيان من التشهري عما حكاه عن ال) ت ( مث بعد كتيب هذا وقفت على رجوع . سواه وإن صح تشهريه واهللا أعلم 
  .انظر نصه يف نوازل الضرر من نوازلنا 



هل مينع أرباب النحل أو احلمام أو الدجاج من اختاذه حيث أضرت بالناس يف زروعها وبساتينها : األول . تنبيهان 
، وهو رواية مطرف عن مالك وعدم منعهم وعلى أرباب الزرع والشجر حفظها وهو قول البن القاسم وابن كنانة 

وال يعجبين قول ابن القاسم ، بل قول مطرف أحب إيل ، وبه أقول وهو احلق إن شاء اهللا ابن : قال ابن حبيب . 
هذه النازلة تقع كثرياً والصواب أن حيكم فيها بقول مطرف وابن حبيب ، وإن كان خالف قول ابن القاسم : عرفة 

ار ألنه ال يتأتى هلم حفظها وال ميكنهم نقل زرعهم ألن منع أرباب احليوان أخف ضرراً من ضرر أرباب الزرع والثم
وبعضهم يذكر ارتكاب أخف الضررين حديثاً ، وبعضهم : وال أشجارهم ، وإذ التقى ضرران ارتكب أخفهما قال 

وما ذكره ابن عرفة من تصويبه لقول مطرف حنوه لعيسى . يذكره أثراً ، وبعضهم يذكره حكماً جممعاً عليه اه 
هذه األشياء ال يستطاع االحتراز منها ، وقد قيل فيمن له كوى يف حائطه : ل الضرر من املعيار قائالً حسبما يف نواز

وقال مالك أيضاً يف الدابة الضارية بإفساد الزرع . جتتمع فيها الرباطيل فتؤذي الناس يف زروعهم أنه يؤمر بسدها 
وانظر ما مر آخر فصل اإلجارة يف الدواب تتلف . تغرب أو تباع على صاحبها ألنه ال يستطاع االحتراز منها 

  .الزرع وحنوه 
وبه : قيل بلغوه مطلقاً قال . ظاهر النظم أن ضرر األصوات غري معترب ، وحكى ابن ناجي فيه أربعة أقوال : الثاين 

ول وبالليل العمل عندنا ، وقيل مينع مطلقاً قاله ابن عتاب ، وبه أفىت شيوخ طليطلة ، وقيل إن عمل بالنهار فاأل
وما حكى به العمل هو املشهور قال يف املعيار عن ابن . جيوز إن خف ومل يكن فيه كبري مضرة اه : فالثاين ، وقيل 

) خ ( وظاهره ولو اشتد ودام وهو ظاهر . واملشهور عدم منع األصوات مثل احلداد والكماد والنداف اه : رشد 
نقول قد تبني من : وقال ابن رحال يف شرحه بعد . وصوت ككمد اخل أيضاً حيث قال عاطفاً على ما ال مينع منه 

  .فانظره . هذا أن الصوت إذا كان قوياً مستداماً يف الليل فإنه مينع على ما يظهر رجحانه من النقول اه 
  َوُهَو َعلَى احلُُدوِث حىت َيثُْبتَا

  ِخالفُُه بِذَا القََضاُء ثََبتَا
( أي هبذا القول ) على احلدوث حىت يثبتا خالفه بذا ( يف قدمه وحدوثه حممول أي الضرر إذا تنازعا ) وهو ( 

عند املوثقني كابن سلمون وابن فرحون وصاحب املفيد واملتيطي وغريهم وهذا على أن ) ثبتا ( والعمل ) القضاء 
بأنه ال حياز مبا حتاز به وأما على القول . الضرر حياز مبا حتاز به األمالك كما يأيت يف فصل مسقط القيام بالضرر 

  .األمالك فال حيتاج إىل النظر يف كونه قدمياً أو حادثاً بل جيب رفعه وإزالته ولو طالت حيازته 
  َوإنْ يكن َتكَّشفاً فَالَ ُيقَْر

نها كما لو فتح كوة أو باباً يف غرفة يشرف م) تكشفاً ( الضرر احلادث ) وإن يكن ( حبيث األْشخاُص َتبُِني والصَُّوْر
على ما يف دار جاره أو اسطوانه أو بستانه الذي جرت العادة بالترداد إليه باألهل ولو يف بعض األوقات كزمن 

ذلك التكشف بل يزال وتغلق الكوة والباب بالبناء ) فال يقر ( وابن سلمون عن ابن احلاج ) ح ( الصيف كما يف 
وقضى بسد كوة فتحت أريد سد ) خ ( إمنا أغلقتها ألعيدها :  وتقلع عتبتهما لئال حيتج هبا إذا طال الزمان ، ويقول

فيعرف زيد من عمرو والذكر ) الصور ( تتميز ) حبيث األشخاص تبني و ( وحمل إزالته إذا كان قريباً . خلفهما اخل 
طالع منها من األنثى واحلسن من القبيح ، وإال فال يقضي بإزالته وظاهره ولو كانت الكوة عالية حبيث ال ميكن اال

وبه العمل خالفاً ملا : قال ابن فتوح وغريه . إال بسرير وحنوه وهو كذلك على املعمول به كما يف املدونة عن مالك 
روي عن عمر رضي اهللا عنه من أنه يوضع السرير من جهة احملدث للكوة وأن يقف عليه واقف ، فإن أطلعه على 

وقد علمت أن املعمول . وقضى بسد كوة اخل ) خ ( تقييداً لقول )  ح( وجعله . دار جاره منع من ذلك وإالَّ فال 



به هو قول مالك أنه مينع مهما يشهد به أنه ضرر من غري تقييد بسرير وال غريه كما ألرباب الوثائق ابن فتوح وابن 
ال ميكن  وما يف املعيار والتبصرة من أن الكوة اليت) ح ( فرحون وابن سلمون وغريهم فال يعول على تقييد 

وقويل . االطالع منها إال بسلم وشبهه ال يقضي بسدها كله خالف املعمول به من قول مالك فيما يظهر كما مر 
فأما كوة : قال يف املدونة . يف احلادث احترازاً من القدمي فإنه ال يقضي بإزالته على املشهور ولو مل تكن فيه منفعة 

ويستثىن من القدمي املنار فإنه مينع املؤذن . مضرة على جاره فال مينع منه اه  قدمية أو باب قدمي ال منفعة له فيه وال
من الصعود إليه ولو قدمياً حىت جيعل به سائراً مينع من االطالع على اجلريان من كل جهة حىت ال تتبني أشخاص وال 

  .يف فصل اآلذان ) ح ( هيئات وال أثاث قربت الدار أو بعدت كما يف 
من أحدث كوة يطلع منها على ما يطلع عليه غريه فإنه مينع من ذلك وال حجة له يف اطالع : ول األ. تنبيهات 

  .غريه ألن هذا زيادة ضرر مبنزلة ما تقدم يف زيادة الدخان وسواء كان الزقاق نافذاً أو غري نافذ 
ة فإين إمنا سكت عنها حنو سد أنت القدمي: من أحدث كوة تقابل أخرى فطلب سد احملدثة فقال له اآلخر : الثاين 

مخس سنني أو أربع على حسن اجلوار ، ففي كتاب ابن سحنون حيلف صاحب الكوة احملدثة أنه ما ترك القدمية إىل 
ونزلت نازلة يف رجل فتح كوة : قاله ابن الرامي قال . هذه املدة إال على حسن اجلوار غري تارك حلقه مث تسدان معاً 

لى جاره غري أنه يسمع كالمه فرأى بعضهم أنه ضرر ومل يعتربه آخرون وحكم بقول من يف داره ال يتكشف منها ع
ونزلت أيضاً نازلة وهي أن رجالً كان له مطلع إىل سطح داره بسترة فسقطت السترة وصاركل من : مل يعتربه قال 

كن ينذرهم إذ صعد إىل يطلع إىل السطح ينظر ملا يف دار اجلار فطلب منه إعادة السترة فحكم بعدم إعادهتا ول
وسألت القاضي ابن عبد الرفيع عمن أحدث كوة يرى منها سطوح جريانه وبعض اجلريان يتصرف يف : سطحه قال 

  .ال مينع اه : فقال . سطحه بالنشر وحنوه 
وقات ال مينع فإنه خمالف ما قالوه من أن البستان الذي يتردد ربه إليه باألهل ولو يف بعض األ: تأمل قوله : قلت 

كما قاله ابن زيتون فإنه مينع من إحداث املتكشف عليه والسطوح أكثر تردداً . على املعمول به كان به بناء أم ال 
  .وأقوى فما قالوه من عدم املنع مقابل واهللا أعلم 

هذا : ل من بىن عرصة وفتح فيها أبواباً أو كوة يطلع منها على قاعة غريه فأراد صاحب القاعة منعه وقا: الثالث 
وهو األصح كما يف الشامل إمنا مينعه إذا بىن فيقضي عليه حينئذ : يضرين إذا بنيت أنا قاعيت داراً ، فقال ابن القاسم 

  .ال مينعه مطلقاً : وقال ابن املاجشون . مينعه مطلقاً : بسدها وال مينعه قبل البناء ، وقال مطرف 
  َوَما بَِنْتنِ الرِّيح ُيؤِْذي ُيْمنَُع

  ِعلُُه كَالدَّْبغِ َمْهَما يَقَُعفَا
( واجملزرة واملرحاض الذي ال يغطيه ) كالدبغ ( وحمدثه وذلك ) فاعله ( منه ) مينع ( جاره ) وما بننت الريح يؤذي ( 

ألن الرائحة املنتنة خترق اخلياشيم وتصل إىل األمعاء فتؤذي اإلنسان واألصل فيه قوله عليه الصالة ) مهما يقع 
) خ ( وتقدم قول ) . من أكل من هذه الشجرة يعين الثوم فال يقرب مسجدنا يؤذينا : ( سبما يف املوطأ والسالم ح

  .ورائحة كدباغ 
  وقول َمْن ُيثْبِْتُه ُمقَدَُّم

  َعلَى َمقالِ َمْن بَِنفْيٍ َيْحكُُم
( له ) بنفي ( اهد أي ش) على مقال من ( عند التعارض ) مقدم ( أي الضرر ) يثبته ( أي شاهد ) وقول من ( 

وبه القضاء وعليه العمل أي ألن املثبت مقدم على من نفى : قال يف التبصرة . أي يشهد قاله يف املتيطية ) حيكم 



كما مر آخر الشهادات خالفاً ملا يف املعيار من أنه ينظر إىل أعدل البينتني ، وإذا شهد بنفي الضرر وحكم مبقتضاه مث 
  .وكذلك إذا شهد بالضرر مث تبني خالفه : ه يف الوثائق اجملموعة يعين تبني خالفه نقض احلكم قال

  َوإن جَِداٌر ساِترٌ َتَهدَّمَا
  أَْو كَانَ َخْشَيةَ السُّقُوِط ُهدِّمَا

مل يتهدم ) أو كان ( وحده بأمر مساوي ) هتدما ( بني دارين مملوك ألحدمها فقط وليس مبشترك ) وإن جدار ساتر ( 
أي هدمه مالكه مليالنه وتالشيه وخشية سقوطه ولو بقضاء احلاكم عليه بذلك ) السقوط هدما خشية ( وحده بل 

  فََمْن أََبى بَِناَءُه لَْن ُيْجبَرَا.خلشية سقوطه على املارة أو على اجلار 
  َوقيلَ ِللطَّاِلبِ إنْ ِشئْتَ اسُْترَا

عليه إذا طلبه صاحبه على األصح وهو ) ن جيربا ل( أي الساتر املتهدم وحده أو خشية السقوط ) فمن أىب بناءه ( 
على نفسك أو اترك وظاهره ) للطالب إن شئت استرا ( أي واحلكم إذا مل جيرب أن يقال ) وقيل ( قول ابن القاسم 

إين حمتاج إىل هدمه فقال مطرف : أنه ال جيرب ، وإن كان قادراً على بنائه وهو كذلك على املشهور فلو قال املالك 
. ينظر احلاكم يف ذلك فإن ظهر صدقه ترك يصلح على نفسه وأمر بإعادته للسترة اليت قد لزمته : املاجشون  وابن

أعطين : وبقول مطرف أقول نقله يف ضيح ، فلو قال اجلار للمالك : ابن حبيب . ال تلزمه إعادته : وقال أصبغ 
ال جيوز ألنه عقد لغري أجل معلوم : فقال سحنون  أرض حائطك بترابه وعلي الطوب والنفقة فإذا مت محلنا عليه معاً

وال مسى كل واحد منهما ما حيمل عليه ، وحينئذ فعلى رب القاعة والتراب أن يعطي لرب الطوب والعمل قيمة 
طوبه وعمله ويكون اجلدار له ولو سأل من ذي اجلدار املائل أن يأذن له يف هدمه وبنائه له على أن حيمل عليه ففعل 

مث أشار إىل . سبيل هذا سبيل الشراء فليس لرب احلائط أن يرفع خشب الباين عنه وإن احتاج إليه : بن دينار فقال ا
  :مفهوم ما مّر وهو ما إذا تعمد اهلدم فقال 

  وعاِمٌد ِللَْهْدمِ دون ُمقَْتضِ
  علْيِه بالبَِناء وحَدُه قُِضي

لذلك بل إمنا قصد به ) مقتض ( منفعة له يف اهلدم وال  )دون ( للجدار الساتر بينه وبني جاره ) وعامد للهدم ( 
واجلملة خرب عامد أي ) قضي : ( حال واجملروران متعلقان بقوله ) عليه بالبناء وحده ( الضرر جلاره أو العنت 

الح وقضى بإعادة الساتر لغريه أن هدمه ضرراً ال إلص) : خ ( قضى عليه بإعادته كما كان اتفاقاً ألنه مضار جباره 
هذا كغريه أنه جيرب على إعادته ولو مل يكن له مال يعين ويباع ممن يبنيه وهو الذي ) خ ( وظاهر كالم . أو اهندم اخل 

البن رشد عن مساع حيىي وعيسى وهو املعتمد كما يدل عليه ابن عرفة ، وقيل إمنا جيرب على إعادته إذا كان له مال 
  :اظم فقال وإال أدب وال شيء عليه ، وعليه عول الن

  إنْ كانَ ذَا َوْجٍه َوكانَ َمالَُه
  َوالَْعْجُز َعْنُه أدباً أَنالُه

أي ) ماله ( اجلدار ) وكان ( أي حمل القضاء عليه بإعادته كما كان إذا كان اهلادم ذا مال ) إن كان ذا وجه ( 
أي ) والعجز عنه (  مشترك ملكه وحده ، وهذا قيد يف أصل املسألة أي وإن جدار ساتر هتدما وكان ماله أي غري

ماله أنه إذا كان : واجلملة خرب العجز ، ومفهوم قوله ) أناله ( مفعول بقوله ) أدبا ( عن بنائه حيث هدمه ضرراً 
لغريه فعليه قيمته إال أن يكون وقفاً فعليه إعادته على خالف فيه كما مر يف باب احلبس ، وأما إن كان مشتركاً فهو 

  :قوله 



  ُمشَْتركاً فََمْن َهَدْموإنْ يكن 
توجب هدمه من تالشيه ) دون ضرورة . مشتركاً فمن هدم ( اجلدار الساتر ) وإن يكن ( ُدونَ َضرُوَرٍة بَناَءهُ الَتَزْم

  .أي لزمه أن يبنيه كما كان ألنه أتلف مال غريه بغري موجب ) التزم ( مفعول بقوله ) بناءه ( وخشية سقوطه 
  احلُكُْم أَنْوإنْ يكن ملقَْتضٍ فَ

  َيْبنَِي َمعْ َشرِيِكِه َوُهَو السِّنَْن
كخشية سقوطه ، وأثبت ذلك بأرباب البصر وبعد اإلثبات هدمه أو اهندم احلائط ) ملقتض ( هدمه ) وإن يكن ( 

  .أي الطريق املشروع ) مع شريكه وهو السنن ( ذلك احلائط الساتر ) . فاحلكم أن يبين . ( وحده 
  َبارٍ فإنْ أَىب قُِسْمِمْن غَْيرِ إْج

  َمْوِضُعُه َبيَْنُهَما إذَا ُحِكْم
له على البناء معه يعين بل يؤمر أن يبين مع شريكه من غري قضاء عليه ابتداء على السنن املشروع ) من غري إجبار ( 
فه مما يليه وبىن عرضاً ويأخذ كل واحد منهما نص) قسم موضعه بينهما ( وامتنع ) أىب ( أمر بالبناء معه ف ) فإن ( 

أي أمكن قسمه فعرب باحلكم عن اإلمكان ألنه الزمه إذ من الزم احلكم بالقسم إمكانه فإن ) إذا حكم ( يف نصيبه 
فاحلاصل أنه يؤمر . مل ميكن قسمه لكونه ال يصري لكل منهما ما ينتفع به ببناء معتاد فيه فأما بىن معه أو باع ملن يبنيه 

ري إجبار فإن أىب قسم بينهما إن أمكن فإن مل ميكن أجرب على البناء أو البيع على املعتمد كما يف أوالً بالبناء معه من غ
هذا هو الذي رجحه صاحب الكايف وابن عبد السالم وغريمها ، ويكون حني مل ميكن قسمه من إفراد : قائالً ) ح ( 

احترازاً مما . وبعد اإلثبات هدمه اخل : وقويل . وقضى على شريك فيما ال ينقسم أن يعمر أو يبيع اخل ) : خ ( قول 
لو هدمه قبل اإلثبات ونازعه شريكه يف خشية سقوطه وافتقاره للهدم فإن اهلادم حينئذ ال يصدق ويلزمه بناؤه 

  .وحده 
لو كانت دابة أو معصرة أو سفينة بني رجلني وألحدمها ما يطحن أو حيمل عليها وليس لآلخر : األول . تنبيهان 
إمنا أطحن وأمحل يف نصييب ، : يطحنه أو حيمله وضع صاحبه من احلمل والطحن إال بكراء وقال اآلخر  شيء

  ) .ح ( فاحلكم أنه مينع من احلمل والطحن حىت يتراضيا على كراء أو غريه وإال بيع املشترك عليها كما يف 
ك لدفع الضرر فدعا أحد الرجلني للبناء سئل اللخمي عن حائط فاصل بني جنتني يعمل عليه السدرة والشو: الثاين 

إن كان بقاؤه مهدوماً يضرمها فمن دعا إىل البناء فالقول قوله : فأجاب . من شكا الضرر فلينب : وأىب اآلخر وقال 
، وإن كان الضرر ينال أحدمها فبناؤه على من يناله الضرر دون صاحبه ، وإن مل يكن هناك حائط فليس على من 

ئطاً جرباً إال أن يدخل ضرر على أصحاب اجلنات بعضهم من بعض ، فالقول ملن دعا إىل التصوين أىب أن حيدث حا
  وإنْ َتَداَعيَاه فالقََضاُء.والبناء 

  ملن لُه الُعقُوُد والبَِناُء
عرف به ال) له ( شهد ) ملن ( يكون ) فالقضاء ( أي اجلدار فادعاه كل لنفسه وال بينة لواحد منهما ) وإن تداعياه ( 

عليه والباب والغرز والكوة ووجه البناء فالعقود والقمط مترادفان ومها عبارة عن ) العقود والبناء ( وهو ستة 
معاقد األركان وهي إدخال احلائط يف اآلخر كاشتباك األصابع ، ومنه تقميط الصيب وهو إدخاله وستره يف اخلرق ، 

عقود بعضها ببعض كحائط واحد بين يف وقت واحد ملالك واحد وإمنا قضى به لذي القمط والعقود ألن احليطان امل
العقود عبارة عن تداخل األركان ، والقمط عبارة عما يشد به وجه احلائط ومينعه من االنتثار من جري : ، وقيل 

فهما السواري تبىن يف احلائط ، : توجيه اآلجر ، وقيل : القمط الفرج غري النافذة ، وقيل : وجص وحنومها ، وقيل 



على هذه التفاسري متباينان وكل من هذه الوجوه يشهد ملن هي إىل جهته بال إشكال ، وأما البناء فمعناه أن احلائط 
إذا كان عليه بناء ألحدمها دون اآلخر فهو ملن له عليه البناء كسترة وحنوها ، وكذا إذا كانت بابه جلهة أحدمها 

ليه دون اآلخر ، أو كانت الكوة الغري النافذة جلهة أحدمها وهي دون اآلخر ، أو كانت جذوع أحدمها حممولة ع
اليت تتخذ لرفع احلوائج ، وال بد أن تكون مبنية مع بناء احلائط ، وأما املنقوبة فال دليل فيها كما أن النافذة كذلك 

ته قضى له به إذا مل ، أو كان وجه البناء إىل جهة أحدمها دون صاحبه ، فمن وجدت هذه األشياء أو بعضها إىل ناحي
ولو وجدت هذه األشياء مجيعها فلو اشتركا يف هذه العالمات حلفا . تقم بينة لآلخر ، وإالَّ فاالعتماد على البينة 

واشتركا فيه كما لو كانت جذوع كل منهما حممولة عليه أو وجه آجر البناءجلهة كل منهما أو عقوده لكل منهما 
ابن . واآلخر باخلشب فهو لذي القمط ألهنا أقوى داللة واخلشب مل يرها  ، فإن كان أحدمها انفرد بالقمط

ما كان منهما موصالً وضع بغري حفر أوجب : قال املعلم حممد . ألهنا تغرز باهلبة والسرقة : املاشجون حجة قال 
هو : سحنون امللك لرهبا وما وضع بالنقب فال يوجب ملكاً ولو كان ألحدمها باب ولآلخر محل اخلشب ، فقال 

أن القاضي جيب عليه أن . وواحد جيزىء يف باب اخلرب اخل : لرب الباب ولآلخر محل اخلشب ، وتقدم عند قوله 
  .يشترط على أرباب البصر أن ال حيكموا يف شيء ويضعونه مبا يزيل اإلشكال وينظر هو فيه 

  فصل يف ضرر األشجار
  .وما يثمر منه وما ال 
  ْشجَارَِوكلُّ ما كَانَ ِمَن اَأل

  َجْنَب جِدَارٍ ُمْبِديَ انِتشَارِ
أي آخذاً فيه فهو ) مبدي انتشار ( أي حذوه حال كونه أي األشجار ) وكل ما كان من األشجار جنب جدار ( 

  .إما أن يكون اجلدار سابقاً على األشجار أو العكس : على قسمني 
  فإنْ َيكن َبْعَد الْجَِدارِ ُوجِدا

  َدارَ أََبدَاقُِطَع ما ُيْؤِذي اِجل
  .من غري خالف ) أبدا ( منه ) قطع ما يؤذي اجلدار ( أي غرس ) اجلدار وجدا ( بناء ) بعد ( الشجر ) فإن يكن ( 

  َوَحْيثُ كَانَ قَْبلَُه ُيَشمَُّر
  َوَتْركُه َوإنْ أَضرَّ األْشهَُر

ه اليت انتشرت على اجلدار وأضرت يقطع أغصان) يشمر ( أي قبل اجلدار ) قبله ( الشجر موجوداً ) وحيث كان ( 
به وهو قول مطرف وعيسى وأصبغ وابن حبيب ، واستظهره يف البيان وهو املعتمد واملذهب ، ووجهه أن اجلدار 
بناه ربه يف ملكه فأغصان الشجر املمتدة عليه قد خرجت عن ملك رهبا فيجب قطعها ألهنا ضرر على من خرجت 

ا ال تشمر ألن الباين قرب شجرة قد أخذ من حرميها وهو يعلم أن شأن الشجر إليه ، ومقابله البن املاجشون أهن
وأما . ويقطع ما أضر من شجره جبدران جتددت وإالَّ فقوالن : واحداً منهما بل قال ) خ ( االنتشار ومل يرجح 

وفيه نظر فإن ) ر األشه( الشجر باجلدار هو ) وإن أضر ( أي التشمري ) وتركه : ( الناظم فشهر الثاين حيث قال 
األشهر هو األول كما مر لظهور علته وكثرة قائله ، ولذا كان ال خصوصية للجدار مباذكر بل كذلك إذا امتدت 

  .وكل ما خرج عن هواء صاحبه اخل : أغصاهنا على أرض جاره فإنه يقطع منها ما أضر بأرضه كما يأيت يف قوله 
  وَمْن تكُُن لَُه بِِملٍْك َشَجرَْه

  اُنَها عالَيةٌ مُْنَتشِرَْهأَغَْص



يف هواء ملك رهبا مل خترج ) أغصاهنا عالية منتشرة ( من نعتها ) شجرة ( أي يف ملكه وأرضه ) ومن تكن له مبلك ( 
  .عن هوائه حمال 

  فالَ كالََم ِعْنَد ذَا ِلَجارِها
  ال يف اْرِتفَاعَِها َوال اْنِتشَارِهَا

وإن منعته الشمس والريح فال حجة له كالبنيان ) انتشارها ( يف ) اعها وال فال كالم عند ذا جلارها ال يف ارتف( 
  .يرفعه الرجل يف ملكه فيمنع جاره الشمس والريح كما يأيت آخر الفصل بعده 

  َوكُلُّ ما خََرَج عن َهَواِء
  َصاِحبَها ُيقْطَُع باْسِتَواِء

ذلك اخلارج ) يقطع ( تد على أرض جاره فإنه وام) صاحبها ( أرض ) عن هواء ( من أغصاهنا ) وكل ما خرج ( 
أخاف أن يطرقين أو يتكشف علي منها وهو كذلك ، ولكن إذا : وظاهره أنه ال حجة له يف قوله ) باستواء ( فقط 

عاطفاً على ما مل مينع فيه وصعود خنلة وأنذر بطلوعه ، وهذا إذا ) خ ( صعد عليها أنذره بطلوعه ليستتر منه حرميه 
تة يف أرضه فامتدت أغصاهنا ألرض جاره ، وأما لو كانت لك شجرة نابتة يف أرضه باعها لك أو خرجت كانت ناب

  :لك بقسمة وحنوها فليس له أن يقطع ما طال وانبسط منها كما قال 
  َوإنْ تكن بِِملِْك َمْن لَْيَسَت لَه
  َوانَْتشََرْت حىت أَظَلَّْت ُجلَُّه

حىت ( وعظمت ) وانتشرت ( أي يف أرض غريه ملكها بشراء أو هبة ) له مبلك من ليست ( شجرة ) وإن تكن ( 
  .أي جل ملك الغري ) أظلت جله 

  فما لربِّ الِْملِْك قَطُْع َما اْنَتشَْر
  ِلِعلِْمِه بِأَنَّ ذَا َشأَنُ الشَّجْر

وهذا . نالقاسم وغريه قاله اب) لعلمه بأن ذا شأن الشجر ( منها وإن أضر بأرضه ) فما لرب األرض قطع ما انتشر ( 
كله يف األغصان ، وأما لو كانت له يف أرضه شجرة فخرجت عروقها ألرض جاره فنبتت وصارت شجراً مثمراً 
فإن من نبتت يف أرضه خمري بني أن يقلعها أو يعطيه قيمتها مقلوعة إال أن يكون لصاحب الشجرة منفعة لو قلعها 

وإن كانت ال منفعة له فيها وال مضرة عليه فيها فهي لرب األرض  وغرسها مبوضع آخر لنبتت فله قلعها وأخذها
  .انظر املواق 

  َواحلُكُْم يف الطّريقِ ُحكْمُ اجلَارِ
  يف قَطْعِ ما ُيْؤِذي ِمَن اَألْشَجارِ

من األشجار ( املارين يف الطريق ) حكم اجلار يف قطع ما يؤذي ( متتد أغصان األشجار عليها ) واحلكم يف الطريق ( 
ألن الطريق حبس على سائر املسلمني وذلك يوجب استواء احلكم بينهم وبني اجلار ، ومفهوم األشجار أن البناء ) 

نعم ال بأس . ويهدم بناء بطريق ولو مل يضر اخل ) : خ ( بالطريق يهدم وإن مل يؤذ املارين وال ضيقها عليهم 
) خ ( يث رفع على رؤوس الراكبني ومل يظلماها كما قال بالروشن والساباط فوق الطريق النافذة ملن له اجلانبان ح

كالفرن والباب وكذا : وروشن وساباط ملن له اجلانبان بسكة نفذت ، وتقدم ما يف ذلك عند قول الناظم : أيضاً 
  ) .م ( من ملك جانيب النهر فله أن يبين ساباطاً فوقه وليس للسطان منعه وال حجة له يف أن الوادي له نقله 

  يف ُمْسقط القيام بالضرر فصل



  .على املشهور بأنه حياز مبا حتاز به األمالك 
  َوَعْشَرةُ اَألعَْوامِ الْمرِىٍء َحضَْر
  َتْمَنُع إنْ قَاَم بُِمْحِدِث الضََّرْر

احلاضر ) متنع ( إحداث ضرر عليه عاملاً به ساكناً بال عذر ) حضر ( رشيد ) المرىء ( مضت ) وعشرة األعوام ( 
من إضافة الصفة للموصوف أي الضرر احملدث ، ) الضرر ( بفتح الدال ) مبحدث ( بعدها ) إن قام ( ور املذك

وفهم منه أنه إذا كان غائباً أو مضت عليه أقل من عشرة أو كان حمجوراً موىل عليه أو صغرياً أي غري عامل أو غري 
، ولو طالت املدة حىت متضي عشر سنني من ساكت أو كان له عذر له يف سكوته من سطوة وحنوها فهو على حقه 

  َوذَا بِه الُْحكُْم وبالِْقَيامِ.قدومه من الغيبة وزوال احلجر وحصول العلم وحنو ذلك 
  قْد ِقيل بالزاِئدِ يف اَأليَّامِ

وعليه ) به احلكم ( القول الذي قال يسقط حقه مبضي العشرة وهو قول ابن القاسم وأشهب وابن نافع و ) وذا ( 
عمل كما يف املعيار عن ابن رشد ، ومثله يف التبصرة وغريها ، ومقابله ألصبغ أنه ال يسقط حقه إال بالعشرين سنة ال

الكثرية إىل عشرين سنة وحنوها ، ) يف األيام ( على العشرة ) وبالقيام قد قيل بالزائد : ( وحنوها وهو معىن قوله 
ى مجع الكثرة وهو كثري يف العربية كما يف اخلالصة هذا هو الظاهر فيسقط حقه حينئذ وغايته أنه أطلق مجع القلة عل

، فيكون قد أشار إىل قول أصبغ ، وحيتمل أن يكون أراد باأليام اليسرية كالعشرة أيام بدليل مجع القلة ، ويكون 
عرفة يف مجلة إن العشر سنني ال تكفي بل ال بد من مطلق الزيادة عليها حسبما حكاه ابن : أشار إىل قول من قال 

األقوال الثمانية اليت نقلها فيما يسقط به الضرر ، وظاهر النظم أن العشرة أعوام قاطعة حلقه ، سواء كان احلائز 
قريباً للمحوز عنه أو أجنبياً وهو كذلك كما يف الطرر وغريها فليست حيازة الضرر كحيازة األمالك اليت يفرق 

يضاً أهنا قاطعة حلقه كان الضرر مما ال يتزايد كالكوة والباب أو مما يتزايد فيها بني األقارب واألجانب ، وظاهره أ
الضرر املتزايد ال حياز بالعشرة وال : ضرره كالكنيف واملدبغ واحلفر اليت يستنقع املاء فيها وهو كذلك ، وقيل 

ر فله القيام مبا زاد عليه من بغريها ألن الدباغ والكنيف حيدثان بطول الزمان وهناً على وهن وضعفاً يف جدار اجلدا
وهو قول ابن حبيب ، وعليه ففي حوز الضرر . ال حياز الضرر أصالً كان مما يتزايد أم ال : الضرر ولو طال ، وقيل 

ثالثها إن كان مما ال يتزايد وعلى احلوز ففي كونه بالعشر أو بالعشرين ثالثها بالعشر وزيادة األيام اليسرية . وعدمه 
.  

  ُبنَْيانَ َما ِفيِه َضَرْرَومن رأى 
  َولَْم يقُْم ِمْن ِحينِِه بَِما ظَهَْر

  .ومل يقم من حينه مبا ظهر ( عليه وسكت ) ومن رأى بنيان ما فيه ضرر ( 
  َحَتى َرأى الْفََراغَ ِمْن إْتَمامِِه

  ُمكَِّن بالَْيِمنيِ ِمن ِقيامِِه
ومها فقام حبقه بعد الفراغ بالقربوأحرى بعد طول وقبل أي البنيان وفتح الباب وحن) حىت رأى الفراغ من إمتامه 

فيحلف أن سكوته حىت كمل البنيان وفتح الباب مثالً ما كان : أي ) مكن باليمني من قيامه ( مضي مدة احليازة 
عن رضا بإسقاط حقه ويهدم البناء ويسد الباب حينئذ قاله يف التبصرة والوثائق اجملموعة وابن سلمون وغريهم ، 

ومل يقم أنه إذا قام حني رآه يبين وأراد منعه من البناء فإنه ال مينع من بنائه وإمتام عمله حىت يثبت : هم من قوله وف
الضرر ويعذر للباين فيه ومل جيد فيه مطعناً فيهدم البناء عليه حينئذ ، ولو كمل كما يف التبصرة ، والفرق بني هذه 



أن مينعه مبجرد الدعوى حني شروعه يف البناء أو بعد أن أثبت البينة احملتاجة املسألة ومسألة الناظم أنه يف هذه أراد 
للتزكية واالعذار فإن الباين ال مينع من إمتام عمله حىت يعجز عن الدفع كما مر إذ ال حيكم على أحد باملنع من 

خ الرهوين من التصرف يف ملكه مع قيام احتمال صحة الدعوى والبينة وعدم صحتها وبه تعلم أن ما للشي
استشكال هذه املسألة غري سديد كما أن ما قاله من عدم وجوب اليمني يف مسألة الناظم إن قام بالقرب غري سديد 

  .أيضاً إذ هذه اليمني ميني هتمة واملعمول به توجهها يف القرب والبعد كما مر يف باب اليمني 
  فإنْ َيبِْع َبْعدُ بال نِزَاعِ

  ْبَتاعِفال قياَم ِفيِه ِللُْم
فيه أي باع بعد ) بال نزاع ( أي بعد حدوثه عليه وعلمه به حال كونه ) بعد ( احملدث عليه الضرر ) فإن يبع ( 

عن ابن عرفة ألنه ) خ ( اتفاقاً كما يف ) فيه للمبتاع ( وال خصام ) فال قيام ( اإلحداث والعلم به وقبل النزاع فيه 
إذا مل يعلم به املشتري فله رده على البائع ألن الضرر : يعلم به ، وقيل  اشترى على تلك احلالة ، وظاهره ولو مل

عيب مل يطلع عليه ، فإذا رده فللبائع حينئذ القيام به قاله يف املتيطية عن حبيب بن نصر ، وينبغي محله على التفسري 
  :ملا درج عليه الناظم 

  وإنْ يكُْن حَني اِخلَصام َباعَا
  َما اْستَطَاَعافالُْمْشترِي َيْخِصُم 

باعا فاملشتري ( أو عدم العلم ) حني اخلصام ( البائع مل يعلم باإلحداث أو علم وتكلم فيه وخاصم و ) وإن يكن ( 
لقيامه مقام البائع حينئذ وحلوله حمله إذ البائع حينئذ باع ما ميلكه من الدار ) ما استطاعا ( يف ذلك الضرر ) خيصم 

رى ذلك فقام فيه مقام البائع ، وظاهره أن هذا البيع جائز وليس هو من بيع ما فيه ورفع الضرر ، واملشتري اشت
إن احلاكم قضى بإزالة الضرر وأعذر وبقي التسجيل واإلشهاد يعين على احلكم ، : وقال ابن بطال معناه . خصومة 

واملشهور منعه ، وقد : يعين وأما لو باع وقد بقي شيء من املدافع واحلجج مل جيز البيع ألنه بيع ما فيه خصومة 
  َوَمانُِع الشَّْمسِ أَوْ الرِّيحِ َمعا.من ذكر اخلالف يف هذه املسألة واملعول عليه ما للناظم واهللا أعلم ) خ ( أطال 

  ِلجَارِِه بَِما َبَنى لَْن ُيْمَنعَا
من ) مبا بىن لن مينعا ( لق بشيء مفعول مبانع والالم زائدة ال تتع) معاً جلاره ( أو مها ) ومانع الريح أو الشمس ( 

ومن رفع بنيانه فتجاوز به بنيان جاره : ذلك على املشهور ابن ناجي وبه العمل ، وهو مذهب املدونة قال فيها 
وهذا إذا كان للباين . أبواب غرفه وكواها ومنعه الشمس مل مينع من هذا البنيان اه . وأفسد عليه كواه فأظلمت 

صدها ، وأما إذا مل يكن له يف البناء منفعة وثبت ذلك فإنه مينع كما قاله ابن عتاب ، إذ ال ضرر يف رفع بنائه منفعة ق
أكثر من أن مينع اإلنسان جاره الضوء والريح من غري نفع يعود عليه يف ذلك ، وظاهره أنه ال مينع من رفع بنيانه 

فإن يكن يضر : هره ابن رشد كما ّمر عند قوله ولو منع الشمس والريح عن األندر السابقة على بنائه وهو ما استظ
ال مانع مشس وريح إال األندر أي فإنه مينع من بناء ما مينع الشمس ) : خ ( ولكن املشهور خالفه . باملنافع اخل 

والريح ، وظاهره ولو احتاج للبنيان وكانت له فيه منفعة ومثل األندر مرج القصار ومنشر املعاصر وجرين التمر 
بني األندر وغريها عند ابن القاسم فيما يظهر أن الدار ال ميكن منع الضوء منها مجلة إذ ما يقابلها من  والفرق

السماء يضيئها قطعاً ، وكذا الشمس ، وأما الريح فاملقصود منها اتقاؤه هبا والكوة ميكنه فتحها لوسط داره خبالف 
ح ، وأما البئر إذا أراد حفرها يف أرضه وهي تنقص ماء بئر األندر وما معه فإن منفعته تبطل كلها مبنع الشمس والري

  .أو ما له مضرة باجلدر : جاره أو تقطعه فقد يتقدم الكالم عليها عند قوله 



  فصل يف الغصب والتعدي

أخذ مال كاجلنس يشمل أخذ اإلنسان مال : فقوله . هو أخذ مال قهراً تعدياً بال حرابة اخل : الغصب ) : خ ( قال 
من حتت يد املودع وغريه ، وخرج بقوله مال أخذ امرأة اغتصاباً كما يأيت ، وخرج به أيضاً أخذ رقبة احلر نفسه 

واخلنزير وحنومها مما ال ميلكه املسلم ، وقوله قهراً خمرج للسرقة ألهنا أخذ مال خفية وللغيلة ألنه ال قهر فيها ألهنا 
تعدياً خمرج ملا : وقوله . السلف والعارية والقراض والصدقة وحنوها مبوت املالك ، وخمرج أيضاً ملا أخذه اختياراً ك

أخذه من حمارب وحنوه ، وملا إذا أخذ الشيء املغصوب من يد غاصبه وآلخذ الزكاة كرهاً من ممتنع من دفعها 
مل يقطعا فيه  وألخذ اجلزية وألخذ السيد مال عبده وألخذ األب واجلد الغنيني مال ولدمها ألن هلما فيه شبهة ، ولذا

بال حرابة خمرج ملا أخذه احملارب فإن األوصاف السابقة : وقوله . فإن ذلك كله مأخوذ بالقهر ، ولكن ال عداء فيه 
وليس كل غاصب حمارباً ألن السلطان : قال يف املدونة . تصدق عليه واحلرابة غري الغصب الختالف أحكامهما 

بال حرابة بأنه يوجب يف احلد التركيب الذي هو توقف احملدود على : واعترض قوله . يغصب وال يعد حمارباً اه 
معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه وال أخص من أعمه ، وبأنه غري مانع لدخول املنافع فيه كأخذه سكىن دار 

بقوله بال مال غري منفعة ، وأبدل قوله بال حرابة : وليس غصباً بل تعدياً فلو زاد بعد قوله . وحرث عقار وحنومها 
خوف فقال كما فعل ابن عرفة لسلم من االعتراض ، واملراد باألخذ االستيالء على املال وإن مل حيزه لنفسه بالفعل 
، فإذا استوىل الظامل على مال شخص وحال بينه وبني ماله وقد أبقاه مبوضعه الذي وضعه ربه كان غاصباً ضامناً له 

  .إن تلف 
التصرف كاجلنس : بن عرفة التصرف يف الشيء بغري إذن ربه دون قصد متلكه فقوله فهو كما قال ا: وأما التعدي 

يشمل التصرف باالنتفاع والتصرف باالستهالك واإلتالف كالً أو بعضاً ، فاألول كقتل الدابة وحرق الثوب ، 
والعارية والثاين كخرق خباء معجمة لثوب وكسر بعصى صحفة أو عصى ، وقوله بغري إذن ربه خمرج لإلجارة 

دون قصد متلكه خمرج للغصب ألن الغاصب يقصد متلك املغصوب ، وقد فهم منه أن الفرق بني : وقوله . وحنومها 
الغصب والتعدي هو قصد التملك وعدمه ، وأنه إذا أقر بقصد التملك أو دلت عليه قرينة واضحة فهو غاصب 

عليها فهو متعد فتجري عليه أيضاً أحكامه ، فإن مل يكن جتري عليه أحكامه ، وإن أقر بقصد املنفعة أو قامت قرينة 
والقاعدة أن كل . إقرار وال قرينة فالقول قوله فيما يدعيه من غصب املنفعة أو الذات إذ ال يعلم ذلك إال من قوله 

مالكه  ما ال يعلم من األمور القلبية إال بقول مدعيه يصدق فيه ويتصور التعدي أيضاً بأن يكون بعد تقدم إذن من
  َوغَاِصٌب َيْغَرُم َما اْسَتَغلَُّه:كتعديه يف العارية أو يف الكراء أو زيادة املسافة أو احلمل فمن أحكام الغصب قوله 

  ِمْن كُلِّ َشْيٍء َوَيُردُّ أْصلَُه
 غصبه كان املغصوب حيواناً أو عقاراً) يغرم ما استغله من كل شيء ( سوغ االبتداء به قصد اجلنس ) وغاصب ( 

أي فريد . وضمن غلة مستعمل اخل ) : خ ( وسواء استغل بنفسه فركب الدابة أو سكن الدار مثالً أو أكراها لغريه 
وهو املغصوب أي فريد ما ذكر مع الغلة من رد عني ) أصله ( أيضاً ) ويرد ( قيمة املنفعة والصوف والثمرة واللنب 

  .الشيء املغصوب 
  ِلْفَحْيثُ يَُرى بَِحاِلِه فإنْ َت
  قُوَِّم واِملثْلُ بِِذي مِثْلِ أُِلْف

تلف الصوف أو الثمرة ومل تقم على التلف بينة ) فإن ( مل يتغري ومل يتلف ) حباله ( كل منهما باقياً ) حيث يرى ( 
فيغرم مكيلة الثمرة ووزن الصوف إن علما أو قيمتهما إن جهال مع رد عني املغصوب لربه ، وإن قامت بينة على 



الشيء ) تلف ( وأما إن . بغري سببه فريد املغصوب فقط وال ضمان عليه فيهما اتفاقاً قاله ابن رشد  تلفهما
على الغاصب وغرم قيمته يوم غصبه ال يوم عدائه عليه ) قّوم ( املغصوب بسماوي أو بسبب عداء الغاصب عليه 

ن ربه خمري بني أن يتبع الغاصب بقيمته يوم وال يوم التلف بسماوي ، وأما إن تلف بعداء أجنيب عليه عند الغاصب فإ
غصبه فيتبع الغاصب حينئذ األجنيب بقيمته يوم اجلناية ولو زادت على قيمته يوم الغصب وتكون له الزيادة ، وبني 
أن يتبع اجلاين بقيمته يوم اجلناية ولو زادت على قيمته يوم الغصب ، فإن كانت أقل من قيمته يوم الغصب أخذها 

فيغرم قيمته يوم غصبه ، ولو قتله الغاصب تعدياً ) : خ ( الغاصب مبا بقي له لتمام قيمته يوم الغصب  ورجع على
وأما : أي ) واملثل ( وخري يف قتل األجنيب فإن تبعه تبع هو اجلاين فإن أخذ ربه أقل فله الزائد من الغاصب فقط اخل 

سواء تلف بسماوي أو بسبب الغاصب فريجع ) لف بذي املثل أ( إن كان املغصوب التالف مثلياً فإنه يضمن 
: وقوله . املغصوب منه عليه مبثله ، أو تلف بسبب أجنيب فيخري ربه بني أن يرجع عليه أو على الغاصب مبثله 

ومفهوم قوله : ابن رشد . استغله يعين مع بقاء عينه أما الدنانري يتجر هبا والزرع حيرثه فالربح له اتفاقاً يف طريقة 
مستعمل أنه إذا عطل كما إذا لو ربط الدابة فلم يستعملها وال أكراها ، أو بور األرض فلم ) خ ( غله وقول است

حيرثها ، أو أغلق الدار فلم يسكنها بنفسه وال بغريه فإنه ال يغرمشيئاً ، وهو كذلك على املشهور أيضاً خبالف 
كاملتعدي : كما يأيت مع بقية الفروق بينهما عند قوله  غاصب املنفعة فإنه يضمن الغلة مطلقاً سواء استعمل أو عطل

أنه يضمن الغلة ، ولو فات املغصوب بذهاب عينه ولزمت . يغرم ما استغله اخل : وظاهر قوله . غاصب املنافع اخل 
مته قيمته فريد الغلة ويغرم القيمة ، وهو قول مالك ولكنه خالف املشهور ، ومذهب املدونة من أنه خمري يف أخذ قي

يوم الغصب وال شيء له من الغلة والولد أو أخذ الثمرة والولد والغلة وال شيء له من القيمة ونصها وما أمثر عند 
الغاصب من خنل أو شجر أو نسل من احليوان أو جز من الصوف أو حلب من اللنب فإنه يرد ذلك كله مع 

له قيمة وإن ماتت األمهات وبقي األوالد وما جّز منها املغصوب لربه ، وما أكل رد املثل فيما له مثل والقيمة فيما 
أو حلب خري رهبا فأما أخذ قيمة األمهات يوم الغصب وال شيء له فيما بقي من ولد أو صوف أو لنب وال يف مثنه 
إن بيع وإن شاء أخذ الولدان كان ولد ومثن ما بيع من صوف أو لنب وحنوه ، وما أكل الغاصب أو انتفع به من 

أال ترى أن من غصب أمة مث باعها . عليه املثل يف املثلى والقيمة يف املقوم وال شيء عليه من قبل األمهات ذلك ف
فولدت عند املبتاع مث ماتت فليس لرهبا إال أخذ الثمن من الغاصب أو قيمتها يوم الغصب ، أو يأخذ الولد من 

جع املبتاع على الغاصب بالثمن وال جيتمع على املبتاع وال شيء عليه وال على الغاصب يف قيمة األم ، مث ير
ألنه إذا ضمنه قيمة األم يوم : قال ابن رشد . فأما أخذ قيمة األمهات اخل : فقوله . الغاصب غرم مثنها وقيمتها اه 

ما ذكره يف الكتاب هو املشهور ، وقال أشهب : ابن ناجي . الغصب كانت الغلة إمنا حدثت فيما قد ضمن بالقيمة 
وقول أشهب هذا هو ظاهر النظم ، ولكن املشهور خالفه كما رأيت وعلى . خذ قيمتها مع عني الولد اه يأ: 

املشهور ، فإن ماتت األم والولد معاً فليس لرهبا إال قيمة األمل خالفاً ألشهب وإن وجدمها حيني أخذمها معاً اتفاقاً 
مة األم أو يأخذ قيمة األم وال شيء له يف الولد وحيد وإن ماتت األم وحدها فله أن يأخذ الولد وال شيء له من قي

مل يتغري احترازاً مما تعيب ومل تفت : وقويل . الغاصب الواطىء ، وكذا املشتري منه واملوهوب له العاملان بالغصب 
خذ قيمته عينه فأما أن يتعيب بسماوي ولو قلّ عيبه فيخري ربه بني أخذه قيمته معيباً وال شيء له يف النقص ، أو يأ

يوم الغصب وال شيء له غريها ، وأما أن يتعيب جبناية من الغاصب فيخري بني أخذه قيمته يوم الغصب أو أخذ 
املغصوب مع أرش العيب وأما أن يتعيب جبناية من أجنيب فيخري يف أخذ قيمته من الغاصب يوم الغصب ويتبع 

وان ) : خ ( أخذ األرش من اجلاين ال من الغاصب  الغاصب اجلاين بأرش اجلناية ، ويف أخذ الشيء املغصوب مع



وعلى ما مر أن : تنبيه . وكيفية التخيري هو ما تقدم . تعيب وإن قل ككسر هنديها أو جىن هو أو أجنيب خري فيه اخل 
. الغاصب يغرم الغلة فإنه يرجع على املغصوب منه مبا أنفق على العبد والدابة وسقي شجر ورعي ماشية وحنو ذلك 

وهو حمصور يف الغلة ال . وللغاصب ما أنفق اخل ) : خ ( يسقط من الغلة على قول ابن القاسم وهو املشهور و
  .يتعداها إىل ذمة املغصوب منه حيث مل تف به الغلة 

  َوالقَْولُ ِللَْغاِصبِ يف َدْعَوى التَّلَْف
  َوقَْدرِ َمْغصُوبٍ وما به اتََّصْف

) القول للغاصب ( منه يف تلف املغصوب وعدمه أو يف قدره أو صفتهف  إذا تنازع الغاصب واملغصوب) و ( 
) و . ( للشيء املغصوب إذا ادعى ربه أنه باق عنده وأنه يريد أن يفوته عليه بغرم قيمته ) يف دعوى التلف ( بيمينه 

تكون قيمته على  من رداءة حبيث) ما به اتصف ( يف ) و ( من كيل أو وزن أو عدد ألنه غارم ) قدر مغصوب ( يف 
وصفه درمهني وعلى وصف ربه عشرة فيحلف الغاصب أنه يوم استيالئه عليه كان على الصفة اليت ذكرها ويغرم 
: درمهني ، وهذا إذا أشبه فإن وصفه مبا ال يشبه فالقول للمغصوب منه بيمينه إن أشبه فإن مل يشبها فقال ابن ناجي 

والسارق مثل . ما بنفي كل منهما دعوى صاحبه وحتقيق دعواه اه يقضي يف ذلك بالوسط من القيم بعد أمياهن
يصدق الغاصب مطلقاً ولو أتى مبا ال : الغاصب يف التفصيل املذكور والتقييد بالشبه هو املشهور ، وقال أشهب 

يعني يف ومن قال برعي الشبه فقط غلط ، وإمنا ذلك يف اختالف املتبا: قال . هي بكماء صماء عمياء : يشبه كقوله 
وما : وظاهر قوله . والقول له أي للغاصب يف تلفه ونعته وقدره اخل ) : خ . ( قلة الثمن وكثرته والسلعة قائمة اه 

إذا أنكر الغاصب الغصب وشهدت : وقال اللخمي . أنه يصدق يف وصفه ولو جحد الغصب أو ال . به اتصف اخل 
: وقيل . منه بيمينه أن صفته كانت كذا ، ويستحق قيمة وصفه  البينة باعترافه أو مبعاينة غصبه فالقول للمغصوب

وهو الذي جيب اعتماده ألن الغاصب ال يقبل وصفه بعد تبني . ليس له بعد ميينه إال الوسط واألول أصوب اه 
  .كذبه جبحده 

ولكن عمل  من أن القول للغاصب يف القدر والوصف هو املشهور ،) خ ( ما ذكره الناظم و : األول . تنبيهات 
  :فاس على خالفه قال ناظمه 

  لولد القتيل مع ميني
  القول يف الدعوى بال تبيني
  إذا ادعى درامهاً وأنكرا
  القاتلون ما ادعاه وطرا

قال الناظم يف شرحه لنظمه هذه املسألة مما جرى به العمل ، وهو أن والد القتيل إذا ادعى دراهم من مجلة املنهوب 
الذي : ول قول والد القتيل ، مث قال ناقالً عن قاضي اجلماعة أيب القاسم بن النعيم ما نصه وأنكرها القاتلون فالق

جرى به العمل عندنا يف هذه النازلة ومثلها أن القول قول والد القتيل مع ميينه ، والظامل أحق أن حيمل عليه وإن 
وقال . جحها العلماء للمصاحل العامة اه كان املشهور خالفه ، وكم من مسألة جرى احلكم فيها خبالف املشهور ور

شاهدنا احلكم به عام قدوم اخلليفة أيب العباس املنصور حضرة : سيدي العريب الفاسي ما ذكره ابن النعيم رمحه اهللا 
فاس ، وقد احنشر الناس إىل الشكوى باملظامل وكان حيضر جملسه أي جملس اخلليفة للحكم فيها علماء فاس كشيخنا 

وشيخنا املفيت سيدي حممد القصار ، وشيخنا سيدي علي بن عمران ، وعلماء مراكش ، وقاضي مراكش  املذكور ،
والعام : ، وقاضي شفشاون سيدي حممد بن عرضون رمحهم اهللا ، فكان احلكم يصدر على الوجه املذكور قال 



يين يف كتاب الغصب ما نصه قال وقال الرع. كالم الناظم بلفظه يف شرحه للبيتني . املذكور عام أحد عشروألف اه 
مالك فيمن دخل عليه السراق فسرقوا متاعه وانتهبوا ماله وأرادوا قتله فنازعهم وحارهبم مث ادعى أنه عرفهم أو مل 

هو مصدق وقد نزلت مثل هذه باملدينة : يعرفهم أهو مصدق عليهم إذا كانوا معروفني بالسرقة مستحلني هلا ؟ قال 
ب رضي اهللا عنه يف رجل دخل عليه السراق فانتهبوا ماله وجرحوه ، فلما أصبح محل إىل يف زمن عمر بن اخلطا

. إمنا فعل يب هذا فالن وفالن وقد انتهبوا مايل فأغرمهم عمر بقوله ، ونكلهم ومل يكلفه البينة عليهم اه : عمر فقال 
أفىت احلفار حسبما يف نوازل البيوع من  ونقله ابن فرحون ، وغريه وحنوه ورد عن حيىي بن حيىي ، ومبثله. باللفظ 

من عرف بالتعدي والظلم يغلب احلكم يف حقه فمن ادعى على من هبذه احلالة فيحلف : املعيار قائالً قال الفقهاء 
وحنوه رواه أشهب عن مالك يف املرأة تدعي على املشتهر بالفسق أنه اغتصبها وتأيت . الطالب ويستحق ما طلب اه 

إنه جيب هلا عليه صداق مثلها ، وبه صدر يف املقدمات والتصدير من عالمات التشهري ، وال سيما وهو متعلقة به ، ف
ويف وجوب املهر خلف معترب : قول اإلمام األعظم ، ومعلوم تقدميه على قول ابن القاسم وسيأيت ذلك عند قوله 

ظم العمل إمنا عىن بنظمه هذا الفقه ، وأن وال فرق بني الفروج واألموال ، وألن الفرج هنا آيل للمال وعليه فنا
وقد اعتمد . املعروف بالظلم والتعدي يقضى عليه مبجرد دعوى املدعي أنه غصبه أو سرقه ، وأنه غصبه قدر كذا 

فقوله . فاملدعي من قوله جمرد اخل : املكناسي يف جمالسه هذا الفقه ، وكذا القرايف كما مر يف التنبيه الثالث عند قوله 
والد القتيل يعين ادعى عليهم أهنم قتلوه وهنبوه أمتعته ، ومن مجلة املنهوب دراهم قدرها كذا ، وال يريد ل: 

إذا ادعى : خصوص أهنم أقروا بالقتل أو ثبت بالبينة كما هي مسألة الصرة اآلتية عن العتبية ، وفهم من قوله 
املال فقط ال يف القتل ، فإن املدعى عليه ال يقتل مبجرد  أنه إذا ادعى ذلك حتقيقاً وأنه يعمل بدعواه يف. دراهم اخل 

الدعوى خلطر الدماء والدعوى مبا يؤول للمال كاملال ال يأيت يف فصل االغتصاب واملدعى عليه بالقتل ، وإن كان 
النازلة ال يقتل لكن يضرب ويطال سجنه حىت يأيت عليه السنون الكثرية كما يأيت يف الدماء ، وفهم من قوله يف هذه 

وقد احنشر : رجحها العلماء للمصاحل ، ومن قوله : والظامل أحق أن حيمل عليه ، ومن قوله : ومثلها ، ومن وقوله 
الناس للشكوى باملظامل إىل غري ذلك أنه ال مفهوم لقتيل وال لدراهم ، بل كذلك لو كانت الدعوى بالدراهم والقتل 

و غري ذلك ، وإمنا املدار على كون الدعوى على معروف بالتعدي أو بالدراهم فقط أو باحليوان أو العروض أ
وقد قال الشيخ . والظلم كقبائل الزمان ، فإن جلهم وغالبهم معروف بالتهمة والفساد واحلمل على الغالب واجب 

البلد قد آل بنا احلال إىل أن يتبع املسافرين بعض مردة أهل البلد وحنوها مما قرب من : يف بعض فتاويه ) م ( 
فيسفكون دماءهم وينهبون أمواهلم ويرجعون إىل البلد باألمتعة فال ينتقم منهم ، وال يستفيت عن حكمهم ، بل وإىل 
ما هو أعظم من هذا من القتل صرباً وهنب األموال من الدور واحلوانيت مث يكتسب فاعل ذلك التعظيم واالحترام 

المه ، وإذا كان مثل هذا يقع يف حضرة فاس كما حكاه وكما فضالً عن عدم النكري عليه والضرب على يده مع ك
هو مشاهد اآلن يف وقتنا هذا ، فكيف بالبوادي وقبائل الزمان ؟ حىت صار قاتل النفس ال يضرب فضالً عن 

القصاص ، والسارق ال يسجن فضالً عن قطعه ، بل كل منهما يعظم وحيترم وال يشهد أحد عليه ، وهلذا جرى 
هم مبجرد الدعوى زجراً هلم وألمثاهلم ، وعليه فال حيتاجإلثبات التلصص بإقرار وال معاينة ، بل مبجرد العمل بإغرام

وكالم . كوهنم ممن يشار إليهم بالتعدي ، والظلم يوجب إغرامهم للمصلحة املذكورة كما مر عن الرعيين وغريه 
مد بن قاسم يف شرح العمل املذكور من أنه ال ابن رحال يف شرحه صريح يف أن العمل به وعليه ، فما قاله سيدي حم

بد من ثبوت التلصص باإلقرار أو املعاينة كما يف مسألة الصرة اآلتية ال يعول عليه وال يلتفت إىل شيء منه ملخالفته 
وما نقله عن أيب احلسن الزرويلي وابن هالل من أن ما . ملا نقل عن الرعيين وغريه شاهداً لنظم العمل املذكور 



ال يقدح يف العمل املذكور ألن ما قاله من خمالفته لألصول إمنا هو إذا روعي املشهور . لرعيين خالف األصول اخل ل
إن هذا العمل خمالف للمشهور فهم معترفون مبخالفته لألصول ، وإمنا ارتكبوه للمصلحة من عدم : ، وهم قد قالوا 

لكن ملا كثر كل منهما يف هذا الزمان وغلب أجروا ضياع احلقوق ، وذلك أن األصل عدم التعدي والظلم ، 
األحكام على مقتضاه ، ومحلوا الناس عليه لئال تضيع احلقوق ألن األصل والغالب إذا تعارضا فاحلكم للغالب لقوله 

ولذا قال أبو احلسن يف أجوبته يف مسألة من رفع . أي احكم به )  ١٩٩: األعراف ( } وأمر بالعرف : تعاىل 
وهذا وقد كان احلاكم حيكم حبق : اكم جائر فأغرمه ما ال جيب عليه بعد أن حكى فيها قولني ما نصه شخصاً حل

وسلمه . تارة وبباطل أخرى ، وأما اآلن فاحلاكم ال حيكم إال بالباطل ، فال ينبغي أن خيتلف يف أنه يغرم ما خسره اه 
والتعدي حيث غلب منهم ذلك ، وأوجب على الشاكي ابن هالل يف الدر النثري فأنت تراه محل احلكام على الظلم 

الغرامة مبجرد قول املدعي إن احلاكم قبض مين وقدر املقبوض كذا ، وإن كان األصل عدم العداء وحنوه يأيت عن 
إذا تقرر العرف يف والة الظلم وأجنادهم بغرم املال ممن أخذوه ظلماً : سيدي مصباح يف التنبيه الرابع حيث قال 

ويأيت حنوه يف . ول للمأخوذ منه فيما غرم من املال ألن العرف شاهد ملدعيه ويقوم مقام الشاهد الناطق اخل كان الق
وقبائل الزمان ومردة حواضرهم كذلك ملا كثر منهم العداء وغلب كان القول للمنهوب . التنبيه اخلامس اخل 

أن ميلكه فقط كما قالوه يف منتهب الصرة  واملغصوب أنه غصبه ، وإن قدر املغصوب كذا كما رأيته فيما يشبه
وإذا علمت هذا فما جرى به العمل له مستند صحيح ال خيتلف فيه اثنان ، وله أصل أصيل يف الشريعة ، . اآلتية 

ولو كانت القبائل والناس يف زماهنما على ما هم . وهذا العمل حدث بعد زمان أيب احلسن وابن هالل كما تقدم 
ن العمل املذكور ما وسعهما أن يقوال مبخالفته لألصول العترافهما بأن احلكم للغالب كما رأيته عليه يف وقت جريا

، وإمنا أطلنا الكالم يف هذه املسألة ألجل استبعاد كثري من اإلخوان ما جرى به العمل لضعف مستنده عندهم ، 
صرة مبعاينة البينة وغاب عليها ومل  ومحلوه على خصوص مسألة الصرة املذكورة يف العتبية وهي أن رجالً اختطف

إن القول للمنهوب يف قدرها ، : يعرف قدر ما فيها ، فاملشهور أن القول للغاصب يف قدرها وقال مالك ومطرف 
ولكن ليست خمصوصة بالعمل املتقدم خالفاً للرهوين يف حاشيته ، وختصيص العمل هبا بعيد من األنقال املتقدمة 

  .ة العامة ، ولكن جيري العمل املذكور فيها باألحرى بدليل تعليلهم باملصلح
إذا ثبت التلصص أو علم من عادة القبائل كما هو موجود يف قبائل الزمان اآلن ، فإن اللص والسارق إذا : الثاين 

هما ظفر احلاكم هبما أغرمهما كما مّر ، وإذا مل يظفر هبما وإمنا ظفر ببعض قرابتهما أو بعض من حيميهما من قبيلت
قال . يف احلرابة وبالقتل جيب قتله ولو بإعانة ) خ ( ولو جباهه فإنه يغرمه ما أخذه اللص أو السارق أواهتما به 

أي على القتل ولو بالتقوى جباهه وإن مل يأمر بقتل وال تسبب فيه ألن جاهه أعانه عليه حكماً ككونه من : الزرقاين 
باختصار ، وحنوه يف ابن احلاج والشامل ، وإذا كان . ع ألهنم متمالئون اه فئة ينحاز إليهم قطاع الطريق فيقتل اجلمي

املعني جباهه واالحنياز إليه مؤاخذاً بالقتل فهو مؤاخذ مبا هنبوه من األموال باألحرى ، وقبائل الزمان معلوم ما هم 
از ، فال إشكال أن غري املباشر عليه من محايتهم ملتلصصيهم وغاصبهم بالفعل فضالً عن محايتهم هلم باجلاه واالحني

منهم مؤاخذ مبا فعله املباشر ولو مل يظهر منه تسبب ألنه ال أقل من أن يكون حامياً للمباشر جباهه أو إيوائه إليه بل 
لو مل يكن هناك محاية أصالً ال باجلاه وال باإليواء واالحنياز وال بغري ذلك لكان إغرامهم ملا اهتم به سراقهم وغصاهبم 

  :راً شرعياً كما قال ناظم العمل أم
  وال يؤاخذ بذنب الغري

  يف كل شرع من قدمي الدهر



  إال إذا سدت به الذريعة
  أو خيف شرع شرعة أو شيعة

ألهنم إذا غرموا محلهم ذلك على حفظ طرقاهتم وحفظ املارين . إال إذا سدت به الذريعة ، اخل : والشاهد يف قوله 
وقد بسطنا الكالم على ذلك مبا يشفي . اقهم ، فضالً عن التعصب عليهم بأرضهم وعدم كتمان غصاهبم وسر

  .الغليل إن شاء اهللا يف الفصل الثالث والسادس من أجوبتنا ألسئلة اإلمام حميي الدين 
احلكم يف الدعوى على املتهوم من وظيفة الوالة كما مر عن اخلليفة أيب العباس املنصور إذ هو الذي توىل : الثالث 
أن : منها . ميتاز نظر القاضي ونظر وايل اجلرائم بأمور : م يف ذلك مبحضر أولئك العلماء ، وقد قال القرايف احلك

وايل اجلرائم يسمع الدعوى على املتهوم ويبالغ يف كشفه خبالف القاضي ، ومنها أن يعجل حببس املتهوم لالسترباء 
وجد يف بعض غزواته رجالً فاهتمه بأنه جاسوس فعاقبه )  صلى اهللا عليه وسلم( وقد ورد أن النيب : والكشف قال 

حىت أقر ، ومنها أنه يضرب املتهوم مع قوة التهمة ، ومنها أنه يتوعد اجملرم بالقتل فيما ال جيب فيه قتل ألنه إرهاب 
قله ابن ون. باختصار . ال حتقيق ، وجيوز له أن حيقق وعيده باألدب دون القتل خبالف القضاة فليس هلم ذلك اه 

  :فرحون يف تبصرته وزاد أن لقضاة املالكية فعل ذلك وسيأيت قول الناظم 
  وإن يكن مطالباً من يتهم

  فما لك بالضرب والسجن حكم
كان مالك يقول يف هؤالء الذين عرفوا بالفساد واجلرم أن الضرب قل ما ينكلهم ، ولكن : وقال يف التبصرة أيضاً 

ون ويثقلهم باحلديد وال خيرجهم منه أبداً فذلك خري هلم وألهليهم وللمسلمني أرى أن حيبسهم السلطان يف السج
فهذه . من النوادر . حىت تظهر توبة أحدهم ، ويثبت ذلك عند السلطان فإذا صلح وظهرت توبته أطلقه اه 

ر من املصلحة النصوص متواترة بكشف املتهوم واحداً كان أو مجاعة من القبائل أو غريهم ، ومع ذلك يضمنون ملا م
العامة أو سداً للذريعة كما مّر ، وعليه فإرسال املتهوم للقاضي حيكم بينهم من زيادة الفساد قطعاً وإمهال سد 

الذرائع ليس باألمر اهلني إذ فيه إعانة الظامل على ظلمه ألن غاية ما يفعله القاضي أن يكلف املنهوب بالبينة ، وأين 
نة ما غصب وما سرق ، وعلى فرض وجودها فال تكون إال من أهل البلد وهم على هذه البينة ؟ إذ لو حضرته البي

ما هم عليه من احلمية والعصبية وقوة التهمة بالتعديوالفساد ، فكيف يشهدون مع كونه هنب بأرضهم بل من شهد 
ال هذا الباب ومن أجل إمه. منهم عاقبوه وخشي على نفسه ألهنم مكتسبون بغصبهم التعظيم واالحترام كما مّر 

غلب الظلم وكثر الفساد وسفكت دماء وغصبت أموال يعلمها الكبري املتعال ، حىت إن املسافر ينهب ماله أو 
يسفك دمه فريسله العامل للقضاة فيستبشر املدعى عليه لعلمه أن القاضي يرده لليمني ، وكان الواجب عليه أن ال 

لسجن واإلغرام على ما مّر ، وقبائل الزمان كلهم متهمون إذ يرسله للقاضي بل يبالغ يف كشفه بالضرب وطول ا
غالب أحواهلم النهب والغصب وسفك الدماء وغريهم من مردة احلواضر تظهر هتمته بالقرائن ودالئل أحواله ، 
هال ولذا جرى العمل باإلغرام ألن احلمل على الغالب واجب ، واملراد إغرام ألربابه الطالبني له ، وأما ما يفعله ج

العمال من أخذهم أمواالً من السراق والغصاب وال يدفعون للطالب شيئاً مما يدعيه فذلك خرق للكتاب والسنة 
ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه : إىل قوله } ال تأكلون أموالكم بينكم بالباطل : واإلمجاع قال تعاىل 

  .اخل )  ٣٠: النساء ( } ناراً 
إلنسان معروفاً مشهوراً بعدم التعدي وعدم أكل أموال الناس فرفعه شخص جلائر يتجاوز احلد إذا كان ا: الرابع 

فيه ويغرمه ما ال جيب عليه فالذي به العمل أن الشاكي يغرم للمشكو به ما غرم كما يف املواق عن ابن لب وحنوه 



نة أو إقرار الشاكي فال كالم ، وإن مل يثبت يف املعيار عن العبدوسي ، وعليه فإذا ثبت الرفع للظامل وقدر ما دفعه ببي
ذلك وادعى املشكو به أنه دفع كذا وخالفه الشاكي فالقول للمشكو به كما يف معاوضات املعيار عن سيدي 

إذا تقرر العرف أن املشكو به ال يطلق إال مبال كان القول قول املشكو به يف أنه دفع ماالً للظامل ويف : مصباح قائالً 
ينه ألن العرف كشاهد ملدعيه وجيب رجوعه على الظامل إن قدر عليه ، وإن مل يقدر ففيه اختالف ، والذي قدره بيم

فيها ) خ ( به الفتوى وعليه العمل رجوعه على الشاكي ، ومبثله أفىت الفقيه اجلنوي وغريه ، وهذه املسألة حكى 
كان الشاكي ظاملاً كما هو املوضوع ، وأما إن كان  وهذا إذا. وهل يضمن شاكيه ملغرم زائد اخل : أقواالً حيث قال 

مظلوماً ال يصل إىل حقه إال بالشكوى للظامل اجلائر فال شيء عليه ، واحلكام اليوم حممولون على اجلور كما ّمر عن 
  .أيب احلسن 

إذا : فقيل  .اختلف فيه العلماء : قيل البن سحنون فبم يعرف السارق املشهور وغري املشهور ؟ فقال : اخلامس 
فكل من ادعى بالسرقة على السارق املشهور هبا حيلف : قال . كثر طالبه بالسرقة وقويت فيه التهمة فهو مشهور 

على شيئني أنه ضاع وتلف له ما ادعاه على السارق ، وحيلف أيضاً لقد اهتمه ويغرم السارق بغري بينة ألن إشهاره 
من الدر . ويقّوم عليه قيمة مغلظة ألنه أحق باحلمل عليه اه : قال . اطقة بالسرقة هو شاهد عريف أقوى من البينة الن

والغاصب املشهور بالغصب مثل السارق املذكور ، وسيأيت يف فصل السرقة أن سراق الزمان : يعين . املكنون 
يف نوازل كلهم لصوص جتري عليهم أحكام احلرابة ، ويثبت ذلك ولو بالسماع الفاشي وذكر يف الدرر املكنونة 

فالن رأيناه سرق دابة : جتوز على السارق شهادة الصبيان والرعاة إذا عرفوه ، وقالوا : مازونة عن سحنون أنه قال 
ال جيوز عليهم إال العدول : فالن وجتوز عليهم شهادة السيارة عدوالً كانوا أو غري عدول وليس قول من قال 

جتوز عليهم شهادة من : يف لصوص أهل احلجاز وبرابر برقة فقال بشيء عندنا ، وقد سئل مالك عن مثلهذا األمر 
وأين يوجد العدول على مواضع السارق واللص ، وإمنا يتبع : قال . إهنم غري عدول : لقيهم من الناس ، فقيل له 

تقبل :  وحنوه يف تنبيه الغافل قائالً. وقاله حممد بن سحنون اه . اللص والسارق اخللوات اليت ليس فيها العدول 
شهادة غري العدول على السارق سواء كان الشاهد رجالً أو امرأة ولو مل يغرم السارق واللص إال بشهادة العدول 

إن كان معروفاً : لو شهد عليه واحد حيلف صاحب املتاع معه ويستحق قال : مل يغرم السارق أبداً ، مث قال 
العدول فالشهادة على التوسم بظاهر اإلسالم جائزة احتياطاً  بالسرقة فال ميني عليه وكل موضع ال ميكن فيه حضور

  :ألموال الناس ، وسيأيت قول الناظم 
  ومالك فيما رواه أشهب
  قسامة بغري عدل جتب اخل

وهذا كله شاهد ملا تقدم من العمل املذكور إذ شهادة غري العدول كالعدم يف نظر الشرع ، . فهو شاهد لذلك 
حملل احتياطاً لألموال ، وبه تعلم أن اعتراض الشيخ مصطفى يف أوائل الشهادات من ولكن اعتربوها يف هذا ا

حاشيته على ما تقدم عن املازونية ، ونوازل ابن سحنون قائالً ذلك كله خالف املشهور ال يعول عليه ألن اعتراضه 
ة وغريها أنا إذا مل جند يف جهة إال مبين على املشهور ، وكالمنا اآلن يف املعمول به وأيضاً فهو بنفسه نقل عن الذخري

وما أظن أحداً : وقال . غري العدول فإنا جنوز شهادة أقلهم فجوراً واألمثل فاألمثل لئال تضيع املصاحل واحلقوق 
وال شك أن مواطن اخللوات اليت يقصدها الغصاب والسراق ال يوجد . خيالفه فإن التكليف شرطه اإلمكان اخل 

من ذكر من الرعاة وحنوهم فهم أمثل من وجد يف تلك املواطن فتجوز شهادهتم للضرورة لئال فيها يف الغالب إال 
تضيع احلقوق كما جازت شهادة األمثل غري العدول لذلك وعليه فما مر عن املازونية وغريمها جار على املشهور ، 



ان ، ومن قال ذلك إمنا قاله لعدم إمكان وإمنا يعترب األمثل إذا وجد مع غريه وإالَّ مل يعترب إذ التكليف شرطه اإلمك
العدول يف تلك املواطن كما رأيته ومراعاة االحتياط ألموال الناس كما تقدم عن تنبيه الغافل فال يصح االعتراض 

عليهم ، والقائلون بالعمل املذكور إمنا بنوه على مراعاة تلك املصاحل والضرورات ومراعاة العرف يف زمنهم كما ّمر 
أن الشهرة بالفساد تنزل منزلة التحقيق وأن ارتكاب املشهور يف الزمان الذي غلب على أهله الفساد  ، ورأوا

يفضي إىل سفك الدماء وغصب األموال كما هو مشاهد بالعيان ، وقول الشيخ عبد القادر الفاسي يف بعض فتاويه 
يه ، وإن كان يريد يف بعضها فصحيح ، إن نوازل ابن سحنون مطعون فيها إن كان يريد يف مجيعها فال سبيل إل: 

  .وكل كتاب ال خيلو من ارتكابه غري املشهور يف بعض مسائله 
  َوالُْغْرُم والضََّمانُ َمْع ِعلْمٍ َيجِْب
  َعلَى الَِّذي اْنجرَّ إلَْيِه َما غُِصْب

على الذي اجنر  (وكما جيب الغرم والضمان على الغاصب كذلك جيبان : أي ) والغرم والضمان مع علم جيب ( 
  بإْرٍث أَْو ِمْن َواِهبٍ أَوْ بائِعِ.إليه ما غصب 

  كاملَُتَعدِّي غَاِصبِ املنافِعِ
) : خ ( باعه له مع علمه يف ذلك كله بالغصب ) بائع ( من ) أو ( وهبه له ) من واهب ( أجنر إليه ) بإرث أو 

ماوي ، ويردون الغلة حيث استعملوا ومل ووارثه وموهوبه إن علما كهو أي كالغاصب فيضمنون التلف ولو بس
يفت املغصوب ، فإن فات مل جيمع للمغصوب منه بني القيمة والغلة كما ّمر يف الغاصب ، وتعترب القيمة يوم قبضهم 

للمغصوب ، ألنه يوم االستيالء بالنسبة إليهم وخيري املالك يف اتباع أيهم شاء ، وإذا رجع املالك على واحد منهم 
له على الغاصب كما يف املدونة إال يف املشتري إذا وجد املغصوب بيده وأخذه ربه فإنه يرجع بثمنه على فال رجوع 

الغاصب وال يكون بعلمه بالغصب واهباً للثمن على الصحيح ألنه لو قصد اهلبة مل يرتبها على هذا العقد قاله أبو 
السماوي حيث كان مما ال يغاب عليه أو يغاب عليه ومفهوم قوله مع علم أهنم إذا مل يعلموا فال يضمنون . احلسن 

وقامت على تلفه بينة ، ومعىن عدم ضمانه أهنم ال يكونون غرمياً ثانياً للمالك ، بل إمنا يرجع بقيمته على الغاصب 
ويأخذ الغاصب الثمن من املشتري إن كان مل يقبضه وال يضمن املشتري الغلة اليت استغلها غري عامل وال يضمنها 

لغاصب أيضاً على املشهور ألنه مل يستعمل ، واحترزت بالسماوي من العمد فإهنم يضمنون ، وكذا اخلطأ على ا
املعتمد فيخري املالك حينئذ يف مسألة الشراء بني الرجوع على الغاصب فيأخذه بقيمته يوم االستيالء وبني الرجوع 

القيمة يوم الغصب رجع على الغاصب بتمامها ، على املشتري فيأخذه بقيمته يوم التلف ، فإن كانت أقل من 
ويف مسألة اهلبة ال خيري املالك بل يبتدىء بالرجوع على . ورجع املشتري على الغاصب بالثمن الذي دفع له 

الغاصب فيأخذه بقيمة املوهوب يوم االستيالء أو بالغلة اليت استغلها املوهوب له حيث اختار تضمينه الغلة دون 
، وإالَّ فال جيمع له بينهما كما ّمر فإن أعسر الغاصب أو مل يوجد أو وجد ومل يقدر عليه فريجع حينئذ قيمة املوهوب 

على املوهوب له ألنه املستهلك مث ال يرجع املوهوب له على الغاصب بشيء كما يف املدونة خالفاً ملا يف التوضيح 
خيري املالك كتخيريه يف مسألة الشراء حيث كانت تركة وهبتك شيئاً مل يتم لك ، ويف مسألة الوارث : ألنه يقول له 

وفات بسماوي ومل . الغاصب موجودة ، وقوهلم يرد الوارث الغلة يعين إن كان املغصوب قائماً علم بالغصب أم ال 
  .يعلم ، وأما إن فات جبنايته عمداً أو خطأ فالظاهر أنه ال جيمع له بني الغلة والقيمة فتأمله 

ف املغصوب فغرم الغاصب قيمته مث وجده فإنه يكون له ال لربه وكذا الراعي والصانع واملستعري إذا تل: تنبيه 
مث أشار الناظم إىل تعريف املتعدي مشبهاً له . وغريهم كما تقدم الكالم على ذلك مستوىف يف باب الصلح 



  :بالغاصب يف الضمان فقال 
لرقبة كما ّمر أول الفصل فإنه يضمن ماتعدى عليه إن هلك دون قصد متلك ا) غاصب املنافع ( وهو ) كاملتعدي ( 

بغري مساوي ويضمن الغلة سواء استعمل أو عطل خبالف الغاصب فال يضمن إال غلة ما استعمل ، ويفارقه أيضاً يف 
كونه يضمن القيمة يوم تعديه ، وال يضمن السماوي خبالف الغاصب فإنه يضمن القيمة يوم االستيالء ويضمن 

ي ويفارقه أيضاً يف أنه إذا تعدى على منافع اإلبل وحنوها فحبسها عن أسواقها فإنه يضمن قيمتها إن شاء السماو
رهبا ولو شاء ردها ساملة خبالف الغاصب فإنه ال خيار لرهبا إن جاء هبا ساملة ، ويفارقه أيضاً يف أنه إذا جىن على 

ما نقصها أو أخذ قيمتها خبالف ما إذا مل يتلف املقصود منها  السلعة فأتلف املقصود منها فإن رهبا خيري يف أخذها مع
. ومتلف منفعة مقصوده اخل : بل عيبها عيباً قليالً فال خيار لرهبا ، وإمنا له أخذها مع أرش العيب كما يأيت يف قوله 

مث . بذي مثل ألف فإن تلف قوم واملثل : خبالف الغاصب فإن رهبا خيري بالعيب القليل والكثري كما ّمر عند قوله 
أشار إىل أن مفهوم املتعدي والغاصب وهو من حاز شيئاً بشبهة من شراء أو غريه مث استحق من يده بوجه من 

  :الوجوه الشرعية ال يرد الغلة فقال 
  َوُشْبَهةٌ كالِْملْكِ يف ذا الشَّأِْن

  ِلقَْوِلِه الَْخرَاُج بالّضماِن
.  يعلما بغصبه وكمجهول حاله ال يدري هل هو غاصب أم ال للملك كمشتر ومكتر من غاصب مل) وشبهة ( 

وكذا موهوب الغاصب إذا مل يعلم وكان الغاصب ملياً إذ لو كان معدماً مل تكن ملوهوبه . وهل واهبه غاصب أم ال 
يف ( حقاق التام الذي مل يطرأ عليه است) كامللك . ( غلة كما ّمر قريباً ال وارث الغاصب فال غلة له مطلقاً كما مر 

) ( صلى اهللا عليه وسلم ) ( لقوله ( أي شأن الغلة فال يردها واحد ممن تقدم حيث طرأ عليه استحقاق ) ذا الشأن 
واملشتري الذي مل يعلم لو هلك ما اشتراه لكان ضمانه منه مبعىن أنه ال يرجع بثمنه ) بالضمان ( أي الغلة ) اخلراج 

ىن قول الفقهاء من عليه التوا فله النما والتوا باملثناة والقصر أي ضمان على الغاصب ، فكانت الغلة له وهو مع
  .الشيء إذا هلك ، والنما بالنون الزيادة واملراد به الغلة 

  َوالَ َيكُون الرَّدُّ يف اسِْتَحقَاقِ
  َوفَاِسِد الَْبْيعِ َعلى اإلطْالَقِ

على من له شبهة امللك كما ّمر ولو ) استحقاق ( طرو  )يف ( للغلة ) ال يكون الرد ( لكون اخلراج بالضمان ) و ( 
والغلة لذي الشبهة أو اجملهول احلكم كوارث ) : خ ( اخلراج بالضمان لكان أحسن : فرعه بالفاء وقدمه على قوله 

ومراده بالوارث وارث من جهلت حاله أو ظهرت شبهته ال وارث الغاصب ملا مر . وموهوب ومشتر مل يعلموا اخل 
 غلة له علم أو مل يعلم ، وكذا حميي أرضاً يظنها مواتاً ال غلة له كما مر يف ابن يونس ، لكن الوارث وحميي أنه ال

األرض وإن كانا ال غلة هلما ال يهدم بناؤمها وال يقلع زرعهما فذو الشبهة الذي له الغلة أخص من ذي الشبهة 
وإن غرس أو بىن قيل للمالكأعطه قيمته : االستحقاق  يف) خ ( الذي ال يقلع غرسه وال بناؤه بل جيري على قول 

ودخل يف النظم من باع ما يعرف لغريه زاعماً أن مالكه وكله على بيعه وهو من ناحيته وسببه فلم يثبت . قائماً اخل 
غلة التوكيل وفسخ البيع فال ترد الغلة كما للخمي ، وكذا إذا باع احلاضن ما ليس بيسري مث فسخ بيعه فال ترد ال
أيضاً ، وكذلك إذا باع على الصغري قريبه كاألخ والعم بال إيصاء وال حضانة فكرب الصغري وأخذ شيئه ، فإن 

املشتري ال يرد الغلة ولو كان عاملاً يوم البيع بتعدي البائع ، وهذا على أن القريب ال يتنزل منزلة الوصي ، وأما 
ال إشكال أنه ال يردها بل وال يفسخ البيع وأما من اشترى حبساً من على أنه يتنزل منزلته وهو املعمول به كما ّمر ف



  .ومن يبيع ما عليه حبساً اخل : احملبس عليه وهو عامل بالتحبيس فريدها كما ّمر يف قوله 
من ادعى أنه ابتاع داراً من رجل وأنكر الرجل ذلك فلم تقم للمدعي بينة أنه يؤخذ خبرجها : قال ابن زرب : تنبيه 
أليس هذا مقراً بأن الدار كانت للقائم ويزعم أنه ابتاعها ومل : أليس الغلة بالضمان ؟ فقال : له ابن دحون  فقال

ولو قال الدار ملكي ومل يدع ابتياعها من القائم مث ثبتت للقائم مل يرجع عليه . يثبت له ذلك فرجع عليه بالغلة 
  :ونظمها يف الالمية حيث قال . بالغلة اه 

  من على غريه ادعى وغرم خراج
  مبلك به سكناه بيعاً تقبال

  اخل
  :وهذا إذا مل متض احليازة القاطعة كعشر سنني وإالَّ فيصدق وإن مل يثبته كما مَّر يف قوله 

  .يف احليازة واليمني له إن ادعى الشراء منه معمله 
أربعة أمور ال ترد فيها الغلة  وانظر ما يعارض ما قاله ابن زرب يف فصل االستحقاق من شرحنا للشامل ، مث ذكر

كان قائماً وفسخ البيع ) فاسد البيع على اإلطالق ( ال ترد الغلة أيضاً يف ) و : ( لدخوهلا يف اخلراج بالضمان فقال 
وإمنا ينتقل ضمان الفاسد بالقبض وال غلة تصحبه ، فإن فات مضى ) : خ ( ورد املبيع أو فات بالثمن أو القيمة 

  .منه وإالَّ ضمن قيمته اخل املختلف فيه بث
  َوالرَّدِّ بالَْعْيبِ َوال يف السِّلْعَْه
  َموُجوَدةً يف فَلَسٍ َوالشُّفْعَْه

ترد أيضاً ) وال ( يطلع عليه بعد أن استغل لكون الضمان منه أو هلك املبيع ) الرد بالعيب ( ال ترد أيضاً يف ) و ( 
يف ( حباهلا ) موجودة ( استغلهما قبل أن يدفع الثمن وكانت كلتامها كسفينة ودابة مثالً اشترامها و) يف السلعة ( 

املشتري فإن رهبما يكون أحق هبما يف مثنه وال يرجع على املفلس مبا استغله لكون الضمان منه لو هلكتا بيده ) فلس 
نه لو هلك الشقص ، يقوم هبا الشريك بعد أن استغل املشتري لكون الضمان م) الشفعة ( ال ترد أيضاً يف ) و . ( 

والغلة له أي للمشتري للفسخ خبالف ولد ومثرة أبرت وصوف : هلذه األمور يف العيوب حيث قال ) خ ( وقدأشار 
خبالف ولد إىل قوله وصوف ، مت أن عدم رد : وقد استفيد من قوله . مت كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد اخل 

ث منها بعد البيع ، لكن إن كان مثرة غري مؤبرة يوم الشراء أو حدثت الغلة يف هذه األمور اخلمسة إمنا هو فيما حد
بعده ففي العيب والفساد يستحقها املشتري مبجرد الزهو ويف الشفعة واالستحقاق باليبس ويف التفليس باجلذاذ 

  :وهو القطع ، وإليه أشار ابن غازي بقوله 
  اجلذ يف الثمار فيما انتقيا
  يضبطه جتد عفزاً شسيا

 انتقيا اختري فالتاء يف جتد للتفليس واجليم وحدها أو مع الدال للجذاذ والعني والفاء يف عفزاً للعيب والفساد ومعىن
والزاي للزهو والشني والسني يف شسيا للشفعة واالستحقاق ، والياء لليبس فإن كانت صوفاً غري تام وقت البيع أو 

، فإن اطلع عليه قبل جزه فهو تبع للغنم ولو مت ، وإن جزه حدث بعده فهو له إذا جزه قبل االطالع على العيب 
وال يرجع املبتاع بشيء من نفقته عليها خبالف النخل ، ويف االستحقاق : قال يف املقدمات . بعد االطالع فهو رضا 

مور يأخذه املبتاع إذا جذت وكذا يف الفساد والتفليس وال تتصور الشفعة فيه هذا حكم احلادث من الغلة يف األ
املذكورة ، وأما ما كان موجوداً قبل البيع ففيه تفصيل أيضاً فالولد سواء كان مما ال يعقل أم ال ليس بغلة يف 



االستحقاق والرد بالعيب والتفليس فهو للبائع يف اآلخرين ، وللمستحق يف األول سواء اشتراها حامالً الولد أو 
وع بالقيمة ويف الشفعة ال يتصور فيها ، وأما الثمرة املؤبرة حني حدث الولد عنده ، ويف الفساد يفوته ويوجب الرج

البيع فهي للبائع أال أن يشترطها املشتري فإن اشترطها واطلع على عيب فريدها إن كانت قائمة وإالَّ رد مكيلتها إن 
جه ، وحكمها علمت أو قيمتها إن جهلت أو مثنها إن بيعت ألن هلا وقت البيع حصة من الثمن ويرجع بسفيه وعال

يف البيع الفاسد كحكم الرد بالعيب ، وأما يف التفليس فالبائع أحق هبا ما مل جتذ فإن جذت كان أحق باألصول مبا 
ينوهبا من الثمن وحياصص مبا ينوب الثمرة ، وأما يف االستحقاق والشفعة فإن طرأ أحدمها قبل طيب الثمرة فهو 

ج وإن طرأ بعد طيب الثمرة قبل يبسها أو بعد يبسها ومل جتذ أو بعد أحق هبا بعد أن يؤدي أجرة السقي والعال
جذها وهي قائمة أو فائتة فإن املستحق يأخذ الثمرة بعد أن يرفع أجرة السقي والعالج على حنو ما تقدم يف العيب ، 

ينوب الثمرة من والشفيع يأخذها مع األصول مع أجرة السقي والعالج ما مل تيبس وإال فيأخذ األصل وحيط عنه ما 
وأما الصوف التام وقت البيع ففي العيب . وحط حصتها إن أزهت أو أبرت اخل : يف الشفعة ) خ ( الثمن كما قال 

وإن وجد العيب بعد : اللخمي . يرده مع الغنم فإن جزه وفات رد مثله فإن مل يعلم وزنه ردالغنم حبصتها من الثمن 
وال يرجع املبتاع بشيء من نفقته عليها . يء عليه للصوف األول اه أن جزها وعاد إليها الصوف ردها وال ش

خبالف النخل ، والفرق أن للغنم غلة تبتغي منها سوى الصوف ويف استحقاق الغنم يأخذه املستحق إن كان قائماً 
يكون بائعه أحق به ويف التفليس . أو مثله إن استهلكه املبتاع وعلم وزنه ، وإالَّ رد قيمته وإن كان قد باعه رد مثنه 

مدة كونه قائماً وإن جزه املفلس ، وإن فات خري البائع بني أخذ الغنم مبا ينوهبا من الثمن وحاص مبا ينوب الصوف 
مل أقف على نص فيه ، والظاهر أن حكمه ) ح ( منه وبني تسليم الغنم وحاص جبميع مثنها ويف البيع الفاسد قال 

تتصور يف الصوف مث أشار إىل بقية الكالم على املتعدي ، وتقدم أنه إذا أتلف حكم العيب ، وأما يف الشفعة فال 
  :الشيء ضمنه ، وإذا عيبه فيخري ربه بني املفيت للمقصود دون غريه فليس له إال أرش العيب فقال 

  َوْمْتِلٌف َمْنفََعةً َمقُْصودَْه
  مما له كْيفيَّةٌ َمْعُهودَْه

 عبد أو قطع يديه أو يد واحدة وهو صانع أو إذهاب لنب شاة هو معظم كقلع عيين) ومتلف منفعة مقصودة ( 
املقصود منها أو قطع رجل واحدة من أي حيوان كان أو قطع ذنب دابة ذي هيئة ومروءة كقاض وأمري وكاتب 

تلك  عند ربه ال يستعمله إال على) مما له كيفية معهودة . ( وشهيد أو قطع طيلسان من ذكر أو عمامته وحنو ذلك 
الكيفية ، وإمنا كان قطع الذنب وما بعده مفيتاً وإن كان عيباً يسرياً مراعاة ملالكها ألن ذا اهليبة ال يلبسها وال 

  :يركبها على تلك احلال فصار قطعها كإتالفها عليه ، ولذا وجب له اخليار كما قال 
  َصاِحُبُه ُخيِّرَ يف اَألْخِذ لَُه
  َحلَُّهَمْع أَْخِذِه َألْرشِ َعْيبٍ 

فيقوم ) مع أخذه ألرش عيب حله ( أي للشيء الذي فات املقصود منه ) يف األخذ له ( أي خيري ) صاحبه خري ( 
  .ساملاً بعشرة ومعيباً خبمسة مثالً فيأخذه مع اخلمسة 

  أَْو أَْخِذِه ِلقيَمِة الَْمِعيبِ
  َيْوَم ُحدُوِث َحالَةِ التَّْغيِيب

وهي العشرة يف املثال ) يوم حدوث حالة التعييب ( ساملاً معتربة ) أخذه لقيمة املعيب ( مبعىن الواو أي ويف ) أو ( 
  :مث أشار إىل مفهوم مقصوده فقال . املذكور ويسلم املعيب للمتعدي 



  َولَْيسَ إال اَألْرُش َحْيثُ املَْنفَعَْه
الذي أفسدها ) املنفعة ( كانت ) ال األرش حيث إ( جيب لربه على املتعدي ) وليس ( َيِسَريةٌ والشَّْيُء َمْعَها يف ِسَعه

ال تفيت املقصود كإذهاب لنب بقرة أو ناقة ألن فيهما منافع غري اللنب ، ومن ذلك من قتل عجالً ) يسرية ( املتعدي 
 فعليه قيمته وما نقصته أمه من حالهبا ، وكذلك قطع لنب محارة أو رمكة أو قلع عني واحدة لعبد ألن العني الباقية

يتصرف معها كما يتصرف باالثنني أو قطع يد واحدة وهو غري صانع أو خرق ثوب أو كسر قصعة خرقاً وكسراً ال 
. ( يفيت املقصود فإن الشيء يقوم يف ذلك كله ساملاً بعشرة مثالً ومعيباً بثمانية ويأخذه مع ما نقصه وال خيار لربه 

) خ ( مل يفت املقصود منه ) يف سعة ( أي اجلناية ) معها ( ال اجملىن عليه ال ز) الشيء ( إمنا مل خيري ألن ) و 
واملتعدي جان على بعض غالباً فإن أفات املقصود منه كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذهنا أو طيلسانه ولنب شاة هو 

أخذه ربه مع لكن إمنا ي. املقصود ، أو قلع عيين عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته ، وإن مل يفته فنقصه اخل 
  .نقصه يف املفيت وغريه 

  ِمْن َبْعِد َرفْوِ الثْوبِ أَْو إِْصالحِ
  ما كانَ ِمْنُه قَابِلَ الصَّالحِ

كقصعة فريقعها أو عصا ) أو إصالح ما كان منه قابل الصالح ( الذي خرقه عمداً أو خطأ ) من بعد رفو الثوب ( 
عليه واإلغرام ما نقصه الثوب وحنوه بعد الرفو والترقيع ال قبل  فيجربها أو حلى فيصيغه ، فإن رجع حلالته فال شيء

ذلك ، فإذا كان أرش النقص قبل الرفو درمهني وبعده درمهاً واحداً وأجر الرفو نصف درهم فإمنا يلزمه درهم 
تعدي رفوه ونصف وإمنا يلزمه رفوه يف املفيت إذا اختار ربه أخذه ونقصه إذ يف حالة اختيار ربه القيمة ليس على امل

وقيل إمنا يلزمه . ورفو الثوب مطلقاً اخل ) : خ . ( ، وما قررناه به من أنه يلزمه رفوه يف املفيت وغريه هو املشهور 
الرفو يف غري املفيت ، ورجحه ابن يونس ، ودرج عليه ابن سلمون وابن فرحون وغريمها ، وهو ظاهر املدونة 

بالرفو يف املفيت ضعيف ، وذلك كله يفيد أن ما رجحه ابن يونس هو والناظم ، بل صرح ابن سلمون بأن القول 
) : خ ( املعتمد ، ومفهوم رفو الثوب أن الدابة ال يلزمه أن يداويها ، وكذا أجرة الطبيب ال تلزمه ، وقيل يلزمانه 

إنه املشهور : يف كبريه عدم اللزوم قال وقال بعضهم ) تت ( ورجح كل منهما فرجح . ويف أجرة الطبيب قوالن 
مث : ورجح األجهوري ومن تبعه الثاين ، وهو الذي استحسنه اللخمي وابن عرفة كما نقله الزرقاين يف الدماء قائالً 

مع . الذي استحسنه ابن عرفة القول بأن على اجلاين أجرة الطبيب ومثن الدواء سواء برىء على شني أم ال 
يس فيه دواء ، ولو برىء على شني سوى موضحة الوجه والرأس فيه احلكومة يف األول ، وأما ما فيه شني مقدر فل

واحليوان وغريه يف ذلك سواء يعين يلزمه مداواة الدابة : وحنوه يف ابن سلمون قائالً . أجرة الطبيب ومثن الدواء اه 
ن برئت وغريها كما يلزمه رفو الثوب ، وهبذا تعلم أن ما رجحه األجهوري ومن تبعه أصح وأقوى ، وعليه فإ

الدابة أو غريها على غري شني فال شيء عليه إال األدب يف العمد ، وإن برئا على شني غرم النقص يف الدابةوالعبد 
وحمل . كما يأيت إن شاء اهللا . ويف احلر حكومة بنسبة نقصان اجلناية إذا برىء من قيمته عبداً فرضاً من الدية اخل 

أو عمداً ال قصاص فيه إلتالفه أو لعدم املساواة أو لعدم املثل وليس فيه القولني يف جرح خطأ ليس فيه مال مقدر 
مال مقدر أيضاً ، وأما إذا كان فيه مال مقدر فإمنا عليه ذلك املال وال يلزمه دواء وال مثنه ، ولو برىء على شني 

  .على شيء يتفقان عليه كما البن عرفة ، وكذا العمد الذي فيه القصاص فإن الواجب فيه القصاص إال أن يتصاحلا 
تنزل عندنا نازلة وهي أن اخلماس مثالً خيرج يف وقت احلصاد أو احلرث فيمنع من العمل : قال ابن رحال : تنبيه 

ويظهر من كالم : هل يلزم اجلاين أن يعطيه أجرياً خيدم يف حمله ألنه عطله وال عنده ما يعيش به غري ما ذكر قال 



  .ألنه ظامل أحق باحلمل عليه اه  اللخمي أنه يلزم اجلاين ذلك
هذا اجلرح إن كان عمداً فالواجب فيه القصاص فإن تصاحلا على شيء فال كالم ، وإن طلب القصاص : قلت 

فليس له أن يقتص ويأخذ أجرياً خيدم يف حمله ألن الشارع إمنا حكم بالقصاص من غري زيادة عليه وال حجة يف كونه 
يضاً عن حرفته وقت قصاصه منه ، وإن كان اجلرح خطأ مما ال قصاص أو لكونه عطله ألن اجلانب كذلك يعطل أ

من املتالف أو لعدم املماثل فهذا الذي تقدم أنه جيب فيه أجرة املداواة وجتب فيه احلكومة إن برىء على شني ، وإن 
غري ظاهر وهبذا كنت  .فقوله يظهر من كالم اللخمي اخل . كان فيه مال مقدر فإمنا عليه ذلك املقدر كما مّر 

وضمن ) : خ ( اعترضته يف شرحنا للشامل مث بعد ذلك بسنني وقفت على الشيخ الرهوين اعترضه أيضاً بقول 
فاجملروح إن كان حراً فال شيء على من عطله إذا مل : منفعة البضع واحلر بالتفويت وغريمها بالفوات اخل قائالً 

ك من موانع العمل ، وإن كان عبداً وجب عليه غرم قيمة منفعته ال أنه يستعمله كما لو عطله بشد يده أو غري ذل
  .يأيت بشخص آخر يعمل مكانه 

  فصل يف االغتصاب
  .وهو وطء حرة أو أمة جرباً على غري وجه شرعي 

  َوَواِطىٌء ِلحُرٍَّة ُمْغَتِصبا
  َصدَاُق ِمثِْلَها عليه َوَجبَا

ومهر املثل ما ) : خ ( يوم الوطء ) صداق مثلها ( اد أي مكرهاً هلا بكسر الص) واطىء حلرة مغتصبا ( بالغ ) و ( 
. أي وكوهنا بكراً أو ثيباً من مجلة ما يرغب به فيها . يرغب به مثله فيها باعتبار دين ومجال وحسب ومال وبلد اخل 

الشبهة كالغالط بغري واحتد املهران احتدت ) خ ( ويتعدد الصداق بتعدد الوطآت خبالف وطء الشبهة ) عليه وجبا ( 
وقول . والضمري يف قوله هبا يعود على غري العاملة ، ومفهوم قوله مغتصباً . عاملة وإالَّ تعدد كالزنا هبا أو باملكرهة اخل 

باملكرهة أن الزنا بالطائعة ال صداق فيه وهو كذلك ألهنا أذنت يف فساد بضعها ، وهذا ظاهر إذا كانت بالغة )خ ( 
وانظر لو كانت صغرية يوطأ مثلها وطاوعته على الزنا هبا هل عليه صداقها وهو الظاهر ألن إذهنا غري يعترب إذهنا ، 

معترب ، وأما من ال يوطأ مثلها فإمنا عليه ما شاهنا ونقصها عن صداق مثلها ألن وطأها جرح ال وطء ، واحترزت 
وضمن ما أفسد إن مل يؤمن : شاهنما بدليل قوله بقويل بالغ من الصغري يطأ السفيهة أو الصغرية البكرين فعليه ما 

عليه وال عربة برضا الصغرية وموافقتها له على الوطء ، وكذا السفيهة خبالف الرشيدة وال شيء عليه يف الثيب ، 
  .ولويل صغري فسخ عقده اخل : انظر الشارح عند قوله يف النكاح 

  إنْ ثََبَت الوطُء ولو بَِبيِّنَْه
  لَْيَها ُمْعِلنَهبأَنَُّه غَاَب َع

بينة أي : صفة لقوله ) ولو ببينة بأنه غاب عليها معلنة ( باملعاينة أو باإلقرار من غري احملجور بل ) إن ثبت الوطء ( 
ولو ببينة معلنة أي شاهدة بأنه احتملها مبحضرهم وغاب عليها غيبة ميكن فيها الوطء وادعته املرأة ولو صغرية 

إنه جيب هلا مجيع الصداق فإن صدقت الغاصب يف عدم الوطء فال شيء هلا ولو صغرية ميكن وطؤها أو سفيهة ، ف
وظاهره أن البكر . وصدقت يف خلوة االهتداء يف الوطء ويف نفيه وإن سفيهة وأمة اخل ) : خ ( كما يفهم من قول 

  .ال ينظرها النساء والعمل على خالفه 
  َوقيَمةُ النَّقص عليه يف اَألمَْه

  َوى بِكْرٍ َوغَْيرِ ُمْسِلمَهَهْبَها ِس



هبها ( أي وعليه يف األمة ما نقصها وطؤه علياً كانت أو وخشاً طائعة أو مكرهة ) وقيمة النقص عليه يف األمة ( 
بأن تكون يهودية أو نصرانية ، وهذا حيث أقر بوطئها أو ) وغري مسلمة ( بأن تكون ثيباً ) بكر ( أي غري ) سوى 

اينة الوطء ، وأما إن شهدت بينة بغيبته عليها غيبة ميكن فيها الوطء فاملشهور ال شيء عليه ، قامت عليه بينة مبع
وثالثها إن كانت . وقيل يضمن قيمة النقص ، وجيب أن يكون العمل عليه ملوافقته ملا مّر يف الغاصب للصرة وغريها 

وطئه أحدث فيها عيباً وهو مؤالفتها للزنا ألهنا رائعة واختاره ابن رشد ، وإمنا وجب عليه ما نقصها يف الثيب ألنه ب
وإن كانت مكرهة فقد ترضى به يف ثاين حال فتقوم على أهنا مل يطأها الغاصب بعشرة مثالً وبوطئة بثمانية ويغرم ما 

  .بينهما 
  َوالَولَُد اْستُرِقَّ حَْيثُ َعِلَما
  َواحلَدُّ َمْع ذَاَك عليه ِفيهما

أنه من الزنا وذلك بأن مل يكن هلا زوج ) حيث علما ( أي حيكم باسترقاقه ) استرق ( ورة من األمة املذك) والولد ( 
وال سيد أو كان هلا سيد ونفاه بشرط اعتماده يف نفيه على االسترباء حبيضةوولدت لستة أشهر فأكثر من يوم الزنا 

ت هي أنه من الغصب فال كالم هلا ، فإن مل ينفه وادع. وال ميني إن أنكره ونفاه وولدت لستة أشهر اخل ) : خ ( 
هو من الزوج األول وقد أتت به لستة أشهر فأكثر من تزوج الثاين فال يقبل قوهلا ، بل هو للثاين : وكذا إن قالت 

واحلد مع ( ولو تصادقا على نفيه ) : خ ( حرة كانت أو أمة ، ولو صدقها الثاين يف ذلك فال ينتفي عنه إال بلعان 
أي احلرة واألمة ، وهذا إذا شهد أربعة مبعاينة الوطء أو أقر ) عليه فيهما ( لصداق أو قيمة النقص الغرم ل) ذاك 

بذلك على نفسه ومل يرجع عنه ، وأما إن شهدوا بأنه احتملها وغاب عليها وادعت املرأة الوطء وأنكر هو فال حد 
ومن اغتصب امرأة ووطئها : وقوله يف املقرب  .عليه ، وإمنا عليه الصداق للحرة وال شيء عليه يف األمة كما مر 

يف دبرها يعين ادعت هي ذلك بعد غيبته عليها فلها الصداق دون احلد عليه ، إذ ال جيب احلد إال بالبينة أو اإلقرار 
عاطفاً على ما يوجب قدر العدة أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ) خ ( كما مر ، وأما االسترباء فواجب عليها 

  :فقال . إن ثبت الوطء اخل : أشار إىل مفهوم قوله  مث. اخل 
  وإنْ َيكُْن ذَا الَْغْصُب بالدَّْعَوى فَِفي

  َتفِْصيِلِه بََيانُ ُحكِْمِه يَفي
بيان ( يتعلق بيفي آخر البيت ) ففي تفصيله ( فقط من غري ثبوته ببينة وال إقرار ) وإن يكن ذا الغصب بالدعوى ( 

واجلملة جواب الشرط ، والتقدير فبيان حكمه يأيت مذكوراً يف تفصيله وحاصل ) يفي ( مبتدأ خربه ) حكمه 
التفصيل أن املدعى عليه إما أن يكون معروفاً بالدين واخلري ، وإما أن يكون جمهول احلال ال يعرف خبري وال فسق ، 

د النازلة أو تدعي عليه ذلك بعد وإما أن يكون معروفاً بالفساد والفسق ، ويف كل إما أن تأيت مستغيثة متعلقة به عن
  :حني فاألقسام ستة فأشار إىل أوهلا بقوله 

  فََحْيثَُما الدَّْعَوى َعلَى َمْن قَْد ُشهِْر
  بالدِّْينِ وَالصَّالَحِ َوالفَْضلِ ُنظِْر

  ي َزَمنَافإنْ َتكُْن بَْعَد التََّراِخ.يف ذلك ) . فحيثما الدعوى على من قد شهر بالدين والصالح والفضل نظر ( 
  ُحدَّْت ِلقَذٍْف َوبِحَْملٍ للزِّنَا

) و ( فتجلد مثانني ) حدت لقذف ( قريباً أو بعيداً ) زمناً ( عن النازلة ) بعد التراخي ( الدعوى ) فإن تكن ( 
وجتلد مائة إن كانت . إن كانت حمصنة ومل ترجع عن قوهلا ) للزنا ( ظهر هبا ) محل ( سبب ) ب ( حدت أيضاً 



  .وإمنا تعدد احلد الختالف موجبهما  بكراً
  َوَحْيثُما َرِحُمَها ِمْنُه بَرِي
  فاحلدُّ َتْستَْوجُِبهُ يف اَألظْهَرِ

هذا كله ) األظهر ( القول ) يف ( أيضاً ) تستوجبه ( للزنا ) برى فاحلد ( أي من احلمل ) وحيثما رمحها منه ( 
وما على املشهور بالعفاف مهر وال حلف : صداق كما يأيت يف قوله بالنسبة للمرأة ، وأما الرجل فال ميني عليه وال 

وأحرى ال حد عليه ، وظاهره أنه ال يفصل فيها التفصيل اآليت يف جمهول احلال بني كوهنا معروفة بالصيانة أو . اخل 
ت على من فإن ادع: ال بل احلكم ما ذكر يف هذا القسم كيف ما كانت هي ، وهو ظاهر ابن رشد أيضاً حيث قال 

ال يليق به ذلك وهي غري متعلقة به فال خالف أنه ال شيء على الرجل وأهنا حتد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر 
هبا محل ، وإن مل يظهر هبا فيتخرج وجوب حد الزنا عليها على االختالف فيمن أقر بوطء أمة رجل وادعى أنه 

د على مذهب ابن القاسم إال أن ترجع عن قوهلا وال حتد على اشتراها منه أو وطء امرأة وادعى أنه تزوجها ، فتح
ومفهوم بعد التراخي أهنا إذا جاءت متعلقة به فحد القذف الزم هلا ، وحد الزنا يسقط عنها . مذهب أشهب اه 

  :مطلقاً كما يأيت يف قوله 
  وحيث دعوى صاحبت تعلقا
  حد الزنا يسقط عنها مطلقا

  .اخل 
  :وأشار إىل الثاين بقوله . وكان حقه التقدم ههنا 

  َوذَاكَ يف الَْمْجهُولِ َحاالً إنْ جُهِلْ
  حالٌ هلا أَْو لَمْ َتُحْز صَْوناً نُِقل

إن جهل : ( متييز حمول عن النائب وقوله ) حاالً ( يتعلق به ) يف اجملهول ( مبتدأ خربه نقل آخر البيت و ) وذاك ( 
وذاك احلكم : والتقدير ) نقل ( معطوف على الشرط ) مل حتز صوناً  أو( شرط حذف جوابه للداللة عليه ) حال هلا 

املذكور يف املعروف باخلري هو احلكم املنقول يف اجملهول حاله وإن كانت هي اجملهولة احلال أيضاً أو معروفة بعدم 
ل وكذا إن مل يظهر الصيانة والعفاف ، وعليه فإن كانتالدعوى بعد التراخي زمناً حدت للقذف وللزنا إن ظهر هبا مح

  .يف القول األظهر 
  َوإنْ َتكُْن ِممَّْن هلا َصْونٌ فَِفي
) ففي وجوبه ( واملوضوع حباله من دعواها على جمهول احلال ) وإن تكن ممن هلا صون ( وُجوبِِه َتْخرِجياً اخلُلُْف قُفي 

ق به ، واجلملة جواب الشرط وخترجياً ويف وجوبه متعل) قفي ( مبتدأ خربه ) خترجياً اخللف ( أي حد القذف عليها 
وإن تكن ممن هلا صون فاخللف قفي يف وجوب احلد : مصدر مبعىن املفعول حال من الضمري يف قفي ، والتقدير 

عليها حال كونه خمرجاً ال نصاً ، وظاهره أن اخلالف يف حد الزنا والقذف والذي يف ابن رشد ختصيصه حبد القذف 
نا إن ظهر هبا محل أو مل يظهر على ما مر ، وعلى القول حبدها له ال شيء عليه وعلى مقابله ويظهر منه أهنا حتد للز

  :إمنا عليه اليمني كما قال 
  َوَحْيثُ قيل ال ُتَحدُّ إنْ َنكَلْ
مع ( بنكوله يلزمه ) فاملهر ( عنها ) نكل ( إن ) و ( فاليمني عليه ) وحيث قيل ال حتد ( فاملَْهُر َمْع َيِمينَِها هلا َحَصلْ 

هذا حكم اجملهول إذا مل تتعلق به ، . وال حد عليه ألنه مل يقر والظرف واجملرور يتعلقان حبصل ) ميينها هلا حصل 



وأما إن جاءت متعلقة به فال حّد عليها ال للزنا وال للقذف حيث كانت من أهل العفاف وإالَّ فقوالن كما يأيت يف 
  .اخل  وعدم احلد كذا للمنبهم حاالً: قوله 

  َوما َعلَى املَْشُهورِ بالَعفَاِف
  َمْهٌر َوال َحلٌْف بِال ِخالَِف

: وكان حقه التقدمي إثر قوله ) مهر وال حلف بال خالف ( وهو القسم األول ) وما على املشهور بالعفاف ( 
  :تستوجبه يف األظهر ويصل بذلك قوله 

  َوَحْيثُ َدْعَوى َصاحََبْت َتعلُّقا
  َيْسقُطُ عنها ُمطْلَقَا َحدَّ الزََّنا

به وقت النازلة جاءت مستغيثة تدمى إن كانت ) صاحبت تعلقاً ( على املشهور باخلري والعفاف ) وحيث دعوى ( 
ملا بالغت من فضيحة نفسها ، ومعىن التعلق أن تذكر . ظهر هبا محل أم ال ) حد الزنا يسقط عنها مطلقاً ( بكراً ف 

هلها ، وليس املراد أن تأيت ماسكة بيده أو بثوبه ، فهذا ال يتأتى هلا فيمن ال قدرة هلا ذلك يف احلني وتشتكي بذلك أل
معىن قوهلم تدمى أن تأيت صارخة مستغيثة ، ولو كانت ثيباً وليست : قال يف أوائل نوازاللدعاوى من املعيار . عليه 

  .كل معصوبة تقدر على التعلق 
  اِسمَِوالْقَذُْف فيِه احلَدُّ الْبنِ القَ

فيه احلد البن القاسم ( فكذلك ال حد عليها عند غري ابن القاسم ، و ) القذف ( أما ) و ( َوَخلْفُُه لََدْيِه غَْيرُ الزِمِ 
  .ألنه قد برأه ونزهه ) . غري الزم ( أي ابن القاسم ) وحلفه لديه 

  َوَمن َنفَى احلَدَّ فَِعْنَدُه َيجِْب
بأن دعواها ( هلا ) فعنده جيب حتليفه ( عنها بقذفه وهو غري ابن القاسم ) ومن نفى احلد ( ِذْب َتْحليفُُه بأَنَّ َدْعَواَها كَ

  .فإن حلف برىء ) كذب ( عليه ) 
  وَمْع ُنكُوِلِه لََها اليمُني

) صداق ونأخذ ال( أن ما ادعته عليه حلق ) اليمني ( هي ) هلا ( عن اليمني ) ومع نكوله ( وتأُْخذُ الصَّداَق ما يكُونُ 
قل أو جل ، وحمل اخلالف املتقدم يف حدها للقذف إمنا هو إذا كانت ) يكون ( أي شيء ) ما ( أي صداق مثلها 

  .معروفة بالصيانة والعفاف 
  َوَحدَُّها لهُ اَتفَاقاً إنْ َتكُْن

وهذه ) . حال حسن حدها له اتفاقاً إن تكن ليس هلا صون وال ( األوجب ) و ( لَْيَس هلا َصونٌ َوال حالٌ َحَسْن 
يستوجبه يف األظهر كما مرت : وما على املشهور بالعفاف إىل هنا كلها حقها التقدمي إثر قوله : األبيات من قوله 

  :مث أشار إىل الدعوى على جمهول احلال املصحوبة بتعلقها به فقال . إليه 
  َوَعَدُم احلَدِّ كَذَا ِللُْمْنَبهِم
أي ) للمنبهم ( أي واجب اتفاقاً يف دعواها ) كذا ( للقذف والزنا ) وعدم احلد ( َيِصم حاال إذَا كانت َتَوقَّى َما 

( جاءت متعلقة به تدمى إن كانت بكراً و ) إذا ( متييز حمول عن الفاعل وهذا ) وحاالً ) ( على ( عليه فالالم مبعىن 
اءين لقول صاحب اخلالصة وما بتاءين أصله تتوقى فحذفت إحدى الت) توقى ( معروفة بالعفاف والصيانة ) كانت 

  .أي يعيب ويقبح ) يصم . ( قد يقتصر فيه على تا اخل 
  َوإنْ َتكُْن الَ َتَتَوقَّى ذَِلْك



  فاخلُلُْف َتْخرِجياً َبَدا ُهنَاِلْك
لك بدا هنا( حاملن فاعل ) خترجياً ( يف حدها له للقذف ) فاخللف ( الذي يصم ويعيب ) وإن تكن ال تتوقى ذلك ( 
ال : بقوله مع ميينها هلا حصل كما مرت اإلشارة إليه ، مث إذا قلنا . وعدم احلد اخل : وكان حقه أي يصل قوله ) 

حتد هنا اتفاقاً يف الصينة وعلى أحد القولني يف غريها ، فال بد أن حيلف فإن نكل حلفت واستحقت عليه صداق 
  :مثلها كما قال بعد 

  وإن يكن جمهول حال فيجب
  ه ومع نكول ينقلبحتليف
  .اخل 

  :فكان حقه أن يقدمه ههنا مث أشار إىل الثالث بقسميه أي مع تعلق به أو بعد حني فقال 
  َويف ادِّعاِئَها َعلَى املَْشَتهَرِ
  بالِْفْسقِ َحالَتاِن للُمْعَتبِرِ

  .أحدامها ) ويف ادعائها على املشتهر بالفسق حالتان للمعترب ( 
  ُتدَْمى حالُ َتشبٍُّث َوبِكٌْر

  فِذي ُسقُوطُ احلدِّ عنها َعمَّى
  .وبكر تدمى فذي سقوط احلد عنها عمى ( أن تعلق به أي تذكر ذلك يف احلني كما مر ) حال تشبث ( 

  يف القَذِْف وَالزَِّنا وإنْ حَْملٌ ظَهَْر
  ويف ُوجُوب املَْهرِ َخلٌْف ُمْعَتبَْر

ويف ( ملا بالغت من فضيحة نفسها ولشبهة دعواها عليه ) محل ظهر وإن ( إن مل يظهر هبا محل بل ) يف القذف والزنا 
ال شيء عليه ، ولو كان أشر من عبد اهللا بن : فروى عيسى عن ابن القاسم ) خلف معترب ( هلا عليه ) وجوب املهر 

هب عن وروى أش. األزرق يف زمانه ، ولكن بعد ميينه ألنه إذا كان حيلف جمهول احلال لرد دعواها فأحرى هذا 
هلا مهر مثلها إن كانت حرة أو ما نقصها إن كانت أمة ، وبه صدر يف املقدمات وحنوه يف الواضحة عن : مالك 

والقول للغاصب يف دعوى : مطرف وغريه ، وهو الذي جيب العمل به ملوافقته ملا مر يف الغصب عند قول الناظم 
غصوب منه مصدق فأحرى يف الفروج وألنه راجع للمال ، ألنه إذا كان املعمول به يف األموال أن امل. التلف اخل 

وثالثها البن . ومن محل الناس على خالف املعمول به الذي قدمناه فإنه يريد زيادة الفساد وتضييع حقوق العباد 
  .املاجشون هلا الصداق إن كانت حرة وال شيء هلا إن كانت أمة 

  َوَحْيثُ ِقيلَ إّنَها َتْستَْوجِبُْه
  َحلٍْف يف اَألَصحِّ َتطْلُبُْه فََبْعَد

) تطلبه ( عند ابن رشد وهو قوالبن القاسم ) فبعد حلف يف األصح ( أي الصداق ) وحيث قيل إهنا تستوجبه ( 
أحدمها ال شيء عليه : ومقابله ألشهب عن مالك أهنا تأخذه بغري ميني ، ورمبا يفهم من هذا أن البن القاسم قولني 

  .والثاين يوافق عليه مالكاً ولكن يقول تأخذه بيمني وهي رواية عيسى عنه ، 
  َوإنْ َيكُن َمْجُهولُ حالٍ فَيجِْب

  َتْحِليفُُه َوَمْع ُنكُولٍ َيْنقَِلْب
: وتقدم أن حقه أن يذكر هذا البيت عقب قوله ) . وإن يكن جمهول حال فيجب حتليفه ومع نكول ينقلب ( 



وهي احلالة الثانية بالنسبة للمشتهر بالفسق . حال تشبث اخل : فهوم قوله مث أشار إىل م. فاخللف خترجياً بدا هنالك 
  :فقال 

  وحالةٌ بَْعَد َزَمانِ الفِْعلِ
  فاحلَدُّ َساِقطٌ ِسَوى َمْع حَْملِ

سوى مع ( عنها للقذف وكذا للزنا ) بعد زمان الفعل فاحلد ساقط ( تدعي فيها على املشتهر بالفسق ) وحالة ( 
  .فتحد حينئذ  يظهر هبا) محل 

  وال َصدَاَق مث إنْ لَمْ َيْنكَِشْف
  ِمْن أَْمرِِه بالسِّْجنِ َشْيٌء فاحلَِلْف

هلا يف هذه احلالة ، وإمنا ينظر اإلمام يف أمره فيسجنه ويتجسس على حاله ويفعل فيه ما ينكشف به ) وال صداق ( 
أنه ما اغتصبها واجب ) لسجن شيء فاحللف ا( طول ) مل ينكشف من أمره ب ( فعل به ما ذكر و ) مث إن ( أمره 
  .علي 

  َوإنْ أََبى ِمَن الَيمنيِ َحلَفَْت
  َوِلَصدَاقِ الِْمثْلِ منه اْستَْوَجَبْت

قاله ابن رشد وحاصله أنه ال ) ولصداق املثل منه استوجبت ( هي ) حلفت ( أي امتنع منها ) وإن أىب من اليمني ( 
 وجمهول احلال مطلقاً وكذا يف الفاسد إن حلف مع عدم تعلقها به فإن صداق هلا يف جمرد الدعوى على الصاحل

تعلقت فاملعمول به أن هلا الصداق ، وأما احلد فهو منتف على الرجل مطلقاً ، وأما هي فتحد مع عدم التعلق يف 
عت استكراها وإن اد) : خ ( الصاحل وجمهول احلال للقذف والزنا إن ظهر هبا محل أو مل يظهر يف القول األظهر 

وإن تعلقت فال حد للزنا وإن ظهر هبا محل وحدت للقذف يف الصاحل على قول . على غري الئق بال تعلق حدث اخل 
ابن القاسم ال على قول غريه ، وحمل اخلالف إن كانت صينة وإال حدت اتفاقاً وال حتد للقذف اتفاقاً مع الصون يف 

يف الدعوى على الفاسق مطلقاً مع التعلق ؛ وكذا مع عدمه إن مل يظهر هبا وال حتد . اجملهول احلال ومع عدمه قوالن 
  .وانظر أواخر فصل الصداق من ابن عرفة فإنه أطال يف املسألة وفيه زيادة على ما يف النظم . محل واهللا أعلم 

  فصل يف دعوى السرقة

ه يريد به الطفل الصغري احلر الذي ال وهي كما يف الشامل أخذ مال أو غريه من حرز خفية مل يؤمتن فقوله أو غري
من حرز مما لو أخذه من غري حرز فال يعد سارقاً : يعقل فإن آخذه يعد سارقاً ويقطع به وليس مبال ، واحترز بقوله 

، واحلرز هو ما ال يعد الواضع فيه مضيعاً فال قطع يف املتروك يف السوق وحنوه من األماكن اليت ال تعد صوناً للمال 
: ألنه يف غري حرز وبقوله خفية ، مما لو أخذه جهاراً فإنه ال يسمى سارقاً بل خمتطفاً أو حمارباً أو غاصباً وبقوله  عرفاً

مل يؤمتن عليه مما لو أخذ ما يف أمانته فإن هذا خائن ال سارق ، وال بد أن يكون املال املأخوذ نصاباً ال شبهة له فيه ، 
ى من أخذ أقل من نصاب ، وال على من له شبهة فيه كاألب يأخذ مال ولده ويكون أخذه بقصد واحد فال قطع عل

والعبد يأخذ مال سيده واملضطر يف اجملاعة يأخذ ما يسد جوعته ، وال على من أخذ نصاباً يف مرات مع تعدد قصده 
أو ماالً حمترماً أخذ مكلف حراً ال يعقل لصغره : ، وال بد أن يكون اآلخذ مكلفاً ، ولذا حدها ابن عرفة بقوله 

فيخرج أخذ غري األسري مال حريب وما اجتمع : لغريه نصاباً أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية ال شبهة فيه قال 
فاحترز باملكلف من اجملنون والصيب فإن ما عليهما . بتعدد إخراج وقصد واألب مال ولده واملضطر يف اجملاعة اه 



حمترماً من أخذ األسري مال حريب أو سرقة مخر ملسلم ، لكن يرد عليه أخذ ضمان املال إن تلف ال القطع ، وبقوله 
غري األسري مال حريب فإنه ال قطع فيه ، وإن أمن عليه فلو حذف غري لكان أحسن ، وكذا يرد عليه مخر الذمي فإنه 

رد عليه أخذ ما يف ال قطع فيه مع أنه حمترم بالنسبة للذمي ، ولذا كان جيب عليه غرم قيمتها إن تلف ، وكذا ي
أمانته ألنه حمترم أيضاً ، لكن هذا رمبا يقال أخرجه بقوله من حرزه إذ األمني ليس املكان حرزاً بالنسبة إليه ألنه 

مأذون له يف الدخول إليه ، وبقوله نصاباً مما لو سرق أقل من ثالثة دراهم أو من ربع دينار أو من مقوم هبما ، لكن 
خلقاً فوجد فيه ثالثة دراهم فإنه يقطع مع كونه إمنا قصد الثوب الذي ال يساوي ثالثة  يرد عليه من سرق ثوباً

دراهم ، فإن أراد ما وجد فيه النصاب فريد عليه ما إذا سرق خشبة فوجد فيها ثالثة دراهم فإنه ال يقطع وميكن 
شبة املذكورة ، وبقوله بقصد اجلواب بأن املراد نصاب موجود مقصود فيخرج مبوجود الثوب املذكور ومبقصود اخل

واحد مما لو أخرج النصاب يف مرات ال بقصد واحد ، بل كانت نيته االقتصار على ما أخرجه أوالً مث بدا له فرجع 
فإن أخرج أوالً بعضه : وأخرج ما كمل به النصاب فإنه ال قطع عليه وهو مصدق يف ذلك ألنه ال يعلم إال من قوله 

ام النصاب فأكثر فإنه يقطع ألنه صدق عليه أنه أخرجه بقصد واحد ويدخل يف كالمه من بنية أن يرجع ملا فيه مت
فائدة .سرق نصاباً ، مث سرقه آخر من السارق فإهنما يقطعان معاً ألن املال حمترم بالنسبة للثاين ألنه يف ضمان األول 

ر وخيانة وسرقة واختالس حرابة وغيلة وغصب وقه: أخذ املال بغري حق على ضروب عشرة : قال عياض : 
وخديعة وتعد وجحد ، واسم الغصب يطلق على اجلميع يف اللغة كاحلرابة كل ما أخذ مكابرة ومدافعة ، والغيلة ما 

والغصب ما أخذه ذو القدرة والسلطان والقهر حنو . أخذ بعد قتل صاحبه حبيلة ليأخذ ماله ، وحكمه حكم احلرابة 
 جسمه للضعيف ومن اجلماعة للواحد ، واخليانة كل ما كان آلخذه قبله أمانة أو منه إال أن يكون من ذي القوة يف

يد ، والسرقة ما أخذ على وجه االختفاء ، واالختالس كل ما أخذ حبضرة صاحبه على غفلة وفر آخذه بسرعة ، 
املال بذلك ،  واخلديعة ما أخذه حبيلة كالتشبه بصاحب احلق ، وصاحب الوديعة أو املتزيي بزي الصالح ليأخذ

  .واجلحد إنكار ما تقرر بذمة اجلاحد وأمانته وهو نوع من اخليانة ، والتعدي ما أخذ بغري إذن حبضرته أو مغيبه اه 
  َوُمدَّعٍ على امْرِىٍء أَنْ َسَرقَْه
  َولَْم َتكُْن َدْعَواُه باملَُحقَّقَْه

اهتمته ألن : نة اليت حتقق دعواه فيشمل ما إذا قال أي البي) . ومدع على امرىء إن سرقه ومل تكن دعواه باحملققة ( 
  :دعوى االهتام ال بينة فيها ، وما إذا حقق عليه الدعوى ومل تقم له بينة فاحلكم يف الصورتني واحد كما قال 

  فإنْ َيكُن ُمدَِّعياً ذَاَك َعلَى
  َمْن َحالُُه يف النَّاسِ حالُ الفَُضالَ

  ه يف الناس حال الفضالفإن يكن مدعياً ذاك على من حال( 
  فَلَْيس ِمْن كَْشٍف ِلحَاِلِه َوال
  َيْبلُغُ بالدَّْعَوى عليه أَمالَ

بل ) وال يبلغ بالدعوى عليه أمال ( بالسجن وحنوه ) كشف حلاله ( زائدة ) من ( على املدعى عليه ميني وال ) فليس 
وانظر ما تقدم يف باب اليمني . على صاحل اخل وأدب مميز كمدعيه : يف الغصب ) خ ( يلزم املدعي األدب كما قال 

  .وهتمة إن قويت اخل : عند قوله 
  َوإنْ َيكن ُمطَاِلباً َمْن ُيتََّهْم

وجيوز كسرها على أنه ) من يتهم ( بفتح الالم خرب يكن وامسها ) وإن يكن مطالباً ( فماِلٌك بالضَّْربِ وَالسِّْجن َحكَْم



فما لك بالضرب والسجن ( على رب املتاع ومن يتهم مفعول باخلرب املذكور خرب يكن أيضاً وامسها ضمري يعود 
والقول للغاصب يف دعوى التلف وظاهره أنه أطلق املتهم على ما : كما مّر عن القرايف وغريه عند قوله ) حكم 

حلاكم الذي ال يشمل جمهول احلال ألنه جعله قسماً للمعروف بالفضل وحنوه يف التبصرة قائالً جمهول احلال عند ا
هذا حكمه عند عامة علماء اإلسالم . يعرف برب وال فجور إذا ادعي عليه بتهمة فإنه حيبس حىت يكشف حاله 

إن : وقال قبل ذلك . واملنصوص عند أكثر األئمة أنه حيبسه القاضي أو الوايل وهو منصوص ملالك وأصحابه اه 
ا ال بد أن يكشف ويستقصي بقدر هتمته بذلك وشهرته به ، املتهم بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل والزن

وليس حتليفه وإرساله مذهباً ألحد من األئمة األربعة وال غريهم ، ولو حلفنا كل واحد : ورمبا كان بالضرب قال 
 ال نأخذه إال بشاهدي عدل كان ذلك: منهم وأطلقناه مع العلم باشتهاره بالفساد يف األرض وكثرة سرقاته وقلنا 

خمالفاً للسياسة الشرعية ، ومن ظن أن الشرع حتليفه وإرساله فقد غلط غلطاً فاحشاً خمالفاً لنصوص رسول اهللا 
ما يدل ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقد تقدم أول الباب من أفعال رسول اهللا : صلوات اهللا عليه وإلمجاع األئمة قال 

  .على عقوبة املتهم وحبسه 
ويف أحكام ابن : ملتهمني جيوز ضربه وحبسه ملا قام على ذلك من الدليل الشرعي قال واعلم أن هذا النوع من ا

سهل إذا وجد عند املتهم بعض املتاع املسروق وادعى أنه اشتراه وال بينة له مل يؤخذ منه غري ما بيده ، فإن كان 
. ميوت يف السجن اه  جمهول احلال فعلى السلطان حبسه والكشف عنه ، وإن كان معروفاً بالسرقة حبس حىت
والقول للغاصب ، وقوله : وحنوه البن يونس عن مطرف وابن املاجشون وأصبغ ، وتقدم مثله عن مالك عند قوله 

هذا إمنا يتمشى على املشهور ال على ما مر يف الغصب من أن العمل مؤاخذة املتهم . مل يؤخذ منه غري ما بيده اخل : 
: كون بعض املسروق قد وجد بيده ، وأن القول للمسروق منه يف قدره ، وقوله بالغرامة مبجرد الدعوى فضالً عن 

  .يعين إذا مل يقرَّ به : قال يف التبصرة . يسجن حىت ميوت : مبثله كتب عمر بن عبد العزيز قائالً . حىت ميوت اخل 
  َوَحكَُموا بِِصحَِّة اإلقْرَارِ
  ِمن ذَاِعرٍ ُيحَْبُس الْخِتبَارِ

بالذل املعجمة يعين مفزع وخميف أو ) من ذاعر ( بالنسبة لغرم املال ال للقطع فال يقطع ) اإلقرار  وحكموا بصحة( 
فاجملهول إذا أقر يف السجن عمل بإقراره وغرم ) الختبار ( أو يضرب ) حيبس ( باملهملة وهو الزاين الفاسق السارق 

ألنه ملا جاز ضربه وسجنه شرعاً كما مر جاز إقراره  املال ، واملتهم املعروف بالعداء إذا أقر ولو حتت العصاكذلك
وذلك خارج عن اإلكراه وال يعرف هذا األمر : إذ ال فائدة له إال ذاك واإلكراه الشرعي طوع ولذا قال سحنون 

كأنه يقول إن ذلك اإلكراه كان بوجه جائز شرعاً : قال يف التبصرة . إال من ابتلي به يعين من القضاة ومن شاهبهم 
إن : وقال ابن رحال . وإذا كان من احلق عقوبته وسجنه ملا عرف من حاله كان من احلق أن يؤاخذه باعترافه اه  ،

حبس القاضي املتهم الذي جيب حبسه أو ختويفه أو ضربه فأقر فإنه يؤاخذ بإقراره على قول سحنون ، فينبغي أن 
السارق حىت خيرج األعيان اليت سرقها يعين إن كانت قائمة  ويضرب: ويف املتيطية . يعمل هبذا بالنسبة لغرم املال اه 

باقية فإن كانت مما ال يعرف بعينه أو مما يعرف بعينه ، ولكن فوهتا فيكفيه إقراره هبا ويؤاخذ به كما مّر ، واخلالف 
دم من كالم وقد تق. يف هذه املسألة كثري ولكن املعول عليه ما قدمناه يف الغصب ، وما درج عليه الناظم ههنا 

اعلم أن التوسعة على احلكام يف أحكام السياسة : التبصرة وغريها ما يشهد له ويشهد له أيضاً قول القرايف ما نصه 
أن الفساد قد كثر : أحدها . ليس خمالفاً للشرع بل تشهد له األدلة املتقدمة وتشهد له أيضاً القواعد من وجوه 

موضوع والية الوايل املنع من : وقال أيضاً . ك اختالف األحكام اه وانتشر خبالف العصر األول ، ومقتضى ذل



الفساد يف األرض وقمع أهل الشر ، وذلك ال يتم إال بالعقوبة للمتهمني املعروفني باجلرائم خبالف والية القضاة ، 
القرايف فكيف بذلك وقد تقدم عنه أن هذا مما ال يتميز به نظر القاضي والوايل ، وإذا كان الفساد قد كثر يف زمن 

حيث قال وثبت ) خ ( يف زماننا ؟ فال يعترض على الناظم بأنه ارتكب يف هذا خالف املشهور الذي درج عليه 
ألن مقابل املشهور قد جيري به احلكم والعمل . ولو عني السرقة أو أخرج القتيل اخل . إقرار إن طاع وإالَّ فال 

يتبع مذهب املدونة وهي إمنا قالت ذلك يف وقت ) خ ( وألن : شيته هنا لكثرة الفساد ، وقد قال ابن رحال يف حا
عدم كثرة الفساد كما قد رأيته عن القرايف ، وملا زاد هذا الفساد وانتشر انتشار أبلغ الغاية قام مقام التحقيق ، 

لك وغريه من ولذلك جرى العمل بإغرام املتهم مبجرد الدعوى على ما تقدم يف فصل الغصب ، وما يروى عن ما
اختالف األقوال يف هذه املسألة لعله إمنا هو باختالف النوازل والبلدان ، فرب بلد غلب على أهلها الفساد ، ورب 

بلد مل يغلب ، ورب شخص علم منه الفساد ، ورب شخص وقع ذلك منه فلتة فلم يقل خبلوده يف السجن واهللا 
  .أعلم 

  َوُيقْطَُع السَّارِقُ باْعتَِراِف
  َشاِهَدْي َعْدلٍ بال ِخالَِف أَْو
بالسرقة طائعاً ال إن اعترف يف السجن أو حتت العصا فال قطع ، وإمنا عليه الغرم ) ويقطع السارق باعتراف ( 

حيث كان متهماً أو جمهول احلال كما مر قريباً ، وال بد يف القطع من كونه مكلفاً وكون املسروق ماالً حمترماً نصاباً 
ال إن كان كخمر أو كلب ولو كلب .  شبهة له فيه مأخوذاً من حرز وهومما يصح بيعه كما مر مل يؤمن عليه ال

احلراسة لوجود اخلالف يف بيعه أو أضحية بعد ذحبها وجبت بالذبح وال تباع على املفلس ، خبالف ما إذا سرق 
وي بعد كسره نصاباً وحنو ذلك مما حلمها من متصدق عليه أو طنبور ألنه ال يباع ألن منفعته غري شرعية إال أن يسا

من إضافة املوصوف إىل صفته كصالة األوىل ومسجد اجلامع ) شاهدي عدل ( بشهادة ) أو ) ( خ ( هو مذكور يف 
وظاهره أنه ال يشترط يف قبول شهادهتما ) . بال خالف ( وعدل يف األصل مصدر يوصف به الواحد واملثىن واجلمع 

ا أخذت يف ليل أو هنار ، وهو كذلك إال أنه يستحب للحاكم أن يسأهلم عن ذلك فإن بيان نوعها وصفتها وال كوهن
ال نذكر اليوم وال املكان قبلت عند ابن القاسم ، وإن ذكروا املوضع واليوم أو النوع واختلفوا يف شيء من : قالوا 

من حمل كذا وقال اآلخر من غريه هذا سرقها : أو قال . يوم اخلميس : هذا يوم اجلمعة ، وقال اآلخر : ذلك فقال 
، أو قال نوعها كذا وقال اآلخر خالفه بطلت فالبطالن إمنا هو إذا قالوا تذكر اليوم وحنوه واختلفوا ، وأما إن قالوا 

ينبغي للقاضي أن : ال نذكر ذلك فال تبطل كما البن رشد ، وهذا على أن سؤاهلم مستحب كما هو ظاهر قوهلا 
وندب سؤاهلم أي شهود الزنا : وغريه على االستحباب فقال ) خ ( والسرقة فحملها يكشف الشهود بالزنا 

وابن ) ح ( إال أن ينبغي يف كالمها للوجوب واستظهره : وقال أبو احلسن . كالسرقة ما هي وكيف أخذت اخل 
فإذا شهد شاهد وهذا يف حد الزنا والسرقة ألن احلدود يطلب درؤها بالشبهات ال يف غريها من احلقوق . رحال 

بأن لفالن يف ذمة فالن مائة دينار مثالً فال يكشف عن سكتها هل هي يزيدية أو حممدية ، ولكن يقضي باألغلب 
رواجاً يف البلد كما مر يف صدر البيوع ، وأحرى أن ال يكشف عن اليوم الذي ترتبت فيه يف ذمته ألنه لو أرخ 

  .بالشهر أو ترك التاريخ أصالً مل تبطل 
أن سراق املغرب اليوم كلهم لصوص جتري عليهم أحكام احلرابة من القتل أو القطع : نقل الربزيل يف نوازله : ه تنبي

من خالف أو النفي ال أحكام السرقة ألهنم جيعلون أحد السراق عند رأس صاحب املنزل يف احلاضرة أو البادية مىت 
املتاع والباقون واقفون بالسالح مينعونه ممن يقوم عليه قال رآه حترك ضربه أو هدده وجيعلون واحداً خيرج احليوان و



واحلكم فيهم أهنم إذا أخذوا بعد أن قتل أحدهم رب املنزل قتلوا مجيعاً ، وإن مل يقتل أحد أجريت عليهم أحكام : 
  .احملارب ، وإذا أخذ أحدهم كان ضامناً جلميع ما أخذوه اه 

عليهم مبا ذكر إمنا هو إذا ثبت عليهم ذلك ولو بالسماع الفاشي لقول وما قاله صحيح وما ذكره من احلكم : قلت 
ولو شهد اثنان أنه املشتهر هبا ثبتت وإن مل يعايناها ، وأما إن مل يثبت ذلك ال بالسماع وال بغريه : يف احلرابة ) خ ( 

كما مر يف الغصب  وهو الغالب يف هذا الوقت لعدم وجود من يشهد على من اكتسب التعظيم واالحترام بتلصصه
  .، فإنه ينكل وخيلد يف السجنوال أقل من أن ينفى من األرض مؤاخذة له باأليسر ردعاً له وألمثاله 

  َوَمْن أَقَرَّ َولُشْبهٍة َرجَْع
  ُدرِىَء َعْنُه احلَدُّ يف الَّذي َوقَْع

غصوب مين أو املعار ، وظننت أن أخذت مايل املودع أو امل: عن إقراره كقوله ) ولشبهة رجع ( بسرقة ) ومن أقر ( 
درىء عنه احلد يف الذي وقع ( أضافين فالن وأنزلين يف بيته فأخذت منه كذا فظننت أنه سرقة : ذلك سرقة أو قال 

منه ألنه يف الثالثة األول إمنا أخذ متاعه على زعمه وإن كان ال يقضي له بذلك بدون بينة ، وأنه ماله ويف الرابعة ) 
  .عمه ال سارق فال قطع عليه كما مر أول الفصل هو خائن على ز

  َوَنقَلُوا يف فَقِْدَها قَْولَنيِ
  َوالُْغْرُم وَاجٌِب َعلَى احلَالَيْنِ

كذبت يف إقراري أو أنكر اإلقرار من أصله : أي الشبهة كأن يقول ) فقدها ( رجوعه عن إقراره مع ) ونقلوا يف ( 
وقبل رجوعه بال شبهة وحمل القولني إذا مل يكن عني ) : خ ( ر األول يف قبول رجوعه وعدمه واملشهو) قولني ( 

السرقة ، وأما إن عينها مث أنكر اإلقرار من أصله فإنه ال يقبل إنكاره ويقطع اتفاقاً كما البن رشد ، ومثل السارق 
  :يف قبول رجوعه لشبهة ولغريها الزاين والشارب واحملارب وقد مجعت يف قوله 

  مث الشارب وسارق والزاين
  رجوعهم يقبل كاحملارب

ومثلهم من يشهد عليه مبعاينة زناه باإلحصان مث رجع عنه ، فإنه يقبل رجوعه وجيلد مائة وال يرجم ، وكذا من أقر 
بقتل الغيلة مث رجع فإنه يقبل رجوعه ، وفائدته أنه إذا عفا عنه الويل مل يقتل ألنه مل يبق بعد عفوه إال قتله حلق اهللا 

درأ بالرجوع لشبهة وغريها ، ومثله من أقر بالقتل عمداً لغري غيلة فرجع عن إقراره منكراً له ، أو قال وهو ي
كذبت فيه فإنه يسقط عنه ضرب مائة وسجنه سنة ، إذا عفا عنه الويل والضابط كل حد كان حقاً هللا تعاىل فإنه 

وعليه ) خ ( نه الويل فال بد له من ذلك كما قال يسقط بالرجوع عن إقراره مبوجبه فإن مل يرجع قاتل العمد وعفا ع
) و . ( أي قاتل العمد مطلقاً كان مسلماً أو كافراً أو عبداً جلد مائة مث حبس سنة وإن بقتل جموسي أو عبده اخل 

الشبهة وعدمها ) احلالني ( كال ) على ( عليه ) واجب ( للمال ) الغرم ( إذا سقط القطع عن السارق برجوعه ف 
وأما العبد إذا أقر بالسرقة ورجع وقد فات املسروق . القول بأن رجوعه لغري شبهة معترب ، وهذا إذا كان حراً  على

كالعبد : يف اإلقرار بقوله ) خ ( بذهاب عينه فإنه ال غرم عليه ألن ما بيده لسيده فال ميضي إقراره عليه كما أفاده 
َوكلُّ َما .ما فإن مل يرجع عنها فالقطع وال غرم عليه إذا أعتق كما يأيت  لكن يتبع به إذا أعتق يوماً. يف غري املال اخل 
  سُرَِق َوُهَو َباِقي
  فإنَُّه ُيَردُّ باتِّفَاقِ

أي إمجاعاً ويرجع الغري على ) باتفاق ( لربه ) فإنه يرد ( بعينه بيد السارق أو غريه ) وكل ما سرق وهو باق ( 



و كان السارق عبداً فإنه يتبعه به إذا عتق يوماً ما ، وظاهره أنه يرد ولو قطع السارق إن كان أخذه منه بعوض ، ول
أنه إذا فات بذهاب عينه ففيه تفصيل فإن كان متصل اليسر باملسروق . وهو باق اخل : وهو كذلك ، ومفهوم قوله 

  :كله أو بعضه من يوم سرق إىل اليوم إقامة احلد عليه فإنه يقطع ويغرم كما قال 
  ثُما السَّارُِق باحلُكْمِ قُطِْعَوحْي

  فبالّذي سََرَق يف الُيْسرِ اتُّبِْع
) اليسر ( حال ) فبالذي سرق يف ( لعدم رجوعه عن إقراره هبا أو لقيام البينة عليه ) وحيثما السارق باحلكم قطع ( 

يت بني السرقة والقطع مل وإن كان وقت السرقة معسراً أو أعسر يف بعض املدة ال) اتبع ( املستمر إىل وقت القطع 
ال يتبع به يف عسره وقت : يلزمه غرم ولو أيسر بعد القطع خلرب إذا أقيم احلد على السارق فال ضمان عليه أي 

السرقة أو فيما بني السرقة والقطع لئال جيتمع عليه عقوبتان قطع يده واتباع ذمته ، ومفهوم قطع أنه إذا مل يقطع 
لقيام شاهد واحد عليه هبا أو لكون املسروق أقل من نصاب أو لسقوط العضو الذي  لكونه سرقه من غري حرزة أو

جيب قطعه بسماوي أو جبناية عليه أو لرجوعه عن اإلقرار هبا ، وحنو ذلك اتبع به مطلقاً موسراً أو معسراً أو 
  .قطع مطلقاً ووجب رد املال إن مل ي) : خ ( حياصص به ربه غرماء السارق إن كان عليه دين وهو كذلك 

  َواحلَدُّ ال الُْغْرُم َعلَى الَْعْبِد مىت
  أَقَرَّ بالسَّرِقَِة َشْرعاً ثََبتَا

بسكون الراء ) مىت أقر بالسرقة ( ال الغرم فال يلزمه ولو كان ذا شائبة ) الزم على العبد ( أي القطع ) واحلد ( 
ومفهوم أقر أنه إذا مل . الزم ثابت شرعاًعلى العبد اخل واحلد : خرب ثان أي ) شرعاً ثبتاً ( للوزن أي ومل يرجع عنه 

يقر بل شهد عليه شاهد واحد أو أقر هبا سيده دونه فإن العبد حينئذ يف جنايته فيخري سيده يف إسالمه أو فدائه ، 
مما إذا لكن بعد ميني املسروق يف األوىل ، وأما إن ثبت عليه بشاهدين فالقطع وال غرم ، واحترزت بقويل ومل يرجع 

رجع فإنه ال قطع ويتبع هبا إذا عتق كما مر قريباً ، وإمنا كان العبد يف جنايته إذا أقر هبا سيده دونه ألن العبد إذا 
ادعي عليه مبا يوجب القصاص أو القطع أو األدب فإنه الذي جييب عن ذلك ألنه الذي يؤاخذ به يف بدنه لو أقر به 

و دابة عمداً أو خطأ أو قتل شخص أو قطعه خطأ أو سرقة شيء فأنكر ، فإن ، وأما إذا ادعي عليه بإتالف زرع أ
يف آخر الشهادات وليجب عن القصاص ) خ ( الذي جييب عن ذلك هو السيد ، فإذا أقر لزمه أن يسلمه أو يفديه 

  .العبد وعن األرش السيد اخل 
  فصل يف أحكام الدماء

س اليت اجتمعت امللل على وجوب حفظها فقد نقل وهو باب مهم بال شك ألن حفظ النفوس إحدى اخلم
األصوليون إمجاع امللل على حفظ األديان والنفوس والعقول واألعراض واألموال ، وقد ذكر بعضهم األنساب 

من أعان : ( وفيه أيضاً ) لقتل املؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنيا كلها : ( ويف احلديث الكرمي . بدل األموال 
ونقله ابن . اه ) رىء مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة بني عينيه مكتوب آيس من رمحة اهللا تعاىل على قتل أم

كل ذنب عسى اهللا أن يغفره إال من مات مشركاً : ( وورد عنه عليه الصالة والسالم أنه قال : احلاج وغريه قال 
من قتل : حق كقتل مجيع الناس يف عظم اإلمث فقال  وقد أخرب تعاىل أن قتل النفس بغري) أو من قتل مؤمناً متعمداً 

جعل اهللا جزاء من قتل : قال جماهد )  ٣٢: املائدة ( } نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاً 
ك ، نفساً بغري حق جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ، فلو قتل مجيع اخللق مل يزد من العذاب على ذل

واختلف يف قبول توبته على قولني مأخوذين من قول مالك . وما مساه اهللا عظيماً ال يعلم قدره إال هو عز وجل اه 



ال جتوز إمامته وإن تاب ، ويؤيده أن من شرط قبول التوبة رد التباعات ورد احلياة على املقتول : ألنه مرة قال 
هو يف املشيئة يكثر من العمل الصاحل والصدقة واجلهاد واحلج : ال متعذر إال أن حيلله املقتول قبل موته ، ومرة ق

من قال إن القاتل خملد يف النار أبداً فقط أخطأ ، وخالف أهل السنة ألن القتل : ابن رشد . فيؤخذ منه قبول توبته 
ن املعتزلة على أن وحكى ابن عطية اإلمجاع منا وم. ال حيبط ما تقدم من إميانه وال ما اكتسب من صاحل أعماله اه 

وما . واجلمهور على قبول توبته اه : قال ) من عوقب يف الدنيا فهو كفارة له ( القصاص كفارة للقتل حلديث 
حكاه من اإلمجاع طريقة له ، بل حكى ابن رشد يف ذلك قولني متساويني قيل كفارة ، وقيل ليس بكفارة ألن 

ولكم يف : قال تعاىل . عائدة على األحياء ليتناهى الناس عن القتل  املقتول ال منفعة هلفي القصاص ، وإمنا منفعته
أي لكم يف مشروعية القصاص حياة ألن الشخص إذا علم أنه يقتص منه )  ١٧٩: البقرة ( } القصاص حياة 

انكف عن القتل وهو ضربان قتل خطأ وسيأيت ، وقتل عمد وال واسطة بينهما على املشهور إال ما ثبت من شبه 
وغلظت فثلثت يف اإلبل اخل خالفاً ملن أثبت : مد عند مالك يف رمي األب ولده حبديدة على ما يأيت عند قوله الع

  :شبه العمد يف غري األب وإىل العمد احملض أشار الناظم بقوله 
  َوالْقَْتلُ َعْمداً للقَصاصِ ُموجُِب

  بعد ثُبُوِتِه بَِما َيْستَْوجُِب
بكسر ) مبا يستوجب ( أي العمد ) للقصاص موجب بعد ثبوته ( عدواناً ) عمداً ( بفعل حال كونه ) والقتل ( 

اجليم وفتح الياء مبنياً للفاعل والسني والتاء زائدتان أي القتل عمداً موجب للقصاص بعد ثبوته مبا جيب ثبوته به ، 
  :والذي يثبت به أحد أشياء ثالثة بينها بقوله 

  لِِمن اْعِتَراِف ِذي ُبلُوغٍ َعاِق
  أَْو َشاِهَدْي َعْدلٍ بِقَْتلِ القَاِتلِ

طائع أنه قتل فالناً عمداً عدواناً ال باعتراف صيب أو جمنون أو مكره ، ) ذي بلوغ عاقل ( شخص ) من اعتراف ( 
 بل عمداً عدواناً فالظاهر أن القول لألولياء كما يأيت فيمن قامت بينة بضربه: فإن أقر أنه قتله خطأ وقال األولياء 

معاينتهما ل ) ب ( شهدا ) أو شاهدي عدل . ( بل قصدته فإن القول هلم : مل أقصد ضربه ، وقال األولياء : فقال 
العاقل البالغ هلذا املقتول أو شهدا مبعاينتهما لضربه وإن بقضيب أو لطمة أو وكزة أو حجر ) القاتل ( هذا ) قتل ( 

تكلم يوماً أو أياماً فالقصاص بقسامة أكل أو مل يأكل ما مل ينفذ  أو عصا فمات عاجالً أو مغموراً مل يتكلم ، فإن
مقتله فال قسامة ولو أكل أو شرب وعاش أياماً كما يف ابن احلاجب وال يصدق أنه مل يقصد ضربه وال أنه ضربه 

  .وال يصدق يف إرادة اللعب وال أنه مل يرد قتله : على وجه اللعب قال يف الشامل 
القتل أي الفعل عمداً وهو معىن ما يف البيت األول ، وقويل بفعل شامل : أوهلا . قصاص ثالثة واعلم أن أركان ال

للضرب والتخنيق والتثقيل ومنع الطعام وطرح غري حمسن العوم فينهر ووضع مزلق بطريق ، واختاذ كلب عقور 
عداوة وإن بقضيب خلنق إن قصد أي تعمد ضرب الغضب أو : بقوله ) خ ( وإىل هذا الركن أشار . وحنو ذلك 

وإن تصادما أو جتاذبا مطلقاً قصداً فماتا أو : ومنع طعام أو مثقل وال قسامة إن أنفذ مقتله أو مات مغموراً ، مث قال 
على القصد وهو يوضح لك أن من وجد منه الضرب وإن بقضيب حممول : أي . أحدمها فالقود ومحال عليه اخل 
وجيوز للشهود أن يشهدوا : قال ابن فرحون . قصده أو أنه قصده على وجه اللعب على قصده فال يقبل منه أنه مل ي

يعين . بأنه قتله عمداً عدواناً ، والعمدية صفة قائمة بالقلب فجاز للشاهد أن يشهد هبا اكتفاه بالقرينة الظاهرة اخل 
ف الذات اليت قصد قتلها كما لو ملا رأوه من ضربه على وجه الغضب ، وظاهر قوله عمداً أنه يقتل به ولو تبني خال



ضربه على أنه عمرو فتبني أنه زيداً وعلى أنه عمرو بن فالن فتبني أنه عمرو بن فالن آخر ، وهو كذلك إذ كالمها 
معصوم وال علينا يف اعتقاده ، وكذا لو قصد ضرب رأسه أو رجله فأصاب عينه ففقأها فإنه يقتص منه خالفاً ملا يف 

) ح ( و قصد ضرب هذه الذات عدواناً فأصاب ذاتاً أخرى فال قود وهو خطأ خالفاً ملا يف الرجراجي ، وأما ل
والفرق أنه يف األول قصد هذه الذات فقتلها فتبني أن املقصود غريها وهذه قصد ضرب هذه الذات فعدلت الرمية 

آدمي أو أنه آدمي غري حمترم واحترزت بقويل عدواناً عما إذا قصد ضرب شيء معتقداً أنه غري . عنها إىل غريها 
لكونه حربياً أو زانياً حمصناً ، فتبني أنه آدمي حمترم فال قصاص أيضاً ولو تكافئا ، وإمنا فيه الدية ويصدق بيمينه أنه 
ظنه حربياً ألن هذا وإن كان عمداً لكونه ليس بعدوان فإنه ملحق باخلطأ ، ومما إذا كان الضرب على وجه اللعب 

ليه وإالَّ فال يصدق يف إرادته كما مر ، ومما إذا كان الضرب على وجه األدب ممن جيوز له كاألب وقامت قرينة ع
ويصدق األب واملعلم . وحنوه فمات أو كسر رجله أو فقأ عينه فالدية على العاقلة إن بلغت الثلث وإالَّ فعليه فقط 

ن ضربه املعلم باللوح وحنوه فإنه يقتص منه ، والزوج يف إرادة األدب دون القتل إن كان بآلة يؤدب مبثلها ال إ
وكذا إن ذبح األب ولده أو شق بطنه ال إن رماه بالسيف وادعى أنه أدبه فال يقتص منه ، وثانيها القاتل وشرطه أن 

يكون عاقالً بالغاً فحذفه من البيت الثاين لداللة األول عليه ، وسيأيت أنه يزاد على ذلك كونه غري حريب مماثالً 
  :لمقتول يف احلرية واإلسالم حيث قال ل

  والقود الشرط به املثليه
  يف الدم واإلسالم واحلريه

  .اخل 
. فال يقتل حريب مبسلم قتله يف حال حربيته مث أسلم ، وال مسلم بكافر ولو حراً ، وال حر مسلم بعبد كما يأيت 

فال يقتص . الشرط يف املقتول عصمة الدم اخل و: القتيل وشرطه أن يكون معصوم الدم كما يأيت يف قوله : وثالثها 
  :مث أشار إىل األمر الثالث الذي يثبت به القتل فقال . من مسلم قتل مرتداً أو زانياً حمصناً 

  أَْو بِالِْقَساَمِة وَباللَّْوِث َتجِْب
  َوْهَو بَِعِدلٍ َشاِهٍد مبا طُِلْب

: قق احلياة فال قسامة على قتألضدادهم كما يأيت يف قوله وهي مخسون مييناً على قتل حر مسلم حم) أو بالقسامة ( 
والقسامة سببها قتل احلر املسلم يعين احملقق احلياة ، ولكن ال ميكن منها ) : خ ( وليس يف عبد وال جنني قسامة اخل 

املدعي أي اللوث أمر حيصل منه غلبة الظن بصدق ) وهو ( وتثبت له بدونه ) وباللوث جتب ( الويل مطلقاً بل 
من معاينة القتل أو الضرب أو اجلرح ) شاهد مبا طلب ( واحد ) بعدل ( أنه ينشأ : أحدها . وينشأ عن أمور مخسة 

مسلماً أو كافر ، واملرأتان العدلتان كالشاهد الواحد . كان املقتول بالغاً أم ال . تأخر املوت بأكل أو شرب أم ال 
تكملة للنصاب أنه لقد قتله أو ضربه مث مخسني مييناً أنه لقد قتله أو لقد ضربه فيما ذكر فيحلف األولياء مييناً واحدة 

أو جرحه وملن ضربه أو جرحه مات ويستحقون القود يف العمد والدية يف اخلطأ أو يف عدم املماثل ، اللهم إال أن 
ما يف الزرقاين ، وظاهر النظم يشهد بأنه قتله غيلة فال يقسمون معه ألنه ال يقبل فيها إال العدالن على املعتمد ك

كغريه أن شهادة العدل لوث ولو مل يوجد أثر الضرب الذي شهد به ، وهو كذلك إذ الضرب قد ال يظهر أثره يف 
  .خارج اجلسد 

  :أنه ينشأ عن شهادة اللفيف كما قال : وثانيها 
  أَْو بِكَِثريٍ ِمْن لَِفيِف الشَُّهدَا



  َويْسقُطُ اإلْعذَاُر فيهم أَبدَا
اثين عشر فأكثر على ما به العمل شهدوا مبعاينة قتله أو ضربه أو جرحه على حنو ما ) أو بكثري من لفيف الشهدا ( 

تقدم يف العدل الواحد ، وهذا على ما عند الناظم ، ولكن العمل اجلاري بفاس قبول شهادة اللفيف يف مجيع األمور 
نص ناظمه على أن العمل جرى بنفي اليمني مع االثين عشر ، فإن الستة منهم يقومون مقام العدل الواحد ، وقد 

وظاهر كالمه وكالم شراحه ولو يف الدماء ألن االثين عشر يف مرتبة العدلني ونصفها يف مرتبة الواحد وعليه 
ألنه . ومالك فيما رواه أشهب اخل : فشهادته ليست لوثاً فقط بل قائمة مقام العدلني وال سيما على ما يأيت يف قوله 

. ( يفهم منه حيث أوجب القسامة مع غري العدل املتحد أهنا ال جتب مع املتعدد الكثري كما يف اللفيف املذكور 
ألنه مدخول فيهم على عدم العدالة فال يقدح فيهم بكل ما يقدح به يف ) فيهم أبدا ( للخصم ) ويسقط اإلعذار 

نعم ال بد : حكام الصالة والوضوء والغسل وحنو ذلك العدول من مطل ولعب نريوز وحلف بعتق أو طالق وعدم أ
فيهم من ستر احلال فال يقبل تارك الصالة وال جماهر بالكبائر من كثرة كذب وإظهار سكر ولعب بقمار وسفه 

وجمون ، وال متهم كصديق وقريب للمشهود له أو عدو للمشهود عليه ، وهذا إذا وجد يف البلد أمثل منهم ، وأما 
فال يقدح يف شهادهتم بشيء من ذلك كما لشارح العمل . ساد بالسكر وكثرة الكذب واجملاهرة بالكبائر إذا عم الف
  :عند قوله 

  ال بد يف شهادة اللفيف
  من ستر حاهلم على املعروف
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لتحفة: كتاب  لبهجة يف شرح ا   ا
لتسويل: املؤلف  ا لسالم  ا عبد  بن  بو احلسن علي   أ

  .اخل 
إن كانت لك منفعة من غري باب شهود : وإذا سقط اإلعذار فيهم مبا ذكر فال بد أن يعذر إىل القاتل فيقال له 

له يف األجل كما يف ابن سلمون  اللفيف فأثبت هبا ، أو لك جتريح بالقرابة أو العداوة أو اجملاهرة بالكبائر ويوسع
  .وغريه 
  :أن ينشأ عن الواحد غري العدل كما قال : وثالثها 

  َوَماِلٌك فيما رََواُه أَْشَهُب
  قََساَمةٌ بَِغْيرِ َعْدلٍ ُيوجُِب

: خرب وقسامة مفعوله واجملروران يتعلقان به أي ) فيما رواه أشهب قسامة بغري عدل يوجب ( مبتدأ ) ومالك ( 
ك يوجب القسامة بشهادة الواحد غري العدل فيما رواه أشهب وال إعذار فيه أيضاً إال مبا يعذر به يف اللفيف ومال

املتقدم ، وهذا وإن كان املشهور خالفه ، ولكن ال ينبغي أن يهدر هذا القول ويلغى بالنسبة للمتهم املعروف بالعداء 
صب ولعل مالكاً إمنا قال يف هذه الرواية بأن شهادة غري العدل لوث ملوافقته ملا به العمل كما مر يف بايب السرقة والغ

نظراً إىل كون املدعى عليه متهماً معروفاً بالعداء وسفك الدماء ، ويؤيده ما يأيت عن ابن رحال يف التدمية البيضاء ، 
توجب قصاصاً فال أقل من وأيضاً فإن التكليف شرطه اإلمكان ، وقد ال حيضر قتله إال غري العدل فشهادته ، وإن مل 

أن توجب مع القسامة الدية وال سيما إذا كان مستور احلال ، فشهادته حينئذ أقوى يف اللوث من جمرد قول املدعي 
  :دمي عند فالن الذي أشار له بقوله 

  أو مبقَالةِ الْجَرِيحِ املُْسِلمِ
  البَاِلغِ احلُرِّ فُالَنٌ بِدمِ

العاقل ) املسلم البالغ احلر ( ه جرح ال يفعله املرء بنفسه أو أثر ضرب أو أثر سم أي الذي ب) أو مبقالة اجلريح ( 
فالن ( ولو سفيهاً أو مسخوطاً ادعى بذلك على ورع أو زوجة على زوجها أو ولد على أبيه أنه ذحبه أو شق بطنه 

هذا إذا قال . بياً أو بالغاً عاقالً أم ال أي قتلين كان فالن كافراً ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً مسلماً أو ذمياً ص) بدمي 
: قتلين خطأ فيقسم األولياء ويستحقون القود أو الدية ، ومفهوم قتلين أنه إذا قال : قتلين عمداً بل ولو قال : 

جرحين أو قطع يدي فإنه ال قسامة وهو كذلك ما مل تكن بينه وبني املدعى عليه عداوة فإنه حيلف ويقتص كما يأيت 
  .راح يف اجل

  َيشَْهُد َعْدالَِن َعلَى اْعتَِرافِِه
  َوِصفةُ التمييزِ ِمْن أَْوَصافِِه

قتلين فالن بل : أي على قوله فالن بدمي أو قتلين ويستمر على إقراره ، فالقال ) يشهد عدالن على اعترافه ( 
ال دمي عند فالن أو فالن فالن أو ق: ال أعرفه ، مث قال : فالن بطل الدم ، وكذا لو قيل له من جرحك ؟ فقال 

على جهة الشك أو دمي على مجاعة ، مث أبرأ بعضهم أو دمي على رجل مث دمي عليه وعلى غريه فإن تدميته ساقطة 
فال يقبل قوله مع وجود اختالل يف ) من أوصافه ( وقت اعترافه ) صفة التمييز ( احلال أن ) و ( كما يف البيان 

وله اجلريح إن مقالة الذي ال أثر جرح فيه وال أثر ضرب وال أنه يتقيأ مساً أو يتنخم عقله ولو كان بالغاً وفهم من ق



: حيث قال ) خ ( دماً ال تقبل ، وهو كذلك على املعمول به كما يف املتيطية وغريها ألهنا تدمية بيضاء ، واعتمده 
د يتهم أن يكون أراد سجنه بدعواه ، وعليه فال يسجن املدمي عليه قبل موت املدمى ألنه ق: قالوا . إن كان جبرح 

املذهب قبول التدمية البيضاء ألنه مذهب املدونة كما صرحوا به ، وبعضهم : وقال ابن رحال . فإن مات سجن 
وهو الذي ينبغي للمقلد أن يفيت به مث : وهو الراجح نقالً ونظراً قال : قال ابن مرزوق . هو ظاهر املدونة : يقول 
أال ترى إذا غضب شرير شأنه الفتك على صاحل . غلبة الظن بصدق املدمى كما قاله الشاطيب ومداره على : قال 

دمي عند فالن فإنه يقتل به ألن الغالب على الصاحل أنه ال يكذب عليه انتهى : ألجل شهادة عليه مثالً فقال الصاحل 
.  

. بأعمال التدمية ، وإن مل يظهر هلا أثر وكله مأخوذ من كالم اللخمي ، ونص املقصود منه على نقل األيب القائل 
ابن كنانة واختاره اللخمي وابن رشد وبه . وهو ظاهر إطالق الروايات والقائل بإلغائها حىت يظهر األثر : أصبغ 
إال أن يعلم أنه قد كان بينهما قتال ويلزم الفراش عقب ذلك ، أو كان يتصرف تصرف : قال اللخمي . العمل 

ويؤيده أيضاً . يعين األيب وباختيار اللخمي هذا أفتيت اه : رضى ومتادى به ذلك حىت مات قال مشتك عليه دليل امل
ما يأيت يف اجلراح من أن من ادعى على شخص أنه قطع يده مثالً وكانت بينهما عداوة أنه حيلف ويقتص منه ، 

دة غري العدل على املعروف بالعداء من أنه يعمل بشها. ومالك فيما رواه أشهب : وهذا كله مما يقوي قول الناظم 
واحترز باملسلم من الكافر ، وبالبالغ من الصيب ، . ، ويقوي أيضاً مستند العمل املتقدم يف الغضب واهللا أعلم 

وباحلر من العبد ، وباملميز من املختل العقل فال عربة بتدميتهم وكيفية وثيقتها عاين شهيداه يوم تارخيه فالناً وبرأسه 
أو جسده جرح خموف مما ال يفعله املرء بنفسه أو أثر ضرب أو يتقيأ مساً أو يتنخم دماً أو جبسده نفخ ، أو يده 

وأشهدهم أن فالناً أصابه بذلك عمداً أو خطأ ، أو أشهدهم أن مملوك فالن أصابه بذلك بأمر سيده فالن وحتريضه 
املوت فمىت قضى اهللا بوفاته ففالن املؤاخذ بدمه أو اضرب اضرب اقتل اقتل وأنه جيد من ذلك أمل : عليه ، وقوله له 

فالن ومملوكه املؤاخذان به إشهاداً صحيحاً عارفاً قدره وهو يف صحة عقله وثبات ميزه ومرض من أمل اجلرح وطوع 
وجواز وعرفه وعرف املدمى عليه ويف كذا بأن سقط منها معاينة اجلرح املذكور وما معه أو مل يقل خموف مما ال 

فإهنا تدمية بيضاء ألن اجلرح اخلفيف ال يعترب ، وقد علمت ما يف البيضاء من اخلالف ، . له املرء بنفسه اخل يفع
وأشهدهم اخل : وقويل . والراجح أعماهلا يف هذه األزمنة لغلبة الفساد كما مر ، وال سيما إذا كانت بينهما عداوة 

يشهد عدالن : مسعنا منه ذلك حيكيه للغري كما هو ظاهر قوله ال مفهوم له بل وكذلك إذا مل يشهدهم وإمنا قالوا .
عمد أو خطأ ال مفهوم : وقوله . كأن يقول بالغ حر اخل ) : خ ( أو مبقالة اجلريح ، وقول : على اعترافه ، وقوله 

خ ( ما قال له أيضاً ، بل كذلك إذا مل يبني عمداً وال خطأ فإن أولياءه يبينون ويقسمون على ما بينوا فيستحقون ك
بأمر سيده : وقويل . أو أطلق وبينوا ال خالفوا أي ال إن قال عمداً وقالوا هم خطأ أو بالعكس ، فتبطل التدمية ) 

زيادة تأكيد وإالَّ فقوله بأمر . اضرب اضرب اخل : احترازاً مما إذا مل يقل ذلك فإن السيد ال شيء عليه ، وقوله 
وهذا وإن كان . ب أو معلم أمر ولداً صغرياً أو سيد أمر عبداً مطلقاً اخل وكأ) خ ( سيده كاف يف مؤاخذة سيده 

وأنه جيد من ذلك أمل املوت إىل قوله : وقوله . يف الثالث أمره له بالبينة فالتدمية كذلك ألهنا ههنا قائمة مقام البينة 
ألنه حممول على معرفته ، وكذا قوله كله إن سقط من الرسم مل يضر ، وكذا قوله عارفاً قدره . إشهاداً صحيحاً اخل 

ألنه حممول على ثبات العقل والطوع واجلواز حىت يثبت اختالل عقله . وهو يف صحة عقله إىل قوله وجواز اخل 
وعرفه احترازاً مما إذا سقطت املعرفة والتعريف والوصف فإن : وإكراهه ، وأما السفيه فإنه يعمل بتدميتة ، وقوله 

: قوله . بالضبط والتحفظ صحت وإال سقطت ، واال أن تكون على مشهور معروف كما ّمر  كان الشاهد معروفاً



وسوغت قسامة : وعرف املدمى عليه ال يضر سقوطه إذا وصفه بصفاته اليت يتميز هبا كما يأيت آخر الباب يف قوله 
) خ ( يف البلد يف امسه ونسبه فإن مل يصفه فال يضر أيضاً ألن األصل أنه هو حىت يثبت من يشاركه . الوالة اخل 

أرجحهما أعداؤه وعليه إثبات أن هناك من . وإن مل مييز ففي أعدائه أو ال حىت تثبت أحديته قوالن : آخر القضاء 
يشاركه وسقوط التاريخ ال يضر أيضاً كما مر أول الكتاب ، مث إن األولياء ال ميكنون من القسامة يف هذا املثال ، 

إن ثبت املوت ، ويأيت قول الناظم أيضاً بعد ) خ ( ضر جسده حىت يثبت موت املدمى كما قال ويف غريه حيث مل حي
ويكتب فيه عاين شهيداه يوم كذا فالناً املدمى مبحوله أو أعاله ميتاً أو تقول يعرف شهوده فالناً . ثبوت املوت اخل 

الذي دمي به على فالن قبل أن يظهر برؤه  معرفة تامة لعينه وامسه ونسبه ، ومعها يشهدون بأنه تويف من اجلرح
مل يضر ألن األصل االستصحاب حىت يثبت . وتتبني إفاقته ، ويف كذا فإن سقط من الرسم قبل أن يظهر برؤه اخل 

برؤه وهم إمنا علقوا احلكم بالقسامة على ثبوت املوت ال على كونه قبل الربء ، وقول صاحب املفيد من متام 
إمنا يعين من متامها على وجه الكمال ال على وجه . إن اجلريح مل يفق من جرحه يف علمهم اخل الشهادة أن يقولوا 

. إذا ثبتت اخل : إذا ثبتت صحة املدمى سقطت التدمية وبه الفتيا فقوله : الشرطية بدليل قول ابن مغيث وغريه 
  .صريح يف أنه إذا مل تثبت فيبقى األمر على حاله 

مبقالة اجلريح أو على بعدل شاهد مبا : مس األمور اليت ينشأ عنها اللوث فقال عاطفاً على مث أشار الناظم إىل خا
  .طلب 

  أو بقتيلٍ َمَعُه قد ُوجِدَا
  َمْن أَثَُر الْقَْتلِ عليِه قَْد َبدَا

( لة مبتدأ ومج) أثرالقتل ( بفتح امليم موصول نائب فاعل وجد ) معه قد وجدا من ( من نعته وصفته ) أو بقتيل ( 
خربه ، واجلملة من املبتدأ واخلرب صلة من ومعه يتعلق بوجد ، والتقدير أو مبقتول قد وجد معه ) عليه قد بدا 

الشخص الذي أثر القتل قد بدا عليه ، وهذا حنو قول اجلالب إن وجد قتيل وبقربه رجل معه سيف أو عليه شيء 
يوجب اللوث أو رآه أي العدل الواحد أو العدالن  عاطفاً على ما) خ ( من دم أو عليه أثر القتل فهو لوث 

أو خارجاً من مكان املقتول ومل يوجد فيه غريه وال مفهوم لقوله : أي . يتشحط يف دمه واملتهم قربه وعليه أثره اخل 
يتشحط كما يفيده مرَّ عن اجلالب ، وقيل ليس ذلك بلوث ، وبه قال ابن زرب ، وأفىت به ابن عتاب قال ابن 

) خ ( وبه جرى العمل ، وبه أفىت سيدي إبراهيم اجلاليل حسبما يف أول الدماء من العلمي لكن اقتصار  :سهل 
وابن احلاجب على األول يشعر بأن ذلك العمل قد نسخ وصار العمل على خالفه إذ لو كان ذلك العمل مستمراً 

ويف .  به اجلاليل تبعاً البن عتاب واهللا أعلم ما صح هلما إمهاله وعدم ذكره فال تغتر بالعمل املذكور ، وال مبا أفىت
ابن سهل عن مالك وابن القاسم يف رجلني شهدا أنه مر هبما ثالثة رجال حيملون خشبة ومعهم صيب هو ابن 

ألحدهم ، فلما غابوا عنهما مسعا وقع اخلشبة يف األرض وبكاء الصيب فاتبعاهم فوجدا اخلشبة يف األرض والصيب 
. هي شهادة قاطعة جتب فيها الدية على عواقلهم وإن مل يشهدوا باملعاينة : ه ومات من ساعته قال ميوت يف حجر أبي
ومثله لو شهدا أهنما رأيا رجالً خرج من دار يف حال ريبة فاستنكراه فدخال الدار من ساعتهما : قال ابن القاسم 

اطعة ، وإن مل تكن على املعاينة يعين يثبت الدم فواجدا قتيالً يسيل دمه وال أحد يف الدار غري اخلارج فهي شهادة ق
  .فيها بدون قسامة 

وبقي على الناظم مثال سادس ، وهو أن يشهد شاهدان مبعاينة جرح أو ضرب حلر مسلم أو غريمها ، سواء وجدا 
ه مات مث يتأخر املوت عن كالمه أو أكله أو شربه فيقسم األولياء ملن ضربه أو جرح. أثر اجلرح والضرب أم ال 



ويستحقون الدم أو الدية يف اخلطأ ، ويف غري املكاىفء وهلم أن يتركوا القسامة ويقتصون من اجلارح يف العمد 
ومثال سابع ، وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار القاتل بالقتل عمداً إال أن شهد على . ويأخذون ديته يف اخلطأ 

تراف على املعتمد وتكون الدية يف ماله ، نعم إن شهد شاهد إقراره خطأ فليس بلوث ألن العاقلة ال حتمل االع
بإقراره يف اخلطأ وشهد آخر مبعاينة القتل خطأ فلوث فيقسمون ويستحقون الدية على العاقلة ، وهذه األمثلة كلها 

يف  ويزاد أيضاً مثال ثامن ، وهو السماع الفاشي بأهنم قتلوه كما ّمر. ما عدا اللفيف وغري العدل ) خ ( يف 
من زيادة مثال شاهد على اإلجهاز أي القتل أو على معاينة الضرب ، مث ميوت بعد أيام ) م ( الشهادات وأما ما يف 

وكشاهد بذلك أي باملعاينة إن ثبت : من قوله ) ت ( فهو مستغىن عنه باملثال األول يف النظم ، وكذا ما زاده 
إن ثبت املوت فهو شرط يف مجيع أمثلة : ل األول أيضاً ، وأما قوله فإنه مستغىن عنه إذ هوداخل يف املثا. املوت اخل 

  .اللوث كما مر 
  َوْهَي َخبْمِسَني مييناً ُوزَِّعْت
  َعلَى الذّكُورِ َوألُْنثَى ُمنَِعْت

 املكلفني من) وزعت على الذكور ( الباء زائدة ولو حرك اهلاء الستغىن عنها ) خبمسني مييناً ( أي القسامة ) وهي ( 
األولياء إن كانوا أقل من مخسني كولدين فيحلف كل منهما مخساً وعشرين ، فإن انكسرت كثالثة بنني حلف كل 
واحد منهم سبعة عشر ، وكذا لو كانوا ثالثني أخاً فإنه جيب لكل واحد ميني وثلثان فيحلف كل واحد ميينني فإن 

واحد مل ميكنوا من ذلك على األصح ، وال يتأتى هنا  حيلف عشرون منا ميينني لكل واحد وعشرة مييناً لكل: قالوا 
: جربها على أكثر كسرها إمنا يتأتى ذلك يف اخلطأ ألنه حيلفها كل من يرث وإن واحداً أو امرأة وفهم من قوله 

وزعت أهنم إذا كانوا أكثر من مخسني ال توزع بل يكتفي حبلف اخلمسني وهو كذلك ، وإذا كان العصبة مخسني أو 
وألنثى . ( واجتزى باثنني طاعا من أكثر ) : خ ( و أكثر فطاع إثنان حيلف مجيع األميان فإنه يكتفي بذلك أقل أ

فال حتلف شيئاً من أمياهنا ألن احللف شهادة واألنثى ال تشهد يف العمد ، وظاهر أن العصبة حيلفوهنا وإن مل ) منعت 
مقتول عاصب ولو من املوايل األعلني صار املقتول مبنزلة يرثوا بأن حجبهم ذوو الفروض وهو كذلك فإن مل يوجد لل

من ال وارث له فترد اإلميان على املدمى عليه فإن حلفها ضرب مائة وحبس عاماً وإال حبس حىت حيلف ولو طال 
سجنه ، مث إهنم إمنا ميكنون من القسامة حيث كانت الشهادة بأنه ضربه أو جرحه وتأخر موته ومل يوجد جسده حياً 

  .ال ميتاً و
  َبْعَد ثُبُوِت الَْمْوِت وَالُْوالَِة
  َوَيْحِلفُوَنَها َعلَى الَبتَاِت

احترازاً مما إذا شهد شاهد واحد على معاينة . ضربه اخل : وقويل . كما ّمر الحتمال كونه حياً ) بعد ثبوت املوت ( 
( بعد ثبوت ) و ( اره ألنه ثابت مبا ذكر قتله أو على إقراره بالقتل فإنه ال حيتاج لثبوت املوت وإن رجع عن إقر

( ال على نفي العلم ) على البتات ( والء ) وحيلفوهنا ( وأهنم عصبته املستحقون لدمه فحينئذ ميكنون منها ) الوالة 
وذلك ألن أسباب العلم حتصل بالسماع واخلرب كما . وهي مخسون مييناً متوالية بتاً وإن أعمى أو غائباً اخل ) خ 

ففي . واعتمد البات على ظن قوي اخل ) : خ ( باملعاينة فيعتمد كل واحد منهم على ذلك ويبت اليمني حتصل 
الشاهدين مبعاينة الضرب أو اجلرح ، مث يتأخر املوت يقسمون ملن ضربه أو جرحه مات ويف الشاهد لواحد 

حد مبعاينة القتل فيقسمون لقد بذلكيقسمون لقد ضربه وملن ضربه مات يف كل ميني من اخلمسني ، فإن شهد الوا
قتله كما ّمر يف املثال األول ، مث إذا كان القتل خطأ فيحلف كل وارث منهم مجيع حظه ولو قبل حلف أصحابه ، 



ومن نكل سقط حظه من الدية ، وأّما يف العمد فيحلف هذا مييناً وهذا مييناً فإذا كانوا عشرة حلف كل واحد منهم 
فيحلف كل واحد كذلك ، وهكذا ألنه يف العمد إذا نكل واحد بطل الدم فتذهب أميان من حلف مييناً مييناً مث تعاد 

  .باطالً 
إذا قتل األولياء القاتل قبل القسامة فهل يقتلون وهو الذي يف ابن عرفة عن ابن املواز ألهنم قتلوا : األول . تنبيهان 

حينئذ ، وبه أفىت اجملاصي ومن وافقه ، وهو الظاهر من  قبل أن يستحقوا ، أو ميكنون من القسامة فإن نكلوا قتلوا
  .كالم ابن عرفة آخراً وهو الذي ينبغي اعتماده كما يقتضيه كالم العلمي يف نوازله 

لو صاحل العصبة على مال بعد القسامة واحلال أهنم حمجوبون بذوي الفروض ، فإن ما وقعت املصاحلة به : الثاين 
ما أخذ يف صلح العمد تقضى به ديون : قال يف املدونة . به ديونه وال شيء للعصبة  يكون مرياثاً بعد أن تقضى

املقتول وباقيه يورث على فرائض اهللا وحنوه يف أوائل الدماء من العلمي ، وهذا ظاهر إذا مل يكن العصبة اشترطوا 
فيعمل على شرطهم ألهنم إمنا تركوا  على الورثة أهنم إمنا يصاحلون إذا أسهموهم من مال الصلح قدراً معلوماً وإالَّ

  .قتله حينئذ ملال يأخذونه فيوصى هلم بذلك واهللا أعلم 
  َوُتقْلَُب اَألْيَمانُ مهما َنكَالَ
  َويلُّ َمقُْتولٍ َعلَى َمْن قََتالَ

واحد أي نكلوا كلهم وهم يف درجة وأحدة أو بقي ) مهما نكال ويل مقتول ( أي أميان القسامة ) وتقلب األميان ( 
أي تقلب على املدعى عليه ، فإن كانوا مجاعة حلف كل واحد ) على من قتال ( منهم ومل جيد معيناً يستعني به عليها 

منهم مخسني مييناً فمن حلفها برىء من القتل وضرب مائة وحبس عاماً ، ومن نكل حبس حىت حيلف ولو طال 
ف غريه ولو بعدوا ، فترد على املدعى عليهم وحيلف كل ونكول املعني غري معترب خبال) : خ ( سجنه على املشهور 

وقيل له أن يستعني فيحلف معه عصبته كما يستعني ويل . مخسني مييناً ومن نكل حبس حىت حيلف وال استعانة اخل 
ول البعض إشارة إىل أنه ال يبطل الدم بنك. ومل جيد معيناً يستعني به عليها اخل : املقتول بعصبته على ما يأيت ، وقويل 

ألن نكوله قد يكون على وجه التورع عن األميان يف الغالب فللباقي أن حيلف إن كان متعدداً وإن كان واحداً 
تبعاًللشراح خالفاً ملا يف ابن رحال من أنه يبطل بنكول البعض ، ) ت ( فيستعني بعصبته وال يبطل حقه كما جزم به 
  .و ما ذكرناه واهللا أعلم ويف املسألة أقوال ولكن الذي جيب اعتماده ه

  َوَيْحِلُف اثناِن هَبا فََما َعالَ
  َوغَْيُر َواِحٍد هَبا لَْن ُيقَْتالَ

وال حيلف يف العمد أقل من رجلني ) : خ ( أي فما زاد عليهما ) فما عال ( أي يف قسامة العمد ) وحيلف اثنان هبا ( 
كما ّمر فإن مل يوجدوا فمواليه الذكور األعلون ألهنم  عصبة من نسب القتيل وإن مل يرثوا بأن حجبهم ذوو الفروض

عصبة ، وإمنا مل حيلف أقل من رجلني ألن ذلك كالشهادة وهو ال يقتل بأقل من شاهدين ، ولذلك ال حيلفها النساء 
 فتحصل أن األميان. ألهنن ال يشهدن يف العمد فإن مل يوجد عاصب أصالً فترد األميان على املدعى عليه كما مر 

تقلب فيما إذا مل يوجد عاصب أصالً وفيما إذا وجدوا ، ولكن نكلوا عنها أو عن بعضها فإن وجد عاصب واحد 
فله أن يستعني عليها بعصبة نفسه ، وإن مل يكونوا عصبة للمقتول كامرأة مقتولة ليس هلا غري ابنها وله أخوة من أبيه 

وللويل االستعانة ) : خ ( ا املستعان به فنكوله غري معترب فيستعني هبم أو بواحد منهم أو بعمه ، مث إذا نكل هذ
يعين وينظر الويل من يستعني به غري هذا الناكل فإن مل جيد ردت . بعاصبه إىل قوله ونكول املعني غري معترب اخل 

عندهم أو فإذا قام اللوث على مجاعة أو قال دمي ) لن يقتال ( أي القسامة ) وغري واحد هبا . ( األميان كما مر 



قامت بينة بالسماع الفاشي أهنم قتلوه فاملشهور أهنم يقسمون على واحد منهم يعينونه هلا ويقولون لقد قتله أو ملن 
ووجب هبا الدية يف اخلطأ ) : خ ( ضربه أو جرحه مات وال يقولون لقد قتلوه أو ملن ضرهبم أو جرحهم مات 

  :يقسمون على مجيعهم مث خيتارون واحداً للقتل : أشهب وقال . والقود يف العمد من واحد يعني هلا اخل 
وهو أظهر ألن األولياء تارة يترجح هلم األقوى فعالً فيقسمون عليه ، وتارة ال يترجح هلم فيقسمون على : قلت 

بال اجلميع لئال حيلفوا غموساً ، واملشهور يقول يف هذه إما أن حيلفوا غموساً أو يبطل حقهم فلزم عليه أنه ترجيح 
وعلى املشهور . مرجح مع لزوم الغموس أو إهدار دم املقتول ، وأشهب ال يلزمه إالَّ الترجيح بال مرجح واهللا أعلم 

لو قدم واحد منهم للقتل بعد القسامة عليه بعينه فأقر غريه بأنه الذي قتله خري األولياء يف قتل واحد منهما وال 
مث أشار إىل أنه ال قسامة يف غري احلر املسلم ويف غري . املوازية واجملموعة  ميكنون من قتلهما معاً قاله ابن القاسم يف

  وليس يف عْبٍد وال َجننيِ:حمقق احلياة فقال 
  قََساَمةٌ َوالَ َعُدوِّ الدِّينِ

من ذمي أو معاهد وال يف جرح فإذا قال ) عدو الدين ( يف قتل ) عبد وال جنني قسامة وال ( قتل ) وليس يف ( 
جنيين عند فالن فيحلف املدعى عليه مييناً واحدة ويربأ وكذا إن : دمي عند فالن أو قالت املرأة : أو الكافر العبد 

جرحين فالن فإن املدعى عليه حيلف لرد دعواه ما مل تكن تقدمت بينهما عداوة على ما يأيت يف فصل : قال شخص 
املرأة أو على إقرار القاتل أو الضارب بذلك أو  اجلراح ، فإن قام شاهد واحد على معاينة قتل العبد أو ضرب

شهادة مساع على ذلك وحنو ذلك من أمثلة اللوث حلف سيد العبد مييناً واحدة وأخذ قيمته وويل الكافر وأخذ ديته 
ولو من كافر مكاىفء للمقتول ووارث اجلنني وأخذ غرته ، وإن نكلوا حلف القاتل واحدة أيضاً وبرىء فإن ثبت 

أة حىت ألقت جنينها بشاهد واحد وماتت كانت القسامة يف املرأة وميني واحدة مع الشاهد يف اجلنني ، إذ ضرب املر
. ال مدخل للقسامة يف اجلنني ، وكذلك يف اجلرح حيلف مع شاهده واحدة ويقتص يف العمد ويأخذ الدية يف اخلطأ 

واقتص يف جرح : حلف واحدة وأخذ الدية يعين ومن أقام شاهداً على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنني ) : خ ( 
العمد وإن نكل برىء اجلارح ومن معه إن حلف وإال حيلف غرم يف الصور كلها ما عدا جرح العمد فإنه حيبس 

  .حىت حيلف 
  والقَوُد الشَّْرطُ بِه املُثِْليَّه
  يف الدَّمِ باإلْسالمِ َواحلُرِّيَّْه

به ( مبتدأ ثان ) الشرط ( العرب كانت تقود اجلاين حببل وتسلمه لويل الدم  وهو القصاص مسي قوداً ألن) والقود ( 
الباء مبعىن يف يتعلق ) باإلسالم ( يتعلق بالشرط ) يف الدم ( خرب عن الثاين ومها خربان عن األول ) املثلية ( أي فيه ) 

تل شرط فيه زيادة على شرطية التكليف والقود يف الدم أي الق: معطوف على اإلسالم والتقدير ) واحلرية ( باملثلية 
وتقدم أن من مجلة . املتقدمة املثلية يف احلرية واإلسالم من حني السبب أي الرمي إىل حني املسبب أي املوت 

الشروط أن يكون القاتل غري حريب فال يقتل حريب مبسلم وال مسلم ولو عبداً بكافر ولو حراً كذمي وال حر مسلم 
وكذا لو رمى عبد رقيقاً مثله يف الدين فعتق الرامي قبل موت املرمى مل يقتل به لزيادة الرامي  برقيق ولو مسلماً ،

باحلرية حني املسبب أي املوت وإمنا عليه قيمته ، ولو رمى حريب مسلماً مث صار الرامي من أهل اإلسالم أو أهل 
، ولو رمى حر ذمي عبداً ذمياً مث حارب  الذمة مث مات املرمى مل يقتل به ألنه حريب حني السبب وال شيء عليه

الرامي فأخذ واسترق مث مات املرمى مل يقتل به لزيادة الرامي حني السبب عليه باحلرية وإن ساواه حني املوت ، 
وكذا لو رمى مسلم كافراً أو مرتداً فأسلم قبل وصول الرمية إليه مث وصلته مل يقتل لزيادة الرامي عليه باإلسالم 



وإن ساواه حني القتل ، وعليه دية مسلم عند ابن القاسم كمن رمى صيداً وهو حالل فلم تصل الرمية حني السبب
إن أتلف مكلف وإن رق غري حريب وال زائدة حرية أو إسالم حني القتل ) : خ . ( إليه حىت أحرم فعليه جزاؤه 

ال يقتص من األدىن لألعلى كما يأيت يف فصله واحترز الناظم بقوله يف الدم أي يف القتل من اجلرح فإنه . فالقود اخل 
  .إن شاء اهللا 

  َوقَْتلُ ُمْنَحٍط َمَضى بالعاِلي
  ال العكُْس والنساُء كالرِّجَالِ

ال ( فيقتل العبد املسلم باحلر املسلم ، وكذا الكافر باملسلم ولو عبداً ألنه أشرف منه ) وقتل منحط مضى بالعايل ( 
املنحط عنه لعدم وجود املثلية فهو مستغىن عنه ألنه اشترط يف القود أن مياثله من حني أي ال يقتل العايل ب) لعكس 

السبب أي الرمي إىل حني املسبب أي املوت ، فإذا كان أعلى منه باحلرية أو اإلسالم حني السبب أو املسبب مل 
ة بعدمها أي السبب واملسبب مل يقتل به كما مر يف األمثلة ، ويفهم من هذا أنه إذا حدث العلو باإلسالم واحلري

يسقط القصاص فإذا قتل عبد مثله أو كافر مثله مث أسلم الكافر أو أعتق العبد فال يسقط القصاص ألن املانع إذا 
ومثل القتل . وال يسقط القتل عند املساواة بزواهلا بعتق أو إسالم اخل ) : خ ( حصل بعد ترتب احلكم ال أثر له 

أو يد حر مسلم مث ارتد املقطوعة يده فالقصاص ، ويفهم أيضاً من حصره العلو يف احلرية اجلرح فإذا قطع رِجل 
واإلسالم أنه ال علو إال هبما ، وهو كذلك إذ ال أثر لعلو بشرف وفضل أو عدالة أو سالمة أعضاء أو رجولية ، بل 

: ( الرجل باملرأة كما قال يقتل الشريف باملشروف والعدل بالفاسق والصحيح باملريض وباألعمى واملقطوع و
وقتل األدىن باألعلى كحر كتايب بعبد ) : خ ( وكذا ال أثر للعدد أيضاً فتقتل اجلماعة بالواحد ) والنساء كالرجال 

: فقوله . مسلم والكفار بعضهم ببعض من كتايب وجموسي ومؤمن كذوي الرق وذكر وصحيح وضديهما اخل 
كذوي الرق أي ولو : واحدة فيقتل الكتايب باجملوسي واملؤمن بغريه ، وقوله  أي ألن الكفر كله ملة. والكفار اخل 

كان القاتل ذا شائبة فإنه يقتل مبن ال شائبة فيه ، وقوله وضديهما أي ضد الذكر املرأة وضد الصحيح السقيم فيقتل 
بسوط سوط واملتسبب مع ويقتل اجلمع بواحد واملتمالئون وإن : الرجل باملرأة والصحيح باملريض ، وقال أيضاً 

  .املباشر اخل 
  َوالّشرطُ يف املقُْتولِ ِعصَمةُ الدَّمِ

من حني السبب الذي هو ) عصمة الدم ( الذي يقتص له من قاتله ) والشرط يف املقتول ( زِيادةٌ ِلَشْرِطِه الُْمْستَقَْدمِ
منه لعدم عصمة دمهما وإن كانا متساويني  الرمي إىل حني املوت فلو قتل مسلم زانياً حمصناً أو قاتل غيلة فال يقتص

له يف احلرية واإلسالم ، بل لو قتلهما ذمي مل يقتل هبما لعدم عصمة دمهما وإمنا عليه األدب لالفتيات على اإلمام ، 
وكذا لو رمى مسلم مثله فارتد املرمى قبل وصول الرمية إليه فوصلت إليه ومات فإنه ال يقتل به وكذا لو جرحه 

جملروح أو زىن يف حال إحصانه مث نزى ومات ألنه صار إىل ما أحل دمه يف الصورتني ومل تستمر عصمته فارتد ا
وكذا لو رمى كتايب مرتداً . للموت ، وإمنا عليه دية املرتد وال شيء عليه يف احملصن غري األدب الفتياته على اإلمام 

منصوب على احلال ) زيادة (  السبب كان غري معصوم فجرحه مث أسلم املرتد ونزى ومات فإنه ال يقتل به ألنه حني
ألنه تقدم له أنه يشترط يف ) املستقدم ( أي على الشرط يف القصاص ) لشرطه ( أي حال كون العصمة زيادة 

القصاص ثبوت القتل عمداً ، وكون القاتل مكلفاً مكافئاً للمقتول أي غري زائد عليه حبرية أو إسالم وغري حريب ، 
لى ذلك كون املقتول معصوم الدم ألنه قد يكون مكافئاً يف احلرية واإلسالم ، ولكن دمه غري معصوم كما ويزاد ع

وقد اشتمل كالمه من أول . من حالة الرمي لوقت العدم ، لوىف باملراد : ولو أبدل الناظم هذا الشطر بقوله . مر 



ليها ، والفقهاء يطلقون على الركن شرطاً وبالعكس الفصل إىل هنا على أركان القصاص الثالثة كما تقدم التنبيه ع
أي معصوماً للموت ال حني اجلرح فقط . معصوماً للتلف واإلصابة اخل : هلذا الركن بقوله ) خ ( ، وأشار 

  .ولإلصابة ال حني الرمي فقط 
  وإنْ َوِليُّ الدَّمِ للمَالِ قَبِلْ
  والقْوَد استحقَُّه فيمن قُِتلْ

املفسر ) قبل ( الالم زائدة ألنه مفعول لقوله ) للمال ( اعل بفعل حمذوف يفسره ما بعده ف) وإن ويل الدم ( 
ومعناه أن ) قتل ( أي يف قريبه الذي ) فيمن ( الويل املذكور ) القود استحقه ( احلال أن ) و ( للمحذوف املذكور 

يف قريبه املقتول بالشروط املتقدمة ففي ذلك الويل إذا قبل املال كان أقل من الدية أو أكثر ، وقد كان استحق القود 
  .قوالن ألشهب وابن القاسم 

  فأشهُب قال ِلالسِتْحَياِء
  ُيجَْبُر قاتلٌ على اإلْعطَاِء

وليَس ذا يف َمذْهبِ ابنِ .للمال الذي قبله الويل إذا كان ملياً به ) فأشهب قال لالستحياء جيرب قاتل على اإلعطاء ( 
  القَاِسمِ

  رِ قاِتلٍ بِالَزمِدونَ اْختيا
اإلشارة بذا للجرب املتقدم أي ليس اجلرب على دفع املال ) وليس ذا يف مذهب ابن القاسم دون اختيار قاتل بالزم ( 

الذي قبله الويل الزماً يف مذهب ابن القاسم دون اختيار القاتل له ورضاه به ، ألن الواجب عنده هو القود أو العفو 
إمنا أعفو على : وقال الويل . إما أن تقتص أو تعفو جماناً : ال برضامها معاً ، فإذا قال القاتل جماناً والدية ال تكون إ

. فالقود عيناً ) خ ( مال قدره كذا وأنت ملي به ، فإن القاتل ال جيرب على ذلك يف مذهب ابن القاسم وهو املشهور 
ولو فداه من أرض العدو : يس له أن يسفكه قال ورواه عن مالك جيرب ألنه وجد سبيالً حلقن دمه فل: وقال أشهب 

. لكان عليه ما فداه به فالويل عنده خمري بني أن يقتص أو يقبل الدية فيجرب القاتل على دفعها حيث كان ملياً هبا 
  ) .ح ( واختاره اللخمي وهو مقتضى احلديث كما يف 

  وعفُو بعضٍ ُمسِقطُ القَصاصِ
  ما مل يكن من قُْعُدد انِتقاصِ

مسقط القصاص ( األولياء املستحقني للدم املتساوين يف الدرجة كابن من األبناء أو عم من األعمام ) وعفو بعض  (
وسقط إن عفا رجل كالباقي أي مساوٍ للباقي يف الدرجة ، وإذا سقط ) : خ ( ألن عفوه يتنزل منزلة عفو اجلميع ) 

( ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من دية عمد : ضاً بعفو البعض فلمن مل يعف نصيبه من دية عمد كما قال أي
يسقط : أي أبعد من درجة من بقي فعرب بانتقاص عن األبعد فكأنه يقول ) من قعدد انتقاص ( العايف ) ما مل يكن 

القصاص بعفو البعض ما مل يكن البعض العايف من قعدد أبعد من قعدد من بقي من والة الدم كعفو العم مع وجود 
  .خ أو عفو األخ مع وجود االبن فإنه ال يسقط القصاص بذلك إذ ال كالم لألبعد مع األقرب األ

واعلم أن املستحقني للدم تارة يكون مجيعهم رجاالً وتارة يكون مجيعهم نساء ، وتارة يكونون رجاالً ونساء فالقسم 
فأخ فابنه إال اجلد واألخوة فهما يف مرتبة األول يسقط القتل بعفو واحد منهم وترتيبهم كالنكاح فيقدم االبن فابنه 

واالستيفاء للعاصب كالوالء إال اجلد واألخ فسيان ، والقسم الثاين إما ) : خ ( واحدة فال يقدم أحدمها على اآلخر 
) : خ ( أن حيزن املرياث كله أو ال فإذا مل حيزنه كالبنات أو األخوات فلهن القتل وإن عفا بعضهن نظر السلطان 



عفت بنت من بنات يعين أو أخت من أخوات أو بنات ابن نظر السلطان فيمضي ما يراه سداداًوصواباً من وإن 
عفو أو قتل ، وإمنا كان ينظر ألنه يرث الباقي ، وإذا اجتمعت األم مع البنات فال كالم لألم يف عفو وعدمه بل 

) : خ ( وأخت فالبنت أوىل بالقتل أو بالعفو الكالم للبنات فقط كما يف الشامل وغريه ، وإن حزن املرياث كبنت 
. إما أن يكون الرجال والنساء يف درجة واحدة أم ال : والبنت أوىل من األخت يف عفو وضده ، والقسم الثالث 

فإن كانوا يف درجة واحدة كبنني وبنات أو إخوة وأخوات فال كالم للنساء يف عفو وال ضده ، فهو كما لو انفرد 
كما يف القسم األول ، وإن مل يكونوا يف درجة واحدة ، بل كان الرجال أبعد فإما أن حيوز النساء الرجال وحدهم 

فإن مل حيزنه كالبنات واألخوة واألعمام فال عفو إال باجتماع البعض من الفريقني ، والقول ملن . املرياث كله أم ال 
أو بينة ، وإن حزنه كالبنات واألخوات واألعمام  طلب القتل حيث انفرد أحد الفريقني بالعفو وثبت القتل بقسامة

فإن ثبت القتل بقسامة فال عفو إال باجتماعهم أيضاً ، وإن ثبت بغريها فال كالم للعصبة معهن ، وإىل هذا القسم 
وللنساء أي واالستيفاء للنساء إن ورثن ومل يساوهن عاصب : عاطفاً على االستيفاء للعاصب بقوله ) خ ( أشار 
إن ورثن من حنو العمة : فاحترز بقوله . لقتل وال عفو إال باجتماعهم كأن حزن املرياث وثبت بقسامة اخل ولكل ا

واخلالة فإنه ال كالم هلما ولو انفردتا لعدم إرثهما ، وال بد أن يكون النساء الوارثات لو قدرن ذكراً لعصنب لتخرج 
وإن ورثن ولتدخل األم ألهنا لو قدرت ذكراً عصبت ،  األخت لألم والزوجة واجلدة لألم ألهنن ال كالم هلن ،

ومل يساوهن عاصب مما لو ساواهن عاصب فإنه ال كالم هلن معه كما مر يف احلالة األوىل من هذا : واحترز بقوله 
اث وال عفو إالّ باجتماعهم لكان أوىل يعين إذا مل حيز النساء املري: ولكل القتل لو أخره عن قوله : القسم ، وقوله 

وعصبهن عاصب أسفل منهن فال عفو إال باجتماع البعض من الفريقني وإالَّ فالقول ملن طلب القتل كما مر يف 
ولكل : هي احلالة الثالثة منه ، والتشبيه يف قوله . كأن حزن املرياث اخل : وقوله . احلالة الثانية من هذا القسم أيضاً 

ا ثبت القتل بغري قسامة ال كالم لعاصب معهن ، وقد نظم هذه األقسام القتل وال عفو إال باجتماعهم ، ومفهومه إذ
  :سيدي عبد الواحد الوانشريسي بقوله 

  إذا انفرد الرجال وهم سواء
  فمن يعفو يبلغ ما يشاء

  ودع قول البعيد بكل وجه
  كأن ساوت بقعددهم نساء
  فإن يكن النساء أدىن فتمم
  بوفق مجيعهم عفوا تشاء

  ع رجاالًوإن إرثاً حيزن فد
  إذا ثبتت فال قسم دماء

هو احلالة . كأن ساوت اخل : فالبيت األول وشطر الثاين هو ما احتوى عليه القسم األول من هذه األقسام ، وقوله 
شامل للحالة الثانية والثالثة منه إال أنه يف الثالثة إذا . فإن يكن النسا أدىن اخل : وقوله . األوىل من القسم الثالث 

وإن إرثاً : رياث وثبت بقسامة ومعىن أدىن أقرب أي أقرب من الرجال ، ويقرأ النسا بالقصر للوزن وقوله حزن امل
ما إذا مل : هو مفهوم ثبت بقسامة من احلالة الثالثة ، وبقي عليه القسم الثاين من األقسام الثالثة وهو . حيزن اخل 

  :بقوله ) م ( يكن معهن عاصب أصالً ، ولذا ذيله الشيخ 
  كذا إذا انفردن وحزن ماالً



  فحكم للقريبة ما تشاء
  وإن إرثاً يشط لبيت مال

  .فحاكمنا جينب ما يشاءوإمنا أطلنا يف هذه املسألة وتعرضنا لشرح نظمها لتشعبه وتشعبها على كثري من الطلبة 
وليس له العفو إال أن  إذا مل يكن للمقتول مستحق لدمه ال من الرجال وال من النساء فإن اإلمام يقتص له: تنبيه 

  .يكون القاتل واملقتول كافرين مث يسلم القاتل 
  وُشْبَهةٌ تدَرؤُه َوِملُْك

  بعضِ دمِ الذي اعَتَراه اهللُْك
أي القصاص وتوجب الدية على العاقلة كضرب الزوج لزوجته واألب لولده واملعلم للمتعلم بآلة ) وشبهة تدرؤه ( 

خلطأ ال مبا ال يؤدب مبثله كلوح فهو على العمد كما مر أول الباب قال يف الشامل يؤدب مبثلها ، وحيمل فعله على ا
) و ( ومن جاز له فعل بضرب وشبهه محل على اخلطأ حىت يثبت العمد كأب وزوج ومعلم وطبيب وخاتن اخل : 

دم للثالثة ، فإذا وهو املقتول كأربعة أوالد قتل أحدهم أباه فال) ملك بعض دم الذي اعتراه اهللك ( كذا يدرؤه 
مات أحدهم سقط القصاص عن القاتل إلرثه من أخيه امليت بعض دم األب فصار كعفو البعض ، وأحرى لو ملك 

تشبيهاً يف سقوط القصاص كإرثه ولو ) : خ ( مجيع دمه كابنني قتل أحدمها أباه مث مات غري القاتل فورثه القاتل 
وهذا احلكم إمنا هو إذا كان الباقي يستقل . املبالغة هو نص الناظم  وما بعد. قسطاً من نفسه وإرثه كاملال اخل 

بالعفو ، وأما إن كان ال يستقل كما لو كانوا رجاالً ونساء والتكلم للجميع كمن قتل أخاه وترك املقتول بنتني 
ىت تعفو البنتان وثالثة أخوة أشقاء غري القاتل فمات أحدهم فقد ورث القاتل قسطاً من دم نفسه فال يسقط القتل ح

  .أو إحدامها 
  وحيثُ َتقَْوى ُتهمةٌ يف املدََّعى
  عليه فالسِّْجُن له قد ُشرَِعا

ومل تصل إىل حد اللوث املوجب للقسامة وأحرى لو وصل إىل حد القسامة ) وحيث تقوى هتمة يف املدعى عليه ( 
حىت يكشف أمره ، وظاهره ولو ) د شرعا له ق( الطويل ) فالسجن ( ومل يوجد من يطلبها أو تورع األولياء عنها 

. كان جمهول احلال ولو مبجرد الدعوى وهو كذلك كما مر يف بايب السرقة والغصب ، وقد تقدم هنا ما فيه كفاية 
: قال ابن حبيب . وإن قويت عليه هتمة ومل تتحقق حتقيقاً يوجب القسامة حبس احلبس الطويل : ويف ابن سلمون 

ولقد كان الرجل يسجن يف الدم باللطخ والشبهة : قال مالك . تأيت عليه السنون الكثرية  حىت تتحقق براءته أو
وتقدم أنه رمبا يسجن أبداً وأنه يضرب وذلك خيتلف باختالف . حىت إن أهله يتمنون له املوت من طول سجنه اه 

فة فاحبس املدعى عليه ومن جاءك وعليه جراح خمو: شهرته بذلك وعدم شهرته ، ويف أحكام ابن سهل الكربى 
بالدم حىت يصح اجملروح أو تتبني حالة توجب إطالقه ، ومن جاءك معاىف يف بدنه من اجلراح يدعي على رجل ضرباً 

مؤملاً فإن ثبت تعدي املدعى عليه فعزره وإن رأيت حبسه فذلك إليك على ما يظهر لك من شنعة ما يثبت عليه ، 
أنه يرتكب مثل هذا من نفسه فاسلك به سبيل املعاىف من اجلراح ، فإذا ومن جاء جبرح خفيف وهو ممن يظن به 

  .باختصار . فعلتهذا ارتفعت اليد العادية وانتفعت به العامة وحفظت بذلك دماؤهم وأمواهلم اه 
  والعفُو ال يُْغنِي َعنِ القََرابْه
  يف القَْتلِ والَْغْيلَِة َواحلَِرابْه

يف ( والعفو الكائن من القرابة حال كونه كائناً : يتعلق مبحذوف صفة للعفو والتقدير ) والعفو ال يغين من القرابة ( 



ال يغين عن قتل القاتل ألن القتل فيهما حد من حدود اهللا تعاىل ال جيوز إسقاطه ال لإلمام ) القتل والغيلة واحلرابة 
فنبه هنا على أن ذلك خاص . اخل وعفو بعض مسقط القصاص : وال لغريه ، فهذا البيت كالتخصيص لعموم قوله 

بغري الغيلة واحلرابة ، وأما مها فال عفو فيهما ، وظاهره ولو كان املقتول غيلة وحرابة كافراً أو عبداً ، وظاهره أيضاً 
وبالقتل جيب قتله ولو ) : خ ( ولو جاء تائباً ولو مل يباشر القتل بل أعان عليه ولو جباهه وهو كذلك يف اجلميع 

لكن إذا جاء احملارب تائباً قبل القدرة عليه سقط حق اهللا وبقي . و إعانة ولو جاء تائباً وليس للويل العفو اخل بكافر أ
حق اآلدمي فله العفو حينئذ كما لشراحه فأما الغيلة فهي من أنواع احلرابة وهي أن يقتله ألخذ ماله أو زوجته أو 

وخمادع الصيب أو غريه ليأخذ ) : خ ( وضعاً خالياً ليقتله ويأخذ ماله ابنته ، وكذا لو خدع كبرياً أو صغرياً فيدخله م
يعين ال للمقتول وال لألولياء وال لإلمام ألن احلق فيه : اجلزويل . وقتل الغيلة ال عفو فيه : قال يف الرسالة . ما معه 

عفو كاحملارب والغيلة ال تثبت إال وظاهره ولو جاء تائباً وهو كذلك ، وقيل إذا جاء تائباً للويل ال. هللا تعاىل اه 
ولو شهد اثنان أنه املشتهر هبا ثبتت ) : خ ( بعدلني ال بشاهد وقسامة كما مر ، وأما احلرابة فتثبت حىت بالشهرة 

  .وإن مل يعايناها 
  ومائةً ُيْجلَُد باألْحكَامِ

  َمن عنه ُيْعفَى َمْع َحْبسِ عامِ
بعد ثبوت القتل عليه عمداً ببينة أو إقرار أو لوث بعد ) عنه يعفى  يف األحكام من( أي يضرب ) ومائة جيلد ( 

مع ( القسامة أو قبلها ، ولو قام اللوث على مجاعة وقسموا على واحد عينوه هلا فإن على أصحابه ضرب مائة 
كن عفو يعفى بل كذلك إذا مل ي: بعد اجللد املذكور وال حيسب فيه سجنه قبل ذلك ، والمفهوم لقوله ) حبس عام 

وعليه أي القاتل عمداً ولو عبداً أو ذمياً جلد مائة مث حبس سنة وإن ) : خ ( ، ولكن سقط القتل لعدم التكاىفء 
واحلبس قبل العفو ال بد فيه من احلديد خبالفه بعده فيحبس بغري حديد ، وتقدم يف باب . بقتل جموسي أو عبد اخل 

  .فا عنه الويل ال حبس فيه وال ضرب السرقة أن القتل إذا ثبت بإقرار رجع عنه وع
  والّصلُح يف ذاك مع الَعفْوِ استَوى
  كما مها يف ُحكْمِ اإلسقاِط سَوَا

يف جلد مائة وسجن عام ألن الضرب والسجن ) استوى ( جماناً ) مع العفو ( القصاص املتقدم ) والصلح يف ذاك ( 
يف حكم ( أي العفو والصلح ) كما مها ( على مال  املذكورين حقان هللا ال يسقطان بالعفو جماناً وال بالصلح

  .وهذا الشطر تتميم للبيت ) سوا ( للقتل ) اإلسقاط 
  َودَيةُ العَْمِد كذاِت اخلَطَإ
  أو ما َترَاَضى فيه بَني املَإل

مل حيث عفا بعض املستحقني للدم أو صاحل أو عفوا كلهم أو بعضهم على دية مبهمة ، فالواجب ملن مل يعف و) و ( 
ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من دية عمد ال ) : خ ( كما تقدم يف قوله ) دية العمد ( يصاحل يف ذلك كله 

كذات اخلطا . ( ينقص له من نصيبه منها شيء إال برضاه لتقرر الدية يف ذمة القاتل بعفو البعض أو صلحه وقدرها 
ف ابن اللبون كما يأيت فيأخذ من مل يعف ، ومل يصاحل نصيبه منها يف كوهنا مائة من اإلبل إال أهنا تكون مربعة حبذ) 

حيث كانوا من أهل اإلبل أو من قيمتها حيث كانوا من أهل بقر أو غنم ، ويأخذ نصيبه من ألف دينار إن كانوا 
نئذ عفوت عنك على دية ويرضى القاتل فإن قدرها حي: مبهمة مثاله أن يقول : وقويل . من أهل الذهب ، وهكذا 

عفوت عنك على ألف عبد أو بقرة أو مجل ، وحنو ذلك من قليل أو كثري : كذات اخلطأ فإن بني شيئاً كأن يقول 



للتنويع أي نوع منها قدره كذات اخلطأ وهو ما تقدم ونوع ) أو : ( عمل عليه حيث رضي القاتل بذلك كما قال 
أي مجاعة األولياء كان ما تراضوا عليه مثل دية اخلطأ أو )  املأل( أي مع ) بني ( القاتل ) ما تراضى فيه ( منها قدره 

وجاز صلحه يف عمد بأقل أو بأكثر أي ألن العمد ال شيء فيه مقدر من الشارع ، فإن مل ) : خ ( أقل أو أكثر 
ى قول أشهب إمنا لك القتل أو العفو جماناً فإنه ال جيرب على مذهب ابن القاسم وجيرب عل: يرض القاتل بدفع املالوقال 

  .كما مر 
إمنا عفوت ألجل الدية فإنه ال يصدق : إذا عفا الويل عن القاتل عفواً مطلقاً مل يذكر فيه دية مث بعد ذلك قال : تنبيه 

لوال احلاجة ما عفوت عنه أو يكون : يف ذلك إال أن يظهر من حاله وقرائن األحوال أنه أراد ذلك كقوله عند العفو 
وال دية لعاف ) : خ ( اتل ملياً كما يف ابن رحال فإنه حيلف ويبقي على حقه إن امتنع القاتل الويل فقرياً أو الق

وظاهره كظاهر املدونة أنه إذا علمت القرينة عند . مطلقاً إال أن يظهر إرادهتا فيحلف ويبقي على حقه إن امتنع اخل 
  .الزرقاين العفو يصدق سواء قام بالقرب أو بعد طول وهو كذلك خالفاً ملا يف 

  َوْهَي إذا ما قُبِلَْت وُسلَِّمْت
  َحبَسبِ اِملرياِث قَْد تَقَسََّمْت

من القاتل تكون حالة عليه ال منجمة إال برضا األولياء وتكون يف ) قبلت ( زائدة ) إذا ما ( أي دية العمد ) وهي ( 
حبسب املرياث ( لألولياء ودفعت هلم فإهنا  )سلمت ( إذا ) و ( ماله ال على العاقلة فإن كان عدمياً اتبعت ذمته هبا 

على فرائض اهللا تعاىل بعد قضاء ديونه فتأخذ منها الزوجة واألخ لألم وال شيء ألهل الوصايا منها ) قد تقسمت 
إن قبل أوالدي الدية : ألنه مال طرأ مل يعلم به املوصي والوصايا إمنا تدخل فيما علم به كما مر يف باهبا ، بل لو قال 

ألنه مال مل يكن ، نعم : وصييت فيما علمت وفيما مل أعلم مل تدخل الوصايا يف شيء من الدية ، ابن رشد : أو قال  ،
إن أنفذت مقاتله وقبل وارثه الدية وعلم بقبوله إياها فإن الوصايا حينئذ تدخل يف الدية ، سواء كانت الوصايا قبل 

. الوصايا يف ديته إال أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية وعلم اخل خبالف العمد فال تدخل ) : خ ( العلم أو بعده 
: خبالف دية اخلطأ فإن الوصايا تدخل فيها إن عاش بعد اجلرح ما ميكنه فيه التغيري فلم يغري ، وظاهر قول الناظم 

: مر عند قوله  ولو ثبت القتل بقسامة العصبة احملجوبني بذوي الفروض مثالً وهو كذلك كما. حبسب املرياث اخل 
مال جيب بقتل آدمي حر عن : مث أشار إىل قدر الدية وحبسها وهي كما قال ابن عرفة . وحيلفوهنا على البتات اخل 

فقوله مال يشمل اإلبل وغريها ، وذلك خيتلف باختالف الناس ، . دمه أو جبرحه مقدراً شرعاً ال باجتهاد اخل 
ا نقصه إن برىء على شني ، وخرج بقوله مقدراً شرعاً احلكومة فإهنا وخرج باحلر العبد فإمنا فيه القيمة أو م

  :ويف جراح اخلطأ احلكومة اخل فقال : باالجتهاد كما يأيت يف قوله 
  َوُجِعلْت ِديةُ ُمسِلمٍ قُِتلْ

  على البواِدي مائةً ِمَن اإلبِلْ
و عفا البعض أوصاحل فلمن مل يعف خطأ أو عمداً وعفي عنه على دية مبهمة أ) مسلم قتل ( حر ) وجعلت دية ( 

مائة ( القاتلني ) البوادي ( أهل ) على ( ومل يصاحل نصيبه من الدية كما مر أو قدرها يف اخلطأ والعمد املذكورين 
إن كانوا أهل إبل إال أهنا يف اخلطأ خممسة كما يأيت منجمة على العاقلة يف ثالث سنني حتل بأواخرها ، ) من اإلبل 
  :حد منهم ، وأما يف العمد فهي على القاتل وحده حالة عليه مربعة كما قال واجلاين كوا

  واحلُكُْم بالتَّرْبِيع يف الَعْمِد َوَجْب
  وألُف ِدينارٍ على أْهلِ الذَّهْب



وربعت يف ) : خ ( فيؤدي مخساً وعشرين من كل صنف من األصناف اآلتية ) واحلكم بالتربيع يف العمد وجب ( 
للبون ، وفهم منه أهنا ال تربع يف الذهب والفضة أي ال تغلظ فيهما ، وهو كذلك على املشهور عمد حبذف ابن ا

ألف دينار على ( قدرها ) و ( وغلظت وثلثت يف اإلبل ، فإهنا تغلظ فيها كما يأيت : خبالف املثلثة اآلتية يف قوله 
  .اً شرعياً كما تقدم يف باب النكاح كالشامي واملصري واملغريب وصرف الدينار إثنا عشر درمه) أهل الذهب 

  َوقَْدُرها على أُْويل الَورقِ اثْنَا
  َعَشَر أَلَْف ِدْرَهمٍ ال أَدَْنى

من ذلك ) اثنا عشر ألف درهم ال أدىن . ( بسكون الراء لغة كالعراق وفارس وخراسان ) وقدرها ألهل ورق ( 
وا أهل خيل أو بقر أو غنم فهل يكلفون مبا جيب على فإن مل يكونوا من أهل اإلبل وال الذهب وال الورق بل كان

وفهم من النظم أن املعترب أهل . أقرب احلواضر إليهم أو يكلفون بدفع قيمة اإلبل ألهنا األصل واستظهر األول 
ل القاتل يف مجيع هذه األمور ال أهل املقتول ، وفهم منه أيضاً أن أهل اإلبل إذا أرادوا أن يؤدوها من الذهب أو أه

الذهب أرادوا أن يؤدوها من اإلبل ال تقبل منهم إال برضا األولياء ويراعى يف ذلك حينئذ بيع الدين فال جيوز أخذ 
ذهب عن ورق ألجل ألنه صرف مؤخر ، وجيوز مع حلوهلما وتعجيلهما ألنه صرف ملا يف الذمة وصرف ما يف 

أهل الذهب أو الورق فجائز ولو مل حيل كبيع الدين ،  الذمة جائز بعد حلوهلما ال قبله ، وأما أخذ العرض نقداً من
ملا يلزم عليه من فسخ الدين يف . وجيوز أخذ الثوب أو الذهب أو الورق من أهل اإلبل إن عجل بالفعل ، وإالَّ فال 

، الدين ، وال جيوز أيضاً أخذ إبل أو ذهب أو ورق أقل من الواجب قبل حلول أجلها ملا يلزم عليه من ضع وتعجل 
  .وال أخذ أكثر ألبعد من األجل ألنه سلف بزيادة 

  ونِْصُف ما ذُِكرَ يف الَيُهوِد
  ويف الّنصَارى ثَابتُ الُوجوِد

( وهو مخسون من اإلبل خممسة يف اخلطأ ومربعة يف العمد أو مخسمائةدينار أو ستة آالف درهم ) ونصف ما ذكر ( 
ثابت ( وقوله ) النصارى ( قتل الواحد من ) يف ( كم كذلك احل) و ( ذمياً أو معاهداً ) اليهودي ( قتل ) يف 

  :وكان من حقه أن يزيد هنا بيتاً فيقول مثالً ) : ت ( خرب عن نصف واجملرور متعلق به قال ) الوجود 
  ويف اجملوسي ويف املرتد
  ثلث مخس فادره بالعد

رتد من الذهب ستة وستون ديناراً وثلثا ويقرأ ثلث بضم الالم ، ومخس بسكون امليم للوزن فدية اجملوسي ، وامل
  .دينار ، ومن الفضة مثامنائة درهم ، ومن اإلبل ستة أبعرة وثلثان 

  ويف النَِّساِء احلُكْمُ َتْنِصيُف الّديْه
  وحالُهُ يف كلِّ ِصْنٍف ُمْغنِيَْه

فدية ) نصيف الدية احلكم ت. ( من كل صنف تقدم مسلمات أو كتابيات أو جموسيات أو مرتدات ) ويف النساء ( 
عن بياهنا فيجب يف املسلمة ) يف كل صنف مغنيه ( أي التنصيف ) وحاله ( كل امرأة على نصف دية ذكر ملتها 

مخسون من اإلبل ، ويف اليهودية والنصرانية مخس وعشرون ، ويف اجملوسية واملرتدة ثالثة أبعرة وثلث ، وقس على 
  .يب واملعاهد نصفه ، واجملوسي واملرتد ثلث ومخس وأنثى كل نصفه ويف الكتا) : خ ( ذلك يف الذهب والورق 
  َوَتجُِب الديةُ يف قَتلِ اخلَطَا
  واإلبِلُ الّتخميُس فيها قُسِّطا



ومنه عمد الصيب واجملنون وما ال يقتص منه من اجلراح إلتالفه كجائفة وآمة وكسر ) وجتب الدية يف قتل اخلطا ( 
ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة : ، وإمنا وجبت الدية يف اخلطأ لقوله تعاىل  فخذ فإن ذلك كله على العاقلة

) فيها قسطا ( مبتدأ ثان خربه ) التخميس ( املأخوذة فيها ) واإلبل ) (  ٩٢: النساء ( } ودية مسلمة إىل أهله 
ت يف الثالثة ، وعشرون ابن عشرون بنت خماض وهي اليت دخلت يف السنة الثانية وعشرون بنت لبون وهي ما دخل

لبون كذلك ، وعشرون حقة وهي ما دخلت يف الرابعة وعشرون جذعة وهي ما دخلت يف اخلامسة ، وتقدم أهنا 
  .تربع يف العمد حبذف ابن لبون 

  َتحِملَُها عاِقلَةٌ للقاِتلِ
  َوْهَي القَرَابةُ ِمَن الْقَبَاِئلِ

( أي العاقلة ) وهي ( وهو كواحد منهم وتكون منجمة عليهم كما يأيت) عاقلة للقاتل ( أي دية اخلطأ ) حتملها ( 
بعد األدىن فاألدىن فيبدأ بالفصيلة مث الفخذ : أراد الطبقات اليت ينتسب إليها القاتل بدليل قوله ) القرابة من القبائل 

  :مث البطن مث العمارة بالفتح مث القبيلة مث الشعب بالفتح ، وقد نظمها بعضهم فقال 
  بيلة قبلها شعب وبعدمهاق

  عمارة مث بطن يتلوه فخذ
  وليس يأوى الفىت إال فصيلته
  وال سداد لسهم ماله قذذ

مجع قذة وهي ريش السهم ، فهذه طبقات قبائل العرب ، فبنو العباس مثالً فصيلة ، وبنو هاشم فخذ ، وبنو قصي 
يبدأ بالفخذ يعين إذا مل يكن يف الفصيلة : ب وقول ابن احلاج. بطن ، وقريش عمارة وكنانة قبيلة ، وخزمية شعب 

وهل حد العاقلة ) : خ ( كفاية ، وهذا الترتيب املذكور هو الذي يف ابن احلاجب وهو املذهب وهو راجع إىل اللغة 
وعلى األول العمل كما يف نظم العمل املطلق فإذا وجد هذا العدد مثالً من . سبعمائة أو الزائد على ألف ؟ قوالن 

يبدأ مبد شر القاتل الذين هم : يلة ال يضم إليهم الفخذ وإالَّ ضم إليهم وهكذا ، وعليه فيقال يف قبائل املغرب الفص
إخوانه وقرابته ، فإن مل تكن فيهم كفاية ومل حيصل منهم العدد املذكور فجماعته ، فإن مل تكن فيهم كفاية فربع 

ن مل تكن فيهم كفاية فجميع قبيلته ، فإن مل تكن فيهم كفاية فأقرب قبيلته إن كان القبيلة منقسمة أرباعاً مثالً ، فإ
وغريه وهي أي العاقلة العصبة وبدىء بالديوان إن أعطوا مث يبدأ هبا أي ) : خ ( القبائل إليهم وهو معىن قول 

لة فبيت املال يعقل بالعصبة األقرب فاألقرب ، مث املوايل األعلون مث األسفلون ، مث إذا مل يكن للقاتل عصبة وال قبي
عنه إن كان اجلاين مسلماً ، فإن مل يكن بيت مال أو كان ولكن ال ميكن الوصول إليه ، فالدية على اجلاين وحده 

يعين أنه يقدم . وبدىء بالديوان اخل : وقوله . بناء على املشهور من أنه كواحد من العاقلة وعلى مقابله تسقط 
يسوا معه يف الديوان ، والديوان عبارة عن الذمام الذي جيمع فيه اإلمام أفراد الديوان على عصبة اجلاين الذين ل

فيقدمون قبل عصبة اجلاين ، وإن كانوا من قبائل : األجناد على عطاء خيرج هلم من بيت املال يف أوقات معلومة أي 
ديوان ، وهكذا على الترتيب شىت ألجل تناصرهم ، فإن مل تكن فيهم كفاية فيعينهم العصبة الذين ليسوا معه يف ال

وما ذكره من أنه يبدأ بالديوان هو الذي يف املوازية والعتبية وهو خالف ظاهر املدونة من أن العقل على .املتقدم 
وهو املعتمد والقول بتبدئة الديوان ضعيف كما . القبائل على الترتيب املتقدم كان اجلاين داخالً يف ديوان أم ال 

  .للخمي 
يف نوازل العلمي أنه ال عاقلة يف هذا الزمان ، وال ميكن الوصول لبيت املال ، فالدية يف مال : األول . تنبيهان 



  .كذا على املشهور من معترف اخل : اجلاين ، وسيأيت مثله البن رحال عند قوله 
عاهد إذا قتل أحداً عاقلة الذمي أهل دينه الذين معه يف بلده فال يعقل يهودي مع نصراين وال عكسه ، وامل: الثاين 

  .فإن الدية يف ماله ألنه ال عاقلة له ، مث العاقلة إمنا حتمل الدية 
  حيثُ ثبوُت قَْتِلِه بالبيِّنَه

  أَْو بِقَساَمةٍ له ُمَعيَّنَْه
نة ومفهوم بالبي) . معينة ( أي للقتل خطأ ) له ( بشروطها املتقدمة ) أو بقسامة ( التامة ) حيث ثبوت قتله بالبينة ( 

كذا على : أو القسامة أن القتل إذا ثبت باعتراف القاتل ال حتمل ديته العاقلة ، وهو كذلك كما يأيت يف قوله 
ألن العاقلة ال حتمل عمداً عداء وال اعترافاً وال قاتل نفسه عمداً أو خطأ وال ما دون . املشهور من معترف اخل 

ئفة فتحمله كما يأيت يف البيت الثالث بعده ، مث من االعتراف الثلث كدية موضحة ، وأما ما بلغ الثلث كدية اجلا
فمفهومه أن . وجنمت دية احلر بال اعتراف على العاقلة اخل ) : خ ( إقرار املرأة أهنا نامت على ولدها حىت قتلته 

وال يدري من االعتراف ال يكون على العاقلة ، بل هو يف مال اجلاين فلو نام الرجل مع زوجته فأصبح الولد ميتاً 
رقد عليه فهو هدر كما أفىت به ابن عبد السالم ، وأما املرأة اهلاربة عن رضيعها حىت مات الولد من عدم اللنب فقال 

إذا شربت : ابن فرحون . ديته على عاقلتها ، وقاسها باملسافرين الذين منعوا املاء حىت ماتوا عطشاً : ابن هارون 
يء عليها إذا كان الدواء مأموناً يعين ال غرة عليها ، ولو سقت ولدها دواء فمات احلامل دواء فألقت جنينها فال ش

  .فال شيء عليها 
  َيدفَُعها األَْدَنى فاَألْدىن بَِحَسْب
  أحوالِهِم وحكُْم تَنجِيمٍ َوَجْب

. لفخذ شيء كما مر له فإن كان يف الفصيلة كفاية مل يلزم ا) فاألدىن ( للقاتل ) األدىن ( إىل دية اخلطأ ) يدفعها ( 
وضرب على كل ما ال ) : خ ( وقدر طاقتهم ) حبسب أحواهلم ( وتقدم هل حدها سبعمائة اخل ؟ وتقسط عليهم 

ال حد ملا يؤخذ من كل واحد منهم ، وإمنا ذلك على قدر :قال يف املناهج . فالغين حبسبه وغريه حبسبه : يضر أي 
يؤخذ من الغين نصف دينار وهو الذي ملك عشرين ديناراً بعد : ية وقال الشافع. اليسر والعسر وهو الصحيح اه 

وال تسقط على فقري وال امرأة . املسكن وما حيتاج إليه ، ومن املتوسط ربع دينار وهو الذي ميلك أقل من ذلك اه 
قلة يف ثالث للدية الكاملة على العا) وحكم تنجيم . ( من موسر اخل : ، ولو وقع القتل منهما كما يأيت يف قوله 

فتؤدي يف آخر كل سنة ثلثها وابتداء التنجيم من يوم احلكم ال من يوم القتل أو اخلصام ، ) وجب ( سنني 
واحترزت بالكاملة من غريها كما لو وجب ثلث الدية كجائفة ، فإهنا تؤجل بسنة والثلثان كآمة وجائفة بسنتني ، 

وللسدس سنة أخرى ، وكذا لو كان الواجب ثالثة أرباع فإن كان الواجب نصفاً كقطع يد فسنتان للثلث سنة 
وجنم ) : خ ( الدية كقطع يد وأصبعني وسن واحدة خبمس وسبعني من اإلبل فثلثاها بسنتني ، وللزائد سنة أخرى 

  .يف الثالثة األرباع بالتثليث وللزائد سنة 
  من ُموِسرٍ ُمكَلٍَّف ُحَر ذكَْر
  مواِفقٍ يف نِْحلٍَة ويف َمقَْر

فال تقسط على فقري وال صيب وال جمنون وال عبد وال ) من موسر مكلف حر ذكر : ( بني من تقسط عليه بقوله  مث
وعقل عن صيب وجمنون وامرأة وفقري وغارم وال يعقلون ) : خ ( امرأة ، وظاهره ولو وقع القتل منهم وهو كذلك 

ديان الذي ليس له ما يفي بالدين أو يبقى بيده ما ال يعقلون عن أنفسهم وال عن غريهم ، واملراد بالغارم امل: أي 



مكلف السفيه فإنه كالرشيد يف العقل عن نفسه وعن غريه ، وفهم منه أن املعترب وقت : يعد به فقرياً ، ومشل قوله 
الضرب والتقسيط ، فإذا أسلم الكافر أو عتق العبد أو بلغ الصيب بعد الضرب وقبل أدائها فال شيء عليهم وال 

أي دين فال يعقل مسلم عن كافر مطلقاً ، ولو من ) موافق يف حنلة . ( ط ما ضرب على الغين بفقره بعد يقس
وال نضرب على فقري وال : ابن احلاجب . عصبته على تقدير إسالمه وال عكسه وال يهودي عن نصراين وال عكسه 

أي حمل ) ويف مقر : (  الدية ألن هذا هو قوله وليس املراد بالنحلة املال املنحول أي املعطى يف. خمالف يف دين اخل 
ولو من عصبة القاتل ، وال شامي مع مصري ولو من : وال دخول لبدوي مع حضري أي ) : خ ( القرار والسكىن 

عصبته أيضاً مطلقاً احتد جنس الدية عند كل أم ال ، وذلك ألن العلة التناصر والبدوي ال ينصر احلضري ، وكذلك 
. صري ، وإمنا الدية على أهل قطره ، فإن مل يكن فيهم العدد املعترب فيضمأقرب األقطار إليهم كما مر الشامي مع امل

  :مث أشار إىل ما ال حتمله العاقلة فقال 
  وكوُنَها ِمن مال جانٍ إنْ َتكُْن
  أَقَلَّ ِمن ثُلٍْث بذَا احلُكُْم َحَسْن

هي أي الدية وما يف ) إن تكن ( حالة عليه ) من مال جان ( ومة أي الدية وما يف معناها من الغرة واحلك) وكوهنا ( 
دية اجملين عليه ودية اجلاين معاً فمىت نقصت عن ديتهما معاً فهي يف مال اجلاين حالة عليه ) أقل من ثلث ( معناها 

ما معاً كجناية حر مسلم على مثله موضحة أو هامشة أو قطع أصبع من مسلمة وحنو ذلك ، ومىت بلغت ثلث ديته
أو ثلث دية أحدمها محلتها العاقلة ، فإذا قطع مسلم من جموسية أصبعني فتحمل ذلك عاقلته ، وإن مل يبلغ ذلك ثلث 

ديته واإلصبعان أكثر من ثلث ديتها ألن هلا فيهما مثل ما للرجال من أهل دينها ، وذلك مائة وستون درمهاً وثلث 
رهم ، وكذلك كل امرأة دية إصبعها أكثر من ثلث ديتها ألهنا تساوي ديتها مائة وثالثة وثالثون درمهاً وثلث د

ذكرها لثلث ديته مث ترجع لديتها ، فإذا قطع مسلم أصبعني من ذمية فلها فيهما عشر من اإلبل ألهنا كذكرها فيهما 
ية أصبعاً فتحمل ذلك عاقلته ألن عشراً من اإلبل أكثر من ثلث مخسة وعشرين اليت هي ديتها ، وإن قطعت جموس

واحداً من مسلم حر فذلك على عاقلتها ألن ذلك أكثر من ثلث ديتها بل ومن مجيع ديتها ألن عشراً من اإلبل 
بضم ) بذا احلكم حسن . ( الواجبة يف قطع أصبع املسلم أكثر من ثالثة أبعرة وثلث اليت هي دية اجملوسية وهكذا 

أ باالعتراف على العاقلة واجلاين إذا بلغ ثلث دية اجملين أو اجلاين وجنمت دية احلر اخلط) : خ ( السني وهو املشهور 
واحترز باحلر من العبد فإن قيمته على اجلاين كما مر ، وإن كان هو اجلاين فذلك يف . وما مل يبلغ فحال عليه اخل 

اً ، وهو كذلك كما قرر إن ما مل يبلغ الثلث هو يف مال اجلاين ولو كان صبياً أو جمنون) خ ( رقبته وظاهر النظم و 
والدية على عاقلتهما إن بلغت الثلث وإالَّ ففي ماهلما أو ذمتهما إن مل يكن : به الزرقاين وصرح به يف الشامل فقال 

  .ساقط ) ز ( واعتراض الشيخ بناين على . هلما مال اخل 
  كذا على الَْمْشُهورِ ِمْن ُمْعَترِِف

  ُتْؤَخذُ أَْو ِمْن َعاِمٍد ُمكَلَِّف
حالة من العاقلة ، وبه صدر يف ) تؤخذ ( بالقتل خطأ أو باجلرح خطأ ) معترف ( مال ) كذا على املشهور من ( 

ما تقدم وقيل على العاقلة بقسامة من األولياء ، : أحدها . ويف املسألة أقوال . شراحه ) خ ( الشامل ، وبه قرر 
رثة لكوهنم أقرباء له أو مالطفني له ، وقيل إن كان املقر عدالً ، وقيل على العاقلة أيضاً ما مل يتهم املقر بإغناء الو

والذي جتب به الفتوى ، وعليه اقتصر ابن احلاجب وعزاه ابن اجلالب ملذهبها وهو يف الديات منها ، ورجحه ابن 
أخذ الرشوة أن املقر إذا أقر ملن ال يتهم عليه وكان عدالً مأموناً ال خيشى عليه : مرزوق وابن رحال يف شرحه 



فالدية علىالعاقلة بقسامة ، فإن أبوا أن يقسموا فال شيء هلم على العاقلة وال على املقر ، ومنه تعلم أن املرأة ال 
يقبل اعترافها بنومها على ولدها الهتامها بإغناء إخوانه أو أبيه ، هذا إذا كان املعترف له عاقلة ، وأما إذا كان ال 

قال أبو . اً ، وقيل يف بيت املال ، وقيل ما ينوبه يف ماله ويسقط الباقي ، وقيل هدر عاقلة له فقيل يف ماله أيض
وكان الفقيه راشد يفيت بأهنا يف ماله أخذ ذلك من قول ابن القاسم يف املعاهد يقتل مسلماً خطأ إن ذلك يف : احلسن 

أفىت به الفقيه راشد يقوي القول بأن دية  وما: قال ابن رحال . ماله إذ ال يتوصل إىل عاقلته وبيت املال متعذر اه 
االعتراف على املقر ألن بيت املال اليوم متعذر واألخذ من القبائل كذلك بال ريب ، فإن األخذ من القبائل إمنا 

وهذا صريح يف . يكون بسطوة السلطان واالعتناء بذلك من السلطان غري كائن ومن شك فإن العرب بالباب اه 
أو من عامد . ( قلة متعذر اليوم لعدم اعتناء السالطني بذلك وهو ما تقدم عن نوازل العلمي أن األخذ من العا

وكما أن الدية تؤخذ من املعترف باخلطأ وال حتملها العاقلة ، كذلك تؤخذ من العامد إذا كان مكلفاً : أي ) مكلف 
الثلث ، وإالَّ ففي ماهلما كما مر ، وكذلك ال  ال إن كان صبياً أو جمنوناً فإن عمدمها كاخلطأ حتمله العاقلة إن بلغت

وغلظت فثلثت يف اإلبل ، : حتمل العاقلة دية غلظت على األب وإن عال يف عمد مل يقتل به كما يأيت يف قوله 
وكذلك ال حتمل العمد الذي سقط فيه القصاص لعدم املماثل خبالف العمد الذي ال قصاص فيه إلتالفه كجائفة 

خ ( ذ ، فإنه ملحق باخلطأ فتحمله العاقلة إن بلغت احلكومة يف كسر الفخذ ثلث الدية كما مر ومأمومة وكسر فخ
مشبهاً فيما ال حتمله العاقلة ما نصه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه إال ما ال يقتص منه من اجلراح إلتالفه ) : 

  .فعليها 
  ويف اجلَنِنيِ غَرَّةٌ ِمْن َمالِِه

  يف اْسِتعَمالِِهأَْو ِقيَمةٌ كاإلْرثِ 
الواحد وإن علقة وهي الدم اجملتمع الذي إذا صب عليه املاء احلار ) اجلنني ( إلقاء ) يف ( جيب على املتسبب ) و ( 

الغرة وهي عشر دية األم ) أو قيمة ( وهي عبد أو وليدة أي أمة صغرية كبنت سبع سنني ) غرة من ماله ( مل يذب 
إن كانت أمة ففي جنني احلرة املسلمة عشر دية أمة وهي مخسون ديناراً على  إن كانت أمة جرة أو عشر قيمتها

أهل الذهب وستمائة درهم على أهل الورق أو عبد أو وليدة تساوي ذلك وهكذا يف جنني احلرة الكتابية واجملوسية 
املذكور بل نقصت عنه ، ، وحنو ذلك إذا كان اجلنني حمكوماً بإسالمه ، فإن كان العبد أو الوليدة ال تساوي العشر 

فال يلزم أهل الغرة قبوهلما ، ومهما بذل عشر دية األم أو العبد أو الوليدة اليت تساويهم لزمهمالقبول ، وأما جنني 
األمة ففيه عشر قيمة أمه ما مل يكن من سيدها احلر املسلم ، فإنه كجنني احلرة املسلمة ، وكذلك جنني اليهودية 

ملسلم فإنه كاحلرة املسلمة أيضاً ، وظاهره أن اخليار للجاين يف دفع العشر أو الغرة وهو والنصرانية من العبد ا
كذلك يف جنني احلرة ، وأما جنني األمة فيتعني فيه العني ، وظاهره أيضاً كان اجلنني ذكراً أو أنثى كانت أمة مسلمة 

أيضاً كان التسبب يف إلقائه عمداً أو خطأ بضرب  أو كافرة كان أبوه حراً أو عبداً ، ألن اجلنني تابع ألمه ، وظاهره
أو شتم أو ختويف ، وهو كذلك ال مبجرد شتم فإنه ال شيء فيه ، وظاهره كان املتسبب أباه أو أمه أو غريمها وهو 
كذلك ، فلو ضربت هي بطنها أو شربت ما تلقيه به أو مشت رائحة فألقته بذلك حال تقصريها عند الشم بتدارك 

ته لوجدت الغرة عليها ، وإن مشت مسكاً أو جبناً أو حنو ذلك فعليها طلب ذلك فإن مل تطلب وإن مل أكل ما مش
يعلموا حباهلا فعليها الغرة لتقصريها وتسببها ، فإن طلبت ومل يعطوها فالغرة عليهم علموا حبملها أم ال ، وكذلك إن 

من ماله أي مال اجلاين حالة : وقوله ) ز ( كما يف علموا به ، وأن ريح الطعام أو السمك يسقطها ، وإن مل تطلب 
ففي املدونة وإن ضرب . عليه ، وهذا يف العمد مطلقاً ويف اخلطأ إذا مل تبلغ ثلث دية اجلاين ، وإال فتحملها العاقلة 



أو حياً ومل  جموسي أو جموسية بطن مسلمة خطأ فألقت جنيناً ميتاً محلته عاقلة الضارب ، وحمل هذا كله إذا ألقته ميتاً
يستهل وهي حية وإال بأن استهل سواء خرج منها يف حال حياهتا أو بعد موهتا ، ففيه يف التسبب خطأ الدية بقسامة 
، ولو مات عاجالً فإن مل يقسموا فلهم الغرة ، وأما يف التسبب العمد الذي قصد به إلقاء اجلنني فألقته واستهل ففي 

اص ، وأما إن ألقته ميتاً بعد موهتا فال شيء فيه ، وإمنا الدية يف أمه أو القصاص وعدمه خالف واملعتمد القص
القصاص ، وإذا تعدد فإن الغرة تتعدد بتعدده ، وحمله أيضاً إذا شهدت البينة بالسبب الذي ألقت جنينها من أجله 

نساء أو غريهن من ضرب أو ختويف وأنه أمر خياف منه وأهنا لزمت الفراش من وقت السبب املذكور وشهدت ال
  :على معاينة السقط ، وأنه علقة ففوق وإالَّ فال شيء فيه إال األدب يف العمد وقوله 

حال من الغرة وما عطف عليها أي حال كون الغرة أو قيمتها اليت هي عشر دية األم مقسومة على ) كاإلرث ( 
ثلث ما مل يكن له إخوة فألمه السدس ، وإن مل فيكون لألب منه الثلثان ولألم ال) يف استعماله ( فرائض اهللا كاإلرث 

يكن له أب فهي بني األم واإلخوة أو غريهم من العصبة إال أن الضارب أي املتسبب ال يرث منها ولو أباً أو أماً ، 
ني بقوله يف اجلن) خ ( وال حيجب وارثاً ، وسواء كان التسبب عمداً أو خطأ قاله يف املدونة ، وإىل مسألة الغرة أشار 

وإن علقة عشر أمه نقداً أو غرة عبد أو وليدة تساويه واألمة من سيدها والنصرانية من العبد املسلم كاحلرة إن : 
زايلهاكله حية إال أن حيىي فالدية إن قسموا ، ولو مات عاجالً وإن تعمده بضرب ظهر أو بطن أو رأس ، ففي 

نقداً أي حالة من الذهب أو الفضة ال : فقوله . اخل القصاص خالف وتعدد املواجب بتعدده وورث على الفرائض 
من العبد : بدل من غرة ، وقوله . عبد اخل : أو غرة بالرفع عطف على عشر أمه ، وقوله : من اإلبل ، وقوله 

املسلم وأحرى من احلر املسلم وفهم منه أنه إذا كان من الكتايب ال غرة فيه ، وإمنا فيه عشر دية أمه الكتابية ولو 
أسلمت بعد احلمل ألن اجلنني حينئذ غري حمكوم بإسالمه ألنه تابع ألبيه ، فالغرة يشترط فيها حرية اجلنني وكونه 

حمكوماً بإسالمه وأما إن كان رقيقاً فعشر قيمة أمه ، وإن كان حمكوماً بكفره فعشر دية أمه وباقي كالمه يفهم مما مر 
  .بأدىن تأمل 

يف فصل حرم باإلحرام وبسبب ، ولو اتفق كفزعه فمات أي ) خ ( امل من قول تؤخذ مسألة ختويف احل: تنبيه 
فعليه جزاؤه ، فكذلك احلامل عليه غرهتا وإن مل يقصد فزعها ونزلت بسيدنا عمر رضي اهللا عنه أرسل أعواناً فرأهتم 

ما فعلت إال جائزاً  ال يلزمك شيء ألنك: امرأة فخافت وألقت جنينها فسأل عمر الصحابة رضي اهللا عنهم فقالوا 
  .أرى أن عليك الغرة فأداها عمر رضي اهللا عنه : يا أبا احلسن ما تقوله ؟ فقال : وقال لعلي رضي اهللا عنه . لك 

  وغُلِّظْت فَثُلِّثَثْ يف اإلبِلِ
  وقُوَِّمْت بالَْعْينِ يف القَْولِ اجلَِلي

 يف عمد مل يقتلوا به أو جرح كذلك كرميهم ولدهم الدية على األبوين وإن علوا ولو جموسيني كما يأيت) وغلظت ( 
بثالثني ) فثلثت يف اإلبل . ( حبديدة أو سيف قصدوا أدبه أو مل يقصدوا شيئاً ، فضابطه أن ال يقصدوا إزهاق روحه 

 حقة وهي اليت دخلت يف الرابعة ، وثالثني جذعة وهي اليت دخلت يف اخلامسة ، وأربعني خلفة وهي اليت أوالدها يف
وغلظت يف األب يف عمد مل يقتلوا به كجرحة بثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني ) : خ ( بطوهنا بال حدس فيها 

وغلظت أيضاً حبلوهلا عليهم فهي يف ماهلم حالة ال منجمة ، فإن أعدموا فيتبعون هبا كما مّر ، وكذا . خلفة اخل 
صل يف تثليثها ما يف املوطأ أن رجالً من بين مدجل حذف تغلظ عليهم يف اجلراح أيضاً كموضحة أو مأمومة ، واأل

اعدد يل على ماء قديد مائة وعشرين من اإلبل . ابنه بالسيف فأصاب ساقه فمات ، فحكى ذلك لعمر فقال لسراقة 
 (إن رسول اهللا : حىت أقدم عليك ، فلما قدم عمر رضي اهللا عنه أخذ منها العدد املذكور ودفعه ألخ املقتول وقال 



وليس يف هذا دليل على أهنا أخذت من إبل اجلاين وحده ، . اه ) ليس للقاتل شيء : ( قال ) صلى اهللا عليه وسلم 
إن املغلظة : وإمنا أخذ كوهنا من مال اجلاين وحده من دليل آخر ، ولعل هذا هو دليل مقابل املشهور الذي قال 

أهنم إذا قصدوا إزهاقها أو فعلوا فعالً ال ميكن معه قصد تكون على العاقلة ، ومفهوم أن ال يقصدوا إزهاق روحه 
األدب كما لو شقوا بطنه أو ذحبوه أو جذوا يده أو وضعوا أصبعهم يف عينه فأخرجوها ، فإنه جيب عليهم القصاص 

لقتل فهم مما ذكرنا أن األب إذا فعل بابنه ما ميكن فعله إال لقصد ا: قال األجهوري .وال يقبل منهم إرادة األدب 
أو اجلرح فإنه يقتص منه فيهما ، وإن فعل ما حيتمل قصد القتل أو اجلرح وما حيتمل غريمها فإن اعترف بأنه قصد به 

يعين . القتل أو اجلرح اقتص منه أيضاً ، وإن مل يعترف به مل يتقص منه سواء ادعى أنه أراد األدب أو مل يرد شيئاً اه 
ه ما ال يؤدب مبثله كاحلديدة وحنوها ، وأما إن كان مما يؤدب مبثله فإن الدية وتغلظ عليه الدية حيث كان ما رماه ب

  .وشبهة تدرؤه اخل : على عاقلته كما مر أول الباب وعند قوله 
وقد تقدم أول الباب أن القتل إما عمداً أو خطأ ال واسطة بينهما عند مالك إال يف هذه املسألة اليت تغلظ فيها الدية 

: ابن احلاجب . ال خالف يف ثبوت شبه العمد يف حق األب اه : ، فإهنا من شبه العمد قال الباجي  على األب وحنوه
ولذلك ال يرث القاتل فيها من مال املقتول شيئاً ويقتل غريهم بذلك ، وحينئذ فهذه املسألة واسطة بني العمد 

ه العمد يف ثالث مسائل غري هذه أحدها واخلطأ وال واسطة بينهما غري هذا عند مالك خالفاً للخمي حيث أثبت شب
أن يكون القتل صدر ممن أذن له يف األدب كالزوج : والثانية . القتل بغري آلة القتل كالسوط والعصا واللطمة : 

وتقدم أن القتل بالسوط والعصا من العمد الذي فيه . أن يصدر من املتالعبني واملتصارعني اخل : والثالثة . واملعلم 
ن الزوج وحنوه إذا ضرب بآلة يؤدب مبثلها فهو من اخلطأ ، وإالَّ فهو من العمد وإن القتل من املتالعبني القصاص وأ

خطأ كما مر ذلك كله يف أول الباب وملا كان التغليظ ليس خاصاً بأهل اإلبل كذلك تغلظ الدية على أهل الذهب 
  :والورق وكيفية تغليظها عليهما هو ما أشار له بقوله 

أي فتقوم الديتان معاً ليعلم ما بني ) العني ( أي على أهل ) يف ( دية اإلبل مثلثة وخممسة ألجل تغليظها )  وقومت( 
القيمينت فيزاد بنسبته على األلف دينار أو االثين عشر ألف درهم ، فإذا كانت قيمة املخمسة على أسناهنا وتأجيلها 

رين ، فإن العشرين الزائدة تنسب إىل املائة ، ونسبتها منها مخس مائة وقيمة املثلثة على أسناهنا وحلوهلا مائة وعش
فيدفع األب وحنوه ألف دينار ومخسة أو اثين عشر ألف درهم ومخسها ، وهكذا إذا زادت أقل من ذلك أو أكثر ، 

املوضحة  ويلزم يف املأمومة واجلائفة ثلث الدية املغلظة ، وكذا غريمها من موضحة وحنومها مما فيه شيء مقدر ففي
أي املشهور ومقابلة أهنا ال تغلظ إال على أهل اإلبل دون أهل الذهب ) يف القول اجللي ( عشر دية مغلظة وهكذا 

والورق ، وعلى املشهور فإن املغلظة تقوم حالة دون املخمسة فإهنا تقوم على تنجيمها على املعتمد كما مر يف املثال 
ودية العمد كذاتاخلطأ ال تغلظ على أهل الذهب والورق ، وهو كذلك : له ، وفهم منه أن املربعة املتقدمة يف قو

  .بل تغلظ عليهما أيضاً وعليه فيسلك هبا مسلك املثلثة : وقال أشهب . على املشهور 
  وْهَي باآلباِء واُألمَّهَاِت

  َتخَْتصُّ واَألْجداِد واجلّداِت
: ( قل حركة اهلمزة لالم فيهما للوزن واجملرور متعلق بقوله بن) باآلباء واألمهات ( أي املغلظة بالتثليث ) وهي ( 

عطف على اآلباء ، وظاهره وإن علوا كانوا من جهة األب أو األم ، وهو ) واألجداد واجلدات ( وقوله ) ختتص 
كذلك على الراجح ، وفهم منه أن األعمام واألخوة والزوجني ال تغلظ بالتثليث يف حقهم وهو كذلك ، بل تربع 

وملا قدم أن . يث وقع العفو على دية مبهمة أو عفا البعض أو صاحل فلمن بقي نصيبه من دية عمد مربعة ملا مر ح



القسامة مخسون مييناً وأهنا يف العمد حيلفها الذكور فقط دون األنثى ، وأنه ال حيلفها أقل من رجلني عصبة كما مر 
نبه هنا على أهنا يف اخلطأ حيلفها كل من . ان هبا فما عال اخل وألنثى منعت إىل قوله وحيلف اثن: ذلك كله يف قوله 

  :يرث من الذكور واإلناث وإن واحداً أو امرأة فقال 
  َوحيِلُف الذكوُر كاإلَناِث
  بِنِْسبِة الُْحظُوظِ يف اِملريَاِث

زوجة مثن اإلميان مع فتحلف ال) بنسبة احلظوظ يف املرياث ( مخسني مييناً ويقتسموهنا ) وحيلف الذكور كاإلناث ( 
الولد واألم سدسها وهكذا ، وفهم منه أن الغرماء حيلفوهنا ألهنم مقدمون على الورثة وإن من ال وارث له إال بيت 

  وإنْ ميٌني ِعْنَد ذا َتْنكَسُر.املال فال قسامة وال دية 
  َيْحِلفُها َمْن َحظُّْه ُمَوفُِّر

أي أكثر كسراً كبنت وابن ) تنكسر حيلفها من حظه موفر ( ظوظ أي عند قسمها بنسبة احل) وإن ميني عند ذا ( 
ينوهبا ثلث اإلميان ستة عشر وثلثان فتحلف سبعة عشر وحيلف االبن ثالثة وثالثني ، فإن تساوت الكسور كثالثة 

  .بنني أو أربعة كمل كل واحد كسره 
  وواِحٌد َيُجوُز أنْ ُيحلَّفَا
  حْيثُ اْنفَراُدُه مبا َتَخلَّفَا

أي ) حيث انفراده مبا ( بضم الياء وتشديد الالم مبنياً للمفعول أي حيلف مييناً كلها ) وواحد جيوز أن حيلفا  (
عن اهلالك بأن كان ال وارث له غريه كابن أو عم خبالف العمد ، فإنه ال حيلف فيه أقل من ) ختلفا ( باملرياث الذي 

بقول حيلفها يف اخلطأ من يرث وأن واحداً أو امرأة وجربت ) خ (  رجلني كما مر ، وإىل هذه املسألة من أوهلا أشار
حيث انفراده إنه إذا مل ينفرد باملرياث بل كان : وفهم من قوله . اليمني على أكثر كسرها ، وإالَّ فعلى اجلميع اخل 

ا من الدية ويسقط معه غريه فيه ، فأما أن يكون هذا الغري بيت مال أو أخت فإهنا حتلف مجيع اإلميان وتأخذ حظه
الباقي منها لتعذر القسامة من بيت املال وأما أن يكون الغري عاصباً مساوياً يف الدرجة للحاضر كابنني أحدمها غائب 

أو صيب أو ناكل فإن احلاضر حيلف مجيعها أيضاً ويأخذ حظه فقط ويسقط حظ الناكل عن العاقلة ، ويوقف حظ 
قدم الغائب حلف كل منهما حظه من األميان وأخذ حظه من الدية ، فإن مات الغائب والصيب ، فإذا بلغ الصيب أو 

الصيب أو الغائب فوارثه يقوم مقامه فإن كان وارثه هو احلالف جلميعها فهل ال بد من حلفه ما كان حيلفه موروثه أو 
ال : ان ألن العاقلة تقول وإمنا كان احلاضر ال يأخذ حظه إال إذا حلف مجيع األمي. يكتفي بأميانه السابقة ؟ قوالن 

وال يأخذ أحد شيئاً من الدية ) : خ ( ندفع شيئاً حىت يثبت الدم وهو ال يثبت إال حبلف اجلميع ، وهذا معىن قول 
  .إال بعدها أي بعد مجيع أمياهنا 
  وهذه األْحكاُم طُرا تُْعَتَمْد
  حبيثُما َيْسقُطُ بالشَّْرعِ الْقَوَْد

ورة من حلف اإلناث وكون األميان تقسم على حظوظ املرياث وأهنا جترب على أكثر املذك) وهذه األحكام ( 
يف قتل اخلطأ فقط ، وعنه عرب الناظم بقوله ) تعتمد ( أي مجيعاً و ) طراً ( الكسور وأن الواحد حيلفها إمنا يصار إليها 

ط حذف جوابه للداللة عليه ، الباء وما زائدتان وحيث ظرف مضمن معىن الشر) حبيثما يسقط بالشرع القود ( 
هذه األحكام إمنا تعتمد مجيعاً إذا يسقط القود بالشرط والقود إمنا يسقط يف اخلطأ ال يف العمد ، وحينئذ : والتقدير 

فالعمد خيالف اخلطأ فيهذه األحكام فال حيلف فيه اإلناث وال تقسم األميان بنسبة احلظوظ يف املرياث بل حيلفها 



يكونوا ورثة وجيتزىء فيها باثنني طاعا من أكثر وال جترب فيه اليمني على أكثر كسرها إذ ال يتأتى  العصبة ، وإن مل
  .فيها ذلك وال حيلفها أقل من رجلني كما مر ذلك كله 

  َوُسوِّغَْت قََساَمةُ الُوالِة
  يف غَْيَبِة اجلَانِي على الصِّفَاِت

أي على صفاته اليت تعينه ومتيزه من ) يبة اجلاين على الصفات يف غ( أي والة دم العمد ) وسوغت قسامة الوالة ( 
  .كونه طويالً أو قصرياً أو أعور اليمىن وحنو ذلك 

  َوَيْنفُذُ الِقَصاُص إنْ بِه ظُفِْر
  إقْراراً َووِفَاَق َما مِنها ذُكِْر

أنفذ الرباعي ، وحيتمل أن  بضم الياء وكسر الفاء املخففة من) ينفذ ( إذا أقسموا على صفاته املذكورة ف ) و ( 
مفعوله وإقرار فاعله ، وعلى الثاين فالقصاص فاعله ) القصاص ( يكون بفتح الياء وضم الفاء وعلى األول ف 

أو ( فاعل أو حال من الضمري يف به ) إقرار ( شرط حذف جوابه للداللة عليه ) إن به ظفر . ( وإقرار حال اخل 
والتقدير ، على االحتمال الثاين وينفذ ) ذكر ( يتعلق بقوله ) منها ( ي الصفات أ) ما ( معطوف على إقرار ) وفاق 

القصاص إن ظفر به حال كونه مقراً بأن تلك الصفات املذكورة يف رسم القسامة هي صفاته أو مل يقر بذلك ، 
  .ل األول ظاهر ولكن صفاته اليت هو عليها اآلن موافقة ملا ذكر منها يف رسم القسامة وتقديره على االحتما

فإن غاب اجلاين وعرفه الشهود ووصفوه بصفاته اليت ينحصر هبا وتقوم : وأشار الناظم هبذا إىل قول ابن سلمون 
مقام التعيني وذهب األولياء إىل أن حيلفوا فلهم ذلك فإن استكملوا أميان القسامة استوجبوا القود منه مىت وجدوه ، 

. ليت يف عقد التدمية أو يقر أنه هو الذي دمى عليه بعد اإلعذار إليه انتهى وذلك بعد أن توافق صفاته الصفات ا
: وبه تعلم أن قول ابن رحال مل أقف على خصوص مسألة الناظم بعينها قصور ، وقول ابن سلمون ووصفوه يعين 

قتل أو الضرب وكذلك إن وصفه املدمى حيث ال شاهد أصالً ، ومراده بالشهود ما يشمل العدل الواحد مبعاينة ال
  .كما مر 

  فصل يف اجلراحات
جراحة بكسر اجليم واهلاء يف آخره ومجعه جراحات وجراح بوزن كتاب ، : املفرد لفظان أحدمها : اجلوهري 

واملراد به يف الترمجة ما )  ٤٥: املائدة ( } واجلروح قصاص : وثانيهما جرح بضم فسكون ومجعه جروح قال تعاىل 
ابن عرفة متعلق . لفقء وإتالف املعاين من السمعوحنوه ، وإن خالفته اللغة واالصطالح يشمل القطع والكسر وا

اجلناية غري النفس إن أبانت بعض اجلسم فقطع ، وإالَّ فإن أزالت اتصال عظم مل ينب فكسر وإالَّ فإن أثرت يف 
واجلرح ) : خ . ( أعلى اه  اجلسم فجرح ، وإالَّ فإتالف منفعة والقصاص فيها كالنفس إال يف جناية أدىن على

كالنفس يف الفعل والفاعل واملفعول ، فقوله يف الفعل يعين أنه يشترط يف القصاص يف اجلرح ما اشترط يف القتل من 
والفاعل يعين أنه يشترط يف : كونه عمداً عدواناً وهو قصد الضارب إىل املضروب كما مر أول الباب ، وقوله 

من كونه مكلفاً مكافئاً للمجروح غري زائد عليه حبرية أو إسالم وغري حريب أسلم كما اجلارح ما اشترط يف القاتل 
فكما تعترب تلك القيود يف القصاص من القاتل كذلك تعترب يف . والقود الشرط به املثلية اخل : مر يف قول الناظم 

 املقتول من كونه معصوم العضو واملفعول يعين أنه يشترط يف اجملروح ما اشترط يف: القصاص من اجلارح ، وقوله 
فينتج من هذا أن كل شخصني . والشرط يف املقتول عصمة الدم اخل : والدم إىل حني اإلصابة كما مر يف قوله 

يقتص من أحدمها لآلخر يف القتل يقتص من أحدمها لآلخر يف اجلرح إال يف مسألة واحدة وهي أن األدىن إذا جرح 



بد يدحر مسلم أو جرحه أو قطع كافر يد مسلم أو جرحه ، فإنه ال يقتص لألعلى من هو أعلى منه كما لو قطع ع
وإمنا مل . وقتل منحط مضى بالعايل اخل : منهما على املشهور ، وإن كان يقتص له منهما يف النفس كما مر يف قوله 

مل يقتص من األدىن  يقتص له منهما هنا ألن ذلك كجناية اليد الشالء على الصحيحة وهي ال قصاص فيها ، وإذا
لألعلى فدية اجلرح يف رقبة العبد ويف ذمة الكافر إن كان فيه شيء مقدر من الشارع كموضحة برئت على شني أم 

وإن مل يكن فيه شيء مقدر ككسر الفخذ مثالً فحكومة إن برىء على شني وإال فليس على العبد والكافر إال . ال 
  .األدب 

  القَوَْد ُجلُّ اجلَرَاحِ َعْمَدها فيه
  وديةُ مْع َخطَرٍ فيها فَقَْد

وليس يف عبد وال جنني : الثابت ولو بشاهد واحد أو قرينة تقوم مقامه كما مر عند قوله ) جل اجلراح عمدها ( 
بعد الربء إذ ال قصاص يف جرح إال بعد برئه أو مع التكاىفء ، إذ ال قصاص يف جرح من ) فيه القود . ( قسامة اخل 

وهذا إذا مل يكن يف القود خطر ككسر الفخذ وعظمالصدر والعنق والصلب ورض . كما مر قريباً غري مكاىفء 
عليه فالواجب يف ) و ( األنثيني ، فإنه ال قود يف مثل ذلك وإن ثبت عمده لئال يؤدي إىل أخذ النفس فيما دوهنا ، 

فيه شيء مقدر من الشارع كرض األنثيني  مغلظة بالتثليث يف األب ويف التربيع يف غريه ، وهذا فيما) دية ( ذلك 
إذ فيهما دية كاملة وكدامغة فيها ثلث الدية أو حكومة فيما ليس فيه شيء مقدر ككسر الفخذ وعظم الصدر إن 

أي يف ) خطر فيها ( وجود ) مع ( برىء على شني وإالَّ فال شيء فيه إال األدب ، وهذه الدية أو احلكومة إمنا مها 
أي فحسب واخلطر اإلشراف على اهلالك ويرجع يف كونه خطراً أو ) فقد ( جلراحات املذكورة القصاص من تلك ا

أو . وقويل . عدمه ألهل املعرفة ، ومثل اخلطر يف وجوب الدية ما إذا تعذر القصاص لعدم وجود املماثل من اجلارح 
فالناً جرحه وأثبت أنه كانت بينهما ثائرة ليدخل ما إذا مل يثبت اجلرح بشاهد ، وإمنا ادعى اجملروح أن . قرينة اخل 

وعداوة ، فإنه حيلف اجملروح ويقتص منه كما أفىت به القوري وابن عرضون والتايل وغريهم حسبما يف نوازل 
) خ ( جل اجلراح هو ما أشار له : وقوله . العلمي خالفاً لفتوى أيب القاسم العبدوسي من أن اليمني على اجلارح 

. ن موضحة أوضحت عظم الرأس واجلبهة واخلدين وإن كابرة واقتص أيضاً من سابقها وهي ستة واقتص م: بقوله 
بالصاد : وحارصة . ويقال هلا أيضاً دامعة بالعني املهملة وهي اليت تضعف اجللد فيسيل منه دم كالدمع : دامية 

أي أزالته عن حمله فيقال وهي اليت كشطت اجللد : املهملة وهي اليت شقت اجللد كله وأفضت للحم ومسحاق 
وهي اليت غاصت فيه أي يف اللحم فأخذت : ومتالمحة . وهي اليت شقت اللحم : وباضعة . لذلك اجللد مسحاق 

بكسر امليم وهي اليت شقت اللحم وقربت من العظم ، فهذه اجلراحات : وملطاة . مييناً ومشاالً ومل تقرب من العظم 
يف غريه من اجلسد ، وكذا يقتص من هامشة ومنقلة يف غري الرأس ، واهلامشة  كلها يقتص منها كانت يف الرأس أو

هي اليت هشمت العظم أي كسرته واملنقلة هي اليت أطارت فراش العظم بكسر الفاء وفتحها من أجل الدواء وحمل 
برئا على شني وإال  القصاص فيهما يف غري الرأس إذا مل يعظم اخلطر ، وإالَّ فال قصاص ، وإمنا فيهما احلكومة إذا

جل اجلراح أن األقل ال قود فيه وذلك كاملنقلة واهلامشة يف الرأس ، فإنه ال قصاص : فاألدب فقط ، وفهم من قوله 
وكذا ال قصاص يف أمة وهي اليت أفضت ألم الدماغ أي املخ الذي يف الرأس ، وال يف دامغة وهي اليت . فيهما 

ففي اهلامشة . قتص من هذه اجلراحات يف الرأس لعظم خطرها ، وإمنا فيها الدية خرقت خريطته أي شقتها ، وإمنا مل ي
واملنقلة عشر الدية ونصفه ويف األمة والدامغة ثلث الدية ، وكذا ال يقتص من اجلائفة وهي اليت أفضت للجوف من 

الذي بأعلى الصدر  بطن أو ظهر ، وإمنا فيها ثلث الدية خبالف عظم ترقوة بفتح التاء وضم القاف وهو العظم



املتصل بالعنق ، فالقصاص فيه اتفاقاً ، وكذا يقتص يف العني والرجل واألنف واألذن والسن والذكر واألجفان 
وقد علمت من هذا أن املوضحة وما .والشفتني ، وكذا اللسان إن أمكن ومل يكن متلفاً وإالَّ فال كما يف املدونة 

واملنقلة فيهما القصاص إذا مل يعظم اخلطر وكانتا يف غري الرأس ، وأما إذا كانتا  قبلها فيه القصاص مطلقاً ، واهلامشة
يف الرأس فال قصاص فيهما بل الدية فقط كما جتب الدية يف األمة والدامغة وال يكونان ، إال يف الرأس ، ويف اجلائفة 

ب فيها األدب يف العمد زيادة على وال تكون إال يف غريه ، فهذه اجلراحات عمدها كخطئها يف الدية إال أهنا جي
جل اجلراح عمدها فيه القود ، فمفهومه أن األقل ال قود فيه ، وإمنا فيه الدية إن : الدية ، وهبذا صح قول الناظم 

  .كان فيه شيء مقدر أو حكومة إن مل يكن فيه شيء مقدر ككسر عظم العنق والصلب وغري ذلك مما مر 
 لطمة أو ضربة على اخلدين بباطن الراحة إذا مل ينشأ عنها جرح أو ذهاب معىن ال قصاص يف: األول . تنبيهات 

كبصر ، وإالَّ فيقتص منه ، وإمنا كان ال قصاص فيها حيث مل ينشأ عنها ما ذكر لعدم انضباطها ومثلها الضرب 
، وإذا مل يقتص من النضباطه ) ح ( بالعصا حيث مل ينشأ عنها ما ذكر خبالف ضربة السوط ففيها القصاص كما يف 

اللطمة والضرب بالعصا فال إشكال أن الفاعل يؤدب كما يؤدب من سل سيفه على أحد ولو على وجه املزاح ، 
  :وكذلك يؤدب من كسر الدعوة للحاكم أو قبل امرأة كرهاً ، وأليب العباس سيدي أمحد بن القاضي ما نصه 

  ومن نضى سيفه يوماً على أحد
  ل نضىفاألربعون له إن للقتا

  والسيف يروى لبيت املال مصرفه
  وقيل يقتل واحلكم بذاك مضى
  ومن نضاه على وجه املزاح فقد
  جفا ويضرب عشراً حكمه فرضا
  واألربعون اذا ما دعوت كسرت
  لقاض أو حاكم للمسلمني قضى

  من قبل امرأة يوماً وأكرهها
  يزاد عشراً كما إن كان منها رضا

قصاص وال حكومة وال دية يف جرح إال بعد برئه ، وأن الدية واحلكومة مغلظتان  قد علمت مما مر أنه ال: الثاين 
حالتان يف مال اجلاين وحده وأن اجلاين جيرب على دفع الدية ، واحلكومة فيما وجب فيه ذلك خبالف ما وجب فيه 

على شيء من املال قليالً أو إما أن تقتص وإما أن تعفو جماناً فله ذلك فإن تراضيا : القصاص فال جيرب ، بل إذا قال 
وجيب تأخري القصاص لزوال حر أو برد مفرطني . وإن ويل الدم للمال قبل اخل : كثرياً عمل عليه كما مر عند قوله 

لئال ميوت إذا اقتص منه فيهما فتؤخذ نفس فيما دوهنا كما تؤخر احلامل اجلانية لوضع محلها ، سواء جنت على 
فال تؤدي ديتهما إال بعد الربء ولو . ربد أو حر كالربء كدية خطأ أو دية عمد أي وآخر ل) : خ ( طرف أو نفس 

ال بدخول احلرم أي ال يؤخر القصاص عن اجلاين بدخوله املسجد احلرام ، بل خيرج : كجائفة وحامل إىل أن قال 
خر إىل فراغ نسكه بل يقتص من املسجد احلرام ليقام عليه احلد والقصاص ولو كان حمرماً حبج أو عمرة ، فإنه ال يؤ
  .منه قبل فراغه ، وسواء فعل ما يوجب احلد أو القصاص يف احلرم أو خارجه وجلأ إليه 

إذا كان ال يؤخر بدخول احلرم الشرعي الذي هو مكة واملدينة كما مر فأحرى أن ال يؤخر بدخوله الزوايا : الثالث 
كان ابن عرفة ال حيل إيواء الظلمة واجلناة اهلاربني إىل الزوايا : مما ليس حبرم شرعي ، ولذا قال أبو عبد اهللا األيب 



قال العارف باهللا سيدي عبد الرمحن الفاسي عقب كالم . إال أن يعلم أنه يتجاوز فيهم فوق ما يستحقون اه : قائالً 
وضة فذلك أمر هذا ومايظهر من أمور خارجة عما ذكر من ظهور برهان ملن تعدى على زاوية أو ر: األيب ما نصه 

خارج عن الفتوى به ، وغريال من اهللا على أوليائه ال حتد بقياس وال تنضبط مبيزان شرعي وال قانون عادي ، فإن 
املوازين الشرعية كليات وعمومات ، وقد يكون مراد احلق سبحانه يف خصوص نازلة خالف ما تقتضيه العمومات 

فيما )  ١١٠: املائدة ( } بإذين : زلة واعترب بتكرار قوله تعاىل ، ولذلك اخلواص يفتقرون إىل إذن خاص يف كل نا
  .أخرب به عن عيسى عليه السالم من إبرائه األكمه واألبرص وإحياء املوتى وغري ذلك انتهى 

فذلك أمر خارج عن الفتوى اخل رمبا يتوهم قاصر الفهم أنه يراعي حرم الزاوية والروضة ملا خيشى : قوله : قلت 
ان كما عليه العامة اآلن قوالً وفعالً ، وهذا ال يقوله أحد من األئمة وال من أصحاهبم وال من أهل السنة ، من الربه

إذ ال حرم لغري مكة واملدينة شرعاً ، وغاية ما ذكره الفاسي أن اهللا تعاىل قد أمر بإقامة احلدود على كل من فعل 
وية أو روضة إلقامة احلد عليه أمر خارج عن الفتوى به ، ألن موجباهتا ، وكون اهللا سبحانه ينتقم ممن أخرجه من زا

ذلك احلد واإلخراج مما أمر اهللا تعاىل به ، وقد يريد خالفه يف خصوص زيد اجلاين وحنو ذلك ، واهللا سبحانه وتعاىل 
املصائب اليت  قد يأمر بالشيء ويريد خالفه كما أمر بإميان الكفرة وأراد منهم خالفه ، وهذا منه رمبا يدل على أن

تنزل مبخرجهم من الزوايا انتقام من اهللا هلم على إخراجهم منها وليس كذلك ، بل اجلاين احملترم بالزاوية أو الروضة 
جيب إخراجه إلقامة احلد عليه إمجاعاً امتثاالً ألمر اهللا تعاىل ، واملصيبة اليت تنزل مبخرجه إن وقعت إمنا هي اتفاقية 

احلديد ( } ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها : اىل مكتوبة عليه لقوله تع
أال ترى أن اهللا سبحانه أوجب قتال الكفار . أي خنلفها وليست انتقاماً على اإلخراج لكون اهللا أراد خالفه )  ٢٢: 

وبة عليهم ألن اهللا انتقم منهم إلرادته خالف وأمر به ، واملصائب اليت تنزل هبم عند قتاهلم من هزمية وحنوها مكت
قتاهلم أو غرية عليهم ، بل ذلك مكتوب عليهم يف أزله سبحانه ليعظم بذلك أجورهم ويكثر به ثواهبم ، فكذلك 

اجلاين فاملصيبة وإن وقعت بأثر إخراجه إمنا هي أمر اتفاقي مكتوب عليه نزوهلا به يف ذلك الوقت ال بد من وقوعها 
إنا هللا وإنا إليه راجعون كما يف : وقال . أو مل خيرجه ليعظم هبا أجره ويكثر هبا ثوابه إن صرب واحتسب  به أخرجه

)  ١٥٤: آل عمران ( } قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم : قال تعاىل . اآلية 
دي ما أمر به سبحانه أو يرجع عن ذلك وال يصرب وذلك كله امتحان واختبار للعبد هل يصرب على املصائب حىت يؤ

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا : وقال )  ٣٧: األنفال ( } ليميز اهللا اخلبيث من الطيب : قال تعاىل . 
 يقال له من لنا بأهنا غرية من اهللا بل. وغرية من اهللا على أوليائه اخل : وقوله )  ٢: العنكبوت ( } وهم ال يفتنون 

الغرية من اهللا إمنا وردت بارتكاب ممنوع ال بارتكاب واجب ، فوجب أن يكون أمراً اتفاقياً إذ املؤمن ال خيلو من 
مصائب ، وقد تكون تلك املصائب من التواين يف االمتثال أو من اكتساب ممنوع تقدم ، ولو كان ذلك غرية لكان 

ي اليت دخلوها ، ومبن يفعل الفواحش ويسفك الدماء يف نزول املصائب بالكفار أوىل حيث ميتهنوهنم يف األراض
أضرحتهم وزواياهم كذلك ، وكم من فاعل ذلك يف أضرحتهم مل يصبه شيء ، وأيضاً لو أقيم حد على شخص 

فنزلت مصيبة يف احلني مبقيمه لوجب أن يقال على هذا أن ذلك غرية من اهللا سبحانه وتعاىل على احملدود ، وذلك 
ه بل الويل لو كان حياً لوجبت عليه املبادرةإىل إقامته على من اجترم به ، وإن محاه ومل يفعل فليس بويل مما ال معىن ل

معناه على ما قال . ولذلك اخلواص يفتقرون إىل إذن خاص يف كل نازلة اخل : وقوله . ألن الذي حيمي الظامل ظامل 
فاسق مثالً يف كل مكان ، فزىن زيد احملصن فيحتاجون من مذهب اخلواص أن اهللا سبحانه وتعاىل إذا أمر برجم كل 

يف رمجه إىل إذن خاص من اهللا سبحانه وإن زىن عمرو فيحتاجون يف رمجه إىل إذن خاص ، وهكذا وال يتمسكون 



بالعموم املذكور لئال يكون مراد احلق سبحانه خالف رجم ذلك املعني خبصوصه ، وهذا أمر خارج عن الشرع مل 
حانه باتباعه ال اخلواص وال غريهم ألن امتثال األوامر واجب ، وإن فرضنا أن مراد احلق سبحانه خالف يأمر اهللا سب

ما أمر به ، وحينئذ فمعاذ اهللا أن ال يبادر اخلواص إىل تنفيذ أوامر اهللا ويتربصون إىل أن يرد عليهم اإلذن اخلاص 
 يصلي ظهر هذا اليوم حىت يرد عليه اإلذن اخلاص خشية أن يكون مراده خالف ما أمر به ، إذ ذلك يقتضي أنه ال

ولو فرضنا أنه علم أن مراده سبحانه خالف ذلك ألنه مكلف باتباع . يف صالهتا ، وهكذا مع أنه مأمور باالمتثال 
 كيف أسجد آلدم واهللا مل يرده مين ، وهذا إن زعمه: األوامر وال عليه يف اإلرادة ، وهبذا احتج إبليس اللعني فقال 

بعض الناس وادعى أنه من اخلواص وأنه يتربص يف تنفيذ أوامر اهللا إىل إذن خاص وجب ضرب عنقه بال ريب ، ولو 
اخل إمنا يتم االحتجاج به للخواص } بإذين : واعترب بتكرار قوله تعاىل : وقوله . كان يغوص يف املاء ويطري يف اهلواء 

وباجلملة ؛ فاحلرم الشرعي ال . ويف كل فرد من أفراد املوتى اخل  لو كان تكرار اإلذن يف كل فرد من أفراد األكمة
جيري عاصياً كما يف احلديث فضالً عن الزوايا وأضرحة الصاحلني ، فالواجب على من بسط اهللا يده على عباده أن ال 

بل لو حتققنا  يلتفت إىل شيء مما يتخيله العامة من كون اهللا سبحانه ينتقم ممن أخرجهم إلقامة احلدود عليهم ،
االنتقام املذكور وأنه من أجل اإلخراج وأن اهللا سبحانه أراد عدمه ، لوجب علينا اخراجهم لالمتثال كما ّمر ، 

فكيف واالنتقام إمنا هو متخيل متوهم ، وعلى فرض وقوعه فليس هو من أجل اإلخراج بل هو أمر اتفاقي كما مر 
عجائب أهنم يعتربون املصائب اليت تنزل بعد اإلخراج ويعدوهنا انتقامات ومن ال. ، ال لكون اهللا أراد عدم إخراجهم 

وال يعتربون املصائب اليت تنزل مع عدم إخراجهم مع كثرهتا وال يعدوهنا انتقامات على عدم إالخراج ، وعدم تنفيذ 
مصيبة فبما كسبت وما أصابكم من : أوامر اهللا مع أن اهللا سبحانه إمنا رتب املصائب على عدم االمتثال فقال 

إىل غري ذلك من )  ١١: الرعد ( } إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم )  ٣٠: الشورى ( } أيديكم 
وما انتقم اهللا من األمم السابقة إال لعدم امتثاهلم أوامره باتباع رسله ، وقد جنا كل من امتثل أوامره . اآليات 

دم إخراج اجلناة من الزوايا واألضرحة ويتخيلون أن املصائب اليت تنزل ولو بعد باتباعهم ، وقد كثر الفساد من ع
مائة عام إمنا هي من ذلك ، وما أظن ذلك إال من استخفاف احلكام بامتثال األوامر وإقامة احلدود مع ضميمة 

  .التخيل املذكور ، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 
  : جراح العمد شرع يف أحكام جراح اخلطأ فقال وملا تكلم الناظم على ما جيب يف

  ويف جَِراحِ اخلَطَإِ الُْحكْومْه
اليت ال شيء فيها مقدر من قبل الشارع ككسر الفخذ والترقوة وعظم ) ويف جراح اخلطإ ( َومخسةٌ ديتَُها َمْعلُوَمْه

يء فيها ال أدب وال غريه وسيأيت إذا برئت على شني ، وإالَّ فال ش) احلكومة ( الصدر والعنق والصلب وحنو ذلك 
  .وكلها يف الرأس ما عدا اجلائفة ) ديتها معلومة ( من جراح اخلطا ) ومخسة ( تفسري احلكومة 

  فَنِْصُف ُعْشرِ ِدَيةٌ يف الْمُوِضحَْه
  َوْهَي اليت ُتلْفَى لَعظْمٍ مُوِضحَْه

أي كاشفة أياً كان العظم يف ) ظم موضحة وهي اليت تلفى لع: ( وعرفها بقوله ) فنصف عشر دية يف املوضحة ( 
  .الرأس ويف غريه ، لكن الدية اليت هي نصف العشر خاصة مبا إذا كانت 

  يف رَأسٍ أو وجٍه كذَا املَُنقِّلْه
  ُعْشٌر هَبا ونِصٌف َمْعِدلَْه

، فحكومة إن يعين به اجلبهة واخلدين ال إن كانت يف اللحى األسفل أو يف غريه من اجلسد ) يف رأس أو وجه ( 



برئت على شني ، وكذا بقية جراح اجلسد من ملطاة وحارصة وغريمها ففيها احلكومة إن برئت على شني ، وإالَّ فال 
وليس كذلك بل إذا برئت على شني . وظاهره أن املوضحة فيها ما ذكر فقط برئت على شني أم ال . شيء فيها 

صحيحاً ومعيباً على ما يأيت ويزاد على ديتها ما بني القيمتني ،  فيزاد على ديتها حكومة على املشهور فيقوم عبداً
وظاهره أيضاً أن ما قبل املوضحة من ملطاة وحنوها يف الرأس والوجه ال شيء إال احلكومة وليس كذلك بل امللطاة 

عنهما مذهب ابن كنانة أن فيها نصف دية املوضحة ، وروي أن عثمان وعمر رضي اهللا . يف الرأس فيها قوالن 
( ديتها معلومة وهي ) كذا املنقلة . ( قضيا بذلك ، وقيل فيها دية املوضحة ذكر القولني يف الشامل مصدراً باألول 

ال ) معدلة ( عشرها ونصفه : بسكون الشني أيضاً ولو قال ) هبا ونصف عشر ( بضم العني وسكون الشني ) عشر 
  .دل جرحها حال كوهنا تزن البيت بال كلفة أي عشر الدية ونصف عشرها يع

  يف املَْوِضعني ُمطْلقاً وْهَي اليت
  كسَر ِفرَاشِ العظمِ قد تََولَِّت

مطلقاً ( الرأس والوجه ال يف اللحى األسفل أو غريه من اجلسد ، ففيها احلكومة إن برئت على شني ) يف املوضعني ( 
فكسر مفعول ) اليت كسر فراش العظم ( نقلة أي امل) وهي ( عمداً أو خطأ إذ ال يقتص منها يف العمد كما مر ) 

أي هي اليت تولت كسر صغار عظم الرأس أي اليت ينقل الطبيب منها العظام الصغار كقشر ) قد تولت . ( بقوله 
َوُعْشٌر .البصل ليلتئم اجلرح ، وتلك العظام هي اليت يقال هلا الفراش بالفتح والكسر فإضافته إىل العظم بيانية 

  اهلاِشَمْه ونِْصفُه يف
  وَهي ِلْعظمِ الرَّأْسِ ُتلفَى هاِشمَْه

أي كاسرة عمداً أو خطأ ) تلفى هامشة ( أو الوجه أو اخلدين ) لعظم الرأس ( اليت ) وعشر ونصفه يف اهلامشة وهي ( 
وعند ابن القاسم ال بد أن تصري منقلة إذ ما من هامشة إال عادت منقلة ، . أيضاً ، إذ ال قصاص يف عمدها 

  .الصواب إسقاطها على مذهبه وهو املعتمد ف
  وقيل نِْصفُ الُعْشرِ أَْو ُحكُومَْه

  َوثُلُثُ الدَِّيةِ يف الَْمأُْمومَُه
أي ) أو . ( كاملوضحة ، وعزاه ابن عبد الرب وابن رشد للجمهور ) نصف العشر ( الواجب يف اهلامشة ) وقيل ( 

ويقال هلا أيضاً األمة ) وثلث الدية يف املأمومة : ( شهورها أوهلا فيه ثالثة أقوال م) حكومة ( وقيل الواجب فيها 
  .باملد والتشديد وسواء كانت عمداً أو خطأ أيضاً 

  وما انتهْت للجَوِف وهي اجلاِئفَْه
  كذاَك واألوىل الدِّماغُ كاِشفَْه

أو خطأ أيضاً ، إذ ال قصاص فيها ثلث الدية عمداً ) فهي اجلائفة كذاك ( وإن مبقدار إبرة ) وما انتهت للجوف ( 
) واألوىل . ( يف عمدها ، وسواء وصلت للجوف من البطن أو الظهر فإن نفذت منهما فجائفتان فيهما ثلث الدية 

أي أفضت ألم الدماغ وبقي عليه الدامغة وهي اليت خرقت ) الدماغ كاشفة ( يعين املأمومة وهي اليت ألفيت 
إال اجلائفة واألمة فثلث ، : إىل ما تقدم بقوله ) خ ( وقد أشار . ما مر خريطته كما مر ، وفيها ثلث الدية ك

واعترض . واملوضحة فنصف عشر ، واملنقلة اهلامشة فعشر ونصفه وإن بشني فيهن وإن كن برأس أو حلى أعلى اخل 
  . عليه ذكر اهلامشة ألهنا املنقلة عند ابن القاسم ، وبقيت عليه الدامغة أيضاً وفيها ثلث الدية

وقد حتصل مما مر أن ما فيه ثلث الدية هو على العاقلة يف اخلطأ منجماً كما مر ، وما مل يبلغ الثلث كاملنقلة 



واملوضحة هو يف مال اجلاين حال عليه كالعمد فإنه مغلظ حال يف مال اجلاين وأن ما فيه الدية ال حكومة فيه بعدها 
مة زيادة على الدية إن برئت على شني ، وإن ما عدا هذه إال املوضحة ففيها احلكو. برىء على شني أم ال 

يف جراح اخلطأ احلكومة : اجلراحات املذكورة ليس فيه إال احلكومة إن برىء على شني يف اخلطأ كما قدمه يف قوله 
و وأما جراح العمد ففيه القصاص أو ما تراضيا عليه من قليل أو كثري إال ما فيه خطر فال قصاص فيه ، وه. اخل 

إما أن يكون فيه شيء مقدر كاجلائفة وحنوها ففيه ما قدره الشارع مغلظاً ، وإما أن ال يكون : حينئذ على وجهني 
  :فيه شيء مقدر ككسر الفخذ وحنوه ، ففيه احلكومة مغلظة مع األدب يف العمد من حيث هو كما قال 

  َوالجِْتَهاِد حاِكمٍ َمْوكُولُ
التأديب ( أي غري جراح اخلطأ وهي جراح العمد ) والجتهاد حاكم موكول يف غريها ( لُيف غريِها التأدِيب والتَّْنِكي

أي العقوبة أي ال بد من األدب للجارح عمداً اقتص منه أو مل يقتص خلطر اجلرح أو للعفو عن قصاصه ) والتنكيل 
  .نه فلتة كما يف ضيح وقدر األدب باجتهاد احلاكم يف عظم اجلناية وخفتها واعتياد اجلاين هلا ووقوعها م

  َوَجَعلُوا الُْحكُوَمةَ التقوميا
  يف كونِِه َمعيباً أَْو َسليما

الواجبة فيما ليس فيه شيء مقدر من جراح اخلطأ كاملنقلة واملوضحة يف غري الرأس ، وحنو ) وجعلوا احلكومة ( 
فيه وليس فيه شيء مقدر أيضاً  باضعة ومسحاق مطلقاً وعظم ترقوه وفيما فيه خطر من جراح العمد الذي ال قصاص

للمجروح بعد برئه بتقدير كونه عبداً فرضاً أي ) التقوميا ( ككسر الفخذ والعنق والصدر وحنو ذلك مما مّر 
مبعىن ) أو ( بتسعني مثالً ) كونه معيباً ( قيمة ) يف ( مفروضاً عبوديته إن ابيض فأبيض وإن اسود فأسود ، وينظر 

من عيب اجلناية مبائة مثالً فقد نقصه عيب اجلناية العشر فيأخذ من اجلاين عشر ديته ) سليما ( الواو يف قيمة كونه 
  :كما قال 

  َوَما َتزيُد حالةُ السَّالَمَْه
  يأُْخذُُه أَْرشاً َوالَ َمالَمَْه

بنسبته من ديته  أي يأخذ) أرشاً ( اجملىن عليه ) يأخذه ( وهو العشر يف املثال املذكور ) وما تزيد حالة السالمة ( 
ذكراً كان أو أنثى أو ذمياً أو غري ذلك ، فأخذ الذمي يف املثال املذكور عشر ديته واملرأة عشر ديتها وهكذا ، وإن 
نقصه العيب سدس قيمته أو ثلثها كما لو قوم معيباً بستني وساملاً بتسعني فيأخد سدس ديته أو ثلثها ، ويكون على 

حلكومة بلغت سدس دية اجملىن عليه ، وقد تقدم أن ما بلغ الثلث هو على العاقلة يف عاقلة اجلاين يف اخلطأ ألن ا
اخلطأ وما دون الثلث فهو حال يف مال اجلاين واحلكومة يف عمد القصاص فيه تكون مغلظة بالتربيع والتثليث حال 

على شني فحينئذ يأخذ من ديته  معيباً أن احلكومة إمنا جتب إذا برىء: يف مال اجلاين أيضاً كما مر ، وأشعر قوله 
وال . ( بقدر نسبة نقص قيمته معيباً عن قيمته ساملاً ، وأما إن برىء على غري شني فال شيء فيه إال األدب يف العمد 

  .عليه يف تقوميه عبداً تقديراً ) مالمة 
  َوَيثُْبُت اِجلرَاُح للَمالِ بِمَا
  َيثُْبُت مايلُّ الُْحقُوقِ فاْعلََما

أي ألجل املال يعين اجلراح اليت ال قود فيها عمداً كانت أو خطأ ، وإمنا فيها املال املقدر ) اجلراح للمال  ويثبت( 
( أي احلقوق املالية وهوعدل وامرأتان أو أحدمها مع اليمني ) مايل احلقوق ( به ) مبا يثبت ( من الشارع أو احلكومة 

ومفهوم . ن اجلناية إذا برىء من قيمته عبداً فرضاً من الدية اخل ويف اجلراح حكومة بنسبة نقصا) : خ ) ( فاعلما 



للمال أن جراح غري املال وهي جراح العمد اليت فيها القصاص ال تثبت مبا يثبت به مايل احلقوق وال بد فيها : قوله 
مييناً واحدة  ومن أقام شاهداً عدالً على جرح عمداً وخطأ فيحلف معه: من عدلني ، وليس كذلك ، ففي املدونة 

ومن أقاما شاهداً على جرح حلف واحدة إىل آخر ) : خ ( وتقدم قول . ويقتص يف العمد ويأخذ الفعل يف اخلطأ اه 
لويف باملراد . ويثبت اجلراح مطلقاً مبا اخل : فلو قال الناظم . وليس يف عبد وال جنني اخل : ما تقدم عند قوله 

حدى املستحسنات األربع اليت استحسنها اإلمام ومل يسمع فيها شيئاً من وثبوت جراح العمد بالشاهد واليمني إ
وتقدمت للناظم يف الشفعة أيضاً . يف الشفعة وكثمرة ومقائي اخل ) خ ( شفعة الثمار املشار هلا بقول : غريه ، ثانيها 

ومعناه . حبس أو معري اخل يف الشفعة أيضاً وكشجر وبناء بأرض ) خ ( شفعة األشجار املشار هلا بقول : وثالثها . 
: ورابعها . أنه إذا انقصت مدة العارية وباع أحدمها واجبه يف النقص ، فلصاحبه الشفعة إن امتنع املعري من أخذه 

يف الدماء واألمنلة ثلثه إال يف اإلهبام فنصفه ) خ ( أمنلة اإلهبام ففيها نصف دية األصبع استحساناً املشار هلا بقول 
  .ثنان منها يف الشفعة واثنان منها يف الدماء فاملستحسنات ا

  ويف اّدعاِء الَعفْوِ ِمْن َوِليِّ دَْم
  أَْو ِمْن َجريحٍ الَْيِمُني ُتلَْتزَْم

ويف متعلق به ومعناه أن اليمني تلزم ويل ) تلتزم ( مبتدأ خربه ) ويف ادعاء العفو من ويل دم أو من جريح اليمني ( 
وللقاتل االستحالف على العفو فإن ) : خ ( العفو أو ادعاء اجلارح ذلك على اجملروح الدم يف ادعاء القاتل عليه 

نكل الويل حلف أي القاتل واحدة وبرىء وتلوم له يف بينته الغائبة يعين القريبة وإن نكل القاتل قتل ، وهذا صحيح 
وتوجهت فيها اليمني ، ووارد  كل دعوى لو أنكرها املدعى عليه انتفع املدعي بنكوله مسعت: على قاعدة قوهلم 

على قوهلم كل دعوى ال تثبت إال بعدلني فال ميني مبجردها ألن العفو ليس مبال وال آيل إليه ، وما كان كذلك ال 
فالقاعدة الثانية حينئذ أغلبية وإمنا خرج العفو منها لالحتياط . تتوجه فيه اليمني مبجرد الدعوى ، وهذا توجهت فيه 

ذا قام للقاتل شاهد واحد بالعفو فإنه حيلف مع شاهد ويربأ كما كان حيلف مع نكول الويل ويربأ ، للدم وعليه ، فإ
قاله بعض القرويني ألن النكول مبنزلة الشاهد ، وقيل ال جتوز شهادة الشاهد بالعفو وهي كالعدم ، وحكاه ابن أيب 

  .زيد يف خمتصره وحنوه أليب عمران 
رحه أو صاحل مث مات فلورثته أن يقسموا ملن ذلك اجلرح مات ويقتصوا يف العمد إذا عفا اجملروح عن ج: تنبيه 

ويأخذوا الدية يف اخلطأ ، وسواء صاحل عنه وعما يؤول إليه وعنه فقطعلى املعتمد خالفاً ملا اقتصر عليه ابن سلمون 
  .الصلح وشراحه يف ) خ ( من أنه إذا صاحل عنه وعما يؤول إليه فال قيام هلم إذا مات انظر 

  وقََوٌد يف القَطْعِ لألَْعضاِء
  يف العَْمِد َما لَمْ ُيفْضِ ِللْفََناِء

كيد أو رجل أو ذكر أو شفتني أو لسان أو مارن أنف وكذا لو قطع بضعة ) يف القطع لألعضاء ( جيب ) وقود ( 
أي املوت كقطع الفخذ أو ) للفناء ( القود املذكور ) يفض ( خيف أن ) يف العمد ما مل ( من حلم ففيها القصاص 

وإمنا فيه الدية إن كان فيها شيء . اللسان أو الذكر أو األنثيني ، وإال فال قود لئال يؤدي إىل أخذ النفس فيما دوهنا 
مقدر كاللسان والذكر واألنثيني كما يأيت ، وإن مل يكن فيه شيء مقدر ككسر الفخذ والعنق ففيه احلكومة وإن 

ودية مع خطر : ال شيء فيه إال األدب كما مر ، ورمبا يستغىن عن هذا البيت بقوله فيما مر برىء على شني وإالَّ ف
  .فيها فقد 

  واخلطأ الدَِّيةُ فيِه تُقَْتفَى



  َحبَسبِ الُْعْضوِ الذي قْد أُْتِلفَا
ع خطأ تتبع الدية والقط: خرب الثاين وهو وخربه خرب األول أي ) فيه تقتفى ( مبتدأ ثان ) الدية ( مبتدأ ) واخلطأ ( 

  :فمنه ما جتب فيه الدية كاملة ، ومنه ما جيب فيه نصفها كما قال ) حبسب العضو الذي قد أتلفا ( فيه 
  َوديةٌ كاملةٌ يف املُْزدَوِْج

  ونِصفُها يف واِحٍد ِمْنه اْنتُهِْج
اليدين والرجلني والعينني من األعضاء خطا ك) املزدوج ( قطع ) كاملة يف ( لو فرعه بالفاء لكان أوىل ) ودية ( 

واألذنني والشفتني واألنثيني والشفرين إن بدا العظم وثديي املرأة وحلمتيها إن بطل اللنب ، فإن مل يبد العظم أو مل 
قطع ) يف ( أي الدية ) ونصفها ( يبطل اللنب بقطع احللمتني فحكومة ، وأما قطع ثديي الرجل ففيهما حكومة فقط 

ففي اليد الواحدة نصف الدية ويف الرجل الواحدة كذلك ، ويف . أي سلك ) انتهج ( زدوج أي امل) واحد منه ( 
  .العني كذلك وهكذا إال عني األعور ففيها الدية كاملة كما يأيت 

  َويف اللَساِن كُِملَْت َوالذَّكَرِ
  واَألْنِف َوالْعَقْلِ َوعنيِ اَألْعَورِ

ة على عاقلة قاطعة ، وكذا تكمل إن قطع منه ما منعه من الكالم ، الدي) كملت ( كله ) اللسان ( قطع ) ويف ( 
ويف لسان الناطق وإن مل مينع النطق ما :عاطفاً على ما فيه الدية كاملة ما نصه ) خ ( فإن مل مينعه من الكالم فحكومة 

ر بعد احلشفة قطعه فحكومة كلسان األخرس واليد الشالء والساعد وألييت املرأة وسن مضطربة جداً وعسيب ذك
كله أو يف قطع ) الذكر ( كملت أيضاً يف قطع ) و . ( أي هذه األشياء اليت بعد الكاف إمنا فيها حكومة فقط . اخل 

حشفته فقط ، فإن قطع بعضها كثلثها فيأخذ اجملىن عليه من الدية حبساب ذلك ، فإن قطع الذكر واألنثيني فديتان 
و . ( ر ، فإن كان مقطوع احلشفة وقطع هذا عسيبه فقط فحكومة كما مّر كاملتان ولو بضربة واحدة على املشهو

كله أو يف قطع مارنه وهو ما الن من األنف ، فإن قطع بعض املارن فبحسابه ) األنف ( كملت أيضاً يف قطع ) 
) العقل ( ب كملت أيضاً يف إذها) و . ( أيضاً ، فإن كان مقطوع املارن وقطع هذا باقي األنف فحكومة فيما يظهر 

للسنة خبالف ما عداها من آحاد املزدوجني كأذن أو رجل فإمنا فيه نصف ) عني األعور ( يف ) و ( بضربة وحنوها 
  .الدية وإن مل يكن له غريه 
  ويف إَزالَةٍ ِلَسْمعٍ أَوْ َبصَْر

  والنْصُف يف النصِف َوَشَم كالنَّظَْر
والنصف ( كله بضربة أو أكل أو شرب أو فعل من األفعال ) بصر أو ( كله ) يف إزالة لسمع ( كملت أيضاً ) و ( 
فإن أزاله كله ) النظر ( إزالة ) شم ك ( إزالة ) و ( من مسع أو بصر أو غريمها ) النصف ( إزالة ) يف ( من الدية ) 

  .وإن أزال نصفه وجب فيه نصفها أو ثلثه فثلثها وهكذا . فالدية كاملة 
  ذوقِ ويفَوالنطْقِ والصوِت كذا ال

  إذْهاب قوِة اجلماعِ ذَا اقُتفي
باجلر فيهما أي يف إزالة كل واحد منهما دية كاملة وال يندرج أحدمها يف اآلخر إال أن يذهبا ) والنطق والصوت ( 

والنطق صوت حبروف والصوت هواء منضغط خيرج من داخل الرئة . معاً بضربة أو أكل ، وحنو ذلك فدية واحدة 
، فعطفه على النطق من عطف العام على اخلاص ، إذ ال يلزم من ذهاب اخلاص ذهاب العام  كان حبروف أم ال

والكالم هو اللفظ املفيد فهو أخص من النطق ، فإذا جىن عليه فأذهب كالمه ونطقه وصوته فدية واحدة ، وإذا 



يضاً ، فإن مل يكن له إال أذهب الكالم فقط حبيث ال يقدر على تركيب املفردات حىت حتصل الفائدة فدية واحدة أ
. النطق باملفردات فأذهبه أو الصوت فأذهبه فدية كاملة أيضاً ، وإذا أذهب بعض نطقه أو صوته فبحسابه من الدية 

بضربة أو أكل ) ويف إذهاب قوة اجلماع ( أي يف إذهابه كله ففيه الدية كاملة وبعضه حبسابه ) كذا الذوق ( 
يف إذهاب قوةاجلماع بأن أبطل إنعاظه أو قطع ماءه أو ) اقتفي ( الدية الكاملة  مبتدأ أي وجوب) ذا ( وحنومها 

والدية يف ) : خ ( أفسده حىت صار ماؤه ال يتكون منه نسل ، وكذا إبطال قيامه أو جلوسه أو جتذميه أو تربيصه 
ه أو جتذميه أو تربيصه أو العقل أو السمع أو البصر أو الشم أو النطق أو الصوت أو الذوق أو قوة اجلماع أو نسل

وجرب العقل باخللوات والسمع بأن يصاح من أماكن خمتلفة مع سد : قيامه أو جلوسه أو تسويده إىل أن قال 
وإالَّ فهدر والبصر : الصحيحة ونسب لسمعه اآلخر ، وإالَّ فسمع وسط وله نسبته إن حلف ومل خيتلف قوله 

ذهب من كالمه : والنطق بالكالم اجتهاداً بأن يقول أهل املعرفة  بإغالق الصحيحة كذلك ، والشم برائحة حادة
نصفه أو ثلثه فيعطى بقدر من ديته ، والذوق باملر كصرب بفتح الصاد وكسر الباء املوحدة وقد تسكن يف ضرورة 

  :الشعر كقوله 
  الصرب كالصرب مر يف مذاقته
  لكن عواقبه أحلى من العسل
و أخرب وأشكل أمره صدق مدعي ذهاب اجلميع بيمني ما عدا العقل فإنه ال متكن وإن مل ميكن اختباره مبا تقدم أ

  .الدعوى فيه من اجملىن عليه ، بل من وليه وهو ال حيلف ليستحق غريه فيصدق بغري ميني 
  وكلُّ ِسَن فيِه ِمْن جِْنسِ اإلبِلْ

أي جيب يف كل سن نصف ) ن جنس اإلبل مخس فيه م( مبتدأ خربه ) وكل سن ( َخْمٌس َويف األْصَبعِ ِضْعفَُها جُِعلْ 
عشر الدية خممسة يف اخلطأ ومثلثة يف األب وحنوه ، ولو عرب به لكان أوىل ليشمل املسلم وغريه ، ففيها يف احلر 
املسلم على أهل اإلبل مخس من اإلبل ، وعلى أهل الذهب مخسون ديناراً وهكذا ، وظاهره ثنية كانت السن أو 

قلعت من أصلها أو من اللحم قلعها أو سودها أو اصفرت أو امحرت أو اضطربت جداً ، فإن رباعية أو ضرساً 
ويف كل سن مخس وإن سوداء بقلع أو اسوداد أو هبما أو ) : خ ( كسرها فبحساب ذلك وهو كذلك يف اجلميع 

رة من اإلبل ومائة وهو عش) ويف األصبع ضعفها . ( حبمرة أو صفرة إن كان عرفاً كالسواد أو باضطراهبا جداً 
ويف األمنلة ثلث إال يف اإلهبام فنصفه ، وسواء كانت األصبع من يد أو رجل ولو زائدة حيث كانت ) جعل ( دينار 

  .ال قوة هلا كاألصلية ، وسواء كانت اجلناية على الزائدة عمداً أو خطأ إذ ال قود فيها لعدم املماثل 
لو بضربة واحدة فديتان ، وكذا تتعدد الدية لو أذهبسمعه وبصره أو أذهب تقدم أنه إذا قطع ذكره وأنثياه و: تنبيه 

الذوق وقوة اجلماع أو قطع يده فذهب عقله ، وهكذا إال املنفعة مبحلها كما لو قطع أذنيه فزال مسعه ، أو قطع 
جىن على لسانه مارنه فذهب مشه ، أو قلع عينيه فذهب بصره فدّية واحدة ألن املنفعة مبحل اجلناية ، وكذا لو 

فأذهب ذوقه ونطقه أو فعل به ما أذهب النطق والذوق بقاء اللسان فدية واحدة ، وأما إن أوضحه فذهب عقله ، 
فإن قلنا إن حمله الرأس كما هو مذهب أيب حنيفة وابن املاجشون ، فكذلك وإن قلنا إن حمله القلب وهو قول مالك 

لموضحة ، وهذا كله إن أذهب ذلك بضربة أو ضربات يف فور ، وأكثر أهل الشرع فدّية للعقل ونصف عشرها ل
  .وتعددت الدية بتعددها إال املنفعة مبحلها اخل ) : خ ( وأما بضربات يف غري فور فتتعدد ولو مبحلها 

  وِديةُ الْجُُروحِ يف النساِء
جرح املرأة كدّية الرجل من أهل فدّية ) ودية اجلروح يف النساء كدية الرجال بالسواء ( كِدية الّرجال بالسََّواِء 



دينها فلها يف املوضحة إن كانت حرة مسلمة نصف عشر دية احلر املسلم وهو مخس من اإلبل على أهل اإلبل 
ومخسون ديناراً على أهل الذهب وهلا يف املنقلة واهلامشة عشر الدية ونصف عشرها وهو مخس عشرة من اإلبل ومائة 

ذلك سواء ألن ذلك مل يبلغ ثلث دية الرجل من أهل دينها ، وهلا يف ثالثة أصابع  ومخسون ديناراً فهي والرجل يف
ثالثون من اإلبل وثالمثائة دينار ، وهكذا يف كل جرح مل تبلغ ديته ثلث دية الرجل من أهل دينها فإن بلغت ثلث 

  :ديته كجائفة ومأمومة فترجع لديتها كما قال 
  يَْهإالّ إذَا َزاَدْت َعلَى ثُلْثِ الدِّ
وإمنا ) على ثلث الدية فما هلا من بعد ذاك تسوية ( صوابه ساوت هبا ) إال إذا زادت ( فما هلا ِمْن َبْعِد ذَاَك َتسْوَِيْه 

قلنا صوابه ساوت ألن كالمه يقتضي أهنا ال ترجع لديتها إال إذا زادت دية جرحها على ثلث ديته كيد أو رجل 
ا ساوت دية جرحها ثلث ديته كما يف اجلائفة أو املأمومة ، فلها فيهما حينئذ مثالً وليس كذلك بل ترجع لديتها إذ

ستة عشر بعرياً وثلثا بعري فأحرى إذا زادت كيد أو رجل فلها فيهما مخس وعشرون من اإلبل ومائتان ومخسون 
وقال . ع لديتها اخل وساوت املرأة الرجل لثلث ديته فترج) : خ ( ديناراً ، وهلا يف أربعة أصابع عشرون من اإلبل 

واملرأة تعاقل الرجل إىل ثلث ديته ال تستكمله ، فإذا بلغت ذلك رجعت إىل عقل نفسها فلها يف ثالثة : يف املدونة 
أصابع ونصف أمنلة إحدى وثالثون بعرياً وثلثا بعري ، والرجل يف هذا وهي سواء ، وإذا أصيب منها ثالثة أصابع 

: ويف املوطأ عن ربيعة قلت البن املسيب . ا يف ذلك ستة عشر بعرياً وثلثا بعري اه وأمنلة رجعت إىل عقلها فكان هل
فقلت حني عظم جرحها . عشرون : فكم يف أربع ؟قال : قلت . ثالثون : كم يف ثالثة أصابع من املرأة ؟ قال 

  .السنة يا ابن أخي تلك : فقال . بل عامل متثبت أو جاهل متعلم : أعراقي أنت ؟ فقلت : فقال . نقص عقلها 
ظاهر النظم أهنا إذا ساوت ثلث الدية أو زادت ترجع لديتها ولو تعدد الفعل وهو كذلك يف األصابع فقط : تنبيه 

حيث احتد احملل ، فلو قطع هلا أربعاً من األصابع من كل يد أصبعني بضربة واحدة أو ضربات يف فور واحد أو 
وأصبعاً من اليد أو الرجل األخرى بضربة أو ضربات يف فور أيضاً أخذت  مجاعة أو قطع هلا ثالثاً من يد أو رجل

عشرين من اإلبل فقط ، ألن الفعل الواحد وما يف حكمه يضم ما نشأ عنه بعضه إىل بعض ، ولو تعدد احملل كايف 
ثني من اإلبل املثال ، وأحرى لو احتد احملل ولو قطع هلا ثالثاً من يد واحدة أو رجل بضربة أو ضربات أخدت ثال

لكل أصبع عشر من اإلبل مث إن قطع هلا بعد ذلك من تلك باليد أو الرجل أصبعاً رابعاً أو أكثر فلها يف كل أصبع 
مخس من اإلبل ، وإمنا كان هلا مخس فقط ألن متحد احملل يضم بعضه إىل بعض ولو تعدد الفعل لكونه يف غري فور ، 

و قطع هلا ثالثاً من يد فأخذت ثالثني مث قطع هلا بعد ذلك ثالثاً من اليد األخرى وأما إن تعدد الفعل واحملل معاً كما ل
فتأخذ ثالثني أيضاً ، وال يضم من يد أحدمها لآلخر لتعدد كل من الفعل واحملل ، وهذا كله يف األصابع ال يف 

ألن احلنكني حمل واحد ، األسنان فإنه ال يضم بعضها إىل بعض إذا تعدد الفعل ، وسواء كانت من حنك أو حنكني 
فإذا قلع هلا عشر أسنان يف عشر ضربات متفرقات ليست يف فور واحد ، فلها يف كل سن مخس من اإلبل ، وإن 
قلعها يف ضربة واحدة أو ما يف حكمها كضربات يف فور فإهنا تضم وترجع إىل ديتها يف سبع أسنان فأكثر وضم 

  .ابع ال يف األسنان متحد الفعل وما يف حكمه أو احملل يف األص
  باب التوارث

مصدر على وزن تفاعل من توارث القوم إذا ورث بعضهم بعضاً ، واملرياث اسم للمال املتروك وهو مفعال من 
ورث يرث ورثاً ووراثة واإلرث اسم للشيء املوروث ومهزته منقلبة عنواو كأشاح ومسي املال املتروك مرياثاً ألنه 

  .لك الورثة لبقائهم بعد امليت ألخذهم اإلرث يبقى بعد موت صاحبه ، وكذ



أي قدرمت )  ٢٣٧: البقرة ( } مجع فريضة من الفرض مبعىن التقدير من قوله تعاىل فنصف ما فرضتم ) والفرائض ( 
وتسمية هذا العلم بعلم الفرائض اصطالحية ، وإالَّ . فرضت الشيء أفرضه أي أوجبته وقدرته : أي أوجبتم يقال 

ئض يف اللغة يشمل الواجبات كلها من فرائض الصالة والزكاة وغري ذلك ، ومسي بذلك لكثرة دوران فعلم الفرا
إن اهللا مل يكل قسمة مواريثكم إىل : ( الفرض على ألسنة أهله وهو علم قرآين جليل ، قال عليه الصالة والسالم 

وه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلم: ( وقال ) أحد بل توالها بنفسه وبينها أمت بيان 
ويف ) . فإين امرؤ مقبوض وأن العلم سيقبض وتظهر الفنت حىت خيتلف اثنان يف الفريضة فال جيدان من يفصل بينهما 

  ) .تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإهنا نصف العلم : ( اجلواهر عنه عليه الصالة والسالم أنه قال 
له حد ، وموضوع وغاية ، فغايته أي مثرته حصول ملكة لإلنسان توجب سرعة اجلواب  واعلم أن علم الفرائض

وعلم الفرائض لقباً الفقه املتعلق باإلرث وعلم : على وجه الصحة والصواب ، وأما حده وموضوعه فقال ابن عرفة 
لقباً : للصودي فقوله  وموضوعه التركات ال العدد خالفاً. ما يوصل ملعرفة قدر ما جيب لكل ذي حق يف التركة 

لقباً من : معناه أن علم الفرائض نقل من معناه األصلي الذي هو علم الواجبات وصار لقباً هلذا الفن فاحترز بقوله 
علم الفرائض مضافاً باقياً على إضافته ، فإنه أعم لشموله مجيع الواجبات على اختالف أنواعها كما مر ، فهو 

إضافة فهو إضافة يشمل كل بيع ألجل ، ولقباً مقصور على بيوع اآلجال املتحيل فيها كقوهلم بيوع اآلجال لقباً و
املتعلق باإلرث أي إثباتاً أو نفياً من إرث وحجب وتعيني القدر املوروث ، وخرج : على دفع قليل من كثري ، وقوله 

رفع معطوف على قوله الفقه ، وما يف هو بال. . وعلم اخل : وقوله . باإلرث ما تعلق بالعبادات والنكاح واملعامالت 
قوله ما يوصل واقعة على احلساب الذي يتوصل به ملعرفة قدر ما جيب لكل وارث ، فحقيقة هذا العلم مركبة من 
أمرين معرفة من يرث ومن ال يرث ، ومعرفة كيفية القسمة والعمل يف مسائل املناسخات وغريها ، وهذا الثاين مل 

وموضوعه التركات اخل يعين ألهنا يبحث فيها عن عوارضها الذاتية : هو باق عليه ، وقوله يتكلم عليه الناظم بل 
أي عن أحواهلا الالحقة هلا من كون جتهيز امليت يقدم مث تقضى ديونه مث وصاياه ، وكون هذا الوارث له ربعها أو 

عوارضه الذاتية ، فموضوع  وموضوع كل علم ما يبحث فيه من.نصفها وهذا يرث منها وهذا ال يرث وحنو ذلك 
علم النحو مثالً الكلمات ألنه يبحث فيه عن أحواهلا اليت تعرض هلا يف تركيبها من رفع ونصب وتعريف وتنكري ، 

وعليه . وموضوع علم التصريف املفردات ألنه يبحث فيه عن أحواهلا من صحة وإعالل وتفكيك وإدغام ، وهكذا 
م بالنسبة إليه موضوع ، وأما الشيخ أبو حممد عبد اهللا بن أيب بكر بن حيىي فمن مل يترك شيئاً فليس هلذا العل

إن موضوع هذا العلم العدد ، ورده ابن عرفة بأن العدد موضوع لعلم : الصودي املالكي فقد قال يف شرح احلوفية 
اعترب ما اصطلح واخلالف بينهما يف حال ألن الصودي : احلساب وال يكون الشيء الواحد موضوعاً ألمرين قيل 

عليه الفراض من إلغاء التركة لعدم انضباطها ، وعمدوا إىل أعداد حيصرها العدد ويضبطها احلد ومسوها أصوالً كما 
فجعلوها كالقالب تفرغ فيه كل تركة فصارت تلك األعداد اليت . ستة األصول منها يف العمل اخل : يأيت يف قوله 

ا االعتبار وأما ابن عرفة فراعى أن التصرف يف تلك األعداد إمنا هو وسيلة إىل مسوها أصوالً موضوعة هلذا العلم هبذ
فابن عرفة راعى املوضوع بالقصد والذات ، . التوصل ملعرفة كيفية قسمة التركة ، فاملقصود بالقسمة هو التركة 

عدد موضوعاً لعلم والصودي راعى املوضوع باألولية والغرض والوسيلة ، وكل من االعتبارين صحيح ، وكون ال
والتركة حق يقبل التجزأ ثبت ملستحق بعد . احلساب ال مينع أن يكون موضوعاً لعلم الفرائض باالعتبار املتقدم 

حق بتناول املال وغريه كاخليار والشفعة : موت من كان له بقرابة أو ما يف معناها كالنكاح والوالء فقوله 
ألن املراد بقبول التجزىء ما ميكن أن يقال فيه هلذا نصفه وهلذا ثلثه  والقصاص ، فكلها تركة وكلها تقبل التجزأ



مثالً ، وهذه الثالثة كذلك ، وليس املراد به خصوص ما يقبل االمتياز حساً فقط كالعدد من الدراهم والدور 
هو حلمة واألرض ، بل ما يشمل االمتياز حقيقة كاألرض أو حكماً كالشفعة وخرج بقابل التجزىء الوالء الذي 

كلحمة النسب فإنه وإن كان ينتقل لألبعد بعد موت األقرب لكنه ال يقبل التجزأ ، فكما ال يقال هلذا نصف 
النسب كذلك ال يقال هلذا نصف الوالء الذي هو حلمة كالنسب ، وكذا والية النكاح فإهنا تنتقل مبوت األب مثالً 

اوين إال مبوافقة مجيعهم ، وأما الوالء مبعىن اإلرث فهو قابل وال تقبل التجزأ وإالَّ مل يصح عقد األولياء املتس
. للتجزىء ، وخرج بقوله بعد موت من كان له احلقوق املنتقلة بالشراء واهلبة وحنومها ، وخرج بقوله بقرابة اخل 

ار هلا الناظم الوصية على املشهور من أهنا متلك باملوت مث اإلرث بني األحرار املسلمني يكون بأحد ثالثة أشياء أش
  :بقوله 

  اإلْرثُ ُيْسَتْوَجُب َشْرَعاً َوَوَجْب
  بِِعْصَمٍة أَْو بَِوالٍء أَْو َنَسْب

أي يستحق بالشرع ) شرعاً ( بالبناء للمفعول ) يستوجب ( مصدر ورث ومهزته منقلبة عن واو كما مر ) اإلرث ( 
أي نكاح ) بعصمة ( إما . بأحد ثالثة أمور  ملستحقه بالشرع) ووجب ( وهو الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس 

منعقد ولو فاسداً غري متفق على فساده كنكاح احملرم والشغارونكاح العبد واملرأة فإنه إذا مات أحدمها قبل فسخه 
ورثه اآلخر مات قبل الدخول أو بعده ، فإن كان متفقاً على فساده كنكاح ذات حمرم بنسب أو رضاع أو خامسة 

ه ولو بعد دخوله ، وكذا نكاح املريض ال إرث فيه وإن كان خمتلفاً فيه ألن فساده من جهة إرثه فال مرياث في
لثبوت اإلرث فيه تتمة للغرض الفاسد الذي هو إدخال الوارث ، وقد مر ذلك مبيناً يف فصل الفسخ ويف فصل 

املعتق بالفتح وال عاصب له من وهو حلمة كلحمة النسب حيدثها العتق ، فإذا مات ) أو بوالء . ( فاسد النكاح 
نسبه فإنه يرثه املعتق بالكسر ، فإن مل يكن فعصبته من ولده وإن سفل ، فإن مل يكن له ولد فأبوه وإن عال ، فإن مل 

) : خ ( يكن له أب وال ولد فأخوه أو عمه ، وهكذا فإن مل يوجد املعتق وال عصبته فمعتق املعتق بالكسر فيهما 
 املعتق مث عصبته كالصالة مث معتق معتقه ، وال ترثه أنثى إال إن باشرت عتقه أو جره والء وقدم عاصب النسب مث

وقد جتتمع الثالثة كابن عم المرأة . أي قرابة من بنوة وأبوة وأخوة وعمومة وحنوها ) أو نسب ( بوالدة أو عتق 
مها ، وال يستحق اإلرث بشيء من هذه معتق هلا زوج هلا أو اثنان ككونه معتقاً هلا ، وزوجها أو زوجها وابن ع

األسباب الثالثة إال بعد ثبوهتا ولو بالسماع الفاشي كما مر يف الشهادات ، فإن مل حيط باملرياث شيء من هذه 
واحترزت بقويل األحرار من األرقاء فإن . وبيت مال املسلمني يستقل اخل : الوجوه فبيت املال كما يأيت يف قوله 

وتسميته إرثاً جمازاً وباملسلمني من . ولسيده املعتق بعضه مجيع إرثه اخل ) : خ ( بعضاً لسيده مال الرقيق ولو م
  .الكفار فإنه ال إرث بني مسلم وكافر كما يأيت 

  مجيُعها أرْكاُنُه ثَالثْه
  مالٌ َوِمقْدَاٌر َوذُو الوَِراثَْه

ما يرثه كل ) ومقدار ( متروك عن امليت ) مال أركانه ثالثة ( أي األسباب الثالثة أي كل فرد منها ) مجيعها ( 
أي معرفة من يرث ممن ال يرث فإنه ال يصح اإلرث بالعصبة أو الوالء أو النسب إال ) وذو الوراثة ( وارث 

  .باجتماع هذه األركان الثالثة ومهما اختل واحد منها مل يصح 
  فصل يف ذكر الوارثني من الرجال والنساء



  املريَاثُذُكُوُر من َحقَّ له 
  َعْشَرةٌ َوَسْبعٌ اإلَناثُ

ويتفرعن أيضاً ) وسبعاإلناث ( ويتفرعون إىل مثانية عشر كما يأيت ) له املرياث عشرة ( أي ثبت ) ذكور من حق ( 
  .إىل عشرة كما يأيت فمجموع من يرث مثانية وعشرون ، فالرجال الثمانية عشر 

  اَألُب َوالَْجدُّ له َوإنْ َعالَ
  َعْنُه بأنثى فُِصالَ ما مل يكُْن

يرث بالفرض تارة كما لو كان للهالك ولد ذكر ، وبالفرض والتعصيب تارة كما لو كان للهالك بنت أو ) األب ( 
بنت ابن احتدت أو تعددت فإنه يفرض له معها أو معهن السدس ، ويأخذ الباقي بالتعصيب ، فإن انفرد ومل يكن 

فريث بالفرض تارة وبالفرض ) وإن عال ( أي للهالك ) واجلد له ( للهالك غريه فريث اجلميع بالتعصيب 
ويرث بفرض وعصوبة األب مث اجلد ) : خ ( والتعصيب أخرى وبالتعصيب واالنفراد كما مرَّ يف األب حرفاً حرفاً 

إال أن األب حيجب اإلخوة واجلد ال حيجب إال اإلخوة لألم ، فله مع اإلخوة أو . مع بنت وإن سفلت اخل 
خوات األشقاء أو ألب اخلري من الثلث أو املقامسة وله مع ذي فرض معهما السدس أو ثلث الباقي أو املقامسة األ

: فإنه ال مرياث له واجملروران يتعلقان بقوله ) بأنثى فصالً ( أي عن اهلالك ) عنه ( اجلد ) ما مل يكن . ( كما يأيت 
  .جهة أمه وخرج بذلك جد اهلالك ألمه وجد أبيه من . فصالً 

  َوالزْوُج وابن َواْبُنُه َهْب سَفُالَ
  كذاَك َمْوىل نِْعمٍة أَْو بَِوالَ

ويرث بفرض فقط تارة كما لو كان أجنبياً أو بفرض وعصوبة كما لو كان ابن عمها ، فإنه يرث ) والزوج ( 
للهالك فإنه ) وابن ( ه النصف بالفرض والباقي بالتعصيب حيث مل يكن هناك من يشاركه فيه أو من هو أوىل به من

( إنه ) هب ( أي ابن االبن حيث مل يكن ابن ) وابنه ( يرث بالتعصيب فقط إما اجلميع أو الباقي بعد ذوي الفروض 
وهو الذي باشر العتق بنفسه ) كذاك موىل نعمة ( بضم الفاء وفتحها وهو أشهر وهو عاصب فقط كاالبن ) سفال 

للمعتق بالفتح من نسبة فريث اجلميع أو الباقي بعد الفروض ، وقد يرث ولو أنثى فإنه عاصب حيث ال عاصب 
وهو من مل يباشر العتق بل أعتقه أبوه أو جده أو أخوه ) بوال ( موىل ) أو ( بالفرض وبالتعصيب كما لو كان زوجاً 

  .أو عمه أو جره له الوالء بوالدة أو أعتق فإنه عاصب جيري فيه ما جيري يف موىل النعمة 
  اَألُخ وابُن اَألخِ ال ِلألُمَِّو

  والعمُّ ال ِلُألمِّ َواْبُن الَعمِّ
الشقيق أو ألب أو ألم واألوالن عاصبان فقط والثالث من ذوي الفروض ، وقد يرث بالفرض ) واألخ ( 

ه ال فإن) لألم ( ابن األخ ) ال ( الشقيق أو لألب ومها عاصبان فقط ) وابن األخ ( والتعصيب كابن عم وأخ ألم 
) وابن العم ( فال يرث أيضاً ) لألم ( العم) ال ( الشقيق أو لألب ومها عاصبان فقط أيضاً ) والعم ( يرث أصالً 

الشقيق أو لألب ومها عاصبان فقط ، إال أن يكونا زوجني ، وإذا كان العم لألم ال يرث فأحرى ابن العم لألم ، 
وتتفرع هذه . فهذه عشرة جبعله موىل النعمة والوالء قسماً واحداً  ال لألم: فذلك مل يقيد الناظم ابن العم بقوله 

العشرة إىل ستة عشر بتنويع املوىل إىل نعمة أو والء وتنويع األخ إىل شقيق أو ألب أو ألم والعم إىل شقيق أو ألب 
بنوه ، فمجموع أو ألم وابن العم كذلك كما ترى ، ويزاد عليهم عم األب وبنوه وإن سلفوا وعم اجلد وإن عال و

ويقدم يف هذه األمور األقرب فاألقرب وإن غري شقيق والشقيق على الذي . العدد من الرجال مثانية عشر كما مّر 



  :مث أشار إىل النساء السبع فقال . لألب 
  واُألمُّ والزَّْوَجةُ مث البِْنُت

  وابنةُ االْبنِ بَْعَدَها وَاُألْخُت
هلا من ولد أو تعدد أخوة وإال حجبت للسدس وهلا ثلث الباقي يف زوج أو  ترث الثلث حيث ال حاجب) واألم ( 

وهلا النصف إذا انفردت فإن ) مث البنت ( وهلا الربع مع فقد الولد وإال حجبت للثمن ) والزوجة ( زوجة وأبوين 
أي بعد ) بعدها  وبنت االبن( تعددت فلها الثلثان فإن كان معها أخوها ورثت بالتعصيب للذكر مثل حظ األنثيني 

البنت يف الرتبة وجيري فيها ما جرى يف البنت ، وحجبها ابن فوقها أو بنتان فوقها إال االبن يف درجتها مطلقاً أو 
شقيقة أو ألب واألم وجيري يف األولني ما جرى يف البنت فيحجب اليت لألب شقيق ) واألخت ( أسفل فمعصب 

يف درجتها فمعصب ، نعم قوله أو أسفل منها ال جيري ههنا ألن ابن األخ فوقها أو شقيقتان فوقها إال أخاها لألب 
  :ال يعصب عمته فال شيء هلا معه ، نعم إذا اجتمعتا أي اليت لألب والشقيقة مع البنت فهما عاصبتان كما قال 

  واألخوات قد يصرن عاصبات
  إن كان للهالك بنت أو بنات

  .اخل 
  .دس مع االنفراد فإن تعددت فلهما أو هلن الثلث وهي األخت لألم هلا الس: والثالثة 

  َوَجدَّةٌ للجِهََتْينِ َما َعلَْت
  َما مل َتكُْن بذَكَرٍ قَْد فُِصلَْت

ما علت ما مل ( أي جهة األم وهي أم األم وأمها وإن علت ، وجهة األب وهي أم األب وأمها ) وجدة للجهتني ( 
مرياث ألم جد هلالك من جهة أبيه وأمه ألهنا مفصولة عنه بذكر غري  فال) قد فصلت ( يعين غري األب ) تكن بذكر 

األب على مذهب مالك ألنه ال يورث أكثر من جدتني وحجبتها األم مطلقاً ، وحيجب األب اجلدة اليت من جهته 
  .فقط ، وكذا حتجب القرىب من جهة األم البعدى من جهة األب وإال اشتركتا 

  ِعْتُق والكَذَاَك مَْوالَةٌ لََها ال
مباشرة أو اجنر هلا بوالدة أو عتق فإهنا وارثة ) هلا العتق ( نعمة وهي اليت ) كذاك موالة ( َحقَّ لََها فيما يكُونُ بِالَْوالَ

مل تباشر عتقه وال جره هلا والء ) وال حق هلا فيما . ( بالتعصيب فترث اجلميع إن انفردت أو ما بقي بعد الفرض 
لعاصب املعتق بالكسر فقط ، فإذا مات املعتق بالفتح وال ) بالوالء ( اإلرث ) يكون ( إمنا بوالدة أو عتق ألنه 

عاصب له سوى ابن سيده وبنته فال مرياث للبنت بل املال كله أو ما بقي بعد ذوي الفروض لالبن دون البنت قال 
لعصبة أحق بالوالء منهن ، وال يرث وال يرث أحد من النساء والء ما أعتق أب هلن أو أم أو أخ أو ابن وا: فيها 

النساء من الوالء إال من أعتقن أو عتيق من اعتقن أو ولد من اعتقن من ولد الذكور ذكوراً كانوا أم إناثاً وال شيء 
وال ترثه أنثى إال أن باشرت عتقه أو جره والء ) خ ( وهو معىن قول . هلن يف ولد البنت ذكراً كان أو أنثى اخل 

فهذه سبع نسوة فجعل اجلدة للجهتني قسماً واحداً ويتفرعن إىل عشرة بتنويع األخت إىل . تق اخل بوالدة أو ع
شقيقة أو ألب أو ألم ، وتنويع اجلدة إىل اليت ألب أو ألم ، فمجموع من يرث مثانية وعشرون عدد حروف اهلجاء 

ا كان معهما ولد ، واإلناث كلهن أهل ، وقد حتصل أن الذكور كلهم عصبة إال الزوج واألخ لألم واألب واجلد إذ
  .فرض إال موالة النعمة واألخوات مع البنات 

  َوَبْيُت مال املُسلَمني َيْستَِقلْ



  حبيثُ ال َوارِثَ أو مبا فََضلْ
باإلرث فيأخذ املال ) بيت مال املسلمني يستقل ( إن مل يوجد واحد ممن ذكر أو وجد ومل يستغرق التركة ف ) و ( 

عن ذوي الفروض كزوجة وأم أو ) مبا فضل ( خيتص ) أو ( أصالً ) ال وارث ( الباء زائدة أي حيث )  حبيث( كله 
بنت وبنت ابن ، وإذا مات الرجل ببلد وخلف فيه ماالً وخلف يف بلد آخر ماالً ومل يكن له وارث إال بيت املال ، 

 غريه من البالد قاله يف املفيد ، وظاهر النظم أن فإن عامل البلد الذي كان مستوطناً فيه أحق مبرياثه مات فيه أو يف
الباقي بعد الفرض يكون لبيت املال وال يرد أي الباقي بعد الفرض على ذوي الفروض وال يدفع لذوي األرحام ، 

يرد على كل وارث بقدر ما ورث سوى الزوج والزوجة : وقال علي رضى اهللا عنه . وهو كذلك على املشهور 
ليهما إمجاعاً كما يف ابن يونس ، وقيد عدم رده على ذوي األرحام مبا إذا كان بيت املال منتظما فال يرد ع: أي 

وتوريث ذوي األرحام متأخر عن الرد على ذوي الفروض حبسب ظاهر : قال ابن رحال . وإالَّ رد الباقي عليه 
وي األرحام ال لبيت املال لعدم انتظامه لو أدرك مالك وأصحابه زمننا هذا جلعلوا املرياث لذ: ابن يونس . أنقاهلم 

وال أعرف اليوم بيت مال ، وإمنا هو : قال ابن ناجي . يف هذا الزمان ، وأطال رمحه اهللا يف االحتجاج لتوريثهم 
بيت ظلم وعلى القول بتوريث ذوي األرحام فينزل ولد البنات واألخوات منزلة أمهاهتم وبنات األخوات 

اخلاالت واألخوال منزلة األم والعمات منزلة األب ، فإذا ترك اهلالك بنت بنت فيكون هلا واألعماممنزلة آبائهن و
النصف مبنزلة أمها ، وهكذا وأولو األرحام ستة رجال وسبع نسوة ، فالرجال ابن البنت وابن األخت وابن األخ 

وبنت العم والعمة واخلالة واجلدة لألم والعم لألم واخلال واجلد لألم والنساء بنت البنت وبنت األخت وبنت األخ 
أم أيب األم ، وزيد يف الرجال ابن العمة وابن بنت االبن وعم األم ، ويف النساء بنت بنت االبن وبنت ابن العم 

  .وبنت بنت األخ 
  فصل يف ذكر أحوال املرياث

  :وهي مخسة وبياهنا أن 
  احلالُ يف امليارِث قد تَقَسَّما
  اإىل وُجوبِ وحلَْجبٍ قُِسم

حبيث ال حيجب أصالً كاألبوين واألوالد والزوج ) وجوب ( وجهني حالة ) احلال يف املرياث قد تقسما إىل ( 
  :والزوجة كما يأيت يف قوله 
  وال سقوط ألب وال ولد
  وال لزوجني وال أم فقد

  قسما( وهذا الثاين ) حجب ( حالة ) ول ( 
  حلْجبِ اإلْسقَاِط أَوِ النقْلِ وذا

  َتْعِصيبٍ أْبَدى َمنْفَذَاِلفَْرضٍ أو 
حبيث ال يرث شيئاً كاإلخوة مطلقاً مع األب أو اإلخوة لألم مع اجلد وكاجلدة مع األم وكابن ) حلجب اإلسقاط 

من إرث إىل ) النقل ( أي وحلجب ) أو . ( االبن مع ابن الصلب ، وحنو ذلك مما يأيت يف فصل حجب اإلسقاط 
آخر كزوجة تنقل من الربع للثمن ) لفرض ( إما من فرض . إىل ثالثة أقسام أي حجب النقل ينقسم ) وذا ( إرث 

بوجود الولد ، وكاألم تنقل من الثلث إىل السدس بوجود الولد أو تعدد األخوة وحنو ذلك مما يأيت يف فصل حجب 
أو ابن ابن وإما من تعصيب لفرض كأب وجد فإهنما عاصبان وينقالن للسدس مع وجود ابن : أي ) أو ( النقل ، 



أي بفتح امليم والفاء وبالذال ) أبدى منفذا ( كأخت أو أخوات مع بنت أو بنات ) تعصيب ( وإما من فرض ل 
يشمل النقل من فرض لفرض ومن تعصيب إىل فرض ، وقوله . وذا لفرض اخل : املعجمة معناه الطريق فقول الناظم 

ثالثة أقسام تضم حلاليت الوجوب واإلسقاط تكون  أو تعصيب أي النقل من الفرض إىل التعصيب ، فالنقل: 
واعلم أن من . التوطئة ملا يأيت له من ذكر حجب اإلسقاط وحجب النقل وهذا الفصل ك. األحوال مخسة كما مر 

مث . الفراض من ال يتعرض هلذا الفصل والللذي قبله ، وإمنا يقول أصحاب النصف كذا وأصحاب الثلث كذا اخل 
منهم من ومن وافقه ، و) خ ( ولعاصب ورث املال أو الباقي بعد الفرض ويذكر العصبة املتقدمة وهو صنيع : يقول 

يعد من يرث على سبيل اإلمجال ، مث يتعرض لذلك على سبيل التفصيل كالناظم وابن احلاجب ومن وافقهما ، وأما 
  .هذا الفصل واللذان بعده فهم قليلو اجلدوى 
  فصل يف ذكر املقدار الذي يكون به اإلرث

أكثر ، فاملراد باملقدار جمموع وهو إما كل املتروك أو جزء مسمى منه أو مسمى من الباقي بعد أخذ فرض أو 
  ) .م ( املتروك ، والباء من قوله به مبعىن يف قاله 

  القَْدُر ُيلْفَى باْشِتراٍك فيه
  يف ُجملٍة املتروِك أو باِقيِه

أي يف مجيعه ، ) بإشتراك فيه يف مجلة املتروك ( ملتبساً ) يلفى ( أي املتروك الذي يكون فيه اإلرث تارة ) القدر ( 
االشتراك إما بني العصبة كثالثة بنني أو إخوة ، وإما بني ذوي السهام كزوج وأخت أو أم وأخ ألم وزوج ، وهذا 

أي باقي ) باقيه ( أي وتارة يلفى ملتبساً باشتراك يف ) أو ( وإما بني ذوي سهم وعاصب كبنت وأخت أو أم وأخ 
  .ن مع زوج أو زوجة املتروك بعد أخذ ذوي الفرض فرضهم كثالثة أخوة مع بنت أو أبوي

  أو بانِفرادٍ باِحتيازِ املَالِ
  أْجمَع فيه َوُهَو يف الّرجالِ

فيه كابن ليس معه غريه أو أخ كذلك ، وكذا حنومها من العصبة ، فإن ) بانفراد ( أي وتارة يلفى ملتبساً ) أو ( 
أي حوز مجيع املال ) وهو ( علق بانفراد يت) باحتياز املال امجع فيه : ( العاصب حيوز مجيع املال حيت انفرد كما قال 

  .املتقدمني ) يف الرجال ( كائن 
  عدا أَخاً لُألمِّ َوالزَّْوج َويف

  موالِة َنْعَمى ُحكُم ذلك اقُتِفي
متعلق باقتفي أي و ) ويف موالة نعمى ( فإهنما ليسا بعاصبني كما تقدم ) الزوج ( عدا ) و ( منهم ) عدا أخاً لألم ( 
اتبع يف موالة نعمة وإمنا حتوز اجلميع إذا مل يكن للمعتق بالفتح ) اقتفي ( وهو حوز مجيع املال  )حكم ذلك ( 

  .عاصب كما تقدم 

  فصل يف ذكر حاالت وجوب املرياث

  :وهي ثالثة كما قال 
  وَيْحُصل املرياثُ حْيثُ ُحِتما

أو ( فقط كأم وأخ ألم وزوج ) بفرض  (أي وجب ) وحيصل املرياث حيث حتما ( بِفَْرضٍ أو تعصيبٍ أْو ِكلْيهما 
أي فرض وتعصيب كأب أو جد مع بنت أو بنات يأخذ فرضه ) أو كليهما ( فقط كأب أو جد أو عم ) تعصيب 



مث أشار إىل ما يرثه العاصب . السدس ، مث الباقي تعصيباً وكذا أخ ألم هو ابن عم أو زوج هو ابن عم كما مر 
  :فقال 

  ُمْنفرُِدواملالَ َيْحوِي عاِصٌب 
كابن واحد أو أخ أو عم ) حيوي عاصب منفرد ( بالنصب مفعول مقدم ) واملال ( أو ما َعنِ الفُروضِ بعُد يُوجُد 

أي ما يوجد بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم كزوجة وأم ) ما عن الفروض بعد يوجد ( حيوي ) أو ( كذلك 
  .ن انفرد وعاصب أو بنت وعاصب ويستبد العاصب باجلميع أو بالباقي إ

  وِقْسَمةٌ يف احلالَتْين ُمْعَملَه
أي حالة أخذ اجلميع أو حالة ) يف احلالتني ( بني العصبة ) قسمة ( إما أن تعدد ف ) و ( إما َعلَى َتفَاُضلٍ أْو مَْعِدلَْه 
جة ، كبنني وبنات وحدهم أو مع زو) إما على تفاضل ( هي أي القسمة مث هي ) معمله ( أخذ الفاضل بعد الفرض 

فاملتروك كله أو الباقي بعد الزوجة يقسم للذكر مثل حظ األنثيني ، وهكذا يف األخ واألخوات وحدهم أو مع 
كبنني وحدهم ليس ) معدله ( وإما أن يقسم اجلميع أو الباقي بعد الفرض على التساوي : أي ) أو ( كزوجة أو أم 

فإهنم يقسمون حظهم للذكر مثل حظ األنثيني ، وال  معهم ذو فرض أو معهم ذو فرض كزوجة ، وكذا اإلخوة لألم
  .خيفى ما يف هذا الفصل والفصلني قبله من التداخل والتكرار 

  فصل يف ذكر أهل الفرائض وأصوهلا

النصف ونصفه : عطف على أهل ، واملراد بالفرائض األجزاء احملددة شرعاً املعلوم نسبتها من مجلة املال وهي ستة 
فه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس ، وأهلها وهو الربع ونصف نص

واملراد بأصوهلا األعداد اليت تقوم منها تلك . أوهلا النصف خلمسة جعل اخل : املستحقون هلا ما يأيت للناظم يف قوله 
ها من ستة ألنه أقل عدد أقل عدد يؤخذ منه ذلك الفرض صحيحاً ، فالفريضة اليت فيها سدس أصل: الفرائض أي 

اثنان وأربعة ومثانية وثالثة وستة : له سدس ، واليت فيها ربع أصلها من أربعة وهكذا ، وهلذا كانت األصول مخسة 
، وإمنا كانت مخسة ال ستة كالفرائض الحتاد خمرج الثلث والثلثني ، وهذا على سبيل االنفراد ، وأما مع االجتماع 

  .فال يوجب زيادة على األعداد اخلمسة كما هو واضح  فإن اجتمع النصف مع غريه
وأما الربع ، فاعلم أنه ال جيتمع مع الثمن ألن الثمن للزوجة فإن كان هلا ربع فال مثن ، وإن كان للزوج فليس هناك 

بع زوجة ، نعم قد جيتمع أحدمها مع الثلث والثلثني أو السدس فإن كان اجملتمع مع واحد من هذه الثالثة هو الر
فيحتاج إىل زيادة أصل آخر وهو اثنا عشر ، ألنه إذا اجتمع مع الثلث كأم وزوجة فالثلث مقامه من ثالثة والربع 
مقامه من أربعة ، ومها متباينان فتضرب أحدمها يف كامل اآلخر ، وكذا إن اجتمع مع الثلثني كشقيقتني وزوجة ، 

ة توافق األربعة بالنصف فتضرب نصف أحدمها يف كامل وإن اجتمع مع السدس كأم وزوجة وأخوين ألب فإن الست
اآلخر باثين عشر ، وإن كان اجملتمع مع واحد من ذلك هو الثمن فيحتاج إىل زيادة أصل آخر وهو أربعة وعشرون 

ألن الثمن إذا اجتمع مع الثلث أو الثلثني فتضرب الثالثة مقامها يف الثمانية مقام الثمن بأربعة وعشرين ، وإن 
ع مع السدس فالثمانية توافق الستة بالنصف فتضرب نصف أحدمها يف كامل اآلخر خيرج ما ذكر ، فأصول اجتم

الفرائض على هذا سبعة مخسة منها بسائط أي غري مركبة واثنان مركبان من الضرب ، ومها االثنا عشر واألربعة 
ه فاملنقسم إىل بسائط ومركبات هو وعلي. واألصل بالتركيب ضعف ستة اخل : والعشرون وسيشري هلما يف قوله 

  :أصول الفرائض ال الفرائض كما يومهه قوله 



  ثُمَّ الفَراِئضُ البسَاِئطُ األَُولْ
فالصواب حذف قوله البسائط األول ، وال يصح أن ) مث الفرائض البسائط األول ( ُستةٌ األصُولُ منها يف العََملْ

، ويكون الوصف بالبسائط راجعاً لألصول ألن البسائط يكون الفرائض على حذف مضاف أي أصول الفرائض 
ألنه خرب عن قوله الفرائض ، وقد تقدم أن الفرائض ستة ، ) ستة : ( من األصول إمنا هي مخسة فقط وهو قد قال 

( وأصوهلا سبعة مخسة منها بسيطة واثنان مركبان ، فوجب حينئذ حذف لفظ البسائط األول إليهامه غري املقصود 
أي عمل ) يف العمل ( خرب مبتدأ حمذوف ، والتقدير األصول فرائضها مأخوذة منها ) منها ( مبتدأ )  األصول

الفرائض ، وذلك ألن الربع مثالً هو الفرض واألربعة هي أصله ، فهو مأخوذ منها أي مقامه منها أي منها يصح يف 
وإن كان مقامه منهما ، نعم الربع مقامه من عمل الفرائض ما عدا النصف ، فإنه ليس مأخوذاً من لفظ االثنني ، 

أربعة ، والثمن من مثانية ، والسدس من ستة ، والثلث والثلثان من ثالثة ، ولذا كانت الفرائض ستة ، وأصوهلا 
  .البسائط مخسة الحتاد خمرج الثلث والثلثني كما مر 

  أَوَّلُها النصُف ِلَخْمَسٍة جُِعلْ
  البنِت والزوجِ إذا مل ينتَِقلْ

حيث انفردت ال إن كانت مع ) البنت : ( أحدها ) خلمسة جعل ( وهو ) النصف ( أي الفرائض الستة ) أوهلا ( 
أي إذا مل حيجب ) الزوج إذا مل ينتقل : ( ثانيها ) و ( معصب كأخ هلا يف درجتها فإهنا ترث حينئذ بالتعصيب 

  .أثىن وإن سفل وإن من زنا انتقل للربع  حجب نقل بأن ال يكون للهالكة ولد وإال بأن كان ولد ذكر أو
  والبَنِة اْبنٍ وُألْخٍت ال ألُْم

  َونْصفُُه الرُّْبُع به الزَّْوجني أُْم
حيث ال بنت للهالك وال أخ هلا يف درجتها أيضاً ، فإن كان هلا أخ أو ابن عم يف ) البنة ابن ( ثالثها أنه فرض ) و ( 

شقيقة أو ألب حيث ) ألخت ( رابعها وخامسها أنه فرض ) و ( ثيني درجتها كانت عاصبة للذكر مثل حظ األن
فليست من أهل النصف ، فهذه مخسة ) ألم ( أخت ) ال ( انفردت وال أخ هلا يف درجتها أيضاً وإال فهي عاصبة 

من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن مل تكن بنت وأخت شقيقة أو ) : خ ( بتنويع األخت الشقيقة ولألب 
  :مث أشار إىل ثاين الفروض فقال . ب إن مل تكن شقيقة وعصب كال أخ يساويها أل
بضم اهلمزة فعل أمر مبعنىأقصد ، وبه يتعلق به ) الربع به الزوجني أم ( مبتدأ أي نصف النصف وهو ) ونصفه ( 

جته مع وجود والزوجني مفعوله ، واملعىن أن نصف النصف وهو الربع أقصد به الزوجني فهو فرض الزوج من زو
الولد الوارث هلا وإن سفل ذكراً كان أو أنثى منه أو من غريه وإن من زنا وخرج بالوارث ولد ابنها املنفي بلعان أو 
قام به مانع من رق أو كفر ألن من ال يرث ال حيجب وارثاً إال األخوة لألم ، فإهنم حيجبون األم للسدس مع كوهنم 

والربع أيضاً فرض الزوجة فأكثر من الزوج مع فقد الولد . ع الزوج بفرع اخل والرب) خ ( حمجوبني باجلد مثالً 
الوارث له وإالَّ بأن كان له ولد وارث وإن سفل ذكراً أو أنثى منها أو من غريها حجب للثمن ، وخرج بالوارث 

لد وحنو ذلك ، فإن أيضاً من قام به مانع من رق أو كفر أو لعان أو كان من زنا أو نكاح فاسد ال يلحق فيه الو
  :هؤالء ال حيجبوهنا للثمن كما يأيت يف قوله 

  وتنقل الزوجة من ربع إىل
  مثن صحيح نسبة من هؤال

  :مث أشار إىل ثالث الفروض فقال 



  َونِْصفُُه الثُّْمُن لزوجٍة ويف
  تعدٍُّد قسمةُ حظْيَها اقتُِفي

جود ولد وارث وإن سفل لزوجها اهلالك ، وإالَّ فقط مع و) لزوجة ( ثابت ) الثمن ( أي الربع وهو ) ونصفه ( 
هلا بأن كان له ) ويف تعدد ( يكن وارثاً مل حتجب للثمن كما مر ، فإن احتدت الزوجة أخذت الربع أو الثمن كله 

والثمن هلا أو هلن ) : خ ( أي اتبع ) اقتفي ( أي الربع والثمن بينهما أو بينهن ) قسمة حظيها ( زوجتان فأكثر 
ويشترط يف توارث الزوجني أن يكونا مسلمني حرين غري قاتل أحدمها اآلخر كغريمها ، وأن . الحق اخل بفرع 

مث . يكون نكاحهما صحيحاً أو خمتلفاً فيه ال إن كان متفقاً على فساده فال إرث مات أحدمها قبل الدخول أو بعده 
  :أشار إىل رابع الفروض فقال 

  والثُلْثَان ِحصةٌ َألرْبَعِ
  تِ ُصلبٍ وبناِت ابنِ فَِعيبنا
( أي اثنتان فأكثر حيث ال عاصب يف درجتهما أو درجتهن ) بنات صلب ( نسوة وهن ) والثلثان حصة ألربع ( 

  .أي احفظ ) فعي ( أي اثنتان أيضاً ، فأكثر حيث ال بنت لصلب وال عاصب يف الدرجة ) وبنات ابن 
  واألْخِت ال ِلَألمِّ يف التَّْعَداِد

  للَجدِّ بَرْجحِ َباِدي والثلْثُ
أي يف تعددها بأن تكون اثنتان فأكثر وأطلق يف األخت فشمل الشقيقتني واللتني ) واألخت ال لألم يف التعداد ( 

ولتعددهن أي البنت وبنت ) : خ ( لألب يف عدم الشقيقة ، فلكل منهما الثلثان حيث ال عاصب يف درجتهما 
ال لألم من األخت لألم إذا تعددت فليست من : واحترز بقوله .الثلثان اخل  االبن واألخت الشقيقة أو اليت لألب

  :مث اشار إىل خامس الفروض فقال . ذوي الثلثني ، بل من ذوي الثلث فقط كما يأيت قريباً 
يف بعض أحواله وهو إذا كان مع األخوة وليس معهم ) للجد ( حصة لثالثة ) الثلث ( نصفها أي الثلثان وهو ) و ( 

ذو فرض فإنه يف هذه احلالة يكون له اخلري من الثلث أو املقامسة ، فإذا كان األخوة ثالثة فأكثر فالثلث هنا يكون 
فاملقامسة أفضل له ويستوي الثلث . أي ظاهر ألنه خري له من املقامسة خبالفه مع أخ واحد ) برجح باد ( فرضه 

برجح وال يضر خروجها وعدم مشوله هلا ألن الثلث : ة بقوله واملقامسة إذ كان مع أخوين ، ومسألة االستواء خارج
فيها ال يتعني كونه فرضاً له اجلواز أخذه له باملقامسة خبالفه يف األوىل ، فالثلث فرض له على ما للناظم ، وبعضهم مل 

  ) :خ ( جيعل اجلد من أهل الثلث لعدم استقراره عليه وعليه درج 
  ْهَواُألمِّ دونَ حاجِب واإلْخَو
  هلا َوُهْم يف قَْسم ذاك أُْسوَْه

) : خ ( حيجبها عنه للسدس ) حاجب ( وجود ) دون ( عطف على اجلد أي هلا الثلث حال كوهنا ) واألم ( 
) واإلخوة هلا ( والثلث لألم وحجبها للسدس ولد وإن سفل ، وأخوان أو أختان مطلقاً شقائق أو ألب أو ألم 

ومن ذوي ) : خ ( رض األخوين لألم فأكثر ذكوراً كانوا أو إناثاً أو خمتلفني عطف على اجلد أيضاً أي الثلث ف
. وسقط األخ لألم بابن اهلالك وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد اخل : الثلث األم وولداها فأكثر إىل أن قال 

الذكر كاألنثى )  إسوة( الثلث ) يف قسم ذاك ( أي اإلخوة لألم ) وهم : ( وسيأيت ذلك للناظم يف حجب اإلسقاط 
والشركة إذا أطلقت محلت على التساوي ، وهذا مستثىن )  ١٢: النساء ( } فهم شركاء يف الثلث : لقوله تعاىل 

مث أشار إىل سادس . من قاعدة كل ذكر وأنثى اجتمعا يف رتبة واحدة فللذكر ضعف األنثى أي إال اإلخوة لألم 



  :الفروض فقال 
  واَألبَِونِْصفُُه السُّْدَس ألَم 

  والْبَنِة ابنِ وجلََد اْجتُبِي
مع وجود الولد ذكراً أو أنثى وإن سفل أو مع املتعدد ) ألم ( كائن لسبعة ) السدس ( أي الثلث وهو ) ونصفه ( 

مع وجود الولد ذكراً أو أنثى وإن سفل أيضاً ، لكن إن كان ذكراً كان له السدس ) واألب ( من األخوة كما مر 
وإن كان أنثى ولو تعددت أخذ كل منهما السدس أيضاً وأخذت األنثى . يف اآلية الكرمية  وألمه كذلك كما

فرضها وأخذ األب ما بقي بالتعصيب حيث مل يستغرقه الفرض ، فإن كان الفرض مستغرقاً كبنتني وأبوين أو معادالً 
ة الثلثني ، وهذا حيث ال مع بنت الصلب تكمل) والبنة ابن . ( كزوج وبنتني وأبوين فليس لألب إال فرضه 

عاصب فيدرجتهما وإالَّ فهي عاصبة فيقامسها للذكر مثل حظ األنثيني ، سواء كان أخاها أو ابن عمها ، فإن كان 
أسفل منها اختصت بالسدس وأخذ هو ما بقي وحتجب بنت االبن بابن فوقها أو بنتني فوقها ، فإذا خلف اهلالك 

خلف بنيت ابن وبنت ابن ابن فال شيء هلا ألهنا حمجوبة مبن فوقها إال أن يكون  بنت ابن وابن ابن وبنت ابن ابن أو
معها أخوها أو ابن عمها يف درجتها أو أسفل منها ، فإنه يعصبها فيأخذان ما فضل عن البنتني أو بنيت االبن اللتني 

تغراق الفروض كزوج وأم وجد أي اختري له مع الولد أو مع اس) وجلد اجتيب . ( فوقهما للذكر مثل حظ األنثيني 
وأما مع عدم الولد وعدم االستغراق فليس السدس فرضاً له . واجلد مثل األب مع من ذكرا اخل : كما يأيت يف قوله 

  :لعدم استقراره عليه بل يأخذه لكونه أحظى له كما يأيت يف قوله 
  والسدس أن يرجح له مىت صحب
  أهل الفروض صنف إخوة جيب

  ن أُمِّوجدٍة َوَألخٍ ِم
  َوأَْشَملْ ُألْختٍ جِهةً يف الُْحكْمِ

ألم أو ألب وحجبت القرىب من جهة األم البعدى من جهة األب وإال اشتركتا كما ّمر وأسقطتها األم ) وجدة ( 
ذكراً كان أو أنثى فإن تعدد فالثلث كما مر ، وهذا حيث ال حاجب له ) من أم ( واحد ) وألخ ( مطلقاً كما يأيت 

منصوب على إسقاط اخلافض ) جهة ( مفعول به والالزم زائدة ) ألخت ( فعل أمر ) وامشل . ( ط كما مر وإال سق
يتعلق بامشل ، والتقدير امشل يف احلكم بالسدس أختاً جلهة يعين اليت لألب مع الشقيقة هلا السدس ) يف احلكم ( 

قررنا ، وحتجب األخت لألب بشقيق أو بشقيقتني تكملة الثلثني ، وأما األخت لألم فهي داخلة يف األخ من أم كما 
فأكثر فال شيء هلا إال أن يكون معها أخ ألب فيأخذ الثلث معها يف احلجب بالشقيقتني أو النصف يف الشقيقة 

للذكر مثل حظ األنثيني فإن كان معها ابن أخيها فقط فال شيء هلا يف احلجب بالشقيقتني ، بل الثلث الباقي خيتص 
خ دون عمته ودون أخته اليت يف درجته ألن بنت األخ ال ترث ولو انفردت ، وابن األخ ال يعصب عمته به ابن األ

خبالف ابن االبن ، فإنه يعصب أخته اليت يف درجته وعمته اليت فوقه كما مر ، ومل يذكر الناظم يف فصل حجب 
لألب حتجب بشقيق أو شقيقتني ، وقد  اإلسقاط أن بنت االبن حتجب بابن فوقها أو بنتني فوقها ، وال أن األخت

وقد حتصل أن مجلة الفروض على ما للناظم اثنان وعشرون والصواب أهنا أحد وعشرون .بينا لك ذلك ها هنا 
بإسقاط الثلث للجد ألنه اليأخذ فرضاً بل لكونه أحظى له ، إذ لو كان يأخذه بالفريضة مل ينتقل عنه للمقامسة إذا 

إن املقامسة من فرضه أيضاً إذا كانت أحظى ومل يقله أحد ، وكذا السدس ليس فرضاً له يف  كانت أحظى وإالَّ لقيل
هبادبز ، فاهلاء : اجتماع ذوي الفروض واألخوة ، وهلذا رمز بعضهم لذوي الفروض على الترتيب السابق بقوله 



لثلثني ، والباء بعد الدال ألصحاب النصف ، والباء ألصحاب الربع ، واأللف ألصحاب الثمن ، والدال ألصحاب ا
ألصحاب الثلث ، والزاي ألصحاب السدس ، فلم جيعل اجلد من أصحاب الثلث ، ولذا رمز له بالباء دون اجليم 

إمنا ال يستقر عليه يف : ألنه ال يستقر عليه ، وال يقال السدس ال يستقر عليه أيضاً فلم عده من ذويه ؟ ألنا نقول 
ض واإلخوة إذ له حينئذ األحظى له من السدس من رأس املال أو ثلث الباقي أو خصوص اجتماعه مع ذوي الفرو

املقامسة كما يأيت ، وأما مع الولد أو ولد الولد فهو مستقر على السدس ال ينتقل عنه إىل غريه ، فحسن حينئذ عده 
: خت لألب ، ألنا نقول من أصحابه ، وال يقال أيضاً الزوج ينتقل والزوجة واألم كذلك ، وكذا بنت االبن واأل

كل وارث يف فريضة غري نفسه يف أخرى ، فالزوج مثالً مع عدم الولد غري نفسه مع الولد ، فلذا تعدد فرضه وكذا 
  .الزوجة واألم وما بعدمها 

  :كان الالئق للناظم الذي مرامه االختصار أن يقتصر على هذا الفصل ويقدمه أول الباب مث يقول : تنبيه 
  عن الفروضوفاضل هنا 

  لعاصب كعدم املفروض
األب واجلد له وإن : أي كما يكون للعاصب مجيع املال إن عدم املفروض له ، مث يذكر الرجال املتقدمني يف قوله 

. ويسقط منهم الزوج واألخ لألم ألهنما ليسا من العصبة ويذكر بدهلما موالة النعمة ألهنا عاصبة كما مر . عال اخل 
وهي اليت ساوت سهام أصحاهبا كزوج وأم وأخ ألم ، وإما ناقصة وهي اليت نقصت : إما عادلة واعلم أن الفريضة 

  :سهامها عن أصوهلا كزوج وبنت ، وإما عائلة وهي اليت زادت سهامها على أصوهلا وإليها أشار بقوله 
  فإنْ َيِضْق عنِ الفُُروضِ املَالُ
  فالعولُ إذ ذاك له اْسِتْعمَالُ

فتجعل الفريضة على قدر السهام ، ) إذ ذاك له استعمال ( أي الزيادة ) روض املال فالعول فإن يضق عن الف( 
ويدخل النقص على كل منهم ، وذلك كزوج وأخت وأم ، ففي هذه الفريضة نصفان وثلث ، وكيفما كان املال ال 

 جيعل يف املال نصفاً ونصفاً من باهلين باهلته أن الذيأحصى رمل عاجل عدداً مل: يوجد فيه ذلك حىت قال ابن عباس 
إن النقص يدخل على األخت وحدها ألهنا تنتقل من الفرض إىل التعصيب خبالف : وثلثاً ، وأنكر العول وقال 

وهذه أول فريضة عالت يف اإلسالم ، . الزوج واألم فإهنما ال ينتقالن إال إىل فرض آخر فهما أقوى منها وهكذا 
أشريوا : ان شقيقتان أو ألب ، فتوقف فيها عمر رضي اهللا عنه وقال للصحابة وقيل أول فريضة عالت زوج وأخت

علي فإين إن أعطيت للزوج فرضه مل يبق لألختني فرضهما ، وإن أعطيت لألختني مل يبق للزوج فرضه ، فأشار عليه 
 وآلخر أربعة ومل يترك إال أرأيت يا أمري املؤمنني لو أن رجالً مات وعليه لرجل ثالثة دنانري: العباس وقيل علي وقال 

ستة أليس جيعل املال سبعة أجزاء ويدخل النقص على مجيعهم ، فأخذت الصحابة بقوله وأمجعوا عليه ، مث أظهر ابن 
عباس اخلالف يف ذلك ، وأنكر العول وهو حمجوج بإمجاع الصحابة تفريعاً على املختار من أنه ال يشترط يف اإلمجاع 

وإن زادت سهام الفريضة على أصلها أعيلت أي زيد أصلها : دت الفروض أعيلت أي انقراض العصر ، وإن زا
حىت يصري على قدر السهام كزوج وأختني أصلها من ستة ألجل النصف والثلثني ألنه أقل عدد له نصف وثلثان 

ل الزيادة فتجعل ثالثة للزوج وأربعة لألختني والستة تضيق يف ذلك فيعال فيها أي يزاد ألن العو: والسهام سبعة 
الستة سبعة فقد عالت مبثل سدسها ، ويأخذ كل واحد من السبعة ما يأخذه من الستة فللزوج ثالثة من ستة 

يأخذها من سبعة ، ولألختني أربعة من ستة تأخذاهنا من سبعة أيضاً ، وكذلك يف العائلة لثمانية كزوج وأخت وأم 
ا ، فيأخذ الزوج نصف الستة وهو ثالثة من مثانية ، وكذلك األخت أصلها من ستة أيضاً وتعول لثمانية مبثل ثلثه



وتأخذ األم ثلث الستة وهو اثنان من مثانية وتعول أيضاً لتسعة مبثل نصفهاكزوج وأختني وأخوين ألم وتعول لعشرة 
ة األوىل وقع مبثل ثلثيها إن زيدت األم ، ويعرف قدر ما انتقص لكل وارث بنسبة الزائد إىل اجملموع ، ففي املسأل

العول بواحد ونسبته من سبعة سبع فقد انتقص لكل وارث سبع ما بيده ، ويف الثانية وقع باثنني ونسبتهما من 
الثمانية ربع فقد انتقص لكل وارث ربع ما بيده ، ويف الثالثة انتقص لكل واحد ثلث ما بيده ، ويف الرابعة انتقص 

كم انتقص لكل واحد فإنك تنسب اجلزء الزائد على أصل املسألة إىل ما لك : لك مخساً ما بيده وهكذا ، فإذا قيل 
بكم عالت فإنك تنسبه إىل أصل املسألة بدون عول ، ويف ذلك قال : انتهت إليه املسألة بالعول ، وإذا قيل لك 

  :الشيخ علي األجهوري رمحه اهللا 
  وعلمك قدر النقص من كل وارث

  بنسبة عول للفريضة عائله
  عالت بنسبته هلا ومقدار ما

  بال عوهلا فارحم بفضلك قائله
وتعول االثنا عشر لثالثة عشر مبثل نصف سدسها كزوجة وأختني ألب وأخ ألم ، وقد انتقص لكل وارث جزء من 

ثالثة عشر ، وتعول أيضاً خلمسة عشر مبثل ربعها كزوج وأبوين وابنتني ، وقد انتقص لك وارث مخس ما بيده 
عشر مبثل ربعها وسدسها كثالث زوجات ومثان أخوات شقائق أو ألب وأربع ألم وجدتان وتعول أيضاً لسبعة 

للزوجات الربع ولألخوات الثلثان والربع من أربعة والثلثان من ثالثة ومها متباينان فتضرب أحدمها يف كامل اآلخر 
بعة ، وللجدتني سدسها اثنان وجمموع باثين عشر للزوجات ربعها ثالثة ولألختني ثلثاها مثانية ولإلخوة لألم ثلثها أر

ذلك سبعة عشر ، وقد انتقص لكل وارث مخسة أجزاء من سبعة عشر ، فإذا كانت التركة يف هذه املسألة سبعة 
عشر ديناراً فلكل واحدة دينار وتسمى أم األرامل والدينارية الصغرى ، وتعول األربعة والعشرون لسبعة وعشرين 

وين وابنتني وهي املنربية ، وقد انتقص لكل وارث تسع ما بيده ، وإمنا مسيت بذلك ألن فقط مبثل مثنها كزوجة وأب
احلمد هللا الذي : صار مثنها تسعاً ومضى على خطبته اليت أوهلا : علياً رضي اهللا عنه سئل عنها وهو على املنرب فقال 

صار : زوجة وأبوان وابنتان فقال :  حيكم باحلق قطعاً الذي جيزي كل نفس تسعى وإليه املعاد والرجعى فقيل له
: أخي تويف وخلف ستمائة دينار فأعطيت منها ديناراً واحداً فقال هلا : وجاءت إليه امرأة فقالت . مثنها تسعاً اخل 

وتسمى هذه . هو حقك : فقال . نعم : أخوك تويف عن زوجتني وابنتني وأم واثين عشر أخاً وأنت ؟ فقالت 
فكان علي رضي اهللا عنه يفهمعلى البديهة ما ال يفهمه املتبحر يف العلوم ملا رزقه اهللا من غزارة بالدينارية الكربى ، 

  .العلم وركب فيه من قوة الفهم 
  َوالّرْبُع كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ

  َتْعدُمُه فرِيضةٌ ِمثْلَْينِ
فاعل واجلملة خرب ) فريضة ( ما ذكر  أي) تعدمه ( معطوف عليه ) وكالثلثني ( حال ) كالثلث ( مبتدأ ) والربع ( 
والتقدير أن الربع حال كونه مماثالً للثلث والثلثني تعدمهم الفريضة حال كوهنما مثلني فيها فال . حال ) مثلني ( 

يوجد فريضة فيها ربعان ، ألن الربع إمنا هو للزوج مع الولد أو الزوجة مع فقده ، وال جيتمع يف فريضة زوج 
 جيتمع يف فريضة ثلث وثلث ألنه إمنا يكون لإلخوة لألم أو لألم عند فقد اإلخوة ، وأما اجلد فهو وزوجة ، وكذا ال

وإن كان يأخذه يف بعض األحوال فهو إمنا يأخذه لكونه أحظى له لكونه فرضاً كما مر قريباً ، وعلى تقدير كونه 
ن اإلخوة لألم حيجبهم اجلد واألم ال ترث يأخذه فرضاً على ما درج عليه الناظم ، فليس يف فريضته ثلث آخر أل



الثلث مع تعدد اإلخوة ، وهو إمنا يأخذه مع تعددهم كما مر ، وكذا الثلثان ال جيتمعان مع ثلثني آخرين يف فريضة 
أبداً ألن الثلثني لذي النصف إن تعدد وهو البنتان أو بنتا االبن يف عدمها أو األختني الشقيقتني أو اللتني لألب يف 

م الشقيقتني ورمبا وجدت بنتان مل يبق لبنيت االبن إال ثلث ، فإن كان معهما ذكر يف درجتهما أو أسفل منهما عد
عصبهما فيه ، وإالَّ كان لألختني بالتعصيب ، وكذا بنتا االبن مع األخوات يرث األخوات ما فضل عنهما 

  .بالتعصيب كما مر 
  َوثُمٌن بالرْبعِ غُري ُملَْتِقي

  اَك ُمطْلَقاً قد َيلْتِقيَوغَْيُر ذَ
ألن الثمن إمنا هو للزوجة مع الولد فإن كان هلا ربع مع فقده فال مثن ، وإن كان الربع ) ومثن بالربع غري ملتقي ( 

) قد يلتقي ( من غري تقييد ) مطلقاً ( املذكور من األجزاء ) وغري ذاك ( للزوج مع الولد فليس هناك زوجة 
، فيلتقي مع الثلث والسدس فيزوج وأم وأخ ألم وتسمى فريضة عادلة كما مر ، ويلتقي  فالنصف يلتقي مع اجلميع

مع الربع والثمن يف بنت وزوج أو بنت وزوجة وأخ وتسمى فريضة ناقصة لنقصان سهامها عن أصوهلا ، ألن 
م وأخ هلا ، العاصب ليس من أهل السهام ، ويلتقي أيضاً مع الثلثني كزوج وأختني ويلتقي الثلث والسدس كأ

وكذا الربع والسدس كزوج وأم وابن ، وكذا الثمن والسدس كزوجة وأم وعاصب وتسمى فريضة ناقصة أيضاً 
لنقصان سهامها عن أصوهلا ، وكذا يلتقي الثلثان والثلث كأختني شقيقتني وأخوين ألم ، وهي عادلة ، وكذا الثلثان 

من كبنتني وزوجة وهي ناقصة أيضاً ، وأما الثمن والثلث فال والسدس كبنتني وأم وهي ناقصة ، وكذا الثلثان والث
يلتقيان خالف ظاهر كالمه ألن الثمن فرض الزوجة مع الولد فقط ، وحينئذ فاألم إمنا هلا السدس كاجلد وال شيء 

لإلخوة لألم لسقوطهم والثلث إمنا هو فرض هؤالء ، وقد علمت أن الناقصة هي حمل التعصيب ، وأما العادلة 
  :وملا قدم الكالم على األصول البسائط تكلم على املركبة فقال . العائلة املتقدمتان فال تعصيب فيهما و

  َواَألْصلُ بالتركيبِ ِضْعُف ِستَّْه
  َوِضْعفَُها ال غَْيُر ذَين الَبتَّْه

باينان كربع وثلث وهو اثنا عشر وال يصار إليها إال إذا كان يف املسألة فرضان مت) واألصل بالتركيب ضعف ستة ( 
يف زوج وأم ، فمقام الربع من أربعة والثلث من ثالثة ، ومها متباينان فتضرب أحدمها يف كامل اآلخر باثين عشر 

أي ضعف ضعف ) وضعفها ( والربع والثلث أو السدس من اثين عشر ) : خ ( وكربع وسدس يف زوج وأم وابن 
ا مثن وسدس كزوجة وأم وابن أو مثن وثلثان كزوجة وابنتني الستة وهو أربعة وعشرون وهو أصل لكل فريضة فيه

وصوابه أو الثلثان ملا ّمر من الثمن والثلث ال . والثمن والسدس أو الثلث من أربعة وعشرين اخل ) : خ ( وعاصب 
نووي ، ومن أي قطعاً خالفاً إلمام احلرمني وال) ألبتة ( العددين موجود يف األصول املركبة ) ال غري ذين ( جيتمعان 

وافقهما من احملققني حيث زادوا يف اجتماع اجلد واإلخوة مع ذوي الفروض أصلني آخرين ، ومها مثانية عشر 
أم وجد ومخسة إخوة لغري أم فلألم السدس من ستة والباقي مخسة األفضل : وضعفها ستة وثالثون مثال األول 

ثالثة مقام الثلث بثمانية عشر ومثال الثاين أم وزوجة وجد  للجد فيها ثلث الباقي وال ثلث هلا ، فتضرب املسألة يف
وسبعة إخوة أصلها من اثين عشر لألم سدسها وللزوجة ربعها تبقى سبعة األفضل للجد ثلث ما بقي وال ثلث هلا 

  .فتضرب الثالثة يف أصل املسألة بست وثالثني 
احتاد الفروض وتعدادها ، وتارة ينظر إليه من واعلم أن العدد الذي تصح منه الفريضة تارة ينظر إليه من حيث 

حيث احتاد رؤوس مستحقي السهام وتعدادها ، فالنظر األول يسمى أصالً والنظر الثاين يسمى فرعاً وتصحيحاً ، 



وهلذا وقع اخلالف يف الثمانية عشر وضعفها ، فرأىاجلمهور أهنما تصحيح نشأ من أصل الستة وضعفها ، فالضرب 
هو ألجل االنكسار الواقع يف السهم ، ورأي األقل أهنما تأصيل ، واحتجوا مبا إذا كان يف الفريضة يف ثالثة إمنا 

: زوج وأبوان فإن مذهب اجلمهور فيها أن أصلها من ستة ألهنم احتاجوا إىل عدد يصح نصفه وثلث ما بقي فقال 
، وإىل عدد يصح سدسه وربعه  هلم األقل كذلك الفريضتان احتجتا فيهما إىل عدد يصح سدسه وثلث ما بقي

وثلث ما بقي وإالَّ لزمكم يف زوج وأبوين إن أصلها من اثنني وتبلغ ستة ألجل االنكسار ، وتظهر مثرة اخلالف 
) خ ( فيمن أوصى جبزء أو سهم من ماله ، فإن احلكم أن املوصى له يعطى جزءاً من أصل فريضة املوصي كما قال 

هم من فريضته ، فعلى األول يأخذ املوصى له واحداً من ستة أو ضعفها يف هاتني وجبزء أو سهم فيس: يف الوصية 
الفريضتني ، وعلى الثاين يأخذ واحداً من مثانية عشر أو ضعفها ، وكذا تظهر فيما إذا باع أحد األخوة حظه من 

ال دخول : ول أشهب ربع ورثوه ، فإذا قلنا إن اجلد يأخذ ثلث ما بقي بالفرض كما هو مذهب األقل فإنه على ق
وإن قلنا إنه يرثه : للجد مع باقي اإلخوة يف الشفعة ألنه ذو سهم ، وال دخول لذي سهم على العصبة على قوله 

بالتعصيب ، ومعناه أن ما فضل عن ذوي الفروض يأخذ اجلد واألخوة بالتعصيب للجد ثلثه ولألخوة ما بقي ، 
  . فاجلد حينئذ عاصب فيدخل عليهم ويدخلون عليه

وما يعول منها وبقي عليه كيفية تصحيح املسائل واعلم أن املسألة إذا . تكلم الناظم على أصول املسائل : تنبيه 
انقسمت سهامها على الورثة كزوج وثالثة بنني فاألمر واضح ، وإن مل تنقسم وانكسرت فإما على صنف أو أكثر 

ستحق هلا بالتباين والتوافق فقط ، فإن توافقا رددت ، ففي األول ينظر بني عدد السهام وعدد رؤوس الصنف امل
للبنات سهمان ال ينقسمان : الرؤوس إىل وفقها وضربتها يف أصل املسألة كأربع بنات وأخت املسألة من ثالثة 

من له شيء : عليهن لكن يتوافقان مع رؤوسهن بالنصف فترد الرؤوس إىل وفقها وتضرهبا يف ثالثة بستة مث تقول 
ملسألة وهو ثالثة أخذه مضروباً فيما ضربت فيه املسألة وهو اثنان ، فللبنات اثنان مضروبان يف اثنني من أصل ا

بأربعة ، ولألخت واحد يف اثنني باثنني ، ولو ضربنا عدد الرؤوس يف أصل املسألة من غري ردها إىل وفقها حلصل 
ن العدد الكثري مع إمكان إخراجها من القليل املطلوب ، ولكن املقصود االختصار ، فلذلك كان إخراج املسألة م

مذموماً عند الفراض ، ومثال آخر زوجة وستة إخوة لغري أم أصلها من أربعة لإلخوة ثالثة ال تنقسم عليهم ، ولكن 
توافقهم بالثلث فتضرب ثلثهم وهو اثنان يف أربعة بثمانية ، وهذا يف غري العائلة ، وكذا إن كانت عائلة كأم ومثان 

ات لغري أم وأخوين ألم أصلها من ستة ، وتعول إىل سبعة لألم واحد ولألخوات أربعة ال تنقسم عليهن ، ولكن أخو
من له شيء من : توافق رؤوسهن بالربع فتضرب وفق رؤوسهن وهو اثنان يف املسألة بعوهلا بأربعة عشر ، مث تقول 

واحد يف اثنني باثنني ، ولألخوين هلما اثنان يف اثنني سبعة أخذه مضروباً فيما ضربت فيه املسألة وهو اثنان فلألم 
بأربعة ، ولألخوات الثمنان أربعة يف اثنني بثمانية واحد لكل واحدة منهن ، وإن مل يكن توافق بني رؤوس الصنف 

كبنت وثالث أخوات لغري أم فأصلها من اثنني : ومثاله . وسهامه بل تباينا فاضرب عدد الرؤوس يف أصل املسألة 
للبنت سهم ولألخوات الثالث سهم ال ينقسم عليهن وال يوافق رؤوسهن فتضرب الثالثة عدد الرؤوس يف اثنني 

من له شيء من اثنني أخذه مضروباً يف ثالثة كما مر ، وكذا إذا كانتعائلة فإنك تضرب عدد : بستة مث تقول 
وأبوان فأصلها بالعول من سبعة وعشرين ، أربع زوجات وأربع بنات : ومثاله . الرؤوس يف أصل املسألة بعوهلا 

من له : وسهم الزوجات منكسر عليهن مباين لرؤوسهن فتضرب عددهن يف املسألة بعوهلا مبائة ومثانية مث تقول 
هذا كله إذا انكسرت السهام على صنف . شيء من املسألة أخذه مضروباً فيما ضربت فيه املسألة وهو أربعة 

لى صنفني فإنك تنظر بني كل صنف وسهامه بالنظرين املتقدمني ، ومها التوافق والتباين واحد ، وأما إن انكسرت ع



  .وهذا املثبت يسمى يف االصطالح بالراجع . ، فما باين سهامه أثبت مجلته ، وما وافقها أثبت وفقه 
أو يتباينا ، فإن متاثال فإنه يؤخذ  إما أن يتماثال أو يتداخال أو يتوافقا: مث هذان املثبتان ال خيلو حاهلما من أربعة أوجه 

أحد الراجعني ويضرب يف املسألة على ما هي عليه من عول وعدمه ، مث التماثل فيه ثالث صور ألنه إما أن حيصل 
وهذه . مع موافقة كل من الصنفني لسهامه ، أو مع مباينة كل منهما لسهامه ، أو مع مباينة أحدمها وموافقة اآلخر 

: ري أيضاً فيما إذا تداخل الراجعان أو توافقا أو تباينا مثال التماثل مع موافقة كل صنف سهامه الصور الثالث جت
أم وأربعة إخوة ألم وستة ألب أصلها من ستة ألم واحد وألوالدها األربعة سهمان ال ينقسمان عليهم ، لكن 

ليهم ، لكنها توافقهم بالثلث فتردهم إىل يتوافقان بالنصف فترد األربعة إىل اثنني ولإلخوة لألب ثالثة ال تنقسم ع
إثنني أيضاً ، فراجع اإلخوة لألم واإلخوة لألب بينهما متاثل ، فتكتفي بأحد املثلني وتضربه يف املسألة باثين عشر ، 

ومثاله مع مباينة أحدمها . ومن له من شيء من أصل املسألة أخذه مضروباً فيما ضربت فيه املسألة وهو اثنان 
اآلخر وستة أخوة ألم وثالث أخوات ألب أصلها من ستة وتعول لسبعة لألم واحد وألوالدها اثنان ال  وموافقة

ينقسمان عليهم ، ولكن يتوافقان بالنصف فترد الستة إىل ثالثة واألخوات لألب أربعة مباينة هلن ، فتثبت عدد 
 املسألة بعوهلا بأحد وعشرين ، ومن له رؤوسهن وبني رؤوسهن وراجع الستة التماثل ، فتكتفي بأحدمها وتضربه يف

مع مباينة كل منهما لسهامه أم وسبعة إخوة هلا : ومثاله . شيء من أصلها أخذه مضروباً فيما ضربت فيه وهو ثالثة 
وسبعة أخوات ألب أصلها من ستة ، وتعول لسبعة لألم واحد وألوالدها اثنان مباينان لرؤوسهم فتثبت عدد 

ب أربعة مباينة هلن فتثبت عدد رؤوسهن ، وبني املثبتني التماثل فتكتفي بأحدمها وتضربه يف رؤوسهم ولألخوات لأل
املسألة بعوهلا بتسعة وأربعني ، ومن له شيء من املسألة أخذه مضروباً فيما ضربت فيه وهو سبعة فلألم واحد يف 

ولألخوات لألب أربعة يف سبعة بثمانية سبعة بسبعة ، ولإلخوة هلا اثنان يف سبعة بأربعة عشر اثنان لكل واحد ، 
وعشر وأربعة لكل واحد منهن ، وأما إن تداخل الراجعان فإنك تكتفي باألكثر وتضربه يف أصل املسألة على ما هي 
عليه من عول وغريه ، وفيه ثالث صور أيضاً كما مر يف التماثل مثاله مع موافقة كل صنف سهامه أم ومثانية أخوة 

لها من ستة لألم واحد ولإلخوة لألم اثنان منكسران عليهم ، لكن يتوافقان بالنصف فترد هلا وستة ألب أص
رؤوسهم إىل أربعة ويبقى لإلخوة لألب ثالثة منكسرة ، وتوافقهم بالثلث فترد رؤوسهم إىل اثنني ، فالراجعان هنا 

أربعة وعشرين ، ومن له شيء من أربعة واثنان واألصغر داخل يف األكرب فتكتفي به ، وتضربه يف أصل املسألة ب
مع مباينة كل صنف سهامه زوجتان وبنت وأربعة إخوة : ومثله . األصل أخذه مضروباً فيما ضربت فيه املسألة 

ألب أصلها من مثانية للزوجني واحد منكسر مباين فتثبت رأسيهما ،وللبنت أربعة ، ولإلخوة ثالثة منكسرة مباينة 
ومثاله مع مباينة . بتان هنا أربعة واثنان ، فتكتفي باألكرب وتضربه يف أصل املسألة أيضاً ، فتثبت رؤوسهم فاملث

أحدمها وموافقة اآلخر أم وستة إخوة هلا وتسع أخوات ألب أصلها من ستة وتعول لسبعة لألم واحد وألوالدها 
ت عددهن ، فالثالثة وفق اثنان توافق عددهم بالنصف فترد عددهم إىل ثالثة ، ولألخوات أربعة مباينة هلن فتثب

اإلخوة لألم داخلة يف تسعة عدد األخوات فتكتفي باألكرب وتضربه يف املسألة بعوهلا ، وأما إن توافق الراجعان فإنك 
مع موافقة كل صنف : تضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر ، مث اخلارج فيأصل املسألة وفيه ثالث صور أيضاً مثاله 

ا ومثانية عشر أخاً ألب أصلها من ستة لألم واحد ولإلخوة هلا اثنان منكسرة موافقة سهامه أم ومثانية إخوة هل
بالنصف فترد عددهم إىل أربعة ويبقى لإلخوة لألب ثالثة منكسرة موافقة هلم بالثلث ، فترد عددهم إىل ستة ، 

ين عشر ، مث تضرب هذا فالراجعان أربعة وستة ، ومها متوافقان بالنصف فتضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر باث
مع مباينة كل صنف سهامه تسع بنات وستة إخوة ألب أصلها من : اخلارج يف أصل املسألة باثنني وسبعني ، ومثاله 



ثالثة للبنات اثنان متباينان فتثبت عددهن ولإلخوة لألب واحد مباين أيضاً فتثبت عددهم فاملثبتان هنا تسعة وستة ، 
ب وفق أحدمها يف كامل اآلخر بثمانية عشر ، مث اخلارج يف أصل املسألة بأربعة ومخسني ومها متوافقان بالثلث فتضر

مع موافقة أحدمها ومباينة اآلخر أم واثنا عشر أخاً ألم وتسع أخوات ألب أصلها من ستة ، وتعول إىل : ، ومثاله 
ت أربعة مباينة فتثبت عددهن ، سبعة فنصيب اإلخوة لألم اثنان موافقان هلم بالنصف فتردهم إىل ستة ، ولألخوا

فالراجعان هنا ستة وتسعة ومها متوافقان بالثلث ، فتضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر بثمانية عشر ، مث اخلارج يف 
املسألة بعوهلا بست وعشرين ومائة ، وأما إن تباين الراجعان فإنك تضرب الكامل يف الكامل ، مث اخلارج يف املسألة 

مع موافقة كل صنف سهامه أم وأربعة إخوة ألم وست أخوات لغريها أصلها من : مثاله . يضاً وفيه ثالث صور أ
وتعول إىل سبعة لألم واحد وألوالدها اثنان منكسران موافقان باإلنصاف فترد األربعة إىل اثنني ولألخوات . ستة 

، فتضرب أحدمها يف كامل اآلخر بستة ، مث أربعة موافقة فتردهن إىل ثالثة ، فالراجعان اثنان وثالثة ومها متباينان 
مع مباينة كل صنف سهامه ثالث زوجات وعاصبان أصلها من أربعة : هي يف املسألة باثنني وأربعني ، ومثاله 

للزوجات واحد منكسر مباين ، فتثبت عددهن وللعاصبني ثالثة مباينة هلا ، فتثبت عددها أيضاً فالراجعان ثالثة 
مع مباينة : ومثاله . ان ، فتضرب الكل يف الكل بستة ، مث اخلارج يف املسألة بأربعة وعشرين واثنان ومها متباين

أحدمها وموافقة اآلخر أربع أخوات لغري أم وثالث أخوات ألم أصلها من ثالثة لألخوات اثنان موافقان هلن 
عان اثنان وثالثة ومها متباينان ، بالنصف فتردهن إىل اثنني ولإلخوة لألم واحد مباين هلم ، فتثبت عددهم فالراج

فتضرب الكل يف الكل بستة ، مث اخلارج يف املسألة بثمانية عشر ، هذا كله إذا انكسرت السهام على صنفني ، وأما 
إن انكسرت على ثالثة أصناف وهي غاية االنكسار فإنك تنظر أوالً بني كل صنف وسهامه بنظرين فقط املوافقة 

سهامه فأثبت وفق رؤوسه ، مث انظر بني راجع صنفني منها بأربعة أنظار باملوافقة واملباينة واملباينة فإن وافقته 
واملداخلة واملماثلة ، فإن باينت ضربت أحدمها يف كامل اآلخر ، ونظرت بينه وبني راجع الصنف الثالث بالوجوه 

يف املسألة وإن تباينا ضربت الكل يف فإن توافقا ضربت وفق أحدمها يف كامل اآلخر ، مث اخلارج . األربعة أيضاً 
الكل ، مث اخلارج يف أصل املسألة وإن تداخال اكتفيت باألكرب وضربته يف املسألة وإن متاثال اكتفيت بأحدمها 

مثال متاثل الرواجع أربع زوجات وستة عشر أخاً ألم وأربعة عصبة أصلها من اثين عشر . وضربته يف املسألة أيضاً 
باينة هلن ، فتثبت عددهن ولإلخوة أربعة موافقة هلم بالربع فترد عددهم إىل أربعة ، فإذا نظرت بني للزوجات ثالثة م

راجع هذين الصنفني بالوجوه األربعة وجدت بينهما التماثل فتكتفي بأحد املثلني وتنظر بينه وبني راجع الصنف 
ضاً ملباينة سهامهم لرؤوسهم ، فالراجع حينئذ الثالث وهم العصبة بالوجوه األربعة أيضاً ، فتجد راجعهم أربعة أي

أربعة وأربعة وأربعة وكلها متماثلة ، فتكتفي بأحدها وتضربه يف اثين عشر بثمانية وأربعني ، ومن له شيء أخذه 
ومثال . مضروباً فيما ضربت فيه املسألة ، ليكون لكل زوجة ثالثة ، ولكل أخ واحد ، ولكل عاصب مخسة 

ثنان وثالثون أختاً ألب ، ومثانية أعمام فأصلها من اثين عشر ، للزوجتني ثالثة مباينة هلن فتثبت التداخل زوجتان وا
عددهن وهو اثنان ، ولألخوات مثانية موافقة هلن بالثمن فتردهن إىل أربعة ، مث انظر هذين الراجعني بالوجوه األربعة 

وبني راجع األعمام الذي هو مثانية ملباينتهم لسهمهم  فتجد االثنني داخلني يف األربعة ، فتكتفي هبا وتنظر بينها
بالوجوه األربعة أيضاً ، فتجد بينهما التداخل ألن األربعة داخلة يف الثمانية فتكتفي بالثمانية وتضرهبا يف أصل املسألة 

ين عشر بستة وتسعني ، ومثال التوافق أربع زوجات ومثانية وأربعون أختاً ألب وعشرة أعمام ، فأصلها من اث
للزوجات ثالثة مباينة ، فتثبت عددهن أربعة ولألخوات مثانية موافقة هلن بالثمن ، فتردهن إىل وفقهن وهو ستة ، 
وإذا نظرت بني هذين الراجعني بالوجوه األربعة وجدت بينهما التوافق بالنصف فتضرب نصف أحدمها يف كامل 



ع األعمام الذي هو عشرة ملباينتهم لسهمهم بالوجوه األربعة مث انظر بني هذا اخلارج وبني راج. اآلخر باثين عشر 
أيضاً ، فتجد بينهما التوافق بالنصف أيضاً ، فاضرب نصف االثين عشر وهو ستة يف عشرة بستني ، مث الستني يف 

ومثال تباين . أصل املسألة بعشرين وسبعمائة لكل زوجة مخسة وأربعون ، ولكل أخت عشرة ، ولكل عم ستة 
جع زوجتان وثالث أخوات ألب ومخسة أعمام ، فأصلها من اثين عشر للزوجتني ثالثة مباينة فتثبت عددمها ، الروا

لألخوات لألب مثانية مباينة ، فتثبت عددهن ، وإذا نظرت بني هذين الراجعني بالوجوه األربعة وجدت التباين ، 
بالضرب ، وراجع األعمام الذي هو مخسة فاضرب أحدمها يف كامل اآلخر بستة ، وانظر بني الستة اخلارجة 

ملباينتهم لسهمهم بالوجوه املذكورة فتجد بينهما التباين أيضاً ، فاضرب أحدمها يف كامل اآلخر بثالثني ، مث الثالثني 
يف اثين عشر اليت هي أصل املسألة بستني وثالمثائة ، ومن له شيء من أصلها أخذه مضروباً فيما ضربت فيه املسألة 

  .ثالثون ، فيكون لكل زوجة مخسة وأربعون ، ولكل أخت مثانون ولكل عم ستة وهو 
  فصل يف ذكر حجب اإلسقاط

من ال حيجب أبداً ، ومنيحجب فال يرث شيئاً وهو : تقدم يف فصل أحوال املرياث أن الوارثني على ثالثة أقسام 
حجب نقص ، وتكلم هنا على أعيان حجب اإلسقاط ، ومن حيجب عن كثرة املرياث إىل قلته ويسمى حجب نقل و

  :كل قسم ، فأشار للثالث بالفصل بعد هذا ولألولني بقوله 
  َوال سقوطَ َألبٍ وال وَلَْد
  وال لزوجني وال أَُم فَقَْد

أي ) لزوجني وال أم فقد ( سقوط أيضاً ) وال ( وإن سفل ) وال ولد ( دنية بل وإن عال ) وال سقوط ألب ( 
  .حد ممن ذكر مانع من كفر أو رق أو قتل عمداً كما يأيت يف موانع املرياث فحسب إال أن يقوم بوا

  َواجلدُّ ْحيُجُبُه اَألْدىن واَألُب
  كذا اْبَن األْبَناِء باَألْعلَى ُيْحَجُب

فال يرث ) األب ( حيجبه أيضاً ) و ( منه فال يرث معه شيئاً ) األدىن ( اجلد ) حيجبه ( األعلى ) اجلد ( لكن ) و ( 
منه من ابن أو ابن ) باألعلى ( األسفل ) كذا ابن األبناء ( معه شيئاً ، وكما حيجب اجلد باألب وباجلد األدىن منه 

  .فال يرث مع األعلى شيئاً ) حيجب ( ابن 
  َوبأبٍ واْبنٍ وبابن ابنِ ُحجِْب
  إْخَوةُ َمْن ماَت فال شيَء َيجِْب

لواحد منهم مع ) فال شيء جيب ( اء كانوا أو ألب أو ألم أشق) وبأب وابن وبابن ابن حجب إخوة من مات ( 
  .وجود من ذكر 

  كذا بُنو اإلْخَوةَ أيضاً ُحجُِبوا
  باحلّد وَاإلخْوِة َضمَُّهم أُب

ألن األخ لألب ) ضمهم أب ( حال كوهنم ) اإلخوة ( حجبوا أيضاً ب ) كذا بنو اإلخوة أيضاً حجبوا باجلد و ( 
  .، وأحرى أن يقدم األخ الشقيق على ابن أخيه الشقيق أو ألب  مقدم على ابن األخ الشقيق
  َوالْجدُّ باحلَْجب إلخوٍة َدها
  فيما انَتَمْت ِلمَاِلٍك وشْبهِهَا

أي يف الفريضة ) فيما ( أي أصاب يقال ما دهاك أي ما أصابك كما يف اجلوهري ) واجلد باحلجب إلخوة دها ( 



م وأخ ألب وأخوان فصاعد األمأصلها من ستة لألم واحد وللزوج ثالثة وهي زوج وجد وأ) انتمت ملالك ( اليت 
لو كنت دوين مل : هو للجد أيضاً ألنه يقول لألخ لألب : قال مالك يف مشهور قوله . وللجد واحد يبقى واحد 

ضي اهللا يكن لك شيء ، وكان الثلث الباقي لإلخوة لألم ، وأنا حجبتهم فأنا أحق بنصيبهم ، وقال زيد بن ثابت ر
إن السدس الباقي يكون لألخ لألب ألن اإلخوة لألم حمجوبون ، ووافقه مالك يف قوله اآلخر حسبما حكاه : عنه 

مل خيالف مالك زيداً إال يف هذه ، ولذا : وملا كان املشهور عن مالك هو األول قيل . ابن العريب والقرطيب يف تفسريه 
  :خ شقيق فهي شبه املالكية كما قال مسيت باملالكية فإن كان حمل األخ لألب أ

عطف على ما أي ، ويف شبه املالكية وهي زوج وأم وجد وأخ شقيق وأخوان فأكثر ألم ، فعلى قياس ) وشبهها ( 
لو كنت دوين لكنت تشارك اإلخوة لألم يف الثلث الباقي : ال شيء للشقيق ألن اجلد يقول له : مشهور قول مالك 

اة باحلمارية فأنت إمنا ترث يف احلمارية باألم ، وأنا أحجب كل من يرث باألم فال شيء الذكر كاألنثى وهي املسم
لك ، وإمنا مسيت باحلمارية حيث ال جد فيها ألن عمر رضي اهللا عنه قضى فيها أوالً بأن ال شيء للشقيق الستغراق 

اصب مل يفضل له شيء ، مث نزلت ذوي الفروض التركة للزوج ثالثة ولألم واحد ولإلخوة لألم اثنان ، والشقيق ع
هب أن . به يف العام القابل فاحتج عليه األشقاء ، وقيل علي رضي اهللا عنه بقوهلم هؤالء إمنا ورثوا بأمهم وهي أمنا 

أبانا كان محاراً أو حجراً ملقى يف اليم أليست األم جتمعنا ما زادنا األب إال قرباً فأشركهم يف الثلث الجتماعهم يف 
وشبهها إمنا مسيت بشبه املالكية ألن مالكاً مل يتكلم عليها ، وإمنا تكلم عليها أصحابه ، فمنهم من : وقوله األم ، 

ومنهم من قال فيها بقول زيد ) خ ( قاسها على قول مالك يف املالكية وهو الراجح عند الناظم وغريه من شراح 
الصواب أن يكون السدس الباقي يف املالكية ،  :وأن السدس الباقي يكون للشقيق ، ورجحه ابن يونس قائالً 

أنت ال تستحق شيئاً من املرياث إال شاركناك فيه فال : وشبهها لألشقاء أو للذين لألب ، وحجتهم أن يقولوا 
حتاسبنا بأنك لو مل تكن ألنك كائن بعد ، ولو لزم ما قاله اجلد للزم يف ابنتني وبنت ابن وابن ابن أن ال ترث بنت 

وقول زيد أجرى على القياس : وحنوه البن خروف قائالً .مع ابن االبن شيئاً ، وحيتج مبثل احتجاج اجلد اه االبن 
واحلجة املذكورة يف شبه املالكية ال يلتفت إليها ألهنم إمنا شوركوا معهم حني ورثوا ، فإذا سقطوا : واألصول قال 

ما قاله زيد هو الصحيح ألن احملجوب عن : طرابلسي وقال ال. صار اآلخرون عصبة فجرى عليهم حكم العصبة اه 
  .املرياث كأنه مل يكن 

لو كنت دوين مل ترث شيئاً : إمنا صوروا املالكية وشبهها بتعدد اإلخوة لألم ليتم احتجاج اجلد الذي هو قوله : تنبيه 
لألم واحداً فله واحد ويبقى وهو إمنا ال يرث شيئاً مع فقدان اجلد إذا تعددت اإلخوة لألم ، وأما لو كان األخ 

لألخ لألب أو الشقيق واحد ، فال يتم االحتجاج حينئذ ، وإالَّ فاجلد حيجب األخ لألم واحداً أو متعدداً فيكون 
  :أحق بنصيبه يف املالكية وشبهها على قول مالك 

  َوابُن أخٍ بالَْحْجبِ للَْعمِّ َوفَا
  َوالعمُّ البن العمِّ ما كان كَفَى

أي جاء يف الشرع أن ابن األخ حيجب العم لكونه ) وفا ( ولو شقيقاً ) باحلجب للعم ( ولو ألب )  وابن أخ( 
يف ) كفى ( أي كيفما كان العم شقيقاً أو ألب فإنه ) البن العم ما كان ( حاجب ) والعم ( أقرب للهالك منه 

  .حجب ابن العم شقيقاً أو ألب أيضاً 
  واألمُّ كلتا الْجدتني َتْحُجُب
  َوَجدَّةً لَْألبِ َيْحُجُب اَألُب



األم ، وكلتا مفعوله أي األم حتجب جدة : بضم اجليم مبنياً للفاعل خرب عن قوله ) واألم كلتا اجلدتني حتجب ( 
وال حيجب ) حيجب األب : ( بالنصب مفعول مقدم بقوله ) وجدة لألب ( اهلالك من جهة أمه وجدته من جهة أبيه 

  .وأسقطتها األم مطلقاً واألب اجلدة من جهته ) : خ ( الف األم فإهنا حتجب اجلدة مطلقاً جدة اهلالك من أمه خب
  َوَمْن َدَنْت حاجبة لبُْعَدى
  جَِهِتها ِمْن غَْير أَنْ تََعدَّى

( فتحجب كل واحدة منهما أمها وأم أمها وإن علت ) حاجبة لبعدى جهتها ( كأم األم أو أم األب ) ومن دنت ( 
  .حبجب غري جهتها أو ما ذكره يف قوله ) تعدى من غري أن 

  َوقُْرَبى اَألمِّ َحَجَبْت بُْعَدى َألْب
  َوالعكس إن أتى فما حْجٌب َوَجْب

وهو أن تكون اجلدةلألب أقرب من اليت ) والعكس ( كأم أم األب ) حجبت بعدى ألب ( كأم األم ) وقرىب األم ( 
بل يشتركان يف السدس ، وكذلك إن كانتا يف رتبة ) فما حجب وجب ( ذلك ) إن أتى ( لألم كأم أم أمه وأم أبيه 

  :واحدة كأم األم وأم األب فإهنما يشتركان أيضاً كما قال 
  َوَحظَُّها السْدسُ يف االنفراد
  َوِقْسَمةُ السواِء يف التَّْعَداِد

اجلدة لألب أقرب أو كانتا يف حيث كانت ) السدس يف االنفراد وقسمة السواء يف التعداد ( أي اجلدة ) وحظها ( 
  .وأسقطت القرىب من جهة األم البعدى من جهة األب وإال اشتركتا ) : خ . ( رتبة واحدة كما مر 

  َواإلْرثُ مل َيُحْزُه ِمْن هاتنيِ
  تعدُّداً أكثَُر ِمْن ثْنَتيْنِ

أي حال تعددهن ووجود ) تعدداً  (اجلدتني أي اليت من جهة األم واليت من جهة األب ) واإلرث مل حيزه من هاتني ( 
قال يف . إحدامها أم األم وإن علت واألخرى أم األب وأمها وإن علت ) من اثنتني ( فاعل حيز ) أكثر ( مجاعة منهن 

وال يرث عند مالك أكثر من جدتني أم األم وأم األب وأمهاهتما ، ويذكر عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه : الرسالة 
واحدة من قبل األم واثنتني من قبل األب أم أم األب وأم أيب األب وإن علني ، ومل حيفظ . ت أنه ورث ثالث جدا

  .عن اخللفاء توريث أكثر من جدتني اه 
  َوُمْسِقطٌ ذُو جهتني أبدا

  ذا جِهٍة مهَما َتَساوَْوا قُْعُددَا
مفعول مبسقط ) ذا جهة ( ملرياث يف مجيع ا) أبدا ( جهة األب وجهة األم ) ذو جهتني ( خرب عن قوله ) ومسقط ( 
أي رتبة فاألخ الشقيق ذو جهتني حاجب للذي لألب والعم الشقيق حاجب العم لألب ، ) مهما تساووا قعددا ( 

وابن األخ الشقيق حاجب ابن األخ لألب وابن العم كذلك ، وهكذا ويستثىن من كالمه األخ لألم ، فإنه ذو جهة 
ووا قعددا أهنم إذا مل يتساووا فيه كاألخ لألب مع ابن األخ الشقيق أنه ال شيء وال حيجبه الشقيق ، ومفهوم تسا

مث العم الشقيق مث لألب مث عم اجلد األقرب باألقرب وإن غري شقيق ) : خ ( البن األخ ألن األخ أقرب منه للهالك 
  .، وقدم مع التساوي الشقيق مطلقاً 

  وَمْن لَُه َحجُب بِحَاجِبٍ ُحجِْب
هو الشقيق من ) له حجب حباجب ( موصولة واقعة على األخ لألب الذي ) ومن ( َمبْن لُه احلَْجُب َيجِْب فحْجُبُه



أي ) مبن ( أي األخ لألب ) فحجبه ( أيضاً بولد اهلالك ) حجب ( نعت وصفة هذا احلاجب الذي هو الشقيق 
ى األخ لألب مثالً ، ومجلة له حجب فحجب مبتدأ وضمريه ملن الواقعة عل) جيب ( حلاجبه ) له احلجب ( الذي 

صلته وحلاجب يتعلق حبجب ، ومجلة حجب بالبناء للمفعول صفة حلاجب وحجبه مبتدأ خربه جيب ومبن يتعلق به ، 
واألخ لألب احملجوب بشقيق حمجوب بولد جيب حجبه عند فقد الشقيق : ومجلة له احلجب صلة من والتقدير 
وترك ابناً وأخاً وشقيقاً وأخاً ألب فاألخ لألب حمجوب بالشقيق ، والشقيق بالولد احلاجب حلاجبه ، فإذا هلك 

حمجوب باالبن فلو عدم الشقيق مل يرث األخ لألب شيئاً لوجوب حجبه باالبن الذي هو حاجب حاجبه ، وهكذا 
البن ، وكذا يقال يف ابن األخ مع وجود أخ وابن للهالك ، فإن ابن األخ حمجوب باألخ ولو عدم لكان حمجوباً با

ابن األخ مع العم وابن العم ، فإن العم حمجوب بابن األخ وابن العم حمجوب بالعم ، فلو فقد العم مل يرث ابن العم 
لوجوب حجبه حباجب حاجبه ، وهذا البيت مع تعقيده قليل اجلدوى مفهوم حكمه من البيت الذي قبله ، إذ من 

  .غري ، وأن األقرب حيجب األبعد املعلوم أن حاجب احلاجب لغريه حاجب لذلك ال
  وإْخوةُ األمِّ مبن يكُون يف

  َعُموَدي النََّسبِ َحْجبُُهْم َيفي
( من ابن أو بنت للهالك وإن سفلت وأب أو جد وإن عال ) مبن يكون يف عمودي النسب ( مبتدأ ) وإخوة األم ( 

لة خرب األول ، واملعىن أن اإلخوة لألم حمجوبون خربه واجملرور بالباء يتعلق به ، واجلم) يفي ( مبتدأ ثان ) حجبهم 
مبن يوجد يف عمودي النسب األعلى واألسفل ، فعموده األعلى األب واجلد وإن عال وعموده األسفل الولد وولده 

وسقط األخ لألم ) : خ ( وإن سفل فيدخل يف ذلك البنت وبنت االبن وإن سفلت ألهنما من عموده األسفل قطعا 
وإمنا حجبوا مبا ذكر لقوله تعاىل وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة . بنت وإن سفلت وأب وجد اخل بابن وابنه و

والكاللة كما يف األزهري وغريه الفريضة اليت ال ولد فيها وال والد . اآلية )  ١٢: النساء ( } وله أخ أو أخت 
  :ولذا قيل فيها 

  ويسألونك عن الكالله
  هي انقطاع النسل ال حماله
  ال ولد يبقى وال مولود

فانقطع األبناء واجلدودوكاللة يف اآلية إما متييز واألصل يرثه كاللة بالرفع على الفاعلية ، فحذف الفاعل وبين 
الفعل للمفعول فارتفع الضمري واستتر ، مث جيء بالفاعل متييزاً ، وإما حال من ضمري يورث أي ذا كاللة ، وسيأيت 

  .لألم حيجبون األم للسدس وإن كانوا حمجوبني باجلد وحنوه يف الفصل بعده أن اإلخوة 
  إىل فرض( من تعصيب ) حجب النقل ( فصل يف ذكر 

  أو من فرض إىل فرض آخر ،
  :وإىل األول بقوله . واألخت من أب وإن تعددت اخل : فأشار إىل الثاين بقوله فيما يأيت 
  األُب مْع فُُروضِ االْستِْغرَاقِ

  السُّْدسَ باِإلطْالَقَِوالنقُص َيْحوِي 
أي الفريضة اليت يستغرقها أهل ) مع فروض االستغراق ( هو عاصب يف األصل لكنه ينتقل للفرض ) األب ( 

فروضها ، سواء كانت عادلة كبنتني وأب وأم فله السدس ولألم مثله وللبنتني الثلثان أربعة أو عائلة كزوج وبنت 
الثة عشر للزوج الربع ثالثة وللبنت النصف ستة ولألم السدس اثنان وأم وأب أصلها من اثين عشر ، وتعول لث



( بيع فروض ) و . ( ولألب كذلك ، ولو بقي عاصباً على أصله ألخذ الواحد الباقي من اثين عشر وال يعال له 
م وهي الفريضة اليت نقصت فروضها عن أصلها كما مر كبنت وأم وأب أصلها من ستة للبنت ثالثة ولأل) النقص 

بسكون الدال خرب عن ) حيوي السدس : ( سدسها واحد ولألب كذلك يبقى واحد يأخذه األب بالتعصيب فقوله 
أي يف مجيع ما مّر من العادلة والعائلة والناقصة إال أنه يف العادلة يأخذ السدس من غري ) باإلطالق ( األب وقوله 

ما نقصه العول وهو جزء من ثالثة عشر يف املثال املتقدم ، زيادة عليه وال نقص منه ، ويف العائلة يأخذ السدس إال 
ويف الناقصة يأخذ السدس مث الباقي بالتعصيب ، وقد تقدم أن كل ذكر عاصب إال الزوج واألخ لألم وكما حوى 

  .السدس فيما ذكر 
  كذاَك َيحْوِي َمَع ذُكَْرانَ الوَلَْد
  أْو َولِد اْبنٍ ِمثلُهْم سْدساً فَقَْد

يف كونه ذكراً واحداً أو ) ولد ابن مثلهم ( مع ) أو ( واحداً أو أكثر ) مع ذكر أن الولد ( أيضاً ) وي كذاك حي( 
ذكران غري مقصود ، وإمنا املراد جنس الذكور ولو واحداً من أبناء اهلالك أو أبناء ابنه ، وإن : أكثر فاجلمع يف قوله 

والسْدُس معْ .اسم فعل مبعىن حسب ) فقد ( ل بقوله حيوي بسكون الدال مفعو) سدساً ( سفلوا حيوي معهم األب 
  أُنْثَى ِمَن الصْنفَْين لْه

  َوالباقي بالتعصيب بَْعُد َحصَّلَْه
صنف بنات الصلب وصنف بنات ) من الصنفني ( واحدة أو أكثر ) مع أنثى ( بسكون الدال مبتدأ ) والسدس ( 

له مع بنت أو بنتني فأكثر للهالك ، ومع بنت ابن أو بنات ابن والسدس كائن لألب وثابت : خرب أي ) له ( االبن 
أي ) بالتعصيب بعد ( وهو الثالث مع الواحدة من الصنفني والسدس مع أكثر يأخذه ) والباقي ( يأخذه بالفرض 

أي حصل ما ذكروا حفظه ، ودخل يف كالمه ما إذا خلف بنتاً وبنت ابن ) حصله ( بعد أخذه السدس بالفرض 
فللبنت النصف ولبنت االبن السدس تكملة الثلثني ، ولألب السدس واحد مث يأخذ الواحد الباقي تعصيباً فإن  وأباً

خلف بنتني فال شيء لبنت االبن ، وإن تعددت حلجبها بالبنتني فلهما الثلثان ولألب واحد بالفرض والباقي 
  .نقصت سهامها عن أصوهلا والنقص إذ الفريضة فيه : بالتعصيب ، وهذا البيت تكرار مع قوله 

  َواجلدُّ مِثْلُ اَألبِ َمْع َمْن ذُِكرَا
  َحاالً حبَالٍ يف الِّذي َتقَرَّرَا

( من أهل الفروض املستغرقة والناقصة وأبناء الصلب وأبناء االبن حال كونه ) واجلد مثل األب مع من ذكرا ( 
عادلة كزوج وأم وجد ، والعائلة كزوج وبنتني وجد وهو أخذ السدس يف املستغرقة ال) حاالً حبال يف الذي تقررا 

أصلها من اثين عشر ، وتعول لثالثة عشر ، والناقصة كبنت وأم وجد أو بنت فقط وجد أو بنتني وجد يأخذ 
السدس فرضاً ، والباقي بعد البنت واألم أو بعد البنت أو البنتني بالتعصيب ، وله السدس فقط مع ابن اهلالك أو 

ب واجلد متساويان يف هذه األحوال األربعة وهي أن هلما السدس يف املستغرقة أو الناقصة أو مع ابن ابن ابن فاأل
الصلب أو ابن االبن وزاد اجلد على األب يف اجتماعه مع اإلخوة بثالثة أحوال أخر وذلك ألن األب حيجب إخوة 

ة لألم ، وأما غريهم فله معهم على ما ذكر اهلالك كيفما كانوا وال يرثون معه شيئاً ، واجلد ال حيجب إال اإلخو
  .الناظم ثالثة أحوال 

أن : الثانية .أن يكونوا كلهم شقائق أو ألب وليس معهم ذو فرض فللجد معهم اخلري من الثلث أو املقامسة : األوىل 
  .يكون معهم ذو فرض فله اخلري من السدس من رأس املال أو ثلث الباقي بعد الفرض أو املقامسة 



أن جيتمع الشقيق والذي لألب فاحلكم كذلك لكن يعد الشقيق على اجلد األخ لألب مث يرجع عليه ، : ثالثة ال
أربعة : واملعادلة تكون مع انفراد اإلخوة واجلد أو مع اجتماعهم مع ذوي الفروض فللجد على هذا سبعة أحوال 

  .األوىل اليت زاد هبا عليه فقال هو فيها كاألب وزاد عليه بثالثة مع اإلخوة ، فأشار إىل احلالة 
  َوَزاد بِالثُلثِ إن َرْجٌح ظَهَْر

  َمْع ِصْنِف اإلْخَوِة َوقَْسمٍ كَذَكَْر
( كلهم أشقاء أو كلهم ألب ) ظهر مع صنف اإلخوة ( فاعل بفعل حمذوف يفسره ) وزاد بالثلث إن الرجح ( 

اد اجلد يأخذ ثلث مجيع املال إن كان ذلك رجح له وز: أي ) أو ( باجلر عطف على الثلث ، والواو مبعىن ) وقسم 
منهم إن كانت أرجح له من الثلث ، وحينئذ فإذا زاد عدد ذكور اإلخوة على اثنني وعدد ) كذكر . ( أو مقامسة 

اإلناث على أربع فثلث مجيع املال أرجح له ألنه إن قاسم ثالثة إخوة أو مخس أخوات أخذ أقل من ثلث ألنه ينوبه 
إخوة ربع املتروك ، ومع مخس أخوات سبعاً املتروك وذلك أقل من ثلث املتروك وإن نقص ذكور اإلخوة  مع ثالث

عن اثنني وعدد األخوات عن أربع ، فاملقامسة أرجح له ألنه ينوبه يف مقامسة األخ الواحد النصف ، ويف مقامسة ثالث 
ك مخسة واخلمسان أكثر من الثلث ألن ثلث أخوات مخسان ألنه برأسني ، وكل واحدة منهن برأس ، وجمموع ذل

اخلمسة واحد وثلثان ، وذلك أقل من مخسني صحيحني ، وأحرى أن يقاسم أختاً واحدة ألن له معها الثلثني أو 
أختني ألن له معهما النصف ، وهكذا وإن كان عدد ذكور اإلخوة اثنني وعدد األخوات أربعاً فيستوي الثلث 

  :احلالة الثانية اليت زاد اجلد هبا على األب فقال مث أشار إىل . واملقامسة 
  َوالسُّْدُس إنْ يَْرَجْح له َمىت َصِحْب
  أَْهلَ الفروضِ ِصنٌف إخَْوٍة َيجِْب

) له مىت صحب أهل الفروض ( على غريه من املقامسة أو ثلث الباقي ) أن يرجح ( من مجيع املال ) والسدس ( 
والسدس : خرب عن قوله ) جيب ( كلهم أشقاء أو كلهم ألب ) نف اإلخوة ص( مفعول مقدم على الفاعل الذي هو 

  أَْو ِقْسَمةُ السواِء يف البِقيْه.والضمري اجملرور يتعلق به 
  أَْو ثُلْثَُها إالَّ يف األَكَْدرِيْه

( روضهم من املال بعد أخذ ذوي الفروض ف) يف البقية ( بينه وبني اإلخوة إن تكن أرجح له ) أو قسمة السواء ( 
أي البقية إن تكن أرجح له أيضاً فأي الثالثة كان أرجح ، فهو الواجب له فالسدس أرجح له يف زوج ) أو ثلثها 

وأم وأخوين وجد وتصح من ستة له يف املقامسة ثلثا الواحد ، وكذا يف ثلث الباقي ويف السدس واحد كامل ، وكذا 
ث أخوات ، فاألوىل من ستة وتصح من اثين عشر ، والثانية يكون السدس أرجح له يف بنتني وجد وأخوين أو ثال

من ستة وتصح من مثانية عشر ، واملقامسة أرجح له يف أم وأخ واحد أصلها من ثالثة لألم واحد يبقى اثنان له يف 
ة السدس من رأس املال ثلث واحد ، ويف ثلث الباقي ثلثا الواحد ، ويف املقامسة واحد كامل ، وكذا تكون املقامس
أحظى له يف زوجة وجد وأخ تصح من مثانية وثلث الباقي أحظى له يف أم وثالثة إخوة وجد أصلها من ستة لألم 
واحد ، والباقي مخسة ثلثها واحد وثلثان وهو أكثر من السدس واحد ، ومن املقامسة واحد وربع ، وكذا يكون 

عشر لألم ثالثة وللجد مخسة تبقى عشرة لكل  أحظى له يف أم وجد وثالثة إخوة أصلها من ستة وتصح من مثانية
واحد من اإلخوة الثالثة ثالثة وثلث فاضرب عدد رؤوسهم يف املسألة فما خرج فمنه تصح ويستوي السدس 

وملا تقدم أن اجلد يعصب األخت ويقامسها اقتضى ذلك أهنا ترث . واملقامسة وثلث الباقي يف زوج وجد وأخوين 
  :عليه فال يفرض هلا معه حبال إال يف مسألة واحدة استثناها بقوله بالتعصيب وأنه معها كأخ و



ألقاها عبد امللك بن مروان على رجل حيسن الفرائض يقال له أكدر ، فأخطأ فيها فنسبت إليه ) إال يف األكدرية ( 
  .وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو ألب 

  فَالَْعْولُ ِلُألْخِت هَبا قد أُعِمال
  َواقِْسْم َوَجدا فَضِّالَواْجَمْعُهَما 

ألن أصلها من ستة للزوج النصف ثالثة ولألمالثلث اثنان يفضل واحد ) قد اعمال ( أي فيها ) فالعول لألخت هبا ( 
يأخذه اجلد ألنه ال ينقص مع ذوي الفروض عن سدس مجيع املال كما مر ألنه فرضه معهم ، وإذا كان السدس 

رض ال يصري غريه عاصباً إال البنات مع األخوات كما يأيت ، وإذا مل يعصبها فرضه فال يعصب األخت ألن ذا الف
نصف املسألة : فال بد من الفرض هلا ألهنا من ذوي الفروض وليس هناك من ينقلها للتعصيب فأعيل هلا بثالثة 

) وأقسم (  تكن أربعة) وامجعها . ( فصارت من تسعة خذ نصيب اجلد منها وهو واحد ونصيب األخت وهو ثالثة 
ألنه كأخ هلا يأخذ الثلثني وهي الثلث وأربعة على ثالثة منكسر مباين ) فضال ( مفعول بقوله ) وجداً ( عليهما 

أضرب عدد رؤوس املنكسر عليهم وهو ثالثة يف املسألة بعوهلا وهو تسعة بسبعة وعشرين ، مث تقول من له شيء 
فللزوج ثالثة يف ثالثة بتسعة ولألم اثنان يف ثالثة : وهو ثالثة  من التسعة أخذه مضروباً فيما ضربت فيه املسألة

لألخت أهنما إذا كانتا أختني : ومفهوم قوله . بستة وللجد واألخت أربعة يف ثالثة باثين عشر له مثانية ، وهلا أربعة 
بقي وهو  فأكثر ال يعال هلما وهو كذلك ، فللزوج النصف ولألم السدس وللجد السدس ولألختني فأكثر ما

  .السدس وال يعال هلما قاله مالك ، وفيه إشكال قاله الفاكهاين وغريه 
واعلم أن اجلد يف األكدرية ورث أوالً بالفرض ، وثانياً بالتعصيب ، إذ ال يقامسها إال بتقدير كونه معصباً هلا وكونه 

أن يقال أربعة ورثوا ميتاً أخذ :  أحدمها. من ذوي الفروض معصباً يف حالة واحدة ال يعقل ويلغز هبا من وجهني 
أحدهم ثلث ماله ، وأخذ الثاين ثلث الباقي ، وأخذ الثالث ثلث باقي الباقي ، وأخذ الرابع ما بقي ، وجوابه هذه 

املسألة فإن الزوج أخذ ثلث ماله واألم أخذت ثلث الباقي واألخت أخذت ثلث باقي الباقي ، واجلد أخذ ما بقي ، 
. بأن يقال ما فريضة أخر قسمها للحمل فإن كانت أنثى ورثت وإن كان ذكراً مل يرث شيئاً : فة الثاين قال ابن عر

مث أشار إىل احلالة الثالثة وهي أن جيتمع مع اجلد الشقيق والذي . وجوابه امرأة تركت زوجها وجدها وأماً حامالً 
  وَالقسُم َمْع َشقَاِئقٍ َوَمْن َألْب:لألب فقال 
  كُلِّهِْم َوَجْب معاً له َوَعدُّ

يتعلق مبحذوف خرب وضمريه ) له ( أي مجيعاً ) شقائق ومن ألب معاً ( اجتماع إخوة ) مع ( مبتدأ ) والقسم ( 
وإذا عد عليه اجلميع وأخذ كل حظه ) وجب ( على اجلد ليحرم كثرة املرياث ) وعد كلهم ( للجد أي واجب له 

  :بيده كما قال ، فإن الشقيق يرجع على الذي لألب فيأخذ ما 
  َوَحظُّ مْن ِلَألبِ ِلَألِشقّا
  َوْحدَُهْم يكونُ ُمْسَتحِقا

يكون مستحقا ( حال من األشقاء ) وحدهم ( يتعلق مبستحقا ) لألشقا ( مضاف إليه ) من لألب ( مبتدأ ) وحظ ( 
هره أن الشقيق يعد خرب املبتدأ ، والتقدير حظ اإلخوة لألب يكون مستحقاً لألشقاء حال كوهنم وحدهم ، وظا) 

وهو كذلك فإذا ترك أماً وأخاً شقيقاً وأخاً ألب وجداً ، . األخ لألب على اجلد ، سواء كان معهم ذو فرض أم ال 
فإن الشقيق يعد األخ لألب فتستوي املقامسة وثلث الباقي بعد الفرض ، فإذا أخذ اجلد حظه رجع الشقيق على 

كن معهم ذو فرض فإذا ترك شقيقتني وأختاً ألب فاملسألة من مخسة للجد الذي لألب مبا يف يده ، وكذا إذا مل ي



اثنان ولألخوات ثالثة ، وإذا ترك شقيقة وأختني أو أخاً ألب ، فكذلك وكذا أخاً شقيقاً وأختاً ألب وإن ترك 
األمثلة اليت مل شقيقه وأختاً ألب ، فاملسألة من اثنني للجد النصف ولألختني النصف ، مث إذا أخذ كل حظه يف هذه 

يبلغ فيها عدد اإلخوة مثليه رجع األشقاء على اللذين لألب مبا هلم لو مل يكن هلم جد ، وال شك أن فرض 
الشقيقتني يف املقال األول لو مل يكن جد الثلثان فريجعان على اليت لألب جبميع ما أخذته ، وفرض الشقيقة يف املثال 

قى نصف واحد بيد أختيها أو أخيها لألب ، والشقيق يرجع على اليت الثاين النصف فترجع بواحد ونصف ، ويب
لألب جبميع ما بيدها ، وكذا الشقيقة يف املثال األخري ، وافهم مثل هذا فيما إذا بلغ عدد اإلخوة مثليه أو زادوا 

ب ألنه حيجبه والضابط أنه مهما كان يف الشقائق ذكر فإنه ال شيء للذي لأل.كان معهم ذو فرض أيضاً أو مل يكن 
ومثله شقيقتان فأكثر ألن هلما الثلثني واجلد ال ينقص عن الثلث ، فال يفضل للذين لألب شيء ، وكذا شقيقه 

وأخت ألب وجد كما يف املثال األخري ، وإال فيفضل للذين لألب كما يف املثال الثاين ، ومثله ما إذا كانت الشقيقة 
ب فإهنا تأخذ نصفها والباقي وهو السدس يكون للذين لألب ، وبه مع أخ وأخت ألب ، أو مع ثالث أخوات أل

أحسن ) خ ( ليس على إطالقه بل يف بعض الصور كما ترى ، وعبارة . وحظ من لألب لألشقا اخل : تعلم أن قوله 
ب إىل وعاد الشقيق بغريه مث رجع كالشقيقة ملا هلما لو مل يكن جد اخل ، وملا تكلم على النقل من تعصي: إذ قال 

  :فرض أشار إىل النقل من فرض إىل فرض فقال 
  َواألْخُت مْن أبٍ َوإنْ تعدََّدْت

كانت يف األصل من ذوات النصف إن احتدت أو من ) واألخت من أب وإن تعددت ( َمْع شقيقٍة بُسْدسٍ أُفْرَِدْت 
أي انتقلت إليه ) أفردت  شقيقة بسدس( أخت ) مع ( ذوات الثلثني إن تعددت كما مّر ، لكن إذا كانت أو كن 

  .حال كونه 
  َتكِْملَةُ الثَّلُثَْينِ َواحلُكُْم كذَا

  مْع بنِت ُصلْبٍ الْبَنةِ اْبنِ ُيحَْتذَا
فتأخذه وحدها إن احتدت ويقسم على عددهن إن تعددت إال أن يكون معها أو معهن أخ ألب ) تكملة الثلثني ( 

وافهم قوله تكملة الثلثني أهنا ال تأخذه فرضاً مستقالً وينبين عليه  فيقسمون ذلك للذكر مثل حظ األنثيني كما مر ،
أهنا لو باعت الشقيقة نصفها يف أصل أو العكس ، فاألخرى أحق بالشفعة من سائر الورثة كإحدى الزوجتني يف مثن 

وقدم : ث قال حي) خ ( أو ربع وعلى أهنا تأخذه فرضاً مستقالً ال تكون أحق هبا من الورثة ، وعلى األول عول 
فيه تقدمي ) واحلكم كذا مع بنت صلب البنة ابن حيتذا . ( مشاركة يف السهم وإن كأخت ألب أخذت سدساً 

واحلكم هكذا يتبع البنة االبن مع بنت الصلب فللبنت النصف والبنة االبن واحدة ، فأكثر : وتأخري ، والتقدير 
ابن آخر يف درجتها كان أخاها أو ابن عمها فريدها للتعصيب ، السدس تكملة الثلثني ما مل يكن معها أو معهن ابن 

ويقتسمون النصف الباقي بعد البنت للذكر مثل حظ األنثيني ، فإن كان ابن االبن أسفل منها فهي غنية بسدسها 
  .ونصفه السدس ألم واألب اخل :كما مر مبيناً يف فصل أهل الفروض عند قوله 

  عٍ اْنتَقَلَْوالزَّْوُج ِمُن نِْصٍف لُِرْب
  َمَع ولٍَد أَو وَلَِد اْبنٍ َهْب َسفَلْ

لزوجته اهلالكة ذكراً كان الولد أو أنثى منه أو من غريه وإن ) ولد ( وجود ) والزوج من نصف لربع انتقل مع ( 
ولد االبن  أنه أي) هب ( هلا ذكراً كان أو أنثى ، لكن ال بد أن يكون الحقاً بأبيه ) ولد ابن ( وجود ) أو ( من زنا 

  .أي نزل بضم الفاء وفتحها كما مر ) سفل ( 



  َوَيْنقُل الزوَجةَ ِمْن ُرْبعٍ إلَى
  ثُْمنٍ َصحِيحٍ نِْسَبةُ ِمح َهُؤال

بالقصر واإلشارة ) نسبة من هؤال ( بالرفع فاعل ينقل ) صحيح ( بسكون امليم ) وينقل الزوجة من ربع إىل مثن ( 
ل وشرط يف ولد الزوج وولد ابنه أن يكون صحيح النسبة احترازاً من ولد الزنا للولد وولد االبن العايل والناز

  .واملنفي بلعان فال حيجباهنا إىل الثمن 
  َواَألمُّ ِمْن ثُلٍْث ِلُسْدسٍ ُتفْرَُد
  بِهِْم وَباِإلْخَوِة إنْ تََعدَّدُوا

ولد ذكراً كان أو أنثى وبولد االبن أي بال) هبم ( أي تنقل من الثلث إىل السدس ) واألم من ثلث لسدس تفرد ( 
أي زادوا على الواحد ، وظاهره مطلقاً أشقاء ) وباإلخوة إن تعددوا ( تنقل أيضاً للسدس ) و ( كذلك وإن سفل 

كانوا أو ألب أو ألم أو خمتلفني ذكوراً أو إناثاً أو خمتلفني أو خناثى ، وسواء كانوا وارثني بالشخص كأب وأم 
كأم وجد وأخوين ألم ، فهم وإن كانوا حمجوبني باألب يف األوىل وباجلد يف الثانية حيجبان األم وأخوين مطلقاً ، و

  :للسدس فتأخذ السدس والباقي لألب يف األوىل ، وللجد يف الثانية ، مث علل اإلطالق املذكور بقوله 
  َوغُري َمْن َيرِثُ ليس َيْحُجُب
  إالُّ أُوالِء َحَجُبوا إذْ ُحجُِبوا

ليس ( أي إمنا حجبت األم باإلخوة مطلقاً ألن غري من يرث ملانع به من رق أو كفر أو قتل عمد ) من يرث  وغري( 
( اإلخوة ) ؤالء ( ه ) إال ( ال حيجب غريه حجب إسقاط والحجب نقل : بضم اجليم مبنياً للفاعل أي ) حيجب 
أي حجبهم األب مطلقاً واجلد إذا كانوا ألم بالبناء للمفعول ) إذ حجبوا ( لألم من الثلث إىل السدس ) حجبوا 

  :كما مر ، وهذا البيت قريب من قول التلمسانية 
  وفيهم يف احلجب أمر عجب
  ألهنم قد حجبوا وحجبوا

الصواب حذف الولد ألن الذي نقل األم للسدس هو نفس . حجبهم األب أو الولد أو اجلد اخل ) : ت ( وقول 
وها وهم حمجوبون بالولد ، وملا قدم أن لألم حالتني ترث يف إحدامها الثلث ويف حجب: الولد ال اإلخوة حىت يقال 

األخرى السدس ذكر هلا حالة ثالثة ترث فيها ثلث الباقي ، وذلك يف إحدى الغراوين مسيتا بذلك لشهرتيهما فقال 
:  

  َوثُلْثُ ما َيْبقَى ِمَن الزوَجْينِ
  تأُخذُ َمْع أبٍ بَِغرَّاَويْنِ

إحدامها زوجة وأبوان أصلهما من أربعة للزوجة ) مع أب بغراوين ( األم ) بقى عن الزوجني تأخذ وثلث ما ي( 
الربع ولألم ثلث الباقي ولألب ثلثاه ، والثانية زوج وأبوان أصلها من اثنني للزوج واحد ، ولألبوين واحد منكسر 

ثة يف اثنني بستة ، ومن له شيء من أصل لألم ثلثه ولألب ثلثاه ، فتضرب عدد الرؤوس يف أصل املسألة وهو ثال
املسألة أخذه مضروباً فيما ضربت فيه ، فللزوج واحد يف ثالثة بثالثة ، ولألبوين واحد كذلك بثالثة لألم منها 

فلو كان موضع األب جد . وهلا أي األم ثلث الباقي يف زوج أو زوجة وأبوين اخل ) : خ ( واحد ولألب اثنان 
  .ل ألهنا ترث مع اجلد بالفرض ومع األب بالقسمة لكان لألم ثلث املا

  للتعصيب( فصل يف ذكر حجب النقل من الفرض 



وذلك أن البنت وبنت االبن واألخت الشقيقة واليت لألب كلهن من ذوي الفروض كما تقدم ، لكن حمل ذلك إذا 
صريها عاصبة يقامسها للذكر مثل مل يكن مع الواحدة منهن فأكثر أخ يساويها يف درجتها فإنه ينقلها من الفرض وي

  ِلِالْبنِ َشْرعاً َحظَّ بِنتْينِ اَدفَعِ:حظ األنثيني كما قال 
  ِمن مالِ أْو باقيه يف التَّنَوُّعِ

) من ( أي لالبن الالحق ألبيه بالشرع حظ بنتني ) ادفع ( مفعول بقوله ) حظ بنتني ( متعلق بادفع ) لالبن شرعاً ( 
أي املال بعد أخذ ذوي الفروض ) باقيه ( ادفع له من ) أو ( مل يكن يف التركة ذو فرض للهالك حيث ) مال ( كل 

فروضهم حيث كان فيها ذو فرض كالزوجة واألم مثالً فللزوجة الثمن ولألم السدس تصح من أربعة وعشرين ، 
أي يف تنوع الورثة إىل )  يف التنوع( والباقي بعد إخراج الثمن والسدس بني األب والبنات للذكر مثل حظ األنثيني 

  .ذوي فروض وعصبة 
  َوَولَُد اْبنٍ ِمثْلُُهْم يف احلُكْمِ

  َوإْخَوةٌ كذا لغري األُمِّ
وهو قسم املال كله أو باقيه بعد ذوي الفروض للذكر مثل ) يف احلكم ( أي مثل أبناء الصلب ) وولد ابن مثلهم ( 

ا كان أخاها أو ابن عمها ، وكذا يعصبها من هو أسفل منها حظ األنثيني ، لكن بنت االبن يعصبها من يف درجته
هلم هذا ) كذا ( ذكور مع أخواهتم اإلناث ) وإخوة . ( والبنة ابن وجلد اجتىب اخل : كما مر مفصالً عند قوله 

بل كانوا أشقاء أو ألب فالشقيق يعصب شقيقته واألخ لألب يعصب أخته لألب ) لغري األم ( احلكم إذا كانوا 
ذكر مثل حظ األنثيني يف املال كله أو الباقي بعد الفرض ، واحترز بقوله لغري األم مما إذا كانوا إخوة ألم فإهنم لل

  .وهم يف قسم ذاك إسوة اخل : يقتسمون ثلثهم الذكر كاألنثى كما مر يف قوله 
  َواُألْخُت ال ِلُألمِّ كيَف تَأِتي
  من َشأنَِها التعصيُب َمْع بََناِت

قال يف ) من شأهنا التعصيب مع بنات ( واحدة أو أكثر ) لألم كيف تأيت ( اليت ) ال ( الشقيقة أو ألب ) واألخت ( 
  :التلمسانية 

  واألخوات قد يصرن عصبات
  إن كان للهالك بنت أو بنات

  . فتأخذ البنت الواحدة نصفها واألخت واألخوات ما بقي وتأخذ البنتان الثلثني واألخت فأكثر ما بقي تعصيباً
  كذا يُْعصِّْبَن بنَات االبْنِ

  َوالعَْولُ يف الصَّنْفَْينِ عنه اْسُتغْنِي
مفعول يعصنب ونون اإلناث عائدة على األخواتكما قررنا ، فإذا ترك ) بنات االبن ( أي األخوات ) كذا يعصنب ( 

ترك بنيت ابن فأكثر فلهما  بنت ابن وأختاً وأخوات فلبنت االبن النصف ولألخت أو األخوات النصف الباقي ، وإذا
صنف األخوات مع البنات أو صنفهن مع بنات االبن ) والعول يف الصنفني ( الثلثان ولألخت أو األخوات ما بقي 

ألهنن أي األخوات يرثن ما فضل من البنات أو بنات االبن بالتعصيب والعاصب ال يعال له ، ) عنه استغين ( 
 الصنفني املذكورين فإهنن يرثن بالفرض حيث ال حاجب وال معصب هلن كما خبالف ما إذا اجتمع األخوات مع غري

يف زوج وأختني أو زوج وأم وأخت أو زوج وأم وأختني وأخ ألم فاألوىل تعول لسبعة ، والثانية لثمانية ، والثالثة 
كر مل يفصل بينه عاصب بنفسه وهو كل ذ: لتسعة كما مّر يف مسائل العول ، واعلم أن العاصب ينقسم إىل ثالثة 



وبني اهلالك أنثى ، فالذكور املتقدمون يف فصل عدد الوارثني كلهم عصبة إال الزوج واألخ لألم وعاصب مع غريه 
وهو كل أنثى تصري عاصبة مع أنثى أخرى كاألخت مع البنت أو بنت االبن ، وعاصب بغريه وهو النسوة األربع 

  .ب ، وإذا اجتمع كل منهن مع أخيه فإنه يصريها عاصبة البنت وبنت االبن واألخت الشقيقة واليت لأل
  َوبِْنُت االبنِ إنْ َتكُْن قْد ُحجَِبْت

  باْبنِ ُمَساوٍ أَْو أََحطَّ َعصََّبْت
ابن فهو على حذف مضاف ) بابن ( باثنتني فوقها من بنات الصلب فإهنا ) وبنت االبن إن تكن قد حجبت ( 

أي أسفل منها بدرجة أو ) أو أحط ( هلا يف الدرجة ) مساو : ( ا بقرينة قوله قطع اهللا يد ورجل من قاهل: كقوهلم 
عصبت بفتح العني : فترث معه الثلث الباقي للذكر مثل حظ األنثيني فقوله ) عصبت ( درجات كابن ابن أخيها 

ان فوقها إال ابن يف وحجبها ابن فوقها أو بنت) خ ( وبابن يتعلق به ال حبجبت ألهنا إذا حجبت بابن ال ترث شيئاً 
ومفهوم حجبت أهنا إذا مل حتجب كما لو كانت مع بنت واحدة ، فإهنا تأخذ . درجتها مطلقاً أو أسفل فمعصب اخل 

واحلكم كذا مع بنت صلب : السدس تكملة الثلثني والثلث الباقي يأخذه ابن أخيها وهو كذلك كما مر يف قوله 
  .البنة ابن حيتذا 
  خََواتُ األْبوبأخٍ ال باْبنِِه أَ

  َتْعِصيُبُهنَّ َمْع َشقيقَاٍت َوَجْب
مبتدأ وهو بفتح اهلمزة وسكون اخلاء مجع مؤنث سامل سكنت عينه للضرورة كقوله ) وبأخ ال بابنه أخوات ( 
  ومحلت زفرات الضحى فأطقتها:

  وما يل بزفرات العشي يدان
يا عمرو يا ابن األكرمني نسباً : فرد كقوله هي ضرورة حسنة ألن هذه العني قد تسكن يف امل: قال ابن هشام 
) مع شقيقات ( مبتدأ ثان ) تعصيبهن ( مضاف إليه ويقرأ بنقل حركة اهلمزة لالم للوزن ) األب ( بسكون السني 

وكذا قوله بأخ ، والتقدير وأخوات األب تعصيبهن وجب مع شقيقات بأخ ال بابن أخ ، ) وجب : ( يتعلق بقوله 
ات اثنتان فأكثر ، واملعىن أن األخت لألب إمنا يعصبها أخوها الذي يف درجتها اجتمع مع شقيقة ومراده بالشقيق

واحدة أو مع شقيقتني فأكثر فلهما النصف الباقي مع الواحدة للذكر مثل حظ األنثيني والثلث الباقي مع الشقيقتني 
ا السدس تكملة الثلثني والثلث الباقي البن فأكثر ، كذلك ابن األخ فإنه ال يعصبها فإذا اجتمعت مع الواحدة فله

أخيها ، وإذا اجتمعت مع شقيقتني ، فأكثر فال شيء هلا بل الثلث الباقي خيتص به ابن األخ ألنه ال يعصبها خبالف 
بنت االبن ، فإن ابن أخيها يعصبها يف الثلث الفاصل عن البنتني كما مر ، هبذا وردت السنة كما يف ابن يونس ، 

  .وأمشل ألخت جهة يف احلكم : اإلشارة إىل هذا الفقه عند قوله وتقدمت 
تقدم أول الباب أن علم الفرائض على قسمني معرفة من يرث ومن ال يرث ، وتكلم عليه الناظم من أول : تتمة 

الباب إىل آخر الكتاب ومعرفة ما يوصل لكل ذي حق حقه يف املناسخات قد بقي عليه ، وها أنا أذكر لك كيفية 
ذلك تتميماً للمقصود فأقول صفة العمل يف ذلك أن جتعل اجلامعة اليت انتهت إليها فريضتك إىل أئمتها األوائل ، 

وحتفظ تلك األئمة مث حتل أئمة األوقية إىل أئمتها األوائل وأئمة األوقية هي مثانية لألمثان واثنا عشر للفلوس ومثانية 
حل أئمة األوقية وأئمة اجلامعة تقابل بني ما حللت إليه من أئمة األوقية مث بعد الفراغ من :للحبوب وترتيبها هكذا 

إما مماثلة يف اجلميع ، وإما عدمها يف اجلميع ، وإما مماثلة يف : وأئمة اجلامعة ، وال خيلو احلال إذ ذاك من أربعة أوجه 
ن واحداً أو متعدداً ، فإن كانت البعض دون البعض ، مث هذا البعض املماثل إن كان من أئمة األوقية إما أن يكو



املماثلة يف اجلميع فاملال املقتسم هو جزء سهم اجلامعة ضعه عليها واضرب فيه ما بيد كل وارث ، وهذا هو الوجه 
األول ، وإن وقعت املخالفة يف اجلميع فسطح أئمة األوقية بأمجعها ، واخلارج اضربه يف املال املقتسم واخلارج هو 

اضرب فيه ما بيد كل وارث ، واقسم على أئمة اجلامعةكلها وقدم يف القسمة أكربها ، مث على  جزء سهم اجلامعة
وهذا هو الوجه الثاين ، وإن وقعت املماثلة يف البعض والبعض الذي مل مياثل من أئمة األوقية إمام . مثانية احلبوب اخل 

الثالث ، وإن كان البعض الذي مل مياثل من أئمة  واحد ، فاضربه يف املال واخلارج هو جزء السهم ، وهذا هو الوجه
األوقية أكثر من إمام واحد فسطحه ، واضرب اخلارج يف املال واخلارج هو جزء السهم اضرب فيه ما بيد كل 

وهذا النظر كله يف أئمة األوقية ، وأما أئمة اجلامعة فإن ماثلت كلها فال يقسم اخلارج . وارث ، وهذا الوجه الرابع 
ب ما بيد كل وارث يف جزء سهم اجلامعة على شيء منها ، وإمنا يقسم على مثانية احلبوب أوالً ، مث اخلارج من ضر

على اثين عشر للفلوس ثانياً مث اخلارج على مثانية األمثان ثالثاً ، وإن خالفت كلها فال بد من القسمة عليها أوالً 
ة على حنو ما تقدم ، وإن ماثل بعضها وخالف البعض فأسقط مرتبة كعمل التسمية مث يقسم اخلارج على أئمة األوقي

املماثل وال بد من القسمة أوالً على املخالف منها ، مث على أئمة األوقية كما تقدم ، وال بد من ترتيب أئمة األوقية 
فقط ألن النسبة  على الوجه املتقدم وإالَّ فسد العمل خبالف أئمة اجلامعة ، فتقدمي األكرب بالقسمة عليه أوالً أفضل

واحدة تقدم األكرب أو األصغر ، وإذا ضربت ما بيد كل وارث من اجلامعة يف جزء سهمها فأقسم اخلارج على إمام 
من األئمة املذكورة واخلارج من القسمة أقسمه على اإلمام الذي قبله ، والباقي ضعه حتت اإلمام املقسوم عليه 

سوم فالباقي من القسمة على إمام من أئمة اجلامعة أجزاء مأخوذة من احلب ألنك تنسبه إليه ، وهكذا حىت يفرغ املق
، والباقي من القسمة على مثانية احلبوب حبوب ، والباقي من القسمة على اثين عشر للفلوس فلوس والباقي على 

من اجلامعة يف  مثانية األمثان أمثان فالقسمة على مثانية األمثان عدد صحيح فإذا فرغت من ضرب ما بيد كل وارث
جزء سهمها ، ومن قسمة اخلارج على األئمة املذكورة رجعت إىل االختبار باجلمع ، فتجمع ما حتت اإلمام األخري 

وتقسم اجملتمع عليه واخلارج من القسمة من جنس اإلمام الذي قبله ضعه حتت جدوله وامجعه إىل األعداد املوضوعة 
ليه ، وهكذا حىت تنتهي إىل القسمة على مثانية األمثان فيكون اخلارج من حتت ذلك اإلمام واقسم اجملتمع أيضاً ع

القسمة عليها عدداً صحيحاً أدخل به حتت آحاد الصحيح يف جدول املال املوايل جلدول األئمة قبله وامجع مرتفع 
فالعمل فاسد ،  املال للمقسوم من غري حتريف ولو جبزء دقيق ، ومهما مل ينقسم عدد على إمامه وبقيت منه بقية

فارجع وانظر من أين دخل الفساد فكثرياً ما يعتري من سرعة اليد يف العمل وعدمالتثبت فيه ، وال بد من أمثلة 
يتضح هبا العمل املقصود إن شاء اهللا ، وتنوعها باعتبار ما ذكر من املماثلة يف اجلميع وعدمها يف اجلميع وعدم 

مثال املماثلة يف اجلميع من ترك ستة بنني تويف أحدهم عن زوجة وستة عشر وجودها يف البعض املفرد واملتعدد ، ف
ابناً ، فالفريضة األوىل من ستة مات أحد البنني عن سهم واحد منها ، وفريضته صحت من مثانية وعشرين ومائة ، 

من األوىل مباين  فانظر بني سهمه من األوىل وما صحت منه مسألته جتد بينهما التباين ألن الواحد الذي هو سهمه
للثمانية والعشرين واملائة اليت صحت منها فريضته ، فارب حينئذ الفريضة األوىل اليت هي ستة يف كامل الثمانية 

خيرج مثانية وستون . وإن مل يتوافقا ضرب ما صحت منه مسألته فيما صحت منه األوىل اخل ) خ ( عمالً بقول 
ه شيء من األوىل أخذه مضروباً يف الثانية ، ومن له شيء من الثانية أخذه من ل: وسبعمائة وهي اجلامعة ، مث تقول 

مضروباً يف سهام موروثه ، فكل ابن من األوىل له واحد يأخذه مضروباً يف الثمانية والعشرين واملائة خيرج لك العدد 
، وللزوجة من الثانية ستة  املذكور بعينه ألن الضرب يف الواحد ال يزيد فضع له ذلك العدد يف جدوله حتت اجلامعة

عشر تأخذها مضروبة يف سهام املوروث وهو واحد بستة عشر ضعها هلا يف جدوهلا حتت اجلامعة ، ولكل ابن من 



أبنائها من الثانية سبعة يأخذها مضروبة يف سهام املوروث بسبعة ضعها له يف جدوله حتت اجلامعة أيضاً ، مث امجع 
فالعمل صحيح ، وإالَّ فارجع وانظر من أين دخل الفساد ، وإذا صحت اجلامعة  ذلك فإن ارتفعت اجلامعة صحيحة

فحلها إىل أوائل أئمتها وهي ثالثة واثنان مثان مرات مثل أئمة األوقية فاسقط أمثان اجلامعة كلها واجعل املال 
رج على أئمة ولتفرضه عشر أواقي جزء سهم اجلامعة ضعه عليها ، واضرب فيه ما بيد كل وارث واقسم اخلا

األوقية فقط على ترتيبها املذكور ، وال تقسم على شيء من أئمة اجلامعة ألهنا ذهبت كلها للماثلة ، فيجب لكل 
ابن من األوىل أوقية ومخسة أمثان األوقية وأربعة أفلس ، وللزوجة أوقية ومثانية أفلس ، ولكل ابن من الثمانية مثانية 

  :دول أفلس وستة حبوب وهكذا كما يف اجل
مث امجع ما حتت مثانية احلبوب جتده ستة وتسعني اقسمه عليها خيرج اثنا عشر ادخل هبا حتت جدول االثين عشر 

للفلوس ، وامجعها إىل ما فوقها جيتمع مثانية وستون ومائة اقسمها عليها خيرج أربعة عشر لكل واحد ادخل هبا حتت 
ربعون اقسمها عليها خيرج مخسة من الصحيح ادخل هبا حتت العشر مثانية األمثان ، وامجعها إىل ما فوقها يرتفع أ

ما إذا ماثلت أئمة اجلامعة كلها وبقي من أئمة األوقية : ومثال . أواقي ، وامجع يرتفع ملال املقسوم كما هو املطلوب 
، مث مات أحد البنني  أكثر من إمام واحد امرأة ماتت وتركت أباها وبنتها وابن ابنها ، مث ماتت بنتها عن أربعة بنني

عن بنتني وولدي ابن ، فالفريضة األوىل من ستة والثانية من أربعة والثالة من ستة ، فللبنت اهلالكة من الفريضة 
األوىل ثالثة ، وفريضتها من أربعة وبني سهامها وفريضتها التباين ألن الثالثة اليت هي سهامها مباينة لألربعة اليت 

خيرج لك أربعة وعشرون ) خ ( نئذ الفريضة األوىل يف كامل الثانية عمالً مبا تقدم عن هي فريضتها ، فاضرب حي
من له شيء من األوىل أخذه مضروباً يف الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه : هي اجلامعة للفريضتني مث تقول 

عة ، وابن االبن له اثنان من األوىل مضروباً يف سهام موروثه فاألب له واحد من األوىل يأخذه مضروباً يف أربعة بأرب
يأخذمها مضروبني يف أربعة بثمانية ، ولكل واحد من أبناء اهلالكة من الفريضة الثانية واحد يأخذه مضروباً يف سهام 
موروثه بثالثة جيتمع من ذلك أربعة وعشرون مات أحد البنني األربعةعن بنتني وولدي ابن وفريضته تصح من ستة 

ات عنها ثالثة ، وبني فريضته وسهامه اليت مات عنها التوافق بالثلث ألن ثلث الثالثة واحد وثلث وسهامه اليت م
واألوفق بني ) : خ ( الستة اثنان ، فتضرب اجلامعة اليت هي أربعة وعشرون يف وفق الستة وهي اثنان عمالً بقول 

من له شيء من : مثانية وأربعون مث تقول خيرج . نصيبه وما صحت منه مسألته وضرب وفق الثانية يف األوىل اخل 
األوىل أخذه مضروباً يف وفق الثانية ، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً يف وفق سهام موروثة فلألب أربعة من 

األوىل اليت هي أربعة وعشرون ألهنا صارت أوىل بالنسبة لليت تليها يأخذها مضروبة يف اثنني بثمانية ولولد االبن 
انية أيضاً يأخذها مضروبة يف اثنني بستة عشر ، ولكل ابن من الفريضة الثانية ثالثة يأخذها مضروبة يف اثنني منها مث

بستة ، ولكل بنت من الفريضة الثالثة اثنان تأخذمها مضروبني يف وفق سهام موروثها وهو واحد باثنني ، ولكل ولد 
و واحد بواحد ، وضع لكل واحد عدده الذي له يف جدوله ابن منها واحد يأخذه مضروباً يف وفق سهام موروثه وه

حتت اجلامعة كما مر ، وامجع ذلك فإن صحت اجلامعة فحلها إىل أوائل أئمتها وهي ثالثة واثنان أربع مرات قابلها 
،  بأئمة األوقية التيهي ثالثة واثنان مثان مرات ، واسقط املماثل يبقى من أئمة األوقية اثنان أربع مرات سطحها

واخلارج اضربه يف املال خيرج ستون ومائة هي جزء السهم ضعه على رأس اجلامعة ، واضرب فيه ما بيد كل واحد 
، واقسم على مثانية احلبوب مث على اثين عشر الفلوس ، مث على مثانية األمثان وال تقسم على شيء من أئمة اجلامعة 

ية وأربعة أفلس ، والبن االبن ثالث أواق ومثن األوقية ومثانية ملماثلتها كلها فيجب لألب أوقية ومخسة أمثان األوق
أفلس ، ولكل ابن يف الفريضة الثانية أوقية ومثنا األوقية ، ولكل بنت يف الفريضة الثالثة ثالث أمثان األوقية وأربعة 



  :أفلس ولكل ولد ابن منها مثن األوقية ومثانية أفلس هكذا 
جتده ستة وثالثني أقسمه عليها خيرج ثالثة لكل واحد ادخل هبا حتت مثانية األمثان  مث امجع ما حتت اثين عشر الفلوس

، وامجعها إىل ما فوقها جيتمع أربعة وعشرون اقسمها عليها خترج ثالثة لكل واحد ادخل هبا حتت جدول املال 
واحد ، فإن ذلك اإلمام يضرب يف وامجعها إىل ما فوقها يرتفع لك املال بتمامه ، وأما إذا بقي من أئمة األوقية إمام 

املال واخلارج هو جزء السهم يضرب فيه ما بيد كل وارث ، ويقسم على أئمة األوقية على ترتيبها املذكور وال 
يقسم على شيءمن أئمة اجلامعة حيث ماثلت كلها كما مر ، فإن بقي شيء منها مل مياثل فال بد من القسمة عليه 

رجل مات وترك زوجتني عائشة وحدهم وأوالده فمن : على ترتيبها املذكور ، ومثاله أوالً مث على أئمة األوقية 
الثانية حممد ، ومن األوىل الطيب وفاطمة وزهرة ومن غريمها عبد القادر ، وفريضته تصح من أربعة وستني لكل 

ربعة ، فورثها أوالدها زوجة أربعة ، ولكل ولد من أوالده الثالثة أربعة عشر ، ولكل بنت سبعة ماتت عائشة عن أ
الطيب وفاطمة وزهرة ونصيبها منقسم عليهم ، للطيب اثنان تضم لألربعة عشر اليت بيده فيصري بيده ستة عشر ، 

فإن انقسم نصيب ) : خ ( ولكل من أختيه واحد يضم ملا بيدها ، فيصري بيد كل واحدة منهما مثانية عمالً بقول 
تت حدهم املذكورة فورثها ولدها حممد فتضم أربعتها لنصيبه فيصري بيده مثانية مث ما. الثاين على ورثته صحتا اخل 

عشر ، مث ماتت الزهرة فورثها شقيقاها الطيب وفاطمة وفريضتها من ثالثة مباينة لسهامها اليت هي مثانية فتضرب 
وإن مل يتوافقا ضرب ) : خ ( ل حينئذ الفريضة األوىل اليت هي أربعة وستون يف كامل الثانية اليت هي ثالثة عمالً بقو

من له شيء : خيرج اثنان وتسعون ومائة هي اجلامعة ، مث تقول . ما صحت منه مسألته فيما صحت منه األوىل اخل 
من األوىل ضرب له يف الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً يف سهام موروثه ، فلمحمد من األوىل مثانية 

الثة بأربعة ومخسني ضعها له يف جدوله حتت اجلامعة ، ولعبد القادر من األوىل أربعة عشر عشر يأخذها مضروبة يف ث
يأخذها مضروبة يف ثالثة باثنني وأربعني ضعها له حتت اجلامعة ، وللطيب من األوىل ستة عشر يأخذها مضروبة يف 

ثه اليت هي مثانية بستة عشر ، فيكون ثالثة بثمانية وأربعني وله من الثانية اثنان يأخذمها مضروبني يف سهام مورو
جمموع ما بيده من األوىل والثانية أربعة وستون ضعها له يف جدوله حتت اجلامعة ، ولفاطمة من األوىل مثانية تأخذها 

مضروبة يف ثالثة بأربعة وعشرين ، وهلا من الثانية واحد تأخذه مضروباً يف سهام موروثها وهي مثانية بثمانية فيجتمع 
من األوىل ، والثانية اثنان وثالثون ضعها هلا يف جدوهلا حتت اجلامعة ، مث مات عبد القادر عن زوجة وثالث بنات هلا 

عائشة وفاطمة وآمنة وعصبة إخوته لألب الطيب وحممد وفاطمة املذكرون ، وفريضته تصح من اثنني وسبعني 
مد كذلك ، ولفاطمة ثالثة وبني فريضته للزوجة تسعة ، ولكل بنت من بناته ستة عشر ، وللطيب ستة ، وحمل

وسهامه التوافق باألسداس ألن سدس االثنني والسبعني اثنا عشر وسدس االثنني واألربعني سبعة فتضرب حينئذ 
واألوفق بني ) : خ ( الفريضة األوىل اليت هي اثنان وتسعون ومائة يف وفق الثانية اليت هي االثنا عشر عمالً بقول 

خيرج ألفان وثلثمائة وأربعة هي اجلامعة ، مث تقول . منه مسألته واضرب وفق الثانية يف األوىل اخل  نصيبه وما صحت
من هلشيء من األوىل أخذه مضروباً يف وفق الثانية ، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً يف وفق سهام موروثه ، : 

اليت هي وفق الثانية بثمانية وأربعني وستمائة ، وله  فلمحمد من األوىل أربعة ومخسون يأخذها مضروبة يف اثين عشر
من الثانية ستة يأخذها مضروبة يف سبعة اليت هي وفق سهام املوروث باثنني وأربعني ، فتضم إىل ما بيده فيصري 

ضعها له يف جدوله حتت اجلامعة وللطيب من األوىل أربعة وستون يأخذها مضروبة يف . اجملموع تسعني وستمائة 
ين عشر بثمانية وستني وسبعمائة ، وله من الثانية ستة مضروبة يف سبعة وفق سهام املوروث باثنني وأربعني يصري االث

ضعها له حتت اجلامعة ، ولفاطمة من األوىل اثنان وثالثون تأخذها مضروبة يف وفق . جمموع ما بيده مثامنائة وعشرة 



نية ثالثة تأخذها مضروبة يف سبعة بإحدى وعشرين جيتمع هلا من الثانية بأربعة ومثانني ومثلثمائة ، وهلا من الثا
الفريضتني أربعمائة ومخسة ضعها هلا يف جدوهلا حتت اجلامعة ، ولزوجة عبد القادر من الثانية تسعة تأخذها مضروبة 

ستة عشر  يف سبعة وفق سهام موروثها بثالثة وستني ضعها هلا يف جدوهلا حتت اجلامعة ، ولكل من بناهتا الثالث
يأخذهنا مضروبة يف سبعة مبائة واثين عشر لكل واحدة منهن ، مث ماتت آمنة بنت عبد القادر املذكور فورثتها أمها 

املذكورة وشقيقتاها فاطمة وعائشة املذكورتان ، وعصبها عماها حممد والطيب ، وفريضتها تصح من اثين عشر لألم 
ة منها ولعميها واحد لكل واحد منهما وبني فريضتها وسهامها التوافق اثنان ، وللشقيقتني مثانية أربعة لكل واحد

باألرباع ألن سهامها اليت هي االثين عشر ومائة هلا ربع وهو مثانية وعشرون ، وفريضتها اليت هي االثنا عشر هلا ربع 
يف وفق الثانية ، وهي ثالثة وهو ثالثة ، وحينئذ فتضرب الفريضة األوىل أعين اجلامعة اليت هي ألفان وثلثمائة وأربعة 

خيرج لك ستة . واألوفق بني نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية يف األوىل اخل ) : خ ( عمالً بقول 
من له شيء من األوىل : آالف وتسعمائة واثنا عشر وهي اجلامعة األخرية اليت انتهت هذه الفرائض إليها مث تقول 

نية وهو ثالثة ، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً يف وفق سهام موروثه وهو مثانية أخذه مضروباً يف وفق الثا
وعشرون ، فلمحمد من األوىل تسعون وستمائة يأخذها مضروبة يف ثالثة بألفني ومثانية وتسعني ، وله من الثانية 

ضعها له حتت اجلامعة . ون وألفان واحد يأخذه مضروباً يف وفق سهام موروثه بثمانية وعشرين جيتمع له مثانية وتسع
، وللطيب من األوىل مثامنائة وعشرة يأخذها مضروبة يف ثالثة بألفني وأربعمائة وثالثني ، وله من الثانية واحد يأخذه 

مضروباً يف مثانية وعشرين جيتمع له ألفان وأربعمائة ومثانية ومخسون ضعها له حتت اجلامعة ، ولفاطمة من األوىل 
ومخسة تأخذها مضروبة يف ثالثة خبمسة عشر ومائتني وألف وال شيء هلا من الثانية ألهنا ال ترث يف بنت أربعمائة 

أخيها ، ولزوجة عبد القادر من األوىل ثالثة وستون تأخذها مضروبة يف ثالثة بتسعة ومثانني ومائة ، وهلا من الثانية 
تمع هلا مائتان ومخسة وأربعون ضعها هلا يف جدوهلا حتت اثنان تأخذمها مضروبني يف مثانية وعشرين بستة ومخسني جي

اجلامعة ، ولعائشة بنتها من األوىل اثنا عشر ومائة تأخذها مضروبة يف ثالثة بست وثالثني وثلثمائة ، وهلا من الثانية 
فاطمة أختها مثلها أربعة تأخذها مضروبة يف مثانية وعشرين باثين عشر ومائة جيتمع هلا مثانية وأربعون وأربعمائة ، ول

، وإذا صحت هذه اجلامعة فحلها إىل أوائل أئمتها وهي اثنان مثان مرات وثالثة ثالث مرات قابلها بأئمة األوقية 
فتماثلها كلها ، ويبقى من أئمة اجلامعة ثالثة وثالثة فال بد من القسمة أوالً على هذين اإلمامني ، مث اخلارج على 

ذكور ، فيجب حملمد ثالث أواق وثالثة أفلس وثالثة حبوب وثلث ثلث احلب ، ونسبته أئمة األوقيةعلى ترتيبها امل
من املال ثالثة أعشار وثُمن ربع العشر وثالثة أمثان ثلث مثن ربع العشر ، فالفدان من األرض مثالً يقسم على عشرة 

اجلزء ألن احلبوب مثانية منها يف أجزاء فيأخذ من ذلك ثالثة أجزاء ، ومثن ربع اجلزء وثالثة أمثان ثلث مثن ربع 
الفلس ، وقس على هذا ما بعده ، وللطيب ثالثة أواق وأربعة أمثان األوقية ومخسة أفلس ، وثالثة حبوب وثلث 
ثلث احلب ، ولفاطمة أوقية وستة أمثان األوقية وستة حبوب ولزوجة عبد القادر مثنا األوقية وعشرة أفلس وثلثا 

تها مخسة أمثان األوقية وفلسان وحب وثلثا احلب وثلث ثلث احلب ، ولفاطمة أختها ثلث مثن احلب ولعائشة بن
  :مثلها جدول هكذا 

مث امجع ما حتت الثالثة جتده ستة أقسمه عليها خيرج اثنان لكل واحد ادخل هبما حتت الثالثة األخرى وامجع خيرج 
ت مثانية احلبوب ، وامجع يرتفع لك ستة عشر ستة أيضاً اقسمه عليها خيرج اثنان لكل واحد منهما ادخل هبما حت

أقسمه عليها خيرج اثنان لكل واحد ادخل هبما حتت االثين عشر للفلوس يرتفع لك أربعة وعشرون اقسمه عليها 
خيرج اثنان لكل واحد ادخل هبما حتت مثانية األمثان ، وامجع يرتفع لك أربعة وعشرون أقسمه عليها خيرج ثالثة 



وهذه الفريضة هي فريضة الوالدة رمحها اهللا . هبا حتت جدول املال ، وامجع يرتفع لك املال بتمامه لكل واحد ادخل 
يف أبيها مع أخواهتا ، وملا كنت صغرياً يف املكتب رفعها الوالد رمحه اهللا لبعض أعيان فقهاء فاس ، فلم حيسن قسمتها 

  .ترى ، وهي أول فريضة ابتدأت بتعلمها ، وملا مّن اهللا علينا بتعلم علم الفرائض استخرجتها كما 
واحلاصل أن أئمة األوقية إن ماثلت أئمة اجلامعة ومل يفضل شيء من أحدمها فاملال هو جزء السهم ضعه على 

اجلامعة ، واضرب فيه ما بيد كل وارث واقسم على مثانية احلبوب يف االثين عشر للفلوس ، مث على مثانية األمثان 
ل وإن ماثلت أئمة اجلامعة كلها وبقي من أئمة األوقية أكثر من إمام واحد فسطح الباقي من أئمة كما يف املثال األو

األوقية واضربه يف املالواخلارج هو جزء السهم ، ضعه على اجلامعة واضرب فيه ما بيد كل وارث ، واقسم على 
ن بقي من أئمة األوقية إمام واحد ، فاضربه يف مثانية احلبوب أيضاً ، مث الفلوس مث األمثان كما يف املثال الثاين ، وإ

املال إذ ال شيء هناك يسطح فيه ، واخلارج هو جزء السهم اضرب فيه ما بيد كل وارث واقسم على مثانية 
احلبوب إىل آخره ، وتركت مثاله لفهمه من الذي قبله ، وإن ماثلت أئمة األوقية كلها وبقي شيء من أئمة اجلامعة 

السهم اضرب فيه ما بيد كل وارث ، واقسم على ما بقي من أئمة اجلامعة ، مث على مثانية احلبوب فاملال هو جزء 
كما مر يف هذا املثال األخري ، وإن مل متاثل أئمة اجلامعة شيئاً من أئمة األوقية فسطح أئمة األوقية كلها ، . اخل 

واضرب فيه ما بيد كل وارث ، واقسم على واخلارج اضربه يف املال وهو جزء السهم ، ضعه على رأس اجلامعة 
وإن بقي شيء من أئمة األوقية . أئمة اجلامعة كلها ، وقدم يف القسمة أكربها ، مث اقسم على مثانية احلبوب اخل 

وشيء من أئمة اجلامعة مل يتماثال فسطح الذي مل مياثل من أئمة األوقية إن كان أكثر من إمام واحد ، واضربه يف 
رج هو جزء السهم اضرب فيه ما بيد كل وارث واقسم على ما مل مياثل من أئمة اجلامعة ، وقدم أكربها املال واخلا

وإن كان الذي مل مياثل من أئمة األوقية إماماً واحداً فاضربه يف املال واخلارج . يف القسمة مث على مثانية احلبوب اخل 
مل مياثل من أئمة اجلامعة أيضاً على مثانية احلبوب اخل  هو جزء السهم اضرب فيه ما بيد كل وارث ، واقسم على ما

  .وتركت أمثلة ذلك لوضوحها مما مر واهللا أعلم . 
  فصل يف ذكر موانع املرياث

  .األوصاف اليت متنع منه : أي 
  الكُفُْر َوالرِّقُّ إلْرٍث َمَنعَا
  َوإنْ مها بعَد املَماتِ اْرَتفَعَا

) إلرث منعا ( شائبة حرية كمكاتب وأم ولد ومدبر ومعتق ألجل ومعتق بعضه وإن ب) والرق ( األصلي ) الكفر ( 
فإذا كان حلر مسلم ابن كافر أو رقيق ومات األب أو االبن مل يرث أحدمها اآلخر ، بل مال الكافر لورثته الكفار 

وقبل قسم ) د املمات وإن مها بع( ومال الرقيق وإن بشائبة لسيده ، هذا إذا استمر الكفر والرق إىل القسم ، بل 
  .بل أسلم الكافر أو عتق العبد يف عقب املوت وقبل القسم إذ بزهوق الروح انتقل اإلرث للغري ) ارتفعا ( املال 

  َوِمثْلُ ذَاَك احلُكُْم يف املْرَتدِّ
  َوُمطْلَقاً َيْمَنُع قتلُ العَْمِد

عارض كفره ، فإنه إذا مات قريبه زمن استتابته مل ال) احلكم يف املرتد ( املذكور يف الكفر األصلي ) ومثل ذاك ( 
يرثه ولو رجع لإلسالم ولو مات هو على ردته لورثه بيت املال ، وهذا إذاجهر باالرتداد ، وأما إذا أسر به وهو 

ر بال وقتل املستت) : خ ( الزنديق فإنه يقتل بغري استتابة وماله لورثته املسلمني نظراً إىل ما كان يظهره من اإلسالم 
العدوان فال يرث من ) مينع قتل العمد ( من غري تقييد بالدية ) ومطلقاً ( استتابة إال أن جييء تائباً وماله لورثته ، 



مال وال دية إن صاحله األولياء هبا إمجاعاً معاملة له بنقيض قصده ال لتأديته خلراب العامل ألنه حمفوظ مبشروعية 
سبب فيه ، وظاهره ولو كان القاتل صبياً أو جمنوناً ، وهو كذلك على ما نقله القصاص ، وظاهره باشر القتل أو ت

الطرطوشي وغريه عن مالك قائالً ألن املراهق قد يتصاىب وهو حمتلم وقد يتجان وهو عاقل ، ومفهوم العمد أشار له 
  :بقوله 

  َوإنْ َيكُْن عن َخطَإ فمْن ِدَيْه
  َوحالةُ الشَّكِّ مبْنعٍ ُمْغنِيَْه

وال يرث قاتل عمد عدواناً ) : خ ( مينع ال من إرث املال ) دية ( إرث ) عن خطأ فمن ( القتل ناشئاً ) إن يكن و( 
ويرثان مع : نعم يرث قاتل العمد واخلطأ الوالء كما قال يف التلمسانية . وإن أتى بشبهة كمخطىء من الدية اخل 

والقاتل وارث الشخص املذكور فإنه يرث ماله من الوالء  ومعىن ذلك أن من قتل شخصاً له والء عتق. الوالء اخل 
وليس معناه أن املعتق بالكسر إذا قتل عتيقه يرثه ، بل هذا حكمه ما مر من التفصيل بني العمد واخلطأ ، ومفهوم 

. ه اخل وكره للرجل قتل أبيه وورث: يف الباغية ) خ ( عدوان أنه لو قتل موروثه يف باغيه أو قصاص مل مينع من إرثه 
وكذا لو قتله يظنه حربياً وحلف أو قتله على وجه اللعب أو تأديباً كما مر أول الدماء ، فإن ذلك كله من اخلطأ ال 

وإن أتى بشبهة يعين كما لو رمى ولده حبديدة فإنه ال يقتل به كما مر : مينع إرثه من املال بل من الدية فقط وقوله 
  .يف الدماء ولكن ال يرثه 

لو أنفذ مقتله وارثه وأجهز عليه غريه ، فمذهب ابن القاسم ، ورجحه ابن رشد أنه ال يقتل به اجملهز وإمنا : تنبيه 
يقتل به اجملهز فقط وعلى اآلخر األدب ألنه بعد : عليه األدب ، وإمنا يقتل به املنفذ ملقتله وعليه فال يرثه وقيل 

من عتق وغريه ، فإذا مات أخوه قبل زهوق روحه ، فإنه إنفاذها معدود من األحياء يرث ويورث ويوصي مبا شاء 
يف ) وحالة الشك . ( وإذا كان له أخ عبداً وكافر فأسلم أو عتق بعد إنفاذها وقبل زهوق روحه فإنه يرثه . يرثه 

رق فإذا ماتوا حتت هدم أو يف سفر أو غرق أو ح) مغنيه ( مرياث ) مبنع ( التقدم والتأخر أو القتل عمداً أو خطأ 
ومليعلم السابق من الالحق أو علم وجهلت عينه فال مرياث بينهم ألن املرياث ال يكون بالشك ، واألصل فيه إمجاع 

الصحابة رضي اهللا عنهم ، فقد ماتت أم كلثوم بنت علي زوج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم ، وابنها زيد يف 
يوم اجلمل ويوم صفني ويوم احلرة إال من علم أنه  وقت واحد فلم يرث أحدمها اآلخر وكذا مل يتوارث من قتل

مات قبل اآلخر ، وعلى هذا فإذا مات رجل وابنه وأمه وإحدى زوجتيه حتت هدم مثالً ، فللزوجة األخرى مجيع 
الربع ويستبد مبال امليتة عاصبها ، وكذا األم واالبن ، وليس من هذا املعىن من مات عند الزوال باملشرق مع من 

  .الزوال باملغرب ألن زوال املشرق سابق على زوال املغرب  مات عند
ال يدخل يف كالم الناظم كما قررنا ما إذا شك يف كون القتل عمداً أو خطأ ، وبه قرر الشارح كالم أبيه ، : تنبيه 

العمد وقصره عليه لينتفي التكرار مع ما يأيت وهو ظاهر ألنه إذا شك يف كونه عمداً أو خطأ ، فهو حممول على 
العدوان ، إذ األصل يف أفعال العقالء هو تعمدها ، والقصد إليها إال أن تقوم قرينة على عدم تعمدها من لعب 

وأدب وحنومها كما مر أول الدماء ، وإذا كان كذلك فال يقال الشك يف التقدم والتأخر شك يف السبب وهو مؤثر 
حيث كان حمموالً : ذي هو العمد وهو غري مؤثر ، ألنا نقول ، والشك يف كون القتل عمداً أو خطأ شك يف املانع ال

على العمد فال شك ، بل هو كمحقق الوجود والنصوص فيه تقدمت يف باب الدماء فنبه الشارح وغريه على أنه 
  .إذا شك يف كونه عمداً أو خطأ فهو حممول على العمد فيمنع املرياث واهللا أعلم 

  لِ إىلَوُيوقَُف القَْسُم َمَع احلَْم



  إنْ َيسَْتهِلَّ َصارِخاً فَُيْعَمالَ
الوارث كانت احلامل زوجة للهالك أو أمة أو غريمها كامرأة ) احلمل ( وجود ) مع ( للتركة ) ويوقف القسم ( 

أخيه أو عمه ، وسواء كان احلمل يرث حتقيقاً أو احتماالً كاألم يف األكدرية املتقدمة ألهنا إن ولدت أنثى ورثت 
حينئذ على ما تبني من استهالله فريث ويورث ، ومن عدم استهالله ) إىل أن يستهل صارخا فيعمال ( مل ترث وإالَّ 

  :فهو كالعدم ، وهذا هو املشهور وحنوه قول ناظم عمل فاس 
  ووقف قسم مطلقاً إذا ادعى

وعلى وجوده هل هو محل لزوجة هلالك نعىوإمنا وقف القسم الستهالله للشك هل يوجد من احلمل وارث أم ال ؟ 
متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو خمتلف ؟ وظاهره أنه يوقف مجيع املتروك وال يعجل للزوجة وحنوها 

أدىن من سهميها ، وهو كذلك على املشهور عن أشهب يعجل القسم يف احملقق فتعطى الزوجة أدىن سهميها وهو 
، وذكر سيدي حممد بن عبد الصادق يف شرحه للمختصر أنه رأى خبط  الثمن وتعطى األم أدنامها أيضاً وهو السدس

: أهنم عزلوا حظ احلمل على أنه ذكر قال : من يوثق به يف قسم تركة الويل العارف باهللا سيدي أمحد بن عبد اهللا 
ألن  وذلك. وكذلك فعلته يف قسمة تركة كرباء بعض األشراف فوضعت أنثى فقسم فاضل املوروث بني الورثة اه 

الغالب يف احلوامل وضع شخص واحد ذكر أو أنثى فيعجل قسم ما عداه ويوقف مرياث شخص واحد ألنه 
املشكوك على قول أشهب ، وقيل يوقف للحمل على قوله مرياث أربعة ذكور ألنه غاية ما وقع حتقيقاً ألن أم ولد 

قف مرياث مخسة ، وقيل مرياث اثين عشر ، أيب إمساعيل ولدت أربعة ذكور من محل واحد باتفاق الرواة ، وقيل يو
يعين مع ظهوره وثبوته بشهادة النساء ، وأما لو ادعت املرأة أهنا حامل . وقول الناظم مع احلمل اخل . وقيل أربعني 

لست : فإن التركة توقف أيضاً حىت تضع أو يظهر عدم محلها بانقضاء عدة الوفاة وليس هبا محل ظاهر ، وإن قالت 
ال أدري أخر قسم التركة حىت يتبني أهنا ليست حبامل بأن حتيض : ل قوهلا وقسمت التركة وإن قالت حبامل قب

فإن رجعت عن إقرارها باحلمل فال تصدق حىت متضي . حيضة أو ميضي أمد العدة وال ريبة محل هبا قاله ابن رشد 
  .قاله ابن هالل  عدة الوفاة وتشهد القوابل بأهنا ليس هبا محل ظاهر فتقسم التركة حينئذ

إذا وجب تأخري قسم التركة للحمل وكان للميت أم متزوجة بغري أبيه فإن ثبت حني وفاته أهنا : األول . تنبيهان 
حامل بشهادة النساء ، فإنه يرث ولو تأخر وضعه ألربعة أعوام أو ملا فوقها فيما دون اخلمسة أعوام وإن مل يثبت أهنا 

كان له املرياث إنوضعته ألقل من ستة أشهر من موت أخيه ، ومل يكن له مرياث إن  حامل وال عرف ذلك إال بقوهلا
وضعته ألكثر إال أن يكون زوجها ميتاً أو غائباً يعلم أنه ال يصل إليها بعد وفاة ابنها ، وال تصدق املرأة وال زوجها 

  ٥. اله يف قسمة املعيار عن ابن رشد إن كان حاضراً وولدته ألكثر من ستة أشهر يف أنه مل يطأها بعد موت ابنها ق
إذا فرعنا على املشهور وتعدى الورثة ، وقسموا وأوقفوا للحمل أوفر حظيه ، مث هلك ما بأيديهم كله أو : الثاين 

بعضه ضمنوا لتعديهم ومل يكن هلم رجوع فيما عزلوا إن سلم ، وإن ضاع ما وقف للحمل فقط رجع على بقية 
كالعدم ، فإن وجد بعضهم عدمياً قاسم املليء منهم فيما بيده على حسب املواريث واتبع الورثة وما وقف له وتلف 

مجيعهم املعدم كغرمي طرأ على ورثة ال كوارث طرأ عليهم ، ولو منا ما يف أيديهم دخل عليهم فيه ومل يدخلوا عليه 
و مقدمه جازت عليه وعليهم ، ومفهوم فيما منا بيده ، فالقسمة جائزة عليهم ال عليه فإن قامسهم وصيه أو القاضي أ

وأخرت أي القسمة ال دين حلمل ، ويف الوصية قوالن حملهما يف ) : خ ( القسم أن الدين يعجل وهو كذلك 
  .الوصية بغري عدد ، وأما الوصية بالعدد فإهنا كالدين تعجل اتفاقاً 

  َوَبْين َمْن َماَت بَِهْدمٍ أَْو غََرْق



  َمْن َسبَْق َيْمَتنُِع اإلْرثُ جلهلِ
وحالة الشك : كما تقدم عند قوله ) هبدم أو غرق ميتنع اإلرث جلهل من سبق ( من األقارب ) وبني من مات ( 

  .مبنع مغنيه 
  َوإرثُ ُخنْثَى َمببَاِلِه اْعتُبِْر

  َوَما َبَدا َعلَْيِه يف احلُكْم اقُْتصِْر
ن له ، ولكن له ثقب يبول منه ، وهذا الثاين قد وهو من له فرج ذكر وفرج أنثى أو ال يكونا) وارث خنثى ( 

خاص بالنوع األول فإن ) مبباله اعترب ( يتمحض لألنوثة بسبب حيض أو نبات ثدي وللذكورة بنبات حلية فقوله 
بال من فرج الذكر فهو ذكر أو من فرج األنثى فهو أنثى ، وكذا لو كان يبول منهما لكن بوله من أحدمها أكثر 

) وما بدا : ( خر أو كان خروجه منه أسبق من خروجه من اآلخر ، فاحلكم للكثري ولألسبق كما قال خروجاً من اآل
وهذه العالمات تظهر يف الصغري وال إشكال إذ جيوز النظر لعورته ، وأما الكبري ) عليه يف احلكم اقتصر ( من ذلك 

ف عليه فذكر ، وإالَّ فأنثى ، وقيل تنصب له فقيليؤمر بالبول إىل حائط أو عليه ، فإن ضرب بوله احلائط أو أشر
وقد جياب بأن ذلك للضرورة حيث مل ميكن معرفة حاله بغري . املرآة وتعقب بأن النظر لصورة العورة كالنظر هلا 

  .املرآة وظاهر إطالقاهتم أنه ال يشترط التكرار فلو حتققت حياته وبال من أحدمها مرة واحدة مث مات كفى 
  جلهتني الُْخنْثَىَوإنْ يَُبل با

  فَنِْصُف َحظَّْي ذَكرٍ َوأُنْثَى
واستويا يف السبقية والكثرة وقف القسم إىل بلوغه إن كان غري بالغ على املشهور ، ) وإن يبل باجلهتني اخلنثى ( 

ووقف حظ ذكر فقط أو أربعة على مقابله فإن نبتت له حلية دون ثدي أو أمىن من ذكره فذكر ، وإن ظهر له ثدي 
بري ال يشبه ثدي الرجال أو حاض ولو دفعة فأنثى ، فإن ثبتت له اللحية والثدي معاً أو أمىن من فرجيه معاً أو بال ك

: منهما معاً واستويا يف الكثرة والسبقية فهو خنثى مشكل دائم اإلشكال ، ومرياثه من قريبه حينئذ ما أشار له بقوله 
صف نصيبه بتقدير كونه ذكراً ونصف نصيبه بتقدير كونه أنثى ، هو الواجب له أي ن) فنصف حظي ذكر وأنثى ( 

فإذا كان له على تقدير الذكورىة سهمان ، وعلى تقدير األنوثية سهم واحد فيعطى نصف النصيبني وهو سهم 
ونصف ، وهذا إذا كان يرث بكل التقديرين ، فإن كان يرث بتقدير الذكورة فقط كعم أوابن أخ أو باألنوثة فقط 

  .خت يف األكدرية فيعطى نصف ما يرث به وإن استوى إرثه هبما كأخ ألم أعطي السدس كامالً كاأل
واعلم أن اخلنثى منحصر يف األوالد وأوالدهم واإلخوة وأبنائهم واألعمام وأبنائهم واملوايل وال يرث الوالء إال 

يكون أباً وال أماً وال جداً وال جدة  حيث يرثه النساء ألنه ليس بعاصب إذ ال يستكمل املال كله ، وال يتصور أن
فإن وقع وتزوج وولد له فال شك أن : قال الزرقاين وغريه . وال زوجاً وال زوجة ملنع منا كحته ما دام مشكالً 

الوالدة إن حصلت من البطن فهو أنثى وإن حصلت من الظهر فهو ذكر إال أن الوالدة من الظهر ال يكاد يقطع هبا 
زلت بعلي رضي اهللا عنه يف رجل تزوج خبنثى وأصاهبا ، فوقع اخلنثى على جارية هلا فأحبلتها فأمر ، وقد قيل أهنا ن

علي رضي اهللا عنه بعدِّ أضالع اخلنثى ، فإذا هو رجل فزياه بزي الرجال وفرق بينهما ، فإن ولد من الظهر والبطن 
وال . ومن ابنه لبطنه مرياث األم كامالً اه  فقد ذكر يف املقدمات أنه يرث من ابنه لصلبه مرياث األب كامالً ،

مرياث بني ولدي الظهر والبطن ألهنما مل جيتمعا يف ظهر وال بطن فليسا أبوين ألب وال ألم ، وعليه فال يعتق أحدمها 
على اآلخر إذا ملكه ، وبه تعلم أن قوهلم ال يتصور أن يكون أباً وال أماً وال جداً وال جدة باطل ، بل يتصور ، 
وذلك كما رأيته ويتصور أيضاً بأن يوطأ بشبهة أو غلط أو زنا أو لكونه مل يعلم حبرمة مناكحته وهكذا ، وقول 



هذا يف اخلنثى الواحد فإن هلك وترك خنثى واحداً ومعه وارث حمقق . فنصف حظي ذكر وأنثى اخل : الناظم 
ر تذكريه فقط وعلى تقدير تأنيثه فقط ، مث انظر ما الذكورة أو األنوثة أو بيت املال ، فإنك تصحح املسألة على تقدي

بني املسألتني من متاثل فيكتفي بأحد املثلني أو تداخل فيكتفي بأكربمها أو توافق فتضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر 
ع أو تباين فتضرب الكل يف الكل ، مث اضرب اخلارج يف حاليت اخلنثى ، واقسم اخلارج على التقديرين ، فما اجتم

لو هلك وترك خنثى واحداً وعاصباً ولو بيت : مثاله . له فيهما فاعطه نصفه ، وكذلك غريه ممن معه يف الفريضة 
مال فعلى تقدير كونه ذكراً له اجلميع ، وعلى تقدير كونه أنثى له النصف مناثنني وبني املسألتني التداخل ألن 

ويف . يف حاليت اخلنثى بأربعة له يف التذكري أربعة بتمامها الواحد داخل يف االثنني ، فتكتفي بأحدمها واضرهبما 
التأنيث اثنان نصف األربعة فمجموع ما اجتمع له يف احلالتني ستة فاعطه نصفها وهو ثالثة واعط للعاصب واحداً 

يه التماثل ألنه نصف ما بيده ، وكذا لو ترك خنثى وبنتاً فالتذكري من ثالثة ، والتأنيث من ثالثة أيضاً فبني مسألت
أربعة ويف األنوثة اثنان فمجموع ما : فتكتفي بأحد املثلني ، واضربه يف حاليت اخلنثى خيرج له ستة يف الذكورة منها 

بيده ستة أيضاً اعطه نصفها وهو ثالثة وبيد البنت أربعة تأخذ نصفها وهو اثنان يبقى واحد يأخذه العاصب ، ومثال 
لى ذكوريته املسألة من اثنني ، وعلى أنوثته املسألة من ثالثة ، وبينهما التباين فتضرب التباين لو ترك ابناً وخنثى ، فع

الكل يف الكل بستة ، مث اضرهبا يف حاليت اخلنثى باثين عشر ، فعلى الذكورية لكل واحد ستة ، وعلى األنوثة له 
ها وهو مخسة وجمموع ما بيد االبن أربعة ولالبن مثانية ، فمجموع حظيه يف الذكورة واألنوثة عشرة ، فيأخذ نصف

هذا كله يف اخلنثى الواحد ، وأما إذا ترك خنثيني فإنك تصحح املسألة على . أربعة عشر فيأخذ نصفها وهو سبعة 
مث انظر ما . أربع تقديرات على تقدير كوهنما ذكرين معاً أو أنثيني معاً أو األكرب ذكراً واألصغر أنثى ، وبالعكس 

متاثل وتداخل وتوافق وتباين على حنو ما تقدم ، واضرب اخلارج يف األحوال األربعة واعط لكل  بني املسائل من
واحد ربع ما اجتمع له ال نصف ما اجتمع له كما يقتضيه عموم النظم ، وإن كان اخلناثى ثالثة فصحح املسألة على 

د اهلوائي حلاليت اخلنثي الواحد النصف ، مثان تقديرات ، واعط لكل واحد مثن ما اجتمع له ، وهكذا إذ نسبة الواح
فلو ترك خنثني وعاصباً . وألربعة أحوال اخلنثني الربع ، ولثمانية أحوال اخلناثى الثالثة الثمن ، وقس على ذلك 

فالتذكري من اثنني والتأنيث من ثالثة هلما الثلثان وللعاصب الثلث وهو واحد ، وعلى تقدير كون األكرب ذكر أو 
ثى وبالعكس املسألة من ثالثة أيضاً ، فهذه الفرائض الثالثة األخرية مماثلة فتكتفي بواحدة منها وتضربه يف األصغر أن

اثنني اليت هي فريضة تذكريمها معاً ملباينتها هلا خيرج لك ستة اضرهبا يف األحوال األربعة بأربعة وعشرين أقسمها 
ذكريمها معاً اثنا عشر ، ولكل منهما يف تأنيثهما معاً مثانية على كل حال من األحوال األربعة حيصل لكل خنثى يف ت

، وللعاصب مثانية وحيصل لألكرب يف تذكريه فقط ستة عشر ، ويف تأنيثه فقط مثانية وحيصل لألصغر يف تذكريه 
وائي إىل وتأنيثه مثله ، فيجتمع لكل منهما يف األحوال األربعة أربعة وأربعون ، وللعاصب مثانية ونسبة الواحد اهل

  .األحوال األربعة ربع فيعطى كل وارث ربع ما اجتمع له فالكل من اخلنثيني أحد عشر ، وللعاصب اثنان 
أول من حكم يف اخلنثى يف اإلسالم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، وأول من حكم فيه يف اجلاهلية عامر : تتمة 

اهلية ال تقع هلم معضلة إال اختصموا إليه ورضوا بن الظرب بكسر الراء كما يف الصحاح كانت العرب يف اجل
امهلوين وبات ليلته ساهراً ، وكانت له جارية امسها سخيلة : حبكمه فسألوه عن خنثى أجتعله ذكراً أو أنثى فقال 

أصبحت يا سخيلة : ترعى له غنماً وكانت تأخر السراح والرواح حىت تسبق ، وكان يعاتبها على ذلك ويقول 
وحيك دعي أمراً ليس : ما لك يف ليلتك هذه ساهراً ؟ قال : خيلة ، فلما رأت سهره وقلقه قالت له أمسيت يا س

إن مقام هؤالء : إهنا قالت له ذلك بعد إقامتهم عنده أربعني يوماً وهو يذبح هلم فقالت له : من شأنك ، ويقال 



. سبحان اهللا اتبع القضاء للمبال :فقالت  أسرع يف غنمك ، وسألته عما نزل به فذكره هلا بعد أن راجعته مراراً
  .فرجتها واهللا يا سخيلة أمسيت بعد هذا أم أصبحت ، فخرج حني أصبح فقضى بذلك : فقال 
منها أن يف ذلك ردعاً ومزدجراً جلهلة القضاة واملفتيني ، فإن هذا مشرك : ويستفاد من هذه القضية فوائد : قلت 

مل يتجرأ على أن حيكم بغري علم ، وقد كانت الصحابة الذين هم أعلم األمة توقف يف حكم حادثة أربعني يوماً و
أدركت يف هذا املسجد مائة وعشرين من الصحابة ما سئل أحدهم عن : قال ابن أيب ليلى . يتوقفون وال يبادرون 

سئل من برقة عمن مسألة إال وودَّ أن صاحبه كفاه ، وكان بعضهم حييل على بعض ، ويف املواق أن اإلمام النعايل 
إن فعلت كذا فلست يل بامرأة فبقي سنة كاملة يتأملها فما خرج احلكم بلزوم الطالق إال بعد مضي : قال المرأته 

أن احلكمة يف العلم قد خيلقها : ومنها . أولست يل بامرأة إال أن يعلق يف األخري : يف قوله ) خ ( سنة ، وعليه عول 
ن به معرفتها كهذه األمة وإن عجز عنها أهل الفطنة والعقول الراسخة ، ويف التنزيل اهللا تعاىل على لسان من ال يظ

أنه ينبغي ملن نزل به أمر معضل أن يستعني بغريه كما : ومنها . اآلية )  ٢٦٩: البقرة ( } يؤيت احلكمة من يشاء : 
وجوب : ومنها . ما ال يوجد يف البحر  فعل هذا اجلاهلي ، ولو كان الغري دونه عقالً وعلماً ألنه قد يوجد يف النهر

اإلنصاف إذا ظهر احلق كما أنصف هذا اجلاهلي هلذه األمة ، واعترف هلا باحلق والفضل ، وما أقبح باإلنسان أن 
  :يستفيد وجيحد ، وهللا در شهاب الدين القرايف وكان يتمثل به كثرياً حيث قال 

  وإذا جلست إىل الرجال وأشرقت
  م الشرديف جو باطنك العلو

  فاحذر مناظرة اجلهول فرمبا
  تغتاظ أنت ويستفيد وجيحد

أن املذاكرة سبب النفع كما تذاكر هذا اجلاهلي مع هذه األمة ، وقد قيل فهم سطرين خري من حفظ ، : ومنها 
  :وقرين ومذاكرة اثنني خري من هذين وهللا در القائل 

  وهللا قوم كلما جئت زائراً
  وجدت قلوباً كلها ملئت حلما
  إذا اجتمعوا جاؤا بكل فضيلة

  ويزداد بعض القوم من بعضهم علما
وكان ابن . امهلوين : أن قول اإلنسان ال أدري ال ينايف كمال العلم والفهم كما فعل اجلاهلي حيث قال : ومنها 

ن ال أدري ، وسئل مالك ع: ويقول يف الباقي . عمر رضي اهللا عنه ُيسأل عن عشر مسائل ، وجييب عن واحدة 
إذا سئلت عن علم وأنت ال : ال أدري ، ومن كالمه رمحه اهللا : مثان وأربعني مسألة فقال يف اثنني وثالثني منها 

ال أدري ، فإن اهللا يعلمك ما مل تكن تعلم ، ويف احلكم من رأيته جميباً عن كل ما سئل ، ومعرباً لكل ما : تعلمه فقل 
إذ كل من الثالثة دليل ) أو ( لى جهله ، والواو يف كالمه مبعىن شهد ، وذاكراً لكل ما علم ، فاستدل بذلك ع

أن : ومنها . اجلهل ، وذلك ألن اجلواب عن كل سؤال يتضمن دعوى اإلحاطة بالعلم وليست إال لعالم الغيوب 
رئيساً ملا الرياسة ال حتصل إال بالعلم إذ النفوس ال تذعن إال ملن كان أعلم منها ، فالعرب إمنا اختذوا ابن الظرب 

اعتقدوا فيه من فهم املشكالت وحل املعضالت ، ومل خيلق اهللا تعاىل أشرف مع العلم ، وبه شرفت املالئكة واألنبياء 
، ومن أجله سجدت املالئكة آلدم حني علمه ربه األمساء ، ومل يأمر اهللا سبحانه نبيه بطلب الزيادة من شيء إال من 

اطلبوا العلم ولوبالصني ( علماً ، ولذا حث النيب عليه السالم على طلبه فقال  يا حممد وقل رب زدين: العلم فقال 



العلم : فقال الفقهاء ) كل يوم ال أزداد فيه علماً يقربين إىل اهللا فال بورك يل يف طلوع مشس ذلك اليوم ( وقال ) 
: هللا العزيز ، وقال احملدثون هو علم كتاب ا: الذي يطلب ولو بالصني هو علم احلالل واحلرام ، وقال املفسرون 

هو علم النفس ، والصحيح أن احلديث الكرمي شامل لذلك كله ، إذ علم : هو علم احلديث ، وقال الصوفية 
وهذا كله يف العلم النافع إذ ما من . احلالل واحلرام مستنبط من الكتاب والسنة وعلم النفس راجع إىل ذلك كله 

العلم علمان علم يف اللسان فقط وهو حجة اهللا على ( قد قال عليه السالم فضل ورد فيه إال وهو خاص به ، ف
: قال أبو زيد عبد الرمحن السلمي رضي اهللا عنه ، والترمذي وغريمها ) . عبده ، وعلم يف القلب وهو العلم النافع 

امتثاالً لألوامر وال كل علم ال يورث لصاحبه خشية يف قلبه وال تواضعاً وال نصيحة خللقه وال شفقة عليهم وال 
اجتناباً للنواهي وال حفظاً للجوارح ، فهو العلم احملجوج به العبد احملفوظ يف اللسان فقط ، إذ الشهوات غالبة عليه 

أطفأت نوره وأذهبت مثرته وهو العلم الغري النافع ، وكل علم متكن يف القلب وحصل به تعظيم الرب وأورث 
لخلق وشفقة عليهم ، وامتثال األوامر واجتناب النواهي فهو العلم النافع ، وقد لصاحبه خشية وتواضعاً ونصيحة ل

ما آتى هللا عبداً : ( وقال ) أعوذ باهللا من علم ال ينفع وقلب ال خيشع ( استعاذ عليه السالم من علم ال ينفع فقال 
) لناس عذاباً يوم القيامة عامل ال ينفعه علمه أشد ا: ( وقال ) : علماً فازداد للدنيا حباً إال ازداد من اهللا غضباً وبعداً 

. اآلية )  ٣٠: األحزاب ( } يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني : وقال تعاىل 
وما ذاك إال لكوهنن رضي اهللا عنهن أعلم الناس بشريعته وسنته فبمخالفتهن لشريعته مع علمهن هبا وجبت مضاعفة 

واخلطاب هلن وجلميع األمة ، ألن العامل إذا خرج عن الطريق تبعه اجلاهل ، واعتقد أن ذلك حالل فيكون العذاب 
إن اهللا ال ينزع العلم من صدور الرجال انتزاعاً ( هذا اخلارج قد أهلك نفسه وأهلك غريه كما قال عليه السالم 
اء جهاالً فسئلوا فأفتوهم بغري علم فقد ضلوا ولكن يقبضه بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤس

بغري علم يعين إما عن جهل ابتداء وإما بعد علم ، وأفىت بغري علم عمداً : وقوله ) . وأضلوا أي هلكوا وأهلكوا 
ربنا هؤالء : وإثبات الضالل واهلالك لألتباع يدل على أهنم ال يعذرون خبطئهم يف اإلعتقاد وهو صريح قوله تعاىل 

ربنا هؤالء األحبار : يعين أن الكفار يقولون يوم القيامة )  ٣٨: األعراف ( } نا فآهتم عذاباً ضعفاً من النار أضلو
والرؤساء أضلونا ، وزعموا أن ما يدعوننا إليه من عبادة األوثان واتباع الشهوات وخمالفة األنبياء هو الطريق احلق 

)  ٣٨: األعراف ( } لكل ضعف : قال تعاىل . ذاباً ضعفاً من النار وحنن ال نعلم فاعذرنا وآهتم ع. فاعتقدنا ذلك 
فسوى بني املتبوع والتابع يف مضاعفة العذاب ومل يعذر التابع خبطئه يف اعتقاده ، وقوهلم من قلد عاملاً لقي اهللا ساملاً 

والعلم يعرف به ما يقول ، وإن مل معناه إذا كان العامل مشهوراً بالعلم والتقوى ، فالتقوى متنعه من أن يقول باطالً ، 
  .يكن كذلك ، فال جيوز استفتاؤه وال تقليده ومقلده مغرور الحق له الوعيد املذكور 

  َواْبُن اللعان إْرثُُه بأُمِِّه
  ما كَانَ َوالسُُّدُس أقْصى َسْهمِِه

ترمثالعنة من زوجها امللتعن ال يرث مالعن من مالعنة التعنت بعده فإن مات قبل التعاهنا ورثها ، وكذا ال ) و ( 
قبلها ال إن التعنت هي قبله ومات قبل التعانه فترث ، فإن مات بعد التعانه الواقع قبل التعاهنا فعلى القول بوجوب 

( الذي وقع اللعان فيه فإمنا ) ابن اللعان ( إعادهتا ترثه ، وعلى مقابله ال ترثه هذا حكم الزوجني املتالعنني ، وأما 
ذكراً كان أو أنثى واحداً أو متعدداً فال يرثه أبوه املالعن فيه وال يرث هو أباه النقطاع ) ما كان ( فقط )  إرثه بأمه

نسبه منه باللعان إال أن يستلحقه فيجلد أبوه للقذف ، ويقع التوارث بينه وبني أبيه حينئذ ، وإذا ثبت إرثه بأمه 
جدته ألمه إن مل تكن هناك أم دون جدته ألبيه ، وإذا مات  فماتت فريثها أو مات هو فترث منه فرضها وترث منه



منه حيث احتد فإن تعدد ورث الثلث كما تقدم يف ) والسدس أقصى سهمه . ( أخوه املالعن فيه أو غريه ورثه 
  .اإلخوة لألم من أن الواحد منهم له السدس واملتعدد له الثلث 

  َوَتْوأََماُه هَْبُهَما َتَعدَّدَا
بأن ) هبهما تعددا ( أي اللعان يعين توأمي احلمل الذي وقع اللعان فيه ) وتوأماه ( قَاِن ِفي اإلْرثِ أََبَدا ُهما َشِقي

فإذا مات أحد التوأمني انفرد التوأم اآلخر ) مها شقيقان يف اإلرث أبداً ( وضعت ثالثاً أو أربعاً من ذلك احلمل 
انوا ورثت أمه السدس وإخوته ألمه الذين مل يقع اللعان فيهم بإرثه حيث مل يكن هناك أم وال إخوة ألم ، فإن ك

الثلث وورث التوأم الباقي ما بقي بالتعصيب ، وفهم منه أن غري التوأمني ليسا شقيقني ، فإذا وقع اللعان يف أربعة 
وأما املستأمنة أوالد كل واحد من محل ، فإمنا يتوارثون إذا مات أحدهم باإلخوة لألم فقط ، ومثل توأمي املالعنة ت

  .واملسبية خبالف توأمي الزانية واملغتصبة ، فإن توارثهما باإلخوة لألم فقط على املشهور 
  خامتة

  َوَما قََصدُت َجْمَعُه هَنا انَْتَهى
  َواحلمُد هللا بِغْيرِ ُمْنتََهى

وملا كان إهلامه . وكمل ) ى هنا انته( من تقرير األحكام اليت يكثر دوراهنا بني القضاة واحلكام ) وما قصدت مجعه ( 
واحلمد هللا : ( هلذا التأليف وخلق القدرة له عليه حىت أمته من أجل النعم ، ومهماهتا محد اهللا تعاىل على ذلك بقوله 

إذ كل نعمة تستوجب محداً عليها ، وال سيما النعمة اليت يدوم ثواهبا لصاحبها بدوام االنتفاع هبا ) بغري منتهى 
إذا مات املرء انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية : ( من األعمال اليت ال تنقطع باملوت حلديث كالتأليف ألنه 

  ) .أو ولد صاحل يدعو له أو علم يبثه يف صدور الرجال 
  وبالصَّالِة َخْتُمُه كما اْبُتِدي

) كما ابتدي ( الذي قصد مجعه  وضمريه للنظم) ختمه ( خرب عن قوله ) وبالصالة ( َعلى الرَّسُولِ املُْصطَفَى ُمحّمِد
بضم التاء مبنياً للمفعول ونائبه عائد على النظم ، وما مصدرية والكاف تتعلق باالستقرار يف اخلرب ، واجلملة خربية 

وانشىء خمتم هذا النظم بالصالة كابتدائه هبا تربكاً هبا يف احمللني ملا قيل من إهنا مقبولة قطعاً ، : قصد هبا اإلنشاء أي 
يتعلق بالصالة وهو إنسان أوحي إليه ) على الرسول ( املوىل سبحانه أكرم من أن يقبل للصالتني ويدع ما بينهما و

بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد ) حممد ( املختار من مجيع اخللق ) املصطفى ( بشرع وأمر بتبليغه 
ن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مناف بن قصي بن كالب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب ب

  مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
  َوآِلِه َوَصْحبِِه اَألخَْيارِ

  َما كُوَِّر اللَّْيلُ َعلَى النََّهارِ
كل من واملطلب وهو أخو هاشم ، وقيل هم بنو قصي ، وقيل : هم أقاربه املؤمنون من بين هاشم ، وقيل ) وآله ( 

اسم مجع لصاحب مبعىن الصحايب ال مجع لصاحب الذي هو مطلق الصحبة ) وصحبه ( اتبعه وآمن به فهو من آله 
ألن الصحايب أخص ، إذ هو كل من اجتمع مؤمناً بالنيب عليه الصالة والسالم ورآه أو مل يره ومطلق الصاحب أعم 

مث وقّت هذه )  ١١٠: آل عمران ( } كنتم خري أمة : تعاىل قال . مجع خري بعد ختفيفه واخلري املختار ) األخيار ( 
فيزيد ) الليل على النهار ( أي أدخل ) كور ( ظرفية مصدريه ) ما : ( الصالة مبا يفيد الدوام واالستمرار فقال 

  .وأدخل النهار على الليل فيزيد أيضاً أي مدة تكوير أحدمها على اآلخر ، وذلك مدة بقاء الدنيا 



هذا آخر ما قصدناه من شرح هذا النظم : هذا الشرح املبارك علي بن عبد السالم التسويل السرباري  قال مقيد
املقسم ، فاحلمد هللا على ما أنعم وأهلم فجاء شرحاً موفياً للمرام جامعاً إن شاء اهللا ألشتات املسائل اليت يكثر نزوهلا 

ا أختمه أيضاً اقتداء مبؤلفه رمحه اهللا باحلمد هللا والصالة بني احلكام ينتفع به البادي ويستحسنه الشادي ، وها أن
عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ، وعدد ما يف علم ) صلى اهللا عليه وسلم ( والسالم على نبيه 

نعمه كلها اهللا من يوم خلق الدنيا إىل قيام الساعة وأمحده تعاىل جبميع حمامده كلها ما علمت منها وما مل أعلم على 
ما علمت منها وما مل أعلم محداً يوايف نعمه ويكاىفء مزيده ، ال أحصي ثناء عليه كما هو أثىن على نفسه ، وأسأله 
تعالىأن ينفع به من كتبه أو طالعه أو سعى يف شيء منه كما نفع بأصله نفعاً يدوم بدوام اهللا مدده ، ويبقى آلخر 

الكرمي موجباً للخلود مع األحبة واملسلمني يف جنة النعيم جباه عني الرمحة  األبد مدده ، وأن جيعله خالصاً لوجهه
توسلوا جباهي فإن جاهي عند اهللا عظيم ، وأعتذر لذوي : الواسطة يف كل نعمه سيدنا حممد املصطفى الكرمي القائل 

ظ ال حياكيه وال يدانيه أو معىن األلباب من اخللل الواقع فيه فينظرونه بعني الرضا ، ويتأولون ما به القلم طغى من لف
ال يوافيه وال جياريه واهللا جيازي اجلميع على نيته خبري الدارين خري الدنيا وخري اآلخرة ويعفو عما اقترفه الكل عفواً 

حييط بالذنوب املتقدمة واملتأخرة ، فإنه سبحانه جواد كرمي ال تنفعه طاعة وال تضره معصية وال ينقص ملكه 
بد مثلي عظيم الفرية ، اللهم رب كل شيء وويل كل شيء وقاهر كل شيء وفاطر كل شيء ، مبجاوزته عن ع

والعامل بكل شيء ، واحلاكم على كل شيء ، والقادر على كل شيء ، بقدرتك على كل شيء اغفر يل وملن نظر 
ا بشيء إنك على وهب لنا وهلم كل شيء ، وال تسألنا عن شيء وال حتاسبن. يف هذا الكتاب واملسلمني كل شيء 

آمني وسالم على كافة رسل اهللا أمجعني ، وآخر دعوانا : كل شيء قدير ، وباإلجابة جدير ، ويرحم اهللا عبداً يقول 
أن احلمد هللا رب العاملني ، ووافق الفراغ من تأليفه يوم الثالثاء ثالث عشر شوال عام ستة وخسمني ومائتني وألف 

إميان ملزوم ولسانك رطب بذكر اهللا أفضل من ذلك ، والقلب : فقال . ائة رقبة فالن أعتق م: قيل أليب الدرداء .
اخلاشع هو الذي ماتت شهواته فذلت النفس هللا وبرئت من الكرب والعجب وسيئ األخالق وخشع القلب مبا طالع 

قلب وتنور ، من جالل اهللا امللك احلق وعظمته ، والعلم النافع هو الذي متكن يف الصدر وتصور وانشرح به ال
وذلك أن النور إذا أشرق يف القلب فصغرت األمورحسنها وسيئها كل ما هو عليه ، ووقع لذلك ظل الصدر هو 

صورة األمور فيأيت حسنها و جيتنب سيئها ، فذلك العلم النافع من نور القلب خرجت تلك املعامل إىل الصدور وهي 
منا هو شيء قد استودع احلفظ والشهوة غالبة عليه ، وإذا عالمات اهلدى وما تعلمه قبل ذلك هو علم اللسان إ

غلبت عليه أذهبت بضلمتها ضوءه فال يكون به منتفع ، اللهم إنا نعوذ بك من علم ال ينفع وقلب ال خيشع ودعاء 
حالالً  ال يسمع ونفس ال تشبع ، نعوذ بك من هؤالء األربع ونسألك علماً نافعاً وعمالً صاحلاً متقبالً ورزقاً واسعاً

وعمراً طويالً مباركاً ، ونسألك العافية يف الدين والدنيا واآلخرة برمحتك يا أرحم الرامحني ، اللهم أبسط علينا 
رمحتك يف الدنيا واآلخرة وانشر علينا رمحتك يف الدنيا واآلخرة وامتم علينا نعمتك يا أكرم األكرمني ، اللهم إنا 

قاً داراً وعافية كاملة ونعمة شاملة فإنه ال غىن لنا عن خريك وبركتك يا أرحم نسألك عيشاً قاراً وعمالً باراً ورز
الرامحني ، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا وموالنا حممد عبدك ورسولك النيب األمي احلبيب العايل القدر العظيم اجلاه 

رب العاملني ، اللهم إنا نسألك و احلمد هللا . عدد ذرات الكونني وأنفاس الثقلني ، وعلى آله وصحبه أمجعني آمني 
العفو والعافية واملغفرة والرمحة لنا ولوالدينا وأوالدنا وإخواننا وجلميع املسلمني ، وخصوصاً احملبني واملعتقدين وأن 

يا رب العاملني أنت . تنفع هبذا التأليف من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى يف شيء منه بفضلك يا أرحم الرامحني 
النا ونعم املوىل ونعم النصري ، وال حول وال قوة إال بك ، عليك توكلت وإليك أنيب وال ملجأ يل منك ولينا ومو



إال إليك ، فاغفر بفضلك ما قدمت وما أخرت وما علمت يداي وما سطرته احلفظه علي يا كرمي الصفح يا عظيم 
صلى اهللا عليه ( فع فينا سيدنا وموالنا حممداً ويا أكرم املعطني ، اللهم ش. املن يا حسن التجاوز يا خري املسؤولني 

وعلى آله وأصحابه أمجعني ، واحلمد هللا رب العاملني وهو حسيب ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا ) وسلم 
  .العلي العظيم 

النظم هذا آخر ما قصدناه من شرح هذا : قال مقيد هذا الشرح املبارك علي بن عبد السالم التسويل السرباري 
املقسم ، فاحلمد هللا على ما أنعم وأهلم فجاء شرحاً موفياً للمرام جامعاً إن شاء اهللا ألشتات املسائل اليت يكثر نزوهلا 

بني احلكام ينتفع به البادي ويستحسنه الشادي ، وها أنا أختمه أيضاً اقتداء مبؤلفه رمحه اهللا باحلمد هللا والصالة 
عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ، وعدد ما يف علم ) عليه وسلم صلى اهللا ( والسالم على نبيه 

اهللا من يوم خلق الدنيا إىل قيام الساعة وأمحده تعاىل جبميع حمامده كلها ما علمت منها وما مل أعلم على نعمه كلها 
كما هو أثىن على نفسه ، وأسأله  ما علمت منها وما مل أعلم محداً يوايف نعمه ويكاىفء مزيده ، ال أحصي ثناء عليه

تعاىل أن ينفع به من كتبه أو طالعه أو سعى يف شيء منه كما نفع بأصله نفعاً يدوم بدوام اهللا مدده ، ويبقى آلخر 
األبد مدده ، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي موجباً للخلود مع األحبة واملسلمني يف جنة النعيم جباه عني الرمحة 

توسلوا جباهي فإن جاهي عند اهللا عظيم ، وأعتذر لذوي : ل نعمه سيدنا حممد املصطفى الكرمي القائل الواسطة يف ك
األلباب من اخللل الواقع فيه فينظرونه بعني الرضا ، ويتأولون ما به القلم طغى من لفظ ال حياكيه وال يدانيه أو معىن 

الدارين خري الدنيا وخري اآلخرة ويعفو عما اقترفه الكل عفواً  ال يوافيه وال جياريه واهللا جيازي اجلميع على نيته خبري
حييط بالذنوب املتقدمة واملتأخرة ، فإنه سبحانه جواد كرمي ال تنفعه طاعة وال تضره معصية وال ينقص ملكه 

مبجاوزته عن عبد مثلي عظيم الفرية ، اللهم رب كل شيء وويل كل شيء وقاهر كل شيء وفاطر كل شيء ، 
 بكل شيء ، واحلاكم على كل شيء ، والقادر على كل شيء ، بقدرتك على كل شيء اغفر يل وملن نظر والعامل

وهب لنا وهلم كل شيء ، وال تسألنا عن شيء وال حتاسبنا بشيء إنك على . يف هذا الكتاب واملسلمني كل شيء 
كافة رسل اهللا أمجعني ، وآخر دعوانا  آمني وسالم على: كل شيء قدير ، وباإلجابة جدير ، ويرحم اهللا عبداً يقول 

  .أن احلمد هللا رب العاملني ، ووافق الفراغ من تأليفه يوم الثالثاء ثالث عشر شوال عام ستة وخسمني ومائتني وألف 
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