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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الخامس عشر
	باب السبق
	مسألة : تجوز المسابقة على الداوب، والأقدام والخيل والسفن والمزاريق وسائر الحيوانات
	فائدتان : إحداهما، في كراهة لعب غير معين على عدو، وجهان
	الثانية : يستحب اللعب بآلة الحرب
	مسألة : ولا تجوز بعوض ، إلا في الخيل والإبل ، والسهام
	مسألة : ولا تصح إلا بشروط خمسة، أحدها ، تعيين المركوب والرماة
	فائدة : قوله : قوله في الشروط  : احدها ، تعيين المركوب _ يعني، بالرؤية والرماة
	مسألة : ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين
	فصل : ويجوز عقد النضال على اثنين ، وعلى جماعة
	مسألة : الثاني ، أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد، فلا يجوز بين عربي وهجين ، ولا بين قوس وفارسية ويحتمل الجواز
	فصل : ولا بأس بالرمي بقوس فارسية
	فائدتان : إحداهما ، يجوز الرمي بالقوس الفارسية من غير كراهة
	الثانية : إذا عقدا النضال ، ولم يذكرا قوسا
	مسألة : الثالث، تحديد المسافة، والغاية، ومدى الرمي، بما جرت به العادة
	فائدة : لا يصح تناضلها على أن السبق لأبعدهما رميا
	مسألة : الرابع، كون العوض معلوما 
	مسألة : الشرط الخامس، الخروج عن شبه القمار، بأن لا يخرج جميعهم
	مسألة : فإن كان الجعل من الإمام، أو أحد غيرهما، أو أحدهما على أن امن سبق أخذه ، جاز
	مسألة : فإن جاءا معا، فلا شيئ لهما 
	مسألة : وإن أخرجا معا، لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما 
	مسألة : وإن قال المخرج : من سبق فله عشرة ومن صلى فله ذلك، لم يجز إذا كان اثنين
	فصل : وإذا قال لعشرة : من سبق منكم فله عشرة. صح
	مسألة : وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم، لم يصح الشرط
	فصل : قال رحمه الله  : والمسابقة جعالة، لكل واحد منهما فسخها ، إلا أن يظهر الفضل لأحدهما 
	مسألة : وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين
	مسألة : والسبق في الخيل بالرأس، إذا تماثلت الأعناق ، وفي مختلفى العنق والإبل بالكتف
	مسألة : ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا ، يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه 
	فصل" في المناضله وهي المسابقة في الرمي بالسهام
	فصل : ويشترط استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها ، وساءر أحوال الرمي
	فوائد : الأولى ، لو عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزيين برضاهم لا بقرعة صح
	الثانية : لا يشترط استواء عدد الرماة، على الصحيح
	الثالثة : لا يصح شرط إصابة نادرة
	فصل : ويشترط أن تكون المسابقة على الإصابة لا على البعد
	فصل : إذا عقد النضال، ولم يذكرا قوسا، صح 
	الثالث : معرفة الرمى، هل هو مفاضلة أو مبادرة؟ المناضلة على ثلاثة أضرب أحدها يسمى المبادرة
	الثانية : المفاضلة
	الثالث : أن يقولا:أينا أصاب خمسا من عشرين، فهو سابق
	فإن شرطا إصابة موضع من الهدف، على أن يسقط ما قرب من إصابة احدهما ما بعد من إصابة الآخر
	فصل : فإن عقد النضال جماعة ليتفاضلوا حزيين
	فصل : إذا أخرج أحد الزعييمين السبق من عنده، لم يكن على حزبه شيئ
	فصل : ومتى كان النضال بين حزبين، اشترط كون الرشق يمكن قسمة بينهم بغير كسر
	فصل : ولا يجوز أن يقولوا : نقرع، فمن خرجت قرعته فهو السابق
	إذا تناضل اثنان، وأخرج أحدهما السبق
	فصل : ولو فضل أحد المتناضلين صاحبه، فقال المفضول : اطرح فضلك وأعطيك دينارا. لم يجز
	مسألة : وإذا أطلقا الإصابة، تناولها على أي صفة كانت
	مسألة : فإن قالا : خواصل. كان تأكيدا لهما لأنه اسم لها كيفما كانت
	مسألة : فإن قالا : خواسق.... أو : وتفيدت المناضلة بذلك
	مسألة : وإن شرطا إصابة موضع من الغرض، كالدائرة فيه، تقيد به
	الرابع، معرفة قدر الغرض
	مسألة : وإن تشاحا في المبتدئ منهما أقرع بينهما
	مسألة : وإذا بدا أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني
	مسألة : والسنة أن يكون لهما غرضان
	فصل : وإذا تشاحا في الوقوف
	فصل : فإن رأى أحدهما التطويل والتشاغل عن الري بما لا حاجة إليه
	مسألة : وإن كان شرطهما خواسق، لم يحتسب له بد، ولا عليه
	فصل : إذا كان شرطهما خواصل، فأصاب بنصل السهم
	فصل : فإن كان شرطهما خواسق ، وهو ما ثقب الغرض وثبت فيه
	فصل : إذا شرطا خاسقا، فوقع السهم في ثقب الغرض
	مسألة : وإن عرض عارض ، من كسر قوس ،أو قطع وتر ، أوريح شديدة، لم يحتسب عليه بالسهم
	فصل : إذا قال رجل لآخر : ارم هذا السهم، فإن أصبت به فلك درهم صح
	فصل : وإن شرطا أن يرميا أرشاقا كثيرة، جاز
	مسألة : وإن عرض مطر أو ظلمة، جاز تاخير الرمى
	مسألة : ويكره للأمين، والشهود مدح احدهما 

	كتاب العارية
	فصل : ولا تجوز إلا من جائز التصرف
	مسألة : وهي هبة منفعة، تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع
	تنبيه : قال الحارثي : تعريف المصنف للعارية بما قال، توسع لايحسن استعماله في هذا المقام 
	فوائد : الأولى تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه
	الثانية : يحرم إعارة ما يحرم استعماله لمحرم
	الثالثة : يشترط فيها كون العين منتفعا بها، مع بقاء عينها 
	مسألة : ولا تجوز إعارة العبد المسلم الكافر
	مسألة : وتكره إعارة العبد الشابة لرجل غير محرمها 
	مسألة : واستعارة والديه للخدمة
	مسألة : وللمعير الرجوع فيها متى ، مالم يأذن في شغلها بشيئ يستضير المستعير برجوعه
	فائدة : قال أبو الخطاب  : لا يملك مكيل وموزون بلفظ العارية، وإن سلم ويكون قرضا
	مسألة : فإن أذن له في شغله بشيئ يستضر المستعير برجوعه فيه، لم يجز له الرجوع
	مسألة : وإن أعاره أرضا للدفن، لم يرجع حتى يبلى الميت
	مسألة : وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبة، لم يرجع ما دام عليه
	مسألة : وإن سقط عنه لهدم أو غيره ، لم يملك رده
	مسألة : وإن أعارهأرضا للزرع، لم يرجع إلى الحصاد، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده
	مسألة : وإن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه، ثم رجع ، لزمه القلع
	مسألة : وإن لم يشترط القلع، لم يلزمه إلا ان يضمن له المعير النقص
	مسالة : فإن أبى القلع
	مسألة : فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص، وامنتع المستعير من القلع ودفع الأجر ، لم يقلع
	مسألة : فإن ابى ذلك بيعا لهما
	مسألة : فإن أبيا ، ترك بحاله وقلنا لهما  : تصرفا ، فلا حكم لكما عندنا 
	مسألة : وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر
	فائدة : يجوز لكل واحد منهما بيع ماله منفردا لمن شاء
	مسألة : ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع
	مسألة : وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت، فهو غاصب ، يأتي حكمه
	فصل : يجوز ان يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم
	مسألة : وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها، فهو لصاحبه
	مسألة : فإن حمل السيل غرس رجل أو نوى فنبت في أرض غيره 
	فصل : وإن حمل السيل أرضا بشجرها ، فنبتت في أرض آخر كما كانت، فهي لمالكها 
	تنبيه : قوله : فهل يكون كغرس الشفيع ؟ فيه تساهل 
	فوائد : الأولى وكذا حكم النوى والجوز واللوز
	الثانية : لو ترك صاحب الزرع أو الشجر لصاحب الأرض الذي انتقل إليه من ذلك
	الثالثة : لو حمل السيل أرضا بشجرها ، فنبتت في أرض أخرى كما كانت 
	فصل : قال رضي الله عنه : وحكم المستعير في استفياء المنفعة حكم المستأجر
	فصل : ومن استعار شيئا ، فله استيفا منفعته بنفسه وبوكيله
	فائدة : قوله : وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر
	فصل : وليس له أن يرهنه بغير إذن مالكه وله ذلك بإذنه
	مسألة : والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف ، وإن شرط نفي ضمانها 
	فصل : وإن شرط نفى الضمان، لم يسقط
	فصل : وتضمن بقيمتها يوم التلف، إلا على الوجه الذي يجب فيه ضمان الجزاء التالفة بالانتفاع المأذون فيه
	مسألة : وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه
	فائدة : لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط
	مسألة : وإن تلف أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة
	فائدتان : إحداهما ، لو تلف كلها بالاستعمال بالمعروف، فحكمها كذلك
	الثانية : يقبل قول المستعير أنه ما تعدى
	فصل : ولا يجب ضمان ولد العارية، في أحد الوجهين
	مسألة : وليس للمستعير أن يعير
	فائدتان : إحداهما ، محل الخلاف إذا لم يأذن المعير له
	الثانية : ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير
	فوائد:منها لو قال إنسان  : لا أركب الدابة إلا بأجرة
	ومنها ، لو أركب دابته منقطعا لله تعالى ، فتلفت تحته ، لم يضمن
	ومنها ، لو أردف المالك شخصا، فتلف ، لم يضمن شيئا
	مسألة : وإن تلفت عند الثاني، فللمالك تضمن أيهما شاء لما ذكرنا ويستقر الضمان على الثاني
	مسألة : وعلى المستعير مؤنة رد العارية
	مسألة : فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه ، لم يبرأ من الضمان ، إلا
	فصل : ومن استعار شيئا فانتفع به، ثم ظهر مستحقا ، فلمالكه أجر مثله
	فائدة : لو سلم شربك لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد
	فصل : وإن اختلفا، فقال : اجرتك قال بل أعزتني عقيب العقد والبهيمة قائمة فالقول قول الراكب
	مسألة : وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي
	مسألة : وهل يستحق أجرة المثل، أو المدعي إن زاد عليها ؟ على وجهين
	مسألة : إن اخلتفا بعد تلف الدابة فقال المالك : أعرتك وقال الراكب  : بل أجرتني. فالقول ثول المالك
	فائدتان : إحداهما ، وكذا الحكم لو ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية، وقال رب الأرض : بل إجارة
	الثانية : قوله، وإن قال أعرتك. قال : بل أجرتني . والبهيمة تالفة، فالقول قول المالك
	مسألة : وإن قال : أجرتني أو أعرتني. قال بل غصبتني. فالقول قول المالك وقيل قول الغاضب
	تنبيهان : احدهما ، ثمرة الخلاف تظهر في هذه الصورة مع التلف
	الثاني : قوله : وقيل القول قول الغاضب . وفيه تجوز
	فائدة : لو قال المالك  : أعرتك قال بل أودعتني

	كتاب الغصب
	وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق
	مسألة : وتضمن أم ولد والعقار بالغصب
	مسألة : ويضمن العقار بالغصب
	فائدتان : إحداهما يحصل الغصب بمجرد الاستيلاء قهرا ظلما كما تقدم
	الثانية : قال في ..... : من الأصحاب من قال : منفعة البضع لا تدخل تحت اليد
	فصل : ولا يحصل الغصب من غير استيلاء 
	مسألة : وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي لزمه ردهما
	تنبيهان : أحدهما ، محل الخلاف إذا كانت مستورة
	الثاني : ظاهر كلام المصنف أنه لو غصب خمر مسلم، لا يلزمه رده
	فصل : فإن غصب من مسلم خمرا، حرم ردها ، ووجبت إراقتها 
	مسألة : وإن غصب جلد ميتة ، فهل يجب رده؟
	مسألة : وإن دبغه على حر، لم يضمنه بذلك
	مسألة : إلا أن يكون صغيرا، ففيه وجهان 
	فائدة : وكذا الحكم الخلاف في اجرته مدة حبسه، وإيجار المستأجر له
	مسألة : وإن استعمل الحر كرها ، فعليه أجرته
	وإن حبسه مدة، فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين
	فصل : وقال الشيخ رحمه الله : ويلزمه رد المغصوب إن قدر على رده، وإن غرم عليه أضعاف قيمته
	فصل : فإن غصب شيئا فبعده، لزم رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته
	مسألة : وإن خلطه بما يتميز منه، لزمه تخليصه ورده
	مسألة : إن بنى عليه، لزمه رده إلا أن يكون قد بلى
	مسألة : وإن سمر بالمسامير بابا، لزمه قلعها وردها
	فصل : وإن غصب فصيلا فأدخله دراه، فكبر ولم يخرج من الباب وجب نقضه ورد الفصيل
	فصل : وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة
	فصل : وإن أدخلت رأسها في قمقم ، ولم يمكن إخراجه إلا بذحها أو كسر القمقم
	فصل : وإن غصب دينارا فوق في محبرته، أو أخذ دينار غيره ، فسها فوقع في محبرته ، كسرت ورد الدينار
	مسألة : وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع، أجرتها 
	تنبيه : قوله : وردها بعد اخذ الزرع
	مسألة : وإن تركها ربها والزرع قائم، خير بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بعوضه
	فصل : فإن كان الزرع مما تبقى أصوله في الأرض ، ويجز مرة بعد أخرى ،......، احتمل أن يكون حكمه ما ذكرنا
	فصل : فإن غصب أرضا فغرسها فأثمرت، فأدركها بها بعد أخذ الغاصب ثمرتها ، فهي له
	فصل : وإن غصب شجرا فأثمر، فالثمر لصاحب الشجر
	تنبيه : قال : عبر المصنف بالنفقة عن عوض الزرع
	فائدة : يزكيه رب الأرض ، إن أخذه قبل وجوب الزكاة
	مسألة : وإن غرس أو بنى، أخذ بقلع غرسه وبنائه، وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها 
	تنبيه : شمل كلام المصنف، ما لو كان الغارس أو الباني أحد الشريكين
	فوائد تتعلق بحكم تصرف غاصب الأرض فيها بالغراس أو البناء
	فصل : فإن أراد صاحب الأرض أخذ الشجر والبناء بغير عوض
	فصل : والحكم فيما إذا بنى في الأرض كالحكم فيما إذا غرس فيها
	فصل : وإن غصب أرضا، فكشط ترابها ، لزمه رده وفرشه على ما كان
	فصل : وعليه ضمان نقص الأرض إن نقصت بالغرس والبناء
	فائدتان : إحداهما ، لو غرس المشتري من الغاصب ولم يعلم بالحال
	الثانية : الرطبة ونحوها ، هل هي كالزرع في الأحكام المتعلقة، أو كالغراس
	فصل : وإن غصب دارا فنقضها ولم بينها 
	مسألة : وإن غصب لوحا ، فرقع به سفينة، لم يقلع حتى ترسو
	فائدة : حيث يتأخر القلع، فللمالك القيمة ، ثم إذا أمكن الرد ، أخذه مع الأرش
	مسالة : وإن غصب خيطا ، فخاط به جرح حيوان ، وخيف عليه من قلعة
	مسألة : فإن مات الحيوان، لزمه رده ، إلا أن يكون آدميا
	فصل : إذا غصب أرضا، فحكمها في جواز دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب
	فوائد تتعلق ببعض احكام الغصب
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	مسألة : وإن غصب ثوبا وصبغا، فصبغه به، رده وأرش نقصه ، ولا شيئ له في زيادته
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	مسألة : وعنه، أن ما حصلت له به منفعة لا يرجع به
	فائدة : حكم المتهب حكم المشتري
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	مسألة : وإن فتح قفصا عن طائره فطار أو حل قيد عبده، أو رباط فرسه
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	مسألة : وإن حفرها في سابلة، لنفع المسلمين، لم يضمن ، في أصح الروايتين
	تنبيهان : أحدهما محل الخلاف ، إذا كانت السابلة واسعة، فإن كانت ضيقة ضمن
	الثاني : مفهوم قوله : لنفع الممسلمين . أنه لو حفر لنفع نفسه
	فائدتان : إحداهما لو حفرها في موات .....، فلا ضمان
	الثانية : حكم ما لو بنى فيها مسجدا أو غيره
	فصل : وإن حفر العبد بئرا في ملك إنسان بغير إذن ، أو ........، ثم أعتق، ثم تلف بها شيئ، ضمنه
	فائدتان : إحداهما ، لو فعل العبد ذلك بأمر سيده، كان كفعل نفسه، أعتقه ، أو لا
	الثانية : لو أمره السلطان بفعل ذلك، ضمن السلطان وحده
	مسألة : وإن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا
	فائدة : لو نصب فيه باب ، أو عمدا ، أو سقفه أو،.......، فلا ضمان عليه
	مسألة : وإن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين
	تنبيه : قال الحارثي : أو رد المصنف الوجهين في المتن، أخذ من إيراد أبي الخطاب 
	فائدة : حكم الاضطجاع في المسجد، والطريق الواسعة، حكم الجلوس فيهما
	فائدة : مفهوم كلامه، أنه لو جلس في طريق ضيقه أنه يضمن
	مسألة : وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق، فسقط على شيئ فأتلفه، ضمن
	فصل : وإن أخرج ميزابا إلى الطريق النافذ، فسقط على إنسان أو شيئ فأتلفه ضمن
	مسألة : وإن مال حائط، فلم يهدمه حتى أتلف شيئا، لم يضمنه
	تنبيه : محل الخلاف ، إذا علم بميلانه
	فوائد تتعلق بضمان صاحب الجدار المائل إذا سقط وأتلف ، أو سقط بدون ميلان ومسائل أخر
	فصل : وإن لم يمل الحائط لكن تشقق، فإن لم يخش سقوطه،....،لم يجب نقضه
	فصل : لو بنى في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره، فتلف به شيئ أو سقط على شيئ اتلفه، ضمن 
	فصل : إذا تقدم إلى صاحب الحائط المائل بنقضه، فباعه مائلا، فسقط على شيئ ، فتلف به ، فلا ضمان 
	مسألة : وما أتلفت البهيمة، فلا ضمان على صاحبها ، إلا ان تكون في يد إنسان فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت برجلها 
	فائدة : قال في ((الانتصار)) : البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها 
	فصل : ولا يضمن على الأول منهما 
	فوائد تتلعق بضمان ما جنت البهيمة برجلها إذا كان ذلك بسبب فعل سائقها أو قائدها أو راكبها، أو غيره، أو جناية ولد البهيمة
	فصل : والجمل المقطور على الجمل الذي عليه راكب ، يضمن جنايته
	مسألة : ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا، ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا
	فصل : قال بعض أصحابنا  : إنما يضمن مالكها ما أتلفته ليلا إذا فرط بإرسالها ليلا أو نهارا
	تنبيه : قوله : وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا، يضمنه ربها 
	فصل : فإن تلفت البهيمة غير الزرع والشجر ، لم يضمن مالكها ما أتلفته، ليلا كان أو نهارا
	فصل : إذا استعار بهيمة فأتلفت شيئا ، وهي في يد المستعير ، فضمانه عليه
	فوائد تتعلق بحكم ما أتلفته البهيمة إذا جرت العادة في بعض النواحي بربطها نهارا.....
	مسألة : ومن صال عليه آدمي أو غيره، فقتله دفعا عن نفسه، لم يضمنه
	فائدة : لو حالت بهيمة بينه وبين مال ، ولم يصل إليه إلا بقتلها ، فقتلها
	مسألة : وإن اصطدمت سفيتنان فغرقتا، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها 
	تنبيه : حيث قلنا بالضمان ، فيضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها 
	مسألة : وإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة ، إلا أن يكون غلبه ريح ، فلم يقدر على ضبطها 
	تنبيه : قال الحارثي  : وسواء فرط المصعد في هذه الحالة أولا
	فصل : فإن خيف على السفينة الغرق، فألقى بعض الركبان متاعه لتخف وتسلم من الغرق، لم يضمنه أحد
	فائدتان : إحداهما، يقبل قول الملاح : وإن تلف المال بغلية ريح
	الثانية : لو كانت إحداهما واقفة، والأخرى سائرة، فعلى قيم السائرة ضمان الواقفة
	فصل : إذا خرق سفينة فغرقت بما فيها ، وكان عمدا ، وهو مما يغرفها غالبا ويهلك من فيها 
	مسألة : وإن كسر مزمارا ، أو طنبورا أو صليبا
	مسألة : وإن كسر إناء خمر ، لم يضمنه
	تنبيه : محل الخلاف في آنية الخمر، إذا كان مأمورا بإراقتها 
	فوائد، منها لا يضمن مخزن الخر إذا أحرقه
	ومنها ، لايضمن كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه
	ومنها ، قال صاحب (( الفروع)) ظاهر كلام الأصحاب ، أن الشطرنج من آلة اللهو

	باب الشفعة
	وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها
	مسألة : ولا يحل الاحتيال
	فائدتان : إحداهما ، قال الحارثي : ولا خفاء بالقيود في حد المصنف
	الثانية : قوله : ولا يحل الاحتيال لإسقاطها
	مسألة : ولا تثبت إلا بشروط خمسة، أحدها أن يكون مبيعا ، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال
	مسألة : ولا تجب فيما عوضه غير المال كالصدق ، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد ، في أحد الوجهين
	فوائد : منها قال في (( الفروع )) : وعلى قياس هذه المسألة، ما أخذ أجرة ، أو ثمنا في سلم ، أو هوضا في كتابة
	الثانية : لو قال لأم ولده : إن خدمت أو لادي شهرا، فلك هذا الشقص
	الثالثة : إذا قيل بالشفعة في المهور فطلق الزوج قبل الدخول ، وقبل الأخذ
	فصل : فإذا جنى جنايتين عمدا وخطأ
	مسألة : الثاني ، أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه
	فوائد : منها شريك المبيع أولى من شريك الطريق
	ومنها ، عدم الفرق في الطريق بين كونه مشركا بملك ، أو باختصاص
	ومنها ، لو بيعت دار في طريق، لها درب في طريق لا ينفذ ، فالأشهر تجب
	ومنها ، لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقا
	فصل : لا تثبت الشفعة فيما لا تجب قسمته ، كالحمام الصغير ، والبئر ، والطرق الضيقة
	فائدة : المراد ينقسم، ما تجب قسمته إجبارا
	مسألة : و لاتجب فيما ليس بعقار، كالشجر ، والحيوان والبناء المفرد، .......إلا أن الغراس والبناء يؤخذ تبعا للأرض 
	فائدة : لو كان السفل لشخص ، والعلو مشتركا ، والسقف مختصا بصاحب السفل
	فصل : الشرط الثالث ، المطالبة بها على الفور ساعة يعلم
	تنبيهان : أحدهما ، قال الحارثي  : وفي جعل هذا شرطا إشكال ، فرع ثبوت ذلك الحق
	الثاني : كلام المصنف وغيره، مقيد بما إذا لم يكن عذا
	مسألة : إلا أن يعلم وهو غائب ، فيشهد على الطلب ، ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه أو ترك الإشهاد أو الإشهاد أو لم يشهد ولكن سار في طلبها
	تنبيهان : أحدهما، حكى المصنف......، أن السقوط قول الثاضي
	الثاني، قال ابن منجى في شرحه واعلم أن المصنف قال في المغني وإن أخر القدوم بعد الإشهاد
	فصل : فإن أخر الطلب بعد الاشهاد مع إمكانه
	فائدة : لفظ الطلب  : أنا طالب. أو  : مطالب . أو  : آخذ بالشفعة. أو قائم على الشفعة
	فصل : تجب الشفعة للغائب في قول الأكثرين
	تنبيهان : احدهما ، قال الحارثي : حكى المصنف الخلاف وجهين، وكذا أبو الخطاب، وإنما هما روايتان
	الثاني : استفدنا من قوة كلام المصنف، أنه علم وأشهد عليه بالطلب وسار في طلبها عند إمكانه، أنها لا تسقط
	فوائد : إحداها ، لو لقى المشتري، فسلم عليه، ثم عقبه بالطلب، فهو على شفعته
	الثانية : الحاضر المريض، والمحبوس كالغائب في اعتبار الاشهاد
	الثالثة : لو نسى المطالبة أو البيع، أو جهلها ، فهل تسقط الشفة؟
	مسألة : فإن ترك الطلب والاشهاد لعجزه عنهما 
	فصل : فإن عجز عن الاشهاد في سفر، لم تبطل شفعته بغير خلاف
	مسألة : أو لإظهارهم زيادة في الثمن، أو نقصا في المبيع، أن أن المشتري غيره، أو .....سقطت شفعته
	تنبيهان : أحدهمان المرأة كالرجل ، والعبد كالحر
	التنبيه : الثاني، محل ما تقدم ، إذا لم يصدقه
	فصل : فإن أخبره بالبيع مخبر فصدقه، ولم يطالب بالشفعة، بطلت شفعته
	مسألة : وإن قال الشفيع للمشري : بعنى ما اشتريت. أو  : قاسمنى. بطلت شفعته
	تنبيه : محل الخلاف في سقوط الشفعة
	فصل : وإن لقيه الشفيع في غير بلده فلم يطالبه، وقال  : إنما تركت المطالبة لأطالبه في البلد الذي فيه البيع
	فائدة : لو قال : بعه ممن شئت. أو  : وله إياه .أو هبه له. ونحو هذا بطلت الشفعة
	مسألة : وإن دل في البيع 
	مسألة : وإن توكل الشفيع في البيع، لم تقسط شفعته بذلك
	مسألة : وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع، فهو على شفعته
	مسألة : وإن أسقط شفعته قبل البيع، لم تسقط ويحتمل أن تسقط
	مسألة : وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ، لم تسقط، وله الأخذ بها إذا كبر ، وإن تركها لعدم الحظ فيهان سقطت
	فوائد تتعلق ببيع سقص في شركة حمل ، والأخذ للحمل بالشفعة إذا مات مورثه بعد المطالبة....
	فصل : فأما الولي، فإن كان للصبي حظ في الأخذ بها، ....، لزم وليه الأخذ بالشفعة
	تنبيه : المطبق، هو الذي لا ترجى إقاقته
	فصل : وإذا باع وصى الأيتام، فباع لأحدهم نصيبا في شركة الآخر فله الأخذ للآخر بالشفعة
	فصل : وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته التي له فيها حظ، ثم أراد الأخذ بها فله ذلك
	فصل : والحكم في المجنون المطبق كالحكم في الصبي سواء
	فصل : الشرط الرابع، أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض ، سقطت شفعته
	فائدة : قوله : الشرط الرابع، ان يأخذ الكل أو يترك
	فائدة : قوله : فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن يأخذ إلا الكل، أو يترك
	فصل : فإن اكن الشفعاء غائبين، لم تسقط الشفعة
	فصل : وإذا حضر الثاني بعد أخذ الأول، فأخذ نصف الشقص منه ، واقتسما ، ثم قدم الثالث، وطالب بالشفعة...
	فصل : إذا أخذ الأول الشقص كله بالشفعة، فقدم الثاني، فقال : لا آخذ منك نصفه، بل أقتصر على قدر نصيبي وهو الثلث
	مسألة : وإن كان المشتري شريكا، فالشفعة بينه وبين الآخر
	مسألة : وإن ترك المشتري سفتعه ، ليوجب الكل على شريكه، لم يكن له ذلك 
	مسألة : وإذا كان دار بين اثنين، فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين، ثم علم الشريك
	فصل : وإن كانت دار بين ثلاثة، فوكل احدهم شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه، فباعهما لرجل واحد
	مسألة : وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما
	فصل : وإذا باع شقصا لثلاثة دفعة واحدة
	فائدتان : إحداهما، لو اشترى الواحد لنفسه ولغير بالوكالة شقصا من واحد، فالحك كذلك
	الثانية : لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة
	فصل : دار بين اربعة أرباعا، باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة، ولم يعل شريكهم، ولا بعضهم ببعض
	مسألة : وإن اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى شقصين من دارين صفقة واحدة 
	تنبيه : هذا إذا اتحد الشفيع، فإن كان لكل واحد منهما شفيع، فلهما أخذ الجميع، وقسمة الثمن على القيمة
	فائدة : بقي معنا للتعدد صورة، وهي أن يبيع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة
	مسألة : وإن باع شقصا وسيفا، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ويحتمل أن لا يجوز
	فائدة : أخذ الشفيع للشقص لا يثبت خيار التفريق للمشتري
	مسألة : وإن تلف بعض المبيع، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن
	فائدة : لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن، مع بقاء عينه
	فصل : الشرط الخامس أن يكون للشفيع ملك سابق
	مسألة : فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه
	مسألة : فإن ادعى كل واحد منهما السبق، فتحالفا ، أو تعارضت بينتاهما ، فلا شفعة لهما
	مسألة : ولا شفعة بشركة الوقف، في أحد الوجهين
	تنبيه : هذه الطريقة التي ذكرناها وهي، إن قلنا : الموقوف عليه يملك الوقف. وجبت الشفعة
	فصل : وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة، سقطت الشفعة
	تنبيه : إحداهما ن لا يسقط رهنه الشفعة
	الثانية : لو أوصى بالشقص، فإن أخذ الشفيع قبل القبول بطلت الوصية، واستقر الأخذ
	مسألة : وإن باع ، فله الأخذ بأي البيعين شاء، فإن أخذ بألأول ، رجع الثاني على الأول
	مسألة : وإن فسخ بعيب أو إقالة أو تحالف، فللشفيع أخذه، ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع
	فصل : وإن اشترى شقصا بعبد، ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا، فله رد العبد واسترجاع الشقص
	فائدة : لو تقايلا بعد عفو الشفيع، ثم عن المطالبة
	فوائد تتعلق ببيع شقص بعبد ووجود العبد معيبا، وشراء شقص بعبد أو بثمن معين وشراء مستحقا، ولو كان الشراء بثمن في الذمة ونقده ..
	فصل : ولو كان ثمن الشقص مكيلا أو موزونا، فتلف قبل قبضه، بطل البيع، وبطلت الشفعة
	فصل : فإن اشترى شقصا بعبد أو ثمن معين، فخرج مستحقا، فالبيع باطل، ولا شفعة فيه
	فصل : وإذا وجبت الشفعة ، وقضى القاضي بها، والشقص في يد البائع، ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع للشفيع : أقلني. فأقاله ، لم تصح الإقالة
	مسألة : وإن أجره المشتري أخذه الشفيع وله الأجر من يوم أخذه
	تنبيه : ظاهر قوله : وإن أجره ، أخذه الشفيع، وله الأجر من يوم أخذه
	مسألة : وإن استغله المشتري فالغلة له لأنها نماء ملكه
	مسألة : وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهر ، فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ
	تنبيه : مفهوم قوله : أو ثمرة ظاهرة. أن مالم يظهر يكون ملكا للشفيع
	فصل : وإذا نما المبيع في يد المشتري، لم يخل من حالين
	فائدة : لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري، كانت الثمرة له
	مسألة : وإن قاسم المشتري ، كانت الثمرة له
	مسألة : وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم الشفيع، لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه
	فائدة : إذا أخذه بالقيمة، قال الحارثي : يعتبر بذل البناء أو الغراس بما يساويه حين التقويم، لا بما أنفق المشتري زاد على القيمة أو نقص
	تنبيه : قال الحارثي : وهذا الخلاف الذي أورده من أورده من الأصحاب مطلقا ليس بالجيد، بل يتعين تنزيله
	فائدتان : إحداهما، لو قلعه المشتري، وهو صاحبه، لم يضمن نقص الأرض
	الثانية : يجوز للمشتري التصرف في الشقص الذي اشتراه بالغرس والبناء في الجملة
	مسألة : فإن باع الشفيع ملكه قبل العلم، لم تسقط شفعته، في أحد الوجهين، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين
	تنبيه : مفهوم كلامه، أن الشفيع لو باع ملكه بعد علمه، أن شفعته تسقط
	فائدة : لو باع بعض الحصة جاهلا
	مسألة : لو مات بطلت شفعته، إلا أن يموت بعد طلبها ، فتكون لوارثه
	فصل : فإن مات بعد طلب الشفعة إلى الورثة، انتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الورثة
	فصل : وإن أشهد الشفيع على مطالبته بها للعذر ، ثم مات ، لم تبطل وللورثة المطالبة بها
	فصل : وإذا بيع شقص له شفيعان، فعفا عنها أحدهما وطالب بها الآخر، ثم مات الطالب، فورثه العافي
	فصل : ولو مات مفلس وله شقص، فباع شريكه، كان لورثته الشقعة
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف، أن الشفيع لا يملك الشقص بمجرد المطالبة
	فصل : ولو اشترى شقصا مشفوعا، ووصى به، ثم مات، فللشفيع أخذه بالشقعة
	فصل : ولو اشترى المرتد شقصا، فتصرفه موقوف ، فإن قتل على ردته أو مات عليها
	فوائد تتعلق بانتقال الشفعة إلى الورثة
	فصل : قال رحمه الله : ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فإن عجز عنه أو عن بعضه ، سقطت شفعته
	تنبيه : قوله : ويأخذ الشفيع من لا يقدر على الثمن
	فوائد، الأولى المذهب أن الأخذ بالشفعة نوع بيع
	الثانية : قال المصنف وغيره : إذا أخذ بالشفة، لم يلزم المشتري تسلم الشقص حتى يقبض الثمن
	الثالثة : لو تسلم الشقص، والثمن في الذمة، فأفلس
	الرابعة : في رجوع شفيع بأرش على مشتر، عفا عنه بائع
	مسألة : وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به، وما بعد ذلك لا يلحق به
	مسألة : وإن كان مؤجلا، أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليا وأخذه به
	فائدة : لو أخذ الشفيع بالأجل، ثم مات هو أول المشتري، وقلنا يحل الدين بالموت
	فائدة : قال الحارثي : إطلاق قول المصنف : إن كان مؤجلا أخذه بالأجل ، إن كان مليئا
	مسألة : وإن كان الثمن عرضا، أعطاه مثله إن كان ذا مثل، وإلا أعطاه قيمته
	فصل : وإن كان الثمن تجب قيمته، فإنها تعتبر وقت البيع
	تنبيه : تقدم في الحيل ، إذا جهل الثمن ما يأخذ
	فائدة : لو تبايع ذميان بخمر، إن قلنا : ليست مالا لهم. فلا شفعة بحال
	مسألة : وإن اخلتفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، إلا أن تكون للشفيع بينة
	فوائد : إحداهما، لو قال المشتري : لا أعلم قدر الثمن 
	الثانية : لو قال البائع : الثمن ثلاثة آلاف
	الثالثة : لو كان الثمن عرضا، واختلف الشفيع والمشتري في قيمته
	فصل : فإن قال المشتري : لاأعلم قدر الثمن
	فصل : فإن اشترى شقصا بعرض، واختلفا في قيمته
	مسألة : وإن قال المشتري : اشتريته بألف. وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف
	فصل : ولو اشترى شقصا له شفيعان، فادعى على أحد الشفيعين أنه عفا عن الشفعة، وشهد له بذلك الشفيع الآخر قبل عفوه عن شفعته 
	مسألة : وإن ادعى أنك اشتريته بألف ، قال : بل اتهبته. أو ورثته فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل، أو قامت للشفيع بينة فله أخذه
	فصل : فإن قال  : اشترية لفلان. وكان حاضرا، استدعاه الحاكم وسأله، فإن صدقة، كان الشراء له والشفعة عليه
	تنبيه : يتعلق بمحل الخلاف عند المصنف وغيره في قضية اختلاف الشفيع على الشقص المشري، وادعائه الهبة او الأرث
	فصل : وإذا كانت بين الحاضر وغائب، فادعى الحاضر على من في يده نصيب الغائب انه اشتراه منه، وأنه يستحقه بالشفعة، فصدقه، فللشفيع أخذه بالشفعة
	فصل : وإذا ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه، فقال : ليس له ملك في شركتي
	فصل : إذا على شريكه، أنك اشتريت نصيبك من عمرو ، فلى شفعته. فصدقه عمرو، وأنكر الشريك،.......، لم تثبت الشفعة بذلك
	مسألة : وإن كان عوضا في الخلع والصداق والصلح عن دم العمد وقلنا بوجوب الشفعة فيه فقال القاضي : بأخذه بقيمته 
	فصل : قال الشيخ رحمه الله تعالى : ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه
	تنبيه : هذا الخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة في ذلك
	فائدة : تقويم الشقص، أو تقويم مقابلة، على كلا الوجهين، معتبر في المهر بيوم النكاح، وفي الخلع بيوم البينونة
	فائدة : حكم خيار المجلس، حكم خيار الشرط
	فصل : وبيع المريض كبيع الصحيح في الصحة ، وثبوت الشفعة، وسائر الأحكام ، إذا باع بثمن المثل
	فصل : إذا كان المشتري أجنبيا، والشفيع أجنبيا، فإن لم تزد المحاباة على الثلث، صح البيع ، للشفيع الأخذ بذلك الثمن
	فصل : ويملك الشفيع بأخذه وبكل لفظ يدل على اخذه
	مسألة : وإن اقر البائع، وأنكر المشتري، فهل تجب الشفعة؟ على وجهين
	مسألة : وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع
	فائدة : قوله وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع
	فصل : وحكم الشفيع في الرد بالعيب، حكم المشتري من المشتري
	مسألة : وإن أبى المشتري قبض المبيع، أجيره الحاكم عليه
	مسألة : ولو ورث اثنان شقصا عن أيهما ، فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه
	مسألة : ولا شفعة لكافر على مسلم 
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف، ثبوت الشفعة لكافر على كافر
	فائدة : لو تبايع كافران بخمر، وأخذ الشفيع بذلك، لم ينقص ما فعلوه
	فصل : وتثبت للذمي على الذمي، لعموم الأخبار، ولأنهما تساويا في الدين
	فصل : وتثبت الشفعة للبدوي على القروي، وللقروي على البدوي
	فصل : قال أحمد ، وفي رواية حنبل : لا نرى في أرض السواد شفعة
	مسألة : وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين
	فصل : إذا كانت دار بين ثلاثة، فقارض واحد منهم أحد شريكيه بألف، فاشترى به نصف نصيب الثالث، لم تثبت فيه شفعة في أحد الوجهين
	فصل : فإن كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا، فاشترى أجنبي نصيب أحدهم، ...
	فصل : فإن قال أحد الشريكين للمشتري : شراؤك باطل. وقال الآخر هو صحيح. فالشفعة كلها للمعترف بالصحة
	فصل : إذا ادعى رجل على آخر ثلث دار، فأنكره ، ثم صالحه عن دعواه بثلث دار أخرى، صح ...
	فصل : إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه، ثم باعه لأجنبي ، ثم علم شريكه
	فوائد : إحداهما، لو بيع شقص من شركة مال المضاربة
	الثانية : لو باع المضارب من مال المضاربة شقصا في شركة نفسه، لم يأخذ بالشفعة
	الثالثة : تثبت الشفعة للسيد على مكاتبه
	فصل : إذا كانت دار بين ثلاثة، لزيد نصفها ، ولعمرو ثلثها ، ولبكر سدسها ، فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ، ثم باع عمرا سدسها
	فصل : إذا كانت دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم نصيب أحدهم
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