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 ٣  املقدمـة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المقدمة

علم يبحث فيه عن "علم الشروط بأنه ) هـ٩٦٨ت (عرف طاش كربى زادة 
ه علم ئ ومباد. وموضوعه ومنفعته ظاهران.إنشاء الكلمات املتعلقة باألحكام الشرعية

 . )١("اإلنشاء وعلم الفقه، وله استمداد من العرف
 باحث عن كيفية ثبت علم ":بأنه) هـ١٠٦٧ت (وعرفه حاجي خليفة 

األحكام الثابتة عند القاضي يف الكتب والسجالت، على وجه يصح االحتجاج به 
عند انقضاء شهود احلال، وموضوعه تلك األحكام من حيث الكتابة، وبعض مبادئه 
مأخوذ من الفقه، وبعضها من علم اإلنشاء، وبعضها من الرسوم والعادات واألمور 

ع علم الفقه، ومن حيث كون ترتيب معانيه موافقاً االستحسانية، وهو من فرو
 .)٢("لقوانني الشرع

 .ويالحظ على هذين التعريفني أما مل يكونا جامعني مانعني
علم بفقه أحكام كيفية كتابـة : "وقد عرفه مؤخرا روحي أوزجان بأنه

صوص االلتزام التعاملي وماله مكانة خمصوصة يف حفظ حقوق اخللق يف حملها املخ
وهذا التعريف هو اآلخر حيتاج إىل الدقة ". على وجه احلجية دون البطالن شرعا

 . كما فيه من األمور الزائدة
هو العلم الذي يبحث يف كيفية تدوين األحكام الشرعية على وجه : "وعندي

 ". يصح االحتجاج بـه
مجع شرط، : أنَّ الشروط) ٦٢٥ت (ولقد ذكر صاحب الفتاوى الظهريية 

 : العالمة، ومنه أشراط الساعة وهي أعالمها، ومنه قول الشاعروهو 
     وألقى بأسباب لـه وتوكال فأشرط فيها نفسه وهو معصم 

 . ومسيت الشروط شروطًا؛ لكوِنها إعالما على املعقود عليه
شراط الساعة، أ عبارة عن العالمة، ومنه :تعريفات، الشرط يف اللغةالويف 

                                     
 .١/٢٧٢: مفتاح السعادة )١(
 .١/١٠٤٥: كشف الظنون )٢(



ة    املقدم ـ  ٤ 

 عبارة عما يضاف احلكم إليه وجوداً عند وجوده :يف الشريعةوالشروط يف الصالة، و
 .)١(ال وجوباً
ويؤكده مؤلف ) ٤٨٣ت (ييهدف علم الشروط كما يقول اإلمام السرخسو

 :الكتاب الذي بني أيدينا إىل عدة أوجه
 صيانة األموال، حيث أمر اهللا تعاىل بصيانتها وَنهى عن إضاعتها فقال :أحدها

 .]١٨٨ :البقرة[ وا أَموالَكم بينكُم بالباٍطلوال تأكُلُ: تعاىل
 . ]٢٩ :النساء[ يا أيها الذين آمنوا ال تأْكُلُوا أموالَكُم بينكُم بالباطل: وقال تعاىل
قطع املنازعة، فإن الكتاب يصري حكماً بني املتعاملني، ويرجعان إليه : والثاين

لفتنة، وال جيحد أحدمها حق صاحبه، خمافة أن عند املنازعة، فيكون سبباً لتسكني ا
 .خيرج الكتاب، ويشهد عليه بذلك، فيفتضح يف الناس

التحرز عن العقود الفاسدة، ألنَّ املتعاملني رمبا ال يهتديان إىل : والثالث
 فيحملها الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ،األسباب املفسدة للعقد ليتحرزا عنها

 .ليكتب
رتياب، فقد يشتبه على املتعاملني إذا تطاول الزمان مقدار  رفع اال:والرابع

البدل، ومقدار األجل ، فإذا رجعا إىل الكتاب ال يبقى لواحد منهما ريبة، وكذلك 
بعد موما تقع الريبة لوارث كل واحد منهما بناًء على ما ظهر من عادة أكثر الناس 

 .)٢(يف أم ال يؤدون األمانة على وجهها
لم الشروط أصوله من الفقه باعتباره فرعاً من فروعه، وخباصة ما يستمد عو

يتعلق باملعامالت والتصرفات اخلاضعة للكتابة والتوثيق، من حيث كون ترتيب معانيه 
كما يستمد أصوله من علم اإلنشاء واألدب، . موافقة لقوانني الشرع وأحكامه

 .سني األلفاظباعتبار إنشاء الكلمات املتعلقة باألحكام الشرعية وحت
 

                                     
 .١٢٥ص: التعريفات )١(
 . ٣٠/١٦٨: املبسوط )٢(
  



 ٥  املقدمـة

وفوق ذلك فإنه يستمد أصوله من العرف والعادة والرسوم واألمور 
 .االستحسانية
فإنَّ اهللا تعاىل أمر ، يستند علم الشروط يف مشروعيته إىل الكتاب والسنةو

 :بالكتاب باملعامالت يف أطول آية هي قوله، عز وجل
 منتايدوا إذَا تنآم ا الَِّذينها أَيب يكْتولْي وهبى فَاكْتّمسٍل مٍن إلَى أَجيِبد

بينكُم كَاِتب ِبالْعدِل وال يأْب كَاِتب أَن يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمِلِل 
نَ الَِّذي علَيِه احلَق الَِّذي علَيِه احلَق ولْيتِق اللَّه ربه وال يبخس ِمنه شيئًا فَإن كَا

سِفيها أَو ضِعيفًا أَو ال يستِطيع أَن يِملَّ هو فَلْيمِللْ وِليه ِبالْعدِل واستشِهدوا 
 نَ ِمنوضرن تاِن ِممأَترلٌ وامجِن فَرلَيجا ركُوني فَإن لَّم اِلكُمجِن ِمن ريِهيدش

أَن تِضلَّ إحداهما فَتذَكِّر إحداهما اُألخرى وال يأْب الشهداُء إذَا ما الشهداِء 
 ماللَِّه وأَقْو طُ ِعندأَقْس ِلِه ذَِلكُما إلَى أَجكِبري ا أَوِغريص وهبكْتوا أَن تأَمسوا وال تعد

ن تكُونَ ِتجارةً حاِضرةً تِديرونها بينكُم فَلَيس ِللشهادِة وأَدنى أَالَّ ترتابوا إالَّ أَ
علَيكُم جناح أالَّ تكْتبوها وأَشِهدوا إذَا تبايعتم وال يضار كَاِتب وال شِهيد وإن تفْعلُوا 

 واللَّه اللَّه كُملِّمعوي قُوا اللَّهوات ِبكُم وقفُس هفَإن ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ] ٢٨٢: البقرة[ . 
والَِّذين يبتغونَ الِكتاب ِمما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاِتبوهم : ه عز وجلَّـوقول

 .]٣٣اآلية :النور[ إنْ عِلمتم ِفيِهم خيرا
 : ، كتاباً يف شرائهوكتب النيب، 

اشترى حممد رسول اهللا من العداء بن هذا ما . بسم اهللا الرمحن الرحيم((
))خالد بيع املسلم املسلم الداء وال خبثة وال غائلة

) ١(. 
بامسك اللهم، هذا ما صاحل عليه  ((، كتاباً يف صلح احلديبية وكتب النيب 

حممد بن عبد اهللا وسهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع احلرب عشر سنني، يأمن 
، على أنه ال إسالل وال إغالل، وأنَّ بيننا فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض

 وعقده فعل، وأنه من أحب أن عيبة مكفوفة، وأنه من أحب أنْ يدخل يف عهد
 قريش وعقدها فعل، وأنه من أتى حممداً منهم بغري إذن وليه رده يدخلَ يف عهد

                                     
  .٣/٧٢: صحيح البخاري )١(



ة    املقدم ـ  ٦ 

نا عامه إليه، وأنه من أتى قريشاً من أصحاب حممد مل يردوه ، وأنَّ حممداً يرجع ع
 هذا بأصحابه، ويدخل علينا قابالً يف أصحابه فيقيم ا ثالثاً، ال يدخل علينا

 إال سالح املسافر، السيوف يف القرب، شهد أبو بكر بن أيب قحافة وعمر بسالح
بن اخلطاب وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وعثمان بن عفان وأبو 

 بن عبد العزى ومكرز بن حفص عبيدة بن اجلراح وحممد بن مسلمة وحويطب
))بن األخيف

)١(. 
وكتب اخللفاء الراشدون، رضوان اهللا عليهم، يف املعامالت والعهود، وظلت 

 .الكتابة يف الشروط قائمة من بعدهم
 :أهم املؤلفني يف علم الشروط
 أن أول من صنف يف (() ١/١٠٤٦: كشف الظنون(ذكر حاجي خليفة يف 
وأبو زيد أمحد بن ) هـ٢٤٥ت(ىي البصري احلنفي علم الشروط هو هالل بن حي

وأبو جعر أمحد بن  ) ؟ت (وحيىي بن بكر ) هـ٢٠٠ت حدود (زيد الشروطي 
 واحلاكم أبو نصر  )؟ت (وأبو نصر الدبوسي ) هـ٣٢١ت (حممد اإلمام الطحاوي 

      وجالل الدين الريغدموين )هـ٥٥٠ت (صاحب أمحد بن حممد السمرقندي 
   وجالل الدين بن حممد العماري ) ؟ت (س األئمة احللواين ومش) هـ٤٩٣ت (
وجده احلاكم الشهيد وظهري الدين ) ؟ت (وبرهان الدين عمر بن مازة ) ؟ت (

    وأبو بكر أمحد بن عمرو املعروف باخلصاف ) ؟ت (لي املرغيناين عحسن بن 
وأبو بكر حممد بن عبد اهللا ) هـ٧٣٥ت (وحممد بن أفالطون ) هـ٢٦١ت (

واملزين وأبو ثور وأبو علي الكرابيسي وداود بن علي األصبهاين وأبو ) ؟ت (الصرييف 
  .))عبد الرمحن الشافعي 

ومن أصحاب الشروط الذي ذكرهم السمرقندي يف كتابه، يوسف بن خالد 
 ).هـ٣٣٦ت (وأبو القاسم الصفار ) هـ١٨٩ت (

وصاحب  الشروط يسمى الشروطي، وكاتب الشروط، ةوالذي يتوىل كتاب
 .الشروط

                                     
 . ٣/٣٣١:  وسرية ابن هشام،٧٠ ص١ جالد الثاين: طبقات ابن سعدانظر ) ١(



 ٧  املقدمـة

ينبغي ((: ما يتصف به كاتب الشروط وما حيتاج إليه فقال )١( وذكر النويري
وحيتاج مع . أنَّ يكون عدالً ، ديناً ، أميناً ، طلق العبارة، فصيح اللسان، حسن اخلط

ذلك إىل معرفة علوم وقواعد تعينه على هذه الصناعة البد له منها، وال غنية له عنها 
 والفرائض، َمَسن عارفاً بالعربية والفقه، متقناً علم احلساب، حمرراً القَأن يكو: وهي

درباً بالوقائع، خبرياً مبا يصدر عنه من املكاتبات الشرعية واإلسجاالت احلكمية على 
اختالف أوضاعها، وأن يكون قد أتقن صناعة الوراقة وعلم قواعدها، وعرف كيفية 

ديون على اختالفها، واحلواالت، والشركات، من ال: ما يكتب يف كل واقعة وحادثة
والقرائض، والعارية، واهلبة، والنحلة، والصدقة والرجوع، والتمليك، والبيوع، والرد 
بالعيب والفسخ، والشفعة، السلم، واملقايلة والقسمة، واملواضعة، واألجائر على 

لعتق، والتدبري، اختالفها، واملساقاة، والوصايا، والشهادة على الكوافل بالقبوض، وا
وتعليق العتق، والكتابة، والنكاح، وما يتعلق به، وإقرار الزوجني بالزوجية عند عدم 

 الصداق ، واعتراف الزوج مببلغ الصداق، والطالق ، وتعليق الطالق، وفسخ تابةك
النكاح، ونفي ولد اجلارية واإلقرار باستيالد األمة، والوكاالت، واحملاضر، 

 .))ب احلكمية والتقاليد، واألوقاف وغري ذلكواإلسجاالت، والكت
 :ؤلفامل ترمجة

 وقد ذكره من املتقدمني . هو احلاكم اإلمام أبو نصر أمحد بن حممد السمرقندي
  عن كتبه أبواباً متعددة ويرد امسه فيهاواونقل) الفتاوى اهلندية (أصحاب

احلاكم أبو نصر،  الشيخ اإلمام احلاكم أبو نصر أمحد بن حممد السمرقندي، و:هكذا
 .)٢(يواحلاكم السمرقندي، واحلاكم أمحد السمرقند

إنَّ ممن صنف يف علم الشروط والسجالت : كما ذكره حاجي خليفة وقال
 )٣(احلاكم أبو نصر أمحد بن حممد السمرقندي املتوىف يف عشر اخلمسني ومخسمائة 

عامل يف علم إنه : وأخذ صاحب كتاب معجم املؤلفني عن الكشف، حيث قال عنه
                                     

 .٩/١: اية األرب )١(
 .٣٨٧ و ٣٨٤ و ٣٧٥ و ٣١٧ و ٦/٣١٦ و ٣/٣٤: الفتاوى اهلندية) ٢(
 .٢/١٠٤٦: كشف الظنون) ٣(



ة    املقدم ـ  ٨ 

 .)١ (الشروط والسجالت وصنف فيهما
 حتمل  كتاب اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية ترمجةًقد ترجم له صاحبو

اسم أمحد بن حممد بن عبد اجلليل بن إمساعيل أبو نصر السمرقندي اإلبريسمي، 
" تنبيه الغافلني"بسمرقند ومسع (مولده يف حدود سنة ست ومثانني وأربعمائة، تفقه 

أليب الليث من اإلمام إسحاق بن حممد النوحي عن أيب بكر حممد بن عبد الرمحن 
 يف عشر اخلمسني ومخسمائة تقريباً، واإلبريسمي نسبة ملن يعمل تويفوأنه . الزيدي
 .)٢ (اإلبريسم

ويالحظ أنَّ الترمجة اليت ذكرها صاحب اجلواهر املضيئة مل يذكر فيها لقبه 
لذلك فقد حصل اختالف بني امسه ) اإلبريسمي(يها نسبته كما أضاف إل) احلاكم(

 واملوجود أيضاً يف كشف الظنون والفتاوى اهلندية، والفتاوى الظهريية، ةيف املخطوط
غري أنَّ تشااً حصل بني اجلواهر والكشف يف اسم املؤلف واسم أبيه وكنيته ونسبته 

وهلذا ال . والفتاوى الظهرييةإىل مسرقند وتاريخ وفاته وكذلك يف الفتاوى اهلندية 
 .ميكن القطع بأنَّ هذه الترمجة هي ملؤلف الكتاب فقد تكون له، أو لشخص آخر

                                     
 .٢/١٠٩: معجم املؤلفني) ١(
 .١/١١٠: اجلواهر املضيئة) ٢(



 
  

 
 

 

 )هـ٥٥٠(ألبي �صر السمرقندي 
 
 

 قرأه وعلق عليه
 

 مراد حييى الدكتور 



 ٩ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب األول
 الٍّ َح)٢( بماٍل)١( إقراٍرُمْسَر

، وجواز أمره، طائعاً غري )٤( وعقله)٣(أقر فالن بن فالن الفالين، يف صحة بدنه
، ألف )٧(من الورق الصحاح )٦( وال جمرب عليه، أنَّ لفالن عليه ويف ذمته)٥(مكره
 وحقاً واجباً ثابتاً، لزمه حاالً الزماً )١٠( وزناً وزن سبعة، ديناً)٩( واحداً جياداً)٨(درهم

                                     
إثبات الشيء : يف اللغة، اإلذعان للحق واالعتراف به، أقر به اعترف، واإلقرار: اإلقرار) ١(

 .ويف الشرع، إخبار حبق آلخر عليه. إما باللسان وإما بالقلب أو ما مجيعاً
ياء، واملال يف األصل ما ميلك من الذهب والفضة، مث ما ملكته من مجيع األش: املال) ٢(

وأكثر ما يطلق املال عند العرب على . أطلق على كل ما يقتىن وميلك من األعيان
 .واجلمع أموال. اإلبل ألا كانت أكثر أمواهلم

 .والبدن من اجلسد ما سوى الرأس. جسده: بدن اإلنسان) ٣(
. التثبت يف األمور: والعقل. اجلمع عقول و،احلجى والنهى، ضد احلمق: العقل) ٤(

ومسي العقل عقالً ألنه يعقل صاحبه عن التورط يف .  والقلب العقل،القلب: والعقل
 .هو التمييز الذي به يتميز اإلنسان من سائر احليوان: املهالك أي حيبسه، وقيل

م واإلجبار على ما يكره هو اإللزا: واإلكراه.  على ما يكرهه بالوعيده غريهملحيمن : املكره) ٥(
 والكره معىن قائم باملكره ،اإلكراه يف اللغة عبارة عن إثبات الكرهواإلنسان طبعاً، أو شرعاً، 

 ويف الشرع عبارة عن الدعاء ،ينايف احملبة والرضا وهلذا يستعمل كل واحد منهما مقابل اآلخر
 .إىل الفعل باإليعاد والتهديد

 وصفاً فعرفها بأنها وصف هاوجب الذم، ومنهم من جعل ألن نقضه ي؛العهد: الذمة) ٦(
له وعليه ومنهم من جعلها ذاتاً فعرفها بأنها نفس هلا  يصري الشخص به أهالً لإلجياب

 .عهد
)٧ (ورمبا مسيت الفضة ورقاً. الورق الدراهم املضروبة: الدراهم، ويف الصحاح: قِرالو .

 .اقروق أَِرومجع الو. والورق الفضة كانت مضروبة كدراهم، أو ال
 . لغتان: الدرهم والدرِهم) ٨(
 .يءمجع جيد نقيض الرد: اجلياد) ٩(
 ..وكل شيء غري حاضر دين. واحد الديون: الدين) ١٠(



 ١٠     كتـاب الشروط والوثائق

 وال يسعه إال اخلروج منه إليه مىت طالبه به من ليل، أو ار، من غري ،اإلقرار له به
وأنه غين بذلك وضعفه واجد موسر غري معدم وال مقل، ، )٢( وال تسويف)١(مدافعة

 .ذلك يف شهر كذا من سنة كذا
 الصحة على )٣( غرماءيقَدم من   ألنَّ من العلماء))يف صحة بدنه((: وإنما قلنا

 .غرماء املرض، إذا كان ثبوت دين املرض باإلقرار
 ألنَّ الصحة تصري وصفاً للعقل، ))وثبات عقله((:  ومل نقل))وعقله((: وقلنا
 .وصحة عقله: فتقديره

 ال يصح إقراره باملال إذ أمره )٥( بالسفه)٤(  ألنَّ احملجور))ز أمرهاوجو((وقلنا 
ذهب بعض العلماء إىل أنَّ إقراره إنما يصح فيما ، )٦ ( واحملجور بالفلسغري جائز،

 .يفضل من ديونه اليت حجر عليه هلا
 . ألنَّ إقرار املكره باطل بال خالف))طائعاً((: وقلنا
 يف يده، مبعىن أنَّ )٧( ألنه قد يكون عليه ألف درهم وديعة ))ويف ذمته((: لناووق

                                     
 .املزامحة: املدافعة) ١(
 .املطل: التأخري، والتسويف: التسويف) ٢(
 . الدينمجع غرمي، الذي له الدين، والذي عليه: الغرماء) ٣(
ر، وأصل احلجر يف اللغة ما حجرت عليه أي منعته من أن جمن احلَ: احملجور) ٤(

جرت عليه، وحجر عليه القاضي حيجر حليه، وكل ما منعت منه، فقد إيوصل 
حجراً إذا منعه من التصرف يف ماله، ومنه حجر القاضي على الصغري والسفيه 

 .إذا منعهما من التصرف يف ماهلما
خفيف العقل واجلاهل والضعيف واألمحق، واجلاهل هنا هو اجلاهل باألحكام : فيهالس) ٥(

 .ال حيسن اإلمالل وال يدري كيف هو، واجلمع سفهاء
له مال، يراد به أنه صار إىل حال يقال فيها ليس  من أفلس الرجل إذا مل يبق: سلَالفَ) ٦(

 .معه فلس
من األمانة، وركنها اإلجياب صرحياً، أو ما تترك عند األمني، وهي أخص : الوديعة) ٧(

كناية، أو فعالً، والقبول من املودع صرحياً، أو داللة، وشرطها كون املال قابل إلثبات 
 .اليد عليه، وكون املودع مكلفاً شرط وجوب احلفظ عليه



 ١١ كتـاب الشروط والوثائق

 جاز، ألنَّ إطالق قولك عليه يقتضي ))ويف ذمته((: كر قولكعليه ردها، ولو مل تذ
 .الوجوب يف ذمته

 مطلق )٢( إجارة )١( ألنه قد يكون من أجرة تثبت بعقد ))ديناً حاالً((: لناووق
 . فال جيب إال مبرور الزمان عند أيب حنيفة

، وإذا ثبت )٣(  ألنه إذا مل يثبت غناه رضينا منه بيمينه))إنه غين بذلك((: وقلنا
 .مل يقبل منه إال ببينة مثبتة لإلعدام ىنالِغ

وذكر التاريخ حتتاج إليه، ألنه رمبا قد سبق اإلبراء عن هذا اإلقرار، فيتأخر 
تاريخ اإلقرار عن تاريخ اإلبراء، فيثبت أنه حق جديد، ورمبا تقع براءة بعد هذا، 

قرار يسقط باإلبراء املتأخر، وما فتقدم تاريخ اإلقرار عليه يبني أن احلق الثابت باإل
 .سوى ذلك من األلفاظ ال يضر تركه

 :وأقل الرسم أن تكتب
أقر فالن الفالين يف صحة بدنه وعقله، وجواز أمره، طائعاً، أن لفالن عليه من 
الورق الصحاح كذا كذا درمهاً جياداً، وزن سبعة، ديناً حاالً،وأنه غين بذلك، 

 .وذلك يف شهر كذا
 قدر ما يتميز من غريه، وإن وافقه رجل يف امسه )٤(من رفع النسبوالبد 

 .ِهِتلَِّحوم ونسبه مييز ببيان صنعته،، أو بيان مسكنه
 .)٥ (  ألنَّ بعض الدراهم يتصرف فيها عدداً كالغطريفية))وزناً((: وقلنا

                                     
 . ربط أجزاء التصرف باإلجياب والقبول شرعاً: العهد، والعقد: العقد) ١(
 .صطالح الفقهاء هي بيع املنفعة املعلومة مقابل عوض معلوميف ا: اإلجارة) ٢(
 .احللف والقسم: اليمني) ٣(
نسب القرابات، وهو واحد األنساب، والنسب يكون باآلباء ، ويكون إىل : النسب) ٤(

 .البالد، ويكون يف الصناعة
سان، تنسب إىل الغطريف بن عطاء الكندي، قدم أمرياً على خرا: الدراهم الغطريفية) ٥(

سنة مخسة وسبعني ومائة،يف خالفة الرشيد، سأله أهل خبارى أن يضرب هلم درمهاً، 
 . إليهففعل فنسب



 ١٢     كتـاب الشروط والوثائق

 )١(  ألنَّ من الدراهم ماينقص وزا كالطربية))وزن سبعة((: وقلنا
 .)٢(واخلوارزمية
 وإمنا )٣(.تقديره أنَّ كل عشرة منها بوزن سبعة مثاقيل" وزن سبعة: "وقلنا

 .والدراهم خمتلفة الوزن.  باملثاقيل ألنَّ املثاقيل مل ختتلف يف اإلسالم وال قبله)٤(يعاير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .نسبة إىل طربستان: الدراهم الطربية) ١(
 .نسبة إىل خوارزم،وهو اسم لناحية كبرية تقع على ر جيحون: الدراهم اخلوارزمية) ٢(
علوم، والناس يطلقون ذلك على الذهب، مجع مثقال، مقدار من الوزن امل: املثاقيل) ٣(

وعلى العنرب وعلى املسك وعلى اجلوهر، وعلى أشياء كثرية قد صار وزا باملثاقيل 
 .معهوداً، وزنة املثقال درهم واحد وثالثة أسباع درهم

 الدينار وازن به عيرقدرمها ونظر ما بينهما، و: عاير امليزان واملكيال معايرة وعياراً) ٤(
 .عايرت به أي سويته:  والعيار ما عايرت به املكاييل، فالعيار صحيح تام واٍف تقولآخر،



 ١٣ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثاني
 رسم إقرار بمال مؤجل

 مائة )١(العني النيسابوريةأنَّ لفالن عليه ويف ذمته، من : أقر فالن إىل قولك
 اليوم، )٤( ابتاعه منه بسعر)٣( متاع)٢(دينار، مثاقيل ذهباً خالصاً جياداً وازنة، مثن

وقبضه ونظر إليه، ورضي به، وأبرأه من مجيع عيوبه بعد معرفته إياه، وإحاطة علمه 
ال وآخرها كذا، وعليه اخلروج من هذا امل, بالعيوب، مؤجالً إىل سنة، أوهلا كذا

 .وسق الكتاب. ، من غري تأخري، وأنه غين بذلك)٥ (إليه، عند وجوبه وحلول أجله
 .  ال يلزم فيه األجل عندنا وعند أيب حنيفة)٦(  ألنَّ القرض))مثن متاع((: وإنما قلنا
 . يف يده، فإن سلَّم سلَّمت الثمن)٧( كي ال يقول السلعة ))قبضه((: وقلنا
 ألنه قد يدعي أين قد اطلعت ))به وأبرأه من عيوبهنظر إليه ورضي ((: وقلنا

على عيب ينقص عشر الثمن مثالً، وقد تعذر رده علي، إذ ذاك يسقط عين عشر 
 . الثمن، أو قد أىب أنْ يسترد مع العيبني

ألنه قد يربأه من العيوب يف حالة العقد، " بعد إحاطة علمه بالعيوب: "وقلنا
 .وهو غري عارف بالعيوب

                                     
 الذهب عامة، والعني :الدينار، والعني: النقد، والعني: العني: العني النيسابورية) ١(

وهي مدينة فتحها املسلمون يف أيام عثمان بن عفان : نسبة إىل نيسابور: النيسابورية
 .هـ صلحا٣١ًري عبد اهللا بن عامر بن كريز، يف سنة رضي اهللا عنه، واألم

 . قيمته:يءمثن املبيع، ومثن كل ش: والثمن. ما تستحق به الشيء: الثمن) ٢(
 .من أمتعة البيت ما يستمتع به اإلنسان يف حوائجه، وكذلك كل شيء:  واملتاع.السلعة: املتاع) ٣(
 . أسعار: ومجعه،الذي يقوم عليه الثمن: السعر) ٤(
مدة الشيء وأجل : غاية الوقت يف املوت وحلول الدين وحنوه، واألجل: األجل) ٥(

 .تأخر، وهو نقيض العاجل:  وأجيل.الشيء يأجل فهو آجل
 .ما يعطيه من املال ليقضاه: القرض) ٦(
 . السلع: ومجعها،ما تِجر به، وأيضاً املتاع: السلعة) ٧(



 ١٤     كتـاب الشروط والوثائق

 الرباءة، هل يصح أم ال، وأما إذا اطلع على العيب )١(لماء كالم يف شرطوللع
 . عند العقد فالرباءة بعلمه ال بشرطه، وكذا إذا اطلع من بعد فلم يرد

 فال يصح ))وقد أجله فالن يف هذا املال كذا كذا شهراً((: وبعض الناس يكتب
 . استقرار الثمن حاالًذلك عندنا، ألنه قد يكون تأجيالً بعد العقد، وبعد

 . مل يكن التأجيل إال يف نفس العقد فيلزم شرطه))ابتاعه مؤجالً((: وإذا كتبنا
 . يعين صاحب املال بثبوت هذا األجل))وأقر فالن((: وجيب أن تكتب يف آخره

 . كان آكد))وقبل فالن منه هذا اإلقرار، وأقر له باألجل املذكور فيه((: وإن كتبت
 باألجل فألنَّ العلماء اختلفوا فيمن أقر مبال مؤجل، ومل يوافقه املقر أما إقراره

 .ويف األجل مدعياً، فيحترز عن ذلك. له على ذلك، فمنهم من جيعل باملال مقراً
 . فللتأكيد))وقبل منه هذا اإلقرار((: وأما قولنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
الشرط ما يتوقف : األول وجد الثاين، وقيلتعليق شيء بشيء حبيث إذا وجد : الشرط) ١(

: عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، وال يكون مؤثراً يف وجوده، وقيل
 .الشرط ما يتوقف ثبوت احلكم عليه



 ١٥ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثالث
 ٍمجََّنرسم إقرار بمال ُم

)١(مؤجالً منجماً((: د معرفته إياهتكتب بعد قولك بع
 باثين عشر جنماً، حيل ))

، يف سنة كذا، عند انقضاء كل شهر، حبصته من هذا )٣( احملرم)٢(عليه من لدن غرة
 وثلث، وهو نصف سدس املال، وعليه اخلروج عند حلول )٤(املال، وهو مثانية دنانري

 . كل جنم إليه من تلك النجوم، من غري تأخري
 .))وأنه غين بذلك إىل آخر الكتاب((: كتبمث ت

فإنَّ هذا " على أنه إن أدخل جنماً يف جنم حلَّ عليه مجيع املال": وال تكتب
عندنا، لتردد الثمن بني احللول واألجل، وألنه شرط أن يكون  الشرط يفسد البيع

 .تعجيل سائر النجوم عوضاً عن تأخري جنم فال جيوز

                                     
هو أن يقدر عطاؤه يف أوقات : من جنمت املال إذا أديته جنوماً، وتنجيم الدين: املنجم) ١(

اناة، وأصله أنَّ العرب كانت جتعل مطالع منازل القمر معلومة متتابعة مشاهرة، أو مس
إذا طلع النجم، حل عليك مايل أي : ومساقطها مواقيت حلول ديوا وغريها، فتقول

الثريا، وكذلك باقي املنازل، فلما جاء اإلسالم جعل اهللا تعاىل األهلة مواقيت ملا حيتاجون 
 ومسوها جنوماً اعتباراً بالرسم القدمي الذي إليه، من معرفة أوقات احلج والصوم وحمل الديون،

 .عرفوه، واحتذاء حذو ما ألفوه، وكتبوا يف ذكور حقوقهم على الناس مؤجلة
ليلة : وغرة الشهر: ثالث ليال من أول كل شهر: والغرر. أوله: رة كل شيءغُ) ٢(

: ، يقالغرة اهلالل طلعته، وكل ذلك من البياض: استهالل القمر لبياض أوهلا، وقيل
الغرر والغر، وكل ذلك : لثالث ليال من الشهر: ويقال.  غرة شهر كذاتكتب

لبياضها، وطلوع القمر يف أوهلا، وقد يقال ذلك لأليام، ويقال لثالث ليال من 
 ألنَّ البياض ؛ والواحدة غرة تشبيهاً بغرة الفرس يف جبهته،أول الشهر ثالث غرر

 .فيه أول شيء فيه
هر اهللا، مسته العرب ذا االسم ألنهم كانوا ال يستحلون فيه القتال وأضيف ش: احملرم) ٣(

 .إىل اهللا تعاىل إعظاماً له، كما قيل للكعبة بيت اهللا
 . اختلف يف أصله. معرب.مجع دينار: الدنانري) ٤(
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 الباب الرابع
  بماٍلِنْيَلُجرار َررسم إق

 .  إن كان مؤجالً))أقر فالن وفالن إىل قولك مؤجالً إىل كذا((: تكتب
وقد ضمن كل واحد منهما عن صاحبه بأمر صاحبه، ما عليه من ((: مث تكتب
 صحيحاً، وللمقر له أن يطلب أيهما شاء بتمامه، وإن شاء طالب )١(هذا املال ضماناً

األصل، وقبل فالن عنهما هذا الضمان خماطبة عليه يف  منهما مبا كل واحد
 .))ومواجهة

 . وسق الكتاب))وعليهما اخلروج من هذا املال إليه((: مث تكتب
على أنَّ كل واحد منهما ((: ومل نقل، ))وضمن كل واحد منهما((: وإمنا قلنا

أحدكما بعته منكما على أنَّ : ألنَّ البيع ذا الشرط يبطل عندنا، أعين إذا قال ))ضامن
 .بعته منك بألف لتضمن مايل على فالن: ضامن ملا على صاحبه، كما لو قال

  ألنَّ أبا حنيفة رمحه اهللا، يشترط رضا املضمون عنه، )) الضمانهقبول((: وكتبنا
 .وكذا عند بعض أصحابنا

 نظراً ملن يغرم املال منهما، ليمكنه الرجوع على ))بأمر صاحبه((: وإمنا كتبنا
 . فأصل الضمان صحيح دون األمرصاحبه، وإال

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
: وضمنه إياه. كفل به: امصدر ضمن، وضمن الشيء وبه ضمناً وضمان: الضمان) ١(

 . وهو مضمون،ضمنت الشيء أضمنه ضماناً، فأنا ضامن: لكفَّله، يقا
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 الباب الخامس
 )١(يِِّلفي الُح

 )٤(نرقْ اللحية، أَثُّ القامة، كَيدِد ، م)٣( آدم)٢(أقر فالن وهو شاب((: تكتب
)٧(ق دش، أَ)٦(ىنقْ، أَ)٥(جعدواسع اجلبني، أَ

((. 
 .)٩(ف، خفيف العارضنيلَذْ، أَ)٨(لهشج، أَلَبب، أَهصع، أَبل، رهكَ: أو تكتب

 . وسط القامة: الربع 
 . الذي يف شعره محرة: األصهب
  ضد األقرن: األبلج
 . الذي يف قصبته قصر: األذلف

                                     
:  وحتاله.الوصف: والتحلية. الصفة والصورة:واحللية:  وهي اخللقة،من احللية: احللي) ١(

 .حتليتك وجه الرجل إذا وصفته: عرف صفته، واحللية
 :مجعه شباب، وهو الفتاء واحلداثة، وشب يشب شباباً وشبيبة، والشبيبة: شاب) ٢(

 .ف الشيبخال
 .السمرة: األمسر، واألدمة: اآلدم من الناس) ٣(
 .متصل احلاجبني: أقرن) ٤(
  سواد شدة سواد:الدعج: شدة السواد وقيل: السواد، وقيل: والدعج والدعجة: أدعج) ٥(

 .شدة سوادها مع سعتها: العني، وشدة بياض بياضها، وقيل
مع قنو، وهو ارتفاع يف أعاله بني  واجل،من القنا، مصدر األقنا من األنوف: أقنا) ٦(

ارتفاع يف أعلى األنف واحد يداب يف وسطه : القصبة واملارن من غري قبح، والقنا
 .وسبوغ يف طرفه

 .جانب الفم: العريض الشدق الواسعه املائله، والشدق: أشدق) ٧(
 أن يشوب سوادها زرقة، وعني شهالء، ورجل: من الشهلة، والشهلة يف العني: أشهل) ٨(

الشهل والشهلة أقل من الزرقة يف احلدق، وهو :  بين الشهل، وقيل:أشهل العني
 . أن يكون سواد العني بني احلمرة والسواد:أحسن منه، والشهلة

 . خفيف اللحية: وخفيف العارضني،جانبا اللحية: العارضان: خفيف العارضني) ٩(
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 .)٤(، أزرق)٣(، كث العارضني)٢(، أشقر، أفطس)١(شيخ قريب القامة: أو تكتب
 .شامة و خبده خاالً، أو بصدغهأ، )٥(أنَّ بوجهه شرم: أو تكتب
، أو أنه جهم الوجه، أو )٩(، أو أفلح)٨(، أو أعلم)٧(، أو أشتر)٦(أنه أعمش: أو تكتب
 .، أو مصاب بعينه اليمىن أو اليسرى)١١(، أو أتلع العنق، أو أصمع، أو أشم)١٠(موجن اخلد

 .)١٤(، أو أضز)١٣(، أو مفلج األسنان)١٢(أنه أدرد: أو تكتب يف صفة األسنان
 .، أو بطني)٢( أو أحدب،)١(أنه أقعس: ومن صفات الرجل

                                     
 .متقارب: يقال للرجل القصري )١(
 . وهي فطساء،وهو أفطس: ة األنفهو عريض قصب: أفطس) ٢(
 .كثيف جانيب اللحية: كث العارضني) ٣(
هو أن يتغشى سوادها بياض، :  من الزرقة وهي خضرة يف سواد العني وقيل:أزرق) ٤(

 . وامرأة زرقاء،ورجل أزرق
:  الشرمبينقطع األرنبة وثفر الناقة، قيل ذلك فيهما خاصة، ورجل أشرم : الشرم) ٥(

 . يسرييءقطع من أعالها ش: ، وأذن شرماءمشروم األنف
أن ال : الفاسد العني الذي تغسق عيناه، والعمش: بين العمش، واألعمش: أعمش) ٦(

 . وامرأة عمشاء،تزال العني تسيل الدمع وال يكاد األعمش يبصر ا، ورجل أعمش
 .من الشتر، وهو انقالب شفر العني من أعلى وأسفل، وتشنجه: أشتر) ٧(
 ، وكل بعري أعلم،هو شق يف وسط الشفة العليا، مثل شفة البعري: العلم والعلمة: علمأ) ٨(

 . وكذلك الرجل واملرأة،والناقة علماء
شق يف الشفة السفلى دون العلم، : رجل أفلح إذا كان يف شفته شق، والفلح: أفلح) ٩(

 .تشقق يف الشفة واسترخاء وضخم، كما يصيب شفاه الزنج: وقيل
 . الكثري اللحم:عظيم الوجنات، واملوجن: اخلدموجن ) ١٠(
ارتفاع القصبة وحسنها واستواء : مرتفع قصبة األنف، والشمم يف األنف: أشم) ١١(

 . واملرأة مشاء، والرجل أشم.أعالها وانتصاب األرنبة
 .ذهاب األسنان، ورجل أدرد وامرأة درداء: الذي ليس يف فمه سن، والدرد: أدرد) ١٢(
تباعد بينها،ورجل أفلج إذا كان يف أسنانه : وفلج األسنان. أسنانه متباعدة، : انمفلج األسن) ١٣(

 .تفرق
لزوق احلنك األعلى باألسفل، إذا تكلم الرجل تكاد أضراسه العليا : الضزز: أضز) ١٤(

 .هو أن يتكلم كأنه عاض بأضراسه ال يفتح فاه: متس السفلى فيتكلم وفوه منضم، وقيل
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 . أن يكون قد أصابته جراحة فبقي أثرها: الشرم
 . مثل اخلال إال أنها أكرب: الشامة
 . الذي تظهر محرة أجفانه: األعمش
 . أبلغ من ذلك، وهو أن تكون عينه كأنها حرقت أجفاا: األشتر
 . املشقوق الشفة العليا، إما خلقة، أو فعالً: األعلم
 . املشقوق الشفة العليا: واألفلح
 . أن يكون مدور الوجه غليظ: واجلهم
 . من تكون وجنتاه مرتفعتني: واملوجن
 . طول العنق وكذلك السلَع: والتلع

 . الصغري األذن: واألصمع
 . الذي يف قصبة أنفه ارتفاع ويف منتهاه دقة: واألقىن
 . الصغري األسنان: واألدرد
 .وتفرقت الذي تباعدت أسنانه : واملفلج
 . الضيق الفم ضد األشدق: واألضز
 . ضد األحدب وهو أن خيرج صدره ويدخل ظهره: واألقعس
 . عظيم البطن: والبطني

 
 
 
 

 

                                     = 
خروج الصدر ودخول الظهر، :  وهو نقيض احلدب، والقعسمن القعس: أقعس) ١(

 .والرجل أقعس واملرأة قعساء
 .رجل أحدب. خروج الظهر، ودخول البطن والصدر: بين احلدب، واحلدب: أحدب) ٢(
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 الباب السادس
 رسم شراء دار

اليت  هذا كتاب فيه ذكر ما اشترى فالن بن فالن، اشترى منه مجاعة الدار
ن بن فالن من فالن بن فالن مجاعة  كذا، اشترى فالة كذا، يف حمل)١(موقعها بكورة

 يف هذا الكتاب حبدودها وحقوقها ومجيع مرافقها هذه الدار املبني موقعها وحدودها

 مائها وكل حق هو هلا داخل فيها، وخارج منها، من )٢(وجماري ومسايل وطرقها
 وغري ذلك من )٦(وأبواب وأغالق  وخشب)٥( وقصب )٤( وأجر)٣(نِبعلو وسفل ولَ

 صحيحاً جائزاً بتاتاً،ال شرط فيه وال خيار وال بكذا كذا درمهاً، شراًءحقوقها، 
وقبض فالن من فالن مجيع هذا الثمن .  مبال)٢( وال وثيقة)١( وال تلجئة)٧(مثنوية

                                     
 . كور: واجلمع،املدينة والصقع: الكورة) ١(
: ل، ومسيل املاء وهو املكان الذي يسيل فيه ماء السي،مجع مسيل املاء: مسايل املاء) ٢(

 .وهي مياه األمطار إذا سالت: مجعه أمسلة
 .مجع لبنة اليت يبىن ا، وهو املضروب من الطني مربعاً: اللنب) ٣(
 . وهو الذي يبىن به، أجرة:كلمة أعجمية، طبيخ الطني، الواحدة: األجر) ٤(
 كل نبات ذي أنابيب، واحدا قصبة، وكل نبات كان ساقه أنابيب: القصب) ٥(

 . وكعوباً فهو قصب
 . وهو املغالق الذي يغلق به الباب ويفتح،مجع غلق: األغالق) ٦(
 .االستثناء: املثنوية) ٧(



 ٢١ كتـاب الشروط والوثائق

املذكور يف هذا الكتاب،تاماً وافياً بدفعه إليه، وهو كذا كذا، ونظر إليه وانتقده 
 وسلم إليه مجيع ما باعه منه، وهو ما ذكر ،اءورضي به وأبرأه منه براءة قبض واستيف

 )٣(له الدرك  وضمن البائع،يف هذا الكتاب شراؤه، فتسلم منه ونظر إليه ورضي به
ا ـفيما باعه منه أن خيلصه عن الدرك، أو يرد إليه ما جيب عليه رده يف ذلك، وافترق

 .بأبداما عن تراٍض منهما ذا البيع
 جبميع ما يف هذا الكتاب من أوله إىل آخره، بعد أن قرئ ا مجيع)٤(أقر املتبايعان

 فأقرا مبعرفته ورضيا به، يف صحة أبداِنهما وعقوهلما وجواز ،عليهما بلسان فهماه ا
 .أمورمها طائعني، وذلك يف شهر كذا

 كما ))هذا ما اشترى((:  ومل نقل))هذا كتاب فيه ذكر ما اشترى((: وإنما قلنا
 املكتوب عليها، وقد يكون )٥(، ألنه قد يكون إشارة إىل الكاغدةيكتب بعض الناس

 .إشارة ال إىل مذكور سابق فيفسد
ذكر ما اشترى فالن من :  ألنك إذا قلت فيه))اشترى منه((: وقولنا مرة أخرى
 مع الفعل مبعىن ))ما(( للجحد،وإن كان حيتمل أن تكون ))ما((فالن داراً، احتمل أنَّ 

هذا كتاب فيه ذكر شراء فالن بن فالن من فالن داراً، : ون تقديرهاملصدر، فيك
 .فيقطع التوهم األول بإعادة اسم الشراء ثانياً

داراً هي بكورة كذا، أو :  للتأكيد، ويكفيك أن تقول))مجيع الدار((: وقلنا
                                     = 

 كأنه قد أجلأك إىل أن تأيت أمراً باطنه ،تفعلة من اإلجلاء: اإلكراه، التلجئة: التلجئة) ١(
ه لبعض  أن جيعل مال:والتلجئة. خالف ظاهره، وأحوجك إىل أن تفعل فعالً تكرهه
 .ورثته دون بعض، كأنه يتصدق به عليه وهو وارثه

 الوثائق، :اإلحكام يف األمر، والوثيقة يف األمر إحكامه واألخذ بالثقة، واجلمع: الوثيقة) ٢(
 . الشيء توثيقاً فهو موثققتثَّو: يقال

ري اللحق من التبعة، ومنه ضمان الدرك يف عهدة البيع، وهو رد الثمن للمشت: الدرك) ٣(
 . يف هذا املبيعككعند استحقاق املبيع، بأن يقول تكفلت مبا يدر

 .مها البائع واملشتري ويسميان عاقدين أيضاً: املتبايعان) ٤(
 . أعجمي معرب،الورقة: الكاغدة) ٥(
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 .الدار اليت هي بكورة كذا
 . وحقوقهاحبدودها: وإعادة ذكر الشراء بعد ذكر احلدود ليتصل به قولك

وبعض الناس يمع من أن يكتب حبدودها، ويزعم أنَّ احلدود هي دور اجلريان ِنت
وال يصح ذلك، بل إذا ، ))اشترى هذه الدار مع تلك الدور((: حوهلا، فيصري تقديرها

 ال يتناول تلك ))حبدودها((:  بان لك أنَّ قولك))حدها ينتهي إىل دار فالن((: قلت
 .ول أطراف الدار املبيعة واية أقاصيهاالدور، وإنما يتنا
 ألنَّ اسم الشراء يتناول الفاسد، حىت قال بعض ))شراء صحيحاً((: وقولك

 .الفقهاء حينث به يف اليمني إذا حلف ال يشتري، أو مل يشتِر
 .   ألن الشراء قد يكون على خيار))بتاتاً((: وقلنا

 من الشروط ما ال يفسد ، ألن))ال شرط فيه يفسده((: ومن الناس من يكتب
 .البيع، مثل شرط أن ميلك املشتري الدار، أو ينقد الثمن، أو ما أشبه ذلك

 ألنَّ اخليار من ضرورة البيع عند الشافعي، ))والخيار يبطله((: وكذلك تكتب
لو شرط قطع خيار الس بطل البيع، : وهو خيار املكان، حىت قال بعض أصحابه

 .))وال خيار((: فال يصبح إطالق قولك
 يوهم )) ال خيار يبطله ((:   أوىل، ألنَّ قولك))والخيار((: طالق قولناإغري أنَّ 

أنَّ هناك خيار شرط صحيح، أو خيار رؤية، أو خيار إشراط صفة يثبت بفقدها، فال 
 .يكون مقراً بانربام العقد بينهما
 .باما يعين باشتراطهما وإث))ال خيار((: فأما خيار الس، فقولنا

 .فأما احلكم الشرعي الذي يثبت بنفسه فال ينكره منكر
 فإنما جرت فيه عادة الناس أنهم يكتبون كتاب )) وال وثيقة مبال ((: وقلنا

الشراء إذا رهنوا شيئاً، مث يعدلونه عند متوسط، فرمبا يدعي النادم هذا ويذهب بعض 
 . فرييد أن حيلف املشتريالفقهاء إىل قبول دعواه، للعادة اجلارية مبثله

 لو مل نقل براءة قبض اقتضى نا فَأل))وأبرأه منه براءة قبض واستيفاء((: وقلنا
العطف هذه اجلمع عند أكثر الناس، فيصري تقديره ) واو(أبرأتك، و: ذلك إبراء بقوله

اءة ه أبرأتك والقبض صادفا زماناً واحداً، ولو اتفق هذا كان فيه نظر أنَّ الربـأنَّ قول
 . إذ القبض يصح فيسقط حكم اإلبراء،تصح وجيب رد الثمن
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 أعين يف تسليم الدار، فألنه قد يكون فيه خيار رؤية على ))ونظر إليه((: وقلنا
قول من جيوز شراء الغائب، فذكر النظر يقطع ذلك اخليار، وذكر االفتراق يقطع 

 .خيار الس ويربم العقد
 بعض العلماء جعل معىن التفرق هو نفس الفراغ من  فَألنَّ))بأبداما((: وقلنا

 .البيع
 فألنه قد يدعي أحدمها فسخاً قبل التفرق ويريد ))عن تراض منهما((: وقلنا

 .ميني صاحبه أنه مل يفسح
  احتمل أنَّ ))ذا البيع((: ومل تقل، ))وافترقا عن تراٍض منهما((: وإن كتبت

 .تفرقهما كان بالرضا واالختيار
 مل يكن به بأس أيضاً، ألنَّ ))أن التفرق كان بالرضا((: إن ذكرت مع ذلكو

 .التفرق باإلكراه ال يربم العقد، وما سوى ذلك للتأكيد
 :وأقل ما جيري هو أن تكتب

اشترى فالن بن فالن داراً مبوضع كذا، أحد حدودها، والرابع، جبميع 
رضي به، وسلم إليه املبيع، حقوقها، بكذا كذا درمهاً، وقبض البائع هذا الثمن و

وافترقا عن رضا منهما، يف صحة أبداما وعقوهلما، وجواز أمورمها، طائعني، وذلك 
 .يف وقت كذا

، أو مل طَر فهو تأكيد أداء لبائع ضامن الدرك، ش:فأما ذكر ضمان الدرك
  .)١(فإن ضمن أجنيب الدرك للمشتري فهو صحيح عند اجلمهور. يشترط

وقد ضمن فالن من فالن، ((: د ذكر قبض الثمن وتسليم الداروإن كتبت بع
 هذه الدار،اليت اشتراها من فالن بأمر البائع، إن أدركته عهدة )٢(هلذا املشتري عهدة

  .)) وهو كذا كذا درمهاً ضماناً صحيحاً،أن خيلصه عن الدرك، أو يغرم هذا الثمن
                                     

 .أشرافهم: جلهم ومجاهري القوم: معظمه، ومجهور الناس: مجهور كل شيء: اجلمهور) ١(
اشترط عليه، وكتب عليه : لشراء، واستعهد من صاحبهكتاب احللف وا: العهدة) ٢(

والعهدة يف . عهدة، وهو من باب العهد والعهدة ألنَّ الشرط عهد يف احلقيقة
 .هي ضمان الثمن للمشتري إنْ استحق املبيع، أو وجد فيه عيباً: االصطالح
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فعي ال جيوز، وذكر األمر وإنما يذكر املبلغ ألنَّ ضمان اهول عند الشا
 .لريجع على البائع مبا يغرم للمشتري

 الباب السابع
 ةــشراء ضيع

اشترى منه مجاعة ضيعة ((:  كتبت بعد ذكر املتبايعني)١(وإن كان شراء ضيعة
كذا، فمنها دار وحائط كرم  كذا، مث يف قرية )٢(هي بكورة كذا، يف رستاق

طعة أرض، أحد حدودها، والرابع، وبستان، أحد حدودها، والرابع، ومنها ق
 واحد ونصف سدس بست )٣(ولشرب هذه الضيعة من املاء األصلي اخلراجي بست
، مث يف عظيم ر كذا، مث يف )٤(وسدس عشري سدس بست، جمراه من وادي مرو

 .))بشاخ كذا، مث يف جماري قرية كذا، وسواقي هذه الضيعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .مال الرجل من النخل والكرم واألرض: والضياع: الضيعة) ١(
 .مي معرب واجلمع الرساتيق وهي السوادأعج: الرستاق) ٢(
 .مل أجدها يف القاموس: البست) ٣(
مرو الشاهجان ومرو الروذ األوىل مرو العظمى أشهر مدن : مها مدينتان: مرو) ٤(

خراسان وقصبتها، والثانية مدينة قريبة منها، وهي على ر عظيم خرج منها خلق من 
 . مرو الروذ سنة ثالث ومثانني هجريةأهل الفضل، ومات املهلب بن أيب صفرة يف
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 الباب الثامن
 اةـــالشرب من قن

ومن مجلة هذه الضيعة سهم من عشرين ((: وإن كان الشرب من قناة كتبت
سهماً من نفس هذه القناة، اليت منبعها من موضع كذا، ومنتهى مصبها إىل موضع 

 غري مقسوم، وهي القناة املعروفة بالفالين، وهي مستغنية عن التحديد )١(كذا،مشاعاً
شرين جزءاً، مشاعاً غري مقسوم، لشهرا، ولشرب ذلك من هذه القناة، جزء من ع

اشترى فالن من فالن مجاعة هذه الضيعة، حبدودها وحقوقها، وكل ما فيها من 
وقصب وقوائم، وكل ما على ، )٢(غرس وشجر مثمر وغري مثمر، وعريش كرم

حرمي األرض من األشجار وكل حق هو لشرا، من أول مفتحه إىل آخر مصبه، من 
 .)٣ ("ء وحرميهارقاب األار ومقاسم املا

ومن املاء اليانقي والبدراين وتوابعه، يف حقوقه، بكذا ((: ن مبرو كتبتاوإن ك
 . مث تسوق الكتاب))كذا درمهاً

 ألنَّ الناس خيتلفون فيمن باع أرضاً هل يستتبع ))الغرس والشجر((: وإمنا ذكرنا
 .ما عليها من بناء وشجر
 . يستتبع: فمنهم من قال

 .قها فنعم، وإال فالومنهم من قال حبقو
                                     

 امها متشايعان ومشتاعان يف دار، أو أرض إذا كان: غري معزول، تقول: املشاع) ١(
 .له  وهم شيعاء، وكل شيء يكون به متام الشيء، أو زيادته فهو شياع،شريكني فيها

 إذا : عمل له عرشاً، وعرشه:ما يدعم به من اخلشب، وعرش الكرم: عريش الكرم) ٢(
 . عروش: واجلمع،عطف العيدان اليت ترسل عليها قضبان الكرم، والواحد عرش

ملقى : وحرمي البئر. ملقى طينه واملمشى على حافتيه وحنو ذلك: حرمي القناة والنهر) ٣(
النبيثة واملمشى على جانبيها وحنو ذلك، ويف احلديث حرمي البئر أربعون ذراعاً هو 

قى فيه تراا، أي أنَّ البئر اليت حيفرها الرجل يف موات املوضع احمليط ا الذي يل
فحرميها ليس ألحد أنْ ينـزل فيه، وال ينازعه عليها، ومسي به ألنه حيرم منع صاحبه 

 .منه، أو ألنه حمرم على غريه التصرف فيه
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فأما إذا كان باسم البستان فالشجر يدخل يف البيع، فيكون ذكر الشجر 
 .تأكيداً

 .وإذا كان باسم الدار فالبناء يدخل فيه عند اإلطالق
فأما األشجار اليت على الشوارع، على حرمي أراضي املزارع، و الدور فالبد 

 .عمن ذكرها، ألنها غري ثابتة يف نفس املبي
 .)٣( واإللفحانات)٢( والقفزان)١(وبعض الناس يكتب مساحة كل قطعة باجلربان

واألوىل أن ال تكتب إال إذا كان ممسوحاً متيقناً مقداره، ألنه إن نقص عن ما 
 .ذكر من املساحة، أو زاد أدى إىل املنازعة، ورمبا يبطل البيع يف بعض املسائل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 مقدار معلوم الذراع واملساحة، وهو :واجلريب من األرض. مجع جريب: اجلربان) ١(

 . جزء من مائة جزء من اجلريب:قفزة، كل قفيز منها عشرة أعشراء ، فالعشريعشرة أ
ا عند أهل العراق،  وهو من األرض قدر مائة وأربع وأربعني ذراع،مجع قفيز: القفزان) ٢(

 .هو مكيال تتواضع الناس عليه: وقيل
 .معاجم اللغة يف نعثر عليهامل : اإللفحانات) ٣(
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 الباب التاسع
 ةــنشراء طاحو

 زوجااشترى منه بيت طاحونة فيه ((:  كتبت)١(وإن كان املبيع طاحونة
، تشتمل على أربعة أرحية مركبة يف موضعني جبميع آالا من )) مركبتان)٢(ىرح

وفوق . رات اخلشبية واحلديدية، وغري ذلكا والدو)٤( والفيلج والبكرات)٣(القطب
 صحن للجمال متصل به، أحد حدود هذا البيت غرفة داخلة يف هذا البيع، ووراءه

 .مجيع ذلك، والرابع
 ألن ))تشتمل على أربعة أرحية مركبة يف موضعني جبميع آالا((: وإمنا قلنا

 .الناس خمتلفون يف لفظ الزوجني
 . هم أربعة أرحية، كل زوج يف دار:فمنهم من قال
:       تعاىلقال اهللا.  زوجان، يريد به الفردين، وبه ورد القرآن:ومنهم من قال

ٍنيجوا زلَقْنيٍء خكُلِّ ش وِمن ]اثنني ذكر وأنثى، وقال ملا يف ]٤٩: الذاريات 
 .أزواج أي أفراد، فاحترزنا عن أن يذهب وهم إىل أنه زوج واحد

 . يف اجلملة وإن كانت مركبة مثبتة يف الطني، ألنَّ الناس خمتلفون))ىالرح((: وإمنا ذكرنا
 فيه، ألنه وضع للنقل ال ىإذا ذكر البيت مطلقاً مل تدخل الرح: فمنهم من قال

 .للتأبيد
يدخل يف البيع احلجر األسفل دون األعلى، ألنه مثبت يف : ومنهم من قال

 .الطني، فاالحتياط يف ذكره
                                     

 الذي يلي :يت تدور باملاء، واجلمع الطواحني، والطحانال: الطاحونة والطحانة) ١(
 .الطحني، وحرفته الطحانة

 .اليت يطحن ا: الرحى) ٢(
القطب القائم الذي : احلديدة القائمة اليت تدور عليها الرحى، ويف التهذيب: القطب) ٣(

 .لعلياقطب الرحى اليت تدور حوهلا ا: تدور عليه الرحى، فلم يذكر احلديدة، ويف الصحاح
 ويف جوفها حمور ، وهي خشبة مستديرة يف وسطها حمز للحبل،مجع بكرة: البكرات) ٤(

 .تدور عليه
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 )١(وإن كان يف الطاحونة آلة، مثل صندوق لغربلة الدقيق وخنله، أو مثل قفاف
، فليذكر ذلك كله بعدده وصفته، )٣(، أو جرب)٢(و غرابيلاجلذب لغسل احلنطة، أ

 .إذ ال يدخل يف البيع إال بالشرط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ،شبه زبيل صغري من خوص جيتىن فيه الرطب: الزبيل، والقفة: مجع قفة: القفاف) ١(

 .وتضع فيه النساء غزهلن
 . الدقيق وغريه خنله، وغربلت:مجع غربال وهو ما غربل به، وغربل الشيء: الغرابيل) ٢(
 . وهو وعاء من إهاب الشاِء ال يوعى فيه إال يابس،مجع جراب: جرب) ٣(
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 الباب العاشر
 اممَّشراء َح

اشترى منه محاماً وساحته، واحلمام مشتمل ((: وإن كان املبيع محاماً كتبت
: د ذكر احلدود، مث تكتب بع))يه الثيابفعلى ثالثة بيوت، وعلى بيت خارج توضع 

، )١(حبدوده وحقوقه، ومطرح رماده، وموضع زبله، ومستنقع مائه، وبيت أتونه((
 إن )٣( اليت قدام احلمام، إن كانت مث صفَّة، أو احلانوت املتصل به للحجام)٢(والصفَّة
 .))كان

 واألتون بالذكر، ألن مطلق اسم احلمام لبيوته )٤(وإنما أردنا الساحة والبهو
 .ي مغتسلاليت ه

فأما ذكر عدد البيوت، فتأكيد، ألنَّ االسم يتناوهلا، وإن كثرت كاسم الدار 
 .يتناول البيوت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
: هو مولد، واألتون:  والعامة ختفيفه، واجلمع األتاتني، ويقال،بالتشديد، املوقد: األتون) ١(

 .أخدود اجلبار واجلصاص، وأتون احلمام
 .الظلَّة: لسمِك، والصفةمن البنيان شبه البهو الواسع الطويل ا: الصفَّة) ٢(
 قارورة :املصاص، يقال للحاجم حجام المتصاصه فم احملجمة، واحملجمة: احلجام) ٣(

 .جيمع فيها دم احلجامة عند املص
 .البيت املقدم أمام البيوت: البهو) ٤(
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 الباب الحادي عشر
 شراء حانوت

وإن كان املبيع حانوتاً من أسواق مرو، فإنَّ أراضيها غري مملوكة، أو من سواد 
ن مث عوضهم عمر بن اخلطاب، العراق وبالدها، فإنها كانت غنيمة، غنمها املسلمو

 .رضي اهللا عنه، وجعلها وقفاً للمسلمني، وضرب عليها أجرة، فال يصح بيع أُصوهلا
اشترى منه بناء وعمارة حانوت هي مبرو، يف حائطها، مث ((: فالوجه أن تكتب

، أحد حدوده، والرابع، حبدوده وحقوقه )١(يف سوقها العظمى مث يف صف البزازين
 أرضه فإنها غري داخلة يف البيع، بكل ما فيها من لنب وآجر وخشب ومرافقه، سوى

 . ))وقصب وأبواب وأغالق، وغري ذلك
 فإنَّ الطرق على األرض اليت مل تدخل يف البيع، فال )) وطرقه ((: وال تكتب

يف تلك الطريق الذي هو غري مملوك، مث إنَّ اسم  ومسلك جيوز أن يشرط ممر
 . البيت الواحداحلانوت، ال يتناول إال

وإن كان حتته شرب، أو فوقه غرفة، أو أمامه صفَّة ذكر كل ذلك، ليتناوله 
 .البيع

وإن كانت الصفَّة أمام احلانوت، موضوعة يف نفس الطريق الواسع الذي جيوز 
: االنتفاع جبوانبه من غري إضرار باملارة، وكان احلانوت نفسه مملوكة أرضه، كتبت

 .)) وعمارة، صفَّة قدامه، وبناء،نوتاشترى منه مجاعة حا((
 
 
 
 
 
 

                                     
بز ال:  ضرب من الثياب، وقيل: الثياب، وقيل:مجع بزاز وهو بائع البز، والبز: البزازون) ١(

 . أمتعة البزاز، ومهنته البزازة:من الثياب



 ٣٢     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثاني عشر
 شراء خان أو دار معروفة

وإن كان املبيع خاناً مشهوراً، أو داراً معروفة مشهورة، مثل خان جنيد مبرو، 
اشترى منه مجاعة ((: وخان حيىي بنيسابور، جاز لك أن تترك ذكر حدوده، فتقول

 عن التحديد نٍٍغتسوف خبان فالن، وهو مشهور ماخلان، الذي هو بكورة كذا املعر
 .))والوصف، لشهرته وظهور أمره

 ).حبدوده وحقوقه: (مل تكتب
واسم اخلان يتناول البيوت، العلو والسفل، واألشراب، والصحن، وو اخلان، 

 .فال حيتاج إىل تفصيل ذكرها
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 الباب الثالث عشر
 شراء جزء مشاع من دار

 من )١(اشترى منه سبعة أسهم((: اً مشاعاً من دار، كتبتوإن كان املبيع جزء
مخساها وثلث : ، وإنْ شئت قلت))مخسة عشر سهماً، وهو ثلثها وثلث مخسها

أحد حدود مجيع : مخسها مشاعاً يف مجيعها، غري مقسوم مث تذكر حدود الكل فتقول
 .هذه الدار

ء هو كذا سهماً، بالذي وقع عليه هذا الشرا: مث تكتب بعد الفراغ من احلدود
من مجلة كذا، مشاعاً غري مقسوم، من حدودها وحقوقها ومجيع مرافقها وسق 

 .الكتاب
:  من ضيعة من ذكر الشرب، أنت خمري بني أن تكتب)٢(ن كان هذا الشقصإو

ولشرب مجيع هذه الضيعة من املاء األصلي اخلراجي بستان ونصف بست، وبني أن 
 من الشرب األصلي اخلراجي بست واحد ونصف وملا وقع عليه هذا الشراء: تكتب

 .جمراه من ر كذا: بست، مث تكتب
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 واحد السهام اليت يضرب :مجع سهم، والسهم النصيب، والسهم يف األصل: األسهم) ١(

 وهي القداح، مث مسي به ما يفوز به الفاجل سهمه، مث كثر حىت مسي كل ،ا يف امليسر
 .نصيب سهماً، وجتمع على أسهم وسهام وسهمان

 .فة من الشيء، والقطعة من األرض، النصيب املعلوم غري مفرزالطائ: الشقص) ٢(
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 الباب الرابع عشر
 الحيلة في إسقاط الشفعة

: وإن باع داراً، وأراد تفصيالً يتعذر به على الشفيع طلب الشفعة، كتبت
عل اشترى منه سهماً من مائة سهم من مجاعة هذه الدار، مشاعاً غري مقسوم، وجت((

شراًء : مثنه عشرين ديناراً مثالً إن كان مجيع الثمن مائة دينار، مث تكتب بعد قولك
وافترقا عن تراٍض منهما ذا البيع حىت غاب كل : صحيحاً قبل ذكر قبض الثمن

 فاشترى فالن بن فالن أيضاً تسعة ،واحد منهما عن صاحبه، مث التقيا يف جملس آخر
 ))هم من مجاعة هذه الدار، مث تذكر مثنه، مثانني ديناراًوتسعني سهماً من مجلة مائة س

وقبض فالن البائع من فالن املشتري مجيع هذين الثمنني املذكورين : مث تكتب
يف هذا الكتاب، ومبلغهما مائة دينار، ونظر إليهما، ورضي ما، وأبرأه منهما براءة 

 .)١ (فقتنيقبض واستيفاء، وسلم إليه مجيع ما باعه منه يف هاتني الص
 . منهما ذا البيع األخريوافترقا عن تراٍض: مث تكتب
 .أقر املتبايعان بذلك: مث تكتب

 هو اجلار ألنك ذكرت يف الصفقتني بيع مجيع الدار، :والشفيع يف هذه املسألة
 ألنه يأخذ السهم بأضعاف )٢(فعلى أصل أيب حنيفة، رمحه اهللا، يتعذر عليه الشفعة

 .ن املشتري بالسهام األخر أوىل، إذ الشريك أوىل من اجلارمثنه، مث يكو
وأما إذا كان الشفيع شريكاً يف الدار بالنصف مثالً، فاذكر يف الصفقة األوىل 

                                     
 وتكون للبائع واملشتري، وإمنا قيل هلا صفقة ألم كانوا إذا تبايعوا ،البيعة: الصفقة) ١(

 .تصافقوا باأليدي
 ، فتزيده،لغة الزيادة، وهو أن يشفعك فيما تطلب حىت تضمه إىل ما عنده: الشفعة) ٢(

 ا إن كان وتراً واحداً فضم إليه ما زاده وشفعه به، وقال وتشفعه ا أي تزيده
كان الرجل يف اجلاهلية إذا أراد بيع منـزل أتاه رجل فشفع :  يف تفسري الشفعةالقتييب

 هي حق متلك العقار، أو ما كان يف حكم العقار من :إليه فيما باع فشفعه، وشرعاً
تري، فإذا مل يكن عقاراً فال شفعة فيه امللك املشترى مبقدار الثمن الذي قام على املش

 .عند عامة العلماء



 ٣٥ كتـاب الشروط والوثائق

 .بيع جزء من مائة بعشرين ديناراً، إن كان مثن نصف الدار مائة
مث تكتب شراء تسعة وتسعني سهماً من مجلة مائة سهم، بثمانني ديناراً، 

 يأخذ ذلك األول إن شاء بالعشرين، مث تكون  فالشفيع،له نصف الدار مبائة تجعلف
 نصفني يف قول بعض العلماء، وعلى قدر األنصباء السهام الباقيـة بينه وبني املشتري

يف قول بعض، فيتبعض عليه طلبه، ويقوم عليه بسعر غاٍل، وهذا عند أيب حنيفة، 
 به أحق جبميع الباقي، ألنه يأخذه حبقوقه، ومن وقال غريه إذا أخذ السهم األول صار

 .حقوقه الشفعة يف الباقي
وفيه طريقة أخرى تصح عند الشافعي، وهو أن يشتري الشقص مجلة بأكثر مما 

 مث يربأه ،قصد الشراء به، إن كان على ثقة من البائع أن يربأه عن الزيادة، مث يتفرقا
ذ بأصل الثمن، وهذا اإلبراء ال يلحق أصل  فعلى الشفيع أن يأخ.البائع عن الزيادة

 .العقد عندنا
برئ املشتري عن بعض الثمن قبل أن يقضي  إذا أُ:فأما أبو حنيفة فإنه يقول

بالشفعة للشفيع فذلك حمطوط عن الشفيع، وإن شاء وهب للمشتري جزءاً من الدار 
يبيع منه الباقي، ثبت الشفعة للجار، مثأوالً، إن كان الشفيع جاراً على قول من ي 

 . فيكون الشريك أوىل من اجلار
 
 
 
 



 ٣٦     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الخامس عشر
 )١(رسم الشراء بوآالة  

 قاالهذا ما شهد عليه فالن وفالن، شهدا مجيعاً و: تكتب أمام الشراء
 فاشهدوا على ،إنا نشهد عندكم ونشهدكم:  املسمني آخر هذا الكتاب)٢(للشهود
فالن، وهي امرأة حرة بالغة مبلغ النساء، مالكة ألمرها، ، أنَّ فالنة بنت )٣(شهادتنا

 عليها، وحنن نعرفها بذلك كله، ونعرفها بامسها )٤(مأمونة على ماهلا، غري حمجور
ونسبها ووجهها، معرفة صحيحة، أقرت عندنا يف صحة بدا وعقلها، وجواز 

وصوف يف أمرها، طائعة غري مكرهة، أنها وكلت فالناً ببيع ما هو حمدود وم
الكتاب، بعد كتاب الوكالة بالثمن املذكور فيه، وقبض الثمن وتسليم املبيع، وضمان 

 . فالن عنها هذه الوكالة خماطبة ومواجهة، وذلك يف شهر كذاقَِبلَالدرك، و
 :مث تكتب

هذا ما اشترى فالن من فالن، وكيل فالنة، حبق : بسم اهللا الرمحن الرحيم
 . اشترى منه كذا، وتسوق الكتاب موكلته،ِملِْكوكالتها من 

 
 
 

                                     
 ويراد ا االعتماد وتفويض األمر، ووكلت أمري إىل ،يف اللغة مبعىن احلفظ: الوكالة) ١(

 إثبات الوكالة، ويف الشريعة تستعمل يف : أجلأته واعتمد فيه عليه، والتوكيل:أيفالن، 
 .للغوي، وهو تفويض التصرف واحلفظ إىل الوكيلهذين املعنيني أيضاً على تقرير الوضع ا

 . العامل الذي يبني ما علمه:مجع شاهد، والشاهد: الشهود) ٢(
 إخبار :شهد الرجل على كذا، ويف الشريعة: يف اللغة خرب قاطع تقوله منه: الشهادة) ٣(

 .عن عيان بلفظ الشهادة يف جملس القاضي حبق للغري على آخر
 منع نفاذ : مطلق املنع، ويف االصطالح:، وهو يف اللغةمن احلجر: احملجور) ٤(

 ،وحجر عليه القاضي حيجر حجراً. تصرف قويل ال فعلي لصغر ورق وجنون
 .إذا منعه من التصرف يف ماله



 ٣٧ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب السادس عشر
 شراء الشقص

وكلت فالناً ببيع ما : فإن كان املبيع شقصاً مشاعاً، قلت يف كتاب الوكالة
 .وتسوق الكتاب. ذكر بيعه، مما حد ووصف يف هذا الكتاب، بعد كتاب الوكالة

ضي مثن املثل، ورمبا  ألنَّ إطالق البيع يقت))والثمن املذكور فيه((: وإمنا قلنا
 .يكون هذا البيع بأقل من مثن املثل

 ألنَّ من العلماء من ال جيعل التوكيل بالبيع توكيالً ))بقبض الثمن((: وقلنا
 .م املبيعيبقبض الثمن، وال بتسل

فأما ضمان الدرك، فتأكيد بعدما توىل الوكيل قبض الثمن، ألنَّ عليه العهدة 
 .يف هذه احلالة
ن الدرك، فالبد من ذكر ا توىل املوكل القبض، وأراد الوكيل ضمفأما إذا

الضمان يف كتاب الشراء، ولكن ال حيتاج إىل ذكر التوكيل بالضمان، بل يصح دون 
إذن املضمون عنه، لكي ينفعه ذلك يف حق الرجوع على موكله، إن غرم بسبب هذا 

 .الضمان شيئاً



 ٣٨     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب السابع عشر
 م الشراءفائدة آتاب الوآالة أما

وفائدة كتاب الوكالة أمام الشراء ليس أنه تثبت الوكالة بشهادة هذين عند 
الشهود الذي يبذلون خطوطهم على الوثيقة، لكن تثبت شهادام على شهادما، 

 .فيكونون شهود الفرع يف تثبيت الوكالة
 .فأما ثبوت الوكالة فإىل القاضي

ري، فأراد املشتري التوكيل، ليقع وإن أراد البائع نسخة وثيقة من املشت
 ،اإلشهاد على وكيله، كتبت توكيالً بالشراء، أمام كتاب الشراء، مثل ما ذكرنا

وكَّل فالن بشراء ما هو مذكور شراؤه يف هذا الكتاب، بعد كتاب الوكالة، : فتقول
اً وتسليم املبيع وأداء الثمن، وال تذكر ضمان الدرك، إال أن يكون الثمن شيئاً معين

 .خياف استحقاقه، وتسوق الكتاب
 . مث األحسن يف هذا الباب أن تكتب كتاب الشراء على املخاطبة

له فالن وكيل فالن، حبق  هذا الكتاب لفالن، يعين البائع، كتب: فتكتب
وكالته، بأمر موكله، وال تقل من ملك موكله، وأقر له جبميع ما فيه، أنك بعت مين 

وال وثيقة :  وسق الكتاب إىل قولك.اعة ضيعة هي مبروفاشتريت منك ملوكلي، مج
ووفرت عليك الثمن بتمامه، وتسلمت منك هذه الضيعة بشرا، : مبال، مث تكتب

ونظرت إليها ورضيت ا، وصار ذلك ماالً من أموال موكلي، وملكاً من أمالكه، 
نا ذا البيع، وكتبت  م، وافترقنا عن تراٍض)١(همرمه وعليه غُنوحقاً من حقوقه، له غُ
لك على نفسي، يف صحة بدين وعقلي، وجواز أمري، طائعاً،  هذا الكتاب حجة

 .وذلك
 
 
 
 

                                     
 .أي أنَّ من ينال نفع شيء جيب أن يتحمل ضرره )١(



 ٣٩ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثامن عشر
 شراء األب للطفل بماله

 : وإن اشترى األب، أو بعض القوام للطفل ِبماله عقاراً، كتبت
هو صغري يف هذا ما اشترى فالن، لولده الصغري فالن ومباله، حبق األبوة إذ 

:  ، ال أمر له من فالن، اشترى منه مجاعة الدار مث تكتب عند قبض الثمن)١(ِهِرجِح
 .وقبض فالن من فالن من مال ولده فالن، مجيع الثمن، وسق الكتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .ونشأ فالن يف حجر فالن أي حفظه وستره. ما بني يديه من ثوبه: احلجر) ١(



 ٤٠     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب التاسع عشر
 شراء األب من نفسه لولده الصغير بماله

 : ه كتبتفأما إذا اشترى من نفسه لولده مبال
هذا ما اشترى فالن، من نفسه لولده الصغري فالن، له ومباله حبق األبوة، متولياً 

 .طريف العقد، إذ هو صغري يف حجره ال أمر له، اشترى له من نفسه مجاعة الدار
وقبض فالن من نفسه لنفسه، من مال ولده هذا مجيع : مث تكتب عند القبض

وتسلم له من نفسه مجيع هذه : ند التسليموتكتب عالثمن بتمامه، وهو كذا كذا، 
له، تسليماً صحيحاً، مث خري نفسه يف هذا البيع يف جملسه يف الفسخ  الدار اليت اشتراها

 .فاإلجازة، فاختار اإلجازة، وأبرم العقد، مث فارق جملسه ذلك عن رضا منه ذا البيع
ه وعقله، وجواز أقر الوالد جبميع ما يف هذا الكتاب، يف صحة بدن: مث تكتب

 … وذلك ،أمره، طائعاً غري مكره



 ٤١ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب العشرون
 شراء ولي الصبي عقارًا من ماله

 :وإن كان يبيع ويل صيب عقاراً من ماله كتبت
هذا ما اشترى فالن من فالن القيم، يف مال فالن بن فالن، وهو صغري الثابت 

يف بيع ما ذكر بيعه يف قيامه يف ماله، من جهة القاضي فالن، وهو ما دون من قبله 
هذا الكتاب، للغبطة اليت فيه، واحلاجة املاسة إليه، اشترى منه من مال هذ الصغري 

 .مجاعة دار، وسق الكتاب



 ٤٢     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الحادي والعشرون
 شراء أرض مزروعة دون الزرع

وإن اشترى أرضاً مزروعة، دون الزرع الذي فيها، فإطالق العقد عندنا 
 .الزرع إىل وقت احلصاديوجب للبائع حق ببقية 

: حبدودها وحقوقها ومجيع مرافقها: فإن أراد شرط القطع كتبت إىل قولك
إال الزرع النابت فيها فإنه خارج من هذا البيع، وقد شرط املشتري على البائع يف ((

: مث اكتب. )) هذا البيع أن حيصد زرعه، ويفرغ األرض املبيعة فيسلمها فارغةةعقد
 .تابوسق الك. الثمن
 
 
 
 
 



 ٤٣ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثاني والعشرون
 شراء نخل وعليه ثمر

وكذلك لو اشترى خنالً وعليه مثر، خارج من املبيع، شرط فيه القطع أيضاً 
على ما ذكرنا، ألنه إذا مل يشترط يثبت حق اإلبقاء فيه، والبيع صحيح قبل بدء 

بطل البيع عندنا الصالح، أو بعده، خبالف ما لو اشترى الثمرة ومل يشترط القطع، في
 . إن كان قبل بدء الصالح، ويثبت حق اإلبقاء ، إن كان بعد بدء الصالح

وإن كانت الثمرة مل تؤبفأراد املشتري حصوهلا له كتبت)١(ر  : 
 ألنك إذا مل تشرط مل يدخل ))اشترى منه هذه النخيل مع الثمار اليت عليها((

 .يف البيع عند أيب حنيفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .أبر النخل والزرع أصلحه، وأبرت النخلة لقحتها، وزمن اإلبار زمن تلقيح النخل) ١(



 ٤٤     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثالث والعشرون
 شراء ثمر النخيل

 وال ،وإن اشترى منه مثر النخيل فجائز شرط إبقائه عندنا بعد بدء الصالح
 .جيوز قبله، والرسم فيه ما ذكرنا

 :وإن أردت كتبة الوثيقة عليها كتبت
اشترى منه الثمار اليت على خنلة منبتها يف موضع كذا، وحدودها كذا، وتلك 

 .عند املتبايعني، أحاط ا بصرمها وعلمهما، مث سق الكتابالثمرة معلومة 



 ٤٥ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الرابع والعشرون
 شراء غرفة فوق البيت

 :وإن كان املشتري غرفة فوق بيت أو حانوت كتبت
اشترى منه مجيع الغرفة املثبتة فوق بيت خزانة، هي بكورة كذا، يف خان كذا، 

لرابع من بيوت اخلان، على هذا على ميني داخل اخلان، وهو البيت الثالث، أو ا
اجلانب، أحد حدود مجيع اخلان كذا، والرابع، إن مل يكن اخلان مشهوراً، وإن كان 

 .مشهوراً تركت حتديده
مث اذكر حد الغرفة إن كانت . ذكر حد هذا البيت الذي فوقه الغرفةامث 

ل، مث حواليها غرف، وإن مل يكن حواليها إال هواء اكتفيت بتحديد البيت األسف
حبدود هذه الغرفة، وحقوقها ومرافقها وحق املرتقى إليها، ومجيع ما تشتمل : كتبت

 .وسق الكتاب. جر واخلشب،وغري ذلكهي عليه من اللنب واآل



 ٤٦     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الخامس والعشرون
 شراء بيت منفرد عن دار

وإنْ كان املشترى بيتاً منفرداً عن دار، حددت الدار كلها، كما ذكرنا، مث 
ذا البيت أنه صيفي، أو شتوي وتذكر أنَّ أحد حدوده ينتهي إىل صفَّة من هذه سم هل

الدار، والرابع إىل و منها، وتذكر أن من حقوقه حق ممر الطريق يف هذا البهو إىل 
 .هذا البيت

وإن اشتراه دون حق املمر، يريد حتويل بابه إىل دار له متصل ذا البيت املبيع، 
له يف هذه الدار، يعين دار البائع، حق ممر إىل هذا البيع   ليسذكر ذلك، وهو أنه

املبيع، ألنه إذا كان ممره يف داره وأطلق العقد ثبت له حق املمر، كما لو اشترى داراً 
 . مملوكة للبائع، ثبت يف الزقاق حق املمر)١(يف زقاق

 دون البعض، ذكرت مساحة ما )٢(وإن كان يشتري بعضاً من الصحن
، طوالً وعرضاً، وتدخله يف حد، وجتعل أحد حدوده ينتهي إىل باب الصحن، يشتري

وتذكر أنَّ منتهى هذه املساحة كانت معلومة عند املتبايعني مشاهدة وإحاطة عند 
العقد، ألنَّ العلماء اختلفوا فيمن اشترى ذرعاناً من جانب معني من أرض، ومل 

 .وسق الكتاب. املساحةيعرف يف احلال ذلك املنتهى الذي تنتهي إليه 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                     
 .السكة: الزقاق) ١(
 .ساحة وسط الدار، واجلمع صحون: الصحن) ٢(



 ٤٧ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب السادس والعشرون
 رسم في اإلجارات

له جبميع ما فيه، إين استأجرت منك  له فالن، وأقر هذا كتاب لفالن كتبه
مجيع ما أجرته مين، وهو ضيعة، موقعها مبرو، يف ركذا، يف قرية كذا، تشتمل )١(ِعب 

ودها كذا، والرابع، وتذكر شرا،  متفرقة، منها قطعة أحد حد)٢(على قطع أرضني
 فإنَّ ))ما عليها من غرس وشجر((: وال تكتب، ))حبقوقها وحدودها((: مث تكتب

 .الشجر ال يقبل اإلجارة
سنة واحدة، أوهلا كذا، وآخرها كذا، إجارة صحيحة، بشرط أن ((: مث تكتب

جرته، أعجل لك األجرة مىت طالبتين ا، من غري تأخري، وتسلمت منك ما استأ
 منا ذا العقد، وكتبت هذا الكتاب ونظرت إليه، ورضيت به، وافترقنا عن تراٍض

 .))…حجة لك على نفسي يف صحة بدين وعقلي وجواز أمري، طائعاً، وذلك
 . ألنَّ من أصحابنا من أثبت خيار الس يف اإلجارة))االفتراق((: وإنما كتبنا
 ألنَّ العلماء اختلفوا فيمن ))ةبشرط أن أعجل لك األجر((: وإنما قلنا
 .ًاستأجر مطلقا

ال يلزمه من األجرة إىل بقدر ما ميضي من الزمان، ومل خيتلفوا : قال أبو حنيفة
 . شرط التعجيلأفيه إذا 

على أن ((: فإن استأجره بأجرة مؤجلة إىل آخر املدة، ذكرت ذلك فقلت
 .))أؤدي هذه األجرة عند انقضاء هذه املدة من غري تأخري

 عند انقضاء كل شهر أن أؤدي من عليأنَّ : وإن كان شرط التنجيم كتبت
 . هذه األجرة ما خيص يف ذلك الشهر ، وهو كذا كذا

 
 

                                     
 : ومجعه،احمللة، والربع املنـزل والدار بعينها، والوطن مىت كان وبأي مكان: الربع) ١(

 .أربع ورباع وربوع وأرباع
 .مجع األرض: ناألرضو) ٢(



 ٤٨     كتـاب الشروط والوثائق

، فتكتب يف آخر الوثيقة اليت هي )١(فأما األشجار يف الضيعة فسبيلها املساقاة
هذه وقد دفعت إليك األشجار اليت هي من مجلة ((: حجة املستأجر على اآلجر

الضيعة يف حوائطها، وعلى حرميها، والكرم الذي هو من مجلتها، لتسقيها وتتعهدها، 
على أنَّ ما رزق اهللا تعاىل من مثارها كان بيننا على ألف سهم، يل سهم واحد وباقي 

 .مث تكتب التاريخ، ))سهامه لك، مساقاه صحيحة
. ا يف الكرم والنخلواملساقاة جائزة عند أكثر الفقهاء، إال عند أيب حنيفة، هذ

فأما يف غريمها فال جتوز يف أحد قويل الشافعي، وإنما تصح مثل هذه املساقاة من 
 .املالك، أو من الوكيل، الذي أذن له املالك يف مثل هذه املساقاة

فأما ويل اليتيم، أو الوكيل املطلق وكالته، فليس له أن جيعل للعامل أكثر مما 
 .يكون قدر أجر مثله

أما أن جيعل سهماً من ألف سهم للصيب، والباقي للعامل فهو باطل، كما لو و
 .باع ماله مبا ال يتغابن الناس مبثله

وإن جعل املساقاة مشروطة يف األجرة، كان من مجلة العقدين يف عقدة فال 
 .يصح أيضاً

وإن أراد اآلجر أن يشترط على املستأجر خراج الضيعة، فزد بقدر اخلراج 
 .لى األجرة، مث اكتب قبض ما هو أصل األجرةواملؤن ع

وقد أذنت لك يف دفع ما بقي عندك، من هذه األجرة إىل السلطان، : مث اكتب
يف خراج هذه الضيعة ومؤنه عند وقوع املطالبة به، وتأخذ الرباءات الصحيحة حجة 

 وإال ، ويل عند السلطان، وهذا من بعد ما ذكرت أنَّ مجيع األجرة حالعليلك 
 . وذلك أجل جمهول،فيوهم ذلك أنَّ بعض األجرة مؤجل إىل وقت مطالبة السلطان

                                     
يف كالم احلجازيني هي املعاملة يف كالم أهل العراق، وهي يف النخيل : املساقاة) ١(

 فالن فالناً خنله، أو كرمه إذا ىساق: والكروم على الثلث والربع وما أشبهه، يقال
بار وغريه، إلدفعه إليه، واستعمله فيه، على أن يعمره ويسقيه، ويقوم مبصلحته من ا

هللا منه فللعامل سهم من كذا كذا سهماً مما تغله، والباقي ملالك النخل، فما أخرج ا
 . عقد على العمل ببعض اخلارج مع سائر شرائط اجلواز:وهي يف عرف الشرع



 ٤٩ كتـاب الشروط والوثائق

كتبت)١(فقْوإن كان اآلجر قيماً يف و : 
هذا كتاب لفالن، كتبه له فالن، القيم يف وقف فالن، من جهة القاضي فالن، 

 .وأقر له جبميع ما فيه، وسق الكتاب
كتبت فيه على الرسم الذي وإن كان مجيع األجرة هو قدر اخلراج واملؤن، 

وأذنت لك يف صرف هذه األجرة ، إىل اخلراج واملؤن، وإن شئت : ذكرنا، مث تكتب
 .دفعتها إيل مىت طالبتك ا

فأما اشتراط اخليار عند ابتداء كل شهر، فذاك ال جيوز عندنا، وجيوزه أبو 
 .حنيفة، رمحه اهللا

 لة العقد، مثل أن يكون يف شعبانوال جيوز أن جتعل ابتداء املدة متراخياً عن حا

 .فتؤاجر من ابتداء رمضان، وجوزه أبو حنيفة
وهكذا إن كان يف إجارة رجل شهراً، أراد إجارته من آخر شهراً مستقبالً 

 .فقد جوزه بعض أصحابنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
هو منع التصرف يف رقبة العني اليت ميكن االنتفاع ا، مع بقاء عينها، وجعل : الوقف) ١(

 .اءاملنفعة جلهة من جهات اخلري ابتداء وانته



 ٥٠     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب السابع والعشرون
 إجارة المشاع

 . يف شراء املشاعوإجارة املشاع جائزة عندنا، والرسم فيها كالرسم
 .ومل جيوزه أبو حنيفة إال إذا أجر من شريكه
  .)) وآخرها انقضاء هذه املدة ((: وإذا ذكرت أول املدة فيكفيك أن تقول
 .إذ قد صار االنقضاء معلوماً بذكر االبتداء



 ٥١ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثامن والعشرون
 استئجار الحانوت وآالته
ثل أن يستأجر حانوتاً للخبز، ورمبا يكون مع احلانوت الذي يستأجره آلة، م

 ومعجن، )٥( وكلبتني)٤( وحمراث)٣( وغطاء للتنور)٢( ومسح)١(ومعه ميزان وتابوت
فيجب أن تذكر كل ذلك وصفاته، وتذكر أنَّ املستأجر قد تسلم كله، وعليه رده 

 .عند انقضاء املدة
 .ذكرفإن كان املعجن مثبتاً يف الطني فالصحيح أن ال يدخل يف العقد إال بال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .الصندوق الذي حيرز فيه املتاع: التابوت) ١(
 .الكساء من الشعر: املسح) ٢(
 .ن الذي خيبز فيهوالكان: التنور) ٣(
 .خشبة حترك ا النار يف التنور، وحمراث النار مسحاا اليت حترك ا النار: احملراث) ٤(
 .ما يأخذ به احلداد احلديد احملمي: الكلبتان) ٥(



 ٥٢     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب التاسع والعشرون
 استئجار رجل للحج أو العمرة
 إجارة احلج،  رمسـه يفوإن استأجر رجالً لعمل من حج، أو عمرة، فتذكر

هذا كتاب لفالن وصي فالن، الثابت وصايته إليه، كتبه له فالن، : وهو أن تكتب
 ه، ومن مجلتها أن تدفع مخسني وأقر له جبميع ما فيه، أنَّ فالناً أوصى إليك بوصايا

، فتستأجره )١(ديناراً، صفتها كذا، إىل رجل أمني، حج عن نفسه حجة اإلسالم
بذلك فيخرج حاجاً عنه، ويأيت حبجة مث بعمرة، يف شهور سنة كذا، فاستأجرتين ذا 

  .املال وهو قدر أجر مثل هذا العمل
 )٢(وصاياه، بعد جهازهأنَّ ثلث ماله احتمل هذه الوصية، وسائر : أو تكتب

 أهل )٣(مبيقات  فأحرم،وكفنه، وقضاء ديونه، فآجرت نفسي منك ألخرج من مرو
يف وقته، وأرمي اجلمار،   عن هذا املوصي، وأقف بعرفة)٤(الشرق، باحلج املفرد

بني الصفا واملروة، وأشهد املشاهد، مث أفرد عمرة بعد  وأطوف بالبيت، وأسعى
 ا عنه أيضاً ، وأطوف وأسعى وأمتم العمرة إجارة صحيحة، ى، أجيءن من ِم)٥(النفر

وقبضت منك هذا املال معجالً، قد شرطنا تعجيله يف عقد اإلجارة فنظرت إليها، 
                                     

 . احلج الذي وجب بعد اإلسالم: محجة اإلسال)١(
 .ما حيتاج إليه: جهاز امليت) ٢(
هذا ميقات أهل الشام، للموضع : الوقت املضروب للفعل واملوضع، يقال: امليقات) ٣(

 اتسع إذا بين حده، مث ، وقَّت الشيء يوقِّته ، ووقَته يِقته:الذي يحرمون منه، تقول
 .ميقات: لموضع فأطلق على املكان، فقيل ل،فيه

 .أن حيرم باحلج ال غري: احلج املفرد) ٤(
)٥ (فْالنالتفرق، ونفر احلاج من مىن نفراً، ونفر الناس من مىن ينفرون نفراً، وهو يوم : ر

هو اليوم الثاين من أيام : يوم النفر األول، قال ابن األثري: النفر، ويف حديث احلج
هو يوم النحر، مث يوم القر، مث يوم النفر :  ويقال. اليوم الثالث:التشريق، والنفر اآلخر

يوم النوم النفر، وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس فيه من : األول، مث يوم النفر الثاين، ويقال
 .مىن، وهو بعد يوم النفر



 ٥٣ كتـاب الشروط والوثائق

 .ورضيت ا، وعلى القيام ذا العمل، يف هذا الوقت املذكور من غري تأخري



 ٥٤     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثالثون
 استئجار رجل للحج والعمرة

على أن أحرم من : ، ذكرت فقلت)٢(، أو متتعاً)١(اناًريه ِقوإن كان املشروط عل
املتعات باحلج والعمرة معاً، وأجيء ما عنه، وأطوف بالبيت، وأسعى بني الصفا 
املروة قبل الوقوف، مث أقف بعرفة، مث آيت بأفعال العمرة كلها، من الطواف والسعي 

لك معلوماً عندنا، ودفعت ورمي اجلمار، وشهود املشاهد كلها، بعدما كان مجيع ذ
 فأتصدق بلحمها على ،إيل من مال هذا املوصي ديناراً ألشتري به مبكة شاة وأذحبها

 .فقراء مكة جرباً مبا كان يف النسكني من سبب القران
ألحرم من املتعات عن هذا املوصي بعمرة، وآتى : وإن استأجر للتمتع كتبت

أقف بعرفة وأشهد املشاهد، وأرمي اجلمار، بأعماهلا، مث أحرم عنه حبج من جوف مكة، و

                                     
 وطواف ، وإحرام واحد، وتلبية واحدة،ية واحدةناجلمع بني احلج والعمرة، ب: القران) ١(

 .لبيك حبجة وعمرة:  واحد، فيقوليع وس،واحد
أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، فإذا أحرم وهي العمرة إىل احلج، : املُتعة واِملتعة) ٢(

بالعمرة بعد إهالله شواالً فقد صار متمتعاً بالعمرة إىل احلج، ومسي متمتعاً بالعمرة إىل 
ملروة، وحل من عمرته، احلج، ألنه إذا قدم مكة وطاف بالبيت، وسعى بني الصفا وا

 عليه يف حرموحلق رأسه، وذبح نسكه الواجب عليه لتمتعه، وحل له كل شيء كان 
إحرامه، من النساء والطيب، مث ينشئ بعد ذلك إحراماً جديداً للحج وقت وضه إىل 
مىن، أو قبل ذلك، من غري أن جيب عليه الرجوع إىل امليقات الذي أنشأ منه عمرته، 

أي انتفاعه وتبلغه مبا انتفع به، من حالق وطيب  ،ه بالعمرة إىل احلجفذلك متتع
وتنظف وقضاء تفث وإملام بأهله إن كانت معه، وكل هذه األشياء كانت 
حمرمة عليه، فأبيح له أن حيل وينتفع بإحالل هذه األشياء كلها، مع ما سقط 

ع بالعمرة يف عنه من الرجوع إىل امليقات واإلحرام منه باحلج، فيكون قد متت
 فأجازها ،أيام احلج، أي انتفع ألنهم كانوا ال يرون العمرة يف أشهر احلج

 .اإلسالم
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 . كما ذكرنا)١(يدوأطوف بالبيت، وأسعى بني الصفا واملروة، مث اكتب ذكر مثن اهلَ
وإنما ذكرنا يف القارن طوافني وسعيني خروجاً من اخلالف، وإال فعندنا يكفيه 

 .طواف وسعي واحد بعد الوقوف
 . مذهب الشافعي ملا دخل يف القران فهو))جرباً((: وقولنا

فأما عند أيب حنيفة فهو دم نسك، ولكن ال خالف أنَّ دم القران والتمتع على 
املستأجر دون األجري، خبالف دم ترك املتعات، أو دماء احملظورات، فإنَّ ذلك ال 

 .يتناوله اإلذن
فأما الذي يصح على أصل أيب حنيفة، فهو أن تكتب الكتاب لفالن وصي 

له فالن، وأقر له أنَّ فالناً أوصى   عند القاضي فالن، كتبه)٢(صايتهفالن، الثابت و
إليك بدفع كذا كذا ديناراً، إىل رجل أمني قد حج عن نفسه حجة اإلسالم، ليخرج 
حاجاً عنه ومعتمراً، فيحرم ما عنه من املتعات، ويشهد املشاهد، ويستنفق من هذا 

فراغه من النسكني باملعروف، فإن فرغ املال من يوم خروجه من بلد كذا، إىل يوم 
له وصية، وإنك سألتين أن أتوىل القيام ذا النسك،  وعنده من هذا املال بقية فهي

فأجبت إىل ذلك، وأذنت يل يف االستنفاق منه، كما سبق ذكره، فقبضت املال منك 
 ونظرت إليه، ورضيت به، وعلى أن أخرج يف هذا العام، وهو عام كذا، فأحج عنه

 يف يدي من هذا املال شيئاً لَضوأعتمر قارناً بينهما، وأقوم بشرائط النسكني، فإن فَ
ذحبت هدياً للقران، فما فضل بعد ذلك فهو وصيته يل من هذا املوصي، فإن عجزت 

 رد مجيع ما قبضته إليك من غري تأخري، وكتبت يعن القيام به حيل بيين وبينه، فعل
 .لكتابهذا الكتاب حجة لك، وسق ا

وإنما ذكرنا أنه قد حج عن نفسه حجة اإلسالم احتياطاً، أو خروجاً عن 
فما فضل فهو : اخلالف وإال فالضرورة عنده أن حيج عن غريه دائماً، جاز قولنا

                                     
 .ما أُهدي إىل مكة من النعم: اهلدي) ١(
والوصية، لغة اسم للفعل أوصى ووصى ، وأوصيت له بشيء، وأوصيت : الوصاية) ٢(

، وهو من األضداد، له  إذا جعلته وصيك، والوصي، الذي يوصي، والذي يوصى:إليه
 . أوصياء، ومسيت وصية التصاهلا بأمر امليت:، ومجعها مجيعاًي وص:واألنثى



 ٥٦     كتـاب الشروط والوثائق

 . للوصية، ألنَّ الوصية جتوز باهول
 



 ٥٧ كتـاب الشروط والوثائق
 الباب الحادي والثالثون

  صحيحة)١(رسم مزارعة
له أنك استأجرتين حلراثة النصف من  ن، وأقرله فال هذا كتاب لفالن، كتبه

أرض لك بقرية كذا، حدودها كذا، ولزراعتها وحصاد زرعها، واألعمال اليت حتتاج 
إليها، إىل متام حتصيل ذلك الزرع، من دياسة وتنقية وغري ذلك بعدما كانت األعمال 

 )٢(صف منفعةمعلومة عندنا مجيعاً، استأجرتين فأجرت نفسي منك هلذا العمل، بن
هذه األرض املذكورة يف هذا الكتاب، سنة واحدة، أوهلا كذا، إجارة صحيحة 
فملكت ذا العقد نصف منفعة هذه األرض، وملكت منفعيت لنصف هذا العمل 
املذكور املسمى، مث أحضر كل واحد منا من احلنطة كذا، ومن الشعري كذا، وخلطنا 

ً بيننا، وزرعنا بذلك هذه احلنطة باحلنطة، والشعري بالشعري، حىت  صارت مشاعا
 والزرع فهو مشاع بيننا، حبكم شيوع البذر )٣(الضيعة، فما أخرج اهللا تعاىل من الريع

بيننا، وعلى القيام بباقي األعمال املذكورة، وهلذه األرض من الشرب كذا كذا بستاً، 
 .قد دخل نصف ذلك يف عقد هذه اإلجارة شرباً هلا

بذور من عند رب األرض كما جرت به عادة املزارعة فاكتب مث إن كان مجيع ال
أنَّ لفالن عليه  وأقر فالن،:  لرب األرض، باستقراض نصف البذور، فتقول)٤(اركَّإقرار اَأل

استقرضه منه فأقرضه  من احلنطة كذا، ومن الشعري كذا، ديناً واجباً وحقاً الزماً، وقرضاً
إن كان البذر من عند األكار كما جرت به عادة و. إياه، وعليه رده مىت طالبه به

وإنما مل نذكر .  فاكتب إقرار رب األرض لألكار بنصف البذر، كما ذكرنا)٥(املخابرة،
وز حصره بزمان معلوم، إذ املدة يف عمل األكار، ألنَّ العمل بعدما صار معلوماً فال يج

 .نقصال يتفق ذلك العمل يف ذلك الزمان من حيث ال يزيد وال ي
                                     

 .له شرعاً عبارة عن العقد على املزارعة ببعض اخلارج بشرائطه املوضوعة: املزارعة) ١(
 .اسم ما انتفع به: املنفعة) ٢(
يوعاً ورياعاً كل ذلك زكا راع الطعام وغريه يريع ريعاً ور. النماء والزيادة: الريع) ٣(

 .هي الزيادة يف الدقيق واخلبز: وزاد، وقيل
 .احلراث: الزراع، واألكار: األكار) ٤(
أن تزرع على : املزارعة ببعض ما خيرج من األرض، وهو اِخلرب أيضاً، واِخلرب: املخابرة) ٥(

 .النصف، أو الثلث من هذا، واشتقت من خيرب ألنها أول ما أُقطعت كذلك
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 الباب الثاني والثالثون
 )١(في الرهن رسم

تكتب إقرار الراهن باملال، على حنو ما ذكرنا يف اإلقرار إما حاالً وإما مؤجالً، 
غري معدم وال مقل، وأقر فالن أنه رهن من فالن صاحب هذا : مث تكتب بعد ذلك

كذا، وحدودها كذا،  موقعها ،الدين، ذا املال املذكور يف هذا الكتاب مجاعة دار
 وما فيها من بناء وغرس وشجر، إن كان يف وسط ، وحقوقها، ومرافقها،حبدودها

 وال خيار بوجه من ،الدار شجراً، رهناً صحيحاً مقبوضاً مسلماً، ال شرط فيه يبطله
الوجوه، وقد سلم إليه هذه الدار اليت رهنها منه تسليماً صحيحاً، مل يبق دوا حائل، 

ه ونظر إليها، ورضي ا، واستوىل عليها، واستحق إمساكها وحبسها، ما فتسلمها من
 .دام له على الراهن شيء من هذا الدين، وذلك

 ألنَّ ))وال خيار يبطله((: ومل نقل، ))وال خيار بوجه من الوجوه((: وإنما قلنا
 .وخيار الس ال يثبت أيضاً.  أم كثرشرط اخليار يف الرهن يفسد الرهن قلَّ

 .التفرق عن الس ذا املعىن: ومل نكتب
 ألنه قد يدعي أين أقبضت ))واستوىل عليها من حيث ال حائل دوا((: لناووق

فيقضى له . قوالً، وظننت أنَّ القبض بالقول يصح، فحلفوا املرن أنه قبض فعالً
 .بذلك عند الشافعي

 وكَّل فالن هذا وقد((: وإن أردت زيادة احتياط كتبت يف آخر الكتاب
الراهن، فالن بن فالن، يسمى أجنبياً، وقد وكَّله ببيع هذه الدار إذا حل األجل 
املذكور، إن مل يكن قضى حقه هذا ببيعها بسعر اليوم، ويقبض الثمن ويسلم املبيع 

 إن كان فيه وفاء حبقه، أو توفري مجيعه عليه إن ،وتوفري حق هذا املرن منه بتمامه
، وكالة صحيحة، وأوصى إليه مبثل ذلك، إن حدث به حدث حصل دون حقه

 .))الوفاة، وصاية ثابتة ، وقبل فالن هذه الوكالة والوصاية، وذلك يف كذا
                                     

رهنت فالناً : لغة هو ما وضع عند اإلنسان، مما ينوب مناب ما أخذ منه، يقال: الرهن) ١(
 حبس :وشرعاً.  رهون ورهان ورهن: إذا أخذه رهناً، واجلمع:داراً رهناً، وارنه

 .شيء مايل حبق ميكن استيفاؤه منه كالدين حقيقة، أو حكماً
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وإنما جعلنا الوكيل بالبيع غري املرن، أنه إذا وكَّل املرن فباع مل يصح قبضه 
ح قبضه بعد ذلك من  وإن قبضه للراهن، مل يص.لنفسه من املشتري، إن قبضه لنفسه

 . بع لنفسك مل يصح ذلك: وإن قال.نفسه لنفسه
وكلما عزلتك عن هذه الوصاية والوكالة فأنت ((: وبعض الناس يكتب

 . وال ينبغي أن تكتب ذلك))وكيلي
:  بطلت الوكالة أصالً، وإن مل يقل))وكلتك ذا الشرط((: أما عندنا فإن قال

 مل يصح هذا التوكيل الثاين ))ا عزلتك فأنت وكيليكلم((: ولكن قال، ))ذا الشرط((
 .املعلق باحلظر

 فبدون هذا الشرط تلزم الوكالة األوىل، حىت ال يصح :وأما عند أيب حنيفة
فيها العزل إذا كان مبسألة صاحب احلق وقبل الوكيل، وكذلك قال يف 

 . ، إذا وكل مبسألة اخلصم مل يصح عزله)١(اخلصومات
نَّ هذا الوكيل لو عزل نفسه مل يصح، والوصي بعد موت وأبلغ من هذا أ

 .املوصي ال ميكنه أن يعزل نفسه
 ليس من تعليق الوكالة بالشرط ))وكَّله ببيع هذا عند حلول األجل((: وقلنا

 إذا حل ((: قت، إنما التعليق بالشرط أن تقولوبسبيل، بل هي وكالة منجزة بعمل م
 .وذلك ال جيوز يف ظاهر مذهبنا، ))هذا احلق فأنت وكيلي ووصيي

 
 
 
 
 
 
 

                                     
غلبه : صمه خصاماً وخماصمةاجلدل، وخا: واخلصومة. مجع خصومة: اخلصومات) ١(

 .باحلجة
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 الباب الثالث والثالثون

 رهن المشاع
ولو أراد . ورهن املشاع جائز عندنا والرسم يف كتبته كالرسم يف بيع املشاع

 .املرن االنتفاع بالدار املرهونة كتبت بعد ذكر الرهن
ا يف عقد  الراهن فالن هذه الدار من فالن من غري شرط كان بينهموقد أجر

وال يف أصل البيع الذي : الرهن، وال يف أصل اإلقراض إن كان الدين قرضاً، وقلت
 وتذكر املدة ،ثبت به هذا الدين، إن كان الدين من مثن متاع، حبدودها وحقوقها

 وأنه قبض األجرة، وافترقا عن الس على ما ذكرنا يف ،وأجرا مخسة دراهم مثالً
 .كتاب اإلجارة
 املنفعة املساقاة على ة كان املرهون شجراً، أو كرماً كتبت بعد ذلك، إجاروإن

أنه ساقاه منه كذا كذا، ليتعهدها العامل هذا، ويكون ما حيصل : ما ذكرنا، تكتب
 . والباقي للعامل،من الثمر على ألف سهم، سهماً منه للمالك

:  وعقد الرهن يدي عدل كتبت بعد ذكر الدينلىوإن كان الرهن موضوعاً ع
وقد سلم فالن هذا العبد املرهون، أو الدار املرهونة، إىل فالن بن فالن، بإذن املرن 
يف تسليمه إليه، ورضا منه، بتعديله على يديه، ليكون حمفوظاً عنده، مقبوضاً قبض 
وثيقة، إىل أن يتم قضاء هذا الدين عند حلول األجل وفكاك الرهن، فتسلم منه فالن 

ن شاء وكَّل هذا األجنيب العدل، وأوصى إليه بالبيع وتوفري حق إمث . صحيحاًتسلماً 
 .املرن على ما ذكرنا
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 الباب الرابع والثالثون

 حْلرسم آتاب الصُّ
ه فالن وفالن وأمه فالنة بنت فالن، وأقروا له اهذا كتاب لفالن، كتبه له أخو

وإيانا بنني وزوجة، وترك من جبميع ما فيه، أنَّ أباك فالن بن فالن تويف، وخلفك 
 والناطق، وغري ذلك، ما )٣( والصامت)٢( والفروع)١(صنوف األموال من األصول
 يف يدك يوم وفاته، وطالبناك حبصصنا منها، بعدما )٤(ختلف منه، وكانت تركته

كانت احلصص معلومة، وهي إحدى وعشرون سهماً من أربعة وعشرين سهماً من 
 فأقررت لنا ،ةبع ونصيب كل ابن س،وجة ثالثة أسهمهذه التركة، نصيب الز

حبقوقنا، مث دعوتنا إىل الصلح عن مجيع حقوقنا يف هذه التركة، بعدما كان مجيعها 
 فأجبناك إىل ،معلوماً أصنافه ومقاديره عندنا، حىت مل يشذ منه شيء عن علمنا

 ،فتها كذاالصلح، وصاحلناك عن مجيع حقوقنا يف هذه التركة على مائة دينار، ص
لْصين حرغبة وطواعية، بعدما مل يكن يف التركة شيء من النقود، والشيء من الد 

على الناس، بل كانت عوعقاراً معلومة، وقبضنا مجيع ما وقع عليه هذا )٥(وضاًر 
 ورضينا به، وأبرأناك من مجيعه، براءة ،الصلح بتمامه وكماله، ونظرنا إىل مجيعه

 لنا وال ألحد منا وال ألحد من قبلنا عليك وال يف يدك وال بققبض واستيفاء، فلم ي
عندك بسبب هذا اإلرث حق من احلقوق، بوجه من الوجوه، ال قليل وال كثري، وال 

 من هذه )٧( عليك بدعوى)٦(بقيت لنا عليك طلبة وال تبعة، وليس لنا إقامة بينة

                                     
 .مجيع املال: األصول) ١(
 . وهو املال الطائل املعد،مجع فرع: الفروع) ٢(
 . اإلبل والغنم:احليوان: الذهب والفضة، والناطق: الصامت: الصامت الناطق) ٣(
 .هو املال الصايف عن أن يتعلق حق الغري بعينه: ، ويف االصطالحهمتروك: تركة امليت) ٤(
 .األمتعة اليت ال يدخلها كيل وال وزن، وال يكون حيواناً وال عقاراً: العروض) ٥(
 .هي داللة واضحة عقلية كانت أو حمسوسة: البينة) ٦(
ادعاء الولد الدعي غري ): بكسر الدال(لغة من ادعى يدعي ادعاء ودعوى، والِدعوة : الدعوى) ٧(

  ادع:، والدعوة يف النسب، وتقول العربما دعوت إليه من طعام وشراب: أبيه، والدعوة 
يف  كما واصطالحاً. يل يف هذا األمر دعوى ودعاوى:  ما شئت، وقال الزيدي،يقالعلي

= 
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 وسعة يف الدنيا واآلخرة، اجلهة، وال طلب ميينك يف دعوى، وجعلناك بريئاً، ويف حل
 .وسق الكتاب. وكتبنا هذا الكتاب حجة لك

 .أما ذكر اإلقرار فألنَّ الصلح على اإلنكار غري جائز عندناً
وأما بيان سهام التركة، فألن املصاحل إذا جهل نصيبه من سهام التركة جهل 

 .ما وقع عليه الصلح، وإن كانت التركة معلومة
 . ألنَّ بيع الذهب مع غريه بالذهب باطل عندنا)) التركةال ذهب يف((: وإمنا قلنا
 فصاحل فيها على ذهب كان ، ألنه إذا كان فيها فضة))ال فضة فيها((: وقلنا

 . وغريه، فال جيوز ذلك يف أحد قويل الشافعي)١(جامعاً بني صرف
. بيع ألنَّ بيع الدين ال جيوز، وهذا الصلح يف معىن ال))ال دين فيها((: لناووق

 .وكذا قسمة الدين ال جتوز
 فالوجه أن يفرد للصلح عن ، وصاحل على دنانري،وإن كان يف التركة دراهم

الدراهم ببعض هذه الدنانري، فيجعل عشرين ديناراً مثالً من مجلة املائة عوضاً عن 
 .نني الباقية عوضاً عن باقي التركةاالدراهم، بعقد صلح مفرد، وجيعل الثم

التركة دنانري ال جيوز أن يصاحل منها على أقل منها، أو أكثر، ال وإن كان يف 
 . وال مع غريه، ما دامت عينها باقية، ألنَّ ذلك بيع دنانري بدنانري متفاضلة،بعقد مفرد

 إذا كانت يف الذمة، فيكون ،وإنما جيوز أن يصاحل من مائة دينار على مخسني
 .يف معىن اإلبراء عن البعض
إن حصتنا من الدنانري اليت يف التركة بلغت عشرين، : بفالوجه أن تكت

 .نني، فيصح ذلكافقبضناها منك، مث صاحلناك عن حصتنا من سائر التركة على مث
وإن كان يف التركة دين، فالوجه أن يقروا أنَّ الدين الذي على فالن هو مال 

                                     = 
 : ويف التنوير وشرحه الدر.أنها إضافة الشيء إىل نفس املدعي حالة املنازعة: الكنـز وشرحه

 .دعي، وأو دفعه عن حق نفسهإا قول مقبول عند القاضي، ويقصد به طلب حق من غري امل
 .يف اللغة الدفع والرد، ويف الشريعة بيع األمثان بعضه ببعض: الصرف) ١(
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 ومعونة )١(يةهذا األخ، الذي كتب له كتاب الوثيقة، وكان اسم أبينا يف ذلك عار
 .مث تكتب الصلح عن غري الدين، وهذا شيء جيوز يف ظاهر احلكم. له

 الصحيحة أن تترك أمر الدين )٢(وإن كان يف الباطن خبالفه مل حيل، بل احليلة
  )٣(. وجيري الصلح يف األعيانيضتعلى الشيوع بينهم، إىل أن يق

ذكرها يف كتاب الصلح وإن كان من مجلة التركة عقاراً ، فالوجه أن تكتب 
بأساميها وحدودها، كي ال يزعم املقر بعد ذلك أنَّ هذه الدار بعينها، وهذه األرض 

  .)٤(مل تكن من التركة، بل كانت ملكاً له، فتؤدي إىل املنازعة
إين طالبتك بالدين الذي ((: ه عليه ابتداء، كتبتـوإن صاحله من دين ثبت ل
. ذلك، ودعوتين إىل الصلح، فصاحلتك به على كذاعليك ومبلغه كذا، وأقررت يل ب
 .))وتسوق الكتاب على حنو ما ذكرنا

 
 
 
 
 

                                     
 شبه :ما تداولوه بينهم، وقد أعاره منه وعاوره إياه، واملعاورة والتعاور: العارية) ١(

ة والتداول يف الشيء، يكون بني اثنني، والعارية جيب ردها إمجاعاً مهما ـاملداول
وهي ملك : وشرعاً عند احلنفية. طلب العارية:  عينها باقية، وتعور واستعاركانت

: املنفعة للمستعري بغري عوض، أو ما هو ملحق باملنفعة عرفاً وعادة، وعند الشافعي
 .إباحة املنفعة حىت ميلك املستعري اإلعارة

 .ل املرء عما يكرهه إىل ما حيبهمن االحتيال، وهي اليت حتو: احليلة) ٢(
. عني غري دين: ، ومن كالمهماملال العتيد احلاضر الناض:  والعني،مجع عني: األعيان) ٣(

 .الذهب عامة:  الدينار، والعني:النقد، والعني: والعني
جماذبة احلجج فيما يتنازع فيه اخلصمان، وقد نازعه منازعة : املنازعة يف اخلصومة) ٤(

 .جاذبه يف اخلصومة: ونزاعاً



 ٦٤     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الخامس والثالثون
 رسم آتاب القسمة

 إذا كان املتاع بني اثنني واقتسماه، )١(الوجه أن تكتب نسختني للقسمة
 هذا :وتذكر يف كل نسخة ما صار إىل صاحبها، دون ما صار إىل املقر فيها، فتقول

كتاب لفالن، كتبه له أخوه فالن، وأقر له أنَّ أبانا تويف وخلفنا وارثني، ومل خيلف 
وارثاً سوانا، فاتفق رأينا على قسمة ما خلفه من الضياع بقرية كذا، فاقتسمناها 

، )٢ (صار إليك من هذه القسمة قطع أراضي متفرقة، ودار، وجوسقفقسمة عادلة، 
عضه، فأحد حدود الدار وما يتصل ا كذا، والرابع، وحائط كرم، ومحام متصل بب

وأحد حدود قطعة أرض من هذه القطع اليت صارت إليك ينتهي إىل كذا، والرابع، 
 .حىت تفرغ من التحديد

وملا صار إليك من هذه الضيعة من املاء، األصلي اخلراجي كذا كذا بستاً، : مث تكتب
تاب يف نصيبك، حقاً خالصاً لك، وملكاً صار مجيع ما ذكرت حدوده وصفته يف هذا الك
كر يف هذا الكتاب ووِج يل يف شيء مما ذُمن أمالكك ، وحقاً من حقوقك، فلم يبقد 

 .ووصف فيه شركة وال حق وال نصيب بوجه من الوجوه، وال سبب من األسباب
، كلَِب، قَِقبِليفإن ادعيت عليك شيئاً مما ذكر يف هذا الكتاب، أو ادعاه أحد من 

 .فالدعوى باطلة، وإن أقمت عليك بينة بشيء من ذلك فهو زور، وكتبت هذا حجة لك
 :فإن كان يف التركة عروض اقتسموها، كتبت يف آخر الكتاب

واقتسمنا مجيع ما كان يف التركة، من العروض واألثاث واحلبوب والنعم وغري 
 منها ار إيلَّذلك، من صنوف األموال املنقولة، قسمة عادلة صحيحة، فحزت ما ص

ذه القسمة، ورضيت به، فلم يبق يل يف يدك وقبلك وال عليك بعد هذه القسمة 
حق من احلقوق، وال ملك من األمالك بوجه من الوجوه، وجعلتك بريئاً من كل ما 
كان يل عندك وقبلك من هذه التركة، ويف حل وسعة، يف الدنيا واآلخرة، وكتبت 

 .هذا الكتاب حجة لك

                                     
 .لغة من االقتسام، ويف الشريعة متييزاً حلقوق وإفراز األنصباء عن بعض ببعض: القسمة) ١(
 . معرب، مجع جواسق، احلصن أوالقصر،: اجلوسق) ٢(
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 سادس والثالثونالباب ال
 نسخة وثيقة قبض بعض من جملة دين

 آان له على صاحبه
أقر فالن يف صحة بدنه وعقله، وجواز أمره طائعاً، أنه قبض واستوىف من فالن 

ين الذي عليه، ومبلغه ألف درهم صمجلة الدمن الورق الصحاح )٢( جياداً)١(احاًح ،
 وأبرأه من هذا القدر براء ،ظر إليه ورضي بهمثائة درهم جياداً وزناً وزن سبعة، ونثال

وكتب هذا . قبض واستيفاء ، فلم يبق له عليه من جهة هذا الدين إال سبعمائة درهم
 .الكتاب حجة له مبا استوفاه منه وذلك

 : وإن كانت له عليه دعوى خمتلفة كتبت
أنه كانت بيننا معامالت وتصرفات، وأخذ وإعطاء،وحقوق ثبت لكل واحد 

ا على صاحبه، قدمية وحديثة، فرغبنا يف املفاصلة واملباراة، فحاسب أحدنا صاحبه، من
له عليه وعنده ويف يده، من دين  وقبض كل واحد منا من صاحبه مجيع ما حصل

 ، ورضي به، وجعل كل واحد منا صاحبه بريئاً،وعني، بتمامه وكماله، ونظر إليه
ومة، والتبعات معروفة، فلم يبق لك ويف حل وسعة، بعدما كانت احلقوق بيننا معل

بلك وال يف يدك حق من احلقوق،ال قليل وال علي وال يل عليك وال عندك وال ِق
كثري، فإن طالبتك بطلبة، أو تبعتك بتبعة، أو نازعتك يف شيء مما يف يدك قبلك، 

بلي يف حال حيايت، أو بعد مويت فهو فالدعوى باطلة، وكذلك إن ادعاه أحد من ِق
 .واه مبطل، ولغري احلق طالب، وكتبت هذا الكتاب حجة لك يف وقت كذايف دع

 
 
 
 
 

                                     
 .الربيء من كل عيب، أو ريب: الصحاح) ١(
 .مجع جيد، وهو نقيض الرديء: اجلياد) ٢(
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 الباب السابع والثالثون
 )١(رسم آتاب الشرآة

، وأحضر كل واحد منهما )٢(هذا ما اشترك فالن وفالن، اشتركا شركة عنان
 مائة دينار واحدة، وخلطامها حىت صارا ماالً )٣(من خاصة ماله، من العني اهلروية

 )٤(اً مبلغه مائتا دينار، ليتصرفا به يف صنعة البزازين، فيبيعا ويشتريا ويطلبا النماءواحد
، فما رزق اهللا تعاىل يف كل وقت وأوان، وحني وزمان، من الربح كان )٥(والربح

 كل واحد منهما لصاحبه يف التصرف يف نَِذ، وأَ)٦(بينهما نصفني، وكذلك اخلسران
عة، وبطلبه ممن حصل عليه من هذا املال، أو شيء منه مجيع هذا املال، يف هذه الصن

 اخلصم، إذناً صحيحاً، أقرا مجيعاً جبميع ما )٧(واخلصومة فيه وإقامة البينة واستحالف

                                     
 .رشارك أحدمها اآلخ: جالنخمالطة الشريكني، واشترك الر: الشركَة والشِركَة سواء) ١(
دراهم مثل ما يخرج  خرج كل واحد من الشريكني دنانري، أوهو أن ي: شركة العنان) ٢(

ومل خيتلف الفقهاء . صاحبه وخيلطاها، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه بأن يتجر فيه
يف جوازه، وإنهما إن رحبا يف املالني فبينهما، وإن وضعا فعلى رأس مال كل واحد 
منهما، ومسي هذا النوع عناناً، ألنه يقع على حسب ما يعن هلما يف كل التجارات، 

هو مأخوذ من : أو يف بعضها دون بعض، وعند تساوي املالني، أو تفاضلهما، وقيل
 أن يكون بإحدى يديه ويده األخرى مطلقة يفعل ا كيف يشاء، أو :عنان الفرس

 .يف املال املشترك لصاحبهألنَّ كل واحد منهما جعل عنان التصرف 
 .الدينار اهلروي نسبة إىل مدينة هراة: العني اهلروية) ٣(
 .ةالزياد: النماء) ٤(
 والعرب تقول ، استشف: أي،النماء يف التجر، وربح يف جتارته يربح رحباً: الربح) ٥(

 .بالرباح والسماح: للرجل إذا دخل يف التجارة
وضع يف جتارته، أو غَِبن، واألول هو : لتاجرخسر ا: من خسر، يقال: اخلسران) ٦(

 .األصل
 أي أقسم، :القسم، وحلف: يف اللغة هو طلب احللف، واِحللف واحلَِلف: االستحالف) ٧(

 وأصلها العقد بالعزم والنية، ، اليمني:وأحلفت الرجل وحلَّفته واستحلفته مبعىن واحد، واحللف
= 
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 .يف هذا الكتاب، وسق الكتاب
عن له األمر، : أن يكون يف أمر خاص، وأصله من قوهلم: ومعىن شركة العنان

أصله من عنان الدابة، : أمر فاشتركا فيه، وقيله، فكأنه عرض هلما ـأي عرض ل
 كما ترد ،فكأنهما قصرا أنفسهما يف هذه الشركة على صنعة واحدة فلم يتجاوزا

 .الدابة بالعنان
صار ماالً : فأما إذا كان املال يف يد أحدمها والعمل منه، كتبت بعد قولك

، ليتصرف به يف صنف ومجيع ذلك يف يد فالن دون يد فالن((واحداً مبلغه كذا 
كذا، ويشتري ويبيع غري مشروط ذلك عليه يف عقد الشركة، بل هو متربع ذا 

 .على أنَّ ما رزق اهللا تعاىل، وسق الكتاب: مث تكتب، ))العمل يف نصيب صاحبه
ه إذا شرط على أحدمها مجيع العمل ـألن ))أنه متربع بالعمل((: وإنما ذكرت

 .بطلب الشركة
 .))أنه يف أحدمها وثيقة لآلخر الذي ليس املال يف يده((: ذكرناوإنما 

ال جيوز أن :  وأراد أن يستويا يف الربح فعندنا،وإن مل يكونا يف املال سواء
 .يشترط الربح إال على قدر املال، وإن شرط غري ذلك بطل العقد عندنا
 اهللا، يوافقنا أنَّ وأما يف اخلسران إذا شرط ال على قدر املال فأبو حنيفة رمحه

أن تكتب بعض املال قرضاً على من رأس ماله : الشرط يبطل به، فالوجه يف ذلك
أقل، بعدما كتبت استوائهما يف رأس املال، مثل أن يكون ألحدمها سبعون ديناراً 

أنَّ رأس مال كل واحد منهما مخسون على الرسم الذي : ولآلخر ثالثون، فاكتب
أن فالناً استقرض من صاحبه فالن، من العني :  قبل التاريخذكرنا، مث اكتب يف آخره
 .ه رده مىت ما طالبه به من غري تأخريي فقبضه منه، وعل،عشرين ديناراً، وأقرضه إياه

ويف هذا نوع ضرر على املستقرض، ألنَّ هذا الذي ذكرت باسم القرض 
 .مضمون عليه

                                     = 
 طلب اليمني ممن تتوجه عليه بسبب إنكار حق، أو وشرعاً مبعىن. واحللف العهد بني القوم

 .، وأنَّ اإلتيان بالسني والتاء لإلشعار بالطلبي عليه، أو املدعيإثباته، وسواء كان هو املدع
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حدمها رأس مال البتة، ورمبا ال يكون أل. وحكم مال الشركة أن يكون أمانة
وال يرضى صاحبه بالقرض الذي حكمه أن يكون كاخلسران على رد املال، وإنما 

أن تكتب الشركة وجتعل : يريد الشركة ليساويه صاحبه يف اخلسران، فالوجه فيه
نصف املال رأس مال كل واحد منهما، مث اكتب باسم القرض ألحدمها على صاحبه 

 .بقدر نصف املال
 . باطل عندنا)٣( واملفاوضة)٢( واألبدان)١( شركة العنان من شركة الوجوهوما سوى

 :فإن أردت رسم شركة مفاوضة على مذهب أيب حنيفة، رمحه اهللا، فرمسه
هذا ما اشترك فالن وفالن، شرك مفاوضة ومساواة، وأحضر كل واحد منهما 

 الدراهم غري من خاصة ماله ألف درهم، بعدما مل ميلك أحدمها يوم العقد من جنس
ما أحضره، وخلطامها ليتصرفا ا فيما يتعرض هلما من أنواع التجارات، ووجوه 

أحدمها، أو كليهما من : التصرفات، مل يستثنيا شيئاً منها، على أنَّ ما رزق اهللا تعاىل
 ووقع شراؤه بثمن يف الذمة أو ،أنواع املنافع من ربح حيصل فيما اشترى أحدمها

له ، أو يف غري عقد، أو ملك  عمل يعمله يف عقد إجارة استؤجريستفيده أحدمها ب
 قبلها، أو وصية، أو غري ذلك، أو كسب، أحدمها بتملك مباح من )٤(أحدمها بة

                                     
 ،الرجالن يشتركان وال مال هلما، على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا: شركة الوجوه) ١(

ه وجاهة ـ بالنسيئة إال من كان لهذا مسيت به ألنه ال يشتري فتصح الشركة، على
 .عند الناس

وتسمى شركة الصنائع، ألن العمل بالبدن يكون، وهو أن يشترك : شركة األبدان) ٢(
اثنان يف عمل القصارة والصباغة، على أن يتقبال األعمال ويعمال، فما أخذا من األجر 

 .فهو بينهما
 ،ماهنيف ماهلما وتصرفهما وديهي أن يشترك الرجالن فيتساويان : شركة املفاوضة) ٣(

 يفوض كل واحد منهما أمر الشركة إىل صاحبه ،ألنه شركة عامة يف مجيع التجارات
 . إذ هي من املساواة،على اإلطالق

 إيصال الشيء إىل الغري مبا ينفعه :يف اللغة من الوهب، وهو التربع، ومعناها: اهلبة) ٤(
 ،وهوب هبة وموهبة، واجلمع هبات ومواهبسواء كان ماالً، أو غري مال، ويسمى امل

= 
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، وغري ذلك )١(حطب، أو حشيش، أو صيد، أو مال استخرجه من معدن، أو ركاز
ة ألحدمها على من وجوه األمالك، فذلك كله بينهما نصفان، ويستويان فيه، ال مزي

صاحبه، وال ينفرد أحدمها بشراء شيء خاص لنفسه، إال ثياب بدنه، أو قوت نفسه 
، فما سوى ذلك فهو بينهما، ال يستأثر أحدمها )٢(وعياله، أو جارية يشتريها للتسري

به، وال خيتص دون صاحبه، وقد أذن كل واحد منهما لصاحبه يف التصرف يف هذا 
عقود يف هذه الشركة من اإلجارات وغريها إذناً صحيحاً، املال، وفيما يدخل من ال
 . وسق الكتاب.أقرا مجيعاً جبميع ذلك

 : وللمفاوضة شرائط منها ما ذكرنا، ومنها ما ال حاجة إىل ذكره، فمن شرائطهما
ينأن يكونا حا مسلمني، أو كافرين، وال حاجة إىل قوهلما  رمتفقي الدين، إم

 . منهما، دون قوهلما، بل ال تثبت حرية أحدمها بزعمهحنن حران، أو تعرف ذلك
 قريباً فال يضر )٤( قريباً، أو الكتابة)٣(فإن كان عهدمها، أو عهد أحدمها بالرق

                                     = 
.  فهي متليك املال بال عوض:ةع طلب اهلبة، وأما يف الشري:وابه منه قبله، واستوهبه

. إنها متليك العني بال شرط العوض يف احلال: وفيه تفصيل املذاهب، فقال احلنفية
: وقال الشافعية. دهه وحـل إنها متليك لذات بال عوض لوجه املوهوب: وقال املالكية

خاص : ة، وثانيهماـعام يتناول اهلدية واهلبة والصدق:  أحدمها،إنها تطلق على معنيني
 إنها متليك جائز التصرف :أما احلنابلة فقالوا. اهلبة ذات األركان: باهلبة، ويقال هلا

 . عوض احلياة بالهماالً معلوماً، أو جمهوالً مقدراً على تسليمه غري واجب يف هذ
 .هو املال املركوز يف األرض خملوقاً كان، أو موضوعاً: الركاز) ١(
 .إعداد األمة أن تكون موطوءة بال عزل: التسري) ٢(
ه ـألنف عبارة عن عجز حكمي شرع يف األصل جزاء عن الكفر، أما أنه عجز :الرق) ٣(

ا أنألنَّ العبد قد فه حكمي، ال ميلك ما ميلكه احلر، من الشهادة والقضاء وغريمها، وأم
ايكون أقوى يف األعمال من احلر حس. 

تق، والسيد يف اللغة هو أن يكاتبك عبدك على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه ع: الكتابة) ٤(
 إذا عقد عليه ما فارقه عليه، من أداء املال، مسيت مكاتبة ملا ، والعبد مكاتب،مكاِتب

تق إذا أدى ما فورق عليه، وملا يكتب السيد على العبد يكتب العبد على السيد من الع
= 
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 )١(أن تذكر أنهما حران، فإنه رمبا يشكل التاريخ فيه، فيدعي أحدمها أنه كان عبداً
 .وكذا يف أمر قرب العهد بالكفر.  الشركةمأذوناً، أو مكاتباً يوم العقد، يروم بذلك إبطال

 .فاذكر أنهما مسلمان، ألنه رمبا يدعي أحدمها أنه كان خمالفاً لصاحبه يف الدين يومئذ
 ألنه شرط، إذ ال جيوز مع تفاوت ))أنَّ املال بينهما بالسوية((: وإنما كتبنا

 .ملالاملال، كما ال جتوز شركة العنان، وإن شرط الربح على قدر ا
 ألنَّ عندهم لو ملك أحدمها درمهاً ))ال ميلك أحدمها غريه من جنسه((: وقلنا

 .فوق األلف يوم العقد بطل العقد، لعدم التساوي
 أنَّ أحدمها لو ضمن ماالً فنصفه على صاحبه، ولو :ومن أحكام هذا العقد

لزم وإن أقر أحدمها مبال فالنصف ي.  شيئاً فتلف فغرم قيمته فكذلك)٢(غصب
 فال تلزم الشريك، وكل ما استفاده أحدمها فلصاحبه نصفها، )٣(فأما جنايته. صاحبه

                                     = 
. ه تعجيزه إذا عجز عن أداء جنم حيل عليهـمن النجوم اليت يؤديها يف حملها، وأنَّ ل

:  قال اهللا تعاىل.ويف االصطالح عقد مشروع مندوب إليه، ألنه سبب العتق
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا .ة، وتفسريها أن حالة ومؤجل: والكتابة نوعان

 كل شهر كذا، على أنك كاتبتك على ألف درهم على أن تؤدي إيلَّ(( :يقول الرجل لعبده
 وقبل العبد يكون كتابة، ألنَّ معىن الكتابة ليس إال اإلعتاق على مال ))إذا أديت فأنت حر

فالبد من  ،مؤجل منجم بنجوم معلومة، ولكن إمنا جيوز إذا قبل بدل الكتابة ألنه عقد معاوضة
 .ولاإلجياب والقب

اإلنسان حراً كان، أو رقيقاً، يذهب بذلك إىل أنه مربوب لباريه، جل وعز، : العبد) ١(
 اخلضوع والتذلل، :ن العبودة والعبودية، وأصل العبوديةفالن عبد بي: ويقال

 . اختذه عبداً:واستعبده
 أخذ مال :ريه، ويف الشرعيف اللغة أخذ الشيء ظلماً، ماالً كان ، أو غ: الغصب) ٢(

متقوم حمترم بال إذن مالكه بال خفية، فالغصب ال يتحقق يف امليتة ألنها ليست مبال، 
 ألنه ليس ؛ ألنها ليست مبتقومة، وال يف مال احلريب؛وكذا يف احلر، وال يف مخر املسلم

 .يخرج السرقةبال خفية ل: بال إذن مالكه، احتراز عن الوديعة، وقوله: وقوله. مبحترم
 .كل فعل حمظور يتضمن ضرراً على النفس وغريها: اجلناية) ٣(
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إن ؛)٢(، أو جناية جتىن عليه، أو ميلكه بالصداق)١(علْإال إرث يرثه، أو مال ميلكه خب 
 .كان أحد الشريكني امرأة

فإن استفاد بأحد هذه الوجوه األربعة شيئاً من غري جنس مال الشركة مل يضر 
ثلث الشركة فاذكر من هذه األحكام يف الوثيقة ما رأيت . للعقد شيئاً، وإن كان

 .احتياطاً وتأكيداً، فإن تركت ذكره جائز

                                     
ويف اللسان، خلع امرأته خلعاً ، بالضم، أزاهلا ، إزالة ملك النكاح بأخذ املال: اخللع) ١(

: قال أبو منصور:  واالسم اخللعة،ه، فهي خالعـعن نفسه وطلقها على بذل منها ل
 منه مباهلا وطلقها وأباا من نفسه، ومسي ذلك الفراق خلعاً امرأته وخالعها، إذا افتدتخلع 

ُهن ِلباس لَكُم وأَنُتم  :ألنَّ اهللا تعاىل جعل النساء لباساً للرجال، والرجال لباساً هلن، فقال
لَُهن اسِلبا ، وهي ضجيعة وضجيعتهفإذا افتدت املرأة مبال تعطيه لزوجها ليبينها منه، فأجا 

 .ذلك فقد بانت منه، وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه، فهذا معىن اخللع عند الفقهاء إىل 
ه، والكثري صدق، وقد أصدق ـ ومجعها يف أدىن العدد أصدق،مهر املرأة: الصداق) ٢(

 .أصدقها مسى هلا صداقاً:  أي جعل هلا صداقاً، وقيل:املرأة



 ٧٢     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثامن والثالثون
 رسم آتاب شرآة الوجوه واألبدان

هذا ما اشترك فالن وفالن، اشتركا يف منافع أبداما ليعمال يف صنعة 
ل مبنافع أبداما من الفوائد واألجر بينهما نصفني ، ويكون ما حيص)١(األساكفة

 . مشاركة صحيحة، وليس ألحدمها أن ينفرد ببعض كسبه عن صاحبه
وقد وكَّل كل :  مث كتبت،فإن كانت الشركة شركة الوجوه، كتبت كذلك

له النصف، ما يتفق شراؤه ليكون ذلك بينهما  واحد منهما صاحبه بأن يشتري
 صحيحة، مث وكالـةما حيصل بينهما شركاً يف هذه الصنعة، نصفني شائعاً، ويبيع 

 .أقرا ِبجميع ذلك: تكتب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
ار، وحرفة جكان ، وخص بعضهم به الن وهو الصانع أياً ،مجع اإلسكاف: األساكفة) ١(

 كل صانع غري من يعمل :اإلسكاف السكافة واُألسكُفة، واإلسكاف عند العرب
 .اخلف



 ٧٣ كتـاب الشروط والوثائق

 



 ٧٤     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب التاسع والثالثون
 )١(الِقَراضرسم في 

أقر فالن بن فالن يف صحة بدنه وعقله، أنه قبض واستوىف من فالن بن فالن 
ويشتري ويبيع ، ليتصرف ا يف صنعة كذا، )٢(من الورق ألف درهم مضاربة

 على أنَّ ما رزق اهللا تعاىل يف كل وقت من الربح كان بينهما ،ويطلب النماء والربح
نصفني، معاملة صحيحة وقراضاً جائزاً، وأقر فالن بن فالن بصحة هذه املعاملة، وأنَّ 
فالناً مأذون من قبله يف هذا التصرف، مطلق اليد يف ذلك، ويف طلب هذا املال ممن 

ه ويف يده واخلصومة فيه، وأنَّ اخلسران الواقع عليه دون هذا العامل فهو حيصل علي
 .بريء من تلف، أو خسران يلحق أميناً يف ذلك، أقرا جبميع ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 . أعطاه إياه قرضاً: وأقرضه املال وغريه،يف كالم أهل احلجاز املضاربة:القراض) ١(
ركة يف  عقد ش:مفاعلة من الضرب، وهو السري يف األرض، ويف الشرع: املضاربة) ٢(

الربح مبال من رجل وعمل من آخر، وهي إيداع أوالً ، وتوكيل عند عمله، وشركة 
إن ربح، وغصب إن خالف، وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك، وقرض إن شرط 

 .للمضارب



 ٧٥ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب األربعون
 رسم في الضمان

عادة الناس إذا ضمن ضامن ماالً، أن يكتب وثيقة على املضمون عنه بذلك 
 . ؤجالً، مث يكتب املضمون له على الضامن وثيقة مثل ذلكاملال ديناً حاالً، أو م

، فإن أردت لذلك رمساً خمتصاً به فاكتب يف )١(وكذلك يفعلون يف احلوالة
 :الضمان

له فالن، وأقر أنه ثبت لك على فالن، من الدين  هذا كتاب لفالن، كتبه
 من مجيع هذا الالزم، واحلق الواجب، كذا كذا، وأين ضمنت لك من جهته بأمره

 وإن ،املال عنه، ضماناً صحيحاً، ولك أن تطلب منه ما شئت حبكم هذا الضمان
 فالن منه هذا الضمان، وأوصى به، وأقر لَِب، وقَإليكشئت طالبته واخليار لك يف 

فالن أنَّ هذا الضمان كان بإذنه وأمره، ومسألته، أقروا مجيعاً بذلك، يف صحة 
 .أبدام وعقوهلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
هي مشتقة من التحول مبعىن االنتقال، ويف الشرع نقل الدين وحتويله من ذمة : احلوالة) ١(

 .ال عليهاحمليل إىل ذمة احمل



 ٧٦     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الحادي واألربعون
 رسم في الحوالة

هذا كتاب لفالن، نعين به احملتال، كتبه له فالن، نعين به احملال عليه، وأقر له 
أنه ثبت لك على فالن، نعين به احمليل، من الدين الالزم ألف درهم حاالً الزماً، 

مبا كان لك عليه من هذا الدين،  من الدراهم، مثل ذلك، وأنه أحالك عليوثبت له 
وهو ألف درهم علي، فقبلت هذه احلوالة منه، وبرئت ذمته من حقك،وانتقل حقك 

 أداء هذا املال إليك وتوفريه عليك، مىت طالبتين به من غري تأخري، وأقر ليإىل ذميت فع
، فربئ ذمته فالن، تعين به احمليل، أنه قد جرت هذه احلوالة املذكورة بينه وبني فالن

له عليه شيء، ال قليل وال كثري، أقروا مجيعاً  احملتال عليه فالن، من حقه، ومل يبق
 .وسق الكتاب إىل آخره. جبميع ذلك

 



 ٧٧ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثاني واألربعون
 رسم وثيقة الصداق

يقول من بذل خطه يف آخر هذا الكتاب، إنا حضرنا جملساً تزوج فالن بن 
ى صداق ألف درهم، صفتها كذا، تزوجاً صحيحاً، وقبل فالن، فالنة بنت فالن، عل

بينهما،   من وليها، فالن قبوالً ثابتاً جائزاً، بعد اجتماع شرائط النكاح)١(نكاحها
وخلوها عن املوانع املانعة منه، وصار هذا املال حبكم هذا العقد هلا عليه حقاً واجباً 

ه به من غري تأخري، وأقر أنه غين بذلك وديناً الزماً، وعليه اخلروج منه إليها مىت طالبت
 .وضعفه وذلك

 :وإن كانت مفوضة أمر مهرها كتبت
تزوج فالن بن فالن، فالنة، ومل يسم هلا مهراً، بعد رضاها بأن تنكح من غري 
تسمية مهر، وهي من أهل الرضا والتفويض، وقبل نكاحها من وليها على هذه 

 مهرها فعليه اإلجابة إىل فرض مهرها كما الصفة، فمىت ما طالبته بأن يفرض هلا
 .وذلك. وإال فهو ملتزم مبهر مثلها عند دخوله ا. يرضاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
هو يف اللغة الضم واجلمع، ويف الشرع عقد يرد على متليك منفعة البضع : النكاح) ١(

قصداً، ويف القيد األخري احتراز عن البيع وحنوه، ألنَّ املقصود فيه متليك الرقبة، وملك 
 .املنفعة داخل فيه ضمناً



 ٧٨     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثالث واألربعون
 عْلرسم آتاب الُخ

هذا كتاب لفالنة، كتبه هلا فالن، وأقر هلا أنك دعوتيين إىل اخللع بطلقة 
اح حبقوقي على أن تربئيين من مهرك واحدة بعد ما رأيت من نفسك تقصرياً يف النك

وتعطيين وراء ذلك من الورق كذا، فأجبتك إىل ذلك  ، ومبلغه كذايالذي لك عل
 ، ونظرت إليها، فقبضتها منك،وخالعتك بطلقة واحدة على هذه الدراهم املذكورة

 وال بقيت بيين وبينك علقة ، فلم يبق يل عليك من حقوق النكاح شيء،هاورضيت ِب
 إىل أن تنقضي، وال بقي يل عليك وال عندك وال يف ذمتك شيء )١(ةدقة الِعإال عل

من احلقوق واألموال ال قليل وال كثري، وجعلتك بريئة ويف حل وسعة يف الدنيا 
 .واآلخرة وذلك

 ألن الرباءة إمنا تثبت بقوهلا ال ؛وتكتب نسخة يف مقابلة هذا بإقرار الرباءة

                                     
:  والعدة أنواع ثالثة،هتههي تربص يلزم املرأة عند زوال النكاح املتأكد، أو شب: العدة) ١(

 ففي حق احلرة أربعة أشهر :أما عدة الوفاة. عدة الوفاة، وعدة الطالق، وعدة الوطء
ها زوجها أو مل يدخل، حراً كان زوجها أو وعشراً، صغرية كانت أو كبرية، دخل ِب

ومطلق اسم الزوج ال يقع على . عبداً، وهذه العدة ال جتب إال يف نكاح صحيح
وأما يف حق الزوجة األمة فشهران ومخسة أيام كان زوجها . احاً فاسداًاملتزوج نك
 ويعترب فيها جانب النساء ، وتتكامل باحلرية، ألن العدة تنتصف بالرق؛حراً أو عبداً

وإن كانت الزوجة حامالً فانقضاء عدا بوضع محلها إذا . دون الرجال باإلمجاع
 .أو بعضه، قصرت املدة أو طالتكان تاماً، أو سقطاً مستبني اخللق، كله، 

 ويف حق اآليسة ، إذا كانت حرة، فثالثة قروء يف حق ذوات األقراء:وأما عدة الطالق
ثالثة أشهر إذا كان بعد الدخول ا، أو : والصغرية، واليت ال حتيض بعد ثالثني سنة
 ألا توجب كمال املهر، فتوجب كمال ؛بعد اخللوة الصحيحة يف النكاح الصحيح

 وأما عدة املوطوءة بالنكاح الفاسد، أو شبهة عقد أو شبهة ملك، أو كانت أم .لعدةا
 أو وضع ،فثالث حيضات، أو ثالثة أشهر: ولد، فأعتقها موالها ، أو مات عنها
 .احلمل، ألا ملحقة باملنكوحة شرعاً



 ٧٩ كتـاب الشروط والوثائق

ا يف نسخة واحدة كتبت يف النسخة األوىل قبل وإن أردت ذكر حجتيهم. هـبقول
 وأقرت فالنة أنَّ هذا اخللع قد جرى بينها وبني فالن على الصفة املذكورة :التاريخ

 فلم ، ومن مجيع حقوقها،بلها من مهرها املذكور وأنه بريء من ِق،يف هذا الكتاب
نت حامالً، وإن يبق هلا عليه حق بوجه من الوجوه إال نفقة العدة فذكر ذلك إن كا

 هلا، وما سوى إال حق السكىن فإن ذلك باٍق: مل تكن فال نفقة عندنا، بل تكتب
 . ويف حل وسعة،ذلك من احلقوق فكل ذلك ساقط ومن جهتها بريء

 ونفقة عدا :وإن كان اخللع واقعاً على الرباءة من نفقة العدة كتبت مع املهر
ن أن تسمي لنفقة العدة ماالً مائة درهم بعدما كان مبلغها معلوماً عندمها، واألحس

قبض مال اخللع :  مث تكتب،مثالً، أو أقل من ذلك، أو أكثر، وتضمه إىل مال اخللع
 يف أن تنفقها على -وهو مائة درهم-قد أذن هلا فيما بقي عندها من املال ((: وتقول

زت املائة مث يكون حكم هذا أنَّ نفقتها إن جاو، ))نفسها يف زمان العدة باملعروف
 . مطالبتها به فلهةلضفالزيادة عليه، وإن فضل يف يدها ف



 ٨٠     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الرابع واألربعون
 رسم تسليم جهاز

 : تذكر نسخة املتاع وقيمة كل شيء ومجلة القيم مث تكتب
أقر فالن بن فالن يف صحة بدنه وعقله وجواز أمره طائعاً غري مكره، أنه تسلم 

ذكور يف هذا الكتاب تسليماً صحيحاً ليكون يف يده من فالن بن فالن هذا اجلهاز امل
أمانة ملالكته، وهي فالنة بنت فالن ويرد إليه مىت طالبته بردها إليه من غري تأخري، 
وأقر أن هذا اجلهاز الذي سلمه إىل فالن هو ملك ابنته فالنة مال من أمواهلا وحق 

 . من الوجوه وذلكمن حقوقها وليس له فيه وال يف شيء منه حق وال دعوى بوجه



 ٨١ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الخامس واألربعون
 رسم فيمن باع دارًا من امرأته بصداقها

وقد جعل فالن بن : وال وثيقة مبال، مث تكتب: تكتب رسم الشراء إىل قوله
 ومبلغه كذا ، الذي تزوجها عليه،فالن مجيع هذا الثمن قصاصاً مبهر فالنة بنت فالن

 فلم يبق له عليها من ،ا الثمن براءة مقاصة وأبرأها من هذ،وكذا، قصاصاً صحيحاً
ل هذا الثمن عج: هذا الثمن وال هلا عليه من مهرها شيء ال قليل وال كثري، أو تقول

 وبرئت هي ، فربئ هو من هذا القدر،قصاصاً مبقداره من مهرها الذي تزوجها عليه
 .وسلم إليها ما باعه منها: مث تكتب. من هذا الثمن حبكم هذه املقاصة



 ٨٢     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب السادس واألربعون
 )١(قْترسم وثيقة ِع

أقر فالن بن فالن، يف صحة بدنه وعقله، أنه أعتق عبده التركي املسمى فالناً، 
لوجه اهللا تعاىل، وطلب ثوابه، وابتغاء مرضاته، وليعتق اهللا بكل عضو منه عضواً من 

شرطه عليه بإزاء هذا النار، وجعله حمرراً ال سبيل له عليه إال سبيل الوالء، من غري 
له عليه حق، وال فيه ملك، وال يف رقبته شرك، بوجه من الوجوه،  العتق، فليس

 .وذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
تق ِعتقاً  والعتاقة وعتق العبد يع،ية، وكذلك العتاقرحالْ الرق، وهو خالف :العتق) ١(

 ومجعه عتقاء ، وأمة عتيق وعتيقة يف إماء ،وعتقاً وعتاقاً وعتاقة، فهو عتيق وعاتق
 .عتائق والعتق يف الشرع قوة حكمية يصري ا أهالً للتصرفات الشرعية



 ٨٣ كتـاب الشروط والوثائق

 الباب السابع واألربعون
 رسم في الكتابة

 )١(هذا ما كاتب فالن عبده فالناً، كتابة صحيحة على ألف درهم منجمة
ضاء شهر رمضان من سنة كذا، مث حيل باثين عشر جنماً، حيل أول جنم منها عند انق

عند انقضاء كل جنم كذلك، حىت يكون حلول آخر جنومه عند انقضاء شعبان يف 
سنة كذا، وقبل فالن عنه هذا العقد، وصار مكاتباً مالك التصرف واملعامالت ال 
سبيل للسيد على ما يف يده من اكتتابه إال ما يطالبه من النجوم املذكورة يف هذا 

، فإن عجز عن أداء بعض النجوم عند حمله فلسيده تعجيزه ورده إىل صلب الكتاب
 .الرق، وذلك يف صحة أبداما وعقوهلما

أما أوالد املكاتب إذا حصلوا من حرة، أو أمة فال يتبعونه، ال خالف فيه غري 
 .رقهه إىل بيع ولده إىل أن يعتق بعتقه، أو يرق بـأنه إن كان استولد أمة نفسه فال سبيل ل

وأما أوالد املكاتبة ففي أَحد قويل الشافعي ال يتبعوا، فعلى هذا القول لو 
 . فلهذا مل نذكره،شرط يف العقد أَنَّ أَوالدها يتبعوا بطل العقد

ِإنْ امتنع من أداء املال فله  ":ومل نقل ،"إنْ عجز فللسيد تعجيزه ":وِإنما قلنا
 وال للسيد األداء،يعجز نفسه مع السيد على ه أَنْ ـعند أيب حنيفة ليس ل" تعجيزه

 .فسخ الكتابة
ألن الكتابة احلالة ال تصح عند الشافعي،وأقل ما جتوز " يف جنوم: "وإنما ذكرنا
ِإذا أَديت هذا املال فأَنت : نه كاتبه وقال لهأ: الصواب أن تكتب. أّنْ تكون يف جنمني

 ينويه، فيكون عقد الكتابة كناية عن حر، فِإنَّ الشافعي يشترط أَنْ يقول ذلك، أو
                                     

 وهو الوقت املضروب، وجنَّمت املال إذا أديته جنوماً، وتنجيم ،من النجم: التنجيم) ١(
ؤه يف أوقات معلومة متتابعة مشاهرة، أو مساناة، وأصله أنَّ هو أن يقدر عطا: الدين

العرب كانت جتعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديوا وغريها، 
 أي الثريا، وكذلك باقي املنازل، فلما جاء ،حلَّ عليك مايل: فتقول إذا طلع النجم

عرفة أوقات احلج والصوم وحمل مواقيت ملا حيتاجون إليه من ماإلسالم جعل اهللا األهلة 
الدين، ومسوها جنوماً اعتباراً بالرسم القدمي الذي عرفوه واحتذاء حذو ما ألفوه وكتبوا يف 

 .ذكور حقوقهم على الناس مؤجلة
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 .هذا املعىن
 الباب الثامن واألربعون

 )١(رسم وثيقة في ثبوت االستيالد
أقر فالن يف صحة بدنه وعقله، أنه أصاب جاريته فالنة فعلقت منه بولده 
ووضعته لوقت يثبت فيه نسب مثله ويثبت هلا حرمة أمهات األوالد بذلك فحرم 

 وامتنع فيها جريان اإلرث، أو ،وإخراجها من امللك بسائر الوجوهعليه بيعها وهبتها 
 .البيع يف الدين، أو الوصايا، فمىت ما حدث به حدث الوفاة فهي حرة

وكذلك أوالدها إن حدث هلا أوالد من غريه بعد تاريخ هذا الكتاب، فإم 
 تعجيل حقهم يستحقون احلرية مبوته إال أن يعتقهم، أو يعتقها يف حال حياته، فذلك

 .وحقها من احلرية الواجبة وذلك يف شهر كذا، يف سنة كذا
 .ولو اقتصر على إقراراه بأنها أم ولده كفى

فأما إذا اقتصر على ذكر اإلقرار بالوطء فال يكتفي، ألنه رمبا ال ميكنها إثبات 
 .ل هذا الوطءو حص)٢(والدة قبل استرباء

 حرمتها مبجرد إقراره بالوطء دون أن فإن أثبتت فالعلماء خمتلفون يف ثبوت
 .يقر بالولد
 
 
 

                                     
فالن :  يقال، هو تصيري اجلارية أم ولد:رعشيف اللغة هو طلب الولد ويف ال: االستيالد) ١(

 .ده أي صريها أم ول:استولد جاريته
 :يقال استربأت املرأة طلبت براءا من احلبل، واستربأت من البول: االسترباء) ٢(

تنـزهت عنه، وما قرره الفقهاء يف معىن االسترباء ال يكاد خيرج عن هذا املعىن وعن 
 أن من اشترى جارية فإنه ال يقرا وال يلمسها وال يقبلها :استرباء الرحم عند احلنفية

 أال ال توطأ احلباىل حىت :األصل يف قوله عليه السالم يف سبايا أوطاسو ،حىت يستربأها
 . أفاد وجوب االسترباء على املوىل، وال احلباىل حىت يستربأن حبيضة،يضعن محلهن
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 الباب التاسع واألربعون
 )١(مَلرسم في السَّ

أقر فالن بن فالن أنه أخذ من فالن بن فالن مائة درهم صحاحاً جياداً سلماً 
 حنطة وسط بيضاء، بكيل أهل مرو الذين يتعاملون عليه بعدما )٢(يف مخسني قفيز

د السلم، ليسلم هذه احلنطة إليه عند انقضاء شهر كذا، يف سنة جرى بينهما لفظ عق
كذا، على باب داره اليت هي يف حملة كذا، بالكيل املذكور، والوصف املذكور به من 
غري تأخري، ونظر إىل هذه الدراهم اليت قبضها يف جملس العقد ورضي ا، وصارت 

زماً، وعليه اخلروج منها إليه مىت له عليه، وديناً ال هذه احلنطة املوصوفة حقاً واجباً
طالبه ا بعد حمل األجل، من غري تأخري ، وافترقا عن جملس العقد بعد قبض رأس 

 .املال عن تراض منهما به وذلك
 .لم احلال، ال جيوز عند أيب حنيفة احتياطاً، ألنَّ الس))األجل((: إمنا ذكرنا
إذا كان لنقله مؤنة البد من : ل كذلك ألنَّ من الناس من قا))احملل((: وذكرنا

 .ذكر احملل، ومنهم من جعل حمل العقد حمالً له
فأما وصف احلنطة فيجب أن تذكر منه كل ما خيتلف الثمن باختالفه من لون 

 .وعتق وجودة ونوع، وغري ذلك
 .أجود ما يكون، فإنه جمهول: وال بأس أن تذكر أنه جيد وال جيوز أن تقول

 
 

                                     
)١ (لَموأسلم يف الشيء وسلم وأسلف مبعىن واحد: يف اللغة بالتحريك: الس ،لَفالس، 

ويف الثمن . اسم لعقد يوجب امللك بالثمن عاجالً: شرعالتقدمي والتسليم، ويف ال :والسلم
آجالً، فاملبيع يسمى مسلماً فيه، والثمن رأس املال، والبائع يسمى مسلم إليه، واملشتري رب 

 .السلم
 وهو من ، صاع ونصف:من املكاييل وهو مثانية مكاكيك عند أهل العراق، واملكوك: القفيز) ٢(

 واجلمع أقفزة ،هـهو مكيال تتواضع الناس علي: ذراعاً، وقيلاألرض قدر مائة وأربع وأربعني 
 .وقفزان
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 الباب الخمسون
 رسم في طلب الشفعة وبدلها

له أين اشتريت من فالن سهماً واحداً  له فالن، وأقر هذا كتاب لفالن كتبه
اليت موقعها ببلدة كذا يف سكة كذا، أحد حدودها والرابع  من سهمني من الدار

 وإن الشرع أوجب األخذ بالشفعة ، وتسلمت املبيع،بألف درهم، ووفرت الثمن
الدار والشيوع احلاصل بني املبيع، وبني مالك، فطلبت مين بسبب النصف الثاين من 

حقك من الشفعة، فأجبتك إىل ذلك، وملكتك ما كنت اشتريته، وهو نصف هذه 
الدار، وقبضت منك ما وجب يل عليك، وهو الثمن املذكور يف هذا الكتاب، وصار 

والك، مجيع ما كنت اشتريته من هذه الدار وهو النصف، ملكاً لك وماالً من أم
فخلص مجيع الدار لك، ومل يبق يل فيها حق بوجه من الوجوه، ال قليل وال كثري، 

وكتبت هذا حلك على نفسي، يف صحة بدين وعقلي ةًج. 
ة فترافعنا عـوإنك طلبت هذه الشف: فإن كان الشفيع جاراً كتبت بعد قولك

ذه الشفعة،  نافذ القضاء، فادعيت علي استحقاق ه،إىل حاكم من حكام املسلمني
 فقضى القاضي لك ،فأنكرت أنَّ تثبت للجار مع إقراري مبا كان قد جرى من البيع

 . فانقدت لقضائه ورضيت به،بصحة الشفعة على مذهب من يثبت ذلك
 . وتسوق الكتاب،وقبضت منك هذا الثمن، وسلمت إليك الدار: مث تكتب

لماء اختالف يف ثبوت وإمنا كتبنا تسليم املشتري الشقص من البائع، ألنَّ للع
العهعلى املشتري إذا كان الشفيع أخذ الشقص من يد البائع ، فأما بعد القبض )١(ةد 

 . وكذلك الرد بالعيب وغريه، املشتري ال حمالةىفالعهدة عل
                                     

:  واليمني اليت تستوثق ا ممن يعاهدك، والعهد والعهدة واحد، تقول،امليثاق: العهدة) ١(
. برئت إليك من عهدة هذا العبد، أي مما يدرك فيه من عيب كان معهوداً فيه عندي

كتاب : فيه من درك فإصالحه عليه، والعهدةعهدته على فالن، أي ما أدرك : ويقال
 .احللف والشراء
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 الباب الحادي وخمسون
 رسم محضر على صالح رجل

ن املشايخ يقول من بذل خطه وأثبت امسه وأوقع شهادته آخر هذا احملضر، م
 إنا عرفنا فالن بن فالن :والفقهاء واألمناء والثقات، بكورة مرو، من أهل حملة كذا

معرفة قدمية صحيحة، بالستر والصالح، واألمانة والعفاف، واإلقبال على اخلري، 
وخمالطة أهل العلم، وجمانبة الفساد، ومنابذة أهله، واإلعراض عما يشينه يف دينه 

ى شأنه ، مشغوالً بأمر معاشه، يكف أذى لسانه ويده عن الناس، مل ودنياه، مقبالً عل
يبريبة، ومل ينسب إىل رنَتهم فيما مضى من قدمي الزمان وحديثه بتهمة، ومل ي 

فاحشة، أو كبرية، ومل ميد يده إىل مظلمة يف دم، أو مال، ومن نسبه إىل غري ما 
ه تبعة من اخلصال الذميمة تزيد نسب إليه يف هذا احملضر، أو عزاه إىل ما يوجب علي

 فهو يف دعواه مبطل، ولغري احلق قائل، وألهل النظر ،هـل بذلك شينه، أو هضم حق
.  عظيمة يف دفع شره عنه، وحفظهما على ما يقتضيه حكم اإلسالم وموجبه)١(ةٌبسِح

 . وذلك. ولألمانة مؤدين،وبذلنا خطوطنا مبا ثبت عندنا من حاله طائعني
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
فعلته حسبة، واحتسب فيه احتساباً، : مصدر احتسابك األجر على اهللا، تقول: احلسبة) ١(

 .احلسبة بالكسر، وهو األجر: طلب األجر، واالسم: واالحتساب
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 ٩٠     كتـاب الشروط والوثائق

 الباب الثاني والخمسون
 رسم محضر في ضد ذلك

، )٣( واانة)٢( والفسق)١( إنا قد عرفنا فالن بن فالن بالدعارة:تكتب إىل قولك
وقصد الناس باملكاره بيده، وباملساوي بلسانه، ال خيالط قوماً إال وتشينهم صحبته، 

، وال مال، وال وال حيل حمله قوم إال ويتأذون جبواره، إذ ليس مبأمون على نفس
 وجاور حملتهم يف خمافة ،حرمي، ومل يزل أهل حملة كذا منذ نزل هذا الرجل بساحتهم

وقله أمن، أما من جهته، أو من جهة من يأوي إليه من أهل الشر والفساد، وأما من 
جهة من يقصده ملا بينهما من العداوات الظاهرة واملكاشفة الضارة، إذ ال يأمنون 

حلوادث بسببه فيلحق بذلك أهل الصالح والسالمة ما ال قبل هلم وقوع حادثة من ا
به ، وحق مثله أن ينفي عن جماورة قوم ليسوا من جنسه وال هديهم هديه، ويتأذون 
مبقامه عندهم، وألهل النظر حسبة عظيمة يف إعادة أهل هذه احمللة وتقوية أيديهم 

 .وذلك يف شهر كذا. وبذلنا خطوطنا بذلك. على نفيه، ودفع أذاه عن أنفسهم
 
 
 
 
 
 

                                     
 إذا كان ،اًودِعر الرجل دعر. خبيث مفسد: الفساد والشر، ورجل داعر: الدعارة) ١(

 .يسرق ويزين ويؤذي الناس
:  والفسوق.العصيان والترك ألمر اهللا، عز وجل، واخلروج عن طريق احلق: الِفسق) ٢(

 .اخلروج عن الدين
 ،الذي يرتكب القبائح املردية: واملاجن عند العرب. أن ال يبايل مبا صنع: اانة) ٣(

خلط اجلد : تقريع من يقرعه، وان وال ، وال ميضه عذل عاذله،والفضائح املخزية
 .باهلزل
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 الباب الثالث والخمسون
 آتاب في الوقف

هذا كتاب فيه ذكر ما وقف وتصدق به فالن بن فالن لوجه اهللا وطلب ثوابه 
وقف وتصدق  ……وابتغاء مرضاته، وليدخله اهللا به جنته، ويقيه به سوء احلساب

 ودار، ومنها قطعة جبماعة ضيعة موقعها مبرو يف ربع كذا، يف قرية كذا، منها حائط
أرض، وشرا كذا، وقف وتصدق فالن بن فالن جبميع هذه الضيعة احملدودة 
املوصوفة يف هذا الكتاب حبدودها ومجيع حقوقها إىل قولك آخر مصبه، صدقة 

 مؤبدة هللا العلي العظيم ، ال تباع وال تورث وال محبسة مسبلةموقوفة وحمرمة 
 وال تتلف بوجه من وجوه التلف، ال تزال ،الِْملْكمن وجوه  بوجه تملَّكتوهب وال 

 السموات -حني يرث- قائمة على أصوهلا حمفوظة على سبيلها وسنتها حىت يرث اهللا
 ومالك األمالك ، ومعتق رقاب املذنبني، وهو خري الوارثني،واألرض ومن عليها

 اهللا تعاىل يف كل واملالكني، يستغل هذه الصدقة بأفضل وجوه استغالهلا، مما رزق
 وما )٢( بدئ فيها بعمارا ومرمتها)١(وقت وزمان وحني وأوان من منافعها وغالا 

ام والعاملني عليها باملعروف من غري سرف وال وفيه مستزاد لغلتها ، وبأجرة القُ
تقتري، وبأداء أخرجتها ومؤا املوظفة عليها للسلطان، فما فضل من ذلك جعل على 

م، فسهم منه يصرف إىل أوالد الواقف، وهم ابنان وثالث بنات، مخسة أسه
أوالد الواقف فالن، يستوون فيه ال   وفالنة وفالنةةوأساميهم فالن وفالن وفالن

ل ذكر على أنثى، فمن مات منهم عن عفنصيبه من هذه الصدقة لعقبه، )٣(ٍبِقيفض 
ي ممن يف درجته، كذلك ومن مات من غري عقب فنصيبه من هذه الصدقة للحي الباق

 ألوالد ،يكون نصيب كل واحد ممن أعقب ألوالده من بعده، ذكرهم وأنثاهم سواء
                                     

 . وهي ما يرده بيت املال، ويأخذ التجار من الدراهم،مجع غلة: الغالت) ١(
الرم وهو إصالح الشيء الذي فسد بعضه من حنو حبل يبلى فترمه، أو دار ترم شأا : املرمة) ٢(

 .مرمة
اً وعاقبة، وعقَّب إذا خلَف ، ويقال لولد عقب مكان أبيه يعقب عقب: يقال: العقب) ٣(

 .عقبه: الرجل
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أوالده من بعد أوالده، أيهم أعقب آخر ولده نصيبه، وإن كان يف درجته آخرون، 
 . وأيهم مل يعقب فنصيبه ألصحابه املساوين له يف الدرجة

ـزيل والتفصيل، كذلك ما  أوالده على هذا التن أوالدمث كذلك استحق
 فإن انقرض كلهم إال واحد من نسل هذا الواقف استحق مجيع .أعقبوا وتناسلوا

 إىل -مس الصدقةوهو خ-فإن انقرضوا ومل يبق أحد صرف هذا السهم . الصدقة
 . موسع على الوصي تفرقته يف الزيادة،الفقراء واملساكني وأهل احلاجة من املسلمني

لة هذه الصدقة يصرف إىل املتفقهة والفقهاء ذه الناحية والسهم الثاين من غ
القاطنني منهم والغرباء، يصرف عند أول كل عام ما حل يف العام املاضي من ص

فَغالت هذا السهم عليهم، على قدر استحقاقهم حلاجتهم ومراتبهم من العلم، يل ض
على من هو دونه، على الفقيه عل املبتدئ، والغريب على القاطن، وهو أكثر حاجة 

قدر اجتهاد القيم املتويل ألمر الصدقة، وال حيرم أحداً منهم إن أمكن إحصاؤهم، فإن 
تعذر جيري حىت نصيب أكثر من يقدر عليه منهم بنيل من هذه الصدقة، فإن خربت 

ما عاملاً، إ وعدم من يقوم بأمر العلم فيها، ،الناحية، أو انقطعت رحلة املتفقهة عنها
 .تعلماً، صرف ذلك إىل فقراء املسلمني على ما ذكرنا يف السهم األولأو م

والسهم الثالث من غلة هذه الصدقة مصروف إىل فقراء احلرمني مكة واملدينة 
 فيجعل ثلثا هذا السهم ، خيص به الغرباء ااورون ما دون أهل البلدين،واحملاويج

 احملاويج موسع على متويل هذه التفرقة اوري مكة احملاويج، والثلث اوري املدينة
 لكي ال حيرم أحداً منهم إذا أمكنه إحصاءهم وتعميمهم ؛أمره بالزيادة والنقصان

فإن مل جيد باملدينة من يصرف إليه .  كذلك ما دام ا حمتاج يستحق ذلك،بالعطاء
إن حصة أهلها من هذا السهم صرف ذلك إىل أهل مكة، أعين جماوريها احملاويج ، ف

مل يوجد ا من هو ذو حاجة مستحق الصدقة صرف ذلك إىل فقراء املسلمني يف أي 
 . على ما ذكرنا يف السهمني،بلد وجدوا

والسهم الرابع من سهام هذه الصدقة يصرف إىل عبيد يشترون بأمثان أمثاهلم 
 ليعتق اهللا بكل عضو منهم عضواً ؛يف كل عام ويعتقون عن الواقف لوجه اهللا تعاىل

 وصرف ثلثه -كما ذكرنا-نه من النار، وإن صرف ثلثا هذا السهم إىل شراء العبيد م
إليهم بعدما اعتقوا ليستعينوا بذلك على معاشهم فهو األوىل، وال يشترون من هذا 
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 وال يكون وباالً ،املال إال عبداً وأمة صحيح األعضاء ميكنه أن يقوم بكفاية نفسه
 .على هذا جيري أمر هذا السهم أبداً. بة مسلمةعلى املسلمني، وال يشتري إال رق

 واملاء )١(دم فيصرف جزء منه إىل شراء اجلَ؛والسهم اخلامس يقسم إىل ثالثة أجزاء
ه ويوضع ذلك على قوارع الطرق وشوارعها يف أيام القيظ ـل )٣( والكيزان)٢(واحلباب

ل ذلك يف أي بلد كانل مبثِمليشربه املارة كذلك ما دامت البلدة عامرة، فإن خربت ع. 
واجلزء الثاين من أجزاء هذا السهم اخلامس يشتري به الفحم واحلطب فيفرق 
على أهل احلاجة ذه البلدة يف حماهلا وسككها على ما يراه الوصي، مث بعد خراب 

 .هذه البلدة يعمل به كذلك يف بلد آخر على ما يرى الوصي
 يشتري به يف كل شتوة جبات واجلزء الثالث من أجزاء هذا السهم اخلامس

وقمصان ومناديل، فتفرق على الفقراء يف هذه البلدة، أو يف بلدة أخرى بعد خراب 
 .هذه البلدة على ما ذكرنا

 وقد أخرج ، العامل بالسر واخلفي،وأجر الواقف فيما نواه على اهللا امللي الويف
 قيماً فيها نصبه و، وجعلها يف يد فالن بن فالن،فالن بن فالن هذه الصدقة من يده

 وبذل النصيحة وإنفاذ ما ذكر من ،متولياً ألمره، وأمره بتقوى اهللا وأداء األمانة
شرائط هذه الصدقة وقبل فالن بن فالن عنه هذا القيام خماطبة ومواجهة وقد فرض 

 -ما دام متولياً-الواقف هلذا القيم فالن نصف عشر غالت هذه الصدقة يف كل عام 
 وجعل إليه عندما حيضره حدث ،ه على ما يتجشم من القيام بأمرهاـالة لألمرها عم

 وكذلك يوصي ،الوفاة أن جيعل أمر هذه الصدقة إىل وصيه الذي أوصى إليه بأموره
وصيه بذلك إىل وصيه أبداً ما تواصلوا، فإن مات أحدهم عن غري وصي فأمر هذه 

 ،ه قيماً أميناً يرضى دينه وأمانتهالصدقة إىل من يتوىل القضاء ذه البلدة لينصب في
 وهو ،ام والوالة من الورق املفروض مثل ما هلذا القيموولكل من يلي أمرها من القُ

                                     
 .الثلج: واجلمد. املاء اجلامد: اجلمد) ١(
 .وهو الذي يوضع فيه املاء. اخلابية:  وهو اجلرة الضخمة، واحلُب،مجع حب: اِحلباب) ٢(
 وهو ، إذا شرب بالكوز،اكتاز يكتاز:  وهو من األواين، ويقال،مجع كوز: الكيزان) ٣(

 . إذا شرب بالكوب، وهو الكوز بال عروة،كوز بعروة، وكاب يكوبال
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 .نصف العشر
 وال ان معاونان يف أمره فذلك القدر املفروض بينهما وليس لواٍلميفإن تواله قَ

صدقة عن موضعها، أو حاكم وال قيم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يغري أمر هذه ال
يزيلها عن رمسها، أو يبدل بعض شروطها فمن فعل ذلك فقد باء بإمثه وحتمل وزره 

 وحرام على من يلي أمره أن يؤاجره أكثر من سنة ، واملنتقم منه،واهللا حسيبه وجمازيه
 وال أن يؤاجره سنة قابلة إال بعد مضي عشرة أشهر وأكثر من العام ،بأي أجر طلبت
 ال بأس أن يؤاجره سنة جديدة على مذهب من جيوز تراخي مدة ٍذنئاملاضي فحي

وقد أمر . اإلجارة عن حالة العقد، فمن فعل غري ما رسم نقض عهده وفسخ إجارته
وينسخ نسخة ا،أن يشتري من عليه هذه الصدقة عند انقضاء كل عشر سنني جلود 

، كي ال يندرس أثره  وجيدد فيها شهادة قوم على شهادة األصول،هذه الصدقة فيها
 ويعطي أجرة الكاتب من هذه الغلة ، وال تنقطع احلجة يف إثباته،مبوت مجيع شهوده

أيضاً، مث إن الواقف فالن بن فالن أراد الرجوع من هذا الوقف ملا رأى من اختالف 
 ورافعه إىل قاضي بكورة كذا ،العلماء يف لزمه فنازعه رجل من أهل احلسبة واألمانة

 ينفذ أمره وجيوز قضاؤه بني املسلمني وادعى عليه أنه يصدق - البلدةأعين هذه-
 فسئل وأقر به ، وسأل أن يسأل عن ذلك،ذه الصدقة وذكر رسومها وشروطها

 . ورضي الواقف حبكمه وانقاد له،طائعاً فحكم احلاكم بصحته
 .أقر الواقف والقيم جبميع ما يف هذا الكتاب وسق الكتاب كما ذكرنا يف البيع

 فهذا القدر البد منه، فإنه ))يصدق صدقة حمرمة، أو صدقة موقوفة((: أما قولنا
تصدقت به ومل يذكر الوقف، أو التسبيل، أو التأبيد مل يكن وقفاً وكان : لو قال

 وإال فليس ،ه أخذ الصدقة وقد قبضهـصدقة متلك رقبتها إن كان على مثن حيل ل
 . فتأكيدشيء يلزم، فأما ما عدا ذلك من األلفاظ

ثلث هذا ((:  ألنه أوىل من قول القائل))تصرف غلتها إليهم((: وإمنا كتبنا
 وال جيري ،ألن عني الوقف يصرف؛ ))الوقف لفالن وثلثه مصروف إىل جهة كذا

 واملنافع والغالت تصرف إىل املوقوف عليه ،بل األصل موقوف هللا تعاىل. عليه امللك
 .))حبس األصل وسبل الثمرة((: -رضي اهللا عنه- لعمر ،كما قال 

 ألن ظاهر ؛))م يف تفرقته بني املساكنييأن األمر موسع على القَ((: وإمنا قلنا
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ه يفرقه على الفقراء يوجب التسوية بينهم إذا كانوا حمقني، وأن ال يحرم أحد ـقول
 .منهم، فالبد من ذكر التوسعة

 ))إىل العلماء((: ومل نقل، ))فقهاءأنه يصرف إىل ال((: ، يف أحدا السهاموإمنا قلنا
ألن اسم العلم يتناول مجيع فنونه حىت يدخل فيه من يعلم طباً، أو تنجيماً، ومن يعلم 

 .القرآن، أو علمه، وغري ذلك
وإال ، فرقة من الفقهاء، أو أهل مذهب، فاذكر وإن أردت أن ختص به

 .فاإلطالق يوجب التسوية بني أهل املذاهب فيه
 ألن النيب  ))إن خربت((:  ومل نقل))يف مكة إذا مل يبق ا حمتاج(( :وإمنا قلنا

ا((:  قال فيهايعين جبليها، أبو قبيس واألحد))ال تزول حىت تزول أخشا . 
يلزم الوقف :  يقول)١( ألنَّ حممد بن احلسن))أخرج الصدقة من يده((: وإمنا قلنا

 .الصدقات اليت ليست بأوقافلكنه يشترط اإلقباض واإلخراج من اليد كاهلبات و
 ،فإنَّ بعض الناس يتملك الوقف.  فاحتياط))إنه ال يؤاجر إال سنة((: وأما قولنا

 .وحيتال فيه بأن يكتب إجارة مائة سنة وأكثر
حتاج إليه على أصل  ي))ال يؤاجر سنة إال بعد مضي السنة اليت قبلها((: وقولنا

إجارة لزمان قابل، وذكر قضاء القاضي أيب حنيفة، وإال فعندنا ال جيوز أن يعقد 
ملكان اخلالف يف لزوم الوقف بيننا وبني أيب حنيفة رمحه اهللا، فإذا اتصل به قضاء 

 .جمتهد انربم حىت ال ينقض عليه
 
 

                                     
حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، الفقيه العالمة، شيخ اإلسالم ، مفيت العراقني، أبو  )١(

 هـ، ونشأ بالكوفة، وجالس أبا حنيفة، وتفقه بأيب ١٣١عبد اهللا، ولد بواسط سنة 
ن عبيد اهللا وعلي بن مسلم الطوسي يوسف، وأخذ عن الشافعي وأبو عبيد وهشام ب

سواهم، وانتهت إليه رياسة العلم يف زمانه بعد موت أيب يوسف، وملا خرج وخلق 
 .هـ١٨٩ فمات بالري سنة ،الرشيد إىل خراسان صحبه
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 الباب الرابع والخمسون
 ةـرسم وصي

 وهو يشهد أن ال إله إال اهللا، وأنَّ حممداً عبده ،هذا ما أوصى فالن بن فالن
 وأنَّ الساعة آتية ،، وأنَّ اجلنة والنار والصراط وامليزان والبعث بعد املوت حقورسوله

ال ريب فيها وأنَّ اهللا يبعث من يف القبور، وأن صالته ونسكه وحمياه ومماته هللا رب 
 وهو من املسلمني، أوصى أنه مىت حدثت به ،ه، وبذلك أمرـل العاملني، ال شريك

 بدئ من تركته جبهازه وكفنه ومواراته وما حيتاج إليه الوفاة املكتوبة على العباد
 دين، املوتى باملعروف من غري سرف وال تقصري، مث بقضاء ديونه إن كان عليه يومئٍذ

 . ولفالن كذا،ومن الديون الواجبة عليه الالزمة ذمته لفالن بن فالن كذا
 ،عضاء منه بألف درهم عبد مسلم سليم األىمث مييز ثلث مجيع تركته فيشتر
 بألف درهم حنطة وسط بيضاء، وخبز خمبوز من ىفيعتق عنه لوجه اهللا تعاىل، ويشتر

ل واحد منهما بنصف هذا األلف، ويفرقان على الفقراء واملساكني ـاحلنطة من ك
وأهل احلاجة من املسلمني، ويدفع ألف درهم إىل رجل أمني قد حج عن نفسه حجة 

يف أول عام بعد وفاته، إن أمكن ذلك، أو يف عام اإلسالم، ليخرج حاجاً معتمراً عنه 
 ويستنفق من هذا املال على نفسه يف ذهابه إىل وقت فراغه من ،كن ميمآخر إن لَ

 فيعطي من ذلك ،له وصية، وخيرج ألفا درهم النسك، فإن فضل يف يده فضلة فهو
 فالن بن فالن كذا وصية له، وفالن كذا وصية له، ويشتري بثالثة آالف درهم

نظر إىل مستغل من دار، أو ضيعة، أو غري ذلك، فيوقف على الفقراء واملساكني، مث ي
باقي ثلث تركته فيفرق ذلك على الفقراء واملساكني وأهل احلاجة من املسلمني 

ومن . موسع على الوصي األمر يف تفرقته يف الزيادة والنقصان واإلعطاء واحلرمان
ه فإنه يرضى إما بدفع حقه، أو مبصاحلة من غري ه دون غريـادعى على املوصي ديناً ل

أن حيوج إىل بينة، أو ميني يعطى ذلك من هذه البقية من الثلث، وقد أوصى فالن 
جبميع ذلك إىل فالن وأمره بتقوى اهللا وأداء األمانة وبذل النصيحة وإنفاذ وصاياه، أو 

ه ـل  عن وصية… اآلية]١٨١: البقرة[ فَمن بدلَُه بعد ما سمعُهيغري شيئاً منها، 
 وقبل فالن عنه هذه ،سبقت هذه الوصية وعزل كل وصي له غري هذا الوصي

 .الوصاية خماطبة ومواجهة، وتقلد القيام ا وذلك يف صحة أبداما وسق الكتاب



 ٩٧ كتـاب الشروط والوثائق

 وإال ،أما ذكر الكفن واجلهاز وقضاء الديون من رأس املال فهو احتياط
 .فالشرع يوجب ذلك

 يقل ذلك تضارب أصحاب لَم فألنه إذا ))رجع عن كل وصية((:  قولناوأما
 الوارث غري الثلث، فإن زِج يلَمالوصية األوىل، وأصحاب الوصية الثانية يف ثلثه إذا 

 .أجاز فرمبا يستحق يف الوصية ، أو يف الوصايا مجيع ماله
نا الرجوع عن  فهو احتياط وتأكيد بعدما ذكر))وعزل كل وصي((: وأما قولنا
 .الوصية األوىل
 فذلك مبكان الدين املذكور يف الكتاب، فإن مل ))يف صحة أبداما((: وقولنا

 إال أن يكون يف كتاب الوصية ؛يكن فيه ذكر الدين فال فائدة يف ذكر صحة البدن
 .تربع منجز فحينئذ يفرد ذكر الصحة
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 الباب الخامس والخمسون
 حد الشريكين في العبد على صاحبه بتقويم النصف للعتقرسم وثيقة أل

هذا كتاب لفالن كتبه له فالن، وأقر له أنك أعتقت نصيبك وهو النصف من 
العبد املشترك كان بيين وبينك وهو سامل، التزكي لوجه اهللا تعاىل، وكنت مالكاً 

راءه العتق إىل يومئذ من املال مبا يقوم بقيمة النصف الثاين وألكثر، فأوجب الشرع ش
 يف العبد، ومبلغ هذه القيمة عند أهل الصنعة هلذا نصيـيب فطالبتك بقيمة نصيـيب،

النصف الذي هو نصييب ألف درهم، فأجبتين إىل ذلك ووفرت علي هذا املال وهو 
 وثبت والء كله، فلم يبق فيه ملك وال والء ،ألف درهم، ومت العتق يف مجيع العبد

وإمنا هذا على مذهب الشافعي، . ت هذا الكتاب حجة لكبوجه من الوجوه، وكتب
 .رمحه اهللا

: على أحد قويل الشافعي بقبض املال:  بعد ما ذكرنا))مت العتق فيه((: إمنا قلت
 .إنَّ العتق إمنا يقع يوم قبض القيمة

 …إنَّ الشراية تقع بنفس العتق مل : بقوله اآلخر: وإن قلنا
وأما على . فيكون ذلك راجعاً إىل يوم اإلعتاق ))مت العتق فيه((: وإمنا قولنا

وأوجب الشرع يل اخليار ((وألكثر : مذهب أيب حنيفة، رمحه اهللا، فاكتب بعد قولك
، نصيـيب، أو أطالبك بقيمة نصيـيب، أو أستسعي العبد يف نصيـيببني أن أعتق 

 .، وسق الكتاب))فاخترت الرجوع عليك ومطالبتك بقيمة حصيت
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