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َمةُ   الأُمَقدَّ

َتِوَيٌة َعَلى َمَقا  َلَتيأِن :ُمحأ
ِسيِمهِ  ِه َوَتقأ ِريِف ِعلأِم الأِفقأ ُوَلى ِفي َتعأ  الأَمَقاَلُة اْلأ

ُة  ِصيِليَِّة . 1) الأَمادَّ َتَسَبِة ِمنأ َأِدلَِّتَها التَّفأ رأِعيَِّة الأَعَمِليَِّة الأُمكأ ُه : ِعلأٌم ِبالأَمَساِئِل الشَّ  ( : الأِفقأ
ِهيَُّة إمَّا َأنأ  نأَيا ، َوِهَي َتنأَقِسُم َوالأَمَساِئُل الأِفقأ ِر الدُّ ِخَرِة َوِهَي الأِعَباَداُت ، َوِإمَّا َأنأ َتَتَعلََّق ِبَأمأ ِر اْلأ  َتَتَعلََّق ِبَأمأ

 إَلى:
 ُمَناَكَحات  

 َوُمَعاَماَلت  
 َوُعُقوَبات  ،

َرُه ، نأَساِنيِ  ، َوَذِلَك  َفِإنَّ الأَباِرَي َتَعاَلى َأَراَد َبَقاَء َهَذا الأَعاَلِم إَلى َوقأت  َقدَّ َوُهَو إنََّما َيُكوُن ِبَبَقاِء النَّوأِع اْلأِ
َناِث ِللتََّولُِّد َوالتََّناُسِل. ِدَواِج الذُُّكوِر َمَع اْلأِ  َيَتَوقَُّف َعَلى ازأ

َخاِص . َشأ نأَساِن إنََّما َيُكوُن ِبَعَدِم انأِقَطاِع اْلأ  ُثمَّ إنَّ َبَقاَء َنوأِع اْلأِ
نأ  َناِعيَِّة إَلى الأِغَذاِء َواللِ َباِس َوالأمَ َواْلأِ ُُموِر الصِ  َتاُج ِللأَبَقاِء ِفي اْلأ ِتَداِل ِمَزاِجِه َيحأ َكِن ، َساُن ِبَحَسِب اعأ سأ

ِط ِبَساِط الأَمَدِنيَِّة ، َوالأَحاُل َأنَّ ُكلَّ شَ  ُلُب َما َوَذِلَك َأيأًضا َيَتَوقَُّف َعَلى التََّعاُوِن َوالتََّشاُرِك ِبَبسأ ص  َيطأ خأ
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ُفوَظيأِن ِمنأ الأخَ  ِل َوالنِ َظاِم َبيأَنُهمأ َمحأ ِل َبَقاِء الأَعدأ َتاُج إَلى ُياَلِئُمُه َوَيغأَضُب َعَلى َمنأ ُيَزاِحُمُه ، َفِِلَجأ َلِل ُيحأ
ُم الأُمَناَكَحاِت مِ  ِدَواِج ، َوِهَي ِقسأ ِر اِِلزأ ِه.َقَواِنيَن ُمَؤيََّدة  َشرأِعيَّة  ِفي َأمأ  نأ ِعلأِم الأِفقأ

ِر التَّ  َراِر َأمأ ِتقأ ُم الأُمَعاَماَلِت ِمنأُه، َوِِلسأ ُن ِمنأ التََّعاُوِن َوالتََّشاُرِك َوِهَي ِقسأ ِن َعَلى َهَذا َوِفيَما ِبِه التََّمدُّ َمدُّ
ُم الأُعُقوَباِت ِمنأ ا َكاِم الأَجَزاِء ، َوِهَي ِقسأ ِتيُب َأحأ ِه . الأِمنأَواِل َلِزَم َترأ  لأِفقأ
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َراِجَها  َوَها ُهَو َذا َقدأ ُبوِشَر َتأأِليُف َهِذِه الأَمَجلَِّة ِمنأ الأَمَساِئِل الأَكِثيَرِة الأُوُقوِع ِفي الأُمَعاَماَلِت ِغبَّ  ِتخأ اسأ

ِسيِم الأُكُتِب إَلى  ِسيِمَها إَلى ُكُتب  َوَتقأ َتَبَرِة َوَتقأ ِعَها ِمنأ الأُكُتِب الأُمعأ َبأَواِب إَلى ُفُصول  .َوَجمأ  َأبأَواب  َواْلأ
َبأَواِب وَ  َكُر ِفي اْلأ َمُل ِبَها ِفي الأَمَحاِكِم ِهَي الأَمَساِئُل الَِّتي َسُتذأ الأُفُصوِل ; ِْلَنَّ َفالأَمَساِئُل الأَفرأِعيَُّة الَِّتي ُيعأ

ِقيَن ِمنأ الأُفَقَهاِء َقدأ َأرأَجُعوا الأَمَساِئَل الأِفقأ   ِهيََّة إَلى َقَواِعَد ُكلِ يَّة  ُكلٌّ ِمنأَها َضاِبٌط َوَجاِمٌع ِلَمَساِئَل َكِثيَرة .الأُمَحقِ 
ثأَباِت الأَمَساِئِل َوتَ  ِهيَِّة ُتتََّخُذ َأِدلًَّة ِْلِ َتَبَرٌة ِفي الأُكُتِب الأِفقأ ِر َوِتلأَك الأَقَواِعُد ُمَسلََّمٌة ُمعأ َمأ ِمَها ِفي َباِدِئ اْلأ َفهُّ

رُ  ٌع َوِتسأ َفِذكأ َهاِن ، َفِلَذا ُجِمَع ِتسأ َذأ ِرَها ِفي اْلأ ِتئأَناَس ِبالأَمَساِئِل َوَيُكوُن َوِسيَلًة ِلَتَقرُّ ُعوَن َقاِعَدًة َها ُيوِجُب اِِلسأ
َمِة َعَلى َما َسَيأأِتي . َرتأ َمَقاَلٌة َثاِنَيٌة ِفي الأُمَقدِ  ِهيًَّة. َوُحرِ   ِفقأ

َض َهِذِه الأقَ  َتثأَنَياِت َلِكنأ َِل ُثمَّ إنَّ َبعأ ُض الأُمسأ َتِماَلِتِه َبعأ َواِعِد َوِإنأ َكاَن ِبَحيأُث إَذا انأَفَرَد ُيوَجُد ِمنأ ُمشأ
ًضا . ُص َوُيَقيِ ُد َبعأ َضَها ُيَخصِ  ُموُع ِلَما َأنَّ َبعأ َتلُّ ُكلِ يَُّتَها َوُعُموُمَها ِمنأ َحيأُث الأَمجأ  َتخأ

ِهيَّةِ الأَمَقاَلُة الثَّاِنَيُة فِ   ي َبَياِن الأَقَواِعِد الأُكلِ يَِّة الأِفقأ
ُة  ُُموُر ِبَمَقاِصِدَها. 2) الأَمادَّ  ( : اْلأ

رِ  َمأ َتَضى َما ُهَو الأَمقأُصوُد ِمنأ َذِلَك اْلأ ر  َيُكوُن َعَلى ُمقأ َم الَِّذي َيَتَرتَُّب َعَلى َأمأ ِني : َأنَّ الأُحكأ   .َيعأ
ُة  ُم الرَّهأِن ِفي ( : الأِعبأرَ  3) الأَمادَّ ِري ُحكأ َلأَفاِظ َوالأَمَباِني" َوِلَذا َيجأ ُة ِفي الأُعُقوِد ِللأَمَقاِصِد َوالأَمَعاِني َِل ِلِلأ

 الأَبيأِع ِبالأَوَفاِء .
ُة  ك ِ  4) الأَمادَّ  ( : الأَيِقيُن َِل َيُزوُل ِبالشَّ
ُة  ُل َبَقاُء َما َكاَن َعَلى َما كَ  5) الأَمادَّ َصأ  اَن .( : اْلأ
ُة   ( : الأَقِديُم ُيتأَرُك َعَلى ِقَدِمِه .  6) الأَمادَّ
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ُة  َرُر َِل َيُكوُن َقِديًما. 7) الأَمادَّ  ( : الضَّ
ُة  ُل َبَراَءُة الذِ مَِّة . 8) الأَمادَّ َصأ  ( : اْلأ

ُل لِ  َداِرِه َيُكوُن الأَقوأ َتَلَفا ِفي ِمقأ ثأَباِت فإَذا َأتأَلَف َرُجٌل َماَل آَخَر َواخأ لأُمتأِلِف ، َوالأَبيِ َنُة َعَلى َصاِحِب الأَماِل ِْلِ



َياَدِة .  الزِ 
ُة  َفاِت الأَعاِرَضِة الأَعَدُم. 9) الأَمادَّ ُل ِفي الصِ  َصأ  ( : اْلأ

ُل ِللأُمَضاِرِب  بأِح َوَعَدِمِه َفالأَقوأ َتَلَف َشِريَكا الأُمَضاَرَبِة ِفي ُحُصوِل الرِ  ، َوالأَبيِ َنُة َعَلى َربِ  َمَثاًل : إَذا اخأ
بأِح . ثأَباِت الرِ   الأَماِل ِْلِ

ُة  َكُم ِبَبَقاِئِه َما َلمأ ُيوَجدأ َدِليأٌل َعَلى ِخاَلِفِه". 10) الأَمادَّ  ( : َما َثَبَت ِبَزَمان  ُيحأ
َجدأ  َكُم ِبَبَقاِء الأِملأِك َما َلمأ ُيوأ ء  ِْلََحد  ، ُيحأ ُلهُ َفِإَذا َثَبَت ِملأُك َشيأ  َما ُيِزيأ

ُة  َقاِتِه. 11) الأَمادَّ ُل إَضاَفُة الأَحاِدِث إَلى َأقأَرِب َأوأ َصأ  ( : اْلأ
يعني أنه إذا وقع اِلختالف في سبب و َزَمِن حدوث أمر ينسب إلى أقرب اْلوقات إلى الحال مالم 

 تثبت نسبته إلى زمن بعيد.
ُة  ُل ِفي الأَكاَلِم الأحَ  12) الأَمادَّ َصأ  ِقيَقةُ ( : اْلأ
ُة  ِريحِ  13) الأَمادَّ َِلَلِة ِفي ُمَقاَبَلِة التَّصأ  ( : َِل ِعبأَرَة ِللدَّ
ُة  ِ  14) الأَمادَّ ِرِد النَّص  ِتَهاِد ِفي َموأ  ( : َِل َمَساَغ ِلاِلجأ
ُة   ( : َما َثَبَت َعَلى ِخاَلِف الأِقَياِس َفَغيأُرُه َِل ُيَقاُس َعَليأِه. 15) الأَمادَّ

ِء ِبِعَباَرة   يأ ِرِدِه ، َوُيَقاُل ِلَذِلَك الشَّ َتِصُر َعَلى َموأ َرى ، َوِهَي ) النَّصُّ الأَواِرُد َعَلى ِخاَلِف الأِقَياِس َيقأ َأيأ  ُأخأ
ٌل ، َأوأ َمِقيٌس َعَليأِه ، َأوأ ُمَشبٌَّه ِبِه ، َوِلَغيأِرِه َفرأٌع ، َوَمِقيٌس ، َوُمَشبٌَّه . ( َأصأ  الأَواِرِد ِبِه َنصٌّ

، 17انظر الفقرة اْلخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند اْلمام اْلعظم الخ وانظر المواد:
، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم واِلستصناع على غير القياس و قد جوزوا 392، 388، 380

 اْلجارة أيًضا، مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة 
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ُة  ِتَهاُد َِل ُينأَقُض ِبِمثأِلهِ  16) الأَمادَّ  ( : اِِلجأ
ُة  ) الأَمادَّ ِلُب التَّيأِسيَر . 17ٍ   ( : الأَمَشقَُّة َتجأ

ِسيُع في َوقأِت المضايقة،يتفر عُ  ِهيِل ويلزم التَّوأ ُعوَبَة َتِصيأُر َسَبًبا ِللَتسأ ِني : َأنَّ الصُّ ِل َيعأ َصأ  َعَلى َهَذا اْلأ
ِر ، وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص  ِض ، َوالأَحَواَلِة ، َوالأَحجأ َكِييأٌر من اْلحكام الفقهية كالأَقرأ

 والتخفيفات في اْلحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
ُة  ُر إَذا َضاَق اتََّسَع . 18) الأَمادَّ َمأ  ( : اْلأ

 َمَشقٌَّة ِفي َأمأر  ُيَرخص فيه و يوسعيعني َأنَُّه ظهرت َ 
ُة   ( : َِل َضَرَر َوَِل ِضَراَر . 19) الأَمادَّ



ُة  َرُر ُيَزاُل . 20) الأَمادَّ  ( : الضَّ
ُة  ُظوَراِت . 21) الأَمادَّ ُروَراُت ُتِبيُح الأَمحأ  ( : الضَّ
ُة  رِ  22) الأَمادَّ ُر ِبَقدأ ُروَرِة َيَتَقدَّ  َها .( : َما ُأِبيَح ِللضَّ

 ) الضرورات تقدر بقدرها( 
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ُة   ( : َما َجاَز ِلُعذأر  َبَطَل ِبَزَواِلِه . 23) الأَمادَّ
ُة  ُنوُع . 24) الأَمادَّ  ( : إَذا َزاَل الأَماِنُع َعاَد الأَممأ
ُة  َرُر َِل ُيَزاُل ِبِمثأِلِه . 25) الأَمادَّ  ( : الضَّ
ُة  رَ  26) الأَمادَّ  ُر الأَخاصُّ ِلَدفأِع َضَرر  َعام   .( : ُيَتَحمَُّل الضَّ

ِلِس ِمنأ ُمَزاَوَلِة ِصَناَعِتِهمأ  ِتي الأَماِجِن َوالأُمَكاِري الأُمفأ  يتفرع على هذا َمنأُع الطَِّبيِب الأَجاِهِل َوالأُمفأ
ُة  ََخفِ  . 27) الأَمادَّ َرِر اْلأ ََشدُّ ُيَزاُل ِبالضَّ َرُر اْلأ  ( : الضَّ
ُة  ِهَما . ( 28) الأَمادَّ ِتَكاِب َأَخفِ  َظُمُهَما َضَرًرا ِبارأ َسَدَتاِن ُروِعي أَعأ  : إَذا َتَعاَرَض َمفأ
ُة  يأِن . 29) الأَمادَّ رَّ َتاُر أَهأَوُن الشَّ  ( : ُيخأ
ُة  َلى ِمنأ َجلأِب الأَمَناِفِع . 30) الأَمادَّ  ( : َدرأُء الأَمَفاِسِد َأوأ
ُة  فَ  31) الأَمادَّ َرُر ُيدأ َكاِن .( : الضَّ مأ ِر اْلأِ  ُع ِبَقدأ
ُة  ِويُز الأَبيأِع ِبالأوَ  32) الأَمادَّ ًة ، َوِمنأ َهَذا الأَقِبيِل َتجأ ُروَرِة َعامًَّة َأوأ َخاصَّ َفاِء ( : الأَحاَجُة ُتَنزَُّل َمنأِزَلَة الضَّ

تأ الأَحاَجُة إ ُيوُن َعَلى أَهأِل ُبَخاَرى َمسَّ  َلى َذِلَك َوَصاَر َمرأِعيًّا .;حيث أَنُه َلمَّا َكُثَرتأ الدُّ
ُة  ِطَراُر َِل ُيبأِطُل َحقَّ الأَغيأِر . 33) الأَمادَّ  ( : اِِلضأ

 يتفرع على هذه القاعدة أنه لو 
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ُة  َطاُؤُه . 34) الأَمادَّ ُذُه َحُرَم إعأ  ( : َما َحُرَم َأخأ
ُة ) الأمَ  ُلُه َحُرَم َطَلُبُه . 35ادَّ  ( : َما َحُرَم ِفعأ

ُة   ( : الأَعاَدُة ُمَحكََّمٌة . 36) الأَمادَّ
ثأَباِت ُحكأم  َشرأِعي   . َعُل َحَكًما ِْلِ ًة ُتجأ ِني َأنَّ الأَعاَدَة َعامًَّة َكاَنتأ َأوأ َخاصَّ  َيعأ

ُة  ٌة َيجِ  37) الأَمادَّ َماُل النَّاِس ُحجَّ ِتعأ  ُب الأَعَمُل ِبَها .( : اسأ



ُة  َتِنِع َحِقيَقًة . 38) الأَمادَّ َتِنُع َعاَدًة َكالأُممأ  ( : الأُممأ
ُة  َماِن . 39) الأَمادَّ َزأ َكاِم ِبَتَغيُِّر اْلأ َحأ  ( : َِل ُينأَكُر َتَغيُُّر اْلأ

رؤية  و ينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن 596انظر المادة:
أحد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها و أما اليوم فال، ْلن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد 

 على طرز واحد كما كان قديما.
ُة   ( : الأَحِقيَقُة ُتتأَرُك ِبَدَِلَلِة الأَعاَدِة . 40) الأَمادَّ
ُة  َتَبُر الأَعاَدُة إَذا اطَّ  41) الأَمادَّ  َرَدتأ َأوأ َغَلَبتأ .( : إنََّما ُتعأ

ُة  اِئِع َِل ِللنَّاِدِر . 42الأَمادَّ  ( : الأِعبأَرُة ِللأَغاِلِب الشَّ
  41هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة:
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ُة  ًطا 43) الأَمادَّ ُروِط َشرأ ًفا َكالأَمشأ ُروُف ُعرأ  ( : الأَمعأ
ُة  ُروُف َبيأَن التُّجَّ  44) الأَمادَّ ُروِط َبيأَنُهمأ .( : الأَمعأ  اِر َكالأَمشأ
ُة  ِ . 45) الأَمادَّ ِييِن ِبالنَّص  ِف َكالتَّعأ ِييُن ِبالأُعرأ  ( : التَّعأ
ُة  ُم الأَماِنعُ  46) الأَمادَّ َتِضي ُيَقدَّ  ( : إَذا َتَعاَرَض الأَماِنُع َوالأُمقأ

 فال يبيع الراهن الرهن ْلخر ما دام في يد المرتهن
ُة   ( : التَّاِبُع َتاِبٌع . 47) الأَمادَّ

ِنِه َجِنيٌن َدَخَل الأَجِنيُن ِفي الأَبيأِع َتَبًعا  َفإذاأ ِبيَع حيوان ِفي َبطأ
ُة   ( : التَّاِبُع َِل ُيفَرُد ِبالأُحكأمِ  48) الأَمادَّ

ِه ، ِن الأَحَيَواِن َِل ُيَباُع ُمنأَفِرًدا َعنأ ُأمِ   َفالأَجِنيُن الَِّذي ِفي َبطأ
 ( : َمنأ َمَلَك َشيأًئا َمَلَك َما ُهَو ِمنأ َضُروَراِتِه . 49ُة ) الأَمادَّ 

َلَة إَليأَها ; َتَرى َرُجٌل َداًرا َمَثاًل َمَلَك الطَِّريَق الأُمَوصِ   فإَذا اشأ
ُة  ُل َسَقَط الأَفرأُع . 50) الأَمادَّ َصأ  ( : إَذا َسَقَط اْلأ
ُة  اِقُط َِل َيُعوُد . ك 51) الأَمادَّ  ما أن المعدوم ِل يعود( : السَّ
ُة  ِنِه . 52) الأَمادَّ ٌء َبَطَل َما ِفي ِضمأ  ( : إَذا َبَطَل َشيأ
ُة  ُل ُيَصاُر إَلى الأَبَدِل .  53) الأَمادَّ َصأ  ( : إَذا َبَطَل اْلأ
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ُة  َتَفُر ِفي َغيأِرَها . 54) الأَمادَّ َتَفُر ِفي التََّواِبِع َما َِل ُيغأ  ( : ُيغأ

مشتري البائع في قبض المبيع ِل يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل و يضع فيه فلو وكل ال
 الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.

ُة  َتَفُر ِفي اِِلبأِتَداِء . 55) الأَمادَّ َتَفُر ِفي الأَبَقاِء َما َِل ُيغأ  ( : ُيغأ
اَعِة  ِة المشَّ ، َِل َتِصحُّ ، ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ِمَثاُل َذِلَك : أن ِهَبة الأِحصَّ

 ذلك العقار حصة شائعة ِل تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد اِلستحقاق حصة شائعة.
ُة  َهُل ِمنأ اِِلبأِتَداِء . 56) الأَمادَّ  ( : الأَبَقاُء َأسأ
ُة   َقبأض  ( : َِل َيِتمُّ التََّبرُُّع إِلَّ بِ  57) الأَمادَّ

 فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر ِل تتم الهبة قبل القبض
ُة  َلَحِة .  58) الأَمادَّ َبِة َمُنوٌط ِبالأَمصأ  ( : التََّصرُُّف َعَلى الرَّغأ
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ُة  ُة َأقأَوى ِمنأ الأِوَِلَيِة الأَعامَِّة . 59) الأَمادَّ  ( : الأِوَِلَيُة الأَخاصَّ

 من وِلية القاضي عليه.فوِلية المتولي على الوقف أولى 
ُة  َلى ِمنأ إهأَماِلِه . 60) الأَمادَّ َماُل الأَكاَلِم َأوأ  ( إعأ

يعني ِل يهمل الكالم ما أمكن حمله على معنى) مثاله لو وقف على أوِلده و ليس له إِل أوِلد أوِلده 
 حمل عليهم صونا للفظ.

ُة    إَلى الأَمَجاِز .( إَذا َتَعذََّرتأ الأَحِقيَقُة ُيَصارَ  61) الأَمادَّ
)مثاله إذا أقر من ِل وارث له لمن ليس من نسبه و أكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر، 

 فبما أنه ِل يمكن حمل كالمه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى
 المجاز وهو معنى الوصية و يأخذ المقر له جميع التركة.

ُة  َملُ  ( إَذا َتَعذَّرَ  62) الأَمادَّ َماُل الأَكاَلِم ُيهأ  إعأ
ًنى َحِقيِقي   َأوأ َمَجاِزي   أُهأِمَل .) ُل الأَكاَلِم َعَلى َمعأ ِكنأ َحمأ ِني َأنَُّه إَذا َلمأ ُيمأ  َيعأ

ُة  ِر ُكلِ ِه . 63) الأَمادَّ ِض َما َِل َيَتَجزَُّأ َكِذكأ ُر َبعأ  ( ِذكأ
ُة  ِري َعَلى إطأ  64) الأَمادَّ َلُق َيجأ ا َأوأ َدَِلَلةً ( الأُمطأ ِييِد َنصًّ  اَلِقِه إَذا َلمأ َيُقمأ َدِليُل التَّقأ
ُة  َتَبٌر . 65) الأَمادَّ ٌو َوِفي الأَغاِئِب ُمعأ ُف ِفي الأَحاِضِر َلغأ  ( الأَوصأ

ِلِس َوَقاَل ِفي إيَجاِبِه : بِ  َهَب َحاِضر  ِفي الأَمجأ َهَم َمَثاًل : َلوأ َأَراَد الأَباِئُع َبيأَع َفَرس  َأشأ َدأ عأت َهَذا الأَفَرَس اْلأ



َهِم ، َأمَّا َلوأ َباَع َفَرًسا َغاِئًبا َوَذكَ  َدأ َف اْلأ َهُب َوَأَشاَر إَليأِه ، َوَقِبَل الأَباِئُع َصحَّ الأَبيأُع َوَلَغا َوصأ َر َأنَُّه َأشأ
َهُم ، َفاَل َينأَعِقُد الأَبيأُع .   َوالأَحاُل َأنَُّه َأدأ
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ةُ  َؤاُل ُمَعاٌد ِفي الأَجَوابِ  66 ) الأَمادَّ  ( السُّ

ُة  ِرِض الأَحاَجِة َبَياٌن . 67) الأَمادَّ ُكوَت ِفي َمعأ ٌل َلِكنَّ السُّ  ( َِل ُينأَسُب إَلى َساِكت  َقوأ
ُكوَت ِفيَما َيلأَزُم التََّكلَُّم ِبهِ  ِني : َأنَُّه َِل ُيَعدُّ َساِكٌت َأنَُّه َقاَل َكَذا ، َلِكنَّ السُّ   إقأَراٌر َوَبَياٌن ،َيعأ

ُة  ُُموِر الأَباِطَنِة َيُقوُم َمَقاَمُه . 68) الأَمادَّ ِء ِفي اْلأ يأ  ( َدِليُل الشَّ
ُر اِِلطِ اَلُع َعَلى َحِقيَقِتِه . َكُم ِبالظَّاِهِر ِفيَما َيَتَعسَّ ِني َأنَُّه ُيحأ  َيعأ

ُة   ( : الأِكَتاُب َكالأِخَطاِب . 69) الأَمادَّ
َرِس َكالأَبَياِن ِباللِ َساِن . 70ُة ) الأَمادَّ  َخأ ُهوَدُة ِلِلأ َشاَراُت الأَمعأ  ( : اْلأِ

ُة  َلًقا . 71) الأَمادَّ ِجِم ُمطأ ُل الأُمَترأ َبُل َقوأ  ( : ُيقأ
ُة   ( : َِل ِعبأَرَة ِبالظَّنِ  الأَبيِ ِن َخَطُؤُه . 72) الأَمادَّ

يأنِ  َفى َكِفيُل الدَّ َل َذِلَك ِمَثاُل َذِلَك : َلوأ َأوأ َِصيَل َكاَن َقبأ  الَِّذي َكَفَل ِبِه َأَحَد النَّاِس ، ُثمَّ َتَبيََّن َلُه َأنَّ اْلأ
ُفوَع ، َتِردَّ الأَماَل الأَمدأ ُكوَر َيِحقُّ ِللأَكِفيِل َأنأ َيسأ يأَن الأَمذأ َفى الدَّ  َأوأ

ُة  ِتَماِل النَّاِشِئ َعنأ  73) الأَمادَّ َة َمَع اِِلحأ  َدِليِل .( َِل ُحجَّ
ِتِه َِل َيِصحُّ َما َلمأ ُيَص  ُه َباِقي ِمَثاُل َذِلَك : َلوأ َأَقرَّ َأَحٌد ِْلََحِد َوَرَثِتِه ِبَديأن  ، َفِإنأ َكاَن ِفي َمَرِض َموأ قأ دِ 

َماَن َساِئرِ  قأَراِر ِحرأ ِن الأَمِريِض َقَصَد ِبَهَذا اْلأِ ِتَماَل َكوأ َتِنًدا إَلى َدِليِل  الأَوَرَثِة ، َوَذِلَك ِْلَنَّ احأ الأَوَرَثِة ُمسأ
قأَراُر ِفي َحاِل  ِنِه ِفي الأَمَرِض ، َوَأمَّا إَذا َكاَن اْلأِ  َكوأ
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ِتَماٌل ُمَجرٌَّد َونَ  َماِن َساِئِر الأَوَرَثِة ِحيَنِئذ  ِمنأ َحيأُث إنَُّه احأ ِتَماُل إَراَدِة ِحرأ ِة َجاَز ، َواحأ حَّ ِم وأٌع ِمنأ التََّوهُّ الصِ 

قأَراِر . َة اْلأِ َنُع ُحجَّ  َِل َيمأ
ُة   ( َِل ِعبأَرَة ِللتََّوهُِّم . 74) الأَمادَّ
ُة   ( الثَّاِبُت ِبالأُبرأَهاِن َكالثَّاِبِت ِبالأِعَيانِ  75) الأَمادَّ
ُة  ِعي َوالأَيِميُن َعَلى َمنأ َأنأَكَر . 76) الأَمادَّ  ( : الأَبيِ َنُة ِللأُمدَّ
ُة  ِل . 77) الأَمادَّ َصأ ثأَباِت ِخاَلِف الظَّاِهِر َوالأَيِميُن ِلَبَقاِء اْلأ  ( : الأَبيِ َنُة ِْلِ
ُة  ٌة َقاِصَرةٌ  78) الأَمادَّ قأَراُر ُحجَّ َيٌة َواْلأِ ٌة ُمَتَعدِ   ( الأَبيِ َنُة ُحجَّ



ُة  َراِرِه إِلَّ إَذا َكاَن إقأَراُرُه مُ  79) الأَمادَّ  َكذًَّبا َشرأًعا( : الأَمرأُء ُمَؤاَخٌذ ِبِإقأ
ُة  ُم الأَحاِكِم . 80) الأَمادَّ َتُل َمَعُه ُحكأ َة َمَع التََّناُقِض َلِكنأ َِل ُيخأ  ( َِل ُحجَّ
ُة  ِل . 81) الأَمادَّ َصأ  ( : َقدأ َيثأُبُت الأَفرأُع َمَع َعَدِم ُثُبوِت اْلأ
ُة  ِط َيِجُب ُثُبوُتُه ِعنأ  82) الأَمادَّ رأ ِط ( الأُمَعلَُّق ِبالشَّ رأ  َد ُثُبوِت الشَّ
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ُة  َكاِن . 83) الأَمادَّ مأ ِر اْلأِ ِط ِبَقدأ رأ  ( َيلأَزُم ُمَراَعاُة الشَّ
ُة  ِتَساِب ُصَوِر التََّعاِليِق َتُكوُن َِلِزَمةً  84) الأَمادَّ  ( الأَمَواِعيُد ِباكأ
ُة  َمانِ  85) الأَمادَّ  ( : الأَخَراُج ِبالضَّ
ُة  َتِمَعانِ ( : اْلأَ  86) الأَمادَّ َماُن َِل َيجأ ُر َوالضَّ  جأ
ُة  ُم ِبالأُغنأمِ  87) الأَمادَّ  ( : الأُغرأ
ُة  َمةِ  88) الأَمادَّ ِر النِ عأ َمُة ِبَقدأ َمِة َوالنِ قأ ِر النِ قأ َمُة ِبَقدأ  ( : النِ عأ
ُة  ِمِر َما َلمأ َيُكنأ ُمجأ  89) الأَمادَّ ُل إَلى الأَفاِعِل َِل اْلأ  َبًرا . ( : ُيَضاُف الأِفعأ
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ُة  ُم إَلى الأُمَباِشرِ  90) الأَمادَّ َتَمَع الأُمَباِشُر َوالأُمَتَسبِ ُب ُأِضيَف الأُحكأ  ( : إَذا اجأ
ُة  َمانَ  91) الأَمادَّ رأِعيُّ ُيَناِفي الضَّ  ( : الأَجَواُز الشَّ
ُة   ( : الأُمَباِشُر َضاِمٌن َوِإنأ َلمأ َيَتَعمَّدأ  92) الأَمادَّ

َمُن إِلَّ ِبالتََّعمُّدِ  93ُة ) الأَمادَّ   (: الأُمَتَسبِ ُب َِل َيضأ
ُة  َماِء ُجَبارٌ  94) الأَمادَّ  ( : ِجَناَيُة الأَعجأ
ُة  ُر ِبالتََّصرُِّف ِفي ِملأِك الأَغيأِر َباِطلٌ  95) الأَمادَّ َمأ  ( : اْلأ
ُة  ِنهِ  ( : َِل َيُجوُز ِْلََحد  َأنأ َيَتَصرََّف ِفي ِملأكِ  96) الأَمادَّ  الأَغيأِر ِباَل إذأ
ُة   ( : َِل َيُجوُز ِْلََحد  َأنأ َيأأُخَذ َماَل َأَحد  ِباَل َسَبب  َشرأِعي    97) الأَمادَّ
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ُة  ِل الذَّاِت . 98) الأَمادَّ ُل َسَبِب الأِملأِك َقاِئٌم َمَقاَم َتَبدُّ  ( : َتَبدُّ



ُة  َء  99) الأَمادَّ يأ َجَل الشَّ َتعأ َماِنِه .( : َمنأ اسأ َل َأَواِنِه ُعوِقَب ِبِحرأ  َقبأ
ُة  ُدوٌد َعَليأِه .  100) الأَمادَّ ُيُه َمرأ  ( : َمنأ َسَعى ِفي َنقأِض َما َتمَّ ِمنأ ِجَهِتِه َفَسعأ
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 "بعد صورة الخط الهمايوني"
 )ليعمل بموجبه(

 الكتاب اْلول في البيوع
 إلى مقدمة و سبعة أبوابو ينقسم 

ِهيَِّة الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأُبُيوعِ  ِطاَلَحاِت الأِفقأ َمٌة: ِفي َبَياِن اِِلصأ  الُمَقدِ 
ُة  ِل إنأَشاِء التََّصرُِّف َوِبِه ُيوَجُب َوَيثأُبُت  101) الأَمادَّ ُدُر ِمنأ َأَحِد الأَعاِقَديأِن ِْلَجأ ُل َكاَلم  َيصأ يَجاُب َأوَّ ( اْلأِ

 َصرُُّف .التَّ 
ُة  ُد . 102) الأَمادَّ ِل إنأَشاِء التََّصرُِّف َوِبِه َيِتمُّ الأَعقأ ُدُر ِمنأ َأَحِد الأَعاِقَديأِن ِْلَجأ  ( الأَقُبوُل َثاِني َكاَلم  َيصأ
ُة  ًرا َوُهَو ِعَباَرٌة عَ  103) الأَمادَّ ُدُهَما َأمأ ُد الأِتَزاُم الأُمَتَعاِقَديأِن َوَتَعهُّ يَجاِب ِبالأَقُبوِل .( الأَعقأ ِتَباِط اْلأِ  نأ ارأ
ُة  َهُر َأَثُرُه ِفي  104) الأَمادَّ ُروع  َيظأ ه  َمشأ َخِر َعَلى َوجأ يَجاِب َوالأَقُبوِل ِباْلأ ( اِِلنأِعَقاُد َتَعلُُّق ُكل   ِمنأ اْلأِ

 ُمَتَعلَِّقِهَما .
ُة   َيُكوُن ُمنأَعِقًدا َوَغيأَر ُمنأَعِقد  .( الأَبيأُع : ُمَباَدَلُة َمال  ِبَماِل وَ  105) الأَمادَّ
ُة   ( الأَبيأُع الأُمنأَعِقُد ُهَو الأَبيأُع الَِّذي َينأَعِقُد َعَلى  106) الأَمادَّ
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ُقوف  . ُكوِر َوَينأَقِسُم إَلى َصِحيح  ، َوَفاِسد  ، َوَناِفذ  ، َوَموأ ِه الأَمذأ  الأَوجأ

ُة    الأُمنأَعِقِد ُهَو الأَبيأُع الأَباِطُل .( الأَبيأُع َغيأرُ  107) الأَمادَّ
ُة  ًفا . 108) الأَمادَّ اًل َوَوصأ ُروُع َأصأ ِحيُح ُهَو الأَبيأُع الأَجاِئُز َوُهَو الأَبيأُع الأَمشأ  ( الأَبيأُع الصَّ
ُة  ِني َأنَُّه  109) الأَمادَّ ًفا َيعأ اًل َِل َوصأ ُروُع َأصأ ِتَباِر َذاِتِه ( الأَبيأُع الأَفاِسُد ُهَو الأَمشأ َيُكوُن َصِحيًحا ِباعأ

اِبَع ( . َصاِفِه الأَخاِرَجِة ) َراِجعأ الأَباَب السَّ ِض َأوأ ِتَباِر َبعأ  َفاِسًدا ِباعأ
ُة  اًل . 110) الأَمادَّ ُروًعا َأصأ ِني َأنَُّه َِل َيُكوُن َمشأ اًل َيعأ  ( الأَبيأُع الأَباِطُل َما َِل َيِصحُّ َأصأ
ُة  ُقوُف َبيأٌع َيَتَعلَُّق ِبِه َحقُّ الأَغيأِر َكَبيأِع الأُفُضوِلي ِ  111) الأَمادَّ  ( الأَبيأُع الأَموأ
ُة   (الأُفُضوِليُّ :ُهَو َمنأ َيَتَصرَُّف ِبَحقِ  الأَغيأِر ِبُدوِن إذأن  َشرأِعي   ، 112) الأَمادَّ



ُة   ِه َحقُّ الأَغيأِر َوُهَو َينأَقِسُم إَلى َِلِزم  َوَغيأِر َِلِزم  ( الأَبيأُع النَّاِفُذ َبيأٌع َِل َيَتَعلَُّق بِ  113) الأَمادَّ
ُة  ِزُم ُهَو الأَبيأُع النَّاِفُذ الأَعاِري َعنأ الأِخَياَراتِ  114) الأَمادَّ  ( الأَبيأُع الالَّ
ُة  ِزِم ُهَو الأَبيأُع النَّاِفُذ الَِّذي ِفيِه َأحَ  115) الأَمادَّ  ُد الأِخَياَراِت (( ) الأَبيأُع َغيأُر الالَّ
ُة  ُن َأَحِد الأَعاِقَديأِن ُمَخيًَّرا َعَلى َما َسَيِجيُء ِفي َباِبِه ( . 116) الأَمادَّ  ( ) الأِخَياُر َكوأ
ُة   ( ) الأَبيأُع الأَباتُّ ُهَو الأَبيأُع الأَقطأِعيُّ ( 117) الأَمادَّ
ُة  َتِري إَليأِه الأَمِبيَع َوُهَو ِفي ( َبيأُع الأَوَفاِء ُهَو الأَبيأُع بِ  118) الأَمادَّ ِط َأنَّ الأَباِئَع َمَتى َردَّ الثََّمَن َيُردُّ الأُمشأ َشرأ

ِم الأَبيأِع الأَفاِسِد ِبالنََّظِر إَلى  َتِري ِبِه َوِفي ُحكأ ِم الأَبيأِع الأَجاِئِز ِبالنََّظِر إَلى انأِتَفاِع الأُمشأ ِن ُكل   ِمنأ ُحكأ  َكوأ
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ِدُر َعَلى َبيأِعِه إَلىالأَفِريقَ  َتِرَي َِل َيقأ ِم الرَّهأِن ِبالنََّظِر إَلى َأنَّ الأُمشأ ِخ َوِفي ُحكأ َتِدًرا َعَلى الأَفسأ  الأَغيأِر . يأِن ُمقأ

ُة  َتأأِجَرُه الأَباِئُع ( 119) الأَمادَّ اَلِل ُهَو َبيأُع َوَفاء  َعَلى َأنأ َيسأ ِتغأ  ( ) َبيأُع اِِلسأ
ُة  ُل : َبيأُع الأَماِل ِبالثَّمَ  120) الأَمادَّ َوَّ ُم اْلأ َبَعِة َأقأَسام  : الأِقسأ ِتَباِر الأَمِبيِع َينأَقِسُم إَلى َأرأ ِن َوِبَما ( ) الأَبيأُع ِباعأ

ُم  ُف . َوالأِقسأ رأ ُم الثَّاِني : ُهَو الصَّ َهُر الأُبُيوِع ُيَسمَّى ِبالأَبيأِع . الأِقسأ َم َأشأ الثَّاِلُث : َبيأُع الأُمَقاَيَضِة َأنَّ َهَذا الأِقسأ
َلُم ( . ُم الرَّاِبُع : السَّ  . َوالأِقسأ

ُة  ِد ( 121) الأَمادَّ ِد ِبالنَّقأ ُف َبيأُع النَّقأ رأ  ( ) الصَّ
ُة   َديأِن (( ) َبيأُع الأُمَقاَيَضِة َبيأُع الأَعيأِن ِبالأَعيأِن َأيأ ُمَباَدَلُة َمال  ِبَمال  َغيأِر النَّقأ  122) الأَمادَّ
ُة  ل  ( 123) الأَمادَّ ٌل ِبُمَعجَّ َلِم ُمَؤجَّ  ( ) َبيأُع السَّ
ُة  َمُلوا َشيأًئا َفالأَعاِمُل َصاِنٌع  124) الأَمادَّ نأَعِة َعَلى َأنأ َيعأ ُد ُمَقاَوَلة  َمَع أَهأِل الصَّ َناُع َعقأ ِتصأ ( " اِِلسأ

ُنوٌع " ُء َمصأ يأ ِنٌع َوالشَّ َتصأ َتِري ُمسأ  . َوالأُمشأ
ُة  َياًنا َأوأ َمَناِفَع ( 125) الأَمادَّ نأَساُن َسَواٌء َكاَن أَعأ  ( ) الأِملأُك َما َمَلَكُه اْلأِ
ُة  َخاُرُه إَلى َوقأِت الأَحاَجِة َمنأُقوًِل َكاَن  126) الأَمادَّ ِكُن ادِ  نأَساِن َوُيمأ ( ) الأَماُل ُهَو َما َيِميُل إَليأِه َطبأُع اْلأِ

 نأُقول  (َأوأ َغيأَر مَ 
ُة  ُل : َما ُيَباُح اِِلنأِتَفاُع ِبِه . َوالثَّاِني :  127) الأَمادَّ َوَّ َنَييأِن : اْلأ َمُل ِفي َمعأ َتعأ ِم ُيسأ ( ) الأَماُل الأُمَتَقوِ 

ِطيَد َصاَر ُمَتَقو ِ  م  َوِإَذا ُاصأ ِر َغيأُر ُمَتَقوِ  َمُك ِفي الأَبحأ َرِز َفالسَّ َنى الأَماِل الأُمحأ َراِز ( .ِبَمعأ حأ  ًما ِباْلأِ
ُة  َمُل النُُّقوَد َوالأُعُروَض  128) الأَمادَّ ُلُه ِمنأ َمِحل   إَلى آَخَر َوَيشأ ِكُن َنقأ ُء الَِّذي ُيمأ يأ ( الأَمنأُقوُل ُهَو الشَّ

ُزوَناِت .  َوالأَحَيَواَناِت َوالأَمِكياَلِت َوالأَموأ
ُة  ََراِضِي ِممَّا ُيَسمَّى ( َغيأُر الأَمنأُقوِل َما ِلَ  129) الأَمادَّ وِر َواْلأ ُلُه ِمنأ َمِحل   إَلى آَخَر َكالدُّ ِكُن َنقأ  ُيمأ

 ِبالأَعَقاِر . 
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ُة  ِة . 130) الأَمادَّ د  َوُهَو ِعَباَرٌة َعنأ الذََّهِب َوالأِفضَّ ُع َنقأ  ( النُُّقوُد َجمأ
ُة  ِري 131) الأَمادَّ ُع َعَرض  ِبالتَّحأ ِك َوِهَي َما َعَدا النُُّقوِد َوالأَحَيَواَناِت َوالأَمِكياَلِت ( الأُعُروض َجمأ

ُزوَناِت َكالأَمَتاِع َوالأُقَماشِ   َوالأَموأ
ُة  ِن َأوأ الأَعَدِد َأوأ الذِ َراِع َوِهَي َشاِمَلٌة  132) الأَمادَّ ُدوَراُت َما َتَتَعيَُّن َمَقاِديُرَها ِبالأَكيأِل َأوأ الأَوزأ ( الأَمقأ

ُزوَناِت َوالأَعَدِديَّاِت ، َوالأَمذأُروَعاِت .ِللأمَ   ِكياَلِت َوالأَموأ
ُة  ِليُّ َوالأَمِكيُل ُهَو َما ُيَكاُل ِبهِ  133) الأَمادَّ  ( الأَكيأ
ُة  ُزوُن ُهَو َما ُيوَزنُ  134) الأَمادَّ ِنيُّ َوالأَموأ  ( الأَوزأ
ُة  ُدوُد ُهَو َما 135) الأَمادَّ  ُيَعدُّ  ( الأَعَدِديُّ َوالأَمعأ
ُة   ( الذَِّرِعي َأوأ الأَمذأُروُع ُهَو َما ُيَقاُس ِبالذِ َراعِ  136) الأَمادَّ
ُة  َراِفهِ  137) الأَمادَّ ِييُن ُحُدوِدِه َوَأطأ ِكُن َتعأ ُدوُد ُهَو الأَعَقاُر الَِّذي ُيمأ  ( الأَمحأ
ُة  َتِوي َعَلى ِحَصص  َشاِئَعة   138) الأَمادَّ  ( الأُمَشاُع َما َيحأ
ُة  َتَرِك . 139) الأَمادَّ َزاِء الأَماِل الأُمشأ اِري إَلى ُكلِ  ُجزأء  ِمنأ َأجأ ُم السَّ هأ اِئَعُة ِهَي السَّ ُة الشَّ  ( الأِحصَّ
ُة  َبِة إَلى الأَغَرِض ِمنأهُ  140) الأَمادَّ َراِدِه َتَفاُوٌت َفاِحٌش ِبالنِ سأ  ( الأِجنأُس : َما َِل َيُكوُن َبيأَن َأفأ

ُة ) الأَما ِدير   141دَّ ُموع  ِباَل َتقأ  ( الأُجَزاُف َوالأُمَجاَزَفُة : َبيأُع َمجأ
ُة  ِي ِفي ِملأِك الأَغيأرِ  142) الأَمادَّ  ( َحقُّ الأُمُروِر ُهَو َحقُّ الأَمشأ
ُة  رِ  143) الأَمادَّ ُلوٌم ِمنأ النَّهأ ِب : ُهَو َنِصيٌب ُمَعيٌَّن َمعأ رأ  ( َحقُّ الشُّ
ُة  ُل والتوكاف ِمنأ َدار  إَلى الأَخاِرِج . 144) الأَمادَّ يأ  ( َحقُّ الأَمِسيِل َحقُّ َجَرَياِن الأَماِء َوالسَّ
ُة  َتدُّ ِبِه  145) الأَمادَّ وِق ِبُدوِن َتَفاُوت  ُيعأ  ( الأِمثأِليُّ : َما ُيوَجُد ِمثأُلُه ِفي السُّ
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ُة  َتدِ  ِبِه ِفي ( الأِقَيِميُّ : َما َِل ُيوَجُد لَ  146) الأَمادَّ وِق َأوأ ُيوَجُد َلِكنأ َمَع التََّفاُوِت الأُمعأ ُه ِمثأٌل ِفي السُّ
 الأِقيَمِة .

ُة  َراِدَها َوآَحاِدَها َتَفاُوٌت ِفي  147) الأَمادَّ ُدوَداُت الَِّتي َِل َيُكوُن َبيأَن َأفأ ( الأَعَدِديَّاُت الأُمَتَقاِرَبُة ِهَي الأَمعأ
 َها ِمنأ الأِمثأِليَّاتِ الأِقيَمِة َفَجِميعُ 

ُة  َراِدَها َوآَحاِدَها َتَفاُوٌت ِفي الأِقيمَ  148) الأَمادَّ ُدوَداُت الَِّتي َيُكوُن َبيأَن َأفأ ِة ( الأَعَدِديَّاُت الأُمَتَفاِوَتُة ِهَي الأَمعأ
 َفَجِميُعَها ِقَيِميَّاتٌ 

ُة  ِني َماِهيَّتَ  149) الأَمادَّ ُن الأَبيأِع : َيعأ يَجاِب َوالأَقُبوِل ( ُركأ َلُق َعَلى اْلأِ ُه ِعَباَرٌة َعنأ ُمَباَدَلِة َمال  ِبَمال  َوُيطأ
 َأيأًضا ِلَدَِلَلِتِهَما َعَلى الأُمَباَدَلةِ 



ُة   ( َمِحلُّ الأَبيأِع ُهَو الأَمِبيعُ  150) الأَمادَّ
ُة  ِليُّ ِمنأ الأَبيأِع ; ( الأَمِبيُع : َما ُيَباُع َوُهَو الأَعيأُن الَِّتي  151) الأَمادَّ َصأ َتَتَعيَُّن ِفي الأَبيأِع َوُهَو الأَمقأُصوُد اْلأ

َثأَماُن َوِسيَلٌة ِللأُمَباَدَلةِ  َياِن ، َواْلأ َعأ  ِْلَنَّ اِِلنأِتَفاَع إنََّما َيُكوُن ِباْلأ
ُة   ةِ ( الثََّمُن َما َيُكوُن َبَدًِل ِللأَمِبيِع َوَيَتَعلَُّق ِبالذِ مَّ  152) الأَمادَّ
ُة  يِه َوُيَعيِ ُنُه الأَعاِقَداِن َوقأَت الأَبيأِع ِبالتََّراِضي َسَواٌء  153) الأَمادَّ ( الثََّمُن الأُمَسمَّى ُهَو الثََّمُن الَِّذي ُيَسمِ 

 َكاَن ُمَطاِبًقا ِللأِقيَمِة الأَحِقيِقيَِّة َأوأ َناِقًصا َعنأَها َأوأ َزاِئًدا َعَليأَها .
ُة  ءِ  154) الأَمادَّ يأ  ( الأِقيَمُة ِهَي الثََّمُن الأَحِقيِقيُّ ِللشَّ
ُة  ُء الَِّذي ُيَباُع ِبالثََّمنِ  155) الأَمادَّ يأ  ( الأُمَثمَُّن الشَّ
ُة  يأِن َوَتأأِخيُرُه إَلى َوقأت  ُمَعيَّن  . 156) الأَمادَّ ِليُق الدَّ  ( التَّأأِجيُل : َتعأ
ُة  ِسيُط َتأأ  157) الأَمادَّ َدة  ُمَعيََّنة  .( التَّقأ َقات  ُمَتَعدِ  ًقا إَلى َأوأ يأِن ُمَفرَّ  ِجيُل َأَداِء الدَّ
ُة  َراِهِم ِفي ِذمَِّة َرُجل   158) الأَمادَّ َدار  ِمنأ الدَّ يأُن َما َيثأُبُت ِفي الذِ مَِّة َكِمقأ  ( الدَّ
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َداُر الأُمَعيَّنُ  َدار  ِمنأَها َليأَس ِبَحاِضر  َوالأِمقأ فأَراِز  َوِمقأ َل اْلأِ َراِهِم َأوأ ِمنأ ُصبأَرِة الأِحنأَطِة الأَحاِضَرَتيأِن َقبأ ِمنأ الدَّ

يأِن .  َفُكلَُّها ِمنأ َقِبيِل الدَّ
ُة  ِسي   َوُصبأَرِة ِحنأَطة  َوُصبأَرةِ  159) الأَمادَّ ُص َكَبيأت  َوِحَصان  َوُكرأ ُء الأُمَعيَُّن الأُمَشخَّ يأ  ( الأَعيأُن : ِهَي الشَّ

َياِن . َعأ  َدَراِهَم َحاِضَرَتيأِن َوُكلَُّها ِمنأ اْلأ
ُة   ( الأَباِئُع : ُهَو َمنأ َيِبيُع . 160) الأَمادَّ
ُة  َتِري  161) الأَمادَّ َتِري ُهَو َمنأ َيشأ  ( الأُمشأ
ُة  َتِري َوُيَسمََّياِن َعاِقَديأ  162) الأَمادَّ  ِن َأيأًضا( الأُمَتَباِيَعاِن ُهَما الأَباِئُع َوالأُمشأ
ُة  ِد الأَبيأِع َوِإَزاَلُتُه . 163) الأَمادَّ َقاَلُة : َرفأُع َعقأ  ( اْلأِ
ُة  َتِري ِبَغيأِر ِصَفِتِه الأَحِقيِقيَِّة. 164) الأَمادَّ ِصيُف الأَمِبيِع ِللأُمشأ ِريُر : َتوأ  ( التَّغأ
ُة  ِر نِ  165) الأَمادَّ ِر ِفي الأَحَيَواَناِت ( الأَغبأُن الأَفاِحُش : َغبأٌن َعَلى َقدأ ِر ِفي الأُعُروِض َوالأُعشأ ِف الأُعشأ صأ

 َوالأُخُمِس ِفي الأَعَقاِر َأوأ ِزَياَدة  .
ُة  َلُه . 166) الأَمادَّ ِرُف َأوَّ  ( الأَقِديُم : ُهَو الَِّذي َِل ُيوَجُد َمنأ َيعأ

ُل : ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة بِ  َوَّ ِد الأَبيأعِ الأَباُب اْلأ  َعقأ
َبَعُة ُفُصول  :  َوِفيِه َأرأ

ِن الأَبيأعِ  ُل : ِفيَما َيَتَعلَُّق ِبُركأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ



ُة   ( : الأَبيأُع َينأَعِقُد ِبِإيَجاب  َوَقُبول  . 167) الأَمادَّ
ُة  يَجاُب َوالأَقُبوُل ِفي الأَبيأِع ِعَباَرٌة َعنأ ُكلِ   168) الأَمادَّ  ( اْلأِ
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ِم . ِف الأَبَلِد َوالأَقوأ نأَشاِء الأَبيأِع ِفي ُعرأ َمَليأِن ِْلِ َتعأ َظيأِن ُمسأ  َلفأ

ُة  َتَريأُت َوَأيُّ َلفأظ  ِمنأ َهَذيأِن ُذِكَر  169) الأَمادَّ ُت َواشأ يَجاُب َوالأَقُبوُل َيُكوَناِن ِبِصيَغِة الأَماِضي َكِبعأ ( : اْلأِ
َتِري َأوًَِّل َفُهَو إيَجاٌب َوالثَّ  َتَريأت ، َأوأ َقاَل الأُمشأ َتِري : اشأ اِني َقُبوٌل َفَلوأ َقاَل الأَباِئُع : ِبعأت ، ُثمَّ َقاَل الأُمشأ

ِل إيَجابً  َوَّ ُظ " ِبعأت " ِفي اْلأ َتَريأت ، ُثمَّ َقاَل الأَباِئُع : ِبعأت ، انأَعَقَد الأَبيأُع َوَيُكوُن َلفأ َتَريأت َأوًَِّل : اشأ ا َو " اشأ
 " َقُبوًِل . َوِفي الثَّاِنَيِة ِبالأَعكأِس ،

طَ  ِل الأَباِئِع : أَعأ ِليِك َوالتََّملُِّك َكَقوأ ِل َوَينأَعِقُد الأَبيأُع َأيأًضا ِبُكلِ  َلفأظ  ُينأِبُئ َعنأ إنأَشاِء التَّمأ يأت َأوأ َملَّكأت َوَقوأ
َتِري : َأَخذأت َأوأ َتَملَّكأت َأوأ َرِضيت َأوأ أَ  َثاُل َذِلَك " .الأُمشأ  مأ

ُة  ِض الأِباَلِد  170) الأَمادَّ ِف َبعأ ( َينأَعِقُد الأَبيأُع ِبِصيَغِة الأُمَضاِرِع َأيأًضا إَذا ُأِريَد ِبَها الأَحاُل َكَما ِفي ُعرأ
َباُل َِل َينأَعِقُد . ِتقأ َتِري َوِإَذا ُأِريَد ِبَها اِِلسأ  َكَأِبيُع َوَأشأ

ُة  َتِري َِل َينأَعِقُد ِبَها ( : ِصي 171) الأَمادَّ ِد ِمثأُل َسَأِبيُع َوَأشأ ِد الأُمَجرَّ َنى الأَوعأ َباِل الَِّتي ِهَي ِبَمعأ ِتقأ َغُة اِِلسأ
 الأَبيأُع .

ُة  َتِر إِلَّ إَذا َدلَّتأ ِبَطِريِق اِِلقأتِ  172) الأَمادَّ ِر َأيأًضا َكِبعأ َواشأ َمأ َضاِء َعَلى ( َِل َينأَعِقُد الأَبيأُع ِبِصيَغِة اْلأ
َراِهمِ  َء ِبَكَذا ِمنأ الدَّ يأ ِني َهَذا الشَّ َتِري : ِبعأ َوَقاَل الأَباِئُع :  الأَحاِل َفِحيَنِئذ  َينأَعِقُد ِبَها الأَبيأُع َفَلوأ َقاَل الأُمشأ

َتِري : ُخذأ الأَماَل ِبكَ  ُتك َِل َينأَعِقُد الأَبيأُع ، َأمَّا َلوأ َقاَل الأَباِئُع ِللأُمشأ ته ِبعأ َتِري : َأَخذأ َراِهِم َوَقاَل الأُمشأ َذا ِمنأ الدَّ
ُه ، َأوأ َقاَل : َّللاَُّ ُيبَ  ًشا ، َوَقاَل الأَباِئُع : ُخذأ َء ِبَكَذا ِقرأ يأ َتِري : َأَخذأت َهَذا الشَّ اِرُك َلك ، َأوأ َقاَل الأُمشأ

ُه ، َوَّللَاَُّ  َلُه : ُخذأ َثاَلُه انأَعَقَد الأَبيأُع َفِإنَّ َقوأ َنى : َها َأَنا َذا ِبعأت َفُخذأ َوَأمأ   ُيَباِرُك َهُهَنا ِبَمعأ
ُة  يَجاُب َوالأَقُبوُل ِبالأُمَشاَفَهِة َيُكوُن ِبالأُمَكاَتَبِة َأيأًضا173)الأَمادَّ  (:َكَما َيُكوُن اْلأِ

ُة  َرِس . 174) الأَمادَّ َخأ ُروَفِة ِلِلأ َشاَرِة الأَمعأ   ( َينأَعِقُد الأَبيأُع ِباْلأِ
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ُة  يَجاِب َوالأَقُبوِل ُهَو َتَراِضي الطََّرَفيأِن َينأَعِقُد الأَبيأُع  175) الأَمادَّ ِليَّ ِمنأ اْلأِ َصأ ( ِبَما َأنَّ الأَمقأِصَد اْلأ

الَِّة َعَلى التََّراِضي َوُيَسمَّى َهَذا َبيأَع التََّعاِطي . ِليَِّة الدَّ  ِبالأُمَباَدَلِة الأِفعأ
َداًرا ِمنأ الأُخبأِز بِ ِمَثاُل َذِلكَ  ِطَيُه الأَخبَّاُز ِمقأ َراِهِم َفُيعأ َداًرا ِمنأ الدَّ َتِري ِللأَخبَّاِز ِمقأ ِطَي الأُمشأ ُدوِن َتَلفُّظ   : َأنأ ُيعأ

ُكَت الأ  لأَعَة َوَيسأ َتِري الثََّمَن ِللأَباِئِع َوَيأأُخَذ السِ  ِطَي الأُمشأ َباِئُع ، َوَكَذا َلوأ َجاَء َرُجٌل ِبِإيَجاب  َوَقُبول  ، َأوأ َأنأ ُيعأ



َسَة َدَناِنيَر َوَقاَل : ِبَكمأ َتِبيَع الأُمدَّ ِمنأ َهِذِه الأِحنأَطِة ؟ َفَقالَ   : ِبِديَنار  َفَسَكَت إَلى َباِئِع الأِحنأَطِة َوَدَفَع َلُه َخمأ
َتِري ، ُثمَّ َطَلَب ِمنأُه الأِحنأَطَة ، َفَقاَل الأَباِئُع : أُ  ِر الأُمشأ ِطيك إيَّاَها َغًدا َينأَعِقُد الأَبيأُع َأيأًضا َوِإنأ َلمأ َيجأ عأ

ُر الأِحنأَطِة ِفي الأَغِد إَلى ِديَنار  َونِ  َتَفَع ِسعأ وَرِة َلوأ ارأ يَجاُب َوالأَقُبوُل َوِفي َهِذِه الصُّ َبُر َبيأَنُهَما اْلأِ ف  ُيجأ صأ
رِ  َطاِء الأِحنأَطِة ِبِسعأ الأُمدِ  ِبِديَنار  َوَكَذا ِبالأَعكأِس َلوأ َرُخَصتأ الأِحنأَطُة َوَتَدنَّتأ ِقيَمُتَها  الأَباِئُع َعَلى إعأ

اِب : اقأَطعأ ِلي  َتِري ِللأَقصَّ ِل ، َوَكَذا َلوأ َقاَل الأُمشأ َوَّ َبٌر َعَلى َقُبوِلَها ِبالثََّمِن اْلأ َتِري ُمجأ َسِة ُقُروش  َفالأُمشأ ِبَخمأ
َتِري ِمنأ َهَذا الأَجاِنِب  َطاُه إيَّاُه انأَعَقَد الأَبيأُع َوَليأَس ِللأُمشأ َنُه َوأَعأ َم َوَوزأ اُب اللَّحأ اِة َفَقَطَع الأَقصَّ  ِمنأ َهِذِه الشَّ

ِذهِ  ِتَناُع ِمنأ َقُبوِلِه َوَأخأ  اِِلمأ
ُة  ِييِدهِ  176) الأَمادَّ ُد الأَبيأِع ِبَتبأِديِل الثََّمِن َأوأ َتزأ َر َعقأ ُد الثَّاِني َفَلوأ َتَباَيَع  ( إَذا َتَكرَّ َتَبُر الأَعقأ َأوأ َتنأِقيِصِه ُيعأ

َد انأِعَقاِد الأَبيأِع َتَباَيَعا َذِلَك الأَماَل ِبِديَنار  َأوأ ِبمِ  ُلوًما ِبِماَئِة ِقرأش  ُثمَّ َبعأ اَئة  َوَعَشَرة  َأوأ َرُجاَلِن َماًِل َمعأ
ُد ا َتَبُر الأَعقأ ًشا ُيعأ ِعيَن ِقرأ  لثَّاِني .ِبِتسأ

ِيَجابِ  ُل الثَّاِني : ِفي َبَياِن ُلُزوِم ُمَواَفَقِة الأَقُبوِل ِلْلأ  الأَفصأ
ُة  َخِر َعَلى  177) الأَمادَّ ِد َقُبوُل الأَعاِقِد اْلأ ِة الأَعقأ ء  َيلأَزُم ِلِصحَّ ء  ِبَشيأ َجَب َأَحُد الأَعاِقَديأِن َبيأَع َشيأ ( إَذا َأوأ

ِه الأُمَطاِبِق لِ  تُ الأَوجأ َتِري : ِبعأ ِريُقُهَما َفَلوأ َقاَل الأَباِئُع ِللأُمشأ ِيَجاِب َوَليأَس َلُه َتبأِعيُض الثََّمِن َأوأ الأُمَثمَِّن َوَتفأ ك ْلأ
 َهَذا 
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ُروِح َأَخَذ الثَّوأ  ِه الأَمشأ َتِري الأَبيأَع َعَلى الأَوجأ َب ِبِماَئِة ِقرأش  َمَثاًل َفِإَذا َقِبَل الأُمشأ َب َجِميَعُه ِبِماَئِة ِقرأش  الثَّوأ

ُتك َهَذيأِن الأَفَرَسيأ  ًشا َوَكَذا َلوأ َقاَل َلُه : ِبعأ ِسيَن ِقرأ َفُه ِبَخمأ َبَل َجِميَعُه َأوأ ِنصأ ِن ِبَثاَلَثِة آَِلِف َوَليأَس َلُه َأنأ َيقأ
َتِري ، َيأأُخُذ الأَفَرَسيأِن ِبالثَّاَلَثِة آَِلف  وَ  ِسِماَئة  .ِقرأش  َوَقِبَل الأُمشأ  َليأَس َلُه َأنأ َيأأُخَذ َأَحَدُهَما ِبَألأف  َوَخمأ

ُة  ُتك َهَذا الأَماَل ِبَألأفِ  178) الأَمادَّ َتِري : ِبعأ ًنا َفَلوأ َقاَل الأَباِئُع ِللأُمشأ ِيَجاِب ِضمأ ِفي ُمَواَفَقُة الأَقُبوِل ِلْلأ  ( َتكأ
َتَريأته ِمنأ  َتِري : اشأ َلأِف إِلَّ َأنَُّه َلوأ َقِبَل ِقرأش  ، َوَقاَل الأُمشأ ِسِماَئِة ِقرأش  انأَعَقَد الأَبيأُع َعَلى اْلأ ك ِبَألأف  َوَخمأ

َسِماَئِة ِقرأش   ِطَيُه الأَخمأ َتِري ِحيَنِئذ  َأنأ ُيعأ ِلِس َيلأَزُم َعَلى الأُمشأ َياَدَة ِفي الأَمجأ الَِّتي َزاَدَها َأيأًضا الأَباِئُع َهِذِه الزِ 
ته ِمنأك ِبثَ َوَكَذا لَ  َتَريأت ِمنأك َهَذا الأَماَل ِبَألأِف ِقرأش  ، َفَقاَل الأَباِئُع : ِبعأ َتِري ِللأَباِئِع : اشأ َماِنِماَئِة وأ َقاَل الأُمشأ

َلأِف .  ِقرأش  َينأَعِقُد الأَبيأُع َوَيلأَزُم َتنأِزيُل الأِماَئَتيأِن ِمنأ اْلأ
ُة  َجَب َأحَ  179) الأَمادَّ َقة  َواِحَدة  َسَواٌء َعيََّن ِلُكل   ِمنأَها َثَمًنا ( إَذا َأوأ َدة  ِبَصفأ َياَء ُمَتَعدِ  ُد الأُمَتَباِيَعيأِن ِفي َأشأ

َبَل وَ  َبَل َوَيأأُخَذ َجِميَع الأَمِبيِع ِبُكلِ  الثََّمِن َوَليأَس َلُه َأنأ َيقأ َخِر َأنأ َيقأ ِمنأَها  َيأأُخَذ َما َشاءَ َعَلى ِحَدة  َأمأ َِل َفِلْلأ
َثأَواَب الثَّاَلثَ  َقِة َمَثاًل َلوأ َقاَل الأَباِئُع : ِبعأت َهِذِه اْلأ فأ ِريِق الصَّ َة ُكلَّ َواِحد  ِبِماَئِة ِبالثََّمِن الَِّذي ُعيِ َن َلُه ِبَتفأ

َتِري : َقِبلأت َأَحَدُهَما ِبِماَئِة ِقرأش  َأوأ ِكَليأِهَما ِبِماَئَتيأ   ِقرأش  َِل َينأَعِقُد الأَبيأُع " . ِقرأش  َوَقاَل الأُمشأ
َتَريأت َهَذيأِن الأِحَصاَنيأِن ِبَثاَلَثِة آَِلِف ِقرأش  َفَهَذا ِبَألأف  َوَهذَ  َتِري : َقدأ اشأ ا ِبَألأَفيأِن َوَذِلَك َأنأ َيُقوَل الأُمشأ



َي َلُه ِمنأ الثََّمِن ،َفِللأَباِئِع َأنأ َيِبيَعُهَما ِبَثاَلَثِة آَِلِف ِقرأش  َوَليأَس َلُه َأنأ يَ   ِبيَع َأَحَدُهَما ِبَما ُسمِ 
ُة  َدًة َوَبيََّن ِلُكلِ  َواِحد  َثَمًنا َعَلى ِحَدِتِه َوَجَعَل لِ  180) الأَمادَّ َياَء ُمَتَعدِ  ُكل   ( : َلوأ َذَكَر َأَحُد الأُمَتَباِيَعيأِن َأشأ

َخُر َبعأ  َضَها ِبالثََّمِن الأُمَسمَّى َلُه انأَعَقَد الأَبيأُع ِفيَما َقِبَلُه َفَقطأ . َمَثاًل : َلوأ َذَكَر َعَلى اِِلنأِفَراِد إيَجاًبا َوَقِبَل اْلأ
َظ  َر َلفأ َدًة َوَبيََّن ِلُكل   ِمنأَها َثَمًنا ُمَعيًَّنا َعَلى ِحَدة  َوَكرَّ َياَء ُمَتَعدِ   الأَباِئُع َأشأ
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يَجاِب ِلُكلِ  َواِحد  ِمنأُهَما  َتِري ِحيَنِئذ  اْلأِ َعَلى اِِلنأِفَراِد َكَأنأ َيُقوَل : ِبعأت َهَذا ِبَألأف  َوِبعأت َهَذا ِبَألأَفيأِن َفالأُمشأ

َبَل َوَيأأُخَذ َأيَُّهَما َشاَء ِبالثََّمِن الَِّذي ُعيِ َن َلُه " .  َلُه َأنأ َيقأ
ِلِس الأَبيأعِ  ُل الثَّاِلُث : ِفي َحقِ  َمجأ  الأَفصأ

ِد الأَبيأِع . 181ُة ) الأَمادَّ  ِتَماُع الأَواِقُع ِلَعقأ ِلُس الأَبيأِع ُهَو اِِلجأ  ( َمجأ
ُة  َجَب َأَحُد الأُمَتَباِيَعيأنِ  182) الأَمادَّ ِلِس ، َمَثاًل : َلوأ َأوأ يَجاِب إَلى آِخِر الأَمجأ َد اْلأِ  ( الأُمَتَباِيَعاِن ِبالأِخَياِر َبعأ

ِلِس الأَبيأعِ  َتَريأت َأوأ الأَبيأَع ِفي َمجأ ِر اشأ َخُر َعَلى الأَفوأ َتَريأت َوَلمأ َيُقلأ اْلأ  ِبَأنأ َقاَل : ِبعأت َهَذا الأَماَل َأوأ اشأ
ُة . ِلِس َينأَعِقُد الأَبيأُع َوِإنأ َطاَلتأ ِتلأَك الأُمدَّ  ِبعأت َبلأ َقاَل َذِلَك ُمَتَراِخًيا َقبأَل انأِتَهاِء الأَمجأ

ةُ  ر من أحد العاقدين بعد اْليجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على ( لو صد 183) الأَمادَّ
 اْلعراض بطل اْليجاب، و ِل عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

مثال: لو قال أحد المتبايعين: بعت و اشتريت واشتغل اْلخر قبل القبول بأمر آخر أو بكالم أجنبي 
 ل الواقع بعده و لو قبل انفضاض المجلس.ِل تعلق له بعقد البيع بطل اْليجاب و ِل عبرة بالقبو 

ُة  يَجاُب َفَلوأ َقِبلَ  184) الأَمادَّ يَجاِب َوَقبأَل الأَقُبوِل َبَطَل اْلأِ َد اْلأِ  ( َلوأ َرَجَع َأَحُد الأُمَتَباِيَعيأِن َعنأ الأَبيأِع َبعأ
ِلِس َِل َينأَعِقُد الأَبيأُع َمَثاًل لَ  َد َذِلَك ِفي الأَمجأ َخُر َبعأ َل َأنأ َيُقوَل اْلأ وأ َقاَل الأَباِئُع : ِبعأت َهَذا الأَمَتاَع ِبَكَذا َوَقبأ

َد َذِلَك َِل َينأَعِقُد الأَبيأُع. َتِري َبعأ َتِري َقِبلأت َرَجَع الأَباِئُع ُثمَّ َقِبَل الأُمشأ  الأُمشأ
ُة  َل الأَقُبوِل ُيبأِطُل اْلأَ  185) الأَمادَّ يَجاِب َقبأ َراُر اْلأِ َل ( : َتكأ  وَّ
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َء ِبِماَئِة ِقرأش  ُثمَّ  يأ ُتك َهَذا الشَّ َتِري : ِبعأ يَجاُب الثَّاِني َفَلوأ َقاَل الأَباِئُع ِللأُمشأ َتَبُر ِفيِه اْلأِ َد َهَذا َوُيعأ  َبعأ

رِ  ُتك إيَّاُه ِبِماَئة  َوِعشأ َتِري َقِبلأت َرَجَع َفَقاَل ِبعأ َل َأنأ َيُقوَل الأُمشأ يَجاِب َقبأ َتِري ُيلأَغى اْلأِ ًشا َوَقِبَل الأُمشأ يَن ِقرأ
ًشا " ِريَن ِقرأ ُل َوَينأَعِقُد الأَبيأُع َعَلى ِماَئة  َوِعشأ َوَّ يَجاُب اْلأ  اْلأِ

 الفصل الرابع: في حق البيع بشرط
ُة  َتَبٌر . َمَثاًل  186) الأَمادَّ ُط ُمعأ رأ ُد َصِحيٌح َوالشَّ َتِضيِه الأَعقأ ط  َيقأ ِبَس ( : الأَبيأُع ِبَشرأ ِط َأنأ َيحأ  َلوأ َباَع ِبَشرأ



ِد . َتَضى الأَعقأ ُط َِل َيُضرُّ ِفي الأَبيأِع َبلأ ُهَو َبَياٌن ِلُمقأ رأ ِبَض الثََّمَن َفَهَذا الشَّ  الأَمِبيَع إَلى َأنأ َيقأ
ُة  ُط َأيأًضا ُمعأ  187) الأَمادَّ رأ َد َصِحيٌح َوالشَّ ط  ُيَؤيِ ُد الأَعقأ ِط َأنأ َيرأَهَن ( : الأَبيأُع ِبَشرأ َتَبٌر َمَثاًل َلوأ َباَع ِبَشرأ

ُفَل َلُه ِبالثََّمِن َهَذا الرَُّجَل َصحَّ الأَبيأُع َوَيُكو  ُلوًما َأوأ َأنأ َيكأ َتِري ِعنأَد الأَباِئِع َشيأًئا َمعأ َتَبًرا الأُمشأ ُط ُمعأ رأ ُن الشَّ
ِط فَ  رأ َتِري ِبالشَّ ِليِم الَِّذي ُهَو ُمقأَتَضى َحتَّى َأنَُّه إَذا َلمأ َيِف الأُمشأ َط ُمَؤيِ ٌد ِللتَّسأ رأ ِد ; ِْلَنَّ الشَّ ُخ الأَعقأ ِللأَباِئِع َفسأ

ِد .  الأَعقأ
ُة  َتَبٌر ، َمَثاًل :  188) الأَمادَّ ُط ُمعأ رأ ِف الأَبَلِد َصِحيٌح َوالشَّ ِني الأَمرأِعيَّ ِفي ُعرأ ط  ُمَتَعاَرف  َيعأ ( : الأَبيأُع ِبَشرأ

َب َعَلى أَ  َلوأ َباعَ  َرُه ِفي الأَباِب َأوأ الثَّوأ َل َعَلى َأنأ ُيَسمِ  َوَة َعَلى َأنأ َيِخيَط ِبَها الظِ َهاَرَة ، َأوأ الأُقفأ نأ الأَفرأ
ُروِط .  ُيَرقِ َعُه َيِصحُّ الأَبيأُع َوَيلأَزُم َعَلى الأَباِئِع الأَوَفاُء ِبَهِذِه الشُّ

 
ُة  ٌو َمَثاًل َبيأُع الأَحَيَواِن َعَلى ( : الأَبيأُع بِ  189) الأَمادَّ ُط َلغأ رأ ٌع ِْلََحِد الأَعاِقَديأِن َيِصحُّ َوالشَّ ط  َليأَس ِفيِه َنفأ َشرأ

ٌو .  ُط َلغأ رأ ِسَلُه إَلى الأَمرأَعى َصِحيٌح َوالشَّ ِط َأنأ ُيرأ َتِري ِْلَخَر َأوأ َعَلى َشرأ  َأِلَّ َيِبيَعُه الأُمشأ
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ُة  َد انأِعَقاِدِه. 190) الأَمادَّ  ( : ِللأَعاِقَديأِن َأنأ َيَتَقاَياَل الأَبيأَع ِبِرَضاُهَما َبعأ
ُة  يَجاِب َوالأَقُبوِل َمَثاًل َلوأ َقاَل َأَحُد الأَعاِقَديأِن : َأَقلأت الأَبيأَع أَ  191) الأَمادَّ َقاَلُة َكالأَبيأِع َتُكوُن ِباْلأِ وأ ( اْلأِ

َخُر : َقدأ َفَعلأت َص فَ  َخِر : َأِقلأِني الأَبيأَع َفَقاَل اْلأ َخُر : َقِبلأت ، َأوأ َقاَل َأَحُدُهَما ِلْلأ ته َوَقاَل اْلأ حَّتأ َسخأ
َقاَلُة َوَينأَفِسُخ الأَبيأُع .  اْلأِ

ُة  يَجاِب َوالأقَ  192) الأَمادَّ َقاَلُة ِبالتََّعاِطي الأَقاِئِم َمَقاَم اْلأِ  ُبوِل َصِحيَحةٌ ( : اْلأِ
ُة  ِلِس  193) الأَمادَّ ِني َأنَُّه َيلأَزُم َأنأ ُيوَجَد الأَقُبوُل ِفي َمجأ َقاَلِة َكالأَبيأِع َيعأ ِلِس ِفي اْلأِ ( َيلأَزُم اتِ َحاُد الأَمجأ

َبلَ  َل َأنأ َيقأ يَجاِب ، َوَأمَّا إَذا َقاَل َأَحُد الأَعاِقَديأِن : َأَقلأت الأَبيأَع َوَقبأ ِلُس َأوأ َصَدَر ِمنأ  اْلأِ َخُر انأَفضَّ الأَمجأ اْلأ
َتَبُر َقُبوُلُه َوَِل ُيِفيُد َشيأئً  َخُر َِل ُيعأ َراِض ُثمَّ َقِبَل اْلأ عأ ٌل َيُدلُّ َعَلى اْلأِ ٌل َأوأ َقوأ  ا ِحيَنِئذ  َأَحِدِهَما ِفعأ

ُة  ُجو  194) الأَمادَّ َقاَلِة َفَلوأ َكاَن الأَمِبيُع َقدأ ( َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأَمِبيُع َقاِئًما َوَموأ َتِري َوقأَت اْلأِ ًدا ِفي َيِد الأُمشأ
َقاَلُة.  َتِلَف َِل َتِصحُّ اْلأِ

ُة  َضُه الَِّتي  195) الأَمادَّ َقاَلُة ِفي الأَباِقي َمَثاًل َلوأ َباَع َأرأ ُض الأَمِبيِع َقدأ َتِلَف َصحَّتأ اْلأِ ( َلوأ َكاَن َبعأ
ِر َمَلَكَها َمَع ا ِض ِبَقدأ َرأ َقاَلُة ِفي َحقِ  اْلأ رأَع َتَقاَياَل الأَبيأَع َصحَّتأ اْلأِ َتِري الزَّ َد َأنأ َحَصَد الأُمشأ رأِع َوَبعأ لزَّ

ِتَها ِمنأ الثََّمِن الأُمَسمَّى   ِحصَّ
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ُة  ِة اْلأِ  196) الأَمادَّ  َقاَلِة .( َهاَلُك الثََّمِن َأيأ َتَلُفُه َِل َيُكوُن َماِنًعا ِمنأ ِصحَّ

 الأَباُب الثَّاِني : ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأَمِبيعِ 
: َبَعِة ُفُصول   َوَينأَقِسُم إَلى َأرأ

َصاِفهِ  ُل : ِفي َحقِ  ُشُروِط الأَمِبيِع َوَأوأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ
ُة  ُجودً  197) الأَمادَّ  ا .( : َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأَمِبيُع َموأ
ُة  ِليِم و 198) الأَمادَّ ُدوَر التَّسأ  ( : َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأَمِبيُع َمقأ
ُة  ًما 199) الأَمادَّ  ( : َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأَمِبيُع َماًِل ُمَتَقوِ 
ُة  َتِري  200) الأَمادَّ ُلوًما ِعنأَد الأُمشأ  ( : َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأَمِبيُع َمعأ

َواِلِه َوِصَفاِتِه الَِّتي ُتَميِ ُزُه َعنأ َغيأِرِه َمَثاًل َلوأ َباَعُه َكذَ  201ُة ) الأَمادَّ  ُلوًما ِبَبَياِن َأحأ ا ( َيِصيُر الأَمِبيُع َمعأ
ُلوًما َوَصحَّ الأ  ًضا َمَع َبَياِن ُحُدوِدَها َصاَر الأَمِبيُع َمعأ َراِء َأوأ َباَعُه َأرأ ا ِمنأ الأِحنأَطِة الأَحمأ ُة ُمدًّ َبيأُع . إ ) الأَمادَّ

َشاَرُة إَلى َعيأِنِه َمَثاًل َلوأ َقاَل الأَباِئُع لِ  202 ِلِس الأَبيأِع َتكأِفي اْلأِ َتِري ( : إَذا َكاَن الأَمِبيُع َحاِضًرا ِفي َمجأ لأُمشأ
َتَريأُتُه َوُهَو َيَراهُ َصحَّ الأَبيأ  َتِري اشأ ُتك َهَذا الأِحَصاَن َوَقاَل الأُمشأ  ُع .: ِبعأ

ُة  ه  آَخرَ  203) الأَمادَّ ِريِفِه ِبَوجأ ِفِه َوَتعأ َتِري َفاَل َحاَجَة إَلى َوصأ ُلوًما ِعنأَد الأُمشأ ُن الأَمِبيِع َمعأ  ( : َيكأِفي َكوأ
ُة  ُتك  204) الأَمادَّ ِد . َمَثاًل : َلوأ َقاَل الأَباِئُع : ِبعأ ِييِنِه ِفي الأَعقأ لأَعَة َوَأَشاَر إَلى ( الأَمِبيُع َيَتَعيَُّن ِبَتعأ َهِذِه السِ 

َتِري  يًَّة َوَقِبَل الأُمشأ ِلِس إَشاَرًة ِحسِ  ُجوَدة  ِفي الأَمجأ  ِسلأَعة  َموأ
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ِطَي ِسلأَعًة َغيأَرَها ِمنأ ِجنأِسهَ  لأَعِة ِبَعيأِنَها َوَليأَس َلُه َأنأ ُيعأ ِليُم ِتلأَك السِ   ا .َلِزَم َعَلى الأَباِئِع َتسأ

 ثاني: في ما يجوز بيعه و ما ِل يجوزالفصل ال
ُة  اًل . 20 5) الأَمادَّ ُدوِم َباِطٌل َفَيبأُطُل َبيأُع َثَمَرة  َلمأ َتبأُرزأ َأصأ  ( : َبيأُع الأَمعأ
ُة  ِل ( الثََّمَرُة الَِّتي َبَرَزتأ َجِميُعَها َيِصحُّ َبيأُعَها َوِهَي َعَلى َشَجِرَها َسَواٌء َكاَنتأ َص  206) الأَمادَّ َكأ اِلَحًة ِلِلأ

 َأمأ َِل .
ُة  َزأ  207) الأَمادَّ ء  َكالأَفَواِكِه َواْلأ َد َشيأ َعًة َواِحَدًة َبلأ َشيأًئا َبعأ ِني َأنأ َِل َيبأُرَز َدفأ َهاِر ( َما َتَتاَلَحُق َأفأَراُدُه َيعأ

ُضَها َيِصحُّ َبيأُع َما َراَواِت إَذا َكاَن َبَرَز َبعأ َقة  َواِحَدة  . َوالأَوَرِق َوالأَخضأ  َسَيبأُرُز َمَع َما َبَرَز َتَبًعا َلُه ِبَصفأ
ُة  ( إَذا َباَع َشيأًئا َوَبيََّن ِجنأَسُه َفَظَهَر الأَمِبيُع ِمنأ َغيأِر َذِلَك الأِجنأِس َبَطَل الأَبيأُع َفَلوأ َباَع  208) الأَمادَّ

 ُزَجاًجا َعَلى َأنَُّه الأَماُس َبَطَل الأَبيأُع .
ُة ) الأ  َراُجَها ِمنأ  209َمادَّ ِكُن إخأ ِليِم َباِطٌل َكَبيأِع َسِفيَنة  َغِرَقتأ َِل ُيمأ ُدوِر التَّسأ ( : َبيأُع َما ُهَو َغيأُر َمقأ

ِليُمُه . َساُكُه َوَتسأ ِكُن إمأ ِر َأوأ َحَيَوان  َناِدر  َِل ُيمأ  الأَبحأ



ُة  َراُء ِبِه َباِطٌل َمَثاًل َلوأ َباَع ِجيَفًة َأوأ آَدِميًّا ُحرًّا َأوأ ( : َبيأُع َما َِل ُيَعدُّ َماًِل بَ  210) الأَمادَّ يأَن النَّاِس َوالشِ 
َراُء َباِطاَلنِ  َتَرى ِبِهَما َماًِل َفالأَبيأُع َوالشِ   اشأ

ُة  ِم َباِطٌل . 211) الأَمادَّ  ( : َبيأُع َغيأِر الأُمَتَقوِ 
ُة  َراُء ِبَغيأرِ  212) الأَمادَّ ِم َفاِسٌد .( : الشِ    الأُمَتَقوِ 
ُة  َياِء الَِّتي ِهَي ِملأِكي  213) الأَمادَّ َشأ ُتك َجِميَع اْلأ َتِري : ِبعأ ُهوِل َفاِسٌد َفَلوأ َقاَل الأَباِئُع ِللأُمشأ ( : َبيأُع الأَمجأ

َياِء َفالأَبيأُع َفاسِ  َشأ ِرُف ِتلأَك اْلأ َتِريَها َوُهَو َِل َيعأ َتِري اشأ  ٌد . َوَقاَل الأُمشأ
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ُة  فأَراِز  214) الأَمادَّ َل اْلأِ ُلوك  َقبأ ِر ِمنأ َعَقار  َممأ ِف َوالأُعشأ ُلوَمة  َكالثُُّلِث َوالنِ صأ ة  َشاِئَعة  َمعأ ( : َبيأُع ِحصَّ
 َصِحيٌح .
ُة  ِري 215) الأَمادَّ ِن الشَّ اِئَعِة ِبُدوِن إذأ ُلوَمِة الشَّ ِة الأَمعأ  كِ ( َيِصحُّ َبيأُع الأِحصَّ
ُة  ِض َوالأَماِء َتَبًعا ِلَقَنَواِتِه . 216) الأَمادَّ َرأ ِب َوالأَمِسيِل َتَبًعا ِلِلأ رأ  ( َيِصحُّ َبيأُع َحقِ  الأُمُروِر َوَحقِ  الشُّ

 الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
ُة  ًنا َوَعَدًدا ( َكَما َيِصحُّ َبيأُع الأَمِكياَلِت وَ  2 1 7) الأَمادَّ ُزوَناِت َوالأَعَدِديَّاِت َوالأَمذأُروَعاِت َكيأاًل َوَوزأ الأَموأ

لَ  َم ِتبأن  َأوأ آُجر   َأوأ ِحمأ  ُقَماش  ُجَزاًفا َوَذرأًعا َيِصحُّ َبيأُعَها ُجَزاًفا َأيأًضا َمَثاًل : َلوأ َباَع ُصبأَرَة ِحنأَطة  َأوأ َكوأ
 َصحَّ الأَبيأُع .

ُة  ( َلوأ َباَع ِحنأَطًة َعَلى َأنأ َيِكيَلَها ِبَكيأل  ُمَعيَّن  َأوأ َيِزَنَها ِبَحَجر  ُمَعيَّن  َصحَّ الأَبيأُع َوِإنأ َلمأ  218) الأَمادَّ
ِل َوِثَقَل الأَحَجِر . َداَر الأَكيأ َلمأ ِمقأ  َيعأ

ُة  ِتثأَناُؤهُ  219) الأَمادَّ َتثأَنى  ( ُكلُّ َما َجاَز َبيأُعُه ُمنأَفِرًدا َجاَز اسأ ِمنأ الأَمِبيِع َمَثاًل : َلوأ َباَع َثَمَرَة َشَجَرة  َواسأ
اًل َعَلى َأنَُّه َلُه َصحَّ الأَبيأُع .  ِمنأَها َكَذا ِرطأ

ُة  م  ِمنأَها َصِحيٌح َمَثاًل  220) الأَمادَّ د  َوِقسأ َقًة َواِحَدًة َمَع َبَياِن َثَمِن ُكلِ  َفرأ ُدوَداِت َصفأ  : َلوأ ( : َبيأُع الأَمعأ
َعًة ِمنأ ُجوخ  َعَلى َأنَّ ُكلَّ َكيأ  َق َسِفيَنة  ِمنأ َحَطب  َأوأ َقِطيَع َغَنم  َأوأ ِقطأ ل  ِمنأ َباَع ُصبأَرَة ِحنأَطة  َأوأ َوسأ

 يأُع .الأِحنأَطِة َأوأ ِقنأَطار  ِمنأ الأَحَطِب َأوأ َرأأس  ِمنأ الأَغَنِم َأوأ ِذَراع  ِمنأ الأُجوِخ ِبَكَذا َصحَّ الأبَ 
ُة  ُدوِد  221) الأَمادَّ  ( َكَما َيِصحُّ َبيأُع الأَعَقاِر الأَمحأ
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ُة  ِييِن ُحُدوِدِه َأيأًضا . ) الأَمادَّ ُر الَِّذي َيَقُع َعَليأِه  222ِبالذِ َراِع َوالأَجِريِب َيِصحُّ َبيأُعُه ِبَتعأ َتَبُر الأَقدأ ( إنََّما ُيعأ

ُد الأَبيأِع َِل َغيأُرهُ   . َعقأ



ُة  ُزوَناُت الَِّتي َليأَس ِفي َتبأِعيِضَها َضَرٌر إَذا ِبيَع  323) الأَمادَّ ( : الأَمِكياَلُت َوالأَعَدِديَّاُت الأُمَتَقاِرَبُة َوالأَموأ
َل لِ  َي َثَمُنَها َفَقطأ َأوأ ُبيِ َن َوُفصِ  ِرَها َصحَّ الأَبيأُع َسَواٌء ُسمِ  َلٌة َمَع َبَياِن َقدأ د  َأوأ ِرطأل  ِمنأَها ُجمأ ُكلِ  َكيأل  َأوأ َفرأ

ِليِم َتامًّا َلِزَم الأَبيأُع ، َوِإَذا َظَهَر َناِقًصا  َتِري ُمَخيًَّرا ِمنأَها َثَمٌن َعَلى ِحَدة  إِلَّ َأنَُّه إَذا ُوِجَد ِعنأَد التَّسأ َكاَن الأُمشأ
َداَر الأمَ  َياَدُة ِللأَباِئِع إنأ َشاَء َفَسَخ الأَبيأَع َوِإنأ َشاَء َأَخَذ الأِمقأ ِتِه ِمنأ الثََّمِن َوِإَذا َظَهَر َزاِئًدا َفالزِ  ُجوَد ِبِحصَّ وأ

َلة   َلًة ُكلُّ َكيأ ُسوَن َكيأ َلًة َأوأ َعَلى َأنََّها َخمأ ُسوَن َكيأ ِمنأَها ِبَعَشَرِة َمَثاًل َلوأ َباَع ُصبأَرَة ِحنأَطة  َعَلى َأنََّها َخمأ
ِسِمائَ  ًسا ُقُروش  َأيأ ِبَخمأ َلًة َلِزَم الأَبيأُع َوِإنأ َظَهَرتأ َخمأ ِسيَن َكيأ ِليِم َخمأ ِة ِقرأش  َفِإَذا َظَهَرتأ َوقأَت التَّسأ

بَ  َلًة ِبَأرأ َبِعيَن َكيأ َس َوَأرأ َتِري ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء َفَسَخ َوِإنأ َشاَء َأَخَذ الأَخمأ َلًة َفالأُمشأ َبِعيَن َكيأ ِسيَن َوَأرأ ِعِماَئة  َوَخمأ
ُس الأَكيأاَلُت الزَّاِئَدُة ِللأَباِئِع َوَكَذا َلوأ َباَع َسفَ  َلًة َفالأَخمأ ِسيَن َكيأ ًسا َوَخمأ ًشا َوِإنأ َظَهَرتأ َخمأ َط َبيأض  َعَلى ِقرأ

ًشا فَ  ِسيَن ِقرأ ِف ِقرأش  ِبَخمأ ِإنأ َظَهَرتأ ِعنأَد َأنَُّه ِماَئُة َبيأَضة  َأوأ َعَلى َأنَُّه ِماَئُة َبيأَضة  ُكلُّ َبيأَضة  ِبِنصأ
ِعيَن َبيأَضًة بِ  َتِري ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء َفَسَخ الأَبيأَع َوِإنأ َشاَء َأَخَذ ِتسأ ِعيَن َبيأَضًة َفالأُمشأ ِليِم ِتسأ َبِعيَن التَّسأ َخمأس  َوَأرأ

ُر َبيأَضات  َفالأَعَشَرُة الزَّاِئَدُة ِللأَباِئِع وَ  ًشا إَذا َظَهَرتأ ِماَئٌة َوَعشأ َكَذِلَك َلوأ َباَع ِزقَّ َسمأن  َعَلى َأنَُّه ِماَئُة ِقرأ
ُروِح . ِه الأَمشأ ُم َعَلى الأَوجأ  ِرطأل  َيُكوُن الأُحكأ

ُة  َرُه َوَذَكَر َثَمَن  224) الأَمادَّ ُزوَناِت الَِّتي ِفي َتبأِعيِضَها َضَرٌر َوَبيََّن َقدأ ُموًعا ِمنأ الأَموأ ( َلوأ َباَع َمجأ
ُموِعِه فَ  َتِري ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء َفَسخَ َمجأ ِر الَِّذي َبيََّنُه َفالأُمشأ ِليِمِه َظَهَر َناِقًصا َعنأ الأَقدأ ِنِه َوَتسأ  َقطأ َوِحيَن َوزأ

ِر  ُجوَد ِبَجِميِع الثََّمِن الأُمَسمَّى . َوِإنأ َظَهَر َزاِئًدا َعنأ الأَقدأ َر الأَموأ ِذي َبيََّنُه الَّ الأَبيأَع َوِإنأ َشاَء َأَخَذ الأَقدأ
َسُة َقَراِريطَ  َتِري َوالأِخَياُر ِللأَباِئِع . َمَثاًل : َلوأ َباَع َفصَّ َألأَماس  َعَلى َأنَُّه َخمأ َياَدُة ِللأُمشأ ِريَن َألأَف َفالزِ   ِبِعشأ

ًفا َكاَن  َبَعَة َقَراِريَط َوِنصأ  ِقرأش  َفِإَذا َظَهَر َأرأ
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َتِري ُمَخيًَّرا إنأ شَ  َسَة َقَراِريَط الأُمشأ ِريَن َألأَف ِقرأش  َوِإَذا َظَهَر َخمأ اَء َفَسَخ الأَبيأَع َوِإنأ َشاَء َأَخَذ الأَفصَّ ِبِعشأ

وَرِة . ِريَن َألأَف ِقرأش  َوَِل ِخَياَر ِللأَباِئِع ِفي َهِذِه الصُّ َتِري ِبِعشأ ًفا َأَخَذُه الأُمشأ  َوِنصأ
ُة  مُ  225) الأَمادَّ َداِرِه َوَبَياِن َأثأَماِن ( إَذا ِبيَع َمجأ ُزوَناِت الَِّتي ِفي َتبأِعيِضَها َضَرٌر َمَع َبَياِن ِمقأ وٌع ِمنأ الأَموأ

ِر الَِّذي َبيَّ  ِليِم َزاِئًدا َأوأ َناِقًصا َعنأ الأَقدأ ِصيِلَها َفِإَذا َظَهَر َوقأَت التَّسأ َزاِئِه َوَتفأ َساِمِه َوَأجأ َتِري ُمَخيَّ َأقأ ٌر َنُه َفالأُمشأ
َزاِئِه َوَأقأ  َلُه ِْلَجأ ُموَع ِبِحَساِب الثََّمِن الَِّذي َفصَّ َساِمِه . َمَثاًل : إنأ َشاَء َفَسَخ الأَبيأَع َوِإنأ َشاَء َأَخَذ َذِلَك الأَمجأ

ًشا َفظَ  َبِعيَن ِقرأ َطال  ُكلُّ ِرطأل  ِبَأرأ َسُة َأرأ َطال  َلوأ َباَع ِمنأَقاًل ِمنأ النَُّحاِس َعَلى َأنَُّه َخمأ َبَعَة َأرأ َهَر الأِمنأَقُل َأرأ
وَرَتيأِن إنأ َشاَء َفَسَخ الأَبيأَع َوِإنأ َشا َتِري ُمَخيٌَّر ِفي الصُّ ًفا َفالأُمشأ َطال  َوِنصأ َسَة َأرأ ًفا َأوأ َخمأ َء َأَخَذ َوِنصأ

فً  َطال  َوِنصأ َبَعَة َأرأ ًشا إنأ َكاَن َأرأ َطال  الأِمنأَقَل ِبِماَئة  َوَثَماِنيَن ِقرأ َسَة َأرأ ًشا إنأ َكاَن َخمأ ِريَن ِقرأ ا َوِبِماَئَتيأِن َوِعشأ
ًفا .  َوِنصأ
ُة  َياِء  226) الأَمادَّ َشأ ِتَعِة َواْلأ َمأ ََراِضِي َأمأ ِمنأ اْلأ ُموٌع ِمنأ الأَمذأُروَعاِت َسَواٌء َأَكاَن ِمنأ اْلأ ( إَذا ِبيَع َمجأ



لَ  َداَرُه َوُجمأ اِئَرِة َوَبيََّن ِمقأ ُم َعَلى السَّ ِري الأُحكأ وَرَتيأِن َيجأ َل َأثأَماَن ِزَراَعاِتِه َفِفي َهاَتيأِن الصُّ َة َثَمِنِه َفَقطأ َأوأ َفصَّ
َياُء الَِّتي َليأَس ِفي تَ  َشأ ِتَعُة َواْلأ َمأ ُزوَناِت الَِّتي ِفي َتبأِعيِضَها َضَرٌر ، َوَأمَّا اْلأ ِم الأَموأ َتَضى ُحكأ بأِعيِضَها ُمقأ

َصٌة َعَلى َأنََّها مِ َضَرٌر كَ  ِم ِفي الأَمِكياَلِت . َمَثاًل : َلوأ ِبيَعتأ َعرأ ُم ِفيَها َكالأُحكأ َباِس َفالأُحكأ اَئُة الأُجوِخ َوالأِكرأ
َتِري ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء َتَرَكَها َوِإنأ شَ  ُعوَن ِذَراًعا َفالأُمشأ َسٌة َوِتسأ اَء َأَخَذ ِتلأَك ِذَراع  ِبَألأِف ِقرأش  َفَظَهَر َأنََّها َخمأ
َتِري َأيأًضا ِبَألأِف ِقرأش  َفَقطأ َوَكَذا َلوأ ِبي َصَة ِبَألأِف ِقرأش  َوِإَذا َظَهَرتأ َزاِئَدًة َأَخَذَها الأُمشأ ُب ُقَماش  الأَعرأ َع َثوأ

َبِعِماَئِة ِقرأش  َفَظَهرَ  َتِري إنأ َشاَء َتَرَكُه  َعَلى َأنَُّه َيكأِفي َقَباًء َوَأنَُّه َثَماِنَيُة َأذأُرع  ِبَأرأ َسبأَعَة َأذأُرع  ُخيِ َر الأُمشأ
َتِري ِبَتَمامِ  َعَة َأذأُرع  َأَخَذُه الأُمشأ َبِعِماَئِة ِقرأش  َوِإنأ َظَهَر ِتسأ َب ِبَأرأ َبِعِماَئِة ِقرأش  َوِإنأ َشاَء َأَخَذ َذِلَك الثَّوأ ِه ِبَأرأ

 َأيأًضا . َكَذِلَك َلوأ ِبيَعتأ 
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َص  سَ َعرأ ِعيَن ِذَراًعا َوِماَئًة َوَخمأ َسًة َوِتسأ َة َأذأُرع  ٌة َعَلى َأنََّها ِماَئُة ِذَراع  ُكلُّ ِذَراع  ِبَعَشَرِة ُقُروش  َفَظَهَرتأ َخمأ

ِعِما ِعيَن ِذَراًعا ِبِتسأ َسًة َوِتسأ َتِري إنأ َشاَء َتَرَكَها َوِإنأ َشاَء َأَخَذَها إَذا َكاَنتأ َخمأ ِسيَن ، َوِإَذا ُخيِ َر الأُمشأ َئة  َوَخمأ
ِفي ِلَعمَ  ُب ُقَماش  َعَلى َأنَُّه َيكأ ًشا َوَكَذا إَذا ِبيَع َثوأ ِسيَن ِقرأ َسَة َأذأُرع  ِبَألأف  َوَخمأ ِل َقَباء  َوَأنَُّه َكاَن ِماَئًة َوَخمأ

َعُة َأذأ  ًشا َفِإَذا َظَهَر ِتسأ ِسيَن ِقرأ َتِري ُمَخيًَّرا إنأ َشاَء َثَماِنَيُة َأذأُرع  ُكلُّ ِذَراع  ِبَخمأ ُرع  َأوأ َسبأَعُة َأذأُرع  َكاَن الأُمشأ
ِسيَن َوِإنأ َكاَن َسبأَعَة َأذأرُ  َبِعِماَئة  َوَخمأ َعَة َأذأُرع  ِبَأرأ َب َوِإنأ َشاَء َأَخَذُه إَذا َكاَن ِتسأ ع  ِبَثاَلِثِماَئة  َتَرَك الثَّوأ

ًشا ، َوَأمَّا َلوأ ِبيَع  ِسيَن ِقرأ ُسوَن ِذَراًعا ِبَسبأَعِة آَِلف  َوَخمأسِماَئِة ِقرأش  َوَخمأ ُب ُجوخ  َعَلى َأنَُّه ِماَئٌة َوَخمأ َثوأ
َتِري إنأ شَ  َبِعيَن ِذَراًعا ُخيِ َر الأُمشأ ًشا َفِإَذا َظَهَر ِماَئٌة َوَأرأ ِسيَن ِقرأ اَء َفَسَخ الأَبيأَع َأوأ َأنَّ ُكلَّ ِذَراع  ِمنأُه ِبَخمأ

ِسينَ َوِإنأ َشاَء أَ  َبِعيَن ِذَراًعا ِبَسبأَعِة آَِلِف ِقرأش  َفَقطأ َوِإَذا َظَهَر َزاِئًدا َعنأ الأِماَئِة َوَخمأ َرأ  ِذَراًعا َخَذ الأِماَئَة َواْلأ
َياَدُة ِللأَباِئِع .  َكاَنتأ الزِ 

ُة  ُموٌع ِمنأ الأَعَدِديَّاِت الأُمَتَفاِوَتِة َوُبي ِ  227) الأَمادَّ ُموِع َفَقطأ َفِإنأ َظَهَر ( إَذا ِبيَع َمجأ َداُر َثَمِن َذِلَك الأَمجأ َن ِمقأ
وَرَتيأِن  ِليِم َتامًّا َصحَّ الأَبيأُع َوَلِزَم َوِإنأ َظَهَر َناِقًصا َأوأ َزاِئًدا َكاَن الأَبيأُع ِفي الصُّ َفاِسًدا َمَثاًل إَذا ِعنأَد التَّسأ

ُسوَن رَ  َبِعيَن ِبيَع َقِطيُع َغَنم  َعَلى َأنَُّه َخمأ َسًة َوَأرأ ِليِم َخمأ ِسِماَئِة ِقرأش  َفِإَذا َظَهَر ِعنأَد التَّسأ أأًسا ِبَألأف  َوَخمأ
ِسيَن َفالأَبيأُع َفاِسدٌ  َسًة َوَخمأ  َرأأًسا َأوأ َخمأ

ُة  َداُرُه َوَأثأ  228) الأَمادَّ ُموٌع ِمنأ الأَعَدِديَّاِت الأُمَتَفاِوَتِة َوُبيِ َن ِمقأ َراِدِه َفِإَذا َظَهَر ( إَذا ِبيَع َمجأ َماُن آَحاِدِه َوَأفأ
َتِري ُمَخيًَّرا إنأ َشاَء َتَرَك َوِإنأ َشا ِليِم َتامًّا َلِزَم الأَبيأُع َواَذا َظَهَر َناِقًصا َكاَن الأُمشأ َر ِعنأَد التَّسأ َء َأَخَذ َذِلَك الأَقدأ

ِتِه ِمنأ َثَمِن الأُمَسمَّى َوِإَذا َظَهَر َزاِئًدا ُسوَن  ِبِحصَّ َكاَن الأَبيأُع َفاِسًدا َمَثاًل : َلوأ ِبيَع َقِطيُع َغَنم  َعَلى َأنَُّه َخمأ
َتِري إنأ  َبِعيَن َشاًة ُخيِ َر الأُمشأ َسًة َوَأرأ ًشا َوِإَذا َظَهَر َذِلَك الأَقِطيُع َخمأ ِسيَن ِقرأ َشاَء َتَرَك َوِإنأ َشاًة ُكلُّ َشاة  ِبَخمأ

َسَة  ِسيَن َرأأًسا َكاَن َشاَء َأَخَذ الأَخمأ َسًة َوَخمأ ًشا َوِإَذا َظَهَر َخمأ ِسيَن ِقرأ َبِعيَن َشاًة ِبَألأَفيأِن َوِماَئَتيأِن َوَخمأ َوَأرأ
 الأَبيأُع َفاِسًدا . 
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ُة  اِبَقِة إَذا َقبَ  229) الأَمادَّ َتِري ِمنأ الأَمَوادِ  السَّ َوَر الَِّتي ُيَخيَُّر ِفيَها الأُمشأ َتِري الأَمِبيَع َمَع ( إنَّ الصُّ َض الأُمشأ

َد الأَقبأِض . ِخ َبعأ  ِعلأِمِه َأنَُّه َناِقٌص َِل ُيَخيَُّر ِفي الأَفسأ
 الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما ِل يدخل

ُة  َتِماَلتِ  230) الأَمادَّ ُف الأَبلأَدِة َعَلى َأنَُّه ِمنأ ُمشأ ُخُل ِفي الأَبيأِع ِمنأ َغيأِر ( ُكلُّ َما َجَرى ُعرأ  الأَمِبيِع َيدأ
َجاُر الزَّ  ُخُل َأشأ َبُخ والكيالر َوِفي َبيأِع َحِديَقِة َزيأُتون  َتدأ ُخُل الأَمطأ اِر َيدأ ر  . َمَثاًل : ِفي َبيأِع الدَّ يأُتوِن ِمنأ ِذكأ

َتِماَلِت الدَّ  َبَخ والكيالر ِمنأ ُمشأ ر  ; ِْلَنَّ الأَمطأ َتِوي َعَلى َغيأِر ِذكأ َلُق َعَلى َأرأض  َيحأ يأُتوِن ُتطأ اِر َوَحِديَقُة الزَّ
ِف الأَبلأَدِة التََّعاُرفُ  يأُتوِن َفاَل ُيَقاُل ِْلَرأض  َخاِلَية  َحِديَقُة َزيأُتون  . الأُمَراُد ِمنأ ُعرأ َجاِر الزَّ الأَجاِري ِفي  َأشأ

ُخُل َما ُذِكَر ِفي الأَمِبيِع وَ  َة الأَبيأِع َوَيدأ ِرِه ِفي الأَبيأِع ِبَأنَُّه ِبيَع ِبَجِميِع ُحُقوِقِه ) ُانأُظرأ الأَمادَّ  0َلوأ َلمأ ُيَصرَّحأ ِبِذكأ
36 ) 

ُة  َبُل اِِلنأِفَكاَك َعنأ الأَمِبيِع َنَظًرا إَلى َغَرِض  231) الأَمادَّ ِم ُجزأء  ِمنأ الأَمِبيِع َأيأ َما َِل َيقأ ( َما َكاَن ِفي ُحكأ
ِترَ  َتَريأت َبَقَرًة َحُلوبً اِِلشأ َتاُحُه ، َوِإَذا اشأ ٌل َدَخَل ِمفأ ر  َمَثاًل إَذا ِبيَع ُقفأ ُخُل ِفي الأَبيأِع ِبُدوِن ِذكأ ِل اِء َيدأ ا ِْلَجأ

ر  . ُخُل َفُلوَُّها الرَِّضيُع ِفي الأَبيأِع ِمنأ َغيأِر ِذكأ  اللََّبِن َيدأ
ُة  ر  َمَثاًل إَذا ِبيَعتأ َداٌر ( : َتَواِبُع الأَمِبيِع ا 232) الأَمادَّ ُخُل ِفي الأَبيأِع َتَبًعا ِبُدوِن ِذكأ َتِقرَُّة َتدأ لأُمتَِّصَلُة الأُمسأ

ُفوُف الأُمَسمََّرُة  َتِقرَُّة َوالدُّ ُن الأُمسأ َواِليُب َأيأ الأَخزأ َفاُل الأُمَسمََّرُة َوالدَّ َقأ ِع ُفُرش  َدَخَل ِفي الأَبيأِع اْلأ ُة ِلَوضأ  الأُمَعدَّ
اِخَلُة الَّتِ  َلُة إَلى الطَِّريِق الأَعامِ  الدَّ اِر َوالطُُّرُق الأُمَوصِ  َتاُن الَِّذي ُهَو َداِخُل ُحُدوِد الدَّ ي َِل َتنأُفُذ َوِفي َوالأُبسأ

َتِقرَّ ; ِْلَنَّ َجِميَع الأَمذأُكورَ  َجاُر الأَمغأُروَسُة َعَلى َأنأ َتسأ َشأ ُخُل اْلأ َصِة َتدأ َصُل َعنأ الأَمِبيِع َبيأِع الأَعرأ اِت َِل ُتفأ
ِريح  . ر  َوَِل َتصأ ُخُل ِفي الأَبيأِع ِبُدوِن ِذكأ  َفَتدأ

ُة  َتِماَلِت الأَمِبيِع َوَِل ُهَو ِمنأ َتَواِبِعِه  233) الأَمادَّ  ( : َما َِل َيُكوُن ِمنأ ُمشأ
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ِم جُ  َتِقرَِّة َأوأ َلمأ َيُكنأ ِفي ُحكأ ُخُل ِفي الأُمتَِّصَلِة الأُمسأ ُف ِبَبيأِعِه َِل َيدأ ِر الأَعاَدُة َوالأُعرأ زأء  ِمنأ الأَمِبيِع َأوأ َلمأ َتجأ

ُف ِبَبيأِعِه َتَبًعا ِللأَمِبيعِ  َكرأ َوقأَت الأَبيأِع . َأمَّا َما َجَرتأ َعاَدُة الأَبَلِد َوالأُعرأ ُخُل ِفي الأَبيأِع ِمنأ  الأَبيأِع َما َلمأ ُيذأ َفَيدأ
َمَل َوُتنأَقَل ِمنأ َمِحل   إَلى آَخَر َكالصُّ َغيأِر ِذكأ  َتعأ َتِقرَِّة الَِّتي ُتوَضُع َْلَنأ ُتسأ َياُء َغيأُر الأُمسأ َشأ نأُدوِق ر  َمَثاًل اْلأ

َواُض اللَّيأُموِن وَ  ر  َوَكَذا َأحأ اِر ِباَل ِذكأ ُخُل ِفي َبيأِع الدَّ ِت الأُمنأَفِصاَلُت َِل َتدأ ِسيِ  َوالتَّخأ َزأَهاُر َوالأُكرأ اْلأ
فِ  ِغيَرُة الأَمغأُروَسُة َعَلى َأنأ ُتنأَقَل ِلَمِحل   آَخَر َوِهَي الأُمَسمَّاُة ِفي ُعرأ َجاُر الصَّ َشأ َنا ِبالنُُّصِب َوَِل الأُمنأَفِصَلُة َواْلأ

رأُع ِفي َبيأِع اْلأَ  ُخُل الزَّ ر  َكَما َِل َيدأ ُخُل ِفي َبيأِع الأَبَساِتيِن ِبُدوِن ِذكأ َجاِر َما َلمأ َتدأ َشأ َراِضِي َوالثََّمُر ِفي َبيأِع اْلأ
َثاَل َذِلَك ِفيَما َكاَن الأ  ُكوِب َوِخَطاَم الأَبِعيِر َوَأمأ َكرأ َصِريًحا ِحيَن الأَبيأِع َلِكنَّ ِلَجاَم َدابَِّة الرُّ ُف َوالأَعاَدُة ُتذأ ُعرأ



ُخُل ِفي الأَبيأ  ر  .ِفيَها َأنأ ُتَباَع َتَبًعا َفَهِذِه َتدأ  ِع ِبُدوِن ِذكأ
ُة  َة َلُه ِمنأ الثََّمِن ، َمَثاًل : َلوأ ُسِرَق ِخَطاُم الأَبِعيِر  234) الأَمادَّ ( : َما َدَخَل ِفي الأَبيأِع َتَبًعا َِل ِحصَّ

ء  ِمنأ الثََّمِن الأُمَسمَّى . َل الأَقبأِض َِل َيلأَزُم ِفي ُمَقاَبَلِتِه َتنأِزيُل َشيأ  الأُمبأَتاِع َقبأ
ُة  ِد َوقأَت الأَبيأِع َتدأ  235) الأَمادَّ َلأَفاُظ الأُعُموِميَُّة الَِّتي ُتَزاُد ِفي ِصيَغِة الأَعقأ َمُلَها اْلأ َياُء الَِّتي َتشأ َشأ ُخُل ( : اْلأ

اَر ِبَجِميِع ُحُقوِقَها َدَخَل ِفي الأ  ُتك َهِذِه الدَّ َبيأِع َحقُّ الأُمُروِر َوَحقُّ ِفي الأَبيأِع . َمَثاًل : َلوأ َقاَل الأَباِئُع ِبعأ
ِب َوَحقُّ الأَمِسيِل . رأ  الشُّ

ُة  َترِ  236) الأَمادَّ َباِهَها ِهَي ِللأُمشأ ِد َوَقبأَل الأَقبأِض َكالثََّمَرِة َوَأشأ َد الأَعقأ َياَدُة الأَحاِصَلُة ِفي الأَمِبيِع َبعأ ي ( الزِ 
َتاٌن ُثمَّ َقبأَل الأَقبأ  َتِري َمَثاًل إَذا ِبيَع ُبسأ َياَدُة ِللأُمشأ َراَواِت َتُكوُن ِتلأَك الزِ  ِض َحَصَل ِفيِه ِزَياَدٌة َكالثََّمِر َوالأَخضأ

َتِري  َل الأَقبأِض َكاَن الأَوَلُد ِللأُمشأ ابَُّة الأَمِبيَعُة َقبأ  َوَكَذا َلوأ َوَلَدتأ الدَّ
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 َقِة ِبالثََّمنِ الأَباُب الثَّاِلُث : ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعل ِ 

اَلِن :  َوِفيِه َفصأ
َواِلهِ  َصاِف الثََّمِن َوَأحأ ُل : ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَرتِ َبِة َعَلى َأوأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة  ِمَيِة َثَمن  َكاَن  237) الأَمادَّ ِمَيُة الثََّمِن ِحيَن الأَبيأِع َِلِزَمٌة َفَلوأ َباَع ِبُدوِن َتسأ  الأَبيأُع َفاِسًدا .( َتسأ
ُة  ُلوًما 238) الأَمادَّ  ( َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الثََّمُن َمعأ
ُة  َشاَرِة إَليأِه َوِإَذا َكاَن َغاِئًبا  239) الأَمادَّ ُصُل ِبُمَشاَهَدِتِه َواْلأِ ( إَذا َكاَن الثََّمُن َحاِضًرا َفالأِعلأُم ِبِه َيحأ

َداِرِه َووَ  ُصُل ِبَبَياِن ِمقأ ِفِه .َيحأ  صأ
ُة  ٌء ِبَكَذا ِديَناًرا َوَلمأ ُيبَ  240) الأَمادَّ يَناِر الأُمَتَداَوِل إَذا ِبيَع ِفيِه َشيأ ُد ِفيِه َنوأُع الدِ  يَّنأ ِفيِه ( الأَبَلُد الَِّذي َيَتَعدَّ

َناِنيِر ِفي َهَذا الأحُ  َراِهُم َكالدَّ يَناِر َيُكوُن الأَبيأُع َفاِسًدا َوالدَّ ِم .َنوأُع الدِ   كأ
ُة  َي الثََّمَن ِمنأ َأيِ   241) الأَمادَّ َتِري َأنأ ُيَؤدِ  ُلوم  ِمنأ الأُقُروِش َكاَن ِللأُمشأ ر  َمعأ ( إَذا َجَرى الأَبيأُع َعَلى َقدأ

ُلَب نَ  ُنوِع َتَداُوِلَها َوَليأَس ِللأَباِئِع َأنأ َيطأ ُصوًصا ِمنأَها .َنوأع  َشاَء ِمنأ النُُّقوِد الرَّاِئَجِة َغيأِر الأَممأ ًعا َمخأ  وأ
ُة  َي الثََّمَن ِمنأ َنوأِع النُُّقوِد  242) الأَمادَّ َتِري َأنأ ُيَؤدِ  ٌف ِلَثَمن  َوقأَت الأَبيأِع َلِزَم َعَلى الأُمشأ ( إَذا ُبيِ َن َوصأ

َأوأ َفَرنأَساِوي   َأوأ ِرَيال  َمِجيِدي َأوأ الَِّتي َوَصَفَها َمَثاًل َلوأ ُعِقَد الأَبيأُع َعَلى َذَهب  َمِجيِدي َأوأ إنأِكِليِزي   
َنأ  َي الثََّمَن ِمنأ النَّوأِع الَِّذي َوَصَفُه َوَبيََّنُه ِمنأ َهِذِه اْلأ َتِري َأنأ ُيَؤدِ   َواِع .َعُموِدي   َلِزَم َعَلى الأُمشأ

ُة  ِد مَ  243) الأَمادَّ ِييِن ِفي الأَعقأ  َثاًل َلوأ َأَرى ( َِل َيَتَعيَُّن الثََّمُن ِبالتَّعأ
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َبُر َعَلى َأَداِء ذَ  َتَرى ِبَذِلَك الذََّهِب َشيأًئا َِل ُيجأ َتِري الأَباِئَع َذَهًبا َمِجيِديًّا ِفي َيِدِه ُثمَّ اشأ ِلَك الذََّهِب ِبَعيأِنِه الأُمشأ

ِطَي الأَباِئَع َذَهًبا َمِجيِديًّا ِمنأ َذِلَك النَّوأِع َغيأ   ِر الَِّذي َأَراهُ . إيَّاُه .َبلأ َلُه َأنأ ُيعأ
ُة  ِطَي الثََّمَن  244) الأَمادَّ َتِري َأنأ ُيعأ ُد َعَلى َنوأع  ِمنأَها َكاَن ِللأُمشأ َزاٌء إَذا َجَرى الأَعقأ ( النُُّقوُد الَِّتي َلَها َأجأ

َف الأَبلأدَ  ِر ُعرأ َمأ َزاِء َذِلَك النَّوأِع َلِكنأ َيتأَبُع ِفي َهَذا اْلأ ِة َوالأَعاَدِة الأَجاِرَيِة َمَثاًل َلوأ َعَقَد الأَبيأَع َعَلى ِرَيال  ِمنأ َأجأ
نَ  ِف الأَجاِري اْلأ بأَع َلِكنأ َنَظًرا ِللأُعرأ َف َوالرُّ َزاِئِه النِ صأ ِطَي ِمنأ َأجأ َتِري َأنأ ُيعأ  ِفي َداِر َمِجيِدي   َكاَن ِللأُمشأ

ُبولأ َليأَس ِللأُمشأ  اَلمأ َر الأِخاَلَفِة ِفي إسأ ِغيَرِة الأُعشأ َزاِئِه الصَّ َياِل الأَمِجيِديِ  ِمنأ َأجأ ِطَي َبَدَل الرِ  َتِري َأنأ ُيعأ
َفُه.  َوِنصأ

 الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل
ُة  ِسيِطِه َصِحيحٌ  245) الأَمادَّ  ( الأَبيأُع َمَع َتأأِجيِل الثََّمِن َوَتقأ
ُة  ِسيطِ  246) الأَمادَّ ُلوَمًة ِفي الأَبيأِع ِبالتَّأأِجيِل َوالتَّقأ ُة َمعأ  ( َيلأَزُم َأنأ َتُكوَن الأُمدَّ
ُة  ُلوم   247) الأَمادَّ ًرا َأوأ َسَنًة َأوأ إَلى َوقأت  َمعأ ًما َأوأ َشهأ ( إَذا ُعِقَد الأَبيأُع َعَلى َتأأِجيِل الثََّمِن إَلى َكَذا َيوأ

ِم َقاِسَم َأوأ النَّيأُروَز َصحَّ الأَبيأعُ ِعنأَد الأَعاِقَديأِن َكيَ   وأ
ُة  ِسًدا ِللأَبيأِع . 248) الأَمادَّ َماِء َيُكوُن ُمفأ َطاِر السَّ ة  َغيأِر ُمَعيََّنة  َكِإمأ  ( َتأأِجيُل الثََّمِن إَلى ُمدَّ
ُة  ر  وَ  249) الأَمادَّ ة  َتنأَصِرُف إَلى َشهأ  اِحد  َفَقطأ . ( إَذا َباَع َنِسيَئًة ِبُدوِن ُمدَّ
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ُة  ِليِم الأَمِبيِع  250) الأَمادَّ ِد الأَبيأِع ِمنأ َوقأِت َتسأ ِط الأَمذأُكوَريأِن ِفي َعقأ ََجِل َوالأِقسأ ِة اْلأ َتَبُر ابأِتَداُء ُمدَّ َمَثاًل ( ُتعأ

ٌل إَلى َسَنة  َفَحَبَسُه الأَباِئُع  ُل َلوأ ِبيَع َمَتاٌع َعَلى َأنَّ َثَمَنُه ُمَؤجَّ ُتِبَر َأوَّ َتِري اُعأ ِعنأَدُه َسَنًة ُثمَّ َسلََّمُه ِللأُمشأ
ِليِم َفَليأَس ِللأَباِئِع ِحيَنِئذ  َأنأ ُيَطاِلَبُه ِبالثََّمِن إَلى مُ  ِم التَّسأ ََجُل ِمنأ َيوأ َنِة الَِّتي ِهَي اْلأ ِضيِ  َسَنة  ِمنأ َوقأِت السَّ

ِليِم َوَسَنَتيأِن ِمنأ ِحيِن الأعَ  ِد .التَّسأ  قأ
ُة  ُف ِفي َمَحل   َعَلى َأنأ َيُكوَن الأَبيأُع  251) الأَمادَّ اًل َأمَّا إَذا َجَرى الأُعرأ َلُق َينأَعِقُد ُمَعجَّ ( الأَمِبيُع الأُمطأ

ََجِل . َلُق إَلى َذِلَك اْلأ ُلوم  َينأَصِرُف الأَبيأُع الأُمطأ ًطا ِبَأَجل  َمعأ اًل َأوأ ُمَقسَّ َلُق ُمَؤجَّ َتَرى َرُجٌل  الأُمطأ َمَثاًل َلوأ اشأ
ِجيُل الثََّمِن َوَِل َتأأِجيُلُه َلِزَم َعَليأِه َأَداُء الثََّمِن ِفي الأحَ  وِق َشيأًئا ِبُدوِن َأنأ ُيذأَكَر َتعأ اِل َأمَّا إَذا َكاَن ِمنأ السُّ

َطاِء َجِميِع الثََّمنِ  ُف َوالأَعاَدُة ِفي َذِلَك الأَمَحلِ  ِبِإعأ ر  َلِزَم َجَرى الأُعرأ ُبوع  َأوأ َشهأ َد ُأسأ  َأوأ َبعأض  ُمَعيَّن  ِمنأُه َبعأ
ِف ِفي َذِلكَ   اتِ َباُع الأَعاَدِة َوالأُعرأ

د د الأَعقأ  الأَباب الرَّاِبع: في َبَيان الأَمَساِئل الأُمَتَعلِ َقة ِفي الثََّمن َوالأُمَثمَّن َبعأ
َتِمل َعَلى َفصلين :  َوَيشأ

لُ  َوَّ ُل اْلأ َل الأَقبأضِ الأَفصأ ِد َوَقبأ َد الأَعقأ َتِري ِبالأَمِبيِع َبعأ   : ِفي َبَياِن َحقِ  َتَصرُِّف الأَباِئِع ِبالثََّمِن َوالأُمشأ



ُة  ( الأَباِئُع َلُه َأنأ َيَتَصرََّف ِبَثَمِن الأَمِبيِع َقبأَل الأَقبأِض َمَثاًل َلوأ َباَع َماَلُه ِمنأ آَخَر ِبَثَمن   252) الأَمادَّ
ُلوم  َلُه َأنأ ُيِحيَل ِبَثَمِنِه َداِئَنُه .   َمعأ
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ُة  َل َقبأِضِه إنأ َكاَن َعَقاًرا َوِإِلَّ َفاَل  353) الأَمادَّ َتِري َأنأ َيِبيَع الأَمِبيَع ِْلَخَر َقبأ  ( ِللأُمشأ

 الفصل الثاني: في بيان التزييد و التنزيل في الثمن و المبيع بعد العقد
ُة  َياَدِة َكاَن لَ  254الأَمادَّ ِلِس الزِ  َتِري إَذا َقِبَل ِفي َمجأ ِد َفالأُمشأ َد الأَعقأ َداَر الأَمِبيِع َبعأ ُه َحقُّ ( ِللأَباِئِع َأنأ َيِزيَد ِمقأ

يَ  ِلِس الزِ  َبلأ ِفي َمجأ َياَدِة َوَِل ُتِفيُد َنَداَمُة الأَباِئِع َوَأمَّا إَذا َلمأ َيقأ َدُه َفاَل ِعبأَرَة الأُمَطاَلَبِة ِبِتلأَك الزِ  اَدِة َوَقِبَل َبعأ
َطيأتُ  ِد َقاَل الأَباِئُع أَعأ َد الأَعقأ ًشا ُثمَّ َبعأ ِريَن ِقرأ ِريَن ِبطِ يَخًة ِبِعشأ َتَرى ِعشأ َرى ِبَقُبوِلِه َمَثاًل َلوأ اشأ ًسا ُأخأ ك َخمأ

ِلِس َأخَ  َياَدَة ِفي الأَمجأ َتِري َهِذِه الزِ  ًشا َوَأمَّا َلوأ َلمأ َأيأًضا َفِإنأ َقِبَل الأُمشأ ِريَن ِقرأ ِريَن ِبطِ يَخًة ِبِعشأ ًسا َوِعشأ َذ َخمأ
َياَدِة . َطاِء ِتلأَك الزِ  َبُر الأَباِئُع َعَلى إعأ َدُه َفاَل ُيجأ ِلِس َبلأ َقِبَل َبعأ َبلأ ِفي َذِلَك الأَمجأ  َيقأ

ُة  دَ 255) الأَمادَّ َتِري َأنأ َيِزيَد ِفي الثََّمِن َبعأ ِلِس  ( ِللأُمشأ َياَدَة ِفي َذِلَك الأَمجأ ِد َفِإَذا َقِبَل الأَباِئُع ِتلأَك الزِ  الأَعقأ
ِلِس َفاَل  َد َذِلَك الأَمجأ َتِري َوَأمَّا َلوأ َقِبَل َبعأ َتَبُر َقُبوُلُه ِحيَنِئذ  َكاَن َلُه َحقُّ الأُمَطاَلَبِة ِبَها َوَِل ُتِفيُد َنَداَمُة الأُمشأ  ُيعأ

ُتك ِماَئَتيأ ِقرأش  َوَقِبَل الأَباِئعُ َمَثاًل َلوأ ِبيعَ  َتِري ِللأَباِئِع ِزدأ ِد َقاَل الأُمشأ َد الأَعقأ  ِفي  َحَيَواٌن ِبَألأِف ِقرأش  ُثمَّ َبعأ
َبلأ الأبَ  َتِري الأَحَيَواَن الأُمبأَتاَع ِبَألأف  َوِماَئَتيأ ِقرأش  َوَأمَّا َلوأ َلمأ َيقأ ِلِس َأَخَذ الأُمشأ اِئُع ِفي َذِلَك َذِلَك الأَمجأ

َتِري َعَلى َدفأِع الأِماَئَتيأ ِقرأش  الَِّتي َزاَدَها َبُر الأُمشأ َدُه َفاَل ُيجأ ِلِس َبلأ َقِبَل َبعأ  الأَمجأ
ُة  ِد  256) الأَمادَّ َد الأَعقأ َداًرا ِمنأ الثََّمِن الأُمَسمَّى َبعأ  ( َحطُّ الأَباِئِع ِمقأ
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َتَبٌر َمَثاًل  ًشا َصِحيٌح َوُمعأ ِريَن ِقرأ ِد َحَططأت ِمنأ الثََّمِن ِعشأ َد الأَعقأ َلوأ ِبيَع َماٌل ِبِماَئِة ِقرأش  ُثمَّ َقاَل الأَباِئُع َبعأ

ًشا َفَقطأ   َكاَن ِللأَباِئِع َأنأ َيأأُخَذ ُمَقاِبَل َذِلَك َثَماِنيَن ِقرأ
ُة  تَ  257) الأَمادَّ ِد َتلأَحُق ( ِزَياَدُة الأَباِئِع ِفي الأَمِبيِع َوالأُمشأ َد الأَعقأ ِري ِفي الثََّمِن َوَتنأِزيُل الأَباِئِع ِمنأ الثََّمِن َبعأ

َياَدِة َوالأَحطِ . َد الزِ  َد َوَقَع َعَلى َما َحَصَل َبعأ ِني َيِصيُر َكَأنَّ الأَعقأ ِد َيعأ ِل الأَعقأ  ِبَأصأ
ُة  َد 258) الأَمادَّ ٌة ِمنأ الثََّمِن الأُمَسمَّى َمَثاًل َلوأ َباَع ( َما َزاَدُه الأَباِئُع ِفي الأَمِبيِع َبعأ ِد َيُكوُن َلُه ِحصَّ الأَعقأ

رَ  ِد َزاَد الأَباِئُع ِفي الأَمِبيِع ِبطِ يَخَتيأِن َفَصاَرتأ َعشأ َد الأَعقأ ًة َوَقِبَل َثَماِني ِبطِ يَخات  ِبَعَشَرِة ُقُروش  ُثمَّ َبعأ
ِلِس َيِصيُر َكَأ َتِري ِفي الأَمجأ َر ِبطِ يَخات  ِبَعَشَرِة ُقُروش  َحتَّى َأنَُّه َلوأ َتِلَفتأ الأِبطِ يَخَتاِن الأُمشأ نَُّه َباَع َعشأ

ِل َثَمِن الأِبطِ يِخ َفَليأَس ِللأَباِئِع أَ  َشيأِن ِمنأ َأصأ َل الأَقبأِض َلِزَم َتنأِزيُل َثَمِنَها ِقرأ ُلَب ِحيَنِئذ  ِمنأ الأَمِزيَدَتاِن َقبأ نأ َيطأ
تَ  دَ الأُمشأ ِضِه َألأَف ِذَراع  ِبَعَشَرِة آَِلِف ِقرأش  ُثمَّ َبعأ ِد  ِري ِسَوى َثَمِن َثَماِني ِبطِ يَخات  َكَذِلَك َلوأ َباَع ِمنأ َأرأ الأَعقأ



َض الأَمِبيَعَة ِبالشُّ  َرأ ِلِس َفَتَملََّك َرُجٌل اْلأ َتِري ِفي الأَمجأ ِفيِع َزاَد الأَباِئُع ِماَئَة ِذَراع  َوَقِبَل الأُمشأ َعِة َكاَن ِلَهَذا الشَّ فأ
َلأِف َوِماَئِة الذِ َراِع الأَمِبيَعِة َوالأَمِزيَدِة ِبَعَشَرِة آَِلِف ِقرأش  . ُذ َجِميِع اْلأ  َأخأ

ُة  َياَدِة ُمَقاِباًل ِلَجمِ  259) الأَمادَّ ُموُع الثََّمِن َمَع الزِ  َتِري ِفي َثَمن  َشيأًئا َكاَن َمجأ يِع الأَمِبيِع ِفي ( إَذا َزاَد الأُمشأ
َل الأَقبأِض ِفي الثَّمَ  َتِري َقبأ َتَرى َعَقاًرا ِبَعَشَرِة آَِلِف ِقرأش  َفَزاَد الأُمشأ َسِماَئِة َحقِ  الأَعاِقَديأِن َمَثاًل َلوأ اشأ ِن َخمأ

َياَدَة َكاَن َثَمُن َذِلَك الأَعَقاِر َعَشَرَة آَِلف   َسِماَئِة ِقرأش  َحتَّى َلوأ َظَهَر  ِقرأش  َوَقِبَل الأَباِئُع ِتلأَك الزِ  َوَخمأ
َتِري َأنأ َيأأُخَذ ِمنأ الأَباِئِع َعَشرَ  َتِحقٌّ ِللأَعَقاِر َفَأثأَبَتُه َوُحِكَم َلُه ِبِه َوَتَسلََّمُه َكاَن ِللأُمشأ َسِماَئِة ُمسأ َة آَِلف  َوَخمأ

َن ِقرأش  َأمَّا َلوأ َظَهَر َشِفيٌع ِلَذِلَك الأَعَقاِر َفِمنأ  ِل الثََّمِن الأُمَسمَّى َوَكوأ ِفيِع َيَتَعلَُّق ِبَأصأ َحيأُث إنَّ َحقَّ الشَّ
ُقُط َحقُّ  ِد ِفي َحقِ  الأَعاِقَديأِن َِل َيسأ ِل الأَعقأ ِد َتلأَحُق ِبَأصأ َد الأَعقأ َياَدِة الَِّتي َصَدَرتأ َبعأ ِفيِع َفِلَذا  ِتلأَك الزِ  َذِلَك الشَّ

َياَدُة َبلأ َيأأُخُذ َِل َتلأَزُمُه ِتلأَك ا  لزِ 
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ِسِما ُل الثََّمِن َفَقطأ َوَليأَس ِللأَباِئِع َأنأ ُيَطاِلَبُه ِبَخمأ ِش الَِّتي ِهَي َأصأ ِش الَِّتي الأَعَقاَر ِبَعَشَرِة آَِلِف الأِقرأ َئِة الأِقرأ

ِد. َد الأَعقأ َتِري َبعأ  َزاَدَها الأُمشأ
ُة  َد ( إَذا َحطَّ الأبَ  260) الأَمادَّ َداًرا َكاَن َجِميُع الأَمِبيِع ُمَقاِباًل ِللأَباِقي ِمنأ الثََّمِن َبعأ اِئُع ِمنأ َثَمِن الأَمِبيِع ِمقأ

ش  َكاَن َذِلَك التَّنأِزيِل َوالأَحطِ  َمَثاًل َلوأ ِبيَع َعَقاٌر ِبَعَشَرِة آَِلِف ِقرأش  ُثمَّ َحطَّ الأَباِئُع ِمنأ الثََّمِن َألأَف ِقرأ 
ُكوِر َأخَ الأِعقَ  ِش الأَباِقَيِة َوِبَناًء َعَليأِه َلوأ َظَهَر َشِفيٌع ِللأَعَقاِر الأَمذأ َعِة آَِلِف الأِقرأ َعِة آَِلِف اُر ُمَقاِباًل ِلِتسأ َذُه ِبِتسأ

 ِقرأش  َفَقطأ .
ُة  ِد َمَثاًل َلوأ ( ِللأَباِئِع َأنأ َيُحطَّ َجِميَع الثََّمِن َقبأَل الأَقبأِض َلِكنأ َِل يَ  261) الأَمادَّ َل الأَعقأ لأَحُق َهَذا الأَحطُّ َأصأ

َتِري ِمنأ َجِميِع الثََّمِن َكاَن  َل الأَقبأِض َأبأَرَأ الأَباِئُع الأُمشأ ِفيِع َأنأ َيأأُخَذ َباَع َعَقاًرا ِبَعَشَرِة آَِلِف ِقرأش  ُثمَّ َقبأ ِللشَّ
اًل .َذِلَك الأَعَقاَر ِبَعَشَرِة آَِلِف ِقرأش  َوَليأَس   َلُه َأنأ َيأأُخَذُه ِبُدوِن َثَمن  َأصأ

ِليِم َوالتََّسلُّمِ   الأَباُب الأَخاِمُس: ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبالتَّسأ
 َوِفيِه ِستَُّة ُفُصول  :

ِليِم َوالتََّسلُِّم َوَكيأِفيَِّتِهَما ُل : ِفي َبَياِن َحِقيَقِة التَّسأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ
ُة  َتِري َأنأ ُيَسلِ َم الثََّمَن  262) الأَمادَّ َد َمَتى َتمَّ َكاَن َعَلى الأُمشأ ط  ِفي الأَبيأِع إِلَّ َأنَّ الأَعقأ (الأَقبأُض َليأَس ِبَشرأ

 َأوًَِّل ُثمَّ ُيَسلِ َم الأَباِئُع الأَمِبيَع إَليأِه .
ُة  ُصُل ِبالتَّ  263) الأَمادَّ ِليُم الأَمِبيِع َيحأ ِلَيِة َوُهَو َأنأ َيأأَذَن ( َتسأ  خأ
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َتِري إيَّاهُ  ِليِم الأُمشأ َتِري ِبَقبأِض الأَمِبيِع َمَع َعَدِم ُوُجوِد َماِنع  ِمنأ َتسأ  الأَباِئُع ِللأُمشأ

ُة  َتِري َقاِبًضا َلهُ  264) الأَمادَّ ِليُم الأَمِبيِع َصاَر الأُمشأ  ( َمَتى َحَصَل َتسأ
ُة  ِتاَلِف الأَمِبيِع .( تَ  265) الأَمادَّ ِليِم ِباخأ َتِلُف َكيأِفيَُّة التَّسأ  خأ
ُة  ِض الأَمِبيَعِة َأوأ َكاَن َيَراُهَما ِمنأ َطَرِفِهَما َيُكوُن  266) الأَمادَّ َرأ َصِة َأوأ اْلأ َتِري إَذا َكاَن ِفي الأَعرأ ( الأُمشأ

ِليًما . ُن الأَباِئِع َلُه ِبالأَقبأِض َتسأ  إذأ
ُة  ِيِه  267) الأَمادَّ رأِع ِبَحَصاِدِه َأوأ َرعأ ِع الزَّ َبُر الأَباِئُع َعَلى َرفأ رأِع ُيجأ ُغوَلٌة ِبالزَّ ( إَذا ِبيَعتأ َأرأٌض َمشأ

َتِري  ِض َخاِلَيًة ِللأُمشأ َرأ ِليُم اْلأ  َوَتسأ
ُة  َبُر الأَباِئُع َعَلى َجز ِ  268) الأَمادَّ َقَها ِثَماٌر ُيجأ َجاٌر َفوأ َجاِر ( إَذا ِبيَعتأ َأشأ َشأ ِليِم اْلأ ِعَها َوَتسأ  الثِ َماِر َوَرفأ

. َتِريأ  َخاِلَيًة ِللأُمشأ
ُة  ِليًما 269) الأَمادَّ َتِري ِبَجزِ َها َتسأ ُن الأَباِئِع ِللأُمشأ َجاِرَها َيُكوُن إذأ  ( إَذا ِبيَعتأ ِثَماٌر َعَلى َأشأ
ُة  لٌ  270) الأَمادَّ َتِري َداِخَلُه َوَقاَل َلُه الأَباِئُع ( : الأَعَقاُر الَِّذي َلُه َباٌب َوُقفأ اِر َوالأَكَرِم إَذا ُوِجَد الأُمشأ  َكالدَّ

َتِري َخاِرَج َذِلَك الأَعَقاِر َفِإنأ َكاَن َقِريًبا  ِليًما َوِإَذا َكاَن الأُمشأ ُلُه َذِلَك َتسأ ته إَليأك َكاَن َقوأ ِدُر َسلَّمأ ِمنأُه ِبَحيأُث َيقأ
اَلِق َباِبهِ  ِليًما ، َأيأًضا َوِإنأ َلمأ َيُكنأ  َعَلى إغأ ُتك إيَّاُه َتسأ َتِري َسلَّمأ ُل الأَباِئِع ِللأُمشأ َفاِلِه ِفي الأَحاِل َيُكوُن َقوأ  َوِإقأ

َتِري إَلى َذِلَك الأَعَقاِر َوُدخُ  ِكُن ِفيِه َذَهاُب الأُمشأ َتَبِة َفِإَذا َمَضى َوقأٌت ُيمأ  ِفيِه َيُكوُن وُلهُ ِمنأُه َقِريًبا ِبَهِذِه الأَمرأ
ِليًما .  َتسأ
ُة  ِليًما . 271) الأَمادَّ َتِري َيُكوُن َتسأ ٌل ِللأُمشأ َتاِح الأَعَقاِر الَِّذي َلُه ُقفأ َطاُء ِمفأ  ( إعأ
ُة  َسُك ِبَرأأِسِه َأوأ ُأُذِنِه َأوأ َرَسِنِه الَِّذي ِفي َرأأِسِه َفُيَسلَُّم َوَكَذا  272) الأَمادَّ َلوأ َكاَن الأَحَيَواُن ( الأَحَيَواُن ُيمأ

َتِري َعَلى َتَسلُِّمِه ِبُدوِن ُكلأَفة  َفَأَراهُ الأَباِئُع إيَّاُه َوَأِذَن َلُه ِبقَ  ِدُر الأُمشأ بأِضِه َكاَن َذِلَك ِفي َمَحل   ِبَحيأُث َيقأ
ِليًما َأيأًضا   َتسأ
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ُة  ُزونَ  273) الأَمادَّ ُن الأَموأ ُل الأَمِكياَلِت َوَوزأ ِف الَِّذي َهيََّأُه َلَها ( َكيأ ُعَها ِفي الظَّرأ َتِري َوَوضأ ِر الأُمشأ اِت ِبَأمأ

ِليًما .  َيُكوُن َتسأ
ُة  ذأِن  274) الأَمادَّ َطاِء اْلأِ ِعَها ِعنأَدُه َأوأ ِبِإعأ َتِري َأوأ ِبَوضأ َطاِئَها ِلَيِد الأُمشأ ِليُم الأُعُروِض َيُكوُن ِبِإعأ ( : َتسأ

 َراَءِتَها َلُه .َلُه ِبالأَقبأِض ِبإِ 
ُة  ِت  275) الأَمادَّ َلًة َوِهَي َداِخُل ُصنأُدوق  َأوأ َأنأَبار  َأوأ َما َشاَبَهُه ِمنأ الأَمِحالَّ َياُء الَِّتي ِبيَعتأ ُجمأ َشأ ( اْلأ

ِن َلُه ِبالأَقبأ  ذأ َتِري َواْلأِ َتاِح َذِلَك الأَمَحلِ  ِللأُمشأ َطاُء ِمفأ َفُل َيُكوُن إعأ ِليًما َمَثاًل َلوأ ِبيَع َأنأَباُر الَِّتي ُتقأ ِض َتسأ
ِليًما. َتِري َتسأ نأُدوِق ِللأُمشأ َنأَباِر َأوأ الصُّ َتاِح اْلأ َطاُء ِمفأ َلًة َيُكوُن إعأ  ِحنأَطة  َأوأ ُصنأُدوُق ُكُتب  ُجمأ



ُة  َتِري ِللأ  276) الأَمادَّ ًنا ِمنأ الأَباِئِع ِبالأَقبأِض.( َعَدُم َمنأِع الأَباِئِع ِحيَنَما ُيَشاِهُد َقبأَض الأُمشأ  َمِبيِع َيُكوُن إذأ
ُة  َتَبًرا إِلَّ َأنَّ  277) الأَمادَّ َل َأَداِء الثََّمِن َِل َيُكوُن ُمعأ ِن الأَباِئِع َقبأ َتِري الأَمِبيَع ِبُدوِن إذأ ( : َقبأُض الأُمشأ

ِن َوَهَلَك فِ  ذأ َتِري َلوأ َقَبَض الأَمِبيَع ِبُدوِن اْلأِ َتَبًرا ِحيَنِئذ  الأُمشأ  ي َيِدِه َأوأ َتَعيََّب َيُكوُن الأَقبأُض ُمعأ
 الفصل الثاني: في المواد المتعلقة بحبس المبيع

ُة  َي  278) الأَمادَّ ِبَس الأَمِبيَع إَلى َأنأ ُيَؤدِ  ِل ِللأَباِئِع َأنأ َيحأ ِني َغيأَر الأُمَؤجَّ ( ِفي الأَبيأِع ِبالثََّمِن الأَحالِ  أَعأ
 َتِري َجِميَع الثََّمِن .الأُمشأ 

ُة  ِبَس جميع الأَمِبيَع حتى يقبض الثََّمِن  279) الأَمادَّ َقًة َواِحَدًة َلُه َأنأ َيحأ َدًة َصفأ َياَء ُمَتَعدِ  ( إَذا َباَع َأشأ
 جميعه، سواء بين لكل منها ثمن على حدته أو لم يبين. 
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ُة  َتِري َرهأ  280) الأَمادَّ َطاُء الأُمشأ ِقُط َحقَّ الأَحبأسِ ( إعأ  ًنا َأوأ َكِفياًل ِبالثََّمِن َِل ُيسأ
ُة  وَرِة َليأَس  281) الأَمادَّ َقَط َحقَّ َحبأِسِه َوِفي َهِذِه الصُّ َل َقبأِض الثََّمِن َفَقدأ َأسأ ( إَذا َسلََّم الأَباِئُع الأَمِبيَع َقبأ

َتِردَّ الأَمِبيَع ِمنأ َيِد الأمُ  ِفَي الثََّمَن.ِللأَباِئِع َأنأ َيسأ َتوأ ِبَسُه إَلى َأنأ َيسأ َتِري َوَيحأ  شأ
ُة  َقَط َحقَّ َحبأِسِه َوفِ  282) الأَمادَّ َتِري الأَحَواَلَة َفَقدأ َأسأ ي ( إَذا َأَحاَل الأَباِئُع إنأَساًنا ِبَثَمِن الأَمِبيِع َوَقِبَل الأُمشأ

َباِئِع َأنأ يَباِدَرِبَتسأ  ٍأ ٍأ وَرِة يلزم اَل .َهِذِه الصُّ َتِريأ  ِليأِم الأَمِبيأِع ِللأُمشأ
ُة  َترِ  283) الأَمادَّ ي ( ِفي َبيأِع النَِّسيَئِة َليأَس ِللأَباِئِع َحقُّ َحبأِس الأَمِبيِع َبلأ َعَليأِه َأنأ ُيَسلِ َم الأَمِبيَع إَلى الأُمشأ

ََجِل . ِبَض الثََّمَن َوقأَت ُحُلوِل اْلأ  َعَلى َأنأ َيقأ
ُة  َل الأَباِئُع الثََّمَن َسَقَط َحقُّ َحبأِسِه ِللأَمِبيِع َوَعَليأِه ِحيَنِئذ   ( 284) الأَمادَّ اًل ُثمَّ َأجَّ َأنأ إَذا َباَع َحاِلًّ َأيأ ُمَعجَّ

ََجِل . ِبَض الثََّمَن َوقأَت ُحُلوِل اْلأ َتِري َعَلى َأنأ َيقأ  ُيَسلِ َم الأَمِبيَع ِللأُمشأ
ُل الثَّاِلُث ِفي َحقِ  مَ  ِليمِ الأَفصأ  َكاِن التَّسأ

ُة  ُجوٌد ِفيِه ِحيَنِئذ  َمَثاًل َلوأ َباَع  285) الأَمادَّ ِليَم الأَمِبيِع ِفي الأَمَحلِ  الَِّذي ُهَو َموأ َتِضي َتسأ ِد َيقأ َلُق الأَعقأ ( ُمطأ
ِليُم  ُبولأ ِحنأَطًة الَِّتي ِفي تكفور َطاِغي َيلأَزُم َعَليأِه َتسأ اَلمأ ُقوَتِة ِفي تكفور َرُجٌل َوُهَو ِفي إسأ الأِحنأَطِة الأَموأ

ُبولأ . اَلمأ  َطاِغي َوَليأَس َعَليأِه َأنأ ُيَسلِ َمَها ِفي إسأ
ُة  َد َذِلَك َكاَن  286) الأَمادَّ ِد َوَعِلَم ِبِه َبعأ َلُم َأنَّ الأَمِبيَع ِفي َأيِ  َمَحل   َوقأَت الأَعقأ َتِري َِل َيعأ ( إَذا َكاَن الأُمشأ
  َشاَء َفَسَخ الأَبيأَع ُمَخيًَّرا إنأ 
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ُجوًدا . َضاُه َوَقَبَض الأَمِبيَع َحيأُث َكاَن َموأ  َوِإنأ َشاَء َأمأ



ُة  ِليُمُه ِفي الأَمَحلِ  الأَمذأُكورِ  287) َمادَّ  ( إَذا ِبيَع َماٌل َعَلى َأنأ ُيَسلََّم ِفي َمَحلِ  َكَذا َلِزَم َتسأ
ُل الرَّاِبُع ِفي َمُئوَنِة ا ِليِم َوَلَواِزِم إتأَماِمهِ الأَفصأ  لتَّسأ

ُة  بَ  288) الأَمادَّ ِنَها َوَما َأشأ َرُة َعدِ  النُُّقوِد َوَوزأ َتِري َمَثاًل ُأجأ َه َذِلَك ( : الأَمَصاِرُف الأُمَتَعلِ َقُة ِبالثََّمِن َتلأَزُم الأُمشأ
َن َوالأَعدَّ ِمنأ  َدُه . ِْلَنَّ الأَوزأ َتِري َوحأ ِليِم الثََّمِن َلِزَمُه َتلأَزُم الأُمشأ َتِري ُملأَزًما ِبَتسأ ِليِم َوَلمَّا َكاَن الأُمشأ إتأَماِم التَّسأ

ِليِم الثََّمِن َيِجُب َعَلى ِن اللََّذيأِن ُهَما ِمنأ َتَماِم َتسأ َرُة الأَعدِ  َوالأَوزأ ِليُم َفُأجأ َفَعَها . َما َيِتمُّ ِبِه التَّسأ َتِري َأنأ َيدأ  الأُمشأ
هَ  ِل الأَمَجلَِّة ) الأَمَصاِرُف الأُمَتَعلِ َقُة ِبالثََّمِن ( َأنَُّه إَذا َوَقَع َبيأَن الأُمَتَباِيعَ َوُيفأ يأِن ِخاَلٌف ِفي ُم ِمنأ إطأاَلِق َقوأ

َرُف ِفي َسِبيِل َذِلَك َتلأَزُم الأ  َدَة َفالنََّفَقُة الَِّتي ُتصأ َتِري الأَجوأ َدِة الثََّمِن َوَزَعَم الأُمشأ َتِري ) ِهنأِديٌَّة ( إِلَّ َأنَُّه َجوأ ُمشأ
ِه َيلأَزُم الأَبا ِنِه َوَعدِ  ِم َأنَُّه ُزُيوٌف َفَما ُينأَفُق َعَلى َوزأ َد ِمنأ َتَماِم إَذا َقَبَض الأَباِئُع الثََّمَن َوأََعاَدُه ِبَزعأ ِئَع ِْلَنَّ النَّقأ

ٌط ِلُثُبوِت الرَّدِ  إذأ َِل َتثأبُ  ِليِم َوَشرأ ٌص َمِديًنا ِْلَخَر ِبَديأن  َغيأِر التَّسأ ِدِه َوَكَذِلَك إَذا َكاَن َشخأ ُت ِزَياَفُتُه إِلَّ ِبَنقأ
ِنِه َتلأَزُم الأَمِديَن إِلَّ َأنَّ  يأِن َوَوزأ َداِد َهَذا الدَّ َرُة َتعأ يأِن َفُأجأ َد َثَمِن الأَمِبيِع َفَأَراَد َأَداَء الدَّ اِئُن َبعأ َعى الدَّ ُه إَذا ادَّ

يأ اسأ  ِن َعَليأِه ِْلَنَُّه ِبَقبأِضِه الدَّ َفاُه ِبُدوِن َعد   َفَمَصاِرُف الأَعدِ  َوالأَوزأ َتوأ َبَح ِفي َضَماِنِه ِتيَفاِئِه َديأَنُه َأنَُّه اسأ َن َأصأ
َتاِر ( .  ) َردُّ الأُمحأ

ُة  َرُة الأَكيَّاِل ِللأَمِكياَلِت ( : الأَمَصاِرُف الأُمَتَعلِ َقُة ِبَتَسلُِّم الأَمِبيِع َتلأ  289) الأَمادَّ َدُه َمَثاًل ُأجأ َزُم الأَباِئَع َوحأ
َدهُ  ُزوَناِت الأَمِبيَعِة َتلأَزُم الأَباِئَع َوحأ  َوالأَوزَّاِن ِللأَموأ

ةُ  َتِري َمَثاًل َلوأ  290) الأَمادَّ َنُتَها َوَمَصاِرُفَها َعَلى الأُمشأ َياُء الأَمِبيَعُة ُجَزاًفا ُمؤأ َشأ م   ( : اْلأ ِبيَعتأ َثَمَرُة َكرأ
َرُة إ َتِري َوَكَذا َلوأ ِبيَع َأنأَباُر ِحنأَطة  َفُأجأ ِع الثََّمَرِة َوَجزَُّها َعَلى الأُمشأ َرُة َقطأ َراِج الأِحنأَطِة ِمنأ ُجَزاًفا َكاَنتأ ُأجأ خأ

َتِري. ِلَها َعَلى الأُمشأ َنأَباِر َوَنقأ  اْلأ
ُة  ِلِه َوِإيَصاِلِه إَلى َبيأِت ( : َما ُيَباُع مَ  291) الأَمادَّ َرُة َنقأ ِم َتُكوُن ُأجأ ُموًِل َعَلى الأَحَيَواِن َكالأَحَطِب َوالأَفحأ حأ

ِف الأَبلأَدِة َوَعاَدِتَها . َتِري َجاِرَيًة َعَلى َحَسَب ُعرأ  الأُمشأ
ُة  َنَداِت َوالأُحَجِج َوُصُكوِك الأُمبَ  292) الأَمادَّ َرُة ِكَتاَبِة السَّ َتِري َلِكنأ َيلأَزُم الأَباِئَع ( : ُأجأ اَيَعاِت َتلأَزُم الأُمشأ

َكَمِة  َهاِد َعَليأِه ِفي الأَمحأ شأ ِريُر الأَبيأِع َواْلأِ  َتقأ
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ُة  َء ( الأَمِبيُع إَذا َهَلَك ِفي َيِد الأَباِئِع َقبأَل َأنأ  293) الأَمادَّ َتِري َيُكوُن ِمنأ َماِل الأَباِئِع َوَِل َشيأ ِبَضُه الأُمشأ َيقأ
َتِري .  َعَلى الأُمشأ

ُة  َء َعَلى الأَباِئِع . 294) الأَمادَّ َتِري َوَِل َشيأ َد الأَقبأِض َهَلَك ِمنأ َماِل الأُمشأ  ( إَذا َهَلَك الأَمِبيُع َبعأ
ُة  َتِري  295) الأَمادَّ َداُد الأَمِبيِع ( إَذا َقَبَض الأُمشأ ِترأ ِلًسا َقبأَل َأَداِء الثََّمِن َفَليأَس ِللأَباِئِع اسأ الأَمِبيَع ُثمَّ َماَت ُمفأ

 َبلأ َيُكوُن ِمثأَل الأُغَرَماِء .



ُة  َل َقبأِض الأَمِبيِع َوَأَداِء الثََّمِن َكاَن ِللأَباِئِع حَ  296) الأَمادَّ ِلًسا َقبأ َتِري ُمفأ بأُس الأَمِبيِع إَلى ( إَذا َماَت الأُمشأ
وَرِة َيِبيُع الأَحاِكُم الأَمِبيَع َفُيوِفي َحقَّ ا َتِري َوِفي َهِذِه الصُّ ِفَي الثََّمَن ِمنأ َتِرَكِة الأُمشأ َتوأ لأَباِئِع ِبَتَماِمِه َأنأ َيسأ

ِليِ  َأَخَذ الأَباِئُع الثََّمَن الَِّذي َصأ ِبيَع ِبِه َوَيُكوُن ِفي الأَباِقي َكالأُغَرَماِء َوِإنأ ِبيَع  َوِإنأ ِبيَع ِبَأنأَقَص ِمنأ الثََّمِن اْلأ
َطى إَلى الأُغَرَماِء . ِليَّ َفَقطأ َوَما َزاَد ُيعأ َصأ َيَد َأَخَذ الأَباِئُع الثََّمَن اْلأ  ِبَأزأ

ُة  ِليِم الأمَ  297) الأَمادَّ َل َتسأ ِلًسا َقبأ َتِري َكاَن الأَمِبيُع . ( إَذا َقَبَض الأَباِئُع الثََّمَن َوَماَت ُمفأ ِبيِع إَلى الأُمشأ
َتِري الأَمِبيَع َوَِل ُيَزاِحُمُه َساِئُر الأُغَرَماءِ  وَرِة َيأأُخُذ الأُمشأ  . َأَماَنًة ِفي َيِد الأَباِئِع َوِفي َهِذِه الصُّ

ِم النََّظرِ  َراِء َوَسوأ ِم الشِ   الفصل السادس: ِفيَما َيَتَعلَُّق ِبَسوأ
ةُ  َراِء َوُهَو َأنأ  298 ) الأَمادَّ ِم الشِ  َتِري َعَلى َسوأ  ( . َما َقَبَضُه الأُمشأ
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ِمَيِة الثََّمِن َفَهَلَك َأوأ َضاَع ِفي َيِدهِ  َتِرَيُه َمَع َتسأ َتِري ِمنأ الأَباِئِع َماًِل َعَلى َأنأ َيشأ َفِإنأ َكاَن ِمنأ  َيأأُخَذ الأُمشأ

يَمُتُه َوِإنأ َكاَن ِمنأ الأِمثأِليَّاِت َلِزَم َعَليأِه َأَداُء ِمثأِلِه ِللأَباِئِع َوَأمَّا إَذا َأَخَذُه ِبُدوِن َأنأ الأِقَيِميَّاِت َلِزَمتأ َعَليأِه قِ 
َمُن إَذا َهَلَك َأوأ َضاعَ  َتِري َفاَل َيضأ َي َلُه َثَمًنا َكاَن َذِلَك الأَماُل َأَماَنًة ِفي َيِد الأُمشأ َتَعد   َمَثاًل   ِباَل ُيَبيِ َن َوُيَسمِ 

َتِرَها َفَأخَ  َجَبتأك اشأ ابَِّة َألأُف ِقرأش  اذأَهبأ ِبَها َفِإنأ أَعأ َتِري َثَمُن َهِذِه الدَّ َتِري َلوأ َقاَل الأَباِئُع ِللأُمشأ َذَها الأُمشأ
ابَُّة ِفي َيِدِه َلِزَم َعَليأِه َأدَ  َتِرَيَها َفَهَلَكتأ الدَّ وَرِة ِلَيشأ اُء ِقيَمِتَها ِللأَباِئِع َوَأمَّا إَذا َلمأ ُيَبيِ نأ الثََّمَن َبلأ َعَلى َهِذِه الصُّ

َجَبتأ  َتِري َعَلى َأنَُّه إَذا أَعأ َتِرَها َوَأَخَذَها الأُمشأ َجَبتأك َفاشأ َها َفِإنأ أَعأ َتِري ُخذأ ُه ُيَقاِوُلُه َعَلى َقاَل الأَباِئُع ِللأُمشأ
َتِريَها َفِبَهِذِه الصُّ  َمُن.الثََّمِن َوَيشأ َتِري ِباَل َتَعد   َِل َيضأ  وَرِة إَذا َهَلَكتأ ِفي َيِد الأُمشأ

ُة  ِبَض َماًِل ِلَينأُظَر إَليأِه َأوأ ِلُيِرَيُه ِْلَخَر َسَواٌء َأَبيَّنَ  299) الأَمادَّ ِم النََّظِر َوُهَو َأنأ َيقأ َبُض َعَلى َسوأ  ( َما ُيقأ
َمُن إَذا َهَلَك َأوأ َضاَع ِباَل َتَعد   .َثَمَنُه َأمأ َِل َفَيُكوُن َذِلَك الأمَ   اُل َأَماَنًة ِفي َيِد الأَقاِبِض َفاَل َيضأ

اِدُس: ِفي َبَياِن الأِخَياَراتِ   الأَباُب السَّ
َتِمُل َعَلى َسبأَعِة ُفُصول  :  َوَيشأ

طِ  رأ ُل : ِفي َبَياِن ِخَياِر الشَّ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ
ُة  َتِري ( َيُجوُز أَ  300) الأَمادَّ ُلوَمًة ِلُكل   ِمنأ الأَباِئِع َوالأُمشأ ًة َمعأ ِخ الأَبيأِع َأوأ إَجاَزِتِه ُمدَّ َرَط الأِخَياُر ِبَفسأ  نأ ُيشأ
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َخِر .  َأوأ ِْلََحِدِهَما ُدوَن اْلأ

ُة  ِخ  301) الأَمادَّ ِة الأُمَعيََّنِة ِللأِخَياِر. ( ُكلُّ َمنأ ُشِرَط َلُه الأِخَياُر ِفي الأَبيأِع َيِصيُر ُمَخيًَّرا ِبَفسأ الأَبيأِع ِفي الأُمدَّ
ُة  ِل . 302) الأَمادَّ ِل َيُكوُن ِبالأِفعأ ِة الأِخَياِر َكَما َيُكوُن ِبالأَقوأ ُخ الأَبيأِع َوِإَجاَزِتِه ِفي ُمدَّ  ( : َفسأ



ُة  ِليَُّة ِهَي ُكلُّ َلفأظ  َيُدلُّ َعَلى 303) الأَمادَّ َجاَزُة الأَقوأ ُخ  ( اْلأِ ُت َوَرِضيُت َوالأَفسأ َضا ِبُلُزوِم الأَبيأِع َكَأَجزأ الرِ 
ُت َوَتَركأُت . َضا َكَفَسخأ ِليُّ ُهَو ُكلُّ َلفأظ  َيُدلُّ َعَلى َعَدِم الرِ   الأَقوأ

ُة  ُخ الأِفعأ  304) الأَمادَّ َضا َوالأَفسأ ل  َيُدلُّ َعَلى الرِ  ِليَُّة ِهَي ُكلُّ ِفعأ َجاَزُة الأِفعأ ل  َيُدلُّ َعَلى ( اْلأِ ِليُّ ُهَو ُكلُّ ِفعأ
ِرَض الأ  ِك َكَأنأ َيعأ َتِري ُمَخيًَّرا َوَتَصرََّف ِبالأَمِبيِع َتَصرَُّف الأُمالَّ َضا َمَثاًل َلوأ َكاَن الأُمشأ َمِبيَع ِللأَبيأِع َأوأ َعَدِم الرِ 

ِليًَّة َيلأَزُم ِبَها َرُه َكاَن إَجاَزًة ِفعأ ِه  َيرأَهَنُه َأوأ ُيَؤجِ  الأَبيأُع َوِإَذا َكاَن الأَباِئُع ُمَخيًَّرا َوَتَصرََّف ِبالأَمِبيِع َعَلى َهَذا الأَوجأ
ِليًّا ِللأَبيأعِ  ًخا ِفعأ  َكاَن َفسأ

ُة  َسخأ َأوأ َلمأ ُيِجزأ َمنأ َلُه الأِخَياُر َلِزَم الأَبيأُع َوتَ  305) الأَمادَّ ُة الأِخَياِر َوَلمأ َيفأ  مَّ .( إَذا َمَضتأ ُمدَّ
ُة  َتِري الأَمِبيَع  306) الأَمادَّ ِتِه َمَلَك الأُمشأ ِط َِل ُيوَرُث َفِإَذا َكاَن الأِخَياُر ِللأَباِئِع َوَماَت ِفي ُمدَّ رأ ( ِخَياُر الشَّ

َتِري َفَماَت َمَلَكُه َوَرَثُتُه ِباَل ِخَيار  .  َوِإَذا َكاَن ِللأُمشأ
ُة  ِة انأَفَسَخ الأَبيأُع َوَأيُُّهَما ( إَذا ُشِرَط الأِخيَ  307) الأَمادَّ َتِري َمًعا َفَأيُُّهَما َفَسَخ ِفي َأثأَناِء الأُمدَّ اُر ِللأَباِئِع َوالأُمشأ

ِة . َخِر إَلى انأِتَهاِء الأُمدَّ  َأَجاَز َسَقَط ِخَياُر الأُمِجيِز َفَقطأ َوَبِقَي الأِخَياُر ِلْلأ
ُة  ُرُج الأَمِبيُع ( إَذا ُشِرَط الأِخَيا 308) الأَمادَّ  ُر ِللأَباِئِع َفَقطأ َِل َيخأ

 

62 
َد َقبأِض  َتِري َبعأ َواِلِه َفِإَذا َتِلَف الأَمِبيُع ِفي َيِد الأُمشأ َلِة َأمأ ُدوًدا ِمنأ ُجمأ ِه َِل َيلأَزُمُه الثََّمُن ِمنأ ِملأِكِه َبلأ َيبأَقى َمعأ

َم َقبأِضِه .الأُمَسمَّى َبلأ َيلأَزُمُه َأَداُء ِقيَمِتِه ِللأبَ   اِئِع َيوأ
ُة  َتِري َفِإَذا  309) الأَمادَّ َتِري َفَقطأ َخَرَج الأَمِبيُع ِمنأ ِملأِك الأَباِئِع َوَصاَر ِملأًكا ِللأُمشأ ( إَذا ُشِرَط الأِخَياُر ِللأُمشأ

َد َقبأِضِه َيلأَزُمُه َأَداُء َثَمِنِه الأمُ  َتِري َبعأ  َسمَّى ِللأَباِئعِ َهَلَك الأَمِبيُع ِفي َيِد الأُمشأ
فِ  ُل الثَّاِني : ِفي َبَياِن ِخَياِر الأَوصأ  الأَفصأ

ُة  َتِري  310)الأَمادَّ ِف َكاَن الأُمشأ ف  َمرأُغوب  َفَظَهَر الأَمِبيُع َخاِلًيا َعنأ َذِلَك الأَوصأ ( إَذا َباَع َماًِل ِبَوصأ
ِف َمَثاًل َلوأ ُمَخيًَّرا إنأ َشاَء َفَسَخ الأَبيأَع َوِإنأ َشاَء َأَخَذهُ   ِبَجِميِع الثََّمِن الأُمَسمَّى َوُيَسمَّى َهَذا ِخَياَر الأَوصأ

ا َليأ  َتِري ُمَخيًَّرا َوَكَذا َلوأ َباَع َفصًّ اًل َعَلى َأنَُّه َباَع َبَقَرًة َعَلى َأنََّها َحُلوٌب َفَظَهَرتأ َغيأَر َحُلوب  َيُكوُن الأُمشأ
َمُر َفَظَهَر َأصأ  َتِري .َياُقوٌت َأحأ  َفَر ُيَخيَُّر الأُمشأ

ُة  ِف َفَظَهَر الأَبيأُع  311) الأَمادَّ َتِري الَِّذي َلُه ِخَياُر الأَوصأ ِف ُيوَرُث َمَثاًل َلوأ َماَت الأُمشأ ( ِخَياُر الأَوصأ
ِخ . ِف َكاَن ِللأَواِصِف َحقُّ الأَفسأ  َخاِلًيا ِمنأ َذِلَك الأَوصأ

ُة  تَ  312) الأَمادَّ ِك َبَطَل ِخَياُرُه. ( : الأُمشأ ِف إَذا َتَصرََّف ِبالأَمِبيِع َتَصرَُّف الأُمالَّ  ِري الَِّذي َلُه ِخَياُر الأَوصأ
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ِد : ُل الثَّاِلُث ِفي َحقِ  ِخَياِر النَّقأ  الأَفصأ

ُة  َتِري الثََّمَن ِفي َوقأِت َكذَ  313) الأَمادَّ َي الأُمشأ ِه َفاَل َبيأَع َبيأَنُهَما ( إَذا َتَباَيَعا َعَلى َأنأ ُيَؤدِ  ا َوِإنأ َلمأ ُيَؤدِ 
ِد.  َصحَّ الأَبيأُع َوَهَذا ُيَقاُل َلُه ِخَياُر النَّقأ

ُة  ِد فَ  314) الأَمادَّ ِة الأُمَعيََّنِة َكاَن الأَبيأُع الَِّذي ِفيِه ِخَياُر النَّقأ َتِري الثََّمَن ِفي الأُمدَّ  اِسًدا .( : إَذا َلمأ ُيَؤدِ  الأُمشأ
ُة  ِة الأِخَياِر َبَطَل الأَبيأُع . 315ا ) الأَمادَّ ِد ِفي َأثأَناِء ُمدَّ َتِري الأُمَخيَُّر ِبِخَياِر النَّقأ  ( إَذا َماَت الأُمشأ

ِيينِ  ُل الرَّاِبُع ِفي َبَياِن ِخَياِر التَّعأ  الأَفصأ
ُة  َتِري ( : َلوأ َبيََّن الأَباِئُع َأثأَماَن َشيأَئيأِن َأوأ  316) الأَمادَّ َياَء ِمنأ الأِقَيِميَّاِت ُكل   َعَلى ِحَدة  َعَلى َأنَّ الأُمشأ  َأشأ

ِطي َأيًّا َأَراَد َكَذِلَك َصحَّ الأَبيأُع َوهَ  َذا ُيَقاُل َلُه ِخَياُر َيأأُخُذ َأيًّا َشاَء ِبالثََّمِن الَِّذي َبيََّنُه َلُه َأوأ الأَباِئُع ُيعأ
ِييِن .  التَّعأ
ُة  ةِ  317) الأَمادَّ ِييُن الأُمدَّ ِييِن َتعأ  ( َيلأَزُم ِفي ِخَياِر التَّعأ
ُة  ِة الَّ  318) الأَمادَّ َء الَِّذي َيأأُخُذُه ِفي انأِقَضاِء الأُمدَّ يأ ِييِن َيلأَزُم َعَليأِه َأنأ ُيَعيِ َن الشَّ ِتي ( : َمنأ َلُه ِخَياُر التَّعأ
 ُعيِ َنتأ .

ُة  َسَط ( ِخَياُر التَّعأ  319) الأَمادَّ َلى َوَأوأ َضَر الأَباِئُع َثاَلَثَة َأثأَواب  أَعأ ِييِن َينأَتِقُل إَلى الأَواِرِث َمَثاًل َلوأ َأحأ
َنى ِمنأ ِجنأس  َواِحد  َوَبيََّن ِلُكل   ِمنأَها َثَمًنا   َوَأدأ

 

64 
َتِرَي  ِييِن َعَلى َأنَّ الأُمشأ َبَعِة َأيَّام  َيأأُخُذ َأيََّها َشاَء َعَلى ِحَدة  َوَباَع َأَحَدَها َِل َعَلى التَّعأ ِة َثاَلَثِة َأوأ َأرأ ِفي ُمدَّ

َتِري َعَلى َهَذا الأِمنأَواِل انأَعَقَد الأَبيأُع َوِفي انأِقَضاِء الأُمدَّ  َبُر ِبالثََّمِن الَِّذي َتَعيََّن َلُه َوَقِبَل الأُمشأ ِة الأُمَعيََّنِة ُيجأ
ِييِن أَ  َتِري َعَلى َتعأ ِييِن الأُمشأ َبًرا َعَلى َتعأ ِييِن َيُكوُن الأَواِرُث َأيأًضا ُمجأ َل التَّعأ ِع َثَمِنِه َفَلوأ َماَت َقبأ َحِدَها َوَدفأ

ِثِه .  َأَحِدَها َوَدفأِع َثَمِنِه ِمنأ َتِرَكِة ُمَورِ 
َيةِ  ؤأ ُل الأَخاِمُس ِفي َحقِ  ِخَياِر الرُّ  الأَفصأ

ُة  َتَرى َشيأ  320) الأَمادَّ ًئا َوَلمأ َيَرُه َكاَن َلُه الأِخَياُر َحتَّى َيَراهُ َفِإَذا َرآهُ إنأ َشاَء َقِبَلُه َوِإنأ َشاَء َفَسَخ ( َمنأ اشأ
َيِة . ؤأ  الأَبيأَع َوُيَقاُل ِلَهَذا الأِخَياِر ِخَياُر الرُّ

ُة  َيِة َِل َينأَتِقُل إَلى الأَواِرِث َفِإَذا َماَت ا 321) الأَمادَّ ؤأ َل َأنأ َيَرى الأَمِبيَع َلِزَم الأَبيأُع َوَِل ( ِخَياُر الرُّ َتِري َقبأ لأُمشأ
 ِخَياَر ِلَواِرِثِه .

ُة  رأثِ  322) الأَمادَّ  ( : َِل ِخَياَر ِللأَباِئِع َوَلوأ َكاَن َلمأ َيَر الأَمِبيَع َمَثاًل َلوأ َباَع َرُجٌل َماًِل َدَخَل ِفي ِملأِكِه ِباْلأِ
 َقَد الأَبيأُع ِباَل ِخَيار  ِللأَباِئِع .َوَكاَن َلمأ َيَرُه انأعَ 

ُة  َرُف 323) الأَمادَّ َيِة ُهَو الأُوُقوُف َعَلى الأَحاِل َوالأَمَحلِ  الَِّذي ُيعأ ؤأ ِث ِخَياِر الرُّ َيِة ِفي َبحأ ؤأ ( الأُمَراُد ِمنأ الرُّ



َباُس َوالأقُ  ِليُّ ِمنأ الأَمِبيِع َمَثاًل الأِكرأ َصأ َماُش الَِّذي َيُكوُن َظاِهُرُه َوَباِطُنُه ُمَتَساِوَييأِن َتكأِفي ِبِه الأَمقأُصوُد اْلأ
َتَراةُ  اُة الأُمشأ ِشِه َوُدُروِبِه َوالشَّ َيُة َنقأ َيُة َظاِهِرِه َوالأُقَماُش الأَمنأُقوُش َوالأُمَدرَُّب َتلأَزُم ُرؤأ ِل التََّناُسِل َوالتََّواُلِد ُرؤأ ِْلَجأ

ِيهَ  َيُة َثدأ ُروَباُت يَ َيلأَزُم ُرؤأ ِرَها َوَألأَيِتَها َوالأَمأأُكوَِلُت َوالأَمشأ َتِضي َجسُّ َظهأ ِم َيقأ ِل اللَّحأ اُة الأَمأأُخوَذُة ِْلَجأ لأَزُم ا َوالشَّ
َتِري إَذا َعَرَف َهِذِه  َمَها َفالأُمشأ  َأنأ َيُذوَق َطعأ

 

65 
َتَراهَ  َوِر الأَمذأُكوَرِة ُثمَّ اشأ َواَل َعَلى الصُّ َمأ َيِة .اْلأ ؤأ  ا َليأَس َلُه ِخَياُر الرُّ

ُة  ُنأُموَذِج ِمنأَها َفَقطأ . 324) الأَمادَّ َيُة اْلأ َتَضى ُأنأُموَذِجَها َتكأِفي ُرؤأ َياُء الَِّتي ُتَباُع َعَلى ُمقأ َشأ  ( اْلأ
ُة  ُنأُموذَ  325) الأَمادَّ ُنأُموَذِج إَذا َظَهَر ُدوَن اْلأ َتَضى اْلأ َتِري ُمَخيًَّرا إنأ ( َما ِبيَع َعَلى ُمقأ ِج َيُكوُن الأُمشأ

يأُت َوَما ُصِنَع َعَلى َنَسق  َواِحد  ِمنأ الأِكرأ  ُن َوالزَّ مأ ُه َمَثاًل الأِحنأَطُة َوالسَّ َباِس َوالأُجوِخ َشاَء َقِبَلُه َوِإنأ َشاَء َردَّ
َتَراَها عَ  َتِري ُأنأُموَذَجَها ُثمَّ اشأ َباِهَها إَذا َرَأى الأُمشأ ُنأُموَذِج ُيَخيَُّر َوَأشأ َنى ِمنأ اْلأ َتَضاُه َفَظَهَرتأ َأدأ َلى ُمقأ

َتِري ِحيَنِئذ  .  الأُمشأ
ُة  َيُة ُكلِ  َبيأت  ِمنأَها إِلَّ َأنَّ َما َكاَنتأ  326) الأَمادَّ ِوِهَما ِمنأ الأَعَقاِر َتلأَزُم ُرؤأ اِر َوالأَخاِن َوَنحأ  ( ِفي ِشَراِء الدَّ

ُنوَعةً  َيُة َبيأت  َواِحد  ِمنأَها .ُبُيوُتَها َمصأ ِفي ُرؤأ   َعَلى َنَسق  َواِحد  َفَتكأ
ُة  َيُة ُكلِ  َواِحَدة  ِمنأَها َعَلى ِحَدِتِه . 327) الأَمادَّ َقًة َواِحَدًة َتلأَزُم ُرؤأ َياُء ُمَتَفاِوَتٌة َصفأ ُتِرَيتأ َأشأ  ( إَذا ُاشأ
ُة  َياُء مُ  328) الأَمادَّ ُتِرَيتأ َأشأ َضَها َوَلمأ َيَر الأَباِقي ( إَذا ُاشأ َتِري َرَأى َبعأ َقًة َواِحَدًة َوَكاَن الأُمشأ َتَفاِوَتٌة َصفأ

َياِء الأَمِبيَعِة َوِإنأ َشاَء َردَّ َجِميَعَها َوَليأَس َلهُ  َشأ َأنأ َيأأُخَذ َما  َفَمَتى َرَأى َذِلَك الأَباِقي إنأ َشاَء َأَخَذ َجِميَع اْلأ
 اِقي .َرآهُ َوَيتأُرَك الأبَ 

ُة  َلَم  329) الأَمادَّ َتِريِه ِبُدوِن َأنأ َيعأ َمى َوِشَراُؤُه َصِحيٌح إِلَّ َأنَُّه ُيَخيَُّر ِفي الأَماِل الَِّذي َيشأ َعأ ( َبيأُع اْلأ
َفَها إنأ َشاءَ  َفَها َكاَن ُمَخيًَّرا َفَمَتى َعِلَم َوصأ َلُم َوصأ َتَرى َداًرا َِل َيعأ َفُه َمَثاًل َلوأ اشأ َهاَوصأ   َأَخَذَها َوِإنأ َشاَء َردَّ

ُة  َتَراهُ َِل َيُكوُن ُمَخيًَّرا . 330) الأَمادَّ َفُه ُثمَّ اشأ َمى َوَعَرَف َوصأ َعأ ٌء ِلِلأ  ( إَذا ُوِصَف َشيأ
ُة  ُقُط ِخَياُرُه ِبَلمأسِ  331) الأَمادَّ َمى َيسأ َعأ  ( : اْلأ

ِس  َرُف ِباللَّمأ َياِء الَِّتي ُتعأ َشأ  اْلأ

 

66 
َتَراهَ وَ  َياَء ُثمَّ اشأ َشأ ِني َأنَُّه إَذا َلَمَس َوَشمَّ َوَذاَق َهِذِه اْلأ ِق الأَمُذوَقاِت َيعأ ُموَماِت َوَذوأ ا َكاَن ِشَراُؤُه َشمِ  الأَمشأ

 َصِحيًحا َِلِزًما .
ُة  ة  وَ  332) الأَمادَّ َد ُمدَّ َتَراهُ َبعأ َراِء ُثمَّ اشأ ِد الشِ  ُء الَِّذي َرآهُ َِل ِخَياَر ( َمنأ َرَأى َشيأًئا ِبَقصأ يأ َلُم َأنَُّه الشَّ ُهَو َيعأ



َء َقدأ َتَغيََّر َعنأ الأَحاِل الَِّذي َرآهُ ِفيِه َكاَن َلُه الأِخَياُر ِحيَنئِ  يأ  ذ  .َلُه إِلَّ َأنَُّه إَذا َوَجَد َذِلَك الشَّ
ُة  ء  َوالأَوِكيُل ِبقَ  333) الأَمادَّ َِصيِل ) ( : الأَوِكيُل ِبِشَراِء َشيأ َيِة اْلأ ِء َكُرؤأ يأ َيُتُهَما ِلَذِلَك الشَّ بأِضِه َتُكوُن ُرؤأ

ُة  َيُتهُ  334الأَمادَّ ِقُط ُرؤأ َساُلُه َفَقطأ َِل ُتسأ ِذ الأَمِبيِع َوِإرأ َتِري ِْلَخأ ِسَل ِمنأ َطَرِف الأُمشأ ِني َمنأ ُأرأ  ( : الرَُّسوُل َيعأ
َتِري.  ِخَياَر الأُمشأ

ُة  َيِتِه. ( 335) الأَمادَّ ِقُط ِخَياَر ُرؤأ ِك ُيسأ َتِري ِفي الأَمِبيِع َتَصرَُّف الأُمالَّ  : َتَصرُُّف الأُمشأ
 الفصل السادس: في بيان خيار العيب

ُة  ِني َأنَّ َبيأَع الأَماِل ِبُدوِن الأ  336) الأَمادَّ َتِضي َساَلَمَة الأَمِبيِع ِمنأ الأُعُيوِب َيعأ َلُق َيقأ َبَراَءِة ( : الأَبيأُع الأُمطأ
َتِضي َأنأ َيُكوَن الأَمِبيُع َساِلًما َخاِلًيا ِمنأ الأَعيأبِ  ِر َأنَُّه َمِعيٌب َأوأ َساِلٌم َيقأ   .ِمنأ الأُعُيوِب َوِباَل ِذكأ

ُة  َتِري ُمَخيًَّرا إنأ َشاءَ  337) الأَمادَّ َلًقا إَذا ِبيَع َوِفيِه َعيأٌب َقِديٌم َيُكوُن الأُمشأ ُه َوِإنأ َشاَء ( : َما ِبيَع ُمطأ  َردَّ
ِسَك الأَمِبيَع َوَيأأُخَذ َما َنَقَصُه الأَعيأُب َوَهَذا ُيَقاُل َلهُ   ِخَياَر الأَعيأِب .  َقِبَلُه ِبَثَمِنِه الأُمَسمَّى َوَليأَس َلُه َأنأ ُيمأ
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ُة  َباِب الأِخبأَرِة .( الأَعيأُب ُهَو َما ُينأِقُص َثَمَن الأَمِبيِع ِعنأَد التُّجَّ  338) الأَمادَّ  اِر َوَأرأ
ُة  ُجوًدا ِفي الأَمِبيِع َوُهَو ِعنأَد الأَباِئِع . 339) الأَمادَّ  ( : الأَعيأُب الأَقِديُم ُهَو َما َيُكوُن َموأ
ُة  ِد َوَقبأ  340) الأَمادَّ َد الأَعقأ ُدُث ِفي الأَمِبيِع َوُهَو ِفي َيِد الأَباِئِع َبعأ ُمُه ( : الأَعيأُب الَِّذي َيحأ َل الأَقبأِض ُحكأ

ُم الأَعيأِب الأَقِديِم الَِّذي ُيوِجُب الرَّدَّ .  ُحكأ
ُة  َتِري َمَع ِعلأِمِه ِبالأَعيأِب َِل  341) الأَمادَّ ( إَذا َذَكَر الأَباِئُع َأنَّ ِفي الأَمِبيِع َعيأُب َكَذا َوَكَذا َوَقِبَل الأُمشأ

 لأَعيأِب .َيُكوُن َلُه الأِخَياُر ِبَسَبِب َذِلَك ا
ُة  َتِري ِخَياُر َعيأب  .  342) الأَمادَّ ( إَذا َباَع َماًِل َعَلى َأنَُّه َبِريٌء ِمنأ ُكلِ  َعيأب  َظَهَر ِفيِه َِل َيبأَقى ِللأُمشأ
ُة  َوى الأَعيأِب  343) الأَمادَّ َمُع ِمنأُه َدعأ َتَرى َماًِل َوَقِبَلُه ِبَجِميِع الأُعُيوِب َِل ُتسأ َد َذِلَك ، َمَثاًل َلوأ ( َمنأ اشأ َبعأ

َرَج َمِعيًبا ; َفاَل َصاَلِحَيَة َلهُ  ًرا ُمَحطًَّما أَعأ َتَرى َحَيَواًنا ِبَجِميِع الأُعُيوِب َوَقاَل : َقِبلأُتُه ُمَكسَّ َد َذِلَك َأنأ اشأ  َبعأ
ِعَي ِبَعيأب  َقِديم  ِفيِه.  َيدَّ

ُة  َترِ  344) الأَمادَّ َد اطِ اَلِع الأُمشأ ِك َسَقَط ( َبعأ ي َعَلى َعيأب  ِفي الأَمِبيِع إَذا َتَصرََّف ِفيِه َتَصرَُّف الأُمالَّ
َد اطِ اَلِعِه َعَلى َعيأب  َقِديم  ِفيِه َكاَن َعرأ  َتِري الأَمِبيَع ِللأَبيأِع َبعأ ُض الأَمِبيِع ِخَياُرُه ، َمَثاًل : َلوأ َعَرَض الأُمشأ

َد َذِلَك . ِللأَبيأِع ِرًضا ِبالأَعيأِب ; َفاَل  ُه َبعأ  َيُردُّ
ُة  َتِري َأنأ  345) الأَمادَّ َتِري ُثمَّ َظَهَر ِفيِه َعيأٌب َقِديٌم ; َفَليأَس ِللأُمشأ ( َلوأ َحَدَث ِفي الأَمِبيِع َعيأٌب ِعنأَد الأُمشأ

ُه ِبالأَعيأِب الأَقِديِم َبلأ َلُه الأُمَطاَلَبُة ِبُنقأَصاِن الثََّمِن َفَقطأ ، مَ  َد َأنأ َيُردَّ َب ُقَماش  ُثمَّ َبعأ َتَرى َثوأ َثاًل : َلوأ اشأ
َلُه   َقَطَعُه َوَفصَّ
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ُه َعَلى الأ  ِصيَلُه َعيأٌب َحاِدٌث َليأَس َلُه َردُّ َعُه َوَتفأ َباِئِع ِبالأَعيأِب ُبُروًدا اطََّلَع َعَلى َعيأب  َقِديم  ِفيِه َفِبَما َأنَّ َقطأ

 يأِه ِبُنقأَصاِن الثََّمِن َفَقطأ .الأَقِديِم َبلأ َيرأِجُع َعلَ 
ُة  َباِر أَهأِل الأِخبأَرِة الأَخاِليَن َعنأ الأَغَرِض َوَذِلَك ِبَأنأ  346) الأَمادَّ ُلوًما ِبِإخأ ( : ُنقأَصاُن الثََّمِن َيِصيُر َمعأ

َم َمِعيًبا َفَما َكاَن َبيأَن الأقِ  ُب َساِلًما ُثمَّ ُيَقوَّ َم َذِلَك الثَّوأ يَمَتيأِن ِمنأ التََّفاُوِت ُينأَسُب إَلى الثََّمِن الأُمَسمَّى ُيَقوَّ
َب قُ  َتَرى َثوأ َتِري َعَلى الأَباِئِع ِبالنُّقأَصاِن ، َمَثاًل : َلوأ اشأ َبِة َيرأِجُع الأُمشأ َتَضى ِتلأَك النِ سأ َماش  َوَعَلى ُمقأ

َلُه اطَّلَ  َد َأنأ َقَطَعُه َوَفصَّ ًشا َوَبعأ َب ِبِستِ يَن ِقرأ َم أَهأُل الأِخبأَرِة َذِلَك الثَّوأ َتِري َعَلى َعيأب  َقِديم  ِفيِه َفَقوَّ َع الأُمشأ
ًشا َكاَن ُنقأَصاُن الثَّمَ  َبِعيَن ِقرأ َسة  َوَأرأ ًشا َأيأًضا َوَمِعيًبا ِبالأَعيأِب الأَقِديِم ِبَخمأ وَرِة َساِلًما ِبِستِ يَن ِقرأ ِن ِبَهِذِه الصُّ

َسَة َعَشَر قِ  ِب َسالِ َخمأ َبَر أَهأُل الأِخبأَرِة َأنَّ ِقيَمَة َذِلَك الثَّوأ َتِري َعَلى الأَباِئِع َوَلوأ َأخأ ِجُع ِبَها الأُمشأ ًشا َفَيرأ ًما رأ
ًشا َوهِ  ُروَن ِقرأ ًشا َفِبَما َأنَّ التََّفاُوَت الَِّذي َبيأَن الأِقيَمَتيأِن ِعشأ ًشا َوَمِعيًبا ِستُّوَن ِقرأ  ُربأُع الثََّماِنيَن يَ َثَماُنوَن ِقرأ

َبَر أَ  ًشا الَِّتي ِهَي ُربأُع الثََّمِن الأُمَسمَّى َوَلوأ َأخأ َسَة َعَشَر ِقرأ َتِري َأنأ ُيَطاِلَب ِبَخمأ ًشا َفِللأُمشأ هأُل الأِخبأَرِة َأنَّ ِقرأ
ًشا فَ  َبُعوَن ِقرأ ًشا َوَمِعيًبا َأرأ ُسوَن ِقرأ ِب َساِلًما َخمأ ِبَما َأنَّ التََّفاُوَت الَِّذي َبيأَن الأِقيَمَتيأِن َعَشَرُة ِقيَمَة َذِلَك الثَّوأ

ًشا  َس الثََّمِن الأُمَسمَّى َوُهَو اثأَنا َعَشَر ِقرأ َتَبُر النُّقأَصاُن ُخمأ ًشا ُيعأ ِسيَن ِقرأ ُس الأَخمأ  .ُقُروش  َوِهَي ُخمأ
ُة  يأُب الأَقِديُم ُموِجًبا ِللرَّدِ  َعَلى الأَباِئِع ، َمَثاًل : َلوأ ( : إَذا َزاَل الأَعيأُب الأَحاِدُث َصاَر الأعَ  347) الأَمادَّ

ُه ِبا َتِري َردُّ َتِري ُثمَّ اطََّلَع َعَلى َعيأب  َقِديم  ِفيِه ; َليأَس ِللأُمشأ َتَرى َحَيَواًنا َفَمِرَض ِعنأَد الأُمشأ لأَعيأِب الأَقِديِم اشأ
َتِري َأنأ َيُردَّ الأَحَيَواَن َعَلى الأَباِئِع َبلأ َيرأِجُع َعَليأِه بِ  ُنقأَصاِن الثََّمِن َلِكنأ إَذا َزاَل َذِلَك الأَمَرُض َكاَن ِللأُمشأ

َبِب الأَقِديِم الَِّذي َظَهَر ِفيِه .  ِللأَباِئِع ِبالسَّ
ُة  َد َأنأ َحَدَث ِبِه َعيأٌب ( إَذا َرِضَي الأَباِئُع َأنأ َيأأُخَذ الأَمِبيَع الَِّذي َظَهَر ِبِه َعيأٌب قَ  348) الأَمادَّ ِديٌم َبعأ

َعاِء ِبُنقأَصاِن ال َتِري َصاَلِحيَُّة اِِلدِ  َتِري َوَكاَن َلمأ ُيوَجدأ َماِنٌع ِللرَّدِ  َِل َتبأَقى ِللأُمشأ  ثََّمِن َبلأ َيُكوُن ِعنأَد الأُمشأ
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ُبوًرا َعَلى َردِ  الأَمِبيِع إَلى الأَباِئِع ، َأوأ َقُبوِلِه  َد اِِلطِ اَلِع َعَلى َعيأِبِه َمجأ َتِرَي إَذا َباَع الأَمِبيَع َبعأ َحتَّى َأنَّ الأُمشأ

بَ  َتِرَي َقَطَع الثَّوأ ِعَي ِبُنقأَصاِن الثََّمِن ، َمَثاًل : َلوأ َأنَّ الأُمشأ َتَراهُ الأَقِديِم َِل َيبأَقى َلُه َحقٌّ ِبَأنأ َيدَّ  الَِّذي اشأ
َلُه َقِميًصا ُثمَّ  ُلَب ُنقأَصاَن الثََّمِن ِمنأ الأَباِئِع ; ِْلَنَّ  َوَفصَّ َد َذِلَك َباَعُه ; َفَليأَس َلُه َأنأ َيطأ َوَجَد ِبِه َعيأًبا َوَبعأ

سَ  َتِرَي َباَعُه َكاَن َقدأ َأمأ َبُلُه ِبالأَعيأِب الأَحاِدِث َفِبَما َأنَّ الأُمشأ َسُه َعنأ َكُه َوَحبَ الأَباِئَع َلُه َأنأ َيُقوَل : ُكنأُت َأقأ
 الأَباِئِع .

ُة  َتِري َوِعاَلَوُتُه إَلى الأَمِبيِع َيُكوُن َماِنًعا ِمنأ الرَّدِ  ،  349) الأَمادَّ ء  ِمنأ َماِل الأُمشأ َياَدُة َوِهَي َضمُّ َشيأ ( الزِ 
ِس  َباَغِة َوَغرأ ِب ِبالأِخَياَطِة َوالصِ  بأِغ إَلى الثَّوأ ِض ِمنأ َجاِنِب َمَثاًل : َضمُّ الأَخيأِط َوالصَّ َرأ َجِر ِفي اْلأ الشَّ

َتِري َماِنٌع ِللرَّدِ  .  الأُمشأ



ُة  َتِردَّ الأَمِبيَع َوَلوأ َرِضَي ِبالأَعيأِب الأَحاِدِث َبلأ َيِص  350) الأَمادَّ يُر ( إَذا ُوِجَد َماِنٌع ِللرَّدِ  َليأَس ِللأَباِئِع َأنأ َيسأ
َطاِء ُنقأَصاِن الثَّ  َبًرا َعَلى إعأ َد اطِ اَلِعِه َعَلى ُمجأ َتِري الأَمِبيَع َبعأ وَرِة َلوأ َباَع الأُمشأ َمِن َحتَّى َأنَُّه ِبَهِذِه الصُّ

تَ  ُلَب ُنقأَصاَن الثََّمِن ِمنأ الأَباِئِع َوَيأأُخَذُه ِمنأُه ، َمَثاًل : إنَّ ُمشأ ِب َلوأ َعيأب  َقِديم  ِفيِه َكاَن َلُه َأنأ َيطأ ِرَي الثَّوأ
َل مِ  ُه َوَلوأ َرِضَي ِبالأعَ َفصَّ َتِردَّ يأِب نأُه َقِميًصا َوَخاَطُه ُثمَّ اطََّلَع َعَلى َعيأب  َقِديم  ِفيِه َليأَس ِللأَباِئِع َأنأ َيسأ

َب َأيأًضا ; َتِري َهَذا الثَّوأ َتِري َوَلوأ َباَع الأُمشأ َطاِء ُنقأَصاِن الثََّمِن ِللأُمشأ َبُر َعَلى إعأ َِل َيُكوُن  الأَحاِدِث َبلأ ُيجأ
اِل َبيأُعُه َماِنًعا َلُه ِمنأ َطَلِب ُنقأَصاِن الثََّمِن َوَذِلَك ; ِْلَنَُّه َحيأُث َصاَر َضمُّ الأَخيأِط الَِّذي ُهَو ِمنأ مَ 

َداُد الأَمِبيِع  ِترأ َتِري ِللأَمِبيِع َماِنًعا ِمنأ الرَّدِ  َوَليأَس ِللأَباِئِع ِفي َهِذِه الأَحاَلِة اسأ َمِخيًطا َِل َيُكوُن َبيأُع الأُمشأ
َساًكا ِللأَمِبيِع . َتِري ِحيَنِئذ  َحبأًسا َوِإمأ  الأُمشأ

ُة  َتِري  351) الأَمادَّ َل الأَقبأِض َكاَن الأُمشأ ُضُه َمِعيًبا َفِإنأ َكاَن َقبأ َقًة َواِحَدًة إَذا َظَهَر َبعأ ( : َما ِبيَع َصفأ
ُموَعُه وَ  ِسَك الأَباِقَي ُمَخيًَّرا إنأ َشاَء َردَّ َمجأ َدُه َوُيمأ ِإنأ َشاَء َقِبَلُه ِبَجِميِع الثََّمِن َوَليأَس َلُه َأنأ َيُردَّ الأَمِعيَب َوحأ

ِتِه مِ  ِريِق َضَرٌر ; َكاَن َلُه َأنأ َيُردَّ الأَمِعيَب ِبِحصَّ َد الأَقبأِض َفِإَذا َلمأ َيُكنأ ِفي التَّفأ نأ الثََّمِن َوِإنأ َكاَن َبعأ
 َوَليأَس َلُه َأنأ َيُردَّ الأَجِميَع ِحيَنِئذ  َما َلمأ  َساِلًما
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ِريِقِه َضَرٌر َردَّ الأَجِميَع ، َأوأ َقِبَل الأَجِميَع ِبُكلِ  الثََّمِن ، مَ  َض الأَباِئُع َوَأمَّا إَذا َكاَن ِفي َتفأ َتَرى َيرأ َثاًل : َلوأ اشأ

ًشا َفَظهَ  َبِعيَن ِقرأ َد الأَقبأِض َيُردُّ ُقُلنأُسَوَتيأِن ِبَأرأ ُهَما َمًعا َوِإنأ َكاَن َبعأ َل الأَقبأِض َيُردُّ َداُهَما َمِعيَبًة َقبأ َرتأ إحأ
ِسُك الثَّاِنَيَة ِبَما َبِقَي ِمنأ الثََّمِن ، َأمَّا َلوأ  ِتَها ِمنأ الثََّمِن َساِلَمًة َوُيمأ َدَها ِبِحصَّ َجيأ الأَمِعيَبَة َوحأ َتَرى َزوأ  اشأ

ُذ َثَمِنِهَما ِمنأُه .ُخف   َفظَ  ُهَما َمًعا ِللأَباِئِع َوَأخأ َد الأَقبأِض َكاَن َلُه َردُّ  َهَر َأَحُدُهَما َمِعيًبا َبعأ
ُة  ُزوَناِت َوَما َقَبَضُه  352) الأَمادَّ َداًرا ُمَعيًَّنا ِمنأ ِجنأس  َواِحد  ِمنأ الأَمِكياَلِت َوالأَموأ ٌص ِمقأ َتَرى َشخأ ( إَذا اشأ

ُه َجِميًعا .ُثمَّ وَ  َضُه َمِعيًبا َكاَن ُمَخيًَّرا إنأ َشاَء َقِبَلُه َجِميًعا َوِإنأ َشاَء َردَّ  َجَد َبعأ
ُة  َتَراِة ُتَراًبا َفِإنأ كَ  353) الأَمادَّ َثاِلِهَما ِمنأ الأُحُبوِب الأُمشأ ِعيِر َوَأمأ َتِري ِفي الأِحنأَطِة َأوأ الشَّ اَن ( إَذا َوَجَد الأُمشأ

ِف َصحَّ الأَبيأُع َوِإنأ َكاَن َكِثيًرا ِبَحيأُث ُيَعدُّ َعيأًبا ِعنأَد النَّاِس َيُكونُ َذِلَك ال َتِري تَُّراُب ُيَعدُّ َقِلياًل ِفي الأُعرأ  الأُمشأ
 ُمَخيًَّرا .

ة  ُضَها َفاِسًدا ; َفاَل يُ  354) الأَمادَّ ُز َوَما َشاَكَلُهَما إَذا َظَهَر َبعأ َثُر ِفي الأَعاَدِة ( : الأَبيأُض َوالأَجوأ َتكأ سأ
ُفوًّا َوِإنأ َكاَن الأَفاِسُد َكِثيًرا َكالأَعَشَرِة فِ  ِف َكاِِلثأَنيأِن َوالثَّاَلَثِة ِفي الأِماَئِة َيُكوُن َمعأ ي الأِماَئِة ; َكاَن َوالأُعرأ

َداُد َثَمِنِه ِمنأُه َكاِماًل . ِترأ َتِري َردُّ َجِميِعِه ِللأَباِئِع َواسأ  ِللأُمشأ
ةُ  َداُد َجِميعِ  355) الأَمادَّ ِترأ َتِري اسأ اًل َكاَن الأَبيأُع َباِطاًل َوِللأُمشأ  ( إَذا َظَهَر َجِميُع الأَمِبيِع َغيأُر ُمنأَتَفع  ِبِه َأصأ

ًزا ، َأوأ َبيأًضا َفَظَهَر َجِميُعُه َفاِسًدا َِل ُينأتَ  َتَرى َجوأ َتِري الثََّمِن ِمنأ الأَباِئِع ، َمَثاًل : َلوأ اشأ َفُع ِبِه َكاَن ِللأُمشأ
َداُد َثَمِنِه َكاِماًل ِمنأ الأَباِئِع. ِترأ  اسأ



ِريرِ  ِل السابع: في الأَغَبِن َوالتَّغأ  الأَفصأ
ُة   ( إَذا ُوِجَد َغَبٌن َفاِحٌش ِفي الأَبيأِع َوَلمأ ُيوَجدأ  356) الأَمادَّ
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َسَخ ا ُبوِن َأنأ َيفأ ِريٌر ; َفَليأَس ِللأَمغأ َدُه ِفي َماِل الأَيِتيِم َِل َيِصحُّ الأَبيأُع َوَماُل َتغأ لأَبيأَع إِلَّ َأنَُّه إَذا َوَجَد الأَغَبَن َوحأ

ُم َماِل الأَيِتيِم . ُمُه ُحكأ  الأَوقأِف َوَبيأُت الأَماِل ُحكأ
ُة  َخَر َوَتَحقََّق َأنَّ ِفي  357) الأَمادَّ َسَخ ( إَذا َغرَّ َأَحُد الأُمَتَباِيَعيأِن اْلأ ُبوِن َأنأ َيفأ الأَبيأِع َغَبًنا َفاِحًشا َفِللأَمغأ

.  الأَبيأَع ِحيَنِئذ 
ُة  ِريِر ِلَواِرِثِه. 358) الأَمادَّ َوى التَّغأ َر ِبَغَبن  َفاِحش  َِل َتنأَتِقُل َدعأ  ( إَذا َماَت َمنأ َغرَّ
ُة  ِريٌر إذَ  359) الأَمادَّ َتِري الَِّذي َحَصَل َلُه َتغأ ا اطََّلَع َعَلى الأَغَبِن الأَفاِحِش ُثمَّ َتَصرََّف ِفي الأَمِبيِع ( : الأُمشأ

ِخِه . ِك َسَقَط َحقُّ َفسأ  َتَصرَُّف الأُمالَّ
ُة  ِلَك الأَمِبيُع الَِّذي َصاَر ِفي َبيأِعِه َغَبٌن َفاِحٌش َوَغَرٌر ، َأوأ َحَدَث ِفيِه  360) الأَمادَّ ُتهأ ( إَذا َهَلَك ، َأوأ ُاسأ

َسَخ الأَبيأَع .َعيأٌب  ُبوِن َحقٌّ َأنأ َيفأ َصَة َعَليأَها ِبَناًء َِل َيُكوُن ِللأَمغأ َتِري الأَعرأ  ، َأوأ َبَنى ُمشأ
َكاِمهِ  اِبُع : ِفي َبَياِن َأنأَواِع الأَبيأِع َوَأحأ  الأَباُب السَّ

 َوَينأَقِسُم إَلى ِستَِّة ُفُصول  :
ُل : ِفي َبَياِن َأنأوَ  َوَّ ُل اْلأ  اِع الأَبيأعِ الأَفصأ

ة  ِنِه ِمنأ أَهأِلِه َأيأ الأَعاِقِل الأُمَميِ ِز َوِإَضاَفُتُه إَلى َمَحل    361) الأَمادَّ َتَرُط ِفي انأِعَقاِد الأَبيأِع ُصُدوُر ُركأ ( ُيشأ
ِمِه .   َقاِبل  ِلُحكأ
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ُة  ِنِه َخَلٌل َكَبيأِع الأمَ  362) الأَمادَّ ُنوِن َباِطٌل .( : الأَبيأُع الَِّذي ِفي ُركأ  جأ
ُة  ِليِم  363) الأَمادَّ ُدوَر التَّسأ ُجوًدا َوَمقأ ِم الأَبيأِع ِعَباَرٌة َعنأ الأَمِبيِع الَِّذي َيُكوُن َموأ ( : الأَمَحلُّ الأَقاِبُل ِلُحكأ

ِليِم َوَما َليأَس  ُدوِر التَّسأ ُدوِم َوَما َليأَس ِبَمقأ ًما . َفَبيأُع الأَمعأ م  َباِطٌل . َوَماًِل ُمَتَقوِ   ِبَمال  ُمَتَقوِ 
ُة  َصاِفِه الأَخاِرَجِة َكَما إَذا  364) الأَمادَّ ِض َأوأ ِتَباِر َبعأ ُروًعا ِباعأ ُط انأِعَقاِد الأَبيأِع َوَلمأ َيُكنأ َمشأ ( إَذا ُوِجَد َشرأ

ُهوًِل ، َأوأ َكاَن ِفي الثََّمِن َخَلٌل َصاَر َبيأًعا َفاِسًدا  . َكاَن الأَمِبيُع َمجأ
ُة  َتَرُط ِلَنَفاِذ الأَبيأِع َأنأ َيُكوَن الأَباِئُع َماِلًكا ِللأَمِبيِع ، َأوأ َوِكياًل ِلَماِلِكِه ، َأوأ َوِصيِ ِه  365) الأَمادَّ َوَأنأ ( : ُيشأ

 َِل َيُكوَن ِفي الأَمِبيِع َحقٌّ الأَغيأِر.
ُة  َتِري ِفي الأَمِبيِع  ( : الأَبيأُع الأَفاِسُد َيِصيُر َناِفًذا 366) الأَمادَّ ِني َيِصيُر َتَصرُُّف الأُمشأ ِعنأَد الأَقبأِض . َيعأ



 َجاِئًزا ِحيَنِئذ  .
ُة   ( إَذا ُوِجَد ِفي الأَبيأِع َأَحُد الأِخَياَراِت َِل َيُكوُن َِلِزًما . 367) الأَمادَّ
ُة  ُقوًفا َعَلى ( : الأَبيأُع الَِّذي َيَتَعلَُّق ِبِه َحقُّ آَخَر كَ  368) الأَمادَّ َبيأِع الأُفُضوِليِ  َوَبيأِع الأَمرأُهوِن َينأَعِقُد َموأ

َخِر .  إَجاَزِة َذِلَك اْلأ
 الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع

ُة  َتِري  369) الأَمادَّ ِني َصيأُروَرَة الأُمشأ ُم الأَبيأِع الأُمنأَعِقِد الأِملأِكيَِّة َيعأ  ( : ُحكأ

 

73 
 لأَمِبيِع َوالأَباِئِع َماِلًكا ِللثََّمِن .َماِلًكا لِ 

ُة  ِن الأَباِئِع ِفي الأَبيأ  370) الأَمادَّ َتِري الأَمِبيَع ِبِإذأ اًل . َفِإَذا َقَبَض الأُمشأ َم َأصأ ِع ( الأَبيأُع الأَباِطُل َِل ُيِفيُد الأُحكأ
َتِري َفلَ  َمُنُه .الأَباِطِل ; َكاَن الأَمِبيُع َأَماَنًة ِعنأَد الأُمشأ  وأ َهَلَك ِباَل َتَعد   َِل َيضأ

ُة  َتِرَي إَذا َقَبَض الأَمِبيَع ِبِإذأِن الأَبائِ  371) الأَمادَّ ِني َأنَّ الأُمشأ ًما ِعنأَد الأَقبأِض . َيعأ ِع ( الأَبيأُع الأَفاِسُد ُيِفيُد ُحكأ
ِني َأنَّ الأَمِبيَع إَذا َكاَن ِمنأ  َصاَر ِملأًكا َلُه َفِإَذا َهَلَك الأَمِبيُع َبيأًعا َفاِسًدا ِعنأدَ  َماُن . َيعأ َتِري َلِزَمُه الضَّ الأُمشأ

َم َقبأِضِه .  الأَمِكياَلِت َلِزَمُه ِمثأُلُه َوِإَذا َكاَن ِقَيِميًّا َلِزَمتأُه ِقيَمُتُه َيوأ
ُة  ُخ الأَبيأِع الأَفاِسِد إِلَّ  372) الأَمادَّ َتِري ، َأوأ ( ِلُكل   ِمنأ الأُمَتَعاِقَديأِن َفسأ  َأنَُّه إَذا َهَلَك الأَمِبيُع ِفي َيِد الأُمشأ

َتِري َشيأًئا َرَجُه ِمنأ َيِدِه ِبَبيأع  َصِحيح  ، َأوأ ِبِهَبة  ِمنأ آَخَر َأوأ َزاَد ِفيِه الأُمشأ َلَكُه ، َأوأ َأخأ َتهأ ِمنأ َماِلِه َكَما  اسأ
ُم الأَمِبيِع ِبَأنأ َكاَن ِحنأَطًة  َلوأ َكاَن الأَمِبيُع َداًرا َفَعمََّرَها ، َأوأ  َجاًرا ، َأوأ َتَغيََّر اسأ ًضا َفَغَرَس ِفيَها َأشأ َأرأ

َوِر . ِخ ِفي َهِذِه الصُّ  َفَطَحَنَها َوَجَعَلَها َدِقيًقا ; َبَطَل َحقُّ الأَفسأ
ُة  ِبَس الأَمِبيَع إَلى  ( إَذا ُفِسَخ الأَبيأُع الأَفاِسُد َفِإنأ َكاَن الأَباِئُع َقَبَض  373) الأَمادَّ َتِري َأنأ َيحأ الثََّمَن َكاَن ِللأُمشأ

ُه ِمنأ الأَباِئِع . َتِردَّ  َأنأ َيأأُخَذ الثََّمَن َوَيسأ
ُة  َم ِفي الأَحاِل . 374) الأَمادَّ  ( الأَبيأُع النَّاِفُذ َقدأ ُيِفيُد الأُحكأ
ُة   َس ِْلََحِد الأُمَتَباِيَعيأِن الرُُّجوُع َعنأهُ ( إَذا َكاَن الأَبيأُع َِلِزًما ; َفَليأ  375) الأَمادَّ
ُة  ِخ ِلَمنأ َلُه الأِخَياُر  376) الأَمادَّ  ( : إَذا َكاَن الأَبيأُع َغيأَر َِلِزم  َكاَن َحقُّ الأَفسأ
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ُة  َجاَزِة . 377) الأَمادَّ َم ِعنأَد اْلأِ ُقوُف ُيِفيُد الأُحكأ  ( : الأَبيأُع الأَموأ
ةُ  ( : َبيأُع الأُفُضوِليِ  إَذا َأَجاَزُه َصاِحُب الأَماِل ، َأوأ َوِكيُلُه ، َأوأ َوِصيُُّه ، َأوأ َوِليُُّه َنَفَذ َوِإِلَّ  378 ) الأَمادَّ

َتِري َوالأُمِجيِز َوالأ  َجاَزِة َأنأ َيُكوَن ُكلٌّ ِمنأ الأَباِئِع َوالأُمشأ ِة اْلأِ َتَرُط ِلِصحَّ ِبيِع َقاِئًما َوِإِلَّ ; مَ انأَفَسَخ إِلَّ َأنَُّه ُيشأ



َجاَزُة .  َفاَل َتِصحُّ اْلأِ
ُة  َتَبُر ِفيِهَما َشَراِئُط الأَمِبيعِ  379) الأَمادَّ َم الأَمِبيِع ُتعأ .  ( ِبَما َأنَّ ِلُكل   ِمنأ الأَبَدَليأِن ِفي َبيأِع الأُمَقاَيَضِة ُحكأ

ِليِم لَ  ِر التَّسأ  ِزَم َأنأ ُيَسلِ َم َوَيَتَسلََّم ُكلٌّ ِمنأ الأُمَتَباِيَعيأِن َمًعا .َفِإَذا َوَقَعتأ ُمَناَزَعٌة ِفي َأمأ
َلمِ   الفصل الثالث: في حق السَّ

ُة: ُتَك َألأ  380) الأَمادَّ َلمأ َتِري ِللأَباِئِع َأسأ ِني إَذا َقاَل الأُمشأ يَجاِب َوالأَقُبوِل َيعأ َلُم َكالأَبيأِع َينأَعِقُد ِباْلأِ َف ( : السَّ
َلُم.ِقرأش   َخُر انأَعَقَد السَّ  َعَلى ِماَئِة َكيأل  ِحنأَطة  َوَقِبَل اْلأ

ُة  َدِة  381) الأَمادَّ ِف َكالأَجوأ ِر َوالأَوصأ ِييَن ِبالأَقدأ َبُل التَّعأ َياِء الَِّتي َتقأ َشأ َلُم إنََّما َيُكوُن َصِحيًحا ِفي اْلأ ( السَّ
ِة.  َوالأِخسَّ
ُة  ِن.( : الأَمِكياَل  382) الأَمادَّ ِل َوالذَّرأِع َوالأَوزأ ُزوَناُت َوالأَمذأُروَعاُت َتَتَعيَُّن َمَقاِديُرَها ِبالأَكيأ  ُت َوالأَموأ
ُة  ِن َأيأًضا . 383) الأَمادَّ ِل َوالأَوزأ   ( : الأَعَدِديَّاُت الأُمَتَقاِرَبُة َكَما َتَتَعيَُّن َمَقاِديُرَها ِبالأَعدِ  َتَتَعيَُّن ِبالأَكيأ
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ُة ) الأ  ُجرِ  َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن َقاِلُبُه َأيأًضا ُمَعيًَّنا . 384َمادَّ  ( : َما َكاَن ِمنأ الأَعَدِديَّاِت َكاللَِّبِن َواْلأ

ُة  ِضَها َوِرقَّ  385) الأَمادَّ ِييُن ُطوِلَها َوَعرأ َثاُلُهَما ِمنأ الأَمذأُروَعاِت َيلأَزُم َتعأ َباُس َوالأُجوُخ َوَأمأ ِتَها َوِمنأ ( : الأِكرأ
ِج َأيِ  َمَحل   ِهَي . ء  ُتنأَسُج َوِمنأ َنسأ  َأيِ  َشيأ

ُة  ُعُه  386) الأَمادَّ ٌر َوَنوأ ٌز ، َأوأ َتمأ َلِم َبَياُن ِجنأِس الأَمِبيِع ، َمَثاًل : َأنَُّه ِحنأَطٌة َأوأ ُأرأ ِة السَّ َتَرُط ِلِصحَّ ( ُيشأ
َقى ِمنأ َماِء َمَطر  ) َوهُ  ِنِه ُيسأ ِر َوالأَعيأِن َوَغيأِرِهَما ) َكَكوأ اًل ( ، َأوأ ِبَماِء النَّهأ ِفَنا َبعأ يِه ِفي ُعرأ َو الَِّذي ُنَسمِ 

َداِر الثََّمِن َوالأَمِبيِع َوَزمَ  ًيا ( َوِصَفُتُه َكالأَجيِ ِد َوالأَخِسيِس َوَبَياُن ِمقأ ِليِمِه َوُهَو َما ُيَسمَّى ِعنأَدَنا َسقأ اِن َتسأ
 َوَمَكاِنِه .
ُة  َل تَ  387) الأَمادَّ ِد َفِإَذا َتَفرََّق الأَعاِقَداِن َقبأ ِلِس الأَعقأ ِليُم الثََّمِن ِفي َمجأ َلِم َتسأ ِة َبَقاِء السَّ َتَرُط ِلِصحَّ ِليِم ( ُيشأ سأ

ُد . َلِم انأَفَسَخ الأَعقأ  َرأأِس السَّ
َناعِ  ِتصأ ُل الرَّاِبُع ِفي َبَياِن اِِلسأ  الأَفصأ

ُة  ًشا َوَقِبَل  388) الأَمادَّ َء الأُفاَلِنيَّ ِبَكَذا ِقرأ يأ َنعأ ِلي الشَّ َناِئِع : اصأ ٌص ِْلََحد  ِمنأ أَهأِل الصَّ ( إَذا َقاَل َشخأ
نَ  َلُه ِلَخفَّاف  َوَقاَل َلُه اصأ َتِري ِرجأ َناًعا . َمَثاًل : َلوأ َأَرى الأُمشأ ِتصأ اِنُع َذِلَك انأَعَقَد الأَبيأُع اسأ جَ الصَّ يأ عأ ِلي َزوأ

ار  َعَلى َأنأ  ًشا َوَقِبَل الأَباِئُع ، َأوأ َتَقاَوَل َمَع َنجَّ ِتَياِن الأُفاَلِنيِ  ِبَكَذا ِقرأ خأ َرًقا ُخف   ِمنأ َنوأِع السِ  َنَع َلُه َزوأ َيصأ
اُر ا ِزَمَة َوَقِبَل النَّجَّ َصاَفَها الالَّ َضَها َوَأوأ َناُع . َكَذِلَك َلوأ ، َأوأ َسِفيَنًة َوَبيََّن َلُه ُطوَلَها َوَعرأ ِتصأ نأَعَقَد اِِلسأ

ًشا َوَبيََّن الطُّوَل وَ  َنَع َلُه َكَذا ُبنأُدِقيًَّة ، ُكلُّ َواِحَدة  ِبَكَذا ِقرأ َمل  َأنأ َيصأ َم َوَساِئَر َتَقاَوَل َمَع َصاِحِب َمعأ الأَحجأ
َصاِفَها   َأوأ
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َمِل انأَعَقدَ  ِزَمِة َوَقِبَل َصاِحُب الأَمعأ َناُع .الالَّ ِتصأ   اِِلسأ

ُة  طأاَلِق َوَأمَّا َما َلمأ  389) الأَمادَّ َناُع َعَلى اْلأِ ِتصأ َناُعُه َيِصحُّ ِفيِه اِِلسأ ِتصأ ء  ُتُعوِمَل اسأ ( : ُكلُّ َشيأ
َتَبُر ِفيِه ِحيَنِئذ  ُشُروطُ  ُة َصاَر َسَلًما َوُتعأ َناِعِه إَذا ُبيِ َن ِفيِه الأُمدَّ ِتصأ َلِم َوِإَذا َلمأ ُيَبيَّنأ ِفيِه  ُيَتَعاَملأ ِباسأ السَّ

َناِع َأيأًضا . ِتصأ ُة َكاَن ِمنأ َقِبيِل اِِلسأ  الأُمدَّ
ُة  ِه الأُمَواِفِق الأَمطأُلوِب . 390) الأَمادَّ ِريُفُه َعَلى الأَوجأ ُنوِع َوَتعأ ُف الأَمصأ َناِع َوصأ ِتصأ  ( َيلأَزُم ِفي اِِلسأ
ُة  دِ ( : َِل َيلأَزمُ  391) الأَمادَّ َناِع َدفأُع الثََّمِن َحاًِل َأيأ َوقأَت الأَعقأ ِتصأ   ِفي اِِلسأ
ُة  ُنوُع َعَلى  392) الأَمادَّ َناُع ; َفَليأَس ِْلََحِد الأَعاِقَديأِن الرُُّجوُع َوِإَذا َلمأ َيُكنأ الأَمصأ ِتصأ ( َوِإَذا انأَعَقَد اِِلسأ

ُلوَبِة الأُمَبيََّنِة َكاَن  َصاِف الأَمطأ َوأ ِنُع ُمَخيًَّرا .اْلأ َتصأ  الأُمسأ
َكاِم َبيأِع الأَمِريِض . ُل الأَخاِمُس ِفي َبَياِن َأحأ  الأَفصأ

ُة  ُقوًفا َعَلى  393) الأَمادَّ َتَبُر َذِلَك َموأ ِتِه َشيأًئا ِمنأ َماِلِه ِْلََحِد َوَرَثِتِه ُيعأ ٌص ِفي َمَرِض َموأ ( إَذا َباَع َشخأ
ِت الأَمِريِض َينأُفذأ الأَبيأُع َوِإنأ َلمأ ُيِجيُزوا َِل َينأُفذأ .إَجاَزِة َساِئِر الأَوَرَثِة فَ  َد َموأ  ِإنأ َأَجاُزوا َبعأ

ُة  َنِبي   ِبَثَمِن الأِمثأِل َصحَّ َبيأُعُه َوِإنأ َباَعُه ِبُدوِن  394) الأَمادَّ ِتِه َشيأًئا ِْلَجأ ( إَذا َباَع الأَمِريُض ِفي َمَرِض َموأ
 َسلََّم َثَمِن الأِمثأِل وَ 
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َتَبُر ِمنأ ُثُلِث َماِلِه َفِإنأ َكاَن الثُُّلُث َواِفًيا ِبَها َصحَّ َوِإنأ َكاَن ال ثُُّلُث َِل َيِفي ِبَها الأَمِبيَع َكاَن َبيأَع ُمَحاَباة  ُيعأ

َطاُؤُه ِللأَوَرَثِة فَ  َماُل َما َنَقَص ِمنأ َثَمِن الأِمثأِل َوإِعأ َتِرَي إكأ ُخُه َلِزَم الأُمشأ َمَل َلِزَم الأَبيأُع َوِإِلَّ َكاَن ِللأَوَرَثِة َفسأ ِإنأ َأكأ
اَر الأَمذأُكورَ  َسِماَئِة ِقرأش  َفَباَع الدَّ ِلُك إِلَّ َداًرا ُتَساِوي َألأًفا َوَخمأ ٌص َِل َيمأ َة ِفي َمَرِض ، َمَثاًل : َلوأ َكاَن َشخأ

َنِبي   َغيأِر َواِرث  َلُه ِبَألأ  ِتِه ِْلَجأ ِف ِقرأش  َوَسلََّمَها َلُه ُثمَّ َماَت َفِبَما َأنَّ ُثُلَث َماِلِه الَِّذي َيِفي ِبَما َحاَبى َلُه َموأ
ُخُه ِحيَنِئذ  َوِإَذا َكانَ  َتَبًرا َوَليأَس ِللأَوَرَثِة َفسأ ُسِماَئِة ِقرأش  َكاَن َهَذا الأَبيأُع َصِحيًحا ُمعأ الأَمِريُض َقدأ  َوُهَو َخمأ

ُسِماَئِة ِقرأش  َيعأ َباَع َهِذِه  َتِري َفِبَما َأنَّ ُثُلَث َماِلِه الَِّذي ُهَو َخمأ ِسِماَئِة ِقرأش  َوَسلََّمَها ِللأُمشأ اَر ِبَخمأ ِدُل الدَّ
َف َما َحاَبى ِبهِ  َتِري ِنصأ ُلُبوا ِمنأ الأُمشأ َف َما َحاَبى ِبِه َوُهَو َألأُف ِقرأش  َفِحيَنِئذ  ِللأَوَرَثِة َأنأ َيطأ ُثُهمأ  ِنصأ ُمَورِ 

َها كَ  ُخ الأَبيأِع َوِإنأ َلمأ ُيَؤدِ  اَها ِللتَِّرَكِة َلمأ َيُكنأ ِللأَوَرَثِة َفسأ ُسِماَئِة ِقرأش  َفِإنأ َأدَّ ُخ َوُهَو َخمأ اَن ِللأَوَرَثِة الأَفسأ
اِر . َداُد الدَّ ِترأ  َواسأ

ُة  ِتِه َمالَ  395) الأَمادَّ ٌص ِفي َمَرِض َموأ ُيوًنا َوَتِرَكُتُه ( إَذا َباَع َشخأ ُه ِبَأَقلَّ ِمنأ َثَمِن الأِمثأِل ُثمَّ َماَت َمدأ
َتَراهُ إَلى َثَمِن الأ  َتِرَي ِبِإبأاَلِغ ِقيَمِة َما اشأ ُيوِن َأنأ ُيَكلِ ُفوا الأُمشأ َحاِب الدُّ َرَقٌة َكاَن ِْلَصأ َتغأ َماِلِه ُمسأ ِمثأِل َوِإكأ

َعلأ َفَسُخوا الأَبيأَع .َوَأَداِئِه ِللتَِّرَكِة َفِإنأ َلمأ يَ   فأ
اِدُس ِفي َبيأِع الأَوَفاءِ  ُل السَّ  الأَفصأ



 
ُة  َتِري َأنأ َيُردَّ الأَمبِ  396) الأَمادَّ يَع ( َكَما َأنَّ الأَباِئَع َوَفاًء َلُه َأنأ َيُردَّ الثََّمَن َوَيأأُخَذ الأَمِبيَع َكَذِلَك ِللأُمشأ

َتِردَّ الثََّمَن .   َوَيسأ
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ُة ) الأ  ص  آَخَر. 397َمادَّ َتِري َبيأُع َمِبيِع الأَوَفاِء ِلَشخأ  ( َليأَس ِللأَباِئِع َوَِل ِللأُمشأ

ُة  َتِري َصحَّ َذِلَك ، َمَثاًل : َلوأ  398) الأَمادَّ ٌر ِمنأ َمَناِفِع الأَمِبيِع ِللأُمشأ ( إَذا ُشِرَط ِفي الأَوَفاِء َأنأ َيُكوَن َقدأ
َم الأَمِبيَع َبيأَع َوَفاء  َتُكوُن َغلَُّتُه ُمَناَصَفًة َبيأَن الأَباِئِع َتَقاَوَل الأَباِئُع وَ  َتِري َوَتَراَضَيا َعَلى َأنَّ الأَكرأ الأُمشأ

ُروِح . ِه الأَمشأ يَفاُء ِبَذِلَك َعَلى الأَوجأ َتِري َصحَّ َوَلِزَم اْلأِ  َوالأُمشأ
ُة  َتِري  ( : إَذا َكاَنتأ ِقيَمُة الأَمالِ  399) الأَمادَّ يأِن َوَهَلَك الأَماُل ِفي َيِد الأُمشأ الأَمِبيِع ِبالأَوَفاِء ُمَساِوَيًة ِللدَّ

يأُن ِفي ُمَقاَبَلِتِه .  َسَقَط الدَّ
ُة  َتِري سَ  400) الأَمادَّ يأِن َوَهَلَك الأَمِبيُع ِفي َيِد الأُمشأ َقَط ( : إَذا َكاَنتأ ِقيَمُة الأَماِل الأَمِبيِع َناِقَصًة َعنأ الدَّ

َتِري الأَباِقَي َوَأَخَذُه ِمنأ الأَباِئِع. َتَردَّ الأُمشأ ِر ِقيَمِتِه َواسأ يأِن ِبَقدأ  ِمنأ الدَّ
ُة  يأِن َوَهَلَك الأَمِبيُع ِفي َيِد  401) الأَمادَّ َداِر الدَّ ( : إَذا َكاَنتأ ِقيَمُة الأَماِل الأَمِبيِع َوَفاًء َزاِئَدة  َعنأ ِمقأ

َتِري َسقَ  ي َوَأمَّ الأُمشأ َياَدَة إنأ َكاَن َهاَلُكُه ِبالتََّعدِ  َتِري الزِ  يأَن َوَضِمَن الأُمشأ َر َما ُيَقاِبُل الدَّ ا إنأ َط ِمنأ ِقيَمِتِه َقدأ
َياَدِة. َتِرَي َأَداُء ِتلأَك الزِ   َكاَن ِباَل َتَعد   ; َفاَل َيلأَزُم الأُمشأ

ُة  ِخ ِللأَواِرِث.( إَذا َماَت َأَحُد الأُمتَ  402) الأَمادَّ  َباِيَعيأِن َوَفاًء انأَتَقَل َحقُّ الأَفسأ
ُة  َتِري َديأَنُه. 403) الأَمادَّ ِف الأُمشأ َتوأ  ( : َليأَس ِلَساِئِر الأُغَرَماِء التََّعرُُّض ِللأَمِبيِع َوَفاًء َما َلمأ َيسأ
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ



َجاَراتِ الأِكَتاُب الثَّاِني: في   اْلأِ
َمة  َوَثَماِنَية َأبأَواب َتِمُل َعَلى ُمَقدَّ  َوَيشأ

َجاَرةِ  ِهيَِّة الأُمَتَعلِ َقِة ِباْلأِ ِطاَلَحاِت الأِفقأ َمُة ِفي اِِلصأ  الأُمَقدِ 
ُة  تِ  404) الأَمادَّ يَجاُر الأُمَكاَراةُ َواِِلسأ َرُة الأِكَراُء َأيأ َبَدُل الأَمنأَفَعِة َواْلأِ ُجأ ِتَراُء.( اْلأ  ئأَجاُر اِِلكأ
ُة  يَجاِر َأيأًضا َوِفي  405) الأَمادَّ َنى اْلأِ ِمَلتأ ِفي َمعأ ُتعأ َرِة َوَقدأ ُاسأ ُجأ َنى اْلأ َجاَرُة ِفي اللَُّغِة ِبَمعأ ( اْلأِ

ُلوم   ُلوَمِة ِفي ُمَقاَبَلِة ِعَوض  َمعأ َنى َبيأِع الأَمنأَفَعِة الأَمعأ ِطاَلِح الأُفَقَهاِء ِبَمعأ  .اصأ
ُة  َيِة  406) الأَمادَّ ؤأ ِحيَحُة الأَعاِريَُّة َعنأ ِخَياِر الأَعيأِب َوِخَياِر الرُّ َجاَرُة الصَّ ِزَمُة ِهَي اْلأِ َجاَرُة الالَّ ( : اْلأِ

ُخَها ِباَل ُعذأر  .   َوَليأَس ِْلََحِد الطََّرَفيأِن َفسأ
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ُة  َزُة ِهيَ  407) الأَمادَّ َجاَرُة الأُمَنجَّ ِد .( : اْلأِ ِتَباًرا ِمنأ َوقأِت الأَعقأ   إيَجاٌر اعأ
ُة  ُتؤأِجَرتأ َداٌر  408) الأَمادَّ َبل  ، َمَثاًل : َلوأ ُاسأ َتقأ َتَبٌر ِمنأ َوقأت  ُمَعيَّن  ُمسأ َجاَرُة الأُمَضاَفُة إيَجاٌر ُمعأ ( : اْلأِ

ِر الأ  هأ ِل الشَّ ِتَباًرا ِمنأ َأوَّ ة  اعأ ِنَها إَجاَرًة ُمَضاَفًة .ِبَكَذا ُنُقوًدا ِلَكَذا ُمدَّ ِتي َتنأَعِقُد َحاَل َكوأ  ُفاَلِنيِ  اْلأ
ُة  ٌر  409) الأَمادَّ َجاَرِة َوُيَقاُل َلُه َأيأًضا الأُمَكاِري ِبَضمِ  الأِميِم َوُمَؤجِ  ِطَي الأَمأأُجوَر ِباْلأِ ِجُر ُهَو الَِّذي أُعأ ( اْلأ

ِر الأِجيِم.  ِبَكسأ
ُة  َتأأَجَر .( : الأمُ  410) الأَمادَّ ِر الأِجيِم ُهَو الَِّذي اسأ َتأأِجُر ِبَكسأ  سأ
ُة  َتأأَجُر ِبَفتأِح الأِجيِم  411) الأَمادَّ ُر َوالأُمسأ َطى ِبالأِكَراِء َوُيَقاُل َلُه الأُمَؤجَّ ُء الَِّذي أُعأ يأ ( الأَمأأُجوُر ُهَو الشَّ

 ِفيِهَما .
ُة  َتأأَجُر ِفيِه ِبَفتأ  412) الأَمادَّ ِل إيَفاِء الأَعَمِل ( الأُمسأ َِجيِر ِْلَجأ َتأأِجُر ِلِلأ ِح الأِجيم ُهَو الأَماُل الَِّذي َسلََّمُه الأُمسأ

ِطيت ِللأَخيَّاِط َأنأ َيِخيَطَها َوالأُحُموَلِة الَِّتي أُ  َجاَرِة َكالثِ َياِب الَِّذي أُعأ ِد اْلأِ ِطيت ِللأَحمَّاِل الَِّذي الأَتَزَمُه ِبَعقأ عأ
 اِلَينأُقَلهَ 

ُة  َسُه. 413) الأَمادَّ َِجيُر ُهَو الَِّذي آَجَر َنفأ  ( اْلأ
ُة  اِلِميَن َعنأ الأَغَرِض . 414) الأَمادَّ َرتأَها أَهأُل الأِخبأَرِة السَّ َرُة الَِّتي َقدَّ ُجأ ُر الأِمثأِل ُهَو اْلأ  ( َأجأ
ُة  َرُة الَِّتي ذُ  415) الأَمادَّ ُجأ ُر الأُمَسمَّى ُهَو اْلأ َجأ ِد .( اْلأ  ِكَرتأ َوَتَعيََّنتأ ِحيَن الأَعقأ
ُة  ِء إنأ َكاَن ِمنأ الأِمثأِليَّاِت َوِقيَمِتِه إنأ َكاَن ِمنأ الأِقَيِميَّاِت.  416) الأَمادَّ يأ َطاُء ِمثأِل الشَّ َماُن ُهَو إعأ ( الضَّ
ُة  ُء الَِّذي أُِعدَّ  417) الأَمادَّ يأ اَلِل ُهَو الشَّ ِتغأ اِر ( : الأُمَعدُّ ِلاِلسأ َطى ِبالأِكَراِء َكالأَخاِن َوالدَّ  َوُعيِ َن َعَلى َأنأ ُيعأ

َوَساُت الأِكرَ  ُتِرَيتأ َعَلى َأنأ ُتؤأَجَر َوَكَذا َكرأ كَّاِن ِمنأ الأَعَقاَراِت الَِّتي ُبِنَيتأ َواشأ اِء َوَدَوابُّ َوالأَحمَّاِم َوالدُّ
ِء َثاَلُث ِسِني يأ ُء الَِّذي الأُمَكاِريَن ، َوِإيَجاُر الشَّ يأ اَلِل َوالشَّ ِتغأ ا ِلاِلسأ ِنِه ُمَعدًّ َن َعَلى التََّواِلي َدِليٌل َعَلى َكوأ

 َأنأَشَأُه َأَحٌد 
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اَلِل . ِتغأ ا ِلاِلسأ ِنِه ُمَعدًّ اَلِمِه النَّاَس ِبَكوأ اَلِل ِبِإعأ ِتغأ ا ِلاِلسأ ِسِه َيِصيُر ُمَعدًّ  ِلَنفأ

ُة  ِضعُ  418) الأَمادَّ َترأ َرِة . ( الأُمسأ ُجأ  ُهَو الَِّذي الأَتَزَم ِظئأًرا ِباْلأ
ُة  ِريَكيأِن َسَنًة  419) الأَمادَّ َطاِء الأَقَراِر َعَلى انأِتَفاِع َأَحِد الشَّ ِسيِم الأَمَناِفِع َكِإعأ ( الأُمَهاَيَأُة ِعَباَرٌة َعنأ َتقأ

َتَرَكِة ُمَناَص  اِر الأُمشأ َرى ُمَناَوَبًة ِفي الدَّ َخِر ُأخأ  َفًة ، َمَثاًل .َواْلأ
َواِبِط الأُعُموِميَّةِ  ُل ِفي َبَياِن الضَّ َوَّ  الأَباُب اْلأ

ُة  َجاَرِة ِهَي الأَمنأَفَعُة . 420) الأَمادَّ ُقوُد َعَليأِه ِفي اْلأِ  ( : الأَمعأ
ُة  َعيأِن : النَّوأ  421) الأَمادَّ ُقوِد َعَليأِه َعَلى َنوأ ِتَباِر الأَمعأ َجاَرُة ِباعأ َجاَرِة الأَواِرِد َعَلى ( : اْلأِ ُد اْلأِ ُل : َعقأ َوَّ ُع اْلأ

َتأأَجِر َأيأًضا َوَهَذا النَّوأ  ِر َعيأُن الأَمأأُجوِر َوَعيأُن الأُمسأ ِء الأُمَؤجَّ يأ َياِن َوُيَقاُل ِللشَّ َعأ ُع َينأَقِسُم إَلى َثاَلَثِة َمَناِفِع اْلأ
ُل : إَجاَرُة الأعَ  َوَّ ُم اْلأ ُم الثَّاِني : إَجاَرُة الأُعُروِض َكِإيَجاِر َأقأَسام  : الأِقسأ ََراِضي . الأِقسأ وِر َواْلأ َقاِر َكِإيَجاِر الدُّ

َجاَرِة الأَواِردِ  ُد اْلأِ َوابِ  . النَّوأُع الثَّاِني : َعقأ ُم الثَّاِلُث إَجاَرُة الدَّ ََواِني . الأِقسأ َعَلى الأَعَمِل َوُهَنا  الأُماَلِبِس َواْلأ
َناِئِع ُهَو ِمنأ َهذَ ُيَقاُل لِ  َباِب الأِحَرِف َوالصَّ ِتئأَجاِر َأرأ ِتئأَجاِر الأَخَدَمِة َوالأَعَمَلِة َواسأ ا الأَقِبيِل . لأَمأأُجوِر َأِجيٌر َكاسأ

ًبا َيِصيُر إَجاَرًة َعَلى الأَعَمِل َكَما َأنَّ  لأَعة ِللأَخيَّاِط َمَثاًل ِلَيِخيَط َثوأ َطاَء السِ  ِب َعَلى َحيأُث إنَّ إعأ ِطيَع الثَّوأ َتقأ
َناٌع . ِتصأ لأَعَة ِمنأ ِعنأِد الأَخيَّاِط اسأ  َأنَّ السِ 

ُة  ُتؤأِجَر َعَلى َأنأ  422) الأَمادَّ َِجيُر الأَخاصُّ الَِّذي ُاسأ ُل ُهَو اْلأ َوَّ ُم اْلأ َميأِن : الأِقسأ َِجيُر َعَلى ِقسأ ( : اْلأ
َتأأِجِر َفَقطأ َكالأَخادِ  َمَل ِللأُمسأ ِط َأِلَّ َيعأ َتَرُك الَِّذي َليأَس ِبُمَقيَّد  ِبَشرأ َِجيُر الأُمشأ ُم الثَّاِني ُهَو اْلأ ِم الأُمَوظَِّف . الأِقسأ

َوسَ  َحاِب َكرأ اِئِغ َوَأصأ اَعاِتيِ  َوالصَّ ِل َوالأَخيَّاِط والسَّ ِلَّ َتأأِجِر َكالأَحمَّاِل َوالدَّ َمَل ِلَغيأِر الأُمسأ اِت الأِكَراِء َيعأ
َواِرِع َوالأُجوَّاُل َمَثاًل َفِإنَّ ُكالًّ ِمنأ َهؤَُِلِء َوأَ  َواِرِق الَِّذيَن ُهمأ ُيَكاُروَن ِفي الشَّ َحاِب الزَّ  صأ
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ُتؤأِجَر َأَحُد هَ  َمَل ِلُكلِ  َأَحد  . َلِكنَُّه َلوأ ُاسأ ص  َواِحد  َوَلُه َأنأ َيعأ َتصُّ ِبَشخأ َتَرٌك َِل َيخأ َلى َأنأ ؤَُِلِء عَ َأِجيٌر ُمشأ
تُ  ِة َذِلَك الأَوقأِت . َوَكَذِلَك َلوأ ُاسأ ا ِفي ُمدَّ َتأأِجِر إَلى َوقأت  ُمَعيَّن  َيُكوُن َأِجيًرا َخاصًّ َمَل ِللأُمسأ ؤأِجَر َحمَّاٌل ، َيعأ

ُصوًصا ِبالأُمسأ  ِط َأنأ َيُكوَن َمخأ َرق  إَلى َمَحل   ُمَعيَّن  ِبَشرأ َوَسة  َأوأ ُذو َزوأ َمَل ِلَغيأِرِه َأوأ ُذو َكرأ َتأأِجِر َوَأنأ َِل َيعأ
 َفِإنَُّه َأِجيٌر َخاصٌّ إَلى َأنأ َيِصَل إَلى َذِلَك الأَمَحلِ  .

ُة  ًصا َواِحًدا َكَذِلَك َيُجوُز َأنأ َيُكوَن  423) الأَمادَّ ِ َشخأ َِجيِر الأَخاص  َتأأِجُر اْلأ ( َكَما َجاَز َأنأ َيُكوَن ُمسأ
َخاُص الأُمَتعَ  َشأ َتأأِجِري َأِجير  َخاص   اْلأ ص  َواِحد  ُمسأ َدُة الَِّذيَن ُهمأ ِفي ُحكأِم َشخأ َتأأَجَر  -دِ  ِبَناًء َعَليأِه َلوأ اسأ

ا َوَلِكنأ  د  َواِحد  ، َيُكوُن الرَّاِعي َأِجيًرا َخاصًّ ُصوًصا ِبِهمأ ِبَعقأ َية  َراِعًيا َعَلى َأنأ َيُكوَن َمخأ ُزوا أَهأُل َقرأ َلوأ َجوَّ
َتَرًكا .أَ   نأ َيرأَعى َدَوابَّ َغيأِرِهمأ َكاَن ِحيَنِئذ  َذِلَك الرَّاِعي َأِجيًرا ُمشأ



ُة  َرَة إِلَّ ِبالأَعَمِل . 424) الأَمادَّ ُجأ َتِحقُّ اْلأ َتَرُك َِل َيسأ َِجيُر الأُمشأ  ( : اْلأ
ُة  َرَة إَذا َكاَن ِفي مُ  425) الأَمادَّ ُجأ َتِحقُّ اْلأ َِجيُر َيسأ َرُط َعَمُلُه ( : اْلأ َجاَرِة َحاِضًرا ِللأَعَمِل َوَِل ُيشأ ِة اْلأِ دَّ

َرَة . ُجأ َتِحقُّ اْلأ َتَنَع َِل َيسأ َتِنَع َعنأ الأَعَمِل َوِإَذا امأ ِل َوَلِكنأ َليأَس َلُه َأنأ َيمأ  ِبالأِفعأ
ُة  َجاَرِة  426) الأَمادَّ ِد اْلأِ َتَحقَّ َمنأَفَعًة ُمَعيََّنًة ِبَعقأ ِفَي َعيأَنَها ، َأوأ ِمثأَلَها ، َأوأ َما ُدوَنَها ( َمنأ اسأ َتوأ َلُه َأنأ َيسأ

َمَل لَ  اُد َحاُنوًتا َعَلى َأنأ َيعأ َتأأَجَر الأَحدَّ َقَها . َمَثاًل : َلوأ اسأ ِفَي َما َفوأ َتوأ َمَل َوَلِكنأ َليأَس َلُه َأنأ َيسأ ُه ِفيِه َأيأ َيعأ
َمَل ِفيِه ِفيِه َصنأَعًة ُمَساِوَيًة ِفي الأَمَض  َتأأَجَر َحاُنوًتا ِللأِعَطاَرِة َأنأ َيعأ اِد َوَلِكنأ َليأَس ِلَمنأ اسأ رَِّة ِلَصنأَعِة الأَحدَّ

اِد .  َصنأَعَة الأَحدَّ
ُة  تَ  427) الأَمادَّ ِييُد ، َمَثاًل : َلوأ اسأ َتَبُر ِفيِه التَّقأ ِمِليَن ُيعأ َتعأ ِتاَلِف الأُمسأ َتَلَف ِباخأ كأَرى َأَحٌد ( ُكلُّ َما اخأ

ِكَبَها َغيأَرُه.  ِلُرُكوِبِه َدابًَّة َليأَس َلُه َأنأ ُيرأ
ُة  ٌو ، َمَثاًل :  428) الأَمادَّ ِييُد ِفيِه َلغأ ِمِليَن َفالتَّقأ َتعأ ِتاَلِف الأُمسأ َتِلُف ِباخأ  ( ُكلُّ َما َِل َيخأ
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ُكَنَها َلُه أَ  َتأأَجَر َأَحٌد َداًرا َعَلى َأنأ َيسأ َن َغيأَرُه ِفيَها .َلوأ اسأ  نأ ُيَسكِ 

ُة  مَ  329) الأَمادَّ َتَرَكِة ِلَشِريِكِه إنأ َكاَنتأ َقاِبَلًة ِللأِقسأ اِر الأُمشأ اِئَعَة ِمنأ الدَّ َتُه الشَّ َر ِحصَّ ِة ، ( ِللأَماِلِك َأنأ ُيَؤجِ 
دَ  َرَها ِلَغيأِرِه َوَلِكنأ َبعأ َبَتُه ِللأَغيأِر . َأوأ َلمأ َتُكنأ َوَليأَس َلُه َأنأ ُيَؤجِ  َر َنوأ  الأُمَهاَيَأِة َلُه َأنأ ُيَؤجِ 

ُة  ِفَها  430) الأَمادَّ َجاَرِة ، َمَثاًل : َلوأ َأَجَر َأَحٌد َداِرِه ُثمَّ َظَهَر ِلِنصأ َد اْلأِ ِسُد َعقأ ُيوُع الطَّاِرُئ َِل ُيفأ ( : الشُّ
َخرِ  ِفَها اْلأ َجاَرُة ِفي ِنصأ َتِحقٌّ َتبأَقى اْلأِ اِئِع . ُمسأ  الشَّ

ُة  َتَرَك ِْلَخَر َمًعا . 431) الأَمادَّ َرا َماَلُهَما الأُمشأ ِريَكيأِن َأنأ ُيَؤجِ   ( ُيَسوَُّغ ِللشَّ
ُة  َداَر َما َتَرتََّب  432) الأَمادَّ َرِة ِمقأ ُجأ َطى ِمنأ اْلأ َصيأِن َوُكلٌّ ِمنأُهَما َلوأ أَعأ ء  َواِحد  ِلَشخأ ( َيُجوُز إيَجاُر َشيأ

َخِر َما َلمأ َيُكنأ َكِفياًل َلُه .َعلَ  ِة اْلأ َرِة ِحصَّ ِتِه َلمأ ُيَطاَلبأ ِبُأجأ  ى ِحصَّ
َجاَرةِ   الأَباُب الثَّاِني: ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِباْلأِ

َبَعِة ُفُصول  : َتِمُل َعَلى َأرأ  َوَيشأ
ُل ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأمُ  َوَّ ُل اْلأ َجاَرةِ الأَفصأ  َتَعلِ َقِة ِبُركأِن اْلأِ

ُة  يَجاِب َوالأَقُبوِل َكالأَبيأِع . 433) الأَمادَّ َجاَرُة ِباْلأِ  ( : َتنأَعِقُد اْلأِ
ُة  َجاَرِة ُهَما ِعَباَرٌة َعنأ  434) الأَمادَّ يَجاُب َوالأَقُبوُل ِفي اْلأِ  ( اْلأِ
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ِد اْلأِ  َمُل ِلَعقأ َتعأ ُت َوَقِبلأتُ الأَكِلَماِت الَِّتي ُتسأ َتأأَجرأ ُت َوَكَريأُت َواسأ  َجاَرِة َكآَجرأ



ُة  َبِل ، َمَثاًل : لَ  435) الأَمادَّ َتقأ َجاَرُة َكالأَبيأِع َأيأًضا َتنأَعِقُد ِبِصيَغِة الأَماِضي َوَِل َتنأَعِقُد ِبِصيَغِة الأُمسأ وأ ( : اْلأِ
تَ  َخُر : اسأ ُر ، َوَقاَل اْلأ ُت َفَعَلى ِكلأَتا َقاَل َأَحٌد : َسُأَؤجِ  َخُر : آَجرأ ُت ، َأوأ َقاَل َأَحٌد : آِجرأ َوَقاَل اْلأ أأَجرأ

َجاَرُة . وَرَتيأِن َِل َتنأَعِقُد اْلأِ  الصُّ
ُة  َخأ  436) الأَمادَّ َجاَرَة َتنأَعِقُد ِبالأُمَشاَفَهِة َكَذِلَك َتنأَعِقُد ِبالأُمَكاَتَبِة َوِبِإَشاَرِة اْلأ ُروَفِة.( َكَما َأنَّ اْلأِ  َرِس الأَمعأ
ُة  َجاَرُة ِبالتََّعاِطي َأيأًضا َكالرُُّكوِب ِفي َباِخَرِة الأُمَساِفِريَن َوَزَواِرِق الأَمَواِني  437) الأَمادَّ ( : َوَتنأَعِقُد اْلأِ

ِطيت َوإِ  ُلوَمًة أُعأ َرُة َمعأ ُجأ َرُة الأِمثأِل .َوَدَوابِ  الأِكَراِء ِمنأ ُدوِن ُمَقاَوَلة  َفِإنأ َكاَنتأ اْلأ  ِلَّ َفُأجأ
ُة  ِر  438) الأَمادَّ هأ َتأأَجَر َرُجٌل َحاُنوًتا ِفي الشَّ َجاَرِة ُيَعدُّ َقُبوًِل َوِرَضاًء . َمَثاًل : َلوأ اسأ ُكوُت ِفي اْلأِ ( : السُّ

ِجُر َوَقاَل : إنأ  ُهر  َأَتى اْلأ َة َأشأ َد َأنأ َسَكَن ِفيِه ُمدَّ ًشا َوَبعأ ِسيَن ِقرأ ُرجأ ِبَخمأ ُكنأ َوِإِلَّ َفاخأ  َرِضيَت ِبِستِ يَن َفاسأ
اِبِق َوِإنأ  ًشا َكَما ِفي السَّ ُسوَن ِقرأ َتَمرَّ َساِكًنا َيلأَزُمُه َخمأ َض َواسأ َتأأِجُر َوَقاَل : َلمأ َأرأ ُه الأُمسأ  َلمأ َيُقلأ َشيأًئا َوَردَّ

َتَمرَّ َساِكًنا َيلأ  ُرجأ ِمنأ الأَحاُنوِت َواسأ ًشا . َكَذِلَك َلوأ َقاَل َصاِحُب الأَحاُنوِت : َوَلمأ َيخأ َطاُء ِستِ يَن ِقرأ َزُمُه إعأ
َتأأِجَر َوَبِقَي ُهَو َساِكًنا َأيأًضا َيلأَزمُ  َتأأِجُر َثَماُنوَن َوَأبأَقى الأَماِلُك الأُمسأ ُه َثَماُنوَن َوَلوأ ِماَئُة ِقرأش  َوَقاَل الأُمسأ

َرُة الأِمثأِل .َأَصرَّ الطََّرَفاِن َعَلى َكاَل  َتأأِجُر َساِكًنا َتلأَزُمُه ُأجأ َتَمرَّ الأُمسأ  ِمِهَما َواسأ
ُة  ُد الثَّ  439) الأَمادَّ َتَبُر الأَعقأ ِييِدِه ، َأوأ َتنأِزيِلِه ُيعأ ِد َعَلى َتبأِديِل الأَبَدِل ، َأوأ َتزأ َد الأَعقأ  اِني .( َلوأ َتَقاَوَِل َبعأ
ُة  جَ  440) الأَمادَّ ِتَها . ِبَناًء َعَليأِه َليأَس ِْلََحِد الأَعاِقَديأِن ( : اْلأِ اَرُة الأُمَضاَفُة َصِحيَحٌة َوَتلأَزُم َقبأَل ُحُلوِل َوقأ

ُتَها . ِلِه : َما آَن َوقأ ِد َقوأ َجاَرِة ِبُمَجرَّ ُخ اْلأِ  َفسأ
ُة  َد َما انأَعَقَدتأ َصِحيَحًة َِل َيُسوغُ  441) الأَمادَّ َجاَرُة َبعأ   ( اْلأِ
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َرِة َلِكنأ َلوأ آَجَر الأَوِصيُّ َأوأ الأُمَتَولِ ي َعَقاَر الأ  ُجأ ِد َضمِ  الأَخاِرِج َعنأ اْلأ ُخَها ِبُمَجرَّ ِجِر َفسأ َيِتيِم ، َأوأ ِلْلأ

ُر الأِمثأِل . َجاَرُة َفاِسَدًة َوَيلأَزُم َأجأ َرِة الأِمثأِل َتُكوُن اْلأِ  الأَوقأِف ِبَأنأَقَص ِمنأ ُأجأ
ُة ) ا ُة الأَمادَّ َجاَرِة. 442لأَمادَّ ُم اْلأِ ث  ، َأوأ ِهَبة  َيُزوُل ُحكأ َتأأِجُر َعيأَن الأَمأأُجوِر ِبِإرأ  ( َوَلوأ َمَلَك الأُمسأ

ُة  ُتؤأ  443) الأَمادَّ َجاَرُة ، َمَثاًل : َلوأ ُاسأ ِد َتنأَفِسُخ اْلأِ َراِء ُموَجِب الأَعقأ جأ ِجَر َطبَّاٌخ ( َلوأ َحَدَث ُعذأٌر َماِنٌع ِْلِ
َجاَرُة َوَكَذِلَك َمنأ َكاَن ِفي ِسنِ ِه َأَلٌم َوَقاَوَل الطَِّبيبَ  َجيأِن َتنأَفِسُخ اْلأِ وأ ِس َوَماَت َأَحُد الزَّ َراِجِه  ِللأُعرأ َعَلى إخأ

َجاَرُة َوَكَذِلَك َتنأَفِسخُ  ِسِه َتنأَفِسُخ اْلأِ ََلُم ِبَنفأ ًشا ُثمَّ َزاَل اْلأ ِسيَن ِقرأ ِبيِ  ، َأوأ الظِ ئأِر َوَِل  ِبَخمأ َجاَرُة ِبَوَفاِة الصَّ اْلأِ
ِضِع . َترأ  َتنأَفِسُخ ِبَوَفاِة الأُمسأ

َجاَرِة َوَنَفاِذَها ُل الثَّاِني ِفي ُشُروِط انأِعَقاِد اْلأِ  الأَفصأ
ُة  َجاَرِة أَهأِليَُّة الأَعاِقَديأِن يَ  444) الأَمادَّ َتَرُط ِفي انأِعَقاِد اْلأِ َنُهَما َعاِقَليأِن ُمَميِ َزيأِن .( : ُيشأ ِني َكوأ  عأ
ُة  َجاَرِة َكَما ِفي الأُبُيوِع . )  445) الأَمادَّ ِد ِفي اْلأِ ِلِس الأَعقأ يَجاِب َوالأَقُبوِل َواتِ َحاِد َمجأ َتَرُط ُمَواَفَقُة اْلأِ ( ُيشأ

ُة  ًفا ِبَما يُ  446الأَمادَّ ِجُر ُمَتَصرِ  ِف ، َأوأ َوِليُُّه ، َأوأ َوِصيُُّه .( َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن اْلأ  ؤأَجُرُه ، َأوأ َوِكيُل الأُمَتَصرِ 



ُة  ُف َصِغيًرا ، َأوأ  447) الأَمادَّ ُقوَفًة َعَلى إَجاَزِة الأُمَتَصرِ ِف َوِإنأ َكاَن الأُمَتَصرِ  ( َتنأَعِقُد إَجاَرُة الأُفُضوِليِ  َموأ
َرةَ  َرُة ُأجأ ُجأ ُنوًنا َوَكاَنتأ اْلأ ُقوَفًة َعَلى إَجاَزِة َمجأ   الأِمثأِل َتنأَعِقُد إَجاَرُة الأُفُضوِليِ  َموأ
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َياِء : الأَعاِقَديأنِ  َبَعِة َأشأ َجاَرِة ِقَياُم َوَبَقاُء َأرأ ِة اْلأِ َتَرُط ِفي ِصحَّ ُقوِد  َوِليِ ِه ، َأوأ َوِصيِ ِه َلِكنأ ُيشأ ، َوالأَماِل الأَمعأ

َجاَزُة .َعَليأِه ، َوَبَدِل اْلأِ   َجاَرِة إنأ َكاَن ِمنأ الأُعُروِض َوِإَذا ُعِدَم َأَحُد َهؤَُِلِء ; َفاَل َتِصحُّ اْلأِ
َجاَرةِ  ِة اْلأِ ُل الثَّاِلُث ِفي ُشُروِط ِصحَّ  الأَفصأ

ُة  َجاَرِة ِرَضا الأَعاِقَديأِن . 448) الأَمادَّ ِة اْلأِ َتَرُط ِفي ِصحَّ  ( : ُيشأ
ُة  ِيين  َأوأ ( َيلأ  449) الأَمادَّ ِييُن الأَمأأُجوِر ِبَناًء َعَليأِه َِل َيِصحُّ إيَجاُر َأَحِد الأَحاُنوَتيأِن ِمنأ ُدوِن َتعأ َزُم َتعأ
ِييز  .  َتمأ

ُة  ُلوَمًة . 450) الأَمادَّ َرُة َمعأ ُجأ َتَرُط َأنأ َتُكوَن اْلأ  ( : ُيشأ
ُة  َجاَرِة َأنأ َتكُ  451) الأَمادَّ َتَرُط ِفي اْلأِ ه  َيُكوُن َماِنًعا ِللأُمَناَزَعِة .( : ُيشأ ُلوَءًة ِبَوجأ  وَن الأَمنأَفَعُة َممأ
ُة  اِر َوالأَحاُنوِت َوالظِ ئأِر . 452) الأَمادَّ َثاِل الدَّ َجاَرِة ِفي َأمأ ِة اْلأِ ُلوَمًة ِبَبَياِن ُمدَّ  ( الأَمنأَفَعُة َتُكوُن َمعأ
ُة  ِتئأ  453) الأَمادَّ َكاِب َمنأ ( : َيلأَزُم ِعنأَد اسأ رأ ِل َأوأ ِْلِ ُكوِب َأوأ ِللأَحمأ ِييُن الأَمنأَفَعِة إنأ َكاَنتأ ِللرُّ ابَِّة َتعأ َجاِر الدَّ

َجاَرِة. ِة اْلأِ ِميِم َمَع َبَياِن الأَمَساَفِة َأوأ ُمدَّ  َشاَء َعَلى التَّعأ
ُة  نِ  454) الأَمادَّ ََراِضي َبَياُن َكوأ ِتئأَجاِر اْلأ ِة . َفِإنأ ( : َيلأَزُم ِفي اسأ ِييِن الأُمدَّ ُتؤأِجَرتأ َمَع َتعأ ء  ُاسأ َها ِْلَيِ  َشيأ

َرَع َما َشاَء َعَلى التَّعأ  َتأأِجُر ِبَأنأ َيزأ َرُع ِفيَها َأوأ ُيَخيَُّر الأُمسأ رأِع َيلأَزُم َبَياُن َما ُيزأ  ِميِم .َكاَنتأ ِللزَّ
ُة  ُلوَمةً  455) الأَمادَّ نأَعِة ِبَبَياِن  ( َتُكوُن الأَمنأَفَعُة َمعأ ِتئأَجاِر أَهأِل الصَّ  ِفي اسأ
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ِييِن َكيأِفيَِّة َعَمِلِه َفِإَذا ُأِريَد َصبأُغ الثِ َيابِ  َِجيُر َأوأ َتعأ َمُل اْلأ ِييِن َما َيعأ ِني ِبَتعأ َيلأَزُم إَراَدُتَها  الأَعَمِل . َيعأ

اَلُم ِرقَّتِ  ِنَها َأوأ إعأ بَّاِغ َأوأ َبَياُن َلوأ  َها َمَثاًل .ِللصَّ
ُة  ِييِن الأَمَحلِ  الَِّذي ُينأَقُل إَليأِه  456) الأَمادَّ َشاَرِة َوِبَتعأ َياِء ِباْلأِ َشأ ِل اْلأ ُلوَمًة ِفي َنقأ . َمَثاًل ( َتُكوُن الأَمنأَفَعُة َمعأ

َل إَلى الأَمَحلِ  الأُفاَلِنيِ  َتُكونُ  ِل ُمَشاَهًدا  : َلوأ ِقيَل ِللأَحمَّاِل ُانأُقلأ َهَذا الأِحمأ ِن الأِحمأ ُلوَمًة ِلَكوأ الأَمنأَفَعُة َمعأ
ُلوَمًة .  َوالأَمَساَفِة َمعأ

ُة  ارَِّة  457) الأَمادَّ ابَِّة الضَّ ِكَنَة الأُحُصوِل ِبَناًء َعَليأِه َِل َيِصحُّ إيَجاُر الدَّ َتَرُط َأنأ َتُكوَن الأَمنأَفَعُة ُممأ ( ُيشأ
 )الأَفارَِّة(.

ُل الرَّ  اَلِنَهاالأَفصأ َجاَرِة َوُبطأ  اِبُع ِفي َفَساِد اْلأِ



ُة  ِبيِ  َغيأِر الأُمَميِ ِز  458) الأَمادَّ ُنوِن َوالصَّ َجاَرُة إنأ َلمأ ُيوَجدأ َأَحُد ُشُروِطَها . َمَثاًل إيَجاُر الأَمجأ ( َتبأُطُل اْلأِ
َجاَرُة ِبُجنُ  ِتئأَجاِرِهَما َباِطٌل َلِكنأ َِل َتنأَفِسُخ اْلأِ َد انأِعَقاِدَها .َكاسأ َتأأِجِر َبعأ ِجِر َأوأ الأُمسأ  وِن اْلأ

ُة  َرُة الأِمثأِل إنأ َكاَن َمالُ  459) الأَمادَّ َماِل َلِكنأ َتلأَزُم ُأجأ ِتعأ َجاَرِة الأَباِطَلِة ِباِِلسأ َرُة ِفي اْلأِ ُجأ  ( َِل َتلأَزُم اْلأ
ُنوُن  مِ  -الأَوقأِف َأوأ الأَيِتيِم . َوالأَمجأ   الأَيِتيمِ ِفي ُحكأ

ُة  ِة . 460) الأَمادَّ حَّ َجاَرِة َوَلمأ ُيوَجدأ َأَحُد ُشُروِط الصِ  َجاَرُة َلوأ ُوِجَدتأ ُشُروُط انأِعَقاِد اْلأِ ُسُد اْلأِ  ( َتفأ
ُة  َر الأِمثأِل َوَِل  461) الأَمادَّ ِلُك ِفيَها َأجأ ِجَر َيمأ َجاَرُة الأَفاِسَدُة َناِفَذٌة َلِكنَّ اْلأ َر الأُمَسمَّى . ( اْلأِ َجأ ِلُك اْلأ  َيمأ
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ُة  َداِن َباِقي َشَراِئِط  462) الأَمادَّ ُضُه َعنأ ِفقأ ُهوًِل َوَبعأ ِن الأَبَدِل َمجأ ُضُه َعنأ َكوأ َجاَرِة َينأَشُأ َبعأ ( َفَساُد اْلأِ

ُر الأِمثأِل َباِلًغا َما َبلَ  ُوَلى َيلأَزُم َأجأ وَرِة اْلأ ِة . َفِفي الصُّ حَّ ِط الصِ  ُر الأِمثأِل ِبَشرأ وَرِة الثَّاِنَيِة َيلأَزُم َأجأ َغ َوِفي الصُّ
َر الأُمَسمَّى . َجأ  َأنأ َِل َيَتَجاَوَز اْلأ

َرةِ  ُجأ  الأَباُب الثَّاِلُث ِفي َبَياِن َمَساِئَل َتَتَعلَُّق ِباْلأ
 َوِفيِه َثاَلَثُة ُفُصول  

َجاَرِة َوأَ  ُل ِفي َبَدِل اْلأِ َوَّ ُل اْلأ َواِلهِ الأَفصأ َصاِفِه َوَأحأ  وأ
ُة  َجاَرِة َوَيُجوُز َأنأ َيُكوَن  463) الأَمادَّ ُلُح َأنأ َيُكوَن َبَدًِل ِفي اْلأِ ( َما َصُلَح َأنأ َيُكوَن َبَدًِل ِفي الأَبيأِع َيصأ

ُلحأ َأنأ َيُكوَن َثَمًنا ِفي الأَبيأِع َأيأ  ُء الَِّذي َلمأ َيصأ يأ َجاَرِة الشَّ َتأأَجَر َبَدًِل ِفي اْلأِ ًضا . ِمَثاُل َذِلَك : َيُجوُز َأنأ ُيسأ
َتاٌن ِفي ُمَقاَبَلِة ُرُكوِب َدابَّة  َأوأ َسَكِن َدار  .  ُبسأ

ُة  ًدا َكَثَمِن الأَمِبيِع. 464) الأَمادَّ َداِرِه إنأ َكاَن َنقأ ِييِن ِمقأ ُلوًما ِبَتعأ َجاَرِة َيُكوُن َمعأ  ( َبَدُل اْلأِ
ُة  ِفِه إنأ َكاَن ِمنأ الأُعُروِض َأوأ الأَمِكياَلِت َأوأ ( يَ  465) الأَمادَّ َجاَرِة َوَوصأ َداِر َبَدِل اْلأِ لأَزُم َبَياُن ِمقأ

ِل َوالأَمُئوَنِة ِفي  َتاُج إَلى الأَحمأ ِليُم َما َيحأ ُزوَناِت َأوأ الأَعَدِديَّاِت الأُمَتَقاِرَبِة . َوَيلأَزُم َتسأ  الأَمَحلِ  الَِّذي ُشِرطَ الأَموأ
ُجأ  َِجيِر َوِإنأ َكاَن ُحُموَلًة َفِفي َمَكاِن ُلُزوِم اْلأ ِليُمُه ِفيِه . َوِإنأ َكاَن َعَماًل َفِفي َمَحلِ  َعَمِل اْلأ َرِة . َوَأمَّا َتسأ

َتاُر لِ  ِل َوالأَمُئوَنِة َفِفي الأَمَحلِ  الَِّذي ُيخأ َتاَجًة إَلى الأَحمأ َياِء الَِّتي َليأَستأ ُمحأ َشأ ِليِم . ِفي اْلأ  لتَّسأ
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ِجرِ  َقاِق اْلأ ِتحأ َرِة َوَكيأِفيَِّة اسأ ُجأ ُل الثَّاِني ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبَسَبِب ُلُزوِم اْلأ َرةَ الأَفصأ ُجأ   اْلأ

ُة  لِ  466) الأَمادَّ ِني َِل َيلأَزُم َتسأ َلِق . َيعأ ِد الأُمطأ َرُة ِبالأَعقأ ُجأ ِد انأِعَقاِدَها َحاًِل ( َِل َتلأَزُم اْلأ َجاَرِة ِبُمَجرَّ يُم َبَدِل اْلأِ
. 

ُة  ِجُر َوَليأَس  467) الأَمادَّ ًدا َمَلَكَها اْلأ َرَة َنقأ ُجأ َتأأِجُر اْلأ ِني َلوأ َسلََّم الأُمسأ ِجيِل َيعأ َرُة ِبالتَّعأ ُجأ ( َتلأَزُم اْلأ



َداُدَها . ِترأ َتأأِجِر اسأ  ِللأُمسأ
ُة  َتأأِجَر (  468) الأَمادَّ َلًة ، َيلأَزُم الأُمسأ َرِة ُمَعجَّ ُجأ ُن اْلأ ِني َلوأ ُشِرَط َكوأ ِجيِل َيعأ ِط التَّعأ َرُة ِبَشرأ ُجأ َتلأَزُم اْلأ

ُو  وَرِة اْلأ َياِن َأوأ َعَلى الأَعَمِل َفِفي الصُّ َعأ َجاَرِة َواِرًدا َعَلى َمَناِفِع اْلأ ُد اْلأِ ِليُمَها إنأ َكاَن َعقأ جِ َتسأ ِر َأنأ َلى ِلْلأ
َتِنَع َعنأ الأَعَمِل إَلى َأنأ َيسأ  َِجيِر َأنأ َيمأ وَرِة الثَّاِنَيِة ِلِلأ ِليِم الأَمأأُجوِر َوِفي الصُّ َتِنَع َعنأ َتسأ َرَة َيمأ ُجأ ِفَيا اْلأ َتوأ

َتَنَع الأُمسأ  ًدا َفِإنأ امأ َرِة َنقأ ُجأ وَرَتيأِن َلُهَما الأُمَطاَلَبُة ِباْلأ َجاَرِة .َوَعَلى ِكلأَتا الصُّ ُخ اْلأِ يَفاِء َفَلُهَما َفسأ  َتأأِجُر َعنأ اْلأِ
ُة  َكَبَها إَلى َمَحل    469) الأَمادَّ َتأأَجَر َأَحٌد َدابًَّة َعَلى َأنأ َيرأ ِتيَفاِء الأَمنأَفَعِة َمَثاًل َلوأ اسأ َرُة ِباسأ ُجأ  ُثمَّ ( َتلأَزُم اْلأ

َرَة .َرِكَبَها َوَوَصَل إَلى َذِلَك الأَمَحلِ  َيسأ  ُجأ  َتِحقُّ آِجُرَها اْلأ
ُة  ِتيَفاِء الأَمنأَفَعِة . َمَثاًل َلوأ  470) الأَمادَّ ِتَداِر َعَلى اسأ ِحيَحِة ِباِِلقأ َجاَرِة الصَّ َرُة َأيأًضا ِفي اْلأِ ُجأ ( َتلأَزُم اْلأ

طَ  َد َقبأِضَها َيلأَزُم إعأ ِتئأَجاًرا َصِحيًحا َفَبعأ َتأأَجَر َأَحٌد َداًرا اسأ ُكنأَها .اسأ َرِة َوِإنأ َلمأ َيسأ ُجأ  اُء اْلأ
ُة  َرةُ  471) الأَمادَّ ُجأ َجاَرِة الأَفاِسَدِة َوَِل َتلأَزُم اْلأ ِتيَفاِء الأَمنأَفَعِة َكاِفًيا ِفي اْلأِ ِتَداُر َعَلى اسأ َما َلمأ  ( َِل َيُكوُن اِِلقأ

ُصلأ اِِلنأِتَفاُع َحِقيَقًة .   َيحأ
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ُة  َرُة الأِمثأ (  472) الأَمادَّ اَلِل َلِزَمتأُه ُأجأ ِتغأ ا ِلاِلسأ د  َوَِل إذأن  َفِإنأ َكاَن ُمَعدًّ َمَل َماَل َغيأِرِه ِبُدوِن َعقأ َتعأ ِل َمنأ اسأ

َرِة وَ  ُجأ َطاُء اْلأ َرِة َلِزَمُه إعأ ُجأ َد ُمَطاَلَبِة َصاِحِب الأَماِل ِباْلأ َمَلُه َبعأ َتعأ ا ِإنأ َوِإِلَّ َفاَل ، َلِكنأ َلوأ اسأ  َيُكنأ ُمَعدًّ
َرِة . ُجأ َطاِء اْلأ َماِلِه ِفي َهَذا الأَحاِل َيُكوُن َراِضًيا ِبِإعأ ِتعأ اَلِل ِْلَنَُّه ِباسأ ِتغأ  ِلاِلسأ

ُة  َرِة َوَتأأِجيِلَها . 473) الأَمادَّ ُجأ ِجيِل اْلأ َتَرَطُه الأَعاِقَداِن ِفي َتعأ َتَبُر َوُيَراَعى ُكلُّ َما اشأ  ( ُيعأ
َِجيِر إيَفاُء الأَعَملِ  474ُة ) الأَمادَّ  ِليُم الأَمأأُجوِر َوَعَلى اْلأ ِجِر َأوًَِّل َتسأ  ( إَذا ُشِرَط َتأأِجيُل الأَبَدِل َيلأَزُم َعَلى اْلأ

ِة الَِّتي ُشِرَطتأ . َد انأِقَضاِء الأُمدَّ َرُة َِل ُتلأَزُم إِلَّ َبعأ ُجأ  . َواْلأ
ُة  ِجَر أَ  475) الأَمادَّ َلَقِة الَِّتي ( َيلأَزُم اْلأ َجاَرِة الأُمطأ َِجيِر إيَفاُء الأَعَمِل ِفي اْلأِ ِليُم الأَمأأُجوِر َوَعَلى اْلأ وًَِّل َتسأ

َجاَرِة َعَلى َمَنافِ  ُد اْلأِ ِني إنأ َكاَن َعقأ ِجيِل . َوالتَّأأِجيُل َعَلى ُكلِ  َحال  َيعأ ِط التَّعأ ِع ُعِقَدتأ ِمنأ ُدوِن َشرأ
َياِن َأوأ عَ  َعأ  َلى الأَعَمِل .اْلأ

ُة  َنِويَِّة َمَثاًل َيلأَزُم إيَفاُؤَها ِعنأ  476) الأَمادَّ ِريَِّة َأوأ السَّ هأ َرُة ُمَوقََّتًة ِبَوقأت  ُمَعيَّن  َكالشَّ ُجأ َد ( إنأ َكاَنتأ اْلأ
 انأِقَضاِء َذِلَك الأَوقأِت .

ُة  ٌط ِفي ُلُزومِ  477) الأَمادَّ ِليُم الأَمأأُجوُر َشرأ ِليِم . َفَعَلى  ( : َتسأ ِتَباًرا ِمنأ َوقأِت التَّسأ ِني َتلأَزُم اعأ َرِة َيعأ ُجأ اْلأ
َل ا َجاَرِة َقبأ ُة اْلأِ ِليِم َوِإنأ انأَقَضتأ ُمدَّ َل التَّسأ ة  َمَضتأ َقبأ َرِة ُمدَّ ِجِر ُمَطاَلَبُة ُأجأ َتِحقُّ َهَذا َليأَس ِلْلأ ِليِم َِل َيسأ لتَّسأ

ِجُر َشيأًئا ِمنأ اْلأُ  َرِة .اْلأ  جأ
ُة  َتاَج الأَحمَّاُم إَلى التَّعأ  478) الأَمادَّ َرُة َمَثاًل َلوأ احأ ُجأ ِميِر ( َلوأ َفاَت اِِلنأِتَفاُع ِبالأَمأأُجوِر ِبالأُكلِ يَِّة َسَقَطتأ اْلأ



َرِة َوَكَذلِ  ُجأ ِة ِمنأ اْلأ ُة ِتلأَك الأُمدَّ ُقُط ِحصَّ ِميِرِه َتسأ َك َلوأ انأَقَطَع َماُء الرََّحى َوَتَعطََّلتأ َوَتَعطََّل ِفي َأثأَناِء َتعأ
ِتَباًرا  َرُة اعأ ُجأ ُقُط اْلأ  َتسأ
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ِن ِمنأ َبيأِت الرََّحى َيلأزَ  َتأأِجُر ِبَغيأِر ُصوَرِة الطَّحأ َطاُء َما ِمنأ َوقأِت انأِقَطاِع الأَماِء َوَلِكنأ َلوأ انأَتَفَع الأُمسأ ُمُه إعأ

َة َذِلَك اِِل  َجاَرِة .َأَصاَب ِحصَّ  نأِتَفاِع ِمنأ َبَدِل اْلأِ
ُة  َتِنَع َعنأ  479) الأَمادَّ َراِء َكَساٌد َفَليأَس َلُه َأنأ َيمأ َتأأَجَر َحاُنوًتا َوَقَبَضُه ُثمَّ َعَرَض ِللأَبيأِع َوالشِ  ( َمنأ اسأ

نأَعَة َما َراَجتأ َوا ِلِه إنَّ الصَّ ِة ِبَقوأ َرِة ِتلأَك الأُمدَّ َطاِء ُأجأ  لأَحاُنوَت َبِقَي ُموَصًدا .إعأ
ُة  َجاَرُة إَلى الأُوُصوِل إَلى  480) الأَمادَّ َتدُّ اْلأِ ة  َوانأَقَضتأ ِفي َأثأَناِء الطَِّريِق َتمأ َرًقا َعَلى ُمدَّ َتأأَجَر َزوأ ( َلوأ اسأ

ِة الأَفاِضَلِة . َر ِمثأِل الأُمدَّ َتأأِجُر َأجأ ِطي الأُمسأ اِحِل َوُيعأ  السَّ
ُة ) الأَما َرة  ، ُثمَّ َرمََّها َوَسَكَنَها  481دَّ ُكَنَها ِباَل ُأجأ َطى َأَحٌد َداِرِه إَلى آَخَر َعَلى َأنأ َيُرمََّها َوَيسأ ( َلوأ أَعأ

ِميِر َعاِئَدٌة َعَلى الَِّذي َأنأَفَق َوَليأَس ِلَص  َخُر َكاَنتأ ِمنأ َقِبيِل الأَعاِريَِّة . َوَمَصاِريُف التَّعأ اِر َذِلَك اْلأ اِحِب الدَّ
َناُه . ِة ُسكأ َرًة َعنأ ُمدَّ  َأنأ َيأأُخَذ ُأجأ

َرِة َوَما َِل َيِصحُّ  ُجأ ِتيَفاِء اْلأ َتأأِجَر ِفيِه ِِلسأ ِبَس الأُمسأ َِجيِر َأنأ َيحأ ُل الثَّاِلُث ِفيَما َيِصحُّ ِلِلأ  الأَفصأ
ُة  َِجيِر الَِّذي ِلَعَمِلِه َأَثرٌ  483) الأَمادَّ َتأأَجَر ِفيِه  ( َيِصحُّ ِلِلأ ِبَس الأُمسأ اِر َأنأ َيحأ بَّاِغ َوالأَقصَّ َكالأَخيَّاِط َوالصَّ

ِه َلوأ َحَبَس َذِلَك الأَماَل َوَتِلَف ِفي َيدِ  َتِرطأ َنِسيَئَتَها . َوِبَهَذا الأَوجأ َرِة إنأ َلمأ َيشأ ُجأ ِتيَفاِء اْلأ َمُن ِِلسأ ِه َِل َيضأ
َد َتَلِفِه َليأَس َلهُ  َرَة .َوَلِكنأ َبعأ ُجأ ِفَي اْلأ َتوأ   َأنأ َيسأ

ُة  َتأأِجَر ِفيِه .  -(  483) الأَمادَّ ِبَس الأُمسأ ِح َأنأ َيحأ َِجيِر الَِّذي َليأَس ِلَعَمِلِه َأَثٌر َكالأَحمَّاِل َوالأَمالَّ ) َليأَس ِلِلأ
َمُن  َِجيُر الأَماَل َوَتِلَف ِفي َيِدِه َيضأ  َوَصاِحُب الأَماِل ِفي َهَذا ُمَخيٌَّر ، إنأ َشاَء َوِبَهَذا الأَحاِل َلوأ َحَبَس اْلأ
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َرَتُه . ِط ُأجأ ُمول  َوَلمأ ُيعأ َرَتُه َوِإنأ َشاَء َضِمَنُه َغيأَر َمحأ َطى ُأجأ ُموًِل َوأَعأ  َضِمَنُه إيَّاُه َمحأ

َجارَ  ِة اْلأِ  ةِ الأَباُب الرَّاِبُع ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الَِّتي َتَتَعلَُّق ِبُمدَّ
ُة  ِم َأوأ َطِويَلًة كَ  484) الأَمادَّ ُلوَمًة َقِصيَرًة َكاَنتأ َكالأَيوأ ًة َمعأ َر َماَلُه َوِملأَكُه ِلَغيأِرِه ُمدَّ َنِة ( ِللأَماِلِك َأنأ ُيَؤجِ  السَّ

. 
ُة  َتَبُر ِمنأ الأَوقأِت الَِّذي ُسمِ َي أَ  485) الأَمادَّ َجاَرِة ُيعأ ِة اْلأِ ِد .( ابأِتَداُء ُمدَّ  يأ ُعيِ َن َوُذِكَر ِعنأَد الأَعقأ
ُة  ِد . 486) الأَمادَّ َتَبُر ِمنأ َوقأِت الأَعقأ ِد ُتعأ ِة ِحيَن الأَعقأ ُكرأ ابأِتَداَء الأُمدَّ  ( إنأ َلمأ َيذأ
ُة  َرُتُه  487) الأَمادَّ ر  ُأجأ َكَذا َدَراِهَم ، َكَذِلَك ( َكَما َيُجوُز إيَجاُر َعَقار  َعَلى َأنأ َيُكوَن ِلَسَنة  ِفي ُكلِ  َشهأ



ِريَِّتِه َأيأًضا .  َيِصحُّ إيَجاُرُه ِلَسَنة  ِبَكَذا َدَراِهَم ِمنأ ُدوِن َبَياِن َشهأ
ُة  ر  ، انأَعَقَدتأ  488) الأَمادَّ َيَد ِمنأ َشهأ ر  َواِحد  َأوأ َأزأ ِر َعَلى َشهأ هأ ِل الشَّ َجاَرُة ِفي َأوَّ ( : إَذا ُعِقَدتأ اْلأِ

ًما ُمَشاَهرَ  ُر َناِقًصا َعنأ َثاَلِثيَن َيوأ هأ ر  َكاِمل  ، َوِإنأ َكاَن الشَّ َرِة َشهأ ُع ُأجأ وَرِة َيلأَزُم َدفأ  .ًة . َوِبَهِذِه الصُّ
ُة  ِر ُجزأٌء ُيعأ  489) الأَمادَّ هأ ر  َواِحد  َفَقطأ َوَكاَن َقدأ َمَضى ِمنأ الشَّ َجاَرُة ِلَشهأ َتَرَط َأنأ َتُكوَن اْلأِ َتَبُر ( َلوأ اشأ

ًما ُر َثاَلِثيَن َيوأ هأ  الشَّ
 

ُة  ُضُه ُيَتمَُّم  490) الأَمادَّ ِر َبعأ هأ َجاَرُة ِلَكَذا ُشُهور  َوَكاَن َقدأ َمَضى ِمنأ الشَّ َتَرَط َأنأ َتُكوَن اْلأِ ( إَذا اشأ
َِخيِر َعَلى َأنأ َيُكوَن َثاَلِثيَن  ِر اْلأ هأ ُل النَّاِقُص ِمنأ الشَّ َوَّ ُر اْلأ هأ ِميَِّة ، الشَّ َرُتُه ِبِحَساِب الأَيوأ ًما َوُتوَفى ُأجأ َيوأ

َسُب ِبالأُغرَِّة .  َتَبُر َوُتحأ ُهوُر الأَباِقَيُة َفُتعأ  َأمَّا الشُّ
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ُة  ُض الشَّ  491) الأَمادَّ ُهِر َوَكاَن َقدأ َمَضى َبعأ َشأ َجاَرُة ُمَشاَهَرًة ِبُدوِن َبَياِن َعَدِد اْلأ ِر ( إَذا ُعِقَدتأ اْلأِ هأ

َتَبُر  َدُه ُتعأ ُهوِر الَِّتي َبعأ ًما َكَذِلَك َبِقيَُّة الشُّ ُل َثاَلِثيَن َيوأ َوَّ ُر اْلأ هأ َتَبُر الشَّ ِه ُكلٌّ َفَكَما َأنَُّه ُيعأ َعَلى َهَذا الأَوجأ
ًما  ِمنأَها َثاَلِثيَن َيوأ

ُة  ِر لِ  492) الأَمادَّ هأ ِل الشَّ َجاَرُة ِفي َأوَّ ًرا .( َلوأ ُعِقَدتأ اْلأِ َتَبُر اثأَنيأ َعَشَر َشهأ  َسَنة  ُتعأ
ُة  ٌر َأيَّاًما  493) الأَمادَّ َتَبُر ِمنأَها َشهأ ُض ُيعأ ِر الأَبعأ هأ َجاَرُة ِلَسَنة  َوَكاَن َقدأ َمَضى ِمنأ الشَّ ( َلوأ ُعِقَدتأ اْلأِ

َدى َعَشَر ِبالأِهاَلِل . حأ ُهوِر اْلأِ  َوَباِقي الشُّ
ُة  ُد . َلِكنأ  ( َلوأ  494) الأَمادَّ ُهِر َيِصحُّ الأَعقأ َشأ ِريًَّة َكَذا َدَراِهَم ِمنأ ُدوِن َبَياِن َعَدِد اْلأ ُتؤأِجَر َعَقاٌر َشهأ ُاسأ

ِل َولَ  َوَّ ِم اْلأ َجاَرِة ِفي الأَيوأ ُخ اْلأِ َتأأِجِر َفسأ ِجِر َوالأُمسأ ِل ِلُكل   ِمنأ اْلأ َوَّ ِر اْلأ هأ َلِتِه ِمنأ الِعنأَد ِخَتاِم الشَّ ِر يأ هأ شَّ
َلِتِه َفَليأَس َلُهَما َذِلَك ، َوِإنأ َقاَل أَ  ِل َوَليأ َوَّ ِم اْلأ َد ُمِضيِ  الأَيوأ َحُد الأَعاِقَديأِن ِفي َأثأَناِء الثَّاِني الَِّذي َيِليِه َوَأمَّا َبعأ

ِر َوِإنأ َقاَل ِفي َأثأ  هأ َجاَرَة ، َتنأَفِسُخ ِفي ِنَهاَيِة الشَّ ُت اْلأِ ِر َفَسخأ هأ ِتَباًرا ِمنأ الشَّ َجاَرَة اعأ ت اْلأِ ِر َفَسخأ هأ َناِء الشَّ
َثُر َفلَ  َريأِن َأوأ َأكأ َرُة َشهأ ِتي َتنأَفِسُخ ِعنأَد ُحُلوِلِه . َوِإنأ َكاَنتأ َقدأ ُقِبَضتأ ُأجأ ِر اْلأ هأ يأَس ِْلََحِدِهَما ابأِتَداِء الشَّ

َرُتُه . ُبوِض ُأجأ ِر الأَمقأ هأ ُخ إَجاَرِة الشَّ  َفسأ
ُة ) الأ  ِر َأوأ  495َمادَّ ِس إَلى الأَعصأ مأ َمُل ِمنأ ُطُلوِع الشَّ ًما َيعأ َمَل َيوأ َتأأَجَر َأَحٌد َأِجيًرا َعَلى َأنأ َيعأ ( َلوأ اسأ

ِف الأَبلأَدِة ِفي ُخُصوِص الأَعَمِل .  إَلى الأُغُروِب َعَلى َوفأِق ُعرأ
ُة  اٌر َعَلى أَ  496) الأَمادَّ ُتؤأِجَر َنجَّ َد َوِإنأ َكاَن َقدأ ( َلوأ ُاسأ َيَّاُم الَِّتي َتِلي الأَعقأ َتَبُر اْلأ َمَل َعَشَرَة َأيَّام  ُتعأ نأ َيعأ

مَ  َجاَرُة َما َلمأ ُيَعيِ نأ َأنَُّه َيعأ يأِف َفاَل َتِصحُّ اْلأِ َمَل َعَشَرَة َأيَّام  ِفي الصَّ ُتؤأِجَر َعَلى َأنأ َيعأ ِتَباًرا ِمنأ َأيِ  ُاسأ ُل اعأ
ر  َوأَ  م  . َشهأ  يِ  َيوأ
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 الأَباُب الأَخاِمُس ِفي الأِخَياَراِت الثَّاَلثِ 

َتِوي َعَلى َثاَلَثِة ُفُصول   َيِة َوِخَياِر الأَعيأِب َوَيحأ ؤأ ِط َوِخَياِر الرُّ رأ  َأيأ ِخَياِر الشَّ
رأطِ  ُل َبَياِنِ ِخَياِر الشَّ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة  ِري ِخَياُر ال 497) الأَمادَّ ِتئأَجاُر َعَلى ( َيجأ يَجاُر َواِِلسأ َجاَرِة َكَما َجَرى ِفي الأَبيأِع َوَيُجوُز اْلأِ ِط ِفي اْلأِ رأ شَّ
 َأنأ َيُكوَن َأَحُد الطََّرَفيأِن َأوأ ِكاَلُهَما ُمَخيًَّرا َكَذا َأيَّاًما .

ُة  َجاَرِة َوِإنأ َشاَء أَ  498) الأَمادَّ َة ِخَياِرِه .( : الأُمَخيَُّر إنأ َشاَء َفَسَخ اْلأِ  َجاَزَها ُمدَّ
ُة  َجاَزَة َعَلى َما َتَبيََّن ِفي الأَمَوادِ   499) الأَمادَّ َخ َواْلأِ َيُكوَناِن َقوأًِل  304َو  303َو  302( َكَما َأنَّ الأَفسأ

ِجُر ُمَخيًَّرا َوَتَصرََّف ِفي الأ  اًل . ِبَناًء َعَليأِه َلوأ َكاَن اْلأ ه  ِمنأ َلَواِزِم التََّملُِّك َفُهَو َكَذِلَك َيُكوَناِن ِفعأ َمأأُجوِر ِبَوجأ
ِليَّةٌ  َتأأِجِريَن إَجاَرٌة ِفعأ َتأأِجِر الأُمَخيَِّر ِفي الأَمأأُجوِر َكَتَصرُِّف الأُمسأ ِليٌّ َوَتَصرُُّف الأُمسأ ٌخ ِفعأ   .َفسأ

ُة  ِخ الأمُ  500) الأَمادَّ َل َفسأ ُة الأِخَياِر َقبأ َجاَرُة .( َلوأ انأَقَضتأ ُمدَّ ُقُط الأِخَياُر َوَتلأَزُم اْلأِ َجاَرَة َيسأ  َخيَِّر َوِإنأَفاِذِه اْلأِ
ُة  ِد . 501) الأَمادَّ َتَبُر ِمنأ َوقأِت الأَعقأ ُة الأِخَياِر ُتعأ  ( ُمدَّ
ُة  َتَبُر ِمنأ َوقأِت ُسُقوِط الأِخَياِر . 502) الأَمادَّ َجاَرِة ُيعأ ِة اْلأِ  ( ابأِتَداُء ُمدَّ

ُة ) الأ  ٌض َعَلى َأنأ َتُكوَن َكَذا ِذَراًعا َأوأ ُدوَنًما َوَخَرَجتأ َزاِئَدًة َأوأ َناِقَصًة  503َمادَّ ُتؤأِجَرتأ َأرأ ( َلوأ ُاسأ
ُر الأُمَسمَّى  َجأ َجاَرُة َوَيلأَزُم اْلأ  َتِصحُّ اْلأِ
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َسخَ  َصاِنَها َلُه َأنأ َيفأ َتأأِجَر ُمَخيٌَّر َحاَل ُنقأ َجاَرَة إنأ َشاَء .َلِكنَّ الأُمسأ   اْلأِ

ُة  َرِة  504) الأَمادَّ ُجأ َطاُء اْلأ ٌض َعَلى َأنأ َيُكوَن ُكلُّ ُدوَنم  ِمنأَها ِبَكَذا َدَراِهَم َيلأَزُم إعأ ُتؤأِجَرتأ َأرأ ( َلوأ ُاسأ
وَنِم .  ِبِحَساِب الدُّ

ُة  َجاَرِة َعَلى َعَمل  ُعيِ َنتأ  505) الأَمادَّ ُد اْلأِ َرُتُه َوُشِرَط إيَفاُؤُه ِفي الأَوقأِت الأُفاَلِنيِ  َوَيُكوُن  ( َيُجوُز َعقأ ُأجأ
َز ِخَياَطَتَها  َلَها َوُيَنجِ  َطى َأَحٌد إَلى الأَخيَّاِط ِثَياًبا َعَلى َأنأ ُيَفصِ  َتَبًرا َمَثاًل َلوأ أَعأ ُط ُمعأ رأ َم َأوأ َلوأ الشَّ َهَذا الأَيوأ

ِط  َتكأَرى َأَحٌد َدِلياًل ِبَشرأ َفى اسأ ِجُر إنأ َأوأ َجاَرُة . َواْلأ َلُه ِفي َعَشَرِة َأيَّام  إَلى َمكََّة ، َتُجوُز اْلأِ َأنأ ُيَوصِ 
َر الأمُ  َجأ ِط َأنأ َِل َيَتَجاَوَز اْلأ َر الأِمثأِل ِبَشرأ َتَحقَّ َأجأ َر الأُمَسمَّى َوِإِلَّ اسأ َجأ َتَحقَّ اْلأ َط اسأ رأ  َسمَّى .الشَّ

ُة  ِل َوالأَمَساَفِة ( يَ  506) الأَمادَّ َرِة َعَلى ُصوَرَتيأِن َأوأ َثاَلث  ِفي الأَعَمِل َوالأَعاِمِل َوالأَحمأ ُجأ ِديُد اْلأ ِصحُّ َترأ
اًل . َمَثاًل َلوأ قِ  َهُر ِفعأ وَرِة الَِّتي َتظأ َرِة َعَلى ُموِجِب الصُّ ُجأ َطاُء اْلأ َماِن َوالأَمَكاِن َوَيلأَزُم إعأ نَّ يَل ِللأَخيَّاِط إَوالزَّ

َرُتَها ، َأوأ َلوأ اُ  وَرَتيأِن َعِمَل َلُه ُأجأ ُتؤأِجَر ِخطأت َدِقيًقا َفَلَك َكَذا َوِإنأ ِخطأت َخِشًنا َفَلَك َكَذا ، َفَأيُّ الصُّ سأ
َرى ِفيِه َعَمُل الأحِ  َرُتُه َكَذا َوِإنأ َأجأ َرى ِفيِه َعَمَل الأِعَطاَرِة َفُأجأ ِط َأنَُّه إنأ َأجأ َداَدِة َفَكَذا َفَأيُّ َحاُنوٌت ِبَشرأ

ِط إنأ َحَمَلتأ  ُتكأِرَيتأ َدابٌَّة ِبَشرأ َرُتُه الَِّتي ُشِرَطتأ . َوَكَذا َلوأ ُاسأ ِطي ُأجأ َرى ِفيِه ُيعأ ِحنأَطًة الأَعَمَليأِن َأجأ



َرُتُه الَّ  َطى ُأجأ َرُتَها َكَذا َوِإنأ َحَمَلتأ َحِديًدا َفَكَذا ، َفَأيُُّهَما ُحِمَل ُيعأ ِتي ُعيِ َنتأ . َأوأ َلوأ ِقيَل ِللأُمَكاِري َفُأجأ
ِرَنة  ِبِماَئَتيأِن َوِإَلى فلبه ِبَثاَلِثِماَئة   ابََّة إَلى ) شورلي ( ِبِماَئة  َوِإَلى َأدأ َتكأَريأُت ِمنأك َهِذِه الدَّ  َفِإَلى َأيَُّها اسأ

َرُة َذِلَك َوَكَذا َلوأ َقالَ  َتأأِجُر َتلأَزُمُه ُأجأ اَر ِبِماَئة  َوَهِذِه ِبِماَئَتيأِن َوَهِذِه َذَهَب الأُمسأ ِجُر َأَجرأت َهِذِه الدَّ  اْلأ
َرِة الَِّتي َسَكَنَها َوَكَذِلَك َلوأ َساَوَم أَ  َرُة الأُحجأ َتأأِجِر َتلأَزُمُه ُأجأ َد َقُبوِل الأُمسأ َحٌد الأَخيَّاَط َعَلى َأنأ ِبَثاَلِثِماَئة  َفَبعأ

ُروُط . َيِخيَط َلُه ُجبًَّة ِبشَ  َتَبُر الشُّ ًشا َوِإنأ َخاَطَها َغًدا َفَلُه َثاَلُثوَن ُتعأ ُسوَن ِقرأ َم َفَلُه َخمأ ِط إنأ َخاَطَها الأَيوأ  رأ
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َيةِ  ؤأ ُل الثَّاِني ِفي َمَساِئِل ِخَياِر الرُّ  الأَفصأ

ُة  َيِة . 507) الأَمادَّ ؤأ َتأأِجِر ِخَياُر الرُّ  ( ِللأُمسأ
ُة  َيِة الأَمَناِفِع .(  508) الأَمادَّ َيُة الأَمأأُجوِر َكُرؤأ  ُرؤأ
ُة  َيِتِه . 509) الأَمادَّ َتأأَجَر َأَحٌد َعَقاًرا ِمنأ ُدوِن َأنأ َيَراهُ َيُكوُن ُمَخيًَّرا ِعنأَد ُرؤأ  ( َلوأ اسأ
ُة  ُل َليأَس َلُه ِخيَ  510) الأَمادَّ َتأأَجَر َداًرا َكاَن َقدأ َرآَها ِمنأ َقبأ َيِة إِلَّ إَذا َتَغيََّرتأ َهيأَئُتَها ( : َمنأ اسأ ؤأ اُر الرُّ

َنى َفِحيَنِئذ  َيُكوُن ُمَخيًَّرا . كأ ُوَلى ِبانأِهَداِم َمَحل   َيُكوُن ُمِضرًّا ِبالسُّ  اْلأ
ُة  يَ  511) الأَمادَّ ؤأ َِجيِر ِفيِه ِخَياُر الرُّ ِتاَلِف الأَمَحلِ  َفِلِلأ َتِلُف َذاًتا ِباخأ ِة َمَثاًل َلوأ َساَوَم َأَحٌد ( ُكلُّ َعَمل  َيخأ

اِل الَِّذي َسَيِخي َيِة الأُجوِخ َأوأ الشَّ  ُطُه.الأَخيَّاَط َعَلى َأنأ َيِخيَط َلُه ُجبًَّة َفالأَخيَّاُط ِبالأِخَياِر ِعنأَد ُرؤأ
ُة  ِتاَلِف الأَمَحلِ  َفَليأَس ِفيِه ِخَيارُ  512) الأَمادَّ َتِلُف ِباخأ ُتؤأِجَر َأِجيٌر ( ُكلُّ َعَمل  َِل َيخأ َيِة َمَثاًل َلوأ ُاسأ ؤأ  الرُّ

َِجيِر فِ  َِجيُر الأُقطأَن َفَليأَس ِلِلأ ِس َأَواق  ُقطأن  ِبَعَشَرِة َدَراِهَم َوَلمأ َيَر اْلأ ِرَج َحبَّ َخمأ يِه ِخَياُر َعَلى َأنأ ُيخأ
َيِة . ؤأ  الرُّ

ُل الثَّاِلُث ِفي َمَساِئِل ِخَياِر الأَعيأبِ   الأَفصأ
ُة ) الأ  َجاَرِة َعيأٌب َكَما ِفي الأَبيأعِ  513َمادَّ َجاَرِة َأيأًضا ِخَياُر الأَعيأِب َكَما ِفي الأَبيأِع ِفي اْلأِ  ( ِفي اْلأِ

ُة  َجاَرِة ُهَو َما َيُكوُن َسَبًبا ِلَفَواِت الأَمَناِفِع الأَمقأُصوَدِة  514) الأَمادَّ ِبالأُكلِ يَِّة ( الأَعيأُب الأُموِجُب ِللأِخَياِر ِفي اْلأِ
اَلِلَها َكَفَواِت الأَمنأَفَعِة الأَمقأُصوَدِة   َأوأ إخأ
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اَلِلَها ِبُهُبوِط َسطأِح الدَّ  اِر ِبالأُكلِ يَِّة ِبانأِهَداِمَها َوِمنأ الرََّحى ِبانأِقَطاِع َماِئَها َأوأ َكِإخأ اِر َأوأ ِبانأِهَداِم ِمنأ الدَّ

َنى أَ  كأ َجاَرِة َوَأمَّا َمَحل   ُمِضر   ِبالسُّ ابَِّة َفَهؤَُِلِء ِمنأ الأُعُيوِب الأُموِجَبِة ِللأِخَياِر ِفي اْلأِ ِر الدَّ وأ ِبانأِجَراِح َظهأ
اَر َبرأ  ُخلأ الدَّ ِض َمَحالِ  الأُحُجَراِت ِبَحيأُث َلمأ َيدأ  ٌد َوَِل َمَطرٌ النََّواِقُص الَِّتي َِل ُتِخلُّ ِبالأَمَناِفِع َكانأِهَداِم َبعأ

َجاَرِة . ِلَها َفَليأَستأ ُموِجَبًة ِللأِخَياِر ِفي اْلأِ ابَِّة َوَذيأ ِف الدَّ  َوَكانأِقَطاِع ُعرأ



ُة  ِد . 515) الأَمادَّ ُجوِد ِفي َوقأِت الأَعقأ ِتيَفاِء الأَمنأَفَعِة َفِإنَُّه َكالأَموأ َل اسأ  ( َلوأ َحَدَث ِفي الأَمأأُجوِر َعيأٌب َقبأ
ُة  َفى الأَمنأَفَعَة َمَع الأَعيأِب (  516) الأَمادَّ َتوأ َتأأِجُر ِبالأِخَياِر إنأ َشاَء اسأ َلوأ َحَدَث ِفي الأَمأأُجوِر َعيأٌب َفالأُمسأ

َجاَرَة . َرِة َوِإنأ َشاَء َفَسَخ اْلأِ ُجأ َطى َتَماَم اْلأ  َوأَعأ
ُة  َل َفسأ  -(  517) الأَمادَّ ِجُر الأَعيأَب الأَحاِدَث َقبأ َتأأِجِر َحقُّ إنأ َأَزاَل اْلأ َجاَرَة َِل َيبأَقى ِللأُمسأ َتأأِجِر اْلأِ ِخ الأُمسأ

ِجِر َمنأُعُه َأيأًضا . ِة َفَليأَس ِلْلأ َتأأِجُر التََّصرَُّف ِفي َبِقيَِّة الأُمدَّ ِخ . َوِإنأ َأَراَد الأُمسأ  الأَفسأ
ُة  َجاَرِة قَ  518) الأَمادَّ َخ اْلأِ َتأأِجُر َفسأ َل َرفأِع الأَعيأِب الأَحاِدِث الَِّذي َأَخلَّ ِبالأَمَناِفِع َفَلُه ( إنأ َأَراَد الأُمسأ بأ

ُخَها ِفي ِغَياِبِه . َوِإنأ َفَسَخَها ِفي ِغَياِبِه ُدوَن َأنأ ُيخأ  ِجِر َوِإِلَّ َفَليأَس َلُه َفسأ ُخَها ِفي ُحُضوِر اْلأ ِبَرُه َلمأ َفسأ
ُخُه . َوِكَراُء الأَمأأُجوِر يَ  َتَبرأ َفسأ ُخَها ُيعأ َتِمرُّ َكَما َكاَن َوَأمَّا َلوأ َفاَتتأ الأَمَناِفُع الأَمقأُصوَدُة ِبالأُكلِ يَِّة َفَلُه َفسأ سأ

ِة  َسخأ َكَما ُبيِ َن ِفي الأَمادَّ َرُة إنأ َفَسَخ َأوأ َلمأ َيفأ ُجأ ِجِر َأيأًضا َوَِل َتلأَزُمُه اْلأ . َمَثاًل َلوأ انأَهَدَم  478ِبِغَياِب اْلأ
َجاَرِة . َلِكنأ َيلأَزُم َعَليأِه َأنأ َمَحلٌّ  ُخ اْلأِ َتأأِجِر َفسأ اِر الأَمأأُجوَرِة َفِللأُمسأ َسَخَها ِفي   ُيِخلُّ ِبالأَمَناِفِع ِمنأ الدَّ َيفأ

َرِة َكَأنَّ  ُجأ َطاُء اْلأ ِبَرُه َيلأَزُمُه إعأ اِر ُدوَن َأنأ ُيخأ ِجِر َوِإِلَّ َفَلوأ َخَرَج ِمنأ الدَّ ُه َما َخَرَج . َوَأمَّا َلوأ ُحُضوِر اْلأ
ُخَها َوَعَلى َهِذِه  َتأأِجِر َفسأ ِجِر ِللأُمسأ ِتَياج  إَلى ُحُضوِر اْلأ اُر ِبالأُكلِ يَِّة َفِمنأ ُدوِن احأ الأَحاِل َِل َتلأَزُم انأَهَدَمتأ الدَّ

َرُة .  ُجأ  اْلأ
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ُة  اِر َأوأ إ 519) الأَمادَّ َجاَرَة َوَسَكَن ِفي َباِقيَها ( َلوأ انأَهَدَم َحاِئُط الدَّ َتأأِجُر اْلأِ َسخأ الأُمسأ َدى ُحَجِرَها َوَلمأ َيفأ حأ

َرِة . ُجأ ٌء ِمنأ اْلأ ُقطأ َشيأ  َلمأ َيسأ
ُة  َداُهَما َفَلُه َأنأ َيتأُرَك اِِلثأنَ  520) الأَمادَّ َتأأَجَر َأَحٌد َداَريأِن َمًعا ِبَكَذا َدَراِهَم َوانأَهَدَمتأ إحأ  َتيأِن َمًعا.( َلوأ اسأ
ُة  َرًة َوَظَهَرتأ َناِقَصًة إنأ  521) الأَمادَّ َتأأَجَرَها َعَلى َأنأ َتُكوَن َكَذا ُحجأ َتأأِجُر ِبالأِخَياِر ِفي َدار  اسأ ( الأُمسأ

ِر الأُمَسمَّى . َوَلِكنأ َليأَس َلُه إبأَقاُء اْلأِ  َجأ َجاَرَة َوِإنأ َشاَء َقِبَلَها ِباْلأ َدار  ِمنأ َشاَء َفَسَخ اْلأِ َجاَرِة َوَتنأِقيُص ِمقأ
َرِة . ُجأ  اْلأ

َكاِمهِ  اِدُس ِفي َبَياِن َأنأَواِع الأَمأأُجوِر َوَأحأ  الأَباُب السَّ
: َبَعِة ُفُصول  َتِمُل َعَلى َأرأ  َوَيشأ

َكاِمَها ُل ِفي َبَياِن َمَساِئَل َتَتَعلَُّق ِبِإَجاَرِة الأَعَقاِر َوَأحأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ
ُة ) الأ  َنى َأَحد  . 522َمادَّ ِتئأَجاُر َدار  َأوأ َحاُنوت  ِبُدوِن َبَياِن َأنََّها ِلُسكأ  ( َيُجوُز اسأ

ُة  لِ  523) الأَمادَّ َبُر َعَلى َتخأ َجاَرُة َوُيجأ َياُؤُه َتِصحُّ اْلأِ ِتَعُتُه َوَأشأ َيِتِه ( َمنأ َأَجَر َداِرِه َأوأ َحاُنوَتُه َوَكاَنتأ ِفيِه َأمأ
ِليِمِه . ِمنأ  َياِئِه َوَتسأ ِتَعِتِه َوَأشأ  َأمأ
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ُة  َرَع َما َشاَء َفِإَجاَرُتهُ  524) الأَمادَّ َرُعُه ِفيَها َوَلمأ ُيَعمِ مأ َعَلى َأنأ َيزأ ًضا َوَلمأ ُيَعيِ نأ َما َيزأ َتأأَجَر َأرأ  ( َمنأ اسأ

ِخ َوَرِضَي اْلأ  َل الأَفسأ ِة .َفاِسَدٌة ، َوَلِكنأ َلوأ َعيََّن َقبأ حَّ  ِجُر َتنأَقِلُب إَلى الصِ 
ُة  َنِة  525) الأَمادَّ ِف السَّ ًرا ِفي َظرأ َرَعَها ُمَكرِ  َرَعَها َما َشاَء َفَلُه َأنأ َيزأ ًضا َعَلى َأنأ َيزأ َتأأَجَر َأرأ ( َمنأ اسأ

 َصيأِفيًّا َوِشتأِويًّا .
ُة  َجاَرِة َقبأ  526) الأَمادَّ ُة اْلأِ ِض إَلى ( َلوأ انأَقَضتأ ُمدَّ َرأ رأَع ِفي اْلأ َتأأِجِر َأنأ ُيبأِقَي الزَّ رأِع َفِللأُمسأ َراِك الزَّ َل إدأ

َرَة الأِمثأِل . ِطَي ُأجأ َراِكِه َوُيعأ  إدأ
ُة  تِ  527) الأَمادَّ ء  َوَأمَّا َكيأِفيَُّة اسأ ِنِه ِْلَيِ  َشيأ اِر َوالأَحاُنوِت ِبُدوِن َبَياِن َكوأ ِتئأَجاُر الدَّ َماِلِه ( َيِصحُّ اسأ عأ

ِف َوالأَعاَدِة . َرُف إَلى الأُعرأ  َفُتصأ
ُة  ِسِه َكَذلِ  528) الأَمادَّ ُكَنَها ِبَنفأ ء  َأنأ َيسأ ِنَها ِْلَيِ  َشيأ َتأأَجَر َداًرا ِبُدوِن َبَياِن َكوأ َك ( َكَما َأنَُّه َيِصحُّ ِلَمنأ اسأ

ُكَنَها َغيأُرُه َأيأًضا َوَلُه َأنأ  َمَل ِفيَها ُكلَّ َعَمل  َِل ُيوِرُث الأَوهأَن  َيِصحُّ َلُه َأنأ َيسأ َياَءُه َوَلُه َأنأ َيعأ َيَضَع ِفيَها َأشأ
َرَر َوالأَوهأَن إِلَّ ِبِإذأِن َصاِحِبَها َوَأمَّا َعَل َما ُيوِرُث الضَّ َرَر ِللأِبَناِء َلِكنأ َليأَس َلُه َأنأ َيفأ ِبُخُصوِص َربأِط  َوالضَّ

ُف الأ  َوابِ  َفُعرأ ِه.الدَّ ُم الأَحاُنوِت َعَلى َهَذا الأَوجأ َتَبٌر َوَمرأِعيٌّ َوُحكأ  َبلأَدِة َوَعاَدِتَها ُمعأ
ُة  ِهيُر الرََّحى 529) الأَمادَّ ِجِر : َمَثاًل َتطأ َياِء الَِّتي ُتِخلُّ ِبالأَمنأَفَعِة الأَمقأُصوَدِة َعاِئَدٌة َعَلى اْلأ َشأ َماُل اْلأ  ( أَعأ

َنى َعَلى َصاِحِبَها ، َكذَ  كأ َياِء الَِّتي ُتِخلُّ ِبالسُّ َشأ اَلُح َمَناِفِذِه َوِإنأَشاُء اْلأ اِر َوُطُرُق الأَماِء َوِإصأ ِميُر الدَّ ِلَك َتعأ
َتَنَع َصاِحُبَها عَ  اِر َوِإنأ امأ ُُموِر الَِّتي َتَتَعلَُّق ِبالأِبَناِء ُكلِ َها َِلِزَمٌة َعَلى َصاِحِب الدَّ مَ َوَساِئُر اْلأ اِل َهؤَُِلِء نأ أَعأ
ِتئأَجاِرِه إيَّاَها َكاَنتأ َعَلى َهِذِه الأَحاِل َوَكا ُرَج ِمنأَها إِلَّ َأنأ َتُكوَن ِحيَن اسأ َتأأِجِر َأنأ َيخأ َن َقدأ َرآَها َفِإنَُّه َفِللأُمسأ

َتأأِجُر ِحيَنِئذ  َيُكوُن َقدأ َرِضَي ِبالأَعيأِب َفَليأَس َلُه اتِ َخاُذ َهَذا َوِسيَلًة ِللأُخُروجِ  ُد َوِإنأ َعِمَل الأُمسأ اِر َبعأ  ِمنأ الدَّ
َياَء ِمنأُه َكاَنتأ ِمنأ  َشأ  َهِذِه اْلأ
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ِجِر . ُروِف ِمنأ اْلأ  َقِبيِل التََّبرُِّع َفَليأَس َلُه َطَلُب َذِلَك الأَمصأ

ُة  َتأأِجُر ِبِإذأ  530) الأَمادَّ ِميَراُت الَِّتي َأنأَشَأَها الأُمسأ اَلِح الأَمأأُجوِر ( التَّعأ صأ ِجِر إنأ َكاَنتأ َعاِئَدًة ِْلِ ِن اْلأ
ُجرِ  ُيوَضُع َعَلى السُّ  ِميِد َوُهَو َنوأٌع ِمنأ اْلأ ُطوِح َوِصَياَنِتِه َعنأ َتَطرُِّق الأَخَلِل َكَتنأِظيِم الكرميد ) َأيأ الأِقرأ

ُروفَ  َتأأِجُر َيأأُخُذ َمصأ ِظِه ِمنأ الأَمَطِر ( َفالأُمسأ ٌط ِلِحفأ ِر َبيأَنُهَما َشرأ ِجِر َوِإنأ َلمأ َيجأ ِميَراِت ِمنأ اْلأ اِت َهِذِه التَّعأ
َتأأِجرِ  ِميِر الأَمَطاِبِخ َفَليأَس ِللأُمسأ َتأأِجِر َفَقطأ َكَتعأ ِذِه َوِإنأ َكاَنتأ َعاِئَدًة ِلَمَناِفِع الأُمسأ ُروَفاِتَها  َعَلى َأخأ ُذ َمصأ َأخأ

ُط َأخأ  َكرأ َشرأ  ِذَها َبيأَنُهَما ،َما َلمأ ُيذأ
ُة  ِجُر ُمَخيٌَّر ِعنأَد  531) الأَمادَّ َتأأِجُر ِبَناًء ِفي الأَعَقاِر الأَمأأُجوِر َأوأ َغَرَس َشَجَرًة َفاْلأ َدَث الأُمسأ ( َلوأ َأحأ

َجَرَة َوِإنأ َشاَء َأبأَقى ذَ  َجاَرِة إنأ َشاَء َقَلَع الأِبَناَء َأوأ الشَّ ِة اْلأِ َطى ِقيَمَتُه َكِثيَرًة َكاَنتأ َأمأ انأِقَضاِء ُمدَّ ِلَك َوأَعأ



 َقِليَلًة .
ُة  َجاَرِة َعَلى الأُمسأ  532) الأَمادَّ ِة اْلأِ َماِد َوَغيأُر َذِلَك َأثأَناَء ُمدَّ  َتأأِجِر .( : إَزاَلُة الأُغَباِر َوالتَُّراِب َوالأُكَناَسِة َوالرَّ
ُة  َتأأجِ  533) الأَمادَّ ِجُر َعَلى َمنأِعِه َراَجَع ( إنأ َكاَن الأُمسأ ِدرأ اْلأ َوِر َوَلمأ َيقأ َدى الصُّ ُب الأَمأأُجوَر ِبِإحأ ُر ُيَخرِ 

َجاَرَة .  الأَحاِكَم َوَفَسَخ اْلأِ
 الفصل الثاني: في إجارة العروض

ُة  َثاِلَها مِ  534) الأَمادَّ ِلَحِة َوالأِخَياِم َوَأمأ َسأ َلأِبَسِة َواْلأ ُلوَمة  ِفي ( َيُجوُز إَجاَرُة اْلأ ة  َمعأ نأ الأَمنأُقوَِلِت إَلى ُمدَّ
ُلوم  .  ُمَقاِبِل َبَدل  َمعأ

 
ُة  َتأأَجَر َأَحٌد ِثَياًبا َعَلى َأنأ َيذأَهَب ِبَها إَلى َمَحل   ُثمَّ َلمأ َيذأَهبأ َوَلِبَسَها ِفي َبيأِتِه َأوأ  535) الأَمادَّ َلمأ ( َلوأ َأسأ

َطا َها َيلأَزُمُه إعأ َرِتَها . َيلأَبسأ  ُء ُأجأ
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ُة  ِسِه َفَليأَس َلُه َأنأ ُيلأِبَسَها َغيأَرُه . 536) الأَمادَّ َتأأَجَر ِثَياًبا َعَلى َأنأ َيلأَبَسَها ِبَنفأ  ( : َمنأ اسأ
ُة   ( الأُحِليُّ َكاللِ َباِس . 537) الأَمادَّ

 الفصل الثالث: في إجارة الدواب
ُة  يَصاُل إَلى َمَحل    ( َكَما َيِصحُّ  538)الأَمادَّ ِتَراُط َعَلى الأُمَكاِري اْلأِ َراُء َدابَّة  ُمَعيََّنة  َكَذِلَك َيِصحُّ اِِلشأ ِتكأ اسأ
 ُمَعيَّن  .

ُة  َتأأِجُر َيُكوُن مُ  539) الأَمادَّ َتأأَجَر َدابًَّة ُمَعيََّنًة إَلى َمَحل   ُمَعيَّن  َوَتِعَبتأ ِفي الطَِّريِق َفالأُمسأ َخيًَّرا ( َلوأ اسأ
َتأأِجَر َأنأ  َجاَرَة َوِبَهِذِه الأَحاِل َيلأَزُم الأُمسأ َتِريَح َوِإنأ َشاَء َنَقَض اْلأِ َة َما إنأ َشاَء انأَتَظَرَها َحتَّى َتسأ ِطَي ِحصَّ ُيعأ

ِجِر . ِر الأُمَسمَّى ِلْلأ َجأ  َأَصاَب ِتلأَك الأَمَساَفَة ِمنأ اْلأ
ُة  َتَرطَ  540) الأَمادَّ ابَُّة ِفي الطَِّريِق َفالأُمَكاِري  ( َلوأ اشأ إيَصاَل ِحمأل  ُمَعيَّن  إَلى َمَحل   ُمَعيَّن  َوَتِعَبتأ الدَّ

َرى َوِإيَصاِلِه إَلى َذِلَك الأَمَحلِ  . ِميِلِه َعَلى َدابَّة  ُأخأ ُبوٌر َعَلى َتحأ  َمجأ
ُة  ِتئأَجاُر َدابَّة  ِمنأ ُدوِن تَ  541) الأَمادَّ َتأأِجُر ( َِل َيُجوُز اسأ ِد َوَقِبَل الأُمسأ َد الأَعقأ ِيين  َوَلِكنأ إنأ ُعيِ َنتأ َبعأ عأ

َرُف َعَلى ِيين  َيُجوُز َوُيصأ َتاُد ِباَل َتعأ ُتؤأِجَرتأ َدابٌَّة ِمنأ َنوأع  َعَلى َما ُهَو الأُمعأ الأُمَتَعاَرِف  َيُجوُز َأيأًضا َلوأ ُاسأ
ُتؤأِجَرتأ دَ  َلِق َمَثاًل َلوأ ُاسأ َتاُد َيلأَزُم الأُمَكاِرَي الأُمطأ ُلوم  َعَلى َما ُهَو الأُمعأ ابٌَّة ِمنأ الأُمَكاِري إَلى َمَحل   َمعأ

َتاِد . ِه الأُمعأ َتأأِجِر ِبَدابَّة  إَلى َذِلَك الأَمَحلِ  َعَلى الأَوجأ  إيَصاُل الأُمسأ
ُة  ِم الأخُ  542) الأَمادَّ ِييُن اسأ َجاَرِة َتعأ ِفي ِفي اْلأِ  طَِّة َوالأَمَساَفِة َفَقطأ ( َِل َيكأ
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َنَة َأوأ  ُتؤأِجَرتأ َدابٌَّة إَلى ُبوسأ ُم الأُخطَِّة َعَلًما ُمَتَعاَرًفا ِلَبلأَدة  َمَثاًل . َلوأ ُاسأ  إَلى الأِعَراِق َِل إِلَّ َأنأ َيُكوَن اسأ

يَ  ِييُن الأَبلأَدِة َأوأ الأَقَصَبِة َأوأ الأَقرأ َعة  َيِصحُّ إذأ َيلأَزُم َتعأ َم ِقطأ ِنِه اسأ اِم َمَع َكوأ َظ الشَّ ِة الَِّتي ُيذأَهُب إَليأَها َوَلِكنَّ َلفأ
اِم َصحَّ . ُتؤأِجَرتأ َدابٌَّة إَلى الشَّ َق َفِلَهَذا َلوأ ُاسأ اَلُقُه َعَلى َبلأَدِة ِدَمشأ  َقدأ ُتُعوِرَف إطأ

ُة  ُتؤأِجَرتأ َدابٌَّة إَلى َمَكان   543) الأَمادَّ ُر ( َلوأ ُاسأ ُمُه َعَلى َبلأَدَتيأِن َفَأيَُّتُهَما ُقِصَدتأ َيلأَزُم َأجأ َلُق اسأ  َوَكاَن ُيطأ
ُبولأ إَلى جكمجه َوَلمأ ُيَصرَّحأ َهلأ إَلى ُكبأَراُهَما َأوأ  اَلمأ ُتكأِرَيتأ َدابٌَّة ِمنأ إسأ إَلى  الأِمثأِل ، َمَثاًل : َلوأ ُاسأ

َراُهَما َفَأيَُّتُهَما ُقِصَدتأ يَ  َبِة َمَساَفِتِهَما .ُصغأ ُر الأِمثأِل ِبِنسأ  لأَزُم َأجأ
ُة  َتأأِجِرَها إَلى َداِره. 544) الأَمادَّ ُتكأِرَيتأ َدابٌَّة إَلى َبلأَدة  َيلأَزُم ِإيَصاُل ُمسأ  ( َلوأ ُاسأ
ُة  َتكأَرى َدابًَّة إَلى َمَحل   ُمَعيَّن  َفَليأَس َلُه َتَجاُوُز ذَ  545) الأَمادَّ ِن الأُمَكاِري ( َمنأ اسأ ِلَك الأَمَحلِ  ِبُدوِن إذأ

َتأأِجِر إَلى َأنأ ُيَسلِ َمَها َساِلَمًة َوِإنأ َتِلَفتأ ِفي َذَهاِبِه وَ  ابَُّة ِفي َضَماِن الأُمسأ ِإَياِبِه َيلأَزُم َفِإَذا َتَجاَوَز َفالدَّ
َماُن .  الضَّ

ُة  ُتكأِرَيتأ َدابٌَّة إَلى َمحَ  546) الأَمادَّ ابَِّة إَلى َمَحل   ( َلوأ ُاسأ َتأأِجِر َأنأ َيذأَهَب ِبِتلأَك الدَّ ل   ُمَعيَّن  َفَليأَس ِللأُمسأ
َتكأ  ابَِّة الَِّتي اسأ َلِميَّة ( ِبالدَّ ابَُّة َضِمَن . َمَثاًل : َلوأ َذَهَب إَلى ) َأسأ َراَها َعَلى َأنأ آَخَر َفِإنأ َذَهَب َوَتِلَفتأ الدَّ

َماُن .َيذأَهَب ِبَها إَلى تكفو   ر َطاغ  َوَعِطَبتأ َيلأَزُم الضَّ
ُة  َتأأِجِر َأنأ َيذأَهَب ِفي أَ  547) الأَمادَّ َدًة َفِللأُمسأ ُتؤأِجَر َحَيَواٌن إَلى َمَحل   ُمَعيَّن  َوَكاَنتأ ُطُرُقُه ُمَتَعدِ  يِ  ( َلوأ ُاسأ

ُلُكَها النَّاُس َوَلوأ َذهَ  َتأأِجُر ِمنأ َطِريق  َغيأِر الَِّذي َعيََّنُه َصاِحُب َطِريق  َشاَء ِمنأ الطُُّرِق الَِّتي َيسأ َب الأُمسأ
َماُن َوِإنأ كَ  َعَب ِمنأ الطَِّريِق الَِّذي َعيََّنُه َيلأَزُم الضَّ ابَِّة َوَتِلَفتأ َفِإنأ َكاَن َذِلَك الطَِّريُق َأصأ اَن ُمَساِوًيا َأوأ الدَّ

َهَل َفاَل .   َأسأ
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ُة  َمَلَها َوَتِلَفتأ فِ (  548) الأَمادَّ َتعأ ِة الَِّتي َعيََّنَها َوِإنأ اسأ َيَد ِمنأ الأُمدَّ َماُل َدابَّة  َأزأ ِتعأ َتأأِجِر اسأ ي َيِدِه َليأَس ِللأُمسأ
َمُن .  َيضأ
ُة  ِتكأ  549) الأَمادَّ َكَبَها ُفاَلٌن َكَذِلَك َيِصحُّ اسأ َراُء َدابَّة  َعَلى َأنأ َيرأ ِتكأ َراُء َدابَّة  َعَلى َأنأ ( َكَما َيِصحُّ اسأ

ِميِم َأيأًضا َتأأِجُر َمنأ َشاَء َعَلى التَّعأ ِكَبَها الأُمسأ  ُيرأ
ُة  َماُن َوِبَهِذِه الأ  550) الأَمادَّ ُكوِب َِل ُتَحمَُّل َوِإنأ ُحمِ َلتأ َوَتِلَفتأ َيلأَزُم الضَّ ُتكأِرَيتأ ِللرُّ ابَُّة الَِّتي ُاسأ َحاِل ( الدَّ

َرُة.َِل َتلأَزُم اْلأُ   جأ
ُة  َكاُبَها 551الأَمادَّ َكاُبَها َغيأَرُه َوِإنأ َصاَر إرأ َكَبَها ُفاَلٌن َِل َيِصحُّ إرأ ِرَيتأ َعَلى َأنأ َيرأ ُتكأ ابَُّة الَِّتي ُاسأ  ( الدَّ

َماُن .  َوَتِلَفتأ َيلأَزُم الضَّ
ُة  ِكَبَها مَ  552) الأَمادَّ َتكأَرى َدابًَّة َعَلى َأنأ ُيرأ َكَبَها ( َمنأ اسأ ِسِه َوِإنأ َشاَء َأرأ نأ َشاَء َفِإنأ َشاَء َرِكَبَها ِبَنفأ



َكاُب آَخَر . َص َفاَل َيِصحُّ إرأ  َغيأَرُه َوَلِكنأ إنأ َرِكَبَها ُهَو َأوأ َغيأُرُه َفَقدأ َتَعيََّن الأُمَراُد َوَتَخصَّ
ُة  َتكأَرى َأَحٌد َدابًَّة ِللرُُّكوِب مِ  553) الأَمادَّ ِكَبَها ( َلوأ اسأ ِميِم َعَلى َأنأ ُيرأ َكُبَها َوَِل التَّعأ ِييِن َمنأ َيرأ نأ ُدوِن َتعأ

ِة َوَعَلى َهِذهِ  حَّ ِخ َتنأَقِلُب إَلى الصِ  َل الأَفسأ َجاَرُة . َوَلِكنأ َلوأ َعيََّن َوَبيََّن َقبأ ُسُد اْلأِ وَرِة َأيأًضا  َمنأ َشاَء َتفأ الصُّ
َكُب َغيأُر َمنأ َتَعيَّنَ  ابَِّة .َِل َيرأ   َعَلى ِتلأَك الدَّ

ُة  ُف الأَبلأَدِة . 554) الأَمادَّ ِل ُعرأ ِل َوالأِعدأ َكاِف َوالأَحبأ َتَبُر ِفي اْلأِ ِل ُيعأ ُتكأِرَيتأ َدابٌَّة ِللأَحمأ  ( َلوأ ُاسأ
ُة  ِل َوَِل ال 555) الأَمادَّ َداِر الأِحمأ ُتكأِرَيتأ َدابٌَّة ِمنأ ُدوِن َبَياِن ِمقأ َداُرُه َعَلى ( َلوأ ُاسأ َمُل ِمقأ ِييِن ِبِإَشاَرة  ُيحأ تَّعأ

ِف َوالأَعاَدِة .  الأُعرأ
ُة  ُب َدابَِّة الأِكَراِء ِمنأ ُدوِن إذأِن  556) الأَمادَّ َتأأِجِر َضرأ  ( َليأَس ِللأُمسأ
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 َصاِحِبَها َوَلوأ َضَرَبَها َوَتِلَفتأ ِبَسَبِبِه َضِمَن .

ُة  ِضِع ( َلوأ أَ  557) الأَمادَّ ُب َعَلى الأَموأ رأ َتأأِجِر إِلَّ الضَّ ِبَها َفَليأَس ِللأُمسأ ِذَن َصاِحُب َدابَِّة الأِكَراِء ِبَضرأ
ِفَها َبَها َعَلى َعرأ َتاُد َضرأ َتاِد َمَثاًل َلوأ َكاَن الأُمعأ ِضِع الأُمعأ َتاِد َوِإنأ َضَرَبَها َعَلى َغيأِر الأَموأ َوَضَرَبَها َعَلى  الأُمعأ

َماُن .َرأأِسهَ   ا َوَتِلَفتأ َيلأَزُم الضَّ
ُة  ِل . 558) الأَمادَّ ُتكأِرَيتأ ِللأَحمأ ُكوُب َعَلى َدابَّة  ُاسأ  ( َيِصحُّ الرُّ
ُة  اًل آَخَر ُمَماِثاًل َلهُ  559) الأَمادَّ ِميُلَها َحمأ َداُرُه َيِصحُّ َتحأ ِلَها َوِمقأ ُتكأِرَيتأ َدابٌَّة ُعيِ َن َنوأُع ِحمأ َأوأ  ( َلوأ ُاسأ

َيَد ِفي الأَمَضرَِّة . َمَثاًل َمنأ اسأ  ء  َأزأ ِميُل َشيأ َتكأَرى َدابًَّة أَهأَوَن ِمنأُه ِفي الأَمَضرَِّة َأيأًضا . َوَلِكنأ َِل َيِصحُّ َتحأ
َلَها ِمنأ َماِلِه َأوأ مِ  َيال  ِحنأَطًة َكَما َيِصحُّ َلُه َأنأ ُيَحمِ  َسَة َأكأ َلَها َخمأ نأ َماِل َغيأِرِه َأيَّ َنوأع  َكاَن َعَلى َأنأ ُيَحمِ 

ِمي َياِل َشِعير  . َوَلِكنأ َِل َيُجوُز َتحأ َسَة َأكأ َلَها َخمأ َياِل ِحنأَطة  َكَذِلَك َيُجوُز َلُه َأنأ ُيَحمِ  َسَة َأكأ َسِة َخمأ ُل َخمأ
َيالِ  َسَة َأكأ ِمَل َخمأ ِرَيتأ َعَلى َأنأ َتحأ ُتكأ َياِل ِحنأَطة  َدابًَّة ُاسأ ِمَل ِماَئَة ُأوِقيَِّة  َأكأ َشِعير  َكَما َِل َيِصحُّ َأنأ َتحأ

ِمَل ِماَئَة ُأوِقيَِّة ُقطأن  . ِرَيتأ َعَلى َأنأ َتحأ ُتكأ  َحِديد  َدابٌَّة ُاسأ
ُة  ابَِّة َعَلى الأُمَكاِري . 560) الأَمادَّ َل َعنأ الدَّ  ( َوَضَع الأِحمأ

ُة  ُيَها َعَلى َصاِحِبَها َوَلِكنأ ( َنَفَقُة الأَمأأُجوِر عَ  561الأَمادَّ ُتكأِرَيتأ َوَسقأ ابَِّة الَِّتي ُاسأ َخِر َمَثاًل َعَلُف الدَّ َلى اْلأ
ُذ َثَمِنِه ِمنأ َصاِحبِ  ابَِّة ِبُدوِن إذأِن َصاِحِبَها َتَبرًُّعا َفَليأَس َلُه َأخأ َتأأِجَر َعَلَف الدَّ َطى الأُمسأ َد . َلوأ أَعأ  َها َبعأ
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ُة  ِييِن الأَعَمِل ِبُصوَرة   562) الأَمادَّ ة  َأوأ ِبَتعأ َراِء َصنأَعة  ِبَبَياِن ُمدَّ جأ َمِة َأوأ ِْلِ َدِميِ  ِللأِخدأ ( َتُجوُز إَجاَرُة اْلأ



ِل الثَّاِلِث ِمنأ الأَباِب الثَّاِني . َرى ، َكَما ُبيِ َن ِفي الأَفصأ  ُأخأ
ُة  ُر الأِمثأِل إنأ َكاَن  563) الأَمادَّ َرة  َفَلُه َأجأ ( َلوأ َخَدَم َأَحٌد آَخَر ِبَناًء َعَلى َطَلِبِه ِمنأ ُدوِن ُمَقاَوَلة  َعَلى ُأجأ

َرِة َوِإِلَّ َفاَل . ُجأ ُدُم ِباْلأ  ِممَّنأ َيخأ
ُة  َك ،  564) الأَمادَّ َملأ َهَذا الأَعَمَل ُأكأِرمأ ِرُمُه ِبِه َفَعِمَل ( َلوأ َقاَل َأَحٌد ِْلَخَر : اعأ َداَر َما ُيكأ َوَلمأ ُيَبيِ نأ ِمقأ

َر الأِمثأِل . َتَحقَّ َأجأ  الأَعَمَل الأَمأأُموَر ِبِه اسأ
ُة  ُلوَمًة ، َوِإِلَّ  565) الأَمادَّ َرُتُهمأ إنأ َكاَنتأ َمعأ َطى ُأجأ َرة  ُتعأ ِمَيِة ُأجأ ِدَمتأ الأَعَمَلُة ِمنأ ُدوِن َتسأ ُتخأ ( َلوأ ُاسأ

ِه .َفَأ َناِف الَِّذيَن ُيَماِثُلوَن َهؤَُِلِء َعَلى َهَذا الأَوجأ َصأ ُر الأِمثأِل َوُمَعاَمَلُة اْلأ  جأ
ُة  ِييِن َيلأَزُم  566) الأَمادَّ ٌء ِمنأ الأِقَيِميَّاِت َِل َعَلى التَّعأ َِجيِر َشيأ َطى ِلِلأ َجاَرُة َعَلى َأنأ ُيعأ ( َلوأ ُعِقَدتأ اْلأِ

ُر الأِمثأِل ، ًجا َواِحًدا ِمنأ الأَبَقِر َِل َيلأَزمُ  َأجأ َطيأُتَك َزوأ َتِني َكَذا َأيَّاًما أَعأ  َمَثاًل َلوأ َقاَل َأَحٌد ِْلََحد  : إنأ َخَدمأ
َمَل َلَها َألأِبَسًة َوُيطأعِ  ِتئأَجاُر الظِ ئأِر َعَلى َأنأ َيعأ ُر الأِمثأِل ، َوَلِكنأ َيُجوُز اسأ ا ِمنأ ُدوِن َمهَ الأَبَقُر َوَيلأَزُم َأجأ

َرفأ َتلأَزمأ ِمنأ ا َلأِبَسُة َوَلمأ ُتعأ ِييِن الثِ َياِب َوالطََّعاِم ، َكَما َجَرتأ الأَعاَدُة َوِإنأ َلمأ ُتوَصفأ اْلأ َطى َتعأ َرَجِة الأُوسأ لدَّ
0 

ُة  َسُب مِ  567) الأَمادَّ َمِة ِمنأ الأَخاِرِج َِل ُتحأ ِطيت ِللأِخدأ َرِة .( الأَعِطيَُّة الَِّتي أُعأ ُجأ  نأ اْلأ
ُة  َجاَرُة َعَلى الأُمدَّ  568) الأَمادَّ ٌة انأَعَقَدتأ اْلأِ ِليِم ِعلأم  َأوأ َصنأَعة  َفِإنأ ُذِكَرتأ ُمدَّ َتاٌذ ِلَتعأ ُتؤأِجَر ُأسأ ِة ( َلوأ ُاسأ

َتِحقُّ  َتاَذ َيسأ ُسأ  َحتَّى َأنَّ اْلأ
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ِنِه َحاِضًرا َوُمَهيًَّأ لِ  َرَة ِلَكوأ ُجأ ٌة انأَعَقَدتأ إَجاَرًة َفاِسَدًة ، اْلأ َكرأ ُمدَّ َرأأ َوِإنأ َلمأ ُتذأ ِليِم َقَرَأ التِ لأِميُذ ، َأوأ َلمأ َيقأ لتَّعأ

َرَة ، َوِإِلَّ ، َفاَل. ُجأ َتِحقُّ اْلأ َتاُذ َيسأ ُسأ وَرِة إنأ َقَرَأ التِ لأِميُذ َفاْلأ  َوَعَلى َهِذِه الصُّ
َة  َطى 569) الأَمادَّ َد  ( َمنأ أَعأ َرًة َفَبعأ َخِر ُأجأ َتَرَط َأَحُدُهَما ِلْلأ َتاًذا َوَلَدُه ِلُيَعلِ َمُه َصنأَعًة ِمنأ ُدوِن َأنأ ُيشأ ُأسأ

ِف الأَبلأَدِة َوَعاَدِتَها . َمُل ِبُعرأ َرًة ُيعأ َخِر ُأجأ ِبيِ  َلوأ َطَلَب َأَحُدُهَما ِمنأ اْلأ  َتَعلُِّم الصَّ
ُة  َتأأ  570) الأَمادَّ َرَتُه ِمنأ أَهأِل ( َلوأ اسأ َمَتُه َيأأُخُذ ُأجأ َفى ِخدأ َية  ُمَعلِ ًما ، َأوأ إَماًما َأوأ ُمَؤذِ ًنا َوَأوأ َجَر أَهأُل َقرأ

َيِة .  ِتلأَك الأَقرأ
ُة  ِمَل َغيأرَ  571) الأَمادَّ َتعأ ِسِه َليأَس َلُه َأنأ َيسأ َمَل ِبَنفأ ُتؤأِجَر َعَلى َأنأ َيعأ َِجيُر الَِّذي ُاسأ َطى ( اْلأ ُه َمَثاًل َلوأ أَعأ

ِسِه ِبَكَذا َدَراِهَم ، َفَليأَس ِللأَخيَّاِط َأنأ َيِخيَطَها ِبَغيأِرهِ   َوِإنأ َخاَطَها ِبَغيأِرِه َأَحٌد ُجبًَّة ِلَخيَّاط  َعَلى َأنأ َيِخيطَها ِبَنفأ
 َوَتِلَفتأ َفُهَو َضاِمٌن .

ُة  َد ِحيَن  572) الأَمادَّ َلَق الأَعقأ ِمَل َغيأَرهُ ( َلوأ َأطأ َتعأ َِجيِر َأنأ َيسأ ِتئأَجاِر َفِلِلأ  اِِلسأ
َة  َل إطأاَلٌق ، َمَثاًل َلوأ َقاَل َأَحٌد ِللأَخيَّاِط ِخطأ َهِذِه  573) الأَمادَّ غأ َملأ َهَذا الشَّ َِجيِر اعأ َتأأِجِر ِلِلأ ُل الأُمسأ ( َقوأ

لِ  ِييد  ِبَقوأ ِسَك َأوأ ِبالذَّاِت َوَخاَطَها الأَخيَّاُط ِبَخِليَفِتِه َأوأ َخيَّاط  آَخَر الأُجبََّة ِبَكَذا َدَراِهَم ِمنأ ُدوِن َتقأ َها ِبَنفأ ِه ِخطأ



َمُن . َر الأُمَسمَّى َوِإنأ َتِلَفتأ الأُجبَُّة ِباَل َتَعد   َِل َيضأ َجأ َتِحقُّ اْلأ  َيسأ
ُة  ُف الأَبلأَدِة ( ُكلُّ َما َكاَن ِمنأ َتَواِبِع الأَعَمِل ، َوَلمأ يُ  574) الأَمادَّ َتَبُر ِفيِه ُعرأ َِجيِر ُيعأ َتَرطأ َعَلى اْلأ شأ

ِن الأَخيأِط َعَلى الأَخيَّاِط .  َوَعاَدُتَها ، َكَما َأنَّ الأَعاَدَة ِفي َكوأ
ُة  اِر ، َوَلِكنأ َِل َيلأَزُم  575) الأَمادَّ ِل إَلى الدَّ َخاُل الأِحمأ  ( َيلأَزُم الأَحمَّاَل إدأ
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ُع الذَِّخيَرِة فِ َعَليأِه  اِر ، َوَِل َوضأ ِق الدَّ ِل إَلى َفوأ َراُج الأِحمأ ُعُه ِفي َمَحلِ ِه َمَثاًل َليأَس َعَلى الأَحمَّاِل إخأ ي َوضأ

َدِع( َتوأ َنأَباِر)الأُمسأ  اْلأ
ُة  ُف الأ  576) الأَمادَّ َِجيِر إِلَّ َأنأ َيُكوَن ُعرأ َعاُم اْلأ َتأأِجَر إطأ  َبلأَدِة َكَذِلَك .( َِل َيلأَزُم الأُمسأ
ُة  ُذ  577) الأَمادَّ ِل َأخأ ِلَّ َد َذِلَك َباَعُه َصاِحُب الأَماِل ، َفَليأَس ِللدَّ ُه َوَبعأ ٌل َماًِل ، َوَلمأ َيِبعأ ِطَي َدِلَّ ( إنأ أُعأ

َرِة ِلل ُجأ ٌء َوَتَماُم اْلأ ِل َشيأ َوَّ ٌل آَخُر ، َفَليأَس ِلِلأ َرِة َوِإنأ َباَعُه َدِلَّ ُجأ  ثَّاِني .اْلأ
ُة  َيَد ِمنأ َذِلكَ  578) الأَمادَّ ُل ِبَأزأ ِلَّ ُه ِبَكَذا َدَراِهَم َفِإنأ َباَعُه الدَّ ل  ، َوَقاَل ِبعأ َطى َأَحٌد َماَلُه ِلَدِلَّ  ( َلوأ أَعأ

َرِة . ُجأ ِل ِسَوى اْلأ ِلَّ ُل َأيأًضا ِلَصاِحِب الأَماِل ، َوَليأَس ِللدَّ  َفالأَفضأ
ُة  َرةُ  ( 579) الأَمادَّ َتَردُّ ُأجأ َتُه َوُضِبَط الأَمِبيُع َأوأ ُردَّ ِبَعيأب  َِل ُتسأ ِل َأَجرأ ِلَّ ِذ الدَّ َد َأخأ َتَحقٌّ َبعأ  َلوأ َظَهَر ُمسأ
ِل . ِلَّ  الدَّ
ة  َد َحَصاِدِهمأ ِمقأ  580) الأَمادَّ ِضِه َوَبعأ ُصُدوا َزرأَعُه الَِّذي ِفي َأرأ اِديَن ِلَيحأ َتأأَجَر َحصَّ َداًرا ِمنأُه َلوأ ( َمنأ اسأ

ِة مَ  َداَر ِحصَّ ِر الأُمَسمَّى ِمقأ َجأ ا َحَصُدوُه ، َتِلَف الأَباِقي ِبُنُزوِل آَفة  َأوأ ِبَقَضاء  آَخَر َفَلُهمأ َأنأ َيأأُخُذوا ِمنأ اْلأ
ِر الأَباِقي . ُذ َأجأ  َوَليأَس َلُهمأ َأخأ

ُة  َخ اْلأِ  581) الأَمادَّ ُخَها إَذا َمِرَضتأ َأوأ ( َكَما َأنَّ ِللظِ ئأِر َفسأ ِل َفسأ َجاَرِة َلوأ َمِرَضتأ َكَذِلَك ِْلَِب الطِ فأ
َيَها َأوأ َقاَء َلَبَنَها .  ِبيُّ َثدأ  َحَمَلتأ َأوأ َلمأ َيأأُخذأ الصَّ
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َد الأَعقأدِ  َتأأِجِر َوَصاَلِحيَّتهَما َبعأ ِجِر َوالأُمسأ اِبُع ِفي َوِظيَفِة اْلأ  الأَباُب السَّ

:َويَ  َتِمل َعَلى َثاَلَثة ُفُصول   شأ
ِليِم الأَمأأُجورِ  ُل ِفي َتسأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة  َتأأِجِر ِبَأنأ َينأَتِفَع ِبِه ِباَل  582) الأَمادَّ َصُتُه ِللأُمسأ ِجِر َوُرخأ ِليُم الأَمأأُجوِر ُهَو ِعَباَرٌة َعنأ إَجاَزِة اْلأ ( َتسأ
.  َماِنع 

ُة  َتأأِجِر ( إَذا ا 583) الأَمادَّ ِليُم الأَمأأُجوِر ِللأُمسأ ِة َأوأ الأَمَساَفِة َيلأَزُم َتسأ ِحيَحُة َعَلى الأُمدَّ َجاَرُة الصَّ نأَعَقَدتأ اْلأِ



ِة َأوأ ِخَتاِم الأَمَساَفِة . َمَثاًل َلوأ ا َتِمرًّا إَلى انأِقَضاِء الأُمدَّ َتأأَجرَ َعَلى َأنأ َيبأَقى ِفي َيِدِه ُمتَِّصاًل َوُمسأ َأَحٌد  سأ
َكَبَة الأمَ  ِمَل الأَمرأ َتعأ ًة َأوأ َعَلى َأنأ َيذأَهَب إَلى الأَمِحلِ  الأُفاَلِنيِ  َفَلُه َأنأ َيسأ َكَبًة ِلَكَذا ُمدَّ ِف ِتلأَك َمرأ ُكوَرَة ِفي َظرأ ذأ

ِمَلهَ  َتعأ ِة َأوأ إَلى َأنأ َيِصَل َذِلَك الأَمِحلَّ ، َوَليأَس ِلَصاِحِبَها َأنأ َيسأ َثأَناِء ِفي ُأُموِرِه.الأُمدَّ  ا ِفي ِتلأَك اْلأ
ُة  ُه َفاِرًغا إِلَّ َأنأ َيُكوَن  584) الأَمادَّ َرُة َما َلمأ ُيَسلِ مأ ُجأ َقدأ ( َلوأ آَجَر َأَحٌد ِملأَكُه َوَكاَن ِفيِه َماُلُه َِل َتلأَزُم اْلأ

َتأأِجِر َأيأًضا  َباَع الأَماَل ِمنأ الأُمسأ
ُة  َجاَرِة ( َلوأ  585) الأَمادَّ ُقُط ِمنأ َبَدِل اْلأِ َياَءُه ، َيسأ َرًة َوَضَع ِفيَها َأشأ اَر ، َوَلمأ ُيَسلِ مأ ُحجأ ِجُر الدَّ  َسلََّم اْلأ

اَر َوَسلَّ  ِجُر الدَّ َلى اْلأ اِر َوِإنأ َأخأ َتأأِجُر ُمَخيٌَّر ِفي َباِقي الدَّ َرِة ، َوالأُمسأ ِة ِتلأَك الأُحجأ َداُر ِحصَّ  َمَها َقبألَ ِمقأ
ِخ .  َتأأِجِر َحقُّ الأَفسأ ِني َِل َيبأَقى ِللأُمسأ َجاَرُة َيعأ ِخ َتلأَزُم اْلأِ  الأَفسأ
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ُة  َل الأَقبأِض إنأ َكاَن َعَقاًرا ، َوِإنأ  586الأَمادَّ َتأأِجِر إيَجاُر الأَمأأُجوِر ِْلَخَر َقبأ  َكاَن َمنأُقوًِل َفاَل . ( ِللأُمسأ
ُة  ِتاَلِف النَّاِس ِْلِجر  . 587) الأَمادَّ َماُلُه َوانأِتَفاُعُه ِباخأ ِتعأ َتأأِجِر إيَجاُر َما َلمأ َيَتَفاَوتأ اسأ  ( ِللأُمسأ
ُة  دَ  588) الأَمادَّ َتأأِجُر ِبِإَجاَرة  َفاِسَدة  إَذا آَجَر َذِلَك الأَمأأُجوَر ِْلَخَر َبعأ  الأَقبأِض ِبِإَجاَرة  َصِحيَحة  ( الأُمسأ

 َجاَز.
ُة  ةَ  589) الأَمادَّ ُلوَمة  ِمنأ آَخَر إَجاَرًة َِلِزَمًة ، ُثمَّ َأَجَرُه َأيأًضا ِتلأَك الأُمدَّ ة  َمعأ  ( َلوأ آَجَر َأَحٌد َماَلُه َعَلى ُمدَّ

َجاَرُة الثَّاِنَيةُ  َتَبُر . َمرًَّة َثاِنَيًة ِمنأ َغيأِرِه َِل َتنأُفُذ اْلأِ  َوَِل ُتعأ
ُة  َتِري  590) الأَمادَّ َتأأِجِر َيُكوُن الأَبيأُع َناِفًذا َبيأَن الأَباِئِع َوالأُمشأ ِن الأُمسأ ِجُر الأَمأأُجوَر ِبُدوِن إذأ ، ( َلوأ َباَع اْلأ

َد انأِقَضاِء ُمدَّ  َتأأِجِر َحتَّى َأنَُّه َبعأ َتِري ، َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َناِفًذا ِفي َحقِ  الأُمسأ َجاَرِة َيلأَزُم الأَبيأُع ِفي َحقِ  الأُمشأ ِة اْلأِ
َل ا ِليَم الأَمِبيِع ِمنأ الأَباِئِع َقبأ َتِري َتسأ ُلَب الأُمشأ ِتَراِء إِلَّ َأنأ َيطأ ِتَناُع َعنأ اِِلشأ ِة َوَليأَس َلُه اِِلمأ نأِقَضاِء ُمدَّ

َسُخ الأَقاِضي الأَبيأَع ِلَعدَ  َجاَرِة ، َوَيفأ َتأأِجُر الأَبيأَع َيُكوُن َناِفًذا ِفي َحقِ  اْلأِ ِليِمِه ، َوِإنأ َأَجاَز الأُمسأ َكاِن َتسأ ِم إمأ
ِفِه ِمنأ  َتوأ َداُر َما َلمأ َيسأ َجاَرِة الَِّذي ُكل   ِمنأُهمأ ، َوَلِكنأ َِل ُيؤأَخُذ الأَمأأُجوُر ِمنأ َيِدِه َما َلمأ َيِصلأ إَليأِه ِمقأ َبَدِل اْلأِ

ِتيَفاِئِه َذِلَك َسَقَط َحقُّ َحبأِسِه . َكاَن أَعأ  َل اسأ َتأأِجُر الأَمأأُجوَر َقبأ ًدا ، َوَلوأ َسلََّم الأُمسأ  َطاُه َنقأ

 

110 
 الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد المأجور و إعادته

ُة  ُع َيِدِه َعنأ الأَمأأُجوِر ِعنأدَ  591)الأَمادَّ َتأأِجَر َرفأ َجاَرةِ  ( َيلأَزُم الأُمسأ  انأِقَضاِء اْلأِ
ُة  َجاَرِة . 592) الأَمادَّ َد انأِقَضاِء اْلأِ َماُل الأَمأأُجوِر َبعأ ِتعأ َتأأِجِر اسأ  ( َليأَس ِللأُمسأ



ة:  َجاَرُة 593)الأَماد  ِجرُ  405( َلوأ انأَقَضِت اْلأِ َتأأِجَر  409َو َأَراَد اْلأ  410َقبأَض َماِلِه َيلأَزُم الأُمسأ
ِليأُمهُ   يَّاُه. ِ 277-262َتسأ

ُة  جَ  594) الأَمادَّ ِجَر َأنأ َيأأُخَذُه ِعنأَد انأِقَضاِء اْلأِ َتأأِجَر َردُّ الأَمأأُجوِر َوإَِعاَدُتُه َوَيلأَزُم اْلأ اَرِة. ( َِل َيلأَزُم الأُمسأ
َت َدابًَّة إَلى الأَمِحلِ  َمَثاًل َلوأ انأَقَضتأ إَجاَرُة َدار  َيلأَزُم َصاِحَبَها الذََّهاُب إَليأَها َوَتَسلُّمُ  َتأأَجرأ َها َكَذِلَك َلوأ اسأ

َها  َتِلمأ َوَتلأِفتأ ِفي َيِد الأُفاَلِنيِ  َيلأَزُم َصاِحَبَها َأنأ ُيوَجَد ُهَناَك َوَيَتَسلََّمَها ، َوِإنأ َلمأ ُيوَجدأ ُهَناَك ، َوَلمأ َيسأ
ِصيِرِه َِل يَ  يِه َوَتقأ َتأأِجِر ِبُدوِن َتَعدِ  َمُن.الأُمسأ َتأأَجَرَها ِللذََّهاِب إَلى َمِحل   ُمَعيَّن  ، َوالرُُّجوِع  416ضأ َأمَّا إَذا اسأ

َضَرَها إَلى َداِرِه َوَتِلَفتأ  َها إَليأِه َوَأحأ َها إَلى َذِلَك الأَمِحلِ  ، َوِإنأ َلمأ َيُردَّ  َضِمَن . ِمنأُه َيلأَزُم َأنأ َيُردَّ
ُة  َتاَج  595) الأَمادَّ ِجِر . ( إن احأ ِلِه َعَلى اْلأ َرُة َنقأ ِل َوالأَمُئوَنِة َفُأجأ  َردُّ الأَمأأُجوِر َوإَِعاَدُتُه إَلى الأَحمأ
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َماَناتِ   الأَباُب الثَّاِمُن ِفي َبَياِن الضَّ

: َتِوي َعَلى َثاَلَثِة ُفُصول   َوَيحأ
ُل: ِفي الأَمَوادِ  الأُمَتَعلِ َقِة ِبُلُزوِم َض  َوَّ ُل اْلأ  َماِن الأَمنأَفَعِة َوَعَدِمهِ الأَفصأ

ُة  ِب َِل َيلأَزُمُه َأَداُء َمَناِفِعِه  596) الأَمادَّ َمَل َأَحٌد َماًِل ِبُدوِن إذأِن َصاِحِبِه َفُهَو ِمنأ َقِبيِل الأَغصأ َتعأ ( َلوأ اسأ
َر الأِمثأِل ِفي ، َوَلِكنأ إنأ َكاَن َذِلَك الأَماُل َماَل َوقأف  َأوأ َماَل َصِغير  َفِحيَنِئذ  َيلأ  َزُم َضَماُن الأَمنأَفَعِة َأيأ َأجأ

.  ُكلِ  َحال 
َر الأِمثأِل إَذا َلمأ َيُكنأ ِبَتأأِويِل مِ  اَلِل َيلأَزُمُه َضَماُن الأَمنأَفَعِة َأيأ َأجأ ِتغأ ا ِلاِلسأ د  . َوِإنأ َكاَن ُمَعدًّ لأك  ، َأوأ َعقأ

ًفا َأوأ َمَثاًل َلوأ َسَكَن َأَحٌد ِفي َداِر آَخَر  اُر َوقأ َرُة َلِكنأ إنأ َكاَنتأ ِتلأَك الدَّ ُجأ ِد إَجاَرة  َِل َتلأَزُمُه اْلأ ًة ِبُدوِن َعقأ ُمدَّ
د  َأوأ َلمأ َيُكنأ َيلأَزُم أَ  ِني إنأ َكاَن َثمَّ َتأأِويُل ِملأك  َوَعقأ ةَ َماَل َصِغير  ، َفَعَلى ُكلِ  َحال  َتلأَزُمُه َيعأ ُر الأِمثأِل الأُمدَّ  جأ

 الَِّتي َسَكَنَها.
ُر الأِمثأِل ،َوَكَذا َلوأ  د  َيلأَزُم َأجأ َمَل َأَحٌد َدابََّة َوَكَذِلَك إنأ َكاَنتأ َداَر ِكَراء  ، َوَلمأ َيُكنأ َثمَّ َتأأِويُل ِملأك  َوَعقأ َتعأ اسأ

ُر الأِمثأِل .  الأِكَراِء ِبُدوِن إذأِن َصاِحِبَها َيلأَزُم َأجأ
ُة  اَلِل .  597) الأَمادَّ ِتغأ ا ِلاِلسأ ِمَل ِبَتأأِويِل ِملأك  ، َوَلوأ َكاَن ُمَعدًّ ُتعأ ( َِل َيلأَزُم َضَماُن الأَمنأَفَعِة ِفي َمال  ُاسأ

َتِقالًّ ، َفَليأَس  ِن َشِريِكِه ُمسأ َتَرِك ِبُدوِن إذأ َرَكاِء ِفي الأَماِل الأُمشأ ًة َأَحُد الشُّ رِ  َمَثاًل َلوأ َتَصرََّف ُمدَّ َخِر ِللشَّ يِك اْلأ
َمَلُه َعَلى َأنَُّه ِملأُكُه . َتعأ ِتِه ; ِْلَنَُّه اسأ َرِة ِحصَّ ُذ ُأجأ  َأخأ

ُة  اَلِل .  598) الأَمادَّ ِتغأ ا ِلاِلسأ د  ، َوَلوأ َكاَن ُمَعدًّ ِمَل ِبَتأأِويِل َعقأ ُتعأ ( َِل َيلأَزُم َضَماُن الأَمنأَفَعِة ِفي َمال  ُاسأ
ًة ، َمَثاًل َلوأ َباَع َأَحٌد  َتِري ُمدَّ ِن َشِريِكِه َوَتَصرََّف ِفيِه الأُمشأ ِتَراِك ِبُدوِن إذأ ِلُكُه ِباِِلشأ ِْلَخَر الأَحاُنوَت الَِّذي َيمأ

 ُثمَّ َلمأ ُيِجزأ 
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ا ِتِه ، َوَلوأ َكاَن ُمَعدًّ َرِة ِحصَّ َتُه َليأَس َلُه َأنأ ُيَطاِلَب ِبُأجأ ِريُك الأَبيأَع َوَضَبَط ِحصَّ اَلِل ; ِْلَنَّ  الشَّ ِتغأ ِلاِلسأ

ِد الأَبيأِع َِل َيلأَزُمُه َضمَ  ِني َحيأُث إنَُّه َتَصرََّف ِفيِه ِبَعقأ ِد َيعأ َمَلُه ِبَتأأِويِل الأَعقأ َتعأ َتِرَي اسأ اُن الأَمنأَفَعِة َكَذِلَك الأُمشأ
َتِحقٌّ َلوأ َباَع َأَحٌد ِْلَخَر َرًحى َعَلى َأنََّها ِملأُكُه َوَسلََّمَها ، ُثمَّ  َتِري َلوأ َظَهَر َلَها ُمسأ َد َتَصرُِّف الأُمشأ  َبعأ

ةِ  ِفِه ِفي الأُمدَّ َرًة ِلَتَصرُّ ِم َليأَس َلُه َأنأ َيأأُخَذ ُأجأ ثأَباِت َوالأُحكأ َد اْلأِ َتِري َبعأ الأَمذأُكوَرِة ; ِْلَنَّ َهَذا  َوَأَخَذَها ِمنأ الأُمشأ
د  .  َأيأًضا َتأأِويُل َعقأ

َمِتِه ، َوَلوأ ُتُوف ِ  599ُة ) الأَمادَّ  َر ِمثأِل ِخدأ ِن َوِليِ ِه ، َفِإَذا َبَلَغ َيأأُخُذ َأجأ َدَم َأَحٌد َصِغيًرا ِبُدوِن إذأ َتخأ َي ( َلوأ اسأ
ِة ِمنأ َذِلَك الرَُّجِل . َر ِمثأِل ِتلأَك الأُمدَّ ِغيُر َفِلَوَرَثِتِه َأنأ َيأأُخُذوا َأجأ  الصَّ

ُل الثَّاِني :  في ضمان المستأجر الأَفصأ
ُة  َجاَرِة َصِحيًحا َأوأ َلمأ َيُكنأ . 600) الأَمادَّ ُد اْلأِ َتأأِجِر إنأ َكاَن َعقأ  ( الأَمأأُجوُر َأَماَنٌة ِفي َيِد الأُمسأ
ُة  َتأأِجِر َما َلمأ َيُكنأ بِ  601) الأَمادَّ َماُن إَذا َتِلَف الأَمأأُجوُر ِفي َيِد الأُمسأ يِه َأوأ ( َِل َيلأَزُم الضَّ َتقأِصيِرِه َأوأ َتَعدِ 

 ُمَخاَلَفِتِه ِلَمأأُذوِنيَِّتِه .
ُة  يِه .  602) الأَمادَّ َتأأِجِر َلوأ َتِلَف الأَمأأُجوُر َأوأ َطَرَأ َعَلى ِقيَمِتِه ُنقأَصاٌن ِبَتَعدِ  َماُن َعَلى الأُمسأ ( َيلأَزُم الضَّ

َتأأِجُر َدابََّة الأ  ة  َهَلَكتأ َلِزَمُه َضَماُن ِقيَمِتَها .َمَثاًل َلوأ َضَرَب الأُمسأ  ِكَراِء َفَماَتتأ ِمنأُه َأوأ َساَقَها ِبُعنأف  َوِشدَّ
ة  َرَر َوالأَخَساَرَة الَِّتي َتَتَولَُّد َمَعَها 603) الأَمادَّ َمُن الضَّ َتاِد ُتَعدُّ َوَيضأ َتأأِجِر َعَلى ِخاَلِف الأُمعأ  ( َحَرَكُة الأُمسأ

َتَرَقتأ َمَثاًل َلوأ اسأ  َمُن َكَذِلَك َلوأ احأ َراَها َعَلى ِخاَلِف َعاَدِة النَّاِس َوَبِلَيتأ َيضأ َتكأ َمَل الثِ َياَب الَِّتي اسأ  َتعأ
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َمُن . َيَد ِمنأ النَّاِس َيضأ َتأأِجِر النَّاَر َأزأ َعاِل الأُمسأ اُر الأَمأأُجوَرُة ِبُظُهوِر َحِريق  ِفيَها ِبَسَبِب إشأ  الدَّ

ُة ) الأ  ِر الأُمَحاَفَظِة َأوأ َطَرَأ َعَلى ِقيَمِتِه ُنقأَصاٌن  604َمادَّ َتأأِجِر ِفي َأمأ ( َلوأ َتِلَف الأَمأأُجوُر ِبَتقأِصيِر الأُمسأ
َمُن . ُلَها َعَلى َغاِرِبَها َوَضاَعتأ َيضأ َتأأَجُر َدابََّة الأِكَراِء َحبأ َماُن َمَثاًل َلوأ َتَرَك الأُمسأ  َلِزَم الضَّ

ُة  ) َماَن َوَأمَّا  605الأَمادَّ ُروِط ُتوِجُب الضَّ َق الأَمشأ َتأأِجِر َمأأُذوِنيََّتُه ِبالتََّجاُوِز إَلى َما َفوأ ( ُمَخاَلَفُة الأُمسأ
َتأأِجُر خَ  ُروِط َأوأ ِمثأِلِه َِل ُتوِجُبُه َمَثاًل َلوأ َحَمَل الأُمسأ ِسيَن ُأقََّة َحِديد  ُمَخاَلَفُتُه ِبالأُعُدوِل إَلى َما ُدوَن الأَمشأ مأ

َمُن ، َوَأمَّا َلوأ َحمََّلَها ُحمُ  ن  َوَعِطَبتأ َيضأ ِسيَن ُأقََّة َسمأ َلَها َخمأ َراَها َْلَنأ ُيَحمِ  َتكأ وَلًة ُمَساِوَيًة َعَلى َدابَّة  اسأ
َمُن . هأِن ِفي الأَمَضرَِّة َأوأ َأَخفَّ َوَعِطَبتأ َِل َيضأ  ِللدُّ

ُة  َجاَرِة َكَما َكاَن َوَعَلى ( يَ  606) الأَمادَّ َتأأِجِر ِعنأَد انأِقَضاِء اْلأِ بأَقى الأَمأأُجوُر َكالأَوِديَعِة َأَماَنًة ِفي َيِد الأُمسأ
َمُن َكَذِلَك َلوأ طَ  َجاَرِة َوَتِلَف َيضأ ِة اْلأِ َد انأِقَضاِء ُمدَّ َتأأِجُر الأَمأأُجوَر َبعأ َمَل الأُمسأ َتعأ جِ َهَذا َلوأ اسأ ُر َماَلُه َلَب اْلأ

َمُن . َساِك َتِلَف َيضأ مأ َد اْلأِ ِطِه إيَّاُه ُثمَّ َبعأ َتأأِجِر َوَلمأ ُيعأ َجاَرِة ِمنأ الأُمسأ  ِعنأَد انأِقَضاِء اْلأِ
 الفصل الثالث: في ضمان اْلجير



ُة  ِصيِرِه يَ  607) الأَمادَّ َِجيِر َأوأ َتقأ ي اْلأ َتأأَجُر ِفيِه ِبَتَعدِ  َمُن .( َلوأ َتِلَف الأُمسأ  ضأ
ُة  ِجِر َصَراَحًة َأوأ  608) الأَمادَّ ِر اْلأ َمَل َعَماًل َأوأ َيَتَحرََّك َحَرَكًة ُمَخاِلَفَتيأِن ِْلَمأ َِجيِر ُهَو َأنأ َيعأ ي اْلأ ( َتَعدِ 

َتأأِجِر ِللرَّاِعي الَِّذي  ِل الأُمسأ َد َقوأ  َدَِلَلًة َمَثاًل َبعأ
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َوابَّ ِفي الأَمَحلِ  الأُفاَلِنيِ  َوَِل َتذأَهبأ ِبَها إَلى َمَحل   آَخَر َفِإنأ َلمأ َيرأَعَها ُهَو َأِجيٌر َخاصٌّ ارأَع َهِذهِ   الدَّ

َوابُّ  ًيا َفِإنأ َعِطَبتأ الدَّ ِيَها  الرَّاِعي ِفي َذِلَك الأَمَحلِ  َوَذَهَب ِبَها إَلى َمَحل   آَخَر َوَرَعاَها َيُكوُن ُمَتَعدِ  ِعنأَد َرعأ
لأهُ ُهَناَك  َطى َأَحٌد ُقَماًشا إَلى َخيَّاط  َوَقاَل إنأ َخَرَج َقَباًء َفصِ  َماُن َعَلى الرَّاِعي ، َكَذِلَك َلوأ أَعأ  َيلأَزُم الضَّ

ُرجأ َقَباًء َلُه َأنأ ُيَضمِ َن الأَخيَّاَط الأُقَماَش . َلُه َفِإنأ َلمأ َيخأ ُرُج َوَفصَّ  َوَقاَل الأَخيَّاُط َيخأ
ُة  َتأأَجِر ِفيِه ِباَل ُعذأر  َمَثاًل إَذا َفرَّ  609) الأَمادَّ َِجيِر ُهَو ُقُصوُرُه ِفي الأُمَحاَفَظِة َعَلى الأُمسأ ( َتقأِصيُر اْلأ

اِعي َمُن الرَّ ِمنأ الأَقِطيِع َرأأُس َغَنم  ِلَعَدِم َلَحاِق الرَّاِعي َلُه َتَكاُساًل َوإِهأَماًِل َفَضاَع ِلَذِلَك َرأأُس الأَغَنِم َفَيضأ 
ِتَماِل َضَياِع الأَغَنِم الأَباِقَيِة َِل  َيلأَزُمُه َضَماٌن ; ِلَتقأِصيِرِه . َأمَّا إَذا َكاَن َعَدُم َلَحاِقِه َلُه َناِشًئا َعنأ َغَلَبِة احأ

ُذوٌر .  ِْلَنَُّه َمعأ
ُة  َمُن الأَماَل الأَهالِ  610) الأَمادَّ َِجيُر الأَخاصُّ َأِميٌن . َفاَل َيضأ َمُن ( اْلأ َك ِبَيِدِه ِبَغيأِر ُصنأِعِه َوَكَذِلَك َِل َيضأ

 الأَماَل الأَهاِلَك ِبَعَمِلِه ِباَل َتَعد   .
ُة  ِفِه إنأ َكاَن  611) الأَمادَّ ِلِه َوَوصأ َرَر َوالأَخَساِئَر الَِّتي َتَولََّدتأ َعنأ ِفعأ َمُن الضَّ َتَرُك َيضأ َِجيُر الأُمشأ ( اْلأ

يِه َوَتقأِص   يِرِه َأوأ َلمأ َيُكنأ . ِبَتَعدِ 
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 بعد الخط الهمايوني
 )ليعمل بموجبه(

 الأِكَتاُب الثَّاِلُث الأَكَفاَلةُ 
: َمة َوَثاَلَثِة َأبأَواب  َتِوي َعَلى ُمَقدِ   َوَيحأ

ِهيَّة  َتَتَعلَُّق ِبالأَكفَ  ِطاَلَحات  ِفقأ َمُة ِفي اصأ  اَلةِ الأُمَقدِ 
ُة  ِني َأنأ َيُضمَّ َأَحٌد ِذمََّة آَخَر َوَيلأَتِزَم  612) الأَمادَّ ء  َيعأ ( الأَكَفاَلُة َضمُّ ِذمَّة  إَلى ِذمَّة  ِفي الأُمَطاَلَبِة ِبَشيأ

 0َأيأًضا الأُمَطاَلَبَة الَِّتي َلِزَمتأ ِفي َحقِ  َذِلَك 
ُة  ِس هِ  613) الأَمادَّ ِس ِهَي ( الأَكَفاَلُة ِبالنَّفأ ٌص . َأيأ َأنَّ الأَكَفاَلَة ِبالنَّفأ َفُل ِفيَها َشخأ َي الأَكَفاَلُة الَِّتي ُيكأ



ُلوم  . ص  َمعأ ِليِم َشخأ  الأَكَفاَلُة ِبَتسأ
ُة   ( الأَكَفاَلُة ِبالأَماِل ِهَي الأَكَفاَلُة ِبَأَداِء َمال  . 614) الأَمادَّ
ُة  ِليِم الأَماِل .( الأَكَفاَلُة ِبالتَّسأ  615) الأَمادَّ  ِليِم ِهَي الأَكَفاَلُة ِبَتسأ
ُة  َتَحقَّ  616) الأَمادَّ ِس الأَباِئِع إنأ اسأ ِليِمِه َأوأ ِبَنفأ َرِك ِهَي الأَكَفاَلُة ِبَأَداِء َثَمِن الأَمِبيِع َوَتسأ  ( الأَكَفاَلُة ِبالدَّ
 الأَمِبيَع . 
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ُة  زَ 617) الأَمادَّ ط  َوَِل ُمَضاَفًة ِإَلى َزَمن   612ُة ِهَي الأَكَفاَلُة ( الأَكَفاَلُة الأُمَنجَّ الَِّتيأ َليأَستأ ُمَعلََّقًة ِبَشرأ
. ِبل  َتقأ  ُمسأ
ُة  َخُر َوُيَقالُ  618) الأَمادَّ َد ِبِه اْلأ َد ِبَما َتَعهَّ َخِر َأيأ الَِّذي َتَعهَّ َتُه إَلى ِذمَِّة اْلأ  ( الأَكِفيُل ُهَو الَِّذي َضمَّ ِذمَّ

ُفوُل َعنأُه .ِلذَ  َِصيُل َوالأَمكأ َخِر اْلأ  ِلَك اْلأ
ُة  اِئُن ِفي ُخُصوِص الأَكَفاَلِة . 619) الأَمادَّ ُفوُل َلُه ُهَو الطَّاِلُب َوالدَّ  ( الأَمكأ
ُة  ِليِمِه َوِفي 620) الأَمادَّ َد الأَكِفيُل ِبَأَداِئِه َوَتسأ ُء الَِّذي َتَعهَّ يأ ُفوُل ِبِه ُهَو الشَّ ُفوُل  ( الأَمكأ ِس الأَمكأ الأَكَفاَلِة ِبالنَّفأ

ُفوُل ِبِه َسَواٌء .  َعنأُه َوالأَمكأ
ِد الأَكَفاَلةِ  ُل ِفي َعقأ َوَّ  الأَباُب اْلأ

َليأِن: َتِوي َعَلى َفصأ  َوَيحأ
ِن الأَكَفاَلةِ  ُل ِفي ُركأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة  َها َفَلُه َذِلَك ( : َتنأَعِقُد الأَكَفاَلُة َوَتنأُفُذ ِبإِ  621) الأَمادَّ ُفوُل َلُه َردَّ َدُه َوَلِكنأ إنأ َشاَء الأَمكأ يَجاِب الأَكِفيِل َوحأ
ُفوِل َلُه بِ  ُفوُل َلُه َوَعَلى َهَذا َلوأ َكَفَل َأَحٌد ِفي ِغَياِب الأَمكأ َها الأَمكأ َديأن  َلُه َعَلى َأَحد  َوَتبأَقى الأَكَفاَلُة َما َلمأ َيُردَّ

ُفو   ُل َلُه َقبأَل َأنأ َيِصَل إَليأِه َخَبُر الأَكَفاَلِة ُيَطاَلُب الأَكِفيُل ِبَكَفاَلِتِه َهِذِه َوُيؤأَخُذ ِبَها.َوَماَت الأَمكأ
ُة  ِد َواِِللأِتَزاِم ِفي  622) الأَمادَّ ( إيَجاُب الأَكِفيِل َأيأ َألأَفاُظ الأَكَفاَلِة ِهَي الأَكِلَماُت الَِّتي َتُدلُّ َعَلى التََّعهُّ

ِف َوالأَعاَدِة ا  لأُعرأ
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 َمَثاًل َلوأ َقاَل َكَفلأُت َأوأ َأَنا َكِفيٌل َأوأ َضاِمٌن َتنأَعِقُد الأَكَفاَلُة .

ُة  َة  623) الأَمادَّ ِد الأُمَعلَِّق َأيأًضا ُانأُظرأ الأَمادَّ ِطك ُفاَلنٌ  84( َتُكوُن الأَكَفاَلُة ِبالأَوعأ  َمَثاًل َلوأ َقاَل إنأ َلمأ ُيعأ
ِطِه ُيَطاِلُب الأ  ِه َوَلمأ ُيعأ اِئُن الأَمِديَن ِبَحقِ  ِطيَكُه َتُكوُن َكَفاَلًة َفَلوأ َطاَلَب الدَّ ُلوَبك َفَأَنا أُعأ ُة َمطأ َكِفيَل . ) الأَمادَّ

ِم إَلى الأَوقأِت الأُفاَلِنيِ  َتنأَعِقُد ُمنأَجَزًة َحا 624 ِنَها َكَفاَلًة ُمَؤقََّتًة.( َلوأ َقاَل َأَنا َكِفيٌل ِمنأ َهَذا الأَيوأ  َل َكوأ



ُة  ِجيِل َوالتَّأأِجيِل ِبَأنأ َيُقوَل َأَنا َكفِ  625) الأَمادَّ َلَقًة َكَذِلَك َتنأَعِقُد ِبَقيأِد التَّعأ يٌل َعَلى ( َكَما َتنأَعِقُد الأَكَفاَلُة ُمطأ
يَفاُء ِفي الأَحاِل َأوأ ِفي الأَوقأِت الأُفاَلنِ  .َأنأ َيُكوَن اْلأِ  يِ 

ُة   ( َتِصحُّ الأَكَفاَلُة َعنأ الأَكِفيِل . 626) الأَمادَّ
ُة  ُد الأُكَفاَلءِ  627) الأَمادَّ  ( َيُجوُز َتَعدُّ

 الفصل الثاني: في بيان شرائط الكفالة
ُة  ُن الأَكِفيِل َعاِقاًل َوَباِلًغا َفاَل تَ  628) الأَمادَّ َتَرُط ِفي انأِعَقاِد الأَكَفاَلِة َكوأ ُتوِه ( ُيشأ ُنوِن َوالأَمعأ ِصحُّ َكَفاَلُة الأَمجأ

َد الأُبُلوِغ ِبَهِذِه الأَكَفاَلِة. ِبيِ  َوَلوأ َكَفَل َحاَل ِصَباُه َِل ُيَؤاَخُذ َوِإنأ َأَقرَّ َبعأ  َوالصَّ
ُة  ُفوِل َعنأُه َعاِقاًل َوَباِلًغا َفَتِصحُّ الأَكَفالَ  629) الأَمادَّ ُن الأَمكأ َتَرُط َكوأ ِبيِ  . ( َِل ُيشأ ُنوِن َوالصَّ  ُة ِبَديأِن الأَمجأ
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ُة  َتَرُط َأنأ َيُكوَن  630) الأَمادَّ ُلوًما َوِإنأ َكاَن َماًِل َِل ُيشأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن َمعأ ًسا ُيشأ ُفوُل ِبِه َنفأ ( إنأ َكاَن الأَمكأ

ُلوًما َفَلوأ َقاَل َأَنا َكِفيٌل ِبَديأِن ُفاَلِن َعَلى ُفاَلن   ُلوًما .َمعأ َداُرُه َمعأ  َتِصحُّ الأَكَفاَلُة َوِإنأ َلمأ َيُكنأ ِمقأ
ُة  ِني َأنَّ  631) الأَمادَّ َِصيِل َيعأ ُموًنا َعَلى اْلأ ُفوُل ِبِه َمضأ َتَرُط ِفي الأَكَفاَلِة ِبالأَماِل َأنأ َيُكوَن الأَمكأ ( ُيشأ

َِصيَل َفَتِصحُّ الأَكَفاَلُة ِبَثمَ  ِحيَحِة َكَذِلَك َتِصحُّ إيَفاَءُه َيلأَزُم اْلأ ُيوِن الصَّ َجاَرِة َوَساِئِر الدُّ ِن الأَمِبيِع َوَبَدِل اْلأِ
ُبوًرا َعَلى إيَفاِئِه َعيأًنا َأوأ َبَدًِل   َوَكَذِلَك َتِصحُّ الأَكَفاَلُة ِبالأَماِل الأَمغأُصوِب َوِعنأَد الأُمَطاَلَبِة َيُكوُن الأَكِفيُل َمجأ

َراِء إنأ َكاَن َقدأ َسمَّى َثَمَنُه َوَأمَّا الأَكَفاَلُة ِبَعيأِن الأَمِبيِع َقبأَل الأَقبأ الأَكَفاَلُة ِبالأَمالِ  ِم الشِ  ُبوِل َعَلى َسوأ ِض  الأَمقأ
ُموَنًة َعَليأِه َبلأ مَ  َفاَل َتِصحُّ ِْلَنَّ الأَبيأَع َلمَّا َكاَن َينأَفِسُخ ِبَتَلِف الأَمِبيِع ِفي َيِد الأَباِئِع َِل َتُكوُن َعيأُن الأَمِبيعِ  ضأ
َتَعاِر إنََّما َيلأَزُم َعَليأِه َردُّ َثَمِنِه إنأ َكاَن َقدأ َقَبَضُه َوَكَذِلَك َِل َتِصحُّ الأَكَفاَلُة ِبَعيأِن الأَماِل الأَمرأ  ُهوِن َوالأُمسأ

َِصيِل َلِكنأ َلوأ  ُموَنة  َعَلى اْلأ ِنَها َغيأَر َمضأ ََماَناِت ِلَكوأ ُفوُل َعنأُه َوَساِئِر اْلأ  َقاَل َأَنا َكِفيٌل إنأ َأَضاَع الأَمكأ
ِليِم َهؤَُِلِء َوِعنأَد الأُمطَ  ِليِم الأَمِبيِع َوِبَتسأ َلَكَها ، َوَتِصحُّ الأَكَفاَلُة ِبَتسأ َتهأ َياَء َواسأ َشأ اَلَبِة َلوأ َلمأ َيُكنأ ِللأَكِفيِل َهِذِه اْلأ

ِس َيبأَرُأ الأَكِفيُل ِلَوَفاِة َحقُّ َحبأِسَها ِمنأ ِجَهة  َيُكوُن َمجأ  ِليِمَها إِلَّ َأنَُّه َكَما َكاَن ِفي الأَكَفاَلِة ِبالنَّفأ ُبوًرا َعَلى َتسأ
ٌء . ُكوَراُت َِل َيلأَزُم الأَكِفيَل َشيأ ُفوِل ِبِه َكَذِلَك َلوأ َتِلَفتأ َهِذِه الأَمذأ  الأَمكأ

ُة  ِري النِ َياَبُة ِفي 632) الأَمادَّ الأُعُقوَباِت َفاَل َتِصحُّ الأَكَفاَلُة ِبالأِقَصاِص َوَساِئِر الأُعُقوَباِت َوالأُمَجاَزاِة  ( َِل َتجأ
َيِة اللََّذيأِن َيلأَزَماِن الأَجاِرَح َوالأَقاِتَل . ِش َوالدِ  َرأ ِصيَِّة َوَلِكنأ َتِصحُّ الأَكَفاَلُة ِباْلأ خأ  الشَّ

ُة  َتَرُط َيَسارُ  633) الأَمادَّ ِلِس َأيأًضا .  ( َِل ُيشأ ُفوِل َعنأُه َوَتِصحُّ الأَكَفاَلُة َعنأ الأُمفأ  الأَمكأ
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َكاِم الأَكَفاَلةِ   الأَباُب الثَّاِني ِفي َبَياِن َأحأ



: َتِوي َعَلى َثاَلَثِة ُفُصول   َوَيحأ
ِم الأَكَفاَلِة الأُمنأَجَزِة َوالأُمَعلََّقِة َوا ُل ِفي َبَياِن ُحكأ َوَّ ُل اْلأ  لأُمَضاَفةِ الأَفصأ

ِط الأَفاِسِد . رأ ُروَطِة ِبالشَّ ِحيِح َوالأَكَفاَلِة الأَمشأ ِط الصَّ رأ ُروَطِة ِبالشَّ  َوالأَكَفاَلِة الأَمشأ
ُة  ُفوِل ِبِه ِمنأ الأَكِفيِل  634) الأَمادَّ ُفوِل َلُه َحقُّ ُمَطاَلَبِة الأَمكأ ِني ِللأَمكأ ُم الأَكَفاَلِة الأُمَطاَلَبُة َيعأ  0( ُحكأ
ُة  َِصيِل  635) الأَمادَّ اًل ِفي َحقِ  اْلأ يأُن ُمَعجَّ ( : ُيَطاَلُب الأَكِفيُل ِفي الأَكَفاَلِة الأُمنأَجَزِة َحاًِل إنأ َكاَن الدَّ

اًل. ِة الأُمَعيََّنِة إنأ َكاَن ُمَؤجَّ  َوِعنأَد ِخَتاِم الأُمدَّ
ُة  َبل  َفاَل ُيَطاَلُب ( َأمَّا ِفي الأَكَفاَلِة الَِّتي انأَعقَ  636) الأَمادَّ َتقأ ط  َأوأ ُمَضاَفًة إَلى َزَمان  ُمسأ َدتأ ُمَعلََّقًة ِبَشرأ

ُلوَبك َفَأَنا ِطك ُفاَلٌن َمطأ َماُن َمَثاًل َلوأ َقاَل إنأ َلمأ ُيعأ ُط َوَيِحلَّ الزَّ رأ َكِفيٌل ِبَأَداِئِه  الأَكِفيُل َما َلمأ َيَتَحقَّقأ الشَّ
َل َتنأَعِقُد الأَكَفاَلُة مَ  ُكوُر َوَِل ُيَطاَلُب الأَكِفيُل َقبأ ِطِه ُفاَلٌن الأَمذأ ُروَطًة َوَيُكوُن الأَكِفيُل ُمَطاَلًبا إنأ َلمأ ُيعأ شأ

َِصيِل َوَكَذا َلوأ َقاَل إنأ َسَرَق ُفاَلٌن َماَلك َفَأَنا َضاِمٌن َتِصحُّ الأَكَفاَلُة َفِإَذا ُأثأ  ِبَتتأ َسِرَقُة الأُمَطاَلَبِة ِمنأ اْلأ
َلٌة َكذَ  ُفوُل َلُه َفَلُه ُمهأ ًما َفِمنأ َوقأِت َذِلَك الرَُّجِل ُيَطاَلُب الأَكِفيُل َوَكَذا َلوأ َكَفَل َعَلى َأنَُّه َمَتى َطاَلَبُه الأَمكأ ا َيوأ

َد ُمِضي ِ  َيَّاِم َوَبعأ َلٌة ِللأَكِفيِل إَلى ُمِضيِ  ِتلأَك اْلأ َطى ُمهأ ُفوِل َلُه ُتعأ ُفوُل َلُه الأَكِفيَل ُمَطاَلَبِة الأَمكأ َها ُيَطاِلُب الأَمكأ
ًما َوَكَذا َلوأ َقاَل َأَنا َكِفيٌل بِ  َلًة َكَذا َيوأ ُلَب َثاِنًيا ُمهأ َما َيثأُبُت َلك َعَلى ِفي َأيِ  َوقأت  َشاَء َوَليأَس ِللأَكِفيِل َأنأ َيطأ

ِرُضُه ُفاَل  َلِغ الَِّذي ُتقأ يأِن َأوأ ِبالأَمبأ ًنا َأوأ ِبَما َيغأِصُبُه ِمنأك ُفاَلٌن َأوأ ِبَثَمِن َما َتِبيُعُه ِلُفاَلن  َفاَل ُفاَلن  ِمنأ الدَّ
َواِل  َحأ  ُيَطاَلُب الأَكِفيُل إِلَّ ِعنأَد َتَحقُِّق َهِذِه اْلأ
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ِليِمِه  ِب َوَبيأِع الأَماِل َوَتسأ قأَراِض َوَتَحقُِّق الأَغصأ يأِن َواْلأِ ِس ُفاَلن  َأيأ ِعنأَد ُثُبوِت الدَّ َوَكَذا َلوأ َقاَل َأَنا َكِفيٌل ِبَنفأ

ُفوِل ِبِه َقبأَل َذِلَك الأَيوأ  َضاِر الأَمكأ ِم الأُفاَلِنيِ  َِل ُيَطاَلُب الأَكِفيُل ِبِإحأ ِضَرُه ِفي الأَيوأ  ِم .َعَلى َأنأ ُأحأ
ُة  فِ  637) الأَمادَّ ِط َتَحقُُّق الأَوصأ رأ َوالأَقيأِد َأيأًضا َمَثاًل َلوأ َقاَل : َأَنا َكِفيٌل ِبَأَداِء َأيِ   ( َيلأَزُم ِعنأَد َتَحقُِّق الشَّ

ُكوُر ِبَكَذا َدَراِهَم َِل َيلأَزُم الأَكِفيَل َأَداُؤُه َما لَ  َكُم ِبِه َعَلى ُفاَلن  ، َوَأَقرَّ ُفاَلٌن الأَمذأ ء  ُيحأ ُم َشيأ ُه ُحكأ مأ َيلأَحقأ
 الأَحاِكِم .
ُة  َد الأُمَحاَكَمِة َعَلى الأَباِئِع ِبَردِ  ( َِل  638) الأَمادَّ َكمأ َبعأ َتِحقٌّ َما َلمأ ُيحأ َرِك إَذا َظَهَر ُمسأ ُيَؤاَخُذ الأَكِفيُل ِبالدَّ
 الثََّمِن .

ُة  ِة الأَكَفاَلِة َمَثاًل َلوأ قَ  639) الأَمادَّ اَل : َأَنا َكِفيٌل ِمنأ ( َِل ُيَطاَلُب الأَكِفيُل ِفي الأَكَفاَلِة الأُمَوقََّتِة إِلَّ ِفي ُمدَّ
َد ُمُروِرِه َيبأَرُأ ِمنأ الأَكفَ  ِر َوَبعأ هأ ِف َهَذا الشَّ ر  َِل ُيَطاَلُب الأَكِفيُل إِلَّ ِفي َظرأ ِم إَلى َشهأ ُة َهَذا الأَيوأ اَلِة. ) الأَمادَّ

َد انأِعَقادِ  640 َسُه ِمنأ الأَكَفاَلِة َبعأ ِرَج َنفأ يأِن ِفي ِذمَِّة ( َليأَس ِللأَكِفيِل َأنأ ُيخأ َل َتَرتُِّب الدَّ َها َوَلِكنأ َلُه َذِلَك َقبأ
ِسِه َأوأ َديأ  ِرَج الأَمِديِن ِفي الأَكَفاَلِة الأُمَعلََّقِة َوالأُمَضاَفِة َفَكَما َأنَُّه َليأَس ِلَمنأ َكَفَل َأَحًدا َعنأ َنفأ ًزا َأنأ ُيخأ ِنِه ُمَنجَّ

َسُه ِمنأ الأَكَفاَلِة َكَذِلَك  يأِن َفَأَنا َضاِمٌن َلُه ، َفَليأَس َلُه الرُُّجوُع َنفأ َلوأ َقاَل : َما َيثأُبُت َلك َعَلى ُفاَلن  ِمنأ الدَّ



ِد الأَكَفاَلِة َلِكنَّ َتَرتَُّبُه ِفي ِذمَّ  ًرا َعنأ َعقأ يأِن ُمَؤخَّ مٌ َعنأ الأَكَفاَلِة ; ِْلَنَُّه َوِإنأ َكاَن ُثُبوُت الدَّ َعَلى  ِة الأَمِديِن ُمَقدَّ
ِد الأَكَفاَلِة ، َوَأمَّا َلوأ َقاَل : َما َتِبيُعُه ِلُفاَلن  َفَثَمُنُه َعَليَّ ، َأوأ َقاَل : َأَنا َكِفيٌل ِبَثَمِن  الأَماِل الَِّذي َتِبيُعُه َعقأ

ُفوُل َلُه ِلُفاَل  ُفوِل َلُه َثَمَن الأَماِل الَِّذي َيِبيُعُه الأَمكأ َمُن ِللأَمكأ ِرَج ِلُفاَلن  َيضأ ن  الأَمذأُكوِر ، إِلَّ َأنَّ َلُه َأنأ ُيخأ
َل الأَبيأِع ِبَأنأ َيُقوَل : َرَجعأت َعنأ الأَكَفاَلِة َفاَل َتِبعأ إَلى َذِلَك الرَُّجِل َما َسُه ِمنأ الأَكَفاَلِة َقبأ ًِل َفَلوأ َباَع َنفأ

َد َذِلَك َفاَل َيُكوُن الأَكِفيُل  ُفوُل َلُه َشيأًئا َبعأ  َضاِمًنا َثَمَن َذِلَك الأَمِبيِع . الأَمكأ
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ُة  ِليِمِهَما َفِإَذا َسلََّمُهَما إَلى  461) الأَمادَّ َتَعاِر َوَتسأ ( َمنأ َكاَن َكِفياًل ِبَردِ  الأَماِل الأَمغأُصوِب َأوأ الأُمسأ

َتِعيِر أَ  ِلِهَما َعَلى الأَغاِصِب َوالأُمسأ َرِة َنقأ ِجُع ِبُأجأ  يأ َيأأُخُذَها ِمنأُهَما .َصاِحِبِهَما َيرأ
 613الفصل الثاني: في حكم الكفالة بالنفس

ُة  ُفوِل ِبِه َأيأ ِْلَيِ  َوقأت  َكاَن َقدأ َشَرَط  642) الأَمادَّ َضاِر الأَمكأ ِس ُهَو ِعَباَرٌة َعنأ إحأ ُم الأَكَفاَلِة ِبالنَّفأ ( ُحكأ
َضاُرُه عَ  ُفوِل ِبِه َفَيلأَزُم إحأ ِليَم الأَمكأ َضَرُه َفِبَها َوِإِلَّ َتسأ ُفوِل َلُه ِفي َذِلَك الأَوقأِت َفِإنأ َأحأ َلى الأَكِفيِل ِبَطَلِب الأَمكأ

َضاِرِه . َبُر َعَلى إحأ  ُيجأ
 614الفصل الثالث: في بيان أحكام الكفالة بالمال

ُة   ( الأَكِفيُل َضاِمٌن . 643) الأَمادَّ
ُة  يأِن َوِإنأ َشاَء َطاَلَب الأَكِفيَل ( : الطَّاِلُب ُمَخيٌَّر  644) الأَمادَّ َِصيَل ِبالدَّ ِفي الأُمَطاَلَبِة إنأ َشاَء َطاَلَب اْلأ

َد ُمَطاَلَبِتِه َأَحَدُهَما َلُه َأنأ ُيَطاِلَب  َخَر َوَبعأ ِقُط َحقَّ ُمَطاَلَبِتِه اْلأ َخَر َوُيَطاِلَبُهَما ، َوُمَطاَلَبُة َأَحِدِهَما َِل ُتسأ اْلأ
 َمًعا .

ُة ) الأ  اِئِن َأنأ ُيَطالِ  645َمادَّ َب ( َلوأ َكَفَل َأَحٌد الأَمَباِلَغ الَِّتي َلِزَمتأ ِذمََّة الأَكِفيِل ِبالأَماِل َحَسَب َكَفاَلِتِه َفِللدَّ
 َمنأ َشاَء ِمنأُهَما .

ُة  َتَرٌك ِمنأ ِجَهة  َواِحَدة  َوَقدأ َكَفَل ُكلٌّ  646) الأَمادَّ  َعنأ َصاِحِبِه ُيَطاَلُب ُكلٌّ ِمنأُهَما ( : َعَليأِهَما َديأٌن ُمشأ
يأِن . ُموِع الدَّ  ِبَمجأ

ُة  ُدوَن َفِإنأ َكاَن ُكلٌّ ِمنأُهمأ َقدأ  647) الأَمادَّ  ( َلوأ َكاَن ِلَديأن  ُكَفاَلُء ُمَتَعدِ 
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يأِن َوِإنأ َكاُنوا قَ  ُموِع الدَّ ِتِه َكَفَل َعَلى ِحَدة  ُيَطاَلُب ُكلٌّ ِمنأُهمأ ِبَمجأ َداِر ِحصَّ دأ َكَفُلوا َمًعا ُيَطاَلُب ُكلٌّ ِمنأُهمأ ِبِمقأ

َخِر َفَعَلى َهِذِه  َلَغ الَِّذي َلِزَم ِفي ِذمَِّة اْلأ يأِن َوَلِكنأ َلوأ َكاَن َقدأ َكَفَل ُكلٌّ ِمنأُهمأ الأَمبأ الأَحاِل ُيَطاَلُب ُكلٌّ ِمنأ الدَّ
يأِن . َمَثاًل  ُموِع الدَّ اِئِن َأنأ ُيَطاِلَب  ِمنأُهمأ ِبَمجأ َلَغ َغيأُرُه َأيأًضا َفِللدَّ َلوأ َكَفَل َأَحٌد آَخَر ِبَألأف  ُثمَّ َكَفَل َذِلَك الأَمبأ



َلِغ الأَمذأُكوِر إِلَّ َأنأ َيُكو  ِف الأَمبأ  َن َقدأ َكَفَل ُكلٌّ َمنأ َشاَء ِمنأُهَما َوَأمَّا َلوأ َكَفاَل َمًعا ُيَطاَلُب ُكلٌّ ِمنأُهَما ِبِنصأ
ةُ  َلأِف . ) الأَمادَّ َخُر َفَعَلى َذِلَك الأَحاِل ُيَطاَلُب ُكلٌّ ِمنأُهَما ِباْلأ َلَغ الَِّذي َلِزَمُه اْلأ ( َلوأ  648 ِمنأُهَما الأَمبأ

َِصيِل َتنأَقِلُب إَلى الأَحَواَلِة . ُتِرَط ِفي الأَكَفاَلِة َبَراَءُة اْلأ  ُاشأ
ُة  ِط َعَدِم َبَراَءِة الأُمِحيِل َكَفاَلٌة َفَلوأ َقاَل َأَحٌد ِللأَمِديِن : ُأِحلُّ ِبَماِلِي َعَليأك ِمنأ ( " الأَحَواَلُة بِ  649) الأَمادَّ َشرأ

ِه َفِللطَّالِ  ِط َأنأ َتُكوَن َأنأَت َضاِمًنا َأيأًضا َفَأَحاَلُه الأَمِديُن َعَلى َهَذا الأَوجأ يأِن َعَلى ُفاَلن  ِبَشرأ ِب َأنأ َيأأُخَذ الدَّ
 َلَبُه ِممَّنأ َشاَء " .طَ 

ُة  َبُر الأَكِفيُل  650) الأَمادَّ َيُه ِمنأ الأَماِل الأُموَدِع ِعنأَدُه َيُجوُز َوُيجأ ( َلوأ َكَفَل َأَحٌد ِبَديأِن َأَحد  َعَلى َأنأ ُيَؤدِ 
َد َعَلى َأَداِئِه ِمنأ َذِلَك الأَماِل ، َوَلوأ َتِلَف الأَماُل َِل َيلأَزُم الأَكِفيَل َشيأ  ٌء َوَلِكنأ َلوأ َردَّ َذِلَك الأَماَل الأُموِدَع َبعأ

 الأَكَفاَلِة َيُكوُن َضاِمًنا .و سيتضح ذلك في باب الحوالة.
ُة  ِضرأُه ِفي  651) الأَمادَّ ِضَرُه ِفي الأَوقأِت الأُفاَلِنيِ  َوِإنأ َلمأ ُيحأ ص  َعَلى َأنأ ُيحأ ِس َشخأ ( َلوأ َكَفَل َأَحٌد ِبَنفأ

ِضرأُه ِفي الأَوقأِت الأُمَعيَِّن الأَمذأُكوِر َيلأَزُمُه َأَداءُ الأَوقأ  ُكوِر َفَعَليأِه َأَداُء َديأِنِه َفِإَذا َلمأ ُيحأ يأِن َوِإَذا ِت الأَمذأ  َذِلَك الدَّ
ُفوَل ِبِه ِفي الأَوقأِت الأُمَعيَِّن َأوأ َسلَّ  َسُه ِمنأ ِجَهِة ُتُوفِ َي الأَكِفيُل َفِإنأ َسلََّمتأ الأَوَرَثُة الأَمكأ ُفوُل ِبِه َنفأ َم الأَمكأ

ُفوَل  ٌء ِمنأ الأَماِل ، َوِإنأ َلمأ ُتَسلِ مأ الأَوَرَثُة الأَمكأ ِبِه َأوأ ُهَو َلمأ ُيَسلِ مأ الأَكَفاَلِة َفاَل َيَتَرتَُّب َعَلى َطَرِف الأَكِفيِل َشيأ
َسُه َيلأَزُم َأَداُء الأَماِل ِمنأ َتِرَكِة الأَكِفيلِ  ُفوَل َنفأ َضَر الأَكِفيُل الأَمكأ ُفوُل َلُه َطاَلَب َوَرَثَتُه َوَلوأ َأحأ  ، َوَلوأ َماَت الأَمكأ

ُفوُل َلُه َأوأ  َتَفى الأَمكأ  ِبِه َواخأ
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َب َوِكياًل ِعَوًضا َعنأُه َوُيَسلِ ُمُه .  َتَغيََّب َراَجَع الأَكِفيُل الأَحاِكَم َعَلى َأنأ ُيَنصِ 

ُة  ِلَقِة َفِفي َحقِ  الأَكِفيِل َأيأًضا َيثأُبُت  652) الأَمادَّ َِصيِل ِفي الأَكَفاَلِة الأُمطأ اًل َعَلى اْلأ يأُن ُمَعجَّ ( إنأ َكاَن الدَّ
اًل . َِصيِل َفِفي َحقِ  الأَكِفيِل َأيأًضا َيثأُبُت ُمَؤجَّ اًل َعَلى اْلأ اًل َوِإنأ َكاَن ُمَؤجَّ  ُمَعجَّ

ُة  ِجيِل َأوأ التَّأأِجيِل ( : ُيَطا 653) الأَمادَّ ِف الَِّذي ُقيِ َدتأ ِبِه ِمنأ التَّعأ َلُب الأَكِفيُل ِفي الأَكَفاَلِة الأُمَقيََّدِة ِبالأَوصأ
. 

ُة  يأُن َكَذِلَك َتِصحُّ  654) الأَمادَّ َل ِبَها الدَّ ُلوَمِة الَِّتي ُأجِ  ِة الأَمعأ َلًة ِبالأُمدَّ َلًة  ( َكَما َتِصحُّ الأَكَفاَلُة ُمَؤجَّ ُمَؤجَّ
ِة َأيأًضا َأوأ َأَقلَّ ِمنأَها . َيَد ِمنأ ِتلأَك الأُمدَّ ة  َأزأ  ِبُمدَّ

ُة  اًل ِفي َحقِ  الأَكِفيِل َوَكِفيِل الأَكِفيِل  655) الأَمادَّ َِصيِل َيُكوُن ُمَؤجَّ اِئُن َديأَنُه ِفي َحقِ  اْلأ َل الدَّ ( َلوأ َأجَّ
ِل َتأأِجيٌل ِفي َحقِ  الأَكِفيِل الثَّاِني َأيأًضا ، َوَأمَّا َتأأِجيُلُه ِفي َحقِ  َأيأًضا . َوالتَّأأِجيُل ِفي َحقِ   َوَّ الأَكِفيِل اْلأ

َِصيِل .  الأَكِفيِل َفَليأَس ِبَتأأِجيل  ِفي َحقِ  اْلأ
ُة  َرى َوَراَجعَ  656) الأَمادَّ اًل َلوأ َأَراَد الذََّهاَب إَلى ِدَيار  ُأخأ اِئُن الأَحاِكَم َوَطَلَب َكِفياًل ( : الأَمِديُن ُمَؤجَّ  الدَّ

َطاِء الأَكِفيِل . ُبوًرا َعَلى إعأ  َيُكوُن َمجأ



ُة  َد َأنأ َكَفَل َوَأدَّى ِعَوًضا َبَدَل  657) الأَمادَّ ِفلأِني َعنأ َديأِني الَِّذي ُهَو ِلُفاَلن  َفَبعأ ( َلوأ َقاَل َأَحٌد ِْلَخَر : َأكأ
يأِن ِبَحَسِب َكَفالَ  ِتَباَر ِللأُمَؤدَّى ، َوَأمَّا الدَّ ِء الَِّذي َكَفَلُه َوَِل اعأ يأ ِجُع ِبالشَّ َِصيِل َيرأ ِتِه َلوأ َأَراَد الرُُّجوَع َعَلى اْلأ

ُموِع الدَّ  لأِح َوَليأَس َلُه الرُُّجوُع ِبَمجأ ِجُع ِبَبَدِل الصُّ يأِن َيرأ َدار  ِمنأ الدَّ اِئَن َعَلى ِمقأ َثاًل َلوأ يأِن مَ َلوأ َصاَلَح الدَّ
َِصيِل ِبَدَراِهَم ِجَياد  ، َوِبالأَعكأِس َلوأ َكَفَل ِبُزيُ  اَها ُزُيوًفا َرَجَع َعَلى اْلأ وف  َوَأدَّى ِجَياًدا َكَفَل ِبَدَراِهَم ِجَياد  َفَأدَّ

َِصيِل ِبُزُيوف  َِل ِبِجَياد  َوَكَذا َلوأ َكَفَل ِبَكَذا َدَراِهَم َفَصاَلَح  َِصيِل َرَجَع َعَلى اْلأ َعَلى ُعُروض  َرَجَع َعَلى اْلأ
َِصيِل  َسِماَئة  ُصلأًحا َرَجَع َعَلى اْلأ َراِهِم الَِّتي َكَفَلَها َوَأمَّا َلوأ َكَفَل ِبَألأِف ِقرأش  َوَأدَّى َخمأ ِسِماَئة  .ِبالدَّ  ِبَخمأ

ُة  ِد الأُمَعاَوَضةِ  658) الأَمادَّ ِن َعقأ َمُن ( َلوأ َغرَّ َأَحٌد آَخَر ِفي ِضمأ   َيضأ

 

124 
َتِري ِمنأ الأَباِئِع َثمَ  ُتِحقَّتأ َأَخَذ الأُمشأ َصًة َوَبَنى َعَليأَها ُثمَّ ُاسأ َتَرى َأَحٌد َعرأ ِض َمَع َضَرَرُه َمَثاًل َلوأ اشأ َرأ َن اْلأ

وِق : َهَذا الصَّ  ِليِم َكَذِلَك َلوأ َقاَل َأَحٌد ِْلَهأِل السُّ ِغيُر َوَلِدي ِبيُعوُه ِبَضاَعًة َفِإنِ ي ِقيَمِة الأِبَناِء ِحيَن التَّسأ
وِق َأنأ ُيَطاِلُبوهُ  ِبيَّ َوَلُد َغيأِرِه َفِِلَهأِل السُّ َد َذِلَك َلوأ َظَهَر َأنَّ الصَّ  ِبَثَمِن الأِبَضاَعِة الَِّتي َأِذنأته ِبالتِ َجاَرِة ُثمَّ َبعأ

ِبيِ  .  َباُعوَها ِللصَّ
 َءِة ِمنأ الأَكَفاَلةِ الأَباُب الثَّاِلُث ِفي الأَبَرا

: َتِوي َعَلى َثاَلَثِة ُفُصول   َوَيحأ
َواِبِط الأُعُموِميَّةِ  ِض الضَّ ُل:ِفي َبَياِن َبعأ َوَّ ل اْلأ  الأَفصأ

ُة  ُفوِل َلُه َيبأَرُأ الأَكفِ  659) الأَمادَّ َِصيِل َأوأ الأَكِفيِل إَلى الأَمكأ ُفوُل ِبِه ِمنأ َطَرِف اْلأ يُل ِمنأ ( َلوأ ُسلِ َم الأَمكأ
 الأَكَفاَلِة .
ُة  ٌء َيبأَرُأ الأَكِفيُل. 660) الأَمادَّ ُفوُل َلُه : َأبأَرأأُت الأَكِفيَل َأوأ َليأَس ِلي ِعنأَد الأَكِفيِل َشيأ  ( َلوأ َقاَل الأَمكأ
ُة  َِصيِل ِبَبَراَءِة الأَكِفيل . 661) الأَمادَّ  ( َِل َتلأَزُم َبَراَءُة اْلأ
ُة  َِصيِل ُتوِجُب َبَراَءَة الأَكِفيِل . 662) الأَمادَّ  ( َبَراَءُة اْلأ

ُل الثَّاِنيأ ِفي الأَبَراَءِة ِمَن الأَكَفاَلِة ِبالنَّفأسِ   الأَفصأ
ُة  َل ِبِه ِفيأ 663)الأَمادَّ ُفوأ  (َلوأ َسلَّم الأَكِفيأُل الأَمكأ
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يل من الكفالة سواء قبل محل يمكن فيه المخاصة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له،يبرأ الكف

المكفول له أو لم يقبل و لكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة ِل يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى، و لو 
كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم و سلمه في الزقاق ِل يبرأ من الكفالة، و لكن لو سلمه في 



 حضور ضابط يبرأ.
ُة  ُفوِل ِبِه ِبَطَلِب الطَّاِلِب َوَأمَّا َلوأ َسلََّمُه ِبُدوِن َطَلِب الطَّاِلِب ( َيبأَرُأ الأَكِفيُل  664) الأَمادَّ ِليِم الأَمكأ ِد َتسأ ِبُمَجرَّ

ِم الأَكَفاَلِة . ُتُه ِبُحكأ  َفاَل َيبأَرُأ َما َلمأ َيُقلأ َسلَّمأ
ُة  ِم الأُفاَلنِ  665) الأَمادَّ ِم َيبأَرُأ ِمنأ الأَكَفاَلِة َوِإنأ ( َلوأ َكَفَل َعَلى َأنأ ُيَسلِ َمُه ِفي الأَيوأ يِ  َوَسلََّمُه َقبأَل َذِلَك الأَيوأ

ُفوُل َلُه . َبلأ الأَمكأ  َلمأ َيقأ
ُة  ُفوُل ِبِه َفَكَما َيبأَرُأ الأَكِفيُل َيبأَرُأ َكِفيُل الأَكِفيِل َكَذِلَك َلوأ ُتُوفِ َي الأَكِفيُل َفكَ  666) الأَمادَّ َيبأَرُأ َما ( َلوأ َماَت الأَمكأ

ُفوِل َلُه َوُيَطاِلُب َواِرُثُه ُهَو ِمنأ الأَكَفاَلِة َكَذِلَك َيبأَرُأ َكِفيُلُه َأيأًضا َوَلِكنأ َِل َيبأَرُأ الأَكِفيُل ِمنأ الأَكَفاَلِة ِبَوَفاِة الأمَ  كأ
. 

ُل الثَّاِلُث: ِفي الأَبَراَءِة ِمَن الأَكَفاَلِة ِبالأَمالِ   الأَفصأ
ُة  اِئُن َوَكاَنتأ الأِوَراَثُة ُمنأَحِصَرًة ِفي الأَمِديِن َيبأَرُأ الأَكِفيُل ِمنأ الأَكَفاَلِة َوِإنأ كَ  667) الأَمادَّ اَن ( َلوأ ُتُوفِ َي الدَّ

َخرِ  ِة الأَواِرِث اْلأ ِة الأَمِديِن َفَقطأ ، َوَِل َيبأَرُأ ِمنأ ِحصَّ اِئِن َواِرٌث آَخُر َيبأَرُأ الأَكِفيُل ِمنأ ِحصَّ ُة ِللدَّ  . ) الأَمادَّ
َدار   668 اِئَن َعَلى ِمقأ َِصيُل الدَّ  ( َلوأ َصاَلَح الأَكِفيُل َأوأ اْلأ
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ٌء َوِإنأ  َتَرطأ َشيأ َِصيِل َفَقطأ َأوأ َلمأ ُيشأ ُتِرَطتأ َبَراَءُتُهَما َأوأ َبَراَءُة اْلأ يأِن َيبأَرآِن إنأ ُاشأ ُتِرَطتأ َبَراَءُة ِمنأ الدَّ ُاشأ

َِصيِل َوِإنأ  الأَكِفيلِ  ُموَع َديأِنِه ِمنأ اْلأ َشاَء َأَخَذ َفَقطأ َيبأَرُأ الأَكِفيُل َفَقطأ َوَيُكوُن الطَّاِلُب ُمَخيًَّرا إنأ َشاَء َأَخَذ َمجأ
َِصيِل . لأِح ِمنأ الأَكِفيِل َوالأَباِقي ِمنأ اْلأ  َبَدَل الصُّ

ُة  ُفو  669) الأَمادَّ ُفوُل َلُه ، َوالأُمَحاُل َعَليأِه َيبأَرُأ الأَكِفيُل ، ( َلوأ َأَحاَل الأَكِفيُل الأَمكأ َل َلُه َعَلى َأَحد  َوَقِبَل الأَمكأ
ُفوُل َعنأُه َأيأًضا .  َوالأَمكأ

ُة   ( َلوأ َماَت الأَكِفيُل ِبالأَماِل ُيَطاَلُب ِبالأَماِل الأَمكأُفوِل ِبِه ِمنأ َتِرَكِتِه . 670) الأَمادَّ
ُة  ُتِحقَّ الأَمِبيُع َأوأ ُردَّ ِبَعيأب  َيبأَرُأ ِمنأ الأكَ (  671) الأَمادَّ َفاَلِة : الأَكِفيُل ِبَثَمِن الأَمِبيِع إَذا انأَفَسَخ الأَبيأُع َأوأ ُاسأ

. 
ُة  َجاَرِة الَّتِ  672) الأَمادَّ ُلوَمة  ، َوَكَفَل َأَحٌد َبَدَل اْلأِ ة  َمعأ ُتؤأِجَر َماٌل إَلى َتَماِم ُمدَّ ي ُسمِ َيتأ َتنأَتِهي ( َلوأ ُاسأ

َد َذِلَك َعَلى َذِلَك الأَماِل  َجاَرِة َفِإنأ انأَعَقَدتأ إَجاَرٌة َجِديَدٌة َبعأ ِة اْلأِ َِل َتُكوُن ِتلأَك َكَفاَلُتُه ِعنأَد انأِقَضاِء ُمدَّ
ِد .  الأَكَفاَلُة َشاِمَلًة ِلَهَذا الأَعقأ

 هـ 1287تحريًرا في غرة ربيع اْلول سنة 
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َمِن الرَِّحيأمِ ِبسأ   ِم هللِا الرَّحأ

 "بعد صورة الخط الهمايوني"
 )ليعمل بموجبه(

 الأِكَتاُب الرَّاِبُع: الأَحَواَلةُ 
َمة  َو َباَبيأِن: َتِويأ َعَلى ُمَقدِ   َو َيحأ

ِهيَِّة الأَعاِئَدِة ِللأَحَواَلةِ  ِطاَلَحاِت الأِفقأ َمُة ِفي َبَياِن اِِلصأ  الأُمَقدِ 
ةُ  َرى  673 ) الأَمادَّ يأِن ِمنأ ِذمَّة  إَلى ِذمَّة  ُأخأ ُل الدَّ  ( الأَحَواَلُة ِهَي َنقأ

ُة  ُص الَِّذي َأَحاَل َأيأ الأَمِديُن . 674) الأَمادَّ خأ  ( الأُمِحيُل ُهَو الشَّ
ُة  اِئِن ، 675) الأَمادَّ  ( الأُمَحاُل َلُه ُهَو الدَّ
ُة  َتاٌل َعَليأِه َأيأًضا( الأُمَحاُل َعَليأِه ُهَو الَّ  676)الأَمادَّ ِسِه ، َوُيَقاُل َلُه ُمحأ  ِذي َقِبَل الأَحَواَلَة َعَلى َنفأ

ُة   ( الأُمَحاُل ِبِه ُهَو الأَماُل الأُمَحالُ  677) الأَمادَّ
ُة  َطى ِمنأ الأَما 678) الأَمادَّ ِل الَِّذي ِللأُمِحيِل ِبِذمَِّة ( الأَحَواَلُة الأُمَقيََّدُة ِهَي الأَحَواَلُة الَِّتي ُقيِ َدتأ ِبَأنأ ُتعأ

 الأُمَحاِل َعَليأِه َأوأ ِبَيِدِه ،
ُة  َطى ِمنأ الأَماِل الَِّذي ِللأُمِحيِل ِبَيِد الأُمَحاِل  679) الأَمادَّ َلَقُة ِهَي الَِّتي َلمأ ُتَقيَّدأ ِبَأنأ ُتعأ ( الأَحَواَلُة الأُمطأ
 َعَليأِه ، 
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ُل ِفي َبيَ  َوَّ ِد الأَحَواَلةِ الأَباُب اْلأ  اِن َعقأ

َليأِن:  َوَينأَقِسُم إَلى َفصأ
 الفصل اْلول:في بيان ركن الحوالة

ُة  ( إَذا َقاَل الأُمِحيُل ِلَداِئِنِه : َأَحلأُتَك َعَلى ُفاَلن  َوَقِبَل الأُمَحاُل َلُه َوالأُمَحاُل َعَليأِه َتنأَعِقُد  680) الأَمادَّ
 الأَحَواَلُة .
ُة  ٌص ِْلَخَر :  681) الأَمادَّ ُد الأَحَواَلِة َبيأَن الأُمَحاِل َلُه َوالأُمَحاِل َعَليأِه َفَقطأ ، َمَثاًل َلوأ َقاَل َشخأ ( َيُجوُز َعقأ

ُص " َقِبلأُت " ، َأوأ َقاَل  خأ ًشا ِعنأَد ُفاَلن  ، َوَقاَل َذِلَك الشَّ َبُل َلُه : أَ ُخذأ َعَليأَك َحَواَلَة َديأِني الأَباِلِغ َكَذا ِقرأ قأ
ُص الأَمذأُكوُر َتُكوُن الأَحَواَلةُ  خأ ًشا َحَواَلًة َعَليَّ ، َوَقِبَل الشَّ يأَن الَِّذي َلَك ِعنأَد ُفاَلن  ِبَكَذا ِقرأ  َصِحيَحًة الدَّ

ًعا. ِديِه َنَداَمُتُه َنفأ َد َذِلَك َِل ُتجأ  َحتَّى َلوأ َنِدَم الأُمَحاُل َعَليأِه َبعأ
ُة  ِرَيتأ َبيأَن الأُمِحيِل َوالأُمَحاِل َلُه َفَقطأ إَلى الأُمَحاِل َعَليأِه إَذا ( َلدَ  682) الأَمادَّ اَلِم الأَحَواَلِة الَِّتي ُأجأ ى إعأ

َد َأنأ  َرى َوَبعأ ٌص َداِئَنُه َعَلى َرُجل  ِفي ِدَيار  ُأخأ َقِبَلَها  َقِبَلَها َتُكوُن َصِحيَحًة َوَتامًَّة ، َمَثاًل َلوأ َأَحاَل َشخأ



ِلَغتأ إَلى الأُمَحاِل َعَليأِه َفَقِبَلَها َتِصيُر الأَحَواَلُة َتامًَّة .الدَّ   اِئُن إَذا ُأبأ
ُة  ُقوَفًة َعَلى َقُبوِل الأُمَحالِ  683) الأَمادَّ ِري َبيأَن الأُمِحيِل َوالأُمَحاِل َعَليأِه َفَقطأ َتنأَعِقُد َموأ  ( الأَحَواَلُة الَِّتي َتجأ

ُقوفَ َلُه َمَثاًل َلوأ قَ  ٌص ِلَرُجل  آَخَر : ُخذأ َعَليأَك َديأِني الَِّذي ِلُفاَلن  َحَواَلًة َوَقِبَل َذِلَك الرَُّجُل َتنأَعِقُد َموأ ًة اَل َشخأ
 َفِإَذا َقِبَلَها الأُمَحاُل َلُه َتُكوُن الأَحَواَلُة َناِفَذًة ، 
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ُة  َتَرُط ِفي انأِعَقاِد الأَحَواَلِة َكون الأُمِحيِل َوالأُمَحاِل َلُه َعاِقَليأِن َوَكوُن الأُمَحاِل َعَليأِه َعاِقاًل  684) الأَمادَّ ( ُيشأ
ِسِه ِمنأ  ِبيِ  َغيأِر الأُمَميِ ِز َداِئَنُه َعَلى آَخَر َو َقُبوُل الأَحَواَلِة ِلَنفأ َر َباِطٌل  آخَ َوَباِلًغا َفَكَما َأنَّ إَحاَلَة الصَّ
ِسِه ِمنأ  ُجوًرا، ِإَذا َقِبَل َحَواَلًة َعَلى َنفأ ِبيُّ ُمَميًَّزا َأوأ َغيأَر ُمَميَّز  َمأأُذوًنا َأوأ َمحأ ُن  َفَكَذِلَك الصَّ آَخَر َتُكوأ

 َباِطَلًة.
ُة  َتَرُط ِفي َنَفاِذ الأَحَواَلِة َأنأ َيُكوَن الأُمِحيُل َوالأُمَحاُل  685)الأَمادَّ َلُه َباِلَغيأِن ، ِبَناًء َعَليأِه َحَواَلُة ( ُيشأ

ُقوَفًة َعَلى إَجاَزِة َوِليِ ِه َفِإَذا َأَجاَز الأَوِليُّ كَ  ِبيِ  الأُمَميِ ِز َوَقُبوُلُه الأَحَواَلَة َتنأَعِقُد َموأ اَنتأ َناِفَذًة ، َوِإَذا َقِبَل الصَّ
نُ  َتَرُط َكوأ ِسِه ُيشأ ِبيُّ الأَحَواَلَة ِلَنفأ .الصَّ َنى ِمنأ الأُمِحيِل َوِإنأ َأِذَن الأَوِليُّ َِلَ َأيأ أَغأ   الأُمَحاِل َعَليأِه َأمأ

ُة  َحَواَلُتُه َوِإنأ َلمأ َيُكنأ ِللأُمِحيِل  686) الأَمادَّ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأُمَحاُل َعَليأِه َمِديًنا ِللأُمِحيِل َفَتِصحُّ أ ( َِل ُيشأ
 يأِه.َديأٌن َعَلى الأُمَحاِل َعلَ 

ُة   ( ُكلُّ َديأن  َِل َتِصحُّ الأَكَفاَلُة ِبِه َِل َتِصحُّ الأَحَواَلُة ِبِه َأيأًضا 687) الأَمادَّ
ُة  ( ُكلُّ َديأن  َتِصحُّ الأَكَفاَلُة ِبِه َتِصحُّ الأَحَواَلُة ِبِه َأيأًضا ، َلِكنأ َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأُمَحاُل ِبِه  688) الأَمادَّ

ُلومً  ُهوِل َمَثاًل َلوأ َقاَل : َقِبلأُت َديأَنَك الَِّذيأ َسَيثأُبُت َعَلى ُفاَلن  َِل َمعأ يأِن الأَمجأ  َتِصحُّ ا ،َفاَل َتِصحُّ َحَواَلُة الدَّ
 الأَحَواَلُة ِبِه.

ُة  ُيوِن الأُمَتَرتِ َبِة ِفي الذِ مَِّة َأَصاَلًة، َكذَ  689) الأَمادَّ ِن الَِّتيأ ( َكَما َتِصحُّ َحَواَلَة الدُّ ُيوأ ِلَك َتِصحُّ َحَواَلُة الدُّ
 َتَتَرتَُّب ِفي الذِ مَِّة ِمنأ ِجَهَتي الأَكَفاَلِة َوالأَحَواَلِة. 
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َكاِم الأَحَواَلةِ   673 الأَباُب الثَّاِني ِفي َبَياِن َأحأ

ُة  ُم الأَحَواَلِة ُهَو َأنأ َيُكوُن الأُمِحيُل َبِريئً  690) الأَمادَّ ا ِمنأ َديأِنِه َوِإنأ َكاَن َلُه َكِفيٌل َأنأ َيبأَرَأ الأَكِفيُل ( : ُحكأ
يأِن ِمنأ الأُمَحاِل َعَليأِه ِللأُمَحاِل َلُه َأوأ إَذا أَ  َتِهُن َأَحًدا ِمنأ الأَكَفاَلِة ، َوَأنأ َيثأُبَت َحقُّ ُمَطاَلَبِة َذِلَك الدَّ َحاَل الأُمرأ

ِقيِفِه .َعَلى الرَّاِهِن َِل َتبأَقى َلُه َص   اَلِحيٌَّة ِبَحبأِس الرَّهأِن َوَتوأ



ُة  َلَقة  َوَلمأ َيُكنأ َلُه َديأٌن ِعنأَد الأُمَحاِل َعَليأِه َيرأِجُع الأُمَحاُل  691) الأَمادَّ ( إَذا َأَحاَل الأُمِحيُل ِبُصوَرة  ُمطأ
ََداِء َعَلى الأُمِحيِل َوِإنأ َكاَن َلُه َديأٌن يَ  َد اْلأ ََداِء .َعَليأِه َبعأ َد اْلأ  َتَقاصُّ ِبَديأِنِه َبعأ

ُة   ( َينأَقِطُع ِفي الأَحَواَلِة الأُمَقيََّدِة َحقُّ ُمَطاَلَبِة الأُمِحيِل ِبالأُمَحاِل ِبِه َوَليأَس ِللأُمَحاِل َعَليأِه َأنأ  692) الأَمادَّ
َد الضَّ  َطاُه َيُكوُن َضاِمًنا ، َوَيرأِجُع َبعأ ِطَيُه ، َوِإَذا أَعأ ََداِء ُيعأ َل اْلأ َماِن َعَلى الأُمِحيِل ، َوِإَذا ُتُوفِ َي الأُمِحيُل َقبأ

َثُر ِمنأ َتِرَكِتِه َفَليأَس ِلَساِئِرالأُغَرَماِء َحقُّ ِفي الأُمَحاِل ِبِه .  َوُدُيوُنُه َأكأ
ُة  ُلو  693) الأَمادَّ َطى ِمنأ َمطأ ِب الأَباِئِع النَّاِشِئ َعنأ َثَمِن الأَمِبيِع ِبِذمَِّة ( إَذا َوَقَعتأ الأَحَواَلُة ُمَقيََّدًة ِبَأنأ ُتعأ

ِة )  ِر ِفي الأَمادَّ ِه الأُمَحرَّ َتِري َفَتُكوُن َهِذِه الأَحَواَلُة َصِحيَحًة َعَلى الأَوجأ ( ِمنأ الأَمَجلَِّة ، َوِإَذا َهَلَك  252الأُمشأ
َيِة َأوأ الأَمِبيُع ِفي الأَحَواَلِة الأُمَقيََّدِة َقبأَل التَّسأ  ؤأ ِط َأوأ ِخَياِر الرُّ رأ ِليِم َوَسَقَط الثََّمُن َأوأ ُردَّ الأَمِبيُع ِبِخَياِر الشَّ

ََداِء َعَلى ا َد اْلأ ِجُع الأُمَحاُل َعَليأِه َبعأ لأُمِحيِل َوَيأأُخُذ َما ِخَياِر الأَعيأِب َأوأ ُأِقيَل الأَبيأُع َِل َتبأُطُل الأَحَواَلُة ، َوَيرأ
َطاهُ  َتِحقٌّ َوَضَبَط الأَمِبيَع َوَتَبيََّن َأنَّ الأُمَحاَل َعَليأِه َبِريٌء ِمنأ َذلِ  أَعأ َك ِمنأ الأُمِحيِل ، َوَلِكنأ إَذا َظَهَر ُمسأ

يأِن َتبأُطُل الأَحَواَلُة .  الدَّ
ُة  َتِحقٌّ ِفي الأَحَواَلِة الأُمَقيََّدِة  694) الأَمادَّ  ( إَذا َظَهَر ُمسأ
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ُجوِد ِللأُمِحيِل َأَماَنًة ِبَيِد الأُمَحاِل َعَليأِه َوُضِبَط َذِلَك الأَماُل َتبأُطُل الأَحوَ ِبَأنأ تُ  َلِغ الأَموأ َطى ِمنأ الأَمبأ اَلُة َوَيُعوُد عأ

يأُن إَلى الأُمِحيلِ   َهَذا الدَّ
ُة  َلغِ  695) الأَمادَّ َطى ِمنأ الأَمبأ  الَِّذي ِللأُمِحيِل ِبَيِد الأُمَحاِل َعَليأِه إَذا َهَلَك َذِلَك ( ِفي الأَحَواَلِة الأُمَقيََّدِة ِبَأنأ ُتعأ

ُمو  يأُن إَلى الأُمِحيِل َوِإنأ َكاَن َمضأ ُموًنا ، َوَيُعوُد َهَذا الدَّ َلُغ َتبأُطُل الأَحَواَلُة إنأ َلمأ َيُكنأ َمضأ ًنا َِل َتبأُطُل الأَمبأ
ََماَنِة الَِّتي الأَحَواَلُة ِبَهاَلك  َكَهَذا ، َمَثاًل َلوأ  َطى ِمنأ َدَراِهِم اْلأ ص  َعَلى َأنأ ُيعأ َأَحاَل َأَحُدُهمأ َداَيَنُه َعَلى َشخأ

ِذ ِباَل َتَعد   َتبأُطُل الأَحَواَلُة َوَيعُ  َخأ َل اْلأ َراِهُم َقبأ ِص الأَمذأُكوِر َوَهَلَكتأ ِتلأَك الدَّ خأ يأِن َلُه ِعنأَد الشَّ ُلوُب الدَّ وُد َمطأ
اَلِك إَلى الأمُ  ِتهأ َراِهُم َمغأُصوَبًة َأوأ َكاَنتأ َأَماَنًة َوَلِزَمتأ َتأأِدَيُتَها ِباسأ َذِلَك ِحيِل . َوَأمَّا إَذا َكاَنتأ ِتلأَك الدَّ

ِص َِل َتبأُطُل الأَحَواَلُة . خأ  الشَّ
ُة  ص  ِبَناًء َعَلى َأنأ َيِبيَع َماًِل  696) الأَمادَّ َي ِمنأ َثَمِنِه َوَقِبَل  ( إَذا َأَحاَل َرُجٌل َعَلى َشخأ ُمَعيًَّنا َلُه َوُيَؤدِ 

َبُر الأُمَحاُل َعَليأِه َعَلى َأنأ َيِبيَع َذِلَك الأمَ  ِط َتِصحُّ َوُيجأ رأ ُكوُر الأَحَواَلَة ِبَذِلَك الشَّ ُص الأَمذأ خأ َي الشَّ اَل َوُيَؤدِ 
يأَن ِمنأ َثَمِنِه .  الدَّ

ُة  ِجيُل الأُمَحاِل ِبِه َوَتأأِجيُلُه إنأ ( ِفي الأَحَواَلِة  697) الأَمادَّ َكرأ ِفيَها َتعأ الأُمبأَهَمِة َأيأ ِفي الأَحَواَلِة الَِّتي َلمأ ُيذأ
َلٌة َأيأًضا َوَيلأَزُم الأُمَحاَل َعَليأِه َأَداُؤَها َحاًِل  اًل َعَلى الأُمِحيِل َفالأَحَواَلُة ُمَعجَّ يأُن ُمَعجَّ يأ َكاَن الدَّ ُن  َوِإنأ َكاَن الدَّ

َها . ٍِ َلًة َوَيلأَزُم َأَداُؤَها ِعنأَد ُحُلوِل َأَجِل اًل َفالأَحَواَلُة َتُكوُن َأيأًضا ُمَؤجَّ  ُمَؤجَّ
ُة  يأِن . َوِإَذا َرَجَع َعَليأِه َفِإنََّما  698) الأَمادَّ َل َأَداِء الدَّ ( : َليأَس ِللأُمَحاِل َعَليأِه َأنأ َيرأِجَع َعَلى الأُمِحيِل َقبأ



َراِهِم ، َوَليأَس َيرأجِ  َل َعَليأِه ِمنأ الدَّ ِني َأنَُّه َيأأُخُذ ِمنأ الأُمِحيِل الأِجنأَس الَِّذي َأجَّ ِجَع ُع ِبالأُمَحاِل ِبِه َيعأ  َلُه َأنأ َيرأ
ًة ، َوَليأَس  َطى َذَهًبا َيأأُخُذ ِفضَّ ٌة َوأَعأ َلُه َأنأ ُيَطاِلَب ِبالذََّهِب ، ِبالأُمَؤدَّى ، َمَثاًل َلوأ ُأِحيَل َعَليأِه َدَراِهُم ِفضَّ

َراِهَم الَِّتي ُأِحيَلتأ .  َياَء ُأَخَر َيأأُخُذ الدَّ َواًِل َوَأشأ  َوَكَذِلَك إَذا َأدَّى َأمأ
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ُة  يأِن ِبَأَداِء الأُمَحاِل ِبِه َأوأ إَذا َأَخَذهُ  699) الأَمادَّ َأَحٌد َحَواَلًة َعَلى  ( َكَما َأنَّ الأُمَحاَل َعَليأِه َيبأَرُأ ِمنأ الدَّ

َق بِ  ِسِه َأوأ ِبِإبأَراِء الأُمَحاِل َلُه الأُمَحاَل َعَليأِه َوِإَذا َوَهَب الأُمَحاُل َلُه الأُمَحاَل ِبِه َأوأ َتَصدَّ ِه َوَقِبَل الأُمَحاُل َنفأ
يأِن َأيأًضا .  َعَليأِه َيِصيُر َبِريًئا ِمنأ الدَّ

ُة  ٌم ِللأَحَواَلِة . ( إَذا ُتُوف ِ  700) الأَمادَّ  َي الأُمَحاُل َلُه َوَكاَن الأُمَحاُل َعَليأِه َواِرًثا َلُه َفَقطأ َفاَل َيبأَقى ُحكأ
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 "بعد صورة الخط الهمايوني"
 )ليعمل بموجبه(

 الأِكَتاُب الأَخاِمُس ِفي الرَّهأنِ 
َتِوي َعَلى ُمَقد ِ  َبَعِة َأبأَواب  َوُهَو َيحأ  َمة  َوَأرأ

َمُة: في بيان اِلصطالحات الفقهية المتعلقة بالرهن  الأُمَقدِ 
ُة  ِتيَفاؤِه ِمنأه وُيَسمَّى َذِلَك الأَماُل:  701) الأَمادَّ ِكِن اسأ ِقيأُفُه ُمَقاِبَل َحق   ُيمأ ُبوس  َوَتوأ ( الرَّهأُن َحبأس َمال  َمحأ

ًنا َو:َرهأًنا.  َمرأُهوأ
ُة ) الأمَ  ُذ الرَّهأِن. 701ادَّ  ( اِلرتهاُن َأخأ

ُة  ِطي الرَّهأَن . 703) الأَمادَّ ُص الَِّذي ُيعأ خأ  ( الرَّاِهُن ُهَو الشَّ
ِطي الأَمرأُهونَ   َأيأ الأَمِديُن الَِّذي ُيعأ

ُة  اِئنُ  704) الأَمادَّ ُص الَِّذي َيأأُخُذ الرَّهأَن ، َأيأ الدَّ خأ َتِهُن ُهَو الشَّ  ( الأُمرأ
ُة )  َدَعاُه َوَسلََّماُه الرَّهأَن ،  705الأَمادَّ َتِهُن َوَأوأ ُص الَِّذي ائأَتَمَنُه الرَّاِهُن َوالأُمرأ خأ ُل ُهَو الشَّ  ( الأَعدأ
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ِد الرَّهأنِ  اِئَرِة ِلَعقأ ُل:َوِفيِه َبَياُن الأَمَساِئِل الدَّ َوَّ  الأَباُب اْلأ



 َوَينأَقِسُم إَلى َثاَلَثِة فصول:
 (ل اْلول:في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهنالفص)

ُة  َتِهِن َفَقطأ َلِكنأ َما َلمأ ُيوَجدأ الأَقبأُض َِل َيتِ  706) الأَمادَّ مُّ ( َينأَعِقُد الرَّهأُن ِبِإيَجاب  َوَقُبول  ِمنأ الرَّاِهِن َوالأُمرأ
َل  ِجَع َعنأ الرَّهأِن َقبأ ِليِم .َوَِل َيلأَزُم فِللرَّاِهِن َأنأ َيرأ  التَّسأ

ُة  َء ُمَقاِبَل  707) الأَمادَّ يأ ُل الرَّاِهِن : إنِ ي َرَهنأُت ِعنأَدَك َهَذا الشَّ يَجاُب َوالأَقُبوُل ِفي الرَّهأِن ُهَو َقوأ ( اْلأِ
َتِهُن َأيأًضا َقوأًِل َيُدلُّ َعَلى َنى ، َوَأنأ َيُقوَل الأُمرأ َضا ِمثأَل َقِبلأُت َأوأ  َديأِني َأوأ َكاَلًما آَخَر ِبَهَذا الأَمعأ الرِ 

َطى الأَباِئَع َماًِل َقاِئاًل  َتَرى َأَحٌد َشيأًئا َوأَعأ ًطا ، َمَثاًل َلوأ اشأ ِظ الرَّهأِن َشرأ ُر َلفأ  َلُه : َرِضيُت ، َوَليأَس ِذكأ
ُه ِعنأَدك إلى أن َأنأُقُدَك الثََّمَن َيُكوُن َقدأ َرَهَن الأَماَل . َفظأ  احأ

 في بيان شروط انعقاد الرهنالفصل الثاني: 
ُة  ِبي ِ  708)الأَمادَّ َتَرُط ُبُلوُغُهَما َحتَّى إنَّ َرهأَن الصَّ َتِهُن َعاِقَليأِن ، َوَِل ُيشأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الرَّاِهُن َوالأُمرأ  ( ُيشأ

ِتَهاَنُه َجاِئَزاِن .  الأُمَميِ ِز َوارأ
ُة  َتَرُط َأنأ َيُكونَ  709) الأَمادَّ  الأَمرأُهوُن َصاِلًحا ِللأَبيأِع َفَيِجُب َأنأ  ( : ُيشأ
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ِليِم . ُدوَر التَّسأ ًما َوَمقأ ِد َوَماًِل ُمَتَقوِ  ُجوًدا َوقأَت الأَعقأ  َيُكوَن َموأ

ُة  لِ  710الأَمادَّ ُذ الرَّهأِن ِْلَجأ ُموًنا َفَيُجوُز َأخأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن ُمَقاِبُل الرَّهأِن َماًِل َمضأ  الأَماِل ( : ُيشأ
ِل َمال  ُهَو َأَماَنٌة . ُذ الرَّهأِن ِْلَجأ  الأَمغأُصوِب َوَِل َيِصحُّ َأخأ

ِد الرَّهأنِ  َد َعقأ  الفصل الثالث: في َزَواِئِد الرَّهأِن الأُمتَِّصَلِة و في َتبأِديِل الرَّهأِن َوِزَياَدِتِه َبعأ
ُة  َتَماَلِت  711) الأَمادَّ ُخُل الدَّ  -(َكَما َأنَّ الأُمشأ ر  َتدأ ِفي الرَّهأِن َأيأًضا ;َكَذِلَك َلوأ  -اِخَلَة ِفي الأَبيأِع ِباَل ِذكأ

ُروَعاِتَها َوِإنأ َلمأ  ُروَساِتَها َوَمزأ َجاُرَها َوَأثأَماُرَها َوَساِئُر َمغأ ُخُل ِفي الرَّهأِن َأشأ َصٌة َتدأ َكرأ َصَراَحًة ُرِهَنتأ َعرأ ُتذأ
. 

ُة  ٌص َساَعَتُه ُمَقاِبَل َكَذا َدَراِهَم َديأِنِه ُثمَّ ( َيُجوزُ  712) الأَمادَّ  َتبأِديُل الرَّهأِن ِبَرهأن  آَخَر َمَثاًل َلوأ َرَهَن َشخأ
يأَف َيُكو  اَعَة َوَأَخَذ السَّ َتِهُن السَّ اَعِة َوَردَّ الأُمرأ َد َذِلَك َأَتى ِبَسيأف  َوَقاَل : ُخذأ َهَذا َبَدَل السَّ يأُف َبعأ ُن السَّ

َلِغ .َمرأ   ُهوًنا ُمَقاِبَل َذِلَك الأَمبأ
ُة  ِني َأنَُّه َيِصحُّ َأنأ ُيِضيَف إَليأِه َماًِل  713) الأَمادَّ ِد . َيعأ َد الأَعقأ ( َيُجوُز ِللرَّاِهِن َأنأ َيِزيَد ِفي الأَمرأُهوِن َبعأ

ِل الأ  َياَدُة َتلأَتِحُق ِبَأصأ ُد َباق  َوَهِذِه الزِ  ًنا َوالأَعقأ ِد َيُكوُن َكَأنَُّه َوَرَد َعَلى ِكاَل آَخَر َرهأ َل الأَعقأ ِني َأنَّ َأصأ ِد َيعأ َعقأ
َياَدِة . يأِن الأَقاِئِم َوقأَت الزِ  ُموُع َهَذيأِن الأَماَليأِن َيُكوُن َمرأُهوًنا ِلَقاَء الدَّ  الأَماَليأِن، َوَمجأ

ُة  يأِن ِفي  ( إَذا ُرِهَن ُمَقاِبَل َماِل َديأن  َتِصحُّ  714) الأَمادَّ  ِزَياَدُة الدَّ
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ٌص ُمَقاِبَل َألأِف ِقرأش  َديأَنُه َساَعًة َثَمُنَها َألأَفا  ِقرأش  َوَسلََّمَها ُمَقاَبَلِة َذِلَك الرَّهأِن َأيأًضا . َمَثاًل إَذا َرَهَن َشخأ

َسِماَئِة ِقرأش  ُمَقاِبَل َذِلَك الرَّهأِن َأيأًضا َفَتُكوُن  ِسِماَئِة ِقرأش  .ُثمَّ َأَخَذ َخمأ ًنا ِبُمَقاَبَلِة َألأِف َوَخمأ اَعُة َرهأ  السَّ
ُة  ِل الرَّهأِن. 715) الأَمادَّ َياَدُة الأُمَتَولِ َدُة ِمنأ الأَمرأُهوِن َتُكوُن َمرأُهوَنًة َمَع َأصأ  ( الزِ 

ِض الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبالرَّاِهِن َوالأمُ  َتِهنِ الأَباُب الثَّاِني ِفي َبعأ  رأ
ُة  َدُه. 716) الأَمادَّ َسَخ الرَّهأَن َوحأ َتِهِن َأنأ َيفأ  ( ِللأُمرأ
ُة  َتِهِن. 717) الأَمادَّ َد الرَّهأِن ِبُدوِن ِرَضا الأُمرأ َسَخ َعقأ  ( َليأَس ِللرَّاِهِن َأنأ َيفأ
ُة  َد الرَّهأنِ  718) الأَمادَّ َسَخا َعقأ َتِهِن َأنأ َيفأ َتِهِن َصاَلِحيَّة َحبأِس الرَّهأِن  ( ِللرَّاِهِن َوالأُمرأ ِباِِلتِ َفاِق َوَلِكنأ ِللأُمرأ

ِن. ٍأ ِفي َماَلُه ِفيأ ِذمَِّة الرَّاِه َتوأ َساِكِه ِإَلى َأنأ َيسأ  َوِإمأ
ُة  ُفوُل َعنأُه َرهأًنا ِلَكِفيِلِه. 719) الأَمادَّ ِطَي الأَمكأ  ( َيُجوُز َأنأ ُيعأ
ُة  اِئَناِن َرهأًنا ِمنأ الأَمِديِن الأَواِحِد َسَواٌء َأَكاَنا َشِريَكيأِن في الدين َأوأ  ( َيُجوُز َأنأ  72 0) الأَمادَّ َيأأُخَذ الدَّ

يأَنيأِن. ُموِع الدَّ ُن َمرأُهوًنا ُمَقاِبَل َمجأ  َِلُ وَهَذا الرَّهأُن َيُكوأ
ُة  اِئِن الأَواِحِد َأنأ َيأأُخَذ َرهأًنا ِْلَ  721) الأَمادَّ يأِن الَِّذي َلُه َعَلى اثأَنيأِن َوَيُكوُن َهَذا َأيأًضا ( َيُجوُز ِللدَّ ِل الدَّ جأ

يأَنيأِن.  ُموِع الدَّ  َمرأُهوًنا ُمَقاِبَل َمجأ
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 الأَباُب الثَّاِلُث ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأَمرأُهونِ 

َنِة الأَمرأُهوِن وَ  ُل : ِفي َبَياِن ُمؤأ َوَّ ُل اْلأ  َمَصاِريِفهِ الأَفصأ
ُة  ِسِه َأوأ ِبَمنأ ُهَو َأِميُنُه َكِعَياِلِه َأوأ َشِريِكِه َأوأ َخاِدِمهِ  722) الأَمادَّ َفَظ الرَّهأَن ِبَنفأ َتِهِن َأنأ َيحأ  .( َعَلى الأُمرأ
ُة  ِل ُمَحاَفَظِة الرَّهأِن َكِإيَجاِر الأَمَحل ِ  723) الأَمادَّ َتَضى ِْلَجأ َرُف الأُمقأ َرِة النَّاُطوِر َعاِئٌد َعَلى  ( الأُمصأ َوُأجأ
َتِهِن.  الأُمرأ
ُة  يُ  724) الأَمادَّ ِميُرُه َوَسقأ َرُة َراِعيِه َعَلى الرَّاِهِن َوِإنأ َكاَن َعَقاًرا َفَتعأ ُه ( الرَّهأُن إنأ َكاَن َحَيَواًنا َفَعَلَفُه َوُأجأ

ِهيُر ِخَرِقِه َوَساِئُر َمَصاِريِفهِ  اَلِح َمَناِفِعِه َوَبَقاِئِه َعاِئَدٌة َعَلى الرَّاِهِن َأيأًضا. َوَتلأِقيُحُه َوَتطأ صأ  الَِّتي ِهَي ِْلِ
ُة  ِن ِإذأِن  725) الأَمادَّ ِسِه ِبُدوأ َخِر ِمنأ ِتلأَقاِء َنفأ ُروَف الأَعاِئَد َعَلى اْلأ َتِهُن الأَمصأ َفى الرَّاِهُن َأوأ الأُمرأ ( إَذا َأوأ

ِخر َيُكوُن ُمَتَبرِ ًعا َدِئذ  َأنأ ُيَطاِلَب ِبِه . اْلأ  َوَليأَس َلُه َبعأ
 الفصل الثاني: في الرهن المستعار

ُة  َتَعاِر.  726)الأَمادَّ ِنِه َوُيَقاُل َلُه: َرهأُن الأُمسأ َتِعيَر َماَل َغيأِرِه َوَيرأَهَنُه ِبِإذأ ص  َأنأ َيسأ  ( َيُجوُز ِلَشخأ
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ُة  ه  َشاَء.( إَذا َأِذَن َصاِحبُ  727) الأَمادَّ َتِعيِر َأنأ َيرأَهَنُه ِبَأيِ  َوجأ َلًقا َكاَن ِللأُمسأ   الأَماِل ُمطأ
ة ُ  َداًرا ِمنأ الأُقُروِش َأوأ ِفي ُمَقاَبَلِة َما ِفي 728) الأَمادَّ ( إَذا َأِذَن َصاِحُب الأَماِل ِبالرَّهأِن ُمَقاِبَل َكَذا ِمقأ

َتِعيِر َأنأ َيرأَهَن إِلَّ ِبُصوَرة  ُمَواَفَقة  الأَقيأَد ِجنأِسِه َكَذا َأوأ ِللرَُّجِل الأُفاَلِني ِ   َأوأ ِفي الأَبلأَدِة الأُفاَلِنيَِّة َفَليأَس ِللأُمسأ
َط. رأ  َوالشَّ

َكاِم الرَّهأِن   701الأَباُب الرَّاِبُع ِفي َبَياِن َأحأ
َبَعِة ُفُصول    َوَينأَقِسُم إَلى َأرأ

ُل: ِفيأ َبَيانِ  َوَّ ُل اْلأ ِميَّةِ  الأَفصأ َكاِم الرَّهأِن الأُعُموأ  َأحأ
ُة  َتِهِن َحقُّ َحبأِس الرَّهأِن ِلِحيِن ِفَكاِكِه َوَأنأ َيُكوَن َأَحقَّ ِمنأ َساِئِر  729)الأَمادَّ ُم الرَّهأِن َأنأ َيُكوَن ِللأُمرأ ( ُحكأ

يأِن ِمنأ الرَّهأِن إَذا ُتُوفِ َي الرَّاِهنُ  ِتيَفاِء الدَّ  . الأُغَرَماِء ِباسأ
ُة  َد َقبأِض الرَّ  730) الأَمادَّ َتِهِن َصاَلِحيَُّة ُمَطاَلَبِتِه َبعأ يأِن َوِللأُمرأ هأِن ( َِل َيُكوُن الرَّاِهُن َماِنًعا ِللأُمَطاَلَبِة ِبالدَّ

 َأيأًضا.
ُة  َدار  ِمنأ الرَّ  731) الأَمادَّ يأِن َِل َيلأَزُم َردُّ ِمقأ َداٌر ِمنأ الدَّ َتِهِن الأَحقُّ ( إَذا ُقِضَي ِمقأ هأِن ُمَقاِبَل َذِلَك َوِللأُمرأ

يأِن َتَماًما َلِكنأ إَذا َرَهَن َشيأَئيأِن َوَتَعيَّنَ  ِفَي َبِقيََّة الدَّ َتوأ َساِكِه إَلى َأنأ َيسأ  ِلُكلِ  َواِحد  ِمنأُهَما ِبَحبأِس الرَّهأِن َوِإمأ
َداِر  يأِن َفِعنأَد َأَداِء الأِمقأ َداٌر ِمنأ الدَّ َدُه . ِمقأ ِلَصُه َوحأ َتخأ  الأُمَعيَِّن ِْلََحِدِهَما َفِللرَّاِهِن َأنأ َيسأ
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ُة  ِليِمِه إيَّاُه  732) الأَمادَّ ِليِص الرَّهأِن َوَتسأ َتِعيَر ِلَتخأ َتَعاِر َأنأ ُيَؤاِخَذ الرَّاِهَن الأُمسأ ( ِلَصاِحِب الرَّهأِن الأُمسأ

َتِعيُر َعاِجزً  يأَن َوُيَخلِ َص َماَلُه ِمَن َوِإَذا َكاَن الأُمسأ َي َذِلَك الدَّ ٍِ ِرِه َفِللأُمِعيِر َأنأ َيَؤدِ  يأِن ِبَسَبِب َفقأ ا َعنأ َأَداِء الدَّ
ِجَع ِبَذِلَك َعَلى الرَّاِهِن.  الرَّهأِن َوَيرأ

ُة  َتِهِن . 733) الأَمادَّ  ( َِل َيبأُطُل الرَّهأُن ِبَوَفاِة الرَّاِهِن َوالأُمرأ
يأِن َتَماًما مِ  734ُة ) الأَمادَّ  نأ ( إَذا ُتُوفِ َي الرَّاِهُن َوَكاَنتأ َوَرَثُتُه ِكَباًرا َقاُموا َمَقاَمُه َوَوَجَب َعَليأِهمأ َأَداُء الدَّ

َفرِ  َة السَّ ِليِص الرَّهأِن َوِإنأ َكاُنوا ِصَغاًرا َأوأ ِكَباًرا َغاِئِبيَن ِفي َمَحل   َبِعيد  ُمدَّ َفالأَوِصيُّ َيِبيُع  التَِّرَكِة َوَتخأ
يأَن ِمنأ َثَمِنِه . ي الدَّ َتِهِن َوُيَؤدِ  ِن الأُمرأ  الرَّهأَن ِبِإذأ

ُة  يأَن الَِّذي ُهَو ِفي ُمَقاَبَلِة الرَّهأ  735) الأَمادَّ َتِهِن َما َلمأ ُيَؤدِ  الدَّ ِن ( َليأَس ِللأُمِعيِر َأنأ َيأأُخَذ َماَلُه ِمنأ الأُمرأ
َتَعاِر َسوَ  َل َفكِ  الرَّهأِن.الأُمسأ َتِعيُر َحيًّا َأمأ ُتُوفِ َي َقبأ  اٌء َكاَن الرَّاِهُن الأُمسأ

ُة  َتِهِن  736) الأَمادَّ َتَعاُر ِفيأ َيِد الأُمرأ ِلٌس َيبأَقى الرَّهأُن الأُمسأ َتِعيُر َوُهَو َمِديٌن ُمفأ ( إَذا ُتُوفِ َي الرَّاِهُن الأُمسأ
نأِن َفِإنأ َكاَن َعَلى َحاِلِه َمرأُهوًنا إِلَّ  َأنَُّه َِل ُيَباُع ِبُدوِن ِرَضا الأُمِعيِر َوِإَذا َأَراَد الأُمِعيُر َبيأَع الرَّهأِن َوِإيأَفاَء الدَّ

ِفي ِلَقَض  َتِهِن َوِإنأ َكاَن َِل َيكأ يأِن ُيَباُع ِبُدوِن َأنأ َيلأَتِفَت إَلى ِرَضا الأُمرأ ِفي ِْلََداِء الدَّ يأِن َِل اِء الدَّ َثَمُنُه َيكأ



َتِهُن . َض الأُمرأ  ُيَباُع َما َلمأ َيرأ
 

ُة  ِليِص الرَّهأِن  737) الأَمادَّ َمُر الرَّاِهُن ِبَأَداِء َديأِنِه َوَتخأ َثُر ِمنأ َتِرَكِتِه ُيؤأ ( إَذا ُتُوفِ َي الأُمِعيُر َوَديأُنُه َأكأ
ِه ،َوإَذا َكاَن َعاِجًزا َعنأ َتأأِديَ  َتَعاِر َوَردِ  َتَعاُر َعَلى َحاِلِه الأُمسأ ِرِه َيبأَقى َذِلَك الرَّهأُن الأُمسأ يأِن ِبَسَبِب َفقأ ِة الدَّ

ِلُصوُه َوِإَذا َطاَلبَ  َتخأ يأَن َوَيسأ وا الدَّ َتِهِن إِلَّ َأنَُّه ِلَوَرَثِة الأُمِعيِر َأنأ ُيَؤدُّ  ُغَرَماُء الأُمِعيِر َبيأَع َمرأُهوًنا ِعنأَد الأُمرأ
َتِهِن  الرَّهأِن َفِإنأ  يأِن ُيَباُع ِباَل ِرَضا الأُمرأ  َكاَن َثَمُنُه َيِفي ِبالدَّ

 

 140ص:
 َوِإنأ َكاَن َِل َيِفي َفاَل ُيَباُع ِبُدوِن ِرَضاه.

ُة  َتِهُن َيبأَقى الرَّهأُن َمرأُهوًنا ِعنأَد َوَرَثِتِه . 738) الأَمادَّ  (إَذا ُتُوفِ َي الأُمرأ
ُة  ِتِه فأدَّى ِْلََحِدِهَما َماَلُه ( إَذا َرهَ  739) الأَمادَّ ى َديأن  َلُهَما ِبِذمَّ ٍَ َصيأِن َعَل ًنا ِعنأَد َشخأ ٌص َرهأ َن َشخأ

ِتِه َليأَس  َف الأَمرأُهوِن َوَما َلمأ َيقأِضِهَما َجِميأَع َماَلُهَما ِبِذمَّ َتِردَّ ِنصأ ِتِه َفَليأَس َلُه َأنأ َيسأ ِليُص الرَّهأِن ِبِذمَّ َلُه َتخأ
 ا.ِمنأُهمَ 

ُة  ِفَي َجِميأَع َماَلُه ِمنَ  740) الأَمادَّ َتوأ ِسَك الرَّهأَن إَلى َأنأ َيسأ ًنا َواِحًدا َفَلُه َأنأ ُيمأ َنيأِه َرهأ ُيوأ  ( َمنأ َأَخَذ ِمنأ َمدأ
يأِن ِبِذمَِّتِهَما.  الدَّ

ُة  َدَث ِفيِه َعيأبً  741) الأَمادَّ َدَث ( إَذا أَهأَلَك الرَّاِهُن الرَّهأَن َأوأ َأحأ َتِهُن َأوأ َأحأ َلَكُه الأُمرأ َماُن َوِإَذا أَهأ ا َلِزَمُه الضَّ
َداِر ِقيَمِتِه . يأِن ِبِمقأ  ِفيِه َعيأًبا َسَقَط ِمنأ الدَّ

ُة  تأاَلِف َوَتكُ  742) الأَمادَّ َم اْلأِ َتِهِن َضِمَن ِقيَمَتُه َيوأ ٌص َغيأُر الرَّاِهِن َوالأُمرأ وُن ِتلأَك ( إَذا َأتأَلَف الرَّهأَن َشخأ
َتِهِن . ًنا ِعنأَد الأُمرأ  الأِقيَمُة َرهأ

ُل الثَّاِني ِفي َتَصرُِّف الرَّاِهنِ  َتِهِن  703الأَفصأ  701ِفي الرَّهأِن 704َوالأُمرأ
ُة  ص  آَخَر ِبُدوِن إ 743) الأَمادَّ َن ِعنأَد َشخأ َتِهِن الأَمرأُهوأ ذأِن الثَّاِني ( َرهأُن ُكلِ  َواِحد  ِمَن الرَّاِهِن َو الأُمرأ

 َباِطٌل .
ُة  ُل َوَيِصيُر الرَّهأُن  744) الأَمادَّ َوَّ َتِهِن َيبأُطُل الرَّهأُن اْلأ ِن الأُمرأ ( إَذا َرَهَن الرَّاِهُن الرَّهأَن ِعنأَد آَخَر ِبِإذأ

 الثَّاِني َصِحيًحا . 
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ُة  َتِهُن الرَّهأَن ِبِإذأ  745) الأَمادَّ ُل َوَيِصحُّ الرَّهأُن ( إَذا َرَهَن الأُمرأ َوَّ ِن الرَّاِهِن ِعنأَد الأَغيأِر َيبأُطل الرَّهأُن اْلأ

َتَعاِر. ِل الرَّهأِن الأُمسأ ُن ِمنأ َقِبيأ  الثَّاِنيأ َوَيُكوأ



ُة  َتِهُن الرَّهأَن ِبُدوِن ِرَضى الرَّاِهِن َفالرَّاِهُن ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء فَ  746) الأَمادَّ َسَخ الأَبيأَع َوِإنأ ( إَذا َباَع الأُمرأ
َذُه .  َشاَء َأَجاَزُه َوَنفَّ

ُة  َرُأ َخَلٌل َعَلى َحق ِ  747) الأَمادَّ َتِهِن َِل َيُكوُن َبيأُعُه َناِفًذا َوَِل َيطأ  ( إَذا َباَع الرَّاِهُن الرَّهأَن ِبُدوِن ِرَضا الأُمرأ
يأَن يَ  َتِهِن َبيأَد َأنَُّه إَذا َقَضى الدَّ َتِهُن َذِلَك الأَبيأَع َيِصيُر َناِفًذا َحبأِس الأُمرأ ِصيُر الأَبيأُع َناِفًذا . َوِإَذا َأَجاَز الأُمرأ

يأُن َعَلى َحاِلِه . َوَيِصيُر َثَمُن الأَمِبيِع َرهأًنا َمَقاَم الأمَ  ِنيَِّة َوَيبأَقى الدَّ ُرُج الرَّهأُن ِمنأ الرَّهأ ِبيِع . َوِإَذا َلمأ َوَيخأ
َتهِ  َر ِإَلى الأَحاكِ ُيِجِز الأُمرأ َمأ َتِري ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء َتَربََّص ِلِحيِن َفكِ  الرَّهأِن َوِإنأ َشاَء َرَفَع اْلأ َم ُن الأَبيأَع َفالأُمشأ

فأَسَخ الأَبيأَع. ٍَ  َحتَّى َي
ُة  َتِهِن ِإَعاَرُة الرَّهأِن ِبِإذأِن َصاِحِبِه  748) الأَمادَّ ِنيَِّة ( ِلُكل   ِمنأ الرَّاِهِن َوالأُمرأ َوِلُكل   ِمنأُهَما ِإَعاَدُتُه إَلى الرَّهأ
َد َذِلَك.  َبعأ
ُة  َتِهنُ  749) الأَمادَّ وَرِة إَذا ُتُوفِ َي الرَّاِهُن َيِصيُر الأُمرأ َتِهِن َأنأ ُيِعيَر الرَّهأَن ِللرَّاِهِن . َوِفي َهِذِه الصُّ  ( ِللأُمرأ

 الرَّهأِن . َأَحقَّ ِمنأ َساِئِر ُغَرَماِء الرَّاِهِن ِفي
 

ُة: ِن الرَّاِهِن، َأمَّا ِإَذا أِذَن الرَّاِهُن َوَأَباَح اِِلنأتِ 750)الأَمادَّ ِن ِإذأ َتِهِن اِِلنأِتَفاُع ِبالرَّهأِن ِبُدوأ َفاَع ( َليأَس ِللأُمرأ
يأ  ُقُط ِمنض الد  ُذ َثَمِرِه َوَلَبِنِه َوَِل َيسأ َماُل الرَّهأِن و َأخأ ِتعأ َتِهِن اسأ ٌء ُمَقاِبَل َذِلَك.َفِللأُمرأ  ِن َشيأ

ُة:  َتِهُن الذِ َهاَب ِإَلى َبَلد  آَخَر َفَلُه َأنأ َيأأُخَذ الرَّهأَن َمَعُه ِإنأ َكاَن الطَِّريأُق آِمنً  751)الأَمادَّ  ا. ( ِإَذا َأَراَد الأُمرأ
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َكاِم الرَّهأِن الَِّذيأ ُهوأ ِفي يَ  ُل الثَّاِلُث: ِفي َبَياِن أحأ لِ الفصأ  ِد الأَعدأ

ُة  َتِهُن َعَلى َأنأ ُيوِدَعا الرَّهأَن ِعنأَد  752) الأَمادَّ ِني إَذا اتََّفَق الرَّاِهُن َوالأُمرأ َتِهِن َيعأ ِل َكَيِد الأُمرأ ( َيُد الأَعدأ
َِميأُن َمَقامَ  َِميأُن َوَقَبَض الرَّهأَن َتمَّ الرَّهأُن َو َلِزَم َوَقاَم اْلأ َتِهِن .َأِميأن  َوَرِضَي اْلأ   الأُمرأ

ُة  َتِهُن ِباِِلتِ فَ  753) الأَمادَّ َتِهُن الرَّهأَن ُثمَّ َوَضَعُه الرَّاِهُن َوالأُمرأ ِبَض الأُمرأ ِد َأنأ َيقأ ُتِرَط ِحيَن الأَعقأ اِق ( إَذا ُاشأ
ِل َجاَز َذِلَك .  ِفي َيِد الأَعدأ

ُة  ِطَي الرَّهأ  754) الأَمادَّ ِل َأنأ ُيعأ يأُن َباِقًيا َوِإنأ (َليأَس ِللأَعدأ َخِر َماَداَم الدَّ َتِهِن ِباَل ِرَضى اْلأ َن ِللرَّاِهِن َأوأ ِللأُمرأ
ُل ِقيَمَتُه . َمُن الأَعدأ َداِد َيضأ ِترأ َل اِِلسأ ُه َوِإَذا َهَلَك الرَّهأُن َقبأ َتِردَّ  َفَعَل َلُه َأنأ َيسأ

ُة  ُل ُيوَدُع ا 755) الأَمادَّ ل  َغيأِرِه ِبَتَراِضي الطََّرَفيأِن َوِإنأ َلمأ َيتَِّفَقا َيَضُعُه ( إَذا ُتُوفِ َي الأَعدأ لرَّهأُن ِعنأَد َعدأ
ل  .  الأَحاِكُم ِفي َيِد َعدأ

ُل الرَّاِبُع: ِفي َبيأِع الرَّهأنِ   الأَفصأ
ُة  ِن رِ  756) الأَمادَّ َتِهِن َبيأُع الرَّهأِن ِبُدوأ  َضى َصاِحِبِه .( َليأَس ِْلََحد  ِمنأ الرَّاِهِن َوالأُمرأ



ُة  يَ  757) الأَمادَّ ُمُرُه الأَحاِكُم َأنأ َيِبيَع الرَّهأَن َوُيَؤدِ  ٍأ َتَنَع الرَّاِهُن َعنأ َأَداِئِه َيأأ يأِن َوامأ  ( إَذا َحلَّ َأَجُل الدَّ
يأَن .  يأَن َفإنأ َأَبى َوَعاَنَد َباَعُه الأَحاِكُم َو َأدَّى الدَّ  الدَّ

 

 143ص:
ةُ  ِل َبيأِع الرَّهأ  758 ) الأَمادَّ َتِهُن ُيَراِجُع الأَحاِكَم ِْلَجأ َلمأ َحَياُتُه َوَِل َمَماُتُه َفالأُمرأ ِن ( إَذا َغاَب الرَّاِهُن َوَلمأ ُتعأ

ِتيَفاِء َديأِنِه ِمنأُه.  َواسأ
ُة  َتِهِن َأنأ َيِبيَعُه ِبِإذأ  759) الأَمادَّ ًنا ِفي ( إَذا ِخيَف ِمنأ َفَساِد الرَّهأِن َفِللأُمرأ ِن الأَحاِكِم . َوَيبأَقى الثََّمُن َرهأ

ِم َوالأ  َرُة الأَكرأ َرَكتأ ِثَماٌر َوُخضأ ِن الأَحاِكِم َيُكوُن َضاِمًنا. َكَذِلَك إَذا َأدأ َتاِن الأَمرأُهوِن َيِدِه. َوِإَذا َباَعُه ِبُدوِن إذأ ُبسأ
َتِهِن َبيأُعَها  ِن الأَحاِكِم َكاَن َضاِمًنا.َوِخيَف ِمنأ َهاَلِكَها َفَليأَس ِللأُمرأ ِن ِإذأ ِن الأَحاِكِم َوِإَذا َباَعَها ِبُدوأ  ِإِلَّ ِبإذأ

ُة  ِل َبيأ  760) الأَمادَّ َل َأوأ َأَحًدا َغيأَرُهَما ِْلَجأ َتِهَن َأوأ الأَعدأ َل الرَّاِهُن الأُمرأ يأِن َوَوكَّ ِع ( إَذا َحلَّ َوقأُت َأَداِء الدَّ
َتِهِن َأيأ الرَّهأِن َصحَّ َذِلَك  َدَها . َوَِل َينأَعِزُل ِبَوَفاِة الرَّاِهِن َوالأُمرأ ِزَل َذِلَك الأَوِكيَل َبعأ ًضا . َوَليأَس ِللرَّاِهِن َأنأ َيعأ

. 
ُة  يأِن َيِبيُع الأَوِكيُل الرَّهأَن َوُيَسلِ ُم الثََّمَن إَلى الأُمرأ  761) الأَمادَّ َتَنَع ( : ِعنأَد ُحُلوِل َوقأِت َأَداِء الدَّ َتِهِن َوِإَذا امأ

َبُر الرَّاِهُن َعَلى َبيأِع الرَّهأِن َوِإَذا َأَبى الرَّاِهُنِ َباأَعُه الأَحاِكُم َوِإَذا َكاَن الرَّاِهُن َأوأ َوَرثَ  َبُر ُيجأ ُتُه َغاِئِبيَن ُيجأ
َتَنَع َباَعُه الأَحاِكُم.  الأَوِكيُل َعَلى َبيأِع الرَّهأِن َوِإَذا امأ

 هـ 1288محرم سنة  14ي تحريًرا ف
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 +بعد صورة الخط الهمايوني"
 )ليعمل بموجبه(

ََماَناتِ  اِدُس: ِفي اْلأ  الأِكَتاُب السَّ
َمة  َو َثاَلَثِة َأبأَواب   َتِمُل َعَلى ُمَقدِ   َوَيشأ

ِطاَلَحاِت الأِفقأهِ  َمُة: ِفي َبَياِن اِِلصأ ََماَناتِ الأُمَقدِ   يَِّة الأُمَتَعلِ َقِة ِباْلأ
ُة  َفاِظ  762) الأَمادَّ ِتحأ ِد اِِلسأ َِميأِن. َسَواٌء َأُجِعَل َأَماَنًة ِبَقصأ ُجوُد ِعنأَد اْلأ ُء الأَموأ يأ ََماَنُة: ِهَي الشَّ ( اْلأ

َتَعاِر  د  َكالأَمأأُجوِر َوالأُمسأ َن َعقأ د  َوَِل َكالأَوِديَعِة َأمأ َكاَن َأَماَنًة ِضمأ ص  ِبُدوِن َعقأ . َأوأ َصاَر َأَماَنًة ِفي َيِد َشخأ
ُن َودِ  د  َفاَل َيُكوأ ِن َعقأ يُح ِفي َداِر َأَحد  َماَل َجاِرِه َفَحيأُث َكاَن َذِلَك ِبُدوأ د  . َكَما َلوأ َألأَقتأ الرِ  يَعًة َبلأ َقصأ

 َأَماَنٌة َفَقطأ .



ُة: ِظ .(: الأَوِديَعُة ِهَي: الأ 763)الأَمادَّ ِد الأِحفأ ص  ِبَقصأ  َماُل الَِّذي ُيوَضُع ِعنأَد َشخأ
ُة  ِظِه  764) الأَمادَّ ُع الَماِلِك َماَلُه ِعنأَد آَخَرِلَحفأ يَداُع: ُهَو َوضأ  ( اْلأِ
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ِفُظ ُموِدًعا َتحأ الِ -َوُيَسمَّى الأُمسأ ِر الدَّ َبُل الأَوِديأَعَة: َوِديًعا، َومُ  -ِبَكسأ َدًعا َوالَِّذي َيقأ َتوأ الِ  -سأ  .-ِبَفتأِح الدَّ

ُة  اًنا َأيأ ِباَل َبَدل  َوُيَسمَّى ُمَعاًرا َأوأ  765) الأَمادَّ ( الأَعاِريَُّة ِهَي الأَماُل الَِّذي ُتَملَُّك َمنأَفَعُتُه ِْلَخَر َمجَّ
َتَعاًرا َأيأًضا .  ُمسأ

ُة  َطاُء َعاِريَّةً  766)الأَمادَّ عأ َعاَرُة ِهَي اْلأِ َطى ُمِعيًرا .( اْلأِ ِص الَِّذي أَعأ خأ   َوُيَقاُل ِللشَّ
ُة  َتِعيًرا . 767) الأَمادَّ ُذ َعاِريًَّة َوُيَقاُل ِللَِّذي َأَخَذ ُمسأ َخأ ِتَعاَرُة ِهَي اْلأ  ( اِِلسأ

ََماَناتِ  َكاِم الأُعُموِميَِّة الأُمَتَعلِ َقِة ِباْلأ َحأ ُل: ِفي َبَياِن َبعأِض اْلأ َوَّ  الأَباُب اْلأ
ُة  ) ُموَنةٌ (  768الأَمادَّ ََماَنُة َغيأُر َمضأ َِميِن  اْلأ ِديِر َهاَلِكَها َأوأ َضَياِعَها ِبُدوِن ُصِنَع اْلأ ِني َعَلى َتقأ . َيعأ

َماُن .  َوَتقأِصيِرِه َفاَل َيلأَزُم الضَّ
ُة: ٌص َشيأًئا ِفي الطَِّريِق َأوأ ِفي َمِحل   آَخَر 769) الأَمادَّ ِل التََّملُِّك َيُكوُن ( إَذا َوَجَد َشخأ َوَأَخَذُه َعَلى َسِبيأ

َمُنُه َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َلُه ِفيأِه ُصنأٌع  ِم الأَغاِصِب َوَعَلى َهَذا إَذا َهَلَك َذِلَك الأَماُل َأوأ ُفِقَد َيضأ َوَتقأِصيٌر ِفي ُحكأ
ُه ِلَصاِحِبِه َفِإنأ َكاَن َصا َضٌة َوَيِجُب َعَليأِه َوَأمَّا إَذا َأَخَذُه َعَلى َأنأ َيُردَّ ُلوًما َفُهَو ِفي َيِدِه َأَماَنٌة َمحأ ِحُبُه َمعأ

ُلوم  َفُهَو ُلَقَطٌة َوَأَماَنٌة ِفي َيِد الأُملأَتِقِط. ِليُمُه إَلى َصاِحِبِه . َوِإنأ َكاَن َصاِحُبُه َغيأَر َمعأ  َتسأ
ُة  ِلُن الأُملأَتِقُط َأنَُّه َوَجَد ُلقَ (  770) الأَمادَّ َفُظَها ِعنأَدُه َأَماَنةً ُيعأ َهُر َصاِحُبَها َفِإَذا َظَهَر  َطًة َوَيحأ نأ َيظأ ٍأ إَلى َأ

ٌص َوَأثأَبَت َأنََّها َماَلُه َلِزَمُه َأنأ ُيَسلِ َمُه إيَّاَها.   َشخأ
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ُة  ص  ِعنأَد آَخَر َفِإنأ َكاَن َأَخَذُه ِبُدوِن إذأنِ  771) الأَمادَّ َمُنُه َعَلى ُكلِ  ( إَذا َهَلَك َماُل َشخأ  الأَماِلِك َيضأ

َمُن ِْلَنَُّه َأَماَنٌة ِفي َيِدِه َما َلمأ َيُكنأ َأَخَذُه ِبُصوَرةِ  َراِء  َحال  َوِإنأ َكاَن َأَخَذُه ِبِإذأِن َصاِحِبِه َِل َيضأ ِم الشِ  َسوأ
َماُن. َمَثاًل إَذا َأخَ  َي الثََّمُن َفَهَلَك الأَماُل َلِزَمُه الضَّ ِنِه َوُسمِ  ر  ِمنأ ُدكَّاِن الأَباِئِع ِبُدوِن إذأ ٌص إَناَء ِبلَّوأ َذ َشخأ

د   َأثأَناَء النََّظِر  َفَوَقَع ِمنأ َيِدِه َوانأَكَسَر َضِمَن ِقيَمَتُه َوَأمَّا إَذا َأَخَذُه ِبِإذأِن َصاِحِبِه َفَوَقَع ِمنأ َيِدِه ِباَل َقصأ
َماُن وَ  َناُء َلِزَمُه َضَماُنُه َفَقطأ َوانأَكَسَر َفاَل َيلأَزُمُه الضَّ َناُء َعَلى إَناء  آَخَر َفانأَكَسَر َذِلَك اْلأِ َلوأ َوَقَع َذِلَك اْلأِ

كَّ  ُل َفاَل َيلأَزُمُه َضَماُنُه ِْلَنَُّه َأَماَنٌة ِفي َيِدِه َوَأمَّا َلوأ َقاَل ِلَصاِحِب الدُّ َوَّ َناُء اْلأ َناُء ؟ اِن : ِبَكمأ َهَذا اْلأِ َوَأمَّا اْلأِ
ِض َوانأَكَسَر َضِمَن َثمَ  َرأ ُه َفَأَخَذُه ِبَيِدِه َفَوَقَع َعَلى اْلأ ًشا ُخذأ كَّاِن : ِبَكَذا ِقرأ َنُه َوَكَذا َلوأ َفَقاَل َلُه َصاِحُب الدُّ

َماُن ِْلَنَّ  َرُب َِل َيلأَزُمُه الضَّ ُه َأَماَنٌة ِمنأ َقِبيِل الأَعاِريَِّة َوَأمَّا َوَقَع َكأأُس الأُفقَّاَعيأ ِمنأ َيِد َأَحد  َفانأَكَسَر َوُهَو َيشأ



َماُن . َماِلِه َفانأَكَسَر َلِزَمُه الضَّ ِتعأ  َلوأ َوَقَع ِبَسَبِب ُسوِء اسأ
ُة  ذأِن َصَراَحةً (  772) الأَمادَّ ُن َدَِلَلًة َكاْلأِ ذأ ِتَباَر  اْلأِ ِي َصَراَحًة َِل اعأ ِن . َبيأَد َأنَُّه ِعنأَد ُوُجوِد النَّهأ ِباِْلذأ

ُصوِص لَ  َناِء الأَمخأ ِب الأَماِء ِباْلأِ َِلَلة . َمَثاًل إَذا َدَخَل َرُجٌل َبيأَت آَخَر َفُهَو َمأأُذوٌن َدَِلَلًة ِبُشرأ ُه . َوِإَذا دَّ
َماُن . َوَلِكنأ إَذا َأَخَذُه ِبَيِدِه مَ  َرُب َوانأَكَسَر َِل َيلأَزُم الضَّ َع َأنَّ َصاِحَب الأَبيأِت َنَهاُه َسَقَط ِمنأ َيِدِه َوُهَو َيشأ

ُه َفَسَقَط َوانأَكَسَر َيِصيُر َضاِمًنا .  ِلِه : َِل َتَمسَّ  ِبَقوأ
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 الأَباُب الثَّاِني ِفي الأَوِديَعةِ 

اَلِن:  َوِفيِه َفصأ
يأَداِع َو شُ  ِد اْلأِ ُل:ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبَعقأ َوَّ ُل اْلأ ِطهِ الأَفصأ  ُروأ

ُة  يَجاِب َوالأَقُبوِل َدَِلَلًة َأوأ َصَراَحًة . 773) الأَمادَّ يَداُع ِباْلأِ  ( َينأَعِقُد اْلأِ
ِدُع َأيأ  َتوأ ُتَك َهَذا الأَماَل َأوأ َأمَّنأُتَك َعَليأِه ، َفَقاَل الأُمسأ َدعأ ًضا : َقِبلأُت َمَثاًل َلوأ َقاَل َصاِحُب الأَوِديَعِة : َأوأ

؟ َفَأرَ َينأَعِقدُ  ِبُط َدَاب ِتيأ ٌص إَلى الأَخاِن َوَقاَل ِلَصاِحِب الأَخاِن : َأيأَن َأرأ يَداُع َصَراَحًة . َوِإَذا َدَخَل َشخأ اهُ  اْلأِ
يَداُع َدَِلَلًة. ابَّة ِفيِه َينأَعِقُد اْلأِ  َمِحالًّ َوَرَبَط الدَّ

ٌص َماَلُه ِبَجاِنِب َصاِحِب ال كَّاِن َوَذَهَب َوَرآهُ ُهَو َأيأًضا َوَسَكَت َيُكوُن َذِلَك الأَماُل َوَكَذِلَك إَذا َوَضَع َشخأ دُّ
كَّاِن. َوِإَذا َتَرَك َرُجٌل َماَلُه ِبَجاِنِب َصاِحِب ُدكَّان  َقاِئاًل َلُه : َهَذا َوِديَعةٌ   ِعنأَدك ، َوِديَعًة ِعنأَد َصاِحِب الدُّ

يَداُع .َوَذَهَب َوَرآهُ ُهَو َأيأًضا َوَسَكَت َينأَعقِ   ُد اْلأِ
يَداُع . ُه َِل َينأَعِقُد اْلأِ َبُل ، َوَردَّ كَّاِن : َِل َأقأ  َوِإنأ َقاَل َصاِحُب الدُّ

ُه ُهمأ َأيأًضا َوَسكَ  َخاص  َعَلى َسِبيِل الأَوِديَعِة َوَذَهَب َوَرَأوأ َلِة َأشأ ٌص َماَلُه ِبَجاِنِب ُجمأ ُتوا َيُكوُن َوِإَذا َتَرَك َشخأ
َخِر َيَتَعيَُّن َذِلَك الأمَ  َد اْلأ الَِّذي اُل َوِديَعًة ِعنأَدُهمأ َجِميًعا . َوَلِكنأ إَذا انأَصَرُفوا ِمنأ َذِلَك الأَمِحلِ  الأَواِحُد َبعأ

ِظ َوَيُكوُن الأَماُل َوِديَعًة ِعنأَدُه .  َبِقَي َأِخيًرا ِللأِحفأ
ُة  َتوأ  774) الأَمادَّ يَداِع َمَتى َشاَء .( ِلُكل   ِمنأ الأُموِدِع َوالأُمسأ ِد اْلأِ ُخ َعقأ  َدِع َفسأ
ُة  ِع الأَيِد َوَصاِلَحًة ِللأَقبأِض . َفِبَناًء َعَليأِه َِل  775) الأَمادَّ َتَرُط ِفي الأَوِديَعِة َأنأ َتُكوَن َقاِبَلًة ِلَوضأ ( ُيشأ

 َيِصحُّ إيَداُع الطَّيأِر الطَّاِئِر ِفي الأَهَواِء .
ُة  َدُع َعاِقَليأِن ُمَميِ َزيأِن (  776) الأَمادَّ َتوأ ِد الأَوِديَعِة َأنأ َيُكوَن الأُموِدُع َوالأُمسأ ِة َعقأ َتَرُط ِفي ِصحَّ  ُيشأ
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ِبيِ  َغيأِر الأُمَميِ ِز َوَقُبولُ  ُنوِن َوالصَّ ُنُهَما َباِلَغيأِن . َفِبَناًء َعَليأِه إيَداُع الأَمجأ َتَرُط َكوأ  ِديَعَة.ُهَما الأوَ َوَِل ُيشأ



َكاِم الأَوِديأَعِة َو َضَماِنَها : ِفيأ َأحأ ُل الثَّاِنيأ  الأَفصأ
ُة  َدِع  777) الأَمادَّ َتوأ َدِع ِبَناًء َعَليأِه إَذا َهَلَكتأ َأوأ ُفِقَدتأ ِبُدوِن ُصنأِع الأُمسأ َتوأ ( الأَوِديَعُة َأَماَنٌة ِبَيِد الأُمسأ

ِصيِرِه ِفي الأِحفأظِ  يِه َوَتقأ ِظ َوَهَلَكتأ ِبَسَبب   َوَتَعدِ  ِل الأِحفأ َرة  ِْلَجأ َماُن . َفَقطأ إَذا ُأوِدَعتأ ِبُأجأ َِل َيلأَزُم الضَّ
اَعُة الأُموَدَعُة ِمنأ َيِد َرُجل  َقَض  ُموَنًة . َمَثاًل إَذا َسَقَطتأ السَّ ِرَقِة َتُكوُن َمضأ ِز َكالسَّ ِكِن التََّحرُّ اًء ُممأ

َماُن َوانأَكَسَرتأ َِل َيلأَزُم ا ٌء َعَليأَها َوانأَكَسَرتأ َلِزَم الضَّ ِلِه َأوأ َسَقَط ِمنأ َيِدِه َشيأ َماُن . َوَأمَّا إَذا َوِطَئَها ِبِرجأ لضَّ
كِ  ِظ َماِلِه ُثمَّ ُفِقَد َذِلَك الأَماُل ِبَسَبب  ُممأ ِل إيَداِع َوِحفأ َرًة ِْلَجأ َطى َرُجٌل ِْلَخَر ُأجأ ِز ِن التَّحَ . َكَذِلَك إَذا أَعأ رُّ

َدِع . َتوأ َماُن َعَلى الأُمسأ ِرَقِة َلِزَم الضَّ  َكالسَّ
ُة  َدِع َعَلى الأَوِديَعِة َفَتِلَفتأ َيُكوُن الأَخاِدُم َضاِمًنا. 778) الأَمادَّ َتوأ ٌء ِمنأ َيِد َخاِدِم الأُمسأ  ( إَذا َوَقَع َشيأ
ُة  َضاُه َصاِحُب الأَودِ  779) الأَمادَّ ُل َما َِل َيرأ  يَعِة ِفي َحقِ  الأَوِديَعِة َتَعد   ( : ِفعأ
ُة  َدُع الأَوِديَعَة ِمثأَل َماِلِه ِبالذَّاِت َأوأ ِبَواِسَطِة َأِميِنِه . َوِإَذا َهَلَكتأ َأوأ ُفِقدَ  780) الأَمادَّ َتوأ َفُظ الأُمسأ تأ ( : َيحأ

َماُن عَ  َِميِن . ِعنأَد َأِميِنِه ِباَل َتَعد   َوَِل َتقأِصير  َِل َيلأَزُم الضَّ َدِع َوَِل َعَلى اْلأ َتوأ  َلى الأُمسأ
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ُة  ِسِه . 781) الأَمادَّ َفُظ َماَل َنفأ َفَظ الأَوِديَعَة َحيأُث َيحأ َدِع َأنأ َيحأ َتوأ  ( ِللأُمسأ
ُة  َوا 782) الأَمادَّ َمأ ُظ اْلأ َثاِلَها . ِبَناًء َعَليأِه ِحفأ ُظ الأَوِديَعِة ِمثأُل َأمأ َهَراِت ِفي ( َيلأَزُم ِحفأ ِل َكالنُُّقوِد َوالأُمَجوأ

َماُن . ِظ َفِإَذا َهَلَكتأ َأوأ َضاَعتأ َلِزَم الضَّ ِل َوالتِ بأِن َتقأِصيٌر ِفي الأِحفأ َطبأ  َمَحالَّ َكاْلأِصأ
ُة  َفظُ  783) الأَمادَّ َمُتَها َيحأ َدُع َوَلمأ َتُكنأ الأَوِديَعُة َتِصحُّ ِقسأ َتوأ َد الأُمسأ َخِر َأوأ ( إَذا َتَعدَّ َها الأَواِحُد ِبِإذأِن اْلأ

َفُظوَنَها ِبالأُمَناَوَبِة .وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بال تعد و ِل تقصير فال ضمان على أحد  َيحأ
 منهم.

َفُظ ُكلٌّ مِ  ُموَنَها َبيأَنُهمأ ِبالتََّساِوي َوَيحأ َمُتَها ; ُيَقسِ  َتُه . َوَليأَس ِْلََحد  َوِإنأ َكاَنتأ الأَوِديَعُة َتِصحُّ ِقسأ نأُهمأ ِحصَّ
ِن الأُموِدِع . َفِإنأ َفَعَل َوَهَلَكتأ َأوأ َضاَعتأ ِباَل تَ  َخِر ِباَل إذأ َدِع اْلأ َتوأ َتُه إَلى الأُمسأ َفَع ِحصَّ َعد   َوَِل َأنأ َيدأ

ِخِذ. بل يلزم الذي سل َماُن َعَلى اْلأ َخِر َِل َيلأَزُم الضَّ  مه إياها ضمان حصته منها.َتقأِصير  ِبَيِد اْلأ
ُة  َتَبٌر َوِإِلَّ َفُهوَ  784) الأَمادَّ َراِء َفُهَو ُمعأ جأ ِكَن اْلأِ يَداِع ُمِفيًدا َوُممأ ِد اْلأِ ُط الأَواِرُد ِعنأَد َعقأ رأ ٌو  ( إنأ َكاَن الشَّ َلغأ

. 
َدِع وَ  َتوأ َفَظ ِفي َداِر الأُمسأ ِط َأنأ ُيحأ َحَصَلتأ َضُروَرٌة َفانأَتَقَل إَلى َمِحل   آَخَر ِلُوُقوِع َمَثاًل إَذا ُأوِدَع َماٌل ِبَشرأ

ُط . رأ َتَبُر الشَّ  الأَحِريِق َفاَل ُيعأ
وَرِة إَذا ُنِقَلتأ الأَوِديَعُة إَلى َمِحل   آَخَر َوَهَلَكتأ َأوأ ُفِقَدتأ ِباَل َتَعد   َوَِل َتقأِصير   َِل َيلأَزُم َوِفي َهِذِه الصُّ

َماُن .  الضَّ
َجَتُه أَ َوِإذَ  َطاِئَها َزوأ َظ الأَوِديَعِة َوَأَمَرُه ِبَذِلَك َوَنَهاُه َعنأ إعأ َدِع ِحفأ َتوأ َتَرَط الأُموِدُع َعَلى الأُمسأ وأ ابأَنُه َأوأ ا اشأ



َطاِئَها ِلَذِلَك الشَّ  عأ ِطَراٌر ِْلِ ِسِه َفِإنأ َكاَن َثمََّة اضأ َظ َماَل َنفأ َتاَد ِحفأ ُي َخاِدَمُه َأوأ ِلَمنأ اعأ َتَبُر النَّهأ ِص َفاَل ُيعأ خأ
ِص َوَهَلَكتأ َأوأ ُفِقَدتأ ِباَل َتَعد    خأ وَرِة إَلى َذِلَك الشَّ َدُع الأَوِديَعَة ِفي َهِذِه الصُّ َتوأ َطى الأُمسأ  َوَِل َتقأِصير  َوِإَذا أَعأ

َماُن .  َِل َيلأَزُم الضَّ
ِطَراٌر ِلَذِلَك يَ  َطاَها َوَلمأ َيُكنأ اضأ َمنُ َوِإَذا أَعأ  ضأ

َرى  َفة  ُأخأ َدُع ِفي ُغرأ َتوأ اِر َوَحِفَظَها الأُمسأ َفِة الأُفاَلِنيَِّة ِمنأ الدَّ َظَها ِفي الأُغرأ َفِإنأ َكاَنتأ  َكَذِلَك إَذا َشَرَط ِحفأ
ِر الأُمَحاَفَظِة   الأُغَرُف ُمَتَساِوَيًة ِفي َأمأ
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ُط . رأ َتَبُر َذِلَك الشَّ  َفاَل ُيعأ

َماُن َأيأًضا.َواَذا َهَلكَ   تأ الأَوِديَعُة ِفي َهِذِه الأَحاَلِة َِل َيلأَزُم الضَّ
َرى ِمنأ الأَخَشِب َفيُ  ُخأ َدى الأُغَرُف ِمنأ الأَحَجِر َواْلأ ُط َوَأمَّا إَذا َكاَن َبيأَنُهَما َتَفاُوٌت َكَما َلوأ َكاَنتأ إحأ رأ َتَبُر الشَّ عأ

َتوأ  ِنِه ُمِفيًدا َوَيُكوُن الأُمسأ ُروَطِة َلَها . َوِإَذا َوَضَع الأَوِديَعَة ِفي ِلَكوأ َفِة الأَمشأ ِظَها ِفي الأُغرأ ُبوًرا َعَلى ِحفأ َدُع َمجأ
َمُن . ِظ َوَهَلَكتأ َيضأ َنى ِمنأَها ِفي الأِحفأ َفة  َأدأ  ُغرأ

ُة  َلمأ َحَياُتُه َوَمَماُتُه يَ  785) الأَمادَّ َدُع إَلى َأنأ َتَتَبيََّن ( إَذا َغاَب َصاِحُب الأَوِديَعِة َوَلمأ ُتعأ َتوأ َفُظَها الأُمسأ حأ
ِن الأَحاِكمِ  ُسُد ِبالأُمكأِث َفَلُه َأنأ َيِبيَعَها ِبِإذأ َياِء الَِّتي َتفأ َشأ َفَظ َثَمَنَها َوَفاُتُه . إنأ َكاَنتأ الأَوِديَعُة ِمنأ اْلأ  َوَيحأ

َها َوَفَسَدتأ  َماُن .َأَماَنًة ِعنأَدُه . َوَأمَّا إَذا َلمأ َيِبعأ   ِبالأُمكأِث َفاَل َيلأَزُم الضَّ
ُة  َتاُج إَلى َنَفَقة  َكالأَفَرِس َوالأَبَقَرِة َعاِئَدٌة َعَلى َصاِحِبَها . َفِإَذا َكاَن  786) الأَمادَّ ( َنَفَقُة الأَوِديَعِة الَِّتي َتحأ

َدُع الأَحاِكَم َوُهَو َأيأًضا َتوأ َلِح َواَْلنأَفِع ِفي َحقِ  َصاِحِب  َصاِحُبَها َغاِئًبا ُيَراِجُع الأُمسأ َراِء اَْلصأ َيأأُمُر ِبِإجأ
َدُع ِبَرأأِي الأَحاِكِم َوُينأِفُق مِ  َتوأ ُرَها الأُمسأ ِكًنا ُيَؤجِ  َفُظ الأَوِديَعِة . ِمثأُل إنأ َكاَن إيَجاُر الأَوِديَعِة ُممأ َرِتَها َوَيحأ نأ ُأجأ

َل ِللأُموِدِع . َأوأ َيِبيُعَها بِ  ِكن  َيِبيُعَها ِفي الأَحاِل ِبَثَمِن ِمثأِلَها الأَفضأ َثَمِن ِمثأِلَها . َوِإنأ َكاَن إيَجاُرَها َغيأَر ُممأ
ِرَف الثَّاَلَثِة َأيَّام  ِمنأ َصا ِسِه َثاَلَثَة َأيَّام  َوَيطأُلَب َمصأ َد َأنأ ُينأِفَق َعَليأَها ِمنأ َماِل َنفأ ِحِبَها َوَأمَّا إَذا َأوأ َبعأ

ِن الأَحاِكِم َفَليأَس َلُه َأنأ َيأأُخَذ َما َأنأَفَقُه ِمنأ الأُموِدِع .َأنأفَ   َق ِبُدوِن إذأ
ُة  َدِع َأوأ َتقأِصيِرِه  787) الأَمادَّ َتوأ ي الأُمسأ ( إَذا َهَلَكتأ الأَوِديَعُة َأوأ َطَرَأ ُنقأَصاٌن َعَلى ِقيَمِتَها ِفي َحال  َتَعدِ 

َماُن .  َيلأَزُم الضَّ
َلَكَها َأوأ َدَفَعَها ِلَغيأِرِه  َمَثاًل  َتهأ ِسِه َواسأ َدُع النُُّقوَد الأُموَدَعَة ِعنأَدُه ِفي ُأُموِر َنفأ َتوأ َوَجَعَلُه إَذا َصَرَف الأُمسأ

وَرِة إَذا َصَرَف النُُّقوَد الَِّتي ِهَي َأَماَنٌة ِعنأَدُه َعَلى َذِلَك  َمُن . َوِفي َهِذِه الصُّ ِلُكَها َيضأ َتهأ ِه ُثمَّ َوَضَع َيسأ الأَوجأ
َماِن . ُلُص ِمنأ الضَّ يِه َوَتقأِصيِرِه َِل َيخأ ِسِه َوَضاَعتأ ِبُدوِن َتَعدِ   َمِحلََّها ِمنأ َماِل َنفأ

َدُع الأَحَيَواَن الأُموَدَع ِعنأَدُه بدو إذن المودع َوَهَلَك الأَحَيَواُن َأثأَناَء َسيأرِ  َتوأ ِفي ِه َوَكَذِلَك إَذا َرِكَب الأُمسأ
 الطَِّريِق 
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َدُع َذِلَك الأ  َتوأ َمُن الأُمسأ وِق َأمأ ِبَسَبب  آَخَر َأمأ ُسِرَق ِفي الطَِّريِق َيضأ َحَيَواَن . َسَواٌء َأَكاَن ِبَسَبِب ُسرأَعِة السُّ

ِل الأَوِدي َتِدًرا َعَلى َنقأ َدُع ِعنأَد ُوُقوِع الأَحِريِق ُمقأ َتوأ َتَرَقتأ َكَذِلَك إَذا َكاَن الأُمسأ َعِة إَلى َمِحل   آَخَر َفَلمأ َينأُقلأَها َواحأ
َماُن .  َلِزَم الضَّ

ُة  ِريُقَها  788) الأَمادَّ ِكُن َمَعَها َتفأ ( : َخلأُط الأَوِديَعِة ِباَل إذأِن َصاِحِبَها َمَع َمال  آَخَر ِبُصوَرة  َيَتَعذَُّر َوَِل ُيمأ
ًيا . ِبَناًء َعلَ  َناِنيِر َذاِت الأِماَئِة الأُموَدَعِة ِعنأَدُه ِبَدَناِنيَر ِباَل َعنأُه ُيَعدُّ َتَعدِ  َداَر الدَّ َدُع ِمقأ َتوأ يأِه إَذا َخَلَط الأُمسأ

ِن الأُموِدِع َمَع َمال  آَخَر ِبَحيأُث َيتَ  َعذَُّر إذأن  ُثمَّ َضاَعتأ َأوأ ُسِرَقتأ َيُكوُن َضاِمًنا . َخلأُط الأَوِديَعِة ِباَل إذأ
َمانِ َفاَل  ِني ُموِجًبا ِللضَّ ًيا . َيعأ ر  ُيَعدُّ َتَعدِ  َكَن ِبَتَعسُّ ِريُقَها َعنأُه َأوأ َأمأ ِكُن َتفأ  ُيمأ

ُة  ِنَفِة  789) الأَمادَّ ِة اْلأ َدُع الأَوِديَعَة ِبِإذأِن َصاِحِبَها ِبَماِل آَخَر َعَلى َما ُذِكَر ِفي الأَمادَّ َتوأ ( إَذا َخَلَط الأُمسأ
َتلَ  ِريُقُهَما َمَثاًل َلوأ انأَخَرَق الأِكيُس َأوأ اخأ ِكُن َتفأ ُض ِبُدوِن ُصنأِعِه ِبَحيأُث َِل ُيمأ ِضِهَما الأَبعأ َط الأَماَِلِن ِبَبعأ

َدُع َوَصاِحُب الأَودِ  َتوأ َرى َيِصيُر الأُمسأ َناِنيُر الَِّتي ِفيِه َمَع َدَناِنيَر ُأخأ َتَلَطتأ الدَّ يَعِة َداِخَل ُصنأُدوق  َواخأ
ُموِعَها . َوِإَذا َهَلَكتأ َأوأ َضاَعتأ َوالأَحاَلُة َهِذِه ِباَل َتَعد   َوَِل َتقأِصير  َِل َيلأَزُم ا َماُن .َشِريَكيأِن ِفي َمجأ  لضَّ

ُة  َدهُ  790) الأَمادَّ َدِع َأنأ ُيوِدَع الأَوِديَعَة ِعنأَد آَخَر . َفِإنأ َفَعَل َوَهَلَكتأ َبعأ َتوأ َمُن َوِإَذا ( : َليأَس ِللأُمسأ  َيضأ
َدِع الثَّاِني َوإِ  َتوأ َدِع الثَّاِني َوَتقأِصيِرِه َفِإنأ َشاَء الأُموِدُع َضمََّنَها ِللأُمسأ َتوأ ي الأُمسأ نأ َشاَء َضمََّنَها َهَلَكتأ ِبَتَعدِ 

َدِع الثَّاِني . َتوأ ِل َوَيرأِجُع َهَذا َعَلى الأُمسأ َوَّ َدِع اْلأ َتوأ  ِللأُمسأ
ةُ  َدُع  791 ) الأَمادَّ َتوأ ص  آَخَر َوَأَجاَز الأُموِدُع َذِلَك َخَرَج الأُمسأ َدُع الأَوِديَعَة ِعنأَد َشخأ َتوأ َدَع الأُمسأ ( إَذا َأوأ

َدًعا.  َتوأ َخُر ُمسأ ُص اْلأ خأ َدِة َوَصاَر الشَّ ُل ِمنأ الأُعهأ َوَّ  اْلأ
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ُة  َدِع َأنأ يَ  792) الأَمادَّ َتوأ َرَها َوُيِعيَرَها ( َكَما َأنَّ ِللأُمسأ ِمَل الأَوِديَعَة ِبِإذأِن َصاِحِبَها َفَلُه َأيأًضا َأنأ ُيَؤجِ  َتعأ سأ

َتأأِجِر َوَيرأَهَنَها َوَأمَّا إَذا آَجَرَها َأوأ أََعاَرَها َأوأ َرَهَنَها ِبُدوِن إذأِن َصاِحِبَها ِْلَخَر َوَهَلَكتأ الأَوِديَعُة  ِفي َيِد الأُمسأ
َتعِ  َدُع َضاِمًنا.َأوأ الأُمسأ َتوأ َتِهِن َأوأ َضاَعتأ َأوأ َنَقَصتأ ِقيَمُتَها َيُكوُن الأُمسأ  يِر َأوأ الأُمرأ
ُة  ََماَنِة ِباَل إذأن  إَلى آَخَر َوَسلََّمَها َوَلمأ ُيِجزأ َصاِحُبَها  793) الأَمادَّ َدُع َدَراِهَم اْلأ َتوأ ( إَذا َأقأَرَض الأُمسأ

َدُع تِ  َتوأ َمُن الأُمسأ يأَن الَِّذي َعَلى َصاِحِبَها َيضأ ُدوَعِة ِعنأَدُه الدَّ َراِهِم الأَموأ َراِهِم . َوَكَذِلَك إَذا َأدَّى ِبالدَّ لأَك الدَّ
َمُن .  ِْلَخَر َوَلمأ َيرأَض َصاِحُبَها َيضأ

ُة  ِليُمَها َلُه .  794) الأَمادَّ َها َوَتسأ ِني ُكلأَفَتُه ( إَذا َطَلَب الأَوِديَعَة َصاِحُبَها َلِزَم َردُّ ِليِم َيعأ َنُة الرَّدِ  َوالتَّسأ َوُمؤأ
َدُع َوَهَلَكتأ الأَوِديَعُة َأوأ َضاَعتأ  َتوأ ِطَها الأُمسأ َمُن . َبيأَد  َتُعوُد َعَلى الأُموِدِع . َوِإَذا َطَلَبَها الأُموِدُع َوَلمأ ُيعأ َيضأ

َطاُؤَها ِلُعذأر  َكُوُجودِ  ِكنأُه إعأ َها ِفي َمِحل   َبِعيد  ِحيَن الطََّلِب َوَهَلَكتأ َأوأ َضاَعتأ َِل َيلأَزُم َأنَُّه إَذا َلمأ ُيمأ



َماُن َوالأَحاَلُة َهِذِه .  الضَّ
ُة  َدُع الأَوِديَعَة َوُيَسلِ ُمَها ِبالذَّاِت َأوأ َمَع َأِميِنِه َفِإَذا َتِلَفتأ َأوأ َضاَعتأ ِفي َأثأ  795) الأَمادَّ َتوأ اِء نَ ( : َيُردُّ الأُمسأ

َماُن . َها َمَع َأِميِنِه ِباَل َتَعد   َوَِل َتقأِصير  َِل َيلأَزُم الضَّ  َردِ 
ُة  َتُه ِفي  796) الأَمادَّ ص  ( ِحصَّ َتَرَك ِعنأَد َشخأ َدَعا َماَلُهَما الأُمشأ َد َأنأ َأوأ ِريَكيأِن ) َبعأ ( إَذا َطَلَب َأَحُد الشَّ

َخِر َفِإنأ َكاَنتأ الأَودِ  َتُه َوِإنأ َكاَنتأ ِمنأ الأِقَيِميَّاِت َفَليأَس ِغَياِب اْلأ َدُع ِحصَّ َتوأ َطاُه الأُمسأ يَعُة ِمنأ الأِمثأِليَّاِت أَعأ
 َلُه َذِلكَ 

ُة  َتَبٌر  797) الأَمادَّ ِليِم الأَوِديَعِة ُمعأ يَداِع ِفي َتسأ  ( : َمَكاُن اْلأِ
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ِليِمِه ِفي أدرنه. َمَثاًل الأَمَتاُع الَِّذي ُأوِدَع ِفي استانبول َدُع َعَلى َتسأ َتوأ َبُر الأُمسأ  ُيَسلَُّم ِفي استانبول َوَِل ُيجأ

ُة  ِني َأنَّ الأَمَناِفَع الأُمَتَولِ َدَة ِمنأ الأَوِديَعِة َتُكوُن ِلَصاِحِبَها  798) الأَمادَّ ; ( : َمَناِفُع الأَوِديَعِة ِلَصاِحِبَها . َيعأ
ََماَنِة َوَلَبُنُه َوُصوُفُه َعاِئدٌ ِْلَنَّ الأَمَناِفَع الأَمذأ  ِني الأُموِدَع . َفِلَذِلَك ِنَتاُج َحَيَواِن اْلأ  ُكوَرَة َنَماُء ِملأِك َصاِحِبَها َيعأ

 ِلَصاِحِبِه.
ُة  َر َلُه الأَحاِكُم ( إَذا َغاَب َصاِحُب الأَوِديَعِة َوِبَناًء َعَلى ُمَراَجَعِة َمنأ َنَفَقُتُه َواِجَبٌة َعَليأِه قَ  799) الأَمادَّ دَّ

َدُع ِمنأ النُُّقوِد الأُموَدَعِة ِعنأَدُه ِلَنَفَقةِ  َتوأ ِص َِل َنَفَقًة ِمنأ ُنُقوِد َذِلَك الأَغاِئِب الأُموَدَعِة َوَصَرَف الأُمسأ خأ  َذِلَك الشَّ
َمُن . ِر الأَحاِكِم َيضأ َماُن . َوَأمَّا إَذا َصَرَف ِباَل َأمأ  َيلأَزُم الضَّ

ُة ) الأمَ  َدِع ُجُنوٌن َوانأَقَطَع الرََّجاُء ِمنأ ِشَفاِئِه َوَكاَنتأ الأَوِديَعُة الَِّتي َأَخَذَها َقبأَل  800ادَّ َتوأ ( إَذا َعَرَض ِللأُمسأ
َن الأوَ  َتَبًرا َوُيَضمِ  ُجوَدة  َعيأًنا َفِلَصاِحِب الأَوِديَعِة َحقٌّ ِبَأنأ َيَرى َكِفياًل ُمعأ ِديَعَة ِمنأ َماِل الأِجنَِّة َغيأَر َموأ

َبَر ِبَأنَُّه َردَّ الأَوِديَعَة إَلى َصاِحِبَها َأوأ َأنََّها َتِلَفتأ َأوأ َضاَعتأ بِ  ُنوِن . َوِإَذا َأَفاَق َوَأخأ اَل َتَعد   َوَِل َتقأِصير  الأَمجأ
َلَغ الَِّذي ُأِخَذ ِمنأُه . َتِردُّ الأَمبأ  يصدق بيمينه وَيسأ

ُة  ُجوَدًة َعيأًنا ِفي َتِرَكِتِه َفِبَما َأنََّها َأَماَنٌة ِبَيِد َوارِ ( إذَ  801) الأَمادَّ َدُع َوَكاَنتأ الأَوِديَعُة َموأ َتوأ ِثِه ا ُتُوفِ َي الأُمسأ
َدَع َقالَ  َتوأ ُجوَدًة َفِإنأ َأَقرَّ الأَواِرُث ِبَأنَّ الأُمسأ ًظا :  َأيأًضا ُتَردُّ إَلى َصاِحِبَها َوَأمَّا إَذا َلمأ َتُكنأ َموأ ِفي َحَياِتِه َلفأ

َماُن ، َوإِ  ت الأَوِديَعَة إَلى َصاِحِبَها َأوأ َضاَعتأ ، َأوأ َأنأَكَر َوَأثأَبَت الأَواِرُث َذِلَك َِل َيلأَزُم الضَّ َذا َقاَل َرَددأ
َرَها َوَأَفاَد َأنََّها َضاَعتأ بِ  ِرُف الأَوِديَعَة . َوَوَصَفَها َوَفسَّ ُن َنعأ َد َوَفاِة الأَواِرُث : َنحأ اَل َتَعد   َوَِل َتقأِصير  َبعأ

َدُع َحاَل الأَوِديَعِة َفيَ  َتوأ َماُن َوِإَذا َلمأ ُيَبيِ نأ الأُمسأ ُق ِبَيِميِنِه َوَِل َيلأَزُم الضَّ َدِع ُيَصدَّ َتوأ ِهاًل الأُمسأ ُكوُن َقدأ ُتُوفِ َي ُمجأ
َفى ِمنأ َتِرَكِتِه ِمثأُل َساِئِر ُدُيوِنِه  َتوأ  . وكذا لو قال الوارث: نحن نعرف الوديعة بدون أن َفُتسأ

 



 154ص:
يفسرها و يصفها ِل يعتبر قوله أنها ضاعت و بهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان 

 من التركة.
ُة  َفُع الأَوِديَعُة إَلى َواِرِثِه . َوَأمَّا إَذا َكا 802) الأَمادَّ يأِن ُيَراِجُع ( إَذا ُتُوفِ َي الأُموِدُع ُتدأ َقًة ِبالدَّ َنتأ التَِّرَكُة ُمَتَفرِ 

َلَكَها الأَواِرُث َيُكونُ  َتهأ َدُع إَلى الأَواِرِث ِباَل ُمَراَجَعِة الأَحاِكِم َواسأ َتوأ َدُع َضاِمًنا  الأَحاِكَم َوِإَذا َدَفَعَها الأُمسأ َتوأ الأُمسأ
. 

ُة  َمُن ِبِمثأِلَها َوِإنأ َكاَنتأ ِمنأ ( : الأَوِديَعُة إَذا َلِزَم َضمَ  803) الأَمادَّ اُنَها َفِإنأ َكاَنتأ ِمنأ الأِمثأِليَّاِت ُتضأ
َماِن . ِء الأُموِجِب ِللضَّ يأ َم ُوُقوِع الشَّ َمُن ِبِقيَمِتَها َيوأ  الأِقَيِميَّاِت ُتضأ

 الأَباُب الثَّاِلُث ِفي الأَعاِريَّةِ 
َليأِن: َتِمُل َعَلى َفصأ  َوَيشأ

ُل اْلأَ  َعاَرِة َوُشُروُطَهاالأَفصأ ِد اْلأِ ُل ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبَعقأ  وَّ
ُة  ُتك َماِلي  804) الأَمادَّ ٌص ِْلَخَر : أََعرأ يَجاِب َوالأَقُبوِل َوِبالتََّعاِطي َمَثاًل َلوأ َقاَل َشخأ َعاَرُة َتنأَعِقُد ِباْلأِ ( اْلأِ

َطيأُتك نأَسان  :  َهَذا ، َأوأ َقاَل : أَعأ َخُر َقِبلأت َأوأ َقَبَضُه َوَلمأ َيُقلأ َشيأًئا َأوأ َقاَل َرُجٌل ِْلِ إيَّاُه َعاِريًَّة ، َفَقاَل اْلأ
َعاَرُة . َطاُه إيَّاُه انأَعَقَدتأ اْلأِ ِطِني َهَذا الأَماَل َعاِريًَّة ، َفَأعأ  أَعأ

ُة  ء  َفَسَكَت َصاِحُب ( : ُسُكوُت الأُمِعيِر َِل ُيَعدُّ َقبُ  805) الأَمادَّ ٌص ِمنأ آَخَر إَعاَرَة َشيأ وًِل َفَلوأ َطَلَب َشخأ
َتِعيُر َكاَن َغاِصًبا .  ِء ُثمَّ َأَخَذُه الأُمسأ يأ  َذِلَك الشَّ
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ُة  َعاَرِة َمَتى َشاَء. 806) الأَمادَّ ِجَع َعنأ اْلأِ  ( : ِللأُمِعيِر َأنأ َيرأ
ُة  َتِعيرِ ( : َتنأَفِسُخ  807) الأَمادَّ ِت َأيِ  َواِحد  ِمنأ الأُمِعيِر َوالأُمسأ َعاَرُة ِبَموأ  اْلأِ
ُة  َتَعاُر َصاِلًحا ِلاِلنأِتَفاِع ِبِه ِبَناًء َعَليأِه َِل َتِصحُّ إَعاَرُة  808) الأَمادَّ ُء الأُمسأ يأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الشَّ ( : ُيشأ

ِتَعاَرُتُه .  الأَحَيَواِن الأَفارِ  َوَِل اسأ
ُة ) ا ُنُهَما َباِلَغيأِن ِبَناًء  809لأَمادَّ َتَرُط َكوأ َتِعيِر َعاِقَليأِن ُمَميِ َزيأِن َوَِل ُيشأ ُن الأُمِعيِر َوالأُمسأ َتَرُط َكوأ َعَليأِه ( : ُيشأ

ِبيُّ ا ِبيِ  َغيأِر الأُمَميِ ِز َوَأمَّا الصَّ ُنوِن َوَِل الصَّ ِتَعاَرُة الأَمجأ لأَمأأُذوُن َفَتُجوُز إَعاَرُتُه َِل َتُجوُز إَعاَرُة َواسأ
ِتَعاَرُتُه .  َواسأ

ُة  َم َلَها َقبأَل الأَقبأِض. 810) الأَمادَّ ٌط ِفي الأَعاِريَِّة َفاَل ُحكأ  ( : الأَقبأُض َشرأ
ُة  َدى َدابَّتَ  811) الأَمادَّ ٌص إحأ َتَعاِر َوِبَناًء َعَليأِه إَذا أََعاَر َشخأ ِييُن الأُمسأ ِيين  َوَِل ( : َيلأَزُم َتعأ يأِن ِبُدوِن َتعأ

ابََّة الَِّتي ُيِريُد إَعاَرَتَها ِمنأُهَما  َعاَرُة َبلأ َيلأَزُم َأنأ ُيَعيِ َن الأُمِعيُر الدَّ ِيير  َِل َتِصحُّ اْلأِ َلِكنأ إَذا َخيََّرُه َقاِئاًل ُخذأ َتخأ
 َأيَُّهَما ِشئأت َعاِريًَّة َصحَّتأ الأَعاِريَُّة .



ُل الثَّ  َكاِم الأَعاِريَُّة َوَضَماِنَهاالأَفصأ  اِني ِفي َبَياِن َأحأ
ةُ  َتِعيِر أُ  812) َمادَّ ُلَب ِمنأ الأُمسأ ِلُك َمنأَفَعَة الأَعاِريَِّة ِبُدوِن َبَدل  َفَليأَس ِللأُمِعيِر َأنأ َيطأ َتِعيُر َيمأ َرًة ( : الأُمسأ جأ

َماِل . ِتعأ َد اِِلسأ  َبعأ
ُة  َتِعيِر َفِإَذا َهَلَكتأ َأوأ َضاَعتأ َأوأ َنَقَصتأ ِقيَمُتَها ِباَل َتَعد   َوَِل ( الأَعاِريَّ  813) الأَمادَّ ُة َأَماَنٌة ِفي َيِد الأُمسأ

َماُن . َمَثاًل   َتقأِصير  َِل َيلأَزُم الضَّ
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د  َأوأ َزَلَقتأ  َتِعيِر ِباَل َعمأ ُلُه َفَسَقَطتأ الأِمرأآةُ َوانأَكَسَرتأ َِل َيلأَزُمُه إَذا َسَقَطتأ الأِمرأآةُ الأُمَعاَرُة ِمنأ َيِد الأُمسأ ِرجأ

َث ِبِه َوَنَقَصتأ ِقيَمُتُه َفاَل َضَماَن . ٌء َفَتَلوَّ َماُن . َوَكَذا َلوأ َوَقَع َعَلى الأِبَساِط الأُمَعاِر َشيأ  الضَّ
ُة  َتِعيِر َتَعد   َأوأ َتقأِصيرٌ  814) الأَمادَّ ِبَحقِ  الأَعاِريَِّة ُثمَّ َهَلَكتأ َأوأ َنَقَصتأ ِقيَمُتَها  ( إَذا َحَصَل ِمنأ الأُمسأ

َتِعيُر ِبال َماُن . َمَثاًل إَذا َذَهَب الأُمسأ َتِعيَر الضَّ ابَِّة الأُمَعاَرِة َفِبَأيِ  َسَبب  َكاَن الأَهاَلُك َأوأ النَّقأُص َيلأَزُم الأُمسأ دَّ
م   َماِن ِفي َيوأ َماُن َوَكَذا  إَلى َمِحل   َمَساَفُتُه َيوأ ابَُّة َأوأ َهَزَلتأ َأوأ َنَقَصتأ ِقيَمُتَها َلِزَم الضَّ َواِحد  َفَتِلَفتأ ِتلأَك الدَّ

ابَّ  َتَعاَر َدابًَّة ِلَيذأَهَب ِبَها إَلى َمِحل   ُمَعيَّن  َفَتَجاَوَز ِبَها َذِلَك الأَمِحلَّ ُثمَّ َهَلَكتأ الدَّ ُة َحتأَف َأنأِفَها َلِزَم َلوأ اسأ
َتَعاَر إنأَساٌن ُحِليًّا َفَوَضَعُه َعَلى َصِبي   َوَتَرَكُه ِبُدوِن َأنأ َيُكوَن ِعنأَد الصَّ  َماُن َوَكَذِلَك إَذا اسأ ِبيِ  َمنأ الضَّ

َياِء الَِّتي َعَليأِه َِل َيلأَزُم  َشأ ِظ اْلأ ِبيُّ َقاِدًرا َعَلى ِحفأ َفُظُه َفُسِرَق الأُحِليُّ َفِإنأ َكاَن الصَّ َماُن َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َيحأ الضَّ
َماُن. َتِعيَر الضَّ  َقاِدًرا َلِزَم الأُمسأ

ُة  ابََّة الأُمَعاَرَة ِبُدوِن عَ  815) الأَمادَّ َتِعيُر الدَّ َتِعيِر ِبَناًء َعَليأِه َلوأ َتَرَك الأُمسأ َتَعاِر َعَلى الأُمسأ َلف  ( َنَفَقُة الأُمسأ
 َفَهَلَكتأ َضِمَن .

 
ةُ  َها الأُمِعيُر ِبَزَمان  َأوأ َمَكان  َأوأ ِبَنوأع  ِمنأ َأنأَواِع  816 ) الأَمادَّ َلَقًة َأيأ َلمأ ُيَقيِ دأ َعاَرُة ُمطأ ( إَذا َكاَنتأ اْلأِ

ِه الَِّذي ُيرِ  َماُل الأَعاِريَُّة ِفي َأيِ  َزَمان  َوَمَكان  َشاَء َعَلى الأَوجأ ِتعأ َتِعيِر اسأ ُدُه َلِكنأ ُيَقيَُّد ياِِلنأِتَفاِع َكاَن ِللأُمسأ
َلَقًة َفالأ  ُكوِر إَعاَرًة ُمطأ ِه الأَمذأ ِف َوالأَعاَدِة . َمَثاًل إَذا أََعاَر َرُجٌل َدابًَّة َعَلى الأَوجأ َتِعيُر َلُه َأنأ َذِلَك ِبالأُعرأ ُمسأ

َكَبَها ِفي الأَوقأِت الَِّذي ُيِريُدُه إَلى َأيِ  َمِحل   َشاَء َوِإنََّما َليأَس  َلُه َأنأ َيذأَهَب ِبَها إَلى الأَمِحلِ  الَِّذي َمَساَفُة َيرأ
َرًة ِفي َخان  كَ  ٌص ُحجأ َتَعاَر َشخأ ًفا َأوأ َعاَدًة ِفي َساَعة  َواِحَدة  َكَذِلَك َلوأ اسأ اَن َلُه الذََّهاِب إَليأِه َساَعَتاِن ُعرأ

ِتَعَتُه إِلَّ َأنأ  ُكَنَها َوَأنأ َيَضَع ِفيَها َأمأ ِف َوالأَعاَدِة َأنأ َيسأ َتِغَل ِفيَها ِبَصنأَعِة الأِحَداَدِة ِخاَلًفا ِللأُعرأ َليأَس َلُه َأنأ َيشأ
. 

ُة  َتَبُر َذِلَك  817) الأَمادَّ َعاَرُة ُمَقيََّدًة ِبَزَمان  َأوأ َمَكان  ُيعأ  ( إَذا َكاَنتأ اْلأِ
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َتِعيِر ُمَخاَلَفُتُه َمَثاًل  َكَبُه الأَقيأُد َفَليأَس ِللأُمسأ َتَعاَر َفَرًسا ِلَيرأ َبَع َساَعات  َوَكَذِلَك اسأ َكَبَها َأرأ َتَعاَر َدابًَّة ِلَيرأ  إَذا اسأ

َكَبُه إَلى َمِحل   َغيأِرِه " .  إَلى َمِحل   َفَليأَس َلُه َأنأ َيرأ
ُة  َعاَرُة ِبَنوأع  ِمنأ َأنأَواِع اِِلنأِتفَ  818) الأَمادَّ َتِعيِر َأنأ َيَتَجاَوَز َذِلَك النَّوأَع ( : إَذا ُقيِ َدتأ اْلأِ اِع َفَليأَس ِللأُمسأ

َماِل الأَعاِريَِّة ِبَما ُهَو ُمَساو  ِلَنوأِع اِِلسأ  ِتعأ َقُه َلِكنأ َلُه َأنأ ُيَخاِلَف ِباسأ َماِل الَِّذي الأَمأأُذوَن ِبِه إَلى َما َفوأ ِتعأ
َل َعَليأَها َحِديًدا َأوأ ُقيِ َدتأ ِبِه َأوأ ِبَنوأع  َأَخفَّ ِمنأُه . َمثَ  َلَها ِحنأَطًة َفَليأَس َلُه َأنأ ُيَحمِ  َتَعاَر َدابًَّة ِلُيَحمِ  اًل َلوأ اسأ

َتَعاَر َدابَّ  َلَها َشيأًئا ُمَساِوًيا ِللأِحنأَطِة َأوأ َأَخفَّ ِمنأَها َوَكَذا َلوأ اسأ ُكوِب َفَليأَس ِحَجاَرًة َوِإنََّما َلُه َأنأ ُيَحمِ   َلُه ًة ِللرُّ
َكُب. ِل َفِإنََّها ُترأ َتَعاَرُة ِللأَحمأ ابَُّة الأُمسأ اًل . َوَأمَّا الدَّ َلَها ِحمأ  َأنأ ُيَحمِ 

 
ُة  ِملَ  819) الأَمادَّ َتعأ َتِعيِر َأنأ َيسأ َعاَرَة ِبَحيأُث َلمأ ُيَعيِ نأ الأُمنأَتِفَع َكاَن ِللأُمسأ َلَق اْلأِ  ( : إَذا َكاَن الأُمِعيُر َأطأ

ِمَلَها سَ الأَعا َتعأ ِسِه َوِإنأ َشاَء أََعاَرَها ِلَغيأِرِه ِلَيسأ َمَلَها ِبَنفأ َتعأ ِني إنأ َشاَء اسأ اَلِقَها َيعأ َواٌء َأَكاَنتأ ِممَّا ِريََّة َعَلى إطأ
ِتاَلِف الأ  َتِلُف ِباخأ َرِة َأمأ َكاَنتأ ِممَّا َيخأ ِمِليَن َكالأُحجأ َتعأ ِتاَلِف الأُمسأ َتِلُف ِباخأ ِمِليَن َكَدابَِّة الرُُّكوِب . َِل َيخأ َتعأ ُمسأ

ِكَنهَ  ِسِه َوَأنأ ُيسأ ُكَنَها ِبَنفأ َتِعيُر َلُه َأنأ َيسأ َرِتي ، َفالأُمسأ ُتك ُحجأ ا َغيأَرُه َوَكَذا َلوأ َمَثاًل َلوأ َقاَل َرُجٌل ِْلَخَر : أََعرأ
كَ  َتِعيِر َأنأ َيرأ ُتك َهَذا الأَفَرَس َكاَن ِللأُمسأ ِكَبُه َغيأَرُه .َقاَل : أََعرأ ِسِه َوَأنأ ُيرأ  َبُه ِبَنفأ

ُة  تَ  820) الأَمادَّ ِمِليَن َوَِل ُيعأ َتعأ ِتاَلِف الأُمسأ َتِلُف ِباخأ َياِء الَِّتي َتخأ َشأ ِييُن الأُمنأَتِفِع ِفي إَعاَرِة اْلأ َتَبُر َتعأ َبُر ( ُيعأ
َتِلُف ِبِه إِلَّ َأنَّهُ  َياِء الَِّتي َتخأ َشأ ِطَيُه ِلَغيأِرِه َفَليأَس ِفي إَعاَرِة اْلأ َتِعيَر َعنأ َأنأ ُيعأ  إنأ َكاَن الأُمِعيُر َنَهى الأُمسأ

ُتك َهَذا الأ  َتِعيِر : أََعرأ ِمَلُه . َمَثاًل َلوأ َقاَل الأُمِعيُر ِللأُمسأ َتعأ َتِعيِر َأنأ ُيِعيَرُه ِْلَخَر ِلَيسأ َكَبُه َأنأَت ، ِللأُمسأ َفَرَس ِلَترأ
َتِعيَفَليأَس َلُه َأنأ  ُكَنُه َأنأَت ، َكاَن ِللأُمسأ ُتك َهَذا الأَبيأَت ِلَتسأ ِكَب َخاِدَمُه إيَّاُه . َوَأمَّا َلوأ َقاَل َلُه : أََعرأ ِر َأنأ  ُيرأ

ِكنأ ِفيِه َغيأَرك َفَليأَس َلُه ِحينَ  ِكَن ِفيِه َغيأَرُه ، َلِكنأ إَذا َقاَل َلُه َأيأًضا : َِل ُتسأ ُكَنُه َوَأنأ ُيسأ ِكَن َيسأ ِئذ  َأنأ ُيسأ
 ِفيِه َغيأَرُه. 
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ُة  َكَب إَلى َمِحل   ُمَعيَّن  َفِإنأ َكاَنتأ الطُُّرُق إَلى َذِلَك الأَمِحلِ   821) الأَمادَّ ُتِعيَر َفَرٌس َْلَنأ ُيرأ ( إنأ ُاسأ

َتِعيِر َأنأ َيذأَهَب ِمنأ َأيِ  َطِريق  َشاَء ِمنأ ال َدًة َكاَن ِللأُمسأ ُلوَك ِفيَها َوَأمَّا َلوأ ُمَتَعدِ  َتاَد النَّاُس السُّ طُُّرِق الَِّتي اعأ
َماُن . َوَكَذِلَك َلوأ َذَهَب ِمنأ َطرِ  ُلوُك ِفيِه َفَهَلَك الأَفَرُس َلِزَم الضَّ َتاًدا السُّ يق  َغيأِر َذَهَب ِفي َطِريق  َليأَس ُمعأ

َتِعيُر َأبأَعَد ِمنأ الطَِّريِق الَِّذي َعيََّنُه  الَِّذي َعيََّنُه الأُمِعيُر َفَهَلَك الأَفَرُس َفِإنأ  َكاَن الطَِّريُق الَِّذي َسَلَكُه الأُمسأ
َماُن. َتاِد َلِزَمُه الضَّ  الأُمِعيُر َأوأ َغيأَر َمأأُمون  َوِخاَلَف الأُمعأ

ُة  ء  ُهَو ِملأُك َزوأ  833) الأَمادَّ َرَأة  إَعاَرَة َشيأ ٌص ِمنأ امأ وأِج ( إَذا َطَلَب َشخأ ِن الزَّ ِجَها َفَأَعاَرتأُه إيَّاُه ِباَل إذأ
َتِعيرُ  َمُن الأُمسأ َجِة َعاَدًة َِل َيضأ وأ ُء ِممَّا ُهَو َداِخُل الأَبيأِت َوِفي َيِد الزَّ يأ  َوَِل َفَضاَع َفِإنأ َكاَن َذِلَك الشَّ



َيا َشأ ُء ِمنأ اْلأ يأ َجُة َأيأًضا . َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َذِلَك الشَّ وأ وأُج ُمَخيٌَّر الزَّ ِء الَِّتي َتُكوُن ِفي َيِد النِ َساِء َكالأَفَرِس َفالزَّ
َتِعيِر. َجِتِه َوِإنأ َشاَء َضِمَنُه ِللأُمسأ  إنأ َشاَء َضِمَنُه ِلَزوأ

ُة  ِن الأ  823) الأَمادَّ َر الأَعاِريََّة َوَِل َأنأ َيرأَهَنَها ِبُدوِن إذأ َتِعيِر َأنأ ُيَؤجِ  َتَعاَر َماًِل ( َليأَس ِللأُمسأ ُمِعيِر َوِإَذا اسأ
َهَنُه َفَهَلَك َلِزَمُه ِلَيرأَهَنُه َعَلى َديأن  َعَليأِه ِفي َبَلد  َفَليأَس َلُه َأنأ َيرأَهَنُه َعَلى َديأن  َعَليأِه ِفي َبَلد  آَخَر َفِإَذا رَ 

َماُن.  الضَّ
 

ُة  َتِعيِر َأنأ ُيوِدَع الأَعاِريَّ  824) الأَمادَّ َدِع ِباَل َتَعد   َوَِل َتقأِصير  ( ِللأُمسأ َتوأ َة ِعنأَد آَخَر َفِإَذا َهَلَكتأ ِفي َيِد الأُمسأ
َتَعاَر َدابًَّة َعَلى َأنأ َيذأَهَب ِبَها إَلى َمِحلِ  َكَذا ُثمَّ َيُعوُد َفَوَصَل  َماُن َمَثاًل إَذا اسأ إَلى َذِلَك َِل َيلأَزُم الضَّ

ابَّ  ص  ُثمَّ َهَلَكتأ َحتأَف َأنأِفَها َفاَل َضَماَن.الأَمِحلِ  َفَتِعَبتأ الدَّ َدَعَها ِعنأَد َشخأ ِي َفَأوأ  ُة َوَعَجَزتأ َعنأ الأَمشأ
ُة  َرَها ِباَل  825) الأَمادَّ َقَفَها َوَأخَّ ًرا َوِإَذا َأوأ َها إَليأِه َفوأ َتِعيَر َردُّ ُعذأر   ( َمَتى َطَلَب الأُمِعيُر الأَعاِريََّة َلِزَم الأُمسأ

 َفَتِلَفتأ الأَعاِريَُّة َأوأ َنَقَصتأ ِقيَمُتَها َضِمَن. 
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ُة  ِة َلِكنأ الأُمكأُث الأ  826) الأَمادَّ َها ِللأُمِعيِر ِفي ِخَتاِم الأُمدَّ ا َأوأ َدَِلَلًة َيلأَزُم َردُّ َتاُد ( الأَعاِريَُّة الأُمَوقََّتُة َنصًّ ُمعأ

َتَعارَ  ُفوٌّ . َمَثاًل َلوأ اسأ ِم الأُفاَلِنيِ  َلِزَم َردُّ الأُحِليِ  َمعأ ِر الأَيوأ ِمَلُه إَلى َعصأ َتعأ َرَأةٌ ُحِليًّا َعَلى َأنأ َتسأ تأ امأ
ِس ُفاَلن  لَ  َتَعاَرتأ ُحِليًّا َعَلى َأنأ َتلأَبُسُه ِفي ُعرأ َتَعاِر ِفي ُحُلوِل َذِلَك الأَوقأِت َوَكَذِلَك َلوأ اسأ ِزَم إَعاَدُتُه الأُمسأ

َعاَرِة.ِفي ِختَ  َتاِد ِللرَّدِ  َواْلأِ ِس َلِكنأ َيِجُب ُمُروُر الأَوقأِت الأُمعأ  اِم َذِلَك الأُعرأ
ُة  ُصوص  َفَمَتى انأَتَهى َذِلَك الأَعَمُل َبِقَيتأ  827) الأَمادَّ َماِل ِفي َعَمل  َمخأ ِتعأ ٌء ِلاِلسأ ُتِعيَر َشيأ ( إَذا ُاسأ

َتِعيِر  ِسَكَها ِزَياَدًة َعنأ الأُمكأِث الأَعاِريَُّة ِفي َيِد الأُمسأ ِمَلَها َوَِل َأنأ ُيمأ َتعأ َأَماَنًة َكالأَوِديَعِة َوِحيَنِئذ  َليأَس َلُه َأنأ َيسأ
َسَكَها َفَهَلَكتأ َضِمَن. َمَلَها َأوأ َأمأ َتعأ َتاِد َوِإَذا اسأ  الأُمعأ

ُة  َتِعيُر َيُردُّ الأَعاِريََّة إَلى الأمُ  828) الأَمادَّ َها ِبَغيأِر َأِميِنِه َفَهَلَكتأ َأوأ ( الأُمسأ ِسِه َأوأ ِبَأِميِنِه َفِإَذا َردَّ ِعيِر ِبَنفأ
 َضاَعتأ َقبأَل الأُوُصوِل َضِمَن.

ُة  َها َأنأ ُتَسلََّم لِ  829) الأَمادَّ َهَراِت َيلأَزُم ِفي َردَّ َياِء النَِّفيَسِة َكالأُمَجوأ َشأ َيِد الأُمِعيِر ( إَذا َكاَنتأ الأَعاِريَُّة ِمنأ اْلأ
ِليُم ِفيِه ِفي الأ  َياِء َفِإيَصاُلَها إَلى الأَمِحلِ  الَِّذي ُيَعدُّ التَّسأ َشأ ِسِه َوَأمَّا َما ِسَوى َذِلَك ِمنأ اْلأ ِف َوالأَعاَدِة َنفأ ُعرأ

ابَّةُ  ِليٌم . َمَثاًل الدَّ َطاُؤَها إَلى َخاِدِم الأُمِعيِر َردٌّ َوَتسأ ِليًما َوَكَذا إعأ ِل  َتسأ َطبأ ِليُمَها إيَصاُلَها إَلى إصأ الأُمَعاَرُة َتسأ
ِليُمَها إَلى َساِئِسِه.  الأُمِعيِر َوَتسأ

 
ُة  ِلَها َتلأ  830) الأَمادَّ َنُتَها َأيأ ُكلأَفُتَها َوَمَصاِرُف َنقأ َتِعيُر الأَعاِريََّة الَِّتي ِفي َيِدِه َفُمؤأ َزُم ( ِعنأَدَما َيُردُّ الأُمسأ
َتِعي  َر.الأُمسأ



ُة  ِجَع َعَلى  831) الأَمادَّ َجاِر َصِحيَحٌة إِلَّ َأنَّ ِللأُمِعيِر َأنأ َيرأ َشأ ِس اْلأ ِض ِللأِبَناِء َعَليأَها َوِلَغرأ َرأ ِتَعاَرِة اْلأ ( اسأ
َعاَرُة ُمَوقَّ  ُلَب َقلأَع َذِلَك . َأمَّا إَذا َكاَنتأ اْلأِ َعاَرِة ِفي َأيِ  َوقأت  َأَراَد َوَأنأ َيطأ َداَر اْلأِ َمُن الأُمِعيُر ِمقأ َتًة َفَيضأ

ُلو  ُلوَعًة ِحيَن َقَلَعَها َوَبيأَن ِقيَمِتَها َمقأ َجاِر َمقأ َشأ َبأِنَيِة َواْلأ ُجوِد َبيأَن ِقيَمِة اْلأ  َعًة التََّفاُوِت الأَموأ
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ِة ، َمَثاًل إَذا َكاَنتأ ِقيَمةُ  ُلوَعًة ِفي َحاَلِة َقلأِعَها ِفي ِفي َحاَلِة َبَقاِئَها إَلى انأِقَضاِء الأُمدَّ َجاِر َمقأ َشأ َبأِنَيِة َواْلأ  اْلأ

ِريَن ِديَناًرا َوَطَلَب الأ  ِة ِعشأ ُمِعيُر َقلأَعَها الأَحاِل اثأَنيأ َعَشَر ِديَناًرا َوِقيَمُتَها َعَلى َأنأ َتبأَقى إَلى انأِقَضاِء الأُمدَّ
  َدَناِنيَر.ِفي الأَحاِل َفَيلأَزُمُه َأَداُء َثَماِنَيةِ 

ُة  َل َوقأِت  832) الأَمادَّ رأِع إَذا َرَجَع َعنأ إَعاَرِتِه َقبأ ِض الَِّتي أُِعيَرتأ ِللزَّ َرأ َداُد اْلأ ِترأ َتِعيِر اسأ ( َليأَس ِللأُمسأ
َعاَرُة ُمَؤقََّتًة َأمأ َغيأَر ُمَؤقََّتة .  الأَحَصاِد َسَواٌء َأَكاَنتأ اْلأِ

 هـ 1288ذي الحجة سنة  24في 

 

 161ص:
َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 "بعد صورة الخط الهمايوني"
 )ليعمل بموجبه(

اِبُع: في الأِهَبة  الأِكَتاُب السَّ
 ويشتمل على مقدمة و ثالثة أبواب

ِهيَِّة الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأِهَبةِ  اَلَحاِت الأِفقأ صأ َمُة ِفي َبَياِن اْلأِ  الأُمَقدِ 
ُة  ِليُك َمال  ِْلَخَر ِباَل ِعَوض  َوُيَقاُل ِلَفاِعِلِه : َواِهٌب ، َوِلَذِلَك الأَماُل َموأُهوٌب  833) الأَمادَّ ( الأِهَبُة ِهَي َتمأ

َنى َقُبوِل الأِهَبِة َأيأًضا. ُهوٌب َلُه َواِِلتِ َهاُب ِبَمعأ  َوِلَمنأ َقِبَلُه َموأ
ُة  َراًما َلُه.( الأَهِديَُّة ِهَي الأَماُل الَّ  834) الأَمادَّ َسُل إَليأِه إكأ َطى ِْلََحد  َأوأ ُيرأ  ِذي ُيعأ
ُة  ِل الثََّواِب. 835) الأَمادَّ َدَقُة ِهَي الأَماُل الَِّذي ُوِهَب ِْلَجأ  ( الصَّ
ُة  ص  َأنأ َيأأُكَل َأوأ يَ  836) الأَمادَّ ِن ِلَشخأ ذأ َصِة َواْلأِ َطاِء الرُّخأ َباَحُة ِهَي ِعَباَرٌة َعنأ إعأ َتَناَوَل َشيأًئا ِباَل ( اْلأِ
 .  ِعَوض 
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ِد الأِهَبةِ  ُل : َبَياُن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبَعقأ َوَّ  الأَباُب اْلأ

َليأِن: َتِوي َعَلى َفصأ  َوَيحأ
ِن الأِهَبِة َوَقبأِضَها ُل: ِفيأ َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبُركأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

يَجاِب َوالأَقُبوِل َوَتِتمُّ ِبالأَقبأِض . 837ُة ) الأَمادَّ   ( َتنأَعِقُد الأِهَبُة ِباْلأِ
ُة  اًنا كأكرمت  838) الأَمادَّ ِليِك الأَماِل َمجَّ َنى َتمأ َمَلُة ِفي َمعأ َتعأ َلأَفاُظ الأُمسأ يَجاُب ِفي الأِهَبِة ، َهؤَُِلِء اْلأ ( اْلأِ

ِبي َجَتُه َوَوَهبأت َوأَهأَديأت ، َوالتَّعأ وأِج َزوأ َطاِء الزَّ اًنا إيَجاٌب ِللأِهَبِة َأيأًضا َكِإعأ ِليِك َمجَّ َراُت الَِّتي َتُدلُّ َعَلى التَّمأ
ِلِه َلَها : ُخِذي َهَذا َوَعلِ ِقيِه . ًطا َأوأ َشيأًئا آَخَر ِمنأ الأُحِليِ  َأوأ َقوأ  ُقرأ

ةُ   يأًضا .( َتنأَعِقُد الأِهَبُة ِبالتََّعاِطي أَ 839)الأَمادَّ
ُة  ًظا . 840) الأَمادَّ يَجاِب َوالأَقُبوِل َلفأ َدَقِة َيُقوُم َمَقاَم اْلأِ َساُل َوالأَقبأُض ِفي الأِهَبِة َوالصَّ رأ  ( اْلأِ
ُة  ُهوُب َلُه ِفي ( الأَقبأُض ِفي الأِهَبِة َكالأَقُبوِل ِفي الأَبيأِع ِبَناًء َعَليأِه َتِتمُّ الأِهَبُة إَذا َقَبَض الأمَ  841) الأَمادَّ وأ

ِلهِ  ِلِس الأِهَبِة الأَماَل الأَموأُهوَب ِبُدوِن َأنأ َيُقوَل : َقِبلأت َأوأ اتََّهبأت ِعنأَد إيَجاِب الأَواِهِب َأيأ َقوأ  : َوَهبأُتك َمجأ
 َهَذا الأَماَل .

ُة  ُن الأَواِهِب َصَراَحًة َأوأ َدَِلَلًة ِفي الأَقبأضِ  842) الأَمادَّ  .( َيلأَزُم إذأ
ُة  ٌن َدَِلَلًة ِبالأَقبأِض  843) الأَمادَّ  ( إيَجاُب الأَواِهِب إذأ
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ُلُه : ُخذأ َهَذا الأَماَل َفِإنِ ي َوَهبأُتك إيَّاُه ، إنأ َكاَن الأَماُل َحاِضًرا ِفي ُنُه َصَراَحًة َفُهَو َقوأ ِلِس الأِهَبِة  َوَأمَّا إذأ َمجأ

ُلهُ  ٌر َصِريٌح. َوِإنأ َكاَن َغاِئًبا َفَقوأ ُه ، ُهَو َأمأ  : َوَهبأُتك الأَماَل الأُفاَلِنيَّ اذأَهبأ َوُخذأ
ُة  ِلِس  844) الأَمادَّ ُهوَب ِفي َمجأ ُهوِب َلُه الأَماَل الأَموأ ( إَذا َأِذَن الأَواِهُب َصَراَحًة ِبالأَقبأِض َيِصحُّ َقبأُض الأَموأ

ذأ  ِتَراِق َأمَّا اْلأِ َد اِِلفأ ِتَراِق . َمَثاًل : َلوأ َقاَل : الأِهَبِة َوَبعأ َد اِِلفأ َتَبُر َبعأ ِلِس الأِهَبِة َوَِل ُيعأ َتَبٌر ِبَمجأ ُن َدَِلَلًة َفُمعأ
ِتَراِق َعنأ  َد اِِلفأ ِلِس َيِصحُّ َوَأمَّا َلوأ َقَبَضُه َبعأ ِلِس َِل َوَهبأُتك َهَذا َوَقَبَضُه الأَموأُهوُب َلُه ِفي َذِلَك الأَمجأ الأَمجأ

ُه . َيِصحُّ  َفِإَذا  ، َكَذِلَك َلوأ َقاَل : َوَهبأُتك الأَماَل الَِّذي ُهَو ِفي الأَمِحلِ  الأُفاَلِنيِ  ، َوَلمأ َيُقلأ : اذأَهبأ َوُخذأ
 َذَهَب الأَموأُهوُب َلُه َوَقَبَضُه َِل َيِصحُّ .

ُة  َل قَ  845) الأَمادَّ َتِري َأنأ َيَهَب الأَمِبيَع ِْلَخَر َقبأ ُهوَب َلُه ِبالأَقبأِض.( ِللأُمشأ  بأِضِه ِمنأ الأَباِئِع ، َوَيأأُمَر الأَموأ
ُة  ِليِم َمرًَّة  846) الأَمادَّ ( َمنأ َوَهَب َماَلُه الَِّذي ُهَو ِفي َيِد آَخَر َلُه َتِتمُّ الأِهَبُة َوَِل َحاَجَة إَلى الأَقبأِض َوالتَّسأ

َرى.  ُأخأ
ُة  ُيوُن َتِصحُّ الأِهَبُة ( إَذا َوَهَب َأحَ  847) الأَمادَّ ُه الأَمدأ يأِن َوَلمأ َيُردَّ ُيوِن َأوأ َأبأَرَأ ِذمََّتُه َعنأ الدَّ ٌد َديأَنُه ِللأَمدأ

يأُن ِفي الأَحاِل. ُقُط َعنأُه الدَّ  َوَيسأ



ُة  (: من َوَهَب َديأَنُه الذي في ذمة أحد ْلخر وأ ذنه صراحة بالقبض بقوله:اذهب فخذه" 848) الأَمادَّ
 الموهوب له وقبضه تتم الهبة. فذهب

ُة   ( إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة. 849) الأَمادَّ
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ُة  ِليُم َوالأَقبأُض . 850) الأَمادَّ  ( إَذا َوَهَب َأَحٌد ِِلبأِنِه الأَكِبيِر الأَعاِقِل الأَباِلِغ َشيأًئا َيلأَزُم التَّسأ
ُة  ِبَيِتِه ( يَ  851) الأَمادَّ ِرِه َوَترأ ِني َمنأ ُهَو ِفي ِحجأ ِغيُر الأَماَل الَِّذي َوَهَبُه إيَّاُه َوِصيُُّه َأوأ ُمَربِ يِه َيعأ ِلُك الصَّ مأ

ِل الأوَ  يَجاِب َأيأ ِبُمَجرَِّد َقوأ ِد اْلأِ : َوَهبأت ،  اِهبِ َسَواٌء َأَكاَن الأَماُل ِفي َيِدِه َأمأ َكاَن َوِديَعًة ِعنأَد َغيأِرِه ِبُمَجرَّ
َتاُج إَلى الأَقبأِض.  َوَِل َيحأ

ُة  ل  َتِتمُّ الأِهَبُة ِبَقبأِض َوِليِ ِه َأوأ ُمَربِ يِه. 852) الأَمادَّ  ( إَذا َوَهَب َأَحٌد َشيأًئا ِلِطفأ
ُة  ِبيِ  الأُمَميِ ِز َتِتمُّ الأِهَبُة ِبَقبأِضِه إيَّاُه  853) الأَمادَّ ٌء ِللصَّ  َوِإنأ َكاَن َلُه َوِليٌّ .( إَذا ُوِهَب َشيأ
ُة  ِتَباًرا ِمنأ  854) الأَمادَّ َء الأُفاَلِنيَّ اعأ يأ ( الأِهَبُة الأُمَضاَفُة َليأَستأ ِبَصِحيَحة  ، َمَثاًل َلوأ َقاَل : َوَهبأُتك الشَّ

ِتي َِل َتِصحُّ الأِهَبُة. ِر اْلأ هأ  َرأأِس الشَّ
ُة  ِط َأنأ ( َتِصحُّ الأِهَبُة ِبشَ  855) الأَمادَّ ُط . َمَثاًل َلوأ َوَهَب َأَحٌد ِْلَخَر َشيأًئا ِبَشرأ رأ َتَبُر الشَّ ِط ِعَوض  َوُيعأ رأ

َداِر َتلأَزُم الأِهَبُة ، َكَذِلَك َلوأ َوَهَب َأَحٌد وَ  ُلوَم الأِمقأ َي َديأَنُه الأَمعأ ِطَيُه َكَذا ِعَوًضا َأوأ ُيَؤدِ  ُلوًكا ُيعأ َسلََّم َعَقاًرا َممأ
ُهوُب َلُه َراِضًيا ِبِإنأَفاِقِه َحَسَب َذِلَك الشَّ َلُه ِْل  ِط َأنأ َيُقوَم ِبَنَفَقِتِه َحتَّى الأَمَماِت َوَكاَن الأَموأ ِط َفَليأَس َخَر ِبَشرأ رأ

َداِد َذِلَك الأَعَقاِر .  ِترأ  ِللأَواِهِب إَذا َنِدَم الرُُّجوُع َعنأ ِهَبِتِه َواسأ
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 رائط الهبةالفصل الثاني: في بيان ش

ُة  َرُك َأوأ 856) الأَمادَّ َتان  َسُيدأ ُهوِب ِفي َوقأِت الأِهَبِة ِبَناًء َعَليأِه َِل َتِصحُّ ِهَبُة ِعَنِب ُبسأ َتَرُط ُوُجوُد الأَموأ ( ُيشأ
 ِفلأِو َفَرس  َسُيوَلُد.

ُة  ُهوُب َماَل الأَواِهِب ِبَنا 857) الأَمادَّ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأَموأ ِنِه َِل ( ُيشأ ًء َعَليأِه َلوأ َوَهَب َأَحٌد َماَل َغيأِرِه ِباَل إذأ
. َد الأِهَبِة َتِصحُّ  َتِصحُّ إِلَّ َأنَُّه َلوأ َأَجاَزَها َصاِحُب الأَماِل َبعأ

ُة  ُلوًما ُمَعيًَّنا ِبَناًء َعَليأِه َلوأ َقاَل الأَوا  858) الأَمادَّ ُهوُب َمعأ ِييِن : َقدأ ( َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأَموأ ِهُب َِل َعَلى التَّعأ
ي ُتِريُدَها ِمنأ َوَهبأت َشيأًئا ِمنأ َماِلي َأوأ َوَهبأت َأَحَد َهاَتيأِن الأَفَرَسيأِن َِل َيِصحُّ َوَأمَّا إَذا َقاَل : َلك الأَفَرُس الَّتِ 

ِلِس الأِهَبِة أَ  ُهوُب َلُه ِفي َمجأ َد الأُمَفاِرَقِة َهاَتيأِن الأَفَرَسيأِن َوَعيََّن الأَموأ ِييُنُه َبعأ َحَدُهَما َصحَّتأ الأِهَبُة َوَِل ُيِفيُد َتعأ
ِلِس الأِهَبِة.  َعنأ َمجأ



ُة  ُنوِن  859) الأَمادَّ ِغيِر َوالأَمجأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأَواِهُب َعاِقاًل َباِلًغا ِبَناًء َعَليأِه َِل َتِصحُّ ِهَبُة الصَّ ( ُيشأ
ُتوِه َوَأمَّ   ا الأِهَبُة ِلَهؤَُِلِء َفَصِحيَحٌة.َوالأَمعأ

ُة  َراِه.  860) الأَمادَّ كأ  ( َيلأَزُم ِفي الأِهَبِة ِرَضاُء الأَواِهِب َفاَل َتِصحُّ الأِهَبُة الَِّتي َوَقَعتأ ِبالأَجبأِر َواْلأِ
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َكاِم الأِهَبةِ   الأَباُب الثَّاِلُث: ِفي َبَياِن َأحأ

لَ  َتِمُل َعَلى َفصأ  يأِن :َوَيشأ
ُل ِفي َحقِ  الرُُّجوِع َعنأ الأِهَبةِ  َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة  ِلُك الأَموأُهوُب َلُه ِبالأَقبأِض الأَموأُهوَب . 861) الأَمادَّ  ( َيمأ
َل الأَقبأِض بدون رضاء الموهوب له862)المادة:  ( ِللأَواِهِب أن يرجع عن الهبة َقبأ
 القبض بعد اْليجاب رجوع.(نهي الواهب الموهوب له عن 863)المادة:
( للوهب أن يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وإن لم يرض 864)المادة 

ُخ الأِهَبِة إنأ َلمأ َيُكنأ َثمََّة َماِنٌع ِمنأ َمَواِنِع الرُُّجوِع الَّتِ  ي الموهوب له راجع الواهب الحاكم، َوِللأَحاِكِم َفسأ
َكُر ِفي الأَمَوا ِتَيةِ َسُتذأ  دِ  اْلأ

ُة  ُهوِب َلُه َأوأ ِبُدوِن  865) الأَمادَّ ِسِه ِبُدوِن ِرَضاِء الأَموأ َد الأَقبأِض ِمنأ َنفأ َتَردَّ الأَواِهُب الأَموأُهوَب َبعأ ( َلوأ اسأ
وَرِة َلوأ َتِلَف َأوأ َضاَع ِفي َيِدِه  ِم الأَحاِكِم َوَقَضاِئِه َكاَن َغاِصًبا َوِفي َهِذِه الصُّ  َكاَن َضاِمًنا.ُحكأ

ُة  ِتِه َأوأ ِْلَوأَِلِدِهَما َأوأ ِْلَخ   866) الأَمادَّ ٌص َشيأًئا ِْلُُصوِلِه َوُفُروِعِه َأوأ ِْلَِخيِه َأوأ ِْلُخأ ( إَذا َوَهَب َشخأ
َد الأِهَبِة .  ِه َفَليأَس َلُه الرُُّجوُع َبعأ ِت َأِبيِه َوُأمِ   َوُأخأ
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ُة  َد  ( َلوأ  867) الأَمادَّ ِجيَِّة َقاِئَمًة َبيأَنُهَما َفَبعأ وأ ِن الزَّ َجِة ِْلَخَر َشيأًئا َحال  َكوأ وأ وأِج َوالزَّ َوَهَب ُكلٌّ ِمنأ الزَّ

ِليِم َليأَس َلُه الرُُّجوُع .  التَّسأ
ُة  ِطَي ِللأِهَبِة ِعَوٌض َوَقَبَضُه الأَواِهُب َفُهَو َماِنٌع ِللرُُّجوعِ  868) الأَمادَّ ِطَي ِللأَواِهِب ِمنأ  ( إَذا أُعأ َفَعَليأِه َلوأ أُعأ

ِنِه ِعَوًضا َعنأ ِهَبِتِه َوَقَبَضُه َفَليأَس َلُه الرُُّجوُع َعنأ  ٌء َعَلى َكوأ  ِهَبِتِه َجاِنِب الأَموأُهوِب َلُه َأوأ ِمنأ آَخَر َشيأ
َد َذِلَك .  َبعأ

ة  ُهوِب ِزَياَدٌة ُمتَّ  869) الأَمادَّ َدَث الأَموأُهوُب َلُه َعَليأَها ( إَذا َحَصَل ِفي الأَموأ ًضا َوَأحأ ِصَلٌة َكَأنأ َكاَن َأرأ
ه   ُهوِب َلُه َأوأ ُغيِ َر َعَلى َوجأ َل ِبِه  ِبَناًء َأوأ َغَرَس ِفيَها َشَجًرا َأوأ َكاَن َحَيَواًنا َضِعيًفا َفَسِمَن ِعنأَد الأَموأ َتَبدَّ

ُمُه َكَأنأ َكاَن ِحنأَطًة َفُطِحَنتأ َوُجعِ  َياَدُة الأُمنأَفِصَلُة اسأ َلتأ َدِقيًقا َِل َيِصحُّ الرُُّجوُع َعنأ الأِهَبِة ِحيَنِئذ  َوَأمَّا الزِ 



نأ الأِهَبِة َلِكنأ َلُه َفاَل َتُكوُن َماِنَعًة ِللرُُّجوِع َفَلوأ َحَمَلتأ الأَفَرُس الَِّتي َوَهَبَها َأَحٌد ِلَغيأِرِه َفَليأَس َلُه الرُُّجوُع عَ 
ُهوِب َلُه .الرُّ  وَرِة َيُكوُن َفُلوَُّها ِللأَموأ َد الأِوَِلَدِة َوِبَهِذِه الصُّ  ُجوُع َبعأ

ُة  ِليِم َِل َيبأَقى ِللأَواِهِب  870) الأَمادَّ َرَجُه ِمنأ ِملأِكِه ِبالأِهَبِة َوالتَّسأ ( إَذا َباَع الأَموأُهوُب َلُه الأَموأُهوَب َأوأ َأخأ
 َصاَلِحيَُّة الرُُّجوِع .

ُة  ُهوِب َلُه َِل َيبأَقى ِللرُُّجوِع َمِحلٌّ . 871) الأَمادَّ ُهوُب ِفي َيِد الأَموأ ِلَك الأَموأ ُتهأ  ( إَذا ُاسأ
ُة  ُهوِب َلُه َماِنَعٌة ِمنأ الرُُّجوِع َفَعَليأِه َليأَس ِللأَواِهِب الرُُّجوُع  -(  872) الأَمادَّ َوَفاُة ُكل   ِمنأ الأَواِهِب َوالأَموأ

ُهوِب إَذا ُتُوفِ َي الأَواِهُب. َعنأ  َداُد الأَموأ ِترأ  الأِهَبِة إَذا ُتُوفِ َي الأَموأُهوُب َلُه َكَذِلَك َليأَس ِللأَوَرَثِة اسأ
ُة  َد َذِلَك  873) الأَمادَّ ُيوِن َفَليأَس َلُه الرُُّجوُع َبعأ يأَن ِللأَمدأ اِئُن الدَّ  ( إَذا َوَهَب الدَّ
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ُة  ه  ِمنأ الأُوُجوِه. 874) الأَمادَّ َد الأَقبأِض ِبَوجأ َدَقِة َبعأ  (َِل َيِصحُّ الرُُّجوُع َعنأ الصَّ
ُة  ه  ِمنأ َلَواِزمِ  875) الأَمادَّ ُعوَماِتِه َفَأَخَذُه َفَليأَس َلُه التََّصرُُّف ِفيِه ِبَوجأ  ( إَذا َأَباَح َأَحٌد ِْلَخَر َشيأًئا ِمنأ َمطأ

َد َهَذا َليأَس ِلَصاِحِبِه ُمَطاَلَبُة ِقيَمتِ التََّملُِّك َكالأَبيأِع  ِء َوَبعأ يأ ُل َوالتََّناُوُل ِمنأ َذِلَك الشَّ َكأ ِه َوالأِهَبِة َوَلِكنأ َلُه اْلأ
ِم  َداًرا ِمنأ الأِعَنِب َفَليأَس ِلَصاِحِب الأَكرأ ِنِه َوِإَباَحِتِه ِمقأ ِم آَخَر ِبِإذأ َد مُ َمَثاًل إَذا َأَكَل َأَحٌد ِمنأ َكرأ َطاَلَبُة َثَمِنِه َبعأ

 َذِلَك .
ُة  ُتوِن َأوأ  876) الأَمادَّ ِمِه ِمنأ الأَمخأ َفاِف َتُكوُن ِلَمنأ َتأأِتي ِباسأ ( : الأَهَداَيا الَِّتي َتأأِتي ِفي الأِخَتاِن َأوأ الزِ 

ُكرأ َأنََّها َوَرَدتأ ِلمَ  ِقيُق َفَعَلى َذِلَك ُيَراَعى الأَعُروِس َأوأ الأَواِلِد َوالأَواِلَدِة َوِإنأ َلمأ َيذأ َؤاُل َوالتَّحأ ِكنأ السُّ نأ َوَلمأ ُيمأ
ُف الأَبلأَدِة َوَعاَدُتَها .  ُعرأ

 الفصل الثاني: في هبة المريض
ُة  ِتِه َوَسلََّمَها َتِصحُّ  877) الأَمادَّ َواِلِه ِْلََحد  ِفي َمَرِض َموأ َد ( إَذا َوَهَب َمنأ َِل َواِرَث َلُه َجِميَع َأمأ َوَبعأ

 َوَفاِتِه َليأَس ِْلَِميِن َبيأِت الأَماِل الأُمَداَخَلُة ِفي َتِرَكِتِه.
ُة  َجِتِه  878) الأَمادَّ ِتِه ِلَزوأ َواِلِه ِفي َمَرِض َموأ َجِتِه َجِميَع َأمأ وأُج الَِّذي َليأَس َلُه َواِرٌث َغيأُر َزوأ ( إَذا َوَهَب الزَّ

ِت إَلى َوَسلََّمُه إيَّاَها َأوأ َوَهبَ  َواِلَها ِفي َمَرِض الأَموأ ِجَها َجِميَع َأمأ َجُة الَِّتي َليأَس َلَها َواِرٌث َغيأُر َزوأ وأ تأ الزَّ
َد الأَوَفاِة َليأَس ِْلَِميِن َبيأِت الأَماِل الأُمَداَخَلُة ِفي َتِركَ  ِجَها َوَسلََّمتأُه إيَّاُه َكاَن َصِحيًحا َوَبعأ  ِة َأَحِدِهَماَزوأ

 
ُة ) الأمَ  َد َوَفاِتِه َلمأ ُتِجزأ الأَوَرَثُة الأَباُقوَن َِل  879ادَّ ِتِه َشيأًئا ِْلََحِد َوَرَثِتِه َوَبعأ  ( إَذا َوَهَب َأَحٌد ِفي َمَرِض َموأ

 َتِصحُّ ِتلأَك الأِهَبُة َأمَّا َلوأ َوَهَب 
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ِعًدا ِلَتَماِم الأَموأُهوِب َتِصحُّ َوِإنأ َلمأ َيُكنأ ُمَساِعًدا َوَلمأ ُتِجزأ َوَسلََّم ِلَغيأِر الأَوَرَثِة َفِإنأ َكاَن ُثُلُث َماِلِه ُمَسا

ُبوًرا ِبَردِ  الأَباِقي َداِر الأُمَساِعِد َوَيُكوُن الأَموأُهوُب َلُه َمجأ  الأَوَرَثُة الأِهَبَة َتِصحُّ ِفي الأِمقأ
ُة  ِرَقتأ َتِركَ  880) الأَمادَّ ُتغأ َواَلُه ِلَواِرِثِه َأوأ ِلَغيأِرِه َوَسلََّمَها ( إَذا َوَهَب َمنأ ُاسأ ِتِه َأمأ ُيوِن ِفي َمَرِض َموأ ُتُه ِبالدُّ

َمِة الأُغَرَماِء . َواِلِه ِفي ِقسأ َخاُل َأمأ ُيوِن إلأَغاُء الأِهَبِة َوِإدأ َحاِب الدُّ  ُثمَّ ُتُوفِ َي َفِِلَصأ
 هـ 1289محرم سنة  29تحريرا في 
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ِم هللِا ا َمِن الرَِّحيأمِ ِبسأ  لرَّحأ

 "بعد صورة الخط الهمايوني"
 )ليعمل بموجبه(

ب واْلتالف  الأِكَتاُب الثَّاِمُن في الأَغصأ
َمة  َوَباَبيأنِ  َتِمُل َعَلى ُمَقدِ   َوَيشأ

بِ  ِهيَِّة الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأَغصأ ِطاَلَحاِت الأِفقأ َمُة ِفي َبَياِن َبعأِض اِِلصأ  الأُمَقدِ 
ِخِذ َغاِصٌب َوِللأَماِل  881ُة ) الأَمادَّ  ِنِه َوُيَقاُل ِلْلأ ُذ َماِل َأَحد  َوَضبأُطُه ِبُدوِن إذأ ُب ُهَو َأخأ ( الأَغصأ

ُبوِط َمغأُصوٌب َوِلَصاِحِبِه َمغأُصوٌب ِمنأُه .  الأَمضأ
ُة  َجا 882) الأَمادَّ َشأ َبأِنَيِة َأوأ اْلأ ِء َقاِئًما ِهَي ِقيَمُة اْلأ يأ ِنَها َقاِئَمًة ِفي َمِحلِ َها َوُهَو َأنأ ( ِقيَمُة الشَّ ِر َحاَل َكوأ

ُم َوِهَي َخاِلَيٌة َعنأَها َفالتََّفاُضُل  َجاِر َوَمرًَّة ُتَقوَّ َشأ َبأِنَيِة َأوأ اْلأ ُض َمرًَّة َمَع اْلأ َرأ ُم اْلأ ُصُل ُتَقوَّ َوالتََّفاُوُت الَِّذي َيحأ
َبأنِ  َجاِر َقاِئَمًة. َبيأَن الأِقيَمَتيأِن ُهَو ِقيَمُة اْلأ َشأ  َيِة َأوأ اْلأ
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ُة   ( الأِقيَمُة َمبأِنيًّا ِهَي ِقيَمُة الأِبَناِء َقاِئًما . 883) الأَمادَّ
ُة  ُلوَعةِ  884) الأَمادَّ َجاِر الأَمقأ َشأ َد الأَقلأِع َأوأ ِقيَمُة اْلأ َبأِنَيِة َبعأ ُلوًعا ِهَي ِقيَمُة َأنأَقاِض اْلأ  ( الأِقيَمُة َمقأ
ُة  ُلوعِ  885) الأَمادَّ َرِة الأَقلأِع ِمنأ ِقيَمِة الأَمقأ َد َتنأِزيِل ُأجأ َتِحقًّا ِللأَقلأِع ِهَي الأِقيَمُة الأَباِقَيُة َبعأ  ( ِقيَمُتُه ُمسأ
ُة  رَ  886) الأَمادَّ ُصُل َبيأَن ِقيَمِة ُأجأ ُق َوالتََّفاُوُت الَِّذي َيحأ ِض ُهَو الأَفرأ َرأ َل ( : ُنقأَصاُن اْلأ ِض َقبأ َرأ ِة اْلأ

َدَها . َرِتَها َبعأ َراَعِة َوَبيأَن ِقيَمِة ُأجأ  الزِ 
ُة  ِء ِبالذَّاِت َوُيَقاُل ِلَمنأ َفَعَلُه َفاِعٌل ُمَباِشٌر. 887) الأَمادَّ يأ تأاَلُف ُمَباَشَرًة ُهَو إتأاَلُف الشَّ  ( اْلأِ
ُة  تأاَلُف َتَسبًُّبا ُهَو التَّسَ  888) الأَمادَّ ء  ُيفأِضي إَلى َتَلِف ( اْلأِ َداُث َأمأر  ِفي َشيأ ِني إحأ ء  َيعأ بُُّب ِلَتَلِف َشيأ



َع َحبأِل ِقنأِديل  ُمَعلَّق  ُهوَ  ء  آَخَر َعَلى َجرأِي الأَعاَدِة َوُيَقاُل ِلَفاِعِلِه ُمَتَسبِ ٌب َفَعَليأِه إنَّ َقطأ َسَبٌب ُمفأض   َشيأ
ِض َوانأِكَسارِ  َرأ َل ُمَباَشَرًة َوَكَسَر الأِقنأِديَل َتَسبًُّبا .ِلُسُقوِطِه َعَلى اْلأ َل َيُكوُن َأتأَلَف الأَحبأ  ِه َفَالَِّذي َقَطَع الأَحبأ

ُة  َل ُوُقوِعِه  889) الأَمادَّ َرِر الأَملأُحوِظ َوِإَزاَلِتِه َقبأ ِصَيُة ِبَدفأِع الضَّ ُم ُهَو التَّنأِبيُه َوالتَّوأ  ( التََّقدُّ
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ُة  ِب إنأ َكاَن  890) الأَمادَّ ِليُمُه إَلى َصاِحِبِه ِفي َمَكاِن الأَغصأ ( َيلأَزُم َردُّ الأَماِل الأَمغأُصوِب َعيأًنا َوَتسأ
ُجوًدا َوِإنأ َصاَدَف َصاِحُب الأَماِل الأَغاِصَب ِفي َبلأ  َرى َوَكاَن الأَماُل الأَمغأُصوُب َمَعُه َفِإنأ َشاَء َموأ َدة  ُأخأ

َنُة رَ  ِلِه َوُمؤأ ِب َوَتُكوُن َمَصاِريُف َنقأ ُه إَلى َمَكاِن الأَغصأ ُه ُهَناَك َوِإنأ َشاَء َطَلَب َردَّ َتَردَّ ِه َعَلى َصاِحُبُه اسأ دِ 
 الأَغاِصِب .

ُة  َلَك الأَماَل الأَمغأُصوَب َكَذِلَك إَذا َتَلَف ( َكَما َأنَُّه َيلأَزُم  891) الأَمادَّ َتهأ َأنأ َيُكوَن الأَغاِصُب َضاِمًنا إَذا اسأ
يِه َيُكوُن َضاِمًنا َأيأًضا َفِإنأ َكاَن ِمنأ الأِقَيِميَّاِت َيلأَزُم الأَغاِصبَ  يِه َأوأ ِبُدوِن َتَعدِ   ِقيَمُتُه ِفي َأوأ َضاَع ِبَتَعدِ 

ِب َومَ  َطاُء ِمثأِلِه.َزَماِن الأَغصأ  َكاِنِه َوِإنأ َكاَن ِمنأ الأِمثأِليَّاِت َيلأَزُمُه إعأ
ُة  َماِن. 892) الأَمادَّ ِب َيبأَرُأ ِمنأ الضَّ  ( إَذا َردَّ َوَسلََّم الأَغاِصُب َعيأَن الأَمغأُصوِب ِلَصاِحِبِه ِفي َمَكاِن الأَغصأ
ُة  ِذِه َيُكوُن ( إَذا َوَضَع الأَغاِصُب َعيأَن الأ  893) الأَمادَّ ِدُر َمَعَها َعَلى َأخأ َمغأُصوِب َأَماَم َصاِحِبِه ِبُصوَرة  َيقأ

َأَماَم  َقدأ َردَّ الأَمغأُصوَب َوِإنأ َلمأ ُيوَجدأ َقبأٌض َحِقيِقيٌّ َوَأمَّا َلوأ َتَلَف الأَمغأُصوُب َوَوَضَع الأَغاِصُب ِقيَمَتهُ 
وَرِة َفاَل َيبأَرأُ    َما َلمأ ُيوَجدأ َقبأٌض َحِقيِقيٌّ . َصاِحِبِه ِبِتلأَك الصُّ
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ُة  ( َلوأ َسلََّم الأَغاِصُب َعيأَن الأَمغأُصوِب إَلى َصاِحِبِه ِفي َمِحل   َمُخوف  َفَلُه َحقٌّ ِفي َعَدِم  894) الأَمادَّ

وَرِة . َماِن ِبَهِذِه الصُّ  َقُبوِلِه َوَِل َيبأَرُأ الأَغاِصُب ِمنأ الضَّ
َبلأُه َراَجَع  895ُة ) الأَمادَّ  ( إَذا َأدَّى الأَغاِصُب ِقيَمَة الأَماِل الأَمغأُصوِب الَِّذي َتَلَف إَلى َصاِحِبِه َوَلمأ َيقأ

 الأَحاِكَم َفَيأأُمُرُه ِبالأَقُبوِل.
ُة  َفِإنأ َكاَن ُمَميِ ًزا َوأَهأاًل ( إَذا َكاَن الأَمغأُصوُب ِمنأُه َصِبيًّا َوَردَّ الأَغاِصُب إَليأِه الأَمغأُصوَب  896) الأَمادَّ

ِظ الأَماِل َيِصحُّ الرَّدُّ َوِإِلَّ َفاَل   ِلِحفأ
ُة  ( إَذا َكاَن الأَمغأُصوُب َفاِكَهًة َفَتَغيََّرتأ ِعنأَد الأَغاِصِب َكَأنأ َيِبَستأ َفَصاِحُبُه ِبالأِخَياِر إنأ  897) الأَمادَّ



َتَردَّ الأَمغأُصوَب َعيأًنا َوإِ  َنُه ِقيَمَتُه.َشاَء اسأ  نأ َشاَء َضمَّ
ُة  ء  َعَليأِه ِمنأ َماِلِه َفالأَمغأُصوُب  898) الأَمادَّ َصاِف الأَمغأُصوِب ِبِزَياَدِة َشيأ َض َأوأ ( إَذا َغيََّر الأَغاِصُب َبعأ

َتَردَّ الأَمغأُصوَب َعيأًنا َوِإنأ  َياَدِة َواسأ َطى ِقيَمَة الزِ   َشاَء َضمََّنُه ِقيَمَتُه َمَثاًل َلوأ َكاَن ِمنأُه ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء أَعأ
ًبا َوَكاَن َقدأ َصَبَغُه الأَغاِصُب َفالأَمغأُصوُب ِمنأُه ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء َضمََّن الأَغاِصَب ِقيَمَة ال ِب الأَمغأُصوُب َثوأ ثَّوأ

َب َعيأًنا . َتَردَّ الثَّوأ بأِغ َواسأ َطى ِقيَمَة الصَّ  َوِإنأ َشاَء أَعأ
ُة ) الأ  ُمُه َيُكوُن َضاِمًنا َوَيبأَقى الأَماُل  899َمادَّ ُل اسأ ( إَذا َغيََّر الأَغاِصُب الأَماَل الأَمغأُصوَب ِبَحيأُث َيَتَبدَّ

َمُن مِ  ِن َدِقيًقا َيضأ  ثألَ الأَمغأُصوُب َلُه . َمَثاًل َلوأ َكاَن الأَماُل الأَمغأُصوُب ِحنأَطًة َوَجَعَلَها الأَغاِصُب ِبالطَّحأ
ِضِه َيُكوُن َضاِمًنا ِللأ  ِقيُق َلُه َكَما َأنَّ َمنأ َغَصَب ِحنأَطَة َغيأِرِه َوَزَرَعَها ِفي َأرأ ِحنأَطِة الأِحنأَطِة َوَيُكوُن الدَّ

ُصوُل َلُه.  َوَيُكوُن الأَمحأ
ُة  ِب َفَليأَس  900) الأَمادَّ َد الأَغصأ ُر الأَمغأُصوِب َوِقيَمُتُه َبعأ َبَلُه َوَأنأ ( إَذا َتَناَقَض ِسعأ  ِلَصاِحِبِه َأنأ َِل َيقأ

ِب َوَلِكنأ َطَرَأ َعَلى ِقيَمِة الأَمغأُصوِب ُنقأَصاٌن ِبَسَبِب اسأ  َماِل ُيَطاِلَب ِبِقيَمِتِه الَِّتي َكاَنتأ ِفي َزَماِن الأَغصأ ِتعأ
َماُن .   الأَغاِصِب َيلأَزُم الضَّ
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ُه الأَغاِصُب إَلى َصاِحِبِه َيلأَزُم َضَماُن ُنقأَصاِن ِقيَمِتِه َكَذِلَك إَذا َمَثاًل إَذا َضُعَف الأَحَيَواُن الَّذِ  ي ُغِصَب َوَردَّ

ِني َلمأ يَ  ُب الَِّذي ُغِصَب َوَطَرَأ ِبَذِلَك َعَلى ِقيَمِتِه ُنقأَصاٌن َفِإنأ َكاَن النُّقأَصاُن َيِسيًرا َيعأ ُكنأ َباِلًغا ُشقَّ الثَّوأ
َصاُن ُربأَع ِقيَمِة الأمَ  ِني إنأ َكاَن النُّقأ غأُصوِب َفَعَلى الأَغاِصِب َضَماُن ُنقأَصاِن ِقيَمِتِه َوِإنأ َكاَن َفاِحًشا أَعأ

َيَد َفالأَمغأُصوُب ِمنأُه ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء َضمََّنُه ُنقأَصاَن الأِقيَمِة َوِإنأ شَ  اَء َتَرَكُه ُمَساِوًيا ِلُربأِع ِقيَمِتِه َأوأ َأزأ
 ِب َوَأَخَذ ِمنأُه َتَماَم ِقيَمِتِه .ِللأَغاِص 

ُة  ِب َفِلَذِلَك إَذا  901) الأَمادَّ ُم الأَغصأ ُمُه ُحكأ ِب ِفي إَزاَلِة التََّصرُِّف ُحكأ ( الأَحاُل الَِّذي ُهَو ُمَساو  ِللأَغصأ
ِم الأَغاِصِب َوِإَذا َتِلَفتأ الأ  َدُع الأَوِديَعَة َيُكوُن ِفي ُحكأ َتوأ َد َذِلَك َيُكوُن َأنأَكَر الأُمسأ َوِديَعُة ِفي َيِدِه بال تعد   َبعأ

 َضاِمًنا .
ُة  َضِة َعَلى  902) الأَمادَّ وأ د  . َمَثاًل َلوأ َسَقَط َجَبٌل ِبَما َعَليأِه ِمنأ الرَّ ( َلوأ َخَرَج ِملأُك َأَحد  ِمنأ َيِدِه ِباَل َقصأ

ََقلُّ ِفي ا َتُه َيتأَبُع اْلأ َضِة الَِّتي َتحأ وأ َمُن الرَّ َثُر َيضأ ِض الَِّتي ِقيَمُتَها َأكأ َرأ ِني َصاِحَب اْلأ َثَر َيعأ َكأ لأِقيَمِة اْلأ
َضِة الأُعلأَيا َخمأسمِ  وأ َل اِِلنأِهَداِم ِقيَمُة الرَّ َرأَض . َمَثاًل َلوأ َكاَن َقبأ ََقلِ  َوَيَتَملَُّك اْلأ اَئِة ِقرأش  َوِقيَمُة ِلَصاِحِب اْلأ

َلى َألأًفا َيضأ  فأ ُلًؤا السُّ ُوَلى ِقيَمَتَها َوَيَتَملَُّكَها َكَما إَذا َسَقَط ِمنأ َيِد َأَحد  ُلؤأ َمُن َصاِحُب الثَّاِنَيِة ِلَصاِحِب اْلأ
َسَة ُقُروش  وَ  ِطي الأَخمأ ُلِؤ ُيعأ َسٌة َفَصاِحُب اللُّؤأ ًشا َوالأَتَقَطتأُه َدَجاَجٌة ِقيَمُتَها َخمأ ُسوَن ِقرأ َيأأُخَذ ِقيَمُتُه َخمأ

َجاَجَة ُانأُظرأ الأَمَوادَّ ال  .29و  28و  27دَّ
ُة  َلَك  903) الأَمادَّ َتهأ َمُنَها ، َمَثاًل إَذا اسأ َلَكَها الأَغاِصُب َيضأ َتهأ ( َزَواِئُد الأَمغأُصوِب ِلَصاِحِبِه َوِإَذا اسأ



ُجوِد الأَمغأُصوِب ِفي َيِد الأَغاِصِب َأوأ َثَمَر الأَغاِصُب َلَبَن الأَحَيَواِن الأَمغأُصوِب َأوأ َفُلوَُّه الأَحاِصَليأِن َحاَل وُ 
َواُل الأَمغأُصوِب  َتاِن الأَمغأُصوِب الَِّذي َحَصَل ِحيَن ُوُجوِدِه ِفي َيِد الأَغاِصِب َضِمَنَها َحيأُث إنََّها َأمأ ِمنأُه الأُبسأ

تَ  ِلَها َواسأ َتَصَب َأَحٌد َخِليََّة الأَعَسِل َمَع َنحأ َها الأَمغأُصوُب ِمنأُه َيأأُخُذ َأيأًضا الأَعَسَل الَِّذي َكَذِلَك َلوأ اغأ َردَّ
ِب.   َحَصَل ِعنأَد الأَغصأ
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ُة  َضِة َوِإَذا َأَخَذُه  904) الأَمادَّ وأ َضِة َأَحد  َمأأًوى ُهَو ِلَصاِحِب الرَّ ِل الَِّتي اتََّخَذتأ ِفي َروأ ( َعَسُل النَّحأ

مَ  َلَكُه َغيأُرُه َيضأ َتهأ  ُن.َواسأ
 129الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار

ُة  ِييِرِه َوَتنأِقيِصِه َوِإَذا  905) الأَمادَّ ُه إَلى َصاِحِبِه ِبُدوِن َتغأ ( الأَمغأُصوُب إنأ َكاَن َعَقاًرا َيلأَزُم الأَغاِصَب َردُّ
َمُن ُنقأَصاَن ِقيَمِتِه َمَثاًل َلوأ َهَدَم َأَحٌد َطَرَأ َعَلى ِقيَمِة َذِلَك الأَعَقاِر ُنقأَصاٌن ِبُصنأِع الأ  ِلِه َيضأ َغاِصِب َوِفعأ

دَ  َمُن ِمقأ َناُه َوَطَرَأ َعَلى ِقيَمِتَها ُنقأَصاٌن َيضأ اِر الَِّتي َغَصَبَها َأوأ انأَهَدَم ِبَسَبِب ُسكأ َصاِن َمِحالًّ ِمنأ الدَّ اَر النُّقأ
اُر مِ  َتَرَقتأ الدَّ َمُن ِقيَمَتَها َمبأِنيًَّة .َكَذِلَك َلوأ احأ َقَدَها الأَغاِصُب َيضأ  نأ النَّاِر الَِّتي َأوأ

ُة  َجاًرا  906) الأَمادَّ ًضا َوَكاَن الأَغاِصُب َأنأَشَأ َعَليأَها ِبَناًء َأوأ َغَرَس ِفيَها َأشأ ( إَذا َكاَن الأَمغأُصوُب َأرأ
َمُر الأَغاِصُب ِبَقلأِعَها َوِإنأ َكاَن الأَقلأ  َتَحقَّ الأَقلأِع ُيؤأ ِطَي ِقيَمَتُه ُمسأ ِض َفِللأَمغأُصوِب ِمنأُه َأنأ ُيعأ َرأ ُع ُمِضرًّا ِباْلأ

ِض َوَكاَن َقدأ  َرأ َيَد ِمنأ ِقيَمِة اْلأ َجاِر َأوأ الأِبَناِء َأزأ َشأ َض َوَلِكنأ َلوأ َكاَنتأ ِقيَمُة اْلأ َرأ ِبَط اْلأ َأنأَشَأ َأوأ َغَرَس َوَيضأ
ِم َسَبب   ِض َوَيَتَملََّكَها . َمَثاًل لَ ِبَزعأ َرأ ِطَي ِقيَمَة اْلأ َجاِر َأنأ ُيعأ َشأ وأ َشرأِعي   َكاَن ِحيَنِئذ  ِلَصاِحِب الأِبَناِء َأوأ اْلأ

َصِة ُثمَّ  َيَد ِمنأ ِقيَمِة الأَعرأ ِرف  َأزأ ُروَثِة َلُه ِمنأ َواِلِدِه ِبَناًء ِبَمصأ َصِة الأَموأ َظَهَر َلَها  َأنأَشَأ َأَحٌد َعَلى الأَعرأ
ِبُطَها. َصِة َوَيضأ ِطي ِقيَمَة الأَعرأ َتِحقٌّ َفالأَباِني ُيعأ  ُمسأ

ُة  ِض  907) الأَمادَّ َرأ ُنُه ُنقأَصاَن اْلأ َها َصاِحُبَها ُيَضمِ  َتَردَّ َصَة آَخَر َوَزَرَعَها ُثمَّ اسأ ( َلوأ َغَصَب َأَحٌد َعرأ
ِنِه الَِّذي َتَرتََّب َعَلى ِزَراَعِتِه َكَذِلَك لَ  َتِرًكا َمَع آَخَر ِباَل إذأ ِلُكَها ُمشأ َصَة الَِّتي َيمأ َتِقالًّ الأَعرأ  وأ َزَرَع َأَحٌد ُمسأ

 

 176ص:
ِض الَِّذي َتَرتََّب َعَلى ِزَراَعِتهِ  َرأ ِتِه ِمنأ اْلأ ُنُه ُنقأَصاَن ِحصَّ َصِة ُيَضمِ  ِتِه ِمنأ الأَعرأ ِذ ِحصَّ َد َأخأ  .َفَبعأ

ُة  َرة  (  908) الأَمادَّ َها َصاِحُبَها َفَليأَس ِللأَغاِصِب ُمَطاَلَبُة ُأجأ َتَردَّ ًبا ُثمَّ اسأ َض آَخَر َغصأ إَذا َكَرَب َأَحٌد َأرأ
 ِفي ُمَقاَبَلِة الأِكَراِب.

ُة  َبُر َعَلى َرفأعِ  909) الأَمادَّ ِع ُكَناَسة  َأوأ َغيأِرَها ِفيَها ُيجأ َصَة آَخَر ِبَوضأ  َما َوَضَعُه ( َلوأ َشَغَل َأَحٌد َعرأ
َصِة . ِلَيِة الأَعرأ  َوَتخأ



ِم َغاِصِب الأَغاِصبِ   الفصل الثالث: في بيان ُحكأ
ُة  ُم الأَغاِصِب َفِإَذا َغَصَب ِمنأ الأَغاِصِب الأَماَل الأَمغأُصوَب  910) َمادَّ ُمُه ُحكأ ( َغاِصُب الأَغاِصِب ُحكأ

ٌص آَخُر َوَأتأَلَفُه َأوأ َتَلَف ِفي َيِدِه فَ  َل َوِإنأ َشاَء َشخأ َوَّ َنُه الأَغاِصَب اْلأ الأَمغأُصوُب ِمنأُه ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء َضمَّ
َخَر الثَّاِني . َوِبَتقأ  َداَر اْلأ ُل َوالأِمقأ َوَّ َداًرا ِمنأُه اْلأ َمَن ِمقأ ِميِنِه َضمََّنُه الأَغاِصَب الثَّاِني َوَلُه َأنأ َيضأ ِديِر َتضأ

َل َفُهوَ  َوَّ ِل.الأَغاِصَب اْلأ َوَّ َنُه الثَّاِني َفَليأَس ِللثَّاِني َأنأ َيرأِجَع َعَلى اْلأ   َيرأِجُع َعَلى الثَّاِني َوَأمَّا إَذا َضمَّ
ُة  ُه إَلى  911) َمادَّ َدُه َوِإَذا َردَّ ِل َيبأَرُأ َوحأ َوَّ ( إَذا َردَّ َغاِصُب الأَغاِصِب الأَماَل الأَمغأُصوَب إَلى الأَغاِصِب اْلأ
ُل. الأَمغأُص  َوَّ  وِب ِمنأُه َيبأَرُأ ُهَو َواْلأ

 

 177ص:
تأاَلفِ   الأَباُب الثَّاِني: ِفي َبَياِن اْلأِ

: َبَعِة ُفُصول  َتِوي َعَلى َأرأ  َوَيحأ
تأاَلِف ُمَباَشَرةً  ُل ِفي اْلأِ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة  َمُن ( إَذا َأتأَلَف َأَحٌد َماَل َغيأِرِه الَِّذي ِفي َيِدِه أَ  912) َمادَّ د  َيضأ ًدا َأوأ ِمنأ َغيأِر َقصأ وأ ِفي َيِد َأِميِنِه َقصأ
اَء َوَأمَّا إَذا َأتأَلَف َأَحٌد الأَماَل الأَمغأُصوَب الَِّذي ُهَو ِفي َيِد الأَغاِصِب َفالأَمغأُصوُب ِمنأُه ِبالأِخَياِر إنأ شَ 

ِجُع َعَلى الأُمتأِلِف َوِإنأ شَ  وَرِة َليأَس ِللأُمتأِلِف َضمََّنُه الأَغاِصَب َوُهَو َيرأ اَء َضمََّنُه الأُمتأِلَف َوِفي َهِذِه الصُّ
 الرُُّجوُع َعَلى الأَغاِصِب.

ُة  َمنُ  913) َمادَّ  ( إَذا َزَلَق َأَحٌد َوَسَقَط َعَلى َماِل آَخَر َوَأتأَلَفُه َيضأ
ُة  َمُن.( َلوأ َأتأَلَف َأَحٌد َماَل َغيأِرِه َظانًّا َأنَُّه مَ  914) َمادَّ  اُلُه َيضأ
ُة  َمُن ِقيَمَتَها َكاِمَلًة َوَأمَّا َلوأ َتَشبََّث ِبَها َوانأَشقَّتأ ِبجَ  915) َمادَّ رِ  ( َلوأ َجرَّ َأَحٌد ِثَياَب َغيأِرِه َوَشقََّها َيضأ

َياِل ِثَياب  َونَ  َف الأِقيَمِة . َكَذِلَك َلوأ َجَلَس َأَحٌد َعَلى َأذأ َمُن ِنصأ َهَض َصاِحُبَها َغيأَر َعاِلم  َصاِحِبَها َيضأ
َف ِقيَمِتَها. ُص ِنصأ خأ َمُن َذِلَك الشَّ َخِر َوانأَشقَّتأ َيضأ  ِبُجُلوِس اْلأ

ُة  َماُن ِمنأ َماِلِه َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َلُه َماٌل ُينأَتَظُر إَلى َحاِل  916) َمادَّ ( َأتأَلَف َصِبيٌّ َماَل َغيأِرِه َيلأَزُم الضَّ
ر  َوَِل يَ  َمُن َوِليُُّه. ُيسأ  ضأ

 

 178ص:
ُة  َمُن َذِلَك النُّقأَصاَن. 917) َمادَّ َصاًنا ِفي ِقيَمُتٌه َيضأ َرَث َماًِل ِْلَخَر ُنقأ  ( َلوأ َأوأ
ُة  اِر ِبَغيأِر َحق   َفَصاِحُبُه ِبالأِخَياِر إنأ َشاءَ  918) َمادَّ َتَرَك  ( إَذا َهَدَم َأَحٌد َعَقاَر َغيأِرِه َكالأَحاُنوِت َوالدَّ

َنأَقاِض وَ  َضمََّنُه الأِقيَمَة الأَباِقَيَة َأنأَقاَضُه ِللأَهاِدِم َوَضمََّنُه ِقيَمَتُه َمبأِنيًّا َوِإنأ َشاَء َحطَّ ِمنأ ِقيَمِتِه َمبأِنيًّا ِقيَمَة اْلأ



ِل َيبأَرُأ ِمنأ  َوَّ َنأَقاَض . َوَلِكنأ إَذا َبَناُه الأَغاِصُب َكاْلأ َماِن.َوَأَخَذ ُهَو اْلأ  الضَّ
ُة  ( َلوأ َهَدَم َأَحٌد َداًرا ِباَل إذأِن َصاِحِبَها ِبَسَبِب ُوُقوِع َحِريق  ِفي الأَحيِ  َوانأَقَطَع ُهَناَك الأَحِريُق  919) َمادَّ

َماُن َوِإنأ َكاَن َقدأ َهَدَمَها بِ  ِر َِل َيلأَزُم الضَّ َمأ ِر َوِليِ  اْلأ َماُن.َفِإنأ َكاَن َقدأ َهَدَمَها ِبَأمأ ِسِه َيلأَزُم الضَّ  َنفأ
ُة  َضِة َغيأِرِه ِبَغيأِر َحق   َفَصاِحُبَها ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء َأَخَذ  920) َمادَّ َجاَر الَِّتي ِفي َروأ َشأ ( َلوأ َقَطَع َأَحٌد اْلأ

ُطوَعَة ِللأَقاِطِع َوِإنأ َشاءَ  َجاَر الأَمقأ َشأ َجاِر َقاِئَمًة َوَتَرَك اْلأ َشأ ُطوَعًة  ِقيَمَة اْلأ َحطَّ ِمنأ ِقيَمِتَها َقاِئَمًة ِقيَمَتَها َمقأ
ِن اْلأَ  َضِة َحاَل َكوأ وأ ُطوَعَة . َمَثاًل : َلوأ َكاَنتأ ِقيَمُة الرَّ َجاَر الأَمقأ َشأ َلَغ الأَباِقَي َواْلأ َجاِر َوَأَخَذ الأَمبأ شأ

َسةَ  َجار  َخمأ َرَة آَِلف  َوِباَل َأشأ ُطوَعِة َقاِئَمًة َعشأ َجاِر َألأَفيأِن َفَصاِحُبَها ِبالأِخَياِر إنأ  الأَمقأ َشأ آَِلف  َوِقيَمُة اْلأ
جَ  َشأ َسَة آَِلف  َوِإنأ َشاَء َأَخَذ َثاَلَثَة آَِلف  َواْلأ ِع َوَأَخَذ َخمأ ُطوَعَة ِللأَقطأ َجاَر الأَمقأ َشأ اَر َشاَء َتَرَك اْلأ

ُطوَعَة.  الأَمقأ
ُة  ُلوِم أَ  921) َمادَّ ِنِه َقدأ ُظِلَم ; َمَثاًل : َلوأ َأتأَلَف زيٌد َماَل عمرو ( َليأَس ِللأَمظأ ِلَم آَخَر ِبَسَبِب َكوأ نأ َيظأ

َلة  مَقاَبَلة بما أنه َأتأَلَف َماِلِه َيُكوُن اِِلثأَناِن َضاِمَنيأِن . َكَذِلَك َلوأ َأتأَلَف زَيٌد مال عمرو الذي هو ِمنأ َقِبي
َمُن ُكلٌّ منُهَما الأَماَل الَِّذي َأتأَلَفُه كما أنه َلوأ طي بَما أن بكرا الذي هو من تلك القَ  ِبيَلة  َأتأَلَف ماله َيضأ

 انخدع َأَحٌد فأخذ دراهم زائفة من أحد َفَليأَس َلُهَ نأ َيصِرَفَها ِإَلى َغيأِرِه. 

 

 179ص:
 الفصل الثاني: في بيان اْلتالف تسببا

ُة  تأاَلِف  ( َلوأ َأتأَلَف َأَحٌد َمالَ  922) َمادَّ ِضًيا ِْلِ ِني : َلوأ َكاَن َسَبًبا ُمفأ َخِر َوَأنأَقَص ِقيَمُتٌه َتَسبًُّبا َيعأ اْلأ
َك َأَحٌد ِبِثَياِب آَخَر َوَحال  ُمَجاَذَبِتِهَما سَ  َقَط ِممَّا َمال  َأوأ ُنقأَصاِن ِقيَمُتٌه َيُكوُن َضاِمًنا . َمَثاًل : إَذا َتَمسَّ

ٌء َأوأ َتَعيَّ  َضِتِه َفَيِبَستأ َعَليأِه َشيأ ُك َضاِمًنا َوَكَذا َلوأ َسدَّ َأَحٌد َماَء َأرأض  ِْلَخَر َأوأ َروأ َب َيُكوُن الأُمَتَمسِ 
ُروَعاُت َوَتِلَفتأ َيُكوُن َضامِ  ُروَساُتُه َوَتِلَفتأ َأوأ َأَفاَض الأَماُء ِزَياَدًة َوَغِرَقتأ الأَمزأ ُروَعاُتُه َوَمغأ ًنا . َوَكَذا َلوأ َمزأ
َطبأل  ِْلَخَر َوَفرَّتأ َحَيَواَناُتُه َأوأ َضاَعتأ َأوأ َفَتَح َباَب َقَفص  َوَفرَّ الطَّيأُر الَّذِ  ي َكاَن ِفيِه َفَتَح َأَحٌد َباَب إصأ

 َيُكوُن َضاِمًنا.
ُة  َخِر َوَفرَّتأ َفَضاَعتأ ; َِل َيلأَزُم الضَّ  923) َمادَّ َماُن َوَأمَّا إَذا َكاَن َقدأ ( َلوأ َجَفَلتأ َدابَُّة َأَحد  ِمنأ اْلأ

يَّاُد بِ  ِت الأُبنأُدِقيَِّة الَِّتي َرَماَها الصَّ ابَُّة ِمنأ َصوأ َمُن . َوَكَذا إَذا َجَفَلتأ الدَّ ًدا َيضأ َفَلَها َقصأ يأِد َأجأ ِد الصَّ َقصأ
َماُن  َضاِئَها َِل َيلأَزُم الضَّ َمُن .َفَوَقَعتأ َوَتِلَفتأ َأوأ انأَكَسَر َأَحُد أَعأ َفاِلَها َيضأ ِد إجأ  َأمَّا إَذا َرَمى الأُبنأُدِقيََّة ِبَقصأ

ُة  ِني : َضَماَن  924) َمادَّ َماِن َعَلى َما ُذِكَر آِنًفا َيعأ ِن التََّسبُِّب ُموِجًبا ِللضَّ ي ِفي َكوأ َتَرُط التََّعدِ  ( ُيشأ
اًل ُمفأ  ُروٌط ِبَعَمِلِه ِفعأ َرِر َمشأ َرِر ِبَغيأِر َحق   ، َمَثاًل : َلوأ َحَفَر َأَحٌد الأُمَتَسبِ ِب ِفي الضَّ ِضًيا إَلى َذِلَك الضَّ

َمُن َوَأمَّ  ِر َوَوَقَعتأ ِفيَها َدابٌَّة ِْلَخَر َوَتِلَفتأ َيضأ َمأ ِن َوِليِ  اْلأ ابَُّة ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  ِبئأًرا ِباَل إذأ ا َلوأ َوَقَعتأ الدَّ



َمُن.ِفي ِبئأر  َكاَن َقدأ َحَفَرهَ   ا ِفي ِملأِكِه َوَتِلَفتأ َِل َيضأ
ُة  ء  َفَحلَّ ِفي  925) الأَمادَّ اًل َيُكوُن َسَبًبا ِلَتَلِف َشيأ  ( َلوأ َفَعَل َأَحٌد ِفعأ

 

 180ص:
َء ُمَباَشَرًة َيُكوُن َذلِ  يأ ًصا آَخَر َأتأَلَف َذِلَك الشَّ ِني َأنَّ َشخأ ِتَياِريٌّ َيعأ ٌل اخأ ِء ِفعأ يأ َك الأُمَباِشُر الَِّذي َذِلَك الشَّ

ِتَياِريِ  َضاِمًنا. ِل اِِلخأ  ُهَو َصاِحُب الأِفعأ
ُدُث ِفي الطَِّريأِق الأَعام ِ  ُل الثَّاِلُث: ِفيأ َما َيحأ  الأَفصأ

ُة  ِني : 926) الأَمادَّ اَلَمِة َيعأ ِط السَّ ِط  ( ِلُكلِ  َأَحد  َحقُّ الأُمُروِر ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  َلِكنأ ِبَشرأ َأنَُّه ُمَقيٌَّد ِبَشرأ
ٌل أَ  ِر الأَحمَّاِل ِحمأ ُز ِمنأَها َفَلوأ َسَقَط َعنأ َظهأ ِكُن التََّحرُّ تأَلَف َماَل َأَحد  َأنأ َِل َيُضرَّ َغيأَرُه ِبالأَحاَِلِت الَِّتي ُيمأ

َرَقتأ َشَراَرٌة ِثَياَب َأَحد  َكانَ  َراَرُة الَِّتي  َيُكوُن الأَحمَّاُل َضاِمًنا َوَكَذا إَذا َأحأ َمارًّا ِفي الطَِّريِق َوَكاَنتأ الشَّ
. اُد ِثَياَب الأَمارِ  َمُن الأَحدَّ ِبِه الأَحِديَد َيضأ اِد ِحيَن َضرأ  َطاَرتأ ِمنأ ُدكَّاِن الأَحدَّ

ُة  عِ  927) َمادَّ َراِء َوَوضأ َداُثُه ِباَل إذأِن  ( َليأَس ِْلََحد  الأُجُلوُس ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  ِللأَبيأِع َوالشِ  ء  ِفيِه َوِإحأ َشيأ
ِل . ِبَناءً  َرَر َوالأَخَساَرَة اللََّذيأِن َيَتَولََّداِن ِمنأ َذِلَك الأِفعأ َمُن الضَّ ِر َوِإَذا َفَعَل َيضأ َمأ َعَليأِه : َلوأ َوَضَع  َوِليِ  اْلأ

َمُن َكَذِلَك َلوأ َصبَّ َأَحٌد َعَلى الطَِّريِق الأَعامِ  َأَدَواِت الأِعَماَرِة َأوأ الأحِ  َجاَرِة َوَعَثَر ِبَها َحَيَواٌن آَخُر َوَتِلَف َيضأ
َمُن . هأِن َوَزَلَق ِبِه َحَيَواٌن َوَتِلَف َيضأ َلُق ِبِه َكالدُّ  َأَحٌد َعَلى الطَِّريِق الأَعامِ  َشيأًئا ُيزأ

ُة  َرَث َغيأَرُه  928) الأَمادَّ َماُن َوَلِكنأ َلوأ َكاَن الأَحاِئُط َماِئاًل ( َلوأ َسَقَط َحاِئُط َأَحد  َوَأوأ َضَرًرا َِل َيلأَزُم الضَّ
ِل َله: اهأِدمأ َحاِئَطَك َوَكاَن َقدأ  َم النَّاُس باِلَقوأ ِكُن ِلاِلنأِهَداِم أوِل َوَكاَن َقدأ َنبََّه َعَليأِه َأَحٌد َوَتَقدَّ َمَضى َوقأٌت ُيمأ

ُم الأَحاِئِط ِفيِه َيلأَزُم الضَّ  ِم َوالتَّنأِبيِه َأيأ : إَذا َهدأ َحاِب َحقِ  التََّقدُّ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأُمَنبِ ُه ِمنأ َأصأ َماُن َوَلِكنأ ُيشأ
اِن ِتلأَك ال َم ِللتَّنأِبيِه ِمنأ ُسكَّ اِر وَِل ُيِفيَكاَن الأَحاِئُط َسَقَط َعَلى َداِر الأِجيَراِن َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الَِّذي َتَقدَّ ُم دَّ ُد َتَقدُّ

 ِ  َأَحد  ِمنأ الأَخاِرِج َوَتَنبُُّهُه َوِإَذا َكاَن َقدأ انأَهَدَم َعَلى الطَِّريِق الأَخاص 

 

 181ص:
َفِلُكلِ  ِريِق الأَعامِ  َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأُمَنبِ ُه ِممَّنأ َلُه َحقُّ الأُمُروِر ِفي َذِلَك الطَِّريِق َوِإنأ َكاَن اِِلنأِهَداُم َعَلى الطَّ 

 َأَحد  َحقُّ التَّنأِبيِه .
 الفصل الرابع: في جناية الحيوان

ُة  َة  929) َمادَّ َمُنُه َصاِحُبُه ) َراِجعأ َمادَّ ِسِه َِل َيضأ َدَثُه الأَحَيَواُن ِبَنفأ َرُر الَِّذي َأحأ ( َوَلِكنأ َلوأ  94( الضَّ
َلَك َحَيَواٌن َماَل َأَحد  َوَرآهُ َصاِحُبُه وَ  َتهأ َرِر الأُمَتَعيِ ِن اسأ َمُن َصاِحُب الأَحَيَواِن ِذي الضَّ َمُن َوَيضأ ُه َيضأ َنعأ َلمأ َيمأ

َيِتِه بِ  َم َأَحٌد ِمنأ أَهأِل َمَحلَِّتِه َأوأ َقرأ ِر النَُّطوِح َوالأَكلأِب الأَعُقوِر َما َأتأَلَفُه إَذا َتَقدَّ ِسكأ َحَيَواَنك َوَلمأ َكالثَّوأ ِلِه امأ َقوأ



هُ  ِسكأ   .ُيمأ
ُة  ُنهَ  930) َمادَّ ِلَها َحَصَل َكوأ ِلَها َأوأ ِرجأ ابَِّة الَِّتي َأَضرَّتأ ِبَيَديأَها َأوأ َرأأِسَها َأوأ َذيأ َمُن َصاِحُب الدَّ ا ( َِل َيضأ

.  ِفي ِملأِكِه َراِكًبا َكاَن َأوأ َلمأ َيُكنأ
ُة  َخَل َأَحٌد َدابََّتُه ِفي ِملأِك َغيأ  931) َمادَّ َوِر الَِّتي ُذِكَرتأ ِفي ( إَذا َأدأ َمُن ِجَناَيَتَها ِفي الصُّ ِنِه َِل َيضأ ِرِه ِبِإذأ

َخَلَها ِبُدوِن إذأِن َصاِحِبِه يَ  ِنَفِة َحيأُث إنََّها ُتَعدُّ َكالأَكاِئَنِة ِفي ِملأِكِه َوِإنأ َكاَن َأدأ ِة اْلأ َمُن َضَرَر ِتلأَك الأَمادَّ ضأ
ابَِّة َوَخَساَرَها َعَلى كُ  ُجوًدا ِعنأَدَها َأوأ َغيأَر الدَّ ِنِه َراِكًبا َأوأ َساِئًقا َأوأ َقاِئًدا َأوأ َموأ ِني : َحاَل َكوأ لِ  َحال  َيعأ

َمُن. ِسَها َوَدَخَلتأ ِفي ِملأِك الأَغيأِر َوَأَضرَّتأ َفاَل َيضأ َلَتتأ ِبَنفأ ُجود  َأمَّا َلوأ َأفأ  َموأ
ُة  َمُن الأَمارُّ ( : ِلُكلِ  َأَحد  َحقُّ  932) الأَمادَّ  الأُمُروِر ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  َمَع َحَيَواِنِه َأيأًضا َفِلَذِلَك َِل َيضأ

ُز َعنأُهَما  ِكُن التََّحرُّ َرَر َوالأَخَساَرَة اللََّذيأِن َِل ُيمأ َمَثاًل : َلوأ انأَتَشَر َراِكًبا َعَلى َحَيَواِنِه ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  الضَّ
َرِة َأوأ َلَطمَ َأوأ َتطَ  ِلَها الأُمَؤخَّ َخِر َوَرَفَستأ ِبِرجأ َث ِثَياَب اْلأ ابَِّة ُغَباٌر َأوأ ِطيٌن َوَلوَّ ِل الدَّ ِلَها اَيَر ِمنأ ِرجأ تأ ِبَذيأ

َماُن   َوَأَضرَّتأ َِل َيلأَزُم الضَّ

 

 182ص:
َرَر َوالأَخَساَرَة اللََّذيأِن َوَقعَ  َمُن الرَّاِكُب الضَّ َكاِن َوَلِكنأ َيضأ مأ َمِة َيِدَها َأوأ َرأأِسَها ِْلِ ا ِمنأ ُمَصاَدَمِتَها َوَلطأ

ِز ِمنأ َذِلَك .  التََّحرُّ
ُة  َمُنُه الرَّاِكُب  933) الأَمادَّ َمَناِن إِلَّ َما َيضأ ِني : َِل َيضأ اِئُق ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  َكالرَّاِكِب َيعأ ( الأَقاِئُد َوالسَّ

َرِر.  ِمنأ الضَّ
ُة ) الأ  ِقيِف َدابَِّتِه َأوأ َربأِطَها ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  ِبَناًء َعَليأِه َلوأ َوَقَف َأوأ َرَبطَ  934َمادَّ  ( َليأَس ِْلََحد  َحقُّ َتوأ

َمُن ِجَناَيَتَها َعَلى ُكلِ  َحال  َسَواٌء َرَفَستأ ِبَيِدَها َأوأ رِ  ِلَها َأوأ َجَنتأ َأَحٌد َدابََّتُه ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  َيضأ جأ
َوابِ  َوَمَحلِ  ُوُقوِف دَ  ِق الدَّ َوابِ  َكَسوأ ِقيِف الدَّ تأ ِلَتوأ َوابِ  الأِكَراِء ِبَساِئِر الأُوُجوِه َوَأمَّا الأَمَحالُّ الَِّتي أُِعدَّ

َتثأَناٌة .  َفُمسأ
ُة  َل َعَلى الأَغاِرِب ِفي ال935) َمادَّ َدَثُه(( َمنأ َتَرَك ِلَدابَِّتِه الأَحبأ َرَرالَِّذي َأحأ َمُن الضَّ  طَِّريِق الأَعامِ  َيضأ
ُة  َليأَها الأَخلأِفيََّتيأ  936) َمادَّ ََماِميََّتيأِن َأوأ ِرجأ َليأَها اْلأ ء  ِبِرجأ ُكوَبٌة ِْلََحد  َعَلى َشيأ ِن ِفي ( َلوأ َداَستأ َدابٌَّة َمرأ

َمُن َعَلى ُكلِ  َحال  . ِملأِكِه َأوأ ِفي َمَحل   آَخَر َوَأتأَلَفُه ُيَعدُّ  َء ُمَباَشَرًة َفَيضأ يأ  الرَّاِكُب َقدأ َأتأَلَف َذِلَك الشَّ
ُة  َماُن. 937) َمادَّ ِدرأ الرَّاِكُب َعَلى َضبأِطَها َوَأَضرَّتأ َِل َيلأَزُم الضَّ ابَُّة ُجُموًحا َوَلمأ َيقأ  ( َلوأ َكاَنتأ الدَّ
ُة  ا 938) َمادَّ بَُّة الَِّتي َقدأ َرَبَطَها َصاِحُبَها ِفي ِملأِكِه َدابََّة َغيأِرِه الَِّتي َأَتى ِبَها َصاِحُبَها ( َلوأ َأتأَلَفتأ الدَّ

ابَُّة َدابََّة  َماُن َوِإَذا َأتأَلَفتأ ِتلأَك الدَّ ِنِه َِل َيلأَزُم الضَّ ِص ِباَل إذأ خأ َصاِحِب الأِملأِك َوَرَبَطَها ِفي ِملأِك َذِلَك الشَّ
َمُن َص   اِحُبَهاَيضأ



ُة  ابََّتيأِن  939) َمادَّ َدى الدَّ َصاِن َدابََّتيأِهَما ِفي َمَحل   َلُهَما َحقُّ الرَّبأِط ِفيِه َفَأتأَلَفتأ إحأ ( إَذا َرَبَط َشخأ
َماُن َمَثاًل : َلوأ َأتأَلَفتأ َدابَُّة َأَحِد  َرى َفاَل َيلأَزُم الضَّ ُخأ  اْلأ

 

 183ص:
ِريَكيأِن ِفي َدار  دَ  َمانُ الشَّ اِر َِل َيلأَزُم الضَّ َخِر ِعنأَدَما َرَبَطاُهَما ِفي ِتلأَك الدَّ  ابَِّة اْلأ

ُة  ِط َأوًَِّل ( َلوأ َرَبَط اثأَناِن َدابََّتيأِهَما ِفي َمَحل   َليأَس َلُهَما ِفيِه َحقُّ ِرَباِط َحَيَوان  َوَأتأَلَفتأ َدابَُّة الرَّابِ  940) َمادَّ
َماُن. َدابََّة الرَّاِبطِ  ُر ِبالأَعكأِس َيلأَزُم الضَّ َمأ َماُن َوِإَذا َكاَن اْلأ ًرا َِل َيلأَزُم الضَّ  ُمَؤخَّ

 هـ 1289ربيع اْلخر سنة  23في 

 

 184ص:
َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 " بعد صورة الخط الهمايوني"
 )ليعمل بموجبه(

ذأنِ  ِر َواْلأِ َعةِ الأِكَتاُب التَّاِسُع: ِفي الأَحجأ فأ َراِه َوالشُّ كأ   َواْلأِ
: َمة  َوَثاَلَثِة َأبأَواب  َتِمُل َعَلى ُمَقدَّ  َوَيشأ

َعةِ  فأ َراِه َوالشُّ كأ ِن َواْلأِ ذأ ِر َواْلأِ ِهيَِّة الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأَحجأ ِطاَلَحاِت الأِفقأ َمُة ِفي اِِلصأ  الأُمَقدَّ
ُة  ص  مِ 941) الأَمادَّ ُر ُهَو َمنأُع َشخأ ُجوٌر.( الأَحجأ ِر َمحأ َد الأَحجأ ِص َبعأ خأ ِليِ  َوُيَقاُل ِلَذِلَك الشَّ ِفِه الأَقوأ  نأ َتَصرُّ
ُة  ِص الَِّذي َأِذَن َمأأُذوٌن .942) َمادَّ خأ َقاُط َحقِ  الأَمنأِع َوُيَقاُل ِللشَّ ِر َوِإسأ ُن ُهَو َفكُّ الأَحجأ ذأ  ( اْلأِ
ُة  ِغيُر َغيأُر الأُمَميِ ِز  943) َمادَّ ِرُف َأنَّ الأَبيأَع ( الصَّ ِني : َمنأ َِل َيعأ َراَء َيعأ َهُم الأَبيأَع َوالشِ  ُهَو الَِّذي َِل َيفأ

ِريِر ِفي  ُق َبيأَن الأَغبأِن الأَفاِحِش الظَّاِهِر َكالتَّغأ َراَء َجاِلٌب َلَها َوَِل ُيَفرِ  َسٌة َوَبيأَن َساِلٌب ِللأَمَلِكيَِّة َوالشِ  الأَعَشَرِة َخمأ
  الأَيِسيِر َوُيَقاُل ِللَِّذي ُيَميِ ُز َذِلَك : َصِبيٌّ ُمَميِ ٌز الأَغبأنِ 

 

 185ص:
ُة  َتوأِعُب ُجُنوُنُه َجِميَع  944) َمادَّ ِبُق َوُهَو الَِّذي َيسأ ُنوُن الأُمطأ َميأِن : َأَحُدُهَما : الأَمجأ ُنوُن َعَلى ِقسأ ( الأَمجأ

ُنوُن َغيأ  َقاِتِه ، َوالثَّاِني : الأَمجأ ُنوًنا َوُيِفيُق ِفي َأوأ َقاِت َمجأ َوأ ِبِق َوُهَو الَِّذي َيُكوُن ِفي َبعأِض اْلأ ُر الأُمطأ
ِضَها .  َبعأ

ُة  ِبيُرُه َفاِسًدا. 945) َمادَّ َتِلًطا َوَتدأ ُمُه َقِلياًل َوَكاَلُمُه ُمخأ َتلَّ ُشُعوُرُه ِبَأنأ َكاَن َفهأ ُتوُه ُهَو الَِّذي اخأ  ( الأَمعأ



ُة  َواَلُه  946) َمادَّ ُروَفاِتِه َوُيِضيُع َأمأ ِضِعِه َوُيَبذِ ُر ِفي َمصأ ِرُف َماَلُه ِفي َغيأِر َموأ ِفيُه ُهَو الَِّذي َيصأ ( السَّ
ِرُفوا َطِريقَ  َطاِئِهمأ َوَلمأ َيعأ ِذِهمأ َوإِعأ ُفُلوَن ِفي َأخأ َراِف َوَالَِّذيَن َِل َيَزاُلوَن َيغأ سأ  َوَتَمتُِّعِهمأ ِتَجاَرِتِهمأ  َوُيتأِلُفَها ِباْلأِ

َفَهاِء . وَن َأيأًضا ِمنأ السُّ  ِبَحَسِب َباَلَهِتِهمأ َوُخُلوِ  ُقُلوِبِهمأ ُيَعدُّ
ُة  َرَف َوالتَّبأِذيَر . 947) َمادَّ ِشيُد ُهَو الَِّذي َيَتَقيَُّد ِبُمَحاَفَظِة َماِلِه َوَيَتَوقَّى السَّ  ( الرَّ
ُة  بَ  948) َمادَّ َراهُ ُهَو إجأ كأ َخاَفِة َوُيَقاُل ( اْلأِ َمَل َعَماًل ِبَغيأِر َحق   ِمنأ ُدوِن ِرَضاُه ِباْلأِ اُر َأَحد  َعَلى َأنأ َيعأ

َرٌه َعَليأِه ، وَ  ِبٌر ، َوِلَذِلَك الأَعَمِل : ُمكأ َبَرُه : ُمجأ َرُه ) ِبَفتأِح الرَّاِء ( َوُيَقاُل ِلَمنأ َأجأ ِء الأُموِجِب َلُه الأُمكأ يأ ِللشَّ
فِ  َرٌه ِبِه. ِللأَخوأ  : ُمكأ
ُة  ِديِد الأُمَؤدِ ي 949) َمادَّ ِب الشَّ رأ َراهُ الأُملأِجُئ الَِّذي َيُكوُن ِبالضَّ كأ ُل ُهَو اْلأِ َوَّ َميأِن : اْلأ َراهُ َعَلى ِقسأ كأ  ( اْلأِ

َراهُ َغيأُر الأُملأِجِئ الَّذِ  كأ و  َوالثَّاِني ُهَو اْلأِ ِس َأوأ َقطأِع ُعضأ ََلَم َفَقطأ إَلى إتأاَلِف النَّفأ ي ُيوِجُب الأَغمَّ َواْلأ
ِب َغيأِر الأُمَبرِ ِح َوالأَحبأِس َغيأِرالأَمِديِد. رأ  َكالضَّ

 
ُة  َتِري. 950) الأَمادَّ َداِر الثََّمِن الَِّذي َقاَم َعَلى الأُمشأ َتَرى ِبِمقأ َعُة ِهَي َتَملُُّك الأِملأِك الأُمشأ فأ  ( الشُّ
ُة  ِفيعُ  951) َمادَّ َعِة .( : الشَّ فأ   ُهَو َمنأ َكاَن َلُه َحقُّ الشُّ
ُة  َعِة . 952) َمادَّ فأ ُفوُع ُهَو الأَعَقاُر الَِّذي َتَعلََّق ِبِه َحقُّ الشُّ  ( : الأَمشأ
ُة  َعُة .  953) َمادَّ فأ ِفيِع الَِّذي ِبِه الشُّ ُفوُع ِبِه ُهَو ِملأُك الشَّ  ( : الأَمشأ
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ةُ  ِة الأَماِء َوالطَِّريِق .( : الأَخِلي 954) َمادَّ َنى الأُمَشاِرِك ِفي ُحُقوِق الأِملأِك َكِحصَّ  ُط ُهَو ِبَمعأ

ُة  ُدوِديَن َوَأمَّا  955) َمادَّ َخاِص الأَمعأ َشأ ُصوِص ِباْلأ ِب الأَماِء الأَجاِري الأَمخأ ُب الأَخاصُّ ُهَو َحقُّ ُشرأ رأ ( الشِ 
َنأُهِر الَِّتي يَ  ُذ الأَماِء ِمنأ اْلأ ِ .َأخأ ِب الأَخاص  رأ  نأَتِفُع ِبَها الأَعامَُّة ; َفَليأَس ِمنأ َقِبيِل الشُّ

ُة  َقاُق َغيأُر النَّاِفِذ . 956) َمادَّ  ( : الطَِّريُق الأَخاصُّ ُهَو الزُّ
رِ  ُل ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأَحجأ َوَّ  الأَباُب اْلأ

َبَعِة ُفُص  :َوَينأَقِسُم إَلى َأرأ ل   وأ
َكاِمِهمأ  ُجوِريَن َوَأحأ ُل: ِفي َبَياِن ُصُنوِف الأَمحأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة  . 957) َمادَّ اًل ِلَذاِتِهمأ ُجوُروَن َأصأ ُتوُه َمحأ ُنوُن َوالأَمعأ ِغيُر َوالأَمجأ  ( : الصَّ
ُة  ِفيِه . 958) َمادَّ ُجَر َعَلى السَّ  ( ِللأَحاِكِم َأنأ َيحأ
ُة   َجُر الأَمِديُن َأيأًضا ِمنأ َطَرِف الأَحاِكِم ِبَطَلِب الأُغَرَماِء.( ُيحأ 959) َمادَّ
ُة  ِليُّ َكالأَبيأ  960) َمادَّ ُفُهمأ الأَقوأ َتَبرأ َتَصرُّ اِبَقِة َوِإنأ َلمأ ُيعأ ُجوُروَن الَِّذيَن ُذِكُروا ِفي الأَمَوادِ  السَّ ِع ( الأَمحأ



َمُنوَن حَ  َراِء إِلَّ َأنَُّهمأ َيضأ ِغيُر َماَل َوالشِ  ِلِهمأ . َمَثاًل : َلوأ َأتأَلَف الصَّ َرَر اللََّذيأِن َنَشآ ِمنأ ِفعأ اًِل الأَخَساَرَة َوالضَّ
َماُن َوَلوأ َكاَن َغيأَر ُمَميِ ز  .   آَخَر َلِزَم الضَّ
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ُة  ِفيُه َوالأَمِديِن ِمنأ ِقَبِل الأَحاِكِم ُيَبيَّنُ  961) َمادَّ َلن .(إَذا ُحِجَر السَّ َهُد َعَليأِه َوُيعأ   َسَبُبُه ِللنَّاِس َوُيشأ
ُرُه ِغَياِبيًّا َأيأًضا َوَلِكنأ 962)مادة: ُرُه ِمنأ َطَرِف الأَحاِكِم َوَيِصحُّ َحجأ ُر َمنأ ُأِريأَد َحجأ َتَرُط ُحُضوأ (َِل ُيشأ

نَ  ِر َوَِلَيُكوأ ُجوأ ِر ِإَلى َذِلَك الأَمحأ ُل َخَبِر الأَحجأ َرُط ُوُصوأ ًرا َعَليأِه َماَلمأ َيِصلأ ِإَليأِه َخَبُر َأنَُّه َقدأ  ُيشأ ُجوأ َمحأ
َتَبَرًة ِإَلى َذِلَك الأَوقأِت. ُدُه وأَقاِريأُرُه ُمعأ ُن ُعُقوأ  ُحِجَر َعَليأِه َوَتُكوأ

ِرفأ فِ 963)مادة: ِقِه َما َلمأ ُيَبذِ رأ َو ُيسأ ِد َسَبِب ِفسأ َجُر َعَلى الأَفاِسِق ِبُمَجرَّ  يأ َماِلِه.( َِل ُيحأ
ِم َكالطَِّبيأِب الأَجاِهِل َلِكنَّ الأُمَرا964)مادة: ُتُهمأ ِللأُعُموأ ُن َمَضرَّ َخاِص الَِّذيأَن َتُكوأ َشأ َجُر َعَلى َبعأِض اْلأ َد ( ُيحأ

ِليَِّة. َفاِت الأَقوأ َراِء الأَعَمِل َِل َمنأُع التََّصرُّ ِر:الأَمنأُع ِمنأ ِإجأ  ُهَنا ِمَن الأَحجأ
نأَعِة َأوأ التِ َجاَرِة َأنأ 965ُة:) َمادَّ  َباِب َهِذِه الصَّ َتَغَل َأَحٌد ِبَصنأَعة  َأوأ ِتَجاَرة  ِفي ُسوق  ; َفَليأَس ِْلَرأ ( إَذا اشأ

َرُأ َعَلى ِربأحِ  نأَعِة َأوأ التِ َجاَرِة ِبَداِعي َأنَُّه َيطأ ِتَغاِلِه ِبَهِذِه الصَّ َنُعوُه َعنأ اشأ ُجُروُه َأوأ َيمأ ِبِهمأ َنقأٌص َيحأ ِهمأ َوَكسأ
 َوَخَلٌل .

: في بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه ُل الثَّاِنيأ  الأَفصأ
ُة  َلًقا َوِإنأ َأِذَن َلُه َوِليُُّه. 966) َمادَّ ِليَُّة ُمطأ ِغيِر َغيأِر الأُمَميِ ِز الأَقوأ  ( َِل َتِصحُّ َتَصرَُّفاُت الصَّ
ُة  ًضا َوِإنأ َلمأ َيأأَذنأ ِبِه الأَوِليُّ َوَلمأ ( يُ  967) َمادَّ ًعا َمحأ ِه َنفأ ِغيِر الأُمَميِ ِز إَذا َكاَن ِفي َحقِ  َتَبُر َتَصرُُّف الصَّ  عأ

ٌض َوِإنأ َأِذنَ  ُفُه الَِّذي ُهَو ِفي َحقِ ِه َضَرٌر َمحأ َتَبُر َتَصرُّ  َذِلَك َوِليُُّه ُه بِ ُيِجزأُه َكَقُبوِل الأَهِديَِّة َوالأِهَبِة َوَِل ُيعأ
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ِل َفَتنأَعقِ  َصأ َرِر ِفي اْلأ ِع َوالضَّ اِئَرُة َبيأَن النَّفأ ُقوَفًة َعَلى َوَأَجاَزُه َكَأنأ َيَهَب ِْلَخَر َشيأًئا َأمَّا الأُعُقوُد الدَّ ُد َموأ

َجاَزِة َوَعَدِمَها فَ  َطاِء اْلأِ ِغيِر َأَجاَزَها َوِإِلَّ َفاَل إَجاَزِة َوِليِ ِه ، َوَوِليُُّه ُمَخيٌَّر ِفي إعأ ِإنأ َرآَها ُمِفيَدًة ِفي َحقِ  الصَّ
َيَد ِمنأ َثَمِنِه َيُكوُن نَ  ِغيُر الأُمَميِ ُز َماًِل ِباَل إذأن  َوِإنأ َكاَن َقدأ َباَعُه ِبَأزأ َفاُذ َذِلَك الأَبيأِع َمَثاًل : إَذا َباَع الصَّ

ُقوًفا َعَلى إَجاَزِة َوِليِ ِه ; ِْلَ  ِل .َموأ َصأ َرِر ِفي اْلأ ِع َوالضَّ َدِة َبيأَن النَّفأ َد الأَبيأِع ِمنأ الأُعُقوِد الأُمَتَردِ   نَّ َعقأ
ُة  رِ  968) َمادَّ ِل التَّجأ َداًرا ِمنأ َماِلِه َوَيأأَذَن َلُه ِبالتِ َجاَرِة ِْلَجأ ِغيَر الأُمَميِ َز ِمقأ َبِة َفِإَذا ( ِللأَوِليِ  َأنأ ُيَسلِ َم الصَّ

َواِلِه . ُدُه َدَفَع َوَسلََّم إَليأِه َباِقَي َأمأ  َتَحقََّق ُرشأ
ُة  َطاِء َمثَ  969) َمادَّ عأ ِذ َواْلأِ َخأ ٌن ِباْلأ بأَح ِهَي إذأ َرُة الَِّتي َتُدلُّ َعَلى َأنَُّه َقَصَد ِمنأَها الرِ  اًل : ( الأُعُقوُد الأُمَكرَّ

ِغيِر : ِبعأ َوا َتِر َماًِل ِمنأ الأِجنأِس الأُفاَلِنيِ  َفُهَو إذأٌن ِبالأَبيأِع َلوأ َقاَل الأَوِليُّ ِللصَّ َتِر َأوأ َقاَل َلُه : ِبعأ َواشأ شأ



وِق وَ  ِلِه َلُه اذأَهبأ إَلى السُّ د  َواِحد  َفَقطأ َكَقوأ َراِء َعقأ ِبيَّ ِبِإجأ ُر الأَوِليِ  الصَّ َراِء َوَأمَّا َأمأ َء َوالشِ  يأ َتِر الشَّ اشأ
ِكياًل الأُفاَلِنيَّ  ِغيِر َتوأ َداِم الصَّ ِتخأ َراِء َبلأ إنََّما ُيَعدُّ ِمنأ َقِبيِل اسأ ُه ; َفَليأَس ِبِإذأن  ِبالأَبيأِع َوالشِ   َعَلى َما  َأوأ ِبعأ

َتاُد.  ُهَو الأُمَتَعاَرُف َوالأُمعأ
 

ُة  ُن الأَوِليِ  ِبَزَمان  وَ  970) َمادَّ ُص إذأ َراِء َمَثاًل : َلوأ ( : َِل َيَتَقيَُّد َوَِل ُيَتَخصَّ َمَكان  َوَِل ِبَنوأع  ِمنأ الأَبيأِع َوالشِ 
َتِمرًّا َعلَ  اَلِق َوَيبأَقى ُمسأ طأ ًرا َيُكوُن َمأأُذوًنا َعَلى اْلأِ ًما َوَشهأ ِغيَر الأُمَميِ َز َيوأ ِن َما َأِذَن الأَوِليُّ الصَّ ذأ ى َذِلَك اْلأِ

ُجرأُه الأَوِليُّ َكَذا َلوأ َقا َراِء ِفي ُكلِ  َمَكان َلمأ َيحأ وِق الأُفاَلِنيِ  َيُكوُن َمأأُذوًنا ِبالأَبيأِع َوالشِ  َتِر ِفي السُّ َل َلُه ِبعأ َواشأ
َتِرَي ُكلَّ ِجنأِس الأَماِل. َتِر الأَماَل الأُفاَلِنيَّ َفَلُه َأنأ َيِبيَع َوَيشأ  َكَذِلَك َلوأ َقاَل َلُه ِبعأ َواشأ

ُة  ِغيَر الأُمَميِ َز َيِبيُع ( َكَما َيكُ  971) َمادَّ ذأُن َصَراَحًة َيُكوُن َدَِلَلًة َأيأًضا َمَثاًل : َلوأ َرَأى الأَوِليُّ الصَّ وُن اْلأِ
ُه َيُكوُن َقدأ َأِذَنُه َدَِلَلًة .  َنعأ َتِري َوَسَكَت َوَلمأ َيمأ  َوَيشأ
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ٌة  ِغيِر ِمنأ ِقَبِل َوِلي ِ  972) َمادَّ ذأِن ِبَمنأِزَلِة ( َلوأ ُأِذَن ِللصَّ َت اْلأِ اِخَلِة َتحأ ِه َيُكوُن ِفي الأُخُصوَصاِت الدَّ

َتَبَرًة . َجاَرِة ُمعأ  الأَباِلِغ َوَتُكوُن ُعُقوُدُه الَِّتي ِهَي َكالأَبيأِع َواْلأِ
ُة  ذأنَ  973) َمادَّ ِنِه َوُيبأِطُل َذِلَك اْلأِ َد إذأ ِغيَر َبعأ ُجَر الصَّ ُجَرُه َعَلى ( : ِللأَوِليِ  َأنأ َيحأ َتَرُط َأنأ َيحأ  َوَلِكنأ ُيشأ

ُلوًما ِْلَهأِل  ًنا َعامًّا َفَصاَر َذِلَك َمعأ ِغيَر َوِليُُّه إذأ ِه الَِّذي َأِذَنُه ِبِه َمَثاًل : َلوأ َأِذَن الصَّ ُسوِقِه ُثمَّ َأَراَد َأنأ الأَوجأ
ُر َعامًّ  َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأَحجأ ُجَر َعَليأِه َفُيشأ ُرُه َيحأ وِق َوَِل َيِصحُّ َحجأ َثِر أَهأِل َذِلَك السُّ ُلوًما ِْلَكأ ا ِلَيِصيَر َمعأ
َضِر َرُجَليأِن َأوأ َثاَلَثة  ِفي َداِرِه .  َعَليأِه ِبَمحأ

ُة  ِغيِر ِفي َهَذا الأَباِب: 974) َمادَّ  ( ) َوِليُّ الصَّ
 َأوًَِّل : َأُبوُه ،

َتارَ  َبُه ِفي َحاِل َحَياِتِه إَذا َماَت َأُبوهُ َثاِنًيا : الأَوِصيُّ الَِّذي اخأ  ُه َأُبوُه َوَنصَّ
َتاُر ِفي َحاِل َحَياِتِه إَذا َماتَ  َبُه الأَوِصيُّ الأُمخأ  َثاِلًثا الأَوِصيُّ الَِّذي َنصَّ

َبِ  ِغيِر َأوأ َأُبو َأِبي اْلأ ِحيُح َأيأ : َأُبو َأِبي الصَّ ُه الصَّ  َراِبًعا َجدُّ
َبُه ِفي َحاِل َحَياِتهِ َخاِمًسا الأَوِصيُّ  َتاَرُه َهَذا الأَجدُّ َوَنصَّ   الَِّذي اخأ

َبُه َهَذا الأَوِصيُّ   َساِدًسا الأَوِصيُّ الَِّذي َنصَّ
َماِم َوَغيأِرهِ  َعأ َواِن َواْلأ خأ ََقاِرُب َكاْلأِ َبُه الأَقاِضي َوَأمَّا اْلأ ُنُهمأ َغيأُر مأ َفإِ َساِبًعا الأَقاِضي َأوأ الأَوِصيُّ الَِّذي َنصَّ ذأ

ِصَياَء.  َجاِئز  إَذا َلمأ َيُكوُنوا َأوأ
 

ُة  ُم َعَلى  975) َمادَّ َتَنَع َأوًَِّل الأَوِليُّ الأُمَقدَّ ِغيِر الأُمَميِ ِز َوامأ ( إَذا َرَأى الأَحاِكُم َمنأَفَعًة ِفي َتَصرُِّف الصَّ



ِن َفِللأَحاِكِم َأنأ َيأأذَ  ذأ َطاِء اْلأِ ُجَر الأَحاِكِم َعنأ إعأ َخِر َأنأ َيحأ ِغيَر ِفي َذِلَك الأُخُصوِص َوَليأَس ِللأَوِليِ  اْلأ َن الصَّ
َد َذِلَك.  َعَليأِه َبعأ

ُة  ُن الأَحاِكِم  976) َمادَّ ُنُه َوَلِكنأ َِل َيبأُطُل إذأ ِغيَر َمأأُذوًنا َيبأُطُل إذأ ( إَذا ُتُوفِ َي الأَوِليُّ الَِّذي َجَعَل الصَّ
ِلِه.ِبَوَفاِتِه َوَِل    ِبَعزأ

ُة  َجَر َعَليأِه ِمنأ َذِلَك الأَحاِكِم َأوأ َمنأ َخلأَفُه َوَليأَس 977) َمادَّ ِغيُر الأَمأأُذوُن ِمنأ َحاِكم  َيُجوُز َأنأ ُيحأ ( الصَّ
ِلهِ  ِت الأَحاِكِم َأوأ َعزأ ُجَر َعَليأِه ِعنأَد َموأ ِلَياِء َأنأ َيحأ َوأ  . ِْلَِبيِه َأوأ ِلَغيأِرِه ِمنأ اْلأ
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ُة  ِغيِر الأُمَميِ ِز. 978) َمادَّ ِم الصَّ ُتوُه ِفي ُحكأ  ( الأَمعأ
ُة  ِغيِر َغيأِر الأُمَميِ ِز. 979) َمادَّ ِم الصَّ ِبُق ُهَو ِفي ُحكأ ُنوُن الأُمطأ  ( الأَمجأ
ُة  ِبِق ِفي َحاِل إَفاَقِتِه َكَتَص  980) َمادَّ ُنوِن َغيأِر الأُمطأ َفاُت الأَمجأ َفاِت الأَعاِقِل.( َتَصرُّ  رُّ
ُة  ِبيِ  َماَلُه ِعنأَد ُبُلوِغِه َبلأ ُيَجرَُّب ِبالتََّأنِ ي َفِإَذا َتَحقَّ  981) َمادَّ َطاِء الصَّ ِجَل ِفي إعأ َتعأ َق ( َِل َينأَبِغي َأنأ َيسأ

. َواُلُه ِحيَنِئذ  َفُع إَليأِه َأمأ ُنُه َرِشيًدا ُتدأ  َكوأ
ُة  َنُع ِمنأ التََّصرُِّف ( إَذا َبَلَغ ال 982) َمادَّ ُدُه َوُيمأ َواُلُه َما َلمأ َيَتَحقَّقأ ُرشأ َفعأ إَليأِه َأمأ ِبيُّ َغيأَر َرِشيد  َلمأ ُتدأ صَّ

اِبِق.  َكَما ِفي السَّ
ُة  ِدِه َفَضاَع الأَماُل ِفي َيِد الصَّ  983) َمادَّ َل ُثُبوِت ُرشأ ِغيِر َماَلُه إَليأِه َقبأ ِغيِر َوَأتأَلَفُه ( إَذا َدَفَع َوِصيُّ الصَّ

. َمُن الأَوِصيُّ  َيضأ
ُة  َجُر َعَليأِه ِمنأ ِقَبِل  984) َمادَّ ُنُه َسِفيًها ُيحأ ِغيِر َماَلُه ِعنأَد ُبُلوِغِه ُثمَّ َتَحقََّق َكوأ َطى إَلى الصَّ ( إَذا أَعأ
 الأَحاِكِم.
ُة  حأ  985) َمادَّ ِتاَلِم َواْلأِ  َباِل َوالأَحيأِض َوالأَحَبِل .( َيثأُبُت َحدُّ الأُبُلوِغ ِباِِلحأ
ُة  ُع َسَنَوات  َوُمنأَتَهاُه ِفي ِكَليأ  986) َمادَّ َرَة َسَنًة َوِفي الأَمرأَأِة ِتسأ ِهَما ( َمبأَدُأ ِسنِ  الأُبُلوِغ ِفي الرَُّجِل اثأَنَتا َعشأ

َرَة َسَنةً  َمَل الرَُّجُل اثأَنَتيأ َعشأ َرَة َسَنًة . َوِإَذا َأكأ َس َعشأ َمَلتأ الأَمرأَأةُ َخمأ ُلغأ ُيَقاُل َلُه " الأُمَراِهُق " َوِإَذا َأكأ  َوَلمأ َيبأ
ُلَغا. ُلغأ ُيَقاُل َلَها " الأُمَراِهَقُة " إَلى َأنأ َيبأ ًعا َوَلمأ َتبأ  ِتسأ

ُة  َهرأ َعَليأِه آَثاُر الأُبُلوِغ ُيَعدُّ  987) َمادَّ َرَك ِسنَّ الأُبُلوِغ َوَلمأ َتظأ ًما.( َمنأ َأدأ  َباِلًغا ُحكأ
 

ُة  َبُل ِمنأُه.  988) َمادَّ َعى الأُبُلوَغ َِل ُيقأ ِركأ َمبأَدَأ ِسنِ  الأُبُلوِغ إَذا ادَّ ِغيُر الَِّذي َلمأ ُيدأ  ( الصَّ
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ُة  َراُرُه إنأ َكاَن ( إَذا َأَقرَّ الأُمَراِهُق َأوأ الأُمَراِهَقُة ِفي ُحُضوِر الأَحاِكِم ِبُبُلوِغِه َفاَل ُيَص  989) َمادَّ ُق إقأ دَّ

ُر ُمَكذِ ب  َلُه َظاِهُر الأَحاِل ُمَكذِ ًبا َلُه ِبَأنأ َكاَنتأ ُجثَُّتُه َِل َتَتَحمَُّل الأُبُلوَغ ، َأمَّا إَذا َكاَن َظاِهُر الأَحاِل َغيأ 
ُق َوَتُكوُن ُعُقوُدُه وَ  َلًة الأُبُلوَغ َفُيَصدَّ ة  َأنأ ِبَأنأ َكاَنتأ ُجثَُّتُه ُمَتَحمِ  َد َذِلَك ِبُمدَّ َتَبَرًة َوَلوأ َأَراَد َبعأ َراَرُتُه َناِفَذًة ُمعأ ِإقأ

ِليَِّة ِبَأنأ َيُقوَل : إنِ ي َلمأ َأُكنأ َباِلًغا ِفي َذِلَك الأَوقأِت َأيأ ِحيَن َأقأَررأت  َفاِتِه الأَقوأ َسَخ َتَصرُّ ِبالأُبُلوِغ َفاَل ُيلأَتَفُت َيفأ
ِلِه.  إَلى َقوأ

رِ الأفَ  ُجوأ ِفيأِه الأَمحأ ُل الثَّاِلُث: ِفي السَّ  صأ
ُة  ِفيِه الأَحاِكُم َفَقطأ ،  990) َمادَّ ِغيِر الأُمَميِ ِز َوَوِليُّ السَّ ُجوُر ُهَو ِفي الأُمَعاَماَلِت َكالصَّ ِفيُه الأَمحأ ( السَّ

ِصَياِئِه َحقُّ الأِوَِلَيِة َعَليأِه. ِه َوَأوأ  َوَليأَس ِْلَِبيِه َوَجدِ 
ُة )  َفاِتِه َقبألَ  991َمادَّ ِر ِفي الأُمَعاَماَلِت َغيأُر َصِحيَحة  َوَلِكنَّ َتَصرُّ َد الأَحجأ ِليَُّة َبعأ ِفيِه الأَقوأ َفاُت السَّ  ( َتَصرُّ

َفاِت َساِئِر النَّاِس. ِر َناِفَذٌة َكَتَصرُّ  الأَحجأ
ُة  ُجوِر َوَعَلى 992) َمادَّ ِفيِه الأَمحأ  َمنأ َلِزَمتأُه َنَفَقُتُهمأ ِمنأ َماِلِه. ( ُينأَفُق َعَلى السَّ
ُة  َواِلِه َِل َيُكوُن َبيأُعُه َناِفًذا َوَلِكنأ إَذا َرَأى الأَحاِكُم فِ  993) َمادَّ ُجوُر َشيأًئا ِمنأ َأمأ ِفيُه الأَمحأ يِه ( إَذا َباَع السَّ

 َمنأَفَعًة ُيِجيُزُه.
ُة  ِفي 994) َمادَّ ُجوِر ِبَديأن  ( َِل َيِصحُّ إقأَراُر السَّ  ِه الأَمحأ
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ِر َوالأَحاِدَثةِ  ُجوَدِة َوقأَت الأَحجأ َواِلِه الأَموأ َراِرِه َتأأِثيٌر ِفي َحقِ  َأمأ قأ ِني َليأَس ِْلِ َلًقا َيعأ َدُه. ِْلَخَر ُمطأ  َبعأ

ُة  ُجوِر ُتَؤدَّى ِمنأ َماِلِه. 995) َمادَّ  ( ُحُقوُق النَّاِس الَِّتي َعَلى الأَمحأ
ة )  ِر  996َمادَّ ُفُه إيَّاَها ِبالأَقدأ ُجوُر َدَراِهَم َوَصَرَفَها ِفي َنَفَقِتِه َفِإنأ َكاَن َصرأ ِفيُه الأَمحأ َرَض السَّ َتقأ ( إَذا اسأ

دَ  ي ِمقأ ُروِف ُيَؤدِ  ِر الأَمعأ ُف َزاِئًدا َعنأ الأَقدأ رأ اَها الأَحاِكُم ِمنأ َماِلِه َوِإنأ َكاَن الصَّ ُروِف َأدَّ اَر َنَفَقِتِه َوَيبأُطُل الأَمعأ
 الزَّاِئُد َعنأَها.

ُة  ُرُه ِمنأ ِقَبِل الأَحاِكِم. 997) َمادَّ ُجوِر ُيَفكُّ َحجأ  ( ِعنأَد َصاَلِح َحاِل الأَمحأ
ُجورِ  ُل الرَّاِبُع: ِفي الأَمِديِن الأَمحأ  الأَفصأ

ُة  َتِدًرا َأوأ َطَلَب الأُغَرَماُء ( َلوأ َظَهَر ِعنأَد الأَحاِكِم ُمَماَطَلُة الأَمِدي 998) َمادَّ ِنِه ُمقأ ِن ِفي َأَداِء َديأِنِه َحال  َكوأ
يأِن َباعَ  َتَنَع َعنأ َبيأِعِه َوَتأأِدَيِة الدَّ ُه الأَحاِكُم َوَأدَّى َديأَنُه َبيأَع َماِلِه َوَتأأِدَيَة َديأِنِه َحَجَر الأَحاِكُم َماَلُه ، َوِإَذا امأ

ِديِم النُُّقوِد َأوًَِّل َفِإنأ َلمأ َتِف َفالأُعُروُض َفِإنأ َلمأ َتِف الأُعُروض َأيأ َفَيبأَدُأ ِبَما َبيأعُ  يأِن ِبَتقأ ًضا ُه أَهأَوُن ِفي َحقِ  الدَّ
 َفالأَعَقاُر.
ُة  َيُد إَذا َخاَف ُغَرَماؤُ  999) َمادَّ ِلُس َأيأ الَِّذي َديأُنُه ُمَساو  ِلَماِلِه َأوأ َأزأ ُه َضَياَع َماِلِه ( الأَمِديُن الأُمفأ



ِرِه َعنأ التََّصرُِّف  ِم َغيأِرِه َوَراَجُعوا الأَحاِكَم َعَلى َحجأ َعَلُه ِباسأ ِفَيُه َأوأ َيجأ َراِرِه ِبالتِ َجاَرِة َأوأ َأنأ ُيخأ ِفي َماِلِه َأوأ إقأ
َمَها َبيأَن الأغُ  َواَلُه َوَقسَّ َخِر َحَجَرُه الأَحاِكُم َوَباَع َأمأ َبيأِن ِمنأ ِثَياِبِه ِبَديأِن اْلأ ًبا َأوأ َثوأ َرَماِء إِلَّ َأنَُّه َيتأُرُك َلُه َثوأ

َتَرى َلُه ِمنأ َثَمِنَها ثِ  ِتَفاُء ِبَما ُدوَنَها َباَعَها َواشأ َكَن اِِلكأ َياًبا َرِخيَصًة َتِليُق َوِإنأ َكاَن ِللأَمِديِن ِثَياٌب َثِميَنٌة َوَأمأ
َطى َباِقَيَها   ِللأُغَرَماِء َأيأًضا ِبَحاِلِه َوأَعأ
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َتَرى ِمنأ َثَمِنَها َداًرا ُمَناِسَبةً  ِتَفاُء ِبَما ُدوَنَها َباَعَها َواشأ َكَن اِِلكأ ِلَحاِل الأَمِديِن  َوَكَذِلَك إنأ َكاَن َلُه َداٌر َوَأمأ

َطى َباِقَيَها ِللأُغَرَماِء.  َوأَعأ
ُة  جُ  1000) الأَمادَّ ِر ِمنأ َماِلِه.( ُينأَفُق َعَلى الأَمحأ ِة الأَحجأ ِلِس َوَعَلى َمنأ َلِزَمتأُه َنَفَقُتُه ِفي ُمدَّ  وِر الأُمفأ
ُة  ِر َفَقطأ َوَِل  1001) الأَمادَّ ُجوًدا ِفي َوقأِت الأَحجأ َثُر ِفي َماِل الأَمِديِن الَِّذي َكاَن َموأ يأِن ُيؤأ ُر ِللدَّ ( الأَحجأ

َثُر ِفي الأَماِل الَِّذي َتَملَّ  ِر.ُيؤأ َد الأَحجأ  َكُه َبعأ
ُة  َدَقِة َوَبيأِع َمال   1002) َمادَّ ي إَلى إبأَطاِل َحقِ  الأُغَرَماِء َكالأِهَبِة َوالصَّ َثُر ِفي ُكلِ  َما ُيَؤدِ  ُر ُيؤأ (الأَحجأ

َفاِت الأَمِديِن الأ  َتَبُر َساِئُر َتَصرُّ ِلِس َوَتَبرَُّعاُتُه َوُعُقوُدُه الأُمِضرَُّة ِبَأنأَقَص ِمنأ َثَمِن ِمثأِلِه . ِبَناًء َعَليأِه َِل ُتعأ ُمفأ
َواِلِه الَّ  َتَبُر ِفي َحقِ  َأمأ ِر . َوَلِكنأ ُتعأ ُجوَدِة َوقأَت الأَحجأ َواِلِه الأَموأ َد ِبُحُقوِق الأُغَرَماِء ِفي َحقِ  َأمأ َتَسَبَها َبعأ ِتي اكأ

َتَبرُ  ِر َوَلوأ َأَقرَّ ِبَديأن  ِْلَخَر َِل ُيعأ َتَبُر الأَحجأ ِر َوُيعأ ُجوَدًة ِفي َوقأِت الأَحجأ َواِلِه الَِّتي َكاَنتأ َموأ َراُرُه ِفي َحقِ  َأمأ  إقأ
َي  َراُرُه َعَلى َأنأ ُيَؤدِ  ِر َوَيبأَقى َمِديًنا ِبَأَداِئَها َذِلَك الأَوقأَت َوَأيأًضا َينأُفُذ إقأ َد َزَواِل الأَحجأ َد َبعأ َتِسُب َبعأ ِممَّا َيكأ

رِ   .الأَحجأ
َراهِ  كأ  الأَباُب الثَّاِني ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الَِّتي َتَتَعلَُّق ِباْلأِ

ُة  ِديِدهِ (  1003) َمادَّ َتِدًرا َعَلى إيَقاِع َتهأ ِبُر ُمقأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأُمجأ َراهٌ َلمأ َيُكنأ  ُيشأ َتَبُر إكأ ، ِبَناًء َعَليأِه َِل ُيعأ
َتِدًرا َعَلى إيَقاِع تَ  ِديِدِه َوَتنأِفيِذِه.ُمقأ  هأ

ُة  َراِء  1004) َمادَّ َرِه ِبِإجأ َتَرُط ُحُصوُل َظن   َغاِلب  ِللأُمكأ ِني ُيشأ َرِه ِبِه . َيعأ َرِه ِمنأ الأُمكأ ُف الأُمكأ َتَرُط َخوأ ( ُيشأ
َرُه َعَليأِه.  َعلأ الأُمكأ َرَه ِبِه إنأ َلمأ َيفأ ِبِر الأُمكأ  الأُمجأ
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ُة  َتَبًرا 1005) َمادَّ َراهُ ُمعأ كأ ِبِر َأوأ ُحُضوِر َتاِبِعِه َيُكوُن اْلأِ َرَه َعَليأِه ِفي ُحُضوِر الأُمجأ َرُه الأُمكأ  ( إنأ َفَعَل الأُمكأ

ًعا بَ  َتَبُر ; ِْلَنَُّه َيُكوُن َقدأ َفَعَلُه َطوأ ِبِر َأوأ َتاِبِعِه َفاَل ُيعأ دَ . َوَأمَّا إَذا َفَعَلُه ِفي ِغَياِب الأُمجأ َراِه .  عأ كأ َزَواِل اْلأِ
ِبِر َوَمنأ يَ  َرُه َوَباَع َماَلُه ِفي ِغَياِب الأُمجأ َرَه َأَحٌد آَخَر َعَلى َبيأِع َماِلِه َوَذَهَب الأُمكأ َتَعلَُّق ِبِه َفاَل َمَثاًل َلوأ َأكأ

َتَبًرا. َراهُ َوَيُكوُن الأَبيأُع َصِحيًحا َوُمعأ كأ َتَبُر اْلأِ  ُيعأ



ُة  يَجاُر َوَِل الأِهَبُة َوَِل الأفَ  ( 1006) َمادَّ َراُء َوَِل اْلأِ َتَبر  َوَِل الشِ  َراه  ُمعأ َتَبُر الأَبيأُع الَِّذي َوَقَع ِبِإكأ َراُغ َوَِل َِل ُيعأ
َعِة ، ُملأِجًئا َكا فأ َقاُط الشُّ يِن َوَِل إسأ بأَراُء َعنأ َمال  َوَِل َتأأِجيُل الدِ  َراُر َواْلأِ قأ لأُح َواْلأِ َراهُ َأوأ َغيأُر الصُّ كأ َن اْلأِ

َتَبُر. َراِه ُيعأ كأ َد َزَواِل اْلأِ َرُه َما َذَكَر َبعأ  الأُملأِجِئ ، َوَلِكنأ َلوأ َأَجاَز الأُمكأ
ُة  ِليَِّة َعَلى َما ُذِكَر فِ  1007) َمادَّ َفاِت الأَقوأ َتَبًرا ِفي التََّصرُّ َراَه الأُملأِجَئ َيُكوُن ُمعأ كأ ِة ( َكَما َأنَّ اْلأِ ي الأَمادَّ

َتَبُر ِفي التََّصرُّ  َراهُ َغيأُر الأُملأِجِئ َفُيعأ كأ ِليَِّة . َوَأمَّا اْلأِ َفاِت الأِفعأ اِبَقِة َكَذِلَك ِفي التََّصرُّ ِليَِّة َفَقطأ َوَِل السَّ َفاِت الأَقوأ
ِليَِّة . َفَعَليأِه َلوأ َقاَل َأَحٌد ِْلخَ  َفاِت الأِفعأ َتَبُر ِفي التََّصرُّ ُتلأك َأوأ اقأَطعأ َأَحَد ُيعأ َر اتأَلفأ َماَل ُفاَلن  َوِإِلَّ َأقأ

ِبِر َفَقطأ ، َوَأمَّا َلوأ  َماُن َعَلى الأُمجأ َتَبًرا َوَيلأَزُم الضَّ َراهُ ُمعأ كأ َضاِئك َفَأتأَلَف َذِلَك َيُكوُن اْلأِ َقاَل اتأَلفأ َماَل أَعأ
ِبُسك َوأَ  ِربأَك َأوأ َأحأ َماُن َعَلى الأُمتأِلِف َفَقطأ ُفاَلن  َوِإِلَّ َأضأ َتَبًرا َوَيلأَزُم الضَّ َراهُ ُمعأ كأ تأَلَف َذِلَك َفاَل َيُكوُن اْلأِ

َتَمُل َعاَدًة.   َحيأُث َكاَن َذِلَك ِممَّا ُيحأ
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َعةِ  فأ  الأَباُب الثَّاِلُث ِفي َبَياِن الشُّ

: َبَعِة ُفُصول   َوَينأَقِسُم إَلى َأرأ
 ان مراتب الشفعةالفصل اْلول:في بي

ُة  َصيأِن  1008) َمادَّ ِتَراِك َشخأ ِس الأَمِبيِع َكاشأ ُل : َأنأ َيُكوَن ُمَشاِرًكا ِفي َنفأ َوَّ َعِة َثاَلَثٌة : اْلأ فأ َباُب الشُّ ( َأسأ
ِتَراِك ِفي َحقِ  ال ِ ِفي َعَقار  َشاِئع  . الثَّاِني : َأنأ َيُكوَن َخِليًطا ِفي َحقِ  الأَمِبيِع َكاِِلشأ ِب الأَخاص  رأ شُّ

َحا ِ َيُكوُن َأصأ ِب الأَخاص  رأ َتَرَكِة ِفي َحقِ  الشُّ َياِض الأُمشأ َدى الرِ  ِ ، َمَثاًل إَذا ِبيَعتأ إحأ ُب َوالطَِّريِق الأَخاص 
َرى ُكلُُّهمأ ُشَفَعاَء ، ُماَلِصَقًة َكاَنتأ ِجيَراُنُهمأ َأمأ َلمأ َتُكنأ َكَذِلَك َلوأ بِ  ُخأ َياِض اْلأ َتُح الرِ  اُر الَِّتي ُيفأ يَعتأ الدَّ

وِر الَِّتي َلَها َأبأَواٌب َعَلى ِتلأَك الطَِّريِق ُكلُُّهمأ ُشَفَعاَء ،  َحاُب الدُّ َسَواٌء َباُبَها َعَلى َطِريق  َخاص   َكاَن َأصأ
َيا َدى الرِ  ر  َينأَفُع ِمنأُه الأُعُموُم َأَكاَنتأ ِجيَراُنُهمأ ُماَلِصَقًة َأمأ َلمأ َتُكنأ ، َوَأمَّا إَذا ِبيَعتأ إحأ ِقيَِّة ِمنأ َنهأ ِض الأَمسأ

قَ  َرى الَِّتي ُتسأ ُخأ َياِض اْلأ َحاِب الرِ  َياِر الَِّتي َلَها ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  َباٌب َفَليأَس ِْلَصأ َدى الدِ  ى ِمنأ َذِلَك َأوأ إحأ
َرى الَِّتي َلهَ  ُخأ َياِر اْلأ َحاِب الدِ  ِر َأوأ ِْلَصأ َعِة . الثَّاِلُث : َأنأ َيُكوَن النَّهأ فأ ا َأبأَواٌب ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  َحقُّ الشُّ

 َجاًرا ُماَلِصًقا.
ُة  ِس الأَمِبيِع َثاِنًيا ِللأَخِليِط ِفي َحقِ  الأَمِبيِع َثاِلًثا ِللأَجا 1009) َمادَّ َعِة : َأوًَِّل ِللأُمَشاِرِك ِفي َنفأ فأ ِر ( َحقُّ الشُّ
َعِة َوَما َداَم الثَّاِني َطاِلًبا َفَليأَس ِللثَّ الأُماَلِص  فأ َخَريأِن َحقُّ . الشُّ ُل َطاِلًبا َفَليأَس ِلْلأ َوَّ اِلِث َحقُّ ِق َوَما َداَم اْلأ
َعِة. فأ  الشُّ
ُة  ِس الأَمِبيِع َأوأ َكاَن ُمَشاِرًكا َوَتَرَك ُشفأ  1 0 1 0) َمادَّ َعَتُه َيُكوُن َحقُّ ( إَذا َلمأ َيُكنأ ُمَشاِرًكا ِفي َنفأ

َقَط َحقَُّه َيُكونُ  َعِة ِللأَخِليِط ِفي َحقِ  الأَمِبيِع إنأ َكاَن َثمَّ َخِليٌط َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َأوأ َكاَن َوَأسأ فأ ِصُق  الشُّ اُر الالَّ الدَّ
 َشِفيًعا َعَلى َهَذا 
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َتَرِك َوَتَرَك  الأَحاِل . َمَثاًل إَذا َباَع َأَحٌد ِملأَكُه الأَعَقاِريَّ  اِئَعَة ِفي الأَعَقاِر الأُمشأ َتُه الشَّ َتِقلَّ َأوأ ِحصَّ الأُمسأ

ِ إ ِ َأوأ الطَِّريِق الأَخاص  ِب الأَخاص  رأ َعِة ِللأَخِليِط ِفي َحقِ  الشُّ فأ َعِتِه َيُكوُن َحقُّ الشُّ نأ َكاَن الأُمَشاِرُك َحقَّ ُشفأ
َعِة ِللأَجاِر ُهَناَك َخِليٌط َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َأوأ  فأ َعِتِه َفَعَلى ِكلأَتا الأَحاَلَتيأِن َيُكوُن َحقُّ الشُّ َقَط َحقَّ ُشفأ َكاَن َوَأسأ

 الأُماَلِصِق.
ُة  َخرِ  1 01 1) َمادَّ ِليُّ ِملأَك آَخَر ُيَعدُّ َأَحُدُهَما ِلْلأ فأ  ( إَذا َكاَن الطَّاَبُق الأُعلأِويُّ ِمنأ الأِبَناِء ِملأَك َأَحد  َوالسُّ

 َجاًرا ُماَلِصًقا.
ُة  اِر َوَأمَّا إَذا َلمأ َيُكنأ  1012) َمادَّ ِس الدَّ ِم الأُمَشاِرِك ِفي َنفأ اِر ُهَو ِفي ُحكأ (الأُمَشاِرُك ِفي َحاِئِط الدَّ

ًة َعَلى َحاِئِط َجاِرِه َفُيَعدُّ َجا َتدَّ ِفِه ُممأ َشاُب َسقأ ًرا ُماَلِصًقا َوَِل ُيَعدُّ ُمَشاِرًكا ِفي الأَحاِئِط َوَلِكنأ َكاَنتأ َأخأ
ِفِه َعَلى َحاِئِط َجاِرِه. َشاِب َسقأ ِع ُرُءوِس َأخأ  َشِريًكا َوَخِليًطا ِبُمَجرَِّد َحقِ ِه ِفي َوضأ

ُة  ِني َِل ا  1013) َمادَّ َهاِم َيعأ َداُر السِ  َتَبُر ِمقأ َتَبُر َعَدُد الرُُّءوِس َوَِل ُيعأ َفَعاُء ُيعأ َد الشُّ َداِر ( إَذا َتَعدَّ ِتَباَر ِلِمقأ عأ
َتهُ  ِف ِحصَّ اِر ِْلََحد  َوُثُلُثَها َوُسُدُسَها ِْلَخِريَن َوَباَع َصاِحُب النِ صأ ُف الدَّ  الأِحَصِص . َمَثاًل َلوأ َكاَن ِنصأ

ُف َبيأَنُهَما ِبالأُمَناَصَفِة َوَليأَس ِلَصاحِ  َسُم النِ صأ َعِة ُيقأ فأ َخَراِن ِبالشُّ ِب الثُُّلِث َأنأ َيأأُخَذ ِبُموِجِب ِْلَخَر َفَطاَلَب اْلأ
َخِر. ًة َزاِئَدًة َعَلى اْلأ ِتِه ِحصَّ  ِحصَّ

ُة  ََعمِ  َمَثاًل َلوأ ِبيَعتأ  -(  1014) َمادَّ ََخصُّ َعَلى اْلأ ُم اْلأ َتَمَع ِصنأَفاِن ِمنأ الأُخَلَطاِء ُيَقدَّ ، ) إَذا اجأ
ُلوَكِة الَِّتي َلَها حَ  َياِض الأَممأ َدى الرِ  ِبَها إحأ ِغيِر َمَع ُشرأ ِر الصَّ ِدَث ِمنأ النَّهأ ِق الَِّذي ُأحأ قُّ ُشرأب  ِفي الأَخرأ

دَ  ِق َوَأمَّا َلوأ ِبيَعتأ إحأ ِب ِفي َذِلَك الأَخرأ رأ َعِة الَِّذيَن َلُهمأ َحقُّ الشُّ فأ ُح ِفي َحقِ  الشُّ ُم َوُيَرجَّ َياِض الَِّتي ُيَقدَّ ى الرِ 
ِر َوَمنأ َلُه َحقُّ ُشرأب  َلَها َحقُّ ُشرأب  ِفي َذلِ  َعُة َتُعمُّ َمنأ َلُه َحقُّ ُشرأب  ِفي النَّهأ فأ ِبَها َفالشُّ ِر َمَع ُشرأ َك النَّهأ

ِقِه ، َكَما َأنَُّه إَذا ِبيَعتأ َداٌر َباُبَها ِفي ُزَقاق  َغيأِر َساِلك  ُمنأَشِعب  ِمنأ ُزَقاق  آَخَر َغيأِر َسالِ  ك  َِل ِفي َخرأ
َقاِق الأُمنأَشِعِب ِمنأُه َغيأِر اَيُكوُن شَ  اِلِك ِفيًعا إِلَّ ِمنأ َباِب َداِرِه ِفي الأُمنأَشِعِب َوِإَذا ِبيَعتأ َداٌر َباُبَها ِفي الزُّ لسَّ

َقاِق الأُمنأَشِعِب َوالأُمنأَشِعِب ِمنأُه. َعُة َمنأ َلُه َحقُّ الأُمُروِر ِفي الزُّ فأ  َتُعمُّ الشُّ
ُة  َضَتُه َفَقطأ َوَلمأ َيِبعأ ( إذَ  1015) َمادَّ  ا َباَع َمنأ َلُه َحقُّ ُشرأب  َخاص   َروأ
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َعٌة ، َوُيَقاَس الطَِّريُق الأَخاصُّ َعَلى َهَذا. ِبَها ُشفأ ِبَها َفَليأَس ِللأُخَلَطاِء ِفي َحقِ  ُشرأ  َحقَّ ُشرأ

ُة  ٌم َعَلى َحقِ  الطَِّري 1016) َمادَّ ِب ُمَقدَّ رأ َضٌة َخِليُطَها َواِحٌد ِفي َحقِ  (َحقُّ الشُّ ِق ، َفَعَليأِه َلوأ ِبيَعتأ َروأ
ِب َعَلى َصاِحِب َحقِ   رأ ُح َصاِحُب َحقِ  الشُّ ُم َوُيَرجَّ ِ ُيَقدَّ ِ َوآَخُر ِفي َطِريِقَها الأَخاص  ِب الأَخاص  رأ الشُّ

 الطَِّريِق.



َعةِ  فأ : ِفي َبَياِن َشَراِئِط الشُّ ُل الثَّاِنيأ  الأَفصأ
ُة )  ِفيَنِة  1017َمادَّ َعُة ِفي السَّ فأ ِري الشُّ ُفوُع ِملأًكا َعَقاِريًّا . ِبَناًء َعَليأِه َِل َتجأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأَمشأ ( ُيشأ

َِميِريَِّة. ََراِضي اْلأ  َوَساِئِر الأَمنأُقوَِلِت َوَعَقاِر الأَوقأِف َواْلأ
ُة  َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأمَ  1018) َمادَّ ُفوُع ِبِه ِملأًكا َأيأًضا ، ِبَناًء َعَليأِه َلوأ ِبيَع ِملأٌك َعَقاِريٌّ َِل َيُكوُن ( ُيشأ شأ

ِفِه َشِفيًعا.  ُمَتَولِ ي َعَقاَر الأَوقأِف الَِّذي ِفي اتِ َصاِلِه َأوأ ُمَتَصرِ 
ُة)  ُلوَكُة الأَواِقَعُة ِفي َأرأِض  1019َمادَّ َبأِنَيُة الأَممأ َجاُر َواْلأ َشأ َِميِريَِّة ِهَي ِفي ُحكأِم (اْلأ ََراِضي اْلأ الأَوقأِف َأوأ اْلأ

َعُة. فأ ِري ِفيِه الشُّ  الأَمنأُقوِل َِل َتجأ
ُة  َعُة ِفي 1020)َمادَّ فأ ِري الشُّ َبأِنَيِة َتجأ َجاِر َواْلأ َشأ ُلوَكُة َمَع َما َعَليأَها ِمنأ اْلأ َصُة الأَممأ ( َلوأ ِبيَعتأ الأَعرأ

َجاِر َواْلأَ  َشأ عَ اْلأ فأ ِري ِفيَها الشُّ َبأِنَيُة َفَقطأ َفاَل َتجأ َجاُر َواْلأ َشأ ِض ، َوَأمَّا إَذا ِبيَعتأ اْلأ َرأ  ُة.بأِنَيِة َأيأًضا َتَبًعا ِلِلأ
ُة  ِحيِح. 1021) َمادَّ ِد الأَبيأِع الأَباتِ  الصَّ َعُة َِل َتثأُبُت إِلَّ ِبَعقأ فأ  (الشُّ
ُة  ِط  1022) َمادَّ ِم الأَبيأِع . ِبَناًء َعَليأِه َلوأ ( الأِهَبُة ِبَشرأ  الأِعَوِض ِفي ُحكأ
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ِط ِعَوض  َيُكوُن َجاُرُه الأُماَلِصُق َشِفيًعا. ُلوَكَة ِْلَخَر ِبَشرأ  َذَهَب َوَسلََّم َأَحٌد َداِرِه الأَممأ

ُة  َعُة ِفي الأَعَقاِر الَِّذي ِملأٌك ِْلَخَر بِ  1023) َمادَّ فأ ِري الشُّ ِط ( َِل َتجأ اَل َبَدل  َكَتَملُِّك َأَحد  َعَقاًرا ِباَل َشرأ
 ِعَوض  َأوأ ِبِميَراث  ، َأوأ ِبَوِصيَّة .

ُة  ِد الأَبيأِع الأَواِقِع َصَراَحًة َأوأ َدَِلَلًة َمَثاًل إَذا  1024) َمادَّ ِفيِع ِرًضى ِفي َعقأ َتَرُط َأنأ َِل َيُكوَن ِللشَّ ( ُيشأ
َد الأَبيأِع َوقَ  َد َذِلَك َوَكَذا إَذا َأَراَد َأنأ َسِمَع َعقأ َعِة َبعأ فأ َعِتِه َوَليأَس َلُه َطَلُب الشُّ ُقُط َحقُّ ُشفأ اَل ُهَو ُمَناِسٌب َيسأ

ُقُط َحقُّ ُشفأ  ِد الأَبيأِع َيسأ َد َسَماِعِه ِبَعقأ َتِري َبعأ ُفوَع ِمنأ الأُمشأ َتأأِجَر الأَعَقاَر الأَمشأ َتِرَي َأوأ َيسأ َذِلَك إَذا َعِتِه َوكَ َيشأ
َة  َعِتِه ِفي الأَعَقاِر الَِّذي َباَعُه َراِجعأ َمادَّ  . 100َكاَن َوِكياًل ِللأَباِئِع َفَليأَس َلُه َحقُّ ُشفأ

ُة  َعُة ِفي الأ  1025) َمادَّ فأ ِري الشُّ َداِر ، ِبَناًء َعَليأِه َِل َتجأ ُلوَم الأِمقأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأَبَدُل َماًِل َمعأ َعَقاِر ( ُيشأ
اِر الَِّتي ُمِلَكتأ َبَدَل أُ  َعُة ِفي الدَّ فأ ِري الشُّ َرِة الأَحمَّاِم ; الَِّذي ُمِلَك ِبالأَبَدِل الَِّذي ُهَو َغيأُر َمال  . َمَثاًل َِل َتجأ جأ

َرُة الَِّتي ِهَي ِمنأ َقِبيِل الأ  ُجأ اِر ُهَنا َليأَس ِبَمال  َوِإنََّما ُهَو اْلأ َعُة ِفي ِْلَنَّ َبَدَل الدَّ فأ ِري الشُّ َمَناِفِع . َكَذِلَك َِل َتجأ
ِر.  الأِملأِك الأَعَقاِريِ  الَِّذي ُمِلَك َبَدٌل َعنأ الأَمهأ

ُة  َعُة ِفي الأَبيأِع الأَفاسِ  1026) َمادَّ فأ ِري الشُّ َتَرُط َأنأ َيُزوَل ِملأُك الأَباِئِع َعنأ الأَمِبيِع . ِبَناًء َعَليأِه َِل َتجأ ِد ( ُيشأ
تَ  ِط الأِخَياِر إنأ َكاَن الأُمَخيَُّر الأُمشأ َداِد الأَباِئِع َوِإنََّما ِفي الأَبيأِع ِبَشرأ ِترأ ُقطأ َحقُّ اسأ َعُة َما َلمأ َيسأ فأ ِري الشُّ ِرَي َفَتجأ

ُقطأ َحقُّ ِخَياِرِه . َوَأمَّ  َعُة َما َلمأ َيسأ فأ ِري الشُّ َيِة َوِإنأ َكاَن الأُمَخيَُّر الأَباِئَع َفاَل َتجأ ؤأ ا ِخَياُر الأَعيأِب َوِخَياُر الرُّ
َعِة. فأ  َفَليأَسا ِبَماِنَعيأِن ِلُثُبوِت الشُّ



ُة  َتَرَكٌة َبيأَن الأُمَتَشاِرَكيأِن َفاَل  1027) َمادَّ ُتِسَمتأ َداٌر ُمشأ ِسيِم الأَعَقاِر َفَلوأ ُاقأ َعُة ِفي َتقأ فأ ِري الشُّ ( َِل َتجأ
 ُق َشِفيًعا. َيُكوُن الأَجاُر الأُماَلِص 

 

 199ص:
َعةِ  فأ ُل الثَّاِلُث: ِفيأ َبَياِن َطَلِب الشُّ  الأَفصأ

ُة  َهاِد َوَطَلُب 1028)َمادَّ شأ ِريِر َواْلأِ َعِة َثاَلَثُة َطَلَبات  َوِهَي َطَلُب الأُمَواَثَبِة َوَطَلُب التَّقأ فأ ( َيلأَزُم ِفي الشُّ
 الأُخُصوَمِة َوالتََّملُِّك.

ُة  ِلِس الَِّذي َسِمَع ِفيِه  1029) َمادَّ َعِة ِفي الأَمجأ فأ ِفيَع َأنأ َيُقوَل َكاَلًما َيُدلُّ َعَلى َطَلِب الشُّ ( َوَيلأَزُم الشَّ
َعِة َوُيَقاُل ِلَهَذا َطَلُب الأمُ  فأ ُلُبُه ِبالشُّ ِلِه َأَنا َشِفيُع الأَمِبيِع َأوأ َأطأ َد الأَبيأِع ِفي الأَحاِل َكَقوأ  َواَثَبِة.َعقأ

ُة )  َهَد ِبَأنأ َيُقوَل ِفي  1030َمادَّ ِريَر َوَأنأ َيشأ ُلَب التَّقأ َد َطَلِب الأُمَواَثَبِة َأنأ َيطأ ِفيِع َبعأ ( َيِجُب َعَلى الشَّ
َتِري َأنأتَ  َتَرى َهَذا الأَعَقاَر َأوأ ِعنأَد الأُمشأ َتَريأَت  ُحُضوِر َرُجَليأِن ِعنأَد الأَعَقاِر الأَمِبيِع َأنَّ ُفاَلًنا َقدأ اشأ َقدأ اشأ

َت َعَقاَرَك َوَأنَ  ُجوًدا ِفي َيِدِه َأنأَت َقدأ ِبعأ ا َشِفيُعُه ِبَهِذِه الأَعَقاَر الأُفاَلِنيَّ َأوأ ِعنأَد الأَباِئِع إنأ َكاَن الأَعَقاُر َموأ
َهَدا . َوِإنأ َكانَ  ُلُبَها َأيأًضا اشأ َن َأطأ َعَة َواْلأ فأ ِكنأُه الأِجَهِة َوُكنأُت َطَلبأُت الشُّ ِفيُع ِفي َمَحل   َبِعيد  َوَلمأ ُيمأ  الشَّ

َسَل ِكَتاًبا. ُل آَخَر َفِإَذا َلمأ َيِجدأ َوِكياًل َأرأ ِه ُيَوكِ  َهاِد ِبَهَذا الأَوجأ شأ ِريِر َواْلأِ  َطَلُب التَّقأ
ُة  ِعَي ِفي ُحُضوِر الأَحاِكِم بَ  1031) َمادَّ ِفيَع َوَيدَّ ُلَب الشَّ َهاِد َوُيَقاُل ( َيلأَزُم َأنأ َيطأ شأ ِريِر َواْلأِ َد َطَلِب التَّقأ عأ

 ِلَهَذا َطَلُب الأُخُصوَمِة َوالتََّملُِّك.
ُة  َراِض َمَثاًل َكَأنأ َلمأ  1023) َمادَّ عأ ِفيُع َطَلَب الأُمَواَثَبِة ِبَأنأ َكاَن ِفي َحال  َيُدلُّ َعَلى اْلأِ َر الشَّ ( إنأ َأخَّ

َعَة َلمَّا  فأ ث  آَخَر َأوأ َقاَم ِمنأ َيطأُلبأ الشُّ ل  آَخَر َأوأ َبحأ ِتَغاِلِه ِبُشغأ ِلِس َأوأ َكاشأ َد الأَبيأِع ِفي َذِلَك الأَمجأ َسِمَع َعقأ
َعِتِه. ُقُط َحقُّ ُشفأ َعَة َيسأ فأ ُلَب الشُّ ِلِس ُدوَن َأنأ َيطأ  الأَمجأ

ُة  ِريِر َواْلأِ  1033) َمادَّ ِفيُع َطَلَب التَّقأ َر الشَّ َهاِد ( َلوأ َأخَّ  شأ
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َعِتِه. ُقُط َحقُّ ُشفأ َساِل ِكَتاب  َيسأ َراُؤُه ِفيَها َوَلوأ ِبِإرأ ِكُن إجأ ًة ُيمأ  ُمدَّ

ُة  ًرا ِمنأ ُدوِن ُعذأر   1034) َمادَّ َهاِد َشهأ شأ ِريِر َواْلأِ َد َطَلِب التَّقأ ِفيُع َطَلَب الأُخُصوَمِة َبعأ َر الشَّ ( َلوأ َأخَّ
ِنهِ  َعِتِه. َشرأِعي   َكَكوأ ُقُط َحقُّ ُشفأ  ِفي ِدَيار  َيسأ

ُة  ِغيِر َفاَل  1035) َمادَّ َعِة الصَّ ُجوِريَن َوِليُُّهمأ َوِإنأ َلمأ َيطأُلبأ الأَوِليُّ َحقَّ ُشفأ َعِة الأَمحأ ُلُب َحقَّ ُشفأ ( َيطأ
َد الأُبُلوِغ. َعِة َبعأ فأ  َتبأَقى َلُه َصاَلِحيَُّة َطَلِب َحقِ  الشُّ

 : في بيان حكم الشفعةالفصل الرابع



ُة  ِم الأَحاِكِم. 1036) َمادَّ َتِري َأوأ ِبُحكأ ِليِمِه ِبالتََّراِضي َمَع الأُمشأ ُفوِع ِبَتسأ ِفيُع َماِلًكا ِللأَمشأ  ( َيُكوُن الشَّ
ُة  ِتَراِء ابأِتَداًء ِبَناءً  1037) َمادَّ َعِة ُهَو ِبَمنأِزَلِة اِِلشأ فأ َكاُم الَِّتي َتثأُبُت  ( َتَملُُّك الأَعَقاِر ِبالشُّ َحأ َعَليأِه َفاْلأ

عَ  فأ َيِة َوِخَياِر الأَعيأِب َتثأُبُت ِفي الأَعَقاِر الأَمأأُخوِذ ِبالشُّ ؤأ دِ  ِبِخَياِر الرُّ َراِء ابأِتَداًء َكالرَّ  ِة َأيأًضا.ِبالشِ 
ُة  َد َطَلِب الأُمَواَثَبِة َوَطَلبِ  1038) َمادَّ ِفيُع َبعأ ُفوِع  ( َلوأ َماَت الشَّ ِريِر َوَقبأَل َأنأ َيُكوَن َماِلًكا ِللأَمشأ التَّقأ

َعِة إَلى َوَرَثِتِه. فأ ِم الأَحاِكِم َلمأ َينأَتِقلأ َحقُّ الشُّ َتِري َأَوِبُحكأ ِليِمِه ِبالتََّراِضي َمَع الأُمشأ  ِبَتسأ
ُة  َد الطََّلَبيأنِ 1039)َمادَّ ُفوَع ِبِه َبعأ ِفيُع الأَمشأ ُفوَع  ( َلوأ َباَع الشَّ َل َتَملُِّكِه الأَمشأ ُروِح َوَقبأ ِه الأَمشأ َعَلى الأَوجأ

َعِتِه. ُقُط َحقُّ ُشفأ  َيسأ
ُة   ( َلوأ ِبيَع ِملأٌك َعَقاِريٌّ آَخُر ُمتَِّصٌل ِبالأِملأِك  1040) َمادَّ
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ُروِح فَ  ِه الأَمشأ ِفيُع َعَلى الأَوجأ َل َأنأ َيَتَملََّكُه الشَّ ُفوِع َقبأ  اَل َيُكوُن َشِفيًعا ِلَهَذا الأَعَقاِر الثَّاِلِث.الأَمشأ

ُة  َدار  ِمنأ الأَعَقارِ 1041) َمادَّ ِذ ِمقأ ِفيِع َحقٌّ ِفي َأخأ ِزَئَة . ِبَناًء َعَلى َذِلَك َليأَس ِللشَّ َبُل التَّجأ َعُة َِل َتقأ فأ  ( الشُّ
ِك َباِقيِه. ُفوِع َوَترأ  الأَمشأ

ُة  َقَط َحقَّ ( َليأَس ِلَبعأ  1042) َمادَّ َتُهمأ ِلَبعأض  ، َوِإنأ َفَعَل َأَحُدُهمأ َذِلَك َأسأ َفَعاِء َأنأ َيَهُبوا ِحصَّ ِض الشُّ
َعِتِه.  ُشفأ
ُة  َخِر َأنأ َيأأُخَذ َتَماَم الأَعَقاِر  1043) َمادَّ ِفيِع اْلأ ِم الأَحاِكِم َفِللشَّ َل ُحكأ َفَعاِء َحقَُّه َقبأ َقَط َأَحُد الشُّ ( إنأ َأسأ

َخِر َأنأ َيأأُخَذ َحقَُّه.الأمَ  ِم الأَحاِكِم َفَليأَس ِلْلأ َد ُحكأ َقَطُه َبعأ ُفوِع َوِإنأ َأسأ  شأ
ُة  ُفوِع َشيأًئا ِمنأ َماِلِه َكَصبأِغِه َفَشِفيُعُه ُمَخيٌَّر إنأ َشاَء 1044) َمادَّ َتِري َعَلى الأِبَناِء الأَمشأ ( َلوأ َزاَد الأُمشأ

َدَث َعَلى الأَعَقاِر َتَرَكُه َوِإنأ َشاَء َتَملَّ  َتِري َقدأ َأحأ َياَدِة ، َوِإنأ َكاَن الأُمشأ َطاِء َثَمِن الأِبَناِء َوِقيَمِة الزِ  َكُه ِبِإعأ
ِفيُع ِبالأِخَياِر إنأ َشاَء َتَرَكُه َوِإنأ َشاَء َتَملََّك الأمَ  َجاًرا ، َفالشَّ ُفوِع ِبَناًء َأوأ َغَرَس ِفيِه َأشأ ُفوَع ِبإِ الأَمشأ َطاِء شأ عأ

َبأِنَيِة َأوأ اْلأَ  َتِرَي َعَلى َقلأِع اْلأ ِبَر الأُمشأ َجاِر َوَليأَس َلُه َأنأ ُيجأ َشأ َبأِنَيِة َواْلأ َجاِر. َثَمِنِه َوِقيَمِة اْلأ  شأ
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 "بعد صورة الخط الهمايوني"
 )ليعمل بموجبه(

 ِرَكاتُ الأِكَتاُب الأَعاِشُر:الشَّ 
 في أنواع الشركات و يشتمل على مقدمة و ثمانية أبواب



ِهيَّةِ  ِطاَلَحاِت الأِفقأ َمُة: ِفي َبَياِن َبعأِض اِِلصأ  الأُمَقدِ 
ُة  ِتَياُزُهمأ ِبَذلِ  1045) الأَمادَّ ء  َوامأ َق الأَواِحِد ِمنأ النَّاِس ِبَشيأ ِتَصاُص َما َفوأ ِل ِهَي اخأ َصأ ِرَكُة ِفي اْلأ َك (الشَّ

ِرَكِة الَِّذي ُهَو َسَبٌب ِلَهَذا  ِد الشَّ َنى َعقأ ِطاَلًحا ِفي َمعأ ًفا َواصأ َمُل َأيأًضا ُعرأ َتعأ ِء . َلِكنأ ُتسأ يأ الشَّ
َميأِن. َلَقة  إَلى ِقسأ ِرَكُة ِبُصوَرة  ُمطأ َسُم الشَّ ِتَصاِص . َفِلَذِلَك ُتقأ  اِِلخأ

ُصلُ  ِتَراِء َواِِلتِ َهابِ  َأَحُدُهَما : َشِرَكُة الأِملأِك ، َوَتحأ َباِب التََّملُِّك َكاِِلشأ  ِبَسَبب  ِمنأ َأسأ
ِصياَلُت الأِقسأ  َرَكاِء . َوَتأأِتي َتفأ يَجاِب َوالأَقُبوِل َبيأَن الشُّ ُصُل ِباْلأِ ِد ، َوَتحأ َميأِن ِفي َوالثَّاِني : َشِرَكُة الأَعقأ

ُصوِص   َباِبِهَما الأَمخأ

 

 203ص:
ذِ َوُيوَجُد ِسَوى هَ  َخأ َتِرِكيَن ِفي َصاَلِحيَِّة التََّملُِّك ِباْلأ ُن الأَعامَِّة ُمشأ َباَحِة ، َوِهَي َكوأ َميأِن َشِرَكُة اْلأِ  َذيأِن الأِقسأ

ِل ِملأًكا ِْلََحد  َكالأَماِء. َصأ َياِء الأُمَباَحِة الَِّتي َليأَستأ ِفي اْلأ َشأ َراِز ِلِلأ حأ  َواْلأِ
ُة  ُصوِص.(الأِقسأ  1046) الأَمادَّ ِصيُلَها َيأأِتي ِفي َباِبَها الأَمخأ ِريُفَها َوَتفأ ِسيِم. َوَتعأ َنى التَّقأ  َمُة ِبَمعأ
ُة  ُعُه  1047) الأَمادَّ َصاِن َوَجمأ َغأ َمُل ِمنأ اْلأ َلِة والجيت َوُهَو َما ُيعأ ( الأَحاِئُط ِعَباَرٌة َعنأ الأِجَداِر َوالطَّبأ
 ِحيَطاُن.
ُة  وَن َوالأَعاِبُروَن ِفي الطَِّريِق الأَعامِ .( الأ  1048) الأَمادَّ ِن الأَعامَِّة َوُهمأ الأَمارُّ  َمارَُّة ِبَوزأ
ُة  ُعَها َقَنَواٌت. 1049) الأَمادَّ َطاًل َأوأ ِسَياًقا َوَجمأ ِض َقسأ َرأ َت اْلأ َرى الأَماِء َتحأ  ( الأَقَناُة ِبَفتأِح الأَقاِف َمجأ
ُة  َراُف َسدِ  ( الأُمَسنَّاةُ  1050) الأَمادَّ َدة  ، الأَحدُّ َوَسدُّ الأَماِء َوَأطأ ُتوَحة  َوُنون  ُمَشدَّ ُموَمة  َوِسين  َمفأ  ِبِميم  َمضأ

. ُعَها ُمَسنََّيات   الأَماِء َوَحافَّاُت ُفوََّهاِت الأَماِء َوَجمأ
ُة  َرأضِ  1051) الأَمادَّ ُل اْلأ َماِر ، َوُهَو َجعأ عأ َنى اْلأِ َياُء ِبَمعأ حأ َراَعِة.( اْلأِ   َصاِلَحًة ِللزِ 
ُة  ِل َأنأ َِل َيَضَع آَخُر َيَدُه  1052) الأَمادَّ ََراِضي ِْلَجأ َراِف اْلأ َجاِر َوَغيأِرَها ِفي َأطأ َحأ ُع اْلأ ِجيُر َوضأ ( التَّحأ

 َعَليأَها.
ُة  نأَساِن َماَلُه. 1053) الأَمادَّ ِف اْلأِ نأَفاُق ِعَباَرٌة َعنأ َصرأ  ( اْلأِ

َرُف ِفي الأَحَواِئِج َوالتََّعيُِّش. 1054ُة ) الأَمادَّ  َراِهُم َوالزَّاُد َوالذَِّخيَرُة الَِّتي ُتصأ  ( النََّفَقُة الدَّ
ُة  ُد الأَعَمِل َوالأِتَزاُمُه. 1055) الأَمادَّ  ( التََّقبُُّل ُهَو َتَعهُّ
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ُة   اَوَضِة.( الأُمَفاِوَضاِن َعاِقَدا َشِرَكِة الأُمفَ 1056) الأَمادَّ
ُة   ( َرأأُس الأَماِل عبارة عن السرماية1057) الأَمادَّ



ُة  ِب.1058) الأَمادَّ بأُح ِعَباَرٌة َعنأ الأَكسأ  ( الرِ 
ُة  بأِح َعاِئًدا َلُه َوُيَسمَّى 1059) الأَمادَّ ص  ِْلَخَر َماًِل َعَلى َأنأ َيُكوَن َجِميُع الرِ  َطاُء َشخأ بأَضاُع ُهَو إعأ ( اْلأِ

َتبأِضُع. َرأأُس  ِخُذ الأُمسأ ِطي الأُمبأِضُع َواْلأ  الأَماِل ِبَضاَعًة َوالأُمعأ
ُل ِفي َبَياِن َشِرَكِة الأِملأكِ  َوَّ  الأَباُب اْلأ

َتِوي َعَلى َثاَلَثِة ُفُصول  :  َوَيحأ
ِسيِم َشِرَكِة الأِملأكِ  ِريِف َوَتقأ ُل : ِفي َبَياِن َتعأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة  ُصوًصا ِبِهمأ  1060) الأَمادَّ َثِر ِمنأ َواِحد  َأيأ َمخأ َتَرًكا َبيأَن َأكأ ِء ُمشأ يأ ُن الشَّ ( َشِرَكُة الأِملأِك ِهَي َكوأ
ِتَراِء َواِِلتِ َهاِب َوَقُبوِل الأَوِصيَِّة َوالتََّواُرِث َأوأ ِبَخلأط  ، َوا َباِب التََّملُِّك َكاِِلشأ َواِل ِبَسَبب  ِمنأ َأسأ َمأ ِتاَلُط اْلأ خأ
ِتاَل  ِريِق َأوأ ِباخأ ِييِز َوالتَّفأ ِضَها ِبَبعأض  ِبُصوَرة  َِل َتُكوُن َقاِبَلًة ِللتَّمأ َواِل َبعأ َمأ ِني ِبَخلأِط اْلأ َواِل ِبِتلأَك َيعأ َمأ ِط اْلأ

َتَرى اثأَناِن َماًِل َأوأ َوَهَبُه َأَحٌد َلُهَما َأوأ  ِضَها ِبَبعأض  . َمَثاًل : َلوأ اشأ وَرِة َبعأ َصى ِبِه َوَقِباَل َأوأ َوِرَث الصُّ َأوأ
َتَرًكا َبيأَنُهَما َوَيُكوَناِن َذَويأ َنِصيب  ِفي َذِلَك الأَماِل َوُمَتَشارِ  َكيأِن ِفيِه اثأَناِن َماًِل َفَيُكوُن َذِلَك الأَماُل ُمشأ

َخِر ِفيِه . َكَذِلَك إَذا َخَلَط اثأَناِن ذَ  َتَلَطتأ َوَيُكوُن ُكلٌّ ِمنأُهَما َشِريَك اْلأ َضَها ِبَبعأض  َأوأ اخأ ِخيَرَتُهَما َبعأ
َتِلَطُة َماًِل  ُلوَطُة َأوأ الأُمخأ ِضَها ِبانأِخَراِق ُعُدوِلِهَما َفَتِصيُر َهِذِه الذَِّخيَرُة الأَمخأ َتَرًكا َبيأَن  َذِخيَرُتُهَما ِبَبعأ ُمشأ

 اِِلثأَنيأِن.
 

ُة  َتَلَط ِديَناُر أَ  1061) الأَمادَّ ِييَز ُثمَّ َضاَع ( إَذا اخأ َبُل التَّمأ َحد  ِبِديَناَريأِن ِْلَخَر ِمنأ ِجنأِسِه ِبُصوَرة  َِل َتقأ
يَناَريأِن َوثُ  َتَرًكا َأثأاَلًثا ُثُلَثاُه ِلَصاِحِب الدِ  يَناُر الأَباِقي َبيأَنُهَما ُمشأ يَناِر. اثأَناِن ِمنأُهَما َفَيُكوُن الدِ   ُلُثُه ِلَصاِحِب الدِ 
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ُة  ) . 1062الأَمادَّ ِتَياِريٌّ َوَجبأِريٌّ َميأِن : اخأ  ( َتنأَقِسُم َشِرَكُة الأِملأِك ِقسأ

ُة  ِتَراِك الأَحاِصِل ِفي  1063) الأَمادَّ ِل الأُمَتَشاِرِكيَن َكاِِلشأ ِتَراُك الأَحاِصُل ِبِفعأ ِتَياِريَُّة ِهَي اِِلشأ ِرَكُة اِِلخأ ( الشَّ
ِتَراِء َواِِل  َواِل الأُمَبيَِّن آِنًفا.ُصوَرِة اِِلشأ َمأ  تِ َهاِب َوِبَخلأِط اْلأ

ُة  ِتَراِك الأَحاِصِل  1064) الأَمادَّ ِل الأُمَتَشاِرِكيَن َكاِِلشأ ِتَراُك الأَحاِصُل ِبَغيأِر ِفعأ ِرَكُة الأَجبأِريَُّة ِهَي اِِلشأ ( الشَّ
ِتاَلِط الأَماَليأِن.  ِفي ُصوَرِة التََّواُرِث َواخأ

ِتَياِريَِّة َأمَّا إ1065ُة ) الأَمادَّ  ِرَكِة اِِلخأ ِظ الأَوِديَعِة ُهَو ِمنأ َقِبيِل الشَّ ِديَن ِفي ِحفأ ِتَراُك الأُوَدَعاِء الأُمَتَعدِ  َذا ( اشأ
ِظ َهِذِه الث ِ  اِر ِفي ِحفأ َحاِب الدَّ َتَرَكة  َفَشِرَكُة َأصأ يُح َوَألأَقتأ ِثَياَب َأَحد  ِفي َدار  ُمشأ َياِب ِهَي ِمنأ َهبَّتأ الرِ 

ِرَكِة الأَجبأِريَِّة.  َقِبيِل الشَّ
ُة  . 1066) الأَمادَّ َميأِن : َشِرَكُة َعيأن  َوَشِرَكُة َديأن   ( َتنأَقِسُم َشِرَكُة الأِملأِك إَلى ِقسأ
ُة  ُجوِد َكاشأ  1067) الأَمادَّ ِتَراُك ِفي الأَماِل الأُمَعيَِّن َوالأَموأ ِتَراِك اثأَنيأِن َشاِئًعا ِفي َشاة  َأوأ ( َشِرَكُة الأَعيأِن اِِلشأ



 ِفي َقِطيِع َغَنم .
ُة  ِر َكَذا ِدرأَهًما ِفي ِذمَِّة آَخَر.  1068) الأَمادَّ ِتَراِك اثأَنيأِن ِفي َقدأ يأِن َكاشأ ِتَراُك ِفي الدَّ يأِن اِِلشأ  ( َشِرَكُة الدَّ
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 لمشتركةالفصل الثاني: في بيان كيفية التصرف في اْلعيان ا

ُة  َحاُب الأِملأِك  1069) الأَمادَّ َتِقلِ  ِفي ِملأِكِه َكيأَفَما َشاَء َفَأصأ ( ِمثأَلَما َيَتَصرَُّف َصاِحُب الأِملأِك الأُمسأ
َتَرِك َيَتَصرَُّفوَن َأيأًضا ِباِِلتِ َفاِق َكَذِلَك.  الأُمشأ

ُة  تَ  1070) الأَمادَّ اِر الأُمشأ َحاِب الدَّ َنِبيًّا ( َيُسوُغ ِْلَصأ َخَل َأَحُدُهمأ َأجأ ُكُنوا ِفيَها َمًعا ، َلِكنأ إَذا َأدأ َرَكِة َأنأ َيسأ
َخِر َمنأُعُه. اِر َفِلْلأ  إَلى ِتلأَك الدَّ

ُة  َخِر لَ  1071) الأَمادَّ َتَرِك ِبِإذأِن اْلأ َتِقالًّ ِفي الأِملأِك الأُمشأ ِريَكيأِن َأنأ َيَتَصرََّف ُمسأ ِكنأ َِل ( َيُجوُز ِْلََحِد الشَّ
ِريِك. ًفا ُمِضرًّا ِبالشَّ  َيُجوُز َلُه َأنأ َيَتَصرََّف َتَصرُّ

ُة )  ِتي .  1072الأَمادَّ َتِر ِحصَّ َتك َأوأ اشأ ِني ِحصَّ ِلِه َلُه : ِبعأ َخَر ِبَقوأ ِبَر اْلأ ِريَكيأِن َأنأ ُيجأ ( َليأَس ِْلََحِد الشَّ
َتَركُ  َمَة َوِإنأ َغيأَر َأنَُّه إَذا َكاَن الأِملأُك الأُمشأ ُلَب الأِقسأ ِريُك َليأَس ِبَغاِئب  َفَلُه َأنأ َيطأ َمِة َوالشَّ  َبيأَنُهَما َقاِباًل ِللأِقسأ

ِصيُلُه ِفي الأَباِب الثَّاِني. ُلَب الأُمَهاَيَأَة َكَما َسَيِجيُء َتفأ َمِة َفَلُه َأنأ َيطأ  َكاَن َغيأَر َقاِبل  ِللأِقسأ
ُة  ِسيمُ 1073) الأَمادَّ َبِة ِحَصِصِهمأ ( َتقأ َحاِبِهمأ ِبِنسأ َتَرَكِة ِفي َشِرَكِة الأِملأِك َبيأَن َأصأ َواِل الأُمشأ َمأ  َحاِصاَلِت اْلأ

َتَرِك َأوأ نِ  ِتِه ِمنأ َلَبِن الأَحَيَواِن الأُمشأ َثُر ِمنأ ِحصَّ ٌة َأكأ َرَكاِء ِحصَّ .. َفِلَذِلَك إَذا ُشِرَط ِْلََحِد الشُّ  َتاِجِه َِل َيِصحُّ
ُة )  ُمَّ ِفي الأِملأِكيَِّة ، َمَثاًل َلوأ َنَزا ِحَصاُن َأَحد  َعَلى َفَرِس آَخَر َفالأِفلأُو  1074الأَمادَّ ( النِ َتاُج َيتأَبُع اْلأ

َخِر ُأنأَثى َفالأِفَراُخ الأَحاِص  َلُة ِمنأُهَما الأَحاِصُل ِلَصاِحِب الأَفَرِس . َكَذِلَك َلوأ َكاَن ِْلََحِدِهَما َذَكُر َحَمام  َوِلْلأ
ُنأَثى.  ِلَصاِحِب اْلأ

ُة  َتَبُر َأَحٌد  1075) الأَمادَّ َخِر َوَِل ُيعأ ِة اْلأ َنِبيٌّ ِفي ِحصَّ َرَكاِء ِفي َشِرَكِة الأِملأِك َأجأ ( ُكلُّ َواِحد  ِمنأ الشُّ
َخِر َفِلَذِلَك َِل َيُجوُز َتَصرُُّف َأَحِدِهَما ِفي   َوِكياًل َعنأ اْلأ
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َواِل الَِّتي ُتَعدُّ ِمنأ َتَواِبِع ِحصَّ  َحأ َتَرَكِة َوِفي اْلأ اِر الأُمشأ َنى الدَّ ِنِه ، َأمَّا ِفي ُسكأ َخِر ِبُدوِن إذأ َنى ِة اْلأ كأ السُّ

ُصوص  عَ  َتَرَكِة َصاِحَب ِملأك  َمخأ اِر الأُمشأ َحاِب الدَّ َتَبُر ُكلُّ َواِحد  ِمنأ َأصأ ُخوِل َوالأُخُروِج َفُيعأ ِه َكالدُّ َلى َوجأ
َخِر َوتَ ا َرُه ِبُدوِن إذأِن اْلأ َتَرَك َأوأ َأجَّ َن الأُمشأ َذوأ ِريَكيأِن الأِبرأ ُن ِفي لأَكَماِل . َمَثاًل َلوأ أََعاَر َأَحُد الشَّ َذوأ ِلَف الأِبرأ

َتُه . َكَذِلَك إَذا َرِكَب َأَحدُ  َنُه ِحصَّ َخِر َأنأ ُيَضمِ  َتأأِجِر َفِلْلأ َتِعيِر َأوأ الأُمسأ َتَرَك َأوأ َيِد الأُمسأ َن الأُمشأ َذوأ ُهَما الأِبرأ
َتعأ  َتُه ، َوَكَذِلَك إَذا اسأ يأِر َيُكوُن َضاِمًنا ِحصَّ ُن َأثأَناَء السَّ َذوأ اًل ِباَل إذأن  َوَتِلَف الأِبرأ َلُه ِحمأ ًة َفَصاَر َحمَّ َمَلُه ُمدَّ



َتَرَكِة َهِزياًل َوَنَقَصتأ ِقيَمُتُه َيُكوُن َضاِمًنا ُنقأَصاَن ِقيَمِة ِحصَّ  اِر الأُمشأ ِتِه . َأمَّا إَذا َسَكَن َأَحُد َصاِحَبيأ الدَّ
ِل حِ  َرة  ِْلَجأ َطاُء ُأجأ ًة َفَيُكوُن َقدأ َسَكَن ِفي ِملأِكِه َفِلَذِلَك َِل َيلأَزُمُه إعأ َخِر ُمدَّ ِة َشِريِكِه َواَذا ِفيَها ِباَل إذأِن اْلأ صَّ

اُر َقَضاًء َفاَل يَ  َتَرَقتأ الدَّ  لأَزُمُه َضَماُنَها.احأ
ُة  َخِر َأنأ َيأأُخَذ ِمنأ  1076) الأَمادَّ ِريِك اْلأ َتَرَكَة َفاَل َصاَلِحَيَة ِللشَّ ََراِضَي الأُمشأ ِريَكيأِن اْلأ ( َلوأ َزَرَع َأَحُد الشَّ

َب َعاَدِة الأَبلأَدِة ، َلِكنأ إَذا َطرَ  بأِع َحسأ ًة َكالثُُّلِث َأوأ الرُّ ِض ِلِزَراَعِتَها الأَحاِصاَلِت ِحصَّ َرأ َأ ُنقأَصاٌن َعَلى اْلأ
ِتِه. ِريُك الزَّاِرُع ِقيَمَة ُنقأَصاِن ِحصَّ َمَن الشَّ  َفَلُه َأنأ َيضأ

ُة  َتُه 1077) الأَمادَّ َخَر ِحصَّ ِطي اْلأ َرَة ُيعأ ُجأ َتَرَك ِْلَخَر َوَقَبَض اْلأ ِريَكيأِن الأَماَل الأُمشأ َر َأَحُد الشَّ ( َلوأ َأجَّ
َها إَليأِه.ِمنأهَ   ا َوَيُردُّ
 

ُة  ِريِك  1078) الأَمادَّ َتَرِك ِفي َحاَلِة َغيأَبِة الشَّ ِتِه ِمنأ الأِملأِك الأُمشأ ِر ِحصَّ ( َيُسوُغ ِللأَحاِضِر َأنأ َينأَتِفَع ِبَقدأ
ِتَيِة. َخِر إَذا ُوِجَد ِرَضاُؤُه َدَِلَلًة َكَما َسَيِبيُن ِفي الأَمَوادِ  اْلأ  اْلأ

ُة ) الأَما ه  َغيأِر  1 7 9دَّ َتَرِك َعَلى َوجأ ِريِك الأَحاِضِر ِبالأِملأِك الأُمشأ ( ُيَعدُّ الأَغاِئُب َراِضًيا َعنأ انأِتَفاِع الشَّ
 ُمِضر   ِبالأَغاِئِب.

ُة )  َترَ  1080الأَمادَّ َتِلُف ( َِل ُيوَجُد ِرَضاٌء ِمنأ الأَغاِئِب َدَِلَلًة ِفي اِِلنأِتَفاِع ِبالأِملأِك الأُمشأ ِك الَِّذي َيخأ
َتَرَكِة ُلبأُسَها  ِمِليَن . ِبَناًء َعَليأِه َليأَس ِْلََحِد َصاِحَبيأ الثِ َياِب الأُمشأ َتعأ ِتاَلِف الأُمسأ  ِباخأ
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َتَرَك َبيأَنُهَما فِ  َن الأُمشأ َذوأ َكَب الأِبرأ َخِر ، َوَكَذِلَك َليأَس ِْلََحِدِهَما َأنأ َيرأ َخِر َأمَّا ِفي ِفي ِغَياِب اْلأ ي ِغَياِب اْلأ

َماُل بِ  ِتعأ ِث َفَلُه اِِلسأ ِل َوالأَحرأ ِميِل الأِحمأ ِمِليَن َكَتحأ َتعأ ِتاَلِف الأُمسأ َتِلُف ِباخأ ُُموِر الَِّتي َِل َتخأ ِتِه ، اْلأ ِر ِحصَّ َقدأ
َجِ  َداُم الأَخاِدِم اْلأ ِتخأ ِريَكيأِن َفَلُه اسأ م .َوَكَذِلَك إَذا َغاَب َأَحُد الشَّ َد َيوأ ًما َبعأ َتَرِك َيوأ  يِر الأُمشأ

ُة  ِمِليَن َفَعَليأِه إَذا َغاَب َأَحُد َصاِحَبيأ  1081) الأَمادَّ َتعأ ِتاَلِف الأُمسأ َتِلُف ِباخأ اِر َِل َتخأ َنى ِفي الدَّ كأ ( السُّ
ُكَن ِستََّة أَ  ه  َكَأنأ َيسأ اِر َعَلى َوجأ َخِر اِِلنأِتَفاُع ِبالدَّ اِر َفِلْلأ ُهر  َلِكنأ إَذا الدَّ ُهر  ِفيَها َوَأنأ َيتأُرَكَها ِستََّة َأشأ شأ

ِمِليَن َوَِل َيُكوُن ِللأَغاِئبِ  َتعأ ِتاَلِف الأُمسأ َتِلِف ِباخأ ِبُح ِمنأ َقِبيِل الأُمخأ ِرَضاٌء َدَِلَلًة ِفي  َكاَنتأ َعاِئَلُتُه َكِثيَرًة َفُتصأ
 َذِلَك.

ُة )  َتَرَكِة إَذا َكاَنتأ ( َِل َيُجوُز ِللأ  1082الأَمادَّ اِر الأُمشأ ِة الأَغاِئِب ِفي الدَّ ُكَن ِفي ِحصَّ َحاِضِر َأنأ َيسأ
ُر َهِذِه الأحِ  َنى َفالأَقاِضي ُيَؤجِ  كأ ِضَها ، َلِكنأ إَذا ِخيَف َخَراُبَها ِمنأ َعَدِم السُّ َرَزًة َعنأ َبعأ َة ِحَصُصُهَما ُمفأ صَّ

َرَتَها  َفُظ ُأجأ َرَزَة َوَيحأ  ِللأَغاِئِب .الأُمفأ
 

ُة )  اِر  1 0 83الأَمادَّ َد الأُخُصوَمِة ; َفَعَليأِه إَذا َسَكَن َأَحُد َصاِحَبيأ الدَّ ِري الأُمَهاَيَأُة َبعأ َتَبُر َوَتجأ ( إنََّما ُتعأ



ِة ا َرًة َعنأ ِحصَّ َفَع ُأجأ َتِقالًّ ِبُدوِن َأنأ َيدأ ًة ُمسأ اِر ُمدَّ َتَرَكِة ِفي َجِميِع الدَّ َخِر َفاَل َيُسوُغ ِلَشِريِكِه َأنأ الأُمشأ ْلأ
ِر َما َسَكنأت . ُكَن ِبَقدأ ِة َوِإمَّا َأنأ َأسأ ِتي َعنأ ِتلأَك الأُمدَّ َرَة ِحصَّ َفَع ِلي ُأجأ  -إِلَّ َأنَّ َلُه  َيُقوَل َلُه : إمَّا َأنأ َتدأ

َمِة َوِإنأ  -إنأ َشاَء  اِر إنأ َكاَنتأ َقاِبَلًة ِللأِقسأ ِسيَم الدَّ ِد  َتقأ َتَبَرًة ِمنأ َبعأ َشاَء َطَلَب الأُمَهاَيَأَة َعَلى َأنأ َتُكوَن ُمعأ
تَ  اِر الأُمشأ ِريَكيأِن َفَسَكَن الأَحاِضُر ِفي الدَّ ًة َذِلَك َأيأ ِمنأ َتاِريِخ الأُمَخاَصَمِة َوَلِكنأ إَذا َغاَب َأَحُد الشَّ َرَكِة ُمدَّ

ِنَفِة  - ِة اْلأ ِة. -َكَما َبيََّن ِفي الأَمادَّ ِر ِتلأَك الأُمدَّ ُكَن ِفيَها ِبَقدأ  َفِللأَغاِئِب ِعنأَد ُحُضوِرِه َأنأ َيسأ
ُة )  َة  1084الأَمادَّ َرِتَها َوَحِفَظ ِحصَّ َتُه ِمنأ ُأجأ َتَرَكَة َوَأَخَذ ِحصَّ اَر الأُمشأ ِريُك الأَحاِضُر الدَّ َر الشَّ ( إَذا َأجَّ

َقَفَها َجاَز ، َوِحينَ  َتُه ِمنأُه.  الأَغاِئِب َوَأوأ  ُحُضوِر الأَغاِئِب َيأأُخُذ ِحصَّ

 

 209ص:
ُة ) َصاًنا 1085الأَمادَّ ُلوًما َأنَّ ِزَراَعَتَها َِل ُتوِجُب ُنقأ َتَرَكِة َوَكاَن َمعأ ََراِضِي الأُمشأ ( إَذا َغاَب َأَحُد َصاِحَبيأ اْلأ

ِريِك الأَحاِضِر َأنأ  ِض َبلأ َناِفَعٌة َلَها َفِللشَّ َرأ ََراِضِي َوِإَذا َزَرَعَها َفِللأَغاِئِب ِعنأَد ِفي اْلأ َرَع َكاِمَل ِتلأَك اْلأ  َيزأ
َداِر . َوَأمَّا إَذا َكاَنتأ ِزَراَعُتَها ُتوِجُب ُنقأَصاَن اْلأَ  ََراِضِي ِبَذِلَك الأِمقأ َرَع ِتلأَك اْلأ ُكَها ُحُضوِرِه َأنأ َيزأ ِض َوَترأ رأ

ِبَها ِريِك الأَحاِضِر  َناِفٌع َلَها َوُمَؤد   ِلِخصأ َتَبُر َأنَُّه َِل ُيوَجُد إَذنأ َدَِلَلًة ِمنأ الأَغاِئِب ِبِزَراَعِتَها ، َفِلَذِلَك ِللشَّ َفُيعأ
َتَرَكًة ُمَناَصَفًة . َوِإذَ  ِفَها إَذا َكاَنتأ ُمشأ ِتِه َفَقطأ َكِنصأ َداِر ِحصَّ ََراِضِي ِبِمقأ َرَع ِمنأ ِتلأَك اْلأ ُد ا َكاَن ُيِريَأنأ َيزأ

َرَع ِفي َسَنة  أَ  َف َوَليأَس َلُه َأنأ َيزأ َرُع َأيأًضا َذِلَك النِ صأ ِتَيِة َفَيزأ َنِة اْلأ َراًرا ِفي السَّ َراَعَة َتكأ َحَد َطَرَفيأَها َوِفي الزِ 
ََراِضِي َفِللأَغاِئِب ِعنأدَ  َخَر ، َوِإَذا َزَرَع َجِميَع ِتلأَك اْلأ َرى الطََّرَف اْلأ ُخأ َنِة اْلأ َتُه السَّ َنُه ِحصَّ  ُحُضوِرِه َأنأ ُيَضمِ 

اِبَقُة ِهَي ِفي َحاَلِة َعَدِم ُمَراَجَعِة الأَحاِضِر الأَقاِضَي ، َأمَّا  ِصياَلُت السَّ ِض . َوالتَّفأ َرأ إَذا ِمنأ ُنقأَصاِن اْلأ
ََراِضِي َمنأ  ِذُنُه ِفي ِزَراَعِة َجِميِع ِتلأَك اْلأ ِر َأوأ َخَراِج ِتلأَك َراَجَع الأَقاِضَي َفالأَقاِضي ُيؤأ ًعا ِلَضَياِع ُعشأ

ِض. َرأ َعاِء ُنقأَصاِن اْلأ ِض ، َوَعَلى َهِذِه الأَحاِل َِل َيُكوُن ِللأَغاِئِب ِعنأَد ُحُضوِرِه َحقٌّ ِبادِ  َرأ  اْلأ
 

ُة )  َخُر َعَلى 1 0 86الأَمادَّ َتَرِك َيُقوُم اْلأ ِم الأُمشأ َراِك  ( إَذا َغاَب َأَحُد َشِريَكيأ الأَكرأ ِم َوِعنأَد إدأ َذِلَك الأَكرأ
ِة الأَغاِئِب َوَوقأُف َثَمِنَها ، َلِكنأ  ِلُكَها . َوَلُه َأيأًضا َبيأُع ِحصَّ َتهأ َتُه ِمنأُه َوَيسأ َيُكوُن الأَغاِئُب الثََّمِر َيأأُخُذ ِحصَّ

َتُه.ُمَخيًَّرا ِعنأَد ُحُضوِرِه إنأ َشاَء َأَجاَز َذِلَك الأَبيأَع َوَأَخَذ الثَّ  ُقوَف َوِإنأ َشاَء َِل ُيِجيُزُه َوَضِمَنُه ِحصَّ  َمَن الأَموأ
ُة )  َدَع َأَحُدُهَما الأَماَل 1087الأَمادَّ َخِر َفِلَذِلَك إَذا َأوأ ِم الأَوِديَعِة ِفي َيِد اْلأ ِريَكيأِن ِفي ُحكأ ُة َأَحِد الشَّ ( ِحصَّ

ِسِه ِْلَخَر َفَتِلَف َيُكو  َتَرَك ِمنأ َنفأ َة َشِريِكِه .الأُمشأ  ُن َضاِمًنا ِحصَّ
ُة )  ِتِه إَلى َشِريِكِه إنأ َشاَء َباَعَها ِْلَخَر ِبُدوِن إذأِن  1 0 88الأَمادَّ ِريَكيأِن إنأ َشاَء َبيأُع ِحصَّ ( ِْلََحِد الشَّ

َة )   ( َأمَّا ِفي  2 1 5َشِريِكِه . ُانأُظرأ الأَمادَّ
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َواِل َوا َمأ َتُه ُصوَرِة َخلأِط اْلأ ِريَكيأِن َأنأ َيِبيَع ِحصَّ ِل َفاَل َيُسوُغ ِْلََحِد الشَّ َوَّ ِل اْلأ ِتاَلِطَها الَِّتي ُبيِ َنتأ ِفي الأَفصأ خأ

ِن َشِريِكِه. َتِلَطِة ِبُدوِن إذأ ُلوَطِة َأوأ الأُمخأ َتَرَكِة الأَمخأ َواِل الأُمشأ َمأ  ِفي اْلأ
ُة )  َخِريَن َوَعِمَل ( إَذا َأَخَذ الأَوَرَثُة  1090الأَمادَّ َمِة ِبُدوِن إذأِن اْلأ َل الأِقسأ َداًرا ِمنأ النُُّقوِد ِمنأ التَِّرَكِة َقبأ ِمقأ

ًة ِفيِه.  ِفيِه َفَخَساُرُه َيُعوُد َعَليأِه ، َكَما َأنَُّه َلوأ َرِبَح َِل َيأأُخُذ الأَوَرَثُة ِحصَّ
 الفصل الثالث: في بيان الديون المشتركة

ُة )  َثَر ِفي ِذمَِّة َواِحد  ِديٌن َناِشٌئ َعنأ َسَبب  َواِحد  َفُهَو َديأٌن  1 0 9 1الأَمادَّ ( إَذا َكاَن ِِلثأَنيأِن َأوأ َأكأ
َهُر وَ  َتَرك  َكَما َيظأ َتَرٌك َبيأَنُهمأ َشِرَكَة ِملأك  ، َوِإَذا َلمأ َيُكنأ َسَبُبُه ُمتَِّحًدا َفَليأَس ِبَديأن  ُمشأ َمَوادِ  َيتَِّضُح ِمنأ الأ ُمشأ

ِتَيِة .  اْلأ
ُة )  َتَرَكًة َبيأَن َواِرِثيِه َعَلى َحَسِب ِحَصِصِهمأ  1 0 9 2الأَمادَّ َياُن الأُمَتَوفَّى الأَمتأُروَكُة ُمشأ ( َكَما َتُكوُن أَعأ

َتَرًكا َبيأَن َواِرِثيِه َعَلى َحَسِب حِ  يأُن الَِّذي َلُه ِفي ِذمَِّة آَخَر ُمشأ .َكَذِلَك َيُكوُن الدَّ  َصِصِهمأ
ُة )  َحاِب  1093الأَمادَّ َتَرًكا َبيأَن َأصأ تأاَلِفِه َماًِل ُمشأ يأُن الَِّذي َيَتَرتَُّب ِفي ِذمَِّة الأُمتأِلِف َضَماًنا ِْلِ ( َيُكوُن الدَّ

 َذِلَك الأَماِل. 
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ُة )  َلًغا ِمنأ النُُّقوِد ُمشأ  1 0 9 4الأَمادَّ يأُن الَِّذي ِفي ِذمَِّة ( إَذا َأقأَرَض اثأَناِن َمبأ َتَرًكا َبيأَنُهَما ِْلََحد  َصاَر الدَّ

َتَرًكا َبيأَنُهَما َأمَّا إَذا َأقأَرَض اثأَناِن إَلى آَخَر ُنُقوًدا َعَلى َطِريِق اِِلنأِفَراِد  َتقأِرِض ُمشأ َأيأ ُكلٌّ َعَلى  -الأُمسأ
َتَرًكا َبيأَن َصاَر ُكلٌّ ِمنأُهَما َداِئًنا َعَلى ِحَدة  وَ  -ِحَدة   ِرِض ُمشأ َتقأ يأُن الَِّذي ِفي ِذمَِّة الأُمسأ َِل َيُكوُن الدَّ

 اِِلثأَنيأِن.
ُة )  ُة َأيِ   1 0 9 5الأَمادَّ َكرأ َوَلمأ ُتَسمَّ ِحيَن الأَبيأِع ِحصَّ َقة  َواِحَدة  َوَلمأ ُتذأ َتَرك  ِبَصفأ ( إَذا ِبيَع َماُل َواِحد  ُمشأ

ِريكَ  َتَرًكا ، َوَأمَّا إَذا ُسمِ َي َوُعيِ َن ِحيَن الأَبيأ َواِحد  ِمنأ الشَّ َتِري َيُكوُن َديأًنا ُمشأ يأُن الَِّذي ِفي ِذمَِّة الأُمشأ ِع يأِن َفالدَّ
ُة ُكل   ِمنأهُ  َقتأ َوُميِ َزتأ ِحصَّ َدار  ِفي َثَمِن الأَمِبيِع َأوأ َنوأِعَها َمَثاًل َلوأ ُفرِ  ِة ُكلِ  ِمقأ َداُر ِحصَّ ا ِبَأنأ ِقيَل : مَ ِمقأ

ُكوَكات  َخا ُة َأَحِدِهَما ِبَمسأ َخِر ِبَكَذا ِدرأَهًما ، َأوأ ِحصَّ َة اْلأ َة َأَحِدِهَما ِبَكَذا ِدرأَهًما َوِحصَّ ِلَصة  إنَّ ِحصَّ
ُكوَكات  َمغأُشوَشة  ، َفاَل َيُكوُن الأَباِئَعاِن َشِريَكيأِن ِفي َثَمِن الأَمبِ  َخِر ِبَمسأ ُة اْلأ يِع َوَيُكوُن ُكلُّ َواِحد  َوِحصَّ

َتهُ  َخُر ِحصَّ اِئَعَة إَلى َأَحد  َباَع اْلأ َتُه الشَّ اِئَعَة  ِمنأُهَما َداِئًنا َعَلى ِحَدة  ، َكَذِلَك َلوأ َباَع َأَحُدُهَما ِحصَّ الشَّ
.ِلَذِلَك الرَُّجِل َفاَل َيُكوَناِن َشِريَكيأِن ِفي َثَمِن الأَمِبيِع َوَيُكوُن ُكلُّ َوا َتِقالًّ  ِحد  ِمنأُهَما َداِئًنا ُمسأ

ُة )  َخِر َفَرٌس  1096الأَمادَّ َقة  َواِحَدة  َكَأنأ َيُكوَن ِْلََحِدِهَما ِحَصاٌن َوِلْلأ ( َلوأ َباَع اثأَناِن َماَلُهَما ِْلَخَر ِبَصفأ
ُكوُر َديأ  َلُغ الأَمذأ َتَرًكا َبيأَن الأَباِئَعيأِن . َوَأمَّا إَذا َسمَّى ُكلُّ َواِحد  َفَيِبيَعاِنِهَما َمًعا ِبَكَذا ِدرأَهًما َفَيُكوُن الأَمبأ ًنا ُمشأ

لُّ َواِحد  ِمنأ ِمنأُهَما َثَمًنا ِلَحَيَواِنِه َكَذا ِدرأَهًما َفَيُكوُن ُكلُّ َواِحد  ِمنأُهَما َداِئًنا َعَلى ِحَدة  َكَذِلَك إَذا َباَع كُ 



َتَرَكيأِن َوَيُكوُن ُكلُّ َواِحد  ِمنأ الثََّمَنيأِن َديأًنا اِِلثأَنيأِن َماًِل َعَلى ِحَدة  ِْلخَ  َر َفاَل َيُكوُن َثَمَنا الأَمِبيَعيأِن ُمشأ
. َتِقالًّ  ُمسأ

ُة )  َتَرك  َبيأَنُهَما َفَيكُ  1097الأَمادَّ َياُه ِمنأ َمال  ُمشأ وُن ( إَذا َأدَّى اثأَناِن َديأَن َأَحد  َحَسَب َكَفاَلِتِهَما َفِإنأ َأدَّ
َتَرًكا. ُفوِل َعنأُه َديأًنا ُمشأ ُلوُبُهَما ِمنأ الأَمكأ  َمطأ

ُة )  َتَرِك  1098الأَمادَّ َياُه ِمنأ الأَماِل الأُمشأ َياُه َفِإنأ َأدَّ َبيأَنُهَما ( إَذا َأَمَر َأَحٌد اثأَنيأِن ِبَأَداِء َكَذا ِدرأَهًما َديأَنُه َفَأدَّ
َتَرًكا  َفَيُكوُن الأَمطأُلوُب َلُهَما ِمنأ   َذِلَك الرَُّجِل َديأًنا ُمشأ

 

 212ص:
ُة ُكلِ  َواِحد  ِمنأُهَما ُمَتَميِ َزًة حَ  َتَرَكة  َوَكاَنتأ ِحصَّ َطَياَها َغيأَر ُمشأ ِقيَقًة َفاَل َيُكوُن َوِإَذا َكاَنتأ النُُّقوُد الَِّتي أَعأ

ِد َأَداِئهِ  َتَرًكا ِبُمَجرَّ ُلوُبَها ِمنأُه َديأًنا ُمشأ  َما النُُّقوَد َمًعا.َمطأ
ُة )  ِفَي َديأَنُه ِمنأ  1099الأَمادَّ َتوأ ُلَب َوَيسأ اِئَنيأِن َأنأ َيطأ َتَرك  َفِلُكلِ  َواِحد  ِمنأ الدَّ يأُن َغيأَر ُمشأ ( إَذا َكاَن الدَّ

ُلوِبِه َليأَس ِللدَّ  ِبُضُه ُكلُّ َواِحد  ِمنأ َمطأ َسُب َما َيقأ َتُه.الأَمِديِن َعَلى ِحَدة  َوُيحأ َخِر َأنأ َيأأُخَذ ِمنأُه ِحصَّ  اِئِن اْلأ
ُة )  َتُه ِمنأ الأَمِديِن ،  1 1 0 0الأَمادَّ اِئَنيأِن َأنأ َيطأُلَب ِحصَّ َتَرًكا َفِلُكلِ  َواِحد  ِمنأ الدَّ يأُن ُمشأ ( إَذا َكاَن الدَّ

اِئنِ  اِئَنيأِن الأَقاِضَي ِفي ِغَياِب الدَّ َمُر ِمنأ َطَرِف  َوِإَذا َراَجَع َأَحُد الدَّ َتُه ِمنأ الأَمِديِن َفُيؤأ َخِر َوَطَلَب ِحصَّ اْلأ
ََداَء.  الأَقاِضي اْلأ

ُة )  َتَرًكا َبيأَنُه َوَبيأَن  1 1 0 1الأَمادَّ َتَرِك َيُكوُن ُمشأ يأِن الأُمشأ اِئَنيأِن ِمنأ الدَّ ِبُضُه ُكلُّ َواِحد  ِمنأ الدَّ ( َما َيقأ
َخِر َوَيأأُخُذ َشِريكُ  ِتِه َفَقطأ.اْلأ ِبَسُه ِمنأ ِحصَّ َتُه ِمنأُه َوَِل َيُسوُغ ِللأَقاِبِض َأنأ َيحأ  ُه ِحصَّ

ُة )  َلَكَها َفِلَشِريِكِه  1 1 0 2الأَمادَّ َتهأ َتَرِك َفَصَرَفَها َواسأ يأِن الأُمشأ َتُه ِمنأ الدَّ اِئَنيأِن ِحصَّ ( إَذا َقَبَض َأَحُد الدَّ
َتُه . مَ  َنُه ِحصَّ رأَهِم َأنأ ُيَضمِ  َلأِف الدِ  يأِن اْلأ َتُه ِمنأ الدَّ َسِماَئِة ِدرأَهم  ِحصَّ اِئَنيأِن َخمأ َثاًل َلوأ َأَخَذ َوَقَبَض َأَحُد الدَّ

َنُه مِ  َخَر َأنأ ُيَضمِ  اِئِن اْلأ َلَكَها َفِلَشِريِكِه الدَّ َتهأ َتَرِك ُمَناَصَفًة َبيأَن اثأَنيأِن َوَصَرَفَها َواسأ ِسيَن اَئَتيأِن وَ الأُمشأ َخمأ
َتَرَكًة َبيأنَ  رأَهِم الأَباِقَيُة ِفي ِذمَِّة الأَمِديِن ُمشأ ُسِماَئِة الدِ    اِِلثأَنيأِن َأيأًضا.ِدرأَهًما َوَتُكوُن ِفي َهِذِه الأَحاَلِة الأَخمأ

ُة ) َتَرِك َشيأًئا 1103الأَمادَّ يأِن الأُمشأ ِريَكيأِن ِفي الدَّ ِبضأ َأَحُد الشَّ َتَرى  ( إَذا َلمأ َيقأ َتَرِك َلِكنَُّه اشأ يأِن الأُمشأ ِمنأ الدَّ
َخُر َشِريًكا ِفي َذِلَك الأَمَتاِع َلِكنأ َلُه  اِئُن اْلأ ِتِه َفاَل َيُكوُن الدَّ َنُه َمَتاًعا ِمنأ الأَمِديِن َبَدًِل َعنأ ِحصَّ َأنأ ُيَضمِ 

َتُه ِمنأ َثَمِن َذِلَك الأَمَتاِع َوِإَذا اتََّفَقا َعَلى ا َتَرًكا َبيأَنُهَما.ِحصَّ ُكوُر ُمشأ ِتَراِك َيُكوُن الأَمَتاُع الأَمذأ  ِِلشأ
ُة )  َتَرِك َعَلى َكَذا َأثأَواِب  1104الأَمادَّ يأِن الأُمشأ َتَرِك َعنأ َحقِ ِه ِمنأ الدَّ يأِن الأُمشأ ( إَذا َصاَلَح َأَحُد َشِريَكيأ الدَّ

َثأَواِب َفُهَو ُمخَ  َطى ُقَماش  َوَقَبَض ِتلأَك اْلأ  يٌَّر إنأ َشاَء أَعأ
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َلِغ الَِّذي َتَركَ  َداًرا ِمنأ الأَمبأ َطاُه ِمقأ َثأَواِب َوِإنأ َشاَء أَعأ َتُه ِمنأ اْلأ َداَر َما َأَصاَب ِحصَّ  ُه.َشِريَكُه ِمقأ

ُة )  تَ  1 1 0 5الأَمادَّ يأِن الأُمشأ َداًرا ِمنأ الدَّ اِئَنيأِن ِمقأ ِه الأُمَبيَِّن ( إَذا َقَبَض َأَحُد الدَّ َرِك َأوأ َتَماِمِه َعَلى الأَوجأ
ا ُلوِبِه َفَيُكوُن الدَّ ِتِه َأوأ َصاَلَح الأَمِديَن َعَلى َمال  ُمَقاِبَل َمطأ َتَرى َماًِل َبَدًِل َعنأ ِحصَّ َخُر آِنًفا َأوأ اشأ ِئُن اْلأ

َوِر إنأ َشاَء َأَجاَز َشِريُكُه َهِذِه  ِنَفِة َوِإنأ ُمَخيًَّرا ِفي َجِميِع الصُّ َتُه ِمنأُه َكَما ُبيِ َن ِفي الأَمَوادِ  اْلأ َوَيأأُخُذ ِحصَّ
اِئُن َعَلى يأُن ِعنأَد الأَمِديِن َيرأِجُع الدَّ َتُه ِمنأ الأَمِديِن ، َوِإَذا َهَلَك الدَّ ُلُب ِحصَّ الأَقاِبِض َوَِل  َشاَء َلمأ ُيِجزأ َوَيطأ

 ِنًعا ِمنأ الرُُّجوِع.َيُكوُن َعَدُم إَجاَزِتِه َقبأاًل َما
ُة )  َتَرِك ِمنأ الأَمِديِن َوَتِلَفتأ ِفي َيِدِه  1 1 0 6الأَمادَّ يأِن الأُمشأ َتُه ِمنأ الدَّ اِئَنيأِن ِحصَّ ( إَذا َقَبَض َأَحُد الدَّ

َفى  َتوأ ُبوِض ، َلِكنأ َيُكوُن َقدأ اسأ َة َشِريِكِه ِمنأ َهَذا الأَمقأ َمُن ِحصَّ يأُن َقَضاًء َفاَل َيضأ ِسِه َوَيُكوُن الدَّ َة َنفأ ِحصَّ
 الأَباِقي ِعنأَد الأَمِديِن َعاِئًدا إَلى َشِريِكِه.

ُة )  َتَرِك  1 1 0 7الأَمادَّ يأِن الأُمشأ ِتِه ِمنأ الدَّ َرة  ِفي ُمَقاَبَلِة ِحصَّ ِريَكيأِن الأَمِديَن ِبُأجأ َتأأَجَر َأَحُد الشَّ ( إَذا اسأ
َخِر َأنأ ُيَضمِ نَ  َرِة. َفِلْلأ ُجأ َتُه ِمنأ اْلأ َداَر َما َأَصاَب ِحصَّ  َشِريَكُه ِمقأ

ُة )  ِتِه َوَتِلَف  1 1 0 8الأَمادَّ ًنا ِفي ُمَقاَبَلِة ِحصَّ اِئَنيأِن ِمنأ الأَمِديِن َرهأ ِريَكيأِن الدَّ ( إَذا َأَخَذ َأَحُد الشَّ
َدارَ  َنُه ِمقأ يأِن الأَمرأُهوُن ِفي َيِدِه َفِلَشِريِكِه َأنأ ُيَضمِ  َداُر الدَّ َتُه ِفي َذِلَك َمَثاًل إَذا َكاَن ِمقأ  َما َأَصاَب ِحصَّ

َسِماَئِة دِ  ِتِه ُيَساِوي َخمأ ِل ِحصَّ اِئَنيأِن َرهأًنا ِْلَجأ َتَرِك ُمَناَصَفًة َألأَف ِدرأَهم  َفَأَخَذ َأَحُد الدَّ رأَهم  َوَتِلَف َهَذا الأُمشأ
ِسيَن ِدرأَهًما الأَعاِئَدَة إَلى الرَّهأُن ِفي َيِدِه َفَقدأ َسَقَط  َمَنُه ِماَئَتيأِن َوَخمأ َخِر َأنأ َيضأ اِئِن اْلأ يأِن َوِللدَّ ُف الدَّ ِنصأ

ِتِه.  ِحصَّ
ُة )  َتَرِك َأوأ َأَحاَلُه بِ  1109الأَمادَّ يأِن الأُمشأ ِتِه ِمنأ الدَّ اِئَنيأِن َكِفياًل ِمنأ الأَمِديِن ِبِحصَّ َها ( إَذا َأَخَذ َأَحُد الدَّ

َخِر َأنأ ُيَشاِرَكُه  اِئِن اْلأ  َعَلى آَخَر َفِللدَّ
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َلِغ الَِّذي َيأأُخُذُه ِمنأ الأَكِفيِل َأوأ الأُمَحاِل َعَليأِه.  ِفي الأَمبأ

ُة )  َتَرِك َأوأ  11 1 0الأَمادَّ يأِن الأُمشأ َتُه ِمنأ الدَّ اِئَنيأِن ِللأَمِديِن ِحصَّ َأبأَرَأ ِذمََّتُه ِمنأَها َفِهَبُتُه ( إَذا َوَهَب َأَحُد الدَّ
ِل َذِلَك. َة َشِريِكِه ِمنأ َأجأ َمُن ِحصَّ  َأوأ إبأَراُؤُه َصِحيٌح َوَِل َيضأ

ُة )  ِتِه َضَماًنا  1 1 1 1الأَمادَّ ا ِبِحصَّ َتَرِك َماَل الأَمِديِن َوَتَقاصَّ يأِن الأُمشأ اِئَنيأِن ِفي الدَّ ( إَذا َأتأَلَف َأَحُد الدَّ
م  َعنأ ُثُبو َفلِ  اِئَنيأِن َمِديًنا ِللأَمِديِن ِبَسَبب  ُمَقدَّ ِتِه ِمنأُه َلِكنأ إَذا َكاَن َأَحُد الدَّ ُذ ِحصَّ يأِن َشِريِكِه َأخأ ِت الدَّ

نَ  َتَرِك َفَليأَس ِلَشِريِكِه َأنأ ُيَضمِ  يأِن الأُمشأ ِتِه ِمنأ الدَّ ُة ِبِحصَّ َتَرِك ُثمَّ َحَصَلتأ الأُمَقاصَّ َتُه.الأُمشأ  ُه ِحصَّ
ُة )  َخِر. 1 1 1 2الأَمادَّ َتَرَك ِباَل إذأِن اْلأ يأَن الأُمشأ َر الدَّ َل َوُيَؤخِ  اِئَنيأِن َأنأ ُيَؤجِ   ( َليأَس ِْلََحِد الدَّ

 ِلحقة



( إذا باع واحد ماِل ِلثنين فيطالب كل واحد بحصته على حدة مالم يكن أحد المشتريين 1113مادة:)
 لب بدينه.كفيال لْلخر ِل يطا

َمةِ   الَباٌب الثاني: ِفي َبَياِن الأِقسأ
: َعِة ُفُصول  َتِمُل َعَلى ِتسأ  َوَيشأ

 الفصل اْلول:في تعريف القسمة و تقسيمها
ُة)  ِضَها َعنأ  1114الأَمادَّ ِييُز الأِحَصِص َبعأ ِني إفأَراُز َوَتمأ اِئَعِة ، َيعأ ِة الشَّ ِييُن الأِحصَّ َمُة ِهَي َتعأ ( الأِقسأ

ِن َوالذِ َراِع.َبعأ  َياس  َما َكالأَكيأِل َوالأَوزأ  ض  ِبِمقأ
ُة )  َياُء  1115الأَمادَّ َشأ َتَرَكُة َأيأ اْلأ َياُن الأُمشأ َعأ َم اْلأ َهيأِن َوَذِلَك إمَّا َأنأ ُتَقسَّ َمُة َتُكوُن َعَلى َوجأ ( الأِقسأ

َتَرَكُة إَلى َأقأَسام  َوِبَذِلَك َتُكو  َدُة الأُمشأ اِئَعُة الأُمَتَعدِ   ُن َقدأ ُجِمَعتأ الأِحَصُص الشَّ
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َتَرَكًة َبيأَن َثاَلَثة  إَلى ثَ  ِسيِم َثاَلِثيَن َشاًة ُمشأ ِم َكَتقأ د  ِمنأَها ِفي ُكلِ  َواِحَدة  ِمنأ الأَقسأ اَلَثِة َأقأَسام  ُكلُّ ِفي ُكلِ  َفرأ

ع   َمُة َجمأ ُر ِشَياه  َوُيَقاُل َلَها : ِقسأ َمة  َعشأ اِئَعُة  ِقسأ َتَرَكُة َفُتَعيَُّن الأِحَصُص الشَّ ُم الأَعيأُن الأُمشأ . َوِإمَّا َأنأ ُتَقسَّ
مَ  ِريق  َوِقسأ َمُة َتفأ َميأِن َوُيَقاُل : ِقسأ َصة  إَلى ِقسأ ِسيِم َعرأ م  ِمنأُه َكَتقأ .ِفي ُكلِ  ُجزأء  ِمنأَها ِفي ُكلِ  ِقسأ د   ُة َفرأ

ُة )  َمةُ  1116الأَمادَّ َتَرَكًة َبيأَن  ( الأِقسأ َلُة ِحنأَطة  ُمشأ ِمنأ ِجَهِة إفأَراز  َوِمنأ ِجَهِة ُمَباَدَلة  . َمَثاًل إَذا َكاَنتأ َكيأ
ُف ِفي ُكلِ  َحبَّة  ِمنأَها ، َفِإَذا ُقِسَمتأ َجِميُعَها إَلى ِقسأ  َميأِن ِمنأ اثأَنيأِن ُمَناَصَفًة َفَيُكوُن ِلُكل   ِمنأُهَما النِ صأ

َخِر َيُكوُن ُكلُّ َواِحد  ِمنأُهَما َأفأرَ َقِبيِل قِ  َساِمَها إَلى َواِحد  َوالثَّاِني إَلى اْلأ ِطَي َأَحُد َأقأ ِع َوأُعأ َمِة الأَجمأ َز سأ
َتَرَكٌة  َصٌة ُمشأ ِتِه . َكَذِلَك إَذا َكاَنتأ َعرأ ِف ِحصَّ َخِر َشِريَكُه ِبِنصأ ِف اْلأ ِتِه َوَباَدَل ِبالنِ صأ َف ِحصَّ ِنصأ

َميأ ُمَنا ة  ِفي ُكلِ  ُجزأء  ِمنأَها َفِإَذا ُقِسَمتأ ِقسأ ُف ِحصَّ َمَة َصَفًة َبيأَن اثأَنيأِن َفَيُكوُن ِلُكلِ  َواِحد  ِمنأُهَما ِنصأ ِن ِقسأ
ِتِه وَ  َف ِحصَّ َمًة َيُكوُن ُكلُّ َواِحد  ِمنأُهَما َقدأ َأفأَرَز ِنصأ ِطَي ُكلُّ َواِحد  ِمنأُهَما ِقسأ ِريق  َوأُعأ َباَدَل َشِريَكُه َتفأ

ِتِه. ِف ِحصَّ َخِر ِبِنصأ ِف اْلأ  ِبالنِ صأ
 

ُة )  ِريَكيأِن ِفي الأِمثأِليَّاِت  1117الأَمادَّ فأَراِز ِفي الأِمثأِليَّاِت َراِجَحٌة . َفِلَذِلَك ِلُكلِ  َواِحد  ِمنأ الشَّ ( ِجَهُة اْلأِ
َخِر دُ  ِتِه ِفي َغيأَبِة اْلأ ُذ ِحصَّ َتَرَكِة َأخأ ُة الأَغاِئِب إَليأِه ، الأُمشأ َمُة َما َلمأ ُتَسلَّمأ ِحصَّ وَن إذأن  ، َلِكنأ َِل َتِتمُّ الأِقسأ

َتَرَكًة َبيأَنُهمَ  ُة الَِّتي َقَبَضَها َشِريُكُه ُمشأ ِليِم َتُكوُن الأِحصَّ َل التَّسأ ُة الأَغاِئِب َقبأ  ا.َوِإَذا َتِلَفتأ ِحصَّ
ُة )  ِم الأَقاِضي ، ( ِجَهُة الأُمبَ  1118الأَمادَّ اَدَلِة ِفي الأِقَيِميَّاِت َراِجَحٌة َوالأُمَباَدَلُة َتُكوُن إمَّا ِبالتََّراِضي َأوأ ِبُحكأ

ِتِه  ُذ ِحصَّ َتَرَكِة ِمنأ َغيأِر الأِمثأِليَّاِت َأخأ َياِن الأُمشأ َعأ ِريَكيأِن ِفي اْلأ ِمنأَها ِفي َغيأَبِة َفِلَذِلَك َِل َيُجوُز ِْلََحِد الشَّ
ِنِه.ا َخِر ِبُدوِن إذأ  ْلأ

ُة )  ِز َوالأَبيأِض ُكلَُّها ِمثأِليَّاٌت َأمَّا اْلأَ  1119الأَمادَّ ُزوَناُت َوالأَعَدِديَّاُت الأُمَتَقاِرَبُة َكالأَجوأ َواِني ( الأَمِكياَلُت َوالأَموأ



ُزوَناُت الأُمَتَفاِوَتُة َفِهَي ِقَيِميَّةٌ  ُنوَعُة ِبالأَيِد َوالأَموأ . َوَكَذِلَك ُكلُّ ِجنأس  ِمثأِلي   ُخِلَط ِبِخاَلِف ِجنأِسِه ِفي  الأَمصأ
ِعيِر  ُلوَطِة ِبالشَّ ِريَق َكالأِحنأَطِة الأَمخأ ِييَز َوالتَّفأ َبُل التَّمأ  ُصوَرة  َِل َتقأ
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ُنوَعاِت ُهَو ِقَيِميٌّ . َوَكَذِلَك الذَّرأِعيَّاُت ِقَيِميٌَّة .َأمَّا الذَّرأِعيَّاُت َكالأُجوخِ   ِمنأ ِجنأس  َواِحد  َوالأُقَماُش ِمنأ َمصأ

َراِدَها َوُيَباُع ُكلُّ ِذَراع  ِمنأَها ِبَكَذا ِدرأَهًما َفِهَي ِمثألِ  يٌَّة َوالأَعَدِديَّاُت الأَمَعاِمِل الَِّتي َِل ُيوَجُد َتَفاُوٌت َبيأَن َأفأ
َراِدَها  َفِر ِهَي ِقَيِميٌَّة . الأُمَتَفاِوَتُة الَِّتي ُيوَجُد َبيأَن َأفأ َصأ َضِر َواْلأ َخأ َتَفاُوٌت ِفي الأِقيَمِة َكالأَحَيَواَناِت َوالأِبطِ يِخ اْلأ

 َوُكُتُب الأَخطِ  ِقَيِميٌَّة َوُكُتُب الطَّبأِع ِمثأِليٌَّة.
ُة )  ِريِق إَلى نَ  1120الأَمادَّ َمِة التَّفأ ِع َوِقسأ َمِة الأَجمأ َضاِء ( َينأَقِسُم ُكلٌّ ِمنأ ِقسأ َمُة الرِ  ُل ِقسأ َوَّ َعيأِن : النَّوأُع اْلأ وأ

َمُة الأَقَضاِء.  ، َوالنَّوأُع الثَّاِني ِقسأ
ُة )  َحاِب الأِملأِك  1121الأَمادَّ ِري َبيأَن الأُمَتَقاِسِميَن َأيأ َبيأَن َأصأ َمُة الَِّتي َتجأ َضاِء ِهَي الأِقسأ َمُة الرِ  ( ِقسأ

َتَرِك ِبالرِ َضاِء  ِسُمُه الأَقاِضي ِبِرَضاِئِهمأ َجِميًعا.الأُمشأ ِسُموَنُه َبيأَنُهمأ ِبالتََّراِضي َأوأ َيقأ  َفَيقأ
ُة )  ًما ِبَطَلِب َبعأِض  1122الأَمادَّ َتَرَك َجبأًرا َوُحكأ ِسيُم الأَقاِضي الأِملأَك الأُمشأ َمُة الأَقَضاِء ِهَي َتقأ ( ِقسأ

ُسوِم َلُهمأ َأيأ ِبَطَلِب َبعأِض  َتَرِك.الأَمقأ َحاِب الأِملأِك الأُمشأ  َأصأ
 الفصل الثاني: في بيان شرائط القسمة

ُة )  َل الأَقبأِض  1123الأَمادَّ َتَرِك َقبأ يأِن الأُمشأ ِسيُم الدَّ ُسوُم َعيأًنا ، َفِلَذِلَك َِل َيِصحُّ َتقأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأَمقأ ( ُيشأ
َتَسَمَها الأَوَرَثُة َعَلى َأنَّ َما ِفي ِذمَِّة ُفاَلن  . َمَثاًل إَذا َكاَن ِللأُمَتَوفَّى ُدُيوٌن  ِديَن َواقأ َخاص  ُمَتَعدِ  ِفي ِذَمِم َأشأ

ورَ  يأِن ِلُفاَلن  الأَواِرِث َوَما ِفي ِذمَِّة ُفاَلن  ِمنأُه ِلُفاَلن  الأَواِرِث َِل َيِصحُّ . َوِفي َهِذِه الصُّ ِة ُكلُّ َما ِمنأ الدَّ
ُلُه َأَحُد  ِل.ُيَحصِ  َوَّ َل الثَّاِلَث ِمنأ الأَباِب اْلأ َخُر . ُانأُظرأ الأَفصأ  الأَوَرَثِة ُيَشاِرُكُه ِفيِه الأَواِرُث اْلأ

ُة )  بأَرِة  1124الأَمادَّ ِييِزَها ، َمَثاًل إَذا َقاَل َأَحُد َصاِحَبيأ الصُّ َمُة إِلَّ ِبِإفأَراِز الأِحَصِص َوَتمأ ( َِل َتِصحُّ الأِقسأ
َترَ  َخِر : ُخذأ َأنأَت الأُمشأ  َكِة ِمنأ الأِحنأَطِة ِلْلأ

 

 217ص:
َمًة. بأَرِة َوَهَذا الطََّرُف ِلي َِل َيُكوُن ِقسأ  َذِلَك الطََّرَف ِمنأ الصُّ

ُة )  َمِة ، َفِلَذِلَك َلوأ َظَهَر مُ  1125الأَمادَّ َرَكاِء ِحيَن الأِقسأ ُسوُم ِملأَك الشُّ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأَمقأ َتِحقٌّ ِلُكلِ  ( ُيشأ سأ
ُسوِم  َتِحقٌّ ِلُجزأء  َشاِئع  ِمنأ الأَمقأ َمُة ، َوَكَذِلَك إَذا َظَهَر ُمسأ َمِة َبَطَلتأ الأِقسأ َد الأِقسأ ُسوِم َبعأ ِفِه َأوأ ُثُلِثِه الأَمقأ َكِنصأ

ُسوِم . َكَذِلَك إَذا َظَهرَ  ِسيِم الأَمقأ َراُر َتقأ َمُة َوَيلأَزُم َتكأ َمُة  َبَطَلتأ الأِقسأ ة  َبَطَلتأ الأِقسأ ُموِع ِحصَّ َتِحقٌّ ِلَمجأ ُمسأ
َدار  ُمَعيَّن  فِ  َتِحقٌّ ِلِمقأ َحاِب الأِحَصِص َوِإَذا َظَهَر ُمسأ َتَرَكًة َبيأَن َأصأ ُة الأَباِقَيُة ُمشأ ة  َأوأ َوَتُكوُن الأِحصَّ ي ِحصَّ



ِة ُمخَ  َسُخَها َوَرَجَع ُجزأء  َشاِئع  ِمنأَها َفَيُكوُن َصاِحُب ِتلأَك الأِحصَّ َمَة َوِإنأ َشاَء َِل َيفأ يًَّرا إنأ َشاَء َفَسَخ الأِقسأ
َصٌة ِمَساَحُتَها ِماَئٌة َوِستُّ  َرى َمَثاًل َلوأ ُقِسَمتأ َعرأ ُخأ ِة اْلأ ِتِه َعَلى َصاِحِب الأِحصَّ َداِر ُنقأَصاِن ِحصَّ وَن ِبِمقأ

َد التَّقأسِ  َميأِن َفَظَهَر َبعأ َمَة ِذَراًعا إَلى ِقسأ ِة إنأ َشاَء َفَسَخ الأِقسأ ِتِه َفِلَصاِحِب الأِحصَّ ِف ِحصَّ َتِحقٌّ ِلِنصأ يِم ُمسأ
ِريَن ِذَراًعا ، َوِإَذا ِتِه َمِحلَّ ِعشأ ِني َيأأُخُذ ِمنأ ِحصَّ ِتِه ، َيعأ َظَهَر  َوِإنأ َشاَء َرَجَع َعَلى َشِريِكِه ِبُربأِع ِحصَّ

َدار  ُمَعيَّن  مِ  َتِحقٌّ ِلِمقأ ُة ُمسأ َمُة َوِإَذا َكاَنتأ ِحصَّ َسُخ الأِقسأ ة  َفِإَذا َكاَنتأ الأِحَصُص ُمَتَساِوَيًة َفاَل ُتفأ نأ ُكلِ  ِحصَّ
َياَدِة َفَقطأ َوَيُكوُن َكَأنََّما َظَهَر ُمسأ  َداُر الزِ  َتَبُر ِمقأ َخِر َكِثيَرًة َفُيعأ ُة اْلأ َدار  مُ َأَحِدِهَما َقِليَلًة َوِحصَّ َعيَّن  َتِحقٌّ ِلِمقأ

َقاِق ُمَخيًَّرا َكَما َمرَّ إنأ َشاَء َفَسَخ  ِتحأ َثِريَُّة اِِلسأ َتُه َأكأ ة  َواِحَدة  َوَيُكوُن َمنأ َأَصاَب ِحصَّ َمَة ِفي ِحصَّ الأِقسأ
َداِر النُّقأَصاِن.  َوِإنأ َشاَء َرَجَع َعَلى َشِريِكِه ِبِمقأ

ُة )  قُ  1126الأَمادَّ َمُة الأُفُضوِليِ  َموأ َم َأَحٌد الأَماَل ( ِقسأ اًل . َمَثاًل إَذا َقسَّ َجاَزِة َقوأًِل َأوأ ِفعأ وَفٌة َعَلى اْلأِ
َحاُبُه َقوأًِل  َمُة َجاِئَزًة َوَناِفَذًة َلِكنأ َلوأ َأَجاَز َأصأ ِسِه َفاَل َتُكوُن الأِقسأ َتَرَك ِمنأ ِتلأَقاِء َنفأ َسنأَت  الأُمشأ ِبَأنأ َقاُلوا : َأحأ

ُفوا يَجاِر َفَتكُ  َأوأ َتَصرَّ ه  ِمنأ َلَواِزِم التََّملُِّك َكالأَبيأِع َواْلأِ ِني ِبَوجأ ِك َيعأ َرَزِة َتَصرَُّف الأُمالَّ وُن ِبِحَصِصِهمأ الأُمفأ
َمُة َصِحيَحًة َوَناِفَذًة.  الأِقسأ

ُة )  َدَل الأِحَص  1127الأَمادَّ َمُة َعاِدَلًة َأيأ َأنأ ُتعأ َقاِق َوَأنأ َِل ( َيلأَزُم َأنأ َتُكوَن الأِقسأ ِتحأ ُص ِبَحَسِب اِِلسأ
عَ  َمِة . َوَلِكنأ إَذا ادَّ َوى الأَغبأِن الأَفاِحِش ِفي الأِقسأ َمُع َدعأ َداَها ُنقأَصاٌن َفاِحٌش َفِلَذِلَك ُتسأ ُسوُم َتُكوُن ِبِإحأ ى الأَمقأ

ِتيَفاِء الأَحقِ  َِل  َد إقأَراِرِهمأ ِباسأ . َلُهمأ الأَغبأَن الأَفاِحَش َبعأ َواُهمأ َمُع َدعأ  ُتسأ
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ُة )  َضاِء ِرَضاُء ُكلِ  َواِحد  ِمنأ الأُمَتَقاِسِميَن ، ِبَناًء َعَليأِه إَذا َغاَب  1128الأَمادَّ َمِة الرِ  َتَرُط ِفي ِقسأ ( ُيشأ

ِنِهمأ َصِغيٌر َفَيُقوُم َمقَ  َضاِء َوِإَذا َكاَن ِمنأ ِضمأ َمُة الرِ  اَمُه َوِليُُّه َأوأ َوِصيُُّه َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َأَحُدُهمأ َِل َتِصحُّ ِقسأ
ُب َلُه َوِصيٌّ ِمنأ َطَرِف الأَقاِضي َوتُ  ِر الأَقاِضي َفُيَنصِ  ُقوًفا َعَلى َأمأ ِغيِر َوِليٌّ َوَِل َوِصيٌّ َكاَن َموأ َسُم ِللصَّ قأ

ِرَفِتِه.  ِبَمعأ
ُة )  َمِة الأ  1129الأَمادَّ َتَرُط الطََّلُب ِفي ِقسأ َمُة ِمنأ الأَقاِضي َجبأًرا َما َلمأ ( ُيشأ َقَضاِء ، َفِلَذِلَك َِل َتِصحُّ الأِقسأ

َحاِب الأِحَصِص.  َيَقعأ َطَلٌب َوَلوأ ِمنأ َأَحِد َأصأ
ُة )  ِسُمُه الأَقاِضي َجبأًرا إنأ كَ  1130الأَمادَّ َخُر َفَيقأ َتَنَع اْلأ َمَة َوامأ ِريَكيأِن الأِقسأ اَن الأَماُل ( إَذا َطَلَب َأَحُد الشَّ

ِل الثَّاِلِث َوالرَّاِبِع. ِسُمُه.َعَلى َما ُيَبيَُّن ِفي الأَفصأ َمِة َوِإِلَّ َفاَل َيقأ َتَرُك َقاِباًل ِللأِقسأ  الأُمشأ
ُة )  ِسيِم ِبَحيأُث َِل َتُفوُت الأَمنأ  1131الأَمادَّ اِلُح ِللتَّقأ َتَرُك الصَّ َمِة ُهَو الأَماُل الأُمشأ َفَعُة الأَمقأُصوَدُة ( َقاِبُل الأِقسأ

َمِة.  ِمنأ َذِلَك الأَماِل ِبالأِقسأ
 الفصل الثالث: في بيان قسمة الجمع

ُة )  ِني َأنَّ الأَقاِضي  1132الأَمادَّ َتَرَكِة الأُمتَِّحَدِة الأِجنأِس ، َيعأ َياِن الأُمشأ َعأ َمُة الأَقَضاِء ِفي اْلأ ِري ِقسأ ( َتجأ



ًما ِبَطلَ  ُم َذِلَك ُحكأ َرَكاِء ، َسَواٌء َكاَن َذِلَك ِمنأ الأِمثأِليَّاِت َأوأ ِمنأ الأِقَيِميَّاِت.ُيَقسِ   ِب َبعأِض الشُّ
 

ُة )  َمُتَها ، َعدَ  1133الأَمادَّ َراِد الأِمثأِليَّاِت الأُمتَِّحَدِة الأِجنأِس َفِقسأ ٌق َوَتَفاُوٌت َبيأَن َأفأ ا ( ِبَما َأنَُّه َِل ُيوَجُد َفرأ
َرَكاِء ، َيُكوُن َقدأ َأَخَذ ُكلُّ َواِحد  ِمنأُهمأ َحقَُّه َوَحَصَل َعَلى َتَماِميَِّة  َأنََّها َغيأرُ  ُمِضرَّة  ِبَأيِ  َشِريك  ِمنأ الشُّ

َم َبيأَنُهَما َعَلى َتَرًكا َبيأَن اثأَنيأِن َفِإَذا ُقسِ  َداٌر ِمنأ ِحنأَطة  ُمشأ ِب ِحَصِصِهَما َحسَ  ِملأِكِه ِبَها ، َفَعَليأِه َلوأ َكاَن ِمقأ
َفى َحقَُّه  َتوأ  َفَيُكوُن ُكلُّ َواِحد  ِمنأُهَما اسأ
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َتُه . َوَكَذا ِدرأَهًما ِمنأ َسِبيَكِة الذََّهِب ، َوَكَذا ُأقًَّة مِ  َبَح َماِلًكا ِللأِحنأَطِة الَِّتي َأَصاَبتأ ِحصَّ ِة َأوأ َوَأصأ نأ الأِفضَّ

ًبا ِمنأ الأَبزِ  ، َوَكَذا َعَدًدا ِمنأ النَُّحاِس َأوأ َسِبيَكَة َحدِ  ًبا ِمنأ الأُجوِخ ِمنأ ِجنأس  َواِحد  ، َوَكَذا َثوأ يد  ، َوَكَذا َثوأ
 ِمنأ الأَبيأِض ِهَي ِمنأ َهَذا الأَقِبيِل َأيأًضا.

ُة )  َراِد الأِقَيِميَّاِت الأُمتَِّحَدِة الأِجنأسِ  1134الأَمادَّ ِتَباِرِه ( َوِإنأ َكاَن ُيوَجُد َبيأَن َأفأ ٌق َوَتَفاُوٌت إِلَّ َأنَُّه ِباعأ  َفرأ
ُكوِر آِنًفا ، َوَكَذا  ِه الأَمذأ َمِة َأيأًضا َعَلى الأَوجأ تأ َقاِبَلًة ِللأِقسأ ِم الأَعَدِم َوُعدَّ ِئيًّا َصاَر ِفي ُحكأ ِماَئَة َجَمل  ُجزأ

 َوِماَئَة َبَقَرة  ِهَي ِمنأ َهَذا الأَقِبيِل َأيأًضا.
ةُ  َتِلَفِة  1135)  الأَمادَّ َتَرَكِة الأُمخأ َياِن الأُمشأ َعأ َتِلَفِة َأيأ ِفي اْلأ َناِس الأُمخأ َجأ َمُة الأَقَضاِء ِفي اْلأ ِري ِقسأ ( َِل َتجأ

َمةَ  ِسَمَها ِقسأ ع  َجبأًرا  الأِجنأِس َسَواٌء َكاَنتأ ِمنأ الأِمثأِليَّاِت َأوأ ِمنأ الأِقَيِميَّاِت َأيأ َِل َيُسوُغ ِللأَقاِضي َأنأ َيقأ َجمأ
َداَر َكَذا كَ  ِريَكيأِن َمَثاًل ِمقأ َطاِء َأَحِد الشَّ َمُة الأَقَضاِء ِبِإعأ ِري ِقسأ َرَكاِء َأيأ َِل َتجأ َلَة ِحنأَطة  ِبَطَلِب َأَحِد الشُّ يأ

َطاِء َأَحِدِهَما َكَذا َشاةً  َلَة َشِعير  ; َأوأ إعأ َخِر ُمَقاِبَل َذِلَك َكَذا َكيأ َطاِء اْلأ َخِر ُمَقاِبَل َذِلَك َكَذا َوإِعأ َطاِء اْلأ  َوإِعأ
َطاِء َأَحِدِهَما َداًرا َواعَ  َخِر ِسرأًجا ، َأوأ إعأ َطاِء َأَحِدِهَما َسيأًفا َواَعَطاِء اْلأ َخِر إِباًل َأوأ َبَقَرًة ، َأوأ إعأ َطاِء اْلأ

َضاِء الأَجاِرَيِة ِبرِ  َمُة الرِ  ُروِح َفَجاِئَزٌة .َحاُنوًتا َأوأ َضيأَعًة . َأمَّا ِقسأ ِه الأَمشأ  َضاِئِهَما َعَلى الأَوجأ
 

ُة )  ُنوَعًة ِمنأ ِجنأس  َواِحد  ِمنأ  1136الأَمادَّ نأَعِة َوَلوأ َكاَنتأ َمصأ ِتاَلِف الصَّ ِب اخأ َتِلَفُة ِبَحسأ ََواِني الأُمخأ ( اْلأ
َتِلَفَة الأِجنأِس. ِدن  َواِحد  ُتَعدُّ ُمخأ  َمعأ

ُة )  َتِلَفِة الأِجنأِس َأيأًضا ، َأمَّا الأَجَواِهرُ  1137الأَمادَّ َياِن الأُمخأ َعأ ُلِؤ َوالأَجَواِهِر ِمنأ اْلأ  ( الأُحِليَّاُت َوِكَباُر اللُّؤأ
ِغيَرِة َفُتَعدُّ ُمتَِّحَدَة الأِجنأِس. َجاِر الأَماِس الصَّ ِغيِر َوَأحأ ُلِؤ الصَّ ِغيَرُة ِمثأُل اللُّؤأ  الصَّ

ُة )  ع   1138الأَمادَّ َمَة َجمأ ُم ِقسأ َتِلَفُة الأِجنأِس َأيأًضا َفِلَذِلَك َِل ُتَقسَّ َياُع ُمخأ َكاِكيُن َوالضِ  وُر الأَعِديَدُة َوالدَّ ( الدُّ
َدِة  وِر الأُمَتَعدِ  ِريَكيأِن ِمنأ الدُّ َطى ِْلََحِد الشَّ َمُة الأَقَضاِء ِبَأنأ ُيعأ  ، َمَثاًل َِل َتُجوُز ِقسأ
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ِتي.َواِحَدًة  ِه اْلأ ِريق  َعَلى الأَوجأ َمَة َتفأ ُم ُكلُّ َواِحَدة  ِمنأَها ِقسأ َرى َبلأ ُتَقسَّ َخُر ُأخأ  َواْلأ

ِريقِ  َمِة التَّفأ ُل الرَّاِبُع: ِفي َبَياِن ِقسأ  الأَفصأ
ُة )  َتَرَكة  َغيأَر ُمِضر   ِبَأيأ شَ  1139الأَمادَّ ِريُق َوَتبأِعيُض َعيأن  ُمشأ َرَكاِء َفِهَي ( إَذا َكاَن َتفأ ِريك  ِمنأ الشُّ

َفُر ِبئأٌر فِ  َجاٌر َوُتحأ َرُس َأشأ َصٌة َوَكاَن ُينأَشُأ َأبأِنَيٌة َوُتغأ َمتأ َعرأ َمِة ، َمَثاًل إَذا ُقسِ  م  ِمنأَها َقاِبَلٌة ِللأِقسأ ي ُكلِ  ِقسأ
َصةِ  ِه َتُكوُن الأَمنأَفَعُة الأَمقأُصوَدُة ِمنأ الأَعرأ َمتأ َداٌر ِفيَها َمنأِزَِلِن َواِحٌد َفَعَلى َهَذا الأَوجأ  َباِقَيًة . َوَكَذِلَك َلوأ ُقسِ 

َنى الأَمقأُص  كأ ُت َمنأَفَعَة السُّ ِسيُمَها إَلى َداَريأِن َِل ُيَفوِ  ِريُقَها َوَتقأ َخُر ِللأَحِريِم َفَتفأ اِر ِللرِ َجاِل َواْلأ وَدَة ِمنأ الدَّ
َركَ  َصِة َوَيِصيُر ُكلُّ َواِحد  ِمنأ الشُّ َمُة الأَقَضاِء ، َسَواٌء ِفي الأَعرأ ِري ِقسأ َتِقلَّة  ، َفِلَذِلَك َتجأ اِء َصاِحَب َدار  ُمسأ

ُمَها الأَقاِضي َجبأًرا. َخُر َفُيَقسِ  َتَنَع اْلأ َمَة َوامأ َرَكاِء الأِقسأ ِني إَذا َطَلب َأَحُد الشُّ اِر ، َيعأ  َأوأ ِفي الدَّ
ُة )  ِني  ( إَذا َكانَ  1140الأَمادَّ َخِر َيعأ َرَكاِء َوُمِضرًّا ِباْلأ َتَرَكِة َناِفًعا ِْلََحِد الشُّ ِريُق الأَعيأِن الأُمشأ َتبأِعيُض َوَتفأ

ُمَها  َمِة الأُمنأَتَفَع َفالأَقاِضي ُيَقسِ  ٌت ِلَمنأَفَعِتِه الأَمقأُصوَدِة َفِإَذا َكاَن الطَّاِلُب ِللأِقسأ ًما . مَ َأنَُّه ُمَفوِ  َثاًل إَذا َكَذِلَك ُحكأ
َنى ِفيَها َوَص  كأ َمِة ِبالسُّ َد الأِقسأ اِر َقِليَلًة َِل َينأَتِفُع ِبَها َبعأ ِريَكيأِن ِفي الدَّ ُة َأَحِد الشَّ ِة َكاَنتأ ِحصَّ اِحُب الأِحصَّ

ُمَها َقَضاًء. َمَتَها َفالأَقاِضي ُيَقسِ  ُلُب ِقسأ  الأَكِبيَرِة َيطأ
 

ُة )  ِري قِ  1141الأَمادَّ ِريُقَها َوَتبأِعيُضَها ِبُكلِ  َواِحد  ِمنأ ( َِل َتجأ َتَرَكِة الَِّتي َيُضرُّ َتفأ َمٌة ِفي الأَعيأِن الأُمشأ سأ
ُد ، َفِلَذِلَك َتُفوُت الأَمنأَفَعُة الأمَ  َمُل َطاُحوًنا َبعأ َتعأ َمتأ الطَّاُحوُن َفاَل ُتسأ َرَكاِء . َمَثاًل إَذا ُقسِ  قأُصوَدُة ِمنأَها . الشُّ

ُم ، َوالأَحمَّاُم َوالأبِ َوَعَليأ  َرَكاِء َأمَّا ِبالتََّراِضي َفُتَقسَّ َمُتَها ِبَطَلِب َأَحِد الشُّ ئأُر َوالأَقَناُة ِه َفاَل َيُسوُغ ِللأَقاِضي ِقسأ
اَريأِن ِهَي َكَذِلَك  ِغيُر َأوأ الأَحاِئُط َبيأَن الدَّ  َوالأَبيأُت الصَّ
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َمُة الأَقَضاِء ِفي َأيأ َواِحد  ِمنأَها. ِري ِقسأ  َخاَتم  َواِحد  ِهَي ِمنأ َهَذا الأَقِبيِل َفاَل َتجأ
ُة )  ِسيُم الأِكَتاِب ( َكَما َأنَُّه َِل  1142الأَمادَّ َتَرِك َكَذِلَك َِل َيُجوُز َتقأ َراِق الأِكَتاِب الأَواِحِد الأُمشأ ِسيُم َأوأ َيُجوُز َتقأ

 الأُمنأَقِسِم إَلى ُمَجلََّدات  َعِديَدة  ِجلأًدا َفِجلأًدا.
ُة )  َتَرَكِة بَ  1143الأَمادَّ َمَة الطَِّريِق الأُمشأ َرَكاِء ِقسأ َثَر الَِّتي َليأَس ِلَغيأِرِهمأ (إَذا َطَلَب َأَحُد الشُّ يأَن اثأَنيأِن َأوأ َأكأ

َمِة َيبأَقى ِلُكلِ  َواِحد   َد الأِقسأ َخُر ُينأَظُر . َفِإَذا َكاَن َبعأ َتَنَع اْلأ َلًقا َوامأ ُخوِل إَليأَها ُمطأ ُم َوِإِلَّ َحقٌّ ِبالدُّ  َطِريٌق ُتَقسَّ
َمِة إِلَّ إَذا  َبُر َعَلى الأِقسأ ُم.َفاَل ُيجأ  َكاَن ِلُكلِ  َواِحد  َطِريٌق َوَمنأَفٌذ َعَلى ِحَدة  َفِإنََّها ِفي َذِلَك الأَحاِل ُتَقسَّ

ُة )  َخُر  1144الأَمادَّ َتَنَع اْلأ َمَة َوامأ َتَرِك ، َفِإَذا َطَلَب َأَحُدُهمأ الأِقسأ َتَرُك َأيأًضا َكالطَِّريِق الأُمشأ ( الأَمِسيُل الأُمشأ
دَ  تِ َخاِذِه َمِسيَفِإنأ َكاَن َبعأ َساَلِة َماِئِه َأوأ َكاَن َلُه َمِحلٌّ آَخُر ِِلِ َمِة َيبأَقى ِلُكلِ  َواِحد  ِمنأُهمأ َمِحلٌّ ِْلِ اًل  الأِقسأ



ُم. ُم َوِإِلَّ َفاَل ُيَقسَّ  َفُيَقسَّ
ُة )  ٌص َطِريَقُه الأِملأَك َعَلى  1145الأَمادَّ َأنأ َيبأَقى َلُه َحقُّ الأُمُروِر ِفيَها ( َكَما َأنَُّه َيُجوُز َأنأ َيِبيَع َشخأ

َبُة الطَِّريِق الأُمشأ  َتَرَك َبيأَنُهَما َعَلى َأنأ َتُكوَن ِرقأ َتِسَم اثأَناِن َعَقاَرُهَما الأُمشأ ِني َيُجوُز َأيأًضا َأنأ َيقأ َتَرِك َيعأ
 َقطأ.َمَلِكيََّتُه ِْلََحِدِهَما َوَأنأ َيُكوَن ِللثَّاِني َحقُّ الأُمُروِر فَ 

ُة )  ِريَكيأِن  1146الأَمادَّ اِر َبيأَن الشَّ ِسيِم الدَّ َتَرًكا ِفي َتقأ َتيأِن ُمشأ ُك الأَحاِئِط الأَواِقِع َبيأَن الأِحصَّ ( َكَما َيُجوُز َترأ
ِلِه ِملأًكا ِْلََحِدِهَما.  َمُة َعَلى َجعأ  َتُجوُز َأيأًضا الأِقسأ
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ُة )  ِن إنأ َكاَن ِمنأ  1147الأَمادَّ َتَرُك ِبالأَكيأِل إنأ َكاَن ِمنأ الأَمِكياَلِت َوِبالأَوزأ ُم الأَمِكيُل الأُمشأ ( ُيَقسَّ
ُزوَناِت َوِبالأَعَدِد إنأ َكاَن ِمنأ الأَعَدِديَّاِت َوِبالذِ َراِع إنأ َكاَن ِمنأ الذَّرأِعيَّاِت.  الأَموأ

ُة )  َماِن ِبالذِ َراِع َأمَّا َما َعَليأِهَما ِمنأ  1148الأَمادَّ ََراِضي ِمنأ الذَّرأِعيَّاِت َفُيَقسَّ َصَة َواْلأ ( ِبَما َأنَّ الأَعرأ
ِديِر الأِقيَمِة. ُم ِبَتقأ َبأِنَيِة َفُيَقسَّ َجاِر َواْلأ َشأ  اْلأ

َدى الأ 1149المادة: )  اِر َأبأِنَيُة ِإحأ ِسيأِم الدَّ َرى َفِإنأ ( ِإَذاَكاَن ِفيأ َتقأ ُخأ ِة اْلأ َلى َثَمًنا ِمَن الأِحصَّ َتيأِن أَغأ ِحصَّ
ِد. َدُل ِبالنُُّقوأ َدار  ِمَن الأَعَرَصِة ِفيأَها َو ِإِلَّ َفُتعأ َطاِء ِمقأ ُلُها ِبِإعأ ِديأ َكَن َتعأ  َأمأ

ُة )  َتَرَكة  َبيأَن اثأَنيأِن َعَلى َأنأ  1150الأَمادَّ َمُة َدار  ُمشأ َتاِني َها ِْلَخَر ( إَذا ُأِريَد ِقسأ َقاِني َها ِلَواِحد  َوَتحأ  َيُكوَن َفوأ
ِتَباِر الأِقيَمِة. ُم ِباعأ َتاِنيِ  َوُتَقسَّ َقاِنيِ  َوالتَّحأ  َفَيُقوُم ُكلٌّ ِمنأ الأَفوأ

 
ة )  َرَها َعَلى الأَوِرِق  1151الأَمادَّ اِم َأنأ ُيَصوِ  ِسيُم َدار  َفَعَلى الأَقسَّ َضَها ِبالذِ َراِع ( إَذا ُأِريَد َتقأ َسَح َعرأ َوَيمأ

ِرَز َحقَّ الطَِّريِق َوالشُّ  َحاِبَها َوَيفأ َبِة ِحَصِص َأصأ َل الأِحَصَص ِبِنسأ َم َأبأِنَيِتَها َوُيَسوِ َي َوُيَعدِ  ِب َوالأَمِسيِل َوُيَقوِ  رأ
كَ  َرى إَذا َأمأ ُخأ ة  ِفي اْلأ ُوَلى َوالثَّاِنَيِة َوالثَّاِلَثِة ُثمَّ ِبُصوَرِة َأنأ َِل َيبأَقى َتَعلٌُّق ِلُكلِ  ِحصَّ َن َوُيَلقِ َب الأِحَصَص ِباْلأ

ُمُه َثاِنًيا َوالثَّاِلَثُة لِ  ُمُه ابأِتَداًء َوالثَّاِنَيُة ِلَمنأ َخَرَج اسأ ُوَلى ِلَمنأ َخَرَج اسأ ِرَع َفَتُكوُن اْلأ ُمُه َثاِلًثا ُيقأ َمنأ َخَرَج اسأ
ِري َعَلى َهَذا التَّرأ  َثُر ِمنأ َذِلَك.َوَيجأ  ِتيِب إَذا ُوِجَدتأ ِحَصٌص َأكأ

ُة )  ُم َعَلى َعَدِد الرُُّءوِس َوَِل  1152الأَمادَّ َِميِريَُّة ِْلََجِل ُمَحاَفَظِة النُُّفوِس َفُتَقسَّ ( إَذا َكاَنتأ التََّكاِليُف اْلأ
بأَياُن ، وَ  ِزيِع النِ َساُء َوَِل الصِ  َتِر التَّوأ ُخُل ِفي َدفأ َداِر الأِملأِك َيدأ ُم َعَلى ِمقأ اَلِك َفُتَقسَّ َمأ ِإَذا َكاَنتأ ِلُمَحاَفَظِة اْلأ

ِة  َم ِبالأُغنأِم َكَما ُذِكَر ِفي َمادَّ  . 87ِْلَنَّ الأُغرأ
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ُة )  ِط َوِخَياُر ال 1153الأَمادَّ رأ َتِلَفِة َكَما ( َيُكوُن ِخَياُر الشَّ َناِس الأُمخأ َجأ ِسيِم اْلأ َيِة َوِخَياُر الأَعيأِب ِفي َتقأ ؤأ رُّ
َرَكاِء َعَلى َأنأ َيُكوَن ِلوَ  َتَرُك ِبالتََّراِضي َبيأَن الشُّ َم الأَماُل الأُمشأ َداَر َيُكوُن ِفي الأَبيأِع ، َمَثاًل إَذا ُقسِ  اِحد  َكَذا ِمقأ

دَ  اَر َشِعير  َوِْلَخَر َكَذا َغَنًما َوِْلَخَر ِفي ُمَقاِبِلِه َكَذا َرأأَس َبَقر  َفِإنأ َشَرَط َأَحُدُهمأ ِحنأَطة  َوِْلَخَر َكَذا ِمقأ
َمَة َوِإنأ َشاَء َفَسَخ . َوِإنأ َكاَن َأَحُدهُ  ِة إنأ َشاَء َقِبَل الأِقسأ ًما َفِفي َهِذِه الأُمدَّ مأ َلمأ َيَر الأَماَل الأِخَياَر إَلى َكَذا َيوأ

ُة َأَحِدِهمأ َمِعيَبًة َفِإنأ َشاَء َقِبَلهَ  َيِة َفِإَذا َظَهَرتأ ِحصَّ ؤأ ُسوَم َيُكنأ ُمَخيًَّرا َأيأًضا ِعنأَد الرُّ َها.الأَمقأ  ا َوِإنأ َشاَء َردَّ
ُة )  يَ  1154الأَمادَّ ط  َوُرؤأ ِسيِم الأِقَيِميَّاِت الأُمتَِّحَدِة الأِجنأِس ِخَياُر َشرأ ة  َوَعيأب  ، َمَثاًل إَذا ( َيُكوُن ِفي َتقأ

َبِة ِحَصِصِهمأ َفِإَذا َكاَن َأَحُدُهمأ َشَرَط َعَلى َأنأ َيكُ  َحاِبَها ِبِنسأ َتَرَكة  َبيأَن َأصأ َمتأ ِماَئُة َشاة  ُمشأ وَن ُمَخيًَّرا ُقسِ 
ِة ُمَخيًَّرا َبيأَن الأَقُبوِل َوَعَدِمِه وَ  ًما َفَيُكوُن ِفي َهِذِه الأُمدَّ ًما َكَذا َيوأ ُد َيُكنأ ُمَخيًَّرا َكَذا َيوأ ِإنأ َكاَن َلمأ َيَر الأَغَنَم َبعأ

ُد َيُكنأ ُمَخيَّ  ِة ُمَخيًَّرا َبيأَن الأَقُبوِل َوَعَدِمِه َوِإنأ َكاَن َلمأ َيَر الأَغَنَم َبعأ َيِتَها ، َوِإَذا َفَيُكوُن ِفي َهِذِه الأُمدَّ ًرا ِحيَن ُرؤأ
َة َأَحِدِهمأ َفَكَذِلَك َيُكون ُمَخيًَّرا إنأ َشاَء َقِبَلَها َوِإنأ َشاَء َظَهَر َعيأٌب َقِديٌم ِفي ا لأَغَنِم الَِّتي َأَصاَبتأ ِحصَّ

َها.  َردَّ
ُة )  َيِة َوَلِكنأ َيُكوُن فِ  1155الأَمادَّ ؤأ ِط َوالرُّ رأ َمِة الأِمثأِليَّاِت الأُمتَِّحَدِة الأِجنأِس ِخَياُر الشَّ يَها ( َِل َيُكوُن ِفي ِقسأ

َتَرَكة  َبيأَن اثأَنيأِن َعَلى َأنَّ الأِخَياَر إَلى َكَذا يَ  َمتأ ُصبأَرُة ِحنأَطة  ُمشأ ًما َفاَل ِخَياُر الأَعيأب ، َمَثاًل إَذا ُقسِ  وأ
ِريَكيأِن الأِحنأَطَة َفاَل َيُكوُن ُمَخيًَّرا ِعنأدَ  َتَبًرا َوِإَذا َلمأ َيَر َأَحُد الشَّ ُط ُمعأ رأ ِطَي  َيُكوُن الشَّ َيِتَها . َأمَّا إَذا أُعأ ُرؤأ

َفُلَها َمِعيًبا َفَيُكوُن َصاِحُبُه ُمَخيًَّرا  َفِلَها َفَظَهَر َأسأ َخُر ِمنأ َأسأ بأَرِة َواْلأ ِه الصُّ إنأ َشاَء َقِبَل َأَحُدُهَما ِمنأ َوجأ
 .  َوِإنأ َشاَء َردَّ
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ِتَراِع َكاِماًل. 1156ُة ) الأَمادَّ  َراِء اِِلقأ َمُة ِبِإجأ  ( َتِتمُّ الأِقسأ
ُة )  َد َتَماِمَها. 1157الأَمادَّ َمِة َبعأ  ( َِل َيُسوُغ الرُُّجوُع َعنأ الأِقسأ
ُة )  َثِر الأِحَصِص َمَثاًل َوَبقِ  1158الأَمادَّ َمِة َعَلى َأكأ ِتَراُع َأثأَناَء الأِقسأ َيتأ َواِحَدٌة ِمنأَها َوَأَراَد ( إَذا َجَرى اِِلقأ

َمَة َقَضاء  فَ  َمَة ِرَضاء  َفَلُه الرُُّجوُع َوِإَذا َكاَنتأ ِقسأ َرَكاِء الرُُّجوَع ُينأَظُر َفِإَذا َكاَنتأ ِقسأ  اَل ُرُجوَع.َأَحُد الشُّ
ُة )  َمِة وَ  1159الأَمادَّ ُخ الأِقسأ َمِة َفسأ َد الأِقسأ َرَكاِء َبعأ َتَرًكا ( ِلَجِميِع الشُّ ُسوِم ُمشأ ُل الأَمقأ ِإَقاَلُتَها ِبِرَضاِئِهمأ َوَجعأ

اِبِق.  َبيأَنُهمأ َكَما ِفي السَّ
ُة )  َمًة َعاِدَلًة. 1160الأَمادَّ ُم َثاِنَيًة ِقسأ َسُخ َوُتَقسَّ َمِة ُتفأ  ( إَذا َتَبيََّن الأَغبأُن الأَفاِحُش ِفي الأِقسأ
ة )  يأَن ( إَذا َظَهَر َديأنٌ  1161الأَمادَّ َمُة إِلَّ إَذا َأدَّى الأَوَرَثُة الدَّ َسُخ الأِقسأ ِسيِم التَِّرَكِة ُتفأ َد َتقأ  َعَلى الأَميِ ِت َبعأ



يأَن ِمنأُه َفعِ  َفى الدَّ ُسوِم َوَأوأ اِئُنوَن ِمنأُه َأوأ َكاَن ِللأَميِ ِت َماٌل آَخُر َغيأُر الأَمقأ سَ َأوأ َأبأَرأَُهمأ الدَّ ُخ نأَد َذِلَك َِل ُتفأ
َمُة.  الأِقسأ

 الفصل الثامن: في بيان أحكام القسمة
ُة )  َمِة َوَِل َيبأَقى َعاَلَقٌة  1162الأَمادَّ َد الأِقسأ َتِقالًّ َبعأ َتُه ُمسأ َحاِب الأِحَصِص ِحصَّ ِلُك ُكلُّ َواِحد  ِمنأ َأصأ ( َيمأ

ُد . َوَيَتَصرَُّف ُكلُّ َواِحد   َخِر َبعأ ِة اْلأ ِتِه  ِْلََحِدِهمأ ِفي ِحصَّ  ِمنأُهمأ ِفي ِحصَّ
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َتَرَكٌة َبيأ  َمتأ َداٌر ُمشأ ِتي َبَياُنُه ِفي الأَباِب الثَّاِلِث َفِلَذِلَك َلوأ ُقسِ  ِه اْلأ َن اثأَنيأِن َفَأَصاَب َكيأَفَما َيَشاُء َعَلى الأَوجأ

َصُة الأَخاِلَيُة  َخِر الأَعرأ َة اْلأ َة َأَحِدِهَما الأِبَناُء َوِحصَّ ِنَيًة َوَأنأ ُينأِشَئ ِحصَّ ِفَر ِبئأًرا َوَأقأ َصِة َأنأ َيحأ َفِلَصاِحِب الأَعرأ
َبأِنَيِة َمنأُعُه َوَلوأ َسدَّ َعَليأِه الأَهَواءَ  َس. َأبأِنَيًة ِفيَها َوُيَعلِ َيَها إَلى َحيأُث َشاَء َوَليأَس ِلَصاِحِب اْلأ مأ  َوالشَّ

ُة )  َجارُ  1163الأَمادَّ َشأ ُخُل اْلأ َبأِنَيِة ِفي  ( َتدأ َجاُر َمَع اْلأ َشأ ََراِضي ، َوَكَذا اْلأ َمِة اْلأ ر  ِفي ِقسأ ِمنأ َغيأِر ِذكأ
ِة َوَِل َحا َبأِنَيُة َتُكوُن ِلَصاِحِب الأِحصَّ َجاُر َواْلأ َشأ ة  ُوِجَدتأ اْلأ ِني ِفي َأيأ ِحصَّ َرَعِة َيعأ ِسيِم الأَمزأ ِرَها َتقأ َجَة ِلِذكأ

ِريُح َعنأَها  ِل ِبَجِميِع َمَراِفِقَها َأوأ ِبَجِميِع ُحُقوِقَها.َوالتَّصأ ِبير  َعام   َكالأَقوأ َخاِلَها ِبَتعأ َمِة َأوأ إدأ  ِحيَن الأِقسأ
ُة )  َرَعِة َما َلمأ ُيذأَكرأ َوُيَصرَّحأ ِبَذِلَك  1164الأَمادَّ ََراِضي َوالأَمزأ ِسيِم اْلأ رأُع َوالأَفاِكَهُة ِفي َتقأ ُخُل الزَّ ( َِل َيدأ

ِلِهمأ : ِبَجِميِع ُحُقوِقهَ  َمِة َكَقوأ ِبيٌر َعامٌّ ِحيَن الأِقسأ َتَرَكيأِن َكَما َكاَنا َسَواًء ُذِكَر َتعأ .َوَيبأَقَياِن ُمشأ َكرأ  ا َأوأ َلمأ ُيذأ
ُة )  ِض الأُمَجاِوَرِة ِللأ  1165الأَمادَّ َرأ َمِة َحقُّ الطَِّريِق َوالأَمِسيِل ِفي اْلأ ُخُل ِفي الأِقسأ ُسوِم ِفي ُكلِ  َحال  ( َيدأ َمقأ

َمِة ِبَجِميِع ُحُقوِقَها َأوأ لَ  ة  َوَقَع َيُكوُن ِمنأ ُحُقوِق َصاِحِبَها َسَواٌء ِقيَل ِحيَن الأِقسأ ِني ِفي َأيِ  ِحصَّ .َيعأ  مأ َيُقلأ
ُة )  ة  َأوأ َمِسيُلهَ  1166الأَمادَّ َمِة َأنأ َتُكوَن َطِريُق ِحصَّ َتَبُر ( إَذا ُشِرَط ِحيَن الأِقسأ َرى َفُيعأ ة  ُأخأ ا ِفي ِحصَّ

ُط. رأ  َذِلَك الشَّ
ُة )  َمِة َفِإَذا َكاَن  1167الأَمادَّ َتَرطأ َبَقاُؤُه ِحيَن الأِقسأ َرى َوَلمأ ُيشأ ة  ُأخأ ِة َطِريق  ِفي ِحصَّ ( إَذا َكاَن ِلِحصَّ

ُل َسَواٌء ِقيَل حِ  َرُف َوُيَحوَّ ِويُلُه َفُيصأ ُفُه َوَتحأ ِكًنا َصرأ َمِة ِبَجِميِع ُحُقوِقَها َأوأ َلمأ ُيَقلأ . َأمَّا إَذا َكاَن ُممأ يَن الأِقسأ
َمِة ِبَجِميِع حُ  ِويِل إَلى َطَرف  آَخَر َفُينأَظُر : َفِإنأ ِقيَل ِحيَن الأِقسأ ِف َوالتَّحأ رأ ُقوِقَها الطَِّريُق َغيأَر َقاِبل  ِللصَّ

َكرأ التَّعأ  ُخُل الطَِّريُق َوِإنأ َلمأ ُيذأ َمُة ، َوالأَمِسيُل ِفي َهَذا َتدأ ِلِهمأ ِبَجِميِع ُحُقوِقَها َتنأَفِسُخ الأِقسأ ِبيُر الأَعامُّ َكَقوأ
 الأُخُصوِص َأيأًضا َكالطَِّريِق َعيأِنَها.

ُة )  ا 1168الأَمادَّ َتَرَكة  َبيأَن اثأَنيأِن َوَأَراَد َصاِحَبا الدَّ  ِر ( إَذا َكاَن ِْلََحد  َطِريٌق ِفي َدار  ُمشأ
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َمِة َعَلى َحاِلِه ، ِسيَمَها َفَليأَس ِلَصاِحِب الطَِّريِق َمنأُعُهَما . َلِكنَُّهَما َيتأُرَكاِن َطِريَقُه ِحيَن الأِقسأ َوِإَذا َباَع  َتقأ



َتَرَكًة َبيأَن َثاَل  اَر َمَع الطَِّريِق َفِإَذا َكاَنتأ الطَِّريُق ُمشأ ُم الثََّمُن َبيأَن الثَّاَلَثِة . الثَّاَلَثُة ِباِِلتِ َفاِق الدَّ َثِتِهمأ َفُيَقسَّ
َخِر َحقُّ الأُمُروِر َفَقطأ َفُكلُّ َواِحد  َيأأُخذُ  اِر َوِلَذِلَك اْلأ َبُة الطَِّريِق ِلَصاِحَبيأ الدَّ َحقَُّه َوَذِلَك َأنأ  َوِإَذا َكاَنتأ ِرقأ

َصُة َمَع َحقِ  الأُمُروِر َمرًَّة وَ  َم الأَعرأ ُل َبيأَن الأِقيَمَتيأِن َيُكوُن ُتَقوَّ َم َثاِنَيًة َخاِلَيًة َعنأ َحقِ  الأُمُروِر َوالأَفضأ ُتَقوَّ
ِني إَذا َكاَن ِلَواِحد   اِر . َوالأَمِسيُل َأيأًضا َكالطَِّريِق َيعأ َحقُّ ِلَصاِحِب َحقِ  الأُمُروِر َوَباِقيَها ِلَصاِحَبيأ الدَّ

َتَرَكة   ُك الأَمِسيِل َعَلى َحاِلِه.َمِسيل  ِفي َدار  ُمشأ ِسيِمَها َترأ اِر ِحيَن َتقأ  َفَعَلى َصاِحَبيأ الدَّ
ُة )  اَحِة َوَأَراَد  1169الأَمادَّ (إَذا َكاَن ِفي َساَحِة َدار  َمنأِزٌل ِْلَخَر َوَصاِحُب الأَمنأِزِل َيُمرُّ ِمنأ ِتلأَك السَّ

َمَتَها َبيأَنُهمأ َفَليأ  اِر ِقسأ َحاُب الدَّ ِر َأصأ َمِة َلُه َطِريًقا ِبَقدأ َس ِلَصاِحِب الأَمنأِزِل َمنأُعُهمأ َلِكنأ َيتأُرُكوَن ِحيَن الأِقسأ
ِض َباِب الأَمنأِزِل.  َعرأ

ُة )  َميأِن َحاِئٌط َفِإَذا َكاَنتأ ُرُءوُس ُجُذوِع َأَحِد الأُمقَ  1170الأَمادَّ َمتأ َبيأَن اثأَنيأِن َوَبيأَن الأُمَقسِ  َميأِن ( َداٌر ُقسِ  سَّ
َفُع ِتلأَك الأجُ  َتَرِك َفُترأ َرى َعَلى َذِلَك الأَحاِئِط الأُمشأ ُخأ ُذوُع إنأ ُشِرَط الأَواِقَعُة َعَلى َحاِئط  آَخَر َواِقَعًة ُرُءوُسَها اْلأ

َم َعَلى ُصوَرة  َأنأ َيُكونَ  َفُع . َوَكَذِلَك إَذا ُقسِ  ُعَها َوِإِلَّ َفاَل ُترأ َمِة َرفأ َميأِن ِحيَن الأِقسأ  الأَحاِئُط الأَواِقُع َبيأَن ُمَقسِ 
َرى  ة  ُأخأ ُضوَعُة ُرُءوُسَها َعَلى َذِلَك الأَحاِئِط ِملأًكا ِلَصاِحِب ِحصَّ ة  َوالأُجُذوُع الأَموأ ِملأًكا ِلَصاِحِب ِحصَّ

ِه. ُمُه َعَلى َهَذا الأَوجأ  َفُحكأ
ُة )  َجاِر الأَواِقعَ  1171الأَمادَّ َشأ َصاُن اْلأ َخِر َفِإَذا َلمأ َيُكنأ ( أَغأ ِم اْلأ ًة َعَلى الأِقسأ م  إَذا َكاَنتأ ُمَدِلَّ ِة ِفي ِقسأ

َطُع. َمِة َفاَل ُتقأ ُعَها ِحيَن الأِقسأ  ُشِرَط َقطأ
ُة )  َتَرَكٌة َلَها َحقُّ الأُمُروِر ِفي َطِريق  َخاص   َفِلُكلِ  َواِحد  ِمنأ أَ  1172الأَمادَّ َمتأ َداٌر ُمشأ َحاِب ( إَذا ُقسِ  صأ

َحاِب الطَِّريِق َمنأُعُهمأ. َتَح َباًبا َوَناِفَذًة َعَلى َذِلَك الطَِّريِق َوَليأَس ِْلََحد  ِمنأ َأصأ  الأِحَصِص َأنأ َيفأ
ُة )  َمِة ِبُدوِن إذأ  1173الأَمادَّ َتَرِك الأَقاِبِل ِللأِقسأ ِسِه ِفي الأِملأِك الأُمشأ َرَكاِء ِلَنفأ َخِريَن ُثمَّ ( إَذا َبَنى َأَحُد الشُّ ِن اْلأ

َخُروَن   َطَلَب اْلأ

 

 227ص:
َخِر َفَلُه أَ  َة اْلأ َة َباِنيِه َفِبَها ، َوِإنأ َأَصاَبتأ ِحصَّ ُم َفِإنأ َأَصاَب َذِلَك الأِبَناُء ِحصَّ َمَة ُتَقسَّ نأ ُيَكلِ َف َباِنيِه الأِقسأ

َعُه. َمُه َوَرفأ  َهدأ
ُل التَّاِسُع ِفي َبَياِن الأمُ   َهاَيَأةِ الأَفصأ

ُة )  َمِة الأَمَناِفِع. 1174الأَمادَّ  ( الأُمَهاَيَأُة ِعَباَرٌة َعنأ ِقسأ
ُة )  ِكَن اِِلنأِتَفاُع ِبَها َحاَل  1175الأَمادَّ ِري ِفي الأِقَيِميَّاِت َحتَّى ُيمأ ِري الأُمَهاَيَأُة ِفي الأِمثأِليَّاِت َبلأ َتجأ ( َِل َتجأ

 َبَقاِء َعيأِنَها.
ةُ   : الأُمَهاَيَأُة َنوأَعانِ ( 1176 ) الأَمادَّ

َض الأمُ  َرأ َرَع َأَحُدُهَما اْلأ ُل ، الأُمَهاَيَأُة َزَماًنا َكَما َلوأ َتَهاَيَأ . اثأَناِن َعَلى َأنأ َيزأ َوَّ َتَرَكَة َبيأَنُهَما َسَنًة النَّوأُع اْلأ شأ



َنى َأَحِد َصاِحَبيأ  َرى . َأوأ َعَلى ُسكأ َخُر َسَنًة ُأخأ ُكوَرَة ُمَناَوَبًة َسَنًة ِلُكلِ   َواْلأ اَر الأَمذأ َتَرَكِة الدَّ اِر الأُمشأ الدَّ
 َواِحد  ِمنأُهَما .

َتَرَكِة َبيأَنُهَما َعَلى ََراِضي الأُمشأ َرَع َأَحُدُهَما  النَّوأُع الثَّاِني : الأُمَهاَيَأُة َمَكاًنا َكَما َلوأ َتَهاَيَأ اثأَناِن ِفي اْلأ َأنأ َيزأ
َفهَ  َخرُ ِنصأ م  ِمنأَها َواْلأ ُكَن َأَحُدُهَما ِفي ِقسأ َتَرَكِة َعَلى َأنأ َيسأ اِر الأُمشأ َخِر ، َأوأ الدَّ َفَها اْلأ َخُر ِنصأ  ِفي ا َواْلأ

اَريأ  ِليِ  َأوأ ِفي الدَّ فأ َخُر ِفي السُّ ُكَن َأَحُدُهَما ِفي الطَّاَبِق الأُعلأِويِ  َواْلأ َخِر َأوأ َأنأ َيسأ ِم اْلأ َتَرَكَتيأِن الأِقسأ ِن الأُمشأ
َرى. ُخأ َخُر ِفي اْلأ ُكَن َأَحُدُهَما ِفي َواِحَدة  ِمنأَها َواْلأ  َعَلى َأنأ َيسأ

ُة )  َماِلِه ِبالأُمَناَوَبِة َتُجوُز  1177الأَمادَّ ِتعأ َتَرِك َعَلى اسأ ( َكَما َتُجوُز الأُمَهاَيَأُة ِفي الأَحَيَواِن الأَواِحِد الأُمشأ
َخَر.َأيأًضا ِفي الأ  َخُر اْلأ ِمَل َأَحُدُهَما َحَيَواًنا َواْلأ َتعأ َتَرَكيأِن َعَلى َأنأ َيسأ  َحَيَواَنيأِن الأُمشأ

ُة )  َبِتِه  1178الأَمادَّ َحاِب الأِحَصِص ِفي َنوأ ( الأُمَهاَيَأُة َزَماًنا َنوأٌع ِمنأ الأُمَباَدَلِة ، َفَتُكوُن َمنأَفَعُة َأَحِد َأصأ
َجاَرِة ِبَناًء َعَلى َذِلَك يَ ُمَباِدَلًة ِبَمنأ  ِم اْلأِ َبِتِه ، َوَعَليأِه َفالأُمَهاَيَأُة َزَماًنا ِفي ُحكأ َخِر ِفي َنوأ ِة اْلأ لأَزُم َفَعِة ِحصَّ

ًرا َِلِزٌم.  ًما َوَكَذا َشهأ ِييُنَها ِفي الأُمَهاَيَأِة َزَماًنا َكَكَذا َيوأ ِة َوَتعأ ُر الأُمدَّ  ِذكأ
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ُة ) َتَرَكِة َمَثاًل  1179 الأَمادَّ اِر الأُمشأ ِريَكيأِن ِفي الدَّ فأَراِز َوَذِلَك َأنَّ َمنأَفَعَة الشَّ  (الأُمَهاَيَأُة َمَكاًنا َنوأٌع ِمنأ اْلأِ

َمُع َمنأَفَعُة َأَحِدِهَما ِفي ِقطأ  اِر ، َفِبالأُمَهاَيَأِة ُتجأ اِر َشاِئَعٌة َأيأ َشاِمَلٌة ِلُكلِ  ُجزأء  ِمنأ ِتلأَك الدَّ َعة  ِمنأ الدَّ
ِييُن الأمُ  ُر َوَتعأ َرى َفِلَذِلَك َِل َيلأَزُم ِفي الأُمَهاَيَأِة َمَكاًنا ِذكأ ُخأ َعِة اْلأ َخِر ِفي الأِقطأ ِة.َوَمنأَفَعُة اْلأ  دَّ

ُة )  َراُء الأُقرأَعِة ِفي الأُمَهاَيَأِة َزَماًنا ِْلََجِل الأ  1180الأَمادَّ ِء ( َكَما َأنَُّه َينأَبِغي إجأ َحاَب  -َبدأ ِني َأيأ َأصأ َيعأ
ِييُن الأَمِحلِ  ِبالأُقرأَعِة َأيأًضا. -الأِحَصِص ُينأَتَفُع َأوًَِّل   َكَذِلَك َينأَبِغي ِفي الأُمَهاَيَأِة َمَكاًنا َتعأ

ُة )  َدِة الأمُ  1181الأَمادَّ َتَرَكِة الأُمَتَعدِ  َياِء الأُمشأ َشأ َحاِب اْلأ َخُر َفِإنأ َكاَنتأ ( إَذا َطَلَب َأَحُد َأصأ َتَنَع اْلأ َهاَيَأَة َوامأ
َتِلَفَة الأَمنأَفعَ  َبُر َعَلى الأُمَهاَيَأِة َوِإنأ َكاَنتأ ُمخأ َتَرَكُة ُمتَِّفَقَة الأَمنأَفَعِة َفُيجأ َياُن الأُمشأ َعأ َبُر َعَليأَها . اْلأ ِة َفاَل ُيجأ

رِ  َتَرَكَتاِن َطَلب َأَحُد الشَّ َرى َمَثاًل َداَراِن ُمشأ ُخأ َخُر اْلأ ُكَن اْلأ َداُهَما َوَأنأ َيسأ ُكَن إحأ يَكيأِن الأُمَهاَيَأَة َعَلى َأنأ َيسأ
َبُر َعَلى  َخُر َفُيجأ َتَنَع اْلأ َخَر ، َوامأ َخُر اْلأ ِمَل َأَحُدُهَما َواِحًدا َواْلأ َتعأ الأُمَهاَيَأِة . ، َأوأ َحَيَواَناِن َعَلى َأنأ َيسأ

َنى َأَحِدِهَما ِفي َأمَّا َلوأ َطَلَب َأحَ  َخِر إيَجاُر الأَحمَّاِم َأوأ َعَلى ُسكأ اِر َوِلْلأ َنى الدَّ ُدُهَما الأُمَهاَيَأَة َعَلى ُسكأ
َتَنعَ  ََراِضَي َفالأُمَهاَيَأُة ِبالتََّراِضي َوِإنأ َتُكنأ َجاِئَزًة إِلَّ َأنَُّه إَذا امأ َخِر اْلأ اِر َوِزَراَعِة اْلأ َخُر َِل ُيجأ الدَّ َبُر  اْلأ

 َعَليأَها.
ُة )  َبُل  1182الأَمادَّ َخُر الأُمَهاَيَأَة ُتقأ َمِة َواْلأ َتَرِك الأَقاِبِل ِللأِقسأ َحاِب الأَماِل الأُمشأ َمَة َأَحُد َأصأ (إَذا َطَلَب الأِقسأ

ُلَب َأيُّ َواِحد   َمِة َوِإَذا َطَلَب َأَحُدُهَما الأُمَهاَيَأَة ُدوَن َأنأ َيطأ َوى الأِقسأ َبُر َدعأ َخُر ُيجأ َتَنَع اْلأ َمَة َوامأ ِمنأُهَما الأِقسأ
 َعَلى الأُمَهاَيَأِة.

ُة )  َتَنعَ  1183الأَمادَّ َمَة َوامأ َبُل الأِقسأ َتَرَكِة الَِّتي َِل َتقأ ِريَكيأِن الأُمَهاَيَأَة ِفي الأَعيأِن الأُمشأ  ( إَذا َطَلَب َأَحُد الشَّ



َبُر َعَلى الأُمَهاَيَأةِ  َخُر ُيجأ  .اْلأ
ُة )  وَ 1184الأَمادَّ ِن َو الأَقهأ ِفيأَنِة َوالطَّاُحوأ َتَرَكِة َكالسَّ َرِتِه ِمَن الأَعَقاَراِت الأُمشأ ِة ( ُكلُّ َما َينأَتِفُع الأَعامَُّة ِبُأجأ

ِر ِحصَّ  َحاِب الأِحَصِص َعَلى َقدأ َرُتُه َبيأَن َأصأ َسُم ُأجأ َباِبِه َو ُتقأ ُر ِْلَرأ َتَنَع َأَحُد َوالأَحمَّاِم ُيَؤجَّ ، َو ِإنأ امأ ِتِهمأ
يأَجاِر  َحاِب الأِحَصِص َعنأ اْلأِ  َأصأ
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َسُم ِتلأَك الز ِ  َبِة َأَحِدِهمأ َفُتقأ َرُتَها ِفيأ َنوأ َبُر َعَلى الأُمَهاَيَأِة َلِكنأ ِإَذا َزاَدتأ َغلَُّتَها َأيأ ُأجأ َحاِب ُيجأ َياَدُة َبيأَن َأصأ

 الأِحَصِص.
ُة ) ِمَل  1185 الأَمادَّ َتعأ َد الأُمَهاَيَأِة َزَماًنا َأوأ َمَكاًنا َأنأ َيسأ َباِب الأِحَصِص َبعأ ( َكَما َيُجوُز ِلُكلِ  َواِحد  ِمنأ َأرأ

َر َذِلَك إَلى آ َتُه َيُجوُز َلُه َأنأ ُيَؤجِ  َم الَِّذي َأَصاَب ِحصَّ َبِتِه َأوأ الأُمَقسَّ َتَرَك ِفي َنوأ َوَيأأُخُذ َخَر الأَعَقاَر الأُمشأ
ِسِه. َرَة ِبَنفأ ُجأ  اْلأ

ُة )  ِتيَفاِء  1186الأَمادَّ َد َأنأ َحَصَلتأ الأُمَهاَيَأُة ابأِتَداًء َعَلى اسأ َبَتُه َبعأ َحاِب الأِحَصِص َنوأ َر َأَحُد َأصأ ( إَذا َأجَّ
َثَر َفَليأَس ِلَبِقيَّ  َبِتِه َأكأ َياَدِة . َأمَّا إَذا َجَرتأ الأَمَناِفِع َوَكاَنتأ َغلَُّة َأَحِدِهمأ ِفي َنوأ َرَكاِء ُمَشاَرَكُتُه ِفي الزِ  ِة الشُّ

َتَرَكِة َشهأ  اِر الأُمشأ َرَة الدَّ ِتغأاَلِل َمَثاًل َعَلى َأنأ َيأأُخَذ َأَحُدُهَما ُأجأ ًرا الأُمَهاَيَأُة ابأِتَداًء َعَلى اِِلسأ َخُر َشهأ ًرا َواْلأ
َتَرَكًة . أَ  َياَدُة ُمشأ َتَرَكَتيأِن َفَتُكوُن الزِ  اَريأِن الأُمشأ َدى الدَّ مَّا إَذا َحَصَلتأ الأُمَهاَيَأُة َعَلى َأنأ َيأأُخَذ َأَحُدُهَما َغلََّة إحأ

رِ  َثَر َفاَل ُيَشاِرُكُه الشَّ اَريأِن َأكأ َدى الدَّ َرى َوَكاَنتأ َغلَُّة إحأ ُخأ اِر اْلأ َخُر َغلََّة الدَّ َخُر.َوَأنأ َيأأُخَذ اْلأ  يُك اْلأ
ُة ) الأ  َتَرَكِة  1187َمادَّ َجاِر الأُمشأ َشأ َياِن ، َفاَل َتِصحُّ الأُمَهاَيَأُة َعَلى َثَمَرِة اْلأ َعأ ( َِل َتُجوُز الأُمَهاَيَأُة َعَلى اْلأ

َدار  ِمنأ َهذِ  ِريَكيأِن َثَمَرُة ِمقأ َخِر َوَِل َعَلى َلَبِن الأَحَيَواَناِت َوُصوِفَها َعَلى َأنأ َيُكوَن ِْلََحِد الشَّ َجاِر َوِلْلأ َشأ ِه اْلأ
َتَرِك َوُصوِفِه ِلَواِحد  َوَلَبِن َقِطيع  آَخَر  َدار  ِمنأَها َأوأ َعَلى َلَبِن َقِطيع  ِمنأ الأَغَنِم الأُمشأ َخِر َثَمَرُة ِمقأ َوُصوِفِه ِلْلأ

َياِن. َعأ  ِْلَنََّها ِمنأ اْلأ
ُة )  ِريكَ  1188الأَمادَّ َد ( َوِإنأ َجاَز ِْلََحِد الشَّ ِريَكيأِن َبعأ ُخ الأُمَهاَيَأِة الأَحاِصَلِة ِبالتََّراِضي َبيأَن الشَّ يأِن َفسأ

ُخ الأُمَهاَيَأِة َما َلمأ َتنأَقضِ  َبَتُه ِْلَخَر َفاَل َيُجوُز ِلَشِريِكِه َفسأ َر َأَحُدُهَما َنوأ ِدَها َلِكنأ إَذا َأجَّ َجاَرِة.َعقأ ُة اْلأِ   ُمدَّ
ُة )  ِم ( وَ  1189الأَمادَّ َسَخ الأُمَهاَيَأَة الأَجاِرَيَة ِبُحكأ َباِب الأِحَصِص َأنأ َيفأ ِإنأ َلمأ َيُجزأ ِلَواِحد  َفَقطأ ِمنأ َأرأ

ُخَها ِبالتََّراِضي.   الأَقاِضي َفِلُكلِ ِهمأ َفسأ
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ُة )  َتُه َأوأ  1190الأَمادَّ َحاِب الأِحَصِص َأنأ َيِبيَع ِحصَّ ُخ الأُمَهاَيَأِة ، َأمَّا  ( إَذا َأَراَد َأَحُد َأصأ َمَها َفَلُه َفسأ ُيَقسِ 

َتَرَك إَلى َحاِلِه الأَقِديِم َفاَل ُيِقرُُّه الأَقاِضي َعَلى  َخَها ِباَل َسَبب  ِلُيِعيَد الأَماَل الأُمشأ  َذِلَك.َلوأ َأَراَد َفسأ



ُة )  حَ  1191الأَمادَّ ِت َأَحِد َأصأ ِتِهمأ َجِميًعا.( َِل َتبأُطُل الأُمَهاَيَأُة ِبَموأ  اِب الأِحَصِص َأوأ ِبَموأ
 الأَباُب الثَّاِلُث ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأِحيَطاِن َوالأِجيَرانِ 

: َبَعِة ُفُصول  َتِوي َعَلى َأرأ  َوَيحأ
اَلكِ  َمأ َكاِم اْلأ ِض َقَواِعِد َأحأ ُل: ِفيأ َبَياِن َبعأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ةُ  َنُع الأَماِلُك ِمنأ  1192)  الأَمادَّ ( ُكلٌّ َيَتَصرَُّف ِفي ِملأِكِه َكيأَفَما َشاَء . َلِكنأ إَذا َتَعلََّق َحقُّ الأَغيأِر ِبِه َفُيمأ
َتاِنيِ َها  َقاِنيِ َها ِملأٌك ِْلََحد  َوَتحأ َبأِنَيُة الَِّتي َفوأ اَلِل . َمَثاًل : اْلأ ِتقأ ِه اِِلسأ ِفِه َعَلى َوجأ َخَر َفِبَما َأنَّ ِْل َتَصرُّ

َقاِني ِ  قأِف ِفي الأَفوأ َتاِنيِ  َحقُّ السَّ َتاِنيِ  َوِلَصاِحِب التَّحأ َقاِنيِ  َحقُّ الأَقَراِر ِفي التَّحأ  َأيأ َحقُّ ِلَصاِحِب الأَفوأ
َمَل َعَماًل  ِس َوالأَمَطِر َفَليأَس ِْلََحِدِهَما َأنأ َيعأ مأ ِنِه َوَِل َأنأ التََّستُِّر َوالتََّحفُِّظ ِمنأ الشَّ َخِر ِبُدوِن إذأ  ُمِضرًّا ِباْلأ

ِسِه. ِدَم ِبَناَء َنفأ  َيهأ
ُة )  ِماَلِن َذِلكَ  1193الأَمادَّ َتعأ اِرِع َواِحًدا َفَصاِحَبا الأَمِحلَّيأِن َيسأ َتاِنيِ  ِمنأ الشَّ َقاِنيِ  َوالتَّحأ  ( إَذا َكاَن َباُب الأَفوأ

َتَرًكا َوَِل َيُسوغُ  ُخوِل َوالأُخُروِج.  الأَباَب ُمشأ َخَر ِمنأ الدُّ َنَع اْلأ  ِْلََحِدِهَما َأنأ َيمأ
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ُة )  َتِدُر  1194الأَمادَّ َصًة َيقأ ِلُك َعرأ ِني َمنأ َيمأ َتُه َأيأًضا . َيعأ َقُه َوَما َتحأ ِلُك َما َفوأ ( ُكلُّ َمنأ َمَلَك َمِحالًّ َيمأ

َضَها َوَيبأِنَي َعَلى َأنأ َيَتَصرََّف ِفيَها ِبِإنأَشاِء  ِفَر َأرأ ِر َما ُيِريُد َوَأنأ َيحأ َبأِنَيِة الَِّتي ُيِريُدَها َوَأنأ ُيَعلِ َيَها ِبَقدأ اْلأ
ِفَر ِبئأًرا َعِميَقًة َكَما َيَشاُء. َزًنا َوَأنأ َيحأ  َمخأ

ُة )  دَ  1195الأَمادَّ َفِتِه الَِّتي َأحأ َثَها ِفي َداِرِه َعَلى َداِر َجاِرِه َفِإنأ َأبأَرَزُه ( َليأَس ِْلََحد  َأنأ ُيبأِرَز َرفأَراَف ُغرأ
اِر. َر الَِّذي َجاَء َعَلى ِتلأَك الدَّ َطُع الأَقدأ  َيقأ

ُة) ِريغَ  1196الأَمادَّ َتاِنِه َفِللأَجاِر َأنأ ُيَكلِ َفُه َتفأ َتاِن َأَحد  إَلى َداِر َجاِرِه َأوأ ُبسأ َصاُن َشَجِر ُبسأ َتدَّتأ أَغأ  ( إَذا امأ
َجَرُة ِبَداِعي َأنَّ  َطُع الشَّ ِعَها . َوَلِكنأ َِل ُتقأ َصاِن َوَجرِ َها إَلى الأَوَراِء َأوأ َقطأ َغأ ِظلََّها ُمِضرٌّ َهَواِئِه ِبَربأِط اْلأ

َتاِن الأَجاِر. ُروَعاِت ُبسأ  ِبَمزأ
ُة )  َنُع َأَحٌد ِمنأ التََّصرُِّف ِفي ِملأِكِه َما َلمأ 1197الأَمادَّ َيُكنأ ِفيِه َضَرٌر َفاِحٌش ِللأَغيأِر َوِفي َهِذِه  ( َِل ُيمأ

ِل الثَّاِني. ُل ِفي الأَفصأ  الأَحاَلِة ُيَفصَّ
 الفصل الثاني: في حق المعامالت الجوارية

ُة ) ِليَّ  1198الأَمادَّ َصأ َنُع الأَحَواِئَج اْلأ َة َأيأ الأَمنأَفَعَة ( َما َيُضرُّ الأِبَناَء َأيأ ُيوِجُب َوُيَسبِ ُب انأِهَداَمُه َأوأ َيمأ
َنى ُهَو َضَرٌر َفاِحٌش. كأ ِليََّة الأَمقأُصوَدَة ِمنأ الأِبَناِء َكالسُّ َصأ  اْلأ

ِليََّة الأَمقأُصوأ 1199المادة) َصأ ِني الأَمنأَفَعَة اْلأ ِليََّة َيعأ َصأ َنُع الأَحَواِئَج اْلأ َرُر الأَفاِحُش ُهَو ُكلُّ َما َيمأ َدَة ( َوالضَّ
ُن َسَبَب انأِهَداِمِه.ِمَن الأِبنَ  ا َو َيُكوأ ًٍ ِلُب َلُه َوهأًن ى، َأوأ َيُضرُّ ِبالأِبَناِء َأيأ َيجأ ٍَ َن كأ  اِء َكالسُّ

ُة )  اد  َأوأ  1200الأَمادَّ ه  َكاَن َمَثاًل َلوأ اتََّخَذ ِفي اتِ َصاِل َدار  ُدكَّاَن َحدَّ َرُر الأَفاِحُش ِبَأيِ  َوجأ َفُع الضَّ ( ُيدأ



ٌن َأوأ َطاُحون  َوكَ  َدَث ُفرأ اِر َأوأ َأحأ ِق الأَحِديِد َوَدَوَراِن الطَّاُحوِن َوَهٌن ِلِبَناِء ِتلأَك الدَّ ُصُل ِمنأ َطرأ اَن َيحأ
َخاِن َأوأ الرَّاِئَحِة الأَكرِ  َنى ِفيَها ِلَتَأذِ يِه ِمنأ الدُّ كأ اِر السُّ َتِطيُع َصاِحُب الدَّ َصَرٌة ِبَحيأُث َِل َيسأ ا ُكلُُّه يَهِة َفَهذَ َمعأ

َصٌة ُمتَِّصلَ  ه  َكاَن َوُتَزاُل . َوَكَذا َلوأ َكاَن ِلَرُجل  َعرأ َراُر ِبَأيِ  َوجأ َضأ َفُع َهِذِه اْلأ ٌة ِبَداِر َضَرٌر َفاِحٌش َفُتدأ
اِر َأوأ  َرى الأَماَء ِمنأَها ِلَطاُحوِنِه َفَحَصَل َوَهٌن ِلَحاِئِط الدَّ  اتََّخَذ آَخَر َوَشقَّ ِفيَها َقَناًة َوَأجأ
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َبَلًة َوَألأَقى الأِقَماَمَة َعَليأَها َفَأَضرَّ ِبالأِجَداِر َفِلَصاِحِب الأِجَداِر  َطَلُب َدفأِع َأَحٌد ِفي َأَساِس ِجَداِر َجاِرِه َمزأ

ِب َداِر آَخَر َوَتَأذَّى َصاِحُب الدَّ  َدَث َأَحٌد َبيأَدًرا ِفي ُقرأ َرِر ، َوَكَذِلَك َلوأ َأحأ اِر ِمنأ ُغَباِر الأَبيأَدِر ِبَحيأُث الضَّ
َتِفًعا َدَث َأَحٌد ِبَناًء ُمرأ َفُع َضَرَرُه ، َكَما َأنَُّه َلوأ َأحأ اِر َفَيدأ َنى ِفي الدَّ كأ َتِطيُع السُّ َبَح َِل َيسأ ِب َبيأَدِر  َأصأ ِفي ُقرأ

يِح َفُيَزاُل ِْلَنَُّه َضَرٌر َفاِحٌش . كَ  َبًخا ِفي ُسوِق الأَبزَّاِزيَن َوَكاَن آَخَر َوَسدَّ َمَهبَّ الرِ  َدَث َأَحٌد َمطأ َذِلَك َلوأ َأحأ
َرُر . َوَكَذِلَك َلوأ انأَشقَّ َباُلوُع َداِر َأَحد  َوجَ  َفُع الضَّ ِمَشًة َوَيُضرَُّها َفُيدأ َبِخ ُيِصيُب َأقأ َرى إَلى َداِر ُدَخاُن الأَمطأ

َوى الأَجاِر.َجاِرِه َوَكاَن ِفي َذِلَك َضَرٌر َفاِحٌش فَ  اَلُحُه ِبَناًء َعَلى َدعأ ُكوِر َوِإصأ ِميُر الأُبُلوِغ الأَمذأ  َيِجُب َتعأ
 

ُة )  ِليَِّة َكَسدِ  َهَواِء َدار  َأوأ َنظَّاَرِتَها َأوأ َمنأِع  1201الأَمادَّ َصأ ( َمنأُع الأَمَناِفِع الَِّتي َليأَستأ ِمنأ الأَحَواِئِج اْلأ
ِس َليأَس  مأ َدَث َأَحٌد ِبَناًء  ُدُخوِل الشَّ ِبَضَرر  َفاِحش  . َلِكنَّ َسدَّ الأَهَواِء ِبالأُكلِ يَِّة َضَرٌر َفاِحٌش َفِلَذِلَك إَذا َأحأ

َتَطاُع ِقَرا ِلَمًة ِبَحيأُث َِل ُيسأ َفِة َجاِرِه الَِّتي َلَها َناِفَذٌة َواِحَدٌة َفَصاَرتأ ُمظأ ِة ِمنأ َءُة الأِكَتابَ َفَسدَّ ِبِه َناِفَذَة ُغرأ
َياَء ِمنأ َباِبَها ِْلَنَّ بَ  َرُر َحيأُث إنَُّه َضَرٌر َفاِحٌش ، َوَِل ُيَقاُل َفلأَيأأُخذأ الضِ  َفُع الضَّ َفِة الظُّلأَمِة َفُيدأ اَب الأُغرأ

َفِة نَ  َباِب َوِإنأ َكاَن ِلِتلأَك الأُغرأ َسأ ِد َوِلَغيأِرِه ِمنأ اْلأ َتاُج إَلى َغلأِقِه ِمنأ الأَبرأ َداِث َيحأ َداُهَما ِبِإحأ اِفَذَتاِن َفُسدَّتأ إحأ
 َذِلَك الأِبَناِء َفاَل ُيَعدُّ َضَرًرا َفاِحًشا.

ُة )  اِر ُيَعدُّ َضَرًرا  1202الأَمادَّ ِن الدَّ َبِخ َوَباِب الأِبئأِر َوَصحأ َيُة الأَمِحلِ  الَِّذي ُهَو َمَقرُّ النِ َساِء َكالأَمطأ ( ُرؤأ
ًدا ِبَناًء َوَفَتَح ِفيِه َناِفَذًة َعَلى الأَمِحلِ  الَِّذي ُهَو َمَقرُّ َفاِحًشا ، َفِإَذا َأحأ   َدَث َأَحٌد ِفي َداِرِه َناِفَذًة َأوأ َبَنى ُمَجدِ 

ِصُل َبيأَنُهَما َطِريٌق َوَكاَن َيَرى َمَقرَّ ِنَساِء اْلأ  ِر ِمنأُه خَ ِنَساِء َجاِرِه الأُماَلِصِق َأوأ َجاِرِه الأُمَقاِبِل الَِّذي َيفأ
َنُع ُوُقوَع النََّظِر إمَّا بِ  َرِر ِبُصوَرة  َتمأ ِع َهَذا الضَّ ُبوًرا َعَلى َدفأ َرِر َوَيُكوُن َمجأ َمُر ِبَرفأِع الضَّ ِبَناِء َحاِئط  َأوأ َفُيؤأ

َبُر َعَلى َسدِ  النَّاِفَذِة َعَلى ُكلِ  َحال  َكَما إ ِع ِسَتار  ِمنأ الأَخَشِب َلِكنأ َِل ُيجأ َذا َعِمَل َحاِئًطا ِمنأ َوضأ
بَ  ِت النََّظِر َوَِل ُيجأ َمُر ِبَسدِ  َمَحالَّ َصاِن الَِّتي َيَرى ِمنأ َبيأِنَها َمَقرَّ ِنَساِء َجاِرِه َفِإنَُّه ُيؤأ َغأ ِمِه اْلأ ُر َعَلى َهدأ

 َوِبَناِء َحاِئط  َمِحلَُّه.
ُة )  نأَساِن َفَليأَس ِلَجاِرِه َأنأ ( إَذا َكاَنتأ ِْلََحد  َناِفَذٌة ِفي مَ  1203الأَمادَّ َلى ِمنأ َقاَمِة اْلأِ  ِحل   أَعأ
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ِتَماِل َأنَُّه َيَضُع ُسلًَّما َوَينأُظُر إَلى َمَقرِ  ِنَساِء َذِلَك الأَجاِر . َها ِِلحأ ُلَب َسدَّ  َيطأ

ُة )   ِْلََحد  َداٌر َِل ُيَرى ِمنأَها َمَقرُّ ِنَساِء َجاِرِه َلِكنأ ( َِل ُتَعدُّ الأُجَنيأَنُة َمَقرَّ ِنَساء  ، َفِإَذا َكانَ  1204الأَمادَّ
َيِة ِنَساِئِه مِ  اِر ِحيَن ُتَرى ُجَنيأَنُتُه َفَليأَس َلُه َأنأ ُيَكلِ َفُه َمنأَع َنظَّاَرِتِه َعنأ ِتلأَك الأُجَنيأَنِة ِبَداِعي ُرؤأ نأ الدَّ

َياِن.ُخُروِجِهنَّ إَلى الأُجَنيأَنِة ِفي َبعأِض اْلأَ   حأ
ُة )  ِرُف َعَلى َمَقرِ  ِنَساِء  1205الأَمادَّ ( إَذا َكاَن ِْلََحد  َشَجَرُة َفاِكَهة  ِفي ُجَنيأَنِتِه َوِفي ُصُعوِدِه َعَليأَها ُيشأ

ِبرأ َيمأ  َطاُء الأَخَبِر ِْلََجِل َتَستُِّر النِ َساِء َفِإنأ َلمأ ُيخأ ُعوِد َجاِرِه َفَيلأَزُمُه ِعنأَد ُصُعوِدِه إعأ َنُعُه الأَقاِضي ِمنأ الصُّ
َجَرِة.  َعَلى ِتلأَك الشَّ

ُة )  ِة الَِّتي َأَصاَبتأ َأَحَدُهَما  1206الأَمادَّ َتَرَكًة َبيأَنُهَما َوَكاَن َيَرى ِمنأ الأِحصَّ َتَسَم اثأَناِن َداًرا ُمشأ ( إَذا اقأ
َمَراِن َأنأ َيتَِّخَذا ُستأ  َخِر َفُيؤأ َتَرَكًة َبيأَنُهَما.َمَقرَّ ِنَساِء اْلأ  َرًة ُمشأ

ُة )  َدَث ِفي َجاِنِبِه ِبَناًء  1207الأَمادَّ ُروًعا َفَجاَء آَخُر َوَأحأ ًفا َمشأ ( إَذا َكاَن َأَحٌد َيَتَصرَُّف ِفي ِملأِكِه َتَصرُّ
ِسِه . َمَثاًل إَذا َفَع َضَرَرُه ِبَنفأ ِلِه َفَيِجُب َعَليأِه َأنأ َيدأ َر ِمنأ ِفعأ ِرَفٌة َعَلى  َوَتَضرَّ َكاَن ِلَدار  َقِديَمة  َناِفَذٌة ُمشأ

َتُه َوَليأَس َلهُ  ِسِه َمَضرَّ َفَع ِبَنفأ َدَثِة َأنأ َيدأ اِر الأُمحأ َدَثة  َفَيلأَزُم َصاِحَب الدَّ ِعَي  َمَقرِ  ِنَساِء َدار  ُمحأ َحقٌّ َأنأ َيدَّ
اِر الأَقِديَمِة ، َكَما َأنَُّه َلوأ  اد  َفَليأَس َلُه َعَلى َصاِحِب الدَّ َصِتِه الأُمتَِّصَلِة ِبُدكَّاِن َحدَّ َدَث َأَحٌد َداًرا ِفي َعرأ َأحأ

ِق الأَحِديِد ، َوكَ  ُصُل ِلَداِرِه َضَرٌر َفاِحٌش ِمنأ َطرأ اِد ِبَداِعي َأنَُّه َيحأ ِطيَل ُدكَّاِن الأَحدَّ ُلَب َتعأ َذا إَذا َأنأ َيطأ
بِ  َدَث َأَحٌد َداًرا ِفي الأُقرأ ِرَيِة ِبَداِعي َأنَّ ُغَباَر َأحأ َنَع َصاِحَب الأَبيأَدِر ِمنأ التَّذأ  ِمنأ َبيأَدر  َقِديم  َفَليأَس َلُه َأنأ َيمأ

 الأَبيأَدِر ُيِصيُب َداِرِه.
ُة )  َصة  َخالِ  1208الأَمادَّ ِرَفًة َعَلى َعرأ َتَرَق َهَذا ( إَذا َكاَنتأ َنَواِفُذ َقِديَمٌة َأيأ َعِتيَقٌة ِفي َمنأِزل  ُمشأ َية  َفاحأ

َصِة ُثمَّ أََعاَد َصاِحُب الأَمنأِزِل ِبَناَء َمنأِزلِ  َصِة َداًرا ِفي الأَعرأ َدَث َأوًَِّل َصاِحُب الأَعرأ ِعِه الأَمنأِزُل َفَأحأ ِه َعَلى َوضأ
ِرَفًة َعَلى َمَقرِ  النِ َساِء   الأَقِديم َفَصاَرتأ َنَواِفُذُه ُمشأ
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ارِ  ِبَر َصاِحَب الأَمنأِزِل ِبقَ  ِمنأ الدَّ ِسِه َوَليأَس َلُه َأنأ ُيجأ َفُع الأَمَضرََّة َعنأ َنفأ اِر ُهَو َيرأ َدَثِة َفَصاِحُب الدَّ ِلِه الأُمحأ وأ

َنعأ َنظَّاَرَتَك.  :امأ
ُة )  َتفِ  1209الأَمادَّ َفٌة ُمرأ َدَث َأَحٌد َنَواِفَذ ِفي َداِرِه َوَكاَن ِلَجاِرِه ُغرأ َعٌة َتَقُع َبيأَن النََّواِفِذ َوَمَقرِ  ِنَساِء ( إَذا َأحأ

بَ  َفَة َوَأصأ َح َمَقرُّ النِ َساِء ُيَرى الأَجاِر َوَكاَن َِل َيَرى ِلَذِلَك َمَقرَّ النِ َساِء ِمنأ ِتلأَك النََّواِفِذ َفَهَدَم الأَجاُر ِتلأَك الأُغرأ
َدَثٌة ِمنأ ِتلأَك النََّواِفِذ َفَليأَس ِللأَجاِر َأنأ َيقُ  َخِر : اقأَطعأ َنظَّاَرَتَك َأوأ ُسدَّ النََّواِفَذ ِبَداِعي َأنَّ النََّواِفَذ ُمحأ وَل ِلْلأ

ِسِه. َفَع َضَرَرُه ِبَنفأ  َبلأ َيلأَزُم الأَجاَر َأنأ َيدأ
ُة )  َتَرِك َأنأ ُيَعلِ َيُه ِبُدوِن إ 1210الأَمادَّ َخِر َوَِل َأنأ َيبأِنَي َعَليأِه ( َليأَس ِْلََحِد َصاِحَبيأ الأَحاِئِط الأُمشأ ذأِن اْلأ



َع ُجُذوع  ِلِبنَ  َخِر َأوأ َِل ، َلِكنأ إَذا َأَراَد َأَحُدُهَما َوضأ ًرا َأوأ َشيأًئا آَخَر َسَواٌء َكاَن ُمِضرًّا ِباْلأ َفة  ِفي َقصأ اِء ُغرأ
ِكيَب ُرُءوِس الأُجُذوِع َعلَ  َصة  َعَلى َذِلَك الأَحاِئِط َأيأ َترأ ى َذِلَك الأَحاِئِط َفَليأَس ِلَشِريِكِه َمنأُعُه َوِبَما َأنَُّه َعرأ

َف َعَدِد الأُجُذوِع الَِّتي ِر َما َيَضُع ُهَو ِمنأ الأُجُذوِع َفَلُه َأنأ َيَضَع ِنصأ َيَتَحمَُّلَها  ِلَشِريِكِه َأنأ َيَضَع ُجُذوًعا ِبَقدأ
ِل َعَلى َقَدِم الأُمَساَواِة الأَحاِئُط َفَقطأ َوَليأَس َلُه َتَجاُوُز َذِلَك  َصأ َوِإنأ َكاَن َلُهَما َعَلى َذِلَك الأَحاِئِط ُجُذوٌع ِفي اْلأ

َخِر َمنأُعُه. ِييَد ُجُذوِعِه َفِلْلأ  َوَأَراَد َأَحُدُهَما َتزأ
 

ُة )  َل ُجُذوَعهُ  121 1الأَمادَّ َتَرِك َأنأ ُيَحوِ  الَِّتي َعَلى الأَحاِئِط َيِميًنا َأوأ  ( َليأَس ِْلََحِد َصاِحَبيأ الأَحاِئِط الأُمشأ
ِفيُلَها. َلى ، َأمَّا إَذا َكاَنتأ ُرُءوُس ُجُذوِعِه َعاِلَيًة َفَلُه َتسأ َفَل إَلى أَعأ  ِشَماًِل َأوأ ِمنأ َأسأ

ُة )  َب ِبئأِر َماِء َأَحد  َوَأفأَسدَ  1112الأَمادَّ َرُر  ( إَذا َأنأَشَأ َأَحٌد َكِنيًفا َأوأ َباُلوَعًة ُقرأ َفُع الضَّ َماَء ِتلأَك الأِبئأِر َفُيدأ
َدُم الأَكِنيُف َأوأ الأَباُلوَعُة ، َكَذِلَك إَذا َكاَن مَ  ه  َما َفُيرأ َرِر ِبَوجأ ِكن  َدفأُع الضَّ اُء الأَباُلوَعِة َفِإَذا َكاَن َغيأَر ُممأ

َب َمِسيِل َماء  َيِصُل الأَماَء َوفِ  َرِر الَِّتي َأنأَشَأَها َأَحٌد ُقرأ ِكن  َدفأُع الضَّ ي َذِلَك َضَرٌر َفاِحٌش َوَكاَن َغيأَر ُممأ
َدُم ِتلأَك الأَباُلوَعِة.  ِم َفُترأ  ِبُصوَرة  َغيأَر الرَّدأ

 

 235ص:
 الفصل الثالث: في الطريق

ُة )  َرى ( إَذا َكاَن ِْلََحد  َداَراِن َعَلى َطَرَفيأ الطَِّريِق َوَأَراَد إنأَشاَء ِجسأ  1213الأَمادَّ ر  ِمنأ َواِحَدة  إَلى ُأخأ
يَن َلِكنأ َِل َيُكوُن ِْلََحد  َحقُّ قَ  َد إنأَشاِئِه إنأ َلمأ َيُكنأ ِفيِه َضَرٌر َعَلى الأَمارِ  َدُم َبعأ َنُع َوَِل ُيهأ ِر ُيمأ َرار  ِفي الأِجسأ

ِه  ُر الأَمبأِنيُّ َعَلى الطَِّريِق الأَعامِ  َوالأُبُروِز الأُمنأَشَأيأِن َعَلى الطَِّريِق الأَعامِ  َعَلى َهَذا الأَوجأ ، َأمَّا إَذا انأَهَدَم الأِجسأ
َنُع َأيأًضا. وَرِة َوَأَراَد َصاِحُبُه ِبَناَءُه َفُيمأ  ِبَهِذِه الصُّ

ُة )  يَن َضَرًرا َفاِحًشا َوَلوأ َكاَنتأ َقِديَمةً  1214الأَمادَّ َياُء الأُمِضرَُّة ِبالأَمارِ  َشأ َفُع اْلأ َكالأُبُروِز الأَواِطِئ َوَكَذا  ( ُترأ
اِبَقَة. َة السَّ اِنَيُة . ُانأُظرأ الأَمادَّ َفُة الدَّ  الأُغرأ

ُة )  ُفُه ِفي ِبَناِئِه  1215الأَمادَّ ِميَر َداِرِه َفَلُه َعَمُل الطِ يِن ِفي َجاِنب  ِمنأ الطَِّريِق َوَصرأ ( إَذا َأَراَد َأَحٌد َتعأ
َرا ضأ ِط َعَدِم اْلأِ يَن.ِبَشرأ  ِر ِبالأَمارِ 

ُة )  لأَطاِن َوَيلأَحُق ِبالطَِّريِق ، َوَلِكنأ َِل  1216الأَمادَّ ِر السُّ ( ُيؤأَخُذ َلَدى الأَحاَجِة ِملأُك َأيِ  َأَحد  ِبِقيَمِتِه ِبَأمأ
َتيأِن )   (. 622و  251ُيؤأَخُذ ِملأُكُه ِمنأ َيِدِه َما َلمأ ُيَؤدَّ َلُه الثََّمُن . ُانأُظرأ الأَمادَّ

ُة )  َلَة الطَِّريِق ِمنأ َجاِنِب الأِميِريِ  ) َبيأُت الأَماِل ( ِبَثَمِن ِمثأِلَها  1217الأَمادَّ ٌص َفضأ ( َيُجوُز َأنأ َيأأُخَذ َشخأ
 َوُيلأِحُقَها ِبَداِرِه َحاَل َعَدِم الأَمَضرَِّة َعَلى الأَمارَِّة.

ُة )  ًدا َعَلى الطَِّريِق الأَعامِ .( َيُجوُز ِلُكلِ  َأَحد  أَ  1218الأَمادَّ َتَح َباًبا ُمَجدَّ  نأ َيفأ
ُة )  ًدا. 1219الأَمادَّ َتَح إَليأِه َباًبا ُمَجدَّ  ( َِل َيُجوُز ِلَمنأ َلمأ َيُكنأ َلُه َحقُّ الأُمُروِر ِفي َطِريق  َخاص   َأنأ َيفأ



 
ُة )  تَ  1220الأَمادَّ  َرِك ِلَمنأ َلُهمأ ( الطَِّريُق الأَخاصُّ َكالأِملأِك الأُمشأ
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ِدَث ِفيِه َشيأًئا َسوَ  ِ َأنأ ُيحأ َحاِب الطَِّريِق الأَخاص  اٌء َكاَن ِفيِه َحقُّ الأُمُروِر ، َفِلَذِلَك َِل َيُجوُز ِْلََحد  ِمنأ َأصأ

َخِريَن.  ُمِضرًّا َأوأ َغيأَر ُمِضر   إِلَّ ِبِإذأِن اْلأ
َحابِ 1221مادة) َد َأصأ ًدا ِإَلى َذِلَك  ( َليأَس ِْلَحأ َعَل ِميأَزاَب َداِرِه الَِّتيأ َبَناَها ُمَجدَّ ِ َأنأ َيجأ الطَِّريأِق الأَخاص 

َحاِبِه. ِن َساِئِر َأصأ  الطَِّريأِق ِإِلَّ ِبِإذأ
ِرهِ 1222مادة) ُقُط َحقُّ ُمُروأ ِ َفاَل َيسأ ُز ( ِإَذا َسدَّ َأَحٌد َباَبُه الَِّذيأ ُهَو ِإَلى الطَِّريأِق الأَخاص  ِه ِإيَّاُه َفَيُجوأ  ِبَسدِ 

َتَحُه َثاِنًيا. َتَرى ِمنأُه َأنأ َيفأ  َلُه َو ِلَمِن اشأ
ُة )  ِدَحاِم َفاَل  1223الأَمادَّ ِ ِعنأَد َكثأَرِة اِِلزأ ُخوِل ِفي الطَِّريِق الأَخاص  يَن ِفي الطَِّريِق الأَعامِ  َحقُّ الدُّ ( ِللأَمارِ 

َحاِب الطَِّريقِ  َخَلُه.َيُسوُغ ِْلَصأ وا َمدأ َتِسُموُه َبيأَنُهمأ َأوأ َيُسدُّ ِ َأنأ َيِبيُعوُه ِباِِلتِ َفاِق َأوأ َيقأ   الأَخاص 
َرى َوالأَمسيألِ  ِر َوالأَمجأ ُل الرَّاِبُع: ِفيأ َبَياِن َحقِ  الأُمُروأ  الأَفصأ

ُة )  َتَبُر الأِقَدُم ِفي َحقِ  الأُمُروِر َوَحقِ  الأَمجأ  1224الأَمادَّ َياُء ( ُيعأ َشأ ِني ُتتأَرُك َهِذِه اْلأ َرى َوَحقِ  الأَمِسيِل . َيعأ
يأ  اِدَسِة َيبأَقى الشَّ ِة السَّ ِم الأَمادَّ ِهَها الأَقِديِم الَِّذي َكاَنتأ َعَليأِه َحيأُث إنَُّه ِبُحكأ ُء الأَقِديُم َعَلى َوَتبأَقى َعَلى َوجأ

ِني َحاِلِه َوَِل َيَتَغيَُّر َما َلمأ َيُقمأ َدِليلٌ  ِتَباَر َلُه َيعأ ِريِف . َفاَل اعأ رأِع الشَّ  َعَلى ِخاَلِفِه . َأمَّا الأَقِديُم الأُمَخاِلُف ِللشَّ
ِتَباَر َلُه َوَلوأ َكاَن َقِديًما َوَِل ُيَزا ِل َِل اعأ َصأ ُروَعة  ِفي اْلأ ُموَل ِبَغيأِر ُصوَرة  َمشأ َء الأَمعأ يأ ُل إَذا َكاَن ِفيِه َأنَّ الشَّ

َة )  َضَررٌ  ( َمَثاًل إَذا َكاَن َباُلوُع َدار  َجاِرًيا ِمنأ الأَقِديِم َعَلى الطَِّريِق الأَعامِ   27َفاِحٌش . ُانأُظرأ الأَمادَّ
َفُع َضَرُرُه. َتَبُر ِقَدُمُه َوُيدأ  َوَكاَن ِفي َذِلَك َضَرٌر ِللأَمارَِّة َفاَل ُيعأ

ُة )  َنَعُه ِمنأ ( إَذا َكاَن ِْلََحد  َحقُّ  1225الأَمادَّ َصِة َأنأ َيمأ َصِة آَخَر َفَليأَس ِلَصاِحِب الأَعرأ  الأُمُروِر ِفي َعرأ
 الأُمُروِر َوالأُعُبوِر. 
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ُة )  َضاِء ، َفِإَذا َلمأ َيُكنأ  1226الأَمادَّ ِن َوالرِ  ذأ َرُر َِل َيلأَزُم ِباْلأِ  ( ِللأُمِبيِح َحقُّ الرُُّجوِع َعنأ إَباَحِتِه ، َوالضَّ

َد َذِلكَ  ًة َفِلَصاِحِبَها َبعأ َصِة آَخَر َوَمرَّ ِفيَها ِبُمَجرَِّد إذأِن َصاِحِبَها ُمدَّ َنَعُه ِلَواِحد  َحقُّ الأُمُروِر ِفي َعرأ  َأنأ َيمأ
 ِمنأ الأُمُروِر إَذا َشاَء.

ُة )  َدَث َصاِحُب ( إَذا َكاَن ِلَواِحد  َحقُّ الأُمُروِر ِفي َمَمر   ُمَعيَّن  فِ  1227الأَمادَّ َصِة آَخَر َفَأحأ ي َعرأ
َصِة ِبَناًء َعَلى َهَذا الأَمَمرِ  ِبِإذأِن َصاِحِب َحقِ  الأُمُروِر َفَقدأ َسَقَط َحقُّ ُمُروِرِه َوَليأَس َلُه ِفيمَ  َد الأَعرأ ا َبعأ



َة  َصِة . ُانأُظرأ الأَمادَّ  .51الأُمَخاَصَمُة َمَع َصاِحِب الأَعرأ
ُة )  َصِة آَخَر َجاِرًيا ِمنأ الأَقِديِم ِبَحق   َفَليأَس  1228الأَمادَّ َرى َماء  ِفي َعرأ َوٌل َأوأ َمجأ ( إَذا َكاَن ِْلََحد  َجدأ

اَلِح َوا صأ ِتَياِجِهَما إَلى اْلأِ ُد ، َوِعنأَد احأ ِري ِفيَما َبعأ ُه َيجأ َصِة َمنأُعُه َقاِئاًل : َِل َأَدعأ ِميِر ِلَصاِحِب الأَعرأ لتَّعأ
ُخلُ  ِكًنا َأمأ َيدأ ِكًنا ، َأمَّا إَذا َلمأ َيُكنأ ُممأ ِلُحُهَما إَذا َكاَن ُممأ ُرُهَما َوُيصأ َرى َوُيَعمِ  ُر  َصاِحُبُهَما إَلى الأَمجأ

َبُر ِمنأ َطَرِف الأقَ  ُخوِل إَليأَها َفُيجأ َصِة َوَلمأ َيأأَذنأ َصاِحُبَها ِبالدُّ ُخوِل إَلى الأَعرأ ِميِر إِلَّ ِبالدُّ ِلِه َلُه اِض التَّعأ ي ِبَقوأ
َصِتِك َوِإمَّا َأنأ ُتَعمِ َر َأنأَت. ُخوِل إَلى َعرأ  : إمَّا َأنأ َتأأَذَن َلُه ِبالدُّ

ُة )  ( إَذا َكاَن َماُء َمَطِر َدار  َيِسيُل ِمنأ الأَقِديِم إَلى َداِر الأَجاِر َفَليأَس ِللأَجاِر َمنأُعُه َقاِئاًل : َِل  1229الأَمادَّ
ُه يَ  َد َذِلَك.َأَدعأ  ِسيُل َبعأ

 
ُة )  ( إَذا َكاَنتأ ِمَياُه ُدور  َواِقَعة  َعَلى َطِريق  َتنأَصبُّ ِمنأ الأَقِديِم ِفي ِتلأَك الطَِّريِق َوِمنأَها  1230الأَمادَّ

َصِة َسدُّ الأَمِسيِل الأَقدِ  َت الطَِّريِق َفَليأَس ِلَصاِحِب الأَعرأ َصة  َواِقَعة  َتحأ ِري ِمنأ َعرأ َصِتِه َتجأ يِم الأَواِقِع ِفي َعرأ
ِعِه الأَقِديِم. ُه ِمنأ َطَرِف الأَقاِضي َوُيَعاُد إَلى َوضأ َفُع َسدُّ ُه ُيرأ  َفِإَذا َسدَّ

ُة )  َدَثِة إَلى َداِر آَخَر. 1231الأَمادَّ َفِتِه الأُمحأ ِرَي ِمَياَه ُغرأ  ( َليأَس ِْلََحد  َأنأ ُيجأ
ُة )  ُروِر الَِّذي َلُه َحقُّ َمِسيل  ِفي ( َليأَس ِلَص  1232الأَمادَّ َتِريَها إَذا َباَعَها َمنأُع الأَمجأ اِر َأوأ ِلُمشأ اِحِب الدَّ

اِبِق.  ِل َكالسَّ يأ  َداِرِه ِمنأ السَّ
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ُة )  ُروُر الأَجاِري ِبَحق   ِفي َداِر آَخَر َأوأ َتَشقََّق َوَحَصَل مِ  1 233الأَمادَّ َتَِلَ الأَمجأ نأُه َضَرٌر َفاِحٌش ( إَذا امأ

َرِر. ُروِر َعَلى َدفأِع الضَّ َبُر َصاِحُب الأَمجأ اِر َفُيجأ  ِلَصاِحِب الدَّ
َباَحةِ   الأَباُب الرَّاِبُع: ِفي َبَياِن َشِرَكِة اْلأِ

: َتِمُل َعَلى َسبأَعِة ُفُصول   َوَيشأ
َياِء الأُمَباَحِة َوالأَغيأ  َشأ ُل: ِفي َبَياِن اْلأ َوَّ ُل اْلأ  ِر الأُمَباَحةِ الأَفصأ

ُة )  َياِء الثَّاَلَثِة ُشَرَكاُء. 1234الأَمادَّ َشأ  (الأَماُء َوالأَكَِلُ َوالنَّاُر ُمَباَحٌة ، َوالنَّاُس ِفي َهِذِه اْلأ
ُة ) . 1235الأَمادَّ ِض َليأَستأ ِبِملأك  ِْلََحد  َرأ َت اْلأ  (الأِمَياُه الأَجاِرَيُة َتحأ

ُة )  َبارُ  1236الأَمادَّ ُصوص  َبلأ ِهَي ِمنأ الأَقِديِم ( اْلأ ص  َمخأ ِي َوَعَمِل َشخأ ُفوَرًة ِبَسعأ  الَِّتي َليأَستأ َمحأ
َتَرَكِة َبيأَن النَّاِس. َياِء الأُمَباَحِة َوالأُمشأ َشأ  ِِلنأِتَفاِع ُكلِ  َواِرد  ِهَي ِمنأ اْلأ

ُة )   َحٌة.(الأِبَحاُر َوالأُبَحيأَراُت الأَكِبيَرُة ُمَبا 1237الأَمادَّ
ُة )  ُخلأ ِفي ُمَقاِسم  َأيأ ِفي  1238الأَمادَّ َنأَهاُر الَِّتي َلمأ َتدأ ُلوَكِة . َوِهَي اْلأ َنأَهاُر الأَعامَُّة الأَغيأُر الأَممأ ( اْلأ

 ُمَباَحٌة َأيأًضا َكالنِ يِل َوالأُفَراِت والطونة والطونجة.  -َمَجاِري ِملأِك َجَماَعة  
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ُة )  ُروِح َنوأَعاِن ، النَّوأُع  1239الأَمادَّ ِه الأَمشأ ُلوَكُة َوِهَي الَِّتي َدَخَلتأ ِفي ُمَقاِسم  َعَلى الأَوجأ َنأَهاُر الأَممأ ( اْلأ

َرَكاِء َلِكنأ َِل َينأُفُذ َجِميُعُه فِ  َنأَهاُر الَِّتي َيَتَفرَُّق َوَينأَقِسُم َماُؤَها َبيأَن الشُّ ُل : ُهَو اْلأ َوَّ ي َهؤَُِلِء َبلأ ي َأَراِض اْلأ
َنأَهاَر الَِّتي ِمنأ َهَذا ِري َبِقيَُّتُه ِللأَمَفاَزاِت َأيأ الأَبَراِري الأُمَباَحِة ِللأَعامَِّة ، َوِبَما َأنَّ اْلأ ه   َتجأ الأَقِبيِل َعامٌَّة ِمنأ َوجأ

َعُة ، النَّوأُع ال فأ ِري ِفيَها الشُّ ِر الأَعامِ  َوَِل َتجأ ُر الأَخاصُّ َوُهَو الَِّذي َيَتَفرَُّق َوَينأَقِسُم َماُؤُه َفُتَسمَّى ِبالنَّهأ ثَّاِني النَّهأ
ُدوِديَن َوَالَِّذي َينأُفُذ َماُؤُه ِعنأَد ُوُصوِلِه إَلى ِنَهاَيِة َأَراِضيهمأ َوَِل َينأُفُذ  َخاص  َمعأ إَلى َمَفاَزِة َعَلى َأَراِضي َأشأ

ِري ِفي َهَذا ال َعِة إنََّما َتجأ فأ  نَّوأِع َفَقطأ.الشُّ
ُة )  ُر إَلى َأَراِضي َأَحد  ُهَو ِملأُكُه َوَِل َيُسوُغ ِْلََحد  َأنأ َيَتَعرََّض  1240الأَمادَّ ( الطَّمأي الَِّذي َيأأِتي ِبِه النَّهأ

 َلُه.
ُة )  ََراِضي الَِّتي َِل َصاِحَب َلَها 1 2 4 1الأَمادَّ ُمَباٌح َكَذِلَك الأَكَِلُ النَّاِبُت  ( َكَما َأنَّ الأَكَِلَ النَّاِبَت ِفي اْلأ

ُص ِفي َهَذا الأُخُصوِص ِبَأنأ أَ  خأ ص  ِبُدوِن َتَسبُِّبِه ُمَباٌح َأيأًضا . َأمَّا إَذا َتَسبََّب َذِلَك الشَّ َعدَّ ِفي ِملأِك َشخأ
َضُه َأوأ إَحا ِيِه َأرأ نأَباِت َكَسقأ ه  َما ِْلََجِل اْلأِ َضُه َوَهيََّأَها ِبَوجأ َراِفَها َفالنََّباَتاُت َأرأ َطِتَها ِبَخنأَدق  ِمنأ َأطأ

ِض َتُكوُن َماَلُه َفاَل َيُسوُغ ِْلَخَر َأنأ َيأأُخَذ ِمنأَها َشيأًئا َفِإَذا َأَخَذ َشيأًئا  َرأ َلَكُه الأَحاِصَلُة ِفي ِتلأَك اْلأ َتهأ َواسأ
 َيُكوُن َضاِمًنا.

ُة ) ِم ( الأَكَِلُ ُهَو النََّباتُ  1242الأَمادَّ ُر َأيأًضا ِفي ُحكأ َجاَر ، َوالأِفطأ َشأ َمُل اْلأ  الَِّذي َِل َساَق َلُه ، َوَِل َيشأ
 الأَحِشيِش.
ُة )  ُخلأ ِفي َيِد  1243الأَمادَّ ِسَها ِفي الأِجَباِل الأُمَباَحِة َأيأ الأِجَباِل الَِّتي َلمأ َتدأ َجاُر الَِّتي َنَبَتتأ ِمنأ َنفأ َشأ ( اْلأ

  ُمَباَحٌة.َتَملُِّك َأَحد  
ُة )  َتِطَبَها ِبُدوِن  1244الأَمادَّ ِسَها ِفي ِملأِك َأَحد  ِهَي ِملأُكُه َفَليأَس ِْلَخَر َأنأ َيحأ َجاُر النَّاِبَتُة ِمنأ َنفأ َشأ ( اْلأ

َمُن.  ِنِه َفِإنأ َفَعَل َيضأ  إذأ
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ُة ) ِعيِم َيُكوُن ِملأَكُه َكَذِلَك  ( إَذا َطعََّم َأَحٌد َشَجَرًة َفَكَما َأنَّ  1245. الأَمادَّ الأَخَلَف الَِّذي ُهَو ِمنأ َقلأِم التَّطأ

 َثَمَرُتُه َتُكوُن َلُه َأيأًضا.
ُة )  ِسِه ُهَو ِملأُكُه َفاَل َيَتَعرَُّض َلَها ِمنأ  1246الأَمادَّ ِر الَِّذي َزَرَعُه َأَحٌد ِلَنفأ ( ُكلُّ َنوأع  ِمنأ َحاِصاَلِت الأَبذأ

.  َأَحد 
ُة ) الأ  يأُد ُمَباٌح. 1247َمادَّ  ( الصَّ

َياِء الأُمَباَحةِ  َشأ اَلِك اْلأ ِتمأ ُل الثَّاِني: ِفي َبَياِن َكيأِفيَِّة اسأ  الأَفصأ



ُة )  َباُب التََّملُِّك َثاَلَثٌة : 1248الأَمادَّ  ( َأسأ
ُل ، النَّاِقُل ِللأِملأِك ِمنأ َماِلك  إَلى َماِلك  آَخَر َكالأَبيأعِ  َوَّ  َوالأِهَبِة . اْلأ

ِث . رأ ِلَف َأَحٌد آَخَر َكاْلأِ  الثَّاِني : َأنأ ُيخأ
ء  ُمَباح  َِل َماِلَك َلهُ  َراُز َشيأ  الثَّاِلُث : إحأ

ِيَئِة َسبَ  ِء َوِإمَّا ُحكأِميٌّ َوَذِلَك ِبَتهأ يأ ُع الأَيِد َحِقيَقًة َعَلى َذِلَك الشَّ ِع إَناء  ِبِه َكوَ َوَهَذا إمَّا َحِقيِقيٌّ َوُهَو َوضأ ضأ
يأِد. ِب َشَبَكة  ِْلََجِل الصَّ ِع الأَمَطِر َوَنصأ  ِلَجمأ

ُة )  ر  َماًء ِبِوَعاء   1249الأَمادَّ َتِقالًّ ، َمَثاًل َلوأ َأَخَذ َأَحٌد ِمنأ َنهأ ِلُكُه ُمسأ ِرُز َشيأًئا ُمَباًحا َيمأ ( ُكلُّ َمنأ ُيحأ
َراِزِه َوحِ  ِميِل َفِبِإحأ ِظِه ِفي َذِلَك الأِوَعاِء َصاَر ِملأَكُه َفَليأَس ِلَغيأِرِه َصاَلِحيَُّة اِِلنأِتَفاِع ِبِه ، َوِإَذا َكالأَجرَِّة َوالأِبرأ فأ

َلَكُه َيُكوُن َضاِمًنا. َتهأ ِنِه َواسأ  َأَخَذُه آَخُر ِبُدوِن إذأ
ُة )  ِد ، فَ  1 25 0الأَمادَّ ُروًنا ِبالأَقصأ َراُز َمقأ حأ َتِضي َأنأ َيُكوَن اْلأِ ِلَذِلَك َلوأ َوَضَع َأَحٌد إَناء  ِفي َمِحل   ( َيقأ

َناِء ِملأَكُه .  ِع ِمَياِه الأَمَطِر ِفيِه َفَيُكوُن َماُء الأَمَطِر الأُمَتَجمِ ِع ِفي َذِلَك اْلأِ ِد َجمأ  ِبَقصأ
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ِريِج الأُمنأَشَأيأِن ِْلَ  هأ ِض َأوأ الصِ  ِع الأَماِء ِفيِهَما ِملأٌك ِلَصاِحِبِهَما . َأمَّا َكَذِلَك الأَماُء الأُمَتَجمِ ُع ِفي الأَحوأ َجِل َجمأ

ص   د  َفاَل َتُكوُن ِملأًكا َلُه َوَيُسوُغ ِلَشخأ  َغيأِرِه َأنأ ِمَياُه الأَمَطِر الَِّتي َتَجمََّعتأ ِفي إَناء  َوَضَعُه َأَحٌد ِبَغيأِر َقصأ
َة ال  ثَّاِنَيَة.َيأأُخَذَها َوَيَتَملََّكَها . ُانأُظرأ الأَمادَّ

ُة )  ِيِه ، َوَعَليأِه َفالأِمَياُه الَِّتي ِفي الأِبئأِر الَِّذي َينأُبُع  1 25 1الأَمادَّ َراِز الأَماِء انأِقَطاُع َجرأ َتَرُط ِفي إحأ ( ُيشأ
َتِمِع ِفي ِبئأر  كَ  ٌص ِمنأ الأَماِء النَّاِبِع َوالأُمجأ ُز َفَلوأ َأَخَذ َشخأ َهَذا ِبُدوِن إَباَحِة َصاِحِبِه ِفيِه الأَماُء َِل ُتَحرَّ

ِر  ِض الَِّذي ِبَقدأ َلَكُه َِل َيلأَزُمُه َضَماٌن . َوَكَذِلَك الأَماُء الأُمَتَتاِبُع الأُوُروُد َأيأ َماُء الأَحوأ َتهأ ُرُج ِمنأُه َواسأ َما َيخأ
رَ  َداِر َذِلَك ِمنأ ِجَهِة ُأخأ ُخُل إَليأِه َماٌء ِبِمقأ .َماٌء ِمنأ ِجَهة  َيدأ ز   ى َغيأُر ُمَحرَّ

ُة )  ِزيِزِه. 1252الأَمادَّ ِدِه َوَتجأ ِعِه َوِبَحصأ ِسِه ِبَجمأ َرُز الأَكَِلُ النَّاِبُت ِمنأ َنفأ  ( ُيحأ
ُة )  ِسَها ِفي الأِجَباِل الأُمَباحَ  1253الأَمادَّ َجاَر النَّاِبَتَة ِمنأ َنفأ َشأ َتِطَب اْلأ ص  َأيًّا َكاَن َأنأ َيحأ ِة ( ِلُكلِ  َشخأ

بأُط. َتَرُط الرَّ ِعَها َيِصيُر َماِلًكا َوَِل ُيشأ ِني ِبَجمأ ِتَطاِب َيعأ َلِق اِِلحأ  َوِبُمطأ
َياِء الأُمَباَحِة ِللأَعامَّةِ  َشأ َكاِم اْلأ ُل الثَّاِلُث: ِفي َبَياِن َأحأ  الأَفصأ

ُة )  َراِر ِبالأَعامَِّة.( َيُجوُز ِلُكلِ  َأَحد  اِِلنأِتَفاُع ِبالأُمَباِح ، َلِكنَّ  1254الأَمادَّ ضأ ُروٌط ِبَعَدِم اْلأِ  ُه َمشأ
ُة )  ِء الأُمَباِح. 1255الأَمادَّ يأ َراِز الشَّ ِذ َوِإحأ  ( َليأَس ِْلََحد  َمنأُع آَخَر ِمنأ َأخأ

 
ُة )  ِعَم َحَيَواَنُه الأَكَِلَ النَّاِبَت ِفي الأَمَحاِل الَِّتي َِل  1256الأَمادَّ  َصاِحَب َلَها َوَيأأُخُذ ( ِلُكلِ  َأَحد  َأنأ ُيطأ

َر َما ُيِريُد.  ِرُز ِمنأُه َقدأ  َوُيحأ
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ُة)  ِسِه ِفي ِملأِك َأَحد  َأيأ ِبُدوِن َتَسبُِّبِه َوِإنأ َيُكنأ ُمَباًحا إِلَّ َأنَّ ِلَصاِحِبهِ 1257الأَمادَّ  ( الأَكَِلُ النَّاِبُت ِمنأ َنفأ

ُخوِل إَلى  ِملأِكِه. َمنأَع الأَغيأِر ِمنأ الدُّ
ُة)  َتِطِب 1258الأَمادَّ َتَطَبُه آَخُر ِمنأ الأِجَباِل الأُمَباَحِة َوَتَرَكُه ِفيَها َفِللأُمحأ ( إَذا َأَخَذ َأَحٌد الأَحَطَب الَِّذي احأ

َداُدُه. ِترأ  اسأ
ُة )  َجاِر الَِّتي ِفي  1259الأَمادَّ َشأ ِطَف َفاِكَهَة اْلأ ِدَيِة ( ِْلَيِ  َأَحد  َكاَن َأنأ َيقأ َوأ الأِجَباِل الأُمَباَحِة َوِفي اْلأ

 َوالأُمَراِعي الَِّتي َِل َصاِحَب َلَها.
ُة )  َمُعُه  1260الأَمادَّ يأِد َفَما َيجأ َساِك الصَّ ِع الأَحَطِب ِمنأ الأَبَراِري َأوأ إمأ َتأأَجَر َأَحٌد آَخَر ِلَجمأ ( إَذا اسأ

ِسكُ  َِجيُر ِمنأ الأَحَطِب َأوأ َما ُيمأ َتأأِجِر.اْلأ يأِد ُهَو ِللأُمسأ  ُه ِمنأ الصَّ
ُة )  ُخوِل إَلى ِملأِكِه َواِِلنأِتَفاِع ِبهَ  1261الأَمادَّ َخِريَن ِمنأ الدُّ َنَع اْلأ َقَد َأَحٌد َناًرا ِفي ِملأِكِه َفَلُه َأنأ َيمأ ا ( إَذا َأوأ

َراَء َليأَستأ ِبِملأِك أَ  َقَد َأَحٌد َناًرا ِفي َصحأ ِفَئِة َوِخَياَطِة َأمَّا إَذا َأوأ َحد  َفِلَساِئِر النَّاِس َأنأ َينأَتِفُعوا ِبَها َوَذِلَك ِبالتَّدأ
َنَع َذِلَك َوَلِكنأ َليأَس ِْلَحَ  َعاِل الأِقنأِديِل ِمنأَها َوَليأَس ِلَصاِحِب النَّاِر َأنأ َيمأ ء  َعَلى ُنوِرَها َوِإشأ د  َأنأ َيأأُخَذ َشيأ

ًرا ِبُدوِن إ  ذأِن َصاِحبَها.ِمنأَها َجمأ
َفةِ  ِب َوالشَّ رأ ُل الرَّاِبُع: ِفي َبَياِن َحقِ  الشُّ  الأَفصأ

ُة )  رأِع َوالأَحَيَواِن. 1262الأَمادَّ ِي الزَّ َبُة اِِلنأِتَفاِع ِلَسقأ ُب ُهَو َنوأ رأ  (الشُّ
ُة )  ِب الأَماِء. 1 263الأَمادَّ َفِة ُهَو َحقُّ ِشرأ  ( َحقُّ الشَّ
ُة )  َياِء َفَلُه َأيأًضا َأنأ َينأَتِفَع ِبالأِبَحاِر َوالأُبَحيأَراِت الأَكبِ  1264الأَمادَّ  يَرِة. ( َكَما َينأَتِفُع ُكلُّ َأَحد  ِبالأَهَواِء َوالضِ 
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ُة )  ُلوَكِة ، َوَلُه أَ  1265الأَمادَّ َنأُهِر الأَغيأِر الأَممأ ِقَي َأَراِضَيُه ِمنأ اْلأ َوًِل ( ِلُكلِ  َأَحد  َأنأ َيسأ نأ َيُشقَّ َجدأ

َخِريَن َفِلَذِلَك إَذا َأفَ  َتَرُط َعَدُم الأَمَضرَِّة ِباْلأ نأَشاِء َطاُحون  َلِكنأ ُيشأ ِي َأَراِضيِه َوِْلِ ًرى ِلَسقأ اَض الأَماُء َوَمجأ
ِر ِبالأُكلِ يَِّة َأوأ انأَعَدَم َسيأُر ا َنُع.َوَأَضرَّ ِبالأَخلأِق َأوأ انأَقَطَعتأ ِمَياُه النَّهأ  لأُفلأِك َفُيمأ

ُة )  . 1 266الأَمادَّ َرزأ َفِة ِفي الأَماِء الَِّذي َلمأ ُيحأ  ( ِلَجِميِع النَّاِس َوالأَحَيَواَناِت َحقُّ الشَّ
ُة )  اِخَلِة ِفي الأَمَجاِري الأَممأ  1267الأَمادَّ ُلوَكِة َأيأ ِفي الأِمَياِه الدَّ َنأَهاِر الأَممأ ِب ِفي اْلأ رأ ُلوَكِة ُهَو ( َحقُّ الشِ 

ر  مَ  ِقَي َأَراِضَيُه ِمنأ َنهأ َفِة َفَعَليأِه َِل َيُسوُغ ِْلََحد  َأنأ َيسأ َخِريَن ِفيَها َحقُّ الشَّ َحاِبَها َوِلْلأ ُصوص  ِْلَصأ خأ
ُب الأَماِء ِبَسبَ  ِنِهمأ َلِكنأ َيُسوُغ َلُه ُشرأ َول  َأوأ َقَناة  َأوأ ِبئأر  ِباَل إذأ ِب َحقِ  َشَفِتِه َوَلُه َأيأًضا َأنأ ِبَجَماَعة  َأوأ َجدأ

َوِل َأوأ الأَقَناِة ِبَسَبِب َكثأ  ِر َأوأ الأَجدأ ِريِب النَّهأ َش ِمنأ َتخأ ِقَيَها إَذا َلمأ َيخأ َرِة الأَحَيَواَناِت ُيوِرَد َحَيَواَناِتِه َوَيسأ
ُذ الأَماِء ِمنأَها إَلى َداِرِه َوُجَنيأَنِتِه ِبالأ  ِميِل.َوَكَذِلَك َلُه َأخأ  َجرَِّة َوالأِبرأ



 
ُة )  ٌر َماُؤُه ُمَتَتاِبُع الأُوُروِد َفَلُه َمنأُع َمنأ  1268الأَمادَّ ٌض َأوأ ِبئأٌر َأوأ َنهأ َن ِملأِك َأَحد  َحوأ ( إَذا َكاَن ِضمأ

ِبِه َماٌء ُمَباٌح  ُخوِل ، َوَلِكنأ إَذا َلمأ ُيوَجدأ ِفي ُقرأ َب الأَماِء ِمنأ الدُّ ِب َفَصاِحُب الأِملأِك ُيِريُد ُشرأ رأ َغيأُرُه ِللشُّ
ِرجأ َلُه الأَماءَ  ِذ الأَماِء َوِإَذا َلمأ ُيخأ ُخوِل ِْلَخأ َراِج الأَماِء َلُه َأوأ َأنأ َيأأَذَنُه ِبالدُّ ُبوٌر َعَلى إخأ ُخوِل َمجأ  َفَلُه َحقُّ الدُّ

َتَرُط عَ  اَلَمِة َأيأ ُيشأ ِط السَّ ُذ الأَماِء َلِكنأ ِبَشرأ ِض َأوأ الأِبئأِر َأوأ َوَأخأ ِريِب َحاَفِة الأَحوأ َدُم إيَقاِع َضَرر  َكَتخأ
ِر.  النَّهأ

ُة )  َوًِل " َأوأ  1269الأَمادَّ ًرا " َأيأ َجدأ َتَرِك َأنأ َيُشقَّ ِمنأُه َنهأ ِر الأُمشأ َرَكاِء ِفي النَّهأ ( َليأَس ِلَشِريك  ِمنأ الشُّ
َخِريَن َولَ  ًرى إِلَّ ِبِإذأِن اْلأ َبِتِه إَلى َأرأض  َلُه َمجأ ِرَي الأَماَء ِفي َنوأ َبَتُه الأَقِديَمَة َأوأ َأنأ ُيجأ َل َنوأ يأَس َلُه َأنأ ُيَبدِ 

َياِء فَ  َشأ َخُروَن ِبَهِذِه اْلأ َحاُب الأِحَصِص اْلأ ِر ، َوِإَذا َرِضَي َأصأ َرى َِل َحقَّ ِشرأب  َلَها ِمنأ َذِلَك النَّهأ َلُهمأ ُأخأ
َدُه. َأوأ ِلَوَرَثتِ   ِهمأ الرُُّجوُع َبعأ
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َياِء الأَمَواتِ  ُل الأَخاِمُس:ِفي إحأ  الأَفصأ

ُة )  َتَطٌب  1270الأَمادَّ ََراِضي الَِّتي َليأَستأ ِملأًكا ِْلََحد  َوَِل ِهَي َمرأًعى َوَِل ُمحأ ََراِضي الأَمَواُت ِهَي اْلأ ( اْلأ
َية  ، َوَتُكوُن َبِعيدَ  ِت ِمنأ ِلَقَصَبة  َأوأ َقرأ وأ ُت َجِهيِر الصَّ َمُع ِمنأَها َصوأ َراِن َأيأ الَِّتي َِل ُيسأ ًة َعنأ َأقأَصى الأُعمأ

َية. وِر الَِّتي ِفي َطَرِف الأَقَصَبِة َأوأ الأَقرأ  َأقأَصى الدُّ
ُة )  ََهاِلِي َعَلى َأنأ  1271الأَمادَّ َراِن ُتتأَرُك ِلِلأ ََراِضي الأَقِريَبُة ِمنأ الأُعمأ ُتتََّخَذ َمرأًعى َأوأ َبيأَدًرا َأوأ ( اْلأ

ََراِضَي الأَمتأُروَكَة. ََراِضي اْلأ َعى َهِذِه اْلأ َتَطًبا َوُتدأ  ُمحأ
ُة )  لأَطاِنيِ  َيِصيُر َماِلًكا َلَها  1272الأَمادَّ ِن السُّ ذأ ََراِضي الأَمَواِت ِباْلأِ ًضا ِمنأ اْلأ َيا َوَعمََّر َأَحٌد َأرأ ( إَذا َأحأ

ِض َعَلى َأنأ َينأَتِفَع ِبَها َفَقطأ َوَِل َيَتَملََّكَها َفيَ ، َوِإَذا  َرأ َياِء اْلأ لأَطاُن َأوأ َوِكيُلُه َأَحًدا ِبِإحأ َتَصرََّف َذِلَك َأِذَن السُّ
َض. َرأ ِلُك ِتلأَك اْلأ ِه الَِّذي ُأِذَن ِبِه َوَلِكنأ َِل َيمأ ِض َعَلى الأَوجأ َرأ ُص ِفي ِتلأَك اْلأ خأ  الشَّ

ِلُك  1273ُة ) الأَمادَّ  َياُه َوَِل َيمأ َعِة َأرأض  َوَتَرَك َباِقَيَها َفَيُكوُن َماِلًكا ِلَما َأحأ َداًرا ِمنأ ِقطأ َيا َأَحٌد ِمقأ ( إَذا َأحأ
َياَها ُجزأٌء َخال  َفَيُكوُن َذِلَك الأُجزأُء َلُه َأيأ  ِض الَِّتي َأحأ َرأ  ًضا.َباِقَيَها ، َلِكنأ إَذا َبِقَي ِفي َوَسِط اْلأ

ُة )  ََراِضَي الَِّتي ِفي  1274الأَمادَّ ا اْلأ َيوأ ََراِضي الأَمَواِت ُثمَّ َجاَء آَخُروَن َفَأحأ ًضا ِمنأ اْلأ َيا َأَحٌد َأرأ ( إَذا َأحأ
ِيي اْلأَ  َياَها الأُمحأ ََراِضي الَِّتي َأحأ ِص ِفي اْلأ خأ َبَعِة َفَتَتَعيَُّن َطِريُق َذِلَك الشَّ َرأ َراِفَها اْلأ ِخيُر َأيأ َيُكوُن َأطأ

 َطِريُقُه ِمنأَها.
ُة )  ِض َأوأ  1375الأَمادَّ َرأ َرأِض ، َكَذِلَك ِكَراُب اْلأ َياٌء ِلِلأ َجاِر إحأ َشأ َس َشتأِل اْلأ ِر َوَغرأ ( َكَما َأنَّ َزرأَع الأَبذأ

َياٌء َلَها َأيأًضا. ِي إحأ قأ َول  ِللسَّ ًرى َوَجدأ ُيَها َأوأ َشقُّ َمجأ  َسقأ
ََراِضي  -(  1276ُة ) الأَمادَّ  َراَف َأرأض  ِمنأ اْلأ  ) إَذا َأَحاَط َأَحٌد َأطأ
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ِل َفَيُكوُن َقدأ  يأ َفُظُه ِمنأ َماِء السَّ ِر َما َتحأ َراَفَها ِبِبَناِء ُمَسنَّاة  ِبَقدأ َيا ِتلأَك  الأَمَواِت ِبِجَدار  َأوأ َعَلى َأطأ َأحأ

َض. َرأ  اْلأ
ُة )  َجاِر َأوأ َتنأِقَيُة ( إحَ  1277الأَمادَّ َشأ ِك َأوأ ُجُذوِع اْلأ وأ َجاِر َأوأ الشَّ َحأ َبَعِة ِباْلأ َرأ ِض اْلأ َرأ اَطُة َجَواِنِب اْلأ

ِض َبلأ  َرأ َياء  ِلِتلأَك اْلأ ِر ِبئأر  َليأَس ِبِإحأ َواِك الَِّتي ِفيَها َأوأ َحفأ َشأ َراِق اْلأ ِجيٌر الأَحَشاِئِش ِمنأَها َأوأ إحأ ُهَو َتحأ
 طأ.َفقَ 

ُة )  َواِك َوَوَضَعُه ِفي  1278الأَمادَّ َشأ ِض الأَمَواِت ِمنأ الأَحَشاِئِش َأوأ اْلأ َرأ ( إَذا َحَصَد َأَحٌد َما ِفي اْلأ
ِل إَليأَها َفاَل َيُكو  يأ َنُع َماَء السَّ ه  َيمأ َراِفَها َوَوَضَع َعَليأِه التَُّراَب َوَلمأ ُيِتمَّ ُمَسنَّاِتَها ِبَوجأ َض ُن َأحأ َأطأ َرأ َيا ِتلأَك اْلأ

 َوَلِكنأ َيُكوُن َحَجَرَها.
ُة )  َة  1279الأَمادَّ ََراِضي الأَمَواِت َيُكوُن َأَحقَّ ِمنأ َغيأِرِه ِبَذِلَك الأَمَحلِ  ُمدَّ ( إَذا َحَجَر َأَحٌد َمَحالًّ ِمنأ اْلأ

ِنيَن فَ  ِف الثَّاَلِث السِ  ِيِه ِفي َظرأ َياِئِه.َثاَلِث ِسِنيَن َفِإَذا َلمأ ُيحأ حأ َطى ِلَغيأِرِه ِْلِ  اَل َيبأَقى َلُه َحقٌّ َوَيُجوُز َأنأ ُيعأ
ُة )  لأَطاِن َفِهَي ِملأُكُه. 1280الأَمادَّ ِن السُّ ِضي الأَمَواِت ِبِإذأ َرأ  (َمنأ َحَفَر ِبئأًرا َتامًَّة ِفي اْلأ

ُفوَرِة وَ  َباِر الأَمحأ اِدُس: ِفي َبَياِن َحِريِم اْلأ ُل السَّ لأَطاِنيِ  الأَفصأ ِن السُّ ذأ ُروَسِة ِباْلأِ َجاِر الأَمغأ َشأ َراِة َواْلأ الأِمَياِه الأُمجأ
ِض الأَمَواتِ  َرأ  ِفي اْلأ

ُة )  . 1281الأَمادَّ َبُعوَن ِذَراًعا ِمنأ ُكلِ  َطَرف   ( َحِريُم الأِبئأِر : َأيأ ُحُقوُق َساَحِتَها َأرأ
ُة )  ُيِن َأيأ  1282الأَمادَّ َعأ ِه ( َحِريُم اْلأ ِري ِمَياُهَها َعَلى َوجأ َرُج َماُؤَها ِمنأ َمَحل   َوَتجأ َتخأ  الأَمَناِبِع الَِّتي ُيسأ

 . ُسِماَئِة ِذَراع  ِمنأ ُكلِ  َطَرف  ِض َخمأ َرأ  اْلأ
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ُة )  َتاُج إَلى الأَكرأِي ِفي ُكلِ  َوقأت   1283الأَمادَّ ِر الأَكِبيِر الَِّذي َِل َيحأ َداُر ( َحِريُم النَّهأ ِمنأ ُكلِ  َطَرف  ِمقأ

ِر. َض النَّهأ َداُر َحِريِمِه ُمَساِوًيا َعرأ ِر َفَيُكوُن ِمقأ ِف النَّهأ  ِنصأ
ُة )  َتاِج ِللأَكرأِي ِفي ُكلِ  َوقأت  ، َأيأ الأَمَجاِري َوالأَجَداِوِل ،  1284الأَمادَّ ِغيِر الأُمحأ ِر الصَّ ( َحِريُم النَّهأ

َجاِرَها َوَكَذِلَك َحِريُم الأَقنَ  َداُر َما َيلأَزُمَها ِحيَن الأَكرأِي ِمنأ الأَمَحلِ  ِلَطرأِح َأحأ ِض ُهَو ِمقأ َرأ َت اْلأ اِة الَِّتي َتحأ
َحاِلَها.  َوَأوأ
ُة )  ُسِماَئِة ِذَراع  ِمنأ ُكل ِ  1285الأَمادَّ ِض َكالأُعُيوِن َخمأ َرأ ِه اْلأ .(َحِريُم الأَقَناِة الأَجاِري َماُؤَها َعَلى َوجأ   َطَرف 
ُة )  ه  َوِإَذا َحَفَر َأَحٌد  1286الأَمادَّ َحاِبَها َفاَل َيُجوُز ِلَغيأِرِهمأ َأنأ َيَتَصرََّف ِفيَها ِبَوجأ َباِر ِملأُك َأصأ ( َحِريُم اْلأ

َنأُهِر َوالأَقَنَواِت َعَلى َهَذا الأوَ  َدُم َوَحِريُم الأَيَناِبيِع َواْلأ ِه َأيأًضا.ِبئأًرا ِفي َحِريِم آَخَر ُيرأ  جأ
ُة )  َخِر َفَيُكوُن َحِريُم َهِذِه  1287الأَمادَّ ِب ِمنأ َحِريِم ِبئأِر اْلأ لأَطاِنيِ  ِبالأُقرأ ِن السُّ ذأ ( إَذا َحَفَر َأَحٌد ِبئأًرا ِباْلأِ



َبِعيَن ِذَراًعا َأيأًضا َوَلِكنأ َليأَس َلُه َأنأ َيَتَجاَوزَ  ُوَلى َعَلى  الأِبئأِر ِمنأ َساِئِر الأِجَهاِت َأرأ ِمنأ ِجَهِة الأِبئأِر اْلأ
 َحِريِمَها.
ُة )  ُوَلى إَلى ِتلأَك الأِبئأِر َفاَل  1288الأَمادَّ  ( إَذا َحَفَر َأَحٌد ِبئأًرا ِفي َخاِرِج َحِريِم ِبئأر  َفَتَسرََّبتأ ِمَياُه الأِبئأِر اْلأ

ٌء ، َكَما َأنَُّه َلوأ َفَتَح َأَحٌد ُدكَّاًنا َلُق الثَّاِنَيُة. َيلأَزُم َشيأ ِل َفاَل ُتغأ َوَّ  ِفي َجاِنِب ُدكَّان  آَخَر َوَكَسَدتأ ِتَجاَرُة اْلأ
 

ُة )  َسُة َأذأُرع  ِمنأ ُكلِ   1289الأَمادَّ ََراِضي الأَمَواِت َخمأ لأَطاِنيِ  ِفي اْلأ ِن السُّ ذأ ُروَسِة ِباْلأِ َجَرِة الأَمغأ ( َحِريُم الشَّ
َن َهِذِه الأَمَساَفِة. ِجَهة  َوَليأَس ِلَغيأِرهِ  ُس َشَجَرة  ِضمأ  َغرأ

ُة )  َوِل ،  1290الأَمادَّ َفُظ الأَماُء ُهَما ِلَصاِحِب الأَجدأ ِر َما ُيحأ َصِة آَخَر ِبَقدأ َوِل الأَجاِري ِفي َعرأ ( َطَرَفا الأَجدأ
َتَفَع ِمنأُهَما َأيأًضا ِلَصاحِ  َتِفَعيأِن َفَما ارأ َتِفَعيأِن َوَلمأ َوِإَذا َكاَن َطَرَفاُه ُمرأ َوِل ، َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َطَرَفاُه ُمرأ ِب الأَجدأ

 ُيوَجدأ َدِليٌل َأيأًضا َعَلى َأنَّ َأَحَدُهَما ُذو َيد  ِبَأنأ 
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َوِل َفِفي َهَذا الأَحاِل َيُكو  َصِة َأوأ ِلَصاِحِب الأَجدأ َجاٌر َمغأُروَسٌة ِلَصاِحِب الأَعرأ ُن َذاِنَك َكاَن َعَليأِهَما َأشأ

َوِل َحقُّ َطرأِح َوِإلأَقاِء الطِ يِن ِفي َطَرَفيأ الأَجدأ  َصِة َلِكنأ َليأَس ِلَصاِحِب الأَجدأ ِن ِلَصاِحِب الأَعرأ َوِل الأَمَحالَّ
ِيِه.  َوقأَت َكرأ

ُة )  ٌص ِفي ِملأِكِه َحِريٌم ، َوِلَجاِرِه َأيأًضا  1291الأَمادَّ َرى ِفي ( َليأَس ِلِبئأر  َحَفَرَها َشخأ ِفَر ِبئأًرا ُأخأ َأنأ َيحأ
ِلِه : َأنَّهَ  ِر الأِبئأِر ِبَقوأ ِص َمنأُع َجاِرِه ِمنأ َحفأ خأ َب ِتلأَك الأِبئأِر َوَليأَس ِلَذِلَك الشَّ ِسِه ُقرأ ِذُب َماَء ِملأِك َنفأ ا َتجأ

 ِبئأِري.
اِبُع:ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الَِّتي َتَتَعلَُّق ِبَأحأ  ُل السَّ يأدِ الأَفصأ  َكاِم الصَّ

ُة )  ِح َوالأُبنأُدِقيَِّة ، َأوأ ِبالأَحَيَواَناِت َكالأَكلأِب  1292الأَمادَّ َِلِت َكالرُّمأ يأِد َجاِئٌز َسَواٌء َكاَن ِباْلأ ( َصيأُد الصَّ
 الأُمَعلَِّم ، َأوأ ِبالأَجَواِرِح ِمنأ الطَّيأِر َكالأَباِزي الأُمَعلَِّم.

ُة )  نأَساِن.( ال 1293الأَمادَّ ُش َأيأ الَِّذي َيَخاُف َوَينأَذِعُر ِمنأ اْلأِ يأُد ُهَو الأَحَيَواُن الأَبرِ يُّ الأُمَتَوحِ   صَّ
ُة )  نأسَ  1294الأَمادَّ َتأأَنَسُة ِباْلأِ يَُّة الأُمسأ َطاُد الأَحَيَواَناُت الأَبرِ  َهأِليَُّة َِل ُتصأ َطاُد الأَحَيَواَناُت اْلأ اِن ( َكَما َِل ُتصأ

َر الَّذِ أَ  قأ َثاِلِه َأوأ الصَّ ُلوَم َأنَُّه َغيأُر َبرِ ي   ِبَدَِلَلِة َأمأ َسَك َأَحٌد الأَحَماَم الأَمعأ ِلِه الأَجَرُس َأوأ يأًضا ، َفَلوأ َأمأ ي ِبِرجأ
ِسِكَها أَ  ُق َفُهَو ِمنأ َقِبيِل اللَُّقَطِة َفَيِجُب َعَلى ُممأ َطى الأَغَزاَل الَِّذي ِفي ُعُنِقِه الطَّوأ ِلَن َعنأَها ِلُتعأ نأ ُيعأ

 ِلَصاِحِبَها ِعنأَد ُظُهوِرِه.
ُة )  ِكُنُه َمَعَها الأِفَراُر  1295الأَمادَّ نأَساِن َأيأ َأنأ َيُكوَن ِبَحاَلة  ُيمأ َتِنًعا َعنأ اْلأِ يأُد ُممأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الصَّ (ُيشأ

َليأِه َأوأ َجَناَحيأِه ، َفِإذَ  ِدُر َمَعَها َعَلى الأِفَراِر َوالأَخاَلِص َكُوُقوِع َغَزال  َوالتََّخلُُّص ِبِرجأ ا َصاَر إَلى َحاَلة  َِل َيقأ
يأِديَِّة.  َمَثاًل ِفي ِبئأر  َفَيُكوُن َقدأ َخَرَج ِمنأ َحاِل الصَّ



ُة )  َسَكُه. 1296الأَمادَّ يأِديَِّة َفَقدأ َأمأ َرَج َصيأًدا َعنأ َحاِل الصَّ  ( َمنأ َأخأ
ةُ  ِدُر َعَلى  1297 ) الأَمادَّ ٌص َصيأًدا َفَجَرَحُه ِبُصوَرة  َِل َيقأ َسَكُه ، َمَثاًل إَذا َرَمى َشخأ يأُد ِلَمنأ َأمأ ( الصَّ

 الأِفَراِر َوالأَخاَلِص ِمنأَها َصاَر َماِلًكا َلُه ، َأمَّا إَذا َجَرَحُه 
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ِكُنُه الأِفَراُر َوا ًحا َخِفيًفا َأيأ ِبُصوَرة  ُيمأ َرى ُجرأ َسَكُه ِبُصوَرة  ُأخأ ِلُكُه َفِإَذا َضَرَبُه َأوأ َأمأ لتََّخلُُّص َمَعَها َفاَل َيمأ

يأُد َوَهَرَب َفَأَخذَ  َقَعُه َنَهَض َذِلَك الصَّ َد َأنأ َأوأ ٌص َصيأًدا َوَبعأ ُه آَخُر َيُكوُن َماِلًكا َلُه ، َوَكَذا َلوأ َأَصاَب َشخأ
ِلُكُه.  َفَيمأ

ُة )  َتَرًكا  1298الأَمادَّ يأُد ُمشأ يأَد ِفي َوقأت  َواِحد  َكاَن َذِلَك الصَّ يَّاَديأِن الصَّ ( إَذا َأَصاَب َرَصاُص الصَّ
 َبيأَنُهَما ُمَناَصَفًة.

ُة )  يأدُ  1299الأَمادَّ َسَل َصيَّاَداِن َكلأَبيأِهَما الأُمَعلََّميأِن َوَأَصاَبا َمًعا َصيأًدا َفَيُكوُن َذِلَك الصَّ َتَرًكا ( إَذا َأرأ  ُمشأ
ِسُكُه ُكلُّ َواِحد  ِمنأ  َسَك ُكلُّ َواِحد  ِمنأُهَما َصيأًدا َفَيُكوُن َما ُيمأ ُهَما ِلَصاِحِبِه . َكَذِلَك َبيأَن َصاِحَبيأِهَما ، َوِإَذا َأمأ

يأدَ  َقَع َأَحُدُهَما الصَّ َسَل اثأَناِن َكلأَبيأِهَما الأُمَعلََّميأِن َفَأوأ ُل  َوَكَذِلَك إَذا َأرأ َوَّ َخُر َفِإَذا َكاَن الأَكلأُب اْلأ َوَقَتَلُه اْلأ
يأُد ِلَصاِحِبِه. ِكُنُه الأِفَراُر َوالتََّخلُُّص َمَعَها َفَذِلَك الصَّ  َجَعَلُه ِفي َحاَلة  َِل ُيمأ

ُة )  َرى ، َوَجدأ  1300الأَمادَّ ُجوَد ِفي َمجأ َمَك الأَموأ َسُك ( ِْلَخَر َأنأ َيِصيَد َوَيَتَملََّك السَّ َوِل َأَحد  الَِّذي َِل ُيمأ
.  ِبُدوِن َصيأد 

ُة )  َمِك َفَجاَءُه َسَمٌك َكِثيٌر َفِإَذا َقلَّتأ  1301الأَمادَّ ٌص َمَحالًّ ِفي َحاَفِة الأَماِء ِلَصيأِد السَّ ( إَذا َهيََّأ َشخأ
َسُك ِبُدوِن َحاَجة  إَلى َصيأدِ  َمُك ُيمأ َبَح َذِلَك السَّ ِص َأمَّا إَذا َكاَن الأِمَياُه َوَأصأ خأ َمُك ِلَذِلَك الشَّ ِه َفَيُكوُن السَّ

ِص َوِْلَخَر َأنأ  خأ َمُك الأَمذأُكوُر ِلَذِلَك الشَّ يأِد ِلَكثأَرِة الأِمَياِه َفاَل َيُكوُن السَّ َتاًجا ِللصَّ َمُك ُمحأ َيِصيَدُه السَّ
 َوَيَتَملََّكُه.
ُة )  ِلُكُه ( إَذا َدَخَل َصيأٌد َدارَ  1302الأَمادَّ ِذِه َفَيِصيُر َماِلًكا َلُه َوَلِكنأ َِل َيمأ ِل َأخأ َلَق َباَبُه ِْلَجأ  إنأَسان  َفَأغأ

ِلُكُه. َسَكُه آَخُر َيمأ اَلِق الأَباِب َفِلَذِلَك َلوأ َأمأ َراِزِه ِبِإغأ  ِبُدوِن إحأ
ُة )  َركِ  -(  1303الأَمادَّ ٌص ِفي َمَحل   َشيأًئا َكالشَّ يأِد َفَوَقَع ِفيِه َصيأٌد  ) إَذا َوَضَع َشخأ ِل الصَّ َبَكِة ِْلَجأ َوالشَّ

ِفيِفَها ِفي َمَحل   َفَوَقَع ِفيَها َصيأٌد َفاَل  ِد َتجأ ِص َلِكنأ إَذا َنَشَر َأَحٌد َشَبَكًة ِبَقصأ خأ َيُكوُن ِملأًكا َيُكوُن ِلَذِلَك الشَّ
َرة  ِفي َأرَ  ِذِه َلِكنأ إَذا َحَفَر َلُه َكَما َأنَُّه َلوأ َوَقَع َصيأٌد ِفي ُحفأ  اِضي َأَحد  َفَيُجوُز ِْلَخَر َأنأ َيَتَملََّكُه ِبَأخأ
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يأِد ِمنأ َساِئِر النَّاِس. يأِد َفَيِصيُر َأَحقَّ ِبالصَّ ِل الصَّ َرَة ِْلَجأ ِض ِتلأَك الأُحفأ َرأ  َصاِحُب اْلأ



ُة )  َش َحَيَواٌن َبرِ يٌّ ِفي بُ  1304الأَمادَّ َتاِن َأَحد  َوَباَض ِفيِه َفاَل َيُكوُن ِملأًكا َلُه َفِإَذا َأَخَذ آَخُر ( إَذا َعشَّ سأ
َتاَنهُ  َتاِن ُبسأ َداُدُه َوَلِكنأ إَذا َهيََّأ َصاِحُب الأُبسأ ِترأ َتاِن اسأ ِل َأنأ  َبيأَضُه َأوأ ِنَتاَجُه َفَليأَس ِلَصاِحِب الأُبسأ ِْلَجأ

 يَُّة ِفيِه َفَيُكوَن َبيأُض َوِنَتاُج الأَحَيَواَناِت الَِّتي َجاَءتأ َوَباَضتأ َوَأنأَتَجتأ َلُه.َتِبيَض َوَتِلَد الأَحَيَواَناُت الأَبر ِ 
ُة )  ِتَباِرِه ِمنأ َمَناِفِع  1305الأَمادَّ َتاِن َأَحد  ُهَو ِملأٌك َلُه ِباعأ ِل الَِّذي اتََّخَذ َمَكاًنا ِفي ُبسأ ( َعَسُل النَّحأ

َتاِن ، َفاَل يَ  ِرِه ِلَبيأِت الأَماِل.الأُبسأ َطاُء ُعشأ  ُجوُز ِْلََحد  َأنأ َيَتَعرََّض َلُه َلِكنأ َيلأَزُمُه إعأ
ُة )  ِص.  1306الأَمادَّ خأ َرًزا َوَعَسُلُه َأيأًضا َماُل َذِلَك الشَّ َتِمُع ِفي َخِليَِّة َأَحد  ُيَعدُّ َماًِل ُمحأ ُل الأُمجأ (النَّحأ
ُة )  اِر َفِلَصاِحِب (إَذا َطَلعَ  1307الأَمادَّ ِل ِمنأ َخِليَِّة َأَحد  إَلى َداِر آَخَر َوَأَخَذُه َصاِحُب الدَّ ُد النَّحأ  َطرأ

َداُدُه. ِترأ  الأَخِليَِّة اسأ
َتَرَكةِ   الأَباُب الأَخاِمُس ِفي َبَياِن النََّفَقاِت الأُمشأ

َليأِن: َتِوي َعَلى َفصأ  َوَيحأ
ُل: ِفي َبَياِن َتعأ  َوَّ ُل اْلأ َرى الأَفصأ ُخأ ُروَفاِتَها اْلأ ِض َمصأ َتَرَكِة َوَبعأ َواِل الأُمشأ َمأ  ِميِر اْلأ

ُة )  َبِة  1308الأَمادَّ ِتَراِك ِبِنسأ َحاُبُه ِباِِلشأ ُمُرُه َأصأ ِميِم َفَيعأ ِميِر َوالتَّرأ َتَرُك ِللتَّعأ َتاَج الأِملأُك الأُمشأ ( إَذا احأ
 .  ِحَصِصِهمأ
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ُة )  ُروًفا ( إذَ  1309الأَمادَّ ًرا َمعأ َخِر َوَصَرَف ِمنأ َماِلِه َقدأ َتَرَك ِبِإذأِن اْلأ ِريَكيأِن الأِملأَك الأُمشأ ا َعمََّر َأَحُد الشَّ

رَ  َتُه ِمنأ الأُمصأ َداَر َما َأَصاَب ِحصَّ ِتِه َأيأ َأنأ َيأأُخَذ ِمنأ َشِريِكِه ِمقأ  ِف.َفَلُه الرُُّجوُع َعَلى َشِريِكِه ِبِحصَّ
ةُ  ِميَر َفَيأأُخُذ  1310)  الأَمادَّ َخُر التَّعأ ِميِر َوَأَراَد اْلأ َتاِج ِللتَّعأ َتَرِك الأُمحأ ( إَذا َغاَب َأَحُد َصاِحَبيأ الأِملأِك الأُمشأ

ِريُك الأ  ِني إَذا َعمََّر الشَّ ِريِك الأَغاِئِب ، َيعأ ِن الشَّ ذأَن ِمنأ الأَقاِضي َوَيُقوُم إذأُن الأَقاِضي َمَقاَم إذأ َحاِضُر اْلأِ
ِجعُ  ذأَن ِمنأ َشِريِكِه الأَغاِئِب َفَيرأ ِذِه اْلأِ ِم َأخأ ِن الأَقاِضي َفَيُكوُن ِفي ُحكأ َتَرَك ِبِإذأ  َعَليأِه َذِلَك الأِملأَك الأُمشأ

َرِف. ِتِه ِمنأ الأُمصأ  ِبِحصَّ
ُة )  ِسِه َأيأ  1311الأَمادَّ َتَرَك ِمنأ َنفأ ِبُدوِن إذأن  ِمنأ َشِريِكِه َأوأ الأَقاِضي َيُكوُن  (إَذا َعمََّر َأَحٌد الأِملأَك الأُمشأ

َرِف َسَواٌء َكاَن َذلِ  َتُه ِمنأ الأُمصأ َداَر َما َأَصاَب ِحصَّ َك الأِملأُك ُمَتَبرِ ًعا َأيأ َليأَس َلُه َأنأ َيأأُخَذ ِمنأ َشِريِكِه ِمقأ
. َمِة َأوأ َلمأ َيُكنأ  َقاِباًل ِللأِقسأ

ُة )  َتِنًعا َوَعمََّرُه ِمنأ ( إذَ  1312الأَمادَّ َمِة َوَكاَن َشِريُكُه ُممأ َتَرِك الأَقاِبِل ِللأِقسأ ِميَر الأِملأِك الأُمشأ ا َطَلَب َأَحٌد َتعأ
ُص ا خأ ِتِه َوِإَذا َراَجَع َذِلَك الشَّ ِسِه َيُكوُن ُمَتَبرِ ًعا َأيأ َِل َيُسوُغ َلُه الرُُّجوُع َعَلى َشِريِكِه ِبِحصَّ َناًء لأَقاِضي بِ َنفأ

ِة  ِميِر ِبَناًء َعَلى الأَمادَّ َبُر َعَلى التَّعأ ِه َفاَل ُيجأ ِتَناِع َشِريِكِه َعَلى َهَذا الأَوجأ َسَم  25َعَلى امأ َوَلِكنأ َيُسوُغ َأنأ ُتقأ
ِتِه َما َيَشاُء. َمِة ِفي ِحصَّ َد الأِقسأ ُص َبعأ خأ َعُل َذِلَك الشَّ  َجبأًرا َوَيفأ

 



ُة )  َمَة َكالطَّاُحوِن َوالأَحمَّاِم إَلى الأِعَماَرِة (إذَ  1313الأَمادَّ َبُل الأِقسأ َتَرُك الَِّذي َِل َيقأ َتاَج الأِملأُك الأُمشأ ا احأ
ُروًفا ِمنأ الأَماِل َوُيَعم ِ  ًرا َمعأ ِرَف َقدأ َتَنَع َشِريُكُه َفَلُه َأنأ َيصأ ِميَرُه َوامأ ِن الأ َوَطَلَب َأَحُد َصاِحَبيأِه َتعأ َقاِضي َرُه ِبِإذأ

َر َذِلَك  ِميِر َديأًنا َعَليأِه َوَلُه َأنأ ُيَؤجِ  َة َشِريِكِه ِمنأ َمَصاِريِف التَّعأ َداُر َما َأَصاَب ِحصَّ الأِملأَك َوَيُكوَن ِمقأ
ِن الأَقاِضي َفاَل ُينأ  َرِتِه َوِإَذا َعمََّر ِمنأ َغيأِر إذأ ِفَي َديأَنُه َهَذا ِمنأ ُأجأ َتوأ َتَرَك َوَيسأ َداِر َما الأُمشأ َظُر إَلى ِمقأ

 َصَرَف 

 

 251ص:
ِميِر عَ  َة َشِريِكِه ِمنأ ِقيَمِة الأِبَناِء َوقأَت التَّعأ َداَر الَِّذي َأَصاَب ِحصَّ ِفَي الأِمقأ َتوأ ِه َوَلِكنأ َلُه َأنأ َيسأ َلى الأَوجأ

ُروِح.  الأَمشأ
ُة )  َتَرُك الَّ  1314الأَمادَّ َبَح ( إَذا انأَهَدَم الأِملأُك الأُمشأ َمَة ِبالأُكلِ يَِّة َكالطَّاُحوِن َوالأَحمَّاِم َوَأصأ َبُل الأِقسأ ِذي َِل َيقأ

َسُم الأعَ  َبُر َعَلى الأِبَناِء َوُتقأ َخُر َفاَل ُيجأ َتَنَع اْلأ َفًة َوَأَراَد َأَحُد َصاِحَبيأِه ِبَناَءُه َوامأ َصًة ِصرأ َصُة.َعرأ  رأ
ُة )  َتَرَقتأ َفُكلُّ َواِحد   ( إَذا انأَهَدَمتأ  1315الأَمادَّ َتاِنيَُّها ِملأٌك ِْلَخَر َأوأ احأ َقاِنيَُّها ِْلََحد  َوَتحأ َبأِنَيُة الَِّتي َفوأ اْلأ

قَ  َخِر ، َوِإَذا َقاَل َصاِحُب الأَفوأ اِبِق َوَليأَس ِْلََحِدِهَما َمنأُع اْلأ ُر َأبأِنَيَتُه َكَما ِفي السَّ تَ ِمنأُهَما ُيَعمِ  اِنيِ  : اِنيِ  ِللتَّحأ
َقاِني ِ  َتاِنيِ  َفَأَخَذ َصاِحُب الأَفوأ َتَنَع َصاِحُب التَّحأ َقَها َفامأ ًنا ِمنأ الأَقاِضي َأنأِشئأ َأبأِنَيَتَك َحتَّى ُأِقيَم َأبأِنَيِتي َفوأ  إذأ

َتاِنيِ  ِمنأ التََّصرُّ  َقاِنيَّ َفَلُه َمنأُع َصاِحِب التَّحأ َتاِنيَّ َوالأَفوأ َة َوَأنأَشَأ التَّحأ ِطَيُه ِحصَّ َتاِنيِ  َحتَّى ُيعأ ِف ِبالتَّحأ
َرِفِه.  ُمصأ
ُة )  ر  َأوأ ُرُءوِس ُجُذوع   1316الأَمادَّ َتَرٌك َبيأَن َجاَريأِن َوَكاَن َعَليأِه ُحُموَلٌة َلُهَما َكَقصأ ( إَذا انأَهَدَم َحاِئٌط ُمشأ

َخِر َفَلُه مَ  ِتَناِع اْلأ َيُه َوَبَناُه َأَحُدُهَما ِعنأَد امأ ِع ُحُموَلة  َعَلى َذِلَك الأَحاِئِط َحتَّى ُيَؤدِ  نأُع َشِريِكِه ِمنأ َوضأ
َرِفِه. َف ُمصأ  ِنصأ

 
ُة )  َرى َوَأَراَد ِلَذِلَك  1317الأَمادَّ ُخأ َداُهَما َمَقرُّ ِنَساِء اْلأ ( إَذا انأَهَدَم َحاِئٌط َبيأَن َداَريأِن َفَصاَر ُيَرى ِمنأ إحأ

َدى الدَّ  َبُر َعَلى الأِبَناِء َوَلِكنأ َصاِحُب إحأ َرى َفاَل ُيجأ ُخأ َتَنَع َصاِحُب اْلأ َتَرًكا َوامأ ِميَر الأَحاِئِط ُمشأ اَريأِن َتعأ
َرى. َياَء ُأخأ َشاب  َأوأ َأشأ ِتَراِك ِمنأ َأخأ َبَراِن ِمنأ َطَرِف الأَقاِضي َعَلى اتِ َخاِذ ُستأَرة  َبيأَنُهَما ِباِِلشأ  ُيجأ

ُة )  َتَرِك َبيأَن َجاَريأِن َوهأٌن َوِخيَف ُسُقوُطُه َوَأَراَد َأَحُدُهَما َنقأَضُه  1318الأَمادَّ ( إَذا َحَصَل ِللأَحاِئِط الأُمشأ
ِتَراِك.  ِم ِباِِلشأ َبُر َعَلى النَّقأِض َوالأَهدأ َخُر َفُيجأ َتَنَع اْلأ  َوامأ
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ُة )  َتاَج الأَعَقاُر الأُمشأ  1319الأَمادَّ ِميِر َوَكاَن إبأَقاُؤُه ( إَذا احأ َفيأِن إَلى التَّعأ َتَرُك َبيأَن َصِغيَريأِن َأوأ َبيأَن َوقأ



َخرُ  َتَنَع اْلأ ِميَر َوامأ ُلُب التَّعأ َبُر َعَلى َعَلى َحاِلِه ُمِضرًّا َوَكاَن َأَحُد الأَوِصيَّيأِن َأوأ َأَحُد الأُمَتَولِ َييأِن َيطأ  ُيجأ
ِميِر . َمَثاًل إَذا  ِميَر التَّعأ َتَرٌك ِخيَف ُسُقوُطُه َوَأَراَد َوِصيُّ َأَحِدِهَما التَّعأ َكاَن َبيأَن َداَريأ َصِغيَريأِن َحاِئٌط ُمشأ

ِك َهَذا الأَحاِئطِ  َسُل ِمنأ َطَرِف الأَقاِضي َأِميٌن َوَينأُظُر َفِإَذا َعِلَم َأنَّ ِفي َترأ َخِر َفُيرأ َعَلى  َوَأَبى َوِصيُّ اْلأ
ِتَراِك َمَع الأَوِصيِ  َحاِلِه َضَررً  ِميِر َذِلَك الأَحاِئِط ِباِِلشأ ِبي َعَلى َتعأ َبُر الأَوِصيُّ اْلأ ِغيَريأِن َفُيجأ ا ِفي َحقِ  الصَّ

ِميِر َوَطَلبَ  َتاَجًة ِللتَّعأ َفيأِن ُمحأ َتَرَكٌة َبيأَن َوقأ ِغيِر . َكَذِلَك َلوأ َكاَنتأ َداٌر ُمشأ َخِر ِمنأ َماِل الصَّ   َأَحدُ اْلأ
َبُر ِمنأ َطَرِف الأَقاِضي َعَلى َأنأ ُيَعمِ َر ِمنأ َماِل الأَوقأفِ  َخُر ُيجأ َتَنَع اْلأ ِميَر َوامأ  .الأُمَتَولِ َييأِن التَّعأ

ُة )  َخُر الأَقاِض  1320الأَمادَّ َتَرًكا َبيأَن اثأَنيأِن َوَأَبى َأَحُدُهَما إَعاَشَتُه َوَراَجَع اْلأ َي َفَيأأُمُر (إَذا َكاَن َحَيَواٌن ُمشأ
َتَرًكا. َتك َوِإمَّا َأنأ ُتَعيِ َش الأَحَيَواَن ُمشأ ِلِه : إمَّا َأنأ َتِبيَع ِحصَّ ِبَي ِبَقوأ  الأَقاِضي اْلأ

اَلِحَها ِر َوالأَمَجاِري َوِإصأ ُل الثَّاِني ِفي َكرأِي النَّهأ  الأَفصأ
ُة )  ُلوِك َأوأ  1321الأَمادَّ ِر َغيأر  الأَممأ ِهيُرُه َعَلى َبيأِت الأَماِل َفِإَذا َلمأ َيُكنأ َسَعٌة ( َكرأُي النَّهأ اَلُحُه َأيأ َتطأ  إصأ

ِهيِرِه. َبُر النَّاُس َعَلى َتطأ  ِفي َبيأِت الأَماِل َفُيجأ
ُة )  َحاِبِه َأيأ َعَلى َمنأ َلُه َحقُّ الش ِ  1322الأَمادَّ َتَرِك َعَلى َأصأ ُلوِك الأُمشأ ِر الأَممأ ِب َوَِل ( َتطأِهيُر النَّهأ رأ

اَلِح. صأ َفِة ِفي َمُئوَنِة الأَكرأِي َواْلأِ َحاُب َحقِ  الشَّ ِرَك َأصأ  َيُجوُز َأنأ ُيشأ
ُة )  ُض ُينأَظُر :  1323الأَمادَّ َتَرِك َوَأَبى الأَبعأ ِر الأُمشأ ِهيَر النَّهأ ِب َتطأ رأ َحاِب َحقِ  الشِ  ُض َأصأ ( إَذا َطَلَب َبعأ

ُر َعامًّ  َخِريَن َفِإَذا َكاَن النَّهأ ِبي َعَلى الأَكرأِي َمَع اْلأ َبُر اْلأ  ا َفُيجأ
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َتِنَع َعنأ  َنُعوَن الأُممأ ِن الأَقاِضي َوَيمأ َر ِبِإذأ ا َفالطَّاِلُبوَن َيكأُروَن َذِلَك النَّهأ ُر َخاصًّ  الأَكرأِي َعنأ َوِإَذا َكاَن النَّهأ

ِر َحتَّى ُيَؤد ِ  ِر.اِِلنأِتَفاِع ِمنأ َذِلَك النَّهأ َتُه ِمنأ النَّهأ َداَر َما َأَصاَب ِحصَّ  َي ِمقأ
ُة )  ًرا َعامًّا  1324الأَمادَّ َتَرِك َفِإَذا َكاَن َنهأ ِر الأُمشأ ِب ِمنأ َكرأِي النَّهأ رأ َحاِب َحقِ  الشِ  َتَنَع َكافَُّة َأصأ ( إَذا امأ

ا َفاَل يُ  َبُروَن َكَذِلَك َعَلى الأَكرأِي َوِإنأ َكاَن َخاصًّ َبُروَن.َفُيجأ  جأ
ُة )  ُلوًكا َوَكاَن َِل  1335الأَمادَّ ُلوك  َأوأ َممأ ر  َعام   َسَواٌء َكاَن َغيأَر َممأ ( إَذا َكاَن ِْلََحد  َمَحلٌّ َعَلى ِضفَِّة َنهأ

ِر َفِللأعَ  ِب الأَماِء َوَكرأِي النَّهأ ِتَياَجاِت َكُشرأ ِل اِِلحأ امَِّة الأُمُروُر ِمنأ َذِلَك ُيوَجُد َطِريٌق آَخُر ُيَمرُّ ِمنأُه ِْلَجأ
 الأَمَحلِ  َوَليأَس ِلَصاِحِبِه الأَمنأُع.

ُة )  َتِرُك ِفي اِِلبأِتَداِء َجِميُع  1326الأَمادَّ َلى َوَيشأ َعأ اَلِحِه ِمنأ اْلأ َتَرِك َوِإصأ ِر الأُمشأ ( َتبأَتِدُئ َمُئوَنُة َكرأِي النَّهأ
َحاِب الأِحَصِص ِفي َذِلَك َفِعنأَد ا َلى ِمنأ َأصأ َعأ ِريِك الَِّذي ِفي الطََّرِف اْلأ لأُمُروِر َوالتََّجاُوِز ِمنأ َأَراِضي الشَّ

َة )  َم ِبالأُغنأِم . ُانأُظرأ َمادَّ َفِلِه ِْلَنَّ الأُغرأ ُلُص َوَهَكَذا ُينأَزُل إَلى َأسأ ِر َيخأ ِر  87النَّهأ ( . َمَثاًل إَذا َلِزَم َكرأُي النَّهأ
َتَرِك َبيأ  َسُم َعَلى َجِميِعِهمأ َوَما الأُمشأ ِة َشِريك  إَلى ِنَهاَيِة َأَراِضيَها ُتقأ َلى ِحصَّ َخاص  َفَمَصاِرُف أَعأ َن َعَشَرِة َأشأ

َياقِ  َعِة َوِإَذا َمرَّ ِمنأ َأَراِضي الثَّاِني َفَعَلى الثََّماِنَيِة ُثمَّ ُيَساُر َعَلى َهَذا السِ  َدَها َعَلى التِ سأ َتِركُ  َبعأ  َوَيشأ



ِتِه وَ  َرِف ِحصَّ َخِر ِبُمصأ ُم ِفي اْلأ َرِف َوُيَقوَّ َفِل ِفي َجِميِع الأُمصأ َسأ ِة الَِّتي ِفي ُمنأَتَهى اْلأ َدُه َصاِحُب الأِحصَّ حأ
ِة الَِّتي ِفي َأقأَصى الأُعلأِو َأَقلَّ ِمنأ الأَجِميعِ  ِريِك َصاِحِب الأِحصَّ َرُف الشَّ ِه َيُكوُن ُمصأ  َفَعَلى َهَذا الأَوجأ

َثَر ِمنأ الأَجِميِع. َفِل َأكأ َسأ ِة الأَواِقَعِة ِفي ُمنأَتَهى اْلأ َرُف َصاِحِب الأِحصَّ  َوُمصأ
ُة )  َرِف  1327الأَمادَّ َتِرُك الأَجِميُع ِفي ُمصأ َفِل َفَيشأ َسأ َتَرَكِة َتبأَتِدُئ ِمنأ اْلأ ( َمُئوَنُة َنزأِح الأَمَجاِريِر الأُمشأ

ُروِر الأوَ  ِة الأَمجأ َقُه َيبأَرُأ َصاِحُب ِحصَّ َلى َوُكلََّما َتُجوُز ِمنأُه إَلى َما َفوأ فأ ِة السُّ َصِة َصاِحِب الأِحصَّ اِقِع ِفي َعرأ
َدُه َفِلَذلِ  َتُه َوحأ َمُل ِحصَّ ِة الأُعلأَيا َيعأ ِة َوَهَكَذا َيبأَرُءوَن َواِحًدا َواِحًدا َوَصاِحُب الأِحصَّ َك َيُكوُن ِتلأَك الأِحصَّ

َرُف  . ُمصأ َثَر ِمنأُهمأ ِة الأُعلأَيا َأكأ َرُف َصاِحِب الأِحصَّ َلى َأَقلَّ ِمنأ الأَجِميِع َوُمصأ فأ ِة السُّ  َصاِحِب الأِحصَّ
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ُة )  خَ  1328الأَمادَّ َتَبُر َفُمُه َأيأ َمدأ َفِل َكالأَمَجاِريِر َوُيعأ َسأ ِ َأيأًضا َيبأَدُأ ِمنأ اْلأ ِميُر الطَِّريِق الأَخاص  ُلُه ( َتعأ

ِميِر الأَعاِئَدةِ  َخِلِه ِفي َمَصاِرِف التَّعأ ِة الَِّتي ِفي َمدأ َتِرُك َصاِحُب الأِحصَّ َلى َوَيشأ َفَل َوُمنأَتَهاُه أَعأ إَلى  َأسأ
ِة ُكلِ  َواِحد   َرِف ِحصَّ ِتَراِكِه ِفي ُمصأ ِة الَِّتي ِفي ُمنأَتَهاُه َفَعَدا َعنأ اشأ ِتِه َأمَّا َصاِحُب الأِحصَّ ِمنأُهمأ  ِحصَّ

َدُه. ُتُه َوحأ َمُل ِحصَّ  ُتعأ
دِ  اِدُس: ِفي َبَياِن َشِرَكِة الأَعقأ  الأَباُب السَّ

: َتِوي َعَلى ِستَِّة ُفُصول   َوَيحأ
ِسيِمَها ِد َوَتقأ ِريِف َشِرَكِة الأَعقأ ُل: ِفي َبَياِن َتعأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة )  ِد ِعَباَرٌة عَ  1329الأَمادَّ بأِح ( َشِرَكُة الأَعقأ ِن َرأأِس الأَماِل َوالرِ  َثَر َعَلى َكوأ ِد َشِرَكة  َبيأَن اثأَنيأِن َأوأ َأكأ نأ َعقأ
. َتَرًكا َبيأَنُهمأ  ُمشأ

ُة )  ِلِه ِْلَخرَ  1330الأَمادَّ َجَب َأَحٌد ِبَقوأ ًنى . َمَثاًل إَذا َأوأ ًظا َأوأ َمعأ يَجاُب َوالأَقُبوُل َلفأ ِد اْلأِ ُن َشِرَكِة الأَعقأ  ( ُركأ
ِلِه َقِبلأت َفِبَما َأنَُّهَما َخُر ِبَقوأ َطاِء َوَقِبَل اْلأ عأ ِذ َواْلأِ َخأ إيَجاٌب َوَقُبوٌل  : َشاَرَكتأك ِبَكَذا ِدرأَهًما َرأأِس َمال  ِلِلأ

َطى َأَحٌد َألأَف ِدرأَهم  ِْلَخَر َوَقاَل َلُه : َضعأ َأنأَت أَ  ِرَكُة ، َوِإَذا أَعأ ًظا َفَتنأَعِقُد الشَّ َتِر َلفأ لأَف ِدرأَهم  َعَليأَها َواشأ
ًنى . ِنِه َقِبَل َمعأ ِرَكُة ِلَكوأ َخُر ِمثأَل َما َقاَل َلُه َفَتنأَعِقُد الشَّ  َماًِل َوَفَعَل اْلأ

ُة )  ِرَكِة َبيأَنهُ  1331الأَمادَّ َد الشَّ َرَكاُء َعقأ َميأِن َفِإَذا َعَقَد الشُّ ِد إَلى ِقسأ ِط الأُمَساَواِة ( َتنأَقِسُم َشِرَكُة الأَعقأ مأ ِبَشرأ
ِرَكِة َوَكاَنتأ  ِرَكِة ِفي الشَّ ُلُح َأنأ َيُكوَن َرأأَس َماِل الشَّ َخُلوا َماَلُهمأ الَِّذي َيصأ  التَّامَِّة َوَأدأ
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ِرَكُة َشِرَكَة ُمَفاَوَضة  َفَعلَ  بأِح َتُكوُن الشَّ يأِه إَذا ُتُوفِ َي َأَحٌد َفِِلَوأَِلِدِه ِحَصُصُهمأ ُمَتَساِوَيًة ِفي َرأأِس الأَماِل َوالرِ 

َواِل الَِّتي انأَتَقَلتأ إَليأِهمأ َرأأَس َمال  َعَلى َمأ ُموَع اْلأ ِقُدوا َشِرَكَة ُمَفاَوَضة  ِبِاتِ َخاِذِهمأ َمجأ َتُروا  َأنأ َيعأ َأنأ َيشأ



بأُح بَ  َسَم الرِ  َواِل َوَأنأ ُيقأ َمأ يأَنُهمأ َعَلى التََّساِوي َوَلِكنأ ُوُقوُع َشِرَكة  َكَهِذِه َعَلى الأُمَساَواِة َوَيِبيُعوا ُكلَّ َنوأع  ِمنأ اْلأ
. ِتَراِط الأُمَساَواِة التَّامَِّة َتُكوُن َشِرَكَة ِعَنان  ِرَكَة ِبُدوِن اشأ  التَّامَِّة َناِدَرٌة َوِإَذا َعَقُدوا الشَّ

ُة )  ِرَكُة َسَواٌء َكا 1332الأَمادَّ َمال  َوِإمَّا ( َتُكوُن الشَّ َوال  َوِإمَّا َشِرَكَة أَعأ َنتأ ُمَفاَوَضًة َأوأ ِعَناًنا إمَّا َشِرَكَة َأمأ
ِرَكةِ  َداًرا ِمنأ الأَماِل ِلَيُكوَن َرأأَس َمال  ِللشَّ َرَكاِء ِمقأ  َوَعَقُدوا َشِرَكَة ُوُجوه  ، َفِإَذا َوَضَع ُكلُّ َواِحد  ِمنأ الشُّ

ِرَكَة َعَلى َأنأ يَ  ُصُل ِمنأ الشَّ َسَم َما َيحأ َلًقا َوَعَلى َأنأ ُيقأ َتُروا َمًعا َأوأ ُكلُّ َواِحد  َعَلى ِحَدة  َأوأ ُمطأ ِبيُعوا َوَيشأ
ِرَكَة ِبَأنأ َجَعُلوا َعَمَلُهمأ َرأأَس  َوال  . َوِإَذا َعَقُدوا الشَّ ِرَكُة َشِرَكَة َأمأ بأِح َبيأَنُهمأ َتُكوُن الشَّ ِل َمال  َعَلى َتَقبُّ الرِ 

َرَة بَ  ُجأ ُصُل َأيأ اْلأ َب الَِّذي َسَيحأ ِسُموا الأَكسأ ِدِه َوالأِتَزاِمِه َوَعَلى َأنأ َيقأ يأَنُهمأ َفَتُكوُن الأَعَمِل ِمنأ آَخَر َأيأ َتَعهُّ
ِرَكُة َشِرَكَة َأبأَدان  َوَشِرَكَة َصَناِئَع َوَشِركَ  َمال  ، َوُتَسمَّى َأيأًضا َهِذِه الشَّ ِتَراِك َخيَّاَطيأِن َشِرَكَة أَعأ َة َتَقبُّل  َكاشأ

َترُ  ِرَكَة َمَع َعَدِم ُوُجوِد َرأأِس َمال  َلُهمأ َعَلى َأنأ َيشأ َتَراك َخيَّاط  َوَصبَّاغ  . َوِإَذا َعَقُدوا الشَّ وا َماًِل َأوأ اشأ
بأَح الأَحاِصَل  َتِسُموا الرِ  ِرَكُة َشِرَكَة ُوُجوه .َنِسيَئًة َعَلى ِذمَِّتِهمأ َوَيِبيُعوُه َوَأنأ َيقأ  َبيأَنُهمأ َفَتُكوَن الشَّ

ِد الأُعُموِميَّةِ  ُل الثَّاِني: ِفي َبَياِن َشَراِئِط َشِرَكِة الأَعقأ  الأَفصأ
ُة )  َركَ  1333الأَمادَّ ِد الأَوَكاَلَة ، َوَذِلَك َأنَّ ُكلَّ َواِحد  ِمنأ الشُّ م  ِمنأ َشِرَكِة الأَعقأ اِء َوِكيٌل ( َيَتَضمَُّن ُكلُّ ِقسأ

َرِة َفِلَذِلكَ  ُجأ َراِء َوِفي َتَقبُِّل الأَعَمِل ِمنأ الأَغيأِر ِباْلأ ِني ِفي الأَبيأِع َوالشِ  ِفِه َيعأ َخِر ِفي َتَصرُّ َل ِلْلأ  َكَما َأنَّ الأَعقأ
ِييَز   َوالتَّمأ

 

 256ص:
ِرَكِة  َتَرُط َعَلى الأُعُموِم ِفي الشَّ ٌط ِفي الأَوَكاَلِة َفُيشأ َرَكاُء َعاِقِليَن َوُمَميِ ِزيَن َأيأًضا.َشرأ  َأنأ َيُكوَن الشُّ

ُة )  ٌط ِللأَكَفاَلِة  1334الأَمادَّ ( َتَتَضمَُّن َشِرَكُة الأُمَفاَوَضِة الأَكَفاَلَة َأيأًضا َوِلَذِلَك َفَأهأِليَُّة الأُمَتَفاِوِضيَن َشرأ
 َأيأًضا .

ُة )  َكرأ الأَكَفاَلُة ( َتَتَضمَُّن َشِرَكُة ا 1335الأَمادَّ لأِعَناِن الأَوَكاَلَة َفَقطأ َوَِل َتَتَضمَُّن الأَكَفاَلَة ، َفَعَليأِه إَذا َلمأ ُتذأ
ُد َشِركَ  ِبيِ  الأَمأأُذوِن َعقأ ُضُهمأ ِلَبعأض  ، َوِلَذِلَك َفِللصَّ َرَكاُء ُكَفاَلَء َبعأ ِدَها َفاَل َيُكوُن الشُّ ِة الأِعَناِن َلِكنأ ِحيَن َعقأ

.إذَ  ُضُهمأ ِلَبعأض  َرَكاُء ُكَفاَلَء َبعأ ِد َشِرَكِة الأِعَناِن َيُكوُن الشُّ  ا ُذِكَرتأ الأَكَفاَلُة ِحيَن َعقأ
ُة )  ُهوًِل  1336الأَمادَّ َرَكاِء ، َوِإَذا َبِقَي ُمبأَهًما َوَمجأ بأُح َبيأَن الشُّ َسُم ِفيِه الرِ  ِه الَِّذي َسُيقأ َتَرُط َبَياُن الأَوجأ  ( ُيشأ

ِرَكُة َفاِسَدًة.تَ   ُكوُن الشَّ
ُة )  ِف َوالثُُّلِث  1337الأَمادَّ َرَكاِء ُجزأًءا َشاِئًعا َكالنِ صأ بأِح الَِّذي َبيأَن الشُّ ُة الرِ  َتَرُط َأنأ َتُكوَن ِحصَّ ( ُيشأ

َرَكاِء َكَذا ِدرأَهًما َمقأُطوعً  بأِع َفِإَذا ُاتُِّفَق َعَلى َأنأ َيُكوَن ِْلََحِد الشُّ ِرَكُة َباِطَلًة.َوالرُّ بأِح َتُكوُن الشَّ  ا ِمنأ الرِ 
َوالِ  َمأ ِة ِبَشِرَكِة اْلأ ُروِط الأَخاصَّ ُل الثَّاِلُث: ِفي َبَياِن الشُّ  الأَفصأ

ُة )  َتَرُط َأنأ َيُكوَن َرأأُس الأَماِل ِمنأ َقِبيِل النُُّقوِد . 1338الأَمادَّ  ( ُيشأ



ُة )  ُكوَكاُت ال 1339الأَمادَّ ًفا ِمنأ النُُّقوِد.( الأَمسأ ُدوَدٌة ُعرأ  نَُّحاِسيَُّة الرَّاِئَجُة َمعأ
ُة )  ِة  1340الأَمادَّ َتاِد َبيأَن النَّاِس التََّعاُمُل ِبالذََّهِب َوالأِفضَّ ُروِف َوالأُمعأ  ( إَذا َكاَن ِمنأ الأَمعأ
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ِم النُُّقوِد َوِإِلَّ  ُكوَكيأِن َفَيُكوَناِن ِفي ُحكأ ِم الأُعُروِض.َغيأِر الأَمسأ   َفِفي ُحكأ

ُة )  ُلوُب ِمنأ  1341الأَمادَّ ِرَكِة َعيأًنا َوَِل َيُكوُن َديأًنا َأيأ َِل َيُكوُن الأَمطأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن َرأأُس َماِل الشَّ ( ُيشأ
ِرَكِة. َمَثاًل َليأَس ِِلثأَنيأِن َأنأ َيتَِّخَذا َديأنَ  ِرَكِة ِذَمِم النَّاِس َرأأَس َمال  ِللشَّ ُهَما الَِّذي ِفي ِذمَِّة آَخَر َرأأَس َمال  ِللشَّ

ِرَكةُ  َخُر َديأًنا َفاَل َتِصحُّ الشَّ ِرَكَة ، َوِإَذا َكاَن َرأأُس َماِل َأَحِدِهَما َعيأًنا َواْلأ ِقَدا َعَليأِه الشَّ   َأيأًضا.َفَيعأ
ُة )  ِرَكِة َعَلى اْلأَ  1342الأَمادَّ ُد الشَّ ُدوَدًة ِمنأ النُُّقوِد َكالأُعُروِض ( َِل َيِصحُّ َعقأ َواِل الَِّتي َليأَستأ َمعأ مأ

ِرَكِة ، َوَلِكنأ إَذا َأَراَد اثأَناِن اتِ َخاَذ َأمأ  َواِلِهَما الَِّتي َلمأ َوالأَعَقاِر ، َأيأ َِل َيُجوُز َأنأ َتُكوَن َهِذِه َرأأَس َمال  ِللشَّ
َف َماِلِه َتُكنأ ِمنأ َقِبيِل النُُّقوِد َرأأَس مَ  ِتَراُكُهَما ِبَبيأِع ُكلِ  َواِحد  ِمنأُهَما ِنصأ ُصَل اشأ َد َأنأ َيحأ ِرَكِة َفَبعأ ال  ِللشَّ

َتَرِك َهَذا ، َوَكَذِلَك َلوأ َخَلَط اثأَناِن َماَلُهَما الَّ  ِرَكِة َعَلى َماِلِهَما الأُمشأ ُد الشَّ َخِر َفَلُهَما َعقأ ِذي ُهَو ِمنأ ِلْلأ
ِضِه َفَحَصَلتأ َشِرَكُة الأِملأِك َفَلُهَما َأنأ َيتَّ الأِمثأِليَّا َداَريأِن ِمنأ الأِحنأَطِة َمَثاًل ِبَبعأ ِخَذا َهَذا ِت َوِمنأ َنوأع  َواِحد  َكِمقأ

ِرَكَة. ِقَدا َعَليأِه الشَّ ِرَكِة َوَيعأ ُلوَط َرأأَس َمال  ِللشَّ  الأَماَل الأَمخأ
 

ُة )  َتَركَ  1344الأَمادَّ ِب ِبَها َوَبيأِعَها ( إَذا اشأ ِتَعَتُه َعَلى َدابَِّة آَخَر ِللأَجوأ ِمَل َأَحُدُهَما َأمأ  اثأَناِن َعَلى َأنأ َيحأ
بأُح الأَحاِصُل ِلَصاِحبِ  ِرَكُة َفاِسَدًة َوَيُكوَن الرِ  َتَرًكا َفَتُكوَن الشَّ بأُح َبيأَنُهَما ُمشأ ِتَعِة  َعَلى َأنأ َيُكوَن الرِ  َمأ اْلأ

َر َدابَِّتِه َأيأًضا  َوَيأأُخذُ  ابَِّة َأجأ  َصاِحُب الدَّ
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َخِر َوَأنأ  ِتَعَتُه ِفي ُدكَّاِن اْلأ َتَرَك اثأَناِن َعَلى َأنأ َيِبيَع َأَحُدُهَما َأمأ ابَِّة َفَلوأ اشأ كَّاُن َكالدَّ  َوالدُّ

ِرَكُة َفاِسَدةً  َتَرًكا َبيأَنُهَما َفَتُكوَن الشَّ بأُح ُمشأ ِتَعِة ِلَصاِحِبَها َيُكوَن الرِ  َمأ  َوَيُكوَن ِربأُح اْلأ
َر ِمثأِل ُدكَّاِنِه َأيأًضا. كَّاِن َأجأ  َوَيأأُخَذ َصاِحُب الدُّ

ِرَكةِ  ِد الشَّ َواِبِط الأُمَتَعلِ َقِة ِبَعقأ ُل الرَّاِبُع: ِفي َبعأِض الضَّ  الأَفصأ
ُة )  ِويِم ، أَ  1345الأَمادَّ ُم الأَعَمُل ِبالتَّقأ ِييِن الأِقيَمِة ، َوَيُجوُز َأنأ َيُكوَن َعَمُل ( َيَتَقوَّ ُم ِبَتعأ يأ َأنَّ الأَعَمَل َيَتَقوَّ

ِريَكيأِن ِفي َشِرَكِة  ص  آَخَر . َمَثاًل إَذا َكاَن َرأأُس َماِل الشَّ َبِة إَلى َعَمِل َشخأ َثَر ِقيَمًة ِبالنِ سأ ص  َأكأ ِعَنان  َشخأ
ُروًطا َعَملُ  بأِح َجاَز ، ِْلَنَُّه َيُجوُز َأنأ ُمَتَساِوًيا َوَكاَن َمشأ ٌة َزاِئَدًة ِفي الرِ   ِكَليأِهَما َفِإَذا ُشِرَط ِْلََحِدِهَما ِحصَّ

َيَد َوَأنأَفَع. َراِء َوَعَمُلُه َأزأ َخِر ِفي الأَبيأِع َوالشِ  َثَر َمَهاَرًة ِمنأ اْلأ  َيُكوَن َأَحُدُهَما َأكأ



ُة )  َنوأٌع ِمنأ الأَعَمِل ، َفِلَذِلَك إَذا َتَشاَرَك اثأَناِن َشِرَكَة َصَناِئَع ِبَأنأ َوَضَع  ( َضَماُن الأَعَملِ  1346الأَمادَّ
مَ  َماِل َيعأ َعأ ُدُه ُهَو ِمنأ اْلأ َناِئِع َعَلى َأنَّ َما َيَتَقبَُّلُه َوَيَتَعهَّ َباِب الصَّ َخُر َأَحٌد ِفي دكانة آَخَر ِمنأ َأرأ ُلُه َذِلَك اْلأ

كَّاِن َوَأنَّ َما َيحأ  َقاُق َصاِحِب الدُّ ِتحأ َسُم َبيأَنُهَما ُمَناَصَفًة َجاَز ، َوِإنََّما اسأ َرِة ُيقأ ُجأ ِب َأيأ اْلأ ُصُل ِمنأ الأِكسأ
ِن َذِلَك َأيأًضا َمنأَفَعَة دكانه. ِدِه إيَّاُه َكَما َأنَُّه َيَناُل ِفي ِضمأ َة ُهَو ِبَضَماِنِه الأَعَمَل َوَتَعهُّ  الأِحصَّ

 
َماِن ) ِبُحكأِم  1347ُة ) الأَمادَّ  َياًنا َأيأًضا ِبالضَّ َياًنا ِبالأَماِل َأوأ ِبالأَعَمِل َوَأحأ بأِح َأحأ َقاُق ِللرِ  ِتحأ ( َيُكوُن اِِلسأ
ِة  بأِح ِبَماِلِه َوالأُمَضاِرُب ِبَعَمِلِه . َوإِ  85َمادَّ َتِحقُّ ِفي الأُمَضاَرَبِة َربُّ الأَماِل ِللرِ   َذا َوَضَع ( َفِلَذِلَك َيسأ
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ِف  َدُه ِمنأ الأَعَمِل ِبِنصأ َمَلُه ِفيَما َتَقبََّلُه َوَتَعهَّ َناِئِع ِتلأِميًذا ِعنأَدُه َوأَعأ َباِب الصَّ ُب َأَحٌد ِمنأ َأرأ َرِتِه َجاَز َوالأَكسأ ُأجأ

َتِحقُّ التِ لأ  َحاِب الأَعَمِل َكَما َيسأ َرُة الأَمأأُخوَذُة ِمنأ َأصأ ُجأ َفَها َأيأ اْلأ َتاُذ ِنصأ ُسأ َتِحقُّ اْلأ َفَها ِبَعَمِلِه َيسأ ِميُذ ِنصأ
ِدِه إيَّاُه. َخَر ِبَضَماِنِه الأَعَمَل َوَتَعهُّ  اْلأ

ُة )  َماُن فَ  1348الأَمادَّ ِر َأيأ الأَماُل َوالأَعَمُل َوالضَّ اِلَفِة الذِ كأ ُُموِر الثَّاَلَثِة السَّ اَل ( إَذا َلمأ ُيوَجدأ َواِحٌد ِمنأ اْلأ
َترَ  بأُح ُمشأ بأِح . َمَثاًل إَذا َقاَل َأَحٌد ِْلَخَر : اتَِّجرأ َأنأَت ِبَماِلَك َعَلى َأنأ َيُكوَن الرِ  َقاَق ِللرِ  ِتحأ ًكا َبيأَنَنا َفاَل اسأ

بأِح. ًة ِمنأ الرِ  وَرِة َِل َيأأُخُذ ِحصَّ ِرَكَة ، َوِفي َهِذِه الصُّ  ُيوِجُب الشَّ
ُة )  ِرَكِة ، َوَليأَس ( اِِل  1349الأَمادَّ ِد الشَّ ِط الَِّذي ُأوِرَد ِفي َعقأ رأ بأِح إنََّما َيُكوُن ِبالنََّظِر إَلى الشَّ َقاُق ِللرِ  ِتحأ سأ

ُروُط َعَمُلُه َفُيَعدُّ َكَأنَّهُ  ِريُك الأَمشأ َملأ الشَّ َثاًل إَذا  َعِمَل ، مَ ِبالنََّظِر إَلى الأَعَمِل الَِّذي ُعِمَل ، َفَعَليأِه َلوأ َلمأ َيعأ
َخُر لِ  َملأ اْلأ َتِرَكيأِن ِفي َشِرَكة  َصِحيَحة  َوَعِمَل َأَحُدُهَما َفَقطأ َوَلمأ َيعأ ِريَكيأِن الأُمشأ ُعذأر  َأوأ ُشِرَط َعَمُل الشَّ

بأُح َبيأَنُهَما َعَلى  ِلَغيأِر ُعذأر  َفِبَما َأنَُّهَما َوِكياَلِن ِلَبعأض  َفِبَعَمِل َشِريِكِه ُيَعدُّ َكَأنَُّه َعِمَل َأيأًضا َسُم الرِ  َوُيقأ
ِه الَِّذي َشَرَطاُه.  الأَوجأ

ُة )  ِم  1350الأَمادَّ ِرَكِة ِفي َيِد ُكلِ  َواِحد  ِمنأُهَما ِفي ُحكأ ِضِهَما ِلَبعأض  َوَماُل الشَّ ِريَكاِن َأِميَنا َبعأ ( الشَّ
ِرَكِة ِفي َيِد أَ  َة َشِريِكِه.الأَوِديَعِة ، َفِإَذا َتِلَف َماُل الشَّ َمُن ِحصَّ  َحِدِهَما ِباَل َتَعد   َوَِل َتقأِصير  َفاَل َيضأ

ُة )  ِريَكيأِن ُمَتَساِوًيا َأوأ ُمَتَفاِضاًل .  1351الأَمادَّ َتَرًكا َبيأَن الشَّ َواِل ُمشأ َمأ ( َيُكوُن َرأأُس الأَماِل ِفي َشِرَكِة اْلأ
ِرَكِة َبيأنَ  ِد الشَّ َخِر َفِإَذا ُاتُِّفَق َأمَّا ِفي ُصوَرِة َعقأ ُهَما َعَلى َأنأ َيُكوَن َرأأُس الأَماِل ِمنأ َأَحِدِهَما َوالأَعَمُل ِمنأ اْلأ

ُصوِص ، َوِإَذا َكاَن  َتَرًكا َتُكوُن ُمَضاَرَبًة َكَما َسَتأأِتي ِفي الأَباِب الأَمخأ بأُح َبيأَنُهَما ُمشأ َتَماُم َأنأ َيُكوَن الرِ 
بأِح َسَيُعوُد  بأِح ِلَصاِحِب َرأأِس الأَماِل َفَيُكوَن الرِ  ًضا ، َوِإَذا ُشِرَط َأنأ َيُعوَد َتَماُم الرِ  ِللأَعاِمِل ِبَضاَعًة َيُكوُن َقرأ

 َرأأَسيأ الأَماِل ِفي َيِد الأَعاِمِل 
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َتبأِضَع َوِكيٌل ُمتَ  َتبأِضًعا َوِبَما َأنَّ الأُمسأ بأِح َوالأَخَساِر َعَلى ِبَضاَعًة َوَيُكوَن الأَعاِمُل ُمسأ َبرِ ٌع َفَيُعوُد َجِميُع الرِ 

 َصاِحِب الأَماِل.
ُة )  ِن  1352الأَمادَّ ِرَكُة َأمَّا ِفي ُصوَرِة َكوأ ِبًقا َتنأَفِسُخ الشَّ ِريَكيأِن َأوأ ُجنَّ ُجُنوًنا ُمطأ ( إَذا ُتُوفِ َي َأَحُد الشَّ

َثَر َفَيُكونُ  َرَكاِء َثاَلَثًة َأوأ َأكأ ِرَكُة ِفي َحقِ   الشُّ ُنوِن َفَقطأ َوَتبأَقى الشَّ ِرَكِة ِفي َحقِ  الأَميِ ِت َأوأ الأَمجأ انأِفَساُخ الشَّ
َخِريَن.  اْلأ
ُة )  ِخِه ، َوَِل  1353الأَمادَّ َخُر ِبَفسأ َلَم اْلأ َتَرُط َأنأ َيعأ ِريَكيأِن ، َوَلِكنأ ُيشأ ِخ َأَحِد الشَّ ِرَكُة ِبَفسأ ( َتنأَفِسُخ الشَّ

ِريِك.تَ  ِخ الشَّ َخُر ِبَفسأ َلمأ اْلأ ِرَكُة َما َلمأ َيعأ  نأَفِسُخ الشَّ
ُة )  ُجوَدُة ِْلََحِدِهَما  1354الأَمادَّ َتَسَماَها َعَلى َأنأ َتُكوَن النُُّقوُد الأَموأ ِرَكَة َواقأ ِريَكاِن الشَّ ( إَذا َفَسَخ الشَّ

َخِر َفاَل تَ  َمِم ِلْلأ ُيوُن الَِّتي ِفي الذِ  َما َقَبَض َأَحُدُهَما ِمنأ النُُّقوِد َوالدُّ وَرِة َمهأ َمُة ، َوِفي َهِذِه الصُّ ِصحُّ الأِقسأ
َتَرًكا َبيأَنُهَما  يأَن الَِّذي ِفي ِذَمِم النَّاِس َيبأَقى ُمشأ َخُر ِفيَها َكَما َأنَّ الدَّ ُجوَدِة ُيَشاِرُكُه اْلأ َة الأَموأ . ُانأُظرأ الأَمادَّ

1123 . 
ُة )  ِرَكِة َوَماَت َأثأَناَء الأَعَمِل ِبِه ُمَجهَّاًل  1355الأَمادَّ َداًرا ِمنأ َماِل الشَّ ِريَكيأِن ِمقأ ( إَذا َأَخَذ َأَحُد الشَّ

َة  ُة َشِريِكِه ِمنأ َتِرَكِتِه . ُانأُظرأ الأَمادَّ َفى ِحصَّ َتوأ  . 801َفُتسأ
َما َعأ َواِل َواْلأ َمأ ُل الأَخاِمُس: ِفي َشِرَكِة اْلأ  ِل َوالأُوُجوِه ِمنأ َشِرَكِة الأُمَفاَوَضةِ الأَفصأ

ُة )  ِل الثَّاِني َوَعَليأِه َفَكَما َينأُفُذ  1356الأَمادَّ َم َبَياُنُه ِفي الأَفصأ ُضُهَما ِلَبعأض  َكَما َتَقدَّ ( الأُمَفاِوَضاِن َكِفيٌل َبعأ
ِسِه َيُكوُن َناِفًذا ِفي َحقِ   ِه َفِإَذا َأَقرَّ َأَحُدُهَما ِبَديأن  َفِللأُمَقرِ  إقأَراُر َأَحِدِهَما ِفي َحقِ  َنفأ َشِريِكِه َعَلى َذِلَك الأَوجأ

َما   َلُه َأنأ ُيَطاِلَب َأيَُّهَما َشاَء ، َوَمهأ
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َراِء َتَرتََّب َديأٌن َعَلى َأَحِد الأُمَفاِوَضيأِن ِمنأ َأيِ  َنوأع  َكاَن ِمنأ الأُمَعاَماَلِت الأَجاِرَيِة ِفي الشَّ  ِرَكِة َكالأَبيأِع َوالشِ 

َخِر ِبالأَعيأِب ، كَ  ُه َعَلى اْلأ َخَر َأيأًضا ; َوَكَذِلَك َما َباَعُه َأَحُدُهَما َيُجوُز َردُّ َجاَرِة َيلأَزُم اْلأ َتَراهُ َواْلأِ َذِلَك َما اشأ
َخُر ِبالأَعيأِب. ُه اْلأ  َأَحُدُهَما َيُجوُز َأنأ َيُردَّ

ُة )  ِسِه  ( 1357الأَمادَّ ُروِريَِّة الَِّتي َيأأُخُذَها َأَحُد الأُمَفاِوَضيأِن ِلَنفأ الأَمأأُكوَِلُت َوالثِ َياُب َوَساِئُر الأَحَواِئِج الضَّ
ِلِه َوِعَياِلِه َتُكوُن َلُه َوَِل َيُكوُن ِلَشِريِكِه َحقٌّ ِفيَها َلِكنأ َيُجوُز ِللأَباِئِع ُمَطاَلَبُة َشِريِكِه بِ  َياِء  َثَمنِ َوأَهأ َشأ ِتلأَك اْلأ

 ِبَحَسِب الأَكَفاَلِة َأيأًضا.
ُة )  َداِر َرأأِس الأَماِل  1358الأَمادَّ َواِل َأنأ َيُكوَن الأُمَفاِوَضاِن ُمَتَساِوَييأِن ِفي ِمقأ َمأ َتَرُط ِفي َشِرَكِة اْلأ ( َكَما ُيشأ

َتَرُط َأيأًضا َأنأ َِل َيُكو  بأِح ُيشأ ُلُح َْلَنأ َوِفي ِحَصِصِهَما ِفي الرِ  ِرَكِة َيصأ َن ِْلََحِدِهَما َماٌل َغيأُر َرأأِس َماِل الشَّ
ِم النُُّقوِد . َأمَّا إَذا َكاَن ِْلََحِدِهَما َماٌل غَ  َواٌل ِفي ُحكأ ِرَكِة َأيأ ُنُقوٌد َأوأ َأمأ يأُر َرأأِس َماِل َيُكوَن َرأأَس َمال  ِللشَّ



ُلُح َْلَنأ َيُكوَن رَ  ِرَكِة َِل َيصأ ِرَكِة َكَأنأ َيُكوَن َلُه ُعُروٌض َأوأ َعَقاٌر َأوأ َديأٌن ِفي ِذمَِّة آَخَر الشَّ أأَس َمال  ِللشَّ
 َفاَل َيُضرُّ ِبالأُمَفاَوَضِة.

 
ُة )  ِرَكَة َعَلى َأنَّ ِلُكلِ  َواِحد  ِمنأُهَما َأنأ  1359الأَمادَّ َماِل الشَّ َعأ ِريَكاِن ِفي َشِرَكِة اْلأ َيَتَقبََّل  ( إَذا َعَقَد الشَّ

َديأِن ِبِه َسِويًَّة َوُمَتَساِوَييأِن ِفي َرِر  َوَيلأَتِزَم َأيَّ َعَمل  َكاَن َوَأنأ َيُكوَنا َضاِمَنيأِن ِللأَعَمِل َوُمَتَعهِ  الأَمنأَفَعِة َوالضَّ
َخِر ِبَما َيَتَرتَُّب َعَلى َأَحِدِهمَ  ِرَكِة َفَتُكوُن ُمَفاَوَضًة . َوَأنأ َيُكوَن ُكلُّ َواِحد  ِمنأُهَما َكِفياًل ِلْلأ ا ِبَسَبِب الشَّ

َرِة الأَحاُنوِت ، َوِإَذا ادَّ  َِجيِر َوُأجأ َرِة اْلأ وَرِة ُمَطاَلَبُة َأيَّ َواِحد  ِمنأُهَما ِبُأجأ ٌص َوَتُجوُز ِفي َهِذِه الصُّ َعى َشخأ
َخُر.َعَلى َأَحِدِهَما ِبَمَتاع  َوَأَقرَّ َأَحُدُهَما َفَينأُفُذ إقأَراُرهُ    َحتَّى َوَلوأ َأنأَكَرُه اْلأ

ُة )  َتَرى  1360الأَمادَّ ِرَكَة َعَلى ِشَراِء الأَماِل َنِسيَئًة َوَبيأِعِه َعَلى َأنأ َيُكوَن الأَماُل الأُمشأ ( إَذا َعَقَد اثأَناِن الشَّ
َتَرًكا َبيأَنُهَما ُمَناَصَفًة   َوَثَمُنُه َوِربأُحُه ُمشأ
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َخِر َفَتُكوُن ُمَفاَوَضَة َشِرَكِة ُوُجوه  .َوُكلُّ َواحِ   د  ِمنأُهَما َكِفيُل اْلأ
ُة )  َداُد َشَراِئِط الأُمَفاَوَضِة ، َوِإَذا  1361الأَمادَّ ِظ الأُمَفاَوَضِة َأوأ َتعأ ُر َلفأ ِد الأُمَفاَوَضِة ِذكأ َتَرُط ِفي َعقأ ( ُيشأ

طأاَلِق َتُكوُن  ِرَكُة َعَلى اْلأِ  ِعَناًنا.ُذِكَرتأ الشَّ
ُة ) ِه الأَمارِ  َتنأَقِلُب  1362الأَمادَّ ِل َعَلى الأَوجأ ُكوَرِة ِفي َهَذا الأَفصأ ُروِط الأَمذأ ٌط ِمنأ الشُّ ( إَذا ُفِقَد َشرأ

َواِل َماٌل بِ  َمأ ِث َأوأ الأُمَفاَوَضُة ِعَناًنا . َمَثاًل إَذا َدَخَل إَلى َيِد َأَحد  ِمنأ الأُمَفاِوَضيأِن ِفي َشِرَكِة اْلأ رأ َطِريِق اْلأِ
ُلُح َْلَنأ َيُكوَن َرأأَس َماِل َشِرَكة  َتنأَقِلُب الأُمَفاَوَضُة ِعَناًنا  َأمَّا إَذا َكاَن َماًِل الأِهَبِة َفِإَذا َكاَن َماًِل َكالنُُّقوِد َيصأ

ُلُح َْلَنأ َيُكوَن َرأأَس َماِل َشِرَكة    َفاَل َتِحلُّ ِبالأُمَفاَوَضِة. َكالأُعُروِض َوالأَعَقاِر الَِّذي َِل َيصأ
ُة )  ِة الأُمَفاَوَضِة. 1363الأَمادَّ ًطا ِلِصحَّ ِة الأِعَناِن َكاَن َشرأ ًطا ِلِصحَّ  ( ُكلُّ َما َكاَن َشرأ
ُة )  ِريَكيأِن ِفي َشِرَكِة الأِعَناِن َيُجوُز َأيأًضا ِللأمُ  1364الأَمادَّ  َفاِوَضيأِن.( ُكلُّ َما َجاَز ِمنأ التََّصرُِّف ِللشَّ

اِدُس: ِفي َشِرَكِة الأِعَنانِ  ُل السَّ  الأَفصأ
َتِوي َعَلى َثاَلَثِة َمَباِحَث:  َوَيحأ

َوالِ  َمأ ُل: ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبَشِرَكِة اْلأ َوَّ  الأَمبأَحُث اْلأ
ُة )  ِريَكيأِن َشِرَكَة ِعنَ  1365الأَمادَّ َتَرُط ِفي الشَّ ان  َأنأ َيُكوَن َرأأُس َماِلِهَما ُمَتَساِوًيا َفَيُجوُز َأنأ َيُكوَن ( َِل ُيشأ

َخالِ  ُبوًرا َعَلى إدأ َخِر ، َوَِل َيُكوَن ُكلُّ َواِحد  ِمنأُهَما َمجأ َيَد ِمنأ َرأأِس َماِل اْلأ  َجِميِع َرأأُس َماِل َأَحِدِهَما َأزأ
 ُنُقوِدِه ِفي َرأأِس 
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َدار  ِمنأُه ، َفِلَذِلَك َيُجوُز َأنأ الأَماِل َبلأ َلُهمَ  ُموِع َماِلِهَما َأوأ َعَلى ِمقأ ِرَكَة َعَلى َمجأ ِقَدا الشَّ  ا َأنأ َيعأ

ِرَكِة. تِ َخاِذِه َرأأَس َماِل َشِرَكة  َغيأَر َرأأِس َماِل الشَّ ُلُح ِِلِ  َيُكوَن َلُهَما َماٌل َيصأ
ُة )  ُد الشَّ  1366الأَمادَّ ُدَها َعَلى َنوأِع ِتَجاَرة  ( َكَما َيُجوُز َعقأ ِرَكِة َعَلى ُعُموِم التِ َجاَراِت َكَذِلَك َيُجوُز َعقأ

ِدَها َمَثاًل َعَلى ِتَجاَرِة الأِغاَلِل. ة  َأيأًضا َكَعقأ  َخاصَّ
ُة )  ِحيَحِة ُيَراَعى 1367الأَمادَّ ِرَكِة الصَّ بأِح ِفي الشَّ ِسيُم الرِ  ه  ُشِرَط َتقأ ُط َعَلى ُكلِ   ( َعَلى َأيِ  َوجأ رأ َذِلَك الشَّ

رأِع.  َحال  إَذا َكاَن ُمَواِفًقا ِللشَّ
ُة )  َداِر َرأأِس الأَماِل ، َفِإَذا ُشِرَط ِربأحٌ  1368الأَمادَّ َبِة ِمقأ ِرَكِة الأَفاِسَدِة ِبِنسأ بأُح َوالأَفاِئَدَة ِفي الشَّ َسُم الرِ   ( ُيقأ

ِريَكيأِن َفاَل ُيعأ   َتَبُر.َزاِئٌد ِْلََحِد الشَّ
ُة )  َداِر  1369الأَمادَّ َبِة ِمقأ َسُم ِفي ُكلِ  َحال  ِبِنسأ ُصُل ِباَل َتَعد   َوَِل َتقأِصير  ُتقأ َرُر َوالأَخَساَرُة الَِّتي َتحأ ( الضَّ

َتَبُر . َواِل ، َوِإَذا ُشِرَط ِخاَلُف َذِلَك َفاَل ُيعأ َمأ  ُرُءوِس اْلأ
ُة )  َداِر َرأأِس َماِلِهَما َسَواٌء َكاَن َرأأُس ( إَذا َشَرَط الشَّ  1370الأَمادَّ َبِة ِمقأ بأِح َبيأَنُهَما ِبِنسأ ِسيَم الرِ  ِريَكاِن َتقأ

َبِة َرأأِس َماِلِهَما َعَلى الأَوجأ  بأُح َبيأَنُهَما ِبِنسأ َسُم الرِ  ِه الَِّذي َشَرَطاُه َماِلِهَما ُمَتَساِوًيا َأوأ ُمَتَفاِضاًل َصحَّ ، َوُيقأ
ِم  َسَواءٌ  َخِر ِفي َيِدِه ِفي ُحكأ ُشِرَط َعَمُل اِِلثأَنيأِن َأوأ ُشِرَط َعَمُل َواِحد  ِمنأُهَما َفَقطأ َفَيُكوُن َرأأُس َماِل اْلأ

 الأِبَضاَعِة.
 

ُة )  ٌة َزاِئَدٌة مِ  1371الأَمادَّ ِريَكيأِن ُمَتَساِوًيا َوُشِرَط ِْلََحِدِهَما ِحصَّ بأِح َكُثُلَثيأِه ( إَذا َكاَن َرأأُس َماِل الشَّ نأ الرِ 
َة  َتَبٌر ) ُانأُظرأ الأَمادَّ ُط ُمعأ رأ ِرَكُة َصِحيَحٌة َوالشَّ ُروًطا َفالشَّ ( ،  1345َمَثاًل ، َفِإَذا َكاَن َعَمُل اِِلثأَنيأِن َمشأ

رِ   يِك الَِّذي َأمَّا إَذا ُشِرَط َعَمُل َأَحِدِهَما َفَقطأ َفُينأَظُر : َوِإَذا ُشِرَط الأَعَمُل َعَلى الشَّ

 

 264ص:
ِريُك ِبَما َتِحقُّ َذِلَك الشَّ ُط َوَيسأ رأ َتَبُر الشَّ ِرَكُة َأيأًضا َوُيعأ بأِح َزاِئَدٌة َفَتِصحُّ الشَّ ُتُه ِمنأ الرِ  َياَدَة ِحصَّ ِلِه َوِبَعَمِلِه الزِ 

ِم َماِل الأمُ  ِرَكُة َشِرَكًة َشِبيَهًة ، َلِكنأ َحيأُث َكاَن َرأأُس َماِل َشِريِكِه ِفي َيِدِه ِفي ُحكأ َضاَرَبِة َفَتُكوُن الشَّ
بأِح َقِليَلٌة َفُهَو َغيأُر جَ  ُتُه ِمنأ الرِ  ِريِك الَِّذي ِحصَّ َسُم ِبالأُمَضاَرَبِة . َوَأمَّا إَذا ُشِرَط الأَعَمُل َعَلى الشَّ اِئز  َوُيقأ

َداِر َرأأِس َماَليأِهَما َبِة ِمقأ بأُح َبيأَنُهَما ِبِنسأ ِه الَِّذي َشَرَطاُه َفاَل َيُكوُن  الرِ  بأُح َعَلى الأَوجأ َحيأُث إنَُّه إَذا ُقِسَم الرِ 
ِريُك الأَغيأُر الأَعاِمِل ِْلَ  َياَدِة الَِّتي َسَيأأُخُذَها الشَّ ٌء ُمَقاِبٌل ِمنأ َمال  َأوأ َعَمل  َأوأ َضَمان  ِللزِ  َقاَق َشيأ ِتحأ نَّ اِِلسأ

بأِح إنََّما َيُكونُ  ُُموِر الثَّاَلَثِة. ِللرِ   ِبَأَحِد َهِذِه اْلأ
ُة )  ِريَكيأِن ُمَتَفاِضاًل َكَأنأ َكاَن َرأأُس َماِل َأَحِدِهَما ِماَئَة َألأِف ِدرأَهم   1372الأَمادَّ ( إَذا َكاَن َرأأُس َماِل الشَّ

ِسيَن َألأَف ِدرأَهم  َفِإَذا ُشِرَط َتقأ  َخِر ِماَئًة َوَخمأ َنى َأنَُّه َوَرأأُس َماِل اْلأ بأِح َبيأَنُهَما ِبالتََّساِوي َفَيُكوُن ِبَمعأ ِسيُم الرِ 



َبِة إَلى َرأأِس َماِلِه َوَيكُ  ِريِك َصاِحِب َرأأِس الأَماِل الأَقِليِل ِبالنِ سأ بأِح ِللشَّ ة  ِفي الرِ  وُن َذِلَك ُشِرَط ِزَياَدُة ِحصَّ
ِريَكيأِن حَ  ِط ِربأح  َزاِئد  ِْلََحِد الشَّ ُط ِكَليأِهَما َأوأ َكَشرأ ِن َرأأِس َماِلِهَما ُمَتَساِوًيا ، َفِلَذِلَك إَذا ُعِمَل َشرأ اَل َكوأ

رِ  بأِح َأيأ َصاِحِب َرأأِس الأَماِل الأَقِليِل َصحَّتأ الشَّ ِة الزَّاِئَدِة ِفي الرِ  ِريِك َصاِحِب الأِحصَّ ُط َعَمِل الشَّ َكُة َشرأ
ُط ، َوِإَذا شُ  رأ ُتِبَر الشَّ بأِح َأيأ َصاِحِب َرأأِس الأَماِل َواعأ ِة الأَقِليَلِة ِمنأ الرِ  ِرَط الأَعَمُل َعَلى َصاِحِب الأِحصَّ

َداِر َرأأِس َماِلِهَما. َبِة ِمقأ بأُح َبيأَنُهَما ِبِنسأ َسُم الرِ   الأَكِثيِر َفُهَو َغيأُر َجاِئز  َوُيقأ
ُة )  ًدا َأوأ َنِسيَئًة ِبَما َقلَّ َأوأ َكُثَر.( َيُجوُز ِلُكلِ  َواِحد  ِمنأ ال 1373الأَمادَّ ِرَكِة َنقأ ِريَكيأِن َأنأ َيِبيَع َماَل الشَّ  شَّ
ُة )  َتِرَي  1374الأَمادَّ ِرَكِة ِفي َيِدِه َأنأ َيشأ ِن َرأأِس َماِل الشَّ ِريَكيأِن َحاَل َكوأ ( َيُجوُز ِْلَي   َكاَن ِمنأ الشَّ

ِد َوِبالنَّسِ  َواَل ِبالنَّقأ َمأ َتَراهُ َلُه َوَِل َيُكوُن اْلأ َتَرى َماًِل ِبالأَغبأِن الأَفاِحِش َفَيُكوُن الأَماُل الَِّذي اشأ يَئِة َلِكنأ إَذا اشأ
ِرَكِة.  ِللشَّ

ُة )  َتِرَي مَ  1375الأَمادَّ ِرَكِة َأنأ َيشأ ِريَكيأِن إَذا َلمأ َيُكنأ ِفي َيِدِه َرأأُس َماِل الشَّ اًِل ( َِل َيُجوُز ِْلََحِد الشَّ
َتَرى َيُكوُن َذِلَك الأَماُل َلُه.  ِرَكِة َفِإَذا اشأ  ِللشَّ
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ُة )  ِسِه َشيأًئا َليأَس ِمنأ ِجنأِس ِتَجاَرِتِهمأ َيُكوُن َذِلَك  1376الأَمادَّ ِريَكيأِن ِبَدَراِهِم َنفأ َتَرى َأَحُد الشَّ ( إَذا اشأ

ٌة  ِن َرأأِس الأَماُل َلُه َوَِل َيُكوُن ِلَشِريِكِه ِحصَّ َتَرى َأَحُدُهَما َماًِل ِمنأ ِجنأِس ِتَجاَرِتِهمأ َحاَل َكوأ ِفيِه ، َأمَّا إَذا اشأ
ِسِه ، َمَثاًل إَذا َعَقَد اثأَناِن ال َتَراهُ ِبَماِل َنفأ ِرَكِة َحتَّى َلوأ اشأ ِرَكِة ِفي َيِدِه َفَيُكوُن ِللشَّ ِرَكَة َعَلى ِتَجاَرِة َماِل الشَّ شَّ

َقأِمشَ  ٌة ِفي َذِلَك الأِحَصاِن ، َأمَّا إَذا اْلأ َتَرى َأَحُدُهَما ِبَماِلِه ِحَصاًنا َكاَن َلُه َوَليأَس ِلَشِريِكِه ِحصَّ ِة َفاشأ
َتِري  ِلِه : إنَِّني َأشأ َهَد ِحيَن ِشَراِء الأُقَماِش ِبَقوأ ِرَكِة َحتَّى َأنَُّه َلوأ َأشأ َتَرى ُقَماًشا َفَيُكوُن ِللشَّ ُقَماَش َهَذا الأ  اشأ

َتَرًكا َبيأَنُه َوَبيأَن شَ  ٌة ِفيِه َفاَل ُيِفيُد َذِلَك َوَيُكوُن َذِلَك الأُقَماُش ُمشأ ِسي َوَليأَس ِلَشِريِكي ِحصَّ  ِريِكِه.ِلَنفأ
ُة )  ِريَكيأِن مَ  1377الأَمادَّ َتَرى َأَحُد الشَّ ِد إنََّما َتُعوُد إَلى الأَعاِقِد ، َفِإَذا اشأ اًِل َفَقَبَضُه َمَع ( ُحُقوُق الأَعقأ

َتَراهُ ِمنأُه َفَقطأ  َلُب َثَمُن الأَماِل الَِّذي اشأ َدُه ، َوِلَهَذا ُيطأ َوَِل ُيَطاَلُب َشِريُكُه َتأأِدَيِة َثَمِنِه َيُكوُن َِلِزًما َعَليأِه َوحأ
َخِر ِبِه . َوَكَذا َقبأُض َثَمِن الأَماِل الَِّذي َباَعُه َأَحُدُهَما إنََّما ُهَو َحقُّ  َتِري الثََّمَن ِلْلأ ُه ، َوِلَهَذا َلوأ َأدَّى الأُمشأ

ِريِك الأَعاِقِد ، َوِلَهَذا َأيأًضا َلوأ  ِة الشَّ ِريِك الأَقاِبِض َفَقطأ َوَِل َيبأَرُأ ِمنأ ِحصَّ ِة الشَّ ِريُك  َيبأَرُأ ِمنأ ِحصَّ َل الشَّ َوكَّ
ِريَكيأِن آَخَر الأَعاِقُد آَخَر ِبَقبأِض َثَمِن الأَماِل الَِّذي بَ  َل َأَحُد الشَّ ُلُه ، َوَلِكنأ إَذا َوكَّ اَعُه َفَليأَس ِلَشِريِكِه َعزأ

ُلُه. َخِر َعزأ ِريِك اْلأ َجاَرِة َفِللشَّ َراِء َواْلأِ  ِللأَبيأِع َوالشِ 
ُة )  تَ  1378الأَمادَّ ِد َأيأًضا َفَما اشأ ِريِك ( ِبَما َأنَّ الرَّدَّ ِبالأَعيأِب ِمنأ ُحُقوِق الأَعقأ ِريَكيأِن َليأَس ِللشَّ َراهُ َأَحُد الشَّ

َخِر. ُه ِبالأَعيأِب َوَما َباَعُه َأَحُدُهَما َِل ُيَردُّ ِبالأَعيأِب َعَلى اْلأ َخِر َردُّ  اْلأ
ُة )  َطاُؤُه مُ  1379الأَمادَّ ِرَكِة َوإِعأ ِريَكيأِن إيَداُع َأوأ إبأَضاُع َماِل الشَّ ِقَد ( ِلُكلِ  َواِحد  ِمنأ الشَّ َضاَرَبًة َوَلُه َأنأ َيعأ

ِرَكِة َلِكنأ َليأَس َلُه  ِظ َماِل الشَّ َتأأِجَر َحاُنوًتا َأوأ َأِجيًرا ِلِحفأ  إيَجاًرا َأيأ َأنَّ َلُه َمَثاًل َأنأ َيسأ
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ِقَد َشِرَكًة َمَع آَخَر ِبُدوِن إذأنِ  ِرَكِة ِبَماِلِه َوَِل َأنأ َيعأ ِلَط َماَل الشَّ َشِريِكِه َفِإَذا َفَعَل َوَضاَع َماُل  َأنأ َيخأ

َة َشِريِكِه. ِرَكِة َيُكوُن َضاِمًنا ِحصَّ  الشَّ
ُة )  ِرَكِة ِْلَخَر َما َلمأ َيأأَذنأُه َشِريُكُه ، َلِكنأ َلُه َأنأ  1380الأَمادَّ ِريَكيأِن َأنأ ُيقأِرَض َماَل الشَّ ( َليأَس ِْلََحِد الشَّ

ِل الشَّ  ِرَض ِْلَجأ َتقأ ِتَراِك.َيسأ َتقأَرَض َأَحُدُهَما ِمنأ النُُّقوِد َيُكوُن َديأُن َشِريِكِه َأيأًضا ِباِِلشأ َما اسأ  ِرَكِة َوَمهأ
ُة )  َرَفُه ِمنأ َماِل  1381الأَمادَّ ِرَكِة َيأأُخُذ ُمصأ ِل ُأُموِر الشَّ َرى ِْلَجأ ِريَكيأِن إَلى ِدَيار  ُأخأ ( إَذا َذَهَب َأَحُد الشَّ
ِرَكِة.  الشَّ

ُة )  َملأ ِبَرأأِيك  1382الأَمادَّ ِلِه َلُه ) اعأ َخِر ِبَقوأ ِرَكِة ِلَرأأِي اْلأ ِريَكيأِن ُأُموَر الشَّ َض ُكلُّ َواِحد  ِمنأ الشَّ ( إَذا َفوَّ
َياَء الَِّتي ِهَي ِمنأ َتَواِبِع التِ َجاَرِة ، َفَيُجوزُ  َشأ َمَل اْلأ َملأ َما ِشئأت ( َفَلُه َأنأ َيعأ  َلُه َرهأُن َماِل ( َأوأ ) اعأ

ِسِه  ِرَكِة ِبَماِل َنفأ ِرَكِة َوَخلأُط َماِل الشَّ َفِر ِبَماِل الشَّ ِرَكِة َوالسَّ ِل الشَّ ِتَهاُن ِْلَجأ ِرَكِة َواِِلرأ ِرَكِة َمَع الشَّ ُد الشَّ َوَعقأ
وِن إذأن  َصِريح  ِمنأ َشِريِكِه ، َمَثاًل َليأَس آَخَر ، َلِكنأ َِل َيُجوُز َلُه إتأاَلُف الأَماِل َوَِل التََّملُُّك ِباَل ِعَوض  ِبدُ 

ِرَكِة ِْلَخَر َوَِل َأنأ َيَهَب ِمنأُه ِبُدوِن إذأن  َصِريح  ِمنأ َشِريِكِه. ِرَض ِمنأ َماِل الشَّ  َلُه َأنأ ُيقأ
ُة )  ِلِه " َِل َتذأَهبأ ِبمَ  1383الأَمادَّ َخَر ِبَقوأ ِريَكيأِن اْلأ َرى َأوأ َِل ( إَذا َنَهى َأَحُد الشَّ ِرَكِة إَلى ِدَيار  ُأخأ اِل الشَّ

َة َشرِ  َمُن ِحصَّ َرى َأوأ َباَع الأَماَل َنِسيَئًة َيضأ َمعأ َوَذَهَب إَلى ِدَيار  ُأخأ يِكِه ِمنأ َتِبعأ الأَماَل َنِسيَئًة " َفَلمأ َيسأ
 الأَخَساِر الأَواِقِع.

 
ُة )  رِ  1384الأَمادَّ ِري إقأَراُر الشَّ َخِر ، َفَعَليأِه إَذا ( َِل َيسأ يَكيأِن َشِرَكَة ِعَنان  ِبَديأن  ِفي ُمَعاَماَلِتَها َعَلى اْلأ

ِدِه َوُمَعاَمَلِتِه َفَقطأ َفَيلأَزُمُه إيَفاُؤُه ِبَتَماِمِه ، َوِإنأ  يأَن إنََّما َلِزَم ِبَعقأ  َأَقرَّ ِبَأنَُّه َديأٌن َلِزَم  َأَقرَّ ِبَأنَّ َذِلَك الدَّ

 

 267ص:
ِفِه ، َوِإنأ َأَقرَّ ِبَأنَُّه َديأٌن َلِزَم ِمنأ ُمَعاَمَلِة َشِريِكِه فَ مِ  ٌء .نأ ُمَعاَمَلِتِهَما َمًعا َفَيلأَزُمُه َأَداُء ِنصأ  َقطأ َفاَل َيلأَزُم َشيأ

َمالِ  َعأ  الأَمبأَحُث الثَّاِني: َبَياُن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبَشِرَكِة اْلأ
ُة )  َتِرَكاِن  1385الأَمادَّ َِجيَراِن الأُمشأ َماِل َفاْلأ َعأ ِد َشِرَكة  َعَلى َتَقبُِّل اْلأ َماِل ِعَباَرٌة َعنأ َعقأ َعأ ( َشِرَكُة اْلأ

َتأأِجِريَن سَ  َلُب َوُيَكلَُّف ِمنأ َطَرِف الأُمسأ ِد َوالأِتَزاِم الأَعَمِل الَِّذي ُيطأ ِرَكَة َعَلى َتَعهُّ ِقَداِن الشَّ ا َواٌء َكانَ َيعأ
ِد الأَعَمِل َوَضمَ  ِرَكَة َعَلى َتَعهُّ اِنِه ُمَتَساِوًيا ُمَتَساِوَييأِن َأوأ ُمَتَفاِضَليأِن ِفي َضَماِن الأَعَمِل ، َأيأ َسَواٌء َعَقَدا الشَّ

َخِر.  َأوأ َشَرَطا ُثُلَث الأَعَمِل ِْلََحِدِهَما َوالثُُّلَثيأِن ِلْلأ
ُة )  َدُه ، َوَيُجوُز َأيأًضا َأنأ َيَتَقبََّل ( َيُجوُز ِلُكلِ  وَ  1386الأَمادَّ ِريَكيأِن َأنأ َيَتَقبََّل الأَعَمَل َوَيَتَعهَّ اِحد  ِمنأ الشَّ

َتِرَكيأِن َشِرَكَة َصَناِئَع َأنأ َيتَ  َخُر ، َوَيُجوُز َأيأًضا ِللأَخيَّاَطيأِن الأُمشأ َمَل اْلأ َقبََّل َأَحُدُهَما َأَحُدُهَما الأَعَمَل َوَيعأ



َخُر.اْلأَ  َلَها َوَأنأ ُيَخيِ َطَها اْلأ َها َوُيَفصِ  ِمَشَة َوَيُقصَّ  قأ
 

ُة )  َخِر ِفي َتَقبُِّل الأَعَمِل ، َفِلَذِلَك َيلأَزُم إيَفاُء الأَعَمِل الَِّذي  1387الأَمادَّ ِريَكيأِن َوِكيُل اْلأ ( ُكلُّ َواِحد  ِمنأ الشَّ
ِم َتَقبََّلُه َأَحُدُهَما َعَليأِه َوَعَلى شَ  َماِل ِعَناًنا ِفي َضَماِن الأَعَمِل ِفي ُحكأ َعأ ِريِكِه َأيأًضا ، َوَعَليأِه َفَشِرَكُة اْلأ

ِريَكيأِن ِمنأ َأيِ ِهَما شَ  ُلَب إيَفاَء الأَعَمِل الَِّذي َتَقبََّلُه َأَحُد الشَّ َتأأِجِر َأنأ َيطأ اَء َوَيُكوُن ُكلُّ َواِحد  الأُمَفاَوَضِة َفِللأُمسأ
َبُلُه َشِريِكي فَ ِمنأُهمَ  َبًرا َعَلى إيَفاِء َذِلَك الأَعَمِل َوَليأَس ِْلََحِدِهَما َأنأ َيُقوَل : إنَّ َهَذا الأَعَمَل َيقأ َل ا ُمجأ اَل َدخأ

 ِلي ِفيِه.
ُة )  ِم الأُمَفاَوَضةِ  1388الأَمادَّ َماِل ِعَناًنا ِفي ُخُصوِص اقأِتَضاِء الأَبَدِل ِفي ُحكأ َعأ  َأيأًضا ، َأيأ ( َشِرَكُة اْلأ
 َأنَّ ِلُكلِ  
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َتأأِجُر ِْلَيِ ِهَما يَ  َرِة َوِإَذا َدَفَعَها الأُمسأ ُجأ َتأأِجِر ِبُكلِ  اْلأ ِريَكيأِن ُمَطاَلَبَة الأُمسأ  بأَرُأ .َواِحد  ِمنأ الشَّ

ُة )  ِريَكيأِن َعَلى إيَفاِء َما َتَقبَّ  1389الأَمادَّ َبر  َأَحُد الشَّ َلُه ِمنأ الأَعَمِل ِبالذَّاِت َفِإنأ َشاَء َعِمَلُه ( َغيأُر ُمجأ
َتأأِجُر َعَمَلُه ِبالذَّاِت َفَيلأزَ  ًصا آَخَر ، َلِكنأ إنأ َشَرَط الأُمسأ َمَل َشِريَكُه َأوأ َشخأ ِسِه َوِإنأ َشاَء أَعأ ُمُه ِحيَنِئذ  ِبَنفأ

 َعَمُلُه ِبَذاِتِه.
ُة )  ِريكَ  1390الأَمادَّ ِسُم الشَّ ِسيَمُه ( َيقأ ِني إنأ َشَرَطا َتقأ ِه الَِّذي َشَرَطاُه . َيعأ بأَح َبيأَنُهَما َعَلى الأَوجأ اِن الرِ 

ِسيَمُه ُمَتَفاِضاًل َكالثُُّلِث َوالثُُّلَثيأِن َمَثاًل فَ  ِسَماِنِه َعَلى التََّساِوي َوِإنأ َشَرَطا َتقأ َتيأِن ُمَتَساِوًيا َفَيقأ َسُم ِحصَّ ُيقأ
ًة.  َوِحصَّ

ُة )الأمَ  ِريَكاِن  1391ادَّ ِب َجاَز . َمَثاًل إَذا َشَرَط الشَّ ( إَذا ُشِرَط التََّساِوي ِفي الأَعَمِل َوالتََّفاُضُل ِفي الأَكسأ
ًة َجاَز ِْلَنَُّه َيُجوُز َأنأ َيُكوَن َأَحُدهُ  َتيأِن َوِحصَّ بأَح ِحصَّ ِسَما الرِ  َماَل ُمَتَساِوَييأِن َوَأنأ َيقأ َهَر ِفي َما َأمأ َأنأ َيعأ

َوَد ِفي الأَعَمِل. نأَعِة َوَأجأ  الصَّ
ُة )  َملأ َأَحُدُهَما ِلَمَرِضِه َأوأ  1392الأَمادَّ َرَة ِبَضَماِن الأَعَمِل ، َفِلَذِلَك إَذا َلمأ َيعأ ُجأ َتِحقَّاِن اْلأ ِريَكاِن َيسأ ( الشَّ

ِه ِلَذَهاِبِه إَلى َمَحل   َأوأ ِلُقُعوِدِه َعنأ الأَعَمِل َوَعِمَل  َرُة الأَحاِصَلُة َعَلى الأَوجأ ُجأ ُب َواْلأ َسُم الأَكسأ َشِريُكُه َفَقطأ َفُيقأ
 الَِّذي َشَرَطاُه َأيأًضا.

 
ُة )  ِتَراِك  1393الأَمادَّ َمُنُه َمَع َشِريِكِه ِباِِلشأ ِريَكيأِن َفَيضأ َتأأَجُر ِفيِه ِبُصنأِع َأَحِد الشَّ ( إَذا ُأتأِلَف َوَتَعطََّل الأُمسأ

َداَولِ  َبِة ِمقأ ِريَكيأِن ِبِنسأ َسُم َهَذا الأَخَساُر َبيأَن الشَّ َمَن َماَلُه ِْلَيِ ِهَما َشاَء َوُيقأ َتأأِجِر َأنأ َيضأ َماِن ، لأُمسأ ِر الضَّ
َسُم الأَخَساُر ُمنَ  ِدَها ُمَناَصَفًة َفُيقأ َماِل َوَتَعهُّ َعأ ِرَكَة َعَلى َتَقبُِّل اْلأ اَصَفًة َأيأًضا ، َوِإَذا َعَقَدا َمَثاًل إَذا َعَقَدا الشَّ

ًة.  َتيأِن َوِحصَّ َسُم الأَخَساُر ِحصَّ ِدَها ُثُلًثا َوُثُلَثيأِن َفُيقأ َماِل َوَتَعهُّ َعأ ِرَكَة َعَلى َتَقبُِّل اْلأ  الشَّ
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ُة )  َتَرِكيَن فِ  1394الأَمادَّ ِرَكَة َعَلى َأنأ َيُكوُنوا ُمشأ ُد الأَحمَّاِليَن الشَّ  ي التََّقبُِّل َوالأَعَمِل َصِحيٌح.( َعقأ
ُة )  ِرَكَة َعَلى َأنأ َيَتَقبَّاَل الأَعَمَل َوَعَلى َأنأ َيُكوَن الأَحاُنوُت ِمنأ َأَحِدِهَما  1395الأَمادَّ ( إَذا َعَقَد اثأَناِن الشَّ

. َخِر َيِصحُّ َِلُت ِمنأ اْلأ ََدَواُت َواْلأ  َواْلأ
ُة )  َخِر ( إَذا َعَقدَ  1396الأَمادَّ  اثأَناِن َشِرَكَة َصَناِئَع َعَلى َأنأ َتُكوَن الأَوَكاَلُة ِمنأ َأَحِدِهَما َوالأَعَمُل ِمنأ اْلأ

َة "   " . 1346َصحَّ . ُانأُظرأ الأَمادَّ
ُة )  َمال  َعَلى َأنأ َيتَ  1397الأَمادَّ َلٌة َوِْلَخَر َبِعيٌر َوَعَقَدا َشِرَكَة أَعأ َدا ُمَتَساِوًيا ( َلوأ َكاَن ِْلََحد  َبغأ َقبَّاَل َوَيَتَعهَّ

َرُة الأَحاِصَلُة َبيأَنُهَما ُمَناَصَفًة َوَِل ُينأَظُر  ُجأ ُب َواْلأ َسُم الأَكسأ َماِل َعَليأِهَما َصحَّ َوُيقأ َحأ َل اْلأ ِل َنقأ ِن َحمأ إَلى َكوأ
َتِحقَّاِن الأَبَدَل ِفي َشرِ  ِريَكيأِن َيسأ َيَد ِْلَنَّ الشَّ ِرَكُة الأَجَمِل َأزأ َقدأ الشَّ َماِل ِبَضَماِن الأَعَمِل ، َلِكنأ إَذا َلمأ ُتعأ َعأ َكِة اْلأ

َرةِ  ُجأ ِسيِم اْلأ َلَة َوالأَبِعيَر َعيأًنا َوَعَلى َتقأ َر الأَبغأ َتَرَكا َعَلى َأنأ ُيَؤجِ  الأَحاِصَلِة َبيأَنُهَما  َعَلى َتَقبُِّل الأَعَمِل َبلأ اشأ
ِرَكُة َفاِسَدٌة وَ  َرُتُه إَلى َصاِحِبِه َلِكنأ إَذا أََعاَن َأَحُدُهَما َفالشَّ َلِة َأوأ الأَجَمِل َفَتُكوُن ُأجأ ِإَذا ُأِجَر َأيٌّ ِمنأ الأَبغأ

ِل َيأأُخُذ ِمثأَل َعَمِلِه. ِميِل َوالنَّقأ َخَر ِفي التَّحأ  اْلأ
 

ُة )  ِص ( إَذا َعِمَل َأَحٌد ِفي َصنأَعِتِه َمَع ابأِنِه الَّ  1398الأَمادَّ خأ ِب ِلَذِلَك الشَّ ِذي ِفي ِعَياِلِه َفَكافَُّة الأَكسأ
َجُر ِلَذِلَك َوُيَعدُّ َوَلُدُه ُمِعيًنا ، َكَما َأنَُّه إَذا َغَرَس َأَحٌد َشَجًرا َفَأَعاَنُه َوَلُدُه الَِّذي ِفي ِعَياِلِه َفَيُكوُن ا لشَّ

ِص َوَِل ُيَشاِرُكُه َوَلُدُه ِفيِه.  خأ  الشَّ
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 َمبأَحُث الثَّاِلُث: ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبَشِرَكِة الأُوُجوهِ الأ 

ُة )  َتَرى َمَثاًل َفَكَما َيُجوُز َأنأ  1399الأَمادَّ ِريَكيأِن ِفي الأَماِل الأُمشأ ِة الشَّ َتَرُط التََّساِوي ِفي ِحصَّ ( َِل ُيشأ
َتَرَياُه ِمنأ الأَماِل مُ   َناَصَفًة َبيأَنُهَما َيُجوُز َأنأ َيُكوَن ُثُلَثيأِن َوُثُلًثا.َيُكوَن َما اشأ

ُة )  َماِن. 1400الأَمادَّ بأِح ِفي َشِرَكِة الأُوُجوِه إنََّما ُهَو ِبالضَّ َقاُق الرِ  ِتحأ  ( اسأ
ُة )  ِريكَ  1401الأَمادَّ ِة الشَّ َبِة ِحصَّ َتَرى َيُكوُن ِبِنسأ  يأِن ِفيِه.( َضَماُن َثَمِن الأَماِل الأُمشأ
ُة )  َتَرى ،  1402الأَمادَّ ِتِه ِفي الأَماِل الأُمشأ ِر ِحصَّ بأِح ِبَقدأ ِريَكيأِن ِفي الرِ  ُة ُكلِ  َواِحد  ِمنأ الشَّ ( َتُكوُن ِحصَّ

َسُم ال ٌو َوُيقأ ُط َلغأ رأ َتَرى َفالشَّ ِتِه ِفي الأَماِل الأُمشأ َداِر َفِإَذا ُشِرَط ِْلََحِدِهَما ِزَياَدٌة َعنأ ِحصَّ َبِة ِمقأ بأُح َبيأَنُهَما ِبِنسأ رِ 
َتَراةُ ُمَناَصَفًة َفَيُكوُن ا َياُء الأُمشأ َشأ َتَرى . َمَثاًل إَذا ُشِرَط َأنأ َتُكوَن اْلأ ِتِهَما ِفي الأَماِل الأُمشأ بأُح َأيأًضا ِحصَّ لرِ 

بأِح ُمَناَصَفًة ، َوِإنأ ُشِرَط َأنأ َتُكوَن ُثُلَثيأِن َوُثُلًثا َفَيُكوُن ا ِسيُم الرِ  بأُح َأيأًضا ُثُلَثيأِن َوُثُلًثا ، َوَلِكنأ إَذا ُشِرَط َتقأ لرِ 
َتَبُر َهَذا ال َتَراةُ ُمَناَصَفًة َفاَل ُيعأ َياُء الأُمشأ َشأ ِنِه َقدأ ُشِرَط َأنأ َتُكوَن اْلأ بأُح ُثُلًثا َوُثُلَثيأِن َمَع َكوأ َسُم الرِ  ُط َوُيقأ رأ شَّ



 ًة.َبيأَنُهَما ُمَناَصفَ 
 

ُة )  ِريَكيأِن ِفي الأَماِل  1403الأَمادَّ ِة الشَّ َداِر ِحصَّ َبِة ِمقأ َرُر َوالأَخَساُر ِفي ُكلِ  َحال  ِبِنسأ َسُم الضَّ ( ُيقأ
َر َشِريَكا َشرِ  َراِء َمًعا َأوأ َباَشَرُه َأَحُدُهَما َفَقطأ ، َمَثاًل إَذا َتَضرَّ َد الشِ  َتَرى َسَواٌء َباَشَرا َعقأ َكَة ُوُجوه  ِفي الأُمشأ

َتَرى ُمَناَصَفًة َبيأَنُهَما فَ  ِرَكَة َعَلى َأنأ َيُكوَن الأَماُل الأُمشأ َرُر َبيأِعَها َوِشَراِئَها َفِإَذا َكاَنا َعَقَدا الشَّ َسُم الضَّ ُيقأ
ِرَكَة َعَلى   َوالأَخَساُر ِبالتََّساِوي َأيأًضا ، َوِإَذا َعَقَدا الشَّ
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ِن الأِحصَّ  تَ َكوأ َرُر َوالأَخَساُر َأيأًضا ُثُلَثيأِن َوُثُلًثا َسَواٌء اشأ َسُم الضَّ َتَرى ُثُلَثيأِن َوُثُلًثا ُيقأ َرَيا ِة ِفي الأَماِل الأُمشأ

ِرَكِة َفَقطأ. َتَراهُ َأَحُدُهَما ِللشَّ  الأَماَل الَِّذي َخِسَرا ِفيِه َمًعا َأوأ اشأ
اِبُع: ِفي َحقِ  الأُمَضا  َرَبةِ الأَباُب السَّ

: َتِوي َعَلى َثاَلَثِة ُفُصول   َوَيحأ
ِسيِم الأُمَضاَرَبةِ  ِريِف َوَتقأ ُل: ِفي َتعأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة )  ُي َوالأَعَمُل ِمنأ  1404الأَمادَّ عأ ( الأُمَضاَرَبُة َنوأُع َشِرَكة  َعَلى َأنأ َيُكوَن َرأأُس الأَماِل ِمنأ َطَرف  َوالسَّ
َخِر ،  َعى َصاِحُب الأَماِل َربَّ الأَماِل َوالأَعاِمُل ُمَضاِرًبا.الطََّرِف اْلأ  َوُيدأ

ُة )  يَجاُب َوالأَقُبوُل ، َمَثاًل إَذا َقاَل َربُّ الأَماِل ِللأُمَضاِرِب : ُخذأ َرأأَس  1405الأَمادَّ ُن الأُمَضاَرَبِة اْلأِ ( ُركأ
َملأ َعَلى َأنأ يُ  َع َواعأ َسَم ِربأُحُه َبيأَنَنا ُمَناَصَفًة َأوأ ُثُلَثيأِن َوُثُلًثا . َأوأ َقاَل َقوأًِل ُيِفيُد الأَماِل َهَذا ُمَضاَرَبًة َواسأ قأ

َتَرٌك َبيأَنَنا َعَلى نِ  بأُح ُمشأ َعلأَها َرأأَس َمال  َوالرِ  ِلِه : ُخذأ َهِذِه النُُّقوَد َواجأ َنى الأُمَضاَرَبِة َكَقوأ َبِة َكَذا ، َوَقِبَل َمعأ سأ
 ، َتنأَعِقُد الأُمَضاَرَبُة. الأُمَضاِربُ 
ُة )  َخُر ُمَضاَرَبٌة ُمَقيََّدٌة. 1406الأَمادَّ َلَقٌة ، َواْلأ َماِن : َأَحُدُهَما ُمَضاَرَبٌة ُمطأ  ( الأُمَضاَرَبُة ِقسأ
ُة )  َلَقُة ِهَي الَِّتي َلمأ َتَتَقيَّدأ ِبَزَمان  َأوأ َمَكان َأوأ  1407الأَمادَّ ِييِن َباِئع  ( الأُمَضاَرَبُة الأُمطأ  ِبَنوأِع ِتَجاَرة  َأوأ ِبَتعأ

َملأ ِفي الأوَ  َتر  ، َوِإَذا َتَقيََّدتأ ِبَأَحِد َهِذِه َفَتُكوُن ُمَضاَرَبًة ُمَقيََّدًة . َمَثاًل إَذا َقاَل : اعأ قأِت الأُفاَلِنيِ  َأوأ َأوأ ُمشأ
 الأَمَكاِن الأُفاَلِنيِ  َأوأ ِبعأ 
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َتِر َماًِل   َبُة ُمَقيََّدًة.ِمنأ الأِجنأِس الأُفاَلِنيِ  َأوأ َعاِملأ ُفاَلًنا َوُفاَلًنا َأوأ أََهاِلَي الأَبلأَدِة الأُفاَلِنيَِّة . َتُكوُن الأُمَضارَ  َواشأ

ُل الثَّاِني: ِفي َبَياِن ُشُروِط الأُمَضاَرَبةِ   الأَفصأ
ُة )  َتَرُط أَهأِليَُّة َربِ  الأَما 1408الأَمادَّ ِكيِل َوالأُمَضاِرِب ِللأَوَكاَلِة.( ُتشأ  ِل ِللتَّوأ



ُة )  َتَرُط َأنأ َيُكوَن َرأأُس الأَماِل َماًِل َصاِلًحا َْلَنأ َيُكوَن َرأأَس َماِل َشِرَكة  . ُانأُظرأ  1409الأَمادَّ ( ُيشأ
ِد َفِلَذِلَك َِل َيُجوُز َأنأ َتُكو  َل الثَّاِلَث ِمنأ َباِب َشِرَكِة الأَعقأ ُيوُن الَِّتي ِفي ِذَمِم الأَفصأ َن الأُعُروض َوالأَعَقاُر َوالدُّ

َطى َربُّ الأَماِل َشيأًئا ِمنأ الأُعُروِض َوَقاَل ِللأُمَضاِرِب : ِبعأ  النَّاِس َرأأَس َمال  ِفي الأُمَضاَرَبِة . َلِكنأ إَذا أَعأ
َملأ ِبَثَمِنِه ُمَضاَرَبًة ، َوَقِبَل الأُمَضاِرُب َوقَ  َبَضُه َوَباَع َذِلَك الأَماَل َوِاتََّخَذ َبَدَلُه النُُّقوَد َرأأَس َمال  َهَذا َواعأ

يأَن الَِّذي ِلي فِ  َتَرى َفَتُكوُن الأُمَضاَرَبُة َصِحيَحًة ، َكَذِلَك إَذا َقاَل : اقأِبضأ َكَذا ِدرأَهًما الدَّ ي ِذمَِّة َوَباَع َواشأ
ِملأُه ِفي َطِريِق الأُمَضا َتعأ َخُر َفَتُكوُن الأُمَضاَرَبُة َصِحيَحًة.ُفاَلن  َواسأ  َرَبِة ، َوَقِبَل اْلأ

ُة )  ِليُم َرأأِس الأَماِل إَلى الأُمَضاِرِب. 1410الأَمادَّ َتَرُط َتسأ  ( ُيشأ
ُة )  ِد َأيأ  1411الأَمادَّ ُلوًما َكَشِرَكِة الأَعقأ َتَرُط ِفي الأُمَضاَرَبِة َأنأ َيُكوَن َرأأُس الأَماِل َمعأ ِييُن ( ُيشأ ًضا َوَتعأ

ِرَكُة َعَلى اْلأِ  ِف َوالثُُّلِث َوَلِكنأ إَذا ُذِكَرتأ الشَّ بأِح ُجزأًءا َشاِئًعا َكالنِ صأ ِة الأَعاِقَديأِن ِمنأ الرِ  طأاَلِق ِبَأنأ ِحصَّ
َرُف إَلى الأُمَساَواِة.  َتَرٌك َبيأَنَنا " ُيصأ بأُح ُمشأ  ِقيَل َمَثاًل " الرِ 
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ُة ) ُة الأَعاِقَديأِن ُجزأًءا  1412 الأَمادَّ ُروِط الأَمذأُكوَرِة آِنًفا ِبَأنأ َلمأ ُتَعيَّنأ َمَثاًل ِحصَّ ٌط ِمنأ الشُّ ( إَذا ُفِقَد َشرأ

ُسُد الأُمَضاَرَبُة. بأِح َتفأ ِطَي َأَحُدُهَما َكَذا ِدرأَهًما ِمنأ الرِ   َشاِئًعا َبلأ ُقِطَعتأ َوُعيِ َنتأ َعَلى َأنأ ُيعأ
َكاِم الأُمَضاَرَبةِ الأَفصأ   ُل الثَّاِلُث: ِفي َبَياِن َأحأ

ُة )  ِفِه ِفي َرأأِس  1413الأَمادَّ ِم الأَوِديَعِة ، َوِمنأ ِجَهِة َتَصرُّ ( الأُمَضاِرُب َأِميٌن َوَرأأُس الأَماِل ِفي َيِدِه ِفي ُحكأ
 يِه.الأَماِل َوِكيٌل ِلَربِ  الأَماِل ، َوِإَذا َرِبَح َيُكوُن َشِريًكا فِ 

ُة )  َياِء  1414الأَمادَّ َشأ َلَقِة َمأأُذوًنا ِبالأَعَمِل ِفي َلَواِزِم الأُمَضاَرَبِة َواْلأ ( َيُكوُن الأُمَضاِرُب ِفي الأُمَضاَرَبِة الأُمطأ
ِد الأُمَضاَرَبِة ، َفِلَذِلَك َلُه َأوًَِّل : ِشَراُء الأَماِل ِْلَ  ِد َعقأ بأِح ِمنأُه ، َلِكنأ إَذا الَِّتي َتَتَفرَُّع َعنأَها ِبُمَجرَّ ِل َبيأِعِه َوالرِ  جأ

ُخُل ِفي ِحَساِب الأُمَضاَرَبِة ، َثاِنًيا : لَ  ِسِه َوَِل َيدأ َتَراهُ ِلَنفأ َتَرى َماًِل ِبالأَغبأِن الأَفاِحِش َيُكوُن اشأ ُه الأَبيأُع َسَواٌء اشأ
ِد َأوأ ِبالنَِّسيَئِة ِبَثَمن  َقِليل  َأوأ  ُف َوالأَعاَدُة ِفيَها َبيأَن  َكاَن ِبالنَّقأ َرَجِة الأَجاِري الأُعرأ َهاُل ِللدَّ مأ َكِثير  َلِكنأ َلُه اْلأِ

ص  آَخرَ  ِكيُل َشخأ اِر . َثاِلًثا : َلُه َقُبوُل الأَحَواَلِة ِبَثَمِن الأَماِل الَِّذي َباَعُه . َراِبًعا : َلُه َتوأ ِبالأَبيأِع  التُّجَّ
َراِء . َخاِمًسا  ِتئأَجاِر . َساِدًسا َوالشِ  يَجاِر َواِِلسأ ِتَهاِن َواْلأِ : َلُه إيَداُع َماِل الأُمَضاَرَبِة َوالأِبَضاَعِة َوالرَّهأِن َواِِلرأ

َراِء. ِل الأَبيأِع َوالشِ  َرى ِْلَجأ َفُر إَلى َبلأَدة  ُأخأ  : َلُه السَّ
ُة )   َبِة َمأأُذوًنا ( َِل َيُكوُن الأُمَضاِرُب ِفي الأُمَضارَ  1415) الأَمادَّ
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َطاِئِه ُمَضاَرَبًة ، َلِكنأ إَذا َكانَ  ِد الأُمَضاَرَبِة ِبَخلأِط َماِل الأُمَضاَرَبِة ِبَماِلِه َوَِل ِبِإعأ ِد َعقأ ِفي َبلأَدة  ِمنأ  ِبُمَجرَّ



ِلُطوَن َماَل الأُمَضاَرَبِة ِبَماِلِهمأ فَ  َيُكوُن الأُمَضاِرُب َمأأُذوًنا ِبَذِلَك ِفي الأُمَضاَرَبِة الأَعاَدِة ِفيَها َأنَّ الأُمَضاِرِبيَن َيخأ
َلَقِة َأيأًضا.  الأُمطأ

ُة )  َض إَلى َرأأِي الأُمَضاِرِب ُأُموَر الأُمَضاَرَبِة  1416الأَمادَّ ( إَذا َكاَن َربُّ الأَماِل ِفي الأُمَضاَرَبِة َقدأ َفوَّ
َملأ ِبَرأأِيَك َيُكوُن ا ِلِه َلُه : اعأ لأُمَضاِرُب َمأأُذوًنا ِبَخلأِط َماِل الأُمَضاَرَبِة ِفي ُكلِ  َحال  ، َوَلِكنأ َِل َيُكوُن ِفي ِبَقوأ

َت َديأن  ِبأَ  ُخوِل َتحأ قأَراِض ِفي َماِل الأُمَضاَرَبِة َوَِل ِبالدُّ وَرِة َمأأُذوًنا َأيأًضا ِبالأِهَبِة َواْلأِ َثَر ِمنأ َرأأِس َهِذِه الصُّ كأ
َراُء َذِلَك َعَلى إذأن  َصِريح  ِمنأ َربِ  الأَماِل.الأَماِل َبلأ يَ   َتَوقَُّف إجأ
ُة )  َداِر َرأأَسيأ  1417) الأَمادَّ بأُح الأَحاِصُل َعَلى ِمقأ َسُم الرِ  ( إَذا َخَلَط الأُمَضاِرُب َماَل الأُمَضاَرَبِة ِبَماِلِه َفُيقأ

ِه الَِّذي  الأَماِل َأيأ َأنَُّه َيأأُخُذ ِربأَح َرأأِس َماِلهِ  َسُم َماُل الأُمَضاَرَبِة َبيأَنُه َوَبيأَن َربِ  الأَماِل َعَلى الأَوجأ َوُيقأ
 َشَرَطاُه.

ُة )  ( الأَماُل الَِّذي َأَخَذُه الأُمَضاِرُب ِبالنَِّسيَئِة ِزَياَدًة َعنأ َرأأِس الأَماِل ِبِإذأِن َربِ  الأَماِل َيُكوُن  1418) الأَمادَّ
َتَرًكا َبيأ   َنُهَما َشِرَكَة ُوُجوه .ُمشأ
ُة )  ِل الأُمَضاَرَبِة إَلى َمَحل   َغيأِر الأَبلأَدِة الَِّتي ُوِجَد ِفيَها َيأأُخُذ  1419الأَمادَّ ( إَذا َذَهَب الأُمَضاِرُب ِلُشغأ

ُروَف ِمنأ َماِل الأُمَضاَرَبِة. ِرَفُه الأَمعأ  َمصأ
ُة )  َما َكاَن.( َيلأَزُم الأُمَضاِرَب فِ  1420الأَمادَّ ِط َربِ  الأَماِل َمهأ  ي الأُمَضاَرَبِة الأُمَقيََّدِة ُمَراَعاُة َقيأِد َوَشرأ
ُة )   ( إَذا َخَرَج الأُمَضاِرُب َعنأ َمأأُذوِنيَِّتِه َوَخاَلَف  1421الأَمادَّ
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بأُح َوالأَخَساَرةُ  َط َيُكوُن َغاِصًبا َوِفي َهَذا الأَحاِل َيُعوُد الرِ  رأ ِفي َبيأِع َوِشَراِء الأُمَضاِرِب َعَليأِه ، َوِإَذا َتِلَف  الشَّ

 َماُل الأُمَضاَرَبِة َيُكوُن َضاِمًنا.
ُة )   ( إَذا َوقََّت َربُّ الأَماِل الأُمَضاَرَبَة ِبَوقأت  ُمَعيَّن  َفِبُمِضيِ  َذِلَك الأَوقأِت َتنأَفِسُخ الأُمَضاَرَبُة. 1423الأَمادَّ
ُة )  َفاُت الأُمَضاِرِب  1424الأَمادَّ ِلِه َوَتُكوُن َتَصرُّ اَلُمُه ِبَعزأ ( إَذا َعَزَل َربُّ الأَماِل الأُمَضاِرَب َفَيلأَزُم إعأ

ِل التََّصرُُّف ِبال َد ُوُقوِفِه َعَلى الأَعزأ ِل َوَِل َيُجوُز َلُه َبعأ َتَبَرًة َحتَّى َيِقَف َعَلى الأَعزأ ي َيِدِه نُُّقوِد الَِّتي فِ الأَواِقَعُة ُمعأ
ِد ِبَبيأِعَها. َلَها إَلى النَّقأ َواٌل َغيأُر النُُّقوِد َفَلُه َأنأ ُيَحوِ   َلِكنأ إَذا َكاَن ِفي َيِدِه َأمأ

ُة )  ِد َفقَ  1425الأَمادَّ ُم ِبالأَعقأ بأَح ِفي ُمَقاِبَلِة َعَمِلِه َأمَّا الأَعَمُل َفَيَتَقوَّ َتِحقُّ الأُمَضاِرُب الرِ  طأ َوَعَليأِه ( إنََّما َيسأ
َتُه ِبالنََّظِر إَليأِه. بأِح ِللأُمَضاِرِب َيأأُخُذ ِحصَّ ِد الأُمَضاَرَبِة ِمنأ الرِ  َتَرُط ِفي َعقأ َدار  ُيشأ  َفَأيُّ ِمقأ

ُة )  بأِح َلُه فِ  1426الأَمادَّ بأِح ُهَو ِبَماِلِه َفِلَذِلَك َيُكوُن َجِميُع الرِ  َقاُق َربِ  الأَماِل ِللرِ  ِتحأ ي الأُمَضاَرَبِة ( اسأ
ُروَط ِحيَن الأ  َداَر الأَمشأ َتِحقُّ الأَفاِسَدِة َوَيُكوُن الأُمَضاِرُب ِبَمنأِزَلِة َأِجيِر الأِمثأِل َلِكنأ َِل َيَتَجاَوُز الأِمقأ ِد َوَِل َيسأ َعقأ

َر الأِمثأِل َأيأًضا إنأ َلمأ َيُكنأ ِربأٌح.  َأجأ
ُة )  ِري إَلى ( إَذا َتِلَف ِمقأدَ  1427الأَمادَّ بأِح َوَِل َيسأ ِر ِمنأ الرِ  َمأ َسُب ِفي َباِدِئ اْلأ اٌر ِمنأ َماِل الأُمَضاَرَبِة َفُيحأ



َمُنُه الأُمَضاِرُب َسَواٌء كَ  بأِح َوَسَرى إَلى َرأأِس الأَماِل َفاَل َيضأ َداَر الرِ  اَنتأ َرأأِس الأَماِل ، َوِإَذا َتَجاَوَز ِمقأ
  َفاِسَدًة. الأُمَضاَرَبُة َصِحيَحًة َأوأ 

 

 276ص:
ة  َتَرًكا 1428)الأَمادَّ َرُر َوالأَخَساُر ِفي ُكلِ  َحال  َعَلى َربِ  الأَماِل َوِإَذا ُشِرَط َأنأ َيُكوَن ُمشأ ( َيُعوُد الضَّ

ُط. رأ َتَبُر َذِلَك الشَّ  َبيأَنُهَما َفاَل ُيعأ
ُة )  ِبًقا َتنأَفِسُخ الأُمَضاَرَبُة.( إَذا َماَت َربُّ الأَماِل َأوأ الأُمَضارِ  1429الأَمادَّ  ُب َأوأ ُجنَّ ُجُنوًنا ُمطأ
ُة )  َماُن ِفي َتِرَكِتِه. 1430الأَمادَّ اًل َفَيِجُب الضَّ  ( إَذا َماَت الأُمَضاِرُب ُمَجهِ 

 الأَباُب الثَّاِمُن: ِفي َبَياِن الأُمَزاَرَعِة َوالأُمَساَقاةِ 
َليأِن:  َوَينأَقِسُم إَلى َفصأ

لُ  ُل: ِفي َبَياِن الأُمَزاَرَعةِ  الأَفصأ َوَّ  اْلأ
َتِوي َعَلى َثاَلَثِة َمَباِحَث:  َوَيحأ

ِنَها ِسيِمَها َوُركأ ِريِف الأُمَزاَرَعِة َوَتقأ ُل: ِفي َتعأ َوَّ  الأَمبأَحُث اْلأ
ُة ) ََراِضِي ِمنأ َطَرف  َوالأَعمَ 1431الأَمادَّ ِن اْلأ ِل ِمنأ َطَرف  آَخَر َأيأ َأنأ ( الأُمَزاَرَعُة َنوأُع َشِرَكة  َعَلى َكوأ

َسَم الأَحاِصاَلُت َبيأَنُهَما. ََراِضي َوُتقأ َرَع اْلأ  ُتزأ
ُة ) ِض ِللأَعاِمِل َأيأ الأُمَزاِرِع : 1432الأَمادَّ َرأ يَجاُب َوالأَقُبوُل َفَعَليأِه إَذا َقاَل َصاِحُب اْلأ ُن الأُمَزاَرَعِة اْلأِ ( ُركأ

َرأَض  َطيأُتَك َهِذِه اْلأ ًة َوَقاَل الزَّاِرُع : َقِبلأُت َأوأ َرِضيُت أَعأ  ُمَزاَرَعًة َعَلى َأنأ َتأأُخَذ ِمنأ الأَحاِصاَلِت َكَذا ِحصَّ
ِه الأُمَزاَرَعِة ِْلَ  َضَك َعَلى َوجأ ِطِني َأرأ ِض : أَعأ َرأ َضاِء َأوأ َقاَل ِلَصاِحِب اْلأ َمَل َأوأ َقاَل َقوأًِل َيُدلُّ َعَلى الرِ  عأ

َخُر َتنأَعِقُد الأُمَزاَرَعُة.ِفيَها َورَ   ِضَي اْلأ
 الأَمبأَحُث الثَّاِني: ِفي َبَياِن ُشُروِط الأُمَزاَرَعةِ 

ُة )  َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأَعاِقَداِن ِفي الأُمَزاَرَعِة َعاِقَليأِن  1433الأَمادَّ  ( ُيشأ
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َتَرُط ُبُلوُغُهَما َفِلَذِلَك َيُجوُز ِللأَمأأذُ  ُد الأُمَزاَرَعِة.َوَِل ُيشأ  وِن َعقأ

ُة )  َرَع الزَّاِرُع َما َيَشاُء. 1434الأَمادَّ ِميُمُه َعَلى َأنأ َيزأ َرُع َأوأ َتعأ رأِع َأيأ َما َسُيزأ ِييُن الزَّ َتَرُط َتعأ  ( ُيشأ
ُة )  ِة الزَّاِرِع ِمنأ الأَحاِصاَلتِ  1435الأَمادَّ ِييُن ِحصَّ ِد َتعأ َتَرُط ِحيَن الأَعقأ ِف َوالثُُّلِث  ( ُيشأ ُجزأًءا َشاِئًعا َكالنِ صأ

َطاِئِه َشيأًئا ِمنأ َغيأِر الأَحاِصاَلِت َأوأ ُقِطَعتأ َعَلى مِ  ُتُه َأوأ َتَعيََّنتأ َعَلى إعأ َداِر َكَذا َفِإَذا َلمأ َتَتَعيَّنأ ِحصَّ قأ
َلًة ِمنأ الأَحاِصاَلِت َفالأُمَزاَرَعُة َغيأُر َصِحيَحة .  َكيأ



ُة  َراَعِة َوَأنأ ُتَسلََّم ِللزَّاِرِع. 1436) الأَمادَّ ُض َصاِلَحًة ِللزِ  َرأ َتَرُط َأنأ َتُكوَن اْلأ  ( ُيشأ
ُة  ُسُد الأُمَزاَرَعُة. 1437) الأَمادَّ اَلُه َتفأ ُروِط الأَمذأُكوَرِة أَعأ ٌط ِمنأ الشُّ  ( إَذا ُفِقَد َشرأ
ُة )  َسُم الأَحاِصاَلُت َبيأَنُهَما َعَلى َذِلَك ( َكيأَفَما َشَرَط الأَعاِقَداِن فِ  1438الأَمادَّ ِحيَحِة ُتقأ ي الأُمَزاَرَعِة الصَّ

ِه.  الأَوجأ
ُة )  َخُر  1439الأَمادَّ ِر َفِإَذا َكاَن اْلأ ( َتُكوُن َجِميُع الأَحاِصاَلِت ِفي الأُمَزاَرَعِة الأَفاِسَدِة ِلَصاِحِب الأَبذأ

َرَة أَ  ِض َفَيأأُخُذ ُأجأ َرأ َر الأِمثأِل.َصاِحَب اْلأ ِضِه َوِإَذا َكاَن الزَّاِرُع َفَيأأُخُذ َأجأ  رأ
َباِب انأِفَساِخ الأُمَزاَرَعةِ   الأَمبأَحُث الثَّاِلُث: ِفي َبَياِن َأسأ

ُة  َضُر َفالزَّاِرُع ُيَداِوُم َعَلى الأَعَمِل إَلى َأنأ  1440) الأَمادَّ رأُع َأخأ ِض َوالزَّ َرأ ِرَك  ( إَذا ُتُوفِ َي َصاِحُب اْلأ ُيدأ
رأَع َوَليأَس ِلَوَرَثِة الأُمَتَوفَّى َمنأُعُه َوِإَذا ُتُوفِ َي الزَّاِرُع َفَيُقوُم َواِرُثُه َمَقاَمُه َفِإنأ َشاَء  َراَعِة الزَّ َداَوَم َعَلى َعَمِل الزِ 

ِض َمنأُعُه.  َرأ رأَع َوَليأَس ِلَصاِحِب اْلأ ِرَك الزَّ  إَلى َأنأ ُيدأ
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ُل   الثَّاِني: ِفي َبَياِن الأُمَساَقاةِ الأَفصأ

َتِوي َعَلى َثاَلَثِة َمَباِحَث:  َوَيحأ
ِنَها ِريِف الأُمَساَقاِة َوُركأ ُل: ِفي َبَياِن َتعأ َوَّ  الأَمبأَحُث اْلأ

ُة  َجاُر ِمنأ َطَرف  َوالتَّ  1 441) الأَمادَّ َشأ ِبَيُة ِمنأ َطَرف  ( الأُمَساَقاُة ِهَي َنوأُع َشِرَكة  َعَلى َأنأ َتُكوَن اْلأ رأ
َسَم الثََّمُر الأَحاِصُل َبيأَنُهَما.  آَخَر َوَأنأ ُيقأ

ُة  َطيأُتَك َهِذِه  1442) الأَمادَّ َجاِر ِللأَعاِمِل : أَعأ َشأ يَجاُب َوالأَقُبوُل َفِإَذا َقاَل َصاِحُب اْلأ ُن الأُمَساَقاِة اْلأِ ( ُركأ
ِه الأُمَساَقاِة َعلَ  َجاَر َعَلى َوجأ َشأ ُص الَِّذي اْلأ خأ ًة َوَقِبَل الأَعاِمُل َأيأ الشَّ ى َأنأ َتأأُخَذ ِمنأ َثَمَرِتَها َكَذا ِحصَّ

َجاَر َتنأَعِقُد الأُمَساَقاُة. َشأ  َسُيَربِ ي ِتلأَك اْلأ
َكاِم الأُمَساَقاةِ   الأَمبأَحُث الثَّاِني: ِفي َبَياِن ُشُروِط َوَأحأ

ُة  َتَرُط َأنأ  1 4 43) الأَمادَّ َتَرُط ُبُلوُغُهَما.( ُيشأ  َيُكوَن الأَعاِقَداِن َعاِقَليأِن َوَِل ُيشأ
ُة )  ِة الأَعاِقَديأِن ِمنأ الأَحاِصاَلِت ُجزأًءا َشاِئًعا  1444الأَمادَّ ِييُن ِحصَّ ِد الأُمَساَقاِة َتعأ َتَرُط ِفي َعقأ ( ُيشأ

ِف َوالثُُّلِث َكَما ِفي الأُمَزاَرَعِة.  َكالنِ صأ
ُة )  َجاِر إَلى الأَعاِمِل. 1445الأَمادَّ َشأ ِليُم اْلأ َتَرُط َتسأ  ( ُيشأ
ُة  ِه الَِّذي َشَرَطاُه. 1446) الأَمادَّ ِحيَحِة َبيأَن الأَعاِقَديأِن َعَلى الأَوجأ َسُم الثََّمُر ِفي الأُمَساَقاِت الصَّ  ( ُيقأ
ُة )  َجاِر َوَيأأُخُذ الأَعاِمُل ( َيُكوُن الثََّمُر الأَحاِصُل ِمنأ الأُمَساَقاِة الأ  1447الأَمادَّ َشأ َفاِسَدِة ِبَتَماِمِه ِلَصاِحِب اْلأ

َر الأِمثأِل َأيأًضا.  َأجأ
َباِب انأِفَساِخ الأُمَساَقاةِ   الأَمبأَحُث الثَّاِلُث: ِفي َبَياِن َأسأ



 
ُة )  َتِمرُّ  1448الأَمادَّ َجاِر َوالثََّمُر َغيأُر َناِضج  َيسأ َشأ  الأَعاِمُل َعَلى الأَعَمِل إَلى َأنأ ( إَذا َماَت َصاِحُب اْلأ

 َينأَضَج الثََّمُر َوَليأَس ِلَوَرَثِة الأُمَتَوفَّى َمنأُعُه َوِإَذا َماَت الأَعاِمُل 
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َجاِر َمنأُعُه. َشأ َتَمرَّ َعَلى الأَعَمِل َوَِل َيُجوُز ِلَصاِحِب اْلأ  َفَيُقوُم َواِرُثُه َمَقاَمُه َفِإنأ َشاَء اسأ

 دار الخالفة العلية سابًقا سيف الدين قاضي
 أمين الفتوى: السيد خليل

 ناظر المعارف العمومية أحمد جودت
 عن أعضاء مجلس تدقيقات شرعية أحمد خالد

 عن أعضائ ديوان أحكام عدلية أحمد حلمي
 مفتي دارالشورى العسكرية أحمد خلوصي 
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 ورة الخط الهمايوني"" بعد ص
 ) ليعمل بموجبه(

 الأِكَتاُب الأَحاِدَي َعَشَر:ِفي الأَوَكاَلةِ 
: َمة  َوَثاَلَثِة َأبأَواب  َتِمُل َعَلى ُمَقدِ   َوَيشأ

ِهيَِّة الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأَوَكاَلةِ  ِطاَلَحاِت الأِفقأ ِض اِِلصأ َمٌة: ِفي َبعأ  الُمَقدِ 
ُة )  ِل َوُيَقاُل ِلَذِلَك  ( الأَوَكاَلةُ  1449َمادَّ غأ ل  ِْلَخَر َوِإَقاَمُتُه َمَقاَمُه ِفي َذِلَك الشُّ ِويُض َأَحد  ِفي ُشغأ ِهَي َتفأ

ٌل ِبِه. ِر ُمَوكَّ َمأ ٌل َوِلَمنأ َأَقاَمُه َوِكيٌل َوِلَذِلَك اْلأ ِص ُمَوكِ  خأ  الشَّ
ُة )  ِليُغ َأَحد  َكاَلَم اْلأ  1450الأَمادَّ َساَلُة ِهَي َتبأ ٌل ِفي التََّصرُِّف ( الرِ  َخِر ِلَغيأِرِه ِمنأ ُدوِن َأنأ َيُكوَن َلُه َدخأ

َسٌل إَليأِه.  َخِر ُمرأ ِسٌل َوِلْلأ  َوُيَقاُل ِللأُمَبلِ ِغ َرُسوٌل َوِلَصاِحِب الأَكاَلِم ُمرأ
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ِكي ِن التَّوأ ِسيِم ُركأ ُل: ِفي َبَياِن ُركأِن الأَوَكاَلِة َوَتقأ َوَّ  لِ الأَباُب اْلأ



ُة )  ِر َفِإَذا قَ  1451َمادَّ َمأ لأُتَك ِبَهَذا اْلأ ُل َوكَّ يَجاُب َوالأَقُبوُل ، َوَذِلَك ِبَأنأ َيُقوَل الأُمَوكِ  ِكيِل اْلأِ ُن التَّوأ اَل ( ُركأ
ِعُر ِبالأَقُبوِل ، َتنأَعِقُد الأَوَكاَلُة ، َكَذِلَك  َلوأ َلمأ َيُقلأ َشيأًئا َوَتَشبََّث الأَوِكيُل : َقِبلأُت َأوأ َقاَل َكاَلًما آَخَر ُيشأ

هَ  ِر َيِصحُّ َتَصرُُّفُه ; ِْلَنَُّه َيُكوُن َقدأ َقِبَل الأَوَكاَلَة َدَِلَلًة َوَلِكنأ َلوأ َردَّ َمأ َراِء َذِلَك اْلأ يَجاِب ِبِإجأ َد اْلأِ ا الأَوِكيُل َبعأ
ٌم . ِبَناًء َعَليأِه َلوأ َقاَل : َوكَّ  َبُل ُثمَّ َباَشَر َِل َيبأَقى َلَها ُحكأ ِلِه َِل َأقأ ِر َوَردَّ الأَوِكيُل الأَوَكاَلَة ِبَقوأ َمأ لأُتَك ِبَهَذا اْلأ

ُفُه. ِل ِبِه َِل َيِصحُّ َتَصرُّ َراَء الأُمَوكَّ  إجأ
ُة )  ِكيٌل. 1452الأَمادَّ َجاَزُة َتوأ ُن َواْلأِ ذأ  ( اْلأِ
ُة )  ِحَقُة ِفي حُ  1453الأَمادَّ َجاَزُة الالَّ َخَر ُفُضوًِل ُثمَّ ( اْلأِ اِبَقِة . َمَثاًل َلوأ َباَع َأَحٌد َماَل اْلأ ِم الأَوَكاَلِة السَّ كأ

َلُه َأوًَِّل. َبَر َصاِحَبُه َفَأَجاَزُه َيُكوُن َكَما َلوأ َوكَّ  َأخأ
ُة )  يأ  1454الأَمادَّ َساَلُة َليأَستأ ِمنأ َقِبيِل الأَوَكاَلِة َمَثاًل َلوأ َأَراَد الصَّ َسَل ( الرِ  َرِفيُّ إقأَراَض َأَحد  َدَراِهَم َوَأرأ

َراِض َكذَ  ِتقأ ِرِض َوَِل َيُكوُن َوِكيَلُه ِباِِلسأ َتقأ ِتأَياِن ِبَها َيُكوُن الأَخاِدُم َرُسوَل َذِلَك الأُمسأ ُص َخاِدَمُه ِلْلأ خأ ِلَك الشَّ
َتِرَي ِمنأ  َساِر َعَلى َأنأ َيشأ مأ َسَلُه َأَحٌد إَلى السِ  َتِرَي ِمنأك الَِّذي َأرأ ُه َفَرًسا إَذا َقاَل َلُه : إنَّ ُفاَلًنا ُيِريُد َأنأ َيشأ

ته إيَّاُه ِبَكَذا ، اذأَهبأ َوُقلأ َلُه َوَسلِ مأ َهِذِه الأَفَرَس إَليأ  َساُر : ِبعأ مأ ِه َفِإَذا َأَتى الأَفَرَس الأُفاَلِنيَّ ، َوَقاَل السِ 
ُص َوَسلََّم الأَفَرَس إَليأِه وَ  خأ َسِل الشَّ َساِر َوَبيأَن الأُمرأ مأ ُروِح َينأَعِقُد الأَبيأُع َبيأَن السِ  َقِبَل َذِلَك َعَلى الأِمنأَواِل الأَمشأ

ُص إِلَّ َواِسَطًة َوَرُسوًِل َوَليأَس ِبَوِكيل  َوَكَذِلَك َلوأ َقاَل َأَحٌد ِللأَجزَّارِ  خأ ِلي إَليأِه َوَِل َيُكوُن َذِلَك الشَّ ِط ِْلَجأ  : أَعأ
ًما إَلى َخاِدِمي ُفاَلن  الَِّذي َيذأَهُب َوَيأأِتي كُ  َداَر َكَذا َلحأ م  ِمقأ  لَّ َيوأ
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ِه َيُكوُن َذِلَك الأَخاِدُم َرُسوَل َسيِ ِدِه َوَِل َيُكوُن َوِكيَلُه. َطاُه َذِلَك َعَلى َهَذا الأَوجأ وِق َوأَعأ  إَلى السُّ

ُة )  َمأرُ  1455الأَمادَّ َتَرى َخاِدٌم ِمنأ  ( َيُكوُن اْلأ َساَلِة ، َمَثاًل َلوأ اشأ َمرًَّة ِمنأ َقِبيِل الأَوَكاَلِة َوَمرًَّة ِمنأ َقِبيِل الرِ 
َسَل  َتَلَم الأَماَل ِمنأ التَّاِجِر َوَأرأ َراِء َوَأمَّا َلوأ اسأ ِر َسيِ ِدِه َيُكوُن َوِكيَلُه ِبالشِ  َتِرَيهُ َتاِجر  َماًِل ِبَأمأ  َخاِدَمُه ِلَيشأ

 َوَيأأِتَيُه ِبِه َيُكوُن َرُسوَل َسيِ ِدِه َوَِل َيُكوُن َوِكيَلُه.
ُة )  ط  َأوأ ُمَضاًفا إَلى َوقأت  َأوأ  1456الأَمادَّ ِني َِل َيُكوُن ُمَعلًَّقا ِبَشرأ َلًقا ، َيعأ ِكيِل َمرًَّة ُمطأ ُن التَّوأ ( َيُكوُن ُركأ

لأُتَك َعَلى َأنأ َتِبيَع َفَرِسي َهَذا إَذا َأَتى ُفاَلٌن التَّاِجُر ُمَقيًَّدا ِبَقيأد  َوَمرًَّة َيُكوُن ُمَعلَّ  ط  َمَثاًل َلوأ َقاَل : َوكَّ ًقا ِبَشرأ
لأَفَرَس إَذا َأَتى إَلى ُهَنا َوَقِبَل الأَوِكيُل َذِلَك َتنأَعِقُد الأَوَكاَلُة ُمَعلََّقًة ِبَمِجيِء التَّاِجِر ، َوِللأَوِكيِل َأنأ َيِبيَع ا

لأُتَك َعَلى َأنأ َتِبيَع َدَواب ِ ال ِر تَّاِجُر َوِإِلَّ َفاَل ، َوَمرًَّة َيُكوُن ُمَضاًفا إَلى َوقأت  َمَثاًل َلوأ َقاَل : َوكَّ ي ِفي َشهأ
رِ  هأ َوابَّ ِفي َذِلَك الشَّ َل  َنيأَساَن َوَقِبَل الأَوِكيُل َذِلَك َيُكوُن ِبُحُلوِلِه َوِكياًل َوَلُه َأنأ َيِبيَع الدَّ َدُه َوَأمَّا َقبأ َأوأ َبعأ

لأُتَك َعَلى َأنأ تَ  ِبيَع َساَعِتي َهِذِه ُحُلوِلِه َفَليأَس َلُه َأنأ َيِبيَع . َوَمرًَّة َيُكوُن ُمَقيًَّدا ِبَقيأد  . َمَثاًل َلوأ َقاَل : َوكَّ
 ِبَأَقلَّ ِمنأ َألأِف ِدرأَهم .ِبَألأِف ِدرأَهم  َتُكوُن َوَكاَلُة الأَوِكيِل ُمَقيََّدًة ِبَعَدِم الأَبيأِع 

 الأَباُب الثَّاِني: ِفي َبَياِن ُشُروِط الأَوَكاَلةِ 



ُة )  ِل ِبِه ، ِبَناًء َعَليأِه َفاَل َيِصحُّ  1 457الأَمادَّ َتِدًرا َعَلى إيَفاِء الأُمَوكَّ ُل ُمقأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأُمَوكِ  ( ُيشأ
ِبيِ  َغيأِر الأُممَ  ِكيُل الصَّ ِبيِ  َتوأ ٌض ِفي َحقِ  الصَّ ُُموِر الَِّتي ِهَي َضَرٌر َمحأ ُنوِن ، َوَأمَّا ِفي اْلأ يِ ِز َوالأَمجأ

ُُموِر  َدَقِة ، َوِفي اْلأ ِكيُلُه َوِإنأ َأِذَنُه الأَوِليُّ ، َوَذِلَك َكالأِهَبِة َوالصَّ  الأُمَميِ ِز ، َفاَل َيِصحُّ َتوأ
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ٌض يَ  ٌع َمحأ َدَقِة ، َوَأمَّا ِفي الَِّتي ِهَي َنفأ ِكيُلُه َوِإنأ َلمأ َيأأَذنأُه الأَوِليُّ ، َوَذِلَك َكَقُبوِل الأِهَبِة َوالصَّ ِصحُّ َتوأ

ِبيَّ مَ  َرِر َفِإنَّ الصَّ ِع َوالضَّ َدِة َبيأَن النَّفأ َراِء الأُمَتَردِ  َفاِت الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأَبيأِع َوالشِ  َل ، أأُذوًنا ِبَها َفلَ التََّصرُّ ُه َأنأ ُيَوكِ 
ُقوًفا َعَلى إَجاَزِة َوِليِ ِه. ِكيُل َينأَعِقُد َموأ  َوِإِلَّ َفالتَّوأ

ُة )  َتَرُط َأنأ َيُكوَن َباِلًغا ، َفَيِصحُّ َأنأ  1458الأَمادَّ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأَوِكيُل َعاِقاًل َوُمَميِ ًزا ، َوَِل ُيشأ ( ُيشأ
ِبيُّ الأُمَمي ِ  ِلِه َوَليأَستأ ِبَعاِئَدة  َيُكوَن الصَّ ِد َعاِئَدٌة إَلى ُمَوكِ  ُز َوِكياًل َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َمأأُذوًنا ، َوَلِكنَّ ُحُقوَق الأَعقأ

 إَليأِه.
ُة )  َراِئَها ِبالذَّاِت وَ  1459الأَمادَّ ِدُر َعَلى إجأ ُُموِر الَِّتي َيقأ َل َأَحٌد َغيأَرُه ِفي اْلأ ِبِإيَفاِء ( َيِصحُّ َأنأ ُيَوكِ 

َراِء َوا َل َأَحٌد َغيأَرُه ِبالأَبيأِع َوالشِ  ِتيَفاِء ُكلِ  َحق   ُمَتَعلِ ق  ِبالأُمَعاَماَلِت . َمَثاًل : َلوأ َوكَّ ِتئأَجاِر َواسأ يَجاِر َواِِلسأ ْلأِ
ِتيَداِع َوالأِهَبِة َواِِلتِ َهاِب َوالصُّ  يَداِع َواِِلسأ ِتَهاِن َواْلأِ َعِة َوالرَّهأِن َواِِلرأ فأ َوى َوَطَلِب الشُّ عأ قأَراِر َوالدَّ بأَراِء َواْلأِ لأِح َواْلأِ

ُل  ِتيَفاِئَها َوَقبأِض الأَماِل ، َيُجوُز َوَلِكنأ َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأُمَوكَّ ُيوِن َواسأ َمِة َوِإيَفاِء الدُّ ُلوًما.َوالأِقسأ  ِبِه َمعأ
َكاِم   الأَوَكاَلةِ الأَباُب الثَّاِلُث: ِفي َبَياِن َأحأ

: َتِمُل َعَلى ِستَِّة ُفُصول   َوَتشأ
َكاِم الأَوَكاَلِة الأُعُموِميَّةِ  ُل: ِفي َبَياِن َأحأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة )  يَداِع َوالرَّهأنِ  1460الأَمادَّ َعاَرِة َواْلأِ ِلِه ِفي الأِهَبِة َواْلأِ َد إَلى ُمَوكِ   ( َيلأَزُم َأنأ ُيِضيَف الأَوِكيُل الأَعقأ
ِرَكِة  َراِض َوالشَّ قأ  َواْلأِ
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. ِلِه َفاَل َيِصحُّ ُه إَلى ُمَوكِ  لأِح َعنأ إنأَكار  ، َوِإنأ َلمأ ُيِضفأ  َوالأُمَضاَرَبِة َوالصُّ

ُة )  َجاَرِة َوا 1461الأَمادَّ َراِء َواْلأِ ِل ِفي الأَبيأِع َوالشِ  ِد إَلى الأُمَوكِ  َتَرُط إَضاَفُة الأَعقأ لأِح َعنأ إقأَرار  ، ( َِل ُيشأ لصُّ
وَرَتيأِن َِل  ِسِه َصحَّ َأيأًضا ، َوَعَلى ِكلأَتا الصُّ َتَفى ِبِإَضاَفِتِه إَلى َنفأ ِلِه َواكأ ُه إَلى ُمَوكِ   َتثأُبُت َفِإنأ َلمأ ُيِضفأ

ِل َتعُ  َد إَلى الأُمَوكِ  ِلِه ، َوَلِكنأ إنأ َلمأ ُيِضفأ الأَعقأ ِني الأَوِكيَل ، الأِملأِكيَُّة إِلَّ ِلُمَوكِ  ِد إَلى الأَعاِقِد َيعأ وُد ُحُقوُق الأَعقأ
وَرِة َكالرَُّسوِل ، َمَثاًل َلوأ َباَع الأَوِكيُل ِبالأبَ  ِل َوَيُكوُن الأَوِكيُل ِبَهِذِه الصُّ يأِع َماَل َوِإنأ ُأِضيَف إَلى الأُمَوكِ 

ِسِه َوَلمأ يُ  َتَفى ِبِإَضاَفِتِه إَلى َنفأ ِل َواكأ ِليِم الأَمِبيِع إَلى الأُمَوكِ  ُبوًرا َعَلى َتسأ ِلِه ، َيُكوُن َمجأ ُه إَلى ُمَوكِ  ِضفأ



َتِحقٌّ  َتَرى ُمسأ َتِري ، َوِإَذا َخَرَج ِللأَماِل الأُمشأ ِبَض الثََّمَن ِمنأ الأُمشأ ُلَب َوَيقأ َتِري َوَلُه َأنأ َيطأ َد الأُمشأ َوَضَبَطُه َبعأ
َتِري َعلَ  ِم َيرأِجُع الأُمشأ َراِء الأُحكأ َطاُه إيَّاُه ِمنأُه َوالأَوِكيُل ِبالشِ  ُلُب الثََّمَن الَِّذي أَعأ ِني َيطأ ى الأَوِكيِل ِبالأَبيأِع ، َيعأ

طَ  َبُر َعَلى إعأ َتَراهُ َوُيجأ ِبُض الأَماَل الَِّذي اشأ ِه َيقأ ِلِه َعَلى َهَذا الأَوجأ َد إَلى ُمَوكِ  اِء َثَمِنِه إَذا َلمأ ُيِضفأ الأَعقأ
تَ ِللأ  ِلِه ، َوِإَذا َظَهَر َعيأٌب َقِديٌم ِفي الأَماِل الأُمشأ َرى ، َفِللأَوِكيِل َباِئِع ِمنأ َماِلِه َوِإنأ َلمأ َيَتَسلَّمأ الثََّمَن ِمنأ ُمَوكِ 

َد إَلى ُمَوك ِ  ِه َوَلِكنأ إَذا َكاَن َردُّ الأَوِكيِل َقدأ َأَضاَف الأَعقأ ِل َردِ  ِلِه َحقُّ الأُمَخاَصَمِة ِْلَجأ ِلِه ِبَأنأ َعَقَد الأَبيأَع ِبَقوأ
َتَريأُت ِلُفاَلن  : َفَعَلى َهَذا الأَحاِل َتُعوُد الأُحُقوُق الأُمَبيََّنُة آِنًفا  ُت ِبالأَوَكاَلِة َعنأ ُفاَلن  َواشأ ِل ِبعأ ُكلَُّها إَلى الأُمَوكِ 

وَرِة. ِم الرَُّسوِل ِبَهِذِه الصُّ  َوَيبأَقى الأَوِكيُل ِفي ُحكأ
ُة )  اًل. 1462الأَمادَّ ِسِل َوَِل َتَتَعلَُّق ِبالرَُّسوِل َأصأ َساَلِة إَلى الأُمرأ ِد ِفي الرِ   ( َتُعوُد ُحُقوُق الأَعقأ
ُة )  ِتيَفاِئِه َوَقبأِض الأَعيأ  1463الأَمادَّ يأِن َواسأ َراِء َوِإيَفاِء الدَّ ِن ِمنأ ( الأَماُل الَِّذي َقَبَضُه الأَوِكيُل ِبالأَبيأِع َوالشِ 

َماُن . ِم الأَوِديَعِة ِفي َيِدِه َفِإَذا َتِلَف ِباَل َتَعد   َوَِل َتقأِصير  َِل َيلأَزُم الضَّ   ِجَهِة الأَوَكاَلِة ِفي ُحكأ
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ِم الأَوِديَعِة. َساَلِة َأيأًضا ِفي ُحكأ  َوالأَماُل الَِّذي ِفي َيِد الرَُّسوِل ِمنأ ِجَهِة الرِ 

ُة )  َل الأُوُصوِل إَليأِه َتِلَف ِفي َيِد الرَُّسوِل َفِإنأ َكاَن  1464الأَمادَّ اِئِن َوَقبأ َسَل الأَمِديُن َديأَنُه إَلى الدَّ ( َلوأ َأرأ
اِئِن َوَيبأَرأُ  اِئِن َيتأَلُف ِمنأ َماِل الدَّ يُن ِمنأ الأَمدِ  َرُسوَل الأَمِديِن َيتأَلُف ِمنأ َماِل الأَمِديِن ، َوِإنأ َكاَن َرُسوَل الدَّ

يأِن.  الدَّ
ُة )  اَل  1465الأَمادَّ ِر الَِّذي ُوكِ  َمأ َدُه التََّصرُُّف ِفي اْلأ َل َواِحٌد اثأَنيأِن َمًعا ِبَأمأر  َفَليأَس ِْلََحِدِهَما َوحأ ( إَذا َوكَّ

اَل ِبالأُخُصوَمِة ، َأوأ ِبَردِ  َوِديَعة  ، َأوأ إيفَ  اِء َديأن  ، َفِِلََحِدِهَما َأنأ ُيوِفَي الأَوَكاَلَة ِبِه ، َوَلِكنأ إَذا َكاَنا َقدأ ُوكِ 
َفى الأوَ  ِر َفَأيُُّهَما َأوأ َمأ َل َغيأَرُه َرأأًسا ِبَذِلَك اْلأ َل َرُجاًل ِبَأمأر  ، ُثمَّ َوكَّ َدُه َوَأمَّا إَذا َوكَّ  َكاَلَة َجاَز.َوحأ

ُة )  َل ِبَأمأر  َأنأ يُ  1466الأَمادَّ ُل َقدأ َأِذَنُه ِبَذِلَك َوَقاَل َلُه : ( َليأَس ِلَمنأ ُوكِ  َل ِبِه َغيأَرُه إِلَّ َأنأ َيُكوَن الأُمَوكِ  َوكِ 
َلُه الأَوكِ  وَرِة َيُكوُن الَِّذي َوكَّ َل َغيأَرُه َوِفي َهِذِه الصُّ َملأ ِبَرأأِيك إذأ ِللأَوِكيِل ِحيَنِئذ  َأنأ ُيَوكِ  ِل اعأ يُل َوِكياًل ِللأُمَوكِ 

ِل َأوأ ِبَوفَ َوَِل َيُكونُ  َوَّ ِل الأَوِكيِل اْلأ  اِتِه. َوِكياًل ِلَذِلَك الأَوِكيِل . َحتَّى َأنَُّه َِل َينأَعِزُل الأَوِكيُل الثَّاِني ِبَعزأ
ُة )  َرَة ، َوِإنأ َلمأ  1467الأَمادَّ ُجأ َتَحقَّ اْلأ َفاَها الأَوِكيُل اسأ َرُة ِفي الأَوَكاَلِة َوَأوأ ُجأ َتَرطأ َوَلمأ ( إَذا ُشِرَطتأ اْلأ  ُتشأ

َرِة. ُجأ َرِة َكاَن ُمَتَبرِ ًعا . َفَليأَس َلُه َأنأ ُيَطاِلَب ِباْلأ ُجأ ُدُم ِباْلأ  َيُكنأ الأَوِكيُل ِممَّنأ َيخأ
َراءِ  ُل الثَّاِني: ِفي َبَياِن الأَوَكاَلِة ِبالشِ   الأَفصأ

ُة )  ُل ِبِه مَ  1468الأَمادَّ َرِة ( َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأُمَوكَّ ِكُن َمَعُه إيَفاُء الأَوَكاَلِة َعَلى ُموِجِب الأِفقأ ُلوًما ِعلأًما ُيمأ عأ
ِة )  َِخيَرِة ِمنأ الأَمادَّ  ( َوَذِلَك ِبَأنأ  1459اْلأ
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َتِرَي َلُه ، َوِإنأ َكاَن ِلِجنأِسِه َأنأَواٌع ُمَتَفاِوَتةٌ  ُل ِجنأَس َما ُيِريُد َأنأ َيشأ َفاَل َيكأِفي َبَياُن الأِجنأِس َفَقطأ  ُيَبيِ َن الأُمَوكِ 

َعُه َأوأ َثَمَنُه َفِإنأ َلمأ ُيَبيِ نأ ِجنأَسُه َأوأ َبيََّنُه َلِكنأ َكاَنتأ لَ  ُه َأنأَواٌع ُمَتَفاِوَتٌة َوَلمأ . َبلأ َيلأَزُم َأنأ ُيَبيِ َن َأيأًضا َنوأ
َعُه َأوأ َثَمَنُه َفاَل َتِصحُّ الأَوَكالَ  َتِر ُيَعيِ نأ َنوأ ِلِه اشأ َل َأَحٌد َغيأَرُه ِبَقوأ ِكياًل َعامًّا . َمَثاًل َلوأ َوكَّ َل َتوأ ُة إِلَّ َأنأ ُيَوكِ 

َلُه ِلِشَراِء ُقَماش  ِللُّبأِس َفَيلأَزُمُه َأنأ ُيَبيِ َن ِجنأ   َسُه ِبَأنأ َيُقوَل : َحِريرٌ ِلي َفَرًسا َتِصحُّ الأَوَكاَلُة َوِإَذا َأَراَد َأنأ ُيَوكِ 
بُ  ِلِه َعَلى َأنأ َيُكوَن الثَّوأ ِلِه : ِهنأِديٌّ َأوأ َشاِميٌّ ، َأوأ َثَمَنُه ، ِبَقوأ َعُه ِبَقوأ ِمنأُه ِبَكَذا َفِإنأ  َأوأ ُقَماُش ُقطأن  َوَنوأ

َتِر ِلي َدابًَّة ، َأوأ ُقَماًشا ، َأوأ َحِريًرا ، َوَلمأ ُيَبي ِ  َعُه َفاَل َتِصحُّ الأَوَكاَلُة . َلمأ ُيَبيِ نأ ِجنأَسُه ِبَأنأ َقاَل : اشأ نأ َنوأ
ٌض إَلى رَ  َتِر ِلي ُقَماًشا ِللُّبأِس َأوأ َحِريًرا ِمنأ َأيِ  ِجنأس  َوَنوأع  َكاَن . َفَذِلَك ُمَفوَّ أأِيك َأنأَت َلِكنأ َلوأ َقاَل : اشأ

َتِرَي ِمنأ َأيِ  َنوأع  َوِجنأ   س  َشاَء.الأَوَكاَلُة َعامٌَّة َوِللأَوِكيِل َأنأ َيشأ
ُة )  ِن َوَبزُّ  1469الأَمادَّ َفِة . َمَثاًل َبزُّ الأُقطأ ِصِد َأوأ الصِ  ِل َأوأ الأَمقأ َصأ ِتاَلِف اْلأ َتِلُف الأِجنأُس ِباخأ ( َيخأ

َتِلَفا الأِجنأِس بِ  اِة َوِجلأُدَها ُمخأ ِلِهَما . َوُصوُف الشَّ ِتاَلِف َأصأ َتِلَفا الأِجنأِس ِِلخأ ِتاَلِف الأَكتَّاِن ُمخأ ب اخأ َحسأ
َماُل الأُخُصوَصاِت الأُمَغاِيَرةِ  وِف أَعأ َماُل الأِجَراِب ، َوِمنأ الصُّ ِصَد ِمنأ الأِجلأِد أَعأ ِصِد ; ِْلَنَّ الأَمقأ  ِلَذِلَك . الأَمقأ

َتِلُف الأجِ  فأِرنأِج ُمخأ َبَه َذِلَك . َوُجوُخ اْلأِ َبأِسَطِة َوَما َأشأ ب َكَنِسيِج الأُخُيوِط . َواْلأ وِم ِبَحسأ نأِس َمَع ُجوِخ الرُّ
وِف. ُموًِل ِمنأ الصُّ ِن ُكل   ِمنأُهَما َمعأ نأَعِة َمَع َكوأ ِتاَلِف الصَّ  اخأ

ُة )  َتِر ِمنأ الأِجنأِس الأُفاَلِنيِ  .  1470الأَمادَّ ُل : اشأ ِني َلوأ َقاَل الأُمَوكِ  ( إَذا َخاَلَف الأَوِكيُل ِفي الأِجنأِس ، َيعأ
َتَرى ا َتَراهُ أَ َواشأ ِء الَِّذي اشأ يأ ِل َوِإنأ َكاَنتأ َفاِئَدُة الشَّ َيَد لأَوِكيُل ِمنأ َغيأِرِه ، َِل َيُكوُن َناِفًذا ِفي َحقِ  الأُمَوكِ  زأ

ِل. َتًرى ِللأُمَوكِ  َتَراهُ الأَوِكيُل َلُه َوَِل َيُكوُن ُمشأ ِني َيبأَقى الأَماُل الَِّذي اشأ  َيعأ
ُة )  َراُء َناِفًذا ِفي ( َلوأ  1471الأَمادَّ َجًة َِل َيُكوُن الشِ  َتَرى الأَوِكيل َنعأ َتِر ِلي َكبأًشا َواشأ ُل : اشأ  َقاَل الأُمَوكِ 

َجُة ِللأَوِكيِل.  ِل : َوَتُكوُن النَّعأ  َحقِ  الأُمَوكِ 
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ُة )  َصَة الأُفاَلِنيَّ  1472الأَمادَّ َتِر ِلي الأَعرأ َصِة ِبَناٌء َفَليأَس ( َلوأ َقاَل ِللأَوِكيِل : اشأ َة َوَقدأ ُأنأِشَئ َعَلى الأَعرأ

اَر الأُفاَلِنيََّة َوُأِضيَف إَليأَها َحاِئٌط َأوأ ُصبِ  َتِر ِلي الدَّ َتِرَيَها َوَلِكنأ َلوأ َقاَل : اشأ َغتأ َفِللأَوِكيِل َأنأ ِللأَوِكيِل َأنأ َيشأ
َتِرَيَها ِبالأَوَكاَلِة َعَلى َهَذا الأَحاِل.  َيشأ

ُة )  َمُل َعَلى اللََّبِن  1473الأَمادَّ ِنِه َأيَّ َلَبن  ُيحأ َتِر ِلي َلَبًنا ، َوَلمأ ُيَصرِ حأ ِبَكوأ ُل : اشأ ( َلوأ َقاَل الأُمَوكِ 
ُروِف ِفي الأَبلأَدِة.  الأَمعأ

ُة )  َتِريَ  1474الأَمادَّ ًزا َفِللأَوِكيِل َأنأ َيشأ َتِر ُأرأ ُل : اشأ وِق َأيَّ ( َلوأ َقاَل الأُمَوكِ  ِز الَِّذي ُيَباُع ِفي السُّ ُرأ  ِمنأ اْلأ
 َنوأع  َكاَن.
ُة )  َتِرَي َلُه َداًرا . َيلأَزُم َأنأ ُيَبيِ َن َثَمَنَها َوالأَحيَّ الَِّتي ِهَي  1475الأَمادَّ َل َأَحٌد آَخَر َعَلى َأنأ َيشأ ( َلوأ َوكَّ



 ِفيِه . َوِإِلَّ َلمأ َتِصحَّ الأَوَكاَلُة.
ُة ) الأمَ  َداَر َثَمِنَها  1476ادَّ َراَء َيلأَزُم َأنأ ُيَبيِ َن ِمقأ ُلَؤًة َأوأ َياُقوَتًة َحمأ َتِرَي ُلؤأ َل َأَحٌد آَخَر َأنأ َيشأ َوِإِلَّ ( َلوأ َوكَّ

 َفاَل َتِصحُّ الأَوَكاَلُة.
ُة )  ِل ِبِه ِفي الأُمَقدَّ  1477الأَمادَّ َداِر الأُمَوكَّ َتِرَي َلُه ( َيلأَزُم َبَياُن ِمقأ َل َأَحٌد آَخَر ِلَيشأ َراِت َأوأ َثَمِنِه َمَثاًل َلوأ َوكَّ

ِلِه ِبَكَذا َدَراِهَم َوِإِلَّ َفاَل َتِصحُّ الأوَ  ِلَها َأوأ َثَمَنَها ِبَقوأ َداَر َكيأ  َكاَلُة.ِحنأَطًة َيلأَزُم َأنأ ُيَبيِ َن ِمقأ
ُة )  ِف ا 1478الأَمادَّ َسُط : َوَلِكنأ َيلأَزُم ( َِل َيلأَزُم َبَياُن َوصأ َنى َأوأ َأوأ َلى َأوأ َأدأ ِلِه َمَثاًل : أَعأ ِل ِبِه ِبَقوأ لأُمَوكَّ

ِتَراِء دَ  َل الأُمَكاِري َأَحًدا ِباشأ ِل َمَثاًل َلوأ َوكَّ ِل ِبِه ُمَواِفًقا ِلَحاِل الأُمَوكِ  ُف الأُمَوكَّ ابَّة  َلُه . َفَليأَس َأنأ َيُكوَن َوصأ
ِل . يَ ِللأَوِكيِل أَ  َتَرى َِل َيُكوُن َناِفًذا ِفي َحقِ  الأُمَوكِ  ِديًّا َوِإنأ اشأ ِريَن َألأَف ِدرأَهم  َفَرًسا َنجأ َتِرَي ِبِعشأ ِني َِل نأ َيشأ عأ

ِل َوِإنََّما َيبأَقى ِللأَوِكيِل. َتًرى ِللأُمَوكِ   َيُكوُن َذِلَك الأَفَرُس ُمشأ
ُة )  َكاَلُة ِبَقيأد  َفَليأَس ِللأَوِكيِل ُمَخاَلَفُتُه ، َفِإنأ َخاَلَف َِل َيُكوُن ِشَراُؤُه َناِفًذا ِفي ( إَذا ُقيِ َدتأ الأوَ  1479الأَمادَّ

َتَراهُ  ِل َوَيبأَقى الأَماُل الَِّذي اشأ  َحقِ  الأُمَوكِ 
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ِل فَ  ًنى ، َمَثاًل َلوأ َقاَل : َأَحٌد َلُه ، َوَلِكنأ إَذا َخاَلَف ِلُصوَرِة َفاِئَدِتَها َأِزيُد ِفي َحقِ  الأُمَوكِ  اَل ُتَعدُّ ُمَخاَلَفًة َمعأ

َيَد َفاَل َيُكوُن ِشَراُؤُه َناِفًذا َتَراَها الأَوِكيُل ِبَأزأ َرِة آَِلف  َواشأ اَر الأُفاَلِنيََّة ِبَعشأ َتِر ِلي الدَّ ِل  : اشأ ِفي َحقِ  الأُمَوكِ 
تَ  اُر َلُه . َوَأمَّا إَذا اشأ َتِر َنِسيَئًة َوَتبأَقى الدَّ ِل ، َكَذِلَك َلوأ َقاَل : اشأ َتَراَها ِللأُمَوكِ  َراَها ِبَأنأَقَص َيُكوُن َقدأ اشأ

َتَرى الأوَ  ًدا َواشأ َتِر َنقأ ُل : اشأ ًدا َيبأَقى الأَماُل ِللأَوِكيِل َوَأمَّا َلوأ َقاَل الأُمَوكِ  َتَرى الأَوِكيُل َنقأ ِكيُل َنِسيَئًة : َواشأ
ِل.َفَيُكوُن َقدأ  َتَراهُ ِللأُمَوكِ    اشأ
ُة )  ِء  1480الأَمادَّ يأ ِتَراِئِه َفِإنأ َكاَن َتبأِعيُض َذِلَك الشَّ َل ِباشأ ِء الَِّذي ُوكِ  يأ َف الشَّ َتَرى َأَحٌد ِنصأ ( إَذا اشأ

تَ  ل َوِإِلَّ َينأُفَذ . َمَثاًل َلوأ َقاَل : اشأ َتَرى الأَوِكيُل ُمِضرًّا َِل َيُكوُن َناِفًذا ِفي َحقِ  الأُمَوكِ  ِر ِلي َطاَقَة ُقَماش  َواشأ
َتِر ِستَّ  ِل َوَيبأَقى َذِلَك ِللأَوِكيِل َأمَّا َلوأ َقاَل : اشأ َفَها َِل َيُكوُن ِشَراُؤُه َناِفًذا ِفي َحقِ  الأُمَوكِ   َكيأاَلت  ِحنأَطًة ِنصأ

ِل. َتَراَها ِللأُمَوكِ  َتَرى َثاَلًثا َيُكوُن َقدأ اشأ  َواشأ
ُة ) الأمَ  َتَراهُ الأَوِكيُل َكاِفًيا  1481ادَّ َتِر ِلي ُجوَخ ُجبَّة  َوَلمأ َيُكنأ الأُجوُخ الَِّذي اشأ ُل : اشأ ( إَذا َقاَل : الأُمَوكِ 

 ِللأُجبَِّة َِل َيُكوُن ِشَراُؤُه َناِفًذا َوَيبأَقى الأُجوُخ َلُه.
ُة )  َء ِبِقيَمِة ِمثأِلِه  ( َكَما َيِصحُّ ِللأَوِكيِل ِبِشَراءِ  1482الأَمادَّ يأ َتِرَي َذِلَك الشَّ ء  ِبُدوِن َبَياِن ِقيَمِتِه َأنأ َيشأ َشيأ

َياءِ  َشأ َفى الأَغبأُن الأَيِسيُر َأيأًضا ِفي اْلأ َتِرَيُه ِبَغبأن  َيِسير  . َوَلِكنأ َِل ُيعأ ُرَها  َكَذِلَك َيِصحُّ َلُه َأنأ َيشأ الَِّتي ِسعأ
ِم ، وَ  ِل ِبُكلِ  َحال  َوَيبأَقى ُمَعيٌَّن َكاللَّحأ َتَرى ِبَغبأن  َفاِحش  َفاَل َينأُفُذ ِشَراُؤُه َعَلى الأُمَوكِ  الأُخبأِز ، َوَأمَّا إَذا اشأ
ِتِه.  الأَماُل َعَلى ِذمَّ

ُة )  وَرةِ  1483الأَمادَّ َراِء ِبالنُُّقوِد ، َوِبَهِذِه الصُّ َرُف ِللشِ  اَلِق ُيصأ طأ ِتَراُء َعَلى اْلأِ ء  ( اِِلشأ  الأَوِكيُل ِبِشَراِء َشيأ



ِل َوَيبأَقى ِللأَوِكيِل. ء  ُمَقاَيَضًة َِل َينأُفُذ ِفي َحقِ  الأُمَوكِ   إَذا َباَدَلُه ِبَشيأ
ُة )  َرُف  1484الأَمادَّ ِسم  ُمَعيَّن  ُتصأ ء  َِلِزم  ِلَموأ َل َأَحٌد آَخَر ِبِشَراِء َشيأ  ( إَذا َوكَّ
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ِتَراِء ُجبَّة  َشاِليَّة  ، الأَوَكاَلُة ِلَذِلكَ  ِبيِع َعَلى اشأ ِسِم الرَّ َل َأَحٌد آَخَر ِفي َموأ ِسِم َأيأًضا . َمَثاًل : َلوأ َوكَّ  الأَموأ

َتَراَها الأَوِكيُل بَ  يأِف ، َفِإَذا اشأ ِمَلَها ِفي َهَذا الصَّ َتعأ ِتَراِء ُجبَّة  َعَلى َأنأ َيسأ َلُه ِِلشأ َد ُمرُ َيُكوُن َقدأ َوكَّ ِسِم عأ وِر َموأ
ِل َوَتبأَقى الأُجبَُّة ِللأَوِكيلِ  ِتَيِة َِل َينأُفُذ ِشَراُؤُه ِفي َحقِ  الأُمَوكِ  َنِة اْلأ يأِف َأوأ ِفي َرِبيِع السَّ  .الصَّ

ُة )  َء ِلَنفأسِ  1485الأَمادَّ يأ َتِرَي َذِلَك الشَّ ء  ُمَعيَّن  َأنأ َيشأ ِتَراِء َشيأ َل ِباشأ ِه َحتَّى َِل َيُكوَن َلُه ( َليأَس ِلَمنأ ُوكِ 
َتَراهُ  ِل إِلَّ َأنأ َيُكوَن َقدأ اشأ ِسي َبلأ َيُكوُن ِللأُمَوكِ  َتَريأُت َهَذا ِلَنفأ ِتَراِئِه اشأ َيَد ِمنأ َوِإنأ َقاَل : ِعنأَد اشأ ِبَثَمن  َأزأ

ُل َأوأ ِبَغبأن  َفاِحش  إنأ َلمأ َيُكنأ الأ  ُل َقدأ َعيََّن الثََّمَن َفِحيَنِئذ  َيُكوُن َذِلَك الأَماُل الثََّمِن الَِّذي َعيََّنُه الأُمَوكِ  ُمَوكِ 
ِل َحاِضًرا َيُكوُن ذَ  ِن الأُمَوكِ  ِسي َحال  َكوأ َتَريأت َهَذا الأَماَل ِلَنفأ ِلَك الأَماُل ِللأَوِكيِل َوَأيأًضا َلوأ َقاَل الأَوِكيُل اشأ

 ِللأَوِكيِل.
ُة )  َتِر ِلي َفَرَس ُفاَلن  ، َوَسَكَت الأَوِكيُل ِمنأ ُدوِن َأنأ َيُقوَل : َِل ( َلوأ َقاَل :  1486الأَمادَّ َأَحٌد ِْلَخَر : اشأ

ِلي َيُكوُن لِ  َتَريأته ِلُمَوكِ  ِتَراِئِه : اشأ َتَرى َذِلَك الأَفَرَس ، َفِإنأ َقاَل : ِعنأَد اشأ ِلِه ، َوِإنأ َأوأ َنَعمأ ، َوَذَهَب َواشأ ُمَوكِ 
َترَ  تَ َقاَل : اشأ ِلِه ُثمَّ َقاَل اشأ ِسِه . َأوأ ُمَوكِ  َتَريأته : َوَلمأ ُيَقيِ دأ ِبَنفأ ِسي َيُكوُن َلُه ، َوِإَذا َقاَل : اشأ َريأُتُه يأته ِلَنفأ

ُق َوِإنأ َكاَن َقا َل َتَلِف الأَفَرِس َأوأ ُحُدوِث َعيأب  ِبِه ُيَصدَّ ِلي : َفِإنأ َكاَن َقدأ َقاَل : َهَذا َقبأ َد ِلُمَوكِ  َل : َهَذا َبعأ
 َذِلَك َفاَل.
ُة )  َتِرَي َشيأًئا َفِِلَيِ ِهَما َقَصَد  1487الأَمادَّ َصاِن ُكلٌّ ِمنأُهَما َعَلى ِحَدة  َأَحًدا َعَلى َأنأ َيشأ َل َشخأ ( َلوأ َوكَّ

َء َيُكوُن َلُه. يأ ِتَراِئِه َذِلَك الشَّ  الأَوِكيُل َوَأَراَد ِعنأَد اشأ
ُة )  . 1488الأَمادَّ ِلِه َِل َيِصحُّ َراِء َماَلُه ِلُمَوكِ   ( َلوأ َباَع الأَوِكيُل ِبالشِ 
ُة )   ( إَذا اطََّلَع الأَوِكيُل َعَلى َعيأِب الأَماِل الَِّذي  1489الأَمادَّ
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ُه ِمنأ َذاِتِه ، َوَلِكنأ  ِل ، َفَلُه َأنأ َيُردَّ َل َأنأ ُيَسلِ َمُه إَلى الأُمَوكِ  َتَراهُ َقبأ ِل اشأ ِر الأُمَوكِ  ُه ِباَل َأمأ  َليأَس َلُه َأنأ َيُردَّ

ِليِم إَليأِه. َد التَّسأ ِكيُلُه َبعأ  َوَتوأ
ُة )  ٌل َأيأًضا َوَليأَس َلُه َأنأ  1490الأَمادَّ ِل ُمَؤجَّ اًل َفُهَو ِفي َحقِ  الأُمَوكِ  َتَرى الأَوِكيُل الأَماَل ُمَؤجَّ ( إَذا اشأ

ُلَب الثََّمَن مِ ُيَطاِلَب ِبَثَمِنِه َنقأ  َل الأَباِئُع الثََّمَن َفِللأَوِكيِل َأنأ َيطأ ًدا إَذا َأجَّ ِتَراِء الأَوِكيِل َنقأ َد اشأ نأ ًدا . َوَلِكنأ َبعأ
ًدا. ِل َنقأ  الأُمَوكِ 



ُة )  َراِء َثَمَن الأَمِبيِع ِمنأ َماِلِه َوَقَبَضُه َفَلهُ  1491الأَمادَّ َطى الأَوِكيُل ِبالشِ  ِل ( إَذا أَعأ  َأنأ َيرأِجَع إَلى الأُمَوكِ 
َتَرى وَ  ِبَس الأَماَل الأُمشأ ِل َوَلُه َأيأًضا َأنأ َيحأ َطاُه ِمنأ الأُمَوكِ  ِني َلُه َأنأ َيأأُخَذ الثََّمَن الَِّذي أَعأ ُلَب َثَمَنُه ِمنأ َيعأ َيطأ

طَ  َتِلَم الثََّمَن َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َقدأ أَعأ ِلِه إَلى َأنأ َيسأ  اُه إَلى الأَباِئِع.ُمَوكِ 
ُة )  َراِء ، َأوأ َضاَع َقَضاًء َيتأَلُف ِمنأ َماِل  1492الأَمادَّ َتَرى ِفي َيِد الأَوِكيِل ِبالشِ  ( إَذا َتِلَف الأَماُل الأُمشأ

ِتيَفاءِ  ِل اسأ ٌء . َوَلِكنأ َلوأ َحَبَسُه الأَوِكيُل ِْلَجأ ُقُط ِمنأ الثََّمِن َشيأ ِل َوَِل َيسأ الثََّمِن َوَتِلَف ِفي َهِذِه الأَحاِل  الأُمَوكِ 
 َأوأ َضاَع َيلأَزُم َعَلى الأَوِكيِل َأَداُء َثَمِنِه.

ُة )  ِل. 1493الأَمادَّ ِن الأُمَوكِ  َراِء َأنأ ُيِقيَل الأَبيأَع ِبُدوِن إذأ  ( َليأَس ِللأَوِكيِل ِبالشِ 
ُل الثَّاِلُث: ِفي الأَوَكاَلِة ِبالأَبيأعِ   الأَفصأ

ُة ) الأَما ِلِه ِبالثََّمِن الَِّذي َيَراهُ ُمَناِسًبا َقِلياًل َكاَن َأوأ  1494دَّ َلًقا َأنأ َيِبيَع َماَل ُمَوكِ   ( ِللأَوِكيِل ِبالأَبيأِع ُمطأ
 َكِثيًرا. 
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ُة )  ُل الثََّمَن َفَليأَس ِللأَوِكيِل َبيأُعُه ِبَأنأَقَص  1495الأَمادَّ ُل ، َفِإَذا َباَع ( إَذا َعيََّن الأُمَوكِ  ِممَّا َعيََّنُه الأُمَوكِ 

ِل َوسَ  ِن الأُمَوكَّ ِل َوَلوأ َباَعُه ِبُنقأَصاِن الثََّمِن ِباَل إذأ ُقوًفا َعَلى إَجاَزِة الأُمَوكِ  لََّم الأَماَل إَلى َينأَعِقُد الأَبيأُع َموأ
َنُه َذِلَك النُّقأَصانَ  ِل َأنأ ُيَضمِ  َتِري َفِللأُمَوكِ   .الأُمشأ

ُة )  . 1496الأَمادَّ ِسِه َِل َيِصحُّ ِلِه ِلَنفأ َتَرى الأَوِكيُل ِبالأَبيأِع َماَل ُمَوكِ   ( إَذا اشأ
ُة ) ِلِه ِلَمنأ َِل َتُجوُز َشَهاَدُتُهمأ َلُه إِلَّ َأنأ َيُكوَن َقدأ  1497الأَمادَّ  ( َليأَس ِللأَوِكيِل ِبالأَبيأِع َأنأ َيِبيَع َماَل ُمَوكِ 
ِلِه َباَعُه بِ  َلُه َوَكاَلًة َعامًَّة ِبَقوأ ُل َقدأ َوكَّ َيَد ِمنأ ِقيَمِتِه َفِحيَنِئذ  َيِصحُّ . َوَأيأًضا إنأ َكاَن الأُمَوكِ  ُه ِلَمنأ َأزأ : ِبعأ

 ِشئأت َفِفي َهِذِه الأَحاِل َيُجوُز ِللأَوِكيِل َبيأُعُه ِبَثَمِن الأِمثأِل ِلَهؤَُِلِء.
ُة )  ارِ ( ِللأوَ  1498الأَمادَّ ُروَفة  َبيأَن التُّجَّ ة  َمعأ ًدا َأوأ َنِسيَئًة ِلُمدَّ ِلِه َنقأ َلِق ِبالأَبيأِع َأنأ َيِبيَع َماَل ُمَوكِ   ِكيِل الأُمطأ

ِف َوالأَعاَدِة َوَأيأًضا إنأ  ة  َطِويَلة  ُمَخاَلَفة  ِللأُعرأ َل  َكانَ ِفي َحقِ  َذِلَك الأَماِل َوَليأَس َلُه َأنأ َيِبيَعُه ِلُمدَّ َقدأ ُوكِ 
ُل : بِ  ِد َصَراَحًة َأوأ َدَِلَلًة َفَليأَس َلُه َأنأ َيِبيَع َنِسيَئًة . َمَثاًل َلوأ َقاَل : الأُمَوكِ  ًدا َأوأ ِبالأَبيأِع ِبالنَّقأ عأ َهَذا الأَماَل َنقأ

 النَِّسيَئِة.ِبعأ َماِلي َهَذا َوَأدِ  َديأِني َفَليأَس ِللأَوِكيِل َأنأ َيِبيَع َذِلَك الأَماَل بِ 
ُة )  َف الأَماِل الَِّذي ِفي َتبأِعيِضِه َضَرٌر َفِإنأ َلمأ َيُكنأ ِفيِه َضَرٌر  1499الأَمادَّ ( َليأَس ِللأَوِكيِل َأنأ َيِبيَع ِنصأ
 َفَلُه َذِلَك.
ُة )  َمُن إَذا (ِللأَوِكيِل َأنأ َيأأُخَذ ِفي ُمَقاَبَلِة َثَمِن الأَماِل الَِّذي َباَعُه  1500الأَمادَّ َنِسيَئًة َرهأًنا َأوأ َكِفياًل َوَِل َيضأ

َلَس الأَكِفيُل.  َتِلَف الرَّهأُن َأوأ َأفأ
ُة )   ( َليأَس ِللأَوِكيِل َأنأ َيِبيَع ِباَل َرهأن  َوَِل َكِفيل   1501الأَمادَّ
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ُل ِبعأ ِبالأَكِفيِل َأوأ ِبالرَّهأِن.  إَذا َقاَل : الأُمَوكِ 

ةُ  َبُر الأَوِكيُل ِبالأَبيأِع َعَلى َأَداِء َثَمِن الأَماِل الَِّذي َباَعُه ِمنأ َماِلِه إَذا َلمأ َيأأُخذأ َثَمَنُه  1502 ) الأَمادَّ ( َِل ُيجأ
َتِري.  ِمنأ الأُمشأ

ُة )  ُل َثَمَن الأَمِبيِع َيِصحُّ َوِإنأ َكاَن الأَقبأُض َحقَّ الأ  1503الأَمادَّ  َوِكيِل.( إَذا َقَبَض الأُمَوكِ 
ُة )  ِتيَفاِء َثَمِن الأَماِل الَِّذي َباَعُه َوَِل  1504الأَمادَّ ُبوًرا َعَلى اسأ َرة  َفاَل َيُكوُن َمجأ ( إَذا َكاَن الأَوِكيُل ِبَغيأِر ُأجأ

ِصيِل الثََّمِن إَذا َلمأ  َلُه ِبَقبأِض َوَتحأ َل ُمَوكِ  ِصيِلِه ، َوَلِكنأ َيلأَزُم َأنأ ُيَوكِ  لأُه ِبِرَضاِئِه ، َوَأمَّا َعَلى َتحأ  ُيَحصِ 
ِتيَفاِئِه. ِصيِل الثََّمِن َواسأ ُبوٌر َعَلى َتحأ َساِر َفُهَو َمجأ مأ ِل َوالسِ  ِلَّ َرة  َكالدَّ  الأَوِكيُل ِبالأَبيأِع ِبُأجأ

ُة )  ِسِه َوَلِكنأ َِل  1505الأَمادَّ ِلِه َوُيلأَزُم ( الأَوِكيُل ِبالأَبيأِع َلُه َأنأ ُيِقيَل الأَبيأَع ِبَنفأ َقاَلُة ِفي َحقِ  ُمَوكِ  َتنأُفُذ َهِذِه اْلأِ
ِل. َطاِء الثََّمِن ِللأُمَوكِ   َعَلى إعأ

يَفاءِ  ُل الرَّاِبُع: ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأَمأأُموِر ِباْلأِ  الأَفصأ
ُة )  اهُ الأَمأأُموُر ِمنأ َماِلِه ، ( إَذا َأَمَر َأَحٌد َغيأَرُه ِبَأَداِء دَ  1506الأَمادَّ يأن  َعَليأِه ِلَرُجل  َأوأ ِلَبيأِت الأَماِل ، َوَأدَّ

ِمُر ُرُجوَع الأ  ِني َسَواٌء َشَرَط اْلأ َتِرطأ . َيعأ ِمُر ُرُجوَعُه َأوأ َلمأ َيشأ ِمِر َشَرَط اْلأ َمأأُموِر ِبَأنأ َفِإنَُّه َيرأِجُع َعَلى اْلأ
َتِرطأ َذِلَك ِبَأنأ َقاَل َقاَل : َمَثاًل : َأدِ  دَ  ُه ِمنِ ي َأوأ َلمأ َيشأ َدُه ُخذأ ِف َديأِني َوَبعأ ُد . َأوأ َيُه َلك َبعأ يأِني َعَلى َأنأ ُأَؤدِ 
 : َفَقطأ َأدِ  َديأِني .

ُة )  يأِن ِمنأ َماِلِه ِبَدَراِهَم َمغأُشوَشة  إَذا  1507الأَمادَّ  ( الأَمأأُموُر ِبِإيَفاِء الدَّ
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ُشوَشًة َوالأَمأأُموُر ِبِإيَفاِء الدَّ أَ  ِمِر َدَراِهَم َمغأ اِئَن َدَراِهَم َخاِلَصًة ، َفِإنَُّه َيأأُخُذ ِمنأ اْلأ َطى الدَّ يأِن ِبَدَراِهَم عأ

ُشوَشًة َأيأ  ِمِر َدَراِهَم َمغأ يأَن ِبَدَراِهَم َمغأُشوَشة  َفِإنَُّه َيأأُخُذ ِمنأ اْلأ ًضا . َأمَّا َلوأ َكاَن َمأأُموًرا َخاِلَصة  إَذا َأدَّى الدَّ
يأِن  ِمِر َفِإنَُّه َيرأِجُع َعَليأِه ِبِمثأِل الدَّ ُه ِبَديأِن اْلأ اِئِن َوَقاصَّ يأِن َفَباَع َماَلُه ِللدَّ َباِلًغا َما َبَلَغ ، َحتَّى َلوأ ِبِإيَفاِء الدَّ

ثَ  اِئِن ِبَأكأ َياَدَة ِمنأ َديأِنِه.َكاَن الأَمأأُموُر َقدأ َباَع َماَلُه ِمنأ الدَّ ِمِر الأَمِديِن َأنأ َيُحطَّ الزِ   َر ِمنأ ِقيَمِتِه َفَليأَس ِلْلأ
ُة )  ِمِر  1508الأَمادَّ ِلِه َوِعَياِلِه ، َفِإنَُّه َيرأِجُع َعَلى اْلأ ( إَذا َأَمَر َواِحٌد آَخَر َأنأ ُينأِفَق َعَليأِه َأوأ َعَلى أَهأ

ِطيك النََّفَقَة َكَذِلَك َلوأ ِبِمثأِل َما َأنأَفَقُه ِبقَ  ِلِه َأنأِفقأ َوَأَنا أُعأ َتَرَط ُرُجوَعُه ِبَقوأ ُروِف َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َقدأ اشأ ِر الأَمعأ دأ
ِر الأَمعأ  ِمِر ِبَما َأنأَفَقُه ِبَقدأ َتِرطأ ُروِف َأَمَرُه ِبِإنأَشاِء َداِرِه َفَأنأَشَأَها الأَمأأُموُر ، َفِإنَُّه َيرأِجُع َعَلى اْلأ َوِإنأ َلمأ َيشأ

 ُرُجوَعُه.
ُة )  قأ َعَليأِه ِبَها 1509الأَمادَّ ِلِه : َأقأِرضأ ُفاَلًنا َكَذا ِدرأَهًما َأوأ َهبأُه إيَّاَها َأوأ َتَصدَّ  ( َلوأ َأَمَر َواِحٌد آَخَر ِبَقوأ

ِطَيك َفَفَعَل الأَمأأُموُر ، َفِإنَُّه َيرأِجُع َعَلى ا َدُه َأَنا أُعأ ِلِه َمَثاًل َأَنا َوَبعأ َتِرطأ الرُُّجوَع ِبَقوأ ِمِر . َأمَّا إَذا َلمأ َيشأ ْلأ
ِط َفَليأَس ِللأَمأأُموِر الرُُّجوُع َوَلِكنأ َلوأ َكانَ  َد َذِلَك . َبلأ َقاَل َفَقطأ : أَعأ ُه ِمنِ ي َبعأ ِطَيك َأوأ ُخذأ ُرُجوُع  أُعأ



َتاًدا ِبَأنأ كَ  َتَرطأ الرُُّجوُع.الأَمأأُموِر ُمَتَعاَرًفا َوُمعأ ِجُع َوِإنأ َلمأ ُيشأ ِمِر َأوأ َشِريِكِه ، َفِإنَُّه َيرأ  اَن ِفي ِعَياِل اْلأ
ُة )  ِر  1510الأَمادَّ ُر َأَحد  إِلَّ ِفي ِملأِكِه َفَلوأ َقاَل : ِْلَخَر : ُخذأ َهَذا الأَماَل َوَألأِقِه ِفي الأَبحأ ( َِل َينأُفُذ َأمأ

ِمِر َفِلَصاِحِب الأَماِل َأنأ ُيَضمِ َن الَِّذي َألأَقاُه وَ  َفَأَخَذُه الأَمأأُمورُ  ِر َوُهَو َعاِلٌم ِبَأنَُّه ِلَغيأِر اْلأ َِل َوَألأَقاُه ِفي الأَبحأ
َبًرا. ِمِر َما َلمأ َيُكنأ ُمجأ َء َعَلى اْلأ  َشيأ

ُة )  َي َديأَنُه ِبَقوأ  1511الأَمادَّ ُرُه َكَذا ِمنأ َماِلك َفَوَعَدُه ِبَأَداِئِه ( َلوأ َأَمَر َواِحٌد آَخَر َأنأ ُيَؤدِ  ِلِه . َأدِ  َديأِني َوَقدأ
ِدِه. ِد َوعأ َبُر َعَليأِه ِبُمَجرِ  ََداِء َفاَل ُيجأ َتَنَع َعنأ اْلأ  ُثمَّ امأ

ُة )  ِمِر َديأٌن ِفي ِذمَِّة الأَمأأُموِر َأوأ َكاَن َلُه ِعنأَدُه َوِديعَ  1512الأَمادَّ  ٌة ِمنأ النُُّقوِد ( إَذا َكاَن ِلْلأ
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َبُر َعَلى َأَداِئِه . َأمَّا َلوأ َقاَل : ِبعأ َماِلي الأُفاَلنِ  َي َديأَنُه ِمنأُهَما ، َفِإنَُّه ُيجأ يَّ َوَأدِ  َديأِني َفاَل َوَأَمَرُه َأنأ ُيَؤدِ 

َبُر َعَليأِه إَذا َكاَن الأَمأأُموُر َوِكياًل ُمَتَبرِ ًعا َوِإنأ َكانَ  َبُر َعَلى َبيأِع الأَماِل َوَأَداِء َديأِن ُيجأ َرِة ُيجأ ُجأ  َوِكياًل ِباْلأ
ِمِر.  اْلأ

ُة )  ِطَها ِلَداِئِني ُفاَلن  َفَليأَس ِلَساِئِر  1513الأَمادَّ َراِهِم َوَقاَل : أَعأ َداًرا ِمنأ الدَّ َطى َأَحٌد آَخَر ِمقأ ( إَذا أَعأ
ِمِر َصاَلِحيٌَّة َأنأ يَ  َراِهَم إِلَّ ُغَرَماِء اْلأ ِطَي ِتلأَك الدَّ ًة َوَليأَس ِللأَمأأُموِر َأنأ ُيعأ َراِهِم ِحصَّ أأُخُذوا ِمنأ ِتلأَك الدَّ
ِمُر. اِئِن الَِّذي َعيََّنُه َلُه اْلأ  ِللدَّ

ُة )  َي َديأَنُه َوَقبأ  1514الأَمادَّ َراِهِم َعَلى َأنأ ُيَؤدِ  َداًرا ِمنأ الدَّ َطى َأَحٌد ِمقأ ِطَي الأَمأأُموُر ( َلوأ أُعأ َل َأنأ ُيعأ
ِمرِ  َراِهُم إَلى َتِرَكِة اْلأ ِجُع ِتلأَك الدَّ ِمِر َترأ َت اْلأ َلُه إَليأِه َعِلَم َموأ َلَغ َوُيَوصِ  اِئَن َذِلَك الأَمبأ اِئَن َأنأ الدَّ  َوَيلأَزُم الدَّ

 ُيَراِجَع التَِّرَكَة.
ُة )  َطى َأَحٌد آَخَر مِ  1515الأَمادَّ ِنِه َقدأ َنَهاُه ( َلوأ أَعأ ِطَيَها ِلَداِئِنِه َحاَل َكوأ َراِهِم َعَلى َأنأ ُيعأ َداًرا ِمنأ الدَّ قأ

اِئِن َأوأ َتأأ  رأ ِبَها َسَنِدي الَِّذي ُهَو ِفي َيِد الدَّ َها َلُه َما َلمأ ُتَظهِ  ِلِه َِل ُتَسلِ مأ ِليِمَها ِبَقوأ ُخذأ ِمنأُه إيَصاًِل َعنأ َتسأ
ِعرأ ِبَقبأِضهَ  اِئُن َوَلمأ ُيثأِبتأ َقبأَضَها َوَأَخَذَهاُيشأ َعَل َكَما َأَمَرُه َوَأنأَكَرَها الدَّ  ا ، َفِإَذا َسلََّمَها ِمنأ ُدوِن َأنأ َيفأ

َنَها ِللأَمأأُموِر. ِمِر َفَلُه َأنأ ُيَضمِ  اِئُن َثاِنًيا ِمنأ اْلأ  الدَّ
ُل الأَخاِمُس ِفي الأُخُصوَمةِ   الأَفصأ

ُة )  َتَرُط ِرَضاُء  1516الأَمادَّ َل َمنأ َشاَء ِبالأُخُصوَمِة َوَِل ُيشأ َعى َعَليأِه َأنأ ُيَوكِ  ِعي َوالأُمدَّ ( ِلُكل   ِمنأ الأُمدَّ
َخِر.  اْلأ

ُة )  َتَبُر َوِإَذا َلمأ  1517الأَمادَّ ِلِه إنأ َكاَن ِفي ُحُضوِر الأَحاِكِم ُيعأ  َيُكنأ ( إقأَراُر الأَوِكيِل ِبالأُخُصوَمِة َعَلى ُمَوكِ 
َتَبُر َوَينأَعِزُل ُهَو ِمنأ الأَوَكاَلِة.   ِفي ُحُضوِر الأَحاِكِم َفاَل ُيعأ
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ُة )  ِل  1518الأَمادَّ َراَرُه َعَليأِه َيُجوُز ، َفاَل َيِصحُّ إقأَراُر الأَوِكيِل َعَلى الأُمَوكِ  َتثأَنى إقأ َل َأَحٌد آَخَر َواسأ ( إَذا َوكَّ

وَرةِ  ِة ِبَهِذِه الصُّ َِخيَرَة ِمنأ الأَمادَّ َرَة اْلأ ِنِه َغيأَر  1456 ) َراِجعأ الأِفقأ ( َوِإَذا َأَقرَّ ِفي ُحُضوِر الأَحاِكِم َحال  َكوأ
قأَراِر َينأَعِزُل ِمنأ الأَوَكاَلِة.  َمأأُذون  ِباْلأِ

ُة )  َتلأِزُم الأَوَكاَلَة  1519الأَمادَّ َوى ( الأَوَكاَلُة ِبالأُخُصوَمِة َِل َتسأ عأ ِبالأَقبأِض . ِبَناًء َعَليأِه َليأَس ِللأَوِكيِل ِبالدَّ
ُكوِم ِبِه َما َلمأ َيُكنأ َوِكياًل ِبالأَقبأِض َأيأًضا.  َصاَلِحَيُة َقبأِض الأَماِل الأَمحأ

ُة )  َتلأِزُم الأَوَكاَلَة ِبالأُخُصوَمِة. 1520الأَمادَّ  ( الأَوَكاَلُة ِبالأَقبأِض َِل َتسأ
لُ  ِل الأَوِكيلِ  الأَفصأ اِدُس: ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبَعزأ  السَّ

ُة )  ُلُه َكمَ  1521الأَمادَّ ِزَل َوِكيَلُه ِمنأ الأَوَكاَلِة َوَلِكنأ إنأ َتَعلََّق ِبِه َحقٌّ آَخُر َفَليأَس َلُه َعزأ ِل َأنأ َيعأ ا ( ِللأُمَوكِ 
يأِن َفَليأَس ِللرَّاِهِن  إَذا َرَهَن َمِديٌن َماَلُه َوِحينَ  َل آَخَر ِبَبيأِع الرَّهأِن ِعنأَد ُحُلوِل َأَجِل الدَّ ِدِه َوكَّ ِد الرَّهأِن َوَبعأ َعقأ

َل َأَحٌد آَخَر ِبالأُخُصوَمِة ِبَطلَ  َتِهِن ، َكَذِلَك َلوأ َوكَّ ُل َذِلَك الأَوِكيِل ِبُدوِن ِرَضاِء الأُمرأ ِل َعزأ ِعي الأُمَوكِ  ِب الأُمدَّ
ُلُه ِفي ِغَياِب الأُمدَِّعي.  َليأَس َلُه َعزأ

ُة )  َسُه ِمنأ الأَوَكاَلِة َوَلِكنأ َلوأ َتَعلََّق ِبِه َحقُّ الأَغيأِر َكَما ُذِكَر آِنًفا َيُكو  1522الأَمادَّ ِزَل َنفأ ُن ( ِللأَوِكيِل َأنأ َيعأ
ُجوًرا َعَلى إيَفاِء الأَوَكاَلِة.  َمحأ

ُة )  ِل َوَيُكوَن ( إذَ  1523الأَمادَّ ُل الأَوِكيَل َيبأَقى َعَلى َوَكاَلِتِه إَلى َأنأ َيِصَل إَليأِه َخَبُر الأَعزأ ا َعَزَل الأُمَوكِ 
ُفُه َصِحيًحا إَلى َذِلَك   َتَصرُّ
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 الأَوقأِت.

ُة )  َل بِ  1524الأَمادَّ ِلَم الأُمَوكِ  َسُه َيلأَزُمُه َأنأ ُيعأ َدِتِه إَلى ( إَذا َعَزَل الأَوِكيُل َنفأ ِلِه َوَتبأَقى الأَوَكاَلُة ِفي ُعهأ َعزأ
َلُه. ُل َعزأ َلَم الأُمَوكِ   َأنأ َيعأ

ُة )  اِئنُ  1525الأَمادَّ َلُه الدَّ يأِن ِفي ِغَياِب الأَمِديِن َأمَّا إَذا َوكَّ َلُه ِبَقبأِض الدَّ ُل َوِكيِلِه الَِّذي َوكَّ ِل َعزأ  ( ِللأُمَوكِ 
ِل ِعلأَم الأَمِديِن ، َوِفي َهِذِه الأَحاَلِة إَذا ِفي ُحُضوِر الأَمِدينِ  ُلُه َما َلمأ َيلأَحقأ َخَبُر الأَعزأ اِئِن َعزأ  َفاَل َيِصحُّ ِللدَّ

يأِن. َلُه َبِرَئ ِمنأ الدَّ َلَم َعزأ يأَن ِللأَوِكيِل َقبأَل َأنأ َيعأ  َأدَّى الأَمِديُن الدَّ
ُة )  ِل ِبِه َوَينأَعِزُل الأَوِكيُل ِمنأ الأَوَكاَلِة ِبَطِبيَعِتِه.( َتنأَتِهي الأَوَكاَلةُ  1526الأَمادَّ   ِبِخَتاِم الأُمَوكِ 
ُة )  ِل َوَلِكنأ إَذا َتَعلََّق ِبِه َحقُّ الأَغيأِر َِل َينأَعِزُل. 1527الأَمادَّ  ( َينأَعِزُل الأَوِكيُل ِبَوَفاِة الأُمَوكِ 
ُة )  َة ( َينأَعِزُل َوِكيُل الأ  1528الأَمادَّ ِل ) ُانأُظرأ الأَمادَّ ِت الأُمَوكِ   ( 1466َوِكيِل َأيأًضا ِبَموأ
ُة )  ُم الأَوَكاَلِة َوِلَذِلَك َِل َيُقوُم َواِرُث  1529الأَمادَّ ِني إَذا َماَت الأَوِكيُل َيُزوُل ُحكأ ( الأَوَكاَلُة َِل ُتوَرُث . َيعأ

 الأَوِكيِل َمَقاَمُه.



ُة )  ِل َأوأ الأَوِكيِل.( َتبأُطلُ  1530الأَمادَّ   الأَوَكاَلُة ِبُجُنوِن الأُمَوكِ 
ِنيَِّة  َراَدِة السَّ ُوَلى َسَنَة  20َتاِريُخ اْلأِ ِريًَّة .  1291ُجَماَدى اْلأ  ِهجأ
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 "بعد صورة الخط الهمايوني"
 )ليعمل بموجبه(

بأَراءِ الأِكَتاُب الثَّاِني َعَشر الصُّ   لأِح َواْلأِ
: َبَعِة َأبأَواب  َمة  َوَأرأ َتِمُل َعَلى ُمَقدِ   َوَيشأ

ِهيَّةِ  ِطاَلَحاِت الأِفقأ َمٌة: ِفي َبَياِن َبعأِض اِِلصأ  الُمَقدِ 
ُة )  يَجاِب َوالأقَ  1531الأَمادَّ َفُع النِ َزاَع ِبالتََّراِضي . َوَينأَعِقُد ِباْلأِ ٌد َيرأ لأُح : ُهَو َعقأ  ُبوِل.(الصُّ
ُة )  لأحَ  1532الأَمادَّ  ( الأُمَصاِلُح : ُهَو الَِّذي َعَقَد الصُّ
ُة )  لأِح. 1533الأَمادَّ  (الأُمَصاَلُح َعَليأِه : ُهَو َبَدُل الصُّ
ُة )  َعى ِبِه. 1534الأَمادَّ ُء الأُمدَّ يأ  ( الأُمَصاَلُح َعنأُه : ُهَو الشَّ
ُة )  لأُح َثاَلَثةُ  1535الأَمادَّ  َأقأَسام : ( الصُّ

لأُح َعنأ  ُل : الصُّ َوَّ ُم اْلأ  الأِقسأ
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َعى َعَليأِه ، لأُح الأَواِقُع َعَلى إقأَراِر الأُمدَّ  إقأَرار  ، َوُهَو الصُّ

َعى َعَليأهِ  لأُح الأَواِقُع َعَلى إنأَكاِر الأُمدَّ لأُح َعنأ إنأَكار  َوُهَو الصُّ ُم الثَّاِني : الصُّ  الأِقسأ
ُم  َعى َعَليأِه ِبَأنأ َِل ُيِقرَّ َوَِل الأِقسأ لأُح الأَواِقُع َعَلى ُسُكوِت الأُمدَّ لأُح َعنأ ُسُكوت  َوُهَو الصُّ الثَّاِلُث : الصُّ
 ُينأِكَر.

ُة )  ِتيفَ  1536الأَمادَّ َقاِط ، َوَثاِنيِهَما إبأَراُء اِِلسأ سأ َميأِن : َأَحُدُهَما إبأَراُء اْلأِ بأَراُء َعَلى ِقسأ اِء َأمَّا إبأَراُء ( اْلأِ
َداًرا ِمنأ  ِتِه ، َأوأ َيُحطَّ ِمقأ َقاِط َفُهَو َأنأ ُيبأِرَئ َأَحٌد آَخَر ِمنأ َتَماِم َحقِ ِه الَِّذي َلُه ِفي ِذمَّ سأ بأَراُء اْلأِ ُه َوَهَذا اْلأِ

ِتيَفاِء َفهُ  لأِح َهَذا ، َوَأمَّا إبأَراُء اِِلسأ ِتَراِف َأَحد  ِبَقبأِض الأَمبأُحوُث َعنأُه ِفي ِكَتاِب الصُّ َو ِعَباَرٌة َعنأ اعأ
قأَراِر. َخِر َوُهَو َنوأٌع ِمنأ اْلأِ ِتيَفاِء َحقِ ِه الَِّذي ُهَو ِفي ِذمَِّة اْلأ  َواسأ

ُة )  َوى َدار   1537الأَمادَّ َوى ُمَتَعلِ َقة  ِبُخُصوص  َما َكَدعأ بأَراُء الأَخاصُّ ُهَو إبأَراُء َأَحد  ِمنأ َدعأ ، َأوأ  ( اْلأِ
َوى َديأن  ِمنأ ِجَهة  ِمنأ الأِجَهاِت. َرَعة  ، َأوأ َدعأ  َمزأ



ُة )  َوى. 1538الأَمادَّ بأَراُء الأَعامُّ إبأَراُء َأَحد  آَخَر ِمنأ َكافَِّة الدَّعأ  ( اْلأِ
بأَراءَ  لأَح َواْلأِ ِقُد الصُّ ُل: ِفيأ َبَياِن َمنأ َيعأ َوَّ  الأَباُب اْلأ

ُة )  َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأُمَصاِلُح َعاِقاًل (  1539الأَمادَّ َتَرُط َأنأ َيُكوَن َباِلًغا َفِلَذِلَك َِل َيِصحُّ ُصلأُح  ُيشأ ، َوَِل ُيشأ
ِبيِ  الأَمأأُذوِن إنأ َلمأ يَ  َلًقا ، َوَيِصحُّ ُصلأُح الصَّ ِبيِ  َغيأِر الأُمَميِ ِز ُمطأ ُتوِه َوالصَّ ُنوِن َوالأَمعأ ٌر ُكنأ ِفيِه َضرَ الأَمجأ

ِبيِ  الأَمأأُذوِن َشيأًئا ، َوَأَقرَّ ِبِه َيِصحُّ ُصلأُحُه َعنأ إقأَرار  ، وَ  َعى َأَحٌد َعَلى الصَّ ِبيِ  َبيِ ٌن ، َكَما إَذا ادَّ ِللصَّ
َدار  ِمنأ دَ  َهاِل َديأِنِه . َوِإَذا َصاَلَح َعَلى ِمقأ لأَح َعَلى َتأأِجيِل َوِإمأ ِقَد الصُّ يأِنِه َوَكاَنتأ َلَديأِه َبيِ َنٌة الأَمأأُذوِن َأنأ َيعأ

ِلُف  َمُه َسَيحأ  َِل َيِصحُّ ُصلأُحُه ، َوِإنأ َلمأ َتُكنأ َلَديأِه َبيِ َنٌة َوَعِلَم َأنَّ َخصأ
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َداِر ِقيَمِتِه َيِصحُّ َوَلِكنأ إَذا َصاَلَح َعلَ  َعى َعَلى آَخَر َماًِل َفَصاَلَح َعَلى ِمقأ ى ُنقأَصان  َيِصحُّ ، َوِإنأ ادَّ

.  َفاِحش  َعنأ ِقيَمِة َذِلَك الأَماِل َِل َيِصحُّ
ُة )  َواهُ َيِصحُّ (  1540الأَمادَّ ِبيِ  َعنأ َدعأ إنأ َلمأ َيُكنأ ِفيِه َضَرٌر َبيِ ٌن َفِإنأ َكاَن ِفيِه  إَذا َصاَلَح َوِليُّ الصَّ

َعى َأَحٌد عَ  ِطَي َكَذا َضَرٌر َبيِ ٌن َِل َيِصحُّ ، َفِلَذِلَك َلوأ ادَّ َلى َصِبي   َكَذا َدَراِهَم َوَصاَلَح َأُبوُه َعَلى َأنأ ُيعأ
ِعي . َوِإنأ َلمأ َتُكنأ َلَديأِه َبيِ َنٌة َِل يَ  ِبيِ  َيِصحُّ إنأ َكاَنتأ َبيِ َنٌة َلَدى الأُمدَّ ِصحُّ ، َوِإَذا َكاَن َدَراِهَم ِمنأ َماِل الصَّ

ِبيِ  َديأٌن ِفي ِذمَِّة آَخرَ  َدار  ِمنأُه َِل َيِصحُّ ُصلأُحُه إنأ َكاَنتأ َلَديأِه َبيِ َنٌة  ِللصَّ ، َوَصاَلَحُه َأُبوُه ِبَحطِ  َوَتنأِزيِل ِمقأ
لأُح حِ  ِلُف الأَيِميَن َفَيِصحُّ الصُّ ُلوًما َأنَّ الأَمِديَن َسَيحأ لأُح يَنِئذ  َوَيِصحُّ ُص َأمَّا إَذا َلمأ َتُكنأ َلَديأِه َبيِ َنٌة ، َوَكاَن َمعأ

. ُلوِبِه ، َوَلِكنأ إَذا ُوِجَد َغبأٌن َفاِحٌش َِل َيِصحُّ َداَر َمطأ ِبيِ  َعَلى َمال  ُتَساِوي ِقيَمُتُه ِمقأ  َوِليِ  الصَّ
ُة )  َلًقا. 1541الأَمادَّ ُتوِه ُمطأ ُنوِن َوالأَمعأ ِبيِ  َوالأَمجأ  ( َِل َيِصحُّ إبأَراُء الصَّ

ُة )  لأِح.( الأَوَكالَ  1542. الأَمادَّ َتلأِزُم الأَوَكاَلَة ِبالصُّ  ُة ِبالأُخُصوَمِة َِل َتسأ
ُة )  َواهُ ، َوَصاَلَح َذِلَك ِبالأَوَكاَلِة َيلأَزُم  1543الأَمادَّ َل َأَحٌد آَخَر َعَلى َأنأ ُيَصاِلَح َعنأ َدعأ ( إَذا َوكَّ

َل ، َوَِل ُيَؤاَخُذ الأَوِكيُل ِبَذلِ  َك َوَِل ُيَطاَلُب ِبِه ، إِلَّ إَذا َكاَن الأَوِكيُل َقدأ َضِمَن الأُمَصاَلُح َعَليأِه الأُمَوكِ 
 إقأَرار  ِبَمال  الأُمَصاَلَح َعَليأِه َفِفي ِتلأَك الأَحاِل ُيَؤاَخُذ الأَوِكيُل ِبَحَسِب َكَفاَلِتِه ، َوَأيأًضا َلوأ َصاَلَح الأَوِكيُل َعنأ 

ِسهِ  لأَح إَلى َنفأ ِجُع َعنأ َمال  ، َوَأَضاَف الصُّ لأِح ِمنأُه ، َوُهَو َيرأ  َفِحيَنِئذ  ُيَؤاَخُذ الأَوِكيُل َأيأ ُيؤأَخُذ َبَدُل الصُّ
ِل ، َمَثاًل :   َعَلى الأُمَوكِ 
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َلِغ ، َوَِل َيُكونُ  َطاُء َذِلَك الأَمبأ َل إعأ ُئوًِل َلوأ َصاَلَح الأَوِكيُل ِبالأَوَكاَلِة َعَلى َكَذا َدَراِهَم َيلأَزُم الأُمَوكِ   الأَوِكيُل َمسأ

َلُغ ِمنأهُ   ، َوُهَو َيرأِجُع َعنأُه َلِكنأ َلوأ َقاَل : َصاِلحأ َعَلى َكَذا ، َوَأَنا َكِفيٌل ِبِه َفِفي ِتلأَك الأَحاِل ُيؤأَخُذ َذِلَك الأَمبأ



لأُح َعنأ إقأَرار  ِبَمال  َعنأ َمال  فَ  ِلِه ، َوَأيأًضا َلوأ َوَقَع الصُّ ِلِه : َعَلى ُمَوكِ  لأَح ِبَقوأ ِإنأ َكاَن َقدأ َعَقَد الأَوِكيُل الصُّ
وَرِة َبَدُل ا ِم الأَبيأِع ، َوُيؤأَخُذ ِفي َهِذِه الصُّ لأَح َفَيُكوُن ِفي ُحكأ َوى ُفاَلن  َوَعَقَد الصُّ ِني َعنأ َدعأ لأِح َصاِلحأ لصُّ

ِل.  ِمنأ الأَوِكيِل ، َوُهَو َيرأِجُع َعَلى الأُمَوكِ 
ةُ  َصيأِن َفِإنأ  1544)  الأَمادَّ َوى َواِقَعة  َبيأَن َشخأ ِني ِباَل َأمأر  ، َعنأ َدعأ ( إَذا َصاَلَح َأَحٌد ُفُضوًِل ، َيعأ

ِلِه : َعَلى َماِلي الأُفاَلِنيِ  ، َأوأ َأَشاَر إ لأِح إَلى َماِلِه ِبَقوأ لأِح ، َأوأ َأَضاَف َبَدَل الصُّ َلى َضِمَن َبَدَل الصُّ
تُ النُُّقوِد ، أَ  ِلِه َصاَلحأ َلَق ِبَقوأ اَعِة َأوأ َأطأ َلِغ ، َأوأ َهِذِه السَّ ِلِه : َعَلى َهَذا الأَمبأ ُجوَدِة ِبَقوأ  وأ الأُعُروِض الأَموأ

لأُح ِفي َهذِ  َلِغ َيِصحُّ الصُّ َمَن َأوأ ُيِضيَف إَلى َماِلِه ، َأوأ ُيِشيَر إَلى َذِلَك الأَمبأ ِه َعَلى َكَذا ِبُدوِن َأنأ َيضأ
وَرِة الرَّاِبعَ ال لأِح ِفي الصُّ َبِع ، َوَيُكوُن الأُمَصاِلُح ُمَتَبرِ ًعا ، َفِإَذا َلمأ ُيَسلِ مأ َبَدَل الصُّ َرأ َوِر اْلأ ِة َأيأ ِفي ُصوَرِة صُّ

لأُح َوَلِزَمُه بَ  َعى َعَليأِه َفِإنأ َأَجاَز َصحَّ الصُّ ُقوًفا َعَلى إَجاَزِة الأُمدَّ اَلِق َيُكوُن َموأ طأ َدُلُه ، َوِإنأ َلمأ ُيِجزأ اْلأِ
َوى َعَلى َحاِلَها. عأ لأُح َوَتبأَقى الدَّ  َبَطَل الصُّ

َواِل َوُشُروِط الأُمَصاَلِح َعَليأِه َوالأُمَصاَلِح َعنأهُ  ِض َأحأ  الأَباُب الثَّاِني ِفي َبَياِن َبعأ
ُة )  ِم ( إَذا َكاَن الأُمَصاَلُح َعَليأِه َعيأًنا َفُهَو فِ  1545الأَمادَّ ِم الأَمِبيِع ، َوِإَذا َكاَن َديأًنا َفُهَو ِفي ُحكأ ي ُحكأ

ُلُح َْلَنأ َيكُ  ُلُح َْلَنأ َيُكوَن َمِبيًعا ، َأوأ َثَمًنا ِفي الأَبيأِع َيصأ ُء الَِّذي َيصأ يأ وَن َبَدًِل ِفي الثََّمِن ، َوَعَليأِه َفالشَّ
لأِح َأيأًضا.   الصُّ
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ُة )  َطى الأُمَصاِلُح ( ُيشأ  1546الأَمادَّ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأُمَصاَلُح َعَليأِه َماَل الأُمَصاِلِح ، َوِملأَكُه َفِلَذِلَك َلوأ أَعأ

لأِح َِل َيِصحُّ ُصلأُحُه.  َماَل َغيأِرِه ; ِلَيُكوَن َبَدَل الصُّ
ُة ) َتاَجيأِن ِللأَقبأِض ( َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأُمَصاَلُح َعَليأِه َوالأُمَصاَلُح  1547الأَمادَّ ُلوَميأِن إنأ َكاَنا ُمحأ َعنأُه َمعأ

َعى َخِر َحقًّا ، َوادَّ اِر الَِّتي ِهَي ِفي َيِد اْلأ َعى َأَحٌد ِمنأ الدَّ ِليِم ، َوِإِلَّ َفاَل َمَثاًل : َلوأ ادَّ َهَذا ِمنأ  َوالتَّسأ
َويأِهَما ِمنأ ُدوِن َأنأ ُيَعيِ َنا الأَحِديَقِة الَِّتي ِهَي ِفي َيِد َذِلَك َحقًّا ، َوَتَصاَلحَ  ا َعَلى َأنأ َيتأُرَك ِكاَلُهَما َدعأ

َخِر َحقًّا ، َوَصاَلَحُه َعَلى  اِر الَِّتي ِهَي ِفي َيِد اْلأ َعى َأَحٌد ِمنأ الدَّ َعاُهَما َيِصحُّ . َكَذِلَك َلوأ ادَّ َبَدل  ُمدَّ
َوى َيِصحُّ ، َوَلِكنأ  عأ ُلوم  ِلَيتأُرَك الدَّ َعى َعَليأِه َبَدًِل ، َوَأنأ ُيَسلِ َم  َمعأ ِعي ِللأُمدَّ ِطَي الأُمدَّ َلوأ َتَصاَلَحا َعَلى َأنأ ُيعأ

.  َهَذا َحقَُّه ِلَذِلَك َِل َيِصحُّ
 الأَباُب الثَّاِلُث ِفي َحقِ  الأُمَصاَلِح َعنأهُ 

َليأِن: َتِمُل َعَلى َفصأ  َوَيشأ
لأِح َعِن  ُل: ِفي الصُّ َوَّ ُل اْلأ َيانِ الأَفصأ َعأ  اْلأ

ُة )  ِم  1548الأَمادَّ َوى َمال  ُمَعيَّن  َفُهَو ِفي ُحكأ قأَراِر َعَلى َمال  ُمَعيَّن  َعنأ َدعأ لأُح َعنأ اْلأِ ( إنأ َوَقَع الصُّ
عَ  فأ َوى الشُّ ِري َدعأ ِط . َكَذِلَك َتجأ رأ َيِة َوالشَّ ؤأ ِري ِفيِه ِخَياُر الأَعيأِب َوالرُّ ِة َأيأًضا إنأ َكاَن الأَبيأِع ، َفَكَما َيجأ



ُضُه ُيسأ  ُتِحقَّ ُكلُّ الأُمَصاَلِح َعنأُه ، َأوأ َبعأ َتَردُّ َهَذا الأُمَصاَلُح َعَليأِه ، َأوأ الأُمَصاَلُح َعنأُه َعَقاًرا ، َوَلوأ ُاسأ
لأِح ُكلُّ  ُتِحقَّ َبَدُل الصُّ ًضا َوَلوأ ُاسأ لأِح ُكالًّ ، َأوأ َبعأ َداُر ِمنأ َبَدِل الصُّ ِعي ِمنأ الأِمقأ ُلُب الأُمدَّ ُضُه َيطأ ُه ، َأوأ َبعأ

َعى َعَليأِه   الأُمدَّ
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َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر َداًرا ، َوَتَصا ًضا . َمَثاًل َلوأ ادَّ َداَر ِمنأ الأُمَصاَلِح َعنأُه ُكالًّ ، َأوأ َبعأ َلَح َعَلى َذِلَك الأِمقأ

ِطَيُه َكَذا َدَراِهَم َمَع َأنَّ  اَر َأنأ ُيعأ ِعَي َباَع ِتلأَك الدَّ اِر َلُه َيُكوُن َكَأنَّ الأُمدَّ ِن الدَّ َعى َعَليأِه َأَقرَّ ِبَكوأ الأُمدَّ
َكاُم الأَبيأِع َعَلى َما ُذِكَر آِنًفا. ِري ِفي َهَذا َأحأ َعى َعَليأِه ، َوَتجأ  ِللأُمدَّ

ُة )  قأَراِر َعلَ  1549الأَمادَّ لأُح َعنأ اْلأِ َجاَرِة . ( إنأ َوَقَع الصُّ ِم اْلأِ َوى الأَماِل َفُهَو ِفي ُحكأ ى الأَمنأَفَعِة ِفي َدعأ
َتأأجَ  َة َكَذا ِفي َداِرِه َيُكوُن َقدأ اسأ ُكَن ُمدَّ َوى َحِديَقة  َعَلى َأنأ َيسأ َر ِتلأَك َمَثاًل َلوأ َصاَلَح َأَحٌد آَخَر َعنأ َدعأ

اَر ِفي ُمَقاَبَلِة الأَحِديَقِة ِتلأَك الأُمدَّ   ِة.الدَّ
ُة )  ِعي ُمَعاَوَضٌة ، َوِفي َحقِ   1550الأَمادَّ ُكوِت ُهَو ِفي َحقِ  الأُمدَّ نأَكاِر ، َأوأ السُّ لأُح َعنأ اْلأِ ( الصُّ

َعُة ِفي الأَعَقاِر الأُمَصاَلِح عَ  فأ ِري الشُّ ٌع ِللأُمَناَزَعِة ، َفَتجأ َعى َعَليأِه َخاَلٌص ِمنأ الأَيِميِن ، َوَقطأ ِه ، َوَِل َليأ الأُمدَّ
ِعي ُضُه َيُردُّ الأُمدَّ ُتِحقَّ ُكلُّ الأُمَصاَلِح َعنأُه ، َأوأ َبعأ ِري ِفي الأَعَقاِر الأُمَصاَلِح َعنأُه . َوَلوأ ُاسأ َعى  َتجأ ِللأُمدَّ

ًضا َوُيَباِشُر الأُمَخاَصَمَة ِبالأمُ  لأِح ُكالًّ ، َأوأ َبعأ َداَر ِمنأ َبَدِل الصُّ َتَحقُّ َبَدُل َعَليأِه َهَذا الأِمقأ َتَحقِ  ، َوُيسأ سأ
َواهُ. َداِر إَلى َدعأ ِعي ِبَذِلَك الأِمقأ ِجُع الأُمدَّ ًضا ، َوَيرأ لأِح ُكالًّ ، َأوأ َبعأ  الصُّ

ُة )  َدار  ِمنأَها ، َوَأبأَرَأهُ  1551الأَمادَّ َعى َأَحٌد َماًِل ُمَعيًَّنا َكَحِديَقة  َمَثاًل ، َوَصاَلَح َعَلى ِمقأ َعى ( َلوأ ادَّ  الأُمدَّ
َقَط َحقَُّه  َوى َباِقيَها َأيأ َأسأ ِه َوَتَرَك َدعأ َداًرا ِمنأ َحقِ  َوى َباِقيَها َيُكوُن َقدأ َأَخَذ ِمقأ  ِفي َباِقيَها. َعَليأِه َعنأ َدعأ
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َرى  ُخأ يأِن َوَعنأ الأُحُقوِق اْلأ لأِح َعنأ الدَّ ُل الثَّاِني ِفي َبَياِن الصُّ  الأَفصأ

َفى  1552ُة ) الأَمادَّ  َتوأ َدار  ِمنأُه َيُكوُن َقدأ اسأ َخِر َعَلى ِمقأ ( إَذا َصاَلَح َأَحٌد َعنأ َديأِنِه الَِّذي ُهَو ِفي ِذمَِّة اْلأ
َقَط الأَباِقَي َأيأ َأبأَرَأ ِذمََّة الأَمِديِن ِمنأ الأَباِقي. َض َديأِنِه ، َوَأسأ  َبعأ

ُة )  ٌل َيُكوُن َقدأ ( إَذا َصاَلَح َأحَ  1553الأَمادَّ ُلوِبِه الَِّذي ُهَو ُمَعجَّ َهاِل ُكلِ  َنوأع  ِمنأ َمطأ ٌد َعَلى َتأأِجيِل َوِإمأ
ِجيِلِه. َقَط َحقَّ َتعأ  َأسأ

ُة )  ًة  1554الأَمادَّ ٌة َخاِلَصٌة َعَلى َأنأ َيأأُخَذ َبَدَلُه ِسكَّ ُلوِبِه الَِّذي ُهَو ِسكَّ ( إَذا َصاَلَح َأَحٌد َعنأ َمطأ
ًة َخاِلَصًة.َمغأشُ  َقَط َحقَّ َطَلِبِه ِسكَّ  وَشًة َفَيُكوُن َقدأ َأسأ

ُة )  َوى  1555الأَمادَّ ِل الأَخاَلِص ِمنأ الأَيِميِن ِفي َدَعاَوى الأُحُقوِق َكَدعأ َطاِء الأَبَدِل ِْلَجأ لأُح ِبِإعأ ( َيِصحُّ الصُّ



َعِة َوالأُمُروِر. فأ ِب َوالشُّ رأ  َحقِ  الشُّ
بأَراءِ الأَباُب الرَّابِ  لأِح َواْلأِ  ُع ِفي َبَياِن الصُّ

َليأِن: َتِمُل َعَلى َفصأ  َوَيشأ
لأحِ  َكاِم الصُّ ُل ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبَأحأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة )  لأُح َفَليأَس ِلَواِحد  ِمنأ الطََّرَفيأِن َفَقطأ الرُُّجوُع  1556الأَمادَّ  ( إَذا َتمَّ الصُّ
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َعى َعَليأهِ  َوى ، َوَليأَس ِللأُمدَّ عأ لأِح َبَدَلُه ، َوَِل َيبأَقى َلُه َحقٌّ ِفي الدَّ ِعي ِبالصُّ ِلُك الأُمدَّ َداُد  َعنأُه َوَيمأ ِترأ َأيأًضا اسأ

لأِح ِمنأُه.  َبَدِل الصُّ
ُة )  ُخ ُصلأِحِه.( إَذا َماَت َأَحُد الطََّرَفيأِن َفَليأَس ِلَوَرَثِتِه فَ  1557الأَمادَّ  سأ
ُة )  ُخُه َوِإَقاَلُتُه ِبِرَضاِئِهَما َوِإَذا َلمأ َيُكنأ  1558الأَمادَّ ِم الأُمَعاَوَضِة َفِللطََّرَفيأِن َفسأ لأُح ِفي ُحكأ ( إَذا َكاَن الصُّ

ِض الأُحُقوِق َفاَل َيِصحُّ َنقأُض  َقاَط َبعأ ًنا إسأ َنى الأُمَعاَوَضِة َبلأ َكاَن ُمَتَضمِ  َلًقا) َراِجعأ ِفي َمعأ ُخُه ُمطأ ُه َوَفسأ
َة   (. 51الأَمادَّ

ُة )  َقَط َحقَّ  1559الأَمادَّ ِعي َقدأ َأسأ َطاِء َبَدل  َيُكوُن الأُمدَّ لأُح ِللأَخاَلِص ِمنأ الأَيِميِن َعَلى إعأ ( إَذا ُعِقَد الصُّ
ُد. َعى َعَليأِه َبعأ ِلُف الأُمدَّ  ُخُصوَمِتِه ، َوَِل َيحأ

ُة ) ِعي َفِإنأ َكاَن ِممَّا َيَتَعيَُّن  1560 الأَمادَّ َل َأنأ ُيَسلََّم ِللأُمدَّ ُضُه َقبأ لأِح َأوأ َبعأ ( إَذا َتِلَف ُكلُّ َبَدِل الصُّ
ُلُب ِلَمِديِنِه ُكلَّ الأُمَصاَلِح َعنأُه ، َأوأ بَ  َقاِق َأيأ َيطأ ِتحأ ُبوِط ِباِِلسأ ِم الأَمضأ ِييِن َفُهَو ِفي ُحكأ َضُه ِبالتَّعأ ِمنأ عأ
لأِح الأَواِقِع عَ  َواهُ ِفي الصُّ ِعي إَلى َدعأ ِجُع الأُمدَّ لأِح الأَواِقِع َعنأ إقأَرار  َوَيرأ َعى َعَليأِه ِفي الصُّ نأ إنأَكار  ، َأوأ الأُمدَّ

َتيأِن )  لأِح َديأًنا َأيأ ِممَّا َِل يَ  1550،  1548ُسُكوت  ُانأُظرأ الأَمادَّ ِييِن ( ، َوِإنأ َكاَن َبَدُل الصُّ َتَعيَُّن ِبالتَّعأ
َداِر الَِّذي تَ  َطاُء ِمثأِل الأِمقأ َعى َعَليأِه إعأ لأِح َخَلٌل َوَيلأَزُم الأُمدَّ َرُأ َعَلى الصُّ ًشا َفاَل َيطأ ِعي.َكَكَذا ِقرأ  ِلَف ِللأُمدَّ

بأَراءِ  َكاِم اْلأِ ُل الثَّاِني ِفي الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبَأحأ  الأَفصأ
َوى ، َوَِل ِنَزاٌع ،  1561ُة ) الأَمادَّ   ( إَذا َقاَل َأَحٌد َليأَس ِلي َمَع ُفاَلن  َدعأ
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تَها ، َأوأ َما َبقِ  َواَي الَِّتي ِهَي َمَع ُفاَلن  ، َأوأ َتَركأ َي ِلي َأوأ َليأَس ِلي ِعنأَد ُفاَلن  َحقٌّ ، َأوأ َفَرغأت ِمنأ َدعأ

َفيأتُ  َتوأ  َحقِ ي ِمنأ ُفاَلن  ِبالتََّماِم َيُكوُن َقدأ َأبأَرَأهُ. ِعنأَدُه َحقٌّ َأوأ اسأ
ُة ) . 1562الأَمادَّ َوى َذِلَك الأَحقِ  ُقُط َحقُُّه ِمنأ َذِلَك َوَليأَس َلُه َدعأ  ( إَذا َأبأَرَأ َأَحٌد آَخَر ِمنأ َحق   َيسأ

ُة )  َدُه . َيعأ  1563الأَمادَّ ِبأَراِء ُشُموٌل ِلَما َبعأ َل ( َليأَس ِلْلأ ُقُط ُحُقوُقُه الَِّتي َقبأ ِني إَذا َأبأَرَأ َأَحٌد آَخَر َتسأ



َعاُء ِبَها. بأَراِء َفَلُه اِِلدِ  َد اْلأِ بأَراِء َأمَّا ُحُقوُقُه الأَحاِدَثُة َبعأ  اْلأِ
ُة )  َوى ُمَتَعلِ َقة  ِبُخُصوص  َيُكوُن إبأَراءً  1564الأَمادَّ َد  ( إَذا َأبأَرَأ َأَحٌد آَخَر ِمنأ َدعأ َمُع َبعأ ا ، َوَِل ُتسأ َخاصًّ

َوى َحقِ ِه الَِّذي َيَتَعلَُّق ِبَغيأِر َذِلَك الأُخُصوِص  َواهُ الَِّتي َتَتَعلَُّق ِبَذِلَك ، َوَلِكنأ َلُه َدعأ َمَثاًل إَذا َأبأَرَأ َذِلَك َدعأ
َواهُ الَِّتي َتَتَعلَّ  َمُع َدعأ َوى َدار  َفاَل ُتسأ َمُه ِمنأ َدعأ َواهُ َأَحٌد َخصأ َمُع َدعأ بأَراِء ، َوَلِكنأ ُتسأ َد اْلأِ اِر َبعأ ُق ِبِتلأَك الدَّ

ُُموِر. َياِع َوَساِئِر اْلأ ََراِضِي َوالضِ   الَِّتي َتَتَعلَُّق ِباْلأ
ُة )  َعاَوى َأوأ َليأَس ِلي ِعنأَدُه َحقٌّ  1565الأَمادَّ َلًقا َيُكوُن ( إَذا َقاَل َأَحٌد : َأبأَرأأُت ُفاَلًنا ِمنأ َجِميِع الدَّ  ُمطأ

َعى َحقًّا ِمنأ ِجَهِة . الأَكَفالَ  بأَراِء َحتَّى َلوأ ادَّ َل اْلأِ ِعَي ِبَحق   َقبأ َمُع َفَعَليأِه إبأَراًء َعامًّا َفَليأَس َلُه َأنأ َيدَّ ِة َِل ُتسأ
َمعُ  بأَراِء َكِفياًل َفاَل ُتسأ ِلِه : َأنأَت ُكنأَت َقبأَل اْلأِ َعى ِبَقوأ ِلِه :  َلوأ ادَّ َواهُ َعَلى آَخَر ِبَقوأ َمُع َدعأ َواهُ َكَذِلَك َِل ُتسأ َدعأ

َة  بأَراِء ُانأُظرأ الأَمادَّ  .662َأنأَت ُكنأُت َكِفياًل ِلَمنأ َأبأَرأأَتُه َقبأَل اْلأِ
ُة )  َتِرَي ِمنأ كَ  1566الأَمادَّ َعاَوى الَِّتي َتَتَعلَُّق ( إَذا َباَع َأَحٌد َماًِل ، َوَقَبَض َثَمَنُه ، َوَأبأَرَأ الأُمشأ افَِّة الدَّ

َعاَوى الَِّتي َتَتَعلَُّق ِبالثََّمِن الأَمذأكُ  َتِري َكَذِلَك َأبأَرَأ الأَباِئُع ِمنأ َكافَِّة الدَّ وِر َوَتَعاَطَيا َبيأَنُهَما ِبالأَمِبيِع ، َوالأُمشأ
ُتِحقَّ الأَمِبيُع  ِه ُثمَّ ُاسأ َتِري الثََّمَن الَِّذي َكاَن َوَثاِئَق َعَلى َهَذا الأَوجأ َتِردُّ الأُمشأ ِبأَراِء َتأأِثيٌر َما َوَيسأ َفاَل َيُكوُن ِلْلأ

َطاُه ِللأَباِئِع.   أَعأ
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ُة )  ُلوِميَن َوُمَعيَِّنيَن . ِبَناًء َعَليأِه َلوأ َقاَل َأَحٌد : َأبأَرأأ  1567الأَمادَّ ُت َكافََّة ( َيِجُب َأنأ َيُكوَن الأُمبأَرُءوَن َمعأ

ِة الأُفاَلِنيَِّة ، َوَكاَن َمِديَنيَّ ، َأوأ َليأَس ِلي ِعنأَد َأَحد  َحقٌّ َِل َيِصحُّ إبأَراُؤُه َوَأمَّا َلوأ َقاَل : َأبأَرأأُت أََهاِلَي الأَمَحلَّ 
ُدوِديَن َفَيِصحُّ  َخاص  َمعأ بأَراُء.أَهأُل ِتلأَك الأَمَحلَِّة ُمَعيَِّنيَن َوِعَباَرًة َعنأ َأشأ  اْلأِ

ُة )  دِ  َفِلَذِلَك َلوأ َأبأَرَأ َأَحٌد آَخَر َفاَل يُ  1568الأَمادَّ َتدُّ ِبالرَّ بأَراُء َعَلى الأَقُبوِل ، َوَلِكنأ َيرأ َتَرُط ( َِل َيَتَوقَُّف اْلأِ شأ
بَ  ِلِه : َِل َأقأ ِلِس ِبَقوأ بأَراَء ِفي َذِلَك الأَمجأ ِني َقُبوُلُه َوَلِكنأ إَذا َردَّ اْلأِ ُدوًدا . َيعأ بأَراُء َمرأ بأَراَء َيُكوُن َذِلَك اْلأِ ُل اْلأِ

بأَراُء . َوَأيأًضا إَذا َأبأرَ  َتدُّ اْلأِ بأَراِء َفاَل َيرأ َد َقُبوِل اْلأِ ُه َبعأ ٌم . َلِكنأ َلوأ َردَّ َأ الأُمَحاُل َلُه الأُمَحاَل َِل َيبأَقى َلُه ُحكأ
اِئُن الأَكفِ  ُدوًدا.َعَليأِه ، َأوأ الدَّ بأَراُء َمرأ  يَل ، َوَردَّ َذِلَك الأُمَحاُل َعَليأِه ، َأوأ الأَكِفيُل َِل َيُكوُن اْلأِ

ُة )   ( َيِصحُّ إبأَراُء الأَميِ ِت ِمنأ َديأِنِه. 1569الأَمادَّ
ُة )  ِتِه ِمنأ َديأِنِه فَ  1570الأَمادَّ اَل َيُكوُن َصِحيًحا َوَناِفًذا ، َوَأمَّا ( إَذا َأبأَرَأ َأَحٌد َأَحَد الأَوَرَثِة ِفي َمَرِض َموأ

َتَبُر ِمنأ ُثُلِث َماِلِه. يأِن َفَصِحيٌح َوُيعأ َنِبيًّا َلمأ َيُكنأ َواِرًثا َلُه ِمنأ الدَّ  َلوأ َأبأَرَأ َأجأ
ُة )  ُيوِن ِفي َمَرِض مَ  1571الأَمادَّ َرَقًة ِبالدُّ َتغأ ِتِه َأَحَد َمِديَنيأِه َِل َيِصحُّ ( إَذا َأبأَرَأ َمنأ َكاَنتأ َتِرَكُتُه ُمسأ وأ

 إبأَراُؤُه ، َوَِل ُيَنفَُّذ.
ِنيَِّة :  َراَدِة السَّ  .  1291َشوَّال  َسَنَة  6َتاِريُخ اْلأِ
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 "بعد صورة الخط الهمايوني"
 )ليعمل بموجبه(

 قأَرارِ الأِكَتاُب الثَّاِلَث َعَشَر: ِفي اْلأِ 
َبَعِة َأبأَواب  : َتِمُل َعَلى َأرأ  َوَيشأ

قأَرارِ  ُل: ِفي َبَياِن ُشُروِط اْلأِ َوَّ  الأَباُب اْلأ
ُة )  نأَساِن َعنأ َحق   َعَليأِه ِْلَخَر ، َوُيَقاُل ِلَذِلَك ُمِقرٌّ َوِلَهَذا ُمَقرٌّ َلُه  1572الأَمادَّ َباُر اْلأِ قأَراُر ُهَو إخأ ( اْلأِ

 ُمَقرٌّ ِبِه. َوِللأَحق ِ 
ُة )  ِغيَرِة  1573الأَمادَّ ِغيِر َوالصَّ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأُمِقرُّ َعاِقاًل َباِلًغا َفِلَذِلَك َِل َيِصحُّ إقأَراُر الصَّ ( ُيشأ

ُتوَهِة ، َوَِل َيِصحُّ َعَلى َهؤَُِلِء إقأَراُر َأوأ  ُتوِه َوالأَمعأ ُنوَنِة َوالأَمعأ ُنوِن َوالأَمجأ ِصَياِئِهمأ ، َوالأَمجأ  ِلَياِئِهمأ َوَأوأ
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ِم الأَباِلِغ ِفي الأُخُصوَماِت الَِّتي َتِصحُّ َمأأُذوِنيَُّتُه  ِغيَر الأُمَميِ َز الأَمأأُذوَن ُهَو ِفي ُحكأ  ِفيَها.َوَلِكنَّ الصَّ

ُة )  َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأُمَقرَّ َلُه َعاِقاًل ِبَناًء  1574الأَمادَّ ِغيِر الأَغيأِر ُمَميِ ز  ( َِل ُيشأ َعَليأِه َلوأ َأَقرَّ َأَحٌد ِللصَّ
َطاُء َذِلَك الأَماِل.  َيِصحُّ ، َوَيلأَزُمُه إعأ

ُة )  َراِه رَ  1575الأَمادَّ كأ قأَراُر الأَواِقُع ِبالأَجبأِر َواْلأِ قأَراِر ِرَضاُء الأُمِقرِ  َفِلَذِلَك َِل َيِصحُّ اْلأِ َتَرُط ِفي اْلأِ عأ اجِ ( ُيشأ
َة   ( . 1006الأَمادَّ

ُة )  َل الثَّاِني َوالثَّاِلِث َوالرَّاِبِع ِمنأ  1576الأَمادَّ ُجوًرا َعَليأِه ، َراِجعأ الأَفصأ َتَرُط َأنأ َِل َيُكوَن الأُمِقرُّ َمحأ ( ُيشأ
ِر (.  ِكَتاِب الأَحجأ

ُة )  َتَرُط َأنأ َِل ُيَكذِ َب َظاِهُر الأَحاِل ا 1577الأَمادَّ ِغيُر الَِّذي َلمأ ( ُيشأ قأَراَر ِبَناًء َعَليأِه إَذا َأَقرَّ الصَّ ْلأِ
َتَبُر. َراُرُه ، َوَِل ُيعأ ِلِه : َبَلغأت َِل َيِصحُّ إقأ  َتَتَحمَُّل ُجثَُّتُه الأُبُلوَغ ِبَقوأ

ُة )  ُهوًِل َجَهاَلًة َفاِحشَ  1578الأَمادَّ َتَرُط َأنأ َِل َيُكوَن الأُمَقرُّ َلُه َمجأ ًة ، َأمَّا الأَجَهاَلُة الأَيِسيَرُة َفاَل َتُكوُن ( ُيشأ
قأَراِر . َمَثاًل َلوأ َأَقرَّ َأَحٌد ِبَأنَّ َهَذا الأَماَل ِلَرُجل  ُمِشيًرا إَلى َمال  ُمَعيَّن   ِة اْلأِ ِفي َيِدِه ، َأوأ َأَقرَّ َماِنَعًة ِلِصحَّ

ُدوِديَن َفاَل َيِصحُّ َقاِئاًل : إنَّ َهَذا الأَماَل ُهَو ِْلََحد  ِمنأ أَهأ  ِل الأَبلأَدِة الأُفاَلِنيَِّة ، َوَلمأ َيُكنأ أََهاِلي ِتلأَك الأَبلأَدِة َمعأ
َراُرُه . َأمَّا َلوأ َقاَل : إنَّ َهَذا الأَماَل ُهَو ِْلََحِد َهَذيأِن الرَُّجَليأِن ، َأوأ ِْلََحد  ِمنأ أََهاِلي الأمَ  َحلَِّة الأُفاَلِنيَِّة ، إقأ

ِديِر َأنَُّه َأَقرَّ َعَلى الأَوجأ وَ  َراُرُه . َوَعَلى َتقأ ُصوِريَن َفَيِصحُّ إقأ ًما َمحأ ُروِح َكاَن أََهاِلي ِتلأَك الأَمَحلَِّة َقوأ ِه الأَمشأ
ِذ َوَقاَل : إنَّ َهَذا الأَماَل ِْلََحِد َهَذيأِن الرَُّجَليأِن َفَلُهَما إَذا اتََّفَقا َأنأ َيأأُخَذا َذِلَك الأمَ  َخأ َد اْلأ ِلَكاِنِه َبعأ اَل ، َوَيمأ



ِن الأَمالِ  ُلَب ِمنأ الأُمِقرِ  الأَيِميَن َعَلى َعَدِم َكوأ َتَلَفا َفِلُكل   ِمنأُهَما َأنأ َيطأ ِتَراِك . َوِإنأ اخأ َلُه َفِإنأ َنَكَل  ِباِِلشأ
 الأُمِقرُّ َعنأ َيِميِن اِِلثأَنيأِن َيُكوُن َذِلَك الأَماُل 
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َتِقالًّ ِلَمنأ َنَكَل كَ  َتَرًكا َبيأَنُهَما ، َوِإنأ َنَكَل َعنأ َيِميِن َأَحِدِهَما َفَيُكوُن َذِلَك الأَماُل ُمسأ َعنأ َيِميِنِه ، َذِلَك ُمشأ

َواُهَما ، َوَيبأَقى الأَماُل ِفي َيِدِه.  َوِإنأ َحَلَف ِلاِلثأَنيأِن َيبأَرُأ الأُمِقرُّ ِمنأ َدعأ
ِتهِ الأَباُب الثَّا قأَراِر َوَعَدِم ِصحَّ ِة اْلأِ  ِني ِفي َبَياِن ُوُجوِه ِصحَّ
ُة )  ُهوِليََّة  1579الأَمادَّ ُهوِل َأيأًضا إِلَّ َأنَّ َمجأ قأَراُر ِبالأَمجأ ُلوِم َكَذِلَك َيِصحُّ اْلأِ قأَراُر ِبالأَمعأ ( َكَما َيِصحُّ اْلأِ

قأَراِر َفِلَذِلَك إَذا َقاَل َأَحٌد الأُمَقرِ  ِبِه ِفي الأُعُقوِد الَِّتي َِل َتِصحُّ  ِة اْلأِ َجاَرِة َماِنَعٌة ِلِصحَّ  َمَع الأَجَهاَلِة َكالأَبيأِع َواْلأِ
َبُر َعَلى َبَياِن َوَتعأ  َراُرُه َوُيجأ ِييِن : ِلُفاَلن  ِعنأِدي َأَماَنٌة ، َأوأ َغَصبأت َماَل ُفاَلن  ، َأوأ َسَرقأته َيِصحُّ إقأ

ََماَنِة الأ  َتأأَجرأت اْلأ ُروِق ، َأوأ الأَمغأُصوِب . َأمَّا َلوأ َقاَل : ِبعأت ِلُفاَلن  َشيأًئا ، َأوأ اسأ ُهوَلِة َأوأ الأَماِل الأَمسأ َمجأ
َتأأَجَرُه. َبُر َعَلى َبَياِن َما َباَعُه َأوأ اسأ  ِمنأُه َشيأًئا َفاَل َيِصحُّ ، َوَِل ُيجأ

ُة )  ٌم ، َوِإَذا ( َِل َيَتَوقَُّف اْلأِ  1580الأَمادَّ ِه ، َوَِل َيبأَقى َلُه ُحكأ َتدُّ ِبَردِ  قأَراُر َعَلى َقُبوِل الأُمَقرِ  َلُه ، َوَلِكنأ َيرأ
ُدوِد ، َوَيِص  َداِر الأَمرأ ٌم ِفي الأِمقأ ِقأَراِر ُحكأ َداًرا ِمنأ الأُمَقرِ  ِبِه َِل َيبأَقى ِلْلأ قأَراُر ِبالأ َردَّ الأُمَقرُّ َلُه ِمقأ َداِر حُّ اْلأِ ِمقأ

.  الَِّذي َلمأ ُيَردَّ
ُة )  ِتاَلُفُهَما َهَذا َماِنًعا  1581الأَمادَّ َتَلَف الأُمِقرُّ ، َوالأُمَقرُّ َلُه ِفي َسَبِب الأُمَقرِ  ِبِه َفاَل َيُكوُن اخأ ( إَذا اخأ

َعى َأَحٌد َألأَف ِدرأَهم  ِمنأ ِجَهِة الأ  قأَراِر َمَثاًل : َلوأ ادَّ ِة اْلأِ َعى َعَليأِه ِبَألأِف ِدرأَهم  ِمنأ ِلِصحَّ ِض ، َوَأَقرَّ الأُمدَّ َقرأ
قأَراِر. ِة اْلأِ ِه َماِنًعا ِلِصحَّ ِتاَلُفُهَما َعَلى َهَذا الأَوجأ  ِجَهِة َثَمِن الأَمِبيِع َفاَل َيُكوُن اخأ

ُة )  قأَراِر ِبذَ  1582الأَمادَّ َنى اْلأِ لأِح َعنأ َمال  َيُكوُن ِبَمعأ لأِح َعنأ ( َطَلُب الصُّ ِلَك الأَماِل ، َوَأمَّا . َطَلُب الصُّ
َراًرا ِبَذِلَك الأَماِل ، َفَعَليأِه إَذا َقاَل َأَحٌد ِْلَخَر : ِلي َعَليأك َألأُف ِدرأَهم   َوى َمال  َفاَل َيُكوُن إقأ ِطِني َدعأ َفَأعأ

لأَح َقاِئاًل :   إيَّاَها َفَطَلَب ِمنأُه الصُّ
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ِني َعلَ  ُلوَبِة مِ َصاِلحأ َلأِف ِدرأَهم  الأَمطأ ِسيَن ِدرأَهًما َيُكوُن َقدأ َأَقرَّ ِباْلأ َلِغ الأَمذأُكوِر ِبَسبأِعِماَئة  َوَخمأ نأُه ، ى الأَمبأ

َلأِف ِدرأَهم  َفاَل  َوى اْلأ ِني َعنأ َدعأ ِلِه : َصاِلحأ ِع الأُمَناَزَعِة ِبَقوأ لأَح ِلُمَجرَِّد َدفأ  َيُكوُن َقدأ َأَقرَّ َوَلِكنأ َلوأ َطَلَب الصُّ
َلِغ الأَمذأُكوِر.  ِبالأَمبأ

ُة )  ِتَعاَرَتُه ،  1583الأَمادَّ ِتئأَجاَرُه ، َأوأ اسأ ص  آَخَر َأوأ اسأ ( إَذا َطَلَب َأَحٌد ِشَراَء الأَماِل الَِّذي ِفي َيِد َشخأ
َخُر  ِني إيَّاُه ، َأوأ َقاَل اْلأ ِدعأ ِن الأَماِل َأوأ َقاَل : َهبأِني إيَّاُه َوَأوأ ُه َوِديَعًة َوَقِبَل َيُكوُن َقدأ َأَقرَّ ِبَعَدِم َكوأ : ُخذأ



 َلُه.
ُة )  ََجِل ِفي  1584الأَمادَّ ِط َباِطٌل . َوَلِكنأ إَذا ُعلِ َق ِبَزَمان  َصاِلح  ِلُحُلوِل اْلأ رأ قأَراُر الأُمَعلَُّق ِبالشَّ ( اْلأِ

َراِرِه بِ  َمُل َعَلى إقأ ِف النَّاِس ُيحأ ِل َمَثاًل َلوأ َقاَل َأَحٌد ِْلَخَر : إَذا َوَصلأُت الأَمَحلَّ الأُفاَلِنيَّ ، ُعرأ يأِن الأُمَؤجَّ الدَّ
َراُرُه َهَذا بَ  َلَحَة الأُفاَلِنيََّة َفِإنَِّني َمِديٌن َلَك ِبَكَذا َفَيُكوُن إقأ َدِتي الأَمصأ ُت َعَلى ُعهأ اِطاًل ، َوَِل َيلأَزُمُه َأوأ إَذا َأَخذأ

ٌم َقاِسٌم َفإِ َتأأ  ِر الأُفاَلِنيِ  ، َأوأ َيوأ هأ ُل الشَّ َلِغ الأَمذأُكوِر ، َوَلِكنأ إَذا َقاَل : إَذا َأَتى َأوَّ نَِّني َمِديٌن َلَك ِدَيُة الأَمبأ
َلِغ ِعنأدَ  ِل َوَيلأَزُم َعَليأِه َتأأِدَيُة الأَمبأ يأِن الأُمَؤجَّ قأَراِر ِبالدَّ َمُل َعَلى اْلأِ َة  ِبَكَذا ُيحأ ُحُلوِل َذِلَك الأَوقأِت ، َراِجعأ الأَمادَّ

40 . ) 
ُة )  ة  َشاِئَعة  ِمنأ ِملأِك َعَقار  ِفي َيِدِه  1585الأَمادَّ قأَراُر ِبالأُمَشاِع َصِحيٌح َفَعَليأِه إَذا َأَقرَّ َأَحٌد ِبِحصَّ ( اْلأِ

َخُر ُثمَّ ُتُوفِ يَ  َقُه اْلأ ِف ، َأوأ الثُُّلِث َوَصدَّ ِليِم َفاَل َيُكوُن ُشُيوُع الأُمَقرِ  ِبِه َكالنِ صأ فأَراِز َوالتَّسأ َل اْلأِ  الأُمِقرُّ َقبأ
قأَراِر. ِة َهَذا اْلأِ  َماِنًعا ِلِصحَّ

ُة )  َتَبٌر ، َوَلِكنَّ إقأَراَر النَّاِطِق ِبِإَشاَرِتِه َِل  1586الأَمادَّ ُهوَدِة ُمعأ َرِس ِبِإَشاَرِتِه الأَمعأ َخأ َتَبُر ،  ( إقأَراُر اْلأ ُيعأ
 إَذا َخَفَض َرأأَسُه. َمَثاًل َلوأ َقاَل َأَحٌد ِللنَّاِطِق : َهلأ ِلُفاَلن  َعَليأَك َكَذا َدَراِهَم َفاَل َيُكوُن َقدأ َأَقرَّ ِبَذِلَك الأَحقِ  
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قأَرارِ  َكاِم اْلأِ  الأَباُب الثَّاِلُث ِفي َبَياِن َأحأ

َتِمُل َعَلى َثاَلَثِة فُ  :َوَيشأ  ُصول 
قأَراِر الأُعُموِميَّةِ  َكاِم اْلأِ ُل ِفي َبَياِن َأحأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة )  ِم الأَحاكِ  1587الأَمادَّ بأِعيَن ، َوَلِكنأ إَذا ُكذِ َب ِبُحكأ ِة التَّاِسَعِة َوالسَّ َراِرِه ِبُموِجِب الأَمادَّ ِم ( ُيلأَزُم الأَمرأُء ِبِإقأ
قأَراِرِه حُ  َتِحقُّ َذِلَك َفاَل َيبأَقى ِْلِ َعى الأُمسأ َتَراهُ ، َوادَّ ء  ِفي َيِد آَخَر َقدأ اشأ َتِحقٌّ ِلَشيأ ٌم ، َفَعَليأِه َلوأ َظَهَر ُمسأ كأ

َخُر : إنَّ َهَذا الأَماَل ُهَو ِلُفاَلن  ، َوَقدأ َباَعِني إيَّاُه . إِلَّ  َء َوَلَدى الأُمَحاَكَمِة َقاَل َذِلَك اْلأ يأ َأنَّ  الشَّ
َتِردُّ َثَمَن الأمَ الأُمسأ  َتِري الرُُّجوُع َعَلى الأَباِئِع ، َوَيسأ َواهُ َوَحَكَم الأَحاِكُم َلُه . َفِللأُمشأ ِبيِع ِمنأُه ، َوِإنأ َتِحقَّ َأثأَبَت َدعأ

َوَة الأمُ  َء َماُل الأَباِئِع ، َوَأنأَكَر َدعأ يأ َراَرُه َقدأ ُكذِ َب َكاَن َقدأ َأَقرَّ ِحيَن الأُمَحاَكَمِة ِبَأنَّ َذِلَك الشَّ َتِحقِ  ; ِْلَنَّ إقأ سأ
ٌم َفاَل َيُكوُن َماِنًعا ِمنأ الرُُّجوِع. ِم الأَحاِكِم ، َوَلمأ َيبأَق َلُه ُحكأ  ِبُحكأ

ُة )  قأَراِر ِفي ُحُقوِق الأِعَباِد ، َفَعَليأِه َلوأ َقاَل َأَحٌد : إنَّنِ  1588الأَمادَّ ي َمِديٌن ( َِل َيِصحُّ الرُُّجوُع َعنأ اْلأِ
ُت َعنأ إقأَرا َد َذِلَك : إنَِّني َرَجعأ ُلُه َبعأ َتَبُر َقوأ َراِرِه ، َوَِل ُيعأ  ِري.ِلُفاَلن  ِبَكَذا ِدرأَهًما َفَيلأَزُم ِبِإقأ

ُة )  ِلُف الأُمَقرُّ َلُه َعَلى َعَدِم َكوأ  1589الأَمادَّ َراِرِه َفَيحأ َعى َأَحٌد َأنَُّه َكاِذٌب ِفي إقأ ِن الأُمِقرِ  َكاِذًبا . ( إَذا ادَّ
ُت َكَذا َدَراِهَم ِمنأ ُفاَلن  ُثمَّ  َتقأَرضأ ًرا ِفيِه : إنَِّني َقدأ اسأ َطى َأَحٌد َسَنًدا ِْلَخَر ُمَحرَّ َقاَل : إنَِّني ، َمَثاًل َلوأ أَعأ

َلَغ الأَمذأُكو  َنَد َلِكنَِّني َما َأَخذأُت الأَمبأ َطيأُت َهَذا السَّ ِلُف الأُمَقرُّ َلُه َعَلى َعَدِم َوِإنأ ُكنأُت أَعأ َن ، َيحأ َر ِلَحدِ  اْلأ



َراِرِه َهَذا. ِن الأُمِقرِ  َكاِذًبا ِفي إقأ  َكوأ
ُة )  ِلِه : َلَك ِفي ِذمَِّتي َكَذا َدَراِهَم  1590الأَمادَّ  ( إَذا َأَقرَّ َأَحٌد ِْلَخَر ِبَقوأ
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يأُن لَ  ِخُر : َهَذا الدَّ يأُن ِللأُمَقرِ  َديأًنا َوَقاَل اْلأ ُص َيُكوُن َذِلَك الدَّ خأ َقُه َذِلَك الشَّ يأَس ِلي ، َوِإنََّما ُهَو ِلُفاَلن  َوَصدَّ

َبُر الأَمِديُن َعَلى َأَداِء  ِني َِل ُيجأ ِل ، َيعأ َوَّ  الأُمَقرِ  ِبِه ِللأُمَقر ِ َلُه الثَّاِني ، َوَلِكنأ َيُكوُن َحقُّ َقبأِضِه ِللأُمَقرِ  َلُه اْلأ
َطى الأَمِديُن الأُمَقرَّ ِبِه ِللأُمَقرِ  َلُه الثَّاِني ِبِرَضاُه َتبأَرُأ ذِ  مَُّتُه ، َوَليأَس ِللأُمَقرِ  َلُه َلُه الثَّاِني إَذا َطاَلَبُه َأمَّا إَذا أَعأ

ِل َأنأ ُيَطاِلَبُه ِبِه َثاِنَيًة. َوَّ  اْلأ
ِي الأِملأِك  ُل الثَّاِني: ِفي َبَياِن َنفأ َتَعارِ الأَفصأ ِم الأُمسأ  َواِِلسأ

ُة )  َراِرِه َيُكوُن َقدأ َوَهَبُه ِللأُمَقرِ  َلُه ، َوَِل َيِتمُّ َما َلمأ  1591الأَمادَّ ِسِه ِفي إقأ ( إَذا َأَضاَف الأُمَقرَّ ِبِه إَلى َنفأ
ِسِه َيُكوُن َقدأ أَ  ُه إَلى َنفأ ِليٌم َوَقبأٌض ، َوِإَذا َلمأ ُيِضفأ َل َيُكنأ ُهَناَك َتسأ َقرَّ ِبَأنَّ الأُمَقرَّ ِبِه ِملأٌك ِللأُمَقرِ  َلُه َقبأ

َياِئي الَِّتي ِفي َواِلي َوَأشأ ِسِه . َمَثاًل َلوأ َقاَل َأَحٌد : إنَّ َكافََّة َأمأ ِي الأِملأِك َعنأ َنفأ قأَراِر َوَنفأ َيِدي ِهَي ِلُفاَلن   اْلأِ
َلًقا َيُكونُ  ُجوَدِة ِفي َيِدِه ِلَذِلَك ، َوَليأَس ِلي ِفيَها َعاَلَقٌة ُمطأ َياِئِه الأَموأ َواِلِه َوَأشأ  ِحيَنِئذ  َقدأ َوَهَب َجِميَع َأمأ

َياِء الأَمنأُسوَبِة لِ  َشأ َواِل َواْلأ َمأ ِليُم َوالأَقبأُض . َوِإنأ َقاَل : إنَّ َكافََّة اْلأ ِص ، َوَيلأَزُمُه التَّسأ خأ ي َما َعَدا ِثَياِبي الشَّ
َياِء الَِّتي ِهَي َعلَ  َشأ َواِل َواْلأ َمأ َلًقا َيُكوُن َقدأ َأَقرَّ ِبَأنَّ َجِميَع اْلأ يَّ ِلُفاَلن  ، َوَليأَس ِلي ِفيَها َعاَلَقٌة ُمطأ

ِص َما َعَدا الثِ َياَب الَِّتي َكاَن َيلأبَ  خأ َك الأَوقأَت ، ُسَها َذلِ الأَمنأُسوَبِة إَليأِه َأيأ الَِّتي ُيَقاُل ِبَأنََّها َلُه ِهَي ِلَذِلَك الشَّ
َراُرُه َهَذا َشامِ  َراِرِه َهَذا ، َفاَل َيُكوُن إقأ َد إقأ َياَء َبعأ َياِء َوَيُكوُن َقدأ َنَفى الأِملأَك ، َوَلِكنأ َلوأ َمَلَك َأشأ َشأ اًل ِلِتلأَك اْلأ

. 
َياِئي الَِّتي ِفي َحاُنوِتي َهذَ  َواِلي َوَأشأ ا ِهَي ِلَوَلِدي الأَكِبيِر ُفاَلن  ، َوَليأَس ِلي َكَذِلَك َلوأ َقاَل : إنَّ َكافََّة َأمأ

َواِلِه الَِّتي ِهَي ِفي الأَحاُنوِت لِ  َياِئِه َوَأمأ َذِلَك الأَوَلِد َعاَلَقٌة ِفيَها َفَيُكوُن َقدأ َوَهَب ِفي َذِلَك الأَوقأِت َجِميَع َأشأ
ِليُم ، َوِإنأ َقاَل : إنَّ جَ  َواِل الَِّتي ِهَي ِفي َحاُنوِتي َهَذا ِِلبأِني الأَكِبيِر ، َوَيلأَزُمُه التَّسأ َمأ َياِء َواْلأ َشأ ِميَع َهِذِه اْلأ

َياءِ  َشأ َواِل َواْلأ َمأ ُجوَدِة ِفي  الأَكِبيِر ُفاَلن  ، َوَليأَس ِلي ِفيَها َعاَلَقٌة َيُكوُن ِحيَنِئذ  َقدأ َأَقرَّ ِبَأنَّ َجِميَع اْلأ الأَموأ
َد َذِلَك الأَحاُنوِت ِلَوَلِدِه الأكَ  ِسِه َوَلِكنأ َلوأ َوَضَع َبعأ  ِبيِر َوَنَفى الأِملأَك َعنأ َنفأ
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َياِء . َوَكَذِلَك َلوأ َقاَل  َشأ َراُرُه َهَذا َشاِماًل ِلِتلأَك اْلأ َرى ِفي َذِلَك الأَحاُنوِت َِل َيُكوُن إقأ َياَء ُأخأ َأَحٌد : إنَّ َأشأ

َل َحاُنوِتي الَِّذي ُهَو ِفي الأَمَحل ِ  َجِتِه َقبأ َجِتي َيُكوُن َذِلَك الأَحاُنوُت ِلَزوأ  الأُفاَلِنيِ  الأَمنأُسوِب ِلي ُهَو ِلَزوأ
قأَراِر ، َوَيُكوُن َقدأ َأَقرَّ ِبَأنَّ الأَحاُنوَت َليأَس ِبِملأِكِه.  اْلأِ



ُة )  ُموِجِب َسَند  : إنَُّه ِملأُك ُفاَلن  ، َوَليأَس ( إَذا َقاَل َأَحٌد ِفي َحقِ  الأَحاُنوِت الَِّذي ِفي َيِدِه بِ  1592الأَمادَّ
َتَراهُ ِبَسنَ  ُلوك  اشأ َتَعاٌر ، َأوأ َقاَل ِفي َحقِ  َحاُنوت  َممأ ُر ِفي َسَنِدِه ُمسأ ِمي الأُمَحرَّ د  ِمنأ ِلي َعاَلَقٌة ِفيِه َواسأ

َراهِ  َتَريأُتُه ِلُفاَلن  ، َوِإنَّ الدَّ ِمي آَخَر : إنَِّني ُكنأُت َقدأ اشأ َر اسأ يأُتَها َثَمًنا َلُه ِهَي ِمنأ َماِلِه ، َوَقدأ ُحرِ  َم الَِّتي َأدَّ
ِر. َمأ ِس اْلأ ِص ِفي َنفأ خأ َتَعاًرا . َيُكوُن َقدأ َأَقرَّ ِبَأنَّ الأَحاُنوَت ِملأُك َذِلَك الشَّ  ِفي َسَنِدِه ُمسأ

ُة )  يأَن الَّذِ  1593الأَمادَّ ي ُهَو ِفي ِذمَِّة ُفاَلن  ِبُموِجِب َسَند  ، َوُهَو َكَذا ِدرأَهًما ، ( إَذا َقاَل َأَحٌد : إنَّ الدَّ
َتَعاٌر َيُكوُن َقدأ  َنِد ُمسأ َر ِفي السَّ ِمي الَِّذي َتَحرَّ ِمي إِلَّ َأنَُّه ِلُفاَلن  َواسأ َر ِباسأ  َأَقرَّ ِبَأنَّ َوِإنأ َكاَن َقدأ َتَحرَّ

ِس اْلأَ  َلَغ الأَمذأُكوَر ِفي َنفأ ِر ُهَو َحقٌّ ِلَذِلَك.الأَمبأ  مأ
ُة )  َتَعاًرا ِفي  1594الأَمادَّ ِمِه ُمسأ ِن اسأ َراِرِه َحَسَب َما ُذِكَر َأوأ َأَقرَّ ِبَكوأ ( إَذا َكاَن َأَحٌد َقدأ َنَفى الأِملأَك ِبِإقأ

َتَبًرا ، َوُيلأَزُم ِبِه ِفي َحاِل َحَياِتِه ، َوتُ  َراُرُه ُمعأ ِتِه َيُكوُن إقأ َد َوَفاِتِه ، َوَلِكنأ َلوأ َأَقرَّ َحال  ِصحَّ لأَزُم ِبِه َوَرَثُتُه َبعأ
ِتي.  ِل اْلأ َلُم ِمنأ الأَفصأ ُمُه ُيعأ ِتِه َفُحكأ  ِبالأُوُجوِه الأَمذأُكوَرِة ِفي َمَرِض َموأ
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تِ  ُل الثَّاِلُث: ِفي َبَياِن إقأَراِر الأَمِريِض ِبَمَرِض الأَموأ  الأَفصأ

ُة )  َيِة َمَصاِلِحِه الأَخاِرَجِة  1595الأَمادَّ َجُز الأَمِريُض ِفيِه َعنأ ُرؤأ ِت ُهَو الأَمَرُض الَِّذي َيعأ ( َمَرُض الأَموأ
َنا اِخَلِة ِفي َداِرِه إنأ َكاَن ِمنأ اْلأِ َيِة الأَمَصاِلِح الدَّ َجُز َعنأ ُرؤأ ِث ، َوَالَِّذي َعنأ َداِرِه إنأ َكاَن ِمنأ الذُُّكوِر َوَيعأ

َثِر َوَيُموُت ، َوُهَو َعَلى َذِلَك الأَحاِل َقبأَل ُمُروِر َسَنة  َسَواٌء َكاَن ُماَلِزمً  َيُكونُ  َكأ ِت ِفي اْلأ ُف الأَموأ ا ِفيِه َخوأ
َتدَّ َمَرُضُه ، َوَكاَن َداِئًما َعَلى َحال  َواِحد  َوَمَضى َعَليأِه َسَنٌة َيكُ   ِفي ونُ ِللأِفَراِش ، َأوأ َلمأ َيُكنأ ، َوِإَذا امأ

َتدَّ َمَرُضُه َوَيَتَغيَّرأ َحاُلُه َأمَّ  ِحيِح َما َلمأ َيمأ َفاِت الصَّ َفاُتُه َكَتَصرُّ ِحيِح ، َوَتُكوُن َتَصرُّ ِم الصَّ َتدَّ ُحكأ ا إَذا اشأ
ِتَباًرا ِمنأ َوقأِت  َل ُمِضيِ  َسَنة  َفُيَعدُّ َمَرُضُه اعأ ِييِر إَلى الأَوَفاِة َمَرَض َمَرُضُه ، َوَتَغيََّر َحاُلُه َوُتُوفِ َي َقبأ التَّغأ

. ت   َموأ
ُة )  َجِتِه ، َأوأ الأَمرأَأِة الَِّتي َلمأ  1596الأَمادَّ ( إقأَراُر َمنأ َلمأ َيُكنأ َلُه َواِرٌث ، َأوأ َلمأ َيُكنأ َلُه َواِرٌث ِسَوى َزوأ

َتَبُر إقأ  ِت ُيعأ ِجَها ِفي َمَرِض الأَموأ َراُرُه َعَلى َأنَُّه َنوأُع َوِصيَّة  ; َفِلَذِلَك إَذا َنَفى الأِملأَك َيُكنأ َلَها َواِرٌث ِسَوى َزوأ
َواِلِه َوَأَقرَّ ِبَها ِلَغيأِرِه َيِصحُّ ، َوَليأَس ِْلَِميِن بَ  ِتِه َعنأ َجِميِع َأمأ يأِت الأَماِل َأنأ َمنأ َِل َواِرَث َلُه ِفي َمَرِض َموأ

َد َوَفاتِ  َواِلِه ِفي َيَتَعرََّض ِلَتِرَكِتِه َبعأ َجِتِه َعنأ َجِميِع َأمأ ِه . َكَذِلَك َلوأ َنَفى الأِملأَك َمنأ َِل َواِرَث َلُه ِسَوى َزوأ
ِجَها َعنأ َجِميِع َأمأ  ِتِه ، َوَأَقرَّ ِبَها َلَها ، َأوأ َلوأ َنَفتأ الأِملأَك َمنأ َِل َواِرَث َلَها ِسَوى َزوأ َواِلَها َوَأَقرَّتأ َمَرِض َموأ

َد الأَوَفاِة.ِبَها   َلُه َيِصحُّ ، َوَليأَس ِْلَِميِن َبيأِت الأَماِل َأنأ َيَتَعرََّض ِلَتِرَكِة َأَحِدِهَما َبعأ
ُة )  َراِرِه ِمنأ َذِلَك الأَمَرِض َيُكوُن  1597الأَمادَّ َد إقأ ( َلوأ َأَقرَّ َأَحٌد َحال  َمَرِضِه ِبَماِل ِْلََحِد َوَرَثِتِه َوَفاَق َبعأ

َتَبًرا.إقأَرارُ   ُه َهَذا ُمعأ



ُة )  ُقوًفا 1598الأَمادَّ َراُرُه َموأ ِتِه ِبَعيأن  ، َأوأ َديأن  ِْلََحِد َوَرَثِتِه ُثمَّ َماَت َيُكوُن إقأ  ( إذأ َأَقرَّ َأَحٌد ِفي َمَرِض َموأ
 َعَلى إَجاَزِة 
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َتَبًرا ، َوِإنأ  َقُه َباِقي الأَوَرَثِة َباِقي الأَوَرَثِة . َفِإنأ َأَجاُزوُه َكاَن ُمعأ َراُرُه ، َوَلِكنأ إَذا َصدَّ َتَبُر إقأ  َلمأ ُيِجيُزوُه َِل ُيعأ

َتَبًرا ، َوَأيأًضا اْلأِ  قأَراُر ُمعأ ِديِقِهمأ ، َوَيُكوُن َذِلَك اْلأِ قأَراُر ِللأَواِرِث ِفي َحاِل َحَياِتِه َفَليأَس َلُهمأ الرُُّجوُع َعنأ َتصأ
ََماَنِة َصِحي ِنِه َقدأ َقَبَض َأَماَنَتُه الَِّتي ِهَي ِباْلأ ِتِه ِبَكوأ ٌح َعَلى ُكلِ  َحال  . َفَعَليأِه إَذا َأَقرَّ َأَحٌد ِفي َمَرِض َموأ

َدَعَها ِعنأَدُه يَ  ُلوَمَة الَِّتي َأوأ َلَك َأَماَنَة َواِرِثِه الأَمعأ َتهأ ِنِه َقدأ اسأ َراُرُه . َمَثاًل َلوأ ِصحُّ إقأ ِعنأَد َواِرِثِه ، َأوأ َأَقرَّ ِبَكوأ
ُتَها ِعنأَد ابأِني ُفاَلن  يَ  َدعأ ُت َأَماَنِتي الَِّتي َأوأ ِلِه : َأَخذأُت َوَقَبضأ ِتِه ِبَقوأ َراُرُه َأَقرَّ َأَحٌد ِفي َمَرِض َموأ ِصحُّ إقأ

َتَبًرا ، َوَكَذا َلوأ َقاَل : إنَّ ابأِني ُفاَلًنا َأَخَذ ِبالأَوَكاَلِة دَ  يأِني الَِّذي ُهَو َعَلى ُفاَلن  ، َوَسلََّمُه ِلي َوَيُكوُن ُمعأ
َلأَماِس الَِّذي َكاَن َوِديَعًة ، َأوأ َعاِريًَّة  ُت َخاَتَم اْلأ َتَبًرا . َكَذِلَك َلوأ َقاَل : ِبعأ َراُرُه ُمعأ ِعنأِدي ِِلبأِني َيُكوُن إقأ

َسُة آَِلِف ِدرأَهم  َوَصَرفأُت ثَ  َتَبًرا ، َوَيلأَزُم ُفاَلن  الَِّذي ِقيَمُتُه َخمأ َراُرُه ُمعأ ُتُه َيُكوُن إقأ َلكأ َتهأ َمَنُه ِفي ُأُموِري َواسأ
ِميُن ِقيَمِة َذِلَك الأَخاَتِم ِمنأ التَِّرَكِة.  َتضأ

ُة )   َوَفاِتِه . ( الأُمَراُد ِمنأ الأَواِرِث ِفي َهَذا الأَمبأَحِث ُهَو الَِّذي َكاَن َواِرًثا ِللأَمِريِض ِفي َوقأتِ  1599الأَمادَّ
قأَراِر َأمَّا الأِوَراَثُة الأَحاِدَثُة ِبَسَبب  َحاِصل  ِفي َوقأِت َوَفاِة الأُمِقرِ  ، َوَلمأ َتُكنأ َقبأاًل َفاَل َتُكوُن َماِنعَ  ِة اْلأِ ًة ِلِصحَّ

َنِبيَّة  ُثمَّ  َرَأة  َأجأ ِتِه ِبَماِل ِِلمأ َراُرُه َناِفًذا . َوَأمَّا َفَعَليأِه إَذا َأَقرَّ َأَحٌد ِفي َمَرِض َموأ َجَها َوَماَت َيُكوُن إقأ َتَزوَّ
قأَراُر ِلَمنأ َكاَنتأ ِوَراَثُتُه َقِديَمًة ، َوَلمأ َتُكنأ َحاِصَلًة ِبَسَبب  َحاِدث  َكَهَذا َفاَل َيُكوُن إقأَراُرهُ  َناِفًذا ، َمَثاًل َلوأ  اْلأِ

َوِتِه ِمنأ  َراُرُه َناِفًذا ; ِلَما َأنَّ َأَخاُه َأَقرَّ َمنأ َلُه ابأٌن ِْلََحِد إخأ ِت ابأِنِه َِل َيُكوُن إقأ َد َموأ  َأَبَويأِن ِبَماِل ُثمَّ َماَت َبعأ
ُنُه َأًخا َلُه.  َيِرُثُه ِمنأ َحيأُث َكوأ

ُة )  ِة ِفي حُ  1600الأَمادَّ حَّ َناِد إَلى َزَمِن الصِ  سأ ِتِه ِباْلأِ قأَراِر ِفي َزَمِن ( إقأَراُر الأَمِريِض ِفي َمَرِض َموأ ِم اْلأِ كأ
َفى َديأَنُه الَِّذي َعَلى َواِرِثِه ِفي َزَماِن  َتوأ ِتِه ِبَأنَُّه َقدأ اسأ ِتِه َِل الأَمَرِض ، َفَلوأ َأَقرَّ َأَحٌد ِفي َمَرِض َموأ ِصحَّ

َراُرُه َما َلمأ ُيِجزأ َباِقي الأَوَرَثِة ، َكَذِلَك َلوأ َأَقرَّ َأَحٌد فِ  ِتِه ِبَأنَُّه َقدأ ُيَنفَُّذ إقأ  ي َمَرِض َموأ
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ِتِه ِْلََحِد َوَرَثِتِه ُفاَلن  ، َوَأنَُّه َسلََّمُه إيَّاُه َِل ُيَنفَُّذ إقأَرارُ  ُه َما َلمأ ُيثأِبتأ ِبَبيِ َنة  ، َأوأ َوَهَب َماَلُه الأُفاَلِنيَّ َحاَل ِصحَّ

 ُيِجزأُه َباِقي الأَوَرَثِة.
ُة )  َنِبي   َأيأ ِلَمنأ َلمأ َيُكنأ َواِرَثُه ،  1601الأَمادَّ ِتِه ِبَعيأن  ، َأوأ َديأن  ِْلَجأ ( إقأَراُر الأَمِريِض ِفي َمَرِض َموأ

َراِرِه ِبَأ َواِلِه إِلَّ َأنَُّه إَذا َظَهَر َكِذُب الأُمِقرِ  ِفي إقأ َرَق َجِميَع َأمأ َتغأ َساًنا ، َوِإنأ اسأ ِتحأ لُ َصِحيٌح اسأ وًما نأ َكاَن َمعأ



ِن الأُمَقرِ  ِبِه ِملأًكا ِللأُمِقرِ  ِبَأنأ َكاَن َقدأ ِبيَع الأُمَقرُّ  َخاص  َكِثيِريَن ِبَكوأ َباِب ِْلَشأ َسأ ِبِه ِللأُمِقرِ  ِفي ِتلأَك ِبَأَحِد اْلأ
ًثا ِمنأ آَخَر َفِفي ِتلأَك الأَحاِل ُينأظَ  ث  الأُبرأَهِة ، َأوأ ُوِهَب َلُه ، َأوأ انأَتَقَل َلُه إرأ َراُرُه َأثأَناَء َبحأ ُر . َفِإَذا َلمأ َيُكنأ إقأ

َمُل َعَلى َمعأ  ث  َوِصيًَّة ُيحأ ِليُم ، َوِإَذا َكاَن َأثأَناَء َبحأ َنى الأِهَبِة َوَيلأَزُم التَّسأ َنى الأَوِصيَِّة ، َوِصيًَّة َفَتُكوُن ِبَمعأ
َتَبُر ِمنأ ُثُلِث َما  ِلِه َفَقطأ.َوَعَلى ِكلأَتا الأَحاَلَتيأِن ُتعأ

ُة )  ُيوُن الَِّتي َتَعلََّقتأ ِبِذمَِّة َمنأ  1602الأَمادَّ ُم الدُّ ِني ُتَقدَّ َمٌة َعَلى ُدُيوِن الأَمَرِض ، َيعأ ِة ُمَقدَّ حَّ ( ُدُيوُن الصِ 
ُيوِن الَِّتي َتَعلََّقتأ ِبِذمَِّتِه ِبإِ  ِتِه َعَلى الدُّ ِتِه ، َوَعَلى َكاَنتأ َتِرَكُتُه َغِريَمًة ِفي َحاِل ِصحَّ َراِرِه ِفي َمَرِض َموأ قأ

ٌء ُتَؤدَّى ِمنأُه ُدُيوُن الأمَ  ِة ِمنأ َتِرَكِة الأَمِريِض َوِإَذا َبِقَي َشيأ حَّ َفى َأوًَِّل ُدُيوُن الصِ  َتوأ َرِض ، َوَلِكنَّ َذِلَك َفُتسأ
ُروفَ  َباب  َمعأ ُيوَن الَِّتي َتَعلََّقتأ ِبِذمَِّة الأَمِريِض ِبَأسأ َباِب الدُّ ُيوِن الَِّتي َتَعلََّقتأ ِبِذمَِّتِه ِبَأسأ قأَراِر َكالدُّ ة  َغيأِر اْلأِ

ِة  حَّ ِم ُدُيوِن الصِ  ُلوِم ِللنَّاِس َفِهَي ِفي ُحكأ َراِض َوِإتأاَلِف الأَماِل الأُمَشاَهِد َوالأَمعأ ِتقأ َراِء َواِِلسأ ، َوِإَذا َكاَن الشِ 
َعأ  ِتِه الأُمَقرُّ ِبِه َشيأًئا ِمنأ اْلأ ِني إَذا َأَقرَّ َأَحٌد ِفي َمَرِض َموأ ُمُه َعَلى َهَذا الأِمنأَواِل َأيأًضا . َيعأ َياِن َفُحكأ

ِة ، َأوأ ا حَّ َتِحقُُّه الأُمَقرُّ َلُه َما َلمأ ُتَؤدَّ ُدُيوُن الصِ  َياِء َِل َيسأ َشأ َنِبي   ِبَأيِ  َنوأع  ِمنأ اْلأ ُيوُن الَِّتي َتَرتََّبتأ ِْلَجأ ِفي لدُّ
ِة. حَّ ِم ُدُيوِن الصِ  ُروَفة  ، َوَكاَنتأ ِفي ُحكأ َباب  َمعأ ِتِه ِبَأسأ  ِذمَّ

ُة )  َنِبي   ُينأَظُر .  1603الأَمادَّ َفى َديأَنُه الَِّذي ِفي ِذمَِّة َأجأ َتوأ ِنِه َقدأ اسأ ِتِه ِبَكوأ ( إَذا َأَقرَّ َأَحٌد ِفي َمَرِض َموأ
يأُن َقدأ تَ   َعلََّق ِفي ِذمَِّة َفِإنأ َكاَن َهَذا الدَّ
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ِة . َوِإنأ كَ  حَّ َراُرُه ، َوَلِكنأ َِل ُيَنفَُّذ ِفي َحقِ  ُغَرَماِء الصِ  َنِبيِ  َحاَل َمَرِض الأُمِقرِ  َيِصحُّ إقأ َجأ اَن َديأُنُه َهَذا اْلأ

ِة الأُمِقرِ  َفَيِصحُّ إ َنِبيِ  ِفي َحاِل ِصحَّ َجأ َراُرُه َعَلى ُكلِ  َحال  َسَواٌء َكاَن َمِديًنا ِبُدُيوِن َقدأ َتَعلََّق ِفي ِذمَِّة اْلأ قأ
َد َبيأِعِه َماًِل ِفي َحاِل َمَرِضِه ِبَأنَُّه َقَبَض َثَمَنُه َيِصحُّ  ة  َأوأ َِل َمَثاًل َلوأ َأَقرَّ الأَمِريُض َبعأ َراُرُه إِلَّ َأنَُّه ِصحَّ إقأ

ة  َفَلُهمأ َأِلَّ  ِتِه ، َوَأَقرَّ ِبَقبأِض إنأ َكاَن َلُه ُغَرَماُء ِصحَّ قأَراَر . َوِإَذا َباَع َماًِل ِفي َحاِل ِصحَّ َتِبُروا َهَذا اْلأِ  َيعأ
ة  َفَليأَس َلُهمأ َأنأ  ِتِه َيِصحُّ إقأَراُرُه َعَلى ُكلِ  َحال  ، َوِإنأ َكاَن َلُه ُغَرَماُء ِصحَّ َيُقوُلوا : َِل َثَمِنِه ِفي َمَرِض َموأ

َتِبُر َهذَ  قأَراَر.َنعأ  ا اْلأِ
ُة )  ِتِه َديأَن َأَحِد ُغَرَماِئِه َوُيبأِطَل ُحُقوَق َداِئِنيِه  1604الأَمادَّ َي ِفي َمَرِض َموأ ( َليأَس ِْلََحد  َأنأ ُيَؤدِ 

َتقأرَ  َض الَِّذي اسأ َتَراهُ ، َأوأ الأَقرأ َي َثَمَن الأَماِل الَِّذي اشأ َخِريَن ، َوَلِكنأ َلُه َأنأ ُيَؤدِ   َضُه َأثأَناَء َمَرِضِه.اْلأ
ُة )  ِليِ  ِبَناًء َعَليأِه َلوأ َكَفَل َأَحٌد ِفي  1605الأَمادَّ َصأ يأِن اْلأ ِم الدَّ ( الأَكَفاَلُة ِبالأَماِل ِفي َهَذا الأَمبأَحِث ِفي ُحكأ

ُلوَبُه َِل َيُكوُن َناِفًذا ، َوِإَذا َكَفَل اْلأَ  ِتِه َديأَن َواِرِثِه َأوأ َمطأ َتَبُر ِمنأ ُثُلِث َماِلِه ، َوَأمَّا إَذا َمَرِض َموأ َنِبيُّ ُيعأ جأ
ُموِع  َراُرُه ِمنأ َمجأ َتَبُر إقأ ِتِه َفُيعأ َنِبيَّ ِفي َحاِل ِصحَّ َجأ ِنِه َقدأ َكَفَل اْلأ ِتِه ِبَكوأ َماِلِه ، َوَلِكنأ َأَقرَّ ِفي َمَرِض َموأ

. ِة إنأ ُوِجَدتأ حَّ ُم ُدُيوُن الصِ   ُتَقدَّ
قأَراِر ِبالأِكَتاَبةِ الأَباُب   الرَّاِبُع ِفي َبَياِن اْلأِ



ُة )  َة )  1606الأَمادَّ قأَراِر ِباللِ َساِن َراِجعأ الأَمادَّ قأَراُر ِبالأِكَتاَبِة َكاْلأِ  ( 69( اْلأِ
ُة )  ًما  1607الأَمادَّ َراَرُه ُهَو إقأَراٌر ُحكأ ُتَب إقأ  ( َأَمَر َأَحٌد آَخَر ِبَأنأ َيكأ
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َتِوي َأنِ ي َمِديٌن ِلُفاَلن  ِبَكَذا َدَرا بِ  ِلِه : ُاكأُتبأ ِلي َسَنًدا َيحأ ِهَم َوَوقََّع َعَليأِه َناًء َعَليأِه َلوأ َأَمَر َأَحٌد َكاِتًبا ِبَقوأ

َنِد الَِّذي َكَتَبُه بِ  قأَراِر ِبالأِكَتاَبِة َكالسَّ َضاِئِه َأوأ َختأِمِه َيُكوُن ِمنأ َقِبيِل اْلأِ  َخطِ  َيِدِه.ِبِإمأ
ُة )  قأَراِر ِبالأِكَتاَبِة َأيأًضا  1608الأَمادَّ َتدِ  ِبَها ِهَي ِمنأ َقِبيِل اْلأِ اِر الأُمعأ (الأُقُيوُد الَِّتي ِهَي ِفي َدَفاِتِر التُّجَّ

َداِر َكَذا َتِرِه َأنَُّه َمِديٌن ِلُفاَلن  ِبِمقأ اِر ِفي َدفأ َداِر َذِلَك ، َوَيُكوُن  َمَثاًل َلوأ َقيََّد َأَحُد التُّجَّ َيُكوُن َقدأ َأَقرَّ ِبَديأِن ِمقأ
َفاِهيِ  ِعنأَد الأَحاَجِة. َراِرِه الشِ  َتَبًرا َوَمرأِعيًّا َكِإقأ  ُمعأ

ُة )  َضاِئهِ  1609الأَمادَّ َطاُه ِْلَخَر ُمَوقًَّعا ِبِإمأ َتَبُه ِمنأ َكاِتب  َوأَعأ َتكأ ُتوًما  ( إَذا َكَتَب َأَحٌد َسَنًدا َأوأ اسأ َأوأ َمخأ
تَ  َراًرا ِبالأِكَتاَبِة ، َوَيُكوُن ُمعأ ِم َوالأَعاَدِة َفَيُكوُن إقأ َر ُمَواِفًقا ِللرَّسأ ُسوًما َأيأ ُحرِ  ِريِرِه َفِإَذا َكاَن َمرأ َبًرا َوَمرأِعيًّا َكَتقأ

َطاُؤَها ِهَي ِمنأ َهَذا الأقَ  َتاَدُة َوإِعأ َفاِهيِ  َوالأُوُصوَِلُت الأُمعأ  ِبيِل.الشِ 
ُة  َطاُه  1610) الأَمادَّ اَلُه َوأَعأ ِر أَعأ ِه الأُمَحرَّ ُسوًما َعَلى الأَوجأ َتَب َسَنًدا َمرأ َتكأ (إَذا َأنأَكَر َمنأ َكَتَب ، َأوأ اسأ

ِن ال ِتَراِفِه ِبَكوأ َنُد َمَع اعأ َتِويِه َذِلَك السَّ يأَن الَِّذي َيحأ ُتوًما ، الدَّ ِضيًّا َأوأ َمخأ َتَبُر إنأَكاُرُه ِْلَخَر َممأ َنِد َلُه َفاَل ُيعأ سَّ
َتَبُر إنأَكاُرُه إَذا َكاَن خَ  َنِد َلُه َفاَل ُيعأ َن السَّ يأِن . َوَأمَّا إَذا َأنأَكَر َكوأ ُهوًرا َوَيلأَزُمُه َأَداُء َذِلَك الدَّ طُُّه َوَختأُمُه َمشأ

َنِد . َأمَّا إَذا كَ  َمُل ِبَذِلَك السَّ َرُض َوُمَتَعاَرًفا َوُيعأ َتُب َوُيعأ َتكأ ُهور  ، َأوأ ُمَتَعاَرف  ُيسأ اَن َخطُُّه َوَختأُمُه َغيأَر َمشأ
َطاءِ  ُص ِبِإعأ خأ َمُر َذِلَك الشَّ ص  َواِحد  ُيؤأ َبُروا ِبَأنَُّهَما ِكَتاَبُة َشخأ يأِن َخطُُّه َعَلى أَهأِل الأِخبأَرِة َفِإنأ َأخأ  الدَّ

َملُ  ُكوِر . َوالأَحاِصُل ُيعأ ِنيِع َأمَّا إَذا َلمأ َيُكنأ  الأَمذأ ِويِر َوُشبأَهِة التَّصأ َنِد إَذا َكاَن َبِريًئا ِمنأ َشاِئَبِة التَّزأ ِبالسَّ
يأِن َأيأًضا َفَيحأ  َل الدَّ َنِد َلُه ، َوَأنأَكَر َأصأ َن السَّ بأَهِة ، َوَأنأَكَر الأَمِديُن َكوأ َنُد َبِريًئا ِمنأ الشُّ ِلُف ِبَطَلِب السَّ

َنَد َليأَس َلُه.الأُمدَّ  ِعي ، َوَعَلى َأنَّ السَّ ِنِه َليأَس َمِديًنا ِللأُمدَّ  ِعي َعَلى َكوأ
ُة )  اَلُه ُثمَّ ُتُوفِ َي ُيلأَزمُ  1611الأَمادَّ ِه الأُمَبيَِّن أَعأ ُسوًما َعَلى الأَوجأ ِنِه َمرأ َطى َأَحٌد َسَنَد َديأن  َحاَل َكوأ  ( إَذا أَعأ

َنِد ِللأُمَتَوفَّى ، َوَأمَّا إَذا  َوَرَثُتُه ِبِإيَفاِئهِ  ِن السَّ َتِرِفيَن ِبَكوأ  ِمنأ التَِّرَكِة إنأ َكاُنوا ُمعأ
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َنِد إَذا َكاَن َخطُّ َوَختأُم الأُمَتوَ  َمُل ِبَذِلَك السَّ َنَد ِللأُمَتَوفَّى َفُيعأ ُهوًرا َوُمَتَعاَرفً َكاُنوا ُمنأِكِريَن ِبَأنَّ َذِلَك السَّ  ا.فَّى َمشأ

ُة )  ٌر ِفيَها ِبَخطِ   1612الأَمادَّ ُلوٌء ِبالنُُّقوِد ِفي َتِرَكِة ُمَتَوف   ُملأَصٌق َعَليأِه ِبَطاَقٌة ُمَحرَّ (إَذا َظَهَر ِكيٌس َممأ
َتاُج إَلى الأُمَتَوفَّى َأنَّ َهَذا الأِكيَس َماُل ُفاَلن  ، َوُهَو ِعنأِدي َأَماَنٌة َيأأُخُذُه َذِلَك الرَُّجُل ِمنأ التَّرِ  َكِة ، َوَِل َيحأ



ه  آَخَر.  إثأَبات  ِبَوجأ
 هـ 1293جمادى اْلولى سنة  9في 
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 بعد صورة الخط الهمايوني
 )ليعمل بموجبه(

َوى  عأ  الأِكَتاُب الرَّاِبَع َعَشَر: ِفي َحقِ  الدَّ
َمة  َوَبابَ  َتِمُل َعَلى ُمَقدَّ  يأِن:َوَيشأ

َوى  عأ ِهيَِّة الأُمَتَعلِ َقِة ِبالدَّ ِطاَلَحاِت الأِفقأ َمٌة ِفي َبَياِن َبعأِض اِِلصأ  ُمَقدِ 
ُة )  ِعي ،  1613الأَمادَّ َوى ِهَي َطَلُب َأَحد  َحقَُّه ِمنأ آَخَر ِفي ُحُضوِر الأَقاِضي ، َوُيَقاُل َلُه الأُمدَّ عأ ( الدَّ

َعى َعَليأِه. َخِر الأُمدَّ  َوِلْلأ
ُة )  َعى ِبِه َأيأًضا. 1614الأَمادَّ ِعي َوُيَقاُل َلُه الأُمدَّ َعاُه الأُمدَّ ُء الَِّذي ادَّ يأ َعى ُهَو الشَّ  ( الأُمدَّ
ُة )  َواهُ َأيأ َسَبَق َكاَلم  ِمنأُه ُموِجب   1615الأَمادَّ ِعي ُمَناِقض  ِلَدعأ ( التََّناُقُض ُهَو َسبأُق َكاَلم  ِمنأ الأُمدَّ

اَل  َواهُ. ِلُبطأ  ِن َدعأ
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َوى  عأ َكاِمَها َوَدفأِع الدَّ َوى َوَأحأ عأ ُل ِفي ُشُروِط الدَّ َوَّ  الأَباُب اْلأ

: َبَعِة ُفُصول  َتِوي َعَلى َأرأ  َوَيحأ
َوى  عأ ِة الدَّ ُل: ِفي َبَياِن ُشُروِط ِصحَّ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ

ُة )  عِ  1616الأَمادَّ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأُمدَّ ِبيِ  َغيأِر ( ُيشأ ُنوِن َوالصَّ َوى الأَمجأ َعى َعَليأِه َعاِقَليأِن َوَدعأ ي َوالأُمدَّ
ِعَييأِن ، َأوأ  ًعى َعَليأِهَما.الأُمَميِ ِز َليأَستأ ِبَصِحيَحة  إِلَّ َأنَُّه َيِصحُّ َأنأ َيُكوَن َوِصيَّاُهَما ، َأوأ َوِليَّاُهَما ُمدَّ  ُمدَّ

ُة )  َترَ  1617الأَمادَّ ِعي : ِلي َعَلى َأَحد  ( ُيشأ ُلوًما ِبَناًء َعَليأِه إَذا َقاَل الأُمدَّ َعى َعَليأِه َمعأ ُط َأنأ َيُكوَن الأُمدَّ
ِيين  َِل َتِصحُّ َدعأ  َداَر َكَذا ِبُدوِن َتعأ ِلَها ِمقأ َيِة الأُفاَلِنيَِّة . َأوأ َعَلى ُأَناس  ِمنأ أَهأ ِه َواهُ َوَيلأَزُم َعَليأ ِمنأ أَهأِل الأَقرأ

َعى ِبِه. ِييُن الأُمدَّ  َتعأ
ُة )  َعى َعَليأِه ِمنأ الأُحُضوِر إَلى  1618الأَمادَّ َتَنَع الأُمدَّ َوى . َوِإَذا امأ عأ ِم ِحيَن الدَّ َتَرُط ُحُضوُر الأَخصأ ( ُيشأ

ِري ِفي َحقِ ِه َسُتذأكَ  َساِل َوِكيل  َعنأُه َفالأُمَعاَمَلُة الَِّتي َتجأ َكَمِة َأوأ إرأ  ُر ِفي ِكَتاِب الأَقَضاِء.الأَمحأ
ُة )  ُهوًِل . 1619الأَمادَّ َوى إَذا َكاَن َمجأ عأ ُلوًما ، َوَِل َتِصحُّ الدَّ َعى ِبِه َمعأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الأُمدَّ  ( ُيشأ



ُة )  ِري 1620الأَمادَّ ِف َوالتَّعأ َشاَرِة ، َأوأ الأَوصأ َعى ِبِه َتُكوُن ِباْلأِ ُلوِميَُّة الأُمدَّ ِف ، َوُهَو إَذا َكاَن َعيأًنا ( َمعأ
ِلِس الأُمَحاَكَمِة   َمنأُقوًِل ، َوَكاَن َحاِضًرا ِفي َمجأ
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ِريِفِه َوَبَياِن ِقيَمتِ  ِفِه َوَتعأ ُلوًما ِبَوصأ َشاَرُة إَليأِه َكاِفَيٌة ، َوِإَذا َلمأ َيُكنأ َحاِضًرا َيُكوُن َمعأ ِه ، َوِإَذا َكاَن َعَقاًرا َفاْلأِ

َداِرِه.ُيَعيَّ  ِفِه َوِمقأ ِعِه َوَوصأ  ُن ِبَبَياِن ُحُدوِدِه ، َوِإَذا َكاَن َديأًنا َيلأَزُم َبَياُن ِجنأِسِه َوَنوأ
ُة )  ِلِه َهَذا ِلي  1621الأَمادَّ ِعي ِبَقوأ ِعيه الأُمدَّ ِلِس َفَيدَّ َعى ِبِه َعيأًنا َمنأُقوًِل َوَحاِضًرا ِبالأَمجأ ( إَذا َكاَن الأُمدَّ

َذُه ِمنأُه ، َوِإنأ َلمأ َيكُ ُمِشيرً  ُلُب َأخأ نأ َحاِضًرا ا إَليأِه ِبَيِدِه َوَهَذا الرَُّجُل َقدأ َوَضَع َيَدُه َعَليأِه ِبَغيأِر َحق   َفَأطأ
ِم ِلُيَشاَر إلَ  ِلِس الأُحكأ َلُب إَلى َمجأ َرف  ُيجأ َضاُرُه ِباَل ُمصأ ِكُن َجلأُبُه َوِإحأ ِلِس ، َوَلِكنأ ُيمأ يأِه ِفي الأَيِميِن ِبالأَمجأ

ِعي َوَبيََّن ِقيَمَتهُ  َفُه الأُمدَّ َرف  َعرَّ ِكًنا ِباَل ُمصأ َضاُرُه ُممأ َهاَدِة َكَما ُذِكَر ، َوِإنأ َلمأ َيُكنأ إحأ  َوَلِكنأ َِل َيلأَزُم َوالشَّ
ِب َوالرَّهأِن َمَثاًل َلوأ َقاَل : َغَصَب َخاَتمِ  َوى الأَغصأ َواهُ ، َوِإنأ َلمأ َبَياُن ِقيَمِتِه ِفي َدعأ َد َتِصحُّ َدعأ ُمرُّ ي الزُّ

ِرُف ِقيَمَتُه.  ُيَبيِ نأ ِقيَمَتُه ، َأوأ َقاَل : َِل أَعأ
ُة )  ُموِع  1622الأَمادَّ ُر َمجأ ِف َيكأِفي ِذكأ َتِلَفَة الأِجنأِس َوالنَّوأِع َوالأَوصأ َياَنا ُمخأ َعى ِبِه أَعأ ( إَذا َكاَن الأُمدَّ

ِييُن ِقيَمِة ُكل   ِمنأَها َعَلى ِحَدة . ِقيَمِتَها ، َوَِل   َيلأَزُم َتعأ
ُة )  َيِتِه ، َأوأ َمَحلَِّتِه َوُزَقاِقِه  1623الأَمادَّ ُر َبَلِدِه َوَقرأ َوى ِذكأ عأ َعى ِبِه َعَقاًرا َيلأَزُم ِفي الدَّ (إَذا َكاَن الأُمدَّ

َماِء أَ  َبَعِة ، َأوأ الثَّاَلَثِة َوَأسأ َرأ َداِدِهمأ َوُحُدوِدِه اْلأ َماِء آَباِئِهمأ َوَأجأ َحاٌب َمَع َأسأ َحاِب ُحُدوِدِه إنأ َكاَن َلَها َأصأ صأ
ِم َأِبيِه َوَجد ِ  ِر اسأ ُهوِر ، َوَِل َحاَجَة إَلى ِذكأ ُروِف َوالأَمشأ َرِة الرَُّجِل الأَمعأ ِم َوُشهأ ُر اسأ ِفي ِذكأ ِه َكَذِلَك َِل َلِكنأ َيكأ

َتَرُط َبَياُن ُحُدوِد  ِلِه : إنَّ ُيشأ ِعي ِبَقوأ َعى الأُمدَّ َرِتِه َوَأيأًضا إَذا ادَّ ِديِد ِلُشهأ ِنًيا َعنأ التَّحأ َتغأ الأَعَقاِر إَذا َكاَن ُمسأ
َواهُ. َنِد ُهَو ِملأِكي َتِصحُّ َدعأ َرَة ُحُدوُدُه ِفي َهَذا السَّ  الأَعَقاَر الأُمَحرَّ

ُة )  ِعي ِفي 1624الأَمادَّ َصاًنا ِفي َأذأُرِع الأَعَقاِر ، َأوأ  (إَذا َأَصاَب الأُمدَّ َبَياِن الأُحُدوِد ، َوَذَكَر ِزَياَدًة ، َأوأ ُنقأ
َواهُ.  َة َدعأ َنُع َذِلَك ِصحَّ  ُدوَنَماِتِه َِل َيمأ
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ُة )  َوى َثَمِن الأَعَقاِر َبَياُن ُحُدوِدِه. 1625الأَمادَّ َتَرُط ِفي َدعأ  ( َِل ُيشأ
ُة )  َداِرِه َمَثاًل َيلأزَ  ( 1626الأَمادَّ ِفِه َوِمقأ ِعِه َوَوصأ ِعَي َبَياُن ِجنأِسِه َوَنوأ َعى ِبِه َديأًنا َيلأَزُم الأُمدَّ ُم إَذا َكاَن الأُمدَّ

ٌة إنأِكِليِزيَّ  ٌة ُعثأَماِنيٌَّة َأوأ ِسكَّ ِلِه ِسكَّ َعُه ِبَقوأ ًة َوَنوأ ِلِه َذَهًبا َأوأ ِفضَّ ٌة َأنأ ُيَبيِ َن ِجنأَسُه ِبَقوأ ِلِه ِسكَّ َفُه ِبَقوأ ٌة َوَوصأ
اَلِق َتِصحُّ  طأ ًشا َعَلى اْلأِ ِلِه َكَذا ِقرأ َعى ِبَقوأ َداِرِه ، َوَلِكنأ إَذا ادَّ ُشوَشٌة َمَع َبَياِن ِمقأ َواهُ َخاِلَصٌة َأوأ َمغأ  َدعأ

ِف الأَبلأَدِة َوِإَذا َكاَن الأمُ  ُروَفِة ِفي ُعرأ َرُف َعَلى الأُقُروِش الأَمعأ ِتَباُر َوُتصأ َعيأِن ِمنأ الأُقُروِش َوَكاَن اعأ َتَعاَرُف َنوأ



رَ  ِلِه َكَذا َعَدًدا ِمنأ البشلك ُيصأ َعى ِبَقوأ َنى َكَما َأنَُّه إَذا ادَّ َدأ َرُف إَلى اْلأ َيَد ُتصأ ُف ِفي َوَرَواُج َأَحِدِهَما َأزأ
ُكوَكاتِ  َوِد الَِّذي ُهَو ِمنأ الأَمسأ َسأ ُشوَشِة.َزَماِنَنا إَلى البشلك اْلأ   الأَمغأ

ُة  َوى الأِملأِك  1627) الأَمادَّ َعى ِبِه َعيأًنا َفاَل َيلأَزُم َبَياُن َسَبِب الأِملأِكيَِّة َبلأ َتِصحُّ َدعأ ( إَذا َكاَن الأُمدَّ
َأُل َعنأ َسَبِبِه َوِجَهِتهِ  ِلِه َهَذا الأَماُل ِلي َوَأمَّا إَذا َكاَن َديأًنا َفُيسأ َلِق ِبَقوأ َأُل َهلأ ُهَو َثَمُن َمِبيع   الأُمطأ ِني ُيسأ َيعأ

َأُل ِمنأ َأيِ  ِجَهة  َكاَن َديأًنا. َرى َوالأَحاِصُل َأنَُّه ُيسأ َرٌة َأوأ َديأٌن ِمنأ ِجَهة  ُأخأ  َأوأ ُأجأ
ُة )  قأَراِر ُهَو ُظُهوُر الأُمَقرِ  ِبِه َِل ُحُدوُثُه َبَداَءًة َوِلَهَذا  1628الأَمادَّ ُم اْلأِ قأَراُر َسَبًبا ِللأِملأِك ( ُحكأ َِل َيُكوُن اْلأِ

مَ  َراَرُه َفَقطأ َِل ُتسأ َعى َعَليأِه َشيأًئا َوَجَعَل َسَبَبُه إقأ ِعي َعَلى الأُمدَّ َعى الأُمدَّ َواهُ ، َمَثاًل ، ِبَناًء َعَليأِه َلوأ ادَّ ُع َدعأ
ِلِه : إنَّ َهَذا الأَماَل ِلي وَ  ِعي ِبَقوأ َعى الأُمدَّ ِإنَّ َهَذا الرَُّجَل الَِّذي ُهَو ُذو الأَيِد َكاَن َقدأ َأَقرَّ ِبَأنَُّه َماِلي َلوأ ادَّ

ِلِه : إنَّ َهَذا الأَماَل ِلي ِْلَنَّ َهَذا الرَُّجَل الَِّذي ُهَو ُذو الأَيدِ  َعى ِبَقوأ َواهُ َوَأمَّا إَذا ادَّ َمُع َدعأ  َكاَن َقدأ َأَقرَّ ُتسأ
ِلِه : إنَّ ِلي ِفي ِذمَِّة َهَذا الرَُّجِل َكَذا ِدرأَهًما ِمنأ ِجَهِة ِبَأنَُّه َماِلي ، َفاَل تُ  َعى ِبَقوأ َواهُ َوَكَذِلَك َلوأ ادَّ َمُع َدعأ سأ

َواهُ  َمُع َدعأ َلِغ ِمنأ َهِذِه الأِجَهِة ُتسأ ِض َحتَّى إنَُّه َكاَن َقدأ َأَقرَّ ِبَأنَُّه َمِديٌن ِلي ِبَهَذا الأَمبأ   الأَقرأ
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َعى َقاِئاًل : ِبَأنَّ َهَذا الرَُّجَل َقدأ َأَقرَّ ِبَأنَُّه َمِديٌن ِلي ِبَكَذا ِدرأَهًما ِمنأ ِجَهِة الأَقرأ أَ  ِض َفِلَذِلَك َأنَّ ِلي مَّا َلوأ ادَّ

َواهُ. َمُع َدعأ ُلبأَها ِمنأُه َِل ُتسأ ِتِه َكَذا ِدرأَهًما َواطأ  ِفي ِذمَّ
ُة )  َتَرُط أَ  1629الأَمادَّ ء  ( ُيشأ َعاُء ِبَشيأ َتِمَل الثُُّبوِت ِبَناًء َعَليأِه َِل َيِصحُّ اِِلدِ  َعى ِبِه ُمحأ نأ َيُكوَن الأُمدَّ

َبُر ِمنأُه ِسنًّا َأوأ ِفي َحق ِ  َعى َأَحٌد ِفي َحقِ  َمنأ ُهَو َأكأ اًل َأوأ َعاَدًة ، َمَثاًل إَذا ادَّ  َمنأ َنَسُبُه ُوُجوُدُه ُمَحاٌل َعقأ
ُروٌف ِبأَ  َواهُ.َمعأ  نَُّه ابأُنُه َِل َتِصحُّ َدعأ

ُة )  َوى َمَثاًل َلوأ أََعاَر  1630الأَمادَّ عأ ء  ِفي َحاَلِة ُثُبوِت الدَّ َعى َعَليأِه ِبَشيأ ُكَم َوُيلأِزُم الأُمدَّ َتَرُط َأنأ َيحأ ( ُيشأ
َعى َقاِئاًل : َأَنا ِمنأ َذوِ  ٌص آَخُر َوادَّ َواهُ . َكَذِلَك َأَحٌد آَخَر َشيأًئا َوَظَهَر َشخأ ِني إيَّاُه َِل َتِصحُّ َدعأ يِه َفلأُيِعرأ

ِلِه : َأَنا َجاُرُه َوِبَوَكاَلِتِه َأنأَسُب فَ  َعى ِبَقوأ ٌص آَخُر َوادَّ َل َأَحٌد آَخَر ِبُخُصوص  َما َفَظَهَر َشخأ اَل َلوأ َوكَّ
َواهُ ; ِْلَنَّ ِلُكلِ  َواِحد  َأنأ ُيِعيَر َماَلُه مَ  ِديِر ُثُبوِت َتِصحُّ َدعأ َل ِبُأُموِرِه َمنأ َيَشاُء َوَعَليأِه َفِبَتقأ نأ َشاَء َوَأنأ ُيَوكِ 

ٌم َما. َعى َعَليأِه ُحكأ َثاِلَها َِل َيَتَرتَُّب ِفي َحقِ  الأُمدَّ َعاَوى َوَأمأ  َهِذِه الدَّ
َوى  عأ ُل الثَّاِني ِفي َحقِ  َدفأِع الدَّ  الأَفصأ

ُة )  فأُع  1631الأَمادَّ َعى ( الدَّ ِعي َمَثاًل إَذا ادَّ َوى الأُمدَّ َفُع َدعأ َعى َعَليأِه َتدأ َوى ِمنأ ِقَبِل الأُمدَّ تأَياُن ِبَدعأ ُهَو اْلأِ
يأت َذِلَك َأوأ إنَّك َأبأَرأأتِني مِ  َعى َعَليأِه َأَنا ُكنأت َأدَّ ًشا َوَقاَل الأُمدَّ ِض َكَذا ِقرأ ا نأ َذِلَك َأوأ ُكنَّ َأَحٌد ِمنأ ِجَهِة الأَقرأ
ته َلك َأوأ  ًضا َبلأ ُهَو َثَمُن الأَماِل الأُفاَلِنيِ  الَِّذي ُكنأت َقدأ ِبعأ َلُغ َقرأ َنا َأوأ َليأَس َهَذا الأَمبأ َأنَّ ُفاَلًنا َقدأ  َتَصاَلحأ

ُكوَر َيُكونُ  َلَغ الأَمذأ ُلوِبي ِمنأُه َكَذا ِدرأَهًما َوَأنأَت َدَفعأت ِلي الأَمبأ َلِني َعَليأك ِبَمطأ َواهُ ، َوَكَذِلَك َحوَّ  َقدأ َدَفَع َدعأ
ِلِه : َأنأَت ُكنأت َقدأ َكَفلأت  َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر ِبَقوأ  إَذا ادَّ
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َعى َعَليأِه : إنَّ الأَمِديَن َقدأ َأدَّى َذِلَك الأمَ  ُلوِبي الَِّذي ِفي ِذمَِّة ُفاَلن  َكَذا َدَراِهَم َوَقاَل الأُمدَّ َلَغ َيُكونُ َمطأ  َقدأ بأ

َعى َأَحٌد ِبالأَماِل الَِّذي ُهَو ِفي َيِد َغيأِرِه ِبَأنَُّه َماِلي َوَأَجابَ  ِعي ، َوَكَذا إَذا ادَّ َوى الأُمدَّ َعَليأِه ِبَأنَّك  َدَفَع َدعأ
َوى الأُمدَّ  َواهُ َيُكوُن َقدأ َدَفَع َدعأ ت ِلَدعأ َعى َهَذا الأَماَل ُفاَلٌن ُكنأت َقدأ َشِهدأ َعى ِحيَنَما ادَّ ِعي . َوَكَذِلَك َلوأ ادَّ

َعى الأَوارِ  َواهُ ِبَناًء َعَلى إنأَكاِر الأَواِرِث ُثمَّ ادَّ َد َذِلَك َأنَّ َأَحٌد ِمنأ َتِرَكِة الأَميِ ِت َكَذا َدَراِهَم َوَأثأَبَت َدعأ ُث َبعأ
اِئَن َقدأ  َلَغ َأوأ َأنَّ الدَّ ِعي. الأُمَتَوفَّى َكاَن َقدأ َأدَّى َهَذا الأَمبأ َوى الأُمدَّ ِنِه َقدأ َدَفَع َدعأ  َأبأَرَأهُ ِمنأُه َحاَل َحَياِتِه ِبَكوأ

ُة )  ِلُف  1632الأَمادَّ ثأَباِت َيحأ ِدرأ َعَلى اْلأِ ِعي َوِإنأ َلمأ َيقأ َوى الأُمدَّ َوى ، َتنأَدِفُع َدعأ عأ ( إَذا َأثأَبَت َمنأ َدَفَع الدَّ
ِليُّ ِبَطَلِبِه فَ  َصأ ِعي اْلأ ِعي َتُعوُد الأُمدَّ َعى َعَليأِه َوِإنأ َحَلَف الأُمدَّ ُع الأُمدَّ ِعي َعنأ الأَيِميِن َيثأُبُت َدفأ ِإنأ َنَكَل الأُمدَّ

ِليَُّة. َصأ َواهُ اْلأ  َدعأ
ُة )  َعى َعَليأِه َقاِئاًل :  1633الأَمادَّ َعى الأُمدَّ َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر َديأًنا َكَذا َدَراِهَم َوادَّ َأَنا ُكنأت َقدأ (إَذا ادَّ

َلِغ َعَلى ُفاَلن  َوَقدأ َقِبَل ُكلٌّ ِمنأُكَما الأَحَواَلَة َوَأثأَبَت َذِلَك ِفي ُحُضوِر الأُمحَ  لأُتك ِبَهَذا الأَمبأ اِل َعَليأِه َيُكوُن َحوَّ
ِعي َوَخَلَص ِمنأ ُمَطاَلَبِتِه . َأمَّا إَذا َلمأ َيُكنأ َذِلَك ِفي ُحُض  وِر الأُمَحاِل َعَليأِه َيُكوُن َقدأ َدَفَع َقدأ َدَفَع الأُمدَّ

ُقوًفا إَلى ُحُضوِرِه. ِعي َموأ  الأُمدَّ
ًما َوَمنأ َلمأ َيُكنأ  ُل الثَّاِلُث ِفي َبَياِن َمنأ َكاَن َخصأ  الأَفصأ

ُة )  َعى َعَليأ  1634الأَمادَّ َعى َأَحٌد َشيأًئا َوَكاَن َيَتَرتَُّب َعَلى إقأَراِر الأُمدَّ َراِرِه َيُكوُن ( إَذا ادَّ ِديِر إقأ ٌم ِبَتقأ ِه ُحكأ
عَ  ٌم َعَلى إقأَراِر الأُمدَّ َوى َوِإَقاَمِة الأَبيِ َنِة ، َوِإَذا َكاَن َِل َيَتَرتَُّب ُحكأ عأ ًما ِفي الدَّ ى َعَليأِه َفاَل َيُكوُن ِبِإنأَكاِرِه َخصأ

َبابِ  ًما ِبِإنأَكاِرِه . َمَثاًل إَذا َكاَن َأَحٌد ِمنأ َأرأ َعى َعَلى  َخصأ  الأِحَرِف َوادَّ
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َعى َعلَ  ِطِني َثَمَنُه َيُكوُن الأُمدَّ ِلِه : إنَّ َرُسوَلك ُفاَلًنا َأَخَذ ِمنِ ي الأَماَل الأُفاَلِنيَّ َفَأعأ ًما َأَحد  ِبَقوأ يأِه َخصأ

ُبوًرا ِبَدفأِع َثَمِن الأَمِبيِع وَ  ِعي إَذا َأنأَكَر َحيأُث َيُكوُن َمجأ ِعي َوَبيِ َنُتُه ِللأُمدَّ َوى الأُمدَّ َمُع َدعأ ِليِمِه إَذا َأَقرَّ َوُتسأ َتسأ
َتَرى َفِبِإنأَكاِرِه َِل َيكُ  َراِء اشأ ِلِه إنَّ َوِكيَلك ِبالشِ  ِعي ِبَقوأ َعى الأُمدَّ ًما ِفي َهِذِه الأَحاِل . َأمَّا إَذا ادَّ وُن َخصأ

َعى َعلَ  ِعي َحيأُث َلوأ َأَقرَّ الأُمدَّ ِعي َوِفي َهِذِه ِللأُمدَّ ِليِمِه ِللأُمدَّ ِع َثَمِن الأَمِبيِع َوَتسأ ُبوًرا ِبَدفأ يأِه َِل َيُكوُن َمجأ
َن ِمنأ َهِذِه الأَقاِعَدةِ  َتثأَنوأ َوى الأُمدَِّعي ، َوالأَوِليُّ َوالأَوِصيُّ َوالأُمَتَولِ ي ُمسأ َمُع َدعأ َعى  الأَحاِل َِل ُتسأ َفَعَليأِه إَذا ادَّ

َوِصيِ  َأوأ ى َماِل الأَيِتيِم َأوأ َعَلى َماِل الأَوقأِف َقاِئاًل : ِبَأنَُّه َماِلي َفاَل َيَتَرتَُّب َعَلى إقأَراِر الأَوِليِ  َأوأ الأ َأَحٌد َعلَ 
َوى الأ  َمُع َعَليأِه َدعأ ٌم َحيأُث َِل َينأُفُذ إقأَراُرُهمأ َوَأمَّا إنأَكاُرُهمأ َفَصِحيٌح َوُتسأ ِعي َوَبيِ َنُتُه إِلَّ َأنَُّه الأُمَتَولِ ي ُحكأ ُمدَّ

د  َصاِدر  ِمنأُه َمَثاًل : َلوأ َباَع وَ  َوى َعَلى َعقأ عأ َتَبُر إقأَراُر الأَوِليِ  َوالأَوِصيِ  َوالأُمَتَولِ ي ِفي الدَّ ِغيِر ُيعأ ِليُّ الصَّ
َترِ  .َماَلُه ِبَناًء َعَلى ُمَسوِ غ  َشرأِعي   َوَوَقَعتأ ِمنأ ِقَبِل الأُمشأ َتَبُر إقأَراُر الأَوِليِ   ي َدعأَوى َتَتَعلَُّق ِبَذِلَك َفُيعأ



ُة )  َخِر  1635الأَمادَّ َوى الأَعيأِن ُهَو ُذو الأَيِد َفَقطأ َمَثاًل : إَذا َغَصَب َأَحٌد َفَرَس اْلأ ُم ِفي َدعأ ( الأَخصأ
َداَدَها ِترأ ص  آَخَر َوَأَراَد َصاِحُب الأَفَرِس اسأ ِص الَِّذي ُهَو ُذو الأَيِد َفَقطأ  َوَباَعَها ِلَشخأ خأ ِعيَها َعَلى الشَّ َفَيدَّ

ِعي َذِلَك َعَلى الأَغاِصِب. ِميَن ِقيَمِتَها َفَيدَّ  َأمَّا إَذا َأَراَد َتضأ
ُة )  َقاِق َينأُظُر : َفِإَذا 1636الأَمادَّ ِتحأ َعاُه ِباِِلسأ َتَرى َوادَّ َتِحقٌّ ِللأَماِل الأُمشأ َتِري  ( إَذا َظَهَر ُمسأ َكاَن الأُمشأ

َتَرُط ُحُضوُر الأَباِئِع وَ  َتِري َفَقطأ َوَِل ُيشأ َهاَدِة الأُمشأ َوى َوالشَّ عأ ُم ِحيَن الدَّ ِإَذا َكاَن َقَبَض َذِلَك الأَماَل َفالأَخصأ
َتِرَي َماِلٌك َوالأَباِئُع ُذو َيد  َفَيِجبُ  ُد َفَحيأُث إنَّ الأُمشأ ِبضأ َبعأ َتِري َلمأ َيقأ َوى الأُمشأ  ُحُضوُرُهَما ِحيَن الدَّعأ

َهاَدِة.  َوالشَّ
ُة )  َتِهِن  1637الأَمادَّ ِر َوالأُمرأ َتأأِجِر َوالأُمَؤجِ  َتِعيِر َوالأُمِعيِر َوالأُمسأ َتَرُط ُحُضوُر الأَوِديِع َوالأُموِدِع َوالأُمسأ ( ُيشأ

َوى الأَوِديَعِة َعَلى الأَوِديِع وَ  َتِعيِر َوالأَمأأُجوِر َوالرَّاِهِن َمًعا ِعنأَد َدعأ َتَعاِر َعَلى الأُمسأ  الأُمسأ
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َتَعاُر َأوأ الأمَ  َتِهِن ، َوَلِكنأ إَذا ُغِصَبتأ الأَوِديَعُة َأوأ الأُمسأ َتأأِجِر َوالأَمرأُهوِن َعَلى الأُمرأ أأُجوُر َأوأ َعَلى الأُمسأ

َتأأ  َتِعيِر َوالأُمسأ ِعَي ِبُأوَلِئَك َعَلى الأَغاِصِب َوَِل َيلأَزُم ُحُضوُر الأَمرأُهوُن َفِللأَوِديِع َوالأُمسأ َتِهِن َفَقطأ َأنأ َيدَّ ِجِر َوالأُمرأ
ُضرأ َهؤَُِلِء. َدُه ِبُأوَلِئَك َما َلمأ َيحأ ِعَي َوحأ  الأَماِلِك َوَليأَس ِللأَماِلِك َأنأ َيدَّ

ُة )  َترِ  1 638الأَمادَّ ًما ِللأُمشأ َت َيِد آَخَر ( َِل َيُكوُن الأَوِديُع َخصأ اَر الَِّتي َتحأ َعى َأَحٌد الدَّ ي َفِلَذِلَك إَذا ادَّ
َخُر ِبَأنَّ هَ  َعى اْلأ اَر ِمنأ ُفاَلن  ِبَكَذا َدَراِهَم َفَسلََّمِني إيَّاَها َفادَّ َتَريأت َهِذِه الدَّ اَر َقدأ َفاِئاًل : َقدأ اشأ ِذِه الدَّ

َص تَ  خأ َدَعَها َوَسلََّمَها َذِلَك الشَّ ِص َأمَّا إَذا َأوأ خأ ثأَباِت إيَداِع َذِلَك الشَّ ِعي َوَِل َحاَجَة ِْلِ نأَدِفُع ُخُصوَمُة الأُمدَّ
لَ  َد َذِلَك َوَوكَّ اَر إِلَّ َأنَُّه َباَعِني إيَّاَها َبعأ َدَعك الدَّ َص َقدأ َأوأ خأ ِعي َنَعمأ إنَّ َذِلَك الشَّ ِني ِبَقبأِضَها َقاَل الأُمدَّ

َها ِمنأ  اَر ِمنأ الأَوِديِع.َوَتَسلَّمأ ِص َيأأُخُذ ِتلأَك الدَّ خأ ِكيَل َذِلَك الشَّ  ك َوَأثأَبَت الأَبيأَع َوَتوأ
ُة )  اِئِن َأنأ ُيثأِبَت ِفي ُمَواَجَهِة  1639الأَمادَّ ًما ِلَداِئِن الأُموِدِع َفِلَذِلَك َليأَس ِللدَّ ( َِل َيُكوُن الأَوِديُع َخصأ

ُلوَبُه ِمنأ ا يأَن ِمنأ الأَوِديَعِة الَِّتي َلَديأِه َوَلِكنأ ِلَمنأ َكاَنتأ َنَفَقُتُه َواِجَبًة الأَوِديِع َمطأ ِفَي الدَّ َتوأ لأُموِدِع َوَأنأ َيسأ
ِعَي َنَفَقَتُه َعَلى الأَوِديِع ِلَيأأُخَذَها ِمنأ الأَوِديَعِة.  َعَلى الأَغاِئِب َأنأ َيدَّ

ُة )  ُلوَبُه ِمنأ ِذمَِّة ( َِل َيُكوُن َمِديُن الأ  1640الأَمادَّ اِئِن َفِلَذِلَك َليأَس ِْلََحد  َأنأ ُيثأِبَت َمطأ ًما ِللدَّ َمِديِن َخصأ
ِتيَفاِئِه ِمنأُه.  الأُمَتَوفَّى ِفي ُمَواَجَهِة َمِديِنِه ِِلسأ

ُة )  ًما ِللأَباِئِع : َمَثاًل َلوأ  1641الأَمادَّ َتِري َخصأ َتِري ِمنأ الأُمشأ َد ( َِل َيُكوُن الأُمشأ  َباَع َأَحٌد ِْلَخَر َماًِل َوَبعأ
ِلِه  َتِري الثَّاِني ِبَقوأ َوى الأَباِئِع َعَلى الأُمشأ َمُع َدعأ َتِري ِْلَخَر َوَسلََّمُه َفاَل ُتسأ َتِرَي الأَقبأِض َباَعُه الأُمشأ إنَّ الأُمشأ

َل َقَبَض َذِلَك الأَماَل  َوَّ  اْلأ
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ِتيَفاِء الثََّمِن.ِبُدوِن َأَداِء َثَمِنِه َفاعأ  ِبَسُه ِلِحيِن اسأ ِطِني إيَّاُه ِْلَحأ  ِطِني َثَمَنُه َأوأ أَعأ

ُة )  َوى الَِّتي ُتَقاُم َعَلى الأَميِ ِت َأوأ َلُه َوَلِكنَّ  1642الأَمادَّ عأ ًما ِفي الدَّ ( َيِصحُّ َأنأ َيُكوَن َأَحُد الأَوَرَثِة َخصأ
َوى َعيأن  ِمنأ التَّ  َم ِفي َدعأ ِرَكِة ُهَو الأَواِرُث الَِّذي ِفي َيِدِه ِتلأَك الأَعيأُن . َوالأَواِرُث الَِّذي َلمأ َيُكنأ َذا الأَيِد الأَخصأ

ُلوَب الأَميِ ِت الَِّذي ُهَو ِفي ِذمَِّة آَخَر َوبَ  ِعَي َمطأ م  : َمَثاًل َيِصحُّ ِْلََحِد الأَوَرَثِة َأنأ َيدَّ َد الثُُّبوِت َليأَس ِبَخصأ عأ
كَ  ِتِه ِمنأ َذِلَك وَ ُيحأ ُلَب ِسَوى ِحصَّ ِعي َأنأ َيطأ ُلوِب ِلَجِميِع الأَوَرَثِة َوَليأَس ِللأَواِرِث الأُمدَّ َليأَس َلُه ُم ِبَجِميِع الأَمطأ

ِعَي ِبَديأن  َعَلى التَِّرَكِة َفَلُه َأنأ يَ  ِعَي ِفي ُحُضوِر َقبأُض ِحَصِص َباِقي الأَوَرَثِة . َكَذِلَك َلوأ َأَراَد َأَحٌد َأنأ َيدَّ دَّ
ُجوًدا ِفي َيِد َذِلَك الأَواِرِث َماٌل ِمنأ التَِّرَكِة َأوأ َلمأ ُيوَجدأ  َعى َواِحد  ِمنأ الأَوَرَثِة َفَقطأ َسَواٌء َكاَن َموأ َفِإَذا ادَّ

َمرُ  َتُه ِمنأ َذِلَك  َهَكَذا َديأًنا ِفي ُحُضوِر َواِحد  ِمنأ الأَوَرَثِة َوَأَقرَّ ِبِه َذِلَك الأَواِرُث ُيؤأ َطاِء َما َأَصاَب ِحصَّ ِبِإعأ
َواهُ ِفي ُحُضورِ  ِعي َدعأ َراُرُه َعَلى َباِقي الأَوَرَثِة َوِإَذا َلمأ ُيِقرَّ َوَأثأَبَت الأُمدَّ ِري إقأ يأِن َوَِل َيسأ َذِلَك الأَواِرِث َفَقطأ  الدَّ

َكُم َعَلى َجِميِع الأَوَرَثِة َوِإَذا َأَراَد الأمُ  ُكوِر ِمنأ َفُيحأ ِه الأَمذأ ِعي َأنأ َيأأُخَذ َطَلَبُه الَِّذي ُحِكَم َلُه ِبِه َعَلى الأَوجأ دَّ
ِعي َأثأِبتأ َذِلَك ِفي ُحُضوِرَنا َمرًَّة َثاِنَيًة َوَلكِ  َوى التَِّرَكِة َفَليأَس ِلَباِقي الأَوَرَثِة َأنأ َيُقوُلوا ِللأُمدَّ نأ َلُهمأ َدفأُع َدعأ

ِعي . َوأَ  َمِة الأَفَرَس الَِّتي ِهَي ِفي َيِد َواِحد  ِمنأ الأ الأُمدَّ ِعَي َعَلى التَِّرَكِة َقبأَل الأِقسأ َوَرَثِة مَّا إَذا َأَراَد َأَحٌد َأنأ َيدَّ
ُم ِمنأ الأَوَرَثِة ُهَو ُذو الأَيِد َفَقطأ  تَها ِعنأَد الأَميِ ِت َفالأَخصأ َدعأ ِلِه َهِذِه َفَرِسي َوَقدأ ُكنأت َأوأ َعى َعَلى ِبَقوأ  َوِإَذا ادَّ

ِري  َراِرِه َفاَل َيسأ َعى َعَلى ِذي الأَيِد َوُحِكَم ِبِإقأ َواهُ َوِإَذا ادَّ َمُع َدعأ َراُرُه َعَلى َساِئِر َأَحد  ِمنأ َباِقي الأَوَرَثِة َِل ُتسأ إقأ
َكُم َعَلى ِتِه َوُيحأ َداِر ِحصَّ َراُرُه إِلَّ ِبِمقأ ِعي َوِإنأ َأنأَكَر  الأَوَرَثِة َوَِل َينأُفُذ إقأ ِتِه ِفي ِتلأَك الأَفَرِس الأُمدَّ ِن ِحصَّ َكوأ

َكُم َعَلى َجِميِع الأَوَرَثِة. َواهُ ُيحأ ِعي َدعأ  الأَواِرُث الَِّذي ُهَو ُذو الأَيِد َوَأثأَبَت الأُمدَّ
ُة )  َرَكاِء ِفي َعيأن  َمَلُكوَها ِبَسَبب  َغيأ  1643الأَمادَّ َوى ( َليأَس ِْلََحِد الشُّ عأ ِث َأنأ َيُكوَن ِفي الدَّ رأ ِر اْلأِ

ِة  َعى ِفي ِحصَّ ًما ِللأُمدَّ  َخصأ
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َراِء َأنَّ  اَر الَِّتي َمَلُكوَها ِبَطِريِق الشِ  َرَكاِء الدَّ َعى َأَحٌد ِفي ُحُضوِر َأَحِد الشُّ َخِر . َمَثاًل َلوأ ادَّ َها ِملأُكُه اْلأ

َعاُه َوُحِكَم  ِري إَلى َوَأثأَبَت َما ادَّ ِريِك الأَحاِضِر َفَقطأ َوَِل َيسأ ِة الشَّ ُم َمقأُصوًرا َعَلى ِحصَّ ِبَذِلَك َيُكوُن الأُحكأ
 ِحَصِص الأَباِقيَن.

ُة )  ُعَها إَلى الأُعُموِم  1644الأَمادَّ ِت الَِّتي َيُعوُد َنفأ ِعًيا ِفي َدَعاَوى الأَمِحالَّ ( َيُكوُن َواِحٌد ِمنأ الأَعامَِّة ُمدَّ
َعى َعَليأِه.كَ  َكُم َعَلى الأُمدَّ َواهُ َوُيحأ َمُع َدعأ  الطَِّريِق الأَعامِ  َوُتسأ

ُة )  َتَرَكًة  1645الأَمادَّ َياِء الَِّتي َتُكوُن َمَناِفُعَها ُمشأ َشأ َوى اْلأ ِض ِمنأ الطََّرَفيأِن ِفي َدعأ ِفي ُحُضوُر الأَبعأ ( َيكأ
ِر وَ  َيَتيأِن َكالنَّهأ ِفي َبيأَن أََهاِلي َقرأ ُصوِريَن َفاَل َيكأ ُصوِريَن َوِإمَّا إَذا َكاُنوا َمحأ ًما َغيأَر َمحأ الأَمرأَعى إَذا َكاُنوا َقوأ

. ِضِهمأ َبلأ َيلأَزُم ُحُضوُرُهمأ ُكلُُّهمأ َأوأ ُوَكاَلِئِهمأ  ُحُضوُر َبعأ



ُة )  َيِة الَِّذيَن َعَدُدُهمأ َيِزيُد َعنأ الأ  1646الأَمادَّ ُصوِريَن.( أََهاِلي الأَقرأ ًما َغيأَر َمحأ وَن َقوأ  ِماَئِة ُيَعدُّ
ُل الرَّاِبُع ِفي َبَياِن التََّناُقضِ   الأَفصأ

ُة )  َرى َأَحٌد َماًِل َأيأ َأَراَد ِشَراَءُه ُثمَّ  1647الأَمادَّ َتشأ َوى الأِملأِك َمَثاًل إَذا اسأ (التََّناُقُض َيُكوُن َماِنًعا ِلَدعأ
َعى َأنَّ َذِلَك الأمَ  َواهُ ، َوَكَذِلَك َلوأ َقاَل َليأَس ِلي َحقٌّ ِعنأَد ادَّ َمُع َدعأ َراِء َِل ُتسأ ِتشأ َل اِِلسأ اَل َكاَن ِملأَكُه َقبأ

لِ  َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر ِبَقوأ َواهُ ، َوَكَذِلَك َلوأ ادَّ َمُع َدعأ َعى َعَليأِه َشيأًئا َِل ُتسأ َلًقا ُثمَّ ادَّ َطيأ ُفاَلن  ُمطأ ُتك ِه ُكنأت أَعأ
ِضرأهَ  ِطَها َلُه َوَبِقَيتأ ِفي َيِدك َفَأحأ ِطَيَها إَلى ُفاَلن  َفَلمأ ُتعأ َراِهِم َعَلى َأنأ ُتعأ َداًرا ِمنأ الدَّ ا ِلي َوَأنأَكَر َكَذا ِمقأ

َعى َعَليأِه َوَأرَ  ِعي الأَبيِ َنَة َرَجَع الأُمدَّ َد َأنأ َأَقاَم الأُمدَّ َعى َعَليأِه َذِلَك َوَبعأ ِلِه َنَعمأ ُكنأَت الأُمدَّ َوى ِبَقوأ عأ َع الدَّ اَد َدفأ
ُعُه ، َوَكَذِلَك  َمُع َدفأ يأُتَها َلُه َفاَل ُيسأ َراِهَم إِلَّ َأنَِّني َأدَّ َطيأتِني ِتلأَك الدَّ  أَعأ
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َعى َأَحٌد الأَحاُنوَت الَِّذي ُهَو ِفي َيِد َغيأِرِه ِبَأنَُّه ِملأُكُه َوَأَجاَب ُذو ا ِلِه : َنَعمأ َكاَن ِملأَكك َوَلِكنأ َلوأ ادَّ لأَيِد ِبَقوأ

ِر َبيأَنَنا َبيأٌع َوَِل شِ  ِلِه َلمأ َيجأ ِعي َذِلَك ِبَقوأ تِني إيَّاُه ِفي التَّاِريِخ الأُفاَلِنيِ  َوَأنأَكَر الأُمدَّ َد َأنأ َأثأَبَت ِبعأ َراٌء َقطُّ َوَبعأ
ِعي َفادَّ  َواهُ َرَجَع الأُمدَّ َعى َقاِئاًل . َنَعمأ ُكنأُت ِبعأت َلك َذِلَك الأَحاُنوَت ِفي َذِلَك التَّاِريِخ َلِكنَّ َهَذا ُذو الأَيِد َدعأ

َمُع. ِسد  ُهَو َكَذا َفاَل ُيسأ ط  ُمفأ  الأَبيأَع َكاَن َوَفاًء َأوأ ِبَشرأ
ُة )  ِعَي الأَماَل الَِّذي َأَقرَّ ِبكَ  1648الأَمادَّ ِلِه َهَذا َماِلي َكَما َأنَُّه َِل ( َِل َيِصحُّ ِْلََحد  َأنأ َيدَّ ِنِه ِلَغيأِرِه ِبَقوأ وأ

ِعَيُه ِبالأَوَكاَلِة َأوأ ِبالأِوَصاَيِة َعنأ آَخَر.  َيِصحُّ َأنأ َيدَّ
ُة )  َد ذَ  1649الأَمادَّ ِعَي َعَليأِه َبعأ َعاَوى َفاَل َيِصحُّ َلُه َأنأ َيدَّ ِلَك َماًِل ( إَذا َأبأَرَأ َأَحٌد آَخَر ِمنأ َجِميِع الدَّ

ِعَي َعَليأِه ِلَغيأِرِه ِبالأَوَكاَلِة َأوأ ِبالأِوَصاَيِة. ِسِه َوَلِكنأ َيِصحُّ َلُه َأنأ َيدَّ  ِلَنفأ
ُة )  َة ) 1650الأَمادَّ ِسِه ُانأُظرأ الأَمادَّ ِعَيُه ِلَنفأ َد َذِلَك َأنأ َيدَّ َعى َأَحٌد َماًِل ِْلَخَر َفاَل َيِصحُّ َلُه َبعأ  ( إَذا ادَّ

َوى َقدأ ُيِض  1648 عأ ِسِه ; ِْلَنَّ الأَوِكيَل ِبالدَّ َعاُه ِلَنفأ َدَما ادَّ ِعَيُه ِْلَخَر َبعأ يُف ( . َوَلِكنأ َيِصحُّ َلُه َأنأ َيدَّ
ِسِه َلِكنأ ِعنأَد الأُخُصوَمِة َِل ُيِضيُف َأَحٌد ِملأَكُه ِلَغيأِرِه.  الأِملأَك إَلى َنفأ

ُة )  َصيأِن َعَلى ِحَدة  َكَذِلَك َِل ( َكَما َأنَّ  1651الأَمادَّ خأ َفى ِمنأ ُكلِ  َواِحد  ِمنأ الشَّ َتوأ  الأَحقَّ الأَواِحَد َِل ُيسأ
َعى الأَحقُّ الأَواِحُد ِمنأ ِجَهة  َواِحَدة  َعَلى َرُجَليأِن.   ُيدَّ
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ُة )  َصيأِن اللَّ  1652الأَمادَّ خأ ِم الأُمَتَكلِ ِم الأَواِحِد َكالأَوِكيِل ( َيَتَحقَُّق التََّناُقُض ِفي َكاَلِم الشَّ َذيأِن ُهَما ِفي ُحكأ

َوى الأُمَتَكلِ ِم الأَواِحِد َفِلَذِلَك إَذا َأَقاَم الأَوكِ  ُروِث َكَما ُيوَجُد ِفي َدعأ ِل َوالأَواِرِث َوالأَموأ َوى ُمَناِفَيًة َوالأُمَوكِ  يُل َدعأ
َوى الَِّتي َسَبَقتأ ِمنأ الأُموَ  عأ .ِللدَّ ِل ِفي ُخُصوِص َما َِل َتِصحُّ  كِ 



ُة )  َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر َكَذا ِدرأَهًما ِمنأ  1653الأَمادَّ ِم ، َمَثاًل َلوأ ادَّ ِديِق الأَخصأ َتِفُع التََّناُقُض ِبَتصأ ( َيرأ
ُكوَر ِمنأ ِجَهِة الأ  َلَغ الأَمذأ َد َذِلَك َأنَّ الأَمبأ َعى َبعأ ِض ُثمَّ ادَّ َتِفُع ِجَهِة الأَقرأ َعى َعَليأِه َيرأ َقُه الأُمدَّ َكَفاَلِة َفَصدَّ

 التََّناُقُض.
ُة )  َعى الأَماَل الَِّذي ُهَو ِفي َيِد َغيأِرِه  1654الأَمادَّ ِذيِب الأَقاِضي ، َمَثاًل َلوأ ادَّ َتِفُع التََّناُقُض َأيأًضا ِبَتكأ ( َيرأ

َتَريأته ِمنأُه َفَأَقاَم َقاِئاًل : إنَُّه َماِلي َوَأنأَكَر َذِلَك الأُمدَّ  ِلِه : إنَّ َهَذا الأَماَل َكاَن ِلُفاَلن  َوَأَنا اشأ َعى َعَليأِه ِبَقوأ
ُكوُم َعَليأِه ِبَثَمِن َذِلَك الأَماِل َعَلى َباِئِعِه ِْلَنَّ  ِجُع الأَمحأ ِعي الأَبيِ َنَة َوُحِكَم َلُه ِبَذِلَك َيرأ  التََّناُقَض الَِّذي َوَقَع الأُمدَّ

َتَفَع ِبَتكأ  ِم َقدأ ارأ َد الأُحكأ ِن الأَماِل ِللأَباِئِع َوَبيأَن ُرُجوِعِه ِبالثََّمِن َعَليأِه َبعأ َراِرِه ِبَكوأ ِم الأَقاِضي َبيأَن إقأ ِذيِب ُحكأ
َراِرِه. قأ  ِْلِ

ُة  ِعي ِبَأنَّ ُكلَّ  1655) الأَمادَّ ِذَرُة الأُمدَّ َفى التََّناُقُض إَذا َظَهَرتأ َمعأ َعى  ( ُيعأ َمَحل   َخَفاٌء َمَثاًل إَذا ادَّ
َتَراَها لَ  اِر ِبَأنََّها ِملأُكُه َوَأنَّ َأَباُه َكاَن َقدأ اشأ ِتئأَجاِر الدَّ ِر ِبَمدِ  اسأ َتأأِجُر َعَلى الأُمَؤجِ  ُه ِفي ِصَغِرِه َوَأنَُّه َلمأ الأُمسأ

ِتئأَجاِر َوَأبأَرزَ  َتأأَجَر َأَحٌد َداًرا  َيُكنأ َلُه َخيأٌر ِبَذِلَك ِعنأَد اِِلسأ َواهُ َكَذِلَك َلوأ اسأ َمُع َدعأ ِه ُتسأ َسَنًدا َعَلى َهَذا الأَوجأ
َمُع دَ  َعى ِبَذِلَك ُتسأ ًثا َعنأ َأِبيِه َوادَّ اَر ِهَي ُمنأَتِقَلٌة إَليأِه إرأ َواهُ.ُثمَّ َحَصَل َلُه ِعلأٌم ِبَأنَّ ِتلأَك الدَّ  عأ

ُة )  ِسيِم (اِِلبأِتَدارُ  1656الأَمادَّ َد التَّقأ َعاُء َبعأ َتَرًكا َوَعَليأِه َفاِِلدِ  ُسوِم ُمشأ ِن الأَمقأ ِسيِم التَِّرَكِة إقأَراٌر ِبَكوأ  إَلى َتقأ
ُسوَم  ِلِه إنَّ الأَمقأ  ِبَقوأ
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ِلِه إنَّ  ِسيِم التَِّرَكِة ِبَقوأ َد َتقأ َعى َأَحُد الأَوَرَثِة َبعأ َياِن ِلي َتَناُقٌض . َمَثاًل َلوأ ادَّ َعأ َتَريأت َأَحَد َهِذِه اْلأ ِني ُكنأت اشأ

َواهُ  َمُع َدعأ ِتِه َِل ُتسأ ُسوَمِة ِمنأ الأُمَتَوفَّى َوَأنَّ الأُمَتَوفَّى َوَهَبَها َوَسلََّمَها ِلي ِفي َحاِل ِصحَّ َوَلِكنأ َلوأ َقاَل :  الأَمقأ
َمُع إنَّ الأُمَتَوفَّى َكاَن َقدأ َوَهَبُه ِلي َحاَل ِصَغِري َولَ  ُذوًرا َوُتسأ َمِة َيُكوُن َمعأ َلُم ِبَذِلَك ِحيَن الأِقسأ مأ َأُكنأ أَعأ

َواهُ.  َدعأ
ُة )  َتِفُع  1657الأَمادَّ ِعي َأيأًضا َيرأ ِفيُق الأَكاَلَميأِن اللََّذيأِن ُيَرَياِن ُمَتَناِقَضيأِن َوَوفََّقُهَما الأُمدَّ َكَن َتوأ ( َلوأ َأمأ

َواهُ َوَلِكنأ لَ التََّناُقُض ، َمَثاًل لَ  َمُع َدعأ َعى َأنََّها ِملأُكُه َِل ُتسأ َتأأِجًرا ِفي َدار  ُثمَّ ادَّ وأ وأ َأَقرَّ َأَحٌد ِبَأنَُّه َكاَن ُمسأ
َواهُ . َكَذِلَك َلوأ ادَّ  َمُع َدعأ َتَريأتَها َيُكوُن َقدأ َوفََّق َبيأَن َكاَلَميأِه َوُتسأ َتأأِجًرا ُثمَّ اشأ ى َأَحٌد َعَلى عَ َقاَل ُكنأت ُمسأ
ِلِه : َما َأَخذأ  َعى َعَليأِه َذِلَك ِبَقوأ ِض َوَأنأَكَر الأُمدَّ َداِر ِمنأ ِجَهِة الأَقرأ ُلوَمَة الأِمقأ ت ِمنأك َشيأًئا َأوأ آَخَر َدَراِهَم َمعأ

َلًقا ِرُفك ُمطأ َلًقا َأوأ إنَِّني َِل أَعأ ِر َبيأِني َوَبيأَنك َأيُّ ُمَعاَمَلة  ُمطأ َعى  َلمأ َيجأ َواهُ َفادَّ ِعي الأَبيِ َنَة َعَلى َدعأ َوَأَقاَم الأُمدَّ
مَ  َلَغ َأوأ ُكنأَت َأبأَرأأتِني ِمنأُه َفاَل ُتسأ َفيأُتك َذِلَك الأَمبأ َد َذِلَك َقاِئاًل : َقدأ َأوأ َعى َعَليأِه َبعأ َواهُ ِللتََّناُقِض الأُمدَّ ُع َدعأ

َعى َعَليأِه  َد َأنأ َأَقاَم َوَلِكنأ َلوأ َقاَل الأُمدَّ ُروَحِة : َليأَس َلك َعَليَّ َديأٌن َقطُّ َوَبعأ ِعي الأَمشأ َوى الأُمدَّ َعَلى َدعأ
َفيأُتَك إيَّاُه َأوأ  َعى َعَليأِه َقاِئاًل : َنَعمأ ُكنأُت َمِديًنا َلك َوَلِكنأ َأوأ َعى الأُمدَّ ِعي الأَبيِ َنَة ادَّ  َأبأَرأأتِني ِمنأُه َوَأثأَبَت الأُمدَّ

ِلِه : ذَ  َعى َعَليأِه ِبَقوأ َعى َأَحٌد َوِديَعًة َعَلى آَخَر َوَأنأَكَر الأُمدَّ ِعي َوَكَذِلَك َلوأ ادَّ َدعأت ِلَك ِبَدفأِع الأُمدَّ َما َأوأ



تهَ  تَها َوَسلَّمأ َد َذِلَك ُكنأت َرَددأ َعى َعَليأِه َبعأ ِعي َذِلَك َوَقاَل الأُمدَّ َمُع ِعنأِدي َشيأًئا َوَأثأَبَت الأُمدَّ ا إَليأك َفاَل ُيسأ
َمُن ِقيَمَتَها إنأ َكانَ  ُجوَدًة ِفي َيِدِه َوَيضأ ِعي الأَوِديَعَة َعيأًنا إنأ َكاَنتأ َموأ ُعُه َهَذا َوَيأأُخُذ الأُمدَّ َلَكًة َدفأ َتهأ تأ ُمسأ

ِلهِ  ُروَحَة ِبَقوأ ِعي الأَمشأ َوى الأُمدَّ َعى َعَليأِه َدعأ ِعي َوَأمَّا َلوأ َأنأَكَر الأُمدَّ  َليأَس َلك ِعنأِدي َوِديَعٌة ُثمَّ َأَقاَم الأُمدَّ
تَها َوَسلَّمأ  َد َذِلَك َكاَنتأ َلك ِعنأِدي ِتلأَك الأَوِديَعُة َوَلِكنأ َرَددأ َعى َعَليأِه َبعأ َمُع الأَبيِ َنَة َوَقاَل الأُمدَّ تَها َلك َفُتسأ

َواهُ.  َدعأ
ُة )  د  َبات   َصِحيح  ( إَذا َأَقرَّ َأَحٌد بِ  1658الأَمادَّ  ُصُدوِر َعقأ
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َمُع َدعأ  َد َكاَن َوَفاًء َأوأ َفاِسًدا َفاَل ُتسأ َعى َأنَّ َذِلَك الأَعقأ َراَرُه َهَذا ِبَسَند  ُثمَّ ادَّ َة ِمنأُه َوَرَبَط إقأ َواهُ ) َراِجعأ الأَمادَّ

ُلوم  َوَسلََّمُه ُثمَّ َذَهَب إَلى ُحُضوِر الأَقاِضي ( . َمَثاًل َلوأ َباَع َأَحٌد َداِرِه ِْلَخَر ِفي ُمَقاَبلَ  100 ِة َثَمن  َمعأ
ُدوَدَة ِبَكَذا ِلُفاَلن  ِفي ُمَقاَبَلِة َهَذا الثََّمِن َبيأًعا َباتًّا  ِلِه : إنَِّني ِبعأت َداِري الأَمحأ َراَرُه َوَأَقرَّ ِبَقوأ َصِحيًحا َوَرَبَط إقأ

َد َذِلَك َرجَ  ِسد  َهَذا ِبَسَند  َوَبعأ ط  ُمفأ ًدا ِبَطِريِق الأَوَفاِء َأوأ ِبَشرأ ُكوَر َكاَن َعقأ ِلِه : إنَّ الأَبيأَع الأَمذأ َعى ِبَقوأ َع َوادَّ
َواهُ َوَذَهَب إَلى ُحُضوِر الأَقاِض  َواهُ ، َكَذِلَك َلوأ َتَصاَلَح َأَحٌد َمَع آَخَر َعَلى َدعأ َمُع َدعأ ي ُهَو َكَذا َفاَل ُتسأ

لأَح الأَمذأ َوَأَقرَّ ِبَأنَّ  َعى ِبَأنَّ الصُّ َراَرُه َهَذا ِبَسَند  َرَجَع َوادَّ َد َأنأ َرَبَط إقأ لأَح ُعِقَد َصِحيًحا َوَبعأ ُكوَر َقدأ  َذِلَك الصُّ
َواهُ . َمُع َدعأ ِسد  ُهَو َكَذا َفاَل ُتسأ ط  ُمفأ  َوَقَع ِبَشرأ

ُة )  َعى ( إَذا َباَع َأَحٌد َماًِل َعَلى َأنَّ  1659الأَمادَّ ص  َوَسلََّمُه ُثمَّ ادَّ ص  آَخَر ِلَشخأ ُه ِملأُكُه ِفي ُحُضوِر َشخأ
ِلِس الأَبيأِع وَ  ًة ِفيِه َمَع َأنَُّه َكاَن َحاِضًرا ِفي َمجأ َتِقالًّ َأوأ َأنَّ َلُه ِحصَّ َرَأى َذِلَك الأَحاِضُر ِبَأنَُّه ِملأُكُه ُمسأ

َواهُ َوَسَكَت ِباَل ُعذأر  ُينأَظُر : َفِإَذا َكانَ  َمُع َدعأ َجَتُه َفاَل ُتسأ َجَها َأوأ َزوأ  الأَحاِضُر ِمنأ َأَقاِرِب الأَباِئِع َأوأ َزوأ
ِتمَ  ِلِس الأَبيأِع َماِنًعا ِِلسأ ََجاِنِب َفاَل َيُكوُن ُحُضوُرُه َوُسُكوُتُه ِفي َمجأ َلًقا َوِإَذا َكاَن ِمنأ اْلأ َواهُ َهِذِه ُمطأ اِع َدعأ

هِ  َتِرَي َيَتَصرَُّف ِفي َذِلَك الأِملأِك َتَصرَُّف  َعَلى َهَذا الأَوجأ ِلَس الأَبيأِع َوَرَأى َأنَّ الأُمشأ . َأمَّا إَذا َكاَن َحاِضًرا َمجأ
َعى َجاًرا َوَسَكَت ِباَل ُعذأر  ُثمَّ ادَّ ِسِه َأشأ ِمِه َأوأ َغرأ ًة ِبِإنأَشاِئِه َأبأِنَيًة ِفيِه َأوأ َهدأ ِك ُمدَّ َد َذلِ  الأُمالَّ َك َعَلى َبعأ

َواهُ. َمُع َدعأ ًة ِفيِه َفاَل ُتسأ اَلُه ِبَأنَّ الأِملأَك ِملأُكُه َأوأ َأنَّ َلُه ِحصَّ ِه الأُمَبيَِّن أَعأ  الأَوجأ
َمنِ   الأَباُب الثَّاِني ِفي َحقِ  ُمُروِر الزَّ

ُة )  ِل الأَوقأفِ  1660الأَمادَّ َعاَوى َغيأُر الأَعاِئَدِة ِْلَصأ َمُع الدَّ يأِن الأَوِديَعِة َوالأَعَقاِر ( َِل ُتسأ  َأوأ ِللأُعُموِم َكالدَّ
 الأِملأِك َوالأِميَراِث 
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ُروَطِة َوالأغَ  ِلَيِة الأَمشأ َجاَرَتيأِن َوالتَّوأ ُقوَفِة َأوأ التََّصرُِّف ِباْلأِ َس َوالأُمَقاَطَعِة ِفي الأَعَقاَراِت الأَموأ ِكَها َخمأ َد َترأ لَِّة َبعأ



َرَة سَ   َنًة.َعشأ
ُة )  ِل الأَوقأِف إَلى ِست   َوَثاَلِثيَن َسَنًة َوَِل  1661الأَمادَّ َتِزَقِة ِفي َحقِ  َأصأ َمُع َدعأَوى الأُمَتَولِ ي َوالأُمرأ ( ُتسأ

ِه الأِملأِكيَّ  َد ُمُروِر ِست   َوَثاَلِثيَن َسَنًة َمَثاًل إَذا َتَصرََّف َأَحٌد ِفي َعَقار  َعَلى َوجأ َمُع َبعأ ِة ِستًّا َوَثاَلِثيَن ُتسأ
َمُع َدعأ  ِت َوقأِفي َفاَل ُتسأ َتَغالَّ َعى ُمَتَولِ ي َوقأف  َقاِئاًل : إنَّ َذِلَك الأَعَقاَر ُهَو ِمنأ ُمسأ  َواهُ .َسَنًة ُثمَّ ادَّ

ُة )  ِب ِفي عَ  1 662الأَمادَّ رأ ِ َوالأَمِسيِل َوَحقِ  الشُّ َوى الطَِّريِق الأَخاص  َمُع ( إنأ َكاَنتأ َدعأ َقاِر الأِملأِك َفاَل ُتسأ
ِعَيَها إَلى ِست   َوثَ  َرَة َسَنًة َوِإنأ َكاَنتأ ِفي َعَقاِر الأَوقأِف َفِللأُمَتَولِ ي َأنأ َيدَّ َس َعشأ َد ُمُروِر َخمأ اَلِثيَن َسَنًة َبعأ

ِر َسنَ  َد ُمُروِر َعشأ َِميِريَِّة َبعأ ََراِضي اْلأ َمُع َدَعاَوى اْلأ َمُع َدَعاَوى الطَِّريِق َوَكَما َِل ُتسأ َوات  َكَذِلَك َِل ُتسأ
. َر َسَنَوات  َد َأنأ ُتِرَكتأ َعشأ َِميِريَِّة َبعأ ََراِضي اْلأ ِب ِفي اْلأ رأ ِ َوالأَمِسيِل َوَحقِ  الشُّ  الأَخاص 

ُة )  َمِن الأَماِنِع  1 663الأَمادَّ َتَبُر ِفي َهَذا الأَباِب َأيأ ِفي ُمُروِر الزَّ َوى ُهَو ُمُروُر ( َوالأُمعأ عأ ِتَماِع الدَّ ِِلسأ
ِن  رأِعيَِّة َكَكوأ َذاِر الشَّ َعأ َمِن الأَحاِصِل ِبَأَحِد اْلأ َمِن الأَواِقِع ِباَل ُعذأر  َفَقطأ َوَأمَّا ُمُروُر الزَّ الأُمدَِّعي َصِغيًرا الزَّ

ُتوًها َسَواٌء َكاَن َلُه َوِصيٌّ َأوأ َلمأ َيكُ  ُنوًنا َأوأ َمعأ َفِر َأوأ َكاَن َأوأ َمجأ َة السَّ َرى ُمدَّ ُنُه ِفي ِدَيار  ُأخأ نأ َلُه َأوأ َكوأ
َمِن ِمنأ َتاِريِخ َزَوالِ  َتَبُر َمبأَدُأ ُمُروِر الزَّ ِتَباَر َلُه ، َفِلَذِلَك ُيعأ ُمُه ِمنأ الأُمَتَغلِ َبِة َفاَل اعأ ِر .  َخصأ َوانأِدَفاِع الأُعذأ

َمُن ا َتَبُر الزَّ َتَبُر ُمُروُر الزََّمِن ِمنأ َتاِريِخ َمَثاًل َِل ُيعأ ِعي َبلأ ُيعأ لَِّذي َمرَّ َحاَل ُجُنوِن َأوأ َعَتِه َأوأ ِصَغِر الأُمدَّ
َعاُء ِِل  ِكنأُه اِِلدِ  َوى َوَلمأ ُيمأ ِتَداِد َزَمِن تَ ُوُصوِلِه َحدَّ الأُبُلوِغ َكَذِلَك إَذا َكاَن ِْلََحد  َمَع َأَحِد الأُمَتَغلِ َبِة َدعأ َغلُِّب مأ

َمِن ِمنأ تَ  َتَبُر ُمُروُر الزَّ َوى َوِإنََّما ُيعأ عأ ِتَماِع الدَّ ِمِه َوَحَصَل ُمُروُر َزَمن  َِل َيُكوُن َماِنًعا ِِلسأ اِريِخ َزَواِل َخصأ
 التََّغلُِّب.

ُة )  رَ  1664الأَمادَّ َفِر ِهَي َثاَلَثُة َأيَّام  َأيأ َمَساَفُة َثَماِني َعشأ ُة السَّ َتِدِل. ( ُمدَّ يأِر الأُمعأ  َة َساَعًة ِبالسَّ
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ُة )  َعِة  1 665الأَمادَّ َتَمَع َساِكَنا َبلأَدَتيأِن َبيأَنُهَما َمَساَفُة َسَفر  َمرًَّة َواِحَدًة ِفي َبلأَدة  ِفي ُكلِ  ِبضأ (إَذا اجأ

َخِر َشيأًئا َمَع َأنَّ مُ  ِع َأَحُدُهَما َعَلى اْلأ َمِن َسَنَوات  َوَلمأ َيدَّ َدَها ُوِجَد ُمُروُر الزَّ ِكَنًة َوَبعأ َحاَكَمَتُهَما َكاَنتأ ُممأ
ُكوَرِة. ِة الأَمذأ َدَم ِمنأ الأُمدَّ َخِر ِبَتاِريخ  َأقأ َوى َأَحِدِهَما َعَلى اْلأ َمُع َدعأ ِه َِل ُتسأ  ِبَهَذا الأَوجأ

ُة )  َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر ُخُصوًصا ِفي 1 666الأَمادَّ َعِة َسَنَوات   ( إَذا ادَّ ُحُضوِر الأَقاِضي ِفي ُكلِ  ِبضأ
ِتَماعِ  َرَة َسَنًة َفاَل َيُكوُن َماِنًعا ِمنأ اسأ َس َعشأ ِه َخمأ َواهُ َوَمرَّ َعَلى َهَذا الأَوجأ َوى َوَأمَّا  َمرًَّة َوَلمأ ُتفأَصلأ َدعأ عأ الدَّ

َعاُء َوالأُمَطاَلَبُة الَِّتي َلمأ َتُكنأ ِفي ُحُضوِر  َعى َأَحٌد اِِلدِ  َمِن : ِبَناًء َعَليأِه إَذا ادَّ َفُع ُمُروَر الزَّ الأَقاِضي َفاَل َتدأ
َواهُ. َمُع َدعأ ِه ُوِجَد ُمُروُر َزَمن  َفاَل ُتسأ ِلِس الأَقاِضي َوَطاَلَب ِبِه َوَعَلى َهَذا الأَوجأ  ُخُصوًصا ِفي َغيأِر َمجأ

ُة )  َتَبُر ُمُروُر الزََّمنِ  1667الأَمادَّ َعى ِبِه ، َفُمُروُر  (ُيعأ َعاِء ِفي الأُمدَّ ِمنأ َتاِريِخ ُوُجوِد َصاَلِحَيِة اِِلدِ 
ِعي َصاَلحِ  ََجِل ; ِْلَنَُّه َليأَس ِللأُمدَّ َتَبُر ِمنأ ُحُلوِل اْلأ ِل إنََّما ُيعأ يأِن الأُمَؤجَّ َوى الدَّ َمِن ِفي َدعأ َوى َذِلَك الزَّ َيُة َدعأ

يأِن َوُمَطاَلَبُتُه َقبأ  ِلِه : ِلي َعَليأك َكَذا َدَراِهَم ِمنأ الدَّ َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر ِبَقوأ ََجِل . َمَثاًل َلوأ ادَّ َل ُحُلوِل اْلأ



َمُع دَ  اًل ِلَثاَلِث ِسِنيَن ُتسأ َرَة َسَنًة ُمَؤجَّ َس َعشأ َل َخمأ ُتَك إيَّاُه َقبأ ِء الأُفاَلِنيِ  الَِّذي ِبعأ يأ َواهُ ، َكَذِلَك َِل َثَمِن الشَّ  عأ
َد َبطأن  إ ًنا َبعأ َوأَِلِد َبطأ ُروِط ِلِلأ ِن الثَّاِني ِفي الأَوقأِف الأَمشأ َوى الأَبطأ َمِن ِفي َدعأ َتَبُر ُمُروُر الزَّ ِلَّ ِمنأ َتاِريِخ ُيعأ

َوى َما َداَم الأبَ  عأ ِن الثَّاِني َصاَلِحَيُة الدَّ ِل ; ِْلَنَُّه َليأَس ِللأَبطأ َوَّ ُجوًدا . انأِقَراِض الأَبطأِن اْلأ ُل َموأ َوَّ طأُن اْلأ
ِل ِمنأ َوقأِت الطَّاَلِق ِمنأ َتاِريِخ َموأ  ِر الأُمَؤجَّ َوى الأَمهأ َتَبُر َمبأَدُأ ُمُروِر الزََّمِن ِفي َدعأ ِت َأَحِد َوَكَذِلَك ُيعأ

اًل إِلَّ ِبالطَّاَلِق أَ  َل َِل َيُكوُن ُمَعجَّ َر الأُمَؤجَّ َجيأِن ; ِْلَنَّ الأَمهأ وأ  وأ الأَوَفاِة.الزَّ
ُة )  فأاَلِس .  1668الأَمادَّ ِلِس إِلَّ ِمنأ َتاِريِخ َزَواِل اْلأِ َوى الطََّلِب ِمنأ الأُمفأ َمِن ِفي َدعأ َتَبُر ُمُروُر الزَّ ( َِل ُيعأ

َعى َأَحٌد َعَلى َمنأ َتَماَدى   َمَثاًل َلوأ ادَّ
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َرَة َسَنًة َوَتَحقََّق يَ  َس َعشأ َرَة َسَنًة َكاَن ِلي ِفي ِذمَِّتك إفأاَلُسُه َخمأ َس َعشأ َل َخمأ ِلِه ِبَأنَُّه َقبأ َد َذِلَك ِبَقوأ َساُرُه َبعأ

ِلًسا ِمنأ َذِلَك ا ِنك ُكنأت ُمفأ َعاَء َعَليأك ِلَكوأ َتِطعأ اِِلدِ  ِتَداِرك َكَذا َدَراِهَم ِمنأ الأِجَهِة الأُفاَلِنيَِّة َوَلمأ َأسأ لتَّاِريِخ َوِِلقأ
َن عَ  َواهُ.اْلأ َمُع َدعأ َعى َعَليأك ِبِه ُتسأ يأِن ادَّ  َلى َأَداِء الدَّ

ُة )  َمُع  1669الأَمادَّ َمِن َفَكَما َِل ُتسأ ِنِف َوُوِجَد ُمُروُر الزَّ ِه اْلأ َوى ِباَل ُعذأر  َعَلى الأَوجأ عأ ( إَذا َتَرَك َأَحٌد الدَّ
َمُع ِمنأ َوَرَثِتِه بَ  َوى ِفي َحَياِتِه َِل ُتسأ عأ َد َمَماِتِه َأيأًضا.الدَّ  عأ

ُة )  َتيأِن َحدَّ  1670الأَمادَّ ُموُع الأُمدَّ ًة َوَبَلَغ َمجأ ًة َوَتَرَكَها الأَواِرُث َأيأًضا ُمدَّ َوى ُمدَّ عأ ُث الدَّ ( إَذا َتَرَك الأُمَورِ 
َمُع. َمِن َفاَل ُتسأ  ُمُروِر الزَّ

ُة )  َتِري َوالأوَ  1671الأَمادَّ ِث َوالأَواِرِث . َمَثاًل : إَذا َتَصرََّف َأَحٌد (الأَباِئُع َوالأُمشأ اِهُب َوالأَموأُهوُب َلُه َكالأُمَورِ 
َة ثُ  َصِة ِتلأَك الأُمدَّ اِر الأُمتَِّصَلِة ِبِتلأَك الأَعرأ َرَة َسَنًة َوَسَكَت َصاِحُب الدَّ َس َعشأ َة َخمأ َصة  ُمدَّ مَّ َباَع ِفي َعرأ

َعى اَر ِْلَخَر َفِإَذا ادَّ َمُع  الدَّ َتَراَها َفاَل ُتسأ اِر الَِّتي اشأ َصَة ِهَي َطِريٌق َخاصٌّ ِللدَّ َتِري َأنَّ ِتلأَك الأَعرأ الأُمشأ
َتيأِن َحدَّ ُمرُ  ُموُع الأُمدَّ ًة َوَبَلَغ َمجأ َتِري ُمدَّ ًة َوَسَكَت الأُمشأ َواهُ . َكَذِلَك إَذا َسَكَت الأَباِئُع ُمدَّ َمِن َفاَل َدعأ وِر الزَّ

مَ  َتِري.ُتسأ َوى الأُمشأ  ُع َدعأ
ُة )  َوى َماِل الأَميِ ِت الَِّذي ُهَو ِعنأَد  1672الأَمادَّ ِض الأَوَرَثِة ِفي َدعأ َمِن ِفي َحقِ  َبعأ ( َلوأ ُوِجَد ُمُروُر الزَّ

َعى ِبِه َوَأثأَبَتُه ُيحأ  َغِر َوادَّ ِض الأَوَرَثِة ِلُعذأر  َكالصِ  َعى ِبِه َوَِل آَخَر َوَلمأ ُيوَجدأ ِفي َحقِ  َبعأ ِتِه ِفي الأُمدَّ َكُم ِبِحصَّ
ُم إَلى َساِئِر الأَوَرَثِة. ِري َهَذا الأُحكأ  َيسأ

ُة )  َيَد ِمنأ َخمأَس  1673الأَمادَّ ِلَكُه ِلُمُروِر َزَمن  َأزأ َتأأِجًرا ِفي َعَقار  َأنأ َيمأ ِنِه ُمسأ ( َليأَس ِلَمنأ َكاَن ُمِقرًّا ِبَكوأ
َرَة َسَنًة . وَ  َل ِسِنيَن َوَما ِزلأت َعشأ ُتك إيَّاُه َقبأ رأ َعى الأَماِلُك : ِبَأنَُّه ِملأِكي َوُكنأت َأجَّ َأمَّا إَذا َكاَن ُمنأِكًرا َوادَّ

ُروًفا َبيأَن النَّاِس َوِإِلَّ َفاَل.  َواهُ إنأ َكاَن إيَجاُرُه َمعأ َمُع َدعأ َرَتُه َفُتسأ ِبُض ُأجأ  َأقأ
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ُة )  َعى َعَليأِه َصَراَحًة ِفي  ( 1674الأَمادَّ َتَرَف الأُمدَّ َمِن ِبَناًء َعَليأِه إَذا َأَقرَّ َواعأ ُقُط الأَحقُّ ِبَتَقاُدِم الزَّ َِل َيسأ

ِه ا َمِن ِبالأَوجأ َوى ُوِجَد ِفيَها ُمُروُر الزَّ ِعي ِعنأَدُه َحقًّا ِفي الأَحاِل ِفي َدعأ لَِّذي ُحُضوِر الأَقاِضي ِبَأنَّ ِللأُمدَّ
َعى َعَليأِه َوَأمَّا إَذا َلمأ ادَّ  َكُم َوِبُموَجِب إقأَراِر الأُمدَّ َمِن َوُيحأ َتَبُر ُمُروُر الزَّ ِعي َفاَل ُيعأ َعى َعاُه الأُمدَّ  ُيِقرَّ الأُمدَّ

َمعُ  ِنِه َأَقرَّ ِفي َمَحل   آَخَر َفَكَما َِل ُتسأ ِعي ِبَكوأ َعى الأُمدَّ ِليَُّة َعَليأِه ِفي ُحُضوِر الأَقاِضي َوادَّ َصأ َواهُ اْلأ  َدعأ
ِعَي َأنَُّه َكاَن َقدأ ُرِبَط ِبَسَند  َحاو   قأَراَر الَِّذي ُادُّ قأَراِر . َوَلِكنَّ اْلأِ َوى اْلأِ َمُع َدعأ َعى َكَذِلَك َِل ُتسأ  ِلَخطِ  الأُمدَّ

َمِن ِمنأ  ُروِف َساِبًقا َأوأ َختأِمِه َوَلمأ ُيوَجدأ ُمُروُر الزَّ َوى  َعَليأِه الأَمعأ َمُع َدعأ َوى ُتسأ عأ َنِد إَلى َوقأِت الدَّ َتاِريِخ السَّ
وَرِة. قأَراِر َعَلى َهِذِه الصُّ  اْلأِ

ُة )  ُعَها ِللأُعُموِم َكالطَِّريِق الأَعامِ   1675الأَمادَّ َمِن ِفي َدَعاَوى الأَمَحالِ  الَِّتي َيُعوُد َنفأ ِتَباَر ِلُمُروِر الزَّ ( َِل اعأ
ِر َوالأ  ِسيَن َسَنًة ِباَل ِنَزاع  َوالنَّهأ َية  َوَتَصرََّف ِفيِه َخمأ ُصوَص ِبَقرأ َمرأَعى َمَثاًل : َلوأ َضَبَط َأَحٌد الأَمرأَعى الأَمخأ

. َواُهمأ َمُع َدعأ َيِة ُتسأ َعاُه أَهأُل الأَقرأ  ُثمَّ ادَّ
 هـ 1293جمادى اْلخرة سنة  9في 
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 د صورة الخط الهمايونيبع
 )ليعمل بموجبه(

ِليفِ   الأِكَتاُب الأَخاِمَس َعَشَر ِفي َحقِ  الأَبيِ َناِت َوالتَّحأ
: َبَعِة َأبأَواب  َمة  َوَأرأ َتِمُل َعَلى ُمَقدَّ  َوَيشأ

ِهيَّةِ  ِطاَلَحاِت الأِفقأ َمُة ِفي َبَياِن َبعأِض اِِلصأ  الأُمَقدِ 
ُة )  ُة الأَقِويَُّة.(الأَبيِ نَ  1 676الأَمادَّ  ُة ِهَي الأُحجَّ
ُة )  ُل اتِ َفاَقُهمأ َعَلى الأَكِذِب. 1677الأَمادَّ ُز الأَعقأ  (التََّواُتُر ُهَو َخَبُر َجَماَعة  َِل ُيَجوِ 
ُة )  ِث وَ  1678الأَمادَّ رأ َباِب الأِملأِك َكاْلأِ َلُق ُهَو الَِّذي َلمأ ُيَقيَّدأ ِبَأَحِد َأسأ َراِء َوَأمَّا الأِملأُك الَِّذي (الأِملأُك الأُمطأ الشِ 

َباِب َفُيَقاُل َلُه :  َسأ  ُيَقيَُّد ِبَأَحِد َهِذِه اْلأ
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.  الأِملأُك ِبَسَبب 

ُة )  َفُه َتَصرَُّف الأُمالَّ  1679الأَمادَّ ِبُه َتَصرُّ ِل َأوأ الَِّذي ُيشأ  ِك.(ُذو الأَيِد ُهَو الأَواِضُع الأَيِد َعَلى َعيأن  ِبالأِفعأ



ُة )  ُروِح. 1680الأَمادَّ ِه الأَمشأ ِع الأَيِد َوالتََّصرُِّف ِبالأَوجأ  ( الأَخاِرُج ُهَو الأَبِريُء َعنأ َوضأ
ُة )  َميأِن. 1681الأَمادَّ ِليُف الأَيِميِن َعَلى َأَحِد الأَخصأ ِليُف ُهَو َتكأ  (التَّحأ
ُة )  ِليُف ِكاَل  1682الأَمادَّ َميأِن. ( التََّحاُلُف ُهَو َتحأ  الأَخصأ
ُة )  َحاِب  1683الأَمادَّ ِتصأ ًما ُهَو ِمنأ َقِبيِل اِِلسأ َل الأَحاِل الأَحاِضِر ُحكأ ِني َجعأ ِكيُم الأَحاِل . َيعأ ( َتحأ

َنى إبأَقاِء َما َكانَ  ُنون  َعَدُمُه َوُهَو ِبَمعأ ر  ُمَحقَّق  َغيأِر َمظأ ُم ِبَبَقاِء َأمأ َحاُب ُهَو الأُحكأ ِتصأ  َعَلى َما َكاَن. َواِِلسأ
َهاَدةِ  ُل ِفي َحقِ  الشَّ َوَّ  الأَباُب اْلأ
: َتِمُل َعَلى َثَماِنَيِة ُفُصول   َوَيشأ

َهاَدِة َوِنَصاِبَها ِريِف الشَّ ُل ِفي َتعأ َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ
ُة )  َهاَدِة  1684الأَمادَّ ِظ الشَّ َباُر ِبَلفأ خأ َهاَدُة ِهَي اْلأِ ِل :  0(الشَّ ِني ِبَقوأ َهُد ِبِإثأَباِت َحقِ  َأَحد  الَِّذي ُهَو َيعأ َأشأ

ِبِر : َشاِهٌد ، َوِلَصاِحِب الأحَ  َميأِن ، َوُيَقاُل ِللأُمخأ َخِر ِفي ُحُضوِر الأَقاِضي َوُمَواَجَهِة الأَخصأ قِ  : ِفي ِذمَِّة اْلأ
ُهوٌد َعَليأِه ، َوِللأَحقِ  :  َبِر َعَليأِه : َمشأ ُهوٌد َلُه ، َوِللأَمخأ ُهوٌد ِبِه. َمشأ  َمشأ
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ُة )  َبُل َشَهاَدُة النِ َساِء  1685الأَمادَّ َرَأَتاِن َلِكنأ ُتقأ َهاَدِة ِفي ُحُقوِق الأِعَباِد َرُجاَلِن َأوأ َرُجٌل َوامأ ( ِنَصاُب الشَّ

ِكُن اطِ اَلُع الرِ جَ  َدُهنَّ ِفي َحقِ  الأَماِل َفَقطأ ِفي الأَمَواِضِع الَِّتي َِل ُيمأ  اِل َعَليأَها.َوحأ
ُة )  َمى. 1 686الأَمادَّ َعأ َرِس َواْلأ َخأ َبُل َشَهاَدُة اْلأ  ( َِل ُتقأ

َهاَدةِ  ُل الثَّاِني ِفي َبَياِن َكيأِفيَِّة َأَداِء الشَّ  الأَفصأ
ُة ) ِلِس الأُمَحاَكَمِة.1687الأَمادَّ َهاَدُة الَِّتي َتَقُع ِفي َخاِرِج َمجأ َتَبُر الشَّ  ( َِل ُتعأ

ُة )الأمَ  ِه َوَِل 1688ادَّ َهُدوا َعَلى َذِلَك الأَوجأ ُهوَد ِبِه َوَأنأ َيشأ ُهوُد َقدأ َعاَيُنوا ِبالذَّاِت الأَمشأ  ( َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الشُّ
ِلِه : َسِمعأت ِمنأ النَّاِس . َوَلِكنأ إَذا اِهُد ِبَقوأ َهَد الشَّ ِني َأنأ َيشأ َماِع َيعأ َهَد ِبالسَّ ِن  َيُجوُز َأنأ َيشأ َشِهَد ِبَكوأ

َهُد ِبَهَذا ِْلَنِ ي َسِمعأت ِمنأ ِثَقة  هَ  ِلِه : َأشأ ِني ِبَقوأ ًفا َأوأ ِبَوَفاِة َأَحد  َعَلى التََّساُمِع َيعأ َبُل َمَحل   َوقأ َكَذا ، ُتقأ
اِهِد ِفي ُخُصوِص الأِوَِلَيِة َوالنََّسِب َوالأَوقأِف وَ  َماِع ِمنأ ُدوِن َأنأ َشَهاَدُتُه . َوَتُجوُز َشَهاَدُة الشَّ ِت ِبالسَّ الأَموأ

َماِع َمَثاًل . َلوأ َقاَل : إنَّ ُفاَلًنا َكاَن ِفي التَّاِريِخ  َظ السَّ ُكَر َلفأ َماَع َأيأ ِبُدوِن َأنأ َيذأ َر السَّ الأُفاَلِنيِ  َواِلًيا ُيَفسِ 
ِرُفُه َهَكَذا َفَشِهَد  َأوأ َحاِكًما َوِبَهَذا الأَبَلِد ، َوَأنَّ ُفاَلًنا َماَت ِفي َوقأتِ  َكَذا َأوأ َأنَّ ُفاَلًنا ُهَو ابأُن ُفاَلن  أَعأ

َبُل َشَهاَدُتُه َوِإنأ َلمأ َيُكنأ َقدأ َعاَيَن َهِذِه الأُخُصوَص  ِعيَّة  ِمنأ ُدوِن َأنأ َيُقوَل:َسِمعأت ، ُتقأ اِت َوِإنأ ِبُصوَرة  َقطأ
َما َشِهَد ِبِه َوَأيأًضا إَذا َلمأ َيُقلأ : َسِمعأت ِمنأ النَّاِس ، َبلأ َشِهَد َقاِئاًل : ِبَأنَّا َلمأ َيُكنأ ِسنُُّه ُمَساِعًدا ِلُمَعاَيَنِة 

َبُل َشَهاَدُتُه. ِرُفُه َهَكَذا ُتقأ وَرِة َنعأ َتَهٌر َبيأَنَنا ِبَهِذِه الصُّ  َلمأ ُنَعاِينأ َهَذا الأُخُصوَص َلِكنَُّه ُمشأ
ُة )  ِرُف الأُخُصوَص الأُفاَلِنيَّ ( إَذا َلمأ  1689الأَمادَّ َهُد ، َبلأ َقاَل : أَعأ اِهُد : َأشأ  َيُقلأ الشَّ
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ِلِه َهَذا ، َلوأ َسَأَلُه الأَقاِضي :  َهاَدَة َوَلِكنأ َعَلى َقوأ َبَر ِبَذا َِل َيُكوُن َقدأ َأدَّى الشَّ َهُد َهَكَذا ؟ َهَكَذا ، َأوأ َأخأ َأَتشأ

ِلِه :  َفاَداِت َوَأَجاَب ِبَقوأ َهاَدِة ِفي اْلأِ ُظ الشَّ َتَرُط َلفأ َهاَدَة َوِإنأ َكاَن َِل ُيشأ َهُد ، َيُكوُن َقدأ َأدَّى الشَّ َنَعمأ َهَكَذا َأشأ
َهاِد أَهأِل الأِخبأَرِة َفِإنََّها َليأَستأ ِبَشَهاَدة  َشرأِعيَّة   ِتشأ َشاِف الأَحاِل َكاسأ ِتكأ ِد اسأ َما ِهَي ِمنأ َقِبيِل َوِإنَّ الأَواِقَعِة ِلُمَجرَّ

َباِر. َخأ  اْلأ
ُة )  اِهُد إَليأِهمأ  1690الأَمادَّ ُهوُد ِبِه َحاِضِريَن َفُيِشيُر الشَّ ُهوُد َعَليأِه َوالأَمشأ ُهوُد َلُه َوالأَمشأ ( إَذا َكاَن الأَمشأ

ِه َوَِل َيلأَزُم ِذكأ  ُهوِد َعَليأِه . َأثأَناَء َشَهاَدِتِه َوَتكأِفي إَشاَرُتُه َعَلى َهَذا الأَوجأ ُهوِد َلُه َوالأَمشأ َداِد الأَمشأ ُر آَباِء َوَأجأ
مِ  ُر اسأ اِهِد ِذكأ ِل الأَغاِئِب َأوأ الأَميِ ِت َفَيلأَزُم َعَلى الشَّ َهاَدِة الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأُمَوكِ  ِهَما َوَلِكنأ  َوَأمَّا ِفي الشَّ َأِبيِهَما َوَجدِ 

هُ  ِليَّ إَذا َكاَن ُكلٌّ ِمنأَها َمشأ َصأ َرَتُه ; ِْلَنَّ الأَمقأِصَد اْلأ َمُه َوُشهأ اِهُد اسأ ُكَر الشَّ ِفي َأنأ َيذأ ُروًفا َفَيكأ وًرا َوَمعأ
ه  َيَتَميَُّز ِبِه َعنأ َغيأِرِه. ِريُفُه ِبَوجأ  َتعأ

ُة )  َهاَدِة ِبالأَعَقاِر َبَياُن ُحُدوِدِه َوَلِكنأ إَذا لَ  1691الأَمادَّ ُهوِد ِبِه ( َيلأَزُم ِفي الشَّ اِهُد ُحُدوَد الأَمشأ مأ َيذأُكرأ الشَّ
ِنيَها ِفي َمَحلِ ِه َيذأَهُب إَلى َمَحلِ ِه َوُيَكلَُّف ِبِإَراَءِتَها.  َوَبيََّن ِبَأنَُّه َسُيِريَها َوَيعأ

ُة )  ِتَناِد إَلى الأُحُدوِد الَِّتي ِهَي ِفي ا 1692الأَمادَّ ِعي ِباِِلسأ َعى الأُمدَّ ُهوُد ِبَأنَّ ( إَذا ادَّ َنِد َوَشِهَدتأ الشُّ لسَّ
ِة  َنِد ُهَو ِملأُكُه َتِصحُّ َشَهاَدُتُهمأ َكَما َذَكَر ِفي َمادَّ َرَة ُحُدوُدُه ِفي َهَذا السَّ  .1623الأَعَقاَر الأُمَحرَّ

ُة )  َعى َأَحٌد ِبَأنَّ ِلُموِرِثِه ِفي ِذمَِّة آَخَر َكَذا ِدرأَهًما 1693الأَمادَّ ُهوُد ِبَأنَّ ِللأُمَتَوفَّى  (إَذا ادَّ َديأًنا َوَشِهَدتأ الشُّ
ِلِهمأ : َصاَر الدَّ  ِريِح ِبَقوأ ِفي َوَِل َحاَجَة إَلى التَّصأ َداَر َديأًنا َيكأ َعى َعَليأِه َذِلَك الأِمقأ ُكوُر ِفي ِذمَِّة الأُمدَّ يأُن الأَمذأ

َعى ِبَعيأن   ُروًثا ِلَوَرَثِتِه . َوَكَذِلَك إَذا ادَّ ِص َماًِل ُمَعيًَّنا ِللأُموِرِث َموأ خأ َعى ِبَأنَّ ِفي َيِد َذِلَك الشَّ ِني َلوأ ادَّ  ، َيعأ
ِه َأيأًضا. ُم َعَلى َهَذا الأَوجأ  َفالأُحكأ

ُة )  َداُرُه َكَذا َفِإنأ َشِهَدتأ  1694الأَمادَّ َعى َأَحٌد ِمنأ التَِّرَكِة َديأًنا ِمقأ  ( إَذا ادَّ
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ُهوُد ِبَأ ِريِح ِبَأنَُّه َكاَن بَ الشُّ يأِن َيكأِفي َوَِل َحاَجَة إَلى التَّصأ َداَر ِمنأ الدَّ اِقًيا ِفي نَّ َلُه ِفي ِذمَِّة الأَميِ ِت َذِلَك الأِمقأ

َعى َأَحٌد ِبَأنَّ َلُه ِفي َيِد الأُمَتَوفَّى َماًِل مُ  َعى ِبَعيأن  َأيأ إَذا ادَّ ِتِه إَلى َمَماِتِه َفِإَذا ادَّ َعيًَّنا َفالأَحاُل َعَلى َهَذا ِذمَّ
 الأِمنأَواِل.

ُة )  ِعي  1695الأَمادَّ َعى َعَليأِه َمِديٌن ِللأُمدَّ ُهوُد ِبَأنَّ الأُمدَّ َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر َديأًنا َفِإنأ َشِهَدتأ الشُّ ( إَذا ادَّ
ُم َعنأ َبَقاِء ا َعى ِبِه َيكأِفي َوَلِكنأ إَذا َسَأَل الأَخصأ ِري ِبَما ادَّ ُهوُد : َِل َندأ َعاِء َوَقاَلتأ الشُّ يأِن إَلى َوقأِت اِِلدِ  لدَّ

.  ، ُتَردُّ َشَهاَدُتُهمأ
ََساِسيَّةِ  َهاَدِة اْلأ ُل الثَّاِلُث ِفي َبَياِن ُشُروِط الشَّ  الأَفصأ

ُة )  َهاَدِة ِبُحُقوِق النَّاِس. 1696الأَمادَّ َوى ِفي الشَّ عأ َتَرُط َسبأُق الدَّ  ( ُيشأ



ُة ) الأمَ  ِت  1697ادَّ ُسوِس َمَثاًل إَذا ُأِقيَمتأ الأَبيِ َنُة َعَلى َموأ َبُل الأَبيِ َنُة الَِّتي ُأِقيَمتأ َعَلى ِخاَلِف الأَمحأ ( َِل ُتقأ
َتَبُر. َبُل َوَِل ُتعأ  َمنأ َحَياُتُه ُمَشاَهَدٌة َأوأ َعَلى َخَراِب َدار  َعَماُرَها ُمَشاَهٌد َفاَل ُتقأ

ُة)  َبُل الأَبيِ َنُة الَِّتي ُأِقيَمتأ َعَلى ِخاَلِف الأُمَتَواِتِر.1698الأَمادَّ  ( َِل ُتقأ
ُة) ِف كَ 1699الأَمادَّ رأ ِي الصِ  َهاَدُة ِبالنَّفأ َبُل الشَّ َهاِر الأَحقِ  َفَعَليأِه َِل ُتقأ ظأ ُروَعًة ِْلِ ِل ( إنََّما ُجِعَلتأ الأَبيِ َنُة َمشأ َقوأ

اِهِد: ُفاَلٌن َما َفعَ  ُء الأُفاَلِنيُّ َليأَس ِلُفاَلن  َوُفاَلٌن َليأَس ِبَمِدين  ِلُفاَلن  َوَلِكنَّ َبيِ َنَة الشَّ يأ َر َوالشَّ َمأ َل َهَذا اْلأ
ت ُفاَلًنا ِفي الأَوقأِت الأُفاَلِنيِ  فِ  َعى َأَحٌد ِبَأنِ ي َأقأَرضأ ُبوَلٌة . َمَثاًل َلوأ ادَّ ِي الأُمَتَواِتِر َمقأ الأُفاَلِنيِ   ي الأَمَحل ِ النَّفأ

َعى َعَليأِه ِبالتََّواُتِر َأنَُّه  َراِهِم َوَأثأَبَت الأُمدَّ َداًرا ِمنأ الدَّ  َكَذا ِمقأ
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َبُل َبيِ َنُة التََّواُتِر َوِلَ  وَ َلمأ َيُكنأ ِفي الأَوقأِت الأَمذأُكوِر ِفي َذِلَك الأَمَحلِ  َبلأ َكاَن ِفي َمَحل   آَخَر ُتقأ َمُع َدعأ ى  ُتسأ

ِعي.  الأُمدَّ
ُة  ِني َأِلَّ َيُكوَن َداِعَيٌة ِلَدفأِع  1700)  -الأَمادَّ َنم  َيعأ َرم  َأوأ َجرُّ َمغأ ُع َمغأ َهاَدِة َدفأ َتَرُط َأِلَّ َيُكوَن ِفي الشَّ ( ُيشأ

ِل ِللأَفرأعِ  َصأ َبُل َشَهاَدُة اْلأ َبُل َشَهاَدُة  الأَمَضرَِّة َوَجلأِب الأَمنأَفَعِة ِبَناًء َعَليأِه َِل ُتقأ ِني َِل ُتقأ ِل َيعأ َصأ َوالأَفرأِع ِلِلأ
َوأ  ِني َشَهاَدَة اْلأ َفاِدِهمأ َوِبالأَعكأِس أَعأ اِت ِْلَوأَِلِدِهمأ َوَأحأ ُمََّهاِت َوالأَجدَّ َداِد َواْلأ َجأ َباِء َواْلأ َباِء اْلأ َفاِد ِلْلأ َحأ َِلِد َواْلأ

اتِ  ُمََّهاِت َوالأَجدَّ َداِد َواْلأ َجأ ِرَباُء الَِّذيَن ُهمأ َما َعَدا َهؤَُِلِء َواْلأ َقأ َخِر َوَأمَّا اْلأ َجيأِن ِلْلأ وأ  َوَهَكَذا َشَهاَدُة َأَحِد الزَّ
َبُل َشَهاَدُة التَّاِبِع الَِّذي َيَتَعيَُّش ِبَنَفَقِة َمتأبُ  َخِر ، َوَكَذِلَك َِل ُتقأ َبُل َشَهاَدُة َأَحِدِهمأ ِلْلأ َِجيَفُتقأ ُر وِعِه ، َواْلأ

َخِر ، َوكَ  َبُل َشَهاَدُة َأَحِدِهمأ ِلْلأ ًلى َفُتقأ ُدُموَن َموأ َتأأِجِرِه َوَأمَّا الأَخَدَمُة الَِّذيَن َيخأ َبُل الأَخاصُّ ِلُمسأ َذِلَك َِل ُتقأ
َبُل َشَهاَدُة الأَكِفيِل ِبالأَماِل لِ  ِرَكِة َوَِل ُتقأ ِضِهمأ ِفي َماِل الشَّ َرَكاِء ِلَبعأ ُفوِل ِبِه َشَهاَدُة الشُّ ِن الأَمكأ َِصيِل َعَلى َكوأ ِلأ

َخِر ِفي َساِئِر الأُخُصوَصاِت. َبُل َشَهاَدُة َأَحِدِهمأ ِلْلأ  َقدأ َتَأدَّى َوَلِكنأ ُتقأ
ُة )  َتَبِة َتَصرُّ  1701الأَمادَّ ُبوَلٌة َوَلِكنأ إَذا َوَصَلتأ َصَداَقُتُهَما إَلى َمرأ ِديِق ِلَصِديِقِه َمقأ ِف ( َشَهاَدُة الصَّ

ِخِر. َبُل َشَهاَدُة َأَحِدِهَما ِلْلأ َخِر َِل ُتقأ  َأَحِدِهَما ِفي َماِل اْلأ
ُة )  َرُف الأَعَداَوُة  1702الأَمادَّ ُهوِد َعَليأِه َعَداَوٌة ُدنأَيِويٌَّة ، َوُتعأ اِهِد َوالأَمشأ َتَرُط َأنأ َِل َيُكوَن َبيأَن الشَّ ( ُيشأ

ِف. نأَيِويَُّة ِبالأُعرأ  الدُّ
ُة ) الأ  ِعًيا َفِلَذِلَك َِل َتِصحُّ َشَهاَدُة الأَوِصيِ  ِللأَيِتيِم َوالأَوِكيِل  1703َمادَّ ( َليأَس ِْلََحد  َأنأ َيُكوَن َشاِهًدا َوُمدَّ

ِل.  ِللأُمَوكِ 
ُة )  َتَبُر شَ  1704الأَمادَّ ِلِه ، ِبَناًء َعَليأِه َِل ُتعأ َتَبُر َشَهاَدُة َأَحد  َعَلى ِفعأ ِليَن َعَلى ( َِل ُتعأ ِلَّ َهاَدُة الأُوَكاَلِء َوالدَّ

َنا َهَذا الأَماَل ،  ِلِهمأ : ُكنَّا ِبعأ َعاِلِهمأ ِبَقوأ  َأفأ
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ِلِه َِل َيِصحُّ َوَأمَّا إَذا َل َعزأ َد انأِفَصاِلِه َعَلى ُحكأم  َصَدَر ِمنأُه َقبأ َد  َكَذِلَك َلوأ َشِهَد َقاِضي َبلأَدة  َبعأ َشِهَد َبعأ

َتَبُر َشَهاَدُتُه.ا ِل َفُتعأ َل الأَعزأ ِل َعَلى إقأَراِر َأَحد  َوَقَع ِفي ُحُضوِرِه َقبأ  لأَعزأ
ُة )  اِهُد َعاِدًِل ، َوالأَعاِدُل َمنأ َتُكوُن َحَسَناُتُه َغاِلَبًة َعَلى َسيِ َئاِتِه .  1705الأَمادَّ َتَرُط َأنأ َيُكوَن الشَّ (ُيشأ

بَ  َبُل َشهَ ِبَناًء َعَليأِه َِل ُتقأ َخَرِة َوَِل ُتقأ َماًِل َتِخلُّ ِبالنَّاُموِس َوالأُمُروَءِة َكالرَّقَّاِص َوالأَمسأ َتاَد أَعأ اَدُة ُل َشَهاَدُة َمنأ اعأ
ُروِفيَن ِبالأَكِذِب.  الأَمعأ

َوى  عأ َهاَدِة ِللدَّ ُل الرَّاِبُع ِفي َبَياِن ُمَواَفَقِة الشَّ  الأَفصأ
ُة )  بَ  1706الأَمادَّ ًنى ( ُتقأ ِفي الأُمَواَفَقُة َمعأ ِظ َوَتكأ ِتَباَر ِللَّفأ َوى َوِإِلَّ َفاَل َوَلِكنأ َِل اعأ عأ َهاَدُة إنأ َواَفَقتأ الدَّ ُل الشَّ

يَداِع َأوأ  َعى َعَليأِه ِباْلأِ ُهوُد َعَلى إقأَراِر الأُمدَّ َعى ِبِه َوِديَعٌة َوَشِهَدتأ الشُّ ًبا َكاَن غَ . َمَثاًل إَذا َكاَن الأُمدَّ صأ
َعى الأَمِدي َبُل َشَهاَدُتُهمأ . َكَذِلَك إَذا ادَّ ِب ُتقأ َعى َعَليأِه ِبالأَغصأ ُهوُد َعَلى إقأَراِر الأُمدَّ ُن ِبَأنَُّه َأدَّى َوَشِهَدتأ الشُّ

. َبُل َشَهاَدُتُهمأ اِئَن َأبأَرَأ الأَمِديَن ُتقأ ُهوُد َعَلى َأنَّ الدَّ يأَن َوَشِهَدتأ الشُّ  الدَّ
ُة ) الأمَ  ُهوِد ِبِه َأقَ  1707ادَّ ِن الأَمشأ َوى إمَّا ِبُصوَرِة ُمَطاَبَقِتَها َلَها ِبالتََّماِم َأوأ ِبَكوأ عأ َهاَدِة ِللدَّ لَّ ( ُمَواَفَقُة الشَّ

ِعي َأنَّ َهَذا الأَماَل ِملأِكي ُمنأُذ َسَنَتيأِن َوَشِهَد  َعى الأُمدَّ َعى ِبِه . َمَثاًل إَذا ادَّ ِنِه ِملأَكُه ِمنأ الأُمدَّ ُهوُد ِبَكوأ الشُّ
ُهوِد ِبَأ َبُل َأيأًضا ِفي ُصوَرِة َشَهاَدِة الشُّ وَرِة ُتقأ َبُل َشَهاَدُتُهمأ ِفي َهِذِه الصُّ نَّ الأَماَل ُمنأُذ َسَنَتيأِن َفَكَما ُتقأ

ِعي َألأفَ  َعى الأُمدَّ ُكوَر ِملأُكُه ُمنأُذ َسَنة  َواِحَدة  ، َكَذِلَك إَذا ادَّ ِسِماَئِة ِدرأَهم  الأَمذأ ُهوُد ِبَخمأ  ِدرأَهم  َوَشِهَد الشُّ
َبُل َشَهاَدُتُهمأ ِبَحقِ  الأَخمأسِماَئِة ِدرأَهم .   ُتقأ
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ُة )  ِتاَلُف  1708الأَمادَّ َبُل إِلَّ إَذا َكاَن اِِلخأ َثَر َِل ُتقأ ُهوُد ِبَأكأ َعى ِبِه َأَقلَّ َوَشِهَدتأ الشُّ الَِّذي ( إَذا َكاَن الأُمدَّ

ِعي َأيأًضا َبيأَنُهَما َوِفي ِتلأَك الأحَ  اًل َوُيَوفِ ُق الأُمدَّ ِفيِق َأصأ َوى َقاِباًل ِللتَّوأ عأ َهاَدِة َوالدَّ َهاَدُة . َبيأَن الشَّ َبُل الشَّ اِل ُتقأ
ِعي ِبَأنَّ َهَذا الأَماَل ِملأِكي ُمنأُذ َسَنَتيأِن َوَشِهَدتأ ا َعى الأُمدَّ ِنِه ِملأَكُه ُمنأُذ َثاَلِث ِسِنيَن َمَثاًل إَذا ادَّ ُهوُد ِبَكوأ لشُّ

ُهوُد ِبَألأِف ِدرأهَ  ِسِماَئِة ِدرأَهم  َوَشِهَدتأ الشُّ ِعي ِبَخمأ َعى الأُمدَّ َبُل َشَهاَدُتُهمأ ، َكَذِلَك إَذا ادَّ َبُل َِل ُتقأ م  َِل ُتقأ
عأ  ِعي َبيأَن الدَّ ِلِه َكاَن ِلي َعَليأِه َألأُف ِدرأَهم  َوَلِكنأ َأدَّى ِلي َشَهاَدُتُهمأ َوَلِكنأ إَذا َوفََّق الأُمدَّ َهاَدِة ِبَقوأ َوى َوالشَّ

ُهوِد. َبُل َشَهاَدُة الشُّ ُهوِد ِعلأٌم ِبَذِلَك ُتقأ َسِماَئِة ِدرأَهم  َوَليأَس ِللشُّ  ِمنأَها َخمأ
ُة )  َلَق ِبقَ  1709الأَمادَّ ِعي الأِملأَك الأُمطأ َعى الأُمدَّ ُهوُد ( إَذا ادَّ ُم ِملأِكي َمَثاًل َوَشِهَدتأ الشُّ ِلِه : َهَذا الأَكرأ وأ

َبُل َشَهاَدُتُهمأ َفَعلَ  َم ِمنأ ُفاَلن  ُتقأ َتَرى َهَذا الأَكرأ ِعَي اشأ ِلِهمأ : إنَّ الأُمدَّ ُهوُد ِبالأِملأِك الأُمَقيَِّد ِبَقوأ يأِه إَذا َشِهَدتأ الشُّ
َأُل الأقَ  ِعي َهَذا الأِملأَك َأمأ ِبَسَبب  آَخَر ؟ َفِإنأ َقاَل ِبالأِملأِك الأُمَقيَِّد َيسأ َبِب َتدَّ ِلِه : َأِبَهَذا السَّ ِعَي ِبَقوأ اِضي الأُمدَّ

عَ  ُهوِد ، َوِإنأ َقاَل : ادَّ َبِب َقِبَل الأَقاِضي َشَهاَدَة الشُّ ِعي الأِملأَك ِبَهَذا السَّ ِعي : َنَعمأ َأَنا َأدَّ يأُت ِبَسَبب  الأُمدَّ
ُهوِد. آَخرَ  َبِب َردَّ الأَقاِضي َشَهاَدَة ُأوَلِئَك الشُّ ِعيه ِبَهَذا السَّ  َأوأ َِل َأدَّ



ُة ) َتَريأت َوَلمأ َيذأُكرأ  1710الأَمادَّ م  ِملأًكا ُمَقيًَّدا َمَثاًل ُينأَظُر : َفِإنأ َقاَل : اشأ ِعي ِفي َكرأ َعى الأُمدَّ ( إَذا ادَّ
َتَريأته ُهوُد َعَلى الأِملأِك  َباِئَعُه َأوأ َقاَل : اشأ َلِق َفِإَذا َشِهَدتأ الشُّ ِم الأِملأِك الأُمطأ ِمنأ َأَحد  ُمبأَهًما َفُهَو ِفي ُحكأ

ِم َباِئعِ  ِعي ِباسأ َبُل َشَهاَدُتُهمأ ، َوَلِكنأ إَذا َصرََّح الأُمدَّ ُم ِملأُكُه ُتقأ ِلِهمأ : َهَذا الأَكرأ َلِق ِبَقوأ َترَ الأُمطأ ِلِه : اشأ يأته ِه ِبَقوأ
َبُل َشَهاَدُتُهمأ ; ِْلَنَُّه إَذا َثَبَت الأِملأكُ  َلِق َفاَل ُتقأ ُهوُد َعَلى الأِملأِك الأُمطأ َلُق َيثأُبُت  ِمنأ ُفاَلن  َوَشِهَدتأ الشُّ الأُمطأ

ِن الأُمدَّ  ِعي َماِلًكا ِلَزَواِئِدِه َكُلُزوِم َكوأ ل  َوَيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأُمدَّ ِم الَِّذي ُوُقوُعُه َعنأ َأصأ ِعي َماِلًكا َثَمَر الأَكرأ
 َحَصَل َقبأاًل َمَثاًل ، َوَلِكنأ إَذا َثَبَت الأَبيأُع الأُمَقيَُّد 
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َراِء َفِلَذِلَك َيُكوُن ا َبِب َكَتاِريِخ ُوُقوِع الأَبيأِع َوالشِ  ِتَباًرا ِمنأ َتاِريِخ ُوُقوِع السَّ َلُق لأِملأُك الأمُ َِل َيثأُبُت إِلَّ اعأ طأ
َثِر َفاَل  َكأ ُهوُد َقدأ َشِهَدتأ ِباْلأ وَرِة َتُكوُن الشُّ َثَر ، َوِبَهِذِه الصُّ َبِة إَلى الأِملأِك الأُمَقيَِّد َأكأ .ِبالنِ سأ َبُل َشَهاَدُتُهمأ   ُتقأ

ُة ) َوى ِفي َسَبِب ال 1711الأَمادَّ عأ َهاَدُة إَذا َكاَنتأ ُمَخاِلَفًة ِللدَّ َبُل الشَّ ِعي ( َِل ُتقأ َعى الأُمدَّ يأِن َمَثاًل إَذا ادَّ دَّ
َعى َعَليأِه َمِديٌن ِبَذِلَك الأِمقأ  ُهوُد َعَلى َأنَّ الأُمدَّ َداِر ِمنأ ِجَهِة َألأَف ِدرأَهم  ِمنأ ِجَهِة َثَمِن الأَمِبيِع َوَشِهَدتأ الشُّ

عِ  َعى الأُمدَّ َبُل َشَهاَدُتُهمأ ، َكَذِلَك إَذا ادَّ ِض َفاَل ُتقأ ُروٌث . ِلي َعنأ َأِبي الأَقرأ ي ِبَأنَّ َهَذا الأِملأَك ِلي َموأ
َبُل َشَهاَدُتُهمأ. ِه َفاَل ُتقأ ُروٌث َلُه َعنأ ُأمِ  ُهوُد ِبَأنَُّه َموأ  َوَشِهَدتأ الشُّ

ُهودِ  ِتاَلِف الشُّ ُل الأَخاِمُس ِفي َبَياِن اخأ  الأَفصأ
ُة )  ُهوُد ِفي الأ  1712الأَمادَّ َتَلَف الشُّ اِهَديأِن (إَذا اخأ َبُل َشَهاَدُتُهمأ . َمَثاًل َلوأ َشِهَد َأَحُد الشَّ ُهوِد ِبِه َِل ُتقأ َمشأ

َبُل َشَهاَدُتُهَما. ًة َِل ُتقأ َخُر ِبَألأف  ِفضَّ  ِبَألأِف ِدرأَهم  َذَهًبا َواْلأ
ُة )  ِء الأُمَتَعلِ ِق بِ  1713الأَمادَّ يأ ُهوِد ِفي الشَّ ِتاَلُف الشُّ َجَب اخأ ُهوِد (إَذا َأوأ ِتاَلَف ِفي الأَمشأ ُهوِد ِبِه اِِلخأ الأَمشأ

ِل ِفي َزمَ  اِهَديأِن ِبالأِفعأ َبُل . ِبَناًء َعَليأِه إَذا َشِهَد َأَحُد الشَّ َبُل َشَهاَدُتُهمأ َوِإِلَّ َفُتقأ ان  ُمَعيَّن  َأوأ َمَكان ِبِه َِل ُتقأ
َخُر ِفي َزَمان  آَخَر َأوأ َمَكا ِف ُمَعيَّن  َوَشِهَد اْلأ رأ ِل الصِ  ن آَخَر ِفي الأُخُصوَصاِت الَِّتي ِهَي ِعَباَرٌة َعنأ الأِفعأ

ِتاَلفِ  ِتاَلَفُهَما َهَذا َيُكوُن ُموِجًبا ِلاِلخأ َبُل َشَهاَدُتُهَما ; ِْلَنَّ اخأ يأِن َفاَل ُتقأ ِب َوِإيَفاِء الدَّ ُهوِد َكالأَغصأ  ِفي الأَمشأ
ُهوِد  ِتاَلُف الشُّ ِل َكالأَبيأِع ِبِه ، َوَأمَّا اخأ َماِن َوالأَمَكاِن ِفي الأُخُصوَصاِت الَِّتي ِهَي ِمنأ َقِبيِل الأَقوأ ِفي الزَّ

َراِء   َوالشِ 

 

 347ص:
بأَراِء َوالأَوِصيَِّة فَ  ِض َواْلأِ يأِن َوالأَقرأ َجاَرِة َوالأَكَفاَلِة َوالأَحَواَلِة َوالأِهَبِة َوالرَّهأِن َوالدَّ ِنًعا ِلَقُبوِل اَل َيُكوُن َماَواْلأِ

َعى َأَحٌد ِبَأنَُّه كَ  ُهوِد ِبِه ، َمَثاًل إَذا ادَّ ِتاَلِف ِفي الأَمشأ اَن َقدأ َأدَّى َشَهاَدِتِهمأ ; ِْلَنَُّه َِل َيُكوُن ُموِجًبا ِلاِلخأ
َخُر َشِهَد ِبَأنَّهُ  اهُ ِفي َبيأِتِه َواْلأ اِهَديأِن ِبَأنَُّه َأدَّ َبُل َشَهاَدُتُهَما . َوَأمَّا َديأَنُه َوَشِهَد َأَحُد الشَّ اهُ ِفي َحاُنوِتِه َِل ُتقأ  َأدَّ



ِني تِني َهَذا الأَماَل ِبَكَذا َدَراِهَم َفَسلِ مأ ِلِه : ُكنأت ِبعأ َعى َأَحٌد الأَماَل الَِّذي ِفي َيِد آَخَر ِبَقوأ إيَّاُه ، َوَشِهَد  إَذا ادَّ
اِهَديأِن ِبَأنَُّه َباَعُه إيَّاهُ  َخُر ِبَأنَُّه َباَعُه إيَّاُه ِفي الأَحاُنوِت الأُفاَلِنيِ  َأَحُد الشَّ اِر الأُفاَلِنيَِّة ، َوَشِهَد اْلأ  ِفي الدَّ

َر َوُيَعا ِكُن َأنأ ُيَكرَّ َل ُيمأ ُر َوَِل ُيَعاُد َوَلِكنَّ الأَقوأ َل َِل ُيَكرَّ َبُل َشَهاَدُتُهَما ; ِْلَنَّ الأِفعأ  َد.َفُتقأ
ُة )  َبُل  ( 1714الأَمادَّ ِنِه َذَكًرا َأوأ ُأنأَثى َِل ُتقأ ِن الأَماِل الأَمغأُصوِب َأوأ ِفي َكوأ ُهوُد ِفي َلوأ َتَلَف الشُّ إَذا اخأ

َراَء َوَشِهدَ  ِنَها َصفأ ابَِّة الأَمغأُصوَبِة ِبَكوأ اِهَديأِن ِفي َحقِ  الدَّ ِنهَ  َشَهاَدُتُهمأ . َمَثاًل إَذا َشِهَد َأَحُد الشَّ َخُر ِبَكوأ ا اْلأ
َبُل َشَهاَدُتَها. ِنَها ُأنأَثى َفاَل ُتقأ َخُر ِبَكوأ ِنَها َذَكًرا َوَشِهَد اْلأ َراَء َأوأ َشِهَد َأَحُدُهَما ِبَكوأ  َحمأ

ُة )  َبُل َشَهاَدُتُهمأ . َمَثاًل إذَ  1715الأَمادَّ ِد َِل ُتقأ َوى الأَعقأ َداِر الأَبَدِل ِفي َدعأ ُهوُد ِفي ِمقأ َتَلَف الشُّ ا ( إَذا اخأ
َبُل َشهَ  َخُر ِبَأنَُّه ِبيَع ِبَثاَلِثِماَئة  َِل ُتقأ ِسِماَئة  َوَشِهَد اْلأ  اَدُتُهَما.َشِهَد َأَحُدُهَما ِبَأنَّ الأَماَل ِبيَع ِبَخمأ

ُهودِ  ِكَيِة الشُّ اِدُس ِفي َحقِ  َتزأ ُل السَّ  الأَفصأ
ُة )  َأُل الأَقاِض  1716الأَمادَّ ُهوُد َيسأ ُهوَد َعَليأِه ( إَذا َشِهَدتأ الشُّ  ي الأَمشأ
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ُهوُد  ِلِه : َما َتُقوُل ِفي َشَهاَدِة َهؤَُِلِء َهلأ ُهمأ َصاِدُقوَن ِفي َشَهاَدِتِهمأ َأمأ َِل ؟ َفِإنأ َقاَل الأَمشأ َعَليأِه : ُهمأ ِبَقوأ

عَ  َراِرِه . َوِإنأ َقاَل : ُهمأ ُشُهوُد َصاِدُقوَن ِفي َشَهاَدِتِهمأ َهِذِه َأوأ ُعُدوٌل َيُكوُن َقدأ َأَقرَّ ِبالأُمدَّ َكُم ِبِإقأ ى ِبِه َوُيحأ
َهاَدِة َأوأ َنُسوا الأَواِقَع َأوأ َقاَل : ُهمأ ُعُدوٌل َوَأنأكَ  َطُئوا ِفي َهِذِه الشَّ َعى ِبِه ُزور  َأوأ ُعُدوٌل َوَلِكنَُّهمأ َأخأ َر الأُمدَّ

ُكُم الأَقاِضي َوُيَحقِ ُق َعَداَلَة ا ِكَيِة ِسرًّا َوَعَلًنا.َفاَل َيحأ ُهوِد ِمنأ َعَدِمَها ِبالتَّزأ  لشُّ
ُة )  َن  1717الأَمادَّ ِني إنأ َكاُنوا ِمنأ َطَلَبِة الأُعُلوِم ُيَزكَّوأ ُهوُد ِمنأ الأَجاِنِب الَِّذي ُينأَسُبوَن إَليأِه َيعأ ( َتَزكِ ي الشُّ

ُكُنوَن ِفيَها َرَسِة الَِّتي َيسأ َتَمِد أََهاِليَها ، َوِإنأ َكاُنوا ُجُنوًدا َفِمنأ َضاِبِط اْلورطة  ِمنأ ُمَدرِ ِس الأَمدأ َوِمنأ ُمعأ
اِر َفِمنأ َوُكتَّاِبَها ، َوِإنأ َكاُنوا ِمنأ الأَكَتَبِة َفِمنأ َرِئيِس الأَقَلِم َوِممَّا َيِليِه ِمنأ الأُكتَّاِب َوِإنأ َكاُنوا ِمنأ   التُّجَّ

اِر ، َوإِ  َتَبِري التُّجَّ ُنوِف ُمعأ َحاِب الأِحَرِف َفِمنأ ُرَؤَساِئِهمأ َوِنَقاَباِتِهمأ َوِإنأ َكاُنوا ِمنأ الصُّ نأ َكاُنوا ِمنأ َأصأ
. َيِتِهمأ َتَمِني أََهاِلي َمَحلَِّتِهمأ َأوأ َقرأ َتَمِدي َوُمؤأ َرى َفِمنأ ُمعأ ُخأ  اْلأ

ُة )  َرى ِبَوَرقَ  1718الأَمادَّ يَُّة ُتجأ رِ  ِكَيُة السِ  ِطاَلِح الأُفَقَهاِء َوالأَقاِضي ( التَّزأ ُتوَرِة ِفي اصأ ة  ُيَعبَُّر َعنأَها ِبالأَمسأ
َرَتُهمأ  ُهوِد َوُشهأ َم الشُّ َعى ِبِه َواسأ َعى َعَليأِه َوالأُمدَّ ِعي َوالأُمدَّ َم الأُمدَّ ُتُب ِفي ِتلأَك الأَوَرَقِة اسأ َوَصنأَعَتُهمأ  َيكأ

مَ  َكاَلُهمأ َوَمَحلَُّهمأ َوَأسأ َرَتُهمأ َفَقطأ ، َوَأشأ َماَءُهمأ َوُشهأ ُر َأسأ ُروِفيَن ُيَحرِ  َداِدِهمأ ، و إَذا َكاُنوا َمعأ اَء آَباِئِهمأ َوَأجأ
ِعَها ِفي ِغاَلف  َوخَ  َد َوضأ ه  ُيَميَُّزوَن ِبِه َعنأ َغيأِرِهمأ َوَبعأ َفُهمأ َوُيَبيِ َنُهمأ ِبَوجأ ِسُلَها إَوالأَحاِصُل َأنأ ُيَعرِ  َلى تأِمِه ُيرأ

َرُءوَنَها َفِإنأ  َتُحوَنُه َوَيقأ ُتوَرِة إَلى الأُمَزكِ يَن َيفأ ِكَيِة ُثمَّ ِعنأَد ُوُصوِل الأَمسأ َرُة الأُمنأَتَخِبيَن ِللتَّزأ ُهوُد الأُمَحرَّ َكاَن الشُّ
ُبولُ  ِم ُكل   ِمنأُهمأ ِعَباَرَة ُعُدوٌل َوَمقأ َت اسأ َماُؤُهمأ ِفيَها ُعُدوًِل َكَتُبوا َتحأ َهاَدِة . َوِإنأ َلمأ َيُكوُنوا ُعُدوًِل َأسأ و الشَّ

َق الأِغاَلِف َوأََعاُدوَها ِللأَقاِضي ِبُدو  َضاَءاِتِهمأ َوَخَتُموا َفوأ ِلُعوا َكَتُبوا ِعَباَرَة َليأُسوا ِبُعُدول  َوَوقَُّعوا إمأ ِن َأنأ ُيطأ



ُموِنَها. ُتوَرِة َوَِل َغيأَرُه َعَلى َمضأ  َمنأ َأَتى ِبالأَمسأ
ُة )  ُتوَمًة إَلى الأَقاِضي َوَلمأ ُيكأَتبأ  1719الأَمادَّ ُتوَرُة َمخأ  ( إَذا أُِعيَدتأ الأَمسأ
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َهاَدِة َبلأ َكَتُبوا ِفيَها َكاَل  ُبوُلو الشَّ ُهوِد ِبَأنَُّهمأ ُعُدوٌل َوَمقأ ًما ُيِفيُد الأَجرأَح ِفيَها ِمنأ ِقَبِل الأُمَزكِ يَن ِفي َحقِ  الشُّ

َحأ َصَرا ُهوُلو اْلأ َلُم ِبَحاِلِهمأ َأوأ َمجأ َلُم َحًة َأوأ َدَِلَلًة ِبَأنأ َكَتُبوا ِفيَها ِعَباَرَة َليأُسوا ِبُعُدوِل َأوأ َِل َنعأ َواِل َأوأ َّللاَُّ أَعأ
َبُل الأَقاِضي َشَهاَدَتُهمأ ، َوِإنأ ُكِتَب فِ  ُتُبوا ِفيَها َشيأًئا َفِحيَنِئذ  َِل َيقأ َهاَدِة ، َأوأ َلمأ َيكأ ُبوُلو الشَّ يَها ُعُدوٌل َوَمقأ

ِكَيِة َعَلًنا. َتَبِة الثَّاِنَيِة إَلى التَّزأ  ُيَباِدُر الأَقاِضي ِبالأَمرأ
ُة )  َلُب الأُمَزكُّوَن إَلى ُحُضوِر  1720الأَمادَّ ِتي : َوُهَو َأنَُّه ُيجأ ِه اْلأ َرى َعَلى الأَوجأ ِكَيُة َعَلًنا ُتجأ (التَّزأ

ِكَيِة الأَقاِضي حَ  ُهوُد َوالأُمَتَراَفَعاِن َمَع َناِئِب التَّزأ َسُل الشُّ ُهوُد َأوأ ُيرأ إَلى اَل ُحُضوِر الأُمَتَراِفِعيَن َوُتَزكَّى الشُّ
ُهوُد َعَلًنا.  َمَحلِ  الأُمَزكِ يَن َوُتَزكَّى الشُّ

ُة )  ِريَِّة ُمَزك   َواحِ  1721الأَمادَّ ِكَيِة السَّ ِفي ِفي التَّزأ ِتَياِط َيِجُب َأنأ َِل َيُكوَن ( َيكأ د  إِلَّ َأنَُّه ِرَعاَيًة ِلاِلحأ
 الأُمَزكِ ي َأَقلَّ ِمنأ اثأَنيأِن.

ُة )  َهاَدِة َوِنَصاُبَها َوَلِكنأ َِل يَ  1722الأَمادَّ َتَبُر ِفيَها ُشُروُط الشَّ َهاَدِة َوُتعأ ِكَيُة الأَعَلِنيَُّة ِمنأ َقِبيِل الشَّ لأَزُم ( التَّزأ
َهاَدِة.عَ  ِظ الشَّ ُر َلفأ  َلى الأُمَزكِ يَن ِذكأ

ُة )  ِن ُخُصوص  ِعنأَدُه إَذا  1723الأَمادَّ ُهوِد الثَّاِبَتِة َعَداَلُتُهمأ ِفي ِضمأ ِكَيِة الشُّ َتِغُل الأَقاِضي ِبَتزأ ( َِل َيشأ
ُهر  ، َوِإنأ َكاَن َمَضى َشِهُدوا ِبُخُصوص  آَخَر ِفي ُحُضوِر َذِلَك الأَقاِضي إنأ َلمأ َيمأِض َعَليأَها  ِستَُّة َأشأ

َرى. ُهر  َزكَّاُهمأ الأَقاِضي َأيأًضا َمرًَّة ُأخأ  َعَليأَها ِستَُّة َأشأ
ُة )  ِكَيِة  1724الأَمادَّ َل التَّزأ ُهوُد َعَليأِه َقبأ  ( إَذا َطَعَن الأَمشأ
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ء  َماِنع  ِلقَ  َناِد َشيأ ُهوِد ِبِإسأ َدَها ِفي الشُّ َنم  َطَلَب ِمنأُه الأَقاِضي َأوأ َبعأ َرم  َأوأ َجرِ  َمغأ َهاَدِة َكَدفأِع َمغأ ُبوِل الشَّ

ُهوِد َوإِ  ُهوُد َعَليأِه َذِلَك ِبالأَبيِ َنِة َردَّ الأَقاِضي َشَهاَدَة ُأوَلِئَك الشُّ َذا َلمأ ُيثأِبتأ ُيَزكِ يِهمأ الأَبيِ َنَة َفِإَذا َأثأَبَت الأَمشأ
.الأَقاِضي إَذا َلمأ  َكُم ِبُموَجِب َشَهاَدِتِهمأ ا َقبأاًل َوِإَذا َكاُنوا َقدأ ُزكُّوا ُيحأ   ُيَزكَّوأ

ُة )  ُكُم  1725الأَمادَّ ُح َطَرُف الأَجرأِح َوَِل َيحأ ُضُهمأ َفُيَرجَّ َلُهمأ َبعأ ُهوَد َوَعدَّ ُض الأُمَزكِ يَن الشُّ ( إَذا َجرََّح َبعأ
.  الأَقاِضي ِبَشَهاَدِتِهمأ

ةُ  َهاَدِة ِفي الأُمَعاَماَلِت َفِللأَقاِضي َأنأ ُيَزكِ َيُهمأ  1726 ) الأَمادَّ َد َأَداِء الشَّ ُهوُد َأوأ َغاُبوا َبعأ (إَذا َماَت الشُّ
. ُكَم ِبَشَهاَدِتِهمأ  َوَيحأ



ُة ) ُهوِد ِبَأنَّهُ  1727الأَمادَّ ِليِف الشُّ ُهوُد َعَليأِه َعَلى الأَقاِضي ِبَتحأ مأ َلمأ َيُكوُنوا َكاِذِبيَن ِفي ( إَذا َأَلحَّ الأَمشأ
ُهودَ  َهاَدِة ِبالأَيِميِن َفِللأَقاِضي َأنأ ُيَحلِ َف ُأوَلِئَك الشُّ ِوَيِة الشَّ َوَلُه َأنأ َيُقوَل َلُهمأ  َشَهاَدِتِهمأ َوَكاَن ُهَناَك ُلُزوٌم ِلَتقأ

ُتمأ َقِبلأُت َشَهاَدَتُكمأ َوِإِلَّ َفاَل.  : إنأ َحَلفأ
ُل السَّ  ُهوِد َعنأ َشَهاَدِتِهمأ الأَفصأ  اِبُع ِفي َحقِ  ُرُجوِع الشُّ

ُة ) َهاَدِة َوَقبأَل الأُحكأِم ِفي ُحُضوِر الأَقاِضي  1728الأَمادَّ َد َأَداِء الشَّ ُهوُد َعنأ َشَهاَدِتِهمأ َبعأ ( إَذا َرَجَع الشُّ
 َتُكوُن َشَهاَدُتُهمأ َكَأنأ 
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ُروَن.  َلمأ َتُكنأ َوُيَعزَّ

ُة ) الأمَ  ُم  1729ادَّ ِم ِفي ُحُضوِر الأَقاِضي َفاَل ُينأَقُض ُحكأ َد الأُحكأ ُهوُد َعنأ َشَهاَدِتِهمأ َبعأ (إَذا َرَجَع الشُّ
َة  ُكوَم ِبِه َراِجعأ الأَمادَّ ُهوُد الأَمحأ َمُن الشُّ  ( . 80الأَقاِضي َوَيضأ

ُة )  ُهوِد َعَلى الأ  1730الأَمادَّ ُض الشُّ ُكوِر آِنًفا َفِإنأ َكاَن َباِقيِهمأ َباِلًغا ِنَصاَب ( إَذا َرَجَع َبعأ ِه الأَمذأ َوجأ
ُروَن ، َوِإنأ َلمأ َيُكنأ الأَباِقي َباِلًغا ِنَصابَ  َماُن َعَلى َمنأ َرَجُعوا َوَلِكنأ ُيَعزَّ َهاَدِة َِل َيلأَزُم الضَّ َهاَدِة الشَّ  الشَّ

َف الأمَ  َتِقالًّ ِنصأ َمُن الَِّذي َرَجَع ُمسأ َف َسِويًَّة َيضأ َمُنوَن النِ صأ َيَد َيضأ ُكوِم ِبِه إنأ َكاَن َواِحًدا،َوِإنأ َكاَن َأزأ حأ
ِتَراِك.  ِباِِلشأ

ُة )  ِتَباَر ِلُرُجوِعِهمأ ِفي َمَحل    1731الأَمادَّ ُهوِد ِفي ُحُضوِر الأَقاِضي َوَِل اعأ َتَرُط َأنأ َيُكوَن ُرُجوُع الشُّ ( ُيشأ
َمُع آَخَر ، ِبَناًء َعَلى ذَ  ُهوِد َعنأ َشَهاَدِتِهمأ ِفي َمَحل   آَخَر َفاَل ُتسأ ُهوُد َعَليأِه ُرُجوَع الشُّ َعى الأَمشأ ِلَك إَذا ادَّ

َتبَ  َد َذِلَك َعنأ َشَهاَدِتِهمأ ِفي ُحُضوِر َقاض  آَخَر ُيعأ َواهُ َوِإَذا َشِهُدوا ِفي ُحُضوِر َقاض  ُثمَّ َرَجُعوا َبعأ ُر َدعأ
.  ُرُجوُعُهمأ

ُل الثَّاِمُن ِفي َحقِ  التََّواُترِ الأ   َفصأ
ُة )  بَ  1732الأَمادَّ ِني َِل َيلأَزُم َترأِجيُح ُشُهوِد َأَحِد الطََّرَفيأِن ِلَكثأَرِتِهمأ ِبالنِ سأ ُهوِد َيعأ ِتَباَر ِلَكثأَرِة الشُّ ِة ( َِل اعأ

َخِر إِلَّ َأنأ َتُكوَن َكثأَرُتُهمأ َقدأ   َبَلَغتأ َدَرَجَة التََّواُتِر. إَلى ُشُهوِد الطََّرِف اْلأ
ُة )   ( التََّواُتُر ُيِفيُد ِعلأَم الأَيِقيِن ِبَناًء َعَليأِه َِل ُتَقاُم الأَبيِ َنُة  1733الأَمادَّ
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 ِبِخاَلِف التََّواُتِر َكَما ُذِكَر آِنًفا.

ُة )  َهاَدِة ِفي ال 1734الأَمادَّ ُظ الشَّ َتَرُط َلفأ تََّواُتِر َكَذِلَك َِل ُتَتَحرَّى الأَعَداَلُة ِبَناًء َعَليأِه َِل َحاَجَة ( َكَما َِل ُيشأ
ِبِريَن. ِكَيِة الأُمخأ  إَلى َتزأ



ُة )  ُز  1735الأَمادَّ ِبِريَن َوَلِكنأ َيلأَزُم َأنأ َيُكوُنوا َجمًّا َغِفيًرا َِل ُيَجوِ  ( َليأَس ِفي التََّواُتِر َعَدٌد ُمَعيٌَّن ِللأُمخأ
 ُل اتِ َفاَقُهمأ َعَلى الأَكِذِب.الأَعقأ 

 الأَباُب الثَّاِني ِفي َبَياِن الأُحَجِج الأَخطِ يَِّة َوالأَقِريَنِة الأَقاِطَعةِ 
َليأِن:  َوَينأَقِسُم إَلى َفصأ

ُل ِفي َبَياِن الأُحَجِج الأَخطِ يَّةِ  َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ
ُة )  َمُل ِبالأَخطِ  َوالأخَ  1736الأَمادَّ ِنيِع َفَيُكوُن ( َِل ُيعأ ِويِر َوالتَّصأ اَتِم َفَقطأ َأمَّا إَذا َكاَن َساِلًما ِمنأ ُشبأَهِة التَّزأ

ه  آَخَر. ِثأَباِت ِبَوجأ َتاُج ِلْلأ ِم َوَِل َيحأ ُموًِل ِبِه َأيأ َيُكوُن َمَداًرا ِللأُحكأ  َمعأ
ُة )  لأَطاِنيَُّة َوُقُيوُد الدَّ  1737الأَمادَّ ُموًِل ِبَها.( الأَبَراَءاُت السُّ ِويِر َمعأ ِنَها َأِميَنًة ِمنأ التَّزأ  َفاِتِر الخاقانية ِلَكوأ
ُة )  ِت الأَمَحاِكِم إَذا َكاَنتأ َقدأ ُضِبَطتأ َساِلَمًة ِمنأ الأِحيَلِة َوالأَفَساِد  -(  1738الأَمادَّ َمُل َأيأًضا ِبِسِجالَّ ) ُيعأ

َكُر ِفي ِكَتاِب ا ِه الَِّذي ُيذأ  لأَقَضاِء. َعَلى الأَوجأ
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ُة )  تَ  1739الأَمادَّ ُثوِق ِبِه َوالأُمعأ َكَمِة الأَموأ ِفيَِّة َفَقطأ َأمَّا إَذا َكاَنتأ ُمَقيََّدًة ِفي ِسِجلِ  الأَمحأ َمُل ِبالأَوقأ َمِد ( َِل ُيعأ

َمُل ِبَها. اَلُه َفُيعأ ِه الأُمَبيَِّن أَعأ  َعَليأِه َعَلى الأَوجأ
ُل الثَّاِني   ِفي َبَياِن الأَقِريَنِة الأَقاِطَعةِ الأَفصأ

ُة )  ِم َأيأًضا. 1740الأَمادَّ َباِب الأُحكأ  ( الأَقِريَنُة الأَقاِطَعُة َأَحُد َأسأ
ُة )  ََماَرُة الأَباِلَغُة َحدَّ الأَيِقيِن َمَثاًل إَذا َخَرَج َأَحٌد ِمنأ َداِر خَ  1741الأَمادَّ اِلَية  ( الأَقِريَنُة الأَقاِطَعُة ِهَي اْلأ

ُبوٌح ِفي ذَ  ٌص َمذأ اِر َوُرِئَي ِفيَها َشخأ ِم َفُدِخَل ِفي الدَّ َثٌة ِبالدَّ يٌن ُمَلوَّ ُهوًشا َوِفي َيِدِه ِسكِ  ِلَك الأَوقأِت َخاِئًفا َمدأ
ِتَماَِلِت الأَوهأِميَّةِ  ِص َوَِل ُيلأَتَفُت إَلى اِِلحأ خأ ِنِه َقاِتَل َذِلَك الشَّ َتَبُه ِفي َكوأ َفِة َكَأنأ َيُكوَن َذِلَك  َفاَل ُيشأ رأ الصِ 

َة  َسُه َراِجعأ الأَمادَّ ُكوُر ُربََّما َقَتَل َنفأ ُص الأَمذأ خأ  .74الشَّ
ِليفِ   الأَباُب الثَّاِلُث ِفي َبَياِن التَّحأ

ُة )  ِم الأَيِميُن َأوأ النُُّكوُل َعنأ الأَيِميِن َوُهَو َأنَّهُ  1742الأَمادَّ َباِب الأُحكأ َزُه ( َأَحُد َأسأ َهَر الأُمدَِّعي َعجأ  إَذا َأظأ
َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر َقاِئاًل : َأنأَت وَ  َعى َعَليأِه ِبَطَلِبِه َوَلِكنأ إَذا ادَّ ِلُف الأُمدَّ َواهُ َيحأ ِكيُل ُفاَلن  َعنأ إثأَباِت َدعأ

َعى ُكلٌّ  ِليُفُه ، َكَذِلَك إَذا ادَّ َصيأِن الأَماَل الَِّذي ُهَو ِفي َيِد آَخَر ِبَأنَُّه َوَأنأَكَر الأَوَكاَلَة َفاَل َيلأَزُم َتحأ خأ  ِمنأ الشَّ
َعى َعَليأِه ِبَأنَُّه َباَعُه ِْلََحِدِهَما  َتَراهُ ِمنأُه َوَأَقرَّ الأُمدَّ  اشأ

 

 354ص:
ِتَهانُ  ِتئأَجاُر َواِِلرأ ُه َعَليأِه الأَيِميُن َواِِلسأ َخِر َفاَل َيَتَوجَّ َوى اْلأ ِتَراِء ِفي َهَذا َوَأنأَكَر َدعأ  َواِِلتِ َهاُب َكاِِلشأ



 الأُخُصوِص.
ُة )  ِلِه : َوَّللَاَِّ َأوأ ِبَاَّللَِّ مرة  1743الأَمادَّ ِمِه َتَعاَلى ِبَقوأ ِلُف ِباسأ َميأِن َيحأ ِليَف َأَحِد الأَخصأ ( إَذا َقَصَد َتحأ

 واحدة بدون تكرار.
ُة )  ِتَباَر ِبالنُُّكوِل َعنأ الأَيِميِن ِفي ( َِل َتُكوُن الأَيِميُن إِلَّ  1744الأَمادَّ  ِفي ُحُضوِر الأَقاِضي َأوأ َناِئِبِه َوَِل اعأ

 ُحُضوِر َغيأِرِهَما.
ُة )  َعاَوى َأنأ  1745الأَمادَّ ِري ِفي الأَيِميِن َفِلَذِلَك ِلُوَكاَلِء الدَّ ِليِف َوَلِكنأ َِل َتجأ ِري النِ َياَبُة ِفي التَّحأ ( َتجأ

ِليَن ِبالذَّاِت َوَِل يَ ُيَحلِ ُفو  ِليُف الأُمَوكِ  ِليِهمأ َفَيلأَزُم َتحأ َهتأ الأَيِميُن إَلى ُمَوكِ  َم َوَلِكنأ إَذا َتَوجَّ ِلُف ا الأَخصأ حأ
.  ُوَكاَلُؤُهمأ
ُة )  ِلُف الأَيِميَن ِمنأ ِقَبلِ  1746الأَمادَّ ِم َوَلِكنأ َيحأ ِلُف الأَيِميَن إِلَّ ِبَطَلِب الأَخصأ َبَعِة ( َِل َيحأ  الأَقاِضي ِفي َأرأ

َعى َأَحٌد ِمنأ التَِّرَكِة َحقًّا َوَأثأَبَتُه َفُيَحلِ ُفُه الأَقاِضي َعَلى  ُل : إَذا ادَّ َوَّ ِف َمَواِضَع ِباَل َطَلب  . اْلأ َتوأ َأنَُّه َلمأ َيسأ
ه  َوَِل َأبأرَ  ِسِه َوَِل ِبَغيأِرِه ِمنأ الأَميِ ِت ِبَوجأ َفى ِمنأ َطَرِف َأَحد  َوَليأَس َهَذا الأَحقَّ ِبَنفأ َأهُ َوَِل َأَحاَلُه َعَلى َغيأِرِه َوَِل َأوأ

َتَحقَّ أَ  َهاِر ، الثَّاِني : إَذا اسأ ِتظأ َحٌد الأَماَل ِللأَميِ ِت ِفي ُمَقاَبَلِة َهَذا الأَحقِ  َرهأٌن ، َوُيَقاُل ِلَهَذا َيِميُن اِِلسأ
َواهُ َحلََّفُه الأَقاِض  ه  ِمنأ َوَأثأَبَت َدعأ ُه ِمنأ ِملأِكِه ِبَوجأ ِرجأ ي َعَلى َأنَُّه َلمأ َيِبعأ َهَذا الأَماَل َوَلمأ َيَهبأُه ِْلََحد  َوَلمأ ُيخأ

َتِري َردَّ الأَمِبيِع ِلَعيأِبِه َحلََّفُه الأَقاِضي َعَلى َأنَُّه َلمأ َيرأَض  ًِل َأوأ ِبالأَعيأِب َقوأ  الأُوُجوِه ، الثَّاِلُث : إَذا َأَراَد الأُمشأ
ِة )  ِك َعَلى َما ُذِكَر ِفي الأَمادَّ ِفِه َتَصرَُّف الأُمالَّ ِفيَع  344َدَِلَلًة َكَتَصرُّ ِليُف الأَقاِضي الشَّ ( ، الرَّاِبُع : َتحأ

ه   َعِتِه ِبَوجأ ِقطأ َحقَّ ُشفأ ِني َلمأ ُيسأ َعَتُه َيعأ َعِة ِبَأنَُّه َلمأ ُيبأِطلأ ُشفأ فأ ِم ِبالشُّ  ِمنأ الأُوُجوِه. ِعنأَد الأُحكأ
ُة )  َعى َعَليأِه  -(  1747الأَمادَّ  ) إَذا َحَلَف الأُمدَّ
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ِلَف  َتَبُر َيِميُنُه َوَيلأَزُم َأنأ َيحأ ِم َفاَل ُتعأ َل َأنأ ُيَكلِ َفُه الأَقاِضي ِبَحِلِف الأَيِميِن ِبَطَلِب الأَخصأ َرى ِمنأ َقبأ َمرًَّة ُأخأ

 ِقَبِل الأَقاِضي.
َء  1748ُة ) الأَمادَّ  يأ ِعيًّا ِبَأنَّ َهَذا الشَّ ِلُف َقطأ ِني َيحأ ِلُف َعَلى الأَبَتاِت َيعأ ِلِه َيحأ ( إَذا َحَلَف َأَحٌد َعَلى ِفعأ

ِلُف َعَلى َعدَ  ِني َيحأ ِلُف َعَلى َعَدِم الأِعلأِم َيعأ ِل َغيأِرِه َيحأ لأِمِه ِم عِ َهَكَذا َأوأ َليأَس ِبَكَذا ، َوِإَذا َحَلَف َعَلى ِفعأ
ِء. يأ  ِبَذِلَك الشَّ

ُة )  َبِب َأوأ َعَلى الأَحاِصِل ، َوُهَو َأنَّ الأَيِميَن ِبُوُقوِع ُخُصوص   1749الأَمادَّ ( َيُكوُن الأَيِميُن إمَّا َعَلى السَّ
َن أَ  َبِب َأمَّا الأَيِميُن َعَلى َبَقاِء ُخُصوص  إَلى اْلأ وأ َعَدِم َبَقاِئِه َفَيِميٌن َعَلى َأوأ َعَدِم ُوُقوِعِه َيِميٌن َعَلى السَّ

اًل ِهَي َيِميٌن عَ  ِد الأَبيأِع َأصأ َراِء ِبَعَدِم ُوُقوِع َعقأ َوى الأَبيأِع َوالشِ  َبِب الأَحاِصِل . َمَثاًل الأَيِميُن ، ِفي َدعأ َلى السَّ
َن َأوأ ِبَعَدِم َبَقاِئِه َفِهيَ  ِد إَلى اْلأ  َيِميٌن َعَلى الأَحاِصِل. َأمَّا الأَيِميُن ِبَبَقاِء الأَعقأ

ُة )  ِليُف ِلُكل   ِمنأَها  1750الأَمادَّ ِفي ِفيَها َيِميٌن َواِحَدٌة َوَِل َيلأَزُم التَّحأ َتِلَفٌة َفَتكأ َتَمَعتأ َدَعاَوى ُمخأ ( إَذا اجأ



 َعَلى ِحَدة .
ُة )  ُه إَليأِه الأَيِمينُ  1751الأَمادَّ َعاَوى الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأُمَعاَماَلِت َوَنَكَل َعنأَها  (إَذا َكلََّف الأَقاِضي َمنأ ُتَوجَّ ِفي الدَّ

َد الأ  ِلَف َبعأ ُكُم الأَقاِضي ِبُنُكوِلِه ، َوِإَذا َأَراَد َأنأ َيحأ ُكوِت ِباَل ُعذأر  َفَيحأ ِم َفاَل ُيلأَتَفُت َصَراَحًة َأوأ َدَِلَلًة ِبالسُّ ُحكأ
ُم الأَقاِضي عَ   َلى َحاِلِه.إَليأِه َوَيبأَقى ُحكأ

ُة )  َة)  1752الأَمادَّ ُهوَدِة( ُانأُظرأ الأَمادَّ َرِس َوُنُكوُلُه َعنأ الأَيِميِن ِبِإَشاَرِتِه الأَمعأ َخأ َتَبُر َيِميُن اْلأ  (.  70( ُتعأ
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 ُملأَحقٌ 

ُة )  َلًقا ُثمَّ َأَرادَ  1753الأَمادَّ ِعي : َليأَس ِلي َشاِهٌد ُمطأ  َأنأ َيأأِتَي ِبُشُهود  ، َأوأ َقاَل : َليأَس ( إَذا َقاَل الأُمدَّ
َبُل.  ِلي َشاِهٌد ِسَوى ُفاَلن  َوُفاَلن  ، ُثمَّ َقاَل : ِلي َشاِهٌد آَخُر َفاَل ُيقأ

 الأَباُب الرَّاِبُع ِفي التََّناُزِع َوَترأِجيِح الأَبيِ َناتِ 
: َبَعِة ُفُصول  َتِمُل َعَلى َأرأ  َوَيشأ

لُ  َوَّ ُل اْلأ َيأِدي الأَفصأ  ِفي َبَياِن التََّناُزِع ِباْلأ
ُة )  َكُم ِبَتَصاُدِق الطََّرَفيأِن  1754الأَمادَّ ِع الأَيِد ِبالأَبيِ َنِة ِفي الأَعَقاِر الأُمَناَزِع ِفيِه َوَِل ُيحأ ( َيلأَزُم إثأَباُت َوضأ

َعى َعَليأِه َذا الأَيِد ِبِإقأَرارِ  ِن الأُمدَّ َكُم ِبَكوأ ِني َِل ُيحأ ِعي َقاِئاًل : َيعأ َعى الأُمدَّ ِعي َوَلِكنأ إَذا ادَّ َوى الأُمدَّ ِه ِعنأَد َدعأ
َعى َعلَ  ِن الأُمدَّ َتَريأت َذِلَك الأَعَقاَر ِمنأك َأوأ ُكنأت َغَصبأته ِمنِ ي َفاَل َحاَجَة إَلى إثأَباِت َكوأ يأِه َذا إنِ ي ُكنأت اشأ

ِه الَِّذي ُذِكَر آِنًفا َبلأ إَذا ُوِجَد  الأَيِد ِبالأَبيِ َنِة ، َوَأيأًضا َِل َحاَجةَ  إَلى إثأَباِت ِذي الأَيِد ِفي الأَمنأُقوِل َعَلى الأَوجأ
ص  َكاَن َفُهَو ُذو الأَيِد ، َوَتَصاُدُق الطََّرَفيأِن َكاف  ِفي َهَذا.  ِفي َيِد َأيِ  َشخأ

ُة )  عَ  1755الأَمادَّ َصاِن ِفي َعَقار  َوادَّ َلُب (إَذا َتَناَزَع َشخأ َنُه َذا الأَيِد ِفي َذِلَك الأَعَقاِر ُتطأ ى ُكلٌّ ِمنأُهَما َكوأ
ِنِه َذا الأَيِد َفِإَذا َأَقاَم ُكلٌّ ِمنأُهَما الأَبيِ َنَة عَ  َلى َذِلَك َتثأُبُت َيُدُهَما َأوًَِّل الأَبيِ َنُة ِمنأ ُكلِ  َواِحد  ِمنأُهَما َعَلى َكوأ

َتَرًكا   ُمشأ
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ِنِه َعَلى الأعَ  َخُر الأَبيِ َنَة َعَلى َكوأ ِع َيِدِه ، َوَأَقاَم اْلأ َز َعنأ إثأَباِت َوضأ َهَر َأَحُدُهَما الأَعجأ َواِضَع َقاِر ، َوِإَذا َأظأ

نَ  َميأِن َكوأ َخُر َخاِرًجا ، َوِإنأ َلمأ ُيثأِبتأ َأَحٌد ِمنأ الأَخصأ ِنِه َذا الأَيِد َوُيَعدُّ اْلأ َكُم ِبَكوأ ِلُف ُكلٌّ الأَيِد ُيحأ ُه َذا الأَيِد َيحأ
ِمِه َذا الأَيِد ِفي َذِلَك الأَعَقاِر َفِإنأ َنَكَل ُكلٌّ ِمنأُهَما َعنأ  ِن َخصأ َخِر َعَلى َعَدِم َكوأ الأَيِميِن  ِمنأُهَما ِبَطَلِب اْلأ

َتِرًكا ِفي َذِلَك الأَعَقاِر ، َوِإنأ َنَكَل َأحَ  ُنُهَما َذَويأ الأَيِد ُمشأ َخُر َيُكوُن الأَحاِلُف َواِضَع َيثأُبُت َكوأ ُدُهَما َوَحَلَف اْلأ
َكُم ِلَواِحد   َخُر َخاِرًجا ، َوِإنأ َحَلَف ِكاَلُهَما َفاَل ُيحأ َتِقالًّ ِفي َذِلَك الأَعَقاِر ، َوُيَعدُّ اْلأ ِنِه َذا الأَيِد ُمسأ ِمنأُهَما ِبَكوأ



َعى ِبِه إَلى وَ   قأِت ُظُهوِر َحِقيَقِة الأَحاِل.الأَيِد َوُيوَقُف الأَعَقاُر الأُمدَّ
ِجيِح الأَبيِ َناتِ  ُل الثَّاِني ِفي َحقِ  َترأ  الأَفصأ

ُة )  َعى َأَحُدُهَما َأنَُّه َمَلَكُه  1756الأَمادَّ ِتَراِك َوادَّ ِه اِِلشأ َفيأِن ِفي َمال  َعَلى َوجأ ( إَذا َكاَن اثأَناِن ُمَتَصرِ 
َخرُ  َعى اْلأ اَلِل َوادَّ ِتقأ ِني إَذا َأَراَد ِكاَلُهَما َأنأ ُيِقيَم ِباِِلسأ َلى َيعأ اَلِل َأوأ ِتقأ ِتَراِك َفَبيِ َنُة اِِلسأ  َأنَُّه َمَلَكُه ِباِِلشأ

ِتَراَك ، َوِإَذا ادَّ  َعى اِِلشأ اَلَل َعَلى َبيِ َنِة الَِّذي ادَّ ِتقأ َعى اِِلسأ ُح َبيِ َنُة الَِّذي ادَّ َعى ِكاَلُهَما الأَبيِ َنَة ُتَرجَّ
َتَرًكا ، َوِإَذا َعَجَز َأحَ  َكُم َلُهَما ِبَذِلَك الأَعَقاِر ُمشأ اَلَل ، َوَأَقاَما الأَبيِ َنَة َعَلى َذِلَك ُيحأ ِتقأ ثأَباِت اِِلسأ ُدُهَما َعنأ اْلأِ

. َتِقالًّ ِن َذِلَك الأَعَقاِر ِملأَكُه ُمسأ َكُم َلُه ِبَكوأ َخُر ُيحأ  ، َوَأثأَبَت اْلأ
ُة )  َلِق الَِّتي َلمأ ُيَبيَّنأ ِفيَها َتاِريٌخ . َمَثاًل : إَذا  1757الأَمادَّ َوى الأِملأِك الأُمطأ َلى ِفي َدعأ ( َبيِ َنُة الأَخاِرِج َأوأ

اَر الَِّتي ِهَي ِفي َيِد آَخَر َقاِئاًل : إنََّها ِملأِكي ، َوَأنَّ َهَذا الرَُّجَل َقدأ َوَضَع َيَدُه عَ  َعى َأَحٌد الدَّ َغيأِر َليأَها بِ ادَّ
اَر ِملأِكي َوِلَذا َفَأَنا َواِضُع الأَيدِ  ُلُب َأنأ ُتَسلََّم ِلي َوَقاَل ُذو الأَيِد : إنَّ َهِذِه الدَّ  َعَليأَها ِبَحق   َحق   ، َوَأَنا َأطأ

َمُع.  ُح َبيِ َنُة الأَخاِرِج َوُتسأ  ُتَرجَّ
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ُة )  ُح َبيِ َنُة الأَخاِرجِ  1758الأَمادَّ َأيأًضا َعَلى َبيِ َنِة ِذي الأَيِد ِفي َدَعاَوى الأِملأِك الأُمَقيَِّد ِبَسَبب  َقاِبل   ( ُتَرجَّ

َلِق َوَلِكنأ  َوى الأِملأِك الأُمطأ ِم َدعأ ِنَها ِفي ُحكأ َراِء ِلَكوأ ِر . َوَلمأ ُيَبيَّنأ ِفيَها التَّاِريُخ َكالشِ  َعى ِكاَلُهَما ِللتََّكرُّ  إَذا ادَّ
َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر الأَحاُنوَت ِبَأنَُّهَما تَ  ُح َبيِ َنُة ِذي الأَيِد . َمَثاًل إَذا ادَّ ص  َواِحد  ُتَرجَّ َيا الأِملأَك ِمنأ َشخأ َلقَّ

ِنِه ِملأِكي ِبَهِذِه الأِجَهِة َوَضَع َيدَ  َتَريأته ِمنأ َزيأد  َوَحال  َكوأ َليأِه َهَذا ُه عَ الَِّذي ِفي َيِدِه ِبَأنَُّه ِملأِكي ، َوَأَنا اشأ
ُروٌث ِمنأ َواِلِدي َوِبَهِذِه الأِجَهةِ  َتَريأته ِمنأ َبكأر  َأوأ ُهَو َموأ َقدأ َوَضعأت  الرَُّجُل ِبَغيأِر َحق   َوَقاَل ُذو الأَيِد : اشأ

َتَريأ  َمُع َوَلِكنأ إَذا َقاَل ُذو الأَيِد َأَنا اشأ ُح َبيِ َنُة الأَخاِرِج َوُتسأ ُح َبيِ َنُة َيِدي َعَليأِه ُتَرجَّ ت الأَحاُنوَت ِمنأ َزيأِد ُتَرجَّ
 ِذي الأَيِد َعَلى َبيِ َنِة الأَخاِرِج ِبَهَذا الأَحاِل.

ُة )  َلى ِفي َدَعاَوى الأِملأِك الأُمَقيَِّد ِبَسَبب  َغيأِر َقاِبل  ِللتََّنكُِّر َكالنِ َتاِج َمَثاًل  1759الأَمادَّ  َلوأ ( َبيِ َنُة ِذي الأَيِد َأوأ
حُ تَ  ُلوَدٌة ِمنأ َفَرِسِه ُتَرجَّ َعى ُكلٌّ ِمنأُهَما َأنََّها َماُلُه َوَموأ َرة  َوادَّ   َبيِ َنُة ِذي الأَيِد.َناَزَع الأَخاِرُج َوُذو الأَيِد ِفي ُمهأ

ُة )  َوى الأِملأِك الأُمَؤرَِّخ . َمثَ  1760الأَمادَّ َلى ِفي َدعأ ٌم َأوأ َعى َأَحٌد َعَلى ( َبيِ َنُة َمنأ َتاِريُخُه ُمَقدَّ اًل : إَذا ادَّ
َل َهَذا التَّاِريِخ ِبَسَنة  ِمنأ ُفاَلن  َوَقاَل ُذو الأ  َتَريأتَها َقبأ َصِة الَِّتي ِهَي ِفي َيِد آَخَر ِبَأنِ ي اشأ َيِد إنََّها الأَعرأ

ِس ِسنِ  َل َهَذا التَّاِريِخ ِبَخمأ ُروَثٌة ِلي ِمنأ َواِلِدي الَِّذي ُتُوفِ َي َقبأ ُح َبيِ َنُة ِذي الأَيِد ، َوِإنأ َقاَل ِهَي َموأ يَن َفُتَرجَّ
ُح َبيِ َنُة الأَخاِرِج َعَلى َهَذا الأَحاِل . َكَذِلَك إ ُهِر ُتَرجَّ ُروَثٌة ِمنأ َأِبي الَِّذي َماَت َقبأَل ِستَِّة َأشأ َعى ُكلٌّ َموأ َذا ادَّ

َعى ِبِه مِ  َتَرى الأُمدَّ َميأِن َأنَُّه اشأ َخُر َوَبيَّنَّا َتاِريَخ َتَملُِّك ِمنأ الأَخصأ َتَرى ِمنأُه اْلأ ص  َغيأِر الَِّذي اشأ نأ َشخأ
َخِر. ٌم َعَلى اْلأ ُح َبيِ َنُة َمنأ َتاِريُخ َتَملُِّكِه ُمَقدَّ  َباِئِعِهَما َفُتَرجَّ

ُة )  ُح َبي ِ  1761الأَمادَّ َوى النِ َتاِج َوُتَرجَّ َتَبُر التَّاِريُخ ِفي َدعأ َنُة ِذي الأَيِد َكَما ُذِكَر آِنًفا إِلَّ َأنَُّه إَذا َلمأ ( َِل ُيعأ



ُح َبيِ َنُة الأَخاِرِج ، َوِإنأ  َعى ِبِه َتاِريَخ ِذي الأَيِد َوَواَفَقتأ َتاِريَخ الأَخاِرِج ُتَرجَّ َخاَلَفتأ َتاِريَخ  ُتَواِفقأ ِسنُّ الأُمدَّ
ُلوًما َفَتُكوُن  َعى ِبِه ِفي َيِد ِذي الأَيِد ِكَليأِهَما َأوأ َلمأ َيُكنأ َمعأ ِني ُمَتَساِقَطًة َوُيتأَرُك الأُمدَّ َبيِ َنُة ِكَليأِهَما ُمَتَهاِتَرًة َيعأ

 َوَيبأَقى َلُه. 
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ُة )  َداِر الثََّمنِ  1762الأَمادَّ َتِري ِفي ِمقأ َتَلَف الأَباِئُع َوالأُمشأ َلى َمَثاًل إَذا اخأ َياَدِة َأوأ ُح  ( َبيِ َنُة الزِ  َأوأ الأَمِبيِع ُتَرجَّ

َياَدَة. َعى الزِ   َبيِ َنُة َمنأ ادَّ
ُة )  َعى َأَحٌد  1763الأَمادَّ ِب . َمَثاًل : إَذا ادَّ يَداِع َوالأَغصأ ِليِك َعَلى َبيِ َنِة الأَعاِريَِّة َواْلأِ ُح َبيِ َنُة التَّمأ ( ُتَرجَّ

َخِر َقاِئاًل : َعى  الأَماَل الَِّذي ُهَو ِفي َيِد اْلأ َداَدُه ، َوَقاَل الأُمدَّ ِترأ َطيأته إيَّاُه َعاِريًَّة ، َوَأَراَد اسأ َأنِ ي ُكنأت أَعأ
ُح َبيِ َنُة الأَبيأِع َأوأ الأِهَبِة. َتِني إيَّاُه َأوأ َوَهبأَتِنيِه ُتَرجَّ  َعَليأِه : ُكنأَت ِبعأ

ُة )  ُح َبيِ َنُة الأَبيأِع َعَلى َبي ِ  1764الأَمادَّ َجاَرِة َعَلى َبيِ َنِة الرَّهأِن . ( ُتَرجَّ َجاَرِة َوَبيِ َنُة اْلأِ َنِة الأِهَبِة َوالرَّهأِن َواْلأِ
ِطِني َثَمَنُه . َوَقاَل الأُمدَّ  ُتك الأَماَل الأُفاَلِنيَّ أَعأ ِلِه ُكنأت ِبعأ َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر ِبَقوأ َعى َعَليأِه : َمَثاًل إَذا ادَّ

ُح َبيِ َنُة الأَبيأِع.َأنأَت ُكنأت َوَهبأتنِ  تِني إيَّاُه َفُتَرجَّ  ي َذِلَك َوَسلَّمأ
ُة )  َتَعاُر ِفي َيِد  1765الأَمادَّ اَلِق ِفي الأَعاِريَِّة . َمَثاًل إَذا َهَلَك الأِحَصاُن الأُمسأ طأ ُح َبيِ َنُة اْلأِ ( ُتَرجَّ

َعى الأُمِعيُر َقاِئاًل َأنِ ي ُكنأت أَ  َتِعيِر ، َوادَّ ُه الأُمسأ َبَعَة َأيَّام  ، َوَأنأَت َلمأ ُتَسلِ مأ ِمَلُه َأرأ َتعأ ُتك إيَّاُه َعَلى َأنأ َتسأ َعرأ
َتعِ  َعى الأُمسأ َمنأ ِقيَمُتٌه َفادَّ ِم الأَخاِمِس َفاضأ َبَعِة َأيَّام  َوَهَلَك ِعنأَدك ِفي الأَيوأ َرأ ِلِه : ِلي ِعنأَد ُمُروِر اْلأ يُر ِبَقوأ

تِني إيَّاهُ  َمعُ  ُكنأت أََعرأ َتِعيِر َوُتسأ ُح َبيِ َنُة الأُمسأ َبَعِة َأيَّام  ُتَرجَّ اَلِق َوَلمأ ُتَقيِ دأ ِبَأرأ طأ ِمَلُه َعَلى اْلأِ َتعأ  .ِبَأنأ َأسأ
ُة )  ِت . َمَثاًل إَذا َوَهَب َأَحٌد َماًِل ِْلََحدِ  1766الأَمادَّ ِة َعَلى َبيِ َنِة َمَرِض الأَموأ حَّ ُح َبيِ َنُة الصِ   َوَرَثِتِه ( ُتَرجَّ

ُهوُب َلُه َأنَُّه َوَهَبُه َلُه  َعى الأَموأ ِتِه َوادَّ َعى َواِرٌث آَخَر َأنَُّه َوَهَبُه ِفي َمَرِض َموأ ِفي َحاِل ُثمَّ َماَت ، َوادَّ
ُهوِب َلُه. ُح َبيِ َنُة الأَموأ ِتِه ُتَرجَّ  ِصحَّ

ُة )  ِل َعَلى بَ  1767الأَمادَّ ُح َبيِ َنُة الأَعقأ ِبير  آَخَر ( ُتَرجَّ ِل ، َوِبَتعأ ُح َبيِ َنُة الأَعقأ يِ َنِة الأُجُنوِن َأوأ الأَعَتِه ( ُتَرجَّ
َتى ِبِه َعَلى َبيِ َنِة الأُجُنوِن َأوأ الأَعَتِه  ِل الأُمفأ ِن الأُمَتَصرِ ِف َعاِقاًل َعَلى الأَقوأ ُح َبيِ َنُة َكوأ َتاِر ُتَرجَّ ) َردُّ الأُمحأ

ِمَلُة َوَعلِ   يٌّ َأَفنأِدي.َوالتَّكأ
ُة )  ُح  1768الأَمادَّ َتَمَعتأ َبيِ َنُة الأُحُدوِث َمَع َبيِ َنِة الأِقَدِم َفُتَرجَّ  ( إَذا اجأ
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ِتاَلٌف ِفي الأُحُدوثِ  َخِر َوَوَقَع َبيأَنُهَما اخأ  ، َوالأِقَدمِ  َبيِ َنُة الأُحُدوِث . َمَثاًل : إَذا َكاَن ِفي ِملأِك َأَحد  َمِسيُل اْلأ

ُح َبيِ َنُة َصاِحِب ال َعى َصاِحُب الأَمِسيِل ِقَدَمُه ُتَرجَّ َعُه ، َوادَّ اِر ُحُدوَثُه َوَطَلَب َرفأ َعى َصاِحُب الدَّ اِر.َوادَّ  دَّ



ُة )  َلُب ِمنأ الطََّرِف الأَمرأُجوحِ  1769الأَمادَّ َز َعنأ الأَبيِ َنِة ُتطأ َهَر الطََّرُف الرَّاِجُح الأَعجأ َفِإنأ َأثأَبَت  (إَذا َأظأ
. ِلفأ  ِفيَها َوِإِلَّ َيحأ

ُة )  ثأَباِت َفُحِكَم ِبُموِجِب الأَبيِ َنِة الَِّتي َأَقاَمَها  1770الأَمادَّ َز َعنأ اْلأِ َهَر الطََّرُف الرَّاِجُح الأَعجأ ( إَذا َأظأ
اَلُه ُثمَّ َأَراَد ال ِه الأُمَبيَِّن أَعأ ُجوُح َعَلى الأَوجأ َد َذِلَك إَقاَمَة الأَبيِ َنِة َفاَل ُيلأَتَفُت إَليأِه الطََّرُف الأَمرأ طََّرُف الرَّاِجُح َبعأ

ُد.  َبعأ
ِكيِم الأَحالِ  َهُد َوِفي َتحأ ِل ِلَمنأ َيشأ ُل الثَّاِلُث ِفي الأَقوأ  الأَفصأ

ُة )  اِر الَِّتي سَ  1771الأَمادَّ َياِء الدَّ َجُة ِفي َأشأ وأ وأُج َوالزَّ َتَلَف الزَّ َياِء َفِإنأ ( إَذا اخأ َشأ َكَناَها ُينأَظُر إَلى اْلأ
َياِء الَِّتي تَ  َشأ يأِف َأوأ ِمنأ اْلأ وأِج َفَقطأ َكالأُبنأُدِقيَِّة َوالسَّ ُلُح ِللزَّ َياِء الَِّتي َتصأ َشأ ُلُح ِلُكل   ِمنأ َكاَنتأ ِمنأ اْلأ صأ

ُروَشاِت ُتَرجَّحُ  ََواِني َوالأَمفأ َجِة َكاْلأ وأ وأِج ، َوالزَّ وأِج  الزَّ ُل ِللزَّ َجِة ، َوِإَذا َعَجَز ِكاَلُهَما َعنأ الأَبيِ َنِة َفالأَقوأ وأ َبيِ َنُة الزَّ
ِنَها َلُه ، وَ  َكُم ِبَكوأ َجِتِه ُيحأ َياَء َليأَستأ ِلَزوأ َشأ وأُج ِبَأنَّ ِتلأَك اْلأ ِني إَذا َحَلَف الزَّ َياِء َمَع الأَيِميِن َيعأ َشأ َأمَّا ِفي اْلأ

اِلَحِة لِ  وأِج ، َوِإَذا َعَجَز ِكاَلُهَما َعنأ الأ الصَّ ُح َبيِ َنُة الزَّ ُل لنِ َساِء َفَقطأ َكالأُحِليِ  ، َوَألأِبَسِة النِ َساِء َفُتَرجَّ َبيِ َنِة َفالأَقوأ
اِلَحِة ِْلَخَر َأوأ بَ  َياِء الصَّ َشأ َجِة َمَع الأَيِميِن إِلَّ َأنأ َيُكوَن َأَحُدُهَما َصاِنَع اْلأ وأ ُل َلُه َمَع الأَيِميِن ِللزَّ اِئَعَها َفالأَقوأ

ُل َلهُ  وأُج َصاِئًغا َفالأَقوأ ُصوٌص ِبالنِ َساِء َوَلِكنأ إَذا َكاَن الزَّ ُط ُحِليٌّ َمخأ  َمَع َعَلى ُكلِ  َحال  . َمَثاًل : الأُقرأ
 الأَيِميِن. 
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ُة ) َجيأِن . َوَلِكنأ إَذا َعَجَز ِكاَل الطََّرَفيأِن َعنأ ( َتُقوُم الأَوَرَثُة َمَقاَم الأُمَورِ ِث  1772الأَمادَّ وأ ِت َأَحِد الزَّ ِعنأَد َموأ

اِلَحِة  َياِء الصَّ َشأ ُل ِلَمنأ ُهَو ِفي الأَحَياِة ِمنأُهَما َمَع الأَيِميِن ِفي اْلأ ثأَباِت َعَلى َما ُذِكَر َفالأَقوأ ِلِكَليأِهَما ، َوَأمَّا اْلأِ
اِلَحِة ِلِكَليأِهَما.إَذا َماَت ِكاَلُهَما مَ  َياِء الصَّ َشأ وأِج ِفي اْلأ ُل ِلَوَرَثِة الزَّ  ًعا َفالأَقوأ

ُة )  ُل َلُه  1773الأَمادَّ ُهوُب َلُه َتَلَف الأَموأُهوِب َفالأَقوأ َعى الأَموأ ( إَذا َأَراَد الأَواِهُب الرُُّجوَع َعنأ الأِهَبِة ، َوادَّ
.  ِباَل َيِمين 
ُة )  َعى الأُموِدُع الأَوِديَعَة َوَقاَل الأَوِديُع َأَنا ( 1774الأَمادَّ ُق ِبَيِميِنِه ِفي َبَراَءِة ِذمَِّتِه َكَما إَذا ادَّ َِميُن ُيَصدَّ اْلأ

ُلَص ِمنأ الأَيِميِن  ُل َلُه َمَع الأَيِميِن َوَلِكنأ إَذا َأَراَد َأنأ ُيِقيَم الأَبيِ َنة ِلَيخأ تَها إَليأك َفالأَقوأ مَ َرَددأ  ُع َبيِ َنُتُه.ُتسأ
ُة )  َعى  1775الأَمادَّ ُل َلُه ِفيَما إَذا ادَّ يأِن َفالأَقوأ َداًرا ِمنأ الدَّ َتِلَفٌة َلَداِئِنِه ِمقأ َطى َمنأ َعَليأِه ُدُيوٌن ُمخأ ( إَذا أَعأ

َلُم ِبِجَهِة الدَّ  اِفَع أَعأ ُسوًبا ِبِديِنِه الأُفاَلِنيِ  ; ِْلَنَّ الدَّ َطاُه َمحأ ِع.َأنَُّه أَعأ  فأ
ُة )  َرِة ِبَسَبِب  1776الأَمادَّ ُجأ ِة إَجاَرِة الطَّاُحوِن َتنأِزيَل َحقِ ِه ِمنأ اْلأ َد انأِقَضاِء ُمدَّ َتأأِجُر َبعأ ( إَذا َأَراَد الأُمسأ

َتأأِجِر ، َولَ  ِر َوالأُمسأ ِتاَلٌف َبيأَن الأُمَؤجِ  َجاَرِة َوَوَقَع اخأ ِة اْلأِ مأ َتُكنأ ُهَناَك َبيِ َنٌة ُينأَظُر : انأِقَطاِع الأَماِء ِفي ُمدَّ
ُر َخمأ  َتأأِجُر َعَشَرَة َأيَّام  َوالأُمَؤجِ  َعى الأُمسأ ِة اِِلنأِقَطاِع َفادَّ َداِر ُمدَّ ِتاَلُف ِفي ِمقأ ُل َفِإنأ َكاَن اِِلخأ َسَة َأيَّام  َفالأَقوأ

ِتاَلُف فِ  َتأأِجِر َمَع الأَيِميِن ، َوِإنأ َكاَن اِِلخأ ُر انأِقَطاَع الأَماِء ِللأُمسأ ِني َأنأ َأنأَكَر الأُمَؤجِ  ِل اِِلنأِقَطاِع َيعأ ي َأصأ



َعُل َحَكًما َوُهَو َأنَُّه إَذا َكاَن الأَماُء َجاِرًيا ِفي َوقأتِ  ِني ُيجأ َوى  ِبالأُكلِ يَِّة ُيَحكَُّم الأَحاُل الأَحاِضُر َيعأ الدَّعأ
ِر  ُل ِللأُمَؤجِ  َتأأِجِر َمَع الأَيِميِن.َوالأُخُصوَمِة َفالأَقوأ ُل ِللأُمسأ  َمَع الأَيِميِن ، َوِإَذا َكاَن ِفي َذِلَك الأَوقأِت ُمنأَقِطًعا َفالأَقوأ

ُة )  ِري إَلى َداِر َأَحد   1777الأَمادَّ ُتِلَف ِفي َطِريِق الأَماِء الَِّذي َيجأ  (إَذا ُاخأ
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َعى َص  َعُه َوَلمأ َتُكنأ ِلِكاَل الطََّرَفيأِن ِبَأنَُّه َحاِدٌث َأوأ َقِديٌم ، َوادَّ اِر َيُكوُن الأَمِسيُل َحاِدًثا َوَطَلَب َرفأ اِحُب الدَّ

َلُم َجَرَياُنُه ُقَبيألَ  ِري الأَماُء ِمنأ الأَمِسيِل َأوأ ُيعأ َذِلَك َيبأَقى  َبيِ َنٌة ُينأَظُر : َفِإنأ َكاَن ِفي َوقأِت الأُخُصوَمِة َيجأ
ِن الأَمِسيِل َحاِدًثا ، َوِإنأ َعَلى َحاِلِه َويَ  ِلُف َعَلى َعَدِم َكوأ ِني َيحأ ُل ِلَصاِحِب الأَمِسيِل َمَع الأَيِميِن َيعأ ُكوُن الأَقوأ

ُل لِ  َلمأ َجَرَياُنُه َقبأَل َذِلَك َفالأَقوأ ِر الأَماُء ِمنأ الأَمِسيِل ِفي َوقأِت الأُخُصوَمِة ، َوَلمأ ُيعأ اِر َصاِحِب الدَّ َكاَن َلمأ َيجأ
 َمَع الأَيِميِن.

ُل الرَّاِبُع ِفي َحقِ  التََّحاُلفِ   الأَفصأ
ُة )  ِف َأوأ الأِجنأِس ِللثََّمِن َأوأ الأَمِبيِع َأوأ  1778الأَمادَّ َداِر َأوأ الأَوصأ َتِري ِفي الأِمقأ َتَلَف الأَباِئُع َوالأُمشأ (إَذا اخأ

َكُم ِلَمنأ َأَقاَم ِمنأُهَما الأبَ  َياَدَة ِمنأُهَما ، َوِإنأ َعَجَز ِكَليأِهَما ُيحأ َكُم ِلَمنأ َأثأَبَت الزِ  يِ َنَة ، َوِإنأ َأَقاَم ِكاَلُهَما ُيحأ
ِخ الأَبيأِع ، وَ  َخِر َأوأ ِبَفسأ َوى اْلأ َضى َأَحُدُكَما ِبَدعأ ثأَباِت ُيَقاُل َلُهَما : إمَّا َأنأ َيرأ َعَلى َهَذا إنأ ِكاَلُهَما َعنأ اْلأِ

َض أَ  َتِري َفِإَذا َنَكلَ َلمأ َيرأ َخِر َوَبَدَأ ِبالأُمشأ َوى اْلأ َخِر َحلََّف الأَقاِضي ُكالًّ ِمنأُهَما َعَلى َدعأ َوى اْلأ  َحُدُهَما ِبَدعأ
َخِر ، َوِإَذا َحَلَف ِكاَلُهَما َفَسَخ الأَقاِضي الأَبيأَع. َوى اْلأ  َأَحُدُهَما َعنأ الأَيِميِن َثَبَتتأ َدعأ

ُة )  َرِة .  ( 1779الأَمادَّ ُجأ َداِر اْلأ ِر ِفي ِمقأ َتأأِجُر َقبأَل َأنأ َيَتَصرََّف ِفي الأَمأأُجوِر َمَع الأُمَؤجِ  َتَلَف الأُمسأ إَذا اخأ
َسَة عَ  ُر َأنََّها َخمأ َعى الأُمَؤجِ  َرَة َعَشَرُة َدَناِنيَر ، َوادَّ ُجأ َتأأِجُر ِبَأنَّ اْلأ َعى الأُمسأ َبُل َشَر ِديَناَمَثاًل : ِبَأنأ ادَّ ًرا ُتقأ

ِر  َكُم ِبَبيِ َنِة الأُمَؤجِ  َوى ِمنأ َأَقاَم الأَبيِ َنِة ِمنأُهَما . َوِإنأ َأَقاَم ِكاَلُهَما َمًعا الأَبيِ َنَة ُيحأ ثأَباِت َدعأ ، َوِإنأ َعَجَزا َعنأ اْلأِ
َتأأِجِر َأوًَِّل َوَيلأَزُم َمنأ َنكَ  ِليِف الأُمسأ ِلَفا َمًعا َوُيبأَدُأ ِبَتحأ  َل ِبُنُكوِلِه َفِإنأ َحَلَف ِكاَلُهَما َفَسَخ َيحأ
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ِه إِلَّ َأنَّهُ  ُم َعَلى َهَذا الأَوجأ ِة َأوأ الأَمَساَفِة َفالأُحكأ َتَلَفا ِفي الأُمدَّ َجاَرَة . َوِإَذا اخأ إَذا َأَقاَم ِكاَلُهَما الأَبيِ َنَة  الأَحاِكُم اْلأِ

َتأأِجرِ  َكُم ِبَبيِ َنِة الأُمسأ ِر ِفي ُصوَرِة التََّحاُلِف. ُيحأ ِليِف الأُمَؤجِ   َوُيبأَدُأ ِبَتحأ
ُة )  َجاَرةِ  1780الأَمادَّ ِة اْلأِ َد انأِقَضاِء ُمدَّ ِنَفِة َبعأ ِة اْلأ َتأأِجُر َكَما ُذِكَر ِفي الأَمادَّ ُر َوالأُمسأ َتَلَف الأُمَؤجِ   (إَذا اخأ

َتأأِجِر َمَع الأَيِميِن َولَ  ُل ِللأُمسأ  يأَس ُهَناَك َتَحاُلٌف.َفالأَقوأ
ُة )  ِة  1781الأَمادَّ َرِة ِفي َأثأَناِء ُمدَّ ُجأ َرِة ِفي َأثأَناِء اْلأ ُجأ َداِر اْلأ َتأأِجُر ِفي ِمقأ ُر َوالأُمسأ َتَلَف الأُمَؤجِ  ( إَذا اخأ

ِة الأبَ  َجاَرِة ِفي َحقِ  الأُمدَّ ُد اْلأِ َسُخ َعقأ ِري التََّحاُلُف َوُيفأ َجاَرِة َيجأ ِة اْلأِ َتأأِجِر ِفي ِحصَّ ُل ِللأُمسأ اِقَيِة َوَيُكوُن الأَقوأ



ِة الأَماِضَيِة.  الأُمدَّ
ُة )  َتِري َأوأ َحَدَث ِفيِه َعيأٌب َماِنٌع  1782الأَمادَّ َد َأنأ َتِلَف الأَمِبيُع ِفي َيِد الأُمشأ َتَلَف الأُمَتَباِيَعاِن َبعأ ( إَذا اخأ

ِري التََّحاُلفُ  َتِري َفَقطأ. ِللرَّدِ  َِل َيجأ ِلُف الأُمشأ  َوَيحأ
ُة )  ِط الأِخَياِر َوِفي َقبأِض ُكلِ   1783الأَمادَّ اًل َأوًَِّل َوِفي َشرأ ِنِه ُمَؤجَّ ِني ِفي َكوأ ََجِل َيعأ َوى اْلأ ( َليأَس ِفي َدعأ

ِلُف الأُمنأِكُر. َوِر الثَّاَلِث َيحأ ِضِه َتَحاُلٌف َوِفي َهِذِه الصُّ  الثََّمِن َأوأ َبعأ
 هـ 1293شعبان سنة  26في 
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َمِن الرَِّحيأمِ  ِم هللِا الرَّحأ  ِبسأ

 بعد صورة الخط الهمايوني
 )ليعمل بموجبه(

اِدَس َعَشَر: في الأَقَضاء  الأِكَتاُب السَّ
: َبَعِة َأبأَواب  َمة  ، َوَأرأ َتِمُل َعَلى ُمَقدِ   َوَيشأ

ِطاَلحَ  َمُة ِفيأ َبَياِن َبعأِض اِِلصأ ِهيَّةِ الأُمَقدِ   اِت الأِفقأ
ُة )  ِم َوالأَحاِكِميَِّة. 1784الأَمادَّ َنى الأُحكأ  ( الأَقَضاُء َيأأِتي ِبَمعأ
ُة )  َوى  1785الأَمادَّ عأ ِم الدَّ ِل َوَحسأ ِل َفصأ لأَطاِن ِْلَجأ َب َوُعيِ َن ِمنأ ِقَبِل السُّ ( الأَقاِضي ُهَو الذَّاُت الَِّذي ُنصِ 

ُروَعِة.َوالأُمَخاَصَمِة الأَواقِ  َكاِمَها الأَمشأ ِفيًقا ِْلَحأ  َعِة َبيأَن النَّاِس َتوأ
ُة )  َميأِن: 1786الأَمادَّ ِمِه إيَّاَها َوُهَو َعَلى ِقسأ ِع الأَقاِضي الأُمَخاِصَمَة َوَحسأ ُم ُهَو ِعَباَرٌة َعنأ َقطأ  ( الأُحكأ

ُكوَم ِبِه  ُل : ُهَو إلأَزاُم الأَقاِضي الأَمحأ َوَّ ُم اْلأ َء الأِقسأ يأ ِط الشَّ ِلِه َحَكمأت َأوأ أَعأ ُكوِم َعَليأِه ِبَكاَلم  َكَقوأ َعَلى الأَمحأ
َعى ِبِه َعَليأك   الَِّذي ادَّ
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َقاِق . ِتحأ لأَزاِم َوَقَضاُء اِِلسأ  َوُيَقاُل َلُه َقَضاُء اْلأِ

ِعي َعنأ الأُمَناَزعَ  ُم الثَّاِني : ُهَو َمنأُع الأَقاِضي الأُمدَّ ُنوٌع َعنأ َوالأِقسأ ِلِه َليأَس َلك َحقٌّ َأوأ َأنأَت َممأ ِة ِبَكاَلم  َكَقوأ
ِك.  الأُمَناَزَعِة َوُيَقاُل ِلَهَذا َقَضاُء التَّرأ

ُة )  ُكوِم َعلَ  1787الأَمادَّ ُكوَم َعَليأِه َوُهَو إيَفاُء الأَمحأ ُه الأَقاِضي الأَمحأ ُء الَِّذي َألأَزمأ يأ ُكوُم ِبِه ُهَو الشَّ يأِه ( الأَمحأ
ِك. ِعي الأُمَناَزَعَة ِفي َقَضاِء التَّرأ ُك الأُمدَّ لأَزاِم َوَترأ ِعي ِفي َقَضاِء اْلأِ  َحقَّ الأُمدَّ

ُة )  ُكوُم َعَليأِه ُهَو الَِّذي ُحِكَم َعَليأِه. 1788الأَمادَّ  ( الأَمحأ



ُة )  ُكوُم َلُه ُهَو الَِّذي ُحِكَم َلُه. 1789الأَمادَّ  ( الأَمحأ
ةُ  ِل ُخُصوَمِتِهَما  1790 ) الأَمادَّ َميأِن آَخَر َحاِكًما ِبِرَضاُهَما ; ِلَفصأ ِكيُم ُهَو ِعَباَرٌة َعنأ اتِ َخاِذ الأَخصأ ( التَّحأ

ِديِد الأَكافِ   َواُهَما َوُيَقاُل ِلَذِلَك َحَكٌم ِبَفتأَحَتيأِن َوُمَحكٌَّم ِبَضمِ  الأِميِم َوَفتأِح الأَحاِء َوَتشأ تُ َوَدعأ  وَحِة.الأَمفأ
ُة )  ِكنأ  1791الأَمادَّ َعى َعَليأِه الَِّذي َلمأ ُيمأ ُر ُهَو الأَوِكيُل الأَمنأُصوُب ِمنأ ِقَبِل الأَقاِضي ِللأُمدَّ (الأَوِكيُل الأُمَسخَّ

َكَمِة. َضاُرُه ِللأَمحأ  إحأ
ُل ِفي َحقِ  الأُقَضاةِ  َوَّ  الأَباُب اْلأ
: َبَعِة ُفُصول  َتِوي َعَلى َأرأ  َوَيحأ

َصاِف الأُقَضاةِ الأفَ  ُل ِفي َبَياِن َأوأ َوَّ ُل اْلأ  صأ
ِة )  َتِقيًما ، َوَأِميًنا َمِكيًنا َمِتيًنا.  1792الأَمادَّ  ( َينأَبِغي َأنأ َيُكوَن الأَقاِضي َحِكيًما َفِهيًما ُمسأ
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ُة )  ِهيَِّة َوَعَلى ُأُصوِل الأُمَحاَكَماِت ( َينأَبِغي َأنأ َيُكوَن الأَقاِضي ، َواِقًفا َعَلى الأَمَسائِ  1793الأَمادَّ ِل الأِفقأ

ِبيًقا َلُهَما. َعاَوى الأَواِقَعِة َتطأ ِم الدَّ ِل َوَحسأ َتِدًرا َعَلى َفصأ  َوُمقأ
ُة )  ِييِز التَّامِ  ِبَناًء َعَليأِه َِل َيُجوُز قَ  1794الأَمادَّ َتِدًرا َعَلى التَّمأ ِغيِر ( َيلأَزُم َأنأ َيُكوَن الأَقاِضي ُمقأ َضاُء الصَّ

. َت الطََّرَفيأِن الأَقِويَّ َمُع َصوأ ََصمِ  الَِّذي َِل َيسأ َمى َواْلأ َعأ ُتوِه ، َواْلأ  َوالأَمعأ
ُل الثَّاِني ِفي َبَياِن آَداِب الأَقاِضي  الأَفصأ

ُة )  َضاعَ  1795الأَمادَّ َوأ َفأَعاَل َواْلأ ِم اْلأ ِلِس الأُحكأ َتِنُب الأَقاِضي ِفي َمجأ ِلِس  ( َيجأ الَِّتي ُتِزيُل َمَهاَبَة الأَمجأ
َراِء َوالأُماَلَطَفِة في المجلس.  َكالأَبيأِع َوالشِ 

ُة )  َميأِن. 1796الأَمادَّ َبُل َهِديََّة َأَحد  ِمنأ الأَخصأ  ( الأَقاِضي َِل َيقأ
ُة )  َميأِن. 1797الأَمادَّ  ( َِل َيذأَهُب الأَقاِضي إَلى ِضَياَفِة َأَحِد الأَخصأ

ُة ) الأ  َمَة َوُسوَء الظَّنِ  َكَقُبوِلِه ُدُخوَل  1798َمادَّ َماًِل ُتَسبِ ُب التُّهأ َمَل أَعأ ( َيِجُب َعَلى الأَقاِضي َأنأ َِل َيعأ
َشاَرِة ِْلََحِدِهَما بِ  ِم ، َواْلأِ ِلِس الأُحكأ ِتاَلِء َمَع َأَحِدِهَما ِفي َمجأ الأَيِد َأوأ ِبالأَعيأِن َأَحِد الطََّرَفيأِن إَلى َبيأِتِه ، َواِِلخأ

َخُر.َأوأ ِبالرَّأأِس ، َأوأ التََّكلُِّم َمَع َأَحِدِهَما َكاَلًما َخِفيًّا ، َأوأ َتَكلُِّمِه َمَع َأَحِدِهَما ِبِلَسان  َِل َيفأ   َهُمُه اْلأ
ُة )  َميأِن ِبَناًء َعَليأهِ  1799الأَمادَّ ِل َبيأَن الأَخصأ َل (الأَقاِضي َمأأُموٌر ِبالأَعدأ  َيلأَزُم َعَليأِه َأنأ ُيَراِعَي الأَعدأ

جِ  اَلِس الطََّرَفيأِن َوِإَحاَلِة النََّظِر َوَتوأ يِه الأِخَطاِب إَليأِه َما َوالأُمَساَواَة ِفي الأُمَعاَماَلِت الأُمَتَعلِ َقِة ِبالأُمَحاَكَمِة َكِإجأ
َخُر ِمنأ  َراِف َواْلأ َشأ  آَحاِد النَّاِس.  َوَلوأ َكاَن َأَحُدُهَما ِمنأ اْلأ
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ُل الثَّاِلُث ِفي َبَياِن َوَظاِئِف الأَقاِضي  الأَفصأ

ُة )  ِم. 1800الأَمادَّ َراِء الأُمَحاَكَمِة َوالأُحكأ لأَطاِن ِبِإجأ  ( الأَقاِضي َوِكيٌل ِمنأ ِقَبِل السُّ
ُة )  َماِن أَ  1801الأَمادَّ ُص ِبالزَّ ِض الأُخُصوَماِت ، َمَثاًل ( الأَقَضاُء َيَتَقيَُّد َوَيَتَخصَّ ِتثأَناُء َبعأ وأ الأَمَكاِن َواسأ

َل ُحلُ  ُكَم َقبأ َنِة َفَقطأ َوَليأَس َلُه َأنأ َيحأ ُكُم ِفي ِتلأَك السَّ َة َسَنة  َيحأ ِم ُمدَّ َنِة الأَقاِضي الأَمأأُموُر ِبالأُحكأ وِل ِتلأَك السَّ
َد ُمُروِرَها ، َوَكَذِلَك الأَقاِضي الأ  ِت َذِلَك الأَقَضاِء َوَليأَس َلُه َأوأ َبعأ ُكُم ِفي َجِميِع َمَحالَّ َمنأُصوُب ِفي َقَضاء  َيحأ

ُكُم ِفي ِتلأكَ  َكَمة  ُمَعيََّنة  َيحأ ُكَم ِفي َمحأ ُكَم ِفي َقَضاء  آَخَر ، َوالأَقاِضي الأَمنأُصوُب َعَلى َأنأ َيحأ  َأنأ َيحأ
َكَمِة َفَقطأ َوَليأَس َلُه َأنأ َيحأ  َوى الأَمحأ عأ َمَع الدَّ ٌر ُسلأَطاِنيٌّ ِبَأنأ َِل ُتسأ ُكَم ِفي َمَحل   آَخَر َوَكَذِلَك َلوأ َصَدَر َأمأ

َلَحِة الأَعامَِّة َليأَس ِللأَقاِضي َتِمَع ِتلأَك  الأُمَتَعلِ َقُة ِبالأُخُصوِص الأُفاَلِنيِ  ِلُماَلَحَظة  َعاِدَلة  َتَتَعلَُّق ِبالأَمصأ َأنأ َيسأ
وَ  عأ ِض الأُخُصوَصاِت الأُمَعيََّنِة َوَلمأ َيكُ الدَّ ِتَماِع َبعأ َكَمة  َمأأُذوًنا ِباسأ ُكَم ِبَها ، َأوأ َكاَن الأَقاِضي ِبَمحأ نأ ى َوَيحأ

ُكَم ِفيهَ  َمَع الأُخُصوَصاِت الَِّتي َأِذَن ِبَها َفَقطأ َوَأنأ َيحأ ِتَماِع َما َعَدا َذِلَك َفَلُه َأنأ َيسأ َوَليأَس َلُه ا َمأأُذوًنا ِباسأ
َتِهد  ِفي خُ  ٌر ُسلأَطاِنيٌّ ِبالأَعَمِل ِبَرأأِي ُمجأ ُم ِبَها ، َوَكَذِلَك َلوأ َصَدَر َأمأ ِتَماُع َما َعَداَها َوالأُحكأ ُصوص  ِلَما اسأ

َمَل بِ  َفُق َفَليأَس ِللأَقاِضي َأنأ َيعأ ِر َأوأ َلَحِة الأَعصأ َفُق َوِلَمصأ َتِهد  آَخَر ُمَناف  ِلَرأأِي َأنَّ َرأأَيُه ِبالنَّاِس َأرأ َرأأِي ُمجأ
ُمُه. َتِهِد ، َوِإَذا َعِمَل َِل َينأُفُذ ُحكأ  َذِلَك الأُمجأ

ُة )  َدُه  1802الأَمادَّ َوى َوحأ عأ َتِمَع ِتلأَك الدَّ َوى َأنأ َيسأ ِتَماِع َدعأ ( َليأَس ِْلََحِد الأَقاِضَييأِن الأَمنأُصوَبيأِن ِِلسأ
ُكَم ِبَها َوإِ  َة َوَيحأ ُمُه ُانأُظرأ الأَمادَّ  .1465َذا َفَعَل َِل َينأُفُذ ُحكأ

ُة )  َميأِن الأُمَراَفَعَة ِفي ُحُضوِر َقاض  َوَطَلَب آَخُر الأُمَراَفَعَة ِفي  1803الأَمادَّ ( إَذا َطَلَب َأَحُد الأَخصأ
َد ُقَضاُتَها َوَوَقَع   ُحُضوِر َقاض  آَخَر ِفي الأَبلأَدِة الَِّتي َتَعدَّ
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َعى َعَليأِه. َتاَرُه الأُمدَّ ُح الأَقاِضي الَِّذي اخأ ِه ُيَرجَّ ِتاَلُف َبيأَنُهَما َعَلى َهَذا الأَوجأ  اِِلخأ

ُة )  َتَمَع َوَفَصَل  1804الأَمادَّ ًة َكاَن َقدأ اسأ ِل إَليأِه ُمدَّ ( إَذا ُعِزَل َقاض  إِلَّ َأنَُّه ِلَعَدِم ُوُصوِل َخَبِر الأَعزأ
ِل إلَ  َبعأَض  َد ُوُصوِل َخَبِر الأَعزأ ُمُه الأَواِقُع َبعأ ُمُه َوَلِكنأ َِل َيِصحُّ ُحكأ ِة َصحَّ ُحكأ َعاَوى ِفي ِتلأَك الأُمدَّ  يأِه.الدَّ

ُة )  َب آَخَر َناِئًبا َعنأُه َوأَ  1805الأَمادَّ ِل النَّاِئِب َأنأ ُيَنصِ  ِب َوَعزأ ِزَلُه ( ِللأَقاِضي إَذا َكاَن َمأأُذوًنا ِبَنصأ نأ َيعأ
ِت الأَقاِضي ِبَناًء  ِل َأوأ َموأ َعَليأِه إَذا ُتُوفِ َي َوِإَذا َلمأ َيُكنأ َمأأُذوًنا َفَليأَس َلُه َعَمُل َذِلَك َوَِل َينأَعِزُل َناِئُبُه ِبَعزأ

َعاَوى الَِّتي َتَقُع ِفي َذِلَك الأَقَضاءِ  َتِمَع الدَّ ُكَم ِبَها إَلى َأنأ َيأأِتَي َقاض   َقاِضي َقَضاء  َفِلَناِئِبِه َأنأ َيسأ َوَيحأ
َة )   ( . 1466َغيأُرُه ( َراِجعأ الأَمادَّ

ُة )  ُكَم ِبالأَبيِ َنِة  1806الأَمادَّ َتَمَعَها الأَقاِضي َوِللأَقاِضي َأيأًضا َأنأ َيحأ ُكَم ِبالأَبيِ َنِة الَِّتي اسأ ( ِللنَّاِئِب َأنأ َيحأ
َتَمَعَها َناِئبُ  ُكَم الَِّتي اسأ َبَر ِبَها النَّاِئَب َفَلُه َأنأ َيحأ َوى َوَأخأ َتَمَع الأَقاِضي َبيِ َنًة ِفي َحقِ  َدعأ ُه َوُهَو َأنَُّه إَذا اسأ



ِم َبيِ َنًة فِ  َتَمَع النَّاِئُب الأَمأأُذوُن ِبالأُحكأ َباِر الأَقاِضي ِمنأ ُدوِن َأنأ ُيِعيَد الأَبيِ َنَة َوِإَذا اسأ ا ي ُخُصوص  مَ ِبِإخأ
ُكَم ِمنأ ُدوِن َأنأ ُيِعيَد الأَبيِ َنَة َوَأمَّا إَذا َلمأ َيُكنأ َمأأُذوًنا ِم َبلأ َكاَن  َوَأنأَهى إَلى الأَقاِضي َفِللأَقاِضي َأنأ َيحأ ِبالأُحكأ

ِتكأَشاِف َفَقطأ َفَليأَس ِللأَقاِضي َأنأ َيحأ  ِقيِق َواِِلسأ ِتَماِع الأَبيِ َنِة ِللتَّدأ َتِمَع َمأأُموًرا ِباسأ ُكَم ِبِإنأَهاِئَها َوَعَليأِه َأنأ َيسأ
 الأَبيِ َنَة ِبالذَّاِت.

ُة )  ََراِضِي الَِّتي ِهَي ِفي َقَضاء  آَخَر َوَلِكنأ َيلأَزُم  1807الأَمادَّ َوى اْلأ َتِمَع َدعأ ( ِللأَقاِضي ِفي َقَضاء  َأنأ َيسأ
ِه الَّ  رأِعيَِّة َعَلى الأَوجأ َوى.َبَياُن ُحُدوِدَها الشَّ  ِذي ُذِكَر ِفي ِكَتاِب الدَّعأ

ُة )  ُكوُم َلُه َأَحًدا ِمنأ ُأُصوِل الأَقاِضي َوُفُروِعِه َوَأنأ َِل َيُكوَن  1808الأَمادَّ َتَرُط َأنأ َِل َيُكوَن الأَمحأ ( ُيشأ
ُكُم ِبِه َوَأِجيَرُه الأَخاصَّ َوَمنأ يَ  َجَتُه َوَشِريَكُه ِفي الأَماِل الَِّذي َسَيحأ َتَعيَُّش ِبَنَفَقِتِه ِبَناًء َعَليأِه َليأَس ِللأَقاِضي َزوأ

ُكَم َلُه.  َوى َأَحد  ِمنأ َهؤَُِلِء َوَيحأ َمَع َدعأ  َأنأ َيسأ
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ُة )  َوى َمَع َقاِضي َبلأَدِتِه َأوأ َأَحِد َمنأُسوِبيِه الَِّذيَن ُذِكُروا ِفي الأَمادَّ  1809الأَمادَّ ِة ( إَذا َكاَن ِْلََحد  َدعأ

اِبَقِة َفِإنأ َكاَن ِفي ِتلأَك الأَبلأَدِة َقاض  َغيأُرُه َتَحاَكَما إَليأِه َوِإنأ َلمأ َيُكنأ ِفي ِتلأَك الأَبلأَدِة  َقاض  َغيأُرُه َتَراَفَعا السَّ
َباُه ِبِرَضاُهَما ، َأوأ ِفي ُحُضوِر َناِئِب َذِلَك الأَقاِضي إنأ َكاَن َمأأ  ِب النَّاِئِب ِفي ُحُضوِر َحَكم  َنصَّ ُذوًنا ِبَنصأ

َورِ  َدى َهِذِه الصُّ َض الطََّرَفاِن ِبِإحأ َعَيا ، َأوأ ِفي ُحُضوِر َقاِضي الأَبلأَدِة الأُمَجاِوَرِة ِلَبلأَدِتِهمأ َفِإنأ َلمأ َيرأ َتدأ  اسأ
لأَطاِن.  ُمَولًّى ِمنأ ِقَبِل السُّ

ُة )  َلَحُة ( َيِجُب َعَلى الأَقاِضي َأنأ ُيَرا  1810الأَمادَّ َدَم َوَلِكنأ إَذا َكاَنتأ الأَحاُل َوالأَمصأ َقأ َدَم َفاْلأ َقأ ِعَي اْلأ
َيَتَها. ُم ُرؤأ ًرا ُيَقدِ  َوى َوَرَدتأ ُمَؤخَّ ِجيِل َدعأ  َتقأِضي ِبَتعأ

ُة )  َتاُء الأَقاِضي ِمنأ َغيأِرِه ِعنأَد الأَحاَجِة. 1811الأَمادَّ ِتفأ  ( َيُجوُز اسأ
ُة )  ِة التََّفكُِّر ( يَ  1812الأَمادَّ ُنُه ِبَعاِرَضة  َماِنَعة  ِلِصحَّ َش ِذهأ ِم إَذا َتَشوَّ نأَبِغي ِللأَقاِضي َأنأ َِل َيَتَصدَّى ِللأُحكأ

ِم. ِة َوالرُُّجوِع َوَغَلَبِة النَّوأ  َكالأَغمِ  َوالأُغصَّ
ُة )  ِقيَق ِفي الأ  1813الأَمادَّ ِرَي التَّدأ َعاَوى ِفي ( َيِجُب َعَلى الأَقاِضي َأنأ ُيجأ ُمَراَفَعاِت َمَع َعَدِم َطرأِح الدَّ

هأَماِل.  َزَواَيا اْلأِ
ُة )  َتِر  1814الأَمادَّ فأ ُر ِفي َذِلَك الدَّ ِت َوُيَقيِ ُد َوُيَحرِ  ِجالَّ َتًرا ِللسِ  َكَمِة َدفأ ( َيَضُع الأَقاِضي ِفي الأَمحأ

ِطيَها ِبُصورَ  َنَداِت الَِّتي ُيعأ اَلَماِت َوالسَّ عأ ِظ َذِلَك اْلأِ قَِّة ِبِحفأ َتِني ِبالدِ  ة  ُمنأَتِظَمة  َساِلَمة  َعنأ الأِحيَلِة َوالأَفَساِد َوَيعأ
ِسِه َأوأ ِبَواِسَطِة َأِميِنِه.  ِت الأَمذأُكوَرَة إَلى َخَلِفِه إمَّا ِبَنفأ ِجالَّ َتِر َوِإَذا ُعِزَل َسلََّم السِ  فأ  الدَّ
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ُل الرَّاِبُع َوَيتَ   َعلَُّق ِبُصوَرِة الأُمَحاَكَمةِ الأَفصأ

ُة )  ِم. 1815الأَمادَّ َل الأُحكأ ُكُم ِبِه َقبأ َه الَِّذي َسَيحأ ِشي الأَوجأ ِري الأَقاِضي الأُمَحاَكَمَة َعَلًنا َوَلِكنأ َِل ُيفأ  ( ُيجأ
ُة )  ِل الأُمَحاَكمَ  1816الأَمادَّ ِريِر ( إَذا َأَتى الطََّرَفاِن إَلى ُحُضوِر الأَقاِضي ِْلَجأ ِعي َأوًَِّل ِبَتقأ ِة ، ُيَكلَُّف الأُمدَّ

ُموُنَها ِمنأ الأُمدَّ  ُق َمضأ َرُأ َفُيَصدَّ َل الأُحُضوِر ُتقأ ِريًرا َقبأ َواهُ َقدأ ُضِبَطتأ َتحأ َواهُ َوِإنأ َكاَنتأ َدعأ ِعي . َثاِنًيا َدعأ
َأَلُه  َعى َعَليأِه َوُهَو َأنأ َيسأ ِوُب الأَقاِضي الأُمدَّ َتجأ ِه َفَماَذا َيسأ ِعي َعَليأك ِبَهَذا الأَوجأ ِعَي َيدَّ ِلِه : إنَّ الأُمدَّ ِبَقوأ

 َتُقوُل.
ُة )  ِعي. 1817الأَمادَّ َراِرِه َوِإَذا َأنأَكَر َطَلَب الأَبيِ َنِة ِمنأ الأُمدَّ َعى َعَليأِه َألأَزَمُه الأَقاِضي ِبِإقأ  ( إَذا َأَقرَّ الأُمدَّ
ُة )  َواهُ ِبالأَبيِ َنِة َحَكَم الأَقاِضي َلُه ِبَذِلَك َوِإنأ َلمأ ُيثأِبتأ َيبأَق َلُه َحقُّ ( إنأ أَ  1818الأَمادَّ ِعي َدعأ ثأَبَت الأُمدَّ

َعى َعَليأِه الأَيِميَن ِبَناًء َعَلى َطَلِبِه.  الأَيِميِن َفِإنأ َطَلَبُه َكلََّف الأَقاِضي الأُمدَّ
ُة )  ِعَي ِمنأ ( َفِإنأ َحَلَف الأُمدَّ  1819الأَمادَّ ِعي َمَنَع الأَقاِضي الأُمدَّ ُه الأُمدَّ َعى َعَليأِه الأَيِميَن َأوأ َلمأ ُيَحلِ فأ

َعى َعَليأِه.  ُمَعاَرَضِة الأُمدَّ
ُة )  َد ُحكأِم ا 1820الأَمادَّ َعى َعَليأِه َعنأ الأَيِميِن َحَكَم الأَقاِضي ِبُنُكوِلِه َوِإَذا َقاَل َبعأ لأَقاِضي (إَذا َنَكَل الأُمدَّ

ِلِه. ِلُف َِل ُيلأَتَفُت إَلى َقوأ  ِبُنُكوِلِه َأحأ
ُة )  َنِد اللََّذيأِن  1821الأَمادَّ اَلِم َوالسَّ عأ ُموِن اْلأِ ُم َوالأَعَمُل ِباَل َبيِ َنة  ِبَمضأ  ( َيُجوُز الأُحكأ
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َكَمة  إَذا َكاَنا َساِلَميأِن ِمنأ شُ  ِطَيا ِمنأ َطَرِف َقاِضي َمحأ ُُصوِل.أُعأ ِنيِع َوُمَواِفَقيأِن ِلِلأ ِويِر َوالتَّصأ  بأَهِة التَّزأ

ُة )  ِلِه : َِل ، َأوأ  1822الأَمادَّ ِه الأُمَبيَِّن آِنًفا ِبَقوأ َواِبِه َعَلى الأَوجأ ِتجأ َعى َعَليأِه َلَدى اسأ ( إَذا َلمأ ُيِجبأ الأُمدَّ
ِلِه َِل ُأِقرُّ َوَِل ُأنأِكُر ُيَعدُّ َجَواُبُه َهَذا  َنَعمأ ، َوَأَصرَّ َعَلى ُسُكوِتِه ُيَعدُّ ُسُكوُتهُ  إنأَكاًرا َوَكَذِلَك َلوأ َأَجاَب ِبَقوأ

وَرَتيأِن َكَما ُذِكَر آِنًفا. ِعي ِفي الصُّ َلُب الأَبيِ َنُة ِمنأ الأُمدَّ  إنأَكاًرا َأيأًضا َوُتطأ
ُة )  َعى َعَليأِه َبَدًِل  1823الأَمادَّ َمُل  ( َلوأ َأَتى الأُمدَّ ِعي ُيعأ َوى الأُمدَّ َفُع َدعأ َوى ُتدأ نأَكاِر ِبَدعأ قأَراِر َأوأ اْلأِ ِمنأ اْلأِ

َوى َوالأَبيِ َناِت. عأ  َعَلى َوفأِق الأَمَساِئِل الَِّتي ُذِكَرتأ ِفي ِكَتاَبيأ الدَّ
ُة )  َخُر َكاَلَمُه َوِإَذا َتَصدَّى ( َليأَس ِْلََحِد الطََّرَفيأِن َأنأ َيَتَصدَّى ِللأَكاَلِم َما َلمأ  1824الأَمادَّ  ُيِتمَّ الطََّرُف اْلأ

َنُع ِمنأ ِقَبِل الأَقاِضي.  ُيمأ
ُة )  ِرُف  1825الأَمادَّ َجَمِة َكاَلِم َمنأ َِل َيعأ َتَمًنا ِلَترأ ُثوًقا ِبِه َوُمؤأ ُجَماًنا َموأ َكَمِة ُترأ ( ُيوِجُد الأَقاِضي ِفي الأَمحأ

ِميََّة ِمنأ   الطََّرَفيأِن. اللَُّغَة الرَّسأ
ُة )  َتيأِن ِفي الأُمَخاَصَمِة الأَواِقَعِة  1826الأَمادَّ ِطُر الأَقاِضي ِبالأُمَصاَلَحِة الطََّرَفيأِن َمرًَّة َأوأ َمرَّ ( ُيوِصي َوُيخأ

لأحِ  َبُة الطََّرَفيأِن ِفي الصُّ ََجاِنِب الأَمأأُموِل ِفيَها َرغأ ِرَباِء َأوأ َبيأَن اْلأ َقأ َفِإنأ َواَفَقا َصاَلَحُهَما َعَلى َوفأِق  َبيأَن اْلأ



لأِح َوِإنأ َلمأ ُيَواِفَقا َأَتمَّ الأُمَحاَكَمَة.  الأَمَساِئِل الأُمنأَدِرَجِة ِفي ِكَتاِب الصُّ
ُة )  َهُم الطََّرَفيأِن ذَ  1827الأَمادَّ َتَضاَها َوَيفأ ُكُم ِبُمقأ َد َما ُيِتمُّ الأَقاِضي الأُمَحاَكَمَة َيحأ اَلًما ( َبعأ ِلَك َوُيَنظِ ُم إعأ

يجَ  ِطي َلَدى اْلأِ ِطيِه ِللأُحُكوَمِة َلُه َوُيعأ َباِب الأُموِجَبِة َلُه َفُيعأ َسأ ِم َوالأَبيِ َنِة َمَع اْلأ َخًة ِمنأُه َحاِوًيا ِللأُحكأ اِب ُنسأ
ُكوِم َعَليأِه َأيأًضا.  ِللأَمحأ

ُة )  ِم َوُشُروُطُه ِبَتَماِمَها. ( َِل َيُجوُز ِللأَقاِضي َتأأخِ  1828الأَمادَّ َباُب الأُحكأ ِم إَذا َحَضَرتأ َأسأ  يُر الأُحكأ
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 الأَباُب الثَّاِني ِفي الأُحكأمِ 
َليأِن: َتِمُل َعَلى َفصأ  َوَيشأ

ُل ِفي َبَياِن ُشُروِط الأُحكأمِ  َوَّ ُل اْلأ  الأَفصأ
ُة )  ِم َسبأُق الدَّ  1829الأَمادَّ َتَرُط ِفي الأُحكأ ِم الأَقاِضي ِفي ُخُصوص  ( ُيشأ َتَرُط ِفي ُحكأ َوى ، َوُهَو َأنَُّه ُيشأ عأ

ِر َوَِل َيِصحُّ الأحُ  َمأ ِل اْلأ َخِر ِفي َذِلَك الأُخُصوِص ِفي َأوَّ َعاَء َأَحد  َعَلى اْلأ ُم ُمَتَعلِ ق  ِبُحُقوِق النَّاِس ادِ  كأ
َوى.  الأَواِقُع ِمنأ ُدوِن َسبأِق َدعأ

ُة )  َراِء  ( 1830الأَمادَّ َد إجأ ِم َبعأ ِني َيلأَزُم ِعنأَد النُّطأِق ِبالأُحكأ ِم َيعأ َتَرُط ُحُضوُر الطََّرَفيأِن ِحيَن الأُحكأ ُيشأ
َعى َأَحٌد َعَلى آَخَر ُخُصوًصا ِم ، َوَلِكنأ َلوأ ادَّ ِلِس الأُحكأ  ُمَحاَكَمِة الطََّرَفيأِن ُمَواَجَهَة ُحُضوِرِهَما ِفي َمجأ

ُكَم ِفي ِغَياِبِه ِبَناًء َعَلىَوَأَقرَّ ِبِه الأ  ِم َفِللأَقاِضي َأنأ َيحأ ِلِس الأُحكأ َعى َعَليأِه ُثمَّ َغاَب َقبأَل الأُحكأِم َعنأ َمجأ  ُمدَّ
ِعي الأَبيِ َنَة ِفي ُمَواجَ  ِعي ، َوَأَقاَم الأُمدَّ َوى الأُمدَّ َعى َعَليأِه َدعأ َراِرِه ، َكَذِلَك َلوأ َأنأَكَر الأُمدَّ َعى َعَليأِه َهِة إقأ الأُمدَّ

ِم َفِللأَقاِضي َأنأ يُ  ِكَيِة َوالأُحكأ ِم َأوأ ُتُوفِ َي َقبأَل التَّزأ ِلِس الأُحكأ َعى َعَليأِه َعنأ َمجأ َزكِ َي الأَبيِ َنَة ُثمَّ َغاَب الأُمدَّ
ُكَم ِبَها.  َوَيحأ

ُة )  َعى َعَليأِه ِبالذَّاِت إَلى مَ  1831الأَمادَّ َد إَقاَمِة الأَبيِ َنِة ِفي ُمَواَجَهِة ( إَذا َحَضَر الأُمدَّ ِم َبعأ ِلِس الأُحكأ جأ
َعى َعَليأِه َوِبالأَعكأِس إَذا َحَضَر َوِكيُل الأمُ  ُكَم ِبِتلأَك الأَبيِ َنِة َعَلى الأُمدَّ َعى َعَليأِه َوِكيِلِه َفِللأَقاِضي َأنأ َيحأ دَّ

َد إَقاَمِة الأَبيِ َنِة ِفي ُمَواجَ  ِلَس َبعأ ُكَم ِبِتلأَك الأَبيِ َنِة َعَلى الأَوِكيِل.الأَمجأ َعى َعَليأِه َفِللأَقاِضي َأنأ َيحأ  َهِة الأُمدَّ
ُة )  ُكَم  -(  1832الأَمادَّ ُه الأُخُصوَمُة ِفيَها إَلى َجِميِع الأَوَرَثِة َأنأ َيحأ َوى الَِّتي ُتَوجَّ عأ ) ِللأَقاِضي ِفي الدَّ

َخِر ِبالأَبيِ َنِة الَِّتي ُأِقيَمتأ فِ  ِم َعَلى الأَواِرِث اْلأ َل الأُحكأ  ي ُمَواَجَهِة َأَحِد الأَوَرَثِة إَذا َغاَب َذِلَك الأَواِرُث َقبأ
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َوى َوَِل َحاَجَة إَلى إَعاَدِة الأَبيِ َنِة. عأ َضَر ِفي الدَّ  الَِّذي َأحأ

ِم الأِغَياِبي ِ  ُل الثَّاِني ِفي َبَياِن الأُحكأ  الأَفصأ



ُة  َكَمِة ِمنأ ِقَبِل  1833) الأَمادَّ ِعي إَلى الأَمحأ َعاِء الأُمدَّ ِتدأ َعى َعَليأِه ِبَناًء َعَلى َطَلِب َواسأ َعى الأُمدَّ ( ُيدأ
َساِل َوِكيل  ِمنأ ُدوِن َأنأ َيُكوَن َلُه ُعذأٌر شَ  َكَمِة َوَعنأ إرأ َتَنَع َعنأ الأُحُضوِر إَلى الأَمحأ رأِعٌي الأَقاِضي َفِإَذا امأ

َضرُ    إَلى الأُمَحاَكَمِة َجبأًرا.ُيحأ
ُة )  ِكنأ  1834الأَمادَّ َكَمِة َوَلمأ ُيمأ َساِل َوِكيل  إَلى الأَمحأ َعى َعَليأِه ِمنأ الأُحُضوِر َوِمنأ إرأ َتَنَع الأُمدَّ ( إَذا امأ

ِسَل إَليأ  ِعي ِبَأنأ ُيرأ َعى إَلى الأُمَحاَكَمِة ِبَطَلِب الأُمدَّ َضاُرُه ُيدأ َوى َجلأُبُه َوِإحأ ِه َثاَلَث َمرَّات  َوَرَقَة الدَّعأ
ِهُمُه الأَقاِضي ِبَأنَُّه َسُيَنصِ   ُضرأ َأيأًضا ُيفأ َتِلَفة  َفِإنأ َلمأ َيحأ َكَمِة ِفي َأيَّام  ُمخأ ُصوَصِة ِبالأَمحأ ُب َلُه َوِكياًل الأَمخأ

ُضرأ الأمُ  ِعي َوَبيِ َنَتُه َفِإَذا َلمأ َيحأ َوى الأُمدَّ َمُع َدعأ ِسلأ َوِكياًل َوَسَيسأ َد َذِلَك إَلى الأُمَحاَكَمِة َوَلمأ ُيرأ َعى َعَليأِه َبعأ دَّ
َوى َوالأَبيِ َنَة ِفي ُمَواَجَهِة الأَوِكيِل الأمَ  عأ َب الأَقاِضي َلُه َوِكياًل ُيَحاِفُظ َعَلى ُحُقوِقِه َوَسِمَع الدَّ ُكوِر َوَدقََّقَها َنصَّ ذأ

َد الثُُّبوِت.َفِإَذا َتَحقََّق َأنََّها ُمَقارَ  َوى َبعأ عأ ِة َحَكَم ِبالدَّ حَّ  َنٌة ِللصِ 
ُة )  َعى َعَليأِه. 1835الأَمادَّ ُروِح ِللأُمدَّ ُم الأِغَياِبيُّ الأَواِقُع َعَلى الأِمنأَواِل الأَمشأ  ( ُيَبلَُّغ الأُحكأ
ُة )  َكمَ  1836الأَمادَّ ُكوُم َعَليأِه ِغَياًبا إَلى الأَمحأ َوى (إَذا َحَضَر الأَمحأ َوى َصاِلَحة  ِلَدفأِع َدعأ ِة َوَتَشبََّث ِبَدعأ

َوى َأوأ َتَشبَّ  عأ ِه الأُموِجِب َوِإَذا َلمأ َيَتَشبَّثأ ِبَدفأِع الدَّ َصُل َعَلى الأَوجأ َواهُ َوتُفأ َمُع َدعأ ِعي ُتسأ َث َوَلمأ َيُكنأ الأُمدَّ
ِري الأُحكأُم  ِع َينأُفُذ َوَيجأ فأ  الأَواِقُع. َتَشبُُّثُه َصاِلًحا ِللدَّ
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َد الأُحكأمِ  َوى َبعأ عأ َيِة الدَّ  الأَباُب الثَّاِلُث ِفي َحقِ  ُرؤأ

ُة )  ِفيًقا ِْلُُصوِلَها  1837الأَمادَّ اَلٌم ِبَها َتوأ َراًرا الَِّتي َحَكَم َوَصَدَر إعأ َوى َتكأ عأ َيُة َوَسَماُع الدَّ ( َِل َيُجوُز ُرؤأ
ُم ا ُروَعِة َأيأ الأُحكأ َباُبُه َوُشُروُطُه.الأَمشأ ُجوًدا ِفيِه َأسأ  لَِّذي َكاَن َموأ

ُة )  َوى َليأَس ُمَواِفًقا  1838الأَمادَّ عأ َم الَِّذي َصَدَر ِفي َحقِ  الدَّ ُكوُم َعَليأِه ِبَأنَّ الأُحكأ َعى الأَمحأ ( إَذا ادَّ
ُروَعِة َوَبيََّن ِجَهَة َعَدِم ُمَواَفَقِتِه َوَطَلبَ  ُم الأَمذأُكوُر َفِإنأ َكاَن  ِْلُُصوِلِه الأَمشأ َوى ُيَحقِ ُق الأُحكأ عأ ِتئأَناَف الدَّ اسأ

َتأأَنُف. ُق َوِإِلَّ ُيسأ ُروَعِة ُيَصدَّ  ُمَواِفًقا ِْلُُصوِلِه الأَمشأ
ُة) َوى َو َطَلبَ 1839الأَمادَّ عأ ِم الأَواِقِع ِفيأ َحقِ  الدَّ ه ِبالأُحكأ ٍِ ُم َعَليأ ُكوأ َنِع الأَمحأ اَلِم ( ِإَذا َلمأ َيقأ عأ ِييأِز اْلأِ  َتمأ

ُق وَ  َعِة ُيَصدَّ ُروأ ِلِه الأَمشأ ُر َفِإنأ َكاَن ُمَواِفًقا ِْلُُصوأ ُكوأ اَلُم الأَمذأ عأ ِم َفُيَدقِ ُق اْلأِ  ِإِلَّ ُينأَقُض.الأَحاِويأ ِللأُحكأ
ُة )  َد الأ  1840الأَمادَّ ِم َيِصحُّ َبعأ َل الأُحكأ َوى َقبأ عأ ُع الدَّ َم ( َكَما َيِصحُّ َدفأ ِم ِبَناًء َعَليأِه إَذا َبيََّن َوَقدَّ ُحكأ

َوى َوَطَلَب إَعاَدِة الأُمَحا عأ َع الدَّ َعى َدفأ َوى َوادَّ عأ ِع الدَّ َوى َسَبًبا َصاِلًحا ِلَدفأ ُكوُم َعَليأِه ِفي َدعأ َمُع الأَمحأ َكَمِة ُيسأ
ِري ُمَحا ُكوِم َلُه َوَتجأ َعاُؤُه َهَذا ِفي ُمَواَجَهِة الأَمحأ َعى َأَحٌد ادِ  َكَمُتُهَما ِفي َحقِ  َهَذا الأُخُصوِص ، َمَثاًل إَذا ادَّ

َد ا ُروَثٌة َلُه ِمنأ َأِبيِه َوَأثأَبَت َذِلَك ُثمَّ َظَهَر َبعأ َخِر ِبَأنََّها َموأ اَر الَِّتي ِهَي ِفي َتَصرُِّف اْلأ ِم َسَنٌد الدَّ لأُحكأ
ِعي ُموٌل ِبِه َبيََّن َأنَّ َأَبا الأُمدَّ َوى ِذي الأَيِد َوِإَذا  َمعأ َمُع َدعأ ُكوَرَة إَلى َواِلِد ِذي الأَيِد ُتسأ اَر الأَمذأ َكاَن َقدأ َباَع الدَّ

ِعي.  َوى الأُمدَّ ُل َوانأَدَفَعتأ َدعأ َوَّ ُم اْلأ  َأثأَبَت َذِلَك انأَتَقَض الأُحكأ
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ِكيمِ الأَباُب الرَّاِبُع: ِفي َبَياِن الأَمَساِئِل الأُمَتَعلِ َقةِ    ِبالتَّحأ

ُة )  ِكيُم ِفي َدَعاَوى الأَماِل الأُمَتَعلِ َقِة ِبُحُقوِق النَّاِس. 1841الأَمادَّ  ( َيُجوُز التَّحأ
ُة )  َميأِن اللََّذيأِن َحكََّماُه َوِفي  1842الأَمادَّ ُم الأُمَحكَِّم إِلَّ ِفي َحقِ  الأَخصأ ( َِل َيُجوُز َوَِل َينأُفُذ ُحكأ

َرى.الأُخُصوِص  ُخأ َمُل ُخُصوِصيَّاِتِهَما اْلأ  الَِّذي َحكََّماُه ِبِه َفَقطأ َوَِل َيَتَجاَوُز إَلى َغيأِرِهَما َوَِل َيشأ
ُة )  َثَر ِلُخُصوص  َواِحد  َوَيُجوُز َأنأ  1843الأَمادَّ ُب َحَكَميأِن َأوأ َأكأ ِني َيُجوُز َنصأ ُد الأُمَحكَِّم َيعأ ( َيُجوُز َتَعدُّ
َعى َعَليأِه َحَكًما.َينأِصَب كُ  ِعي َوالأُمدَّ  لٌّ ِمنأ الأُمدَّ
ُة )  َد الأُمَحكَُّموَن َعَلى َما ُذِكَر آِنًفا َيلأَزُم اتِ َفاُق َرأأِي ُكلِ ِهمأ َوَليأَس ِلَواِحد  ِمنأُهمأ َأنأ  1844الأَمادَّ  ( إَذا َتَعدَّ

َدُه. ُكَم َوحأ  َيحأ
ُة )  ِكيُم آَخَر َوِإِلَّ َفاَل.( إَذا َكاَن الأُمحَ  1845الأَمادَّ ِكيِم َفَلُهمأ َتحأ  كَُّموَن َمأأُذوِنيَن ِبالتَّحأ
ُة )  ُكَم  1846الأَمادَّ ِكيُم ِبَوقأت  َيُزوُل ِبُمُروِر الأَوقأِت ، َمَثاًل الأَحَكُم الأَمنأُصوُب َعَلى َأنأ َيحأ ( إَذا َتَقيََّد التَّحأ

ر   ِم الأُفاَلِنيِ  إَلى َشهأ ُمُه. ِمنأ الأَيوأ ِر َفِإَذا َحَكَم َفاَل َينأُفُذ ُحكأ هأ َد ُمُروِر َذِلَك الشَّ ُكَم َبعأ   َليأَس َلُه َأنأ َيحأ
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ُة  ِم َوَلِكنأ إَذا َحكََّمُه الطََّرَفاِن َوَأَجاَزُه الأَقاِضي  1847الأَمادَّ َل الأُحكأ ُل الأُمَحكَِّم َقبأ ( ِلُكل   ِمنأ الطََّرَفيأِن َعزأ

ِب النَّاِئِب َيُكوُن ِبَمنأِزَلِة َناِئِب َهَذا الأَقاِضي َحيأُث َقدأ الأمَ  لأَطاِن الأَمأأُذوِن ِبَنصأ نأُصوُب ِمنأ ِقَبِل السُّ
َلَفُه. َتخأ  اسأ
ُة )  ََهاِلي الَِّذيَن ِفي دَ  1848الأَمادَّ َراِء ِفي َحقِ  َجِميِع اْلأ جأ َم الأُقَضاِة َِلِزُم اْلأِ اِخِل َقَضاِئِهمأ ( َكَما َأنَّ ُحكأ

ُكوِر ِفي َحقِ  َمنأ َحَكَمُهمأ َوِفي الأُخُصوِص  ِه الأَمذأ َراِء َعَلى الأَوجأ جأ ُم الأُمَحكَِّميَن َِلِزُم اْلأِ الَِّذي َكَذِلَك ُحكأ
ِم الأ  ِتَناُع َعنأ َقُبوِل ُحكأ ِم الأُمَحكَِّميَن َحَكُموا ِبِه . َفِلَذِلَك َليأَس ِْلَيِ  َواِحد  ِمنأ الطََّرَفيأِن اِِلمأ َد ُحكأ ُمَحكَِّميَن َبعأ

ُروَعِة. ًما ُمَواِفًقا ِْلُُصوِلِه الأَمشأ  ُحكأ
ُة )  لأَطاِن َفِإَذا َكاَن ُمَواِفًقا  1849الأَمادَّ ُم الأُمَحكَِّم َعَلى الأَقاِضي الأَمنأُصوِب ِمنأ ِقَبِل السُّ ( إَذا ُعِرَض ُحكأ

َقُه َوِإِلَّ نَ  ُُصوِل َصدَّ  َقَضُه.ِلِلأ
ُة )  ُروَعِة  1850الأَمادَّ ِفيًقا ِْلُُصوِلِه الأَمشأ ِم َتوأ ( إَذا َأِذَن الطََّرَفاِن الأُمَحكِ َميأِن اللََّذيأِن َأِذَناُهَما ِفي الأُحكأ

ِوَيُة الأُمَحكِ َميأِن الأِخاَلَف ُصلأحً  َتَبُر َتسأ ِر ُصلأًحا إَذا َنَسَبا َذِلَك َفُتعأ َمأ ِوَيِة اْلأ َل َأَحُد ِبَتسأ ا َوُهَو َأنَُّه إَذا َوكَّ
ِه الأَمذأكُ  لأِح َأيأًضا َعَلى الأَوجأ َراِء الصُّ َخَر ِبِإجأ َخُر الأُمَحكََّم اْلأ وِر ِفي الطََّرَفيأِن َأَحَد الأُمَحكِ َميأِن َواْلأ

ِفيًقا ِللأَمَساِئِل الأُمنأَدرِ  لأِح َفَليأَس ِْلََحِد الطََّرَفيأِن الأُخُصوِص الَِّذي َتَناَزَعا ِفيِه َوَتَصاَلَحا َتوأ َجِة ِفي ِكَتاِب الصُّ
ِوَيِة. لأِح َوالتَّسأ َتِنَع َعنأ َقُبوِل َهَذا الصُّ  َأنأ َيمأ



ُة )  َصيأِن ِبُدوِن َأنأ ُيَحكََّم ِفي َذِلَك َوَرِضَي  1851الأَمادَّ َوى الأَواِقَعَة َبيأَن َشخأ عأ ( إَذا َفَصَل َأَحٌد الدَّ
ُمُه.الطََّرفَ  َمُه َينأُفُذ ُحكأ  اِن ِبَذِلَك َوَأَجاَزا ُحكأ

ِنيَِّة ِفيأ  َراَدِة السَّ  هـ1293شعبان المعظم َسَنَة  26َتاِريِخ اْلأِ
 

 التوقيع
 من أعضاء شورى الدولة: سيف الدين

 أمين الفتوى: السيد خليل
 ناطر المعارف: أحمد جودت

 القاضي بدارالخالفة العلية: أحمد خالد
 مة التمييز الثاني: السيد أحمد الحلميرئيس محك

 رئيس مجلس التدقيقات الشرعية ومجلس انتخاب الحكام:السيد أحمد خلوصي
 معاون مميز اْلعالمات الشرعية: عبد الستار

 مستشار مفتش اْلوقاف: عمر حلمي
 ( تم هذا الكتاب بعون الملك الوهاب)

 
 


