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نوعان!وهو ََُه

١^٧^١؛.أخدخا: 
انتنت،اكري: موو م أولخظا أومثكتك ستك البا,ع؛ نمول، 

قبم،،أز:تيمحاا'لآن: 
......ئدا ا;س مماو: ائاضى، الإبجابس الموو نِذهوم 

بإل.مال سائل فيه ولوصار سيع فليس الربا، به "حرج ربا*ُغتر وقويا• 
بإلمال ميادلة كان ؤإن ١^٠٢٠، فإن أبما القرض به حرج *ولرض* وقولنات 

ليسولكن سائل، هدا ييالأ، بدله وأعطيك فرصا ينالا سليني فأنت، ببما، ليس لكنه 
بيئا.تكون فلا والإرفاق الإحسان نبيل هوعل بل المعاوصة، سيل عل 

نوعان،الإع يه ماينعقد ؤإنإ ئوعان، البح به الراد ليس رروهووعازا؛ قوله: [ ١ ] 
أومنالمثري من الصادر وهواللممغل والمول البائع، من الصادر وهواللممفل الإبجاب، 

مقامه.يقوم 

البيععل دل ما كل بل معية، صيغة له ليس التح أن ;ِءتهآدثم المؤلف، أفادنا ]٢[ 
به.انعمن. 

معيلفظ محليي دون عليها دل، بإ ثتعفد العقود حيع ل ثابت، هدا أن والصواب: 
ذكرما أنه ح يصح قبلتح• فقال: بتي" مهكئلث، شحص: مثلا قال لو المحاح حس 

يمول:أن حاجة هتاك ليس وعياله. فلأن عل هل«ا تال: لو الوئمج؛ وكد.لائ، التزؤج. 
العقودجع أن إدن: فالصواب وتما. يمي،• وعياله، فلأن عل محروق، هذ«ا لأن ولمتا؛ 

لمظ.تحديد بموون ^٥١ عليها دل بإ ثنعقد 



ةت1د،اسع

ُ.آحرا التنيوبلقظ هأفتة حاصل، الش لأل صح؛ بنتك مماو(ت 
ثصثىلأية صح؛ بنتك ممال؛ بني، مماوت ااطاو_ا، بلقظ مدم ؤإل 

يصح،لم الإثباص، عن ثوثأحن لأثة يصح؛ لا المتوو،أتجسالاض• 
ا.د1لميصحمممدما،كاثمحظ 

يصحلب بنتك، ممال! وبك؟ أبنمب ت ممال الأنتنهام، باشل آتى نإل 
اَذاءاسمزلا ؛ B<1لألا ئقدتا 
الإبجابأن الأصل أن ْع أوثأحر الإيجاب مدم مواء اكوي حصل إذا [ ١ ] 

بأس.فلا الص مهم مع العكس لوحصل ص هوالقدم، 
أحدلا بعني. ممال! كدا. ؛نتك، قال! إذا الرحل لأن صحيفة؛ الئواية هذه ]٢[ 

انريت.يقول! المشري؟ يقول ماذا كذا. بنتك وقال! الإيجاب ثقدم إذا هال،ا، يقول 
علللايجاب السائقة رربعتي® ؤقياس ذلك، يقول أحد فلا بنكب• قوله! أما 

يقل!ولم نصبك،• فقال! ؛وئة> هذابمي، العظيم، الفاوق ْع قياس للإمحاب التايعة 
هذايمي، مي؛ك<ن ومعنى البح، فيتعقد ثصييلئج. قال! بل عليكر. بم—، ولا• ينتلث،• 

البح.عمد تمام يعد إلا له يصيبا يكون ولا يصيبلث، 
لاحما.أو ماما مواآكان عايه دل لفظ بكل اللفظ لاطرإل أنا فالهأ: 

ملت،!إذا لأك للقاعدة؛ حزم فيه هذا لكن ١،^^، قال هكذا ]٣[ 
الصورةهذه أن فالصواب البيع، ثم أنه الناس يفهم بنتلثج. فقال! يعئرة؟ رتك أمش 

حالكل عل لكن نافذ، فهو العمد عل دل، ما كل فيمال: سبق، عثا نحرج أن ينبهم، لا 
تحصلالممبل، ؤ، نزلع نحصل لئلا أحس؛ كان وأوخح أبئ العمد كان كأ،ا 

وملاحاة.حصومة 



^قضاهانيهمصالإئماسيءتيل

صه،ين ما معطهة خبزا، نبمدا مؤني! يقول• أف ممل المماطاْ، الئاف• 
ئالتح،وود المع لأل مهبمح؛ ثأخذه، ديناو، الثوب هدا حد يقول؛ أو 

ممتمةتثيبU ذم!ئ ج ئي قظ، لت بمئ ذج أ:كاظ، ظة زظ 

المء1الأف ١^٠^٥؛ يوف الإسارة الأئتاء ق يصح انه الماضي! عن وحكئ 
الم؛ل كام 3سؤ والهدق امحه وامحآل امحر، ل به ^ ة 

امحعوادشااُ•

خبزا،-بدا أعطتي يقول؛ أن الأول؛ صورس؛ لها ذكر المعاطاة؛ [ ١ ] 
جانبمن معاطاة عندنا فالأل إياه، وأعهلاْ امز من أربعة فأحد أربعة، بالريال واّقز 
بدينار.الثوب هذ.ا خن. أوقال؛ مول، صيغة الصيغة أعطتي. محال؛ الشري لأن الباغ؛ 

بريال؟الثوب هدا يأخن. من هدا؟ يأخذ من يقول؛ الزائدة ق ممرا ثح وهده فأحذه، 
الثري.من هنا ذالمعاء؛لاة العشرة، ؤيلمم يأخذه واحد تجيء بعثرة؟ يأخذ من 

ريالالثمن عليها مكتوب سلعة مثلا يكون الخانبين من العامحتاة يكون وند 

البائعمن لا كلام بدون الريال ويضع الئلعة فيأخذ إنسان فيأق الدكان، عل موصوعة 
لكنيكلم، لم والثري يكلم، لم البائع الخاستن؛ من معاءلاْ فهذا المثري، من ولا 
رمحمسلعة كل عل وكث_، دكانه أمام الئلعه هذه وضع ما الرجل فهذا معروف؛ هذا 

ذللث،.وماأشتة بكم، لاثحطني، اعطني، من؛ يسلم أن وهويريد إلا ثمنها 
والقبولالإنحاب أن كإ الحقال، عل دل، معل كل وهي يتعقد؛العاءلاة؛ البيع إدن 

اصد.عل دل فنل كل فاناطاة: المول، عل أودل الإيجاب عل دل لففل كل 



 Luاسع؟،؛

محل

وعفعن غكنن؟ ئءث ئ ولا تعادت افب لموو الرصى؛ لة ؤيشرط 
ؤعدميصح؛ نإ واحس،، عز بح عل اكره لإل بجب، محنا إلا لاكاء؛هأ[ ه ^^٢ 

تححبحق، عثه حمو هوو لأثه صح؛ واجب، بح عل أكرم ثإف المشرط، الرصى 
والنائم،والثكزان، والمجنون، كالطمل، عائلت عز مذ ولايصح المزيد. كإنلأم 

٣^١^١'.عاقل عز مذ يصح ^ ١^٠^؛، ينثزله عزو لأمه والمثرمم؛ 
لأنيقيد؛ لم ؤإن الحقيقة ق فهذا اليسر، الثيء ف، بأنه القاممح، يقيد وأثا 

ناويعقار مثلا عنده واحد تحئ فلا الكثر، الثيء بالمعاطاة يسعون لا الناس 
فالماسوالإشهاد، والكتابة والقبول سعه؛الإمحاب، بل بائعاطاة، سعه ييال مليون 

لفظزد لم لأنه الأصل؛ ق هدا ؛العاءلاة، ينعقد دقولت نحن وإن،ا أموالهم، دون 
ئعر(مناشضي.

قوذلك، ا ر المنقح زاد ق علينا مز ؤب والدي نجب* يثأ ®إلا يهول،• -ا ١ ا- 
ادندينه، ويستنل ماله يبع أن عل نحر لملمي عليه المحجور عليه، المحجور 

الراححالقول عل المحاح ق حص العقود حمع ق شرط والزصا منه، بد لا الزصا 
ثيبا،أم كانت، بتقزا برصاها إلا امرأة روج أن تحوز لا أبيها ل حتى الإكر، 3، حتى 

ادءؤإلأ تعال؛ قال الرنحا من فيها بد لا العقود حمع غره، أم أباها الوئ كان ومواء 
لايصحفانه البح عل الإنسان أكره فإذا ]الاء;همآ[، هنحئأه زإْى عن نره نح—ئكُك> 

(.٤٨١انمي)م )ا(انظر:
)أ(اكرحادتع)ا،/لأا"أ(.



اصضاهامهمهعالإئماسبجينل

الإجارة.ؤمثله يتعقد، ولا 

ومحالوممت معيته ماوات الوجر عل محزصت ا-ةكومة أن محلو هدا وعل 
تحلفهل أجرج* لم أف قانون عندي أيدا فقال؛ احرج. للمتأجرت المنم، صاحب 

الزجر؟رصا بغثر يمي أن المستأجر لهذا 

الإنسانامتآتحر إذا أنه بلاده ض أحرى بلاد ى الاذ ثوتحد لأنه لا؛ الحواب: 
محيرهاالتي المدة ممام بعد بقت إن أث للمستأجر! فعول لا؛نرج، ممّة مدة العقار 
الست،؛هذا ق العل،اء من كثير قول عل صلأتلث، مح ولا غاصبؤ، فإنلئ، الزجر 

صحيحة،غير فصلاته مغصوبة، يمحة ق يكون لا أن الصلاة صحة ثزمحل من لأن 
فلاآثم، والغاصسب، غاصسا، لأنالث، الخاتمة؛ بحتن  iiiUعقم ألا فيه مت، إن ونحشى 

لأيكنفإنه أيربيتا تن أن مثلا: والخبز، الثالثة المائة ل القانوذ هذا قال: فإذا 
ناوي؟قانون القانون هذا هل مول! المستأجر، برصا إلا المستأجر تنرج أن 

الأف١^!!، القدميرن، نحت، اجعله أو الحائهل.، عرض به اصرب، إدن لا. الخواص،! 
ست،ق مكنتؤ ل،ا لك،! محيل إذا القيامة، يوم القانون هذا واضع ينمحلثؤ أن يمكن لا 

كانإلأ1ا أيا الحلال 4ئم ولا لأئلا>ام فالقانون لاض،، لخق بغير أ-محيلث، 
والثئة.لذنحاب موافئا 

ؤالشكزان..اإلآحره؛والجنون، ثالقل، »ولأيصحمنمعام! قوله! 
الحادةبه جزئت، فيإ مزقه صح مميزا كان فإن الئمييز، حد إل يصل لم من بالطفل الراد 



١١البيع ئتاب 

بيعهيصح لا والجنون العرف، به جرى تما ذلك اسه وما واليهليخة والثمانة كالتمة 
الإرادة.منه ساش أن يمكن ولا له، عقل لا لأنه مهللما؛ شراوْ ولا 

وازئمالنمل، ج السكران لأن شراؤْ، ولا ييئه مخ لا كيلك والثكران 
إفبمول* النائم ممعنا لو حتى بقوله علرْ لا لأنه شراؤه؛ ولا بيعه يصح لا كذلك 
الإنرار.هذا عثرة لا فإنه نيد. عل الملأى مال مت 

ؤيكونفيهذي، رأسه ق الإنسان يصيب داء ~الرامحم1 المثرسم ا أثبموكاJلالثا 
ذلائح،■ضر ولا شراؤه، ولا بيعه، لا تحإض.' يمح لا أيصا هذا متضمهل— غم كلامه 

؛مقاوصا،متيبنمعاي.
Mء أ* 



^قضاهاهمهمه4الإئماسبجضل ١٢

^زضوUلإنجر
xnx

،J_jS؛iil5'يعها:قوو صرونة عؤ مى واهتناوها معها ناح ثملوكؤ عم كل 
لمولهثعال؛والإماء؛ والعسد، والعماو، واأنكودسا، وائلثوس، والثزويسر، 

ؤوأحل؛قلإهلابم:هبآ[.

عروْراووكو مرنا® ®ومو(أغراؤا ^^١٠٠ الئي.ثى اراسرى ومد 
هذْيع عل أصحابئ وأم ومدحا، وحنتا ^٠^١ وثاغ شاة؛، ثراء ا"بمدتي ابن 

'•الأغيارءاو'برايهاا 

معق كاناء يملك لا مما ا>نياوا مملومحا< عم ®"قل يعه تحوز فيإ الضابمل [ ١ ] 
ور'ياحلابملكه• البز محاحب حتى لصاحبه، مملوكا ليس البر ي ق فالماء البز، 

اقتناؤها.أيصا ؤيثاح منذكر ما لفر كالكلأب معها محاح لا مما ا"نياوا معها* 
والصدالماشية ككاو_، للصرورة اقتتاوْ ياح مما احمدارا صرورْ" عر ررمى 

الضرورة.عند إلا اقتناؤها ياح لا لأنه بيعها؛ تحوز لا أيما هذْ واّوي-، 
ئتصفة.بميمش كل ثعى: عم« ®ثل قوله: حم هدا يمها* *محور ونوله: 

ُيعها.تحوز الصفات 

منالاقتناء، ؤإباحة الي إباحة مع مملوكة، الع؛ن ثكون أن هي: الشروط إدن 
المملوكةالأعيان يع جواز عل الأدلة ذكر يم لدلك، مثل لم أوحاجة، صرورة غر 

الصفات.>االْ المتصفة 



١٢ّرطبئيووزسوئلإيأمز( 

^١'•مكمع لأثه وبريم؛ المر دود بح ومحور 
الدىالئر وبح ددوْ، وعلم ني عبجاإدا ومممردا كواواته، المِفي يبح 

أفتهئتاحة، منثعة ، Jpيشتمل لأُة والتنثة؛ واهل لكلهزاو صومه مصي 
؛.٢٣١

م،ثايشمتا؟ا.
إل^٧ فلو الأصئ، الطبيص الحرير تمنمج معروفة دودة هي المز دود ]١ا 

أيئاكدك اآآل، ق >اا الأنمماع وهي عفليمة مصلحة لها لكن قيمة، لها ليس الدودة 
ممدودة، ثكون ثم ثنمى، فهوحثات الصنف أهل عند وهومعروف الدود بزرهدا 

هوالحرير.الل،ي المز منها تخرج 

المال.ق يحني! بؤ® منتي ®لأل وقوله! 
صعوبة،فيه وهذا مدرْ ؤيحلمم يرى أن بد لا القحل• ل لآ،تهاإثق المؤلمv يقول ]٢[ 

أفتهوما ينسيا الثحلأُت، بعدد ملم كوثنا إن إذ الإمكان؛ ر هنا؛مي• العلم يمال! لكن 
تصحكدا مقداره أو كدا مقداره أن القلي عل يغلب أن كفي لكن صعوبة، فيه ذك 

والتبعة.والبلبل كالهزار صوته يقضو الذي اممر وكدك للحاجة، 

الثانيةُوالرواية أحمال، عن الروايتئن إحدى هدا الهر® بع ُرويجون توله• ]٣[ 
بععن نص أنه ءييآلصث!ئةظم الني عن حديث فيه ورد لأنه الهر؛ بع تخون لا أنه 

الئوررى،والثيرهوالهئ.

الإم.اف)؛/'آ'\آ(.)؛(انذر:
إ١ ٥  ٦٩)رقم الكلب، ثمن تحريم ثاب الماناة، كاب مسلمت دمعا0 أحرحه ( ٢ ) 



اسقضاهاهمهمصالإئماسبجضل ١٤

امحاثوهذ الئوا:مح، إخدى ِفي الكف غن ذي س لكمحد 
امح:ش.ثامحى:لأمحز.

الكف،فافبهت شجانتها، ببمها؛ هوو لا موتى؛ م وابن ابوبكر ومال 
مجارحثسه، وعدِق عر من واهتناؤ0 منه أبخ ■>يواو لاثه أصح؛ والأول 

ي}U تئة،كايار^١يم 

الواؤع؛ل ثض له ليس الهر بأن البنم أهل من لآنئأثئوغثرْ ^١١٠ ابن وعلله 
تحوزفلا عادة، سدل اناء ؤيشبه الحطب يشبه فهو الماس، ين الدارجة الأشياء من لأنه 

يعه.

يصيدالهث هدا كان بأن أجله من واشري مص بثيء انثزد الهث أن لو نعم 
ويملالونخ ويقتل العقرب يقتل أيصا وكذلك الفأر، يصيد الهزر بعض لأن الفأر؛ 

مباحه.منقعه فيه لأن جائز؛ بأنه يهال فقد لهدا اتحد فإذا الصراصر، 

منحالمي الئباع بع جواز وهو ورجحه، الولف ذكره ما الصحيح [ ١ ] 
الني.عن ثبت لأنه الكلب،؛ واس؛ني الكنب،، إلا مباحة نشة فيها لأن للصيد؛ 

غيدمن ااواةساؤْ بقولهت إحراجه الولف أراد وهوالن،ي ا، الكاJ٣جر بع عن ش أنه 
منيقص وهوأنه حاجة، بلا افثتاه من عل الوعيد فيه الكلب، لأن جنسه،،؛ ق وعيي• 
محراط•يوم كل أجرم 

باباياثاة، كتاب وملم! ٢(،  ٢٣٧)رنم ثمن باب البيؤع، كتاب اJخاري! أحرجه ( ٢) 
اممه.رسول أن رْ؛ئيبمئت الأنماري مسعود أي حديث من (، ١ ٥ )٧٦ رنم الكلب، ثمن تحريم 

الكلب•ثمن ن ءض 



يصيرُلأنه الباني؛ وهمخ الصخب، والمهد الصخب، ابمض وبحووبح 
لهوهمحا لثصمه الط؛و يض مذ ينمع وما العبيد. طمل محأئبة بجع، حال إل 

ممن:محه،لألظلأإلاقع.

الإنسانلواحتاج لكن الكلب، إلا يعها تحوز للصيد الصالخة الث,باع حميع إدف 
لمنبحوز هل اّلئكم؟ فا ينعه أن الشخص هدا وأتى شخص عنلء ووجده كلب إل 

يثميه؟أن احتاجه 

استنقاذأنه عل ولكن وشراء، يع أنه عل لا لكن تحرز نعم، الحواب؛ 
هل.ابأن يعتقد أن بحب القيمة وأعهر أحن.ه قاليي الرجل، هدا من الكلب لهلءا 
للرسولمعصية ذللث، ق لكان وشراء بح أنه اعتمد لو لأنه شراء؛ ولا بيعا ليس 

ظياصصمُ.

الدراهم؟هذه له بحل هل بدراهم إلا ينعه أن وأبى باعه الذي فهدا 
فالواجبحاجة به للث، ؟كن لم الرجل*إن لهدا يقول لأننا لا؛ فالخواب؛ 

بهلك ؟ض لم فإذا الثلاثة، للأمور إلا الكلب اقتناء تحوز لا لأنه إرساله؛ علبمج 
تمنا؛ذللثخ عن ثأحاو أن تحوز لا فإنه حاجة به لل؛، كان ؤإن إرساله، فالواجب حاجة 

عنأتنازل أن اريد أنا لكن ثمنا، آخذ لا أنا يقول؛ فقد ؤإلأ عنه، مى الرسول لأن 
بع.الحقيقة وهوق محيل، هذا ئقول• الرجل• لهذا الكلب هذ«ا ل حقي 

الكلب.إلا بيعها تحوز فإنه الإنسان ببما أوبحرز بيا ي۵هلاد الص بيع الجح إدف 
مفيادة.قاعلءة فهده 



اصضاه1همهمههالإئماسبجءت؛ل ١٦

بهبلإطامحة يعه عق محموو هدا عقيل؛ ابن محاو القرد■ بع أكرم أحمدت محال 
أكنةأحمد وقال ثه. مقمع لأثة ثجور؛  ٤٣١لحمظ بيعه محأما واشج،، 

العرق،،أسبة آدمية، من حارج مائع لأية اشحريم؛ هيخثمل الآدميات، لبن بع 
محطاممي،أبيةمحاكاةأال

أحمدالإمام أصحاب مصفقحات ومن بيعه• أكره أحمدت يقولط القرد، بع ]١[ 
احدووما حراما، القرد يع فيكون هدا وعل اشحريم، به بيي اكره• مالت إذا أنه 

إذاالشهوة ق حتى الاذس، يشبه القرد لأن بيعه؛ تحرم أنه وهو بالصحة، القول هدا 
بتحريمالقول فلهيا ذل،لثا؛ فعل ور؛ءا يأتيها، أن محب، أنه تحس الحميلة المرأة رأى 
لعلهلكن ، ٠٠٤٣١ارتحمي دحمذ١دئقيقولت فالولف، فليلة، القرد وفائدة وحيه، فول بيعه 

عليه.ثزمن فلا  ٤٣١قدثآكل لأنه وهوحراميه؛ تحميه 
الأدمثأت.للمن يح أكنْ ت يقول ؤمذآيئق أحمد فالإمام الأدمتاتر للمن بح أما 

فإنهالتحريم احتمل لو حتى لكن الكراهة، وتحتمل التحريم، المؤلف قال كعا فتحتمل 
الأحرى.البهائم للمن فأسلمه به، ينتفع ماح الآدمياتا للمن لأن مسلم؛ ضر 

منتنةرائحة له العزق لأن التشبيه؛ من يكون ما أبعد فمن بالعنق تشبيهه وأما 
النهإن بل به، ؤيتغدى به ينتع طسبا ثراب فإنه اللبن أما به، يتثع ولا به يتغدى ولا 

لالطلأق:ا"[،ثجؤتئزه قامقن وؤ أتحتن ؤؤ0 فقالت ثمنا الأدمية للبن جعل تعال 
هواللبن•الإجارة باب، ل الراجح القول عل عليه والمعقود 

ؤإلقامهالصبي حمل من المرصعة عمل عليه المعقود إن العلماء؛ بعض قول وأما 
هوهل الثدي ؤإلقامه الطنل هاوا حمل لأن بحيي؛ قول فهن.ا ذللئ،، أثلمه وما الثدي 

أولخرْ؟لال،اته مقصود 



١٧ومالإبحؤذ( يهوزس U رباب ةت1وااسع 

يعلإأن ان للأنيمكن فلا لبن بها ؟كن لم إذا ولهذا شاك؛ بلا ليره ابواب• 
الثدي.ويلفه فخديا عل يصعه أن أجل هن لتن لها لينثت التي المرأة لهذه طملمه 

الآدٌي؟لبن ييع أن يمكن كيف لكن الآدميات، لبن بيع تحوز أنه فالصواب؛ 
منعتدها وليس كمر لبن عندها امرأة ثكون فربإ محلبه، بان يمكن الحواب! 

الطمل.ويثزبه الآدمثة لتن هذا ويقال! ويبيعه، أوان ق فتحله يثزيه، 

له؟أما ثكون فهل العلمل وأرصعناْ امرأة لثن امرينا إذا قيل؛ فان 
أثا.ثكون هران ص أرضعنا٥ إذا تز، فالخواب: 

هو؟امرأة أي لثن ثعرف أن بد فلا محلثب، لها التنثه الحقيقة ق المالة وهذه 
اثريالذي للطمل إخوة مكونون آحرين أمحلفالأ أرضعت، قد المرأة ثكون ربإ لأنه 

يلأنةمن الحلين؛ هدا أين من ثعلم أن بد لا فلذللق، ثعلم لا ونحن اللص، هذا له 
فلأن.بنت 

فانةيل:هلالعأرةباّاّة؟

تزكيم قليلا، ولو الأف أرضعناه إذا مثلا يعني بالقربة، العإرة فالحواب! 
واحدة.محنامة ولوكانت، ثانية رضعة فهذه أرصعتاه أوئلأيث، بعد ثم اللبن، 

الإرضاع؟من مممحع أن لها تحوز وهل للمرأة؟ ملك، اللثن هل قيل: فان 
ممتعأن للمرأة وتحوز لها، مللث، فهو اللبن حرج إذا معلوم، هذا فالحواب! 

أنوجب، التلف عليه ، وحيفغرها، شوي يقبل لم إذا مثل لضرورة إلا من 
ترضع.



^قضاه1همشصالإئماسبجضل ١٨

قفل

محُيركمبزظؤمحز:ُحات 
٢٧ؤإل بعتبه، ومحؤ عدمه لة؛ ميء هلا حالة، المئري علم هإف لكاريض• بيعه 

ثعلقحق لاره دوننا؛ أوما التمس عل أوحطا عمدا اباي العيد بع ننمحح 
قهلللقصاص موحه الخناية كاثت هإل ، ٥٧١المتل؛هافبه متحتم، عثر برهسه 

؛)!(علته، ما بالترام زفي لأله السيئ؛ عل مهو للناو موجبه كائن، محإف كالئدْ، 
ماءؤإف يه، ووجع العمد قنح ثاء إف العبد، ويبة علتؤ هللمجي محيرا كاف 

بالآJشل٢ا•الباع عل وجع 
وجبالإسلام إل يعد ل»ا إن معروف والرند مرثيا، عبدا اثري ان إن[ ١ ] 

نجوز•نعم ت يقول، بجون؟ فهل قله 
اكري؟ض U محل إذا هائل: هال فإذا 

بدأنفلا بالولاء، يعي• مثه مال له يكون ورب،ا يعيقه، رب،ا أنه متمعته مول• 
كازيفى،ا.بايع لأنه هلاكه؛ حشيه  ٠٠:ؤيقولمصلحة، له يكون 

هلسياشالرممالخياتحياراقا؟بقلأنبمال: 

بصثرهعل يحل لأنه له؛ حيار فلا مرثي بأنه علم إن تفصيل؛ فيه الخواب،: 
الخيار.فله يعلم لم ؤإن 

]\[:ض:أزشاهاية.



بعون(لإ نما بحوذسه ما باب اسع) كتاب 

موبمضس1ا؛ِفي هكدك الخاج، و د1تلأ لكذ نإذ 
هم،زممُمومم.

ئأفتةفيه، منثعه نلأ المتل، متحتم لأمه يمه؛ يصح لا الماصى! ويال 
."١^١

نحل

وووزتو1جاوبم مهه وباع بع ول 
باوثعةداوا أمه بن صفوال من اقري عمر لأف بحور؛ إحدامماث 

لمح؟ أنص ؤبجا به، داض( حرام بن حكم ثى مناوئه وانرى آلاف، 
كعترها.سعها لجار ^٠!؟، صدئه ^41 يرذ 

هصارثرالعانمار٠، قتأ متم ولم عتوْ، فتحن لأثبما محور؛ لا والثاسة! 
العناق.كنواد يثها، نم؛ اثنليئ(، عل ومما 

مكةعن حسن ايثه أرإن صإأشقؤياي• الثيي قول عنوة فنجها عل والذيل 
مممىمذمتار«. نتاعه لى ؤإنماأحثث، والومنن، علتهارئوله ومثط الفيل، 

عئامي ابن مرعم ل، حموين أجرت إن اض، زثرل يا س•' ام ويالئ 
صحح...............حديث أجندتج« مذ رريد امحق ٌُال ماتمحا، انه 

تابإذا أما الحاكم، إليه وصل إذا وهذا ببمه يصح أنه وهو أصح الأول t ١ ا- 
المثل.محه انتقى فقي. عاليه المدرة محل 



سقضاه1همنيصالإئماسبجضو

ث:شهكذلتالإءنمحوّا'ا.

مأكهوو1ع بح فيها واقعون الناس لأن الهمة؛ المائل س المسألة مذه ا ١ ] 
محإجارتما•

٠ننمن إل م تنقمكة اولا٠ 
ومزدلفهكرفه إجارته ولا بيعه تحوز لا فهدا للمسلمين مشعر تحل ننم• 

أنبد لا الناس إن إذ كالماجد؛ إجارتبما ولا بيعها تحوز فلا مشاعر، هده لأن ؤمز؛ 
أويوجر•ويشري ؤمحع فيها بمش، أن إنسان لأي يمكن فلا غيها، يكونوا 

غلمشاعر هذه لأن أحد؛ فيه ثظف لم العناء بن عليه مممق أظن في،ا وهدا 
إجارة.ولا بتح لا يملكها أن لأحد تحوز فلا للمسلمين عباث-ه 

الملمينيمكنوا أن وابوا ومملكوها سلط س عليها سلط قد كان إذا ولكن 
وسوفكثزت، أو الأجرة قلمت الأحد، عل والإثم الأجرة يلءمحع فإنه بأجرة إلا منها 
معمن مثل الحقيقة ق هذا لأن مثزا؛ ولا ولثا تحد لا حين القيامة يوم حسابه نجد 

اسمه.فيها يذكر أن افله اجد م

بدونهؤيعتمر محج أن يمكن الإنسان إن إذ ا مشم ليس مكه! س آحر ننم 
أقوال:ثلاثة عل الضاء فيه امحلف فهدا 

مذهبهو وهذا واجثزا، وشراء بيعا ممشج البلاد س كعترها أما الأول: القول 
ملكاممثك مكه ثيوت أن الزمان قويم ص اليوم الناس عمل وعليه هئاه الشافص١١٠ 

البلدان.كسائر وتوجر تباع تاما، 

(.٣٨٥الحاويامبم)ه/ انفلر: :١( 



uUS  (باب اسع U بعونسه )٢١ومإلابحوز

اكهوررارم وهذا إجارتما، ولا لجا تحوز ولا مملك لا أما والقول 
أجرة،بدون نليركه بيته عن اسمى من مال؛ ولكن لآ،هآلئق، أحد الإمام مذهب من 

غهوأحق.احتاجه ونن 

وتمللثجتٍاع هي بمولت دتم؛هر ابن الإسلام شخ احيار ااثالنا؛ القول 
إليها،لمحتاج بذلها عله وجب مشتها عن امتئنى من لأن ئوجر؛ لا ولكن وئوص، 

دورمى عقل قا رك راهن النئ قال ولهذا ممف؛ فهي الملك وأثا 
؟نرثاع«رُ
ضهالكن والثراء، بالج كذلك ومملك بالإرث،، مملك أما عل دل وهذا 

متننأنا قالت فإن لالحجاج. فايذلها عنها ا>سعيت، إن لصاحبها؛ ثقول التي هي 
فهلأفثدوها، نرلوا إذا ا-قجاج لأن سأعلمها؛ الأجرة عل محئمون ينتم وما عنها 

ذلك(؟ق عير له 

الحاجعاليه؛ ؤممبون المكن يدمرون الحجاج بعفس لأن عذر؛ له نتإ الخواب؛ 
علأمإءهم حجاجاممتبون رآيتا وقد اسمها، كذلك،كن، وا،لرأة فلأن. بن فلأن 

النزل.ؤيدمرون الحجر، أبوابا 

الإمّاف)أ/س؟(.)>(اظر:
)؛آ(محرعاكتاوى)يا/-هأ-او؛(.

توملم (، ١  ٥٨٨)رنم وشرائها، وبيعها مكة دور توريث باب اُلج، كتاب اليخاري' أخرجه )٣( 
نيدبن أسامة حديث من (، ١٣٥١)رنم دورها، وتوؤيث للحاج بمكة الرول باب ا"ني، كتاب 

قنبممحا.



اسقضاهاهمهمصاسممأسبجض ٢٢

ولكنت؛1 الإّلأمأ شخ قال ذلك، ق شك لا نؤي نول الإسلام شيخ وقول 
مطقاالحجاز عل حليفه لكن -ض الربثر بن اش ■همد عهد عل مأكه بيوت 

وستكنواالحجاج دحلمها غرفة أو حجرة عن استغنى من مفتوحة، اليومت، لكنت، للتق؛ 
فيها-

ويزجر-ورض وسرى وئاع مملوكة بأب القول عل، الأف العمل لكن 
نتحتفب1ترا التعليل يمي• عليل، فهو ذلك به الولفح علل الدي التعليل أثا 

قالوقد عميق، فغ كل من إليها الماس يأوي حزم أما العلة ؤإتمل جدا، عليل هموة 
المقيميعي• فوه؛ آلمنغف ٥^١٠ ؤكين -تكه آرك، آلكرإيج ءؤوآك،حد تعال؛ افه 

الآض.ؤثأgؤهتالخح:٢ْ[،:ض:

أنأؤيد دراهم عندي أنا عل؛ تشيرون ماذا وقال؛ أحد استشارنا لو ولهدا 
أوبلدآحز؟المدينة أوق م،|ه ق أصعه أن سرون هل أمتغثه، ءقارا به اشري 

السألةدامت، ما بالمآحثر ثستغل شركة ق تساهم ولا مأكة، ق ثصعه لا Jقولت 
اكأجر،مغ من ثيميه كابن المحمةان العلياء ومن العلياء، ينز حلاف ذايت، 

ذمتلث،.لمزأ حتى آحر مكان أوق الدينة ق عقارا اشر سعة ق فآنت، 

عمه؛يشت، أما بالرسول صلتها هذه هانئ ~أم ة؛هعها هانئ أم حلءيث، ول 
فهوأحوهاظ^,عتئ، ءل؛ا تجبي.' أمي® ابن ®زعم له؛ وقالت، أبوءلالم_إ~ أباها لأن 

الأستع_هلاف،أرادوا إذا عادمم جزت العزبخ لأن امي®؛ ®ابن قالمتح: لكن الشميى، 

)؛(وانفرمحْوعاكاوى)يا/؛؟إك



٢٢هباّربمبئسزس4يئلأيهوز( 

هلأفيَلأمحهلأ ؤسنوم لموسى؛ هاروف كقول الأم؛ إل ذلك يشون الكامل 
الواحدتأمئن جواز عل دليل الحديث ول أحوال، وهارول موسى أن ْع ل»أهتأه[، 

إجارته.ينفذ فانه كافرا أجار من أن يمعنى المسلمين من 

العلم؟أهل ، juالوجود والخلاف الوقوف فيدو؟ى الأصل ما هائل: تال فإن 
وأنا'، العبادرخثر هذي ق المعاد زاد ق مرصودة موجودة الأدلة فالحوابت 

ودليللالخح؛ه'ا[، مهرiل١ده صؤإء'ألعذكف لائامحن -ء>،كه ؤألjى دليلائرعثا؛ ذكزت 
لكنيتحجره، أن للأنان يمكن ولا لامسلمين والعمرة الح^ محل هذا أن وهو نظرىت 

مهللما.محوز لا اشاجر المشاعر، غثر وهذا البح، تحوز أنه راياآتحر أيقا ذكرنا 
 Xء أX

(.٣٨١انمادص 



اصضاه1نينيصاسممأء4إوبجضل ٢٤

محل

لألعنوه؛ فتح مما وئ>بجو\ ونواي الشام، أزض بح محوو ولا 
يكونصربه الإي بالخراج أربابي يي ِفي وأهمْ المسلميرس(، عل وممه تقهقنق عمن 
دلكِقافتهن وهد فيها، الصلحه لعموم ميما؛ يثير ولم عام، كل ق له أجرة 

ضسممئ،ظ
ثززاةثا؛زأخاز ١^، محن لأنه:اخد ي:بمها؛ ه أخمد: زض 
دئط-مةِفي لأبجا إ-تانبا؛ زمحور الأسر، كثزاء محار، لها، كالإنتقاذ 

لأنثبمها؛ ثيوز ا1دائن ل ض هأثا خائنة. ١^-^ ثإخانة أنثاخا، 
؛;j،a^4عمر رمن ِؤا والتجرة الآكومحة ِق ا-لءطط اقتطعوا ^^٤^^ الصحامح 

ثكاذإحماةاا١ا.عيممر، من ثتا:ثوثا ت\شك ز:يثا 

وذرارثيمعنمة فأموالهم الكفر بلاد فتحوا إذا االسلمين أن المعلوم من ]١[ 
ظؤ؛نا أربعة: أمور بض فيهم الإمام 4ر والمعينون المقاتلة ورحالهم نبل ؤنساوهم 

يفدحمأن ؤإما ؤيطلقهم، علمهم يمن إما يعني: اثنن، ا هلم. لمحمد!ة[، ه ؤداء يإما بمد 
قأحكام أربعة فهده يّرههم، أن ؤإما يقتلهم، أن ؤإما ملم، بامير ؤإما بعال، إما 

أونحوه.برأي القتال عل يعين( أومن المقاتلين،، الئحاJ، هزلاع 

ينشهابينالخانميح،يئنللإس
ا.ر والعراق( الخام أرمحن ق عم فعل كعا للمسلمين( وصها وبين( حيثر، 3، 

(٤٠  ٢٣٥)رقم -مر، غزوة ياب الغازي، كتاب صحح انفلرت )١( 



لابعوناj»\ بحوزسه u باب اسع) هاب 

النساءأما ونمنم، عنيمه ثكون الأموال النحو عل يكون اiغنوم !دن 
اقايلونالرجال والثالث السني، بمجرد أرماء يكونون يمي• سبايا، فهم والدرية 

ثنن،بدون المن أو المتل، أربعة: أمور ينز فتهم الإمام بو القتال عل يعتن من أو 
الأمؤءاق.والرادعت مسلم، بأمثر ؤإما بإل، إما الفداء: أو 

الأربعة؟هده من الإمام يفعل ماذا العلكاء بتن خلاف، الراح وق 
لئهأصغ يراه ما يفعل هوفهومحي لصلحته ثم من كل مهمة: ةاءدْ عندنا 
وهوئم من ت يمي الأصلح، يفعل أن عليه محب، فانه لولاية ثم من وكل اختيارثثة، 

هوأصلح.ما يفعل أن فالواحب لغيره ممحزف 
الغاjمينين يقسمها أن إما أمرين: بن فيها نحإ الإمام إن فملنا: الأراضي أما 

أنؤإما آخره، إل القهلعة. هده له وفلان القطعة، هده للئ، فلأن يا أنث، مثلا: ويقول 
انقعمن يسلم عام، كل الأجرة يثبه حراجا عليها ويضرب، ومما مجعلها يقمها 
وهيأجره إما يقول: كيم، يقال: أن بقل لكن مماتا، كالأجرة وكدا كدا الأرض 7آدْ 

بنية؟محدد لم 

بثراءالأرض هذه مللقح من كل فيقال: للثصثحة. قال! أجابنا 
سحها.تحوز لا أنه ينون المقهاء الأراضي وهده حراجها، فعليه أوإريث، هبة أو 

باع؛لا الأرض د لكن فباع، والأشجار والمزائ عمرت التي، المساكن وأما 
قديممن الناس زال وما خلاف،، فيها أيصا والسألة بيعه، تحوز لا والومم، وهم،، لأما 

فالأنفعاُقراج يسلم لم ؤإذا يسلم، لا الأف الخراج لأن الأراضي؛ هدْ سثايعون الزمان 
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قفل

ضوه1و1 شزائه، ق ووحص رحمه، اكحما بع لب أعلم لا أخمد؛ ئاو 
ؤمحآنةتنه. كرهوا موتى، وأنا عباس، وابن عمر، ابن لأف ودللتإ أنوف؛ 
لأنةأنهل، ثاليjاة الإ:تداو، ض صهانمه ثجن ^، افب كلام م شل 

الأسر.كثغواع 1وأص' انتقأذَلأ، 
روايتان،وإبداJها شزائها ولب الآكزاهة، مع محورتعها أبوا-ئامحس،: و3او 

المشاهرةعن تش س اللمي رألأف واجدْ ووايه يصح، لم لكافر، بينت مإل 
عانه.مممق صحيح، حديث، أيد>-آلم« سالة أو قاهه العدو؛ أرض إل JالمنTن 

هئخملكه، انتداتة من بخع زه ؛ن4ُ، زممكيم إثاة، قلمبجي محن هيئ 
ابمة،ككاحنملا؛.

فهاؤيعمرونما•ؤمحثون فيها، الناس ينوم حتى البع 
يقصد؟ماذا إحاعااا، فكان يكير عز من قوله: ئائل: هال، فإن 

بروماثخوالماء منكر، لايوجدأحد دام ما عميب أي• ذا"بمو.اب• 
وسرى•

لا؟أو الصحف بح محوز هل حلاف فيها المسألة هذه [ ١ ل 
إليهاأثار اش الأثار ولهده له؛ اتوال لأنه بيعه؛ محوز لا قال: من العاتإء فمن 

لآُهاه.المؤلف 

وهووجوبلسبب ذلك، كرهوا والصحابة وشرال، بيعه تحوز أنه الئاف• والقول 



٢٧مماباّرطبئسوزس5ئلإسز( 

كتبكم رمحو^بمنئ عثإن قليلة، الوقت، ذللث، ق والصاحمج السلمين، القرآن تفر 
حارتبيع• إنه قلنات فإذا المصحم،، يكتس، من وقل الآفاق؟ا إل وبعث، ممحفط من 

المران،قراءة من ائّلمان محرم وحيتي الثمن، بغال إلا سعها ولا تحتكرها الإنسان 
أنأحد ايى ؤإذا حدا، كثيرة المصاحف، بالعكس فالأمر — اممه —والحمد وقتتا ق أما 

ويبيعه.يبدله من وجدنا بثراء إلا بمصحفه تنتؤع 

يحملونالملمون زال وما يه، باس لا وشراءه بيعه أن الصواب، كان ولهدا 
iUJb ، الصحف،عل ينادي الذي تسمح صغار ونحن وكنا متهلماولة، أنمتة س

هي؛و)القهإاعة( رالقهلاعة(. يشري من يقول) بل الصحف،. يشري من ت يمول لا 
وسلامةالأولين السابقين لونع وذللث، المصحم،، عل يكون الذي والغلاف، الحلاد 

واثري>ت،الأهلاءة، ءليلث، ؤيحمت، البهلاعة، يشري ننن قالت إذا أنه خلنوا قلو-يم، 
حائز،أنه فيه ثلثخ لا الذي الصواب، ولكن المصحمإ، أبع لم أنني يعي البه؛لاءة. 

١لقرآن.أبع لم وأنا 
حرام،هذا قلنا! بدراهم. القرآن عليكم أفزأ قال! اثا إنلوأن ذللث، ونغلير 

اممه،كلام يبيع لسنا الصحف، حينإتبيع والأف تحوز، بدراهم. القرآن أعلمكم ولوقال! 
سعه؛فلا المران أما التم،، الحإر، الورق، تبح لكن بحناه، ما أنفثنا لوتبح اش كلام 

فيه.إشكال، ولا به، بأس لا أنه ثرى ولذللث، 
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محل
مْ ِ

سماما قال:جابئ وززى والأصنام؛ والخنزير واثتة، الخئر، بع محور ولا 
والخنزيرواثتة، الخمر، بح حرم ووئوله افه ررإو يقول؛ افب. رسول 

زالأءئئام«ققءااا.

ثت إلكعا آسكر، ما والخمركل بيعه، تحوز لا الخمر الأربعه: الأشياء هذه [ ١ ] 
عية،ثز دكاه أوشر أمه حتف ماُت، ما كل واثتة ، ءثؤآكثأْؤقةيم التي عن ذلك، 
قُْ"ْ

مالت،ما ؤثدحل بمرض مامتإ ما فيدخل شرعية. ذكاة بغر ماُتج ما كل فقل: ششتا ؤإن 
ذلك،.أشنه وما بحنق، 

يعندصتنا انحذ ما كل يعي• كذلك، والأصنام حيث، حيوان ، معروفوالخنزير 
الثاك،،وكذللأ، يالدن، غل والثاف بالعقل، غل الأئل لأن حرام؛ فإنه اممه دون من 

والأصناملازم، اكالث، ؤإصرار عارض، الثاف إصرار أن والثالث الثاف ؛؛ن الفري، لكن 
بالدين.غلة 

؟كنلم ؤإن بالدين أو بالبدن أو بالعقل أحل ما كل أن هذا من أنثأحذ وممكن 
حرام.بيعه فان الأربعة الأصناف، هذه من 

إشكال؛وفيه اللقط، -رال>ا آ الحمرااُ بع حرم ورسوله اممه '؛إل الحديث،: وق 

(،٢٠٠٣رقم)حرام، خمر كل وأن خمر مكر كل أن بيان باب، الأتربة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
;ْ.ءنه.عمر ابن حدبث، من 

المسائاة،كتاب ومسالم؛ (، ٢٢٣٦)رقم والأصنام، الميتة بيع باب البيؤع، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
اهعيد بن جابر حديثا من (، ١  ١٥٨ ) رقم والأصنام، والخنزير والميتة الخمر بيع تحريم باب 

تهئنمحاّ



يعوز(لا وما بعوزسه ما رباب اسع هاب 

بالواو.وسلم آله وعل عليه اممه صل رموله ويتن ءغ؛جل الرب بين ابْع أن أولا• 

يكونأن فيمتفي ثتن من مركب التدأ أن مع مفندا جاء الخز أن والقاف• 
خز0مثنى.

الرسولوين اممه ين يمرن أن بأس فلا الئشريع محلريقه لكن ما فيهال! الأول؛ أما 
اممه،حكم س فهو به حكم أو الرسول، أم، ما أن ذلك، وجه بالواو؛ 

ؤشتعال؛ افه قال فه؛ حكم الرسول حكم لأن الضد؛ أو الند باب س ذللث، وليس 
هينصوْ أئن قق وونرئ تعال؛ وقال لالنساءت*د[، أقءه أئ-لع ممد آلثمول ب،رع 

]اكوة:آا-;ا.

اكايويكون حرم؛ا، افه ررإن للأول حار ررحرمٌ إن فيمال؛ رُحرما' الثاف• وأما 
أي؛محذوف،، والخإر مبتدأ،  ٠٠اررسوله مكون الحملة، عل الحملة عهلما اب بس 

أنصح واحدا ورسوله اطه حكم لكن لثا أويقال؛ ميء، أحتن وهذا حزم، ورسوله 
بواحد.عنهإ تجز 

يدخللم إنه يقال؛ أو متئنى. إنه يقال؛ فهل مباحا، لكن ما الميتة س ويتثتى 
صار؛الثابي قلناؤإن المخصوص، العام باب س صار بالأول يلنا إن لأصل؟ اس 
تختلف؟لا أو تختلف، امحم وهل امحوص، به أريد الن«ي العام اب بس 

الدليل.U^، ئلنا؛ ئدع ادعاه إذا مها كلأ لأن تختلف؛ لا الحكم الحواب؛ 
بهيراد العام أن ميع ولوادعى الا-ليل• هايت، قلنا؛ حص. قد العام أن ميع ادعى لو 

الشالث،.كبة المباحة اثة اية س نشى أنه والمهئ دليلا. هايت، قنا؛ الحمحوص 



بماذلا اش والطي البهائم، ويؤع كامحزات، محه، مع لا ما بع محوو لا و
امحلاُ•يأشبهت معمحها، لا لأيه ولابجه؛ الئر، مى لائوم وما بما، 

حصنهمآنا ئلاثه ثنال! افه ررمحاو يال! البي. لأف او؛ بع محوو ولا 
ذذ\لأ\ص^ةكلئ« نبج:أغ-ما، ذوميم: :زمالماثه، 

عليل؛تعليل صحح غير أنه واضح تعليل المؤلف ذم الذي التعليل هذا [ ١ ل 
فأسهن،ُني فيها ليس لأنه مول: لا الأشياء فهذه وحسه، لضزرْ حرم الخنزير لأن 

،المال إصاعة عن ش لم ومآله وعل عليه اض صل الني لأن مول: بل الخنزير، 
منبأنه الأشياء هذه ثح مغ ق فيعلل ثك، لا له إصاعة فيه ثع لا فيإ المال وبذل 

سعنه.وفد المال، باب،إصاعة 

وهويفرس؟الصح بح بجون لماذا ئ؛لت فإن 

الضرورةعند إلا مرس ولا ناب، لها ليسمن، إي حلال؛ القح فالخواب: 
المرورهعنلء إلا مرس لا مولون: العدوان، طبمه من ليس القصوى، 

فأو-جج،الصد، من النثي جعلها ولهذا هاحه؛ أحد إذا أو القصوى 
شاةُى.قلها المحرمإذا عل 

الذنوب.كاتر هومن بل حرام، أنه شلث، لا وهذا ت٢[ 

كتابت لم وم(، ٦٤٧٣رقم)وهال، ثيل من يكرم ما باب الرتاق، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
بنالغيرة حال.يث، من (، ٠٩٣رنم)حاجة...، غير محن السائل كثرة عن النهي باب الأنضية، 

الناسالث،،كتاب محاجهت وابن (، ٣٨ ٠١رنم)القح، آكل ق باب الأؤنمة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 
ي.بممحا.ءباواف4 حديثاجابربن من ٣( ٠ )٥٨ رنم الحرم، بميبه حزاءالصيد، باب 



U راسع ةت1ب  uU  ٢١يعوز( لإ يعوزسدوما

أذيتا-وا'ا.

ومحريثي،لجانته عل محع لأيه النجي؛ الئزجتن ولا الدم، قووبح ولا 
أتجاوةل؟ا.

منأشهم ؤينقدوا ليأكلوا أولادهم باعوا جيلغ قوم هولاع قائل• قال فإذا 
منهم؟أشرى أن بحوز فهل الهلاك، 

لأنهفليموتوا بدلك، إلا محيون لا كانوا ؤإن حتى حرام هدا يجوز، لا اُبمواب• 
لأيجوزأنساعالحر•

محنيهمما وعرها والكمأة الأعشاب، مثلا يعني وا،لياحامحتج صحح، هدا [ ١ ت 
أرضوحوله بدوي إل رجل جاء فلو يملكه، حتى يعه لا فإنه الأرض من الإنسان 
الكالأيمللئط لا لأنه بحوز؛ لا فإنه الأرض• هذه كلأ مني اشر البدوي! له وقال واسعة 
له.ملكا ليس ذلك، ومل وحازه، حشه إلاإذا 

ودموالطحال، كالكبد ييثه تحوز اشاح الدم أن عل دل اكعليل هدا ]٢[ 
الأفيوجد كا ا،لريض ق ليحمن أكله لغتر السم بح أما ماح، لأنه بيعه تحوز القلم-، 

أولا؟بحوز فهل دنا به حقنوا دم إل الإنسان احتاج إذا 
يدععفهنا بعوض إلا يوجد لم إذا لكن بحوز، لا حرام أنه الأدلة ظاهر الجواب• 

باثم.فليس الدافر وأنا الأحد، الأتي ؤثكون العزض 

الناسعد ؤتثى ززعها، عند الأرض به لدمن ما يعي! النجي الرج؛ث وأما 
معالأدص، عذ-رة الأدس وّرجئن الخمر، مرجئن مثل بيعه، بحوز لا فاشص الئإد، 
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اممب،زئوو يا قل: جائر خديث وِفي منها• لأمه اؤة؛ ثم محووبع ولا 
^١ثممغ س ظ ١^، ؤا يثن و \,0؟ شئوم أن1ث 

ررلأ،ص->ام((ئممق^١؛.قاَل: الثاز؟ 

نحسةلأنها بيعها؛ نجوز لا لكن تها، يمد أن يعيي نجوز• أنه الراحح: القول أن 
المح،•

التنجس،فهوكالثوب ممكن تهله؛ره لأن بيعه؛ مجوز التنجس الرحن وأما 
يبيعه،أن ان إنوأراد حمار عليه أوبال رجل، عليه بال س،اد مثل التنجس الرج؛ن 

التنجس.فهوكالثوب ةطه؛؛ر0.( يمكن لأته بعه؛ بأس، لا مول: 

الدمأن صحح الدم، ق فهدا محريمهءا عل محتغ ررلأيه لآه١قق: فوله وأما 
العناءأكثر تحريمه، عل محمعا فليس النحس السرجين وأما والإحماع، بالنص حرام 

التجسى.بالسرجين السعإد جواز عل 

بيعها؟أوعن الثافي ه هن. عن ءقؤائلآْؤكاذ؛ر الرسول الصحابة سال هل [ ١ ] 

قالوا:الميتة بع عديأئأْؤئ؛أ حرم لثا لأنه بيعها؛ عن سألوا هم ابواب• 
هوهذا \ي- -أي: ص ررلأ قال: لا؟ أم أنجوزثيئها -ها، تني الأشياءُ هدْ 

ررهوا،-يا، ثنممعوا لا أي; االأ«. العالمث أهل يحص وقال الحديث،، معنى ق الصواب 
ررحرام«.الانتفاع أي: 

الاستقباحولا الثمن، طل ولا بيا، ا-لحلود دهن تجوز لا فإنه هذا عل وبناء 
وطلثتكثر، ولم لينا صار بالدهن دهن إذا الخلد لأن معروف؛ الخلود ودهن 7اا، 

الماء.يدحله لا بالدهن روي قد كان إذا الخثسس، لأن مفيد؛ أيصا -يا القفن 
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علماتا بيعها؛ محريم اللهس، يظاهر كالريت، الأذهان مى ثجس وما 
أبوداود.زواه ومك« حث؛ ثقا حث؛ إدا اممه ارإو ؛< ٥١رثوو ؤلموو اثته؛ شحم 

^^ميخاي؛لأمحهدثُ.
ووايتان؛الإنضباح:بما جواز وِفي 

دصتجو،كنماوؤ.

يوقدونيم قتيلة، الإناء وق إناء، ق الشحوم يجعلون الاستقباح، ت والثالث، 
عنيدلا مضيئة الفتيلة هذه تبقى قايجا باقيا الدهن دام وما الفتيلة، هده ق النار 

*هوجرام؛' لا ٠٠فقال• هن>ا، يفعلون فكانوا وقتنا، ق الئمباُت، 
الخلودلكن الخلود، -٦١ تدهن أن يجوز فإنه الصحح~ —وهو ثرنا ثفوعل 

لموالدهن ونحوه لبس ي استعملتها إذا ، UJUونحوه، لتس ق تستعمل التي غير 
الثمن،-٦١ يطل أن بأس ولا ذللثج، أشبه ما أو يجس لثوب مستعملا صرت يزل 
باس.لا أيقا الناس ويتمبح الناس، عل نفثي ولا 

امتصبحإذا لأنه احي؛ المق -،ا الاستقباح ص يجهرآئق العلعاء مغ ولكن 
أنعل مبي المغ وهنءا _؛_،، يالخدران وعلق منها الدحان وثار المساحي ق -ها 

لأظهربالاسحالة.النجاسة 

بأسفلا طهرت آحر ثيء إل امتحالت، إذا الثجاسة إن يقولت من قول عل أما 
ذللئ،،أجل ص تمع فهنا المسجد، إل النجاسة دتسؤبإ أن يجئى أن إلا -ها، بالامتتنباح 

قيتسرب فإنه ٌّىء مرب إذا حتى هلنت، ق يوضح بأن عنها الئحرز يمكن وهنا 
الطشت.هذا 



خيبجحنف

با-يلدالإُتثاغ أفته صرو، عز مذ بنا الإلمملع أمكذ لأيه محور؛ واكانيه؛ 
•اض 

وص:ف')ذالإنضءحه ئل ذقزيأ ض; ئاوأم 
،.................٣١لآةَلأ%نىفيه! ؛اشل؛ ثلأتءث الئامحى: ه1و 

 [ ١ C مائل!هده

علقيانا بيعها تحريم ا الذهب فظاهر كالزن الأدهان من ثتجى ما أولأت 
الدهنوهذا بعينها، ثحة اليتة لأن الفاوق؛ ْع قياس القياس هذا لكذ الميتة، فحم 
يمكنلا التنجة الأذهان بان قلنا إن ؛ J_jلكن النجاسة، عليه ُ؛لاأر أصله 

أنيمكن بانه محلتا ؤإذا ثهلهر، أن يمكن لا لأنه واصح؛ بيعها بمع فالقول، تطهيرها، 
والصحيحبيعه، يجوز النجس والثوب، النجس، الثوب سبه لأما يجوز؛ بيعها فإن يطهر 

آلهوعل عليه الله صل الني فإن حولها؛ وما النجامة ثلثي بان ثهلهيرها يمكن أنه 
حولهاوما ااألةوها فقال الفأرة فيه ممون الثمن أو الدهن عن سئل وسلم 

ثئواثنثىا«رُ
أنوالصحيح ، رؤابمانرا تنا الإنتصيلح جواز ^ ١١يقول أيما 
بالنجس،الامتصباح جواز الصحيح إن قلنات لأننا أول؛ باب من جائز ما الاستقباح 

أول.باب س فالتنجس 

(.٢٨٠الإشاذح)إ/)>(اظر:
من(، ٢٣٥)رقم والماء، السمن ق المحاسات من يع ما باب الوصوء، كتاب البخاري• أحرجه )٢، 

•د?ءؤثقبمها ميمونة حديث 
الإمحاءج)؛/؟ارآ(.)م(اظر:





اصضاه1شيصاسمماسبجضل ٣٦

محل

ررأفالأئصاوي منعود آبو وزى ج ئعٌ؛ لكذ نإف الكف، محووبح ولا 
عالهإ.مممى حبسث،،< الكلت، رريثن ومحاوت الكفؤ® ثمن عى ش الله. رثوو 

اءتناؤ0أاُ.ناح كلتا محتل من زقيك ثه. يته لا لأي قاتله؛ عل عزم زلا 

النهئإن لآتهرإق4ت الئلعاء بعض قول وأما المعلم، حتى حرام الكلب، بيع إدف [ ١ ] 
الذيالعنب، لأن نقو؛ فيه فهذا لاياح الذي الكلب عل محمول الكلب بح عن 

الذيالعلب، هو البح عمد علميه بمع أن تمكن الذي انعا أحد، ليعه لا اقتناؤه ناح لا 
ثيءعل الخدين، تجمل أن تمكن ولا بالماشية، أو بالحرث أو بالصيد المعلم اقساوْ ناح 
الأدلة.ق ؤ التصزفق فهذا هوكمر، ما ويرك نادر 

الرسول.لأن معلم؛ غثر أم معؤا كان سواء بيعه، تحوز لا العلب، ت مول إدل 
شعنب؛عهرا؛•

قتله؟من يضمنه وهل 

له،قيمه ألا يستلزم ثيحه عن الثارع ثي لأن يضمنه،١، لا ١١إيه المؤلم،! يقول 
محئله؟محور هل ولكن بمضمون، قلى قيمه له ليس وما 

ولهذافتنة؛ يئب، ربعا ولأنه صاحبه، عل عدوان لأنه تحوز؛ لا الخوابخ! 
اهتناؤْاا.ئباتلح محتل نس أناء ررزقد فقال! مسيء بأنه الولم، حمخم 

بابالمساقاة، كتاب ومسالم؛ (، ٢٢٣٧)رقم الكلب، ثمن باب ال؛وع، كتاب البخاري؛ حرجه أا 
نمحقؤقبمتن.الأنصاري عود مأي حديث، من (، ١٥ ٦٧)رقم الكلب،، ثمن تحريم 



٢٧ومالإيبموز( يعوزسع بابU البيع) تناب 

يكونبا الراجح" القول ~عل يعور ولكن يعزي، نعم ا-بموابت يرر؟ وهل 
ثاءؤإن النوق. ق يضزب قال! شاء ؤإن محبس. قال! الحاكم ثاء فان له، رادعا 
عنوأمثاله يردعه بإ يعزره أن له أن فالمهم يبيع، لو قيمته من اكؤ يقمن قال! 

الخر.حق عل العدوان 

صاحبهياحذ.ه ١^٠٠٠٢٧ ثقول! هل الكاوس، قاتل صمى الحاؤم لوأف قتل• فإن 
المال؟ييتؤ ق يوصع أم 

إذاإلا المال، يم، ق مكون امح، القاش الحاكم صثن إذا لا، فالحواب،! 
أقتله.بد لا كني، قتل الذي هذ.ا يقول! يعرف؛ لا بدوي صاجمه وأن الفتتة، حاف 
به.يرصى ما صاحبه يعطي أن باس لا فهنا الباوية، بعض من ي قد وهدم 

الكن،يخذ كيفظ والزرع، والماشية اليد لكل_ا انحاذ خوان لحدث قيل! فإن 
يثر؟لم إذا 

فعلمه.كلنا الصحراء من هوأحذ يكون بأن الكلب، يتخذ فالحوامب،! 

محيلكنا وظ^، فإذا نير، ونبا فالحواب،! ذللثه؟ نير لم إذا محيل! فإن 
فنحب،به يصيد لا لكن إذا لكن فهومحالور، به. أصيد أنا قال! أعطني. ويلتج! شخص 

هوالاثم.ؤممون شيئا تعطيه أن فللثح يفعل لم فإن للمثج، يبذله أن وجوبا علميه 
الكالبإ؟بثتل أمر الثارع أن مع الكلبج قتل من يعزر كيف، قيل• فإن 

سنمشمحهيالكاوبؤالأَنودراا.
كيدإلا اقتناتها تحريم وبيان نخه وبنان الكلاب، بقتل الأمر باب الساناة، كتاب ت لم مأخرجه )١( 

ج.بمنتي.اش عبد بن جابر حديث، من (، ١  ٥٧٢)رنم ماشية، أو زؤع أر 



صضاهانيمصالإuمأصربجينل ٢٨

نوىئ او ماسه، حمظ أو لصسد، إلا 'كلّت،، اهتناء يباح ولا 
أوونع،أوصيد، ماشية، ئب إلا ئبأ اقل ررس دال،ت انه البن. ض هريرْ ابو 

عل؛هلا؛•مممئ، محواط" يوم ثل مْ ئى محن 
مكرو0،يحصول ئكون قد العموبة لأن ياح؟ لا أنه لما ١•^ أحد كيف، [ ١ ت 

كلينقص فكونه ايحبوب، فوايت، الثانى النؤع من وهتا محبوبا، بمواُّا لكون وقد 
حرام،أنه عل دليلا هدا فيكون محبوب، فوات أنه شك لا فهدا قثراط أجره من يوم 
يجوز-ولا 

نيا،ويعثتون الكلاب، يقتنون — العفليم افه ~سحان الكمار أن والعجب، 
الطمن،،فيها مصعون ؤيهلثونها والشامبو، والصابون باثنفلف يوم كل ؤيغسلوما 

أنجاناحبثاء هؤلاء كان  ١٥للح؛يث؛ن، ا-اءبيثات اش~ "سبحان حال كل وعل 
لقيثج.ا-النجس  villjنقومهم صارت 

يطهر؟ونفلموه وطثوه غنلوه إذا هل لكن 

واحدةماله ق إلا ابدا يطهر أن يمكن ملأ عينية نجاسته لأن لا؛ ا"بمواُبا• 
قسممل الكاJن، فهدا ملحا، وصار مملحة ل ممهل لو وهي ، ١^١٠ب؛ن حلافا عل 

حديدةفيها ثصع لو الحديد حتى ملحا يكون ثيء فيها سمعل إذا والمملحة مملحة، 
نمىفهل ملحا وصار مملحة ق ممهل ال،كاوث، فهدا ملح، قطعة تجدها مدة بعد يأتيها 

نجارطامزا؟

طهزت؛امتحالتح إذا النجاسة إن يقولت العلمإء بعمس الخلاف،؛ عل الحواب! 

ثجناأصله دام ما لا يقووت وبعضهم ملح• هذا بل كلبا• له؛ يمال لا هدا لأن 
فهوتجا•



يعوز(y و*! بحوزس U رباب البيع هاب 

ممه،وخد ^٤، U يه محي لأم بزق \ضيج وته نجوز 
الصغراكا-إكحش 

ذيذنحذباممُاللم. زلأ؟دئيولم:شعياللم،
ئؤة،محوسينمحا^.

والخارىاليهود من يوجد أنه مع الكلب اقتناء ياح لا فإنه حال كل وعل 
لالحسثين،ا-اسثات لأن بعريب؛ ليس وهن.ا الكلاب، يقتني من الكمار من وغ؛رهم 

يفعلوصار حاجة، بدون الكلاب يمثي صار من المسلمان نحن فينا أن المشكل لكن 
وراءكنب، الماس بعض سثارات، ل يوجد إنه i،^ فيل حتى اشارى هؤلاء يفعل ما بها 

الرسولمنه حدر ض،ا ووقؤع الهمرة، يشبه لأنه يل؛ ولا حرام وهدا المرئة، 
قوالضلأسارار.

ونحرسنحرتني كلب إل وأحتاج اللي عن مد ناء نحر ل أنا ئايل؛ لومال لكن 
لحراسةالكاو_، اقتناء جاز إذا لأنه اقتناؤه؛ نحون ننم مول؛ اقتناؤْ؟ أتحوز أهل• 

هذا.ق إشكال ولا أول، بانمج من فالإنسان والريع الماشية 
وامه،أبوه حتى ^؛٤ الصغثر الحنش لأن غريب؛ الصغثر بالحخش التشبيه آ ١ ت 

مصلحةأجل من رن إد،ا أنه صحيح، الأول المعلتل نعم لكن الفارق،، مع ياص فهذا 
ماحة.

ولاثصيد.الحنش،، ولا الماشية تحيس لا ضر لأنه الملاثة من ليس ]٢[ 

من(، ٤٠٣١)رقم الشهرة، لس ل باب اللباس، كتاب، داويت وأبو ٥(، ٠ )T/ أحمد حرجه أا 
.١٨^?؛^؛؛عمر ابن حدبنا 



صضاه1همهمصاسمءأسبجضل

انهآحئ وجه وفيه ؤالحدت. جاز؛ به يصيد لا مى الصيد كلب اقش هإن 
هاأا.لَناث1ه زلا لياثنة، اهثاة تن أيه خاخة لم ١^١٧ لأم قوز؛ لا 

نحل

يعص ش ٠ الئن >؛ ١١١محْت أبو ووى ة معدوم؛ بح قوو ولا 
بدومل اقرة بح ^ ناف عرر• بح المعدوم وبح منلمم- رواْ المحراُ 

حلبجا،مل اقئرة بح قور ملأ وجودها، ؤن محها ي عل ي صلاحها 
زئزوبجدد، ج لأنهُ:ح زالآاار؛ ١^ ص ئذَة، له ١^ ١^ ١^ زلايع 

اةاونشوو؛اأا.

صد«ُارثي، ررإلأ و: الرسول قول لأن لصي؛ أقنب الرجة وهذا ]١[ 
ماسيةكلب ليس أيضا ماسية وكلب يصيد، لا لمن صيد كي، إلا معناه. ليس 

ءند0.ماشيه لا لن 

الصبيكلاب من كان ؤإن حى يقث أن له تحوز لا تحتاجه لا من أن فالصواب 
الخزث.أوكلاب الماشية كلاب من كان ؤإن المحروقة 

ماؤهاليس والرك عد، ماء مازها يمي فالأيار الأنار، ماء يش• العد ماء ا-'آ-ا 
الماء.فيها تحمن لأما عد؛ ماة 

لليلمنها نح بئر عندك يكون أن مثل معدوم® وهو بمجدي، قا ُربع وقوله• 
معدوم؛بع لأنه تحوز؛ لا ذهاJا البئر، ل بعد يوجد وهولم الماء سح أن وريد الماء، من 

لصبيإلا اقتناثها تحريم وبيان نخه وبيان الكلاب، بقتل الأمر باب الساتاة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
عمر؛محهبمبجا.ابن حديث من (، ١  ١٥٧ ) رنم أومائية، أوزؤع 



 Lu؛؛S ر اسع U ub  ٤١بحيذ( لا وما بحوزسه

محل

ام،ؤالشثاكِفي ١^١؛، و لكلئر تنيمه، م بمدئ لا U زلاهوزلإ 
الثاصسا؛يد ق والعصوب العائر، والمرس الشارد، وا-إقمل الأبق، رالعند 

هيبشمحْااُ•
فهذاالثمر. من الشجرة هذه محمله ما عليك أبع ةلت،ت لو كإ يتجدد، ما بنت لأنلئا 

ثمعبع أن اش~ ثاء —إن ومتاتينا معدوم، هو يل معلوم، غبمر وهو يتجدد، ما بح 
فيه.شزكاة الناس لأن مخ؛ لا الار 

فمثلا٠ العزورار بع عن ررش ١^٧•' ق قاعدة يعكن ئريره أبي( حدث أن والمهم 
قوالسنك غزر، لأنه تحوز؛ لا الطن و والخنل غزر، لأنه تحوز؛ لا الصلع ق اللتن 

^١.وهلإ ص، الماءلاتحوزلأنه 
بعتحوز ررلا الولفI يقول غزر بع لأنه هريرة؛ أب حديث، عل أحال هنا [ ١ ] 

الهواءق حمام عنده ان إنمثاله الهواء،ا ق ^كالطير سليمه، عل مدر لأ ما 
الهواء.ق وهو تحوز لا ثقول! الخيام. عليلث، سأبح 

ؤإنببمه، عل فهو رجعتا إن لم جاز، الرجؤع ألفت إن العلياء؛ بعض وقال 
منفكمر غزر، فيه ليس الأف لأن للصواب؛ أقنب القول وهذا المنغ. فله ثرجمر لم 

فإذاالمهار، آخر j( رجحت، مم الررق، ثطل—، ذهبن، المباح حاء إذا الأليفة الطيور 
الأدولكنها عليه، مشكله وليست، بالأمس رآها قد المثري كان ان بمعلومة كاك 

من(، ١٥ ١٣رقم)غرر، فيه الذي والح الحصاة بح بطلان باب السوع، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
رْ؛.بمئئ.هريرة أي( حديث، 



^قضاه1همهمههاسمماسبجءتبل ٤٢

رجعتإن ثم ماخ، ذلك ق ليس عليك• أبيعها وقال• عشها، ق موجودة غثر 
الخيار.ءالالمشري ثرحع لم ؤإن بحاله، فالنح 

ائاءكان إذا إلا ا،لاء، ي الخك ثبيع أن تحوز لا فانه أيا الاء ي اللخك وأنا 
معلومهدا لأن باس؛ فلا الملث، يشاهد بحيث صافتا الماء وكان يركة، محصورا 
التعب.س ثؤع فيه لكنه اليمه، ئعل مقدور 

لأماتحوز؛ لا فهدا الأطلؤ بالمحيط نيل ثكة عاليه ثبيع أن ثريد كان إذا أثا 
يثاهدهامشاهدة وهى صاف والماء محصور ثيء ق كان إذا لكن الحر، ل مرب 

لكنغرو، لا وهنا الغرر، وهي الحديث ق حاء ما العثة لأن باس؛ فلا والبائع الشري 
يضن.لا وهدا إمساكه، ق مثمة نؤغ فيه أن صحيح 

عل،محاع أن تحوز المغصوب لكن ٠، العزوءر بح عن *ثص هوت هريرْ أبا وحديث 
حقل ومباحا الغابت، ص ق حراما صار بيعه ق إلا منحه إذا لكنه مسه، الغاصب 

ثبحكأف الغاصب، س احده عل قادر عل المنصوب سع إذا ألجا كيلك، الاJكا، 
فهنامنه، المغصوب وياحد ياق؛الغاصب، أن فالأمثريتهلح مثلا الأمثر عل المنصوب 

نادرأوعل غاصبه عل يع إذا إلا مغ لا المغصوب بح فتكون فتجوز، الغرر زال قد 
أحده.عل 

الراجحالقول عل الرجوع ألفخ إذا أنه قا طق الهواء ق الثر ألجا وكيلك، 
ألجاوكدلكر الثنخ، هلملمشري يرحع لم ؤإن بحاله، فالبيع رجع إن نم البيع، صح 

منرنم)'؟؛ها(، غرر، فيه الذي والبيع الحماة بيع يطلان باب البيؤع، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
)محهبمثن.هريرة أف حديث، 



 Lu؛S اسع U٤٣دمالإيعوز( يعوزسه رباب

المصدوَلأو عرو• قإيه الماء، ِفي الثماك ثشروا لا منعودث ابن وماو 
^١هإذ:اغ تنلمه. م بمدن لا محإ ذبم، ثلأبم5ن المحزف، قيك الإع 

باؤكنموما وكاف للمحي ممدة بزكة لثِفي نتكا أن اتاب، ئغلمق نج ق لة 
إبلذبعض احثل نإن فيه• العرر بعدم ببمه؛ جار يتب بلا دّاوإي عل مملءورا 

منهأحذ«ْ عل أوبقادر بعاصبه، أوالمعصوب علميه، بقادر الأبي بلغ و1ذ بحر' لم 
جاريديك،آلأف.

لعدمبثعه؛ باس لا فإنه الماء صفاء من يرى معلوم محيتل ل كان إذا ملنات الماء ل السمك 
النزر.

ااءكو٠ةملكتها مغصوبة البيوت بعض ئكون البلاد بعض ي ئائل• هال، فإن 
بينهم؟فيا يثايعوها أن للناس بحوز فهل لأصحاه عودت،ا يخن ولا للناس، 

لصاحبهرده يمكن لا الذي الغصوب بع يحني! مهم، موال هذا فالحوابت 
شراوْ؟بحوز هل 

يملك،أحد لا ث مول أن مثل الدولة نظمته نظام عل بناء كان إذا أما الحوان،! 
مالهمنه أخد أوكذلك، بأس، ملأ إدن بدون مملك، وهذا الدولة، إدن إلا؛عن. بالإحياء 

الرورعند التي الثاران س ذلك، أشتة أوما المرور، محالفة ق يوحذ كالذي له عقوبه 
بحق.احذت ولأما أصحاحا؛ إل يعود لن لأما شراؤها؛ تحوز فهذه 

أصحابه،إل عائدا ليس كان ؤإن تحوز لا أنه فالظاهر محقا غصبا كان ما أما 
إغراءذلك، ق لكان الخال هذْ ق اشريناه لو ولأنه وزره؛ يتحمل من يثريه لكن 

وو؛يعهابالماص أموال ثغصب، أن الظالمة للدولة 



^قضاهانينيحهالإئماسهمحل ٤٤

محل

والثثضالش، والمحنِفي البطن، ف كام صمته، محل ما قووبح ولا 
اللمي.ُرأف عمر ان وروى محْ• محا الم؛ واويِفي الدجاج، ِفي 

Jr  ام.*أل محْ• محي، وعن الأرحام• ف منا براء والجر■ الجر® بح عن
وهئالبطون، ق ما \.ةؤثفح.' عبيد؛ ابو قال واللاثح® اأقام؛ن بع ص مى 

عثهأاُ.وماسواْماس المحول. أصلأنم، ماق واأصام^J(: الأجن4. 

أولعيك أبح يقول! بأن الدكور ظهور ق ما لكن بيعها، يتصور الأجة ا ١ ] 
أول،باق من فهدا ا-قنل بح يصح لم إذا لأنه يصح؛ فلا الحمل به يقوم صراب 

يلمح.لا وقد يلمح قد لأنه 
ةجيل وخيولهم يكور خيول عندهم الناس بعص البلاد بعض ل ئارت قال فإن 

لصاحبيدح أن يضْلر الفرس وصاحب لنزوالفرس، أخرى بلاد من الناس ويأتينا 
الإلبلئا،نميرحال؟

وعنبالمحل، عنب وهو الولفج يدكره وسوف رسأت؛نا، هدا فالحواب! 
نحنهل عليها، ثنا لو حتى محهول لأنه ؛ الحم، ءّه حم، الشمل 
فتكونله ئضطن والأخر سح، إلا ابى الخيل أن زض لو لكن يلمحها؟ أن ثفثن 

عوصا؛يبدل أن فلشئص الإنسان امتع ؤإذا بيعها، تحرم التي الأشياء نس جص 
لأنهكالأّتنقاذ.

عمرابن حديث من (، ٢٢٨٤)رثم الضحل، عسب باب الإجارة، كتاب اJخ١رى; أحرجه 



U اسع) ةت1و،  ub  ُمالايعوزسjyu )٤٥

وواْصنع" لصِفي أو ظهر، عو صوف تاغ أذ ش ه ايئ ررأف وروي 
جفي:نياضفمشره:

التع،^١٥٥ محن ينم بالحيوان، متصل زلأنئ للحتر، محور؛ لا إحدامحا! 
كأعصائه.

تجاز:بم،م؛ ل خزْ قور.» ثاكا:ط: 

بئريليس وهذا ؛، الثرر' بح ض ش ه الني لأن أصح؛ ٠ الدوايه' وهذْ [ ١ ت 
الخال،،؛ق ررمحز إنه ١^^،؛ يقول ولكن غروفيه، فلا مشاهدا معلوما الصوف كان إذا 

صارالمامي لخهالة إل \ثو ؤإذا المامي، جهالة إل الح ممر بعد ينمز لئلا 
محهولأ.عليه العقود 

الغزر؟معنى ما ،؛ ٢١٥قال فإن 

الحهالة.معناه؛ ٠االغزراا فالخواب؛ 

*ء أ* 

الغني)؛/به؛-خه؛(.)؛(انظر: 
من(، ١٥١٣)رنم غرر، ب الذي والح الحصاة بح بطلان باب المع، كتاب ملم؛ أحرجه ، ٢١

رمحه؛تن.مريرة أي، حدث 



^قضاه1شنيصاسممأسبجضل ٤٦

نحل

ِفيالمنح معرة خا ينحل صمة أن ووية عثر مذ الأعيان قع بجح ولا 
يعه،بجح قلم العاقد، عند محهول  AjNjميز0، م لخديث، ا،محم_،؛ ظاهر 

الثزر-_ا،كداخل بالتح، نشوي هو ما رريه يشرط هدا معل اشر، ق كالنوى 
زثما-لثارثة.

خياؤثة سلم، هو ^١ قعق ، ٤١٥١قأشته مناؤصة، عمد ِلأثئ محور؛ وعنه: 
الئوية؟محهروايتانث

جلإض،قاىاهاخ.
ضلأنه؛زنى ؤألإس المخ اوجِفي عئد الخلماث لة قغ والئاط: 

علحيارْ وتكون رام،؛ إدا مهوبالخثار يزه لم ما ائرى ارمن مال،: انه البل. 
للحديث،.^^؛ ١١

بالمجلس،هممثد العمد، بممتصى يابمتط خيار لأثه بالمجلس؛ يمميد وقيل: 
بالرويؤ،لعلمهما لأله يلرم؛ مبلالعمد احتارإمصاء مإن كخيارالمجلس. 

لأف؛ ٣١الفنخ ١^ ؤإن ١^. محهوو ِفي ، ٥١إلزام إل زلأ؛دهيؤثي 
ُ.١^٥^١ محهول يص.حتي السح 

بأنأوذأة إما مثمن؛ أو ثمن من معلوما المح يكون أن بد لا المسأله هده آ ١ ] 
المح،فيه يتغؤ لا زمن ؤ، للعمد سائقة ؤإما للعقد، مقارنة إما والرؤية أمامه، يراه 

لهيوصف، لم وما يزه، لم ما فإن؛؛٤ بد، لا بالصفة انضاظه يمكن فيإ صفة أو 



٤٧ه1باسعروابئصيوئلأيأون( 

الزغإل يودي ولأنه ٠؛ الموااُ بع ض ررش هميرْت ش لحديث صحح؛ غثر مالح 
1نكونداتا.فوجب والخصومة، 

ولهله، يوصف لم وما يزه لم ما يشري أوأن يبح أن تحوز أنه الثانرت والقول 
ثتميهابن الإسلام مخ احتيار وهذا رآه. إذا الخيار 

برؤيةمعلوما كان إذا إلا الح صحة يمكن لا أنه أصح؛ الأول القول ولكن 
أوصفة.

الحاصلالئاء إن مول; فهل البيع ومخ يعجبه ولم رآْ إذا بالصحة القول وعل 
لأنالبح؛ ينعقد لم إنه ت أومول الخيار كحر للمشري يكون والرؤية الح عمد بئن فيا 

والعلم؟Jالثؤية مربوحل البع انعقاد 
للئثزيالناء:كون إن ئلما: لو ولأنا العلة؛ لهده الثاف؛ الظاهر الحراب: 

لهئوصم، ولم لم؛وط أشياء يشرى الإنسان أن عل حيلة ذك ل لكان بالصمة 
قدلأنه الئإء؛ ويأحذ الثح محت أنا قال: ورآه مدة مفى إذا لم مْلابما، وصما 
وجيزة.مدة ق كشزا الثاء يكون 

برؤية،إما العلم من بد لا أنه القس إليه ثهلمين الذي فالقول حال كل وعل 
ينضبهل.بوصف ؤإثا فيه، يتغؤ لا زمن ي العمد عل سائقة ؤإما مقارنة، إما والروية 

من(، ١٥ ١٣رنم)غرر، فه الذي واليع الحماة بح بطلان باب ال؛وع، كتاب لم: مأحرجه ، ١١
صيبمئ.عريرة أي حديث 

)أآ(محموعالفتاوى)ا،آ/آآم(.



^^اضاهانينيصالإئماسبجحتبو ٤٨

ملمهإ،معتبث اوصا لأف حمتعا؛ المتعاقدين من الرويه العمد لصحة وينتأر 
حمعال١أ•بمحا له مظنة ص المحب قصثرالرويه 

إذاالخلاف عل يكون الثاران موص ق التي مثارق عليك يعت قال! فإذا 
صفة.أو رؤية بدون يصح البح إن قلنا• 

يصح.لا فإنه يصح لا إنه يلناث ؤإذا رآها. إذا الخيار له يم صحيح، البيع نمات 
يثرما٠يم المهرى يراها أن ؤإما منضبطا، وصفا السارة تصف، ان إما نقول؛ 

الإعيمضى فهل له وصلح رآه يم يزه لم ما عل العقد وي إذا هائل؛ قال فإن 
لا؟أم 

رآه.إذا الخيار وله تحوز، أنه والمحح تحوز، لا ٠! اللهبر فالخوابؤ؛ 
يصح.لم يزه لم والبائع رآه المشري فلوكان ت [يعني ١ ] 

علباعها ثم ثارة، الهده يز ولم آحر بلد ؤ( سيارة له رجل ق هدا ؤيتصور 
-يده؛اعها مارآها لو ربإ يزه لم ما الذي؛١٤ الباع لأن يصح؛ لا فإنه رآها ان إن

والمشوي.الباع من الرؤية من بد فلا إلف أبدا؛ يبيعها لا ربقا أو القيمة، 

المثريرآه وقد آحر، بلد ؤ، البيع والمال بلد ق البائع كان إذا قائل• قال فإذا 
الهلريق؟فإ يره، لم البائع لأن يصح؛ لا يقولون! وأنتم 

مقاميقوم والوكيل فلمح المع، فيه الاسي البلد ق أحدا يوكل أن الطريق، قلتا؛ 
الموكل•

الإمحاف)أ/ه\<آ(ا)ا(انذر:



U راسع هتاب  ub  ٤٩ومالإيعوز( بحوزسع

محل

صححق صح فثه، الص قثيم لا برض دبك بأُاد عمدا يم المخ، رآيا لإل 
الذهب.

لكالشهادة العمد حاو وجوده ينتبث ثزطا كال م، لأل يصح؛ لا وعنه؛ 

عندمحاأ١ا.معلوم انه َولنا 
طزغها،وهول يره، داوا منه اقري أو العمد، حال لوشاهداه ما أفته 

وحدهوإل لزم، يتعمئ لم ايع وجد إل يم بلتمب، ممارن وهو الجلم، والسرمحل 
_؛هزل هالقزل ١^ و اخظJثا ثإن ^4>،، 15■ذللئ، لأف الإاث، ظة نابما 

به.ا>ف U مح:ؤئةبج ١^؛:وقه، لأف 
معلوم.عر لإئه يمح؛ لم ظاهزا، فيه بمثد برض الرمحنؤ بعد عمدا ؤإف 

سلامته.الأصل لأف صحح؛ هالعمت. التثر يظهر ولم الأمرين، احثْل ؤإلتآ 
دليلنا.يعنى! لتا،، ١١قوله! [ ١ ] 



اسقضاه1همنيههاسمماسبجضل

فضل

ولاك الثلم؛ \ثس ذكز إذا اش تجنح ق الئثة الإغ زبجغ 
الصمةعل وجده ؤإدا لكلثلم، صماتؤ انتقصاء وجب للمبح المشاهدْ عدمت 

قولقالمنل ١!^^ احقماِق قزن ١^٠!^، قاله حلأفها وجده'عل وإل *^، ١١لزم 
المئري؛ئدكنناة.

الأكل؛وس انضاؤu. لأبم5ن ١! اوعدالس؛ لأ:مخ بجُ: 
^حيهكاكJمي

وأمكنهالصمه، عدمت قإف -يا، المبمم كبح يالصمة وشزاوْ الأعمى وبح 
حمه'ا'.محهووو لأج يصح؛ ؤإلأ ببمه صح أوثر يدوق ايح معرقه 

فضل

اثواب،ثى ثوب ولا ميع، مذ شاة ولا عبد، مذ عد بجووبح ولا 
إلممحى ؤمم،، الخم، ِفي ميدحل عرر، لأمه العدين؛ هدين أحد ولا 

٢٣١•'
الطبب*سل بالسم ومعرفته النسل، مثل بذوق معرفته ناء 

بمثةشئت ما خد الغنم لمطح البائع يقول أن اليوم الناس اعتاد ]٢[ 
وذلكحائز، أنه والصحيح تحوز، لا ذلك أن المؤلف كلام فظاهر ؤيال• بمس أو ييال 
عندهشاة أطيب ق ييال مئة صعر أعل كان ؤإذا ريال، مئة هو عنده سعر أعل الباغ لأن 



٥١بعوزسومالإيعوز( U رباب اسع هتاب 

أيزا؛ةلأن ئ؛ أن دَن، ثن نئن ٣ ٠^٠، ثن ذي:يإشز 
لأمت،لأمحأداقائ.

إلينها، مشاعا المتع ولكف صح، جرباما، ينلمإل صبمة مذ جريتا بيغ لإل 
لأقلأ:مضآج، نإلَللم:د،ء ي ئالمع ةنيةم:ة كات 

ئنتة؛ه،ئتقرنعلأا'و

ثيءأردأ أحد قإن ثيء، أوأعل ثيء أردأ مثلا يأخذ الخيار له والمسرى غرر لا فإنه 
بدلك.رصي قد التايع فإن ثيء أعل أحد ؤإن بدلك، رصي قد فانه 

بمتةشتت ْا منه حد أمامك اشلح هدوا مول! أن جاتز هدا مثل أن والصواب 
ريال.يئة القهليع لهذا معر أعل أن يعرف وهو مثلا ريال 

ؤإنيصح، فانه الأرض هدم من جريتا بعتلث، قالت إذا يصح أنه الصحيح [ ١ ت 
محهولمن م*الوم ابريب لأن يقولون• ذلك يعللون هم لكن جريانه، ثقدار يعلم لم 

هذهمن مر يثة مثلا متك اشريت، أنا يصر ثيء وأي ذمالت الباقي، جهالة إل قيودي 
حهاله.ولا ظلم، ولا غرر، فلا مائع، هناك فليس أي؛ الأرض• 

عنتلم،اشلع أمكة لأن وذلك يريدAا، الي القهلعة ماكان حدد أن بد لا لكن 
فإذاجهة، إلا له ليس كالذي ليس جهتان له والذي كالمد، ليس الثاؤع من فالمريب 

بأزّفلا الفلاق، الشارع عل الئلأنية ابهة من مز يئة مثلا فمما حدئ مما 
منقهلح عنده كان إذا وهي اليوم الناسن يسمملها صورة ذكرنا أن محيق وكذلل 

لامحون؛فالماوهب ييال. بمثة القْليع هذا من تريد ما حن• له• وقال مثز وجاءه غنم 

اكرحاعبم)أ/ام.)ا(اظر:



صاضاهاششههاسمماسنيضل ٥٢

مطمئنالباع لأن حائزة؛ أنها والصحيح يأحدها، أن يريد التي الشاة دت*يرن، لم لأما 
صزرفلا الخيار، له وائشري مئة، عل يزيد ما القطع هدا ق يكون أن يمكن لا أنه 

أنمجن( فيا ذكرنا وك،ا العور® لع عن، ررش الشؤع؛ من، قاعدة لدينا ونحن( 
هده\نقوت فإذا والئدا، والظنم الغرر وهي أشياء؛ ثلاثة ق ا.لءممة المعاملأيتج مدار 

ثها.حصن لا فالصور 
علحناية هو ورسوله الله عند من ذليل بدون الله عباد عل نفيؤ، وكوننا 

أننامعناه دليل بدون الناس معاملات، من إليه ثدعوالضرورة ما حرمنا إذا ثم الخلق، 
حرام،هدا ،! iJiiفإذا سمعلون، لأمم الثهاون؛ ْع الحرم ايتكاب عل طناهم لص 

يكونما الثمنت، إذا لكن حراما، ولوكان يفعل ، موفإليه مضملزا مسه تحد ولكن 
وأحثن.للناس خر أنه شك، لا فهدا الحل به 

معناه؟ما صزة،، من يميز بع رردنجوز قوله؛ قائل؛ قال فإن 
انإنمثاله؛ الهلحام ص الكنمة والصزة؛ المكيال(، س ئؤع المميز؛ فالحواب،؛ 

الصإرةوورن الصبة، هذه من كيلواتؤ عشرة ، illlpأبح وقال،؛ الطعام س صرة عنده 
هلمقدارها كم يدرى لا كان فإذا صم، من قفيز معنى وهدا حائز، فالبح كيلو مئة 
ذلكأن يرى فالمزلف منها كيلوات عثرة عليك قاع أقل أو أكثر أو كيلو مئة هي 

تحور•أنه والصحيح تحوز، لا 
صبمة®؟جرياid° باغ رُدإل ت قوله معك، ما قائل؛ قال فإن 

الأرض.ص معلومة احة موالحريبؤ البستان، الصنعة فالحوامحبؤ؛ 



يعوز(وماy يعوزس اسءرباب«اا ئتاب 

محل

بعضه؛يكممى الزيت،، وزئ، الطعام، كفؤ اجراوْ، ثئتلث لا وما 
ببمضهثاكهم، حميعه، رويه تتعدر ذلأي أجرائه، لتساوتم( ا-بجاله؛ ريل لأي 

١^١'.كأنانايت، 

• ciJLJjJظاهره؛ روية يكممى أ ق ماكوله كالدى رؤيته، ثس وما 

ابماروشية•ويث الخطان، وكيلكأناناث 
لأنظ؛ و اثiثد ثااب بمزته، و ثاللنز زالخوز اتاقلأ ولخوزلإ 

 .١^٠®Jr  أبوداوذ••••••••••••••••••••••••• رواْ الخبخنىسث<ا بع عذ•

رزيةيجوز أجزاؤه نحتلم، لا ما أن ثالث، ولا الكومة، يعني؛ الطعام صر ل١[ 
الثوق،ق الني. يه ٌر الذتم، الطعام صاحب حديث، الثق من ذللث، ودليل أعلاه، 
فهال،:مبلول، أمثله فإذا فيه، يده النئس فادحل طعامه، يعرض طعام صاحب، وكان 

علفهذا:دل، ضيى«رأا، جطئه *هلا ص: اطه. رمول ا انائ أصاثئه قال،ث هدا؟« ا>ثا 
مثلا،كيلو عشرين سع إناء من ممره كل ثنظر أن يمكن ولا به، بأس لا ذلك مثل أن 

ةن'ةوإث.الولمج ذكره الذي والتعليل للدليل نحتلم، لا أجزاءه لأن فجاز؛ 

قماكوله والموز الترتمال، أيما وكذللثه الؤمان، مثل جوفه ؤ، ماكوله ما ]٢[ 
حرفه.

حديث،من (، ١٠٢)رقم منا•، فليس غشنا ءمن النمٍ، قول باب الإبان، كتاب ت لم مأحرجه 
هريرةأي 



صضاه1نييههاسمماسبجءتبل ٥٤

مأكولهلكلدي يجاوسعه، فيه حلى يإ منتور ^١٠^٠ المشتد، بح جوار يمنهومه 
ؤادًخاثاائيِفيض؛لأأ4ُظثطوبم، 

ثنالأظقندةسمحطزالأزز. محاز:بمف،لكص ظه1نىوهُ، 
أنلمناه.ما عل حميعه روية 

فضل

عمنابن لأل هدرها؛ يغرف ٢ ؤإف صح، الصنم هذه ثنتك I هاو إدا 
علمته.متفق افه.١؛ رنول عهد عل جرايا الرمحان من الطعام رركنا هال،؛ 

جزءاأو أو ن3ئمها باعة نإل -^1. داكممل يالثاهدة يكفي دلك عرر وَلأإ؛ 
مميزكل بنك5ها داوأ ؤإو جزءه. عرف شيئا عرف من لأف صح؛ ^١ 

يعلمما إل لإنارته معلوم؛ والثثى يالمشاهدة، معلوم المح لأل صح؛ بدرهم 
مزابحهلوباعه كإ هجاز، الصبرة، وهوكتل بالمتعاهدين، يتعلمن لا بجهة مثلمعه 
درهم•؛ مه 

%محهوو. جد لأنة مخ؛ لب الينة ثذْ بمض بئك ال،: هه 
'.ثنصهاا * isX)لأثه أصا؛ يصح لم بدرهم يفتر كل مبجا بعتلئ، ؛ مال، 

مميزكل منها بنتك الباغ؛ هال، فإذا صعيف المسالة هده ي اأؤلف كلام [ ١ ل 
إذاأما بالقفزاي،، مقدر والثمن الممزان، من أراد ما المثري ويآحذ بأس، فلا بكذا. 

الاح:قالء فإذا القرة، كل عل وهع الق لأن مخ؛ فلا بكيا هف؛ز كل بمقكها ءال،: 
مادايدري لا لأنه يصح؛ لا إنه يقول!  ٠٠٥فا^!يدرهم محفير كل الص-برة هده من دنتان« 
واحدةإلا يأحد لا وقد قفير، مئة يأخذ وقد أقفزة، عثرة يأخذ فقد المشري، يأخذ 

جهول•فهو 



هساّ)ئبئيعوزس4ؤئلإيأمز(

محهوو.^١^٠ لأل يصح؛ ثم مميزا أنيدك أف عق ُاقكها قاو(ت وثن 
معنا0لأف صح؛ الأحرى هذه من همثرا انيدك ال عل قال؛ قإف 

لممميزا انقصك أو هذ0 من مميزا أنيدك أف عل مال؛  tjj^هدم• مذ وقفيرا 
أفعل يدرهم مفتر كل ئالI ؤإف ينقصه. أم ايزيدْ يدري لا لإيه يصح؛ 
ثوثاإذا لأي ضخ؛ ممزايا ئدز بجان زمحا الأمى، ثذْ بن نجزا أزيدك 
يصح ١٧يدرها يعقا لم نإل يدرهم، وعلمزا مفتر كل بعتك ئمعناه! عثز0، 
بمجيبجا دزئم؛ قدزة بجان لا زثثا مميزا ي لأنك اقن؛ يهالا 

ثمنا١^١^؛• للمميز جعلا نإف مميزا• أيقصك أف عق قالت إل و'كدلك ^١^٦١. ٥٥
ضذا،ءنثقالحالأن.

ء

منوالمطيع واكويت،، كالأرض أجزاوْ، تتناوى لا محا بالرؤية نيكممى 
ُ.منائ1هاا يحومذ وفيه الصتتة، ق دكزئا تا العنم؛ 

ماالثهلح هازا من حز لالمثّرىت الباح قال إذا في،ا قلنا ما ممر المسألة وهذه 
لالمشري1الباغ قال إذا وكيلك ذلك،. جواز الصواب إن وقلنا! ريال. بمئة شئت 
لوأحدهاأنه عل مشد الباع لأن بأس؛ فلا بدنهم قميز كل الصمق هده س بعتك 

إليه.أحي لكان كلمها 

أصح؛لكان الؤؤية. س بد ولا قال! لو بالرؤيةا٠ ارويكممى دِءهآنئق؛ قوله [ ١ ] 
وليسصواها، عثا كافية الرؤية وأن أيصا، وبعزها معناه؛ بالرؤية• ومحممى القول؛ لأن 

علان الأنحتىتكون أجزاؤه تستوي لا في،ا الثؤية س بد لا أنه المراد بل كيلك، 



حنبلاحمدبذ الإمام الئايبيص اصيقض 

ئاو;ؤإل معلوم• لأية حاو؛ هنا ^ هنا ها مذ ١^١^ مذ يعتك محاوت وثو 
ا.سهيل أيذ إل لايدرى لأمة بجح؛ لم هنا ها مذ ايداوها أدؤع عثرْ 

ا.لدلكل عليه؛ ثص بجح، لم دارك يل مما داري بجم، يعتك ولومحال؛ 
ننلولإلأية صح؛ هنا ها إل أئله مذ اكوب، هدا مذ يعنك ثاو؛ ؤإف 

وفيهاوالحبل، والوادي والحزن، الثهل فيها لأن أجزاؤها؛ شاوي لا فالأرض علم، 
وكدكأجزاؤها، فتختلفا طريق، غثر عل كان وما القاتم، العلريق عل كان ما أيصا 

إذاوالأحمر ذك، أشته وما والأحمر، والأبيض والقصثر، الْلويل ففيها محلف،؛ ائابج 
ممر.اختلاف فيها كدك والغنم أويكرم، لبسه تجرم أن فإما حابجا كان 

جاراائا إنأن وأنفرض يصح، أنه والصواب الولم، قال هكذا [ ١ ل 
باس،لا الباحت فقال أذيع عثرة مثلا حوثلث، من أو ستلث،، من أحتاج نا أ ك
المثحق جهالة هناك فليس ريال• بالفج ذرنع كل اذيع، عثرة ممام ابدار من حل• 

معلومة.العثرة منها ميوحد الي المسافة كانت، إذا خصوصا 

العفر،أ٧نا فكائنا أذيع، عثرة منه وأحدنا ذريع مئة الحوش أن قدرنا فمثلا 
بحعن الّمحا ف هذا يدحل ولا جائز، ذلك، أن فالصواب ابدا، جهالة هناك فلشت، 
معلوم.لأنه الغزر؛ 

لأنهصح؛ دارك. يل مما داري بحف، يعتلث، قالت فإذا بجح أنه الصواب ]٢[ 
برف.ين.يع بان يعلم أن يخن 

اوبأئا القاش، قطعة باوب الراد بل المخبمل، ش المرائ ليس ]٣[ 
نحرأ•أن يمكن لا فإنه المخيهل 



UUj،U__Uub)^l )_٥٧

اشيمض بمتن؛ ضخ؛ لأر افقع بمئأ ثان إذ افامحى: ثُال 
الئزئة،ئإأأ تالدننلأ:نلح أ.تلجرلآلانيامح ثالآؤJ إلأبم>د، 

ُ.حيواذل اونصف مشاعا، ووو1عةنمما كإ 

محل

العللممشرط ١^٥^٠، أحد لأثه اشن؛ معرمه المتع لصحة ويشرط 
}الثLJمل مال وزأس كايع، به، 

أوباعهيقسم، فاته يقسم أن المشري وطالب مشاع نمق لوُاعه ت يعني [ ١ ] 
ذلك.فعل نتنفه ؤيعطهه يذبح أن المثري وطالِ، حيوان نصف 

فهناالص، امتعإل فيه يمكن فيإ داع القياس يشملون ةءهأ؛ثئ الممهاء ]٢[ 
او4س النتي عن ثنت وقد غرر، جهله لأن افن؛ معرفة الح لصحة يشرط لوقاوت 

هداثقول ولا اول، وهدا بالص، بالثمن العلم ^٠٠-، كان ، العرر بتع ن عش 
قدرةعنده يكون أن العلم طالب س يريدون نءهإنئه المقهاء لأن المقهاء؛ عل اعم_اصا 

ءلإلحاقالأش؛اءظاتحط.

الأويالدليل عل اعممدئ إذا أننا شك لا الأسن،ال حيث ص أقول: لم 
ممرة:ننائ للإنسان الأ/يثوحب الدليل لأن النفلري؛ بالدليل نمنممه أزل، 

الطمانينة؛ومنها والثنة، الكتاب س الدليل وهو الأصل، إل الرجؤع منها؛ 
مذا.عمل إذا ■مي؛؛ةل اممه عند حجة له أن ى وين يطمئن ان الأنلأن 

من(، ١ ٠ ١ رقم)٣ غرر، فه الذي والبيع الحماة بح بطلان باب المهمع، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ر 
يخمحيبمن.هريرة أبى حدين، 



^قضامنيهمصالإئماسبجءتبل ٥٨

يكذنإل إليه، انحزف ئبة؛ مد فته موصع ِق مطلق بنش باعة محإف 
أ.يصح لم مص( مد فيه 

سازعكقزبإ القياس اسنمك إذا لأنك يعارض؛ أن لأحد يمكن لا أنه ومنهات 
امحام(•عل أدامح، لا وتقول•' منالع 

يوديوهذا والثنة، للكتاب تابع بأنك سعر لأنك ورموله؛ اف محبة ومنها 
فتزدادهذا، لك، شنع الرسول( ولأن هذا؛ لك شنع افه لأن ورسوله؛ غ محسلث، إل 

الكتابس اشوصى عل امثظعتم ما بالاعتياد أوصيكم فلذلك ورسوله؛ لله محثتلئ، 
القياس.إل اذهبوا أي؛ فثئموا؛ ماء تجدوا لم ؤإذا والثنة، 

فتنايقواالقياس إل رجعوا أمم يءهإثه العلياء س ممرا صر الذي هو وهذا 
الاعتيادل تجد لا؛كاد لأمم الرأي؛ أهل يسثنن ولهذا السائل؛ من ر ممل 

ولكنهمإطلاقا، ايُقول( إل يلتفتوا لم الذين الذلاهرية وعكهم الأدلة، عل 
لأممأحياثايرحعونإلالقياس.متتاقضون؛ 
وجدما متى أنه والمصل. المسالة، هان.ه بحث، موطن هذا ليس حال( كل وعل 

تععى نش  ١١جدات سهل المسألة ه هل. ق النص واستمال ثيء، به يعدل فلا النص 
وانتهيا.فهوغزر، محهولأ كان إذا والثمن العزر®، 

Uبك ي أن:كون نعى اعالإ، فيئا الحاصر الوقت، ل مع لا المسأله هذْ [ ]١ 
مثلادراهم هناك أن قدرنا إذا فهتا السواء عل الناس ؤتتحمالهم متساويان ثقل.ان 

بعتالث،وماوت،ت الواء، عل الثالو ق رائجة وص آحر، لبأد لع ودراهم حولية التع 
المعروفس كان إذا لكن المقصود، الدرجمين أي يدري لا لأنه يصح؛ فلا بلأرهم. 

عليه.المهللق وتجمل صح، الملأي الدرهم هو والأكثر الرائج أن 



يعوز(لإ يعوزسموما باب*ا هاباسع) 

أحدمحا،أن دنك، يعلقان لا زمحا يلان، به أويناؤأ يمها بن سلعه باعه نإف 
ائؤلإصخ؛لأثثعواا'.

قالالنلث؟ هدم كم ش: قل إذا الياء فيها اخلف، تما المالئ هدْ ]١[ 
أبماوالشري شيئا عنها يعرف لا التاجر يكون فربجا الثمن• عليها مكتوب التاجر• 

البيع.يصح لا إنه الولف،! يقول يعرف، لا 
منإما مقدر هنا القدر لأن البائع؛ قدره إذا تما بالصحة أول هذا أن والحقيقة 

فالصوابكلهم، الماس فيه بثنزتشرك فهوئقدر امكة وإثامنتل الدولة، تل 
وذلكالممى؛ المائع يعي؛ن من بالصحة أول وأنه صحيح، فالبيع برقمها باعها إذا أنه 

تدوي•لا والثري الثمن ق يزيد قد المائع لأن 
ياعيهئلأن.:قولامحف:لأص.بم،بجا

قايتمدين العمداء من محلان يكون أن ب؛ن قرى لا أنه المؤلف كلام وخناهر 
الئوقق عرف ش فلأن كان إذا يصح أنه والصواب الماس، من عيرهم أو السوق 

الأشياءؤيقدر الأث،ان يعرف لأنه الماس؛ عند عمدة كون افجار بعض لأن واعتمد؛ 
كثيرا.منه ويشرون ينتابونه والناس بأثءا"بما، 

محلانا،وامال، اذم، لكن ثمنها، أعرف ولا الئلع، أعرف لا أنا ت ملت، فإذا 
كانإذا يصح أنه والصواب يصح. لا إنه ١^^! يقول به. لك، فهي به يع فالن"تم، 

معتترة.أسعاره وأن ينتابونه، الماس وأن عمده، بأنه عرف ق فلأن 
يقدرهاماذا ندري لا لأننا يمح؛ ما هدا واماله. محلان إل اذم، مال! لو أما 

إذاأما والشراء، البيع ق ءما.ة وليس الماس، ؛؛ن معروئاليس هدا وفلان محلان، به 
يصح.أنه فالصواب عمدة كان 



اذهبللمشري: البائع قال إذا ت يعني ؛ ١٠الثم به يئمؤ ررب،ا الولمات وقول 
فهيما معر عل وممت فإذا يا،لزايدة، عليها وناد السوق ق الئلعه هذه واعرض 

هييقول أن وحهاله غررا أشد أيإ هنا؛ مول لكنا • يصح لا لما؛ الو يقول • به لك، 
اذهبللمشري! البائع قال إذا أو الثمن، عن والسري البائع يدري لا وربا بمثة 

الحقيقةمواهقة إل أقربج ألما للئ،، فهي الثعر اشني فإذا عليها، ينادي من وأعطها 
لثمن؟اي 

فالصوابالئعر به يمقل با باعي إذا يقول! وحينئذ شلئ،، بلا الثاف اُبمواب،• 
جائز.ذلك أن 

سعرهاعل باقية يظمها والثاح رحيصة الأشياء يكون ربا قائل• قال فإذا 
الناسسنر من باكثر ييع ولن حال، كل عل بايع ايايع ثقول؛ ايايع؟ فيندم الأول 

liJLJJL؛المزايدة، س يمنعوا ولم الثوق ق فالمامن ؤإلأ والخدلع، الغس أراد إذا إلا 
حتىالنامس فيها وراد زادت الأمححار ولكن رخيصة أثي-ا قلى المثري أن لو بالعكس 

الشريس~أيت هو ت فنقول السعر عليه زاد لأنه يندم؛ سوفا حيتئد فالشري ربت، 
عثاعليه لإل لم البائع فإن كذلك، كان فإذا حاجته، يدقع أن يريد لأنه ثنن؛ ثارياي 

الثمن.حذا إلا تحد ولم السوق إل لوذهمؤ حتى لنوق اق 
للفغائن؛ؤإزاله للقلوب ثهلجا ثقول الحال هذه مثل ق لكن جائز أنه فالصواب 

شئن،ؤإن خذها، ثئت، إن بالخيار فأو1ج الئعر ^ ٥٥١إذا للمشريت البائع يقول 
أيصاقانت، الثعر اشي إذا للباع! المثري يقول للبائع بالنسبة وكذللئه اتركها. 
باحد.ها.الأحر وعد منها واحد كل ؤكون للهلرفين، المصود تحصل قحيتثل. بالخيار. 



٦١بعون( لا يآء3سوئ هاباسعر4بئ 

يناكن3 رء لأنئ صح؛ لي دبمأ ذما دم لألف بفك قال: ثإذ 

صحاحا،يعثزة أو __؟، عئزه بخص أو مدا يعثزة ثاعه ؤإف 
حديئدبمة'ا ِفي عذ م، ه ®امحي لأف بجح؛ ثم تكمْ بريذ أو 

أحدبعتك، هال! إدا أمحب يعينه، ثمن عل يعقد لم زلاته هدا• وهو صحتح. 
ئنينالتو;نا'ا.

بعتلث،وقالت واجدا والقصة الدم، معر كان إذا مصيل، قيها السألة هذه [ ١ ] 
فالعدل(<. وفقة #ذهتأ قال; لأنه ائناصفة؛ عل الآ0 الكلام ثحمل وقفة. ذما بمئة 

حمسينوهو معروف والتعر الدراهم، من وحمن الدنان؛ر من خمسين يجعلهمإ أن 
يخفهالكن درمحا، وخمسين ثئة خمس الثمن فيكون درهم~ مئة خمس ~يعنح،ت ؤينارا 

١^١^.ق جهالة فيه ليس فهدا ذم—،، 

يقول;أن نجح لا فهنا الأف اييهود هو كا ئلف، اللم_، معر كان إذا أما 
عثرةالدينار قيمة أن يقدر قد عفليمة جهالة فيه هاوا لأن وقمة؛ ذما بمئة بعتلث، 

ة.هوبحمفإذا عثرة أويقدر هوبعشرين، فإذا 

مقلدوؤيسميها نقدا. بعثرة الثيء هذ*ا ؛عتلث، قال; إذا الصحة، والصواب ]٢[ 

أجنية،أو عزيية لغة هي هل رركاش•؛ كلمة أدرى ولا رركاش®، سعض ثعضهم الناس 
هيلأتيا راكامحى،•؛ كلمة اسمال من أحثن ارميا، كلمة اصتمال أقول; حال كل وعل 

ماالعامل; قال إذا إلا ينبغي لا الناس يجاري وكوننا العربية، اللغة وهي الفقهاء لغة 
جائزة.والرحمة ذللئ،ثرحمة، ؤكون كامحى. له; فحينئذ.وة.ول راميا،؟ معز 



حنبلأحعدبن الإمام فقه ي اهاي هلي المميق  ٦٢

فقالثسيئه. عشرين أو نفدا بعثرة الكتاب هذا بنتك قال! إذا حال كل وعل 
بيعة.ق بيعتان بأنه هذا ويفئر يصح. لا إنه • المزلف يقول قلت،. ت الشري 

هذالأن الخدين،؛ عليه يدل ولا إطلاقا، ُ ر الحديث، عليه يتْلبق لا أنه والصحيح 
نقدابعثرة يقول! فالبائع بيعة، ق بيعتان يوجد فلا بينهإ محؤ يثنؤن واحدة بيعة 

وقدإلا يتفرقا لم فهإ جهالة هناك فليس العقرة انشري وأحد نسيئة. عشرين أو 
بعشرينالثّري فاحذه يئة. نعشرين أو نقدا بعشرة الياغ! قال ولو الثمن، عى 

ثيء.ذلك، ق فليس ذثثا. نسيئه 

بالٌقرةالشري حاء الليل وق العد، إل ولكن نقدا، بعثرة حن.ه البائع! ولوقال 
صحيح،أنه فالصواب بعشرين لرمه اللومان ممحى ؤإذا الراحح، القول عل يصح قإنه 
بينها•"ذيّ بثمى، واحدة بيعة هذا وأن ببمة، ق بيعي، ق يدحل لا وأنه 

مدا؛عثرة هذامع يقول! الذي إن الخدين،! ثفس ق يقولون ق؛لت فان 
فهذهدراهنأ، عثرة ثمنها يجاوز لا السلعة وهذه العثرة، إنه؛١٤ ثسيثه. بعشرين أو 

أربى؟لكنه بعئرين باعها دراهم انمقرة 
اجعلهاوقالت،! عدت ثم بعقرة، أحازتها ما لأنك العثرة؛ ح لم أننث، فالحواب! 

وقلّتا!رجمتؤ ذللث، يحد ثم الخيار، اشي ثم بحثرة، أحذيته لو لكن بعئرين. موجلمة 
عشريناجعلها أدرك لم لكن عثرة، اليوم أدركت، أي مش، ظنا بعثرة متلق، أحذتيا أنا 
فعثرين، يجعله أن يجوز فلا بعكرة، الثمن، عليلئا استمر لأنه حرام؛ فهدا سنة. إل 

لجتهبممحا.العاص عمروبن ين عباوافه حديث من ( Y١٧٤/ ) أحمد أحرجه )١( 



٦٣بعون( لإ  Ujبعوزسع ما باب اسع) ةت1ب 

ِفيررد؛مح مش ومحل؛ الإجاوة• ِفي موله عل بماء بجح؛ أقه وبمحرغ 
يصرمهاأف عل أو؛ الق. داوك ثييعني أف عل بمئة هدا بعتك يقوو؛ أف يعة؛ا 

أ.ل صحيح يهوعتئ لكف ما وايا لُدهسا. 

شتإلبين حرت أنا بعثرْ، أحدما ما أنا الأصل من ت مول لكن الأجل، مقابل 
بالعثرة.وأحيت 

الثيءاخاو فلا الدفة، فيها 4>^، أن الإنسان عل ف الخلاف ونائل 
بالوهم،والبيع الناس، محح بجا كالبيع البيع، ق كمح؛ ابل بق علينا مر كا ممحا 

ؤإذالاتمح. اأؤلم،ت يقول السائل هذه فكل المعتمد، المشهور يلان يبيع كإ والبيع 
الباع.جانب من المهلؤع الثمن س بالصحة أول أنيا وجدت ثأملتا 

بيتك.ميعتي أن بثزمحل هدا بيتي بعتك ^١^ إذا خلاف، فيها المأله هل.ْ [ ١ ] 
سعىيكون أن الأول س أقربج وهذا ببمة، ز ببمتان لأنه يجوز؛ لا المؤلم،ت يقول 

ولكنبيعة، ق سعتان فهاتان عل• د؛ح أف بثرط عيك بعت، مول. لأنلثط بمة؛ بل 
ألماعئرين مثلا افرصك، قال! بان اويا عل حيلة كان إذا إلا جائز أنه الصحيح 

إذاأيمبما وكدللئ، نفعا، حر مرمحى لأنه يجوز؛ لا فهدا دارك. عل يبتع أف بشرط 
علتبيع أن عل جديدة صناعة ممنوعا ذما عليكر أبيع يقول! أن مثل ربا مثن 
لأنيصح؛ لا أيما فهذ.ا الميزان، ق اختلاف وبينهإ قديمة. صناعة الممنؤغ ذملثج 

مقل•ربا فيه 

جهالة؛أو ربا من محرما يتفمن لم ما جائز عمد ق عقد اثزاط أن فالصواب 
هي»ئنومم؟فإ تحة ل نعنى:بج، ل لادخلأن العنق كلأ إذف 



سقضاه1فيشصاسمماسبجضل ٦٤

هولأته فئره؛ ما ثتجاوز أن لنا وليس ءفيهأئثْؤئ؟أ، الرسول فثرها مول! 
يعيباغ ررمن فقال: لما فثرها وهوالذي ثبمة، ي تش عن نى هوالذي الظم، 

يعض!راالئبااا أو أنقصهإ يعني؛ لأ\وكثهة\اا وقوله! '، أوالؤبا«ر أوكئهإ دأو4 عه يق 
أوالثبا.فهوحلال، ثيء عليه يكون ولا بالماقص ياحذ أن إما 

أنإما تعة ق يعقن أن وفصل بهز الحديث هذا ق ءقيآمحلأ0ؤقلأأ فالرسول 
وكيفثتعداْ، فلا ربا، فتكون بأكثرهما يأخذ أن ؤإما حلالا، فتكون بأنهصهإ ياحذ 
ذلك،؟يكون 

إليلئ،رجعت، ثم تامة، تعة فهذه سة إل ألمؤ بمثة بيتي أبيعك أن ابواب■ 
والثانية.الأول يعتان؛ فهاتان تحة، فهذه ثإص وأءط؛تلثإ مدا بثإنين منك، فاحذته 

فالحمبح، ق معناه أن ب؛عؤار ررِؤر قوله: فيحمل مبح، ي أي؛ يعت؛؛ ق ٠١وقوله: 
أحذؤإن الريا، فهو بالأول البائع أحذ فإن وثان، أول عمدان عليه وورد واجد، الأف 

بربا-وليس فهوأوضا يالثاف 
منك،أخذته ثم منة، لمده ريال ألم، بمئة البسث، هذا يعتكؤ للمثال: وثوصيحا 

ألم،،مئة ل ذمتك، وق ثعانين، أعطتتلئ، فالأف ثإبن، وأعطنك، مدا، ألما يثإن\ر( 
اسريتهقلت،: فان بمئة، يابتن إعطاء به يراد التع هذا أن الأمر وحقيقة ربا، فهذا 
ثيء.ذلك، ق وليس بأوكسهإ، أحذيت، فهتا عندك. ل ثيء ولا منلث، 

أيىحدين، من ( ٣٤٦١رقم)بيعة، ق بيعين ؛؛ Ljفيمن باب اليؤع، كتابه داود: أبو أحرجه )١( 
نْئ^بمئ.هريرة 



ادزئلأسز(ه1باس)بمبئسوزويا

هذامعل كاأسع. بالتنين، فتعة؛( عوض، لاثه يلإ،؛ معم ثمن ؤغ ؤإف 
اأعقودلني العقد؛ انمح مد0 معيبا وجده ؤإف العمد، بطل معصوبا وجده إذ 

هذهفثتكش ^1^4؛_، إلا سعئ لا اكثى أف أحمد: وعن ايع. ود مأفته علته، 
الأ:هأا".

بدللئ،فثرها ك،ا العينة؛ مألة هما ءنه،ا المنهي بيعة ق اليشم، إن مول،ت فعليه 
ببمةل ببمثم باغ *_ الحديث! صريح هو وكإ ن؛ىقمحئر ثتمي؟ ابن الإسلام نخ 

قلتأنكتياأواوثا«.
أعطنيشحمي؛ مثلا مال، فإذا المبح، يميئا ك،ا باشيتن يتش الثمن t ١ ت 
أبدلها؛أن أسطع ولا _، Cjبيدي اش الورقة فالأل دفاتر• بيدي اش هازْ بالحثرْ 

هيالئواية وهدم المح، كعا فالقد بعتنها، عليها وير العمد لأن 
الصحيحة.وهى ٠، الذهّ_،ر 

يبدلهأن الثمن ■من الذ"ي للئشري ؤإن ؛اشس؛ن، الالثمن إن ت وقيل 
إذابجم ولا أماب، لا؛راد مثلا والقفة الدراهم القد هو الذي الثض لأن وبجْ؛ 
واحد؛الثمن لأن مذا؛ بجم لا أحرى ورقة وأعطاه فأخذها القدية الورقة سمهلمت، 
مدا،;عني:الثض كان إذا في،ا وهذا لا؟ أو باشثن شق هل الضاء; اخلخ، فلذلك، 
أوفضة.دراهم 

أهول،:أن مثل واحده روايه باشُيئن يت*يرن أنه شك فلا عتثا الثمن كان إذا أما 
ولاإشكال،يل.اترا، شص من وق سارة، الثمن فهنا او؛،و0. ح—ذْ سيارتالثؤ اشري«تا 

(.٤١٤-٤٣٩/٢٩)١(مح٠رعالفتاوى)
الإكاف)ه/-ه(.)آآ(انذلر:



اسقضاه1نيهمصاسممأسلأءنبل

هذهالثمن. فهو الباء عليه دحلت ما والمثمزت الثمن ين المنق ت مول ولهلءا فيه؛ 
الثانية.الثارة هنا فالثمن السثارة. بوه سارة منك اشرت مثلا القاعدة؛ 

هنافالكتاب الكتاُس،. ؟يدا بيدك التي دراهم العثرة منك اشرت قلت! ولو 
الثثن،فهو الباء عليه دّحلت ما فغل الباء عليه دحاك الذي هو ولأنه الثمن؛ هو 

١^٥٠،كلام وهنءا الثمن، ييق كإ والئ>ويين الثمن ويتتي( 
وجدإن يعني! العمداء بملل منمونا وجيم إذ هدا ررهش المؤلف؛ قال ثم 

ومعزالمشري، يملكه لا ما عل وير لأنه العمد؛ بملل مغمونا عينه الذي الثمن 
إلبها وجاء ريالأأ.تا، عره عصب ملأ؛ المن هذا عص؛هب ايرى أن معصويا. 
يبطل،؛ ١^١٥يقول مغصوبة أنيا ضن العمد، عند وعثتها حاجة مش نيا واشرى 

الإع؛لأنمحيلأ:طكها.
أنالبائع وجد إن يعني؛ العمد،ء ائمتح مدْ معيبا وجده رريإذ المؤلف! قال ثم 

ينفسخفإنه ردها ثم مثمقة، أو مزيفة الممد.ية الورقة وجد فمثلا معيبا الثمى هذا 
الحقد.

هذهقئتكز ^1^،_، بمتئ؛لا لا ١^٠ أن أخمد! »ثعن : Jjilقال ثم 
اشرست،للباغ! المثري فقال باكص. J؛C_ لا الثمن إن قلنا! إذا معناه! الأح٤اما، 

أنودبيرن الثمن البائع! وأحل انير نم ثم بيدي• التي الدراهم ?بميم الكتاب هذا منلئج 
بعوصه،المثري ؤيلزم صحح، القول هذا عل أومسروق، مغصوب الثمن 
استلمأن يعد الباح وجد إذا وكذللث، عنده من أحرى عقره الباع يعطل بأن يعني 

بدله.المثري ويلزم يبطل، لا فإنه للمشري رده ثم معيبا، امهح الثمن 
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صزئامعه أن ئدكر ثم مثلا درهم بمئة ثيء ثراء أراد محص ئائل• قال فإن 
المع،استلم أن بعد أحرى ْرة فردها الدراهم هذه عيمن أن بعد لمه حق 

محه؟ل الذي الصرف من المائع أعض ثم 
تيُاشينفإنهلأبمللث،الروايثق عل ينلمي هذا فالخواب؛ 

ذلك،.طلث، لانعى. ئلنا: ؤإن أنيدلها، 

لصاحبه;الشري يقول( ~يعني; الرٌي بٌد الثمي( كان إذا نائل،• نال فإن 
بمئة.مثلا أبيعه الملأن المحل بلغ فإذا الحجر هذه مأيمي 

هذايفعل أحد لا لكن الرمي، بعد العقد كان إذا مائع فته ليس هذا فالحواب؛ 
يريد.ما نف التي هي الحماة سجعل كتف لأته حبل؛ فيه كان إن إلا 

ؤإذاأوكرتون، كيس ق محلومحلة مغلقة ثكون المائع بعض قائل؛ قال فإن 
بالخارج؟مكتوبا اليصاعة امم ويكون قيمتها ئدي أن نجب الكرتون يتحمت، 

أرحعتها.الكرتون ق عليها كتب عكا لوثغيّ'ت، فاُيواُب،• 
المائةأو الكتامحب، امثي ما يدري فلا مغلفة تجيء الكتب، بعض هائل؛ قال فإن 

فيه؟التي 

لكنالكتائب،، ق يوحد ماذا يدري لا صرت إذا يملح لا هذا لا، فالحوان،؛ 
إذافهذا ومغلف، المرام، بلؤخ ثرح اللام مبل كتائب، أنه مثلا يعرف، أن بد لا 

نيّلأنه زده؛ ف1الثج ؤ احتلف

الإنصاف)ه/'ها;؛(اظر:
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يطللم معصوبا محوحده محمبمه محإدا أ، يتعيرئ(ل لم الدمة بثمنِفي باعه ؤإف 
الدمة.ق الثمن لأف ينفسغ؛ لم وده ؤإل العمد، 

محل

هالبي *أف ا"قدوي نعيد ابو دوى ج والنابية؛ اللامتة بح محور ولا 
هداَاكوبإئ نيين ^١ أف واانابدْت والمنابدة،ا الملأمثة بيعتي! ى عش 
ولأيأ1اه. ثقق ثلأ:شزة. هْ أذبمثة زاللاط: الئ. ممد 

.١٢١٣-عيث وهؤ ثزط، عل علمه ممد ولمجه، الثن'ب بد عل البيع علي، 
منكانرت ت،ت محالفإذا موجلا، يكون أن يلزم لا الذمة® ق ؛ربثمن قوله! ا ١ ] 

جيمح،من أحرجت البيع تم أن وبعد حمي،• ل، معمح، والريالأت ريالأت، بعترة كتانا 
لمالعمد عند حمي 3، التي، العثرة لأن الدمة؛ ق ثمن فهدا إياها، وأعطيتك عثرة، 

موجلا.الثمن يكون أن ارالدمة® كلمة من يلرم فلا الذمة، ؤ، فكون 
فيهاليس مثالها \.فف ذكر وك،ا عنه،ااار، الم تت واناثدة الملأنة ]٢[ 

عليكفهو ثلمه يؤب أي يمول• بان واحد جانب من فاللمي الخايين، من ملامسة 
أوثوبايساوىمئة توبايساوي فربايلمس وجهاله، غررا فيه لأن لايصح؛ فهذا بكذا• 

يهول•فهو عثرة، 

فإنالأحر عن أحدها تختلف، لا النجمة مستوية الشاب لوكاك ذلك عل وبناء 
ناا،ما؛•

بابالبيؤع، كتاب ومسلم؛ ٢(، ١  ٤٦)رقم النابذة، بيع باب اليؤع، كتاب الخاري• حرجه أ١ 
)محؤمحنبمتق.هريرة أي حديث محن (، ١٥١١)رقم والمنابذة، الملامسة بيع إبطال 
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عروار١'ثآكوف محهولأ، باعه ممد سر؛ محتل باعه ^١ 

عام.الحديث ت قائل قال فإذا 

الثزو®بع عى ®مى ميرْ• أبط وحديث بعصا، يمضها يفسر الثق إن قلنات 
عناألأئسة، عن المهئ يحتل جائز، فهو فيه غزو لا بع كل أن عل بمفهومه يدل 

عمومتخصى بل السنة، لثتايضت عمومه عل دهس كل أبمينا ولوأنتا غرر، فيها ملامة 
الثئةب،اهقها.

ومعنىيصح، لا فهدا فهوبمثة• عئ ثنييه ثويح أي لوفال؛ فمثالها التابدةت وأما 
ريالأتخمسة ساوي ثوبا عليه يرمي رب،ا لأنه يصح؛ فلا عل• به يرثي أي■ ُدتبذُْ 

جهالة.ففيه تن ثوبايساوي عليه محمح، نجيئ ورمحا بيثة، وهويريدْ أوعثرة 
هومنهل ؤيالأت. بثلاثة ئيء كل يقولون• الدكاين بعض ق الأف تجد لكن 

كأنيمؤيالأت، ثلاثة من أكم يساوي ما يجد أن يمكن لا لأنه لا؛ فالحواب! النؤع؟ هذا 
ثوخدشءي١ويأتيمنثلأثةلالأت.

يقولأن مل من ذكرناه ما هاوا ؤيثجه ثاء، ما تختار والإنسان جهالة، توجد فلا 
يدريوالبائع ييال• بمئة ثست ما منه وحد الغثم قطيع ل الحل مثلا• للمشري الباغ 

الحهالة.وجود لعدم به؛ بأس لا فهدا ينال مئة عن الواحلءة يزيد أن يمكن لا أنه 
الترمحلدام ما بأس به فليس بالثزمحل البيع تعليق مسألة وأما صحيح، هدا [ ١ ت 
الأسإل ذهب يم أيٍر. رصي إن آلاف بعثره ميارق عليك بعت يقول• أن مثل معلوما 

غرر•ولا ولاظلم يربا ليس هدا لأن صحيح؛ فالبيع رصت• فقالن 

من(، ١٥ ١٣)رقم غرر، فيه الذي والبع الحماة يع بطلان باب اليؤع، كتاب ت لم مأحرجه ، ١١
أغ؛هبمنئ.هريرة أف حل.ين، 



محعص  Jrه اي رُأل محْ م ووى ة امحاة؛ بع ءئوو ولا 
ومعت،يويسر أي معل الخصام هذه اوم ت يقول أف وض مسلم• وواه الخصام؛، 

هذ0يالإ ما بمذو الئيعة هذْ من بعك يقول؛ أف هو وقتل؛ بكيا• لك مهو 
بما.زتيمحالإنمرمحمتاا'.الحفاةإذا 

فيهدلكن يكون أن مثل جهول مهوبح هذا أو بزا مر مواء الحصاة بح t ١ ت 
بقاعةأي الضائع، هذه عل حماة ارم الباح فقال البضاح من أنولع 

فظاهر؛الباح أما لكل؛هكا، جهول لأنه يجوز؛ لا مهذا بكذا• فهو الخصاة عليها شر 
أحيانانحطئ، فقد الشري وأما إليه، الحصاة المثري يصوب، ماذا يدري لا لأنه 

ولهدا؛لهدا جهول هو إدن غيره؛ تصيب ثم معينا هدئا يريد الحصاة الإنسان يرمي 
الغزر.من فيه ل،ا عنه؛ مل فلذلك، 

أشنهما أو الأرض، أو السمتان مثل الصن٠لة الص1عة، من الأصاة أيقسآ ولكولك، 
فهوعليكرإليه ثمل الذي والمدى وائمها، هل*ْ الحصاة حذ للمشري؛ الباحر فال ذللث،، 
وأنهةؤي رحل أنه ه نفمن يعرفح المثري لولكن حتى غرر لأنه يجوز؛ فلا بكذا• 

ه،ينفظنه هذا لكن ؤإن لأنه يصح؛ فلا مثلا مر مئة ثلاُث، شير الحصاة رمى إذا 
<،؟_،أي أو أراد ما ثردها شديدة ؤج يقابلها ربإ أو الرمي عند يدم محل ر؛،ا لكن 
لأنهمحهول؛ أنه الغال_إ وللمشري محهول قهلعا فهوللبائع جهالة ففيه الأسياتحح من 

. ١٦٠رمى إذا الخماة إليه ثمل ما مدى مجدد أن يسمملحر لا 
للقاعدةأمثلة عن عبارة الخقيقة ق كلها الحديث، -بما حاء التي الأشياء وهذه 

آ.المر((ر تع عن ررش . وهوأن العامة، 

)؛(سقةنرثبم)صته1(.



٧١يعوز( لإ يعوزسد  U،Jbاسع)ئتاب 

يعض ه الني ررش مال؛ عمر ابن روى ة الحبمؤ؛ حبل بح محور ولا 
بعص وقتو؛ ١^٥؛. حل يلد ما هوبح عبيدت أبو ئاو علته• مممن لقلةر، ا-حتل 

الأي\ذي م لأنث محوز؛ لا ثكلأمحا حل ذثيد أ ض
ءهولااُ•أجل إل بم بح اش' وعل محئول، معدوم بح 

ريي،ومدوم المطر، كمجي؟ منممبل، ثرط عل البح يغلمئ محور ولا 

الناقةهده حمل ولد يبيعه أن الأول شرازت له الختلة حبل بح وانحح هدا ]١[ 
قدالماقة ولأن حملا؛ محلي قد ثلد، لا وقد ناقة ثلمي قد ومحهول معدوم لأنه تجوز؛ لا فهدا 

معدوم.محهول لأنه تجوز؛ لا أنه فالهم أوثلاثة، اثنن ثلمي وقد تحثا، وقد ممون 
ثدريلا لأنتا تجوز؛ لا أيصا فهدا الناقة. حمل يلد أن إل ثنن هدا قال؛ أو 

موجلالثمن لأن تجوز؛ فلا الناقة• ؤد أن إل لوقال؛ وكيلك جهاله، فهوأشد ثلمي مض 
والاختلاف.اولع إل يودي وهدا تجهول، باجل 

لأنتجوز؛ فإنه اممه• يرزقني حض ميسرة إل الثوب، هن"ا بل—، اشري-تا قالت لو أما 
اممهروقه إذا إلا اقن سئم أن يلزمه لا إنه إذ تاكيد هو إن،ا افه. يررئتي حش قوله؛ 

فتكوناممه، ورقه إذا إلا بالثمن يهلاله ألا العمد ممنحى فإن فقثر، أنه بملمم التاَع دام ما 
الشام،من بز له قدم فلأيا إن افه، رسول يا عائشة؛ قالت ولهدا ثاكيدا؛ الثرمحل هدا 
ءفيدادثلأْؤئم،الني إليه فأرسل مينترة؟ إل ثوبتن منه فامريت إليه بعثت فلو 

أهله.إل ؤيرجع الثمن خذ يا أن يريد لأنه يبيعه؛ أن وامثغ يقبل لم ولكنه 
معلوماكان فإن مستقتل، نرهل عل البح علق إذا الممصيل هدا ق الصواب، ]٢[ 



^قضاه1نيهمههالإدأسبجضل ٧٢

'.١٣^ئظم؛ ثزط م تحث محن م أتازضة، ئد زلأك 
غموهدا ا،كراا ر؛"قمحي■؛ مول! بأمثلة مثل والموثق فلا، محهولأ كان ؤإن بأس، فلا 

هذاوعل معلوم، فهو الشنس، ااط[ووع أما معلوم، غم ؤند® اروةاJوم وكيلك معلوم، 
الخهالة.إل يودي لا واشليق معلوم، لأنه بأس؛ فلا الشمس طلؤع وقته فإذا 

الشمس؟طلؤع وبئن العقد هدا ينز فيإ المبح لوتلمث ثمولون ماذا ئائل• هال( فإذا 
فسمىالشمس بهللؤع معلق العمد لأن الباغ؛ صإن عل فإنه تلف، لو مولت 

الصإن.يلرمه لا أمانة الشري د يق 
إذاصح لا إنه قال،ت من فالمحاح فيه محلف عل فيه محلما شيئا قاس ها [ ]١ 

القياسثرط من لأن لا وهدا فيه، ، محلفقياس عل قياس فهو معلما، كان 
مثلامنها الممهاء عند أمثلة له وهدا الأصل، حكم عل امحمن ائفاق 
اسعملإذا ائاء امتغإل تحوز لا كإ به ومل قد بحمى الخنرات، رمل تحوز لا قالوا: 

غمطاهرا يكون فإنه واجة طهارة ق الماء استحمل إذا ، ٣٠فائدواجبة هارة طل 
إذاما عل قيانا الرمي، يمح لا فإنه حا ثيل بحصاة رمى إذا فتقولون: ٠، مهلهرر 
به.وصئ قد بإء ثوصأ 

لمبالأصل ثلم لم ؤإذا علته، صتم الذي بالأصل ثلم لا نحن فثمول،؛ 
بحصاةالخمرايت، يرمئ أن للإنسان تحوز أنه الصحيح كان ولدللث، باكيس؛ ثلم 

تحصاة.ر5ل:أا؛لأتيا 
كفلأن قوكم س لزم القول، نبذا ثلم إذا أنه هذا عل، النل،اء بعض أورد وقد 

واحدة؟حمام اهجاغ 

زاداسع)ص:أأ(.)ا(انذلر: 



٧٣بحوز( وماY يأوزس  Ltرباب اسع كتاب 

محل

ا>ب،لأم ١^٤ زلا حمزآ، شدة ِكن زالضر العب محوزثح زلا 
عقمعوثه لأم ا"قمز؛ فيها يثرب لئى الأمحداح ولا الفتنه، ل به بماتل أولمن 

ئازثلإعا،ملبراضةمغز،كإص 

ثمهعن منان مع ويرميها ا-ثصاة ياحذ الحاج لع مون، ملم نحن مولت 
باعتباريمكن لا بإ إلزام هذا لكن مثلا، مليونان والحجاج كذللثج، مه آحر وبجئ 

بج؟إوماذا تحن^٢، ولكن الواقع• 
الأصلنورتا فيه يشرط القياس إن ت ومول استطرادا، جاء هدا حال كل وعل 

هوما عليه يقيس فكيف، الأصل أنهر إذا أما عليه، محتج أن تريد الذي الخصم عند 
ه.عؤ 

آلإشمِؤ ثاوزأ ؤوثُ ت تعال اش قال وقد المعصية عل معونة لأنه لوقال! ا ١ ] 
النهى،وجود ْع القياس إل فعدل داره® ^ ١٥٠"^تحر، ®ملم أما الأتدة؛مأ[، ]ه 

به.ستدل، وأن عنه، Jعلل ألا النهى وجد إذا فالواجب، الاستدلال، ق يقمر وهذا 
فإنيعه، للث، تحوز فلا محرم فنل به يراد أنه علمته ثيء كل حال كل وعل 

مئةالإنسان لأثيري أحيا؛ا لأنه ظنك؟ عل يغلب الذي ما قلنا: أنا قلت: 
با4ة.

للشنميةالثي؛ هذا اشلأى إنا الرلحل هذا أن ظنك عل غن، إذا يقول: 
لمباحاشراها أنه طنك، عل غلب ؤإن الخل، فالأصل يرددن، فإن التح، ءليائ، حرم 

فهوحلأل.



^قضاهانييصالإئماسبجءتبو ٧٤

مم، مك ص من لأمحيأع لكاي؛ اليم U:;؛^ زلا 
لكلككاحا١أ.عش؛ عمدة يصح 

إزالإعل ألجر بالإرُي إش ائممل لم نووؤي، يي آن يدْ، ِفي أنلم لإل 
أغممة،أز لمنلم ومة أو باعة، لإل صعاوا. ملكه ق ثزكه ق لأف عنه؛ ملكه 
وجهان!مميه كاتبه ؤإي، حاو. 

لبملكه عذ كا،قارج يصر لأيه قور؛ أحدمحات 
فيلالاكهاثو،لكشجا'ل

رزص:شه ثح،:ظ ابماغ ؤإن 

إذافإنه الكافر، عل يعتق أي! عليه، يعس من ذلائ، من الئلكاء بعض امقى ا ١ ] 
والذيالعبد، مصلحة من هات.ا لأن بأس؛ فلا بالشراء عليه يعتق كافر عل العبد ؛١٤ 

القولعل إياه بملكه عتقه علق قد أنه ؤإما منه، ذورحم أنه إما هو بالشراء عليه يعمق 
باللكؤ.العتق ثعليق بجواز 

إذافها الكاي، لهدا أح والخد ئيا عبدا كافنا ثخئا تبيع أن الأزل ومثال 
بيعهؤب بل الخد، عل صرر لا وحينئد يعس، قبلتا. يقول! ما هبمجزد عليه بعته 

تحوزفهنا حر. فهو فلأيا اث-ريت، إن الكافرت يقول أن الثانب ؤممال عتقه، وهي فائدة 
عليه.يعمق شرائه بمجزد لأنه عليه؛ بيعه 

الوفاءعن الرقيق ثعجز ئئ،ا لأنه تكفي؛ لا الكاتبة أن الصحيح هو وهدا ]٢[ 
نجبابل لا، (! jJLsأكاتبه. أنا قال1 إذا فالصواب منها، فائدة فلا الزى إل يعود وحينثد 

■غ؛يهما.أو هبة أو ببيع إما فورا عنه ملكلث، تزيل أن 



٧٥رمالإيعوز( سؤزسع U رباب اسع هتاب 

حصلنإل صعاو. ثمه ملأكئصل ثبوته، حال يزول ملكة لأف محوو؛ واكايه• 
قظه.- برى لحمة ما هوى أ\وه الكإل من له حصن ممد 

ساءوجهان، مميه يثنة دعث عص عدك أعتق لمنلم: الكافر محال ؤإف 
ض\صفي ص للكافر، مميز:بمُ لأنه ذكنناة؛ U ء 

فقئ

روىة البجغ؛ قبل محرم رجم دوي بي البيع 3، بمري أف محور ولا 
وبهزينه افه وولدها والدة ث؛و( ^3، ارمن مال؛ انه الثى. عن ايوب، ابو 

حس.حديث المائة١٠ يوم أحسه 

ئعتأحوين، علامم( افه. رئول ل وهنر مال؛ كهتن عئ وض 
ردْاارروده همال! هاحمنده،  ١١غلامك؟ معل ررما اش رسول، ممال أحدمحا، 

!لأموصت(هال؛حثاطل، ينهنا فزى هإؤ( حض. حديئ ومال؛ المحمدي• رواه 
١^.لحق إنماطا فيه لأف عليه؛ ص كرهته، أو دلك، 

روايتان؛محه البلؤخ؟ بمد محنهم الممريمح، محور وهل 
الخل.إخدامحا:لأةوز؛بموم 

محهبمننبامرأةالصديق بكر ابا آتى الأكؤع بن تشه ١١لأف محوز؛ والئانيه؛ 
له®مومها نشه من اللمئ. انتومها يم ابثها، بكر ابو مملة عرؤة، 3، وابمها 



حنبلاحد؛j الإمام ص ي ^١ ١٥١عض اصليق  ٧٦

وسمين،مايثة أحتان لة أهديت . رُاللمي ؤ؛أف مريق• وهدا مسلم• وواه 
وادت،ا.بن ■محاف أحثها ووهب ماريه محأمثك 

نحل

ووىة وسشها؛ وينرثبما تمضي بملمحا لا عتنا يبع أف محور ولا 
محسما الإع بى يكس يأمحتي الرجل ءرإف لمحت محال أيه حرام بن حمحم 

يسما يع ررلا امحي قال منه، أبيعه ثم مائشه الثوق هامضي!ل عندي، 
يالطير ثع أفه سلمه، عل يمي«ر لا ما يبح زلأنه صحح. حد.سث، عندك،، 

١^٧١؛•

 ١[ t ْعليهيبح أن الأول( سمزت إل ثشم يملك لا ما بع وهي الماله هد
ذلك،عل يقدر لا لأنه محريمها؛ ق إشكال لا فهذه ويشريها، يذهب ثم معثة، عينا 
منير.اشرها الثاح! له فقال فلأن. دار قد أنا I ويقول ان إنلقا أف مثل 
منواشراها الدار يملكر لا الذي الثاح ذم، ثم منه، فاشراها يملكها، لا وهو 

فيه.إشكال، لا وهذا يملك، لا ما عل العمد وقع لأنه يصح؛ لا ^^٠١ صاحبها، 
عنده،لست، وهي الفلأنية. الئلعة بعني ت قال بأن موصوما عليه بلع إذا لكن 

صححمتلث، أؤيد أنا ويقول• المثري إليه يأق أن مثل سيشرتها؛ أنه أصمر الباع لكن 
وأعطاهاهثة، من واشراه الباع وذهب، عليه، فباعه الباغ، عند ليس وهو البخاري. 
يشكلهذا ولكن يمللث،، لم ما لأنه؛I؛؛ تحوز؛ لا أنه حكيم حديث، ختاهر فهن>ا المثري، 

الدراهم،وياحذ أونحوه التمر ان الأنيع الصحابة كان فالثلم الثلم، مسألة عليه 
بعد—مثلأ~ كيلوم يألم، ييال ألم، أعطني للمشري! البائع فيقول موحل، ولكنه 



٧٧لابعونا وما يعوزس 4أ اسإرباب عتإب 

بيعإليه النلم وهنا يفعلونه، الصحابة كان الذي الثلم وهو جائز، فهذا أمهر. ِتة سته=
ملكه.ق ليس ما 

يصح،لا الحال والثلم حاو، وهذا موجل الثلم إن وةال1 فزق العناء وبعض 
يصحالثلم بان القول عل لكن يصح، لا الحال الثلم بأن قلنا إذا واضح وهدا 

الإشكال.حالاثبمى ولو 

آقأنا ؤ.' بل معه، يعقد ولا عليه، يخ ولا عده أن كله هاوا من ونحلصا 
به،بأس لا فهدا الح■ عمدنا به أنست، ؤإذا — —مثلا العفر بعد الثخاري بصحيح لك 

عليكأناأبيع فزبيايقول! قديعجزعنه، لأنه البح؛ يعقد أن الشكل لكن فيه، ولاحرج 
اثى؛ة:صاحس( قال الكتة إل ذهب إذا ئم محصله، ، موفأنه منه محلنا يكدا. اشخاري 

بعض الني.  Jr؛لهذا ؤيزيع؛ إشكال محمى وحينثد ثيء• عندنا ليس انتهى 
مادسبمرال

صورتان!له عنده ليس ما بيع قمار 

ليسلأنه جائز؛ غثر وأنه منعه، ق إشاكال لا وهدا معنا، شيئا يبيع أن الأول! 
التع.من مالكه يمض قد إذ عليه، قادرا وليس يفكا 

رنمعن0، ليس ما يبح الرجل ل باب الثؤع، كتاب داولت وأبو (، ٤٠٢! ٢١أحمد أخرجه )١( 
(،١  ٢٣٢رقم)عنده، ليس ما بح كراهية ق جاء ما باب اليؤع، كتاب والرمدي• (، ٣٥ ٠٣)

كتابماجه؛ وابن (، ٤٦١٣رقم)الباغ، عند ليس ما بح باب البيؤع، كتاب والنسائي؛ 
حزامبن حكيم حديث من ٢(،  ١٨٧رقم)عندك...، ليس ما بع عن النهي باب التجارات، 
ظ^أعثن.



^قضاهاينيههاسمماسبجحئبل ٧٨

مفهذا وتثشه، ؤتدهب عنده، ليس الدمة ق موصومحا عليه يبيع أن والثانية! 
■؛1وإ1اا.يس ما سع ارلأ يقول! والحديث حزام، ين حكتم حديث ظاهر 

ذمته،ي ثيقا لأنه ولكن ذللث،، يمللث، لا ما ُاغ لأنه ليس هدا ق الثهي ووجه 
الغزرمحصل يستهليع، لا ئم إحضاره، عل فائر أنه قدتظن أنه الهي من الحكمة لكن 

وامحومة.والزلع والتغرير 

قْلعةالبنلث، يشري أن عل البنوك من ينلث، مع ما شخص امق إذا قائلت قال فإن 
المعاملةهده فهل البنلث، به اشراها مما أعل قيمة البنلث، من وشزح\ هو ثم أرض، 
حائزه؟

اوباعل حيلة هو وءاتا لا_، g بجع لأنه أزلا تحوز، لا هالا فالحوأث! 
أعهليلثجقال! ألما. أريعن ساوي الأو وهي قيمتها أنا يقول! أن من فبدلا 

الأراضيكانت، لو لكن حيلة، فهذه ألئا• سئثن سنة بعد ل وتومحها ألما أرJعان 
ألئاسقن الأرص يرن>ْ أشري أن أريد ت وقال ان إنوحاء صاحبها عند موجودة 
بأس.فلا مؤحلة. 

حاءالذي هذا لأن الواى؛ ق مغالهلة هذه فممول! لزيها. لوشاء إنه وقولهم! 
لوقم يدعها، أن يمكن لا مقثهلة. موحلة عئ وبعها ل اشرها وقال! الأرض وعس 
ليذكر ولذللث، أحرى؛ مرة معاملته من تحرزون سوف التجار فإن تركها أنه فرض 

فإممعليه الاثفاق تم عثإ ثراجمر منهم محصل ثم الهلريقة، هن.ه يتعؤملون الذين أن 
هذا.بعد يعاملونه لا أمم بمعنى السوداء، القائمة ق يضعونه 



ومالإبعون(مابحوزسع رباب اسع هتاب 

ووايثان؛مميه إدنه، شو عمم مال ؤغ مإف 
إحوامحا;َلأص،بموك.

أيطلهؤإل جار، أجاره ،، iJJlilإجارة عل ويقف يصح، واكانيةت 
تهؤفري ديناوا الني.أغطاْ ُرأف البارقي ابمب بن عنوْ روى ة بط)،؛ 
النيلقاتيت محال؛ الهريق، ق دينار إحداهما ؟ Ajثم _Lj؛j(، به محافرى ثاه، 
زوا٥يمنك،، صممه ز لك، اله ررثارك ت ممال مأحرثة، وبالشاة، الدينار ب. 

علومحوعه، حال محز ثة عقد  4jS/jرالأرم أحمد الإمام 
كالنصجل١ا.إخائه 

غركملك ئبع أن يمي المضوئ؛ يصرف العلياء يسميها له انأ هذه [ ١ ] 
أنيرعب أنه لعلم لوكنتا وحتى له، أذن لو حتى يصح لا أنه المدهميا من فاثسهور 

علؤمف—V يمح، أنه اكاز٠ت والقول وكيلا، ولا مالكا لت، لأنلغ' يمح؛ لا فإنه بجعها 
اشترىوبيع، اشرى )يؤؤبقنئ اخند بن عروه فان ١^^٠٠، ذكر ك،ا ودليله المالك،• إجازة 
الرمولملك دحلت، أن بحد شاة وباع واحدة، شاة بمري أن وكل وقد ، ثاس 

فدلالبح. رد يقل• ولم عفيمحآلألأْقئم، الني وأجازه وملم، آله وعل عليه اش صل 
الراجح.ص القول وهدا يتقد، فإنه صاحته واقق إذا الفضوئ يصزف أن عل ذلك، 

عليه،ض؛؛٤ ملك الملك أن عل اشرى قد وائشري أبى إذا المشكل لكن 
ثصع؟فعاذا ؤيزلع، شقاق ي وحينئذ 

(.١٦٣الفروع)ا•/)ا(اظر:
يخهبمئه.الارفي عروة حديث من (، ٣٦٤٢رغم)الناف، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 



^قضاه1ينيصالإئماسبجحنيل

ثساثة اشرى لإل يهوكتتعه، إذنه بعم قتئا عإرْ مال لمن اقري ؤإن 
لبمزق لأيه الئزاء؛ صح العم مال مذ ثمنه مد لم ذمته، ِفي بثمن إذنه بعم 
لإفله، الثناء محصي لأيه له؛ الفري إجارة عل ويقف عمْ، مال ِفي لا ذمته 

والبجفته، يأدف لم ما يلرمه لا لأيه ائراْ؛ من لزم تجزم لم ؤإف لزمة، أجازه 
الثزي.ءئحح،ئزأ 

لإفعيسه، لب كبيعه مهو دللث، بمكر ملم حاصر، وهو عمْ، مال، ؤأ مإف 
لأظكننئإذناا١ل١^، ش ظ اشكوتَماذن، 

للئشزي،عدن فلا محلان منم، بأنه الشري آذن قد باع الدي كان إذا يقول: 
فاتما يغرم فضوليا يصرمحا صرف، الذي هدا فإن يؤذنه لم ؤإن بصرة، عل يحل لأنه 
الثيء.بعثس يفوته محي المثري لأن المثري؛ عل 

الناس،أملاك بح ؤب يتئٍع أن للإنسان تحوز لا أنه المسالة هده ق ثرى والدي 
بحعل حريص وأنه الأخ، بملل له أنت، الذي صاحيلئ، أن يعلم أنل—، لوفرصنا لكن 
به.بأس لا هذا فإن له، وبعته ملكه 

فجاءأكيده، رغبه يرعما وأنه سيارته، بح يريد صاحبلئ، أن لعلم ذلل—،• مثال 
أناحرا، افه جراك فقال: صاحبك، أخرت لم عليه، وبنتها منلئ، واشراها ان إن

صاحثالئ،أن علم لأنلاخ؛*لم بيعها؛ عل تقدم أن بأس لا فهذا هذا. أرعم—، 
بدلك،.سرصى 

إلينظر فإنه ومهن، حاصر وهو لغره بيع إذا المسالة: هذه ؤب قيل ولو ا ١ ] 
تحن،لا الثر هذا لأن ويسكت،؛ حاصر وهو لغره مالأ يبح ربعا لأنه الأحوال؛ فرائن 



٨١يءوزسوUلأسوز( UuUممuاّ)

وبينهبيته يي أن نحب فلا إياه، وثعظيمه له لأحبمّامه إما ما؛ ثخص عل يبيعه أن 
إنوتحثي جدا له قريبا يكون أن مثل إياه، ثببه أنه عليه يعتب قد لأنه أو بح؛ عمد 
محايا•إياه يعطى لم لماذا • يقول بأن عليه يعتب صاحبه أن البح بائر 

القرينةدلت إن ومكت حاصر وهو ماله ؛١٤ إذاالسأله! هده ق يقال أن فيتغي 
يكلم،أن يستملح ولا حاصزا، يكون قد لأنه فلا؛ ؤإلأ صحح، فالبح راض أنه عل 

أماالمضوئ، ف مؤ جواز عدم عل بناء كلمه وهدا ذلك، أشنه ما أو غافلا، يكون أر 
مح.فإنه ساكتا ولوكان أجاز إذا أنه واصحة فايالة تحوز بأنه القول عل 

tnx



صضاهاششصالإئمأسبجضل ٨٢

إضضضنىمحواسا و إ

صُ'ءَة■,ُُ  الرمحان،ررلأسوا قال؛ رئول. أف هريره اثو روى ئ ^٠<؛ يؤغ ومحر 
عليه.مممى و؛اد<، حاصئ ولاح ولاثناجشوا، بيعثنض، عل مصئم ولأي 

المقري،يه ليعر شزاءثا يريد لا من السلعة يزيدِق أن النجش1 ومعنى 
•صحتح والشراء خدخ، لأمه يهوحرام؛ به، وبمتدي 

ثالأولأج؛ِلأنمحئائاسَ، :قفي ١^، لأن أنة:داطل؛ 
العادة،عن حج عسا عس إذ الخيار وللئ٠محى فته، ينير لنم العاقد، عثر إل 

هثالناقد، للقزير ين لآن4ُ لإ:فن، أن ١^، من بئزاق كاف نزاأ 
قاشمحاثاكاذا، ^١ الثك هْ أغيث، اوح: قال ؤَلز كتم ا-واز، 

ب،زلأثاث،واذكزثالأاا.
؛٠١٠النذ ض، له واظ _، المؤلف قال، ما لإم امحش هذا ء ١ ت 

النجش؟سس_، هو ما ثم أحيه، حى عل الحيوان من فيه و،ا 
يكونأن ؤإما عليه، يفد أن ويريد للئشري كراهة يكون أن إما ابواب،• 

أنهيعني( وهدا، هدا ؤإما له، الثمن، يزيد أن نييد قريبه، أو صاحبه لأنه للبائع؛ محاباه 

وملم;٢(،  ١٤٢رقم)البع، ذلك بجون لا قال ومن النجس باب اليؤعء كتاب الخارى،ت أحرجه ( ١ر 
ظ^بمنمحا.عمر ابن حديث من (، ١ ٥ ١ )٦ رقم أحيه، بع عل الرجل، بع تحريم باب اليؤع، كتاب 



٨٢ممابامحءبببجءاس،محاصصئضس< 

يريدوهو زاد من وأما الثمن، عاليه يزيد أن فريد اكري ويكنه الباع، محاباة يريد 
فتعزضالساي، ق يتزايدون الملمون زال وما اللمين، باتفاق جائز فهذا الثراء 
أشثهوما بعشرين. ت والثالث، عثز. بأحد الثاف• ويقول بعثرة. ^١! فيمول الثّي 
فإنالنجش ست، إذا إنه ثم المسلمين، باتفاق بأس فيه ليس الزايل.ة فبح ذلك، 

الملمخ.وبين العقد عليه استم الذي بالثمن الإمضاء بين الخيار للمنجوش 

بثمنهاالسلعة أمسك يقولوات أن بمعش الأرش. له محعالون وهل قاتل• قال فإن 
اق؟خيار ق ملتم ك،ا اقض عن الخال انتاد 

تردها؛أن ؤإما بالقيمة، تمسكها أن إما للمجوس! ثقول بل مدا، لائقول ثقول؛ 
قنيادة هل.ا بل العسبح. مثل إنه حتىثقول! السالحة عين ق مقصود فواُت، ليس هذا لأن 

تردها.أن ؤإما به، أنثأخذها فإما الثمن؛ 

ويعتبرتحوز، لا فإنه وهوكاذب، ريال. مئة السلعة ق اءهلي>ت، الاع1 قال ولو 
نمنهامن بكشر باكثر قيمتها قدر الباغ أن ولو الخيار مللمشري النجس، من هذا 

والمحتاجقيمته بأصعافح الثيء فيمدر وغيرها، السباكة ق كثيرا يوجد وهن.ا الحقيقي، 
الخيار.للمثّري نجش فهدا زاد قد أنه  ٧٧فإذا يشري، نوف، 

قال!لكن ين، بحمامراها ؤإثإ وهوكاذب بمتة. اشري>نها الباح• قال ولو 
هيللمشري! الباغ ولوقال النجس، من أيفا فهن>ا الثمن يزيد أن أجل من بمتة• 

و،انذنمن ينزل حتى يإكونه الناس أن العادة جرت لكن ستين، وهويح بم،ان؛ر،• 
بثإنين.الباع! فقال هد0؟ بكم للباَع• وقال العلب، مليم رجل فجاء مثن، إل 

تحوز.لا فهالا بئإنين. هذه خل.. اكري! فقال 



صضاه1همنيصالإئماسبجينل ٨٤

أنيأخذها أن الشرى وأراد ب؛ءاذين القيمة قدرت إذا علك الواحب مول؛ بل 
كإسإكئني أنك عل بناء بثإص الثمن وحددت بث،اذين فيرما أنا اصثر ت يقول 

هكذا،البائ هال فإذا يزن. الحقيقة قيمتها فإن مماكس غثر وأنت أما الناس، ي،اكشي 
عنبزيادة الثمن تجدد البائع كون لكن الأمإليه، فهذا محامح،• أرصي أنا السري• وقال 

المشريهذا إن ثم القيمة، س ينزل حش يإكس أنه العادة جرت أنه عل بتاء القيمة 
التلعة.قيمة أمر للمشري البائع يبئن أن بد ولا تجوز، لا فهذا به، حدها بإ أحذها 

ؤيذكرالصحيح، فهذا به يعاملوك أن تحثا بإ الناس تعامل أن الحاملات ومبنى 
التححعل عثيألصالآ٥ؤسم الرسول باع وهو؛_ ;?قهبمته، البجئ الله عبد بن جرير أن 

ؤإذاوركبه أحذه فلثا مرب —الشك، دينار أو درهم بمثر فرتا اشرى أنه ملم لكل 
ووحدهعاد فخا مئة. أريع اوي نالفنس إن وقالت البائع إل فرض أكو، هويساوي 

هووهذا ٠، مثةر نيان إل أوصله حتى مئة. سلم، ناوي وقالت البائع إل رجمر جيدا 
لكنهمئة، تعان قيمته بان عالعأ كون قد الأول الباغ كان ؤإن بمه، ل له يبارك الذي 

تمامس أن ثالث، لا لكن الدراهم، س حاجته ياحذ أن أجل من بمسأن فثامه محتاج، 
الحقيس.الثمن له تحدد مغرأن ؤإما مفهلن إما صاحباك، أن عزفتؤ إذا اشح 

بعضتكون فاحياثا الئبح، س الثائر ياحذ فيعا الأعل الخد ما هائل• قال فإن 
اسراهامثلا ويكون الخارج، س مجلثها هوفيه، الذي البلد ق موجودة غير اللعر 

يكونولا يأخذه الني الحد هو قعا الناس، منه لاسراها مئة. بحمى قالت ولو بمثة 
حراما؟عليه 

نهنئ.الجل همداش بن حرير حديث، من رف,اها،مأم>(، ٣٣٤)T/ الطراز أحرجه )١( 



٨٥ممبامحابمببجءاس،واصصحاثربد< 

القوق.ق الئلعة هذه قيمة إل ينظر أن الواجب ذالحوابت 

هوفيه؟الذي البلد ثوق ق يوجد لم إذا قائل؛ قال فإن 

Jاررفون.والتجار وهويعرف المجاور البلد ق يتفلر 

البلاد؟خارج من ه المادرة القلع كانت إذا لكن ئائل: قال فان 
توجدلا الئلعة كانت فإذا ايحكر، جنس من هن.ا أن أرى أنا فالحواب! 

بعضأن المشكل لكن تحكر، ولا الربح من العادة به جرت با ينع فإنه عنده إلا 
وهاواوركه، بجيد. ليس هذا المثري! قال بمليل الثمن قدرنا إذا يقولون• الباعة 

هيوهذه ريالا، بعئرين الثوب هذ.ا لها• قلت إذا فالمرأة الماء، ملابس ق يكثر 
بمنهذا لها: قال فإذا الماق، لدكان فتيهب، بجثي. ليس هذا لا، قالت،: قيمته 

واى.وهذا وأحنأده، الطسج،. هو هذا ئالت،: 
الشابفثثرون مثلا، كالرياض محاورة بلاد من يشرون إنبمم يقولون: والأف 

ريالا،بثاس وي^ونم القصم إل به ياتون م ينالا، ثلاثع، أو ينالا بعئرين الثوب، 
بجثي.ليس هذا المرأة: مول عثرة. ويكسب، ياربعين. ثقول: أن ثخشى ويقولون: 

مشكلة.وهذه وئركه، 

ءر؛ثاله.  ٠١٠٥٤أممه قت(ؤ تعال؛ قال افه، ايقوا أنتم لهم؛ يقول نحن، ولكن، 

ؤ،ثنيي فيمول: الئالعة ؤ، يتزايدون الناس الشخمى تحد أحيائا قائل: قال فإن 
الشراء؟غزض بدون يزيد أنه أي: بالمشري، إصرار ولا للباغ محاباة لا المعر 



^قضاه1همفيصاسمماص|بجحنيل ٨٦

محل

دحوبؤ،P( اي يتقى المفر ثى الرجل محج أذ الرمحازت وثقي 
س1أيَص زيي، ِكخآر،زهُبمم فبمن؛؛ يي، 
صحح.

اممبزئوو أو هريره أبو روى بقا الأول؛ والدهب للنهي، باطل انه وعنه؛ 
ههووالخثاو<،الثويى لإداأتى منه، ^^، ها٠٧ثكاْ يثن ؛،، J^-I؛!^١ ؛* ١١الأ ه. 

الخدينة،من لصزنم، الم زلأو صحح، عمد 3، إلا ؟كوف لا والخيار 
بججغنا ي اهاثiذ نبماى هاشه:ح يايار، انتدتامحا ١^ 

ثالأئل٧،^، الإان؛ نق أن ^ ثك. محان ق بجن ل؛ ^ لناذة، اض 
ابخن،عدم نع صرز ولا الباغ، عن الصرر ليقع بجت إينا لأيه المدهن،؛ 

ثبمهأ القوى ظ اثازإذا ل4ُ ٠ الم زغل ئدا، ء محل زالخديث 
الإثازةإلتزءته,الش.

اليواة؛له لامحون الماضي: هماو اقر، تحد عي باخة خزخ لإف 
الخم•دحوإه3، لعدم اجوار؛ ويشل الم،، معك، لوجوؤ 

بدلا يجوز، فلا يالمسلمن، إصرار هدا لأن عليه؛ حرام هدا محرم، همذا هالحواص،؛ 
نظركق رحيمة أما أو بنمها، السلعة تريد أنك إما صحح، غزض لك كون أن 

غرض•أولأي وتريها نجرها ارثبع حك، 



٨٧ئبامحرباببجءاتجشواصسمىدرسم< 

جالم، مي؛لآنامحصيلدفي 

قرىلا أنه ٠ ظاهر ولكن الركبان، ثلمي نجرم أنه صحتح أيما هذا -ا ١ ت 
أنمحتمل ؤإلأ للباب، طردا يعرفون لا والذين الئعر يعرفون الذين الركبان يتن 

يحرفونوهم البلد، هذا إل السافي نجلبون أمم العادة جرت الذين الركبان ت يهال، 
يتلماهم.أن بأس لا أفيامها، 

قدالبالي حايج تلموا الذين البائعثن أن قدرنا لو لأننا ممنؤع؛ إنه يقال،• ولكن 
واشرى\لم؛ؤ\ى ثلمي إذا الإنسان لأن البلد؛ ق الذين للاحرين حق يقي بالئعر رصوا 
الناس،من ممر يريدها قد التي الئلع من البلد أهل حزم البلد لحول، قبل منهم 

الباليقاصدين كانوا سواء مطاقا عنه منهيا التلمى قمار لها، الخروج يستْليعون ولا 
 yU،أويصح؟يبطل البيع هل ولكن لا• أد وهم

للثاحلكن صحيح، هو بل يبهلل، لا أنه فيه ثلث، لا الذي الصواب ابواُب،• 
يمفؤ.أولا يمفؤ، أن إما الأمريزت أحد مجتار أن 

قولي،ذلك ق وذكر يغبن، لم أم غس سوائ الخيار له هل ، ١^^-ذكر ثم 
إذاإلا الخيار له يكون ألا وتحثمل يغبن، لم أم غبن سواء الخيار له أن الحدين، فظاهر 

ؤإنفكمنه، مغثوثا كان فان الخيار، للباع أن أول الحديث بظاهر الأحد لكن غبن، 
التلمي،عن س اش م ْع ثلمي الذي النلمي هذا ثعرير فلأجل تجوف غثر كان 

التلمين.عل الباب يند حتى يغبن لم أم غبن مواء الخيار له انايع إن ف؛ئالاث 

دْ.بمنئ.مريرة ش حدث من (، ١ ٥ ١ رقم)٩ الخلب، تلقي نجريم باب ايثؤع، كاب ت لم مأحرجه )١( 



فشل

انامقوون الثلمع، جلاJ_، إل ا-قاصز محرغ هوأف لاباديت الحاصر وبع 
الحاببثوترك إي عل ثصسها فيه )، S/jللحتر، حرام؛ يهو لك، أبع 
البث،أساو ومحي ُئحصر،، ييعه ئأ الحاصؤ ثولاه لإدا أت-نحوا.أ باعة متاعه يبيع 
مت،بميآ اذ :زنى الثاز ذعوا ناد، خاضت يخ ررلأ إو°لأ: ذلك ق . 

ثنض((,

عليهمكاف ج الإسلام؛ يأول اخص انه عل الحل وحمل يه، بأس لا وعنة؛ 
'•والمغ؛ىا للحم الأول؛ والمد٠ب ١^؛^، من 

تحمثة Jثؤوط عئرم إثإ أصحابنات دال 
دلك•لثول التائي؛ محي الحاصل أخدظ: 

مهويه، عائ كاف إدا لأله ُالئنر؛ جاهلا البائي ؟كوف أف الئاف؛ 
لحاضر.كا 

صزوقلا لدخنها، جلبها قإل ، l^A^_الثLعه جلب يآكوف أف والث١لث٠ت 
١^.ثذْ ١-^:^، ذم الحاضرلث. بجع ي لناس اء 

الناسممدببمها أذ آحرين؛ ثزطم، الماصى ويكز 
إذابعا البع حص إنه حيث الدليل، ص أحص هو ما المولفج ذكر [ ١ ] 

العموم،الحديث، وظاهر ،، iUأبح أنا وقال،أ ، olIijيااني،ت البادي، إل الحاصر حرج 
اإداير،.س أخمم، الحكم مكون مهللثا، للبادي لاكح الحاضر وان 



٨٩سعاسشواماصح1ثركاد( 

عنة.للثهي باطل؛ يالبح السروط، هدْ اجتثعث قإدا سامحريه. 
محبرلآنمحس/محفىيا'ا.

دعوالباد، حاصر يع ®لا لات أم يؤيدها الحديث هل الشروط ط، إل ئظر [ ١ ت 
الألأيزرك الناس ادعرا قوله؛ من مهم ربا ٠، دنضااُ مى اممة يزنى الناس 
عاجكان إذا لأنه بالئ٠ز، جاهلأ ؟كون!□دي أن تثيط أنه يمض(( من  ٣٠

الشرطثاحد ربا وكيلك كنب، ورائه من تحصل لا وحقد بالئعر، إلا يبح فلن 
كانؤإذا برحص، يبح أن يرد لم فانه البادي فصيم إذا وأنه الحاصر، يقصره أن 

فنكونكالعالميالئنر.كيلك 

خارجمن حا قادما مثلا بئارته يأق الرحل محي هدا؛ عل الأو الناس زال وما 
يسعولا ل. نها ويقول؛ الدلال عند -يا يقم، ثم غثرها، أو الخص.راوادتا فيه مما البلد 

اسلإلأ.يدا.انّز 

ذهبثم حرام. هذا لأن أبح؛ لا الحاصر! له قال حالبا حاء الذي هن.ا ولوأن 
برحصيع أن إل يضعلز ربا فهنا أبع. لا فقالت لثالث، ذمث، ثم أبع. لا فقال) لثان 

الأفالماس فعثل هناك، ؤثبع آحز بلد إل تحئج ربا أو له، ثثع ئن تحد لم إذا شديد 
ذلك.خلاف، عل 

أنهالظاهر الحاصر، يقصده وألا يالئعر، جاهلا كون أن اشمِاط أن والظاهر 
منافه ثززى الناس رادعوا ه: قوله وهو التعليل من الحدين، من يوحذ 

سض«.

جابرحدث من (، ١٥٢٢رنم)لليالي، الحاصر بح تحريم ؛ائب، البتؤع، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
ق.بممحا•عيداف ابن 



خماؤإدا فيه، الناص عل صص لا لأمه محصحح؛ للبادي الحاصر شراء ماما 
الحليلإو البدو، أهل يه يضرر ما مغ يلرم لأ المصر أهل ض الصرو يه يدمع ما 

ونذزاسءامباأا.

فضت

اناالخياو• مدة ثساِفى اقري لمن يقول مهوأف أحنه، د؛ع عل البتع وأما 
ونريالعمد، همنح الثمن، نبيا منه أوأحوي الثمن، هدا بدون مسلمه أيعلث، 

وافرىالإع، مسح ؤإف ؤإجائا. إمادا فيه  jSTjللمحتر، محرم؛ محلعته، 
عنه.للئهي باطل؛ مالئراء سلمعثه 

لأفصجح؛ الإغ أف وصل، محه، عل، محه أيمي، شراخ عل، محاؤْ 
المكشفىهمضا'ل

التلهي،عدم وهو المفر، أهل عن الضرر به يدح ما ذنآ إذا أنه المض ناء 
ومعلوممواء، ^٠١^٤ ١١نظر ق الكل لأن البدو؛ أهل بٌ يتضرر ما يسرع أل يلرمه ملأ 
اuديعل لا ب لا أنه الفلأنية الثلعة ل اشر للحاضر: وقال اJادتم، حاء إذا أنه 

البالي.ولاعلأهل 
الخيارانتهى إذا أنه مفهومه الخيار* مدة ق ثقا ^^٠٠ ٧١ُلثن المؤلف: قول ]٢[ 

فدثبايام، ثلاثه الخيار واشرحل مثارة ؤئد من محص اشرى ذلك: مثال، بأس، فلا 
المثريبإمكان لأنه حرام؛ فهدا باقل• السياية هدْ مغل أعطيك أنا وقال: ريي إل، آحر 
ؤالحديد الحالب من ويثري ويدئب اليع يفسخ أن الأل 

فج_اءاحئاآجلس، من  ١٠٥وثم اوسثارة واثرى الخيار انته-ى قد إذاكآن فاما 



حاضرلباد(س واصقي النجش بيع باب البيع) مماب 

كلامفظاهر الثمن، بمثل منها أحس أو بأقل ثقلها لأعطتتك إئ لوآتت وئالت 
مافثئنل ٠، مضاار يع عل بعضكم يح لا ر؛ عالإ' والحديث حائز، ذلك أن المؤلف 

بعدم.وما الخيار نن زل 

أوئهرينشهر يعد الشخص إل يش أن بأس لا فحتسد المدة لوطالقؤ نعم لكن 
يأتل.مثلها عندي ؤيهول: 

يوجبالخيار مدة انتهاء بعد أحيه بح عل ببمه لأن عام؛ الحديث إن قلنا؛ ؤإنإ 
البائععل ثيء قلبه ل يكون فربا اياع؟إ غابي كتف، ؤيقول؛ المثري يقلق أن 

الخيارمدة ق كان سواء تجرم أنه هوالصواب القول وهذا حدعه، وأنه غمه أنه ويحتفي 
ثغؤواحتمل الزمن بند إذا أما قريب، زمن ق كان إذا هذا لكن المدة، انتهاء بعل أو 

باس.فلا المثري واهلمأل الأسعار 

سللمشري وقال آحر فجاء للمئشري ظال، المائع كان لو قائل• قال فإن 
منها؟أحمس أعطيك أنا وثعال الثلعه، هذه رد النصيحة؛ باب 

عليهعزض للن>ي وليمنا للمشري، مملحة إما ثقول؛ قد هذه فالخواب؛ 
علموعلم ألما. بعشرين ثارة الهاو0 اسريت قال؛ سأله ليا أنه لو مثلا يعني؛ البح، 
بابس فهل.ا ذلك، له فقال عشرة، إلا ساوي لا وأما حدعه، قد البائع أن اليمن 

الأول.البائع نفه عل جني الذي ويكون صرر، هناك وليس النصيحة، 

كتابت لم وم٢(،  ١٣٩)رقم أحه.ّ.، يع عل سح لا باب السوع، كتاب اوخارؤ،ت أحرجه )١( 
ابنحدث من (، ١٤١٢)رقم أويرك، يأذن حتى أحيه حطٍة عل الخطة تحريم باب النكاح، 

•عمر 



^بجضالئ1ميههالإئمأسبذاضل

نحل

للمشريأئعم البائع كاف قإف فته، منظر أحيه، نوم عل نومه هأما 
ماو:البل. أف ابوميرْ روى ثإ نومه؛ عإرْ عق حرم معلوم، ض بالبيع 

جتزمها، حاو ثه لجز لز ؤإف منلم• رواه أحيه*ا توم عل الرجل بمم ررلأ 
لكمل راما لة؛ ممال وا-إقهاو، الشاو0 . البل إل محكا زجلا )، ١١١انس روى 

أنازجل: مماو ررثن:باعمحا؟« مماو: يا قاتاة وحنز، مدع بل ماو: ثتية؟« 
^^_،زجل مأغطاه درهم؟" عل يريد ررس البل.؛ ممال، بدرهم، أتاعمحا 
يكزنمس بث ااداطمه والأ0 حنن. حديث هدا مال منه• يباعه،ا 

عانه.متص اتامها< ثٍح أف هامزها حط؛اها، جهم وآب1 معاويه أو بلبل. 
محرملا الهاصىأ ممال ُه، ثصريح عتر من اوصا أمات٥ منه ظهزت وإل 
هماطمهحم ق وليس الم، لعموم قئرم؛ أف وتقثل ماطمه، بم المناومه؛ 

\مم\ذلإ\ولأ}

اقتعقد الئلعة عارض كان إن ينظر اiولما— قال ~ك،ا محرمه عل الثوم [ ١ ل 
وأماعدوان، لأته عليه؛ الثوم نجرم فهنا العقد بمللق أف إلا بقي وما بالئوم ورصي 

علريي أن بأس فلا مثلا، يزيد؟ من قال؛ بل يرض، لم الثلمعة صاحب كان إذا 
الخالس،كان إن تفصيل؛ فيه الثوم قمار عليه، ثعتد لم الحال هده ق لأJك محومه؛ 

ؤإلنومه، عل الثوم حرم العقد يطلق لم لكن بدللث،، ورصي للسائم اطمأنا قد 
علالثلمه الثلعة صاحب بعزض أو بالقرائن هدا —ؤيعزف بدلك يرض لم كان 

ثنيي.أن بأس لا فهنا الاس~ 



اص)وابسعاسشوامإصح1ضرسم(

محل

مىبائل منه ثم.طرقا موجل، بض بلعه يبتع أذ ه المحنه بح ناما 
إمحاى،م عن سب، عن عندو، عن نعيد، ووى ثإ محور؛ قلا حالا، الثمن 

يلألزام ثائهأن1 م ئظئ، ،: Uliشزمحل ن الناو.ني1نع :^ ٧١ض
مئةبثإف أوئم بن نيد مذ ل علاما بعئ ( Jiئندت ولد ام ممالن أوثم، بن زيد 

ثنيت،ما شن لها• ممالئ١ درهم، مئة سئ مئه ثم العطاء، إل درهم 
.اف، رئوو مع جهادْ أبطل ثد انه أوثم بذ زيد ابمح، ائريت، ما وبس 

دللن،زلألأ مذ؛لسى سمعته دوقيما !لا هدامثو مول ولا يتوب• أف إلا 
والJرائممئة، ءحْمل ألم، بيم لتنشيم ١^*؟؛ أيحل لأيه الربا؛ إل دريعة 

ََُْةاا(
معنبمره

مدا؛بأثل انشري من ينميه يم موجل، ثْن سسا محع أن همح، الينة؛ بع آ ١ ت 
ألمابأربعئن منه ويشربما يعود ثم ٌسة، إل ألما بحمسين الثياره هده عليه يبيع أن مثل 

العينه.هى فهازه مدا، 

النقد،إل أي! الش، إل احتاج أولا باعها الذي الا,ع لأن عثته؛ وسميت 
الحيل،ومغ الذرائع سد والأصل الربا، عل الحيلة باذْ فاحتال يمرصه، من تجد ولم 

افافب.إلا رسول ثع جهادْ ثدأبطل انه بذأرثم زيد ررابيمح، هكهمحبمي• عاينه وقول 
jIمنوهو المحزمات، أكآر فهومن عظيمة، ستة الزبا نكة لأن ذللمثؤ؛ قالت، إو،ا ،® ينو

ة؟ءوبمها•عائثة حديث من (، ١٤٨١٣)رقم الصنف، ق عبدالرزاق أحرجه 



سقضامانييصالإئماسيضل ٩٤

اسراهاؤإن والموض. الأثإن ثئ وثا لا لاثه حاو؛ سلعه، اقراها قإن 
جائز،سهنا المماصل لأو محوو؛ أصحاسات قال به، الدي ع؛ر قد 

ثهلامبرلآنق؛:بجاوأ'ل
حاراواتنه الثاح آبو أوافرائا المقري قم من افرائا نإن 

افرمول سمر الخهاد بثواب تطيح السكة هذه فكون ، البي ^؛٥٧ التي الويقات 
يتوب.أن إلا وسالم آله وعل عليه اش صل 

فالفقهاءبقصة اشراها ثم بذهب، السلعة باعه مثلا يعيي أقرب، وهذا ا ت١ 
راعشلت يقول، والولف، هصل. ريا والذهم_إ القصة بين ليس لأنه بأس؛ لا يقولون! 

ذمااشرى كأنه وهنا ئيئة، ربا الذهب وبين بينها القصة لأن وذلك التحريم،'؛ 
درهمألث ين يحمالثارة اثرى أنه لو واiثالث محرم، وهذا أجل، إل مصة 

أربعيناوي ندنانثر عثرة دنانير، بعشرة أعطيها وقال،! الباغ جاءْ نم جلة، مؤ 
المص،ثاحير سمر بقصة ذم_، بح عل حيلة لأنه والسنس، تحوز، لا فهذا درحا، 

قوي.الؤلفلآئآمحاحت،او ذكره الذي فالاحيال 

لهثريكا كان فإن له، ثريكا ابنه أو أبوه يكون ألا بئزؤل لكن صحيح، ]٢[ 
اشراهانم موجلة، ألما ين بحمؤيد عل الثارة هذه بيع رجل ؤيثاله• تحوز، فلا 
الأم،ومال، متقل، الابن مال لأن وذلك باس؛ لا فهنا مدا، بأربعين منه ريي أبو 

تحوز.لا فإنه ثريكين كانا إن أما مثقل، 

ه،ظنتا أتودأيقى اقعت ُؤإن ت تعال اه قول باب الوصايا، كتاب ت البخاري أحرجه )١( 
أبٍاهريرةحديث س (، رنم)٩٨وأكرها، الكبائر يان باب الإيإن، كتاب ومسالم; (، ٢٧٦٦رنم)

زهبمن.



٩٥( حاضرلباد ؤييع والتلقي اسش بيع رباب اسع هتاب 

الثمن؛مى أمحل شزازها ؤائعها جاز صمتها لثثؤ الئلعة مصت ؤإف 
لآلقصامصضا'و

ا.ذكزئا٥ا ج محزمزاوئابأقل؛ لم اJئوفياأوزادت لأثؤ ؤإذمصت 

الئلعةمص يمقدار الثمن من القص كون أن بثزط لكن صحح، وهذا ا ١ ] 
حرام؛فهذا والتأجيل اشمل أجل من كان إذا أما واشجيل، التأجل أجل من لا 

ينقصهابعا صفتها دغمِت ثم أجل، إل ألما ؛ن دخمالثثاره هذْ ؛؛٤ إذاذلك! مثال 
الباعوهو الرجل هذا اشراها فإذا ألما، أربعين اوي نالأل فصارتر آلاف، عثرة 
وأمامصها، مقابل ق ا"قمسذن عن مص الذي لأن بأس؛ فلا ألما بأربمن الأول 

مصمقابل الثمن ل مص هناك صار الأف لأنه تحوز؛ فلا ألما بثلاثين اشراها إذا 
التعجيل.مقابل آحر مص وصار ف، 

باسفلا صمتها مصت، إذا ثقول! بل الإمحللاق، عل ليس ا،لولمج كلام أن الهم 
التاجيل.مراعاة دون فمط الصفة مصت، ما بمقدار هشرها أن 

لا؟أو القيمة كنمصان هو هل الئعر مصان مسالة هذ0 ]٢[ 

شذ0أن فرض فلو القيمة كنمصان ليس السعر نقصان أن اكهّ_ا الحوااء،ت 
ساويلا الأف وصاريت، قيمتها مصت، أجل إل ألما بخمسين بيعت، التي الثارة 

بأربعين،؟يشريا أن تحوز فهل أجل، إل ألما أربعين، إلا 
هناوالقص مص، فيها ليس المح عين لأف لا؛ المولفإ؛ كلام عل الحوابج؛ 

والطلس،.ا-اقن، وق الناس، رعباُتؤ هوق إنعا 

:١٣٦\مو0إ ]\(\م:



سقضاه1هميصالإئمأستيينو

محل

عليه؛ثص محر، ثم ثسيئه، أكومنه افراها ثم مده، حال بثمن باعها هإن 
لآ؛ةوشانيصاتنا؛ا'ل

إلموجلمة ألما بحيسئ ثارة الهذه الشخص -؛ Ljهتول.' للمثال وتوصيحا 
اوينلا وصارت السلعة ثمن ثغإ ثم تحوز، لا نقدا ألما Jأربعين فلواشراها سنة، 

تحوز؛لا هذا إن ت المؤلم، يمول موجلة، ألما باريعن فاشراها موجلة ألما نبحن إلا 

الأفييمن، لو اوي نبعا اشراها الأول ال-ايع أن ْع ئعثتر. غجر الئعر نمص لأن 
الأجل.هذا إل موجلة 

دغيرِلو حتى دمولت أن الزبا لباب، وأسد أحوط الموف ذكره ما لكن 
النقصممون أن بثزمحل تحوز فهذا العير1، لقص لوثغرت؛ أما ثشرها، فلا الئنر 

أحسلخان مطلما البابح ئد ولو زيادْ، بدون العتن ثمص مقابلة ق الثمن عن 
هذا،يتضبهل لا ربعا الص. مص بمدر القص ممون أن بشزط يئنات إذا لأننا أيصا؛ 
ينزلواأن أجل من كم قيء به يممص السبر الخدش ويجعلون الناس يتجرأ وريعا 

أول.الابv مثد القيمة 
اشراهاثم آحز، عل و؛اعها موجل بثمن اشراها الذي المثري باعها لو كن 

ولوبأقل•يجوز فإنه بأقل الأحر من الأول اناح 
بثمناشراها ثم وأحن.0، مد، بثمن سلعة بلمع ان إنواصحة! العورة هاو0 آ ١ ت 
يعودثم المثري، من وياحدها مدا ألما يار؛عين الثارة هذه يبع أن مثل موجل 

العينة.مالة عكر سمى وهذه سنة، ألماإل بخممسبن منه ؤيثرتها 



محل

إلثناتا الآخوأخدثُبام خذ مو ض، م _lj ثإذتاغ 
'.مدم ما معنى مهوِفي سيئه، إُلإُام ُثُام بح إل ديينه ^ بحر؛ 

وروايةحيلة، بجن لم إذا نجوز رواية • ٠ روايتازر )^،١^' أحمد الإمام عن وفيها 
تجوز.ولا انمة، ممالة أما أخرى 

قبعيد فيها الئبا محذور لأن حيلة؛ بجن لم إذا تجوز أما الأول الرواية والصواب 
الخيالةلأن نقدا؛ منه بأهل اشراها ثم بمؤ-جل، باعها إذا فيإ وردت إنإ وانمة الحقيقة، 

الخلااملأدت، ٠iاق والأصل واضحة، غيمُ فيها الحيلة فان فلا، هذه أما واضحة، فيها 
المع•عل، الدليل حش(يقوم 

وهياحمد، الإمام عن الأحرى الرواية يدكر لم )؟ئه* المؤلف أن والعجيب 
.٠٢حيالةربلا كانت، إذا تجوز أما أحمد الإمام عن نمل حيث، حنب رواية 

إلارا.ع أمح، الأجل حذ فلثا ئوي بمن، برا باع إذا ألؤ■ الّهذْ صورة ا ١ ت 
هذاعندي لكن دراهم، عندي ليس الشري؛ فقال الثمن• أعطكب وقال؛ الشري 
ربايينهإ نجرى الإ؛السعآر لأن تجوز؛ لا هذا إن ت ، ١^^١يقول الثر• عن حن*ْ الئعثر، 
هكذامص. بدون بالئعثر الثر لبع دؤيعة الأول الصمقة كون أن وعنئى الشيثة، 

قال.

شخصعل برا بلمع رحل فهذا بعيد؛ هنا الربا محظور لأن جائز؛ أنه والصحيح 

(.rrvTY،"'الإنماف)؛/ انفر: )١( 
الض)؛/"آما(.)آ(اظر:



حنبلأحعدبق الإمام  ٥٥اهايي ض الاسق 

المماصلمحور ما أحد  liftها محور !نه العتك، منألة ق أصحابنا  Jyوتاس 
ثئؤئاسنامني'.

فضل

أحمدكلام ^ ٥١٤ميقةِفى حر سعة لة محز لم أوموروثا مكتلا اقري من 
ابمغررمن ي.ت لمول المبض؛ هبو هوريثة عدامحا وما والخرقئ، ^٥١^ 
الطعاميشروف الدين *رايت عمر* ابن وهال بمثويهُ؛• حر ينه ملأ طعاما 
مضوحالهم؛' إل يؤوْ حر محعوْ أف ه افب زئول عهي" عل بمربوف محاوهه 
مععل بصرمحه يدل والخديئ أوموووثا، مكتلا محه مذ ظو لا وهدا محا• 

عداة.ما بع حل عل وبنمهويه همه، هبل بيعه 

عنديوليس الشعر، هد.ا عندي لكن ثيء، عندي ليس قالت الأجل حل فلثا بدراهم، 
تحوز؟لا هدا مول؛ فهل مواه. عندي وليس الرر هدا عندي أوقالأ سواه. 

فإذايومها، سعر يأحدها أن بثزط لكن تحوز، ت مول بل نظر، فيه هدا الخواب! 
تيقول أن بنعش بأقل، يأحذْ أن تحوز لا فانه ريالتن اوي نالشعم هدا من ال۵اع كان 

ُي،اربح ؟وف جبي لأنه نجوز؛ لا فهدا الاصتتفاء• ئزيد لم، ربعا؛ إلا بريالتن، أعطنه 
لميدحلو،ص،انه.

فمثلايه، يأس لا أنه السابقة الفقرة ؤ، صححناه الذي هو القياس هدا [ ١ ت 
ك،الكن، أحده، إذا بأس لا ت يقول فهنا النساء، دون التفاصل مجوز؛ينهيا والر السعر 

صيانه.ؤ، يدحل لم فيئا لثلأيربح سعريومه؛ ماما قلنا 



طبسعاسشواماصح1ضسد(

اأطع_وم؛كقص المض لتل التح من انع أو و؛وئأظ' أحمد وعن 
سعةمحور والمنوودات المكتلات مذ بمطعوم لتس وما يه، الحديث لإحتصاص 
موالمض•

مذؤيت ورطل صبرة، من كمفيز بئتتم، ليل ما يص المع أف وعنه؛ 
دن.

وأصحاه؛الماضي وهوهول يتقه، قتل بتنه جار أوجرائا صوْ بح وما 
عإر0.بخلاف يوفيه حى يه بملمق لأيه 

أنة_ ة _؛ ع محور:بمُ لا محع م أن بجُت 
داوذ.١^ ^١٥ التجار،ا محورها حص يغ حتئ السلإ تثخ أف ررمى 

مق5هكإ ٢ زلأنئ الطعام. يمتزلإ مي:ة كل أحسب عباس؛ ابن وقال 
كامح؛ل،ثصالأكلااا.

 [ ١ L تروايات عدة فيها المسألة هده

سواءئوزوثا أو مكيلا اشرى إذا أنه أيصات المذهب وهي الأول الرواية 
مضهقبل بامه فإن يقبصه، حتى يسعه لانحونأن فإنه مطعوناأوغرمتلعوم كان 

حىهلايعه طعاما ابتلع ارمز •' ُلكبمدثيوثؤ الس قول والدليل صحح، غر فاليع 
بمثنظ«رُ

الأضاف)إ/اا•؛(.)ا(اظر:

كتابت لم وم٢(،  ١٢٦رنم)وانملي، البائع عل الكيل باب ايتؤع، كتاب اليخاري• أحرجه ، ٢١
عمر)؛.هابن حارث رنم)آأها(،عن القجس، بل التع بح بمللأن باب البيؤع، 



صضاه1نيشه4اسممأسبجضل

وهوعليه والمدلول بالهلعام، خاص فالدليل الدعي، من أخص هنا والدليل 
يتجلب الذي أن الغالب إن يقولون! لكن موزون، أو مكيل كل ق عام المدعى 

مبنثاكان وما الغالب،، عل ساء بالهلعام فتخصيصه هدا وعل الهلعام. هو الأسواق 
له.مفهوم لا فإنه الغاJ٣ا عل 

إذثوفتة إل تجتاج لأنه وون؛ أو كيل بيع وموزون مكل كل يه شحق وعليه 
أنبد فلا والوزن، بالكيل علميه بع لأنه يزنه؛ أو يكيلمه أن إل نجتاج المسرى إن 

مفدارممنه.ليعرفج يكيلمه؛ 

ليسوما بالمتلعوم، عنمص المص قبل البيع من الع أن آ: اكانيةر والئواية 
المص.قبل بيعه تحوز بنهلعوم 

إذافمثلا صرة من كمفيز ليس ي،ا تحتص الع أن ! الثالة والرواية 
أنتحوز فلا منه قفيرا صاحبه علإ ؛؛٤ طعام، كومة يعني؛ طعام، صرة هناك كان 
لأنهتجوز؛ لا ذك وقل إياه، وبملتتي ويكال وبمئز يس حتمح، المفتز هذا أبح 

قزيبمه جاز جزائا أو معا صرة محع وما سلمه، عل المقدور كغثر فهو مبهم، 
مضه.

مطعومسواء مطلما مضه فبل سعه تحوز لا نبيع كل أن ؛؛ الرابعةر والرواية 
فالمهم!حيوان، أوغثر حيوايا لوكان حتمح، مكيل، أو مكيل وسواء مطعوم، غجر أو 

اصف)؛/؛ا-أ(.)؛(انظر:
اسمف)؛/'آ'إ-؛ا-أ(.)\(اظر:

الأضاف)؛/-1إ(.انظر:)٣( 



حاضرلباد(يييع والتقي الجش بيع رباب البيع مماب 

أنالحديث من إليه أثار ما ذلك ودليل يهبض؛ حتى بيعه تحوز لا مبيع كل 
يضرن، التجارا، تحورها حس سطع حيث السفي ؤأ أن ررش الرسول 

وحالهم•إل 

حضقلاينه طناما اقغ »من الرسول قول ل عباس.عثعا ابن وقال 
مثلهإلا ثيء كل أحنب لا قال! أو الطعام. بمنزلة ثيء كل احنب ستويت،ات 

•بمص لأبماعحى يعني؛ 
أتهلأتحوزثعالثىءييمة ابن الإسلام شخ احتتار هو الأحثر وهدا 

يمض•حتى 

ؤإنيعد، يتوف لم فلأيه والوزن كالكيل ثوفية إل نجاج كان إن أنه والعلة 
فيهربح ؤإذا فيه، لريح إلا بيعه يتعجل لا أنه فالغالب باعه إذا فلأنه تحتاج لا كان 
يالشري،ظن ّوء ؤإما حسد، إما ثيء؛ البائع قلب ؤ، ّيمى فانه البائع مكان وهو 

تحوزهحتى الشراء مكان ق ثيء كل بع من يمع فلهيا ذللئ،؛ أسته وما غثي. فيمول! 
ولحله•إل المثري 

هوالخدين، من عباس اين واسقطه ;؛؛؛٥١٥ الإسلام شيح ذكزه الذي وهدا 
التجار؛؛،تحورها خس ت؛تاع حيث المشر  ٤٢أن ررئيى الرسول أن أيصا وفيه الأقرب، 

رنمسول، أن نل الطعام بيع ل باب ال؛وع، كتاب داولت وأبو (، ١ ٩ ١ )م/ أحمد أحرجه ( ١ ) 
رمح؛ئيبمتن.ثابت، بن زيد حديث من (، ٣٤٩٩)

محابل لم وم٢(،  ١٣٥)رقم يمض...، أن نل الطعام يع باب اليؤع، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
دهم^بمنةةأ.عباس ابن حديث من (، ١٥٢٥)رنم القبص، قبل الثح ثيع بطلان باب اليؤع، 

رّآ(صوعاكارى)وآ/؛اه(.



عندنايبقى لكن المشري، بموزْ حتى شرائه مكان ق الثيء لا يقول• فعليه 
ؤيتصرف،الباع ييعه نم العام، الإع محل ل ومحلب الأسواق، ق وهوما؛~؛؛؛ إشكال، 

يمحعه•المسرى فيأق 

بلللباع، ليس الثوق لأن نصا؛ ؛جر عنه الباع يد وي إن يقول• فهل 
ممبما؟يعكر الئالعة وبين الشري ( juوالتخلية أحد، لكل عام السوق 

بالفاكهةالذي:أى الفاكض الأف تجد ،؛ ٣١وعليه الأتزبج، هو هذا الحواب: 
ؤيبيعهايتصرف ثم الثارة، خمولة ؤيبح النوق إل يأق ذللث، أوماأسه أوالخصراوامحن، 

مسهالباغ إن بل غررا، ولا عبتا ذللث، ق الناس يعد ولا ثراتها مكان ق الإنسان 
الماسيسع لا هوالذي وهذا ثيء، ه ثفق يكون ولن يربح، سوف المثري أن يعرف 
آحر.مكان ولاJائحين مكان، للجالمن يكون أن بد لا لوقيل! يعنى! الأف، به إلا العمل 

فيه.أ-حطانا وثرجوألاكون أقزبه، أعلمس ~واف فهن.ا الماس، عل ضيق فيه صار 

مسائل!وهنا 

الخارجس الثارة ق الثحرية الموانئ ق ت؛اع الي الثاران، ياشبة الأول! 
ؤتؤإالأمامية، السيارة زجاج عل ملصما يكون البهلاقة سعر يسمونه سعر وعليها 

ضموهاما الأن حى ادس>نردرن الثجار ان الار0 ؤيأحذ السعر ؤيدف^ المسرى 
بزبإلاإذا ٠ الحدين٠ر هذا ل أماثدحل فالذلاه_ر ووكالمهم؛ ومعارضهم رحالهم إل 

رقميستول، أن قيل الطعام بيع ل باب البيؤع، كتاب داود؛ وأبو (، ١٩١)ه/ أخمد أحرجه ( ١ ) 
غئ^ةنئ.ثابت بن زيد حديث من ٣(،  ٤٩٩)



حاصوكاد(ؤبيع والتم اسش بيع باب البيع) هاب 

ثوية،حق ثه يتعلمى لاثة لكأكيل؛ يهو مقدمة أن بصمة بح وما 

فهوقبض.قبقا يعم أنه العادة جزت فإذا فبقا، يحص ا،لكان هدا ق ثتزيلها أن العادة 

يشرونأنم للحاجة ربإ البلاد يحض ق التجار بعض عادة جزت الثانية! 
أناحثروا إذا يوم؛ن أو بيوم المناء إل حتى ورودها قبل مثلا مهلعوم من البضاعة 
بحل يدوون يومتن بعد أو مثلا عدا سمحل البفاعث هذ.ْ محمل التي الباحرة 

مثلاعليك يعت يقول! بأس فلا بالوصف أما بالتعين، ييحها يجوز لا فهدم المحاعة، 
بالأمةمتعلما ؤيكون ماح، فيه ليس فهدا وكدا. كدا وصفته وكدا، بكيا رز كيس مئة 

أوءثرْبخنق الثمينة ثعطب قد لأنه •ءتر؛ فهذا الخمولة ق ما لو؛١٤ أما لا؛الخمولة، 
عاليها.يقدر فلا 

ماله؟ملتلم غرئت، فعلا لو أنه العادة لكن قائل! قال فإن 
علنتف تلفت إذا أما قدنا إذا نم أين؟إ من ماله لكن:سثلم فالخواب،! 

الثمينة،صاحب يطالا، وربإ ومنارعات، مشاجرات يجمل ربإ الباع حساب 
باس.فلا الأمة ق موصوفا كان إذا إلا ذلك من فيمح المدة، وثتلول 
لأنالأمة؛ ق كان ما المقصود وليس بالصفة، وبع معينا، كان إذا هذا [ ١ ] 

تقذت يقول أن صئا مثال محنا، يكون أن ؤإما الأمة، ق يكون أن إما اثومحوفج 
محيرنمع فهدا وكدا. كدا وصمتها الادآ الموجودة الوقف، ق التي محيارق ءليالثح 

معوايفق أمس، الثارة رأى قد الشري يكون أن متقاJمة برؤية والأي موصوفح، 
لأنهيقبضه؛ حتى بيحه يجوز لا أيما وهدا متقدمة، معلوم؛ثوية فهاوا اليوم ماممها 

.؛عل. وفه يلم 



^قضاهانيهمصالإئماسيضل

صممحيخهمح؛بممماهماروما 
اشنَحئ:ؤغيخ ؛ ءصزلا ص، يع لاك فه؛ الرئ زلا 
الأَئوا^ا.

بيعهتحوز أنه الإسلام شخ ذكر تائعه،، يعه تحر ®لم ت قوله ]١[ 
بامهفإذا قيء، بائعه ملب ل يكون وأن الربح، هوحوف يعه من العثة لأن لبائعه؛ 

،يدلسشم4اا أوحى مبصه حص يعه ®محلا قوله؛ ظاهر إن ثم بأس، فلا لبائعه 
اJاع،عند والأف مضه، قد البائع لأن باس؛ فلا البائع هو المشري كان إذا أنه عل 

وكلبأس، فلا أوأقل الثمن بمثل باعه إذا أنه يرى الإسلام شيخ عند أيصا وكيلك 
أنبد لا بالعلة التحصيص ولكن بالعلة، العموم تحصيص إل يحوي امحقة ق هدا 

يكونقد مثبهلة علة الشيخ ذكرها الش والعلة معلومة، مفهومة العلة ثكون 
عئميصعل ذلك يقوى لا فلهيا يردها؛ لم أو أرائها الرسول 

عاما-قدمح لأن أساله؛ د اعه اذا لا و ائحه , عل لا يعه ١■ تح، لا أنه فالظاه ٠، ااعم٠ 

■■ شّمحق. 
نحأن ف؛ه« ااامكة وتعز محزنها، الإملأمر٢' شخ فإن عزفا كإ الأزلية ]٢[ 

لأنهفلاتحوز؛ صاعا حسان منه يم؛؛٤ ، ٤۶مئة هدره طعاما اشرى مثلان بعصه، عليه 
قرى.لا إذ الحض يع ئح الكل يع ئغ إذا 

(.٣٩١اكاوىامى)ه/)ا(انظر:
كتابوسالم: ٢(، ١  ٢٦ر؛م)وانملي، الائع عل الكيل باب البيوع، محاب الممحاري: أخرجه )٢( 

•ن؛ةئ^بممح صر ابن حديث من (، ١٥٢)٦ رقم القبص، تبل اليع بح يهللان باب البيؤع، 
(.٩٧; ٢٨)ّآ(محموعاكاوى)



باببيعاسشراصصحاضس(اسع) هاب 

ماو:عمن ابن ززى ج ذمته؛ ئوِفي لمي ببمة مجوو الدمة، اصِفي هاما 
دالJJانيويسعها اللراهم بدل كأخي يالدراهم بالكح الإبل يبح كثا 

ثوثي^١ از ي ممال: ذبك، ض ٠ الض هنأثا الوناهَ، بمل4ا كأخي 
ندزمحاتيه3ناةمئاثئا'لم

الحديث،لعموم تحوز؛ لا أنه فالصواب ماله. برأس إياْ ينتلئ، يقول! أن والتوليه 
زادثزح ~في عزمتا وقد ثولية، يمي وهدا جائز، أنه يخذآممق الإصلأم شيخ واحتار 

أومواصعة.أومرابحة أوشركة موليه إما البح أن ا~ اأستمحر 
وبيكإمتفثةا لم ما يهممها بسعر مأخذها أن بأس ®لا ت قال آحر لمغل وؤ، [ ١ ت 

أنها-ثقمالةت ومعنى ا1ؤلف ذكره الذي السياق هدا س أول فهو ا، ثيء® 
أيأو طعام أو ينام أو دراهم مواء كان، دين أي ذمته، ل هو لمن الدين بح تحوز 
بثرطن؛ولكن ذمته، ق هو لمن ياع أن نجوز ثيء 

يومه.يسعر يكون أن ت الأول الشزؤد 

نيئة.به لاثباع بإ بيع إذا في،ا وهدا الممؤق، قبل المص اكاقت والشرحل 
له،هي كن يشّرخا أن فأراد بر صاع مئة لشحمي ذمته ل ان إن،. ذللمثال 

بعلأن حائز؛ فهذا فع. صاع بمنى بث صبخ الثة هاوْ عن عوصا سأعطيك أنا فقال: 

(.٩٣٢ المضغ)A/ زاد عل المع الثرح )١( 
رثمالورق، من الذهب انتفاء ق باب السوع، كتاب داويت وأبو أحمد أحرحه )٢( 

محابواكسائي: (، ١٢ ٤٢رقم)المرق، ق حاء U باب الوع، مماب والترمذي: (، ٣٣٥)٤ 
كتابت ماجه وابن (، ٤٥٨٢)رنم بالفضة، الاهب وبع بالذهب الفضة بع باب التؤع، 

(.٢٢٦٢رقم)الذهب، من والورق الورق من الدم، اقتفاء باب التجارات؛، 



سقضاه1همنيصاسممأسبجينل

بالثعثرالإ بع لأن ؛ jiSvilنفس ق القبض من بد لا لكن مفاصلا، تحوز بالشعثر البث 
منصاع مئتا كون يحث يومه بسعر كون أن أيقا بد ولا الممابض، من فيه يد لا 

ثمرصاع مس ثمن كان بأن مابل، لا كاثت فإن الثمن، ق بر صاع متة مائل الشعثر 
صإنه،ق يدحل لم فيإ ربح فد لكان فعل لو لأنه تحوز؛ لا فهدا بث صخ مئة من أكثز 

حرام.وهدا 

يأقتم دنانثز، بعثرة المر يسعون كانوا رمح.بمئ عمر ابن حديث، إل ماق نم 
محثأحدبالدراهم بجعها أو دنانثر• بعثرة درهم مئة دراهم؛ مص حد ومول،ت الشري 

المص؛قبل 5حق ألا بثزؤل لكن ررلأطش« قوئصمُ: الرمول قال دنان؛ت بدJها 
العقد.تحلى ق الممابفس فيه نجب بالفضة الد،ه.سا بح لأن 

البمبيع مثاله! يومها يعر يغتر أحدها فلو يؤمها" ُربيعر الثاف• واللفظ 
حرام؛فهدا دارهم، وعثرة مئة أتحد لكنه درهم، مئة اليوم وقيمتها دنانثر بعثره 
ذمةل زالت، ما لأما صإنه؛ ق ئدحل لم يملعة ل عثرة ربح حاءه الأيز لأنه 

المسرى.

بجون؟فهل درهم تمن دنانثر عثرة بدو أتحد ولو 

المعنىإل نظزنا إذا لكن تحوز. لا ملنا؛ الحديث ظاهر إل نظننا إن الخواب؛ 
بعضعن تتازل، دنانثز عثرة عن درمحا تنمن أتحد الدي الرحل هدا لأن تحوز؛ مكا: 

مناحزارا يؤبها" بيم ئأحدها أذ بأس ررلأ ئال،؛ والرسول، حقه، 
بأس.فلا القص وأما الزيادة، 



حاضرلباد(ؤبيع والتلقي المش بيع رباب البيع تناب 

بعمافبه سئمه، ض معجور لأمه ذمته؛ صِو، مذ بم ببمه قوو ولا 
نعيرعاصبهااُ.الننوب 

أنغاو ان الأنعادة س ليس لأنه ذلك النبئ اثلاط وإن،ا 
دونهوالغابب هذا لأن الزيادة؛ من عفييأئغؤئ؟أ الرسول فمع حقه، من أقل ياحذ 

بأس.فلا لونمص لكن نافذ، لأنه النقص؛ 

شروطا:فيه أن وسق حائز، هوعليه من عل الدين بح : ^٥١٥يقول [ ١ ] 
بثفلا الربا فيه بجري با باعه إذا والئاف•' يومه• سعر ييعه أن الأول؛ الئرط 

العمد.بمجلس يقيصه أن 

متةل ريي ذمة ق ت مثاله تحوز. لا إنه المؤلف،! يقول عليه هو من لعير ؛اعه ؤإذا

\ؤقوا.'مقول عليه فبعته التث. من فلأن ذمة ل ما عل بع وقال؛ آُن، فاتاف بث، صاع 
إذاالمشري إن إذ سفليمه، عن معجون سليمه، عل مقدور غثر لأنه وذللث، تحوز؛ لا 

غرفهو حمومه، إل ومحاج ينكره، وقد به، ياطل قد ذثته ل هو من إل ذهمب 
الغاصسِح.يل. ق دام ما يببع أن بجون لا فإنه كالمغصوب لميه ثمقل.ورعل 

استنقاذْعل قادزا اثئتري يكون أن بنزط تحوز قال؛ العلم أهل بعض لكن 
مقدورمعلوم وهوأنه نظر، وجهة له وهذا ماح، فلا قادرا كان فإذا ذمته، ول هق 
فهوصإنه ق يدحل لم ما الإنسان؛؛٤ أن جهة من إشكال فيه لكن الأف، لمه تعل 

انالإنبجعل فهن"ا ٠، عندْر ليس ما بتح الني.عن وفدش عنده، ليس ما كيع 

رقمعنده، ليس ما يبيع الرجل ل باب ال؛ثرعإ كتاب داود• وأبو (، ٤٠٢)ّآ/ أخمد حرجه أ ا
١(، ٢٣٢)رقم عنده، يس ما يع ل/اب جاء U باب اييوع، كتاب والترمذي: (، ٣٥٠٣)



بذحنبلأص الإمام  ٥٥خم( !^ ٥١على اص،يق 

ئنممثعي لكذ  Ujلكلم، يهن لكلثزض ّ اش من لكف زنا 
مجُ:ضأيمو

نيةلآ:يإلي«نزاة1وذاثلآال

بحإذا أنه لنا سيق فقد المغصوب أما أخده، عل قادر عل ولو بيعه جوار ل يتوثف 
صحح*البيع فان أخده عل قادر عل 

علهص من عل يعه نجوز ت يعص سبق، ما عل اليع كثمن الممر الدين ء ١ ت 
المص.فيه يشرط يإ باعه إذا يقيفه وأن فيه، يريح ألا السابميرن1 بالثزحلن 

لذلكومثل غره، عل ولا عليه، هو من لا ييعه؛ تجوز لا يهول،• الممر غر أما 
الح.هو فيه والمسلم فيه، بالمسلم 

عنديوليس دراهم، محتاج أنا ؤيفول• التاجر إل الفلاح ة؛، أن ت المسألة وصورة 
مكونبر، صلمع مئة يحمس ريالط ألف يعطيه أن عل التاجر مع فيممق الأف، ثيء 

سام؛هذا فنمي ريال، ألفا التاجر فيعطيه هذا، عل معه ؤيممق يريالين، اكاع 
الأ-تل.حل إذا المتقن التلحة أخر واuلج الثض، فدم المشتري لأن 

تجوز؟لا أو إليه المسلم عل فيه المسلم هذا التاجر يبح أن تجوز فهل 
يصرئههلا ثيء ل أنثم ارس ت ؛حديث، استدل، ئم تجوز لا إنه ا1ولفات يقول 

قللذي يقول أن المانع ما وثانيا يه، محج فلا صعيم،، الخدين، لكن ا، ه هممه إل 

النجاران،كتاب ماجهت وابن (، ٤٦١٣)رقم البائع، عند ليس ما بح باب الثيؤع، كتاب واإنسابي* 
■ق.قنئ حزام بن حكتم حديث من ، ١٢٢  ٨٧١رقم عندك•-.، ليس ما بيع عن النهي باب 

اكجارامتف،كتاب ماجه! وابن ٣(، ٤  ٦٨)رقم بمول، لا اللف باب البتؤع، كتاب داود• أبو حرجه أا 



١٠٩روابسعاسوواماسح1ضسم( 

آحز؟طعاما بدثه أعطني السلم! ذمته 
ثيءإل محتاج لكن ابل' والسراء البيع ق والأصل مائع، لا أنه الوابع مول• 

آحرباعه الأجل حل كلما بقي الربح بجواز لوملنا لأننا هذا؛ ي يربح وهوألا 
مضاعفة.أصعاثا الربا كاكل يكون وحسد وربح 

قالالأجل حل فلثإ ص،ع، مئة بخس ييال ألفن أملم لو أحرى! بصورة الثال 
مئةمئ عندي لكن عندي، ليس المدين• قال صخ• مئة التمس ملم الدين■ صاحب 

١^^١؟عن محوزأننملته نيل 

بشرطين!محوز رجحناه الذي القول وعل محوز، لا \ؤقوإ كلام عل الخواب! 
يربحألا والثاف• التقابض، من فيه بد لا باشير الثر بع لأن التهمق؛ قبل التقايض 

بث.صّاع مئة خمس قيمه هي ثعثر صاع مئة سق قيمة ثكون بحيث 
خمسقيمة من أكثر معم صاع مئة سئ قيمة وصارت الربح بجواز قلتا ولو 

ليسلكن المد-ين! فقال صيأ. مئة سئ ثعثرا جعله الدائن! وقال بر صخ مئة 
فحولهسعر، عنده ى ولأمهر النثة فءجاءدتا أمهر، مثة بعد إلا الأن محيء عندي 

حلفئإ تفاقفة، أضعائا اوبا كالذين؛اكلون صله مكون يزادة، ثث إل 
حلإذا لمدينه يقول كالل.ي ربا فكون بزيادة، آحر نوعا به اثرى الهلعام من نؤع 

منة.إل ؤمثتين بالف جعله إدف قال! عندي. ليس قال! ييال ألفج وهو الأجل 

ظ^بمتئ.الخيري معيد أبي( حديث، من ٢(،  ٢٨٣رقم)ءارْ، إل بمرقه فلا ثيء ق أسلم من باب 
الضعف،هي: علل بثلاث معل أنه )آ/آا"ه-إا-ه( الشر( )البدر ل الملقى ابن وذكر 

والوقف.والاضهلراب، 



اصضاه1همهمصالإئماسبجينل ١١٠

نحل

حكمح\5مه والصالح، مضه'كالإحارة مل عوضه بتلف يتفسخ عمد وكل 
العند،دم عذ والصاي ننال، عل والعتق كاهلع، ينمسخ لا وما مأ التح 

أوعإرْ،.ؤ........................كاف طعاما مضه، مل عوضه حاوالمم٠.لفق 

الذيهو فهدا وهكذا، ت. وأرح الفا سله فمال: الثانية الئنة و الاخل وحل 
تأْقاوأي اكزنث يتآبما ؤ عنه: اممه فال وهوالذي يفعلونه، الحاهلية أهل كان 

[٠ ٠١٣ يراو: زآل ه نم؛ثنعمه ألنيوا 
وثنيييربح، ألا بثزط هوعليه ش بيعه يجوز كغثرْ السلم دين أن والخلاصة: 

ملالمص فيه يشرط بسيء باعه إذا نيا الممرق قبل القبض يكون أن آحر ثزطا 
.^١

القول~ءل عليه هو ما عل الدين بح أن ايائل من مثى نيا والخلاصة 
جنايةأرش أو متلف، قيمة أو مرض أو مثع ثمن كان سواء مْللما حائز — الراجح 

مند لا فإنه اوبا عئة ل تشاركه مما كان إن المذكويثن بالشزطتن لكن دنن، أي أو 
التمابض.

كانفان غير0 عل باعه ؤإذا يرح، ألا هو حال كل عل منه ند لا الذي والشرط 
الدينالذي؛١٤ الثاغ أن والغالب محاطرة، هال.ه لأن يجوز؛ فلا أخذه عل قادر غثر الغثر 
يقبضقد والشري يث،ان؛ن، الئة يساوي ما مبع أقل، الثمن سيكون فلأن عل 

كانإذا لكن يجوز، لا فهذا الث،اذير؛،، مخير يقبض لا وقد د،اذين، ؛انل مئة فيأتيه 
جائز.فهذا الوين من أحذه عل قادرا المثري 



0١١١بسعاسوزامإصحاثرسم( 

دعير؛اإدا عنمة أو وصية أو بإوث والمملوك المتلف، وقيمه الحناية، أرش وكيلك، 
.نجازتعه عثه، المغمود غلاك المنخ عزو يتوهم لا لأيه فته؛ ْثكه 

محهوكعوضبلفه، العمد يشخ لا لأمه الهاصى؛ ئاله كيلك. والصاJاق 
يانماخرجوعه كثي لأيه لكلمبع؛ هو ا-ئاد_ات وابو الشريف، ومال، ا-ؤني. 

.١١٧١اهاحباوثة،مأية 

كالإجارةمضه قبل عوصه بتلف يضخ عقد كل أن وهو الماط هدا ا ١ ] 
هوعليه.من عل وتحوز هوعليه، من غثر عل تحوز لا أنه 3، التح محكم حكمه 

البعيرّوقبضت ريالات، بعثرة يوم كل بعثرا منك، امسأجرت، مثلات الإجارة 
العمد؟أويفسخ الإجارة ست، هل وتلف، 

العقد.ينفسخ الحوايات 

العمد؟حكم فا الميت، وانمدم أوأك؛ر أوستتي، تسه بيتا منك أوارا<تأجندج 
لكنعليها، العمل. تإ المي العيرأ، يتلف، ينفسخ هنا فالعقد ينفخ، \-ثفو\ب.' 

امحر؟يشيخ فهل ا-قلع يدل، عل يقدر لم يم زوجها، حالعت، امرأة أن لو 
فإنهي لفتنه وجه عل وتلف معي، ثيء عل حالعته لو حتى لا ت الخراب 

ا-ائأيلأينفخ.
لمميهئعن عجز أو لوتلف، حتى لأنه جائرا؛ فيه التمرقس، مكون هذا وعل 

علميه.صرر فلا ينفخ، ولا قالعوض؛اق، 

قدرةعدم وهي واحدة، والعلة شك،، لا قوي قول، كالح أنه الثان،؛ القول، ولكن 
جنايةأوأرش متلف، أوقيمة أوصداقا حنع عوض كان سواء الاستيفاء عل المشري 



^قضامانينيصالإضاسبجينل ١١٢

شيأ.وواه مكانه،؛ دمم1وئمن حش سيعة اض.أل رّسوو ئتهائا جرادا، 
ومصملة. مضه يقل ما ونائر باليد، وايواهر والفئة الدم-، ومص 

تىالتحلله مضه يقل لا وما مكانه• مذ قثيته أو بزمامه، أحل>ه الحيوان 
فتهالرجؤغ ميجب المع، مْلليىفى المص لأف دوئه؛ حائل لا وبسه، مئشه 

ذكزناة.تا ثالغادة نالإ-ماز، كالأم الوف، إل 

مإمص لاثة ااتئسز؛ نع و\طز}إ؟.( الأمثاء حميع ِفي المبص أف وعثة؛ 
لأنةل،ةقاذمفيهمءا'ا

هووالشرف الخطاب أيي( قول أف ل يفلهر فالذي أجرة، أو هنصا أو مبع ثمن أو 
عللكن لازم، فهو اليع تم إذا تم الدمة، ي ثبت ما كل عل العقد تحوز أنه الصحيح 

إذاالثاف• والقول تحوز، لا المذهبت أن فعرنم عليه هو من غثر عل أما عليه، هو من 
بأمل.فلا مشمه بلا عليه قادرا كان 

قبلتلفه وحكم مضه، قبل الثيء بع حكم علينا ص وقد يظف، المص [ ١ ] 
الخبص؟تحصل بعاذا لكن كمرة، أحكام مدار عليه فالمص ذللخ،، أشنه وما مضه، 

العرف،إل ذلك ق وجع هذا وعل حنمهءا، ء مي مص'كل ر؛ فقال؛ )^٥١٥ يثته 



١١٣ّ)بمبسعاسشوامصح1ضوسم( 

فإذامكانه، ق كان ؤإن كتله منفه مكايلة اليع الكيل محتض، فهو هتصا الناس عدم فإ 
ويقولIالبائع يتصرف أن مضها ق ممي فلا بدرهم صلع كل الشره هذه الإنسان بلع 
مكاما.ق كانت ؤإن مض فهذا كيلت فإذا ثكال، أن س بد لا بل >بن0ك. حذ 

إلأو الشري مكان إل مكانه س مله أي! مله، فمتضه جزاها يع إذا وكذللث، 
آحر.سوق ق يبيعه أن يريد كان إذا آحر مكان 

حتىيبيعه أن لمشميه تحوز لا فإنه السوق ق محازفة يباع ما أن الأدلأث وظاهر 
طرفهإل هذا طزفه س ومله طويلا الثوق كان إذا أنه والفثاهر آحز، نوق إل يئله 

كونمضه فإن العام السوق إل يه أئ ما أن الأف الناس عادة أن يا وسبق كمي، الأحر 
الذم،أما فلأن، دون لفلان منكا ليس السوق لأن المشري؛ وبين بينه بالتخلية 
_i،<؛مضه يكون يتمل ما وأما مض، هذا وهات، خذ باتي؛ يكون فمتضه والقصة 

وماالثاران، ص مثل: الألأت أو الأدوات أو ئكا:طة، بع لم إذا اممُام مثل 
يقلها.مضها يكون فهذه أشبهها 

أنيكفي وهل مكانه، عن ثشيته أو بزمامه بأخذه مكون الحيوان مض وأما 
الزمام؟أحذ بدون الحيوان يرك، 

بانالعادة -جرئتا إذا ثمول! لكن كفي، لا أنه المؤلم، كلام وظاهر يعم، الجواب• 
ذ]ؤنف.اثرجع أن دام ما مض هذا يلنا لزمامه كأحذه للحيوان الشري ركوب، 

كالأخشابيتمل؛ لا ما ؤمثل وبينه، متميه التحلية؛؛ن فمتضه ينمل لا ما وأما 
فإنهخيا لواثوى الشخص أن شض لاثقل، قد فهذا كالأحجار الخيرة والأشياء 

المثري؛ويين بينه التخلية يكفي ولهذا يه؛ ويمثى الختم، عل ينمله أن يمكن لا 



حتيلاحعدبن الإمام فقه ق اماش على المميق  ١١٤

وبيتهابينه وحلا المتاح أعطاه فإذا ينقل، لا الثيوت أيصا ذلك، ومن المص، تحصل 
فهدا

إفمحي اوجؤغ محجب الش، و مطلي المص ارلأة فقال: المزلف علل ولهدا 
شخصامول إذا مثلا اقة، الأرض إحياء الإحياءُض: ثالإ-ماز« الوف،'قالإخثاء 

عليها؟يده يضع أن Jمءمد له ثكون فهل لأحد، ملكا لينت، بماء أرض عل ما 

إحياء،أنه العادة حزمت، بإ يكون والإحياء إحيائها، من بد لا لا، الخواد_،ت 
.١^١^٠٠إحياء ق؛اد_، الله— ثاء —إن وسيأتينا 

فحزنئلم،، بل متير، حد له وليس الخففل، ت يعي الإحراز ررالإحرازاا وقوله! 
إذا، تختلفالهلعام وحزز طنفة.! الأبواب وراء بالصناديق يكون والقصة الذهب 

مثلاالدكاين ق الباب عثة عل ثفعه بأن إحرازه يكون أن يمكن آمنة اللأي كاست، 
الناسبعض الولاة، و؛ءصس_، الأماكن و؛حبا الأزمان بحبم، الأحرار ، فتختلف
باحتلأفطتختلف وكدللئ، قويا، جدا ، الضعيفالخرز فيكون أقوياء ولاته بلد ق كون 

وتحرمالمال(، أحد محريم ويرى مؤمنا، الثمج، كان إذا تختلفون فالماس الإيإن، 
ذللث،.ق التهاون كالشنب، ليس فهو ع،جل، اض حدود 

السئي؛زاا،خ يالتحلمه، الأئتاء خمع المصِفي أن ااوعنهت نجم،آلدق؛ ؤ المولفقال، ثم 
الورنأو بالكيل يع ما غير ق وهدا المشري، ذصس_ا ؤيميز الباغ ينحل أن والمخلية! 

عنهؤيتحل حزاما يلع اليتم، الطعام مولا1 ذللثؤ عل وبناء نظر، وجهة له يكون قد 
مكانه.ق ولو فيجوزآيعه له، قبصا هدا يعتبر أصحابه 



١١٥بصاسشرام؛صء1ضك1د( 

محل

ازيع؛ناو وهومذ العمد، امنح مضه، مل ثلث إدا المص  aJاعت؛ر وما 
أئق^ ١^. تام مل تلث نا مأثب ه، \لذوي ملك مو تبم!، لاثئ 

مصة.ثن كإ عثتؤ الثثن هانقؤ بتصرفه، 5^1، لأثه اقن؛ عثه انقث اثششي 
^^لأ:>ئإفي،هاياطد،

م^-^٤ ١^ ص اكري زكو زي• لء 
والثحوعالعمد إءم وب؛ث ثعال، افب بفعل ثلث لز ما أفته المقري، فعل شر 

ييرلآنالملكوُااا.

مكايلةاشراه الذي كامحيل مضه قبل فتلم، المص له يعتر ما اثرى إذا [ ١ ل 
حالات:أربع فله ذلك قبل تلم، فإذا المص، له يعتز فإنه 

أشبهأوU ثل أو بمار تحرق أن عقل؛ثل اف فنل تثق أن الأول: الحال، 
الصبرههذه مثلا اثرى البائع؛ عل للمثري رحؤغ ولا البح، ينضح فهنا ذللث،، 

،١٦٢وذم، واقتلعها البائع من ثفريهل ولا ثني بدون مطر فجاءها مكايلة الهلحام من 
أحد.عل يرجع أن يمكن لا الحاو هذْ ق المثري لأن البيع يشيح ثمول،: فهنا 

فلوكمضه، إياه إتلافه لأن الثمن؛ عليه امص المثري أتلمه إن الثانية: الحان 
خهثاولو ذللث، أثته أوما بالنار تحرقه كأف فعلمه مكايلة اثراه ما ، اتلفالمثري أن 

هوالتلقف.لأنه عليه؛ يتلف، فإنه 

مضمنهيمص لم لأنه البائع؛ عل تحتلمونه لا لماذا الحال: هذه ز قائل دلوقال 
إياه؟صمته و،ا المثري عل الباح يرجع ثم للباع، المثري 



سقضاهانينيصالإئما'سبجءن؛ل ١١٦

الثمن،يده ِفي ^lv إدا يقمنه لأيئ العمد؛ يبطل أف احثمل البائع أيلمه ءإل 
منالنّمحاأ'وإذيثكدلك،إذاس 

البايع•محان لوي محومحأ لبجه، مو 

ويتقزصإنه من فإنه الثري أتلفه إذا ثقول! بل فائدة، بلا ملول هدا مول! 
الثمن.عليه 

عكبمد،اض فنل من وليس المثري، ولا البائع لا أض أتلفه إن الثالثة: الخالي 
والاعالثايع، عل، بالض يثرجع امحع بمخ أن إثا امرين• ينز ١^^!، بم فهنا 

حمهالبائع ؤيلمم المتلف عل ؤيرحع العقد يبقل أن ؤإما المتلف، عل بالصإن يرُى 
نجارأو بالثمن وير"ثع المسخ، مجار المثري هل لكن جانبه، من المضية وانثهت، 

قدالقيم كانته فان له، الأحثن يبع موف أنه شلث، لا المتلف؟ عل وير-ى الإبقاء 
العكسكان ؤإن التلف،، عل والرجؤع البيع إمضاء مجار فوف وارثنمن، زادت، 

البائع.عل ؤيرحع البيع نلمخ مجار فسوف 
أتلفهإذا أنه ١^٠-^، هو الأصحاب، ذكره والدي الرابعة، الحال، هي هده [ ١ ] 

المتلف،،بقيمة ويرجع الإبقاء وبين بالثمن ويرجع الملمخ بين المثري حر الباع 
أربعة:الأف الأقسام فمارُت، له، والأكثر الأصأح متختار ابئا مقلإا كإ وهنا 

افه.بفعل تلم، إذا — ١ 

؟-إذاتلف؛فنلاكتري.
أجنص،•مغل تلف إذا ٣" 

الباع.بفعل تلف، إذا ~ ٤ 



١١٧ّرطببيعاسشواصصح1ضرسم( 

محل

اشثحعائها ثائعها يد ك5ل ولب مضه مل هاكلتة بشم، ثا0 إدا؛١٤ 
مهوعليها، يده لكثش يإل آدمئ. فغل شو المض مل هلك الثمن لأف البيع؛ 

الأول،العمد انمح مضه مل الشمر هلك، ثم مشربما باعها ؤإف لة، كإيلافه 
اكابيسهاره^^بجاالثمد، مخ مل كاف ذلك لأف ش.، ثللم:طل 

الأول،ال؛ح اقح الشفيع، هأحده شمصا بدله ، ^ijإل وه٤دا ودها. عليه يعير 
الذيلأيه الطعام؛ ممه الشفيع من وياحد الشمص، ممة رد المنري وعل 

الثمصن.يه اشرى 

نخل

بنحمزْ دوى ئ اثري؛ مال من بجو ثيث إدا يس إل واج لا وما 
منقو محموعا، ■حما الصممه أدركته ما أف  ٥١١مضت، دالت بيه، عن ^ ٥١عبد 
بمننةأف إلا ه امحت ثق إل بجرف وثدا البماوي• دي اكري• نال 

يدمحت، دإفأ، لن ما أفنه عاديه، يد محت، يلم، لأيه مقتنه؛ مصه البائع 
علته؛ط ٣١مد ي،كول أف إلا أوعإرْ، الثمن مفن عق حبمة ونواء العاصم_ح، 

الئسفىاوءا"•
ولوكانالعمد تمام بمجثد المشري صإن من يكون مض إل نجاج لا الذي ء ١ ت 

منعهفإن صحح، ممه(( من البائع ينثعه لم ارما رِمهاممهت وقوله البائع، عند كانه مل 
كانإن بمثله يضمنه يعنجرت عصيه، صإن ؤيضننه الباع، عل فالضإن ممه من البائع 



اسقضاه1همنيههاسمءاسبجضو ١١٨

متقوما.لكن إن وقيمته مثليا، 

أنهوالصواب نظر، فيه أوعترْاا اشن بض عل حبسه ررسواء هئإس' وقوله 
يريدرآه ثم شخصن، عل ياعه إذا يعهمر! عليه، صإل فلا الثمن محمى عل حبه إذا 
أعطنكيالثمن آتيت إذا ويقول) عنده المبح تحبس أي! تحبه، أن فللبائع يإطل أن 

هوالصواب.هذا إياه، 

يانقولهم ويعللون صامن، فهو حبه ؤإن تحبه، لا فلا، المذهب أما 
لنمه؟تحتط لم فلعاذا مماطل، نخص عل يبيع ألا أصلا عليه الواحب 

محصعل محيع أن أراد إذا الماس كل لمس يقالت أن الإيراد؛ هذا عن داُبمواب 
فيه،المإظلة لا الثثن دفع والأصل مماطل؟ غثر أو مماطل هو هل عنه؛ يأل ذهب 

رحمه،ييمة ابن الإسلام شيخ اختيار هو ثمنه عل المبيع حبس تحوز أنه ذكرناه والذي 
الصواب.وهو 

\ذض0إص(.)ا(انفلر: 



١١٩ةتاوااسعرئبضقاسةا 

.َ „ ر. . بابس^يياثصضد
إ* ثأ *  ل

وحمر،وحل وحر، كعد واحده، صممه هور، لا وما بيعة، تبور ما أيأ إدا 
تروايتان مميه له دار أو عنيْ، وعبد وعبدْ 

وبطلالثمن، من منطه يعه محور فها فتجور الصممه، قولأ إحدامحات 
حكمهتا،عل منا اجتمعا قإدا منفرد، حكم لة منهها واحد كل لأف بحوو؛ لا محا 

محاي;اغضازث
ئينكا-إقئع مظل، وحراما حلالا م واحد عمد لأية فتهكا؛ يبطل والئايه• 

نهكدآر ١^١؛، عل فته اقن بجم محا محور محا بجح أف ومحل الأمحن• 
ثت؛طلطوم، ثبمه محوو فينا اقن لأف اكاومح،؛ والمفيزين ودحؤءا، ثلي 

بجب١^ ؤزن محهوو، جوزثبمة U محن لأف ^:>،؛ ؛!١ ^١ محا النقد 
ا.....................................منهناههوول اطثلأو وقنط بالقيمة، عليهنا 

لأتمبال.ااك؛ وتمنت البيع، عمد هي والصفقة الصفقة، ثفريق مسألة هده [ ١ ] 
العقد،ثم يقول! لكنه يده عل ُثد.ه ضرب أحيه عل ؛١٤ إذاالرجل أف يعتادون لكنوا 

فإتحوز، لا وما يعه تحوز ما ين جع إذا اليع وعقد البيع، عمد هي إلف فالصمقة 
الخلاف.انزلق ذكر في،أتطل؟ ؤيعلل صغ في،ا أومغ الخميع ل يظل هل ا-قكم؟ 

البائعقال مثاله يعه؛ تحوز والعنل. يعه، تحوز لا الم وحرا؛ "'قنبد قوله؛ 
تحوزه يعضممتعدد وانبح واحدة، هنا فالصمقة ريال. بألف هدين ينك للمثّريث 



صقضاه1ششصاسممأصبجءتبل ١٢٠

تحوز؛لا واهئر بيعه يجوز الخز وحمراء ارحز الثانية: يجوز، لا وبعصه عليه، البيع عمد 
ريالأيت،.بعثرة حمر والثانية حل، إحداهما قارورس ياعه مثاله: 

أمسكمثاله: سعه؛ يوكله لم الذي أي■ عإرْ، عبد عإرْاا وعبد رروعثده قوله: 
المدينهدين بعتك فقال: واحدا، عقدا واحد بثمن حميعا ويامهعل ضره وعبد عبمْ 

يصح.لا وما بيعه يصح ما ب؛ن حممتا كلها الأمثلة هذه ق فالصمقة ييال آلاف بعثرة 

ئنرىآ: الإحدامتار أحمد الإمام عن أي: روابمانءا ررفيه الولمؤ: يقول 
واحدكز لأة قور؛ لا فيإ وتطل اشن، من بمطه ببمه لخور فيإ قجور الصممه. 

فلووسما،، ثمنتا باغ لو كإ حكمهإ، عل بما اجثتعا قإدا منقري، حتقم له منهكا 
جاهل،كبثر شيخ والعبد فاهم، متعلم ثشيهل ثاب الحؤ آلاف بحثرة وعبدا ا حث ؛١٤ 

بتسعةمثلا نقيرها قيمته الحر يقول: بالصحة القول عل ريال آلاف بعثرة فباعه،ا 

صحالأف ثقول: مئة بخمس يقدره الركب الخاهل الكبير والمد مئة، وحمس آلاف 
يعه.يصح لا حال كل عل والخر مئة، بخص المد بيع 

بعكرةالخمر من وقارورة الخل من قارورة ؛^٤ وحمراء ررحل قوله: وكذللثج 
نقوم؟كيف، ريالأت، 

قيمهأكثر أتحا العثبط من والخمر الشعير من الخل حلا، الخمر يقوم ابواب• 
حمر،إحداهما قارورتان؛ هاتان فالاذ أكثئ، العنب، حز ثلث، لا حلا كلاهما لوكان 
كيف،الثعثر، من والخز المب،، من والخمر واحد، بثمن حميعا فباعهكا حز، والثانية 

الغنى)أ/،رب؛(.)؛(انظر: 



١٢١هاباديعرئبضقاس4( 

ةيرْا،.وعبد ®عبده وكيلك هدا، عل وثمثى ونيالين، ثإنية نقوم؟ 

يبطلفيإ وباطل القد، فيه يصح فيإ صحيح العمد أن الأول الرواية أن والهم 
سأل.كإ الخيار له ولكن العقد، فيه 

وحاظر،مبيح اجتمع لأنه حميعا؛ فيهإ يصح لا العقد أن الئانية الرواية وأما 
الشرىؤياحد للباح، الثلعة وترد صحيح، غير البح ت ويقول الخطر، حانِ، فغاو_ا 
صحيح،فبيعه عليه البيع عقد يجوز كان فإ الصمقة وهوتفريق الأول والمدهت، الثمن، 

فلا.لا وما 

صحيحابيعا ونما شقصا ؛؛ Ijيحي؛ ونسما،، قمصا ؤغ لو ®*كإ يج!هآإئئ؛ وقوله 
اثنهأوما أوبيت أرض من المحيّت، يعنيت والنقص الثبم،، وق النقص ق فيصح 
البح.يصح وميما الأرصؤر هده من ميثه الإنسان هدا عل ؛؛٤ فهوإذاذلك<، 

الثمننقئهل  ciLالثرأحد وعند شفعة، فثه متكون النفس أن ومعلوم 
يأقأن أوجب الذي هو وهل.ا السيف، وقيمة النفس قيمة عل أي■ عليبمإ، 

يقومأن بد فلا بالثمعة الثريك أحده إذا الثمص لأن وذلك والثنف؛ الثمص بمثال 
•المن من منهك 

ساوىالمسوف احسمن من سار صهور سمما وهو سههت، عنده إنسان والمالء 

فلمعمريك الأرض ل أي؛ سريك،، فيها له الأرض من يصيب، وعنده آلاف عثرة 
،والثنفآلاف، حمة ساوي والأرض ألما، بعشرين والثنم، الأرض من ميثه 

الغنى)أ/خ¥؛-ا،م\ا(.)ا(انفر:
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مكيايصح، ذلإ الثمن من بقسطه العد هدا بنتك ت ممال ثه، صرخ لو كإ 
علذحل لأية له؛ حياو ملأ اثال ا-المنري وعلم يصح، يلنات مإو هنا. ها 

عيلأل الختار؛ ملئ الحال اكري بخال• لتاج ولاختار بجنة، 
؛.صزتاِفيمتياضمةل

الشمصيقوم قكم ؛الشهعة، وطاوساالأرض ق الثزيلئ، فقام آلاف، عثرة ناوي 
الثمن؟محمؤع من ثمنه نمهل أن أجل من 

والثم،خمسةآلاف، والئقص ألما، عشرون الثمن لأن آلاف؛ خمسة الخوامح،: 
ألما،بعشرين البيع ويع قد مص أنه يعيي ألما، عشر خمسه فكون آلاف، عثرة 
الكلام.معز فهدا للئمص، وثلثا للثش، ثلى أثلاث؛ ثلاثة عل العشرين فنوؤع 

العصثر،ق يصح واجدة صفقة وعصرا •خرا لو؛؛٤ إنه قلنات ت قائل هال، فان 
يميلاثمول؛ فلعاذا ذللث،، عل الثمن ئقثهل ثم عصرا، الخمر ومدر الخمر، ق ؤيبطل 
الذمة؟كأهل يبيحها من عند خمرا ثمنها ونقدر عليه هى ما عل الخمر 

يمكنفلا مسلم، عل الأف والبيع صحح، غير الخمر بع لأن تحوز؛ لا فالحواب! 
لوأنمثلا الأمة، حص اعتباره تحوز لا فإنه محرم محء وكل خر، آما عنا القيمة ثقير أن 

مغنيه؟غير أو مغنية أما عل قيمتها يقوم فهل مغنيه وأمة مغنه غير أمة قتل الإنسان 
يه.عيرة فلا زاد؛وصم، ما كل لأن مغنية؛ غير أما عل ممورها الخواب: 

اقه-ثاء إن الراجح القول -وهو الصفقة بتفريق ملنا إذا المأله طْ [ ١ ] 
البيع؛يرد أن وب؛ن الثمن من تسهله عليه الحق،.• يصح ما ياخذ أن بين الخيار له فالشري 

حل؛أم،ا عل الحلبتإن هائن اثرى مثلا يكون فد يضنه، قد عليه الصنقة ثفريق لأن 



١٢٣ةت1ب،اسع)بمبضقاسقة( 

منائنلوم محس ما لأو في؛ العمد بملو زمحهولأ معلوما اقري ؤإن 
اقنءءُلا"ا•

يتفسخلم مضه مل أحدمحا فتلث واحد، بثمن الحلال من هفيزين ولو)؛؛؛ 
جشم(؛.................واحدأومذ جس من كائا تواء منهإ، الباقي ي العمل 

يتملا وحينئد خمر، منه،ا واحدة أن ولكن يكرمهم، أن يريد صوف عنده لأنه 
كلمه.البح رد الخيار، لك فثول! مقصودي. فات فيمول! الإكرام، 

علمإذا الثزي أن كٍا بالحال عالم لأنه له؛ حيان لا الزق: فققول الاح وأثا 
البحعقد يصح لا اليعتن أحد أن علم السري أن لو يمح،• الجار، له فليس بالحال 

له؛خيار لا فانه غثره وعبد عبده بلع الرحل هذا أن عرف لو ما له حيان فلا عليه 
إذالكن عالم، أنه عل يناء بالحال له خيار لا الا,غ يقول• المؤلف بصرة، عل لدخوله 

أيما.الخيار فله ^^يملأ:دريعنكلأماله 
ذللث،ليثمل الجار؛ الحان، جهل لمن فنقول! أعم بعبارة ثأن أن الأول أن والمهم 

عثمى،قد لكن الأمر، عليه محي لا الغالب ق البائع أن صحيح لكن والثري، الا.ع 
هوالحاهل كان فان العدل، هو هدا صار الخيار. الحال ق وللجاهل بعبارة! أتينا فإذا 

الخيار.فاله هوالمثري الحاهل كان ؤإن الخيار، فله الثاح 

لكلمدر لو أنه ءدهول؛ا الثمن مى المنلوم محس ما ررلأة قوله؛ من علم ء ١ ت 
فهلبعثرة، واحد كل المرعى ق آحر وجلا الجمل هذا بعتك فقال! ثمنا منهعا واحد 
تحوز؟لا أو المعلوم j( تحوز 

مصحئمنا، مته،ا واحد لكل قدر أنه دام ما الجواز عل يدل( التعليل ايوانم،! 
المجهول-i( يصح ولا العلوم، 3، 



اصضاه1همهمصالإجأسبجينو ١٢٤

د1واض خاَل ايع خهاثه ثوجن لا نيا اص ثش ابجو خدوث لأف 
ولها.نا ثأثب ه، الئلممه لممزق اشخ؛ يتاث بمشتري نئ الصامحى: 

فضو

؛• ٧٠٣ؤإجارةأن محع امحم، محلمي عمدين يتث جع لإف 
الصحه،يمع لا العْاوين حكم ا-حتلأف لأل قيحا؛ صح واحد، بعوض 

لأفيمح؛ لا آحر، وجه وفيه فيه، ئمعه لا وما شفعة فيه ما بئر جع ثن كنا 
حياو،محه الإغ لإل محي، محتم الأحر، مى أول أخدمحا وليل محلفت، مميا 

ثلأ:محطاقا:ضففىاصا'ا.
وينفسخالتقابض، له يشرط والصنف المح، ثتنم، العمد ينمسح ولا 

ظبم،محوالإخاوةاأل
الش،عل يمع التح لأن حكتا؛ محقان أنيعا واضح والإجارة البيع ]١[ 
يقد،مد بع الصرف لأن البيع؛ عن تختلفح أيصا والصنف المتاؤع، عل ثح والإجارة 

مدبع لأنه الواؤع؛ ق البيع من نوعا الصرف كان ؤإن ؛،، 5J،JJ،ليس والبيع ئروط، وله 
الصزف.غر البع ويتن بينه الحكم تخيفح إنه قال! فلهيا خاصة؛ أحكام له لكن بقد، 

المجلس.ق التمابص فيه يشرط وكيلك فيه، خيار لا والمزق ]٢[ 

ك،االبائع ص،ان من كان ما إلا المثري ثميب عل يكون المبيع تلفح لأن ]٣[ 
ئتفيحوالإجارة الح، يتلف يتقيح لا الصرف أيما وكيلك العمد، ينفيح ولا سبق، 
المسألةوهده ل النجن بملغ، العمد ااويتمسخ قال؛ ولهدا المؤجر؛ بتلفح 



١٢٥صفااسفقة( باب البيع) هتاب 

داويوبنتك ابش، ووجتك I مماو واحد، ببوص وبح نكاح مح، جع ؤإل 
ا.صحل بمئة، 

زيهانا٢ا.!ؤع زو ١^، ,ض لاشقي لأثمُ ^؛ ١و 
عليكوبعت بيتي أجرتك يقول• أن مثل يه، باس فلا عمل، ق فقن بين مى إذا 

البيتهذا أجزتك قال! أو للسثارة، وبح للبيت إجارة فهنا وكدا• بكذا السيارة 
ملكهثبت والثاف بالبيم، ملكه ثثت اليتين أح،• لأن مم؛ الثت<. هدا عليك وبعت 

تفالمذهب الثانخ. البيت ثتأجر أن بنزؤل بيتي ينتك فقالت ثرط لو لكن 
فهوصحيح،ثرط بلا عمل،ين يغز بمر فإذا هال>ا وعل يصح، أنه والصحيح يصح، لا 

والتعليلصحيح؛ أنه والصواب صحيح، غر اللم_، فعل بثزط ؛يته،ا جع ؤإن 
ذللئ،عل يرب لا لأنه بثزط؛ لجه جاز ثرط بلا بمه جاز ما أن وهو واضح، 
مفندة.

عنعوصا انه وثكون يصح، بمئة• داري وبعتلث، بنتي، زوجتك لوقال• [ ١ ت 
للمرأة.وصداها الحر 

نصفالمرأة ئتحق ، فوفالدخول قبل حللق لو لكن الصحة، والصواب ]٢[ 
ئعرف؟فكيف المهر، 

ايثت؟يساوي كم وية-الت حرة أهل بأناس يوش يعني! يقثعل، الخوابت 
ذلك.عل العوض ويسهل المرأة؟ هالْ مثل صداق وكم 

انمى)أ/'م\ل(.)ا(اظر:
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ُمئةولكسك هدا، عبدي بعتك، لعبدْ؛ مماو وكتابة، بيع بين جع ؤإف 
عثربذ إياْ كمحي يصح، ملم بمدة، عبمْ باغ لأيه واحدا؛ وجها البح بطو 

الءثسةااأ,و ١^١^٠ عل محثج وهلت؛طوامحاة؟ كتابة• 

الصمقة.وتمق نجوز، أنه الصحيح ]١[ 

المصل:هدا وحلاصة 

بنزطكان ؤإذا بنزط، يكن لم إذا صحيح الخمع فان عقدين بين خ إذا أته 
يقمنفان شرعثا، محظورا ينفثن لم ما يصح أنه والمححح يمح، لا * فالدمح 

أفرصلن،أن بثزط بمئة منل—، انريته فقال،: هدا. بنش بعتلث، هال،• بان شرعيا محفلورا 
ؤإضق رح إنه يقول• فهنا الحقيقية، قيمته من أكثر الأيح-ا ثمن وكان وكدا. كدا 
تجوز•فلا 

الأحوال؟نيء:إنلكمضمظانيورتا.فيكو 
انمىولكن ، صاُيمج لكنه حديثج، وفيه الفقهاء، فول وهو نعم، فالحواب؛ 

يمت،لو لأق حراما؛ لكان القرض ق والإحان الإرفاق مصي لولا لأنه يقتضيه؛ 
إذاالمنض أما تجوز، فلا مثلا أمبؤع بعد إياه ئعهليني بدرهم درمحا عليلثا 

حاز.>أسوا'ّت، عثرة عندك لويمي 

ا،لخي)؛/«تم\ا(.)ا(اظر: 
طالحأبير بن عل حديث من الباحنأ(، /بغية ٤٣٧)رنم امامة، اي بن الحارث أحرحه )٢( 

ئمحئقبمثئ.

ثاهدوله محاقط، ؤإسنادْ أمحامة، ش بن الحارث رواه ٢(:  ٥٣)صتالرام بلؤغ فا الحاففل قال، 
البخاري.عند محملأم بن عبداض عن مرقونح وآحر البيهقي، عند عبيد بن فضالة عن ضعيفا 



١٢٧اسمن( ضيق اسع)0ب هاب 

قفل

ثىمنه،1 واحد كل حصه لأف صح؛ واحد بض محا عبدا وحلان باغ ولن 
ثاعامحاواحد حض من ولكثا مميز، متحا واحد لكل كاف ولو معلومة• الثمن 
لدلك،.صح؛ واحدة صممه 

عدمتحا واحد وكل كاف أف يثل ء، افى يقط َلأ مما المنح كال ث1ل 
ماعهءاالاحز أحدمحا وكل أو ثا■ءيا، رجلا وكأد أو واحدة، صممه قاعامحا 

محانجح، قم الم، مذ بثه مبح متحا واحد كل لأف بجح؛ لم واحد بض 
عيينب  15^لن "^١ أو الصممة، مريق عق ساء يمح أو وعشل به، صرح لن 

}واج بعوض واحدة كتابه 

شديدزحام وعليه ى محل و أعتل وأنا مثلا رحل أفزصض لو قائل: ئال، ؤإن 
أبيعما ينفس ومنه الزحام، ق الوقوف من وأعفننه ياليماعة، وآتيه فقمت، لناس، اس 

حائزة؟الخدمة هده فهل الناس، به 

كانإذا أما مال، منفعة فيها ليمن لأنه به؛ بأس لا هدا أن الظاهر ءالخوامء،ت 
فيه،بخدمته العادة زب ثيء ق نحدمه أن تريد لأنلث، محوز؛ فلا مال منفعة فيها 
بأس.فلا 

إذاأنه هنالك ما وغاية جهالة، ئوحع• لا لأنه الصحيح؛ هو الثاق الاحتإل [ ]١ 
عدتقدرون وكم فلأن؟ عبد تقدرون كم ويقالت الخمدة بأهل يوثى أن يصطلحا لم 

آلافبعثرة ملأن عبد نقدر ومالوات آلاف عثرة العبدين ثمن كان إذا فمثلا الأحر؟ 
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آلافالعثرة مثسإن إنبمإ ت مول فهل عثرألما ثإنيه فالخمح آلاف بثإنة الأحر وعبد 
يقصى؟آلاف ثإنية قيمته عيده أومن مواء 

^١.وهلم العشر، بمقدار يقصى الحوابت 

فالأمربعد، فيإ اصطلحا إن ثم واحد بثمن عبدتها ببيع أن بجون أنه فالصواب، 
العدين.قيمة عل الثمن مئهل فإنه وموسيجحا ؤإن إليها 

*ء أ* 



١٢٩ةتاباسع)بمباثي1( 

—  iLuJIub

ل MUM ل

صح؛بعيثها قام وانتش مطيعا أو بعينها، نجره وانتش حائطا أيأ إدا 
ضخ.خديث سا ١^؛،: مما« أف إلا ١^١ ض ش M١١ ١^؛، لأئ 

معلومة.وهذه 

آصعاانتش ؤإن )لحم. يصح؛ لمأ مطلمه ثا0 أو ثجزه امتش ؤإن 
والدئبللحتر. مبمح؛ انه نتنث•' معلومه، أوطالأ وانهش يحله، أوؤغ معلومه، 

داJهالشاهدة حكن سُ الأششاء ٠ >اأثاهده، علن إما المع لأف يصح؛ لا انه 
ِ  ٠ً'

الاسئاءتمن صوو ين0 هنا ا ١ ] 
الغنم،من يعنير• قطيعا، أو بعينها شجرة وامحتتتى حائطا إذا الأؤل• الصورة 

معلوموالباقي معلوم، الأف التش لأن إشكال،؛ ولا حائز، فهذا بعينها، شاْ واسئى 
أيصا.

محهول،لأته يصح؛ لا فهوا عثتارها شاة أو شجرة اسش إذا الئانيةت والصورة 
ماذايعلم لا لأننا صح؛ لا فهدا أختارها. ثحلة إلا حامملي يعتك مثلان قال فلو 

يعني!اشلح، هذا بعتك وقالت المهلح باعه إذا أيصا وكيلك محهولأ، مكون تختار، 
المهلح.من تختار ماذا يدرى لا لأنه يمح؛ فلا أختارها شاة إلا الغثم من محموعة 

وامحشىصرة بع أويمعلومة أرطالا واسقني يحلة بع إذا ت الثالثة والصورة 
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التي؛ثدو من تجزا ثلن:اضُ لدلك. للم:صغ؛ محنا اًةإلأ 
ا.مئة واقكوك معنوم، ؛^ ٥٥١١لأو صح؛ مقولك إلا 

يصح،لا واكانية! يصح، الأول؛ أحمدت الإمام عن ' ووايتازر ذللئ، ففي معلومة آصعا 
؛يصح لا فا1دثم_،ا! رطلا. ثمرها من وامشت، النخله هده ءالا؛ ذللئ، ؤمثال 

اوطل.يعد يبثى ماذا يدري فلا معلوم غثو بعدم ما يقل الرطل أحد إذا لأنه 
الرسول(م ق فيحل معلوما، شيئا اصقى البائع لأل( جائز؛ ذللث، أل، والصحح 

الباقيصار اوطل أحد فإذا معلومة، وهده '، دعلمر حتى الثنا عن 
طعاممن كومة يعني1 صرة، عليه لوييع وكدللث، فيه، إشكال ولا يائثاهدة، معلوما 

أحل«إذا لأنه يصح؛ أنه والصح.ح يصح، لا أنه فاآذه_إ منها صاعا واستني 
يالمثاهدة.معلوم فالباش 

كالنصفحمنها معلوما مشاعا حزءا ؤيتثتى الثمرة يبيعه أن، الرابعة! الصورة 

هذ>هبعتلث، يقول! أن مثل ية يالنمعلوم لأنه جائز؛ فهذا أشبهها، وما والثلث، والربع 
بتافبعتك يقول! أن أينا ذللثف ومن يصح، فإنه العشر، إلا ثمرها يعيي! النحله. 

العئرمم، الزكاة إن إذ يالنثة معلوم لأنه يصح؛ فإنه الزكاة. واسنيت، كله هدا 
مرونة.بلا يمي فيإ كاملا والعثر ينوونه يمي فيإ 

منواسقني معروف، مكيال المفيزت الصزةاا هن.ه من نجزا بائه ؛'إذ! قوله! [ ١ ] 

اكي)إ/*اا<-أا،(.)ا(انظر:
(.-٩٣/٤٤٩اكي))٢(انفlر:

جابرحديثا من ١(،  ٥٣٦رقم)والزابنة,..، المحاقلة عن النهى باب التؤع، كتاب ت ملم أحرجه )٣( 
تحوه.عبداف ابن 

ادض)؛/مبم-؛ا،(.رأ(انفلر: 



١٢١ةت1وااسعرواباهيا( 

سئاناإلأذنائا،نمح1صصغاي'اياز،ثلكذ؛ئاث;ها''.
ؤإلأولمبج،يلزمحذنا>ءاا'ل

أوقخوئاإلاثنتها، أوشاة أوقطناإلاحبي، ا، ؤإذتاغدسنستاإلاكنتم 
ص؛َلأمحمحل'يخلقما'ا•

وهذامكوكا، إلا مميزا باعه الآ0 فكأنه المميز، من معلوم جزء والكوك: مكوكا، المميز 
صحح.

ذرعها.أوت ذرعاما، الأحن! ا ١ ] 

عثرةالاJار أن فهب:شون ذناعا« إلا دانا »إن:اعه لآده\ثق: ١^ مول ]٢[ 
ذراعاوامحقتى أذؤع، عثرة كاك إذا يعنير بالمسة، معلوم لأنه تحوز؛ فانه مثلا، أذيع 
مشاعامنها((,اروثال قالأ ولهذا عثرها؛ امكتى كانه 

١^؛.من كالثفيز لأنه ا>للمثئز«؛ ؤإلابجازذزجها ررؤإلأا<:ض: ]٣[ 
علأما يصح، الراجح! القول فعل بيثه يل تحا ذراعا إلا دارا باعه لو مالة؛ 

تحوز٥ ذزعها كان;علمان فإذا ذزعها، كانا:علمان إذا إلا مخ فلا الذم،رم: 
مِئ ذرائا إلا فال: إذا لأنه أيما؛ هذا تجيزون أتم ي أشل، وى المزثبُأء، عل 

القولعل لكن مشاع، فهال.ا منها. ذراعا إلا قال؛ إذا ما بخلاف كالش، فهذا بيتي. 
منها.مميزا إلا الصزة بعتالث، كقوله فيه، حرغ ولا جائز، إنه الراجح• 

هومنفردما منه الشحم لأن تحهول؛ هل.ا شحمهاا؛ إلا أوشاة  ٠٠وقوله: ٤٤!-

ركب(.العروس تاج انظر دهنه، عصارة الثنسمت كنب ( ١ ) 
(n،(T ):اظر.)الغني>أ/ي-؛ه



^قضاصمنيه4الإئماسنيءتبل ١٢٢

لابمنالئحم محيط م U ومها القلب، أوعل اش عل وما ٨^١٠، كالأي 
اiؤلم٠مول مخيها إلا باعها ؤإذا تحوز، لا فإنه شحمها إلا باعها فإذا به، الإحاطة 

لاتحوز.إنه أيما: 

علالمخي حتى أيما كيلك وهو تحوز، نه فالدهب رأسها إلا باعيا ؤإذا 
لأنهامتثناوه؛ تحوز فانه منفرد حزء وكل والألية فالمخد حائز• إنه الراجح• القول 
أورجالها، أوإلا رأسها، إلا أو رقبتها، إلا وقال: الشاة ياعه فلو بالمشاهدة، معلوم 

يالمشاهدة.معلوم هدا لأن جائز؛ هذا كل ألتتها، إلا أو يدها، إلا 
كبدها.إلا الشاة هده ُعتلث، لوقال: لكن 

كدللث،والقل.، يشاهد، فلا داخلة لكنها متميرة أما سلن، لا الكبد ثقول: 
فهدهداخلة، لكنها متميزة، والآكل داخلة لكنها متميزة، والرئة داحل لكنه متميز، 

مشاهداكان ما أما واسر. وع يجرج حتى انثظر ومول• يصح، لا أنه يظهر الذي 
يه.بأس لا أنه فالصحيح معلوما 

للعلمهلم.ا:زول إن نقول: ألا الكبد اخاء تحوز لا إنه قلنا: قائل: قال فإن 
الوقت؟نفى ق اللمهيمة سديح كان إذا خاصة 

إذائثكل هدا إن ثم الئيء، هدا عل الماس بمجاثر لئلا تحوز، لا الحراب: 
صغثرة.الكبد وصارت ا>سثناها 

العروس)ثرب(.تاج انفلر والأمعاء. الكرش يعش الل.ى الرمق الئخم هي )١( 
اكنىرأ/حي(.رآ(انفلر:



١٢٢ةتاباسءرباباهيا< 

لأناينمحمحخارهحuثإن 
ومحا•

بجُ:َلأص،ثئنأج؛ِمااا.

يكفي؟فهل بدلك رصي لكن ؤإذا ت قتل وإن 

الكبدوأ-ءمجنا ذبحناها فإذا راصيا كنت إذا ت ومول يكفي، لا فالحواب! 
القيمة.من وثنل فاسثنها 

المحاعن تش ت الخم لأن الخم؛ يعارض ولا يمح، أنه الأول المحح ا ١ ] 
الحملوامحقى أوغيرها أوبعيرا شاة الحامل باعه ؤإذا معالوم، وهدا ٠. ر يعلم أن إلا 

حائلا,باعها فكأنه 

صالآنسبمشمح.ص:تياكنرام
والابتداء.الامتماء بين وفرق ثعويضر، ابتداء وليس امتماء، اميساءْ إن قلتان 

حناأومتا؟أوعترج أوأنش أوذوا أواثكن واحدا يكون أن يمكن ئائل؛ قال ؤإذا 
وقدرالأسماء، بابه من هدا لأن الغرر؛ باب من أنه علينا م_د لا هدا كل ئلنات 

وهدا؛نله•يصح، البح فال حائلا أنه؛اعها 
الوصع؟من البهيمة ممون ربا قائل• قال يإذا 

حديثمن (، ١٥٣٦رغم)والزابة...، الحائة عن الهي باب اييؤع، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
بمحوْ.ق.بممح، عبداف بن جابر 

من(، ١٥ ١٣رقم)غرر، فيه الذي واليع الحماة بع بطلان باب التؤع، كتاب ؛ ٢٠١م—أحرجه )٢( 
هريرةابى حديث 



^بجضاد؟اهميصالإضاسبجءتبل ١٢٤

ؤإوهنا، ها صح الحمل انتئناء يصح ويثات يحر، حاملا جاريه ؤأ ءإف 
تن وجها هميه ثم، يصح لا إ قلنا 

لاثهانقاءقالحميمة.لايمح؛ أحدمحا: 
يالشزط،انتثناوه يصح لا ما ُالثزع منتثتى يي مد لأيه يصح؛ والئاق! 

'•١١٧^الأمة بدلوي 
ءمء  ويرأنه مدر لو فم للواسر، يالننبة قليل لكنه وارد، احتيال فهذا ماتت، ؤإذا قلنا: 

تعدىاصتناه الذي الحمل صاح..، ان ت، يئاي" الحمل، بسما يممهت لم البهيمة فإن 
ورصي.خاطر هوالذي الشري وممون عليه، مضمونة إنيا مول: حش عليها 

صحيحالبيع فان حملها واستني حاملا إذا أنه الصواب حال كل وعل 
الختر.يناق ولا صحح والأستثتاء 

الكسي.؟وب؛ن بينه القرف( ف،ا الحمل. استثناء يصح قلنا: قائل• قال فإن 
1زلا فالحنل الأجزاء، فهوس الكبد أثا ئتفمل، الحمل لأن ننم، فالخواب،: 

حائل.أما عل باعها كأنه لأنه الراجح، القول عل باسثتائه 
^^لمح؛لأنكلواحدِضاصل؟

بأس.فلا فيها الأف الوجود اللبن واسش لوئا شاة لوباعه مثلا ننم، فالحواب: 
فإنهبائعها حملها وامتثتى برقيق، حاملا لوكانت، كيا يصح أنه الصواب آ ١ ] 

يمللئ،لا يالشنع المسقتى لأن أقوى؛ يالمع والقني يصح، أنه فالصواب به، بأس لا 
وهيبالحر حاملا كون كيف لكن أقوى، اسثناؤ0 مكون البيع، عليه يعمي أن البايعر 
أنة؟



١٣٥اهيا( رباب اسع هتاب 

ثصصح. وسواقطه، وجلده رأته وا>سئنى مأكولا حمواثا يلغ ؤإل 
بولغ،مر ١^٠^، هاجرإل ج؛ذ البي. ُُأل روي ولن معلومه، ثي لأله عليه؛ 

أ.نLثها®ل وثزطاثة ثاْ، منه داف«ردا مره، ابوبكروعامربن مدهب 

مثلا،زوجته أنبما ظى الواطئ يكون بئبهة وطئتا لو فيا تحور هدم ثقووت 
كانلو لأنه عليه؛ أتلفه الذي هو لأنه لتيها؛ صانه وعليه حرا يكون الولد فإن 

للثتد.رمتا الولد ممان نكاخا 

—وهىوالثواقط معلوم، والرأس معلوم، قابلي يصح؛ أنه واضح وهدا [ ١ ] 
يعقدهاالند وامتثتى الفخذ امتثتى لو حتى ذكرنا ما وعل معلومة، ~ ^٤ ١٠۶٤١١

هوابلد.واثو_ا فهوجائز، الألية أواستثتى الرقبة استثتى أو 

إلنسبته علمتط مواء معلوما المسقنتى يكون أن الثنيات باب، ق والقاعدة 
قفيزا.إلا الهلعام من الشره هذه بعتلث، ءالت إذا فمثلا يحلم، لم أم منه القني 

وسالمآله وعل عليه اطه صل والجي معلوم، المميز لأن الراجح؛ المول، عن، يمح 
ارئبىضاكياإلأأنممر(<ااء.

منه.ثاة إلا الئهليع هذا ثعتك قال؛ فلو 
ؤإنمعلومة، لأما يمح؛ فالامخاء القيم اؤية متالغثم كانت، فإذا تفصيل؛ ففيه 

ئقول؛المقول ف مؤ فيه محح الذي الراجح القول عل فإنه اؤية متمحن لم 
طها٠نتز قال؛ فإذا ما، يأق الخيار هللئشرى نحتارها التي بالشاة أتى فإذا يصح. 

س(، ١٥٣٦)رنم والزابة...، الحائلة عن النهي بابه التؤع، كتاب لم؛ م;معتاْ أحرجه )١( 
ئ؛هبمنمحا.عبداض ين جابر حدث 



سقضاه1يهمصالإئم؛سيضو ١٢٦

ثهسذبم؛ةثويصلإامحىِسذ:جمالإمح، ائثغ لإن 
إلمعه ادهبوا قال؛ محاها، ومزط ثايه، اقري وحل ق ممى انه لأ.قئئ 
منثمنها.^١^١ حناب وأعطوه ^،أنشثمنها، Jjijقإل الثوق، 

بمرةالله.ق ومول وأصحاب، بن؛ابت،، ويد محي ثاوت الشاض وعن 
'*رأسامثل رأتا أذثنية يش؛ بالئزوى• زأنها واشرط ريل، باعها 

نفى.ما إجازة باب، من هذا لأن العمد؛ إعادة إل تحتاج ولا الح، صح 
رآْ،إذا الختار وله يره لم ما بع يصح يقوون من العلعاء من أن عزفنا وكعا 

احتلفإما أن ةاءدْت هنا ئأحد أنه والهئ رآه، إذا الخيار وله يالصفة البح ؤمبمح 
ثأئأن ثد لا مع. لمن ثقول ولهذا الحل؛ فته فالأصل المعاملأيتج أنولع من فيه العل،اء 

المعاملة.منعنا المانعة الأدلة عل ينطبق أنه ووجدنا الا.ليل حاء فإذا بالدليل، 

الرأسامتثتى فلو بالمشاهدة، معلوم الأف المتتتى لأن يصح؛ هدا وعل [ ]١ 
الأليةاشتراط أيما ذللت، مثل أن وذكرنا يصح، الأكائ— —وهى أوالوافهل الحلي أو 

معلومة.هده لأن ذلك؛ أشنه وما والعضد والفخد 

والرئة؟واكو_، الكد يزط أن ذلك مثل إن تقولون: وهل قائل: قال فان 

معلومةفلينت ، الخوفباطن ق فهي معلومة غر هده لأن لا؛ فالخواُت،: 
ؤالقلب، وكل.لكا وكرا، صعرا نحتلم، قد والأكباد ؛المشاهدة، 

*n*



١٢٧هابااسع)باو،اثي|( 

محل

إلركوبه انرط كجمل معلومه، مدة منثعته و\)نظر ثسا، ب1غ ومذ 
تإصح؛ تنه، خدمته وعد نهذا، حظإىو\ انتش ردار معم، مرصع 

عثه.متثى المدينة® إل ظهرْ وافرط حملا . الشر رح انه جابر• روى 
محةا١'.ي خى زلأبجائ 
طقطهُ لأَو ثوثه؛ لإ:وئة عزصها ١^ نل ش محفس ظِذ 

انتاجزها....................................................لؤ ما محامتة بمنها، 

من\أثذي اشر ^١ الأكائ أو ابلي أو الرأس امفاء انائ اشترط إذا [ ١ ] 
ا،لولفقال كإ البائع استثناء يسبب ملكه ق ثدحل لم لأنبما قيمثها؛ عليه فإن يبحها 

زءة\إدة.

طلها؟لأذالأمحناإونهبمها 

بالقيمة،عنها عوصى مبح ٌنيء م، مقناة لهي التقويم ل دحلت لأما قننا• 
نجببانه ولوقيل هوالظاهر، وهدا بدله، برأس يائ أن بد لا ت مول أن يمكن فلا 
لهوجد•أمكن إذا مثله برأس يأف أن 

أنبد لا أنه ذكر معالومهاا مدة مشته واسثتى ثقا ررومن؛؛؛؛ ت لف المؤ وقول 
بجملمثلا وصزب أيصا، معلومة ا1تفعة تكون وأن معلومة، المدة ثكون 

بسهن معس، زمن إل ركوبه اثرط لو وكن-للث، مص، موصع إل ركوبه اشرط 
بأس.فلا الزمن محيا 3، امتماله نؤع 



سقضاه1همنيههالإئمأسنيصبو ١٣٨

الاوهس،؛قياس ي يصح عميل؛ ابن مماو المدة، طك، إحاوت؛ا البائع أزاد نإف 
كاكأجرا١لص لأن4 

يلم،ؤإف عنيه. حى المئمعة؛ قيمة معلمته الع؛ن، المسرى أيلم، ؤإف 
سب ب... ب ب .... عمومه، ف، 

-ها،أحي أنا أجرها- الباغ أن رأى لثا المثري قال لو لكن صحح، هذا [ ١ ت 
ذللمثج؟يململمثؤ فهل الشمعة. ول 

لأنذللث،؛ يملك، أنه الصمحح ولكن يملل-،، لا أنه كلابهم ظابمّ ابواب■ 
داموما عليه، صررا فيه فإن يسكنها الباغ غثر إنان يأق أن عنه الضرر ذي من هدا 

الأصل،معه لأن غره؛ من بيا أحي مشربها فإن بها يتمسلث، ولم عنها محل قد الباَع 
قنع.واآنفعة 

الباؤعإن ثم المثري، فقبل ٌسة مئة سكناه وامحتنتى بيتا رجل؛،٤ ذللث،ث مثال 
لا؟أو ذللث، يململث، فهل الثنه، هده البيت، يؤجر أن اراد 

ا1شةلأن ذلل؛،؛ Jملل؛، أنه عميل ابن عن ونمل يملكه. الولمذت يمول الخوامح—،! 
وؤجر0ألا يشزؤل لكن يؤجرْ، أن فله سثة لمدة ييئا يستأجر كالمستأحر للبائع" ~أي• له 

فأناتؤجره أن تريد دمت، ما ت للبائع قال البيت، مثري أن فلو صررا، منه أكر لأحد 
^طيلث،الأيرة.فهل:طك،سأولأ؟

لايملل؛،.أنه الممهاء كلام ظاهر الحوابؤ; 
تؤجرهاأن تريد التي الأجرة حد للباغ- يقال وأنه ذللث،، يمللث، أنه والصواب، 

يضزونه.قد أنانا عاليه تدخل ولا المثري، س به 



١٢٩الثنما( باب اسع) كتاب 

؟َُْ,ََ-مَْ ٠ ََْ,َ . ..ِ َ. ِ ءِ ،ءك ُ ْ كَْ،ُّ فالإ:طزئةانشري، جهة من المسه لإ:نلك، اتائ لأن محن؛ لا ن آ^ 
منهامحتش الذي وا-قائط بثتتتيا، موبرْ اليعه النحلمه لوثلمت، كإ لة، عؤزصها 
مطل١ا.ئن عل أحمد كلام ؤزمحنز شجترة، 

محإلالمقري، يد 0نقنتا0َفي ا1سة ويكون صح، العين المقري >•؛؛؛ ؤإف 
الأمة•نهولكويئجِفي عيب، لأمه الخياد؛ نله به لمبملم 

ململثإأن رؤئج، إلاِفي ظ لا لأمه بجح؛ لم وطأها واسس أمه باغ ومن 
أ.للحمل يصح؛ لب معلومة عم مده انتثنى ومن يم؛ن• 

المثري؛عل صإل فلا الني( هذه لوتلمت أنه فالمعن المتعين، هو هذا [ ١ ] 
بتجديدلا بالاستياء مالكها ؤإنإ المثري، جهة من المنفعه هذه يملك، لم المائع لأن 

علأبقاها للأصل عة دمتكون التي اثفحة اثى و أنه بالاّسماء; وذنمى المنم،، 
قمءل إن ولكن المثري، عل صإف فلا تلمت، لو أما التعيرن فالصواب، ملكه، 
للبائع.الأجرة يقمن أن يتوجه فهنا تلمها 

حشفه ساكنا أبمى أن عل ألم، بمئة يني ينتلث، مثلان يمول( أن ذللئ، من ]٢[ 
يذكرأن بنزمحل صحح ذللث، أن والصحح يصح، فلا معلومة غجر المدة فهنا بتئا• أجد 
لأنبه؛ بأس لا فهذا سنة. حلال، ق بيتا أجد حى ئكناه اسقنمت، ت يمول، بأن أعل، مدة 
الأمشاء.ئدة اذه.تإ الثنة قل محتا وخد فإذا تنة، الباتحر أنلمزكن الشتري عند U أكؤ 

إلالمللئج انتمل باعها إذا لأنه يصح؛ فلا الميعة الأمة وطء المائع استثناء وأما 
أوماعقأددتي^ا حمحْلؤفلمثيجمهم نم دأمح، ؤ عك؛؛ثايقول؛ واف المثري، 

يصح.فلا عنه، المنلاج انقل وهنا ٦[، ]الومونتْ— ه تثمم ملكت، 



سقضاهاهمنيه،اسممأصربجضل ١٤٠

uU  الييعفي القموط
Mه M  ل

هوالفري،؟فإ ثيء، ق وشروطا ثيء، ئروط لدينا أن ثعلم أن نجب ]١[ 
وجه؛زثمن القرى الحواب؛ 

عليهيثوثف الثيء• ل والشروط صحته. عليه يتوقف الثيء شروط الأول! 
الثيء.ذلك له شرط فيمن لزومه 

فقدإذا ث،انية البيع شروط ملأثقول. صحته. عليه يتوقف الثيء شروط هقولنا! 
اشرطفلو صحته، عليه موقف لا البح ق الشروط أما البح، يصح لم منها واحد 

قالخفدباطل؟^ضل:إذا؛قأنهمركاف 

العبن.أن له ثزط ش فقول له، شزط فيمن لزومه عليه يتوقف لكن لا، الجوابط• 
والفرقبالشرط، الوفاء لعدم زدْ، شاء ؤإن البيع، أممي شاء إن له؛ الخيار كانب،ت 
ملمن موصوعة الثيء 3، والشروط الشنع، مل من ءضوعة الثواء ئروط الثاف؛ 

الفري(.هو فهن.ا ذللئج، أوغير أوإجارة بيع المتعامالن 
سواءمزعا ثابتة مروط الثيء مروط فقول! ئالثا! فرقا ئزيد أن ؤيمكن 

شرطه،تحل مما كانت( إذا ثابت فبعصها الثيء 3، الشروط وأما مشرط، لم أم اشرطت، 
منطه.تحل لا مما كانت، إذا لأخ محرم وبحقها 

3،البيع 3، فالشروط الثيء، 3، والشرط الثيء مرط بغ، يروق ثلاثة فهدم 
المتعاهدان.وصعها التي مي منا الدي الثاُ-ح هاوا 



١٤١ةتاباسعر0باضرطشاص( 

أصرب•أربمؤ عل وهي 
َلأأثنوُ؛^١ زاودبالي_،، لككي، الإع، ئئض من ص نا س: 

^^^ُتائلآاىِضاضالم
ثزطيهدا والرهن لكلخياووالأجل مصلحته، هومذ ما اكاف؛ 

ا.مواصعها ق وذؤث0 يه، الشنغ ورذ لازم، صجح 
توهوثوعان العمد، ممتقى يناق مرط اكالث،ت 

أللأبماوئ،،ثلأ:لإف،
أن!ذة، ؤإِلأ أنشعي لا، أغو نأن نَلأبما،ثلأبمق، 

•باطل؛• ثرا محيا الباع، نثل فته محر 
يحكمالثمذ. وأسلمك الست لمني تأنك بنزط وقالت بيتا عليه ُاع مثاله [ ١ ] 

العقال.هومقتفى  ١٠^٧٥لأن يثزط؛ لم أم ثرط سواء له، أر لا الشرط هذا 

أوهبةببح ثنت كإ فيه أمئف أن يثزط المشري! وقال البيت باعه احر• مثال 
العمد.يمقتفى ثابت لأنه له؛ حاجه لا فهدا ذلك أوغجر أووهف أوصدقة 

الشرطحيار يعني! هنا والخيار كالخيار، العمد مصلحة من الشرط هذا ]٢[ 
الأجلوأما الحقد، مصلحة من فهذا نهر• لمدة الخيار ل ؤيقول؛ دارا ينعه أن بمل 
وأماوكذا، كذا لمرة الثمن توجل أن بثزط البيث، هن-ا منك اثرين يقول• فبأف 

الضأمينأما وكذا. كذا رهنتي أن بنزط بكذا عليك يعته يقول• بأن فوانحح؛ الرهن 
بضامن.له يائ أن فهو 



صضامايهمهاهالإئماسبجءانمو ١٤٢

اسربما١١ولأءهات أهلها ئافرط برينه، ثراء أوادمحتإ لثا لعائثه المى.ؤ لمول 
افِئاك، و ليز ثزطا اشوط ررتن قال: م أي• لئن الولاة قاى مأغشها، 

 ،Jعش.ئممق شزط« مة ؤإذ'كان يهنثاط

ووايتان؛محه ١^^؟ بمني وهل 
برينه.يدينا د؛ ينلا إحداحا 
الثمن،مى ئمابلته ل، ما ود وجب الشرط مسد إدا لأيه يمني؛ والثانيه! 

محهولأااُ.١^٢؛ مصر محهول، ودلك 

روايتان!مميه يعتمه، أذ ثزط يشريه أف الئاف• الئؤع 
^^^فيمحاي،قايظوه.

ءم فإذاصحح، والعمد فاسد، الثزط أن الخدين، عليه دل ما والصواب، [ ١ ل 
باطل،والشزط صحح، فالعقد ليايع، أي! له، ولاءه أن الحبي الذي؛١٤ ايايع اشرط 

أهلهاواشرط ر?.بمهااشربما عائشة الؤمنين أم أن ٠ حديث،أرير؛ا ذلل؛، عل والدليل 
شرطإذا ؤثه الثيع، محفل ولم الشرط، هذا ه الى فأبطل لهم، الولاء يكون أن 
ذلك،.أشته وما فيه، ثتصزفح وألا مملكه، ألا عل هذا Jعتلث، فمال! يمللث، ألا 

ملئا.يبيعه لا I يعني ٌ ررولابميم وقوله• 
لأنمقالند.»ولأيتتيى«ثعنى; وقوله: 

ومسلمت٢(، ١  ٦٨)رقم نحل، لا البيع ق شروطا اشترط إذا باب الثيؤع، كتاب الب٠حارىت أخرجه ( ١ ، 
)?ففهتؤك.عاتشة حديث من (، ١٥٠٤)رقم اعتق، لن الولاء إنا باب العتق، كتاب 



١٤٢ةت1ب،اسعربمباثروطنياص( 

ئعلالبئر.• محاجاوْ كعتمها، بريرْ افرت عائثه لأل يصح؛ والئاتة! 
منثحقعتق لاثه ١^->^؛،؛ ١-^> ق علته أجير العتق من الثرى امتغ إن هدا 

ه،يهيلإمحعقه/
ثزطم ي ا1ئزوط، مي ثوجن لا الئزط لأف ء؛ بجت لا واش: 

ؤ0الثم،. كئثزط الفنخ نحات واتأإع نلكن:قئ ئ، لإ صمثا أز زخئا 
أمةالميع لكف ؤإف العتق، ثزط مصه يإ المقري عل البائع رجع العبد مات 

يي\'ا.لأن ذمح'\ى ئا-ظبجا١^ 

الثنطواكاز؛ت فاسد، الشزط إحداهمات ٠؛ روايتازُ ففته يعتقه أن إذاانرط [ ]١ 
غزضر.ذلك ق له ندتكون البائع لأن صحح؛ الشزمحل أن والصواب صحيح، 

الشتري؟فائدة فإ نمقه أن انزي عل اثلاط قد ^٠ ٧١كان إذا قائل: قال فإذا 
له.الولاء يكون أن فائدته قلنا: 
يعتقه؟أن الشري عل واثرط باعه إذا الباغ قائده ما قائل• ئال، فإذا 

العنديعتق أن يستطع لا هذا الرجل يكون فربكا الثمن، ياحد أنه فائدته يلنا؛ 
أنهالمعلوم ومن يعتق، أن وشزط فباعه مال، عندء وهولسر، نمق، العثل• أن وهويرعب 

محصلما يكفيتؤر يقول: هو لكن كثرا، الثمن ينقص فوف نمق أن وشرط باعه إذا 
صحح.غرنحن له المسألة هدْ ق والمتري البائع من فصاركل الثمن، من 

؟امحم فكا العتق من المثري امثع إذا قائل؛ قال فإن 
القاصي.أعتقه يفعل لم فإن عليه، أجر انمق عن امي إذا أنه الصواب فالحواب: 

\دنني0إ-لأ\-الأ\(.)ا(انثلر: 



اصضاهاينيصاسممأسبجضو ١٤٤

ذضمصلحته، هومن ولا العمد، ممتمحى يناق لا ما الرابع! 
أحنى،عنتا يييعه أذ بثزط يبيعه أف مثل آحر، عمدا يشرط أف أحدحا! 

يمندداسد ثزط ^١ ينّتنلم،، أو منه، يشري أو ينلمة، أو يوجزه، أو 
محالثع« و ^ ولا وتلفت، بجع تحر »لأ ئاَل: M الض لأو به؛ ١^ 

^١؛.^؛!١ ضبخنِفيمم، وش صحتح. حديث هدا وبزؤأ-' 

مقتفى، jUjلا ما وهو تامة، معرفة وعرذ4 أن بد فلا حدا، مهم الرابع هذا آ ١ ت 
يملمكوالمسري بالثمن، ينضر والباع علمته، هو ما عل يبمى العمد أن ومعناه العمد، 

متق،وما والأجل، كاوهن العمد مملحة من يعنى! مصلحته، من هو ولا بالئلعة، 
أحرىعينا يبيعه أن بثرط يبيعه أن مثل آحر عمدا عليه يشرط أن أحدهما نوعان فهدا 
فاسدالثزط هدا إن المؤلف! يمول، سيارتلئح. عل ثبح أن بثزط ميارق أبيعك قال! 

للحمد.مفسد 

الثاق،البئر يلزم ولم الأول،، البح لمح للحمد• مفسد غجر فاسد إنه ولومحلتا! 
يمول!المؤلف لكن سيارته، يبيعه أن المثري يلزمه لا لكن السيارة، يبح أن صح يعي• 

مصلحه،فيه لأن حائز؛ الشزط هدا أن والصحيح الثان. ولا الأول، لا العقد؛ يصح لا 
الحل.المعاملات ق والأصل مضزة، فيه وليس 

فتكونمايعر، هناك فليس ميارثك. ل ثييع أن بثزط سارق اسعك قال! فإذا 
لأنهثارة؛ العن يتخل أن يريد لا كيلك والباع عنده التي سيارته يريد لا المثري 

الباغ!فقال ييال• ألم، بمئة بيتل—، بعك، قال• لو أيصا وكذللث، سيارة، من له بد لا 
أشميه.ييتا أجد حتى سهرين لمدة بيتلث، توجرق أن بثزط ييال ألفج بمئة بيتي أييعك، 

مغأولأص؟فهل 



١٤٥ةت1د،اسعردادااهموطياص( 

صحح؛أنه والصواب آحز، عقدا عليه ثرط لأنه يصح؛ لا المؤلف كلام فتل 
وفيهوصرح، واضح ثيء فكل ربا، ولا غزر، ولا ظلم، لا مائع؛ هناك ليس لأنه 

مصالحة

لأنالأستنلافح؛ غر وهذا مي، أي! سلما، يعمليه يعني!  ١٠ررأوسلقه قوله! 
ءليان،ايح أن ماغ عندي ليس أنا يهول،! يعي يلفه فمعنى هوالقرض، الامتسلأف، 

سنة؛بعد إياه أعهليلئج ثمح حب ثمن ينال ألف مي يعطني أن بثزط لكن مثارق، 
إليه.أسلمت، الش الدراهم ومن الثارة نئن من السيارة باع يتقيد أن لأحل 

عنديليس فمنت،! سثارتلث،. عل بع يقول(! رحل جاءف أحرى؛ بصورة واكال 
رزثمن ريال، آلاف، عثرة إل سلم يعي• تلفي، أن يثزط لكن عللث، أبيعها ماع، 

أولا؟تحوز هذا فهل سلم، وعندنا بح، الأف فعندنا سنة. بعد أعهليكه 
اثزاطفائل.ة ما لكن جائز، أنه والصحيح تحوز• لا يقول،! المؤلف، الخراب! 

ستة؟بحد له يلمه لرز ثمنا الشري إليه يلم أن الثارة باح 
الثارة.ثمن ْع إليه قدم النءتم( الثمن من يسثميد أنه فائدته الخراب! 

الست،ثبيعني أن أؤيد وئال،! شخص إل حاء مثاله! منه* يشري *أو قوله! 
لأنااغربي؛ البيت، مي ئثري أن بثزط لكن ماح، عندي ليس ئلتح! السرفي• 

ألف،بمثة للترقي البح فعمدنا ماغ• عندي ليس فقال(! سواء. البينتان يكون أن أريد 
أنهوالصحيح تحوز، لا هذا إن يقول! الولف، أكثز، أو باقل أو ألف،، بمنة وللعربي 

بثمنخميعا امراهما أو حاصا ثمنا منهإ واحدة لكل ئ وسواء به، بأس ولا حائز 
بأس.فلا واحد 



صاضاهايهمصاسممأستيضل ١٤٦

إليودي لئلا يجوز؛ لا الذي هو وهدا يتقرض، يعني• 'رأويستسلما،ا ت قوله 
ررلأت النيقال ولهذا همرم؛ نفعا قر الذي لف والنفعا، محث محلف 

بأسلا فقال• بيه عليه سع أن آحر من رجل محللب ذلائ،ت مثال ا، وبع٠ار تاق يجل 
الباعلأن نفعا؛ جث محلئا محلفه الشري فهنا فلفه، ألف. مئة تلمني أن بشزمحل 
القرمحى،ياخذ لكؤ، سعن مثه يهاوي ما عليه يثع ومحوف أقراصه يراعي محوف 

ثمنمن له نزل ولكنه أك، المثة الباغ محيرض لأنه استفاد؛ الأف القرض فثكون 
امايجوز لا لهذا يالنزمحل وسلف، بح اجتمع إذا فلهذا له؛ منفعة يكون ما البين، 
ذنطذلأ1ز.بدون 

،وسلفنا، يع يجل ررلأ د1ل; المره لأو به؛ العقد يمتد ئاسد ثزط ®دهد«ا قوله! 
يقول؛أن لأحد يمكن فلا وبع"• سلف يجل ررلأ الرسول.! قال إذا أنه ومعلوم 

أبدا.حلال ذلك إن 

بيعكل يقول؛ العناء بعض آ، ر بعا، ق نرطان ررولأ ؛ وقوله 
الحقدمصلحة أو العقد مقتفى من الثزءلان كان مواء فامد، فهو نرؤلن ثضنن 

سياقق نكرة وا)ثرءإان،< بع"، ق ثزطان رالأ مصشحته. ولا بئقتضاه يتعلق لا أو 
\ضظثإ.

رقمءندْ، لس ْا يبح الرجل ل باب السوع، كتاب داود! وأبو ؛(، AU/Y)أحماو أحرجه )١( 
(،١  ٢٣٤)رقم عندك، ليس ما بح كراهية ق جاء ما باب الييؤع، كتاب والرم،وىت (، ٠٣٥ )٤ 

عمروبن ب-اله حديث، من (، ٤٦١١رقم)البائع، عند ليس ما بيع باب اليؤع، كتاب والنسابي؛ 
العاصابن 

اق.)؟(هوجزءمنالاوين،ال



١٤٧كتابالبيءربابااقر1طنيامح< 

علمحمل أن محب عثؤألصة؛ْوآقلأأ الرسول كلام إن يقول! وبعضهم 
محظورباجتإعهإ صار اجتمعا إذا شرطن عل ثزطازرا ررولأ قوله: فيحمل المد، 

مدالمتثنفيسضمح.مءئ،وإذا 
أراده.هيأكلأْؤئم الرسول يكون أن يعيد فهذا الشرءلين محرد وأما 

هذهيزين أن البائع عل الشري وشزتذ بيتا ثخص عل رجل؛؛٤ ذلك: مثال 
شرءلان،فهذان الثانية، للحجرة باتا يفثح وأن ديكورا، فيها محعل يعي: الحجرة، 

حرام؟هذا مول: فهل 

شزؤلإذا أنه الراجح أن ذكرنا كإ وكذللث، حرام. هذا إن يقول: أحد لا الحوابح: 
اليإن فثول: هذا وعل بمر، لا ذلك، فإن أحرى أوحاجة بيتأآحن عليه يبع أن عليه 
اجتمعاإذا ذنأبأ كل بيعا؛ ق ؛اسزطأن يقوله؛ أراد وملم آله وعل عليه الله صل 

محظور•متها بواحد محصل لم امردا ئذا محظور، باجتاعها حصل 

يبيش عن ش ه الرسول ه وسا ثبمة، و ببمى عذ 'ردهم، قوله؛ 
سعة؛اق سعتان  ٠١قال: من فمنهم الحل،اءمحيون؛ لأن منه؛ هذا إن قال: من لكن ، ببمة 

ق١اسعتان قال: من ؤمنهم نيئة. مثرين أو نقدا بحثرة الكتان، هذا حذ يقول: أن 
كتا؛لئ،بسيعني أن بشرط الكتان، هن.ا يعتلئ، يقول: أن ببمة® 

علالحد.يث، يهلبق أن بجب فإنه الحديث ميرّ عل يممقوا لم العل،اء أن دام وما 
قالحيث، تماما العينة مسألة هي بيعة ق الثعكن أن عل دل، والثنة الثق، عليه ثدل ما 

ثنحهبممحّالعاص عمروبن بن عبداش حدبث، هن ١( ٧ ٤ أحمد)T/ حرحه أا 



^قضاهانيشصاسمماسبجضل ١٤٨

صوممئلتأنسأناو«اُ
هدهت قال شخ2س عل سيارته يبيع أن مثل موجل لثمن شيئا يبح أن وصورما• 

ثمالشري، فاحدها موجل، الآ0 فالثمن منة. لدة آلاف بعثرة  iilLipيعتها الثارة 
الأول،التيعة هنحة•' ي بيعتان فهاتان فباعها، نقدا. بث،انين بنتيها وقالت إليه الح عاد 

الثانية.والثحة 

فثدالأول بالية الا:ع أخد إن الثدا« أد أدكثمحا ررمق الرمول قال ولهدا 
أي!باوكهإ، أحد الثانية بالبيعة أحد ؤإن ؛، jy^jمئة أحد أنه الأمر حقيقة لأن رابي؛ 

بانمصهإ.

الواجبفان المجمل، كلامه يفر ما التي. كلام من وجدنا إذا أنثا ومعلوم 
وهو، ;؛^١^٥ ثيميه ابن الإسلام شخ يه فثره الذي هو قلته الذي وهذا يه، الأخذ 

عليه.عثاز لا واصح 
علحيلة لأما محرْثتن؛ ذكرت الذي الوجه عل بيحة ي البيعتان كاب ؤإنإ 

دريعة؛ؤإما حيلة، إما فهو مقصودة، غر بيثهإ مالحة بإدخال والمصل النسيئة ربا 

،حريرةاا ؛ينهإ دحلت، بدراهم رردراهم البيعه هذه جهبمتعا عثاس ابن سمى ولهذا 
القإش.من قهلعة ثعني: 

أبي(حدث من ٣(  ٤٦١)رقم يعة، ق ؛١٤ فيمن باب ال؛وع، كتاب داولت أبو أحرجه ( ١ ر 
يخهبمنن.هريرة 

(٤١٤٠-٤١٠٩/٢٩>٢(مح٠وعاكاوى)
ابنحديث من (، ٨١٦٥)الأوسط ق ايغءر وابن ٢(، ٠  ٥٢١)/الصف ق شيبة \وا ابن أحرجه )٣( 

ءباس؛مبممحا.



١٤٩اسع( خمؤ باب اسع) هتاس 

منالوط،لكثت إدا مصح المح، ق الباَع منفعه الفري يفرط أف الئاف■ 
ويفرطقلعه أو قميصا، حماطته بائعه عل ويفرط ثوبا، يفري أف م؛ل 

■وذ'ذغ\ع

ثطنمن اشرى ممة ثن محثد لأف ظ؛ و:دئرط طا أو 
قصح،ؤإجاوه، زلانثبح قلميثكر، وافثهردلل-، حملها، عليه وثرط حف،، 

واحد.عمد داومِفي وأجرم عبده لوباعة كإ 
 ،Jاiي:ائعها -تزثا اوئه ئفدي افوط ان الخزش: نjk ،القد

اتاحلإو الئاؤع، إل لإمحصائه وشبهها الصورة خدم دنله بجس أف بحثثل 
عللها.الإنتمصاء يريد وا1نري بمه، منها ثه لشمي مذ قطعها يريد 

عقداثرط لأيه الباغ؛ منمعه فيه ثرط عقد، كل إل حكمها يعدى أذ وعقمل 
ملهاآُ.ما قأفته مد، عق 

>>قميصا<<.قوله: عل لا اامبا« قوله: عل معطوفة [»_« ]١ 

اشرىمثل• المح ؤ، نفعا اياح عل المسري يثرط أن هي المسالة هل.0 ]٢[ 
جلد.قهلعة أو ثوبا محيطها أن بثزط بعثرة منك اث-ريتها وقال،: ماش قطعة منه 

الأولق وهو نفعا، الباغ عل المشري اشّرط فالآل ثعلأ. محرزها أن بثرط وقال: 
هداإن المؤلف: يمول المح ل الأف والمتفعة ابلي، حرز الثال ول الثوب، حياطة 
المح.ق الباح منمحة الثرط لكن جاتز، 

الثوبهدا منك قال: لو مثل المح غر ل اياح منفعة شرط إن أما 
ؤإحارة.ح وهي الأول المسألة هي هذْ لأن تحوز؛ فلا اشل• هذا ل محرز أن بثرط 



سقضاههمنيصالإئماسيص ١٥٠

البائعمشة يشرط ٠أن فقوله! المح، ق مضة ق رط ث فهي ذكرنا اش السآلة أما 
هوالثرى.والمشرط البح، ق منفعة الباغ عل يثرط أن وعني1 لمحا؛ اق 

محيطهاأن بثزط يعنرة منك اشريتها وقال! قإش قطعة منه اثرى ذلك! مثال 
المثريأن يعني! البائع، منفعة أي! منثعة، ثرط الثزط فالآل فوايى، متصا. مل 

عللكن الفاعل، إل الثعة إصافة باب من البائع منثعة فهنا الباغ، من يشر أن اثرط 
_ilلب-يا.أنه 

الميع،نفس ل كون معا البائع عل المثري اثرط أحرى؛ مرة المسألة فصورة 
ويدكرمميصا. ل محيهلها أن بثزط قال! ريالا بحمتن قإش قطعة اثري واكال! 

نجوز؟لا أو نجوز فهل المشة 

حسيكون أن البائع عل اثرط لو كإ الميع ق منفعة هن>ْ لأن مجوز؛ الخراب! 
المبح.ق منثعة هذه لأن ذلك؛ أثتة ما أو مثلا، عبدا باعه إذا الخط 

قالخلاف عل ينبني فهذا المح غر ل معا البائع عل اثرط المثري لوأن وأما 
محظورهناك يكن لم فإذا آحر، عقدا يثرط أن وهي الرابع الؤع ل الأول المألة 
بايعمن ثوبا اشمنت ذللثحت مثال بجائز، لتس ؛ اآذهبر عل لكن جائز، فهذا ثرعئ 
الآ0الولف، كلام فحل الثال. لوي ل تري أن بئزط بمئة منلئج اشريته له! وئلت، 

عقدينبتن جع يمي،ت ؤإجارة، بجع بتن جع فكأنه اليع، غثر ل المنمعة لأن مجوز؛ لا 
قعقدفلأمsح٠

الغنى)؛/.با(.)ا(اظر:



١٥١ةتاJااسعرJاباضjطهماص( 

جوازم•والمدهب المدمح، روايهِفى الخرقي مال بنا أجن• لم المائي• ويال 
الحطبؤق وقصازثه، الثويت، ختاطه اسرط ان مثل ثزطي، ثزط هإل 

محالة

المحق نفعا البائع عل ائشري اشرط إذا ١^١؛; القاعدة يعرف أن ثيء وأهم 
ليسالذهب عل فهو التح غثر ق معا الباح عل الشري انرط ؤإن حائز، فهذا 

دامتما يصح الرابع التؤع ل صححناه الذي القول وعل ؤإجارة، بع لأنه بجائز؛ 
باس.لا فإنه ومفهومه معاإومة الإجارة 

بمللباسها عل جرها الرطه مئري انرط *إن ممووت ؤتذآئيه الخرش أما 
قااشرى فإذا المت، عزبية— لغة —وهي لثتنا وعل الرميم، هي والثط؛ة ؛، ااعئال«ر

فيحتمليصح٠٠ لا راط! الخر٠يت يمول الباع نحرم أي؛ نحصيه، أن البائع عل واشرط 
قال!صحتها عدم وجه الصورة وهدم العموم، أراد أنه ونحتمل الصورة، هدم أراد أته 

بهاءفائدص! أعلاها من بجزها يسمميد لأنه آعلاها،؛؛ من يقطعها أن يريد البائع ارفإن 
مننحز أن قيئي ائشري وأما أسهل، أعلاها هطف، لأن ابز؛ وسهولة الأصول، 
.أكوها لأنه أثها؛ 

توديلأما صح؛ لا الصورة هذه إن قالت تعال— اش —رحمه الخرش أن فتحتمل 
ثزلع،يحصل تحق• من يمول■' وائشري قوى- من ثجز يمول•' فالاع التتاؤع، إل 

قللنذ،هب نحالما ، iiJ،L^٥١٥ الخرش مكون مهللما، يصح لا أنه أراد أنه ونحتمل 
اثألة.هده 

:ا(محصرا>تي)ص:ا-ا■(.



^قضاهانيشه4اسممأسبجءنبل ١٥٢

لقولالعمد؛ مد معلومه مده ابح منفعة البائع واشرط البائع متمع؟ افرط أو 
إللإءصائه بجح؛ لم يهوله، نقعه امرط ؤإن بيع٠٠ ثزطازق ر>لأ . السز؛ 

اقانعا'ا.

اتيُتاققشارته®خياطق ائلإط أن مثل ئزءفيأ، ئزط اجأ ؤزلأس يقول ا ت١ 
لهوامتدل ثرمحلين، J؛j( م لأنه تحوز؛ لا فإنه أبيص، يكون حتى يعني؛ 

قوله!عل عهلما بع؛< أنزط1نِفي ررلأ قال; ءثإإق4شظ المئر أن بالحديث اأولف 
شرطنيشرط أن يصح أنه والصواب ا، بع٠١ر ق ثزطان ولا وبع سلم، تحل ارلأ 
الثوبخياطة وكيلك وتكسيره لهطب ا حمل عليه يشرط لكذ اليع نفعة مق 

ومصيره.

حائزأنه سإى المح ق لأن ئيع؛ غير ق يعني؛ البائع٠٠ مقعه ررأوأنوط وقوله؛ 
المح.ق الثاح منفعة ثرط إذا 

لالبائع مع اشرط المثري أن معناه؛ ^٠٠ ٠١مممعه البائع رروائئزط قوله؛ 
الباعمنفعة اشرط مول؛ أو يصح، لا فانه المح منفعة اشرط والبائع المبيع، غير 

'رافمزطواحد كل من لكن شرطان، فتكون المع، متفعة الباع واشرط مطلقا، 
الباغأن أو منفعه. وكدا كدا عليك أشرط قال! المثري أن يعني؛ التاع،، منسه 

المع.منفعة اشرط 

رنمءنإ،ه، ليس ما يبع الرحل ي باب البيؤع، كتاب داود؛ وأبو (، ١٨٧)Y/أحمد أحرحه )١( 
(،١  ٢٣٤)رقم ءنل.ك، ليس ما بع كراهية ق جاء ما باب الثيؤع، كتاب واارمان.ي؛ (، ٣٥ ٠٤)

عمروبن عبدافه حديث من (، ٤٦١١)رقم الياغ، عند لتي ما بح باب الثيؤع، كتاب اش؛ والن
;٥^^^١١العاص ابن 



١٥٣هاوااسعرباباصطياّ( 

الأبواب.تركب أن بشزط لاواع1 الشري فقال شخص عل بيتا ؛١٤ ومثاله! 
الباعمن ثزط ثزطان عندنا فهنا منة، أمكنه أن وبثزطء للمشري! الباغ وقال 
تحل،لا هذا ثقول! المؤلف قال ما فعل الباع، عل المثري من وشرمحل المثري، عل 
عقدق سزءلان لكنهإ واحدا، شرطا واحد لكل ؛النسبة الثزطان هذان كان ؤإن 

بع؛؛ق ثرطان ررلأ قوله! أن الصواب أن ومتى للممشري، والثاني للباع أحدهما 
شرهما.محظورا يتضمنان اليوان الثزطان المراد 

الإطلاق،عل الشرطن :محترد القانحى ررخل اشُ-نال-! -رحمهُ الزركثإ قال 
العقدمصلحة ق *4—، ولا محع ألا ثرط كان فامدين أو كانا مواء أي! 

عليهويشرط حهلبح حزمة منه يشري كاذ مصالحته غجر ق أو والض٠ان، كاوهن 
الحديث،.بإطلاق وممتدل أحمد، كلام ظاهر هذا أن ناع، ثكس؛رها أو حملها 

اثزاطإل مقفى الثرطين اشهراط بأن محللا التدكرة ق عميل ابن قال وكدلاائ، 
له.ن؛-ايه لا وما الثلاثة، 

فثرونحوهذأا الحقد، مصالحة من ا ليصحيحين بشزطى فثرها أنه أحمد وعن 
وزعمالتلخيصي، وصاحب، الركاُتط وأبو محمد أبو واحتاره مزحه، ق القاضي 

فيهينير لا الثمن حلول أو المبح سلم كاثزاط مقتضاه من كان ما أن محمد أبو 
قيوثر الواحد بأن وامتشكل فامدين، فثرهما أنه أحمد وعن حلاف،، بلا 

الشرطانأما حلاف، ياترم ق الواحد لأن بشيء؛ وليس التعدد، إل حاجه فلا الحقد، 
اهأءلماا واه Jائ٩رهما، ق حلاف، فلا 

)ا(شرحارجمضصرالخرفى)ميهأ-حهآ(.



سقضادئينيه4اسمماسيضل ١٥٤

قفل

روايتان!مميه بالثمن، يه يهوأحق باعه إف انه المع ل منط هإف 
وأذإياه، يبيعه أف ثرط لأيه بح؛ ق ثرطان لأيه يصح؛ لا إحدامحا؛ 

هممحُمطأنَلأ:نِي
١^.أنة.^١ ص أنث نننود \لي ض ئززى لأنة مخ؛ زاك١ته: 

ا.روايثاذا فيه البيع؟ به د ينيهل بمسالم قثا ؤإف 

محغلورايتفمنان اللذان هما ١^^٠^، و\نؤ؛طن المراد أن هدا ق الصحيح قاك! 
الأصلمن أوكانا يمنيا، لم أحدهما انفزد ؤإذا فاسدين؛احت،اعهءا، كانا سواء ثرعثا، 

مدين•فا 

بهأحق فانا بعته إن أنلث، علميلثا أشرط وقال! شيئا علميه بيع المسألة! هده آ ١ ] 
بالثمن.به أحز فأنا بعثه إن يمول! أن الأول! الصورة صورتان! له فهدا بالثمن. 

قدإذ الزيع، إل يودي لأته محوز؛ لا وهدا وبينك، بيي، العقد علميه ثم الذي يعني! 
الوقت،.ذللث، ق علميه يتم الذي بالثمن قال! إذا أما ثنقص، وقئ السلعة ثنيي 

مقصود،غرض له يكون ند اياع لأن به؛ باس ولا جائز، هذا أن فالصحيح 
معاملتهأساء غبمره عل المثري باعه إذا أنه الباغ وحافر عبد البيع أن ولثفرض 

فيهصرر ولا مقصود، غرحى أنه شلئر لا فهن،ا بالثمن• به أحز فأنا بعته إن فقال! 
الوقت،.ذللمئر ق علميه يتقن الذي الثتن إليه يدئع موقف لأنه المثري؛ عل 

بالثمن،به أحي فأنا بعته إن • يمول أن للبائع تحوز أنه حائز هذا أن فالمواب، 



١٥٥ةتاوااسع)باباضزطنياّ( 

نحل

•ُ ءبصا نإف ملك يه ثئصل لم العمد مد موصبمع وكل 
مزقينفذ ولا نسه، الثمن لكل لو ما قاسه محامد، بعقد مئبوصى لإله 

يديه،ق ممامه مده مثله وأجرة والنحل، المشل بمائه ودْ وعليه فته، المقري 
الئصوب،؛به يقمن ينإ أوثمهس ثلث إذ ويضمنه 

ذلكق ثمنها إل محتاجا ولكن دارا عاليه باع إذا الممصود الغزض من أيصا وكيلك 
-ا\.فلابأس بعثهافأناأ"ما7،-ابالثمن إن للمسرىت مال ثم الوقت، 

حمومحا،علميها ويضع الكشب،، سخ الكتم، ق البعض اثزاط هائل! محال فإن 
للئشزي؟ئلزم الئزط هدا فهل ١^^، وكدلائف 

إذاإلا الأئل المحير عل نحزر هدا ل ثكون لأنه فم، به اوم إذا فالحواب 
لهليس فحينئذ أنمق، مما أكثر كسب قد أنه بمعنى محكر، الأول المحدر أن علمنا 

وءلبمتvالبابا فتح أنه لو الرجل أن علمنا إذا ولكن القلح، لحقوق نحتفغل أن حى 
بأس.فلا يطتعها ألا فثزمحل يتفزر النسخ هذه 

ءدماشخم،أوالأضلأ؟بثزط امحيلأ:دامم محار: قال ؤإن 
يلرم•أن عليه نجب ت فالحراب 

فندموضع كل المعنى! ملكا،ا يه نحصل لم العمد محني موضع رروكل فوله! [ ١ ت 
العقودخمع قبض؛ ؤإن مللث،، يه نجصل لم فإنه فاسدا صار يعي• العمد فيه 

الفاسدةلأمجئلمااش،.



اسقضاهانينيصاسممأسبجينل ١٥٦

علئهحد ولا العصوب، أفته الشنع، إدن شو يديه ق حصل عؤْ ملك لأيه 
حر؛والولد بمكرا، لكثش إف ؟كاربما وأرش ثها، مهر وعليه للثبهة■، وطئ إذ 

لأماوثد؛ أم ا-؛قاريه مبمثربه ولا لدلك، به؛ سبه ثيلص قيهة، وطء مذ لأية 
ملك.عتر لب ولدت 

مص؛نإ المفرط يرجع الماصى• ممال وحده، الثزط متاد حكمئا ؤإو 
}بوأ شمح بإ رُؤع يئئل لم مإدا القرط، لأجل بؤ تمح إيإ لأيه 

s^juLaبه محصل لم العمد يه فسد موضع كل عفليمة؛ مهمة ماله المسألة هده ا ١ ل 
سارةعليه ؛؛٤ مثلانالغاصب معاملة ؤيعامل للثمن، يالشبة ولا للثااعة بالنسبة لا 

الثارةوصاحب فاسد، العقد حأكم الخمعه يلزمه ق وهو الثاف، ا"لإئعة نداء بعد 
إنالسيارة صإن عليه نجب الحال! هدْ ؤب فقول واستعملها، ما وذهب، السيارة أحد 

صاحبها.إل يردها وأن مثلها، أجرة عليه ونجب، مصت، 

اسهن عنده ويمت وأحدها شاة عل الثاقب الحمعة نداء يعد عقدا عمد آحر! مثال 
لينّثؤلأما اللبن؛ صيان عليه فقول! دللث، وعثر صوفا منها وكتب، لبتا منها كتب، 
صإما،فعليه ماتت، ؤإذا ملكه، ليست لأما أحده؛ الذي ، الصوفوصإن ملكه، 

يه.انممع إذا للبائع بالشبة الثمن فه يقال وكدللثج 
أنهإلا صحيح المقبوض؛عمع، كحكم فاسد يعمي القبوض حكم أن والصواب 

يالئالعةيرجع فالبائع منه؛ أجد ب،ا يرجع وكل العقد، مخ وجب الناي يق( متى 
الغصي،لأن الغصب،؛ عل يقاس أن يمكن ولا الثمن، ياحد والمشري الئلعة، ماحي 

أنهيعتقد منه،ا واحد كل إن ثم يرضاه، أحد وهدا رضاه، يغثر ماممه س المغصوب أحد 
الغاصب،.يخلاف( غره مللثؤ ؤ؟ لا هوشمه ملكه ؤ؟ ، فيتم 



ulis  (ي اثروط باب اسع )١٥٧اسع

نحل

١^؛ء تجن بمن \ص مل بمممة ١^١^ بمد ي تحل زلا 
آسماإقآيمحست قت ين ملمحك ءامتوأ^١ آك؛وا معال؛ افب لموو 

Jلنهيايصح لم خ مإف لالخمعة:ا'[ ه أبتع ودروأ أش ذَو 

بينهيمرق ولكن صحح، يعقد لكلموض فاسد بعقد قبض ما أن فالصواب 
واحدكل ورجؤع العقد إلغاء وجب الحقد اد فعلم متى بأنه الصحيح العقد وبين 
بإله.مهم 

إنكانتبجا«ماس؟>روأنشبمازبما قوله: قائل: قال فإن 

ستزولالتكاره فإن الشرى فجامعها بكرا جايثه المح لولكن مثاله: فالخواب: 
إنإأته مع سا ؤقيمتها بكنا قيمتها هوالمزق؛_ التكاره وأرش البكارة، أرش فعليه 

عاليهأيصا وكيلك لبائعها، التكاره أرش يقمن ذلك ومع ملكه، أتبما عل جامعها 
الوَنملكان البا؛ع ملك عل إما قال: بإ نحذى لو س،ا تحزا والولد;كون مثالها، طر 

لثيدها،قيمته فتضمن جامعها، من عل ويعتق حزا الولد يكون لكن لمالكها، رقيما 
فيه.ضإف ولا حث، أنه فالصواب ذلك، خلاف والصواب 

ؤودرواتعال: لقوله حرام؛ الخمعه ثلزمه لن الثال الخمعة نداء بعل. البح [ ١ ت 
وعلثازقؤئ\ق، ض مضادة عنه الهي ْع تصحيحه لأن باطلا؛ صار وخ فإذا ١^٤^ 

الذيوأما فاسدا، يح والماد بالصحة يوصف عنه منهي ثيء كل أن المعروفة القاعدة 
لكنهعنه، منش فالنلمهار الظهار، مثل أحكامه عليه فتريب والماد بالصحة يوصف لا 



اصضاهاهمهمصاسممأسبجضل ١٥٨

إلالم ايطاج لأف ابمه؛ ء تجئ لا م ذلك زقوز 
١^١'.يكدلك 

صعودعند يتكون الذي اكاز^ هو والنهئ الئص به يتعلى آلذي ^١^١٠ 
وادؤإثإ به، امحم فتعلى ه اممه وثوو عهد عل كاف الذي لأمه المثر؛ الإمام 
يثغيقبمتة.عنين الأول 

وجهان؛والإجازة ١^^ وِفي 
معاوصة.عمدا لأي البيع؛ محم محكمه، أحدمحات 

ثتعلقولهذا قائد؛ غير وظهار قائد ظهار بمال• لا أي• والماد، بالصحة يوصف لا 
حراما.ولوكان عليه أحكامه 

مثلفاسدا يكون فإنه النهي وجه عل وي فا ا وفامل" صحيحا يكون ما أما 
هوما ومنه صحيح، هو ما الطلاق من لأن فاسدا؛ نير ا-لإض ق فالهللاق الطلاق، 

وفاسد؛صحيح هو ما منه ليس ولكن محرم، الإبلاء ؤمثله الظهار، ه بخلافقابل• 
أحكامه.عليه ثرب ولهذا 

لهاتجوز ونحوهما والريفى كاراة ا-قعة عليه تجب لا من صحيح، هذ«ا [ ١ ت 
أنفلو ا-إثئعة، عليه تجب لا طزف معر لكن الثاف، ا-بمئعة نداء بعد والثراء البيع، 
ترلا البيع، لأن وذلك حراما؛ ذلك صار ا-محئعة عليه تجب ريل عل باعت، امرأة 

لكانذلأث، لوأيما ولأننا اظر؛ جاب غلب حراتا أحدهما كان فإذا بطزفتن، إلا 
والحيوان.الإثم عل التعاون إباحة باب من 



١٥٩ةتاساسعربابالئمزطماّ( 

اثصوصمش ق ولبما عايهنا، منصوص ؤو لأنج يصحان؛ واكابير: 
ابمنةيخفاتي١ل

ودروأذَؤآش إق ؤةن؛تزأ فقال: عاليه ص اش لأن يصح؛ لا أنه عزئنا اليع ا ١ ] 
أولا؟بالبيع يلحق هل والإجارة لالخمعةت٩[، ١^؛؛^ 

والوجهان٠، وجهازر أتيإ \.ؤةل ذكر ؛ _J^pمحولان محيها الخواب: 
تماما،كالبيع أما شالئ، لا والإجارة أحمد، للإمام ا وليللأصحاب، محولان معناه 

داحلة.فهي المنافي بع هي الإجارة لأن وذلك 
معاوصةعمد ليس ولأنه لدرته؛ وذلك يدحل؛ لا إنه ئائل: يقول فقد الممح أما 

ذكربدون يصح أنه بدليل معاوصة عقد ليس فالمحاح ^٥١^٥، ا،لولم، زعم كإ 
يدونإجارة عقد لوعقد أما المحاح، تحوز الهر ذكر بدون امرأة فلوثزوجن، العونحن، 

يصح.فلا الأجرة ذكر 

مائلمحال لو البيع، عل قيانا فهو امحور عن شعل ما كل قائل: قال ولو 
ؤإنحتى حرام فهر امحور عن شعل ما كل يقول: أن المحيح القياس لكان حذا 
الإجارة،محرم احرناه الذي القول هذا وعل عقد، يدون الأصحاب بين جالونا كان 

العقود.وحمح ا،لزارعة وعقد المساقاة عقد وتحرم اليحاح، عقد وتحرم 

(.٢٢١/٢ا.لخى):١(اظر:



^قضاهاممصالإئماسنيءتبل ١٦٠

فنل

هاممب زنوو عهد عق الثم »علأ محاو: أص ززى ج التنع،<ث؛ محو زلا 
الثابصالهَئزاكم ررلأ مماو: سزثنا، النم علا قد ، ٧٥١زشوو ي ^^١: 
Jiiبمذولثة<ا نشى أحد وليس افه، ألمى أذ إق؛أرجو ١^١^، ال؛اسط 

صحح.حديث هدا الرمن«ي! 

ءبذمحها أونيؤ حى، بثي ه بح عل بإجبايْ للباح ئلم ؤايه 
الناسويمع ا-ئب، يمع لأية العلاء؛ أنتاُس، وهومن العامدان، عانه يممق 

•١١١٣١انح مى 
فهوسةنأ محدد بثيء ييعوا بآن الباعة الأمر وئ يلزم أن معناْ• التعثر [ ١ ] 
لقال•آبى يعر أن منه ومحللوا عهده ل الئعر علا لثا الني. أن ذلك ودليل حرام، 

مال،ل ولا دم، ل و>ثمتي.' ٠، بطلثةااا يشقي أحد وليس افه ألمي ارإق؛أرجوأف 
أسابهكان فإذا أمحباب، له التهبمر أن المحح ولكن فلنم، التعثر بان إمحاء وهدا 
حراما.صار الفللم أمحبابه كان ؤإذا نجب، قد بل به، باس فلا الظلم مع 

الخمول،لقلة ؤإثا الاس، وكثرة الثهلكتن لكثرة إثا النم علا إذا فمثلا 
العادة،ق ريال مئة ناوي التنر س كيلو مئة كان إذا فمثلا ئئر، أن محو لا فهنا 

التنر؛أنتزاد فلاتي البلد عل الوافدون كر فإذا اله، عل الوافدون كثر لكن 

والرمغ.يت٣(،  ٤٥١)رقم التمر، ق باب الٍوع، كتاب وأبوداويت (، ٢٨٦)ّآ/ أحمد حرجه أ١ 
منباب التجارالتح، كتاب ماجه؛ وابن (، ١٣١٤)رنم التسعير، ل جاء ما باب الييؤع، كتاب 

٢٢٠)رنم يعر، أن كره  رء؛.بمنن.ماللث، بن أنس حدمح من (، ٠



١٦١؛ت1باسع)باباثرُطهماسع( 

الأول؛بالم وسعوا لا لالناسث ئقول أن تحوز لا فهنا أكؤ، يستهلكون سوف لأمم 
وعلاالمحصول ونل مصت الثإر أن لو أيما وكيلك عليهم، ظلتا ذللث، ق لأن 

افصل الض عهد عل كان هوالذي وهدا يثر، أن تحوز لا فها الثار لقلة الئنر؛ 
ظلم.فيه أنه هو وملم آله وعل عليه 

وصارواالئلعه هذه احكروا التجار وأن الاحتكار، هو السيم؛، كان إذا أما 
أنالأمر ول عل نجب فهنا حققوها شاووا ؤإن رقعوها شاووا إن بالناس يلعبون 

الذيالثعا؛ر بايب من هذا وليس الناسمت،، الريح عن الئعر رق^ من يمغ وان يتدحل، 
المحكرينلهؤلاء الباب، فتح ولو القلق، أحوال ثفليم باب، من هذا بل الظلم، هو 

الدكانصاحب، إل الكبيرة الدن ق أناك الأن هذا عل والدليل بالناس، للعبوا 
عنقتاله بجانبه آخر دكان إل وJذهجا بمئة. للث<ث فيمول الحاجة؟ هذْ بكم ت فتقول 

التلاعّبذ.عل يدل فهذا ؛حمساذ. للث،ت فيمول سعرها 

بيئة.وئقول: الإيجار الخالية القشة الدكاك؛ن لأصحاب، آق أل قاتل: نال فإذا 
خرلم لأنه بعشرين؛ هذْ بْوذ.' الطرقاُتج عل سلعهم يعرضون الذين عل آق لكن 

يفسدأن الناس ص أحدا يم،كن ولا الأمر، وئ سيحل هنا وثول.' حاسر، والأول سيئا، 
بالناس،لأصززنا يشاء كإ يعمل أن س هن،ا لوم،1نا لأننا أسواقهم؛ الأسواق أهل عل 

الخاصة.المصلحة فيه يراعى لا الخام والإصرار 

عمنأن ٠ الإسلام شيخ ومله لآمحةآثقُاُ المم ابن ذكر وقد 

٠Lرقادكy(.٢١٤-٢١٣ن)ص:)١(ا
)أآ(محموعاكاوى)بملإ/ه0آ(.



اصضاهاششصاسمماسبجضل ١٦٢

الناسعل يميدوا لئلا وذلك الأسعار؛ وعثفضون الثوق إل يتزلون الذين يطرد كان 
أكثز^١^١ الأسعار يرهعون وأنم محكرون، الناس هؤلاء أن علمتا لو لكن تحارتم، 

ربحاونمليهم المناسب بالسعر سعوا أن عل نرغمهم فحيسذ المنايب الربح من 
محاث

'الشرءية١١الثياب ق دسكا الإسلام شيح اخارْ الذي القوو وهذا 
عندنافهي الأدؤيه، الآ0 هذا ومن يه، إلا ا-ظق مصالح ثقوم لا الذي وهو وغيرها 

واريضبحمسان. خمسة تساوي الي الحبه لقالوا• للصيادلة ركت لو لأما عرة؛ م
وكذلكيسعر، أن المصلحة س لكن بالناس، فيلمون الحافية، يريد يشرحا سوف 

المقلق؛أصلحة فيها الحكومة سيحل أن يد لا الأشياء هذْ لأن مسعر؛ الخبز أيصا 
بعده.الذي الفصل المؤلف عمد ولهذا 

يقول;حقا< متر بنثه بع عل بإجبايْ للبائع ظلم قوله أما 
أنيلزمك ولاثقول! كذا. الناسب الئعر ثقول! بل ملحته، بيع عل ناه أجن ما نحن 
يسعونسوف التجار أن المعلوم س لكن أبقها، شئت، ؤإن فع، شئت إن بل سح• 

أجزناه.ما فنحن يعطلوما ولا نحارتم، ويديرون 
هلاكُاؤدين اتحاق ثقول،• التعاةد'ان'ا علتؤ يممق ب،ا يبها من ررأومنعه قوله؛ 

مسجلهذ.ا ت له فتهول( يدري لا غر صسكين محيء قد الحقيقي السعر هو هذ،ا أن عل يدل، 
قالوا!المسوق إل ذهب، فلثا مئة. بخص عليك سعه سوف طيبة، وماركته طيس،، 

(.UU-U1 /YA)الفاوى مجموع انظر: 



١٦٣كت1دااسعربابارقرلطشاص( 

نحل

أفافب عبد بن ننثر ض اليتا، بن تمحي روى و رالإحذلكر 
وابوداود.مسلم رواْ ههوحاؤئ® احكز من  ٠١ئاوت ه اش رئوو 

عليه يصين هويا يسري أف أوصافات أربعه جع ما الم٠مم؛ والإحتكار 
.؛اممه رسول لمول يالتس ا-إقالب هأما صيق. فيه بلد ق الناص 

انتعلومن جله. ق الناص عل صرر لا ذلأي ٠، ملعوو والحكئ مرروى ارالخالب 
•يهوتابابب ستقا أرصؤ ثن 

~راويالثيا بن تمحي لأف بموت؛ لنص رما الرين، انهكار من يمثع ولا 
الزJث،.يئتكئ كاف ا،قي.يث- 

عليهيممق ررب،ا I قفوله الناس، ص ممر به يغر قد هذا I فنقول ريالا. وبثلأنتن ه= 
لئلاالعئن؛ حيار بإثبات الشريعة جاءت وص المقياس، هو ليس هل.ا المتعايدازا؛ 

طس
البيعمن الناس ؤيمح الخلتؤ، يمهغ لأيه العلاء؛ أنثاك، من ااوهو وقوله! 

علتحلب أن بد لا لعة العنده الذي الخال—، لأن نظئ؛ فيه هاوا الشر٠٠ ؤوٌ 
صاحّت،كان أوإن مزرعته، ق زارعا كان إن عنده الئلعة يبقي أن يمكن ولا المدن، 
نظئ\.فف كلام فمي تحل-،، أن بد لا لأنه هذا؛ يمكن فلا ماشيته، ل ماشية 

الثالثة.العلة ذه هق 

إذالأنه ١^*^^؛ يرثؤع له! ثقول الشر٠٠ ؤوٌ البيع من الماص ُرويمغ وقوله• 
الماس.امثع ما بعده الذي الفصل ق ذكره الذي الثاف الدور جاء 



اصضاهاهمهمصالإئماسبجضل ١٦٤

ملتسأحد، عل بميو لا وجه عل الرحص حال ا'ئرىِفي ومن 
معاااُ•كاذ وج بل صرري، لا لأمه 

أوصاف®.أنبعه بح ما ١!^؛; رروالإحتكار يقول: [ ١ ] 

ينعهافالم علة عنده والذي بمحكر، ليس فالبائع ئوثا® يشري ®أن أولأت 
فيهما حح وامارى النوق عل مر عني رجل ماله" ياري، ان بد فلا دمحثكر، ليس 

يون.والؤز  ٥١من 

علمث الأغنياء من رجلا أن فلو غيره، بخلاف ارقوئا® يقولث الثاق الوصف 
التاجرأومز هذا، ق يدحل فلا التسجيلات أجهزة من فيه ما حمح وانرى النوق 

الرتقاللأن هذا؛ ق يحل لا الرتقال من قيه ما جع وانرى الثوق، عل العني 
بموت.ليس 

الناسأن يعني يضيق لا كان فإن الساس® عل يه رايضى يةولت الثالث الوصف 
بمحكر.فليي الثاق الثيء اقتاتوا هذا يقتاتوا لم إن 

يمكنلا التي الكبيرة الوامّعة ا،لدن أما صيق® يه بانم. ®ز يقول؛ الراح الوصف 
هكذابمحكر، ليس فهذا كبيرة كميات اشرى ولو الناس عل فيها الإنسان يضيق أن 

بحس أن.بمق الاحتكار أن والصواب، نظر، وفيه الاحتكار، نِمةآدئق ا،لولف، حد 
الاحتكارفهذا ا،لحكر، هذا غير وا)ني.' غيره، البلد ق وليس إليه، الناس نجثاج ما 

ذللثح.أوغير مزرعته س عنده أوكان اشرى سواء 

ينفرديعني• مثله، عيرّْ عند وليس إليه، الناس نجاج ما بح يمغ أن فالهم 
احكز®من وسلم—ت أله وعل عليه اممه —صل الني قال وقد هوالمحثكر، فهذا بذللث،، 



١٦٥ةت1باسع)طباهروطنياّ( 

عمدعن اقليئة ارثكب من لأن خطئ؛ يمل• ولم خاطئ• فقاوت ؛، حاطئا'رقهو 
قامْلثثل بينهإ الفرمحا هو فهذا محطئ، فهو عند غر عن ارممها ومن خاطئ، فهو 

العادل.واكسهل الخائر، القاسهل ومقسط؛ 

قوله!صد هذا ثمحكرا؛ ياثس الخالس، راماما فقال! مفاهيم بعدة آش قد وا،لولف 
ءرومنقوله! أيصا وكذلك ارقويا؛؛، قوله! صد الريت،اا وءاحذكار يسري®، ررأذ 

فليسالناس،، عل به رربمص قوله: صد أحد.اا عل لابمص وجه عل الرحص ال حل 
هان.ا.ق داخل صسيىاا فيه ررزش قوله! أبما وكذلاكا بئحكر، 

ينالتنافس ووجود وااطو-ا العنض قانون محكمها الأسواق إن قاثمل؛ قال فان 
الفللم،بسثم—، كون التعثر أن أصلا ود فلا الئالة، يبح أن محث، والتاجر التجار، 

ووجوديع، أن محب وغره التاجر هل"ا لأن بالأسعار؛ التجار تلاعب أن يمكن وأنه 
للتهثر.محال، فلا الثوق، مسحكم الذتم، هو والهللج، العرض وجود مع التنافس 

فةم_،ردءاليه؟

فإذاهذا، من ، وطزفهاوا من طزف فيها المسالة بأن عليه ثري ثقول؛ فالخواب! 
انس.لظلم ئنا؛التعثر 

هذهالتجار هؤلاء اشرى فإذا ١^^،، قال كإ الاحتكار عل التجار مق أن مثل 
احككروهاثم فاشروها غثرهم، الثرق ق يوجد ولا إليها، الناس بماج الك؛ا الئلعه 

حديثمن (، ١٦٠٥)رقم الأقوات، ق الاحتكار تحريم باب اقاة، المكتاب مسلمت أحرجه )١( 
عداهبن معمر 



سقضاه1هميصاسممأستيحبل ١٦٦

محل

ظاوا:اغدظَلأ،ثثعص:ثصأذقافويل 
محياة،نا لاص قلا:صغ؛ خمما ودان:بما زلا دك، بمثص إثاة :يخة 

محلإعا:محزل

بجوازمحلتا فاذا عليهم، التعبمر من د فلا بمئة، العشرة فيها بمسبون سعوما وصاروا 
ماعهالأسواق يرام، أن الأمر وئ عل نجب فإنه الأحيان بعض ق أوبوجوبه التعثر 

يقومأنه الترم دام ما لأنه الئعر؛ حفص قل ؤإذا الئعر، رقع الهلاو_ا إذاكثر حتى بساعة 
وماعه.محاعه الناس مراعاة س بد فلا بالعدل 

^ش;تكنلمنكنالرّولهبملذك؟

أخاهبعضهم ن?وهبمهميوثر الصحابة كان ظلم، هناك يكن لم لأنه فالخواب؛ 
ءلثةسه.

عندهان إنمثاله! إليه، الملجأ البح يحي! المؤلف محال كإ التلجئة بيع ]١[ 
ومكانةومزق جاه له شخص إل فدهب الثارة، ياحد أن ظالم من فخاف مثارة 

أبيعهاأن أريد وأنا محثارق، يأحذ محلان من أحاف أنا محلان، يا ومحال! ^٠؛ ١١٥١١هذا عند 
فهلذك، عل واتثقا أحدها. س امتع ك الثارة أن رأى إذا حض تلحئة عليك 

نجوزأولانجوز؟

قصدؤإنعا نجتاراه، ولم يرياه لم لأضا يصح؛ لا اليع لكن تجوز، الحواب؛ 
حائزللثلجأ هو هل لكن حائر، للمملجأ هو الظر يمي الفللم من الفرار بدك 

لا؟أو 



١٦٧ةتابااسع)و1ب،اثريطياص( 

عقدالعقد وي إذا أنه علم إذا لأنه واجتا؛ يكون قد بل حائز، هو الخواب،ت 
واجب،،الإنسان عن الفللم دمع لأن عليه؛ وجب الفللم من الإنسان سلم التلجتة 

صوريبح أنه الملتجأ وادعى حقيس بح أنه الملجأ ادعى ثم يلجثة عمداه إن لكن 
حقيقيةأنبما النقود و الأصل لأن الأئل،، أي: اللخأ، قوو القوو قوله؟ القوو قض 

بحثلجئة.أنه إثباين، من بد فلا صورية، لا 
xni



سقضاهLششصالإUمأصبجضل ١٦٨

.  .. . .. بابات؛ءي1رهياّخ— 
ل،ا تل *  ا

ا•وهوعوصرمح،ُ 
لمما التح ئنخ الخيارِق البايعثن مذ واحد قلآكل المجلس، حياو أحدمحات 

النثادالكلأم كثثة إدا يحث صاحبه، عذ أحدخا يئثى أف والصيىت 
ضلأتحأ4ُ قا/ادأن لأن لأبمُ؛ ض و 

أ\ذقثواوود ^؛ ١١بمعنا٥، وأعلم ا-قديث، وهوواوي ثمزرجع، هنيهه، 
ذكزنال؟أ.نهممحقلؤأ ١^، وق م محل ث.بأن فه 
مصدراسم والخيار اأصدر، هذا اختيارا، تختار اختار مصدر اسم الخيار! [ ١ ] 
أي!كدا؛ اخرت يقالت الخيار، هو هذا نظره، ق الأمرين بحير الأحد وهو اختار، 
صربين.عل أنه ، ١٠٥^وذكر أرى، في،ا الأمرين بحثر أحدت 

مابالخيار منهإ واحد قكل يبايعا إذا ال-ابيعيرن إن المؤلف يقول ]٢[ 

أنمن قول إل إثارة اربؤداءاإ<ا قوله! عل ثص ؤإما بأبدامءا، يممرقا لم داما 
المثري؛قال ءلي1ئ،. بعت قال؛ لثا البائع أن بمعنى بالأقوال الصق و\كثرهق المراد 

الخيار.قهذا رجمت،. أنا واه قال؛ ئم بعت• لوقال؛ لكن حيار، لا فهنا قبلت. 
عدمحصل إذا لأنه حدا؛ صعيف، قول لكنه العلم، أهل بعض ذهب هذا ؤإل 

أنعل الحديث قحمل ونول، إمحاب من فيه يد لا التع إن إذ نح هناك ؟كن لم القبول 



١٦٩ممباسء)بمبام1رنياّ( 

'،ر جيماا؛ ااوكانا الحديث! لفظ ق حاء ولهذا جدا؛ صعيف بالأقوال افرق به اراد 
ا،لكان.ق محتمعين اراد! أن إل إثارة 

قامشيئا اثرى أوإذا شيئا بيع إذا كوته تمحؤؤبمى عمر ابن فعل يمي ولكن 
فهلالخيار، له يكون ألا أجل من محاحثه صوت ينع لا حتى حهلوات ف واتصل 

حائز؟هذا 

ماجالة من مْ.بمنمحا عمر ابن فنل وأن بجائز، ليس أنه الصحيح الخراب! 
حمظه.ق أوفم رأيه ق الإنسان ينطئ أن عريبا وليس الهس، فيه حالف 

ذكرتكإ رجب. ل اعتمر الرسول. إن قوله! ق وهم رجئبمثمح١ عمر ابن فمثلا 
أ.الرحمزر أبوعبد وهم )يؤيهاوقالت! عاتثة ذلك 

علزاد ا مونص لحيته عل تقس أواعتمر حج إذا كونه ق أيصا وكذلك 
المهم.ق حطا والثاق الخمفل، ق نطأ فالأول الحديث، هوراوي أنه مع ُ، ر المصة 

رثمالبيع، وجب يقد الح بعد صاحبه أحدهما حم إذا باب اليؤع، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
من(، ١٥٣١)رنم للمتاسن، ايحلس حيار ثبوُ—، باب اليهمع، كتاب لم! وم(، ٢١١٢)

غهبممحا.عمر ابن حدث 
لم؛وم(، ٢١ ٠٧)رنم بالسوم، أحق لعة الصاحب باب البيؤع، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

عمرابن حديث من (، ٤ ٥ / ١  ٥٣)١ رنم لل٠تيايعين، المجلس خيار ثبوت باب البيؤع، كتاب 
لأ.بمعا.

الحج،كتاب لم؛ وم(، ١ )٦^١^١ رقم ه، الحم، اعتمر كم باب الحج، كتاب البخاري• أحرجه )٣( 
ر?؛هعها.عانشة حديث رقم)ههأا(،من وزماتس، ه الحم، صر عيد باب 

عمرابن حدث من (، ٥٨٩٢)رقم الأفلفار، تقليم باب اللباس، كتاب البخاري• أحرجه )٤( 



سقضاه1ميصالإئماستيينو ١٧٠

أزٍسمح:ءاةأنتجة،
لأيولم:مئالرنحارمحا؛ م محا ئتا، ثشا محيجا، ص ماتا أن 

أ0حنته بماوية أ0 !ه محو »ؤلأ روى: هل أدرى لا لكن وإن أما وهدا 
حقإسقاط يتضمن هذا لأن نظر؛ فنله ق لكنه الحدث، ق حاء ك،ا ينمله،، 

الخياريمط حص ما مكان إل قيامه فإن الإسقاط، سوى ثرعي مقصود بلا أحيه 
الباعلأحيه حى وهدا الخيار، إسقاط به اكصود وما شرعل، مقصود قيه له ليس 

يستهيته.أن حشيه يفارقه أن له محل لا أنه فالصواب اكرى، أو 
اممن ثرد حملة فهده بمتاهء وأغلم الخدين،، واوي ®يهو قوله وأما 

بقوله!أراد لكنه المعنى، ق محطئ قد الحدين، راوي أن ذللث، عن فيجاب، العلمعاء، من 
الذيهذا يالأيدان، هنا ق يالم المراد بأن فئره أنه له بمن أراد يمعناه®  ٣١١١
بابدابعا.يمقا لم ما بالحيين، الراد أن حى وهذا الولف، أرائه 

يقولالوقؤع قليلة لكنت، ؤإن )يجره المقهاء يلفظها الش الأشياء من هذه [ ١ ] 
بملثحله: فقال المشتري يمتن عل الاع لكن إذا مثاله: خاجز« »يلتتمحا ١^^،: 

الخيار؟عل يبميان فهل بيّهكا، حاجرا وبز شحص جاء ئم بكذا• كذا 
للكن نادر، هذا أن ْع بينهكا جلس كرجل الحاجر هدا لأن ننم؛ ابواب• 

منإمكاثا أقرب، هذه صر® يته،ا ®أوأريي قال: ثم ماح، هناك ليس المسالة موير 
وقالعليالث،. بمالث، الاح: فقال لم^u، زه لها أن ثعنى: نالك® «أز قال: ثم الأزل، 

المسألةحال كل عل ثقول: فنالك، صدورهما عل روومها صارُت، ثم قبلتؤ. المثري: 
يلناكا لكن العقد؟! اوجبا ما حنن من ويناما ويثري، مثيع ، كيفؤإلأ دنصية، 



١٧١؛ت1باسع)طباسرهماّ( 

ضبييماوي( لكف عمر ابى لأف حثاومحا؛ بملل صاحبه من أحدمحا محن نإف 
الفنخ.اوصال لابمء ى شقر، عن ١^ \)م زلأو شر|تي، 

ئل1يةاماقؤقنمس:
،ilJiioاجاتي، أخد من اوضا لإنةَلأ؛م اياث؛ ظل أخدمحا: 

ممح1•

لاظل؛لإمحنغنى:ومهالإع،هلأطزمبهتخالإكزاْكافغار،
لألعالإتياةفش:مانثأ.تكون 

بابمن ذكروها إلا الإنسان نحيلة ق صورة يبقى أن يريدون لا ^^٠٢^٥ الفقهاء 

وامحق•اشرين 
مثلابمر ما ممزا وهذا واصح هذا مئا* مئسا محلمهإ، عن قاما #أو قال: ثم 

زالالا مول: حميعا ومئيا الكان من حميعا وقاما ا،لكان، هذا ق بايعا والسري البائع 
أنهعاقدرنا ؤإذا ، يتفرقا٠؛ لم #ما ؤؤ: عكي الرسول قول لعموم خيارهما؛ عل 

إذايقال: وحينئذ باق، الخيار اإّوفإن ل محاعات عثر بمي قد ءلائرْ أوق يارة سل 
إذاض: اثهىايار، ظ لاخان ئالأ: ُإذا ينا، خان لا ةملأ: بجاألاتش 

الأمراف فالحمد ؤيفنخ، العمد عل يندم صاحباك وأن المجلس يهلول أن خفت 
وايح،ملتلأخيارسا•

رثمالبيعر، وحب فقد الع بعد صاحبه أحدهما حم إذا باب الثيؤع، كتاب \ؤ%خ\وي.' أحرجه ( ١ ) 
حديثمن ١(،  ٥٣١رقم)الجلي خيار نبوت باب ال؛وع' كتاب ومسلمت (، ٢١١٢)

ت:£نيلإ\.عمر ابن 



اصضاهاهمنيصالإئماسبجص ١٧٢

أخدِفي ايان نبمكزْ منة. ه لن ء ام بجان طل أخدمحا أي لإذ 
النيمحا"•

محل

قالأ:بمدالإ؛هإلكابمايأللأيزآعا،أز 
روايتازتقفيه العمد، أوأجزثا 

او.بموم يرمحا؛ م محا إ-؛داخأ: 
مU لألخثار رراليان ئال: ه ائ أف _ ج َتي؛ ين لا ذ\ه\ 

همن.زك عل مابما صاجة، أخدمحا غي هان صاجة، نحوأخدمحا أن ;مدا، 
الإع«لكؤخز،

لأنالخيار، يثع أن تجتن م؛كرئن أى روا إذا تجتن، الحاو هنْ مثل ا ١ ] 
فيهيكون قد الإكراه فيه زال الدي المجلس من يفرقا أن إل برْ عل يبمى كونه 

يبنيهدا فمثل أكثز، أو يوم؛ن أو يوم لمدة التهمق عل يكزهان قد ومشمة، مضؤْ 
الخيار.ويسمط ير. لا _^ xJبعضهإ يقول أن الإكراه حصل إذا 

الجار؟فيها سهي مض التلفون طريق عن الماسة ت قيل فإن 
لأمإيتثهي؛ والمبول الإمحاب Jمجثد بالتليفون ال؛ايعة أن الفلاهر فالخواب! 

مكان.ق واحد فكل الأف، محلى ل ا لي

قالثان الختر أن ْع الخإر• لعموم يقول• أن دحمق١لئه المؤلف من عجيب ]٢[ 
يسقطأنه شاك بلا والصواب ا؛، روي راي الثال؛قولهت الخم عن يعتر ثم الصحيحبن، 



١٧٣؛تابا'بيءاباباتجادنيامح، 

محار، Jpثان الج ^لألإارظقإ:قئماؤأنبجن ووشي؛ 
ررأويموللمظ؛ وق علتهثا- متمي البع؛؛ وجب صد حيار عى البع كال ئإذ 

هبوفا.محب زياد؛ وهدم ابحاوي• وواه احر® لصاحبه؛ أحدمثا 

ِلأثثلزبحاله؛ هخياوالثاكت مكت، احر، لصاحسه؛ أحدمحا هاو لإل 
وجهازتالمائل حيار وِل ييطله• ما منه يوجد 

ميء•لة يبق ملم الخياولي، جعل ناي بلحثر، بملل؛ أحدخ١ت 
ئثف،لا:طلمحاثةاخارى، شءلنهاَلس:

لاسفيابر

٠.الصحسحينر ق والحديث الحديث، لهدا الخيار 

نظرفيه هنا والقياس ا، ر الحديث ق كعا يبظل أنه ثلث،— —بلا الصواب [ ١ ] 
فهواحر ت لصاحبه هال( إذا وأما الزوج، يملكه،ا رراحر" وقوله؛ الهللأؤ، لأن ظاهر؛ 

للنهس.مصادما كونه هع نظر فيه فالقياس صاحبه، حى يمللث، ولا يمللث،، 

٢٤**

رثمالح، وحب نقد البيع بعد صاحبه أحدهما حم إذا باب البيؤع، كتاب الخاري• أحرجه  ٢١١
س(، ١٥٣١)رنم لالمتّاي«ض، الجلس حيار ثبوت باب اليؤع، كتاب ت لم وع(، ٢١ ١٢)

لآئؤءتآ،ا.عمر ابن حدين، 
(،٢١٠٩)رقم البع، بجون هل الخيار ل يونت لم إذا باب ال؛وع، كتاب الخارتم،• أحرجه  ٢٢١

ابنحديث، من (، ١  ١٥٣ ) رقم لالمتبايع؛ن، ايجالس خيار ثبوت باب التؤع، كتاب ت لم وم
عمرة.بممحا.



صضاهاشيصاسممأسبجضل ١٧٤

محل

وهداالحظ، ق لأنظر قئ وَلأي للحم، بح؛ كل المجلسِفي حيار ويثبتا 
ئولحدوثو:ح.

الجلي؛ق المص فه يشرط وما والثلم، الصنف ق ست لا وعنة! 
لأمملأئفنحاثالئزطل١ا.

قولهلعموم بيع؛ كل ق يثبت أنه والصحيح مع، عل أصلا المؤلف قاس ا ١ ] 
الأثري.الدليل جهة س هدا ٠ الث-بجناار تبايع ررإدا وقوله؛ ٠، ررال؛بمانااُ 

ئنفثاقد:كون والإنسان الأط، ي للظر شرط الخيار أن الفلري الدليل أثا 
الثارعصع ثم فمن عنده، قتمتها هقلت عليه ييعت فإذا عليها، حريتنا الئلمعة، عل 

جدا،جدا فيها ؤثرعب الأشياء، س بثيء ه نفثتعلمق الناس س كمرا لأن الخيار؛ له 
كلوق العقارات، ق وبمع الساران، ق يمع وهدا عينه، ق مظت عليه بيعت فإذا 

المجلس.ق داما ما ٣؛^! الخيار ئ/يع أن والرحمة الحكمة س كان لهدا ثيء؛ 
صعيفة؛رواية هده ت يقول ا والثالماار الصزف ق يستر لا راوعنهت قوله! وأما 

زالؤر)الدهئلألهب الض,M• ال قكا لمتع والالقزف لأن 
لم؛وم٢(، * )٩٧ رمم ونصحا، يكت،ا ول؛ البيعان، يهن إذا باب اليؤع، كتاب الخارىت أحرجه )١( 

رنح.بمنناحزام بن حكيم حدسئ، من (، ١  ٥٣٢) رقم والبيان، البيع ق المدق باب الييؤع، كتاب 
رقم؛البيع، وجب، فقد البيع بعد صاحبه أحالهما خر إذا باب البيؤع' كتاب البخاري• أحرجه )٢( 

حاوي>ئ،من (، ١  ١٥٣ ) رقم __، Jl_J؛المجلس حيار جون باب البيؤع، كتاب ت لم وم(، ٢١١٢)
ا؛نءمرلآهءئمحا.

المغنى)مه-ه(.انظر: )٣( 



١٧٥ةت1باسعرطبامارشاّ( 

احتلتقإدا بثواء، سواء بيثل مثلا والغ بالشعم والشؤر والئئرلألم لألي 
وهذاوالقفة، الذهب المختلفة الأصناف ومن ششلم«را'، 'قص ييئواالآص1اف هذه 

أنهثلث، ولا لألخيار®، ررالسمان قوله! ق يدخل بيع ذلك أن يثبت وكونه هوالصرف، 
المجلس.خيار فيهإ سف، 

ا)شزطراخيار فيه ثستإ لأ لأيه المجلس؛ ق المص فه شذؤل رروما قوله! وأما 
لظهورالقياس يصح لا أنه أولأت الشرط، وهوخيار عليه، اكس ق منارعة أيقا فهنا 

بلالثزط، خيار فيه نجوز لا القبض فيه يشرط ما أن نسلم لا اثا وثانيا؛ بينها• المرق 
منذهبا اشرى رجلا فلوأن القبض، فيه يشرط فيا حتى جائز الشرط خيار ئقول! 

لوقال؛ الذهب، وأحذ ريال آلاف العثرة وسلم ييال، آلاف بعشرة دكان صاحب، 
فندالبح أمصي فان جائز، هل"ا أن فالمحح وأراجعهم. أهل أشاور حتى الخيار 
ذهبه.الذم، صاحب، وأعهلى دراِته، وأحذ رجع يمضه لم ؤإن الممابض، حصل 

ثبت،إذا لأنه يدحل؛ لا أو المجلس خيار فيه يدحل هل المزايدة بع قائل! قال فان 
الاس؟بين نشاكل محئل قد ذلك، 

خياز،فلا انتهى ير؛حائإأ اممه أوخل•؛ و3بكا قال! إذا أنه العزف جرى فالخواب! 
ئميبلثؤ.قال! إذا الناس بيع ظاهر ولكن الموصؤع، ق ينظر فالقاضى محاكا لو لكن 

أخرى.سلعة عل ينادي يبدأ فانه إياه أءطا0 إذا ولهذا انتهى؛ 

حديث،من (، ١  ٥٨٧)رقم نقدا، بالورق، الدم، وبح الصرف بابح اقاة، المكتاب لم؛ مأحرحه ( ١ ل 
نيقؤكقنئ.الصامت بن عبادة 



سقضاهاهمنيههاسممأسنيضل ١٧٦

نحل

طوذأ،قدة الإع \مو 1ل:محط1 خ؛ائالئزط^نن اش: الخزب 
علوائت ؤإل اييلومة، الدة مى علته يممثان فيء1 ويمت بالإ"؛ٌإع، ثجوز 
ا.كالأ■جلا فيه دلك هجاز الشزط، يعتمد حى لأيه ثلاث؛ 

ستالاثه صاحبه؛ من أكثر ولأحدمحا صاحيه، يوف محآحدمما ثزطه ومحوز 
حثبه.عل محكال بثزطهنا 

ؤإلصح، يعييه أحدمحا ق الخيار وثزط واحدة، صنمه ثثن اقري ولؤ 
محهول،لأية يصح؛ لب معم عم المتبايعي لأحد أو ممحا، معم عثر ق ثرطه 

فيه؛لعيرْ موكلا لممسه، مشرطا وكاف صح، لأحسي اييار ثرط ثإف 

رام.ثلاثة ثدة الخيار ل للأخر: أخدهما مقول: أنثثاثحا الئزط خيار ]١[ 
مدةيكون أن بد لا لكن جائز، فهدا أيام• ثلاثة الخيار لما منه،ات واحد كل يقول أو 

وامحومةاولع إل وما.لأديا واهومة، اولع إل يودي الجهولة لأن معلومة؛ 
لهداتستدل أيصا كيلك والنزلع، امحومة إل يودي لأته فالعلة كزعا، منش فإنه 

معلومووزن معلوم لك، ق هكلم، ثيء ق أنثنن ارس عباس ابن بحديث 
إلأحلةنلوم«رُ

الماقاة،كتاب ت ومسلم ٢(، ٢ ٤ ٠ ؤ رقم معلوم، كيل ق السلم باب اللم، كتاب البخاري. حرجه أا 
ظ^^;بمنمحا.عباس ابن حديث من (، ١٦٠٤)رقم اللم، باب 



١٧٧ةت1باسءرواباسرنياّ( 

قجا١ا.

الفنخألأ|لممحثلايض الأجظ، شررصا الفنح ام ؤلئئزط 
محطا؟ا.

خمإذ الخاصى:  Jlijلكلأيض. لاك نخ؛ ايع يت \ه ثزط ثَلن 
الأمحوبجلخني

محلإص؛لآلاياونيز
بجمحا،قلأ:دئكنلأطلأاأا.

وهذاسهر. مدة لأف الخيار بشرط البنت هذا منك قالت ذلك؛ مثال ا ١ ] 
لكنبالبائع، علاقة التعاقدين— عدا ما هنا بالأجني وا،لراد للأجنبي، كان إذا وانحح 

اليؤعق العرفة ذوي من الأجض هذا كان إن أبما فهذا علاقة هناك ؟كن لم إذا 
بمئةالبيت، هذا منلث، اشريتv يقول؛ أن مثل صحيح غرمحى هذا لأن بأس؛ فلا والأثإن 

بذللثه.بأس فلا أيام. عثرة الخار العقاري المكث.—، صاحب، ولفلان ألف، 
أنمثل ثيء، هذا من القس فمي صحيح لغرض لا لأجنى شرؤله إذا لكن 

قله ههرفه ولا الثائعيرن، بين له علاقه لا الناس من واحد وهو لفلان، الخيار يقول؛ 
الخيارثرط إليه يرمي صحيح غرض فيه ليس الحميمة ل هذا لأن ذللث، البيوت؛ أسعار 

اظوافيهأولأ.صاجإلظرفيهذا:هلص 
وللأجنبت،للشارط الخيار صار لأجض شزطه إذا أنه ١^ كلام ظاهر ]٢[ 

رصابغر المنغ الخيار ُاولئئرط قال؛ ولهذا المنخ؛ يمللث، الثارط~ ~اي• وأنه 
محط«.اص،زلألإيإلأأنبجق 

الأصللأن يصح،ا؛ لم دؤيي. هولملأن >رأوقال! ت يقول القاصي ]٣[ 



اصضاه1هميههاسممأسبجءنبل ١٧٨

الحظئئ.لأف ضخ؛ بجالك اياز محوط ثك؛لأ، الناقد كاف ثاف 
شهثرطئ ثإف ي، يوكتل لئ لتس َلأثئ يصح؛ لم للأ؛جلمي جنلئ ثإف 

الحظ.محمل \ذثثفي له لأل صح؛ 
أ.صحل معلومة مدة ق فلأثا أنتأمز أذ عل بعتك ت هال ؤإل 
مدةثة يبتل ثم نإل الختاو، عن كناية دلك لأف انتئإوه؛ مل المنح وثة 

١^٢؛.طوةة،هيكاهار 

الغزض،تحفل لم يوف. الأحنن لفلان قال: فإذا اشاقدنن، شلحة أنه لخيار ال 
جنلهإن أثا القاضى، كلام عل مخ لا فانه لفلان. الخيار فقال: أطثق إذا وكيلك، 

حائز،أنه واضح فهدا تحتار. لا أو تحتار فلأن ووكل؛ قهر مدة الخيار ل فقال؛ وكيلا 
العمد.أصل ي لووكله ك،ا 

منلأجض الخيار جثل اكزي هدا كان إذا فل من إليه أثزظ ما وكدللث، 
لمنالخيار أوجعل بأس، فلا ذللثح أشبه وما وأحيه كأبيه صلة وبينه بينه لكنه الحقد، 

المؤلفرأي فحل مصي بدون لأجنى جنله إن أما أيما، بأس فلا بالأمعار يلم له 
للصوابج.أقزبج القانحى، ورأي يصح، لا ٠ القاؤبىر رأي وعل يصح، 

•أشاور • بمعنيئ ررأنثأمر١٠ قوله: [ ]١ 

فلايصح.يعنج،: ]٢[ 

*ء أ* 

٥٠الض)م انظر:  ٠:



١٧٩ةتاباسع)0بامارضاّا 

نحل

الم،إل أن الغي، أزال ، I^J^أن الم ئلرع ا-تان!ل إذا 
للعاية،إل لأل الخيار؛ مدة اللتلِفي ولا العد يدحل ولا معلوم، وفت، لأية صح؛ 

'•وابج١محا اش؟ لثولغ وموصوعها 
لأمثا*^؛ ١١حض من مدته محايداء معلومة، ناعات أو ، Ij^Ajمزطا0 ؤإل 

نفىحينَالمق مذ حع1ه ؛، j^Sii^منه بدوها و\لنزو.( مئحثه مد0 
جننبن ع بدء ؟قوف أف وبجل مرمحان، نش يدوى لا لأمة جهالته؛ إل 

بالشزط،..........إبانه إل حاجه محلا حآق،، ايحلس ق Jادتا الخيار لأف 

دخل،أنه الأف وعض\ الغد دخل لم عد« )رإل محال: إذا أنه الزلف كلام ا ١ ل 
فعن لكن يحل، لا الغاية انتهاء لأن خياره؛ انمطع النهار يحل متى أنه يزى والولف، 

اللغويالمعتى تع فهل النهار، جع يريد عد• أوإل باكر إل ءالات إذا أنه الأف الناس 
محالفا؟إذا النزفية- أوالحميمة اللغوية الحميمة -ض: 

الثغوية.الحقيقة مع امحتلف، إذا النزفية الحميمة نلم، محالحواث 
بينهمكان ْثلإذا الليل >>إلاقل«سممالاسأنهإلأثل قال:إذا وكدللث، 

عروبإل انمي وليس الومتج، هدا إل أنه ؛يمهم الغرب، بعد أو العثاء بعد حلسايت، 
ميءال

الحماسفإنناثح ، -١^١٠ذكره ما مع اللغوية الحقاتق إذاثعارصتج حاله كل وعل 
النرفية.



حنبلاصدبن الإمام ص ي اهاي على المميق  ١٨٠

أوويشل معلومان. وغبايته يدايته لأف صح؛ العمد مى بدام جعلا إف هدا معل 
لنالأم الزجه وي بغيم، كوتث تذع بالمجلس اياو كوث لأف مخ؛ لا 

}صح لم الممرق من بدأْ جعلا 

فضل

محظز بالعقد، ملحمه مد0 لأما يصح؛ إلإ محهولأ حياوا ثزطا هإف 
ءءوَلأكاظجل.

رواقتن•عل ه؟ الغمد مند وهل 

وواهشؤوطهماا عل ررالؤمتول قأ}تم'.' لموله محهولأ؛ يصح انه وعنه! 
أ.صححل حس حديث، ؛ ومحاو المحمدي، 

متىثح1،ان لا لأمإ صحيح؛ الابتداء جهالة نعم فيمال! نظر، هدا ق ]١[ 
إلفيه ور-آع أيصا هدا أن والفناهر جهالة، هناك ليس ه نفجهالته لكن يفرقان، 
المجلسلوطال أثا فيه، ظلاسشاثالون اآجلس طل لم إذا أنه والمف، النزف، 

ابتداؤه؛ iJiiفإذا أيام، ثلاثة الختار جعلا وقد واحد، مكان ق يوم نصف ما مثل 
أيام.ثلاثة لهعا يبمى التفرق(• من قلنا! ؤإذا ونْثف،، له،ايومان فيمي العقل•. من 

كانت،إذا أما وايع، هدا ق فالأمر ماليلة ا،لدة كانت، إذا مول! هدا مثل ق فنحن 
الخيار.مدة ابتاساء يذكرا أن بد فلا جلوسهعا يهلول سوف أنه يحل،ان أنيعا يعني طويلة، 

الملقول لأن عليه؛ لاتدل والحدث محهولأ، لابجخ أنه الصواب ]٢[ 
ررإلأثزطاأحلسمة! له ١، شروطهم عل ررالمنلمونى وملم—) آله وعل عليه اممه ~صل 



١٨١كت1باسع)بمباسرهماّ( 

الأبد،إل اوت ثئغ، مز الخيار لك يقول! أل مثل مطلما الخيار كاف إف هذا معل 
ماةلمحارمحامحاممماةا١ل

افتواطه،رمن إل الخيار بث، المطر ينزل أو ريي، بميم أف إل ماوث ؤإل 
رواسان!مفيه أوالخداذ، الحصاد إل ثزطاه ؤإل دله. بمطعاه أو 

ريي.كقدوم متكون يتتلمف، دللئ، ننس لأف هومحول؛ إحداممات 
مماواحد، اليد ل الخادة ل تكازب ي ئدة لأن مخ، 

اللمj يا اثزاطها تحوز لا ي، الجهولة والاجال خلألأ«اه، لحزم أز مزاقا 
ثيذاالاستدلال أن الصواب ئم محهولأ، يصح لا أته فالصواب معلوم®، أجل ررإل 

الننعلأن المد؛ عل تجمل فانه والثق الكتاب من مهللما حاء ما وكل غشل، الحدث 
تخصيصه.عل وعامه ممد.ه، عل مهللمه فيحمل واحد، 

ثنت.(.متى الخيار أولك أبدا، الخيار لك لوقال! لكن مطعاه، أن إلا بمي• -ا ١ ت 
مشكل،كيلك فهو يورث. الثزط خيار إن ملنا! إذا الموت وحتى مشكل، فهذا 

والخصومةفيه، النزلغ هذا لأن يمح؛ لا أنه فالصواب الساعة، موم أن إل فينقل 
ظاهرة.

أنفيمكن معتاد، رمن له ليس ؤيد ومدوم ؤيد، بميم أن إل شزطه إذا أما [ ل٠١ 
قدومكان ؤإن للمجهالة، فهنالايصح أويومان، يوم أوبعد أونشن بعدسنة يقدم 

رنمالماس، ُين الملح ل ه اف رمول، عن ذكر ما باب الأحكام، كاب الأJطى; أحرجه )١( 
صحح.حسن حديث نال الرف عوف بن عمرو حديث من (، ١٣٥٢)



^قضاه1همنيصالإئماسبجضل ١٨٢

نحل

ثصح٣ بالعقد، ئلحمه مده لأما يصح؛ لز محهولأ حيأوا ثرطا مإل 

روايتي.عل به؟ العمد يمني وهل 

رواْشروطهم<ا عل ءالومنوو ^٣: لمحزله محهولأ؛ يصح انه وعنة: 
أفممل ئطلما الخيار كاف إف هدا قعل صحح. حسن حديث وئاو؛ النيذي، 

أزمماةؤ^١ ;؛تارمح1 ي ى ١^، ق أن: _، نش ا.جاث ثك فول: 
أويمطعاْااiؤناطه، زمن إل الخثار بث، اأطئ أوينزو ؤيد، مدم أذ إل ماو: وإل 
ملة.

لللدالشتاء وق البلد لهدا الصنف ق يأق كان ^١ أن علمنا لو كإ معتاد زمن له ئيد 
صحح.وهدا الصيف، وقت محيء إل معناه: فهدا زيلّ يدوم إل ،: _iJiالثال، 

ونحنالطن. ينزل، حتى هال،: إذا أيصا كذلك يصح، فلا يعلم لا كان إذا وأما 
منأعظم جهالته لكن قريبح، فهدا مثلا الملأئ الوقت، ق ينزل المطر أن الغالب، ق يعلم 

العام.الموفيكل لأنزل أحياى لأنه الأول؛ خهالةاثأَلة 
الخمادلأن جاتز؛ أنه والصحح ، روابمان" ®يميه فنقول: أوابداذ الخماد أما 
يوماعشرين أو أيام عثرة اختلف ولو متماربخ، زنننه المؤلف" قال ~ك،ا والخداذ 

يصح.الصححأنه فلذلك يضر؛ لا 

الأضاف)؛/ص(.)ا(انظر:



١٨٢ممبال؛يء>باباصدفيامح< 

وه:نجه أوايداذ، امحاد إل ثزطاة نإذ 
زد.^شذكبم،وكونمحوم 

يعقلالواحي.، البلد العادةِق ق يمماوب الخثاد مدة لأل يصح؛ والئانك! 
.٢١٧الإخلاف عن 

ارادؤإل معلوم. لأيه صح؛ العطاء، ويث، يريد العطاء، إل ثزطة نإل 
سمحبجو؛لأ?4ُ:ضمتم.

وجهان!نجه لا، ويوما يفت يوما شهرا، الخيار ثرط ؤإل 
لأنهمحابمدة؛ جطل ١^^، طومَيل لأء الأم؛ اوم ق قت أخدمحا: 

..٠ ...٠ ٠ واحد، رط ث َلأثث كله؛ الثزط يبمأل أف ويشل الخواز، بمدإل لم لزم إدا 

علااالمنلم.ونى ه؛ وقوله يمح، لا المجهولا القرط أن هدا ل الصحيح ا ١ ل 
المجهول(أن ثل1، ولا حلالا، نحئ، ولا حراما محل بالا المهللمىيمد هدا ثؤوطهماا 

شهريحول، أنماه أمد إل الخيار للأ، لوقال،! لكن والتغضاء، والعل.اوة  ٤١٠٢١١إل يودتم( 
وكال.لالئ،معلوم، أنه الأمر حقيقة لأن به؛ بأس لا فهدا مفتوحا، وجعله بمي؛ رمفالّ 

ستةبلد ق يمي أنه معروف ان لكنالقدوم، ق عادة له ولكن ئند. يقدم أن إل ءالا1 إذا 
معلوم.لأنه جائز؛ فهدا أشهر، ستة آحر بلد ون( أشهر 

فيهوالخلاف معلومة، مدثه لأن الخد.اذاا؛ أو الخصاد ررإل ذال(ت إذا وكدللث، 
الحصاد.بآخر ولا الحصاد، بأول( لا يحنى! بالوتعل، ياحد وحينثل. متقاربإ، 

رنمالناس، بين الصلح ق اش رسول عن ذكر ما باب الأحكام، كتاب، ال،رمذىت خرجه أا 
صحح.حن حدسثج الرمدىت نال رْ؛عنبمثن. ا،لززر عوف عمروبن حديث، من (، ١٣٥٢)



اسقضاهاهمهمصاسمماسبجضل ١٨٤

يمد البمض و مد قإدا 

نحل

جعلعمد لأية وصاْ؛ ولا حضووصاحبه عتر مذ المنح الخيار لة ؤلمذ 
مديهامصغ ومش كالطلأؤ(. وتحطه، صاحبه عته مع يجاز احياؤه، إل 

مهثلتُالعمد، ملحثه مده لأما حاو؛ كل عل العمد لزم المنح قتل 
لكلأخل•

ُه،هأكقاُاشخاناجم،ء:طلبجاثمح 
لعلاؤإل كالككاح، بثزله، جائزا مر قلم لازم، عقد لأله يلحمه؛ لم لزؤمه بمد 

حوازهاآُ.عل يجازإماوْ حائز، لأيه جاز؛ الخيار مدة ق دبل-، 

صالخيار فيه ث الذي اليوم كان إذا مال: وهوأن ه وحقا ومحل [ ١ ] 
فإنهسها ضر كان ؤإن الأول، اليوم ق يصح يمي• باس، فلا العمد يل الدي اليوم 

حيار.فيه ليس الأول اليوم يكون قد لأنه يصح؛ لا 

لاست.ؤيوم يثبت يوم أيام الخيارعثرة هذاول ينتك يقول: أن المالة وصورة 
الخيار،١^٥٥^ معناه ستنؤ ولم الثال حاء ثم الأول اليوم ل تت إذا لأنه يمح؛ لا فهذا 

فيهيكر الأول؟ اليوم عدا في،ا أويطل أصله س يطل هل لكن ثانية، مرة يعود فلا 
الخيار.به يثبت، الن.ى هو الأول اليوم جعل إذا يصح إنه يقول: ولكننا الخلاف،، 

خيارهبطل الأحر أحدهما حر إذا يحني: بالثحايرا؛ الخيار ررؤيبلل قوله: ]٢[ 
كنجارالمج4س•



١٨٥ممساسعربمباصرهماّ( 

قفل
0ّ٠ ّ و0 َ ُ ٠؟ م هَ  العقد.بنفس الختاو ح ل المثري إل الملك وينتقل 

ينمو٥!^؛ التصؤة1،، يفيد لا ^ ٠٥٥عمد /دمه اثقصائه؛ بعد إلا ينتقل لا وعنة؛ 
الملك،قل ض الإخ لأو المدق؛ ظاهئ ثالأثُل المم، مل كاو ئ،، JUالما

كور١^^، شع زم ائلف. ياي كيك، ولأتمُ لكممق، ي قل 

^٥!أن بعد لوأنيإ أي: يإحمه« ذإ لرئيه يند حيارا ئالتئد راولوألخما وقوله؛ 
المؤلف،بالعمد فألحقاه أوثلاثة يوم؛ن مدة الخيار ل اجتل وقال• الأحر إل أحدهما رُح 

أنلهإ ليس إمإ إذ معلهإ حائزا كون فلا لازما، وي العقد لأن يصح؛ لا يةولات 
اه؛ام>،.ثيا

جعلالو ولهدا هوباختيارهما؛ إنإ الحقد لزوم لأن يمح؛ إنه يقال• أن ومحمل 
بأس.فلا الخيار مدة ق ذللث، فعلا إذا أما حاز، الحقل• أثناء ل خيارا 

أحث،وقالت جاء تمامه مل الثان، ايوم وؤ، يومع،• لمدة الجار ل يقول• أن مثل 
زالما الأول العقل• لأن به؛ بأس لا فهل"ا آحرين، يومغ، إل الجار مدة ل يزيد أن 

الزىإن ل،كلمت ثالت، وكإ فيه، الجار زيادة فجاز يعل-، يلزم لم ت بعض اختياره، عل 
لمدهخيارا الأمر يكون أن عل اليع لزوم ولوبٌد الممرق ولوبعد امقا إذا أمإ يظهر 
لهإ.الخق لأن يأس؛ فلا أوثلاثة يؤمن 

للبائعابير ق الحي لأن نظر؛ فيه  ١٠١٧٥بالجع؛، اليايع حؤ لثنلق 'ريل تقوله ء ١ ت 
أنوللمشري للبائع الهنءح_ة اجل من شمع إنإ الخيار أن والصواب، وللمشري، 
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ا•الخياوا مدة الىِفي علي  oiنجثل وما 
ملكهثإء لاثه أمصتاه؛ العمدأو محا نواء محهوللمشري، الممصل، ونائه 
بالصهان،،®الخولج ^١^٣! قوله ق قدحل صأنة، من ؛٤٠^ صتايه، الداخلِق 

هوبماح،١^٠؛^ الرواية وعل 
أنتعال افه رحمة من ولكن يفثخاه أن يمكن لا الحمد وجب إذا لأنه العقد؛ يمثخا 

الهلزمين.لمحئحة الحميمة فهوق الخيار، ينفيد ق حما لهإ جعل 

ثكونقد اش اشاليل هده عن بدلا بالحديث استدل الولف أن وليت 
قإلهمال له عندا من  ٠٠ه! التتي لقول قال• فلو لمة، مغتر ثكون وقد لمة، م

لأنلثتري، الند:كون أن عل دل هدا فإن امحاغ«ُا؛، لي:شرط U لثدى:ائ 
بعورةيتعقد البيع أن ومعلوم يللمشري، هو وأما أي! باعه،ا لليي قاله ٠٠قوله• 

والمبول.الإمحاب 

المشريإل ينتقل الللث، يقال! وهوأن دِمحهآثئ، ثعليله من أوصح الحديث فهل>ا 
قالهمال عداله بلغ ررش ه! الني قول والدليل الخيار، زمن ولوق الحقل• تمام بمجرد 

انتقالق كالصريح أو صريح نص وهذا للمشري، فهو العد وأما يعي• داعهاا إلي'ي 
العقد.بمجرد إل"المسرى الئلعة ملك 

بانتهاءأو العمد رمجئد ينتقل هل المللث، انتقال ق سبق ما عل مفؤع هد>ا t ١ ل 
الخيار؟مدة 

رقمنخل، ق أو حائط ق شرب أو ممر له يكون الرجل باب المساقاة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
•مداهحديث، من (، ١٥ ٤٣)رقم ثمر، عليها نخلا ب،ع من باب اليؤع، كتاب لم؛ وم(، ٢٣٧٩)

رمحءمحؤءتع١.عمر ابن 



١٨٧ةت1باسءرطبام1رشامح( 

ا1طلقلاآبع صإن ق صقانهلكمحم ق وامحم 

فضل

بملكلاكمح( الخياو؛ مدة ق ايح اشزفثِفي ^٠ ٥١من لواحد وين 
فيهثتصزف علاقته عنة \يوحنن زلا فيه، هثصزف و0إع 

مدةوانتهاء البيع عمد J؛j، ثإء يكون أن يمكن هل قائل• يقول قد النإء، [ ١ ] 
الخيار؟

الشرييشرؤل قد شرمحل خياو الخيار كان إذا خصوصا j؛^ يقالت فالخواب; 
رفحمكان ق الثست، هذا يكون قد الأمحبؤع هذا وق أّسوع، لمدة الخيار البائع أو 

وهذهريال، مئة مع الكسب أو الئاء فتكون ريال، مئة اليوم ق أجرته يعي• الأجرة، 
المدة.هذ.ه ق ذلك أمنه أوما أوصوف لنن من محصل ما مثل الئإء وكذلك مهمة، 

بعدكنب أو ئإء من حدث فإ بالعقد يممل الملك إن إن؛لتا: حال كل وعل 
حصلما مول! الخيار مدة بانتهاء إلا تنتقل لا بانه القول وعل للممشري، فهو العمد 

للمشري،أنه والصحيح للباع، كون الخيار مدة وانتهاء العمد أوكنب؛؛ن ثإء من 
للممشري.بأنه واضح تميم— —كإ والحديث 

فيه.يتصزف لا الباح إذن [ ٢ ل 
قيتمزق أن يمكن لا الباع أمبؤع، الخيار ومدة مثارة، علميه ؛١٤ مثالهت

ينتقلالمنمق إن فلنات إن لأننا ذلك؛ ولا؛غثر بزهن، ولا ولا؛تع، بتاجمر، لا الثارة; 
تعلقفلأنه الخيار؛ بتإم إلا لأينممل قلنا; ؤإن له، ملكا لينت، فالثارة العقد. بمجزد 



^قضاه1نيهمهعاسمماسبجضل ١٨٨

كا١أ.JJJاينفد ١^ العتق، شر نحزيا لإو 
ينسخلم نإل بطل، الباَع مغ إف موقوف، انه الشري؛ يصرف وعنهِفي 

مّكااأ'•م ان يكرها له، المبمم ثعدم صح؛ 
لدلك.صح؛ وحده للقثّري الخيار كاف ؤإف 

اطكانتقال بعدم محا إن لأنا لاتصنف؛ اتزي أيما وكيلك الشزي، حق :يا 
أحدهمافلا؛؛^.^٥، البائع، حى به يعلق فمد بانقاله محا ؤإن له، ملها ليس فالح إليه 

فيه.يتص.ئف لا معطلا يبعى بل المح، ذا هق 

هذاوعل عنه، المتقى للكال إصاعه فيه معطلا إبقاء0 إن قائل: يقول ئد ولكن 

؛_،قلنا! إن المللث، له لمن الكتب الخيار، مدة ق تتعل إنه يقال! أن ينبض 
مئإلا معطلا بماؤ، أما فهوله، للمشري. قلنا! ؤإن فهوله، الخيار. مدة يتم حش للبائع 

للمإل.إصاعة فهذا عطلت إذا ممر مال نيا يفوت، شياء أق 

أنالصواب، لكن فيه، التفصيل اض~ ثاء ~إن سياق اليئق® ُرشر قوله! ]١[ 
لأنأول؛ باُب من العتق ل مح العتق غم 3، التصرف متع إذا وأنه كغثره، العتق 
حزمهبإ اف إل Jتقثب أن يمكن فلا حرام. التمزق إن قلتا! ؤإذا عبادة، اخ التتق 

مح.ولا محوز لا ٠ اأن.م_ار قاعدة عل التمزفاتح حمح أن فالصواب اض. 
ئصححأننا يعض ثقف،، فإننا مثلا باعه إذا اكري أن وحيه؛ قول هذا ]٢[ 

إنيم الخيار، يثهي، حتى تحرفه من ولا استلامه، من المثري ئمأكن لا لكن الحقد، 
له.فالحق محخ ؤإن صحيح، فالتمزف ينسخ، لم البائع فل 

الإضاف)؛/س(.)ا(انظر:



١٨٩ةتابامحءربابامادشامح< 

١^۵٠^؛-،،جائز الملك، يام مابلؤ، ثن عتق لإله عتى؛ العبد المقري أعتق ؤإل 
منكلا من عتق ينمي زلا عممه، مد للبايع الملك، ٥^١؛ يإل الدة. بعد كإ هممي 

جمضهمسفأجالآتيا'ا.
وجهازتالزمحف ول 

ؤاضخمحلأبم،س:ئزسم،محضؤفمملمح، 
"؛.٢١٤٣١أية ١^، منك زلأ:نريإل الأف،َ، ء لإمملأتنى 

جائزالملك، ثام مالك، من عتى لأنه عتق؛ العبد المشري أعتز رروإذ قوله: [ ١ ] 
إذاأنه شك لا فها وحده للئشري الخيار كان إذا هدا المدة® بعد كإ سد ١^^٤-،، 

احتارأنه عل يدل إياْ وعممه فيه، للباع حى ولا له، متانغ لا لأنه مد؛ العبد أعتق 
النبع.إمضاء 

الملكأن ا، اكانيةر الرواية عل ت يعني عتقه® مد للباع الللث، هلنأت ررهإذ ت وقوله 
عممه.نمد له المئك كان فإذا ليائع، 

إنمما:إنهلأِثشصيهمحقسلأملك،قهنمي:هدا 
إنقالتا! من فنتفي هذا وعل يتقد، لم للباع. منلئ، لا قلنات ؤإن ينفذ، لم الخيار. دة مق 

ولوكانالثّرى، عتق ينفذ لا فانه للهلزفين الخيار كان إذا أنه المبمحح لكن له. المللث، 
هذافكذألك يعتقه، أن يصح لا المرهون أن كإ كالمرهون، فهو البائع، ص لتعلق مالإكا 
الخيار.فيه الذي 

العتقلأن العتق؛ من ا-تيارا زلابمري® رالأدهبمضاش-إ، قوله: ]٢[ 

المغنى)مآ/آبمأ:انفلر:



سقضاهايشصالإئمأسبجينل

محل

هالولدمنه ولدت هإذ مهر، ولا عليه حد تلا ا"بمرنه المقري وطئ ؤإف 
هعلمتهالثاج وطئ ؤإف مملوكته. وطئ لأيه ولد؛ وثيرأم قيمته، ولاثلزمه حر، 

سنه،يلحمه لا رقيق، هولده التحريثأ خمبأ ؤإل مللئ،• عتر ق وطئ لإيه المهر؛ 
وعليهأحزار، وولده أ، عليهل حد هلا التحري^ جهل ؤإذ المدة. بغد لووطئ كإ 

أنة،مذ ٌ ياي ملكه، و تجلها أنه بمقد لأ?ة الإلادة؛ ثزم يحأ 
حال.ولد أم ثصر ولا 

مشركعبد له كان لو الرحل فإن الغر، ملك إل يسري وأيقبما التقليب، عل مبي 
لصاحبه،قيمته وصمن الأحر، نصيب إل العتق سرى يصيبه أعتق ثم احر، وبتن بينه 

للبائعالخيار كان أو حميعا، لهعا الخيار كان إذا فيعا عتق يقذ لا أنه الصحيح ولكن 
المثري.إل الملك بانتقال ولوهلتا وحده، 

للمشري،الراجح— القول —عل فالمللث، ثزط حيار هناك كان إذا أنه والخلاصه; 
وأماملكه، غبمر ق ف تحل فلأيه البائع أما المشري، وعل البائع عل حرام والتصؤف 

للبع،أو لهيا الخيار كان إذا وهذا صاحبه، حى بهللأن يو-جسم، و0إف فلأنه المثري 
للبح.إمضاء يعتر ويترفه يعرفه، ينفذ فإنه للمثري الخيار كان إذا أما 

علإلا الحد نجب، لا أنه عثهءا حد قلا اشحريم جهل ررثإذ قوله؛ من امتثدنا [ ١ ] 
بامرأةوزُى حرام، الرنا أن يدر ولم حديثا أملم رجلا أن فلورض بالتحريم، عالم 

لأنهالحد؛ فعليه بالحد يعلم ولم بالحتكم علم فإن عالم، غثر لأنه عليه؛ حد فلا 
العقوبة.بجهل يحدر لا 



١٩١ةتاباسع)ب1بامارشاّا 

\وَلأ:شخلإ.زأة ١^، ي اذإذ زم قالبمض؟٣: 
ملك.شبهه ولا ملكا، يصادف لم وطاْ لأف علته؛ لآئةأإدقدهس أحمد أف ويكر 

وحللها، ملكه ق احتلموا العلم أنل لأف علته؛ حد لا أنه والصحيح 
قوطئه ثام ثحصل بوش، يئصل ملكة وا))1 تتا. إثل ا-يدرأ شبهه وهذه وطئها، 
الأخكاما١'.ئذْ اممت الأخرى بالززو قلأتحياطلأ.زإذئقا ملكه، 

ظ

يأنالإ نئ قاى م ذيل لأ?ث لؤع؛ قنح الإا:ع زطءُ 
بائع،رصا اكري ووطء محا• احقارا كاف إحدائى مويح أريع، ذ مء 

هارْ،ودلاك.زإ;طاو 

زالزئف،زايح، زالكثاو، كالعتق، يالمللث،: المختئة اكزئات، زنائئ 
علئها،ؤا-إثمل حاجة، لنمرأز الدابة زركوُب لثهؤة، زاللس زاقاثرة، زايه، 

بطلاكري مذ وجد إف ودخؤْ، الرنع، وحصاد الدار، ونكز لبثها، وفرب 
اممأأأاَ. 

حياره

.^١٠اiناك أن الأحرى: اوواية ا ]١ 
يصنفكل أن الماءاوْ لكن نظر، بعفبمها ق ١^٥، ذكزها التي الأمثلة ]٢[ 

الشتريلأن الأخيار، عل لا:دل، الين وشزب الخيار، طل فانه الأخيار عل ثدل، 
لتئها؛يثزنم، أن يد فلا ايام أوعشرة ابام ثإنية لمدة الخيار واثيمتط اة شاثرى إذا 

الغتي)مآبم؛مهأ(.)ا(اظر:



سقضاه1نينيصالإئماسبجحتبل ١٩٢

بتمكينهايبطل العتمة كخياو بدلالته، ثطل باوصا بالتفرج يبُأل لأله 
مذومحا•ووجها 

وجهانممته بذلك، البائع ثمحرف ؤإف 
^^محا:صمخبيكلك.

\ءز°بمثفزلأ تقذ فم فئ، اأأك لأن ص تقون لا ؤالآ:لإ 
فيه.فتمزق مقلس عند ماله وجد كمذ 

المئريف وثقل للبيع، محا البائع يصرف تقون هل لقاطارسا1 ا-١^ ومحال 
وجهتن•عل لخياوْ؟ ومحا بالبيع، وصا 

ليحثثرها،الرحى؛ عل وطحنه تنوها، لينظر الدابه؛ اثئري وكوب، وأما 
ليحئرْالعبد؛ انثحدم ؤإن Jالختار. اقصوذ ض الإ->شاز لأل الختار؛ يبطل محلا 

لإ;بملل;ءتاثة؛بملك.
روايتان!محفيه دلك، لعز انتحدمه ؤإن 

للدابة.الؤقوب أئمتة منه، لاثه ختار٥؛ تظل |حداحاإ 
محلأبجالأك،،أتياثلن؛

رعةب ٧ ص وهل أوقليل، هوكثتر هل اللبن هذا 3، لينظر الجار جعل إنمما لأنه 
أولا.

يدل،مرق كل هي* العامة القاعدة ولكن يعفبمها، ق يناؤع قد الأمثلة وهن.ْ 
للخيار.مخ فهو الاختيار عل 



١٩٢؛ت1وااسعا0باصرهماّ( 

لأيئقلأخيو1ذولتالجاةاكريلثيزةَللمظلظثة؛ 
لنأهزلأة كمنها)0إع، ه امحاه، 

لأنلي:ظها؛ إذا ^١٧ يم أن زئؤل ء. ذلألأ زلا ُايع، رنحاة عي 
^١'.إمئظ؛هرضا 

فضو

يدهق يلم، أن المح، أوأيلم، انتزلدها، أو الجاويه، اكري اعس نإف 
ويرجعبمسح أف وله بإبطاله• وصا مئه يوجد لم لأيه البائع؛ جبار يبمئل لم 

أد^مA.ين؛ قمته زإلأ مثلي؛، كاو إذ زهومثلة المح، ببدل 
مطلمنخ، خيار لأية الخرقي؛ احتارها يدلكر، يبطل جيارْ اف زعئه؛ 

باليب،•الرد كبمار ايع، بملم، 

محل

منخ،لحى لأثة لنونه؛ سلم، ؤللم خيارْ، بطل اليايعتن أحد مايث، نإف 
الهبه•ِفي الرجؤع كمحار يورُث،، ملم عنه، الإعثياص بحور لا 

اشنأآُ•الآجلِفي عل قاتا يوزيث،؛ أف ويتحرج 
اختارها،أنه عل يدو ثالئؤ لا فهذا وأمها بذللث، رصي إذا أنه أقرب،، وهدا ]١[ 
ؤإلأما.
قمامت، إذا أما يورُثه، فإنه الشزط خيار ق ماُت، إذا أنه هوالصحح هدا ]٢[ 

هذافالممصيل أعظرةنثق.أ المومحت، فإن ،، Lj^3بطل لأنه يوزمث،؛ لا فإنه المجلس خيار 



^قضاه1همنيصالإئمأسبجضل ١٩٤

لأثمُقنظوشُالإنمائلإممو1ذينأوأمحمح، 
قامتإثاوته فهمت ؤإل كالمجنون، محهو إثارته، مهم ولم حرس نإل ملكه• 

وجهان؛;حمارصاحبه وِفي حمارْ، بمش مح4و( ييار ف مات نإف لمظه• مثام 
.^١

بجلآلاكنُدالأبمانلإمحلاال

لأنظاهر؛ والفرق يورث، لا المجلس وخيار مورث، الشرط خيار أن الصواب هو 
فليسالشرط خيار وأئا الموُتج، من ١^٢ قرفه ولا يبلل المجلس حمار 
منيعده.لورثته فثنيت الماللث،، أو المئك حقوق من هوحئر بل يذاسهإ، معلما 

الهبهاآوهوب يمض أن قبل الواهب مات إذا الهبة ق الرجؤع قائل؛ مال فإن 
الهبة؟يسلموه أن الورثة عل هل 

الهبة.بململت الهبة الموهوب يقبض أن قبل الواهب مات إذا فالحواب،ت 

صاحبه.وخيار خياره يبلل أنه الأول الصواب [ ١ ] 

 Xء أX



١٩٥ةت1باسعرإابادربا( 

'جء
مَهص, مىبعدها وما ]اوقرة:هماأ[. آلندوأه ثتال• الله لمول محرم؛ الربا 

وفاهديه،وموكله، الئبا، آكز افه ررلس ث قاو انه اي. عن وروي الآيات• 
؛.^،(^^١١

]محيمن،ق أثه مع الحديث، عن التمريض بصيغة ;؟٥١٥ ، المؤلفعم [ ١ ] 
الفقهاءعل عيب مما وهدا يتقيم، لا هدا عأ؛هاا ررمممق قال! ثم راوروي®، فقال! 

يعني!بالحديث. علم عنده ليس المقيه مول! حتى شك محل هدا وليس يئهإغئق، 

وهوأما درجته، عن يدري لا حديث ق وروي. قال! إذا فيعير المحدقن درجة يلغ 
كبثر•عيب سك لا فهذا • عليه مممق يقول! ثم روي. فيمول! درجته عن يدري 

كبائرمن وهو ثقول! أن سغي بل نظر، فيه أيقا م الئ؛ا أن عل واقتصارْ 
اأوومامت،<،،الثع اراجتسوا قال! س الني لأن الدنوب،؛ موبقات من بل الدنويبج، 

الإسلامشيح قال حتى الدنوبج أكابر من الحقيقة ق فهو '، الئياُ أكل منها وذكر 
الزبا؛أكل ق ورد مثنا العقوبة من الئزك دون بج دئق يرد لم إنه تعال~! اممه ~رحمه 
محربجابجرم كان إنه حتى الربا، إل الموصلة الدأرايع ند ق ;؛٥١٥ يشدد كان ولهذا 

!^٥١٥القثم ابن تلميد٥ عنه وقال المقهاء، فيها احتلفج التي التورق مسألة بايا 
4،قللتا ابتنى آم؛د :اطلون $u ون تعال: اش قول باب الوصايا، محاب البخاري: أخرجه )١( 

(.)٩٨رنم وأكرها، الكبائر بيان باب الإيعاز، كتاب ومسلم؛ (، ٢٧٦٦)رنم 
(٣٠٣/٢٩٠)٢(محموع١كاوى)



سقضاه1همنيصاسمم؛سبجضل ١٩٦

آ.٠^١٣١ -أماإلا يقول أن يابى ولكنه أحيانا، ذلك ق يراجع كان 
للإهودشه - باق -والعياذ اوبا آكل أن ط ولا الدنوب، كبائر من واويا 

حينءقيأكلأهؤئ؟إ الني قال كإ دعائه إجابة يبعد ما فعل وأته ياكلوته، كانوا الدين 
ومطعمهريئ،. يا رمئ، يا الثإء! إل يديه يمد أغي أثنث، المر بميل ُرالرجل ذكر 

.لدللثجاار يتجاي، فاثى بالحرام، وعدي حرام، وملبه حرام، 
لأيكناوبا ،،أكل isjpإذا ارٍلان،;عني: دض زض الئ؛ا وآكل 

بابجاحتار الرابحة المباحة التجارة له ثبي لو حتى بمرض، نجاب عنه، يقلع أن 
الحراميأكل الذي أن الني أحتر وقد باض— -والعياذ مرض لأنه الربا؛ 
داعيكون أكلمه من يتقيد ما يشع ولا يأكل والذي ٠، ر يشح ولا يأكل الذي مثل 

الأكل.محابمل، 

محصا،■٠^١ يكون أن محتمل الربا؛' آّكل اف ارلعس ت ^٥١^^٥^^٠١ وقوله 
كبائرمن الئ؛ا أن عل يدل فإنه كل وعل الدعاء، بتعنى حتا يكون أن ومحتمل 

:^١.ؤإثا دعاة إثا اللمنة علميه ثيت، لأنه الدنوب، 

(.١٣٥العاين)r/ رب ص الونمن اصلأم )١( 
(،١ ٠ ١ رقم)٥ وتريتها، الطيب الكب من الصدقة نول باب الزكاة، كتاب ت لم مأحرحه )٢( 

5?؛هبمنئ.هريرة ش حديثا من 
كتابوسالم: (، ١٤٦٥)رقم اليتاص، عل الصدقة باب الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

الخيريمعيد أنى حديثا من (، ١٠٥٢)رنم الدنيا، زهرة من بجرج ما نحوفا باب الزكاة، 

أحمد)ا/م\،م(.)إ(أحرجه 



١٩٧ايوبا( باب ةت1وااسع) 

ملعون؛بأنه الربا يأكل ماس ثخص عل ئثهد تحوزأن فلا للعموم، اللعن وهذا 
وهكذاالعموم، سيل عل مول لكن اربا، يمحوآثار ما الحسنات من له يكون قد لأنه 

اشيين،عل لا التعميم عل مال أن الوعد موص وكل الوعيد، تحوص كل ل يقال 
ئزلأ.الماوى حنات فله صالحا وعمل آمن من كل مول! نحن فمثلا 

الحنة؟أهل من إنه ت الصالحات، يعمل مؤمنا ثراه مش لئحص مول هل لكن 
العلمءلاوسا عل نجب مسألة وهذ0 ارمول.، له مهد من إلا لا، الحواب! 

لها.يشه أن 

كذللث١،■حسران فهو موكله أما دنيويا، انتفاعا به انتمع أنه واصح الربا وآكل 
لأكلهمساؤيا ملعويا كان فكيف، حران، فهو اربا، يعطي الذي هو اربا وموكل 

»هبتؤاأ«رأ'؟اآحرالحدثوقال: كاحاءو 
علأعان ومن عليه، ؤإعانته به رصاه عل يدل الئ؛ا يوكل كونه لأن مول! 

وعلبه، رضاهما عل ، Jjijأيصا مثاهدمإ لأن وارشاهديه١١؛ كفاعله، فهو فعل 
ثبوتهوعل به، رصاه عل دل الربا كثب، إذا لأنه ااالكاس؟،اا؛ ل يقال وكذللث، إثباته، 

قالتلأنه شاهدا؛ يكون لا الكاسب، أن الحديث، هذا من يسمماد وهل بكتابته، 
وكاتبه١١؟ثاهديه ١٠

وكاتّج،بشاهدين يكون الإثبات أن عل يدل، بل هذا، عل يدل، لا الحوائيج! 
الشاهدين.أحد الكاوّ_ؤ كون أن تجوز ولكن 

بنجابر حدين، من (، ١٥ ٩٨)رقم وموكله، الربا آكل لعن باب، اغاة، المكتاب، لم؛ مأحرجه ( )١ 
ئً؛هبمها.عبداش 



صضاهانييصالإئماسبجص ١٩٨

؛■اشةؤلوريا المقل، رثا صرثأن؛ وئوعل 
بنعناية حديث ل نذكور؛ منه فيها اوبا عل النصوص والأعنان 

بالقصةوالقصة بمئل، مثلا بالدهب راالدم_اا دالت انه اللمى. عن الصامت، 
بالشع،روالثمن بمثل، مثلا بالن والن بمثل، متلأ بالئمر والسئر بمثل، ٠^ 
الدهبيعوا آربى، ممد ارداد أو راذ ْن بوسل• بعلا باليح والماغ بمثل، مثلا 

وبيعوايد، ^١ ثئم 'كيف بالتمر ^١؛ ١١وبيعوا يد، يد'ا ثئم 'كيس بالقصة 
بجا:ثوش«نزاةمم؛لآل

با3قوق\ق!فوله ومنه الزيادة، هو الئ؛ا إن وقالنات سبق، في،ا الربا عل كلمنا [ ١ ل 

زيادةفهو امآ'' j، وأما عنت،، أي: لالخح:ه[؛ 4 للبتا انثئث آلك علها ١^١ 
مثارةبعن، فلو الئرع، فا رثا نمى نيادة كل وليس المماصل، فيها تحرم شياء أل 

ربا.فيها ليس الساران، لأن أكس؛ السارتين قيمة كاست، ؤإن جائز، فهو بياريتن 

الئ:ا»إرا ه'قوتي\النئ قال ولهدا وهوالأشد؛ الثيئة هوربا والأصل 
فهوالفصل ربا أثا بالتأمحر، ض: الثتئة، هوي الأغلظ الث؛ا ض: لنسئة«را' ال 

الإخماعامص الله— —الحمد ولكن الأول، العصر ق خلاف، فيه صار ولدك وميالة؛ 
النسيئة.وربا الفضل ريا تحريم عل 

ولواختلفاظاهئْ ءالأ.م_،؛اطمّسافلأطل،، عقيألآلأهؤقيج؛ن قوله ]٢[ 

كناي،ومسالم؛ ٢(،  ١٧٨رنم)نساء، بالدينار الاJينار بح باب البيؤع، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
حديثمن (، ١٥ ٩٦)رقم بمثل، مثلا الطعام بح باب المساتاة، 

حديثمن ١(،  ٥٨٧)رنم نقدا، بالورق الذهب، وبيع الصرف باب الساقاه، كتاب مسلم• أخرجه )٢، 
ده.بمنن.الصامت بن عبادة 



١٩٩( b^lubالبيع)هتاب 

رثا:ا0ااا.ثلاث اي عثة و الئزا:ئ ذاس 
قعك أف 3أشهثئن: رثا:ات، تلان اي عثة ق الئثا:ة ناخiلخت 

انهعثاو عذ ووي قا وابني؛ ظذ عإرمحا ول وابني، الورق والقصة الدف 
بؤ،بأس محلا بيد يدا لكف مأ الئوبثن، جمرمى والثنب المدين، من ■جمر المد محال• 

الئثاِفييزى م أنئبمزهملككس 
.......٢[،. ٤ لاوةرْ:بم بملعنث ئأ ؤوس ثعال؛ افه ثاو مطعوم، لأيه الماء؛ 

هداي الوجود الخلتل لأن وذك وعشرين؛ وأربعة وعشرين كواحد لممار ال 
أطلقواللام صلاة عليه والني ونحو0، بالمث الملح كخلط لإصلاحه حلط اللهس، 

يمثل.مثلا بالذهب الذهب أن 

المعيار؟ل وهودونه بذثب ذهبا يبح أف لإنسان يمكن لا قائل•' قال فإذا 
الأحرالخئ من الصنعة ل أحس ا"قلأ هذا يكون أن مثل يمكن بل، ملنات 

وهماالمعيار ق لزيادته مقابلا الصنعة ق زيادته فكون للمعيار، ية بالنمنه وأثل 
لإصلاحمقصود هو ؤإنإ لذاته، مقصودا خلطا ليس الخلط هذا وأيقا سواء، 

فإنهالحاس من الخلط فيه يآكن لم إذا يقولون~ ~كا الذهب لأن ومويته؛ الذهب 
الغضة.ق يقال، وكذلك، يستقيم، لا لثنا يكون 

المناؤعق اختلفا ولو الأحر، عل الخزأين أحد يزاد لا أيقا باشر٠٠ ارالتئر وقولهت 
.هذاعل حل.ها والمة وائذاق، 

تلاثعل اوبا علة ق الئوايه ارواختلم>ت، الصوابذت ولعل رككة، اليارة ء ١ ت 
.٠٠روايا'ت، 



اصضاهاهمنيصاسمماسبجضل

مLنومالكل تن\ءٌ جنس، من مووون أو مكتل كو ق المماصل يرم هدا يعل 
والحديد.لكلأسنان مطعوم أوعتر لكلقطنثات، 

والورق،فه الأكتل مدر ؤإل أوموروثا، مكيلا جنته كاف فيإ ١^^١ ويثري 
لعظمهؤإما والقصة، الدم، من الأزؤة يوف نإما والمصة، كالتمزة لفكه، إما 

فيهوجرى الئيا، فيه حنس من لأية الهم؛ كلم للعادة ؤإما العظيمة، كالربرؤ 
او:اكالز;ترةاسة.

عمووما ع،ر، -لحديث، علته؛ ص فيه، ربا لا ذاذم المظن من سغ وما 
مجرىزنه، تمصي لأيه الربا؛ فيه جرى ورنه يقصد كاف إذ ودحؤْ الحديد من 
كافاا١ا.الئ:ا فيه عتري لا زنمه محي لا زنا الطتر، كلم الزنا، فيه 

والوزن،ابتس والقصة الدهي، ق العلة أن المدمح هي الزوايه هذه ]١[ 
ّواآلكن؛>كلأولانكيل الرباوكل مي هدا وعل المحل، والعiةjضرهما 

أوقصة.ذما لكن سواء موزون كل و الزبا ونحري يوكل، 

قالربا بجري قلتات إذا التناقض من فيهثؤع والخنس. الوزن وقول•' كوننا لكن 
قفة،ولا ذما ليس جنه هذا لأن ذلكا؛ أسه وما والصقر والرصاص الحديد 

الورنق اأر-ى ما لكن المذهب، هذا ممكنا، التعميم لكان فمط الورن. ةيلأ فلو 
سأقمكيلا؟ الثيء هذا وكون موزوثا الثي؛ هذا كون مريع ما يعي• والآكتل؟ 

ال؛حمثا.آخر ق تعال— اش ثاء —إن 

امحمح،من حتد والقوبخ العبدين، حزمن ااانمد أثرمار ت قائل ما)، فإن 

(.١٦/٥(،والإماف)٥/٤اكي))ا(انذلر: 



١^٧(باب ر اسع هاب 

كزنئ^١^ زيها عاو، ١^٤ زالفئة الدثب و \فق : zp\ذحذ\لأ 
التامبح عذ ررش الئئ أف اش عبد بن معتر نوى و جنن؛ نهلئوم 

قالقد إنلأم محن لإ عله كاذ ثز زلأك ئنبأ. زؤاة يمم(( ثلا مي 
التاة،بجإ القفل و؟ علة نفقي أخد ق ١^ اخخإغ لأن ائززونات؛ 

مطعومم ِفي القافل يرم الرواية هذْ لعل امحل، ِفي امحل إسلام بديل 
وؤوغ\.المطثة، والأذهان زالأذؤية، والمواكه، والآدام، الأءواات،، من حئسه بح 

أ.زJحؤهال والثض والؤمان كالبئخ موروثا، ولا مكتلا لم؟كن نإف 

ربوية؟ليت ذكزها التي الأصناف هدْ أن مع به،؛ باس فلا بيد يدا كان ما 
الزبا،فيه جرى نيئة بالميء الثيء بح إذا إنه للعالعاءت قول هناك ذالخوابت 

علته•الكلام الله~ ثاء ~إن وميأق ربويا يكن لم ولو 
لكنه، اكثتخ،ا والقصة الدم، ق ررالعلة المؤلف! يقول الرواية هده ]١[ 

صالخل فإن بالخو، علما لانقض شل اشية. قلنا: لو لأننا »ءاو((؛ بقوله: قيئ 
فيهاقلادة اشري حين عسي بن فضالة حديث ق كعا الربا فيه بجرى والفضة الذهب 

فنهىدينارا، عثز اثى س أكثز فيها وخد فصلها فلثا دينارا، عثز باثص وحرز ذهب، 
ررعاو((.قال: ولهذا آ؛ ١ حتىك أن ه الني 

كانمواء حال بكل الربا فيه بجري والفضة الذم، فنقول: الغالب ضر وأما 
ذللث،عل وبناء الربا، فيه جرى ثمنا كان إذا والفضة الذم، ضر أما تقن، لم أم ثمنا 

المغنى)؛/هذ)ا(انذئر:
حديث،من ( ١٥٩١)رقم وذهب، حرز فيها القلادة بيع باب الماقاة، كتاب ملم: أحرجه )٢( 

ظ^بمق.ب بن فضالة 



سقضاه1همفيصالإئماسبجضل ٢٠٢

ررانيثرلأف موووئا؛ أو مكيلا حس، مطعوم ؤو0لأ العله اكاك4ت والروي 
ِفيا،راوله هئ ائنت؛ته واؤاثله بمثل،< مثلا إلا الطعام تع عذ ثبمى >ءإبم'ةؤ4وكؤ 

لأماثض.ص؛لأنماموفيالأوراقاشوة؛ 
لكنالقدية، الأوراق ق ولا الملوس، ق رثا لا إنه هذْت المالة ل الثاق والقول 

القوك؛أجزنا بذلك مالنا إذا لأننا عنل؛ عليه يكون أن ولاتض عمل، عله ليس هدا 
طثا.حلالا صلهم صار فيها. رثا لا ثنا: فإذا القدية، بالأوراق الآل:ممانازن لأتم 

والفضةالذب لأن والفضة؛ الذب ق إلا غانا الئنية العثة أن والصواب 
نحريفعليه ا-بمسا، مطعوم اركونه ا،لولف! يقول عداهما وما حال، بكل الربا فيه بجري 

ينحتى بل لا، أو أويقتايت، لا، أو يورن أو لا، أو يكال كان سواء مهلعوم كل ق الربا 
ممهاذطمما<ت،، أما ْع الث؛ا نحري فلا وثرتقالة المماحة ين أثا الئ؛ا، نحري المماحتى 

حنس.من وهذه جنس، من فهذه واحو، جنس من مهلعوما لينت، 

أصحابإن ئ٠ولت الوروثايت،'؛ ق القد قرإّئلأم لم علة الورق ُرلوكاذ وقوله؛ 
نحونفإنه الممدان، ذللث، من نقى إنه ومالوا: الإيراد، هذا عن اشثلوا الأزل القول 

مال:رْئ^بمعا عباس بن افه عبد ؛حا..يث، لهذاواستدلوا والمكيل، الموزون ق إسلامهإ 

ثيءق أناف فقال:»_ والثشن، الثنة ايار ق تلفون وهم الدية ه الض قدم 
منئوم«ُاُ.أجل إل منلوم ووزن منلموم محل دلبملم،ِفي 

ممابلم: وم(، ٢٢٣٩)رثم معلوم، كل ق لم الباب اللم، كتاب المخاري: أحرجه )١( 
و?توخنيبمئيثأ•عبامحس ابن حديث من C،  ١٦٠٤رقم)اللم، باُب الساتاة، 



٢٠٣اسعرو1بالربا( ةت1وا

لكلأ1ش1انلايطعم فيإ يرم ولا أويوزن، نطعوم إلأِق يرم لا انه عل مدل 
زلأمح^لأبمللكشزاومل١ل

وجدتوالثعثر والتمر المث ثأمالت ^١ لأك اائواي1ت؛ قرب ٠ الروايةر هذه [ ١ ت 
ذلك،عل زائد فيها بل والطعم، الهيل ففيها مهلعومة الويت، نفس وق مكيلة، أما 

المنةالدكوراتر حذه يلحق ألا والواحب وثدحر، متات< قويت، أما القومحت،، وهو 
بجعفخل البيع، اض أخل الخل، الأصل لأن ممائا، بجا ئطاقا كان U إلا لحديث،رأء اي 

رباففيه مكتل كل بأن ثجزم لا ونحن محريمه، عل النصوص للمنا ما إلا حلال فهو 
حدا.نجزم لا ويا، فته نوزون أوكل 

الحديث،ق المنة الأعيان مسالة ق المناط بتحقيق ثعتي أن مجم، هذا وعل 
وكلهاأفوامحت،، الحقيقة ي كلها واشر واشر u^؛ ممائا، تاثلها كان ما حا نمق وأن 

مماإمحه I الإسلام شيخ عته يقول والملح الملح، عندنا فيمي مكيلة، وكلها مدحرة، 
فل،له، سهيه ولا له، ذوى لا ملح محلا وطعام إليه، مضقلزون فالناس الئلمحام، به بمي 

الهلعام.محنى أحري منه ولاثل إليه محتاجا الهلعام كان 
الحل،ق الربا حزيان بدليل وقفة، ذما كوخ،ا فالعلة والقفة اللم_، وأما 

الواؤعق لأما الثمتية؛ وهي مقصودة الأحرى العلة أن عل يدل ما أبما هناك لكن 
ت"يحني جنيه يمئة الدار بعني محق—ول• فالناس الأعيان، أثإن هي الفضة الذم.، أي! 

اكي)أ/أ(.)ا(انذلر: 
من(، ١٥٨٧)رمم نقل.ا، بالورق الا.م_، وبح الصرف بارٍح الماقاة، كتاب مسالم! أحرجه )٢( 

غ.بمن.المات بن عبادة بث، حاو 
اذتدركضصوعاكاوى)؛/ماآ(.)٣( 



اسقضاه1نينيه4اسممأسيءنبل

فالثمتيةالأشياء، مم فهي مثلا، أوبدينار. دراهم مشرة النمر أوبعني دينار— بمثة 
التجارلتلاعج، محلا صارمت، الأشياء مم كانت، إذا أما ومعلوم واصحة، مها 

فيها.اوبا وامتعإل 

١^^ JUكإ الممية. العالة والفئة: الذم، نالة ي مول أن ظلغلاهر 
وفضة،ذم، أنه فيه العلة فإن والفضة اكه_، من التمنية عن حرج وما راعالتارا، 
يمكنلا يمولون: الفلاهرية وهؤلاء إمحللأيا. عليها غثرها يقاس لا بمول• العلياء وبحقي 

وقداض، أضح قيئصمُ الشن لأن موائ؛ ١^٤: الأعيان مدم بمق أن 
ذكرْما فلوكان الكلم، جوائ ونلإ الكلام، له اختصر بأنه ءقيألصلأهؤسمُ حص 

وال؟زاع،فواءىعاأقحالأثةسالخلأف بلفثل لكان مؤلأءالةيا,غن 
باطل.ضرصحيح هومحروق، كعا عندهم والقياس __، أن و-صإ الأشياء هذه 

هدهعل يمتمر قال: من شرعتا ذليلا القياس يعثرون الدين الفقهاء العلياء وس 
الث؛ا،علة ل الأثة اختفت ؤا لأنه ذللث،، وعم الحنايالأرا؛، قهاء ص نحل كابن الئة. 
العلههي ثكون أن محتمل علة كل لأن اطراحها؛ فوجي، فاصل، ثص هناك وليس 

الأفتصّارفالواحج، اماق محل ث،5ن لم ؤإذا اJفاق، محل تخ فليضرها، العلة أوثكون 
كونوقد الشنع، حكم ل العلة هي كون قد التي الظنونة العلل ؤإلغاء النص، عل 

ضرها.

الهوإ؛هلالأول الوجه وجهان: له يما الئق هده ضر إلحاق امتتاع الأف نمار 

:ا(اظر:شرحالزركثى)"آ/مآاإ:



٢٠٥( b^lباب اسع) هتاس 

أ.الذلاهردةر مدهب وهذا أصلا، القياس 
العناءب؛ن محلفة العلل كانت فإذا معثة، علة عل العاناء اJفاق عدم والثانرث 
الخلل.فلتءلزحهذْ 

الإنانفهدا الم، يلحق ذلك أفته وما والدحن والدرة الزر أن ثالث، ولا 
اللحمنلحق أو لخيد، هدا بالبر الأسان نلحق كوننا لكن تاما، اءلمئنادا إليه يهلنثى 

حنسمن عندهم ؤكون ؤمحبونه ثقوتونه اناس هويت، أنه لوفرض نعم لكن أيصا، 
اللحمأن والغلا٠رلي هدا، مثل لا اللحم الأف عندا أثا اوبا، بمئزان ها الإ 

فمعلوماللحم، بحصوص ءفيهاصأؤمُ الرسول عن دليل حاء إذا إلا رنا فيه ليس 
الخمدة.هو الرسول فول أن 

الثاكةأم والثالثة الثانية الروايتتن تير؛؛ن هل احراه الذي القول ءائلث قال فإن 
شل؟

الأعيادآهذه ثتدبر أن نجب أقول• وألا الواقع، ق والثالثة الثانية هومن فالخواب،؛ 
لأنهالم؛ ق الزبا حرم الرسول إن هل اiناءل يحقق حتى تاما دد>يرا عليها المنصوص 

ثالثان إنيأتينا وقل ومهلخوما، مكيلا كونه ين حابع لأيه أو مكيل؛ لأنه أو مطعوم؛ 
المكيلوقالوا! يه، الخلة هذه فأ-ئوا وقويّتج. مدحر أنه وهى ثالثة، علة هناك ؤيقول! 
قوئاكان ءفييالألأْؤئم الرسول عهد ق فالقعم النعثر، وكذللث، القواّت،. اأaلخوم 

التاثل.من ثيء فيها المسألة ١^^، وهوأكثز 

)ا(الحل)؛/آ-ه(.



احتلتررإدا المؤلمات يدكرْ لم الذي الحديث، ق فجاء والقمة الذم، وأما 
هدامقتفى أنه ^،١ عل واورد ' يدا؛^٠٠١١ثاف إدا شقم محم هب؛عوا الآصناذ هذه 

ليسهذا ولكن التقابض، من بد فلا بدرهم الثر من صاعا اثري٠نا لو أنلث، الحديث، 
والدليلتحص، لم ؤإن بدوهم، الإ من صاعا ثشري أن تحوز أنه يعي بواجب،، 

يأُؤإلم لنار دراهم يعهلون الناس كان ءباست ابن حديث، ق اللم هو هذا عل 
محلز يلثنلم، ثيء ق أنلف ارس فقال! والثشن، الثنة الثإر ق يسلفون بعد 

٠.طومووزنطومإلضشماار 
الوعيدعلميه الئ؛ا مرثك،سم، لأن •^١؛ تحْلرة بل هينة، ليتستتط المسالة وهذه 

الأمرأصبح اش محرمه لم ما علميهم و-ممن1 الماس عل صمنا إذا أيصا ولأننا الشديد؛ 
بالفتح.يأل أن اممه وعنى ويأمل، عميق نظر إل تحتاج فهذا مشكلا، 

يمكنالدقيقة بالموانين الأف الذهكا ق العيار اختلافه الأول! ائل! موهنا 
الأدآ؟امحم تختلفط فهل به حلمعل وما الذهب، ؤنبة بالصنل المنفى تحديد 

الثنة،ظاهر وهذا له، أي لا الطعام ل كالمإح هذ! لأن لاين،  ٧٧٥الحوامؤ! 
ثيءفيه خلهل قد هذا يكون بأن متميزا لوكان أما لزقا، لا أنه العياء كلام وظاهر 

واصح.فهذا اوصاص س ثريهذ أو النحاس س شريهل مثلا متمثز 

من(، ١٥٨٧)رقم نقدا، بالورق الذهب، وبيع ، الصرفياب، الساتاة، كتاب، مسالم! أخرحه )١( 
دظ^بمثن•الصامت، بن عبادة ين، حال 

كتاب،وملم! (، ٢٢٣٩)رثم معلوم، كيل ق لم البابح الملم، كتاب، البخاري! أحرحه )٢( 
•;?.بمآنحا عباس ابن حديث، من (، ١٦٠٤)رقم المالم، باب المساقاة، 



٢٠٧( b^lباب اسع) ئتاب 

نحل

ووئا؛المودون وِفي كتلا، المكتل ذهِفي اءثلمه انحوت اوثا فه جرى وما 
والمبددن، وديا بالقصة والفصه بوئن، وريا بالدهب ررالدهب البن.I يمول 

ضٍضضم«نزاةالأي.
'•إلحمح-ا محلا؛ مودون ولا وريا، يخه محو بع محور ولا 

الضابط؟هو ما إدن مل; فإن 

فهوذهب.ذما ئس ما الضابط فالخواب: 

الئ؛ا؟فيها تحري إما نقول: هل ياليثب. لهت إذا  ٧٧١الثانة: 

ليسكان ؤإن بذهب، و؛اع أن من تمح فانيا جرم له ء بثي لهست، إذا الجواب• 
زينة.محرد هذا لأن بأس؛ فلا لون جرد حرم له 

لترمهابأن نلزمه هل كريمة أحجار وفيه اقل يبح أن اراد من الثالثة؛ 
مها؟

أويسعهبالض.، يسعه أي؛ الإشكال، وئثهي الذم.-،، بغثر يسعه ل لا، الخوابت 
بثيء؛يعت، إذاأما ببعض، بعضها بيعت إذا ائشكلة لأن يجمل؛ يبيحه أو سارة، 

كيلا،بجنه موزون ولا الراد؛ حال كل وعل موزون؛حس<ا راولأ لعله ]١[ 
هوالراد١هذا 



سقضاه1همهمصاسمماسبجضو ٢٠٨

يمماوياالأحر؛ اشاوىِفي المنياوين أحد تناوؤال مذ يلزم لا ؤه 
تياقJزه١ل

مذولا الطزش، مذ جزائا يغض بجه بح قور ولا 
مكيلتهايغلمم لا الصأرْ بع عذ الله. ونول رُش قال؛ جابر روى يإ 
٣٣نؤاة ١^(( مذ \.وو الكم 
يكونأن بد لا والموزون كيلا، البح يكون أن بد لا ه يحنبيع إذا امحيل [ ١ ]

الهاعنصف مكون حفيثا، والاحر ميلا دجلما الثر هذا يكون قد ينتلف—< لأنه وريا؛ 
قمال وكدللث، المإيلة، محصل فلا هدا من صاعا يوازن الثقيل الدجن هدا من 

محلا•بع إذا الموزون 
وتعطيتيالكومه هدْ أعطيك ت يقول أن مثل ورن ولا كيل بلا ت يمي جزاما ا ٢ ت 

الثر.من الكومة بنم الم هدا من صاعا أءهلLكا قال; أو محوز، لا فهذا الكومه. هزه 
بجون•فلا أيقا 

®لأينلمالطعام من الكومة هي والصزة ؛، الصمم؛،ربع عذ ا>ش الحدين( ]٣[ 
هلملو أنه ةكاءا« ملم »الأ الحديث: من ئهم الم« من اكى لألم ذكLبجا 
بأس؛ذلك(.لا فإنه الكيل هذا بمثل وباعها مكيلها 

كيلتاثم مثله، طعام س طعام؛صبحْ س صرة لولأع الممهاء قال ولهذا 
الممن مخ الكزمه أنهوْ علم فإذا القصود، حصل لأنه صحيح؛ فالح سواء فكانتا 

(،١  ٥٣رقم)٠ بتمر، القدر المجهولة التمر صرة بح نحرثم باب الثتؤع، كتاب لم: مأحرجه )١( 
ر?؛.بممحا•عبدالد جابربن حديثا من 



uUS  ٢٠٩اثربا( البيع)باب

دبك.محوجب الطزمحي، من الكنل يدون ينلم لا القاثلمه وَلأ0 
الU تيئ أمحز، لأنك مه الؤاثل ثمن ئوزف زلا ثكاو لا زنا 

نحل

>را1كثاوه: الين بثزو ابماز؛ م ثادة او زالززن الكم زاوجعِفي 
بموبابماز لئ ئزف لا  Ujه(( م ^١١٠ زادزان \فه م ممحاو 
الأثناءأمد_، إل رد ا-لثؤادث لأل الوجهين؛ أحد ق Jالخجاز يه الأفناء بافبه 
قله حد لا ما لأو مزصعه؛ ق عزفه إل ترد والتاي(؛ القياس• وهو ببما ثبها 

يأإلاثزف،صزالحنزاأء.

سغيرِولم مثلا دقائق عثر قبل كيلش هده أن يعلم ونحن البر س .سخ وأبدلناْ
لألأبمللمظقا«ورنالقوله فهدالأ1زبه؛ ولم:اتاائ؛رطها 

صحيح.فالبح مواء فكانتا وكيلتا بالأحرى، إحداهما ت محبرتين 

الوزن،إل الكيل من انقلوا أمم الأف الناس وعتل بالوزن، يعبر يوزن وما ؛١ ١ ت 
أنبأس ولا ببعض، بعصه ييعون لا كانوا إذا بأس ولا بالوزن، الإ يبيعون فصاروا 

الكيل.س بد فلا ببعض بعفه بح إذا أما حزامحا، يبيعوه 

أوثوزن؟في،اثكال، هوالضابمل ما قائل: لما قال، إذنإذا لآ[ 

والوزنالمدية، لأهل فالكيل النم.، عهد ق الحجاز عزف إل رجع موزت 
يوزنكان فان موصعه، ق عرفه يعبر أنه فالصحيح عزف له ليس وما مئة، لأهل 



صضام1همهمصالإضأسبجمحل ٢١٠

محل

جوازنواءِفي ذهثوو والصجح والممروب، والمحن والرديء، واجيد 
فروخأبالدهس، ؛رالدهب ألماظه! بعض وق للحم، ممماصلأ؛ وقئريمه مخاتلا البيع 

وريثهاررجثوها لمفزت وق ابوداود. رواه وعينها؛؛ تبرها بالقصة والفصه وعثها، 
نزاأا،لاا.

تحل

امماثثن وكل والإحماع، للحم الواحد؛ ابس و إلا المماصل محرم ولا 
ثإنالم■ وأولع الم لكولع جس، محا ايلمؤ أصل ثى الخاص الإنم ِفي 

الدكويرفىاو،لآلاتيمينأضلاهصابمان،كاء 
م،.....................تبج/و 

صعوبة،فيه الحجاز ق به شبها أقرب إل ردم لأن فمكيل؛ يكال كان ؤإن فموزون، 
فليرنيرمشايه. غجر الأحرت يقول وقد مثايه. هدا! يقول فقئ صبهل، عدم أيصا وفيه 

بينهم.الناس يثعاوفه ما إل لك ذق 
القفة،أو الخم_، من هوالقطع التل والمضروب، الز صحح، هدا [ ١ ] 

اوى.يتهأن بد لا سواء، كله أودنانثر، دراهم جعل هوالذي والمضروب 

أجزاءوالمكثر التام، الدرهم الصحح أو1^_؛< هواثفور الصحيح ١٠وقوله! 
واكJث،.والنصف كالثع الدرهم 



٢١١الوبا( ةتاباسع)باوا

وماجنس، الإمم ق امما ما أف عل هدل الإنم، ق كالمه بأ يع إدا وآياحها 
فتهاخلفا 

فيهإت]غلامه هال افه عد يى معمز لأل جنس؛ والشعثو الر أل ت وعته 
مثلاإلا دالطعام الطعام بع عى ش السل. ءاقإل بمثل مثلا إلا يأ-حدف لا 

السل.لأن الأول؛ والدهب شثبز. وواه الئعثو• يوميي طعامنا وكاف ببض" 
'كاذإداشئم 'كتم هب؛عواالأصئاف هذه اخالمغ »هإدا الئق: الأمال و ئال 
^١أكؤفا، ؤاشث بالئعم، ١^^ بخ ررلأاز نهال: ثيأ. زثاة تد« :يا 

'•١^١^١٢اينس مذإصمار لأبديه وحدثمنمر ذاوي• ابو بيل•"رواْ 

التمرهمثلاث بأفراده، متعدد والنؤع بأنواعي، متعدد الخنس مول! ولهدا [ ١ ] 
خاصاسم فا•بض بأفراده، متعدد لأته ئؤع؛ منه والثآكري بأنواعه، متعدد جنس 
أنواعا.يثمل 

محوالهلعام؛الطعامت بع عن مول بل الواحد. ابنس ت يقول أن نجتاج لا ]٢[ 
احتلمت،ررإدا رمح.بمتئت عباده حديث، ؤيفئره جنه. من كال إذا بعا محصوص لكنه عام، 

؛لمش،لعل^١٠٢وث؛،اثقال: يد«اا؛، tjLهدهالآط1افبنوامحم٠بجاإداكان:
لمأم ابض امق سواء المماصل فيه محزم فانه طعاما كان ما أن وظذ عبادة، حدين، 

هوالثنة.الرجع لكن يممق، 
من(، ١٥٨٧)رقم _jl، بالورق ااا،م، وبح ، الصرفبابه اياقاة، كتابه مسلمت أحرجه )١( 

رْ.بمن.الصامت، بن عبادة حديث، 
حادي1،محن (، ١٥)٢٩ رقم بمثل، عثلأ الهلعام بع بابه الماتاة، كتاب، ت لم مأحرجه حديثه )٢( 

عبداممهمعمربن 



صضاه1ينيصاسممأسبجحن؛ل ٢١٢

محل

جضيهن زاحد جض أٍنلئ ي ص، ص اوثا أئناJ ِس ؤ\1لأ 
أنناوْ.احتلمن نإن واحد، 

Uj  نإن أخثإز، ئهؤ أياش أطئvLili  ،ةjالخ1طةيدمحق أنةا
جنتان،والبطم الزيتون وويت وا-اتوزجنتان، اللنز ودهن والشعيرجنتان، 

ثنيكالا ^j،، هم.ثاأٍنمح لأي ١^؛ نالأؤJ جض، آي 
كالأدهة.

تروايات يلامحث، اللحم وق 

غيوثخال ١^١^ ١^٠<^ ق ١^ لأة ؤاحاJ؛ جض ثك إحواهن:مح 
كالم.زاحJا جئنا دكاف فته، الئ:ا 

٣الئر، ٣ ص ذم الامحام، م أياس: ٩^^ ثاق:ط: 
هكانتأخناشا.زالكJإلأكلها، نثءا تختلف لأبجا ام؛ دواب 

اله1ديكالم أخثانا، هكانم، أخثاس، ؤو\ ^^١ أخ1ا-ت؛ أبا واكاكئ: 
محئللالئناَةالأول،

حننان،والأهله الوحش ع ولحم أجناس، ثلاثة كلها الأيعام ييمة للحم 
أخمدعن حلاف لا موتى! أى ابن وقال ئهوجنس• وصفة ادثنددانم ما وكل 

نافاكالطإر لم أف 



٢١٢هت1وااسعرداباثروا( 

٠اوانات،:قق من لأي اللغم؛ و مما نخئ ١^ ثن الأم وق 
}مص 

واينزالصأن فلغم هذا وعل أصولها، باعتبار أحناس هذْ أن الصواب [ ]١ 
فيجوزان جنوالبمر الضأن -قم أما واحد، جنس فهي غثم، كلها لأن واحد؛ جض 

بجريانملنا إذا وهذا بالعكس، أو الغنم ثم - من برطلين البمر قم - من رطلا أبع أن 
بكلالمماصل تحوز واضحة فالسالة اللحم ي الزبا جريان بعدم يلنا إذا أما فيها، الربا 

الثيا.علة ق ;َءهإثة العناء احتلاف، أن ومتق حال، 

الثخممثل الئ؛ا، عثة ق الأمة هالْ ق المعثثد القول هو ما هائل: قال فان 
شيئا؟نرجح لم لامتا يكر؛ مما وغترْ 

عندهمواللحم الربا، ففيه موزون كل عندهم لأن شيئا؛ مرجح لم فالحوابت 
نضجتما لكن موزونة، كلمها ذللث، أشبه وما والثصاص موزون والحديد موزون، 

افحريم،عل الدليل قام إلاU الحل الإع j الأصل ونقول: الأصل ؤع أن فإثا بمدنا، 
ازرن.الإنتضه قائم دليل هناك فليس 

*ه * 

اكرحاسم)ح/ماوامملر: 



^^اضاهانييصالإئماسبجحنبو ٢١٤

فنل

ذ\مؤزالقك زالئو زالسُل ذ\ي ثال1نأ ذ\م 
ؤ\يإلإ.أي1ش؛ِلأييلالإم 

امحاكايجؤدارا:
نبجللآفا:جأوالإمناس 

قو لأتاي س جئنا كثة بالثار يؤب ض  ٣١أذ:فوف 
عايؤمحرمثا وأ^عي آلمر ؤو؛يى الله قاو زهد بالناو. زالدزيت، والصمة 

هانق^ةمحا٣ل١ل[. ١٤٦ممصمحاه]الأنمام:

فنل

جنيؤ،عثر يذ أحدمحا، تع أو ومعهنا ببض، بميه وبا محه ما بح قور ولا 
'•درمحزا أن أوبمدين، ودرهم، بند ودرهم بر كمد 

الطن،ق ويكون الظهر، عل ويكون الألية، ق يكون الثحم أن معلوم ]١[ 
واجدا؟جنسا يعم فهل 

الاحتإللكن هوأجناس• بل واجدا، جنتا ليس إنه يقول• المؤلف الحواب! 
•جد وا جس كله ١لخحم أن وهو أقرب، لآئتهآقو4 ذكره الدي الأحثر 

كيلك،أودرحس بندين ئدبث يعي: جنه، غم من مهما كل مع هدان ]٢[ 
ميلكرهاالش الرواية وفيها ودرهم(، عجوة مسألة)مد الفمهاء عند هده ونمى 



٢١٥( Uyiباب اسع) ةتأب 

أولكفحسه، عم من مهنا واجد كل مع لكف إدا اُبمواز عل يدل ما وعنه 
١^١؛.زالألأل ايئس، عي ثماث و الزائد وكوو \ؤس 

منواجدمنهها قل ؛غ آكا0 ابواوإدا عق مايدل ااوعنهت الروايةت هدْ ق [ ١ ] 
ودرهميمد ودرهم ئد مثلا الآ■حر مقابلة ق ابنس ضر لئايلة جعل عمجئسهاا 

شكولا الد، مقابل ل الثاق الطرف ل والدرهم الدرهم، مقابل ق المد اجعل يقول- 
المثمن.أو الثمن والدرهم الد كان مواء جائز بدرهم المد بيع أن 

مقائلق الزائد يكون يحنث ضرْ معه الدي من أكثر المفرد لكن إذا الثاق أما 
ا-لئى«عم ْماباوة ز الرائد ل؟كو0 أكم؛ المزي كاو ®أو ١^^،: فقال الممحاجب 

والمدمد، مقابل مد دقولت لأننا جائز؛ إنه يقول• الرواية بمدين ودرهم مد ت مثاله 
أوأكم؛الدريرم من أقل اوي لانالثاق المد يكون أن بشرط لكن الدرهم مقابل الزائد 

ارِلإكونولهدا:مول: بالي؛ المد عل أوالزادة القص أوأكودخل أقل كان إن لأنه 
الزابموةمائلأعماني«.

قدمحة هناك يكون ألا منها نجثى أما إلا أصح الثانية وهوالرواية القول وهدا 
الدرهملكن ودرهم، بمد مدين عليه أنيح بنعش الأحر الملرف مقابل الزائد تقويم 

لكنالتقصي، أو الزيادة يكون فحينئد مد، نصف إلا ساوي لا أو ؤنصما مدا يساوي 
فهدامص ولا زيادة يدون الأحر العلمرف ق الزائد مقابل المد عل الرائد أن يتئثا إذا 
منه.للمع وجه لا 

معالدي المد وقيمة درهمان، المدين قيمة ودرهم، بمد مدين علميه يلمع والمثال• 
المدكان إذا لكن فيه، لاإشكال، فهدا المد، مقابل ؤ، الدرهم صار هنا درهم، الدرهم 

اكى)؛/خآ(.)ا(انفر:



صضاه1نينيصاسمماحدبجحتيل ٢١٦

وحزويهب فيها اممب.ملادة رئوو ررآتيت ماو،ت عيني بن محاله روى لكا 
مح:عأ«زواة5برذابمابمبجاسئهم، 

o\j  مدوعق عأويهنا ١^٠٢؛ \ونتلم القيمة محلءي ثس؛ن حمث إدا الصممه
منإشنطه الثمص يأحذ الشفيع لإل وسما، نقصا اشرى لؤ ما بذيل محمتهكا 
يرمحانقيثتة مدا خ إدا لأنه الزنا؛ إل أدى القينه عل الثثى محسلم ؤإدا الئئن. 
ويك.مد ا-اش مثاثاJة ق حصل ثلايه، قينتهإ بمدين، ودرخا 

اينس،دلك من زاحد ينئ جس من القينة محيش ثوعم باغ إذ مأثا 
كاشفيها ا"اءكلم العاصي! ممال وصء>بحني، مزاصه ويوهم صحيح، كدرهم 

بوئلا<مثلا بالقصة ءرالفصه الق.! يمول قور؛ أبوبكر• ومال يديك• مبجا؛ 
١^؛،،ق دلك، مع أحمد؛ وعى مدم. بإ بجنيه؛ موبل محا ناقطه اجوده ولأل 

هناكوصار الأحر، الخانج، من نمص أنه فمعناه ودرهم بمد وباعه درمحئن يساوى 
الزانييكون أن بئرمحل بجون ثقول! أننا فالهم ربا، لأنه نجوز؛ فلا الثاف، الجانب ل نتادة 

^ضفيائرفاكافلأ:زيدىي4ولأ:ض.
مصنؤع؟ذما؛دم، لوأبدل مثل الصور احتلمت، إذا قائل! قال فإن 

اممه،ثاء إن المزلف يذكرها وربعا ها، لحل لها ليس الصنعة مسألة فايوايسه! 
ناويذم، هدا مثلا الصنعة ئمايل ق الزيادة كانت، إذا أنه بتعنى نحن، أوثدكرها 

مرغوبةصناعة مصنؤع لأنه ومثة؛ ، الأفعثرة يساوى احر ولهب، الأف، عثرة 
مقابلةق الزيادة حاتزإذاكانتؤ إنه يمول! العلعاءمن فمن كدللث،، ليس والأول وجيدة، 
أحوط.أنه ثالث، لا وهدا بجائز. ليس إنه يمول! من ومنهم الصنعة، 



٢١٧مماباسعرباو،ادو4( 

JjUJ  اوعم،ا اكررم( بجث عيه؛•'
نحل

أوعزيحايصة ثعيرأونواف فيها كحئطؤ بمشوه، حابصه قوزتع ولا 
ألإلا بمثله، ثمعه ق عتل أو مشوب، أو بحالص مشوب لص أو حالصة، 

الذيالراك، ودقيق والرواق، الراُس، كتسم لة، ولإ لا يجرا ا-ظط يكوف 

اةؤوأ-ْل اممه؛عالت قول لعموم به؛ بأس فلا ربا يهن لم إذا أنه والظاهر ا ١ ل 
وع.صورة بأي حلالا فكون فيه، ربا لا بح فهو ]اوقرْتهياآ[، آلييوأه وحثم ألثيع 

وحدالكرتون فتح فإذا معينة، كرات؛ن دباع اشحلأت بعض ق قائلت قال فإن 
ثيء؟ذك ق فهل ريالأت ثلاث 

مقصود.غر تابع هذا لأن بأس؛ لا هابواب• 
فيهلكن بؤ،  ٤١٠۵حنهل؛فيه ليس بؤ كصاع تحوز لا يالخلومحل الخالص ]٢[ 

عثرأو الصاع ق أوحستن كحبة السير الخلهل أما ممزا، الخئهل كان إذا وهل.0 ثعبمر، 
يمكنلا الذي اليسير فالثيء غالتا، بؤ منه يوحد لا لأنه بمر؛ لا فهذا أشبه أوما حتات 

فهذاحئهلة كله بملع حنهلة ؤنصفه شعثر نضفه بى ثيء أما به، بأس لا منه التحؤز 
لاتحوز•

* H *





٢١٩مم1باسعروابامبا( 

ثن،لبون شاة بح ِفي كثج وكيلك يدمنا. نفقها مموه داو كإح ينع ملم 
وجهاجاز، اللبن محلوبه كائن مإف بثها، لبون أو موف، صوف، دايت، أو 

دانشاة بح ومحوز الثمم،. ِفى ؤ\لئئي1وي يهو له، أثن لا الباى لأل واحدا؛ 
بالعنم.العنم بغ ■قوم لوحرم دللث، لأف واحدا؛ وجها يمثلها، صوف، 

عجظها ^ لأف زثم؛ بثها ^٠ و؟وزثحنخلإ أنوثم: يال، 
خلافبال؛ح إمرادها محور معلومه، الثمرة لكون الماصى؛ ومنعه مفصود، 

مرثى العظم لأف العظام؛ منرؤغ إلا بجنه اللحم بع الماصي ومع اللبن• 
أنلمن  ٣١لأف اواز؛ زمحنل الغنل، اشخِي هأثنه اللغم، جض 

ا.الش٠عا بخلافا التنر، النوىِق مأفتة الخLJمه، 

قفل

ودبسوالزبسس، التمر حل كاأاءتي لمصلحته، نمصود عتث حلط فيه وما 
مأيهبمك، لأنه ث؛ بمة ينع لا ثالثيج، او ل ناش الم، 
الؤءو_اواقتن العض،، بحل الزييِط كحل بحالص محوربتعه ولا الؤطسا. وطوبه 

اوفباما٢ا.محورثح كناَلأ بالثابس، 
^١،الطم لكن إذا إلا جائز أنه فالصحيح الصواب،، هو والأ-؛مرأر ]١[ 

باس.فلا العادة به جريتؤ ما وأما 

منالاثنن أومع ابس ض من ومعه بجنه النبوي يبلع لا أنه تميم ا ٢ ] 

الغنى)أ/بما(.)أ(انظر:



صضاه1ينيههاسمماسبجضل ٢٢٠

محل

ثدهبالناو لأل دا-لإز؛ لكلدقيق يمطثوخه، نسه بع محوو ولا 
عثزطهن ثب إدا ث مطثوحه بح ومحور تناوتي• كنح أجزاءه، وينقي 

أخدمحايمرد لا زيه م ام ق بماوؤ ام من أممز ألحدمحا ل الثار 
زالننلذيؤ الثناء، زالئزاء او، كاو ام، م لألتحانِفي 

اكئىتيثا١ل

العلياءبعض وأن اينس، غثر من الاثنتن مع كان إذا محا الخلاف وذكرنا ايئس، غثر 
الثاليكون أن بشزؤل حنه غم من ومعه بمثله الربوي بع إذا أبما وأجاز اجازه، 
الخليط.قيمة بمدر المخلوط عل زائدا يكون بحث القيمة ي له مساؤثا 

والزبيبالتمر حل ق كالماء الرئوي لمصلحة هو وإن،ا المةمود غم الثيء أما 
فيهبثمر فيه دص لا تمنا الإنسان يبيع أن مجوز بمز، لا فهدا التمر، دبس وكيلك 

ولثنا،رء؛لثا يكون أن أجل من لصلحته التمر مع المخلوط الدبس هذا لأن دبس؛ 
بمر•لا القز ق والملح الدقيق ؤ، افح أيقا ؤممله وأحل ألد يكون أن أجل ومن 

الثطوبةهب تمل المار لأن وذلك اؤيا؛ ولوئتجوز لا بالمهلوخ اشء بع ء ١ ت 
لكنبأس، فلا بمطوخ مطبوحا كان إذا وأما المساواة، به سحمق فلا لمطيوخ اس 

منهم.واحد كل س المار أحدثه فيعا يتاؤيا أن بشرط 
xnx



٢٢١بابالوبا( مماباسع) 

محل

أجراءالدمحق لأف وريا؛ ئساؤيا إدا ا-إثوار وعنه؛ بدمحقه• ج بع بجور ولا 
صلألاوؤصُسمناا'.^^،تجازبمُلأ،ءمزض 

لأنوزيا؛ استويا إذا بدققه الحب ثع يجوز أنه ٠ الثانية الرواية الصمح ا ١ ت 
نتجدازداد طحن إذا الحب لأن فلا؛ محلا أما بينها، قرى لا أنه عل يلو وزنا استواءهما 

متساؤيا؛يكون بالوزن لكن أونحوذلك، ؤنصما صاعا بالدقيق يكون الحب من الصاع 
منالخارج يكون أن بد لا لكن بالطحن، لإد لم الحبة حوف ق الذي الدقتق لأن 

وثهلحنه،إلأس ي القمح من صاعا نضع أن يريد عندما أنه لمعنى كله، خارجا الرحى 
ثريدكنا وإذا الطح؛ن، من أجرأ يناحر ألا بد فلا مطحون غر القمح من يصيأ يبدله ثم 
قمواء يكونا حتى بملحن لم الذي بالحب الدقيق ثرن أن بد فلا الأشكال زال ثننه أن 

اليزان.

مقايلق الزيادة وكانت يملحن لم الذي الحب وزن ق زدنا لو ءادلت قال فإن 
للطحن؟انمئل 

هووهذا به، صرم لا بالصنعة زاد فا هدا، يعتثرون لا الميم، فالخوابت 

منهالصلمع يوحذ الذي الهلئب التمر ق! قال س البي لأف به؛ بمرْ لا أنه الأقرب 
الزيادةمن ءليأصْؤئم الرسول فمع ٠، الوياءر صن ررهدا الرديءت من بالصاعئن 

الوصم،.قابلة مق 

الإنصاف)ه/هآآ(.)؛(انذلر:
(،٢٣١٢رغم)مردود، معه فامدا شبا الوكيل باع إذا باب الوكالة، محاب الخاوي: أخرجه )٢( 

الخيري■اباسعيد حدبن، من (، ١٥٩٤رقم)بمثل، الهلعاممثلا يع باب الساناة، كتاب ومسلم: 



يدبذحنبلا الإمام ص ض الكاض على  ٢٢٢

زادفإنه بالصنعة، زاد ما بخلاف الخالمة، بأصل نيادته هذا ت يقول أن لقائل لكن 
مقابلالزيادة بجواز فلنا لو حش لأننا أول؛ الباب سل ذلك مع ولكن آدمي، بعمل 

مماما؟الصنعة قيمة ر يمل الصنؤع غم ق الزيادة نحننحننأن فهل المنية 
البابمحي أن نرى لذلك الصنعة؛ قيمة من أكر يضيفون قد ندوي لا اُبمواب■ 

واسلممصنع غم الذي الذهب هذا بع وامحع، الأمر اممه، الحمد ؤيقال! أول، 
مصنعا.اشترذما ثم الدراهم، 

يقالماذا مهلحونة الغبر الحبوب مثل الأحرى الأشياء وق قيل: وإن 

فيها؟

فانهبالكيل ؤيعتبمر كيلا ي؛اع ما أن وهي هازا، من ' أءمُ دواية هناك فالحواب؛ 
واليبوسة.١^^٠؛^ ق اوى الئمرمحل لكن عكس، ولا بالوزن يعبر أن نحون 

الحوازوعنه بدقيقه. حثه بيع تحوز ررولأ يقول! ^٥١٥ المزلف قائل؛ قال فإن 
وجهفإ الثانية، الئواية رجحنا ونحن الأول، هو ا1ذم_؛، أن معلوم وديار' ثاويا إذا 

ذلك؟ق الرجيح 

اعثبلا واوزون محلا إلا اع ثبلا فامحيل تحوز، لا أنه الذم،رأ' فالحواث 
فالئاويبالورن دام ما أنه ذلك، ووجه ، الثانية الرواية رجحنا ونحن وزيا، إلا 

حاصل.

الإماذ،)ه/هآ(.)ما(اظر:
(.٢٥الإضاذ،)ه/انظر: )٣( 



٢٢٢ةتاو،اسءرباواادوبا( 

الّتاديِفيبجس ولأ ورثا، جنتي مى الكتل^;؛ أصلة ما ناع ولا 

الدمحق biواجي م بح وقور وئثرها• الدقثق أجراء مري الئص َ'َلآئ 
محورولا و لكزنا ج والنعومة؛ الكتل شاوتاِو ٩ ث ؤاميفي 

الحببح محور مولثا• عل إلا الكيل ثناوةة\َفي ينح لأيئ النعومة؛ ق ماوثا إدا 
ورثا•باتؤث5ؤ 

قفل
وال5نّتابالئيج، والئنتم بريه، كالريتون مصمم أصله بح كور ولا 
العصيربح ومحور منه• أصله ِفي وما العصتر بئذ الؤايل بمحمق لا لأية بعصثرْ؛ 

م؛وذكزنالائتوخ.
أفالنب، بن نعيد روى ج جنته؛ من بحيوان اللحم بع محور ولا 

فيهجنس زلأوئ )المومحو( و مالك رواه بالختزان« الئحم بع عن ررش ه البل 
اللمثإذ:اغ الزت. كالزيون قبز، ٣ نه، يه الدي ص بح الزن 

اصله،عتر ماكول بحتوان باعه ؤإل دكزثا. ما لعدم جار؛ يوكل لا بحيوان 
جار•محإلأ قز، لم واحد جنس محا وملنا؛ 

ويال;أحازم من العلعاء من فإن وزيا، امحيل وهوبع خلاف، فيه أيقا هدا [ ١ ] 
برطلالبث من رطلا عليك أبع أن فتجوز بالكتل، الصتهل من أقوى بالوزن الصتهل إن 

والرطوبة؛النشاف ق يستووا أن وبثزط بوزن، وزئا يسو_يا أن بثرط لكن الثر، من 
أثقل.وزنه يخون فسوف الأحر من رطوبه أك؛ر أحدهما كان إذا أنه المعلوم من لأنه 



اصضاهاهممصاسمماسبجينو ٢٢٤

محل

بن١^١:^ لأن ج زو أن لكنا خلم بالم، الم ع ثه 
وسننوبد ثى بنه ئظرج بإ م بح ٧ دلا حموصه• محؤ ة حابص، 

شُ،أتجاقضلاؤت.

١^،،ق ض ١^ 5ن أكو )؛ ٩15 1^ لإ محوز بجُ: 
نالظ1هئمطرئدئيثة، نثداض1لإ ، ٥٠٠٣٧

لأنصطكوزهدامحزأوأممداللماب؛ »ثالظاهثهمبم«ض: قوله: ]١[ 
يندالثائ يد الشديدة ال؛أممات وهكذا أول، البامحتإ فند صن_،، ذللث، أشتة ما أو 

م(طر.سمحنأننحصلإلها•

وكشف،متمث->ة، اراة حروج فند إله، يوصل طريق كل الئارع ند الرنا فمثلا 
معالفتنة من حوما لكن جائز، هذا أن الأصل أن مع ذللث،، أشبه وما ويطيبها وجهها 

منها•

نقدابأقل ويسميه منجل بثمن شيئا يبح أن ومط الثيّة كماله أيئا، والربا 
فهيمباحة، الظاهرة صورتها ل أنها مع للريا وميلة يتحد لئلا الباب؛ ١^١^٤ مد 

اشراه.ثم شيئا، رجل؛١٤ 

إذاودرهم عجوة مسألة ذكرها التي المائل هذه ق وموله 
ووسائلهالئبا عن إبعادا أول الاُبج مد ت مول، ثيء معه الذتمه من أك؛ر المنفرد كان 

ودرائعه.



٢٢٥ه1و،اسعرو1و،امد1( 

ماصلأن.لاص بجامد؛ نايع م يع محور ولا 

المبح ومحور لة. النار شز أخدمحا ثقرذ ولب ^ ١و 
والخيصَ،الزند وبع ١^٠■^• ثيءمن لبمر(تيأخجا لأثه ممم1صلأ؛ بالخيض 

محمح،كاقوامحج؛ولأمحو
تعهِفي دكنن1 ج والمحل؛ كا-ون رندة، بمئ لب يع الأنوج هدْ مذ ي بح 

ئنأ
س

ئممقالأنر« ١^ يع عذ ش س الئئ ءرلأف ساسه رطبه بح محور ولا 
^م1نتيبجظصلإعخفمحقاو:

قهىنوداود. أحزجه دلك• عذ كهاه ثعم، ^١^١ت  ١٠يبس؟ إدا الرطب ارؤمص 

علهمحش لا بش،ارا' إدا حط4 ررأبمئص الرسول نول ]١[ 
المسائل،حتى إلها يْلمئن اش الغ ل العلة سنن أن أراد لكن ينقص، أنه الأمر هدا 

ءفيهادثأثْوآئم.تعليمه حنن من وهذا 

(،٣٣٥٩)رقم بالتمر، اكر j باب البيوع، كتاب داود: وأبو (، ١٧٥)ا/أحد أحرجه )١( 
والماتي،(، ١  ٢٢رقم)٥ واجلزابنة، ا^حاتالة ص الهي ل جاء ما باب البيوع، كتاب والترمذي: 

يابالنجاران، كتاب ماج4ت وابن (، ٤٥٤٥)رقم بالرطب، التمر اشراء باب الييؤع، كتاب 
هؤهقنئ'وناص أي بن معد حديث من (، ٢٢٦٤)رنم بالتمر، الرطب بيع 



صضاه1يمصاسممأصبجضل ٢٢٦

نمهوملأف وطيه يع ومحور ساسه. يعه عرم رف كل أف عل قدو 
وجهعل الخاو ل ساؤيا ؤانح بمثله، يعه إباحه بالم الثمر يع ض محه 

أن١^ زذؤ لألم. كآم به، :يئ ^1; لأقضان، أخدمحا َلأ:مئدُ 
يعهمحوو لا وطب كل اف عل يدل جماده، ناش إدا إلا ثالثم بمغ لا اللحم 
اواز.ذ\بي ص عال بماثثا م لأم خفص؛ أنو اخازة بثه، 
أحمد.عن رواثه ١^^، ماو بإ أجد لم الماصيت وثال 

قفل

علبالم حرصا النحل رووس عل الرف، يع وهو؛ العرايا، يع ومحور 
حمتهق المج زحصِفي و. ام ررأف هريرْ ابو روى ة محلا؛ الأرض وجه 

محاققمح-وإمحهوربموطمم•
وهوأيص،أمويا علانا ولدت امرأق إن اض، رسول يا قال؛ رجلا أن وئظثرْ 

يضاء؟والأم أيص والأب أموي غلاما ثلمي لماذا يقول؛ أن يريد فكأنه يفاء، والمرأة 
قال:نم. قال: إبو؟« ه إبل: صاحب أنه علم وقد الض له فقال 

الأوزى؟جاء أين من فهنا نعم• قال؛ أوريى؟؛ر من يها ررهل قال؛ حمر• قال؛ ألواتبما؛؛ ررما 
هدااروائنالئأا قال؛ أورى، ثيء فيها أوجداته أجا.اده لعل عرق• نرعه لعله الأعرابأ؛ قال 
الأحكاميقئب داجا فالنل عريىاارُ يرعه لعله علامك- قال؛ -أو 

الطمأنينة.ق أبخ ذلك يكون حتى السائل به يمز بإ 

اللعان،كتاب، ت وملم (، ٠٥٣ )٥ رنم الولد، بفي عرض إذا باب الطلاق، كتاب أحرجه ( ١ ) 
وهت.بمتئ.هريرة أي حديث من (، ١ ه ٠ ٠ ) رقم 



٢٢٧؛تاباسء>دابامبا< 

الؤح2ئهلأل الخمتة؛ ثبوزِق وعنه أومق. خمثة دول يكون أف أحدهات 
،LUا"قئثة، ق اواوي وشك اهننة، عل زاد عثا نش م العرية، ستِفي 

١^يع رج لأن ١^؛ ذس الث-نمة. م إل 
ُ.الآصلل إل مرد فيها، ثكوك واهئنه بالخر، الخمتة يوف فيإ حوJم، 

محاياإلأكلهانيا،وتزىي اكاو:ألتثول 
س٤واالأيصاو مذ محاجيذ وجالا قسثى هذْ؟ عراياكم ما داد٠ت،ت بن لريي رريلث، 

يأئوثة،رطبا به ساءول لأيدتخ مد ولا ق، الرطب أف ه اممه رسول إل 
الممذ بحزصها العرايا يتاعوا أف لهم محرحص الم، مذ صول وعئدهم 

:محُثثاا،علإا.

أنهئتمن ما إلا تجرم فلا اتجل، ايؤع ي الأصل يقال• بأن هن*ا يعارض ]١[ 
اأؤلفذكره الاJى والنظر واصح، اقة عل وائت إذا إلا حرام أنه سبمن ولا حرام، 

ممزهفاض محتاجا كان ؤإذا أول، الاحتياط ملوك ،! ؛^١١لكن آحر، بنظر معارض 
الرطب•ؤينري 

أرادمحمد ابا ولعل الصحيحى، ق ليس الحدث هدا ءاJهاا ررمتفق قوله! ]٢[ 
ا.ألالأصلفياسخين٠١

معرفةق اليهقي عنه ونقله نده، يول؛ آ ١ ١ ٠ )؛/ الأم ق الشافعي ذكره لييل• بن محمود ديث حا 
اونوالآمص/"ا(.

يالدهبالنخل رءوس عل اكر يح باب اليؤع، كتاب البخاري؛ فاحرجه الحديث متن وأما 
العرايا،ق إلا باكر الرطب، بح نحريم باب اليؤع، كتاب وملم؛ (، ٢١ ٩١)رقم أوالقفة، 

;.بممحا.حثمة أي بن مهل حديث، من (، ١ ٥ ٤ • ) رقم 



اسةضاه1همهمصالإئماسبجضل ٢٢٨

بطلتمر حش ركها قإل عدمها، مع سبت لا ياجة الثاسه والثلح2تأ 
ايلننما.واي؛ا".

فأذلأبجلد'ص:نيم؛ِما'و
شراءعل محيل لأنه باطل؛ فالح عمدا تتمر حتى تركها إذا أنه شك لا [ ت١ 

أوبعدأوعدا اليوم ت أويقول أولخرْ ،لرض عجراتركها أحيايا لكن باشر، الرطب 
الحال.هده ق يبطل لا أنه الظاهر الحواب; البيع؟ يبطل مول؛ فهل عد 

منم وعنده دراهم، عنده وليس الثطسا، وت حاء شر رحل ت المسألة وصورة 
وأؤيددراهم، عندي ليس أنا فلأن، يا وقالت البستان صاحّت، إل فجاء الاخ,ي، العام 

فقالت^١؟ يأق كم ^»1._، احرص لكن باس، لا مول• الناس مع به أتثكه الرطب، 
هذ.الكن محور، فهدا فتبادلا، صاعا، خمسون كر الأن فعنده صاعا. خم،ن التمر ياق 

الإع،تبطل فهل ^ا، صار محي النخل عل تزكه الثحو< وأخي اقر L، الذي الفشر 
والآلأممزالئط_،،الماس، مع الشن هدا اوطب،باقرسأخلأزهه جاز لأنهإنإ 

يطل؟فهل 

لمنونحن زالت،، الأف الحاجة لأن البح؛ يعلل إنه ت يقول ا،لؤلف، الحواُب،ت 
أنفالفلاهر لعد.ر تركها إذا أما عمدا، تركها إذا لكن يعلل• ومول• حذا، للمؤلف 

أحدالفلاح أن سإ لا نبطل أن ينتغي فلا بعيده، هنا الحيلة لأن يعلل؛ لا المح 
أواكل.هبة أو يع فيه ، مزقوربعا اشر، 

الهديث،.ي ك،ا مد؛أيل؛بم«ُأ؛ قالوا: هوارأمم الحز ررللحفي« فوله: ]٢[ 
(،١٠•)a/ والاثار السن معرفه ل اليهقي هه ونقله ندم، يولر ١( ١ ٠ إ/ الأم) ل الشانعي ذكره )١( 

خ.عتمحا.لبيد بن محمود حدث من 



٢٢٩هاد،اسعروابااربا( 

العرايال نحص ه اممه رارئوو واإ0 للحؤ، يشرثبايحزصها؛ أو الراع؛ 
عليهامتفق محلاا، بحزصها تباغ أف 

^ئطوتاام؛ِم.
وواقان؛ا"قرص مش ول 

الركامق يرص لأمة بمثله؛ محعها ممرا، منها يجيء كم يطر أف إحدامحا: 
كدبك.

ا-لثاوا,ؤ\ولإِفي اعتتار الأصل لأل الؤطسا؛ من فيها ئا بمثل يبيعها والئايه؛ 
وجب.الأحر قالثِفي لا أف وأمكن أحدمحا، ق الدليل حولم، مإدا بالكيل• 

احكامةفيه ن\ءتثتون ثمر، م بع لاثه وي؛ قتل يممايصا أذ الخامس؛ 
قإفامحاله، ١^ وي اقخح، الم م محا زالمض الئزغ. انقاة نا إلا 

الاهمشلهإ............غاذ1شا

اليمح،؛مقام فقام ونحمين، ظى والخرص اليمئن(، مقام الخزص قام وهنا ]١[ 
اويثأنه ثعرف فكيف رطب، لأنه متعذر؛ فالشن الشن، وثعدر الحاجة، لدعام 

كيلا؟!الم هدا 

لأنبماالحاصر؛ الوقت، ق باعتبارْ لا حزصا، إليه تؤولا بجا أما الظاهر ]٢[ 
منيكون كم ممرا لوكاف الؤطسج هدا وةال،أ أن بمعنى إليه، يؤول( بجا لكن نحتلمج، 
صاعا.خمسون، التمر من وهوعندْ صاعا، زسان يكون قال<! ^٤؟ 
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النحلةكون ١^٠^، وانرط حاو. فتتئمها النحلة، إل مثتا يم أولا، ثقة نإل 
وئا؛لآلمومدال

الهبة،الأصل ق كان ؤإن صعيف، ا ايرقي اثزاط ]١[ 

خمة;الشروط طْ 

روايتانأوسق هوخمة وفيا أوٌق، *همة دون يكون أن الأول،• 
الثءل_،.إل محتاجا المثسري يكون أن والثاف• 

به.يشري ثقي عنده يكون ألا والثالث! 

هذاحذ يةول(ت بأن جزاما هكذا يكون لا يعيي• بالخرص، يشرتبما أن والراح• 
الخزص.من ثد فلا النحلة. عل الي الثمره صزْ وأعطني الكنس هدا ل اشر 

حدفال: النخلة تحت حامحزا اقر كان فإن ١^، قبل أزتقابما والخامس: 
يمشيانثم النخلة. وب؛ن بيتي حل قال: بيته ق كان ؤإن ائئلة. وب؛ن بيتي وحل اقر 
اشر.ؤيلممه البيت إل حميعا 

اشربح تحوز لا أنه الأصل لأن الثقل؛ ربا من مسثتاة العارية أن والخلاصة: 
للحاجة،مسكناة فهي أ، اليي قال كإ جث إذا يتقص لأنه بالرط-ح؛ 

)ا(غتمرالخرقي)صتها"(.
(.٤٨٠)آ(ا>:شرحسمضصرا>في)م 

(،٣٣٥٩)رقم التم، اكر ق باب البيوع، ى1ب داود: وأبو ؛(، ٧٥)ا/ند أحرجه )٣( 
والنسائي،(، ١٢٢٥رغم)والزابنة، ايحاغالة عن الهي ل جاء ما باب اليهمع، كتاب والترمذي؛ 

بابالتجارايتف، كتاب ماجه: وابن (، ٤٥٤٥)رنم اكر؛الرط_،، اثتراء باب البيؤع، كتاب 
رْ؛ئنبمة.وقاص أي بن صد حديث، رنم)؛ا"أأ(،من باكر، الرطب بع 



٢٢١ةتاوااسع)باد،اووبا( 

الحاجة،عند تحوز فإنه الوسائل تحريم حرم ما أن ذلك من يجمإلئه العلياء وأحد 
الحاجة،ألا->ئه الوسائل محربم حرم ما مفيدة؛ قاعدة وهذه الضرورة، فيه يشرمحل ولا 

لأنممرا؛ مفيدة قاعدة أيصا وهده الحاجة، تيحه محريمه ق مشتبها كان ما وكدللث، 

محريمها.ق الإنسان يثلث، المائل بعض 

عدمهالأصل لأن التحريم؛ نحقق، الحاجة إن وملنات القاعدة ءردْ أحدنا فإذا 
نبيلعل حرم وما الحاجة، سحه الومائل همريم حرم ما إدن لك، مفيدة صارتا 

الحاجة.تبيحه فيه للئلئ الاحتيامحل؛ 

إلالمودية الفتنة من حوما إليه الطر محرم محرم، المرأة وجه مثلا الآف وانفر 
صرورة؟كن لم ؤإن جائزا، كان المرأة وجه إل النظر إل احتج إذا لكن الفاحشة، 

اكشفيمنه: تشري أن أرادت إذا للمرأة يقول أن للمايع ةه\ش'•' الممهاء قال حتى 
عاليها،المشهود لوجه الشاهد نظر وتحوز بالثمن• جثتؤ إذا أعريك لكي، وجهلتج؛ 

الوسائل.همريم محرم لأنه المخهلوبة؛ لوجه الخاطمب، نظر ويجوز 
ممرة،والعائلة مضيافه، لأنه أوسق؛ خمسة من أكم يجتاج الشري أن ولوفرض 

ومنخمسة، البستان هل.ا صاحسؤ من يشري بأس لا لقول؛ أومق خمة يكفيه ولا 
ؤإنخمسة، من أكثز عل العقد بمع لا أن ظبإ وهكذا خمسة، الأحر البستان صاحب، 

البائعون.ثعدد 

مسألةله يجوز فهل اشر إل محتاجا الثط_، صاحّث، كان إذا قائل؛ قال فإن 
النرايا؟
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ثابت.>ولأبن و،■ وحديئ • يعها إل البائع حاجه ابوبكروالماضي وائرط 
الثزوط،تائر مع ا-ثاجتان ثممق لا إذ يطل ائةَاطة أف ؛ع دلك، 

وعلواجد، مذ عرنجن براء يرجلتن قور دنب-ا، محعل الرحصه، كدهب 
عريتنشزاء لواحد محوو ولا أوتز، حمثة عذ بمجموي يقصا أف إلا محوو لا 

أ.واحدا عمد ل شزائههأ مش ل لأمه أوثق؛ حمته حمعا يهنا 

فإنهم إل النحل صاحب لواحتاج تحوز، لا أنه السنة ءلاهر فالحوابت 
وئتهق الناس عند أغل والرطب ممرا، ؤيشري الرطب ييع أن بإمكانه لأنه تحوز؛ لا 

الثئر•من 
التئر؟وصاحب النحل، صاحب حاجة ت الحاجين وٍن هوالفرق ما ةائلت قال، ؤإن 

جاءتفإذا بالتمر، الؤءل_ا بح مغ والأصل الثنة، المنق فالحواب! 
التحريموأصله الؤ-حهة فيه ورد ما أن والقاعدة فمط، وزد ما عل يقتصر منه يء ثق 

صورة.كل ق التحريم عموم الأصل لأن ورد؛ ما عل فيه انتصر 
أنله فهل الؤطب من أومق ثلاثة إل التمر صاحب احتاج إذا ءائل1 هال، فإن 

أوثق؟أربعة يشري 
يثيرها.تقدر بحاجة قيد ما لأن تحوز؛ لا لا، فالحواب؛ 

اومحزخمسة حميعا ف؛هءا عرسن شراء لواحد تحوز لا أنه نظر فيها السألة هذه [ ١ ل 
ماح؛فلا محتلمين عمدين ق أما صحيح، فهذا واحد، عمد ق كان إذا نتز فنمول! 

عنده،الضيفان لكثرة ذلك؛ س أكثر بمتاج المسرى يكون ربإ ابما~ ٌقلنا ~كءا لأنه 
ذلك.أشنه م؛ أو ءائلته، كثرة أو 



٢٣٢ةت1باسإرواباا>وا( 

نحل

البترررأو ووي قا النحل؛ سنة م العراياِفي محووبع لا حامد؛ ابن قال 
وعىلهم، أذف قد قإثه العرايا، أصحاب إلا ُالتئر، الثمر ١^١^، عن، ر م. 
عثر؛ Hjحس• حديئ وهدا بحرصه® م ثل وعن لألرمحب، الثب بح 

ؤو\وه ظه ماز هلا خزصه، زئهولة ١^، كثزة و ياؤيه لا ١^ 
إلكحاجتهم ومحا إل الناس حاجه لأف القار؛ حمع 3، هور الماصي؛ 
الزكاةوحويت، ق لتناوييأ حاصه؛ والعثسا التمر ق ا-بمواز ونشل الرطب• 

أ.عو_حاا يوف ممتاتي وكويجا بمومجا المع وورود 

فإذافمط، ثاب ما به يلحق فإنه ثيء ق وردت إذا الرحمة أن المحح ا ١ ت 
التح،يشرى أن تحوز فإنه التمر يقتاتون كعا التين( يمتاتون أناتا هناك أن قدرنا 

هاكانوا أمم وأحيائه آبازه كا ذكر وقد التروا، بشروط اليابس بالتح، الزق 
سواء.مواء التمر يمتاتون كعا التح، يمتاتون 

وكياقوى، كونه ن، اشر شاثه U كل 3، التروا محوز مول: فإنا كيلك كان فإذا 
ؤ،والتفغه العثج، ن، الممغه إن( أيصا تحتاجون، الزطب ؤ، الممأ5ه إن، تحتاجون الناس أن 

فيهبالتمروالعنب، نحصيصها يض،ت نظر، فته والتخميهم، نظر، فميه اشميم أما اتح،، 
شابهما إن، ا-قكم يتعدى يقال: أن والصواب نظر، فيه ثو_،ء كل، ل وتعميمها نظر، 

فمط.فيه ازحص 
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اشسهربا دصلِفي 

هل—أوالتلئومن والموروس المقل، وثا علة ق امما ماش كل 
مشاة،ؤلأاقئيىمزاضابر

^١١يدا ثئم ؤثنا يبيعوا ، ^٠^٨١١٠هذه احتلمت، ^١ ۶٠السل.I لمول 
رثا،بالورق ررالدم، اممب.ت رسول هال دالث رْ.بمق ا-لتتثابج بن عمر وعى 

وهاء((هاء إلا رئا والئعيمُ وهاء، هاء إلا ربا بام والم وهاء، هاء إلا 
قزي؛.

لأجلالتأ-محثر فيه اشرتل ساء أن المص ق والممؤق النساء بين المزق ]١[ 
لملكنهإ التأمحر، فيه يشرط لم هو بالمض الممؤق وأما أكثز، أو ثلاثة أو يومين 

بقا.يمما 

هاك.مول! وعندنا أمر، فنل اسم فهي وأعط، حد ت بتعنى وهاءار ارهاء ]٢[ 
ثتقل؟فعل ام أوهي "هاء* س متصرفة هي فهل 

مستقل.فعل اسم أما فالذلاهر النحولن كلام إل نظرنا إذا الحواب! 
سي.يدا كان إذا شئتم كيف فبيعوا الأصناف هدْ احتلمت، إذا قائل! قال فإذا 

مندارهم فهي احتلم،، الصنف، التقابض، نجب فهل بدراهم، بر بح إذا ما يثناول 
التفئق؟مل المماص نجب، أنه الخدسث،را* فظاهر واللإ. الف؛فة 

ومسالمت٢(،  ١٣٤)رقم والحكرة، الطعام بح ق يذكر ما باب البيؤع، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
الخطاببن عمر حديث من (، ١  ٥٨٦)رنم نقدا، بالورق الذهب وبع الصرف باب الساقاة، كتاب 

ئقمحقبمته.



 Lu؛؛S ر اثبيعuU  )٢٢٥اثربا

Uj  خارالشم إذاويقماِفي ّا\ص على، اخ1فت
ا•وِفيافثا؛محهنارواوزا المص،ووايهواحدْ• فجامو 

النيعن تت بعا معارض الظاهر هدا لكن الحديث، هوظاهر هدا نعم، ضول•' 
وهمالدية ه الئئ ررئدم عباس• ابن قال السلم، ي الرخيص من ءثيأدثلأئ5ئيم 

طومم و صم ه ل أنلث لأس فقال: والثشن الثنت المار ي تلفون 
ؤؤرنثظومإلمطوم«رُ

ايفا،نساء فه بل الممابضن، فيه قلى المتن، وتأخر المن تقديم واللم 
نقداأحدهما كان فان هدا، فيشرمحل تقدا أحدهما ليس نءهإلئذ؛ الفقهاء قال كإ فيمال 
لمأو الورن العلة أن يرى من رأي عل يد كالحد العلة ق وامقه فيإ سواء النساء جاز 

والدراهمالسلم،، حدين، بدليل تحوز بطعام فالدراهم كامحيل، العثة ق يوافقه 
محوز.الورن العلة بأن القول عل بحديد 

هذافعل معلوم«، وزرن منلموم ارق'قيل د.بمعات عباس ابن حديث، ودليله 
فيهاتحوز فانه الئ؛ا فيها اش اليحات أصناف اختلفت كثا هكذا الأّشاء :كون 

منيأّز فلا نقدا أحدهما كان فإذا نقدا، أحدهما كان إذا إلا الئاء دون القفل 
النساء.

يشرطيعهمرت التأخر، فيه يشرمحل النساء أن والنساء التمق بين الفرق [ ١ ] 
بدونفهذا الصق نل المص عدم وأما المنفى، ١^٠■^^ثأخر عل الحاقدين أحد 

شرمحل.

الماقاة،ممأب، لم: وم(، ٢٢٣٩رنم)معلوم، كيل ق اللم باب، ، ٢٠٧١كاب، المخاري: أحرجه ( ١> 
عباسابن حديث، من (، ١٦٠٤رقم)اللم، باب، 



^قضاه1ششقهاسمماسبجض ٢٢٦

أرع,ررايات مميه والجيران، لكلقايت، الثقل، ربا عله فيه يوجد لم وما 
ارأنتقمحال؛ عمرو بن ايله عبد عذ ووي قا يهكا؛ الثناء بحور إحداهست 

الصدق،ا.بحيء إل بامحرين المحر آحد يآكئت إبلا، أنتسلم، أف الثى. 
الحثوايتآبع عذ الثب. رنول ررش محال• نمرْ روى ئ يجور؛ لا دالئابج؛• 

صحح.حديث هدا السمدي؛ مال سيثهء بالحيوان 
ظاثن، ياخِفي الخم، ئدا الزاحد، الحض و التاة محن؛ ^١^: 

بمئهومه.

جالواحد؛ الحس التثاصلِو مع ويرم التثاوي، مع ناح وح؛ت؛•' 
بهبأس ولا ساء، بمشح لا بواحد اسان ُُالحيوال يال؛ البي. أل جابر روى 

حديث،حس.هدا السمدي؛ مال يدابيداُ 

المزسيبيع الرجل أرأيث، افب، رسول ®يا مال• رجلا أف عمر ابن وص 
ثان:ثرش«تزاةممو)ك(الأرم،زايألإتي؟ 

عإر0؛أو كاف موزوئا الأموال سائر من ساء يالأثأن السراء جواز ل خلاف ولا 
سإلني%تاةزناضاااا,يالحالحة ِلأياثؤوزالأمال، 

ج.بممحاعمرو بن الله عبد حديث عليه دل ما والصواب [ ١ ] 

والحاجةالنبوية، الأموال س لست، لأما والتفاصل؛ النساء جواز وهو الأول• 
باتجن.الواحد ثآخد أن إل داعية 

(،٣٣٥٧رقم)نط، بالحيوان الحيوان ذ باب اييوع، مماب داود: وأبر (،  ١١٧ أخمد)X/ أ-؛مجه )١( 
خهبمتعا.العاص عمروبن بن عبداش حديث، من 



٢٢٧هتابالبيءربابا'ربا< 

قيل؛وهد الحض، وواية من لأته ٠؛ ر الحديث صح إن فهدا ال-اذيةُ الرواية وأما 
اللحم،اكوي كان إذا فالمراد صح إن لكن ٢، ااعقي٠ةر حديث إلا منه يسمع لم إنه 

تحوزنسيئة.لا وهو بلحم، لحم بيع كأنه صار اللحم المقصود كان فإذا 
أيصا،ا-لنين ق ؤياح ُ، الحزر لهدا الواحد؛ الخض ي النساء تحزم ٠ واكاكةُ 

اللحم.بدللث، المراد كان إذا أنه الحم هدا هذا 
عاليهيفلهر ٠ والحديثار التفاصل، مع وتحرم التساوي، مع يباح أنه ' واارابعةر 

الحديث،وصيغة ه، اليي املوب من يعيد الأسلونم، هدا مثل لأن الضعف،؛ أثر 
أطإ.واش ^yi،، أنه عل تدل، 

اكي)؛/؛؛(.)؛(اظر:
(،٣٣٥٦رقم)نث، بالحران الحران j باب السرع، مماب داود: وأبو (، ١٢أحمد)ه/ أحرجه )٢( 

(ا١  ٢٣٧)رنم سيئة، بالخيوان الحيوان بح كرامه ل جاء ما باب البيؤع، كتاب والترمذي• 
كتابماجه، وابن (، ٤٦٢٠)رقم نسيثة، بالحيوان الحيوان بح باب البتؤع، كتاب والنسائي 

العاصبن عمرو بن عيداف حديث من (، ٠٢٢٧ ) رنم سيئة، بالحيوان الحيوان باب التجارات، 
هنبممحأ.

نالهكذا صحح سمرة من الحسن وسcإع صحح، حسن حديث سمرة حديث الترمديت تال 
لغرمالمليك،، بن خم، 

اللقن>أ/خأ-هلإ(.لأبن اكر البدر انظر: )٣( 
اكي)؛/اا(.)إ(اظر:

بالحرانالحيوان بح كراهية ق حاء ما باب البيؤع، كتاب والرمدي: (، ٠٣٨ )T/ أحمد أحرجه )٥( 
٢(^١٢ رقم)١ نسيثة، بالحيوان الحيوان باب التجارايتف، كتاب ماجه: وابن (، ١  ٢٣٨رنم)يئة، ن

حن.حديث، هدا الرمدي: نال، ق.بممحا. عبداف بن جابر حديث، من 
الض)؛/اا(.)أ(انظر:

رمح.بمثعا.عمر ابن حديثط من (، ١ ٠ ٩ )آ/ أحمي. أحرجه )٧( 



اصيقضاه1همهمصاسمماسبجمحل ٢٣٨

محل

مضمل مثد1 ؤإل العمد، بتال مه المص يشرط مإ المض من، قري وإل 
أ.الصممها مريق عل بناء وجهان اقبوص وِفي الممرض، عثر دطلِفي بعضه 

جنيهعثر ثى عنتا أحدمحا موجدِفي بعي، عثتا بح إدا محة الئاثل وجب وما 
عزخارإبماه !^ ١١ق ١^؛؛ كاف ثإذ امحوط، ظ ِلأةمئت الإع؛ بم، 

رواسان؛فته الممرق؟ قوربعد وهل الممرق• 
نمامه.يقوم بدله مثم، لأل ١^؛؛ محلمس ِق البدل أحد محورإدا إحدامحات 
عسثكاف ؤإف العوض، مض مل مثدا لأقح بريم؛ العمد يطل واكايغ• 

ولبخ،صحح، محالعمد مها، امحثودة وا-القصة، كالثوادِق داثة، يضمر لا يتحئ 
نَمأوالإئتاك، النقد مخ الخ؛اثين زوُ اقم،، ُمهلاك الأم؛ أخد لة 
الديالقنم ■محم محكمة الدمة ق ال؛ح كال ؤإل بعم• عنتا التح كاف البدل،إف له 

أخدمح؛لألاقابم،يخاقلأل
طلأ،محاتاثلأل^

مريقها،الراحح القول أن وسبق الصممة(( ئقريق عل رابثاء ا،لولفات قال [ ١ ل 
ا-اءئ.ق يصح ولم الحبي، ق صح بمئة وحرا عبدا ؛؛٤ فإذا

ثزط،فغر القائل وأما المبض، فته يشرط فهذا مضة، كدهب، ت يعني؛ ]٢[ 
لكن،العبم(، أرش ثأحد أن للئ، الأف قلنات عيبا أحدهما ق فوجد مصة ذهبا ;؛٤ فإذا 

أحده.بعد إلا دتفثق لا 
وأقسامه.الئبا باب انتهى ]٣[ 



٢٣٩ةتاو،اسع)بابسعالآه،وو( 

ص
J^l^uub

*تأ *ا

ُم ؤإذل، ءكول ادتأع، يشرطها أف للبائع!لا ئوبرا يحلا ؤغ من 
انئ،مى،بجأذ:محطها

محمرنجايوبر أف بمد حلا باغ ررس يال؛ اتير. أف عمت ابن وى وئ 
الثاغ((ئممقهل^للاتا:عإلأأن:محءا 

معطوفةإما يظرن ١^، الناس من ممر فيها يغلهل هذه ® 4jررقكون قوله! [ ١ ت 
المعنى!كون لأته المعنى؛ مد هذا. عل نملوفة إما يلنا؛ ولو ونرطها(ا، ررإلأ عل 
يشرؤلهاأن إلا لقوله! كالخواب؛ هذ0 فكون ولكن له، ثكون فأن ، ٤٣١يث،رءل أن إلا 

له.كون فهي والقدير' ْسانفة، فهي 
والنحلشنله، آحر عل فباعه يحل، فيه بستان عنده ان إنالمسألة! صورة ]٢[ 

النخلة،ثمرة ق ؤيوصع المحل، طي ياحذ أن والتلقح ملح، يمي• موبر، ثمر فيه 
فكانتالثثرة، فيه عملاثصالح فيها عمل لأنه للبائع؛ فثمرما توبر أن بعد باعها فإذا 

شزهذا للمسري، فيكون للأصل،  ٤٣فالثئر توبر أن قبل باعها إذا وأما له، الثمرة 
ثحلأااسث1غ بالممسم! صرح فالدليل واضحة، وعلمته واضح، ودليله المؤلف، كلام 

توبرأن قبل باعها من فمفهومه! '، القلع،١١ بشرطها أذ إلا للبابع قمرما تؤير أذ يمن" 
 iخارىت أحرحه ( ١Jرنمنخل، ل أو حاتهلء ق ثرب أو ممر له يكون الرجل باب السائاْ، كتاب ا

حديث،س (، ١٥٤٣)رنم ثمر، ءلٍها نخلا ;؛٤ من باب المؤع، كتاب ومسلم! (، ٢٣٧٩)
ق؛لإئؤعثأاا.عمر بن •ءبل،ال؛ه 



صضاهاضشصاسمماسبجينو ٢٤٠

\مومٌمز زلأي ^، 11\ؤئ0 ء1وه قيئ بمايع، \ؤئأ قينل 
وولمسنةمدهلكم.ظهورْ مو الأصز كح عايه، لظهورْ لكمى 

كيلك،يوحد لأثه ثشثقه؛ مق للبائع اله ونشل لكي، المحاو وطلع 
داخلماِفي ا،لمصود  jSzj ،^JijالأوJ؛ والصحح قهوكالئ١ن. ظاهر، ^١١٥^^ 

^".٩١ئي الأنل، تقع نوي:ظهز هقح، الطبع 
نناولم:>ثنللمحيلأءيع، ي ء بمض، أرن بمض؛_ ي ؛إن 

لأف؛Jl5 ،^1اتكل اينَحامد! وقاو بكر؛ أبط وقول أحمد كلام ظاهر ِفي 
تبعايظهر لم ما قجعلنا الأيدي، راحتلأف، الصنر، إل يودى الئثرة انياكهإِفي 

بماض،الفثاهزتبما سل ثَللم مبجا، الئاهن تتح الحيطان كأنانات للفثاهر، 
الإعنئح و الأناني الحتظائ تئح لا محا 

لالمحي،واسليذملفترما 

يقال،!أن فستتغي ؤإنايث،، ذكور فالنحل يأبثر، فيه ليس الفحال، طلع لكن ناء 
بزنيشمق إذا لأنه للمشري؛ يكون ثشمقه وقبل للباع، فهو يشمق إذا المحال، طلع 

الأنثى.النحل ي ويوصع يوحد أن إلا يى ولم وظهر 
علللمشري فهو يوبر لم وما للباع، فهو ابر ما أن هدا ق والصحيح ]٢[ 

العادةلأن الباق؛ يبعه الثمرة يعفى إذاأس فإنه واحدة شجرة ق إلا ؛، رالحديث، ظاهر 

ريمنخل، ق أو حائط ق شرب أو ثمر له يكون الرجل باب الساقاة، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ) 
حديثمن (، ١٥٤٣)رقم ثمر، عليها نخلا ؛١٤ من باب البثؤع، كتاب ومسامت (، ٢٣٧٩)

يحينمحا.عمر بن اش عد 



٢٤١ةت1وااسعرباببيعالآه،وو( 

نوءإل يمفي لا لأيه صاحته؛ أحدمحا يتع لز الميع كاف ثإف 
لإنفنادأخاJخاينالآض.ائشازكة؛ 
الئوعينلأف الماضي؛ هوو ق الاحز النؤغ يتح لم الحائط من يؤغ ابر لإل 

الخنسا1ثاركةِق نوء إل يفمي لقلا سعه؛ ابوالخطاُباث ومال الئأبثر• ل ؤييمان 

المقري،يد ق الباقي أطلع يم ثاعه، الحائط بنص ابر نإف ميء• منه يوبر لم 
ثكاذهكالنقابجمحبممةااُ•

فنقول!صزر، هذا ق حصل البائع. يشارك المثري إن لوقلنا! ولأنتا حميعا؛ توبر لا أنها 
فهيبعصها ابر فإذا واحدة، شجرة ل إلا للبائع فهو ابر وما للمشري، فهو يوبر لم ما 

كلهاليايع•

إلمضي لا لأيه صاحمه؛ أحدمحا ينع لم حائش اا-غ آكا0 ُُوإوا قوله! ا ]١ 
الذيفالحاممل إشكال، هدا ق فليس يوبر لم وحائهل ابر حاممل مثاله! المثار'قةا، محوء 

مشاركة.نوء هناك ليس لأنه للبائع؛ والوبر للئشري يوبر لم 

لأفالعاصي؛ هول الأحرِو النوغ يتبع لم الحايْؤ ثى مع أبر رُلإل وقوله؛ 
يعني!الحائهل، من نؤع ابر إذا إليه أثزنا مما بعض هذا ' التأبيرا،ر ءئثلمانِفي النوصن 
واحدكل لأن الأحر؛ هم أحي. يتح لا إنه القاضى! يقول يوبر، لم والأصثر مثلا كالأحمر 

مشاركه.محوء ولا اشتباه فيه وليس ومعروف، اكان عن متمير 

الزاحد«\1و[تُفي\لم :ئئه؛محسيإلض قوله: 
اكي)؛/*اه(.)ا(انظر: 



اصضاهاهميصالإئماء4دبجحتيل ٢٤٢

ابرإذا فنقولI ٠ القاصير قال ما قوى نرى ونحن صعيف، ا-ئابر أي قول 
واجد•مع من ولولكن للئشري، يوثر لم وما ليايع، ابر فا البمض دون البمس 

للئشرىا<مهن يوثز P ما مانح مأزد الحائط، ماِو بنص أبز اروإن ت قوله 
فإنهيوبر، لم الذي وباع يبعه، لم فا،لوثر جينا الحائط يح لم إذا يعني! واضح، وهذا 
محيء.منه يوبر لم لأنه آري؛ للميكون 

كانارثإنيمصالحائطثاعه،ئأأطلغاتانيويدمحى«ثعني; قوله: 
مكاةكانى'له، ملكه، ق حادث يحق له؛ رادالطلح الولف: يقول طلعه ق ثفاوت هناك 
ثمثيء يوثر وهوأنه يبدو، فيا عندنا يوحد لا هن،ا مول! لكن ميء" ةسة يوثر لولم 
حديد.من اكاق يهلي 

الاسثعازف فإذا اليوع، أحكام تحقلون اليوم الناس أغلب قائل: قال فان 
النخلفإن ءل لم أو أثر ثراء نخل فيه باع إذا اريل أن عل ثق لد بي 

لالمث.ريفقال الحديث هذا العلم طلب أن بعد الباع نم للمثّري، يكون 
الحكنم؟فا وثنارعا، الثمر. وأريد ايريت، أنا التمر! وجاء البستان وباعه ابره أن بحد 

كالشرطالئري ظلئزط الأصل \ؤ),ج أن ئزدا النزف كان إذا فالحواب: 
ا4اغأنتشرط كازإلأ اكاغ«رم،فإذا ررإلأأن:شرط والر-ولهثال: القظئ، 
اكي)إ/مآه(.)ا(اظر: 
اكي)إ/مه(ؤ)آ(انذلر: 

رنمنخل، ق أو حاط ل شرب أو ممر له يكون الرجل باب الماقاة، كتاب الخاري; أحرجه )٣( 
حديثمن (، ١٥٤٣)رنم ثمر، عليها نخلا من باب اليؤع، كتاب ت لم وم(، ٢٣١)٩^

ة؛ئنبممح.عمر بن عبداف 



٢٤٣الآ٣ل( سع  uUر اسع كتاب 

نحل

أوهه،اوأجزم، حلع، أوعوض صداما، كجعله للأصل، ثافل عمد وكل 
ه1ل١^٥ عن محأوالة الأصل، عن اشنر لإدل عمد جث فيإ كالتع أووهنا، 

الظثوِر،كالغ.
تحل

أصرب•بؤ عل الئجر وسائر 
مهوكالنحل،أعواما، يمي الد«ى والمطن كالورد، وهره يمصد ما أحدها! 

سواء.كالطلع ههوللمثدي، نإلأ قهوللتاؤع، جوزه، وثثص أكإمه، ومتحت< إف 
مهوظاهرا منه كال مإ والتح^، كالعن-إ ؟ووأ ثمره لة م، الئاف• انحرب 

مهوالعمد تعد ظهر وما المور، كالطي للبائع مهل ظاهزة، ئمزة لأمتا للتايع؛ 
ملكه.حدُث،،في لأيه للمثزي؛ 

له،أنه نزطه كان إذا أنه وهو إشكال(، عندنا يمي لكن فهوله، شرطه إذا أنه ممعناْ 
يهول،؟فإذا بدوصلاحها، قبل ثمرة باعه فهومد 

استهلالا.شن، لا ما يعا ويست، يعا، ست، هدا مول،! 

الأصلصا-صح عل باعها إذا بدوصلاحها! مل الثمرة بيع ق المقهاء قال( ولهدا 
هداقولهم لكن يعا، الثمر صار يمولون! لأتهم صعيما؛ هل.ا قولهم كان ؤإن بأّس، فلا 

أنيمكن لا الثعودية ق درس اليتم، العلم طالب فصار اش~ شاء إن ~وسأق صعيف 
ايمزاير•ل باعه الذي عل بممل( 



سقضاهاميهعالإئماسبجضو ٢٤٤

زاوز،محزبمائإللكلوويعئدالآم،لكؤثان 
الثمزة.قهولكحزاء مهثلحته، مذ قئرْ لأف ظهر؛ 

قنزةلأف الظهور؛ بقس بماح محن ثال^نز، ص له نا 1^: 
خداذْ،محلكليثان.الغابي،إلأبمو ِفي لائزايله 

للئثزى؛محهن ؤإلأ مهوللبا,يع، الأعل قئرْ سص إذ أصحابنات بنص وقاو 
مونيالأمماوث1ن.

ثظهئكالمماحوالمشمش،يتناثردورْ ^٠^٥،ثم يطهرثمرِْفي ما الخامس. 
ى؛لإمحلأبجهبمةايقإتا؛زمثةمحبماثع، 

بالنورالثمزة انسار لأف دورْ؛ بظهور للبائع انه ريقمل الئحل، كتايثر ه^كال يوؤه، 
اهض.١^،ثني كاتؤارمحنة 

قياناحال؛ بكل للمشري انه محتمل كالتوت، ورقه يمصد ما الثادس؛ 

هناها لأيه للئشري؛ ههو ؤزلأ للمثايع، يهو ثفح إذ انه وعقمل الورق، ناثر عل 

سرقه.لا ثيء عل تتكلم أن مدر ولا سرقها لا أصناف  sJLaكل [ ١ ] 
 Xء أX



٢٤٥مموااسع)بمببدعامحخمو( 

قفل

أزانإل نمحا ثكلف لإ محةواتا؛ع، ذخم'\ه \ذوى نإذا 
يهأةيكف لنلأ ^١ ٤٠اسرى ثو ذؤتذ\ العادة، خب عق المح مق لأف 

ذذإالعادة، عل إلا مريعها يآكثم، لم داو، ممراِق متاعا ولوؤأ يضخ، عش 
كالنإل مله، "5^1، ا-بماد بخ لإدا واحدْ، دهنه لنم1ه الثلد ذواب زبإ يلرمه 
هلاكهحيف عطش الشجن أصاب ؤإي، عادة. مله أمكي لأيه له؛ اي ماؤه 
وجهان!مميه علته، ببنايؤ 

أوايآإل اشرة يرك عل العمد« دحلأِفى لأنينا هطعة؛ ينزم لا أحد^1؛ 
ابداذ.

صزرفيه وهدا يه، بمؤ ٢ بدلك!^١ رصي المثري لأف قطعه؛ يلزم واكاق! 
لألهبصاحبه؛ أصر نإف دللثج، قله لمصلحته، ماله نمى أحدمحا أراد ؤإف ممر• 
منه؛بمكذ لم مصيحته لعم نمى ؤإل ١^٥^،، مى بد ب ١^ لعلمه بالصرر رَؤ 

فقل

مللم ؤإذ الإع، وبما؛ِفي غراس س فتها ما لحز بحموبجا أرصا باغ ثإدا 
وجهان!مميه بحقوقها 

ههوكاجزائها.للماء، -با متصل لأيه أيصا؛ يد>حل أحد'خا! 



صضاه1يهمصاسمماسبجضل ٢٤٦

يعظكقال! نإل فيها. ما دوو للعوصة انم الأزص لأف يدحل؛ لا واكاف• 
ابلأزصذَاتمااليِفييلألاوثان 

كالحطةنفيهازنغلأبجث١لأية، ئن:اعالأنض 
لإعو يخز قلي عا:أ، شنله ظام، لأمحءءٌ الإع؛ ذ دئل لإ ناقل 

الأمو ئوذغ الدن لأف أن:^١؛ ناثا زنناءٌكاذ الني، الأمكالقع 
أفي امحاد، حتن إل معي الزنغ كاوكاز، تعها، و يدحل ذبأ 

إلبالأم ؤممع زقته؛ ع قئنه اتائ ءإلأناد الخداذ، حن إل نمى اقن؛ 
العمد،ئمتصى عئ منشاه حصثت، إمحإ الأزض مثعه لأف دلك،؛ لة ي،كرا 

العادةق يقل لا ْثإغ يها دارا لوبل؛ كنا بنايؤ، فممدولم، الرنع، إبماء صروره 
لبجخ:قاِفيبةةه•يوم؛ ملهِفي وكنن شهر، إلاِفي 

 ١[ t الغراسهذا لأن البيع؛ ق يحل بناء فيها أو غراس وفيها أرصا باع إذا
يقل،لم أم بحموقها قال وسواء أصله، يتع والمنع أصل، والأرض مع والتاء 

القولعلينا يرد لئلا بحقوقها؛ يقول أن والمشري الباغ بن يكتب لمن الأول لكن 
قثمزأ ولهدا الماء؛ ولا الغراس يدحل لم بحقوقها يمل لم إذا أنه وهو ؛، الثاز(ر

منتغيأيصا، وحدودها بحقوقها باعه يقول! الأراصي بيع وثائق الوثائق؛ من كمر 
 Si\ نجذ\.؛تبث

بحقوقهايمل لم ؤإن باعها إذا أنه اأؤلمإ قدمه ما الراحح القول أن والهم 
الأصل.يتح والبناء فالغراس 

الإنصاف)ه/أها;ا(انفر:



٢٤٧؛ت1باسعرباببيعاصل( 

الأزض،اكزة عزوقه من ثمى نا إرالأ زعؤه اتايع، عل وامحاد 
فيهاداوا بلغ مذ هأسثه ملكه، لإنتصلاح فعله حصل لأية حمره؛ وس>-ؤيه 

سسهسزتالآزض.
جهالته؛صز زلا المؤبنة، كالثمرة له، كاسئا ١^ ل الثّرى اسرطها ؤإن 

^بمهمثا.نأذلإ:مامحى
قاللإو الأرض. مع مذ علته بموت قا حمه؛ ِفي عيب لأيه الخياوا يلة بالبدر 

ظالإاث؛ِوناوايوع:هاأخئلهمزضلأبم، 
نإفالخئارأنصا. ئنه دأبثرْ، يغلم لم ئوبر طلع دان يحلا اقري ؤإن 

علتهبموت لأيه مهلعه؛ يزوو لا الصرر لأف الخيار؛ ينمط لم هطعه البائع بدل، 
مح;هقائالاا.

وأزرعهاالرنع حصد أريد أنا البائع• قال، لو الأرض ق يبمى الذي الرنع ناء 
شيئام.فهللهذلك؟

فلوفمط، كالأستثتاء الأرض ق بقاءه يملك، إنإ لأنه ذللثخ؛ له ليس الخواب! 
بطيحامكانه وأبدر الزيغ، هذا مأفأي أنا أشهر، خمسة الزيع عل ياؤط الأف مثلأت قال 
اشراهاالذي الأرض( هووصاحب امن، إن لكن، ذللث،، له فليس، أشهر أربعة ل يأ,ق 
باس•فلا 

xnx
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محل

عندااظاهن0 دا-إقز0 أحنى، بعد نرم نحر، أصل له ما الأرض ي كاف نإف 
أكؤأن لكلهند:ا، جش مما لكل تزاآ بمشري، بماى، ١^ 

العادةوجزت منه ظهر وما كالشجر. مهي بلناع، تركن، أصوله لأف كالرطبة؛ 
ينتهيلة حد لا لأيه ا-لثال؛ ق قطعه البائع وعل ااؤدرؤ، يهوكاشرة بأحده، 

بمشزيزالز:اذة زلأمم:طول !ته، 
أويفصدوالبطيخ، والتاذجان، كالقثاء، أصله بماء خ يمنيه دككرر وما 

ورهنتهالظاهز٥ وثمنته لامثزي، الأصول ث5دلائ،! كال1ننتج وهره، 
ههوكالثموو.أصنه، بماء مع يوحدثمزئة لأيه للبائع؛ 

نخز

لتسلامه البيع؛ يدحلِفي لم أوركاز ثدمحوثه، حجازْ الأرض ِفي كاف نإف 
منالأ•حجار لإل'5اثتا كالماش. قهؤ عنها، للقل فيها هوموثغ إدقا أجزائها، مذ 

الدهبكمعدن باطن، معل«ل فيها أوكاف الحيطان، أوأناناتر الأرض، مس 
محهامحهوكالب؛اةلاُ•للبماع أومروك مذأجزائها، لاثه البيع؛ دحلِفي والقصة، 

إلوانمملت أونحوه، ذهب من كنز وفيها أودارا أرصا لو؛١٤ قائل؛ قال، فان ا ١ ] 
فإذاالكنز، هدا فيها فختج لممرها أو ليزرعها جاء الشري هدا ثم المشري، مللئ، 
وجده.ثن فتكون مودعا كان 



٢٤٩

نحل

ائوموثةوالخوابط الثمرة، ك\لثئوي -تا، اصل ما فيها يحل ذاوا باعة ؤإف 
التقوية.والأبواد_، التصومحسا، اوحى من الثملأئ وا"قجر ولأُمماع.يا، فيها 
وجهان؛والممتاح ١^^ الحجر ول 

 ■_:J^A الإع،ئهنكاناأا.ل ^ ص نا ضك من لأنة ؛

فهلوجده هوالذي أومحض أويزنغ تجمر الذي العامل لوأن قائل؛ قال فإن 
له؟؟كون 

فهوللعالك.لحمرْ استوجر قد العامل كان إلاإذا يكوننعم، فالخوابت 

الرفوفوأما المرة، كالؤفوف -ها انحل ما فيها فيدخل دارا ؟٤ رجل ء ١ ت 
ابدارإل أمنيها رفوئا الإنسان لوجعل كإ منفصلة لأنها ثدحل؛ فلا سمر لم التي 

مسمرة.غير لأنها لاثدحل؛ فهوه الكتس،، فيها ووصع 

عنعبارة هي وا-ؤوابيت ثدخل، هذه «هااا فيهااأئ.ةوئة ®والخوايٍ، قوله؛ 
فيهامدفونة كانت إذا ذلك اسه وما والثمن الئتر فيها حل يد الخزف من كبيرة أواق 

يحلن.للأنتفاع 

لأنالتموب؛ الرحى مال،ث النصوُس،® الرحى من ااوالخأ؛ءرالثملأيى قوله؛ 
يدخل.لا النصوب غير الرحى 

الأسفلالحجر لحل تنموبة كانت، فإذا فيهعا، بملحن حجران هي والرحى: 
يمثعه؟أولا الشري يمنعه فهل الأعل لتأخذ حاء مم وسكت باعقا فإذا الأعل، دون 



اسؤضاهاميصاسممأسبجص

لكلدلإ.قهؤ عنة، يئثرد لأثه يدحو؛ لا •' }١^١٧
والمملوالإ5زة والحبل لكلدلؤ مصشحتها، مذ ليس مما عنها هوممممل وما 

الىالمرس ألهبث دمصشحتها، محص عين عنها منثم،ل لأد4 التح؛ ِفي يدحل لم 
بجاا١'•

ا

وأصعيفا؛ 

اائولهدا لكن منفصل، لأنه التح؛ ق يدخل فلم ملكه، لأنه يمنعه؛ الحواب! 
بدونالرحى يقوم أن يمكن لا لأنه يدحل؛ أنه ٠ آحرر وجه هناك وليلك، صعيمج؛ 

داخل،فهذا واحدا، حما الإنسان يلتس أن يمكن لا أنه ك،ا فهوداخل، الأعل، الخزء 
الصواب.ص يدخل أنه الثاق فالوجه 

ثدخل؛لا المنية والأبواب كوخل، كذلك، وهذه النموبة١١ والأبواُت< 
مقصلة.لأما 

هل.افعل يدحل، أنه آحر وجه وفيه ٠، ا1ذمسار عل يدحل لا راالمتاحاا فم' 
فهيتدحل، لا لأما اشاتيح؛ كل ياحن فانه ؛اثا، حون وفيها فيلا، عاليه ؛؛٤ إذا 

ممروالباب اياب، ذ القفل لأن شك،؛ ولا صعيف، القول هذا لكن مفصلة، 
الفتاحأن شك، بلا والصواب للرحى، بالسة الموقائ الحجر جنس فهومن متصل، 
المفتاح.سلمني الشري يقول عليه باعهأ إذا ولهذا يدخل؛ 

البيوتل كان متمح، محا وا-لإلت والدلو التح، ل يدحل لا والحتل الدلو [ ١ ] 
دلو.أيما وفيها الئشاء، يسمى حبل وفيها بكرات عليها آبار 

اكي)؛/>ا"(.انظر: )١( 
اكي)أ/'أ•(.)آ(انظر:
الش)إ/'1(ا)٣(انظر: 



٢٥١الآه،>و( بيع باب اسع) هتاب 

انأالقزثه لأة ذكرثا؛ إلا الإع و نزارمحا تدئل لإ هم:ده ثاقة ثإذ 
لامحدوفاما١'•

والحبلالدلو لأن حى؛ وهذا حل. يد لا والحثل الدلو دَمحهآممئت ١،^^< يقول 
عندنا)ايحالة(،وئثى الحتل،  ١٦-يتزل التي وهي ليحل، لا والكرةيقول؛ مضل، 

كانتؤإن البيع، ق يحل، مسمرة كانت إن ادتكرة أن يتبغي لكن يدور، 
يدحللا ما كل لكن القاعدة، مقتفى وهدا ثدحل، لم الخئكن عل وصعا موصوعة 
قثزنجائؤثز أق ثخلأبند من ١١الني لقول بالنزط؛ يحل المسرى إذاثرؤله 

ِنيعإلأأن:محءاامحاغ«ااآ.
مزارعها؟ئدحل فهل المرية باع إذا ء ١ ت 

قهياضبملة المزائ أما مالت أن يبني لكن يدحل، لا ^١^٤ ٠١إن ١^٥—،؛ يقول 
بائثقاُتالضالة اراؤع وأثا المزية، حوف، j الي المزايئ وكيلك، لأما،نها، داحالة؛ 

بثزمحل.إلا ندحل لا فهده والثوايع 

 Xء أX

رنمنخل، ل أو حاط ل يرب، أو ثمر له يكون الرجل باب ساتاة، الكتاب الخارتم،• خرجه أا 
حديثمن (، ١٥ ٤٣)رنم ثمر، نخلا ;(٤ من باب، السوع، كتاب، ومسلم؛ (، ٢٣٧٩)

;?تهبمتعا.عمر بن عبداف 
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uIj  اشاربيع
*تل K  إ

روىة اشبع؛ ثرط عي ثى الصلاح بدر مو والرنع المحار يع محور لا 
زلعليه• مض صلاحها؛، يدر حش المحار بح عذ ش ه المحي ُأف عمر ابن 

الناهه«ؤث1تن ثتص خش الثم يع وعن رهن، خر المحار يع عن ررش قظ: 
قإفالقفيه• لوثزط كا محر، يلم حاجة عي من عررا ولآأِفيمحه منيم• رواْ 

الئزر.قثأتن ثلخها، قتل يأخذئا لاثه جاو؛ اشي بثرط باغيا 
ئإن:اق4اوساضفني4ان:

صغ؛ِلأبجامحلقالكالأم،محاز،لإالن:ابجاذتا.أخدمحا: 
و1ئابجحلي• لزتاهها نا ك لأتمُأمدُداض، لابجغ؛ ناش: 

لأَبامممبمالكملإمح.
التمه؛وبثزط ومطلثا، اشي، بئرط ببمها حاز الصلاح بدا نإدا 

نبمأُنالغامح

نلياذااي راش ٣، ْد إذا إلا تحرز لا والنبع اسل م [م ]١ 
الخال،ق  ١٢•انق^ ١^٥^ ثرط إذا لأنه ^؛ ٥٥١١شرط إذا إلا باطل فالبح صلاحه بدو 

اشي،يعد >را ينتفع أن الحال ق قطعها شرط إذا ذلك ْع يشرط ولكن العهد، من وأمن 
لأكلولا الهائم، لأكل لا ملح لم صلاحها بدو قبل يطعت لو ثمرة كانت فإن 

لليال.إصاعه يكون حيثي بيعها لأن اشير؛ ولويثرط بيعها نجوز لا فإنه الأوادم 



٢٥٢ةتاباسعرو1ببيعاض1ر( 

ينتيأن وهو آحر ئرط إليه يضاف أن يجب القلع١١ ثزط عر 'رمن فقوله! 
فلومثلا، الوقت، هذا ق صلاحه يبد لم عندنا النخل الأف ذللثج؛ مثال، ^ ٥٥١١بعد -بما 

ثنظر!لكن بأس، فلا اشف شزمحل فإذا اشلع، نزمحل إذا إلا يجوز لا الأل الثمرة 
هلإذاقشهالإعحا؟

ثاكلهالا لا، فيل! ؤإن صح، ثاكلها تها؛ يممع تم نل! إن الجواب• 
المال.إضاعة من فيه تإ يصح لا فإنه الوقت،. هن.ا ق البهائم ولا 

قلنا!الخال هذه ق الزؤع ؛لع فإذابعد، يشتد لم سنبله ق كان إذا الزؤع وكذللث، 
—،،aJLc•أنه عل جره ؤيكون بأس، فلا به، يثير وهومما الأف، جره شرمحل إلاإذا لايصح 

التنقية.وبثزمحل ومهللما الحال ق اشلمر بثزمحل يبيعه أن فله الصلاح يدا إذا أما 
صور!الاذثلامحث، فعندنا 

١^.بدوالصلاح بعد الحال ق جزه ؤيشرحل يبيعه أن الأول! الصورة 
التبقية.الشرى ويثرمحل يبيعه أن الثانية! الصورة 

القطع.ولا الإماء ولابمرًل يعه أن الثالثة! الصورة 
اشي؟ثروحل س الفائدة ما قائل! قال فإن يصح، الثلامث، الصور وكل 

النخالةعن للتخفيف، المثري عل المطع يثرمحل ربإ البائع لأن تم؛ مول! 
آحر•أوبزيع أحرى مرة ليزوعها الزيع؛ من الأرض محل أن أجل من أو خلا، 

اشلمربنزمحل واحدة صورة ق إلا يصح لا الصلاح بدو فبل الثإر بئر ثقول! إلي 
الثلايثج.الصور ق حائز بدوالصلاح بحد وبيحها نقعر، إن لحال اق 
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قفل

أوسود أف العنسر ؤق ينفث، أن محمر، أف الئحل يمرة ِق الصلاح وندو 
أويطيب١^٥^، يدوفه اؤاواذ نائر نق اومحيص، يشتد أف الحب نق يثموْ، 

عثؤ.مممق تطيب،< حر اكثزة يع عن ش ®١^ ه الس، عن ووي ئ أكلة؛ 
ررزشوصماث« أن »قياث قال: تزهو؟ وئا قتو: نزهن، حر ١^٥ يع عن زش 

١^٠^١؛•وناْ العثب،حربمزداا يشتد، عر الحب بح عن 

 [ ١ t كونأن إما النخل ثمر لأن أويصفن؛ محمر أن الخل ثمر ل بدوالصلاح
يلينيكونه صلاحه لكنه أحصن، يمي نخل ؤيوجد أصمز، يكون أن ؤإثا أحمر، 

يود؟عنتا كل وهل يود، أن والتنبا صلاحه، علامة فهدا ومحلو، 

ومضهمالماء، فيه يكثر حتى يلتن يمي• ررأويثموْأا قالت ولهدا لا؛ الجواب• 
اكلمهطاب إذا إلا ياع لا فالعثب، وأبين، أحسن وهدا أكلهاا يفج، ررحر بقوله؛ عم 
كان.ماوة اية وعل كان، ن لن أي عل 

والامتنهام، ثزهواا ااوةا قيل• الحديث؛ وق دِمحةآدله، المؤلف ذكرْ والدليل 
الصيغةالفعل مس لأن ثزهو؟ معنى! وما يقدر؛ أن يد لا ولهدا ي_د؛ لا الفعل عن 

ميثدأ،امتمهام امم )ما( فنقول؛ وعليه المعنى، عن يتفهم ؤإنإ عنها، يستفهم ما 
دضمار،ا.أؤ راتجار قال؛ ثزهو؟ معنى وما والتقدير؛ والخإرمحذوف، 

بوحب وقد أوزرعه أوأرصه أونخاله يارْ من؛١٤ باب؛ الزكاة، كتاب الخ١رىت حرجه أ ا
رْ.بمن.ماس بن أنس حديث من (، ١٤٨٨)رقم العشر...، 



٢٥٥صاضار( uUمماuاسعر

منه.الثنتان ق ما بع حاو ثؤع الصلاح^، بدا ؤإدا 

يوديذلك لأل أظهر؛ والأول للحتر• صلأ-حه؛ ^٠١ ما إلا ثئ لا وعأهت 
'.١^١١زئوء زا1ثق الئزر إل 

مهايكمل أو الصفرة، أو ا-قْرْ إل مميل المعنى؛ هل تضفاورا أو راتجار قوله؛ 
أي؛٠، أنمأمراار تنمر ُأ0 الثاق؛ الحديث ق لقوله أول؛ الثال الصفرة؟ أو الحمرة 

أوصفراء.حمراء أما إذا 

أظهئ،الأول مول؛ ئم بالخآر يعلل كيف زِءتئآدثق، اأؤلف من عريب هلءا ا ١ ] 
قالصلاح بدو كمي حميعا النؤع بيع إذا أنه فالصواب؛ ا صالحة؟ ضر بعلة نحلل ثم 

واحدة؛كل ق الصلاح يكون أن بد فلا انفراد عل بجيعه أن أراد ثمإذا منه، واجدة 
يالصلاح بدا إذا إنه ملنا: حميعا باعه ؤإذا الأحرى، عن منفردة صفقة كل لأن 

حميعا،الثاكري ييع أن مثل حميعا، باعه إذا النؤع حميع بيع جاز النؤع هدا من واجدة 
بنعها؛تحوز فانه مصمزة، فمط واحدة إلا فيه وليس مثلا، لحالة حمون واللمكري 

واحد.نؤع ق واحدة صمقة لأما 
إلاالصلاح فيه بدا ثيء يوجد ولم البستان ثمر حمح يبيع أن أراد إذا أما 
فعلالصلاح، فيها يد لم الخيام وأم حشي، وأم كالتر->ني الأنويع وبقية اش5ري 

مستقل،نؤع فهدا محطم،، هدا لأن تحوز؛ لا أنه والصواب تحوز، أنه المؤلم، كلام 
للحر*صلاحه؛ بدا ما إلا ييع لا ®وعمه؛ نتمحذامئ؛ يقول ولدللثج مستقل؛ نؤع وهدا 
هوالصواب.وهدا 

الساقاة،كتاب ت وملم (، ٢٢٠٨)رقم الخاصرة، يع باب المؤع، كتاب البخاري: حرجه أ ا
نمحهبمتن.مالك بن أنس حديث، من رةم)هههل/ها(، الحوائح، وضع باب 



^قضاه1نينيصالإئماسبجينو ٢٥٦

نحل

ينويأف العثو>ا زق يصمر، أو ييمر، أف الثحل لمرة ِفي الصلأ'ح وبدو 
النف.ج،فيه يبدو أف ^^ ١١تاؤ وق يبيص، أو يئتد أف ا-اب وق يتموه، آو 

ثيب*'حق اشرة محع ص ش ررألة المحي. عن روي ة أكله؛ أوِبجب 
عليهمتفق 

»عيائأووصماز«...و\و: وظرهو؟ وشصجاقزْحررص،محلت 
اكنمح«ونوء رلأ،بجئيإلاقزرثائت وأثا 

والأنولعواضح، السأكري لأن مشاركة؛ سوء ولا مشقة ولا صرر هناك ليس مقال؛ 
عليهدل ما فالصواب ويأحذه، ثحاله إل يش كل ا المشاركة؟ فأين واضحة، الأحرى 
يبدوأن بد فلا وحدها، نخلة كل ُاع فإن الثمر بيع إذا إنه دةولت ولهذا ٠؛ الخدين،ر 
أنواعاااءه ؤإن بواحدة، نؤع كل من اكممنا حيعا ؤإن؛اعه نخلة، كل ق الصلاح 
فكدللث،.

ْعررروي"، الصحيحة: الأحاديث، ق ينش لا اشبثر هذا مثل أن لنا سق [ ١ ] 
بابمن هذا لكن الط عن وسن، بدلها: بجعل أن ينض الذي عله، مممن( أنه 

رهمفيزول عليه، متفق أنه ذكر أنه مسلكه سأك، ومن للمولمؤ العير ولعل التساهل، 
الضشإ.

رنمنخل، ؤ، أو حاط ق شرب أو ممر له يكون، الرجل باب الماقاة، كتاب حرجه أا 
١(، ٥٣٦رقم)بدوصلاحها,..، نل المار يع عن الهي باب التيع، كتاب ت لم وم(، ٢٣٨١)

رنحهنبممحا,عبداطه بن جابر حدين، من 



٢٥٧مم1باسعاواو،سعاصر( 

المحمدي•رواْ ^^٠؛ العب بع وعذ يشتد، خر الخب بح ض ررونص 
مئة.البمثان و U خازيع وع ق ١^٤ يا ثإذا 

لأوأه؛ ؤالأَثُل بمخم. ضلاخئ؛ زهنث: 
اكزكةل١أ.زئوء ثا1ثق \ش إل 

الملهبمحتلما ولا التأبتي• j وجتمحا ممحى وجهان• اينس ساير بع وق 
}بميعهال صلاح اشجزة بعض بدوالصلأحتي ل أق 

نحالأةأن معناه وهذا أظهر. الأول ثم للحبّ. يقال! كيف اش! سبحان [ ١ ] 
أفراداالثمرة ؛؛٤ فإذاالختز، عليه دل ما والصواب نظر، فيه فاشبثر الأظهر، هي الخز 

عندهإنسان مثلا! شجرة، كل ق الملاح يدو أن يل فلا وحدها شجرة كل ^ بأن 
واحدةكل بلع إذا ثقول! يد لم وعثر صلاحها، بدا قد منها عثر نخاله عترون 
الملاح،بدو باعها نخالة كل ق كون أن بد فلا مملة، صمقة بيعة كل صار وحدها 

المسألة.هذه ق وهوصريح الختر، نحالف أن يمكن ولا 
للجمج.بدوالملاح من بل لا إنه قالتا! لوأننا أي! هدا'ا ارإن ،! ١^١٥وقول 

منبد لا قال! من ض الحمغ. يقول! المشاركة، وسوء والمثمة الم؛زر إل يودى فهدا 

يبدوحتى الأصل لماحب، ؤيكون يبيع، لا صلاحه يبد لم الذي يقال! المشاركة. 
صلاحه.

فمثلا!تمرها، لحمح صلاح الشجرة بعمى ل الثمرة صلاح أن شلث، لا هذا ]٢[ 
مهمر،ولم تحمر لم حفراء والمية منها، عذق ق الصلاح اعذق؛ خمسة فيها نخلة هن.ه 
لاينه؟والباقي الأءانق هذه من واحلوة بع أوئقول! حميعا الشجرة هذ0 يبح فهل 
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نوءإل يمضى لا لأيه آحر؛ لحس يصلاح ليس جنس صلاح بدو وأف 
عتيْ.لثمرة صلاحا تكن لم بمثان لمرة صلاح بدا لإل ائشاوكه، 

صالإمحاك.ؤصالأكوابر

ندوالصلاحأن ثد لا إنه نما: لو اثثمة، فيه هوالذي وهذا الأول، الحوان،: 
صليمة.مثمة هذا لكان أعذقها. ح محق 

قبدا إذا أما حمينا، فهوبدولها الواحدة الشجرة يعص ق الملاح بدا إذا إدذ 
باعهالو لكن يبدوصلاحها، حتى د؛اع لا فهذه شجرة ل يبد ولم أحرى نجرامتإ 

الصلاحبدا إذا الواحدة كالشجرة ابني مول: قانتا متعددة أحناس س وكانت حميتا 
الأنولع.متعدد يحل فيه بستان عنده رحل ذللئج: مثال الخنس، حميع ق فهوباد نس جق 

ووحدناحميعا باعه فإذا أصناف، أربعة الحام؛ وأم وفقر وبرحي ئآكري مثلا: 
صلاحهابدا الثغري من وواحدة يبد، لم والتقية صلاحه بدا قد الوحل من احدة ول 

الحامأم من وواحدة يبد، لم والمنة صلاحها، بدا الثمر من وواحدة يبد، لم والبمثة 
وقدواحد، نؤع هذا لأن باس؛ لا يقول: حميعا باعها فإذا يبد، لم والبقية صلاحها بدا 
مصح.واحدة والصفقة منه واحدة مجرة صلاح بدا 

ونونا؟جنتا قازبه فيإ أو تكانا قاذبه فيا هل [ ١ ] 
معروفالئنل بعض لأن وذللث، ومكاثا؛ جنتا أي: اآاُنيان؛ الظاهر الحراب: 

الحزيرةق هنا فحن الأل، عظم، اثتاطق أن أيما ومعروف فيه، الصلاح بدو يتأحر 
والؤعالحض أن مع الئال، قبل والونط الوسهل، قبل يبدوصلاحه الحتوب العربية؛ 
ونوعا.مكاثا أي: قاربه®؛ ررفيإ ا،لؤلف قول فيكون هذا وعل واحد، 



٢٥٩؛تاوااسع)0ببيعاضر( 

يأزد^j، محنة j م دآ و\0° اكازكة. ض إل مخي لا ^?4 

يالكلدى ^١ ئثاز عيه، نع هر:بمُ لأثمُ قور؛ أنة ذم نمه الآ>، 
ءنلأخئا١ا.

قفل

امحادأزان مل قئنث ه، ٢ ضلاحؤ بمد نزل أز ^١ م لأة 
١^،١^ 1وُفي ي ه، \إة شز قيه، _lj ذبك لأن 

حصادها،أوان ق ثنلمها علنه لأف تمثها؛ البائع لزم نمي إل احثاحش ؤإن 
المثريأصول عل ا،لوثزة البائع محرة بخلاف، يلزمه، يالثمي إلا عئصل ولا 

عرلأ?هلأ:ؤئثيااأل

نعم،ءالحوابا! عنح0« ْغ سعه ثبور ررلأيه يمول•' عليل؛ يعلل هذا -ا ١ ت 
فإنهمستقلا صار إذا أما استهلالا، يمت لا ما تيخا وست تبما، غره مع بيعه تحوز 

•تحوز لا 

الشازكة®؟٠لثوء معنى! ما قائل؛ قال فإن 

ثدافيإ مخ ئننا: إذا واكزي الاع شاذى' أي: اكازكة نوء فالحواب: 
بيثه،ا.الزلخ وتحصل الثمرة ق أذرومأوأ صارا يند لم ما دون صلاحه 

تميها؛يلرمه لا المثري أصول عل الوثزة الباع فرة ر'يخلاي، قوله• ]٢[ 
أصل،هدا أن تحتمل البائع٠٠ صمان من مهل يخابمة ئلمت، ؤإل ئنيئها لايلومه حث 
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أمه الني ررأل جابر ووى ئ الباح؛ صكان مذ محهي بجائحة ثلثن ثإل 
جائحه،هاصابته ذتت\ أحيك مذ بعث ُُإدا مال' لثب ول ا"إقوايحٌ بوصع 

ئحبإ.روامحا إ؛؛ حق؟ يغتر أحيك مال ثأحئ بم نث. منه ثأحد أل نك ثمل هلا 
ُ.الإجارْا لكلمنافيِو، الثايع، مأن مذ قكايغ ثحالأ، حالا ئوحد ؤاما 

إذااثه به ويريد البائع، ثمرة بخلاف المعنى لأو حاميه؛ يكون أن ومحتمل 
لأفوذلك بممها، أن المشري يمزم هلا كائ، فاشرة أثر قد لمزا الأنساف باغ 

مستمر،هو بل جديدا ملكا فليس ابرها لأنه ملكها بل تله، من يملكها لم البائع 
المشري.يضمنها لا ذإو4 الثمرة هدْ ولوثلمفت 

الحصادأوان قبل مهلعه يلرم لا فإنه صلاحه يعد أوزرعا ثمرا انرى إذا [ ١ ] 
حشالثمر يمي أن أؤيد المشري! وقال والحداد الحصاد أوان حاء إذا ولكن والحداد، 

فإنهاحمده. أو حده بل الشجرة! صاحب البائع وقال القيمة. ورداد القوق يمح]؛ 
الرنع،مسألة ق بالأرض الأتتفاع حى له ليس لأنه حداذه؛ أو بحصاده المشري يلزم 
ضره؛مللث، لأنه شل؛ الحاجة بمدر إلا الثمرة مسألة ق بالشجرة الأنتفاع حق ولا 

المشري.عل فصإيا الحصاد أو الحل.اذ أوان الثمرة؛عن. هده لوثلمفت ولذلك 

ونحوهيجائحة الثمر تلف إذا الضعان عدم الثاج امرؤل لو قائل! قال فإن 
ذلك؟له فهل 

يفندأن حاف البائع لوأن حال كل عل لكن الولف،، سدكره لعله فالحواب! 
بجائحةتلفت إذا الثئرة مص لك أقتن لا لاانث.ري: وقال باعه، الذي الثمر 

٤٠وأو'كاذ باطل، اممه كناس و دبمل ثرط *فل الئزط؛اطلت هذا فإن أونمصت. 
فزط«ّ



٢٦١كت1باسع)طببيعاضار( 

^١؛.زاإقاىئئلأمحخِص 
وثئالثمن، والرجؤع المنح J؛J( الخيار هاإالمئعى آدمئر، أيلمها محإف 
اقلقص َوالإئثاك 

أنكعليك أشرط ت الباع وقال موجود، الأل العيب، فيها أن فرض لو لكن 
لوأما للمشري، ء محي فلا الاس_، زاد فلو الشرط، له فهنا المسر. -؛يا عئ ثرحع لا 

فالثمرةعليه، ماف ألا فلوشرط المان، فعليه آحر ء بثي أوتلمث، آخر بثي؛ عابت، 
ميسر؛ولأنه ٠؛ ر للحديث، نحالم، لأنه يصح؛ لا الثزط هذا يلنات ع4—،، فيها ليس الأف 
يصبهالم إن يم يقص، سوف، الثنن فإن رجح، فهي شيء أصاحا إذا قيل؛ إذا لأنه 

فهومر.بالعكس صار محيء اصاتبا ؤإن عانعا، المري صار محيء 

أوثتلم،الخر، بشدة سلم، أن I مثل فيها لأدمي صع لا ما الخائحة! يعريم، ا ١ ] 
اللصوصأتلفه ما -يا ؤتلحق الياء، من ينزل برئ أو يالأمهلار، ثتلفر أو بالرياح، 

مثلفهذا فاحدوها، ئعارها، وأتلفوا قرية عل قوم عدا لو كعا يضمينهم يمكن لا الذين 
١المؤلف، فذكره معنا آذمئا المتلف، كان إذا وأما تضمينهم، يمكن لا لأنه الخائحة؛ 

المتلف،؟ويهلاوّ_إ البح أويمضي بالثمن، ويرحع يقثخ أن أحسن! أتحا ا ٢ ] 
فهوحطا؛، المتلف، وهومطالبة الإمضاء؛ ملتم1 ؤإن فهوحهلا، الفسخ. علتم! إن 

له؟أحنن فأتحا القيمة من أكثز الثض كان إذا لأنه 

اوينالأف ؤقيمتها ريال، بمئة اشراها أنه الأف قدرنا فإذا الملمخ، الخوابر؛ 

وملم؛٢(، ١  ٦٨)رقم نحل، لا البيع ي شروطا اشترط إذا باب البيؤع، كتاب البخاري* أحرجه )١( 
تيمحفيبمها.عائشة حديث من (، ١٥٠٤)رقم أعتق، لن الولاء انإ باب الخنق، كتاب 
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يسيرثا،التا]م، ؟كوف أف إلا ؛؛^، ٤١٧الملل ثتن ذ{ °ؤلا ١^ ا1دهس، وظاهز 
ممن؛،عشرين ولا عشر ِفي أمحوو لا أحمد: ماو ثه. بتلف العائم جزت 

ثهيبعن؛ ولم اجوايح، بوصع أنر المع لأف ودلك الثلث؛ ٠^ أذري ولا 
جائحه.الناس يتعارفه ما إؤ، ودْ يوجب 

مئءيلف من بد لا الثتز٥ لأف اكرىإ؛ ن ص، من الثلث يوف ما أف وعنه: 
'رداقثM' اليذ  SAصاط؛ يمم والثلث ماصل• خد من د قلا بجا، 

ىث«اا'.

ِءُ. ِ . . .ِءُ. كانؤإن مئة، ياحد بالثمن ورجمر مخ ولو دء^jين، ياحد التلف صمنها فلو ثإن؛ن، 
بالقيمة.المتلف ؤيطالب له، أول؛ الإمضاء يكون امحم ينعكس العكس 

ص؟محنلوْ ولا صني الحار صنلون كيف ئاظ،; ئال، فإن 
لهالخيار فكان حقه، له يضمن هوالذي الحي، هوصاحب، الثّرى، لأن محلنا: 

البائع.دون 
العاءس ثى،ء أصاحا مم النخلة، هده ثمرة الإنسان ؛يع إذاأنه عندنا: والقاعدة 

وأتلفهاالليل، ل رجل( جاء مثلا آدمي أتلفها ؤإذا البائع، يقمنها الثمرة وأتلف، 
،التلف، ومحنالب، المع أمههم، ثاء إن الحار للمثري ثقول: فهنا حا، أوذهب، جدها 

الثّري،سأحدإن ومحلنا التلف،، يهنالم، والبايعر بالثمن، ورض البئر مخ شاء ؤإن 
المائع؟دون للمثّري الحار نحعل، ولماذا له، هوأربح باليي 

له.أحنن أنه يرى ما فيختار هوالثّري، الحق صاجب، لأن محلتا: 
الباع،عؤ، فيه صإف فلا فيه بالتسامح العادة جزُتج ما أن الأول والظاهر ]١[ 

الباع.صإن س فانه فيه العادة؛السامح م لم ما وأما 



٢٦٢مم1باسع)و1بسعاصد( 

مذيهو هلك، حض يقل 1ولم ا-قصاد أواو الزنغ أو الثمنه بلمننإ ؤإل 
ُهلالصإن ياحتص منه، الممريط حثأ الثمل، لرمه لأيه الشري؛ صإن 

ؤافعارم، لإلث البائع؛ يالموو ىورْ التلماأوق ق احتلما ؤإن 
الأقل

الثايععن الصإف زاو الأزقس مع أوالرنغ الشجرة، مع الثمنه ولواقري 
الدار.ءأث1ةلإع الأم، بميم الكامل اشبم؛ خضل لأم ص؛ اج 
حتىحدادها أوان بعل الئار أيمي المثري أن لو مثلا يمي• وامحح، هدا [ ١ ] 

يتآ-محرأخدها.فرط هوالذي لأنه المثري؛ صمان من فهي وأتلفها المطر نرل، 
عارم«،ررلأنه \ 'حقال ةذ4ائث، الفقهاء يكرها اض الضوابط من هذه ]٢[ 

رراوهالض قال وقد مكنا، والأخر ئدضا تناضغرْه كان غارتا كان ^ا 
منصار غارما كان فإذا القول، مقبول غارم كل أن الضاط هدا ومأحد المدعيار، عل 

ؤاكم؛راالمدعي عل رراط البئر قال وقد مكنا، عليه والمدعى مدعيا، عليه يدعي، 
غلثنأمح«م.

قولهذيله صابط، فهو أيصا، صحح فهدا الثلامهءر الأصل ررولأ0 ١^٠^ أما 
صوثاتسئغ خص ينصرف، رالا لات أم أحدث هل عليه• أشكل فيمن، ءثؤآكلأ٥ؤكاثم 

الثّلأمة.فالأصل ؛، أونجدر■ءئا٠ار

ماس•ابن حديث من، ٢(، ٥ ٢ / ١ واليهقي،)٠ (، ١ ٨ رقم)٠ الديات، j، عاصم أي ابن، أخرجه )١( 
،،١٣٧رقم)تيقن، يحتى الشلث، من، يتوضأ لا من، باب الوضوء، كتاب البخارى،ت أخرجه )٢( 

(،٣٦رقم)١ ، الحدث..ن، شك ثم الطهارة تيقن، من، ■٢، الديل، باب الحمؤ،، كتاب ت لم وم
زيقؤهقهئ'نيد بن عبداش حديث من 
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قفل

سْمزا،ولز ياحتآطتا احرى، دمْ محديش شجرة ثمنه انرى نإدا 
\سأيهمىم:بجيلآناض:اق 

عي؛؛إل ماله بمدر واجي كل ويشركان دعإوْ، ايع العبد افتثه لؤ ما دأئسه 
بمدرمممالقد يم أن ض ش:ضسا. الأم زقث إلأ ثم 

اكق،سًشابياال
امحلطش«ةالزيممثمنْ لJمنري قحدثش ثه، ثمن؛ وعثه لأصل ١ ونوؤأ 

سا.ي الثمرة ق ويشركان بعرْ، ؤئشط ولم هوالشجر، المتع لأف العمد؛ 
صلاحها،بدا حز محركها المطع، بثزط بدوصلاحها محتل ثمنه بلغ ولن 

ا-لذولأف عثه؛ ص أصيه. مذ باطن دالعمد حيله ، Ljlia^الرطبة مذ أوجزم 
ووايتازتنجه حيله، محذ لم و1ف الدين، ق بحور لا 

دائطلدعال، ؛ ٧٥١ؤى ائؤتاطه حزم معز التميه لأل البع؛ يطل إحدامحا؛ 
الئ:وثاُت،.ي كالييئه خس، النقد 

علمإن فمال: الشرك، هذا ق ع؛ن له منهم واحد كل لأن أصح؛ الأول [ ت١ 
حمونقدره عليه الهال وأن ، ٤٣متة محيره المنهال أن عرف، بأن واحد كل مال محذر 

منهإواحد كل كان بآن ثعدر فإن دالثأا، ولهذا ثالثان، لهذا أثلاثا؛ بينكما المال قلتا؛ صاعا 
مز؟إل ولكن يصطلحا، حتى يوقف فإنه ماله مقدار يعلم لا 

يصطلحان.فشوق اصطلاح من بد لا أنه علمإ إذا وهما يصطلحا، حتى مول: 



٢٦٥ةتادااسعرد1و،سعاضار( 

ات.

و jisjlsأبجا أيد: زص بدبك. نالز:ائة ^،: ٥١قاو 
اJديالأصل سين، ائشري، منم، ق لحصولها الروايئثن؛ كلثا عل الزيادة 
بمائ.

لإشتاْالإ-ماب؛ نبل م ئدا الثاخبى: داَل، ^1. بمدمان 
أز:ضوئنيها قيركان ثبمدُْ؟ يلاجها مز،بمئ قطها فيها، ١^ 

الأمضبمالبربمإايةؤمم1،

بعالمهئعء بشرط بدوصلاحها هبل دثرْ ررولوبلغ يقول؛ المسالة أصل آ ١ ت 
الخاربح عن ررمى الني. لأن يجوز؛ لا الشرط هذا بدون بدوصلاحها قل الثمرة 
صحح،فالبيع القهير بثزط صلاحه يبد لم ثمرا اشرى فلو ، صلاحها،، يبدو حى 
يبطلفالعمد الملاح بدا حش فركه الملاح، بدو قبل لشراثه حيلة ذلك، فعل لكنه 
صلاحهيدا حتى ولوتزكه الواجِت،، سشل ولا اأءمم، سح لا الخيل لأن شلئ،؛ ولا 

روايتان:ففيه ذللث، أسه أوما أوثغامل نيئ أوأنه أوسفر لمرض إما الحيل لغيرّ 
الشراء،عند المطع هو الدي الشرط فات، لأنه يبطل؛ العمد أن الأول الرواية 

•طل بدوصلاحها بل سرة صارح 

رقمنخل، ل أو حائط ل شرُبح أو ممر له يكون الرجل باب الماقاة، كتاب البخاري؛ حرجه أ١ 
١(، ٥٣٦رقم)بدوصلاحها...، قبل المار يع عن الهي باب اليهمع، كتاب ومسلم؛ (، ٢٣٨١)

خ.بمئمحا.عبداض بن جابر حديث عن 
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المهلع،بثزط اشراه ؤإنإ نحيل، ما الرجل لأن العقد؛ يطل لا إنه الثاف؛ والقول 
عمق نتادة لأثبمأ لايطل؛ لآو\ذؤيه.' ا،لؤلف يقول الثهير، وُين بينه حيل لكن 

هذالأن نيادة؛ فهي اليع ي زيادة أي؛ العداء 'قسمن البيع، بما يبملل ملم المع، 
فهذهصلاحه وبدا يإوه ثكامل يم ثإوه، يتكامل فلم بدوصلاحه، قبل اشراه الثمز 

هذهوالزيادة الثمر، له أولا الثمر اشري فالذي أصله، إل يرّج كل فنقول! نيادة، 
الثمرة.لباح فكون لأتتحمها، 
لزيادة لأبما أي لدوك،اا؛ بمئري؛ والزيادء الماضي: ررمحاو ١^: ثقول 

فكانتالبيع من 
^٠^^١قالا1ؤك: الئاف: والقول 

الزوايههذه Jانائع(( الذي الأصل بمجب الئري، ملك ق لحصؤلها الروابمم؛ 
الثانيةر١'.

الزيادةلأن بينها؛ مشركة الزيادة بل للبائع، ولا للمشري، ليثت الزيادة يقول! 
هيالشجرة أصل من كانت إنا الزيادة أن إل وبالنسة ائشري، منم، ق للثمرة بالنسبة 

حقنالقيمة فتقدر الزيادة، هذه ق مشركين فتكونان له، حاملة كانت -صن الثمر نا التي 

مشركاالرواية هذه عل فتكون الزيادة، هو بينهعا وما بدوالصلاح، حتن وتقدر ببمه، 
ولولاالثمرة، نمت< ما الشجرة فلولا العادلة، من نوعا فيه لأن قوي؛ قول وهذا بينها، 
وئرححنصفين، بينها الزيادة ثكون أن العدل فمقتفى الزيادة، حصلت، ما الثمر أصل 

الزيادة.ق ؤيشركان باق الإع أن 

المغنى)أ/أآ•(.)\(\خم: 



٢٦٧ممو،اسع)بابسعاضارا 

نسيلعل هدا الماصي! محال تها. بمصيمحان لأوف.' تعال—ت اممه ~رحمه الزك قال 
تيقول ' لآمةآدئقر أحمد الإمام عن أحرى وواية هدْ يهارا الأمر لإئساه الأنتحباس؛ 

كانتعين ق زيادة أما إل نظننا إن لأنه مشيهة؛ لأما حا؛ يتصدقان الزيادة إن 
بدونالزيادة هد0 ثكون أن يمكن لا أنه إل ؤإن للمشري. إما قلنات للمشري 

تعالواش حا، يتصدقا أن التخلص ومحلريق مشثهة، إدذ فهي للباَع• مط قلغات الأصل 
له.هي لن الصدقة ثواب فيعطي له، هي من يعلم 

أنهعل أحمد عن النص هدا ثأول ا1لهب أئمة من وهو نَكهادئق القاصي لكن 
وهيعلهإ، الصدقة إيجاب ت يعني حيد، القاصي قاله وما الأمر، لاشتاه للاستحباب؛ 

نظر.فيه أالمث,ري، ملك وهي البيعة، الثمرة ومن الشجرة أصل من حصلت نيادة 
يكونوربإ محر فهو ما وتصدقا الويع ؤلريق سلكا إن يقال أن فالصواب 

الأحرة.ق نواحا سيبقى لأنه الدنيا؛ ق اقتإها لو مما لهإ حرا الخثر هذا 
قبلقيمتها قال: فإذا ؤثند0<ا صلاحها ندو محتل يمنها كم ررقيظر المزلف: قال 

حامصدق التي الزيادة يكون وحمون مئة الصلاح بدو وبعد مئة، الصلاح بدو 
جهلتررثإذ قال• يم بمارا، أوبمصيمحان فيها ارمحينرثان ت الولف قال ولهذا حمسان؛ 

يدصالأمخمسئاءا•
متى؟إل متى من ثكون فيها تشركان التي الزيادة قائل: قال فان 

التع.وقت من وثكون الزيادة، هي فهذه الصلاح، بدو إل البع من فالحواب؛ 

١X٦٦/٤دنني))١(١نم:
اكى)؛/ا-أ(.)آ(انذر:



سقضامنينيصاسممأسبجضو ٢٦٨

نحل

ثحتيطالاحز، محيث انه عائ أحدمحا p؛؛ ئجت0يومنا، كائش ؤإدا 
الئْك،ال،نائةفه لأف ةا/ممه؛ لأَشُ نا لأمح;اء ُالأًْلئالثثَاطآ,؛ 

نخل

منهيظهئ ما ويوحد الأرض، أصثهِو يثق مما ونحوها اوطبة يع محور ولا 
ِفيما لأف الحال؛ ِفي المطع يشرط الفثاهز يع أذ إلا أحرى، بعد ديعه والمء؛في 

سكالإيمحدثِضامحة.
Jلمشريويكون جار، كله، ثمطه وثحومحا، والإاذJجال القثاء و[غ ؤإدا 

حدثوما اللمطة، حمع 

زرعا؟إلا ليس أنه ْع القت يدوصلاح كيف هائل; قال فان 
ذلكوقبل نموه، كامل إذا ييع وشبهه الت فهدا صلاح، فيه ليس فالحواب! 

أنهمحزفيالحال.لأياعإلأإذاموط 
فباعهامرث؛ن، أي• حمل؛ن؛ محمل الأشجار بعض ق أنه بمعنى واصح، هذا [ ١ ] 
فيمولباعه الذي الأول بالحمل تختلعل احر حمل سيحصل أنه يعرف وهو صاحبها 
كلوصل الأحرى الحْالة ضل بأنه عالم لأنه ررقالج؛1طل«، ١^ 
الإع•وهدايطل فته، سمن لا وجه عل بالأحر واحد 



٢٦٩؛تاباد؛يءرباببجءاضاد، 

وعيمثمنة كثاوا، ان لكيش صعاوا اصوثا، بح ومحوو الماصي! مال 
الشجرحكم حكمة و؟كون مأفتة اكمن؛، سكرومته أصل لأيه مثيرة؛ 

لهويظهر لم وما للبائع، لهو الإع، بمد ظايرا يمريث مذ كاف ما ف أل 
منهاالمنوي لأو الأوض؛ و وثحومحا وابرو المجل محووبح ولا للنئرى• 

لإث،مح:ؤاتيىفىام.
Mء أ* 
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 Mإ* ء أ

الأJعام،قيمة مذ لكثث لإل صحح، محالإع باعها لإل المصراة، بح بجل لأ 
ئرئرْأبو روى ة ؤإمناكها؛ ردها بئ محث يهو علم، يم الئري يعلم ولم 
مهؤب،حترائزينانتاعها ض والعم، الإبل ررلأتحروا يال؛ انه ه اتي، عن 
عثه,ثممى م،، مذ وصاءا ردى، ثاء ؤإذ أمثاا1،، ثاء إل بجلبها، أذ بعد 
S/j ،( اكعر.كتنويد الخثار، مأتش به، ١^٠^ بجتلث دإ ييئس هلا

محُياتاوئصُ،
1ام؛ 'ضص عئد إلا الئذُ لة لآ:ؤث، اكاخبى: نقال البم،. هلي ن لء 

ذالثلائه ض، محإذا ١^،، زثم ا1كان، ^؛5، بجتيف قد ١^؛ لأف 
ملةالم:ه ثلمي إذا ئونى: و ١^؛ ؤئ1َل ١^. ش ا-وأث ذحث اشرأ، 

هافب وئوو أف هريرْ ابو روى قا البع؛ حم، مذ أيام ثلاية كام إل الخيار 
ؤإذثاءناءأمثكها، إذ آيام، بالخياريلاق ههوفيها مصزاه انلأى ررس محال؛ 

منم«رواةسم؛االرأثا، 
عله،دال ا ر الحديث لأن ٠؛ مومىُ ش ابن فول وهو النعي، هو المول، وهدا [ ١ ] 

اكي)أ/ا"'ا(.)ا(انظر: 
محملة،وكل والغنم والمر الإبل محفل لا أن ليائع الهي، باب التيؤع، كتاب الخادتم(• أحرجه  ٢٢١

هريرةأي حديث، من ، ٢١٥٢٤١رثم الصراة، يع حكم باب، السوع، كاب، ت وملم ٢(، ١ ٥ رقم)٠ 
ظ^ئئ.



٢٧١ةت1باسع)واباضاة( 

نحل

للخم.القد؛ خاو ١^ ١^، ض دلا م من ضاع ندى تع زظزئئ 
الفطنة.الوا->بلب يامب المع، بإطلاق واحب، لأثه معسسا؛ عم خدا ذةؤ0 

بندودها ؤإل يأجده، القن، بدو لأيه ثيء؛ ينرمة لم حلبها مبل ردها ؤإف 
وجهان؛مميه متثم عثر موجود ولبجا حلبها، 

محيذُزلأمةش؛لآدخاي،لأسيه.
ثاكاف;ظوهضاغم.

١^٤أخفظق زمن4ُ ١^، _؛ اوخق؛وُل نَلأ:و؛ 
قي.^، ٥١ثوُل ١^ ؤلأ:أزلم ١^، قي نو ءإِن نه، 

هإوابتع• بانتنلأم خصل فيه الممص لأو مبولة؛ يلرمة الماصي؛ ومال 
عميمترلإ لأمة ١^؛ عقه ومع الذي ١^٥٠-^ ل مقيمته ١^، عل مد-ز لم 

أتكها٠

يعسّتارصاه لأو ردها؛ مله سواها، عتا وأصاب، بالتصرية رصي ولو 
وكوذضاغم؛ِهُيررشمَة، لأ:ثعالئثؤاسؤاة، 

عزصالهمطأئا

ملأنه والثالث،؛ الثاف اليوم إل انتظر شاء ؤإن ، ١٧زة ثاء فإن بالصرة علم فإذا 
أشبهما أو وأنمها التهيمة وخثة باختلاف أو الش،، باختلاف اللبن تختلف قد ( قال

به.يوحذ فإنه أيام بثلاثة وود قد الص أن دام ما والمهلم ذلك،، 
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بمثله،القن وجوب الأصل لأف القن؛ مئل إلا هنا ها يئرمة لا أف وءشل 
ثمىآحز لنيت، زدها إدا محا للجمر، ١^^^؛ أجل محر اكراة ود إدا محا حولس 

لص•ومحها محراة عن لولكثن كا الأصل،، عل، 
يعنس،،ردها م ياحتثة، لص لها يحدث، مصزاة، عتر ثاة انرتم( ؤإن 

الئزغظو لا لنية مها كاف ثإف ملكه. 3، حدث القن لأف علف؛ مءَ ملأ 
لأوظ؛ سلي ^١ كاف نإذ ئه. عزة لا ثدا نل لأو فته؛ ي ملأ نله، من 

مد0باتا ؤإذكاو التضرية. ثن وئحامحهِفي يطل محلا طه، القن صناف الأصل 
رذله وم، مقاوةع. لاءة محا: ءاِف ذونا• قا ١^؛ زئقن عث، امح، 

ُِلا[■مهل١أ.جأ ممطعة،P وبا اشرتم( منن الئواسز، عل برج اقنع؟ 

مهلمرأجل من ؛ بالتمررالمصراة ن، اللبن قيمة قدر ه الئ؛ي أن لّا ّبد، -ا ١ ل 
باللص.سبها مايكون أقرب لأنه غثرْ؛ بالثمردون قدره الزلع، 

امحم؟وجوداضما ةاءل:إذاسر هاو فان 
■يوحدقيمتع •' فالخواب 

امحر؟ما ام، قوم ي اكروم ثجد إذا تمل: فإذ 
فزجعالتمر لا:اكلون الكان أهل كان إذا الحاو هدْ ل أنه الفلماهر فالخوانه: 

اكاربخ.العلعام من أويعطون قيمته إل 

محملة،وكل والخم والقر الإبل محفل لا أن ليايع الهتم، باب ال؛توع، كتاب الإخارتم،• خرجه أ٠ 
أيين، حال من (، ١٥٢٤)رنم الصراة، بح حكم بانم، البيؤع، كتاب لم! وم٢(، ١ ٥ ' ) رنم 

;محهبمتئ.هريرة 



٢٧١٢ا الصراة  ubراسع هاب 

نحل

وحهازتمحفيه أوآتاثا، اأصزاْأمه، لكثت هإل 
لآلأضتسمامحام.

تدكا،تجثن ١^ ثن لأف _؛ بم، ١^٢؛ ِلأو ي لا ذش: 
لثنها؛ه م؛ ملأ زذثا لإف وليثا، يائ  j\h\نثن ظ؛زا، فيها ؤيعأ، 

مء مساكن؛اأؤوم< ذكر [ ١ ] 

له؛لازة ررأحدهما: زخهازرا': فيه فقكون أنة انحزاة كانت إذا الأول: اثألة 
لبنبع لو ولهذا عوض؛ له الأمة لبن بل صحيح، غثر وهدا له<ا عوض لا لثها لأن 

قافوهنلأؤ ئبمعن ؤؤ0 فيها• تعال الله قال المرصعة ولأن جائز؛ فإنه حلبه بعد الأمة 
اللص.عل أي؛ لالطلأق:ا"[، أجؤيهزه 

فهذاالهءي ؤإلقامه الطفل حمل أجور الراد أن من العلياء يعص إليه ذم، وما 
حجرهاق ومعه الولد محمل أن يريد هل لولل.ه يسرصع الذي لأن له؛ وجه لا 

جائا؟ولوكان ونلممه 
لسهايذللثج يراد المتاجرة المرصعة إن ثقول؛ ولهلءا اللبن؛ يريد ؤإنيا لا، الحواتحف؛ 

مراداوليس لغثره، مراد هذا الثدي ؤإلقامه ا-اثجر ق ووضعه الحنكة، من قبله وما 
أنهعل ساء علميه هوالعقود ليس المرصع للن أن عل لآ؛هاللقش ١^٥، لكن لذاته، 

٤(.٤ الإرادات)Y/ ص نرح انظر: )١( 



صضاه1هميصاسمءأح4اوبجضل ٢٧٤

نحل

عليانا ؛ ٧١■حماو يبث ١^ به ئلف بجا يدليس وكل 
'.وحههاا ومحمم وثنود0، ا-بمروة، شعر كتجعيد 

قيمة.له وأن شك بلا مقصود اللبن أن I والصواب عليه، الإجارة عقد يصح لا 

فإنله قيمه لا إنه نما: إن ولكن محزم، لثن لأنه له؛ قيمه فلا الأتان لثن أما 
أنثريد لثن ذادث، أتاJا اشرى إذا الإنسان لأن ومصا؛ عثتا يعتم الأتان لثن نمص 
شك.بلا فهومراد الخمر صغار من عنده ما يميه 

الخيار،فله ممحراة أما علم إذا وأنه الأتان، لثن ق ري التمرية أن فالصواب 
له.نمة لا ١^، لأن شبما؛ لأ:رأسها الخواب،: شبما؟ سها هل:رذُ اها لكزإذا 

كيفنحزاه؟قائل: قال وإن 

المثريرآها فإذا اللثن. محلي لا أو الولد يرصعي لا لها: ثقال مثلا فالخواب: 
ممر.لثن محدها اض شاء ما هدْ قال: ممر ثديا ؤإذا 

كيلك!،ولبست، فيه، مرغوب بمظهر الئلعة ثفلهر أن صابهله التدليس ا ١ ] 
يعني:محعده الأنثى، يعني: والخاوية ا"بماريهاا فر راٌكثجعيد المؤلم، ذكر كإ 

ويكونقويا، يكون الخعد ظاهر؛ بينه،ا والفرمحا نبظا، يكون أن بدل جعدا محعله 
الناس،بحفي عنله مرغوب أيما والثبهل الناس، بحفي عند مرغوب وهو محنيا، 

لكنأسود، كان أن بعد وسيفه أبيص، كان أن بعد فتريده الأول، الغالب، لكن 
لاثمكن.العكس 



٢٧٥ةتاباسع)بابالخراة( 

ا.اأشرىل عل عرصها ونث الرحى عل الماء وجع 
واحمراوثصره، ُعإو ^٤ ٥١١ق القن كاجتنإع ممبمد، شر دلاك حصل مإل 

عنالصنو ليقع الختارمحث لأف كالتدوس؛ قهو ش_، أو -قجل، ا-اثارته وجه 
كالعيبءوعدمه، بالقصد جقتلما فلم المنتري، 

إمناكبتن حم ه العئ لأف له؛ أرش قلا بالميلي، المشرى رصي ؤإل 
؛.التمرا نع وردها ٢؛؛، شر ا1صئاة 

الأسود؟!اللون عل الأبيض اللون تخرن بدأف الأف الئاء أن ثعلموا ألم ولكن 
بالبياض،صبغه عن داع يسألن فهن الأسود، اللون عل الأبيض اللون مخرن 

أسهت،.يكون بل كالثويبج، ناصعا بياصا ليس 

و؛اندفاعاوحى، عليها ؤبمعون ساقية، النهر من ياحدون السابق ق كانوا [ ]١ 
عندمثلا البائع فيأق أكؤ، ماء أ-حزجت، ؛نرعة ^؛1، ؤإذا التكرة، Jتءمك الماء 

السدفح عرصها أراد فإذا النهر، من أحدها التي الساقية أو اجدول ويند العرض 
لورجعنالأنه فهداثدليس؛ الماء، حركة ؤيزداد البكرة، حركة فتزداد بقوة الماء فانطلق 

القوة.-؛ذه كانت ما أصلها إل 

ولكنمدلسة، غر وقيمتها مدلسة قيمتها بين الفرق ق الأرثي له ل وقيل! ]٢[ 
عسرامي قال،؛ الني. لأن يقيها؛ أن ؤإما ردها، أن إما فمال،1 نحر، لا أنه الأًور-، 

عوصر،يدون تمسكها أن إما عليه. المدلس وهو ورس للمعفيمال، ، ملماا، ظتى 

حديثمن (، ١ * رقم)٢ متا؛؛، فليس غشنا >امن الني فول باب الإي،ان، كتاب لم: مأحرجه )١( 
ققبمئن.هريرة أف 



صضاه1منيه4اسممأصدبجضل ٢٧٦

قفل

حمارمحلا وشطه، الشعر، كسسض الثمن، به يئتلث لا بإ يلمز نإف 
بمنزى؛لآالأمنفىذلكا'ا.

كاس1،تظنه العبد آنامل نود أو ^l^، اiشرى لظنها ثاْ ع1وما ؤإل 
أزطائاا".

لأف؛ aJحمار محلا ١^، ممره ^،-١ حلمه، ^٤ ٠٥١١عظيمه الشاْ أوكائن، 
•^•٠^أو لوي، ؟كون مد الأنامل نوال مإف الثّرى، ظنه فيإ يتحصز لا دلك، 

ا.دلك<ل ق مزوعه أو -^j^، أو كاس_،، 
تيذ;لأ،لإلأي،وُنحاتا.

العلمأهل بعض أن تعال~ افه ثاء ~إن سأتينا أيصا العيب أن كعا ردها، أن ؤإثا 
أنيإما تجبا، ثمتكه أن إما تجبا الثيء وحد لن أرش فلا له• أرش لا ت يقول 
الطزمن.من رصا إل محاج وهذا الفائت، ا-اثزء عن عوض الأرش لأن ردم؛ 

لالرغبة كان فان الثبط، j الاس زغبة لم؟كن ما هذا رلئسدله(ا قوله: [ ١ ل 
•ندلمسها صار البط 

الإنسانفالأف الوقث،، به يف مما هذا _، أنه لبمن ١^٠^^؛ تسويد ]٢[ 
همهإثذ•وقتهم حب يمثلون فههأ الخز، من ثيء أنامله ق يكون ولا يكتب، 

ولهذاالمار؛ ثولتع 4نين الولع ومض لولع، يكون قد الأنامل مواد فإن ]٣؛؛ 
كاتبا.لكونه لا المار، لتولح مالكه؛ لغير يكون ربإ هذا إن يقول! 



٢٧٧ةتاباسءربابارردباس< 

واثس^٥ ١٧٧تيي— 

اتل* * إ

زنوو^ مالإتحللخُ:بجاضي 
١;؛نزاة له(( ي ثبما؛لا آخه من تاغ بميم تحز لا اكلم، أخو )راكلم 
ظ-بماا'.

بمنلهوئ ئئها، أن إلا اصة ق همتا علم إذا للأنسان تحوز لا أه ط لا [ ١ ] 
أنينعهاوهويعلم لمدْ ك،ايهولون الكرفون تحت الثاران بع ق الأف الناس بعض 

همتا-يا وجد إذا أجل من العجلات. إمحنارات ، iJLlpأبح لل٠شريت ويقول همتا، بما 
مؤثل.افه هد يريه لا وهدا به. صائر أنت، ت يقول 

عالئاالباغ كان إذا أنه التراءة بئرمحل الح مسالة ل الراجح القول كان ولهذا 
هميهلبق ولم مثارة امرى كرجل يثرأ فإنه عالم عثر كان ؤإن يثرأ، لا فإنه بالعيب، 

أبحأنا فقال همب فيها هل يدري لا وهو باعها ثم يومتن، أو يوما إلا 
ابزألأته همتا؛ وجد إذا يرحع لا فإنه ورصي الهتكل، أو العجلات، إمحتار عليلثإ 
السألة.هده ق الراحح هو هدا يدللئ،، ترأ لا فإنه يعلم ال-ايع كان إذا أثا الباَع، 

يجأهآنثئ،ا،لولف، ذكره الذي الخاديثإ ط! منها. كثيرة لأدلة حرام؛ البيان وعدم 
،٠ يعيها((ر محمثج وٌكي *كدبا راإرأ محيرا ءثؤأدثلأ0ؤئيم الرمحول قول ؤمنهات 

٢(، ٠٧٩)رنم ونصحا، يكما ولم السعان، بى إذا ايؤ بالسوع، كتاب< الخارىت أحرجه )١( 
حزامبن حكيم ينح حد من (، ١  ٥٣٢)رقم والبيان، البيع ل المدق ;امح—ا الهمع، كتائب، ت وملم 

زهئق.



^قضاه1يهمصاسممأسيينو ٢٧٨

معالمزاة ثح صحح الأئ. لأو صحح؛ مالإع تئ ولز باغ قإذ 
'•١^١ باؤل؛بمام البع ص،ودامأف وحم نه• عي 

بدولأيه )ة؛ حماو هلا حاثه، ينلم مدثنا أو مصزاة أو معسا اقري ومن 
ودةبئ الخيار يله يعلم لم ثإف يه• عتب لا ما مافبت عوصا، ُه راصيا فيه الثثى 

^يموُ،وث،وُاؤيوغ
الصزاة،كإل يالثمن، 

ممرة.هذا ق والأدثة ، أحوالومزلأ 'رالزبن • قألألأ0وأئلم' قوله ؤمنها 
ذك؟عل ندم ثم معيبة سلعة شخص ،; pisهال، فإن 

يسير؛أمره فهدا المشري، محر ولم ت يعني ندم، ثم معيبة سلعة ؛؛٤ فالخواب،ت
بينما فرق، وهو الأرش، يقدر فإنه يعلمه لا كان ؤإن استحله، الشري يعلم كان إن 

بزك.ؤييرأ المجهول، الرجل هدا عن به يتصدقا ثم أوسليمه، تعيبه قيمتها 
عغيل،اممه إل تاب ذك وبعد كبيرة، مدة غشاما كان رحل ةائإ،ت ئال، فإن 

يفعل؟ماذا الأموال، من عليه يحل كم دري ولا 
الموضع،ويما بمشجلهم وانحح فالأمر يعرفهم الذين أما فالخواب،: 

وممجا،تل؛ءا قيمته بتن المغشوش هذا ب؛ن بالثزمح، عنهم يتصدق، يعرفهم لا والذين 
وسنها.إلا نفتا افه تكثف، ولا المتطاع، بمدر فليتحث يدرتم، لا كان ؤإذا 

الخيار.لكنللمشري صحح، البح أن والصواب ت١[ 

(،١٤١٤رقمرأويرك، يأذن حتى أحيه حطة عل الخطة تحريم باب النكاح، كناب لم؛ مأحرحه )١( 
كهينة.عامر بن عقة حديث، من 



 Lu٢٧٩بمباضد0س( اسع) ؛؛

لأئماشييبمودْ.

افن•ثى منرْ محوحد وممحيا، تينا محميؤ بمحا ما بمظر أف الآJشإ ومش 
للجزءاأمابJ هو دنك لأو ثمنه؛ عئز يأزئة قيمته، عئز المب مصة ^١ 

الفاط١ا.

غثرمعينا اشرى ؤإذا له، خيار فلا بعيه عاج معيبا الإنسان اثرى إذا [ ١ ل 

أنوبين الثمن، سلم قد كان إن الثمن ؤيأخذ يردم أن بتن الخيار له فإن بعيه عابم 
يم4ولهالأرش.

وقيمتهمئة، صحيحا قيمته كان فإذا ومعيبا، صحيحا قيمته بئن ما قط الأرش! 
^٠١.٧٤بالخزء فنقدره الخمس، فالأرثي ث،انين معيبا 

ثإنون.معيبا وقيمته مئة، ماليا قيمته وقيل! قوم، ثم بشن، اشراه إذا والثالاث 
مديرهو فهدا \نوضأ.أ أي; ا-قئس، اكن من فنقع ا-قئس، القيمتن ب؛ن فالفرق 

الأرش•
وهولممعيبا، فبان سليا اشراه لأنه ؛ ٧١يمللث، المثري فإن فظاهر،  ٧١أما 

منهقرش فكل ّاليثا، ايح مقابلة ل الثمن هذابأن الموشح فعلل الأرش وأما به، يرض 
وعنبقدرْ، الثئن من نزل أن لزم بالعيب جزء ممد فإذا المح، هذا من جزءا يقابل 

محاثا،أوالإمساك الرد ين المثري نحؤ وهوأن ٠؛ )؟^Jلأقم'١ الإسلام شيح قول الراجح 
عليه.الثاثع محر أن يمكن لا جديد عقد هذا الأرش إن فيمول• الأرش وأما 

(.٣٤٠)ا(ءسوعاكاوى)هآ/



ص(ضاه1همهمهعاسمماسيضل ٢٨٠

اختارهإذا يالأرش بإلزامه القول يتوجه فهنا مدلس الباغ أن لوفنصنا لكن 
فكيفالعيب ويق النية صادق سليم الرجل أن علمنا إذا أما له، ئتكيلأ اكري 

ردهاؤإلأ الثمن، ^•١ جاءت إن هده السلعة بعت إنا أنا هويقول• بالأرش؟ نلزمه 
نلزمه؟!فكيف عئ. 

والإمساككاملا الثمن وأحد اود بين تحن ائثري أن إدوت الواجح فالقول 
فحيثدمدلس، البائع أن علمنا إذا إلا الواؤع ق معاوصة الأرش لأن أرش؛ بلا 

شاءؤإن بالأرش أمنكها ثاء إن للمشري الخيار ت ومول والأسد، نعامله؛الأءLلذل 
ردها.

الأرش؟رد ل الإسلام ئيح كلام يتضح لم ئائلت قال فإن 
يممليم، أنه عل ريالأيث، بعثرة شخص من كتابا مثلا فالخواب! 

ثريأن إما يقول! الإملأم شخ عست،، فهدا بياض، فيها المشحات بعض أن ثق( 
والذهبالعش، هدا الأرش، ثأحد ولا عندك يقيه أو الثمن، وثأخد الكتاب 

إذاإلا السألة هده ق الإسلام شيح قاله ما القول ثقول•' ونحن الأرش. حد يقول؛ 
خدعه.قد البائع أن علمنا 

*ء أ* 

(.٣٤٠)ا(محموعاكاوى)هآ/
اكي)أ/ا/•؛(.)؛؛(اظر:



٢٨١الودباس( باب اسع) هتاب 

فضل

والثمرةواهمل والتعلم والكم، كالئمن متمحلأ يء العيب المح نا ءإف 
Pاللاك، و الأَنو ض تممرئ لا لأبجا زثادته؛ نثهُ الئذَ، هاث الظهور، مي 
والولدثة، يوهب وما والقن كالك«،سس، منمصاته، كاثش ؤإل دونبما. رده قبر 

الخء.وأمنك الأصل، زد الفثاهزة، والثمرة النمصل، 
رحلا*أف ت عائشة رويت، لها الميم،؛ والأول نعائه، يوف رده له ليس وعنه؛ 

إثهاش1 رسول يا ممال، يزده. عسا ته وجد ثم افه، ثاء ما محانتعلمه غلاما ابلمغ 
ا.ابوداودأ رواه ارالخزلج؛الصةان،ا ه؛ اممب رسول ممال، علأيي، انثعل 

الن،اء؟هذا ق حق له فهل رده، المثري واراد ما، الممب هذا الأف ]١[ 

ولأ:أخذبث،ائه، الخئيرلمُْ له فليس شلا الياء كان إذا تضل: هذا و ممول: 
الياء.يدون ويردْ له، منفصلافالياء ؤإذاكان عوصا، الن،اء عن 

حاد؛يرن نم وسمنت،، عنده شت، نم هزيلة، شاة اشرى الثمن؛ الأول: مثال 
ردها.مول: الرد واراد متمن، اوي نوالأف يمثة هزيلة اشراها ردها، وأراد عس؛إ 

يعوض؟لا أو عنها يعوض هل حصل الذي والتاء 
متصل.لأنه لايعوض؛ إنه اأؤلف: يقول 

وجهعل المثري بفنل حصل الياء هذا لأن عنه؛ يعوض أنه والصحيح 
يومرذذت إذا يقول: وحينئذ له، فيكون ملكه، أيصا والياء ملكه، هذا لأن صحيح؛ 

الياءلأن للمشري؛ البائع يسلمه القيمت؛ن والمزق سمينا، هزيلاوقوم الح هذا 



^قضاه1ششصالإئماسبجءنبل ٢٨٢

وعنالإرد عن تحوطها بالماء ويأو بالعلف، ياق فهو ائشري، معل حصل المتصل 
ينله.الئاءمن وهل.ا نعماعليها، فهوقد الحر، 

،نحمذآممق د؛ميه ابن الإسلام شخ احيار وهدا الفصل، كالئاء أته فالصواب 
الوابع•3، فرق ولا الحمح،، وهو 

تمول، عسا، فيه وحد ثعليمه وبعد فعلمه عبدا اشرى التعلم؛ أيقبما وكذللث، 
الئاء،وللئ، رده ثئت، ؤإن ارش، للأ، ليس الإسلام شخ قول، وعل فأمسلث،، سئت، إن 

أمثا.وقيمته 0توؤ\ قيمته ين ما فرق، وهو 

وزوجهاجاوية اشرى أنه ض•' الحمل الظهور'؛ مل والثمرة ®والحنل قوله: 
كالئمنلها تابع الظهور فهوقبل عبد، الأف مملوك بطها ق الدي فالحمل وخملتح عبد، 

يعوضألا اثشري حاف، فإن به، يرجع أنه الراجح القول علي إلا الشرتم( به يرّيع فلا 
المتصلةالريادة أن يرتم، قاض إل، الأمر رخ لو أنه حافف مثلا الزيادة، هذه عن 

القولعل يالأرقى ياحذ يزدها أن بدل سهلة، فالحيلة قيمة، لها وليس أصلها ثتح 
المعيب،هدا قيمة بين ما فرق، وهو الأرقى• وحد عندك أبقه ثقول؛ الأرقى، بجواز 
معيبا.وقيمته مال، 

تيعنى له؛؛ يومث، وما واللبن ار'كاا،كسب، \.فف.' يقول منفصلة كانت، لذا أما 
الأصل،رد الفثاهزة، والئثزة الممصل، رروالولإ ت يقول، ثم قيء، له وهب، إذا للعبد 

ثأئثالئ،اليء«.

اكارىالكرى)ه/'ا،*آ(.



٢٨٣كتاباسء>بابامدباسا 

سكثرولا عينا، فيها أن علم وصعها وبعد حملت،، ثم حائلا، شاة اشرى مثالهت 
إلايعديه لايعلم حفيا عتبا قدكون يمكن نعم، بالعيب■ يعلم لم المدة هذه كل 

فهوله.مممصل هذاثإء لأن للمثّري؛ يكون فالولد المشري، فزدها مدة، 

اكؤفكنب التجارة، ق جيدا ماهرا عبدا اشرى مملا العبد، لوكسب، وكذللث، 
أي!له، وهبه أو للئشري حصل الذي فالكسب، فزده، عيبا به وحد ثم ثمنه، من 

للمسري.مالكا للعبد الموهوب، فتكون فهولسيده، للعبد يوهب، ما لأن للعد؛ 
المتصليحني• تماييٌ؛ يوف وده له ررقس أحمد! الإمام أي! وعنه؛١، ١٠المؤلف! قال 
كلهالنإء إن الصحيح! القول لأن تماما؛ الصحيح القول حلاف وهذا والمنثصل، 

والتنصلوالمفصل، المتصل الئاء ب؛ن الممصيل واآذهّ_إ للمشري، والمنمصل المتصل 
لكنالمنمصل، ولا المتصل لا لبائه رده له ليس يقول! هذا للمثزي، والفصل للبائع، 

الحديث،.وذكر المذهب،. الأول وقال! ردها ولهالما صعيفة؛ رواية هذه 
فقال!فزده عتا به وجد ثم اطه، ثاء ما فامتثلمه علاما ابتلع رجل والحديث، 

يعني!الخراج ٠، بالصمازاءر ®الخراج و:. اليي فقال غلاما، استعل إنه اممه، رمحول يا 
]الخح:أي[،كره رقق مملح -مهما دقثتم ور تعالت قال كا والرزمحا، والعطاء الكنب، 

له،فحراجه المثري، عل أي• عليه، مضمون أنه كإ أنه يعني! لية؛ للمثل ها ثاء وال

الض)م/ا<ح؛(.)؛(اظر:
بهوحد ثم غامحتعماله عبدا اشترى فيمن باب اليؤع' كتاب وأبوداويت (، ٤ ٩ أحمد)٦/ أحرجه )٢( 

ثبدثم ويستغله المد ينتري فيمن حاء ما باب اليؤع' كتاب والترمذي! (، ٠٣٥ )٨ رقم محا، 
وابن(، ٤٤٩٠)رقم بالضمان، الخراج باب السؤع، كتاب والنماتي! (، ١  ٢٨٥)رنم محا، به 

ةئ^بمثا•عانشة حدث من (، ٢٢ ٤٣)رقم بالضمان، الخراج باب التجارايت،، كتاب ماجه! 



صضاه1همشههاسممأسبجحنبل ٢٨٤

ثزث:صيخ لأة دونئ؛ ندس بميك لإ لادث لكف !ذ ٠ أل إلا 
ثاعهاح\ وثدت مذ أئب حا->ة، موضع لأية ودها؛ ثة أن \وأوأوف.' ويكز 
ا.معال اوودمما الأوس بأحد محن ابمع لأف اول؛ والأول دوثة، 

لأيهمعها؛ الوثد رد ردها ثم الشري، عند هوليت حاملا المح كاف قإل 
والإلأذْدثاٌمحللآلجوايح، ؛_ 

علهلك لو المح هدا صإن أن كعا يعي• للبدلية؛ الباء رربالضان" كبه• يمي• 
له.خراجه فيكون ملكه لأنه اكري؛ 

فلهص،ان'ثيء عليه من يعي• بالئ،ان؛ الخراج أن الني أصلها قاعدة وهذه 
أنالراجح؛ القول عل يدلنا أيصا الحل٠ث وهدا الخديث، معنى هن>ا د،اؤْ، وله كسبه 
والص،ان.الخراج لعموم للمشري؛ كالنفمليكونان المتصل الئاء 

ويقليردها أن يمكن فلا يحض• آدمية، من كان إذا الولد المؤلف امتثتى [ ١ ] 
يصح؟فعاذا وهوحرام، وولدها، الوالوة يٍن التفريق يستلزم هدا لأن ولدها؛ 

الأمءند0 وسمى للبائع، الأرش يدح يعض• الأرش، ياخد أن إما المؤلف؛ يقول 
هل.افيمال؛ الأرش، يق الند يعير إذا لأنه الرد؛ يعير ممل إنه حيسذ>ت ؤيقال والولي.، 

إذاولدها ْع يزدها أن ؤإما ؤيبقيها، الأرقى مأخذ وحدها، الأم رد أي؛ الرد. ئعدر 
البائع.من الولد ثمن ويأحد مملوكا الولد يكون بحث الولد مع ترد أن يمكن كان 

ولدمت،ثم حامل وص الئراء حتن الحامل كاتتر لو يعني؛ واضح، هدا ]٢[ 
فإذايطنها، ق وما الأم فشمل حامل، وهي عليها وح العقل لأن معها؛ يرد فالحمل 

معها.الولد يرد أن بد فلا ردها 



٢٨٥مموااسع)بابا1ردواس( 

هناٌ
بس

ووايتان!قفيه المثري عند المح لعيب ؤإن 
الصزريزاو هلا صزوا، ردْ ق لأف رذْ؛ له وليس العسب، أنش له إحدامحات 

الم.
.١^، لأو ١^؛ ز:أخاو _، ١^ زأزش :ردءة، ثاكا:ط: 

يزولقلا يابما، لكف جواوالرد عوصه، ورد لبنها، أحد بعد امحراة برد امر 
مفينيلإةثلأتاز،همءابر

٤^٥،أو فنله ثلث او المقري، عند فتعثب العيب الباع دلس محإف 
يمحىوالقياس معرور، لاثه علته؛ مء ولا باشن، يرجع أيه مالمئصوص 

عوضالمصزاة مفري عل أوجن، السل. لأف وعمم؛ المدلس بتن السضيه 
[٢]أ.وي مدلس بتن مرق ولم بالئماف، الخراج وجعل التدليس، ح لبجا 

بدليل،إلا يزول فلا بدليل ثابتا كان ما أن سبق ف؛،ا تدكرنا القاعدة هذه [ ١ ل
لثاأوثقول! البائع، عل يرده أن له فهل عنده ثعيب ثم معيبا اشرى إذا هي والمسالة 

١^!؟ثعدر ثش، 
 I،ويميهعنده بالعيب حصل الذي النقص يرد لكن يرده، أن له أن الصواب

وهومحس.أرثا، المؤلف 

أولالظلم من والغ الربتة حيث، من الحقيقة ق والميم، الأول، المدهب [ ٢ ] 
اكى)أ/إآا(.)ا(انذلر: 



^قضاهانينيصاسممأسبجضل ٢٨٦

يردهالفري! عند هثيى كانتا، أو صانعا، كاف إدا المح ق أحمد وص 
لألعؤْ؛ يوف العيب دلس فيمن ؟كول أف قئثمل وهدا معه. ميء ولا دالعيب، 
قصِقليس بانه الهاصى وع1ا)ه العصم_،. تحضِفي ئممومة ^١^١^ الصناعه 

^١؛.المح،صممي، 

فانهائشري عند حصل ما كل بأنه نعاقبه الظالم الدلس هذ\ قلنا! إذا لأننا شك،؛ بلا 
العيوبكتم ق التهاون عن الناس يريع حش جيد فهذا المشري، عل صإل ولا عليه، 

وغارذلك٠

وجهمن أوجه ٠ الثاز(ر والقول، وجه، من أوجه ٠ الدم_ار حاو كل وعل [ ١ ] 
الثري،صمان من بالعم، رده قبل اليع أن ومعلوم بالحمان، الخراج لأن آحر؛ 
لوعبم؛العم،المثري إن ؤيهال،! التدليس، ياب، الباب، يسد حتى أرجح المدمح لكن 

Jالصةانااررالخرلج الحديث،؛ يناق فلا ملكه، عل أبقاه ما 

اكي)؛/؛اال)ا(انفلر:
\ذنني)1إ1ا\(.)أ(انذلر: 

يهوجد ثم فاسممهاله عبدا اشترى فيمن باب اليؤع، كتاب داولت وأبو (، ٤٩)٦/ أحمل أحرجه )٣( 
محيثم ؤستغله العبد يشترى فيمن جاء ما باب البيهمع، كتاب وااترمدىت (، ٠٣٥ )٨ رقم عيبا، 

وابن(، ٤٤٩٠)رقم بالصإن، الخراج باب الييؤع، كتاب ت والنائي (، ١٢٨٥)رقم عيبا، به 
تي^^بمها.عائشة حديث من (، ٢٢ ٤٣)رقم الخراج؛الصعإن، باب النجاران، كتاب ماجه! 



٢٨٧اثمودباس( باب اسع) ةت1س 

قفل

1قالتبث>ههو المقري، صة1ن َفي يدخل مما وهو مضه، ثتل ثعثب، وما 
صمنمن لأو المديم؛ كالعلمسا يهز البائع، عل صناثه تما كاو ؤإف يده• ق الخاديث، 

افيعبأيزاةةا١ا.حمله 

فطل
المىامحنمِرزص:نإذزطئ 

ابمة،لأئووى موُز؛ثازوُالأشلأناولهمحي 
ِسمحمأزئو:ة.

عسها،ينقص لا مش لأيه معها؛ ئيء ولا ثيبا كاثث، زدهاإذ له والئاته! 
.......................الإنتحاJام. محائته بالعنس،، انزصا ينفثن ولا قيمتها، ولا 

داشّتافإذا المثري، يقيمها حتى البائع عل ص،اما يكون اليعايت، بعض [ ١ ] 
صإنj يدحل مما ١^٤ كان ؤإذا القديم، كالمب فهو المص وبتن العمد بتن محا 

العبارة،معنى هذا المثري، فهوعل العقد حين من ثعيب قعا الحقد حين من المثري 
البائع،عل فضإنه يقبضه أن قبل يعيب ثم صلمع، مثة محلحاما اثري إذا ذللثج؛ مثال، 

كيلإل لانجاج تجا شنئا الخيار،ولواشرى للئشري يعي• القديم، كالعتب يكون 
المثري.فهوعل فتمب 

إذاينقرئا البكر واطئ أف وأصله الشبهة، وطء عل ا،لراء ئنطاْ ما بالضم هو الأيثرت ابن ال، قا 
)عقر(.العروس تاج انفلر؛ ولث_،. لها عاما صار ثم عمنا، للم نمثاه ما فنس ائثقها، 





٢٨٩الودb_( ، jUاسع) هتاب 

روون؛الثمن من بحصته الباقي رد جواز زل 
محن.ندة لأف الخزي؛ دكزة لخون، إحدامحا: 

محئماٍ،فللملخز.ءوزلكن

أثا>ج، فلا اي من >تي عله ثزأ بأن الاع رفؤ إذا أنه الصواب [ ١ ] 
ذلك،نحو أو بيع أو المح بعض بتلف عليه الصفقة مت مؤ لأنه يلرم؛ فلا إلزامه 
بيعهلأن الخيار؛ له ليس فهذا بالعيب علمه >ع يعضه ف؛اع عينا فيه أن علم إن أقول،* 

منبحصته الياهي رد جواز ل فثولت بيع أن بعد إلا بملم لم إذا وأما رصا، إياه 
الخوان.المع،والثاب''' الثضروابان:إحداهماُاُ 

وبيعؤلعاما اشرى رحل هذا! مثال يدلك، الباغ رصي إذا حائز أنه والصواب 
يردههل الثاق لكن رده، يمكن لا باعه ما أن العلوم ومن عتبا، فته أن علمم يم نصفه، 
أولا؟

وروايةالثمن، من منهله يرده أن تحوز أنه وواية رواشن• ذللث، ل المؤلف، ذكر 
ثبعيصاذك ق أن الخوان عدم فيها التي الأحرى الرواية وثعليل تحوز، لا احرى• 

عليه.صزر وهد<ا البائع، عل للصهقة 

وهذابأرشه، يقدر بع الذي قال فإذا ماع، فلا يذك الباع رصي إذا فأقول؛ 
الثمن.من قنطه ويطك عئ رده 

ي

اوثرحامر)؛/؛بم(.اكي)؛/؛آ؛(، )ا(انذلر; 
الثرحالكبم)ة/أبم(.انظر: )٢( 



صضاه1نيهمصاسمما'سبجينل

واحدأوإمثاكهإ معا، ولمحا مله عيبا، موحدباحدمحا ثمئي اقري ولؤ 
ينمصهنامما ؟كويا أف إلا الروايثان، ءفيه وحده انجب ود أوال لإل الأوس، 
سة،الممريى محل لا ين أو حقن، وروجن باكح، كمصزاض الممر.س، 

مح،لألوزئكمحاهمنا
أ.بالممريقا ا1زدود قيمة لنقصان بالتاج؛ صررا أو محرما، 

قفوجد سيارتين اشري مثلا! عيبا؛ ياحدهما فوجد ثيسبن اثري إذا [ ١ ] 

الباج!فلوقال واحدة، الصمقة لأن حميعا؛ ردهما له رحم4آدثث1 الولف يقول عسا إحداهما 
له؟خوابما ما عف. مها التي الثارة إلا أمل لا أنا 

يردهماأن فله حميعا يريدهما الثارتين اثرى والرجل واحدة، الصمقة يقول! 
حميعا.

منأن الممهاء عند القاعدة عل مبنن وهدا الأرش*، وأحد لأأوأتاؤتة\ قوله! 
ففيهوحده ايبس، رد أراد فإن الأرش، أوأحد ١^^ بين فهوبالخيار العيب، عل اطي 

1ش.فلا بدللثج ابءج رضي إذا إنه ونما! مشا، ائان  ٠١الئواظنرأي! الئوابمان، 
®'قمصزامرأحدهما يرد أن لايمكن فهدا الممريو،ُ ينمحهنا يكوئاخ أف ُرإلأ • قوله 

يحنىالارسح، ثس وهو مصراعان له بابا اثرى إنسان يحنى! حف® وروجن باب، 

أنلايمكن البائع! فقال يرده أن فاراد عيبا الئميرن فوجدبأحد ثمين، من مكودا ؛١^١ 
يتقصههامما أذيكوئا ّرإلأ قال• ولهذا عليه؛ صررا ذللئ، ق لأن ايايع؛ قول يقبل تردم• 

يذخمام؟ب«؛الممريق، 

الثرحهم)أ/إ؟(.)ا(انظر:



uLS  (٢٩١اسع

احقمال،ؤإن الروائي• مش عثبا، بالاحر ووجد اينتن أحد يلم، وإل 
والعاصّ_،امحهولكلتشو لكلعارم، لاثه الشري؛ هول ل هالمن التالف قيمة 

فوجدتلفهعا •؛ق، اشرى خمن، إل محاجان الرجلان حف® راروجي قوله؛ 
وحده؟يئدْ فهل عيبا الخمن حد أل 

أوثاخذالخمح رد أن إما ت سول الباح، عل صررا ذلك ق لأن لا؛ اُيواب• 
هلناتالثانية. رد أن ؤيريد واحدة، رجل إلا له ليس إنه المشري؛ هال لو الأرثس• 
م.عل باق اض لأن كيلك؛ ولوكان 

له،ارئُهما،فليس صا»'كالأخنين« اشريق لامحنل ِس أيماإذاكان كدللث، 
لفوجد يينه،ا، يفرق أن يمكن لا الأحوان والرقيقان أحوين، وؤؤو< ائرى ت مثل 

بقلأن ؤإما الخميع، رد أن إما لا، دةولت الأحر، ؤيبقل يرده أن فأراد عييا، أحدهما 
شرعابينه،ا التفريق لكن 7ادا، يتضرر لا الثاثع يكون قد لأنه الأرثن؛ وللثج الخمع، 

ا1نلوكين.من نزعا منهعا التفريق محترم الدى ئن نعرفح أن تحتاج وهنا تحوز، لا 

مثل؛حرام، محنها فالتفريق بما محنها القاكح زم من كل العياء: يقول 
محنها،القاكح تحرم لا لأنه الممريق؛ تحرم لا عم ابنا ولوكانا محنها، الممريق، يرم أحوان 

بنثب،ذلك يكون أن مدنا فنحن الممريق، تحرم لا فإنه الرصاع من أخوين كانا ولو 
باكاهرةدنه،ا التحريم لأن التفريق؛ تحوز الأنم، وزوجه الزوج بنن، كانا ولو 

بالنثب.لا 

التالففة اليائ: قال إذا مثل ااتالف« منة ق احتلما قوله [ ]١ 
وهيملع ايايع عليه؛ ومدعى ميع الأف فعندنا مئة. بان قيمته اكري• وقال ألف• 



اسقضاه1منيصاسمماسبجضل ٢٩٢

زئالملها. يزكاو زخدة، مأزاد كاكاجمين؛اي ثإذ 
ب،همط ايع زلزكاذ ^1. زأمحا لاكأئكنك زذ1خي.محا؛ بزثئ الخاصي: 

البائع،■هل المح يئقثص فيه لأف واجدا؛ وجها دلك، يملك لم ردبمضها، قأراد 
لخ\و\بونوشمُي\و

نحل

ووايتان!قفيها أحدمثا، منصته معينا، موحداه سيئا اقثان اسرى ؤإن 
،^Jllvرده مملك ُالعمي.، ملكه ما خمع لأيه يصيبه؛ رد )لاحر إحاواحا1 

بملك،٣ كاملا، ١^ لأف زأة، ث لَبز ثالأ-مى: 
\1لإوا

ررال؛ةهقوله ق هذا مدحل بها، أم التي بالقيمة مقث والمشري القيمة، نيادة دعواْ 
ءلاقهم،ناكينءلمحآبير'<.

قوله.ذالقولا غارم كل أن قاءدةت الحديث، هذا من ^؛،١١٥ العلعاء أحاو ولهذا 
اكري؛نول، القول ت فنقول اكري فالغارم التالف،، ممة ق اختلفا إذا هذا فعل 
تقول:وسلم آله وعل عليه اممه صل والشئر البائع، من دعوى قوله عل زاد ما لأن 

•اثظءاقض'صضسمآءُ
شريكان،أتيما البائع علم إذا لكن للمشري، حى لأنه رده؛ له أنه الصحح [ ١ ] 

هماس•ابن حدبث، س ٢(، ٥ ٢ / ١ والمهقي)٠ (، ١ ٨ رقم)٠ الدبان؛، ق عاصم أبى ابن أحرحه )١( 



٢٩٢؛ت1باسعردابامدبمس( 

لألالأحر؛ ود تمط أحدمحا هرمحي سلعة، عين،ل، حياد اسان وثوورث 
منواحد اقري ؤإن عقدان. هإثه الإسم٠، ثراء بخلاف، واحد، عليها العمد 
عثهلأ وقلأنه مممردا؛ علته أحدحا يصيب يد ئلة معتتا، يوجده شسا، اثى 

ظ

ظثثهامروجه أمه يفري أف مثو ردْ، مل عنته ^؛j، معينا اقري ومن 
مصارمصزا0 اقري ولؤ زاو. الصزز لأف أحمد؛ علته ص ثة، حتاز محلا الزوج، 

،.liJljلجاثادة،دلأ:؛تاتلأ؛ 

دصؤها،^١ ٠٥أوت يثري أف مثل العتن١، ازيل انا اقايع• مال، ؤإف 
١^١^،بدر أ)°ئا انؤ؛ى أو ، l^Jأحنة لا مدة ق أهاJعها انا التائ: ممال 
ا.صررا عثر مى الصرريزول، لأف اود؛ نمط احوثه، آنا البايعرت مماو 

علمإذا لكن يعلم، لم اياع لأف رده؛ له تحوز لا إنه  itJLند،فهتا لواحد ظنه إذا أما 
نصيبه.يرد أف لأحدهما فإف عس—، المبح ل فوجد ثريكان المث،رثين هدين أن 

فتهاالك، فالأرض الثرى، غرض يفويت، ألا بثرط لكن صحيح وهدا ]١[ 
لمفإذا صرر، المثري ؤيلحق ذللث، يتأحر قد فهنا أنيلها. أنا ت البائع مال إذا الحجارة 

المنح.فله بالأرض تضؤ الأحجارآثار إزالة بعد لوبقي لكن له، رد لا فإنه صرر ؟ض 
يتضرر؛رمحا المثري فإن الزوج فهلثقها مزوجة امة اثري لب دائلت قال فإن 

لأنهلأدأن:سثؤئها؟



حنبلاحمدبن الإمام فقه ي الئاش على المميق  ٢٩٤

محل

وو}ئ؛و''العب حيار ِفي أف عل يدل ما الماؤي يكر 
علالتحمي، الصرر ليقع بجار بجب لإلئ الرابج؟،؛ هوعل إحدامحات 

عليدل ما منة يوجد لم ما يرْ هوعل هدا محتل القصاص. كخيار الراحي، 
الخ؛ار.وصاصاكؤف،يرئذكزنال;ب 

شبمبيامضاأال،ءاي
^ندنيثالإ:محرضا؛

محخلثإلأنثث،محالإغلثلاأ.
فرضلو ولكن قل، يكريها أن بد لا أمة يبح أن إنسان أراد إذا فالخواب! 

صزرأنه شك لا فهدا الأستبراء. عليه نجب الدي هو المثؤري. وقال اسارأها ما أنه 
الخيار.فاله اثشري، عل 

مدةبالأرش اأهلالبة أو الرد أحر إذا الئنف إل هدا ق يرجع أنه الصحيح [ ١ ] 
ولكنالخيار، ماء فالأصل الخيار، فله ؤإلأ الخيار، تمهل فانه راض أنه عل عرمحأ ثدل 

العزف،هو هذا حياره، يمهل فائه للتجربة لا علم أن يعد أيام عسرة مثلا أحرها إذا 
فهدارذذت. شئت متى الراجي؛ عل العيب يقول: وهو شهرين أو شهنا يمي أن أما 

لأيم١كنمته.

 Kء أ*



٢٩٥الردباس( باب اسع) تناب 

محل

د1لمإليه، جعل عمد ولإ لأيه حضووه؛ ولا صاحبه رصا عتر مذ \لئا وله 
}لئغ ٣ ء، محع ^ م؛ عتر ِس نجوز فيه، ذلك، بمو 

خاكم،ممنحامحم.
نخل

بؤ-ابة م إل رجع بجا مح، ء عها، المندودْ اقاتص هل والعيوب 
والعور،والعمى، واوص، وا:إتلام، وا-ةوئ، اوص، الخقه؛ العتوُب،ِفي ممذ 

٧^١قصه،الزائدة والأصح والخرس، والصمم، والهمغ، والعمل، والعرج، 
والخصاء،والتحز، الأجمان، لب زيادْ وهو والئبل، والخوص، والحول، 

الختانعدم قtما ١^٥؛؛^. لب والخروج البايت،، والحمق حش، وؤونه واشنيث،، 
دنكلأف ادحثورس،؛ الكبم ل؟ وثم؛* ومحته، مث، لم لأيه الصغم؛ ل؟ يع4_ج ممس 

ثالي١^، ةادثبما لأو الإنلأم، بلاد اأنلودلإ ١^ جئل؟ زم ئاذم، 
كافء•
الضرام،ل؟ زاول ناوداف،، كالمدة، فنله: إل الئنوة الث؛وب، زأثا 

فنائه،أومسد نيدْ بإل يدمث، لأيه عيب؛ ههذ *^ ١١جاوز تجن مذ كاثث، قإف 
عمله.أو ض لصنفج لأ؟كول لاثه ١^^، عتتاِؤإ وليس 

جباثمل وا-ائنكر. ئزب وكيلك، الخدود، يوحت، لأيه عيب؛ والريا 
محسإلإتيثا؛بممذزلأ،.







^قضاه1نينيصالإئماسبجحاإبل ٢٩٨

له؛حياو محلا عاؤمه، أو جنية ثاثث جاهله، او نبطه الأمه ثرط ؤإن 
ئدلأنهُ الخ؛از؛ وُ 1و زعشل ثكدِلك، ^١ ثات ي ثنيا وأ0 واذة، لأي 

َ\بغ^ ض بميزْ القو:ه :ثرط 
\ؤقل.'قال الشرط، محي ثممقها من بد لا الي الصمات، ق ئروط هد0 [ ١ ] 

مقصودةصفة هده بكرا٠١ الأمه قرط أ0 مئل مقصودة، صمه المح ل قرط ُرد1ذ 
صناpةاايا أو مكاسا، النتد ارأو الرأس، سهلة فوجدها جند؟اا، ®أو ثنا فوجدها 
وذلك،فحلا؛ فوجده *أوحصثا،ا حصتا، فوجده *أوقحلا® ذللثه، بخلاف، فوجده 

أمةيزوجه أن أجل من فحلا العبد يكون أن يثرط قد غرض له إنسان كل لأن 
أهاله،عل تائنه حصثا؛ يكون أن يثرط وقد أرماء، أولادا ذلك، من ؤينيج محده، 

كاقJفان  ١١روننؤل 

بخلاففبام، الثر، نهلة السر مريعة ت يعنى ^^١١ ٠۶ارأوالدايه قوله! 
ذللث،.

والكلبكالفز اليد ؛ aJام الأشياء من الفهد ^١١٠ »أوالمغد قوله: 
الخيار.فله كيلك، يتكن لم ولكنه صيودا، يكون أن المهد ق فاثمتط ذلكؤ، أسه وما 

يقول:أن يمعز مقدرا يصح وهل اللص، كثرْ يعني: ليوثا١١ ارأوالساه وقوله: 
ذلك،؟أسه ما أو ٠^١ أو صاءا محلب إما 

قمحال_، حلوب المرة هده فيمول: يصح أنه عنل،نا الناس عادة جزت الخواص،: 
قلهإشالممهاء لكن أوأكثز، أمل أو ساعه وعشرين أربعة ق يعني* صاعا؛ الوجبة 

لبوئا.بكونها يكتفون ؤإنإ منه، يثم،5ن لا لأنه التقدير؛ يرون لا 



٢٩٩باسب( الرد رباب اسع هاب 

وجهان!قفيه منلمه، ثايت كافره ثرطها ؤإف 

للئنل،صلاحها وهو صحح، عرض يه يثعلى ا)وث الخياو؛ له واكاف؛ 
م.

لأليصح؛ لا انه اآدهّ_، ياس الماصي• ومحال صح• حاملا ثزطها ؤإل 
باومحذالدية ®"^-٠٢^؛، . الس لأف الأول؛ والصحح لة، حكم لا الحمل 
الققهزثوحث انم؛ة، اوأو ثئغ ١^ زلأة أزلأمم« ظويا و خيئه 

بدعهلاُ.فيه والطلاق حنقا، فيه الدم ل كن ويذع 
والقصاص.الخد إمحانة ويمغ علنه، للحوف رمقاف الفطرل، ومحور 

اللنلمن ومحت ق يصيح ١؛< الديلئ، أوِق مصوت، انه الئر ثزطِق نإل 
أصحابنا!بنص ومحال ١^-•• الصندتي جرى محجري ثة، ^٥ دلك، لأف صح؛ 

المومحقذكره ما المحح [ ١ ] 

هدايصح فهل سةنأ وقت ق يصيح أنه الديك، ق انرط إذا المسالة هذ.ه ا ٢ ] 
أولانجخ؟الشرط 

معتاد.لأنه يصح؛ أنه الأول! القول قولان! فيه الخواب! 
اسداركه.لأيكن لأنه لاتصغ؛ أنه والئاف: 
الشرطقلنا! كالمتخ ما عل العادة بقاء الأصل أن إل نظرظ إن ضلة والماله 

ويعصململة، الساعايتح لأن بينا؛ احتياجا محبق فيإ هدا إل تحتاجون والناس صحح، 



سقضاهانيهمصالإئماسبجءغ؛ل

مصيوفيه ثة، عاد0 دبك لأو صح؛ لكزها منتامؤ من يجيء 1وا ثزط ؤإل 
القيد.كاليدِفي مهن الأم، مغ ٍنحح 

ليموان.مبمح؛ لا الماصى! ومال 
ئماتل١^ الديك ( Jjمناءؤح، ١^ الك1ش ؤق الأمؤ، الغناءق ثزط ؤإل 

النبئ،كان متى عائشةI اسلت، رلهل«ا يصح؛ الأذان معني تاما، يوقينا يوقت الديكة 
لهايكون الديكة بعض أن يدو مما '، الدياا1،اارصاح *إذا فقالت،: الليل؟ ق قوم ي. 

ماأو مريقا، يكون أو ينام، ربإ الديلث، لأن مشكل؛ ا>ساو.راكه لكن محدد، ونت، 
وأنمصوئا، يكون أن اقزامحل يصح إنه قيل: ولو صنسط، فاستدراكه ذللئط، أثب 

جيلا،صومه يكون الديكة بعض لأن صحيحا؛ الشرط هدا لكان جيلا صوته يكون 
لا.وبحقها 

ثشكل؟استدراكه أن ض ما قائل: قال فإن 
عالكمحم قا: الليلة تك الديك لمثؤذن لاتخزإذا أنه صمام فالخواب: 

استدركنا٥.بثر مؤذن لوكان لأنه الراتب،؛ من 

اأثومطمفيمافص:اها'ر.لإه:

وملم•١(،  ١٣٢)رقم السحر، عند نام من باب التهجد، كتاب الخاريت يمعناه أحرجه )١( 
من(، ٧٤ر١ رقم الني.، ركعات وعدد الليل صلاة باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب 

نهتء^؟ءتها>عاتثة حديث 
لم•وم٢(، ١ )٨٦ رمم تحل، لا البح ل ثروطا اشترط إذا باب، ال؛وع، كتاب، الخارتم(• أحرجه )٢( 

ءاسةحديث، من (، ١٥٠٤)رقم أعتق، لن الولاء إنيا باب، العتق، كتاب، 



٣٠١اليدباس(  uUةت1واالبيع) 

نحل

\لئأ.قله معيبا، قوجيم جوفه، »و\يونمفي ما اسرى إدا 
:ايه.بمكة زلا ١□^، من  Jjjjلا لأن ثزة لا زثئة: 

ُ.كالعدا زده ملك معيبا باق قإدا الثلامه، امحتمحى البيع عمد لأف أصح؛ نالأؤل، 
الفاسد،زوثان ي، نااقوز الدجاج، كم لئ، فنة لا مما كاو نإذ 

الماسدكال ؤإل كا-ئزات. داسد، ئبيحه بأل لتس هدا لأف كله؛ بالئْن رُح 
منطه.رّح عضه بل 

..................٠ القتام،. وبيض الهند كجوز قيمة، لمتك«ورْ مما كاف ؤإف 

صحح؟مزمل هدا فهل مسافة من يجيء أن شرط إذا مائل• مال مإن 
\ؤو.قال ك،ا ئحح الشرط ^ا م فالخواث 

وجيمإن أنه المثري عل يثرمحل أن للباؤع محوز مهل بجح بأنه ملّا إذا آ ١ ت 
نذله؟فلا ننعنا 

شزطهلم وكتمه، عنه علم أي؛ ميلنا؛ يكون ألا بثرط يمح نعم، ا"بمواب• 
إذالكن البطخ، ل كثثرا ويمع الرمان، ق كثرا بمر وهدا يقبل، لا فهدا المثري عل 

الرد؟له فهل ينضج لم أما ويجن ناصجة أما عل بطيخة اثري 

يشمهيعضهم الخبح.س، ق مثلا ولذلك، ناضجة؛ أنيا شرط إذا إلا لا، الجواب• 
الوصم،.هذا عل النؤغ هذا أن يجم، لكي 



اسقضاهاييصاسممأسبجضو ٢٠٢

ممط٠نةا١'.ي ١^؛ لكف ي ء ص أنش ؤء أن->خلاض \خم;وب ممال 
ايع،اتجلأم ئانجنزبؤ قل َلأفيد الكنز كأل إذ ك الماضي زاخثاؤ 

عليه،سئتله زالنايع المح، انتعلأم صرووْ حصل دلك لأف علته؛ ئيء ولا ودْ 
؛.١^١٥١٢م كي، ، ٧١قلم;ذغ 

عنده.يعين، الدي المعيب كساش ووايتان، فته حرج دبك عل راد ثإف 

فضل

دلك،كاف ؤإذ والعإ.سا، رده محله محنثزه، يئزه، ينقصه لا ثوبا اشرى ؤإن 
هأمحئنننيا'ا.

قدرنافإذا وصلب، كبر لأنه أوانا؛ يبش فاسدا لكن إذا اشام بنص ا ١ ] 
فردهقيمة، للقئر يكون فهنا فاسد، هو فإذا فيها ما واشمحتج الينفة شق الرحل أن 

أرش•با"وف يردم فإنه أرش لكنرْ ؟كن لم فإن كنرْ، و1ثإوش 
هلجوفه ق ما يعلم ما محير عل كمر إذا يعني: صحح؛ ُ القاضىر قول ]٢[ 

أنهومعلوم عليه، سلطه البائع لأن وذلك أرش؛ عليه فليس فاسد أوغر فاسد هو 
له.ثيء فلا الكر -يدا إلا بطنه ق ما معرفة إل الوصول يمكنه لا 

ثمسمزق، ربعا محثه إذا جدا حفيف الثوب هدا محله، ت يعنى اردثأزهاا محتى! ]٣[ 
الثوبهدا ويقال! سيتقصن، فإنه مفلول غم يكون أن بيحه عند اعتيد وقد محله إذا 

يضؤ.فلا ينقصه لا لكن إذا أما مثلا، مستعمل. 

الغنى)إ/ماآا.- ٣١



٢٠٢الردباس(  uUةت1وااسع) 

هلا الأزش قلة زخدة ثأ ١^ ضج ؤإذ 
الصع.قيمة للبائع ثريآكا ويكون يردم، ت وعنه 

\20لأة!ياز ا1اوثث؛ زالأزُل م. ز:الآدئ يحذو ءذة، زثئهُ: 
انولا ممال: اش قز؛  ١fii^١^، ثل إيات الئء ض دو قل 

صj؛^محترة قمحي 

نحل

الإعو ننفق اواءَة لأن َلي:^1؛ ب كل من ١^١؛؛ ازئ يوط ثإذا 
لكلام.ايهالإ تع هإ:قت لأ:قث،إلأبحط، 

ص١^ أو ثوي ئ محة؛ اليث ^٢ ١□^؛ تهوذ أذ !لا زخئة::^١، 
هأرادعسا، يه قاصاب درهم، مئة ُمان التز؛اءة بشزط بنثايت ويد من عبدا بأغ 
أمحلنعمن؛ لأبن ^)1( مماو ^٧، إل صلة، 1وأ عثت، ابن عل زده 
م....................................لا، قاَل: الس، -^١ ٢^١ أنك 

محارةكون أن إلا بالباطل بينتا أموالنا يأكل أن ش اش أن الأية؛ معنى [ ١ ] 
أحمريريد لأنه أحمر؛ إل وصتغه أبيض الثوب اشرى الرجل فهدا منكم، ثراض عن 
الرد.تحير لأنه الأرش؛ إلا لك ليس ينول.' هل فهنا عيبا، به وجد ثم أمحوي، أو 
إنهيقول! من فمنهم الخلاف، محل هن.ا الصغ؟ قيمة وتعطى الرد لك ثقول! أو 
قال!من ومنهم الأرسى. فله الصبغ بدون الرد ونمير صغه لأنه يرده؛ أن يمكن لا 
الصخ.قيمة ويعطى يرده أن له 



اسقضاهانيهمصالإئماسبجضل

ثءمطاما، يبوأ أل ويتحؤج إحم1عا. ق5اوت ثئكن، يلم افتهزت محضيه وهذْ 
تنليملا محهوو مى حو إنماط المجهوو، مى اواءة صحة ل هوله عل 

فه،محغ،لكلظقلأل

عنب.كل من اواءه البائع اشرمحل إذا مهمة مسالة هده ا ١ ] 

\شوآت.المثري! هال فيه. عيب كل من وتثرش الكتاب هذا بنتك قال؛ مثلا 
بياض،فيه مل! لم يعينه، فنم محهول، الأف العيب لأن الراءة؛ يصح لا '؛ فاكهبا 
ُ

يثرأ.فلا محهول فهو وعبث يشعليب فيه أو ثشمق، فيه أو 

يصح؛فلا المسرى فأيراه عي.ب كل من ي؛رئه ان هرط اليارة عله بلع مل• 
سوفالحال هاوْ ق الثمن أف ومعلوم أيصا، نحاطر والشرى محهول، ذلك لأن 

فئآفإن محاطر، منهإ واحد كل لأن معيبة؛ وثمنها نليمه الئلعة نمن ين يكون 
عمدوكل الجائع، فالغاوم السلامة عدم ؤئا ؤإن المثري، الغانم صار سلامتها 

يصح.فلا ميير فإنه وغرم غنم بن دائرا يكون 
إذاأنه ^٢٠ الإسلام شيخ اختارها الش أحمد عن الثانيةر٢' اوواية ولكن 

لحركان إذا لأنه مخ؛ لم عاج كان ؤإن الثرط، صخ بالنب عالم غر ايايع كان 
يؤمنوبعد أنتؤ، المسارة ثشري قو هداكثرا ثدعوإل والحاجة فهومعذور، عالم 

هذهق العيب من الراءة فنزمحل العيوب، من فيها ما دد«ر لم وأنت، يبيعها ثلاثة أو 
للجمج.مصلحة سك لا مملحة، الحال 

(١٣٥/٤٠اكي))١(اطر:
اكي)أ/هم؛(.)\(اظر:

٣ْ(.٦/٢٩)٣(مح٠رعاكاويى)



 Lu٢٠٥اثريباس( اسع)باب ؛؛؛

لوأبرأْحتى يثرأ لا هذا فإن الثري عل دلس ولكنه عائ المائع لكن إذا أما 
شخاختيار وهدا بالعيب، عبم إذا الرجؤع حمح، للمشري فإن العيب من المثري 
الإسلام

نقهبمتهعمر بن الله عبد من اثرى ثابت، بن فزيد الصحابة، عن المروي وهو 
يمل،لم ولكنه عمن، ابن إل رده فإراد عييا، فيه زيد فوجد درهم، مئة بثإن عبدا 

ابنعل ا-لثإفإ عثإن فعزض رْأهبمنئ، عماف بن عث،ال إل التحاكم إل فاصهلزا 
وظغه'وورعه عمن ابن حال من فنعلم ؤإلأ ٠، ثورعار تحلف أن آبى ولكنه عمز، 

عليه،فزده تحلف أن ايى منه يورعا لكن تحلف، أن أبى ما عائ؛العيب، لكن لو أنه 
إجاعا<ا.ةكاسث٠ سكن، م اثتهزمحت، يضثه راوهذ0 الولف قال 

أخمدآلإمام أي؛ هوله'ا عل بماء مطلئا، يثرأ أذ وذحرج ٠٠)يمفءوقم'•' قوله وأما 
الزاءةصحة ل أحمد الإمام عن الثال القول عل هذا المجهول® مى ال؛تاءة صحة ®ل 
شخصعل دنن الجهول من الزاءه لأن صحيح؛ غير التخرج وهذا الجهول، من 

معلوم.غير 

هلثعلممللدائن• فقلتا بريء• أنت قال؛ الدين• من أبرقي للمداين• المدين قال فإذا 
أيزأته.قد فأنا ريال أومئة ألم، مئة لولكن حص لكن اعلم، لا قال• الدين؟ ر مل• 

وأمامعاوصة، فيه ليس الدين من فالإبراء معاوصة، فيها ليس المأله فهن>ْ 
صحيح.غير هنا فالتخريج معاوصة، فهي اليع ق العيب، مسألة 

عمابن حوث س (، ٣٧٣)م المحل ل حزم وابن ٦(،  ٤٥٧ ) الأوط j المنذر ابن ب ( ١ ) 



سقضاه1ششصاسممأستيضل

التراءة،بئزط ؛؛ Ijعمر ابن لأف صحح؛ محالبح الثرط بمساد محا ثإف 
أ.المام>اوةل الثزوط عل ناء ساده، ويتحثج صحته، عل مأحمعوا 

لأنالواقع؛ ق حز وفيه إليه، ثدعو الحاجة لأن حائز؛ الجهول( من فالإبراء 
ليسهدا عل هذا فقياس إمحللاقا، معاوصة فته فليس إليه، محس وائرأ محس، انرئ 

بصحيح.

٠اiدهبر وعل العي،، س يبرأ لا لكنه صحيح، البيع أن الصحيح لكن [ ١ ت 
فقال(فأيريني. عيبا فيه تجد أن أناأحشى فلأن يا البايع! قال( ثم البح، لوثم يقولون! 

سإبراء فكانه العقد، ممام بعد أبزأه لأنه وذلك، صحح؛ هذا فإن العيوب،. س أ؛زأتلأإ 
الراجح!القول، ولكن دين، من إبراء فكأنه أبرأه، ايُاوصة تت، أن بعد أنه بمعنى دين، 

العقد،مع أو العمد، قبل أبرأه سواء منه يبرأ لا فانه بالعي، عالنا البائع كان متى أيه 
العماو.أوبحد 

*ء أ* 

المغنى)؛/هّآا(.)ا(اظر;



١٢٠٧سواماسواموةوالإقالآ( 

-^=
إM ه M  ا

نالزأز ثثوو: ننلوم، ناله،ميعبهنيح يبتأس أذ اواحت: يع 
ؤإذمعلوم. الثمن لأو »حفثو0؛ عم جائز يهدا عثرة، ووج تبما  aSouمئه، فه 

'•دْأ يواز دْ از يازذْ، ذْ أومال؛ عثرة، كل دنهمل( ورح بتا بعككة ماو،ت 
تيكاقها،ونمشُأمحلآو

ا-لثاواآ'.ق يع1لم لا مد ١^٠^ ولأف الأعا•جم، بح لأيه عثاس"S^^؛ وابن عمن ابن 
يدحلالواير ق بالثمن اشخبتر لكن بالثمن، اشخبثر بح رحمنجآ؛ثث عليه قل [ ١ ] 

 jالواصة.أو المراتجة أو لأزلية ا
عثز.اثز العثرة J»_! فارسثة، لغة أما الظاهر ]٢[ 

صورتان!له المرايجة بع ]٣[ 

عثرة.ورح أوبمئة وعثرة بمثة وب٠قكه بيئة اثريته يقول! أن الأيل• الصورة 
بمئةاث-ريته يقول! أو معلوم، و١لئح معلوم الثمن لأن جايِ؛ أنه فيه إشكال لا فهن>ا 

حائز.أيصا ط) بالثة• بعثرة و؛،قكه 
لأما؛ أحمد الإمام كرهها ذهذْ أشبهها وما له• ؛•واز أودْ يازده ؛•٠ نول؛ أما 

ايتتيالعثرة أو عشرة، إحلءى العثرة إياه بعتلثج هنا! إحواننا فول ؤمنه الربا، تنبه 
بالدراهمالدراهم بيع يشبه لأنه مكروه؛ أيصا ^ا عشرة، حمس أوالعثرة عشرة، 

الغنى)؛/ا-ّاا:انظر:ا



أصدبذحنيلفقدالإمام ق الكاش ء،ى المميق  ٢٠٨

فضل

منلأمه ا-لتاومحيرثبه؛ مدة و فته يزاد وما الض، مى يلوم بإ تجرإلأ ولا 
بئثئلا العمد لزوم بعد كاف وما لدلك• الخياومصة؛ مدة عنهِو، حط وما الثمن• 

ههايلإييبمُلإئاااا.

و.ةؤ■عمزرأُ وان ءباسرا* ابن كرهه ولهدا الريادة؛ مع 
أشبجها،وما عشره حمس أو عشره بإحدى العثرة ُعكى< مول؛ أن الثانية الصورة 

قإنه حش عثرة. بإحدى عثرة مول: أن بدل ؤيال. والربح بعثرة ٦^^ ي بل 
عشرة،بإحدى العقرة بعتلث، ثمول! أن المالة هده ق أحمد عن الئوايات إحدى 
حرام.

عشرة،<؟ررالعشرةإح١ى قولهم: ل فمط- الصيغة عل التحمفل هل قائل: قال فإن 

عثرةبغتلئ، كأق يمي• عشره إحدى العكرة الربا يشبه لأما لا، فالحواب: 
٠عنره بإحدى 

فمط؟١^٠؛^ حهة هومن هل الغ لكن قائل: قال فإن 

أيصا.اللغة جهة ومن الصيغة جهة من المع فالخواب: 

الثمنق يزاد ما يدكر أن بد فلا بالثمن بلع؛اقحبثر إذا المسالة هن.0 [ ١ ت 

١(.٠ الكبم)؛/٢ والشرح (، ١٣٦الغي)أ/ انظر: )١( 
١(٠٠ ٢ الكر)إ/ والشرح (، ١٣٦الغي)٤; انظر: )٢( 
(.٦٠٦/٣انظر:شرحالزرىنيضصرا>فى))٣( 



١٢٠٩ببيعامابماتواماسوامتجوالإس( 

الباعحاء ثم يوم؛ن، لده للباع الخيار وجعل بيئة اشتراها إذا فمثلاث منه، ينقص وما 
وعثرة.بيئة ثكون أن وأؤيد ندمت أنا و٠الت 

بيثةعن هي الشري! يقول لا بالثمن يالتخببمر ييح أن المشري اراد إذا فهنا 
والأمانة،الصدق إل أقرب هذا لأن عثرة؛ الباع زاد نم بيثة• هي يقول• بل وعثر. 

أنأؤيد إزأ وقال! الباغ إل ذهب ثم الخيار، لنمه وجعل بمئة اشراه أنه لو وكذللث، 
القصالشري يذكر أن بد فلا يثإبن. هي الباعرت قال عليلثف. أودها ؤإلأ س،انين كون 

منحط ثم يمئة، اشريتها يقول! أن يد لا بل بمثة. فخذها بيثة اشريتها إن يقول! فلا 
عشرون.الثمن 

الباغأتاه ثم والخيار البح وتم بيثة اشراها أن بعد البح لزوم بعد كان لو أما 
بثإنين.عليك أحعلها عندي ولصدافتك لك ولمحثي لخالك نظزا فلأن يا وقال! 

منهحط ثم بمئة اشريتها إن يقول! أن نجاج فلا بالثمن المثري باعها إذا فهنا 
به.محر أن يلزمه فلا ولزومه، البيع تمام بعد كان التنزيل لأن ءثراات،؛ 

قال!إذا إلا بيثة. اشريته يقول! أن تحوز لا فانه البح لزوم قبل هذا كان لو أما 
يانثن•إل الثمن نمصت ولكن 

إقاثريتهابثإنتنرأتا؟وهليقول: 

محنياهن.ا وكل بالواسر، تحر أن بد لا بل يقول، لا الثمن، نقص إذا الخواب،: 
صزرهناك فليس بثانئن• عليها محصالت قال: إذا ؤإلأ للكدبح، واجتنابا للصدق 

•الأحر المثري عل 



اسقضاهامهمهعاسمماسبجءا،بل ٣١٠

ثتمصمنثصلأ ١^٤ لكو قإل ائاو، وأس عل يزد لم العئئ ثمن و1ل 
يأئها.يوف المن مثابله ق لأمه ؛ Jliبزأس؛وتجر أحذْ، قلمه المن، به 

يجمحأبمِسامأبر
علالخاو أنم أوحمل، أو•حماطة، قصازة، مذ عملا! المن ق عمل نإل 

لزمةاآُ.وما اسرا٥ أحمد:تئما هاJ نناءعو1هشهأوأجنة. وجهه، 
هكمحى0لابج؛لآةيب.ءإل^ذلكإلم 

قيمةأن فمعلوم ووصعت، حملت ثم بمئة شاة اشرى مثلا: واصحة هذه ا ١ ] 
الن،اءيذكر ولا بمئة. عل هي يقول! فهل الولادة، بمد ثني ولم ينقمن للم ؤئة، الشاة 

أولأبمأن:دكر

له،فهو العقد، لزوم بعد العاء هذا لأن الئاء؛ يدكر أن نجب لا أنه المحح 
حلهالو الولادة و،اء مثل أيثا ومثله يذكرث،اءها، لم ؤإن بمتة• عل هي يقول: أن فله 

كإالمن مقابلة ق الثمن لأن حذا؛ بحر أن يلرمه لا فإنه منه واستفاد حليها وبيع 
منأبمد لأنه دلك؛ جث ا)أنه أحمدرا* الإمام عن أي: اروعئه« فوله: لكن الزلفخ، قال 

يبق.أن يلرمه لا أنه والصواب الل؛ساا، 

فقعوالتخار، والتولية الرابءحة بح من أهوف الماومة بح كان ولهدا ]٢[ 
يسوم؟من ؤيقول: السوق ق الئلعة الباغ بمج الدثة، به برأ الحقيقة ق اومة الم

\ؤ\وحةإمن أمهل فالماومة ثنم، لم أو ثتت وسواء بقليل، أو بكمر اشراها مواء 
الأمور.هذه سن أن بد فلا سع؛الرابحة أن يريد الإنسان كان إذا لكن 

الض)أ/بما(.)ا(انظر; 



٢١١سعاضابمةواماسواصتجوالإس( 

محاوجار كدب• لأمه شه؛ عمله ي، هز ٢ ^١ عؤ نحصل هال: وإذ 
وهوظاهزكلاملامحوو، والاحر: صادي. لأيه الوجهين؛ انتأ-معليهِفيأحد 

ذلكيه؛ لإ:زب ^٢ لن فلثل ، LiJjفيه لأن أيد؛ 
قورلا يإية وكنوته، موسه ِفي علته أص ما هائبه إليه، به حاجه لا تما العمل 

عليالخال مت إلاأذ وحافظه، محزنه كرى وكيلك واحدا، وجها بؤ، الإحبار 
5ةنهاا'.ق لايزيد دلك مإف وجهه، 

قفل

صأزشتي،أني،أنزخدأما،أن ٧١شص فإن 
الأرشئ الآطاد_،: ١^ وهال وجهه. عق بالحال أنم أرسه، هأحد عانه جى 

منأبمد لأنه أزق؛ زالآئل ^١. عو مؤ؛ همول: مي، ذبجأ ،، ٧١من 
يهوكضض، مص عوص الأرش أف والكنب، الأرش مح( والمرى اللبس، 

أمهل،الماومة بح إن نما: ولهذا الصا«ق؛ ق اشمي باب من، هذا كل [ ١ ] 
يومها؟من، ت ومول الئوق إل الئلعة نحرج أن • وكيفيته 

أنهراى أنه وذلك الثمن،، من، العقد ممام يعد امم، أنه لو قائلي: قال فان ]٢[ 
النح؟عند ذلك سن أن يلزمه هل، مغبون 

اشريتهفيمول: يبن أن مجب حقيقة مغبون أنه المثري رأى إذا فالحواب! 
أنبد فلا منزل. ينزل أن البائع من، فطشت، مغبون، أق العمد لزوم بعد ئم بمئة، 
ثديي.يالتنلية البح مسألة ولهانأا يبن؛ 



اصضاه1هممه4الإئماسبجحتبو ٣١٢

منلأنئيز \ي م ذ;لكو امحزيَللم:زذ ففاJاة الند ض ه 
لايلزمه،أصحاساأ _iJالأنتار لتم التح مص ثإف المح• راذبؤ ولا افن، 

إنأدلك علم لو المقري لأف يلرمة؛ انة والأول بدؤيه• صادي لأية يه؛ ا-قر 
نجرىمحىمح5بيااليزصبؤ، 

ويكذب لأية ؟ر؛ لم بالباقي وأحر المال، وأس بمص حط يإف 
لمرى■يا 

السيارةت يقول أن يلزمه نهل مساومه الياره يبع أن أراد لو مائل؛ مال فإن 
وهكذا،حقيقة، صدمه ا-ائألف، من وصدمن، متونهلة، صدمه الباب هذا من صدمت 

أملأ:دازمه؟
كافإذا وأن يى، أن بمزمه فلا نحفى لا فلا> الئدم أنر كان إذا أما الخواب: 

ثبدفلا حيدا المهندس ؤيكون حفيفه الصدمة تكون قد أحياثا لأنه سن؛ أن فيلزمه ينفى 
القيمة.تنقص أن لابد كاثت مهإ الصدمه لأ0 يبيح، أن فيجب شيئا السيارة عل 

البع؟قام قل يجن أن يلزمه الصور حمع 3، هل التولية؛ بع 3، قائل؛ قال فإن 
يئه.أن بد لا المح ممام قبل أومص زيادة من لزم ما كل فالخواب؛ 

فأولسلعة اشرى إذا مملا هوالصواب، أنه شك لا المؤلف قاله الذي هذا [ ١ ت 
اوينوصارت الئو3، 3، كثرت ثم بمئة، مثلا فاشراها غاليه، كون اللمعة يأق ما 

وردتما أول بمئة اشميها إف ؤيقول؛ يغن أن المال برأس باعها إذا بجب فهتا خمن 
حمن.ساوي والأف غاية، وهى 

*آ أ* 



٢١٢والإيالة( والتوية اماستوال>است بيع باب اسع> كتاب 

فنل

أفإلا مزابحه، أحد۶٠٢ يع لا أحمد! ممال وماتناه، ثسا اسان اقري ءإن 
ثحأوآد م واحد، بثمن مسي اقري ؤإن ماتمناْ. ثم حماعه افرينا٥ يقووت 

و؛نهاأو صودها، يأحد ثا0 أو ثمرتها، مأحد مثمنة، شجزة اف-رى أو ^١، ٠۶؟-^،
اثدىكالفهاا١ا.

حصتهولامحوويئة وجهه، عل أحآريالحال مزاحه، الأصل تآأزادبع 
الناتجةنتش ممن، فته الخطأ زاخمحال الظن، زمهُ الض منه لأف اقثن؛ من 
ُالآخزاء،ظه ١^؛ بخإ مما المع كاذ لإف فته. لخن؛!١ ٣ ^ ١ء 

عليممسلم لأنه الثنن؛ من بحصته بعضه بح جاو جس، من والمووون لكمحل 
معلوموجزوْ أجرائؤ، 

مالماسالصمه، عل مأحدمحا واحدا، ثمنا واحدة بصمه ثوبتن ثإف 
وادزنا نمش، عثهنا ئممسأ الثنن لأف الثتن؛ من بحصته أحدمحا بع جوار 

بعدالحادث الءء يرى مجزى اكْى، من ء مي بمابله لم أحدمحا الصمةلب عل 
الئزاء.

منالذي:كون اللمز لأن انح؛ حئن أي: بجا«؛ كان الذي >روها قوله: [ ]١ 
به-نجر أن يلزمه ولا لماحها قيمون المفصل، الئاء هومحن انح بحد 

وبلعينال يمئة اثراها قد وهو نصثها، وبلع بر صلع مئة امرى مثل: ]آء 
ريالا.حمسون ماله رأس إن الباقي: التحم، ق يقول أن فله ريالا تن بحمالتحف 



اصضاهانيهمصالإئمأسبجضل ٣١٤

نحل

سوُولميخ:بممممنيلإف 
اوعإر0يلكنه علام مى امراه ؤإن محايهم. انه حمهم ق متهم لأيه ١^٥؛ يهن 

'•حموا لا لأيه جاو؛ جثله ؟كذ لم و1ف مرابحه، بيعة قز لم حتله 

تحل

اا-لثالمحر أحمدأل هأعجب اسرا0، ثم بربح، باعه نم شيئا اشرى ؤإن 
ابنندهب هدا لأف بم؛ يا وي اكاذٍ(، اقن من اوح أوييخ وجهه، عل 

واشزة،كالو1د النابحة ق به قينو الماء، ثوعي أحد الربح ذلاؤأ بّثرين، 
،.jaiل أبمع لاك الإنبماب؛ نبتل ء أيد من ئدا ؤس 

فالإنسانالصرابة، عل لا التهمة عل نس إنه مال: أن ضغي الفصل هذا [ ]١ 
يثريفد الإنسان أن ذلك ومض وول.ْ، أيه ق يتهم مما أكثر صديقه ل يئهم ريا 
ئباشرة،صديقه عل يتصدق أن محب لا فهو بعثرين، عثرة ناوي ما صديقه من 
محاباة،فهذه يعئرين، عثرة تساوي سالعة منه اشرى لكنه مانرة، الهبة تبميه أن ولا 
صديقهغبمر من اشراْ لو وهو بعثرين، اشريته ميهول: مرابحة يبيعه أن أراد فإذا 

يهن.أن نجب الخال هن«ْ فمي بعثرة، إلا يشره لم 
وجبيتهم؛محاباته ص اشري إذا الإنسان أن المصل: هذا حلاصة فيكون 

أنهبمعنى والثراء، البيع ق مثاحة أيه وبين ينه يكون أحياثا لأنه يئن؛ أن عليه 
كبيرةألفة أحيه وبير٧ ينه يكون وأحيانا تهمه، لا فحيثذ محابيه لا وأبوه أباه، محابى لا 

يئن•أن ند لا فهنا أحاه، فيحاف 



٢١٥والإقاثة( والتوليه واا>اساة الرابمة بيع  ubاسور هتاب 

الملك،هدا بؤ حصل الإي اشى لأيه وحدْ؛ اكانج، الإحبارلأمحن وقور 
ا.فيهال لوحير كإ وحده، به المقتر يجار 

فضل

لأثهصحيح؛ مالبح المال رأس س باكؤ أتم الباَع أف للمسيي باق مإل 
لأوبح؛نطها بالزثاء ه ^ كاشرثة، صحه 4ثة مالإ اقن ق زاد 

OjJAtJبه مبيعا كاف ائال، رأس باق ءإدا الربم، س ءررْ وما ماله برأس با؛ لأيه 
َ

ثانيةاشراه ثم خمسة، فربح عثرة، بحس وباعه بعثرة، كتابا اشرى مثاله ء ١ ت
مرابحة!يسعه أن أراد إذا فيمول واحد، ثيء عليه المعهود لأن الريح؛ يمْل فهل بعثرة، 
يعقره؟اشراه ثم عشرة، بحس باعه ثم اشراه؛عثرة لأنه بحمة؛ اشريته 

بحمة.اشراه إنه مرابحة! باعه إذا يقول الربح، يسقط أن يد لا بأنه القول فعل 
سيلعل أحمد من هذا إن الموقق! يقول لكن الثاف، الثمن س الربح يشل 

اشريتهثم عثرة، بخمس وبعته بعثرة، اثريته ؤيقول! محر أنه يعيي• الأستحاب، 
مرابحة؛عقرة.عبك وأبيعه يعقرة، 

الثالبالثمن الأحبار عل يقتصر أن فاله الوجوب، نبيل عل ليس هدا ولكن 
الملكبه حصل الذي الثمن هو هذا لأن بعقرة؛ مرابحة علميه وييع اثريته. فيمول! 
الأمحر.

ا(.اكرحامد)أ/؟<)ا(اظر:



صضاصهميصالإuماصبجضل ٣١٦

عزصةلكذ وبأ لأثه علته؛ ثص ذلك، يله المتع، ود اكري امحاز ؤإن 
لأثةله؛ خيار لا انه الخرقي كلام وظاهر اشن• بجميع واجدة لينعة الثراء 
مالممحتا لواشرى كإ جياو، لة بجت قلم بدمنه، له نحصل بم المتع ريي 

الربح،مث؛ وددرْ ماله برأس بل؛ لأله له؛ خيار محلا الباَع مأما صحيحا. 
يفعل،1اولم وجهه، عل وا-اتاو الإحثار يلمرمه ما نائر وق به. عمد ما لة وحصل 
عثردس للمبيع ليس لأية المنح؛ وب؛ن به اقري بأ أحية مح، كرى اٍ 

عمدبهل١أ.ما 

عنزبأحد إنه ت للمشتري ونال مرابحة وباعه بعثرة كتابا اشري مثاله [ ١ ] 
أوباطل؟صحح السع فهل عليه، هوكدب الأل. 

عثز،يأحل أحده ثاء إن الخيار وللمشري صحح، أنه يرى المزلف الجواب• 
وحفلهايالئيادة عثه ئ هن ١١قال؛ ولهدا وغشه؛ عليه دلس لأنه وذلك ثاءردْ؛ ؤإن 

بجمعواحدة لمنعه الئزاء كال ربجا لأيه ٠؛ ع1تهأ *ثص قال مم ^١^^٠ 
اقنَاا.

،jJb^4وة مححصل بثمن المع رجي رُإثأئ له؛ جيار لا أنه ؛ ايرشر كلام وظاهر 
خيازفلا الاع به الد.يكدب الزائد ط إذا مول: الجرش أن دللمبجتقخثات<اض: 

لهأن المحح لكن له، خيار فلا أقل بثمن الأف الح للمشري حصل لأنه له؛ 
اثري.مما باكثز واختر كدب الذي الباغ عقوبة إلا هدا من يكن ولولم الجيار، 

(.١٣٦/٤اكي))ا(انظر: 
)آأ(اظر:خصرالخرفى)ص:يآذ



٣١٧صاماسواماسوامئوالإقائا( 

الثمنوأحد0 المنخ، يى محن انه هعنه يئ، هلم ؛ j4سثن؛^"افراْ ؤإن 
محى،ه:وقهاوضأؤا.

بهاقري الذي افى لأيه موجلا؛ باشن وأحذه المسخ ية؛( هن وعنه! 
ثلفبعد دلك علم نإف المدو، ي زيادة اليد قانثة له، صمة والتأجيل البائع، 
ا.الأ-حلا بمدر ، Jlilحبس المح 

محل

ررايات!^^، Ajمميه أكثر، وآكمن علهلتا، هال! ثم بمن أحن ؤإل 
محئقزمف،ممحللأله/في

•يرح لإ كامحاوبؤ مح؛ي، إلا 
منةS->؛>J لثا لاثه ^٠؛ نإلأ هوله، مل بالصدق معروها كال !ف ؤالئاسه! 

يمينه.ْح الأبخي محول والمول ائتمنه، محمد ا،لرابمحة ِو، 
لإمار١ْ^، يندقه P نا ئ به أ^ام نإذ هنُله، قو لا ثاكالة: 

بالتأجيلمحر ولم بالثمن وأحن موحل يثتن اشراه إذا أنه واصح هذا -ا ١-١ 
بالأجل،أحده شاء إن فهوبالخيار بالتأجيل المثري علم فإذا غاس، أنه شك لا محهو 
ينالخيار له أته فالصحيح الثمن، يزيد سوف بالأجل أنه شك لا لأنه رده؛ شاء ؤإن 

و•مه.حدعه الحقيقة ق البائع لأن موجلا؛ بالثمن ياحذْ أل وين البيع يمنخ أن 
jV  :اكولالأئل:لأمحلإلأقة.ثلاثة



سقضاهاهمنيصالإئماسبجمحل ٣١٨

والأمانة.بالصدق تعروها كان إذا بينة بدون يقبل والثاف• 

والثالث؛

ذلك:مثال الية، عليه ام أن الأصل هو ه! ية إلا بمل لا كونه أنا 
خمسهوالثمن غلطت إق وقال: عاد ثم عئرة. ثمنه إن ومال: مرابحة الكتاب ؛اعه 

لكنثرده. أن ؤإما عنز، بخمسه  L>-Ij<0أن إما للمشري: هلتا قوله قبلنا فإذا عثز. 
الثلاث.الئوايات فيه هذا لا؟ أو الباع قول ثمل هل 

عشر.ه يحمانراه أنه ثشهد سنة إلا أخطا أنه يقبل لا أنه • الأول الرواية 
المتزيلأن فلا؛ ؤإلأ هوله، هبل بالئدق تعروها كان إن الئانيةُآ': واوواية 

للغلهلالمدعي هدا كان فإذا بالثمن. ق أحل قال: الذي هو لأنه أمتن؛ أنه عل يحل 
منكاشريته قال: الذي الشري أن المؤلف ذكره ما ووجهه ثتنة، بلا قوله قبلتا امينا 

هوخمسهوالثمن غلطت إق البائع: قال فإذا ذلك، عل ادتمنه قو المرابحة. مع بالثمن 
كانولو ال1مان، من بد لا لكن بينة، بلا قوله يمل أمتن فهو عثرة. من بدلا عثر 

بالصدق.ئعروما 

ئلذلل؛،: مثال ا؛تداةممو.ها، لأنه ئة؛ ولوfu، محل لا أنه الثالثةر٣ا: والئواية 
خمسهوالثمن غلطت إق وقال: عاد ثم ؤيالأت. وهوعثرة مرابحة بالثمن إياه بعتتلث، 
عثرخمسه كان الثمن أن شهدت والبثتة بيتة، الباع فأقام بينة. أقم المثري: فقال عثز. 

الغنى)إ/:؛إا(.)ا(اظر: 
اكي)أ/آأ؛ا(.)أ(انفلر: 

الش)إ/آأإا(.انفلر:)٣( 



٣١٩ستواماسوامئوالإق1لأتا 

أليعنم ثم الهع وقت ، ٧١أ-حلموه اiشرى! ممال سثه، بمبول يلنا هإل 
ءزيغ نا عق ثه لإ:فن أم، أن قإف ، ١٧١^ ممل أكؤ، ؛شهأ 

الع4أ،علغ إدا كا،كري عن،، ثة فذ يلم عالة1، اقن :بمدا عمد لأمه ^؛ ٨١١
.١^١١خال 

أقامأنه مع محل لا ولماذا بعشرة، المثري ؤثأحدْ بالثة، ولو يمل لا إنه ت المؤلف، يقول 
ئة؟

عثرة،إنه يمول: الأزل كلامه إن إذ الئة؛ ثكدب الأزل كلامه لأف ١^: قال 
أنياشك، لا الرواية وهده مكيب،، فهو به، ثشهد والبينة عشر خمسه أنه يدعي والأف 

واردوالغلط غلطت،، لكي هذا ;، Jiiأنا ت يقول فهو يكذب، لم لأنه حدا؛ صعيفة 
ءز،كلإنان•

لكنمقبول، قوله فإن والأمانة بالصدق معرومحا الباغ كان إذا أنه هالصواب، 
عشز،هوخمسه الذي الصحح باكئن ثأخذه أن إما للمشري! يقول وحينئذ سمينه، 

ثنيه.أن وإما 

؛،J،،Lp؟■باقل؛ثا الثلعة وحديت، إذا للمشري؛ البائع قال إذا ئائل• قال فإن 
وجدت،؟تما بأقل أعطيكها فسوف 

العلم•إل محل لأما الراجح؛ القول عل به باش لا هذا فالخوابؤ: 
البثتة،المثري جرخ إذا إلا تحلف لا فإنه ببمة اياع أقام إذا أنه الصواب آ ١ ت 

عادلةالثثنة كانت، إذا أثا مجروحة، الئة كانت، إذا بية بلا لأنه:بى تحلفه؛ أن فله 
،.تحلفأن حاجه فلا 



اسقضاه1يهمه4اسمماسبجص ٣٢٠

jJj  ا1شري -؛و حلث )J؛J ودئيدلة يأكوتحا يوصه لم لأيه العمد؛ مخ
ظناالثمن -ندا ياعها إيإ البائ لأف الربح؛ من وحظه به، علط ما إعطائه تع موله 

خيار^ ٨٥بدلك المئري أحدها قإدا منه. النمصان صزرِق معليه ١^، رأس ١^ 
مماوالمنح احتاز ؤون ئه. علط ئا اiشري بالتزام الصرر عئه زال مد لأية للبائع؛ 
ومعالدي بافن لة بدلها ئد لأية ^؛ ٠٠٥١١نمط عنك، الزياده أنقط  Ijiالنايع! 

ثوهالفد،ؤوامحاااا.

شد
مِْ.  الزا:ءم زممه به، اشوى الدي الض يمثل الإ ص الئنو: زج 

أ.لإع،رثظاتيتة؛يحةلإدبمنا0 
زلاد١^، م بخب الدى اقى وم الزيم، قع بأس ولا أحمد: مال 

١^٢•لأف ؛ تاطj نالإع بملي م فزن ؤكون;غلوئا. ١^؛ ءو عف من 
محهول.

اممنابعا حدها ت غلط أن بعد للمشري البائع مال إذا يعي؛ صحيح، هذا [ ١ ] 
زال،قد الضزر لأن المنغ؛ من ئتقذ لا فإنه المنخ. أريد أنا الشري: وقال عليه. 
بأس•ملأ ابم حيث ليايع ثأديبا الثنخ س الثري بمكن أن القاصي رأى إن لكن 

للأخر:وقال بعثرة ىا؛ا اشترى مثاله: الأل، برأس ي هو ١^ لإع ]٢[ 
وئالثان الشري لأن بذلك ونمى بعثرة؛ بعته أي: ثوليه. الكتاب هدا بنك 

ثولية.سس فليلك بحده؛ وصار الأول المثّري 



٢٢١سعامابماتواماسوامئوالإدالآ( 

أمالهيشه ١^١٣ بتع لأف المرابحه؛ من أنهل عندي المثاومه ت ياو و
مح،نئغإلٍىائفيصاوظ'ل

^ظزنتيام،بجتيشيمحضاتيس]\اقولح■ 
فيهااحتلف المسالة هذه العمد،،، حال، علمه مذ بد ولا 

لأنوذللث، العمد؛ تبل معلوما يكون أن بد لا بالرمم البتع إن هال،؛ من فمنهم 
غثروص بالرُم أبينه أنا قال* فإذا مرات، عقرة الثمن من أكثر عليه يرمم ربإ الايع 

غزر.فيه محصل أنه  iljiSلا فإنه معلوم. 
يوجدك،ا مؤولة حهات من الرقم كان إذا بالرقم البيع نجوز أنه الثاف؛ والقول 

فليسالمؤولة، الحهات، كثها والذي الثمن، عليها نكتوب فالأدؤية الأدؤية؛ ق الأل 
محاالراّيح القول قمار علمه، من بد لا فهذا المائع، بمعه الذي الرقم بخلاف غرر فيه 

به.بأس لا فانه مسوولة جهات من موضوعا كان إذا الرقم أن المألة هاوْ 
لأنظاهر؛ والفري، يمح، لا فإنه مؤولة جهات من موصؤع غثر كان إذا وأما 

فيهحصل المائع من كان ؤإذا التلأم،، فيه أمذ فمد مؤولة جهات من كان إذا الرقم 
هو،ما يدري ولا مثلا بورقة نمر وهو برقمه• الثيء هذا بنتلث، قال؛ فإذا التلاهمج، 

عفلمم.غزر أنه ثلث، فلا 

البيعمن الشري طمأنينة ق أبالإ فهاوا مؤولة جهايت، من مرما كان إذا أما 
هن|ا.ق ثلثط ولا يالساومة 

أمهلالمساومة أن لآمحهأممئ وصدق الزايحت،، من أنهل عئدي ارالناومه قوله؛ 
نيادةمن حمل ما ؤستن، الثمن، سنن أن الإنسان مجتاج صعبة المرابحة لأن المرابحة؛ من 



اصضاهاهمهمههالإئماسبجضل ٢٢٢

^؛؛^٠صاحمه من أحدمما اقري ثم ُعئرين، يوثا اقريا وجلين ق وقال 
بعثرة،نمثة اقري لأثة وعفريى؛ بإحدى المرابمي تجرو قإية 

عثزلاُ.بأحد ؤنمثة 

فضو

يقول!أو كدا، ووصيعة به يبح ثم المال، برأس بجر أف المواصعة! وبح 
مصله.النادحةتي حكم وحكمه عثرة• كل من درهم ووضعة 

عترة،كل مى دنهم ووصتعة يا بنتك ظ، فه مال رأس مادإ ثإدا 
ج:١^ زئشز ١^، المطوط لأف بمنوذ؛ iاقن 

يزجنا،عثز أحد كل من الحط كاف عثزة، لغل دنهم يوصيعة ثاو ؤإف 
••••••••••• درهم؛•• مى جرءا عثر أحد مذ أجراة وعثرْ والباقيبمعوف يزجنا، 

جهةس حطر فيها المساومة لكن مراثحه، البح ي سبق كعا ذلك اثتة أوما مص، أو 
قآفة، لها تمنها واحدة وكل بمنين، ؤيقول! بمئة فبمرتبما الثمن ل يزيل* الباع أف 

الغلاء،وزنن بمترتبما رب،ا فالراثحة والراثحةٍاآمةوقا، الازمةَلفاآفة، الواؤع 
يشرىلا اكري أن ربما اكاومة لكن ؤإذا غالتا، الثمن سيكون مرابحة ؛اهه فإذا
الحاصر.بالئعر إلا 

قاعدةفعل ؤإلأ المؤلف، ذكره مما أمهل وهدا وعشرون، واحد فالحمح [ ١ ] 
ميس،اسريت، ثم بعشرين ثريكي مع اسري.تا المرابحة! ق يقول أن بد لا المؤلف، 

وجئرين•بإحدى ثريكمح، 



٣٢٣سواماسواصكةوالإتاىت( 

عثزأحد كو من يؤو0 عتوها، من لكل دنهم، عثرة لآكو محال؛ إدا لأمه 
^٧١'.اطمبجا،وكول لكف ئزة م من ماو: ^١ دزفأ. ينمى 

نحل

سمنباعاه يم j*^^، نصمه آحر واشرى مشنة، عد نصف اقري ؤإذا 
حتبعل، بئتهثا ثكون عنه، عوض لأيه يصمان؛ ينه،1 محاشن مساومه، واحد 

والأحرى؛الئواس؛ن؛}و}ف. يىكدوكِقإحدى مزايحئ، باعاْ نإل فيه. مذكنهها 
ئماتلةل اقن قفي اوايحة محغ لأف أموامحا؛ وووس محير عل نمحا حمص 

وجهالاحز والموو نصمان. ينهإ انه واحده— —ووايه اأدهن، وقيل! 
مخهُأثوم

الطريقةإل عنها العدول ينبغي وليلك صعوبة؛ وفيه حثاب، إل محاج هذا -ا ١ ا- 
كلمن درهم بوصيعة لكن فإذا عثرة. كل من درهم ووصيعة  ١٦٢مك يقول؛ الأول 
درمحا،واحد كل من حد ثم هنا، وعثرة هنا، وعثرة هنا، عثرة صع يقول! عثرة 
يعون•محمى 

الأولالعثرة من النص؛عة فاحد عشرة. لكل درهم وصيعة قال: إذا ولكن 
الولف،قال كعا الحساب يظهر حتى وينقص ينقص ئم وثعانين، تسعة فيبهى يرمنا، 
إنثقول: أو لما، نحرحها والمقاJالة الحر يعرف جثي حاسب، هناك لكن إذا ومحتاج 

أول.الثافخ أن وأظن ثدهب، وثركها نادرة، معاملة هوه 
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محل

أداَلررتن قاو: عُ س الض ض و/ة ئ حب؛ الإع اةدمِفي ثإيالأ 
ثاينناخة،إلأأفكداثنالماةة«نثاةأئوداثذ النُعثنوتينم مثا:بمتثأداوه 

علبعوض ايك مل لأي بح؛ أي وعنه؛ الرواه• أصح ق ئح وهي 
أوق؛لكلأوو، ، I__l5s5الراضي وجه 

أوالبائ؛المثري كان مواء العمد من وقع ما عل النادم ت يعي النائم إقالة [ ١ ] 
علموافقته يعيي• ؤإقالته؛ يندم، ثم يثري، أو يندم نم الثيء، يبيع قد الإنسان لأن 

بعتكأنا للمشري! وقال البيع عل وهونائم البيع بعد الباؤع جاء فإذا الملمح، طلبه 
النبي.لأن بملمخ؛ أن للممشري الأفضل ثمول؛ الملمخ. منك أطالب نائم وأنا هدا، 

افُني؛ةءبمثهأقاَو أن ذالث»سأداومقا(اوالخيمف 
الماةة«اُ:زم 

بحثبولهدا للمقيل؛ حميدة كون فالعاقبة للنادم الإقالة ويعت إذا أنه والغالب 
جاءإذا فمثلا للممقيل، حر فيها صار الإقالة وست إذا أنه ا،لحاملأت من ثتما ما 

كثرةوقائع حصلت فإنه فأقاله يقيله أن البائع من ؤيريد نيءم إنه وقال• للبائع المثري 
للئشريبالية والعكس أقالها، الدي لاJاإع الخز هزا تكون شها، الئلعة؛زيد أن 
لأحيه.والإحسان الأجر من فيها ما مع 

وابن٣(،  ٤٦٠رقم)الإقالة، غفل ق باب السوع، كتاب داويت وأبو ٢(، ٥ ٢ أ/ أحمد) أحرجه )١( 
ظ^بمئ.هريرة أي ث ■حل• من ٢(،  ١٩٩رقم)الإقالة، باب التجارارت،، كتاب ماجه; 



٢٢٥^اماسواملةوالإق1لآ( 

٩١زلأف مضه، ؟ونول لا  ٩١زثع إخم1ئا، محوز  ٩١و  ٩١لأف 
؟٩تممدئ وَلأي !^، ٥١١ص  SijIjاف،عئزته« ررأهاوه ؤمنة: والإراله،  ٣١

هداهعل بالاس_،. محا ، ^liL، ٣١به بمقد لا يلمظ ومحصل الأول،، 
الأول*باشن وسمير شمعة، ^١ يب ولا مضؤ، قبل المتع نجوزل، 

الأحكام،هذه سعكز الأحنى وعق ►ئنث، لا هاقال، يبيع، لا حلمن ومذ 
ممضحصت، لأما يؤ، ثممدئ أما أصحهإ ^(، j-4عل هإثه الثمن، بمش إلا 

الملك;اتامى؛لآينلكذ ءإذأُاو.أةنث'مص، اقنئألمو، 
محئللم;ئًبنم.بنمحا'ل

فهلوحلمه، البيع مخ صاحبه من مطلمت يندم ال-بايعين أحد أن الإقالهت [ ١ ت 
محا؟يعكر أو بيعا هدا يعتبمر 

دالإخماعاستدل نحمذانثئ ا،لولف ولهدا مخ؛ أنه شك بلا الصواب الخواب! 
مسائل:سي هدا وعل غز، لم ولوكانثبما بالنم، المخ جواز عل 

للآخر:أدإتك.مول المقيل فإن ^ثش:أمامحلبمللأبمقد؛هاتي 
تشبههي وإو،ا ملك، إل منك مل لست، المسالة أن يعتقد ْسهءا وكل خنك. ت يقول ولا 

الإبراء.

بحدإلا الثيء بح يجوز لا أنه لنا سبق وقد مضه، قبل انع ل يجوز أما والثان؛ةت 
المشرك؛؛نالملك ففي ئنعة ما يجب لا وأيئا المبقى، تبل يجوز والإقالة المبقى، 
الصبهال،ا ياحد أن يع لم الذي فلملاحر ثالث، عل يصته أحل-هما ؛١٤ إذارحلين 

علميهإ_اع لليي انشري حاء ثم يصيبه، باعه بأن إقاله لوكانت، لكن بيع، لأنه ؛الشمعة؛ 
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اآسعاشبميب هدا يرجع فحيثد فأقاله، تحنى• أن وأؤيد ند>مت، إل وقاوت ثصتبه 
منإليه انممل لأنه بالثنعة؛ يأحده أن لشريكه فهل الشريك، هو الن«ى الأول للباع 

ق.ليس هدا لأن لا؛ الخواب: الثزي؟ 
فمثلاشيثا، منه يأخذ لا فإنه أقاله، إذا أنه المعى الأول® بالثمن ،ائتمدر قوله! 

ندمتأنا فلأن، يا ت له وقال للباع الثّرى جاء ثم بعثرة، الكتاب هذا اشري إذا 
علميكفارد يدنهم، لكن أهيللث،، ماغ، 'بمدي ما أنا الباَع• فقال تحني• أن أريد 

تحوز؟لا أو تحوز هدا فهل درحا وآحد تسعة، 

منوأثل الثمن من اكم محع أن باز ببما ولوكان بجوز لا إنه ؛ ١٠٠٥^يقول 
الثمن.

بم،ض:هلمحوزالإئلةبأومناكنأولأمحوز؟لكنهذْ 
أنيريل• ليس والقيل جدا، بعيد فيها الربا محنءور لأن محوز؛ أنها والصواب 

رجبابن هذا قال كإ بالعكس أو يتنعة، عثرة ياحذ بان الإهالة هذه عل يتحثل 
يعني!الئ؛ح، عل اليوم الناس وعمل بعيد، فيها الربا محادور أن فواعده ق ^٥١^٥ 

إلااهيلمك لا الباعت فيمول أقلني. تد.مت أنا ؤيقول! للباع المثري يأق ما ممرا 
وكذا.بكذا 

نل.متأنا وقال! الباغ إل المثري جاء ثم ينال، ألم، بمئة بيئا منه اثري مقلا 
اليومالناس فعمل ؤيال• آلاف، بعشرة لكن أهيلمك، نعم الباعرن فقال تقيلي• أن وأيند 

لأينرب)ص:-ه(.)ا(اماءد 



٣٢٧ص)بمببيعامايمواماسواسوالإس( 

فالغالبالبائع إل ردت إذا السلعة ولأن الصحح؛ هو وهدا جائز، وأنه هذا، عل 
الياغ.عل صرر ذللث، ل فيكون ينقمن، أما 

بائعا،يعكر لا فاته فاقال يبع لا حلمح من أن هدا عل ويرسب، الولمإت يقول ثم 
عاليه.حشث، فلا 

الذي؛؛٤صاحبه جاءه نم شيئا. اليوم أبح لا واش قال؛ رجل السألةت وصورة 
صحح،وهذا بينا، لينت، الإقالة لأن عاليه، حنن، لا فإنه فأقاله، أقلني. وقاوت عليه 

واشأعاللمّ
Xء أ* 
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^اباحتلأقائساض ب ٦
إ* أء *  إ

ضتنثود اين ص ئ محالخا؛ ئاص زالظئه اقن، قدر و اخلفا إذا 
بض،قائأ ؤفيز:هاظوالإع \م ص )^١ قاَل:\ب.ك زئوو 
نأخمأررمحالما® لمظ! وق ماجة. ابن روا0 البع® أويمادان البائع، مال ما ياكول، 

الباغ،يمحرْ عقدا يدعي والمسرى المقري، ينكره كمر بثمن عقدا يدعي الباع 
يمينه.نع المنكر ؤ}ا والمول 

الباغ،قال ما ااموJ( جعل الؤي لأف الباَع؛ ويدأسمين 
كذاج_،به البداة ص إَتي، الميز نخز محالفا ١^١ لأي أمى، بمه 

وقالبمئة. بعتها الاع• فقال قائمة الأف لمعة الكاس إذا ائسألة صورة ؛ا ١ ] 
المشري،به يقبل أن قاما الباغ، قول القول أن عل يدل فالحديث ُث،اذين. بل المثري! 

يعي!، أويمتادان®ر الباغ، يال، ما ؛رقالمول الحديث،! ق قال ولهدا يرادا؛ أن ؤإما 
قالوالثري بمئة. هي قال! فالباغ يرادان، فاضا الباغ، يقول المثري يقيع لم إذا 

رقمقائم، والح البيعان ا-محتلف، إذا ياب، الٍيؤع، كتاب، داولت وأبو (، ٤ ٤ ٦ / )١ أحمد أحرجه ( )١ 
والنسائي!(، ١  ٢٧)٠ رقم السعان، ، احتالفإذا حاء ما باب السوع، كتاب والرمل.ىت (، ٣٥ ١١)

التجارامت،،كتاب ماحهت وابن (، ٤٦٤٨)رقم الثمن، ل التايمز احتلافج باب البيؤع، كتاب 
ن.بمئ.عود مبن اممه مد حدبثج من ٢(، ١ )٦٨ رقم محتلفان، السعان باب 
عود.مابن يدرك لم افه عيد بن عون مرمل، ث حاو هدا الرمال.يت قال 



٣٢٩هاساّ)0باسام1بمتيا 

م،هر عمدا يدعي لأمه والإيات؛ الهي بق امحن ابمإِفي وتجب 
لأل^١؛ ُعتة وكد ُكدا، بعته ما والله همووث ^؛ ٥١ؤيثدم عليهكا، ميحلثن 
١مصل إل أهرب لأيه واحده؛ يم؛ن ومحفيه ^،، ijأمتا اليمين ق الأصل  ;؛،٠۵٥١١

يمئ.هلا الأحر مال بإ أحدمحا رصي ؤإف صاحبه، مال ما لرمه أحدجتا ثكل مإف 
وصلئد لأئه ^^٠؛ ٥١١عل أجثر الأحر مال بإ أحدجثا رصي يم حلقا، نإف 

الفنحأف ذيئفن الفنخ، ميا زاحد ه0قل م;نصا ثإذ اثقاة، ئا إي 
نكاحهافتة لتغم، ا-ق لمعيرإممبمائه ينسخ وإد،ا صحيح، العمد لأف للحاكم؛ 
ا^دفيل١ا.ثالأثل اول!ان. زئجما اأزأةإذا 

لمؤإن فداك، المشري قبل فإن بمئة، أما فيحلف الباع، قول القول فهنا ُث،انتن. بل 
إليه•ردت بمل 

المدرحدا إلا ملكه عن حزحتا القالعة أن مث لم أنه للباغ القول كون ووجه 
المشريهال أوبعا الباع قال بعا ثثهد ئة هناك كان فإن بينة، فيها ليس والسالة ا،لعق، 
قائمة،الأن والثالحة بئ؛هاا بيتهها ررثس يقول! الحديث، ولكن يمتن، بدون حا عملتا 

عنحرجت أقرأنما إفا ١^ لأن عليه؛ قهرا ايايع بلك عن يخرجها أن يمكن ولا 
الأولأن القياس عليه دل، ما عل دل، فالحيين، بثعانين؟ا تخرجها فكيف، بمئة ملكه 
الباع.قول 

الباع،قول القول أن الراجح فالقول الأحر بقول أحدهما يرض لم إذا [ ١ ] 
والمدمس،الثلحة، يرضأحن. لم ؤإن فل.اه، المثزي رصي فإن بيئة، باعها أنه فيحلف، 

(.٤٤٦/٤الإماi،)انذiر:ا
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دجن^ةإتهةا.الإح« ءرأو الئئ. لموو 
ثمنق ' ا•حثلماا وقد مس، بن ^، JciiSuزواه منعود ابى أو سياقه وق 

امملأنة،لإنتدزاك مح زلأت ١^٤. وث أذ أزى قإو الأئنث: مماو نبح، 
المعستؤ.رد ائنة 

قفل

قنحلألأ ز:أطن1؛ ظاهنا ظد الفنخ أف أخمد ■^،٢ ظاهئ الثانحي: ق1و 
الئلأنة،لإنتدزاك 

الإثبات،عل النفي يقدم أن بد ولا ؤإئبات، بنهي يائ أن بد ولا يثحالفا، أن بد لا 
دليل.عليها ليس أهوال هده وكل 

وافهت يقول والمشري بمئة. بنته ؤإما محامح،، بنته ٌا والله يقول• الثاَع فْملأ 
تيقول أن الباح فيكفي لهدا، حاجه لا ولكن بمانتن• اثميه ؤإنعا بمئة، ما 

يكفىالمشري وظلك هدا، يكفي بمئة. إلا بنته ما وافه أويقول* بمئة• بعته لقد وافه 
القمري،به محصل فهدا بثإبن، إلا \شئآيه ما أووافه بمئة، اشميه ما وافه يقولت أن 

والقولحاكم، إل حاجه ولا البح، يرادان حيثي ذلك عل منه،ا واحد كل حلف فإذا 
بالحاكم،إلا بينهعا المصل يمكن فلم ثنارعا إذا إلا بصحيح ليس حاكم إل بمتاج بأنه 
هو؛4 فالمقصود قيل إذا والحاكم الصرورة، باب من الحاكم إل الدهاب ممون فهنا 

القاصى.

حصمه.ْع أي؛ [ ١ ] 



٣٣١احتلالاماسق( رباب اسع هاب 

وباطط؛ظاهرا يئفد البائع يفسح ظالنا، كاف إل الفري أل ا-ئامح-، آبو واحثار 
١□^؛كاذ ؤإذ اكري. أنم ثن ي الفنح، ئثلك ط، انت1اء ض بمتزة 

سسُ،,َدَنلك

مح,1ء؛ضان
فضل

روايتان؛نفيه المح يلف بمد احثلثا ؤإن 
اكالفلا شرع الإي الش لأف الإغ؛ ؤ:فخان بمالخان إخإ:اخا: 

قإنالئلتة. قيمة رد وتحب محثشنغ، ثلمها، حاو منجود الئلعة تام حال 
ادعاهما عل زادت نإل يصماتتا، موصونا مثلها، قيمه وجب قيتيها ق احتلما 
ا.القيمهل ووحتن، نمط الثثى لأف البائع؛ 

ؤإنباطنا، يشيخ لا حقه ق العمد فان كاذبا منهعا كان من أن الصواب [ ١ ] 
عئؤئلاض عند في،ا م؛ للمثزي، والثمن البائع إل المح وثرد ظاهزا، ثمثخه كنا 

حمه.ق يشيخ لا الكاذب 

المشري؛وقال متة. إنه البائع! فقال الثمن ي احتلما إذا فيعا المسالة ^٥ ]٢[ 
عليهيحك لأما ثهاء؛ يمه ®وجب الوك1 يقول الئنعة. تلفت أن يعد ث،انون إنه 

تساويأما وحدت فإذا قيمتها عن ؤيال وكدا، كدا صمتها أن عل محممق بالقيمة، 
تعطلهأو وخمين مئة الثاح نعطي فهل بيئة* إُبا يقول• والبائع وحمستن ثئة مثلا 

فمط؟ادعاه ما 
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أ.هاو^ لأيه يمنيه؛ خ الشري ئول هالمول الصمه ق احتلما قإن 
ابوثكر.امحاوها يمينه، نع المثري ل هن المنل أ! ^١^١^١ 
فوفوحمسين مئة قيمتها أن ُعلم إذا الشري أن لثعلم اولأ• ابواب*' 

واضح.وهاوا بمئة، يأنما للباغ يمر 
ادعاْ؛ما عل زادت ولو قيمتها يعش الباغ إن ! ^؛٥٢٥الولف يمول ثانيات 

الثري،قول ق ويانون البائع قول ق مئة هنا والثمن يالتحالمح، مقل الثمن لأن 
عاديا،إتلاها البائع سلعة اتلف، الآ0 المثري وكان ممهل، التحالف، يعد الثمى فهدا 

ماعل تالفه قيمتها زادت إذا وعليه ثيء، هذا من النمس وق القيمة، إل فرجع 
بينهمام البيع لأن وذلك ادعاْ؛ ما إلا البائع يعطى ألا قشعي الثمن من البائع ادعاه 

البحالأف د٠ولت وحينئذ البح، إمضاء ثعدر عند إلأ للتفامخ وعد.ل ولن هذا، عل 
إذاالشتري إن ئلنا: وك،ا مئة، وهو به، أقززت ما إلا ^ ٧١أثما لك وليس ماض، 

البائع.بقول يرصى موف فانه المائع العام ما عل متزيد قيمتها أن علم 
هذايمينه" ح المثري هول، هالمول الصمة ق احتلما ررهإن رِمحذاإئقت قوله ا ١ ] 

يمينه.مع قوله فالمول غارم كل أن افديث عل البينة والماء.ده غارم، لأنه صحيح؛ 
المألة.أصل ق الثا;يةرى الئواية أي: ]٢[ 

رنمنائم، والمع الميعان احتلم، إذا باب او؛وع، كتاب داويت وأبو (، ٤ ٤ ٦ / أحد)١ أحرجه )١( 
والنساتي:(، ١  ٢٧رقم)* السعان، احتالف، إذا حاء ما باب السوع، كتاب والرمذي؛ (، ٣٥ ١١)

التجارارتلأا،كتاب ماجه؛ وابن (، ٤٦٤٨رقم)الثمن، ق اكايعن احتلافج باب الميؤع، كتاب 
جنبمثئ.عود مبن عبداض حدين، من ٢(،  ١٨٦رثم)عنتلفان، المعان باب 
عود.مابن يدرك لم اش عبد بن عون مرمل، حدث هاوا ت الرميي قال 

الغنى)؛/آ؛ا(.)آ(اظر: 



٢٢٢باّرإابائلأدامابمتي( 

التحاوف1،يئتغ لا أية ثثمهومة إعسه«, هائم رروالإع ا-قديثت و لقوله 
١^و زامحلفا بض، \_ إل ايع اثتقاو ي اضثا زلأي :1^1، نغ 

تامنع هدا ترك ؤإيإ النكر، يول، والمنل( المثري، ؤينكره البائع يدعيه الإى 
بج؛،ن؛اضبممحا.\ص/لإص 

هوهلل،البا,ئعت مماو ١^٠٢،، 3، احتلما مم ُع4_،، أوود المنح، مائلا نإف 
ئمحتزاوئ اقتغ، هد الج لأو اءع؛ هزل هالمزو ي، ص المثري: ذئاذ 

وم؛لِقلأما يمنرلتهتا؛ هووثتهنا المنبايعان، ماث، ؤإف لاعر. المثري لهايدعيه 
بئائيع كاف ؤإل الد-مى. ل كالت٠ين المزرومث،، مقام فيها الواريث، هقام ١^، 

صاَلخاكا1الكين.ثاهدان، لأَبجا زكت1ينمحالثا 

نحل

هوتل هقال،: ُألمج، العلمي هدا بعتلئ، يقال،: المح، ئدر احتلماِو، ؤإن 
 ،_j ثالقزوJy  ،١^:هاخش، ١^، لأ?هثمحج م؛ ص اوح

لإ.لإاياخاوئاِفيمضاأا.
واحدكل حلم، ^١.!،، ١١هدا بعثتي بل هقال: العلمي، ٥^٠١ يغتلئ، دال،: ؤإل 

ظو:دايثعيميأظ،كاف ميامئأنمةخائ،لإإذ 
يِوعمم/كلك،،.................

فمعالومواحدة. عر ل البائع: وقال، علمنان، الع أن المثري ادعى إذا هذ [ ١ ت 
منكر.لأنه الباغ؛ قول( القول، أن 



اصضاهانينيه4اسمماسبجينل ٢٢٤

زيزد١^^،، يد لط بمر واكنب وي1حده، التح ممتح يمنة، عآ1ه يتعدر أف إلا 
أحدمحاسة ئاتت ؤإل سا. يالعمدش ينه هاْثا ؤإل المثري. عند كال إل إثه 

ممة.نظل للأخر، ١^ بث،، 

محل

فتهكاف هإي، علته، ص البلد، مد إل رجع اشن صمة ق احتلما ؤإن 
لكالصدمه، الظاهر لأف الإمير؛ر؛ لإل4 الموو من رعل أوسطها، إل رجع مود 

JyJ^I ،زئاَلالماض:بمالخالاا'.كالم. ؛

فضو

رواقازتقفته ومْ، أوصمم وهن، أن أوثزط، أجل، 3، احتلما نإن 
من١^٠ ص هأيه ثم، لأ?ئ نج؛نه، تغ ءثهُ تن اكزُل ^١^١: 

اصاله.

LpU : ،ماي القد، صفة و اخ1ثا لأي بمالفال U مدرامحلنال نو
١^٢؛.

ومالئولأرؤ إنه أحدهما: فمال الخض صفة ل اخلفا إذا ف،ا المأله هدْ ]١[ 
قكانوا ؤإذا بالدولار، الثمن كان أمريكا ق كانوا فإذا سعودية، ريالأت بل الأحر: 

باويال.الخن كان الثعودية 
ائل:مفيها هده ]٢[ 

حال.إنه البائع: ومال موجل، الثمن إن الشري: مال بان الأجل ق اختلفا منها: 



٣٣٥

المنلمحاو ظاهر لأف ينجه؛ مذ محول يالمول العمد ينسد فيإ احتلما وإن 
الآحر؛هول هالمنل أوءقونا مكزها، كئئ أحدمحا: محاو  jjjالصحح. تعاطي 

يإاخاثا لأي ء؛ ص هكدلك، ^١ محغ داo\J  :Jئف. م لأن 
الصعر؛مدعي هول المول أف ويشل صحته، يدعي من محزل همدم العمد، يمسد 

بح'لأطو'''.

لحمسينسارة باعه إذا فمثلا الثمن، حلول الأصل لأن وذك اكري؛ هنا فالمدعي 
والباعميع، فاكري موجل الثمن إن اكري: وقال حال. الثمن إن الاع• فمال 

أنكر.نن عل واشن الدعي عل والية ئنكر، 
الثمنأن المعلوم فمن للثمن، ثنظر بان للقرائن ثرجع لا أننا المرلف كلام وءلاهر 

القيمةكانت، بأن الواؤع يؤيدْ البائع قول كان فإذا الحاصر، الثمن عن عمحتلف الموحل 
قولفالقول اضن كان ؤإذا الباغ، قول ظلقول ه الثمن كان لو فيإ قليلة 

قولاهدا لكان لا أم الوابع يوافق هل منهعا واحد كل يدعيه ما عل فلونظر ائشري، 
يرجحقوي ظاهر وهو الفناهر، تخالم، لعا هومثع الواير بجالف ل،ا المدعي لأن وجيها؛ 

صغرأنه البائع ادعى يم سارة، شخص من اشري رجل ائألة: صورة [ ١ ] 
بائالبائع أن المثري وادعى مرفه يصح لا الصغر لأن البيع؛ يمح ألا أجل من 
بايغ.هدا ؤإن الصحة، العقود ق الأصل إن ثقول: فهل العمد يصحح أن أجل من 

بلغ؟أنه عل دليل يقوم حتى الصعر الأصل إن أوثقول: 
أنواصل يبي لم الباع هدا أن أصل أصلهن: عندنا أن الواؤع ثقول: الحوابج: 

إلكان إذا أما بالعا، للصعر المدعي كون حن وكون الدعوه وهذه الصحة، الأصل 



اسقضاهاهمهمصالإئمأصبجضل ٢٢٦

Jyمحالمزو المشري، يأنكزة نئدي، إدن شر بنتك عد: محال لإو 
مئة،الأصل لأن يوثث؛ دالهزJ الثئد أقكزْ ؤإل الصحه، الأصل لأف ائثّري؛ 

وانكزهالعمد، محنح اوادعى المص، محتل قومذ\ التصاري؛ن: أحد محال نإل 
ا.معئا الأصل لأن الصحة؛ مدعي محوو دالهوJ، الأحز، 

الحاكم.يرجمرإل أنه واضحة قالمسالة قيغ لم الأف 
شماعبد من نخصى اشرى إذاوهي الناس، بعمى عل محيثثب المألة هده [ ١ ل 

العمد،صحة الأصل لأن المشري؛ محول فالمول سدى إذن شر ستك العبد قال: ثم 
الإدن.الأصلعدم لأن ،،؛ قول١٢مالقول ^٥له. ١٠١d،.: قال١٢^١ وأثا 

العبد؟قول مبل ولا السد قول ثمل كيم، قائل: يقول ئد السألة وهده 

يقول:ثم ييعها سلحة ومعه عند فهالا الغلاهر، خلافح العبد قول لأن ثمول: 
الصحة.والأصل بعيد هل.ا ل. يادن لم صيدي إن 

شيئايبح أن عل الحث،- يتجرأ قد كثثرا بمع مهدا يأدن لم السند أن مالة أما 
له.يأذن لم والاأ \.ه حمملل، من 

فغواْ؟تمل فهل ل. أذن قد السثد إن اشد: قال إذا قائل: قال فان 
له.أذن قد أنه الد عل العبد دعوى ثمل لا ذالحواائ٠: 

قصةعليه باع والأحر ذما الأحر عل أحدهما باع اللذان هما الصارفان ]٢[ 
وادعىعمد اد مادعى من أن فالأصل الأصل، هذا الصحة، مدعي قول فالقول 
ذلك،.يناقض ما وجد إذا إلا الصحة مدعي قول فالقول صحته الأحر 



٢٢٧احتلأماUن^يج( uUةتادااسع)

عندحدث انه مهنا واحد كل ئادعى مثله، محيث ع4_، ِفي احتلما ؤإن 
روايتان!ءفيه صاحبه، 

١^،.^^^لملاتالج؛لأَنالأذوسأ 
المائتؤ،للجرء الممى عدم الأصل لأف الفري؛ محوو المنJ، والقال! 

اكمنامى مائلة ما انتخماق وعدم 
الأًنزلأئ مامحJ ١^؛، ئدا ليل ١^! ممال، زئَس، ؤإذ 

علطن،قان! ئأ لألكم، ايغ أو يه التق؛ ثص ثإو اص. نبماة ايح ثلائه 
وجهان؛مميه المحو، عإ1،ِفي 

١^.من ١^^ ١^ اة ١^؛  Jy\ظو°ذأخدمحا! 
ؤإلهمة. أئكز ئ المبض عدم الأصل لأف النرى؛ قوو اظول دالئاف• 

ا.واحداُ وجها هدوه، j، هوله هالمول جزاها، قصة كاف 

فإذاالعنسط، وعدم السلامة الأصل لأن البائع؛ هول، المول، أن المحح ]١[ 
هناكوليس هوسليم. بل البائع؛ فقال، يرده. أن أجل من نيا قيه إن وتال،• شيئا اشرتم( 

(Jy;مخ U ئناك كان إذا إلا الي، وعدم السلامة الأصل لأن اJاؤع؛ ئةذالقول،ءول، 
أنيمكن لا لأنه ائشري؛ قوو فيها المول، يكون الزانية فالإصبع به، فيعمل أحدهما، 
محتملكان إذا لكن اكايع، مول القول، يكون دما يتزف الدي الطرتم، واإئرح محدث، 

حلاف.فيها فايمالة ؤإلأ الصحح، عل البائع قولآ فالقول، وهذا ^ا 

صحح.المولمؤ كلام ا ٢ ] 



سقضاه1يضههاسممأسبجض ٢٢٨

نحل

أهبصحز بعته ما أسئم لا منهناث واحد كل وهال معم، بثمن باعه ؤإي، 
يعأقسواءق لأنح معا؛ إليهتا ؤسلمم منهإ، بمبص عدل بتنه، جعل عوصة، 
لمح،•با حموي 

بملقأزلا؛ ١^؛ تنيم هل ١^ أيم ١^^ ل بمن الئ كاو نإذ 
محميم الدين، مع ايناية كأزش بالدمة، تعلى ما عل ممدم ت، الفري حى 

اك٠نا١'.سئم ، Jpالفري 
لأفالبح؛ قنخ هللثايع المصر، متاهة ق عائب ماله أو معجرا كاف يإل 

صإقمحم،ءيماكزي.ظوهمتاJمم، 

هذامنك \شؤنوت ت قلت إذا همثلأ موحلا، معناه1 ليس الذمة® *ل قوله! ا ١ ] 
ائش،أولا يسلم ت يهول( فهنا الدمة، ق والثمن سةن( فالكتاب ريالأات(، بحشرة الكتاب، 

ثمالساعة، -مذْ الساعة هذه بعتلث، ت قال( ( jLبمي، باعه إذا أما الدمة، ق الذي ثم 
أعطبم،حتى أعطني البائع: وقال الثمن. أعطتك حتى أءطتي، الثري: فقال احتلما 

ثعمل؟ماذا التالعة، 

ساعةيسلم ثم المثري، ومن البائع من الساعي ؤيأحذ عدل برجل يوش محمول: 
بأينمعيرأ، غم الثمن كان إذا أما معينا، كان إذا هذا إليه، البائع وساعة إليه الثري 

السلعةيد أن الاJع ,عا، ثمّل(ت فش Jالأدت، ز ة يعثم الكتايؤ هذا منلثؤ ت انث ت قال( 



٢٣٩احتلالاماسق( رباب البيع هتاب 

حجرأويلكنه ذارْ ق لكف ؤإف \لحاو، دمحعهتي عل أجبر حاصرا اقى كاف ثإف 
'•دالإاعا مصئ المتع، ق يتصرف قلا يلمه؛ حش ماله م وِفي المتع، ق علتث 

زيهان:صه ١^ نناهة  Ojiعايا لكذ ز1ل 

1ثبالإئلأز.^خ؛ِهئزاضلإثر، 
اهم،أتجمحومحا

ابيناَللمنحفر٣ ه نجي لا أن4ُ بمدي زالقحح اليد. ل اثدي 
الثمنموات وحطرا صروا دلك بدون سئمه ق لأف أحية؛ ؤيمكى الثني 
؛.٢٣١العزض ء ناشا عزصه ئولم:وئئممإ ء، 

يوجدلا هدا ق فالنزلع مشكلة، لكانت ؤإلأ بدنا موجودة غين هذه ]١؛1 
يشاؤيهولا أحد يبايعه لا بانه إعلاما دكانه عل وثكتب عليه، محجر لملنات ؤإلأ اليوم، 
افهكفانا - ف -الحمد بمدنا وقوعها لندرة م؛ صعوبة، فيها فهذه الثمن، يسلم حتى 
إياها.

البيعبحبي العلياء عنه يعم ما وهو الصحيح، هو الوئق صححه الذي ]٢[ 
لا؟أو ممه عل المح حني للبائع هل يعي: ثننه، عل 

أومحمزا المثري كان إذا حصوصا ثمنه عل ه حنله أن الصحيح الحواب: 
فالصوابلا، أو الثمن ايعهليه يدري لا وهو المثري، يععليه ب،اله يمرط فكيف مماطلا، 

ثمنه.عل المثيع حبس له أن 
xnx



اصضاه1نيهمصاسممأسبجحت؛ل ٣٤٠

ي
*ء أ* ا

ا.أجرل إل الدقة ق موصوف عوض حاصز0تي عيط يسلم أف السلم 

فيمول!بالدثة موصوف عوض ق كاليراهم حاصرة عينا سلم أن السلم [ ]١ 
فيهالسالم يكون أن بث ولا الئيال، ؤينقد ريال• بمئة بر  ٤۶مئة منك اشمنيت 
ومسلمفيه، ومسلم مسلم أولا فهنا أجلءا وإل ت المؤلف قال ولهذا بأجل؛ موجلا 

والسلمالثثن هو واللم الباع، هو إليه والمسلم المري هو فالمسلم إليه، لم وم
مح،،ي الثمن يصح فلا الدمة، ق موصوعا يكون أن بد لا والمثمن الثمن، هو فيه 

سنةإل موجل واا1ح وكذا. كذا هدره يعوض ثارة الهذه متك اسرفت، ت فلوقلت 
بسلم،هذا فليس حاصرة •تي، يكون أن أما بأس، فلا الثمن أجل إذا أما يصح، لا 

إليكون أن بد ولا الدقة، ق موصوها السلم يكون أن يد لا يعتن، عتن بيع هو بل 
م•

لأيقالوا: قذ4اقئ الممهاء لكن أؤم، هليل أخل إل المؤلف: كلام وظاهر 
أحرىسة واكال الثمن، ق وهع له يعني: القيمة• ي يأثثر الأجل لهذا يكون أن 

التمرمن صلمع يمثة ريال مئة إليك؛ أسلمت فقلت،: يحل عنده فلاح إل آتيت يقول• 
الثعار،ق يسلفون وهم المدينة البي قدم أنه والدليل جائز، فهذا سة• بعد نحل 

vالآصنافهذه احتلمت، ررإداالمحامتج: ين عبادة حديث، أن يعرف، ويه ، وأجازذللث، 

كتائب،وهسالمت (، ٢٢٣٩رقم)معلوم، كيل ق لم الباب، لم، الكتاب، الخارىت أحرحه )١( 
أءتق^بمئمحأ.عباس ابن حديث من (، ١٦٠٤)رقم السلم، باب المساقاة، 



٢٤١ةت1باس، 

ئروطفيه والثثف، والثث، التح يلمظ ينعقد التح، مى وهوثؤغ 
يته!سزوط وتزيد التح، 

ظأهتا،الثثن هنأ التي و1لصمات تشط ^١ ؟5ول أل أحدها: 
مح،وبجطإتكالءالر

عثاص،ابى نوى ئ والندوؤع؛ والنززون النكل الثلمِفي ثمحح 
الثنتتنائنار ق بملموف وهم اآدينه، قدم انه ٠^٥^^ اش زئّول عن 

زاكلأث،

يرمأي: ^١، أحدهما كان ^١ U أنهنقى ث«راا ث1ن:تا ص بنوا 
ولوإلأوثعثرأوملح، كر أو بر ي والدنانثر الدراهم سلم أن تحوز فانه أودنانير، 

أخل•
االئتعاقدين؟مصالحة السلم ق وهل 

لأنهالثمن؛ زيادة يتقيد فالشري للمتعافدين؛ مصالحة فيه نعم، اُبمواب،• 
يتقيدوالباحر موجلا، ريال من بأقل ميثميه فهو نقدا مثلا بريال ^٤ ٠٥١١كان إذا 

الثمن.مجيل 

يتة،لمثآكن الإنسان إذاثاملها  oJu،يق٠١ ئشزوط ®ويزيد نَمةآقه: قوله [ ]١ 
المعيكون أن ينرمحل قولل: من ^٠^٤ هدا بالصفة منضبطا يكون أن اثزاط فمثلا 

معلوما.

من(، ١٥٨٧رقم)نقدا، بالورق الاهب وبح المرق باب اياناة، كتاب حرجه،L،: أ ا
المامت،بن عبادة حديث 



^ة(ضاهاشهمصاسمماسبتىضل ٣٤٢

متفقمعلوم،< أجل إل معلوم وورن معلوم، 'كيل ل هلثنلف أنثم، ررمى مماوت 
قد'".

إلالغا;م 'فانمي تنأتزى: اوم نب اهتنممحJ، نئالظ 
والشعيرالحنطة قتّلعهمفي الشام، أقاط من يأيثامحاط افث.، رسول 

ننائذ/لك• ئن نام  bSن، لألا: أمليني؟ نزغ ليي أكان شو: نالزبملآ. 
ادئارئا'ا.

قلأي الصثة؛ يصط ما عليه وقننا بالخأر، ديك ِفي الثلم جوار مثت 
شئاة.

ضطُممٌمحن فه الثار صل لأف _؛ ثاله او و ثبجغ 
لابجخالخاضي: زد1و فته،كالش،داض. الثلف صغ واوطوية، بالئثاهة 

دلأ:شطأزفهنحف ١^ صز لأف الطثوخ؛ ثاكم لئزب ال 
لأنقروطا؛ عليها أيحل ولكن الإسلام، ^،،L التي العقود من السلم ]١[ 

هوما عل الإسلام أم، ما ؤمنها الربا، كعقود الإسلام أنهره ما منها الخاهلية ي العقود 
كالنم.يصححه ئروطا عليه وأدحل الإسلام أمْ ما ؤمنها كالضاربة، عليه 

ولكنالفلاح، غر إل حتى أوم زنع ق السلم يصح أنه عل دليل وهدا ]٢[ 
توي؟يكتف الفلاح غر إل كان إذا 

الخواث:بجيإذالالألكئوو.
والشواءيثر، هنا فالامحلافج لواحتلم، حتى لأنه الأول؛ الصحيح ]٣[ 

محرير•إل تجتاح ولا الناس، بنن معروف وجه عل اللحم من اتجزء يشوى أنه معروف 



٣٤٣ةت1باسم 

قفل

والعمقوالياقوت والربرجد ^١^ ^،-^٠٢٦ يشيط، لا محا يصح ولا 
وييادةالقدؤير، وحنن والصعر، بالكم ممايّا احتلاما ءءسلف لأي ويحوها؛ 

ا.١ ؤهتلم،ا لأيه ودحو_ْ؛ العصموو ببيض د٠بير٠ا يمي؛ ولا صنتها، 

الرؤؤسالمجلمة والأواني( الكون، والشاة الحتوان، من الحوامل وق 
وجهازتوالأوساط 

Jطقمؤالنممناتيبجو
محلأمحبمحالخالآرتمصا'ل

قالقائل:مانشالاتأ؟فإن 

أمؤإذا أصمز، يمع لأنه لتأ؛ يسمى البهيمة ثلد ما ارو اللبن هو اللبا فالحواب؛ 
محمد.لنار اق 

يمكنلا وصفها ناكن الإنسان، يراها مرية لأما يمح؛ الأشياء هدم ثع [ ١ ] 
يمكنلأنه بجون؛ الأواف أو الأباريق أو الثناجتن ل ثم اللكن جدا، صعيا قهو 

الآ0.عهدنا ل خصوصا صبملها 

لإلأمحإمحاةعام1مي
آلافعثرة طْ مثلاث ءته.ولا اللبن، وذوات الحوامل ق يمح أنه الصحيح هو هذا 

ذلك.أسه وما لبون، شاة بمئة أو حامل شاة بيئة ييال 



اسقضاهاهمنيصاسمماسبجضل ٣٤٤

لكلأوايمس حائطها، وعلؤ وأنملها، وأمها بمتعة صطها يمكن والأو}وا 
المربمة•

أمام!أربعه بميم عنيه من حلط فيه وما 
ا-اءبن،كالإمحةِفي مسه، ممصودغب وهوعتئ لمصلحته، حنطه ما أحدها! 

سيرلأيه فته؛ الثلم ثصح التمر، حل ِفي والماء والشيرج، الحبر ِفي والملح 
للض.

١^!^ثصح مستن، مذ منئوج كثنا--ا ضوئه، متميزة أحلاط الئال؛ 
والنثّابا.\ذئلأ معناْ وق محن، صتطه لأف فيه؛ 

طزهاهوعئتلم، أحلاطا، فه لأف فيهإ؛ الثلم يصح لا المانحي! وئاو 
ص1طها،تمكن متثنزة أحلأطة لأو أصح؛ والأوJ القمي، يأسه وونطة، 

بخلاف،حشي مذ كافاك، ميز يالناذة، ننوم يؤ فيه زالاخلاذ 
اكظا'ا•

ٌْ إشكالولا به، 1ّز لا هذا بمك(( قوله: وهو [ ١ ] 
اللباعن عبارة هي والإنثحة الجثن، الخاليب هو اجن اجن، ل كالإنفحة فيه؛ 

يثربكان حن ولبح صغترا طفلا الشاة ولدت فإذا الوليد، معدة ق يكون الذي 
ملعقةوصنث، لو الأشياء محن يحني: حن، فيها الذي فاللآ المعدة وأحذت اناتأ 

يضر؛لا فهذا j^، قهلعة لكنه وصار جتنها، النار عل ثمميه ثم كأس، ق منه صغبرة 
أيصااطثبر ق الملح وكذللئج فيه، بالتسامح العادة حرت وقد مقصود، ثر يلأنه 

به.العادة حرت وقد ثر، وهويلمصالحته لأنه يصر؛ لا 



٢٤٥ممباس|ا 

الممخ ئلأ الزراف مها ؤالخنطة اقرب، كالم ا1غشوش اكاJئ: 
١'•عرر فته مكوف فيه، الم٠صود العلم بلايمثؤأ لأف يه؛ 

يصحمحلا والتاحبمن، والند كالعاتة مثمتزة، عيث مقصوده أحلاط ١^١^٠; 
ا"قئبعق اثثش1ه القمئ مننا0 وق علته، ثأق لا الصمه لأف فيه؛ الم 

مثادنصبط عن للعجز فيها الثلم يمحح محلا والئوز، والغراء والعمب والمرن 
أ.كاقاد_اا فيها \ذثذإ يصح ١^ وجهآحر ويه مئها، يه ما وعتر دلك، 

ائسآن<امن متنؤج 'قثوب ثمصودة، 0ثثيره *أحلاط اأؤلف1 مقول الثان أما 
والصححمنه، ثموذحا أراه إذا مثا لا صطه يمكن لأنه فيه؛ السالم يصح أيقا هدا 

٠.القاصي قاله ما لا الولف ذكره ما 
الشاعرفال يقدره، أن يستتلح أحد لا الثوب اللبن لأن صحح؛ هدا ا ١ ل 

تاسفاثهم قوما يصف، 
سل١^^ زم م بندق حازوا واحتلط الثئلأم جن إدا حتى 

الدئب.مثل صار حى نشوب بلتن اووا جض 
إذاوالرائع الثالث، القسم ق ذكرت ام الأشياآ هده أن الواؤع ]٢[ 

الأسواقق ورد فلو باس، فلا تماما مضبوطا القصود ا-قلءل هدا وصار الصناعق 
الند؛يمي ثيء يوحد والأف بأس، فلا بالدمة معروفة لكنها الئب س أحلاط 

كانت،ؤإن فلابأس، الئو مالأبعيدان إليه اسلم فإذا محلوطة، أطياب عن وهوعبارة 
الض)أ/\<-\(.)؛(انظر:

١X  ٩٩ضل)م لأش ان ي ض اظر: )٢( 



احيدبذحنبلالإمام الئ1نيي٥٥ ض المميق  ٣٤٦

نحل

ووايثان؛الحيوان وِفي 

ثلثمح.ينرم
لكفالت،.فيه الثلم متنح صداقا، الدمة ةؤتِفي زلأنه منلم. وواه بكرا* 

\ذفي؛وت0'.(أوصافه ذكر نع متياينا احتلائا يئتلف لاثه يصح؛ لا والئاتة؛ 
ؤإنصاحثه. أمثال ساوي وأحدمما العت^تة، الصمات، الع1دانتي ساوى قربإ 

؛.سد<ها ثعدر كلها صمايه انتممى 

أنهريرة أي حدين، من ؤ->اذ الشروط هذه وكل محتلم،، لا معروفة لكنها محلوطة 
اكئ«شص:تيام'"•

يمكنفا-ثيوان باس، فلا وصفه امكن فإذا سق، ما إل ئرحع هدا ق [ ل١ 
قال!لو فمثلا جدا، صمتا العبيد لكن ثرا، يإلا محتلم، لا احتلم، ؤإذا وصفه، 
قدلاثه أولا قال، مهإ يكفي لا فهدا • وكدا كدا صفته عبد ق آلاف، عثرة إليلث، أسلمت، 

وجههيد الناس فبعض •ءْليءا، اختلاقا محتلف، الإنسان وجه أن وثانيا نادرا، يكون 
بالعكس.الناس وبعض مرك، رأيثه ؤإذا متشرحا، وصينه ئشما 

وعرصهكدا، وطوله كدا، منه عبد ق وكذا ى.ا لكؤ أسلمت، قلت،! فمثلا 
بيدايأئ أن يدرك الإنسان أن يمكن فهل كدا. ووجهه كذا، وعيناه كذا، ولوثه كذا، 
الطلوب؟النصفس، عل 

من(، ١٥ ١٣)ر؛م غرر، فيه الذي والح الحماة يع يطلان، ؛اب، البيؤع، كتام، مسالم! أحرجه )١( 
كههقنئ.*ريرة أي حدين، 



٣٤٧ةتاباس«ا 

ووابمان؛ودحؤْ والبض والؤمان والبئخ، والإض، ا-ائوز، مى المعدود وي 
إحوامحا:لأصركبم.

يعفةبالصعروالكآر،ويمكنصئطة، المماوتسو، لأو يصح؛ واكايه• 
يإلألإع ما مثو الخلاف من والخلود والأطراف الؤؤوس وِفي بالوزن• وبنمه 

هبمُ.

قفل

موزونا،كاف إذ وبالوزن مكيلا، كال إذ يالكيل هدوْ معرهة الئاف• الئرط 
يثتغمثاهي•، عيث عوض عثاس، اينر لخد>يثا مدووعا؛ كاذ إذ وبالدرع 

كاشزارددرْ شرمه ثاشرط لدثه، اق 

والئنالئفات ي ئممقان لجيان محاك كان وئ؛،ا يكن!!١، لا الحواب: 
انثرحراث إذا والأحر الخزن من لاتام وبا رأيته إذا أحدهما لكن ثيء، وكل والخنم 
فيهالسلم يصح فلا إتمائا الخيوان كان إذا يقال! أن ينبغي فهنا به، ومررت صدرك 

فإنلك يطسا لم إذا الحيوان حتى تهل، فالأمر حيواثا كان ؤإن وصفه، لصعوبة 
مموحهوًاًكاله،وإنكانلأ؛ؤكلفائ.ماأحنن ممائزكل كان 

إلمنلوم ووزن ثنلوم محل )رينبملسِو ^^١: جاس ابن حديث [ ١ ] 
العمومق داخل فإنه الحديث ق القيد هدا يات لم أنه لوفرض وحتى ، منلومء أجل 

كتابت لم وم(، ٢٢٣٩)رقم معلوم، كيل ق اللم باب السلم، محاب المحارىت حرجه أ ا
عباسابن حديث من (، ١٦٠٤)رقم السلم، باب الساناة، 



اسقضاه1نيهمصاسممأسبجص ٣٤٨

صجةأو ائاء قدره قإل العامة، عند معلوما به يثير ما يكول أل ونجب 
لإتااجلا وهدا هدر0، مثيهل يتلك، مد لإية يصح؛ لم معلومة عز بعينها 

اممداوال

تبعلأثه يصح؛ لا معنه؛ ^؛٨^، الورون ؤق وزيا، الكل ِفي أنتم نإل 
كالئJوياتا.يه مثير هو ما يعز نجز إثإ دنرْ، معرهه اس؛رط 

٢؛•وئوالعرص اجهالإ عن يرجه لأمه انجواز؛ عل يدل ما وعنه؛ 

٠•الغرير بع عن ش وسلم آله وعل( عليه الله صل الني أن 
أنثهوم؛ والمد كالصاع العامة؛ عند معلوم مكيال ق يسلم أن بد لا أي! [ ١ ] 

الإناءلأن يصح؛ فلا مئ0. مئة الإناء هدا بملء ريال مئه إليك أملمت، فلوقالت ذلك، 
وكيلكيصح، فلا التنانع، إل ذلك قيودي أحدهما نحميه أو يزق أو يتلف، ربعا 

قالأف عندنا والعلوم معلومة، ثكون أن بد لا وزنا به الثيء يمدر ما أي^ الصنجة، 
هوالكيلو.الورن 

الموزونول وريا الكيل ي يلم أن يجوز أته الصحيحة هي الروايةر هدْ ]٢[ 
آلافثكيل أن الإنسان عل ضب الززن، امحيل ق الأف الماص وعتل لإلأ، 

ورثا،المر ق يلم أن تجوز أنه فالصواب بالورن، الأف يقدروما ولهذا الأصواع؛ 
1ّز.فلا بال٤ى فيرم فإذا دالززن، بقدر \ثؤ لأن كي؛ ظ وق 

من(، ١٥١٣)رقم غرر، فيه الذي والبح الحصاة بح بطلان باب اليؤع، كتاب مسلم• أحرجه )١( 
خكؤبمتن.هريرة أي حديئ، 



٣٤٩ه1باس| 

بالورن؛ؤقتل يالعدد، ممدو الندود هأما بالدنع، ادووؤع مدير من بد ولا 
الكريقسط سثث، والتفاوت العامه، عند به بمدر اول؛ والأوو نجاين، لاثه 

^هالأياس:محاصواصاال
ئدزةزالقوو، ذجؤخ ٠^' ^١، صأؤت كاو هاِذ 

قلتجافيه الكيل؛ صيطة يمكن ولا وباينه، ماؤته لكثزة أصيط لأيه بالوزن؛ 
١^كئ اليم >م يكن ؤيف، لأنه لأم؛ زلا ابجاو، 

لقديرْاأا.

ثانبييال• عثرة كل البيض• ل مثلا فبال القيمة ل وقع لا أنه المعز ]١[ 
ظاهزا،أمنا أصيحت المعدود مسالة الأف ض— الحمد — ولكن الثيء، بعفن احتلفت 

ساعةمثة مثلان قلت فإذا مماتا، نصبومحلة معروفة بآلات تقدر الأف الأشياء فهده 
مماتا.منضسهلة فهي كدا. نؤع كدا، موديل 

المكيل،ل بازلإل اكئ.ر نعلموم أن;كون د لا أنه الئزط: هدا خلاصة ]٢[ 
المكيلجعل بأن حالف، ؤإن الدرؤع، ق والدنع العدول، ق والعد الموزون، ل والوزن 
المماوتظهر فان المعدود أما الراجح، القول عل باس فلا مكيلا الموزون أو نوزويا، 

بدفلا الذرؤع وأما باس، فلا ثرا يكان ؤإن التتانع إل يودي لأنه نجوز؛ لا فإنه كثثدا 
باش.إلا صلهله يمكن لا ذزعه من 

X tJ *



محل

مج؛لإ الأ 1نالإ مإف أخلا ث لَمحي أذ اكاِوئ: ١^ 
يديثاينجسال

بالأيل،إلا اكزفق بجز زلا للنزفق، ^ خاز ق الم زلأن 
وخونالماصى! قال حالا. صح البع ثلمظ كاف قإف كالكثابة، يدؤنه، صح يق 

دينبح لاكة قور؛ لا أف وفل بح، لأئة الكال؛ وأس بض مبل اقري 
 َْ.٦١]

•بدين 

أنعل مسي وهذا ٠، منلوماار أجل ارإل قوله.ت هو عثاس ابن حدث ]١[ 
الأجلوهما حميعا، العنيين إل الشرمحل فيها يعود منلومءا أجل رُإل ا-مح<لهت هذه 

قوله!ق فمط اامعئوما< قوله! إل يعود هذا إن الثتإء1 يعص وقال معلوما، وكوثه 
هذاعل وبناء معلوما، الأجل فاك5ن موحلا كان إذا أنه يعني معلوماا أجل رُإإا 

ريالمئة هذْ يقول! بأن الخال الثيء ق السلم قمح التأجيل، يشرط لا القول 
يكونأن إل يعود الشرط بأن القول عل به باس لا فهذا أجلا، يقدر ولا صغآ. بمئة 

•معلوم أجل إل لا معلوما الأجل 
يقولالرجل فتجد الأف، عليه والعمل هوالمحح، القاصي قاله ما ]٢[ 

بعديم الثمن، يعتليه ولا يمبصها، وهولم الحاجات. من وكذ.ا كذا ل أرسل لماحبه! 

كتابت ومنم (، ٢٢٣٩)رغم معلوم، كيل ق لم الباب لم، الكتاب الخارىت أحرجه )١( 
لآ.بممح.عباس ابن حديث من (، ١ ٦ ٠ )٤ رقم اللم، باب الساقاة، 

الدعفيمحس)ئ/آخا(.انظر: )٢( 



٢٥١ةت1باسم 

أمور؛ثلاثه الأجل ق ويشرط 
[،_YAYقَثمه م وك ممال: طوتا؛ ج آخدى: 

لخولحاو؛ وJحؤها، الخطر أوعيد منه، أويوم الحرم إل جعله مإف ؤللحم• 
ؤإل]المرة:أرخا[، ه لفابج، موأفت ى ض آلأهؤ عن وه نحال؛ اممه 

جار؛ااأنلمول، يعرفه للكمار وعيد ككايوف الناس، يعرفه مما دلل—، بعثر مدرْ 

ص؛لأمحلأهممحمحريناةساالومحال 

بيئة•أبيعه الباِع• فيقول الرو؟ من الكيس يبيع بآثم مثلا• فيقول الثمن يعطيه ذللث، 
قالهما بعد، المح ءهضرٍ لم البائع وكدللث، الثمن، يسلمه ولا كبسا• لنا ارسل ل• فيمول 

الأل.العمل وهوعليه هوالصحيح، الخانحي 

كانونلأن بأس؛ فلا كانون ثهر مثل المسلمون يحرفه باق ذللث، قيد ، ١^١٠ا ١ ] 
دييشعار العيد لأن إليه؛ الأجل يمح ألا سعي الكافر عيد لكن شهر،،_، عل علم 
قالؤإذا ١^، الشعار هذا إل انمن ثيوع آجال محنل أن تحوز فلا الئار، محي 

الثال،ائ::ئأولأص.

حرام؟أنه يصح• لا ت قولهم من ص فهز 
العلمأهل هذا عل نص حرام، فهو فاسد ئيء فكل ذللث،؛ يلزم نىوز.أ الخوان،: 

أنفاكاعدة للثلع، مضادا هدا صار به عملت إنلثج ثم فاسدا كان إذا لأنه وهوحقيقة؛ 
مرهما.أو القود أو القروط من سواء حرام قائمي كل 



اصضامنينيه4اسمماسبجض ٢٥٢

وجهايصح، لم الخطير، وعيد كالشناتين النلمول، يعرفه لا مما كاف ثإل 
٤^^١؛.ثقذ ١^، قوزمميدم  Sfjلأ:زمنة، اسين لأف 

ومحئة قال: وثن أؤلها. تعلى معم كثز مدة إل الأجل جعلا ثإف 
أنله،طأومت،تي رئصال، ق ^١^، أب لزوجته■ مال لن لأيه مكيلك؛ رمص١ل، 

تيالأكللإ:نياشماساأل

،IJ؟،ه هذا الدقة(( أفل مملد كون >)ؤلأ قول: ل جد ١^ كلام [ ]١ 
آجالتحعل أن يجوز ملأ ديني، شعار لكنه المسلمين، عند معلوم ايلاد عيد فمثلا 

عندهم.الدينية الأعياد من وشبهه ا،ليلاد عيد إل أشبهها وما والإيجارات الثتؤع 
هملكن ه الثنة. رأس إل فيها: مال ام للاجال بالية مائل: قال فإن 

الكمار؟مضوون؛LJ لا 

حتىلأن بأس؛ فلا الثنه. رأس عل ومال؛ العيد عل ينص لم إذا فالخواب؛ 
بأريعةالثنة رأس ثتقدم الأءياد فبعض نحتلف، الثنت لرأس بالمنبة الكمار أعياد 

بأس.فلا بالعيد يمل لم إذا فالمهم يتاحر، وبعئها أيام، خمسة أو أيام 
آخرق احتإل لكان النهر، أول غبمر أي: الأول، غير احتمل لو أنه المعز ]٢[ 

دامما فقال: عكس ايا إنأن لو لكن الهللاق؛الثلث،، يسر ولا فيه، مشكوكا الشهر 
أيصا.فيه مشكوك الشهر أول ق فإيهاعه أوآخرْ الشهر أول ل بمون أن محتملا الأمر 

الشهر.آخر ل إلا يجزم أن يمكن فلا 
رمضا0،ونط. أى: الونهل. ق فقولوا: رمضاف ق محله كان إذا مائل: ولوهال 

جدا.لكان -هدا قيل ولو المشري، يصر ولا الا,يع، ثصر فلا شطعل، ولا وكمل فلا 



٢٠٢هاو،اسم 

^j،بشهر• لوعكة ي أؤله، ثعلى كربيع، سستن يثاول ان، جعله نإف 
هإذلكفالمع، بمان لأبجا ١^٥؛ ١؛^إل ثلاةأثز، ئاو: 

زاتلإ٠الآش١'.شني،ئزاصكمح، 
زومم،زاض محممالأمح،ظِذبمثإلامحاد 

سايعواولا والدياس، الحصاد إل ثتايعوا لا دالأ عباس ابن لأف يصح؛ لم 
^،طة ف م م ذق هن ذك زلأف نطوم. إلا؛دم 
ظ/آوء•

ومثلالشهر، أول أوق الشهر أثناء ق مواء مطلما بالأملة أنه والصواب [ ١ ] 
أنيريأنثسهنأرته يئثس أذلأ-ثا ويدروف ينآمحم يتومث ؤولإ؛و؛ تعال• نوله ذلك 

الشهرأئناء ق الدة اتل'اء يكون أن بين لا أنه فالصواب ]اوقرْ;أّ؛'؛آ[، ه وعثمل 
بالأهلة.كلها تكئل فهي أوله، ص أو 

يستعملونالريية بغير ينطقون السلمون فيها يكون اش البلاد يائل• قال فإن 
الحكم؟فإ الم؛ية غير الشهور 

بأز،فلا >؛؛ة، غر أحرى إلا ثعرفون لا كانوا إذا مائ لا فالحواب: 
العربية.الأشهر إل ينملوا أن ينبغي كان ؤإن 

رمفاو؟أوق رمضاو إل الأ-جل: ق نولهم بين المزق، ما ئائلت قال ؤإن 
يومأول أو شعبال س يوم آخر 3، لحل فهو رممحاو. إل قال: إذا فالحواب،: 

محلأن رمضان. ق قال! إذا إنه يمال! أن ينبغي رمضاف. ق قال! ؤإذا مضاف، رس 
الشهر.نعل وق 



سقضاهاضضه4الإئماسبجضل ٣٥٤

إليثاغ لكذ عمن ١^ لأو بأس؛ يه ؟كوف لا أف أنجو ئاوت انه وعنه؛ 
وكافوقته، يه يريد العطاء إل أسلم محإل مموا، ماوئا ماوت لا زلأنه العطاء، 
٠هتلمااأوادصلالتطاء،لإصح؛لأوه حاو، معلوما، 

أحمدالإمام عن ووايتان فيه وابداذ بامحاد الثم ناحل ق السألة هد0 [ ١ ] 
جائزأنه والصواب ، تحوز لا أنه أحرى ووواية ، به بأس لا أنه وواية ؤمحذآنئق؛ 

جرتهذا ومثل ثر، يفيه والاختلاف معلوم، الحصاد وقت لأن به؛ بأس ولا 
اثجاجقدوم فإن الأول، الزمن ؤ، اهجاج قدوم كذلك ومثاله فيه، ُالتامح العادة 

ممزا،اختلأثا تختلفون الحجاج فإن الأو أثا ئتقاوثا، ثكون الأزل لزنن ال 
به.التأجيل يصغ فلا 

فلعله٠ ؤالدياسااُ الحصاد إل Wلاشايعوا إْ؛ؤؤبمثعا: عباس ابن عن ووي ما وأما 
عللا المن عل مصبا النهي فيكون ديس، الذي وص جد، الذي ص ليع أن أراد 

يبعأنه بذلك ويعني أحصد. حتى اللم أوجل أنا يقول؛ ر؛ءا الفلاح لأن الأجل؛ 
محهول.أنه شك لا وهن.ا جن.اذْ، بذلك ويعني أجد• حتى أو حصد، ما 

ذللث،أن أحمد عن الثانية الئواية فالصواب الحصاد وئت، بمحنى الحصاد أما 
الوقتمحا الأف عندنا ومثله الديوان، عطاء يعني؛ العهلاء إل أسلم إذا وكذلالثخ جائر، 

انمتاءمس أراد إذا أما ثر، يفيها الاختلاف لأن به؛ بأس لا فهذا الئواتسا الحاضر 
تخصل.لا وقد وقته ق تحصل قد لأنه يصح؛ لا فهذا 

،؛(.الإضاف)ه/•)ا(انظر:
الإشاف)ه/ا،ا،(.)آ(انفر:

٨(.١ • رقم)٠ الأوط، و ايدر وابن (، ١  ٤٣٥رنم)ند، الذ الشافعي أحرجه )٣( 



٢٥٥ممباوط«ا 

ووحؤ0،ؤنصفه لكلشهر الثمن، ق وير ثها مدة أذ ١^١^،! الأم 
اوفقؤطق ١;^ ق ١^ لأف به؛ الأأحل بجغ ئلأ ذنحتأ  ٣١هأثا 

زيوار

فيهالثزط وهذا ١^^٠، لثحمق أو؛ الرفق مكان بمني• ررازمح،ٌ قوله• ت١ا 
،معلوم١١ أجل إل ٠٠همحالأالآْؤئم'الرسول فيه يقول ا-يليث لأن وذلك ننثر، 

الأخلأن:كون د لا أنه  ouاشالوم من لكن والملل، الكثثر ئثنل نكرة وااأجل« 
القيمة.من سخفص الدراهم باذل لأن محلويلأ؛ 

درحاإلا نملته فلا القيمة من 4مف سوف فإنه درحا ناوي الصاع كان فإذا 
يكونأن بد لا أنه الأغلب، هو وهدا ثّليمه، يتأحر سوف المبح إن إذ مثلا، ربعا إلا 

ثكونفأحيائا عظم،، أيصا ونحوه ؤنصفه بالشهر والتمثيل الثمن، ق وي له بأجل 
مستقثة،ثكون وأحيائا الثمن، ق وي له القليل الأجل مكون م>ستفثة، غثر الني 

عفدكون ربإ أيصا وكدااائإ محلويلة، مدة ق كان إذا إلا الثمن ق وي له يكون فلا 
ويلها سكون القليلة المدة أن ثالث، لا فهنا مثلا، الخج كمومم ازسم هرب، الثم 

الأسعار.به ثرتمع اوسم لأن اومم؛ بمناسبة لثمن اق 
الثمن،ق وي له كونه ولا الأجل يشرمحل لا إنه الراجح! القول أن والخلاصه! 

هذا.عل الكلام وسق الخال،، ق حتى يصح الثم وأن 
سعريرثؤع ربعا حيتثل. فانه سنة إل مثلا أجل إل كان إذا اللم قائل• قال فإن 

غارما؟أو غادإ إما المسلم مكون حدا ينخفض ور؛عا فيه، أسلم الذي الثيء 

كتابلم؛ وم(، ٢٢٣٩)رقم معلوم، كيل ق لم الباب لم، الكتاب الخارى; أحرجه 
رؤءنئبمث؛محأ.عبامس ابن حديث من C،  ١٦٠٤رقم)اللم، باب الساقاة، 



صضاه1ينيههاسمماصبجضل ٣٥٦

يأحدولخم، حبذ سلمِفي ثثلأذ آجاو، أز أجلم جسإق قإفأتامِفي 
لآنئل:نيبانإلألكءان!قأجاو،ععلك:زمأنف'لأطرش 

وذمناا'ا.ثاجي؛ م ؤةرزأني^إفىمإنى 
ببمقثفىوالغارم الغانم لأن غارتا؛ أو عاجا وليس به، اس لا هذا خالخواب؛ 

ومسه.حظه ^١؛؛ ١١مول وكإ السعر، دحسّ_ا وغارم فهوغائم هذا أما العمد، 

أسلمتذمولت أجل من أكثز إل واحد جنس ق يسلم أن نجوز يعض• -أ ١ ا- 
نوال.ق ١^^، واشم، رجس،، ق تحل ضمها التر من صاع يمئة ويال ألم، إليلث، 
أسلمت،يهول؛ كان واحن. أجل إل شسين ق يسلم أن العكس وكذللئه جائز، فهدا 

رجس،.ق محل الشعبمر من صاعا وخمخن الر من صاعا بئمسن ييال مئة إليلث، 
جائز.فهذا 

وبينعئد.كاا فيس ما بع ارلأ و..' الني قول ينز ابمع هو ما قائل• قال فإن 
وهوحال؟سلم عقد الثيء عل يعقد أن إجانينا 

قولهأن ق فالمن الذمة، ق موصوف، ثيء عل هو اللم ل فالحواب،؛ 
ولهانامعس؛ غجر فهدا الدمة ق ا1وصوذج أما العين، يقصد ء1د.كاا ثس ما بع ررلأ 

العينالثيء وأما حال، كل عل بامحاده بالدمة الإصوفج الثيء الذي؛،٤ نهلالسا 
به.^١، ١١٥^لا تلم، لو 

(،٣٥رنم)٣• عنده، ليس ما يبيع الرجل ل باب التؤع، كتاب وأبوداويت (، ٤٠٢أحد)م/ حرجه أ١ 
كتابارت والن(، ١  ٢٣٢)رنم عناو0، ليس ما بح كراهية ق حاء ما باب اليؤع، كتاب والرمن.ى؛ 

عنالنهي باب اكحارا'ت،، كتاب ماجه؛ وابن (، ٤٦١٣)رقم اياع، عند لمي ما بح باب المؤع، 
رمح؛هبمثه.حزام بن حكيم حدين، من ٢(، ١ )٧٨ رقم عدك...، ليس ما بع 



٣٥٧ةتاباس|ر 

نحل

ئأئوذالإمطاعط، ل اويود ثام محه أذ:قوذ ٣: اكزط 
ئلوثنذأِفيبدبك، إلا يتحمق ولا ثزط، التنيم عق المدو0 لأف فيه؛ 

محلأزخدف؛هيمتالال

فهداشباط إل العنب ق أسلم فلو الشتاء، يرافق إفرنجز شهر ئباط [ ١ ت 
فيوجد،عصرنا ق أما الولم، عمر ق وذللث، عنب، فته يوجد أن يمكن لا 

يكونأن بد لا لاsصل ثرحع حال، كل وعل واكلاجايت،، المثدات ق بحرنه وذللت، 
ثيءق أملم لو لأنه المهم؛ وهدا مكانه، ق الحلول( ونت، موجودا فيه المسلم 

أنبد لا لكن ومغامرة، تعجيز هدا ق صار المكان ذللثط ق وقته ق وجودْ يمكن لا 
يوجد.

الييثهدا ل ابن مثلا! يقول البناء ق المقاولون ستملها ئالة يتعرخى وهتا 
ريال(.أوألم، ريال،، مثة يوم كل غرامه فعتنلت، الئتة انتهت، فإن أشهر، بث خلال، ؤ، 

تحوز؟لا أو هذا تحور فهل ُعليه، ييان أوما 

صربؤإن جائز، فهذا البناء انتهاء فيها يمكن مدة صرب إن يقول ابواب• 

اأئاول،يكون الأحثرة المسالة ق لأنه تحوز؛ لا فهذا البناء انتهاء فيها يمكن لا مدة 
يكونوحينئذ أعل، الئعر فنكون الإنماء مدة فمر إذا أنه المعلوم ؤمن مغامنا، 

فهداالبناء فيه ينتهي أن بمكن، وفتؤ j، المدة كانت، إذا وأما غارما، ؤإما غاع إما 
لأبام،؛ه•



صضاهاضنيههاسممأسبذضل ٢٥٨

زيدررأف زوي ج صغثرة؛ محنية ولا بعينه، بنتان لمرة الثلمٍق يصح ولا 
بنيحائط م مذ متمي مكل ممر ِفي ديناوا محامحذ M ائ أنلث ئعنه ابذ 

أحوإل منش ولكن'كل محلا، محلان بني حائط من ررأما البق محثاو محلان، 
ايننا-بمانمةشش«زؤاة 

حائطمن كونه لأن إليه ذهب ما عل دلالة فيه ليس  ٠١ااثديثرهذا [ ١ ] 
منيثمر إليه يلم أن أراد إذا لكن الأجل، حلول حض عنه معجونا محيكون محلان بتي 

كونقد فلأن بتي فحاممل حائط من بيع من أما منه، يوق أن يتهلح بستانه فان بستتانه 
ذلكق كون أن ينبغي ولهذا قاور؛ غين كون ومحي محصيله، عل قادرا إليه الملم 

فإنهآحر حائهل من كان ؤإن به، بأس محلا إليه الملم يملكه عيمه"يا إن فمال• ثفصيل 
الوفاء.من يتمنكن ولا عنده، ليس ما بع ق داخل لأنه بجور؛ لا 

كانسبى وفي،ا اليوم، الناس عمل عليه الذي هو ذكرته الذي القول وهن-ا 
حبق أو تخيلهم، من ممر ق دراهم إليهم التجار محثلم التجار إل يأتون الملاحون 

إنوهوأنه ثفصيل، الراجح— القول ~عل هذا ق فصار به، بأس لا وهذا رعهم، زس 
لخنبجون، لا فإنه آحر بستان من عينه ؤإن بذللث،، بأس فلا يملخه الذي بستانه س عينه 

بجون؟مهل ي،اثله ما أو محلان بتي حائط من قال؛ لو 

أنهيإئله. أوما فلأن بثي حائط س ت قوله س علمنا لأنتا بجون؛ نعم، الجواب• 
هداأراد 

معلوم،أحل إل معلوم ووزن معلوم كيل ل السلف باب التجارايت،، كتاب ت ماجه ابن أحرجه )١( 
•سلام بن •مداش حدبث من (، ٢٢٨١)رقم 



٣٥٩ه1باسم 

يصحولا معم،  JJC5_؛هدوه ثو "5^ يصح، ملم ثلمه، يومي لا وَلأثئ 
زلأناصنلأيJالألإر١ا.

فنل

مذكرظاهزا، ٩ الثمن —١ يمم الخي ُصماته يصبطه أف الخامس! الشزط 
والقصر،والطول، والصعز، والك^ث، والثداء٥، والخود0، والنؤغ، ابض، 

والصماهه،واوثه، والصلأJه، واللتن، وا-لئشوثه، والنئومه، والثمك، و\}خت>ئرا,( 
واوثلد،واللزو، وافوب4، والإكار٥، والثن، والأنوسه، 

أ.«إاا وعمما، الصما>تا، هده يمل مما دللئج وثحو والثونة، 

ؤإذاطكهائ،لأخمإذاتجفيمحمجامحي، 
سمى؟فكيف 

•الثيء هذا عليلثا يعت، فقل• بع أنه ايكر سلم• ثقول! أن من بدلا فثقول؛ 
السرط*حسسب ع،ده ؤييهى 

يعني!بما الئثن يممن اش بصماته يصبطه ®أ0 اأؤلف،ت يقول ]٢[ 
أحمدالإمام قال نشوط، فلا قليلا الثض!لا بما قظف لا ١^ وأثا 

كأنعاكاملا صبطا الصفايت، 5ضب3ل أن يمكن فلا تختلف، سلم كل تعال""! اممه سرحمه 
تشاهدها.

ذكرعن كاف، النؤع ذكر أن والمحح والثؤغ® ابنس، ®قدكر المؤلم،! يقول 
بمنةريال مئة إليلثؤ أسلمت، يقول! فمثلا أحص، والهمع اثنإط الحنس لأن الحنس؛ 



^ضضاهاهمنيصالإئماسبجضل ٣٦٠

لمالأجود، ثزط لإل ابنة، م شم إل ثنها يم لا محا ؤيزجع 
ثائرا.كاف إليه وصل نإف إليه، الوصوو عليه بمدر لأيه يمحح؛ 

وجهان؛مقته الأودأ ثرط نإف 
أحومحا:لأص،بملاك.

والصإءوالمعيا الحنطة منه أنولع؛ معروف" هو ~ك،ا والبر حنطة، الر من صيأ 
.أنو١٤خمسة فهدم والحرياء، والقيمي 

أسالمتمثلاث فتقول والنؤع اينس ثدكر أن بد لا ^٥١^ المؤلف فول فعل 
الأعل،نمل الأخص ذكر إذا نحنثقول لكن حنتلة، البر من صاع بيئة ؤيال مئة إليلث، 

قهلعا.ابنس محدد النؤع يكر إذا لأنه النؤع؛ ذكر قيكفي ابني ذكر يشرط فلا 
بدلا صحح، وهذا والصم١٠ والكم، والثداء٥، ®والحودة، المؤلف! قال ثم 

النؤعمن أنه يذكر أن أيثا بد لا والصعر الكم ق وكازلاك أورديء• حيد ت يقول أن 
المتوسط.النؤع أومن الصغر، التؤع أومن الكبم، 

أوبإنسانبحيوان لوأملم فيإ هذا والقصر١١ اروالهرل، تعال—أ اش —رحمه وقوله 
الدرعّمحدد أن يد فلا المذرؤع أما رقيق، 

أوغبح0.حسب ق أسلم لو فيعا هذا والت٠ثلثاا١ ُروالعرصن، وقوله 
الق،اش.مثاله هذا والخنوثه، ٠روالنعومه، وقوله! 

اختلائاالثمن تها يغتلمف المح، الصماُءج يذكر أن الشرب هدا ؤ، والمححح 
اعلم.وافه الضايهل، هو هذا ظاهتا، 



٢٦١ةت1و،اس|ا 

ملزمشه، من ثُ نحر أن الم، تنيم يكئ لاك مخ؛ وش: 
اك0اصمماا'.

فإنيكون. ما صاعثثأجود بمتة ، JIjjمئة إليك، أسلمت، الملم: قال إذا ا ]١ 
فوقهوالأجود أجود، وفوقه إلا جيد من ما لأنه إليه؛ الوصول، شدر يصح؛ لا هدا 

نادرا.إلا يكون لا فإنه أمكن ؤإن الوفاء، فثعدر نبمايه، لا ما ؤإل أجود، 

الأجود.قوله: ونحمل الأجود. يقول،: أن مح إنه قال،: العلياء بعض ولكن 
لأنهوالصحح؛ القول، وهذا فيه، هو الذتم، البلد ق السؤو3، ؤ، يكون ما أجوب عل، 
فليسيكون ما أجود من أو يكون ما أجود ةلت،ت إذا فأنا عليه، التعارف، هو هدا 

المرادبل قيء، فوقه ليس ثيء إل مل حتى الدنيا Jأقهلار د3؛لوفإ أن أريد أل معناه 
اثنان.فيه بتلف، ولا عليه ، متعارفثيء وهن.ا الئون،، ؤ، يكون ما أجود 

^١وهال،: إليه الملم أحصره فإذا به. بأس لا أنه الراجح: القول، كان ولهدا 
الأففنمول،: منه. أجود ففيه الفلأي الدكان انظر لا، الملم: فهال، يكون. ما أجود 

أحننتجد فلن الثو3، إل اذب قال،: إذا أثا بالأ>د، إليه الملم ئطالب، أن للئنلم 
منه.الذييمع ما فهذا منه. 

الخلاف،المزي فدكر نخهان«را'، الأزذأصه فزط *إن ايزلف فال ثم 
لمأق.g الأجند؛ ل الخلاف، ولم:ددكر لأردأ، اق 

إلاودي؛ من ما لأنه وجوده؛ فا كالأجود فإنه الأردأ ثرمحل إذا أنه وليعلم 
ه؛مولالملم يلزم فإنه وصم، مما هوأجود ما له أحصر إذا منه هوأردأ ما وهناك 

اكى)؛/\اآ(،والإضاف)ه/؛ه(.)ا(انظر:



اصايقضاهانيهمصاسمماسبجض ٣٦٢

المبول.لرمه حقه من حيرا أوقاه ؤإذا حمه، من حيرا اوفاه لأنه 

اليومق منها محلب وأما لبن ذات أما وثرمحل بمرة عاليه بعت ايك لو ولهذا 
الشرطلا، وقالت صاعان والليااة اليوم ق منها تحلب بمرة إليه قاب صيأ، والليلة 

صاعين؟تحلب ما يقبل أن يلرمه ضل صاع• وبيثك الذي؛يّيا 
حادةهي وهذه مولها، يلرم الصفات ي الزيادة لأن يلزمه؛ نعم، ت s٠الحواُ

مولها.أنطزم اiدثبر١ا 

ه>ش(فيأرئأ>كونضلنجو3أولأ؟
مبنيالحقيقة ق وهو يجوز، أنه آحر وجه وهناك يجوز، لا أنه المذهب وجهان• فيه 

أنااكمن: دئع الذي المسلم فقال الثوق و يكون ما أردأ جاء إذا لأنه المذمح؛ عل 
هوأردأ،ما يجد حش كلها البلاد يمحلوف أن إليه اثساللم يلزم لا فانه الأردأ. عليه أشرط 

منه.هوأردأ ما ولوثه إلا رد-ية من ما أنه المعلوم من لأنه 
البلدق أنه لوفرضي حتى المبول لزم ذمته ق يجب، بأجوذ؛ثا جاء إذا ئقول! لكن 

له،خر لهذا وصم، مما هوأجود بإ أتاه إذا لأنه المبول؛ يلزمه فانه بالأرذأ يأت لم مسه 
تفيه•رجل إلا يردم ولا 

شزطؤإن يصح، لا المزلما كلام فعل الأجود اشرط إذا إنه ثقول! والألأصةت 
جائز.كلاهما الأردأوالأجود ثرط أن والصحيح وجهان، الأردأففيه 

ادض)إ/ا'آآ(ب)؛(انظر;



٢٦٢كت1د،اسم|ا 

وصث،ما عل وجودمحا يتعدو لأيه يصح؛ زاقها،!؛٠ جاوية 3، أنلم ؤإف 
عىيعجز لأيه يصح؛ لز وجوده، يتعدر دحسنا الثلم صمات انتمصى ؤإن 

تسااا.

ويعزوجودها يندر يصفات وصفه إذا ارأنه يخهإقءت هولهم من يستفيد [ ]١ 
والتاجرا،لقاول فقق البناوون، الايز يستعملها فائدة تتقيد يصح١١ لا فإيه وجودها 

أشهرمتة حلال ق ذلك ينجز لم فإن أشهر متة حلال ق بيتا له يبني أن عل مثلا 
ربإلأنه اكاول؛ يتلاعب لئلا لهم؛ حمايه يفعلونه وهدا مئة، يوم كل عزامة معليه 
هداتحوز فهل ينمأكن، ولا كثيرة، مقاولات يأحذ ثم أشهر، متة عل معه يممق 

القاولةبه تت، ما نصف، اقصم يتوع،_، ربعا الثزط هدا جاز إذا لأنه الثزط؛ 
أكم؟أو 

فيهاينجزه أن والءنف العادة ل يمكن مدة حدد إن فيه ئقول الخواب! 
أنعل معه اص إذا فمثلا تحوز، لا فهدا ذلك فيها يمكن لا مدة حدد إذا أما بأس، فلا 

متةحلال ق يينيه أن يمكن لا يميتا مهذا ومقلية علوية وغرف حجر فيه ييثا له ي؛ني 
الئزؤل؟هدا تحوز فهل أشهر، يف المدة جعل ذلك ومع أشهر، 

وحبمستمؤا بناء بناه إذا وأنه يمكن كان إذا أما مغامر، لأنه لا؛ اُبمواب• 
يمكنذكرناه الذي لتكم ا-وهدا الثزط، حدا بأس فلا ذلك أمكن ف والعن العادة 
اقزاطها((,تحوز لا اللم ق النادرة الأوصاف ررإن هنات الفمهاء قول من احده 



ص|ضاهايهمههاسمماسنيضل ٣٦٤

محل

شمفيضضمزءمص1االالئ}إ 
اشم.ومض«ثالإتخف:

نلإ!،؟كذ ثأحرثم قإدا الماو، رأس مديم مذ يؤ ئ وملثا؛ ما، مس إثإ 
و1ذمرئبمم• مبجه، مرقامو لإل بدين، دين يصتربح ؤام بجح، ملم 
مريقعل بثاء وجهان، اقبوض وِفي يمحص، لم محا بطل بجه مض مز 

الصممة.

مم المشري.يدلها الي الدراهم أي• اكمن، هو لم المال رأس آ ١ ت 
ألفإليك أشت فإذا الثمن، تيذ وليس الثمن، مص هو السرمحل ]٢[ 

بمجلسوهما علامه -ها جاء لكن معه، ليثت، الأف والاJراهلم ص[ع مئة بخمس ييال 
جا:زأولا؟هدا ئfال٠ل نم اض 

إللث،أملمت قال! فإذا يعينه، أن وليس الثمن، يقبض أن يقول؛ ا،لولف، ت مول 
سلمهاثم الغلام، -ها جاء لكن يده، ل الدراهم وليت صاع• مئة بخمس ييال ألم، 

بمثةالدراهم هلْ إليلئا أسلمت ةالت أنه ولو الثمن، نقى لأنه جائز؛ هذا فإن له 
ٍاعثثفهلهازاجائزأولأ؟

فيهاصناها فت التي الأمحرة اثساله هذه لأ0 أول؛ بام، س جاتز هذا ا"إرءواُب،• 
الثمن.أحمر ثم الدمة، ق الأول والسالة الثمن ثعيئن 



٣٦٥ةتاب،اسم«ا 

كلامظاهر معينا، كال محإل البح، ق كاكمن معلوما كول أف ونجب 

عمدالئمى، ؤيمحف أحمد! لمول وصفه؛ من بد لا القاصي! ومحال 
قزخثانماخة، ثزنن زلا ١^، و م ١^  ءصإيائث، ممن لا 

محوزلا ^١ سل ثالئركة، كالقزض يالئفات؛ ١^ زأس نزئ 
صماته،صط يعتبث لأيه هيه؛ منأ، ؟كوف محووأف ما إلا المال رأس ؟كوف أف 

ريالمئة لك أقول! أن ءبمجثد معلومة، والدنانير_ الأف عندنا ]١[ 
الدراهمسبق فيإ لكن الريال، أي! الوصم،، هذا عل أنه ، ثعرفمثلا؛ صعودي 
الذيوالتعليل وصفها، من بد لا ولذللث، وحمة؛ ؤثملأ وكترا صعرا محتلف والدنانير 

بأيفالمشري الحقد انفثخ فإذا العقد، يضمخ أن كمثى لأنه حيد؛ ٠ القاصىر ذكره 
يرجع؟م، 

تختلف،،كان إذا الثمن وصف، من بد لا فنقول! هذا وعل وصفه، من بد فلا 
كانلأتختلف،فاشينكاذإ.إذا أثا 

فإنالدواء هذا نفع إن مقول! الشري يشرؤل أن يصح هل هائل؛ محال فإن 
الدواء؟بثمن عيك رجعت، ؤإلأ ينفذ، العمد 

مزحيلأنه فاصد؛ فالثزؤل وعليه الشفاء، منه يلزم لا الدواء هل محالخواب! 
عليه.يقدر لا 

:؛(انفلر:



اصضاه1شيصاسمءأصبجح1بل ٢٦٦

نحل

ملأ،لا وما الأحر، ق أحدمحا إسلام جار بتّهءا، السناء جار مالتن وكل 
ض،عرضِفيعنضوِفي إسلام بجح العروض، التاءِفي محور محولنا؛ معل 

وجهان!قفيه الحل، عند به مجاءه يصمته، آحز أملم قإف 
ئوزموووهُكي.لآ4مداةداكئمفةلث، 

ثإل١^. هن اشن كزن إل بمفى لأنه موله؛ يلزمه لا والئاف؛ 
معلالكبم، صفة عل الصنير صاو وهد الثثلم، محل كبثر، ِؤ، صغثراأنلم 

الوجهأنا١'•

واصح،هذا عزصا، فيه المسلم وتكون القد فسلم بالقد، يكون الإسلام [ ١ ت 
صحح.فهذا بثنر أوتمنا بم ^١ يسلم أن مثل عرض ق عرصا يلم وقد بم، دارهم 

جارإنلأمسمحا، اشائ جاز ثالم راوؤل يمول: المزلف أن عندنا نمى لكن 
والمر،كالتئر الريا فيه يجري ما يغير اشثيل فيكون هذا وعل الأحرار، ق أحدعتا 

بنمآتى الأجل حلول فعند بعزض، عرض فهدا بساعة ساعة مثلا أسلم أنه فلو 
لا؟أو الءةاشهماضضلهل:يمهاشول 

بالملمانمآتاه لأثه موله؛ يلرمه ارأحدحا! ٠؛ وجهازر فيه الزلف يقول 
اقنإلي محي لأة قدلن؛ لأ:اننت ناش: ئي■ هدلت م؛ قدهش، ني 

هوادتمىاا.

(.٢٢٦/٤الغنى):١(انظر:



٣٦٧مماباسم«ا 

خذت ومحلت القلم هدا أعطنك قل،، مثلا إليك أملمت، ت أحرى بصورة الثال 
لم ٣١ؤإذا الأجل حل مل، مماتا. القلم هذا كصفة صفته بقلم ثاسي أن عل القلم 
إياهأعطيته أنا الذي ه ثنبالقلم فاش القيمة، ينقص ثيء عليه تحصل ولم يتغيد 

مهل:>شووله؟

صفته.عل فيه بالمسلم آتى لأنه يلرم؛ أحلءهما الوجه؛ن! محل هذا الخوابت 
المعوص،غر العوض أن يقتفي بقلم قل، إليه يلم كون لأنه يمح؛ لا والثانرت 

كذلك.هوالمثمن الثمن صار إليه أملنته ما إئ زد فإذا 

علالصغير صار وقد الثم فحل ير ق صغيرا أسلم ررؤإو ١^^،: قال ئم 
الوجهينا؛.الكيثرفعل صمة 

الحانمن الطمل هذا إليلئ، أسلمت، وقال! الحان من طفلا إليه أملم مثالهت 
فإذاالمدة مضت، فل، أشهر، أربعة بينتا والأجل أنهر ئإنية لها بشاة أمهر أربعة وله 

بيتيهذا وقال! إئ به فجاء أشهر، ثانية له صار قد أشهر أربحة له الذي الأول الطمل 
و؛ينلثج،فهلئأولأص؟

لاثصح.وجه وق يصح، وجه ففي ١^•^^،: عل الزلفإ: يقول 
حمحعند المثمن غير الثمن أن هو والتماد للتضاد، يصح لا أنه ل والذلاه.ر 

طفلأءطيلث، أن ق فائدة وأي اكثى؟ هو الثمن يكون أن يصح فكيف الناس، 
أنهالراجح القول حال كل فعل ويكير. عندي دعه ل؟! يه ثاق ثم يكثر، ثم الضان، 

لالإ.1مإوه: سمأنثقولللئ



اسقضاهاهمهمصاسممأسبجضل ٢٦٨

نحل

لأوبمدة؛ زلا ١^- حنن لا ،، ٢١من، يه ؛ jLlilزيوئ ص زلا 
محئ،بجهب ٣ زالثكن، ١^٤ ١^^ ِفي ييفوذ زئب الدية، قدم ه ائت 

ئوخد، ٢١زِلأنكمحِفي الثنه،ةوزلإمي، ام>شئلكء زق 
٢١حمع كالز-حودتي فيه، الثلم نحح المحل، بمد 

تحز

ابنحديث، ِق يدكزه لم س البي لأل الإيماء؛ مكان ذكر يشرط زلا 
ؤ:ئوئالإغ. ك ةتاؤضة، نحد ؤبمُ نحج، لني;ن خدين، و زلا لإاس، 
فته،الرقاة ممن لا تنصع الظاِفي كاذ قإِل كالإع، القد، نكان ل الإثاث 

ئزحث،يعئ، قرينه زلا مكان، مى بد لا لأيه الإيماء؛ مكان ذكث J؛_ كالبج، 
نإلداكيدا، كال نثزطه، فيه، الؤئاء يمكن موصع ِفي كاف نإل باكوJ. ثنيينه 
روايثان!قفيه مواْ، مكائا ثرط 

القد.ئم، تاق لأنه بجغ؛ لا ^١^ 

حرمبيتهإ الثاء حرم شيمح، كل لأن تحوز؛ لا فإنه بثعتر برا أسلم إذا [ ١ ت 
الثمى.لاثزاط إّلأمأحد.هما؛الأخر؛ 

هوو)ال1>رإ( ا-قالول، مكان ص )الحن،( أن والجل؛؛ الحل، ب؛ن الفري، فاددْت 
زمانه.



٢٦٩ةتاو،اوط|ا 

وتهداكالتع، فيه الإيماء مكان ثزط لصح بيع، عمد لاثه يصح؛ واكاسةت 
؛ثةشئولالأ/وا'ا.

ريالمئة إليك أسلمت يقول! بأن الثم ق يشرهل هل الوفاء؛ مكان ]١[ 
مت5ه؟ق الوفاء يكون أن عل صخ بمئة 

الأفنحن فمثلا العمد، مكان ق الوفاء وحوب أصل لأن بثرمحل؛ ليس ت مول 
فيحملفيه، الوفاء يمكن بلد عنيزة لأن عنيزة؛ ق الوفاء مول! أن محتاج لا نيزة عل 

فإناللم، فيه عقد الذي البلد و الوفاء ويكون الحال، بمرية يعلم ما عل الهللق 
أنهالصحح لكن ، ووايتان ففيه مثلا بمكه توفيه أن أريد أنا وقال• ءيرِه ل أرائه 

أوالبحر لحة ق يعمي كأف فيه الوفاء يمكن لا مكان ل عمده إن لكن بن«لك،، بأس لا 
الوفاء؟مكان ذكر يشرمحل فهل رية بق 

فإنثمصيلأ، هذا ق أن والصحيح الوفاء، مكان ذكر يشرحل يمول! المؤلم، 
لأنالمكان؛ لذ>كر حاجه فلا فيه محارته محل يلد له المسلم التاجر هذا أن لعلم كثا 

أهلمن الرجل كان فإذا الرجل، هذا محارة مكان ق الوفاء أن عل ثدل الحال ئرينة 
ومتجرهالمدينة إل مكه من اش قد وهو والمدينة ما5ه الوبين ق اللم وعمل• المدينة 

يريدبالوولا الوفاء يكون أن يرين• لا الرجل هذا أن اليةين علم يعلم فإُنا لمدينة ال 
أماالحال، مكتفى؛فلاهر المدينة، ق الوفاء يكون أن يريد إنعا مأكه ل الوفاء يكون أن 
الزظء.تكان ثذكر أن د فلا محارة له نكان كل ل الريل كان إذا 

* H *

الإماف)ه/م•:ا(انظر:



^قضاه1يهمصاسمماسبجينل ٢٧٠

هنأ

العيوبتى سيثا به، وصث ما أم عل المحل عند الثلم سيم ونجب 
الكتل،مى حظا يأحد لا ين يقيل أو راب، محل الإ ِفي كاف محإف والغش، 
ط.دُون لأة ؤوك ظزم ١^٣ قص ٧^ لإمحلأممُ، ثوك رب 

هبوثةموجب حمه، لاثه صزوا؛ يضمن ؤإل مبولة، وجب بصمته، أحصزه ؤإل 
•١١٥١وبرئ الحاكم، إل دسه ائتع لإن كالنديثة، 
طلبنإو نحرا، زاده لأيه موله؛ لزم الصمة، ق لحمه من أجود لكف مإف 

ا.بالبتعا الصمات، نجوزإئراد ولا صفه، لأما نجز؛ عوصاب' الحرية عن 

يثرأأكر وعل ذمته، بريح، وصم، ما أقل عل يوق أن إليه السلم أراد إذا ا ١ ] 
لهمن يلرم فهل علته وجج، خا باحنن الحمحا محه الذتمإ جاء إذا لكن أول، باب من 

القبول؟الخق 

أنومي عامة، بقاعدة هدْ إل الإثارة وسق القبول، يلزم أنه يرى ا1ؤلف 
نجبمما بأكثر اتى الذي الرجل هدا أن قرض لو لكن مثولها، يثرمحل لا الصفات، 

مننجعل أن الحي صاحب وحثي الناس" عل يمن أنه ~أيت من صاحب، أنه عليه 
عليهلعا القبول عل لانجز مول! فهنا الدكر، حل كثإ رمبته  ١٢يقطع عليه منة ذللث، 

مزالضزر•

قول:ةز«  ٢١١قوله: أثا لكانأزل، نجب. لم قال: 3حمقائئ \ؤو لوأن ]٢[ 
؟٣١ما 



٣٧١ممباس|ا 

صفةهي م، هال: بالغ(( الفمان قبوز ولا صمه، »ِلأبا قوله: وأثا 
تعينيأن أؤيد ولكني عاليه، اممنا مما أحوي هذا وقال: بأجود جاء فإذا القيمة حا ثنيي 

فأؤيدؤنمشح، بدرهم وهذا واحد، بدرهم الميع عاليه اممنا ما لأن عنه؛ عوصا 
جائز،أنه والصحح تحوز. لا يقول: ا،لولمح الصفة. زيادة عن عوصا نعجتي أن 
 Uأثياة.ثلاثة فهنا العارضة، ف لا لكن لماخ، ا

معاوصةيعيه أن بأجود أتاه إذا إليه المنلم يعطي أن المسلم عل نجب يهل 
تجوله؟وهلثومه بجب. لا الخواب: الزائد؟ عل 

عوصاإليه الملم ياحذ أن تحوز هل ثم الميول. يلرمه ٠ ا1لهب عل الحوامحس،: 
اث؟القفة هذه عن 

ثنييأن بد لا الحيدة الصفة لأن تحوز؛ أنه والصحيح تحوز، لا أنه يرى المولفح 
بجبلم يقال: أن والصواب المسالة، هذه ق ضعيفج المؤلف وكلام القيمة،  ١٦٠

باس.فلا زيادة وأءءلا0 تجل لو ولكن تجوله، 
فلمعمنة، بعد ل تسلمها الونعل من بر صلمع مئة عل ريال مئة أءهليتلئ، فمثلا 

حياناأعش س الرسول لأن هذا؛ أمل  uUالخثد، من وا أعيني الألحل حل 
الحثدبين الهنق ثحطيتي أن فأييد الحبم. من أءهليتلث، أنا أنت،: لوقلت، لكن ، رباعيا 

جاتز.أنه والصحيح تحوز، لا المولفخ كلام فعل والونهل 

اكي)إ/ا"آمآ(.)ا(انظر: 
١٦٠رنم)منه...، خرا فقفى ثيئا اسلق، من باب المائاة، كتاب لم؛ مأحرجه )٢(  من(، ٠

رْ؛هبمثن.رافع أي حديث، 
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عوصاأعطا0 ؤإف أحده، وحار مبولة، نجب آم حمه، من بأردأ جاءه نإف 
•مبفهااُ مبو الثلم مى جرة بح ^١٠^؛ لدلك، قز؛ لم ١^، اإمدْ عن 

أنأوموررمن \لوآ.قو: أخئة،لإو نجز محه،للم وأوأظ\ئعاكوأ 
قريملم مبجه، ولأ?ئبعجأمو داود. أبو رواه ي إل يقرئه ٥^ ثيء 

مرصيبر، أنلمِفي محمن احرى رواة محه موتك، م ابذ ومحال يمنا• عنة لوأحد 
حنثا،والشعير البث كون رواية عل بئاء هدا ولعل جاز، كتلؤ، بثل ممرا مآكايه 

دوله(انجن لب حقه، من ثأزدأ راجاءة إذا ت وقوله نظر، فيها الماله هده ا ١ ل 
نجبفلا رديء بثر فجاءه الثر أنولع أجود من بر أنه الئرط- كان يعيي،• واصحة، هده 
الرديءهذا حد قال(ث إذا لكن الهلزفان، عليه قق لم حاو العقد لأن بمل؛ أن عليه 

المسألةعكس وهذه نجوز، لا ١•^^، كلام فعل والرديء، الخيل بتن المرق، وأعطيك 
هذاأن أثلث، لا وأنا هذا، إلا عندي ليس قال،ث فإذا نجوز، أنه والصحيح قلها، التي 
والصوابتجوز، لا أنه فاiؤلم٠ثرى الثزق،، وأءطيالث، حده لكن عليه، اتممنا مما أقل 

ربا.ولا غزر ولا ظلم فيه ليس لأنه جائز؛ أنه 
أعطاهإذا وأنه غثره، إل اللم بمزف أن نجوز أنه المالة هذه ق الصحح ]٢[ 

الزبافيه المسلم وبتن سه تجري كان إذا ممن باس، فلا ذللث، عل وامقا فيه المسلم غثر 
الأجلحلولط وعند بث صاع مئة ق أسلم رجل ذلك مثال، الممثق، نل المص وجب، 

فعلذللث،، عل وامقا ممزا. بدله ليك لكن بث، عندي ليس أنا إليهت الملم قال، 
اأؤلمج.قاله وهوالذي نجوز، ولا باطل، العقد الأصحاب عليه مسى ما 



٢٧٣ه1ساس«ا 

العقد؛محلس ق التمر يمص أن تحب لكن صحيح، العقد الراحح القول وعل 
بعدإلا التمر يمص لم ثم العقد عل امقا فالو النسيئة، ويا بينهإ بجرى والثر الئنر لأن 

عمنابن سأله حن الرسول قول هدا ودليل باطلا، ذلك صار العقد تحلس 
وسيعهابالدراهم وJاخدها الدنانير، عنها وئأحد بالدراهم الإبل بح كثا ^١^ خهبمنمحا 
٠،ثيءاار وسكإ ئممزمحا لم ما يؤمها سعر ئأحدها أل بأس لألا ه•' فقال بالدنانير، 

وهدا:نيذثنبد:ن.

اليرعن ياخد أن مجوز كغيره، اللم دين فنمولت اسرط الرسول لكن 
أكثزعوصه وا ألأ:أخد تعني: وألابمب. ١^، قبل التقامى بثزط لكن وا، 
صإنه،ق يدخل لم فيإ كنبا ممد الير من أكثر عوصه ا ممن أحد إذا لأته البر؛ من 

بمئزرلم ما رئح عن ه الئ ش وقد 
'؟عثرْ''رإل، ملأيفريه ثيء 3 أنلم *_ ت حديث، عن محون محاذا مائل؛ قال فإن 

رنمالورق،، من الذم، انتفاء ق باب، التؤع، كتاب، داود؛ وأبو (، ١٣٩)آ/أحمد أحرحه )١( 
كتاب،ت ائي والن(، ١٢٤٢)رنم الصرذإ، ق حاء ما بابح السوع، كتاب، والرمدىت (، ٣٣٥)٤ 

كتاب،ماجه؛ وابن (• ٤٥٨٢)رنم بالفضة، الذ-مه ويح ؛الد<مإ الفضة بح ياب، البيؤع، 
(.٢٢٦٢رنم)الذم،، من والورق الورق من اللم، اقتضاء باب التجاراُت،، 

رقمعنده، ليس ما يح الرجل ن، باب ال؟ثوعإ كتاب داول وأبو (، ٤^١١)أ/ أحمل، أخرجه )٢( 
(،١٢٣٤)رقم عندك، ليي ما يع فيكرس حاء ما باب، الييوع، كتاب، والترمذي: (، ٣٥• )٤ 

(،٤٦٢رنم)٩ مسلفا، لفه يّأن، عل السلعة يع وهوأن وبح ّلفج باب اليتؤعء كتاب والناش: 
رقميقمن، لم ما ربح وعن عندك ليس محا ع عن النهي باب، التجاران،، كتاب، ماجه: وابن 

ق.بممحا.العاص عمروبن بن عبداطه حديث، من ٢(، ١ )٨٨ 
التجارايتؤ،كتاب، ماجه: وابن ٣(، ٤ رقم)٨٦ خول<، لا السلف، باب التؤع، كتاب أبوداود: أحرجه )٣( 

الخيري;مئبمن.معيل. أي حاين، من ٢(،  ٢٨٣رقم)غره، إل يصرفه فلا ثيء ؤ، أملم من باب 
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إذالكن فته، حجه فلا يصح لم ؤإن والرأس، العن فعل صح إن لثديث، ا-ؤئنات 
ررمنواصح والسياق غمْ، سلم ق أي• عمم® إل يصرقه رريلأ قوله• معش فان صح 

يصرفهأن يمكن لا هذا لأن غثره؛ ملم إل أي: عمْاا إل يفرقه قلا ء مي ق أسلم 
يربا•أن ؤإما ئوو أن إما الخاهلية، فنل هدا صار بزيادة صزفه ؤإذا بزيادة، إلا 

إليهالمسلم عل فالواج—، الأجل، وحل هلمع بمئة ريال، مئة أملم ذلك! مثال 
التيريال المئة فاجعل آحر، ملم إل منصرفه صاع مئة عندك قال: صاع مئة الأن 

بريادة؛إلا المعاملة حذْ يعمل أن يمكن لا لأنه محور؛ لا فهانا رز، خ مئة ل أععليتك 
ربحأنه أولا! هنا فتكون التأخرنيادة، هدا عن وهوسامحي التسلم، يتأحر موف لأنه 
مضيأن إما فيه: يقولون الذي الخاهلية ربا يشبه أنه وثانتا: صإنه، ق يدخل لم فيإ 

أزئربا.ؤرثا 

لأنه؛ ٤^٠١١إل يفرقه رريلأ أي: عنه فالحواب الحديث صح إذا أنه والخلاصة: 
قيدحل لم فيإ ورائحا وجه من اوبا ق داخلا فيكون يزيد، أن بد لا الحال دْ هق 

التمربدل قال: الحاصر ق صزفه إذا وأما عنه، منهئر وكلاهما آحز وجه من صإنه 
الاغ؟إفإ وا. ^أعطيك ١١أوبيل ^١. أعطيك 

تعال:لقوله منعه؛ عل الدليل قام ما إلا الحل البيؤع ق الأصل أن وليعلم 
انإنفيها للث، يقول البيع من صورة فاي أأ[، لاوقرة:هم؛يحرم'ألننوأه أينع أق، ووأحل 

فليسحلال إنها مول: صورة أي لكي الد.ليل؟ أين له: مول فإنلث، حرام. إما ما: 
لأنالأصلالحل.^كدليل،ض:لأتطافلأليل؛ 



٢٧٥ممباسا 

ضأ،خازممحزم:وم.
لإ؟قذأشمحايمحىيممحين

يأتلم لأيه أصح؛ والأول واحد، يؤع من الصمة ق الرائد ءان؛ة جنسه، 
اآئJوطأحصن الصمة، الزائدِفي خلاف لكلأدثى، موله لزم ي٣ 

قفل

نإلجار. أحده، عل مامما الوياء، مكان عم ق أو محله، مل أحصرْ ءإو 
م،دأبج؛لآةئاض/ص•

منفعل الأصل عن حرج ما معسا شسا فيه الأصل كان ما كل أن والقاءدةت 
الدليل.احزحه 

قإليه أملم فإذا أنولع التمر واحد، اينس لكن نوعه من سيء أتاه إذا ا ١ ] 
أردأالشقر تمر كان فان اخلف، الآ0 فالي شقر ممز له أحصر ممه كري، نم 
فإنأحنس أو مثله كان ؤإن حمه، دون لأته يمله؛ أن المتلم يلرم لا أنه شك فلا 

ؤإنحش النؤع اخلف لأنه القبول؛ يلرمه لا أنه المؤلم، رجحه كعا الراجح القول 
لثيء،التمر من النؤغ هدا بحيح قد لأنه ئرمحل؛ الذي التؤع من أغل النؤغ هدا كان 

نحنيبها،يعني. ثكنزْ، أن يصلح لا ما منها الأف فالتمور يصلح، لا الأحر والنؤع 
القبول،يلرمه لا فإنه ئرٌل ما غثر بمؤع جاءْ إذا أنه والمهم فتختلف، يصلح ما ومنها 

ُأّز.فلا فبله ؤإن 
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لحمظهموثة يلزمه ال مثل صحح، لعزض أحده هابي عليه، عرصه ؤإل 
أباهنإة أحدْ• يلرمة لم منه، أحدْ أو ثلمة، قاف أو مشمه، علته أو حمله، أو 

الحاكم؛إل الأمر رهع امثع هإن •جمرا، راده لأثه لرمه؛ صحح، عرض لعثر 
الأجل،مل به هجاءْ أجل، إل مال عل له عبما كاب آنسا أف روي ئ تاحدْ؛ 

ولأئهعممث،. ممد ادم، ت وهال، منه، هأحده عمر هاتى يأحذه، أف هابي 
زادةخ؛تاااا.

محل

جزاها،همبمة ؤإل صاحثة. برئ عيه، أو كيل مذ به هدره يإ دصه ؤإدا 
ثهوهن؛ ^١. ٥٥١؛كال إل حمه، بتإم طاJنا أو ١^۵^؛، ورد حمه، هأحد هدره، 

ثوجهتن عل مديرْ؟ مل لحمه مدو ل التمزق 

زدخللضةا;ده.^^لأ،،لأأهمحطهُزئومم، 

أنالدائن ءم فهل خلوله قبل بالدنن أش إذا الدين أن ذلك، خلاصة ]١ا 
بمله؟

عليه.صزرا ذللث، ق يكون أن إلا يلرمه الجواب،• 
إليهأش فإذا حمه، مقدار ق تتصزفح أن له أن فالظاهر ٠، الأول؛ والظاهر ]٢[ 

مزقهؤيعتبر حقه، بماور يتمزق أن فاله الباى، واردد منه حملث، خد وفال! بكيس 

ا٢١/٥الإماف);١(انذلر:



٢٧٧ةت1باسم|، 

قامحقا لإف ئكت. لأنث اكبم؛  Jyداكنُل المص، ِفي امحقا ؤإن 
مإيمحُمح.^١^، 

قفل

أفإل يصحَ أل بثن الخثاو مللثنلمم المحل، عند الثلم سليم ثعدو ؤإل 
إذثه أو موجودا، كان إذ ماله، برأس والرجؤع العمد، مسخ وبئ يوجد، 

ملأف L^، ١^ شخ نمحو: ث؛ا،  jtلز إذ محق أز ^١، كاذ 
مذمميزا ائرى لإ كثا العقد، محامثح هائكن،، ومحي العام هدا ق؛تن0 

صثالأئjأجا١ا.
بمئهالنام؛ قزة من ١^ لا ؤإتقا من، لأل الدلإ ق الثالإ لأف 

زئيازقي، ١^ اهة:ئ هال4ُ البمض، مميز لإذ مبجا. -، ١^١٩دئع من 
لاثةالوجهي؛ الأاةيِقأصح والمتّحتي الوجود، احد وله ابميع. الأنختي 

لآملأةوز،لأنايم:يرف
الم،من با0في البمض ص البمض، ل نخ فإذا الثاجيل، لأيل اقن 

العمد.ايداء ثزطةِفي لؤ كنا محن، ظأ محه، مح الذي ا-إقزء وبمنئعة 

سحأن فاله صاعا ثلاثن يبخ الكيس وهذا صاعا، عشرين يهللبه هو فمثلا محقا، 
حقه.ر يل. عل لأنه صاعا؛ عشز خمه أو أصويع عثرة منه 

حمه،لأنه الصإر؛ أو افنخ بين الملم محؤ أنه أي: أّحاا ٠لالأئل، قوله: [ ]١ 
ؤإناقن، وأ-خز مثخ، يصخ أن له الأنح كان فإذا صمِ، شاء ؤإن فتخ ثاء فإن 
صإز.يصير أن له الأنثع كان 
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»وتتوف.(الإقاله لأف مضه؛ وتحوزق الثلم ق الإهاله زتحوو 
شمحازوصلكلإ;رب.

ينتحيالثمن باقي لأف أصح؛ والأول المنح، ق يكريا ثإ محوو؛ لا وعنه؛ 
ولنزمعدوما. كال إذ يدله أو بالثمن، رُح العمد، محثغ نإدا العوض• باؤي بث 
يقرئههلا ثيء، ق أنثم مذ ٠٠الؤي.ت ثبمول يبجؤ؛ لإل آحر عمي ل صرءة له 

إني«•
هامتهالذمة، ق منتقث عوض لأيه عنه؛ العوض آخال بجون الماض،• وقال 

ممئمح؛صمظطقاا'.

نحل

ش؛لآنتيهحمص:نياشامقو
صحح.حس حديئ وهال: الرْذي، زواه يفمذ« إلإ ما ربح وعذ لإضه، 
ررلأظ؛ا٢ا.زكئه:

ثاءما السلم عوض ياحد أن بجون وأنه الخا،يث هن،ا عل الكلام محبي [ ١ ] 
١^؛،.قبل المص وحب النيئة ربا سهءا بجرى كان إذا أنه إلا 

تحوز؛لا فانه غيره عل أما إليه، المسالم مس عل لكن بيعه، جواز الصواب ت٢[ 
الرجلجاء ثم رجل، ذمة ل بر صاع بمئة ؤيال مئة أسلمت فإذا المص، يعير قد لأنه 

التجارات،كتاب ماجه؛ وابن (، ٣٤ ٦٨رقم)محول، لا اللخ، باب ال؛يوع، كاب أبوداويت حرجه أا 
خمهبمئه.الخيري معيد أي حديث، من ٢(،  ٢٨٣رقم)غره، إل يصرفه فلا ء محي ق أمحعلم من باب 



٣٧٩ممباسم 

مضه•مو لكلعلعام ببمة، محز ٣ صتانه، مبحللميدحلِفي 
ئه؛اوالأ زلا _؟، ِفي ذكزثا و ١^٥؛ زلا يه،  byilمحوز زلا 

^^ينممئ،ناظاءضاما'ا.
ئنما'ا. jjدذنرم لأي تنز؛ ظل نن م ا-واوت بجرن ن؛؛■ 

صئوىركزومح.:محأيمِفيتي

ليسلأنه جائز؛ هدا أن فالصواب مك عوأنشه الوفبه أحفل لم إم وقال: 
لأنهيجوز؛ لا فهدا غرم عل باعه إذا وأما يضمن، لم فيإ ربح ولا ربا، ولا غرر فيه 
الاستيفاء.يتعدر قد 

الزيح؟عدم ثشثْل فهل إليه اللم عل باعه لو قائل: قال فإن 
يجريكان إذا العمد يجلس ق يقبضه وأن يربح، ألا يثّرءل نعم، ءالخوابت 

التاء*ب،نهإ 

ذمةق ذين إليه للمسلم يكون أن به والخوالة به، اهوالة جواز الصواب [ ل١ 
ل>ع فلا ملأن. عل ك ذم ل با أض لشلم: إليه الم:الم مقول شخص 

أنيضمن فمن متقزة، غر الديون حميع فمال: متقن غر دين أنه نوله وأما ذك، 
حال؟!كل عل يومتي الدين عليه الذي ملأيا 

ا-اثوالةيسمون لا الماس حتى وليت،ثبما عليه، ا-قوالة جواز الصحيح ]٢[ 
صيأمئة المسلم يهلد_، وآحر صلمع مئة إليه لم مشختس عل لإنسان كان فإذا بيعا، 

مل.إذا ذك ل >ع فلا إليه. الملم ذثة مال عل صاع باك أخلتك فقال: 



^قضاه1همشصاسممأسبنحتبل ٣٨٠

^١؛•ثئ قم لأكلإعبملممحي، ي إل تجرمه قلا 
محل

الثلامه،متقى العمد لأو حمه؛ وطلب ود0 هلة معيبا، محوجده محبثه ؤإدا 
ييؤ خدث ثإذ ١^^.  JUإل زجع ة، ^١ ١^^، ق ء ابيث أخد ،:محي 

مصي.م؛ عل قبضه بعد النتع ل العيب حدث لن كنا قهر عنده، 

وثزطيربح ألا بئزط لكن عليه، هو ق ببمه جواز الصحيح أن لنا محبق [ ١ ] 
قاعدةوذكرنا النسيئة، ريا يينه،ا بجري قيء ي باعي إذا المفرق قبل الممابص هو آحر 

الدليل.هات ثمولت حرام. هذا يةولث إنسان فاي الحل، ال؛يوع ق الأصل أن وهي 
الغرر،وهي• ثلاثة اليؤع ي الّهي عليها يّبّي، الش الأصول، أن محابئا أيصا وذكرنا 

فهوذلك ومع ًللم بلا ربا أحيايا يأق قد لكن الفثلم، من والربا والريا• والظلم، 
حرام•

*ل و* 



٣٨١مم1ساسم)وابالقرض( 

uU  المرض-
ا *ax

.ثا<ساخ^^١٢خؤازْ م ١^^ زائغ تش، زيش 

والإرفاق،الإحسان سبيل عل عوصه ؤياحد مالأ يعطل هوأن المرض ا ١ ت 
لأتهالشريعة؛ محاسن من وجوازه ؤإرفاق، هوإحسان وإن،ا انماوصة، محبيل عل لا 

بعضزعم كإ وليس محفة، مصلحة فهو المقرض، به ويضر المستقرض، إليه تحتاج 
امحاس•عل، ص بل امحاس، يلاق عل أنه الناس 

بلابدا، القياس حلاف، عل ويكون الشريحة ق بت ثيء يوجد لا أنه واعلم 
بب•لإلا نظاتره عن تحئج ولا القياس، ويق فهوعل الشريعة ل ما كل 

تيعني الستمرض، باعيار هدا جوازْ® عل النلئوذ ®وأم الؤلف-إت قول وأما 
النيلأن كذا؛ أقرصني فلأن يا لالشخست يقول أن للإنسان تحوز أنه عل أجعوا 

الرسولفعله ما للغير مزال أو ذناءة هذا ق ولوكان ، اّلقرهمر البئر اشرف وهو 
تعال!قوله ق لدخوله بالإحاع؛ فهومشص، لالمقرض بالنتبة وأما شائ!هأئم، 

إحسان.وهذا [، ١٩٥]اJقرةته اثن ءؤول>سوأإال 

الائي3خاله أن وهو:علم ذيما الإنسان لواقوض فيا امحم U قائل: قال فان 
الدين؟هذا ئديد عل يساعده لا 

معلوم،أحل إل معلوم ووزن معلوم كل فا اللفإ باب النجاران، كتاب ت ماجه ابن أحرجه )١( 
ههه.سلام بن عبداه حدبن، من رنم)اخأأ(، 



اصضاه1ضنيصاسمماسبجص ٣٨٢

لرصامنيا بمرض مسلم مذ ررما ث ماو ه المى أف منعود ابذ وونى 
ا. UUابن وواْ مرة® إلا'5ال'كصدمة مد؛ن 

هداملكتك ت يقول ثحوأف معنا0. يودي ثمظ ويتكل اكنص، يأئظ ؤيصح 
ائث1ك؛ل ى احت^Jما، ^١ هق. محص ١^، يدي لن محإل دثه، أذ عإ, 

}'%ذ 
إنسانكل لكنثمولت المرض، جهة من حرام إنه مولت نجب، لا هذا فالخواب؛ 

لمولهذا السلامة؛ إل مه أقنب الإثم إل فإنه عليه، قادر وهوغثر دينا ه نفعل محتل 
والقصة، قيء عنده وليس المرأة، تتزوج أن أراد الذي للرجل الرسول. يادن 

يشعلأن الإنسان من يريد لا الرسول أن عل هدا فدل امحتمرض. ت له يقل فلم معروفة، 
بالديون.ذمته 

ذكرناهما عته ؤيكفينا به، نحج لا والصعيفح ، صعيف اؤدث هدا لكذ [ ١ ت 
ه.ؤوأيوأإ0آس الكريمة! الايات من 

[fY  !سنانعندنا ثقول! ه بدله ترد أى عل هدا ملكتك يقول! حوأذ  ١١قوله
قولفالقول احتلما فإذا هبة، فهو البدل ثدكر لم فإن النيل، زد واثزاؤل التمليك 
اق1ك.

رنم)؛أ؛ه(،المالح، الرحل عل ها نفاألرأة عرض باب الكاح، كتاب اJخارى؛ أحرجه )١( 
رنم)ه؟؛ا(،حديد...، وحاتم نرآن تعليم وجوازكونه الصداق باب النكاح، كتاب ت لم وم
;ظ^بمتمحا.الساعدي معد بن صهل حديث من 

بنب.اف حدث من (، ٢٤٣٠)رنم القرض، باب الماونااّتإ، كتاب ماجه; ابن أحرجه )٢( 
خ.بمثه.عود م

صعيم،.إسناد ^ا (; ٦٩الزجاجة)م/ ممباح ق الوصري هال 



٢٨٣؛ت1وااوطل|ا)واساتقرض( 

المص،عق فيه مف عمد لأه بالمص؛ م>ووا اذلاك،ِفي ويكن، 
الحظأف ضننؤ عق يحق اقرص لأف فيه؛ حيار ولا لكلبه• عليه، اللك هويث 
عليوعه رارص M الني لأل فته؛ الرهن ثرط نبجح محولكلواهب• لي، 
عأته'اا.مممق لأهله<، أحده نعير 

استدلالوأما بأس، فلا ففعل برهن• إلا أقرصك لا افرض• لوقال أنه ي*ني -ا ١ ا- 
بعمدكان ٠ الرسول.ر س وؤأ الذي وهوأن نظر، إل نجاج استدلال فهو ا،لؤلف 
ذمتهق ثبت البيع بعمد أحده لثا النتي. لأل فته؛ ظاير القياس يقال؛ لكن الع، 

الثابتالدين ل الثهن صح إذا فمال: الثئن، ذمته ذ ست أيقا واقرض الثمن، 
القزض.ق باك الثابت، الدس ل فاؤنكدللئ، بالبيع لدثة ال 

ييتلث،.ثرهني حتى أهرصلث، لا وقال: الرهن افرض اشرمحل لو قائل؛ قال فإن 
اكرض؟بجح فهل ففعل 

ينتؤعلم اقرض لأن منا؛ حز قرض هدا أن قوهم ولا نعمبجح، الجواب• 
أقزصهما سيوقيه فإنه اكرصى أول ؤإذا بالرُن، ماله وثق أنه هناللئ، ما غاية بثيء، 
زيادة.بدون 

يممقأن والحمعية يالحمعية، ينونه فيعا الناس يعفس ظنه ما ير ينل الممرير وبيدا 
النهر3، منهم الأول جزءات رواشهم من بمتطعون أنم عله مثلا من محموعة 
الماسبعض لكن حزا، وهلم اكالث،، الشهر ق واكالث، المال، الشهر ل والمال الأول، 

وودألما أقزض الرحل فهذا جره؟ الذي القع أين فيقال! نفعا، حز قزض هذا أن يقلى 

كابلم: وم٢(، ٥  ١٣)رغم وضرهم، اليهود عند الرهن باب الرهن، كتاب، الخاوي؛ أحرجه )١( 
غ.بمها.عائشة حديث من (، ١٦٠٣)رقم كالسفر، الخفي ل وجوازه الرص باب اياناة، 



^ىضاهاهمهمه4اسممأصأبجءتبل ٢٨٤

منالأنمميع لكن إذا أما شل، المرض يه يتتمع الذي هو الممنؤع والقرض ألف، عليه 
به.يأس فلا الطزفن 

قمزاوعا يكون حتى أهرصلث، لا أنا قال(ت لو أته العياء بعض صرح ولهذا 
أنمع بأس، فلا عليه واتثقا ذللئ، قال( فإذا الأرض. يعثر أن يريد الماللث، لأن أرصي؛ 

يكونإنإ الزبا لأن الربا؛ عن ■محرج وحينئذ أيصا، انممع والقرض انتفع الأو الماللث، 
للجمع.فالأذتفاع أماهنا شل، اوبا لاخاو الزيادة فيه 

كتابةيلرم هل مثلا الوظف؛ن ؛؛ن ثكون التي للجمعية بالنسة قائل• قال فإن 
ابمية؟أ>او، ب؛ن إثبات ورقة 

تستشأجم بمياءك ثداينم »اموأإدا اك؛اى ءؤكأ؛تا ءء؛ْلت افه قال فالخواتححت 
تنيقد له، يحرض ما ثاوري لا ان الأنلأن بالكتابة؛ فأنتر [، ٢٨٢]^:ظْثقثوثه 

أحدهما•أويموتا المدين هوأويتنى 

عليهؤيجلها سيارة له يشري تاجرأن من الشخص ءلاوّ_، إذا قائل؛ قال فإن 
١^؟هدا ممر ب بأكؤ، يثن 

المعرضمن الملأنية الثارة أؤيد أنا ت يقول شخصا أن السألة صورة فالخواب 
عل،نتعها يم المعرض، من ويشرتأا التاجر يذهب ثم نعم، التاجرت فيقول الملأئ 

لأنبعينه؛ هوالمرقى تماما هذا فإن الثمن، عن زايدة موجلة بدراهم الشخصن هدا 
هداعل و؛اع مثلا ألما بحمسبن نفدا اثراها فلو بزيادة الثمن أقرصه أنه حقيقته 
هذاولولا ذللث،، باله عل طرأ ولا تممحها يريد وهولا سنة، إل ألما بيئن الإنسان 



uLiS  ()٢٨٥القرض( ب،ب اسأ

عدهالحاو ق التأحل لأو حالا؛ ووبع يتأجل، لب الأبل، فيه شزط ؤإف 
النارثةا١'.كتأحيو يلزم، قلا وثيإ، 

أعطاه.الذي القرخى زيادة إل وسيلة الشراء هذا فيكون اشراها، ما محللها الذي 
أجل،إل ألما ببغن ألما *من أعطتي لوةال1 مما أشد هذا أن نرى نحن ولهذا 

لأنهتحرقا؛ أشد محله ض عل الخلية أن واعلي حيلة، فيه هذا لأن أشد؛ فهذا 
المنافمينكمر كان ولهذا والخيانة؛ ائومة ونيادة ومقاره مآتمه ق الوير ينقمن 

الصريح.ازكقر من أعقم 
لوأنمالصبيان، تجادعون ك،ا اش نحادعون إنم : ٥١٥الثخيائ؛-أيوب قال 

علصرنحا اوبا الذي:أق لأن قمحذاثق؛ وصدق أصنُأ'. لكان زلخهه عل الأس \/م\
إذالكن توبة، ومحدث عغٍْل اطه من الخجل قلبه ق فيم؛ر اش، عمش أنه يعرف وجهه 

حرجأنه ؤيرى عمله، ل تمر ؤييتوب لا وخدمة حلال العمل هن.ا أن يرى كان 
بصورها.لا يمماصدها الأمور ق والعثرة الحرام، من 

،انمهار شر يثثونبما الخنز ينزبوف أناس يأي أنه ه النثر أحز ولهذا 
المشروباتلها المستحلون فسميها اسمها، مثر نمى الخمر والأف الخمر، وهى 

عاقنا.اللهم نعم، روحية، ثكون حتمحر أندرها وما الروحيه، 
أوسنة.شهر مدة إل وقالت منه ار>سمض فإذا يتأجنغ، أنه هدا ق الصواب [ ١ ] 

الأجل•قل به بملألب أن بجووللمقرض ولا بماجل، فإنه 

)ا(ذكرْاوخارىسا)ه/؛أ(؛
ماجه:وابن (، ٣٦٨٨رقم)الداذتمر، باب الأثرية، كتاب وأبوداود: (، ٣٤٢أحمد)م/ أنترجه )٢( 

ؤهقبمة.الأشعري مالك أي حديث من (، ٤٠٢٠)رقم باب الفتن، كتاب 
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[١٠ ،; Jijlil]ه ألع،ةود أومأ ^١ ٣١٠أهك ^،^-٠١ افه قول ذلك ودليل 
بمفيؤ:اطو(\ُو بز ثزط رر-كز ص: ه \}ئ أن الثئة من ودليله 

حلالا.نحرم ولم حراما، يتجل لم لأنه اض؛ كتاب ق وهذا 
ؤؤثهاإذااقافقئلأة: ررآثه : Jliه ١^، ^١^^ 

صحةمدم لونما ولأنا عياه؛ الذي الأيل إل نابل أيل إذا أنه فالصواب 
مثلايتمرض قد الإنسان فإن الممرض، عل كبير صرر عليه يلرم لكان الشرؤل 
قالتالبيت اشرى إذا ثم سنة. إل أجله ض.' هبؤيقول بيئا ليشري آلاف؛ عشره 

والضرركأيرّ، صرر هذا من فيلرم الأف، مال تعطيني أن وأريدك صحيم. غير التأجيل 

ئمثعفنحن العاؤثة عل قياسه وأما بالتأجيل، يلرم أنه فالصواب هذا وعل 
فلوجاءأيما، العايثةثايلبالتأجيل فتقول: الفن، شا الأصل ثما ؤإذا الأصل، 
ننزفكول! ؤ. صيوفستأتيني لأنه ايام؛ ثلاثة الإناء هذا أعرف وقال: لإنسان شخص 

تحوز.لا فهذا العاريه. هاج، له: قال محاعتبن أو ساعة بعد ثم أيام. ثلاثة حن.ه 
الأيد،انْوم ؛ jU^tإذااثريرالمضظيل 1و1و،ياةل أن لالئواب 

ُلأدل؛،ءلالع•
ومسلم؛(، ٢١)٨٦ رقم نحل، لا البيع ل شروًلا اشترط إذا باب الييؤع، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ) 

ننحه^بمهأ.عائشة حديث من (، ١٥٠٤)رقم أعتق، ش الولاء إنإ باب العتق، كتاب 
يانباب الإيان، كاب وملم: رنم)٣٣(، ايافق، عائمة باب الايان، كاب المخاري: أخرجه )٢( 

ؤهنبمته.هريرة أي حديث من ٥(، رقم)٩ المنافق، خصال 



٢٨٧ممباس«ا)واباهمس( 

محإلئلناْ. يإ دنك؛ المحرض )زم حمله، ثه م ،، JjjUjصه أم ؤإل 
المحرض؛قول قالمول مثلة، المحرض ويدل، ماله، عم الرجوغتي الممرض أواد 
الممحرصأواد  ijjjاللأزم. التح قافته بعوض. العي عن وال، قد المللثc لأل 

إلتهيقع لو كإ قبوله• قلزمه حمحه، يصمة لأيه قبوله؛ النص لزم عم؛^J<، رد 
اش

نحل

يالصمة،ويفط بالبح، يملك لأيه يه؛ الثلم يصح ما كل قرض ؤيصح 
الم_م.قبمضل مص4لم، ي ك قإف آدم، ض إلا كاأكل،  iSyققغ 

مرصأف إق شي زمح?ه ١^^١^،، من هو ولا يقن'، لم لامه العاصي؛ ا-محارْ 
تحمصحيم، فيهم الثانم لأف ا-امحواز؛ ويشل أثش\.< يث ي3لؤها، جاريه 

وجهان!قفيه كا-اثواهر، فيه، الثلم يصح لا ما قاما 

المماسدمن عليه يرب ؛٧١ الوك، ذكره لعا أصح؛ الادمي قرض بمغ القول [ ١ ت 
لوثه.المحرض لزم افوصه U ش زذ إذا لله: الذي الفنل ي قال الزق أن دام وط 
وغروالمادة بالممبيل -بما فبمؤع الوءلء، غر ل بيا ؤيشيع جايية يقرض ربا فهنا 

فلوقتحغرب، ثيء وهذا ماثك، هن.ا وقال! عليه، ردها الصباح ق صار ؤإذا ذلك، 
إذاويقالت آدم، بني قرض مغ فالصواب به، ؤيفسدون يلجونه الذين أكر ما الباب 
وكونموجل بثمن اثر الشراء؛ وهو آحر، ؤلريق فهناك سممرصه أن تريد كث 

ْةكك.



صضاه1شنيهعاسمماسبجضل ٣٨٨

زثدااقل، زث يمضى لأف أنواطاب؛ ذي محوز، لا أخدمحا: 
لأءلئ•

ينا-اقواهث ئلأإوو4تجن لأف ١^^؛ س جوز، ناش: 
؛.١٢١ل

ورثنا،يعلم لا فمه أقرصة هإو ١^^، معلوم ق }لا المرص قور ولا 
مض:ضنثضنإذاإلم:م\للم

الهصاءأمن يتئنكن 

المرضيرد أن أمكن إن ثم تحوز، أنه هوالصحيح نَمةآثئ القاضي قول [ ١ ل 
القيمةنقدر متى ولكن فالقيمة، يمكن لم ؤإن الواجب فهدا اقرض، ما صفة عل 

الوفاء؟ونت، أم المرض، بونتج انقدرها 

اكرضمنلث، دحلت، أن •من من لأنه العنض؛ بوئت، أنه الظاهر الخوابج: 
قيمتها.ذمته ل ثابتة صارت 

النزلعحصل المدر يعرف لم إذا لأنه المدر؛ معرفة من بد لا أنه معلوم هذا ]٢[ 
واقرض.القرض بين والشقاق 

الش)أ/،ممآ(.)ا(انظر:



٣٨٩مموااسم|ا)باو،القرضا 

نحل

أول•اكزض ممي الإتلاف، ل ظة بحب لأنه اثثات؛ و اقو زد وبحب 
اقلعثر وِفي الدمة• سشِفي حتسذ لأبجا أعوز؛ حنن قيمته معلنه اقل، أعوز مإف 

وجهاذت

ي،و القنه أزبم، اقل ل الم أنبحت U لأة الشئ؛ :إئ أخدخا: 
كالإ;لأف.

همنتي'أنمح.احلثصنضبجا،
إليهمرجع بكنه، الرجل بمفي أف رآؤع آدا يأمر الفدمة، إبل ع1؛ه ممدمثر 

إثاْ،ررأعطه ممال! رباعثا، خيارا إلا فيها أجد لم اش، رثول يا ممال! راني، ابو 
الثلمالدمةتي يثست،تي ما  jSfjرواْ نخاء'ا أحسنهم الثاس حثر مإف 

لأيةالقيمه؛ يأوبحب عدوال، محإثة الإدلأف، بخلاف كافرآ، المزض ِق يثبت 
الصماترل مثله ينتثر هدا معل أنهل• محهو للمزهق، سث والمزص أخصز. 
ُ.حثي^!،١ لأثبما جتذالمرض؛ اعتثرت القيمه يرد ملنات مإف مريبا، 

الوصولتذر -بض: المثل أ>ز فإن المثلثات و المثل ٧ أنه الخلاصه: [ ]١ 
اشدر.وفت، يعي! الإعواز، وفت، القيمة فله إليه~ 

ضالقيمة شص، ثعدر، أن إل المقرض ذمة ق بتر المثل أن ذلك،؛ ووجه 
حنمن لأنه القرض؛ حن وكون القيمة الواحس، فإن مثل غثر لوافرض أما اشدر، 

أني القرض، وفت القيمة فلزمته الئقترض إل ١^٠٢ هدا ملك انقل المزض 



صضاه1ينيصالإئماسبذ،حنبو

قفل

•امحو المء ورزل بعثر عددا ه ورد او، قرش وقور 
ررتما الأوو ورجة المورودات• عل قياسا بالوزن؛ إلا قور لا وعنة؛ 

إقميز،وا-ا-قتز يمرصول الخثوال إن اطه، رئول يا محلف؛ هالثت عائشة 
بهمصدول لا الناس مرافق من دلك إد،ا بأس، ُ'لأ ه؛ ممال ومتثاثا. ريائه 

اش!نحان ممال: ؤا،قمثر ا،قز انياض عن نئل انة معاذ ®وعن المصل*،. 
رأعطالصغن وحن. الصغثز، وأعط الكتثر محي الأحلأؤ(، مكارم من هدا إء 

زوامحادلك،، يمول اممب. ننول نمت مصاء، أت1قلم جمركم الكبثر، 
مِفي)الشاو(ااا.

والفرقالقرض، حين قيمته تجب والقوم الإعواز، قيمته"من وجئت أعوز إذا المثل 
حنس فأنه القوم أما الإعواز، وقت، إل المقرض ذمة ل المثل ثنت اكل ي أنه محنه،ا 

القيمة.سنت اقرصي 

ojilثهلول ربإ اقل لأن المثل؛ محللب إل أقرب يمي• أحصر'، ررلأيه وقوله! 
اقل.غر ط؛ يقول! أو مثله هن.ا فيمول 

مثله،^٠؟ الممر ؤيقرض مثله، ووث>؛ ا-قز ممرض المهلعوم اقداض تحوز [ ١ ] 
ءل"دا؟أويزدها وزنا ا"أبز يزد هل لكن 

ردهامحإن بأس، فلا عددا ردها فإذا ؛،، ١^١٥من لأنه وامع؛ هل-ا ل الأمر مول؛ 
ص، ١١٠٥١^تحوز الكغك مثلا والقرض، المقرض يممق ما صح بأس فلا وزيا 
فبالورن.ؤإلأ فبالعدد متساوية كانت، إذا ثقول! أووزيا؟ عددا تكون هل 



٢٩١ة1اباسمم)واو،امض( 

قفل

تبا،ائعاملة وتركت الثلطان مها نم مكثزه، او ملوتا، أمحزصه 
ثنم،محاستة إمامها، مغ معنى لأمه عليه؛ لص أ■حذها، يوم قيمتها ئتليه 

إللأي ظها؛ إلا ب ميز زنمغ، لكذ ^١، اكاناJه 0 َللم قإف ^١:^ 
ئ-نمتااا.مأثنهت\يشمَأأ\ ممأ،،ةنمبترثا، 

فهذهالعدنية، المروثى مثل والمالوس قالونا، أفزصه إذا ذي،ا الماله هذه [ ١ ] 
ملرس•

الوقتj، تحرأ كاست، والدنانثر الدراهم لأن محزأه؛ ت يعني ررأوْكثزةاا وقوله! 
نيئا،اوي نلا موف فحينئذ -ها العاملة مغ أي؛ ال2؛لان الحرمها فإذا السائق، 

الممرض؟عل نجب ماذا 
هذاوق نيمه١لئئ، قال هكذا أجدهاء يوم قيمتها ^^١^٥! المؤلف يقول 

لسق فيإ قلنا كعا الثلطان حزمها حين قيمتها عاليه ولث ٠Jأن نجب ل ظاهر، ظر 
إعوازه.وفت قيمته عليه المثل 

تيحنى بدل إل لوحزمها لكن الئالهلان، حزمها حين القيمة له أن ت فالصواب، 
التحريم،وقت حرم ما قيمة هو البدل هذا لأن البدل؛ فله ويالأ الريال بدل جعل 

النلهلانحزمها ثم فئة، ريال مئة ان إنامتقزصى فإذا هذا وعل البدل، فيلزمه 
بالورق؟أويدفع الفضة قيمة كم دةولت فهل يوق أن وأراد أوراق إل وحولها 

الواجب،،فهو الئًريم ون—، قيمتها هو الورق لأن بالورق؛ يدنر اُبمواب،• 
يصغ؟ف،اذا رحصت، ولكنها -يا، الحاملة ا1ثالهلان يشر لولم ماذا لكن 



سقضاه1همنيصاسممأستيينل ٢٩٢

محل

هؤدهنهعااثزطا المرض يشرطِفي أف محور ولا 
بمأن:محيثُ،أنبججة،ذوأن:محط 

لأطسمة؛لآنمحهحمص
صحح.حسن حديث ويال؛ التيمذي، رواه وتأب٠٠ بع 

تالولف يقول ذلك وسب رحمت، ولو دنمسها يعيدها إنه الؤلم،ث يقول 

هذاثقولت لكن رخصت٠٠، إدا الحتط4 دآرسهت بمأخل ثم إي ثتلم،، لم ررلأثبما 
كأنياصارت بل الار، مدا ذؤ لم -با المعاملة حزمت إذا لأنه الفارق؛ مع قياس 
فله-يا المعاملة حزمت إذا أنه فالصواب إناء، لكنيا أو ثوب كانيا الئاير من سعلة 

سعرها.عل بقتت أو زادت أو وحصن سواء المعاملة وقت القيمة 

هوامحم؟ما لها قيمه لا اشالة أتت إذا قائل: قال فان 
أوراق،الدولة ثقي أن فرض لو يعي: ثحدر، إذا المئل مثل كون هل.ا فالحواب؛ 

فتحتبمرلها، قيمه لا أهنصتح للناس بدلها الدولة ثري ولم 7ءا، المعاملة حرمت، ثم 
أهليةحروب أولكنت، سيئا، لاناوي القد وصار الدولة أوسمطت، رز إذا لكلمئل 
إلغائها١وقت، قيمتها ينظرما فهده العملة ثتقص 

هلتفأي: معا،، به محؤ ررمزطا المقرض أي: يشرط،< أذ محور رءولأ قوله: [ ١ ] 
لأنهذلك؛ تحوز فلا ه لنمبالممع يعود المقرض عل شرطا يشرط المض أن أي: 
إرفائا.؟كن ولم معاوصة صار ذللث، فعل إذا 



٢٩٣ةت1و،اس«اربمباوقرض( 

هجسصمهماصفيص
أ.موصوعهل ص هرجه دلك وثرط عمدإوياق، زلأنئ جرمثعه؛ 
إليهحمله ل بلد إل ثمتجه به لة يكب أو آحز، ِفي يؤب أف ثزط ؤإل 

ظ؛لأنساَمز:ادة
مشدخاكزض،مطاض.

حمنا.ى نشه لأي رنون؛ ئطقا القس 
اقل،رد وهو ثمتصاه، ينأق لاثه عز؛ لز أحد، ما يوف رد ثرط نإف 

لأفمنة؛ لابمغ اقرض مع لأف لاظل؛ أذ زمحل الز:ادة. ثزط مأثب 
ا.الزيادةل خلاف، الأجل، قرط مأفتة بؤ، رمما شمهأ إما المرض 

وجهازتالمرض مفي الئزط، بطل موصع وثل 
يهوربا،ا.مشته، جؤ محرض كل ٠٠ووي ئد لأثه يبطل؛ أحدمحا! 

إرفاق؛عمد والمرض والهاجرة ا،لعاوصة أراد أنه فواصح له مشة ثرط إذا [ ١ ] 
ديناراباعي أنه ولو أيام، عثرة يعد إلا يوفيه ولا اليوم وينارا يقرصه أن يجوز ولهذا 

حراما.البح لكان أيام عثرة يعد بدله يرد أن عل 
فايوتهقعا ؤإلأ ينصر، أن يد لا اكرض لأن هوالصحح؛ الاحتيال هد.ا ]٢[ 

لهشخمى يكون أن مثل الخوالة، الناس عرفج ق فتسمى الننتجة أما لقرمحى، اق 
مآكه،ق ماله عل يه وأحاله مالأ شخص س فافرض الدينة، ق وهو مآكه ق مال 

لأنعاليها؛ عمولة يأحد بأس لا أنه والصحح سمتجة، ويسمى يه، يأس لا فهدا 
الأجرة.والآحريّمميال. ماله سّلامة سقيي فالحيل مصثحه فيها 



اصضاه1نييصالإئماسبجضل ٢٩٤

^ظِذاطوالأزط،;تيالإزئايىيأو؛لآواشندإزئايى 
حالأر

شو

حاو؛مواطأة، ولا ثرط، عز مى الصمة أو المدر ق منه ^^١ وئام ؤإذ 
إليهأوأهدى آحر، بلد ق ممبماه أو صمتجه، به له كتب ؤإل راى• أى -قدث 

محزS؟' مثْ، رآده إل موتى! م ابن ودال لدلك. باس؛ ملأ الودا:ء، بند هديه 
؛.^^^١٢ألمحواوةمحذأدادة، 

(١). ،وجهان القرض ففي قيه الئرط بطل موضع وهوكل ضابطا، يعتبر هدا [ ١ ]
يطل،لا فانه محرجه لم ؤإن بطل، الإرفاق وهو موضعه عن أحزجه إل أنه والصواب 

الخالهدم ق ا،لقرصى لأل موصوعه؛ عن محرجه باكرخى الخاصة المتثعة أل ومعلوم 
فيكونالمالية للممصيحت أقزصه ؤانعا إليه، إحسائا ولا اف إل يقربا يقرصه لم 

كانا.كانازصة 

فأءطاْرديئا الثر من صاعا منه افرنحى بان يعني بأس فلا منه حثرا ول إل ت'اآ 
درجمينمنه اقرض لو المدر ق وكيلك باس، فلا أجود فاعتلماه جيدا أواقرضي جيدا، 

بأس؛دلك،.فلا ثرط بدون فاءهلاهثلاثة 

إليهيعود ثم يوفيه، أن بعد إلا المدر ق الزيادة نحون لا إنه العلم! أهل بعض وقال 
قارنت،فإذا الوفاء بعد إلا نحون لا الهدية بان ذلك، وعللوا شاء، ما ؤيعهليه ثانية مث؛ 

الثرحامر)أ/'ا■*؛(.انظر: 



 Lu،؛S(اسمub  )٣٩٥القرض

ا.اكص1ءا \ل>ثئوي^1و، يرص بخره ولا 
أصح؛والأول عادته• حس ق يلهع إلآ?ة كزاهته؛ ق وجها الماصى ويكر 

حي jSTjمكؤوها، محزصة يغز ٣ الممحاء، بحس معروظ كاف ه الؤي لأف 
أساكاأ،الناص 

لئلايردْ؛ أن المدر ق زاده إذا و\مض الأول أن فك ولا حرام، فانه الوفاء الزيادة 
ذلكّتالاوبا.:كون 

ياحذأن محز لم مرة زاده إذا أنه حيد ماحي موصى أي اين وماحذ 
منهيتمرض حاء فإذا الزيادة إل متنوئا صار منة زاده إذا لأنه الثانية؛ اوة ق منه 

كالأشمِاءل.الزيادة هده إل سوقه مكون يزيدْ أن إل فهومتشوف 

مفائي،حمن ص علمت وكإ أفرضني لأ-خه؛ الرحل قال إذا ئاثمل؛ قال فإن 
بحوز؟فهل وحوذلك، إهداء• أقرصض لمن أبدل وأنا 

مزمحلأنه هدا ص فهم فإن ثزمحل، هناك يكن لم إذا بحوز أنه الفلماهر فالخواب! 
مماأكثثز أعطي ورجل وئ رجل أو لعرض وأنت مثلا ملايئذ عثرة أقرصض وذالت 
أنعل ثثجيعه بدك قصد إذا أما تحوز، لا فهدا الشرمحل مثل ٥^٠١ أن علم فإذا آحلم•• 

باليات.والأعإل باس، فلا أكثز يومه أن ئه من وليس بمرصه 

وأحمسأكثر يوق كريم رجل بأنه معروف ان إنهناك كان إذا أنه المعز [ ١ ت 
٥^٥١^^٥^^؟؛اليي مرض يكره لم ولدللث، بمرضه؛ أن يكره فلا علميه، وجب مما 

وفاء.الناس أحمثن أنه مع 

(.٤٣٠ )ا/ الفرؤع ونصحح الفرؤع انظرت ( )١ 



اسقضاه1نيهمصاسمماسبجضل ٣٩٦

ضومحمحيينيامنمىاسا'و

محل

الأجنة،مى أكثز منه انتا-م أو عادة، عز من الوداء مو لة أهدى نإل 
يذيه، من بمب أذ إلا نيئ ثهؤ ظ، انشثة أو 1دل، شقا أبزة أن 

قيدي بجو دز۶تا، عنزون تءك ي ثئ ^ ذه أن آلأي نثى 
آعطهمماو؛ عباس ابن سأل درمتا، عثر للأيه بالإ حز نيئومه، الثماك، 

شبمه

أحدثمأهرص ٠^١ ه؛ ١^ ومول دال عال؛ اس عذ ماجة ابن وروى 
جزييئوذ أذ إلا ولاقله، دلأ:رءا ١^^، عل حمته أو إي، محأهدى هزئا 

المضاءبحتن عرف من أن فالصواب جثي، اأؤJف ذكره الذي التعليل [ ]١ 
القضاءحنن إل يتشوف قد الإنسان كان ؤإن إنراصه، يكزْ لا فإنه فيه والكرم 
oUjlj  ،لمإن الذي باليخل اشروف الريل صار ذلك بكراهة نما إذا لكن فيه
المضاءبحس العروق الكريم الرجل والثاف إقراضه، تستحب زيك لم يشلث، 

مشكلة.وهذه إقراضه، يكزْ 

يكونوقد بالدين، يهلاله ولا زجل أن أجل من للرجل يدي هنا الثثاك ]٢[ 
امحرضعل مح_، لكن إليه، يل.ي نمار نعروقا إليه أمدى أنه أجل من إليه أهدى 

دينه.من ؤيترله يقومه ثم المتقرض، إليه اهداْ ما كل يميد أن الخال ازه هق 



٢٩٧ممباس«اربابالقرضا 

م؛ثارص|نلكهلأبيبجدا 

محل

ائممعإثإ لأئه حاز؛ منه، ث1ئا شهر كل لثزمه يأهزصة عريمة، أفلس فإل 
داطءuصئاطاؤةا٢ا.

وليسهدية إليه أهدى الممرصى أن أي: اكرصى؛ يقصد: ااكاذأ0« قوله: [ ١ ] 
ساوىّاعة إليه يدي أن مثل يقابلها ما أعْلاه بان فكاقاْ إليه يدي أن عادته من 

ذلكومن بأحد، فلا ؤإلأ عشرين، اوي نقاثأ إليه يدي بأن فتكافئه عشرين 
الأمحتاذأن فالأفصل هدية الأستاذ إل يدي التلاميذ بعض أن الأف يوحد ما 
عنها.بدلا وليكافئه فكأحدها مئبه ينكسر أن حاف ؤإن يدرسه، دام ما 

حصلوكلمإ به شر قرصا فأقرض أقلى الغريم يكون مثلا مع، هدم ]٢[ 
أحسهو بل زيادة، يسممد لم المقرض هذا لأن باس؛ فلا إل به جاء الرج من 
ذمته.أبرأ وصاحبه صاحبه، إل 

حثالذي المزض ق يوحل لا با-إقمعية الأف الناس يميه ما أن يعرف هنا ومن 
وسيومهالأحر أقرض منهم واحد كل بزيادة، يممعوا لم المقربن جيع لأن معا؛ 

معيناشينا راتبهم من وينصموا أوأنل أوأكثر عرة بجتهع أن وصفتها زيادة، يدون 
يحطونالثالمث، الشهر وق أحر، يعطون الثاف الشهر ي لم منهم، واجدا يعقلونه 

انالأنلأن حاجة؛ وقضاء هوإحسان بل إطلاقا، به حرج ولا بأس لا فهذا ثالثا، 
رامحه•من أكثر الشهور بعض ل نجاج ربا 



صضاهاهمنيصاسمماسبجءت؛ل ٢٩٨

Jدلكا١'.حاو ؤيوهته، يه يشريه ما محاهزصة عثه، طعام له كاف ولو 
لأنهثأس؛ ^٠ لثومها زجلا هأهزصها عتاله، إل ممة سقيي ولوأزاد 

دلك.بتحريم الشنيع ولا صروفه، لا ى، مصشحه 

بلي.ِفي يمرصه أف مثل للمميؤة، الستم مال مرض ويجوز افاصى• محال 
١^^ظر ^ Jبمآحر؛ ثوي 

يثرىدمنا أو أرصه، ق ينزعه حثا يلاحه الرحل هزص هدا؛ معش وق 
'١حبسنرا هدا ت موتى \ئا ابن وهال ّ. مصطلحه لأله وعترها؛ بثنا محه 

 [ ١ t وينظره،يوحله فانه به يوفيه ما سيمرصه كان إذا لأنه نادر؛ اهقيقة ق هذا
يقرصه.أن حاجه ولا 

قبل؟من كانأقزضه الذي الشام محاج ربا هائل: هال فإذا 
ه.بنميشميه قبل من أقزصه كان الذي الطعام احتاج إذا هاانا: 
وصاحبالزؤع، امتفاد فالزاؤع لهإ، مصلحة لأنه حائز؛ أنه الصحبح ]٢[ 

يجرمالذي المرض إن وةالناأ نبل، من إليه أثرنا ما وهذا أرصه، زيع امسفاد الأرض 
وحد0للممرض أو حميعا لهإ كان إذا أما ا،لقرض، من به عنتهتف نفعا محز الذي هو 
بأس.فلا 

xnx



٣٩٩ةتإباسا)بابامس( 

فنل

صحيحهاوصية يهئ حو، ق د1دش مئ، إل الممرص• مال إدا 
ا.خومذا عل على إبراء لأيه يمحح؛ لم جل، ف نأك ثّئ، إذ ثال■ يإذ 
منبدثة ما عل حعاله لأمثأ صح؛ عثزه، وثاك مئه ل امرض قاو! ؤإل 
سا^ا.

ؤه،ممو ما أذاء يالزمة لأم محز؛ لز عثزْ، ومذ  'جعش يكمل قاو: ؤإل 
مئااجز  ١٠٥^مصثر مئه، مذ ثصثربْزلة عل لة ثصثر 

ومقتالثلث عل زادت فان الثلث، عل ثنيي ألا بثزط صحيحة وصق هي [ ١ ] 
الورثة.إجازة عل 

لشخصفلوكان به، باس لا ثرط عل الإبراء وأن صحح، أنه الصحيح ]٢[ 
فهوثزطإ المائع؟ وما حرج، فلا أُتأتائ،. فمد كدا فعلث، إن له! وقال( رجل ذمة ل دين 

الإبراءأن فالصواب، ظلم، ق ولا ربا ق يوؤع ولا حلالا، نحرم ولا حراما، نحل لا 
بأس•فه ولمي جائز ثرط عل، اثطن، 

ذللئ،.ل >ع ولا ضحيح، هذا ]٣[ 
الل.ىالدين كان هذا قال، فالذي عثرة. وللئ، بمئة عز ثكمل قال،: إذا ]٤[ 

بمزماصل لأن بالوفاء؛ الدائن طاَوه الريل هذا إن نم الريل، هذا فكفله مئة عليه 
مكونوعثرة مئة امحفول، ص ؤياخذ مئة، فيوفيه أوقاه فإذا مكفوله، عن بالوفاء 
محوزءئد نمعا، جر قرصا حمند 



سقضاهانيهمصالإئماسبجضل

ثروومها،ثتمق لا ولكثت واحد، وونإئا عددا، بيم عددا تسعيرئ ولوأمحرصه 
موصعثئسي لكلنا ؤإل وزن، ولأ قيمة ق بتنهنا ماوُت، لا لأيه يه؛ بأس محلا 

بمهللممحرهئئ؟'ا.

محل

وقاء،نصفه حد وئاز،ت صحيح، دينار قاتاه دينار، يصما أقرصه ؤإف 
لبصروا عليه لأف يلزمه؛ لم أحده، من امثع ؤإن جاز• ناثا، أو وديعه، ؤنصنة 

يومهأف عق قزاصه يصما وثوأمزصة ، ١١٠٥٠^فيه يعتمث عمد والثثلم الثركة. 
طب\ليءزدهُئتئز;اذةا'ا.

بالورق•لا بالعدد عندنا التعامل لأن الأف؛ عندنا موجودا ليس هذا ؛1 ١ ت 
الغريموحاء ريالا، خمسين يْللبه نحص إل ان إنحاء لو هدا مثال( ]٢[ 

لكنباس، فلا وديعة. عندك ثبمى وخمسون( مئة هده وقال،ت مئة إلا معه وليس ليومه 
لأن،تحوز، فلا ■شن إلا عندي ليي قال،: ا،لثة. ل اصرفن وقال،: ممارفة صارفه لو 

وديعهالموق عند الباقي ويبقى وفاء، فهو الأول اناله أما بنمي، مد بيع المارقة 
مصارفه.يكونا فلا 

مقول،:عنده يصرف، أن( يريد دكان، صا-صا إل إنسان، ياق قد قائل: قال، فان 
وديعة.عندك يمي الدكان: لصاحس، الالا صاحي، فيقول، أربعين( إلا -مثلا— عندي ما 

حائز؟هدا فهل 

النسيئةربا يريد واحد كل لكان -يدا قيل لو لأنه هدا؛ يصح لا فالخوابج: 
—؛ذ.ا.رتحلصبي 



(القوض ) اسم هتاب 

ولمييإل مئة معه ولكن سلعة الدلكن صاحب من اشري فإن ت قائل قال فإن 

بمدك؟وديعه اجعله اكاهي ائشري: فقال صرف الدكان صاحب عند ؟كن 
نسيئة،ربا بينها ليس الثمود ْع اشر أن بينهإ والمرق به، بأس لا هدا فالحواب• 

الخمسينفإن بحمبن اثرى وهو . Jljjمئة هذه الشري! قال فإذا مصارفه وليتمي 
•الدكان لصاحب بالنسبة عوض لها ليس الخمبن هذه لأن وديعة؛ ثبمى 

الدكانوصاحب، الدكان هدا غر يجد ولم المارقة أراد حال ق قائل; قال فإن 
فإلخمبن محتاج وهو صرفها ويريد مئة عنده مثلا لالصرف يكفي ما عنده ليس 

العنل؟

وأقرضنييدك، رهنا واجعلها المثه هده حد الدكازث لصاحب، يقول فالخواب؛ 
حمسينريالأ.

xni



حنبلأح|دبن الإمام  ٥٥ي الكاي عش السق 

uU الوهن

 Hأ ث Hإ

ال٠يين،ثى وئاوْ يعدو إف منة يخوو بالدين ثثتمه نحعو الثال وهو 
مننتحدوأمحا سميوولم وإنَقئرعث ه ءؤ ثعال؛ اممه لموو الثمر؛ ق وقور 

هاش رمحوو ررأو دْ.بمهات عائشه روت ج الحصر؛ ؤق ]اوقرة:'مهآ[، مثيتمنأه 
الثمر،-يماو>نِو ؤيمه زلأي ظه. ئممق دزعة« وزهنة طعاما ثئودي من 
أ.والشهاد0 كالصنان الحصر فتجورِفي 

ؤءآئتادعالت لقوله ُالكتابة؛ الإنسان ينويق أن منهات أنولغ، التوثيقات ]١[ 
التوثقةهده [، ٢٨٢]١^٥! ه ةهءةت؛وه نستثض أبم إك بدين ثداينم إدا ءاموأ ١^?^ 

فاندته.لضاعت ؤإلأ الخط معرون الكاس يكون أن بل لا 

لم؛ن يحالخكم ين شإ-يدأن ؤوئ1ثتحدوآ ت تعال لقوله بالشهادة؛ التوثقة ثانثات 
لالقرة-ماخ'آء•ه القبمداء يى مبمون أأمَأهابامثن يجمل يجلؤن وؤعا 

تصدوأمحاؤلثر ثم عث ؤوأ0ئئن تحال؛ لقوله و\رءش.'' الامحتيثاق والثاك! 
لالقرة:ممآ[.;ثيية4 رض 

يب،نأتأ نجر يمل يف، جآ» ولمن ؤ تعال؛ لقوله بالمإن؛ الامحيثاق والراح: 
[.٧٢مثهتمش:.ز

بدنباحضار يلتزم الكفيل أن سهءا الفرق لكن الكفالة، الصإن j ويدحل 
لمأم محواءأحمره عليه الدي بالدين يلتزم والضامن عليه، الذي بالدين لا الكفول 



^(lubاسم)ةت1س 

الناس.لحقوق حماية كلها الئوثيقات فهدم محضزْ. 

يكونوقد يه، يتوثق ما صاحبه يعطي الدين عليه الذي الغريم أن هر والرهن 
وقدالدين، من أقل يكون قد الرهن يمي،• مساؤنا يكون وقد أقل، يكون وقل• اكؤ•' 
الوفاءوعند الدين، من أقل الرهن حن يكون وقد اؤيا، ميكون وقد أكثر، يكون 
الث٠نعند الأرض وكاست، ألف، مقداره دين عل أرصا رهنه لو كإ الدين من أكؤ 

الدننمن أقل الرهن عمد عند فهي أكع،، اوي نالوفاء وعند بة حمش اوي نلها 
بالعكس.يكون وقد أكثر، الوفاء وعند 

أقلأو الدين من أكثر الرهن، كان سواء يوئمة هناك يكون أن بد لا أنه والمهم 
ؤتتذآممه.المؤلف، قاله كإ والمر الحمر ؤ، وتجوز اويا، أوم

بيانفهدا ه موهتن؛ilJU■ك١ثا كبمدوأ ول؛إ ثمر ع ؤنأ0ظ ت٠٠الت قوله وأما 
وحاف،كام، عندهما وليس محمر ؤ، رحلان سامل كان إذا أنه وهو منه بد لا لحال 

ولاJللئإواصحة؛ حاجة هده لأن الرهن؛ يكون فهنا حمه يضح أن الحق، محاحبإ 
باسلا الثر غير وق مثيبمتاه، ؤرهس فقال،ت مقبوصا يكون ■ءَة؛ْلأن اممه اثرط■ 

الراحح.القول، أنه تعال~ اف ثاء ~إن محيأق كإ يمض ألا 

افبرمحول ارأف ر?.بمها عايشه ذكزئه فإ الحصر 3، الرهن جواز عل الد'ليل وأما 
٠٠درعة،اُ ونهنه طعاما بمودي مذ فرتم( ا. 

كتابو0ساامت ٢(، ٥  ١٣)رقم وغ^رهم، اليهود عند الرهن باب الرهن، محاب البخاري• أخرجه ، ١ ر
ده.بمها.عائشة حديث من (، ١ ٦ ٠ )٣ رقم كالسفر، الخضر ل وجوازه الرهن باب الساناة، 



^قضاه1شفيهاهالإئماستيضل

محل

موبقل للحم• المى؛ وبض للأية• المزض؛ بعوض الرص وقوو 
وأنشاكثيآ( وماو اقلع، وعوض والمهر، لكلأجرة، منه؛ انتيماؤْ يمكن 
دينؤق الهنض. وعوض الثمن، عل قيانا النلمؤ؛ وبدل والعسس،، الحناية 

وذإص:الثلم 
والغز.للأية به؛ الرص يصح إحدامحات 

منتوفت،همير وعد.وان، الرهن هلاك يأض لا لأية محور؛ لا والأحرى؛ 
إليفرقه محلا ثيء، و أنلم ارس الض محال ومد محه• المنلم عم مذ حمه 

عيْ«ااا.

رهنهمجواز أيما وفيه والثراء، بالبيع اليهود معاملة جواز الخدين، هدا ول 
إذاأثا تكرهم، من الأض محي لكن ١^، آلات س ١^ لأن ا.مب، لألأت 
مإبل الحزب، منآلات، كان الذي الزهذ هذا يستعملوا أن يعني؛ مكرهم حيمؤ 

يرهنوا.أن تحوز لا فهؤلاء المسلمان 

استؤلهلك إذا كونه وأما اللم، بدين الرهن بجوز أنه شلث، بلا المحح [ ١ ] 
إليفرمة ملأ ثيء، أّلمل، ُُسم وحديث؛ ذلك، ص مائع ولا باس فلا لزهن اص 

ررإلفالمض آحر سلم إل يصرفه لا فانمى صح إن وأنه صعيفج، أنه متق ٠ عرْ'ار 
السلم.أيولغ من أي؛ غثرٌْ 

النجاران،كتاب ماحهت وابن ٣(، ٤ رنم)٨٦ محول، لا اللف باب التؤع، كتاب داولت أبو أخرجه )١( 
رمح؛ءهقبمتق.الخيري معد ]ي حديث من ٢(،  ٢٨٣رقم)ضره، إل بمرقه فلا ثيء ق أملم من باب 



ةت1وااس«ا)داباررض(

محل

ف،نمبمز بت لإف لازم. عو لاثة الكثالإ؛ بإل اوص محور زلا 
لثْاوالرص هز صار لوعجر، لأمه الرهن؛ من انتماوه يمكن زلا 

الكابة؟مي ما لكن واضح، الكابة ق س ذكره ما ا ١ ] 
بلحائزة، وهي موجل بإل سثدْ من مسه العبد يشري أن الكتابة الحراب! 

آلكثبيث؛ون تعال• الله قال كإ جمرا فته أن وعبمّا المد، ًلنها إذا واجة 
ويقولالعبال مآق ]الور:"آّآ[، جاه نؤم علمثم إذ ئكا.يوهم ١^^٢ ٠-؛؛^؛، مثا 

بدلكمأمور هو بل بأس، فلا اليد فيجيبه منل-،• نمى اشتري أن أريد أنا ليدْت 
فإذاالكنب، عل والمدرة الدين ق الصلاح العالإء1 قال والخم ■^١، فيه علم إن 

إذالأننا يصح؛ لا الولف! يقول رهنا أعطني للعني! التي وقال الكتابة حصلت 
واضح.وهذا فائدة، فلا لاسد والعند الرهن يرجع فإنه عجز العبد أن فرصنا 

ث؟لثدْ الذي المال لأن حى:رفه؛ المال للند أين س علنا! لكنيكل 
الصورةكانت فإذا للند، يرهنه ما ؤيعهله الناس س أحد يتمع ربإ فيمالت 

سيستومه أن للسيد عجز العد أن مدرنا إذا لأننا الرهن؛ جواز فالمحح هذه 
مسهتعجيز يملل؛، ولا العبد عتق استوفاه ؤإذا الأحر، الرجل به لمع الذي الرهن 

الحال.ذه هق 

المن.س الرهن كان إن يقول! لأننا وذللخ، صحوبة؛ فيه المسالة هد.ه ثصوير فلهذا 
أنيمكن إنه قالوا! فإذا الماغ؟ فإ غثرْ من كان ؤإن يملك،، لا لأنه ممكن؛ غم فهذا 

العتق.يثبت فلا عجزت. ؤثقول! ه نفيعجز العيد 



بملمولا بجب، لم لأمه الحول؛ مو الدية ثى العاقئ محمل بجا محوو ولا 
بمدثه اوخن زثبوز ^٧. يخغ نا خدوث ئمل فاه ١^، إل تاه أف 

جلرلأثمُدينممئلاا.

اوئنهذا من يستوق التي فإن غثرْ من الثهن ولكن عجزت قاوت إذا مول: 

ويمقالجد•

للعبدآحر رحل به يمع الذي الرهن من المال اليد لوامتوق مائل؛ قال فإن 
الولاء؟فلض:كون 

للأستيفاءجعل إنإ والرهن أعممه، هوالذي لأنه لليد؛ الولاء يكون فالحوابت 
آحز.ثيء فهذا عليه باعه إذا إلا فمط 

الإنسانقتل إذا فيا الد؛ة محملون الذين العضة أوذكور العفة هي العاقلة ا ١ ] 
الميتأولياء قال فإذا عاقلته، عل ثكون الدية فإن رجلا دهى لوإنسان يمي حطا، 

قرثا لأنه الرهن؛ يمح ولا يلزمهم، لا فإنه رهنا. Jعطونا أن يريد نحن ت المقتول 
العاتلةعل الدية واستمرار ائول تمام يعد أما أويموت، أحدهم يمتمر الثنة أثناء 
سنوات.ثلاث الدية عليهم تزحل العاقلة لأن الرهن؛ بجون فإنه 

وىلوا:بما وطالبوا الممتول أنلياء حاء فإذا الد؛ة، نتن ثنة مض إذا فة 
لا؟أم يجوز فهل • رهنا يعهليكم لكن ثيء، ١لأف عندنا ليس قالوات إياها. أعطونا 

تحوز؛فلا الثنة قبل كان إذا فأما واستهمت، ثبتت الآ0 الدية لأن يجوز؛ الحراب؛ 
وجوبمن يمم مايم يوجد ربجا لأنه قبل نسلم أن يلزمنا لا يمولون! لأمم 



الرهن( uUهاباسم) 

ومحوبمْ•الوجويب،، لعدم العتل؛ مو ا-بمالإ بامِفي تبوو ولا 
'•١^^^١ إل مآله لأف العتل؛ مل به الرهن جوار تشل الماصي' وهمال 

اأس،وش ١^٠، لكلم الدثة، و ف يل بإ وص ولابجخ 
ممنلا النن لأف ^;١؛ ثذْ ذاري أ-موك مول: أذ نغز اك. زاثاو 

ا.^^١١ العهد ويطل الرهن، من انتيماوها 

والعاريةكالعصوف اأصموم، يالأعتان الرهن يصح لا انه هدا وماس 
الثوم؛وجؤ عل واقبوض 

ؤإنيؤمن، فالرس الخعل وجب إن لأنه أصح؛ دَءهاأق القاصى قول [ ١ ] 
لصاحبه.الرهن يعاد فإنه محب لم 

؛^،١١اكمح« ثالم الدثة، ل بمابت، شل >صبجا »ثلأيصح قوله: ]٢[ 
الثارةلأن حاجه؛ لا فهتا الثارة. -أال.ْ مخ مئة متلث، اث.رت يقول: أن مثل ضئآ 

قال:بأن اكية،• ارالأحرة كدولث، الرص، إل حاجه فلا ليايع ملكا أصبخت، الأف 
المشة.امتناء يعد إلا يبت لا لكنها الدراهم، بأدْ الدار هذه منلث، امسأجرينتج 

للئوجر.ثايتة عينها هي لأما رهنا؛ فيها يجعل أن يصح فلا 
الثمنوهدا موجل بثتن شيئا منه اثرى إذا ثقول: الأول الة للنويوصينا 

موجل،يئن لأما ثنة؛ بعد إلا يلمها لا لكن عينها التي، الثارة هدْ هو الموجل 
ثمب<لا لكن له، ملكا للبائع وميمي ْعيرن، الثتن ثفس لأن هنا؛ للمرهن حاجه لا مول: 

المدة.تت، إذا إلا المثري عل سلميه 

الض)؛/مأ(.انظر:



اوتتييناما'ا.محإنساوضئويالإص،بمرس 
تآثتثَلأبممأئ ثمن. ,^٢ ^ هبمنتننا,سإدا؛بمئاذ 

الوجوب•إل 

١٢١٠الكماثة لصحة غنا؛ الرهن صحه الدهب ماس الماصى؛ وقال 

أقررجلا أن فلو كالغصوب اكمونة بالأعيان الرهن جوار الصواب ]١[ 
الألءالت إياها• أرق صاحبهات فقال الملأنية. الثارة غصب قد إنه وقال! بالثمس_ا 

امحللمكلا الثارة! صاحب فقال مثلا، أسؤيع, بعد -٦١ آق لكن حاصرة سنت، لص 
الضإف.الأصل لأن ذك؛ س الواؤع ي >خ لا فهنا تجا. ترض خى 

بكلالضمونة الأعيان من اللم،را؛ عل أما -إق ظلُارثة العارئة، وكدك 
فازلفرقشي. إذا إلا ^ لا فقال: وكدا. كدا أعزق وقال: إنسان حاء فإذا حال، 
يصح.أنه والصواب الرهن. يصح لا يقول: 

فيه-الرهن يمحح لا إنه الثوم؛ وجه عل القبوض ق الولف يقول وكنوك 
لعين،أووثق لدين وتق، مواء صحيحا الرهن يكون هدا فعل مح، أنه والصواب 

الديونوكن>ك رهن، فيها يكون أن بأس لا الممونة الأعيان أن الأرجح هو وهدا 
رهن•فيها يكون أن بأس لا لدمم ال 

الرهن؛به يمح الكفالة به يمح ثيء كل الصحيح: وهو القانحى قاله ما ]٢[ 
هوالتوئقة.بالرهن القصري لأن 

الض)ه/ّآا*؛(.را(انظر:



 Lu؛؛S اسمأأرuU )١^٥^١

قفل

إداءاموأ أئتجتت> ءؤكآ؛ها ثتاذ•' اممه لموو ثبوته؛ بعد الحي الرص ويصح 
ثبوتهومع ]المرة؛"ام'؛[، ه ممومة ؤهمبم-ن هوله؛ إل [ TAT;،_Jl]ه يد؛؛ ثدائغم 

لوؤإثئ إلة. داعأ ا-قاجه لأو المزض؛ أو التح همد الؤهنِفي يشرط وهوأو 
ظامل ^٤ ١٧الحق،ثل زص ثإن اوص. ١^ ولم:محطةللم:وم 

كالشهادة.مله، محوو هلا للدين، ثاح لأيه والماصي؛ بكر ابو احثازه المدمت،. 
إياه،يقرصها دراهم عثرة عل زهنا إليه يقع محإدا صحتة. ا.قظاد، أنو واحثاز 

لكلصإزامله، مموها هجاز حق، ؤثيهه لأنه ١^٥٢^؛ لرم مصه، أم 

فنل

نلأ:ي?الثسمحبم؛امحا'ل
ثبوتقبل الرص فيجوز هذا وعل الصواب، هو زحمها؛ثق ا-اقطاب \لي هول، آ ١ ت 

أنبعد الدائن لوهال، يعي• المدين؛ يلرم لا فإنه بعده كان إذا لكن، ومعه، وبعدم الحق 
أعطيك.لا الدين: فقاله موجلا، الدين وكان رهنا. أعطني المديزت ذمة 3، الدين بت، 
باس.هلا الزهن عل لوامقا لكن الحي، هله 

الزهنأحد هوالذي واiرتإن; الدين، وهو الزهن أعطى هوالذي الراهزت ]٢؛! 

قالالمح،ء -زش أن بمد ثاء فإذا له الحمح، لأن المرض،؛ حمح، ق يلرم لا واَلرهر، 
5كأوني.ذمتلث، الزهن، أريد لا أنا رهنلثح، خذ للراهن! 



^قضاه1نينيههاسممأسنيحنيل ٤١٠

حهةمذ ؤينرم لة. لكلمثمون ثنخة لئ ثكال وحده، طه العمد لأف 
ؤثيمهزلاؤئ الصامن، حى ق لكلصهان جهته، مذ هأرم لي، اط لأف الراهن؛ 

١^٥١١.د1ئنت 

زلأنهiJ[YAr ،]_؛;ه مم،بمان هنئ.' اممه لمول يالميفس؛ إلا يلرم ولا 
ة\نو°ض.المض ثاهممزإل عمدإرهاق، 

البح•عل قيانا العمد؛ بمجرد يلرم انه والمووون؛ المكتل عثر ل وعنة 
Jالمنضاههوأمته وهداإرهايى، معاوصه، التح لأل اiدهب؛ والأول 

آحر.طزف من جائزا ؤلزف، من لازما العقد هذا فكون هذا، صحح ا ١ ] 

بيتيرهنك قال! بأن معنا اأرهون كان إذا العقد بمجزد يلرم أنه الصواب ]٢[ 
متحملاأو للتين، ساكنا الراهن كان ؤإن يلزم، فإنه ذلك اسب ما أو مثارق• أو 

الزمان.هديم من الحمل عليه الذي وهذا للسيارة، 

ولمسنر ؤ ،'ختم ٠٧^حاصةت معينه قضية ق الأية فان الكريمة الأية وأما 

المصيثرمحل لا أنه عل يدل الأية إن بل [، TAV^_Jl]مصصأه منن ^١ تعدوأ 
التنثقة؟ثكون فمتى كان—،، هناك وليس ممر ق العاملة الخال هن>0 ق لكن لرهن، اق 

المص؟من بد لا أو الزهن بنجزد هل 

لاثحتاجلملنات مض بلا يفيد الرهن بان لوهلنا لأننا المص؛ من بد لا ابواُبؤ• 
رهن.إل ثحتاج لا فإننا منه واتقين دمنا ما المدين لأن رهن؛ إل 

فطلبسفر ي فينزثداين فهي معينة قضية ل الأية لأن دليل؛ فيها ليس فالأية 



١٤١١^^( باب كت1ب،اوطااا) 

لأنهيستفيد؛ لا معه الثارة ولكن مثارق، أرهنك ائدين! فقال رهنا الدين صاحب 
وهن،إل محتاج ولا الأول من به لوؤئق يقبضه لم وهن ل به محق أن يريد لوكان 

ثيءإل أرثينا سبحاة،ؤائاك واش الرهن، إلابمبص الصورة هذه ق التوثقة سم فلا 
يالمض.إلا الصورة هذه ق ثتويق أن يمكن ولا به ثتويق 

تعال!اف قول عموم ذلالث، عل ويدل للزوم شرطا ليس المبقى أن فالصواب 
عليهفيحب عليه الرهن عمد وهذا ]الاندة:ا[، ه ءامئوأ أؤ!رك جإثك 

■ضرهما.أو موروثا أو مكيلا يكون أن يئن قرى ولا يه، الوفاء 

مثلاأقزصتك أنا قال: إذا فهوعدة يمض لم إذا فالقرصي القرض نسألة وأما 
كإ-يا، الوفاء يلزمه لا ٠ اآذهبر عل والعدة عدة فهذه إياها، يسلمه ولم نيال مئة 

لماشر رأى لثا ثم شر عل  ١٢-لتمحيق يده ق جعلها بدراهم يتصدق أن لوأراد 
أولا؟حائز هذا فهل يتصدق 

المال.يقبض لم المضر لأن حائز؛ هذا ابواب• 

وهياكوثقة يه المقصود الرهن حدا واضح الرهن وبئن القرض ب؛ن والفرق 
وهذايقبضه أن التوثقة كإل من أو j>؛:Li، لا لكن يقبض لم أم قبص مواء حاصلة 

الإنسانرهن أن مثل واضحا الرهن وكان يقبضه لم كان إذا لكن فيه، إشكال لا 
الينيبيع أن البيت لصاحب ومحوز الرهن، يلرم لا • فالمل-هب فيه وهوماكن بيته 

(.١٢0/٥(،والإUف)٢٤٧/٤اكي))١(اظر:



صضاهاهمنيصالإئماسبقضل ٤١٢

القبمي،ع ثن لأنت ثئأإلأ؛إتي؛ % لي اوام، ي ق نإذائاذاونن 
^جاّإنقاطط,ني؛س،لكلنما'ل

أكثرلأن الماس؛ معاملة لصتين القول -بدا ملما لو لكن ثاء، بإ فته يتصرف وأن 
للسيارة،ومتعملون الي-ت< ق ساكنون وهم ومياراتبم بيوتهم يرهنون الأل الارس 

إذاثم أف، بمئة سي أرهل؛، قال: الماس لتلاعب يلزم لا الرهن هدا إن علما: فلو 
صحيح.غثر هذا الست، الجلس؛؛٤ فارق 

بالعمد.لازم أنه الصواب، أن والمهم 
والدليلمعثتة، سورة ل التوثقة أعل يكر سبمادةؤدال اف أن الأية: عن والخواب، 

ه.ألممد 1وذوأ ^١ ٠١٠أق؛رنت- ُاؤكأده-ا تعال: قوله بالعمد لزومه عل 
وع٠ئوماهراو1 فه إشكال فهاك المفر ق المص اشلاط إذا قائل: قال فإن 

اشرمحلمافإذا صثارته، يرهنه أن عل متلئا عمرو من نيد واقرض مئاط مكان إل 
فهوربا.نفعا جر مرصن كل أن والقاعدة بها، انتشر فإنه السيارة عمرو وأحن. القبفى 

الإشكال؟هدا عل ابواب، فا 

استعمالهاؤإذا معطلة، الثارة ثيمى ا1اوه._إ وعل ببا، هولنايخ لا، فالجواب• 
ذلأ>نى.تابعة الأجرة وثكون أجرتها، عليه يكتب، فإنه 

قالإذا فإنه الطلوبج هو والراهن الراهن بند اونن كان إذا أنه اأذمحر١ا ا ١ ] 
المزق:يقول الراهن فرمض ولأآمنك٠. لأأتق؛لث، لأف اوهن؛ أعطتي للراهزت ازتس 

يربعأن نجاج فإنه إياْ• أعطتلث، لا مالت إذا لأنه مشكلة؛ وهذه إلأإإدنه'ا لصه بجر "لم 
الض)إ/اهآ(.انفلر:ا



٤١٣مماوااوط|ارواباممح( 

ياثةيده لأل العمد؛ امجثد لزومه كلامه نظاهر اأرّس، يي* ل كاف نإف 
ضازثالنس نتع ز لَي يس، إو ئخ م قط، امحأ بمأت ه ه، 

مصمويه.ك؛ء َآ 

^٠٥١١همه مدم كمي حى يلرم لا ت وأصحابه الماصي ومحال 

الخمحامراح هبص بدون باللزوم محلنا فإذا ؤيزلع خصومة فتحدث للقاضي الأمر 
كانإدا المرتنمن هذا بيد أو بيده الرهن يكون أن يهنه لا يصبح الراهن نفس حتى 

ذلك.أثب وما حليها الرأة أورهنت ساعة الرحل لورهن كا بالرهن ينض لا 
هلناU عل حال كل وعل أحمدرا'، الإمام كلام ض: ص« »دظاهث قوله: [ ١ ] 

فيهايقبضه أن يمكن مدة ممفي ثقووت أن نجاج ولا العمد، بمجرد يلرم أنه فالصواب، 
أولا.

العقد،غرد فيه يكفي ؤإئا مص، إل تحتاج لا الرهن بأن محلنا محائل• قال فإن 
فالناسا-محوق، ثضع هدا ومع مص، فيه تحصل لا العقاري التنمية صندوق والأف 

اهقوق؟فتضع يسيئون لا 

هدهحمح يمص العقاري النالث، أن ذللث، من للزم المبقى اتسرطنا لؤ فالخوابرت 
•التيدمعها اليوت 

واضحة.وهده هوأووكيله، يوافيه حتى مقبوصا لاكون فانه غائبا كان إذا [ ]٢ 

الإماف)ه/-ه>(.)ا(اظر:



سقضاه1هممه4اسمماسنيينل ٤١٤

محقلولا المض، إل يمتقئ العمد لأف مها؛ مضه بم5ن مد0 حي كم 
علالمص، و اواهن إدن إل مممث هل نأ إئكانه. أن مغله، إلا المص 

مه.كإدنه عش إماوْ لأف ^؛ مممر لا محا؛ أحن 
ثبثن ي الإدن، داهممزإل لازم، عن عمد يه ظزم مص لأم مممث؛ وش: 

:محِفي:ب؛ا"•

محل

قأرند؛ نيئ بل أُ افبمي' ثل قنن وجع ثم المض' ق أذل نإدا 
هبجثمم؛اسرلآنالإذذسنئ''.

مثارةأو سا الرهن كان سواء الرهن بح ق الحق صاحب أذن إذا ت ماله ا ١ ل 
وتوصعالقيمة فتوحد رهنا صارت بدله رهنا قيمته ثكون أن اشرمحل فإن ثيء أوأي 

قإدنه فإن ذلك يشرمحل لم ؤإن المرين، مرق محت، وثبمى غيره أو بنلث، ل مثلا 
مخالبيع 

لموإذا بشزحل، ليس المص أن لنا سبق ولكن المؤلم، قال هكذا ]٢[ 
يقول!ثرط بأنه القول عل لكن إليه، حاجه لا المسألة عل ئزصه صار ثرطا ؟كن 
لا؟أو أذن أن يعد الإدن من يمتح أن تحوز هل 

لهتحوز فلا المص، فيه الشروط كالعقد صار اذن ل، لأنه تحوز؛ لا الجواب،•' 
يرجع•أن 



٤١٥ةتاوااسم|ا)وابا1رهذا( 

أهله•مذ ؤ عذ يروجه الإذف؛ رال علته، أعص أو جذ يم محه أول و1ف 
'.^١١ؤإلأ فيه، أذف المص، ق الحظ نمامة،إفرأى الجنون وئ وموم 

جعلهأو بح، أن مة، أن بعنح(، مضه، مل الرهن ف الرايذ يصرف نإذ 
يطورهنه نإل ؟X مامنح ممقع؛^_، التصؤءات هد0 لأو الرهذ؛ بطل مهرا، 

؛.الأئَل١٢\)لإ اأمئو1ْsةتال لأف الأزو، 
التصؤماوت<هذه لأل الرهذ؛ يبطل لم الأمه، زوغ أن أجرم، أن يبرم، نإف 

رهنيصح ~رملنات العد كاب ؤإذ الرهن• صحه كع محلا الإع، كح لا 
غا jkزغث4ُ، مخ لا محا: ثإذ تافيها. لا لاك كثا:ته، يم لإ امحاو_،- 
ؤاتجا•

شل

 ،j^ ١^،يث لا نحد لاك الئغن، يم م امحاهمح، ألحد ئاث
قنمامة ا،لننإ واريت، ؤئموم الخثار. ك؛ح اآن'ت،، سطله ^ ١^٢، مآله!ق أؤ 

م:محةومحئينطىشلإض،.ب....َ.س

لا[دفيالإماءإذا3اوالإماةبم:اذذس-بمد.

آحزرهنه ثم فيه، رجمر ثم المبقى، 3، وأذن رهنه إذا الخيل هن"ا أن تنثى ]٢-؛ 
ثلاغببذلك نجم نم يم، اكايى الرهن أن أيما يخش نجم، الأثلا فالزنن 
قأذن إذا أنه والصواب صعيف، فول ا،لولف، عليه بني الذي القول فهل>ا بالناس، 
•يرجع أن له لجى المبقى 



^قضاه1همهمه4اسممأسبجحمبل ٤١٦

يملكلا ا)؛ث إماصة؛ ئيز!ة ، -٠^١٥دين علته لكل ؤإل إماصة. ^١;^ 
برهن•الئرما؟ 

والأول■ي• بخلاف الدمة، بمجرد الوين لأف ت وعنه 
لهكئصيصه محز ٥!؛؛ حقه، لروم دل بالركة وعلمأا العزماء حموى لأف أول؛ 

بجرناىالاُ•
م،الحق لأن خاز؛ إثاضؤ، ل الغزنائ أذف ءإذ ؛، ١^١٥٢أنم ز لء 

اوبعدهالمض ق الإدن مل مايث، نواء لزم، مصه، هإدا 

فضل

الخمكاف لإذ إماضه، لإ:بمك المم، مل ، ١^١٠٢م خجز نإف 
بإدن}لا إماصه لأحد محن لم لمم، كال ؤإل جن، لو كإ نمانه، ؤخه محام يتمه، 

ا•دولمثم°ا تحص فته لأل الئزقاء؛ 

هناكولولكن بالرهن المرين حى ست المبقى يشرط لا بأنه القول وعل ء ١ ت 
ئزماء.

عللخم حصل الراهن من الرهن مض ما بعد المرين هائل: قال إن ]٢[ 
أمواله؟حلال يرد أو دينه يوق أن له فهل لمله، الراهن 

صحح،رهن الأف الرهن لأن الرهن؛ من دينه يتوق أن يستحى فالحواب: 
لازما.فصار المرمن ومصه 

يمّلأن بثل الوني زوال المه أن لملمس، والحجر لسمه، الخير بئن المزق، ]٣[ 



٤١٧مماساس|ا)طبامهذ( 

نحل

لزؤمهِفي ثزط يق المص إف وص إماصه، ثئ الراهى امتع وش 
إنوهكدا شووهن. الدين وبض تحوه، لم هوثزط، يلثا؛ ؤإو الحاكم• أجمنْ 

الخياوللباح ه؟كوف بع، ِفي مئزوطا ؟كوف أف إلا المبض، مو الرص اثنح 
قصمه ثزط لو ما قأشتة ثزط، م1 لة يسلم لم لأيه ؤإمصائه؛ البح منح ب؛وا 

يخلافها.ماد، المح 
ثزطة.ما لة يثئم لم لأيه الخيار؛ مله معيبا، هوجدْ اوض، مص محإف 

المائت.الحزء يوف مص مإ لزم إئإ اوص لأف له؛ أرش ملأ معينا، وصيه محإف 
وقالراهن لأف لة؛ خيار ملأ المرين، يي ل الرهن أوثلفث، الغيي،، حدمث، ؤإف 

١^،ومنح زده، مله مد-ذةا، عيبا به أصاب يم عنده، ثعثب مإف ثزطه. بجا له 
علالهاصى وحرجة المرين، عل صنايه نجب لا عئدْ الحادث العيب لأف 

قدلأنة ١^، مخ بملك لز ثي بمد باي جأ ؤإف اي ل إص 
ممدزعلإهزدالئض،بمى.

أكرالديون ثكون بحيث الديون كثرة والناس لسمه، عليه فيحجر الرجل، هل"ا مل ع~ 
الغزماء.بهللس، عليه محجر فهتا الوجود، ماله من 

KHI



^قضاه1نييصالإئمأسبجءت؛و ٤١٨

قفل

ؤمحمهئكاذ به، ؤمحمه لاثئ لمحه؛ حمع محي حر الرهن ثى مء بمثك ولا 
شيئا،رجلا رجلان رص أو رجلي، مذ شنئا رهذ لإل كالمحان• منه جزة لأم 

الصممهلأف الرهن؛ نصف امك أحد^١، دين مذ الراهذ أوبرئ أحدمحا، يثرئ 
الأحر،امكاك هل أحدمحا امكاك يقف قلا عمدان، عاقدان، طزمها أحد ل اش 
أزادَأن ١^، ِفي اأنثس ئقافة اوامذ أنادَ  ١ip^. وق:إذ ز لء 

ؤالأذثان،نياصعا،ئلمحؤلأمتبجا،لكوك، 
مناعا•الرهذ ؤمحمى الرض، كعثر عليها، محت لم صرر، محها كاف نإف 

نحل

إخدىزلأبا ولآ؛ة، اشزاطه؛ ل الخلاف، ل كامحدايه المص ؤانتدائئ 
يدهعذ المزمن قاحرجه لأفؤراطه، قلمثا لإل الإمحاداء، ئأفبهب الرهن، حالتي، 

أوإياْ، أجزم أف قص، لم كالدي وبص لزومه، ران الراهن، إل لأحتيارْ 
العمدبحكم اللزوم عاد إليه، اراهذ ردْ ؛ف دلك• عثر أو أوأعارْ، أودعه، 

بعدوان،المزتبن يد أزيلت، نإل كالأول. قلزم لأحييارْ، أمصه لأيه السابق؛ 
أ.دزل،ل لم إs5امثا حك،، ثايته يدْ لأل يحاله؛ ئالثهئ وJحؤ٥، كعصست، 

يوماجاءه ثم الرهن، الرمن أمض فالراهن ت حديعة فيها يكون قل• رب،ا هذه -ا ١ ت 
فاعطاهالمرمن قام ثم إناء، رهنه وهوقد هدا- أعزف ملاق يا وقال،ت ترعة عل الأيام من 
الزنن،لزوم يزول، فحينئذ صرورء، ق أنه العجالة حذه حاء حن أنه ظذ لأنه إعارة؛ إياه 



٤١٩امهن( باب اسم|ا) ةت1و، 

قفل

منئ،لإ:ئ،ؤلا:طث
افب.ونول لاهمى مال؛ الميت، بن نعتد عن الأئرم نوى تإ يمحه؛ ثيءمن 

أنوصلأبملق،ممحبملار
لكلؤإف لكلصامن. تيلأكه ينمط محلم عنه، يعوض لتس بدين ؤيتثه زلأنئ 

يالمامد.يضمن لا الصحح بالعمد يضمن لا ما لأل يضمته؛ لم مائيا الرهن 
ؤإنعقد. شر مقبوصى لأيه صمته؛ الوقت، بعد فتلم، الرهن، ويى—ا ؤإن 

وجهان؛محه المرمن؟ يسمن للإأإك محل امح؛س، يه يم لم معصوبا رهنه 
أم'لأ.سبح'نتخوقوأو'لأ

الراينعل رجع صمنه لإدا صامنه، يد من منصة لأثه يصمنه؛ والئاف؛ 
مانقئخذلل:س، اقف لأف لاثزجع؛ ثاكانج٠: لأنهُعثة. النجه؛ن؛ أخد ِفي 

س0لإا.

يمكنلا الحتلة هدْ ومثل أبقاْ، شاء ؤإن عليه، ورد له اذف شاء إن بالخيار الرهن ؤيمى 
القبص.للزومه يشرحل لا أنه الراجح بالقول قنتا إذا إلا عنها الخياد 

نماأنه:خلالأينعانأش.

علالصيان يتقث لكن وهدا، هدا يضمن أن له أنه هدا ل المدهب قاعدة ]٢[ 
ارمزأمانة.وهوبيد غصبه هوالدي لأنه الراهن؛ 



حنبلاحمدبى الإعام ص ي الئ1هم على اثمميق  ٤٢٠

ئثا:إذ ذلجء: ي امحتس؟ م يزجع محو اواهذ، صثذ ؤإذ 
هنا.ها زجع نأ لا ئثا: ثإذ اواهن، ليآزجع اأنت؛ن، 

يإدنحصل مصة لأذ اماثه؛ الرقى مل أوإبراء، بقفاء الرص امك ؤإن 
١^؛؛*<.يأفتة بثمعه، الهاب۵ى يحتص لا ماJكه، 

قفل

وأذف ئد زكاذ لي نإن اوغن. !؛_ ؛،، ٢٠٥١فنiاة الث;ذ خل ^١ 
طولبثادذ، لي ؤإذ ئاه. مل وما ئثنه. من، الدين وانتوو بع يع؛^>_، 
الإع،ء ناثاةينإ-بمارْ الحاكي مثل عاقا، ءإذرأنكال تعه، أن 

بأميهاأو بمسه، وص اح 

منويستوؤا اوهن ياع ثوف ولم الدنن، حل إذا أنه \لأش فانية هي هذه [ ١ ] 
تمنه.

*ء أ* 



 Luرباب اسمم ؛؛ U ٤٢١ومالإسح( رمنه سح

بابماسحرسوئلأ^
 —L تأ ء*

الدننالإنشثاؤ اوهن شثود لأف ببمها؛ يصح عم كو زنى بجح 
ا.محوزي١اةا مما يتحل وهدا الراهن، من مدرانتيمائه عند يمنه من 
آللكأئرو رهنه نجار ٧؛^، لامه المشاع؛ رهن ونجح 

ك،أن ط د أن اأئض، د و نجيه ء اتفقأ \0 ئأ 
مح،أؤبجطةمحاءوتاقنثخاز.نإِن 

جار•يمحم، لا وكال؛١ ائئاع بى جرة يذ محة رص نإف إلمر٣ن• الرهن 
بجح؛لا أو واحتمل يعه، بجح لأيه رهتؤ؛ جنار احثمل قسمته، جاريت، نإف 

ُ.١^٧^،' حصة اأزهولتي ثحصل يهتسناه، أو لإحخاو 

كلبأن الرهن،ع يصح لا فانه صيد كلب، لورهنه كعا يعه نجوز لا ما أما -ا ١ ت 
يلعلا لأنه رهنه؛ بجح لا يقولوزت لكن آلافج، ْن أغل الراهن عند يكون ربجا الصيد 

وJلىأعهلياك، فقال! اكفر وودْ رهنه لو كيلك بدلك، للممرمن فائدة محصل فلا 
محاثا.ولوه له يغذي أنه معناه لكان فلويل يعه، لايمكن الولد لأن فلايصح؛ رهما• 

اشصود.كية مشسه تحد يحني1 ره، غس 
ا-إقوازبلأشاك.الصواب ]٣[ 

لهها،ودمه عدل يد ق الحاكم جعله احتلما، رريإن المؤلمإث قول هائل؛ قال فإن 
رريؤجرْ*؟بقوله؛ المقصود من للمرمن'ا الرهن مدر محأوتا لهما أؤيؤجرْ 



سقضامانينيه4الإئمأسبجص ٤٢٢

الماتوقزهن زو هووببميا. لأنه وا-ئفي؛ المزني العد زص ؤبجح 
'*الحاولأوجماي،بملكمحيا 

علىمن زهن ؤبجح لظهورْومحه• المدق؛ ظاهر ل المدر رص ينصح 
لكثتؤإل ثمنه• من انتيمامح لإمكان الدين؛ حلول يعد يوجد بصفة عممه 

محلأ؛ضاطؤةينش.\لح1؛/لجولإوئوو 
العمد،^٤ الأصل لأو رهنه؛ يمح أف احثثJ الأصين، محتمل كاثث رأو 

كشللأنهُ ه مج لا أف ؤ\لحضو . Jjilsمهن فيه، ش1وك بمه مس 

وبطلعتى، الصمة، وجدت أو ^،، ٥١من وهويزج المدر ٌنيد مات قإل 
الئس•

المرينبيد يكون أن يمكن لا الرص لأن الحاكم؛ يؤجره المعنىI فالحواب،) 
وجب•الرتبمن بيد يكون أن أمكن إذا أما الراص بيي ولا 

كلعل يمثل موف الحال! هذه ق مول الحارJهاا ق المائل رررهن قوله! [ ١ ل 
مستحيلة.قدثكون التي والأسياء التعيدة الأشياء يصورون الفمهاء لكن حال، 

فهناأشهر، يتة إل مثلا موجل والدين المطر بنزول العبد عتق يعلق أن مثل [ ٢ ت 
الرًإنبمأكن ولا فيش،، أنهر الستة تمام نل المطر يتزل قد المطر ينزل متى يدري لا 

غانمإما لأنه جائزة؛ أنها للرهن بالشبه الأمور هذ،ه مل ق لنا وسيق الحق، امتيفاء من 
لمإذا غارما متكون أنه شك لا فهنا الرهن فيه ئرط بح ق إلا اللهم مالم، ؤإما 

تحصلمةصودْ.



 Luر اسم ؛؛ U uU  ٤٢٣لإيمح( و*! رهنه وه،ح

إذيصح أذ ويثحئج مضه. استدامة لتعدر اقكاس_ا؛ رهن يصح ولا 
يجوممن يؤديه ما ويكون ببمه، يصح وايه مئرطة، مر المبض انتدامه يلنا! 

زغئ^ل١أ.أداه ما بش عتق ؤإذ معة. زهتا كتانه 

قفل

بمنيكال وإذ ثننه• مذ ومحي بجع قثادْ، مل تحل الديئ كاذ قإو اقاب، قأمثة 
كئضفهوموثة حمم،. كالعثس،، بالتجفيف، إصلاحه يمكذ مما وكاذ ا-لئلول، مل 
محمم،،لا مما كاذ ؤإذ الحيوان. ثممه قامته حمظه، موثة من لأيه اواهن؛ عل 

وحهان!مميه وزو1نط\0، وإذ دلك• قعلأ رئنا، ثمنه وجعل بيعة، محثزطا 
دلك،؛بمتفي الحاو لأل ثزطاه؛ لؤ كإ وتاغ، الرهذ، يصح ^^١•' 

ممحل ء القدش، ئطلق شل للقف، ذكه ثونحى لا اتاللخ، 
العن،.محفم، 

شعم م الحق، ظوو مز ملكه إزاله الإع لأن صغ، لا ناش: 
يمكذلم ُشزطه، وق إذ لإثه واحدا؛ وجها صني، _؛؛؛، لا أذ ثرط ؤإذ يمم• 

لدلك،،.............................صح عصيرا، رهنه نإذ ثمنه. من الدين إبماء 

اليومالناس وعمل مثرؤلة غير الرهن ق المبقى استدامة أن الصحيح [ ١ ] 
يرهنوالرجل بتيه والنخل ثمره عل الرجل من يتدين الفلاح فتجد هدا، عل 

الصحيح.وهو بثزط ليس القبض أن عل الاذ فالعمل يده ق وهي سثارته 



العقدلأو رهنا؛ عاد حلا، عاد قإف له. قيمه لا لأيه الرهن؛ من جرغ قمر ءإل 
ا"إءكلم،عاد ا1ش، راو م حكمه، ص أحزحة معر طزأعثه هلتا صحيحا، كال 

اتجاَلأهكان ثون الززحثه. ةادُت، ١^٠ ق ثاد ثأ ١^، أخد ازظ َني 
الدحوJل١ا.مل الزلة هأشته صعيف، لأيه زهنا؛ بمد المفس هثل 

نحل

رثزطمطلما، الأحصر والرنع صلاحها، بدو مل الئمزة رهن ويصح 
بخلافبحاله، الدين مم؛ماء بالويتمؤ لإحتصاصه فيه، يقل العرر لأف الئبقيؤ؛ 
اي

مصهلأف مضه؛ مل والمورون المح زهى ويصح افاصى؛ محال 
محايربح لقلا بيعه؛ من مع و1م1 يمصه. يم مضه، ممكنه ليمشري، منثص 
ةَْوَْمَمََْ آَْ.ً  عنه.منهي وهو يصمنه لم 

فالئ;ذ:اطو؛لأنثمحدئفكنىلأئز، محل  Jiنم؛ زص 
مفتصاه.عق الزهن إمصاء يمكن ملأ الحي، حلول حنن محهول 

لأنهحار؛ احتلاطها، حون، عند هطعها ثرط أو حاJ،، بدين رهثها وأف 
صححا،وح لاثه الرهن؛ بمثل لم احتلءلت،، حر مطعها لم لإل فيه، عزر لا 

احتلماؤإن حار. منه، دد>ر عل امما أو الحميع، و؛غ الراهن نمح إل لكن 
منكن.لأيه يمينه؛ مع الراهن مزل هالمزل وثشاحا، 

عدمالصحيح أل أيصا وسبق زال، الماج لأف رهنا؛ يعود أنه والصواب -ا ١ ١- 
المنفى.بعد امسحال فكأنه يشرط■ لم ؤإذا المنفى، اثزاط 



٤٢٥ةتاباساربمسئصرسوئلإص( 

تنآ
س

نحثلملأ اطك، لا اوهن لأف ولدها؛ دوذ ا-بموية وص بجح 
محرم،محنه القريق لأف معها؛ ولدها محع محها إف احمحج لإبت محي• اقرئ 
محص.حائز، انح سهناو واجنع 

لأيةعيب؛ ولي• دان وكومحا ث~ئ، ا-إقارية قيمة بمدر الثمن ص وللمنمن 

يقصصمحاا١ا•

قاءكم ا-فإ يطوها قد فإنه ارين بيد وصعت لو ابارية قائل• قال إن ا ١ ت 
ذلك؟

أمض،آحر عند توضع فإما ثقة غبمر ارمن كان ؤإذا عندْ، توضع فالحوابت 
سكونوأولاده أهله وعنده والعمة بالصلاح ومعروما ثقة ١^٣;؛، كان إذا أثا 

لناوسبق أم؛ن، ان إنعند ثكون فإنه حيف إذا ذلك وْع ماح، فلا اليت ق عندْ 
سيدها.عنلء ثبمى أن يمكن الخاؤية أن الراج^ القول وعل 

لألمعها؛ ولدها يع يعها إل احقخ رُءإن ا،لولف قول ت قاتل قال ؤإن 
وابمع١^^ م،نالإ:بجالالإعبممح«مممن 

جاع؟

واجب.ينهإ التفريق عدم أن ومعلوم ممنؤع غثر أنه ممده فالحوابت 
*ax



^قضادىشنيصالإئماسنيمحل ٤٢٦

نحل

ا.دكنناا ما عي يعه، محوو لا م! وهن يصح ولا 
^٧٢؛.زالكف، النَلد، زأم كالزق، 

لاقيننا زنن زلأ;صخ ص زئز ث الئ:ن 4ثاءُ لأأ4ُ 
الئفاتضو3ةقاملأة ^،لأجوزبمئ؛ زلااأيهوُلijjثلتنبيه. 

^^^ن،بيىتقاتيللزضباماأا.ِلإبماء 

قبلوالريع يدوصلاحه، قبل والرنع التمرْ أي! دكزثا،ا؛ ما #عي قوله; [ ١ ] 
ولدها.بدون الخارية ورهن حثه، اشتداد 

كلاهماالخارية مع الملوك لأن الخارية؛ مع المملوك مسألة غثر الولد أم ]٢[ 
يعه.يمكن لا حر حيتئد والولد سيدها من بولد اتت، التي فهي الولد أم أثا ملكا 

يرهنها؟أن تحوز فهل أوكثر ولدها مات إذا الولد أم قائل; قال فإن 
تحوزلا الخوان بعدم قلمتا ؤإن بيعها، بجواز للمنا إذا يرهنها أن نجوز فالخواب 

لاتسمميد.لأنه الثهن، 

الأولاد؟أمهات يع حكم ما مائلت ئال، ؤإن 
الأولاد.أمهات بح تحوز أنه الصحيح فالخوات! 

الرهنفيه شرؤل يع ي إلا الخوار الأمور هدْ ي الراجح القول أن وسبق ]٣[ 
فليسيقدر لم ؤإن غانم، فالرتس التسلم عل نيرنا إن لميه تعل يقدر لا ما فمثلا 



U اسم)؛تاب  uU  ٤٢٧سع( لإ و،ا دهنه سح

قفل

والكنسا،الولد«، وام لكلوقف، ^jI، ما عتر محوويعه، لا ما رص يصح ولا 
اكود/ثلأصنمحتالأ:شثلأبج-4فاةالأينشُبج 

قمقصوده الصأات لأل يعه؛ محول لا الدي المجهوو ولا سلمه• عل 
محتلصJالؤثايامااللإبماء 

نايكه،إخاثة عل ويقن وقحرج إدنه، بعثر ي مال وص ولا 
لإنما؟ا.

الشممرا-يم أرهنك أنا قال: إذا قملا يتضزر ولم ينقص لم اليع ثمن لأن بغارم؛ 
هذاأل والصواب يصح، لا ٠ ر فالمدهب النهار آحر ل بيتها إل يأوي ملكه وهي بو ال 

يتضزر.لا أن ؤإما المرين ينضر أن فإما صرر عليه ليس لأنه جائز؛ 
حصلإن المرين لأن سلمميه؛ عل يندر لا ما رهن جواز المحح أن بتآ -ا ١ ت 

فائدةفلا والكلب الولد وأم الوقف أما ملم، فند تحصل لم ؤإن غنم، فمذ الرص له 
عليقدر لا الذي أما ييعها، أن الأحوال من حال باي يمكن لا لأنه أصلا؛ هنها رل 

باعه.عليه قدر فهوإذا المجهول أو قلميه 

ثيءكل ق المقول ممزق جواز الصحيح لأن جيد؛ الثخريج هذا ا-آء 
فالعهدبذلك، ورضي، أوأجرته بيته أو أخيلئ، سيارة فلويعت مرعا، يمكن لا ما إلا 

صحح.

(.٣٢٧الإقاع)م/ من عن القاع كشاف انفلر: )١( 



سقضادلانيشه4اسمماسبجينل ٤٢٨

Iوجهان مميه ملكه، وكاست، لنمه يظنها عينا وص مإف 
ملكه.صادف لأيه يصح؛ أحدمحا: 

_}لأ:ئ؛لآدهضةعدا 
محلأس:ئته/فيالأ:ن

انتدالثإ ألف، عل عأدا وهنه أل مثل آحر، لدين عند رهنه هإل ١^١^؛،، 
هلمبدين، منثص رص لأيه يصح؛ لم 7إءأ، رهما العبد وجعل آحر، ذيثا مله 

المزتأنلعم علد لورهنه كإ بي، قورهله 

ييتارهن ائا إنأن فلو الأمر ثفس ي بإ العبرة لأن الصحة؛ ا وا1له_،ر [ ١ ] 
فاوصالبيت رهن الذي هذا هو وارثه وأن مات تمد المحي هدا أن د؛يرن تم لمحي، 

ملكه.لق، لأنه صحح؛ 
الرصدين زيادة تحوز أنه فالصحيح امقواز، المسالة هالْ ق الصحيح ]٢[ 

شخصافلوأن جائز، أنه والصواب الرهن دين بزيادة عنها يعر هده الأخيرة المألة 
وأرهنهالأف خمسة منه امتياز ثم سيارته، وأرهنه آلاف عثرة آخر ص استدان 

رصيفإذا نفسه، المرين برص مثانولة الثارة لأن هدا؛ جواز فالصواب الثارة، 
ياقولهدا مديم؛ من الناس عمل عليه الذي هو وهدا باس، فلا الدين j، يزيد أن 

داخلهدا ؤيقول: أخرى ويستدين تحتاج نم وتحنث، الناحر من وسدين الفلاح 
صحيح.الرص بأن حدا نحكمون عندنا والحكام السائق لرص اق 

م:كثافاكاعصصالإناع)ممأم.



٤٢٩ومالإسح( رس بمج U باب اسمأا) كتاب 

نحل

مححآ ومِما والعراق الئام أم مذ يعه محور لا ما رهذ بجح ولا 
حكمها.يحكمه تراجا، من بناء من فيها وما ومحق. لأما ائل«هب؛ ظاهر ق عنوة 

رواقان؛نجه بالرهن، أمردْ _إل عرراجا، مذ وبماة مذغراس محها يدل وما 
الحيطان.محهولكنانات رهنه، لحور لا لنا JاJع لاثه نجح؛ لا إحدامحات 
قبهم الأم، لإ رهنه ؤإف تويوف. عن مملوك لأي محور؛ والئاته؛ 

ا.تفريق عل بناة وجهان، والتثاء الغراس وق الأم، 
نخل

اّقديثخ،كب رهذ أو رهنه محإل كثيعه- روايتان، المصحف، رهن وِفي 
^١بجخ أذ نقشي نه، تثه بجغ لا لأء مج، لإ لكانج، ثيا أن 

قللا اوص لأة ه، انثغ إن  ٣١نييئة ئنبم، ق:و كزنة مطا 
ام،يخفاتي.إل الملك 

سايعونوالعراق الشام أهل زال ما أنه والظاهر زمان، س نتح أظثه هذا ]١[ 
شخوقت من حتى الزمان يديم س الناس عمل عليه الذي وهو المال بح الأراصي 
ا؛نث؛م1هالإسلام 

الخايجمن بتراب ثاتون تم الأرض محمرون أمم نعناْت راجا؛؛ عؤ ررمذ وقولهث 
ممكن.غر هذا عن عليه، وينزعون 



٤٢٠

ذارْأجرم وهنئ ولو الحي- حلول إل ملك لأي المناؤع؛ رص هور ولا 
ئتا،ولم:ملح؛لآاءلا'ل

ظملإ:ئرلآةلأممثتتا'ا.

العنمحوجر عليها العوض عقد يجوز لأنه المتاى؛ رهن يصح أنه الصحيح آ ١ ] 
رهنا.أجزما ويجعل المرهونة 

الغالبلأن أيصا؛ نظر ففيه يصحاا لم شهنا، دارْ أجرة رهنه راوق ت قوله وأما 
صحيح.المجهول رهن إن ت سبق فيإ قلنا فكإ مجهولة كانت ؤإذا معلومة الأجرة أن 

فانهعليه وهويعتق رهنه إذا لأنه بيعه يملك لأنه احتإل؛ فيه بيعه يملك ل٢ا 
٠بيعه يجور والمكاتهب المرمن، يملكه لم 

*ه * 



٤٢١

إه/تلأغش' إ
نأ*،ا

عمدلأمه نته؛ نتخ اوخن و يدحل واقصل اثمصل الرهن مآء حمع 
عز؛p_،أفتهمى أوثإءحادث ييإئهلكلبيع، حكمه هثث الأصل، واردعل 
سواءيإبجا، مذ لامه الرهن؛ ِفي ذحو نجر، محها فبش أرصا، ارتس ولإ اقصل. 

وا-اثادوان؛\,ؤجوذأ0.( واللص الصوف فيه ويدحل الراهن• اوفعل بيه نبثإ 
دلكق نحكمة مثمرا، شجرا أو شجر، دان أرصا رهنه نإف البيع• لدحولهناق 

رهنهنإل أجزائها. مذ لأما رهذ؛ ماقاصها قحرثش، دارا رهنه نإل البيع• حكم 
^١'.حل مم. هلا أصن لأمآ اوهن؛ ق أرصه ثدحل لم شجرا، 

و1غأو رهنه إذا أنه عندنا والعنف خلافه، عل العرف يكن لم ما هذا -ا ١ ت 
خلافعل العرف كان فإذا والأرض، النحل يريلءون ذلك أشبه ما أو نخلا عليه 

مهردا.كان إذا به يا-محو فانه المقهاء قاله ما 
رهن®فانقاصها فحربت دارا رهنه رروإ0 دِءهآ؛ده• المؤلف هول، ت قائل قال فان 

فهلالأماضناع؟

أمارهنا، قيمتها وثكون سيع فإما بالثح إلا ما الأنتفاع يكن لم إذا فالحوابت 
منالتلمتؤ وبتاء إعادما ؤتمكن ئكنر لبنات ئكون أن مثل ما الأنتماع يمكن كان إذا 

شاع؟لا فإما جديد 



سقضاه1نييصالإئماسبجصبو ٤٢٢

نحل

اجانة،ولا ثكى، ولا بانتحدام، الرهن، ل \هإذآ الراهى يمللث، ولا 
رصيبعثر دلك المرض يملك ولا المرض، رصي بعثر عثرها ولا إعارة، ولا 

يدمحت لمهك معطله منافعه كاثت عق يممما لم هإذ الراهن• 
المحبوسالمتع هافبهت حى، انمحماء عق محوته عين ١^٠٢٤ لأف بمك؛ حى 
يمتث•عل 

يدلأف اظاُت،؛ وأإٍر الخزقق جارِو، أوأعانته، اجانته عل امما ؤإن 
عدل.يي• ق جعلاه لن كإ قجار، الخمظ، ق المرض يي■ ص والمسشثردابم المنتأحر 
١^،.عنه.ثق ماو، يصيح لأمه المناؤع؛ ينطل ل ولامحايدْ 

يمضى١^٥٢٤ لأف بطن لعلا هإف إجاردة• محور لا بكرت أبو وءال، 
الرض•نحل الحض، روال، عمدبمفى وجد ممش - أويامحؤ المرض نحد الحس 

و1فجار• الراهن، بإدن أوأعارم المرض، أجرم إذ موتى؛ أف ان ويال، 
منثرج الأحر وِو الوجهين- أحي■ دكدلكِفي المرض، بإدن الراهن دلك متو 

محازواَلزةئوائلال

الراهنثمرمافيه مرق إذا مولت المص يثّرط لا اثه الراجح القول عل ا ١ ت 
صالحمن أتيا فك لا فالإجارة مثلا، كالإجارة صحيح فهو الرهن عل يوثر لا 

قدفلأنه الراهن صالح من كوما أثا الرمز، صالح ومن الراهن صالح من الطزفئن 
أويعضه.ديته مضى الإجارة هذه ثكون 



٤٢٣يدخل( لا يدحليا1رهزازما  Uubاسم)هتاب 

محل

وحجمهوممبمد؛، بمر، لا بإ كمداواته الرهن، إصلاح من الراهن ينغ ولا 
لألهحاجتها؛ عند الإثاث ؤإطراق وسريغها، الدابة وودج إليه، حاجته عند 

طف.منة يذع محلم عترصرر، من ل؛إله إصلاح 
يطعها،الأحوط الخبنؤ! اهل وئال فيه، هيثة بدنه، من ثيء محلإ أراد ؤإد 

محلهمحطعها، من أحي.محا محامتع وركها، محطعها ا-قوفتي ساوى ؤإو فعله. محله 
'ءيحمها حطزآ فيه لأل دJك،؛ 

والريب'كاكيان فته، صرر لا ء ايرب مذ الماشية مداواْ نللمراهن 
\}مجأالأٍُلإع قطع وهُ يز لاللم:نفه. لَكالكني حيف ١^، 

Lهنيث،ؤتزنجالأ:لإا٢ا.

قيمةالرهن إل بمم سوف لأنه السنمة؛ فالزيادة المرثس صائح من كونه وأما 
وحينتدسفيهان، أمعا شك فلا الراهن وآبى المرين آبى فإن الأجرة، أي؛ الإجارة، 

عليها•محثوجرْ الحاكم، إل الأمر يممل 

الألحوطالخمح؛ت أهل ديال، فته، لختيثة بدنه، مذ ثيء ظغ أراد رريإذ قوله؛ [ ١ ت 
وركها،مطعها لب الخوف ساوى ارؤإذ الهلزش، مملحة من لأنه ذناوه،ا؛ محله محطعها، 

بحمه«.■>3اثا فيه لأن دلك؛ محله محطمها، من أحاJاخا محائتغ 
ولهذ.اإطلامحا؛ حمحرر فيه ليس لأنه هدا؛ ومحننا ؤب حاصه ذلك له أن الصحيح ]٢[ 

—م،ومحته ؤ؟ كان ما عل ثناء هذا الزانل.ة. الأصبع مطع محرم الفقهاء؛ فول( إن مول،ت 



^^اضاه1نيهمصالإئمايدبجضل ٤٢٤

شمحُمحئ،ئن
ا1زتس.بمؤ ولا اشن، يه يزيد لأنه منه؛ يذغ لز منتدو، والزم1و وته ثتزأ لكو 

بمضبجم؛ِسزسبجبضصلأا.

قفل

أيزة، i-jيظ؛ين!، ن'لأ ثُ،  iiتع ص زلا:نبك 
ملمالومحمؤ، ثى المرتس حؤ به يبمش صرف لأمه وممه؛ ولا العبد، كتابه ولا 

العتى-أسه ثعال، افه -قق يلزم لأثه يصح؛ انه آحز؛ وجه الوهف وق 
كاله؛ه.يصح هلم *؛^، ١١مللث، إل يسرى لا ثصزف لأيه ١^٠^٠؛^؛ 

الروجويمع الأمة• رؤيج له الماصى؛ ونال الرقت-ؤ،• روخ ينللث، ولا 
وهلآها،

شوكةكاما يبرا شيثا البوامثر هطع أصح والأن البواسم، ^ ٥٥مضهم حرم كإ 
ذلكأن فالصواب الآنوسف،خطر، أصح الأصح ظع فكدلك تمشت، 

يمنعه.أن ا،لرتبن يمللث، لم الراهن طاله إذا وأنه جائز، 
وسعلو،الظهر، مى أو الصدر، مى يطلى مادة عن عبازه اروالئنعه« قوله: 

مدي،ا.الناس بعض عند رأيناها وند 

كبموذلك،دازض>ه،رارا؛ن>لك،]\[لألمضو_ 
فنله.له ليس 



٤٣٥لإيدحل( وما الوهن خم( يدخل U رباب اسم ةت1ب 

 Jالابدل١أ.كتزؤيج يمح، هام ومنهاُا؛ يممص لأثئ أصح؛ والأو

فضو

اللازم،حمه ؤإنماط دالنتس، إصزارا فته لأف اوهن؛ عتى ولاقورله 
،،iUlilعتى فيه هثد حق لإنتيماء محوس لأمة عقه؛ ص عممة، ثثد هذل قإو 

لكدموسعلله

هاحملثعمم، حق يه يبملل ملكه، ق عتق لاثه المعسر؛ عتق ينفذ لا وعنه• 
قيمته،معليه الوبر، أعثق قإف المئرك• العيد ق كالعثق والمعبر، الموبر محؤ 

كإقيثته، ملزمته النتس، إذن شر الوثتمة حو أنهش لأنه وهنا؛ مكانه محعل 
ثن

يجوز؛التزؤيج عل، والراهن المرrن اص لو لكن التزويج، مع الصحح آ ت١ 
له.الحق لأن 

حرامالمرهون عتق ت يهول، صحيح، غر عليه مع وما المؤلف ذكره ما ]٢[ 
لقولمحالف، وهدا ينفذ. إنه يقول! ثم يجوز. لا يقول• الإلف أن والغريب ينفذ، ولا 

ونحالفكان٠٤مط«رأ'، ثإن ههز؛اطل، اف ي و يش ثزط ررأي M ارّول، 
فالصواب،يصح. لا باطل فهو ذاته إل فته التحريم عاد ما أن عليها المممق للقاعدة 

والوصر.العسر قرى ولا يصح، لا أنه 

له.صوق تسجيل يوحد لا هنا إل الفصل بداية من ( ١ ) 
تومسلم ٢(، ١ )٨٦ رقم نحل، لا اليع ي شروطا اشترط إذا باب التؤع، كتاب اليخاري• أحرجه )٢، 

خ.بمها.عائشة حديث من (، ١٥٠٤)رقم أعتق، لن الولاء إنعا باب العتق، كتاب 



اسقضاه1نينيصالإئماستيضل ٤٣٦

منهأخذت الحي، حلول قتل أيسر إف ذمته، ئالؤيتثِفي المنسل، أعتى ؤإل 
الحمممى به ثترأ ذمته لأف حاصه؛ يه طويب الحي، حلول بعد أيسر ؤإل رهنا، 

لإمحلآةءالالآهف،ار

فضو

وطوهاحرم مذ لأف قي؛ لا لكت و1ف ايارية، وطء للراهن وين 
ملكة.لأيأ عش؛ حد قلا وطئ لإو كائ1وأة. قي، لا ومن قظ من فته 

ماءؤاذ رهنا، جعله ماء إذ مصها، ما نعش أوأقصاها، بآكرا )كوننثا مصها قإذ 
انتحدمها.ر كإ ثحاقا، رهن قس منه، محمل لم ؤإدا الحي. مى قصاصا جعله 

صبموِضومجنإذزلدث،ذه،ممملإ، 
العتق،مى أقوى الإحبال لأل واحده؛ روايه معسزا، أو كاذ ا مؤمل الرهن، مى 

وقتلأله إحبالحا؛ يوم قيمتها وعلتؤ عتقه• يوف الجنون، إحنال ينفذ ؤلدلك، 
منه.بشنت،'5ال ، L>^Jلأما قيمتها؛ نعلته الحْل، بنيت، يلمث، ؤوذ إئلافها. 

أحذلتعدر عتقه؛ ينفذ لا ا،لعسر أن نَمذائيق أحمد الإمام عن الثانيةر والرواية 
هذامن المعتق العبد قيمة نوخذ أن يمكن لأنه عتقه؛ ينفذ والمومر شر، لأنه منه؛ القيمة 

عتقينفذ لا أي؛ المعسر؛ ولا الموسر لا يعتق لا أنه والصواب، يدله، رهنا وثكون الموسر، 
المعير•عتق ولا الوبر 

المعسر.ذمة ق القيمة تكون الذم_إرأآ' عل أنه متق المعير [ ١ ] 

(.٢V١-٢٧٠/٤اكي))١(انظر:
اكى)أ/«م'مآ-اماأ(.)آ(اظر;



٤٣٧كت1باس()بمبئىوضنياضمحوئلإودءل( 

نحل

المعلأف فعلمه؛ له حاو فه، أذف إدا اولمن، بى بّه الرائي مح ما وكل 
الإدن.محم نمط الفعل، قبل الإدن عن وجع ئإف بإديؤ، ئجار يمي، يّئ 

بناةوجهان؛ فته الإدف؟ ينمط ئهل محتل، خز باوجؤع يعلم لم قإذ 
والينالإع ثى الرص واِفي محا بإلي؛ نحرف لإل بجه• بعتر الومحل عرل عل 

ظث؛؛، ١١!لا ؟١^،  Liتغ عشع لا لأن اوص؛ ؤء نحؤفهُ ضخ ذي 
ثلأئ1خزاو:

قصاءوتحب يالثمن، اولمن خى بعلمي الحي، حلول بغد بجعة أف أحدثا؛ 
منالحق وانتماء يعه، الرهن ممتمى لأف عإرْ؛ مذ يمضية أف إلا يّث، الدين 
نمنه.

حقوينمط ١^٥٢^، ئسطل مطلق، بإدف مأ حلول مبل بجعة أف الئاف• 
قا:طوهالتمن، لا:شمة ;صؤئا ١^ ي تصئفِفي لأنة النث1ة؛ من الثس 

كالعتق.

قمحثمنه، مذ دينه ينجل أو رهئا، الئمن جنل يفرط أف اكالث،ت 
مله.مكدبك خاز، ١>^، ئوو بمد ذك ثزط لأ?ثم ^١^؛ الئ 

قإلبإدنه، ئجاز لحمه، منه مح لأله جار؛ والئرؤيج، الوط؛ ل له لأف نإف 
يقلا ١^، ،أو ٣٠١ه أنحى لأنهلأتافٍه. ونذ؛ مغل 
صإفقلا يه، فتلمئ صز-؛ا، لهِفى أذف نإف نبته• ل مألوف لأيه الراهن؛ عل 



اسقضاه1نينيصاثماسبجحنبل ٤٣٨

الوط؛•مى الحمل كتولد فه، المأدون مى عش؛ 

قفل

وحرز،وعلم،، وبموة، ممة، مذ كمحا؛ الرهن موة الراهذ ويلرم 
قاو:أنه الثي. عن روي و ومحمم،؛ وجداذ، ، ٤٣ونمي، وحافظ، 
سه زلأم غنمه. من ذلأ\ ٤;^(( ذه ئئئه، ثه زهثه، بمن )ج 

لأفيلزمه؛ عرق، قح أو دواء، إل احتاغ هإن يدْ• ق كالدي علة، ممته 
ال1مهةابخلاف بدؤنه، عتا ومد ثعال، النه بيد الثماء 

علةولتس بمائها، إلة بجاج مما ليس لأمه الماشة؛ إطراق عل محن ولا 
مإلدؤنه. تها قوام لا لأيه لرمه؛ زلع إل احتاجش قإن الرهن• زيادْ يضمن ما 

لأفئئثهُ؛ ييالقزش به، تتقانك نزش ^،^١ ق ثلها وهاثا 
موصعلاثه ثنا؛ الثم يللراهن مكاما، أجدب ؤإف وثتزه، يد0 عذ إحراجها فيه 

يميئن يدئنا ص, ق ناخلنا يا، الثم م اقما ، jpخاخة. 
أخقلأن ١^؛ مزو ئدم انء;ا، ظِن الأظح، 

بهيضر أنه الظن عل غلب أو علم إذا الدواء مسألة ق يقال أن يمي ا ١ ت 
افسد الشماء كون وأما المرين، حق وحمغل ماله حمغل من ذلك ق لما يالزمه؛ فإنه 

ثداوىإذا أنه يعلم مرصا مريض العبد وهذا عبدا رهن إن لكن فيه، ثك لا فهلءا 
يلزمه.أته فالصواب شفاؤه الغلن عل أوسلب العلى الممرير حب اممص ثناه 

*ء أ* 



٤٢٩ا لأيدحل الرهىjU ^ مايدخمل باب اسم) هاب 

قفل

ه■'البت لمول الراهن؛ ه ام بن بجع أف بمرين ولتس 
غز1لإ بلراثن، ملك المنائ وَيرأ عنمه، من ومنافعه غنمه،، له رهنه، لمن ُ'الرهن 

 ،^i^روايثان*قمثه مركوباأومحلوبا، كاف ما إلا الرهن، كعثر أحذها؟
بمامحا:صس،وذكننا.

سنيوأقم:ا بمدرش، ؤءئ4ي ت>كي ذته، الإشاؤ ِص ثاكا:ظ: 
ئاَل:ئزنزة أنو ززى ئ لإ:ثنين، أن ص من الإشاؤ ثنين تناآ للث،، ذل 

مزهودا،محأ بممقه!^١ الدرينرب ولص بثممتؤ، يرمحب، ررالرهى اممب.• رسول قال 
الحاوي.زواه المممه،، ويشزب يزكن، الدي وعق 

مقته،يئزن، الذي وعق الدريئرب، واص علمها، ارض ررهممل لمفؤ• وِفي 
المدانتحدام له وليس واحده• روايه له• ّيء ملأ متبرعا، أص محإو وير'ك-ب،اا 

بمدرثممته.

وايحثوُس،.كاأزكود_، عثه، الإماق مى مال؛كه ١^^ إدا دلك، له وعنه؛ 
ه؛الرهن ثى بجع لا أقه عل والغمز ا^قثاعه• حيل حالث بكر؛ ابو قال 
ممىذْقىللأم، نالظوب، \ؤدب ي، خولف ذلك، بمفى الماز لأف 

مالإاسلاأ.

مماغيره أو الست، تأجير أحدهما طاب إذا في،ا منهعا المْني محأر أنه الصواب [ ١ ] 
علوصزنا للءالا إصاعه ذلك عدم ق لأن ايمع؛ يو فإنه صزر بلا ثاجيره يمكن 



احمدبذحنبلالإمام اصليقعلىاه1نيي٠٥٥  ٤٤٠

أكؤنقنا أوطص اونن حطرأن:طف عل ائالة لولكنت أثا ازض، عل وس 
للراهن.وكذلك يمي، أن للمرتس فحينئذ أجرته من 

تائل موهنا 

حابعل والزيت بالوقود يزودها أن للمرتس فهل سيارته رهنه لوأنه الأول؛ 
ماذا؟أم وثني.با الراهن 

معطلةسمى فالثارة والسثارة، الركوب  ijfuالمزق لأن يفعل؛ لا فالخواب؛ 
لهلك.عليه يتفق لولم والحلوب الركوب لكن ممون، ولا 

بيعه؟له فهل حليبه وزاد فشرب الحلوب عل أنفق الرمن لوأن الثانية؛ 
اليومق ريالأت عثرة عليها ينفق كان إذا فمثلا النمقة، بمدر بل لا، الحواب؛ 

الزهن.باء من لأما رهنا؛ نمى الأحرى والشعرة عثرة، فله بعشرين حليتا منها ؤسيع 
فيهئوقف، الذي المكان ق كلفه المرين عل لكن إذا الرهونة الث1ارة الثالثة: 

رضبأا؟لها محاح فهل الثيارة 
مالكها.عل تكون الكنفه هذْ لأن لا؛ فالخواب،: 

الكلفة؟هذه بدقع مالكه يزصس لم لو ماذا الرابعة؛ 

النفقة.بمدر ثارة التزجر الحال هذه ق يمال؛ فريإ يدير أن آبى إذا فالحواب؛ 
فانقالقائل؛هلئربنأنتركها؟

الراهن.بإذن إلا تركب أن له ليس لا فالحواب،؛ 



٤٤١ممباسمارببئبمءلهما1>ضرئلإيدءل( 

بجالراهن بإدن أص ؤإذ يزجغ، لم موعا، ام عل امحتس أص ؤإذ 
إدنه،شو أمي ؤإل الوكيل، هأفتة عنه، يائب لأيه أنص؛ ب،ا رجع الرجؤع، 

1وئ'لم الدار، كعءارْ الراثى، يلرم لا مما كاف مإل يظرثا، بلرجؤع منممدا 
يلرمة،مما كاف ثإف المرتس، كعتر به يزجخ ملم يلرمة، لا ب،ا محغ لأمة ،؛؛ ؛٠٢

مفمح،مذ عل بماء رواه، عل( به؟ يرجع مهل( المد، رم الحيوان، ظوب 
ظششا١ا.

ففت،

،،yyي، ثالئهذ >>،، ه بؤ الإشاع ِفي ^;٢، الراهذ آذن فإذا 
لعدمحار؛ يرض، عثر كافِو، ؤإف تنمعه، حر د-نصا يصثر لأيه محز؛ لم 

ذ;لكاآا.

وجثي.وانحح مصل هدا [ ]١ 

ذمتهق كان إذا نجوز لا أنه العموم والصحيح لآءهآث4، ا،لولف، قال، هكذا ]٢[ 
لأنتادينه؛ من احتسابه أو مكاهاته نوى إذا إلا ماله من بثيء يتنجع أف لأحد دين 

وحينثذيتوق، لا ويسقهل ماله من ء بثي يتمح الدائن هذا صار تجوز محلنات لو 
قئ،•ملأ الأيام بمرور الدين يزيد كالدي يكون 

الناسبعض كان ومحي فرق،، ولا المنض كدين المرض دين غثر أن فالصواب 
أرتالواذلك ونحو برحوا أن أرادوا إذا ثم منهم، الفلاحون يستدين محبق فيإ 

مرةأمبؤع الجاركل بعليهم نزهة• ؤ، عليه يخرج أن ايىرنريد أعهلنا وقالوا• للملاح 



اصضاه1نييصالإئماسبجصبل ٤٤٢

الأجرة،حاواْتي محإف إياه، أجرم أف مثل بعوض، الإُتماع لئَفي أذف ؤإل 

ائمممة بالهرض، ايثم ما لكونه وش؛ اكنض و حاو فيها، لمَمحا;ه ثإف 

مدي؛الرهنِفي ثى حرج أوانتعارْ، الرتس انتأجرْ ومش الماصى؛ يال، 
العمدامقى مإدا برصامحا، الإ-حانة ق انتخماية أوجب عمد علنه ؤلزأ لأنه 
لأوالرهن؛ عن بدلل—، ؤيرج لا انه والصحيح السابق، العمد بحكم الرص عاد 

لكونمذنونا، يصثر العارية لكنهِق العقدين، بهز ثناِق ولا م٠ث٠تدام، المنص 
النارثةضمةأ٢'.

الذيالدين عن زائده صارت الأف الحكار منفحة لأن حرام؛ وهدا مؤ؛، شهر كل أو 
مقابلق المئين عن الدائن يئن، أن إل يفقئ ذك إن ت قلت، وك،ا المدين، عل وج-، 

ذك.أشنه ما أو بءاله، ينشر أن 
شلثج؛ولا زق فيته،ا ؤإلأ التحريم ق أي: شرعوض*؛ اركالائمماع ت قوله ا ١ ] 

هصد<هلكن، يتقيد، اقل وياجرة شيئا المهللوم—، يتقيد لا عونحر بعير الأدتفاع لأن 
التحريم.ق أي! عوض*؛ لثم ءاههو'كالأسماع قوله! 

القاصيكلام من أصح ^ ١٧;؛الموثق كلام [ ٢] 
nn*



٤٤٢ةت1بسمربمبئيدحلياضضؤئلأبمءلا 

محل

الدئنلكو هإو ذثته. ق دلك اجزه يعانه اواهن، إذن شر به اسمع ؤإن 
صمنه؛الرهن يلم، ؤإل وساقطا، الدين من وقدرها هئ ماصت، جنسها من 

قصمته،'Sالنديعةا١'.يه ئعدى لأنه 

صمته؛تلف إذا فإنه إجارة وبدون إذنه بغثر به انتقع إذا المسالة هده ل [ ١ ل 
لأنهمح،ند.

*ax



حنبلاحهدبق الإمام ،قع امايخم( هلي المميق  ٤٤٤

علومحدم برثنه، عته امحت حى ظى أجيذ، عل الرص جش إدا 
المجيحؤ نمط لإل المنrj،• عف مدم أذ دآرو المالك، عر مدم لأنه ١^٢>،؛ 

علمتؤالمجي حى ئدم وف يبمم، لم لأيه المرثس؛ حل بص بداة، أو بض علف 
المرثس•محرحى رال قإدا لموته؛ 

قلكل ؤإل __، plوبطل منة، اهتهس القس، ي قصاصا ا-قق كال ؤإل 
ممحت ٧)؛<^ الئغنو:مح. اصَلهثبجئ اليف،

رهن.وبائيه حمه، يه يمضى نا بمدر منه بح بعضه، ببح حمه إماء يأمكن مال 
منههصو ؤإل ^_، بنش \تةثيف زل يع، حمنه بتح إلا ينكن P ؤوف 

حقثتىء،تنثيىيه 
^نم،سلإشممئس،وإفكافأرس 

ؤمديهعنه، لاق مثته المجني حو لأف دلك،؛ قله فداءه، اواهن وأزاد 
عوصيدنه ما لأل الوجهع،؛ أحد ق جنايته أوأم قشه، ثئ الأمرين بم 
ةيألزئنيئه، كلها الخثاَة أنش الآخر:أزئه وق _، من أكؤ :وئه ٣ خئه، 
أشؤإف - علمته المجي به وتبع محمته، ص بأكثر مامرام راغب فيه رغب ربإ 

يدلكالرحؤع ِفي وحكمه الراص، به يمديؤ ما بثتر قداوْ قلملمئرض فداءه، الراص 
يصح؛إلإ الأول، الدين مع والف.داء رهنا جناة ثرط لإف ديته، يه يمغي ما حكم 



٤٤٥عس( واساية الرهن جناية باب ر السلم مماب 

لرؤييمو الرهن دين ق والريادْ المبض• مو لكم محار بالبح، الرهن إبمال 
ا.•يا الثهن،دخلأف ١^^ من ؤإكايتقن به، مظئ الجو ذلألأ جائرْ• 

نحل

وتسده،مال لأيه هدر؛ مهي قصاصا، نوحب لا جنايه سيده عل جز يإف 
ئوُنارولكي،وايقابجنغئااال

مطلمحا؛سمهلت، مال، عل قعما الطس، يوف فيإ للمود موجبه كايئر نإف 
والحاجه!لمأم.( نجب القصاص لأل دلك؛ ملة القصاص أحب ؤإف لدلك. 
مهإآُ•ص زم إل يدعو 

دارالورهن مثلا يض، الرهن، ل الدين زيادة جواز الصحح أف لنا سبق -ا ١ ت 
السائق.الدين يلحق الدين هذا وقال. المرمن من اسثدان ثم ريال، آلاف بعثرة 

الشإن إذ أحي. حى يطل لا هذا لأن جائز؛ أنه والصواب تحوز، لا أنه فاآن.ةب 
اللاحق.الدين وق الأول الدين ي لواحد مرهونة الأف المرهونة 

علفوا عليها اطلعوا لؤ لأعم المياد؛ عليها يطك أن يجب لا المضيه هذه ]٢[ 
اآدهبرعل البطن ص لأن مثلا؛ بطنه يثى سثده يد يقهي أن من فبدل أسيادهم 

هن.ا.عل يطلعون لا فلعلهم مشكلة، وهده نماصن، فيه ليس 

قطعاسيده يد قطع العبد أن لو فمثلا السيد، عل سيكون الضرر لكن ]٣[ 
سوفيده قير ؤإذا يده، انملع ت مول يده. تقطع أن أؤيد فقال؛ القصاص يوحب 

الثرحالير)إ/؛؛؛(.)ا(ان>:
الغنى)،م/"م.)آ(انظر:



سقضاه1هممه4الإئماسبجضل ٤٤٦

قماو العموعل ٣ وليس القصاص. محللووية القس، عل لكيث، نإل 
وُظن زلإ ١^، م س زلأم ات. ل ذونا و الن-مح؛ أخد 

منكj خضك ابنا:ث لأف ذَِلك؛ هلم لَزش: ذاوإلأ. ه ، JUم ١^ 
علأخلمئ؛ااا.ا-بمنايه هاس؛ة عترهم، 

نحل

علجئايه محهي نيدْ، إل الحي يممل ولم نيدة، مووويث، عل جش لإل 
المحيماث طرف، ق بلقصاص موحبه الخنايه ولكثت إنه، ائممل ؤإن أخش، 
سلكةذِلك نلك و الخ؛ئ لأو ، JUم زالفئ القضاص هبلثه ء، 
ولأ■

م١^ بزله زاكابيث \فء. أعد ل هدلك م ء كانث ناف 
ئبمنثوثلإ:علإل

......................النارث،أمللئارث

كثرالذي العبد هدا من أتثمى أن أريد أنا الثيدت يقول ربإ لكن كثثرا، قيمته ثتقص 
أريدأنا، هكذا وهويفعل ذلك، وغثر ومكن ونمْة كسوة عليه انفق لأف الثعمة؛ 

التشس.

القول؟هذا عل الفانية هي ما [ ١ ] 

أرثىالرم الأسباب، من من—، باي عتق فتش العيد، بذمة ثتعلق الفانية يقول؛ 
قل.المسألة أن دام ما أوبالدية ايناية 



٤٤٧ا جنايةا1رهز،واسايةمس مماباسم)باب 

مسه.ؤزف عل لكلحناية مال العفوعل ميزل ابتداء، للواوث شت هلنات محإف 
اشالصمة عل يتمملإي ا-ؤا لأو مال؛ العفوعل مله للموووث ينت يئنا'' ؤإف 

٠ْ ءً ِ م 0 , َ '  موجبها-بمي كائن، ؤإي، الابتداء. مى أقوى الاستدامة ل5ون لثورؤثه؛ كان 
ئل;؛ قهدث ^، Jjبمي؛ ذبك تق ص قل مما ئن \.ؤن/ث ئاذ أز بوو، 

اض•
تناٌ
س

طرفعل ايالإ محكم ثئكمة مرهون، عثر لسيده عبد عل جز و1ف 
يلفال،موجته وابتاية واجي، بحق المائل مربن بمن مرهويا كاف وإف سيدْ• 

رهناكاف ؤإل أمه. حتم، ما>ت، لو يا ^١، يمتط مال، عق ١^ عما أو 
مئةمن أكثز اأمتول قينه كائن، إل الماتل، يزثه الم٠تول دين ثعلق آحز، يحو 

اأمتول،قيمة م1.ر اكاتل يزثه ثعلى أهل ، ^١٧ؤإل لها. مناويه أو المائل، 
كالؤإف بالآحر، رهن وبائه ثمنه، مذ ءئ فه، بح أولا، حل الدتتن هاي 

هللثئدللقصاص، موجة الحنايه وكائت، القاتل، مرض عثر بمد رهئا الممئول، 
ِفياأال ز:ؤث، عيْ، خق لأك:ظقم تال، ؤالنئوقل القفاص ا-محة:س 

رهناوي،كون ا.بناية، أرش بمدر منه بع محمثه، يسعري، لا كاف هإذ العبد• رده 
كله،بح بمضه، بح يمكذ لم وأل بديته• رهذ وبائه عي، المجني مرض بمد 

مالثابيرقيمته، ئنتعرى الخناية كائن، ؤإف ذللثج، حتمت، عل بتلمهنا ثمته وقيم 
وجهازتفه بميم؟ رهنا ؤبمل يقل أو وهزياغ بؤ• أحئ، 

الثاممةِفييه.أحومتا:لأتاغ،بمم 



اصضاه1همنيصالإئماسبجضل ٤٤٨

يثته.من مافراهب1كثز مزايد، فيه زاد نبإ لأيه يغ؛ ؤاكافت 
أصحابناتبنص مماو ماثص، ^١^؛؛، أو القصاص للثي يلنا؛ موصع وكل 

أللأتحأ،ظثهوَضأ, ٥. داختال از: ك لأنه محثاً قثه، ظه 
ىالأمث،و؛

فضل

أعجمياأو صبثا، يكوف أف إلا إدنه، بعثر كجثايته بإدن"ثيده وجثايته 
زالد;ه،١^١ص يه :ظق ١^، م ١^ وكون ابثا;ة، ي لاثم 
ا-ينا;ه، Jpiلأنه:شنا؛ كاف إذا ناع نقيل; فيها. الند يغ زلا لها، كاقابي 
سندهكال ؤإل فيها، يع الحناية، ثه ثعلمت ولؤ آله، العد لأف أصح؛ والأول 
أاا[ّ ُ

•موبر' 

والند١^. هذا اقم لت: قال ١^ أن لو ح \فو صد ]١[ 
لأنالئد؛ الخاطب يا اكحريم، ثم لا أو كأعص خرام، أنه قاله عن درى لا 

إلمحتاج المسألة وهدبْ الثد، أي. هوالخاطب، ف؟ون الألة، بمتزلة نده عد العد 
فللمهيعلم لا من بمثل أمر السلهلان لوأن مثل مائل  ١٦٠يعلق لأما وبحث؛ تحرير 

الفناء.ذكرها الش المسائل من وغثرذللث، فيه، 

*٥*



٤٤٩عس( واساية ايرهى جناية  uLjةت1وااسم) 

فضل

لكثتقإل بدله. ومالك ت\إق4 َلأو4 الراهى؛ قامحم الرهن، عل حي ؤإف 
وجهازتمميه اقص، هإن أويغفو، يمتص، أذ محلمه للقصاص، موحيه ا-لتناية 

إئلأفبسبب استحى مالأ أئلمه لاثه مكاثه؛ بجعل قيمته عليه أحدجما؛ 
للثال•موجب؟ ا■بمائة لوكاثت كإ قيمته، قعرم الرهن، 

وليسلبحال، استحى ولا مال، يابماية نجب لم لأيه عليه؛ ء مي لا واكازات 
ا-بما;هكانت أن ^، نإذممام .  JUاتياد< الثتئ'بمنضل واثن اء 

محللامه عفؤ0؛ يصح  ١٧اأال، عن ؛ ١^١٥٢عما قإف مكاثه. رهن، كال لا1ةال، موحيه 
اار؛س•لوقبفة فا عنث• عفوالراهن يصح قلم الوض، حى به مملى 

بعمو0.أيلمه لأيه رهنا؛ ووكون قيمته، منه وتوحد يصغ، ا-ئادس،! ابو وقال 
إلردت الرهن رال قإدا مكايه، فتجعل ا-اثابي، من قيئته توحد الماضي! وقال 

١^الحنا:ه ئن اواهن قفا  JUبابمة. يلزأمةلس ١^، 
العند.موجس، عل ابى مال، عر إل للقصاص 

قهزالق2ثاص، ^١: ناف ١^، ض كام قئز شجن، أحو قا: قإف 
وجهازأرفته كالإهتصاص، 

أوجبما الموجب أف ررالموجب،، وقولنات ءالو-صااا قولنات بين المزق ا ]١ 
الممت۵يقولمات مثل موجس،، وا-لآك.»إ موجب فالدليل غيره، أوجيه ما والموج._ا الثيء، 

والمقتصى.



^قضاهانينيصاسمماستيينل ٤٥٠

قفل

لمالحناية، ووئ المرش، هكدبه وهنه، مل جز العدلكف أف أقرالراهى إدا 
المرين،يوف مجه عل إهرارْ يل وحدْ، ا-ينايه وئ صدئه ؤإل هولئ، ينتع 

^_،_uلأ?ةخاوينمحءسنمح 
وعلُرهسه، أحو علمته المجي لكف الرص، امك يمز منجرا، لكف قإف لوقتله، 
قلأثئ آحر، وجه وفته - علمته ممي نآم، ءِذ دلك، بملمم لا أنه ص ض 

امحن؛وعلمته ملكه، مذ الرهذ يزج بجا لإ لكؤنه متهم؛ ع؛و لأمة الراهن؛ إقرار 
تق،لأثمُمم،شُ،محك.نإذوأهلكذأمحهُ، 

محلقيمته، الراهن مذ وينحي الرهن، مذ العبم- قتحرج بي، الإقرار يمللئ، 
عوصه.مذ المرين ح1، به بمقط لأمه عممه؛ مي-يم قولهِفي ولايخل تكايه، 

فضل

لمحا-ميء قلا والمربن، الراهذ قكدبه الرهن، عل بابمايؤ أقررجل نإف 
ثإلبدإل؛ج• لإهرارْ قيه؛ للممربن حو ولا الأزش، قلمه وخدم الراهذ صدقه نإف 

رجعالرهن مذ حرج قإدا عندْ، رهنا قمحل الأرز، أحد وخده، المريد صدقه 
محة•للراهن حى ولا ا-لإافي، إل 

 Mء أM



٤٥١مماباسمم)طساهمإوطشاضض( 

ج؛ب1واامحطبيامحإا؛ ق
nnn —  Lإ

لأُهمض نمام مضه مموم عدو، يد الؤهنِفي جعل ثرط يصح 
محليشحاله، العدو ذام وما اأوهود_،، كمض فيه، التوكيل يجار عمد، مضِق 
خاز؛وميه، اقثا ؤإن يايداة، لأي دم؛ ض  ٥٤٣ثَلألأخدمحنا 

الحفظ،عن صعق أو شنق، حالة وعة؛ت( وإوأ يعدومحا. لا ثي الحق لأل 
مميحمه، متهلمِفي لأثه مثهإ مأه طالن، ملمذ لأحدمتا، أو لهنا، عداوة أو 

وصعهاحتلما ؤإن جار، عنده، يصعانه من عق امما إن ثم صرر، يده ِفي بمائه 
ؤاطلألأ.زئيق الحاكأ اخاقاوتوخاي،;ذ ثإن خدو، الخاكلمفي:د 

ن0و\0 %ٍ\ت\س ثإذئاث 
انثناقإن و، اأقا؛ لأء موه؛ لزئيا ج اكوُل 

لأفمحا؛ بمقه أمنا الحاكلم نئث ^، كاjا أن ثغثا، لإذ ١^، أ-بجخا 
غيبن أض إل الحاكء س ثإذ الحق• بن امحغ الغاب ء وَلأثة لللحاكم 

قنا؛نالأمين ائتثاطا،زلأمحا،تيالحائا 
وجهتن؛من محالفها الرهن؛ ئروط محالف الرهن ق الشروط [ ١ ] 

المع.ذجع من الرهن وشروط العاقدين، نصع من اوهن ق الشروط أولا: 
لأنللزومه؛ قروط الرهن ق والشرومحل لصحته، مروط الرهن مروط ثانيا: 

العقود.جح ؤ، وهده الحيار، فاله الشرط موات غزصه فات من 



اصضاه1نيهمصابمماسبجءنيل ٤٥٢

خاي،تجد ٣ عا;ا، أز انمما، نإن زاي آكح عي م ولاثه!ة لا لأم 
علمديته مع أوذعة ثإف حاجة• حاو لأيه يضمى؛ ٢ آحز عدو عند محركة 

أ.ْمامهإا موم لأنة صمن؛ إثاكثإ ا-
 ،ii(^ معا.ؤاكادص ص صمن عتثه،، ولا امتثاعهإ، عي من أودعه ثن

صمن؛محعو لإو ١؟■^، دمحئه!ق ثه لإ؟كن حاكقا، تحد ولز أحدمحا، امتع نإن 
الصناذاواثا يده إل ردْ محإل لهإ، يمسهكه والعدل شمه، ومسآكه لأثه 

محاثبماإقبيِسغنحص،ولأمحا،
اليصزمحا ثصزف لأنه فواصح؛ الحاكم صإن أما Jةولات معا* ؤالأم؛ئ الحاكم صبى 

الحاكمثصزف أن ظنه عل يغلب ان إنوالأمين صمته، كيف، الأمين لكن يملكه، 
ثمالرض، هذا أمينه أعهن بالعدالة معروف، حاكم فهدا نضمنه، فكيف صحيح، 

نظرأفيه هل.ا والأمين. الحاكم صمن تلف إذا مولات 

أنهيظهر ت مول، حينثل• يملكه لا صنما صزف الحاكم أن الأمين علم لو نعم 
قولهموبجبمْ فثط.، الحاكم عل مالئإن لأ؟ثم كان إذا أثا الضان، الحالإ تشارك 

فالصانفيه ظلمه يعرفؤ لا من ظل، بالمئل أي! الحاكم، به أمر إن الحناياُتحت اب بق 
^الحاكم•

علمإن الأمين تضمين فالحوابت الأمين؟ صمين حكم ما قائل• قال فإن 
حائز.صزف الحاكم صنف أن فالأصل يعلم لم إذا لكن يصمن أن بأس فلا 

رجحناالدي المول، عل أما للزوم، ثزط الرهن ثص أن عل نجي هدا كل ]٢[ 
ثتتهيالممريحايت، طْ فكل لأنتا، ويبس الراهن عنل- الرهن يكون أن تجوز أنه مابئا 



٤٥٢ةتاد،اساها)بمباضوطنيامصا 

قفل

الأنفزاذ%صج\ ظن م الئزط، ضخ اّ، د ل طن ثزط نإذ 
الانفرادلأخدمحا ذئا،هإةز إلا,جي امحاهمحَللم:زط لأف ث؛ 

الذيالمدر لأية نصمه؛ صمى صاحبه، إل أحدمحا نئمة محإف كالوصثن، به، 
عدو.مقامه أقيم حاله ثم أو أحدمحا مات قإل يه، ثعدى 

فقل

لكقرا،أن لكف مسلكا يديه، عق الرهن جغل جاو جاوثوؤله، مذ وكل 
كالعدJ.فيه، قجار اوهن، عثر ثوكتلهِفي جار لأيه اش؛ أو يكرا أوهامما، عدلا 

كاذيعلا، لإو المحزف، جائز عثر لأيه نجوثا؛ أو صبيا ؟كوف أف يجور ولا 
شرمحوز ولا سيده، بإدرءأ حمفله يله عبدا، كاف ؤإف واحدا. وعدمه له مضه 
كاليإل إدنه. عز مذ الحمظ ق ثصييئها محور ملأ لسيدْ، منافعه لأف إدنه؛ 

^^^غبثانكانإنىخازرلآن
تّيد.ْ.بعزإدن الكتب له 

مماأن حميعا للأئ؛ين بل حرج، ولا الراهن أوعند الرتمن عند يجعله الحاكم إن ؤبمال،• 
موجودهو ك،ا مترد عزف هاك كان ؤإذا الراهن، عند أو المرمن عند إما بخه عل 

يرهنالأف الإنسان لأن العرف؛ اثع الراهن يد ق يكون الرهن بأن الأف عندنا 
العمل،عليه الذي وهذا ساكنه وهو بتته ويرهن يحمل عليها؛ يعمل وهو سيارته 

وهوالصواب.



اصضاه1همنيصالإئماسبجضل ٤٥٤

للعمد،النتوحب لأيه المزمن؛ يد يهوِق أحد، يد ق حنله يئرطا لم قإل 
الحمظ،أو الثقة، ِفي حاله هؤوذ يم ثصه يإف كالتهت،، له المص ه\كال 

عدو؛د 3، ومحعو يدْ، ^jJ الحاكم؛ إل دقعه ظلراهن عداوه، ينمحا أوحدثث 
الخاكلم،بحث حاله، يثر احثلماِفي ؤإن الحال• هده ل بحفظه يرض لم لأيه 

ظضامرث،إلم؛لأنجمللمناث ثنيودإتانلهُ،ثإن 

فثٌ
س

لأوثزطه؛ صح الحق، حلول عند العدل أو المرين، يبيعه اف ثرط إدا 
عزلياهإذ أحزى. عم لإع فته، توكيمحا صح محه، ع؛رمحا توكل صح ما 

زملز يا ٣^١، طزإ قلي لحائز، قد الزلكله ِلأو هزله؛ ًنخ الراهن، 
الإإ؛لأنةمح،للمتكنلنابج لإمحا،أززكمحالثإعني.هظث 

ولقإو ١^. ثاب، مح لاك ^^١؛ لا:نيم، أة نتمج ثه،  jSjلز؛
زكةلاك اواهن؛ بملفة اق م إلأو لإ:نلكة ١^٠، ض الغدل ١^ 
ممالمكاثه، قيمته وحعلث يجناية، محتلفث الرهن، ؤآبيع له أذئا ثإل حاصه. 

ئلهلإعمحبما،لإعسأزل،القاضى:تاز 
فته،أذف قآ لإ ص زلا ت، نة ئزذف لإ لأج ثبمها؛ لا:نبك أئه زالئحح 

الخاءالخلاف 

العبدأتلف لثا لأنه يبيعه؛ أن له أن فالقياس مكانه قيمته حنك إذا لكن [ ١ ت 
الأصل.محل محل القيمة صارت بالقيمة وصمنت أوالبحثر أوالشاة مثلا 



uLiS  (اسمjU ، ي الضوط )٤٥٥الرهذ

ننا
س

أهنإذ ه لأنث ^^١؛ ثئ فن لإ بقد، آؤع و وُ ك وئ 
لإلأقلمها. مود، فيه لكل ؛ذ فيه. اط لأف التأودَ؛ ئد ثاغ احتلما، أو 

.١١١١٤^محصيو الخزض لأف فيه؛ نتازث:اغخاقى!ط 
فتهاP؟كذ ؛ف منه، المصاء ينكن لأنث ١^؛ يحنس باغ تثاوُلمإ ؛ف 

^ل ١^ م ثممُ بؤ. ئ ئا اخ عتُ ض، جض 
مىيده ل فتلمر الثمي، ومص باغ لأيا سنوكئْ. ما عل الثمن ِفي الإحتاط 
لأدهأم؛ناآُ.عثه؛ »نإ\0 ^ ٨٥عترثمد، 

وأملمأحفز لأنه الدين؛ بجنس يبح أن القوي احتلفت إذا يبني الذي [ ١ ت 
إذاالقدية الأوراق وق يخم_ا، يبيع لا فإنه قصة الدين لكن إذا فمثلا ا-قارة، من 

يبحلا فإنه بالدولار لكن ؤإذا بالدولار، يبح لا فإنه الئعودية بالدراهم الدين لكن 
الدين.بجنس يي؛ع فإنه متعددة نقود هناك لكن إذا أنه والمهم التعودي، بالدرهم 

الرهن،بيده الذي العدل، عل يعود ررله؛؛ ق الضمير له® أذثا ارؤإل هييئ.' وقوله 

والمرش.الراهن >، يعود ^ 3٥١٠، والفاعل 
ولأمريط.يضيف أن يجب عترثني® رامن ت فوله ]٢[ 

نجب،ما ثرك والممريط بجون، لا ما فعل السعدي، أن والتفربمل التعدي ي؛ن والمرق 
غيرمن ت أي ثني* عتر ®من بقوله• )؟نثفئ؟ المؤلف، كلام يجمل أن يمكن ت يقال( أن إلا 

ثفريط.ولا ثعد غير من أي: (_ ilلآكن والتعدي، التفريهل مثمل عدوان 



سقضاه1نينيه4الإئماسيمحو ٤٥٦

هوود1لموو ثلمئ، ؛ ١^١٥٢أئكز مإل 0لأفاث. لأمة ،؛ ١^١٥٢ن ص، من وهو 
المقري،مى مصته ما  I،jiiقإل كالموئع, يهو أم؛ن لأيه يمينه؛ نع العدل 

إ;راآوالمحي.لأن؛!١ محي لا أن زعقي _، ١^^؛ لإل iالرل 
وكنزالأيه العنل؛ يوف اواهن عل دالعهد٥ مأ<تحما، اوهى حرج ؤإف 

يوفالراين عل المثري رح العدل، د اكمنتي يم، مد امتحن ؤإن 
كافؤإل اiنت٠ن. إل وسليمه مضه، ي أمين ١^ عق منه ثص لأثة العدل؛ 

شرقبص ماله ع؛ن لأيه فيه؛ المثري رجع أواقلرض، العدل، يد ل باقيا الئمن 
يرجغلم ثمنه، الزين بض بمني مريم عسا بالمنع المثري وجد ؤإف حى• 
أنزلا الئاهن، ي ي أْين، لأنهُ ثلَاضل، زلا حق قبمة لأجهُ ه، 
ئؤئأ:زجغ ء، ^ وكون زكي، أة ١^؛، بميم لز الننل :فوز 

مننحيتا منشحما، بان ئإ المقري، يد اابحِفي يلم، يإل الراهن• عل 
حئ،،بثي ماله ثص ميم واحد كل لأف والمربن،؛ والعد-ل اواهن مى ناء 

الراينعو ويزجع يي؛، ي، حصل القث اف المثري؛ عل اشاف وينممز 
منه.أحد الذ'ي بالثمن 

محللممزتسرده، مدر هإل ردْ، وحن، ياسدا، سعا الرص العدل، ؤغ ؤإدا 
الدين؛ثدي أن الرنن، مذيتة الأّريي، أقل والفري ثصياذتذثاءمذالعدو 

ضلأننتا،ها:قذئأءمذسب..

قوله،يمل أنه والصواب صعيم،، الؤلم، قاله الذي الاحتإل [ ١ ] 
الأمانة.مقتفى هدا يقال! المثري إبراء يستلزم وكونه 



٤٥٧ةت1وااساا)ئباهموطهمامض( 

بقيمتهرجع المرثس، اواهن وز ثإل مء• شاة مذ عو به يرجع للراهن ص رما 
يده.ق التلف لحصول المقري؛ عل الصإن وينتقؤ منه،، ثاء مذ عل 

فضل

ويهان:محفيه هانةز0، المرين، إل اقن يقع العدل ادعى إدا 
علالمرين ؤيرجع برئ، حلم، لإدا بئ• َلأوئ العدل؛ هول ؛^3، أحدمحا: 

الئامح•
لأل١^، ق ئزأمة ؤالندلإpا لأئقئكت. الزتس، هزل القزل ناش: 

لزالعدل، عل زيع هإدا مهنا، قاء مذ عل زجع حلم،، هإدا اقنإلنه، دهع 
ظلمةالمريد أف ويدعي منه، ذمته بأراءؤ يؤر لأله الراهن؛ عل العدل، يرثع 

بعثرالمصاء لممريطهِفي النيل، عل اواهذ رجع اواهن، عل رجغ ؤإذ وعصته. 
يرجعملأ عابث،، أو ماثثا ستة، أو الراهن، بحفرة هصاؤْ ؟كوف أف إلا ييتة، 

مطهالندم عثه؛ 
^^ئيراضلحال،لأثمُلئ.

•• .• • • • الصناف؛.....• زال، إله، رده م النيل من الثس المرين ولوعصب، 

الثيءكان إذا لكن ا^دثبر١'، هو ك،ا عليه ريع فزمحل ^١ أنه الصحخ [ ١ ] 
أوقإذا الممكن من ليس لأنه مفرطا؛ يند لا فإنه علميه بالإشهاد العادة م لم يمرا 

مفزطا.يند لا وحينئذ عليه، يشهد أن وسيادة مزق ذي لرحل ريال مئة 

)ا(اظر:شرحالزركثى)إ/يه-بمهذ



سقضاه1ينيصالإئمأسنيضل ٤٥٨

لكفه إي. ض قالإأذو(و4و قاي اصوأص نكيل %يومو 
والانسنائه لأف الصنان؛ يزل ثم التعدي، زال م فيه، فتعدى يدْ، ق الرهن 

1بم،،مبم.ساال

محل

ذيأو لها، محترم ذي أن امزأة، ين. ل جعلها وثزط وجلا، أمه رص إدا 
مدكدللئ،، ؟كذ لم نإف بتا. الخلوة إل يمضى لا لأيه جار؛ أمة، أو روجة 

٦■الأجيي حلوؤ إل لإٌ الرص؛ 

جرنها،ثن الوديعة أحرج أنه لو الوَع ق حتمح، ّيء كل محا قاعدة هذه ناء 
ائتإنهفان ثعدى أمن وكل الأول، ق تحدى لأنه أمينا؛ تكن لم الخزن إل ردها ثم 

غابب•يد يدْ وثكون يزول 

الإطلاقعل بالأمانة وصفه يزول فهل أويعيى فرط إذا الأمتن قائل• قال فإن 
فمهل؟الأمانة هازه ق أم 

صرةوديعة أعهلاك شخصا أن فلوفنصنا فمهل، الأمانة هده ق بل لا، فالحوايج! 
الفئةصرة ق الأمانة زالت فهنا فامثثمتها، فئة من وصزة فحففلتها، ذهب من 

شل.

بالخادمياق يدْ الخدم؛ ق اليوم الناس بعض بمعله ما حطورة ثعرف بزا ]٢[ 
وهن.االست،، ق تحلومعها ثم أوغترْ، تدييس ق موظفة امرأته وثكون البيت، ل عنده 
منه.والتحدير هازا س الخدر فالواحب، وثؤ، خطر 



٤٥٩اثروط باب ر اسا| ةت1ب 

مالأ،لبمثا لأي يصح؛ لم ^١، نهنه م مالأ، مسلم مذ ذس اقرض ور 
لة!ؤقيل لرمه، امتع، لإن أحال0، قله بثمنها، زاتاه وكيلة، أو الدس باعها نإل 
جزيمدة، المودمابضواِق ^١ ١^^ أهل لأل يترئ؛ أوأف مبص، أذ إما 

الءنمحا١لمحنى 

محل

إن\غلا أو سئمه، لا أف يشرط ثحوأف الرهن، ممتمحى بمال، ما ثرؤل لإل 
يبيعهلا أن ماء، يإ يبيعه أف ثرط أز ثمنه، مذ الدين ينتوق لا أو ا-فلوو، عند 
انهثرط نإف مفقود• به الومحاء نع الممصود لأف النزط؛ محتد يرضيه، بإ إلا 

رويو ثني؛ تمام، ض أو بالدين، ي، يالرهذ ^^،، ولم الحهم،، حث، مح، 
الزمناستحمايى ومعناهت الأثرم• رواه اوص" بملي ررلأ دالاث انه لبي. اض 
يصح،ملم مسمل، ثزط عل النع علق زلأي مكاكه، عذ الراهن بعجز له؛ 
^٢^٢^عث، لوعقه محا 

إذافمثلا خمحهإسئ، العبياء بين الخلاف، ائل مذلك، ومن صحح، هذ«ا ]١[ 
حلال.له فهي أحدا أعطاها ثم جلها، معتقدا الإنسان قبضها 

رهىحيث، أحمد الإمام وفعله ذللث،، جواز السآلة هن>ْ ل الصحيح ]٢[ 
ليسوهدا للتج. فاشلان ؤإلأ كذا وقت ق يحقلثإ جتتلث، إن له؛ وقال رجل عند يعثه 

الطرفين.مصالحة وهومن رعى، ث محظور فيه 

منأمعاأكؤ وهوثنى للخ، اشلين زن مول: أن لايمكن الراهن أن المعلوم ومن 
هذايمل لن الدين له الذي الدين صاحبح أيصا وكذللثج يكون، أن يمكن لا هذا دينه 



^قضاهانيهمصالإئماسبجءتيو ٤٦٠

الخ\والدين لأف يصح؛ لم الأجل، ؤي3يىِفي أل عل أرهنك قاوت ؤإف 
ظاوص؛لأمفيش:شااا.

لكفثإل قر، لم المزض، دين ِفي بالرهن بجع أف ثرط ثإذ 
للكف نإل -؟J؛. Suبع لأنه قز؛ لم أجله، عن ثاحمْ ئمابلة j مستقر بدين 
ثت5ولوثحوْ، نهر كخدمة مغلوته، ائتمعه جعل إذا جوارْ احمد محقن بح، 
جهالةالتع وبطل للجهالإ، الئزط بطل معلومه ك5ن ٢ نإل ؤإجازة. ببما 

ئداثني نةةث ناو: نإذ ب؛. ١^^ ثلزم لا إ;اءئ ص ئدا ئدا ذئ ؛_ 
تنقئاة.لأ?تتافى ئاّد؛ ناوفن \و'ه'. لا تتزنا 

أحدمناصرر ِفى ينير لا وما ينسيه، الرهن دين به يسمط ثرط وكل 
الماسيةالئئوط ساتر ؤق يفسده. لا عرب أجني يد الأنةِفى جعل كا>تياط 
وجهان؛

وهوإلا لك. فهو صاحه بالدين يأت لم إن له! قيل الدي الرهن هدا أف وهويعلم إلا 
الجعل قياسه إن نم إطلأ3ا، فيه محظوز ولا حائز ذلك أن فالصواب ككفيه، أنه :طم 

فيه.مثانع ء ثل عل هوناس أيما المعلق 
القياس،مخ فلا ؤإلأ الأصل، -محكم عل ائزفان مق أن القياس وشزط 

مضمون.معلوم بثيء علق إذا جائز أنه المعلق وهوالبح أيصا هدا ؤ، فالصواب 
الالينتفقال الدين. أعطني الدائنت وقال دينه حل فإذا جوازهذا، الصحح [ ت١ 

محثلورهدا ي وليس بأس، فلا ثانية. مرة الدين وئزجل أرهنك لكن ثيء، عندي ليس 
يوتقة.له كون والداتن الأجل، بزيادة له يئس المئين للطرمح، نمحشحة فيه بل إطلائا، 



٤٦١الرهن( م باباسا(ر هاب 

اإث>زأ'نيا مند أحدمحا: 

يممصما اف ويشل الإع. ل الماسية الثزوط عق بناء مند، لا والآحر؛ 
وجهان؛نائرها زو واحدا• وجها المزتسبميلئ، 
يابطلةكالأوبا.داسد، ثزط لأية النهى؛ يتطل أحدمحا: 

^لإذا:طل،:صاكد،أصاا'.

ثرطاكل العظيمة: القاعدة ق ءك4اكلأهؤئم الرسول ماثه الصواب ]١[ 
الدليلدل ما إلا جائزة الشروط حميع أن اممه كتاب وق باطنا؛، مهو افب محاب ق ثس 
يشملوهدا تااائدة؛ا[، ه ألممد أومأ ءامنوا ؤكآذه-ا نعال؛ لقوله منعه؛ عل 

ألعهدإة ألمهد ُؤدأومأ تعال؛ ولقوله الشروط؛ وهو وبوصفه، العمد، بأصل الوفاء 
تهدهمُؤمحأل*وميك الصالحين: اممه عباد مدح ق ولقوله لالإمراء:أّا[؛ َخاُىسممحُه 

لاوهمة:'\'اا[.إداعتهدؤأه 

علالدليل دل ما إلا واللزوم والصحة الحل الشروط ق الأصل أن فالصواب 
مثثم،غير هو ما ومنها مثلم، هو ما منها ١^٥، ذكرها التي الأمثله وهده منعه، 

 ،Jالأصل.شءرءإل كل وإذامافيالأم
*ء أ* 



اسقضاه1نينيصالإئماسبجضل ٤٦٢

-——ائيراهييى احتلاق باب —— 
K —  L ثأ Mإ

ممال:ام، قدر 1ن الدنن، قدر و أواخلفا ^١. زثم ثاَل: إذا 
قال؛الدين يجميع هذا رهتتني قال: أو وحل0، هذا بل قال: هذين، رهنتني 

لأي١^١٠>،؛ قول قالمول و\.ؤإإا.< بل : ثاJ زهكنه؛ا•اثال، : أوثاJ يصفه، بل 
و٠ ١^، م مل4ُو زلأف أتكزة، U هدم نالأءنل ئئكت. 

•'١^

١^^،؛ق اوغن قت لم ^١، م ي : ^lJ ثدا. مدك زثم قال: ءإذ 
قدًامحلئا٢ا•

قزهىوكيللتج أرملث، قال: ؤإف يتمينه. وحتج العبد، عل الراهن وحلم، 
الؤثول،^١ أك-،، إلا رهنه ق ثة أذئث، ٠^ ممال: مش، ئمsها ألمن عل عدك 

علولا عترها، ئتصن؛، ولا باك—،، إلا رهنته ما حلم<: الراهن، صدى قإف 
وثويالزلمن،ظف1،لإائ،ؤي ضدي صلألاذمىءمحْ.ثإذ 

.......................واحدة. ألف_، عل زهنا ١^٠ ؤيتمى بمضها، أم لأيه أْلخ1،؛ 

بدفلا قوله الأول ملنا من كل أن تخمى ولا اتل، الّواضحة كلها هال.ْ [ ١ ] 
مزالبمتن•

بعيداكان ما أح1.هما اض إذا أنه ثق محا فانا الدئن قدر ل الأخلاق ]٢[ 
فيه.الدعرة ني لا مرفوض أصلا فهو نحتثل لا ما أما البينة، من بد فلا 



٤٦٢

^ئنكو،محثلكفئنناء'اال

محل

بعشهقال: أو ه راق5ة بل مماو: بألف، هدا عدك زهقي محاو: محإل 
عليه،ادعي ما مى عق منهن! واحد كل حلما •^1، وغقأقئ بل محمال! بألم،، 

بثروهن.الألم، وثبمى عده، الثتد خذ ويا نثمط، 

■ظ
محولمحالمول ^ij^،، بل همال! إدمح؛، شر الرص محبصمت، الراهن• قال ؤإف 

مأنماوض، لإل زخت ئأ وك، أذك و\و: وأذ ئكئ. لألأ ،؛ ١^١٠٢
اواهن،الئئنل:د ئِلكاف اويوع. ثدم الأذل لأف ^٥؛ iالقنل الزمن، 

 Jالأصللأة محولة؛ ؛، ١^١٥٢هأيكز عمتيه، م لإفته اأنمىت هما
Iوجهان محفيه بحي، محيص انه ل أحلفو٥ ت محال ثم بممبيضه، أمحث ؤإل معه. 

اممهو.صمح؛لأننا
ه:لأمح؛لأ?هئئثف.

ما،مماومح:قأكيحمنا،...........

باJمين،إلا عته الحي يندئ لا إنه إذ أمحث كأنه بامحول عليه يقصى أنه يقصد [ ١ ] 
محي«رُثن عل ررالبجن وسلم: وعلآله عليه اف صل الض قال 
ءاسابن حديث من ٢(،  ٥٢ا/ واليهقي)٠ (،  ١٨رقم)٠ الديات، ي عاصم أي ابن أحرجه !١( 

قهبمتعا.



اسقضاهاهمهمصالإئماسبجض ٤٦٤

الراهن؛مول مالخول أحمدث قال محوا، كاف ي اواهى؛ ومال اي منح مل 
المحح،انتماو المنلمير؛ا حال وظاهئ المص، وصحه العمد، نلامه يدعي مح?ه 

زمحزTjايع. شد ثزط ق امحكا ي كإ دعيه، ئن  ١Jy^ هكاذ 
 ،Jزثين، مزل الصiالمإ١١خدوجح امحامتزو ؛.، ١٧١ء بناة ا.'

فالقولأوماده، العمد صحة ق احتلما إذا أما وهى مفيدة؛ قاعدة وهذه [ ١ ] 
إذافي،ا احتلموا لكن السلامة، السدين عقود ق الأصل لأن الصحة؛ يدعي ض قول 

نتنقول القول إن ت بعضهم فقال قخ لم صغثر وهو عمد أنه التعاقدين أحد ادعى 
الصحة؛يدعي من قول القول ؛ ٣٣٠١وقال التلهمغ• عدم الأصل لأن الصم؛ يدعي 

بالغا.الادعاء حن الشر كاف إذا ف؛،ا وهذا الثلأمة، الأصل لأة 
مثارقبنتاك أنا قال! لو لكن صغيرا، يزال لا ظاهر فالأص صغيرا كان إذا أما 

يدعيلأنه الثرى؛ قول القول يقول! نتن قمتهم بائ• إثك بل فمالت أباغ■ لم وأنا 
ايلمن.عقود ق هوالأصل وهاjا وصحته، العمد سلامة 

البلؤغ.عدم الأصل لأن المعر؛ يدعي الذي البائع قول القول يقول• من ؤمنهم 
محابق.مزمحل ق الاحتلأف، وهنا 

ا-لآمعةأذان بعد بنتتيه يقول! أن مثل لاحق ثزط ق الاختلاف كان لو أما 
لأنقبله؛ أنه يدعي نتن قول فالقول مصغ، ميله. ل قال! والثاف يصح، فلا الثاق 

اثتةواللأمة٠الأصل 
بعيدةالعقد مدة كانت، إذا القرائن إل ينظر أنه الصعر نتسالة ق عندي والراجح 

قريبةكانت، إذا وأما يدعيه، ض قول فالقول يبلغ أن قل باعه قد يكون أن ؤيمكن 
والأحت،الةويفالأصلالئثة.



٤٦٥ةت1و،اسا)طباصدامحاس( 

أوالمض،اونن، زك -تاتي و ؤانظق^ ءث، -منانا اونن ئاذ زم 
ط.الأنز لأي  i'Jyثقة، نإذأنوالوبن الضم. محي ئمحئة 

انح.ق عل مبنيان وجهان يميه حدؤثه، ق واحتلما معيبا وجده ثإف 

نحل

ودالتالما، ممصاه وهن، شر وألفث بزهن، ألما آحر عل لرجل كاف إدا 
نزاءاواهن، هوو محالموو الآحر، ١^-، عن هن بل ت صاJ الرهن، ض تحيت، 
وهزالثل، صمة ق ؤوله الموJ يىكال منه، سقل لأنها شه؛ أو ثقظه ق احتلما 

أم؛ش•
زكاهيقع لو كإ ساء، أينا إل صزمحها قله سه، ولا لمظ شر دمحعها ولو 

نإذ؛،. UjJومن؛  Jyج آخدمحا، ُذ الزمن أتزأ؛  Jpالألم. أخب 
ئاء.ألأق،ه؛>مماإوأيا 

فمالرهن شر والثاف يزنن أحدهما ألفان عليه وكان ألما نمى الراين هذا ء ١ ت 
الزهنؤيكون برهن، الثاق الألم، نقى رهن؛ شر الذي الألث ينعت، أنتؤ الدانزت 

فيهاالتي الألمؤ قصنت، بل الراهن"• ~وهو الداى وءالا الدائن عند إليه الدمع عند 
ولأنهالغارم هو لأنه الراهن؛ قول، فالقول رهنه وياحن• الرهن يفلئ، أن أجل من الرهن• 

أع1لمسه.
الرتبمن،يد ل و-الرهن برهن أحدهما دينان؛ للمرش كان إذا المسألة هده وعكس 

الألم،من أبزاتلث، ذك! بعد اأرتس قال ثم الألش، أحد من فأبزأْ زمن، بلا والثاف 



اصضاهانينيصاثماسبجينل ٤٦٦

محل

يديهعدة وهنه \و< ٠^١ واحد كل فادعى لزجش، ألمان عيه ولوكان 
وحاتفنإلنه سئمه هوالثاُق، أوداوأ أحدمحا، صدى نإل ^١. حلث 

وثهلأنه وه1ا؛ كبمدل يثته تلاحر قعثه أحدمتا، يد ق والمد ثهل نإل للاحر- 
تيْلأئو،أرسإفي.

وأفوجهتن• يشل له؟ الممر أو اليد صاحب يرجح هل العاجي؛ ومال 
وص ئن لإو زامحJ ذك، ي خنف أوالثا.ؤ، ْء، ١^ أم لا قال: 
كامحرذك ل قامحأ ع؛رمحا، د أن أدؤا، و كاف نإذ تع:ينه. نة مك 

ادعثا٠ث5ة.يإإدا 

تحل

إولئإ.قالموJ يائكزاة، بدئه عدمحا زهنا0 ألمج زحل؛ن عق ادعى ئإن 
الشهاذةطه يبلب لا لأيه شهاذده؛ ملت، الأحر، عق مني واحي« كل ئهد نإف 

مهاديهونمنغ ثصيبه، ق لزم وحده، أحل.محتا أم نإو صزرا. -نا يدقع ولا معا، 
مٍثاحبه؛ئذكنناث.

وقالالراهذ:لأمحسلآلف،شضازس؛لخىاه،ابفىيرنى، 
فالقولأيزأه هوالدي لأنه الرش؛ قول فالقول رهنه ملث، أن لأجل الرهن؛ مها التي 

الثافالدئن ونمى كقزك القول مما: زخن فيه الدي الدنن أرد  UIقال: فإذا فوله، 
الرهن•قال مي 



٤٦٧{؛؛( UkljUlاحتلاد باب ر اسم ه1ب 

فنل

أبتن،لأنت ؛؛ Jyُالمل ني م ئلأك \.ز-يأ اس نإن 
وجهان:محفيه اود، ادعى ؤإن يأسة 

.sshأحومحا:بموممح 
ملئِفيثقةف،قللمقو لأثمُ لأقل؛ 

لكنتإن الثد ذ قوله يمل والدي اود، و قوله يمل لمن إشارة فيه هذا [ ١ ت 
لمصالحةلكنت ؤإذا لكلوديعة، الرد ق قوله فالقول الحفة ما؟ها عنده العتن 

فإذاالمستعثر، أصالحه المستمر يد  AjjIaJLsلكلعارثة، قوله يمل فلا المحفة القايص 

فيهاالمستأجرة فالعين المستأجرة، لكلعين حميعا كلحتيإ ثكون أن والئالنات 
المشية،مالل؛، وهو للمتأحر، مصالحة وفيها المن، مالكا وهو للئوجر، مصلحة 

الثد؟فهلبملقولهو،
يده،هي من قول القول بأن رجح من منهم الميم؛ ق قولان فيه الخوامب،؛ 

صعقت،،ولو القرائن إل ينظر إنه يقال: أن ينش هدا ومثل بالعكس، قال من ؤمنهم 
ثلاثة.فالأحوال قوله، قبل بالصدق قرينة له شهدنؤ فمن 

مساتل!وهنا 

المدعين؟أقوال بين نرجح فهيم، القرائن اممت، إذا الأول• 

الحررفيالسه)ا/س(.)ا(انظر:



صضاه1نينيصابمماسبجمحو ٤٦٨

ثالموومح1ثكز0، المرض بإدن انه وادعى أووطئها، اباينه، الراهى أعس و1ف 
يولد،ه1تث صدئه وإ0 علته. ممي ثهل  jjjمعه، الأصل لأو المنض؛ يوو 

١^ذه ثإذ قيئها. \حذأ لأف ثدة اوض يامحن 
آفلأف و؛ خد ملأ ذبك، خهل ظه ؤكأل اخهاثه، زائر اواهن، بإذن 

لأثلإظطهُممهؤت.س1.تي، 
لةيآكذ لم نإف قيها• له ملك لا لأيه ولد؛ أم تحير ولا ئتهة، وط؛ مذ لأثة 

وقث•وولدْ ؤالمهئ ط ثعلته شبهه، 

أمّاأقوى يكون أحدهما أن بد فلا ابدا القرائن ثممق أن يمكن لا ابواُب،• 
جدا.نادر واماقها الأحر من وإي،ادا 

ذلكحدث هل احتلما لكن التلف، سبب ق وامقا العارية تلمت، لو الثانية؛ 
بممرطأولأف،اهواهإ؟

يهمط،لم أم فرط- سواء حال بكل صامن أنه العايثة ق ٠ ر الذهب الخواب؛ 
صإففلا ؤإلأ صمن فرط أو يعدى إن الأمانايتج من كغيرها العارية أن والصحيح 

عليه.

نرحع؟uذا فإل لا أو ال4بهليدضطا ي اختلفا فإن الئالئة: 
لكنحصل، ما عل وامقا لا أم JمرJطا الثيء هن-ا كون ل اختلفا إذا الحواب،• 

العزف.إل ثرجع فإننا ثفريهل أنه المالك وادعى بتفربمل ليس أنه ءنا،ه الذي ادعى 
*٠٥

\ض)0إي\(.)ا(اظر: 



٤٦٩ةت1و،اص،س 
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أجي،مو أداوم يلومه لا لأثة به؛ مطاي قز لم ءق دين لرمه ومذ 
سمئضُمحاكؤفزلامحوز 

ِلمالخشتمه.

صميأو برئن إلا منعه، يلمعريؤه منه، قدؤمه قبل ديته محل ا نفت أراد قإل 
تيامحمحة.ئذلإبجئوك،

ءفيهرواسانت

منعةينلك ظاهر، ولا مسمن عثر المحل عند قدومه لأف منعه؛ له إ->ثامحا: 
كالأول.منه، 

لام،زلأ:مألاظز
السن.الثفز يأثنه ١^، بمد منهآ ناح 

ممال:افه فنو ئطالإه، محز لإ محوا، نالم؛م خالا، الدئ كاذ تإذ 
[٢٨لاوقرْ:"ه عستآ إق عثزازشلز٠ ذو ؤززكاى■ ءؤ 

أنمع رقع وهو إشكال، فيها ئنتزه دو ؤوإ0 تعال: قوله ]١ا 
وجد،إن أي: ذوعسرة، كان إن فالمعز: تامة، أنيا والحراب: متضوية، كون أن البائر 

إنظارأي: ثظرة، الهلاJجV قعل أي: مينرة؛ إل فنظرة معيرا كان إذا المدين أن والمعنى 
وتمعالخاطب ذهن إل يدر الذي يمرن أن أخل من هنا الخثر ف وحن. ميترة، إل 



سقضاهانيهمصالإئمأسبجحمبل ٤٧٠

منأعظم النفس ق وهعها ؤدنظن0ه كلمة لأن دون الإظار هو الخاطب 
قوةوثانيات الأ-حتصار، أولا! اراسةاونات وهنا القران، بلاغن من وهذا نظرة. فيثه قولنات 

القس.عل ١^٠٢ وقع 
ليسالأو لأق أجل؛ إل شيئا سيعني أن أؤيد وقال؛ شخص إل أتى هةاسا فلوأن 

الشرطهدا فهل عل• اش يبمر أن إل المقتر• فقال متى؟ إل الماع• فقال ثيء• عندي 
عل؟اض يثر متى قال؛ لأته مجهول؛ أنه ْع حائز 

العمدهومقتفى لأنه لكن ذنعلوم، أو مجهول لأنه لا جائز؛ الشرط هذا ثقول؛ 
اشترة،بعد إلا ي3لاوب لا فإنه عليه بع إذا الفقير الإنسان أن العقد مقتفى إن إذ 

كالتأكيد.هذا فقكون 

لهفقالت الشام من له بتز قدم رجلا ®أف . الني عن الخل-يث ل جاء ولهدا 
قله وقال إليه فأرمله الشام. من بز له قي•؛ فلأن إل أرملت لو اف، رسول يا عائشة؛ 
إلباجل المقثر شراء جواز عل ذلك فدل يع، لم ا فأبى متسنه إل الأجل 
■صسره 

بعيد،ياجل موجل بعضها ولكن الديون، بعض عليه كان لو مائل؛ قال فإن 
الفلس؟عند محل الأجال كل فهل 

موجلاأوبحئها موجل، غ؛ر وبعضها موجلا، الديون بعض كان إذا فالحواب؛ 

أحل،إل الثراء ل الرحمة ل حاء ما باب او؛وع، كتاب والرما٠ىت (، ١  ٤٧)اُ/ أح،. حرجه أ( 
حدثمن (، ٤٦٢٨رقم)اسوم، الأجل إل الح باب ابيوع، مماب والنماتي: (، ١٢١٣رقم)
عاتشة



٤٧١ممابالممي،س 

ساسخ،محا:ءك
وواءن:مميه صنعة، يا لكل لإل دبك، به 

،٧١ذخو زيلا أف »_ ج ف؛ إخانة م محث إخدامحا: 
وباعئنزئا، البي. دنثاْ مال،، وواءْ ؟كن ولم الناس، مالأ، وواءْ 

يبيع،لا لثر واّأبعرة؛؛• ررأربثة وفته• دحوْ الداومهلى وووى ابثرة" بحمسة 
كتحعليه، محو أف نجار معاوصة، عمد الإحاوْ وَلأ0 منافعه. بيغ انه معلم 
ولإه.أم ؤإجارة ماله، 

ابمابجا،م و ف زيلا ررأف نعيد: أبو ززى و نحبت؛ لا والئاته: 
وياءسلع ٣ عأثه،  ١٠۶٥فمحيعل؛ها،، >ردصدهوا ه: ١^ مماو دينه، ^٤^ 
^6.٧واإلاذبك،« زفيش وج راخدواU غ: ١^، قاو ديه، 

م،،مملممحلإهكاصااا.

عليه.اش حنىت1ر ذئته ي ؤثمى الموجل، محل لا أنه ذكروا فهدم مد باجل 
فهذاقياس، دليل أيئا وفيها ^^^'، صغ إذا أًئخ الأودرا؛ الئواية [ ١ ] 

ليمضىدينه؟سكث_،؛ أن نجره فهل المحقي، عل قادر ولكنه دين، عليه رجل 
وهوابعرة بحمة باءه الرسول لأن ذلك؛ عل الأوليدل، الخدين، الخواب،: 

قادرولأنه الهنسم،، هو وهذا منافعه، بح يعمن عينه بيع يعير فإذا يبيع، لا والحر حر، 
قرى.ولا بعاله الوفاء عل بهلكلقادر الوفاء فلزمه بمبه الوفاء عل 

المغنى)إ/ا-م.)ا(انفلر:
زمح.بمتة.مرق حل.وث، من (، ٢٦٤٨رقم)والثال، الاحاد ز عاصم أي ابن بنحوْت أحرجه )٢( 



صضاه1همنيههالإئماسبجضو ٤٧٢

محل

ررمطلامحي ل لمن تحاؤْ؛ وعليه مطالبته، يلعريمه مومرا، كاف نإف 
تحو١^١■^ ئ ١٠الصلموو حبمة؛ مله أتى مإل عليه• منس ظنم؛؛ العي 

ئدينه؛ ومش ماله، الخاكم ؤيأ يمضه، لم مإف )المنند(. من و'ءنصه،ا عقوبته 
يمال!بأل وأماثته دينه من وصي جهسه أنيؤع إف ألا مال! لآ.بمئق عمر أف روي 
......■ مإياباتحوماله، مليحضر، مال، عليه له كاف متى معرصا، ماداف اهاج، ثنى 

سهل،عنه الحواب لأن يعارضه؛ فلا مسلم رواه الذي الثال الخدين، وأما 
فلم،، المحثعن عاجز سعاته ق حسر الذي الرجل هذا أن محمل عير1، قفية ذهذْ 
وسلم.آله وعل عليه الله صل المئر تحره 

لاثومالأجارة فثمال! كالبمانة(( كوطه ٣ ))ثلاة^^،، قوله! وأثا 
مجرقد التجارة المناع، وبين بينها فمرق نعم• ملتا• ؤإذا وهوثائر، معيرا كان إذا 7اا 

أجرة،فهوسثعطى حال، كل عل هوكبان المتاؤع لكن دينه، فيزداد وتحير الإنسان، 
الحدين،هع والقياس الأول، الحدين، يعارض لا ين، والحل نظر، فيه هنا فالقياس 

قرى.ولا بإله الوفاء عل كالقادر ب،كنّبه الوفاء عل القادر هوأن الأول 

كانإن يتأجرْ أن له تحوز مهل أخد عل دين لشحمي كان لو هائل• مال فإن 
العنل؟لهدا أهلا 

آلاف،خمسة أجرتالث، مثلا! قال العمل انتهى ؤإذا يستأجره، أن له فالحواب،! 
فانبنمقته، يقوم ما المستاجر هذا عند يكون أن بنزط لكن آلاف،• خمسة أطلجلثا وأنا 

إنظاره.ونجس، معيزا صار يقوم؛ققتنه ما عنده يكن لم 



٤٧٢ممبالممي،س 

وعززهحسه ماثه، عيب قإف ثحوه. )الوطأ( ق مالك رواه غزمائه. بة؛( وهايموه 
ِو\ُ.أ ِء 

•حىبمهرْ 

الح1.تةإي.ئلئزاوهاة،
الصزريدخل لئلا الغرماء؛ طاته إدا عليه حجر ماله، ِفي يصرفه من وخيف 

•همم 
ثدين.وأوني.' اادادالا١ قوله! [ ١ ] 

يظهرْ،حش يوم كل ولو التعزير يكرر أنه يميد يظهرْ® حش اردعررْ وقولهت 
عزرإذا إنه إذ تكئر لا فنل عل التعزير لأن ي فنل عل كاشزير ليس وهدا 

حتىيكرر واجب رك عل اشزير لكن الموضع، وانتهى عنه، انتهى محرم فنل عل 
بالواجب.يقوم 

أنام!زل يشمم ١^٠ين ]٢[ 
ومطالبهطليه وتحرم إنظار0 نجب فهدا به، يول ثيء عنده يكون ألا الأول! 

[.٢٨٠]القرْت تيثتره ^١^ ذوعئززئظزه نإن ؤ ذلك! دليل وتعزيره، وحنه 

يدونيالوفاء يلرم فهدا عليه، أويزيد الدين يكافئ مال عنده يكون أن الثاف• 
عليهاممه صل الني فول ودليله به، ؤيوق ماله من ثاء ما محح أن وللحاكم حجر، 
اقللرمإلاإذاريق إزار. تحرز لا رامملم _؛>"'، ام >طو ريم: آل رض 

له.فالحق 

لم:وم(، ٢٢٨٧رثم)الخوالة؟، و يرجع وهل الحوالة، باب الخوالأن،، كاب الممحاري: خرجه أا 
مل،عل أحيل إذا نولها واستحباب الحوالة وصحة الخي ُطل تحريم باب اقاة، المكتاب 

دظ^بمثئاهريرة أي حد.يث، رنم)أآ'ها(،س 



اصضاهانيهمصالإداسبجينل ٤٧٤

محل

لأو:متنؤ؛ ثع  Ajyو\لأنو ناو، ة لَبجزف لإ ذن الإغناز اص هإن 
نبحكثمن قال، مقابلة ِق لزقه الخؤر كاف أو نال،، له عرف نإل عدمه. الأصل 

يض ١^، هزض، أن 
دلك.يعألم لا ١^ الإمير؛ا عريمه محنل إعناري، ٣ عريمي مال؛ يإل البته• 

طالبإذا عليه محجر فهنأا أكثر، الدين أن يمي، دينه؛ دون ماله يكون أن الئالث،؛ 
أويعضهم.ذلك، العزماء 

عيناالمال كان مواء ماله عين ق أي؛ ماله، ق \شثف من يمح هوأن والخجرت 
يفؤهذا لأن العي؛ أو الممر ذمة j، اليتم، الدين من يثرأ أن يجوز فلا الذمة ؤ، أو قائمة 

بالعزماء.

لا،أم الخكم به حكم مواء ست، اهجر أن ٠ الإسلام شخ واحتار 
البالمال؛ يتمع أن علميه يجرم ماله مدر دينه من وأن خاصة، الئمع ف، الحجر ولكن 

مبة•ولا بمدية ولا بومف، ولا يصدقة، 

الحاكميشر إذا أما جائز، فهذا به بمر لا وجه عل والثراء بالح ١^۵^٥، وأما 
يتمعلا يتصزفج فلا يد.ه عل فيمبض مهللئا، المم.ؤفج؛،اله من مح علميه يالحجر وحكم 

شره.ولا 

الكركا)ه/ها،"؛(.:؛(الفتاوك، 



٤٧٥ةت1وااصيس 

عرينهئادعى ُإعثاوه، شهدت نإو ماو. ثه ينزف لب كمن اوه غيم صار لأيه 
ء\ط زنمع اذَض، U م  ٤٥١أقام لأنه للم:ازئئوين؛ لألأ:ايا، لئ أن 

منمع ؤَلأ اكاثدة، ءئ أص لأ?ه خئ:أطنه؛ ذا ؟كن لز نإذ اقف، 
بمرهُمحاموالإام

الدين،ِفي ئح كدبه مإل له، المؤ ئئل لهمْ، به هأقر مال، يدم 3، كاف قإف 
لأيهنمتحلما؛ ٢٧صادي انه أحلئوه العريلمت مال( مإف ئلممإلته• صدمه ثإف 

موُس؛لأأهُلنزخع

أنهالتفصيل والصواب إلخ، • • لفلان،• أنه أم إذا نظر• فيها السألة هذه ]١[ 
^اوكان الخاصن أصدقائه من فلأن كان بأن شبهة هناك وكان لفلان أنه أقر إذا 

محلفهأن الدنن لصاجب بل الإقرائ، لا:كفي فهنا لا؛ أم ديه أص يال لا ائدين 
النعرةعندهم فيمن ممرا ، Jbوهن.ه كاذب، أنه لاحتعال أيثا؛ له أقن من ومحلم، 
لأنهكاذب؛ أنه يعلم كان ؤإي، لصاحبه، ، ونجلفيشهد متهم الواجد فثجل- الملية، 

أسه.وما صديقه ولأنه هبيلته؛ من 

وعلالعموم سيل عل يدكروما يءهإ؛ئد الفقهاء ين.كرها الي اشايل هن-ْ ومثل 
يتوهفالعبادات يعم المعاملات، ق مئا لا شك بلا بالثرائن تمي. لكن الإطلاق، ميل 

بالمرائن.يعمل الحاملات ق لكن الشريعة، به جاءت ما عل فيها 

حنالننزيز امرأة قالت لثا بالمريتة ءقيألألأْأئم يوسف شاهد عمل ولهن-ا 
أيادمت، ماجراء —، ٠١١٠^اب! الثسيدهاعند عكؤ١كبملأ٥إلخكأووجد منهايومحف، هرب 



اصضاهاهممه4الإئماسبجمحل ٤٧٦

إلJدعو٥ التي هي أما ،ع امثته [، ٢٥تيوشتأوعدابآلءِه ينجز لن إلا سؤءا ي\>ارإك 
وهوكاذب،صادهة فهي ثل من مد مميصه كان إن ومال: حآكم، الحاكم إ0 ثم مسها، 

إذاكانالثوب شق هناهي والمرية كاذبة، وهي دبرفهوصادق مدمن مميصه كان ؤإن 
الخلفمن كان ؤإذا منته، للفرار ثوبه وشمت ؤللها، الذي هو أنه ممعناْ الأمام من 

حشالمميمى وجزمت، لحقته التي هي بل ؤللب، منه وليس هزب، الذي هو أنه مثعناْ 
عمل؛المرامح،•فهدا ممرق، 

قصةوهي والسلام، الصلاة عليهإ وثلياف داود قصة يالمرائن العمل ومن 
ابنأن الكبثرة مادعتت، ايىالكبثرة، الذو_، فأكل امرأتانبابشلهإ •حزحت، ٠ غرية 

ءلنوألقهم،داود إل محاكمنا ثم ابنجب• هو ويمول: ذلك يتقي والصغآرْ ابنها، الصغيرة 
الثمل،ق الولد يأتيها الشابة الصغيرة هذه وقال: منته، اجتهادا الكبيرة بدعوى فأحذ 
للكبثرة.به فحكم ولد• إل محتاج كبيرة عجوز وهذْ 

بإث1تإذا فأحيJتا نزلع، ي زالتا ما ولعلهإ بثلتإل ومرتا المرأتان حزجت، ثم 
دأحذْنصم، ؛السكين؛ ودعانصفين. الولد أشي أنا لا، فقال: داود، به حكم 

الصغيرةأما ووائمت،، الحكم حن.ا الكبيرة فزحبتؤ الصغيرة. وأحذْ ؤنصم، الكبيرة، 
أنهعزف فكيف للصغيرة، به فحكم دعوى. فيه ل وليس لها، هو اف ض يا فقالت،: 

للمغيرة؟

عندي.يكن لم ؤإن ■حيا محمى ولدي وقالت: عليه لأماأشفقت، الحواب،• 
كتابت لم وم(، ٦٧٦٩)رقم ابما، الرأة ادعت، إذا باب الفرائص، محاب اJخارىت أحرجه )١( 

نْوهبمنن,هريرة أن حديث، من (، ١٧٢٠رقم)ا،لجتهدين، احتلاف، بيان باب الأثضية، 



٤٧٧ةتاوااممسس 

فنل

ثزمتةعلته، الخم الخاكم عزماوْ سأل بدينه، مي لا ماله كاف لإل 
وو؛غمعاذ، عل لحم ه اممه ونول *أف مالك بن كنب ووى ئ إجابتهم؛ 

و\ةمالك،• بن م بن الرم عبي م مموبمْ، بذ نمحد رواْ ماله؛ُ 
فخنهأ.دلك يآزم المماء، عن للصرر يئنا فته 

يإلا بمم1ووة ملأ ح الأاز ؤيآ ١-^؛ هل الإشهاد زبملحي 
,اا|ِ ِ

ُص\رْ

حدثما هذا يشبه ألا منه. هذا يتلف فقالمت،! نيف قد ولدها فكان الهببمرة أما 
اشيز؟بمشة الأن ماننا زق 

النيةلست المراتن لكن حا، يمل المراين إف ثسهأوأقولت ثؤع فتها مول؛ 
اشنلهذا ل الزلف ذكزه فإ أرها، لها فالمرائن ا-محيقة، عل بل التهمة، عل 
مضيهالذي الحكم لها يكون أن يجب العثة القضية لكن عام، حكم هو الدعاوى من 

المرايزوالاحوال-
ئاراكان ؤإن لخم، فلا أكو اذل كان إن والمال الدنن أن الأو لنا ئى [ ١ ] 

بعضهم،أو العزماء بنوال لكن الخم، نجت فهنا أكثر الدين كاف محإف لحم، فلا 
بهيحلق الأف ماله لأن ذمته؛ ق لا ماله ق التصوفج من المفلس لمغ أن معناه! والخم 

أن:زيدنجزئ ^ئولأمحولأبم.وتكنهل:ثامحر خقالم٠اء 
منبد لا أو بالعرماء، ؤبمر سصزف أن لك تحوز لا الأف له! ومول ماله عل الدين 

الخير؟



صاضاه1نيهمههالإئماسبجحنهل ٤٧٨

ز:ظق,ممئأم
عبثولا وممة، ولا هته، ولا يئةئة، يصح ملأ ماله، وصؤفهِفي مع أحدها: 

١٠٠٣^وق كالحجرللثمه. يصوتمه، همع والحاك_م، يبث، حجر لأيه دلك،؛ 
وواقان؛

عتقه،صحه همح الرماءثعلىخاله، حق نألم؛ لدلك،. لايصح؛ إحدامحا: 
لإالنكاذميضاا١ا.

،١^١٥٢عتى آفبه صحح، رشيد مالكا من عتق يبغ؛.[؛*ن دالئايية• 
ءبثي يتمع أن له محل لا أنه والعحح ^4^^4، للعناء قولان فيه الخواب: 

ليسبالمال والتمع واحسا الدين وفاء لأن وذلك، ماله؛ من أكثز دينه دام ما ماله من 
صدفة.كان ؤإن حتى بواحس، 

عثرةسطه لا يقول: ريالأت. عثرة الشر هدا أعطق أن أنيد قال: فإذا 
أعطهىوم؛ ريالأدت،، عشره سلمه لا : iJiألف. مئة ممر الدين قال: فإذا ريالأُت،. 

شيئاينقص ^١ وهلم ريالأت، عثرة إلا ألف مئة عليه ويبمى يطالبك الذي الغريم 
فشيئاحنىسهقّ

مرضمريقا اليد كان لو كعا يعي: مريصا(( لو"كال ي  ١١قوله)؟وتة0؛ث.' [ ١ ] 
١فمط الثال، إلا منه يشن لا فإنه وأعتقه الموت 

أعتىعليه المحجور ررلوأل قال: لق، فالمؤ يسئم، لا قيء عل قياس هذا ]٢[ 
يستحمون،ما نصم، الغرماء عل صع أنه فمعناه ماله نصف، العبد أن ولنمرض عتد.ااا 

ثمءثد0 رهنه الذي المدين وهو الراهن عل وقاسه صحح. الثابخ القول إن ويقول: 



٤٧٩ةت1باممسس 

إمحزاره؛يمل لم بثوُسا، يقؤ وا-لثائااث، لكلمصاو يده، ق أوعم بدين، أقر و1ف 
ثكليم؛را عثؤ وجهن نإل عنث. ا،قجر قك بند ئه يئع حمه، ِفي ثيلزم لدلك، 

قه،محثإمرأا".

محقولا الراهن، عتق لا ينمد لا أنه والصحيح يتقد، العتق أن فالمدهب أعقه، 
عاليه.المحجور 

واضحة!هان0 والصورة بإله، العزماء حى لتعلق يمي• ررلن«لكاا، قوله! [ ١ ] 
بالشبةإقراره يمل فلا لملأن. عندي الذي الثوب، هذا قال،؛ عله حجر أن بعد إنسان 

محه.الخجر محك يعد به فيطالب الثوب، لصاحب بالنسبة ؤيملإقراره للغرماء 

صادق،القصار أن الغالس، أن ْع والحائلئ،<ا ررآكالمصار لآمة١iئق! المؤلفإ ويقول 
الشابيفصل الذي القصار هذا عل حجرنا فإذا الشاب، يفصل الل«ي هو والقصار 

ذلكومع صدقه، عل ثدل القرينة أن ثلث، فلا لفلان. الثوب هذا يقول! وهو 
ينبغيفهنا القصار إقرار مع يدعيه جاء الثوب صاحب، لوأن لكن تمل، لا يقولون• 

فتكون٠ اكهبُ عل أما لصاحبه. يعش الثوب ؤإن صحيح، الإقرار إن يقال! أن 
امحنر.فك الثوب لماحب، ؤيممن العزماء ؤيعش وي؛اع ماله ل يدحل الوبؤ 

معالدنن صاجب، يدحل فهل بدين عليه الحجر بعد أقر ؤإذا ئائلت ئال، فإن 
الغزماء؟

العزماء،يشارك الدين فصاحب عليه الحجر قبل دين ذمته ق سنت، إذا فالحواب! 

عليه.الحجر قبل ذمته ق ثبت، الدين أن عل بينة هناك ثكون أن بسرءل لكن 

(.٣٣٠ا،لخي)إ/)ا(اظر:
اكرحاص)إ/^؛(ّ)أ(اظر:



اسقضاه1شهمهعالإئماسبجص ٤٨٠

لإثهصح؛ كمالة، أو صإن، أو أو بثزاء، ذمته ِق دصئف1، ؤإل 
هذ0أصحاب يشارك ولا ذمته. يوف بإله يعلى إيإ والخم أهل 

يهويعلم، لم ومن بدلك،، رمحى ممد يثلسه منهم علم من لأل العزماء؛ الديون 
كالمئلها١أ.عنة الخحر هك مد ويتبموثة ممزط. 

وجهتن؛عل وجداها؟ إذ ومعِفيأيانأصالإا واقرض للتابع وهل 
حمهينمط ظإ !^، ٠٥١١ومت، ق باعه ^١٠^ للحتر. دلكا؛ أحدح١! 

اآزأةياسها.بملإالز;زثخت 
منأئ٠تها الدمة، وحزاد_، بصيرة عق د■حلأ لأقج ^؛ ينح لا واكان: 

العزناء؛•■•■.■صاحّه وثازك لزته، نالا جنايهوو->ب ُ الئلزا جز ؤإذ 

الخم.بعد لهم أقن الدين الديون أصحاب أي! راويسعوو4،ا؛ قوله; [ ١ ] 
ممدعليه محجور أنه عييا لو نز مالهنا، يرجعان؛ؤف أنبيا الصحيح ]٢[ 

محجورأنه يغن يم الناس، مع ويشري يبح محروق رجل وهو جهلا إذا أما فر٠لا، 
بءاله،ا.يرحعا فلابدأن عليه، 

إذنله يشرط هل هو، كعا ماله عى وجد لو بحمه الباغ رجؤع قائل؛ هال، فإن 
لأنالحاكم؛ بنظر يكون أن بد لا الحجر أصل لكن يشرط، لا فالحواب! الحاكم؟ 

المال.يوؤع صوف الل.ي هو الحاكم 

اللام.بفتح يتفليه، حكم الذي يعني! ارالم1س،ا قوله! ]ّازا 



٤٨١الممسي مماب 

ثإفعبدْ• كجناية الماو مى محقازه يوجب منشحمه، رصي شر ست حق لأثة 
قديم،عربم لأية ١^٠^؛؛ صاحبة ثارك ببته، الملس قبل سين، حق علته ئتث 

ئثومحْ•

ضل

و؛عضهلمئثس ماله، ثم العزناء حق-وي( سعئى ائه اكاف؛ الحكم 
تعصهمأوالحاكم الملمس ولوئصى نندكزم ما موى منه بثيء الإحنتثاص 

دوتم.احتصاصة م ٣ قزلكره، لأئم يمح؛ لز وحده، 
بؤ.حمو ثعلمث مالأ ورث أو مالأ، اوجبث، جناته علته جيي ولن 

بمموست،صزرا فيه لأل ؛ ماو العموإل عل إجباره تملكوا لمأ قصاصا أوحتث، نإف 
١^١؛.بمة النا-بمت، المحاص 

واسى؟قائل:ئالهميىبيناسي قال فان 

منومج بالممليس عليه حكم أنه بمعنى سنليه، حكم من المفلس فالحوا'ء-،ت 
عليه.محكم أن قبل الممتر والمفلس ماله، ق التصزف، 

والتل.عمدا، تده وقشر جان عليه جش عاليه حجر الذي هذا ذللئج مثال [ ١ ] 
إذاوهو القماصى، أريد أنا لا، ءالت دية. إل اعم، المماءت فقال الدية، نمق، فيها 

المال؟تعفوإل أن عل يلزمونه فهل مال، عل محصل لم اقتص 
بمشمىفلا للتشمي، القصاصى يريد الإنسان لأن وذللثؤ يلزمونه؛ لا الجواد_حأ 

دية.ياط بكونه 



اصضاه1نينيصالإئماسبجص ٤٨٢

علاوأة ولا عي، عرض ولا صدقة، ولا هه، موو عل بجت ولا 
بثزطولوباغ وه عز مذ اووج أو اث، بموق صروا محه ادء اوؤج؛ 

إحداثيمثئه الملمس لأف إمصاء؛ أو ود، مذ الخظ فته ما عل يجن لم الخيار، 
ص،لألاهازلإمحطم.

قثوثه،هآرمة ، ماو عذ عوض لأيه موله؛ لزم اكواي-،، بثزط هبه وهب ؤإف 
مصولا رديئا، أحده ولا اجرة، ولا مبح ثض إنماط يململمثج ولا ايتع* قض 

ذكزن1ةاا'.ج الثزم، إلابإذن صفه، 
ؤإلبه، حقوقهلم وملممغ المال، وبث، حلفث، شاهد، به له مالأ ادعى ؤإن 

:ين،^٠ ننئوقة، عز اiال ^١ لأف محلفوا، أذ لإ:فذ فذ 
زكدبم،يؤوب  JUإثاي، ء لخلثوا -ظوا لن زلأم كألأخاض،، ^^١، 

لإص،مارثه،لإئوا،ئذمنا.\مفيص 

نحل

صدنم.ثثظإألبجوةس
وهوأهكّث،سه،....,هككلممعي، ورديثه، وجيده ماله، الإع؛

يضنلا كان إن وأما بالرماء، يضر مزيأ يملإف أن تحوز لا أنه الخلاصة [ ١ ] 
حجرؤإنا صحيح. غير مزقه إن ت مول حش لنمه عليه محجر لم لأنه باس؛ فلا بمم 

قإقراره يمح ولهدا يمغ؛ لم بم بمر لم وما ٌغ، بم أصر فإ العزماء لممحثحة عليه 
وماأ>؛سهها,ذمته، ق وامتدانته ذمته 



٤٨٢كتاو،اسكس 

j(فزاد _؛، شزاء وغب وج التهثة، مى أبمد لأنه العزما؛؛ ومحضز 
ا.جازا معل، لم محإل مأحدها، ماله عئ أووجد ثمنه، 

اكئزعة؛، لإو ١^٤، عل ينادى >ثناؤت\ تمم إليه. موكوو دلك لأف 
يظنا،للحاكم لأل زده؛ مه ؟كذ لم ؤإي، الحاكم. امصاه ' مهُ مناديا زالعزماء 

وأغرمحا،أويمحا الحاكم يدم اثادي، احتلمواِفي نإف آحز. ٢ ظهز ج لإنه 
ؤإلحاجة، عير مذ الأجرؤ بدل فيه لأف ينتاجز؛ لم مه، بالنداء ثطؤغ لإل 

العرما؛عل ؤئثدم علئؤ، حى البيع لأف المملس؛ مال مذ الأجرْ ^4^?، عي؛ 
ا.وثدمأةا والثثى ا.كاغ ئئمظ مذ أجزم وكيلك، ينال. لز ينط لم لن لأية تبما؛ 

وأنعب،اثاع بقيمة أعرف الثوق أهل لأف نوقه؛ ِفي مي؛ كل ؤبجاغ 
ءي وطلابه 

ديناله أن عل بتاء يؤؤ ألا منه وحيف الثمن ق العزماء أحد زاد إذا لكن ا ١ ت 
ستعودالزياده هده لأن الزيادة؛ منه مبل لا الحال هدم ففي عليه، اشحجور هدا عل 

أوصمئن.بزهن أوأش الثمن مد إذا إلا الغرماء مثة عل بالفص 
مة،مناد عل الاثنان ايفق يعي! بالواو والغنماءا، الفلس مئ؛ ررلإن قوله؛ ]٢[ 

يتدحلأن بد فلا اختنقوا إذا لكن أحدهما، أي! أوالعزماع؛؛ المفلس عق ررإن نسخة! وق 
القاضي.

كلحةوهو المال بنفس يتعلق عملهم لأف الغزماء؛ عل مقدمون هؤلاء ]٣[ 
ثقول!بل بالقنهل، عليهم ؤيوئع الدين ؤا العزماء يناركون إمم مول! فلا العرماء، 

الغزماء.لمصيحة يعملون لأنيم يقدمون؛ 



^قضاعايهمصالإئماسبجضو ٤٨٤

فيه.لمصشحة دلك إل اجتهاده أدام وبأ لأيه جار؛ مثله، بتتن عنيْ ل باعه لإل 
لاثهبا-لإوان؛ م هلاكه، وأخر0 ق لأن ال٠ناذ؛ إلته و1رغ ما بتيع ويدأ 

نتالهُتقة، محثى لأنك لألأس، ئأ ١^،، ه زبجش الظم،، إل محثاج 
يمنه.ثزذاد لطاليه، أكؤ ذ>عبيوو>( ثلما، أبعد لأيه Jالعمار؛ م ١^، 

^١'•محوأحمح، ماله، عئ النرماة من وجد ومذ 
به؛محوأحي، علته، الحجر ثل ءرامح أو دارا، اقلس مذ اكري ومن 

^١منه اكؤ؛ى ؤإن عدا. منه اشرى لو ما يأفته إيلامه، ثو عينه انشحJ لأئه 
الغزماء.ناثر أسبه الدمة، ق دينه لأل الغزماء؛ محوأموه لدمة، اق 

المزمذلأف محه؛ علته وامحي المريد يدم أوجاج، رص المتاع كافِفي ثإف 
حىعل بميم علته المجني وحئ، العزماء، حؤ خلاف الدف، بمجرد يرض لم 

•••••••••••••••• ١^٥٢'،. عل رئة قل، منه نحز وإل أود. عي؛ محتد امحت؛ن، 
بأنأي! ماله؛ صن بما١١ محوأحي ماله، عتذ الئرماء من وجد ُُومذ ا ١ ل 

والتحمعه، زالت، ما والسيارة اليوم، عاليه وحجر مثلا سيارة بالأمس باعه يكون 
ارمنالني لقول، العزماء؛ عل مقدم ماله صن وجد الذي فهدا صحيح، بالأمن 

٠•بؤ'ُر محوأحؤ أشي مد رجل محي مايؤ ع؛ل يجد 
لأنأنصح؛ دكان اكس.  JUل تثْ قال: لو الرئ« عل ررزأث قوله: ]٢[ 

شك.لا ا1ؤلف ئراد هدا لكن للنفيس، لا لت تكون الركة 

مالهوجاد إذا باب، والممليس، والحجر الديون وأداء الاستقراض ق كتاب، الخاري; أحرجه )١( 
الماثاة،كتاب، ت لم وم٢(، ٤ • )٢ رقم به، أحق فهو والوديعة والقرض البح، ق مفلس عند 
ههؤيخت,هريرة أي حدث من (، ١٥٥٩رنم)المشري، عند باعه ما أدرك من باب، 



٤٨٥ةت1وااممسس 

ايابير،عتر ِق لة حق لا لاثة عليه؛ للمجي ء مي محلا بحي، يم، لم ؤإل 
يعلقهْع بالدقة متعلى حمه لأل دينه؛ بباقي الغرماء لإ اأر"إن ويقرب 

بالعتن.

رهلسمنه• المقري رّح المح، واستحى ثمنه، يهللئ، ٠^٤، لة بح ؤإف 
وجهازتفته الوناء؟ عل بميم 

الناأستحثت، بميم، ثم ثن قإيه مصلحه، مديمه ق لأف بميم؛ أحد۶٠^١! 
المنادى.كأجزة يه، ممدم ثمنه، ثقل الإنتخماق، مى حويا ماله؛ شراء 

جنأيته.أرش ا>سة صا-حمه، يعتررصي لزمة حى لأثه بميم؛ لا واكاف؛ 
يدوديوبجم•عل ١^^ بئ ماله مذ ابجغ ما فم ثم 

حاصزاكاذ لز عريم، لأيه وثاركهم؛ مصث، القنمة، بعد عريم ظهر قإف 
ءزضشمبمممuي.

زجغالداث، \ض نأ مسث،، أ-مما ذ4و ثانا، دانة أكزى نإذ 
بتين،وجن، دين لأيه اقثموْ؛ فيإ وثاركهم بمي، ما بأجرة اقلس عل امحري 

البمة.ثو اهةت ي ي الغزناة، ئه نشازك الخير، ثل 

الديننصم، الموجود كان فإذا للدين، الموجود يشك، فإنه الالا ضاق ؤإذا 

يحهرخمسة والوجود آلاف عثرة الدين أن قدرنا فإذا دينه، نمحن، واحل• كل أعطل 
يعطىييالأن له ومن مئة، خس يعش ألم، له فمن أوكثر، يل دينه نصم، واحل• كل 

الأ•



سقضاه1نينيصالإئما'سبجضو ٤٨٦

فضو

ابوئريرْروى قا ههوأحو:بما؛ بميم ماله عئ وجد مذ أف الرابع• الحكم 
به،<يهوأحش مدأئلس، بمدإننان بعينه رامذوجدمتاعه محال؛ البي. ال 

ثممقء.

متاؤيهالئلعه لكب شواء ^٣، ١١ووئأنو0 أوركه، أحد0 الخيار وله 

أقلأو أكثز ثكون أن إما ماله ع؛ن قيمة فان ماله ش وجد لمن يالنبة [ ١ ] 
توقال مئة خمس اوي نوالآل يألف ياعها يكون أن مثل أيل لكنت فإذا مساوية، أو 

له!يقال بل ذلك، له فليس بقي• بجا الثرماء ْع وأصرب مئة بحس آحذها أن اريد 
المال.مة إل مج أن ؤإما لك، ئيء ولا ثأحدها أن إما 

والآلة بحمباعها يكون بأن ذلك فله يأحدها أن وأراد أكثر لكنت، ؤإذا 
.الغرماء عل إصرار فيه يكون نوف أنه ُع ذللمثح، فله عثرة تساوى 

الذيالثمن للث، ثدمحع نحن ماله؛ ع؛ن وجد الذي الرجل لهذا العرماء قال فلو 
النلقول معنى وأن ذلل؛،، لهم أن فالفناهر يكثر. حش المال مع يدخلها ودعها به بنتها 
 '•W, ُصقولا لمتكن;زا-محم إذا أما المال، وضيق ١^١-^♦؛ يد يعي؛ ٠، "ءهوأحوبهاا
الئلعة٠يأحذ أن ق الخى له ليس أنه فالفلاهر ١ به بعت ما نسلمك للرجل؛ وقيل مال 

عدماله وحد إذا باب والتفلس، والحجر الديون وأداء الامتقراض ق كتاب البخاري; أحرجه )١( 
منباب الساياة، كتاب وملم; (، ٢٤٠٢)رقم به، فهوأحق والوديعة والقرض البيع ل مفلس 
رنحهيبمثه.هريرة أي حديث من (، ١ ٥ ٥ رقم)٩ اكري، عند باعه ما أدرك 



٤٨٧؛تاواارتئي،س 

سخممصائ،مسزإل
ئنخائالأنيست-ضست

ل١٤٥عوض، إل ينمط لا وحؤغ لأيه الراحي؛ ■عن، الخثار أف أحدمحاث 
الهبة•المحاحي،لكوشو عو 

ماء؛الم إصزاوا يأخمه ل، لأل الهاصى،؛ احتازْ الثور• عل، هو والئاف• 
أ■الردثالمبل أنجة ايذب إقصِفي المح ق ب يجار ذلأي حموبجم، ؤأيم 

عندإلخ؛ بعينه•••* مثاعه وجد راش يحديث! المراد كان إن ءائل،ت يال، فإن 
التناغم؟بمد فوك: المراد فإ التناغم، 

الئلعةصاحب ْع ماء الم يتارع بحث والقيمة الدين راحم الراد ءالحواد-،ت 
يبكله! يقولون وهم مص، أو زاد مواء أحده أريل> مال، •ش هل>ا يةولت فهو 

الختر،لظاهر الئلعة صاحب قول القول أن يزى والمؤلم>ا المال، ن، ويدحل، الثنن،، 
•حؤ، له لى اللعه صاحب أن نرى ونحن 

صزرقيه كان فإن محرر، فيه يآكن لم إذا و. الرسول أن ت للحديث وتوجيهنا 
صررلألأ بقوله.ت الخدين، فيقيد ذلك،، يمكن فلا ماء الم وعلي المفلس عل، 
ساوى،الأن وهي ريال يمثة باعها قد مثلا الئنعة صاحس، أن دام ف،ا لجرار* دلأ 

مئة.له دمعوا إذا ثو،ء يضره فلا مسين 

أجزله يصزب لكنه الراحي، عل، أنه فيه الص-واب أن منق الرد؛العنس، [ ١ ت 

رقمحارم، يفر ما حقه ق بني من باب الأحكام، كتاب ماحه; وابن ٣(،  ١٣/ ا أحمد) أحرجه ا ١ ر 
رق.بممحا.عباس ابن حديث، من (، ٢٣٤)١ 



اصضاهاهمنيصالإئماسبجصبل ٤٨٨

كالفنلأية ح^5ئئ؛ يقص أحمدت ممال الختاو، بثموط حاكم حكم يإف 
^خائ،ثبجلأنلأ:صرلآةممفا'ل

للخم،لإتوتثمولت؛ ص نته الممن صبمايت، و دء 
ئق'بجزلأنت 

عإُةلآ؛.مدثها روحته بنممة أعتز ثو 
او.زلنأءنتيىائزلأهماامحنيأزمص؛بمئوم 

الئليةتريد هل ولكن سلعتك، أحي الأف أنت له؛ فيمال بالغزماء يضر لا بحيث 
فهناأمهالوزأ. ئالأ ذلك ق له قالوا وكلما أْهلموف• ممال؛ العزماء؟ ْع دضرا-_، أو 

هدا.أو هدا نحتار أن إما أويومان، يوم لك له! يقال بل يمكن. لا له1 يقال 

أنهوثعلمم علم ءندْ مضه الذي كان إذا وذللث، أصح، الثان( الاحتال ا ]١ 
للئزماءالحاباة أراد أنه القاصي هدا أواتبما يلم لا كنا إذا أنا اجتهادا، ذللث، فنل 

القافئأن المضاء! بابج ل ذكروه المثال وهدا الخيار، يمط أن يمكن لا أنه شلث، فلا 
ذهنعن يغس_، قو لأنه هتالث؛ إل الاحتيال هدا مل ولو هدا، ق حكمه ينمص لا 

هنا.المومحق ذكره ما الإنسان 

وكذلكالئزماء، عل إضرارا فيه أن شف، لا كونهثأنى لأن نظر؛ فيه هذا ]٢[ 
فليسالنهقة. اعمليك أنا وقال! المحسنين بعض وقام بنثقتها زوجها أعنز إذا الزوجة 

ليستؤالمنة ظنا: المنة. فه قالت،! فإن ضزر، عليها ليس الأف أصح لأما المنخ؛ لها 
كلاهماعلميه والقيس المٍس فكون هذا وعل الرؤج• عل اث بل الحال، هذه ل عليلثإ 

نظر.فيه 



٤٨٩

>أا.مهواحي ماله عئ ووجد أوطلمها، ازثدت ثم -يا، يحوله مل وأهاسمث، 
محي؛الرجؤغ مللموجر المدة، ثى ثيء مضى محل يأملمس ميئا ولوانتأجر 

ثعدكاف ؤإذ بالأ-م؛، يهوعريم المدة، مضى بعل كاف ثإف مالي، عئ وجد لأيه 
بعضه.كتلف بعضها ومضى كالميع، ااد0 لأل عريم؛ لهو ثتها، مي؛ مضى 

 Jمحإو'كالللئملسونغيعليهئةأجزةثه.الماضي:ثةالمنح. وئا
فنل

^^لأ:جاويوغإلأبجوطمح:
ومه،أو اقلز، باعه أو بعضها، يلم، قإل سالمه. نجدها أف أحدها: 

مهويعينه متاعة أذرك ررس لموله العزماع؛ أنوه هله أووممه، 
يوبتن،أو عبدين، المنيع كاف لإق عبمة• يوجد لم بعضه ثلث والدي به*؛ أحمح، 

روايتان:منهيا الئالم قفي أوبعضه، أحدحا فتلم، 
بعينه.وجدة لأثه فنطه؛ فيه \ؤرزأ ثه إحاو.امحا: 
\ي:\ذن}أ ك ت، المخ نجد لإ لأنة لاثزجع؛ واكانية: 

العزماء؛أسوة يأته دمزتر-ا، فتلمت، مثمنة، ئجزة انجح كاف ؤإف 
مهنا١،^؛؛، ماائ.رطها الإح، حنن موبرْ اكنرْ ثآكوف أف }لا ١^١^٠٠، كالعي 

لأفاقزةَلأتتعالأذل،ص'كالزنماقتي،بكاللإين، 
ثوباكال أو كثر، أو صناعه، أونجي هزل، أف مثل صمه، المع مص ثإف 

ءبمحيم١ُ^، عين كنبه عن بئرجة لا الصهة ممد لأف ١^•>^؛؛؛ يمثغ لز محلي،، 





٤٩١ئنابالأنئي،س 

وصثتهااُ,انمه لتعدو ُاتيه؛ متاعة بجد لم لأمه 
هنآ
بن

الرجؤغييصاحتهنا بزيت، مكة نوما أو دصرْ، أز يصيه ثوبا اقري ؤإن 
اقلزويصثئ صمتها، ولا انمها، سعؤ لم مثاهد0، يائمه مالهنا من لأف فيه،؛ 

نجذوعإرْ بالصبغ امحمه نيادة من حصل ما لأف فيثتهكا؛ عن راذ بإ ^؛١٢، 
بم،أمغ،هُ

لأثرها لعدم -محمها؛ نمط بالقصاؤة، فح° نإ ؤإو نجوكاواو. صمة، مص 
الزثادة.

ذونا،لج محها؛ الألجوا نماح أفم، م فنتثها، أزنا اشوى ثإن 
لاق\لأث°>تي.( ثمابله و العزص لأف شرأجنة، امحاد الروعمح1ل ؤأكوئ 

لؤثاعةنزعا،"كج ائنشاة _ ilيوف الثق؛ه إليه عادت سح ^١ ائممعة، مماثاJة 
بقعها.منفعة يوف فيها وجع يم فزوجها، أمه 

معنا0آ ب،تينهاا ارمثاعه قال! افه الرسول كون من الحكمة هى وهذه [ ١ ] 
تنير.ولا مص ولا بزيادة يغر ما أنه 

عندعاله وحد إذا باب والتقلص، والحجر الديون وأداء الاستقراض ق كتاب أحرجه .١( 
منباب الماناة، كتاب وملم: ٢(، ٤ ٠ )٢ رقم به، فهوأحق والوديعة والقرض الع j مملى 
ى.ءتن.هريرة أيه •حديث، من (، ١٥٥٩رقم)الثاري، عند ما؛اعه أدرك 



صضاهاهمنيصاسمماسبجحن؛ل ٤٩٢

قفل

ثنصه،قص هإل ثظ، ثمنها من ثص البائع يكوف لا أف الئاف• الئرط 
سلق،ثاغ زيو محا ٠٠قال: ك الئ. عن ابر روى ثقا لئ؛ ريؤغ ملأ 

له،محي مذثمنهاثقا، قص بج، ولم مدُ، بمنهاعندرجل ينعته يأذزك 
ِق)، STjداود؛ ابو رواْ الغرماء١، أنوه محو ثقا، ثمنها من قص قد كاق ؤإل 

فنل،

مالكهعن حزجن، قإل المثلس، عم حق -تا يتعلى لا أذ \ذةاو1أ.' الشزط 
و|و. لو٠^١ أفته عمه، حث، غا يعلؤ، لأيه يرجع؛ لم عثية، أو ببتع 

علبميم لأيه ١^->^؛؛؛ نمط حناية أرش بتا يعلمح، وأل لدلك• الرجؤغ؛ ّشل 

قلهفاء ؤإي، الحناية، يعستؤ ثاقصه فيها ر-ح قاء إذ هدا ئعل الرهن،■ بجلأب، 
\إثجوغمغ ثعضه، بمدر ابماية أوأرش الرهن،، دين، كاذ مإذ العرماء، أنوم 

بغضها.كبيع حمعها، ئمنعةِو، بعضها، الرجؤغِفي مع منش، لأيه جمتع؛ ال 
فيه.ماح لا لأثة بمنطه، باقتها ؤ، يرجع الماصي• ومال 

وجهان:مقته مشفوعا، ثمصا المع كاذ ؤإن 
عادفيه ر"ح إدا ^٠ ٠١٧للحم، حامد؛ ابن، احتاره الرجؤغ، إلباَع أحدجتا: 
الباَع•عثر يري بعدم امحع؛ عن، الصرر فزال الئمص،إي، 



٤٩٢ةت1دااصاياس 

المشري،مى الثفص يمنع انه يدلل آكد حمه لأل أحي؛ الشفح وااثانىت 
إنه،عاد م وهة، أن اقنز باعه نإل اتا,يع. خلاف المقري، إليه مله وءس 
وجهان؛محه 

عزْ،حمح، ض حاليا ماله عيط زجي زلانث للحتر، له أحدمحات 

سخه١١لمنة،ةولممم!، ق ئدا لأف لأ:زجع؛ والثاف: 
لأثهنمط احرم، أف بعد البائع هوجدْ صندا، اييع كاف نإف 

ممث،محاةزلإالإيامسلآل

فضو

ززىج الخزناء؛ أنزة نمائ  oUلإف خثا، اقلس كنف م: الئزط 
الرماء،،أسوة التاع شتابب مات ررمحإل هال! البي ال آبوميرْ 

بتتنه،.................امرئ ماو وعنده مات امرئ رر؛،ا لمظ؛ ول ابوذاوي• وزام 

فإذاالش، صاحب حق شل أزلا باقه و لأنه أطخ، اكاورأ* أن الظاهر [ ١ ] 
متجدد.ملك فهذا فاشراه عاد 

فلوالمنخ. يثبه ولكنه جديدا، مملكا ليس هدا يقال(• لأنه ثيء؛ فيه هن>ا ]٢[ 
لهلكان المث.اهدة النو من يمح أنه بمعنى مالكهّ يدخل لا لكنه يعود أن له بأن قيل 

عنده.زديعه واجعله بمحرم، ليس من وأعطه ارجع لقول،• زجه، 
اكى)إ/أآمأ(.)ا(اظر:



^قضاماهمنيصالإئماسبجينل ٤٩٤

ؤ/ألماجه؛ ابن رواْ العزماءا؛ أنوه محهو يمتض لم أو ثسا، ثمنه مذ اهثمحى 
لن:اةهاا'.ى فته \لثلجو؛ مثط اأئس، ض انتم افك 

قفل

صنعة،وثعلم والكم، كالئمن متمبمله، زياذْ لإيذ لا أف الخامس؛ الثرط 
يمنآتتهحاديث،، بنيتا منح لاثه الخزي؛ دكنْ الرجؤغ، مغ دللت،، وجد لإف 

الدخوو.مو ، J_3ال2تتاق كالثيوعِفي اهمiه، الز;ادة 
ساو:ائة،كاود/ُاشت،.

^-^٤؛قع ٥^ زاش،، الظاهزة زاقنة كالزلد اص1ه، الز;ادة مأثا 
ماءلأننا ،؛ ١^٥٠٢ظاهر لأملستي والزيادْ دوغقا، العين الؤجوغِق يمكذ لأيه 

بالطلأق،^^ ١١إل وو-جنت، دعس_،، زدها ثو كإ ثة، ث5اوتا ائقمح٠ل، ملكه 
 Sj]3 ،وعتزه، أ؛وداود زواه بالصةان« ررالخزاج ه؛ الثى هولcJjb  الي؛اة ؛ل

ضزي؛ِصانينه.

اهملهلأف ظاهز؛ زالفزى اهملة، قل ماتا للإ1إع؛ هل ؤدال،أنو؟كر: 
االنمصآةَيؤذ الفرخ ق يتع 

لهالغرماء من وواحد غرماء وله دين وعليه ان إنمات، إذا قائل؛ هال، إن [ ١ ت 

الغرماء؟يشاوك أنه أم بعينه له الرهن مبح فهل المت عند رهن 
يكونوقد منه، ويتول الرهن يبيع أنه بمعنى الرهن، ؤ، الحق له فالحواب؛ 

دينه•يقضي حتى هوبالرهن جخضث أقل وقديكون دينه، أكومن الرهن 



٤٩٥ئنابامم،س 

نحل

النقودق امه يتح لاثه متصله؛ زياده يا-قمل محملغ، حائلا باعها هإل 
فتهايرجع أل وءشل يهوكالئئن، ذونئ، فيها الرجؤغ يمكن ولا والمنوح، 

الثمنه.ماسه عاية، لإيفصاله حزء لاثه يفح؛ حى به يربص ولد.ها، دون 
١^!^،يوف ١^؛ الثجوغِفي ثه مممصله، مهورياد٥ و>)ية\.( بند أينز ؤإو 

وئويكه،ل، الولد محمة يقع بتن وقئ ينهها، الممريق قور ملأ أمه، ككول أف !لا 
•الأم نص ما اص ئ له مكوف معا، يعهثا 

لكآرالقيمة راذيت، ؤإل الرجهمع، مله قيمتها، رد ملم حاملا، باعها ثإف 
محاالرواسي عل حرغ أحدمحا زاد ؤإذ متصله. زياده مهل وصعه، أو ا-لثمل 

معل محما الرجهمغ له المائي؛ وقال إحدامحا• كلملم، عني، التع كال ^١ 
ا.شواء حائلا البينة حكم محكمها جعل له، لاجعم الخْل جٌل وْس حال• 

نخل

زيادةمالطلع Jاب^Jها، ثل المث،ري أمأس ثم ماطاتنش، حائلأ ثحلأ مإل 
لأن4ُممن^، محأ .ممها ئ ؤئ\و تئحِفي!لح. لأثنخ شله؛ 
منالخلاف وال1ع ؤاراده هصاله، 

لأنهعليه؛ العمد وير قد ا-لخمل وأن الحائل عن نحتلم، الحامل أن ثالث، لا [ ١ ] 
والزجل.كاليد الأعضاء يقثة بخلاف الضبمل حآقم ل فهو متصلا كان ؤإن 



^قضاهاششق4اسمماسبجءت؛و ٤٩٦

ا-اثاواذ،إل مروكه لامقلس يأكون مممصأه، زيادْ ئهي ثابترها، بمد أهلس ؤإف 
فيهاثب الأم وي اشم، ناي ل احأ  dUls-jائخل، اشوى ي ء 

احتلموا،ؤإن للكر، يلهم صلعه، أو سقثه عق ^١^٠^١٤ الممل«ز؛ اص هإن الرنغ• 
ااط1وب^^١، أهل لائه اش؛لإ؛ طليا من مول، هدم مقلوعا، هيمه وثه 

ذمته.ئتريه يطلب مفلس أو حمه، ثهئلب عريم إثا للقلع 
١^٠^١;؛،حق يه ينقط  ٧٠٤إهزاوْ؛ يمل لب _^، Ijللبا,ع المملس أقن ؤ0 

برجؤعيخلئوذ لا أيم امحث، الئرما؟ وعق آحر، بعريم كإءرارْ محل، ملم 
يخل؛لم العرماء أهر ؤإف ابتداء• حيتهم j، يلت اليمع، لأف الئأبتر؛ لثل الثاَع 

؛؛؛;١^دوقم؛ وريه لا، ١^٥؛ ثقت ش ، l^jللئفلس، المللث، لأف 
لا•محل أباْ ممذ سهم، وقنمتة هيه، يمضهتر ثئصيص ولا فيه، لتب حى لا انه 

مءهثنقضائلمئيأ،لأ، صأزتجئ؛لآةِضص 
١^;؛ققوا رتة. نقية محوتة، امحاثن أذَى لن ي قبولا، 

يلرمهملم ئئنها، محصوا نإف بما، لا لإقرارهم البائع إق ردها لنمهم بمبجا، 
ثالتلع،، piالمنا٤ شهد ثإف بالص. لا باني لا ١^^١ ج لأم تذُث، 
وو،بمبجم،صمحص.ظم 

فنل

َفيالرجؤع مللباَع أملس، لم محها، بك، أو معرتها، أرصا اسرى ثإف 
،^iiJ،، 3^1^هتهم والساء، الغراس قلع والعرماء المملس طلن، يم}ف الأرءس، 

شحليصيؤهزلأ حصل مص محُلأ ا-اتمر؛ وثنويه الملع، مصها ما صإو 



٤٩٧اصاسيى ةت1وا

وتملكه؛قيمته يقع محللباح الماغ، آبوا وأ0 الشفع. نع المشري هأفّتث 
نمطدلك آبى ؤإي، كالشمع. دلك، يمللئ، بحق، ملكه ل لعمم حصل لأيه 

عإر0،يمنم، مشعونه ماله عئ زلأو الشري، عق ش؟ فيه لأف ١^->^؛؛ 
خامد•ابن مول هدا عي، اثى الخم أشإة 

يمحلا عإرْ بمللث، ملكه معل لأف ١^•>^؛؛ ثه أف ثئثمل الماصى1 وهال 
بح،الخ م ايح هاقق زجع، قإذا شخ. إذا س أضلا، كاف ^-^٤^١ 

يفصلمش لاثه علته؛ محر أف احثنل بعصهم أمح، ؤإف حمة• واجي م( وأعهم، 
صاحب،محل لا أف واحتمل الصؤخ، الثوتح، بع أمته صاحبه، عذ أحدمحا به 

قفل

وم1لئة،فيه، \إإجوأ مللتاع لإد، هلم أقلس يم هإوت، غراما اقري ؤإن 
هلهم)نملتكو٥، قيمته والغرماء المثلز قتيل هنعه أبى لإل الشس، ويضمن 

\1ونلأف محب؛ صإذ زلا ^^،، هم هك، أزادُوا ثإذ ولها، كام ذلك 
بعمق ولاإيماؤْ ثيءآحر، كيلك، ردْ مع يلزمهم هلم مملوعا، امرا٥ 

انتخماق.

الأرضصاحب، أونحر اهع بئن من يع أن الأول هذا مثل أل الظاهر [ ١ ] 
أنئأحدبد لا لكن نعم، يقول• أرمحي. أؤيد أنا قال؛ فإذا بقيمته الشجر يأحد أن عل 

والبناء،الشجر من حاليه الأرض ثئوم ثقول؛ بيعت، ؤإذا تع، ؤإلأ بقيمته الشجر 
والغرماء.الفلس فهويصسبا القيجتين وما؛؛ن والبناء، الشجر وفيها وئقوم، 



اصضاهانيهمه4ابمماسبجضل ٤٩٨

دلكيمل المتمؤئ روايؤ وعل اخرؤي، مول ف الرجؤغ تمط راد ناف 
زمحلأخدة، اوح ني:نبك اقم، أنص من خفل محه ١^١؛ لأف أما؛ 

طعامه.مى المد لونتمن كإ ١^-؟^؛، له أف 
مطيلصا فيها، يغزتة ^^١، آحن نمى أنصا، وحل مى اقري ؤإن 

نتا،زبما 3إل ذكزناة، الن.ي الممصثل المس ئاحس، زو ^-^٤، الأزض 
اقلسا'ا.وأم ١^ لنةاذ ء fc jُاحم 

نحل

نإنأم،نءسثلظدافئا'ا•
محللا الماصىت قال حقوقه. كسائر بئكه، يبملل ملم له، حى الئأجتل اف 

ننعنىالملسل لأف غل؛ انه أحرى وواية فيه الخظاب؛ ابو وقال، واحده• روايه 
اخصمحل لا ك قاِل كايتب ١^ قأنهط ١^ ظق ثوجن 

نافأجلؤ، مبل حمؤ ا'نمحْاء ينثجى لا لأيه دويه؛ بناله الحالة الديون أصحايبج 
ثهمحدد نن قأثنة انت1ائه، و إثافلم إئن\ؤوك شانك4لم اكأثة، مل ذنحه لحل 

ثكونقد أمياء يدكرون خيهإسئ الفمهاء لكن الوقؤع، نادرة مائل هن،ه [ ١ ] 
ندكر،التي القواعد عل تمرينا ممكن غير يكون قد وبعضها الوقؤع، نادرة 
الأسماء.ط6 مثل فيه محمل زمن يأق فقد ير، قل• ثيء كل عل واش 

®دننقوله; صفة وليت لءإن®، جواب  ijjtكلُ ®لم ;ِءهاسق؛ قوله ]٢[ 
ي)،•لا فإنه أملس إن أنه والض؛ مؤجل؛ر 



٤٩٩ةتابالممي،س 

لكومحإل ؤدبك، فيه؛ ثاJكهلم الماو، بنص أذرك ؤإف علته• المثلس بجثالإ دين 
أحمدتممال ماله، عين وجد نإف بتتنه، يهلؤ، حمه لأل به؛ حص برنن الوجل 

ممدمبالع؛ن، يعلى حمه لأف أوالرك؛ المنح قحتار محل، أف إل موقوئا ؟كون 
■معيْكاأنثين.

وحليدوكها، إنأ ؤاف فتها، رجع ماله، عئ ئأذرك ماثا، دينه كاف لإل 
قكاف إف حقه جنس من شنطه وأحد فيه، بالمنلم صزب القنمة، مل دينه 

\ثنزأما عم يأحد أف محور ولا إليه• ودمع حقه، حنس مذ اقري ؤإلأ المال، 
أبوذاويرواْ عثرْ" إل ئلايصرلأ ثيء أنلمِفي ررمذ البي. يمول محه؛ 

•واينماجةااُ 

نحل

ووايتان:مميه موجل، ديذ وعلمته إئناف، مات لإف 
^^٠٠،جما رك ُرس الص يمول ابري؛ احتارها محل، لا إحد'امحات 

ورمحه؛إل وممل له، حن والتأجتل 
فاiراد!صح إن وأنه ٠، صعيف وأنه الحديث، هدا عل الكلام سق ]١[ 

إلصنفه إذا لأنه أحز؛ ملم إل يعني: عثرْ'ا ارإل فقولهت آحر، ملم إل مرفه لا 
مضاعفة.أصعائا باب من هذا فيكون يزيد أف ذللث، من لزم آحر ملم 

النجاران،كتاب ت محا-بم، وابن ٣(،  ٤٦٨ر؛م)محول، لا لف الباب التؤع، كتاب أبوداويت أحرجه ( ١ِ 
الحدريسعيد أي حدث من (، ٢٢)٣٨ رقم ضره، إل بمرقه فلا ثيء فا أملم من باب 



حنبلأحعدبن الإمام فتم ي ^١ ١٥١ض المميق 

محمحلأتحوهظئ،لأطهظشثامحناا'.
صتمشوا؛ذمحمبمبمثمامثئاكا;م 

•الركة يلهب وربا حمه، بتأينثر الُريم وعل الركة، ِق المحرف لئنته 
محمح،ضالآنش.سقا''•

أنهI والمنى موصول، اسم ما( ذ) له، الذي يمي؛ يالمح؛  ٠٠له ررما قوله؛ [ ١ ] 
الذيفكذللئإ للمووثة، أ-جاله عل يمي بل محل، لا فانه موجل، دين لاإمٍت، كان لو 

عليه.

موجل،دين وعليه الإنسان مايت، إذا والمثال ووايتان، فيها المسأله هذه ]٢[ 
برهنالورثة يوم، أن بقرط يل لا أنه ٠ والمذهبر روايتان، مه محل؟ لا أو محل فهل 
حل.لميوموا فان نلء، اوكفيل محزن 

الأجلفنمولث سنة إل موجلة ريال آلاف عثرة وعليه مات رجل ذلائ،ت مثال 
إليهم:بميمفانقل موجل حى مورثهم عل وجب الورثة إن إذ للورثة، حو لأنه بان(؛ 

بميلؤإما للدين، يجي محرز برهن إما الحمح، لصاحب يوموا أن بئرؤل لكن الصقة، 
الوفاءعل قادرا أي؛ مليئا؛ كون أن بثزؤل حل إذا الحي يضمن ثحص يعي؛ ملء، 

لحموق،حمظا القول هذا ؤ، لأن الصحيح؛ وهو هوالمذهس،، وهذا وقوله، وبدنه باله 
الخمع.

الحالهذه ول تحل. إدف مول: يميل. نأل ولن بزهن، ثائ لن الورثة؛ قال فإذا 
كاثلأ؟الدين قل أو الدين من شء يفل فهل الدين حل إذا 

انظر:شرحابجضَا>في)؛/^-هى.



ائتئّس^ ٧٤٤

٠ك ء م موة،ا"ص(بمين أوثومحق العريم، برصا إلا مها التصرف الوارث 
إليصرمهم مودي أملياء، قد؟كوثوف وإثم موحلا،  jis^إذ بااس مي اووهن 

ايانج(،ِفي الثد كتصوف نخإؤثإ صح دلك، مل ءإذ ا-قق، دواُت، 

ئمحؤ ل؛;لزم كك:i^، ثن ^١ الئ:ن، 
لنء اؤ نمط منها، زالأؤئق مها \مي مل الرئ نإذثبمتؤ تنيبها. 

وعليهيوق ان إنمثالهت الدين، صاحب رصي إذا إلا كاملا الدين تحل مول،ت 
الدينيوتقوا أو مليئا كفيلا يميموا أن ابوا والورثة سة إل حلة مؤ ريال، آلاف عذز6 
تركته.من الاذ آلاف عشرة ويسلم الدين تحل الحواب! مول؟ فإذا برهن 

الذيين المرق منها نحصم ت أومول كاملة، آلاف عثرة تسئم مول؛ هل لكن 
الأف؟ل والذي بعيشة تحل 

تعطوننيأنكم دام ما وءالت الدين صاحب وامحق إذا إلا كاملة تحل بل مول'. 
ذلك.محله منه، لكم أنزل فانا حالا الدين 

قضاءيلزمهم لا الورثة أن عل دليل تعال" اممه -رحمه المؤلف كلام ل [ ]١ 
عنه؛نددوا أن الورثه يلزم ولا الغريم، حي، ممهل تركة المئين تحلف لم فإذا الدين، 

أوأحيهابنه أو كاييه قوية قرابة قريبا الميت لوكان ثعم أحرى، وزر وازرة تزر لا لأنه 
وأمامال، لديم كان إذا أموالهم من عنه يددوا أن يتثغي فهنا ذلك أسته ما أو 

تحب.فلا الوجوب 



اصضاهاهمهمصالإئماسبجضل ٥٠٢

الزكاة؟من ثوو وهل قائل: قال فان 
كانواإن والأموات فمط، للأحياء الزكاة لأن الزكاة؛ من يوق لا فالخواب: 

إتلافهايريدون أخدوها كانوا ؤإن عنهم، اش أدى أداءها يريدون الناس أموال أحدوا 
افُ«ُُأنكث أحدهاثري٩^١ »_ الض  JUكا للإحة أهلا فليسوا 

الزكاةس يقفى لا أنه عل العياء إحماع حش العلم أهل بعض أن لهذا ؤيدل 
وعلجناير إليه مدم ه الني كان وأبما للأحياء، هي إنا الزكاة لأن ميت؛ عل دين 

صارالغنائم وكون عليه اش أفاء لثا لكن الزكاة، من يوقيها لا فكان ديون،  ١٦٢أصحا
تحهيهاهئص١٢ا.

الغرماءلبقي الأموات، عن الديون قضاء يعني• اياب، ا هن• لوقيح أبقا• ومول 
كانفإذا السائمة، الدفاتر عن ينمون سوف الناس لأن ثيء؛ لهم تحصل لا الأحياء 
منثيء لهم تحصل لا الأحياء من المماء محمى الزكوات من مقوما ديون عليهم 
الزكاة.

فمط،ذشه براءة بدللث، تحصل فانا المت عن الدين قصنا إذا أيصا: ومول 
والثانية:ذننه، قضاء الأول: فائد-ان: بدلك حقل ام عن الدس قصنا إذا لكن 

الغرماء.أمام الدل س وملأت، وجهه ماء حمط 

رنمأوإتلافها، أداءها يريد الناس أموال أحد عن باب الاستقراض، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
رظ^بمنن.هريرة أب س (، ٢٣٨٧)

عن(، ٢٢٨٩)رنم حاز، رحل عل الت دين أحال إن باب الخوانة، كتاب الممحاري: أحرجه )٢( 
رْم^,عنئ.الأكؤع بن سالمة حديث، 



٥٠٢كت1بامم،س 

باغامحع، أبى و1ذ جار• مبجا، أن الركة عثر مذ الديذ الورة ص نإذ 
مسمنجل، ديذ وعليه اقلس مات نإف الديذ• به يش ما الركه مذ الحاكم 
دقخذ ذبك أنزا لإذ الزكة، اه أضخاب اخص لائزم، الززئ 

ه:نيإلإنئاطيح.

فضل

موثة،ثنزمة من زمنية يمزيته يفي وهودوفب اقلس، عق حجر تإدا 
خايهإلإّي.ئذلإفئ

ثئزمةمذ وعل علته أنفق كنت،، يا ؟كذ لب وإذ مابه. من 'Sثنناها يموسه، 
 ،JلهاثموUبمأبم،لإبمنمموُل((ئؤمح٠ن^

ثممةعل مسه يقمه مدم ؛^١ كالزو-حة. ^، ثممتة ثكون من يعولة من ؤق 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • نائرالديون،• عل مديئها وجن، الروحة، 

أحياءعزماء يوجد لا أنه لوفرض نعم لكن هدا، إل هدا عن يعدل( أن يبني فلا 
لأنعندي؛ يمل من ذلك ي ما عل الأموامت، دين ق بإحراجها القول يتوجه فقد 

كاهل.باقية الزكاة أصناف 

ءلمئبجمذتن؟كان إذا صفيمكة 
يتعلقلم الدين لأن التركة؛ عمن ق اشزفخ لهم بل يمنعون، لا فالخواب; 

لهمليس فإمم كالمرهون امكة بعتن ماثعلق أما افن،، ذمة ق هو بل التركة، 
فيه.، التصزف



حنبلاحمدبق الإمام ص |في الك1ي على الممق  ٥٠٤

منآكد لأف أول؛ \حآ ثممه اماه1، دسه عق مدم اتت محهيز زلأو 
^١؛.١ء 

إنت يقول العلم أهل بعض لأن الحنابلة؛ عند صده أن اافلاهر اااما5ااا ]ا[قولهت 
لهونمثل واصح، الفصل وهذا التجهيز، مونة عل مقدم الزكة بعين المتعلق الدين 

كنبله كان إن ثم ماله، ق التصوف، من يمع فإنه الإنسان عل حجر إذا فنقول! 
كنب،له يكن لم ؤإن للغرماء، ماله ؤيبمى هوالمهللوب فهدا عياله ونفقة بنمقته يفي 

عياله.ومونة بمونته يقوم ما فيه عاليه حجر الذي ماله من يعطى أن وجم، 
واسيل، معول" بمي نم بنقسالث، ااار1وأ بقوله لهذا الولفح واستدل 

إنهقلنا! فلو معسزا، كان إذا الزوج عل دسا ثكون الزوجة نمقة وهوأن بتعليل أيصا 
فتقدم.عليه الديون فتراكم لزوجته دين لرمه عليها• يتفق لا 

أماالمرسل، الدين ، ^١٧ومراده امئا، ديته عل يقدم اليت، نحهيز أيصا وذكر 
أردناإذا  ٠١٥١٥١١٠قوله! أويقال! خلاف،. ففيه ذللث، أتنه ما أو رنن فيه الذي الدين 

الحاJلة.فمهاء بجن اتفاقا فالمراد نعمم أن 
أنعل دليل الميت،® حزمة من آئ• ■>نقةث لأن أول؛ الحق ارهنسه قوله! وق 

الدينقضاء بائح لأسد الباب، فتحنا لو لأننا تحوز؛ لا الزكاة من النت، دين قضاء 
الأفالناس لكان الزكاة. من الين، دين يقصى أن تحوز إنه قلنا! ولو الأحياء، عن 

ويميزكواتمم من يقفوتبا ئم وأجاّادهم آبائهم وديون القلءيمة دفاترهم يراجعون 
مابما.هذا ذكرنا وقد قضاء، بغر الأحياء 

وملم؛(، ١٤٢٦)رقم غنى، نلهر عن إلا صدقة لا باب الزكاة، كتاب البخاري؛ ينحوْ حرجه أا 
ظ^بمئ.هريرة أبير حديث، عن (، ١٠٤٢)رقم للناس، ايسالة كراهة واو_، الزكاة، كتاب، 



٥٠٥كتاباصاإيس 

ظوآولأيت محزاة، خنزا لأم منأئارُه؛ ثؤمحُ تذظزئة نثئ زممي؛ 

؛Ls^،jfكنوتم وتجب أقاويه. مثة من  jSIلأي زوجته؛ ثممة وكدبك 
\0ءلوِئِلألإيخ

اليتدين قفاء أي! يجوز؛ لا ذلك أن عل ثدل أوجه أوأربعة ثلاثة فيه وهولنات 
عنه.افن ذنن لكفي أخد بمج أن 1ز فلا التق أثا الزكاة، من 

نظر؛فيه ثثكهلم« إذا علثه عمموا ثلدلك عراة، ررلأمحم تس قوله [ ]١ 
وأمهوأحيه وحاله كعئه أقاربه من لا محارمه من كان من إلا بالملاك، عليه يعتق لا لأنه 

أنله لحان امرأة أنه قدر لو لأنه عليه؛ يعتق لم مإكه لو عمه ابن لكن وبنته، وابنه وأبيه 
نفقتهم.يلزمه من لا اشمحارم هإ بالملك يعممون الذين أن والمهم يتزوجها، 

الشخص؟عل نفقته ئلزم الن،ي ق هوالضابهل ما قائلت قال فان 
هد'للث مثثر آلزافيث يجوو تبمادةوةiتاقت قال الكريم هوالقرآن الضابهل فالحواب! 

المتفقوهوغنى معروفة بنرومحل لكن نمقته، فعليه شخصا يرُئ، من فكل لالقرْ؛'م'مآ[. 
عليه.المنفق وحاجة 

ثلزمهص صر له قريب وهناك ماله زكاة ان إنعند كان إذا ؛ ٠٢١٥قال فإن 
منيعطئه أن له فهل القرب، هذا عل الإنفاق يمتهلح لا الزكاة محا-مج لكن نفقته، 

الزكاة؟

سواءزكاته إليه ;يقع أن فله عليه الإنفاق بمتظع لا كان إذا نتب، فالحواب: 
حاشية.أو أمحلا أو له فرعا القرب، هدا كان 



جمأنمحمحإ.لإنلككلأتان
علالمصل وئ1 ثهم، كنوْ لهم وافزي بمش ثه، كنوة مذ أرلإ 

ال>ناءااا.

ويئذالحئ، كنوْ ءرى يئري لاثه ماله؛ مذ كئذ يئ منهم مات ؤإذ 
قفل١^١,^" لأف واحد؛ لولبا ق تكس أف ويشل كني؛• أواب لاثة ثل 
َ»وََُْْ 

•ع، لسسه^تى 

\مجك مئة، د لا لأنث ئكثاثا؛ هذ لث غز لا ش ئاثة زلاباغ 
كلها،بمن ؤإلأ امكذ إف مئها الماصل بتع بعضها ؟تحثه وامعئ، كايت لإل 

دلاكلأف منكذ؛ ثه انتوجز منكن، ثه ؟كذ لم ؤإل ثه• منكذ له واسري 
صبمش لا ١^^، نج زلا ص ء \ظ ثثئَ ِم1ث، د لا ِثما 

ووجدوها،-يا أمحلس الثاس، أموال أعياذ ؤييابه وحادمه منكته كاف نإف خدمته. 
منعترها.ثكاستاأهوى يالعتن، حمويهمثعكتا للحتر، ملهمأحدها؛ 

ئه،اسرامحا ما دانتدال حائم، ولا منكذ، له ؟كذ لم مذ أف ويشل 
الرماء،..............بأموال لأمئا وحادمه؛ منكنه أذ؛؛4؛ الدين بدللئ، وأهلس 
ماعنها ؤيغيي للركوب بماجها محيارة مثلا عنده كان لو مول! وكل«لك [ ١ ] 

الرماء،حق إل يضاف الزائد ؤيكون باهل له ويشرى الثارة هده تباع فإنه دونها 
قسمكن أن ؤيمكن مليوئا، ملأ سماوي يكنه بتا له أن قرصن لو البيتؤ وكدللط 

بيمنله ؤيشارى مليوئا، بماوي الدي الببتا يبيع فإنه الما مثه خمى ياوي بيّ-ج 
كؤ>ر\ء.ألمح مثة خمس ويوهر ألقط مئة بحنى 



٥٠٧ممباصسس 

ذبكانتدلإظ:محلخ j ايلإساّ ثثحثاُ-، 

نحل

Iوجهان صه غزنائه، J؛J( ماله قمم ؤإدا 

،Jiiiحفظ أجله مذ علته حجر الدي المش لأل عنث؛ الخجر يزول أحدمحات 
تيه.لزوال الحجر؛ ثزول دلك، وال وقد 

محبتمح.م،لأ:زول
كالحجرهواص.به، إلا 

ظيفعزماء ثّازك ثاسا، عل؛ه حجر ثم ديوف، قنزمته عنة الحجر يك، ^١ 
ي،ظ الاكين أف ؛لا ١^، ج عنماءَ الأم 

لثويجمح بمربوف 

الخادمبش يعلق لا الحال هده ق الغريم حى لأن ضعيف؛ الاحتإل هدا [ ١ ] 
فالأصلثعلم لم إذا أما لخيلته، يهلعا سعه أن فلنا متبمحيل أنه علمنا لو لكن الممكن، أو 
محرم.ماله أن 



ص|ضاه1نيمصاسمماسبجءتبل ٥٠٨

،بار«محب ٩
*٥*

rَُُ م ءَ.ْ  اممهلمول ونمه؛ وحنون، صعر، أمووت كلأية مجه جم( الإئنان هل محجر 
هأتلاثم ةده٠واإقإم رئيا !^،؛ ٥١٠هأ آلثمخح بلمأ ^؟^١ ؤةثاوأآتئثأئ، ثعال؛ 

]التاء;![.

١^؛^^ ١٠٦٠٤^يومأ وموله: الأني، لإل إليهم سلم لا ١^ عل مدل 
لاداء:ْاالآثةلأا.

علتهم•صرر وفته أموالهم، صاع إل محي المحرف ل إطلامهم زلألأ 
بجاقدم الضر، ثل ولإئ لأبجا _، الين  ١ju^ ئظ 

الأب،ملأَةاهح

بثرةأشياء يعطوهم ُأن احثروهم يض،ت ؤُأنلدأآتقث4؛ تعال: قوله ]١[ 
لا.أو للتمؤ؛-، أهل أنم يعرفوا حتى ؤبمرون يعون 

العروق.البمؤغ ه؛ثعض: آلثهخ ^^^١قرأ تعال: وقوله 
ُؤةديلأءمرفدا منهم أبقرتم يعهم،: رئيا4؛ يغثم ءامم ءذ تعال؛ وقوله 

عنهم.زال الخير لأن 4؛ أتلاثم 
نجبأنه إل إشارة أموالهم. بمل: لم الثع،لأآمثتؤم4 يدرأ 4ولأ تعال: وقوله 

حافظواأموالكم عل محاففلون فكإ يحني: كإله؛ ينده الذي الثميه مال الإنسان يعثر أن 
الMتمهاء.توتوها ولا أيصا، أموالهم عل 



٥٠٩ةتاوااصاس)بمباسم( 

P لأف^؛ ٥٠١نأ اص، ق وكه محاشه َلأثثج وصيبمدة؛
بلمويز؛ولاثقئ اذئك؛ح• لإئلأأن، هثتث نمطت، محي ١^١^ جهة مذ 
\هإع°هم غ0 عو اسة، وصن مذائب زنن ، ٠١محل  Jiiiلأو 

الماسيإل لإبإو\ لألِفي خلاف،؛ بلا العداله، ازلأية بون ثرط ؤمذ 
الثفها٢لإل كممويضها هز، قلم قاله، لصيتنا 

ووصيه،الأُب سوى القصز هؤلاء يل هل بمي• خلاف، فيها الماله هذه [ ١ ت 
أولا؟سنفيخمها ههلJمالوتاما 

الأمانةمنه علم إذا الأموال، يل هؤلاء ءاَ أن والصحيح حلاف، فيه الحوام-،ت 
يقول،وصي ولا بأُتإ ليس الذي للمريب مول القولنز بحم، وجعا التحرق، وحس 

هدامال، ل;زلٍه المنلأن ا؟ثق ولأم فإذا الولاية. منه واْلي، الحاكم له: 
القاصر.

التا؟أنرباء غم من يكون أن يكن هل والوصي قائل؛ قال فإن 
كفايةأقاربه من ليس الذي الرجل هن*ا من نجد قد مملا الأب، لأن ننم؛ قال• 

أمعأنه ثنى تن ولا أولادْ عف يوق أن يريد أحدا أظن ولا أقاربه من أكؤ وأمانة 
وأصاني.

والثفيه،الصغثروالمجنون همثلاثة: لمصلحتهم علميهم محجر الذين ]٢آإدن 
،صنفيهلأمحاشjففيمالهإذاأثiajاوالغ باثههنا:وازاد 
نحبفإنه عاقلا بالعا كان ؤإن وهدا ذلك، أشبه أوما النارية بالألعاب شيده ذهبه 



^قاضاه1ممصاسممأسبجضل ٥١٠

نحل

والتم؛عاتوالهته لكلعتق فته، له حظ لا يإ ماله ق التصؤف لوث وثل 
[،١ ]الأس1م:'اآه ه تنس يآ إؤ إلا أليوّ ماد يثربوأ ؤدبُ ثعال• اممه لمول والمحاباة؛ 

piثذْإضزات، زو )اك( من إصزان« زلا ءز ررلأ همحمحصمُ: زقزله 

يكونزكيله لأن زكيلمه؛ مل؛ ولم الحاكم أو وصيه أو الأب إما والزلأ عليه، الحجر 
وصييمثلا؛ الأب يقول بأن المرن يعد يكون والوصي فيه، إشكال ولا لحياة ال 

ملأن.أولادي عل 

أ>?نئيئث.أحمد الإمام رواه أنه يعني! المنمداء؛ ررمن قوله؛ ؛1 ١ ت 
تحوز.لا أنه واصح هدا ررالحاواة،ا قوله! 

المي.مال من يعتق تحوزأن لا أنه أي؛ *العتق® وقوله؛ 

وثواب.أخر فيها والصدقة ثواب، وفيه الحر فيه العتق قائل؛ ئال فإذا 
لذلك.أهلا ليس الأف والمالك المالك، مر من تحوز لا هذا لكن ئنا: 

المال.ي أحنن يمي؛ ل ءلأ.أبجر أأبجءّ مال ؛_؟ ^^٠ مهقل؛ وقوله 
الصزر،فيه مقصود المزار أن بينهعا المرق إصرار" دلا صرد لا ٠٠وقوله؛ 

الفرقلكن أيصا، ؤيرح الفرار، ولحرم الفرد رفع فيجب فد بلا حاصل والفرد 

رقمجاره، يفر ما حقه ق بني من باب الأحكام، كتاب ماجه; وابن (، ٣١٣/١)أحمد أحرجه )١( 
ماس؛مبمنمحا.ابن حديثح س (، ٢٣٤)١ 



٥١١كتإباص،س)بباسم( 

غث Ijtقى نبماممم\ك: ^ عيا؛ كاف إذ ناي من :اكل زلا 
صما'كان ثعال!اممه لمول حاو؛ مقتنا كال مإف لالاءت٦[. ه هؤتمفن 

مأز أيزنه، من الأص;ن أم إلا ل4ُ زثيز ]اس:أ[، أمحف4  'ص
أ.فيها ويمدا ما إلا يملك، ملم معا، والخايمة باسل يشمة كمايته؛ 

•فهوصرو مصي وبغثر صراو، فهو بمصي غثره أصر من أف محنها 
غثره؟م، دينه بجل أن له هل عليه اشمحجور قائلت مال فإن 

ذكلاتي؛ءاتلهلأضزلأشأومح.
قالوابجآثئ والفقهاء i تعال: اش غال فقد فقثزا كان إذا [ ١ ] 

ريالمئتا وأقله الشهر ل رال ئة الألجرة أن قدزu فإذا الأقل، أو الألجرة ْن الأقل له 
الأيةظاهر لكن ؤنال، مئة إلا له فليس بالعكس هدرنا ؤإذا ينال مئة إلا له فليس 

زادضأيرته؛لقوله:ساصه،ممهلأمف
الثناهزهوالأزل.فيالأكل،وهانا 
عدهوؤآ هذا بل محقا، ا أحم ليس هدا أن اشحض الأجر وين بينه والمزق، 

نمصأو الأجرة عل زاد مواء بالعروق الأكل فستحى القيه بعال عناية وعنده شفقة 
يستحقلا أنه الممهاء ذكره وما الأية، ظاهر مق فهنا أكثز، الأجرة لوكانت، لكن عنها، 
باثروف.الأكل عل الزاني 

إذالكن القاصر، مال من بالمعروف يأكل أن له إنه ملنا: الوئ• مائل• قال فإن 
ذلك؟ق معه يدحلون فهل عائلة للوئ كان 

مونته.ثلزمه من دون فمط هوبالعروق ياكل فالخوابؤ: 



اصضاه1نينيصالإئمأسبجضو ٥١٢

لكلؤإل ولدْ، مال من يأحد ال ثه لأل عليه؛ ء مي ^ ٨٥أتا، كال إل يم 
عير0ءفيهرواسال:

يلزنهللخاخه، انتاخه لأن أين، أكلة!^١ نا لأ>و شن إخدامحا: 
ءنف1كاكيار

زلأنئعزصا، يكز زلي اشَممادأنن^1^، لأف ه؛ ي لا زاكاته: 
jdlمزتت كرزق ملإة،دللمشنة، حق الأكل أجٍزثة 

زأئكن\ولأ و إدزظءَ ١^^أنمقثئ، نال ختط كاذ ^١ 
عنيعال! اممي أمنيه؛ له حترا إئرادْ كاف نإف حلطة، لأدم، اق 

تاوأرة:'آمآ[اآ'.ه محايئلوهز 

صعيف؛أكله ما يزد أيثز إذا بأنه والقول حدا، صعيفة الرواية هاذْ [ ١ ت 
الإباحة.زيه عل أنه:أكل صرمحة الأية لأن 

او؟ل ألئ يكون كيف اه ق >رتكدلألئ قوله: ]٢[ 

لينا.صار بعض عل يعفه أردمت إذا ا-قتز لأن نعم؛ مول؛ 
واحدإدام ق حيا اقز خلط إذا فيا هزا الأذم« ق ارزأئكن زحمذآثئ: وقوله 

له.فهوأمكن 

هلإ-ءنتؤم محاإْلوهم نإن حر لم ءصج ه يقول: اممه إن مول: حال كل وعل 
لهم.هوصلاح فيا ثجيد نوف فإننا لنا إخوايا لكنوا ؤإذا 

الدعلمحص)؛/بام.)ا(اظر: 



٥١٣ممساصاإي|سرطباسو( 

قفل

محئجرخاهبجها ول ررس ظ'' البئ. أف ووي لها بناله؛ سجت أف زلة 
ممتةق5ول ؛ ٧^٠٠٠٢أحظ ^ ٠٥الرمذي؛ رزا٥ الصدهه١١ ثأؤله حص بركه ولا 
بخرنلثلأ الناصع ِفي إلا يتجر ولا ماله• j البائ بجعل ككا ربحه، مذ 

يعقدمعأف لة وليس بعمي•، الصاربإماينثحى لأف للشم؛ كلمة والربح ب،اله، 
ا.جارا به، لة يقارب بنن اغطاه لإل بنمسه. مسه 

أومباح؟واجب هدا هل لكن اليتيم، بإل يتجر أن له [ ١ ت 
المملحةراى إذا إنه قائل• يقول فمن■ الوجوب وأما مباح، أنه الأصل ثقول! 

يكونمد عمل الأثمار لأن نجب؛ لا إنه قائل• يقول وقد علميه، وجب به لأثمار اق 
إنهأشياء، عليه ؤيرثب يربح، لا أو يريح هل هم• الإنسان ينحق ومحي شامحا 

يكون؟لمن الربح مول؛ يم به. الأثمار من يمع لا 
مقاربا.لوكنت كإ الريح نصم، وآحد يه أير أنا فلوقال؛ هولليتيم، الخواب،؛ 

هل'اق رأى إذا بأس فلا مضاربة ضره لوأعهتاه لكن وئ، لأنه تحوز؛ ب فالخواب؛ 
مصالحة.

ئفارثة؟تحته تن هوبال باجر أن لزئ ليس إنه نما؛ لأذا قائل: قال فإن 
فه،وكلإنانزكيلأونلأأوناظرلأ؛خنأنلأنه محالحوان: 

لأنأمينا؛ كان ؤإن حتى عامة، قاعدة وهاوه عليه، هووكيل الذي  iJij-ه نفيعامل 
الأمن.غن الأمن 



اسقضاهاهميح4الإئماسبجضل ٥١٤

الخطاببن عمر أف جدة، ص أمحي عن روى الرحمن عبي بن العلاء لأف 
للحظ،طلبا مسه؛ مال لب الإسان يهعأة دللئ، نأخمأ ممحاريه. يتم مال أعطاه 

ئميحتة،فيه فيإ ثاتثة اظ لأو عاثه؛ آلوئ واممة ما الربح من ؤللمفارب 
ماله.لب له كفعله مجاز، مصلحته، من وهذا 

قفل

ويتمىالمصل منه كئصل قيه، الخظ لأل العمار؛ له يشري أذ ومحوز 
الئراة•معنى لب لأيه بجيه؛ أف وله عررا، وأمل التجارة، مى مهوأحظ الأصل، 

أنهُزالئحتح ١؛^^. عئد الأيئ تف؛ ثالط^ن، يالأيئ ؤحته أضخاتا: يال 
صررمحمل محور ولا صررا• وأض أحظ لاثئ بمح■؛؛ م ءادْ ب؛ جرت بقا محي 

^لأ:غدأبجبمزثالشقئةااا.

مهلنجارة ا،لوروث بالمال وعمل الورثة ألخد هو الزلأ كان إذا مار: مال وإن 
التجارة؟هذه ربح من يصيب له 

اشنق،فاله ا،لال من الأمن، مثلا له كان فإذا شل، يصييه ريح له نعم، ءالخواب،ت 

الأملبملم والئن؛ بالأجر رردمحه قالوا: لأتبمم عجمة؛ ملاحفلة هذه [ ١ ت 
هوا،لويق ماله ما لكن الأجر، لبن سلمم بعد محا نقض إذا أنه أي: ائأدامه،ا؛ عند 

يبنونلا الناس والآ0 ذللئ،، أوبغير بالأجر مواء العادة به جرت يسه؛عا أنه المحح 
وصات.حديد من وهو -)اللح( يبنون؛بل بالأجر، 



٥١٥ةتادااصاس)بمباسر( 

بؤ،الحاصل الحظ قويت مذ فته ة حاجة؛ لعثر عماوة بح لحور ولا 
ش،أنغظستا:لأمحوزألأباخةإقسأنص 

٥^١لكل إدا ينة للنصي أف والتصوص محإ لكلثلث ثثنؤ، ِفي ممتة لزثادة 

علهلئ أن ثه، عئه لا م و ص ئدا؛ لثر ل:تيه اط فوذ نمد 
أحد۶؛^ثنئئ عمازان، أو؟قول!ه ^4، ثكثئ نا ُئثنه نسري ميعة سترم، 

•تمذين لتقده وجه فلا الاثم، بمن 

قفل

قافأف خ ظه، إلا ترنحه زلا باخة، إلا لكله ثودغ أن قوز زلا 
يأمنلملء إلا مرضه ولا كاملا. تنتزيه مقرصه سمائه، مصاثه أن هلاكه، 
^١٥^ل حاJ يأخذ، ثم زإل ثه، انيثاها وهنا يالعزنحي ؤيآحد مط1ه. او جحده 
ثكفبه، لإاي لأنة اكامزة ثة ؟قذ لإ ١^ ١^ أزاد ؤإن كلامه، 
١^^٢'.مضمول،خلأف لأيه ؤالمزءسأنل؛ أمينا، يودعه أن ترصه 

أولغبملةلحاجة إلا بيعه لا أننا بلازم فليس هوالصحح، ايصوص وهذا [ ١ ] 
•مثلأ الثلث، عل زائدا يكن لم ؤإل منه، آحرأحظ عقارا تثزي بيعه يرى قد كثثرة 

آمنيكون فالمزض الأحر، من أوس أحدهما يكون قد والقرض الزديعة ت٢[ 
يفممرأن وهي أخرى آفة فيه لكن المقرض، ذمة ق يثت لأنه يتلف؛ أو يزق أن من 
■ذلك أشبه ط أو ياطل أو 



لأسقضاه1ضهمصالإئماسنيص ٥١٦

قفل

يمثليعتمه أو ،، UjL^jأف مثل فيه، )لحفل مال، عل وعتقه وقتقه كتابة وله 
قيمته؛بمئل دلك محوو ولا كالبيع، فيها للحظ كجور معاوصه، لأما قيمته؛ 

أفثنل للحظ، عوض بم اللج، جوار بموجة ابوبم' يال، فته• حظ لا لأيه 
ئفزدة^^^مابجاي،لآشاوىبمامحا 

محتمعتينقيمتهنا مئل ١^١٥^ قيمة فتثاوي مئتم، 

بقلأو افتثر سواء الوئغ أن جهة من آمن لكنها لات1مح، ■ءو°>وة الوديعة وأما 
أوالايدلغ.القرض أصلح ^ نظر فنقول: هذا وعل باقية. هي غنتا 

أوايدلع؟هومرض فهل ذللث، أشبه وما البنوك ي وصعها وأما 
ليوؤع الذي لأن فهوغلهل.؛ ليداعا يسمونه الناس كان ؤإن هويرض الخراب: 

ويضمنهاويثري  ١٢ؤيح صندوقه ل الدراهم هذه يفع اأمرفح أن يحلم البنوك 
يتفقهاأن للمويع أذن إذا العلياء قال ولهذا المزض؛ حقيقة وهذا لصاحبها 

محزض.فهذا 

فيهكان إذا إلا مال عل أويعتقه يكاتبه أن محور لا إنه ;حم،آثه: الولف يقول [ ١ ] 
جواز'ربمويه : ^٥١٥أبوبكر وذكر مشن، عل ويعتقه مثة يساوي يكون بأن حفل 

.للحفل٠، عوض ثر العثق 

إحداهماوتساوي اجت،اءه،ا، لأجل مئة؛ ساؤيان وابنتها حائية يكر: ما ومثاله: 
وبنتهاجارية عندْ أنه والمعنى: محتؤعمن، ءيمته،ا مثل الباقية قيمة فثاوي ممن، مفندة 



٥١٧ةتاباصاسربمباسما 

قفل

لعال؛اممه لمول إقاو؛ ولا إنزاف عتر مذ ب1لموف مثله ممه عش وينفى 
شراأكتسا ِفي ومعده ]الفرىن:م\ا■[، ه ينؤيأ ؤأثر اثضغأ[ ثم أئمإ إدآ آمم؛بمث ؤؤ 

•ممته محرى نجرى العامة، مصالحه مذ لاثة ا-مده؛ ويودي الحاكم، إدن 
يومِفي عش _ llJثومعه فيه لأف مومزا؛ كاو إل الأص>يه ثه ويشري 

دبكعادته بمذ الثياب رقع جرى نجرى بملبه، ويطتيبا نيا، العادة جرت 
يريدلا الشري لأن أحدت؛يثجزلأ واحدة ؛؛ Ljلو لكن بمثة، أحذا حميعا باعه،ا لو 
بمئة؛أمتتن من إل أحب بيمن واحدة أمة قثمول• واجدة أمة يريد إماء تجمع أن 

هنافيقول• عليه، أهون بيشتن واحدة وأمة وتعب نممة عليه س؟ون بمئة أمتثن لأن 
أني.عتقها لأن محايا؛ يعتقها أن تجوز 

لمه.أي: مسه، لحظ عليه الحجور ق هنا الكلام [ ١ ت 
يمزحكبثر ثيء الأصحية أن مابما عزفهم ق الأصحيه،، له وتشري ١١فوله! 

يايونلا الصغار الأف عهدنا ق لكن له، صحي إذا يفتح الثمنه أو والنجم به، الناس 
حتىاليت، عن إلا يضحى لا أنه مدة قبل الناس عادة جرت بل ب،ا، تيتمون ولا -يا، 
يضحىلا أنه يعني كأنه أنن،. لم أنا قالت محذ؟ أن ثريد لأحدهم: قيل إذا إنه 
لأنخاطئ؛ اعتقاد لأنه شاك؛ ولا زال قد ف— —والحمد هذا لكن الأموات، عن إلا 

الأحياء.عن هي الأصحثة أصل 
وماتوأبناؤه، بناته ماثت فمد ابدا، افلست عن صحى أنه و. الئي عن رد ولم 

منهم.لأحد صحى ما ذللثح ومع )يقؤغظتئ,( حمزة عمه وامنشهد .ؤ•! روحتان له 



^قضاهاهمنيصالإئماح4دبجءنبل ٥١٨

نحل

يلوبىديك ولتس ئمهته، إةث1ل علتؤ، بجم عم لامه محايؤ؛ مالؤ بع ييلأيبج 
بيهابجذ/كهاالم

نخل

أمي؛ الثئريق ®ي؛ الحديث؛ ي جاء ولهدا للحي؛ هي إنا والأصحية 
للمت.الأصحثة نمخ لا قال: ض الثناء ْن محاك أن عل «را'، هلض 

علمبناها العبادات لأن ثصح؛ لا ،؛ Jlsبل مشروعة، غثر إما يقوله؛ يكثف ولم 
المسن،عن وردت الصدقة أن عل الصدقة. عل وقيامها قالوات يرد، ولم التوقيف، 

مصالحةمحض اض إل التقث'..، مع حا يقصد الصدقة لأن محاله؛ غيرِ ق قياس هو 
بالدخ.اف إل ١^^، فيها ثيء فاهئ الأضحثة وأما الشر، 

شيئاعلميه هووؤأ الذي ولده مال، من يشري أن أراد الأب، لوأن المعنى؛ آ ١ ت 
فلا.ذك بمنل أن أو\لنط ررالقاصى« الحاكم لوأراد لكن بدك، بأمل فلا 

نبينة■حاويث، من (، ١١٤١)رقم التشريق، أيام صوم تحريم باب الصيام، كتاب ت ملم احرجه ( ١ ) 
رْققئبمنئ.الهل.ل 



٥١٩ةتاباص|سربمباتجر( 

الأصل.مدعي هوو الثوJ ثكاو فيه، أمينا الوصي ليس محنا احتلما ويد 
فضل

حكمعم مى عنهنا ا-اثجئ اماك وومّدا، الجنون، وعمل الص؛ئر، ؤإ ^١ 
وألأغخ محولذا:محأم،ثَلأ:سموذزلأشركنو 

ِلأثثخ(المجنوف؛ علتهم ؤقسنا تااناء:ا■[، ^ أمؤثم ةذةوا'إي ^١ تنم ^؛؛ ١٠
م.

أستاء1ثلاثة أحد للعلام والبلؤغ 
آنئاذمالإ آلادنل بج ^^١١ تناد: ؛ ٧٥١ايئ؛ إئزاو أحدها؛ 

حىالصبي عن الملم رررمحغ ٠^^^^؛ المد وئوي ؛!، ٥٩]^:4 ئكتثدرأ 
داود.ايو رواْ يقلم" 

السد■عل ررعرصت قاد: عمن ابن روى ثنا سنه؛ عئزه حمل كناو واكاوأ: 
ثمذئظوهث1دائم

نيةقأخازيى<<ققه.
يال:القزظئر عطية روى لنا المل؛ حوو الحثن الشعر إئبات واكالن،ت 

ينظرأف اممه رمول قامز دث\5واِئ، قزيطه، يوم ايله رسول عل ررعرصت 
زواهدالدرية٠ا وألخمق ش نحلوا أثث،، نجدوف يلم نظروا أثئ؟ هل إل 

صحح.حنن حديث، وئال: والممدي، ماجه وابن والثسائي ابوداود 
بلوعالكال والأئم_،، !^ ١١فيه يستؤي عالتا البلؤغ يلازمة حارج زلاؤئ 
كالإختلأم.



حنبلاح«دبى الإمام ص ي الئام على اص،يق 

اممه:٠رسول لمول ا-لإص؛ شئم(ت وريد الثلاثة، نأذ0 ا-إقارية وبئؤغ 
نلإيحس. حدث وهاوت وواه بحمار" إلا حائض صلأْ اف بمل رالأ 

المى•ثى إلا ؟كوف لا لأيه الحمل؛ واكاقر• المى• أفجه عالتا، البليغ يلازم حايج 
بحملها.ح٤منا حبن دثلوغها حكننا المزأة، ولدت قإدا 

١^١وجردج ائرأْ ذف°مو بلوغه، عل علم ثحبمة مشكلا حش كال لإل 
الرجلوئ الريل، مى الحئص لأف ريلا؛ ركونه بلوغه، عل علم دي مى 

يناأزاةشيJأنمر١؛.

إنلكن رائدة، حلمة من يكوف أف يواز بل"يل؛ دإلّإ ليس المائي* ويال، 
ا.حاصتاا ممد اصاة كاJت o\jممدأمش، ريلا لأيهإفكاف ئمدلإ؛ اجثمعا، 

الريل"رربن ت قوله لس مستحيل" الريل من الخمن ارلأن ^٥١^: قوله [ ١ ل 
وميمستحيل، الرحل من الحمى لأن ت والمعنى تتميم، لا هذا لأن وارحتص(ا، حمنا 

حرجفإذا أش، وآله ذكر آله له الذي الحش ل الكلام وهذا مستحيل، المرأة من الريل 
•امراه ثمكون ان ستجيل فه^،ا يكره من متى 

لأنكذلك، ليس والأص الثلوغ، علأuت س امحل ذح \ؤو حم ]٢[ 
Iأربعة ا،زأة ق البلمؤخ علامات 

سنه.عشرة خمس ثمام الأول؛ 
العانة.وعنيأ الشعر؛ إنبات واكان؛ 

بشهوة.الإ إنزال والثالث: 
الح؛ص•والرابع؛ 



٥٢١ساصي،سلبمساسر( 

فضل

للأية؛وبلوغه؛ برسيم الخم عنة يتمك أيه ِفي والاش الدكئ وينتوي 
اويل.مأيهت ١^، وش |حو ا1ن|ة زلأة 

عأزمؤجصعاموو:تي
الماصى؛قمال يووج لم لإو رْ.عثئ. عمن ض ووى ذبك لأو الروج؛ 

Iji  بلئجاوااُ•وبزرت عشن، إدا مالها اي يديم

نحز

ءاممؤؤ0 ثعال؛ موله ماوِق عباس ابن لأف اآال؛ الصلأ'حتي و\لم؛ةنو 
ماله،لحمظ علته الخم أموالهم، ق إصلاحا ئاوت [، LJI،:1]ه رئيا تتم 

يرح-الم الث>ند، بعد طزأ لو ئئز المس زلالا كالعدل. بإصلاحه، ثزوو 
كثراءمالؤ، ثلف يويرِق فنقه كاف قإل \رأذيو.( مى ينغ هلم الخم، 
جلها٢ا.شد لأنه دل4قبم؛ زالمحار، الغناء وذقِفي الحم 

ببلوغهانحكم وليلك اهمخ؛ به محصل وليس الهمغ عل دليل فهو الحنل وأثا 
البلؤخ،عل علامة فالخمل إنرالا، عن إلا محمل أن يمكن لا لأنه الحمل؛ نشأ نئد 

^١^.وليس 
مالها.إليها يدير رشيدة وهي ؛لعت، إذاأما الأول، الصواب [ ]١ 

الدين،ق الصلاح لا المال ق هوالصلاح والثفد المال. أي; ارودءعه<ا؛ قوله! ]٢[ 
فهورشيد.أوكافر فهورشيد، فنقه ق أمواله يصرف لا لكنه فاسق أنه فلوفرض 



سقضاهافيمصالإئماسبجضل ٥٢٢

نحل

تالناء:ا"[.آتنسه ُؤءابماوأ ثعال• النب لمول باحتاؤْ؛ رفده يعزف ؤإيإ 
أقالهمفتها ينحرف اش التصزمات مويص و\يوئإ: \-ن3ر/>وإ. يش: 
انفجارمن البنت، خ إل موص ما اوأة إل وموص أوقابة• بجارة مذ إثهم، 

'.^؛١١زالإنمحفاء زالقطن، القان شزاء زتزكهاق \طتص 

ينقهلوكان مالهم، يعطون دوا ورث بالغوا إذا ازكمار فثامى هذا وعل 
بنشيد.فليس ماله تآف_، ق يوثر 

أنلزم القول 7ادا قلنا لو لأننا الإشكال؛ غاية مشكل الولف قاله الذي وهذا 
أنيمكن لا ثيء وهذا ماله، يعطى لا وأن رشيد، غين سفيها الدحان شارب كون 

نملبهالآل.
المخدراُت،أو الكرات يستعملون الذين أو الدحان يثزبون الذين إن ت ويول 

تمول لكن القول، هذا عل قدماه ثثت أحدا أن أظى لا فهذا أموالهم. يعطون لا 
فثول!وعليه محصيته، متقيه بإ نعزره حيثي الحرام ق بدله فإذا ونراقبه، المال نمليه 

يويشم ينع كيف يعرف رشيد لكنه مالت،، الحث هده ي ماله مسد كان إذا إنه 
إنهقلنات لو لأننا رشيد؛ غيو إنه مول; لا فإننا والتهياء بالأحذ الماس مع ؤيتصزف 

مول؛<أن يمكن ولا ماله، من ثمنعه وأن عليه، يحجر أن ذلك س لزم نشيد. غثز 
ألحد.

بالعزالأتثاق لا الست، فربة الأف، عندنا موجود غير المولفح ذكره ما [ ١ ] 

الأف،موجود غير فهذا سسج؛ لكي القطن وهويشعه بالكتان أوثأق يغزلن، لم 



٥٢٢باصسسربمباسر( 

ؤوأ.ثؤأآصثبمانه: }؛ 'هالدم،؛ ءث1هر الثأوغِفي مو الإحتاو وويغ 
الؤش؛دالنايغ عل الحجر إل يودي دأحثتْ وِلأثأ لاكاءت٦[، ه آلثمخخ بلمأ إدا حمحآ 

تصنفلإدا زالثزاة، الإع اJديمف اواهق ^؛؛٩ ولا ت؛ت، إلض 
ق\إت>بيي.يصزفه هصح ثعال، اللب بائر متمزق لأيه 5^؛،<؛ صح ؤليه، بإدن 
•' ١١٣وجهوفته 

فإذايامها، ق كالتصؤفإ ذللث، أسه وما النزل وتدببمر الطح يعرف أن يكفي لكن 
رشيدة.لهّتا فهذه جديدة موصة يه ثشري ذهيبمتؤ المال لوأعطيناها أننا عنفنا 

آلافخمسة إل ثمل الش اامساتين بعض النساء بعض شراء هل قائل؛ قال فإن 
الإّراف؟من يعد آلاف متة أو 

إمرائا،الأوةاُت، من ومت، ق كون فمد الناس؛ أحوال إل يرُى هادا فالحواب؛ 
الأخرى.دون الرأة لهذه بائية إمرامحا كون وقد كون، لا وقد 

صهذا مثل ط هل الأيام هذْ ل الماس أنماط محي لكن ئائل: هال ؤإن 
الإّراف؟

صيد لا لخن هذا، زنما ق الإمراف س بمد هذا أن الظاهر فالحوابح: 
ذللث،.أثأ4 وط والنزراء الأنراء لماء بائية الإمرافج 

الروايةبغ، والمزق ٠، الأصحُ وهكب أحرىاا ووايه ااوذه أحرى؛ سخة 3، ا ١ ت 
أحمدالإمام أصحاب، عن والوجه تعال—، الله —رحمه أحمد الإمام عن الرواية أن والوجه 

الكبارلمشايخ اس 

:ا(الإماف)*آا/أأ"؛(.



اصضاهانيشصالإئماسبجينل ٥٢٤

ئوخدلز لأنث يشنف؛ ض ليز ونئ محُ ١^٤؛ بمد إلا لإو لا 
الصبن،يصنف وِفي المعدوم. بمنزلة عمله مكال العمل، مظنة هو الذي البلؤع 

ههرثاكان؛تاأمسا.
الدزداءأنا لأو ي المء ذ إلا نقنت مخ ملأ \ٌ عن مأثا 

ءازن1ئاا'.عتروت\ صئ من انرى 

فضل

مثمسايئسثإن
صئك،هإبملإلتيكاش.

بن^٥ روى تإ المتجئ؛ علميه أعيد الئمه، يعاود عنه الخم قك ؤإو 
هثبما، مد ق قال: وني مش اقاغ:م لخم نن ١^ يد أو ١^، 

ثرو\ككانا الرد؛رإ قال عئ. الخم مةنّاله ءذ المزمشن أميز يايأ أذ يريد علي١ 
قاJمالحمعلته. كدا، بع ابتاع هد جعمر ابن إف قال؛ عمحاف علآ هش الب؛ع. ِفي 

..٠٠٠عأءمزممخامح؟ا.....؛الز:إث:أنامفه. 
يؤذيه،لعتا يالعصفور يلعب الصءً، هذا وجد ٠ خ.بمنقُ الدرداء أبا لعل [ ١ ] 
امتنقاداّيمي وهدا به، ولميبمع وأرسله اشراه وليلك له؛ غداء فاسراه 

همنويؤذيه الحيوانات من به يلعب سيئا أو طيرا صبي ْع وجدت فإذا وعليه 
أحرى.م، وأحده الصسئ ثعه إذاأطامته أنك حفت ^١ إلا وثطلهه منه سريه الحرأن 

رمح.ةثق.الدرداء أبي( حديث من (، ٢٧٢رقم)٩ نيه، مق الزار أحرجه 



٥٢٥ةت1باص،سابمساسم( 

٩^١'.سكن، ذلم° مح1ستهئثلإا، وهذه 
كافون.طن1، إذا ضه ئازذ، الخيري \ث}كش زلأة 

\ليم م ءذ تأل .st لأن ميُ؛ أن الإتام إلا و تجيز زلا 
؟5ونئد العص لأف يظر؛ إل محاج التدير معرة ذلأثأ، يهعئهشّه. ذذلإ جعفر، 
زلانثللملس، كالحجر الإمام، دائسا إل ثحتاج يدير، عتر ؟كون ومد يديرا، 

محمبمهُءخت؛ث
}اiملسا كحجر هو١^، ثكال بؤ، 

تيققبمته■ئثإل من أراد طالب أي بى عل أن الخدين، هذا من الدلالة وجه [ ١ ] 
لينه؛.بمنئ الربثر لكن طله، ما جائز ذللث، أن ولولا جعفر، بن اف عد عل تججر أن 

هورشيدكإ والشراء البع ق رشيد هقؤهقنئ الربتر أن ومحروف، شاركه، بكونه هذا 
ههتئ.يته دل 

أز.فلا أقاربه من أخد إل هذا أن:كل رأى إذا الإمام لكن ]٢[ 
الحجر،عليه أعيد السمه إليه عاد فإن ماله، أعطل نمهه زال( من أن والخلاصه: 

وعدما.وجودا علته مع يدور الحتقم أن ذللث، تعليل 
٠،طاو_ار \لي عمه مع جعثر بن عبدافه قصة ق المزلفح ذكره الذتم، الأثر وهذا 

الخير;عود فلا الإئ، إلا م فلا عاد إذا إنه قال،: وممه أخرى، تعاليلأن، ذكر نم 
شاء.نن أنئوكل للأمام ولكن الإمام، إلا ولايميه الإمام، بإذن إلا 

الزبير.بن موْ ■حدين، من (، ١٥١)٦^١ رنم المسف، ل الرزاق، عبد أحرجه ( ١ ) 
)آ(انفلراكخر؛جالأض.



صضاه1نيهمصالإئمأسبجص ٥٢٦

محل

عاملةثتن معاملته. لأجب الخجر؛ نإظهاو عثه، الإشهاد ؤينتحب 
نإلأحده. ماله له المعامل وجد لإل الملك. له يثبت ولم يصح، لم أومحوض، يع، 

محثهمبما١ا٠
الحجرنلإلم؛ دلك، يرض لم صاحبة لأف صمنة؛ أوأئلمه، مالأ عصب ؤإل 

أوؤر.^١ التلف، صتال عنه، ينقط لا والمجنون امحبي عل 
لأنهمئًئ؛ لإ أن ١^ تن\ءٌؤطو لي:ضأئ، كيث، نالأ أودع ؛ذ 

وجهازتمحفيه أيلمه، ؤإن إليه• يتنلميمه صاحبه ُممريط يلمم، 
اثتموب.أفته يزض٩^؛، لم صاحبه لأف يقمنه؛ أحدمحا: 

١^٢^٢؛.مطِفي ضاجة لأف لأ:شنه، 
إمحزارهيمل ملم لحظه، علمته حجر لأيه خ؛نيو؛ حال يلزمه لم محال، أقر نإف 

^^^ل،كايزاس.

ذاععليه حجر أل يعد السفيه عامل أحدا أل لو أنه العبارة هذه معتى ا ١ ] 
محجورماله لأن المال؛ من شيئا يعطله لن فالثفيه ميارة عليه لو،٤ مثل ثبئا عليه 

هولأنه ماوكها، عل صماما ؤانعا الثنيه، عل صماف فلا الثارة تلمت فإذا علميه، 
ماله.عل ملهله الذي 

فهوماله عل سلطه لأنه السابقة، بة القاعاJعل ساء يقمن لا أنه الراجح ]٢[ 
إليه.ماله ليع الذي 



٥٢٧ممباص،سربمباص( 

مح:تئامحئَم
ئظئ؛وفيه لكأثلس. عنة، الخم محاك بعد به أم ما ويلزمه أصحاسأ: قال 

ميدلا ذمته ق إءرارْ بون ولأف ئهولكلصتي• وفدم، لعدم علة الحجر لأل 
^^^ثواوث:وئثمحأقث

مسه.ق لا ماله و ئة محجور لأئه Jزمه؛ قصاص، أو بحد أم ؤإل 
وجهازتقفيه مال، إل القصاص وئ عما 

بث،ي ء ج له ئقث، البماص له بث، نن لأف ذبم،؛ ثه كمحا: 
بثنه.

ياحده.مال ليعموعل مر،مزلهداكثاص، يواطئ قلا لايصح؛ والئاف• 
إقرارلأف المال؛ محت مذ العلام عل ؤينس بإل، ليس لأمه قبو؛ بشن، أم وأ0 

٤^^١؛.اثال الئفيهؤاتحئ، 
ا.ولاثيثخ يومْ والطلأى (، Jliلخمظ؛الخم لأف صح؛ امنآته، طلل ؤإف 

هذاابني، هدا مول: أن ْئل به أم الذي ثعني: العلام،(، عل راثيممى قوله: [ ١ ] 
عليهالإنفاق وأما الشك،، سوت، ق سوف، له الثارع لأن فيميل؛ ذللن، أسته وما أحي• 

المالبيت( عل فتكون 

محللمقإذا لأنه بأكثر؛ يلرم قد ولكن وجه، من هذا يصتيمه(( ولأ رايومْ قوله: ]٢[ 
جديدة.امرأة سيبتض فانه شهوة فيه وكان اصأآه 



اصضاهاهمهمصالإئمأسبجضل ٥٢٨

يدمعولا أول مبالماو ماو< شر الطلأى حاز إدا لأية جاز؛ حالع، مإف 
ثو.دالدءع؛ل مئة!لا وأ زَللم المض، بجخ لإ سلت مإذ !ي، ١^ أؤأأ 

نإوي1،كاذمنبياااو

محل

ونزدلك. إل ووعو0 حا■جتئ لأو منة؛ صح اة5اح، ق آلوئ لة أذف ؤإف 
للة أذف ؤإف ذكزنا. و الزق؛ إذن عي من بجغ القانحي: زماو لاقد,تر. الإ 

وجهان؛شه البيع، 
كالككاح.^ij(، منه لخح معاوصة، عمد لأثه منه؛ يصح ت أحدمحتا 
امحموَلأر؛ فيه؛ عليه وهومحجور ، منهاشقوذ لأو يصح؛ لا والئاف• 

فيه...................................ْتمشه لا فيإ إدف له مالإدو لسديره، علته 

المرأةحب مسألة لأن طلاقه؛ ومع طلق فإذا المال، فيه يراعى لا الطلاق ومول.' 
املأإلالاJإل أوكراهتهاشءثرجع 

منكان الثميه الروج بيد المال تلم، إن ت يعني صهابمارا؛ مى ارثال قوله! [ ١ ] 
المرأة.محإن 

الثميهعل صإف ملأ ماله أعطاة من لنمه عليه حجر الذي الثنيه أن والخلاصه! 
فهوغارْ مال عل الثفيه لهل ثهإذا وأما ثيء، أي أو إعارة أو ض لياه أعطاه مواء 

هو~أيتلوأتلفه حض محهللما يقمن لا أنه الوديعة ق الراجح إن قلنا! ولهدا صامن؛ 
عليه.ص،او لا فانه الثنيه- 



٥٢٩ةتاوااص،س)ئباص( 

ماذزم؛لآةصغِساكؤف

لرمهذ\ °ؤلكف يإف المادات، أهل من لأيه صح؛ با-لإ، احرم نإف 
الفنض،لأداء ش هعأ ئاو لأم منه؛ \ yuأذ إل ظه الإماؤ زنجي إتائة، 

^١كنب نله يزيد أن الإدامة، ممة عز ممته ثنيي لا لإ، كال ؤإل يوجب. 
^مح.نإللإبجئلاك،،نمزجمان;
يالا،ومحالأ:وثة.

نتحللض، إدن ثم المد إحرام عل بناء محللا؛ لا لأس داكاو؛ 
دالءممكال،تي.ا٢ا.

يدرنههع بالصوم يكفر كونه لكن فثعم، السفيه حلف يصح كونه أما [ ١ ] 
قالتتعال اض لأف بالمال؛ يكمر أنه والصواب صحح، غيث فهدا المال عل 

لمنن رمبو عنير أو آوكسوتهر آفيكم ذْلمعوذا ما أوسط يى نتنك؛اث عثرؤ إطعام 
^اأن لوعلمنا لكن ؛المال، يكمر أنه فالصواب ]ال1تدةتهخ[، ١يامه ثتنة ثمحث-ذمبميام 

وذلكصم• له^ ومول عليه. محجر ثالت فربإ ومحلق، محلف داخا الخلف، ممر السفيه 
ثانية.منة الحلف، إل يعود لا حص 

فهوبائالوجوب أهل من ولأنه فيه، شنيع لأنه الإتمام؛ يلرمه أنه الصحبح ]٢[ 
رد.لم أم الإقامة ثثقة عل الإتمام ممة زادت مواء إتمامه ملزمه عاقل 



اهاشنيصالإuماصبجحميلا

،

محل

الثأر،ودرك التثمى الشد لأف انتيماؤه؛ محاله القصاص، وجب!ه نإف 
الزا-حبودالناث ، JUعر إل عما ماو. قنميز لأية مال؛ عل العمو ولة 

الديه؛وجثت، مكن، أحر الواحّث، قثا؛ نإل ميء. عر إل نمط عث!، القصاص 
وثانماطلأنئك. 

ظ
ّحُحملأ،،

ثعال، ٧٥١إل به مصلحة، محص /حة ووصية؛ يدبثرْ ويصح الراهى• ائب 
١^.ض غناْ عند 

صدقهثدر نإل بدنه. ق حجرعليه لا لأية ددرْ؛ ايعمد بدب عباذه يدر ؤإف 
الوقاءيلزمة انة أصحاينات محول وتاس يالصيام• ددرْ عذ ويئر بجح، لم مال، 

}كالإهنارا حجره ملث، عند به 

نحز

ررايثازتفته روجها؟ إدن بعم مالها مذ افئ الرسدة للمرأة وهل 

حلكن«.............ولومى يصدهن الثناء معشز ررثا و:. الؤي وئول لاكاء؛ا"ا• 

كمارةيكفر وأنه اأؤلف_، محال كإ الوفاء يلزمه لا أنه الغلاهر [ ١ ت 





اسقضاه1منيصالإئماسنيص ٥٣٢

قفل

ووايتان!فيه لثمإدنه؟ الإسير مابه من الصدمة لها وهل 
آمقت»u ه: اشِ نئوُل مال مالث: ثابمه لأن لها إخدامحا: 

ظثلها ص، ظ ظ ذم ص لها ثان شدة عي زنجيا ت نن الز1ة 
أنكاءوعن ثيءا؛ أجودهم من يقص أف عم من ذلك، مثل يللحازن انثمت، 

جناحعل يهو الزيت، عل أذحل ما ثيءإلأ ل لتس اممب، ينول يا دالشت أمتا 
افكوعي يومح، دلا انتطنت، ما ررارصخي يال؛ عل؟ يدجل مما أوصح أذ 

الإذن.صريح محنى ئثزى اوياحبمِلك، ال٠ناذة زلأن ي} قق تص 
تيقول افه. وسول تممي مال! أمامه آبو روى ئ محوز؛ لا والئاتة! 

الئنام؟زلا ، ٥١ننول هتو:;ا ززجيا((. باِذن ي ثبجا من الزوشقا قممق ررلأ 
ملمعترها، بإل يمغ وَلأنئ وامحمدي• تعيد رواه أموالنار؛ أمصل رردللث، هالت 

ةز،'5الصاولإساهاآ'.

اا1مقة؛محمي لا وانمى: الماء، منها تخئج لا حش القربة ي هوثد البعاء ا ١ ] 
يقول٠أ^كان يوم كل صباح ل اءأنه الحديث: ق حاء كإ عليه افه أحلف أنمق من لأن 

اتيأنمكلنمك؛ثا«رأا.واكازثقول: ٣نمكلمحظا. أحو.هما: 
به،بالثياح العادة حزت ما عل الأول يحمل هوأنه الحاJئ^ن بين الحمع [ ٢ ت 

لم•ومرآم)'اأ؛ا(، أغدواؤره، ؤ»أثامن تعال: افه قول باب الزكاة، كتاب الخاري: أحرجه ( ١] 
رمح.بمئ.هريرة ش حدين، من (، ١ ٠ ١ رقم)٠ والمسك،، النفق ل باب الزكاة، مماب 



٥٢٢هاباصي،سربمباسرا 

لزوجته•يقول الأزواج بعض لأن زوجها؛ ماها با أو العادة به نحر لم با والثاف 
قال!ها!قد لأنه سفقه؛ لا وهي يفند الطعام بعض إن حتى اليت، من شسا يتفقي لا 

لأتفقي.

عنهينه ولم به، بالثإح الحادة جرت ما أن المسالة هذه ق مال الذي فصار 
بمنعهاالزوج صرح أو العادة به نحر لم وما به، ثتصدق أن للمرأة يجوز فإنه الزوج 

منه.بئيء سمدق أن لها يجوز لا فإنه منه 

 Kء ا*



اصضاه1نييصالإئماسبجينل ٥٣٤

ا

مماد،اثأ

وهوصربان؛

زثان:زذك \ٌ و الئلح أخدمحا: 
يد0،ِفي  UIpإسان عق يدهمي أف مثل الإثآكار. عل الصiلح أحدممات 

وديعة،َفي أومريط اوعضت،، أوإيلاف، أوحناية، لمعاملة، ذمته، ديناِفي أو 
المتكئكاف إدا يصح ئاثه ب،ال، يصايه يم منكزه، دللث،، وئحؤ مصارثة، او 

مسه.عذ Jالخصوء ودهعا للممينه، اقتداء اآال ثدي الدعوى، بطلال معممدا 
نعيصح لأيه له؛ الثالت حقه عن عوصا ثأحده صحتها، يعض. والمدعي 
اشخق و ثبما ض الإم، و كالئلمح امحو، الأمحث، 

العوضثمصاحصلوكاف حئكمإدرارْ، ثلرمه عذحقه• عوصا المال ياحلم. لأيه 
الشمعة.فيه وحلمت 

أفلاعتماده المتكر؛ حى ق إنزاء و؟كوف ودْ، مله عيبا، فيه وجد ؤإف 
،■^٠٥٠١لا شه ائداء المال دمع إتإ وانه بالصلح، يتجدد ٢ لالئدعي ملكه 

اَده،لمن ع1ثا، يه ٠حد ووْ شمعه. فه محن، لمن شمصّا المدعٍ, كاJ ةلْ 

ض,محمحأؤمم"َ
ياحدْوما اللماطن، ِفي باطل هالصاأح مسه كلم>رلمج يعلم احدمحا كال مإل 

الظاهرق وهن منه"ثؤ0، وون3خإئ بلماطله، أحيه مال يأكل لأيه حرام؛ يالصلح 



٥٢٥ممباسح 

ا.والخزا الصحه اثنلمى حاو ظاهر لأل صحيح؛ 
نمائه.وقائم ئهووكيله بإدنه، كاف قإل صح. أحنئ، امحر عن صالح قإف 

جائزودلك أوالدعوى، الدين من لذمته ؤإبراء له، قهوانداء بعثرإدنه، كاف ؤإف 
..............٠ له...........٠ ولاإدف الميت دين قصي قتادْ آبا أف بديل إليه، بم 

هسل. من وقال ل. الكتاب هال.ا المدعي! قال لو مثاله إنكار عل الصلح هذا [ ١ ] 
الدعوى.وأسقهل ييالأت عثرة أعطني المدعي! فقال فتمالحا لائ،ا ليس الكتاب: 
حقق هو لكن الدعوى، ممطت فالآل ريالأت، عثرة الكتاب بيده من فاعمناه 

بالنسبةوأما يع، فهو ملكه عن عوصا العثرْ أحد أنه يعتقد لأنه بيع؛ الدعي 
يقعلكنه عليه، للاحر حى لا وأنه ملكه الكتاب أن يعتقد لأنه إبراء؛ فهو للمنكر 

إبراء.حقه ق مكون الخاصمة ودسر الثئ دع باب من الا.راهم 

صحيح؟الصلح هدا هل يقال: أن وبقي 
حقق لكنه صحح، أنه ثالث، لا فالصّني حقيقة الدعوى كاJتا إذا أما مول: 

عاليهوالدعي للمدعي، منالثإ الكتاب أن قدر لو يعني! صحيح؛ غير الواسر يعلم الذي 
ليساأدءل لأن أذكر؛ لكنه للمدعي  tiJiiالكتاب؛أن ويعلم متكر الكتاب  oSLiالذي 
وباطنا،فناهزا صحح للمدعي بالنسة فالصلح ريالامتج عثرة عل فتصالخا بينة ءنا.ْ 

ليسلأنه إلا بالحتره يرصى لم صاحبه لأن لا؛اطتا؛ ظاهرا صحح للمنكر وبالثنبة 
•ينه عنده 

يتاوهنس حى ق فالصلمح كاذب، المثءل أن أي: بالعكس، الأمر كان لو أما 
باطنا.لا ظاهرا صحح المدعي حق وق وباطنا، ظاهرا صحح الكتاب 



^قضاه1نيهمها،اسمماسبجضل ٥٢٦

عنةأدى زلأي عثه، ست ٢ ١^ لأف عثه؛ يرجع لم إدنه شر لكف لكن!ف 
 Uلأنةء؛ زجع لكنُإذنه، وأذ ئوِئا، ص أذاؤة، لم:وئئ و

للمدعىاياف عثر من له الحي لبجثر محيه عن الأمحي صالح ثإف 
دعواه،مبمحة اعرف ؤإن عثرْ• مئك، يشري لاثه يصح؛ لم الدعوى، ثصحة 

لإغمحلأ:طلإالإم،يالإممبأنل.

بإذنهكان مواء صح اجنى المنكر عن صارح إذا أنه الولما كلام ظاهر ]١[ 
يقولفمد إذنه شر كان إذا لكن صحح، أنه ئك فلا بإذنه كان إذا أما إذنه، بغثر أو 

أوماأشبهعصبا الكتاب قدأحدت بان الناس اقتمتي عني صاي إذا إنه عليه؛ المدعى 
أسددأنا عليه! للمدعى أ•جنتي رحل يقول قد أنه ممرا يح وهدا ذلك،. أؤيد فلا ذللا،، 
للمدعىبت ما لأنه عني؛ تسدد أن أؤيد لا عليه. المدعى فيمول عك. وأصالحه عنك 
زيادةإل تحاج المسألة فهذه مطل. بأن الناس اممتى عني مددت إذا وأنح، عئ، حق 

صاي؛غثرإذنه.إذا فيئا نحرير 
ام:أقثلاثة عل هده واثساله 

الأئل:أن:أدن.

يمح.أن والثان: 
نكت،.أن والثالث،: 

يمائأن يمح أنه ظاهر الأمر فكدلك، سكتا ؤإذا ٠لاهر، فالأمر أذن إذا أما 
وأنامال، ق م وأنا عني يماغ أحدا أن أريد لا قال: مغ إذا لكن عنه، الأجثي 

نحرير.إل محاج نظر محل ذهذْ لمأصالح. ثئتن، ؤإذا صا-ثتإ ثئت، إذا 



٥٢٧ممو،اسح 

يصحلا يعها لأل يصح؛ لز كئليصها، عق المحابح مدؤ لا ع؛ن1 كال ؤإل 
صلأنة ضخ؛ انتقاذثا، م مدث كال نإذ الإئكارأزد. مح الإءزار، نح 
يقدن إذ P \1ذثولأ. ح و  Iliiء شغ تنيثة، ١!^؛ ظ ثُ 

عش،العمود إئ يسئم نم لأله السح؛ نله عجز، وإل المLلح، انقث اُتزاعها، 
درجعِفيبمإه•

ق sllJوهومعرف صلحك، ق ١،!،^ وكيل انا ولئاوعيأ الأ>ض قال نإف 
يصحلا الخاو هذ0 ِق الصلح لأف يصح؛ ئصائة، الظاهر. حاحدِفي اتاطن، 

مللثااثكر صدمه وْش يصح• الماصى• وقال وكيله• من ثكدللئ، المنكر، مى 
المنكرإل المدعي لي ؤإذ وبرئ• حلفل أنكن، ؤإذ عنه. أدى ما ولزمه ؛،، ٣١
الإهماو.ااص،ء محب لأنة الئنح؛ وبمل الحق، بث ثم، لا، ؤث نالا 
م.زب م ١^^ أند له و حت٣ 

^ئ؛بملأ،،زلأكص
دعواه،عذ للمدعى عوصا يدلن، ؤإذ بعوض. يطوها لمذ دنت>ها بدل علمتها 
اقلع•كعرض خنها، حمه عذ العوض ؤيأحن• عدنيها، ثزْ دد-قع لأي صح؛ 

عثرالروجةِفي عن عوصا لاياحل- الروغ لأف الروجؤ؛ لأيصحِفي ؤيل؛ 
^١؛.
•زوجتي أث وقالث بامرأة أثلث، رجل فهذا لثئْ، يقعا الصحة الهحح [ ]١ 

أنثريد لا هي كانت، إذا لكن بئة، إلا المحاح ست، لن أنه اشلوم من فهنا لا. فقالتإت 
الرجلهذا فهالحت، وافعلي. وافعلي الئة أحضري لهات ؤيئول القاصي إل ئذهس، 



صاضاه1نيمصالإدأسبجضل ٥٣٨

الثنلأن،إل لئلا:دزشُ نارئأ؛ أن ء، ص توك  I_iiج زلن 
زشُزيز الزاجة، الشهادة وك ض العزم أخد محل لا ه :اطل؛ دالئإح 

عنه.الإغياص محوز خما الثلطان إل 

محل

أمام:ئلأة زئؤ ١^٠^١^، لإ الئلح اش: المع 
باسمحلا باقيه، نبمسق بعضه، مذ محتريه لدين، لة يغرف أذ أحدها: 

منزلا حقه، مذإنماط ينغ لا الإئناذ لأف يدللث،؛ 
Jli  :خابر،عزناة ه؛ ه الم لأف لإ:ام؛ شائ، محه ثمغ زلز أمحو

اشلز.عريمه عذ مزصع مالك،، بذ كعن، نكلم الشطز. عنه محزصعوا 
محبموذ;ك؛لآنتي.ئتا'ا.

ضمَلأي قر؛ لم بميه، مذ أبرئ حر محامتع الوماء، الزيم أمكذ نإذ 
وأكلللحمح،، 

لدئعلأنه جائز؛ هذا أن فالصواب وكدا. كدا وسأعطيك شنك من ئكني وقاك: 
الدعي.الرم كرأةلألهدا جائز الثئ،ممه 

؟كنلم إذا وأما أقن، - ئ الدين أنأكو0 بثزط لكن لاماصي<ا ®زهور قوله: ا ١ ت 
تسقطهموف لأنه تحوز؛ لا وهذا اخق، بعض نقط- حتى الدعي عل يفشل فربإ أم 

له.أم قد والدين كله الخى يفونه تحكم أن القاضي من طلب إذا أنه من خومحا 



٥٢٩ه1ساسح 

أفعل أو محته، يوئتثي أف بقرط بعضه، من أنزأتك \}عوإ.' ئاو ؤإل 
ه؛\5وو(أعطاه، عثا عوصا إبراءْ جعل لأيه يصح؛ ثم باقيه، لتوميي او يوهتح،، 
المئهصا-لنيعن مش لأو الصلح؛ يلمظ ولامبمح لبمتحنحمهببمض• معاوصا 

مثهعن صا-قه زلن رثا. نلإي ذكزثا، ثإ جائز؛ عبث ودلك بش، أي؛ بمحبثذ، 
طائثنإِل خائن. ع؛ث آظوو ثع نلآل لدلك، خز، لإ ^، بجن زء 

^^أيلدالأائ١ا٠
ألياتياتابمشعزض.مايج

لزوثحودبك، عزقه، عثها أويتى مدم، فها سكنه أف عل قصا-قه بداو، له 
ثلآ؛ةلأبجضوت.

ظ
تثزو:اتها،بمنها، لة قبم، _، ل له/م أذبمترذ الثاف: المم 

لهووهب العريم، مع عم مذ احثاوا هدا يعو إدا الإبراة ِفي دكزثا بإ منجح؛ 
شرمط،يذمناِفيالإ:>ي.

الل.ىص هذا لأن اول؛ باُب من حرام فهو بأكسر الحالة عن صالحه ؤإن [ ]١ 
اصالحكقال: ثيءؤ عندي ليس أنا وقال: متة عليه حل إذا فمثلا الدين، قلب يش 

حرام.فهدا ؤ ننة إل وعشرين مثة ثكون أن عل 
رأسلا فإنه حالا ببعفه ا،لوجل عن صالح إذا أنه الصالحة مسألة ق والمبمحح 

يالمعانانمرة لأن صالحت؛ يقول: أن وين أمشلت. يقول: أن بين قرى ولا به 
باش.فلا حالا بمضه \ؤ:ثز عن صالح إذا أنه فالصواب بالألفافل، لا 



اصضاه1ينيصالإئمأسبجضل ٥٤٠

نحل

٣١

أصرب■
لهيعبر صزف هه—يا مد، عق هثصاوح_ه بنمي، لة يعرف أل أحدها; 

ئزوخ
عقثتتايه بعرض أن عرض، عل مصابه بثي، لة يعرف أف اكاو(ت 

دار،فثطز منثعة عل مد، أو لا يعرف1، أف الئالث،: 
علها،صالح الي القة؛ ولوثلثت أحكامها. فيه إحار0سستا يهدا خدمة، أو 

ٌ،بم1لبيايؤنطه.
٥^١^١وكال صح، منها، ررحه أف عل هصا-ةته دين ١!^^ اعيدت، وثؤ 

رال،هإف صح. نكاحها، عل هنئا■قه مبع، ل، يعستا ل اعرئت، ولو لها، 
والئلح عق ١>^، يأ ذي° . 'صلأخ أنشه، زبملمؤ البث،، 

ظئال١ا.

فهدالك،. الكتاب، هدا بأن أعرف أنا قال! دين أو بعسس، له اعرف إذا آ ١ ] 
فصالحهريال. مئة لك، ذثي ي بان أعرف أنا ت فال، بأن بدين اعرف أو بع4ب، ه اعرف

نخلق محبق فقد الدين من ثيء أوعل العيب، من ثيء عل صالحه إذا لأنه غمْ؛ عل 
تأصربؤ ثلاثة عل فهو هنا أما الئاق النؤع ق الاعدافح، مع الصلح 



٥٤١كت1باسح 

ijSjuله يعرف بأن صزف فهذا مد،' عل فيصالخه بثقد، له يعرف ®أل أحدها 
1^3،،مل الممابض فيه يشرط صزف فهذا درهم مئة عل ؤبمالخه جنيهات 
لزبحلوربح لأنه سيئا؛ ذلك من الصالح يربح لا وهوأن آحر، شرطا أيصا ويشرط 

ف؛إلميضتن.

بالدراهمالإبل يبح كثا قال• ه الّثي عملبن اف عبد استفتى وند 
يومها،بسعر ثأحدها أل بأس ررلأ فقالت الدراهم وثأحد بالينانثر أو الدنانثر وثأخذ 

ثتيآ(ااأ'.ؤ;ثني ٣^٥١ هداشزط 
فقدذلك، ق رحت، فان ذلك، ق يربح لا بان يمي• يوثها"• "بجم فقولهت 

حراما.فيكون صإنلث، ل يدحل لم فيإ رشت 

ذمشق مولت أن مثل عرض® عل كصالخه ينفي•، له ينرف ررأذ الثاف؛ الضرب 
لأنبعرفي؛ عنه وصالح يخد اعرف فهو الكتانمح. هال.ا مأعهليكر لكن ييال، مئة لك 

هدات يقول بأن  ٠٠أوعرض مي• عل هيصالخه ارأوبعرض مدا، وليس عرض الكتاب 
بدو.بأزأعطذ لكنأصالخلن، للت،، الكتاب، 

لكنلك،، الكتاب يةولت أو بعزض، وصالح بعرض أنر هادا الساعه فهن•، 
فيهست، بح راههدا المؤلف؛ يقول بقد، عزض فهدا ريالأيتج. بعثرة عنه مأصالخك 

واضح.أمر وهدا كلها٠١ أح،كامه 
رنممنالورق، الذم، اقتفاء ق باب اليؤع، يتاب، داويت وأبو (، ١٣٩أحد)أ/)١(أخرجه 

كتاب(، ١٢٤٢)رقم الصرف، ق جاء ما باب اليؤع، كتاب والترمذي؛ (، ٣٣٥)٤ 
كتابت ماجه أ(»واين  ٥٨٢)رقم بالفضة، الذهب، وبيع بالذهب، الفضة بيع باب البيؤع، 

(.٢٢٦٢)رقم الذٌبا، من والورق الورق من الذهبج اقتضاء باب النجاران، 



^قضاه1شيههاسمماستيءنيل ٥٤٢

بانوذلك منسؤ؛، ■كل هثصالخه أومد اإن°ص ك ينرف #أل ت الثالث الضرب 
يصالحهثم ريال• مئة وهو ادعيت ما لك عندي فيهول؛ بنمي عليه المدعى يعرف 
بأنوذلك بعنض،ا. ررأو شهر لمدة بيش سقن أن عل أصا-مح تكن مقول: شفعة 
علميهأصالحك قلمم لك عندي أو مثلا، محاعة لك عندي I ويقول بعرصن له يعزف 

إجارةهدا إن ١^^١! يقول منثعة، يه المصاثح فصار قهر. لمدة بيتي يستكن أن عل 
عرض.أو ثمل سواء به له أم الذي •ءان>ا بيته أجره كأنه 

بدننله المرأة اءثءت إذا وذلك الئداق؛ ١^ ذكرئ التي السائل ومن 
يصح،فهدا مهرا• الدين وتجعل ثزوجني أن أريد لكن دين، لك عندي نم، وقالت: 

•آخره إل وبشهود بول يكون بان موجودة ثكون العقد ئروط أن بد لا لكن 
المماثص؟كيفثكون بالقد القد عل المصالحة قائل: قال فإن 

عثرةلفلان ذمتي ق أنا مثلا قبض؛ قد يكون والثاق العوض، يأق فالحواب: 
قدوالدنانر إياها، وأعطيه درهم يمتة أثيه فهنا درهم بمئة عنها وصا-لحتي دنانر 

ذمتي-ق لأنها قيضت؛ 
لإحضاره،حاجه ولا ذمته ق دين ق شخصا صارف أن نحون الصنف، ق حتى 

مقبوض•الدمة ق ما لأن معه؛ امق مم الدراهم، حصر ثقول: أن تحتاج فلا يعني• 
المجد؟ق بنمي القد صزف تحوز هل قائل: قال وإن 

المجد،ق الإع تحوز ولا بع، هو الحواب! لا؟ أو بع الصرف هل فالحواب; 
المجد،ق المكتن به م إذا الناس من كشر يفعله ما هدا من امقنزا العلمإء بعض لكن 



٥٤٢_؛ luL؛؛؛

محل

لأنشه؛ من ثُ اممز شُ يثاJح أن جز م يثيء، لئ ١^ ^١ 
•جثسها،مذ الدية مذ أكثر هصا-فه حطإ يمئل اعرف ولؤ لة• مثابل لا الراين 

معاوصه.لإثه حار؛ حفها، عم مذ كاف ؤإل قز. لم 
نإللدلك. قز؛ }لإ وعنزة، مئة عق دصا-قه مئه، قيمته ثسا أيلث ولو 

با^ف،الذاحب العوص ولوأجو بح• لأيه كثز؛ ثإف جار عرض، عل صا-قه 
'•بتاجيلها موجلا يمز لم 

مثلاالمكيذ، هدا يعي، أن يريد 1، أكثر هو ما إلا القد فئات من ان الإنمع وليس 
عثرةفئة هدْ يمول•' أن بأس فلا قالوات عثرة إلا معه وليس ينالا يعطيه أن يريد 

إذافيعا هذا يكون أن متقي ا محاردك،اار اف أرج ارلا ت حدسث، ظاهر لأن تنعة؛ وأعطتي 
بعضفاحازه الفشر، منفعة قصده هذا لأن التجارة؛ قصد ما وهذا التجارة، به قصد 

يه.بأس لا اض ثاء إن وأظقم عل،ائنا، 
قاعدةلأن موجلا((؛ مبمز ءلم يقول! واiؤلف موجلا، يكون أنه الصحح [ ١ ] 
علالخى له ؛ن إحسان لأنه تأجل؛ أنه والصواب تأجل، لا الحان أن الذهب 

ثقوزت، فكيفإحسان، أنه قالئ، لا الاستيفاء وتأ-محر التأجيل فإن الحي، صاحب، 
لاثصغ؟

أييرحديث، من (، ١٣٢)١ رقم المجد، ل الح عن الهى باب الييع، كتاب الحمْديث أحرجه )١( 
هريرة

(.١٤•الإرادات،)Y/ متهى شرح انظر: )٢( 



صاضاه1همهمههاسممأسوتىينل ٥٤٤

قالوا:القاعدة؟ هذْ لغم أين من نقول: لكن لا:ايل. الحال لأن ١^: :مول 
واثقالحي صاحب لكن تلنا: تت> ما عل فلكن تأجيل، بدون تت العمد هذا لأن 
به.الوفاء يجب والوعد وعدا، يكون أن فيه ما وأقل التأجيل، عل 

عنهيصالح أذ كبر ذإ بثيء، له اعيمتدt ررؤإدا الؤلف<: قول قائل: قال وإن 
بالربوياُتج؟هوخاص أم مهللما هذا هل جنسه،، من منه ثآكئز 

فكمخ ٤١٠٥يمئة له أقن إذا حق بغثر ياحذْ لأنه مهللمثا؛ بل لا، فالحواب: 
،٤١٠٠٥المثة أوقه يقول: بل صلح، إل تحتاج لا هدا وعشرين. بمئة اًالح،لثإ له: يقول 
بأس.فلا العشرين تهبه أن شئت، ؤإذا 

ثمرةفإ يتأجل أنه الراجح إن قالتا: موجلا،، يصر ررلم ه: قولقائل• قال وإن 
الخلاف؟

الحالل ثدلالب أن فلالنويل ثتأيل لا كا: إذا أنه الحلاف نوة فالحوان،: 
الوينفاحدها سنة. إل مؤجااة دينا ييال ألم، الئه هده خذ قال: فلو التأجيل يعد 

فالدمي،ألم،. الئة اعطني وقال: التال اليوم صباح من الدائن حاءه ثم واسممقها، 
أنهالمزض ق الدم، عل لكن يتأجل، وأنه تحوز، لا أنه والصحيح جائز، هذا أن 

الحال.ق به تهنالبه أن فااالئإ القرصى تعيه أن يوم من 
صلحا؟نسميه فالعاذا ، نز١٤فيه ليس الأءمِاف •ع الصلح قائل: قال فإن 

بح.الحقيقة ق هو ولا التجوز باب من هذا فالحواب: 

(.١٤)١(انظر:شرحصالإرادات)٢/•



٥٤٥هت1وااسح 

محل

سنضهؤثمأ دين من والصمتان العبيد من لة امحاس وصلح 
قإفافئ• لهم ولتس ثئ، لأثت به؛ لهم اثر أن قه، به لهم لكف إدا بجح لا 

الغلانتماء ض اشئز عئد للبمض انت1اءَنلم لأو ضخ، الإنكار م كاف 
أنلِسممكه•

تحل

دينا،أو كاو عنا معرقته، إل نبل لا الإي المجهول عن الصلح وبجح 
ررانتهإ،ذرتت: مواريث٠ ألتهِفي احتصنا رجش ماوِل انه امحث. ص وي رة 

مناجهل كاف ونزائ داود. أثو زؤام صاحبه؛٠ أحدمحا ولبململ الحي، دثوحيأ 
ماهاما إليه. واو.عو ا"قاحه لأل الخق؛ عليه أوخز الدارتة، لموفي كا-اباتي 

امأةمنمحالإ:م.هدالإلضا1وا ^j،أيد: 
ويعلميعريه حى دلك، اكره بالف• المتراث عن يحرجك لبعضهم: الوارث 

أويغوفئو، ما يدري ولا لأينرمة، الشء عل الرجل الرجل إيقابجالح هو، ما 
تحا-لئةظإ جأ هاما!^١ مصاجه. يعرهه لا والأحر الأحر، عل له ما يعلم زجل 

^تيإَتي،محابجيامحهوواا؛.

ني«ط،ا:ضأنبمالإلأإذا»إنضالمحوا ]ا[قوله:
ئيثرما يعطوها أن هي وطلتت ؤمنمتها ثتضيدها ق طويلة مدة إل تحاج الركة كانت 
به.بأس لا فهدا لمع حتى 



^قضاهاهمنيصاسممأسبجضل ٥٤٦

هذاوكيفية ذلك، إل الحاجة دعت إذا تحها عن تحالح أن تحوز أنه فالصواب 
تفتقول وصفيتها ثنضيدها ق محلويلة مدة إل محتاج الركة يكون بأن ذكرناه ما هو 

به،بأس لا فهذا وثتصرف، الصلح عليه جرى مما وثأحذ منها. حمي عل أصالحكم أنا 
ولامحظووفه•

tnx



٥٤٧ةتاباسإربمباسحدبماضبم،اد( 

-l—-;تتتح 

إK تل *  ل

الماولأو عنها؛ وينقص الدية عل يريد ب،ال العمد دم ض الصلح يصح 
دارعن صالح ولن شنته. وجع أوثنتطا، -هزا العوص حنج مإل بمئ، لم 

ساد0،عنصةد؛قا قني قإدا بح، لأثه ١^١^؛ ِفي رجع ئنتطا، العوص ئحرغ 
وهوالعوض ببدل ورم نموطه، بمد بمد قلم ماط، إن—الدم ِق والصلح 
١^١؛.

نحل

يجرلم محها، إجرائه عذ غز له ماء، عيْ أرض ل 4^؛، أف أراد إدا 
.•• • .• • فيها،. كالززع جز، ٣ إدنه، بم عيْ أرض ل تحرما محه لأف برصاْ؛ إلا 

يقولمن العناء قمن العلم، أهل بتن حلاف فيه الليةاا عل يريل- ُرؤ،ال • فوله -ا ١ ل 
الديةإلا له ليس لا. يقووت من ؤمنهم الدية، من أكثر عل يصالحوا أن القتول لأولياء 

وردقد لكن القصاص، ؤإما زيادْ بدون الدية إما أنه هدا الثسة وظاهر القصاص. أو 
،أحماا- الإمام به وأحد الدية، عل يزيدوا أن بأس لا أنه الصحابة بعض عن 

ومحكمقصاص شروط فيه يم قتل أحيايا بجري أنه فسجد الأل، هدا عل والعمل 
القائل.يقتل لا حتى باضعافها الدية عن يصالحه ثم بالقصاص، 

٢(. ٦٨أ/افسر) رح ق الملخ انظر؛ 



اسقضاهاهمهمصالإئءأسبجضل ٥٤٨

بحلأنه وعرصها؛ وطولها ينا إدا حار، المناة موضع عل صاق قإف 
مايعمق لمشربما مارها لأل عمقها؛ يان إل حاجه ولا ارصه، من لموضع 

نمها،ننرقة إخازة، كاو الأزض، وب أوصها أل شزط نإف شاة• 
خانأذثقاجلها، الأزضزث، كاف قإذ للزنع. كإخازيا زئدبما، 

عفثله زيل إخانتؤ، ئدة لاتتجازز ئدة محفوزة ناج ل مها ناء ءإخزاء 
تيللمشازلهالإخانةا١لناة؛لأ?ةإحوائ 

ثإفاظه.الأزض كانت،زكدللث،إو 

إداجاز، اأطر ماء أرضه أو نطحه، عل محري أل عل زجلا صالح نإل 
ومعريةوكآر٥، مبمعره ؤيتلفإ الماة لأل معلوما؛ ماؤه يبري الني السطح كال 

ذكرإل يمتقث ولا ءئت1ما. صرزه لأف إليه؛ الماء تبري الإي امحراب نوُيع 
بخلاف،الئطح، منائ خ ينتزق لا هدا زلا/؛ هدا؛ ثدعوإل اخاجه لأف المدة؛ 

.'١^١^٢

 vجارْ،••••••••••••••••م 3، إلا له زيي لا نآأ، لهأنصمحا وننكانت
حنر؟بدون الماء بجري كيف قابل• هال، إذا t ١ ت 

للعاءونحريه.حدودايفع ت مولى 
داجاالهارؤكون ممر قد لاثدوي قائل؛ يهول، قد لأنه يسرة؛ هنا اخهالة ]٢[ 

قليلا؟يكون وقد السطح هدا منفعة فتتعطل 

إلنبيل لا أنه بمعنى بمدا؛ إلا ذلك، إل بميل لا لأنه عنه؛ ثش ئ هدا فمال: 
ينثر.الثطحإلابوا، عل الماء إجراء 



٥٤٩بuل( سو اسحس باب ممباسةر 

يالتحرببؤ الإصراو يميك لا لأله بإديؤ؛ إلا قز لم بجاوْ، صرر إجرائي ل ِو
روايتان؛محي صرر، محي بج( لم ثإف ِفييثؤيمحإديي، 

■مدم لآ قور؛ لا إحد'امحات 
العريض،مى حليجا ناي حلمه، بن الصحاك أف روي لها محور؛ والئانيه؛ 

خانكقع لإ صز: لا ممال ممقثة، نطة ئد;ن أزمحن ةنادأل:دئئدهو 
U ي ولا ي لأ:فؤك، ز jذ\ج. لا ئد: لا مما J4^\شث: مماji

ولأJهنعيد؛ رواه • قتل بي، يمر أف ههيبمتئ عمر محامزه بطنك،. عل ولن به ليمرل 
ُ.بحاطها الإنتظلأل قاسه لاصروفيه، مع 

أحرىأرض إل حارم أرض عل الماء إجراء إل الحار احتاج إذا أنه الصحيح [ ١ ت 
لوأما مهزة، بدون، منفعه هاذا ق لأن، لا؛ أم الأرض صاحس، أذف سواء الحي له فإن 
إذاأما بأس، فلا نحوذلك، أو ييتا أرصه يجعل أن يريد إنه الجار؛ وقال، مصرة فيه كان 

هذافإن يمع فكونه صرر أي بدون ببما يمر السامح، وهدا زراعية أرصا هي كانت، 
بطنك،ااولوعل له مإيأ ®واف كهقنئ.' عمر يقول، ولهن"ا المضارة؛ من ؟ون 

٠:المي عن وروى المدينة عل أمترا كان ي همحئ هريرة كقول،}ي وهدا 
زمح.بمن:هريرة أبو قال، جداية® ل حثبه أو حثبه برر أذ جاره جار يمثٌرا لألا 
ؤثبةنأءاواش معرصين، التنة هده عن أي؛ عنتها® ١٠معرصاز،؟!را، عنها أراكم ل ارما 

الأكتاف.عل ا-هرفإفأ-؛ثلها عل ذلك، يقل لم إن بما:أنأكتاهإ«رى:مي: 

٧(.٤ ٦ U/ ) الوطأ ق مالك أحرجه ( ١ ) 
جداره،ق خشبه يغرز أن جاره جار يمغ لا باب والغصب، الظالم كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 



صضاهانييصاسمماسبجحانمل ٥٥٠

قفل

أطرابعل الروثى، وص جناحا، النافد الطويق إل بجتغ أف محور ولا 
ا.ا الحائط ق مدفوثة خف 

وثاآ لاثة لحاممم، ء اميق ثل انول زص ا:اطاا^ا، نه 
الزيقا٢'•أم ِفي كالبنا؛ محر، قلم ثلا4همبجإمح، 

الأويش ما هو ®حتاحا،ا وقوله؛ الياء، بصم ُبمرع* ^٥١^٥؛ قوله [ ]١ 
درالرندة(.

علوهو الهلريق، عل يطل وتممه حاممقن عل ممون الذي م الساباط ]٢[ 
وهذايالحنر، يسمى ما يثبه وهو الحاتؤن، عل أؤلرافه وإن،ا محته قاعدة ليس الهواء 

الخيارهذا عل تحتل فتحده واسعة ليت الطرق لأن البلاد؛ ل سق فيإ موجودا كان 
كانالرحمن){أو،<'سب عبد لشيخنا هدا وكان هذا، إل هذا من بما يعز ابداوقبه وهذا 

ثئاههشاؤع يينهإ تحول بعيدة ■جهه ح اخر وبابا الجهة هده ح بابا مثلا محي مشطرا، بيته 
الثاباط.بوايطة 

الطريق؛عل محوز كلاهما والئاباط فالحناح حائز، أنه هذا ل المحيح ]٣[ 
جاءإذا فأحيائا للمغلوقن مصلحة فيه ممون قد بل صرر، فيه ليس لأنه وذللئ، 

المطر،عن يه ويظللوا انممعوا الروئن حول أو الساباط هذا حول والناس المطر 
الصلمف.أيام ل الشمس عن وكذلك 

من(، ١٦٠٩)رنم الحار، جدار ل الخشب غرز باب الساتاة، كتاب ت وملم ٢(، ٤  ٦٣)نم ر =
زيفهقنئ.هريرة أف حديث 



٥٥١^ة)بمباسحسسوبماوا 

بجاتاا'ونلأ:نىبجا&دئكا'ا.
بشدك بإذن ذبك نِلأ:ئ أئت'بم:ت. زلأنتغؤي،لأئ، 

^١^هدا لأل بمر؛ لم أن الحاو، أصرِق ونواء بمر ذء1 الإدن له 
فيه.الصنو ثتدث ويد للدوام، 

مغ،صزر المريق لحق فإن صري، الطريق يلحق ألا بثرط جائز أنه فالصواب 
إلالطريق احتاج لإ لكن به، بأس فلا بالمارْ بمر لا رفيتا الئاباط كان إذا فمثلا 

الثاياط.يزال، فحينئذ عليه نازلا الثاباؤل وصار وارماع ردم 

بشزطالشوارع عل ا،لازس_إ إخراج بجون أنه الصواب ميزابا" ررولأ قوله؛ ا ١ ل 
العادةتبا جرت وقد ال؛ي. مر عيا الازيب كانت وقد محرر، فيها يكون لا أن 

أننحض ولا اليزاب كان إذا لكن الطريق، إل قوج أن الثثة :يا و>ت 
كانكإ ابدار عل ماتا بجعل بأن يإزالته به يؤمر فإنه هذا، أشيه ما أو الثاك«—، رأس 

الثنل.به ا-لطواريمؤ ق ساقيا بجعلون كانوا فمد القرية، اليازس_، ق سق فيإ معروما 

بعضفإن الباب، عثة مثل الثوق ق دكة يى أن بجون فلا صحيح هذا ]٢[ 
واسعاالطريق كان لو لكن بجون، لا وهذا خمتا، أو أربعا مدرجا عثه بجعل بجده الناس 

لولاإنه بحيث، صيما كان إذا أما بأس، فلا هذا عل أونائبه وهوالإمام الأمر وئ ووامق 
الطريق،هذا ل تمالكا إذا الثاران و لا الدكة و-اذْ متا، الثاران لئُت، الدكة هذْ 
للناس؛حن_،، j_a_الأمر وئ لأن الأمر؛ وئ به أذف لو حتى بجون لا هذا فإن 

مقدارابدار تهليئن )ثلييس( ق زاد لو قالوا؛ يخمأش' العلمإء بعض إن بل اكشة، 
ذللث،.عليه حرم شعرة 



ِ^^^يحتيل

عننائب لأنه فته؛ صزو لا فيإ الإمام يادف أف محوو عقل؛ ان ومال 
'■ا-ظوسا ل جرىإديؤ مجرى اثنبهتذ، 

فنل

أهله؛ُإدن إلا عرثافد، درب رلأ إسان، ملك ق هدا يمعل أف محور ولا 

الدكةصاحب عل يوحذ أن بشزط لكن جثي، ؛ عميل ابن كلام ]١[ 
لمإذا لأنه الإمام؛ بإذن حتى تهللما تحوز لا ٠ وا1لهب ازالها، صرر حصل متى أنه 

البيتوصاحب فيه صزز لا الأف دام ما مول: لكن النمل، ي يصؤ ربإ الأف يصل 
إذابأنه البيت، صاحمب، عل لعهد ؤيوحد تمزة، فيه وليس منثعة، فيه فهدا له محتاجا 
يرمحعه.الممثل ق صرر حصل 

بمدالنائ آخر ق البيت يكون بأن وذلك، هوالدود، النافد غر الدرب ]٢[ 
عليه؛جدرانم الذين وليس عليه، أبوابمم الذين لأهله الطريق هذا j( فالحي الطريق، 

لكنأحرى، جهة عل بيته وباب الطريق، هذا عل جدارْ يكون رمحا الا'ما لأف.صض 
روثناولا ميزاثا ولا دكة نحرج أف نجوز ملأ عليه، أبوانجم الذين هم الهلريق، هذا أهل 

أمبإذن إلا ولأساباطا 

دوننيا ذلك، إحراغ له أن يمثفي التعليل لكن العموم، الولف كلام وًلاهر 
الأبواب،سدأ مثلا أمتار بأربعة بيته وقل هوآمحربيت، ينته يكون أن مثل بيومم أبواب 

اكرحص)ه/مأك)ا(انفر:
(.l_l^(YA/o)■؛(انظر: 



٥٥٢باسحربمباسحهبمابييمل( 

ثمبإدبجم محوو جاز؛ معلوم، سيء الدريت، أوأهل اثالك، صا-قئ هإو 
اياحعن محووالصلح لا الخاصيت ومال المزار- يِفي بعزض، مجاز عوض، 

اكزارل١أ.زوو س يع لأن زالثا:اط؛ 

أنفيجوز اليتإ، صاجب حمائص من الأبواب وراء من التي أمتار الأربعة فتكون 
البنونأبواب دون ما لأن بابا؛ فيها يمح وأن روثنا، فيها يصع وأن دكة، فيها يفع 

فمط.هو جنه من 

الماJائ،حائط جدار يرثي بأن ااأ؛ودية يلزم القلم بعض ل أحيايا ،؛ ٢١٥هال، فإن 
بجور؟هدا فهل وثحوذلك جهة لكل ؤمحمنن بجاه'لريق مثلا أمتار خمسة 

حكمفيه يصدر لكي الإفتاء؛ دار إل يوجه السزاو هدا أن الأحثن فالحواب! 
ظ؛.

لاجاح بوضع الثوق أهل تجال أن بجوز أنه ثلث، بلا الأول المحح ا ١ ت 
وعندبرئده، آحرين وعند ثلكونه، قوم عند يثى واجاح لهم، الحي لأن الساباط؛ 

فوله؛ل ك،ا عربيا العزب ؤيكون جائز، التعريب لأن بريده؛ وقولنا؛ جناحا، آحرين 
ممره.ثرادفات فيها واسعة الحزبية واللغة ٣[، ١ تالكهم<: ه ؤإمتبري ؤأثذأوت0 

فيه،ثارعة أ؛واءرم الدين الدرب لأهل حى المشرك الدرب أن والخلاصة! 
محرجأن فله أ؛واببمم دون فيإ لكن بيت، آحر صاحب فيه الحي يملك آخره من وأنماه 

إلالأبواب وراء من كان ما وأما له، الحي لأن والناب؛ والدكة والروثن الساباط فيه 
أهله.نز لأتيم بإدنبمم؛ إلا بجوز لا فهذا الئوقا مم 

*II*



^قضاه1نييصاسمماسبجحنيل ٥٥٤

فضل

ثزمةمحإزالتها، قطاثتة عنيه، ملك هواء ِفي ثجزته اعصان حصلش نإدا 
إوالتهاالأزءس هلنالك ، aJ^ pلإل ملكة، ممحه لأف !،؛ ٧٥

ا.ملكإحزاحهاا داوم، حاؤه فنمه لوذحلت كإ وعتؤْ، 

فلجارهجاره، مللث، عل متدلية وأعاحا يحلة له ان إنالمسألة؛ صورة [ ١ ت 
فهلقشها إذا ولكن هو، مشها فله يفعل لم فإن أولإها، بملهها بازالتها يطاله أن 

مالكها؟عل بالأجرة يرحع 

لماطل-بدا مل لم لو لأننا الأجرة؛ تسليم ويلرم بدلك، يرجع نعم، ابواب• 
عنه.الشمس ونغش يتضئر جاره وترك 

منليس لكن إحراجها، يمللث، فإنه داره جاوْ *بيمة دحلت، إذا التهيمة وأما 

يمهاأن ابوار حنن ومن وصلتا، صاعن، ا-؛مجها إذا لأنه التهيمة؛ محرج أن المروءة 
أحرجهاأنه لو يلومونه الأف الناس حتى بل عندي. ييمتك إن لخاره؛ ويهول، عنده 

بثلهرالأحكام يذكرون ثيهراه الممهاء لكن الإساءة، من ذلك ق لعا ثذهّح، وركها 
آحر•ثمحاء فهذا حرام أوغثر حراما كونه عن النظر 

الخارجإل حزجت، ثم الست،، محور داخل ق محجرة كانت، إذا هائل؛ قال، فان 
جائز؟هذا عمله أن أم بازالتها صاحتها يلرم فهل باغصانبا لشارع اق 

فتلزمهالمارة آدمحت، إذا إلا الثارع ق الميزاب جض س وهو جائز، هدا فالخوابج! 
إزالخها•



٥٥٥ةت1باسح)0ساسإسسمبمطل( 

ابهالهلأف ممل؛ وابن خامد، ابن خاوعند موص، تزكها عل صاخث لإل 
زلأفالدارنة، ١^١^، ض كالئإح الشئ، ممغ ٣ ١^٢، ثائنالاممخ 

وهراله•بلركوب اثنتأجر متن جرى مجرى فته، نسامح إنه، محتاج مما هدا 
بجصووف؛لأتمُفيد

قبجغ لا ض: أنو زقاو !ة. لا لإ?ئ الشد؛ عي ِفي زلا نتغج، 
ئهبااُ•واليابسهن يزيدنقثو، الرطب لأف امحع؛ 

اقاقطة؟أرواقها كانت إذا قائل: قال وإن 
الخالللوصع ووالننسة فيه، يتسامح مما هذا لأن ثوذي؛ لا أوراقها فالخواب! 

•والشواؤع الأمواق يكنون الذين هنال 
فهلبمن؟وضاعت دارها من حارم ييمة لوأخزج : ٠٢١٥مال وإن 

فنله.له ما فعل، أنه دام ما ثيء عليه ليس لا، فالخواب: 
لبعوم، يمائ أن بجون أنه والصحيح الواى، ل الثتييد من، هذا كن، ا ١ ] 
عليهصالح لو النحل عسيب فمثلا فيه، يتسامح مما هذا لأن الرطب؛ وغثر الرطُيا 

يمثلقد فإنه الشجرة عفن وكذلك، عادة، فيه يتسامح مما فهذا زال ثم قصثر وهو 
التسامح.فيه تحري مما هذا مقال: أكثز 

^bJ،لا الياص لأن وثابتا؛ يابسا يكون أن بثزط يصح أنه آحر: قول وهناك 
الهواء،هنأا يشعل منة الرياح حنكته فإذا الرياح تحركه تايت غثر كان إذا لأنه وثابت؛ 

١الدمة هذه إل الهواء هذا يشعل ومنة 

يطعه.إلا ٧ فليس هغ.ا وعل، مهللما، اأصالخة يصح لا أنه الئالث،: والقول 



سقضاه1نيهمصالإئماسيضل ٥٥٦

وجهان؛ممثه معلوم، قمتها مذ يجزء صاحه و1ن 

•عذيمخ وِفي فته للجهالة المع؛ أحدمحات 
إئلأفتالثطع زو اقغاوزة، الأئلأك ق ظث ئدا لأف كور؛ 

لأأئأنهزا١١J^٠، من \شمخي يدهن ثإص>اث، 
إزالتها؛لعلميه بئرْ، أو عيه ساء ل أرت حر ئجزة، عروق امتدت ولو 

صءنامح،...ب.......ى.ؤ\ذه\لإك0ه لأة 

احرقأو انكنر الغصن أن قدر إذا فهدا ممهلوعة، بأجرة ثكون قد اكالخة 
مول:كوشة1ن نتن ١^٣، كان إذا وأثا الأخر، بحي لا اضن صاحب فإن 

الأجرة.باقي سمْل احرق أو انمشر إذا فهنا مثلا، عثرة. فع11الث، ممفي 
ا؛يهلالسفانه الحار أرض إل الشجرة أغصان امتدت إذا فيإ الأف كلامنا [ ١ ] 

ييالأتكعثرة شهري معلوم بثيء ثمى بأن الهلرفان رخي فإن الو، ؤإما ^، ٥٥١١إما 
ؤإنإليه، الحاجة لدعاء جائز ذلك أن وانمحح ،، حلافففيه أكنز أو أقل أو شهر كل 

ا!وجهازأ اiؤلمإ يقول كإ ففيه الثمرة من بجزء صالحه 

للجهالة.انع؛ أحدهما! 

الزيعمن بجزء ا،لزاوعة تجوز ك،ا لأنه الم-عيرن؛ هوالصحيح وهل.ا الحواز• والثاف• 
لاكل الغمس هن.ا ؤيقول! يصالحه أن مجوز هدا، فكدلاائ، الثمرة ْبن بجزء اقاة والم

تماما.الساقاة أو كالمزازعة لأنه ،؛ iLJJijُأس فلا فيه. يكون الذي الثمر تضف 

;\(انذلر:



٥٥٧مماساسإربمباسحساضبمالا 

اوالئخلزنة أومحزيق، جاو0، ملك إل حائطه مال ولو 

صزرالخان بمحق مم مإن: أنه قمحذآييئ اأؤلف> أفادنا العروق امتداد [ ١ ] 
بالضزر،الضزر يزال لا لأنه الشجرة؛ موت إل لوأدى حتى العروق إزالة ثلزم فهنا 

الضرروحول مع الشجرة صاحب الخار صرر يزيل ت مول أن يمكن لا أنه بمعش 
سفيوربإ المو، إل العروق ممثل أحيايا بالمبو يش فيإ كثثرا بمع وهذا جاره، عل 
ملزمشك، بلا الخار فثضؤر العرق هذا مع الماء يتمج وربا المْلوية، الحجارة من 

إرالتها.الجرة صاحمسا 

أيزن®حش قال! ولهذا يلزمه؛ لا أنه المؤلف كلام فظاهر يفرم لا كان إذا أما 
جزتمما هذا لأن وذللث، الإزالة؛ يلزم لم يوثر لم إذا أنه فذلاهرْ أوبةرْاا عرْ ّاأ بل 

يميالحار ملك كان إذا مسا لا ايران مللث، إل الشجرة عروق ممتد أن به الحادة 
إلأي! الندى، إل ئتجه اش~ ~بإذن العروق فإن يمي، لا الشجرة صاحس، ؤمنلث، 

بعروقالعروق ، _^lLبحيث، البات ممثع لكنها البناء عل توثر لم فإن يمي، ما 
•إزالتها تجب، ت مول فهنا ونمره شجره عل وئزر الحار 

تزال؟كيف م، 

العروقيقشون ثم الحار، مللثج لخد عل تحمرون بأناس مثلا يؤتى دقولت 
الضزر.لإزالة قطعت، أحرى مرة امتدت فإن ممتد، لا حتى 

أي;إراكه،، لرمه طريق، أو حارْ، منم، إل حائطه ررولومال، المزلف—،ت قال ثم 
مكونللمثموط عزصة وصار الهواء من شيئا شعل مال إذا لأنه الحاممل؛ إزالة لرمه 

ابدار.إزالة فثلرم صرر، بذللث، 



صيقضاهانيهمصالإئماسبجءت؛ل ٥٥٨

نحل

منهاوا،ولا ونوا، يعرويه ولا طامحا، جايْ حائط بمح,في أل للإسان ليس 
يصؤُإ عنيْ، ملك ل نحرف لأيه إدنه؛ بعم سره ولا حائطا، علته محديثخ ولا 

ثه،مبج،كهذنحبر

حارموبين بيته الذي حاتطه ق كان إذا أما جارْءا حائط ق مثح ®أل ت قوله [ ١ ت 
يكونوتارة لأحدهما، يكون تارة الحارين بتن الذي ابدار أن ومعلوم يفعل، أن محله 

النم،لأن شك؛ بلا شيئا فيه نحدث أن للاحر نجوز لا فإنه لأحدهما كان فإذا بجنها، 
لسله،بلمحْ•

ابدارلأن ثريكه؛ يإدن إلا شيئا فيه نحدث لا أيصا فإنه بجنها كان إذا وأما 
مهاواحد لنكل مشركا~ت ابدار كان إذا فيا أي• المسألة هده ل مول، لكن مث-اع، 

جهتهمن يطينه )يليه( أن لوأراد فمثلا العادة، به جرت با ابدار ق يممرف أن 
اشلمن.)التلميس( أؤيد لا وأنا ويينلث،، بيتي ابدار ت يقول، فلا الأحر، يمنعه لم 

فاشيئا جاره من يأحد ولا جهته من يهلينه )يليه( أن يريد دام ما مول،ت بل 
مثل~والروزنة روزنة فيه يفح أن لوأراد وكذلك قوة، ابدار يزيد تما هذا بل المائع، 
ف؛ا^١^ محال مشكاة، وسمى ابدار، صلب ق لكنها الرف، 

فهناايدار إصعاف إل أدى إذا إلا العادة به جرت تما هذا لأن يفعل؛ أن فله [" ٣٥]النور؛
ذلك.له ليس 

جنهإل وبتي جاره جاء ثم أولا بناه بحيث لأحدهما الخيار كان إذا وأما 
ويدا،فيه يغرز أن وله طامحا، يفح أن فله شاء؛ با فيه يتحرف أن فله للأول فالحدار 



٥٥٩اسح)بباسعد4اضد4،و( 

حمله؛ص يصعق أز ب1-قائط، يصؤ لكل إل علته، حشبة وصع لة وليس 
^ّئنلكنلأ:لإ،لهقضُ،قابجلخزو 

كمئحمحو، هلم عنه، ينتعتي ع عإر0، منم، ق يصنف لأثه أصحاسا؛ أكز عند 
تمثغلا أبيح ما ولأ؛ل ئريره• ؤرم عمحل؛ ابن وأجاوْ النتار، وعرز الطاق، 

باتجس،.والمنخ الشنؤع، الئفص كاسز1ع الحاجة، حميمة له 

بجاره،بمر طامحا يمح أل له ليس لكنه ملكه، ابدار لأن مسإرا؛ فيه يدي أن وله 
طاقايفح أن الخيار صاجب، وأراد الخيار جب إل حجرة يني جاره لولكن مثالهت 

الشتاء،ق المد عليه مدحل الحجرة، بما-حس، بمؤ هدا لأن يمع؛ فإنه الحجرة إل 
قمحيلن، أن ان للأنمحل لا أنه ومعلوم المش، ق الثموم عليه ويدخل 

حوثىأنه بمعنى ابدار هذا عل بناء له ليس الخار لكن إذا أما يجاره، بمر ما ملكه 
الهلايى.فيه يمح أن فله مراح 

وكلامكلامي ّمعت اس شئت، إذا لأنلئ، الهلايى؛ تفثح لا الخاث: قال، ^١ 
لأويدهدا؟وأنا أهل، 

الءلاق؟أسمل إل بمل حتى أصلا جداره يرمحع أن له ألتس قلتا• 
ذللث،،فله أمقل من الطاق حد إل كله ايدار يرح أن أراد فلو يل، الخراب! 

ذللئج،فله ابدار من جرءا يرح أن يريد وإن،ا ابدار يرح أن يريد لا هو والأف 
ويبعدها.الأصوات، يشل مراح ق ثكلمم الأف أنت، لأنلئ، صرر لا وأنت 

ؤإذافيه، ثيء أي إحداث، الأحر يمللئ، لم لأحوهما الخيار لكن إذا والخلاصه! 
العادة.به جزت، الخا.ارما ^ا ق ث محي. أن منهعا واحد فلكل بينهإ ابدار لكن 



سقضاه1همنيه4الإئماصنيضل

أوهريرْ ابو ووى ل؛،ا حاو؛ يه، إلا التنقيم، يمكنه لا بحتث إليه، اح؛اغ د1ءء؛ 
مممقجدارها< عل حسه بمع أل جارْ أ-ىوؤب ينخ ررلأ داو(1 . اممه رثول 

\لبكمصل بدلة، موجنر إلثه، الحاجه دعت، فه صزر لا ١^٤ عليه؛ 
لآهايم'ي•
سخاط ل/\ب يز كن أب خون، لا 1نث اطُت، زأثو اكاصى زذم 

1امطم.ص،مامشهمامحائني، زقيقنين زبأرْتلأة، 
حارم؟صا و يدون حارم جدار عل خشبه يضع للجارأن تحوز هل ت المسألة [ ١ ل 

أنله ليس فهنا يتحمل لا صعيما ابدار كان أو الخيار يمر كان إن الخوابت 
صررولا تحمل ابدار كان ؤإن بالض، الإصرار تحوز لا لأنه جاره؛ برصا إلا بمعها 

يالعزضالخار وجدار نميرة الخشبة ثكون يحيثا وضعه إل محتاجا الخار كان فإن فيه 

إليها.محتاج لأنه الجار؛ إدن بدون يمعها أن بأس لا فهنا 
—عوضها محلولها —يعني! مربعة الخيرة كاك بأن إليها محتاجا ليس كان ؤإن 

لا؟أو أن له فهر 

لقوليفعل؛ أن له إن من فمنهم العلمإء؛ بين حلاف هذا ق ايواب،! 
مؤلا هالا ولأن '؛ جدار0ااُ عل حشنة بئرر أ0 جاره لجار بمنس ارلأ الني 

والهواء،الشمس عن وحماية ومماسمكا قوة إلا يزيده لا بل ايثدار، 

جدار0،ق حثبه يغرز أن جاره جار يمغ لا باب والغصب، الظالم كتاب الخارىت أخرجه ( ١ ) 
من(، ١٦٠٩)رقم الحار، جدار ل الخثس، غرز باب المساقاة، كتاب ومسالم! ٢(، ٤  ٦٣)رقم 

إيفؤهقنئ'هريرة أف حديث 



٥٦١ةتاباسإ)0باسعسسمبماو( 

ووايتان!مميه الشزط؛ن، نع النجد حائط ا-قثسساتي وصع هاما 
يض م ث ا1؛ئ \لآذئ مك و لأن جوز؛ 1_• 

والثهوثة.المنامحه عل اثني افب حى ق جوازم عل 
اقم،الأس و ■تولث المع، الأضل لأف 5مثكر؛ اخازها المع، دالئاط: 

مضبياساةةلهماض.

ةبإدنه؛ إلا ام ملك ِفي وصعه مذ بمع أل الرواية، هذْ مذ ؤقحرغ 
ذوثاووؤا:ةالأولااا.

وضعه،ثه محوز الإى الموؤع ل بموصن حسبه وصع عل الماللث، صالخه هان 
نواءكاثشحاو، ع؛ره، كافل، نإف بدلث، علمته نجب، ما عوض يأحد مح?ه هز؛ لز 

صفة،أو برؤية، معلوما ا-قثسس، كون بشزط التأيد، عل او معلومة، مدة ق إحاوه 

بماءْانتحJ ِلأثث إعادJة؛ هله عمه، أو الحائط لثموط الحنب، راو ومش 
بعوض،

حارمحدار عل حشبه وصع من الحار مغ تحوز لا أنه هوالراثح القول، وهذا 
الابدار أوكان صزر محاك كان إذا إلا 

وكانصرر الجدار عل يكن لم فإذا كغتره، المسجد جدار أن الصواب ا ]١ 
هابالإمام والمراد يستأذن، لم أم الإمام امتادن مواء يضعه أن له فإن يتحمل الجدار 

بممالثالْلةلأإمامالجاعة.



^قضاه1ييهاهالإداسنيحن؛و ٥٦٢

عليه،يعيدْ لا أف عل بعوض، المالكإ هصالخه حشس،، طرح رنم له ولولكف 
در؟ياآ'•عل جار رصعه، عل يصالح جارأف لثا لأيه جاز؛ عنه، أن 

أنعل ^»_، محالخه خف، >ح نشأ له ثان »ثلز قوله: ا ل١ 
الخثبجداره عل يضع أن عل استأجره ز المعنى: جارا؛ عئه، أؤ عليه، نمده لا 

جار.عنه أويزيله يعيده لا أن عل بعوض وصالحه الخيار معط ثم 

مؤلفةعإرة بجني سوف، إنه ويقول: أرصا يثرى التجار بعض قائل: قال فان 
الثشن،من أموالا ويجمع بعد بجن لم التي الهلوابى هده يع لم متعددة، طوابق من 

جائزة؟الحاملة هده فهل 

الدهن.ق مفروض فهوثيء محهولأ شيئا بلع لأنه يجوز؛ لا هدا فالحواب: 
الئثقمن يجتويه وما طابق لكل الواصفات لوذكر حتى قائل: قال وإن 
والعزف؟

يشرطالتيع: كتاب ي العناء قال ولهذا كانت،؛ مهعا الواصفاتر حتى فالحواب: 
٤٢أن يمكن لا الدار إن وقالوا: ونحوها. الدار ضر ق صفة أو برؤية معلوما يكون أن 

ييتاللث، ويمف وصما الناس أثل. من ان إنلوياق ولهدا رؤيتها؛ من بد فلا يالمنة، 
ك،الوساهد.ته.ثتصوره أن لايمكن ذللئ، وماأشنه راحات حجروغزف فيه 

عليه؟ّيباع ما مثل س قريبا شيئا لوأراه حتى قائل: قال فإن 
قدإنه مول: ثم حلاف، وفيه الأنموذج، بيع وهوا يصح، لا أبدا فالحواب: 

وتلاعبوااس، الأسهد.ا عل ممرة أموالا حعوا أناثا أن وذللئؤ تلاعس،، هازا ق حصل 
بنا،لعبوا ينولون: منهم، صاجون الأف والناس بدووا؛التتفين.، ما الأف ؤإل بالناس، 



٥٦٣باسحربمباسحساسبمطو( 

محل

كحملة الثارع، إل وظيزها ئافد، عتر زماق ِفي و\ةا داو، لة لكف مإف 
إلالشائع إل كأو:ايا ثإذ فيه، الإنتياق ذ طا لة لأف الشائ؛ إل ثاب، 
حقلثمسه كبعل أو قور لا لأية للأنتهلزاق؛ الرداق إل ثاا-ت، قح له ؟كذ 

لو^ ١^١^ ض فته، لة خق لا لأنله، مملوك نكان ل الاطزال 
ال1نو\لإيلأ}

خمعرمع له لأو للأستطناق؛ بملح لا والم للصوء مكايا يمثح أف وله 
أجعلهلا ومال: إلأ*)نأ3لنبي، بملح ثابا، فتحه ؤإو أول. مرهعثعضه حائطه، 
وجهازتمقته وأتمئ،، أغلقه ثل طر٠^١، 

إكنو\.ج له أحد،^1: 

طا.ف مبمل الإنت>اق م دلل اتاب، لأف جوو؛ لا واش: 

واللهالناس، أموال، وأحيوا شيثا، يفعلوا ولم الأرض، هذه فا ستئ'مارايؤ قالوا؛ 
أولاثرحع.الأموال هذه ثر■جع هل أعلم 

الطريقمس ق باب، وله نافد، ضر طريق ق ثيتؤ له ان إنالمسالة: صورة [ ١ ] 

البيتظهر س بابا يفح أن وله السوق،، ئم ثل مما بابا يفح أن وله بابه، يبمى أن فله 
٣١ثل مما الست، باب كان بأن الثكس كان ؤإن الافد، اس عل كان إذا 

وهذافيه، أبوابهم لن حق الرقاق لأن يفتح؛ أن له فليس الرقاقا ف، باب له وليس 
فيه.باب له ليس 



^قضاهانييصالإئماسبجضل ٥٦٤

يجذي:بجأعي زدأمن و ثابجا أز إخدامحا ه:اب وُ لكذ ثإذ 
ا-لثاطرقع ثه لأو الزجهين؛ أحد جاوِق الأحنى، إل إحدامحا يأئثد حائط، 

،سئاتاية،فزلخ:ضأنل.
مل الإش>ايى ^، 15الزقام لأمحز؛لأممءبمل ذم: 

زاحدميامنداولأصماس.

■؛وض،بعتر له أوأدوا بعوض، الدوب أش صالح قووإدا لا موصع وكل 
'•■*٣٠٢ كناير عئة، العوض أحذ مجاولهم -فهم، المغ لأف حاز؛ 

 [ ١ t ببحوثهمشملوا قد أنهم نءهأش و■ءاإئنا أئمتنا عل ذليل التفاصيل هالْ ق
الفقهيوئع عل يدل مما مع، لا أشياء ق بحثوا ربإ بل ي، أن يمكن ما حمح 

تحوزلا وهوأنه الشنع، ل معلومة قواعد من ماحوذة المماصيل هذه وكل الإملأس، 
لأحدوليس الئنع، يل من ممنوعا تكن لم ما بإدنه إلا أحيه حى عل يعتدي أن لأحد 

حكم•كل فوق اممه حكم لأن صاحبه؛ ولورصي شرعا محرم أمر عل يعتدي أن 

;حمذآنئق.الؤلف_، ذكرها الش والئور المسائل هذه هوحلاصة هذا 

غره؟بيت باب أمام سيارته يوقف أن للرحل هل قائل• قال فإن 

الرحليبت، أمام سارة الإنسان يوقم، لا فالأل ،، فالعن ص، هدا فالخوابت 
بأسلا بأنه العادة حزين، فقد ووقفها ذغوة ق مثلا لوكان كإ مؤقتا، إيقائا كان إذا إلا 
أننحثى ويقولون• ذلل؛،، من يمثعون الأف الناس فإن سارة بانر الباب كان إذا إلا حا 

الباب•علميه أغلق قد هدا ونجد بيارته حروحه إل الإنسان مجتاج 



٥٦٥ةت1باسح)طبامجسسويمد( 

محل

يركلأيه حاو؛ ثحوأئله، ثمديمه هازاي يافد، ع؛و زهاق ِق بابه كاف قإف 
قالأنتهئزاى شه ثبعل لأيه محن؛ لم آحرْ، يحو قدمه نإف حمه، بنص 

يعضه،نقع مملك كله، حائطه زهع لة لأل امحواو؛ ويقمل له، يي لم موصع 
قثة قإف البناء؛ ابتداء كحالة فه، الباب قح قملك له، فناء حائطه يل ما زلأو 

يؤيط،شاة،ؤثلئلأينقطلحئئ%ا.ا؛تداءالبناء 
جارهحوم عل يطل لكنه حداره ق طاقا الشخص فح إذا ءائلت قال، فإن 

ذلك؟له فهل جاره، أهل عل يكثف بحيث 

متوقطةالرجل هامة ثكون بحيث الطاق لونرل، فمثلا يجوز؛ لا لا، فالحواب! 

الأمثل.مشاهدة ثمغ سرة الأعل عل نجب لأنه بحر؛ لم بحجزها لا 
الافدة؟هو هل الطاى هائل: هال فان 

الناس)الدريشة(.بعض يميها التي وص نعم، فالحواب؛ 

يبنالتسامح جزى فإذا العزف إل فيها يرجع المائل هدْ مثل أن الفلاهر [ ١ ت 
بنافذليس صغتر زقادا فمثلا العرف، هدا عل مشينا الأمور هده مثل ي الناس 

حقلا لأنه أمثاله؛ إل يممله أن له وليس الزقاق، هم إل اياب يفل أن الثاب لصاحب 
ثصفيها ليس المائل هذه مثل يقال: أن ينبغي لكن بابه، وراء محا الامتطراق ق له 

البابيصع أن له البيت، صاحب، أن الناس ثعازق فإذا العرق، إل فيها فيدجع بئ، 
عملبه.حبثإثاء 



اسقضاهاهمنيصابمماسبجص ٥٦٦

وحهان1مميه الدرمحس،، الباب؛نتي صاحبا ولوتاؤغ 

ه،يمحنا لأف محأ، ١^ ام أئله!ق من لأيوذب محأ آخدمحا: 
ؤخاوُْ.البموُ لأف للأخر؛ ١^ ذءلإ فته، ثانت>امحا 

لتئاحسفالأزل الوجه نتل ويصزئا، يدا حميعا لهنا لأف هويتهنا؛ والقاف• 
َلأو4الدرد_ا؛ أهل نائر ض يه يئتص دهليزا الدرمب، آخر جعل الصدوابي البايب 

محُمحك:لأاسملالِهخائ، 
البابلأن نظر؛ فيه فهذا آكلها، حاتظه ريع له ارلأة المؤلف فول وأما 

كلوجعل كأه ايدار لوهدم لكن معينة، مهلة ل محصووا لتروج واّالدخول يكون 
المحصور.كالباب يصبح لم مفتوحا بيته بقية 

بابآخر إل بابه قدم أنه معناه دهليزا جعله لأن تحوز؛ لا أنه الصحح [ ١ ] 
التضييقمن شيئا فيه أن شاك لا وهدا به، تحتص له الئوق بمة ويبقى جثرانه من 

الوراءإل فرجع سيارة ياق رمحا الأحر إل مفتوحا السوق كان إذا رمحا لأتبمم علهم؛ 
منحة.لها يكون والأمتعة الأغراض مزيل عند يكون وربعا مسحة، لها فيكون 

نصفه،إل ا-لحران أبواب انتهت، المسدود العلريق هذا ئقول! المسألة هذه وصورة 
الواحدالست، هذا فلصاحب الواحد لهذا أسماله إل نمقه فمن واحد، أمملمه ق والذي 

لأنهالسوق؛ بقثة ؤيدخل الباب فيهدم لبيته، دهلميرا تحعلمه أن الأسفل ق الن>ى 
أحد.فيه يشاركه لا 

مدمربإ ولأنه للاحرين؛ مملحة الثرق بقية ق لأن نظر؛ فته هذا فتقول؛ 
فدمفإذا الداخل، ق متاحرة البيونتؤ أبواب ويجعالون جديد، من ؤينثثوما الثويتج 



٥٦٧هن1باص)طباصساضبماو( 

محل

ؤايى،نته ع، إل صاحثه أحدمحا ميعا د1متم، مشرك، حائط ينه، كاف إدا 
العدكإطعام عليه دأجأَ عنه،، الصرر يزيل مفرك ملك عل أماي أجر؛ 

ض،غ ضل، لإ محإف كالمنة، م ي صززا رى ِفي زلأف اكوك، 
الشريك ٠٠٢١وإJ واص، علنه اهرصيى ^، ثة ؟كن ثم لإذ علته، واص ماله، 

ابدامه.مز كاف كإ j_;؛؛،، القثة، ء نجع ام، إذن أن يإذنه، 
تعبم، فم به، ائفنذ ر ي لا منم، ي إثايى لأنهُ عو؛ لا نثئهُ: 

الإئبماكةززعالآنضا"ا.

٠قورارر ي الئاف ُُدعل ؛ ١^^٠٠فقول، تحوز، لا أنه فالصحيح ملكه، كانه صار بابه 
الصحح.هو هدا مول،! 

الىقال، وقد صزر، بناء بدون إبقاءْ لأن عليه؛ نحر أنه الأول، الصواب، [ ١ ] 
ولاضزارر،صرر ارلأ وملم• آله وعل عليه الله صل 

منم ز انس ض الخلاف فيها ض، الش الشوكة الأشياء قاتل: فال، فإن 
ئةأقام منها كل ~يميت الأمران شاوي صزرا. منها واحد كل يدعي الأحيان 

يةول،توالأحر يبمى. أن فأريد الشص عني محص، يهول،! مثلا الخاتط هدا أن عل 
منهاواحد كل ادعى فإذا والشص. الهواء عل حل يد حتى اهدمه أن اييد الحائط هدا 

ا.كني)إ/سم.)؛(اظر:
رنمجاره، يضر ما حقه ق بني من باب الأح؛ةام، كتاب ماجه! وابن ٣(،  ١٣/ ١ ) أحد أحرجه ( ٢) 

لآ.بممح.عباس ابن حديث، من (، ١٢٣٤ ) 



سقضاه1همنيصاسمماسبجضل ٥٦٨

يلممشرك، ِفي ونتا يعيد لأية يمع؛ لم بناءه، ثري،كه أزاد ؤإل 
ثرسومهكال ^١ سهنا عاد بالته، بناه قإل رنم، له ١^>^، ااس>—، كوصع 

عنده،من ثمالة بناه ؤإل يألفه• إلاأر فته للباق وليس بعينه، عاد لأيه رحموقه؛ 
ثاءَ؛لأجدئمئكئمح.^ضاغو،زبحافيص1إل 

 ،lJ;مللَلثا لأيه لممحيووقا؛ لَقلا:قفة، _؛ بم، شرفة نه زم
لألهري؛ عل، محت الأول الرواية وعل إمائه• عل يجن لم إئثايه، عل يجن 

محيإمم،ممثمإمح.

منةءاقد أذ إثا jلإافي: ئثا انتفاع زنز ا،قائط قل للثريلث، كاف هإذ 
لأفمعلتإ؛ لستي ثمناءك ثماخد أف ؤإما رنمه، إعادة من وممكنه القيمة، نصفح 
شريكه.خق محزأذيضو ٣ القزاز 

به؟ثمأحد من فقول لإزالته، والأحر لإبقائه الأول صررا 

كانU عل كان U الأصل:قاء لكن فيه، الخترة أهل إل هذا:رجع فالخواب: 
الأمر.حض:تين؛ 

حداناحارم وبئن بينه لتي أن أحدهما وأراد حاران وحد لو قائل؛ قال فإن 
يمنعهأن له فهل وحده، يتاه ثمم فايى، ابدار هذا عل يعينه أن صاحبه عل وعرض 

ابدار؟هذا من الاستفادة من 

أنأما عليه، حئنه تموو أن يمنعه أن له فليس ذلك، له ليس لا، فالخواب! 
يكونالذي الثيء لكن يمثعه، أن فله ذللث، أشبة وما وثمد دى أو روزن بفتح يتغل 

منه.يمنعه لا فانه الحار ومصلحة الخيار مصلحة من 



٥٦٩سإرئباسإسسسبمطو( 

نحل
..محْ.مبسَ .بَ .ِ..>دأُ,؛■ِ قآج  محنة،الدي الثقف ئام للأم، زالئلئ اخدمحا، الثقل لكف ثإف 

هدمزأثي لكلخائط:ثه، يهن ضثه لأم تز\ء الشوك كالحائط فه قام 
مصثتهدمه، وتحب ئموطه، قاف أف إلا إعادئه ئعاته الثهث، أو الخائط 

صاحسصاحثةإحماز يمللئ، لم القمل، حيطان نإف ونمسه. كائتهدم 
ماٍ؛لآةهمححاصه.

ائثّرك.ljaJ^-1 مأئنه به، يتتفعان لأنج ٤؟^؛ وعنه؛ 
بماحبوليس رواقن• عل بنائه؟ عل الظوإجباوصاحلأ بماجب وهل 

كافما عل ئهو يالته، ثثاْ قإف أوائم، إف بثائه من العلو صاحح-، مع الثقل 
الثملصاحب يه ينتؤع لا أحمدت دالا آلته، يعم ^١٥ ؤإل مصة، أحدمحا يملك، لا 

أكؤهاالحيطان يائيه لأف ١^٤^،؛ ثه انهَلنل ثء>ثمل القيمه، يودي حى 
الثكنى؛يوف ووحؤ0 الوثد ودهثسبإ الخثس-،، طرح له لتس انه و؛قول للثآض، 

وقو ؤلأ دقة، لأ?4ُ شئه؛ ثؤانيه تاشزة. دالحائط الاماغ ئن ذللث، لأف 
اتوائهااُ.عل لامحث لأنه يالقيثة؛ إمائه 

؟كونفقد مموا، نحوو وممه يتصّزر، لا أنه الظاف ,؛ iajقد المصل هدا [ ١ ل 
وأعلاهامجدا أسمتها يكون وأحيايا لأحرين، وأعلاها لأناس، أسملها مارة 

للأمثلمصلحة أنه كإ الأسفل والخيار متصور، ثيء فهدا بالعكس، وأحيانا مسكنا، 
أنتلكن أني، لا أنا الأمثل! الحدار صاحب قال، فلو للأعل، أيصا مصلحة فهو 

العلو.بماحب خاصة اآصلحة لأن أعمدة؛ ميم أن الأسفل يلرم لا فهنا أعمدة• 



اصضاه1نينيصاسممأسبجص ٥٧٠

محل

لأوجإومازة،مملأغصشم
وواسان.عإوه مذ امحع إجبار قفي أو■مث، قاْ سهنا كاف ثإف مواء• 

محَذلأفيهاإلأبمتراماال
فتنزلفها ثدور رحى لها الثطول مثل أوان فيه جنزير عن عبارة الدولاب; [ ١ ] 

قوىإل ظهرها ثدور فهي ظهرها، عل صعدت صعدت فإذا تلهها عل الأواف هده 
كونارثثمت ؤإذا ارمعت، ثم الاء، من غزفت الاء إل وصلت فإذا أّمل، إل ونطها 

فهداوهكذا، الإكة، عل يمس—، ساق ق ثصب ئم الماء من ممالوءا وكون فوق إل بطنها 
هوالدولاب.

كنأعرفها، لا وأنا الموامثر، جنس من أنيا أءلم~ ~واش فالظاهر الماعورة أما 
الموايبر.جنس من انها الظاهر 

أنهي عليها التفاؤيع هده كل ثجعل أن ينبغي التي عندنا القاعدة أن والمهم 
إلاحتاج ؤإن أحدهم، محي لم التجديد ل زيادة إل احتاج إذا شخصثن بين المشرك 

الطين،من لبن من جدار بينهإ كان فلو القاعدة، هي فهده الأحر، أحم صرر للمع 
فهللا• الثاق• وقال الأسمنت،. الطوب من وأعيد٥ أهدمه أن أحدهما; وقال 

نجترالثاف؟
منثعة.محييي فيه بل صزر، يقع فيه ليس هدا لأن لاتحز؛ الحوايث،; 

وقالالطوب. من جدار عل أعيده أن أؤيد أحدهما; وقال ابدار هل.ا امدم فإن 
بلمناينالأئل،محالدي:ني؟اكاف;



٥٧١^إ)بمباسحساسوبمال( 

نحل

^ل:ظص:لأالأور،
ماءمحدب اوهمحفناؤ\ الخيطال، تم قصاتة دار أومحتلة النتاييذ، بين أومحرا 

والدازيطيماجة انن نواة صزاررا ولا صرر ررلأ اللمي لمول جارْ؛ بز 
لةوليس الح؛طال. يم الذي كالديى مئة، يمح يصؤدج؛راه، يصنف زلأثئ ئتلحي؛• 

حتطاقم•

بيننرة بماة الأعل محآنل جارْ، ّّّني مذ أعل نطح لة لكف نإف 
أ.رثطحثل صعد صزردظر0إدا عنه لمدح مدكيهنا؛ 

ساوتإذا إلا أولا، اللبن من أعيدْ يقول؛ الذي الثاق يح الخوان؛ 
أجيب،الأعل طو_ا من ثقول؛ فهنا الهلن ومن الأّمنتتج من اللبن قيمة أي• القيمة، 

الخراب؛اسن؟ من أو الأسمنت من الطوب لبن أعل فأتبمإ أمر، منه امتع ومن 
فهداالخقوق أما كلها، المسائل هذه ق القاعدة هي وهدم الأسمنت، من الطوب لبن 

العزف•إل يرجع 

ثا0®_ وملم؛ آله وعل عليه اف صل الشي قول من يوحن• هذا كل ا ١ ل 
ومنالأوؤ(ارأ*، صاث صان ررمن قوله؛ ومن جازْ«رن، مليكرم الأخر واليوم باق يؤبى 

رغمجاره، يوذ فلا الآ"؛م واليوم باش يؤمن كان من باب الأدب، كتاب الخارى• أحرجه آ  ١١
عنإلا الصمت ولزوم والضيف الخار إكرام عل الحث، باب الإي،ان، كتاب ت لم وم٦(، ٠ ١ )٩ 

نْنهبمتق.الخزاعي ثريح أبٍ( حديث، من (، ٤ )٨ رنم الإي،ان، من كله ذللت، وكون حثي 
والر.ذي:(، ٣٦٣٥رنم)القضاء، من باب الأفقية، محاب وأبوداود: (، ٤٥٣أحد)م/ أخرجه )٢( 



سق(ضاه1هممصالإئمأستيضل ٥٧٢

نقصود،القرار أن والقرار الضزر بين والفرق ، ضزار،اولا صرر ارلا قوله 
يصد.بدون يأئ أن والضزر الضزر، الإنسان يقعد أن هو 

يحوأذجازم، بمر يأ ملكؤ ل التصرف للهالك ررليس لآ4هاهت أا اأؤلفيقول 
أيماكيلك والرائحة، الناس وكثرة بالرطوبة بمر هذا لأن الدورار؛ ب؛ن حماما يسه 

الجو،عل يور والبخار الإحرار رائحة أن الظاهر لأن العطاؤين؛ بين محبنا ش إذا 

محرر،فهذا بدية، الهلب، رائحة يعرف أن سطح لا لبمري للععثارين جاء فنن 
العطارين.بين الخبز بناء س يمنعوه أن فلهم 

وكيف،ثياتحح، عيل ت يحي الخيطانىاا مر قصانة دار محتله لأر قوله 
الحيaلان؟مر 

حجرعل وضعوه شديدا وسحا الثوب، اسخ إذا أنه العادة -مُت، لأنه ثقول 
الوثخ،يتسئبإ أن أجل من ما مدقونه سبهها، أو مدئة بخشبة حاروا يم كبير، 
سيمنعه أن فله الحيطان، متز القزب، مع فإنه قمارة دار داره جعل إنسان فهذا 

ذللث،.

يمحماذا ل،كن عظيم، محرر أيما هذا ■؟١^٠٠؛ بتر ماء عبمذبؤ بقرا أوعئفر ١١قوله; 
ثلزمه؟فبإذا اناء، نمص لكن يجارْ، الإضرار يريد وهولا بئرا حمر إذا 

الأحكام،كتاب، ت ماجه وابن (، ١٩٤رقم)•والغش، الخيانة ل جاء ما باب واكالة، البر كتاب 
ظققنئ.محرمة أي حديث، من (، ٤٢٣ رثم)٢ بجاره، يضر ما حقه ل بني من باب 

رقمجاره، بمر ما حقه ل يني من باب الأحكام، كتاب ماجه! وابن (، ٣١٣)١/ أحمد حرجه أا 
زجؤهبمتبمأ.عباس ابن حديث، من (، ٢٣٤)١ 



 Lu؛؛S ٥٧٣بمال( فبماكس اسع رباب اسح

بيتهحول جعل أنه ولو الماء، منها يتخرج ولا البتر بطم نلزمه الحراب! 
موتورابيته ق فجعل البلد، ق عامة كهرياء يوجد لا أنه بمعنى للمكهرياء، موتورا 

لا؟أو ذلك من يمع فهل للكهرباء 

حملعنده كان ولو الأرض، ثم وربا عقلينا، صوئا له لأن يمغ؛ ابواب• 
يمنعوه؟أن لهم فهل الحثران حول الصوت مكواتا ووصع عرس 

•النوم س ؤيمنعهم راحتهم يقلق هذا لأن يمقوْ؛ أن لهم الحواب؛ 
فقالاحتلفوا فان جيرانه، عن الضزر يمع أن هي العامة القاعدة أن والمهم 

صرر،فيه بل جاره• وقال، صرر• هذا ؤ، ليس الصرر• عليه يدعى الذي الضرر محاجيا 
الخترة.أهل إل ذللثه 3، يرجع فإنه 

علوجس، جاره نهئح س أعل تملح له كان إذا أنه المؤلف ذكر ثم 
طويلاجدارا صع للأسفل! يقول ولا الأسفل، مشارفة ممغ مرة يتخذ أن الأعل 

منه.عليلث، أمرق لا حتى 

الأسفل،مشارفة يمغ جدارا ثضع أن عليلث، نجب الأعل أتبما أنتؤ ثقول! بل 
لهوهذا سائ بينهعا بل متلأصقين، جارين ليسا أنبما بمعنى شائع كان؛ينهكا فإن 

سالأحر الرجل ييت، رأى النافذنأ هذه عند وهف من لكن عل مطلة نوافذ 
الناظة؟يري بان نلزمه فهل الشائع وراء 

منيزى لا يحيث، مثلجا رجاجا يضع أو يرثعها بان ئلرمه نعم، ابواب• 
جاره.يستا ورائه 



سقضادئنيهمصالإئماسبجءنبل ٥٧٤

والفرار؟الضزر ب؛ن المنق ما قائلت قال فإن 

مصي.يكون الذي والضرار قصد، بلا يكون محوالذي الضزر فالحواب1 

اتتلإصلاح آله يشعل حارم أن يشكو الحران بعض أحيايا قائل؛ قال فإن 
لهفهل صوئا. أحس ثكون بدلها أحضز لجاره؛ فيقول مرمع. صومحت، ولها مثلا 

ذلك؟

صوتلها أشياء يضع أن الص له ليس يقولون؛ يخهإذئه العناء فالحواب؛ 
أنوبإمكانه مزعج صوت لها الكمان بعض يوحد الأو مثاله؛ دوما؛ تحد وهو 

يأئ؛أحس.

X ء n



٥٧٥ةتاباسحربابال،ممح( 

ض-
Kتل *  ل

أ.أ علته المحاو ذثة إل المحيل ذلإ من الدْين مل وهل 
بالدين،الدين جوازهاتي بديل بتتا، ليث بتمسه، متفرد إزماق عمد وهي 

حاص،وانم الواحد، يالحس واحتماه اقتض، لإل المم-ثق وجواز 
ممحن لإ ِميا ثلاة؛ ز ه تبم1 نيث  ١٨طت؛ ص قلا 

.١^٣٠

تللرجل ويد فقال عمرو عل دين ولزيد ريي عل دين له رجل ذلك مثال ؛1 ١ ] 

قالوقد عمرو، ذمة إل نيد ذمة من الدين انقل فالآ0 فمبل، عمرو• عل أحلتك 
مإتئع<ارُملء عل أحيل وسلم:»_ وعلآله عليه اض صل الض 

عثرةأهرصلث، أن مثلا تجوز إرفاق عمد لأنه المزض؛ حاز هذا اجل ؤمن ]٢[ 
عليلثإبغت لو أش ْع تشن، أو تنة أو مهرين أو شهر بعل• عوصها ويعطيتي دراهم 
المجلس.ق المنض بثزمحل إلا قز لم بدراهم دراهم 

انازصةفيه قصد لأنه محزنا؛ صار الممرض إل نث عز القزض لكن ^١ ولهاjا 
والمغاتةيقالالمؤش.

لم؛وم(، ٢٢٨٧ريم)الخوالة؟، ق يرجع وهل الخوالة، باب الحوالأت، كتاب ابخاوي.' حرحه أ١ 
رنمز، عل أحتل إذا نولها واستحباب الخوالة وصحة الخي مطل نجربم باب المساناة، كتاب 

رؤ.بمثن.هريرة ]ب حديث من (، ١٥٦٤)



سقضاه1نيهمهالإئمأسبجينل ٥٧٦

ملءعل أحدثم أئح محإدا ظلم، الثى راطل الئت. قول فيها والأصل 
دلسع«مممقشاال

١^٢؛م _J أو\أ ئمحاثا لأف ثنقث، ش ء نجل أف آخدها: 
أ.١^^^ بعرض هو فيإ دلك يئن، ولا مطلما، 

-أي:فثطاله الوفاء، عل القادر هو الغني: ظلم،اراُ العي ررمهنل قوله. [ ١ ل 
الطل؟يتحمق متى ولكن ظلم، الدين" صاحب منعه 

إذاالموجل الدين ول صاحبه، طلبه إذا الخال الدين ق المطل يتحمق الجواب• 
ايجةذي شهر يحول إل موحل بثمن ملمعة شخص من اششت، إذا فمثلا أجله، حل 

عليدل تأجيله لأن يوحر؛ ولا ايجة ذي شهر يحول يور يول أن المشري عل وجب 
كلبةبهمحدخلولالأخلسا.

١المaلالبة.إلا أداؤء نجب لا فإنه الحال أما 

صاحب،أن التأجيل فائدة ؤإن الأصل، من فهوكالحال حل إذا الموجل إن وقيل: 
محال:لا ولكه افلمالة، طك الأجل تأ فإذا باتا الأجل دام ما ص لابميم، الدئن 

الدين.رب به يهلال_إ حش مماطل الدين عليه الن«ي إن 

للثقوءل.هو ما أي: المعنى: اللمموط،ا هويعزض ءرفيإ قوله: ]٢[ 

تلم وم٢(،  ٢٨٧رقم)الخوالة؟، ق يرمع ومل الخوالة، باب الحوالأت، كتاب الخاري؛ حرجه أا 
رمممل، عل أحيل نولهاإذا واسماب الخوالة وصحة الغني ٌءلل نجريم باب اناة، المكتاب 

زمحؤقبمنئ.هريرة أيى حديث من (، ١ ٥ ٦ )٤ 



٥٧٧ه1باسحرب1باسمالآا 

\لحن\لثمحوز ^ ص عتر |ذاء ح\ز . الخاو.^١١انتقزاث يثأث زلا 
نلأةئئا٢ا.مؤلأش؛هُلأمزاكزمي 

اآزأةأحالت ؤإو صح، ، l^ilJu^الدخوو مل زوجتة الروج ولوأحاو 
مدةااسعِق بثمن البائع المئزي أحاو ؤإف ثسممر• مر لأية يصح؛ لم عليه، به 

لدلك.يصح؛ عليه، به البائع أحاو ؤإف صح، الخيار، 
يهسد0 أحاو وال صح، علته، يد-حآ, شحم، سده  wjisd؛،أحاو إل وِ 

بس' هض.س-' 
مممة لأف ضخ؛ اوا:ة،  JUعتر امحاثك، م نإذ 

\موفيهب.

ذمةق له زيد السألةت وصورة عليه، محال ودين به محال دين الأف عندنا آ ١ ] 
به،محال عمرو عل الذي فالدين ؤيال، ُمئة خالد عمروعل فاحاله ييال عمرومئة 

هووالمحيل هوالطالب، فالحال ومحيل؛ محال كدللث، وعندنا عليه، محال حالي وعل 
وأماعليه. ومحال به محال لهعا: يقال فالديان وعافدان، ذينان عندنا فصار المْللوب، 

ومحال.محيل مقال: العاقد: 

ومحوزبه المعاوصة محوز كغيره الملم دين أن الراجح القول أن لما تبق ]٢[ 
حديثُ عييْاار إل يصرية ملأ ء مي ق أنلم ااس الحدين،: وأن عنه، المعاوصة 
ممنذلك،ربا.إذا فالمراد صح ؤإن صعيف،، 

كابعاجه; وابن (، ٣٤٦٨)رقم محول،، لا لف الباب اليؤع، كتاب داويت أبو أحرجه ، ١١
صعيدأيب حدت عن (، ٢٢٨٣)رقم ضر0، إل بمرقه فلا ثيء ئا أملم ٌن باب النجاران، 

رمحهبمنق.الخيري 



حللأيدبن الإمام ص ^ه ٥١المميلض  ٥٧٨

ششننلأسممئ4نمظو
.'١^^١

^^^نممحمح4ثاةمحمح
ثإي، ئنابملإو ثا خق زلا هخنالأ؛إذاواَةمحئواؤ 

محل

ث،ء لإه سث ١^،، ٧ لأي اخن؛ تام اش: ١^ 
والآ->ي،القدين أحد عثه من قأتوأحاو ا-لنز، أفتاءت ثلالإ ق الخام ؤنعتمث 

لمبمحاح، اق5ثزة أوعن وأم،؛رثة، اiصرية عن أحال ملن والصمه، يصح. لم 
أحلأو موحلا، والأحئ حالا أحدمحا كاف قإف والتأجيل، وا-لتلول يصح. 

مخ.نز الأم، لأخل قالتا أخد.حا 

عليه؛الحال ا هل. من يقرض أن وكله أنه أي! الاقمداض ق التوكيل معنى [ ١ ] 
ئه.لٌسءنفي 

ويد•عل أحنك ومحك؛ ريي عل فأحالته ريال مئة عمئوممك ذللثؤ: مثال 
؟لا يقول؛ أن عليه المحال يملك هل الأماض، ق فهوثوكيل ثيء عنده وليس 

ثيء.علميه وليس ذلك، له تنم، الحواب! 



٥٧٩؛تأباسح)4بارأمالة( 

أوثنجيله،أويؤته، به، أحيل مما حتر عل مراصتا الحواثه، صحت ؤإل 
الحالكع؛ر دلك ثجاوفيه ثابت، دين لأيه حاو؛ عنة، أوالإعتاض اوواخر0، 

]١!
به

وذلكوالتأجيل؛ والخلول والئفة الحض ي الحئان محانل أن ثزط هدا ]١[ 
بالدين.الدين بع ق مدحل بيعا، هذا صار الحض ق احتلما إذا لأنهعأ 

علوله دناني، بعثرة شحص مدين ان إنقفة عل بذهب أحال ذلك! مثال 
فهذاالدراهم، صاحب، عل الدنانثر صاحب فأحال درهم، مئة ا1دين، أي• آحر، 

حتىالتقا؛ص بدون بقفة ذهب بح وأيصا بدين، دين بح أنه حقيمته لأن تحوز؛ لا 
آجرعل برا بمللبه شخصا احال مثل• الربا؛ نجري؛يّهءا الذي غثر من أنه فرض لو 

بدين•دين بح فتكون ببما، يكون لأنه وذلك، تحوز؛ لا فانه بمر، 
دوثهما عل الناس وأموي أحس بثيء أحال فلو الصفة، الثان! والأمر 

الثاويس بد لا لأنه أبما؛ تحل لا فانه فومحه ما عل ولوكان تحل• لا إنه ،! الولفيقول 
والدنانثر.الدراهم بغر مثلا ولنفرب لصفة، اق 

برّلع مئة عليه احر شخمى عل أحال حيد بر ّلع مئة عليه لوكان فمثلا 
cيقول متوسهل-  ،U^I ! متوسطبر بع مئة عليه كان لو وكذلك تحوز. لا هذا إن

وجه،له ائعاوصة نبيل عل كان إذا وهذا تحوز، لا فإنه جيد بر بع مئة عل أحال 
الدينعليه تن أو بالأنمص الدين له نن ورضي انامحة ميل عل كان إذا لكن 

هومطلوبفمثلا التسامح، مميل عل المالة دامت ما مانعا لهذا أجل• ولا ؛الأكمل، 
بالأنثصلنفسه فهورضي إ الماغ؟ فا جيد، بر ملع متة عل أحال رديء بر صلع مئة 

برصلع بمئة وأحال جيد بر صلع مئة عليه لوكان أيقا وبالعكس الأكمل، عل وأحال 



صاضاسهميصاسمماصنيءت؛ل ٥٨٠

هذا.واختار ُالأهل رصي الأف الدين صاحب لأن المائع؛ فا رديء 
حاودين عليه كان إذا والتأجيل ا-قالول مالة أول بايت، من أيقا وكدللثؤ 

أجلهالو كإ فهذا جلة مؤ بمئة آحز شخص عل صاحبها واحال حالة درهم مئة 
علمحولي أن راض أنا المستحلت قال إذا ماح فلا الدين صاحب عل المستحيل 

وأحالهموجل دين عليه أوكان ا هذا؟ من المائع فإ موجلا الدين ولوكان يلان. 
لمن'\.نائم هذا الما:ع؟ا فإ حال دنن عل 

منيمع أن إلا سرط• ليمت والصفة والتأجيل اهلول أن ل بملهر فالذي 
ذللث،أن فالصحيح إخماعيه المسالة لمثكن إذا أما الإحاع، Jخالم، فلا ذللئ،إحماع، 

السامحة.باب من وأنه جائز، 

مثلاض الإحالة تحوز فهل الذب عل اوعان احتلفح إذا قائل: قال فان 
دولاربرال؟

تحوز.فلا صفة هذه لأن تحوز؛ لا فالحواب: 
سهإ؟السامحة عل نبيا الأم كان إذا حش قائل: قال ؤإن 

•، اختلفابنس ولأن معاوصة؛ ق هذه لأن أدري؛ لا فالحوانؤ: 
عليهالحال للنيلغ المخاش، الملخ أخذ متى أنه عل تفاهما إذا قائل: قال وأن 

ؤيعطيه؟محوله 

وفتاق القيمة عل اصطلحا إن وأما تحوز، لا فإنه بثزط كان إذا فالخواب: 
بأس.فلا المص 



٥٨١هاباسحرطباسمالة( 

نحل

فهةأيعتم لأيه معلوم؛ ناو عل معلوم يإو ك5ول أو اكالث،: الئزط 
لاقتلأنث فته؛ الم يصح لا محا زلاتصغ ممثبجا. ؤا:اثهاَله زاؤاثل، ١^ 

قيمتهتجب نإد،ا الذمه، لب 
واُلئبوبالأثنان مى يالإيلأف، الدمة لب مثله يئبت ما كل لب ويصح 

وجهان:وادئدود، كالوزؤع دلك، عم فيه \}أ1ز يصح زمحا والأذهان. 
بمثله.يضمن لا ؤلهدا فيه، لا،تهوو الثل لأف به؛ الخواله لاثصح أحدمحا؛ 
المرض،عل فته امحم ض أف ونشل الدمة، ستل؟ لأنه نحح؛ داكافت 

الثلم،ثر الدمة ست<لإ لاثه يه؛ المحواله صحت، يمثله، هدا م۵بىلإ يثا: إف 
تحلحالخوهلإاتمب

-تا؛الحزاله صشت، آحز، عل دلك مثل زلة هزص من علئهيل كال و\)1 
يادااثزاله قثها ثت ؤإذ ١^، ثت ممحا الدقة ق ثبم، إذ لأ?ه 

ديةمذ مثلها علته له مذ عل يا هاحاJ دية، مذ يو ثة كاذ نإذ صححه. 
فيها-ئادسا: ابو ؤهالا الإنلم. يتنازله ما أذثى إعطاوه ؤي1زمة صح، أحرى، 

قأحالهزصا، ٠^١ زثة ١^^، مذ إبل عنيه كال نإذ يصح• لا أنة زجهآحر، 
وجهان:مميه جا، 

نة٠:، يتنليم وصى زهد المحيل، إل الت،ت..ليم ق الخر٥ لأف يصم؛ أحدمحا: 



سقضاه1يهمه4اسمماسنيص ٥٨٢

ممدالقيمه، الروابم؛ن إحدى ِفي المزص الواحبتي لأل مبمح؛ لا والئاق! 
واحدا؛وجها يصح، إلإ غا، الديه لة مذ اكرص أحاو ؤإل ابض. احتلث 

مثلمللممرص المثل، نجب يلثا؛ نإف محلممت، قابض القيمة، الواحب يلنا! إذ 
دوائ،اا'.لايلزمه ١^ عثه والدي ونمته، صماته و أقرض ما 

قفل

جهةمذ أداوم يلرمه هلا عليه، لس ا-لأف يرصاه؛ محيل أذ الرابع؛ القرط 
j^،س الحق صلأذ:مو لأف ظه؛ \ص زلايئورصا بنيها. 

لووكلمةكإ إليه، الدقع علميه المحال ئلمزم المبض، ل لسه ممام المحتال أقام وهد 
لالأنتفاءإثا؟ا.

معلومق يكون أن بد لا أنه القاعدة لكن يصورها، يصعت قد صور هده [ ١ ل 
معلوم.عل 

عليهوالمحال رصاه، من بد لا فايحيل عليه، ومحال محيل الاذ عندنا ]٢[ 
أنفلو لآمةا؛دق، المؤلف فصله الثالث الطنف وهو المحتال وبقي رصاه، يشرط لا 

صاحبفقال ثيء. عنل.ي ليس له! فقال حمي. أعطني للمطالوب! قال الحق صاحب 
محيله؟أن فهلثومه عليه. لحزلي ملأن عل دنن ك الحق! 

لكنفلا، تحر أن أما المحيل، رصا من بد لا لأنه تحيله؛ أن يومه لا الجواب! 
١الغزماء طلب إذا يوق نم له الذي الدين بمسلم أن عل محر يقول؛ 

الحيلمن إلحاحا أسد صار المحتال فلوأن رصاه؛ يثرط فلا عليه المحال وأما 



٥٨٣ك1اوااسح)بابا1ماوت( 

يمتلإ ض، قدنيثا،ثماأوطي اك'ل  'هؤ0 س زآى 
^^^الإكمحأشمءص«زلأنصإث؛يئة؛فنواتيه: 

للمحتاليي يلم الإيماء، ق ممامه عليه الحال أقام وقد ويوكله، ُئمسه الخى 
ئاو؛ولثدطألأ.ئنقإبجلأا،دا:وئةأو 

١^،ق ط ءاي:ثلَلةئوذ مووها،قاولم:وشمُ. و و^١ زلأن 
حمه.يدون رصي لو كنا صحت،، دلك، مع رصي؛1 قإف 

لهفهل ئلأن. صاحي أئ لارفك، أنا أتل، لا قال: الشريك هذا عله أحيل وو 
أزيرص؟

بنمهحمه يأخذ فلأيا إن له: يمول أن للمحتال بل ذلك، له ليس مول: 
له.وكيلا واعتثرق وبوكيله، 

فقول:قيد، نيادة إل محتاج وهذا المإطل، غثر ا،لومر بانه الملء فثر المؤلم، [ ١ ] 
ممكنلا لكن مماطل، غر موير عل تحيله قد لأنه هذا؛ من بد فلا مهلالته، يمكن الذي 

يلرمهلم أمجر عل أحيل ولو الميول، يلرمه لم أبيه عل أحيل فلو ماطل، لو مهلاJته 
واكافلألخنتحل1وتهطدة.وهوالأب،، ثرئا ئْلاَوته محن لا الأثل لأن \شمللأ 

أم؛المفهوم؟باكلوق هذا عل دل الحديث،را' ]٢[ 
نلء.عل الأمر؛الإJاعإذاكان عل ودل ؛المفهوم، الخواب: 

ومسلمت(، ٢٢٨٧)رنم الخوالة؟، ق يرّثع وهل الحوالة، باب الخوالأت، كتاب أحرجه ( ١ ) 
رقممل، عل أحيل إذا قيولها واستحباب الخوالة وصحة الخي مطل تحريم باب الساقاة، كتاب 

)يقهقنئ.هريرة ١^-، حديث من (، ١٥٦٤)



اسقضاهاهمهمصالإئماسبجضل ٥٨٤

محل

ميزلإل ذقه، من تحول محي لأيه الدين؛ من المجل برئ الحواله صحت إدا 
المجل،عل يرجع لم مطل، أن حادث، ملمس أن إمن'ج،، عل؛ث، المحال من الإنشثاء 

يون1ترأةااا.

مس:اق باوالإ، الحال زللم:زض اوالإ، حنن ثقلنا كاف ناذ 
لإيزئ؛العلميخال، بغ وصى ثإذ علمئبى• الإحقال لايلزثه لأنه المجل؛ 

نيئا.Jنكال ء الئض، 1وأةثذأئ الخن، من الأثهثرئت لأف 
رزايتازتنجه بحاله، ا-بجل لإ رصي نإل 

إخدامحا:لأ:>جإ،كك.
ي١^.^؛، ثة دكان ء، ١^ سو م لأن ثزجع، زالئاته: 

فولئزؤله؛ ملة عانه المحال نلأء0 ثزط ؤإف عتبه• علم ثم معيبا اقري لإ 
ؤلأنها>الئلمول«، وفيه: ذاؤذ، أبو زواْ ثزوطهلم« عل >رالؤمنول السل 
١^١ف ّرطه لن ي الرد، ملل-ج حلاثه، باق لإدا ممصودا، ثزطا ثرط 

إليه.ليس فهدا مد في،ا الوفاء عن متدر وكونه ثرئ، الحيل لأن ا ١ ت 

يحللأنه ثرحع؛ لا فإنه المحيل ملاءة مدم المحتال رقى إذا أنه فهمنا الأل آ ٢ ] 
رمحي،لأنه لاثرجمركيلك؛ إنه يقولون! فالذهب ثرص لم وأماإن ءلثص.ارة، 

الغنى)أ/أ؟م.)ا(انظر: 



٥٨٥ه1باسح)إابارعوس( 

محل

حراثاف بثمنه، عليه البائع أوأحال ثمنه، البائع ماحال، عدا، اقري إدا 
ولابؤ محل المقري عل ص ولا باطل، البيع لأف باطله؛ دا"قواله م1تحما، أو 

الخال،زكدج ،، li^Jم ش زاكال ١^ ١^ قإن م ثه نحال 
أكد:اثالأي ه ى تنح ذلا أوآ لإ ؟ت لن ء ^^١، 

بدحولهكاوالإع•
ظثإ،زه،اواه.

آحر،بدين الحواله أف وادعى العبد، حرية ِفى المحال صدههإ ؤإل 
سهأهاما محإو ١^، صدئه محكال ا"قزاله، صحه الأصل لأف يمينه؛ مع محولة 

الحيلأن علمتا إذا مثإ لا الرحؤغ له أن الصحيح لكن مشرط، ه لتفتحتط لم وئاذا 
أقبلأنا فقال! ثرمحل لو أما الرجؤغ، له فإن ملء غر عل وأحاله المحتال حيع ند 

شروءلهم■عل المسلمين لأن ثزطه؛ فله مليئا كون أن بنزمحل ا-لمثوالة 

بطلت،باطل الأصل أن تيمت، فإذا أصل عل مبك الحوالة أن هدا حلاصة [ ١ ] 
إذالأنه حواله؛ لا فإنه باطلا البيع فبان عليه به أوأحيل ميع بثمن أحيل فإذا ا-همالة، 

اوع•بملل الأصل طل 



٥٨٦

محل

مضمل منيه معيبا وجيم ثم بمنته، الباَع وأحال عبدا، اقري ؤإن 
ذكزةثالفنخ، نمط زيد يالص، لأبجا الحزالأ، بمن و، الخال من المختال 

و،المخا^٠ ذثه ننال ق خق نم الثزي لأف تبمم، لا أذ زمحل اكانحى. 
زثزجخ لإ القد، مخ نأ ثزثا ١^ ض أغطاة ئز ي بالسح، طن ب٣ 

.^١
ثرتنء ١^ ذثه لأف نيم، ٢ الملحثاJ، مص بمد اوأ كاف نإذ 

البائع•الئم-ىتح ويرجع ثاكبضَإه، 
_4_،،المقري محنية بالثنن، أحنثا علمه الثائ دأحاJ عدا اشرى ؤإن 

مصكانه محتناز التنايع، من ياخوانة برقت المقري ذمه لأف الخوانة؛ يبململ لم 
ملها،انتحر يخلأف، المختاو، وهو التعاهدينر، عر خى هنا ها به ويعلى منه، 

باكثن،لر١^ عل الفري 

الخوانة،بطأت البطلان ؤتا فإذا البطلان، وين المخ ين يفرق هنا ]١[ 
مخفإذا الأخر، ض بحل أن مه،ا لغل ولكن بامة، فالحوالة فخا صار إذا وأثا 
الجوالةفبقى إن فإنه يستحمه لا كان ؤإذا الثنن، يتحى لا البائع أن فمعنا٥ت البح 

بهلكنيرحع خذه. قلتات عليه. المحال من، الثتن سآخد أنا لا، قال؛ ؤإن منه، أخل.ت 
احلتكإل البعت فيخ ل، للمثري الباع فتهول يني،• بحبله، أن وله عليه، المثري 

قبل.من عليه الذيأخلم، عل 



٥٨٧ةت1باس1ح)ب1ساسمالأ( 

قفل

لكئتأحدحان ممال احتلما، م عريمه، من له دين مض رجلا أمر ؤإدا 
١^٣؛ئدعي  Jyدالمنل مالئ.تظ4ا. كانث الآ-م: نمال 

١؛^.زمحئ كاف، U م ^، ٠١لآئه:تعيبماة 
حقيمه.كائن، أحدمحا! ومال بالألف. أح1ئتاك، مالت انه عق امما ؤإن 

وحهازتمميه ا-ثوالة، بلمظ وكاله كادث، الآحرت ومال 

ضلهممكالأ؛لدلالث،.أخدمحا: 
الحقيمه،لمواممته معه، الفثاهن لأو الحواله؛ مدعى مول واك١بيث 

■حالامهي ديك• أحلتك دال؛ نإل ا٠لجاز• الأحر ودعوى 
—بسهنآ

ءحمحوله محالمول محائكز، فلأثا. ُدينكؤ أحنث، محي نييمه1 الي"ين مال نإدا 
كامث،قإل ١،^؛؛^،. حى عنه لبممهل سمعث، بدلك،، بينه المد>ين أقام قإف يمينه• 

١^فأقام فأنكزة يه، ^ الد;ن زث، أف الدين ء أض دام بخاثا، 
الديندمع ولزم العائس،، عل تبما بممى الثينه لأف النائب؛ وحق، حمه د؛شِفي بينه، 
وجهان!مميه دعواه، بصحة له المد>ين ياعري، بينه، له ^؛٠ لم محإل إليه، 

أحككلوقال: ك،ا حوالة فإما أحكالث،. محال: أنه عل امقا إذا أنه الصحيح ]١[ 
علبل وئل: خوالة. أما عل أتزش إنك فقال: تقبض أن ^li، قال: إذا أثا بدننلث،• 

عليه.كان U عل ا-مالة ماء الأصل لأن الزكالة، ئدعي قول فالقول 3كالة• أنما 



اسضاهامهمصاسمماسبجضو ٥٨٨

ذينؤزائتماو عثه، حمه بوجوب  aJلإ'تيافه إثه؛ الديع يلزمه احدمحا: 
بخ.به قامئ لإ ما محاف1ه ألته، 

ثثيوثهُظوه،ض لأ:انن لأء إي الدمع لأظزئة ذاش: 
١^.اص ر ء ^_^_، و الإ-ثتياط له مكاذ 

علته،ائحاو عل ور-ح وحلم، الخواله، المحتل انكز ثم إليه، دمعة مإف 
ظ،\تفو ج لة ي لأن المنثاو؛ م ء ١^ لب:نجع مئه، مأخد 
\ئطصو]ئ\

تعالدئع توثة ئثا: إذ ١^-^،، م اثش اواله،  ٧١أكن نإذ 
م؛لآيءم،بجاشم•

يجذو.لندم الآكار، نع المحن ظزئة لإ الإقرار، تع الدئع َلأطزئه ملنا: نإذ 
لإلامحتل، ثينال ومؤ، بيرتاءْ ؛١^١^ المجل؛ عل الرجؤغ للئحثاو ولتس 
كدتة،وَاذ ئتهمحُمم، ١^ ر لأة اخَاله، مح، ١^، ضدي 

■سثملآ 
المحيلآغن ثم منه، وانتٌق علته، مقفى الهن عن عليه المحال كل ثإذ 

ندعأنثمحفَُداه،، دآلم، اكال الإاله،هلهأذ:جوين 
ظننه.

X X ه



٥٨٩ةتاباسحرداباهماىتا 

نحل

إلنخديه، _، و ض وكتل أنه ويل ثادعى دين، عؤه لكف لإذ 

'.١٣١نح ائ ظزئة محلي الإهزار، نع الدقع 
مالداسر، عل وو-لإ حلم، الولكثه، الدين رب، قأيكن إليه، دقعه قإل 

وؤل،أيه بجت لم لامه بمحدؤه؛ اعرف ؟كن لم إف الوكتل، عل الداقع زجع 
الوكلوأو دعوا٥، يصحة اعرف لاثه عنته؛ يرجع لم له، اعرف لكف محإف 

وبجا،موجدها وديعه، المدمؤغ كاف ؤإف ٠^١^، عثر عل يرجغ ينم ؤثلمة، 
vIlJllsمحإل منه،، ساء من مطالبه ملرها الوكتل يد َفي يلمثؤ ؤإف أحدها، 
عش.الصإف قانممؤ _، ل حصل ١^!، لأف أحد؛ عل يرجع لم الوؤل، 

ذكزناةِفيو ءأخد؛ بالثكالة،لاتحخ اوف قد ثكال الودع، طابج، ثإف 
علته•رجع للوكيل اعرف ثإفلم؟كن الدين، 

مضهق وكلتي الدين صاحسإ إن فقال! رجل فجاءْ دين، عليه إنسان هدا ]١[ 
لنم؛ صدقك، ق إشكال عندي وليس صدوق، رجل أنت صدئت، ^ ١٥٥منك،. 

مقول!الوكالة الدين صاحس، ينكر وبإ لأته محديث،؛ أن يمكن وهدا المال. أعطبمؤ 
وكيل،أنه ادعى أنيوقهءيوه؛هئرجععلض المدين لزم الولكلة أنهر فإذا وكلته• ما 

بالية.ذللثج أثيم، قد لأنه عليه؛ نحرر لا لأنه يول؛ أن يلرمه فإنه بية ئيخ، لو أما 
لقوله؟!يعْليه ولا الوكيل يصدقه كيف، الإنسان، يتغر-ها قد حقيقة وطْ 

يضمن.أن هدا يلرم وحينئد الوكالة، ينكر قد لأنه ١،^^^؛ وهو ثالثا محلزئا فيها لأن 



اسقضاهاهممصالإئمأسبجضل

محل

صاجها،واوث انه محادعى وجل، ئجاء أووليعه، دين زجل عند لكل لإل 
ؤإذبعه• ثلثي لا لاره إليه؛ الدثع ثزمه هصدثه، سواْ، ثه ث واوولا مات وهد 

دلزنغُائلإلأممفيُالأخلخالإفيار، 
الإنكار.

تحل

هاخاَل4لًناحبه، صامن مبجا ثاحد ثل ١^٠، م أثق لنيل كاذ لإذ 
هلبه الاص ضاحث أخال نإذ كامحض. الخزاثه لأف منها؛ ثرئا يا، أعدمحا 
عاتهإأحال^ ؤإل منهإ. واحي• ثل ذمة ق مستقرة لأما ؛ ١^١٥صحت أحدمتا، 

هملكللمحل، دبك لأف صحث،؛ يصمها، مى واحد ثل من لستؤل حميعا؛ 
مصللا لأثة أJصا؛ صحن، ثاء، مذأيأ لتنتنل ع1؛هنا أحال، ؤإل ثمه. الخواله 

ا،ي،ء،عن، المر حواله ثأفتة انتثا3ا، هوزثاد٥ |تما أحل، ولا عدد ولا خ مو 
صح.واحل>، عل لوأحالاه ؤبهدا 

MHM

ُِءُ وثوفضسال اف بخمب• الخامز ي؛س. ام 
السادسالجثع. عروجل اف يئشيثه ويليه 

الصخانكتاب وأوله 



٥٩١مرسالآحاعثوا؛؛وار 

ارالأح1دداثاوا٢١Jفهرس 

السم*٥* 

٥٠٣ثعول بمن ثم بمسك ابدأ 
حشلا اللمي• قال ديانر سعة ابتنتها وحرز يهب فيها تلادة اممه رسول اتيت 

٢١٦محتءا 
١٩٥اءالومات اخشوا 

١□^؛،ئاَل نا داكزل ت، قائأ زالإع ظ ثثة نبش اوتان ١^!، ^١ 
٣٢٨أنمحاثانالإغ 

٣٤٠يضيإذاكالداث ميئوا الأنناف سْ اس ^١ 
٣٩٦ثلأبمهبىإذَاأيضأحوىإ 

٣٤٦اتفامح.ِسنلك:كنا 
١٢ائهِسأ>اقيتا _
١٢جابرمحرا ثى M امحق اسرى 
١٤٢أع ض الرلأءُ يإمحا يأمحا، اي 
٣٣٥، ٤ نهر زئوا خزي  Ujألئوثا 

٢٢٦إبل ألك 
ضمحمحومحإوممح....س.....ب....خهم

٢٣٦المهتأدفي.....محي؛ إل بامحنين امحو آحد هكنث إبلا، أنتسلث أف البي أ٠رفي 
٩٢ك أوتي أنزها 



سقضاصنييه4الإئماستيحتبل٥٩٢

٣٣ثمنه حرم سيئا حرم إذا اممه إف 
١٩.......................والمومنتن رسوله عليها وسلط الفيل،  ٠٤٠عذ حبس الله إف 
٦١ ٠ ................ اف4َ أش َلأَزؤوأل إف اوزايى، اكاص!□ط اكم اضَص إف 
٢٨.......................زالأًنثام زايزير، زايثة، ام، افَؤزئووُلإمج إن 

٣٨٩أنتيهاتظئزمبجا 
٢٦٠ابناج بوصع أمر اي. أل 
١٣٥••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• برثخ مر المديؤ، إل هاجر حع(  Wjالثي أل 

٢٢٦محقأزثولمحأنمح.بب.......•••
٣٨٣.................................. لأهله أحدة شعتر عل درعة زهن ه لفر 
٤٥••••••••••••••••••••••••مع لصِفي أو محر، عل صوف تاغ أف ش ه لئئ 

مح.شضامح••••••••••••••••••••••••••••؛•••••••••••••••••••••••^

٧٠تي.شص:تيامحاة 
٣٤٦،٤٧،٤٥،٤٢،٤١،٤٠ليث.شصمحاوِر•.•••••••••••.••••••••••

٤٤مح.شص:نيامحر 
٤٤رالملاقيح المفامتن محع عن ( Jrس لم 

٢٦٠قسا.......... منه ث1حد أف ثك تحل ^ ٨٥جايثه، هاصاسه ا ثنت أخيك من بعث إل 
٩٢؛َنَبجشكاإلاتيهالأئةس 

فلاقإل أرسلت ل اممه، ل وسو يا ءاسةت له فقالت الشام •, ٢٠له ن• قدم حلا ١ أف 

أف

آن

أف

أف

أف

آن

أف

أف

ان



٥٩٢

٤٠٢.......................٠ يوعه. ونهنه طعاما تبمودى مى اقري افب رسول أف 
٣٦الكالّ_، ثض عى ش اطه. رسول أف 
٢ ٧٧سعهإ تزكه محمن دكتا كدبا إف 
١٩٨الئسك الئداِق إثا 
٥٣٢حلثا............ متفق كل اعط اللهم أحدهمات يقول ملكان يوم كل صاح ل أنه 
٤٣٥ثزط....................... بئه كاف ؤإف ثهوباطل، اف كثاُب ل؛سِق سزط أي 

٥١٨طه وذكر وئريب، أكل أيام الأئريب، أيام 
٣٨٦أ-حلم وعد ؤمهاإدا يلأيه؛ النافق اية 

٢٢٥إذابز؟ اوطئ اشش 
٧٩يمينك صممة ق ثث اطه بارك 

١ ٠٣٧ .٠ ٠ ؛.؛؛؛؛؛ ٠ ؛ ّ....٠ ّ................ الد؛نه. محنة؛ل زاشوط ء ه الض ثاغ 
١٧٢، ١٦٨مرئا لم ما يائياي ال؛بماتي 

٢٩٢، ٢٦٣والبجئمسأمح...............؛........ّ...ّ..... 
٢١٨يمثل بالتمرمثلا التمر 

٣٦حثيث الكلب ثنن 

١ ٦٣ّ... . .٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ؤ . ..٠ ء..........١ ..... .......١ ١ ّ ء ء. ملنوف والمحكئ مزروى اجالب 
ّء..ّ.....ااّّ...ّّّ.ّ............هه؟أولادها بطوننا ق حلمه دأنبع؛ر( الدية ق حكم 

٢٣٦.........  ١١يد.............. Ijijبه باس ولا ساء، بملح لا بواجد اساف اُلأيواف 
٢٨١، ١٨٦بالصاف الخراج 

١٩٦بّ....١٠١ب.٠٠٠٠٠الث.إء.........إل ، bJbيمد أغم أشنث، الثر يْليل الرجل ذكر 



^قضاه1هميهعالإئمأسبجينل ٥٩٤

٢١٠....................وعينهاترها بالقصة والفئه وعينها، يترها بالدهب الدهب 
١٩٨يمض.مئلأ بالثمر والثمر بؤنل، ثللأ باليئؤ والفصة بجتل' بّلا بالدم_ا اللهب 
١٧٤كئةزالإباو..................................... الدف الدهن 
١ ٩٨بورن......................... ووئا بالغصة والقمة يؤون، ورثا بالله>بإ الدهب 

٢١٠٤............٠٠٠بم،زلإلإر;ايثا؛بم.. ١١
٩٨........١ ١ ١ ١ ١ ّ اف. وسول عهد عل يفزبوق محارمه الطعام يئروف الذين رأب—، 

٢٢٩كيلا بخزصها باغ أذ الما:ا 
٤١٢٨وعلنه لةعنقه، منزاهنه لإخمأ 

صئوناّ.......ااااا.ؤؤّّّؤه''آ؛6ا0 سإذا الدئبمزب نثن قمته، يزك4 الرص 
١٠٩٠الأخلاق. ئكارم من ثدا ق اض! ثبماو ممال: اوزام افياض ض ني 
٠٢ ٦ .ّ.ء............ّ.ّ الأن1افJثواكيفن^٠^١كا0:!١ث. اخلثشثيلأْ هإِذا 

يخئاينام:ايثثا........ّّ.ّ.....ؤ¥آأ
٢١٦الخ^Lثةنل 

٤١٠٩زثزمحن........شى:ثزنس زم ^^، نثن ظفها، اأزثس مم 
وورنممحيِفيءلش 

م^١، اغ زيلا ^١: ذم ، ١^١٢;زم نحم أنا ^ تنال: افُ ئال، 
١٠٠شئ 

١٩هدأ-ئاننىأ-تزت 
؛١٩.••^^■■■•••ج'.

٠٥ ٢ ..... ّ....١ .. ٠ ّ .٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ. .٠ ٠ .٠ ١ ديون أصحا-با وعل جنائز إليه مدم الني كان 



٥٩٥ضسالآ-ءادطوالأو1ر 

٤٦١............................ مثزطبزِفيمحاباف 
٣٩٣كلمضمصمحزر;ا 

٤٥ ّ...؟. ّ ّ............ ّ س... اف زنوو عهن. عق جزامحا مى الطعام كنا 
٠١ ٥ الدئاتيت.......ؤء..ء.....ؤ..ّ الدراهم دل ثأحد الإبقداممٍعبمتم كنائبع 

منئئم1ة حش أذ ، ٧٥١زئوو ثهائا جزاظ، الركبان مى الطعام تثري كنآ 
١١٢م

٤٣ ٢ ؤ. ١ دننلمهم.١ الثام، أثاط مى أثاط ياسنا ثكا0 افب رسول مع الثايم تحيب كثا 
٣^١٣. ...٠ ّ........٠ ّ ..... ..٠ ميء ومحكقئا ثثرما لم ما بتعريوثها يأحدها أف لابأس 

٥٤١، ١٠٦،١٠٥............ا...ّهاا.ب......اا..ا.. يومها سعر ثأخدها أن بأس لا 
٢١١ؤؤؤ.........ءبءبّببب..ب...... ناشثأكؤمحا،:داش لأ:محجعامني 

٧٦عدك لأئنابز 
١٠٥٣وص امحاد إل ثثايئوا لا 
٢٧•محلبها............أف بند الغلرين محوبحم ابثاعها ض والعم، الإبل تحريا لا 
٨٦.....٠ ..٠. ١ يهوُالخأار...١ القوى أتى ٥^٥١ منه، دافرى دإماْ ئثى ا-بمب، ثلموا لا 
حاضتيغ ولا ثناجثوا، ولا بض، بح عل عمئم يخ دلا الرمحاف، ثقوا لا 

٨٢لتاد 

١٥٢

٤٨٧صزار ولا لاصزر 

٩١لأئ:دام:تي:ض 
٩٨ ، ٨٨....٠ بعض............٠ مى بعثهم اش يررمح، الناس دعوا لتاد، حاضر يع لا 



اصضاه1ينيصاسمماسبجضل ٥٩٦

ص:نيسس.س.سسسس...........سس..؛ةا
٩٢أبجه نوم عل الرجل لابمم 

٤٥٩لأثغأقالننن 
٠٤٩..........................جدارْل أوحثتة حشبه يزر أف جاره جار يممن لا 
٥٦٠جداؤه عل حثب، يزر أف جاره جار يممن لا 
٢٦٣...............................رثى........نجد أو صوئا يسمع حس يتصرف لأ 

١ ٩٥..................................j_،ونزه، اوثا، اض لثن 
٣٨٢ص؛كصدقة لكل إلا نرثي وصا ٣، ثزص منلم من ما 

الإعلكلمم................,..مابمرلكَلإ:قئدابجألت5ول 
٣٠٠اللل ل يقوم س الني كان مى 

٢٧٧^:اغمذلخبماه:ثتوُ...................
١٨٠حلالا.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,أوحث؛ حزاما أحل ثزطا إلا ئزوطهم عل المنلمول 
٥٧٦، ٤٧٢ piص خ

٢٠٩..,,,,..,,,,....,,........,,, itالممحاوممحاوأنلالمدق،والزائمئالأئل.
٠١ ١ ينتويه حس ينعه ملأ طعاما جؤغ من 
٣٨• • • • • نثراط يزم كل م؛ من مص أورنع، أوصيد، ماشية، كنب، إلا كلبا اقد من 
١ ٦٣محوحاطئ ا-حةكن من 

٥٧٥ص م؛ عل أجل من 
٥٠٢أJاJمة!ف إئلامحا أحدها نى 
٣٦٤معلوم كيل ئكإم،في أنأم، من 



٥٩٧امرسالأحادي|ئاوالأوار 

٣٤٢•••••■••••••■■•منلوم أجو إل معلوم، ووزن معلوم، كلل دلبملسِو أنلث مذ 
معلومأجل إل معلوم ووزن معلوم محل ِفي يلبملم، مي؛ ِفي أسلم، مذ 

٢٣٥،٢٠٢،١٧٦

٤٠٤، ٣٧٣،٥٧٧،٣٧٩،٣٧٢نذأنالإِفيمءئلأهممحإلي.......„ح«ا،
١١٢ظناتائلأبمش:ع 
٤٦محناَلإ:>ةمالإاوأذابم 

٢٧٠ثاأأصا،ئوشاأنمم.... إذ م، 
٣٢٤القيامة..................................يوم عثزيه اض أمال يعتن مسلءا أمال من 

٣٢٤مماضُنيه؛زمي.................ؤ.ّّّّ......اّ.ّ.. 
١٤٨،٦٤.يمحياأوالئ:ا

١ ٨٦..١ ............٠ ١ ء...١ اقتاغ... يشرط ما Jاعة لليي منالث م١J له عدا باغ مذ 
٢٣٩٠٠٠٠....١٠٠٠٠٠٠٠٠٠!؛^..ظشزبابماى١لأأJمحءا 

٥٧١به افه صار صاو مذ 

٢٧٥مذءسظ4سما 

٧٥•■■■■■■■■■■■•■■■■■■■القيامة بوم أحنه وتى ينه افه زذ وولد.ما والدة مح،  Jyمذ 
٥٧١يؤمحلأضوالإوماممحمجاوْ 

٤٨٤■■■■■•■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■••■■ به أحو يهو أفلس محي وجل عند ماله عئ وجد مذ 
٤٨٦يآتننه متاعة وجد مذ 

٢٧٨امحِسمهمالمننن 
ُ؛•» 

؛٨٠ثردُؤهم عل امثسوف 



صضاه1هممصابممايدبجينل ٥٩٨

١٣٣شالمئهءن:تيال>ر 
Jr  ٧١اظة حبو محع عن ه العي

١٠٧شاطهصي(ماضبمْ 
التجار.........................بمه،ا'امحووهاحش يغ اذلإحيث ^ أف ش
٢٣٦.................... ٠٠........سيئهدا-لإوان الحتوان بح عى ه الله مول رش 

٢٠٨٠٠اكىينام....ّّ..م ظبجا
إلاأنم

٢٦شقناكبةحمح؛وانضطئ 
Jr  ٢٥٢••••••••الناهه ؤيأمن محص حر اث~و بح وعن مّم، حش المحار بح عن
٢٦٥يدوصلاحها حز المحار بع عن ش
٢٢٥المباشر بح عن ش

٦،٢٥٤٢ْشض:حاقزةشس 

٢٠١بمثل مثلا إلا الئنام بح ن عش 
٢٠٢بمثل مثلا إلا بالطعام الطنام يع عن ش

Jr  ٣٧٨•••••••••••••••••••••••••• يقس لم ما ريع دعن _، مل القام خماق
١٤م،ءنبحاش 

٢٢٣شصبحاللم.س 
٣٩٢

٦١شضبممحِفيمم 



٥٩٩ثار 

١٣٠يعلم حش الشا الرسول.عن م
٢٢١سامنالئ:أ 

٢١أووباع دوو مذ عقل كا ثرك ثل 
٥١٢............................... السإء أصابته الطعام! فالل، لض إون. جعلته هلا 

٢٦٢

٢١ س ثاة ثراء ا-بمدو بذ عروْ و. الئذ دم 
١٧٠ظهأن:ضلهُ 

٥٧ • • • • • ١ • • • ٠ ّ ................ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ٠ أحوين..٠ ■علامع، ه ان رثول ل وقب 
لأ;اّزقال: ألإُلي؟ زالس الفنشالأهماس، يع اوي أن1ث افه، زثوو ثا 

٢٢٠٦بد يا كاف إذا 

٢٠٢ؤ..ببب..؛ ١^؛ وثش؟ ا:ئودُ، يا يئن لإنة ١^؟ شمحوم أنأث ١^، ننول :ا 
٩١٢ * ....... ومصانازيادة ويردوف اُلإرواّثمم، يمرصو0 ا؛ما0 إف افه، ومول يا 

١^٠^٠٢^ ٤٦١٠
MUX





مرساإقواارد

الفوائدفهرس 

H ارفاددة  n  Xالهسة

٥البيع كتاب 
٥.................... وقزض...........رثا غم التأبيد عل بال  JUماذلأ ص: الإع 
٦ّ ّ. ....... .٠ .....٠ ٠ ّ . ......■تحدبيئهظ....١ ااJون عليهاعريا دل بإ تعشي العقود خمع 

٨القد عل دو سل كو انماطاة: 
٩العقود حح ق رط ث اوصا 

أمأباها الوئ كان وسواء سا، أم كانت كرا يرمحاها إلا امرأة تزوج أن تحوز لا 
٩ضره 

الإجارة......اا.......ّّّّهؤمثله ينعقد، ولا يصح لا فإنه البح عل الإنسان أكره إذا 
١١ مهللما ثرازه ولا بنمه يصح لا ايحنون 

١٥الكنم،........إلا بينها تحوز فإنه الإنسان -بما أوتحرز -بما اض:صءلاد الئباع حح 
٦١ ..ّ....ب...... .... ؤ.......٠ ؤ التحريم.......... به فنمي أكنه. أحمد: الإئ، قال إذا 

١٧تحوزلإعلينالآئمياُن، 
٩٢ .. ....٠ ١ بالواو... ه الرسول وين افه ين يقرن أن بأس فلا التثريع طريقه كان ما 

١٢٥اللبن حتى ثْلهر أن يمكن المائعات حمح 
١٠٨اسثحالتطيت إذا النجاسة 

٢٤ كالأمم....... أحاوه عل قادر عل أو غاصبه عل يع إذا إلا يصح لا المغصوب يع 
حمنلا ض انثن فإذا والئ؛ا، والقم الخزن أشياة: ثلاتن انمانلأت، 

٠٢محا 



ضلبذ س i الإما،ا ص ي على المميق  ٦٠٢

٥٨ثيء به يعدل فلا النص وجد ما متى 

٦٣أوجهالة....................وثا من محرما يتضمن لم ما جائز عقد ق عقد اثزاط 
٧٣عليه.............تحج أن تريد الذي الخصم عند الأصل نوت فيه يشرط القياس 

٧٣. .١ .١ ١ ١ ١ ّ..١ ّ ّ. .. ؟ .. ...١ . بيعه..٠ لك تحوز فلا محرم فنل به يراد أنه علمت ثيء كل 
٧٩ينفد فانه صاحبه وامق إذا الفضول يصرف 

٨٣المسّإمين باتفاق بأس فيه ليس المزايدة بح 
٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠...........٠١يعاملوك؛ه.؟ّ.؟أن تحب بإ الناس تعابل أن المعاملات مبنى 
الثمنله محدد أن مغر ؤإما مضعلز إما صاحبك أن عزفت إذا اشنح ممام س

٨٤الخص 

١٠٥••الممرق قبل المبص يومه، سعر بشزطزت ذمته ق هو أن الدين بيع تحوز أنه ا-محالة 
١...........البيع حكم حكمه كالإجارة مبفه قبل عوخه بتلف ينفسخ عقد كل   ٠١١

فهوقبصا التايس عده فإ العرف، إل ذللثج ق فثرج^ يحيه، 'ٌي؛ كل مضى 
١١٢نمى•••••••••••••••••••••••"• 

٢١ ٥ ّ ّ ة. مفني. ذلك، عل يرس_، /١٠ لأنه بثزط؛ حمعه جاز ثزط بلا عمدين بين بغ إذا 
أممنه المتثني إل نسبته علمت، سواء محلوما المتثني يكون أن الثنيا! ق القاعدة 

١٣٥تعلم لم 

U ١٣٦ّ.... . ..٠ ٠ ّ ّ. ّ. ؤ.٠ . .١ الخل فيه فالأصل المعانلأت أنولع من فيه النناء اختلف
١ ٤٨ؤ......به.. الأحد الواجب فان الجنل، كلامه بمئر ما المذ كلام من وخدنا إذا 
١٥٧...ؤ......ااا..٠....؟.٠٠٠ؤ٠١.١٠...ّ.صحيح بعمد كاكوض فاسد بعقد قبض ما 

١٥٨٠ّّ......ا........الثال النداء يعد والثراء البح له تحوز ا-إثمحة علميه تجب لا من 



٦٠٢،،رسارفوائاو 

١٦٠حرام......... وهو معير1( محدد ء بثي سعوا بأن الباعة الأمر ول يلزم أن السعثر' 
١٦٥• • فهومحمحأ عمد غثر عن ارممها ض و فهوخاُإئ، عند عن اخلتتة ارتكب من 

١٦٥العادل والمسعل الحائر، القاسهل 
١ ٦٨...... ..........٠ ٠ ٠ ظرْ ق الأمرين بحز وهوالأحد احتار، ممدر اسم والخيار 

١٧٩ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ٠٠ّ..... ٠٠ّء...٠..٠ اللغوية.٠. الحقيقة مع اخاشت، الثزفيةإذا الحقيقة نغل، 
١٩١لألألأب..... .^خ؛ارموضسيارّ.ّّ؛؛؛.لأ.........ّ.؛؛؛

١ ٩٨ّ ّ ؤ.... ؤ. ّ ّ. .. النيئة.................٠ وربا الفضل ربا محريم عل الإخماع اسم 

هطلإنكحرام------سسبِ---------سماآ
YY♦'العارثةصسردااكضل 

U ٢٣١الحاجة الوزلأبالحئه محريم ش
٢٧٤ ٠٠٠٠.......كيلك، وليست، فيه، مرغوب، بمفلهر الئالعة يظهر أن صابهله التدليس 

٢٧٩ ١١١..الثمن.........مى دد.رْ قيوحد ومعينا، سليثا قيمته ب؛لا ما يئظر أف الأوش• 
واشلصي................ء.......ب.ءء...............مخآاشل كله التاء 

٢٨٥بدليل إلا فلاثزول بدليل ثابتا كان ما 

٣٣٦ؤ .... ٠ ١ فضة.١ عليه باع والأخر ذما الأخر عل أحدهما باع اللدان هما الصارفان 
٣٤٠ ١١بالدمة.............، موصوفعوضن ق كالدراهم حاضرة عيئا لم يأن اللم 

٣٥١ء..... .. .١ ١ ؤ......١ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ٠ أوغرهما أوالنقود الئروْل من مواآ لحرام  JuUكل 
٥٣٥ ّ ّ ... ١ ٠ّ  ٠٠٠الثمن ي زمع له كونه ولا الألحل فيه ثثوط. ولا الحال j مخ اللم 
الإبراء

٤٠٣يه...............يتوثق ما صاحبه يعطي الدين عليه الذي الغريم هوأن الرهن 



اصضاه1ينيصالإئماسبجضل

الإنسانقتل إذا ما الدثة تجملون الدين انمنبة ذكور أو انمثبة مي انماقلة 
٤٠٦حطأ 

٤٢٠•••••••••••ثمنه من ييتول الرهن محاع يوف ولم الدين حز إذا أنه الرهن فائدة 
٤٥٨•••••لأنهثعدى أمنا؛ الحزولم؟كن إل ردها يم حرزها، ثن الوديعة لوأحرج الموئ 
٤٥٨غاصب..........................يد يد0 وثكون يزول اتتانه فإن يعدى أمن م

٤٧٠ميثرة إل ياجل الثقثر ثراء جواز 
٤٧٣المظلومفالحئله••••••••••••••••••••••••••••••الظلملأتجوزإةرارْإلأإذارمح 

٤٧٤ماله ق اشإف من يمثع هوأن امحجرت 
؛UA.......................ماله من أكثر ديته دام ما ماله من ء بثي يتى أن له يل لا 

*A؛اللام................................بثتح يتقيه، حكم الذي يعني• راالمثلساا 
أعطلالدين ضف، الموجود كان فإذا للمدين، الموجود يثب فإنه المال صاق إذا 

٤٨٥دينه نصف واحد كل 

٤٨٧الرائي عل أنه فته الصواب بالعيب الرد 
قالتمزق من ومغ بالمملمتس علميه حكم أنه بمعنى يتمالسه، حكم الفلس؛نن 

٤٨١علميه نحكم أن مل اضر والمفلس ماله، 
غريكون فد ويعضها الوقؤع، نادرة ثكون قد أمياء يذكرون نءهمأست الفمهاء 

٤ ٩٨نذكر التي القواعد عل للطالب ممرينا محن 
صنناإذا لكن ظ، ذمته براءة يان.لك لجمل فإنا الين، عن الدين قمنا إذا 

ء

وجههماء حففل والثانية; ديته، قفاء الأول؛ فائدتان.■ بذلك حصل اض عن الذين 
٥٠٢الثرماء أمام الميل من وملامته 

٥٠٥عنه الميت دين ليمضي أحد يتمع أن باس لا 



٠٥الفوائد فهرس 

وحاجةالمتفق غنى وهو معروفة بنرومحل لكن نفقته فعليه شخصا يرث من كل 
٥٠٥عليه المنفق 

٥٠٨المم ثاب 
ونحرمالصرر رفع بجب مصي بلا حاصل والصرر الصرر، منه مقصود القرار 

٥١٠أيصا ؤيرئع القرار، 
٥١٨يالدبح..................................اض إل المب فيها ثيء أهم الأضحية 

المخبه نحصل دلس اصخ عل ُودلتل الحمل 
ا'آه...ا..الدين.......ّ.ؤب؟....ؤ.ّ.ّ.ه....ل لاالصلاح المال ق الرفدهوالصلاح 

الإمامأصحاب عن والوجه أحمد، الإمام عن الرواية أن والوجه الرواية بئن المرق 
٥٢٢٠الكبار الثايخ من أحمد 
٥٢٥ؤؤ............ّببيم ايجر عاليه أعيد السمه إليه عاد فإن ماله، أعطل تنهه زال من 

٥٢٨..............الثميه عل صإف فلا ماله أعطاه من لثمه عليه حجر الذي الثفيه 
لأنشيئا؛ تتب أن لها قاليي لزوجها بالزينة يتعلق ما إلا شاءت ما مب أن لها 

٥٣١زوجها وبتن محنها يصر؛المعاقرة ذللئ، 
٥٣٤الصلح كتاب، 

سواآالحق له فإن أحرى أرض إل جارْ أرض عل الماء إجراء إل الحار احتاج إذا 
٥٤٩لا أم الأرض صاجب ١^^٠ 

ليسالهواء وهوعل الطريق، عل يطل ونفقه حائطتن عل يكون الذي ص الساباط 
٥٥٠ادانط^ن عل أطرافه ؤرنإ نحته قاعدة 

٥ ٥٣عرمحا المعرب ويكون جائز، القعربج، 
٥ ٠٥٨ ٠ .٠ ٠ ..٠ ٠ .٠ . .. ٠ .٠ ...٠ مشكاة ونمى الخيار، صلب ل لكنها الرف، مئل الروزنة 



اصضاصهميهعالإئماسبجضل

ابدارلكن ؤإذا مه، ثيء أي إحداث ام تملك لم لأخيهما ابدار لكن إذا 
٥٥٩العادة...............به جزت ما ايداو هذا ق محدث أن منهإ واحد فلكل بتنه،ا 

٥٦٣ب أبرام لن حى الرقاق 
المع،يل ٌن ممنوعا يكن لم ما بإدنه إلا أثمه ■ص عل يملي أن لأحد بجون لا 

فوقاض حكم لأن صاحبه؛ رصي ولو ترعا محرم أمر عل يعثدي أن لأحد وليس 
٥٦٤كومحم 

٥٧٥باب،الحواله 

٥٧٥محئتااؤؤ.ّ....ؤؤ......................محار الثزضقزساإلاأةرض لكن إذا 
٥ ٧٦. ٠ . أجله حل إذا ا،لوجل الدين وق صاحبه، طو< إذا الخال الدين ق الطل يتحمق 

٥٨٥ّ.......ّ. ؤ..... الخوالة بطلت باطل الأصل أن تئن فإذا الخوالةنشةءلأًل 
X أءX



ضسالوثوءات

yايوموئ فهرس 

اثهضهأ*تل* امضيع 

٥انع محاب 
اقناطاة.............................ا"الإبج1بزالمول،اكاق: ١^٠٠ثن.ثان:أحومحا: 

٩الرصى له ؤيشرط محل؛ 
٩ننَلأ:صلحية 

١٢

١٨الرثد العد بح وقوو ت مقل 
١٨:حالضاجأيى 

١٩روايتاذت ا t:Jئجامكه وباع بح وِفي ت مقل 
٢٤•---•••••••■عنوة مخ مما ود،ءمحا العراق ونواي الشام، أرص بع محور ولا ت مضل 

هووداوأ شزائه، ق ورحص رحصه، الصحف بح ق أع1لم لا أحمد: محال يضل: 

ص.....بب.ب...بب.سس..بخ^

١٠١بطرك لإوزجناوس زلا 
٣١ؤلأةوز:;إالئم،ؤلأسض 

٣٢نلأمح:;إثخماوة 
٣٦ثغ كان ئِن الكلب، محورثع زلا مقل: 



^قضاه1همنيههالإئمأستيحنبو ٦٠٨

٣٨فيسأنثس،أزخزث........................
٤٠ففل;زلأمحزغمحم 

ام،و ناشك ١^١؛، لكلئرِفي تنلمه، م لاقيئ U هوزثح زلا قفل: 
١٤ الثاصسا.......ة يد ق واكصوكا العائر، والمرس الشارد، وا-اثمل الأبق، رالعبد 
والقصالمع، ق والمحن البطن، كامحلِفي صمته، محن نا قوزج زلا صل: 

٤٤الم والنرىِفي الدجاج، ِفي 
امححِفيمغرمه بثا تجنل صثة أو روية عثر مذ الآ•ءيان بح يصح ولا قفل؛ 

٤٦ئاهراش 

٤٩....فيهالص ثتثبث لا برمن دلك عمدابمد يم امحح، رأيا لإل قفل؛ 
٠٥ الثالم.....ّ....ءءء م\ثس إذا الرف ضح الإعلألئفةِفي ؤمخ ممل: 
ولاأثراي، مذ ثوي ولا قطع، مذ شاة ولا عبد، مذ عد قورقع ولا قفل: 

٥٠م أخرس 
١٥ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• دف مذ ؤيت ورطل صثرة، مذ قفثز بح وقور 
٥٣• • .■ • يمضه برؤية يكممى الزيت، وزى الطعام، كفم أجزاوة، قئتلم، لا* وما مضل: 
٤٥ • • • • • • • ؤ ّ.. . ؟ ّ ّ ّ. ٠ .٠ ٠ دد.رها يخرف لمأ ؤإذ صح، الصمت؛ هز0 ُعكك ثاو: إدا قفل: 
مذوالقطع والثوب، كالأم أجزاوة، تتثاوى لا فيئا باوزية ؤتكممى قفل: 
٥٥الغنم 

٥س.٦ .......... ٠  ٠.٠جاز ^١ ئنا؛ق ثآ مذ ١^١^ من بثك داَل: زلن 
٥٦..ا٠٠بلأ٠......اّااّّؤ؛...ب.....ّبمبمداريممامئاتكَلإ:ئ 

٥٧الثمن تغرقه المع لصحة ؤيشرط قفل: 



٦٠٩غ،رسالوضوء1تا 

٥٧ممره منائ للإنسان يوجب الأثري الدليل 
٦٣نش»بمثينومم« 

٦٥.....................كالمح عاشنين، عوض، لأيه معم بثمن ؤإل 
٦٨..............................................؛..و\0ة\ظخواَفي 

٦٨............................................قفل:ؤلأةوزلإعاص 
٧١ثلأقوز:لإماض 

٧١زَلأةوزممئصشمطم 
لأمالئلاخ زلا وا، شدة لثن زالضر العب ج قوز زلا محل: 

٧٣ام............امحاخكن:شب^ا
٧٤زلأ٤وزثحالإداضمحانج 

٧٤ملألأزل ص،:نق الكافث اقاغ ؤإن 
٧٥••••••••••••••••••الظوغ مو محرم رجم دوي بم البيع بمريىِفي أف محور ولا مقل؛ 
٧٦•••••••••••••••••نسلمها ؤنشركا لينفي ينلمحا لا عينا ينع أف قور ولا نخل؛ 

٧٩ننألة5صزفاشوئ 
٨٠•••••••••••••••••••••••••••••••كثته يهز شرإديه ثسا عنيْ ماو سم افم؛ى نإن 

دحوبث،يبو ابمب يتتئى الضر ثى الرجل محج أف الرمحان؛ زثلمي مقل؛ 
٨٦محزم مقمته، 

آناقيمول: ؛!^، ٠١١جلأد_، إل ا-قاصؤ عرج أف هن للتادي: الخام نبح ضل؛ 
٨٨أدحلك،دثنخنام 



٦١٠

٩٠اومجبي خضو:زأئا
Jاامئرىأنعم الجائع كاف قإل فيه، بظر أجنة، توم قل نومه ماما يضل• 
٩٢نوته ي عل حن؛ ض، بم ثالثيع 
بامل؛_ثلمه بشرتنا ثم توجل، م ّلعه محع محوأف المحني بح يأثا ت محل 
٩٣ثلاقوز خالا، اقن 
٩٦عليه...ثص قر، لم سيثه، منه باكثر افراها يم مده، حال، بثمن باعها قإف مقل■ 
ليثنائا ُاشن ثئئ أخد الأخل لجل مؤ م، أخل إل ثنائا ثاغ ثإف مضل: 

٩٧خز 

أنم.محاضالآضمزصتحه........خه
٩٨••••••••••••••••■••••بمجمة حش ببمه له قز لم موروثا أن مكلا افرك، من محل؛ 

١ ٠٣كالكيل..................................... ثهو مممدمة برؤية أو بصمة بح وما 
١٠٤بمُمزشللمخزبمُمح زظ 

صاكاثممنكاض..ّ.ّلأّ..ّ...؛.....ّّّّّ.......اه.ا
٠والصلح..........كالإخارة قبضه مبل عوضه بثلف يشيخ عمي. وكل مقل؛  ١١ ٠٠١

ئكابمهلإمح.؛...ااا..........آا ٧١قفل؛هكلميت،ابجل 
مالمى وهو العمد، انمح مضه، مل _، 1jإدا المص له ينثتر وما مضل؛ 
١٥اويع 

اُس.ح^؛^١ بائمها يد ثكن ولم مفه مل يأكلته يثعبر، ثاة و[غ ^١ مصل؛ 
١٧الإع 

١٧■••■■■■■■■■■■■■■■■•■■ضإذَايملإنِسنالمحمح،



٦١١سا1>ضوء1ت 

١١٩الصممة مريق باب 

١٢٣...................................فه، *^ ١١ومحهولابهأل منلوما !ى ٧١ثإف 
بعرضصرف، أو يإجاوة كبح امحم، محمي عمدئن بئ جع لإل محل؛ 

١٢٤واحد،صحمحهةا 

••• صح واج■ ض محا عبدا وجلان ولوباغ ت مقل 
١٢٩امحا :اب 

١٢٩أبرأعالأث 
١٣٥اقا ق القاعدة 

١٣٥صح...................ونواقطة، وجلده رأتة وانسي مأكولا حيوايا بغ ؤإف 
١٣٧.ءءءّّ.٠٠٠.٠٠......ؤ٠..٠.٠٠^^محمحُثثةطوئ...

١٣٨.....١............عتيه حى ايئعة؛ نمه ينأيه ؛(، ٣١المقري أئلمث ؤإف 
١٤٠أباكزدطِوص د:

١٤٠•••••••••••••••••••••••••••••••••••الثيء ل والشروط الثيء، ئروط ين المزق 
١٤١محص،كاصثلإرايّ.ّ.لأ................. ٠٠٠

١٤١••••••••••••••••••ؤالئمين والرهن والأجل كايبار مصلحته، مذ م ما اكامح؛،• 
٤١ ١ العمد ممتقى ثرط اكالث،ت 

١٤٤ّّ........................ّ مصثنته هومذ ولا العمد، ممتثى ساِفي لا ما الث.ابعت 
١٥٤..........روايتازتمميه بالثمن، يه مهوأحو باعة إذ أية المع ل ثرط مإذ مصل؛ 
ؤإذهبص...ا.ا............ّّ.ههاملك يه تئصل مشدالعمدلم موصع وكل مصل• 

١٥٧سدومةكئي،ءدّّّ...



اسقضامينيصاسممأسبجينل ٦١٢

١ ٥٨ابمي ق الثاف النداء زالإخازة:عاو اهاح 
١٦٠اي تحل زلا قفل: 

١٦٣فذل:زالإجك1ثوم 
١ ٦٦ه. ظاواخد النيل قاف زئزأف ال؛لجثه: زج صل: 

١٦٨امحاروالج ؛اب 

١٦٨أخاومحا:ح؛اثاشى 
٢١١^ظ0ِيبممأفلأذازبجا صل: 

١٧٤ففل:هئبجاصمج 
١٧٦الئزبالثافي:خ؛اثنيط صل: 

ينزلهأف إلا \}أأإ الأ-ئض، وصا شر الم>ح الختار لمشرط 
١٧٧ائثزط 

اءل،أزه ١^، أنش شجا، أؤ اثس ش ١^١^^ ءط إذَا فقأ: 
١v^بسبببستت:تس.;اا...:.....:.اس.ا..سس:,

١٨٠يصح لم محهولأ ■حيارا ثزطا لإل محل: 
١٨٢يصح لم محهولأ حيانا ثزطا ؛ف صل: 
١٨٤وصاه.............••••زلا صاحبه حضوو عم مى المنح الختاو له ؤلمى صل: 
١٨٥العمي........................ الختاربنفس فيض الفري إل الملك زينثقل صل: 
١٨٧الخ؛ار................ ئدة ِفي ايع ِفي النحزف اكاِش من لزاج زيل صل: 
مالزلدمنه زندث ؛ف مهر، زلا علميه حد قلا ا->قاريه اثفرى زطئ نإل صل: 

١٩٠زلي زتحيرأم قيمته، زلاثلزمة حث، 



٦١٢الوضوماء ،هرس 

١٩١ممل: 

يدهأوثلف—،ِفي المح، أوأثلث أوانتولدها، ا-إقاريه، الشرى أعتى وإ0 هصل: 

١ ٩٢٠إووؤ<....................يشث ولم ختاره، بطل التباسأن أحد مات ؤإل يصل: 
١٩٠

١٩٨اليتثة زر:ا القفل، ر;ا نحزى: قل زم 
١٩٩ءقالئ;ا 

٢٠٧ّلأ.١^^١١ قفل:
قفل:

جوازسواءِفي ؤاثكسور والمصزوب، والمحن والرديء، وا-بميد قفل؛ 
٢١٠

٢١٢.ا.٠٠ّءّّّ..٠٠....٠...لأيء٠ء٠٠ممثس؛٠.ا....

زالكرشزامح، ج زاوثه نالءلخاj زالي زالئغأ زالكا قفل: 

عثر؛_ ١■؛^•^، ْع أو وممحا بمص، بمنحه رثا فه ما بح قور رلأ ممل؛ 
٢١٤حنه 

...لألأ...ا.........ؤ...ّّ.ياآ

٢ ١٨ّ.............. ؤ.......٠ ؤ ء.. ء ء. الحك..... انقيقل-ءشين,م زنا قفل: 
٢١٩لمفلسمه مقصود عتر حلط فه وما قفل: 



^قضاهانيهمهداسممأصبجحت؛ل ٦١٤

٢٢٠•••••••••••••••••••••••••••••• قووتعمحئهبمطبوخه،لكلدمحقبا-قأز ولا قصلت 
٢٢١ففل:نلأمحزجنيض 

والعنبيالشرح، والسمسم بزيته، لكلزيتون بعصمْ أصله بيم يجوز ولا ممل؛ 

ةلإآلكناأنتلإاثمم--سس---سسس--
٢٢٥ففو:زلأقوز:;إتتس 

٢٢٦العرايا وقوويع مصل؛ 
٢٣٣الم....................الما;أِفي لامحوزج خامد: ائن ثاو قفل: 

٢٢٤افة صلِفير:ا
٢٣٨١٠العقد................يظل فيه المص يشرط مها المص مثل مرقا قإف مقل؛ 

٢٣٩:اب،ثعالأنوو 
أوأجنة، أو حالع، عوص أو صدائا، كجنله للأصل، ئاقل عقد وكل قفل: 

٢٤٣هه،أزتغئا 
٢٤٣صل:بميالضةلخمد،: 

٢٤٥.... ه1،صإلأزانطاذةا قضل:زإذا 
لممحإل البح، وبماةِفي غراس مذ فيها ما دحو بحموبجا أنصا باغ ثإدا ينل: 

٢٤٥وجهان؛ قمته بمحموقها يقل 
٢ ٤٨وة:ننمى محز، ١^ لكنِفي نون قفز: 
٢٤٨•••••••••••البع ل حل يل• لم أوركار تدموثه، حجاره الأرض ِفي كاف ؤإل مضل؛ 

٢٤٩دخل ةضل:ثإلبمداتا 



٦١٥موساإوضوعاوا 

٢٥٢;اب;عاش 
أوينوي أف العسبا وق أويصمر، محر، أف اشحل لمرة ِفي وبدوالصلاح يصوت 
٢٥٤ضوة 

أوينوي أف العثب، وق أوبمفر، §نةر، أف اشحل ثمرة ق وبدوالصلاح يصل؛ 
٢٥٦.َ يثموة............. 

امادأزان مو محئنة نكى لم ل٠َثلأحه بمن ززِئا أز قنا ابماغ ^١ قفل: 
٢٥٩زاجداذ 

أوسمتنا، وإلإ قاحتلطتا أحزى، دمز0 قحدثت شجزة ثممزة اسرى ^١ قفل؛ 
٢٦٤صءاأخزىَلإمالإع.....؛؛ؤؤ.....ّ...ؤ.ا..لأ؛لأؤؤ.....ء.... 

الاحز،عئدث انه عال، أحدمحا جأ حملين، محمل شجره كاثن، ؤإدا قفل؛ 
ٌَُْ, َ ■؛؛- ب ًَ  ٢٦٨باؤل فالبيع بالآؤل فيخ~ن 

قفل:ثلأقوزلإإالثي
٢٦٨ايال...........ق المطع بثزط الفثاهز يتح أذ إلا أحرى، بمد دهعه بالقلع منه 

٢٧٠الصزاة باب 

٢٧١ضبملأضشاويودخاوضلألألألأ...ء.. 
٢٧١٠٠لألأ؟ا.........ّ......؟لأا....ؤ وجهان! قفيه آتائا، أو أمه، اأصؤا٥ كاثت ؤ0° قفل؛ 
٢٧٤جمار ١^^، ؤ من بجا م يصل؛ 
جمارمحلا رسبيُمح، الشعر، كثثيض الثمن، به ئبثن لا بجا دلس ثإف ممل؛ 

٢٧٦للمحي؛ 
٢٧٧بالعنب  ٧١باب 

والثمرةوا-قملي والتعلم والكم، كالئمن متصلا ثإء انمن، ائيع بجا يإف ممل؛ 



اسقضاهايهمصاسمماسبجص ٦١٦

٢٨١ودهيزيادته اود، وأزاد الظهوو، مل 
١٨٥.............................. ت وواسان قمته عندالمقري المح ثمب ؤإف • دُئل 

كالمحبمهو المثري، ن ص، ِفي يذحل مما زم مضه، مل يعيب وما لفوت 
٢٨٧ا-ئدثِفيثد0 

٢٨٧........... ٠٠٠٠................ روايتان:....همه الأنة المثري وطئ ؤإف قفل: 
زقفة،أز أغقة، أز ي، أز .م  ٧١ئك خر بالي ثم لإ فاِل قفل: 

٢ ٨٨الأزش قلمة وهبه، أن أوثاعة، أوآبى، 
ماعو يبجى باغ ما أنش يأما البامح،، أرش قة رب أن بمشه باغ قإف يضل؛ 

٢٨٨اخمح بح ق ملسا 
٢ ٩٢..... رزايثان؛ قفيها أخدمحا، قزصيه معيبا، مزخداه مسا ائنان اسرى نإن قفل: 
مطلمهامروجه أمه يسري أف مسل زده، مل عيه ٠زال معيبا ائرى رمن قفل؛ 

٢ ٩٣أخمئ عانه ثص ثه، حيار قلا الرنج، 
٢٩٤....ّاااا...... ١١١٠٠٠رزاثتي:.العب خيار افِذ، عل يدل ما القاصي يكر ئضل؛ 
٦٩٥..............................حفورْ زلا صاحبه رصا عتر مى الرد ^ ئضل: 

الختنةأهل إل رجع منها حفل ما عيا، المندوده القاثص هل والع؛ولم، قفل؛ 
٢٩٥به 

٢ ٩٧............... .٠ ١. ١ ١ نمصودة.................١. صمه اإّ مرطِفى نإ0 قفز: 
٣٠١لإ....ّا...ّ........ اوذ. قلة نجما، مخدة م ل ننأكولة نا اشوى إذا قفل: 
٣٠٢يالعب..................رده قله ئثثزه، سزه، ينقصه لا ثوبا افرى نان قفل: 



٦١٧فهرس 

٣٠٧والإيالإ والتؤيتة والواصعة ا,راو1كؤ بع باب 
٣٠٨••••••••••الخيارتجربه مدة و رمايزادفيه اقن، من ولاتجت1لأمحايلزم مصل؛ 
أوجيعينا، به أووجد أوثشت،، جزء، أوثلم، لئرنحن، اعع مص لإل مصل؛ 

٣١١أزنه يأحد عليه 
٣١٣ئزاتجه.......لأينعأخدمحا ومانناة،مماوأخمئ: ١^شظ ص لإن نحذ: 
فإنقفل: 

٣١٤

ةام..اا...................ا........افرا0 ثم يربح، باعة يم سق، اسرى ؤإن قنل• 
١٣ ٥ . ١ ١ ١ . . صحيح دال؛يع المال رأس من بأكقر أنم البائ أف للمئزى باق ^١؛< مصل- 
١٣ ٧ ّ .. ّ.٠ . روايات! ثلايثح قفيه أكؤ، راشن علهل0، يال؛ م تي، أحنت رإ0 يقو؛ 

٣٢٠نحل:ز:يإامح 
٣٢٢المراصعة وبيع ممبمل! 

ياعاهثم يصمه آحر واسرى بعثزة، عيد نصف، اسرى ثإدا محل• 
٣٢٣نصمان محا مناوئه، واحي■ يجن 
٣٢٤ضل:ئقالأاندمِفياوعجمت خيَُْ - - -ء َِيُ ٌ
٣٢٨ادساياتأن انحلاف، ثاب 

٣٣٠زثاطناؤ.............. ظامزا المحثقي ظاهزكلامأخمدأئ قالالماضي: محل: 
٣٣١ّّ.ّ..١.١١١.١.ّ.ّ.ّّ..١...٠٠.٠...محل؛ؤإناحثلممابمدثاثم،المحقفيهروايثان:

٣٣٣صل:ثإناظلخاِفيئورايع 
٣٣٤ااّّ.ّّبا...الأ.ا.............البلد يمل• إل رثع اشى صمة ِل احتلنا ثإف محل؛ 



اسقضاهامنيصالإuماصدبجص ٦١٨

٤٣٣ واثنان!.. وقفيه وئحو؛، أوصم؛ن أووهن، اوقرط، أجل، احثلثاِفا ثإف مضل• 
٣٣٨معم بثمن باعه ثإف محل• 
٣٤٠الثلم كتاب 

٣٤١ثالصمات................................... يضبط مما ؟كوف أ0 الأول،؛ الثزط 
والعقيقواتامحوت واللؤلؤ كا-ثنهر يضبط، لا يإ يصح ولا محل: 

٣٤٣ذئلجذ\ 
٣٤٦ففل:وفيجمِه; 

نززوككاذ نبالززنأل نكه، كاف ئنرْلألمإل نزية اكاق: الئزط ممل: 
٣٤٧ندزوئا كاف وأ\ش\0 

٣٥٠.......أنل؛قإف طوئا، أخلا لة محتلا أ0 ١^: الثزط يضن: 
٣٥١ئوطِفيالأخلئلأةأمر 

م1مولمحله، الوجودل عام فيه المنلم يكوف أف الزاع: الثزط ممل: 
٣٥٧؛.فته 

٣٥٩طاهّزا.......... اقزغا اققئتلف الخامل:ألثضط4/ث الئزط ممل: 
٣٦٤تمبجاّّ مل اش محلس j ]ثب  JUنأل بمبص أف الثادز: الثزط قفل: 
٣٦٦ء.. قلا. لا  Ujام، أخدمحاِفي خازإسلام خاز م نكل قفل: 
٣٦٨ولاثعده..........العقي. ح؛ن لا المحل، مل فيه الثLل٢ وجود يئرط ولا ممل: 
٣٦٨ذمتكانالإماء قفل:

النتوبثى سيئا به، وصفن ما أقل عل المجل عند الثلم سليم ننجب محل؛ 
٣٧٠زالغش 



٦١٩ضسامحثوس 

٣٧٥حاز...... علأحذ«ه، ثامما الوعاء، مكان مر أوِق محله، مل أ-حصت، هإف يصل! 
••".٣٧٦

٣٧٧انحل ث الثلم ؤإذممدزثنبمر قفل: 
VUA•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^^^^

٣٨٠......... ١٠١١١١١١حقه...........وطلب ردْ قلة نعيتا، توحده مصه نإدا قفل؛ 
٣٨١المزض :اب 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••٣٨٧

٣٨٩اثثات ل اقل نذُ وبجن، قفل: 
٣٩٠ئفل:زةوزيشاو 

تتا،المعامنه وركت، الثلثان قحزمها مكثزة، أو غلوسا، أئزصه قإف قمل! 
٣٩١عش ثص أحدثا، يزم منتها قنأيه 

مأ؟مثزطامدهشئا.ؤ...........لأ......ءء...ئضل:ؤلأةوزألمحطِفيام 
٣٩٤حاز.؟..مواطأة، ولا ثزط، عز من اكاو.رأوالصمة ق منه حزا وماه نإف قمل! 
الأجرة،من بأكثز منه انتاجر أو عادة، عثر من الوماء مل له أهدى ؤإف يفل! 

٣٩٦أزأ-؛ترثش؟ا1قو 
٣٩٧٠.ّّّ......لأّّّ.خاز مئة، نأمض1ئزمثكلمتجا قنل:لإلأئوزمنئ، 

٣٩٩صححه.............وصيه ئهل حل، متق، إل المرص: قاJ ^١ قمل: 
*؛*صحح.ّ...ؤ.ؤ..ّّ.ّ...ّ..........ود.يثار قاتاه ديثار، نمم، أهرصه نإل قصل: 



سقضاهاشيصالإئماسبجضل ٦٢٠

٠٥شو:ثلأمحزاوتنبمالإا:ة 
٩٠ الثهنبا-ققبمدممح ويصح محل: 

٠٩فضو:ثلأمحامحسمحجلأامح 
ثئآرثدة محي مو أؤ القض، مو عنة زجغ م المض، ِفي أذ0 ^١ محل: 

يألفلهوكنى فيها، يده لةاِفي المص 
١٥الرص.................••••••••....•••يبطل لم المراهىا، أحد ماث؛ ؤإف صل: 

١٦محلإ:ءكإس•••••••••••••••••••••
١٦لفلي والحجر مه، لالحجر ( juالمنق 

ما1١تيصه ص الراص امسخ ومص محل: 

١٨زانتداتهالمضلكصِفيالخلأ'ذإِفياشواطه........................ محل: 
بمقلولم يضمنه، لز منه، يعد شر ثلث إو اهريبب، يد أما5هِق واوص تحل: 

١٩مءمذدمحه 
٢٠الثص................................انفك ١^١^؛، مئاُْ خو \ llنخل: 

١بابمامححرهنهومالأ*محح ءيَْمَِاآاِ ِ,ءِ,ِ 
١ائئاع 

٢صئصابمدوممنالحأفي 
٢الميم رص ويمح 

٣َلأمخزصامحاف 
"٣المشاد إليه بمئ ما رهن ؤيصح تحل: 



jmخض؛ءات 

وبئزطمطاقا، الأحصز والزنغ بدوصلاحها، مل الثمرة وهن ويصح مقل• 
٤٢٤افمه 

٤٢٥ولدها يوف ا-بموية رص يصح لفل؛ 
الوأب،وام كالومف، دكزئا، ما عتر بيعه قور لا ما رص يصح ولا ت مقل 

٤٢٦والكاو_ا 

٤٢٧..................................... عإرإدن مذ الزهون رص صح ولا 

محتما والعناق الشام مذأرض قورببمه لا ما وص صح ولا ت ثقل 
٤٢٩ظاهر ق عنوة 

٤٢٩روايتان الصحف، رهن ممل١وق 

يلزمهوما ينلإكه لا وما الراص ينلغه وما بدحل لا وما الرهن يدحلِفي ما باب 
٤٣١ثئلأ:لزةة 

زلانكر، زلا لأبوب ١^، ق ١^^، • ١^١٠٢بملك زلا مقل: 
بئمذلك ينلك دلا اارتي رقى بثر ءأ-نا دلا دلأ!■ثارة، إجادة، 
٤٣٢الرص رقى 
٤٣٣دلأبمءالئامح؛نبمحوض محل; 
زلازلاأين؛، ج يظ لألا ث، لألا الثابق;ع لألا:نلك قفز: 

؛٣؛ثثا;ئاله،لألأنس 
٤٣٠كو:نلأمحزوتجمالثض 

٤١٦لاذئان؛،لأتو•.••.••••■■.........•■■■^ ص، 
نثلتالإاضث'يئمح،إذاابمف،نخر: 
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وحافظ،وحرز، وعلف، وكننة، مئة، مذ ١^٠>،كلهات موثه الراهذ ؤيلرم قفل؛ 
٤٣٨ومحفيف وجداذ، وسوية، ونمى، 

٤٣٩••••••••••••••••الراهن دإدن بمي؛ الرهن مذ أفبجع للمرض وليس قفل؛ 
قرض،والرهذق عوض، شر به الإنمماع للست؛نِفي الراهذ أذف قإدا قفل؛ 

٤٤١

٤ ٤٣ذمته................... دنل؛هأمهدوك،ِفي ١^١٥^١، انقع ؤإن هطل: 
٤٤٤اف،جثولإض د:

٤٤٥........•.-.••٠ ٠٠١هدر قهئ قصاصا، وو->._، لا حنائه نيده عل جز قإل قفل؛ 
٤٤٦•••••••••••••••••••ع•؛ إل الحث، بجل ولم سيي•؛، موووُث، عل، جنمح، قإف قفل؛ 
طرب،عل، ابئايؤ حكم نحكمة مرهون، عر بميدة عبد عل، جز ثإف قفل؛ 
٤٤٧ث

الأوأعجمثا ضبيا، يكوف أف إلا بثرإدنه، كجنايه نبيه بإدن وجثايته ئضل؛ 
.ا...........ّ..لأ............ّ.خ؛؛........ّ...^^^ابمة...ء........ّّّلألأ.
٤٤٩اداهن•••••••••••••••••••••••••••••••••••ي،مح،ئامم(

0٤٥٠خرملنني،قكدثئويئ.لأ....ءءّؤ...... 
٤٥٠••لهإ ثيء قلا الراهذ؛^١^؛؛>،، تكديئ الرهن، عل، با-بمناية رحل أقر ؤإف قفل؛ 

٤٥١:اض،الئزوطوالئض 
٤ ٥٣..١ ....٠ ؟ ّ ّ ّ ّ ّ..... ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ الثزط... صح ائى، يد ل جعله ئرظ ثإف قفل؛ 
٤ ٥٣••••••••••••••••••• _••••••عل اوهن جنل جاز جازتزكنه، ئئ زكل قفل: 
٤٥٤........ ثزطه صح الخى، حلول عند العدل( أو الزتس، يبيعه أي، ثزط إدا قفل! 



٦٢٢مدسامضوطء 

٤٥٧.............زخهان:شه مأنكزة، \}'ه إل افن ؛ isالشن.و ام ٩ قفل: 
أوذيلها، محرم ذي أو امرأة، يد ِفي جعلها وثرط رجلا، أمه رض إدا ت لفل 
٤٥٨جار أمة، أو روجة 
٤٥٩الرض ممثقى يّاو، ما ثرط قإل ئفل• 

٤٦٢احتلأف ثاب 

٤ ٦٣بألف هدا عندك رهقي قال: لإذ تطو■' 
٤٦٣•••••••••••••••••••••••••••••••• الرضبعإرiدبي( ثفث الرائ؛ مال ؤإف ت مقل 
٤٦٥•••••••••••••••••••••رض شر وألفت برض، أكن آحر عل برجل كاف إدا • مقل 
ذينهعنده رهنه انه منه، واحل. كل ماد■ءى ؛L>-jJ ،)jعلته وثوكال إطذ•' 

٤٦٦ئأن٤زمحا 
٦٤ ....٦ ٠ ؤ\ °ؤدالمنJ ، ^^١٥دسه عندمحا زهناة أنج رجلتن عق ادعى قإن مقل؛ 

٤٦٧.....٠٠٠^ومنيمط،قاكنلملئ.........وين اص ءضل:ثإن 
٤٦٩المملس كتان، 

٤٦٩سملزتةئينمح-ثمل 
٤٧٢وه.........ؤاااؤ..ا........ قمحا وعلنه مطاثسة، ءلعروو.ه موم.تا، كاف ؤإف قفل؛ 

٤٧٣أناما1دين 
٤٧٤قنمحئع:سنه........... ،ئاكزو JUتنَليبمزفَلةلإنامالإناز قفل: 

٤٧٥الخنو؛اكرائن 

ثرنتهعثنه، ا-كم ا-قاكلم عزماوة قتأو دينه، مي لا ماله كال إطذ•' 
٤٧٧إجاجب•••••••••••••••••••؛ 
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٤٧٨بالخير \ؤظ الأخكام 
صأئؤائإوثبتاثا؟..بببىب........ب«خ؛

٤٨١نايه......................... بعم( العرماء حموى بمتلؤر انه اكان؛،• الخكم ممل؛ 
٤٨١بالعزماء؟ بمر تحزما يتصزف محورألت( هل 

٤٨٢....... ............ناله،زمضاةض.....زالخكباكاِك:أفممل: 
٤٨٣ئثاد؛ا زاقلل الغنقاءُ ى اذ 
٤٨٤أوجان نهن اقاع ل كا0 أ0 

٤٨٦................... مهوأحى عنده ناله عئ وجد نى أ0 الراح• امحم ممل؛ 
٤٨٧الثذُباق( 

jl ) ٤٨٨الخيار سقوط حاكم حكم
٤٨٩صبمبموطمح:....ّ...............................

*ه؛.....ّّّّّّّ.....ا.آحر..ا.ّ....ّ....اابريت محلطه رسا، المع كاف مإف ممز؛ 
نمبماحمهإمحلته سؤيما أو تحزم، أو محصتثة ثوبا اقري ؤإن ممل؛ 

٤٩١اومحعق4ا 
بعفة،مص ؤ0 مسا، ثمنها من مص الباع ؟كوف لا أف الئاف• السرط نحل؛ 

٤٩٢

ملكهعى حزجث، اأثلس، •صر حق يتعلق«أا لا أ0 اكالن(؛ الثزط تحز؛ 
٤٩٢تعمحني،لإ:نجغ 

٤ ٩٣........ ٠ ٠ العنناء أسوة دللثايع ناُث( ؤ0 حيا، اأثلس كون ١^١^؛ الثزط تحل؛ 
٤٩٤ئتحله ؛ SLUلا;زد أف الخامل؛ الئزط تحل؛ 



٦٢٥فهوسالوثوئت 

،لؤيو1بآوها، مل الشري أئنز م يأشت، حائلا ثحلأ ؤيأ قإل ت مصل 
٤٩٥؟؛٧ 

الرجهمغِفيثللجايع أئلس، يم فيها، بز أو ثغزشها، أرمحا اشرى ؤإن محل؛ 
٤٩٦الأزض 

٤ ٩٧فه........ اويوغ ظاتاى :زذ، ٣ أئنز نأ يثزنة، ماتا \ذوى ثإن ممل: 
ظلءظس-------سس-"س-----سس-لأ؛

٤٩٩..........ّّ..ّ.ّّ؟...ا رواكان؛هميه موجل، دين وعلة إسان، مات قإيا محل: 
٠٥ ١ ........٠  ٠٠٠٠ؤّ  ٠٠..٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؛ ..٠  ٠.٠٠ْءا ذص فيقا ١^٥-، يي الرئ تلفت إذ 

٥٠٢الJيوjضالأضات قضاة 
ظرئهمذ وموثة بموته يفي ف دو وهو المثلس، عل حجر ثإدا محل؛ 
٥٠٣ئؤقئ، 

٥٠٥أقاربه من موسه ئلزمة من معه 
٥ ٠٧ء ٠ ّ...٠.......٠ ء..٠ . ٠ ٠ ٠ ؤ ؤ. ٠... ٠ ٠ ّ زيقان: قمه زس، ه:ئ لاسء ثإذا قفل: 

ص::::::::::::::::;
ناللإئاتنايت ثاله ير، ل؛ ط لا ء ؛ JU jزم قفل: 

٥١٠والمحاباة 

٥١٣قفل: 
١٥ ٤ ؤقوزأنبمتريوُاكاز قضو: 
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٥١٥...................-محك إلا يزصه زلا محاجة، إلا ماثة يوؤغ أف بجور ولا قفل• 
٥١٥والمرض الوديعة بئ المرى 

٥١٦فيه...االأ..........ّّّّ؟ّ...ا.ا...للحظ مال، غل وعتقه ريفه كتابة وله ت قفل 
٥١١ولاإقار.................^إنرانح عم من بالمعروف مسلمه ثفمه علميه نيممق • قفل 

٥١٧اثن عن الأضحية 
٥ ١٨بقاله ماله يع ؤنجوب ت قفل 
٥١٨٠هزثه....ئالمزل ^، ، أو5؛J^lعقه، الإمايى ؤه ئادعى عنه الحجر زال نإدا قفل؛ 
محمعم من عنهثا الخم امك ورثيا، المجنول، وعمل الصثي، بلغ و1دا قفل؛ 
٥١٩٠؛ذِك دو نلأ:ثالئ، م، 
٥٢٠اتكل اض 

٠٥٢ ارأة ق البلمؤخ علامات، 
٥٢١وبلوغه............ بنقده الخم عنه سمالث، انه والأشِفي الدكز وينتوي قفل: 
٥٢١والثفدالصلأحِفيالمال قفل؛ 
٥٢٢ياحياي، رفده يعزف ؤإيئا • قفل 

اتيثئئ،زإنإملأ،قفل: 
٥٤٢شنحا صار 

٥٢٥الثمنه عل لخم من 

٥٢٦..... .٠ ..؛؛؛؛امحم نإطهاز قثه، الإشهاد نتشي قفل: 
٥٢٧اوقصاص بحد أقن إذ الثمية 

٥٢٧أوحالإ امزآته ؤثلى ؤإذ 



٦٢٧ضسامثوءإت 

٥٢٨ئغمنئ المحاح، ثالزلأِفي لَثإذأذو ممل: 
٥٢٨ثإلأذ0وةفيالإع.......ب...؛ 

٥٢٩الثميه؟ حلف صح هل 
٥٢٩صح نإفأحرميا-لإ، 

٥٣انتيثاوه 3لة القصاص، لة وجب ؤإذ ت قفل 
٥٣٠ثإله إئلأف لأيك ممه؛ ينمي ولا ئف،ل: 
٥٣٠••••••روابمازت فته شرإدن مالها مذ التئ الرشيدة للمرأة وثل لمحل؛ 
٥٣٢.......... رواثتان؛فيه اتسثوشوإني؟ ء يالم؛ ماله من الصدقة لها وهل، مقل• 
٥٣٤الئلح كتاب، 

٥٣٤اظخِفيانجاومعان 
٥٣٤الإنكار قل أحومحا;"الئلح 

صءوَ  ٥٣٥أجيي؛ المنكر عن صالح إن 
٥٣٦مسه عن الأجنئ صالح إذ 

٥٣٧هنالحامأومحو/اس،أر>يى........ءّءّّّ..ّ.........ّءءّ.ّ..اا 
٥٣٨........١^١^ إل فالح ولو 

٥٣٨ّاّّ؟...........اّا.؟؟با...............الصالحثعالإعيرتاف، الثؤغالثافي• قفل• 
٥٣٩إ0هائثءنالحالة1ممز 

^١٠^^١،ويستوق بنصها، له قيهب يدم، ِو، بتتن له يترفن أف ااّافي؛ القنم يضل؛ 
م

٥٣٩فيصح 

٥٤٠عيه.......ؤا..ّ عل قثصا-ةه دين، أو بتتن، له يترفن أف الثالئ؛ القنم قفل• 
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٥٤٣..........جنسه من بأكومنه عنة يصالح أف قز لم بمي؛، لا اعرف ؤإدا هضوت 
الضه _J؛^ من زالمحان اي لأمن ذون 11ؤاامحاف زنلح قفل: 

٥٤٥لك0مخئ،أنفيمه 
٤٥ ٥ ّ ّ. لأط 1ن لكو ب1 إل بل ائدي اليهوو ض الئلح ؤمخ قفل: 

٥٤٧;اب 

إلاعبز لم يها، إجرائه ض غز له ماء، ي أرض محريِفي أف أراد إدا يفل؛ 
٥٤٧برضاة 

٥٤٨■جاز.............الطر ماء أرصه أن نطحه، عق نحري أف عل رجلا صالح نإل 
لُهوأنضص..زى...........-ىىم؛ْ

•عل انازبجا إحراج 
الباب؟..مؤ مثل القول ل دكة أزني يجوز هل 

٥٥٢١٠أهله بإدن إلا عيريافد، درب دلا ملكإئنان، هناِفي بمتل محورأف ولا قفل؛ 
لزنهيإزالتها، نطالته عيي؛، ملك< هواء ل ثجرته أعضان حفلت، نإدا قفل: 

٥٥٤ذلك 

منإرا،ولا وثدا، يه يعرز ولا طاقا، جاي؛ حائط ق يفح أف للإئنان ليس قفل؛ 
٥٥٨إذنه بعير ثرة ولا حائطا، عليه قندث ولا 

٥٥٩عأثه حثتة وصع ثه وليس 
٥٦١اثنجي. حاط ا"ئبل، وصع 
ثاب،قتم قيه الثار'ء، إل وظهثها ناذذ١، عتر زقاق ق باقا دات، كاو'له قإو قمل: 

٥٥

٥٥

٥٥



٦٢٩ءواسامضوءاات 

٥٦٥جاز..............ثحوأؤله، دهّل.ا-ة.ه هأزاد ثافذ، عتر زهماق ل بابه 'كاف هإف محل؛ 
٥٦٦الورُسا التابم(ِفي صاحبا ولوثثانغ 

تنؤع، إل صاحنمة أحدمحا ئدعا ثامدم، مشرك، حائط ثينهإ كاف إدا محل؛ 
٥٦٧هم،أمح 

محي،الدي الثمف ثايدم للأم، والنلو لأخدمحا، الثقل كاف نإل محل؛ 
٥٦٩تزاة \ص ئامحلمي5كاس 

التهدمكالحانط ، ^jllمارة، إل يقاج أوثاعوره دولاب، سهنا كاف قإف محل؛ 
٥٧٠نزاة 

٠٥٧ والناعورة الدولاب ينريم، 

٥٧١..١١١بمرجاره.......................ب،ا ملكه ق التصرف ؤلنايك ليس محل؛  ١

٥٧٢جارْ..... بز ماء محدب ؤئفربوا أو الحيطاو تم قصارة دار داره عبمل مذ حآقم 
٥٧٥ثابالحؤالؤ 

٥٧٥الحوالة ثعريف 

٥٧٦ظ؟ رضع 
٥٧٦ارثعة! الحوالؤ شروط 

٥٧٦مسثقر دين عل نجل أف أحدها؛ 
٥٧٨الأنياض j التوكل نعش 

٥٧٨الحم نائل اكابي؛ الثزط محز؛ 
٥٨١معلوم....ؤ...........ّّّّّ ماو عل معلوم بقال ثآكوف أف الثالث،؛ الئزط محل؛ 
٥٨٢تحلبرصاه أ0 ١^^؛ الئرط محل؛ 

٥٨٢ّ. ّ ّ . ١ . ١ .. ١ ١ ّ...... ّ. ّ ٠ّ ....٠ الحتال أم عثؤ الحال أم الحتل رصاه؛ يشرط مذ 
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٥٨٣اشء سريما 
٥٨٤الدنن................................ من الجل ثرئ ]؛ ١٣ٍنثت إذا ممل: 
احث دال ثثنه، علته البائع أواحال يثتنه، البائع ثأحال عبدا، اقري إذا قصل؛ 

٥٨٥أزص1ا،نالإالأمج 
٥٨٥اهواله ثبطل ثش 

قنفىمل مدْ معيبا وجده ثم بثنيه، الباع وأحال عبدا، انرى يإن مقل• 
٥٨٦اواله ممن ه، الخال من الخثال 
٥ ٨٧.... ء.........٠ ّ.. ٠ ؤ احتلما... م عريمه، من ثه دنن بمبض وجلا أمز نإدا صل؛ 
حيوله دالمنل ئأئكز، يلائا يديك أحك ثن. لعريو.هت الدين ئال وإدا يصل؛ 
٥٨٧تطه 

٥٨٨إ0أثكزشدنالحزالأ 
ينومهلم صدئه، مضه، ربهِفي وكيل انه زجل ئادعى دين، علته ءإ0'5ال صر: 

٥٨٩

صاحها،وارث انه ئام زجل، قجاة أوودينه، ص نجو عند كاف قإل صل: 
٥٩٠. ....٠ ١ ّ ّ ّ ....... ّ..١ ّ ّ إلته... الدي لإمه صدئه، سواه، له واريث، ولا مايث، وفو 

هأحالهلص,احمه، امن ص,٠!^^ واحد. كل اسما، عق ألمح لزحل كال قإل صل: 
٥٩٠أحومحاجا،ثرىمءا 

٥٩١فهرساَسذ،والآىر 
٦٠١الفوائد فهرس 

٦٠٧الموضوعات فهرس 

inx




