








رجلاعلته الق صل الله يبمول خير تال ايه عن طاوس بن عداش عن أخبمرنا عيينة ين صميان أن 
٠يس تر اعرومن ٠ وّام عليه اش صل الد رصول فقال ؟ أنت كن اش عمرك ؛ الرجل فنال الع بمد 
البيع؛،ب اصحابنا بمض قال وقد نقول ^١ ٠٧قال( ر البح بمد الأ الخ؛ر ما محلف أبى وكان قال 

بيماكذ\ للئأ الرجل يقول ان وذللث، خيار عل الصفقة لاص بان ؤمحب الصفقات بط بالتفرق 
بتفرقهاإلا البيع عب لا ; الأول وقولنا تمدا نأحذ وليس الثا،ص، )؛ال البح احرت قد فيقول خ؛ارا 

فكليتقابضا أولر ونقابضا السلة التبامان تباع ؤإذا فيختاره)قال( البح بمد صاحبه أومحييرأحدهما 
٩محب بما البح وجب خيرْ فإذا ، التع بمد صاحبه أحدهما يخير او يتفرقا ب ما بالخيار مما واحد 

بلغ ١٠يالغا اقي»ما فهوصامجن الخيار التفرق'او قبل المثارى يد ي ااسلرأن وهلكت نقابقا ؤان تفرقا إذا 
قبصقبل \و\لح د j هاكت ؤإن القاص( )قال محا يز لآ البيع لأن ما أوأكزمن أقل كان 

فان، يقبضهاحتى الري ضهان مجن تكون ولا بيما الثح انفح يعده او التفرق ؤتيل لها الري 
المشرىضان محن فهي فاتت تفرقا ؤإن ، إياعا أودعه ممن فهوكغيره ودبمة اياثع عل رئيا م قبضها 
لهكان البيع نقض الباتع فاختار أوالخيار التفرق قبل الثرى فاعتقها أمة المشنى ؤإزكان سا وعاليه 
لرلأنيا جاثزا عتقه كان الباتع أعتقهل ؤإذا مالكه له يام لر ما أعتق لأنه بامحللأ الثرى عتق وكان ذلك 
الثرىملك فيه يم لر مجا أوحياروأزكل البع بمد بتفرق إلا سا الأول اللك يقطع ملكا عليه مملك 

عجللو زكدلك : تعال اث رحمه الفاض( )قال له الالككان اصل لأن ثاء إذا يه احق ٥^١؛، 
علوكان فسخه له كان البج مخ اليانع فاختار عنه الباثع مجن عقلة ق التفرق قبل فوطما الثرى 
مثالهامجهر وله له الامجة وكانت رده له كان البيع رد اليانع فاختار احبلها ؤإن الاتع مثالها مهر الثرى 
والوطءامته فهي الباثع ومحلما وإن ولد يوم ولده قيمة الثرى عل وجعلتا باكمة وليما فاعقنا 

وكانويرنته.،؛١٠< قام يتفرقا ان قبل التبايعن احد مات ؤإن الشانم( )قال البيع لفخ كالاختيارمنه 
ينفلرمجن مجقامجه الخاكم أقام عقله عل أوغلب يتفرقا أن قبل خرس يإن له ماكان البيع الحيارى لهم 

أنله يكن ب ما فعله مجا نقض فأراد الأخر أفاق م فعل فأت٠ما . أوأخدهالبيع رد الخيارل له وجعل له 
فهاالتفرق قبل فنتجت اوبميمة فولدت امة المشزى ؤإزكان الفاض( )قال ٩ عليه الحكم ممضى 

نكدككلوموحل. وقع البيع عقد لأن للمدرى فولد أوتفرقا البيع إنفاذ اختارا الخيارفإن عل 
.العقدرا؛ أصل جائزى حياربثرط 

مايعا الرجل •>، الرجل ابماع ؤإذا الثاض( الشامي()قال مع اتحن رجة نل الولد دعوى باب )رى )١( 
يديهى فهلكت المانمة ال؛ظع ونض لغيره حارا اواياتع التاع اوشرط معا اولها لناتح الخيار له ان عل ك١ن، 

بم؛لر إذا عاليه وق ف؛آا بمي لر البيع آن فبل من آركرت فلت بلغت مجا لتيمما فهوصامن الخيار له الذي رصا تل 
فوووعدا البدل مقام فى تنوم فالقيمة قيمته صمن فتلف عليه مضمونا ثيء رد عليه ٠نكان وكل ردما اديع 

يديهى فتلف بالخيار أنه عل وقبضه ييعا ابماع من قائل فال وقئ والأثر، والقياس العلي مل محن لتين ممن الأم 
مونححى فجعله البيع بكال إلأ عليه عب لا ارمز أن ؤإل قبضه عل صلْله الباثع أن إل ذهب أءىكآنه فهو 

يضمنأنه يديه ى يتلف م ويمضه النامي يباع الرجل ى عنه روى وقد ، الفمان موقع من واخرجه ، الأمانة 
ممنغبر هذا أن الملي وحكم ، حكه ومن ، ارممن له يوجب لا بامر النص عل المثري اياثع ملط وقد القيمة 

شراءالرجل يشؤيه فايع ، الفاصد العقد فيه ما فات إذا قيمة فيمبر يتحول أبدا ممنا ي؛ون مالأ أن زعم فإذا بدا 
انفاذهاواختارالمشرى ماعة عليه لومرت هذا لأن مضمونا يكون آن أول فيتلف يوم؛رصاعة خيار ويشريل حلالا 





ويفترئيساما حى عتايض اسم علبما يقع ولا التساوم،شايمن بمد يكونان م اكاع نل تاومن 
)قالالأن ممن >u أم،،، ض، وث U عل يادلش قتال )تال( الإع عل لكلام اى 

فلاتال نها؟ سائما إزكنقا طالق ارأته رجل سلخة وأتت أنا لوساومت أرايت ك فقلت العاقص، 
؟البيع ص الكلام ز عدك التفرق اليع وعقد ممن ، البيع بعقد إلا غبرمتبايعن أنكا قبل من ممللق 

متىحتى تسلى حى اخارممث لا واش فقالت ، عاليلث حقا تقاصيتلث لو ارايت ظن ، نم فال 
إلاثيثا الخرب لسان *ن تعرف لر فلو ممن ، حقلث يع3أياك ان قبل ببدنلث فارقته إن قال ، احنث 

فقلت، غمْ فاذكر قال غعْ؟ ولا انمي حدا محك لا اللسان ؤإن محال قولك أن عل أ،ادللث ،لذا 
قالدينار، بماثت صرفا ائس أنه الخدثان بن أوس ن .اللت، عن شهاب ابن عن مجالك أحثرنا ، له 

يايحى قال م يد0 ض يقالها الدهب وأخذ مجي اصعلرف حى فراوصنا اث عبيد ين محللحت فدعاز 
الواش عمر فقال يسمع وعمر شككت أنا الئافص( )قال الخاية مجن خازنى تأنى أوحى حانحر 
،وماء الاماء ربا بالورق الذهب وسلم عليه اش صل اش رمجول قال I قال ؛ ، مجنه تاحذ بق تفارقه 
بوما المرق انتقص فيه تمارفا الدى مجقامجه،ا عن المعلرفان تفرق إذا وانك محن نقول اضذا له ممن 

الأبدانحوتنرق التفرق أن الحديث هذا من وعرفت لك بان فا له قلت نم فقال ينتقص؟ لر يتفرقا 
الممفلعص النقائص نل اليع عن ادصارفان تفرق لوممن لأنك يع عن التفرق لا التايع بمد 

موبمش ياخذ  ١٠ ١٢٣.واحد ويعرمحاكل يتوازنا و يراصيا حى المرق محل لا تقول ان ءل؛لت، لحل 
تفرقالتفرق قولك أرى ولا ممن ، هذا أقول لا قال ، معه أو التزابص بعد المرق ى البيع يوحا 

تقولفأسمعك أقلدك لك قال رحلا أرأيت له ممن الغاض( )قال ؛اللسان أومحاهلأ حهالأ إلا الكلام 
قبلالئصارفان تفرق إذا تقول وآنت بالكلام التفرق عندك والتفرق يتفرقا لر مجا يالخار اكابمان 

الكلامعن مقا ؤإذا نابمان المحارفن لأن غترهما اكابمن ص ض وهما ربا المرق التقا؛صكان 
إنقال قولك؟ نقص إل صرت لكك؛،ف فيقول قلت ، له هذا ليس قال المرق فسد التقابص نل 

هاءI وِ ببه اض صل الني فول أن ورأى المرق ينقص فم تمارفا قد ومالكا طلحة سمأ عمر 
لواحنملأزأيت للث، فقال ممن : نم قال الكلام، عن •مقا ممن حشس يتفرقا هولا وض»بم 

يمارأن أول الحديث سمع الذي الرحل بقول قال من يكون ل حالفك من قال وط ممن U ائسان 
هذاتعهل لر فلم ممن بل قال وباللسان؟ سمع بما والخل الماع فمل فله الحدث سم، الذي لأنه قوله إل 
إذافكان يتفرقا( لر يالخيارمجا البيعان I ء؛ّام مه اف صل اش يبمول من الحديث وهوسمع عمر ابن 

منوهوسمع يرزة أبا هذا تعط وب؛ رجمر م قليلا فثى صاحبه فارق له محب أن بمجب اشرى'ثي؛ا 
يتفرقاأ لر معا ثمكان تيابما بانبمإ تصادقا وقد به بالخياروقمى البيعان وسلم عليه اش صل اش رممول 

لأل، JUفوز اكاض( )،١^ ييعه؟ رد الخيارفى ن,ا واحد لكل أن فقضى إليه ءدوا م زيما 
ظت،فل قال وأمألك ذكرت حما اقل اكتفيت قد إلا أحسبنى 1ا قال تم ممن محال؟ قول إن تقول 

إليياجعل قد أليس الخيار(( بح إلا يتفرقا ا يالخيارما البيعان ومر عليه اش صل النبي قال إذ أفرأيت 
i\قلت الكلام، يتفرقا أن ،ال الوقتان؟  Ltتلت ل قال أتبماكان؟ الخيارإل يتقطع وفتن الخيارإل 

أنتفقلت ، إليك ودفعته ؛؛٠١ بعتك ان أفرأت قلت ، فدعم وحها له أعرف لا قال ؟ الثال الوجه 
قلت، نم قال ؟ البيع هذا أجاثز الليل قل اليع إجازة محتار وأن هذا يومك من الليل يالخيارإل نه 

انقطعالبع رد أحر ولر اليوم انقمى إن فال ردء؟ لك يكون فلا اليع ويلزمك حيارلث ينقطع فش 
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انناُن لا فكبف تلت الرد، ى الخيار انقطع الع إجازة الأيل نل اخرت أو ، اليع ل الخار 
تقال،القافص( ر؛ال صاحبه؟ أحدهما يعض أو البع ;عد تفرنا أن المايعن الحيارى تطع هذا 
اليحالخيار تطع أن يخفى لا وأنه الحديث ترك عمدت امما ;أنلث ض ١^ نعم.يءد ؛لت ٠ دعه 

وزعمن،، مدة الخارإل أن زعمن ان أرأيت له فقلت ، تبله جوايك ى عرفته أوالتختيرّكا اكمرق 
،ييع أو يرد أن ى السائم ، م تال بالخيار؟ أننا للمساومن ايقال ، الكلأ؟ ى يتفرقا أن أ-'اا 

نجاأحدث فهل ; قلت بل، قال هكدا؟ التماوم قبل يكونا ألآ قلى ، أويدِع ، يوجب أن ى واياثع 
قالمتعه؟ ثاء ؤإن ; أءهلاْ ثاء ان لماله مجالك أنه أحد عل اويخفى قبله >كه،ا غير حكا ساوم الت
اعندك فالساتم لغيرك شبتا فيه توجب ب الذي مالك ى بالخيار أنت ان لأنفيقال قلى ، لا 

ىبالخيار أنت لك أقول لا ^ قال ، الكلام مجن فيه نحيب فكا لتحيل إنلث لغترْ جيثا ماله ى يوجب 
أنتزعم وأنت قلت وأين؟ قال ، قولك تركت إل.دة ذلك قلت ؤإن ، لك وصفت لما قلت U^؟ 
انقطعاليو، قضى ، يوما بالخيار جعلته إذا قلت حيارْكا انقطع احتار فإذا مرْ إل الخيار له مزكان 

فيكونشيتا البيع إمحاب قبل ألزمه لم قلت ، مجدة فهوإل البع أوجب إذا وكيلك أجل فال ، الخيار 
،يقال إمما ، مدة ;الخيارإل أنى يقال جازأن U بالخيارى أنت يقال ختارولوجازأن فيه 

فهو، علمكه مجن أحرجه ؤإذل قالت ؟ مجنكه مجن يخرجه أن المدة قلت فان قال ، أبدا بالخيار أثن 
جاهلارجلا لوان اراين فقلت الثافص، رقال غيرك؟ مجال ى بالخيار انن لأحد ، افيقال ، لغيره 

صلاش رمول قال وقد ; مجنبايعن امم ءليا،ا يسر التاومان قلت قد فقال ، حجنك ممثل عارصك 
تفرقافان بالكلام، والفرق الأبدان تفرق محل محدك والطرق تفرقا لر U بالخيار هما وكم عاليه اش 

أنالسلعة صاحب وعل ، منه له بذل ما بيعه يعهلى أن المال صاحب وعل >، نجا خيار فلا ، بابدانجا 
ولاقلت . له ذلك ليس تال ; تفرقا إذا به بذلها عا ارجؤع له يكون ولا عليه امتام بما له ملعته بلم 
بغيرارد ما واحد لكل يكون م uل وممالك مالخك أطك أن يفح أفليس قال القاض( )؛ال لك 

مجالك؟وانا عتمي نحون ولا ، نتفرق ان قبل ، اعتنقه م ، عبدا منك ابأتاع ان يقبح ليس او عيب 
قلتذلك؟ وما ، قال ، محنه اءغلم عليك لحل إلا ، شيء هدا ى يقبح ليس قلت القاض( )قال 

منة؟ثلاثن إل بالخيار احدنا او . جميعا انا وتشارطنا وتقاضنا درهم ;الق عبدا بعتك إن ارايت 
،سيده به ينتفع ولي العبد مرض ورمما ، نقضه البع نقض مجنا واحد ثاء ومي قلت ، فجائز ، فال 

وليبدين احذه ؤازكان يرده م عنه أكرمن منه يستثغل حتى بالعبد التاع وربما ، بالمال الثاثم وانتسر 
،ب٠دا رصي *و نعم قال ؟ البائع بمال البتاع منفعة عقلت وقد البتاع مال مجن بثيء البائع ينضر 
لهجعلت فامما قلى نعم قال ، جاز اياتع أءتإقه ؤإن عز لر منة الثلاثن ى المشترى أعنتقه ؤإن ، قلت 

يبلغرلا أو ، عن طرفة ى يكون ذلك ولعل ، يتفرقا لي ما وملم عليه اش صل اش رسول نه يالخيار 
ثلاننالخيار له وجعلت ، فبته ذلك وغير للصلاة تفرقهم او ارصوء إل الناس لحاجة كاملا يوما 
وملمعليه افه صل الله رسول له شرط- فن قلت ، بشرطها ذلك I قال تقبحه؟ فلم نفك برأي منة 
طعاممن كيلا محنلئ، اششبن ر أرأيت ت له وقلت ، ومشتر بائع له شرمحل ممن شرطه له يثبت أن أول 

ؤانك ، لا قال تفرق؟ قبل البع نقض لك ولا ل وليس قلت ، فجائز قال ؟ درهم بمائة موصوف 
لاكولا ل يكن ؛ سيء عليلف ل وجب قد أفليس قلى نعم قال ؟ البيع انتقض التفابض قبل تفرقنا 
اللهصل الني ان نة بالاستإدلألأ نقفناه إمما م قال بنقضه؟ منا واحد رصا بغير انتقض م نقضه 
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ولوالحديث هذا يوهرن الحديث أمل ، قاتل لك ثال يإن تلت ، يالدين الدين عن مي وّب عله 
أجلالاث أصم ي إذا ثبا يعتلي الى دراهمي منك أخذت ثنت ش لأتى دينا هدا يكن لر ثايتا كان 

غيزانك احدهما اران، طاللث تيه،لن وعللي ولر تلت ذلك، عرز لا : تال ، مدق، إل والطعام 
ديناهذا ترى ولا ياما ترى ولا التقايص تبل ويفترتان اجلأ يسميان ولا يالقد العرض التبايعن بايع 
يدفعهالر ؤإن ملة يشرمحل مجعلوم كيل ز يسلف أن الافغو احتمل عندك هكذا هذا كان فإذا يدين 

فلوكانتاثل لاث تال فان قلت يدين مودين يل قال؛ يدين عن ولكنه بدين، غثردين حالا مكون 
قدأنلث ولزملث ؛التفرق، الح انتقض التقايض قبل فضرب الملف ش تبايعا إذا أن؛ا وصمت 

العيإمما معي له ليس الثثؤع ى عندلث والتفرق بايدانيا بتفرقها الصحيحه التقدمة العقدة فخت 
يوجثهكا'لكن*عى يابداما لتفرقها إن يتفرقا إ يالمارُا اليعن ش تقول أن أولزملد لكلام، از 

أنهعمر عن روينا فانا فنال، الثافم( )قال هذا تقول ولا ينقضه معنى • يايدانما هذين لتفرق 
لووصفت ما كبملم عليه اش صل الد رصول عن جاء إذا أرأيت قلت أوخيار، صفقة عن البع قال، 

صلاش رسول عن لوسمع أنه فيه إليه تذهب الذي يكون ألا يخالفه قولا اصحايه من رحل قال كان 
المن؟يعفى يعفهم عن يعزب قل- وتقول تعال، اش ثاء إن يخالفه ل؛ شيثا وسزٍ عليه اش 

:حضره مءنر عامة فقال ؟ حجة وّلم عاليه اش صل البى مع أحد ق أفزى قلت ل ; قال 
الما عليلث فا.>حل وّام عليه الق صل الني من عامة مجن حرجت هذا أحزت ولو I قلت لا 

أيويؤصفزعم ' ملنا مثل عمر عن رديم وقد ، عمر عن ؛؛ابن فليس قلت ، فدعه قال ، محنه تعذر 
مامثل وهدا ( القا،م قال ) خيار أو صفقة عن الثع قال عمر ان الشعى عن ٠ مهلرف عن 

،غلهل عمر عن رويت الذي يثلث وحل قلت ُُقني فهد' ؛ قال ، وملم عليه النم صل ابتما عن روينا 
،مثله يثبت ما أنصفناك لئن قال ، الأحاديث يه ترد محا لخميم فهوحامحم ، منقطع أو ، ؤمحهول 

لوت له وقلت الهافم، رقال النمفة ترك حدثه وعمن حدثه ممن معرفتلد عر يه احتجاحلد فقلت 
زعمتإذ أرأت قلت إين؟ وُن قال ، م٧ثكله خلاف وكان أشبه قولنا ممعى كان ، رويى كازكا 

ؤامحا، يصمقة• إما ، ين امر ياحد محب البيع ان تزعم البس خيار او صفقة عن البيع قال عمر ان 
قالبالخيار، ؤمحب قلى ; نعم قال خيار؟ يغتر والع يالخار الح أفيجب قلى ل قال; يخيار؟ 

انهزعم إذا لأنه صفقة بلا الخيأر محب انه تزعم قلت يلزمى؟ ومجا قال يلزمك مجا قلت مجاذا؟ تريد 
يفدىأو يسلم محي العبد وش يهللق أو يفيء الول ى تقول محتلفازكا أء٦،ا علمنا أمرين بأحد محب 
متغنيةوالصفمة معه تكون أو تقدمه يصفقة إلا شيا الخيار يصغ ما ; قال الأخر غير مما واحد وكل 
وقدقلت نهم قال وجبت يعدها ولا معها أوليس يعدها أو خيار معها وقعت ان قهى  ٢١١الخيارعن 

يانلدنعال اذ4 ثاء ان يعلملد العلم يعد م قلت هذا فدع قال له معنى لا خيار أو قوله أن زعمت 
أبوروى لما موافقا هذا قوله لوكان قلى ؟  ٢٢١عندك معناه فا ; قال محال إليه ذهبن ما أن زعمت 

منالعبارة هذه فان قالت« ا لفغل فهي« » قبل محقط ولعله . يئنااش المخ ى كذا . وقعك إن فهي قوله: )١( 
مصححه.كبه وحرر. ٠ هوواصح اتلكأ رحمه الثافص كلام 
كمهوحرر• ، وانفلر بأيدينا الى بالأصول كذا خيار، أو ٠١قوله ال موافقا هدا قوله لولكن قلت ; قوله )٢( 

مصححه.





يضريحولا الح بعد إلا متايعن يكونان لا لأُبما يتمرقا أن قل أخيه بح عل يع أن عل دلالة أخيه 
عليمد لتلا ضا وأحده الح رد الخيارى للمشرى يكون حى التفرق قل إلا أخيه بع عل الرجل 

معيللحديث يكن لر عدا يكن لر ولو معا علتبما انير يفح آن يختار م الباغ عل يفد ولعله اياتع 
ولوجازان، بثحه عل ب،اع من ضرائاح فلا اوبعدْ التفرق تل المشرى عل وجب إذا الح لأن آبدا 

حديثإل •مرهم أحالهم إلا حديث إل يم|ير_الاس لا أن حاز هدا مر عل الحديث هدا محل 

غثرالآكووالحٍران س وغثرئ الكلاب بع باب 

الرحمنتمد ين بكر أيى عن شهاب ابن عن أنص ين ماللث أمحرنا )الغانهمر( قال الربح أخرنا 
الكلبممن عن نس و<سام عليه اش صل اش رصوو أن الأنصاري معود أيى عن هثام ين اينرالحرث 

•ومرالفوارى الضوارى الكلاب بع م فليلك مالك قال )قال( الكاعن وحلوان البس ومهر 
عليهاش صل الد يبمول ان عمر ابن عن نافع عن مالك اخرنا قال الثافص اخرنا قال الريع اخرنا 

قالالريع أخرنا تJراءل١نا يوم بمل صل* من تقص أوصاريا ماشية إلأكلب  ١Jاقشكامجن » قال وسلم 
ينصفيان سمع انه اخرم يد يز بن الماتب ان حصيفة ين يد يز عن مالك اخرنا قال الناقص اخرنا 

افهصل اش رمول ّءعت ينول محبملم عليه اش صل الني أصحاب من شتوءة من وهورجل زهتر أيى 
اشرصول من هذا سمعت أنت قالوا قيراطا« يوم كل عمله من نقص اقشكل«ا ارمز يقول وملم عليه 
مالكأخرنا قال الناقص أخرنا قال الربع أخرنا • المجد هذا ورب إى قال ؟ ثبملم عليه ايد صل 
نقولؤحذا ( القاهم ر؛ال الكلاب بقتل أمر وسلم عب اش صل اش رصول أن عمر ابن عن نافع عن 

لرؤإلأ أوماشية أوحرث صيد صاحب إلا يتحده أن ثمحل ب ممنه محل لر ؤإذا محال ممن للكلب محل لا 
كانإذا ممالأك مما قز ما اش يكون إمما ممن أخد قتله إن له يكن ولم يتخذه أن له محل 
أوأونبع صيد لصاحب إلا اقتناؤه محل ولا )قال( وياع به يشرى ممن الخيام ص له يكون أن محل 

ايعبمب ض تحال اش لحمه الثاض اك الح( محب مض )ياب والثاض ماللث اخلأف ز وترحم )١( 
١^١^١٢ ر اوح عقدة اكاماذب تفرق إذا  jUiب؟ ش نص؛لا للمثزى ولا ص ل0غ يكون لا حق 

دامعليه اش صل ءننا»ععناننمأنر-رلاش مالك أخرنا ; فنال ذلك؟ ى الخجأن واأ ; هلت ب، 
عند،،لذلالئ< ليس نقول فانا له فنالت الخيار! ييع الأ يتفرقا لر ما صاحبه عل بالخيار ُنا،ا واحد التبايعاذكل ٠ ال ن

المذرمنايام أحبكم ولكي تأول إل محتاج لا ما الخدث اكاض فقال ، فيه يه معمول أمر ولا معرونا حد 
حنأوس ن لماليثه قال عمر أن نعمم ففد عليه يخش فيه ثيء وأي الحدينا وجه ؛تجا*لكبنا منه الخروج 

والقلا فنال الغابة من اوحانى حازض ناي حى اننلرنى ءلل،ءة فقال ، ء'؛نار بمائة الق هميد بن ٍللحة من اصطرنا 
اكايعانI قال ومالإ عاليه اش صل الني أن تعلموا ب فكيف الأبدان فراق الفراق أن فزعم مه تمض حتى تفارقه لا 

عمرفان ، بعده به عمل يكون أن أردنا ، أردنا هدا ليس قام فان الأبدان؟ نراق الفراق أن I( يتفرقا ب ما بالخيار 
اخرنا،) رجع م قليلا فثى فارق له محب ان يعجبه الثيء ابتاع إذ'ا كان وملم عليه الق صل الني من سمعه الدى 
•جبا صر وابن وملم عليه الق صل الني ^ ١١٢وقد صر ابن عن نافع عن جرح ابن عن عيينة بن ِمان 









عبابراء مواء إلا بالملح الملح ولا الشم؛الثعثد دلا بالم م ولا بالورق الورق ولا يالذهب الذهب 
٠-^بالني وامحر بادئ والثم بالشمر وادر بالذهب والورق بالورق الذهب ؛;"وا ولكن يد بدأ يعن 

وءوناحذ نذا اش رحمه الغاض( )قال امحراوابح أحدهما ومص نال يدكزم( يامحريدا 
ىوج٠يرا ءن الربا وقلمنا ستة ز إلا ربا لا ان روى *ن قول تركنا نذا الصرف ى الأحادث عوافق 

بزبادْاللبن ز ويكون والوزن الكل ز بالزيادة النقد ى كون منه الربا أن وذلك والقد المئة 
عليهالق صل الد رمول حرم والذي احد ندا )ثال( القد ز زيادة الأحل ثع كون وتد ، الأجل 

قال،ر ُامء وأرم والشم والخنءلة والورق الذهب ، يد يدا يمه عل يعضه ى الفضل ومذ 
■محْ*ن ولا الدام من ثيء عنيا يقاس ولا ثيء أممازكل لأما ثيء كل ماينان والورق والذهب 

إذاالا'كول توحدنا )قال( ماكول مكيلكله ر الطعام من ءعه،ا نالتحريم اش رحمه الغاض( )قال 
وعلا مشرو؛ا كان إذا وكذلك معا مأكولان لأما معناه ز موزونا كان إذا فالمأكول مكيلا كان 

منارب الوزن بل عندهما معلوما الكل وااش^رىكاكان ال؛اغ عند معلوما يباع أن الوزن لأن موزونا 
أوءكٍال معلوما ويعا ومشرويثن ماكولن يكونا أن ى اجتمعا اكل،!ا من تفاوته ليعد الاحامحلة 

نحرجلأن والفضة الذهب حكم مثل وذلك ، واحدا حكا فا فحكنا واحدا معي مماهما عيزازكان 
واحدوالملح يه إلا له لاصلاح لأنه فيه والنوى وامحر والثمر والر والفضة الذهب ى والتحليل التحريم 

عبيلقيانا اكان غيرْآكل المأكول من المة نمت U أحكام من ثيء ى نحالف ولا يختلف. لا 
حكناُعناها عور حما ءاليرا نياما ماكان وكل أحكامها ين نخالف لر حكها وحكه مجعناها موز مما 

عليهالد صل الني لمي يتثمها أن له نجز دلا الصواري الكلاب يتخذ أن لار">ال تجز فنحن القا،س( ٠)قال 
ممننا يكون أن محل لر وملم عله الق صل الني لأمر اتاعا فته امحاذها جعل >و الخال ى سا حرمأ ؤإذا رمز، 

اشرصول حدث حلاف سا الثاض فقال ، ثمنه له غرم لرجلكل١ رجل لوفتل نقول فانا لكاض فقلت ، بمال 
نمهفيأا ؛*ا ثول التي الخال ى نه يرعوه أن يموز وكيف مبمم أصل وحلاف علته والقياس وسلم علته اش صل 
ففيه، محل إذا أنه زعم من ١.^ س فان فاثل فال فان محا ^ .تع أن بمل الى الحال و ممنا ل تحلون لا وأم 
■٢٠ساهة الكلب أن يزعمون و كنه عن اللمى ى الذي الحدب ويردون حيا بعه يمترون فاولثك أمرا فيه ويروى ينه 

أنهزعما W بمل لا ثمه أن لوزعمنا ويقولون نيا للمضة لحمها يوكل لر ؤإن والغل ا"محار كن بمل نهّلك بمل الملع 
فيدمهاحالودعا يسلخ ان له لوع1دتكان لرجل مجاشيه ان فثزعهون لهداكمة اشباما ويقولون فتله مجن عل ثيء لا 

ىليقولون ندخ حى لما بمل لا لأنه تجا لصاحما يفض الدباغ،( نل رجل ولواممكها محما حل دبغت فإذا 
ا>ناااكهاولو ّ حل حلا صارت فاذا خلا فيجعالها يميعا ان إلا له محل لا له توهب أو الخمر يرث السام 

خلانمر وز محرم اصلها لأنما الحال تلك ش ممنآ1 يقمن لر نميرخلا ما وقبل اغدت ما باد او خمر وعى م-ءللئ، 
عليهاذ صل اش رمول أن من وأنم تحن بيتاه الذي الحديث بخلاف محجوجن صاروا ؤإنما يقولون ما يعقلون لأتم 
حياإذاكان ممنا للكلب جمالون فلا فشتونه تتثموه لن يأتكم محجوجون وأنم يثبتونه لا دهم الكلب مل عن مى و؛لم 

يباعأن وأجف ذعت.ننمه ند لأته م إذا نما له أجعل لا قاتل لكم فال لو أورأيت ، باإذاكان نما فته رتحعلون 
حيا;مكاثى م ئ زكان ملك له <_ iruيقال أن إلا عليه الحب عل تخذ أو حلالا زكان فته المضة ث ماكل حيا 
الخامحلميءلكملفالأرىإحدى ل مل له ينجل ل( وُا ممن نه 

مصححهكبه . وحرر ٠ تحوم أو يفوت« ٠ عن محرف ولعله نقط يدون يالأصل رسم كذا مول ; فوله )١( 









عاليهيرد مما الُام أهل حضره إذا للأمام فيبنى نقهبمانه عن بالرطب العلم أهل مال أنه مما دلاثل وملم 
وّبعليه الد صل أنه ومما أهلها من والمول العلم أهل بقول الأموال نم إل صرنا ؤحذا عنه سألهم أن 

ضرمحدودنقصانه إذاكان الرطب مجن ام بامحرلأن يعه بجز ب ينقص فا،اكان الرطب مجعتقب نطرز 
فدكالرطب من العتقب ى التفلر ييان زيادة فما وكانت ممثل مثلا إلا بارم امحر يكون آن "حرم وقد 
يرطبرطب يموز لا أنه عل دك وكذلك الكيلن لاختلاف جنه مجن ييابى رطب يموز لا أنه مل 
فإذاواحد محعى معناهما رطبان فها بعض عل بعضها ازيزيد من خوفا ا،لعتقب ز التؤع ش نغلر لأنه 
بيعاوكان العتقب ز يكونان يعرناكيف ولا ؤست الصفقة لأن برطب رطب يمز فلم انمقب ى نفلر 

•بمل مثلا إلا ه جنمن والوزن الوزن؛الكل ولا الكل يموز ولا بالكل الكل بمهولأ 

والقياسوالأثر ٠ نة المممعى محرم عندنا فهدا ٠ وبماين يختلف فقد ٠ وثالثه ف أكز ثانيه يكؤن فقد V حله باول أً 
.اش ثاء إن كفاية حكيا وقط ، حكيتا ما أكز عيوبه س ممكن والدي ، والعقول ءلت٦ءا 

ىمطا وغرها الكتابة ى نصوص وفيه الكتابة فخ قيل رصاه بض صحيحة كتابة الكاسب بيع ا؛ءلال ى ^*-؛١١ 
باعيفإن ، يٌجز حكا تا؛ه ولا *كانه يح أن يمرزلرجل لا ن اش رحمه الفاض( )ء1ل وبيعه الكاتب هبة ترحمة 

الما أعتق لأنه باطلا العتق كان اشتراه الدى أعتقه ولو . باطل فاليم • العجز يختار أو المحاتب يعجز فبل وهبه أو 
بعدبيعا له بميت حى مفوخا الج بالعجزكان الح بحد رصي f بالعجز، أويرصى يعجز لد؛اعه؛ل ،  ٠٧-^

لريشأ إ ؤإن بح الكتابة يودى فبل مكاتبه فناء ذيعوْ مكاني شاء إن فال ولو > للمكاتب الوصية ز وءترا 
فيلسيعوى ان ثننا ند ، نال حتى يحجز فلم ذيعوْ مكاني ثاء إن وصبته ز قال وإذا . ذلك بعد وقال ، يبع 

مايبعه يموز لا لأنه باطلة فالوصية ، به يرض لر وإن . ح . به رحت قد ; قال ذإن بالعجز. برصاك إلا لأتباع 
.ك١نءلالكطية

الكاثبيع ثرجمة ش الخديث اخلأف وز 

قالت٠ عما اردٌ رصي عاثثة عن أبيه عءن عروة س هثام ء^ن مجالك أخثرنا قال الشافعي أخبمن١ قال الربيع أخرنا 
أحبإن عائئة: لها فقاك فأء؛ينى، أوقية عام كل ى أواق سع عل أهل كانت إى فقاك بريرة جاءتني 
عليهافأبوا ذلك لهم فقاك ، أهلهاإل يره ير فدهت فعلت ل ولاوك ويكون عددتها لهمُاُ أعدها أن أهلك 

يكونأن إلا فأبوا علتم ذلك عرصت إني ٠ فقالت جار وسر عليه اش صل الند ورصول أهلها عند من فجاءت 
صلالد رمول فقال ٠ عاثثة فأحثرته وسلم عليه اش صل النم فألها وملم عليه الند صل الد رسول فمع لجم الولاء 

وسلمعلبه الك صل اث رمول قام م . عاتقة ففعلت اعتق« ر الولاء مما فا الولاء لهم واثزطى خدما را وملم عليه النه 
منكان ١١٠ اش وكتاب لمت شروطا يشترطون رجال بال فا يعد أما 0 قال م عاليه وأش اش فخمد لناس او 

أءتقاالن الولاء ؤإمما أوثق. وشرطه أحق. اش قفا، شرط ماثة ؤإزكان ٠ باطل فهو اش وكتاب ليس ثرط 
عنبحى وحديث الفاض( عاثنة)قال م عمرة ص معيد س بمي ص مالك أخثرنا الند رحمه القاض( )قال 
أنعمرة حديت وأحب ا؛ الولاء لهم واثترطى » قوله و غلهل وأحسبه هشام حديث من أثبت، عاثشة عن عمرة 

اللصصل رسولارلٌ فأعلمها يموز ذللث، أن ترى وْى وسلم علته الد صل الته رسول أمر بغثر قم اشترطت عائشةكانت، 

واحدةعدة أعدها أن أهلك أحب، اا؛ن داود أيى ولففل المخ و كذا الخ. ويكون عددتها قوله ( ١١
مصححه.اهكتبه ا( فحلت، ل ولاوك ويكون واعتقك 











مصمن تيغ أكرمما مضه من نلغ اكار لأن ، معا مجطبوخن باحر واحد منه يباع ولا ممثل مثلا إلا 
جزءضه فبدهب طبخ وتد إبيا ذآى غاية ايبس ى لكم يكون إي|اكا ينئي غاية للمْيوخ ويس 

مجهلبؤخمنه يباع نحوزان فلا جزءا عثر احد مجن احزاء عشرْ منه فيدب ويهيح جزء ماثة محن 
اننحز لر مره مثوبا إلا ممر لا ئيء منه فازكان ضء نيء نحوزإلأ ولا بيء مجهيؤخ ولا وصمنا لما 

نحللا الذي مينه المح الثيء حصة من المشوب حصة ما يدرى لا لأنه ، ممثل مثلا منفه يباع 
■بمص عل بمضه j الفضل 

الأخرأحدهما شيب صممن ْن لأءد اب 

اخلفإذا ك عبيا بالقياس ودلالة ضا حر المة وش الثافص قال : قال الريع( رأحرتا 
بنعبادة حديث ش وذلك يئة نفيه خثر ولا بيد يدا مص عل مضه ى بالفضل باس فلا الصنفان 
أرزممدي حنطة ومد شعير بمدى حنهلة بمد باس ولا معناه مثل ى عليه قياص مراه وما ٠ بن الصامت 

بمدىملمح ومد ملمح بمدى زبيب ومجد زبيب بمدى ممر ومد ممر بمدى حنطة ومد ذرة بمدى حطة ومد 
فلااجنامه اخلفت ما القول وهكذا ملح اسم عليه وقم وما ؤمحر جبل ملح صنف كله واللمح حنْلة 
فعليختلفان لا مواء بالفضة الذهب مثل يئة نحرفيه ولا بيد يدا مص عل بعضه ش بالفضل باس 
صنفببحص بعضه ياع أبدا نحال أويشرب يوكل مما عنه مكن مجا وكل وقيامه ايابكله هذا هذا 
حرفش يختلفان لا بالورق فهوكالذهب يخالفه بمنهل أوصنف بالذهب فهوكالذهب بصتهل منه 
اشرسول محن وحرم بيعه حل ف؟ا الكلام محرج لأن هذا يقول حتى للحديث لازما الرجل يكون ولا 

قالسلما الح انتقص يتفابضا ان قبل بالهلعام الملعام المتبايعان تفرق ؤإذا واحد وسلم عليه اش صل 
ولامنويا ولا بيد يدا متفاضلأ حرفيه ولا بيد يدا بواحد منه بواحد باس فلا واحد صنف كله والخل 

وزناي*ا فلو الخل غير الشمم أن وذلك الشمم ر مصفين إلا مسل عل يباع ولا نسيئة محتفاضلأ 
منبمخرجا لر شمع مجلم،ا واحد ووكل وزنا لو؛اعه وكذلل؛، منه باقل الخل كان الشمع أحدم،ا وش 
علأنما يدخلها وفد بمجهول محهول نحون فلا محهولأ الشمع وزن دن الخل من ما ما يكون أن 

ماأو حجارة فتها أو قمل ما حنعلة مد ش نحر ولا بكيل كيلا لوبيعا وكذلك متفاصلأ بعل 
وصفتوبمهولةّي متفاضلة بالخنهلة الخغلة لأنرا نن ما أو ذك مءن ما شء لا حطة بمد را، زوان 

إلاببعض بعضه نحز ب منه تمييزه عل يفدر مما غره حلهله هذه س صنف وهكذاكل بالخل لخل اى 
تبنهس دق وما الراب قيل مثل كله ش يد يز لا المكيل يخلط ما يكون أن إلا يخلعله مما خالصا 
يدثز هذا لأذكل يه هدا من فيء ش ض فلا الوزن فأما كيله ز يد يز لا فذك التراب مثل فكان 

كيلاح ؤإن حرفيه فلا بوزن وزنا ه جنس بواحد منه واحد فح غيره شابه مجا وهكذاكل لوزن اى 
نحنهلةشيء معها الحنطة س وصفت مجا مثل فيه حير فاد الخنس كيل من ينقص شابه ما فكان بكيل 

رداءةفبكيه الر يخالط حب وهو ٠ زوانة الواحدة W الواو مجم الزاي وبكر وركه بالهمز زوان'ّكغراب ! محوله )١( 
.مصححه ا،و المباح ى ي ن الشيامّةزينِج يمرنه الشام واهل 
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عع1لحلياu أر لحله محا قدر ف م لا أته رذلك خلطه، ل أر ماء حلطه محلم/ ماء حلطه وو, , مئا, وه 
مفاضلا.باللن ١^^ مؤن اإلا، .ن 

امحرالرطب باب 

وملمعله اث صل اش رمول نس طا رطب إلا لبر أصل ولا ممرا مود الرطب القاض( )قال 
امحريم تحر ّته ؛ى موجوداولكن المعقب ى نظر أنه عنه نؤه أن ءث< الخر ز وكان بامحر الرطب عن 

لأنهيرطب رطب بموز لا نهلنا مجعتاْ لنا وفر ناله ما عل يه تلنا بمل ملأ الأ الا'كول مجن وغيره بامحر 
ولاممرا عاد إذا الكيل محهول يباع أن محن أيدا بالرطب الرطب مجن يخرج فلا المعتمه ى فيه نفلر اذا 

أحدفيكمن يخلف أبرا نقمانط لأن محهؤل أحدهما ^١ معا الكيل مهؤإل يتمر ممر يى حير 
)قال(هدا عن ومجلم علميه اش صل اش رسول نس وقد الأخر محن أ'مَكلأ وأحدهما بالأخر امحرين 

يامحروامحر يامحر الرطب عل قياما وصغت لما يرطب مجنه'كيلأ رطب يباع أن نحز لآ هكدا هدا فإذاكان 
يكونحتى نحل ولا بعض عل بعمه ى الفضل نحل لا وأنته وطائره وحشيه واحد صنف ّكاوه واللحم 

خمولا وأكن باثنن واحد الطم بلحم الوحش لخم فيكون ويختلف يايا ويكون بوزن وزنا ممثل مثلا 
فلاالح مثل عوض له اخذ محا وكل والبادلة فالقم غيره ولا بتحر ^١ بخرصر نحلة برطب نحة ر ممو 

إلاههتا ايع مض ز لازكلها به يادله ولا الأرض ى ولا نحله ز رطا رجلا رجل قام ان نحون 
ىجاز ما إلا فيه نحون فلا ييبس م رطبا يكون الدى الهلعام مجن صنف وهكذاكل المخصوصة العرايا 

وعنبوتن وماح ا ١ فرمك رطبا كان ما وهكذا ذلك يختلف لا يبعض نفه والرطب بارعر الرطب 
ولابمكل مجما جزاف ولا يابس سا رطب ولا رطا ء بثي مما ضء ياع لا وفاكهة وكمزى ؤإجاص 

بامحرالرطب فى وصلت حكهاكا لأن تجرها ى ولا وزن ولا بكل الأرض عل ملما رطب فم 
نحالممرا يعود لا رطب كل وهكذا فينقص ييبس رطبا لوترك ماكول كل وهكذا بالرطب والرطس، 

يباعلا والأترج والخزر والنفوس والخيار والقثأ، الخربز مثل نحال يابسا يضر لا المأكول من رطب وكل 
منهالصفان اختلف تغيره مجن الرطوبة ز ما لمعي بكيل ولاكيلأ بوزن وزنا صنفه من بثيء ثيء منه 
يباعان احزت الوزن ز التفاضل احزت إذا ثاء وكيما ووزنا جزافا متفاصلأ بفتاء ببطيخ باي فلا 

ريعب ورف يارج حزر وهكذا مباح فيط والتفاضل التفاضل إلا نحرمه الخزاف ى مض لا لأنه جزافا 
ىمواء وامحر والزييب والذرة الحمملة من أصنافه احتلف فٍا قلنا ومكيلا'م يراقا وموضوعا شجره 
الماكولُن والرطب مشروب ومن ماكول مءن الأرض من خرج ما كز ض خالفه لا المعنى ذلك 

مامثل خلقته بنية عن يغثره الادمين عز من عمل بلا ينرك م رطبا يكون أحدهما وجهان والمشروب 
بلايقيئ واللحم ممرا يعود الرطب مثل ويغيرْ رطوبته فيذهب غيره عليه ؤنحمل النار فتنقصه يطبخ 
منهيباع أن بجز ب المنى هذا ش الرطب من كان مجا فكل غيره عليه حمل ثيء عمل ولا يغيره طبخ 

بكدكأولأَدلأ بوزن وزنا برطب رطب ولا بكل كتلا ولا بوزن وزنا صنفه من ياص رطب 
رطبولا صنفها من بيابس رطب يموز فلا الادميون ياكلها فاكهة كل ومثله بامحر الرطب ش وصفت 

^لأيسدلأيلأل«نق
•مصححه م ا القامس ز كا منه. صرب أو ٠ الخوخ يرج، كز : الفرمك )١( 
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الخفوفعن ابانه يبلم حى ذلك ى خثر فلا شديدا جموفا جف وصع إذا الحيتان من لحمه رق وما 
جزافارطا يياع قبله وصغت كا فيه فالقول اختلف ؤإذا يد يدا يوزن وزنا بمثله منه الصنف ويباع 
والقوليختالم لا وقيامه كله الباب هذا هذا فعل الوزن ى و«تفاصل جزاف ويايس جزاف يرطب 
أنعندي لنمه هدا فال ومن صنف الءرلكه أن كا صنف كله اللحم يقال أن الوجه هذا ى الثاني 
اللحمبجاع أخدم إذا لنمه ا،لدهب هذا ذهب ومجن القول لهذا جاثع اللحم اسم لأن الحيتان ى يقول 

عندييقوله ان لأحد خوز لا محا وهذا صنفا امحار مجن وغيره ممر وا ييب الز بمُل ام هداكميأ يقول ١ن 
مبلحم جه الإل بمم حث لخا 1كل لا أن حلف لو حالفا أن إل ذهب فال أعلم تعال واش 

هذامجن الأيمان وليس يالغرمك وحنثه يامحر حنثه يالزيب حنث ممرا يأكل لا أن لوحلف فكذلك 
تعالواش الحامجعة الأم،اء دون الخاصة والأمماء الأصناف عل والبيوع الأماء عل الأيمان بيل ب

أعلم.

أيارطا يكون محا باب 

يبسلر ترك إذا أبدا رطبا يكون الذي والمشروب الماكول مجن الصنف اش رحمه الئافص، ال قر 
أيداعليه جاءت مجدة ش يبى ينمى لا مما وغيره والخل واللق والأدهان والثيرق والمن يت الز مجثل 

يابسعليه ثمحمل أو نار عل يعقد بأن ينقلب بأن أو لكن ي ذاتبا يعود م بعضه فيجمد يثري أن إلا 
رطوبةأن أحدهما ممعنين رطبا يكون ما محعى محن خارج الصنف نارفهذا وعقد يغيره يايا فيصيرهذا 

وارصهشجره ى اغتذاثه طراءةكهلراء٠ هورطوية إمما متجدا خلق ميء ى ارءررطو؛ة من يبس محا 
ممرأو الحيوان إناث من محرجة رزءلو؛ة وصفت ومجا اليبس إل عاد مجنبته مجن الاغتذاء عوصع زائل فإذا 

بهنحف ولا ه نفموفيه الذي الأصل ؟زائلة ينقص لا هو الذي والنبع الشجر زال قد زبع أو شجر 
مماإلا مجدة ترك إذا غيره يعود ياساكأ ؛*ود لا أنه والثاني رطويته طباع مجن رطبا هوفيه  ١٠كون يل 

لربأن حالفه ئا منه مفد ما عل النار عقل ؤإدحال بخلهله عليه غيره بالخال يصرف أن مجن وصفت 
وجعلناعليه نقيه أن نحز لر الادمين عمل بلا ترك إذا جفوفه إل تفضى رطويته الى الرطوبة فته تكن 

بلنبأس لا فقلنا غره بنقل إلا مجنتقلأ لا أحواله كل ش نحده كذلك لأنا جفوفه حكم رطويته حكم 
حليبولا نحليب حامجفى ولا اوحامجضا اوراتبا حليبا ؛لنكيمالكن وكيفالكن حامض بلن حليب 
الغص الماء لأن أوكلاهما اللبنن أحد الماء خلط إذا فه خير فلا ماء خلهله فإذا *اء يخلهله لر ما براتب 

مجنالماء حصة تعرف لا محتلطان ولن مجاء أنه فز مجن نحز لم به ولوتراضيا الغرر أجزنا فلوأجزناه يتمتن 
بعضعل بعضه ى الفضل نحرم ومجالكن لجا أوحامحعا أومجتفاصلأ محهولأ اللبن؛اللن أجزنا فنكون اللبن 

اللبننحوزكيفالكن أنه باللبن اللبن يع علم فجلخ يوزن وزنا أو بكيل ٠علوماكنمكيلا إلا يبتاع أن نحز لم 
واحداصنفا اللبن نحوزإذالكن ولا مط اوواحدا مجاه حلطها ويريان ماء مجنيا واحدا يخلهل لم ياللبن 

البقريخالفه الذي والصنف وصائنه عزه ما ^ ٠١١لن الواحد والصنف بكيل كيلا ممثل مجثلأ بيد يدا إلا 
وتخماوُهر:»ا وءوادcءا أواركها الإل لبن ُ*ا يخالفها الذي الواحد والصنف وجوامجيه وعرييه دريانيه 
مجتفاصلأمحتلفة لأيما الإل بلبن البقر ولبن البقر يلن الغم لبن يباع أن جائز أعلم تعال واش وأراه وعراببا 

مغللبن ى خبر ولا نسيئة يالاخر مجنيا واحد خيري لا بيد يدا المتبايعان ماء مجا وكيف وجزافا ومستويا 
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برئلن الأنط أن نل ر غم باتط غم لن ى خثر دلا اللن يقص الإعلاء لأن وجهه عل يلن 
والأتطاللن احتالف يإذا معا حمط او ومتفاصلأ محهولأ باللن اللن أجزت بالأقط اللن يت *إذا 
ستةنه خير ولا يد يا اللبنض اختلاف من وصفت  liيأثط فر ولين غ؛ باسل ال بلن باس فلا 
التيحانجا ز مأكولان وهما اللين من ثيء النيئ لأن غم بلن غم ُن زيدا يشرى أن أحب ولا *ال 

وهمامحهولأ أو متماصلا بع اربد من المن لأن نحال ب يزد م سمن ى -م ولا محا يايعان 
غمزبد فكان والمن الزبد اختلف ؤإذا واحد صنف ومجن ضائعان الى الخال ز أوموزونان مكيلان 

يتمرناان ثبل نقابضا إذا اكايعان ثاء يباعاكيمه بان لاختلأيهإ باس فلا بقر بزبد غم اوسمن بقر بزبد 
الثاةؤازكانت ثال موصوفا مما والدين نقدا أحدهما اذاكان وسعثة يد يدا بثاة بلين بأس ولا تال 
ىخير فلا نالك ساعته ى حلبه عل يقدر ظاهر لين نايعا جن الثاة وش غم لبن اللن وكان لونا 

اللينؤإزكان مدا به اشترت الدى اللين من حمته كم ادرى لا لما الثاة ى ان تل من الشراء 
النمرمول فان فيل V امحن من حصة وهومغيب للن حعلن، وكف قائل فال فان للبيع فهوافد يثة ن

ىالراثع والخوز الضروع'كاللوز ى اللن ؤإمما اض ُن حصة الممراة للين جعل وملم عله اش صل 
علادمي يقدر لا ممره ولا إحراجه عل ائس يقدر لا وليؤركمولود ناء إذا صاحبه فيستخرجه قشره 

مهاالشاة إن فيقال قال اإلث'ن؟ مما يكون وند بالثاة الثاة لثن أجزت iاتلكياف تال فان إخراجها 
والملحوالملح الدح بعد توكل إنما فما يباع الى حاله ز بمأكول وليس الختوان  ٧٢٠لأما ما ريا لا 

مواءوالآدامكلها فال ، حيوان أنما إل ب إنما مأكولة تكون أن إل الم تب فلا والتجفيف 
صنفس كان إذا يد يدا بعض عل بعضه ى الفضل محل لا وغيره والزيت والثيرق واللبن المن 
الدىبعد تشرب أو توكل شجرة كل ودهن غيره صنف الفجل وزيت صنف الزيتون *زيت واحد 

حلمحنه الصنفان اختلف ؤإذا يد يدا بعض عل بعضه ش الفضل محنه شيء ى محل لا واحد وصفت 
الثيرقبدهن الأخضر الحب يدهن باس ولا سيثة خز ولر بيد يدا بعض عل بعضه ش الفضل 

دهنالصفة هذه ر عندي للدواء تثرب التي والأدهان قال يثة نفيه خير ولا يد يدا محتفاصلأ 
فهوخارجمحال يثرب ولا يوكل لا الأدهان مجن كان ومجا الأدهان من وغبره الر اللوز ودهن الخرؤع 

أنُنحل ونسجة يد يدا مص عل مضه ش ربا لا والمشروب المأكول غم ُعى ش وم الربا حد  ٧٢٠
يكونأن إلا يعه ولا شرائه ى خير فلا أوغيره مم فيه مجا فأما محرما يكن ونأ منفعة فيه إذاكانت يباع 

ممثلمثلا إلا يبتاع أن محز لم  ١٠وكل قال فيه للمنفعة فيشترى التالف منه يخاف فلا فيبرأ ظاهر مجن يوضع 
ولابا ولا؛١ وٍزا شجره ش محل ممر يقم أن محوز لا كالبيع فيه فالفم بوزن وزنا يد يدا بكيل وكيلا 
الوكيلك الربا بعض عل بعضه ى الفضل مما غيرْ ولا سنبله ش حنطة جب ولا كرم عنب 

يقتس،انلا وكيلك قال الشراء معي ش هياكله لأن يعص بعضه يبادل ولا يعفى ؛ثزى؛عضه 
شأنظر ولمن محال ذلك غير فيه بجون لا والوزن بالكيل حى؛قت،اه بالخزر بالأرض موضوعا طعاما 
للحاجةوبالارض للحاجة بابا اجزته للحاجة رطبا اجزته لو لأي رطب غر إل رجل حاجة إل ذلك 
محاإلا محرم بالحاجة بجل ولى امحله ش له بجل مالأ بالحاجة له بملل ب شء *سم إل احتاج ومن 

مواءالحاجة وغير فته والحاجة لحاجة محل أعلمه فلا ذلك غير فأما النفس تلف خومحا من الضرورات 
ميقأن محيز ولا كيلا صدقته توخي م والنخل العنب ى الخرصن أجزت فكيف قاتل قال فان 

؛ينفافرمح، تال فان والفم والبيؤع الصدقات به وخذ مجا لأفراق، تعال النٌ شاء إن له قتل بالحرص؟ 
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اكرفش جاء محا باب 

المأكولمن ثيء ولا ف بالورق الورق ولا ٠ بالذهب الذهب بجون لا اش؛ رحمه الفاض( )كال 
مماؤإزكان . يوزن *وزن ، يوزن مما ازكان . بيد يدا t سواء سواء إلا صفه من ء بثي ، والمشروب 

أصلهثيء ولا . صفهك؛لأ من بثيء . الوزن وأصله ثيء ساع يموزأن ولا ، بكيل فكيل . يكال 
ىويختلفان ، مكيالا مملان قد لأيا ، ■ يالد٠٣٠٠٧الدهب يباع لا . وز)ا صنفه من بثيء الكيل 
وزمااذاكان ، يختلفان قد لأما ، بامحروزنا امحر ولا هدا؟ وزن محن هدا وزن أويمهلكم . الوزن 
منبثي، المتبايعان يتفرق أن ز -ض ولا بمجهول. الكل من محهولأ ويكونان الكل، ى واحدا 
منصاحبه قل مما لواحد يثقى ولا ، يتفابقا حى نه يتبايعان الدى مقامها من الأٍتارا هذه 
وكيلااوكان ، لتفه مشميا المثري كان وسواء ، فاسد قالع ، ميء منه يقي فان ، ثيء البيع 
اويورق ذها وكان هذا، من الصنفان احتلغسا فإذا ، الع اد فز اوعامدا ناسيا تركه وسواء . لغرم 

مقامهامجن يفرقان لا ييد يدا ، بعض عل يعفه ش يالفضل بأس فلا ، بثعر حنهلة أو ،  ٠٠٣بز؛؛ممر 
ند، المبع جمح سقابقا أن قل تفرق هذا من مى، ز لحل فان ، يتمابقا حنن فيه تبايعا الذي 

لأيا. ليوفيه غممْ إل محلسها من يصهلحبا أن يأس ولا ، محلّها ز مقامها بملول يأس ولا البعكله 
وكل. بمقايضٌا أن تبل يتفرقا أن ، البح ماد وحد . بأ؛د>اما يتفرقا أن الفرقة وحد . يفرقا لر حينثذ 

يالاحرأحل٠٠ءا يباع أن يأس فلا الصنفان احتلف وما . عليه قياما الصنمؤ هذا محن ومشروب .ا'كول 
فليساحتك.آاسلحلأل، إذا الزادة زكاث بالخناق، حلالا إذاكان تع أصل لأن حزائ، 

الأن عدت فإذا أم؟ أما يدرى ولا الأحر. ألإس أحدهما يكون أن ألإمن مض الخزاف فى 
يشترىأن يجوز فلا• : ابئاض( )أ1ل بالأخر أحدهما فى يأس؛الخزاف فلا ألإ، أبماكان أبال 

ندبالذي اصل لأن اوكثترا قليلا معه الذي كان ، ؛الذهمم، غير0 ميء معه ولا ، حشو فيه ذهب 
الفضةوهكذا . الوحهن مجن واحد مزكل وهوحرام ، أومتفاصل محهول يالذبؤ الذه_،ا أن ، إليه 

أنيأس ولا . ضء الأخر ومع ، بالأخر أحدهما يشترى أن يأس فلا ، الصنفان اختلم، ؤإذا . يالفضة 
ولا، والورق بالذهب التفاضل يكون أن هذا ى أكرما لأن ، بخرز منفلؤمآ فضة  ١٠٣٠بالذيشترى 

٠٠٢٠؛١لذالتفاضل يكون أن هذا ى ما أكر لأن ، بمرز منغلومة فضة  ٠٦١٠٠^١١؛يشترى أن بأس 
ؤإذا: الفاض( )قال الئن من بمتته المبيص من واحد زكل فبما، بالتفاضل يأس ولا والورق، 

يتفرقاقبلفلاخيرزأن ، و>ايمددرهماعثر، سعة فقبض ، درهماالدياربمشرين الرجل صِفا
من١^٠^٠٠! بمصة ويناقصه الدينار من بمصلما عشر التسعة يأخذ أن بأس ولا ، الدرهم يقبض أن 

يتركأن يأس ولا ، يتفرقا أن قبل ويتقايضا ماء مما الءينار بفضل منه يشترى أن ماء إن م اكينار. 
يأخذأن بأس ولا I البويهلى يعقوب أبو قال ; الربع( قال ر ماء ض يأخذه عنده، الدينار فضل 

أودنانير، دراهم بعشرة دينارا الرجل س الرجل صرف ؤإذا ت الفاض( )قال حاضرا الدينار 
المشترىعل باس فلا ، الفضة قبح او الكة قبل من زاف فازكان زاثفا درهما فييا فوجد ، بدراهم 

فالبع، رده له ان عليه شرط ؤإن . واحاءهبيعة لأنتا ، البحكله رد رده فان . ردهوله ، يقبله ان 
هذاعل عقد إذا بامحلل، فالبع الصرف يرد لا أنه نرُط ؤإن يشرطه. لر أو شرطه ، له وذللته جاثز 

،يقبله أن للمشتري يكون فلا ، فضة غير أوثيء نحاس أنه قبل مجن زاف ؤإزكان رقال( البع عقدة 
٣١









يكاناللون من محصته منبما واحد كل لون بمار انمجوة وصاع الردى صاع لوكان وعكذا عشر 
كيلهمن باكر الردى أن تل من محل فلا محاعن بدس والعجوة صاعن أمداص بخمة الردى 

دسارمماثة  ٢١٠)محلية( وعشرة مروانة دينار ماثة كان بذب ذب ومكذا من'كلها باتل وانمجوة 
متفاصلأبالذب الذب وهدا انحدية تم اكرمن الرواية ب ان فل •>، ■محرفه فلا هاشمية وعثرة 

التامةالهاثب الدتاقر يراطل أن باس ولا متفانحلأ بالدب الذب ز هذا فى الذي انمي لأن 
إذابذلك بأس فلا هموما قفل وهذْ ونما فضل لهذه ؤإزكان الوزن ى بمل مثلا الناقمة بالمق 

محوزولا مما عددا أكر ;ونما يأخذ أن بأس فلا يوزن ذب رحل عل له كانت ومن بوزن وزنا كان 
يتمابقاأن يل تفرقا فان يتفرقا أن يل بيد يدا حد وأقصى بيد ويدا بمثل مثلا إلا بالذهب الذب 

اعتدلفإذا كفه ى ذهبه وهذا كفة ى ذهبه هذا يفع أن والوازنة بمثل مثلا تبايعا إزكانا بيعها فسد 
فىكفةذب إلاكاحتلأف يختلف لا ذلك منهكان ِآا واتزن ة محييي له وزن فان وأعهلى أحذ الميزان 
قيل؟ أحزته ل؛ يل فان محز ب بثنا اختلافا يختلف ؤإزكان يختلف أحبه ولا فهوحاثز زكفة وذهب 

بذبذها رحل من رحل اشترى ؤإذا آخر منه أخذ م مكيال له ؤإذاكيل بمكيالأ مكيالا أحين كا 
بمائةاللمعة الرحل الرحل باع وإذا شاء ما أو دراهم أويعفه منهكله أخذ بما محنه يشرى أن بأس فلا 

ؤإذابذلك ارضا عل أزشا إلا أتل ولا مما أم له ليس أزاد دسارمثالجل فله دسار.ثالجل 
هذاإذاكان باس فلا اووزما عددها اءمن مما ثرا فقفاه عش دينار مائة رحل عل رحل كانت 

عنهذا ؤإزكان ذهبه عل ذهبه وزن بفضل له متهلؤع وهذا ذهبه عل ذهبه عيون بفضل له مجمملوعا 
يبحان بأص ولا مما أكر بذهب ذهبا حينثذ هذا لأن فه خر فلا القضاء عند أو البح محي مكحل 

حينئذباعه لأنه أكر أو أقل أو ثلث أو رع معلوم الذهب من وزنا إلا بدينار الثوب ارجل الرجل 
مدإلا دينار ولا درهم إلا بدينار الثوب سيعه أن ى خر ولا دينار ثلش أو دينار أرياع بثلاثة الثوب 
(الربع *ال ) بدينار يرام ممر ومد وثوبا يرام ودرُما ثوبا يبيعه أن بأس ولا محهول حينثذ اين لأن حنهلة 

مجنالبع حصة يدرى لا وبيعا صرفا يه ان لجل من محوز فلا يراه وذهبا ثوبا باعه إذا انه اخر قول فه 
خريولا ( الذأاءهم رقال كله بع هذا لأن فجار بديناريراه ممر ومد ثوبا باعه إذا قاما الصرف حصة 

درهمبكر ابتاع مجن ( الثافص )قال وكذا ينفمركذا دينارا لم يولكن درهم إلا دينارا إليه يسبر أن 
بنصفابتاع من وكذك بذلك بأس فلا السلع مجن ملعة أو فضة وزنه مثل يرمه بكر فأخذ ثيثا 

زوهذا بذلك باس فلا اللع من ملعة او ذهبا وزنه مثل ديناره فضل واخذ دينارا فدفع متاعا دينار 
مفقلل به اذاع الذي وّواء انم بلد ى محرم بلد ى ذللث من ثيء محل ولا مراء البلدان جمع 

لأنإجارته ويعهلميه المعمولة الفضة بالخل الفضة المانع الرجل يمارمحا ان خثرى ولا اوكثثر الدينار 
خاممال اعمله له يقول الصائغ إل بالفص الرجل ؛أنى أن ى خثر ولا متفاصلأ بالورق الورق هذا 

دينارمائة الرجل الرجل يعتلى ان ز خر ولا القافص( )قال مالك وقاله اجرتك اعهليك حش 
ماكانالملف بع ولا صلف لا هذا لأن أجل أوغير مى جمأجل ال بمكة مثلها يعطيه أن عل بالمدينة 

فإذايتفرقا أن قبل مجكامما يتفابضا٠ ما الذب ى والبيع كه ١i٠أءوحيث يوله به أخذه لك 
أنأراد وأبمإ بآس فلا فقثغها فقبل موقع إل ما له فازكتب ذهبا فلثصلفه له هذا يصح أن أراد 

مصححه.كتبه وحرر. . بممن محمدية،1 ٠ عن محرف ولعله بالأصول إكذا محيية ) ; نله إ )١ 









ولوعبا روى زوجها أن من أكر معرفة مما عندك لمت ارأة تلدث ونحج اعرأة حديث تقول ان 
اختلفاوعانثة أرقم ين زيد أن إلا هذا ى أكرما علركان حديثه يشت مءنر حديث مير هدا كان 

زيدقول عع القياس ان وزعمت حرامجا عاتثة وراته له حلالا يراه ما إلا يبع لا زيدا ان تعلم لاك 
المنةيه فترك الخالات بعضر ى القياس إل تذهب وأن القياس وععه يد ز قول إل ندهب لآ فكيف 

انمناءإل اع أته و حالفته إمما لعالها تدرى U قيل ز؛د-آ لقول محالفا عاتئة قول أفلمص قال الثابمة؟ 
فيهمحالفه لر فاعلها ما ياعه مما ياقل اثترائ إن فاى غرمعلوم أحل لأنه ا،لونحع هذا فى نحلفه ومحن 

ىباس ولا يلع ما بملك لر لا؛؛وزفراته انمناء إل ييعه وران محفوحا انمناء إل الميم ران لعلها قط 
فت؛اكداوارمحك هذه اثر ممال السلعة الرحل الرجلر ارى ؤإذا اصله عنده لمس فيا الرجل يسلف ان 

ركهثاء ؤان بيعا فتها احدث شاء إن بالخيار فت|ا قالارمحك والذي جائز فالشراء الرجل فاشراها 
محوزمواء هذا فكل فيه أرمحك وأنا شتت متاع أى متاعا أو له ووصفه مجتاعا ل اشر فال إن وهكذا 

أيتاعهقال كان إن وصفت ما هذا ى ومحواء بالخيار نفه سؤ أعطؤر فما هدا ويكون الأول ابح 
تبايعاؤان حاز حدداه فان الأخر اليع ز بالخيار ويكونان الأول اليم بجوز أودثءن ينقم مك وأشميه 

اليانعبملكه قيل تياماه أنه احدهما ثيئن قبلر من مفؤخ فهو الأول الأمر أنفها ألزمجا أن عفير يه 
أحلإل ا ٠١٠ءلالرجل اثري ؤإن كذا فيه أرمحلث كذا عل اشتيته إن أك محامحنرة عل أنه والثاني 
وغرالعيني هذا نر ومحوا٠ أجير ؤإل ينفد غترْ وُن منه اشراه ممن يبيعه أن باس فلا فقبضه 
أويوصع ياعها أو عليه فبارت البتاع بما فسوم أجل إل أو ينقد الملمة الرجل باع وإذا راآ اإلممح 

ؤإنفعل شاء إن الباثم إل فدك •أبآاكالها أو شيثا نم٠ا منر عنه يقم أن الباثع ال فيده مأن 
هداومحراءكان يزك لر ثاء بان اللازم عزاش له ترك ثاء فإن لازم له أزام قيل س يفعل ل؛ شاء 
الىللعادة لص بيعة ماثة يعد أو به تيايعا ؛، ٠٠١أول ى هدا أحدثا ؤمححاء عادة غعِ أو امحادها عادة عن 

المحعقد فان بعده او العقد قبل كان إن ، اطلوعد وكذك محرمه ولا شيثا محل معي اعتادها 
أبداالجع تمد وليس معلوم غم ارمز لأن مجفؤخ قالع عنه وصعر المح ز وصع إن أنه موعد علر 
إذاءنهّؤا ناحر ولا تقدمه ثيء يفده لر صحيحا ءقاسا عقد فإذا بالعقد إلا آبدا شى،ء ولا الذكاح ولا 

مجرنالرجل اثري ؤإذا صحح عقد يتجديد إلا عنه ناحر ولا تقدمه محير، يملحه ب فامحيا عقدا 
الطعاممن باع U فيعطيه ذك قبل الطمام يبح أن شهرإلا إل الددرعليه أن يدينارعل هلعاط الرحل 

لهنال م ذللب من كر شينا العقد ز يشرط ولر شهر إل ولوياعه غثرمعلوم أجل إل لأنه فيه حر فلا 
يمدلا لأنه له يف لر شاء ؤإن له ؤهمر شاء إن ا موعدا وكان حاثنا كان . الشهر قبلر أعطيتك بعته إن 

أنياص فلا الطعام وقبض نقد وانملعام أحل إل الممن م طعاما رحل ابتاع ؤإذا العقد ش يكون حش 
ؤإلوينقي غره ومحن منه اثري الذي منر ضانه مض صار إذا زمان وبعد القبمرؤ محداثة الطعام يبتع 

آجلإل ينغم الذي والهلعام العروض ش رجل ملف ؤإذا الأول البيعة غم الاحرة البيعة لأن أحل 
٠٢ن نل عليه عرصه ومحواء قبضه عل حر أحله حل فإذا أحله محل حش يقبضه أن عليه ا فليمِ

سنةبالأجلر بمل أن نل ذك ومحواءكان باس فلا بقبضه الرضا علر اجتمعا ؤان نة أوبباعت الأجل 
وعوجاثز فالنراء يعينه يعرفه والثرى عنه غائبا غمْ أو الحيوان س شيثا الرجلر ابتاع ؤإذا اعة بأو 

.مصححه كب ٠ وحرر 'ا المن وغثر المن ٠ ولطه بالأصل كذا الق البأن هذا ز وسواء ت نله )١( 



وصعيب ر راْ إذا بالخار فهو يرْ ب المثزى ناذاكان الشرى شفه حتى ايأغ  Juر مضمون 
شراءوم يهومواء محاجه عل مضمون غم بعنه اماْ إذا يوصف ب أو اه وصف ومواء همب غير 
أوحة بالصفة أدوما ومواء بثاء أن إلا ياخد أن يلزمه 1 رآه يكن لر إذا الصفة عل به ولوحاء عن 
،أوكره أحب المشرى لزمت بالصفة فجاءه معلوم أحل إل مضمونة صفة عل اشتراه أنه ولو ميتة 

بمعهأن للباثع ياحذهاكان أن ياراد الباغ يد ش الصفة ولووحد ُعن ليس شراءه أن وذللث 
منياالشراء نحول أن بجون لا الأهمان والصفات الأعيان شراء بن فرق وهذا غيدها صفة أءهلاْ إذا إياها 
القدؤبجوز صفة أدنى أوز إذا غبرها ز صفة نحول أن بجون والصفات المتاع يرضى أن إلا ثرمحا غز 
الرجلاشترى ؤإذا بيل بوملف بع من هذا وليس بالخيار الحاصر الئيء وش الغاب لقيء اى 

امنيدق ان الزمه ولا بنقد يهو احلأ يم ولر اشترى ؤإذا باس فلا بالفل تطؤع م اجل إل الثيء 
مءتالبائع وابرا عته غائب وهو راه ويد العبد او ية الحار الرحل اشترى و؛ذا اشترى ما إليه يلقم حش 
إنا-را عل الغائمة السلعة ساع ولا ممينه ع المشترى يول فالقول العيب زاد قد فقال به اتاه محر به عيب 
تقميوم مح|ن والأجل معلوم أجل إل بدين لغانب الشء يشترى أن باس ولا مثلها ًاحثأا فعل تلفت 

يومهش يقبضها قد لأنه بامحلل فالشراء السلعة أقبض يوم من شهر إل ُنلث أشز-را قال فان الصفقة 
•وأم شهر بمد ليمضها 

أجلإل الخاب بح ى اب 

أوانحر عل له دينا بذهب غانثا له عبدا الرجل ُن الرجل ياع يإذا اُّ رحه ( القافص )ثال 
الأخرويرضى إليه يدفعه أن إلا إليه ودفعه عبدا لوباعه وكذللته )قال( باملل فالبح بتلي ءّه غاثبة 
لهاصامل فالمشترى يمدها ب إن أنه عل الغائبة ذهى حذ ويقول إياه يبيعه أن قاما رجل عل بمواله 
أمحاور اكاض( )قاد أخرى ذُة ز ومحولا ّدة يخثر ويح غثرُعلوم أجل هذا لأن ياطل فالبع 
يف؛دوى لا لأنه ، ينقده أولر نقده ، فيه حبر فلا بعضه محنه بقى قد منجه عل ثوبا فاشزى حاثكأ 
وغاثثةحاضره الدار بشراء باس ولا تال مضمونة صفة ولا يراها عن بع لا وهذا الثوب باش يخرج 

الرجلاشترى ؤإذا )قال( الخيار بيم ش بالتقد باس ولا )فال( مذارعة وغتر ومذارعة ثمما ونقد 
للمشتريأو للباع الخيار أحذهاوّواءكان الل٠ةكا يرد حش ضامن فالمئترى الثزى .الخياروص 

الخيارله الذي يرد إنما يرد أن الخيار عليه للذي فليس بالخيار وهو السلعة الرجل باع ؤإذا معا أولحا 
ويتثرماللاصتثراء وضعها عليه وليس قبضها فللمشترى جارية باع مءن جاثز الخيار وبع رقال( 

علوضعها وبيما بينه البائع حال ؤإذا محلكه وش ض،انه من فهي المشترى نبضها ؤإذا عنده المشترى 
بيعؤيموز يضعها الذي هو يكون م المشترى يقبضها" حش الباغ ضان من فهي يخرما عدل يدي 

فاتبالخيار جارية اشترى ومن البيع يتفاصخا آو المشترى يردها حى البانع بع يموز ولا ما المشزى 
و؛ينبينه ما له البيع رصا وامتثش لرجل لعة الالرجل باع ؤإذا مقامحه يقومون فورثته يختال ان ق؛ل 

إلاله ذللد فليس غيره إل الرد جعل ؤإن الرد فله الرد اراد ؤإن جائز قالع له المع رضي فان ثلاث 
ضرهك١نرضا عل سلعة باع ومءل الثافس( )محال أمره عن الوكالة فتجوز اوإجازة برئ وكلأ بجعله آن 

قديقول حش يرد أن له فليس أئامجر أن عل قال فان الب١ئم يكن ولر الرد الرضا له ثرط للذي 



بمدمضها أن عل الداة الرجل يشرى أن ز خثر ولا ( )قال بالرد فارت امحتأمرت 
أوكرذناك تل رشا ويشرط الدابة الرجل يع أن ز خثر ولا وتلم سنة إل تغثر ند لأما صنة 

لرذللثؤ يشرط ولم عقوق هى ل ١٠ولو ٠١١عقاتها ويثزط الدابة الرجل يع أن ز خير ولا رثال( 
لأنهباطل فالح أوأفل ّنة ومؤنه رصاعه عليه أن عل حاربته ولد الرجل باع ؤإذا باس بدلك يكن 

حمةمز حصته يحرف لا ونح لأنه يز ب الرضاع فضل للمشرى مضمونا فالوكان منة تبل ممون قد 
ويكؤنستة يعد الأ نضبا عل يقدر ولا نضبا عل يقدر عينا كان الباقر من مضمونا ولوكان الببمر 

•ؤإجارة وبع دونما 

أصلهيباع الخائط ممر باب 

الدصل الله رسول أن أيه عن ّالم عن الزمّى عن ّميان اخرتا فال الله رحمه الثافص أخرنا 
أخرناتال ( الربع أخثرنا ) التاع يشرط أن إلا لباغ فشرما توبر أن بعد محلا ؛اع من فال وملم عليه 

ندمحلا باع من تال وملم عليه افر صل الله رسول أن عم ابن عن ناقم عن مالك أخرنا يال الشافعي 
صلاش رم-ول عن عندنا ثابت الحديث وهدا ا الثافص قال ر المتاع يشرط أن إلا للماغ فتمرما أبرت 

لباثعهفالمرة محله أبر وتد بيم إذا الحامل أن ش يشكل لا إحداها دلالات وفيه ناحد وبه وسلم علمه الله 
أنوالثانية قال( ر امحن مجن حصة لها ويكون البع صففة عليه وقعت محا فيكون باعه بشرطها أن إلا 

أبراا؛ذا فةال حد إذا وملم عليه ايد صل اش رسول لأن للمشتري فامحرة محله ِم;ر ول بيع إذا الحاثط 
الأوللمثزى يكونئف؛هإلأللاثع أيرولأ غرخه؛نا ينبر ب إذا أحرأنحآكه للماع7ففد قشرته 
ومنرقال( بالسنة موحودا استدلالا شرط بغير للمشتري فا^ يوبر ب حائطا باع فن موقوفا ولا لغثرهما 

باعومجن التاع يشترط أن إلا للباغ فثمرها النخل إناث توبر أن بعد فحول أو محل فحل أصل باع 
فيتأخروالنف ومحل يمامة محتلم والحوامل رنال( للمشتري فامحرة الخل إناث توبر أن نل فحلا 

ؤإنللمتاع فثمره يوبر لر مما حائطا باع فن إبانما س تعال اش قدر ومحا وبرئها حرها بمدر بلد اباركل 
وصواءغره صلاح بدا ؤإن يبدوصلاحه حى شيء ُما ياع لا وكذلك بغثرْ لا به حكه لأن غثره أبر 

واحدةصائح ضرحظارفبدا ى واحا-ة اوضة حظارواحد ز إذاكان اوكشِا تليلأ الرحل محل كان 
لرجشه ال هو الدى غيرْ حاثهل صلاح فبرا لغيرْ او اخر له حانْل جنبه إل ولوكان يعه حل ٠ منه 

وأتلالصفرة أو الحمرة منه شيء ى يرى أن ذلك وأفل جبه إل الذي يع محلول حاثهله ممر يع محل 
عليهوتع ت شيء صلاح بدا إذا أنه أبركا قد أنه اسم عليه فبقع الإبار منه شيء ر يكون الإبارءان 

اتال ر أ،،له و ذلك يرى أن بعد اخرم ينتنلر ولا يعه فيحل ابر قد أنه واسم صلاحه بدا قد أنه اسم 
لهفيكون الخل مجن الإناث طلع ظهراني بن فيدخله الفحل طلع محن سيئا يأخذ وهوان التلقيح والإبار 

مثلالح ز داخل انه الابارى وبعد يوبر ان قل الخل ز نة بالوالدلالة قال( صلاحا) اش باذن 
ذاتازكل فى يخلفوا ب الس فان ، الحائم محن الحمل ودان الامحة حتري و ;الإجاع الدلالة 
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يوبرول صلاحه د| إذا يكون واحدكا حكم ذلك عامه ز الخل ذلك ممرة حكم لأن بملي وب يوير 
أنللمشزى يكون فلا يعضه عل أو نأى نحائحة الخاتط رنة مئزى يدي ز ارعرة ولواصيت ( ال ت) 

نلحصة؟ اش من ولها ب يرجع لا 3ا ناو فال فإن ، المانع عل ب بثيء ولا المصاية ؛١^ يرجع 
تبافااكانت نحمر حى يعها بمل ب منفردة تباع لوكانت اما ترى الأ المع ز تبعا جازت اكا لأما 

وكمحْمحغترْ يع بمل الذي ونحله الخاثط رنة حكم حكها وكان يعها حل الخاثط رنة ع يى 
أنيعد يالنخل لوأصيب والشرى غ يالنخل -ما'كالممؤسة المسبة وكاث النخل لقبض مفبوصة وكانت 

يعدمإأوشرء!ه المخل *ع له يويركان ل؛ ممر فيه حاثْلا رجل ابتاع فان منه، الصببة ؛قبضهاكاث 
يالخياريأنه أحدهما قولان ارءرففيرا بعض أصببح حى يقبضه فلم النخل مع الشرط له فكان ٠ أبر 
فيندكمامحرة أو الخاتط ممن محب ١^^ من محصته أحده أو ٠ اثزى كا له ؤلم يلر لأنه المع رد 

عشروالصاب مجاثة اش فإزكان ، يقدرهاش أصل عن المثازى عن فيهلرح ؟ ١٢٠٠المصاب حصة 
البيععقره من حرج قيء لأنه ، المصاب قيمة مجن لا اشر أصل من دينار عنه 'لوح اثزى العشرمما 
منهأصيب محا ، غيرهأو ٠ نحل أو نبات، مجن يعينه البع صفقة عليه وقعت محا  ٠۴وهكذايالصيثة 

كالهاشرى إليهك١ يؤب لر لأنه الميع رد يالخارش فاكزى ٠ اكرى نض وقبل الصفقة يعد ثى» 
منهواحد أزكل الملك أصل فى وكان صحثحا ملكا مالكه قد لأنه امحن محصنه بقى  ١٠أحذ أو 

رقثةمع يتاع ارممر وهكذا رقال( حيار الوجه هذا ى للمشرى يكون ولا سمى الم١محن من محصته 
قولافيه حكيت الذي الأحر القول وى الخاتحة وضع من قول ش الخاثحة فتصيبه ويقبض . الخاثهل 
قبلعله دخل الذي بالقص ايع رد ناء إن المنزى ان الثاني والقول يختلفان. لا مواء بخالقه 
قاوقال فان واحده)قال( صفقة لأما ئى، عنهمنه ينقصر لا امحنر محمع منه أخذه شاء ؤإن القبمرر 
الانفراد؟عل، نحيزوها ول؛ امحن من حصة لها وجعلم الخاممل مع صلاحها يد لر امحره يع أجزم فكيف 

معلوم؟غم وذك وأقيما اما وميل ملرقها الدار يع أحزم فكيف فال فان الة ر ومحقنا مما قيل 
بالانفراد عل شيء هذا من ولوسع البع فى تع يد لر التي امحرة معنى، ى لأنه أجزناه قيل 
مماقيل الانفراد؟ عل يعه محز لر بعضا وهوأن البع جملة ى داخلا يكون فكيف قال قال فان . محز 

قالفان ، اخر ى ويخالفه مجعير ى نم قلت ياع؟ العبد هذا نر يدخل فهل قال فان .، لك ومحقنا 
ولو، ويصره ، وسمعه ٠ جوارحه يكال ؛عناَكه عبدا يعنالث إذا قيلر فيه؟ يه يدخل الذي المعي فا 

افردتؤإذا ، حازت قيه إذاكانت فهي . البيم محز ب تقعلممها اولا تقعلعها حوارحه من جارحة يعنالئ 
فيهيخالف الذي الموضع وهذا تقطع ولوإ لمثميه منفعة فيبا وليسر عليه عذابا ما لأن يعها محلر لر منه 

إلاانحارحة لطع بمل ولا الْلرق وقطه امحر يق تفر محلر أنه ذلك ض ، وامحر الهلرق مجن ومحقنا مما العبد 
وهما٠ آحره بع حل المضح اوله ى ريء إذا الخل ممر معنى ز الشجر ممار وجمع ( فال ) حكها 

منارئار ونحالم )تال( الفج أولها ف .رى حى يما واحد يع بمل ولا معا بارزن يكونان 
مثللا فىآحرْ ترى نحرجكا ما أول فى ترى بارزة حرجت مْ فتكون'كل الخل وغثرها الأعاب 

شجراياعه فإذا يارزا الخل ممرة معنى فهونؤ يارزا يكون يرى وهو ءانيبا يكون زحالطل٠ة لخل ام 
يكونf\ ٠ الشجر فى، منودعا يكون أن فارق قد امحر لأن المتاع يشزط أن إلا للبائع فامحر مثمرا 

المشترىعل لiبالحكان امحرة إذاكانت الة ى ومعقول )قال( الحمل ذات الأمة نؤ منودعا الحمل 
إلايصلحها لا وإذاكان )قال( الشجر منر واللقاط والقطاف الحذاذ تبلغ أن إل شجرها نر تنكها 



اااءاقطم فإن ويقطع ويلقط يد أن إل القي من الشجر يكفى وما اباثع نحلية المثزى ضل التي 
يثعهلر انه وذللئر ن جاثحة اصايته إن ن كره ز البائع يه اصبب ما المثزى عل ثى، فلا 

الؤازكان . يبلغ حش * ترك يملح الهر فكان الماء انقض ؤإن )قال( باعه ما سلم سأله فثيثا 
إنماله ذلك يكن لر الماء أراد فإن ، ولوقطعه ، هو الاءَؤا لوكان ولا قطعه من صاحبه بمنعه ل يملح 
فكانالماء انقد ؤإن )قال( الماء ز له حق فلا ممره ذهب فإذا ممره صلاح فيه ما الماء ص له يكون 

ذلكأهل سال أن أحدهما . قولان فضا بالخل يضر المقوى الشجر ُءن وضْ الخل ز امحرة بقا، 
ؤإلأعنه ممره لد إلا الماء انقطاع من هذا مثل ز يملح ليس قالوا فإن الماء ذاك يه الدى الوادي 

واصبباصبنا قد وقيل متطوعا يقيه أن إلا يقشه صاحبه احد فثآا بينا صررا الخا بقلوب اصر 
مإنفتإ ترك إن بمحيح واُءر ، ؛يبا صررا  ١١٦بمر هولا قالوا فإن مجميبتك م1ن باكر الأصل صاحب 

حى UUترك أياط ترك ان امحرالأ سلم لا قالوا فإن ضرر؛؟ن. فيه ؛كن لمإذا رك لها حيِا قطعه كان 
ركهوله ؛ وجها كان ولصاحبك لك حتر لأنه اقهلعه قتل فلو ٠ ;آه فيه يقولون الذي الوقت بلغ إذا 
أوله امى ليكون فيه عنبي الخ أصله له ليس عنب صاحب قال ؤإن • بثنا صررا بالخل بمر ب إذا 

ممرهبمذاذ أحذ والخذان واللقاط . القعلماف إذاكان ذاك له يكأن م • ءممْ أو • تقام أو . سفرجل 
ؤإن)قال( واللقاط ، والخذاذ ٠ اإقه1ازا فيه يصلح أن بحد فيه ممره يرك ولا • ولقاد ٠ وقءلافه 
ومجا، به إلا صلاح ولا • !اُءر غى لا ما عل القي ز حملا القى ز والثرى الخائهل رب اختلف 

أهلسقيه لا مما فيه يزيد ما ولا . بارممر يفر ما لا عامة الءار ز أموالهم الأموال أهاب علته سقى ي
مi ظاهرة ارمره فيه تكون شجر من غبرْ أو تينا المثيع فإزكان )قال( امحار لهم إذاكانت الأموال 

ارعرةمن مميز المشراة الخارجة كانت فإن ، الصنف ذك مءن غيرها ممره الخارجة تبلغ أن قبل نخرج 
ؤإنتبلغ حنن يركها اشرى الش الخارجة اترة للمشرى جائز فالبيع البيع ■ءا7اا ؛٠٠ ب تحدث اش 

ارممرةمءن الصفقة بعد يخرج ما لأن ُفوخ فالبيم ، الشجرة ممرة ،ءن بعدها يخرج مما مميز لا كانت 
)قالمعلومة إلا -كون لا والبيؤخ الصفقة j الداخلة امحرة ص منمي; ض البيع ر ترخاب ل الش 

ربيشاء أن إلا يتميز لا الخارج كان إذا مفوخ البيع إن م قول هذا وء وللثاضى الربيع( 
ممرهإليه صار قد فيكون للمشرى يلمه الشري بثمر ء1ا اختلهلالتي الءر٥ مجن راد مجا يسلم ان الخاثهل 

أوارئرة يشل أن عل باعه فان القاض( )قال ؟,ا تطئ الخى بمز لا الخارجة كانت إذا والزيادة 
ممرنهترك إذا الثح يفد ؤإمما للبائع البائع ملك ز حدث ومجا جائز فالثم ؟(ا يتبن حتى يقْلعها 
ولوز" رمان شجر فبأا أرصا رجلا رجا با۶ ؤإذا )قال( ُناا تتمجتز لا الثرى شره محتلعلة فكانت 
لهفشر لا الذي البائي امحر مجءق وصفنs فهوكا حال بكا يه يوار نثر دونه مما وغبره • ورانح ي وجوز 
ىعا ينشق لا هذا قشر إن وذك . المبتاع يثارطيا أن إلا للبائع فامحرة i ممرنه ظهرت إذا واريه 
لأنمالكه عل أنقص فيكون الثيء منه ينشق الرمان محءن صنفا أن إلا بقائه ز وصلاحه أجوافه 

والأترجالعنب من الخل غبر الشجر ممر ز كالقول فيه والقول . له ابقي لأنه ينثر لا ان له الأصلح 
صلاحهبلؤخ عن مالكه يحجل لا المخل ممر وز فتآا كااقوو بلوغه إل ركه ر والقول خالفه لا وغبره 

يديز إزكان شيء فى والأول أويشل مثلها قطف أن بلغ إذا لمالكه ^١ ذك ؤإزكان يزك. ولا 
الشجرمحن وغيره الثاذنحان ز الخول وهكذا شجر ممركاب و وكذاك يختلنه لا المن ز فيبماكالأول 

ممرنهإمماء كان وما . وغبره والكرسف والخرير 'لاثاء مجنا وذك الأصل وعلامة أصله يشت الذي 





الذرىيكون أن بجز ل( الأرض غع الأرض ى ونحهه شء لأنه لياثع غمممrةكان وحثب وحجارة مال 
زرعه'ييخرج لا كيف قائل تال فان الأرض غير البائع وصعه ثيء لأنه عثاله إلا بملكه الباثع أن 

نمى.صلإ دما لم>جهاكا ما تلك دفن ثل وحثب*أ  JUر الأرض ى دفن ما يخرج 
الخاريةولد قاما تقبيا لا وتلك له الأرض لقلبح ينفعه ب فلوأخرجه ونت الحب من يالمدفون مر ؤاذا 

فتملكهيلع ولا وماع مص بعتق قصده فصد ولا تعتق أما ترى ألا أمه حكم إلا له حكم لا فشء 
الزيجلاختلاف الخيار للمثزى كان سمه لر ؤإن  ١٢٠٠عضوحكم والثم العتق ى حكه وآن المثزى 

 jياعهالى الأرض ى له أن المثزى أعلم فد الثاتم ؤإزكان )قال( إياها وإمادْ الأرض فى قاُه م
فازكانيمرم حى يدعه أن وعليه للمشزى حتار فلا ذلك عل فاثزى سعه ى يدخل لا م،اْ يدرا 

عجلؤإن )ول( محلخه ولا قلعه للبائع يكن ولر أصله للمثزى كركان يصرعه حى ركه الزؤع يثت.ن محا 
أخرىينتظر آن له فليس غضة ممرة جد وعوكمن لمتخالمه يدعه أن له يكن لر مثله يلئ قل فقااعه الباغ 
الزيخى والقول بمال ضبما ى حقه يتحول فلا فتمجلها ءرْ إلا مجنه خرج محا له يكن لر ؤإن لأنه تبلغ حى 
ةنالي دة واحرة اُءرن عل اما ميكؤذ أن ه أثب"/ة إلا بمرم لا مما ا وضعة الحطمن 
بماا مملذكعدا كون ولا الأرض ه بمملك بما ا مملنتمالأصل ىةون الأصل الف يخه أنإلا 

اتالنفهوكالأمل رارا ضر التجر ص كان وف ال( نر مائات لبس ه لأنالأرض ه ب■مملك 
ااJتاعكايئترؤلها أن إلا للبائم فتمره فيه ممره ظهر وقد صلح وفد باعه ؤإن الأرض به مملك بما يملك 
للباغفالممرة عنه جوزكرسفه تشقق وقد ياعه إذا الكرسف مثل وذلك إ رقال الملقح النخل يكون 
فارممرةئيء جوزكرمفه من ينقنق أن قز ياعه فان يلقح حن ذلك للبائم فيكون الْللعة تثقق 

خرجتفإذا نحاله يبقى كان وما الخل مثل ليملح ممره يتثقق مكيا الشجر محن كان ومجا للمثزى 
ىمنه أممر وما )قال( المثري يشترط أن إلا فهوللباتع الكرصف وجوز الطلع فخروجهكتشقق الءرْ 
البحصفقة عليه تغ نأ مما يعدها حرج هما انقضت فإذا وحدها للبائع فهي ممرة وفيه فبع مرارا النة 

مجاينفصل لا حى الشيء بعد الشيء منه يخرج فكان اُءرة مجن وصنف الأرض مع الأصل فللمشرى 
حدثمجا للمشتري وكان البع صفقة عليه يقم لر ما للباتع فكان نجره وموى الثح صفقة عليه وفحت 

البائعسلم يان إلا فته الم محوز لا احدءيا قولان ضا ص ط در لآ بما اشترى U اخلط فإن 
حقهله قد فيكون الءرْ هده له المشترى يترك أو وزيادة حقه أوقاه قد فيكون الءرةكلها للمشتري 

ازتعملم م غبره طعاما فيه البائع فألقى جزافا طعاف اشترى هداكمءن قال هدا أحاز وُن )قال( 
الدىوزاده باعه محا شيئا ينقصه ولم يفللمه 3لم طعامه ض ألقاه ما وزاده منه اشترى مجا جمع للمشتري 

ايتاعهذاكرجل حقه البئاع فيه يترك اللي الوجه ى قال غثرالح مجن محنه الح يعرف لم ؤإن حلط 
يقيما اخذ أن المشترى فرصى ئبثا مجنه المانع أخذ م طعاما فيه المشترى فالقي. حزافا طعامجا رحل مجن 
للمشتريخيارا  ١١٠٠أن إلا صحيحة وقعت الصفقة فان منه أخد ما حقه له ويترك ارممن بممجح الْلعام من 

صحيحاوقع ؤإن أنه قل مءن البيع يفد أنه الثاني والقول بحيارْ ردها رك للمشتري ويكون فآجيزها 
إل ئ ر البيع صفقة عليه تقم لم مما البيم صفقة عليه وقمت الذي محنه الصحح يتميز لا حى اخلهل. فد 

إذاالخل بملك ُلكه'عا فيلمشترى الأصول مجن الأخرى بعد مجرة بمرم مجاكان وكل والقثاء والقصب 
فللبائعالقصب فأما . للمشتري يعدها ومحا للبائع ارممره نلك حرجفيه٠نءرة٠رة ومجا الأصل إشأرى 

إداكلها البقول وهكذا وقياسه كله الباب هذا ٠ هذا فعل للمشتري يعدها يقي ومجا محنه محرمجة اول 



ؤإزكاثأصولها من قلعها أن ؛^ ١٣٧وليس للمشتري بقى ويا جنة أول مما فهياغ الأرض ش كانت 
شراءمن ف الأصول به مملك مما مملك الأصول حكم فحكها جزات يعدها تنبت م واحدة جزة نحز 

لصاحيهم يبلم حش يترك فهوكالزؤع واحدة مرة يكون مما فا نبات ُآن كان ومجا رثال( الارصن رقية 
ياحدوالأصا ; الزرء ز ماله فيه فلصاحيه الماء عل ينبت وكان الناس ينبته لر مما الأرض؛ نبات مجن 

يختلفلا واحدة جزة بعد يخ لا ازكان أصله من ويقلعه يعدها تنبت ازكانت منه جزة أول بمرة 
لمتمجدفرتة حجارة أو مجدفون حشّسه فييا له فكان دارا أو أرصا رجلا رجل باع ولو )قال( ذلك 
مجءنالأرض ى تحلق مما الأرض مملك امما شيئا مجنه المشترى مملك لا للباغ الوصزعكله مجلك ان ممبنية 

٠فهولبائعه فتيا أومستودع ثايت غير كان وما أوبناء غرس من ثأبت أصل من فيها وماكان وطتن محاء 
حفرايدعها لا مستويه تعود حتى الأرض؛ سوية عليه ءنهكان نقله فان تال، ر عنه ينقله أن ياثعه وعل 

قلعهم اأ.زرع بمصي حز له ذلك يكن نر زرعه مجن الأرض مجن قالعه أراد م منه قلعه رك ؤان )قال( 
الأصلباعه م دللت، عل الأرض عرس م مدفونة حجارة أو حشب الأرض ى له وازكان ، ناء إن 
عروقهوممنع بالغراص تفر الخشب أو الحجارة فازكانت ٠ نغلر في؛ا التي ؛الحجارة المشترى يعلم ر لم 

الغراسينقعس لا كان وإن غرمه ينقصن عتب هذا لأن الرد او الأحد ل بالخيار المشترى كان 
لباممل يقربه الشجر،1 عروق من قطع الأرض من ذ.لك إخراج راد إذا ؛، ٧١ولكن ءءروءه بمع وار 

منامغ ؤإل البيع, م للمشزى ركه أحب فان الح.، رد وبن هذا تدع آن بن بالخيار انت الأرض 
انفته فعله الشجر، من علك أفد وما الأرض من نلخه أل ض الخار لك لاحزى ذل ذإك 
.البيماورد تيمة، له كانت 

اءربح فيه بمل الذي الون باب 

حلالني اذ أبيه عن م ما ءن الزهري عآن سفيان أض'ا قال الشافعي أحثرنا تال الربيع( )أخثرنا 
عبداسص نافع م مالك أ"حبرنا ( قال) صلاحهايبدو حتى امحاز بيع ء' -م ومز عليه اش 
والمشترك؛، ٧١نل-ى صلاحها يبدو حى امحار ح ص نس ومل عليه الله صل امم، رسول أن عم ابن 

مثلهوّاءع علته النه صل الدٌ رسول ان عمر ١؛?* ءن دينار ن عبدالله ع' صمتان احرنا القاتيىآ رفال 
نصورأل مالك دن أم عن الطويل حميد ص مجاس أخرنا قال الثافحى أحرنا نال ( الربيه )أخثرنا 

تحمحش ذأل '١ تزهى وُا اش رسول يا نل 'زر حتى امحار بع م زك وسر عليه تعال النص صل النٌ 
أخته"ا"مجار أحدكم ياحد فم ازة اش ُنع إذا IIأرأت وصز عليه تعال اش صل اش رصول ودل 

علتهاللم صل ادلٌ رسوب أل أل ص حمتد م الثقفي اخبِنا قال الثافعى أخرنا قال الربيع( )أخثممنا 
اح:هاذر الِ؛ع( )اخ/نا نحمِ حتى ف'ل تزهو:، وط ض تزهو >و المخاب /ة يع م نس وصز 

يعر ن٦ى ول عليه اذ صل اش زصول ان عمرة عن الرحال ابى عن محاك اح؛,ِإا قال الشافعي 
أىان ءب فدك أش }ين أخكنا ذ'ر اك'فعى أخث'ِنا قال ( الريع أخبِنا ) مجءن تنجو حش امحاز 
عن-ص وسر عابه الله صل الله رسول ان عمر بن عبداليه ءن مراقة ن عبدالف ن عنان ر ذئب 
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الأم يكون درى ولا نط ثر جال( بجع وبمل وربجآ ظهرا وقئ صلاحه بجدو حى الم بجع بمل لا كا 
مننثلاث صلاحه بدا قد النخل ممر يثزى أن أءرز بنت ولاكم يكون كف انكان ولا يكون 

ذلكإلا والخرير القثاء بجزل ل( يلووصلاحها أن وبمد ممره عندكل إلا بجون لا *ازكأن له نكون 
شيخلف لا ان ايك النخل ولحل بعد حله يكن ولر ثانية حاله يع بجل مجرة اائ1ء حمل وليس 

المومؤيمدمحا ءالدود يأكلها بقلة أصله إمما الذي القثاء حمل عن وأمب سلس لا اش ١^١^ 
ولداُئرى إذا وكان أش وكل الخم أولاد شراء حاز يدا ولوحاز حملها ؤيخلف اال١ثية وتاكلها والرد 

؛ثاءألف عرة أول القثاء حى إدا رأيت يموزأو لا وهذا يره وب ثانية ولدها يشرى حازأن راه قد شاة 
مثلاحتناثه ثنت أمل ؟ تعد يخلق ب فا الخاتحة تقدر كيف أصله انقيلع م ألفا وثالثة حمس،اثة وثانية 
وزبلد ى أم^ بلد ى ناى،كانيبث اخلف إذا أورأيت أوأمبكم؟ ؟ بكم أوأقل الأول 

ijAاشراْكثثرحمله لمن جملنا إن وكيف ؟ فيه الخاتحة تقدر مراراكيف يلد ى أكرمنه عرة واحد بلد 
تبلهمحاكان أصعاف حمله فيبلغ الماء يدحله وقد ؟ يختلف حمله إزكان أحرى ى حمله قليل يلزمه 

يكونولا ظهر ما يلزمه ان القياس ى قال ؟ بعيدا تباينا حمله ى ؤيشاين يعرف ■ماكان فيقل ؤيخهلثه 
اللولوبدنامرقيه صدفا لواشريت تمول وكيلك تلتا أقوله نم ; فال ؟ أفتقوله قلتا ء بغى يرجمر أن له 

إذامحلوق كل ز أفول هكذا نم قال V لازم فالبيع بجد لم وإن لك فهي لولوة فته وجدت فان 
التنى نبل الهذا ياعه إن وهكذا قلت ل شيء فلا فيه يكن ب وإن فيه خلمحا ٌا عل ظاهره اشريتا 
فانفيه مما ذلك اثري ورانجا بيضا محنه اشرى إذا وهكذإ هلت، حيأاكان نبل والنم قال ؟ حصيدا 

قىالخيار له اجل قانت، فان قال قوك أصل تزلث إذأ فلت، أقوله لا قال فهوله؟ أوحيدا فامدا كان 
الخيارله أجمل قلن، فان )قال( وفيه قبله وصفن، فإ يكون والخبب، قلت، قال ؟ الخبب من نبل ال

إليصل ولا كرته مجن الحل حفة فيه يعرف لا لأنه الخيار ابدا نبل الاشترى لن يكون فإذا قلت 
صاحيعي وإزكامتؤ يونيه لر يع ز عل ءلكادتإ الإحارة فازكانت، إحارة لها بمؤتة إلا ذللثح 

ىبجعه أيدآ ك يميز ولا أر ل(  ١٠ايتعن، لأني وتركه أخذه ى الخفة رأيت إذا المار ول عليه كانت 
قال iiap■؛هذا ز وقوللث، هذا ز غلطت، فد وافقه ممن حضره مجن يعص فقال )قال( وصفت، ّنثلهكا 

قال؟ د؛ناراكلها نوى لا ادى أرادص أراه دينار يألف النيل ائترى محن أرأيت قال ؟ أين ومحن 
الخيارأفله للث، فنقول قال نم تال ؟ مغيبا أراد للث، فنقول قال الحب أراد أقول قال ؟ ماذا أراد فنقول 

اخارفان للئ، نقول قال المشترى عل قال ؟ ودراصه حصاده من فعل للث، فنقول قال نم قال ؟ رآه إذا 
فإنللن، فقول قال عييح وغر عييا مجن رده وك لا قال ؟ والدراص الحصاد من يثيء ايرجع ردْ 

الطعاميبتاع أحذهَؤا ثاء محي جزاف لأنه المشترى محن فيكون فال ؟ بمصيه قبل منكه افة أصابمه 
يكونالخياركا لمباعه ان حكتح أرالث ل فقلت، الثا،س( )قال محنه فهنلئفك١ن وإياه حلاه فإن جزافا 

الحانيةأومحانتؤ الخيل لواحترق أرأبنؤ يرما لر ييتإ ز وجارية يره لر عدل ى بزا ابتاع لخ:ارإذا ال 
يراهحى ال؟الخر ُن أنه فارمم دأرجمر أقول فلا قال ؟ القيمة أو الش عليه أيكون وبجما ينه حل وقد 

أليسمغيثا اشترى إن أرأيت قلت، ؟ المشترى يراه حتى مونته من ف*ل له فقلت قال ويرصاْ المشرى 
فيهمحونة لا محا أفتجعل قلتح ؟ قالته فان قال ؟ مغب—، عدل أفهذا قلتؤ بل قال ؟ يظهرْ أن عندك عليه 
لخلقال ؟ والدراس الحصاد محونة فيه محا كمثل غاب عبئ وإحضار عدل يزى أو غراره ى فح من 

النيعن قال.روى الأثر؟ أجزناه؛الأ;قلتحوظ ليسك٠ووإمما غرهمحضم ف١بلهك٠وقال قلت أقول 













١٠٠يطم أن عرية رجل ائزى إذا باس ولا )تال( خاصة أو صرودة لمض أحل أنه وجل عز اش 
اوممرما لوا،قة الوصع بذلك حائط له من انلوصع ز يشر-jL ان باس ولا ممرما *لمك ند لأنه ؤيع 

الرئةلصاحب حل وان )تال( لازم بخر يخص أن إلا خاص لا عام الإحلال لأن أوترما فضلها 
ملكتإذا انك وذلك ماله ى ا،لال مجن له محل وما وادخارها وبيعها وإء1عامجها هيما له حل شراؤها 
وصفناالذي هذا أصناف ثلاثة والعرايا )قال( حلالا العرية مجلكن وأتت فيه هذاكاله لك حل حلألأ 
حملتهبيعتا إذا الخاتط ممر محن البع حملة ق يكن ولر خاصة ليأكله أفرد مجا العراياكل وجاع أحدها 

وأكرالخلتن وممر النخلة ممر الرجل فيعطى القوم الخاتط رب يخص أن ال؛ا؛ى والمنغا واحد من 
لماليشرب أكر أو أوالئاتن الشاة الرجل الرجل بمح الغم من المنحة ُعنى ز وهدم يأكلها عربة 

والصنم،إ رنال ملكه قد لأنه مجاب ى يصغ مجا ف؛ه ؤيصغ ويتمره عرها يبع أن وللمعرى به وي٠ني 
وبملويترْ ومدبه زما لتاكل حاممله وأكرس النخلة الرجل الرجل يعرى أن العرايا ف الثالث 

رحمهالقاصي( )قال حملة مجنه المع من مقرئة هذه فتكون ممرحاممله من بمي ما ؤيبح أب ما فيه 
يأكلونيراهم مجا قدر حامملهم مجن ابيت، لأهل بع أن الخارص ار الخاتط محصدق أن روى وقد اش 
وهذايخرصه فلا  ١٣٠للماكى أعرى مجا يدع أنه ذك عل ناما وقيل ، زكاته لآخذ يخرصه ولا 

•الخرص محاكتاب يتفمحْ ُوصرع 

الرئةاب ب

قومجاأن بيمها ى وصلم عليه الله صل اش رمجول رخص الى والحرية الته رحمه الئانص( )قال 
ولاذهجا من به يثزول مجا عناهم وليس خضر الرطب أن وّام عليه اش صل اش رسول ال شكوا 
العريةيشروا أن وسلم عليه الله صل اش رسول لهم فرخص سمم قولتا من ممر فضول وعندهم ورق 

رطبامحرص أن وسلم علته اش صل الد رسول سن إلأكا بخرصها تشرى ولا رطبا ياكلوما ممرا بخرصها 
أنقبل إليه ويدفعه الممر ذلك عثزكي لها المثزى فيشرحا ممرا صار إذا وينقمزكذا ءكيلتهكذا فيقال 
مجابثيء اوصق خمسة مجن اقل إلا العرايا من يشرى ولا فاسد فالبع يتقابضا ان قبل تفرقا فان يتفرقا 
صلاش رصول لأن العرايأ سراء ى والفقير الغي وسواء ايم جاز أوّز خمة من أتل فاذاكان كان 

بكيلجزاف لأما اللقط حملة ى تدخل والعرايا والمزابنة بامحر الرطب بع م، مى لما وسلم عله الد 
جملةنؤ كلامه كان ولكن فقر ولا ض محه نبمى مما ليت العرايا أن عل امتدللنا برطبه وممر 
زاذن وئا الخرج عام وكان والعصر الصم بعد صلاة عن نس وي الخاص به يريا الخرج عام 

انعل فاستدللنا ، ذكرها إذا يصبيا ان صلاة نى مجن وار والهار الليل ساعايتؤ ى للهلواف الصلاة 
صلاةقاماكل الرجل يتْلوع أن ءن ض يكون أن والخاص ، الخاص هوعل إمما العام لك ذب 

معبامحن وقضى القامة وقفى  ١٠عليه المدر عل وابمن المدر عل الينة # قال وكا عنه ينه فلم لز>ه 
والقامجةالشاهد ع امحن وأن خاصا عليه والدعي ااد•ش محملة أراد إمما أنه عل فاّتاالنا الشاهد 
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حقوقهاويمتوحان نحلف القائد ح والدر ينة بلا نحلف امة القز المدر لأن أراد مما امتثناء 
اللأنه والعب انمي ز إلا العوب تكون ولا الثافص( سوا،)قاو وضدهما والح العيية j والحاجة 

مناقل إلا زم واحدا يبح لا إذاكان عرايا حائطهكله ممر يبيع ان باس ولا غبره ثيء حرصن يضبط 
٠اوّس حمسه 

١^٠ئ الخائحه باب 

عنعتيق بن سيان عن قيس بن حميد عن سفيان أحبرُا قال الثافص أخثرنا قال ( الربح خرنا أ) 
)قالالحواتح بوصع وأعر البن بع عن نس وسلم عليه القه صل اش رسول ان عبداس بن جابر 

مننحدثه سمعته ما أحصى لا له محالش محلول ز كثبُأ الحدث هدا نحدث سفيان سمعت الثافص، 
المنن؛بع عن نس وسر عله الله صل الني أن عل لا.زيد الحوائح بوصع أر Y يدكر لا كزنه 

اوسبنكلأأبيع يعد ثر يذ حميد وكان سفيان قال القافر( رقال الخواتح بوضع وأمر ذللث بعد زاد 
وىالكلام أدرىكفكان لا لأني الحو.اح وصع ذكر عن أكف فكنت أحففله لا الحواح وصع نل 

عنالزبير أبى عن سفيان أخمءنا الئافص؛ل أخرنا قال الربح( اداتح)أح؟دنا بوصع أر الحديث 
عنمجالك أخرنا قال الثافر أخرنا نال الربع( مئله)اخترنا وسير عليه تعال الك صل الني عن جابر 

رسولزمان ى ممرحاثط رحل تقولا؛تاع سمعها أنه عمرة أمه ص الرحمن عبد بن محمد الرحال أبى 
فحلفعنه يفع أن الحاثط رب مال الفمان له تبن حتى فيه وأقام فعالحه وّ؛ام عليه اش صل إّله 
مجلافه رصول فقال له ذلك فدكرت دسم ءا؛ه اٌه صل اُنٌ رّول إل المشرى أم فدهبت يفعل لا أن 
وّامعليه الق صل الق رسول إل فال المال، رب بدلك فسح خمأ يفعل لا أن تأل وّام عليه الد 

عليهالق صل الني عن جابر ص حديثه ى سفيان قال القاض( )قال له مو : الق رسول يا فقال 
محمدحديث من سفيان ي،فغله ب الدى الكلام يكون أن نحو.ز فقد حكبت مجا الخواتح وصح ى وسم 
علحضا تهلوعا بالصدقة أمره مثل وعل الصازا عل أمره؛الصااح مثل عل امره؛وضعها أن عل يدل 

بماعل دلالة فته يكن ولر معا ١ال٠نين الحديث احتمل ما ضره ونحوز ذللئ، أسبه وما حتما لا الخير 
القصل ارلٌ رّول عن خر بلا لهم وجب مجا بوصع الناس عل أعم والق نحكم أن عندنا محز لر به أول 
الؤم، ط الحديث وامل مرسل ءمرِْ ص مالك وحديث ! ( القافص )قال بوضعه يثبت وّام علته 

تؤنحعلا أن عل دلالة آعم تعال والق فيه زكانت عمره حديث ولوثبت الثافص، نقال مرسلا نثبن، 
يضعان عليه الحكم ولوكان "تحرا يفعل لا ن تال وسر عليه الق صل الق رموّل ! تال لقولها الحاثحة 
هدانل حق عليه ٠نك١ن أزكل وذللث، نحلم، لر أو حلم، له لازآ ذللئ، يقول أن أنثه لكان الحالجة 

بينهفخل امحرة الرجل انلحى وإذا )قال( حال بكل منلث، فاخد حق س امجتنعن، إذا تو_ديه أن يلزملثؤ 
سفيانيكن لآ ولو_ قال،( ) ميثا مملحا س عنه يضع أن البانع عل له نحكم فلا جائحة فأصابلحا وبيلحا 
بغيرالياء من اصثب، وكثير قليل كل وضعنح ابمحائحة بوضع المنة وثبتنإ ومحقن، مما حديثه وهن 

ولاناس ولا خر لا فهدا الثلث، دون ما يؤصح ولا فصاعدأ الثلث، يوضع أن فأما عليه أحد جناية 
باساأقوٍل ولا لوثبِت، الخير اتثاع إلا ما الحجة محاكانحه ا-ياتعحة وضع إل ولوصرت )قال( مجعقول 

اوقديوم إلا المنة مجن ممض ولم الدار فتلحدم الكراء عل فأقبضها أقل أو سنة نكاراها إذا الدار عل 



إليمل الذي أن وذللث يوم إلا منت إجارة عل أوعب يوم إجازة إلا عل بجب فلا ، يوم إلا مضت 
الميلأجد لر  ١٠كراء عل يجب الداريانإدامها مضة انقضت خاذا يدي الداري الدارمجاكاتت مضة 

غبووأنت الدار ركرا* وصفت ما عل ناسا النخل كرة بجعل أن منعلد محا تاثل تال فان أخذه إل 
فقيلالقاض( رثال ؟ مدة إل الداروبكما يمص تحزأن ي نمته ش غاية إل فيرلت رالنخل يح 

أنقبل من شص للثمرة نحالفة المنة كام نل من م منة تكرى الدار تمال اش ماء إن له 
فيهالكراء يلزمه الكرى ييد وهى فيه مما ممضى مما يوم فكل تاتى بمدة هى إمما ترى بعبم، لمص سكناها 

خد٠١يا أن عل يقدر المثري يد ى ولكلها ونبضت ايتيمت إذا وارعرة ويما ينه خل إذا بكما ب وإن 
وتدقبلها أخده فحا له يكون غاية لملمخ اختنامحأ إياها تركه يرى وإمما له ذللد وكون ساعته من كلها 

الأيامفى فرقه إذا قيمة أكر ليكون ورطا بتوم يوما ليأخذه فيركه وتيبيسه وي؛*ه أخذه ممكنه رمحلبا يكون 
أنفيه وبمكن أوأكره الخامموكله يرطب أن مد الخاثحة أنحع أنى فلوزعمت لأهله وأدوم 
زعمتمالكه عل انقص ذللد وإزكان ممرا أوييبس الرطب ؛، ٠١١لماانقص ذللت، وازكان رطا زتباِع 

الداروبن ينه وخالفت إحرازه فته يمكنه وقت ى ومحزم قشه ترك وقد وهوممر الخاثحة عنه اصع أتى 
ولوجازان-اكانقادرأعله)تال( ترك لأنه لومكيا لزمه/اؤئكا.>ُه منة ركّكنائ إذا الى 

يصلحلا الذي والخن منفعبا وقت لمص ذإلئi لأن يرطبا لر ما ذللي جاز وصفن مما الدار عل يقاس 
صرتبه القول إل ولوصرت فيه اش أمتخر مما وهذا إ قال ) فيختلفان يرمحلمج ما يعد وأما فيه يتمر أن 
لوالدار من يوم كراء ومع إل أصر ۴ منه ذهبا لو برا أو رطا قبضة وصع من ومحقتا ما إل 

يلزمهب فاسلملكه قبضة إلا فامتوفاه صاعا رجل لوابتاع حنْلة قبضة وصع إل أصم وي قبله امدما 
وهوزالملل عنه يوصع ولا إله يمل أنه؛ ممض الكثم عنه يوضع أن يجوز ولا • إله يمل نا مجا ممن 

فاذهبناصايتلئ، اوقد الخائحة تمثلث ب الباغ فقال الخامححة ش فاختلفا وضعها إل ولوصرن معناه 
للثزىلازم اش لأن ممينه مع اياتع قول القول زقكان ألف ل أذهبت ل المغزى وقال فرقا للي 
ماابدواتحكل وملع ا قال ر له ذهب، بما البينة المغرى وعل بقوله مجثه اليراءْ عل المغرى يمدث، ولا 

لرالمغرى أن قبل مجن الخائحة وصع محن عل ويدخل )قال( ادمي جناية مثر أومضها اُهمْ أذهبا 
الالباغ أن زعمت، الخاتحة وصمّتا إذا لأي توضع جائحة الادمجبن جناية وأن زعم اُءرْ يقبص 

يديى وهى الدار ى موجودة الملامة ماكانت، إلا الكراء يستحق لا قبفن،كا إذا إلا ارئن يستحق 
يونحعأولا عنه يوضع أن بن الخيار امحرق لمشرى أويكون عرته بقيمة امحرة مهللن، ابتاع الباع وكان 
قولوهذا يقبضه آن قبل عليه فجني ايتاعه عبد ش الخيار له يكون مجماكا آهللد مما ممرنه مجهللث ويبع 

؟الخائحة توضع لا أن إل ذهبا لن حجة محن فهل قال فان تعال الد رحمه ( الثافم )قال فيه مجا فيه 
العاهةينجومن حق الثار بع عن وسلم عليه الله صل الله رسول مى من أعلم واش روى ما مم نل 

ولوكان،( أخيه مجال أحدكم يأخذ فم الد مغ إن أرأبن، ا1 قوله مجن عنه يى ومجا صلاحه ؤيثدو 
ويلحامحللعا يعها بجل اذاكان معنى يمما أن لمعه ماكان ممرنه من اجتبح  ١٠ممن ممللث لا الثرة ؛، ٠١١١٠

المغرىيدخل لثلأ العاهة تنجومجن ان فحا الأغلب الذي الخن ى يمها امره انه إلا ويقطع ويلقط 
عليلزمجه انه عل البح فجاز الخاتحة اصايته ما ممن يلزمه ولولر العاهة ينجومجن ان ملبا لر ح بز 

حجةهذا ى يكن لر الخاتحة وضع ر الحديث، ولوثبن، ( رقال والمعرى الباتع ذلل؛ؤ ضر ما الملامة 
يعصعن ثيء وضعها أوترك الخاتحة وضع ى روى فهل قا'ز قال فان وجهه عل الحديث، وأمضى 



ابنعن -ال؛ بن ممد أب نل يأبمه نل خإن الناس يلزم ملٍلم إلا زءا يكن لول؛ م نل الغنهاء؟ 
ممدتال يضع لر ثاء إن انه إلا ارى  ١٠*ال جاثحة محايمه  ١٠ممرا ياع دينارنمن ين عمرو عن جرثح 

جائحةمثاريه قاصات له حامملآ ياع أنه وقاص أبى بن معد عن وروى ( اكافهم )قال الباتع يض 
نفهاأن مض عل إلا يضعها فلا الخاثحة ونحع ومن فال ؟ لا أم أثنت أدرى ولا منه اني، فأخذ 
أوجسغيضمره عطش مثل همب ؛ا-خله ثيء النخل ممر أصاب إن ولزمه الملامة كانت إن نض 

ميتامنه احد ءانكان اورده معيبا اخذه ى الخيار للعشرى يعل ان العيوب ر ذلاث١ غير او يناله 
أحدما عليه يسب وقال مثل له يمن ا إن أوفبمته مثل له إزكان مثله لزمحه فات وإن رده عليه فقدر 

بعدجانحة أصا؛تبم فان معيبا ياحذْ أن يختار أن إلا ارممن مجن يلزمه بما بقى ما ويرد ارعن من بمصته 
يقهلعهاأن نل ممرنه لوغصب يلزمه ولعله ( ل ١٠) العيب غير الخائحة لأن الثن س بمصته ر"ح إلخيب 

لرعبدا باعه لو كا لميآ>لمله لأنه الباتم عل يرجم! أن صدنه ُأن اكر فأخي وال عليه ما تعدى أو 
منمجونا اومات اوغصبه شاله عبد عل عاد عدا حش بعضا مص ولر بعضهم قيض اوعبيدا يقيفه 

منالميت العبد ومات وغصبه يمنايته والخاى الغاصب اتياع وللباغ البيم فسخ للمثزى الم،اءكان 
منمجبظءه إل ءالمدفؤع شجره ى المبع الممر جون أن فيه القول جملة يكون أن شثي؛ا وكان الباغ مال 

ليؤخذالمشرى ياخده حتى منه ثيء من الباغ يثرا لا منه اثري  ١٠الثرى بمتوش حى الباغ صان 
المثرياصتوى فا معلوم كيل عل كله أوسفينة بيت ي طعاما ابتاع س يكون كا شجره من يأمرْ 
فالمشرىعيب مجن أصابه وما الباتم مال فهومن افة تميبه أو يمرق حى يستوف ب وما ائاح منه بريء 

ويختلأتلفها وكثر فيل ركل يضعها أن الحاتحة وصع لن وينخى )فال( أورده أحذه ز يالخار 
فإذاعامة النخل يرطب ب ما ارممن ر خصته الباش يأخذ أو البيع يرد أن شيء مجما تلف إن الثرى 

فأصا؛تباعليه أرطبت ما وكذإالئاكل إ قال ) شيئآ الخائحة ر يضع لا جدالها ممكنه حتى عامة أرطبه 
فركه؛الخيال القبض إل المثيل ووحد قبضها وبن بينه خل قد لأنه عنه يضعيا لا أن انض جاثحة 

البائعس مضمونة الممره أن ؛زإُم أن فتها فوله أصل يكون حتى ما يمده أن يمكنه أن بعد تركه إذا 
بانصلاحها أالغة قبضها عل قادرا المثري ؤيكون المثري إل سلمها أن حصلتان ما يمتمع حى 

(قال ) المشزى مال ر إرطابه يعد ما أصيب وما هذا غير قول عندي فيه بش،ا لا ، فتجد ترطب 
كانيرطب أن قبل لوقطعه أنه قبل مجن يرف لر وإن القطع عل قادر بض  ١٠المثري أن يدخله وهذا 
.ممنه جميع ولزمجه ماله قطع 

الخاثحتو باب 

مابعد أو يمم أن قبل مجن مواء جائحة قاصابته فقبضه الممر الرجل اثري وإذا ( القافر ال ق) 
منواحد إلا ما يموز لا المال جميع عل اتت او واحدة ممره الخائحة كان ومحواء يمده ي ما جف 
يضمآنفلا قبض مجن مجض غير ش الخدادكان إل يرقها أن مجعلومآ وكان قبضها لما يكون أن إما قولن 

فلايقبضه ان قبل بعفه ويإللث بحضه فيقبض اله1عامكيلأ الرجل مءن الرجل يشترى ي ؤض ما إلا 
ثاءإن عبيا م»سالهلا الءرةك١ن قبض إذا يكون أن وإما قبض ما ويضمن يقبضه لآ لأنه هلك ما يضمن 
هذار يخرج ما *امحا الباغ مال ر لا ماله ر هلك نما فا يديه ش هلك فا تركها شاء وإن قهلعها 



وإنحاالثلث من أتل يضمن ولا يأكر •جاثحة أصا0 إن الثلث الباثح يضمن يقال أن محوز فلا الض 
؟يمضا له يضمن ولا نص ما بعض له يضمن فكيف واحدا نبضا ونبضها واحدة يعت عوائزاما 

اكمن سهم هاك إذا قال أو الحاثحة حبئذ لأته ا،لالكله ه حى يضمن لا رحل لوقال أرأيت 
اواو،اء مت ا،لصابكلهاكانت مجن والخاثحة الئازهما )قال وصفنا؟ ما إلا الحجة عل سهم 

روكذللت، يبس اولأ يس مما امحاركان من اثزى ما نكل الخاتحة الثاض( )•ال الادمين من 
لأن، وضحه الحاثحة وضع فن أوانه دون الخائحة فأصابته أوانه يبلغ حى فٍزلث اشترى ثيء ل كز 

وكانتا،لاء انقطع م الحذاذ إل يركها أن عل ممرة الرجل الرجل باع وإذا النبض يكال يقبض لر كلأ 
يالحببثرد*ا ن وبص ارس يمع اُءرْ جمع يأخذ أن ض بالخار فالشترى يه إلا لها صلاح لا 

اُءنأصل من محصته مما أحذ ما شيثاكان ُنيا أحذ وقد يحلها الدى بالعيب ردعا فان يحلها الدى 
لأنها1لال رب عل فابقى رحاط الرحل من الرجل ابتاع وإذا الثترى قول فالقول فبه اختلفا وإن 

ممااكر منه الثترى فاراد القى ى اختلفا فان قيء منه المشترى عل وليس به إلا للثمرة صلاح لا 
كذاإلا القى من يصلحه لا قالوا فان يه العلم أهل ويسأل محمما واحد قول إل ينغلر لر الباتع بقى 
الزيادةعل البائع اجبمر لر صلاحه ز انيد زيدكان وإن صلاحه هذا ى قالوا وإن عليه البائع جرت 

دلومحهول المى أن نل مجن فاسد فالح قى العليه أن المشترى عل البلغ اشترط وإذا صلاحه عل 
•وإجارة بح انه نل *ن ابهللتاه محلومجا كان 

الئاياب 

مِيبع محمدكان بن القاسم أن ربيعة عن مالك أمحرنا نال الشافعي أخثرنا قال ( الربع خثرنا أ) 
بنبكر أيى بن عبداممه عن مالك أخثرنا قال الشافعي أخثرنا قال ( الربع أخثرنا ) منه وبسى حائطه 

درهمبئامماثة مجته واصتش الأنا باربمة الأفراق له يقال له حاثهلآ باع عمرو ين محمد جده مزوأن 
أنإعمرة أمه عن الرجال أيى عن مجالك أخثرنا قال الشافي أخبرنا ( الريع فال ) أشك أنا كرا أو ممرا 

ابنعن ّالم ين سعيد أخثرنا قال الثافص أخثرنا قال الربع( )أخثرنا مما ونتثى ممارها بع كانت 
ابنقال ٠ لا قال V ماكان سمى ماوكبلأ فرتا خمسي إلا حاثهلى ايعك لعهناء قلت قال انه جريح 
أخثرناقال الشافعي أخثرنا قال الربع( )أخرنا لا قال الرطب مواد سواد المن هى قلى فان جريح 
إلالا قال أختارهن محلات عئر إلا محل أيعك لعهناء قلت قال، أنه جريج اين عن ّالم بن صعيد 

معيداخثرنا قال الشافص اخثرنا قال إلربتع( اخثرنا ) وهذه هذْ تقول البع نل هى ا؛من نتئى ان 
علمحاكان ءبدْاوسلعته او اويره عنبه او محله الرجل ايح نمتاء قال انه جريج ابن عن ا؛نمالم 

قالالشافس أخثرنا قال الريع( )أخثرنا يذلك باس لا تال ؟ ذلك محن ومماكان بالرع شريكك أنى 
؟الرقيق نفقة عن فضلا دينار بمائة ممرحائهلى ايعك نمناء قلت قال انه جرج ابن عن سعيد اخثرنا 
هذامن عطاء قال U الفاض( )محال فسد م فن ونت ض ليس محهولة الرقيق نفقة ان قبل من لا فقال 
محوزلا أنه وذلك  ١٠٠أحد أوعل عبيما والقياس والإحإع السنة معي وهوى اذٌ شاء إن قال ٧ كم 
وإذافاسد والبع معلوم غير مجمى فاُءن الرقيق ونفقة دينار مماثة حاتءل١ اشترى وإن بمهول ينض يثع 



عنالد يدركاكم ولا مدا ستثى يكون وتد بملوم منه بملع  ١٠فليس منه مكيلة وامتثى حاممله ممر باع 
عزافمنه اشرى محا يكن لر منهك؛لأ امتثى أكرفإذا ام اتل أم سهم عاثة أم ألف من أسهم الحائط 
منسها يكون وتد الحائط ممر نملف المد فيكون الأفة تصبيه وقد معلوم ولا مضمون كيل ولا معلوم 
الخيارى يكون فقد يتئررهن أو يختارهن نحلات عليه اّتئنى إذا وهكدا باعه حن منه سهم ألف 

مجنستئن أن يرن فلا ارعر وجودة الحمل بكرة منه محجثرا يعفى من ممنا أكر بعضه النخل والثرار 
باعهوإن )فال( معلوما نخلا إلا نحلا ولا جزءأمعلوما إلا جزءا ولا محال ولاكيل بعدد لا نحلا الحائط 
مU عل الصفقة وقعت فإمما ضدالين نخلات إلا أوالحائط أرباعه ثلاثة أو نمقه أو ربعه إلا الحائط 
بآعيانمنتعن عل الصفقة وقعت فإمما نحلات عشر ممن استئى نحله مائة فيه الحائط فكان يستن 

يكونكا ؛الربع ضك واليانع الحائط أرباع ثلاثة عل الصفقة وقعت فإمما الحائط رع امتثى وإذا 
ممررجل باع ولو )قال( منه اسروا مجا بقدر الحائط مجن اسروا فما ثمكاء مع حائطا اسروا لو رجال 
فإنالحائط ارياع ثلاثة باعه فإمما هدا عل البيع عقد فإزكان بالف منه واسثى الأف باربعة حاممله 

لواحدولا للمشرى ولا للباتع معلوم غثر وقع البع لأن ، محز لر بومه عر ببالألف ممرآ أسني قال 
الصدفةفآحذن إبلا أو بقرا أو الحول ضا حال قد غنا رجلا ؛؛ع من وهكذا القانر( )محال مما 
ولكناُءن مجن محصنه بقى مجا أوأحذ اسرىكالأ ما له ملم لر لأنه البيع رد ش بالخيار فالمشرى مما 
يدهفى الحول علتبما حال الى الإل صدقة البائع وعل جائز فال؛يع وعئرين حمة دون إبلا باعه إن 
وقليردة عنده دمه حل قد العبد الرجل يبيع الرجل هذا ومثل )قال( ضا المثري عل صدقة ولا 

الخياريفل، أويقطع منه أحد مما ؛ع وير-البيع فينفخ فيقتل محرقة ز عندْ يده قطع أوحل عمد 
هكذامعيتاكان المشرىك؛لأ ولوكان العدد نقص محالفة الأبدان ش العيوب لأن أوإماكه البح فخ 

أبيعلثولوقال البيع فيه فخ ماء وإن صاحبه ماء إن الممن مجن محصته أحد الكيل ى ناقما إذاكان 
فأما ٢١١الوجه هذا من إلا يفد وليس معلوم غم عل وقع قد البح لأن ، محز ب غذت١رما نحلات ممر 
؟معلوما إلا يصخ لا ولكنه له محب لآ مجا يبيع فكيف محيء له محب ب فهو ، محنه باكر ممر بيع يكون أن 

امحرصده ياب 

محدقةلا الئرالدى فاك فيه محدقة وممرلأ محدقة ممرفيه ممران الم؛باع اذه رحمه الفاض( ر؛ال 
أبيعكيقول بأن يمحح فالبيع منه محدقة فيه محا بيع ما وأما اسراه لن لأنهكله فيه علة لا جار فبثعه ُثه 

*يفيكون بنضح يفي العشرإزكان العشرآونصف ومحيله الصدقة عن هدا حاثش ممر من الفضل 
رأحرناممرْ عشر ونصف ممره أعشار تسعة أو الحائط أعشار عه تباعه كأنه الاستثناء ز ومحقنا 
حامملىممر أبيعك نمناء فلت قال جرج ابن عن ّالم بن سعيد أحرنا قال الشافي أحرنا قال ( الريع 

)محالللماكن مى إمما لك ليت الصدقة لأن نعم فقال الصدقة عن فضلا يدار باربماثة هدا 
أحدهماقولان فيه قدرهاكان وكم الصدقة أجزاء من وصفت ما وسكت حائهله ممر ولو؛اءه ( الثاءس 

أوالكل أعشار تسعة وذلك الكل ممن مجن محصته الصدقة جاوز ما أحد ى بالخيار الثرى يكون أن 

مصححه.وتأمله.كتبه يأيديا، الي بالأصول كذا الخ منه باكر ممر بع يكون أن قاما ; قوله )١( 



الخفلأخو ثاء ان والثاني اشترى ما كل إليه _سلم ب لأنه البع يرد أو الكل عثر ونمق أعثار سعة 
عنبامحللة كالها الصفقة ان ثالث قول فيه وللثانص الريح( تال ) زلئ ناء وان اش بجمع الصدقة عن 
كلهاالصفقة يهللن البع وحلال الح حرام انمفقة حمعت فمحا بملك لر وما ملك مجا باعه انه قبل 

انوذك يثاء ان إلا الشترى البيع يلزم لر ، عل الخدنة الخاتهل يانع تال ولو ( الغاض ال {ر 
قالغيرعا من ممرأ بمكبما باخل أن عليه وليس يده ى اش ١^ من الخالقة أحذ السلءلان عل 

عثريضن أن إل صارالسالهلان فان الرف عثر ياحد أن لاساعلان لأن كرا يكون لا الرطب وكذلك 
اشترىإن قاما الشراء عوز أن رحوت يعدمحا المشترى اشترى أو ممرا يكون لوكان رطبه مجثل ممرا رًله 

الناصمن وإن رطأ عشره يوحد أن من وصفت لما العشر فيه حائط ممر من اشترى فهوكمن مذا قبل 
لخموب الكل عل وي قابع بكذا محيا ناذاكان نه له حويك لأنه الرطب ممن عثر ياحذ فول من 

ومجن)ُال( كله أورده ارس اعثار بتسعة اعشاره نعة يأحز ن بن الخيار القولن أحد ش وله له 
هدااشترى فإمما الهرة ش الخلقة أن معا المتبايعان عرف قد إزكان ، بيما اليح أجاز مجن أصحابنا 

أحرناقال الثافعى أخرنا قال ( الربع )أخرنا عندهما مجعروفة والخدقة عنإرالخدقة الفضل عدا وباع 
البتيععل قالخدتة ؛يعلن، ولا انت افدقة تذكر ول؛ ممرلث يعت إن قال محلماه أن جريج ابن عن معيد 

اوأويخرمحس قبل يلاه إن : له فقلت حريج ابن قال عل.التاع ص قال الخاتط عل الخدقة إمما قال 
انجرج ابن عن معبد اخرنا قال الثافس اخرنا قال الربح( )احرنا نم قال يخرص؟ بعدمجا 

القام()؛ال التاع عل هى إمما عهناء قول مجثل ذلك مثل ى قال ملكة أبى بن مداس بن مداس 
لورجلا أن زى ألأ انمدقة ففيه نحول فيا بعينه الئى* عن ز الخدقة إمما قالا هذاكا مح,ن قالا ومجا 

الوجوهص يوجه ملكه أو عليه يه أوتصدق ممره له لووهب وكذك الخاممل ص الخلقة أحذت ورث 
الءرةى فالخدقة ياعها م الخدقة يا وحثت إذا اُءرْ إن : شيءآحر هذا ى وقد؛يل )قال( 
وأماقال( ) الثع أورد ارءن مجن بمصته الصدقة غر أحذ ى للماكن وما ماله باعه لأنه نحير والمبتاع 

مكتوبكله فهذا ف أولم الخدقة فيها أوحيت وقد احد عن ارءرْ أوورث ما أوتصدق وهما إذا 
حاثزوارهرةوالبع الباغ عل انمدقة قوله وصفت من غير قال وقد )قال( بتمربعه المدقات زكتاب 

يعطيهقال وإن كلها له ارئرة نحلم فلم امحرة من انمدقة 1حذ أن للوال وإذاكان )تال( للمتاع كلها 
عوحودة)قال(والعي انمدقة فيها وجبت اش العن غير ى انمدقة احال فقد مثلها ممرا الخاثط رب 
منمثله دينارا يعش أن له ديناركان دينارأ أربعن ز عليه هولووحب يقول فامما القول هذا قال ومن 

يدلا( صدقة اموالهم ص ■؛محذ U وحل عز اش قول قال، ر انمدقة وصنوف الماشية ى قوله وكذك غيرها 
وبهذا، أقول فيهذا غيره ص لا منه يوحذ فامما انمدقة ص والشرط صدقة المال ى إذاكان أنه عل 

عرفعرفت إذا انمدقة فيه ما لازم وغير فيه صدقة لا ما لازم البيع أن من الأول القول احترت 
عليهتعدى وعرفاها افقة للمشتري اليانع ّءى وإذا قال( ) هذا ويشترى هذا يع ما والمشتري الباتع 
ل؛غن الغاصب ش كالقول فيها والقؤل انمدقة جاوز ما فالوالكاإغاصب ُذا أكرمن فاحذ الوال 
وصءومءن ايتاع ما ر قبضّوقد غره محللم ز يائعه عل ذنب ولا مجاله ظي رجل هذا تال الخاشية بمع 

عليهالعدوان فدر عنه يضم أن يلزمه أن يشبه القبفى تامة غير أنها بمعى يضعها إمما كان الخايحة 
فانالفاض( )قال ياعه يسلم ل؛ لأنه اُءن من محصته أوأحذه البيع رد ى الغدوان يعد ويخيره 

فالفللمة— الرجل مال مجن اتلف ما اليس ؟ الخاتحة مض وما قيل محاتحة لبنا المفللمة قائل قال 



يتلفهثيء الماء من فأصابه أنمه فلم ائتم، ما أفرأيت، نل الماء من أصائح مجا قال ن ف؛ اتلانط 
اخذْأو المع أفخ أن بمن بالخار فانا الادميجن من أصابه فان نل يل فال فان ؟ المح ينفخ أليس 
مناصاب مجا معي مجن أكز ز الماء مجن امحاب مجا ■جعلت، ففد نل م فال فان بقيمته الادمى واخع 

هللئؤهللت، فإذا تقبضه ب وان منك فهو ملكته إذا فال وان البع به فخت لأنالث، مجثله أو الادمجيجن 
.أصا-؛ا ؛تالف، عنى توصع لا أن أول فهي ونصزا ابتما قد باُئرْ مجنالث، 

النابتةى باب 

الدصل ايد رمجول أن عمر ابن عرن ناخ عن ماللث، أخثرنا قال الناقص أخثرنا قال ( الري* خثرنا أ) 
؛الالربع( )أخهمنا بالزببَكلأ الكرم وبع ؛اإءر'كلأ اُءر بع والزابنة الزابنة م، ، -15وّام أيه 

أبىعن أحمد أبى ابن محول سفيان أبى عن الحصن بن داود عن ُالكر أخثرنا قال اكافص أخثرنا 
ائزاهوازابنة وانحاقلة ا،لزابنة عن بى وسلم علمه اش صل اللي رمجول أن هريرة أوأبى الخيري، سعيد 

قالالئافعى أخثرنا قال الربع( أخثرنا ر بالحنطة الأرض اصتكراء وامحاقلة النخل رءوس ز بامحر امحر 
وامحاقلةالزابنة عن وسلم عليه اش صل اش رسول أن الميتح ابن عن سهاب، ابن عن مجاللئ، أحيرنا 

نهابابن، قال بالحنطة الأرض واستكراء بالحنملة النبع اصزاء وامحاقلة ؛ارءر امحر اتزاء وازابنة 
اريعj وانحاقلة القاض( )قال بدللتح بأس لا فقال والقفة يالدم، الأرض استكراء عن مأك، 
قالأنه جريج ابن عن سانر بن سعيد أخثرنا قال الناقص أخبرنا قال ( الربع )أجرنا امحّ هم، كارابنة 

ابنقال وبالفمح النبع بيع سواء النخل ض المزابنة كهيثة الحريث، ص انحاقلة قال ؟ اخاقلة مجا لعطاء 
انحاقلةومسيّ الئاءهم، ريال نعم ; قال ؟ أخثرتى امحاقلةّعا ص جابر لكم أفر لعطاء فقلت، جرج 

ومحتملاعبر تعال والند منصوصا وسلم عليه الند صؤ، ائتم، م، يكون ن محتمل الأحايين، ض وارابنة 
ابنأخثرنا قال الناقص أخبرنا قال ( الربيع )أخثرنا أعا،را تعال والند دونه هو من رواية عل يكون أن 

وامحاقلةالمخابرة ر لمي وّام عليه الند صل النص رسول ان جابر عن عيناء عن جرج ابن عن عيينة 
فرف،بمائة النخل رءوس ى امحر يح ان وا،لزابنة حنيلة فرف، بمائة الزبع الرجل يبح ان وامحاقلة وازابنة 

ابنعن معيد أخثرنا قال النافر أخثرنا قال ( الربيع )أخثرنا والربع باكلثج الأرض كرا. والمخابرة 
وملمعليه الند صل، الند رسول نيى يقول، سمعه انه عبدالني بن جابر عن اخبره انه الربثر ابى عن جرج 

قالالثافعى أخثر قال ( الربع أخثرنا ) الممر ُزإ المك، بالكل مجكيلما تعد لا الممر مجن المثرة بع عن 
صعنه الزبثر ابو اخثرنته خثرا عبدالند بن جابر مجن سمعت إعء؛لاء قال انه جريج ابن عن معيد اخثرنا 

الشافعيأخثرنا قال الربيع( أخب,ّنا ) عنه ف-أكا ؟ ذللي ز أنت ترى فكيم، قال جتح قال المبرة 
مجنمبرة صثرة تباع ان يكره أنهكان أبيه عن أخثره طاوس ابن عن جرح ابن عن معيل أخثرنا قال 

-بيههده جميعا مكيشا أونمإ الأخرى، محكيلة تعلم ولا احداهما مكيلة تطم أر مكيلها تعلم لا طعام 
ابنعن سعيد اخبرنا قال الشافعي أخثرنا قال ( الربيع )أخثرنا بيد يدا بكيل الاكيلأ لا قال برذْ وهذه 
؟تعلم لر أو ارغر مكيلة علمتح ان فقلتح بامحر ياع ابخل ف الممر قال '١ ازابنة ُا لعهناء قال انه جرج 

)قالمجرابنة ذللئ، والرطبح امحر مواء قال ; أذاإرط_إ لعيناء إنسان فقال جرج ابن قال نعم ت قال 
٦٣



عقدتu تظركل أن الزابة وماع قال سا قل ي ام الرايا j إلا مول و:لأوا الغاض( 
ال، جزافا منه بثيء كيله يرف ثيء فته بجون فلا ربا يد يدا بمص عل بعضه ش الفضل مما يعه 

فإذايد يدا بوزن وزنا بكل إلأكلأ ياحدْ أل عله بجرم لأنه وذللث بمزاف منه جزاف ولا يمز<كاه 
أكزأحدهما يكون أن بد فلا بمكيل جزافا كان إذا وكيلك الكتل ى تويا بإ بمزاف جزافا كال 

علعقد U فكل بوزن أووزنا بكل إلأكٍلأ بكونا لا أن الأصل يموزلأن لا عدنا لها محرم وذلك 
السمكان مواء فكانا تكايلا م جنه من تمحزاف جزافا أو بكيل جز ولوتبابما )فال( مفّوخ هذا 

الطعامنهدين تكايلا أن عل يعها عقدا ولو )قال( بكتل كيل أنه معلوم غني عفد لأنه مفرحا 
أنأحدهما قولان ففي٠ا متفاصلن وإزكانا جاز منويين فكانا فتكايلاه بمكيال مكيالأ باعياما جميعا 
أوردأحدء له محل لا لأنه  ٠١١له يلمر فلم قيء كيل بيم لأنه البيم رد ز الخيار صرته نقصت للذي 
وّردامجمؤخ فالبع حلال وبعضه حرام بعضه شء عل وفم لأنه ممؤخ الع ال الثا؛ى والقول الح 
بعضهزيادة ى ربا لا مما نقص فا الخيار له يكون إمما بقياس ليس صعيف حكيت الدى والقول اقول 
فكيفالعقدة ٠^٥ بملك أن محرُا البعض فوجد الكل عل البع انعقد ففد الربا فيه ُا قاما بعض عل 

لخميعهاجاٌع ازابنة مءن وصفت ومجا )قال( ؟ حرام وما بيعة بعض ياحذ أن ز الخيار له يكون 
فهذاأقل أو أكر أو ل غنلة ماثة بتمر ممر صاع مجاتة ُنك أبتاع أن تفريعها وٌن •ا تفريعها ر كاف 

الممرا منك أزآحذ ذلك وس جنه مءت بكيل وجزاف بتم رطب أنه احدهما وجهن من مفرخ 
بعضعل بعضه ش الفضل محرم أنه الأصل لأن كلها أعرف لا ممر يمحرة أو ممر بصاع كيله أعرف 

بعضعل بعضه ز الفضل ش ما وكل الحنطة ز هذا وهكذا إ ل فا ) بيد يدا بمثل عتاؤُ إلا يبح لر وأنه 
جزافصنفه بغر صنف أو حغلة بصرة ممر صرة أو ; كيلا محقبوصة بمنطة نحل ممر فاما ( ل قا ) با الر 

فامل)فال( باس فلا يد يدا بعض عل بعضه و بالفضل بأس لا مما يد يدا يمزاف أوكيل بكتل 
عشرينعل زادت فان صاعا بعشرين الصرة هذه لك أصمن له ممر صرة وعنده للرجل يقول الرجل 
الفهذا لك صاعا عشرين إممام فعل عشرين  JAنقصت وإن للي فهي عشّيءن فازكانت فل صاعا 

سولثسءب أشه والقار ؛الخاطرة وهذا هذا قبل وصفت الذي بالباطاب المال أكل س أنه قبل س بجل 
سوهوكاف ■، جاعه وهذا )قال( بجوازه لا وصفت محا إلا المزابنة ليس بل بالمزاية معي 

فاانحمؤع هذا بهليخك أو قثاءك عد للمرجل الرجل يقول أن فأما وصفت مجا تفريعه وس > تفريعه 
•قدركذا عل أوصراويلأت قلانص هذا ثوبك أقطع أو فل زاد ومحا مثاه مائة ممام فعل مائة س نقم 

مجدعل زاد فا هذه حنطتك اطحن أو فل زاد وما فعل مراويل أو قلنوة وكذا كذا س . نقص فا 
عنمحارة هو لا i بالباطل المال أكل أنه س ومحرم للمزابنة محالف فهذاكله فحل نقص وما فل دقيق 

إياهاءهأاه هوثيء ولا محمد او فيه فيوجر يعرفه وهو المعطى المال مجالك اعطاْ هوثى، ولا . تراض 
قالالر وجوه هوس الذي غيره دون فيه المادون الوجه مءن حر وجه عل ولا محنه خذها فا منفعة عل 
شجرةش أو الأرض موضوعا ذلك كان طابت قد فرمكةكلاهما بثمر أو عنبة بثمر نخلا بثمر بأس ولا 
فانيد يدا وكان حالا بعض عل بعضه ز محل الفضل وكان حالفه إذا بالأرض موضوعا بعضه او 

الناخمن  LiaA،-العبارة ى ولعل بأيدينا الى •، بالأصول كذا ■ الح رد أو أحده له بجل لا لأنه ؛ ؛وله )١( 
.مصححه ه ا ٠ فحرره 



ممريبح أن اس لا وكيلك ( تال ) البيع مد ينقابضا أن تل البع بعد أوتفرقا مد ابيثة دخلت 
أوالأرص ش مصؤخ بمرّك رأسها ئ نحلة ئر أويع رأسها ز فرسلي سجرة بثمر رأسها ف نحلة 
يداصف بض الثى، نح أن وماعف )قال( جزافاالأرض j مصؤع بفرسك الأرض ش رطا يع 

يدايوزن وزنا بكل ممثل'كيلأ *ثلأ إلا بمل لر واحدة بصقت كان ويا الئافص، قال ر شئت بدين 
ثال) خاصة الرايا إلا يرطبا يس رطبا ولا يابس رطبا منه ولا؛^٤ يتفابقا حى رلأيتغرقان بيد 

بعضعل بعضه ى الفضل فى الر؛ا فيه الدى »ن نيئا صففة ق يدخل أن نحون لا وكيلك ( الفافهم 
المرمن الحنطة وع أوجزافا مكيلة حنهلة  ijyiJأوجزافا *كتلة ممر صرة يشترى أن ذلك ومن بيد يدا 

أمانل ُن ُعروفة غتر امحر وحمة بتمر وممر حتهلة عل نفع الحنطة ز الصمقة أن وذلك أوك؛بر قليل 
.؛ ١١بكل نحوزإلأ،عاوطَكلأ وامحربامحرلأ مجا والخقلة مجا تكون إمما 

الهاكهةبع وفت ات 

يوكلأن اكجر ممر مءن يوكل مجا جبُ بع وفك الند رحمه ( الث١ءهم )قال قال الربع( )أجرنا 
برحل مكيا فاذاكان لبعض بعضه الخل ممر أولهكمقار؛ة قارب قد اخرم ويكون الثيء وله لن 

شيءقى إلا منه ئى، ش يخالفه لا الأصلكالخل الثابت منه والثجر واحدة مرة فيه الخارجة ممرنه 
فبلغالواحد الئيء منه طاب إذا وغبره والوز والأترج والمرجل الكرى أوله طاب إذا ياع سأذكره 

م؛٥؟^الثوم الشء منه ينبتا البلدان بعفري ى المح، ان بلغي وقد قال كلها تلك ممرنه يعِا ينضح ان 
منموصعه وى بعضه يلغ حش والخربز والقثاء مرارا ذللث بكون حى ؛*د الثيء محنه ينبتا م الأيام 
فيهيخرج لر ما يم ول؛ فيه يخرج ما مم يتفرق الشجر فكان ثيء فيه بمرج إ ما والخربز القثاء شجر 

ارمش^ريهكله خذ فيا معلوم غبر البيع فيصبر المبع بغثر ُنه البيع لاختلاط بيعه خز لر يعرهما لا فازكان 
الباثعيثاء أن إلا اخر موصع و ( محال ) مفؤخ فاليع هكدا وهو بيع فان يثر م مما حمل ما 

وصفتما مثل ى والخربز القتاء محن فينغلر قال وزاده حقه آعيناه قد فتكون باع ما عل زاد محا يلم ان 
خرجصغاره لتلاحق شجره ى ترك فإذا شجره جميع ز منه الشء يخرج ببلد فإزكان البن من 
خرجما يدخل ولر اولا حرج ما جاز مميزه اسمملبم إن البن ل وصفتا كا كان محنه قيء شجره ُرن 

نحلالم هدا من ممره يم حا وإن قال وصفت مما اليم فيه نحز نر مميثزه يستطع د وإن البيع ز يعده 
الحجةما ; قاتل قال فان نحال بعدها نأى اش ممرِرا تباع أن محل لر غبره أو حربز أو قثاء أو عنب أو 
بعءن ونس الغرر يع عن وس الص بع م وسلم عله اش صل اش رسول ئا قلنا ؟ لك ذز 

انصرناقال اربح( )انصرنا هدا جميع ز اوى بحد محلق لر ممرة بع كان صلاحه يبدو حى امحر 
فإذاقال ٠ معاومجة الخل بع عن الزبر ابن نأجت قال جابر عرن عمرو عن محميان اخبرنا قال الشافعي 

نايقد العاهة لأن صفرة فيه تر ب شديدا بلحا وام الخل بيم عن يسلم علبه الند صل اُذٌ رسول "س 

ُثلثبمس امحرى كتله مز الهلعام والزابنة النافي قال وفيه الزابنة باب الصلح قبل وترجم )١( 
هومثلاويس فيه حبر فلا بمهولأ واذاكان ممثل مثلا إلا هذا عن نس قد وطم مله اش صل الني لأن الكل محهوو 

•اه بالربا تملق مائل ذلك بعد ذكر م بوزن. وزنا ولا بكيل ولاكيلأ ممثل 

٦٠الأممْج*ا_ 







لهيكن لر ؤلوكرحا ( تال ) فامدأ وممته الماد »ن »اااالا فت4 ين بما ثرجع يثرل بأن أخذه إلأكا 
انابتع يشاء ان إلا الفضل ذللث كان  ١٠وفاسدا صحيحا تيمته ن  ١٠بنقصان عليه ورج" ندما 

ليسصحيحا مبه ُن محنمه إليه يصير أن عل يقدر كان قد لأنه ارئن عليه ويرد . مكسورا ياحذه 
؛اإلداة؛نيعرف فلا الدود  ١٠فاصحيحا ه طللا رمحه إليه يمل وإنما شه من طممه إل يمل كالخوزلا 

ينمجا بفضل الرجؤخ الثاى القول وى ٠ رده الأول القول ش له كان الدود ووجد كره فإذا 
معنده وند وتمر صمر حى فحسه والخرير القتاء ر رطا نيتا هدا من أشرى ولو . القيمتن 

ملفالبمول الزى عند مجثله محدث ء ثى مجن فاده فازكان فيه دودكان أو بمرارة فاصدا وجده 
الييضنوفساد فاصدا محده م زمجانا الرجل عند يقم البيغس مثل وذللث بمينه ثآ فساده ى ١^^ 

•اعم تحال والد • بمدث 

مغلهش العيح ؛ع ه ١٠٠٠

اشصل الته رمول أن أنس عن حديثا كا روى مجعيد بن عل إن للغافص قلت قال إلربح أّمدنا 
فكانبه قلنا الحديث ثت إن ; الثافص فقال ، ابيض إذا صنيله ى القمح بح اجاز وم عليه 

زاشح وبيع ٠ الخرر بيع عن مى وّلم عليه اش صل الني لأن الخام، من نتخرجا الخاص 
بعضفوق بعضها المبرة بح وكدللد ، يرى لا والاصاس الدار بيع ركدللث يرى، لا غررلأنه 'سغله 
بعمحيز وكذللث عام مجن متخرجا خاصا هذا فكان وصلم عليه الد صل الني أجازه ذللثكا أجزنا 

والمبرة.الدار بح اجزنا ّؤا الحدث ثت إن ابيض إذا مغله ى المح 

والقرطالقهب بع باب 

ىقال عهناء.أنه عن جريج ان عن ّالم بن معيد أ-محرنا قال الثافص أتمرتا قال ( الربح رأخثرنا 
جزةإلا القرط يباع ان محوز لا ، نقول وب١دا الغاض( )1ال صرمجة آوقال جزة إلا يباع لا الضب 
ممكنهما قدر مجن أكز مدة ُوخره فلا ابتياعه عند جزازه ز صاحبه ؤيآخد الخزان بلئ عند واحدة 
فكانأو-مرذك أويغلط لبلول أيامجا يدعه أن عل 'ابما ائزاه فان الغاض( )1ال يومجه مجن فيه جزازه 

للمشزى.النياهر وفرعه للبام أصله لأن مجفؤخ والشراء ، الشراء ز تمر فلا الأيام تللئ، ى يزيد 
فث٠الكهكتالبع صفقان عليه يقع ب ثى. صه المغزى مجال ال ابتع مجال مجن محخرج بملول كان فإن 
ولابعن يرى لا محهولأء سيئا منه اعهليته منه يع ب ما ازتع من يثزواحذت لر مجا المغزى اعهليت قد 

فركهليقهلعه اثتراه ولو رقال( وجوه من فتفسد للمشزى مما فيه للباتع مجا يتميز ولا بصفة يضبط 
لمايدعه أن ابيم أصل ش شرط مجا عل إذاكان مسوحا البح مجثلهاكان ل بملول مدة ممكن له وسلخه 

لهانبال إن اما له وشرط جزافا حنهلة اشترى لو ي ، يتمتز لا كا ؛*، ٧١مجال مجن به احتلط مما وصمتا 
الاشترى مجا لأن فثأا البيع انفسح يبعها ب لياتع حتهلة عبيا فامالتج البيع ى داخلة فهي حغلة علها 

قدكانشيء باتع هداكله يشتروهوى لر مجا وممغ اشترى مجا يشتربطي لر ما قدره يعرنأ ولا يتميز 



المما البح وهذا لر يكن لر وإن ، البع ى يحل إزكان أته عل غترمفون يكن ل؛ وثيء 
اونبتينت لر ء1ن يكذا أرصي ز نبت إن ثيثا أييعلث لوقال رجلا لأن مائه ش السلمون يختلف 

يأتب وإن بكيا نحارزى من جاء؛ى إن نبأ أيعلث قال لو وكذلك ، مسوحا عنك الممن لنمك قليلا 
'كانأقلى يمكنه وقفه أياما شرط يمر وتنكه وصفت لواشتراهكا ولكنه رقال( الممن لزمك 

ياعهإذار يكون )قال(كا الح أوضض ممن بلا له الذي الغفل له يدع أن ز بالخيار منه المنرى 
يرداو حنهلته ى زاد ومجا باعه ما يسلم ان ى بالخيار فالباتحي ، له حنط* عالها نماك ١٠حزافا حنْل؛ن 
يديقى تتلفه افة فيه القصب قاصاب البع فيه افدت وما )قال( يبم لر بما باع  ١٠لاحتلاط الح 

لثاتحهوالنبع ننمته  ١٠ضان الشرى فعل بنمه افة امحابته وما بممته ضانه المثري فعل الثرى 
ننمىإن ننمه وضان تلف إن وضانه أحذه مما أوحرأ أحذه يردءكأ أن فاصدا مشترشراء وعلكل 
• ٠١ض•'لكل 

لموصدله الزاجم، ذ ولمس بالمب والرد المراة باب )١( 

الخيارإكون لا حط أيى م حش a العراض اخلاز ركاب انمب و الأخلاق باب ز ذلك غن 
ثلاثةالطريرن فهوبختض محملة ثاة ؛؛-^^ ٠١ص ا يقول وصر عليه اش صل إش رّّول عن بلخا ٠ ايام تلاثة بوق 
اشصل اش رسول شرط ئا اش رحمه الفافس( )قال فعيرا[ من صاعا أو كر من صاعا ععها ورد ردها شاء إن أيام 
ماخيارثلاث صعد ين لخيان جعل أنه ؤسملم عليه الد صل عنه وروى اليم يعد ■ل؛م خيارثلاثة الصراة ز وسلم عيه 
ومحرعليه اش صل اش رصول نبماوزه ب إذ نجاوزه ونأ الخيار ّن وّام عليه اش اش"صل رسول به أر  ١٠٠إل اتيا ابماع 

وىوليلة يوم ى حلبة أول بعد تصرييا ترف ند المصراة أن ثبل من لغايته يكون'كا-لخد أن يشبه به اره أن ودلك 
أمايعلم حتى الخيار له يقال أن أشبه التصرية عتب اصمانة لتعلم هو إنما غاوكاان'للخيار ، فيها يشك لا حتى يومتن 

نمر.أو ذلك طال ومحت بلا علمه إذا العيب ض الخيار له يكون كا ٠ تحر أو ذلك طال عصراة 
ممحاصاما نيا جارية اثزى وإذا الد رحمه القالي( )قال الخرامحثن اختلاف من العتب باب ى ذلك ون 

بهأخدها الق الخان ممثل ردها وإمما ، شما ينقصها لا الوطء لأن ردما له كان الباتحر عند ءتبكان عل مضا ظهر 
خدمةمن علته صررا أقل الوطء الخدمةكدلككان ورأينا بالضان الخراج وسلم عيه الد صل الد ر؛ّول تحي وإذا 

له؛ك•ن ل اقتضها فان ٠ خكدلك يقتضها ول؛ الفرج دون فا فاصاما بكرا وإزكاث ٠ بالفإن أردته لو خراج أو 
٠نانمة يأخذها أن عليه خون يكن ئإ ي •٠ ناقة يردها أن ؛بموز بلا المدرة بذهاب نقصها محي انه قبل من ردها 

فلامجعسة بحسها أن الشزى يشاء أن إلا W ما أعطى الذي امحن أصل مان له دلس الذي العتب قصها مما ويرجع 
)ثالالقول هذا خلاف قال أنه ملخا واحد ولا ٠ عل عن ولا ٠ عمر عن نيت نعلمه ولا ٠ العتب ُان بشيء ثرّجع 

الحكمى مواء ، يعلمه ب أو الباثع علمه بعتب ما له دلس قد ايارية إرجل اشترى وإذا ت اش رحمه ( ايئافم 
لهيكن ب له دلس الذي  ٠٣^٠١١عل اطلع م عيب المشترى عند ما حدث فان ع^لارث إزكان التدليس ز ام والاثع 

لأنالعيوب باقل يرد أن له فكان طزأ وإذاكان ٠ الرقتق عيوب أقل عنده ما حدث الذف العيب وإزكان ٠ ردها 
يعداياتء عل يرد أن له يكون ولا ٠ الباتع عل كان مجا مثل للبائع عليه ذمحزلك ء ينا أن إلا معيب ز يازمجه لا البيع 

اشرصول صنة مجعى وهذا ٠ مجلكه ش كان عتب وفته الهع يلزمه ن للباثع يكز'  ١٤كا ملكه ز حدث الذي العيب 
العيبانقصها مما يرجع أن عنده العيب خدث إذا ولئمثزى ٠ بالعيب العيد يرد أن شى أنه ز وٌّلم عليه الد صل 
١٢وتقوم م مجائة قيمما فيقال العيب مءل صالة الخارية تقوم ان لك صف  ١۶ا'بهورجوعه ٠ البائع له درب الدى 

علممنيا بعشر ارجم, له يقال م ن البيع م يومجئذ لأنه البائع مءن المشترى *قضها مء ونميا تسعون ^٦١ ٩٠فتقال المب 
،إلأان=؛بخمسة رمم بخسن اثزاها وإزكان ، بنانيه رجع بءانتن اشتراها "|فإإغ اوكئر قل ٠ ماكان كائنا البائع 







ورالقافي( )قال أمن الخالة هذه ى لأه 0 اش أومض أوأقلمي اكري لورب صامتا 
وكيلهأو انمراتى محضر حن الباغ له يكيله فلا سوقيه أن تبل اثمراى ناعه نمراي ر طعاعا باع 

باعوإن • بجز ل( قبضه آن نل ;عينه الهلعام ذلك باع م طعام ز سلف ور )ثال( ه لتفآسحتاله 
لوالشام ذلك لأن غيره ر يقضيه ان له لأن باس نلأ الشام ذلك ر يقضيه ان ونوى بمنة شاعا 

يسليهولا ه محبأن له الصفةكان عل زكان ولونفه ، مه يسليه أن له يكن لر المنة غم عل كان 
باعأو شام ش ملف ور )تال( محاعه الذي شامه صفة مثل يعطيه أن عليه كان ولوملك ، اياْ 

٠يقبض أن تبل شام يع لأنه محز ب لك أكتاله وتال باثعه ر اكتياله عند اكرى فأحضر ضاعا 
ريكتاله حن يرأ فلا كيلا باع لأنه محز ب حضرت الذي بالكيل وحده لنفى أكتاله ت فال فان 

ضأنه وملم عليه الد صل الني عن الحس روى وهكذا ، نمصانه وعليه زيادته له ليكون يشتريه 
باعور الثاهى( )قال نقصانه وعليه نيادته له فيكون  ٠١٠الصاعان فيه محرى حى الطلعام بيع عن 

بماريةجاري الرجل لع وإذا الرامحن( اختلاف يبدوصلاحها أن ارئارنل يع ترجمة ى ذللد )وعن 
اليعلأن جاريته ويأخد يردعا يقول حنيفةكان أيا يان عيأ نفس اق يالخارية احدهما وحد م ضا واحد كل ونص 

الرمقجمح ز *وبأ وكذللث ، صحيحة أ؛مما ويأخذ يردعا يقول لثل أبى ابن وكان يأخذ، و؛ه انتقض قد 
اشبابارثة أحدُعا وجد م ونقابقا محارية جارية رجل باع وإذا : اث  ٠٩٠الغاض( )لأل والعروض والخثوان 

ازكانتوهكذا والعروض، الحتوان جمح وهكذا ينأ،ا الع وانتقض ما باع الى الخاريت وأخذ ردعا محا قثض 
الختةيالخايية -ما الأحر الرجلن»وجد أحد يدي ى الخاؤية مجاتت ؤإن العروض، عن أوعرض دراهم حداهما إح 

بيعاالرجل اثرى وإذا ، دفع الذي امحن ويأخذ يردها دفعكا١ الذي امحن هى لأما التة الخارية قية واخذ ردها 
أنالثرى يكلف ولا لا أحضرالأُرأم يبال ولا المثري يخاصم يقول حنيفةكان أيا فان عيبآ به فوحد ؛اعرْ لغبرْ 

اليقول لتل أي ابن وكان ' ياخذ وبه بانمب رض قد الأم البائع قال إن باعا الثرى عل يرى ولا الآ٠ر بمفر 
ذلليبغم غانا ولوكان بالعنب رض ما فيحلف الأُر بمفر حى ابمب r، اش الملمة يرد أن الثرى يتهلح 
مناثري من ; يقول حنيفةكان أيا فان المال، ؛lJ^، -٢١ يتجر يلادا أزى مضارية مجال معه الرجل وكن-للد البلد، 

تهلعيلا يقول ليؤر أى اين وكان يالعيب، الأم رصا عل يتحالف ولا يرده أن زل4 عيبا ه فوحد شينا ذللي 
وإنالتاع، ير لر وإن يالعيب رض ما يالد فيحلف المال رب بمفر حتى ذللي عن شي؛ا يرد أن إلمضارب الثرى 

أنأونكلفه ذللث فى البائع أيخاصم عيبا الثرى يه فوحنو سلعة أو متاعا له فباع رجلا أعر رجلا أرأيت ، غائباكان 
وكذلك؟ وينه ينل خموعة ولا الأم بمفر أن يكلف ولا البائع هذا ز حممه أن ترى ألا V الهاع رب الأم بممر 

يكونِلهلا أم راه إذا الخيار للمثزى أكان يره وب عتاعا لواثري أرأيت ، يالبتء أعره •ثل فهو له فاثرى أِه إذا 
أنله كان أما فيه، ل حاجة لا فقال يقبضه أن قبل أعمى فوحده عبدا لواشتِى أرأيت V الأمر بمفر حى خار 
نالرجل الرجل لكل وإذا ت الذ رحمه الفاض( )قال الأم بمفر ولا يرده أن له بل الأم;، بمفر حى حذا يرده 

ربدون ذلأث رد ان اه ص[كان  ١٠٢فوجد ّ به ^١^ ه ن دم أو ^ بأو ثزىل،ثة 
JlU  بمافباش أن عله وض اكزى لأنه U رب رصjai  الأ، ^ل رب اذزى ما س مقام ينوم أ;ه وذلك
إرءه فحا:ى ب اذزى واو ;١ اف ^٠< ابتاع ما •خيار له ض لر !يرى أرض.L ءا ^ ١١٠لوالمال رب أن رى 

دوناداغ ءل لل٠ثرى اداءة تكون وكذللد مه اك,ِى عر لا \فؤذ عر ا،لال لرب  ujtؤكا:ت ى يتقص 
•المن عل لا ه علعل حلف المال رب رصا المثري عل البانع ادر فان المال، رب 

إلاأبوجمنة وقال > الشاض وطيه سه قبل البيع بيع يمح لا أنه وأفاد . اكِى وصاع صاع أى )١( 
•سحه كته ■ ومحْ الناوي ز كذا ، الخر عملا؛غاا٠ر الطعام الغ u^، وَ ٠ العقار 
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منرصسثا محيام أى فقال محمع طام إل ماحه فجاء الطعام عله فحل علم عضمونا< طعاما 
لأنهغز ب بكيله إليه فدفعه له فاشراه طعاما رصي وإن ، له ذلك .كرهت فأوفتلث ائزيت مذا 

يردمأن يه رصاه يعد له وللمثمى ، جاز بعد له بمك١له لفه فمه وإن ، يمضه أن نل ناعه ايتاعه 
طعامعله حل ومن الغاض( )؛ال القص بعض يلزمه إمما الرصا أن وذلك صفه من يكن لر إن عليه 

متونا؛الفه وكلأ يكون لا أنه نل محن لفه به يشرى طعام ممن الطعام عله له الدى يعطى فلا 
ادبية بتوفيه ان فل يديه من فخرج طعاما اثرى ومن ، إليه يدفع حى غثرْ وليوكل مما فا قابضا 
من"شء عل إليه صار ممن أحد يبيعه فلا بتوفيه أن نل احر امالفه أو سالف من رحلا أوفضاه صدفة 
دسالفاض( لكله)؛ال الثرىكنض عن يخض صارإمما أنه يل من بتونه ض الخهات هدْ 
مامثل عل والتقى الثرى عل لا البيع عل وا؛ع فالبيع يمينه منه ثي؛ا وامتثى فباعه ممر بيده كان 
رقالالأول الملك عل يبيعه إمما يشره م لأنه صاحبه يبيعه أن بأس فلا ، فهل يبع لر ملكه ى كان 

تبايعاالذي مقامها من يتفرقا ان فبل ارقن الملف إل المسلف يدفم حتى اللف يملح ولا إ اكا٠هم 
لرهلك إن حاصة ممكيال يكون ولا عالمه يدرلئ عامة ممكيال معلوم بكيل السلف يكون وحى فيه 

يبتوىأجل إل إزكان معلوم أجل وإل ض جيد معلومة ويمنة عامةكيلك أوبوزن علمه يدرك 
محبامحديدآ ويكون حاصة أرض لا عامة أرض مثلها بخهليء لا أرض مجن ويكون معلوم صع مز 

١٠آنيا ولا حده عل يوةز1 لا لأنه الهلعام من يكون محا آجود يقول آن بجون ولا عامن أو؟لعام عام 
ولاحده عل يوقف فلا ويالقدم ويالوس بالغرق يكون الردى* فان حده عل يوقف لا لأنه يكون 
اناوإل حالا، كان احل إل بمنة ايلعام باع ان حل إذا ٠ واحلأ حالا الطام و بالك باس 
عنديبجز ل؛ بعض قبل بحفها معلومة احال إل طعام عل لتانر رجل ملف وإن ( قال ر بجل 
قيمةأكز القريب الأجل إل الدى الطعام أن قبل من متنزقة الأuن وتكون واحدا الأجل يكون حش 

،المتفرقة العروض ابتياع اجازعليه ما مثل عل غري أجازه وقد ، الثمي الأجل إل الدى لعلعام اس 
وهذامتفرق شء والعروض ، إجل إل وهدا نقد المتفرقة العروض لأن التفرقة للعروض محالف وهدا 

نرففرقا اجل اوإل حالا موصوفا مضمونا طعاما الرجلان ابتاع وإذا ( الفاض )قال واحد ثيء من 
موصوفاط؛اما الرجل اثري وإن ١لثا٠هم، )قال بدين دين هدا لأن مجفؤخ فالبيع اممن يقبض ان 

غيربعيما ارض طعام من مجته اثري ؤإذا ، باس فلا وبعده الخماد وقبل الحصاد عند مضمونا 
حيرفلا عليه مضمونا الأندر متهَمجن اشراه وإن إ رقال اورديثا جيدا يازى قد لأنه حرنه فلا موصوف 

يزيعأن ذل سنة إل الهلعام ى بالسلذا بأس ولا الفاض، نقال ^;0< أن قبل ملك قد لأنه ، فيه 
لأنالقرط فى ولا القمح الفدادين فى اللف ز حر ولا الفاض( )قال بعيه زيع فى يكن ب إذا 

صا-حج،بميل ان اللحام عليه الدى فاراد بجل طعام ز رجلا سلف وس الفاض( )قال يختلف ذلك 
انقبل اإ،طءام سع هونفس وهدا ، خيرنه فلا محنه ابتاعه بع س مثله طعام عليه له رجل عل اكلعام 
ثألكلر وان فيه أينا يديهكان ى هللئم فان الهلحام له يقبض وكيلا يجعله أن أراد إن ولكنه ، بجض 
أمالفهطعام عليه له رجل عل فأحاله فحل طعاما منه لوابتاع وكدللث، جازرقال( قضاء بجعله أن وأراد 

)لألءثرْ عل بملعام عليه الدى بالهلعام له منه يع والاحالة يم عليه له ماكان أمجل أن قبل مجن إياه 
فالقولالهلعام قبض وإذا ، أجل بجوزإل خلا بكيله الثرى فصدقه بكيل طعاما ابتاع وس الفاض( 

ؤبمواء، أوكثيرة قليلة أوزيادة قليلا أو نقصانا ذكر وإن مميته، مع القابض قول انملعام يل كز 
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اضةي وايلاح اص ى عن اش اب 

أبملكم الألار ز صحيحا عقاوكان أوكل إليه أذم U أصل تحال اش رحمه القاص( )1ال 
مدكانت لوأظهرت التيه اذاكانت النية يا وأكره الظامر بصحة وأجزته التبابمن بن بعاده ولا بمر<مة 
أنهيراه ثمن يبيعه أن باثعه عل ؛محرم ولا به يقتل أن عل البق يشترى أن لالرجل أكرم وكا ، التع 
جِاْثمن العنب يبع أن للرجل أكرم وعا ، الثح هذا عليه أفد ولا به يقتل لا *د لأنه فللما به يقتل 

،أبدا حمرأ يعله لا أن ممكن وناد ، حلالا باعه لأنه إياه باعه إذا البيع أمد ولا حمرا يعصره أنه 
عقدااعرأة رجل نكنمح ولو ، ايتعة نكاح أنمي يكا ، أبدا أحي'ا ؛ه ينل لا أن البق صاحب وز 

.الفاسد ابدآ؛العقد أنده إمما النكاح أفد ل؛ أوأكر أوأتل يو«ا إلا بمسكها لا أن وهوينوى صحيحا 

الخياري الة باب 

كان٠ يعد وما يوزن وما منه يكال ما جزافا الهلعامكله ببيع بأس ولا ; الد رحمه القافم، ر1ال 
رجمالربع( )تال راه إذا الخار فله عينه ير فلم وعاء ى كان إذا أنه إلا ، وعاء أوغتر عاء وى 

انعلبه يكون ولا يتلف فا لأنه بعينه العاتب الثيء بع ولا الرؤية حإر يع يموز ولا ت فقال الثاني 
اوحجراوربوة دكان عل مصبوبا وجده انتقل فا،ا ، الأرض عل جزافا إياه وإو؛اءه ، غيره يعطيه 

ارئارنمهل بشراء باس ولا ، رده ثاء وإن أحده ثاء إن الخيار فيه لالمئvرى يكون نقصا هذا كان 
الطعامى الخزاف أجزنا إذا يموز ولا ، الأحر النصف له للذي شريكا بنصفها المتزى ويكون جزافا 
وغروماشية رفيق من ثى، كل ى الخزاف يجوز ان إلا وملم عليه افه صل الد رسول لمنة نيئة 
غيرمجنم واحد ازكل فبل من بالعيب والرد راه إذا مجمم واحد كل ى الخيار للثرى ان إلا ، ذللث 

أنباس ولا رفال، مجثتبأا يكون أن واحدكاد صنف من إذاكان الهلعام مجن وا،لوزون واالك;ل الأحر 
كلالصرة هذه منك أ'؛تاع فال وإن ، بدينار إردب البرْكل هذْ جمح متلد أ؛ترع ت الرجل يقول 

الأنى قبل مجن فيه حتر فلا إرديا  ١٢٠٠أنقملث أن عل أو ، أرادب ثلاثة تزييني ان عل بدينار إردب 
رقالعلها هى زيدتكم الى والأرادب ، هومما ضسكم الذي الأريب فأعرف فدرها أدرىكم 
مجتلئ،اشرى ان عل ماكان ؛يعاكائنا ولا عددا ولا ولاكيلأ جزافا منك ا؛تاع ان حثيز ولا القافر( 

غيرأو ذلك كان مضمونا > غانا أو ذلك كان حاصرا بكيا i كذا تبيعي أن وعل ، بكذا مجدا 
بخمسندارا أبيعك أن عل ممائة عبدا منك اشرت إذا أنى ومجن بيعة ل بيعتين من وذلك ، مضمون 

العبدمن وحمته حمسون الدار ممن وكذلك ن الداريجهولة مجن الخمن مجن وحمته مجاثة العبد فتعن 
أوقل شيء مجته انتقص م ءامكياه قد وإزكان القاص( )؛ال معلوما إلا اُءن حيرز ولا ، بمهولة 
ؤلعامرجل عل له ومزكان ( القاص )؛ال جزافا بيعه له أكره فلا انتقص مجا مكيلة يعلم لا أنه كرإلأ 

اوذهب من يتفرقا ان تبل من نقابما إذا صنفه غير من ثيثا به ياحذ ان ياص فلا يع غير *ن حالا 
بهبأس فلا الهلعام بغير فأما حاصة الطعام مجن بثي، الأجل حلول قبل أجيزه ولا ٠ صنفه غير أو ورق 
أوأجود صنفه من بالطعام ياحذ أن باس فلا قرض ^ن طعام رجل عل له ومج'نكان القاص( )قاد 
بالعلعاميأحذ أن بأص لا وكذك ، القرض أصل ى شرطا يكن ولر نفا بذلك طابا إذا أومثله أردأ 



بهيأخذ أن بع عز لر يع من هذا ولوكان يتغرتأ أن مل مايفا أكرإذا اثنن؛راحل صنفه غير من غيره 
محرنل أو،أردأ اجود صنفه من يه يأخذ أن بأس فلا يقبص أن نل اسام يح لأته صنفه غير من 

موصوهطعامأ الرجل من يشرى الرجل ر اكايى( )قال نفأ بذلك طاب إذا ، أوبميم الأجل 
أوياعهإياه أسالفه يده ى صار فإذا الطعام نالئا يتقاضى أن مأمْ إياه يسلفه أن رجل نسأله فيحل 

أولاوإمماكان ابالت"أواني المص يعد أس ص ينه ؤكله؛أن إذاكازإمما باس.^١ فلا 
اوإياه اسلفه نقامحاه إذا انه له شرط ولوكان ده من العلعام ونص والبيع اللف منعه وله له وكيلا 
زيعله رجل إل جاء رجلا ولوأن فال( ) التقاضي ى مئله أجر له وكان ييعا ولا ملفا يكن ب إياه ياعه 
زأجرمئله له خيروكان هذا ذ يكن لر ملفا عل نكون أكتاله م ودرامه حصاده ولى : فقال فاثم 

لهتطئ ولو'كان يديه، من الطعام اخذ الهلعام واماحس، ويرمه حصده إن والدراص الخصال 
حلالكل ى والكثير هذا و القليل ومواء يأس، يذلك يكن لر إياه أملقه م والدراس يالحماد 

خيرنه،فلا اوأنقص أزيد أو منه خثرا عله فشرط طعاما رجلا أملق ومجن الثافص( )قال وحرام 
قيمته،فله مثل له يكن لر فإن ، أخذهيعينه العلعام أدرك فإن الهلحام، اململك إن أملقه ما مثل وله 

فلايقبوله هذا فتطؤع منه مرا اواعطاه متهلوعا منه خثرا فاعطاه ميتا هذا مجن يذكر لا إياه املفه وإن 
طعامارجلا أملق رجلا ولوأن الثافص( رقال ّلفه مثل فله منبمإ واحد يتطؤع لم وإن بذلك يأس 
ولورفال( فيه أملقه الذي البالي ش إياه يقبضه أن وعليه فامدا هذا اخركان يبالي إياه يقبضه أن عل 

زالطعام ذللث يحطه فنألأن طعاما له اّتإالاك اوكان الهلحام اخرفتقامحاه يبلد فلقيه يبلد إياه أّلفه 
الذيبالبلد ط٠ا٠الثا مثل طعاما منه فإفبصر مثت إن ويقال عليه، ذلك فليس فيه لفيه الذي البلد 

ر؛الالبلد ذلك ى الهلعام ذلك بقيعة الأن لك أخذناه مثت وإن فيه، إياه أوأملفته لك اّتالكه 
بجيرلم الهلعام له الذي البلدعامتغ بذلك طعاما بمُهلى أن إل دعا الطعام عليه الذي ولوأن ال؛ااهم( 

رقالمونة لحمله ماكان وهكذّاكل ، غيرهيثلد له مضمونا طعاما إليه يدفع أن عل العلعام له الذي 
١٠أزكل أنهمم أى غيرْ الغاصب؛بلد فيلقى ببلد يغميه العلعام ى القيمة له رأت وإمما الئاير( 
القيمةأعطيته عين ولا مثل يكزذلي لم يإن العين، أو المثل أعْليته أومثله بحينه فأدركه لرجل امملك 

ثبمصرفاقيه طعاط له اّءألأك إذا أنه حكت ظ،ا عدط والثل العن إذاكانت العن مقام تقوم لأيا" 
لهضمن الذي بالبلد مثله بملي أذ حقه أصل من لأن مثله بملعام له أفص لم بمصر فلقبه بمكة أو 

فكانالتوى عل الحمل فى وما مم،ا واحد كل عل وازيادة النقص من ذلك ى ل يالاميلأك 
إذاقيمته فأعطته له مثل لا أخذه عل وأحيره يه أقضى له مثل ولا عن لا أنه هذا الحكمر 

زالخواب كان يع من هذا ولوكان الثاض( )قال مجرحودا كان وإن بمثله له إلحكم آبعلل كنت 
ولا، هذا فيه له وصمن الذيخئمته البلد غير يبلد لفحه ولا أخذه عل ميا واحدا أحر لا أن ذلك 

أوفيقبضه ممضى أن عل وأجزه يقثص أن قبل الطعام بح يدخله ذللث أن قبل من القيمان له أجعل 
يدفعهحى حسبته وإلا الأجل ذلك' إل إليه دفعه فإن أجلا فيه وأؤجله اللي بذلك يقبضه مجن يوكل 

أحلاله ٌءى وإن يمه، أجلأ؛'أو''لأ المسلف له ٌءى حال كله اللف الئانص، )؛ال وكيله أوإل إليه 
 fمنه،يثرئه أن يثاء أن إلا أجلأض إل له يكن لم لأنه أخذه جيرعل الأجل قبل الملف إليه فعه د

صاحبهيدي ى بالحبس مجاكازيتغير وكل وهذا ، أجله نحل حنن أخذه عل بحر لم بح ولوكان؛ن 
الصفة،بغير فيصير الأجل محل عند الصفة عن فيتغير الأجل نحل نل إياه؛الصفة بمليه انه نل من 







أرقمبن زيد *ن باعتته يع عن ّالما ارأة ان عاثثة عن تروى الغر أى اعرأة أوحمت عاسة سمعت 
محاوشى اشرت عا يئس ت عاتثة فقالت ، نقدا ذللت، من ياتل منه اشرته م العطاء ال وكذا كذا 

أنالأ ومحل عله اقر صل الله ليمول مم أ؛ءلزرجهادْ قد وجل عز اش أن أرقم ين زيد أجرى ' ايتحت 
غيرأجل لأنه ااعاا،لاء ال بيعا عبيا عاين عما ثابتا هذا لوكان عاتثة كون قد ا الئا،ص ر؛لأل يتوب 

ولواحتالف، أجل إل باعته وقل بنقد منه اثزت ما ءااثإا عابت أما لا ، تحيزه لا مما وهذا ، ^، ٠٠
بخلأفهكانبضهم وقال نيتا فيه بعضهم فقال ثيء ى وملمم عليه اممه صل الم أصحاب بعمى 
هذاوجه ، ارقم ين زيد القياص معه والدي ٠ القياص معه الذي بقول ناحذ أنا إليه تذهب ما أصل 

فلوأن. متله يبتلع ولا • حلألأ يراه ما إلا يبح لا أرقم بن زبر أن معر عانثة عل مثله نشت لا أنا 
قالفان ، نيتا عمله من بمبط الق أن تزعم إ حلالا وهويراه محرما نحن نراه ا؛تاعه أو شيئا باع رجلا 

فانV تاما ارئن عليه -٦١ ثت قد ألممر الأول البيعة أرأيت قلت V زيد قول مجم القياس أينر فن قاتل 
بنقد JUيع أن عليه أفحرام ; قياب لا : قال فان ؟ الأول أهي الثاتيأن المط أفرأيت ; قيل . ل قال 

كاما; ذال فإن V منه حرمه فن : قيل • غيره من ياعه إذا لا. : قال فإن ؟ اجل إل اشتراه وإزكان 
يعلآ كائن، هر ض ألا كان قك; إذا قيل مدا، ت اقل دأ شبثأ اشترى أو المنمة إليه رجعن 

كاتتنأو بمائة واشتراها دينا دينار بمائة باعها فكان نحالها المسالة لوكانن أرأيت ٠ محنك يقبله أن لأحل 
منهيشترى أن له محوز لا لأنه ههنا أو م أحعلأتكان كون أن بد فلا I قيل، جاثز، • قال قان ؟ نقدأ 
أنينبض كان فهكذا قيلر لعة، المنه اشترت إمما ت قلن، فان ، نقدادينار بماتى دينا يبار ماثة 

الملعةزد ألمس لوانتقمن، الاحرة؛النقد البيعة أرأبنؤ • هويكاتن ليس تقولكان،ئا ولا أولا تقول 
ممةهوأقل قلنا ٠ اممته إنما ت قلتؤ فان V البيعة طلته غيرِ بيعة هذه أن خمب ص ثابتاكإ الدين ويكون 

البيمأحل، وجل عز اش لأن ، له اش أحل، مجا عليه تحرم م حملآ إزكان عليه مكن فلا ا منلئ، مجاله عقر 
غثرهمم وروى ، واحد غثي ص الطاء إل اني، إجازة روى وقد ؛ يريا ولص يع وهذا الريا وحرم 

اوموقوتة بايام معلومة الاجال وإنما ٠ ويتقدم يتاحر قد العطاء لأن إليه يباع لا ان احترنا وإنما حلاقه، 
،والخح« للناس مواقبتؤ هى قاٍ، الأهلة ءن »يالؤنللمه وجل، عز اش قال . القرآن ن، وأصلها اهلة 
وقت،فقد ٠ أحر* أيام من فعده ١١ت دجل عز وقال ، '٠ معدودات أيام ى اش واذكروا  ١١ت تعال وقال 

ناحروليس ويتندم الزمان يتأحر وقد وتعال، نارك ما؛بته من العْناء وليس بالعيه وقت كا ؛الأهلة 
باسفلا أجل إل امحن }كان شفها المنحة ؤ الرحاِمن الرجل ^ ٧٠١فإذا ، يوم أكرمن أبدأ الأهلأ 

من،عرمحن أو كذلك بدين أو به اشتراها مما أكر أو أقل، بنقد غيره ومن منه انتراها الذي مجن عها يبتا أن 
أنهزى ألا ، بيل بالأول الببعة من الثانية اإب;ارة وليت ، يساوى أن شا، ما العرض ماثى العروض 

أوبأقل بثعه غير شاء ممن يبعها أو يعتقها أو حما أو ميما أن أمة إزكاث الأول البيعة للمشتري كان 
وهذا؟ أحد يتوهم وكيف ؟ اشتراها الذي عل، حرمها فن، هكذا فإذاكان ؟ نسيئة به اشتراها مما أكر 

جازإن وكثف المتأحرة لالدن١ن^ر كنا هذاكان أن V التاحرة بالدنانم لا لها بشمن جديدا ملكا نملكها إنما 
الدنانيرمثل والشروب٠كله المأكول الثاض( )قال ؟ لواشزاu أحد محوزعل لا ياعها الذي عل هذا 

إزكان، بيد يدا بمثل مثلا الأ يصلح فلا ٠ بمنفه صنفا منه بعنط وإذا شيء ف يختلفان لا والدراهم 
تملحولا ٠ يوزن وزنا بيد يدا يالدنانترإلأ اادنانئر تملح لا ي ، فوزن وزنا وإزكان ، فكثل كيلا 
يثةنفته حير ولا بيد يدا بعض عل بعضه ش يالفضل ياص فلا منه الصنفان احتلم، وإذا يكيل كيلا 





مأكولهأن نل من يه اس فلا اختلف يإذا ، وزنآ ولا ولاكيلأ عددأ يعص بعضه ى خثر فلا داخله 
ماكولهفإذاكرفخرج ، بمجهول محهولأ إلا أبدا يكون فلا والخفة الثقل ى يختلف محشره وأن مغيب 

خونولا ٠ فوزنا وزنا كان وإن فكٍلأ وإنكانكٍلأ ، بمثل »ئلأ يي يدا يعص بعضه ى بأس فلا 
انتسوإذا ، ننقص يس نفد رطا كان إذا انه محل من ولاكيلأ وزنا ولا عددا يحص يعفه الخز 
الريع(أخثرنا ) الكتل إل الوزن نحيل لا لأنا وزنا فيه خثر فلا الكيل وأصله يكنال أن يستطاع فلا يسه 
ثبملمعليه اش صل الني عهد عل وزن ما فكل والكيل؛الخجاز، الوزن وأصله الغاض( )قال فال 

)قالالأصل إل رد ذللث يخالف مما منه الناس أحدث وما ، الكيل فاصله ماكيل وكل الوزن فأصله 
نه،أجل لا لأنه بالح ياص محلا فممابقا يالحمملة أوالخل الخلة ممر الرجل ابماع وإذا الغاض( 

الومحنه ينه المشرى حل إذا نفا الخزاف نص أعد نضاكا النخل رؤوس ش المص أعد وإ؛ى 
اشميتهولوأنى له فابص لأي عل كان ولوأصيب نل من ف١لارلئ أنا تركته فان باس فلا دونه حائل 

،أجل إل بالطعام العلعام اشتريت إمما لأتى خيرنه يلأ ذلك مجن أم أو غد إل أقضه لا أن عل 
يأىقد لأنه غد أوبعد غد ى أنفه أن عل  ١٢٦-اشريه أن يصلح لا والفضة باليب، اشنراوه و،رجا 

فهوماءماء الضروب ى لأن الضروب باللن الحليب اللثن ى خير ولا ، يوجد فلا غد اوبعد غد 
نفسمؤمن منهثيء أحرج فد لأنه زده يخرج ل( بمن بجز ل( ز؛دْ فأحرج ماء فه يكن للولي ٠ ولن 

مجنيكيل كلأ صفوه يخرج نإ بتمر صفوه وآخرج عمر قد ممر ز خثر لا وكدللئا ، ومنفعته جده 
يجوزولا القاض( رقال به باس فلا خلقته عن يغير ب وإذا ، ه نفمجن ثى، مجه أخرج قد أنه نل 

ماءنه خلط قد بثي، ماء مجنه ثيء ى خلعي يموزإذا ولا يد يدا بكيل ممثلكلأ مثلا إلا باللن اللن 
الغمبمن الغم لن نجوز ، محتلفة والألمان ، بمهول بمن ولن ماء لأنه ماء قه يخلط لر ء بثي ولا 

،منه الوحش القر لن وليس والعراب الخواميس بمن القر ولن ، محنه الفلبا. لن وليس والعز الضان 
والأبل. صنف والقر ، صنف الغم ؛ صنف هذا وكل ، والبخت العراب الإبل بمن الإبل لن ويجوز 
انميهويموز ، يثة نيموز ولا يد يدا متفاصلأ يعص بعضه فيجوز صا-حبه غير صنف وكل • صنف 

،سيتة نحوز ولا ، يد يدا بعص عل بعضها ى الفضل محوز محالفة لحومه وكيلك متفاصلأ بوحشيه 
صنفمن ثيء ملما فاذاكان ا يابس ، وياص ، برطب ورطب ٠ اختلم، إذا يابس ومحوزرطب 

بمهفابمي محس إذا وجاز ، محابس رُلب ولا برطب رطب يمز لي غم بلحم غم لحم مثل واحد 
ولا■، زبد بمدى لن ومد زبد مد ز خثر ولا القاض( )محال اللن مثل والمن ، وزنا يعص بعضه 

قاف) بأس به بكون فلا والحن الين يختلف أن إلا ٠ جن اللبن مجن يكون قد لأنه ت بمن حن خثرز 
بوإذا ، سمن ولا اللبن و زبد لا لأنه وسمن بزبد محاع بان باص فلا اللبن زبد اخرج وإذا الثاض( 

صنفمن إذاكان يد يدا ممثل مثلا إلا الزيت ز خثر ولا زبد، ولا بممن فيه خير فلا زبده يخرج 
باصولا ، يئة نفيه خير ولا يد يدا بعض عل بعضه ى بالفضل بأس فلا اخلف فإذا . واحد 
العنبخل نر خثر ولا ( الثافص نقال ،تفاضلا بالثيرق الفجل وزين ٠ الفجل بزيت الزيتون بزيت 
فلا، محتلفة أصوله لأن ، القصب وخل ، امحر بخل العنب بخل باس ولا ٠ مواء إلا العنب بخل 
الزمحبوحل امحر خل مثل إلا؛الماء إله يوصل لا خل وإذاكان بعص. عل بعضه فى بالفضل باس 

يكرلا الذي والبيذ ، الإلف إذا به باص ولا • ويقل يكر الماء أن نل من ببعفر بعضه فيه خير فلا 
إن^١١ خثر ولا بيد بدا ناع؛ااين حتن بما لبن لا الي الحة بالثاة أس و'.■^ ( الفاض )قال الخل مثل 

٨١الأمما"ح'ا— 



ال«ذاوحت وإزكانت ترف لا الوصؤع الين ر حصة منيا الذي للن لأن اللن ناع حن لن ما كان 
أجلإل بمن ما لن لا قاممة :١١ باس ولا أجل إل بمن مذبوحة حيرمها دلا لجن حا باس فلا ذأا لن 
إلطبمامشئت باى الحيوان أصناف من حمت مما باس فلا الطعام غير الح؛وان ولأن بميام عرض لأنه 

)قالاجل إل بالهلعام للذبح يالثاة باس ولا ربا قه مما ولا الطعام من ليس الحيوان لأن احل 
بالطعامالعرض بمزلأ حيتذ ا:اا فيل س ، مالن لا الثاة إذاكانت إللن باس؛الثاة ولا الغاض( 

والورقبالذهب الذم^ بمنزلة فهو والصبر الأهل؛إج حم به وتداووا ادم بمو آكله ما واإل١كولكل 
أحلوال بيد يدا متفاصلأ ببعض يعصه باس فلا الهائم وأكلته ادم بنو ياكله لم • ١٠وكل بالذهب 

فيه،نحون ما فيه نحون ، سواء بالورق الذهب بمنزلة احتلمن إذا بالطعام والهلعام الثانصا نقال معلوم 
متفاصلأيعص يعضها باس فلا الحيتان احاص احتلهن وإذا الغاض( ل ١٤فيه)نحرم ما فيه ومحرم 

كزعل دلا؛الا;س واتجؤخ بابالح الْلرى اللحم حيرى ولا اجناسها احتلهن الهلترإذا لخم وكذلك 
عنغفيجوز احناسها نحتلعف أوحى يابى يكؤنا حتى يالطرى اليابس ولا بالهلرى العلرى محوز ولا حال 
متفاصلأالخام بمحم ابمام محوزلحم فلا الخام مجن ابام ان زعم ومن الربع( )فال حالك؛ملكان كل 

نقالمجتفاصلأ به باس فلا ءيرِابام، من وإزكان يه، الهي إذا ممثل، يدمثلا ولامحوزإلأيدا 
الئا؛س(رقال صنفه غير س أو صنمه س كان حال، كل عل بالحيوان اللحم ياع ولا القانر( 

بععن نس ومل عله الله صل الله رمول ان اب بن معد عن املم بن زيد عن مالك احرتا 
الدينةفدمت فال بزة أبى ين القاسم عن حربح ابن عن مسلم أحيينا القاهر( )قال باللحم الخيوان 

رجلل فقال جزءا ملها ابتاع ان فارين بعاق ملها حزء اجزاءكل فجزتت جزرت فد جزورا فوجئت 
الرجلذلك عن فاك بمت م ياع أن نس وملم عليه اش صل اش رمول إن ت اللينة أهل من 

بكرأنحا عن عباس ابن عن اكوأمجة مجول صالح عن بحى أم ابن أحثرنا فال حثرأ ى فابحرت 
رقاليوكل أولا لحمه ينكل الحيوان سواءكان الغاض( )؛ال باللحم الحيوان بع أنهكرْ الخديق 

سلفتما دفعت إذا اللحم ز بالسلف باس ولا يختلف لر او واؤلخيوان اللحم احتلهن سواء الغافر( 
منركن فان فيه، والأجل والوضع هووالسانة ما اللحم وتسمى سينا اللحم من تاحذ ان نل فيه 

اخذأن ثاء م واحدا فيه الأجل فاذاكان واحدا إلا فته الأجل يكون أن ى خثر ولا نحز م ثيأ هذا 
صانلحم مكان ياخذ أن ى خير ولا الغافر( رفال ترك برك أن ثاء وإن أخذه يوم ركل مي؛ا منه 
ىالسلف ر خير ولا الغاض( نقال يستور أن نل الهلعام، بع ذس لأن بقر، لحم حل فئ 

والغلفلالرنة ى فتتاين محتلهن خلقما وان ذئ عل للجلود يوفهن لا انه نل من الحلول ى ولا الرؤؤس 
نفطولا وزن عل تستوي لا لأما الرءوس ى الملف محوز ولا ، وزن ولا كز ض ستوى لا وان١١ 

ولاالغاض( )قال يد بدأ إلا تشرى أن محوز ولا بالمفة، العروفة الحيوانات تحوز فتجوزكا بممة 
المى ُالحنان س وجنس وكر صغر س وصفة بوزن صهل إن الحيتان مجن الهلرى ر بالملق باس 

رباللف باس ولا الغاض( )قال نحز ل؛ نيتا هذا فازأخطاس ما نحل الر الحال ر يختلف 
وسواءفيه نحل الذي الحن ر يختلف ولا صفته تضعل إذاكان والطير والاثية الرنق ر الحيوازكله 

ييعهأن لصاحبه نحز لر ابتيم ميء أى وهوس ثيء هذا س حل فإذا يتحيا لا أومما يستحيا محا كان 
يجرأن بجوز ولا ارس ؤياحذ الج أصل س يقل أن له محوز ولكنه غعْ يصرفه٠١ل ولا بمصه أن فل 

صلالهي عن ثت الحدث ولوكان حضر ولا مفر ى غيرْ ولا جلدا مما سيئا ؤيتثى الشاة الرجل 

٨٢





ذللتاأثبه وما والمجل والمل الخزر م؛ل الأرض نحت منه الشرى كان ما شراء بجون ولا صلاحه 
بمندلس ليكم ويصغر يكون ولا ويكون ويكر يقل منه الضب لأن ورته من ظم  ١٠ثراء ويجوز 

الخارله لصا■حماكان ظهرت< فإذا غاسة عن ولا شراؤه مجوز مغة مضمون ولا شرارها مجوز ترى 
حمتاكا النبع بح و كان وإذا الفاض( )قال الثلاث هذه ر واحدة من يخرج البح اعل ولا 

ذ|اأجازه الي الخال ر فهوحاثز حال دون حال ز أجازه أنه وملم علته اُّ صل افر رمحول ءن يشت 
يعهعلوز فلا وملم عليه اش صل اش رسول "مرعن فته يكان ب وإن ُ نحالفه الي الحال وغثرجا؛زفى 

وهماكاناءرارْ ولا جراب ز حنْلة يم يموز لا ي ويصلء ويفد ويكثر يما مغيب لأنه حال عل 
وان، يستخلزا مما القمل اذاكان مكانه يقطُ أن عل إلا الممل يع يموز ولا ٠ ُنه يموزا أن أول 
عقزلر يزيد ولا يستخلف لا مما المصل وإزكان البيع ل لسم ما منه محدث لأنه البيم فيه انتفض بكه 
ربثاء إن قهلعه فعلته ينتفه ز وإن له فذلك نتفه أو $0و)وه فان مكانه يقهلعه ان عل إلا يعه أيضا 

الأرضرب تركه وإن قلعه عته يملعه أن الأرض رب ثاء ما ومش أصله اشزى لأنه له وارعره الأرض 
أنعل فاثاراه أوالحب القرط ظهر وإذا )قال( ثيء ارممره م•' للبام ور بأس فلا ااعر تطيب حش 

علصلاحها يد لر ممرة الرجل اشترى وإذا . خترنه فلا ,؛زى ان اث-تِط وإذا باس فلا مكانه يقهلعه 
باسفلا متهلوعا النخل رب تركه وإن النخل رب ثاء مش ؛قهلعها ان وعلمه جائز فالميم يقهلعها ان 

فانالشراء حيرش فلا يلغ أن إل يركه أن عل اشماها فإن فهلعها بقهلعها أخذه ومش للمثزى وارءرْ 
ولاضتقض واليم قيمته رد مثل له يكن لر وإذا . مثلا له أعلم ولا مظه رد مجتا له فكان شيئا مأ١ فطر 
بعينهشهر أوهلال بمه شهر ر بعينه بوم المعلوم والأجل معلوم أجل إل أو بنقد إلا الممر شرا، ز حم 
تعالاش نال وإنما وبمآحر يقدم ذلك لأن الحداد إل ولا الحصاد إل ولا انملما، إل البيع عرز فلا 

للناسُواءتت م تل الأهلة عن بمألونلث ١١وجل عز وتال مص١١ أجل إل دين 'داينم إذا ١١
أونصيلأحبا كان النبع قمل بع ز حير ولا رنال( الأهلة أوَنى ؛الأهلة إلا توقتت فلا والحج؛( 

حيرفيهحيرفلا نيه يكن لم ثان وسلم عليه افه صل ابى ر حم ذلك ز بكون آن إلا يترك آن عل 
اشزطهافإن ٠ اكاع ضِط آذ إلا للباتع فامحرة أبرت قد ر فت١١ نحلا ص ومن القاض( )ثال 
جاتزفدللث، الباثم اشترطها وإن للمبتاع فهي توير ل وإزكاث نحله ز أتما قثإ من . فجائز اباع 

فانيقهلعها ان عل امتثنى كان إذا إياها باعه حن نحله ز اترة ترك النخل صاحب لأن 
قدوقت إل مقرة تكون أن عل صلاحها يد لر تمرة باعه لأنه البيع ق حير فلا يقرها أن عل امتثف 

إنم يقهلعه أن عل تثنيه فيمعلوما للنمهن يكون أن إلا غقز i بعمها اّتثنى ولو نله الأفة علتا ناش 
رقال(فيه يفد مجا فيه ؤبمد البيع فى يموز ما فيه بموز الميع متا والاستثناء عليه بجرم ل بعد تركه 
المخلمءت طاب إذا للمتاع^ فثمرما ثى، مجما بوبر ٠ وإن للباثم فثمرها واحدة المخاب صن أبر وإذا 

الخلتمر مثل شيء ولا يعه بجل ل؛ ثى، محنه ف لز فان . محنه الباش بهلب ل؛ وإن يعه بجل واحدة 
فهوشيء محنه انثق فإذا ينشق أكامه-يم ش الطلم يخرج أّيمحهَي ش يخر-ح فإنه الكرّم إلا أعرفه 

وإلاينثز ماعة بزبر إنما يوإبارته يادرون لأت-ام ف٠ىكالإبار يوبر وم الخل انتق وإذا يوبر 'كالمخاب 
ومجاكانالخل ش فهوكالابار انشقاقه ش فيصيِ يشق شمم أ'يمجه ش ؛ْإلء ارممرهيء س فاٍنكان فد 

ظاهرفاذالأنه الخل فطلوءهكا؛ار يمط لا م ءليهَيأم اويطلع هولأكام,ءليه الممر؛طلعكا مءن 
بلغفوقها او الأرض تحت نبع فيأا ارمحا باغ ومءت المثتاع يثزطه ان إلا له فالممرة وهوكدللث رجل باعه 
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حرصهامم»ة وأن ^٥ ولا ورق من دويا حاثل لا وأته امتجاعيا الم من مواءّا لآ محالفان وأيا 
بخرصشجره يزال يعدما ممرْ ولا بخرص غثدهما تجر يقم ولا نحشء ولا يانة تكون أن تكاد 
هنمحوز فلا اتتامه فارادوا صلاحم يبد لر امحر فيه ، الخاثط القوم ين كان وإذا ا الثاض )؛ال 

ولكمرةارئن ص حصة والأرض للنخل أن قبل من نمه نحز لر صلاحها بدا إذا وكيلك نحال 
الأصليقتسمان يكونا أن إلا نمه بجون ولا بح ولا يخرص لا محهوله بارءرْ ااءرْ فنقم اش من حصة 

أن؛قتماهابأس فلا بلغت إذا أيا غير بلغت قد أوكاث تبلغ لر إزكاث محثاعة يما اإءرْ ونكون 
فقوماكنالمهمع من مع اقتساما النخل ع ارممرة ينفسان يكونا ان أرادا وإن منفردا قسما بالحرص 

وكرمانحاد فكان اختلف وإذا ، قالر ؛قرعة لا اليع 7-ادا أخدا م وءرْ وشجره بأرصه ِهم 
،ه رد را نحالفها باُمة ارءرْ ماصل مح، لمس لأنه رة ونيا بالاحر أحدهما يقم أن باس فلا 
(الئاض ؛ال ) غرها ش يمز ب الضرورة ز يمز م وما غرها ز جاز الضرورة عل الفم ز جاز وما 
بانإلا امحر من الرطب ز سلم النحون ولا ؤيخشء ينفد قد لأنه بعينه حاثط ممر ز الملم يصلح ولا 

ساكانالبار قبص قبل الوصوفه ارممرة ونفدت بعضه قبض فإذا اُءرْ تهلب وقت ر محله يكون 
بمصتهاخد ما عليه بمب وقيل ، منه اخد مجا قيمة مثل عليه ويرد كله مجاله راص ياحد ان للمشرى 

ولهالخن يرد أن فله خمون وهلكت خمن منيا خد فا إردب مجاثة اشري كرحل فكان اُءن من 
يوجرْأن ر الغار وله *اله رأس ر بمي بما ويرجع الش من بممته الخصن ياحد أن ر الغار 

رالعلعام من الحق له يكون ومجكيلته'ؤا له بقى الدى الرطب صفة ممثل قال ر رطإ منه يقبض حتى 
المخلةالحاثهل له الرحل من يشترى الرجل ر خر ولا الفاض( )قال بعدم فثاخدْ به يمده لا وقت 

حزافبح لا هدا لأن بدينار صاع ازكل عل ثاء مر يتبضا ان عل اقل او اكر او النخلتن او 
يثمرأن قرب إذا فيضمن يؤخره وقد مكانه صاحبه يقبضه ؛عك؛ل ولا ، قبضه إذا مقريه من فيكون 

إلاالوجوم مجن بوجه يتجنيه نيظ يشرى أن ر محر ولا إ الغائي قال ) جهاته جمبر مجن فاسد وهو 
ؤيقطعرثاء كيف وينجيهن منه ضامن فيكون ويقبضهن ؛أءيامأن نحلات أو ب*يِأا نحلة يثرى أن 

الاسرين إذا تقبض عن ثرا» إلا ثراء ر خر فلا مكانه له وتقطعآن يشر:ن أو ثاء مر ممارها 
الوالبعيد والحال القريب الأجل ذلك ر وسواه حما محا عل مضمونة صفة أو قابضها دون حار 

رالرجل الرجل أصلف وإذا البح يعقدان ساعة معلوم بمعر إلا الشراء ر خر ولا ذلك بن اختلاف 
اذاكانباس فلا سلفه ونصف ماله راس نصف ياحد ان ثاء فان ٠ سواء فكله شاء مجا أو ممر أو رطب 

والنصفمائه مجن النصف ياخد أن له يكون لا فلم الملفركله منه وبأحد كله اللف مأن يقيله أن له 
لهيكون ولا القتاس ز وهوجار عباس ابن اجازة فقد عمر ابن ذس ثالواكره فان V ماله أس رص 
أنقل الطعام بح وذلك طعاما عليه لأنهله غيرْ ولا طعاما بقى مما منه ويشترى صلفه نصف ياخذ أن 

أجلإل رطب ر الرجل الرجل سلف وإذا دنانرحالة عليه له يكون حتى البيع يفاصخه ولكن يقثفآب 
فالشرىالياغ من الثزى اوترلث٠ن بتوان حقه هذا يمض ان فل الرطب قفي ُطدم 

ممكنأن إل يؤخره أن وبن يقدرعليه لا حال ركل بماله معوز لأنه ماله يأس ياخذ أن بآن بالغاز 
ىيقبضه أن اشرط إذا أوانه غر ى رطب ممر ز سلف أن وجائز به ذا'خذْ الصفة بتلك ارطب 

ملفهفان ب قبضه اشترط الى الحال ز يعوز لا مأمون شى. ز إلا ثيء ش يلف أن خر ولا زمانه 
بعيلماوأرض بعينه حائط ش ملف كمن وكان الملف فيه أجز ب يكون ولا حال ف يكون يء ثز 
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If  ٠١٠ماله رأس وأخذ مجنه نص م1 عليه رد ملفه نص وان عفؤخ ذللي ى لملف .

^^رممحفيامابوص■صلقاني)١( 
الرركّحي* عن ومم  aAs■اش صل اش رموز •-أى ؛ اش رحمه ( الئاس رٌد النابتة باب ذ ذللي فن 

علمبة رحلا باع ص الن رحمه القاض( )قال •اللي وقاله الغرر من الإناث يهلون ز مجا وامتثى والضال الأبق 
قالأنه إلا عالك ووافقه ثى» ولا الثل أجرة له ولمن للبائع فارش الملة باع فإن ، فامل *البح علبه نقصان لا أن 
;له وز ثاء إن إياْ وعده بوعد ذلك قاتما ذلك نرط م ومرقا الح وجب وإذا الئاض( )فال الثل اجرة وله 

*ذهصرى ر فلك بيا وحدت فا رجلكال٠ا له فقال صرة يديه بن وءنك١ث الثافس( )قال يف i ثاء وإن 
وتذريتبمودرامحه حصاده ؛؛؛!ئع عل' أن عل الزيع الرجل محح أن ى خثر ولا ( الغاض ثال ) فته ختر فلا دينار *ثله 

يمضهوأن سا يدفع لا 'ن ،اكانت جاديه أى الخاوية اثزى إذا وللرجل الْللاق( نيل الذكور الأمبراء )وى 
محاللمقءِتأا احل بلى عل إياها مواصته ولا ءٍره عند ؤالأ نفه عند لممحرما إياها عغه لباتحها ولمس باتحيا ؛يا*ا 

ىالمانع وصراءكان ، فيتبرما غيره يدي عل يضعها ولا غتره هوولا يبرما ■حتى يما عنه أن؛محبس للشارى ولا 
بمحميلياحده أن للمثزى ولمس موء رجل أو صالخا أو مجعدعا أو مجليثا أو مقيما أو ساعته مجن يخرج غريبا ذلك 

الخقنفه،,J ألزم عا الزمام الشراء جاز فإذا . الشراء قبل المحفظ وإمما وضعه حيث وعائه تمن ولا بوجه ولا بمهلة 
يكونأن احاف او مروقا يكون أن أحاف فقال اهل أو وهوغريب أوشيثا أوأمة عثا"ا منه لواشرى أنه ترى ألا 

أنولوأعطناه ، وضعه حث مجاله لأنه اُمت ؛ليه يدفع أن عل ؛بمره أن للحاكم ينض حرأكان المدين ُن واحد 
أوصرفة مجن حانا عيبا أومعيبا روقأ عيكون أن خوف ٌن ذلك أعهلماْ مفره عن البام له أو؛محبي كفيلا له يآحذ 
سةوش  ٢٠٦؛؟؛الخائنة النمم وب2وع البعيد ى وبملم القريب ى ذلك بملم لا فئ لأنه أبدأ غاية لهذا نحعل ئإ م إباق 

الذياُش يكون لا وأن شا قابضا يكون أن صلعته هذا سا إذا والشزى البائع يلزم ما وسلم علته اُد صل النم رسمول 
محبوساغيرها ولا جارية ُان الثزى يكون ولا --١ار ُن صاعة الثزى إل ملم إذا محبوس الملعة ولا غيرأجل *وإل 

السالمسبيوُء حلاف هذا ش كان تبرما يمءن يدي عل توضع أن جارية رجل اثزى إذا جاز ولو مجالكه عن 
اكزى؛الثراءأوفىلك الأول بالملك ايائع عك فى تعدوأن;كون لا أما فبل والمثزىمن البائع وظلم والمنة، 
اباريةتحض.، إن إلا لمانع المثزى عل محب لا اش ولوكان غعْ إل علكه إحراج عل ضا وتحد محم ولا الحادث 

الأتمانتكؤن ان موا ٠ بعده الملون م ومال عليه اش صل اش رمول أن قبامؤ فامدا.ءن هدا مجماكان وتتلهر حيضة 
نهرور محمس.، هم، المع صفقة مد تمحون قد الخيضة لأن معلوم أجل غير إل وهذا معلوم أجل إل إلا التاترة 

فتكونبصفة معلوم اجل إل محئزاة لا الملعة تكون أن أيضا المالعة ومحن ارئر محن ماده عع فاسدا فكان وأكر وأقل 
بصفةاجل بيع لا وهذا تبر؛-اا يحى قبضها عل مشرحا ليهد تبمنير عشزاه ولا بائعها بما بؤخذ المدة تلك ر توجد 

يقبضهالا أن البيع عقا ر وتنارءلا جانية محابما رجلن أن فلو ، اليتج، ,ييا من،وخارج تقبفن معينة عن ولا 
وكانجائزا الهم كان نرحل بمنير ولواصراها وصفت  ١٠قبل مجن محال محوز ولا فاصدا البع يخرماكان حى المحرى 

خلهربعدعا عنده مجاتت فان تبرما يأن قبل فاتت قبضها وإذا يثاء منؤ أوعند ه نفعند وامنبراوها نبضها ثةّى لل
وغرحاعلأ قيما بن عا بقدر اش عن البائع عل الممحرى ويرجع المشترى من كان ذلك عف وتصادقا حل بما 

فازكاناكزى عند عمينؤ او فاتنؤ يتبريا مجن يدي عل يواضعاها ان فراضيا ثرط بغير اسراها ولو حامل، 
يديئ فو-أا ءعْ أودعبما م قضها فد جالية ر وإنما هاله من فهي بمواضعما قبضها جد رضي م قبضها المغزى 

يتبرماعن يدي عف ممإ برضا  ١٠تواضعاحر يقبضها فلم اشتراها ولوكان يديه هم، عووضعهاكوما إذاكان ءأدُ 
نلعميت، ؤإذا عنميه عنه يقبضه حى عليه فهومضون بمينه باعثيثا من لأنكل الباغ مال من، ماتت فاتتاوء٠يت 

البايرًيدي هم، عمين، لو ي مك،* للعيب ءنلثا يئلم^ لا اش ميتة؛بمح ^دعا شئت إن يالخيار أنن، للشمى 
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أعنخان مموصة فرهان كاتبا نحدوا وي ممر عل كتم وان رر الامحة صباق ر تال م H فاكتيؤه هى م
فان|ا وفال الرهن ترك أباح م بالرهن محدواكاتا لر إذا أعر فيا ا( أماته امحتمآن الدى فلوي بضا بضكم 

،اعلم واش ركه مجن يعصى منه فرض لا الخفي عل دلالة الأول الأمر ان عل دل ا( بعفا بعمكم امن 
اياضنبعض بامر لأعرابي فجحد فرس ى اعرابيا باع انه وملم به اش صل الني عن حققن وقد 

عدةعآن حمقك وقر بينة بلا وصلم عله اممه صل اش رسول يباي*ر لر حتما فلوكال بينة ؛يلما يكن ولر 
الأن ينقضه لا تصادقا إذا ، لازم الع وأن الإشهاد ترك ُان يعصى لا أمحه ُأن قول معنى مثل لقيلمم 
. ٢١رحكها لاختلاف . الكاِء ينقفرت َي بينة تكون 

اuفوالرادبهمباب 

مسمىأجل إل بدين تداينم إذا امنوا الذين ات^ا يا ار تعال اش قال اش رحمه الثافهم( رقال 

انمبي الأخلاق باب j اتحراقن اخلأف وش )١( 

علأو كلأن بيبه أو فلأن عن يبيعه ان شرطا فيه واشترط عبدا ارجل اشترى وإذا • الله رحمه ( ١^٠١^ ال ق) 
نحوعنه اش رصي الخطاب ين عمر عن بلغتا وتد ، ياحد وبه فامحي هدا ز البيه يقول حتتفةلكن أبا خان يعقه أن 
المدالرجل الرجل باع وإذا اش رجمه الثاض( )نال باطل والشرط جائز الع تمول ليل أى ان وكان لك ذر 
خالبعخارجه ان اوعل يفق ان اوعل يستخدمه لا ان عل او فلأن ر يبيعه ان اوعل يبيعه لا ان عل 
ولفراقللمنة اتباعا الخنق وهو واحد محوصم ز إلا هدا ز الشرط يون ولا ملك ء مما غيِ هياكله لأن فاصد فيه كله 

تدنيل ؟ وضه الخق بثن فرق ما رجل فال فإن جاثر فالتح فاعتقه يعتقه أن عل منه اشتراه ان فنقول سواه لما الخق 
يخرجولا فيه شريخم؛ نصيب صإن يلزمجى ولا الخق غير شئت مجا فيه وأصغ أبيعه أو فاهبه العبد تصف ل يكون 

أعتقوب أملك لا الدى ثريش نصف عل عتق مجوبمر وأنا اعتنقه فإن مجللئه اا مجالك لأزكاؤ* يدي ■ ٢٠شريتر^ نهبب 
بولويعته الغق علبه نقع أشهر ّته من لأقل فتلده الجمل وأعتق أمره بغثر شريش بدف دن وحرج بهته وصمنت 

صواه.وما والكاتب الولد آم وز هذا ز لضْ حلاقه مع الع يجز 
عللرجل كان وإذا اش رحمه الفاض( )قال ءيراُمن الدين أو حل ١^>، ''■ئز الأنفنارز هدا عقيب رذكر 

احرهالدى الأحر الأجل وهوإل جائز تاختره يمول حنيفةكان ابا فان اجل إل عنه فاحره فحل بيه من مال رجل 
رثالالصلح؛يز،ا وجه عل ذلك يكون أن إلا ذلك ر يرُح أن له • يمول ليل أبى ابن وكان محاحد، وبه عنه 

المالصاحب فانفلره ماكان وجه أوأى يم أدٌءن سلف من حال مال الرجل عل الرجل واذاكان اممه رحمه الثامن( 
عليهالدى إل ملكه من ثى، بإحراج ليست أنما وذك ثاء متى النفلرة نر وجم أن له المدلكان من مدة ز بالمال 
السلففرق؛؛ث ولا العوض ويرد يفده او منه ياحذه الذي للعوض إياه فيلزمه عوضا به منه احد ثيئا ولا • الدين 
إلمتأنقا محيحا فيصيرانه دعوى به أويتداعيا محنفلوه غيسه يعا فيجعلامحه تاثم والبيع اليم ر يتفاصخا أن إلا البيع وبن 
إن٠ احره إل يه أويتداعيإ السافهى قول تعال( اش أيده الأسلأم شخ شيخنا )قال أحدثا٥ الدى البيم., فيلزمها أجل 

مواءباطل، أجل إل المستأنف الثاني فالبع البع يتفاّخا لر وان قبلها إش الصورة فهي اليم ز التفامخ كان«ع 
الأم.إل رجعنا الأجنى. مع أحدهما بءن أو المتداعين جرى؛؛•ن الصلح ثان 

الثازى=يد ز تلم ما وضان محهول أجل إل بالح يتعلق نص اإعراق؛تن اخلأف من العيب ز الاختلاف وز 
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مابد أر ئ،ا الفاض( ر؛ه«)؛او اد وليق — هوله إل — العدل كاب يكم ولتكتب ياكتوْ 
وأنفرصا يكون أن احتمل كانا عدوا ولر ممر عل كانوا إن الإشهاد ى رخص م بالكتاب وحل 

لأنهوالشهود الكتاب وأحب )تال( وإلرس والشهود الكتائب ذاا-ع ؛عفا بعضهم يامن لأن إباحة 
حقيمرق تلا احدهما او مموتأن فقئ ابن كانا إن ام-،ا وذلك والشرى للبائع وننلر اش ُن إرُناد 
الحمول كان حث U »ان س إل يا الرحل الرحل ياع واذا اش رحعه إلفاض( )تال فاّدأ يا المح =_ 

،آنبمرق، لا أجل إل ى فىكل مل،ا وكذك حال مالال حاثز الع ينول ليل أى ان نك١ن ءاّد، لك ذز 
مما١٠وإزكان ، العيب نقمه ما ورد ردء عيب به حدث وإن ، حث اى *ول ى القيمة سه المثزى اسإلكه 

يض، يأخذ ربه حنٍفة أبى ثول ى عذاكله ى له ذلك حاز ا،اال لك أنقد وأنا الأجل أنيئ لا اكزى ممال بمثنه 
احلإل بالدين اذن رحل عز اش ان نل محن ءاٍد فالح السناء إل يعا الرجل باع واذا الفاض( )قال يوصف آبا 

٠والخح لاناس 'واتت هى ثل الأهلة عن ا1يطلونك يقول فانه رحل عز اذ4 ّءى ب١لأءلة١ااي الوثن والس مس 
يقولفانه واوستي معاومات« آيام ى ء يقول فانه العالومات الأيام مجن مجعناها ى كان ومجا الواقين محعروفة والأهلة 

يتقدمإلا أبدا يكون أن ترى ولا علمت ،؟١ قط يكن ا والعمياء تأحر ولا يتقدم لا الذي عدا وكل ااحولنكابت« 
عنعكرمجة عن الكريم عبد عن عيينة بن صفيان أحبرنا قال اش( رحمه ) الثافعى أحبرنا قال ( الربيع أخبرنا ) محيتاخر 

يتقدمهذا لأن قال كال كله وهدا ( الثاض رتال العصير إل ولا بدر إل ولا السلا، إل تيابموا لا قال ءياس ابن 
غيرجل إل ابتيعت التي السلعة هلكت فإذا الفاض( )تال فامد قيه قالع معلوم غبر أجل إل بح وكل ، ؤينأخر 

بالسلعةارصى انا السزى قال خان ؛ العيس، نقصها ومجا ردها يديه ل نقصت وإن القيمة رد- الشرى يدي ى مجعلوم 
ويقالالأخر دون يصلحه أن لأحدءمجا يكن لر فاصدا البع انعقد إذا له ذللث يكن ب بالأجل الشرا. وآبملل حال بثمن 

فهداله نل شرؤله هدا صلح؛1؛ا؛لال قال فان V صلح فش فاصد الع أن زعمت إذا أرأت حبمة إبى قول قال لن 
السلعةرب احدث فهل له قيل باتع السلة بب قال فان ن بائم السلعة ورب مجنر هذا وإغا مشريا بائعا كون ين 

مجنيصثريعآ بح فيه يمر لر •،؛٤^^١ فامحدا يعا أن تزعم ُتاضِر فقولك نل لا. : قال فان ؟ الأول الح غبر بيعا 
ءvرانسعهءالكه.

بهاسم وعدم بالع باسم -صلق موص يدوصلاحها أن ارءارJل بع وش 

أرضمن أجربة عشرة أو دارغيرمجمومجة من مجكرة ذرلع مائة الرجل اشرى وإذا افه رحمه الثافم( )قال 
وكمالدار هومجن اصرىكم  ١٠بمل لا لأنه ن خوذ ولا باعلل الح ذإك>كله ش يقول كان حنيفة أ؛ فان مجفومجة غير 

اباض ياخذ وبه الح ش محوجار يقول ليل ابى ابن وكان ؟ والأرض الدار من موصعه واين الأرض ءومن 
البائععل الدار نقصت مما رجمر باء وإن ردها شاء إن بالخيار فالشرى دراع مائة تكون لا الدار وإزكانت يوصف، 

صهممجاثة مجن أصهم عثرة او ربما أو ثلثا الدار مجءن الرحل اشترى وإذا الد رحمه الفاض( قال ) ليل أبى ان ول قز 
اوثوب نصف آو عد نصف لواشترى وهكذا الثاتمؤ( تال ) اشترى مجا بقدر فتبا وهوشريك جار فالح جميعها من 

أونصفا تكود قد الماثة أن قبل من بامحلل فالثح الدار اذؤع يم وم محدودة دار مجن ذرلع مجائة ولواشترى خيبة ٌُآب 
جميعذؤع ولوّءى الدارنجيزء ر قدره ٠عروزاكم محوب ولا محدود ض شيثا اشترى قد فيكون آوآقل وربعا ثلثا 

محنصهما شرائه مجثل وهدا حمتعها مجن معلوم صهم مما هذا ان قبل ءأو جارا كان ذراع مائة منبا اشترى م الدار 
٠فامجدآ البثع كان شئت الدار أى محن احذها ذراع مجاثة منلئ، اشترى ولوقال مما صهم 



يتغيروقد ، يرده لر أر ى النرى عل التاعة وتكون حقه أوورثته الباغ عل متلف الشرى عل الباثع 
يعلملا حث من الفللم ى مدخل يقر فلا الشرى يغالط وفد را؛ والباتم هذا مكون المثزى عقل 

يكنور ورما وعن عنبما هذا قاطءأ واكهادة الكتاب مكون له ليس ما ر مد ؛، ٧١ذلك ويصب 
روارا حزما ترك ققد تركه ومن ارثادا إليه الد ندم ما اختيار اش دين لأهل انبغى وصفت ما يدخله 
وحلعز اش قال ( القاض ){ال مده الأية مجن وصفت مما عليه محرم انه ازعم ان خبر من أركه احب 

تاركتركه فان للكتاب دص من عل حتما يكون أن محتمل I( اش علمه كا يكتب أن ياب'كاتب ولا  ١٠
يعطلوالا أن الكتاب حضرمن مجن عل العلم حاع زكتاب وصمتا يكونّي أن ومحتمل ، عاصيا كان 

فاذاويدفنوما الختاثز عل يصلوا أن عبيم حق كا عمم أجزأ واحدا به ثام فاذا رجلن بن حق كتاب 
أنخفت الكتاب مجن حمر •ن كز وه وف ، المام محن عنيا محلف مجن ذلك أحرج من؛^١١  ١٢:قام 

اكابمىباخلأف صلق •1 ومإ 

يكنُلم بمش • الشرى وفال بالخيار، وأنا بعتك اليانع فقال اكايعان احتلم وإذا اش رحمه اكا،ر( )قال 
يأخذُلآ الشرى فول النول يقول لل أي ابن ركاذ بيمينه، اليانع فول القول يقول كان حنيفة أبا فإن خيار للي 

بعتكاليانع فنال ، احتلنام البيع يعد وتفرئ عبدا الرجلان تباح وإذا اش رحمه الثاض( )قال يوسف با أض 
للبائعيكون آو الييع مخ ى بالخيار اكري وكان نحالفا حيارا تنرثل ولر بعتتى الثرى وفال ثلاثا بالخيار أنى عل 

لهيكدن آن *ذا بادعاء وتنفضه باش البيع؛احتلاما نقض ض اش ر —كاخلأما أءام واش — وهذا الحيار'آ 
هكذا.فيه النول الخياركان الثرى لوادر وكذلك بخيار إلا باليتع يقر لر وأنه الخيار 

محاُزجم لص • الي( وتلقى لليالي الحاصر وبيع أخيه بيع عل الرحل وبع يتعلق؛١د١هىكالجس ما ومجيا 
.فٍرابما نذكرها الحديث خلأف از 

التجشبح 

صلالق يبمول أن عنبما اش رصي عم اين عن نافر عن مالاث أخبرنا قال الثانص أخثرنا قال ( الرب* خثرنا أ) 
ابنعن شهاب ابن عن سفيان أخرنا تال الشاض أخثرنا قال ( الربح أخرنا ) النجس بع عن ض وسي عليه اش 

قالالشافمٍي أحمرنا تال ( الربح أ"ٌُ؛رٌا )  ٠١تناجشوا لا ء وسلم علته ايد صل اٌّ رّرل قال قال مرثرة أف ص إلستب 
الرحلمحقر أن والنجس اش رحمه الغافر( )قال مثله هريرة أى م ِيِتى ابن م أيوب ر سفيان أخرنا 
فنصومه يسمعوا ف؛ مهلون أكرماكانوا -ها قعععلون الوام به ليقتدى إلشراء يريد وهولا الشء تما بطي السلة 
السلعيصاحب بامر غيره نحش وقد أشرى ومن وسلم عيه افد صل الني بيى عالآ إزكان يالنجش عاص فهو بش 

غرعقده لأن عليه نجش رجل معصية يفده لا جاثر التع لأن عليه يتجش لا عءنر يلزم كا الثراء لرمحه امحرء "ضر او 
عنهنمى ما الناجش فعل ان البح يمد فلا السلة صاحب غر اياجش لأن W ايلمن صاحب بار ولوكان اكحثءب 

معصيةالناحش ومن منه معصية بالنجش السلعة صاحب وأر عترهما بفعل ا،لتبامثن عل يفد فلا غم وهو 
٠الشراء يريد لا زاد فيمن يكون أن ■يون وقد البيع فجاز يسلم عليه افد صل الني عهد عل ثريد يجن منع وقد 

أوبمريموت قد اى لإ والاغكداك ،ا تقديره ، محدوف والخثر مبتدأ ولعله ٠ بالأصل ا(كدا والمأح ار ت قوله ( ١ ) 
مصححه.اه ، فتأمل ٠ ذللد غر وبممل . هدا مكون ٠ عمله 







أحلهند مس أحل إل المضمون السلف أن أثهد ت تال علما تحال اش رض هماص ابن عن الأمرج 
ر؛ال٠ مس اجل ال دين تاداينم إذا امنوا الذين حا يا ٠ *ال م فته واذن زكتابه نمال اش 

،ممأْ ز لأنه عليه نياما دين كل ز به فلنا الملف ى هماس ابن قال كا كان وإن القاض( 
ر؛لألعلمته اللمم اهل تيه يختلف لا وما والاثار وملم عليه ايد صل اش رمول منة ى "ي؛ز والملق 

رسولأن هماس ابن عن الميال أنح، بزكثتدعن، همداس عن نجح أبى ابن عن -لجان أخرنا الثاض( 
فقالوالئلاث المتين تال وربما والممن المنة امحر ى يلفون وهم المدينة قدم ومام عليه الد صل اش 

مجنوصمن، حفغلته۴ الثاض( )؛لأل (( معلوم وآجل مجلوم لوزن معلوم زكل فلملف ملف س ا 
أحلإل الأجل ز وتال قالك1ثلت أنه صفيان عن أصدته س وأخرني العاقص( )؛ال *رارآ صفيان 

القول علما اش رص هماص ابن سمع أنه ءْلاء عن حرج ا؛>ؤ عن مال( بن ممد ملموم)أخيرنا( 
عمروعن جريج ابن عن مانا مبدين اخرنا الثاض( نفدا)الأل الورق، ى الورق، باما بالملق نركا 

يلفان باس لا يقول اتحك١ن ناتع عن مجالك اخرنا ( الئانحى قال ) محيزه عمركان ابن ان دينار اين 
عن،ايوب م، علة ا؛ز، امرنا الفاض( )قال سس اجل إل ملموم سعر ممحوق طعام محا الرجل( 

رالألبه ار مما الرعن فان حلالا الح إذاكان فقال اللف مح، الرهن عن مثل انه م>؛د.>، محي؛>( 
والحملباما؛الرهن، برى لا انهكآن دينار عمرون، عن جريح ا؛ز، عن، ّالم معد؛ن، أخرنا الفاض( 

منبح لأنه والخميل الرهن فنه باس لا أقول وبدللتؤ اللخ، والملم الثاض( )قال وغتره لمم اض 
المؤعمن بح فاللم له إباحة يكون أن ونمال نارك أره فاقل ؛الرهن، ثناوْ جل ايد أم وئد الؤح 
فىالرحل ازسلمف بأما لايرمح، كاد انه ءهلا» عن جربج ابن عن ّالم بن مبد اخرنا الفاض( )ءل 
ؤا-محرنا،ممالحقه علته مائير ويتؤنق والخميل ارمحن ؤخسح الثاهص( )تال اؤحميلأ رها فته ياحذ ثيء 

أىعد درعه رعن وملم عليه الد صل الد رصرل ان ايه عن محل ين جعفر عن، جرج امح، عن، ّالم ١>، 
نافععن ّمد بن محي عن 'محمد بن إبراهم أجرتا الفاض( ظفر)قال بكا ُز، رجل الجودي الفحم 

معيدأخرنا قال( ر أصله عنده ليس أجل إل صيتا الرجل يع أن باسا ؛رمح، لا كان أنه عمر ابن عن 
الدرمول منة ض الثاض( )الاد مثله عم ابن عن عمر ابن مول نافع عن جريج ابن عن ا.نّالم 

فيهيلغ، مجا إذاكان يسلف، أحازأن وملم عليه الد صل الد رسول أن ملما ، دلأتل، وملم عليه اش محّلؤ 
ململمأجل، أوال ملموم وأجل، ملموم ووزن وفال الصفة، وملموم الكل( صاوم وبمخم( صلموأ َكلأ 
بمسان سمى وإذا معلوم زكيل سلغح يان كيل ض اّلذ، إذا معلوم ووزن فوله ان عل ذلك فدل 
وصمعليه الق صل اش اجازرمول وإذا ، معلوم وزن ف يلفا ان وزن ى صلفا وإذا ، معلوما اجلأ 

ىيكون أن أجاز وقد ، رطبا يكون قد وارءر كله معلوم وأجل ووزن بكل الممح، إمحر مح، اللف، 
حيتهٍءثر ى بعضها ّتز،كان ملم، إذا لأنه فيه يهلم، اادى، حينه لجر ى مجضمونا ملفا الرؤلمج 
بحعن حكيما وملم بيه الله صل اش رّول، نمى فا،ا البا؛ع محي ليس ما يع يكون قد واللف رقال( 

عنحكيما نمى إنما أنه وعلما ي،■،' أمر ي يلمى لا انه عل امتدللنا الل>ا ى وأذن محدْ ليس ما 
بعوهو اللف ومحتح رقال( الأعيان بيم وذللئi ٠ عليه مضمونا يكن ب إذا محده ليس مجا بع 

راْفا K، الخزاف أن ف ويفرقان محه، ِ بع لجا بمل( لا أته محا الأهمان وبع الصفات 
والأجلبالصفة واللغؤ القاض( )قال أوصفة وزن أو بكيل معلوم إلا الملح، ى محل ولا صاحبه 

يعدماكتبن،الاثار من وماكتبن، ا القاض عنه)قال حفنكخ العلم أعل س أحد محي فيه احتلأف مالأ 







مثلعطاء أن جرج ابن عن 'ّالم بن صمد ( أخثرنا ) اللباس إل ولا الأندر إل ولا انمناء إل ت؛؛ما لا 
وهذانمعلوم اجل إل إلا لا قال مالهن قابل ى نملعامك الطعام عل اجالت فان طعاما باع رجل عن 

الأو العطاء إل دينار بماثة عبدا رجل باع ولو القا،ص، )قال طعامه يوفيه أب(-،ا إل يدرى لا أجلان 
لأنله ذلك يكن ل؛ الئن وتعجيل اقرط إبطال المثزى ولوأراد فامدا الخصادكان إل أو الحداد 

)؛الغيرها يع بتجديد إلا فاصدة جملة إصلاح فا ولا له يكون فلا فاسدة انعقدت الصفقة 
الحالوكان حالأ يكون وأن جاز أجل إل يكون أن احتار فان يصفة محضون ع فاللمن ( الئانم 

اّمعمحا ان والأخر يمنة مضمونا الدين كان كا بصمة مضمون انه احدهما لأمرين بجون ان اول 
صسال( بن سمد )أخثرنا( الموجل ُن أول وثارض بغرور الماد من الخروج أخدْكان ز المشترى 

قبلالذهب اليه ودفعت الليل تبل يوفيه طعام ى ذهبا ملفته رجل له فقال عطاء مال انه جرج ابن 
جرجابن قال السعر وكم السوق كف علم وقد الشف اجل من لا قال عنده الطعام وليس الليل 

كيفيعلم لا الدى اياحر الشيء ز إلا لا قال المتاحر الشيء فى إلا البق يملح لا له فقلت 
أجازيمي اكاض( )قال يعد ذللث عن رجع f جرج ابن قال يرح أولا يرح إله الوق يكون 

علمي وليس أولا قاله الذي قوله مجن إل أحب إليه رجع الدى وقوله الفاض( )قال حالأ لف الم
ذهبارجلا رجل لوباع ارايت الأحر دون احدهما علم ى ولا بيعا يفد ميء السوق ملما'كيهن واحد 

ماهدا من ئيء ي اكان اباتم يعلمه ولا المشترى يعلمه او المشترى يعلمه ولا اوملعة سوقها وهويعرف 
)قالحالا ^١ يئة نُعلوما بيعا د يفشيء هدا ُن شيء ز ليس الثافص( )|ال ؟ الح يفد 

والحدادإلا U أعام وط الفاض( )قال فامد فالح الحصاد أو الحداد إل ملف فن الفاض( 
إذاقاما بالنخل عله غير وعن انحرم ى محي رأيته م القعدة ذى ر محي رأته لقد حم فيه تأحر ي

جائزالصدر إل والع )تال( هدا من باكر ويتأخر يتقدم فهو يلداما احتلفت أو النخل اعتلت 
فالبيعالحاج يرجم أن أوإل الحاج محرج إل ُكة غير وهوبملي تال فان  ٠١مى ١' من الغمر يوم والمدر 

السميعجلون قد لأنم الادميون محدثه فعل إل الأجل يكون ن يموز فلا معلوم غثر هدا لأن فاسد 
علماالنم جعلها الى الشهور ز يختك، لأنه وجدالها شجرة ممره إل ولا محديث، الي للعلة ويؤخرونه 

الخريفالركن، وقد الخريف، ؛٠١ الحداد يكون قاتما مهرا، عشر اثنا اثنه عند النهور عدة إيز ،ا فقال 
فاالوقت يكون فلا يعدم سهر ى" يعود م سهرا عام ز يغ لنا اش وقت اش شهورنا ز محتلفا يسر 

للعبادعمل لا ما إل إلا يكون ولا الادسون محدثه ئ ولا وجل عز ربنا لنا ونت اش شهورنا يخالف 
شهركدافال يلميا ب فان سهركدا إل ولوسلفه وقال( وقتا وجل عز الته جعله مما تاخيره ولا قدبمه تى 

عنمرقها لقل البتم عقد ُع إلا الأجل يجوز ولا )قال( ععلومجا واحدا الأجل يكون حتى فاسدا كان 
بيعامحددا ان إلا محز لر اجلأ فجددا القيا م اجل غير عن وتفرقا تبايعا فان فثه بمايعا الدي موضعها 

شهرففي يتيركله لر فان ثبركدا ى إياه يوفيه طعام مجن زكيل درهم مجاثة اسلفه لو وكدللتح ( ال قر 
منييإل إل دفعته أن يبن فيا أوفكه قال فان واحد أجل لا أجلان هدين لأن جائز غير كداكان 

ولاواحره أوله شهركذا فيه أجلك لوقال وكيلك واحدأ حدأ محدود غم أجلا هذا الشهركان رأس 
فاننهركدا إل ملفه ولو ا القافهم رقال واحدا أجلا يكون حتف يصلح فلا واحدا أجلا يمي 
حينوالأجل جائزا ّنةكذاكان من رمضان شهر إل فقال سلف وإذا فاسدا بيعا فلهكداك١ن حبه 

منهممضى يوعا وكدا اوكدا مضيه او رمجضان شهر انسلاخ إل يقول حتى ابدا رمضان سهر هلال يرى 

٩٧الأممبج'ا- 



الظهرإل تال وإن ايوم ذللد من الفم بمللع حى بجل ب إل.۶٣^١ أيعك دلوتال الفاض( )؛لأل 
الفاض(ئ\)قال محهولأ فهركذاكان عف إل ولوقال الأوقات ادى الظهري وقت دخل فإذا 

عنالأجل تل تمرنا وإن لازم فالأجل أجلا جددا حتى مقامها عن بمفرنا ب f أجر ■صر عن ولوتابعا 
لربالتفرق م فإذا م يكن لر البع لأن أولأ أجزته وإمما يح يتجدد إلا بجز لر أجلا جددا م مقاعبمإ 

الأجركان التفرق قبل نفضاه م أجل عل لوتايعا وكذلك )فال( بع بمجيئي إلا بجدداْ أن بجز 
الأولالأجل عل تام لازم الأول فالح الع ينقضا ولر غعْ بأجل محفرق بمد الأجل قفا الأخروإن 

عاثتبساقه أن بجوز ولا ( الئا^هم رقال به يف لر أحب وإن به وش المثارى أحب إن ، موعد والأخر 
لأنالسالف محز 1؛ بعدم لوقت كذا وقت ى وخمسة كدا وقت فى عما خمسة ا'كرار عشرة ى دينار 
كلحصة سرفكم لا فتنماإس الأنم.ة الأكرار فة ر أقل الأكراراإلومحرة الخمة فة 

ا١ اعلم تعال واش محهولأ بجون وهولا همهولأ يه فو؛ع الذهب من الخمتن من واحدة 
قفةولا فضة ش ذهب ولا فضة ى فضة ولا ذب ى ذهب يسلم أن بجون ولا الفاض( رقال 

ورصاصوثبه وفلوس نحاس من خلافها ثى» كل ى ملما واحد بركل أن وبجوز هب ذى 
الفاض()قال يئزى أن بجون  ١٠جمع مءن ذلك وغثد أومشروب مأكول ومكل وموزون وحديد 

للأشياءبثمن ليس وانه فيه ركاة لا بانه والفضة الذهب ى بخلافه الفلوس ى يز ان اجزت وإمما 
زكاةالفلوس فى وليس الزكاة والدراهم الدنانثر فى فإن الماقة للاشيا، والدنالإرأى;ا الدراهم تكون كا 

؟الفلوس فى الر أحاز فن قال قال فإن فيه ربا لا محا الحاس وأصل أصله المإل فى أنظر وإنما 
باسلا قال أله إرراه؟ز بن حاد عن أبان بن محمد عن القداح أجرتا الفاض( )قاد غثرواحد تلت 

النحاسى الملف أجازوا والذين الفلوس ش بالملم بإس لا القداح ممد وقال الفلوس ش بالملم 
الدنانيرجواز البلدان ى بجوز فقد نائل تال فإن أءام، تعال واش الفلوس ش بجيزوْ أن يلزمهم 

حوازالسن محنت حا الى نحون؛الحجاز الحنهلة وكذللد وبئرمحل بعض دون بعضها ش ت تل والدراهم 
ولوالفلوس وكذك قيل اململك ه شن ليست الحطة قال فإن الفلوس  ١١٢نحوز ولا الدنانيروالدراهم 

فلوكانالفلوس من لا والفضة الذهب مجن إلا به عليه خكم لر أقل أو درهم قيمة لرجل رجل اململلد 
ممنلانبا الذرة وى بالحجاز ممن لأتما الحطة ى الر يكره أن له انبض لهذا كرهه إنما كرهها من 

لوكانرحلا ترى ألا شرط ممأإلا تكون لا الفلوس فكذلك شرط ممنإ تكون إنما قال قال فإن بامحن 
اهلآن بلش وقد الفضة ياخذ ان عل بجيره وإنما فلوما منه ياخذ ان عل بجيره لم دانق رجل عل له 

أنأفيجوز كالفرس محل فخار والخزف الفلوس مكان خزفا بيلمم أجازوا البلدان بعض ى مؤيقة 
أودنانير والفضة»فروو؛وأ الذهب أرأيت ; اش رحمه الفاض( )قال ؟ الخزف ض اللف يكره يقال 

فضةبدنانيرولا ذهب لا صاحبه عل ملما واحد ى الفضل بجل لا اودراهم لحردنانتر امثلها دراهم 
ولمملما ضرب وماكان يختلف لا مواء يضرب لم وما محيا ضرب وما بوزن وزنا ممثل مثلا إلا بدراهم 
ىالفضل محل ولا فضة لا ودنانير دراهم الأممان لأن يختلف لا مواء ممن ضر ولا ممن ملما يفرب 

الفلوسمضروب بجعل بجوزأن فكبف مواء ولجرمفروبه مفروبه ز الربا لجرمفردبه عل مضروبه 

يتعلقU نسخته ى ااLإمنى السراج منه يدم المايق الصرف ي الاجال باب يب الباب اخر إل هتا ٌن )١( 
مصححه.كتيه ٠ المح جمح ى انيتحح هذا محا مذكور برمته واياب ، بالم نملته هتا اياى وذكر ياكمف 



زالرادة ى مالكن وكل الباض( ريال والفضة الذب ى يكون لا ويذا ؟ غورمضروبم1 محالفا 
ثى،ى غم؛، مع منه نى، ولا اجل إل منه ثى» ى منه ثى، سلم محوزان فلا الربا مض عل مضه 

ولالثن بلا مستحلبا سلمها حى اجل إف بامحن لن نيا ما٠ مسمام ان بجور ولا غثره ولا وحاسْ منه 
اكرمولعله كم يدرى لا أجل إل الذي اللن من بثيء الشاة ى الذي اللن حصة لأن زبد ولا سمن 

بجلولا الفاض( وفاّه)قال البابلكه هدا وهكذا يد ويدا بمل مثلا إلا يجوز لا واللن أوأقل 
ممابوزن ب يكال مما يثرب أو يوكل ثيء يسلف أن والقياس المنة من وصفت بما امتدلألأ عندي 
علرطل ولا عل رطل مح، حنطة مد يسلف أن يصلح لا يكال نما يوزن ثيء ولا أويشرب يوكل 

والفضةالفضة ى يلم ان يملح لا الذي الذهمح عل قياسا وهذالكه هذا مجن ثيء ولا زبيب د مى 
مكيلى موزون مأكول يلف لا أن والفضة الذهب عل والقياس الذهب ى أن يصلح لا الق 

الدانرملف مثل وذلك بمال شرب آو آكل مما غيره ولا مجاكول موزون ى مأكول مكيل ولا مأكول 
انباس ولا اش رحمه القافم، قال ر نتن تالهلعام محن بثيء العلعام من ثيء يملح ولا لدراهم اى 

عنجريح المعنابن نّّجد ا-؛منا منرويا ولا 'اكولأ يكن ب إذا طه الرض ز العرض يد 
عن'ٌالم بن سعيد احثرا لبن والأحرى اجزه إحداهما بالملعة السلعة يبع ان باس لا قال انه عمناء 

أنيملح لا نقول ويبذا قال فكرهه ؟ دين بالسلعةلكتاهما الملعة أبع له قال أنه ءهلا» عن جربمع ؛بن 
يعجاز  ١٠وكل الفاض( )قال و-بم' من وملم عليه اش صل الني عن مروى وهذا بدين دينا يح 

الفضةز الذهب حلا ما بعض ى مضه لف يأن حاز لكها الأنياء من محتفاصلأ ببعض بعضه 
باسولا اللي هذا من حارحة قاما صاحبه ى مجم-،ا واحد كل والمشروب والماكول الدهبؤ ى والفضة 

يراديثاتن والخدى الثاة اسرين وسواء ثاتن ز وشاة بعرين ى وبعثر مثر ز حنهلة مد يسلف أن 
وحشيةالمعى هذا ى ومجالكن بجيوان لحما ولا يلحم لهما لا حيوالأ يبايعان لأما يراد أولا الذح ببما 
يكالولا يوزن لا مما ثرب أو أكل وما الئاغر( )قال وصفت  ١٠حلا ما موصوفتن حفيتن ؤى 

يوزنولا يكال لا مجا مت فكيف قائل قال فان يثرب أو يوكل مما ويوزن يكال  ١٠عل عندي قياما 
الزيادةش _L؛l ، ميتثث الميؤع أصل وحدت قلت ؟ ملما ويوزن يكال مجا عل والمشروب المأكول مجن 
ىالرادة ى الذي فكان ، بعض عل بعضه ى الزادة ز ربا لا وثيثا ، الر؛ا مض عل ضه مز 

محالمباينلما غيرهما علتها يقاس لا ثيء كل من ياتنان وهما وفضة ذب ، الربا ، بعض عل مضه 
ونسيثةبيد يدا عداهما شيء ثبماكل يشرى أن وجائز ثيء لكل كن أنما من وصفنا بما علها بس 

عفمحنه صنف زكل الفضل نحريم المنة ى موجودا مكيلا مأكولا وكان وملح وممر وشعير وبمنطة 
ىالزيادة فتجوز موزون ولا مكيل غير يباع  ١٠ووجدنا علها والموزون الكيل نا فقصنفه من الشيء 
العامةعند الكيل غر المأكول ءالكن يوزن لا مما ذلك أشبه وما والثياب الحيوان مجن بعض عل بعضه 

فلمميختلفون البلدان أهل ووجدنا ادُنى هذا ش الموزون الكيل الأ؛كول فجاع مأكولا عندها الموزون 
البلداناهل مجن كثيرا ووجدنا يزنه لا وكثيرا اللحم يزن البلدان اهل من لكيرا ووجدنا وزنا يزن مجن 

الالثىُ منه يكيل من وميم والكيل الوزن وا"محمل'كله متباينة فيه أفعالهم فكانت جزافا الرطب ييعون 
ووجدنايزنه لا مجلمم وكثيرا اللحم يزن العلم أهل من ووجدناكثيرآ الوزن محتمل ووجدنالكم غيره يكيك 

أوالكير أو الوزن كلها واحتمل مباينة فيه أفعالهم وكانت جزافا ارمحلب يبيعون العلم, أهل من كتثرا 
مجنعددا يباع ما عل يقاص أن مجن، بنا أول والموزون المكيل والمشروب ؛المأكول يقاس أن لكن كلاهما 



وجنسوذؤع وزأمالانحوزإلأبمفة ماومنت وغممحالأناوجدتاهات؛ارمح الثاب من غيرالمأكول 
،هذا ثولتا ثياس عل م،ح ولا الثا،ص، ار|ال عثلها الماكول نر يوجد لا وصمة الخ؛ران ي وّن 
جنمرمنه يباع ان ملح ولا )ب0وخأ<ن طخة ولا بمغرجاكن ّمرجلة ولا وزنا لا عددا يرمانتم رمانة 
علمضه نر يالفضن، باس فلا اختلف وإذا وارقر الخئهلة نر نقول يدكا يدا يوزن وزنا إلا بمثله 

بمدبأس يكون ووزناكاالأ عددا وأكر بمرجلتن يرعانة يأس ولا نميتة فيه خير ولا يد يدا بمص 
فيهالزيادة ف يكن، ل؛ إذا لأنه أوأكر الخمملة من أقن، جزافا بتم حنهلة مد ممروأكرولأ بمدى حنهلة 

جازإذا قاما بمم، إلا،تلا بمل لا إذاكان تكايلأنه إثمارهما لأي بمكايلأْ لا أن أبال لر الربا يد يدا 
رجنمؤمنه بع وإذا محرمه الكيل ترك إن نه مض ؛لا يتفاصل، لا بك؛ليكزا إلا مجغ فاثما التفانحل، فيه 

(قال ر بملله الوضع هدا غير هم، مكتوب وهدا بوزن وزنا إلا يصلح ولر عيدا ؛٠^ جنه؛ من، يثيء 
يصلحولا الذهب فى، الفضة يسلف لا محالكا مشروب ولا ماكول ن، مشروبا ولا ماكولأ سلف ولا 
ثو،ءن، يملح ولا الئافس( ر؛ال بالذهب والذهب يالفضة الفضة بملح يدكا يدا إلا ي؛رع أن 
وزناإلا يسلف ولا والخئب الثياب وذبع الخيوان صفةكمقة لا لأنه عددا فيه يسام ان الماكول من، 

لاختلافهعادا غيره ولا رانج ولا يص ولا جوز ز يسلف ولا يكال أن صلع إن معلوما أوكيلأ معنيا 
ولافضة ولا ذهب س جزاف يسلف لا ان إل واحب )فال( غيره بمرق بمرُناكا له حد لا وانه 

وإنووزنه وجودته نكته دينارأ إزكان موصوئ يكون حش ثيء يسلف ولا شيء ولا ثياب ولا محلحام 
جيدكيلهصيحانؤر خمر قلت حلماما فازكان به مرق مجا أو أوأمحول ، ١١وضح وبأنه فكذللث، درهما كان 
وإنجيد صفيق رقيق كذا وعرضه كذا حلوله مروى قلت توبا وإزكان حتعلة إزكانت وكدللش كذا 
ماكز تمف *ي أسلفته مجا تمز فن أومريوعا جسيما الخلق محبط أحمر مهريا ثنيا تلت بميرا كان 

خفتدينا اللف ن، أوترك محيتا محته ترك فان غيره رأى ى بجزيء لا دينا عرضا يه وبمث فيه أملفت 
الأعيانبع اللف فيه يخالف الذي الوضع وهذا فيه أملفت مجا حال غير أمحافت4  ١٠محوزوحال لا أن 
بداقد حاممل بثمر بمفاها ولر والمشرى الباغ راها قد إيلأ الرجل يشرى أن بأس لا أن؛ ترى ألا 

وأنفيه أمحلف ما العكاكفة أو ارثرة س بمقام ا وما الخزاف هم، منبمإ الرؤية وأن ورأياها صلاحه 
منأوأومحْله أفله أو حملا الخل، خير س جيدة محلة ممر ن، أمحلفلث اقول ال اللهف محوزن، لا هذا 
منالأخرى ش منه أحمل منة ى فيكون المنن س أحدهما وجين من يختلف النخل حمل أن أبل 

الخمرأهل ض أعلم م خما موترا وبمضها محقا مضها ويكون وجل عز الد إلا بملمه لا شيء ومن اسى 
ويردونهالخفة أكرس ائروية لأن موصوفة غير والعن الخزاف الأعيان بح فى، محيزون أمم ى محالفا 

اللفبح تى بحزوا ول( أجل غر إل يكون أن العن يع ز وأجازوا حكها بن محرتوا لملف از 
من،مثله به سام مما معلوما إلا الوجل، المع يكون لا ؛قولكا أن أعلم تعال والد كان يكون أن الموجل 

اشفيكون ووزن وكيل بمفة معروفا به ابتع ما يكون أن ينبمى فكذلك ذلك وغتر ووزن دك؛ل صفة 
بدينمحهولأ نكون ير ب مغيب ق والوزن الخفة محهول المز يكون ولا معروفا الح ٠عروفاكاأك١ن 
مالهرأس المسلف عرف انتقضر إن الملف أن إل لهب الذهب هدا ذهب ومجن )؛الال؛اييى( 

معلوميكون ولا محهولأ عينا الخفة بمعلوم الخفة معلوم يكون ولا الخفة بمعلوم الخفة معلوم ؤيكون 

.مصححه كتبه . القاموس ف كا ، الخحح الدرهم — بفتحتن — الوصح ، وصح وبأنه 4 قوله )١( 





وأجلععلوم ووزن *علوم كتل ى بالملق أم إذا وّام علته الد صل اش رّول لأن عم واش ودلألما 
طميكون غا و،ام عليه الد صل اش رمول فيه أئن مأ از وصلم عليه اش صل امْ ز فيجود ثطدم 
والشرىالباغ عام اخلف وإذا جاز *ذا عل الملف وير وإدا )تال( مواء صفته ز والثرى البا؛؟ 

مماوا وملم عليه اش صل اش رمول فيه أذن ما مض من خارج لأنه بجز ب يصفته بماط لا مما اوكان تيه 
معلوعااييع  ١٠يودى الزان أن عندهم معلوم أنه بن وصفت ما مض عل والوزن بالكل الناس مائع 

مملايكون حى ثيء فيه يتجاف ولر الكياوكله ملأ م ماكل وأن منه أوتريب ٠علومكذللثا والكيال 
يرىالكيال يكون حى الكيال ز يتجاز مجا يكال أن ولوجاز جاز فالغ ُنيء الكيال ومن التمال 

فيكونويكر يقل ما يختلف التجاى لأن محهول وهذا مض للمكيال يكن لر غيرممتلء لبطنه ممتلظ 
بجزلر فان منيا واحد عند محهولأ يكون يموزأن لا وإلإجاع المنة ى والع والثرى اياتع عند بمهولأ 

وسبعليه اش صل الله لمول حديث ى وموحود ننال( معا بجهلاه بان بجز لر التحايعن احد يمهله بان 
المنهارقر ز لفون يوأنامك١نوا هدا قل وصفت ٠علومكا وأجل ووزن بكل إلا الملف عن نماهم إذ 

المنةمن حن ى يوجد وإمما موجود المنتنكلمبما ز يكون لا والرطثا رًلبا يكون وار والن 
لأنموحودأ فيه يكون حن ز أخدم تشارء1ا إذا حينه ض ى الرمحلب ى اللف أجزنا وإمما حن دون 
ووزنيكل إلا يكون أن ينه لر لأنه موصوفا والثلاث الخن ى اللف أجاز وّام عله اش صل ابى 

ولامدنما أكر ى موجود عر والمتن المنة ى أنه ومعلوم والثلاث المنتن ى عنه يته ولي وجل 
ىيوجد ولا الأفة عليه نازي ند لأنه واحد يوم إل ؛عينه حاممل من رمحلب من مد ولا نضة ز يلف 

ىهذا ولوأجزت والكم القليل ومواء مجامونا ماكان وإمما يوم أكرمن بجزز لم وإذا يوم 
ولامثلها بجمل كان إذا صاع أد ى اجزته بعينه حاثط من ومم عليه اش صل الني بمد رطب مد 

•عذا ئ والتلل الكتحد بن زق 

الكلالدش باب 

ولادق لا ؛ال أنه عهناء عن جرج ابن عن حالي بن مّم أحر؛ا اش رحمه الفاض( )؛ال 
ولاولا.زلزله الكال ر ما دق أن له فلس ذكل مد من الفاض( زلزلة)؛ال ولا رذمر١؛ 
مجامثل المكيال ى يختلف ئيء زكيل يسلف أن له وليس الكيال أحد  ١٠فله رأمه عل بيديه يكنف 
الملما واحد كل فيكون فيه ثيء لا حواء للث بن ما يبقى فد لأنه ويصلب ويعنلم حلقته محتلم 
إذاكانأيضا يباع ولا وزنا إلا فيه بلف لآ هكذا واكان محلا الكيال إمما أخد وكم أعطى كم درى 

عْللند بميال يلفركيل أن باس ولا الكيال يتوف ب سركيلأ إذا هدا لأن بمال هكذاكيلأ 
أراهأو يعرفانه عدلأن يوحد لا فازكان ف به العالإ أهل س العدل اهل محي عامة معرنه زذاكان دمّل- 

قدرهيعرف ولا قد لأنه اليزان ى القول وهكذا فيه لف اليمز لر به ل تكيل فقال محكيالأ 
الثيءيسلف ان ى واجازه هذا ز الملم افسد س الماص وس ، فيه اللف« فيفي فيه ويختلفان 

•والوزن الكيل صفات ى وصفنا موصوفاكا الأ مكيل ى الملف حرى ولا ، واحد ومعناهما جزافا 

مصححه.اللماية.كتبه ز كا • دأمه يماوز حى الكيال مملا هوأن ٠ رذم ولا ؛ *ولهر١( 







محيانملون به المر أعل يراه أن العب وعلامة مما ممرأ يأخذ أن له وليس محنا حى ممرأ يكون 
عنذلك ض ولا عاله من نقص وعى ممبة لانإ واحدة حشفة فيه ياخد ان عليه ولا فيه عيبا 

أنعك يكن ئر رطا فيه ولوملن، فيه عيبا هذاكله لأن منه انملش بمه وأصر عطس وما متحثفه 
ولاندخآ كله أرطب، مما اخذ ولا كه أرطبه U إلا اخذ ولا  ٠١١ذنا ولا برا الرطب، ى اخذ 
اإرط_،أصنان، ومكذا الرطب٠ ءي_ا وإما الرطب، غر إما هذا لأن أوبمر ، بمر أن قارب قد قدمما 

الدبملح ولا الغاض( )لأو الفاكهة ُن أوابا رطا فيه أملم U وكل البج وأصناف والملكه 
ايصاالفرمك وش يايا التثى ى يسلمر أن بأس ولا • فلا عدد ش فأعا وزن أو وكيل إلا لطعام ال 

وجأيمنه فإكيل يسلف أن يأس ولا امحر ش لن، ببكيلَبا يايا الفاكهة س ييبس مجا جمع وش 
بنازلكن يختالنح، لا مواء الرطب، ش واحناّهلكإقول، وتميتنه صفاته ش والقول، الرطب، ى يسلم 
الألوان)قال(صفة إلا الرقين ش نحون لا اللونكا يوصف نحزحى ل( بعض خمحس لونه بعض شء 
يوصفأن إلا فيه غر لر أوبالعظم بالألوان فتفاصل الأكوإة الأجناس س جنس فيه اختلن، شء وكل 
ويقعمنه ويعفلم يدق  ١٠عل يقع الخودة امم ان وذلك بمن لر ذاك من نيء ترك فان ه وعقلبلونه 
نحتمعوالوزن الكل وكل أموله خمحس وايضه ايمه ر خثرا اموله كان وربما واموده ايمه عل 
منجض ش رجل ولواملم الفاض( )قال تعال النم ثاء إن جملته به ياين  ١١٠وقليل معانيه كر اى 

بأسبذك يكن، لر ، بخا للشرط إ؛ء؛لال لا البايعن' *ن نفس بطبب أردأ أو ّنه أجود فأعهلى اُءر 
غيرمن اعطاْ لأنه خز لر امحر، أوغر حنهلة امحر مكان لوأعطى ولكن بح لا قضاء هذا ان وذك 

شيءى الخل خيري ولا الفاض( )قال بالخغلة امحر بع يقبض لر  ١٠يع فهذإ له الذي المنن، 
يذيعالثياُبا ى نحاط وي وصفة بن الخيران ى بماط بمفازكل فيه نحاط لا لأنه . عددا الماكول مجن 

المبى الذيع عليه ياتى  ١٠عل ياتى فيه الوزن فيكون ووزن بمنة كه فيه بلم آن باس ولا وصفة 
كذاوزن يلد آوخربز آوصغارا ءغلامج١ منه ويمي بعينه الخرز من، صنن، ى لنا يان باس ولا 

أقلاليزان يدخل ما عل وقعن، إذا العدد إل فيه ينظر ب ذك عدد س فيه اليزان دخل محا ذ وكذا 
ءءا!امهى امحلفا وإذا عدد إل والفضة الذهب، س موزون ش ينظر لا الوزن؛١ إل ونغلر الصفة 

مجوزونامنه يستؤفيه م صفته اصم يقع  ١٠واقل العظم امم عليه يفع  ١٠اقل يعملنه ان فعليه وصغاره 
إلافيه اللن، بملح لا اوعيته ى وجزافا عددأ الناص ييعه مما وغيره والفرملن، والقتاء وعكيوالمفرجل 

ثيءفيه ليس فايغ ميء الكيال س يقي حتى المكيال ش اختلن، ومجا المكيال ش يختلن، لأنه .وزونا 
ّءىكليكال لا مما وغبره وخرز قثاء من ّلضإ ما أصناف فيه ا-خنلض، وإن )قال( فثهكيلأ لفؤ ي لر 

إمائهى والقول فاصد فاللف، ذك ترك فان ذك غر نحزثه لا وبمفته حدته عل  ١٢٠٠صنف، 
.وغيرهماوامحر الحنهلة محن قبله وصفنا قط أجنامهلكلقول اختلفتح إذا وإجازته 

الوزنش الملف ماع باب 

الإحاطةر أقرب والميزان معانيه بعض ى للمكيال محالف، والميزان انته رحمه الفاض( )قال 
ئراأى ; نكتت، ؛ واركتن« h ام ذنثأا س وكتت، تدنيبا رة الثذنبن، ت القاموص ر تال ٠ مجذنبا I توله )١( 
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الفا بجزيء أد غمحْ له بملح لا لما بملح  ٠١٠سْ من جض كل أن والأخر مه ملف ما مصان 
عنوصفت وما )تال( مناسها احتلفت إذا ثرط ما غير بمش ان بجون ولا اويممعيا غثرْ فته يمزيء 

إلابجزيء لا المن ز المختلفة انملكالأجناس ز العسل من جنس ُنكل همل.روصعروغيرْ 
منمد جنه اصف ولر ووصفته سمن ى لواصلمت اتى ترى الأ السلف مد وإلا الملف ى صفت؛ 

الصفةتغ لر فاذا والحواميس البقر محالف الغمكلها سمن وأن الضأن سمن محالف الري سمن أن تبل 
؟انيةأو مصرية فأتول جنسها أمم ولر حتعلة ى لومالفته يفد الالف'لإا مد يختلف مما الخنس عل 

الألوانجودة عل نتفاصل أثماما أن تبل من مد يلونه العسل يصفه أن ترك لو وعكدا ثامجية أو 
ؤلعامالبلدازكاختلأف ا-يل لاختلاف مد يلده صفة لوترك وهكذا  ١١٢ياين الأمال من ومجو؛تحها 
عليقول أن ترك لو وهكذا ويغدادي ورازى وهروى روى من البلدان ثياب وكاختلأف البلدان 
كداوقت عل تال وإذا وحدث العسل من قدم ما اختلاف قبل مجن كدا وقت عل من حدث 

مجاكل ى هكذ,ا وهذا عله ر فقل رمضان أجله وسمى رجب ز يكون العسل ذللي فكان 
يهأهل عند مجاكان ؤكل الثاهى( )قال غيرهما أو أوحنطة سمن مجن وجديده قدممه فيه يختلف 

علاغلوشرط منه المشروطة الصفة حالف مجا وكذللثاكل اللف يلزمه لمإ فيه صلف ما جنص ى همب 
وهذاخالصا صروا هذا لمس فقيل البلد وعل اللون ر يالصفة فأي بلدكذا الصرووعز عل مجن 

ولوقالالمن من ا واحد ملف مجن يلزم لر الغم من بلوخلهله بقر سمن يكون ي يلزمه لر صرووغيره 
وقلتهالشح لكرة فامجدا عل؛ش٠عهكان مكيال أوى عل مجن رطلا و5ذا زكيا إليلث أصلمت 

.والشع العسل مجن فيه ما يعرف لا لأنه ، أوعدد يوزن شهد ى إليك أٌُّلم لوفال وكذا وخفته وثقله 
الينش الملف باب 

وصفتمءناهَي ى ٠أكولكان وكل العسل مجن وصفت والمزكأ ت اش رحمه الغاض( )قال 
:قال يخالفها الخوامجيس سمن وإزكان يقر. أوسمن ضأن أوسمن ماعز : سمن المن ى ؤيقول منه 

رإكذا'ؤاغبمكنا سمن قال محنه الخنس سمن يختلف يبلد وإزكان ذلك غير يمزيء لا جواميس سمن 
وامحنوالطير والصفه اللون ى ياينان أيما وذلك يامجية، ضأن وسمن نحدية ضأن سمن : بمكة يقال 

اللف،يلزم لر اللف، صفة من وخارجا عيبا فاكان قبله، العسل ى كالقول فيه والقول )قال( 
الُا دمنه يدخن  ١٠منه والمن منه، تغير امع لأنه العسل من القديم محن يتنح، المن مجن والقديم 
فيه.عيب لأنه الدخن يلزم فلا يدخن، 

الزيتش الملف 

وإزكانوجنسه بمقته يوصم، أن إلا فيه محز ل؛ اختلف إذا والزيت : اش رحمه الغاض( ال 1) 
'ُاباع الشمى بمرقه ٌا ءاته أمح، فد يكون حى كذا عام عصير سمى أو يالخدة وصفه يغيره قدمه 

الداكهم، الك، كلها والأيام )قال( والعسل المن عيوب ؤ، كالقول واختلافه عيولأ فى والقول 
إلنمب وحليما عيفها اختلف وإن جنسه إل ميا واحد كل و_، ، اختلف، إن وغره المليط 
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كذامنة عصير نمرتك ولا الزمان بمإ لا فكانت هذا ز والمن العسل يايتت فان والخق الخداثة 
السبإل العلم أهل به نما تبلهاكل ما عيوب نير كالقول عيو.ِإا ى والقول ذلك غير عرثه لا وكذا 

الأشياءمن شيء ز يقول أن ز ختر ولا )قال( مومتهلوعا يثاء أن إلا مثريه يلزم ب منها نس حى 
منهيكون ما أردأ فأما أدآ منه يكون ما أجود حد عل يوقف لا لأنه منه يكون ما أجود ى إليك أثلم 

وغر؛الفضل متهلوعا كان منه يكون ما أردأ مجن حيرأ أعطى إن أنه ثبل من البح به يفد ولا فأكرهه 
بجزب بظروفه وزنا اثرى وما اكتيل كيلا الأيام مجن اثري وما )قال( كله الرداءة صفة مجن حارج 
ثرطوقد جزافا فلواثري وزما حد عل يوقف لا وانه الغلروف لاحتلأف الفلروف ى ؛الوزن ثراوْ 

زالزيت وزن يعد ، والثرى الباغ ، يراصيا أن إلا المثري الوزن من عرف  ١٠ثإخذ ئم وزنا 
بمبان قبل الظروف وزنى فإ اللازم واراد يراصيا لر وإن الزيت من له يبقى مجا ييع بان الغلروف 

وزنىم فرغت وزن زيت فيبما كان وإن الغلروف وزن يطيح م ؛7اا يهب مما وزنت م الأيام ضا 
حالفمحا وغبره والعكر الرب من صاف فهوله الأيام من فته أملق وما الزيت من ألتي م الغلروف 
الصفاء.

الندش الد 

أوزبدصان أوزبد ماعز زبد ممى المن الزدكهوى ى الملف ; اش رحمه الناقص( )؛ال 
غدهش يتغير لأنه يومه زبد ويشرطه مجوزونا أو مكيلا ويشرطه غيره يمزيء لا مامى أو بجدي ويقول ؛مّ 

زبدأنهٍلأ؛من غر يوكل وبنجد ذلك دون تغرآ الثري ى ويتغر الحر ى وبمخير بممص حى بمامة 
وذلكلجيخا زبدا يعطيه ان للمسلف وليس فيه اللف محز لر شيتا هذا من ترك فان ، غده او»هٍود 

ضعيبا فتكون تغممْ ليذهب نحض لثن فيه سقاء قى فأعيد تغير هوزبد إمما يومه بزبد ليس حينثذ أنه 
أهلعرفه فإ والقول محنمه ويتغير خلض أصل عن يرق الزبد أن ومجن جديد وهوغير جدده لأنه الزبد 
قبله.وصفنا ما يرد؛هكاللقول انه عيبا به العلم 

اللنش الطلْف 

الزبدز يفد ويفمدكأ الزبد ى يموز اللثزكا ز اللف ويموز ت اش رحمه الغاض( )؛ال 
هذاص ؤيقول أوحميمة أوأوراك غواد لن يقول أن إبلا وإزكان بقر أو صان أو ماعز يقول ن بزك 
هذافأي والممن والصحة الهلم ض وتفاصلها والمعلقة الرواص ألبان لاختلاف والمعلقة الراعية لن كله 

)قالفى-غدْ يتغير لأنه يومه لن أويقول حلثبا يقول بان إلا يمز ول؛ الملم معه يمز لر عنه ّّكت 
حنفذلك حلاوته تقل أن الخليب صفة حد منمي وكان صاعته من بجلب مجا والخليب الغاض( 

تزيدلألجا برغوته يكبله أن له فليس بكيل فته أسلف وإذا )فال( الخليب اسم من يخرج أن إل ينتقل 
اللأما برغوته يزنه أن عندي باس فلا وزنا فيه سلف إذا ولكن اللن بقاء تبقى بمن ولبت يله كذ 

سكنحى بجله لا نك'نكا حى فلا.زنه وزنه ز ريي أنما العلم )، ٠١زعم *إن لزنه محب تزيد 
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رمحله شرطت إذا مه سلف حن الناس أيدي ى لس ثيء ى سلف أن باص ولا . وناسه محلف 
•الناس بائيي نه ُوجود يكون ونت 

اللحمى الملهنا 

نهمحل الدى الوك ى يختلف لا البلدان عن يبلد عوجود لخم كل ; اش رحمه ( الثا٠هم )ثال 
زيخلف لا يكون وازكان خثرفه فلا يخلف مه محل الدى الوقت ز وماكان جائز قه فاللف 

وغديختلف لا الدى البلد ر فيه السلف جاز اخر بلد ى ؤيختلف بلد ى فيه محل الدى حينه 
عثلبلد إل بلد من فحمل الحمل ى يتغير لا مما يكون أن إلا نه يخلف الذي البلد ز السلف 
السلففيه محز لر تغير بلد ال بلد مجن حمل إذا وكان الماكول من رطبا مجاكان فامجا ، أمحمها وما الشاب 

الملففيه جاز بلد ى ^١١ ز محتلف لر إذا الملمع مجن محلعة ومكذاكل ، فيه يخلف الدى لبلد اى 
.الماكول مجن الرطب محن كانت إذا فيه محتلف الذي الخن ى فيه الملف محز ب ببلد اختلفت وإذا 

عوزلا ومحا ءٍه نحون رما اللحم صفه 

ذكرماعز لحم ؛ يقول يصفه حى فيه محوز فلا لحم ى أمحلف من ت اش رحمه ( القافم )قال 
أوالوزن ويشترط كذا موضع ومن منق أو وسمن أوفهيم رصع أوجدى فصاعدا ش أوذكر حصى 

،هكدا ؤيمفه صائن لحم ؤيقول ومجوصعها لحمها يصف صانيرْ أو فصاعدا ثنيه مجاعزة لحم ينول 
وإناماذكورها ^ن أن وذلك والعلوف ارار اختلاف قبل من رلع بعير خاصة البعير ى ويقول 

؛سإنةكانحد فإذا لحمها ويخلف محتلم لحمها ومجواصع محتلهن وفحؤلها وخصياطا وكبارها وصغارها 
منقياحده وإذا إياه أطاْ إن منه باعل مجتهلوعا البائع وكان ، الم،انة امحم عليه ضر ما أدنى للمشتري 

أعجفيشزطه أن وأكره ، مجنه هوأكر بالذي متطهمع واياتع الإنماء امحم عليه يقع ما أدنى له كان 
وصفتاإلحم'عا ش والعجف الشترى عل نقص اإعجذا ش والزيادة يتباين الأعجف ان وذلك محال 

عليهموقوف غير كان؛قصا زادت وإذا الأدنى ولا الأعل ودة بمحل ليت اللن ى الحوصة مجن 
ذلكوزن اللحم من محوصعا ثرط فان )قال( المشترى عل البائع به يُهلوع محيء الم،انة ز الزيادة 
ولو، الحعلة مجن والحجارة والدر التن يتميز االحمكا مجن يتميز لا العظم لأن عفلم من فيه بما الموضع 
وأنمميز لا أن أول واللحم فسادا يكون مجا ااعذلام عل محته وبقى اخده عل اللحم أفسد مميزه ذهب 
ااءرْتحزمن النواة لأن وزنا امحترى ارغرإذا ى النوى من بالعفلم اللحم لاختلاط مجعه ءذلامجه ع محوز 

علالناس شاع الغافص( )قال ما نواما إذاكانت بقاءها تبق لم نواما اخرجت إذا اترة غيرأن 
،عظامجه فيه إلا قط البم شايعوا نعلمهم ول( نواه ونه امحرملأ ومجلمم عليه اش صل النه عهديمؤل 

و"حهمأناّا فكانت أوأجوز معناها ز اللحم؛العذلام بع أن عل امحريالوى يع جاز إذا المنان فدلت 
فهوجاروإنوزنا ووصفه أوالكل العلن شحم ز أمحلف وإذا )قال( فيه اختلغرا الاس أعلم لم وأئرأ 
ىمحلف وإذا ، فتوزن الأليات ى محلف إن وكيلك ، وغيره البهلن مححم لاختلاف محز لم شحم فال 

.صاتتا او ومجاعزا ، اوكبيرا صغيرا ، شحما ٌءى شحم 



الوحشخم 

يكونببلد اذاكان ، الأنيس لخم من وصفت الوحش،لك ولحم ; اش رحمه الفاض( )ثال 
ويوحدحال ى يختلف واذاكان نيه السلف حاز محال محل،يه ١^^، الو؛ت ز يختلف لا *وحويا ؟أا 
إلاأبدا ببلد *وجودا يكون أحسبه ولا ثال نيا يختلف لا الى اuل ز إلا فيه اللف محز لر حرى أش 

ؤيصيبهصائده يخهليء ففد وحبر ِا به كان وان فيه وحشر لا ما البلدان محن، أن وذلك مكيا 
تكادالخم فان بعفؤر دون اللحم بعض  ١٢٢أو يوم زكل فيه محوز لحم يخهلثه ما سما وإزكان والبلدان 

ككنرله الذبح لأن حفه صاحبه فيؤق يذم بان اياغ السلف مرحذ والقر والإبل *وجودة تكون أن 
الأسمرلحم به يتعذر ببلد فازكان الأسمر ممكنه والأحذَي بالشراء ممكنا له الصيد يكون ولا بالشراء 
نرالملف محوز ولا نه يتعذر الذي الوقت هم، فيه الملف محز لر فيه يسلف الذي الوقت نر منه اوثؤئء 

أوأرب أو ظى لحم بقول أن الانثمر لحم مجنر وصفت ما ملر الأ ببلد *وحودأ إذاكان الوحشمر لحم 
وصفتَي اللحم ويوصف أوكبمرا صغيرا ميه ويبعينه صنف أو وحش حمر أو وحتى بفر أو تثتل 

إنالأنيس لحم ندحل لا حملة تدخله أن إلا ثيء يخ يخالفه لا اللحم نر وصفت أومنفياكا وسمينا 
شرمحلمحليب غير معه لحمه يكون ء بثي يصاد واحر طيبا معه لحمه يكون ء بثي بمال ثمر. منه كان 

الفساداللحم بعفمر نؤ يينون كانوا فان به الخلم أهل مثل يشرط لر فان ، كذا صبي دون صيدكذا 
هذافلص اطيب كذا صيد ولكنر بفساد لمؤ يقولون فازكانوا ، المثزى يلزم ولا عيب فالقاي 

يردولا بعفمط مجنر لحما أهلثب بعمها فيكون الغم يدخل وهذا الشرى ويلزم الباتع عل يرد ولا بفساد 
محوزفامما الأنيس ل فيهكالقول فالقول الوحش ى اللف أمكن وش )فال( فاد من إلا لحمه من 

وإممال ض لا أنه غير ووزن وإنقاء وسمانة بمفة العلثركله لحم نر الملف ومحوز وحنس ومن بمفة 
يبعمجأن محتمل، لم ومجا *وصوفة بمفة مجبعضا يباع أن احتمل ومجا وصغير بكبير المن مكان بمفة يباع 

اُرز اتحدي يبموز إمما وهولخم يعدد فيه لم محوزأزريلا بوزن فيه وأّسلم ومانته طائره وصف لصغره 
ماخذ أن عليه يكنؤ إ طهموزنا لحم نر أسلم ؤإذا ، موزونا إلا محرز لا طعام والمذبؤح الملآبؤح دون 

معروفاكان اللحم فصر إذا رامه وان ضما لحم لا رحليه لأن الفخذينر دون منؤ رحليه ولا رامه الوزن 
.فصدهالقمود اللحم اّم عليه مع لا انه 

الخسان

أسلف*ا ينقطع لا وفت نر ضا محل، الملف كان إذا الحيتان : تعال اش رحمه القاض( )قال 
ولابلد؛قطع ي، فيه محل الذي الوقت كان وإذا ضا اللف حاز البلد بذلك الأس أبدى *>، فيه 

*لحز أسمحر مإ أملم وإذا )فال( والأسس الوحش لخم ز نلنا ماكا لف الختدش فلا ب يوجد 
اختلافيختلف فانه ه محنمنه حوت كل بمس حى فيه اللف محوز ولا معلوم بوزن طرى او يوزن 

نراللف محثز فقد فاتل فال فان بوزن إلا الحيتان من، ثيء فى يسلف أن بجوز ولا وغنيم اللحم 
الحياةخمط به النفعة احدهما ممضمن يشرى الحيوان قتل ؟ الحيتان وبين بينه رق هما *وصوفا عددا الحيوان 

أجيزولمت ١^!^، للمنفعة حيا شراءه فاحزت خموكل •ليذيح والأنين الخامحعة فيه الفلمى، التفعة وهى 



اللأنه V أجزه ب وزنا يشرط ولر منة ما ثنة شاة لخم أبيعك تال إن أته ترى ألا يعدد م'لبوجا نراءه 
ويثربيوكل ما كل من انزوا إمما الناس ولأن بالوزن قدرْ يعرف وإمما ، يالصفة اللحم تدر يعرف 

يوزنالحيتان لحم ز اللف ى والقياس قال، ) جزافا يشرونه فليس يضض ما تأمل ؛عايتؤن مما الخزاف 
مماذب اسم عله يقع ما ويلزمه فيه لحم لا يكون حيث مجن الدب عليه يوزن ان المشرى . يلزم لا 

فيميحوبكبأر مجن يكون أن إلا ذللث بن ما ويلزمه ، الرأس فيه عليه يوزن أن يلزمه ولا لحم عليه 
الغمنحتمل مجا احتمل إذا مجوصع ى إلا فيه لهل ييوزأن لا منه مجوصعا فيه أملق مما الحؤت ر وزنا 
كانكإ؛محتمل ئإ وإذا فيه ملف الدى لوصع ويصف فيه صلف مجا مجنه مجوصع ر يوجد يكون ان مجن 

الطر.ز وصفت 

والأكايعالرءوس 

ولأكبارمحاصغارها »ن الرؤؤس مجن نيء ز اللف عندي نحون ولا ت الله رحمه ( ١ك١فهم )قال 
منفردعدد قاما أووزن أوكيل بذؤع نحده حتى الحيوان موى ثيء ش اللف نحيز لا لأنا الأكايع ولا 
مجتاينوهو الكيثر امم عليه يغ ومجا متباين وهو المغبر امم عليه ضر ما يشتبه يكون قد نه وذللث فلا 

تركواالاس نرى مما و؛ محدود غبر أجزناه والكيل والديع الوزن من مثله ى حددنا ^٠^ نحد لر فإذا 
معاقرهامحلراف ومثل عليه والشعر الصوف مجئل يوكل ولا يطرح الذي صفْلها ء|ن ما لما الرءوس وزن 

فلوونتوهقليل غبر فيه انه غبر مجنه قدره يعرف ولا يوكل لا مما ذللي اثبه ومجا حديه وجلود ومحناحره 
زالقئر ولا بالوى ينتفع فا لأنه امحر ز الزى يثبه ولا وغره ونعر صوف مجءل يوكل غبرمجا معه وزوا 

عنديبمن ب فأجازه رجل ولونحامل نيء)فال( ف به ينتفع لا بقشرالحوزوهذا ينتفع فد إلحوزلأنه 
ماالفقه اهل مذاهب بعض بمتمل وجه ولإجازته ، اعلم تعال والله . موزونا إلا يميزه بان احد يرمر ان 

قاعةء«ن يع أحدهما صربان البتؤء أن الموصع هذا غِر ز وصفت وقد ( الفافر )قال منه هوأبعد 
بدلا به ياي بائعه عل مضمون مرصوف مهمرء بيع أو العن قبض-نا إذا ودين بنقد تباع أن باس فلا 

إذامنتويان وهذان المتبايحان يتفرق أن قبل عنه المشرى يينع حتى يموز لا وهذا أجل إل أو عاجادُ 
بعتلثإذا أى وذللث قال مضمونا أو دينا والاحر نقدا اليعن أحد يكون أو ضان أو أجل فيه ثرط 
دينارمانة إليه دفعت وإذا معروف أجلر إل واُءن نقد فاللعة أجل إل ممما وكان إللث ودفعما ملمة 

ديننر حير ولا ، بد لا صاحما -•را ياشر مضمونة والملحة نفد فالمانة اجل ال ُوصوف محلمعام نر 
دفعحن محلها أول فكان رمحللأ يوم يأحذكل ودفعه بدينار لحما رمحللأ ثلانن رجل اشرى ولو بدين 

لهيكن لر إن قيمته أو أحذ الذي اللحم مثل ورد ظّدة كانت واحده صفقة وكان شهر إل وأحره 
كانصفقته غير صفقة ش بعده وعشرين وتسعة منفردا رحللأ اسرى ولو بدين دين هذا أن وذللئ، مثل 

يخرجهبالذي واحد مقام ز ياحذها ب إذا أولهإ أحذه وليس منتقضة والعشرون واشعة جائزا الرؤلل 
هذايثبه ولا ؟ عليه ض ممدة إلا الأول بعد رطلا ياخذ آن انه له ليس أنه آلارى . دينايكون ن آص 

يقدرلا أنه إلا مقامه و كله أخذه وله واحد محله لأن اكتثاله ش ويأنحذ بدين الهلعام يشرى الرجل 
يأحذكلحنهلة صاعا ثلامن بدينار يشرى ان جاز ٠ هذا جاز ولو ٠ له أجزر لا هكذا إلا أحزه عل 
ممايتايعانه اءة ّقبضه له ب؛كن نى، وغبرهاكل والفاكهة الرطب هكذا وهذا ( فال ) صاعا _وم 

١١٣الأمممج'ا- 



ىمحيا ولوجاز تال( دينآ) يكون أن نحز لر مصهكله ل يقمع حن مه ثى، عن دسه و1تحه يكن ولر 
جاثزوثالاللحم ى هذا ثاثل ولوتال الئانص( )قال وغيره وضام نياب من ثيء جاززكل اللحم 

الدارى وهذا )تال( مكن ما فدر كراما من عله بجب أجل إل الرجل يتكاراما الدار مثل هذا 
ال~كنلبعد ُالمكن يقيسه أن من به أول الطعام اللحم يقيس أن تال ولوكازكا ، قال وليسَؤا 

شهرادارا اكربمك إذا ارابمك مل ؟ المع ي سلما فرق محا ; قال فان والمع الأصل ى الهلعام من 
اشالمدة مر0 إذا عن ؤئرفة إليك ودفعما قلت م قال ؟ الكراء عليك أمحب نكلما ^ إليك ودفعلما 
ودفثتاجل إل يا رطلا ثلاثن ٍمبم إذا أزا.ت قلت م قال ؟ ءايككراؤها أمحب اب \ي 

سكنمن يرثن رطلأكا ثلاثن من أيرأ الأول الرطل غبر تمض ؤم يوما ثلاثون مرت م رطلا إليك 
١٠يرثه لا إليك يدفعه لحم رطل من يبرأ أن إل يوم زكل محاج لأ;ه قيل لا قال فان ؟ يوما ثلاثن 

ُمرمحزتراهما امحا قيل لا قال فإذا الدار هكذا ليس : له وقال م قال يدفعه إلا منه المدة ولا قبله 
الريامن معناه مثل ى محو الذي يالماكول اللحم نفيس أن تركت فكيف ؟ والأمم والمع الأصل 
أعهليكأن أيلزمجى فامدمن يعيما الدار نلك أكريتك إذا أورأيت ؟ يشمه لا بما وقته والكيل والوزن 

لحاان؛*٥^، ايلز٠ه ماشيته فاتت ماشية وله يصمة  Ui- باعك فإذا قيل : لا قال فان ؟ بصم؛ا دارا 
أملقوإذا يالامحر؟ احدهما ميس فكيف ؟ امرهما مفزقنزكل افزاهما قيل م قال فإذا ؟ يالصفة 

الموضعذلك عجز فإن واحدة شاة من الموضع ذلك من أعطى يوزن يعينه الماعز اللحم ش موضع من 
طعامهيحض فآءهلاْ غيزه محلحام فى ولواسلفه صفلما مثل غيرها شاة من اعْناه السل صفة مبلغ عن 

أكرعليه وليس شرطه أوقاه إذا شرطه مجن أجود منه يقي ما يععليه أن عليه له يكن لآ شرطه من أجود 
،نه

وزناالطر و الماكل باب 

يعرفصفة له وكانت العهلر مجن الناس أيدي مجن ينقطع لا ما وكل ت الله رحمه ( )قال
فيهأملن محا يمي حني بجز ب ابودة محلفة أشياء محح منه الأمم فإذاكان فيه لمهل الجاز ووزن بما 

أملمالذي الصنف يمي يان إلا فيا السلف محوز فلا تتباين أماء حا ارقرويمرق الءرإّم مماكأيمع 
والأخضرالأشهب منه فالعنبر وقيامه الععلر ى السلف اصل هذا فعل ورديثا منه جيدا وبمى فيه 

وززكذاصحاحا وقهلعا ورديثا أوأحفرجيدا أشهب يمي حى فيه السلف محوز ولا وغبره والأييص 
تملر وإن واحدة قطعة سميته واحدة قهلعة تريده كنت وإن أييض سميت أييض تريده كنت وإن 

يكونأن مجن ويخرج اّمن ى متاين أته وذللث مفتأ ذللث للي يكن ل؛ صحاحا قهلعا أوسمبت هكذا 
صغاراوالخودة اللون ذللث، ز عنبر للث، وجودتهك١ن لونه ووصمن، عنبرا سمتت وإن ملف اش بالصفة 
يلدعنبر يمي حى بجز ر ته يبلدانه ويعرف ؛البانمان محتلنؤالعنبرفيء ى وإزكان اوكبارا اءطاْ 
مرةأنه يالسلئح العم أهل يحض زعم وقد أومو؛ا)قال( مو؛ا يقول حى الباب ى يموز لا كداكا 

محللا أن إل يذمب فكأنه بجمع دم أنه إل ذهب وكأنه الأوقات من وقت ز تلقيه دابةكاإظى 
منألقى أنه العلم أهل أحم؛ك وفد بثى،ء التطبب نجز أن للي جاز )قال(كيف وصفت لما يه التطيب 

واجاعا■تحرأ يه تلت له فقلت )قال( ؟ تاكله فلم الميتة معنى ى عندك ■>ىكان محن ألقى ومجا حى 



اشتال ثلت القياس قيه فاذكر عنه صأمألك ثال بلث أول الخم تلت القياس فيه فاذكر قال ونياما 
مامماحالما لبنا ودم فرث ض من بهلونه ز مما نسقيكم نمرة الأنعام ى لكم وان )١ وتعال نارك 

بمفومتهلمس وان ، الق *ضن بجمع حى ر كان إذا حى ر يخرج ثيأ فأحل 
دماياكل أن لأحد محل فب ,وما ُذمح ٌن الأم وُحرم ُثاه مكانه بعود لا حتى منه نمحروجه ينقمه 

حرمناهولكنا ا،لديؤح س احإالناْ -م س يخرج لأنه الدم حرمنا فلوكنا غيرْ او ذبح س مسنوحا 
غلهوحب ما عؤز قياما العليات س ليس أنه قبل ص والرجع الول مثل به الكتاب ونص لنجاصته 

الولدووحدت ح؛يثا ؤيخرج يا به يدخل والرجع الول فى وكان الدم الخى'من من يخرج مما 
،العليبات ر هدا بان حلالا فتكون حية يانقما س مرج البيضة ووجدت حلالا م من يخرج 
وذهبتV حلالا يكون أن حى من خرج إذا ، الطيبات ر غاية هو الذي اللي ز أنكرت فكيف 

يعودوهذا نقصا فيه ويبن ابدا زيه يعود لا -ص ص قطع والعفوالدى -ص ر بعضوقلع تتمه ان إل 
فقال؟ أشبه والرجع والبول هوبالدم أم أشبه والولد والبيضة ب١لالان أفهو منه يسقعل قبل محاله زعمت 

سأطبب واذكان مما يقطع بالعضو منه أشبه محالها ؛ ١١تعود إذاكانت أنبه والولد والبيضة باللن بل 
أعللأنه هوأحل كان طيب لأنه محل والبيض الين س اإع1يب، ى دونه وما محل والولد والبيضة اللن 

أنعب بن موص عن الزيى )أحهمنا( ثك الض؟ محا )تال( الخيث الرجع يثبه ولا لطيب اش 
للنجامىاهديت قد واثى ملمة لأم فقال لث م اواى للنجاّثى اهدي وّام عليه الله صل اش محبمول 
لهافوهب فجاءته كذا للي وهبت حاءتنا فان إليه يصل أن قبل مجان قد إلا أراه ولا لد م أواى 

وتطبب؟ طيبكم أطيب ص ليس أو فقال هو؟ أحتومحل المسلي عن عمر ابن ومثل قال، ) ٠ منه ولخيرها 
اختلفواعندنا الناس أر ولر الملي وما محرم قبل عباس؛الخالية وابن الملك وفيه والدريرة بالملك معد 

قالت؟ كنه أحللت فكيف جوفه س حوت ينبذه الخثرنيء أن خثرت قاتل ل فقال آ تال ر باحته إى 
حجبتنانفر ممم ل فقال البحر ز حناف فى تعال اش بخلقه نبات الخير أن به أثق ممن عدد أحر؛ى 
أصلهاعنيره ءا7اا مما الماء من خارجة رآ؛ حثفة ال فوقها س ننغلر ومحن  ١٢;فأفنا جزيرة إل ارح 

تزيدان رجاء اخدها فاخرنا تعغلم فنراها نتعاهدها ثمكن١ فرعها *ى ممدودة والخيرة الشاة مستهليلكعنق 
وصفوابأنهّي الخم أهل عل يختلف ولر الوج ع فخرجت فقهلعما البحر فحركت رح فهبت عظا 
الأنه الخم اهل بعقل زعم وقد ربمه وطيب للينه فثأكله طير أو حوت محيه انه I قال ص غلعل وإمما 

محاقال منه فيستخرج يعلنه فيشق فيرخي البحر فينثدْ ياكله الذي الحوت قيمون قتلها إلا دابة تاكله 
بهويتعليب يباع أن حلالا ويكون أذاه س أصابه ثى، عنه يغل قلت ؟ ههلنه ص اصتخرج فما تقول 

ُنه'لإاظهر محا يصبب امما فيهكاله فيذهب أصابه صء يخالطه غثرمنفرلا غليفل متجد أنه تبل من 
والرصاصوالمحاس والفضة الذهب ص الشيء ويصيب فيهلهر فيغسل الحلي س ظهر مجا يصبب 

ىخالف الخلم أهل س أحدا أعلم لا قلت ؟ الخيرخثر ى فهل ( قال > والأديم فيهلهر فيغل والحديد 
والتباننبات انه س للي قلت ما الخنيرالأ ى الخلم؛الخمق1ل اهل محن احد الخيرولا بثيم باس لا انه 
سفياناخثرنا قال الشافص امحثرنا قال الربع( راخرنا نعم تلت اثرV فيه )قال،فهل تيء منه محرم لا 

مصححه.ام وتأمل بأيدينا اش بالأصول الخكدا بمالها محول إذاكان ; فوله )١( 
مصححه.اه القاموس ف ي الحر. ز نابتة صخرة اى بالتحريك حثنة ال ; قوله )٢( 





ليسالذي الشجر مثل مما كان وما شربه ولا أكله محل ولا ايئ من بح السلف لأن نه الملف محز 
يهبمالج كان فان يشرب ولا لوكل المم شراء محل لآ ّءا فكان مضرا يكون أن جهة محن إلا تحريم فيه 
زالمضة موجود أحد عل فه صرر لا مجامونا طامرا إذاكان ؤيكون جوف إل يمل لا ظا*رثىء من 

تمحرعاتالخيات لأن وغيره الرياق الحيات لحوم يخالْله ثيء شراء ش خر ولا ينراثه بأس فلا ء اد 
الU يول ولا الأيمن صر من لحه لا.ركل ما لن ولا ميتة مح'لءله ولأنه اليات صر من لأنمن 
وقيامهاJابكال،٠ مدا وصفت ما سل ضرورة ى إلا محل لا غمة والأبوالكلها غيره ولا لهه ,وكل 

الأرضمن ثيء فى ولا الكر من حرم ما إلا حاصة الأرواح ذوات ز أكله محرم ما وجاع )فال( 
محرمفكان الأرواح ذوات من الدواء ز لحل فا أثمه وما يضركالم أن حهة من إلا حرام والبات 
ياص.فلا الأكول محرم يكن م وط محل فلا الماكول 

اخرمأصحاب محتاع س رضه اللرلز ي ايينا باب 

ولاي و ولا الزبرجد j ولا اللزلؤ ز الدف محيى محوز ولا : الد رجمه الغاض( )قال 
ونباكذاصامة مدحرجة لولوْ ز ملفت لوتلت أتى مل من حيا تكون ام الخجارة من يء ثز 

منهلأن وثباين صفاته تستوي الصفة هذه مع اللولوه ى الوزن ووزماكذاكان متهليلة وصفتيا وكذا 
 Uكانوزن ما مكذا قاذاكان وضره ^ ٧١}كذك والحرية بالثقل فيتفانحل غيره من أمل كون ي

تباينوإن للصفاء قبل من أقسيه لر ولو اختلافا أند والكبير الصغير اسم ى يوزن لر لو أحتلافه 
الثقيلةفكون بعض من أثقل بعضه لأن وصفت حيث من أفسد الصفاء اسم عليه يسر مجا أتل وأعهليته 

ولامتفاوتا تبايأ اش ى فتبابمان وهىكبيرة وزنما ممثل وزنا ملحا أحف وأحرى صغيره وعى ينا الوزن 
تباينفل،ا وزن معه يكن ل؛ إذا يضبهل لا الفلم اصم لأن توزن لر إذا أبدا يالفلم اصفها أن أصثعل 

•اعلم تحال وافه . تباينا اشد موزونثن صر احتلاما يالوززكان احتلاما 

راكضةالذهب غير اكر ش الد ياب 

تثرز مجاكان العروض من أوعرضا أوفضة ذهبا يسلف أن باس ولا ; النم رحمه الغاض( )قال 
فيهالأسلاف من وصفت ما فيهكلهكالقول والقول معلومة وصفة معلوم وزن أوانك حديد أو نحاس 

سلفالذي اللون وصف احمر واحر ابيْس صنف فيكون ألوانه ى يتباين شيء منه الحس ى إزكان 
ازكانوكذلك ونوته لينه ى يتباين إزكان وكذلك أجناسه ى اللون ز يتباين إزكان وكذلك فيه 

واحداشيثا منه ترلث فان وصفه إلا شيثا الصفة هذه مجن بزك أن محز وغثر.حلأصه.لم حلاصه ش يتباين 
والرصاصنالحديد ش هذا ، وهكدااللف فد أورديثا جيدا يقول أن ترلث إن وكذلك اللف فسد 

زاختلف منه صنف وكل ذللث، ومحق ومحانته رقته ى هذا مع يختلف الزاووق فان والزاووق والانك 
ماوجميع وغيره الزرنيخ ش هذا وهكذا الأول الأمر ى قلنا يختلفَؤا حيث وصف غيره ى شيء 
واحدقول فيأا القول وعيدها الأكحال وحجارة والكيريت الثس، من الصنف اسم عليه يقع مما يوزن 

.وبعدهاقبلها ما الملف ى كالقول 

١١٧





؛iu*بن صعد أخمنا تال الثانر أخمنا ؛ال الريح( )أخيرنا نكوزكقبضه دْ ى ُشء س يدخ 
أنأخمْ عمان بن عئان سل ريم أبى ن زياد أن أخثره الخزرى الكريم عد أن جرج اين عن 

قالوملم عاليه الد صل الني راه ٣ عسان بظهر فجاءه له مصدقا بعث ومل عليه الد صل الني 
 I( وعالتبيد يا السن بالعم والثلاثة البكرين أبع ا؛ىكنت ; الد رمول يا فهال ٠ وأهلكت هلكت

)قالاذن(( افذاك ومالم عاليه الد صل الني فمال النلهر إل وملم عليه اش صل الني حاجة من 
أوحنمى بن عمر بن عدائي عن أخثرنا الثقة أن وإعاكتبناه مثله يثبت لا منقطع وهذا القافما 

هالكن،قال ازكان وسالم عاليه اش صل الني قول الئاض( )؛ال حفص بن عمر بن عبدالد اخثرنيه 
النيحاجة عرفت » وقوله راآ عالم ليس ما مجنبم أخذت يض الناس أموال وأهلكت أممت وأهلكته 

ممالمل ابن وسلى ارد ميل فى الصدفة اهل يعظه ما بض الظهر١١ إل وّام عليه اش صل 
الناقصأخثرنا قال الربح( )أخثرنا أعلم تعال واش إلت،ا م الخاجة نزول عد المهان أهل من 

يكونقد فقال بعم.بمبن عن مثل أنه هماص ابن عن أيه عن طاوس ابن عن عينة ابن أجيرنا فال 
عنسان كيبن صالح عن ، ٧١١٠احيرنا قال الناقص اخ؛رنا تال الربع( احثرنا ) بعيرين من خثرا بعثر 

اجلإل بعثرا عمفير؛عنكين دك له جملا ياع طالب ابى بن عل ان عل بن ممد بن ابن 
باربمُةراحلة انزى أنه عمر ابن عن نافع عن مجالك أخثرنا فال الثافص أخثرنا فال الربع( )أخثرنا 

انهمالك اخثرنا قال الناقص اخثرنا فال الربع( )اخبرنا بالربذة صاُما بومحا عليه مضمونة ابعره 
قالإ الربيع أخثرنا ر به بأس لا فقال ؟ أجل إل بواحد اثنين الح؛وان بع عن شهاب ابن مال 

وإنماالخيوان ى ربا لا قال انه الميب بن معيد عن شهاب ابن عن مالك اخثرنا قال اخثرناالثافص 
واللاقحاخمال ظهور ى ما والغامثن الخبلة وحبل والملاقح الغامثن عن ثلاث عن الحيوان مجن نس 

نتجان إل الخزور يتاِع الرجل يتJ١ي٠ونهكان الحاهلية اهل كان الجلة.ح وحبل الإناث بعلون ى ما 
عينبع لا وهدا اعلم واش عنه نس هداَؤا مجن نحه نس وما الثافص( بعلما)قال ز محا ينج م الناقة 

الجلةحل بع عن  isrا؟ وملم ءلمه اش صل الني عن روى يفد خل دلا الغرر يئ دس صفة ولا 
جرجابن عن معد أخبرنا فال الثافعى إخبرنا فال الربع( )أخيرنا الوصع هذا غير ز وهوموصيع 

وبأناكلهفال نميثة والورق ورف زيادة احدهما وعل يد يدا البعيربالبعثوين وليبع فال انه عطاء عن 
ولاالشام j سلف يواحركأ وصفة بن الجواز وجمح الإل ز الرجل يلف ان باس ولا افول 
بدادراهم وزيادة يعيرين وبعيرا اجل وإل يد يا اكر او مثله بالعيرين البعير الرجل يع ان باس 

أباللا يثان وننقد الصفقة ص يكون ولا نيثة أوكلها نقدا المتزكلها إحدى إذاكانت ونيثة بيد 
امتدلألأخوان حوان ش ربا لأنه ياعده ولا البعير يقارب ولا نميثة أنهكان ولا نقدا ذلككان أى 
محصوصحرم ما ممى من خارج وأنه وملم عليه اش صل اض رمول بجرمه ولآ البيئ من أبح مما بانه 

إحدىتكون آن الملم ى كرهت وإنما )قال( ذكره عن ومكننا ذكرنا ممن بعده ومجن فيه؛التحليل 
والأخرنفدا اصلفت للدين حدا ا بعثرين املفت لو لأني نميثة وبعضها نقد بعضها مبعضة البيع*ث؛ن 

أجلينإل نميثة بعيرين ل نفد' بعبرين أملفت ولو بدين دين اليعة ز نثثةكان بعيرين ل نميثة 

وعلمتنل به صرٍح قاليي ؤإلأ الض. أوحش رواية سرال ولمله بالأصول الني.كذا حاجة عرفت ت ؛ود )١( 
•مححم.كنه الخ. الني حاجة من 



ضزلكتا ض اص انمدن فة ر مهون الأجل إل الخشن س فة محكزكأث 
لكل ١٠حصة ترف لا المخرم افة فرتما نله التهدم من فة أقل  ١٢٣٠المتأخر وا-حدْكان صفة 
بمروكذلك واحدة صفقة ،ى أجلن إل شيء ى دنانثر بلم لا وهكذا  ١٢٣٠التمرين *ن واحد 

ؤيكاتبعليه ومالح الخيوان مدق أن باس ولا الخيوان ى ريا لا ونميته بيد يدا يعيرآ بعثرين 
أوأوكيل مفة هذا من ممنا حاز ما يخاافه'كل لا والعلعام و'سكالدناحمواإدرام صفة والختوان عليه 
والعروءسكلهاوالدراهم والدنانير والوزن الكل ى الجواز ؤسلهنا ومن صفة فيه الجواز جاز وزن 
يعهمن نس ولا محاكلها ربا لا بيد يدا  ١٣ؤبجاع •ملوم أجل إل ت }خمو صنفه س لجواز اس 
يهالتياع ى يكن ا مجا وكل )تال( صواْ ما دون اتباعا بالجواز اللحم ي، إلا صحح بعقد ثيء عن 
مماغثدْ وش واجناس جض من مص ى مضه سلف ان ياس فلا اجل او عاجل ش زيادته محا ريا 

أعلم.والد الزيادة. فيه نحل 

ديناإذاكانت المران صمات ياب 

بىم مجن : يقول أن إلا فيه السلف نحز ب بعير ش رجل ملم< إذا ; الد رحمه الئاض( )قال 
وارنرالثياب، واختلانج البلاد اجناس لاختلأن، مصرية وحنهلة يردى وممر مجروى ثوب يقول فلازكا 
مجروفاحتوان مجن إذاكان الن فيكون فيها أملم< صن أوأى أوبازل أوصداصى رياش ؤيقول والخنْلة 

الأشياءأقرب هذا لأن الهلعام من يكال فما والكيل الثياب مجن يذيع فما اضوازكالذيع مجن بمعى فما 
لونهويقول فيه به محاط أن مجن والثوب العلغام ى الأشياء اقرب ؤالذيع الكل ذهكا يه بماط أن من 
وا>يروالقز الخز ولون الثوب ونى الجوازكمفة فى الألوان وصفة الألوان فى تتفاضل لأنما كذا 

الذكرلاختلاف أش أو ذكر ؤيقول فيه يه بالاحاطة الأشياء أقرب من فيه أمجكن مما يوصم، وكل 
الخيوبمن نقى يقول ان إل واحبا قال( ) الجواز ز الملف فد هذا مجن واحدا ترك فان والاش 

يقلهب وإن الجم صفة اصم عليه يقع  ١٠أقل له فيكون جيما يقول وأن عيب له يكن لر يقله لآ وإن 
نماختلف، وإن )قال( يئزؤله لر وإن عيبح ولا مرض له وليس عيب الإيدان لأن مولن له يكن لر 

قيلوقد بالفضل مجتهلوعون فهم زادوه فان شاء نعمهم اى مجن صفة عليه ضر مجا اقل له فلازكان بى 
الالإل مثل كله والجواز )قال( نعمهم من جنس يوصم، ان إلا اللفح فد نعمهم تباين إذا 

الإللإل)قال(وإنكانسفىحيلأجرأنياطأجزأ،فى 
شيةله وإزكان ميما اللؤن فله يفعل لر فإن لونه مجع صهنحشبه أن الفرس ى الملف إزكان وأحب، 

رحمهالئافص( )قال ٣ي٠ا اللون وإعطاثه تسليمها ل واليانع؛الخيار وركها اخذها فى فهوبالخيار 
يريدالذتما اللون يه مرق وبما أوكدرا غرا وصفما لوما وصفح إن النم ألوان ى هذا . وهكذات اش 
وراذينياوبغالها حمرها المائية جمع وهكذا  ١٢٣جملته صف، الذي اللون فله ركه وإن النم مجن 

ننبالأسنامن مف، والاماء العبيد ش هذا ، وهكذاوقيامه البابكله هذا هذا فعل يباع مما وغمحها 
وإنأجزأه والخض واللون الن عل أش وإن )فال( والموهلة يالخعودة ونحلخن وشمين وأإواrن 

إلأحث، واكحلية قبله فما والحثيدكالقول الخوارى وش هذا فى والقول الملقح فد هذا مجن واحدا ترلث 
لهجعدُن، إن خصلة ى يختلفان أتيا إلا عيبه البع ى له يكون لا عتبكا له فلتس ينمل ب وإن 



جملةأنإ يرى أنه عل اشراعا لأنه معله أما عالإ إذا ردما ى بالخيار صفةكان بغير نقدا اثنراما وقئ 
لأنماردما له يكن لر ايلف ال دست م جعدت م ،سعلة ولواثزاما السهلة عن ثمنا أكر والخعدة 

بخلافمصيرها من أتل حن عن تقمير ى إمما منه ترد بمب ليست المرملة لأن محبْلة تلزمه 
يوفاهاأن س بمنة جارية ى يسلم أن حيرى ولا )قال( الخلأوة عن والخلأوة الحس عن الحض 

٠١٠ثرط وأنه الد إلا يعلمه مالأ الحمل أن مل من ذللث عل الخيران من رحم ذات ز ولا حل ؤبمى 
الأم أيكون يدرى ولا يمف لا لأنه بجون لا أمه بطن ى وثراوه يمف لا ما وموشراء مز ليس م1ا 
حيوانمن رحم ذات ى ولا وليدة ز ولا موصونا ولدها ومع؟ا بمنة ناقة ز سالف ان حيرى ولا 

يقلول؛ بمنة ووصف بمنة الخيوان مجن رحم أوذات أوناقة وليدة ز أملق إن ولكن ( ثال ) كيلك 
مجبصوفنأوكبر صغثر ز أسلفت وسواء جار اءهل١ها الي الشاة ولد يقل وب ثاة او ناقة ولد أو ابنيا 

يسلمأنه مجن وصفت لما بمنه ووصف أمجة ى أجزته وإمما ( تال ) أو'ىيرينكداك بجمعها ومن بمنة 
نأىولا المنة نللثح عل وتأتى تلد ولا نلد ند لأنيا موصوفا وإزكان ابما يقال أن وكرهت ثنن اى 

الأصاجبه عل مضمون غير وثيء صفة بغير عن شراء لأنه يوصف لر وإن ابنيا ٌعها لوتال وكرهته 
هدافى والملق ويكر ولدها ويقل تلد ولا تلد ند لأنيا منة اولادها ز أسمك أن أجيز لا أتى ترى 

آوخباز انه عل مجوصؤف عبد او اومجاشية موصؤتة ناقة ى ولو،لف ٢ تال ر الايعان بح يخالف المومحح 
مجاوالى المشعل اصم عليه يسر ما ائتي له وكان صحيحا الملف ٠اثعلةكان اما عل موصوفة جارية 

(رقال يموز فلا بمال فيه بمالف الدى ؛الثالد موجود غير وصفت مجا يكون أن إلا الخز اصم عليه يغ 
لهلوزكاث أنما عالها وتع وإذا جائز أنه أ-حدمِا قولان فحا لوزكان أنما عل در ذات ى ولوسلف 

ثاةأنما قل بجوزمن لا والخاى وانمل المثى بمفاضل اللزكآ -فانحل وإن ملها الأل فى تلنا كا 
محاكاوجل عز ايد يخإلقه هوثيء إنما بتصرفها يكون ولا منيا يتميز واللن له ابتياع ثرؤله لأن بلن 

ناقةى أصلفك يقول أن يفد فاصداكا السلفكان صفة هذا عل وقعت فإذا وغيره البعر فحا محدث 
القولنأشه وهدا حيل وليدة ى أصلفك أن يموز لا وؤا موصوف ولا مجكط غير معها ولن بمنها 

مرتفعهميختلف لا هكذا ببعض وبعضه بغيره وبيعه الحوازكله ى واللف )نال( أعلم واش ؛القياس 
أيديى منيا الوحش من موجودأ كان وما كلها والدواب والخيل والغم والمر والإل مرتفعهم وغثد 

سواهنما دون ملفهن نكره فانا الماء مجن الإناث إلا بمنة وس|لفكله صواءكله بيعه محل مما الأاس 
بدينيباعان لا فإنمما والخنزير الكلب وإلا يسلفن أن نكره إيا فتين سلف أن نكره ولا الحيوان من 
بجللا يعه بجل ل( ما وكل الوصع هدا غثر ز فهومكتوب الماع من ينفع ل؛ ومجا )قال( عن ولا 

المشروطفازكان غيره معه وصرطت وغيره حيوان من اسلقن محا وكل )قال( بح واللف فيه الملف 
يكنب وإن معه المؤصؤف وى فته أصلفت إنما فكنتا جاز الأفراد عل فيه محل مجوصؤخا معه 

بعينهرجل حيوان من موصؤف حيوان فى يسلف ان يموز ولا اللز١ فد الأفراد عل فيه اللف محور 
قلناالناس'ي أيدي مجن ينقطع لا فكا إلا فيه يسلف يموزأن ولا بعينه رجل مجانية ولأنتاج بعينه أوبلد 

كلأقرصك أن ويجوز جارية أقرصلتح أن يموز ولا ١لثا٠هم( )؛ال الربح( )قال وغيره لعلعام اى 

•مصححه سروي ٠ مثلها لمي محا ثيأ ثرؤيا رأه ٠ أخرى وى نخة ى كذا . ماليس ما شرط :وأنه قوله )١( 





وقلتأوهما والقاص لملانح يع مدا أ>او وعندكل عدنا مكرو0 وهذا ميته إيل فحل لماح ى له 
لمانعم ض أن المحرى أيى عن الماب ين عمياء عن يوسف أيى عن أثٍأخ/ض الحن نحمدبن 

فرصي*سمد اين وعنده عئان فازى فصالها وفتلوا إبله لبن به فهلعوا رحل إبل ى شئا فصنعوا واديا اتوا 
عنفيروى عئان ذللد فأنفذ فصاله مئل وفصالا إبله إيلأ*ثل بواديه يعش أن فحكم مسعود ابن محكم 

ديناكان يواليه واعمليه  oJiLlيه؛قضى إذا لأنه دينا مثله محيوان حيوان ى يفضى انه مسعود اين 
فالارحمن عد ين القاسم عن المعودى عن روون وأم بقوله يقول أنه عئان عن يروى أن و.زد 

فأخذعندك فيه مجعول اين قول فلواختلف مولانا أيوزانية أحدهم ؤصفاء ز مجعول ين الق لعبد أسلم 
قال؟ مجهود ابن قول اختلاف غثي فيه يكن ولولم قلت يل قال ؟ له يكن أب يعص دون• ببعضه رحل 

أنهفلوزعمت قاثل ملمم فقال تال ؟ والإماع المنة ومجض ماز ومعه عول جماين خالفت فلم لت قم 
تالنئن إن فمله قلت نسيئة ببعثرين وبمرا ومهرا وكتابة دية بكون وأن إسلامجه ومحرز فيه محوزالمم لا 

فأتمقلت ؟ عنه انتقلت فان قال محاله خه1أ دينا الحيوان يكون لا قوللث أصل يكون قلت ؟ ثلته فان 
وملمعلته اش صل الني أصحاب رحلآحر٠ن وعن الخوان ى أحازالملم أنه تماص ابن عن تروون 

مقال ؟ له أعتوز مجعول اين قول دون أحدهما قول أو قؤلبأ إل رحل ذهب فان قلت لرويه إنا قال 
قلتبه يقال أن أول فذلك قال ؟ والإماع المنة عل القياس أحدهما قول أو قوفمحا مجع فازكان قلت 

أصحايناتركه مجعى لأي رديت ومجا م قال ؟ وصفت ف؟ا القياس الحيوان ى الملم احاز س مجع أفتجد 
يعضهمورح )قال( ؟ له يان ما الوقف ى فيعذرعثرك قلت فيه أقف قال ١ إجازته إل افرح قلت 

فانالحن ين محمد قال القاص( )قال يعلله وقدكان إجازته الاثارإل اهل س قولهم يقول محزكان 
خاصةالولائد اصتسلأف محيزوا ب إنكم قولكم صل فتإل تركون خصلة عليكم يدخل إنه قال صاحبنا 
ثيءزكل ورمناه واحدة خصلة ى قولنا لوتركنا أرأيت قلت قال فنس لف والبدين يثعهن وأجزم 

أخْلأكثيرأ؟أم أمجثلحالا قليلا أخ،ئأ غن قلك نعم قال ؟ خئأ ذللي لأن قلت لا قال ؟ معذورين أكنا 
أصلمحشء ب ومحن عنه تنتقل أن وتأبى تقر؛خْلاكئثر فأنت قلت له عذر ولا قليلا أخعنأ مجءن بل قال 

منلث،اثريبت إذا أرأيت قلت فاذكره قال مجنه بأقل وعندك عندنا الأحكام تتفرق مما يينه فرقنا قولنا؛مما 
ىتكن لر الصفة تللك مجن مائة عندك ولوكانت ؟ الصفة إلا عليلد امجلكن برين موصوفة جارية 
ولاقلت م قال ؟ حينئذ مجالكلما فقد فعلت فإذا ثثت أيمن تعش أن للي وكان بعيما ُمن ؤاحدة 
بعبع وكل م قال ؟ ممما وانتقيت مكانلد لويعلما أخذها للي يكون لا مىكا أنذها للي يكون 
مجاعىمجن قبصلما بعدما منلئ، أخذها إل جارية أسلفتلد إذا أفرأيت قلى نعم قال هكذا مجللي بثمن 

قرقفا قال ؟ ووؤلئلما امجترأنما أو أخذتما شئت مجي جارية تهنأ أن فللث، يلت نعم قال V ماعة وزكل 
ابائمُن قيء محا ولا رجل هومح، ما الوطء مح( لمعك، نإ فإن قال الوطء قلت ؟ غثدها وبن يما 

امحوزقلت ؟ مجثلهل ورد يردها ب وؤما فان يسلفها ان محزله لم فلم قال ؟ يلمإ فرقن العي فبذللد تلت 
ليكون لا أن ويلما إن محيز فكيف قلتا لا قال يفتح ولر مجته ممنعز أن للي يكون م شيثأ أصلفلد أن 

قلتا؟ قول يصح٠فيه لا أجزته إن وكيز< قال ؟ قول فيه يصح ولوجازب قانتة، غير وهى ميل ■طحا 
أمحتهاليد يأخذها حى ب؛ْلأها فان سلفها للذي فرحها أختا فقد إملاقها عل سلطته إذا لأتى 

ولاغ؛دْ الحائية رقبة ممليكه ولا ملكه من له إحراج بلا عليه حرم م لرجل حلالا الفرج فكان للسيد 
إلملكه مجا أوإخراج يهللاق محرم فامما حل فرج وكل القاص( )قال قال الريع( )أحرنا محللاق 

١٢٣



علناصا م تلت ؟ نرفه مما هذا بمر افتوصحه تال مما واحد ى الشيق ليس أوأعور غيره ثللث 
يخلوأن ومسنح محرم رحم دى ع ألا نماز ان متت االرأة أرأيت تلت فاذكره تال ينه قرنت أزالمة 

ىأقرف قلت م قال ؟ بول إلا المرج ر لها الخلال عن وسمت محرم ذو  ١٣ولمس رجل  ١٣
للرجالالثهوة من الادميات وى للنساء الشهوة من الادمين ى حلق  ١٠إلا له سمت مض هذا 

اونه الحفل ترك إل ينب لئلا منه الحلال ى حيهل م ، منه الخرم إل ينب لثلأ ذللث ز فصْل 
أوادُاى هذه من ثيء ى الهاثم إناث أفتجد قلت معناء أوى هذا إلا مض فته ما قال ؟ الدلة 
محهنمى إنما وأنه سين والمان ١^١^،< زق للث لجان قلت لا قال ؟ الخوان من أوالهاتم الرجال ذكور 

افهشاء إن منه هذاكفايه ى مما وغترْ زقنا  ١٠٧٠قلت م قال ؟ لن الثهوة مجن لهن خلق لما للح؛اءلة 
أواللازم بالخر الامتدلأل ى انمي إنما الذرمي ى ولا،ض لا قلت ؟ بالذرمه أفقول قال محال، 
.اوالفول عليه القياس 

الشابي السلف باب 

ابنمثل أنه جرج ابن عن م١لم بن معيد أجرتا قال الثاض، أجرنا قال الربع( )أجرنا 
أنمجن حكيت وما الئانس، )قال يكرهه أحدأ أعلم وم به باس لا فقال نسبة بثوبتن ثوب عن شهاب 
أعلمولا ونحران بمكة العلم أهل عنا مجعروفة سابا بران أهل عل جعل وسلم عليه الق صل اش رمجول 
محوزولا عما يتض لا الى الثياب ى والصمات قال ، بصمة الثياب ى بسلم ان بمل انه ر حلافا 

أوبلخى أو رازى أو مروى أو مجروى ثوب ى إليك أمير الرجل للي فول أن نحمع حتى الملف 
لزمجهالصفة هده تلزمجه مجا أدنى عل به جاء فإذا ريقا أو دلجقا صميقا وءرصهكلا كدا طوله بغدادي 

غيرالدقة امجم عليه يقع U أقل لأن دلجقا قالت وإنما الصفة لزمجنما إذا الخودة ى بالفضل ممملؤع وهو 
الصفاقةامجم لأن مرسلة صفيقا أتل ُلم الثوب فضل ى زيادة منه وأدق منه أدق ى الخلاف متاين 

أعهناهدقيقا أعطاه وإن ليق مجن ثمأ أءهلاْ غليفلآ اءهلاْ إن يكون والغلثظ الديق الثوب عل يقع قد 
ضرمجا أدنى ألزم إذا يله الأبواب ى وصفت وهوكا قال الصفاقة اسم يلزمه وكلاهما غليفل مجن شر| 

الخيرلأن المثري لزم منه حير هو له محالمل ثيء عل الاسم يقع وكان __؛؛1 الشرط مجن الاسم عليه 
المشرىبه يرضى لا نقص الض لأن يلزمه ؛ مجته مر هو ما عل يقع َلكن وإذا الباثع 7آا يتْلوع زيادة 

أنعلة الثياب ى لأن مجنه حيرا كان وإن ديقا يحهليه أن له يكن لر تحنا صفيقا شرطه فان نقال، 
ممنكان وإن تنقصه علة فهده أبقى وربما'كان الحر ى وأكن الرد ى أدفأ يكون الثخن المفيق 
ىأسلم وإن ( الئافم رقال قال ( ارع أجرنا ) لحاجته وشرط فه أسلف أكرفهوغيرالدى الأدق 

يمهلحتى اللهل محز لآ صاحبه اسم سحي باسم كلها يعرف والعمل الغزل محتلفة ثياب 7اا بلد ثياب 
لأنهالسلف محز ب شيثا هد.ا مجن ترك ومجي بلدكدا ثياب من وكدا كدا ثوب ويقول لجل وصفت مجا لجه 
اجاصر فيه املم  ١٠وكل )فال( جنه يسمى ا,محى بموزمح، لإ ممحوقكا غر ُغيب بع 

وشىغير وإزكان به يعرف الذي أوباسمه فارعا أو نحرانيا أو يؤمفبا به نوشيا إزكان هكذاكله الثياب 
أومجاللأ أومركا الهون يفيق بلدكذا عمل مجن مرة ثوب وصفه أثمه وُا والخيرات العصب من 

الذيللعمل ءملّكذا مجن قال البلد ذلك عمل اختلف فان وبلده هوجنه الذي جنسه أو صفته 



الماضؤكذللث نلها الخمب ى وصغت القطنكا ساب ى ؤكذلك دونه  JLJlى عزيء لا به يرف 
لرؤإن وصمه نحلن إوس و*نك؛ان زأ محن المب عل واذا والإيرم س وانمؤف والطالة وا-دير 
إمماو1نكان يمح حشن؛ اوركرسف روى اوركرسف محتلمة غزول من عمل إذا غزله يصف 
والذئوانمل الدتة وصف إذا غزله يصف لا ان يفرم ب نه محلف الذي ببلده واحد محنف عن سل 
الشالصفة او اوالرداءة اسمٍالخودة عليه يقع  ١٠ولزمهكل أورديء حيد نه يسلم  ١١كل ى وتال 

حيرولا الخلم بل عن الخلل أعل يعرنها محفة للوشي يكون محزحى لر وشى ى ّلم وإن قال يمرط 
لأنوصمت ععروءاّؤا الومحى يكن لر إذا عبيا الؤثى يوفيه عدل يد عل ويتواصعانبا حرتة يريه ن أز 

الوثى.يعرف فلا مللث فد الخرقة 

والخلودالأمؤ ي الطلق ياب 

ولاحلد ولا الغم أهب ولا البقر ولا الإل جلود ش الملف بجون ولا ت الد رحمه القافص( )؛ال 
لولأنا الشاب عل نفيه ان لنا يمز لر انه وذللث تال إليه منخلورا إلا ولا؛باع غيره ولا رق مجن إياب 

؛ذيعيفبهل أن عن حلقته لاحتلأف الدؤع فيه بمكن وليس صفته ح *ذروعا إلا بجل نإ ملها نام ن
مُن بم ز السلف يميز إمما انا وذللث لنا يمح لر يصفة الحيوان *ن جزّا ما عل نقيه ولوذجنا بمال 

محنكل وعوى وازل رباع ويقول الثوب ز ف؛هكالذرع عدا فيكون رمجوف اوجنح ثى فلأن بى 
الدؤعيضبط ي مجفثوط محروق وذللث عنلمه يتناهى حض قبله السن ز منه اعفلم الامحتان هده مجن 

فيقاليتميز ولا شاْكذالد ولا رباع أو ثنية بقرة جلد يقال أن عل يقدر لا الخلود ى يمكن لا وهذا 
عليوتع ءعرفتهَؤا عاى يوتع الحلي يكن لر فيا الخغلم ى يختلف النتاج لأن بلدكذا نتاج محن بقرة 

عذاى الخيران الخلود حالمإ صغره مجن عظمه بلده نتاج بصفة فيعرف الحيوان من مما نا مجاكان معرفة 
امجثىفيكون التجار عند حير والأصغر مجثله السن مجن اصغر مجته المن يكؤن مجا الحيوان ُن ن وش 

للمثىالتجار لفضل منه أعفلم أكركلها أو بسمآ بعشرين البعثر فيشترى الحياة فيه كانت مجا وأحمل 
ئزاوتأافى تفاصلها وإمما بيا حياة لا الخلود هكذا ابلود فى هذا وليس وجنه صفته ويدرك؛ذللث 

أنمحز لآ فيه اللف أجزنا مما محي، عل قيامحا ولا نتبعه -محرأ نحد ل؛ فيا  ١٣٠ومجواصع وصلابما وسما 
وذللثنسيئة نحزه ولر فيه الملم رددنا نيا حده عنيؤ يوقف ا ئا ورا؛تاه اعلم. تعال واش فيه السلف نجز 

بمال.بصفة مجعلومجا يكون لا وهذا مجعلومجا إلا هز لر نسيثة بع ما ان 

القراطيسش الطلق باب 

وطولوذبع بصفة الثياب تعرف تعرف؛صفةكا القرامحليى إزكات : اش رحمه الثاض( )قال 
هذهتستجمع حتى يموز ولا الصفة هذه عل ضا أمحلف صنعة وامحتواء وغلظ ورقة وجودة وعرض 

اواوكورةكذا قريةكدا صنعة يقال حش نحز لر رمحاتيق أو قرى ى نحتلف وإزكات المفاتكالها 
وإنغثرعا اللف فيه اجزنا ما كالقول ضا والقول فيه الملف هز لز محيتا هدا مجن ترك فان رّتاقكدا 

ْآا



نحبطمن أصح صبطها أو مضبوطة إلا -مذا أحبإ ولا فيإ السلف ى حير فلا ه؛ تضبط لا كانت 
.اومثله الثياب 

ذرعاالحقب ش الملف باب 

َىنامنه الخثبة طول ّءح ماج فقال الماج خشب ى صين، من ت اش رحمه ( الثا؛هم )قال 
وأننمه لامتوا، هذا أجزنا خزواكا لر شآ هذا من ترك وإن جائز فهذا كذا وفما وكذا وغلغلهاكذا 

غلغلاله شرط وإذا تمار؛ا طرفاه اختلف وإن نمه من طرفيه ؛؛ن ما جمع ولا ومعله يقربان لا طرنه 
بهجاء فان ٠ أخذه المشزى ولزم ، بالفضل ممملؤع فهو أم والأخر الغلط عل الهلرفن بأحد فجاءه 
ماوكل )فال( حفه مءن نقص هذا لأن يلزمه ل؛ غلظ مجن الطرفين أحد أوناقص ، طول من نانما 

رأسهُرع أو المح من وأحدهما طرفيه مجن بأدق ليس منه طرفيه بم ما يكون حى نبتته استوت 
الملفجاز الماج ش وصفت محا فيه وشرط فيه الذيع فأمكن متؤيا تدورأ أوتدور فيه الذيع فأمكن 

منهالخثبة فان الدوم مثل بعض مجن خثرا بجضه فيكون يختلف جنس منه كان فإن جنه ومي فيه 
جنسسمى ان تغنى يلا ّعا جثه مي يان عن يتغن نإ للحسن ملها الحسب من تكؤزخيرا 

نحومجاعل والذيع بالصفه فيه اللف أجزنا يختلف ب ومجا فيه الملف ند جنه مية تترك فإن الثياب 
لفالبجز لر بيز،ا مما أو طرفيه ؛عث مجا ونقص الأخر من أجل أحدهما أو طرفاه منه وماكان فال وصفت 

العرصموصوف غم الهلول مجوصؤف ثوب ش يلف أن يرز لا الرضركأ غيرموصؤف حينئذ لأنه فيه 
مجتهخثبة كل تكون حى بجون لا وقيامه كله ذرعا ساع الذي الخئب ى لف الهذا فهل فال 

ولاا فال ر ولوما وجنسها وعرضها طؤلها يوصف الواني خشب وهكدا وصفت ي محدودة مجوصؤغة 
والذهبكله والمشروب المأكول من والوزن الكيل عدا فكا ربا ولا الخثب ش الخثب املأم يأص 

إذاوغ؛رصامكيفكان ملما ونميثة بيد يدا يعص عل بعضه ى بالفضل باس فلا هذا عدا ومجا والورق 
.معلمومجا كان 

وزللالخئب ى الملم باب 

يموزولا حزمجا ولا عددا فيه اللف يمز لر الخشب م|ل صغر وما ( الثاني فال ) ا الربح ال ف) 
أوالصنف ذلك من الغلغل إل بته بنلونه يصف ابنومي أو أمسود سامعا فيقول منه الخنس يمي حنن 

إذاوأل زكذا وزنكذا غلاظا أو أوساطا أو دنافا قلت جملا اثاريك إذا أل دقيقا منه يكون أن إل 
فإنهذا عثر فيه محوز لا رقيقا زكذازكذا وسلا زكذا زكذا غليفلأ رطلا وكذ\ كذا قلت محلفا اثزته 
تمنعهالث- لأن عقا فيه لك فليس تقله ل؛ فإن سمحا لوقلت وأحب اللف ند شيثا هذا من ركن 
ماوهكذاكل الثزى يلز؛ لر براد-له لما لنقصه عيب فيه كان ط وكل تنقصه فيه عيب وص الماج 
ول( قال ) وصفت مما معلول موزونا او معلول محذروعا الأ يموز لا لك وصفت ط عل للتجارة اثارى 
بالغلغلووصف عرمر أو ُر؛ل أو أراك او حمقى أو ملم او سمر حهلب وصف به يوقد حطا منه اشرى 

موصؤفغثر ولا حزمحا ولا عددا لف يأن يموز ولا يمز لر ئيثا هذا مجن ترك فإن وموزونا والدقة والوممل 



ل(ئ ر السالف غد نيظ هذا من ترك فان وجنه ولته يغلغله موصوف غير موزون ولا بمال *وزون 
uii  جازوذلكمإ.وجودأ ناذاكان مإ.وجودأ يكون 1متاا إلا نإ محوزالك فلا القي عيدان
كداطوله ومط او دنق او, الخل او مما المهل كدا ارنحى نبات من جدل مُحعلة عود يقول ان 

هدمفيه أمكنت ما فكل النلظ مجن العلرغن بن وما البتة توى حمويكون هكدا رأ<أوعرض وءرصهكدا 
يتباينمت؛ا والخبل والمهل فتباين محنك الأرض عيدان أن وذلك يمز لر ممكن لر وما جاز منه الصفة 

جازالقى عيدان أصناف من أوغ؛ره أونع شريان من الصفة هذه فيه  ١٠وكل يتباين والدفي والؤسط 
البلقداح ى المالفة خثرى ولا الناب والخوط الخوط من نباتا أفدم والملمة أوفلقة خوطا مه وفال 

يقدرفلا فحا وتباين الثخانة ى تفاصل وإمما عليا نفع لا الصفة لأن ذلك غير او تا او شوحهأاكازت 
الثيأب.ى يميزه ااثخانة'عا عليه تقع  ١٠أفل فنجيز يتقارب ولا محانما ذيع مل 

اكوفز ايكنا ياب 

كدابلد صان صوف يسمى حتى الصوف ى السلف يموز لا ت اله رجمه الئافصا )قال 
ونقياجيدآ ويمي الأصواف ألوان لاختلاف الصؤف لون ويسمى بالبلدان الضان أصواف لاختلاف 

ويكونوطواله قصاره لاختلاف الصوف من أونمارأ طوالا ويهم وزنه يثقل ثما يه ي"لق لما ومغولا 
مجنالطول م ءليه٢٠ضر مما يافل جاء وإذا فيه لف الفد واحدأ شبثآ هدا مجن ترك فان معلوم يوزن 

القاءامم عليه يقع مجا وأفل البياض اسم عليه يقع مجا وأفل الخودة اسم عليه يقع ما وأفل الصوف 
ثمكانوالكباش الإناث صوف ولواختلف قال المثري لزم رص الدى البلد صان صوف من ٍه وجاء 

بمدفيعرف يتميز يكن ولر يتباين لر وإن إناث آو فحول صوف مي يحى يمز لر الخزاز بعد يعرف 
لأمايعيما رجل غم صوف ى يسلف أن يموز ولا فيه السالف جاز وصفت ومجا يالعلول فوصفه الخزاز 

يخهليءلا وقه ى موجود مضمون موصوف ثيء ى إلا ولا صؤفها عل الأفة وش تلف ند 
مجنماعة فحا الأجل ولوكان الصفة غر عل وياك يخطيء لأنه يملخا رجل غم صوف ش يموز ولا 

أنفى محير لا مضمون ملف زكذلاككل اuعة طلث فى بعضها أوعل عالها ش قد الأفة اللخارلأن 
اصتوفيهفيقول صوفا ويريه صفة بلا صحف ز يسلمه أن ى خير ولا يخهليء لأنه يعينه ثيء ى يكون 
ثيءى السلف فيصير صفته كيف يدرى فلا حللك قد هدا لأن وطوله ونقاثه هدا بياض عل منلث 

يطلما منه ؤيطل الصوف ى وصفت إلأكا يمز لر المعزى أوثعر الإبل وير ى أّلم وإن قال بمهول 
٠يختلف لا الصؤف ى منه 

الكريش الملف اب 

أنى صلاحه مما ليس لأنه يموزه كرمف ى لف الش خير لا ; اش رحمه ال؛ا،هم( )قال 
وكذإكدا بلد كرمي مي يحتى فيه خير ولا يملح ماعة عب تْلرح قشرة جوزه إمما جوزْ مع يكون 

واحدأهدا مجن ترك فان معلوم وأجل معلوم أوأسمرويوزن نقيا أبيض ويسمى أورديثا جيدأ ؤيمى 
الواماويسمى ؤيقمر شعره وبملول ُيخثن فيلن يختلف البلدان ازكرمف وذلك فيه السلف ز هب 
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تلزمهلر هذْ من واحد نقص وإن لزمته شرط الى والثخانة والعرض بالهلول وكانت والصفاء الخودة 
ءان'كانتوبصقاء تبله الحجارة ز وصفت ووززكا المرمر؛عظم حجارة ز باللف يأس ولا •' ئال 

محلولبصفة مرمر من انية يشرى أن بأس ولا تال ، وألوانه ه ؛أجنا،وصفه وألوان محتلف أجناس له 
أحبهذاكان مع ولووزن صنعما وصف المحتة تيه محتلف ازكات ومحثة ومحانة وعمق وعرض 

حجازةفتكون بلده يختلف شيء الأرحاء من وازكان تعال الق ثاء ان يفده لر وزنه ترك وإن إل 
وصفبلد حجارة احتلغت إن وكذلك ويصفها بلد حجارة يس حق علز لر بلد حجارة محن -محرا بلد 

.الحجارة جنس 

واكورةامحمة ش لأب 

محنلف،كانت فان البنيان ومظع والورم القمة ى باللف بأس ولا • الد رحمه ^( ٠٠٣١ال ؛) 
أوجودة ويشرط كدا ارض قصة أو كدا أرض نورة يهمر حى فت،ا اللف بجوز فلا شديدا اختلافا 

•علومووزن معلوم بكيل ؤيشرطها ألوان ش تفاصلت إذا لوزكان أوأى ّءرْ أو بياصا يشرط أو رداءة 
ينزحاأن بأس ولا الفاض( محلف)قال لأما مكايل ولا أحالا فما اللف خثرز ولا معلوم وأجل 
وهكذاتال حارين والتثامان حانحرأ المتاع إذاكان مكايل ولا غرأحال j وجزافا وءكايل احالأ 
وصفةبكيل إلا محوز ولا *جزافا ولا مكايل ولا أمالا فته حير ولا مجعلومحا كيلا فيه باللف بأس لا الدر 
بعضعل لبعضها وكان الموضع ذلك ى الدر اران اختلفت فان كذا موصع ومدر رديء او جند 

مجامزكل الراءة عل الحودة أت جيدا وصفه وإذا فال أوأسرد أشهب او أخضر الدر وصف فضل 
إنوكذلك للجودة محالف هذا لأن له يكن ب أوبهلحا، أوحجارة أوكذان مخ فته فازكان خالفها 
والورةالقمحة وإزكات قال بصفة وصفت إلألك يملح ب فتيا الملف هى القمة أو الورة كات 

هذالأن الشرى لأزم ب بها يضر قدما قدمتا إن وكذلك فتر-،ا عيب الطير لأن الشرى لزم ب مطيرتن 
محاله.جافا عاد للمدرإذا مادا يكون لا والطر همب 

اتحديش الملف لأب 

سوصفت مجا إلا عددا شيء ى السلف عتون لا I الق رحمه الناقص قال قال الربح، حثرنا أ) 
الذيوالخشب وذرعها وحليثما ؤها علنتضبعل الى والثياب وجنه وصفته منه يضبهل الذي الحيوان 
الرمانولا الخيار ولا القثاء ولا البهلخ ى اللف محوز لا معناه ر ومجاكان وذرعه وصفته محنه يضثعل 

وكيلكأوغثدْ أومام لحاج كاف بيض أى البيض الحوزولأ ولا الموز ولا الفرسك ولا الفرجل ولا 
سيضبط شيء ولا العدد لاختلاف مجعناه ق كان ومجا امتثتيت مجا غر عددا الناس يتثايعه مما سواه .ا 

والوزن.بالكيل فيضبهل يوزن أو يكال أن عل يقدر أن إلا محهولأ فيكون عدد بيم أو صفة 

؛١٢٩لأ٢^٩ج٣- 



أووزناالأكرلك^لأ ر المم لأب 
وتتؤييصعر منه كاق فا أصلان الناس يتيامعه فإ اللف أصل ث اش ؤحه الثافص، رقال 

الك؛الز باتة منه الرس فتكون المكيال فى نحافى كيل إذا يكون ولا المكيال فمله خلقته 
جيإإل ثيء غ فإذا امحّط دنفة والرأس  ٢١١الأمفل عرضة أو الرأس دنقة الأثل عرضة 

فوفهالى الهليقة كانت م متجاف وينه يما وما الكيال ى وو؛ع بإ لأمق أن س أطلها عرض منعه 
ف؛هكلأسلف عرزأن ولا المض لهذا ركواكله إنما الناس ان عل _U،l يكال عزأن لي مكيا منه 
ومجامجعرصا شء عنه فوفه يقع م الثيء منه المكيال ى فصاريقع واشتد عفلم ما المعى حذا بته نوز 
منفيكون غيره مثه علثه ؤيغ نحته الى الفرجة فو؛اه الذي المعرصن فيد متجاف تحته القاثم ين 

ىمحاكان أثمه ومجا والباذنجان والخيار والمرجل الومجان مجثل وذلك الفراغ بن فاؤغ ثيء المكيال 
يكونوكان ًانر وما ملفا المتبايعان علميه ولوتراصي مداكلأ ى اللف عرز ولا وصفت الذي المعنى 

اختلاظخلقته محلف لا مما امحروأصرمنه البن.ثل التجافى يتجافى ولا الكيال به فتلء الكيال فى 
بامغفلا كيلا فيه السلم عرز لا وصفت ما وكل ( تال ) كيلا ؛يه املم اثمه ومجا السمسم مجئل مجتباينا 
اوصغيراعقليا فيه شرط ؤإن به يعرف الذي باسمه اختلف منه صف كل يسمى وان وزنا فيه بالسلم 

اسمعليه يقع فأصغره الصغير فأمجا المشرى عل جاز ووزنه العغلم اّم عليه يقع ما أتل به أنى فإذا 
أوبملحخراساني خرز ى إليلث أملم يقول أن مجثل وذلك )تال( عنه المسالة إل أحتا؛ج ولا الصغر 
حامضاأو أومرا حلؤأ محنممه يصف أن عن الرمان ى يستغى ولا حرانى أورمان املميى أورمان ثامى 

وهثاءمحلوال قثاء فيقول محكذا القثاء ز صغارؤيقول أو عفيام ؤيقول ألوان محلعمه ى فليس الملخ فأما 
يدركاكملا لأنه أوصغار ء|،1ام قثاء يقول أن خترى ولا والصغروالوزن بالُنبم يصفه وحيار مدحرج 

الدباءوهكذا مجنهكي١را رمحللأ وكذا وكذا صغارا مجنه رمحللأ وكذا يقولكذا أن إلا ، والصغارمجنه العظام 
سمىإذا اليقولكلها ى باللف بأس ولا الئاض( )|ال وقيامه ال؛١بكله هذا ، هذا فعل أثمه ومجا 
نحونلا مجعلومجا وزنا مجنبا فيه أطف  ١٠صنف وأي خا أو أوكراثا أوجرجيرا هندبا وئل مجنبا جنس كل 
ثيءمنه كان وإن الئافص( رفال السلف عتر ب الوزن أو مجنه الصنف تسمية ترك فان مجوزونا إلا 

وكالفجلوتمارْ صغاره نحتلف أوكبيرآكالقنبيهل صغينآ يسمى أن إلا عز ب وكبارْ صغاره يختلف 
يتجاىلا ؤإزكان الخوزوزنا ز ؤيسلف <( JU)واش الهلم ى وكاره صغاره اختلف وما وكالخزر 

ىمحله ثرمحل السكرإذا وقصب ئل فيه وأصح إل أحب والوزن أمر وصمت لكيالّؤا اى 
حىوزنا فيه السلف عرز ولا وزنا فيه بالسلف باس فلا البلد ذلك ى الناس ايدى س ينقطع لا وقت 

يشرمحلأن إلا فلا؛تبايع مجنفعة ولا فيه حلاوة لا مما أعلاه وإزكان يتباين إزكان القصب صفة يشنيط 
سعروقه محامع القشرويقطع من عليه ما ولأ؛لرح يتثايع وإزكان النزلة هو-بذه الذي أعلاه يقطع أن 

إليهونغلر راه وقد بذلك حده عل يوقف لا لأنه عذدا ولا حزمجا فيه يسلف أن عوز ولا قال أطله 
وكذازدعكذا مجنلث اشرى ت يقول بان يس7اه مما غيره ولا يقلا ولا قصيا يشرى أن ش خير ولا •' قال 

الأمفلدمنة الرأس عريضة أو ٠ بدله أخرى وز نسخن ى كذا الخ والرأس الأطل عريضة أو ت قوله ( ١ ) 
,عصححه ا،وك؛به H والومط 
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الشرىوأن ؤيقل طحن يكرإذا *د لأنه الدمق مكالة يرف لا أنه والأخر هذا يخلص ولا الماى غثو 
يتولان اخرمن وجه ُن غمزا يقدم وتد )تال( الباغ تول فٍه يقبل وإمما الحنطة كيل تؤف يلر 

بمةعن الحطة ممن بمرق فليس إجازة له فإذاكانت لف الأصل ى تمم لر قيمة لها إجارة لطحنه 
أعلممال واش مجدما فيه أميم من عدالْ اخر وجه وهذا ( الئافص )قال محهولأ سلفا مكون الإجارة 

عملاغتا1 عليه وشرط موصوفة حتهلة له يضمن لا لأنه موصوف دقيق ى يسلفه هذاّي وليس ال( قؤ 
وإنجاز الثياب لأ يوصف بدؤع مجوصؤف ثوب ى لوأسلفه وكذلك موصوفا يفيقا له صمن امما تمحال 

ولاالثوب ى مرق لا الغزل صفة أن تبل من خز لر ثويا له بماله أن عل موصوف غزل ى أسلفه 
فيهاسلم مجا وكل )قال( صفته عرفنا موصوفا الثوب كان وإذا العمل حصة من الغزل حصة مرق 
غيرهماأو مر أو وشى ثوب ى إليه يسلم س يا فلا مصلحا فشرطه يغيرِْ لا محنه ينيء يملح وكان 

صفةيغير لا الصغ وأن والبياض المرة ى الثوب لون كاصل فيه الصغ أن وذلك الغزل صغ من 
عليهيثزيان وقد لونبما جرف ولا يالكات والدقيق الؤيق يتغير غرهماكا ولا صفاقة ولا دقة ى الثوب 

منمضرجا يصبغه أن عل موصوف ثوب ى إليه سلم أن ى حير ولا عليه يثزيان مجا وأكر طعمها ولا 
الدئى مثله يأخذ أكرمما التضرج من ياحذ ما الثياب من وأن التضرج حال عل يوقف لا أنه قبل 
مصبوغاعرف وإن الثوب فكان صغ والأخر ثوب أحدهما ٠تفرقتي سيئين عل وقعت الصفقة وأن 

وليسمعروف غير أجل إل مسرى ى خير ولا مسرى وهو قدره معروف غير لمثغ فا عرفه قد خنه 
قيامفيه قاتم المخ وهذا إلا الثوب يثر لر وأنه له زينة المخ لأن عصب ثوب ى بملم هذا 

مثريالثوب وإذاكان جاز هكذا فإذاكان صفته عن لا'يغيره قاتم فيه الغزل ولون النح من العمل 
غزلبمرق لا أنه مجن وصفت نحز،لا ب المخ وبمرف الثوب ينوى أن قبل الصبغ أدخل م صخ يلأ 

قصارةمقصوؤآ إياه يوفيه موصؤف ثوب ى لفه يأن بأس ولا ( اكا،هم )؛ال المخ قدر ولا الثوب 
أولبس قد ثوب ى إليه يسلم أن ر خير ولا به ينج الذي دقيقه مءن نقيا غسلا محغولأ أو معروفة 
زيسالم أن فى خير ولا هذا حد عل ِوقف فلا وقبل ين٠كه بمدما غلة يغسله أنه قبل مجن غسالة غل 
حدعل يوقف لا حتى الحهلة تغير وقد الحملة ى يريد ما حد عل يوقف لا الابتلال لأن مبلولة حنملة 
يقدرلا لأنه للتطرية وزن ولووصف معلرى محمر ز لف الى خثر ولا يابسة عنيا يوقف ي محم؛ا 

الدلالةله ممخ مما الغير يدخله قد لأنه يفبمل ولا العود وزن من ونما فيخلص التطرية يزن أن عل 
نيااش الأدةن من ثى، ولا الغالية فى الق خيري لا وكذلك العود جودة عل له الطرة 
بالسلفباس ولا )قال( فيه يدخل ما سمز ولا فيه يدخل ما قدر ولا صفته عل يوقف لا لأنه الأثقال 

ولووصفهمنه النص قدر بمرق لا لأنه منشؤشا واكرهه وزنا بثيء ينس ان قبل البان حب هن دى 
يستوفىأن قبل طيب دهن زكل وأ/هه قال الريع حد عل يوقف لا أنه قل من يرح/هته 

الألوانعل يوقف لا الء1يبكا حد عل يوقف لا لأنه مملبب أوثوب ممليب دهن ش لوسلفه وكذلك 
الحوى والقدم والعرق الماء عل الريح طيف يقاء ز تتفاضل البلدان أدهان أن فيه ذكرت مما وغيرها 
وغبرواللون اتحية ببلداما ذعرف الثياب محلص ؛خلصَعا فلا به نقد بلدكان دهن ولوشرط وغره 
أوحديدأورصاصى أوثبه أحعرأوأيتضن خاّس أوتورُن طت ى يلفه أن يأس ولا • قال ذلك 

أجلاكهوله ويضرب أوالرقة بالثخانة ويصفه معروفة وبضعة أومفرغا ومحضروبا معروفة يسعة ويثزطه 
كلوكذلك إ رقال رده له يكن ولم لزمه والشرط الصفة اسم عليه يغ ما عل به جاء وإذا لثياب اى 

١٣٣



ثرطثع كون أن يضبط ولوكان : تال والتمنم نهوكالطت صغته خبطت وإحف جض س إناء 
وثيءيضعان ثويا يظع ان يصح ي ّيخة اشرط إذا صح وزنا يشرط لر وإن اصح كان وزن المعة 
يينعأن إلا ضا بموز فلا مضمونة صمة شراء وهذا ممنه يدخ أن إلا ب بجون ولا وصعة بصفة وغمم 

ورصاص!رأونحاس وحديد نحاس *ن محلمأ له يعمل أن ولوثرط )تال( وصمت ما عل وتكون ثمنها 
ثويهى الصغ لأن الثوب ى هذاكالصح وليس منها واحد تدركل برف يخلصان لا لأنها يمز 

خيرولا امتصغ  ١٠وهكذاكل تال ايمتؤع الثيء نفس ى نيادة وهذا صفته تضبط ان يغيرْ لا زينة 
يعنانماحد عل يمحبف ولا صفته ولا حشوها وزن يضبط لا انه ودللث محثوة تلموة ى لف ين اى 
يوصفانلا أنبما وذللث نحروزين نعلن ولا حفن ز يسلفه أن ى حم ولا يد يدا إلا هدْ تثرى ولا 

والشراكنالغلن سظع أن هذا ز محوز وإنما نبما يدحل ما ولا حلولهما تضط ولا عرض ولا بملول 
وبصفةنحومعروف مجن أوقداحا صحافا عنه يظع أن بأس ولا حرانالخفن لعل الحذو وبمتاحرعل 

*واريرص إزكانت بأس ولا عمل أى ويشرط والضق واس والصغر الكم س معروف وتدر معروفة 
للملفوأصح إل أحب الصفةكان ثع بوزن القوارير ولوكانت ومحانته ورنته فوانيرها حض ويشرط 

والنصالورومة وعقب ونمال بيس فيبا النبل بغرم يخلط والذي يخلهل؛غيرْ فلم عمل  ١٠وكذللدكل 
ومحانةوعرض بهلول اجرا أن؛بتاع بأس ولا تال أجزم ولا فته اللف فأكرم حده عل يوقف لا 

اشثاء إن بأس فلا ركه وإن إل أحب موزوناكان ولوشرط معروفة ومحانة معروف محلن من ويشرط 
عوانما القدرمنه معروف غير الهلن يكون مما غيره بالعلن يخلهل ولمس صفة هوبع إنما أنه وذللث تعال 

بصفةباعه وإنما صلاح أثر فيه لها إئ فته تاثم ولا منه لمس واكارتيء نه متهللد وا،لاء ا،لاء ؛خادله 
ىيذهب  ١٠تدر يعرف لا أنه وذللث آجرا إياه فتوفيه يْلبخه أن عل لثنا منه يتتلم أن ز حثي ولا 

وانامتوجبه ثيأ أبعللتا ند ، الشرىكناعل أطلناه فان ويفد يتلهوج ند وأنه الحطب من ءابخه 
لفه.شرط  ١٠بغم الزمناه إياه الزمناه 

سالمهربمص هاله رأس بمص ايلف فماخذ نحل الملف ياب 

ذمةى محلحام له نامما الملف فحل موصوف محلعام ز ذهبا ملف مجن ; الد رحمه الئاض( )،ال 
اخذشاء وإن شاء إذا حقوقه ماثر يرك تركهكا ثاء وإن إياه يوفيه حى يهكله اخذه شاء فان باتعه 

لهالإقالةكان عل اجتمعا إذا مزكله يقيله أن له واذاكان ٠نهكله أقاله شاء وان ببعض وأنغلره بعضه 
بصفتهله لازما ءنه'ؤاكان يقله لآ وما فته ب؛تبايعا منهّخا أناله ما فيكون بعضه مجن يقيله أن اجتمعا إذا 

وقالاللف غير وجه محن عليه له طعام وبن هذا ى اللف بن فرق ولا تركه شاء وإن أمخيم ثاء فان 
لرالعروض ص عرصا أو غيره طعاما عل العلعام ص ماللث مكان أعهليك فقال طعام له حل ان ولكن 

الملفلهذا وإنما ا( يستوفيه حى يبيعه فلا طعاما ابتاع س  ١١قال وملم عليه النه صل الله رٌمول لأن يمز 
هىإنما ببح ليت فالإقالة بعضه أومن ُنبم أقاله وإذا يستوفيه أن قتل باعه فقد به غيره أخذ فإذا طعام 
ماقاتل قال فان صاحبه عل واحد.لما لكل وجبت اش الأول العقدة بنقض تراضيا بح نقض 
اشرمول أصحاب س أحد عن أثر فيه فهل قال فإن فيه به مكتفى لمعقول فالقياس ؟ هذا ى الحجة 

١٣٤



أ*؛مو؛اثال ارى( دينار)أخمنا عطاءيصرون دعن ماس ان عن ردى محل دسمحر؟ عله اش صل 
أرث اله راس يقل أن يأّا يرى لا عْلاءكان أن جريج ان عن ّّالم ن صمد أخثرنا تال الثاض 

بنمعد اخثرنا *ال الئاض اخثرنا تال ( الرمحع اخبرنا ) بمي بما ؤينفلرْ السلة بمص اوياخذ ينثلرْ 
شتتإن منه أفأنفس فحلت أفراق عشرة ى دين١رآ أملفت نملا» قال أنه جرج ابن عن الُباح ّّالم 

علهفله مه اقاله إذا لأنه الغاض( ){او م ; فقال ؟ دِط انمسارءاJه نصف واكتب افراق خمة 
به،ضينظره وأن يأخاده جازان حال ال عليه لوكان لأنه أوتركه انتقده ومواء منه أقاله U ال رأس 
ديتارصرين عن جرج ان عن ي ن مبد أخثرنا تال الثافص أخثرنا تال الربح( )أخثرنا ثاء 

منبقى ا ؤيكتب ءلاااu بعضا أوياخد ءلعاu وبضا اله رأس بضن يأخذ أن باما يرى لا أنهك١ن 
بنّعيانم عن ممى بن ّالمان عن مفيان أخثرنا قال الناقص أخثرنا قال ( الربح )أخثرنا ا،لال رأس 
أخبرناقال إ الريح اخثرنا ) دنانعن وبضه شاط يضه يأخذ أن الموف ذلك قال عباس ابن عن جبثر 

الرش إل فدعا ملعام فى بزا أصلف رجل لعمياء قال أنه جرج ان عن ممد أخبرنا تال الناقص 
بمتوضحى الزايفا يباع لا الزان ى صنا، قول الفاض( اوبزه)قال اله راس إلا لا فقال 

أنهجرج ابن عن صبي أخثرنا تال الناقص أخثرنا قال ( الربح )أخثرنا الْلعام مذهب يذهب فكأنه 
الذىكانعل للذي ليس بمرق فرق غثره حلعام إل فدعاى فحل فيه اصلفت طعام لعهiاء قال 

عطاءإنقاو هذاكا الغاض( ر؛ال شاء ذالث، إمما بح ذلك ليس بذلك باس لا قال قفل ليه عل 
بنمعيد قال حقه نحاه فامما بمقته جاءه فإذا بعثن لمت صفة ى سلفه أنه وذلك تعال اش ماء 
الفاض(ذهبه)،ال ى وهذاكتجاوزه به بأس فلا غثره برا منه فاخذ الشام ير ى ولوأسلفه : ّالم 
القبها فاعطاو دسار مماثة اشراها فرق مائة له لوحالت ولكن قال معد قال ايدكل صاء إن وهذا 

لهوصارت العلعام من بريء فإذا ماله رأس عليه له صار أقاله فإذا إقالته إلا فيه محن ولم بجز ل؛ درهم 
.أوغثرهعرض من يتفرقا أن قل ونقابقا ماءا  ١٠الذهب بعد سايعا ذهب عليه 

غيرهال المالخف صرف باب 

بحى ملف ُن نالا أنبما صبي وأبى عم ان عن روى تال الناقص أخثرنا تال الربع( )أخثرنا 
انعل دلالة وفيه تعال اث ماء إن عممل روى وهذاكا تال يقبضه حى سيعه ولا غ؛رْ إل بمرقه فلا 

انرمحع()أخثرنا سوى حكا يإع لا أنه بح مح،كل، *ولنا محبموموافق يمض ■حك، ابتع شء يع لا 
ملعةابتاع رجل عن صل انه ءاهلاء عن جرج ان عن ّالم بن صعيد اخبرنا قال الناقص اخبرنا قال 

القال امحن منه يقبض أن قل غيرها سلعة ز بيعها محولا أن فأرادا يرصها لر رآها فل،ا نمها ونفد غائة 
قالتقبض أن قبل للملة بع غيرها ملحة ى بيعها ونحؤيلها الصفة غير عل 7اا جاءه قالكأنه بملح 

وصفةحنهلة صاع مائة فى دراهم صاحبه وأصلفه حنهلة صاع مائة ى دراهم رجلا رجل ولوصلف 
مائةصاحبه عل من؛ا واحد لكل وكان بأس بذلك يكن لر محتلف أو واحد ومحلها واحدة الخنهلتثن 

لوجعلتأنى قبل من الأخر من قصاصا مجنبما واحد يكون ولا الأجل ذلك وال الصفة بتلك صاع 
يومثنر دفعها لأن بالدراهم الدراهم وبع يقبض ان قل الهلعام بح كان قصاصا بالخنهلة الخنهلة 

محلعاصكل الملف له الذي فقال الملف فحل أووزن بكيل محلمام فى أملق وس نسيثة محتلفين 



سنفا عذا يكون ولا الباثح صان فهومن اسم فسرق شل فأمله اتيلث حى عتدك واعزله أوزنه 
•■صثذ صانه من الاغ فيما له وكل اوشفه يقبض حف باره لل٠ثارى الباغ ولوكاله اسم رب 

الطلقالخارش ياب 

دبمإرمماثة مالئ، ابظع رجل رجل لوفال اللف نحوزالخارى ولا : الد رحمه الغاض( )؛ال 
اوالخبار انت او فيه تبايعا الذي مقامنا مجن تفرنا بالخياريعد انى عل ثهر إل ممرا صاع ماثة انقدكها 

أبماعلوفال زكذلك الأعيان بيؤع j ثلاثا الخيار يتثارطا عرزأن f\ \ي يزنه لر بالخيار كلأنا 
فالبيعارض لر الدنابروان اعهليتلث رصيت إن بالخيار؛وما اأى عل دينار مماته ممرا صاع ماثه مثلث 
ممنهصاحبه يقبض بان إلا بجون لا ا،لوصوف والبع موصوف بع هذا لأن يمز ا مجمبوخ وبينك بيى 
قبضهيكن انه؛الخيارل؛ عل ارحل عال وهورقض •الك قبض فيه محلف ءا فيفه لأن يظرفا آن فبل 

وإنإليه دفع ما الباتع بملك فائر للمشرى إزكان لأنه *~ا-ا راحل الختار يكون أن بموز ؤالأ ملك قبض 
مقعلوعاإلا فيه البيع نحون ئلأ إليه يردم م بماله يتفع أن عسى لأنه باعه  ١٠اليانع بملكه فم للياثع كان 

إلموصؤف صاع ماثة إلب يدفع ان دينارعل مائة رجلا رحل يساان، ان بجون لا خياروكذلك، بلا 
حىاله راس إليه اوبري امحلفه ما يعطه ان بالخيارفى اسام عليه ٥^ الأجل حل فإذا اجلكذا 

يموزفلا . كذازيادة فل مجال رأس عن حبستني فان : يقول أن يموز ولا بينبما مقه1وءا البيع يكون 
•ُ*روءا واحدا قبط الشرط يكؤيا حتى نرءلان 

شرحكهن الطلق عل لنم1لف بجب محا ياب 

فيهفاحتالغا طعاما فكانت أمحلف الى السلعة السلف أحضر إذا تعال اش رحمه الغاض( )قال 
مفارا فان ؟ جديد جيد هذا قيل جديدا جيدٍا ء1عاما الشرى محرط فازكان به الطم أمل له لص 
الخودةمجن الصفة امحم عليه يغ  ١٠أتل أحذ الملض، رم م نارا فان ؟ الخودة امحم عليه ؤيقع مل 

صنعاءومحي مجن ثوب هذا يقال الثياب ى هذا وهكذا أحذه المسلف ويلزم السلم، ويم؛ وغيوما 
امحمعليه ؤيقع أوهما جيد أو أوصفيق وينتق و؛عرضكذا كذا وبهلول يوسفي له يقال الذي واضنى 
ضؤيقال المسلف ؤيلزم فته ّارز، الذي منه يرأ الخودة اسم علته ضر مجا فأقل م نارا فإذا ؟ ابودة 
امحمعلبه يقع ما فأدنى وجودة صفة مجنه صنم، كل ى أرمه إذا هكذا ثيء وكل الباب من اللبق 
الغاض()قال بلزمجه فارديء رئيتا شرطه إن وكذللئ، مجنه يرنه الخودة واسم وغثرما دقة مجن انمنة 
بالذيحقالث، حل إذا فاياك أمحلمف إذا ؛ال عطاء عن جريح ابن عن القداح ّالم ين محعيد أحترنا 

بهجاء وإن العاقص( وبيعلثج)قال شرطك، أوفيت، حيارإذا للخ، فليس ونقدت، امحارطت فيه'ؤا ملمته 
لأنالمشرى ويلزم بالفضل مجتْلوع فهو اببردة اسم عله يقع ما اتل مجن اكر الخودة مجن غاية  ٠٢

تعال.اش ماء إن منه للئ، محاصض، مجوصع ز إلا له حير الخودة اّم علته يضر فا اريادة 



اد،لاانحراه إذا التايس اخلأف ياب 

رأو أوزبيب حط؛ن محوصوف م محس فى ذعا رجلا سلف رجلا لوأن I اش رحه الثافر( ال قؤ 
دم4__؛ll زأتا0 أوحد الرديء من بضر فأتاه امحررديء من صنف ى أمالفه فكان أو■مره أوشمر 

أناللف لزآ أوغثرْ صبحانيا أو عجوة إزكان فيه صاقه  ١٠جنس مجن بخرج لا أن  JU؛الخيل اثم 
ينعما ادى الزمناء اذا وكذللد عنه فضل ء؛ه جان الخيل اغناْ إلا غناء بمش لا الرديء لأن ياخذْ 

ولآلنمه مما ح؛را أعش فمد الأمفل غناء من أكر يدي فالأعل  ١٣٠أعل فاءءلاْ الخودة امم عليه 
محرلر آوالخض الأمم فارق فإذا غرشرؤله إل شرش من اخرجه فيكون الخيل اّم يلزُه مما له يخرج 

واسامالزبيب مجن صنف كل ى القول وهكذا الثاض( )قال وقبضه ركه ى نحرا وكان عليه 
اجيرْلر أصعافا  l|Lخير«رم برديا فاعْلاف عجوة ى لوأملقه أنه القول هذا وببان فال المهروناكيله 

اسامكارهوهكذا الردى له يصاي، لا لأمر العجوة يرد فد فيه أملقه الذي غيرالخض لأنه أخذه عل 
ولاالخل وهكذا اكا،ص، رقال منه خيرا ولوكان مرؤله غير اعهلاْ هذا لأن أجناسه اختلفن، إذا 

وهكذاكلالقيمة ى ألوانه ى يتباين لأنه أوخضرة أوصغرة ببياض يمنه أن عن الخل ش يستغى 
بيضاءفضة ز عرضا رجلا رجل ملف ولو فال وغثرْ حيوان *ن لونه حالف ما يه يباين لون *اله 

فجاءأحمرحد ذما ر عرضا أوملفه الخودة امم أدنى عليه يقع مما أكر بيضاء بفضة فجاء جيدة 
جيداحم صم ؛ف لوّّافه وكذا لزّه ابودة اّم المحا عليه ييع *ا المحا *ن، اكر إحمر يذهب 
أييضرفآعءلا٠ أحمر صفر ى لوملفه ولكن لنمه الخودة اّم اقل عليه بمغ باكرمما بأحمر فجاءْ 

ولامالحأحدالالو؛ان له ف؟ايملح اللونان اختلز٠ إذا يلزمه الأحمرلر له لمالايملح يملح والأييص 
بالألوازآرالأىن فيه ئ١ين فا اخلفا إذا زكذللئ، الخفة امم دمه U إلا الغزى ازم4 ل؛ الأخر له 

المغزىله يصلح لا مما  ٢١١بالألوان فيه تتباين لا U فأما فيه ّالذج ما بصفة U إلا المغزى .>م 
الألوان.إل أطرفته فلا لاسمه يفزفان وإبما ممنا أم ولا الأخر ض فيه أض أحدهما يكون فلا 

اضمنيخالف مما الخالق ر يالزم U باب 

غليظمحال بصفة عبئ ى لوملنه وكذللتؤ الخفة من حروجه -وء يوصى ليس أنه من لمباينته إياه ألزمه لر 
الونحيءغناء غر ثض الثديي لأن يلزمه لر ممنا منه أم الخلق بشديد ليس يوصى. فجاء الخلهم، مديد 

زادإذا قاما عليها زاثدا نمقته متفلما يكون حى مرؤله من خيرا أيدا ألزمه ولا أكرمنه ممن وللوصيء 

كتبهفتأمل. ٠ الخ ئزك، لليملح مما ٠ انمواب وتحل النخ ى كذا الخ المثترى له مالح لا مما ; قوله إ ر١ 
مصححه.
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سلشرط u إلا أب فلا يالصئة ب خارجآ عدا أولكن الضة بمص ى ومحرصإ المنن ل ي
.سا مذا 

بموزلا رن الميف علونفه U اب 

ندالأفت لأن بمفة رجل أرض حمحلة ى اللف بجون ولا : اش رحمه القاض( رهال 
علهاوتع البيع لأن غيرعا من صفه بمطه أن الباتع ارم فلا اللف غه بمل الذي الوقت ى  ١٠٠٠٠٠;

إلصفة وبح اجل غبر إل عن يع يا ثالث لا صريان والبيع يلزمه لا آمر ى بماله اتممع *ئ بيكون 
حنثمن ^١١ يأحذ أن فله محال عرض من صمة ياعه فإذا الباتع عل مضونة غكون أوغثيأجل أجل 
الثاض()؛ال يبْلل أن أول يرف لا  ١٠يع أجزتلكن الى اليئ من حارجا وإذالكن ت فال ثاء 

ثرطفإذا بمي,( ماشية ونل مجاموتآ غير بميها وفرية ب رجل وناح بمبه رجل حاثط ر ومحكذا 
شرطوإذا جاز فيه محل الذي الوقت ى يختلف لا أصله ينتعلع ان مأمونا يكون ما ذللث من ايلف 
يمنهرجل ماشية لن ى لوأسلفه ومكذا محزقال لر أصله امطاع يرمن لا أن مه الأغلب الدى الثيء 
سيمغ مل عله ش زد الأفة لأن ماعته من وحله ى'كله أحذ وإن بجز ب وصمة معلوم ويكل 
يضمنلا عن يع يكون أن ى للث وصفت إلأكا من،،ذا شيء ز تحز ولا نه أسالف ما جمع 

محلهحن ى الناس أدى من تشلع أن مأمونة صفة يع أو الح انتقص إن،،لكت غ؛أو،را شجا صاحبأا 
فامحداسلفا اسلق وإن الثاهص، قال ر فاسد فيه فالملف الناس ادى من يضلع ند مالكن قاما 

هذافز ماله يرأس ورجع مثل له يكن ب إن أونمته مثل له إزلكن مثله رد استهلكه وإن ردء وقبغه 
وقياسه.١لثابلكه هذا 

الطمش والطلق الطف اخلاد ياب 

ماثةأسملفتاك المثزى فقال ١^ ى واللف الملف ولوامحلف اش لجمه اليا،ص( ر؛ال 
ماياش البائع أحالف حنعلة صاع مائة ى دينار مائة أّلغتى المانع وفال حتهلة صاع مام ى دينار 
اشالصاع ادة عله فلك حثت إن للمشرى فيل حلف ياذا صاع مائة إلا منه قص الى بالمائة باعه 

^١٠٠أنه علياك ملع لأنه صاع ماتى ييعلث وقللكن صاع مائة منه ائتمن،  ١٠فاحلق حثت وإن بج أفر 
لووكذلك الثاض، )أال البيع تفاسخا حالف فان منكر؟ وأنن، انماع يالماثة الدينار المائة عليك 
ذرةصاع مائة ى أسلفتش ل وفال" مِا صاع مائة دينارى ماش أصلفتلئ، فقال منه اشترى ما احتلنا 
ّالذنى أسالفتالث، أوقال عجوة صاع مائة ى أسلفتى ل وقال يردى صاع مائة ى أسلفتلثي أوفال 

مالبائع محلم، للثج وصفته فٍهكا القول لكن موصوفة غير سلعة ى اّلغتى بل الأحر ونال موصوفة 
)قالؤيفاسخان البائح دعوى من فيبرأ أوبجلف يمن يلأ الباغ له أنر بما يأحذ أن بن الباع يخع 

فلاوإلا أخذها ان له حل البائع قال م البتاع أقر فان أواثع نمْوقد المتاع أخذه إن  ١٢١الريع( 
فبإU عل يادينا اش المح ى هكذا ثابتة هذه الربح مارة ابح المتاع أخذه إن الريع قال • قلله )١( 

مصححه.فحرر.مج* 
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واخالناالسلة ى لوتمادتا وكذلك القاض( ){او يتصالخا أن بمد ينمخ والملق أنكره إذا له بمل 
وإلارصي فإن اكري وتم البائع حلف سنن *وإل الباتع وثال ستة *وإل الملف تنال لأجل اى 

رديوجد لر فإن متله رد أو٠^١٠١ •ملها رد أودراعم دنانير ءذا'كاله ى اش فازكان ومامخا حالف 
ي؛وعى القول وعكدا تال تيمما رد ففاتت •وزونة ولا مكيلة غير سلة سلمه لوكان وكذلك قيمته 

باقعدا بعتك الباثع فقال البمة الملة فى اختلفا أو الأجل فى أو اش فى اخلنا إذا الأعيان 
المدوإزكانتقيمة ورد نحالفا المد هالك وقد يخ،اتة منك اسريته الشرى وقال البد واّتالكت 

وأجلوجودة ركل فته اختلفا مجا وءكذا'م، الثانمر( )|ال ألف مجن أكر أو الخماثة من أقل 
سيرثيء مه مضى اوقال ثى» الأجل من ممض لر الباثع فقال والأجل اليع عل ولوتصادقا قال 

الشرىوعل ممينه م، الباثع فول القول سيركان ثيء إلا مجته يبق أ أو كله مضى فئ ل الثزى وفال 
والأجلوالشرى امحن عل تمادقمأ نل مجن يدا ى ببما ينفخ ولا الق رحمه الغاض( )؛ال ابينة 

سهرينال بمتلئف الباثع ويقول شهر إل اشتريت المشترى فيقول المد اصل ى فيه يختلفان مجا قاما 
،)|اليختلفا ؛ والأولان المدة يفخ فما اختلافها نل مجن ويترادان يتحالفان فانبما 

قولفالقول ممض لر المتأجر وقال مفت قد الأجير فقال دنانير بمسرة ّتة رجلا استأجر وكرجل 
•ت الخرج يدك ء بثي ٌةر لأنه الينة الأجثر لعل المتاجر 

أوغانةحاصرة بمنها المالخة ش الملف باب 
الملمةيقبض أن عل يعيلما سلة ديناري ماثة رجلا رجل ولومجلف : افه رحمه القاض( )قال 

اللأنه حال بكل باتحها عل مجفموة أما عل الأعيان ييؤخ نحون ولا فاّدأ الملف أوأكركان يوم بد 
دفعإذا دوما باثعها نحول هولا شاء ُنى أخدها عل الميل لماحما يكون لا بان ولا قوما مجن بمع 

مضمونغير استرى الشميقد فيكون قل وإن الوفته ذلك ى تتلف قد لأما أجل إل وكان ممما إليه 
حننفه عل يتسلمذ بعينه سيثا اليانع ملكه ولا باتعها يكلفها حال بكل *وجودة بصفة اليانع عل 

آنعل الكراء معجلة بعيلما راحلة منه يتكارى لا وكيلك الفاض( )قال قبضه عل وقدر له وجب 
لهيضمن أن عل سلفه ولكن معه ركئب فيها يكون لا مجا ويصيحا تتلف قل أوأكرلأما يوم بعد يركحا 

نحونلا وكيلك بصفة البيؤع مجن صمن اطلوجل«ا إمما أجل إل تملح لا الأعيان و؛يوع معروفة حمولة 
ويتلفحرب قد لأنه سهر بعد عبدك إل تدفع ان عل هذا بعبدك هذه جاؤيى ا؛يعلئ، يقول ان 

غيربه ارثن وأن وصفت ومجا الملن يع من حروجه هذا وفاد الثاض( )قال سهر إل ؤيتقص 
أبيعلثؤأن باس ولا ; قال دونه نحول أن للياتع وليس قبضه أورك الثرى قبضه ما الملوم لأن *علوم 

ذلكإذاكان اوحشبتن اوحبة اوبعيرين بعير او عبدين او مجؤصؤف بعيد إليك آودفعه هذا عيدي 
فلاتفوت أو تنقص أو تتلف عن ى لا المشرى عل مجضموة صفة قى حقي لأن مضمونا موصوفا 

٠عليه مجضموة تكؤن 

حقهأخذ س الخق ذى اماع باب 
الذيفدعا الوجوه من بوجه حال وحفه الملم حق حل وإذا ؛ تعال اش رحمه القاض( )قال 
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ذولمرأ حقه أحن عل جره الوال ضل الخق به الأوى فامتنع حقه أحذ إل الخق له الذي الخق عاليه 
ربيثاء أن إلا صررأ عليه مدخل ولا ثيتأ يالأداء له غيرمتقص عليه ماله إليه ؤيودى دينه مجن الدين 
تبلأحده إل دعاه فان ا القافص رقال إياه بابراثه فيرأ منه يأخذه بغثرثيء حقه من يمنه أن الحق 
إلمحتاج رمحح ذى ولا مشروب ولا غيرماكول اوعرصا اوتثرا اومحاما اوفضة ذعبا حقه ولكن مله 

ولمتامحله فبل تعجيله وزيادة محقه حاءه فد لأنه يثرنه ان إلا منه حقه اخذ عل جرته اوالنفقة العلف 
ثئت،إن ت الحق له للذي هلت، أفل أو قيمة أكر وفته ى يكون فازكان قيمته تغير إل هذا ى أنفلر 

ماعل دل مجا نائل ثال فان القافر( )قال وأفل يدخمه حين أكرمنه أجله وفت ز يكون وقئ حبته 
تعجيلهاا،لكانبج فأراد أحل إل محوم عل له غلاما كان-، viJLIlين،أنس أن أخثرنا فلت ؟ وصمت، 

الدرضي الخناب ين عمر االك١■بج فأي محلها عند إلا وفال نوئ من أض فامتنع ليعتق 
منهعمربآحذها فأمره الحديث، ز فكان I( ايرامثؤيريد أنسا إن عمر٠٠فقال له ذللئ، فذكر عنه تعال 

علمحر لا أومثرويا مأكولا فيه -ينؤ •L كان وإن )فال( الماس وعوشه الغاض( )؛ال وأعتقه 
وأكله ٢١١وشريه أكله ترك عجله فان إليه سلف الذي وفته ى حديدا وفريه أكله يريد فد لأنه أخذه 

غناءلا حيوانا وإزكان القاض( )قال فيه فريه أو أكله أراد الذي الوننؤ غير ز يالقدم متغيرا وشريه 
إلينتس أن إل أوالرر اسنج مونة فيه يزمجه لأنه محله فبل أخذه عل محر لر الرض أو العلف عن ؛< 

والخنس،والثياب كله والمر والفضان الذم، من هذا موى ما واما مونة يعص عليه فدخل وفته 
رقالعليه هوله الذي من أخذه عل إليه ا،لدفؤع وجبر منه يركاء دسه فإذا ذللئ، وغير والحجارة 
علمحثرأحد لا يقال أوأن وصمتؤ مجا غير فيه نحون أعلمه لا وقيامه اJابكله هذا هدا خمل الفاض( 

حرزتلا يكون فد أنه وذالئ، له محل حتى درهم دينارولأ عل ت فلا له محل حف هوله ثى، أخذ 
يديهمن فيتلم، إليه يصير أن من ملء عل مضمونا يكون أن فيختار يديه ى صار انا متلفا ؤيكون 
ولريتقاضاه لر إليه صار مجا يعلم لولر رحم ذو سأله أو ذودين يتقاضاه أن وءنإ١ ذكرمت،  ١٠مجنيا يوجوه 
الذيفيؤمن، الرحل عل الدين له يكون الرجل أن ى خالمؤ أحدا نر أنا؛ هذا من متعتا مما فا يسأله 

لهما،لوصى ووصية الورثة مثراُث، نحيسوا لتلا يريدوْ لر وإن غرمجاته إل ماله فيدخمون الدين عليه 
.هذايعص ز اضتح دين يخالغس، واللف، خيولهم لأنه أخذه عل ومحثرومم 

ففدالرف ر باب 

ضوجاثزله يْليبان أجل إل أوعنبإ رطثؤ ى رجلا رجل سلف، إذا الله رحمه الئافم( )؛ال 
فان؛الخيار اللف، فيل فقد فيه ملفه الذي البلد فيء منه يبقى لا حى اوالعنب، الرطب، نفد فان 
ماءوإن فيرجع؛خمسين خمسين فآخذ مجد مجاتة ى درهم ماتة ملهنإ كأن ملفه من يقي مما رجع ناء 
تنفدرمحلية فاكهة وكل العنب، وكذللث وكيله رءل؛ه صفة ممثل ييعه أخذ نم قائل رطب، إل ذللمثؤ أخذ 
فأخذرطبه من شع عشرة ز درهم مائن ّالفه إن قيل وفد فال وحه وهذا الأوقام، من نته وى 

محدداكا وشربه أكله ترك عل والض . يايديناالى بالأصول كذا وشربه أكله رك عجله فإن قوله )١( 
مصححه.بعده.كتبه مما معلوم 



الٍحئمسح الممن من حمتها لأنها درهما بخن اصع الخمسة له الرءابكانت نفذ م اصع حمة 
ىولوملفه \ءلم تحال واش مذثب ومذا الئافم( )|ال درهما حن اله زد الرطب من بمي فا 

إلاياحنء أن عله يكن ولر رطاكاله ياحذ ان له وكان محتلفا ولا برا فيه يأخذ أن عله يكن ؛ نهلب 
غبرنميجا إلا يأخذه لا اكب، وكذلك غتره ولا عطش ولا بمفن ممب ولا •نثدخ عير صحاحا 

وخذا'كلذو موت صفته إلأ آخذ ة ٠^١ بت، ؛>; ٠١١الفاكهة ر وكيلك بب 
الماء الخيص وى ضيا ولا راتبا يآخذه ب محيص لن ز اّلغط إن معيبا يأخذه لر فيه أسلفه ثيء 

يخفىند محا والعيب، معييا إياه سيء ز ولوأملقه الثانس( )قال اللن غير والماء قدره يعرف 
ب؛ٌ،ن،المع، يأخذ نصفه وبقى أوأتلفه نصفه فأكل رطإ نصفهكأنكان وبمى أوأتلفه نصفه فأكل 
يدى والمغزى؛انم البب ى اختلفا وإن معيبا وغير معيإ الرطب، بن مجا بنقصان عليه ؤيرجع اُءن 

يوليالقول، معيبا يمحه بل : المثزى وقال العببح من بريتا إليالث، يمحه : فقال يستهلكه وا لمشترى ا /
ومامعيب، غير منه أتلمت،  ١٠الباغ فقال أتلفه كان وإن مثله لا؛محدث عيبط قال ما يكون أن إلا الباغ 

أوواحدة يفادْكلهكثأليخة إلا ئيء منه يفسد لا واحدا ميتا يكون أن إلا فوله فالقول مجعيبؤ بقى 
. ٠١١انحن فيه فعليه قوله فيه القول قلت، ما وكل واحدة دباءة 

ارمإباخن امحر— رص كاب 

يدينتداينم إذا امنوا الذين أبها ونمال،يا تارك الد فال فال الثافص أخيرنا قال الريع( رأخ؛رنا 
نحدواولي ّفر عل ْوإن'كآم وجل عر وقال و بالعدل كاتب، بينكم وليكتبط فاكتبوه مى جماجل إل 

اشوذكر الخمروالفر فى بالكاُب الأمر الأية فى ينا فكان الثاض( )قال مقبوضة، >عن كانا 
بالكاي،أمروا أنهم ت نها أعرٍ واش معقولا فكان ءلاءواك١تJآ ولر مازين إذاكانوا الرهن اسمه سارك 

ولايكتبوا أن علتهم >ض أنه لا ؤيذكر ينمى لا بأن عليه والمملوك بالوثيقة الحق لمالك احياطا والرهن 
أنمعقولأ فكان ٠ أمانته أوممن الذي فليؤد بعضا بعمكم أمن فان ا وجل عز اش لقول رهنا يأخذوا أن 

مح،يالرم يأس دلا الإعواز وغثد الخضر ز أعام والد مرمة غثر والإعواز المر ى الحق ف الولمة 
اشيبمول أن روى وقد خلافا فيه أعالإ لا مما هذا س قلت وما والفر الحضر ى والدين الحال الحق 
)!الحال والمح، ّنخإ ى وفيل ال^ودى الثحم أيى الحضرعند ي درعه رهن وسلم عليه اش صل 
ءلعام<يعص فأحد نه إليه أّلم طعام دجل، عل لرجل فإذاكان اللم٠ ياب ٠ العوابن اختلاف ز ,وترجم ٢١أ

الخميلالحسن العروق ذلك نال أنه عباس ين عبداث عن يلغنا عوحاثز. يقول حيفةكان أيا فإن ماله رأس وبعض 
الغاص()قال ما١٠^ رأس ويأخذ اللم مد فقد ماله رأس يعص أخذ إذا يقول؛ لل أي اين وكان يأخذ و؛ه 

يانفراصبا الأجل فحل معلوم أجل إل موصوف طعام مكيلة ديناريير مائة الرجل الوجل أطف وإذا اُد لجمه 
ابنمذا عن صثل وفد نمنه ؤيتبا البح ضم، يممامخا جازان جائزا هذا وإذاكان جائزا اJحكلهكاj يممامخا 
اّالموإذا فال غيره فيه خالفه وقئ ابماس ■ماص ابن وقول الحمل الحس الممّوف *ذا لقال ؛اّا ير؛٠ فلم ءإس 
مبه بأس لا يتول لتل أى ا؛زإ وكان ثايُذ دبه غيرمعروف لأنه خثربه لا ينول حنيفةكان أبا فإن اللحم ش الرجل 
فهوحائز)قالونحومذا وجوب افخاذ فقال اللحم مواصع بن إذا وفال لتل اى ابن فول إل ابويومف وح 

جار.فاللم، الثى، ذللي س ومش معلوم سن ومن وموصع وصفة بوزن لخم ش الرجل، الرجل، اّام وإذا اكاس( 





ولكتهالرتس بمن ولولر رمنأ لهم صله ثاء فإن ورثته من منعه الرس لرب ك0 بميضه أن نل االر٠س 
وإنا،لرمن •نعه له االوإ_( الرجل متعه الراس ثاء فإن رجلا ماله الحإكم مل عمله عل غلب 

فمجارية رجلا رجل ولورس إياه وبممه للمرتما يسلمه ان له كان ١^٠^۴ يالرص له سلمه شاء 
هنخارجة كانت الواعن به اثر حل -fI فظهر الوطء - بعالاياها أنفه م وطما حى إياعا يقمه 
بظهر م الرص تل لووطما وعكذا منه حل ثرب أن له يكن فم جلت حى نتجن م لأب الرص 
يمزوج ذات غير اياما ولورهنه حاملا رهما لأنه نفت واذكأنت الرس من خرجى به فاقر حمل 

وطمامن زوجها ممغ ولا بمالها رص وص جار فالتزوج إياما أتجه م المد زوجها حى بمها 
إذاوبمع لما يقمن ذللث لأن الرتس دون زوجها أن له فلمن الخارية الرجل الرجل رثن وإذا بمال 

ولورسعله بمتمعا حى متجخ فالنكاح زوج فا:أا الرنمن دكذللي بمها الحق وح}، حاُلأ كانت 
شوفايكن م غترْ أو الراص من بمه أن نل الرمز ءاجرْ نجه عل وسلطه همدا رجلا رجل 

أنفهأن نل فاجرته ءبل-ا ارتبت لعطاء أنه؛ال جريج اين ص ّالم ين سمد اخثرنا ( الئاض ال ق) 
الرمزلجن وإذا بن حى رص ولمن تجن الإجارة لمن الغاض( )قال تجوصل لمس تال 

عن؛ ين،-llصهيد أ-محرنا الغاض( )قال له وكله »هوبضكزض بأمْ أحل-له أونفه ه لتفالرس 
)كالنجن فهو غمحك يد عل فوضعته همدا إرمتت إذا ؛ فال انه دينار ين عمرو ص جريح اين 

انحجورللمحجورول ونص الخاكم للمحجورشص اوالخاكم امحجورله ول ارتبن وإذا الغاض( 
أوللمحجرر نص مجن الخاكم وكل إن وكذلك له الحاكم نص وكن.إك لفه امحجور غ؛ر كتبضن 

وولالحاكم مجغ وللراص لنفسه انحجور غثر الرجل اهكمض0 فمضه له تجن س انحجور ول وكل 
أنوذللث له النغلر ى عليه ورهبا له عليه انججور ول ارمان ويجوز يقضاه لر ما الرص س انحجور 

شلها قفل لا لأنه وموضار علما يموز فلا وربن مامحا يسلف ان قاما ورمن نفضل لها يح 
نظراوإزكان لنفسه ثراوه ولا ييعه يجوز لا لهكا نظرا وإزكان لنفسه انحجور يجوزرص ولا اللف 

له.

يخرجهلا وئ الرص س يخرجه ى قمه بمد يكون وما الرص قثض 

مرةالرص نص إذا الغاض( )قال مقبوضةار »فريان تعال اش قال افه رحمه الغاض( )قال 
يايرأ حى الرص ص إحراجه للراص يكن h اراما ءرثاُ *>، به أدف ارتس ومحار م ففد واحدة 

ردءفإن صانه صارفي مرة المثارى نفه فإذا الباثع ر مضمونا البج يكون كا الحق ر لرص از 
مجحناهاى وما الهيات تكون ؤ؛ا بالع ضانه ينفح ولا التاع مال فهور وديعة أو يإجارة الباغ إل 

الهيتمن يخرجها لر غيره اومن مجنه اواكراها الواهب إل اعارها م مجرة له الوهوب تيضها فادا غيرتامجة 
الراهنيفح ب مجا ذلك غثر او عارية أو بإجارة الراص عل ورده مرة الرص الرمن لجن إذا ومواء 
لعطا.قال أنه جريج ابن عن سالر بن معيد أخرنا الثافس( رقال وصفت لما يده ى أوكان الرص 

لعطاءفقلت جريج ابن قال محنه اجرته أنك إلا هوعتدك م قال مجته اجرته م فقمته رهنا ارتبتن 
إذاأنك ر وصفت يض،١١ الغاض( غرماثه)قال ر به أحق أنت قال ؟ ءنل-ْ فوحلته فافلس 
الرهنمجن يخرجه لا القبص بعد إليه ردء لأن مجته اجرته لك فهوكعبد راهنه مجن اجرته م مجرة نجته 







نصأو الأخر وات أحدهما لومم وكذلك مدا ش ول؛سكانيع الدس عقدة ى ععه الذي 
لهلووعب وكيلك الرس س خارجا بمص ل! والذي رعنا مص الذي الآخر'كان ومنعه أحدهما 
منعهالذي له يكن وب مص الذي له الأخر'كان ومنعه أحدهما *أنفه وعبئا أودارا أو■مدين دالين 

نمضهمضه عل يسلله حى تامة الغاب ى البة تكن لآ احدهما عنه غاب ولكنه ممنعه لولر وكذلك 
إياهفامضه أصابه عيب أوأي فاعورأونطع عبدأ ااّكان عب الرص فأصاب رعنا رهنه وإذا بأمره 
دارالوّكانت وهكذا ثناله رص فهو ارتم عند العيب ذلك أصابه محر مضه فان خاله رس فهو 

بحمن الراهن للمّأنبإ ن ١۶نحاله رهنا تمنه'ّكان وانيدمت و؛ث«امه محله فتقعر جامملآ أو فاتهدمت 
البناءدون الأرض ارتس يكون أن إلا الرس ى داخل ذلك"كله لأن الدار بتاء ويع خله خشب 

أدحاممىالرص ى التاء له يم الدارولر أرض ولورعنه رهنه ى يدخل لر ط *غ له يكون والشجرفلا 
مجاإلا الرس محا دخل دلا والغراس البناء دون رهنا له الأرض الرص'كانت ز الغراس له يم ولر 

والبناءالأرض له يكون ولا أرصها دون رعنا له الدار الدارّكانت بناء رعنتاك ولوثال فيه داخلا ّءى 
ولررعنا النخل نحل'كانت رهنتك ; ولوقال ^رما وجمح وبناءعا الدار ارض رمنتلث يقول حى 
وغراسهأنصه نحدوده حاتطى رعنتك I يكتب حتى رهنا علتها البناء ولا الأرنحن س صراها ط يكن 

محنؤأوجزءا مقصا أورهنتك دارى بعض رهنتك واو٠١لا رهنا ذلك جمح *بكون له حق وكل وبماءْ 
ربعاايزء إو أوالثشص البعفس ذلك سىّكم الدارحتى جمع ؤترأقبضه رعنا هذا يكن ب دارى 

باوأنت أنا ثثت U إلا رهتكها : الدارولوقال لوأمضه وكذإك بيعا يكون لا منهكا أوأم أقل أو 
•رهنا يكن ب سا جزءا أوإلا 

يكونلا محبما الرتأن دى س مس إخراجا يكون عا 

الذيالحق س الراص يهمأ أن الرتهن دى س الرص يخرج مجا وجاع الد؛ لجمه الغاض( )؛ال 
الرهنمكون الوجوم ص بوجه الرهن به الذي الحق أوسقط آه ارمن ص أوإيراء دخ الرس عله 

أوالرص فسخت قد ارتهن بتول أو ^ص أن تبل راهنهكالكن مللئ، إل عاثدأ ارتس يدي مجن إحارجا 
وينامودراهم وعروض وغم وال دقيق ُئل اشاء رجلا رجل رص ور مه ض ابمللت او ابمللته 
إلالراص فدخ دًلُامجا بمُما و دينار وُاس درهم الق او دينار ومائة درهم الق او درهم بالنا 

الرهونمنهاكانت أوأقل خطة أوؤيان منه أوأقل واحدا درهما إلا الرعون'كالها فى ماله جمح ارتهن 
الرصيسوفى جم رمان ررمحه ولا لغرمائه ولا مما ثيء عل لراص ميل لا تل وإن باياش كلها 
فقبضهاجالية رجلا رجل ولورص بعض فبل بعضها يفك لا واحدة صفقة الرهون لأن فتها ماله كل 

رصفيى ■تحل ض أووطما يْلأها فم وطها ش له أذن أو جما فم جما محا للراص أذن م الرس 
عسفاعممه لنفسه عيدأ يعتق أن لوامره وصفن<ك] فكا له يأذن بان إلا را، الرص ص يخرجها لا بمالها 

منيخرجها لا B نمخت ؤنر الخ لوأمره كا ; قوله دليل ويفعل أى وصمت ما له يأذن ان إلا ؛ توله )١( 
مصححه.كبه عوواصح. آن؛غزكأ بدون اى  ٠٠١ياذن ان الرص 



واحد؛•ره يالرس إياط مضه بمد الراهن إل ا،لرتس لوردها وكذلك بماله ملكه فهوعل بمتنه لر وإن 
الوطءمن  ١٠٧١^حملت فإن الرهن من رج لا بمالها مرهونة وخدمماكانت ومحما من امتمتع فال 

وليسالرهن من وحارب الراهن لميلها ولد أم مى ثيء خلفه من بان مضلل؛د أواثلتر ؛ولدت 
ففر؟١١يضر:أا أن ز له لوأذن وهكذا ، الوطء ى بمد ل؛ لأنه غرما برعن يأته أن الراهن عل 

رهنوإذا الضرب ى عليه بمد لر لأنه مكانمل رهنآ يكون ءنأا ببدل يأتيه أن عليه له يكن ب فاتت 
رعنفهي تك ب فان فوؤلما نمها الرامن اغصحا أو الراهن فوطما إياها ءاجرْ أمة الرجل الرجل 

 uأخدليرنمن ااوطءكان فضها بكرا ولوكانت الراس أمة لأنها اراس عل للرنس عقر ولا بما
وهكذا، علت؛ا جنا؟ تكون الراهزكإ ثاء إن الحق من أونماصا ممها رهتا يكؤل؛ نمحها مما الراهن 

ىالراهن عل للمرتس ثيء فلا الوط* ينقصها لر وإن قيمة له نقصا نقصها او  ١٠فانماثيبا لوكانت 
قولانغيرها له مجال ولا الوط، ى له ياذن ولر وولدت حبلتا ؤإن هى رهزكا وهى ، الوط. 

فرثيء ااولإدْ نقم<لما وإن ، ولدها يع ولر بيما ولدت فإذا حل، ماكاننا ناع لا ا-اا احدهما 
رهناتكون صحيحان يقيمما يازى أن الراهن فش الولادة مجن ماتن، وإن ، ؛ ٥١٧١نقصالما  ١٠الراهن 
لهمال ولا أعتقها م رهنها يكون أن من أكبر اياها إحاله يكون ولا علتها فدر مى أوتحاصا مكانها 
مجاويقي بقدرالماثة منها بح مماثة مرهونة هى وإمما ألفا تسوى وازكانن، يالحق وماع الخق فابملل غثدها 

فبلتلاق ولا صيدها ممون الولد أم أعتق من فول ى ممؤته ؤبمتق أن؛ْلاها له ليس ليدها رفيقا بقى 
وإنمكانه بقى مجا وعتق اكين بقدر منها يع له مال ولا تلد ولر أعتقها م إياها رهنه ولوكان مجونه، 
حرةفهي أعتقها إذا أنه الثاني والقول الدين، لأهل يع ولآ بقى ما عتق له مما بميط دين عليه كانت 

ثيءفى بمص ولا نفه ظلم وفد مالك لأنه الحالين واحدة«ن ض ناع لا له ولد أم فهي أوأوك٠ا 
مماالرهن ى الوك أم بيعت وإذا وإنامم، ذكورهم الرذقكاهم •ن رهن ف؟ا النول وهكذا فيمما من 

بإذنله محالف الرتهن إذن بغير وعتقه إياها وومحلوه الولد له؛دللث) ولد آم فهي اليد فلكها وصفت 
لكاذنن١ مجا الرتهن وفال باننلئا اعتمها او ومحلتهل الراهن فقال والعتق الوطء ى ولواختلفا الرتهن 
وإنالرهن من خارجة بمكان>ت له أذن لقد الراهن حلف الرتهن نكل فإن ممينه عر الرّم، فول فالقول 

ولاهى محلف لر وإن ولد أوأم حرة وكانت ومحلتها أو بمتقها له أذن فقد الخ١رية أحلفتا الراهن بملف لر 
ولدتوفد اوومحلتها عتقها ض له اذن انه عليه الراهن فائر ازثهن ولومات بمالها رهنا الميدكاننا 

أحلفواا،لمتا ورثة له محلف أن أراد وإن محالها رهن فهي ينة ينم لر فإن المنة عليه أوأعفهاكان منه 
١^^لم أحلف هدا ورثة قادتي الراهن ولومات ابمين ز ذلك ض يزالوا ب له أذن أباهم علموا ما 
 Uموصراالراهن إذاكان فاط إذاكان،فلما وهياكله اولأ وصفت واالأقكا الوط، ى للراهن ذن ا

منأكر وإزكان مكانها رهنا قيمتها تكون أن بين يخير م والإيلاد العتق ز منه الخارية قيمة فتؤحد 
فضل ١٠رد الحق عن فضل فيه وكان الحق من نماصا يكون أن اختار فإن الحق من تحاصا أن الجق 
زوج٠>، هو منك ليس الحل هذا فال م أ>ه وط، ى للراهن أذن أنه المرتهن أقر وإذا عليه الحق عن 

لهوك أم وهى ب حق لا المسبا لأن عليه ممن ولا ابنه فهو الراهن فادعاه عبئ من أو ؛؛١٠ ئرجتها
ليسأنه الولد دعوته بمد لوأفر أنه إحلافه عن منلأى وإمما عنه الولد نفى ض المرتهن يصدق ولا بإفرارْ 

ولوالرهن من الولد أم بإخراج حكتا إذا بينه مض فلا وك أم الحامية وجعلتا ب الولد ألحقته منه 
كان، ، ٧١اذنته  ١٠المرتهن وقال ل فولدت ومحلتها ى ل  ٠٧^الراهن فقال والمرتهن الراهن اختلمه 



ولوساع ولا تباع م تك حش تع ب حل والخارة مصرأ الراس كان فإن إلرس مل القول 
منيكون ان ممكن ؛ولد وجاءت امته وط. ى ذكروها مدْ مند للراهن أذن اإلر"ين أن ينة *امن 
هاو»ناإلريtز٠ وقال بمال اليد *ن يكون أن ممكن ل! وإن ، فهوولدْ فادعاه ا،لدة تللث مثل ى اليد 
ذاتأمة رجلا رجل رهن وإذا الأمة؛ ح رهنا الولد يكؤن ولا بمال الولد يلع ولا الأمة يعت غءرْ 
خارجفالولد ولدت فإن ،  ١٣والظء ومحلما س زوجها ممغ لر اارتس اذن الرمز مد اوزوجها زوج 

خارجاوالولد رهنا ابلخارية تكون م حملها تمح حى تباع لا أحدهما قولان ففيها حبلت وإن الرهن من 
بهتملك بما بملك لا الولد أن ^ وولدها حل يعها من يمنض إنما تال مدا فال ومن الرهن، من 

الثاووالقول له، فدلك للمرتهن كله ارثن وسلم تباع أن الراهن  JUفإن الرهن، ى يعت إذا الأم 
رهنغوإذا الرهن، من فهوخارج فارقها فادا بمادنحا حى الأم حكم الولد وحكم حل ناع أنما 

حاملاإذاكانت وممغ ممخما يقص ذلك لأن ازنمن، دون يزوجها ان له فلس جارية الرجل الرجل 
وأ-هإالرهن، المد وكذلك مملكها لا لأنه يزوجها أن للمرنمن لمس وكذلك يمها من الحق وحل 
الرجلرهن يإذا المكاح، عقدة فل التزرج عل يجتمعا حتى مغؤخ فالمكاء الأمة أو المد زوج 

ولمسجائز فالمح ناعه فيه له فاذن الرهن بع ى الرنمن الراهن فامتاذن اجل إف رهنا الرجل 
لهإذنه ش ثرجع أن يعه ب ما وله مكانه يرهن الراهن ياخذ أن ولا 'ثي"ا ممنه مجن ياخد أن للمرنمن 

أنى له أذنت إتما وفال يرم وإن؛ مفؤخ فالمح له الإذن ى رجوعه بعد ماعه ريع فإن بالع 
أنولا شيثا تمنه من يععليه أن له يكن ولر الثح أنفدت له أفل لر كنت وإن ممنه يعْليى أن عل ينعه 
ولرل أذن الراهن وتال ممنه، يعهليش ان وشرطن له أذنت فمال ولواختلفا مكانه رهنا له يمعل 

يبيعهأن له يكن لر ممنه يعْلمه أن عل ييعه له أذن أنه عل ولوتمادقا مكانه، رهنا يجعلها حى بشرط 
يبيعهأن له أذن أنه عل ينة ولوقامت محله قبل حقه له يعجل أن عل إلا يعه ى له ياذن لر لأنه 

الرهماخد محله م حقه دفعه ى الشرط ماد قبل مجن البيع فخي ذلك عل فباعه ثمنه ويحمله 
رهناسه وتوصح مردودا فتهكان الح لأن نمته الشرى فعل بموت المشزى يدي ى العبد فات فإن 
الشرطعل لا متأنقا تطوعا محله دل تعجيله الخق عليه الدى تطع أن إلا الخق إليه الدى الأجل إل 

أنفيها له أذن الى قبلها زكازكالمالأن الع يمز ل( رهنا المال يكون أن عل يبيعه أن له أذن ولو الأول، 
أنعل يبيعه أن له أذن أنه الأول المألة ى ما غم فيه فكان البيع رد ى ينه يقبضه أن عل ييعه 
الرهنيح أن للرنمن الراهن فأذن حال بمق الرهن ولوكان معلوم، غتر غثرْ شء ونمه نمه يرهنه 

ىهلك فإن ، نيئامنه عنه يمسس ولا الرهن ين إليه يدفع ان وعليه جاثز قالع حقه يعطيه أن عل 
ثرطما عليه لأنهك١ن ههنا أجزناه وإنما الرهن ين أكرمن أو أفل ٠الهك١ن ى الخق بممع أخذه يده 

ولرالرهن يع ى له فأذن بمالها ادألان ولوكانك عليه، ذلك ثرط قبل حفه وإيفاته يعه من عليه 
ولوأذنالخق فيعهليه ينه من أقل الخق يكون أن إلا ينه يعمله أن عله تمهك١ن يعهليه أن عليه بشرط 
ول(المع  fjباعه فإذا يمه ل(  ١٠له إذنه فى الرجئ له بمركان وم الرهن بح فى للراهن الرنمن 
البيعى له أذن لأنه له ذإكا يكن ل( الرهن أصل عل منه ينه أخد الرنمن فاراه قبضه أو نمه يقض 
الرهنفسخ ى له أذن أوكمن وقبضه عطا، اعطى فكازكمن فباع لنمه امحن وقبض الح له وليس 

ىله ولوأذن أموة، غرماته من وغره فيه الرتهءن يكون الراهن مال من مجالا المد ممن دكان فضخه 
فإذاأوأيْلكه، الرهن فيه فخت قد قال يكون أن إلا له الإذن ى الرجؤع وله الراهن فهوعل يعه 



مالحارة، الرجل الرجل رس وإذا ، غثرء كريم الرس ئ وكان الرس ى الرجمحع ب يكن ل( ناله 
بوإن المهر فعليه اكرهها وإزكان سم يثت ولا رنق فولده ولدت فإن الحد عليه افم المرمن وٌلما 

أوياناثية ببادية أوكان حديثا أملم ممن يكون أن إلا ثما يعذر لر جهالة ا؛مح ؤإن عليه *ّهر فلا يكرهها 
وعممحمطوا يوم فيممم وعليه الولد ولحق الحد عنه دريء غيهل وكان له أذن الحانية رب ولوكان أ'؛٢tه 

تكنب ملكها وض اياحها لأنه عليه مهر والأخرلا متلها مهر عليه أن أحدهما الهرقولان وش أحرار، 
لهولد أم كانت مجا يرمحا ملكها إن الريع( رفال للأذن والممد هو ويؤدب الخاؤية وتبلع ولد أم له 

اوياعهالوطء فبل له وعما ا،االلث الراهن أن ولوادم الثانص( )؛ال وعومملكها أولدها أنه يافراره 
الراعنصدقه إذا الرهن مجن وخارجة له ولد أم أواقتصهك١نت عليه حا تصدق أو إياها أعمره أو إياها 

إذارفيق وولدها فالحايية بدعواه بينة له تقم لر وإن أوبا حنا الراس ؛دللثاكان بينة عليه نامت أو 
علالراهن ورثة له أحلف الرتس أراد وإذا نه تقوم بجنة إلا محلكه محن محرج لر لراهن محلكها عرف 

بالممةحر انه قولآخر ولده ى وله الريع( )فال اليه الراهن ملك من خروجها من ادر ما علمهم 
.مثله>ا صداق ويغرم الحد عنه ويدرأ 

الرهنشرط جراز 

بعمحن يكون الدين وكان الدين ع الرس ش وتحال مارك الد أذن ت اش رحمه الثاض( )قال 
بمداوارتما الحقوق عقده ى شرط الحقوق معركل جائزا الرص وكان الحقوق وجوه س وغتره وملما 
حلالما محاذون الحق مع الحق لصاحب الحق من وثيقة نياده الرص أن معقولا وكان الحقوق بون 

مجالهمجن ييثا يرهنه ان عل بالما ثيثا رجلا باع رجلا فلوان عدده محن جزء ولا ه نفبالحق ليس وانه 
بهيتراضيان أوس المرتس الراهن يقبضه حش تاط الرهن يكن ولر حاثزأ البح واار:سكان الراهن يعرفه 

الباغفركه ليقبضه ملمحه إن وكذللئ، له لازم فالبح الحاكم إل يرفعا ان قبل إياه اقبضاه مجا ومجي معا 
محرهلر المرمن يقبضه أن مجن الراص وامتغ الحاكم إل ارتفعا وإن الئاض( )قال تاما البع كان 

فلمهبة لرحل رجل لووهب وكدإلئ، إياه يقبضه بان إلا رهنا يكون لا لأنه إليه يدفعه أن عل الحاكم 
أنعل الرلحل الرجل باع وإذا بالقض إلا له أم لا لأما إله دضها عل الحاكم محرم ب إله يدمحها 

الحاورد رص بلا الع إممام فالاعٍابارش له المغترْل اياع إل الرص الراص يدفع فم رهنا يرهنه 
لووهكذا يعضها ومنعه بعضها فاقبضه رهونا لورهنه وكذلك الرهن دون المثترى بذمجة يرض ار لأنه 
الخ-ارىله ماتكان حى مالته اشترط الذي الرجل حا له محمل في بعثنه حعثلأ يعهليه ان عل باعه 
اكمىفأراد محالها المسالة ولوكانت الحمحيل دون يذمته يرض لأنه؛ أوفسخه حمحيل يلأ البع إتمام 
الخيارلأنيه له يكون هونقص عليه يدخل لر لأنه له ذلك يكن لر أوالحمحيل الرهن فنعه البع فسح 

عليهيكن لر ئيء ذمحته ى عليه بزل فم عنه ذلك فيسقط غيره أوذمجة رهن وزيادة ذمته ى اابح'كان 
ارسغثر ثيء انتقص إتما الع ٩ يمد ثيء ارس ص ينتقص إر لأنه للمع ماد هدا ش يكن ول( 

عللرجل كان حق كل ى هدا وهكذا الثح به فيفسد فاسدا ميتا يشترط ولر محاك لا للمحرمن وثيقة 
أحدالحيارى وله فهوكالبح إياه اءهلا0 يعوض الحق قازكان حمحبلأ أو رهنا فيه له فشرط رجل 





زانودنى >، أرمحك ; اراس هال أجل أوإل حالا الحق نازكأف أجل أوال حالا الخق كان 
ياطلالأخر والأجل محال الأول أجله إل والوجل الخ١لكاكان والحق شرخ يالرس شل الأجل 
أنعليه وشرط الأجل تاحتر عليه يشرط لر لو وكذللث الرمن أسوة الغامد الرس ى الراس وغرعاء 

حقى الدس بجون ولا الرس يمز ب يرينه واب يرينه أن عل بمس له أويعمله إياْ أوسلفه شبا سعه 
انعل بماثة عدك بض : له ولوثال الرض عل شيء نبالة بلا اراس به يمملؤع حش مله واجب 
الثرىيدي ى انمد هلك ولو ضوحاكله والح الرس كان رهنا ملها الدى وحقك الماثة أرهنك 

:الخلل قول أمل ول! رهنا جعلخه قبضه الرهن يديه عل الوصؤع أن الرس ولوأز لممته، صاعنا كان 
الخيل.قبضه قد ١^^ قال إذا أقمه لر 

ارسبه يكون الذي والجق لوي اخلأف 

فلأنرهنتيه قال رجل يدي ي أوالعرض الخبد أو الدار وإذاكانت : اش رحمه الثافص( )قال 
الداررب قول فالقول أوغمتنيه به أونككك إياه أودمحك ولكش رهتكه ما فلأن وقال علكذا 
ببينةإلا بدعواه فيه يكون فلا حقا فيه عليه ويدص بملكه ل يقر يده *ى الذي لأن والخبل والعرض 
زعمتما به أرهتلث، ولم ألف عل لك عليه اللص وتال بالف رهنتنيه يديه يوى الذي لوقال وكيلك 

المفلأن رهنن؛أإ قال داران رجل يدي ض ولوكات أقر رصكا يلأ ألف وعليه قول القول كان 
ليت، ١١أما زعم الذي الدار رب قول القول ؛ألفكان يهيماومامحا إحداهما رهتتك فلأن وقال 
يديهى هما الزى ولوقال بمائة إلا رهنا يكن ب بمائة إحداهما رهنتك ل لوقال وكذللث، رهن غير يرص 

وكانترهنا  ١٠٦٠٠واحدة تكن لر بألف بغيرعيما إحداهما رهنتك ل الدارين رب وقال بالف رهنتنيه،ا 
ولاياتتن دارى إحدى أرمنك لرجل رجل يقول أن الأصل يموزى لا لأنه رص بلا باتراره ألف عله 

ولوكانتيمنه مس يكون حى يموزالرص ولا يذين ثوبي أحد ولا يذين صدى أحد ولا يمها 
إليهأدسها ولر بألف إياها رهته فلأن وقال إل ودفعها الق فلأن رهننصا قال رجل يدي دارى 

بارهنقيضا إليه أدسها ولر هوفتزلها منى أوتكاراها فيها فأرك رجل مش أوتكاراها فضحا عالحا سدا 
بالرهنأقر وهوإذا قوله القول فيكون برص ليت يقول إذاكان رهنا تكون ولا الدار رب قول فالقول 

دينارواتجنتإيالف فلأن ريتنعا طال رجل يدي الداري ولوكات برص فليس الرمز يقبضه وار 
ىالدارولوكان رب قؤل القول إياهاكان وأقبضته فلس ألف أو دريم بألف إيايا رهنته فلأن ومال 
قولفالقول يثيء إياه رهنته ما الخبد رب وقال الخبد وصدقه بماثة فلأن رهننيه طال عبد رجل يدي 
الخبليكن لر بمائة بعتكه ولكي بماثة رهنتكه ما قال محاقا ايالة ولوكاث للخبد قول ولا الخثد رب 
رهمانيهرجل طال رجلين بين عدا ولوأن صاحبه دعوى عل منها واحد احتلفكل إذا بيعا ولا رهنا 
منحارجا ونصفه بخمسبن رهنا نصفه بثيءكان رهنتكه مجا الأحر وقال أحدهما فصدقه وقبضته بماثة 

وكانمعه الرمز أحلف عليه عدلأ وكان الرمز بدعوى علبه الخبد صاحب شريك محهد فان الرص 
حافأرد عنه ما يدفع ولا ه نفإل ما محر الرين صاحب شهادة ى ميء ولا بخمسين رينا *حه نصيبه 

.مصححه كتبه . وتأمل I رعن غير I ;زيادة محدنإ اش ;الأصول كذا الخ رمن ليت أنما : ثوله ( ١ ) 



دكاش ولكن اثنن بن انمي واوَلكن غم• عل له لونهل ثيء عليه له لرجل شهادته أرد ولا فهادنه 
دعوىوأنكرا بخن وحلْ له رعن أنه لأحدهما الرجلان يأز مماثة  ١٠٠٠ارتآناْ أنبمإ وادعيا اتنن 

مورسونالا رمن لها بانه ُعا لها ولوأقرا الأحر دعوى عن أنكرا  ١٠يرمجها ولر به اقرا  ١٠لزمجيا الأحر 
بخنأن رهناكه الرمنن لأحد الراهنن أحد ولوقال به أقرا  ١٠إلا يلزمها لر ماتة وادعيا يخمن 

وعوربعانمد ُن منها واحد كل حق نصف ؛خسنكان أث رمناكه ارمز للاحر الأحر وقال 
نجوزممن ولوكانا غمحْ عل نجزإقرارْ ولا نفه عل تجغإزارْ وعضن ة بخأزله لليي رعنا انمد 

حمةملما واحد ۴، مل وجعلت ثهادما اجزت ونفه صاحبه عل ملما واحد فثهدكل فهادنه 
وإذاشاهدْ 4ع الدص حلف إذا صاحبه بشهادة أحرى وعشرين وحمسة بازارْ دينارا وءث>رين 

بديناررمنتكها الراهن وقال درهم بالف أو دينار بمائة رهننيها فقال دينار ألف رجل يدي ى كانت 
فالقولحقا عيه وُدع دينار الألف  siJUb:له محقر ارتس لأن الراهن قول فالقول دراهم أوبعثرة واحد 

برمنليس أنه نر الخق عليه المدص الرهن رب زل النول كان إذا الدنانير مجن عليه ادهم( فا فوله 
ارتنفقال وازتس الراهن احتلف وإذا فيه نله القول يكون أن أو.ل بثيء رهن إنه إزاره بثيءكان 

رهنامال! يكن ولم الراهن حلف بمنرة مجؤفقا عبدي رهنتك بل الراهن، وقال بمائة سا،لا عبدك رهنتى 
بلوقال وإنكذ؛ه فهورهن، ؟١١ رهم، موفقا بان صدقه دنانيرإن عشرة عليه الخن( لصاحب وكان بثيء 
بالفدارى رهنتلث ولوقال رمنا موفق يكون أن من، يرنه لأنه رهنا مالر ولا ؛كن،.وفن، لر ١٣رمن.ّاب 
اادك،عل الألف زكات نحالفا الألف قبض عل وتصادقا بالف ماك اشقيلما بل خالفه الذتم، وقال 

بلبالرهن له افلقر وقال منالث، أ-خذنما الق دارى رمتك لو لوقال وهكذا بيع ولا رهن، بلا أحدها 
رهنبلا ألف عليه له زكاث بيعا المد ولا الداررمنا تكن ولر تحالفا الألف >لإدْ عبدك مجنك اقرين 

وهوبالرهن، له ا،لقر وقال منك الألف أقبض ولم الدار وقبضت بالف دارى رمتك ولوقال بح ولا 
مالألف أحد  ١٠ومحلق فتلزمه ألفا عليه بان يقر لم بأنه الراهن، زل فالقول الألف قبضت بل االرتأز، 
درهمألف رجل مل ارجز، ولوكانت رهنا به يكون ما ياحد لم لأنه الرهن، من، الدارحارجة تكون 
حالةدرهم الق بل ازتس وقال منة إؤ، يرمم ؛الغ، الدار مده رمتك الراهن، فقال دارا 7اا رهنه 
بالفبل ازنم، وقال درهم بألف رهتكها لوقال زكذلك الينآ ارسمن وعل الراهن زل القول كان 

أرهنكهالر لوقال لأنه قوله فنه للقول حعلت بقوله إلا عليه أثبته لم مجا وكل اراهن، زل فالقول دينار 
فقالاخلفا م ألفا فقضاه رمن بغر والاحر برمن أحدهما ألفان رجل عل لرجل واذاكان نله النول كان 
القانحىالرامن قول فالقول رمن بلا الى الألف بل اصى وقال بارمن اش الألف قضتك نحى الق، 
لهيكن ولم رهنه استلأم عليه فقبضهاكان ؟١١ رهنتك التح، الألف مده فقال الق لوجاءه أنه ترى ألا 

هلكوإن بالحبس( متعديا كان قبضه بعد عنه حيه ولو أحرى( ألح، عليك ل يقول بان عته حثه 
.أعلم واش . الآل دافع فول إلا \ذقود يكون أن محز لم مكيا مدا فاذاكان قيمته ضمن يديه ي ارمز 

لهجاز ومن، رهنه جاز عله محجور غم حر بالغ  ٧٢٠بمه جاز  ٧٢٠كل ؛ اش رحمه ( الغاض ال ق) 



بجينوغيرالْرلاه النظر عل يرس أن له جاز ض لغن  ٧١الأحرار ر أويرس يرهن أن 
الأبيرس أن يجوز ولا نفلر بلا ر*نه له مالهكان ى بث جازت فإذا حال يكل وبه ماله ي* له 

فهوصاعن،١١سل وابما له يموز فلا يرمحن مافإ يلف ان قاما فا فضل ب بما إلا له الم ول ولا لاينه 
فيهوازديادا _ صلاحا ذللث، اذاكان يربا أن التجارة ز له والماذون للمكاتب ومحوز ماله ر أملق 

فإإلا ارتإنه خموز لا فالتا ومجن ويرمنان بفلان يبيعان ولكن يا ذللئ، يجوز فلا ويرمنا يسلفا أن قاما 
لأنبا يرمحن يجوزأن فلا له مأذون وعبد ومجكام—، م وول ولد أيى من أوابنه أويسعه لفه يفضل 
يودعواأن محرز حث إلا يرمحنوا يموزأن ولا علم ص حال بكاب فالر٠من لازم والدين امانة اإرمن 

إلاومحنه يموز لا ّمت ُءن رهن، نجز ولا ذلك اقه وها اما؛دم نجيل إل بالخوف الضرورة *ءن امالهم 
يراولا يتفق قد لأنه ننلر غير فرهنه مه يضمن لا محا قاعا كله مضمون الرهن ان زعم مءن ول قز 

أنويجوز مدا، يموز ولا رمحنه يموز وصفنا ما جمع محءن والكافر والم-م والأنك، والذكر الخز '"ن اإراهمن 
ل؛سل فان مصحفا الكافر الم يرهن أن إلا شبا ذللث، س أكرْ ولا الملم والكافر الأكافر الملم يرهن 

الكافرمن يرهن أن وأكرم امتغ إن الكافر ذللت، عل وحثرين، ملم عدل ييتم، عل ل ووصعناه أفخه 
الكافريظم ولثلأ الكافر عليه يتساعل سبسح عنده ;كينونته المسلم يدل لثلأ أوكبيرا صغرا الملم انمد 
القاريةاو او1لخة الأمة رهن واكره قال الرهن افسخ لر منه فرمحه فعل فإن حمرا يسمه او حنزيرا الملم 
عليضعها أو مجالكها يدي ز رقرها المرتس يمضها أن عل إلا ملم ر مثلها يثبى اش اللؤع 
رهنأالو وهكذا الرهن أفسخ لر إياه وأقبضها i رجل من مالكها رهنها فان للجارية محرم أو امرأة ؛يتم، 

تكنلر ولو إل أحب امجراة وتكون ملم عدل يدي عل يضعها أن عل الكافر أجر أتى غيّ كافر مجان 
الخاريةيضعا ان عل والر-|زإ الراهن رصؤ، وإن عدل ا.هراة معه عدل رحل يدنؤ عل وضعن، امراة 
عدلأنجا ١•>،^!، يفعلا لر فان يديه عل توضع يعدل يرضيا أن جرتها عبيل مجامون غير رجل يدي عل 
ولاملم من رهنه أكره فلا موى ما قاما الرمز أو مالما يدي عل تكون أن ;زاضيا أن إلا 

المراةوإزلكنن، الهودى الشحم ايى عند درعه وملم عليه الله صل الني رس وقد غره ولا حيوان لكفر 
وهبتهانوجها إذن يغير ويعها جازرهما زوج ذات وإزلكنّتا ورهنها يعها جاز وببا بكرا رثيدة بالغة 

عبدأو حر أولكفر لم مرجل أو المرأة لكنت، ن و؛ ماله من لزوجها محا رشيدة إذالكث مالها من ولها له 
وماعليه وما مفرخ فرهنه رهنه نحون لا من رص وإذا يعه نحون لا منهاكا واحد رس نحز لر محجور؛ءن 

yوله هوولا نفه فد رهنا علبه انحجور رس ؤإذا علبه للمرب: سمذ لا ُاله ص ب.رم رسكا 
يكن1 الأول بالرهن رهنا يكون أن فرضى الحجر عنه يفلثؤ حى فنفخه الحاكم إل يرقم ول( المرم!ن 

الرمالرجا.، ص وإذا جاثز فالرم:، قعا,، فإذا ازدن ويتجه الحجر قيئ، بعد رهنا يهدكح، حى رهنا 
حفهيستوفى حتى يه احمح، الرم، وصاحب بماله فائهن عيه حجر محجورلمم ض وهو المرم':، وتجه 
وإذاماله اJلهلان يقف حش ييعه نحون مالهَؤا السلهلان يقم، حش الدن الكثير الرجا رس ويجوز 

الراهم،وعل مفوخ قالع ؛ع فإزكان اإرم:ه عيه انحجور الرجا,، عيه انحجور ض ارجاب رد:، 
الرهنلكن الرس يه الذي الحق انفسخ إذا مفسوخ والرهن يوجد ب إن قيمته آو وجد إن بعينه رده 

بدللثطعليه انحجور الكري، المكزيج ورهءن دابة أو أرصا أو دارا أكراه إن وهكذا حال يكا مفسوحا 
الدابةمثل وكرا، مثله أجر فعليه له عمل أو ركب، او مكن وإن مفؤخ والكراء محفوء فالرم، رهنا 

اللم،لأن مفوحا الرص عبرانحجورزهنالكن ورهنه مالأ انحجور وهكذا يلغ مجا لغا يا والدار 

١٥٣



بإن نمته أو مثل له ازكان مثله سه أمته منه؛إن ثيء اتفاق له وليس يعينه الملف رد وعليه ياطل 
بثوتع الذي الح اد أوفالرس ماد أو الرس و الشرط جهة س مخه رص وأي ب له يكن 

صحيحاوالبج الرص و الشرط كان إن وكذلك محال غتره برص ياي ان الراص اكلف ل! الرص 
الحانحجوينن غيد الرجلان سابع وإذا ت تال غيده يرص ياي أن الراص أكلف ب الرص واستحق 

حقينفركلؤ ان هذا علم وجلخ مفؤخ والرص مفؤخ فالي* رمتا صاحبه يه احدهما ورص الغامد 
ولاالمشرى مملك لر إذا الرص غيه فيفي ثان غثر كان يع وكل الرص يه فيجوز الأصل صحح كان 

ماعليه به يشت بما لراهن الرص شن إمما الرص ز او الرص بمللي ل؛ أكرى أو يع U المكترى 
ما ١٠٥او•؛،دار اودارا يعبد عبادا رجلا رجل يادل ؤإذا الرص يطل يه اعهلاْ ما يطل فإذا يه اعهلاْ 

فايعمجعلؤما رهنا بالدنانير الزاثد يرهنه ان عل احله دنانثر الأحر احدهما وزاد كان ما يعرض كان 
واراره غيره له اوقبفه لنمه وقبضه الرهن الرجل ر الرجل ارتس وإذا قبض إذا جار والرص 

زكدللدفرابمه ر اوركان اواياْ اواراته الراص اين الفائض وإزكان جار فالرص الرص صاحب 
فمهغرز فلا اراص م قاما جار فالرص الرنمن همد أو سمت ممن أوواحدا المرنمن ابن لوكان 

بغييالرتس عله فاتفق عبئا الرجل الرجل رص وإذا نبه ص ءنهكمضه عبْ قض لأن برمن 
فيبافازكان غبرمملوكة لأما مجفؤخ فالرص الخراج ارض ص ارمحا رهنه وإن متتلوعا الراهزكان اِ 

ال ١٣۶الخراج باداء تلؤع فهو الخراج همأا ادى وإن رص والماء فالراس للراص بماء او غراس 
صالأرض بمكارى الرجل هدا ومثل عله يه فيرجع بأمره دفعه يكون أن إلا الراص عل به -رجع 

وإنعليه به رجع ياذنه دسه »ان الأول الكترى عن الأرضكراءها المكري فيدق* تكاراها قد الرجل 
الدكوبن آوغيده صداق لزم حق يكل وبجوزالرص عله به رجع ولا به فهوءتْلوع إذن؛ بغر دف*ه 

قبلفهللق يمداق إلدص وإذاكان يختانحا لا الملمجبن ببن محوز كا واللم والتامن المتامحن والخريى 
ارنسو١رصبالهوإذا فليلا الذىفىاارصإلأ الحق بملل ضفالخقوالرسبملهكا 

فالحاوحتهلة بممر الرص دبه عل الموضع قاع اض فحل اوحتْلة بممر رهنا ارجل ص الرجل 
محوزولا الخق صاحب فيقفاه ممر أو فح •-؛ا يشترى م الدراهم أو بالدنانير إلا بيعه محوز ولا ردود 

وكيلكمعروف له بدين رص للمنارض المال رب ياذن ان إلا مضمون غير ارهن لأن القارض رص 
محوزولا له ازدياد فالرص بالدين ياع فإذا بالدين يبيع ان المال رب له ياذن ان إلا ارنمانه خُز لا 

•الرص بجون ولا صار فهو غيده ص رص فإن المال صاحب مال ى إلا ارمانه 

امشرس

بشرْلهإلا الحق بجب لا الخق أصل ى زص رهنان الرص : تعال افّ رحمه الثاس( )قال 
ىعيب بالرص فكان هكذا فإذاكان يسميانه الرص رهنه أن عل الح الرجل الرجل يع أن وذلك 

وإنثابتان والبيع والرص له حياد فلا الأرنبان قبل العيب المرمءن وعام ممنه ينقم فعله ى عيب او دنه 
زعليه للنقص الرص وإنبات وإثباته اليي* مخ ين يالخار فالمرمن التع فعلمه؛*د المرتبن علمه يب 

وكمقل ثيء من ممنه نقص ما الخياركل به له يكون الدى والعيب البيئ ى هدا يكون الرصكا 
ذلكوعلم ارد أو كل ولوكان له حيار فلا علمه فد فإذاكان والفعل يعمده يفر لا الدى الأثر حتى 



فهريقتل ب وإن ديه من الرس ■مج لقد ثابت فالح يديه فى ثل فإن ثابمأ الرس ار-|نهكان f الرتس 
ولاتله ولا ارتدادْ ملم ب الرمن ولوكان بماله رينا كان يديه ى فقُيع لوّرق وكيلك بماله رص 

يعبنه للم-ان اإراص-دلس يكن دلوب الح فخ له آويخكان يدْ ش قل ي قاربه ّرثه 
تهله دلس ولوآنه محاله الرص عل يديهكان ى ءٍب اواصابه جناية يديه ز فجي صا،١١ إله ودفعه 
الرممجز فات فخه،١١ يختار أن له يكن ب الح فخ يختار أن نل مجونا يديه ق فات ونفه بمب 
ولوآوغثده موان مجاكان رم ز همب ومحكداكل يديه ل اويقطع يديه ذ بمق يقتل محداكا ولس 

Uازض ولأل البب ر رى، ومحو ارس رمنتك اراعن فقال انمب فى واار:ان اراص اختلف 
فإنالمنة ارتس وعل مله يلدث مما العيب كان إذا ممينه عع اراص فول فالقول مجعيبا إلا رمحنتنه 

فوجدّالفا سلفه أن عل صرم أو العبد ارجل ارحل رص وإذا وصمن، الماركا فللمجرتس أفامجها 
الالذ_،كالهولمن موجلا صام ؤإزكان حالا صلفه أحد الخيارش وله مواء بمده أولر عيبا بارص 
بوجب فإذا رص شرط يم اجل إل الح الرجل الرجل يح ان وذلك الراص به يتطلع ورص 

انزكان عيب ارس إزكان للمرس فلمس ;ارس متْلوع فارحل ارجل رمحه م وتفرها الح 
اصلش فك١ن ثاء إن له وكيلك ارم يفخ ان ثاء إن وله رص بلا تامجا ال؛عكان لأن الح يفح 

الذلك لأن للحد والصيب والقاتل الرند العبد رم ويموز فآركه له حنا كان لأنه يفخه ان البع 
أحازإهٍفن همدأ رم م الإسلام ص الرجل ارتد فإذا الرص ص خرج ففد قل فإذا ابرف عنه يزل 
•بمه بموز الرندكا رص بجز الثافس (كان اربغ )فال رهنه رد يعه رد وص رهنه اجاز لرند اح 

وغممهوباء وأرض ئتاب ص المث اكيئن يجمع الرس 
دونرم فالأرض سابا يقل ولر أرصه ارجل ارجل رم إذا : تعال الله رحمه الثامر( )آ1ل 

دونرم فالأرض مبدد صر أو مبدد شجر ^١١ فكان سجرها يقل ولر أرصه رينه إن وكذلك البنا. 
ماإلا ارم ر يدخل ولا الماض دون رم فالمجر ياض المجر وض شجرا لورهنه وكذلك المجر 

حاررم فها معها وممرأ ^ رهنه فقد معه ونح"اه يعه بمل نل ف-لة م حرج فد ممرا رهنه وإذا ّءى 
لأنآجل إل لوكان وكذلك ماجته ر ييعها أن حالأ الخق اوكان اراهء■ لومان له بموز أنه بل فر 

فبمنأجا,، إل جارآ ارص *ذا مح، الحق ؤإذاكان الخق نحاب ممون أو بمل ض سعه يمملؤع ارام 
ولوالخل بمل f؛5، النخل ُع مءو'ا أد الحق ص قصاصا ممما يكون أن ض اراص حتر ويعنا الممرة 
ويعهاتهلعها رأراد وكذلك ٠ له يكن لآ النخل دون صلاحها يبدو أن نل الثرة يع فأراد الحق حل 

حالأى مح، أو مجويرة أو طلعا الخل دون ة اخو ولورهنه • ذللئ، و ارام له ياذن لم إذا له يكن، ل( 
حلإذا للمرمن أن يتثارءiا أن إلا موجلا أو حالا الدين ارمنكان يمز ب صلاحها يبدو أن فبل 

أنزى ألا تصلح أن إل تزك أبا اترة ر العروق أن وذلك . ارم فيجوز يعها أو نمنمها حقه 
صلاحهيدو حى يترك انه الاس لمرفت صلاحه يدو حس الممر يح ءت نمى وسلم عليه افه صاى ابى 
النيعنه ، "trالذي اكك، لمن لأنه صلاحها يبدو أن فبل تقملع أن عل ارئرة تباع أن حلالا وأن 

إلارهنه يموز فلا يعه بمن ع مجا صلاحه يدو أن فبل رص وزيع ممرة وهكذاكل ٠ وصلم عليه اطه صل 



أوحالاالحق أ"جلكان إل رهنه حل اُءر بيع حل وإذا نحاله متطوعا ماع الحق حل إذا بنطع أن عل 
انإلا رعن ممته رصي فإذا الر؛ان برصا إلا يبس لارابن.ب؛؛اكأب يكن ب الخق بمل ول( يلغ وإذا 

ؤإذاالدين صاحب به يتطؤع ان إلا ابدا حالا احل إل دينا اجعل ولا نماصا مجعله الراهن يتطؤع 
امحنس فاذكان له، رهن يديه ى الرهن زيادة ان كا له، رمن ونيا عظمها ى ريادتبما ممرة رهنه 
محاالرس بجز ب الرموز الأول ص الخارج يتمن فلا منه غيرْ يعده يخرج ولكن إياْ فرهنه بخرج ثى* 

آومكأنه فعير حى مه الرس يجوز ولا بمعروف، لمس -صنثذ الرص لأن الخارج ز ولا الأول 
سأص يثكل أن نل محرج بعدما أو بعده نحرج الى ارءرْ رج أن مل مدة ز يقطع أنه سرءل 
محٍأا، تعرنا حتى يتمثز لا ممرة بعده نحرج حى ترك وإن ، حاز هدا فاذاكان ، لا ام الأول، الرهن 
الرصان دااّاما ، الرص غثي ر الرص اعرف لا لامح، الح يفد الرهزكا يفد انه احدهما ، قولان 

فاحتالهلن،أوممرا حنطة لورهنه حاكا الخلطة من الرهونة تدرارمموة ى الراهن قول والقول، ، يمد لا 
فولولكافم، ( الربح )تال بمنه مع رص الى الحنطة تدر ز توله القول، ممركان أو ، للراص بمنطة 
التحص الحادلإ تتميز لا شجرها ز أركا ممرة حدثنإ حى يقبضه فلم ممرا ياعه إذا أنه البيع ى ار 

ينقضأو حمأ زاده ند فيكون الأول، البح *ع الحادثة الهرة له سلم أن بن بالخيار الباتع كان تبلها 
حزاد ما يسلم آن رصي فإن مثله عندتم( والرهن ، الهرةمجن حدث مما باع كم يدرك، لا لأنه البع 

فانميمه ماكان حال، ؛اتم، الحق حل إذا محصيه ان عل زرعا رهنه وإذا الرهن يمح لر الأول، الرص 
منهالرص يعرف لا لأنه الرص يمز ب تركه إذا يدم ى نابتا بكن ب ما منه ينب بان يزيد الزؤع كان 

تمٍرم ، صغارا وبلحا طلعا تكون ارعرة بن الفرف، ما نائل قال، فإن ، بعده يخرج  ١٠دون الخارج 
ويمنالصغر يعد الرهون العبد يكتر تعغلمإكا  ١٣إلا ، واحدة الءرة نيل ؟ النبع وبن ءغلاُا رؤلبا 
منهويباع امحمله وستخينه ، اعلاه يقطع والنبع يتخلما ثيء مخا يبق لم فهلعّتإ وإذا الهزال، بعد 

يتصل ١٠منه يباع ان محوز ولا اترة من اؤ1و» ش والزاني الرص غثر منه فالخارج نملة بعد نملة ثى» 
محوزإلأكا محوزرنه لا زكذللته أرك، بيعة الأخمك، القصلة تباع م قصلة، مكانه يقصل أن إلا 

،العبد نفقة عليه يكون كا وتئميسها وحدادها وصلاحها سقيبما الراهن فعل ممرة رهنه وإذا إ يعه 
عضعاحى ذلك ممإ واحد كل منع ذلك ارتين أوأراد ضها أوان قبل يقطعها أن الراهن أراد وإذا 
حبمر،الرمز لوأبى وكدللئ، صلاحها من ذللت، لأن قضها عل الراهن حر إباما بلغت وإذا • علبه 
يديهمل الوصئ العدل، أبى فان أوغيره الرص يديه عل الوصئ يدكا عل وصعتح ممرا صارت فإذا 
صلاحهامن ذللته لأن محرزفيه منزو لها ءايلئ^ للراهن قيل بكرا، إلا منزله ى يضعها أن يتطبع يان 
ؤإنإياه يرهنه حن يعه محل لا ثيثا الرجل ؛رمن، ن يموز ولا مما عللثا يكركا وإلا به جئت فان 
،رهنا ولدتهك١ن إذا أخا عل يولد أن قبل الأمة حنن يرهنه أن وهومثل بعدها محل مجدة عليه يأزى كان 

١٠يرهنه يجوزأن ولا ، مكانه يقشه أن عل ف"له أنمحّن، مجا أو ماشيته أو أمته ولدت  ١٠يرهنه أن ومحثل 
وذللث،ف■اه١ أصول، ولا بشراء يملكها لا صلاحها بدا قد ممرة يرهنه أن مثل وذللئؤ ، ذام له ملكه ليس 
ينقصمن  ٠٠٠الصدقة ى محدث قد أنه وذلك، محل، بثمرة بصفاخم قوم وعل علمه يتمي3، أن مثل 
ل(ما بجل، لا ينإ لأن ندخ ب بة جليد الرجل، الرجل، برص أن يجوز ولا •، رهنه -يرمحاك♦( ولا حقه 
ولورهنهالدباغ مل إياها يرهنه ولا بجل د؛اءءا بعد لما لأن دبغنا إذا إياها يرينه أن ويموز تدبغ 
وإذامحل، لا وبيعها رهخاكان عقدة لأن الرهن مجن حارجة اإراهنكاننه دبغها م الدباغ مل إيايا 



خارجةفهي مضها م إ يقبضها أن مل نهما مرمة غثر ميتة عليه مدق أو ه؛ة ١^"^( وهب 
لهأوصى وإذا ؛ قال ، جازت الهبص بعد رهنا ما أحدث فاذا ملكها له يم تبل رمما لأنه الرهن من 

لأنهجائز فالرهن الثلث من يخرج نازلكن الورثة إليه تدفعه أن قبل فرعنه ا،لوصى فات بعينه بعبد 
مجنعنعه وايمدق وللواعب سواء فيه القبص وعثر والقبض الثلثا من خرج إذا إياه منعه للورثة ليم,، 

للعبدماللث لأنه حام فالرعن فرعنه غثره له وارث ولا عبدا رجل من ورث وإذا يقبض لر ما الصدفة 
الكاتبفعجز له مكاتبا الرجل رهن وإذا ، يقبضه تبل رهنه م ممنه فنقي لواشراه وكذللث ، بالميراث 

اصزىوإن ، الخكم إل لا الرهن عقد إل أنغلر إمما لأني مجفؤخ فالرهن الرهن بفسخ الخكم مل 
وإذا، المد ز للبيع وإياب ، لخياره وعوقطع جام فالرهن فرهنه بالخيارثلأثا انه عل عبدا الرجل 

مفتم البيع إنفاد الباتع اختيار وقبل الثلاث مضى قبل فرهنه والنرى للباتع و للباع البار كان 
رجلينولوأن تام غير العبد عل وملكه انعقد لأنه مفسؤخ فالرهن البيع إماذ المشترى احتار أو الثلاث 

قاسمم ، عبدين او الثلاثة العبيد من عبدا احدهما رهن حى ؛قسماهم فلم اعبد ثلاثة رجلا ورثا 
الدىلكرLذللث لأن له مرهونان انصافها لكث ، الُبدين أو رهن الدى العبد منه واستخلص شريكه 

استحقولو رهنا با يمدد ان إلا الرهن من خارجة الرهن بعد مجللي الى وانصاما  ١٠٣٠ممللث 
قال) مرهونا انصاما مجن يستحق لر ما وبقى الرهن من ضا امتص ُا "ُرج بل محنبما وصة صاحب 

الرهنصفقان لأن مجفنؤخ فالرهزلكه بعضه ولغيره بعضه له ميتا رهن إذا انه اخر قول وفيه ( الربيع 
وهدانقال، البيع ز وكدللئ، بهللتلكها الصفقان جمعي،ا فلما لا وما كالك  ١٠سيثين جمعت 

ممجان أنه يعلم وهولا داره فرهءن أخوْ فات هووارثه أخ له رجلا ولوأن الثافص قول بملة أصبه 
لهوهومجالك يرهنه حى الرهن يموز ولا باطلا الرهن الدارلكن رهن قبل ميتا بانهلكن البينة قامت 

فوجدل استري إزلكن رهنتكه فقد العبد هذا بثراء وكالت قد لوقال وكذلك مجالك انه الراهن ويعم 
أحلفيرهنه أن قبل شراء أو بميراث له صار قد أنه علم قد ارنمن فان قال ، رهنا يكن لر له افترى قد 

رأىلو وكيلك الرهن ثبت ادم ما عل المرمن فحلف نكل وإن الرهن مخ حلف فإن الراهن 
أوالقبض مع له يمدد حى قبضه وإن رهنا يكن لر رهنتكه فقد فلأنا هدا إزلكن فقال يثبته لا سخما 

والمرتسالراهن يعرفها الثياب ، ثياب'كدافيه قدلكت فقال صندوقا رأى إن وهكذا رهنا يعده أو قبله 
المريندى ى الصدوق لولكن وكدك فيه وإزلكنت رهنا تكون فلا رهن ك فهي فيه فازلكث 

فيهلكنت وإن رهن فهي الصندوق هدا ز النىكJا ثياى جعلت كن قد فقال ثياب وفيه وديعة 
يرهنفليت غيرها لا رهن إما قال الى الثياب فيه فكات برهن فليس معها ثياب أو غثرها ثياب 

لكنإن وهكذا رهنا يكن لر يعرفه لا والراهن إياه وأقبضه جرابي ئ  ١٠رهنتك قد قال لو وهكذا 
لهململن، أنه الراهن وعلم والرين الراهن عرفه U إلا أبدأ الرهن يكون ولا يعرفه لا والمرين يعرفه الراهن 

علهوشهادة إمما بملك بثي، ليس الخق ذكر لأن رجل عل له حق ذكر يرهنه أن يموز ولا يعه يمل 
الالقاممدم الأعيان رهن ائ يموزرهما قاممة بعن ليس ذمته فى الذي والثيء ذمته فى بثيء رجل 

عنهغاتبا أوءيراثلكن بضاعة جاءته رجلا ولوأن مجقبوصة الراهزوازين عند معلومة تكون بموزحى 
يمزلر قدره يعرف لا والماك القابض الماك رهنه م أمره بغير أو بامره رجل له فقبضه قدر. يعرف لا 

•أعلم ُاش • الرتس علم رهنه بما عانا يكون حى الرتس مضه وإن ارس 



اراه؛درسرميف

ذلكثرس أن أراد م االر->، يمضه رينا رجلا رجل رس ؤإذا اش؛ رجمه الغاض( )؛ال 
الربلأن الأخر الرس محز لر سل وإن له ذلك يكن لر الرس ذلك أومحل غمحالرتان س الرس 
انالرض الراص ءلّال الق ااْ ولورمحنه حقه مستوى تباع حى رمته بمع ان بملك صار الأول 
الألفرموا نكان الأخر الرص بجز لر ضل الأول الألف خ تإ رمحا الأول الرس وبجعل ألنا .زدْ 
سالاخرة يالألف يستحق فب الأول يالألف بكاله رمحا كان لأنه الاحرة يالألف عرمون وحمر الأول 

م؛عشمة مة النزل يتكارى الرجل عذا يثبه ولا أولا امتحق ما إلا غرماثه ولا مده عل رقبته مغ 
رجعالأول الستة بعد امدم ولو الاخرة السنة غير الأول السنة لأن بحون تاو|ا الل السنة يتكاراه 

انولا ،مرقن لا معا إلا فيه الرهان يموز لا واحد رص ومدا الاحرة السنة حفل ص الى بالعشرين 
مبعشرة منة دارا الرحل يتكارى أن مرمح، بجون لا ي -غخ أن قل محلفن مرتن ثرس 

أنإلا بماثتن يبتاعها م بماثة يبتاعها ولا الأول الكراء يفح أن الأ بعشرين بعيما السنة تلك يتكاراها 
وجعلالأول الرص مخ الأول مع الأخر الرص له يصح أن أراد فان يعا ويميل الأول ابح يفح 
الرصوكان الشهادة حازت بالفن بيده الرص هدا ان الرمن وأشهد الرس يفح دلوب يألفن الرس 
وصفتئا يفسخ ب الأول الرص بعد ثان رص هدا بآن تصادقا فإذا ذلك ؛عرفكيفك١ن لر إذا بألفن 
ببافرهنه درُم ألف رجل عل رجل ولوكانت ، رص بمد الأنؤرى الألف وكانت بالألف رهنا وكان 

الرهنكان رها  ١٢٦-ورمحه أخرى ألفا لونائم وكيلك عليه واجبة غثي لأماكانت الرهن جاز بمد 
ضل؛معها رمحآ هدا قبل الى الألف ل اجعل الرص بعد له قال م ما ورمحه ألفا ولوأءهلاْ جاتزأ 

بلادره، ألف رجل عل لرجل ولوكانت ُعا :U رص وبجديد اللص مخ ص وصفت مما إلا يمز 
امالفهلأنه مموخا الرص كان شعل يعرفانه رها معا حإ ارمحك ان عل النا زلي له قال م رهن 

لكالى وبالألف ما اعهليك ان عل بالف عبدا بمي قال ولوكان الأول ى رص نيادة عل الاخرة 
زيادةلاما يمز لر الشرط هدا الرهن ى شرط وإذا مفرخا اليح ففعلك١ن رها دارى رص يلأ عل 
معاخر رمحا زاده م وقبضه بالف رمحا رجل ص ارتس رجلا ولوان محهولة بح ر اوحصة ملف قى 

الأخرزيادةوالرص بالألف كاله الأول الرص لأن والأخرجاثزا الأول الرص كان الألف بتلك رمحه 
بهبرهنه م رص بلا حق له يكون جازأن جاتزاكا فكان الراص له ج*لها حى للمرمن تكن ب ، *عه 
مجوز•شثا 

الشرطص الرص بمد ها ياب 

مركوبالرص  ١٠عنه تعال الله رصي هريرة أبى ص يروى • مال اش رحه القافص( )قال 
مملكامما لأنه للمرمن لا الراص ل١لكه والخلب ازكوب يكون أن إلا فيه يموز لا وهدا ٠ ومحلوب 
الرجلالرجل رص وإذا والخلب الركوب ص اش محالنف٠ة والرقبة الرقبة طك ص والحلب الركب 

ليسللراص الرص مناخ وكذلك للراص وخدمته العبد ثاجارة الدار نكى ذلك غم او دارا آو عبدا 
أوالرص أومنفعة العبد خدمة أو الدار ّكنى له أن الراص عل الرتس شرط فان ئى، مما للرتس 



وإنّلك0ياطل فالشرط أوغيرْ داُأأو■مواتا كانت ارس أى أومن ماكانت ارس مجشة مجن ثيتا 
يرادة ذلك لأن ياطل فالشرط ارص مجشة لنمه ارمز وشرط رهنا  ١٢يرهه ان عل الما اماقه 

ارصمنفعة للمرتس وان رعنا بالفه يرده ان للمشرى الباع وثرط يالف ؛يعا ياعه وازكان السيف 
مماإلا بجون لا والبع مروفة غثر ارمز س حصة ارص منفعة ريادة لأن فامد والبع فامد فالشرط 

سحقه يقضيه أن له حفركان يقضيه حى مكناعا للمرتس أن عل دارا ررهنه أنه ترى ألا ، يرف 
فائهع محروقة إلا بجون لا الح وحمة الح من وحمسه الكن ممن كم يرف ولا منن ويعد الغد 
المنةتلك ى  ١٠مكنالك آن عل منة دارى أرمنك فقال محروقا ذللث ورجل وإجارة يع انه من 

رالإجارة أن ترى ألا الإجارة حصة أعرف لا وإجارة يع هذا أن فبل محن فاسدا وارص الع كان 
عنهفتهرح يالألف المحة الملعة وتقوم المكي تقوم فلوفلت أويلمدم المكن يستحق بأن اتتتقضت 

مالكامبشن أن عبلث يحل خارأ للمشرى أجعل ولا ب يبحا الألف واجعل الألف من المكق حصة 
ترىلا أو ، ءثرْ كأ إلا يشرم ب دم الباى ءن"ا ش ■مايأ للمشرى بجعل فلم أحدهما فامتحق بألف 
هوملكلمص معهاكراء يستحق بأن ارنة يع ينقص أن عليكه الخياردحل له أجحل يل رفلت أنلي 
نمةكرا،يعرف لر أولها ى المنة ةومتكراء فان المنة أول ي الميم إذا المكن أن ترى ألا ؟ رنة 

فإن؟ معلوم مرق له يكن ا ما يقوم ولا يؤبه يوق شء ؛قوم'كل ؤإيا ؟ يخترؤيرحص فد لأنه احرها 
ممحيا هذا مال أنجعل لأي نل فاقومه، بمضر حى بقى ما وأترك مضى وفت أقومكل يل تلت 

منفرداإذاكان الكراء ى هدا نحو فد يقول يأن أحد عل شبه فان قال ؟ يوجاله و٠ولم أجل إل محذا يد 
الذيالشهر حصة ولكن نم نل ؟ بقى مما عليه فيرده شهر ؛عد الرل يمدم م ستة النزل منه فتكرى 

رصور ، كلها إجارة وهى ى معها ولمي ممضى بأن يحرف مجا بعد إلا قومه لا لأنا محروقة أحده 
يبلغأن بعد إلا بيعه له ليس او ، بكياإلا الخق محل محي بيعه للمرنمن ليس أنه عل رهنا رجلا رجل 

اويقدمفلأن له ياذن ان إلا بيعه له اوليس غانيا ارص رب إزكان ؛يعه له اولتس عليه اويزيد كدا 
بيعهله اوليس الأجل قبل اراص هلك إن يعه له أوليس اراص رصي مما إلا يعه له أوليس فلأن، 

حاتلبيعه دون يكون لا حى ، يموز لا فامدا هياكله ى ارص هذا بشهرلكن إلا الحق بجل ما يعد 
اويصح حى يعه ب مريض وارص حل إن الخز ان عل عدا ولورهنه الغاض( )قال الحق محل عند 

مجاان عل حاتطأ وتررشإه مفوحآ هذاكله ى ارص هذالكن أشبه أوما يمن حى يبعه لر أعجف 
علماشية أو ارص ش فهوداحل الأرض ى زيع ما أن عل أوأرصا ارص ى فهوداحل أممرالحاثط 

ول؛، رهنا والماشية والأرض الخاثط من بعينه المعروف ارص ارصلكن ز فهوداحل نتجت ما ان 
)قالارص أبل واجب بمق ارص لكن إذا الماشية نتاج ولا الأرض زيع ولا الخاممل ممر معه يدحل 
ماأن عل آرضا آو ارص ى فهوداخل الحاممل أممر ما أن عل حامملآ رهنه إذا احر قول وب ( اريع 

دمجابمرق لا ومجا بمرق مجا رعته انه تل من ٠موخكله قارص ارص ز فهوداحل الأرض ز زمحع 
(ارح )قال مفوحا ارص لكن هكذا فمآلكن يكون مجا قدر يعرف لكن إذا ولا يكون لا وما يكون 

ب~ه'كذا■ب"ا او مثلها دارا معها يزيده ان عل دارا رص وهنءاكرجل الغاض( )؛ال لأ آول الفخ 
وراشرط ما له يثم لر لأته الخيار للبائع وكان ارس فخ الرص هازا شرط عل وتع إن الح آن غثر 

اوداراخراجه لبده ان عل عبدا او ممره رلأ ان عل اوحاثهنا ونتاجها لبلما ر-؛ا آن عل ماشية رهنه 
شرطكل الغاض( يثرطه)؛ال م وإن لمده هذا لأن جاثزا ارص لكن لمالكها/اءض أن عل 



لولرله أنه وذلك الشرط جاراكهذا الشرط كان لو1|للمثارى ،ر الباغ عل الشرى اشرطه 
.يشرطه 

نحرزلا محبما رمتا يكون محوزأن U ماع 

أصنافثلاث ارمانه بجون ومن رهنه يموز ممن الموض الرهن ت اش رحمه القاض( )ئل 
-ضالرهن يكن ول؛ لراهنه تاما ملكه ماكان فكل مته الصحح قاما 'فاصد واحر معلول وانم صحيح 

فيهأوجب ا،للك يكن ول؛ سوى حى مالكه من رنته أحق علته انحى ؤيكون جناية ه نفنق عز 
يكوننمره حنا - ولا أودرعا أولديا جاؤية ولا ولاكنابان بح ولا اجارة ولا رهن مجن مالكه لض -حقا 

الرينفهدا ا،لرمن ونفه رجلا هدا المالك رهن فإذا ، المدة تلمك تنقضى حى صيده مجن به احق 
علالأمة أو انمد فض الدار أو الأمة أو انمي مملك فالرجل المعلول ؤإمحا فيه علة لا الذي الصعحح 

صعبيما الخناية ول ولا عليه امحى يقوم فلا آدمي مال عل أويمنان أوخطأ عمدا جناية آدمي 
والرتسالراهن  ١٢؛أقر أو الرهن مل الحناية عل المنة نمت فإذا المرتس ويقتضها مامحا يرهن،إ 
علميا ^٠٠١ اوصالحه اوالأمة انمد عن الخاية الخاية رب لوابملل زكدلك مفرخ باطل فالرهن 

ىحقه يستوفى حى مالكها من رنابما ى بمق أول الخنايةكان ول لأن مفوخا الرهن ثيءكان 
مرزاط و حفه ض حك، ُالكما *ن رثابها نمن أدل فاذاكان ماله أونمة جنايته أرش رتاحا 

أكروهذا رهنا مما قفل  ١٠يكن ل؛ ألوفا يؤيان وهما دينايأ ترى الخناية ولوكاث رهما بجرلمالكها 
دونبجول لأنه ، الثامح، الرهن يموز فلا يضْ الرهن بمد رهما f ء بثي رهما مالكها يكون أن من 

الرتضارمما وّواء مالكها من به هوأحق الذي الأول الرتس صاحما حق عل حق والحال يعها 
يموزفلا يمله أول؛ ، الخناية عن يقفل محا منك ارمن فال أو ، ما علمه أونل بالخناية علمه بعد 

رهنمن قفل ولا بمال رهن رتاما وش ارماما يموز لا وكذلك بمال جناية رفاما وش ، الرهن 
للأخررها تكن ل؛ غيره رهما كإ درهما إلا إياها فقضاه بماثة دارا أو عبدا رجلا رجل ولورهن بمال 
أمةأو عبدا رجلا رجل ولورهن يكر، أو يقل انتقاصه كم يدرى ولا ينقص فد والعبد الدار لأن 

أحدهماقولان، ضا الخاية ول ذلك وادعى جاية الرين نل جنيا أما الراهن أقر f ا>:س فقضها 
ملمُا الرمز بملف ومل الرمز دين من ذمته بمرأ ولا ءبْ عنق ى بمق يقر لأنه للراهن القول أن 

ألالراس إزار ش القول كان رهنه مل يقر؛الخاية ل؛ أو ازثس وإنكر خلف فإذا رهنه نل الخناية 
موسراواذكان ثيء ماله من يؤخذ ولا رهن العبد ان احدهما قولن من واحدا يرهنه ان نل جى عبده 

منفلت وإذا الرهن مل من والأخر الحناية نل من أحدهما لرجلن بمقن واحد ئيء ش أز إمما لأنه 
عمداوإزكانت ما قصاص لا عمدا أو حه1أ إزكانت صيده بإقرار رقثته ى فالحناية وهوله الرهن 

اليدمجن أخذ موسمآ كان إن أنه الثاني والقول ، مايقر ل؛ إذا العبد عل قوله يقبل ل؛ قصاص ما 
اخشعل أتلخه حقا ءبلْ عز ى بأن يقر لأنه عاليه انحن إل فدفع أوابنتاية العبد قيمة من الأقل 

وهوالحناية أو قيمته مجن الأقل يضمن وقيل وهوموصر جى وفد عبده أعتق وكازكمن إياه يرهنه علته 
عللا عيه انحى عل أتلف و؛مما الرمز عل مصدق وهوغثي الرهن من يخرج يموزأن ولا بماله رهن 



خرجوإن عض ى سة م وءوز الرس س تمج ض فهورص.خاله سرآ وإزكان الرتس 
والرسالرص تبل جنائيا عل ناهد ولوشهد الخناية او نمته ص الأتل سيده ذمة ففي يبع لرص اص 

عليهانحى يستوفى حى ارهن ر ب؛ا او؛ل ايناية وكانت ثاسه ع عليه انحى ول حالف ميدان 
لأنله ذللغ! يكن لر جنيا لقد محلف أن اراص ورأراد مكايا رمنا ء~اا ر فضل ما يكون م جنايته 

اترحف يقثضه فلم عبدا رجلا رجل رهن ولو غمحْ حق عل محلف ولا لخره رقاب ى بالخناية الحق 
يمإنما ارم، ُام /متا يكن ب اليد لأن جار ؛اقرارْ ارهن نل نه .رص أد رجل بمائة أو متمه 
جنايةجى يانه افراره ص اَكر اعفه'كان يانه اراص افر م ارتس ونفه وررهنه فص إذا نه ارهن 

،حقه يقدر منه له يع ارمن وأنكر معمأ وإنَكان رمنا تجعلتج نمته منه أحيلت، مومرا تازكان 
فلكهيع وإن عتق يالخق ١^> مللث، مح، ارص من المد ريء وإن منه المقل عتق قفل فضل فان 

لرفان ارمن نل بوًلما أفر م ونبضها جارية وررهنه حر أنه مقر لأنه ؟ليه عتق ملكه وجه ياي منيده 
حكاارهن م، محرج ا ارهم، إياها وُلته مل محنة قامت ر وكيلك محالها رص فهي يولد تات 
اقردإن ارم، ِ، حرجت ارص قل إياها يوطه إقرارْ عل محنة تامنا وقد يولد فإذا يولد نازي 

ارصص خارجة وص فهوابنه ارص يومكان من أشهر منة ر لأقل بولد وجاءت ارص نل يوطما 
وخالئ،الماء له تلد لأكرما يولل حاءيتج إن عندي وكذذو؛ؤ البؤيش أيويعقوب قال اريع( )فال 
رالألأيضا وهو؛و؛لا اريع تال، ارهم، ة؛ز، بااءآل"ُ إقرارْ ؤإنكان اقلي يه ألحق نن ّلأرع 

بالوطءكانكا٠رارص؛دuاو٦5زفا٠راراص ارص كان يوم اشهرص لمة يولد جاءت وإن الغاض( 
لهولد أم فهي ملكها ومتى باترارْ جر ولد وولدها تلد حتى ساع ولا محالها رص وص أوأضعم، يعتقها 

ل!وإن ، رعنلئ، ارص جعلنا وحلفت، أنكرت إن قيل ينكر وب المال جمع ى المرض يقر لر وف 
ولدأم يآما والحارية بالعتق ارص ص ارص وأخرجنا رمنك قل قال، مجا لكان اراص، أحلفنا محلف 

انحىحلف إذا منه  ١٢أول.عليه انحى كان علمه عل ارض محلف، فم بمتاية نيا أقر إن له 
أنهفذكر شرمحد عل منى اشريما إنلئ، • موأوالياغ قال م وقبفمتج رهما أمة اشرى وف أووليه عليه 
مملكما إلا يرص لا لأنه مضوخ ارس ان احرما قولان ما فامداكان البل ذللث عل المراء كان 

اراصوعل ارس نل إياها أدياعه رجل من غمما أنه أر م ررهما وهكذا رص ما مملك دمل( 
عليصدق ولا محاله حاثز ارص ان ; الخانى والقول بمن، له القر عل وليس للمرض ذكر بما انجن 
إليهرجعتإ فان قيميا منه غصيا انه له ار للذي يغرم ان احاوهما قولان يه ار وما ارص. إناد 

إياهياعها أنه أر الن.ى ييعا إليه رحعت، إذا وكانت، القيمة ؤيرد ثاء إن -؛ا له أر الذي إل لغمت، 
وفالئافص، ر{ال القولن أصح وط؛ اريع قال فاسدا شراء منه اشراما أنه ار الذي عل ومردودة 

ؤستتايانصحيحا في؛ا ارص ارضكان وأقبضه،ا الإملأم ص ارتدا قد أوأمة عبدا رجلا رجل رص 
روهكذا قطا سرقا ركالأ و،زكذا قتلا إن قتلا الريق قطا ركالأ وهكذا اردة عل محلا وإلا -ايا فان 
هذالأن محال أوعْلل الحد ءلم،ا صقعل يخلفان لا هذاكله ض ، ارص عل وهما أفم حد ءلء-،ا كان 
منيخرجا لر ارص بعد ذكرت مما شينا ترأتإ وهكذا رقاحم ى لألص محمح، ليس علممأ تعال، فه حق 

اواعفاهما فان اراص ءالميد ص  ١٢٢-اول الخناية صاحب حنايةكان حنيا وقد ولورهمما محال ارص 
احقا.دايةكان صاحب ان قل ر رص فليس احدهما فجا فع قليلة الخناية اوكاننؤ ميدهما فداهما 

 \rr. الجكابممومن، الحناية م>، رنا م ارس مد جنا م ونفا رهنا وفك١نا ارص حمإكان ارض س

١٦١ج'ا— ١١م الأم 



صحيحأالرءنك1ن أصل لأن بمالمإ الرس عل نهاكاتا البح س يرثا وجه أدأى أوصلح ألوله كله 
اثتثل لأته عمو-؛وا الرس ر٠نهكان م عدم دير رجلا ولوأن ، عما سقط ثل ر٠ابtءا ز الخق وأن 

زرجعت قاد قال فإن جائز غير والرص العتق يسقط فلا الرص حلول مل بمال يزغ ند عتقا للعبد 
قدالرس يعد لوفال وكذلك جارأ الرص يكون أن أحدهما قولان فقحا رهنه التدييرب التدبيرأوأيعلك 

واستالتديبر ى رجعت قد الرص بعد ولوثال جائزا الرص ار٠نهكان ان مل التدييد ى رجعت 
أنله وليس جائز غير الرص أن الثان، والقول التلبيد ى الرجئ بعد رهنا يمدد بأن إلا يثت ب الرص 
جازفرهنه، ثانية ^ JUالتدبيروإن نيْلل غيره أو بثح ملكه ص العبد يخرج بأن إلا التدبير ش يرجع 
قبلملكه عن العبد يخرج ان إلا يبعلل لا غاية إل هداكعتق ؤيكون الأول ا،لللئ، يغير ملكه لأنه رهنه 

ولوهكذا رهتهك١ن م حر الدارفأنت دخلت إن ولوقأل الأوقات من وقت إل ا،لعتق وهكدا يقع أن 
التدبيرإثبات أردت إن يقال م الخق بمل حى *ومنا التدبير كان الرص بعد ليرم م مدا رينه كان 

تبيعهيان التدبير ى فارمع ترده لر وإن حقه محن قضاء ا،لدبر العبد قبة اواعهله حقه الرجل فاتض 
االد؛رالعبد بيع نحدها لر فإن إليه فدفعناما قيمته محنك اخذنا اغق همل بعد التدبير ى الرجمع اثت فان 

لوكاناجل إل الخقكان أن الحق محل مل محنه القيمة أزآحد بمص وإمما حقه الرجل يقضى حى 
يبمللأن يمكن وكان تلك ساعته واقعا التدبيرعتقا يكن ولر بيعه للعرّس يكن ب التدبير ص 'ٌٌاإا المد 

عاتم يبرم م عبده رجل رهن ولو حينتد الخكم فيكون الخق بمل حتى محته القيمة احد فركك 
محاله يكن لر وإن الثلث محن االل؛ر عتق منه حقه الخق صاحب يقضى وفاء له فإزكان ؛الدبر الراص 
بقى ١٠ثلث عتق فضل محته فضل فإن الخق يقدر االد؛ر ص بح الدير إلا مالأ ييع ولر منه حقه يفضى 

لهوبع قضيته حقه بعض الخق صاحب يقضى محا له وإزكان حقه الخق صاحب قضاء بعد المدبر من 
رجلولورص الغاض( )؛ال الثلث ز منه 'ايتى وعتق دينه ص يقي بقدرمجا المدير الرص لمد اص 

حالى وهدا فيه الدى للحتق مموحا الرص كان سنة س أكر أو منة إل أعقه قد له عبدا رجلا 
القولمنةكان مجن أكر أو منة إل أعتقه م ولورهنه ، بمال مه يموزالرص لا مجنه حالا أكر أو المدبر 

١٠بملك لر لأنه باطل فالرص فاسدا مراء اسراْ عبئا رهنه وإذا ، يدبره م يرهنه العبد ى فيهكالقول 
لرالأول الرص عل إراره فأراد يعد العبد بملك حتى الحاكم إل الحكم الراص يرفع ب ولو ، رهنه 
لرجلعبدا رجلا رص رجلا ولوأن الصحح ١^، بعد متقبلا رهنا فيه يمددا حتى ذلك يكن 

ضمحخفارما للراما يه ادهمكا الجن ان ذس بعد ع،م م ال-س ومضه ب اولرجل حى ؛إب 
بينةتقم ولولر وهوبملكه يرهنه يموزحتف لا ضوخا الرص الراصك١ن ولومله بملكه ولا رهنه لأنه 

فإنبملكه وهر إلا منه رهنه امحم-ا اار:ين وعل رهنا وهو؟لكهكان إياه رهنه الراس أن الرتس والس 
يراعم رجلا رجل رلورص مجموخا الرص بمكان مملكه ومر رمحه •ا الراص حلف انجن نكرص 
يكركثيرْلا أوميتا را أو حلا يكون أن إل حال فإن بماله عصيرا بقى محا جائزا الرص حلواكان 

فالرصفصح اوريضا العيب عنه فذب معيبا رهنه آو عيب لحله م رمحه ومذاكعبد بماله فالرص 
مفؤخفالرص يعه بمل لا يصيرمكرا أن إل حال وإن يعينه الرص بدن لأن حاله بتغير يتغير لا بماله 
فيهفصب عصيرا ولورمحه العبد فات عبدا كهولورمحه يعه يمح لا حراما يصير أن إل حال لأنه 

أوأوملحا حلا الراص فيه صب م ولومارحمرا بماله رها حلاكان فصار ماء أو أومالحا حلا الراص 
أعلمتعال وافه عندي الخمر تحل ولا لمالكه بمل ُلم خمرا صار حن الرص ص خرج فصارخلا ماء 

١٦٢





فإذا؟ الدين عن يرأ أمجا حهه الحق صاحب الرعون الخق ذكر عليه الذي قضى إن أرأيت عوه لر ومن 
إلرس يكون بجونأن ولا منه إيراثه ولا لخفه انتفاثه ولا له مخه بغير للدين ارمز انفح مجته بريء 

وعالاعرةكا؛ا رهنه فهوإذا مل مه اقضى فا رمحه فتحول نل فان الر-ن ار بض مخه اراس 
وا،لالمض حى يمز لر الغاب مجال أرهلث فقال غاب عال له وهوإذاكان مجمجلومجا بجوزإلأ لا والوهن 

fومضه عدا رجل من رجل ولوارتس جهاته جمع من وهوفامد إياه رهنه حم غثرمموض كان 
وأقبضهرهن للث ارمنت الذي انمد ى حقي قال أو ارتس الدى انمد أجنيا رجلا رهن الرُس إن 
^ه 'هارس جبمسا ^١٠ ١٠لهةي،وذمة ؤإءا ار:ءن ادي انمد بملك لا لأ;ه ب، ارس ثر 1 إياْ 
أئ^ru ت أدأ؛رأْ ١^، الأول ازاس أدى إن رأيت أو ، هداعز س اصح اع أدام إذ! 

إذأفهدا قيل مجكانه، نمه إذا رمحا فه الاJىكان الخز فيكون قاثل قال فإن )تال( ؟ ارس ينمخ 
لورصأرأيت الأحر المرتن رصا دنانثدبلأ ى وأحرى همد ز مرة ردن مملكه لا همدا رس انه ثع 

فإن؟ له ذلك أكان ممنا وأكر محته حمآ انمد مكان ارمن يسلى أن أراد م ه لتفعبدا رحلا رجل 
فيه ١٠اقتفاه إذا لأنه له رمحا وازكان نمره عبدا يرهن أن عر لم هكذا هذا فإذاكان له هذا لس قال 

علبمليع ل همد أول رهنتلث قد رجل رجل قال ؤإن فيه عاله ارمنه يقبض لر وإن ارص س حرج 
العفسوخ قارص إياه فأقمه دار ى عيدا وحد أو له عبد عليه فطلع دارى ى وحدته عبد عل أو 

منحرج  ١٠وكذلك الأولو ص محيى ص حرج  ١٠وكذلك بعينه قيء عل ينعقد حش ارص يموز 
عينايكون بعدما رها له محدد حى عمؤخ كله هذا ى فارهن مه، ممر لا وهو ارممر س حاتْلى 
رهايكن لم إياه وأقمه بعضهم قثاء شتت أىءثدى أو نئن دورى أى رهنك ولوقال تمض 
رهنايكن ب إياها وأنفه معروفة له دار ّكنى رجلا رجل ولورس رهنا فته يمدد حى الأول بالقول 

صررفيه وكان للحابس منفعة فيه يكن لم الكن لوحبس وأنه ة محتيممة قا بعن ليت الكن لأن 
يقليعرفه لا ثيتا رهه إنما كان وياحذكراءه يكريه يعي منزل مكي رهنتلث ولوفال ارص عل 

لأنرها ولا حاننا هذاكراء يكن لم يكنه يحي منزل مكي أرهك ولوقال يكون ولا ويكون ويكر 
سكنالذي الكن مثل فAليهكراء الشرط هذا عل مكن فإن بثمنه إلا مجته ارمن ينتفع لم عا ارهن 

قفل ١٠فلأنا رهن الذي عبدي ُن رهتك قد تحر لرحل قال يم رحل من فرهه همد رحل ولوكان 
ارمننص وفد يرض أوي ٍالآحر ارمن فمضه انمد وّاع الأول ارمن بذلك ورصي حقه عن 

رهنهمما وا همد س معلوما جزءأ ولا ربعا ولا ثلثا يرهنه لم لأنه منتقض قارص يمضه لم أو ارص الأحر 
ورالأول للمرمن رص وهو هذا عل ارص يموذ ولا اني، هوس ولاكم العد ثوس كم درى لا  ١٠

الاحرةبالماتة رها الأول الماثة عن المقل ل اجعل وقال مائة زاده شمم بمائة عيدا رجلا رجل رص 
الراهناقر ولو قبلها كالمالة وهى الأحرى بالمائة رهونا كون ولا الأول ؛المائة عرهونا العبد ففعلكان 

معاالعبد ارمنا الرحلن هذن ان او ارمن ذلك والهم( واحدة صفقة م معا ؛المانتن ارمن انمد ان 
قالارهن يمز ولم يقبل لم رهن بعد رها رهنه بانه اقر فاذا ذلك اجزت ُحا ذلك وادعيا وٌءياْ بمقت،إ 

إياهوأقبضه الدار غير رها فزاده رها يزيده أن ماله شمم دارا حا زهه مجاثة رجل عل رجل وركانت 
وهوجار قارص إ؛اْ وأنفه رهنا به رهنه م رهن بلا ص رجل عل له جائزوهداكرجلكان قارص 
رهنالسار هذا ان غيره لرحل ارمن فاقر بالف دارا رجلا رص رجلا ان ور فبلها المسالتمن خلاف 

رهنبلا ارمن له المقر ارص المدص لهذا بألف اراص فأقر مواها وألف الألف هذه بالفتن وبينه ينه 



الرسذا م رس بلا عله ارمن محا A ل( الق والأف ارمن رب ثول فالمو ارامن وأنكر 
الألفان إل ذلك وثب رجل وبن ينه الدار هذه ان ا؛ر ارمن ويكان ازبه الدى بارس والأول 

حقرجل عل له وؤركرجل ممن ينبما الألف وكانت ازاره رمه له از الذي وبن ينه باسمه الق 
محالحقا رحل إل رحل ليع وف به أر *ا عل غتره رجل الحق فدلك غيرْ رجل الحق ذلك أن فاز 

ارثسأن مل من مضخا ثى، فيه إزكان نه بما ارمن ورصىكان ارمن ويفه نه بما رمنتكه فد 
أنأرى وأنا نالته ارمن طال له قيمة لا ثيء فيه أو'كان ثيء فيه يكن ب ف أرأيت فيه ما يدرى لا 

محابما بماذهٍوحر.ملة جراب وكذلك معلوما بجوزإلأ لا وارس بمنحي ل( ما ارمن ثكن أع ممن ذا با فته 
رمناالحق ثي؛آّكان م يولي الحق أوفال نه ما دون الحق هياكله ى ولورهنه التاع من فيه بما وين 

والحارص فخ ز ارمن؛المار وكان فته ما دون سمى ما كل وكذلك فيه ما دون البنت وكذلك 
عاليهكان إن البيع ان الثأتى والقول القولن احد ى وهذا فيه ما دون الحق اوارمان عليه كان إن 

الخقمن ازظامر لأن محا ما دون ِضل بان إلا محا ارمن عوز فلا اإخر؛طن ناك حال بكل مفرخ 
سرجل ُفرص فال محا  ١٠بارص يراد وإمما لها يمة لا ان الخريطة من والظاهر نمة لها ان واليت 
حرجند فازكان أوكيفكان را أوبطالخا ارهزكان من حارج فارمر ارممر يسم ولي مثمرا نحلا رجر 
روكذلك ترى عن لأنه الخل مع وهورص فهوجار النخل ح ارمن فاشرطه غثره او كان طلعا 

بدلا بما والشام سقيه الراهن وعل يؤغ حى نحله ز ركه وله الرهن جاز وروى خرج ميما امحر ارتس 
رجلرس ولر رهنه إذا عيده نفقه عليه يكون كا به إلا شجره ى ويصلح به إلا يشت لا مما مجي له 

رمننتجت مجا أن عل ععها نتاج لا ماشية أو رمن ممرئ من حرج ما أن عل محا ممره لا نخلا رجلا 
واشرمحه ارءرْ ى هذا أجاز ومجن محهولأ وثيتأ معلوما شنأ ارمن لأنه فامدآ والنتاج ارءرْ ى ارص "؟ان 
يملان ورمه العام ماشيته نتجت وما العام فتله احرحنا ما ارجل ارجل يرص ان بجين ان إعلم 

هداعل ارمنه فان عوز لا هذا وكل ماشية أوأولاد نحل أوممره أوماشية نخل من ل حدث محا أرهنك 
ليإن قيمته او ا،ياشية ولد وكذلك مثله يرد حي عليه فهومضمون شيثا اكره مجن احذ وإن فاصد فارهن 

أجازس زل ى معها شرط ما بقال ياعياما مي التي والماشية الخل ى ارهن يمد ولا مثل له يكن 
اناحر قول وما معه اردود ويرد الحار فتجتز حمر زف او اوعبدا حرا احدهما فيجد عبدين يرهنه ان 

حاثزأحدهما شيشن ارمن صففة حمعت فإذا يختلف لا البيؤع ش يمد هذا'ي ش يضمد ارهزكله 
ارحلرمن وإذا الئانم( القولن)قال هوأصح وقال اربع أحذ وبه معا ندا جار غير والاحر 

لرتدبغ ب مثتة جلود رهنه وف رهنه بجوز لا ببمه بمل لا ما كل وكذلك له ممن لا لأنه عًز لي كلبا رجلا 
محلالخال تلك ز بيعها لأن ارهن جاز دبغت بعدما إياها رهنه فإن محز لي بعد دبغت ور ارهن محز 
اصهممن اوسهما اوثكا نمقا يسميه حى محز لر ما حقه فرهن دارا غيب ورثة مع رحل ورث ور 
محلهعند يالحق يات لي إن انه عل شجا ارجل/جل رص وإذا جاز ارمن ومضه ذلك ّءى فإذا 

رهنلا هذا لأن قال مما له بيعا يكون ولا النرماء أصوة فيه وارمن مفؤخ قارص للمرمن بتم قارص 
حقهوكان ارمن يضمنه لي الأجل محل نل ارمن يدي ش هلك ور اوالبع ارهن محوز كا بع ولا 

وكانبقيمته صمته يديه ف الأجل محل بعد هلك وإن الفاصد ولا الصمحمح ارهن يقمن لا محالهَؤا 
ارصاالشرط هدا فيه الدى ارهن هذا وركان فاصد ببيم يد؟ ش لأنه الحق اهل بن حمما قيمته 
بالبناءله يؤذن أن قبل بانيا فكان بيعا محعله أن قبل ض لأنه ميا يناءْ قلع الحق محل قبل ما فض 



فةالشة صاحب أعطى ض عر لاان.ى والمارة رمإ فاكة الحق محل بعد ولوبناما تلعه نالدلك 
ولاالنامي البع عل ياذنه لأن المارة بغرفة يخرجه أن له وليس ميا أخرجه تاممة البارة 
Uت١لكل م اياع الرجل إل الرجل دغ وإذا تامما سه إلا الشة رب بإذن بماثه ر يخرج 

؛الرمربه مرهون المتاع فهذا الأبد أكرأوعل أو أومتتن يؤثيث ل فلأن منك اثرى أو منك اثرت 
أوغرهنفه عن بعشرة رهنا إليه لودفعه وكيلك معلوم محق معلوما يكون حتى الرهن بجون ولا مجمؤخ 

حقمن عل لك صار  ١٠أوكل العثرة مع به مرهون المتاع فهذا حق من عل لك كان ما كل ال فم 
وعلعليه له صار بما رهونا يكن ولر علتها نص الى المعلومة ؛العثرة ر،وا ؛،،كان لك مرهون فهذا 
يثرىأن نل يديه ى المدفؤع يدي ى المتاع هلك فان يه الرهن دفع حن معلوم غم كان لأنه فلأن 

ولاالصحح الرهن يضمن لا ي عليه مضمون غير فهو ب*ا أو ثيء فلأن عل له يكون أو شي؛ا منه 
الدار؛ألمانكات الداررمحافجعل ألفا منه ازداد م ألف رهنها دارإ إليه دفع أنه ولو هلك إذا الفامد 

بالألفآلر:هن ندى ١^١,؛ ت دين عليه وإن^كان ١؟^ ؛١^ زهناتم ون؛ الأول ؛الألف ر٠نا
فإذامراها للغريم إزكان مجال وش الدار ممن فى الاحرة بالألف الغرماء وحاص الدار ثمن مجن الأول 

ولوبالفن مرهونة تكون ان امتأنف م الأول الرهن نخ بالفن رهنا الدار تكون أن له يصح أن أراد 
رهنفيها ومحدد مفؤخ •'لأول الرهن لأن إهرارهما الزمنيا بالفن رهن اما عل نقارا م بالف إياها رهنه 

أويؤمه من يفد ما الرجل الرجل رهن وإذا فال صاحبه للزمته الإقراررا، كان وإذا يألفن صحج 
اثتههوما والرز والقثاء والبهلمح البقل مثل يايا يه ينضر ولا فصرة ة مجل• او اوثلاثة يؤمن او؛عل■ غده 

يفدفلا إليه ياي اجل إل الدس وإزكان الراهن عل وياع بارمانه بأس فلا حالا الخق فازكان 
بيعهللراهن ان فخه من منعى وإمما أفخه ولر الرهزكرمحه إليه يمد أحل إل وإزكان أس فلا 

فانفيباع ّاعته من ممؤت • ١٠الراهن وإن شرط بلا حقه الخق صاحب يعْلى أن عل الخق محل فبل 
إلوهويفد يومكذ١ إل يبعه ب مات إن الراهن أن أو الخق محل أن إل لا؛؛يعه أن الرهن ش تثارءلا 

وماييبس والرطب ييبس الرطب اللحم مثل مدة بعد يصلح ما رهنه ولو مفؤخ فالرهن المدة تلك 
مالفان الراهن ينءلك ياذن حى تيبيسه للمرمن يكن ولر بمال اكرهه لا جاثزا الرهن كان اشيهه 

بمنه للتتيييهس يملح ما يتييير ياذن لآ إذا فاده حوف الرهن ييع كلها المائل ى المرمن 
أفخه.لم وإن رهنه كرهت وكذلك الراهن أذن أن ^ له لك ذم 

الرسزادة 

فمكإوغمحل فولدت حبل الخاوية الرجل الرجل رهن وإذا اش؛ رحمه الفاض( )قال 
الماشيةرهنه إذا وهكن>ا منها محدث ما دون الخارية رفثة ش الرهن لأن ارس من يارج فالولد وولدت 

لنفيها شاة رهنه لو وكذلك ارهن من خارج فالنتاج ونتجت فخضت محاض عتر آو فتجن محانحا 
فهورسا حن محا كان إذا اللن فيل وف• اربع( فال الثاة) غر اللن لأ0 ارس س خارج فاللن 

•وإذاكانالأصل ولعل يخفى لا مقط وذإ 1دط اش بالأصول الخكذا ألزئه الإزار وإذاكان : نله )١( 
اه.وحرر الخ« آلزمته احدهما من الإزار 



إذاالخايية ووك محاصا اذاكاث الأشيت نتاج وكذللد لشر-إ الابن ؛اعهاكان إذا يكون معهاكإ رعن 
عياجالية ولورهنه ( اكافس ر؛ال ؛رهي فليس الابن من ذلأد بعد حدث يرمماٍفا يوم حل كانت 

الرهنمن حارجة ارءرْ كانت فاممرن اوثجرا محلا لورهنه وهكذا الرهن من خارجا الحل مؤاكان 
قدمما مه محدث وما غثره دون الرهن رنة ز حما للمر-س ان هدا معرفة واصل فال الشجرة غير لاما 

انميغير لأنه الرهن مجن خارجا الكسب كان العبد فاكتب عبدا رهنه لو وهكذا غيره منه يتميز 
الرجلرهن وإذا عنه شثا بحس آن لامرمن لس للراهن كله الرهن وكب والأن والنتاج والولاد 
آنارمز شاء فان شاء ممن يوجرْ ن من ّيدْ ممغ ولا رهن يديه ؛هؤرعل إلثه فدفعه عبدا الرجل 

هوعلالدى اق اوى الأيل فإذاكان وبينه بيته حل يخدمه ان ميده اراد وإن حضرها محقرإحارنه 
االر"ونأراد إن وهكذا ا،لرمن ياذن إلا إخراجه له يكن ب البلد من إخراجه ميده أراد وإن يديه 

لأنهيكفنه احذ مات وإذا بنفقته الراهن أخذ العبد مرص وإذا منه إخراجه له يكن لر الثلد من إخراجه 
غيررجل علما ، ٢١يغب لتلا ثقة امرآة يدي عل توصع أن إلا الأمة رهن وكره الرّن دون مالكه 

يكنلر وإن عندهم افررما هل يديه عل الوصوعة لارجل فازكان رهما إن رهما أنح ولا مالكها 
مسدهاغم الرجل ومنعت رهنإ افررما بما يديه عل هى الذي يخلو لا ان الراهن ومال نما* عنده 

نفسايامراة تراضيا وفلت بامرأة يخلوالرجل ن مى وّام عليه الد صل اممه رسول لأن علما الغب 
ذلكرد لر فان بحلها آن خوف يخلوبما لثلأ ذلك له يكن لر لتخدمه آحذها سمدها آراد وإن علتها 

أنلامرمى السيد ولوثرط ذلك عل جمأ يفعلا ل؛ وإن محال ٠ اثر يدكا عل فمواصعاما الراهن 
انابدا اجز ولر ثقة امراة إل امحرجتها إخراجها سال م محمإ لواحد اهل ولا غار0 رحل يد او يديه عل 

فعليهتعلخج دابه رهنه إن وهكذا ميتة وكفما حية نفقما الأمة يد وعل مالكها غير رجل حا يخلو 
وإذاودكوحا كراما ٧٢٠الدابة مالك ممغ ولا يديه عل وصعت الذي ال او الرمز إل وتاوى علفها 

صالحعزراى الأعمش عن سميان )اخبرنا( وركويه الرهن حلب *للراهن درومكب الرهن كان,ز 
مىأن آعد تعال والد هريرة أبى فول يثبه الثاض( )قال ومحلوب مركوب الرهن فال هريرة اتى عن 

الرم،مل وركوبهكاكانت محلوبة وهى رتبما له لأن وظهرها درها الراهن بمع ب دروظهر ذات رم، 
والظهرالدر غير ص الدى بالرهم، الرمز م لص الدكا والظهر الدر م، إآها رهنه الراهم، بمغ ولا 

يديهعل أوالوصوعة الرمز إل وتاوكا ونتاجها حلما وله رعتها ربها ٌز؛ راعية ماشية رهنه إذا وهكذا 
إنله ويقال له ذللئ، فليس حبسها الرتهن واراد موضعها فاجديا بائية ى وهو ماشية رهنه وإذا 

وإذارحا ذلأك طلب إذا بما ينتجع عدل دى عل تضعها ان حبرمن، وإلا رحا بما ينتج^ ان أصي٠ت 
اولدمن إخراجها لك ليس الاشية لرب فيل القام والرتهن جدب غير مجن النجعة الاثية رب أراد 

غيرعن اكجعة الرتض اراد وإن شئت مجن رسلها فوكل عليه صرر ولا عليها صرر إلا.>، به رهنتها الدى 
منفراصا ضرورة من إلا مالكها ومحقرة به ارمنما الذكا البلد من محؤيلها لك ليس له فيل جدب 

الأرضوازكانت إليه ناوي رجل عل جبرا يفعلا لم فان محدبة غير مجاكانت الدار ى يقم ممن شمحا 
فاحتالفنااجدبتا فإن منيا نقلها عل منثا واحد بمر لر منيا احصس، وغيرها محدبة غير بما النى"رهما 

قيلمعه تكون آن الرتهن ومحال معه تكون أن الامحية رب فال الخمح ى منتطن بلدين إل محعمما 
علحركا فاختلفها داري احتالفت، وإن يديه عل اوالوضوعة الرتهن مم فهك، ببلد معا اجتمما إن 

عبافيه يلد إل دعا وأحءا رمحلها ليتع الامحية رب إليه ينتجع الذي الباد ى يديه عل تكون عدل 
صوفعلها عامحية رهنه وإذا رثاحا ش الرثس وحق ورسلها رفابما ى الراهن الخمح، عله بمب ب صرر 

أُ؛اء؛١٠ فرسم معجمة بغين بالأصول ءاو,ا،كذا »__، وتوله رايب( مل توله ؤكذا يغب لتلا ; توله  ٢٢)
اهورد • اخرى بعد رة ش علنا ٠ آغب ٠ من منددة موحدة ببا، ٠ اف ٠ واللغث للمّض واياب ضل بدون 

مصححه.



وسواءوالتاج غيرهاكابمن ووبرها وثعرها محؤفها لأن ك فدلك يزه ان الراهن أوال أووير؛إن أوشم 
وقد( الريع تال ) ابمن م سواء ذك يكون ي {قم اوب ينعه الرمز وقام يكن ب ُ حالا الدين ّئن 
محادثمحا به اختالط لتلا ُرهونا معها ويكون وبجز معها فهورهن رهما يوم ءلت|ا إذاكان صوفها إن ةٍل 
ذكواى عنيا يرى ان فاراد اوماثية دابة رهنه ؤإذا الفاض( )|ال للراهن محدث ما لأن اكحف من 

ولامضلما عن إزاءها لأن ينا ان فاله ضا ان فاراد ذكرانا ملما رمحه فإزكان للمرنمن ذك فلس الرنم<ن 
عدارمحه ؤإذا وملفه يكريه ان بمع ل؛ ويكري مايركب ما ؤإذاكان متاف١رها وهومملك عالما نه مص 
ويكؤنيتنص؛التزلج أوالأمة العد ممن لأن له ذك قبس يزوجها ان فأراد اوأمة يزوجه ان الراهن فأراد 

؛*-^^١ان ممنع لر صنيين امة او عسلا رمحه ولو البد وكدك ما وءهل.ة يينة لها شدة 
فحإل ف؛ه بمتاجان ما فإ عرض لو وكذك أممانم،ا ى وزيادة صلاحها وهو فت1،ا ستة ذك لأن 

وماوتعرب وتبزغ تولج من البياءلرْ علاج إل يه تحتاج ما للدواب اوعرض الدواء وشرب إلحروق 
واحبهاعالحها انا ا،لرنمن تال فان علته ؛؛م نإ اوغثرْ بدواء يعالحها ان الراهن امتغ وإن بمعه ل؛ اضه 

منالراهن بمع آن للمرمن يكرن ب فجرين ماشية كانت إن وهكدا له ذك فليس الراهن عل 
زيدهما او بملحها آن مثل يضر ولا ينفع منضعلاجها كان وما علاجها عل بجرإلراهن وب علاجها 

أويهنمهقدميه أومخ الغلام أو آجايية أويسعْل حفيفا مسحا يالقهلران أوبمسحها بالزيت الخر غير 
منوماكان به الراهن عل ثرمع ولر منه بمغ لر به ؛علاجها الرمز فتْلوع هدا انبه او*ا نقارا صؤيقا 

العدعلاج للمرمن فالهم تفتل قد اش ازكار الأدوية ونرمحا العروق فتح مثل يفر أو يفع علاجها 
آنمجن الراهن بمغ لم أرصا الرهن وإذاكان يه له البيد ياذن أن إلا صمن وعطن فعل وان الداية ولا 

اناحدءما قولان الخز محل فل الزيع من ينت لا وقمما معه او الخم محل قبل قلع الدي ازيج .زرعها 
الحقمحل يعد ما بت ما زرعها من النبع دون منزرعة الأرض بع بحز لا من فول ى الراهن بمغ 
فإنالحق محل ياتى حتى زرعه يقلع ؛( الحث، محل بعل ما ينت ما الرمن يغثر؛ذن فزرع،ا تعدى وإذا 

حفهوفاء تبلغ لر وإن زرعه قلع د يكن لر حقه وفاء فبلغت •زروعة الأرض بيعت وان زرعه ترك تضام 
ثاءان يدعه م النبع يقلع ان عل محقه منه ينزحا محن محي ان إلا ملعه امر النبع يقلع بان إلا 

منممغ ١ محال زرعها من ممغ لا الثاى والقول مزروعة الأرض آجاز؛ع من فىٍةول وهدا ' متهلوعا 
أنفاراد الأرض رهنه وإذا بمعه فلا الأجل جاٍء إذا أحدئت ما أقلع أنا يقول أن إلا ربناما >اّها 
تنقصوازكانت ذك ممغ ل؛ مملما تنقص اولأ ما اوالثرريي ادعن فازكانت اويرا ^١ ما محدث 

قبلمحنه ممنا اقل فه يصيرإداكانا بان العن او البر مهمصع نقص ُان عوض ملما يبقى فا يكون ولا ممما 
القوليكون م الحق محل حى عليه دفن لا الزيع ى قلت فهوكا يعمله تعدى وإن ، منعه فيه يكونان 

بمعهلم ينقصها لا المرهونةٍإنكان الأرض ى محدث آن أراد وهكد^اكلا وارغراس الزرع ز القول فيه 
إذافكان ارّاهن يدحله أن إلا المهن ز داخلا ما أحدث محا يكون ولا يبقى ما منعه ينقصها وإزكان 

يضويمرمها يايرها ان بمعه لم محلا رهنه وإذا منعه يقصه وإزكان بمعه لم الرهن ينقص لم ادخله 
قتلمجا وبمم بينا نقصا ممنه ينقص ولا النخل يقتل لا مخما يه اُتني سيء وكل وكرانتفها ■؛زييها يقطع 

وامتنعغثرْ موصع إل تحيلهن فاراد نخلات منه البرية ز نحلا رهنه وإن ذك من به وار النخل 
تحؤيلهنله .ءإ لمدركن ان والنخل الأرض إئن الأكر ان زعموا ءإن سثل،أهل.ام؛النحل الرمز 

معإذاكان؛بقهن، لاين مات ولوزك محول؛عفهن، ان والنخل الأرض الاكرثمن ان زعموا وإن 
لوحؤلان زعموا وإن بعضا ينم؛عضه لا ما ما يبقى حتى إلشرية من حول منفعته ارمغ فتله ؛عص 

يثبتلا قد لأنه ركله محوله آن الأرض لرب يكن لم يثت لا قل وأنه العاقبة ى للأرض خثرا كان كله 
ماقيهمحول أن راد بد وهكدا كله لوهس؛ الأرض عل محميله م نقص لا ما منه محول آن له وإمما 
يزكلم  ١٠٠اوالخل أو الأرض نقم، فيه وإزكان زك أوالأرض الخل نقص ذك فى يكن لم فان 





لرلها خٍوا التجة ؤإزلكث -إ ة\ىك عما• من عمم بمكانإ ا؛فكا0 المبمت عل زقخد إغا لأنإ 
أوغؤادىأوحمبمة أوارك ولوكاث ، النم ض :إلك لا لأنما :٢١ الجعت صاءمإ يكالف 

لأنالواعن عل له ذللي يكن لر غمم مًيم إل ينتجع؛V أن الراس الرس ل مكانها نامتونتت 
ؤان، األا» وكذلك عيرْ ادالها عله يس ل موجودا الوض فإذاكان ذ}و •fJ ص يكون الرض؛د 

مالهوشرط انمي الرجل ارمن فإذا بملفها يأل يتْلئ ن إلا ^;١١ فدر إذا النجمة موجودكلف غم كان 
•ارما ٠>، خارج بمص ب وُا رما ُاك من مصس دما لهتا ١^- رهناكان 

ارممحان 

اينعن شهاب ابن عن ذنب ز ابن عن فديك أبى ان أض;ا : اث رحمه القاص( )؛ال 
غنمهله رهنه الذي صاحه •ن الرهن الرهن يغلق لا  ٠٠قال وصالإ عاليه الق صل اش رٌّول ان الجب 

عنالسبب ابن عن شهاب ابن عن أنبة أى ن خمى ءن الثتة أضنا القاص( )؛ال  ٠٠غرمه وعله 
وفهتاحذ وبادا القاير( يخالفه)قال لا معناه اومثل مثله وصلم عليه اش صل الني عن *ريرة أي 
تالاذ وّام بليه ادد صل اش رصول لأن الرمز عل مجضمون غم رهنا كان مجا جميع ان عل دليا 

لهI فمال له فاكد زاد م ٠ غيره من لا منه فم،انه ثى» منه ركان رمه الذي صاحبه 4و  ٠٠
منضانة يكون أن إلا فيه نحون فلا ونقصه عطه وغرمجه وزيادته سلامته وغنمه اأ غرمه وعله غنمه 

فنالخام فهلك درهما يرى درهم نحامما رجل مءن ارمن لو رجلا أن ترى ألا هرمنه ُ"ن لا مالكه 
الراعنوكان به ذهب يرمه لأن إالرم>ن عل غرمه اذ زعم قار ب١لخاتمكان الرس درهم يذهب قال 

القصل الد رصول عن جاء ما واحال نيتا اه يرم ر كر الوب■ م,و ممنه احد قد لأنه غرمه مز بريثأ 
عندحقه فضاء الراهن يدء بان الرمأن يستحقه لا ا، اأره•' يغلق لا 'ا أعر لُال والد وقوله وسر عليه 
وملمعليه اش صل التي لأن لراهنه ومنفعته اياه ؛١رن^انه فيه مجنفعة ولا حلمته ِتإنه يستحق ولا محله 
قالوملم عليه اردٌ صل الله رمول يحص ل وإذا غنمه ض* ومنافعه " رهنه الدى صاحبه  ٠٠٠هو  ٠٠^ل 

دونرهنا وصم عليث ائته صل اهدٌ رمول يخص م وإذا غنمه م' ومنافعه ار رهنه الدى صاحبه هومج•' '٠ 
أوزأمانة تكون أن تعدو لا الأثباء لأن مضمون غبر ومنه مضمون ارم ص يكون يوزأن فلا رم 

ولومواء الضمون ص وحفى محلأكه غلهر غا مضمونة أو مواء الأمانة ض■ وحفى هلاكه ظهر فا حكها 
مغلوبغثر دفعه صاحبه لأن ممون غيِ يكون أن إلا القياس جازر ما حبِشع الرم ر ك"ن يم 

ميضمن لأن وجه فلا فيه حقه يوفيه ح«ى يديه ' ٠٠إحراجه له يك' وم ه حبعل الرّا*' و؛سلْل عليه 
ملكية عاو  ٠١ه المفلا تلمه عله مع  ٠١غص مجر* ه تمحالخام نعيت. مجا ضمر' مما ا انه ما  m ٠ ٠^^ م ٠ ي ب ٠ ٠ ي ٠   mص

رهنفإذا ا،لعا؛ى هده ُءن شيء ر اجٍب وارم السلف .ضن فتضأاكامالكها دون  ١١٢الانتفاع 
ثا;تكاكانوالحز عليه ضان فلا القاض يدي j ارم فهلك الرم فنقه نيئا اارحاس ارض 

ماإلا ثيثا اارمن م الرم يديه عل الوصؤع ولا ارس ضن لا الثام( )هال ارم نل 
ممنزلةفالرهءن يتعديا ل وما صامتان فها فيه تعديا فان العدى ض' والامانات اردمهة فيه نان يف

رالرهن فهلك ارس فامتنع إيه يرده أن ارادب ماله ء الرم 'رس إل ارام دفع ذإذا • الأمانة 
ورضمحْ عاى به احاله او الحق ارين الرام قض وإذا له نا-ك'<-ان لأن يقم:ثثثا ن ديه 

•١٧



أنممكنه وم عنه فحسه الرس ماله م الراء؛ ر كان وجه بأي مه االر•س أبرآه أو بالخوالة االر"ما 
الرسيكون أن إلا بلغت U بالغة الرص لبة نحاس فالرنس الرس دى ى الرص فهلك إليه و}ب 
اجرهالرص رب كان وإن بالخس متعد لأنه يديه ل علك ما مثل فيضعن مثاله يوجد رزنا او كيلا 

الراصبعلم محه غانا الرص أوكان ذلك ممكه فر إليه ورده آجره ر عند س أحده الرس فال 
عبدالوكان وكذلك يفض لر يرده أن الرس ممكن ونل الخف س الراص براءه بعد الب ز فهلك 

والصحيح، ممكه ورده محبه نر لأنه الرنمن ضمن ب الحق ر الراص بريء م فثري حملا أو فابق 
مضمونةغير أنما ى والقاضية الصحيحة الضاربة تكون مّواءكا مضمون غير أنه ى والقاصد لرعن اس 

أوفارضه لو "م ، باطلا النرط كان هلك إن للرص صاس أنه اار"1ن عل الراص ثرط ولو مواء 
فامدفالرص ضار الرنمن أن عل الرص الراص يبع وإذا باطلا الشرط صاركان أنه فشرط أودعه 

ممونةغير فامدة فالضاربة نحار الضارب ان عل ضاربه إذا وكيلك ، هلك إن مجضون غير وهو 
الدىلصاحبه والرهن فاصد فالرص بح له فالرص كدرا إل بالحق ياته م إن له وثرط لورهنه وكذلك 

حدثأو حقه ص فلأن دار عجزت إن داره أحنى يرينه أن عل باك دارا ريه إن وكذلك ، رهه 
الرصويفد يعرف لا مما ورهونة رص عثر وءرْ رص *ره الأحر؛ الدار لأن حفه بنقص حدث ن١ا 

فيياحدث إن داره الرمن له يضمن أن عل بالف داره ريه ولوكان فاصد ميء معه زيد إمما لأنه 
fالدار هذكت وإن مضمونا له كون أن عل إلا بالرص يرض لر الراص لأن فامد، فالرص حدث 
نباالرس يضن 

الرسو اكدى 

منبمخرجه أن له فلس رهنا له متاعا الرجل ال الرجل دف وإذا : اش رحمه الثاس( رهال 
يوملممته صامن فهو فهلك المتاع سد إذن بغثر احرجه فان صبيه بإذن إلا ا به ار"انه الذي اJاد 

عابحفه من قصاصا تكون ان المتاع صاحب حبمر منه قيمته أحدت فإذا فيه تعدى يومثد لأنه احرجه 
الرصيمح ولر صاحبه إل رده م البلل س أحرحه ولو الحق صاحب حق محل حى مرهونة كون أو 

امنعندي واسنs إليك دفعته المتاع صاحب قال فان بالرهن قبضه له وكان الضإن من بريء فيه 
إنوقتل ارس من إخراجه له يكن ب الرص ُن محرجه فانا إياه بإخراجك بتعدبك اءانتك فتغيرت 

وهكذاديه ثمٍي يقره ان يشاء ان إلا احرجناْ به الرصا عل وهو انث جنس عدل إل جه ذكر ان ّئت 
خلهرإفلاس أو دينه ش حال بوء إما إليه الرص دفع إذ عليه •ما'كان حاله فمرن بإحراجه يتعد لر لو 

عنلتغيره ذلك عل جر يديه عل يقوم بعدل يرصى أن من الخالان هده فى ١^^ امتغ ولو •نه 
مماعيره ولا بالتعدى حاله عن الرّآن يتغير لر ولو يديه فى يةرْ أن الراس أثى إذا إلته دف حن حاله 
يديهزل بوضع الرجل وهكذا له ذلك كن م الرص بدبه ر يجرج أن الراهن وسأل الأ٠انة يغم 

الرنمناو ماله لأنه الراص ، له كان يديه س الرص إحراج إل دعا غا:أ،ا الأمانة ص حاله نتغير الرهن 
عليهبا-؛تملءمحا إلا ذك له يكن لر يديه س إحراجه إل أحدهما فدعا حاله ؛تير ل! ولو مماله *رهون لأنه 
أرادأو فخه له يكن لر الرص فخ الرهن رب أراد م فاحرجاه يديه ر إحراجه عل اجتمعا ولو 

بهفراضيا يعينه رجل ال دعوا وإذا أمانته يرض لر الراص لأن أمينا وإزكان له كن م قبضه الر"ان 
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لرفإن اجتمعا لها مل إليه يدعوان نمن اخلفا وإن به تراصا من دى عل وصعه غلها ارأة أو اثتبن أو 
واحديكن ب وإن إليه زد»عه ثقة إزكان إليه ملما واحد دعا عن ركل الأفضل الخاكم اختار يفعلا 

الدىالعدل أراد وإذا إليه فدنعه ثقة له الخاكم اخار يفعلا لر فإن غثره إل ادعوا فيل ثقة إله دعوا ممن 
ولاذلك فله حاصران والراهن والرنمن لعلة او علة بلا رده ^_، الراهن غم هو الذي الرهن ديه عل 
الحاكمأمر بغم فعل فإن نمه يدي ر إخراجه له يكن ب أحدهما أو غابن وإزكانا حبه عل محر 

وانله محدث أو صفر له يبدو أن وذلك يديه ر أخرجه عبد له فإزكان الحاكم جاء وإن صمن فهلك 
بعثدافازكانا أويوكلا يقدما خى قريبا إزكانا ه محبأمرْ عذر له يكن ؛ وان علة أو شغل هقتأ كان 

هنفو1ا؛ت فان ذلك ويسأله له منفعة بلا بيا وكل وكالة هى وإكا حبه إل يضهلره أن عليه ر أب 
الرنمنوتعدى الرهن فى الرهن يديه عل الوصوع العدل وتعدى وغبرْ عدل إل أخرجه وإلا بحه 
الرنمنتعدى وإن صمن فتلف الرهن فاخرج تعدى فإذا تعدى إذا الر"1ن منه يفض مما يضمن مواء 

يديعل ردْ فاذا العدل يدي عل يرده حش صمن الرهن فاخرج العدل يدي عل موصؤح والرر 
علالموضوع أعار وإذا الراهن وكل العدل لأن الراهن إل لورده منه ؛رأ الضازكاص ;رى، العدل 

صافيةلزلزة الرهن ةالك١ن فان بمثنه مع فوله قيمته ى والقول متعد لأنه نحار فهو فهللئ، الرهن يديه 
اكماو مثله ادر ما فإذكان واردته نما الصفة تلك عليه تقع ما بافل قومتا ، فيملماكدا وزنماكذا 

وأردنهنما عليه تقع ما أفل عل الصفة تلك وهومحنح فوله يقبل لر مثله يكون لا  ١٠ادص وإن ُدله هل 
ولرأمانمه رضيا لأنر-ا إخراجه ثاء لأبما كان غيره إل بالرهن فأوصى مجان إن وهكذا بمنه *ع يغرمه 

رعل ومحتمعان ثقة موته عند او ءاُّح إذا إليه ذلك اصد ص وإزكان غيره بامانة الرضا عل محتمعا 
وإنمقامه قاموا بالغن ورثته فإزكان الرنمن ماينح وإذا وصفن، كا ثقة الحاكم لمإ ينم_ا او تراضيا 

يديعل الرهن يصر آن نر مقامه الحاكم قام ثقة وصى يكن لر وإن مقامه الوصي قام صغم مم كان 
مه

يديهعل ارس يكون محس رس اى 

حقهحل إذا له أن عليه وثرط العبد الرحل من الرحل ارنمن وإذا : اش رحمه الغاض( )1ال 
لفهباع فإن لفه بالبح وكبلا يكون ولا معه يوكل أو العبد ربط محقر بأن إلا بثعه له محز لر يبيعه أن 

أنببية عده بت إذا الحاكم وعل ومحضره سح ر 1مر حش الحاكم وياز حال يكل مردود ؛إلح 
يديهعل الموصؤع فتعدى احل إل الحق وإذاكان علبه يبيع ص امر امتنع فإن يبح ان العبد ربا يامر 

الباعحالاكان الدين يكون ولا فات إن لقيمته نحامجن وهو مردود فالبح الخق محل قبل فباعه الرهن 
ولوالراهن بأم تعدى لو وكذلك له بانع بتعدى الموجل الحق محل ولا يديه عل الرهن عدل أو ار"س 

يفسخال  ١٠يبيعه أن له والمرنمن؛ثيعهك١ن الراهن ووكله االال ل له حق لا عدل يدي عل ١ارما كان 
ذلكمال إذا الراهن عل الحاكم وبثع الزكالة فسخ بعد البح له يكن ل؛ زكاكه مخ وأط زكالته 
بهالمر اهل يتغابن لا بما بالع والحاكم والرتس الراهن بإذن ارم، يديه عل الدصؤع ياع وإذا الدس 

الراهنبإذن ممثله الاس يتغابن بما باع وإذا مردود بُه  ٠٧١الحاكم؛■^•باع إن وكذللئ، مردود فالبيع 
ريامحه حف يعه يفارق فنحر محوز بثي. ولو;-اع به باع حما اكم وجد وإن لأزم فالح بالع وازتس 
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وأحدهمارة رعن الشرط عذا ز لأما يامدا الرعن بم'ءررعنكان المال من يتى مجا وكان معا ارعنأن 
رجلارجل دلورس الدين يغى أط وعل يودى أبما أدرى لا لأف ■ب أخرى؛ض ارحمن مجن خارج 

لووكذلك فامدا ارعن ارعزكان من خارج فالمد وإلا مة إل بالخق حاءْ إن أنه عل منة إل عبدا 
الدارتكن لر رهنآ داره وصارت ارعن مجن العبد خرج وإلا مله مثد خقه جاءه إن أنه عل عبدا رعنه 
الحق ٧٢٠يراءة بغني اخرى منه وخارج مرة ارهمل ى داخل لأنه مفرخا العبد ف ارعن وكان رعنا 

رسأته ثرط لأنه شوم ظلرس يع له فارس ؤإلأ بالحق جاءْ رهنا ولورهنه فته الذي 
•اخرى ى وبع حال محا 

رجلنس الراحل القيء رص 

لكلريون ينصفه ممائة رجلن من العبد ارحل رعن وإذا ت تعال اش رحمه القا٠هم( )قال 
كانالذي العبد ونمهن معه ارمن دون له فهي حن أحدهما إل ليع فإذا بخن  ١٠٦٠٠واحد 

دونتامة له الحمإءة زكاث حقه من اراعن رإبرأ وكذلك ارعن من خارج مم،ا القاصي عن را، مرعونا 
فالحبلاوتعن حن معا إلب؛ا لفم وإذا مجرعونا ونصفه ارهن مجن خارجا العبد نصف وكان صاحبه 

فتخرجنه، حقه جمح أحدهما ينوى حن ارهن من قيء منه يخرج لا ل،ا بقى بما مرهون كله 
يكونالواحدَخا يخالفان وازتينان الراهنان والاثنان معا حقوقها فتخرج معا اوستوفيا ارهن من حقه 

ذلكفيكون بالشراء ارمك والاحر بالعيب ارد أحدهما فتريد عيبا به فيجدان العبد يشريان ارجلأن 
ذلك.له يكن لر نصفه وإمساك العبد نصف رد فأراد واحدا الشرى ولوكان ل، 

الرجلنبن الب، رم 

ببافرهنه بمانة رجلن يرهنه أن رجل العبد؛ن١رجابنفاذنا وإذاكاد ت أش لجمه اكا٠هم( )قال 
فلأنحق مجن فهي عليه فلأن حق أما عل حمن اراهن فاءهلاْ حقها يقبض رجلا المرمنان ووكل 

نصفهأحدهما أو معا الحبي ارمنا فسواء نصفه مرمن مما واحد لأزكل ارهن مجن خارج العبد ونصف 
مهى لن م يول؛ وكيلها إل دفعها ور الأخر دون أحدهما إل دفعها لإ وهكذا بعده نصفه لأحر ام 

ادفعهاتال محر مجنا واحد ال الوكر يدفعها ول؛ عل مما قضاء هذه قال فان لفلان فهي لفلان هى قال 
ل؛مملان هى قال م فاحذاها معا إإي٦ا الويل دفعها وإن إليه ان؛دفعها اءرْ للذي احدهماكانت إل 

ل؛فاحذء مالأ لغربمه روجي انه ترى آلا غريمه مجال مجن نص ما الأخر من يأحذ آن لأحدهما يكن 
لهيكن ل, بع عف ارس وكان رجلن العبد بان عالما ارس وإذاكان يديه من إخراجه لغريمه يكن 
لأحدهماعبداكان رجلان رهنه ر الاحرزكا دون احدهما حق ارمن افتك وإن الح نقض ف خيار 

قضاهما الغريم فقضاه لاثنن انمي ان جاهلا ارمن وإزكان للمربن حيار ولا الأخر دون يفتك ان 
البعنقض ف الخيار له ان احدهما قولان ففتبا الأحر دون احدهما عن قضاه وإن له حثار فلا محتمعا 

مصححه..كتبه وحرر0 من٦ا« القاص عند I ولعله . بيدناالش بالأصول كذا ملما القاصي عن ; قوله )١( 







يرسأن لأخر وأذن فلأنا عده يرس أن للرجل الرجل أذن وإذا غثرْ يح ى له يأذن ولر فلأن يع 
والأخرجار الأول فالرص أولا رهنه أبما وعالإ إلامراد عل سما واحد كل فرعنه يمنه المد ذلك 

كلوصدق أول رهى الأخر وفال ، أول رهى أحدهما فقال الرص ق ارمنان تداعيا وان شؤخ 
فوليقبل فلا الأخر وكديا أحدهما يالرص محا االاذون الراهنان أوصدق أوكذبه رهنه الدى سما واحد 

انيدم قاليي إبيا محران  ١٠ ١٠١سما ويدفعان انسيا إل محران لأسما ، خال 'نهادسما ولا الراهنن 
دونفامما الرص ماكان الرس ش الح ش يكون وأن الراص عل الح جواز مه إل بجر صحي رهنه 
لهالأذن الرس يكون،نالك أن فيدفع اخر رمى ينول فان صحح رهنه أن يدفع الدى وامجا صراه هاله 
المؤنأحد ارهون المد مالك محدق وإن . الغريم تركه وإن الرص يافتكاك ياحدْ أن لرص از 

يدرأىول( المد مالك ذلك يعلم ل؛ وإن له ُضة لا عله نقص ارمانه وز ماله الرص لأن محوله فالقول 
سماواحد او١قامكل معا ايدحا ز تنازعا حن ارهون المد ولوكان العبد ق رص فلا اولأ الرهنن 

رصفلا الأخر قبل احدهما يد نر رهنا انهكان عل يدل وقتا البينتان توقت ولي يده نر انهك١ن ين؛ن 
واىاولأ، يديه م للييكان رهنا الاخركان قبل لأحدهما رهنا كان انه عل يدل وقتا وقتت وإن 

علاحلفته المالك محا احلف ان اراد وإن له، احلفته دعواه عل الأنم له احلف ان اراد المرمنن 
آخذول( إمحراره ألزمجه ل( أوادعاه يثيء لوأقر لأنه أحلفه لي راهنه له أحلف أن أوأحدهمل أراد وإن علمه 

واحدف١دصكزر ، يالرص يقثضهكله مما واحد لكل وأقر رجلن عبده رص رجلا ولوان بدعواه له 
ذارس دبس دءواْ عل محنة ِا لوا"حد يئ»| ول( وقضه صاحه رص نل وقبضهكان رهنه أن سما 
رهنهأن نصي لليي عليه بمن ولا الراهن قول فالقول بدعواه أحدهما اراص فصدق ِا واحد يدي 
صأول الينه أولاكاث رهنهكان بان احرأ رهنهك١ن أن اراص زعم لليي بينة ولوقامت ، اخرأ كان 
أ_مامعرفة أنكر الراص ولوأن رص، بمة ولا مره رهنا يعطيه أن الراص عل يكن ولي الراص قول 
وكاناولأ احاكان ما باش احلف اولأ اJهكان ه علوائم ممينه سما واحد كلر ومال اولأ كان 

الراصوصدق الأخر دون أحدهما يد همر ولوكان ، معا أيدحا نر لوكان وكدلكر ممسوحا ارص 
الراصله أقر الدى الخز الراصكان قول القول أن أحدهما قولان فتها ش؛د؛هكان ارص يس الدى 

أنأنكر الدى حق ص ترأ لا ذمه لأن أكر، أو اخرأ كان رهنه أن زعم الدى حق من أقل لعبد اى 
،يدْ ش ؛كينونته بملك يس ارس لأن مجا يدْ ز ؛ ٠٠٠ارص كينونة تحنع ولا اخرا رهنه يكون 

•غثرْ اار"أن بملك  ١٠مثل يارص بملك لأنه ارص يديه ف الدى قول القول أن والأخر 

الر،اهشارس

فلأنعند ارهنه ; له فقال متاعا الرجل، إل ارجل دفع وإذا • تحال الق رحمه الفافص( )قال 
أننر رمالتك حاءي المرمن، وقال ، بعشرة عندلث رهنه أن أمرته إمما الدافع فقال عنده فرهنه 

ولو، الرص قيمة أننلرإل ولا والرمل، الرّول قول فالقول الرّول فكدبه إياها فاعهليته عشرين أملقك 
الر»سز،قول القول كان المرمل، وكدبه الرمل، إل ويقسما عشرين، قبضت قد فقال الرسول صدقه 

اقرالى، للعشرة ضامنا الرسول وكان بعشرة ارص وكان هم، إلا إيه دفع ولا بعشرة إلا امره  ١٠ينه مبح 
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انميشن أحق أنه إزارْ ى وإزكال عله للمجى  ٠٠٠ثسا ولا عنه بمش بأن الرّما عل بمكم لر 
إمماأنه والأخر غيره مال ى إ؛راره يقبل ولا غيرْ مال ى يه أقر أنه أحدهما معتين بمثع إزارْ لأن منه 
الراينذمة ش عاله يكون أن ،محمط ظا الراس ذمه ى ليس محاله له ثت إذا يثيء عليه للمجى أز 

عاليهانحى إل عنه *ن يينع أن للمرتس والولع يدلأ *ن المد عن ؛إ"ماج الخكم عنه منط المد دون 
عالمن قدر إن ياخذْ ولا المد ممن مجن ذلك ارش ياخد ان له حل ححده وإن الخناية ارش تدر 

المدأن الرس ادك يلي الرُس ب دأز ويلم الحناية المد أنكر لو ومكدا المد ممن غع الراعن 
انمديخرج ولر قوله القول كان الراهن وأنكر انمي يدلك وأقر حهلآ حناية علث؛ جى يدثه ل الرعون 

صادقاسلمه إزكان والخناية الخق امحل من وجههم، من الرمز ى حقه احد للمرتس وحل الرم، ُر، 
يدلكوأقر حهنا والخناية غيره ول أوامعه وحده هووليه له لابن حهلآ ا،لرهون المال عل الخناية ولوادر 

علالأحنى دعوى ى كالمألة وهى بماله مرموز والمد اليد ؛ول مه فالقول البد وأنكرْ البد 
له.الألك ونكدي، وازنمزبما انمي وإقرار خْلا الخناية انمد 

الامحنعل الرمز المد جتاة 

كجنايةعاليه والخناية فجنايته عليه أوجي الرعون العبد جى وإذا • اُّ رحمه ( القافص )قال 
فانن،الخناية أرش بممح فديته إن له فيقال فيه الخصم الرامن ومالكه عليه والختاية الرموز غثي المد 

اولالخناية وكانت، حنايته ى انمد وبع تفديه ان عل تحر ل؛ تفعل ب دإن بماله مرهون والعبد ُتُلوع 
ثيءفيه يستحق إمما لأنه مالكلأv من اصعهن، فالرمن ملكلئ، من به اول الخناية تكون الومزكل مجن به 

ولايجيرسيده لر يفديه بان مالكه يتطؤع وب ازهون انمي قيمة تيلغ لا الخناية فازكانن، ^.؛، JL•،بالرهن 
نحيهلالخناية تكن ب إذا يباعكاه ولا مرهونا منه بقى ما ويكون الخناية يقدر إلا منه يباع أن عل الرمز 
أنمالكه؛؛ن وحير الخناية فأديتإ بع بيعه مل اجتمعا فإذا بيعه عل وارمن الراهن باجثاع إلا بقيمته 
تساميكون ولا مقامه يقوم لأنه العبد مكان رهنا أويدعه عاليه الحق مجن قصاصا ممنه من بقى ما بمعل 

الرهنفيه ينفح ولا لرهنه منه فسخا الخناية فضلك؛يرءن فيه وإزكان الخانىكله العبد بع ازمن 
يكونأن يختار يعقل أحدا أحسب، ولا الرمن به الدى الحق من الراهن يثرا أو فيه حقه يبطل بان إلا 

يكونأن احتار وإذا منه قبض مما ذمته وتثرأ دينه من قصاصا يكون أن عل مضمون غير رهنا عبده عن 
النفعةوليس له ناالثؤ يكن أا يه لينتفع قبضه الراهن أراد وإن بثمنه الانتفاع للمرمن يكن ب رهنا 

انمدبع وإذا بماله ورد بيعه يمز ب لوباعه عهمف هر الذتما بالعبد كالتفعة ودراهم هودنانير الدك، باكن 
هولهمنه اتلامح، لا لزمحه بمق بح لأنه رهنا مكانه يمعل أن الراهم، يكلف ر أوبعمه الخناي؛ ى الرهون 

انميماللتؤ عل حا الرجؤع لك وليس مجتْلئ قانت فعلن، إن له قيل بابناية يفديه ان الرمن، اراد وإن 
رهنايكن ونإ صيده عل يه فداه مما ربع يه فا-اه ما ; له وصمن امزصيده فداه وإن بماله رهن والعبد 

أنيريد ان إلا الشافي قول معي الربح( )قال الأول الحق ع به رهنا فيكون به رهنا له يمعله أن إلا 
وإزكانتحالئا،هم( رقال صيا-ه باذن به فداه ومما مرهونا مماكان رهنا فيجعله الأول الرهن ينفخ 

ىعليه حقا الرهن ممغ ولا له فدللت، منه فتص أن أووليه عليه انحن فاراد عمدا الرهن العبد جناية 
لوجشله يكون ذللئ، عليهكان امحى عليه قام م يرهن أن قبل جى ولوكان بدنه ش ولا عنقه 
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مدولا يرص م رها يكون أن مل بمي آن الرس ر يخرجه ولا ذلك يختلف لا رهأ أزكان بمد 
أوعالا الخناية بمد اكتب أو مال وله الرهون انمد جى وإذا الحناية ى يع لر إذا رهنا يكون أن 

انمدولوبع غثدالدعون انمد عنق ز ى وجنايته الرس دون الراس لملم ذله له ومحب 
بلارده وله يه حدث عيب هدا لأن رده للمثأرى كان جى حى والمثارى الباثع يتمرق فلم الرهون 

ولوله دلس عتب محيا لأن ردْ له بمتا؛تهكان بمده أو التفرق نل الشرى ٢ بح م ولوجي عثب 
ولراكزى من كان جز م البع إمضاء ناختار البع بعد صاحبه أحدهما اوحير اكابمان وتفرق يع 
ععداكانجناية الرهن انمد ولوجي له حال بكل الع ممام بمد ملكه ى حادث هدا لأن البع يرد 

يي يباع العبد عنق ز الأرشكان احتار فان والقصاص الأرش بن الخيار وليه أو عليه للمجى 
فبعبالخناية ميده يفده ف،م ارهون انمد حتى وإذا له كان القصاص احتار وإن جهنا الخناية ى يباع 

انمدأمر اليد كان فان للسيد جنابة لا خق عليه بيم لأنه محواه يرهن ياتى أن محيه ؛كلمح، لر فثبا 
العبدوإذكان غيره يرمن ياي أن أوم غت،ا بع إذا ابيد ؛كلمح، ولا فهوام بمقل بالغا وكان بالخناية 

أنيثاء أن إلا مكانه رهنا ؤيكون ممنا قيمته ممثل يأتي أن اليد الخنايةكل،ذ، ش مع أواعجما صبيآ 
مجايتحإن وورثته اليد غرماء من به أول المرسر كان بالقبض الرص م وإذا الحق ُزا نماصا بجعلها 
همدا-رثن أن للرجل الرجل، أذن وإذا حفه عن المقل لهم يكون f مه توز بحش ومحا؛١٠ وأهل 

بجلالأذن العبد محيي رجع هل، ى والمول عنفه ز غجنايته جناية الرهون العبد فجي فرهنه للأذن 
لوأنعليه يرجع يفد؛ه'لك أن قبل يديه ى أصابه إن وبتلمح، جنايته من عبده لزم مما له المأذون الراص 

نقمنكا له فهوصامن عانية أنه أحدهما قولان V يرجع لا أو لهن لا يديه ز ع١رية المرهون العبد 
لسيدهخدمته لأن كالعارية فليس ت قال هذا قال ومن أصابه مما ثيثا يضمن لا أنه والأخر العارية 
ومنفعةمعيرها عن مشغولة مجنفعتآا مجاكانن، ُاإمارية الراص عن لوصمن محييه ءنقهكمءان ى والرص 

وكانالمرهون بأمر له متاعا الرجل عن الرجل لورس رجلا صمن الراص صمن ومن ص ممة ١٠له هدا 
•اعلم نمال واش - القولثن اشبه عندي هذا 

قماصفيه مإ ١^٥^٠، المد عل ابناة 

المرهونالعبد عل فض المربجن وقبضه عبده الرجل الرجل رهن، وإذا : اش لحمه القاض( )قاد 
ينتنلرولا الراس العبد محيي الحتاية ز فالخصم ه نفعل اتت جناية لغثرهما او اوللمرُآز، للراس عبد 

مائت إذا الخاكم وعل المر•-م، دون السيد إل القصاص لأن السيد ليحضر وكيله ولا الر-أزا الخاكم 
اختارفان بمفو ان إلا عبده قيمة واخذ القماصى بن الراص العبد محيي يخثر ان القماص فيه 

يكونلا ^١^^١ شيتا الرض، يبدل أن عليه بكرن ول؛ بمفه قتله قتله فان عبده قاتل إليه دفع القصاص 
وإنفعفاه ملكه دم لأنه له ذللث كان منه يأخذه مال بلا عته عفا ولو مكانه يبدله أن لومات علبه 

يديهعل من أو يديه عل الرهن، كان إن الرتم، إل يدفعه بان القاصي أخذه عبده قيمة أخل اختار 
معبده قيمة اخذ عل القول ترك ختار ا وإن عليه الرتم، حؤخ مجن، نماصا بجعله ان يثاء ان إلا الرهن، 

مصححه.كته وتأمل. عندنأ الى بالأصول الرموز٠كدا بأمر ٠ قوله إل الراهن سم، دمن • م.له )١( 
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إراختارأ-حاووكذلك رهينا فجطت عده فة وأخذت له ذلك يكن ؛ عبده قيمة أحط *لا عفوا اراد 
أحدأحذ قد لأنه القصاص طل  jaiاخارأحذ وإن له ذلك فلمي عدى قاتل أقتل أنأ قال م اإل١ل 

أومثلهعده معة وعولكرمن أوأحذه احتياره يعد له وحب الذي غنا وإن الأحر وترك الخكن 
الرتسإل الحق يقع يان المال من يريء وإذا لخترْ رمنا لجب قد شت؛أ ومب لأنه ءفوْ غز لمإ أقل أو 

u ،y الخاىسد عل الخاى انمي عن ءفا0 الذي ا،لال رد ارض، مه اوايراْ ارمون االال غير له ل
فإذامحا ارض حق للأ رديما وإمما الموضة فهو'كالطة محه الفو بيد ثك،، من، يراءة العفو لأن 

قيمةمن، أحذ مما حقه ارض، قضى وإذا يالعفوالتهدم الخاتى انما ليد تامة فهؤ، العلة تلك ذهت 
سيدعلر رده حقه مر فضل يديه نر قفل، وإن للمعفوعنه ثيثا قضاه الدى المال من، يغرم لر عبده 
يكن،لر حقه مر فضل ما للمرض بمب أن الرام، انمد عالك أراد وإن والمال الخناية العفوعنه انمد 
الفدفعها ارامنر واحذها دنانير ارض وحق دراهم ارهون المقتول انمد بممة قضى وإن له ذلك 

فأعطىويبت له ذلك يكن، ل؛ ارض ذلك يرد ولر محقه للمرض يدعها أن ارام، فأراد ارض 
عفوهأملم أن موسرا الراثن، لزكان وإنما  ١٢٠أممامن، فضل، ما عنه العفو العبد وسيد الحق صاحب  حمعمحالف الخن، حكم ومومومحرأن لوأعتقه العبد ن، أصغ ما فيه وأمحخ احتاره أن يعد المال م، 

يهأحق، غيره مجا عفا فإذا له محالف وعفوالمال أمضيته منه يبدل الخن، إل البيل، وحدت إذا أنا سواه ما 
أوتمدقإياه وأقبضه رحل، ارمون عبده روعب غيره؛اءللأَؤا حق، ن، عفوه حقهّكان يتون، حم، 

رهنهممن من حقه ارض يقبض حى مردودأ ذلك من صنع ما إياَْكان وأقبضه محرمة صدقة عليه به 
أنالحاكم عل أعبدكان ثلاثة ارمون العبد عل ولوجف يختلفان لا رهنه مقام يقوم رهنه ُز، والبدل 

لهوذلك ضم القماصؤ، احتار فان اوالمو عبده قيمة أحذ ويين القصا٣، بين المقتول العبد يحيرمثد 
قيمةمنر الاثنين رم ما وياحن" أحدهم من يقتم، احتارأن وإن بواحد واحد أكرمن، قتل، ُز، ول قز 

مؤيأحذ أن احتار ذكرزوإن رهناكا ممبم؛ا محن، عبده ممن، ويكون وصفت فتإاَؤا ؤيباعان له ءثد٥كان 
الواحدالعبد نر قبلها المألة نر فتااك١لحواب الخواب أحدماكان م، أو ضإ عفوا أراد م مجلجا عبده 

لثلأاحتثاًلا زكله أو ارض الحاكم محضر أن وأحب عفاط م رقته .>، ءبدْ قيمة أحذ احتار إذا 
م،المال أحذ ارام، اختار وإن الحاني العبد مرب فيه أويفرط يدعه م المال أحذ ارام، يختار 
يفعأن ءده يم، ولر يتفرطه ثيأ ارام، يغرم لر الخانج، حرب حى مه رط f هميه ءل، الخاى 

فيهتعدى ور أحل، وهوإل محال حالا الحق اجعل ولا فهرب رحلا رهنه ر وكازكعبده ، مكانه رهنا 
هم،الحر عل ارهون انمل* قية نصف عمداكان حتاية مرهون عبد عل وعبد حر جاى ور ٠ الراهن 

وحبرأودراهم دناز إذاكاث قصاصا محعلها بان اراهنر يتهليع أن إلا رهنا فتكون منه )وخذ حالة ماله 
يهللفقد الحاتؤ، العبد مات فان عنقه مجنر عبده قيمة أحذ او اوالعفوعنه قتله ب\زا وصفت لعبدكا اف 
منهكانأحذ ما وكل، فهوغريم الحر أفلمر وإن ماله ف قيمته الحرفنصف مات وان الحناية ُز، عله ما 

الحنايةوركات ، محال منه العوض وتلف ارهنؤ يتلف منه يثرأ لأ ارام، ذمة ن، كله والحق مرهونا 
الالنقم، يئ الحناية فى، فيياكالقول القول كان القصاص فيه مما الفم، دون حناية ارهون لعبد اض 

العقلاواخذ ثهم،ء بلا القصاص العفومر او . لعبده القصاص اخذ يينؤ اراهن، اليد يخثر يختلف 
بمكلأنه له لا الخيارلمالكم امما ، عليه امحى خيارللعثد ولا ، وصفت العقلكازكا اختارأخذ فان 

لغيرهوعبدا له عبدا أو لرامل عبدا ارهون العبد عل الحاني وركان دونه لده والملك مالأ بالحناية 
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الخازعبده ف ونمو نله الي الماتل ى أو ا؛نهكان ضْ عد ز القول أوضْكان ابن 
جعل؛ودا بيع امما لأنه ياحذه ثىْ يلا القول العفوعن او القود بين غأرْ عبد ى يمر عده'ؤا عل 
ازكانالخا؛ى عده يندى أن حليه الألكان من العوض ا-محيار عل إلا القود يعف لر وان تركه إليه 

الحتايةأرش فإن'كان رمحنا يسلمها أو نماصا بجعلها أن بين خير فعل فإذا الخناية أرش يممح منفردإ 
يبيعهاأن قثاء الحق غير أوثيثا إبلا كانت وإن فعل تحاصا بجعله أن قثاء عليه ورقاكالخق أو ذمحثا 

دمحل"تحبسما أن ثاء وإن نل با محا من .ض أولا حقه سوى حى ؛ ٣٠اض ويقضى 
الي منه الدل يبع أن له يكون ولا مقامه يقوم الرمحون العد من الدل لأن ذللي له يكن لر رهنا 

دراعمركانتوالحق دنانير العد بجناية نمى فإن بغثرْ يبدله ولا رمحنا ممنه وبجعل يثيعه أن له يكون 
وعليهرمحأ بجعلها م كالحق دراهم الحناية ى البيع الحبي ممن بجعل أن للمرمن يكون ولا رهنا الدنانير 

ثيءى الرمز عده عل الرمحون غير الرامحن عبد جناية فإذاكانت بما ءدْ بيع رشتاكا يجعلها ان 
أحدفعدا عبدا احر ورهن عبدا رجلا رمحن رجلا ولوأن يختلف لا فهكدا النفس دون نماصن فيه 

.رمنغير عبد ى نياكالقول فالقول فود ضا الفص دون جناية عليه ض أو فقتله الأخر عل عبديه 
فالعيمعفا فان ثيء أخد بلا العفو أو جراحه عن اوالضاصى تله بن يخر عبده عل بجي أجني ومد 

الأمكانه رمحنا القتول الرمحون العبد نمة جعلت م الرمز العبد بع المال اختارأخذ وإن بماله مرعون 
العبدح رهنا الرهمن العبد جؤح أرش جعل جرحا كانت وإن تحاصا بجعلها أن الراس يشاء أن 

الراهنجر الحاى الرمحون العبد ة؛مة يلغ لا جرحا الحناية كانت وإن الرمحن أصل من الر٠ونكثىء 
العبدمن يبقى مجا وكان ذللث، يشاءا أن إلا بيعه عل يمرا ولر الخناية أرش بقدر منه ياع أن عل والرمز 

ميليكون بان وربمنه الحاى الرعون العبد ومد رهنه عل الض الحق صاحب رصي ولو بماله رمحنا 
علبهانحن العبد لأن ذلك يمز ب الحناية لمة بقدر الحاى العد ز للمرمن شريكا عله انحى العبد 
فازعبدا الرجل رهن وإذا حقه ١^^، يعفو ان إلا الرهن قدر بع عل وجير للرتس لا للرامحن ملك 
القصاصنى بالخيار عليه وانحى العبد قول فالقول والرمز الراهن وكذبه القود محا عمدا يجناية العبد 

ولوأقر، العبوديان حال فى عنه uقط فاقرارالعبد أرخهلآ ضا نحامجن لا عمدا وإزكانت المال أؤاخذ 
عنماقعل فإقراره نحاصى فيه مما فإزكانى بمائة - جى أنه ءبدْ عل أوغيرالرمحون الرمحون - العل مبد 

)قالمجاله أقرى وإمما مجال لأما لعبده لازم فاقرارْ له نماصن لا مما كانت وإن العبد أنكر إذا عبده 
الجناية لنمه محل تما-ْ أن اليد بإقرار الرمز يدي من العبل، يخرج لا أنه اخر قول ومحا أبومحمد( 

أقرللذي حقهك١ن امتوى فإذا حقه يستوي حى برنته أحق الرمز ماد ى يقر إمما لأنه محا قصاص 
,جنايتنه ينتؤى حتى بالعبه- أحق يكون أن يابماية اليد له 

الملد4 هما الومن  ٠٠٠٠١١عل الخناية 

الحاىعل ضا قول لا جناية مرهون عبد عل أجنبى جى وإذا : تعاف اش رحمه الغاض( )قال 
أوأمهأوجد0 عليه انحى العبد أب الحاى يكون أو مملولث منه يقاد فلا حرا ابدايى يكون ن مثل ل ١٩

أووالحاثفة المأمومة مثل بمال فيه قوي لا مما الحناية أوتكون أومعتومحا ؛-لغ لرالحاني أويكون أوجدته 
١٨٦



محيؤاذا الخصؤعة جمر ارس أحب وان ابّايأن ى الجمم ارمن الماد فالك خْلا الخناية تكؤن 
دونالخناية أرش أخذ ولا عمومحا اراهن العد لد يكن لر ارمون انمد ى يالأدش الخاى عل 

عومحومآيكون أو انمد عنق ز الذي الدين •ن نماصا الخناية أرش يكون أن بن وخثراراس ارس 
يكونيختاران يعقل أحدا أحب ولا الحق بملر أن إل يديه عل الرعن ٠نكان يدكا ض إلمرس 

أوارهون انمد مس عل الخناية أتت ؤبمواء تحاصا يكون أن عل ضمرن غير مصؤكا الحناية رش 
أنارام، مال أوضة ذجا الخناية أرش وإزكان ، ما مد لا أرش لها حناية إذاكانت عالها تات لر 

لهذلك يكن ب وكراءعا الدار وسكش ارهونة الدابة وركوب انمد حدمة يرك بماكا والانتفاع يركه 
إلويريان علها صرر بلا ينفعان والدابة والعبد تتغثر لا معلومة تاممة والدارعن والدابة العبد لأن 

ولاراهلها عل لها منة لا والدراهم والدنانثد *ر"الما عل ّكبما ز محرر ولا نحول لا والدار م"ضا 
لهمسل ولا إبداله ذلك لأن غيره ى ارمن محرف لراعن ولس غثدعا ى مرق بان إلا لها منفعة 

إبلعل حنايته أرش ارمنكن برصا صلحا وإزكان علها تعرف ولا بك وتمحتلط وعى إدالها إل 
بماويتبع  ١٢يكر:أن وله وصلاحها علفها الراهن وعل يديه، عل الرهن ُن يدكا عل موصوعة وهى 

يكنإ أووره ذهثا فتجعل الإبل ناع أن الرس مأل وإن ، لورهلها له إل ش له ذلك يكون كا 
أرادوإن له ذلك يكن ب الرهن إبدال اراهن لوسأل ، به رصي إذ رهنه ذلك'كءن لأن له ذلك 

مقامهيقوم له وجب ما لأن له ذلك يكن لر له وجب  ١٠غير بثيء عبده عل الخاى ممالخة اراهن 
فإذاارس بدلك يرمحى أن إلا بدراهم مجصالخته فأراد دنانير له وحب لهكآن إبدال بغرم ومصالخته 

أرشعن العفو ارهون العبد ميل أراد وإن ، له رهن فهو رهنه عل ابيناية جب بأحذ فا به رصي 
الخنايةولوكاث به تلوعا حقه الراعن يؤمه أو ارلهن ييرثه أن إلا له ذلك يكن لر عبده عل الحناية 

يكنب يديه ش المد لوناي الخن١يةكا ٠>، بئ يضع أن له يكن ب مرارا ارلهن حث، أكرمن المد عل 
حقهجمح ارلهن إل يدفع بان الراهن انمي مالك يتطؤع ان إلا رمته من نيالته ممة يخرج ان له 

لهذاك يكن ل؛ حالا رقه اخذ لا وأن ارهن ترك الهز أراد فإن له فذلك فعل فان حالا، نمد اى 
ارعونةكالخنا؛ةالأئ عل والخاية )تال( ابملله إذا سلل حقه إ؛ءلال بشا، ان إلا احذه عل وحير 

الأمةز ذلك فان غرها عل يقع مما علها الخناية ى إلا ثيء ز محلف لا ارهمن، المد عل 
اللمالكه ؤيكون الخنن أرش فيوحد حنينا فتلقى ؛هللها يقرب أن مثل وذلك بمال العبد ى وليس 
ّوكاثيء الخانح، عل يكن ؛ أزْ -ض أرش له جرح بلا ممة له قصا قصها وإن مُها يكون 
حكومةأوفيه مجعلوم عقل له جرح لها جناية الأمجة عل جى وإن ، مه انحكوم الحنن لأن ابمن أرش 

الخنيندون حا حكه لأن ١لخ١ريأن ع رهنا فكان حكومته أو الخؤح أرش ابما؛ى من أحذ حنينا إلما 
علالدوابكهى من والخنا؛ةءلكلرهن ارهن فى داخل غير لأنه اراهن لمالكها الخنين عقل وكان 

أثم١نممكجراحفى ارمق وجراع نقصها ما الدواب ى أن إلا شء ى يختلف لا ارفيق من رهن كل 
يفضفامما متا جينا ٥^، الهائم ض أش عل جني ض أن واحدة خصلة وى ، ديالهم الأحرارش 

يغرمم ، فنقصت الخنين الغث وحن علها حتى يوم تقوم فلها عن الخناية نقملهأ ما عالها الخاز 
نولانفقحا مكانه مات م ، حيا حنينا فألقت علها جى وإن ُعها محرهونا فتكون نقصها مجا ابا؛ى 
آّكرثيتا أمه نقص كان؛لقاؤه إن يضمن ولا عليه حان لأنه مقط حين الخنين فئة عليه أن احلما 
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عنشهاب اين عن ذب أي ان عن فدلك أى بن إّءمل بن هممي أخثرنا إجازته ذ ماكا أعلم دلا 
لهرهنه الذي صاحبه من الرهن الرهن يغلق لا  ١١نال ومالم عليه اش صل اش رمول ان السيب بن محمد 
وملمعاليه اش صل اش رمول يخص ولم الرهن عل جملة فالخدث الثافر( رقال ٠ غرمه وعليه غشه 

عليهالد صل الني فول ومجض وحفي هلاكه فلهر 4ا عل يقع الرهن وام رهن دون رها بلخا فا 
افتكاكهصاحبه إراد وان يثيء يذهب ل؛ ذهب إن أى ا( يثيء الرهن يغلق لا  ١١أم تعال والد وملم 

يغيرولا فيه أعقلن، مما فهول إل أوصلته فئ ازنمن يقول كان يديه هوى الذي يدي ى يغلق ولا 
لهإخراجه يصح يوجه ملكه من يخرجه حى أبدأ للراهن وارعن غيرْ ولا فيه تشارءلا شرط من ذللث 

وآكلهبينه م I رهه الدى محاجيه من ارهن  ١٠وصلم عليه اله مل  ٠٠٥١رمحول فول هدا عل والدليل 
ور)فال( ونقمه عطه وغرمه ونيادته ملامه وغنمه الفاض( )ء1ل ء غرمه وعليه غنمه له  ١١.فقال 
مالمن إمما اراعزكان ارم فلم الدرهم ذهب درهما سوى وهو بدرهم رهنا رهن إذا كان 

ارتسيرجع فالم رهنه هلل؛، فإذا رهنه ممن وذللن، درهما أحد قد اراهن لأن ارام، ُال لا الرنمن 
ارام،عل لا اررن عل جمثذ فغرمه ضّْ مال مجن اخد الذي مثل له ذهب إمما قثا يغرم فلم بشء 

اشرمول عن روى حلأفٍءا القول وهدا اراهن من لا الرتس من فهو الرمز عل غرمه وإذاكان تال 
إاررا٠نارهن أن ر خلافإ العلم أهل مجن أحد نح، أعلم فلا الثاض( )قال وملم عبه الد صل 

ومحيا كان ما ينفقنه ماحوذ وأنه فيه شرط مما له ذللك يم، لر الرمز يدي من إخراجه راد إن ه نو 
الستةى ارهن كان وإذا الغاض( )قال ملكه لأنه ماص، إن بكفه وماخوذ الربن يدي ش مقرْ 

لرأحده أراد إن اراهن وكان له باثعآ ولا عليه مضوا لا دفعه اراهن فكان للراهن ملكا العلماء وإجاع 
محبهله محكم والحاكم الرمن لضمان وجه فاى بالشرط الرمز يدي ش بافرارْ عيه وحكم له يكن 

ثيثامع أو له ليس  ١٠فاحد تعدى من يضمن ؤإمما نفقته مالكه وعل فيه مالكه له ثرط الذي للحق 
ارجليباع ان مثل ■ونالث، حبه له ويس تسليمه عليه مما غيره ا،لاالث، ملكه مما لغيره ملكه ديه يى 

هدهمن ثيء فى يس والرمز الغصب يثبه فهدا العبد اياتع وبمنعه ممنه إيه فيدفع ارجل من انمي 
ارهنمللث، وإمما إيه تسليمه وعليه إياه ملكه من فنعه ؛يعا فيه عليه فأوجس، للرهن هوماللثؤ لا المعاى 
حالاتهمن شيء فى عليه للقمان موصع فلا إياه بمنعه ولا اراهن مجن ارهن بأخذ متعا هو فلا للراهن 

طلبحقه من فيه اصوثق لازما حلالا ثرطا ارهن ى ارهن ماللئ، عل لنفسه اشرط رجل هو إمما 
حقهكانطلح، هللمثؤ إذا الرهن لوكان لأنه ؛الأرنبان محا>ا لا >بمه عل والاحياط لنفسه المنفعة 
بعفنى للمرتبن شرا هكذاكان ولوكان حقه تلغ، تلف، وإن فيه فحقه ارهن سلم إن محاطره ارمانه 
شيءى يكون أن مجن له حيرا أيدآكان لازما ماله جمع وهم، اراهن، ذمة ف إذاكان حقه لأن حالاته 

ذمةنر ولر قال اراهن ذمة ويرئجا الرمز مجن ئلح، بعينه الثيء ذللحا ئلث، فان حقه بقدر ماله من 
بهويبرأ العوم، الغريم "فبلملحف عليه بمداصيان منه عوصا أو عليه ماله غرممه إل يودى بان إلا تبرأ رجل 
واحدى يا واراهن وارمن صاحبه منه يبريء بأن الحق صاحبا ؛تْلوع أو عنه مالكه وينقير ءمّ؟ه 

كالاسبناءالرهن المرنبن أزأحد ترى ألا : نائل تال فإن الغاض( )قال البوا، ولا الرا،ة معاى من 
علردى له يكن ولر وطوئ له وحل ملكها قد جانيةكان ارهن وكان لحقه اسبقاء ركان قلنؤ لحقه 

أنللمرمن هدا ع يكن، ولر جديد بيعا فحا يتبايعا يان يراصيا أن إلا فيه ما وترأ'مح1اه عليه ولا اراهنر 
قلت؟ وإكنكيذ١ هوباستيفاء ما قال الحق عليه الذي من رصا بلا ايوم فياحذه سنة إل حقه يكون 



نهيإجارة محبا الزل يكون يالخروي له فتيل فيه عليه ضان ولا له محق ا،لرتس دى ى محبس إنه 
الكراءسلف الكرى وازكان فيه المكري عل صان فلا التلف وجوم *ن أوغيره حدم المنزل تلف يم 

ىضان ولا ؛١^؛^ محبا فيكون آوالمرمكري انمادمؤجرا يكون وؤا المنزل صاحب عل يه رجع 
رجلاكانتظوان كالمال؛ن وثيقان الرس إمما الغاض( فهلك)قال زجرا حرلوكان ى ولا ِا واحد 

زكاناُلحق عليه الذي عل الحق إعد٥ك١ن أو وجوبها عند ماعة  ١٢له فكفل درهم ألف رجل عل له 
شرطالحملأءّؤا ياخذ ان الحق له للذي كان الحق عليه الذي يود ب فان كلهم له ص١٠نتي الحملأء 

ينقصلر أوغابوا الحملأء ولوهلك حقه احر يسوفى حى ثى* الحق عليه الذي ذلك يثرأ ولا علتهم 
المرتهنحق نقصانه ولا هلاكه ينقص لا الرهن وكذلك الحق اصل عليه من عل به ورجع حقه ذلك 
»نوصفنا فما اختلفوا الفقهاء نعام لر أنا منةكان فيه يكن ولولر الرس يضمن لا بأن الينة المنة وأن 
)قالبمممون ليس الرس أن ينة دلالة محبه متعديا لا محمه محبه أن للمرتهن وأن للراص ملك أنه 

وخالفناوالعبيد الداروالنخل مثل هلاكه ينلهر إذاكانثما الرص فى قولنا أصحابا يعص فال الغاض( 
داكارخفى علأكه بملهر لما جاثع الرص وامم الثاض( )قال الرص ص علاكه يخفى خ؟ا مضهم 

جاءعمن دلالة نأى أن إلا وجملته ءلهورْ فهوعل فناهرا جملة وماكان جملة؛لماهرا الحديث جاء 
اشرمول عن بهذا جاءت دلالة نعلم ءلا٠رولم دون وبامحلن عام دون خاص انه عل العامة اويقول عته 

إذايه يذهب الذي الرهن ينول أن لقاثل جاز دلالة بمر هذا ولوجاز إليها فنمتر وملم عليه الق صل 
فهوكالرصاامانة موصع ز فليس هلاكه نلهر ما لأن الهلاك الفنامر المرتهن صاحبه حق هلك هلك 
انيعلم وقد المرتهن إل بدفعه صاحبه فرصى هلاكه خفى ما واما بقيمته اومضمون فيه مما بانه مجتها 

هذاش يصح فلا ثيء المرتهن مال ص يهلك لر هلك فان فهوأمينه أمانته فيه رصي فقد خاف هلاكه 
عندنافيه الصحسح والقول ( الثافص رقال دلالة بلا خاصا يصير أن جاز إذا الوجه هذا عل أبدا فول 

يعدوارهنولا فيهك١لكفاإة أوجبه وحق برصاه إياه صاحبه دف، من وصفنا لما أمانةكله أنه س تلنا ما 
أوأنمفمؤن غير مواء الأمانة من هلاكه وخفم ظهر ما ان أحد بن اختلاف فلا أمانة يكون أن 

أومواء المضمون من هلاكه وحفى ظهر فا مضمونا كان ما أن أحد بين اختلاف فلا مضمونا يكون 
إصحابنامن القول هذا قال من ح نعرفه وليس مظه له معارض لا لازم أوأر منة ذلك ين يفرق 
الدصل اش رسول فول ح أحد ى وليس العلم أهل بعض معهم القول هذا فال وقئ ( الغاض )قال 

لهمحق رهنا ارجل رهن إذا فيه فقال ارهن ز الناس بعص وخالفنا الغاض( )قال حجة وسم عليه 
الراصعل المرض رع ١^٠.>، س أفل مت كانت فان نغرنا ارص هللث فإن شون فالرص 

علهاراص يرع وم بثيء اراص عل يرع م أوأكر الدين مثل ارص ممة كانت وإن بالفضل 
فاثةالألف هلكت فان درهم بماثة درهم ألف رجلا رص رجل ملهم ى الثافس(كأنه )قال بثيء 

مجاتةلأن فيه مما قارص المائة هلكت فان مماثة ماثة رجلا رص رجل أو آمين التماثة ى وهو مماثة 
مبخمسين ذهبت الخمسون هلكت فان درهم بمائة درهما ين حمرجلا رص رجل أو بمائة ذهبت 
مايوى عرض قولهم ى وكذللث الغاض( )قال بخن اراص عل المرض الحق صاحب رع 

عندالموضع بهذا يستقم لا فول هذا القول هذا فال ص لمض فقيل الغاض( )قال هذا ممثل وصفنا 
يعضهمرة ومضمونا كله مرة مضمونا واحدا رهنا ■بملم لأنكم ارآى جهة ص فقال العلم آهل ص احد 
مالأن صمن ما به يضمن بما مضمونا لا *ولكم فهوفى لهه بالفضل يرح ومرة مه بما بعضه ومرة 



يخريلزمإلا شل لا فهذا ؟ ئم أثن فن الحق من ب مما دلا فشمته فات فان يمنه يضمن إممإ صمن 
نالأنه عته افه رصي طالب أى ين عل عن رؤينا نالوا ؟ سلمه إلا لهم يكون ولا يه الأخذ الناس 

يأعانة،ثيء منه ليس انه وزعم قولكم خالف فقد الفضل برادان تال إذا فهو فلنا الفضل يرادان 
رقالفته نفيه فات إذا مما ضن عا جمع مثل يكن أوب فضل فيه كان كله مضمون أنه عل وتول 

فقداصحابنا برواية عندنا ثابت وهو وجهه تعال اش كرم عل م، ذلك رويم قفلنا القافم( 
مماثةفائة درهم مماثة الفا رهنه إن تقول وانت الفضل يترادان تال انه نعمم قلنا ؟ فاين وفال خالفتموه 
بممانةالرمز عل يرجع الرامن أن نه عنه اش رصي عل عن رويت والذي أمجن التسمائة وهوى 

تالمحالفه أيضا قانت نلنا حديد س حاكا وازكان نيه مما الرهن تال أنه شبح عن روينا ففد تال 
الحقصاحب ر"ح الرهن فهلك بعشرة درهما يرى أوخامما يألف مائة رهنه إن تقول أنت تلنا ؟ وأين 

مجماواحدا لا.رد وشريح ماله رأس من الخام ز وسعة ماله رأس من سمانة الراهن عل الرمز 
الفرسفهلك فرصا رجلا رهن رجلا ان ءهiاء عن ثابت بن مصعب روى فقد فقال محال صاحبه عل 

بنمصعب عن إبراهم أخرنا له فمل ( الفاض )،ال * حقك ذهب » وصذ عليه اش صل الني فقال 
ٍروىمما يتعجب عطاء إاراهمكان تال القول هذا حش م كذا الحسن زعم فال عمناء عن ثابت 

صرجلا ان به اثق س بعض واخرأى الحض عن عطاء عن مصعب عن واحد غثي به واخرنى الحض 
لهفشل الحن عن وسكت وخر مه افه صل الني عن محناء عن مصعب عن رواه العم أهل 

ساتفق مرمل عطاء ولكن حدثنا وكذلك م فقال الخن عن ءaل١ء عن يروونه مصعب أصحاب 
بخلافهبنض عطاء أن رواه إزكان  ٠١١٥۶عند هذا وهن عل يدل ومما الفاض( )قال مرّل الخن 
الروايةأنت وهذا الفضل يرادان خفى وفما أمانة هلاكه ظهر ما ويقول هذاكله بخلاف فيه ويقول 

النيعن يروى لا تعال اش ثاء إن عهناء أن نشك فلا فيه نككتا وما مجهللقه يرادان عنه روى وفد عنه 
إلايرفعه عن هذا ؤوى أحدا أعم لر أنى ع بخلافه ؤيقول عنده مثبتا شيثا وّّلم عليه الله صل 

تلنا؟ يوافقه وكيف قال ا مما.فيه الرهن ان را شرح تول ^١^، يرفعه عطاء عن هذا روى والذي مصعب 
إنأنه عل يدل وهذا الفرس قيمة عن ّأل يروأنه ولر وأتل ومثله الخق س فيه أكرمما الفرس يكو,ن فد 

تقومالى الرواية س يكن لر منفردأ لوكان نالنا ؟ به تأخذ لر فكيف قال فيه مما الرهن أن رأى قاله كان 
الم،الخجة من فيه ما مع مشما سا ؤسر عليه اهله صل الني عن روينا وفد فكيف حجة كلها 
ابنأن نحفظ لا قكا ؟ غيره عن ^٠ ٠٥ولر منقطعا الميب ابن عن قبالم فكيف قال عنما وصمتا ذكرنا 

معروفثقة إلا عنه عرفناه ما احد عن اثره ولا تديله عل يدل ما وحدنا إلا متقعلعا روى الميب 
ويرصلعنه ارواية عن يرغب من مي ويانحهول يمي غيده ورأينا مشنمه نلنا حاله بمثل فزكان 

شيءله يوجد لا الذي المتنكر أصحابه س يلحق ا س بعض وعن وصم عليه الق صل الني عن 
وصفناه ١٠عل البينة بالدلالة ذلك ى قلنا ^١ احدا نحاب ولر أحاديثم لأفتراق ؛ ٠٢٦؛؛ففرقنا يسديه 

ابنعن شهاب ابن عن انيسة اى بن محي عن العم اهل س واحد غر اخض وفد روايته صحة من 
تأخذوال؛ فكيف قال ذنب أبى اض حدب مثل ىٌّلم عليه القّ صل النثى عن مّيرْ أيى عن التب 

أهلص أحد وعند وعندك عندنا يكن 1إ عنه اث رضي عل عن عندنا ثبت إذا قلنا ؟ فيه عل بقول 
الاعلعبد روى فقد قال غره عن حاء ما إل ور طيه العم 

اصحالفضل يزدان بان عته اث رضي عل غن الرلأية قلنا بقولنا شءأ طالب أي ض عل عن التغلى 



يعارضمارصها لا الى الأعل عبد رواية يضعفون أصحابكم رأسا وفد الأعل عبا رواية عن عنه 
لقاثلوثل الغاض( )قال ؟! ؟١١وأول الصحة من هوأثرب عن نه عارصه بما فكف ثديي' ضمفا 

وعنمحه اش رصي عل الرواينيءن اصح ور يرفعه عطاء عن رويت مما فيه حرحت قد القول هدا 
إراعمعن روى وند التخص إبراهم عن رويته نول إل وسير عله اش مل الني عن روينا ومحا ثريح 
اناويلعن خارجا متناقضا قولا وقلت قوله يلزم لا زعمت فيه عنه الرواية محلف ب لو وإيراهم خلافه 
الم يضعف ولا يقوى له وجه لا فاته قولكم إلا صعق وإن وجه وله إلا قول فيه للناس وليس الناص 

لدهوإمما بيعا ولا اعانة يدقه لر يقول ان الفضل قال؛ن,ِادان من قول حالف من تضعيف مءن نمنعون 
)قالقيمته ضمنه محن صمءن هلك إذا بعينه مضمون وهإكداكل فضله ترادا هلك فان يثى، محبا 

فامحق ا محتبوإزكان فيه فهوبما وهوإزكازكالثع فضله يزادان اذكثف ضعيف وهدا إ القاض 
1ال) ؟ ه حبله وهويبيح ه حبز عليه عدوان ولا الونمن مجن ءصّتا وهولا مضمون آته مض 

الرهنو الحق يكون أن والرتس الراهن رصي قد يقول أن مه مما الرهن قال ص قول ووجه الفاض( 
الرهنعل الراهن ملك تبن يتراصا ل؛ وما صعتف وهدا الحق مءت لأنهكالبدل نه بما هلك هلك فإذا 
١٢اعاير تعال واش عندنا ثابة والمة )قاو الراهن إل يرجع ل؛ ولوملكه الرتس بملكه أن إل 
لبعضوفل )ثال( ومحرجا مبتدا الأتاوتل اصح اّأا مم اتياعها إلا ما ولا حجة المنة ثع ولمس ثلما 
وأينمحال محلت ما يخلامحك واحتنات السنة بخلاف انحطات آنت ; حكينا الذي القول هدا محال من 

يكرناكفايةنإ مما وغيرها ذكرنا ما محيه وحجتنا أمانة أنه زعمنا أن علينا عت محلت Y محلت عا نحالمت 
فهلمحلنا تم محال مضمون الرهن أن زعمت محلت ؟ وأين ل محال V يبعضه محلت محولا عتت فكيف منه 

قلناالرهن غثر لا محال ؟ ؛لغت، ما بالغت قيمته ضمنه الذي ادى إلا فهلك يمينه تهل مضمونا رايت 
يضمنب لآ ؛؟ بماثة رهن وهو ألفا بموى كان إذا هكذا يكن ام ب مضمونا عندك كان إذا فالرهن 

١عيره مجعى غير الفضل ومعي قلنا امن الفضل هوش تال ذكرت مضموناكا لوكان تسماتة الرّآ»' 
أنلمالكه فليس قال مالكه أمحياحذه قلت برهن ليس قلت إن قال ؟ بس.رمن الفضل لأن نعم محال 

مضمونبعضه واحد محق محتبس واحد رهن فهو محلنا رهن لأنه محال V لآ قلنا فيه مجا يودى حى ياحذه 
نفعيناصعقنه غيرك هذا قال فلو يخالفك ممءن القول هذا مثل أمحتقبل قلنا نعم قال أمانة ويعضه 
مضمونوبعضه أعانه يعضه الواحد بالأمر مدفوعا الواحد الثيء يكون وكيف وقلنا ترى ما ثدييا 

الخاردةألمت بمائة رهننا درهم وألف بمائة رهننا ألفا تسوى جارية أرأيت وقلما ( اكاءهم ال قر 
ولاأحذْ له لمس ب مرهون ام قلنا ل قال ؟ بمائة بكائ رهن الدرهم والألف بمائة رهنا كالها 
يخلهسفلا واحد محق واحدا دفعا مدفؤغ يالماثة مرهون الكل أن قز من فيه معه برهن أحد إدحال 

وتسمائةمضمون و؛اثة أمانة اعثارها وتسعة مضمون الحارية وعشر قلنا نم قال بعغس دون بعضه 
١بمضمون ليس أكنه ز تقول أنت وهذا بمضمون ليس محولما مجن عبت شئن، فاى قلنا م قال آ أمانة 
هماوالأإفكذلازث، الفمان مءن أعثارها تسعة حارجا دفعت الخارية إذاكات له ومحيل الشاض( )قال 
زادتفان قيل مضمونة الخاريةكلها قال ؟ ماثة تسوى تصير حى كما ى الخارية نقصت إن تقول 

مضموناعشرها نصف ويصير الضمان من الزيادة مرج محال ؟ الفن تسوى صارت حتى المقصان بعد 
تسوىصارت حتى أيضا نقصت إن هكذا م قلنا مضمون غير ِهما عشرين مجن جزءا عشر وتسعة 

تسعةبأإفكات الأف عشرة يسؤين رهن ولو جوار وهكذا قال مضمونة كلها تعود م قال ؟ عانه 
^١٩٣٠٣٤١٣٢



ثبيإكم غمكم هدا لوتال لبعضهم فقلت عنده مضمون وعثر ض،ان الرهن ُن حارجة أعثارهن 
واحدنحق واحد رهن يكون كيف تقول ما تدرى لا وأنت الفتا ز تتكلم ان للي محل ما تقولوا أل 

مماثةعندكم دفع إن لأنه الفإن من منه مضمونا ماكان فيخرج يزيد م مضمون وبعضه امجانة يعضه 
وزعمتالضإن ال عاد نقص ان م اإض،ان من يعضه جرع زاد وإن مضموناكل عانةكان وهويسوى 

كلهامضمونة فالخارية الأفا يساوون أولادا فولدت الفا نوى وهى يألف رهنا حاؤية دفع ان أنه 
إنم .كضوؤن ولموا رهن لأم أخدهم عل صاحبم يقدر لا ضوؤن غم كلهم رهن والأولاد 

ىبضهم داخل ومرة الضان من خارجون رهن مْ محاب مضمونن صاروا امهم ماتت 
قولكممن أقبح أحد عل يدخل ما القول هدا تال لن فقيل القاض( )قال يعفس بارج الضان 
ابارثةلورما يقول انه من،م الملم إل نب ُن يعص عن به اثق من اخرنى تناقضا واني اعلمه 
مجنهلكن، البه يدفعها أن قبل فهلكت، يالخارية دعاه م منه وقبضها ارمز إل الألم، أدى م يألن، 
جمعوتركوا قولنا ال فيه صاروا فقد هذا فازكان حقه لأما للمرمن ملمة الألم، وكانت الراهن مال 

نقولغيرهم من قاثل ل فقال الثاض( )قال عنه مكثا محا يتمه وما وصفنا بأنكرمما هدا وليس قولهم 
الراهنرضي قد أنه عل دلالة هدا ففي بعينه بثيء يض الرهن دفع ث أنه ترى ألا نه مما الرهن 

تعاملاامما قلنا ؟ وكيف قال قلت، ما عل دلالة ذالثا ى ليس قلنا الرهن ز امحق يكون بأن والرمز 
؟أنبه رصا يكون بأن قالكأنه ا-يلة تكون ي اخق مع وثيقة والرهن الرهم، مالك ض الحق أن عل 
إلاالراهن مللئ، إل يعود ولا به مما رضا حينئد فيكون للمرمن ملكا فيكون يايعانه بأن الرضا مما إ تلنا 

منيخرج بأن للراهن وهومحللئ، مما رضا فأي للراهن مجالك وقولكم قولنا ى وهدا منه بع بتجديد 
عندالرضا يكون ان ينبض فامما هالأئ، إذا الرضا يكون إئ قلن، فان الونمن؟ مللئ، إل الراهن ^٠ 

عندناالخكم لأن به دفع ما حكه يتحول ولا للراهن وهومللث، كان والدفع فالعقدة والدفع العقدة 
.العقدة عل هو إنما عقدة فيه امجر زكل وعندك 

القاعرهن 

أسهممحن ؤصها داره ونصمؤ أرضه ضم، الرجل بأن؛رم، ؛أّرا لا • اُُه رحمه ( الثاض )قال 
المثعويحم،  ٠٠٠ذرا بحم، فرق ولا معلوما منه رهن ما وكان محلوما الكل إذاكان مقسوم غير مثاعا ذلك مجن 

وتعاليارك اذٌ بقول واحتج غيره يخالعله لا مقسؤبا مقبوضا إلا الرهن بجون لا الناس بعض وقال 
وهومثاعمقبؤضا يكون وقد مقسوما مقبوضا إلا الرهن يز ؛ فلم قلنا ( القالي )قال  ١٠محقبوضة فرهان  ١١

ضمقبوضا يكون وكيمه هو؟ التاحيتم، أى تدرى لا وأنح، مقبوضا يكون فكيم، قاتل قال ؟ مقوم غير 
يسروقد واحد ممعى إلا عندك يقع لا واحدا اسما إذاكان القبض كان فقلن، ؟ يتبعض وهولا العبد 
وتقبض؟ ;اليد صغر وما اادناناووالدراهم تقبض أومجا قلتؤ واحد ممعى هو بل قال محتلمة معان عل 

المنفصل انه كله محمعه قال محتانح، فهدا فقلت، بل قال ؟ يالتلم والأرض المقابح بدفع الدور 
القبضفكأن وقلح، تحال اش ثاء إن وستآركه احر وقلت، الأول القول تركت فقد قلت ثيء يخالعله 

أرضونصف دار نصم، ض تقول فا قلح، م قال ثيء يخالعله لا منفصل عل إلا أبدا يقع لا عندك 



تينعحى اش ليع عل وليس ثلت جاثز ثال ؟ ععلوم بثمن متك اشريته بق ونمب( عبد ونصما 
دارنمهن( باعي فقلت؛ الح نفض أردذ اشرت( إل1 فاني تلت م تال( ؟ ناقضه اشرينا *1 إل 

علنجزل لا وأنت يقم ولا أبدا ينفمل لا عبئ ونصف  ١١٠١غرأم إلداريقع أفرز أدرى لا متاعا 
ونمبالدار نمهن( وقبض ( ٧١ذللئ( ليس قال( وبينالئ( ييز البيع افسخ فانا محررا فيه لأن( نممه 

معلوماإلا البع تحيز لا أنن( قالت( حائل دونه يكود-ا ولا سلمه أن السيم( ونمهن( العبد ونممن( الأرض 
قلت(محسوب( الكل من ونحيبالئ( معلوم فالكل منفصلا بعينه معلوما يكن لر هووإن قال، غثيمعلوم وهدا 

ليسلأنه محقثوض غر فهو قلت( الكل ز ثريلث أنتا قال ضر أين أدرى لا فاى محسوبا وإزكان 
يكونأن القبض وتقول الرهن به بطل مقبوضا يكون لا بمتفمل ليس ما تقول وأنن( بمتفمر 
لأنقال V منفصل وهوغم مقبوضا يكون وكيف قلن، منفصل وغير منفصلا يكون قد قال منفصلا 

(UJyوركت( الأول قوللئ( تركب ففد قلت ٌعلوم بالحاب فالبعض معلوما الكل وإذاكان معلوم الكل 
بالقبضويهم مءاوءا فجعلته ءا؛وما إلا محوز لا والبيع فيه البع محوز وصفت هداَؤا كان إذا فلم الثاني 

زعمت،قبصا محيك هدا فكان مقبوضا إلا اش بدفع صاحبه عل يقضى حى بمم لا محدك البيع لأن 
ىيكون بقولك( أو قبضا الرهن ى يكون لا ؛قولك، أخطأم، تكون أن يعدو فلا غيرقبض الرهن ى أنه 

أوكانمعلوما الثيء ماكان ءنتلفا،كيعو( بمعان وهويقع جامع اسم فالقبض العاقص( )؛لأل قبضا البيع، 
فمصفهومض حائل دونه يكون لا حك، ؤب أجرام م سليم جرء الكل من، دالثكاء سلدّا الم( 

-إنحيط ولا يد ضبأا لا فتسلم مكاتما ى يوى أن والأرض الرجل محلى ص واإثياب( والفمان الذهب، 
والثاعالقابض نحضرة تساليمهم والعبيد باعلافها إملافها والارضن الدور فى('كثيرُن والقبفى جدار 

تفرق،وإن القبض اسم نحمعه محتلهن( قبض كله فهذا حاثل دونه يكون لا أن وغيرها أرض كل من 
كانفإذا دونه حائل ولا معروف الكز من جزء والكل العين محمؤع يكون أن محمعه أنه غير فيه الفعل 
الثافص()قال ذللئ( يختلم( لا قبضا الرهن ز يكون قبضا البيع ى يكون والذي فهومقبوض هكذا 

اثرمن بمتقدم فيه بمج لا يخيمن( والدي الرهن فيه بجوز انه ُن قلتا ما محالفا محدنا احدا ا'سر ولم 
فرقحاإذا الثيثن ؛،ن يفرقواان يلزمهم الدك، الأتباع ى فيانيثون معقول ولا بقياس وليس اتباعه فيلزم 
ليسأشاء ش م مانال عل زعموا الأشياء يخأوا لأن ذللئ( بعض الآثارفى يفارقوا الاثارحى ضا 

وقلناقلت، وما جاءُن( ي ثبعر الاثار ى نقول وهم ونحن بارابم بمنمعؤ وهى بيما مفرقون أنر با 
ارمزشرط >، وازنمن ارام، شاع وإن الفاض( )؛ال ار ءل سءا قياما إلا نقبل لا بالراى 
صإخراجه ب لواحد وليس فجار عدل يدكا عل وضعاه فجاروإن الرنمن يدي عي، يوضع وهوان 

فدعايديه عل ا،لوضؤع حثهن( فان العاقص( )قال يخرجاه بان الرضا عل ااحةاءه،ا إلا ؛ضعانه حين( 
يصبرحتى الأمانة ص عليه ماكان حاله تمرن إزكانحا للحاكم فينبغي يديه من إحراجه إل احدهما 

ممافيه يراضيا لر ما ءلي؛ما بمكم ^١۴ رضي وإلا فعلا فإن يتراضيا أن ياهرهما م يخرجه أن غيرأمحن( 
التراضيأبيا إن القاصي لجا رضي أو يتراضيان فكذللئ( الرهن يديه عل ا،لوضوع مجامت، وإن قال لنمها 
إن— لوارثه مل وارثه ولا وصية الراهن، يرض ط يديه ءل( والرهن، الرثم، مات وإن الفاض( )قال 

إلالحاكم صيره وإلا فعلا فان الرهن وصاحب، أنت راض : - بالغا يكن لم إن أولوصيه كان؛الغا 
حىاإر٠ن احتباس ص حؤ( للوارث ولماكان الوصي ولا الوارث بأمانة رض لر الراهن أن وذللث، عدل 

ا'راهنماُتا وإن الئازم( زالأل مال، ى أمر له إذاكان فيه الرضا من وصفنا  ١٠له حقهك١ن يستوي 



نقصوإن الين ورثة عل رد قفل تمنه ى وإزكان نذلك فيه ما أدى فإن الرهن وساع حال فالدين 
من-مقى فا الغرماء سمْ دكان الت تركة ز حفه ُن بقى بما الخق صاحب رجع الدين من الرهن 

يدحلأن وله يستوفيه حتى رهنه ين ز معه دخل أن الرعاء من لأحد وليس الثافمى( )قال دينه 
وإذاكان( الفافمى )|ال يف فلم رهنه باع إذا المرهون غتر الميت مال ى له بقى إن بثيء الغرماء مع 

باعهفإن الأجل حل إذا س*ه فله يبه ان عل العدل يدي عل وصعاْ فإزكانا عدل يدي عل الرهن 
وكانتوالمرمن الراهن ثاء إن القيمة صمن فات وإن مفؤخ قالع *عا أمرهما بغثد الأجل بمل أن فل 

علالقيمة تكون أن تراضيا إن م أوكر فل الرهن به باع مجا فهراهن ثاء وإن به باع كا أم القيمة 
الأمانةخلاف الحق محل فبل للمرهن بيعه لأن غثره يدي عل تكون أن تراضيا وإلا الأجل محل إل يديه 
يضمنإحدهما ؤولأ0 ضا فات فإن شاء إن البع رد بمثله الاس سغاين لا بما الحق محل بعد باعه وإن 

حطما يقمن الأخر والقول فضلها الرهن لمالك ويكون حقه الحق ذى إل فتولى فته بلغت  ١٠قيمته 
محالمحرزله لا ماكان يضمن فانحا جازالثح بمثله الأاس يتغابن بما لوباع لأنه بمثله الاس يتغابن لا يا 

ؤيمؤيخص ؤينخفض يرتاغ فا شديدا تفاوتا يتفاوت بمثله الاس يتغابن ما كحد الئافص( )قال 
بمثلالتع ى بالبيع المر أهل أيتغابن فقال البيعة السلعة يتلك البصر أهل من عدلأن رجلان فيدض 

)ء1لوصفت ما فيه فالقول يقدرعليه لر وان فدرعليه إن رد لا. : قالوا حازوإن م قالوا فإن ؟ هدا 
رجعبمثله اياس يتغابن فا التوقيت ترك وإل الثمر أهل غير به يتغاين  ١٠إل يلتفت ولا الثافم( 

جاوزيان ثلاثة الثرة ؟ئله الناس يتغابن ما حد يقول صاحبه وكان صاحبه وخالفه أصحابه بعض 
الرفيقوعليه والوشي بالحوهر الصر وأهل اكاض( )قال ثلاثة مجن بآلإ الصر أهل يتغابن ب ثلاثة 

خمنكز ى وامحر والمن والزيت بالخغلة البصر اهل يتغابن ولا والإ ثلاثة بالدرهم سغابنون 
باعوإن )قال محل  ١٠وظهور يدق ما اختلاف مع يه الثمر وعموم لفلهورْ وذلك بدرهم 

اختلفوإن )قال الراهن عل والدين امن فهو مجنه اُءن فهلك الرهن يديه عل الموصؤع 
القولجعلنا ومن فوله فالقؤل بخن يعت وفال بماتة بعت فقال والباثع والموممن واجلرمن الرهن مجاك 

الراهنفقال الرهن ى دا،لرتأن الراهن احتلف وإن فال بمنه محالفه الدى اراد إن ابن فعله فوله 
فقالالرهن ز اختلفا وإن )قال الراهن فول فالقول بمثتن رهنتيه المرتن وفال بماتة رهنتكه 
رقالالمرتس فول فالقول مجاتة يساوى عبدا رهنتى الرمز وفال الفا يساوى بمدا رهنتلث، الراهن 

يليديه هوش الدى وفال وديعة يديلنا ؟وهوى بمائة بمدى رهنتلئ، المد مجاك فال ولو الفاض( 
الذيويدص ملكه عل يتصادقان لأمإ ذك ى العبد ماك فول القول الحالينَكان ز بألف رهنتنيه 

وليسالئاض( يقريه.الكه)قال لا الرهن ى أوحقا به مالكه يه يقر عل.اَكان فضلا هوفى.ديه 
رهنتكهولوفال الفاض( )قال الرهن فمل مجن دعي  ١٠عل دلالة المرتس يدي و المد زكونة 

الراءةملما يدض الق يقر لأنه المرنمن قول القول إل"كان تدفعها لر الرمز وفال إليلثؤ ودفعما بالم، 
يصدقولا االر:رن قول القول uتكان الرتض وقال فاتكته عبدأ رهنتلق قال ولو الفاض( )قال 

يصدقفلا هذا هو الرمز وقال مدا ولبى وأنلفته بألف عبدا رهنتك قال ولو تضمينه عل اراهTن 
لأنرهنا الرهن المر:لمن فيه ادص الدى العبد يكون ولا ادعى الدى العبد المرتس تممن عل الراهن 
درهمألف عليه له أن عل لوتصادقا أبمإ ترى ألا معا ويتحالفان بعينه إياه رهنه بانه يقر لر الحبي ماك 
الفاض()قال قوله القول كان أرهنك i الدار صاحب وقال دارك ما ريش الألف صاحب وفال 



هذاوليس الحق من أكر أو أوأتل مثلا الرهن كان بالدراهم والدراهم الدناذيرِ؛الدناض ومحوزرهن 
ذل،لث،عل تصادئ جاثزإذا فالرهن نهنه يرهث، عبدا رحل من اسمحاررحل وإذا )ثال بح 

ذللثله فليس الرهن من يخرجه ان العبد مالك اراد فان العبد محاللث لورهنه بجون به اوتامت 
الراهنياحد أن الرهن ولمالك الثانمر( )قال كله الخق محمملوعا العبد أومالك الراهن يدخ أن إلا 

أعارهفإن القافي، ريال أوبعده الدين محل ذلك كان مدة بلا له أعاره لأنه ثاء متى له بافتكاكه 
مجالهج يأحده أن له أن أحدما قولان ففيها المنة فبل أفكه وقال ففعل منة إل أرهنه : فقال إياه 

يخدُلئجعبدي لوأعرتك يقول أن هدا قال من حجة ومن منه أحده إليه'ي يعيده حى مجاله ى عليه 
أنهالأحر والقول الماعق منك أحذها ل محنةكان إل درهم ألف ولوأسلفتك الماعق أحده ل سنةكان 

إذنهيثبه ولا لا ما محه فهوكالفامن نمرهما حقا يصرفيه أن له أذن قد لأنه المنة إل أحده له ليس 
أذنتوقال يرهنه إياه أعاره أنه عل ولوتمادقا الئافص، رقال له سلفه ولا إياه عاريته مدة إل برهنه 

والألفبألف أنه ى العبد مجالك قول فالقول يألفن ل أذنت والرمز الراهن وتال بألف رهنه ز لك 
رحلمجن فرهناه رحبي مجن عبدا رحلان ولواستعاره الثافص( )قال للمرمن مجاله ى الراهن عل الثانية 

وإنصاحبه عن صامجنا منها واحد يكن ب الخق من يلزمى مجا هدا فقال بخمن أحدهما أى م بماثة 
عبدارحلن مجن رحل امحتعار وإذا الئافس( )قال مجرهون ونمقه مجفكولث نصفه فان الرهن ز احتمعا 

قولانففيها رهون فلأن ؤحق الحبي مجن فلأن حق فكالث هده فقال بخمن حاء م مماثة فرهنه 
سعةفلث، فقال بتسعن حاء م مماتة ه لتفعبدا لورهن أنه ترى ألا ، *عا إلا يفلئ، لا أنه أحدهما 
معاإلا يفك فلا واحد بمق واحد رهن أنه وذلك مفكوكا نيء محنه يكن لر مرهونا العشر وأترك أعثاره 
ضفدون أحدهما نصف يفك أن حاز نمقه عل منها واحد لكل كان لما اللك، أن الأحر والقول 

والرجلانالأخر دون أحدهما يفك أن حاز فرهلما عبدا احر ومن عبدا رحل مجن استعار لو الاحركا 
)قالالمفرقن المدين مالش حكم والرهن الح ز فاحكامها يتجزأ لا واحد ش ملكها كان وإن 

التجارةش له وللماذون منه له بد لا ما عليه يبيعان عنهكا يرهنا ان وصيه او اليم ولول الثاض( 
كلالملم عند والمشرك المشرك عند الملم يرهن آن باس ولا يرهن أن والمتامجن والمارك وللمكاب 

يشبهسبب الترك يدي نحت الملم يصبر أن نكره فإنا لمن الممن والرقيق المصحف حلا مجا ميء 
مالكهبتصيير يديه تحت صار لمن الذل مجن قليلا إلا بمغ لا الرفيق فان رفا يكن ب وإن والرهن الرق 

بافتكاكهالراهن اخذ قاتل ولوقال وصفنا لما نكرهه ولكنا نمخه لر العبد ولورهن الشاءهم( )قال 
البجفسخت يراصيا لر فان ارنمانه يموزله بما يديه اويمرفى مجتهلوعا حقه المشرك الرمز يوى حى 
تردان رصين إن قلنا المصحف رهن فان المشركن من برهنه بامحى فلا سواهم مجا قاما ٠ذ٠ثا كان 

شيكون أن يموز مما المحم، محوي مجا عل تراصيان أو لك فذلك عليه حقك ويكون الصحف 
عليفدر مجشرك يدي ز يرك أن من أعفلم القران لأن بينكا الح مخنا تراضيا لر وإن يديك 

يافران ونمى ءلاهر إلا الملمن محن ممه ان وّاع عليه اش صل اش رسول نمى وفد يديه من إخراجه 
عنددرعه رهن وسلم عليه الند صل الني أن بته عن جعفر عن وغثدْ إبراه؟م أخرنا( العدو) بلاد ال يه 

شيموز فلا الوقف بعد ثيثا منه رهن فإن ماله المرتد عل ؤيونف القاص( )قال التاودى التحم ايى 
فيجوزماله فيملك الأسلأم إل يرجع أن إلا يموز لا بعضهم قول وش حال عل أصحابا بعنس قول 

انقبل مجاله ز صغ مجا الخرب ببلاد للمشرك يموز جائزكا فالرهن ماله وقف قبل رهنه وإن الرهن 







سخفر عل أبر نيء وما يرس لر الذي من حالا أموأ يدا تال من تول أكز ز والرمز يرمن 
يدكمن لأخرجنه تال ايى فإذا اويرهنه يخدمه اما إياه يعيرْ ان الرهن صاحب بال ان من بذمته 

علباإدين يرجع أيراه أدرى ولا الثافص( )قال وفاء الراهن عند محل ول( الرمز حق فتلف فأعض 
فتهقال U م ولر uل له إذاكان فته انمق أحزت ب قاتل قال فإن الفاض( )قال لا أم اثمق الغريم 
وإذااجزه لم غيره حق يتلف إياه عممه فإذاكان غيره حق لخن إلا عممه خون مالاث م له قيل ؟ عهناء 

مبطلا•ماكننر اش الخة ذهبت كهوففد رهنا وأصبره منه العوض اخذ وكنت حقا لغيره يتلف كن ي؛ 
رهنهوان مفبوصا إلا الرهن محوز ولا إبراء أو الرمق *ن امتفاء مه الذي الخق أدى إذا وكذلك للخق 

الكتابصدر ى وصم، ما والقبض مجفؤخ فالرهن يديه عل يمعه عدل ولا هو قبضه فا رهنا 
هذايخرجه لا أصحابنا يعفن فقال i العدل أو هو إياه احرم أو إياه أعاره م قضه وإن فال ءلتلف 

سيدهله أذن إذا الرهن يؤاجر  ٢١١فهوكالأجنى اجره وإذا أخذه ناء فى إياه أعاره إذا لأنه الرهن من 
تقولوهكذا منفخة الاجارة لأن الرهن ياخذ أن الرهن فلصاحب  ٠٧١٣فإذاكانت ، ^١١٧والإجارة 

رهنهوإذا جاثز ذلك فكل التع بعد رهنه أو وقمن فرهنه يرهنه أن عل نايها فإن الفاض( )قال 
يرهنهأن عل تبايعا فإن ( رقالوعنده الثبع محوزيعد فهوكالفء\ن ارهن ُن إخراجه له فليس 

علتبايعا وإن له تم فلم وثيقة عل بايعه قد لأنه أوإثباته البع فح بالخياري هوحرفالبانع فإذا عبئا 
مقبوضا.إلا بجون لا لأنه مفؤخ فارهن يقضه فلم رهنه 

الرص>اة 

بعضهأوتتلف تتلفه جناية الرهون العبد عل الأجنى جى وإذا • تعال الد ر"حمه الثافم( )؛ال 
فإذاأحضره حضوره الرمز أحب وإن ، فتبا الخصم الراهن العبد فالك أرش لها فكان تنقصه أو 

يديهعل الذي العدل إل أو يديه عل الرهن كان إن الرمز إل الأرش دفع اتيناية بارش له قضى 
يديهش موقوف فهو ثنت وإن عليك حقه مجن قصاصا الرمز إل فلمه احببى إن للراهءل وفل 
يختارانيعقل احدا احسب لا الفاض( )قال الحق محل إل الرهن يديه عل من يدي اوش ، رهنا

غيرموقوفا الوجوه من بوجه له ثيء ولا الدين محل إل به فينضر يقبضه لا يقف ؤشء ماله ُن يكون 
يكونأن عل عليه ثابتاكاكان الحق أصل وكان يديه هوش الذي عل ضإن بلا تلف إن مضمؤن 
منله ذلك فليس ل العبد ملك لأن الأرض أنااخذ الراهن قال فإن الفاض( )قال د_0 من قصاصا 

منعوض لأنه بدنه مقام فهويقوم أرثه من أحذ وما ثمنه مجن فهوينقص انمد أرش من ماكان أن تل 
أخذله يكون لا فكذلك العبد بدن أخن لمالكه يكن لر إذا البدن مقام يقوم البدن من والعوض يدنه 
وإنالأجنى فجنايتهكجناية الرنمن ابن عليه جش وإن الفاض( )قال منه ثيء أرش ولا بدنه أرش 
عقربن محن يلزمه محا بجعل يخيرأن العبد مالك أن إلا الأجنى أيفاكجناية فجنايته الرمق عليه جى 

ولعلهعندنإ الى النسخ ى كذا ، الرهن غلهاحب : وقوله ٠ ارهن وأجر ٠ نسخة في ارم؛ يذاجر • مإه ، ١١
مصححه.-  ٠١وحرره الحق٠ ٠فلصاحب 



عدليدي عل موصوعأ وإزكان يديه عل الرس اذكان يديه ى رمنا أويقره دينه من ثصاصا انمد 
أبللمرمن أيل الر1َز، عبد عليه جى فإن ال؛ُافهم( )قال العدل إل فد؛ع عقاله من لنمه ما أحد 

أواادين س نماصا الفداء يكون أن بالخارين فالراس فداه فان يباع أوأمنمه الخناية نلمع عبدك 
رقالعليه انحى العبد رهناكاكان ممنه كان م العبد بع العبد أمير وان العبد كان رهنا"ي يكون 

ىكالقول نيا فالقول النمس تبلغ لا ■جناية ارمون اراهءن عبد عل االرتس عبد جى وإن الفاض( 
ءّهكاثمكان يح أمله فان يباع يسلمه أو الخناية أرش بممح يفديه أن بن يخثر النفس ى الخناية 

مدرلأنالأحر عل احدما فض عبدان الرص فى وازكان الفاض( )قال لك وصفت 
ا،لااكلأن نفه عل ض الأحرفكأمما عل أحدهما ض فإذا بلْ  JUفى لا الحبي عق فى الخناية 
يستحقلا وارمن ماله إلا الحاني العبد مجن يتحق لا قاليي لغيره رص هوله ما إلا يستحق لا الراص 

فولدتامة الرس كان وإن الشافر( رقال له هورص ومجا رهنه الن هومجلك محا إلا الحاى نمد ار 
جنحاوإن الخاض( )قال الرص ص حارج لأنه محا لوجى للمد، ولدهاكعثد علها فض ولدا 
محقمجرهون اوبعفه اكم١كاله وعبدك عبدك عبدك اتلف فد له مل اللوهون عبده عل للراص عبد 

يكونأن يالخبارض فأنت فعلت فان الخناية أرش :؛لمع عبدك تفدى أن بالخارز فأنت فيه لغيرك 
الخاتىالعبد سلم أوتمقامه يقوم الرص ر البدل لأن ا،لرهون العبد مكان أورهنا الدين من نماصا 

فقدا،لرحون عبده عل الراهن ض فإن الفاض( )قال عليه انحض مكان رهنا تمنه يكون م ٠ باع 
وصمياه ص يفنه أحق الرمن فيكون ؤيبيعه مبده منه بمع لأنه يرهنه حق فيه لغيره عبد عل جى 

فانله نقعس أو الرهن ص له إخراج عليه فجنا؛تلئا عبدك عل حنين، وإنكنن، أنن، فيقال غرمائه 
الرهونالعبد مكان رهنا يكون فسلمه ثئنظ وإن دينلثؤ ص نماصا يلغسنؤ مجا عليه حنايتلئ، فأرش تشنخ 

الحاىيزانحبا أن إلا رهنا فيكون الأرش فيوحد أحل إل إذاكان فاك حالا الدين إذاكان وذلك، فال 
انمد، ٧١٣عدا أحنى ص الخناية كانت، وإن الثافص( )قال نحاصا يكون بأن واالر"س الراص 
يلزمهفليس الحناية ص انملح عليه عرض وإن نماص يلها إزكان الحاني ص له يقتص ان الراص 

أحذهى ممممد وليس القصاص له ثبن، لأنه غيره مكانه يبدل ولا القول يأحد أن وله يصالح أن 
١لشافهم(أوكره)قال أحب الحناية أرش الحاني وعل يقتص أن له ليس الناس بعض وقال القصاص 

هدايقول والدي العبد ؤيسعى العيد أعتق إدا الراهن عتق ي؛دثز هو قوله قياص ص بعيد القول وهدا 
بااشىالقس و-اوى القتل ى بالقصاص حكم عزوحل اش أن ويزعم الحر من للعبد يقتص القول 

وجلعز الند أن قبل ص له ذللئ، يكن لر الدية العمد القتل ى ياحد أن لوأراد القتيل ول أن ويزعم 
أنزعم فإذا اكاقم( )قال عليه فيصهللحا المقتول وول القاتل ذللت، يثاء أن إلا القصاص له أوجب، 

حكافيه أن زءم ما أبملل فقد إياه ننعه للقتل يريد وليه نك^ن القتل ى تعال اش بجكم مه محِإ القتل 
حقابعلل قد فكذللث الرمز حق يبعلل القتل فإن قال فان الفاض( )قال حقه ص البد ومغ 

العبدماس عل حال كل ى المرتن وحق فيه المرتن حق بملل اومات ه نفلوفتل زكدللت، الراص 
عليهوإنما مجالا منه فأحذ ه نفعل القاتل بظل بدأ ففد معا محا أصلح هدا أن إل ذهب، إنما فإزكان 

فيعطيهمنة إل والحق دنانير عشرة ممنه العبد يكون وقد اه أوجب إنه زعم ما اليد ومتع ص ئ عنده 
لهذللث، ؤيقول دينك فتقضى ففلكثيرتا'حذْ هدا العبد لماللت، فيقال دينار أك، فيه لرغبته رجل به 

الأنه وللمرمحن لكلر القصاص أبطل الذي القول هدا قائل فيزعم محتاج العبد ح الغريم 



منإخراجها عل أ*وادم ى الناس يكره ولا معا يا نظرا ذللث كان وإن يعه عل المد ماللد يكره 
)لألالأجل محل حتى حق يعه ى للمرتس دلس للناس حقوق يلزمهم أن إلا يردون لا بما أدبمم 

رينفالعبد فعل فان الحتاية يارش يفديه ان بن يخر قسيم جناية الرس العبد جى فان ال؛اءهم( 
رلألفيه وحب محق ه أملإنما لأته غٍرْ مكانه محعل أن يكلف لر أّالمه فإن ياع أويالمه محاله 

جنايتهأرش عليه انحى إل دفع نح فأسلمه المسلم العبد قيمة من أ،ول الخناية أرش فازكان القا،صإ 
•را؛ رهنا العد ممن س بمي *ا ورد 

رهنارجل ارض وإذا الفاض( >ءال ثال ريح أجرنا همهن« الرانن»؛اب اخلأف ئ وترجم )١( 
الرهنبملل حي٠ةكان ايا فإن مواء والدين وبمته العدل عند عن رهن فهلك صاحب ؛رصا عدل يدكا عل مصعه 

ىيكن ل( لأنه ثال س هديرهن الراهنكا عل الدين بملل لل أيى ابن دكان يأخذ ^١ الدين يطل وثل ب بما 
رصاعدل اومضه منه فقبضه الرس الرجل رس وإذا الفاض( )؛ال غتره يدكا عل *ؤبمؤعا إمماكأن ارتض يدكا 

_؛^1؛1ى وفدكبا ثى» مه يقص عولا والديزكا أهانة رس مواء العدل يدي أوى يدب ى همس هلك ف\ 
سرس حذا أحق ارتض بملل حشفةكان أبا فإن العدل ياي عل ورص دين وعيه راس ءات ؛ن وي 
ىرس وإذاكان قدرأ٠وادم عل يالخمص والرتس الغرهاء بن الرص ينول لل أيى ابن دكان يأخذ ُبم ال"رءاء 

رسوند دين وعله هماس مات وإذا الفاض( )؛ال واحد نه جمبا وممحا ابرماء ص لأ فهواحق ار-ان يدي 
فبفضل فإن مه حقه سوى حى الرس عدا يثمن احق والرس مواء ضرْ اويدى الدين صاحب دي عل رمحا 

رجلدهن دإذا الت ى.ال له يبمى بما الدين أهل حاض الدين ص نقص ؤإن نه ه الغدهاء محلكان 
يأحدوببدا محوز ولا باطل الرص يقول كان حشفة أيا فان ارتس مضها وتد مقص مما اصتحق م دارا الرجل 
يقوللثل ؛5، اين دكان لدينه ياع ماله سوى حى ب أحق انال فصاحب فامدآ وقع فاصد رص ذكل عنه حغش 

العاقص،رفال غيرشرم نصيا رهنه ذلليواغاكان يكون ويف أيوحشفة وقال ، الدارثهورص؛ا"يءا ص بقى ُا 
الدىالدين محمع الداررعنا ص يبمى  ١٠الدارثيءكان ص امتحق م ارمن فضضها دارا رجل رجل رص و؛ذا 

ىوالقبض رعتا يكؤيا أن جاز بيعا يكون أن جاز ما جاز ٌشاع ُعلوم ثقص نصيب ولوايتدأ رهنا ٩ الدار كانت 
عدليدي عل الرص الرجل وصع ؤإذا الرص كتاب ى  ٢٢٤٠وهدا يخلفان لا رص ى المص مثل الى 

الراصمت ولوكان الرص ينع أن للعدل يقول حشفةكان أبا فان الراص مات م الأجل مل عتا يعه عل وملله 
الرّاءبن وصاد رص بملل وقل ينع أن له لس يقول لل أى ابن دكان يأخذ ؤبه رص لأبطل يعه يبلل 

رهناليإهن وصع وإذا الفاض( >؛ال قوله ماس ى خاصة للمرتس ويكون راهن مرض ى بجعه أن دللملطان 
عاتفإذا حيا راص ماكان بيعه له الخنركان حل فإذا وكيل فهوفيه الخق محل عند يعه عل وملله عدل يدكا عل 

الرصمجللي نحول فقد الرص يع ى بأمانته رصي ؤإن المن لأن الوارث برصا أو الكلان بأم إلا الح له كن يا 
الراصله ماكان ارص ص هوا إمما الورثة أن قبل ص يتمخ لا بماله ورص أماته يرضوا ب ^الذين ص لخدء 
لرلوبملك الزكالة غثدرص الدين ص سعه والإكالة رارث للي أن؛مخهك١نكذ له لس راص فإذاكان ، .الكا 
لهأذن جن رص ر حرجت قد يقول حنيفةكان أبا فإن راص بإذن أجرعا م دارا رجل الين وإذا رص يبلل 

حقهص قضاء للمرين واكلة حالها عل لص ص يقول لل اى ابن وكان ياحذ ولأ الخالية بمتزلة وصارت يزجرها ان 
لأنهللراص الكرا، فا/تكان بكرايا وأذن عدل أو االم:ين ودفعها دارا ارجل الرجل رص وإذا الغاض( )لأل 
والكنمكن الكراء أن الدين ر أوقصاصا رها الكرا، نحعل أن معا وإثما رص ص مدا محرج ولا الدار •اللي 
صولوأحذ ؟ للمنرى والخلة الكن كان بعيب ردعا م اصينلها أو مكيا دارا لوياعه أنه ترى ألا ارعون، ليس 
،فزاكان=اليع أصل ص لما والخلة والكراء المر أصل الدارس أحدص U لأن يردئ أن ل يكن ل( الدارثيئا أصل 





فكانعليه به رجعوا اخرون غرما، فجاء نفه عق وجرم محقه ءير«مالس عبموه فتكون صاحباست 
مماالعونحن وأعهتاه كلهم الغرماء دون وصير عليه الله صل اش رصول له جعل الى محلعته مجنحه يد 

كرثائم شيء من الحوض إذجعل محالا صاء ههنا فقضى تفت لر والسلة فات إلا،لل لايكون والعوض 
*دوملعته أموته وكانوا فيه مجعه ودخلوا جاءوا إذا الغرمجاء لأن له يسلم لا ما أءهلاْ بان قضى أن زاد 

اخرونغرمجاء جاء م الملحة فضل يأخل أن عل بمش فجعله العص عن دونبمم مفردة له كانت 
يهمملؤع فاذاكان ; له قيل به وهومملؤع عليه ذلك أدخل لر قاثل قال فان الملعة تللث ى عليه فدخلوا 

محوزلا بيعا له جعلته ان عل زدت مجا عوضا ياخذ لا مجن والتطؤع الملحة عوض تشع فا له جعلت فلم 
الشرىامتئناْ أبر قد طلع أو ممر فيه محلا الرجل من الرجل بلع وإذا الغاض( )؛ال يفعل وغررالأ 
اموةويكون مجاله عن لأنه حائطه يأخذ أن للباثع الشرىكان أفلس م ارئر وأكل اكرى ونضها 
الحائطعل امحن فبر ارئن أصل مجن الشزى فاّنإلكه البح عليه وقع الذي امحر حصة ى الغرمجاء 

ورحارئن أرباع وهوثلاثة محصته الحائط أخذ الرح فازكان البيع أصل اُممرمن قيمة وارءرء؛نظركا 
والمالةمالآ ولوقبضه ماله ى الزي١دةكانc لأن أكله يوم لا قبضه يوم قيمته وإنما الإرو٠والرع بقيمة 
الحاثهلباعه ولوكان قبضه بعد مجلكه ز أصا؛؛بم لأنما اين مجن محصته رح جائحة أصابته م محالها 
ياخدْأن له الأخضركان عن زائد بسر أو قام ممر أو رطب واُءر الثزى أفلس م أخضر قد وارممر 

وأدركبعضه ولوأكل زائدة كبيرة فيأخذها الصغيرة الخارية ييعه زادكا وإن ماله عن لأته والنخل 
الغاض،)قال الغرمجاء مجع إياه باعه يوم ارممر مجن باع مجا محصة وتبعه اطلدرك أخذ بمينه زائدا بعضه 

كلهوذلك فأفلس أرض ثع يخرج أول( خرج فئ أوزرعا خرج قد أونوى صغامحأ وديا لو؛،عه وهكذا 
ال؛ح'موقع يوم اممن مجن نمحمته رجع فات وإذا مجدركا زائدا ؛؛عه مجاوجميع الأرض اخذ مجدرك نإثد 

امزاهالذي بثمنه رجع اوأعتقه يديه ز فات آومجرض صغر محال آوعبئا جارية منه لواصرى يكون 
مجالهعن لأنه كبيرا صحيحا أخذه للباغ كان صغيرا ّقءا اماراه وقد صح أو العبد ولوكثر منه به 

وهبأو العبد المشرى ولوكسى مجعاعا اخذه فمجلمه لوباعه وكذلك الادمجين صنعه من لا مجته فيه والزيادة 
مملكهلا اكري مجال مجن ومجال غيره لأما بالعبد وليس العبد مجال الغرمجاء وأخذ العبد البائع أخذ مجالا له 

فسواءالعبد يد ش أوهلك مجاله اكرى فامتؤلك اكرى امتناه مجال وله بيع المح العبد ولوكان البائع 
لمرلا حاتطا ولوباعه الغرما، به أطءس البيع مجن المال وبقيمة الرثا* لئن فاخدْ بالمد الباثع ويرم 

مللمشرى وامحر سواء فمجأبور غير أو مجابورا اكرى فلس يوم الممر فازكان اكرى فلس م ممر فا فيه 
وكنالنخل فدع مثن وإن الحداد إل فييا ارعر نقر أن عؤر لك فالنخل مثن إن النخل لرب يقال 
حاملوالأمة ولوفلس الولد له يكن ولر الأمة له فالسكانت م فولدت أمجة لوباعه وهكذا الغرمجاء أموة 

قبلأولادا له فولدت أمجة 'الملة ولوكانت الأمجة به مملك كا را؛ ممذكها نح والحمل الأمجة له كانت 
طكٍالخر.روإءاش ولدوا لأب( ٠ بالأولاد يرجح ول( بالأم رجع اكربم( أفلس ؛( الربم( إفلاس 
الأصلمجن مجفوخا كان البيع اصل بان لا نقضه البيع واختيار الحادث الأول؛الإفلاس البيع نقضت 

والبقعةَي؛الداركاكانت البائع رددت والغريم أفلس م فغرمت بقعة أو فثنيت دارا اللمعة ولوكانت 

الأمجة،به بمك مما مملكه  ٠٠الصواب وض ، بأيدينا الى المخ ذ هكذا الأمجة، به مملك مملكهاكا : ثوله )١( 
مصححه.كتبه هوواصح. كا 



الأرضمنميزس ثيء ص وإمما الح صفقة ز تكن ب لأب الزيادة له أجعل ول( ، باعهاحن كانت 
منكان ما له أويكون له ذللث ويكون والغراس المارة بة يعش أن بن حرنه ك( الئزى مجال مجن 

أنوالغريم الغرعاء يشاء أن إلا بيبم مواء للغرُاء تباع الحادثة المارة ؤتكؤن محا مارة لا الأرض 
السلمجةولوكانت لهم ذللث فيكون القلع الأرض نقص مجا الأرض لرب وبممغإ والغراس البناء يقلعوا 

لهي،ضهكان البائع ووجد بعضه المشترى فامململث اومحلعام اوثياب اوغم اوإبل عبيد مثل مجتفرتا ميثا 
الصفى الرعاء مجن مما غر وكان الملف قبض نمنا إزكان ارس من نحصته وجد الذي البعض 
مجالهعن لأنه الكل وّلم علبه اش صل اش رمول له جل وإذا قال أكرأوأفل إزكان ويكدا ١^ 

مجننقص البعض مجاك إذا أنه إلا البعض ملك الكل ملك ومن الكل من وموأنل ماله عن فالبعض 
أنالأرض رب فأبى الغريم فلس f فغرمها أرصا رجل من رجل ولوباع اللك بمعه لا واليقص *؛كه 
لربيكن لر رrا إل الأرض ويسلموا الغراس يقلعوا آن الغريم وآبى الغراس بممة الأرض يابذ 

فيهايبقوه ان والغرما* الغريم أراد إن الحداد إل ما ارم ويبقى أرصه يأحد أن ماء الأرض؛الخياران 
وكيلكفعل له مماكان الغرمجاء محم ويقرب يدعها ان اراد وإن منعه للغريم وليس له فدلك الحداد إل 

رباو الأرض رب اراد فإن الخل يثمر م يبيعه الحائط مثل فالسكان ب فزرعها بيماء ارصا لوباعه 
محاوجه باى ذلك قبل النخل عهلبت م الحداد إل وارممار الحمال إل الزؤح فنز ويبقى يقبلها أن الخل 
الذير-ّاا مجءن ذلك فض،ان وا١عللها الأرض فخرق ميل اوجاء الماء اوبامجرمن الادمجين بفعل عطت 

فإنوهب -؛ب أن أراد وإن اع يبع أن أراد إن لها هالكا صار تثلمها عندها لأنه المفلس مجن لا قبلها 
أحذْله جعلت الذي مملكه ب هذا لأن فيه مجلكه حميم له لا ثيظ المرء مملك أن بموز أين ومن قتل 

محدثأن وبن بينه ومحول الفلس بثمر أصر ُا وكل وابريد الخل جار وبن بسه همدل لأنه تاما ملكا 
مجن٠ وملم عليه اش صل البى قول دلالة له قيل V الفلس ذلك؛زئ يضر مما اونيثا بترا لأرض ار 
مملكأن وملم عليه اش صل اُنه يمول فاجاز البتاع'٠ يشترطه أن إلا للبانه فثمرها أبرت قد محلا باع 

الغرط،فقال للمفلس الأرض الأرض رب ولوملم قال الحداد امحرإل البا؛ع وِئك الخل الباع 
أمميذلك لأن محمد أن إل أدعه وأنا أفعل لسنا المقلي وفال كنه وأعهلنا ٠ بقلا وبعه الزع أحمد 

القىإل بماج ولوكان لهم يباع ان ى الغرماء قول القول المرنةكان ولا الماء إل محتاج لا النبع ول 
وزادعليه الأنفاق يل س إل واملممها ذلك نفقة فاخرج علته للغريم؛الإنفاق رجل فتْلوع والعلاج 

رمجرلله جعل وإذا بيعه للغرماء وكان الحمال إل النبع إبقاء للغريم يكن ب مر إن ذلك أن ظن حتى 
ملكالكل مجلك ومن الكل س وهوأقل ماله عن فالبعض مجاله عن لأنه المحل وملم عليه افه صل الله 

عبداالسلعة ولوكاث قال الملك ممنعه لا والقص ملكه من نقص البعض مجلك إذا أنه إلا البعض 
للغريماإذىكان الصف ِء وياللغريم به مريج العبد نصف له الغريمكان أفلس م كنه نمن فاخذ 

شيئايرد انه ولوزعمت اخذه مستوفلما لأنه ثيثا احد مما يرد ولا ذكرت الذي المثال عل دونه لغرمجاثه 
واقياصالسنة خلاف فهذا هذا قال ومجء■ سلعته ويأخد يرده أن اذنكله أخد لو له جعلت أخذ مما 

مارإى كان عشرة ي ر وتى عشرة نقض مترين قاعها ثوض أو عيين ولوكانا علتإ 
'ممءنا ذصمسا فاقتضى نخالها المالة ولوكاJت١ دينه ش يباع للرماء والنصف له نصفها يكون بالنصف 

أنهقبر ماناإغرُا،م>ن به أحق سواءكان وقيميا الحبين أوأحد الأوبن أحد وبقى الح نصف وهلك 
أخدم أخدهما قاممن لوكانا كان فكا . هوبدل إمما الممن محن قبض والذي ٠ معدم عند ماله عن 
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يكنلر ئإ انجن بمد إلا مملك لا لأ)ه أن؛،تلفوا للغرياء نحعل ول؛ عليه الشهود أحلفنا إذا حقه أطلنا 
امحنهن المفلس فامغ ايلن ورد محلف أن فآبى عليه لوادعى وكدك محلف أن عله يكن ل؛ •الكا 
ولوامحن بعد إلا يمك ولا ملك ما إلا مالكن لموا لأنم بملفوا أن حال ى للغرعاء وليس حقه بملل 
مالهى الغرماء أمحوة له والن؛لك عليه انحى لأ'كان ما أواململك عمدا جناية التفليس هوبعد حى 

معهملحل الفم قبل الخناية فازكانت طرنا اقتسموه فإذا يقتموه لر ما يع لآ او يع ، لم الموقوف 
ملكواقد لأنم مجمهم يدحل م المم بعد الحناية وإنَكازت ماله يقم قبل لزمحه حقه لأن اقتسموا ما 
وامرعلبه حجر القاصى ولوان مواء عليه دين والامملأك والخناية الفلس ملك عن وحرج لهم قم ما 

ِوفىحن الخناية ى الخاز بثع القاصي وأمر يفديه أن له يكن ب جناية له عبد فض ليباع ماله بوقف 
ولرنيء ثمنه من يفضل لر وإن غرماءه يعطه حى ماله ى رده قفل فضل فان أرشها عليه امحى 

عبدولركان ميده ذمة دون العبد رقبة ى لأماّكانت جنايته بملك جنايته الخناية صاحب يستوف 
إنيقتص أن فله عبدا عليه الخانى وكان علمه الحق لمت فإذا له الخصم ميده ءليهك١ن محنيا المفلس 
وأحدالقصاص ترك الغرماء أراد فان الحاني العبد رقثة من الأرش ياحد وأن قصاص في؛ا الحناية كانت 

إممافيه قصاص لا مما الخناية وإنَكات لهم اختياره بحد إلا المال مملك لا لأنه لهم ذك فلمس المال 
وهرهبته له فليس حال بكل له وجب مجاله محن مجال لأنه عفوالأرش العبد ليد يكن لم الأرش فيه 

ممااوثيتا اوالسن الزيت او الحنطة الرحل من الرجل باع وإذا دينه عن به يقضى ماله ى مردود 
لأنهبعينه ءتاءه ياحد ان له ءرممهَكان فلس م جنه من منه بارئا اوحلهله ممثله فخلهله اويوزن "كال 

ياحذلا لأنه ثاء إن دونه ما حلهله إزكان وكدك وزنه أو ماله بكيل الغرماء ويقاممرقاثمَؤاّكان 
إلمحل لا لأنا له مبيل لا أن أحدهما قولان ففيها هوحيرمجنه مما حلمله فإنَكان نقصا ياحد إمما فضلا 

وبهاعلم والد القولن اصح هذا وكان الزيادة نع١أليه ان كا وليس غرممه ممال زانيا إلا إليه ماله لفح 
فيهبعثنه متاعه يلمى والمريق يصغ الثوب يلت المريق ولا يصح الثوب ، هدا يثبه ولا قال . قول 

غيرهمال عن من معروفة غتر إلا ماله عن توجد لا حى انقلب احتلط إذا وهدا فيه محتلهلة زيادة 
يخثرمحا متميزين يه ايخلوط العسل وقيمة عله قيمة إل ينظر أن الثاني والقول . وهكداَكلنائب 

مماغر ويكون ييع أو علمه فضلك؛ل ويرك الباثع عل مجن عله قيمة يقدر شريكا يكون بان الباغ 
يكونأن احتار زان دنانير أربعة يرى صاعا شريكهّكان وعل ديناؤين يسوى صاعا عاله'كان كان 

ليسقال هدا قال ومن صاع لفضل تاركا وكان له كان شريكه وعل عمله من صاع بثلش شريكا 
عنديأثبره،ا هدا قولان فتها فهلخباكان حغلة ولو؛اعه له مكيلةكاث محن وضيمة هدا إمما يبع هذا 
جانكماله عل زامم لأنه الطحن قيمة الغرماء ؤيعهلى الدقيق ياحد أن له وهوأن أقول وبه أع^ والد 

لووهكذا الثوب قيمة ق الصبغ زاد مما شنكاء يكونون صبغه وللغرهاء ثوبه له فصث،نهكان ٌوبا لو؛اعه 
أنله كان فقصره إياه لوياعه وهكذا الخياؤلة زادت ما وللغرماء ربه ياحذ أن له كان فخاطه ويا باعه 

ىياحذ لا الغاصب أن تزع»أ قانت قائل فال فإن لمه القصارة زادت بعدما ؤللغرماء ثوبه يأخذ 
لهومحل مملك ما عمل إغا الفلس أن قبل من للغاصب محالف الفلس قفا أثر لأنها شيثآ القصارة 

فيبنيهاالبقعة يشترى المفلس أن رى ألا فيه العمل له محل ولا ممللث، لا ما عمل والغاصب فيه العمل 
العبدؤيثترى الغاصب بع ويرد بيعة يرد فلا فيعه الثى* ويشرى الناصب بناء وبهيم بناؤه تهدم ولا 

وقدالرجل فافلس محالها المسألة ولوكاث الثاض( )قال الغاصب عتق محيز ولا عتقه فنجيز فيعتقه 
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فانأحدء ثوبه يأخذ أن الثوب صاحب فاختار بأجرة صاغ صبغه أو خياط خاطه أو فصار الثوب نمر 
الثوبز به شريكا وكان الدرهم أخد درهما فيه إجارته ولكسن، دراهم خمسة فيه القصار عمل زاد 

حثركاء الغر٠اء الدراهم الأربعة وكانت الغرماء من به احق الثوب صاحب وكان الثوب لصاحب 
ثريكآكان دراهم خمسة واجارته درهما الثوب ى زاد عمله كان وان الثوب وصاحب للقمار 

الثوبز تزيد ولوكات دراهم باربعة المقلص ثال ز الغرماء ثع وصرب بالدرهم الثوب لصاحب 
يكونونأربعة والمغرمأ* V الثوب ى شريكا به يكون درهما القصار أءطينا درهم والإجارة دراهم خمسة 

ئماأحق جعلته مما فا الثوب ى الغرمجاء من ؛اجارنه أحق جعلته ةائلكبم1 فال فان شنكاء الثوب ز ِ؛ا 
الثوبى هدا عمل زاد ما ياخذوا أن للغرماء يكن ب الثوب صاحب فنعيا الثوب ز زانية اذاكانت 

وإذاكاثإليهكلها تدفعها إجارته؛ من ازيد اذاكانت بائ فا : قالوا فإن ، مالهعض لأنه دونه 
هكذافاجعلها يقع يع بعض لت إبا فلنا V الب؛وع ش نجعلها عالهاكا تقتصربه لر إجارته من أنقم 

بمااحق جعلته قاعة الإجارة نلك وجدت فل،ا التاجر الغريم لزمت الإجارات من إجارة كان مما وإ 
والغرماءدرهما ملما أعهليته بدرهم عثرة يسوى رهن له لوكان أنه ترى ألا له كالرص إجارته *و لأن١ا 
فالفان يتعة الغرماء خاص وجعلته درهما مما اعهليته دراهم بعشرة درهما يسوى رهن ولوكاذ تعة 

الرجليخبطه الثوب ز أنت تزعم تلتكدك ؟ بالح منه نالرهن أول الوصع هذا ش يكون باله فا 
فيهما يعطيه حى الرهن ى ه محبأن له يكون آجرْكا يعطيه حتى صاحبه عن ه محبآن له يغسله آو 

هحبله أجعل لا تلت أنت'ا تمل فا قاتل تال فان العمل يوفيه حتى اليه لمه يفلا ةا"ءا عملا فيه له لأن 
صاحبأقلى فان أقلى إذا حقه مجز،ا واحد فاعزكل الثوب ببيع وامر أخذه الثوب لصاحب ولا 

مااخذ الثوب ى عمله زاد اكرمما إجارته فازكانت الثوب ى عمله زاد مما احق الخياط كان الثوب 
يقلصإ وإن الغرماء به محاص الغريم عل دينا الإجارة بقية وكانت ماله عن لأنه الثوب ش عمله زاد 
يقضىحى ُلمءا مكانه أخذ الخياط يد ش الثوب بكينونة الثوب صاحب يرصر فلم محوب له عمل وفد 

إجارتهز غريم أنه الثا؛ى والقول أفول وبه ممنه من إجارته فيعطى الثوب عله ساع او وصفت مما ببلها 
يتوجهوهذا الثوب ز هوأثر إمما الثوب ى زاني مجاله ص ولاقى، لمس؛٣ن الثوب ز عمل ُا لأن 
إمجاعليه استأجره مما ليست معلومة باجارة شجر أو زؤع أو حانوت ر أجرأ الرجل امجنتأجر وإذا قال 

أوعبدا له يعلم رجلا استأجر أو بزا فيه يبثم حانوتا استاجر أو ورق أو بذهب وإها مضمون طعام بمكيلة 
ءولأ*ُن لواحد لمى أنه مل هن الغرماء أمجوة غالأجثر أقلص م بحبرأ له يروض أو غنمأ له يرعى 

الصباغمجال من وهو الثوب ى والخمارة الصغ كزيادة فيه زاني بمذا محتلهل ماله محن ثى، الأجراء 
قيءوغر عليه استوجر مجا غم هذا من قيء وكل وعمله الخياط مجال من الثوب ش الخياطة وزيادة 

مقصوروغم محيهل غم وقيمته مصبوغا وقيمته مصبؤغ غر الثوب قيمة ان ترى ألا عليه استوجر فإ قائم 
الماشيةز ولا الحانوت ز التن الثياب ق ولمى فيه العاما زيادة حصة معروفة ومنصورا محيط وقيمته 

هووإنما أوماله صنعته ذلك فيعْلى غره صنعة مءن تاتم شيء يعلمه الدى العبد ش ولا ترعى الض 
صنعتهوكانت المستأجر مجال ص والأرض والماء الزبخ الزرعك١ن لوتول أنه ترى لا أو الغرمحا، مءن غريم 

ومنوجل عز النه قدر من شيء بعد فيه والزيادة فته زاني بني، لبت الأرض ز إلخاء ض إنما مه 
يديهز لوهلك والثوب إجارته له لوهالدكاث الزرع ان ترى اولأ للأجر فحا صنعة لا التاجر ال 

مجنواشرى أرصا رجل مجن رجل ولوتكارى V امجتأجره مجن إل عمله يلم ب لأنه إجارته له يكن لم 
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ابلشل ل يكن ب إذا هذا يفعل امما الكراء يمح ولر علتإ ينفق أحدا يأمر ولر الغاب عل يقضى 
وامْماله إليه ودفع يعه يرد ب ل انب حاء م الإبل موتما له ومالا إبله من ضلا عليه باع وإذا فال 

يعى أمره وعين ثقة رجلا يوكل يأل ؛أخنْ أن مال من تكارى ،لن والاحتياط فال إبله عل بالنفقة 
ذلكله لازما به وعلفها إله عل أدان ما مصيفا وبجعله مجاله من إبله فيعلف ومتاعه إبله مجن رأى مجا 

مباعيابجا إبلا الجال من م تكارى وإذا فال ا'إنكيل بذلك قام غاز زن ؤكالخه ينخ لا ونفه 
أعيابجابغير وإزكاث الخمولة يستوفوا حتى تباع ولا ؛اعيانما إبله يركب أن ممم واحد فلكل أفلس 
يبض عل مضهم يدخل الحمولةكا صافت إذا بعض عل بعضهم دخل إنسان؛حيرّا إناكل ودفع 
بقدرإبله من ياحدوا حى لهم حمولة لا الذين غرماوْ عبيم ودخل الحمولة ر يتاووا حى مجاله سائر 

فهولهاأفلس م نقيقه ؛ أو فقبضته بعينه عبدا امجراة اصدق ومجن حمولمم بقيمة الحمولة وأهل مجالهم 
أولرحل وهبه فان له انه أوافر إياه غصبه انه لوأفر وكذلك محرمة صدقة به تصدق أو ؛اعه لو وكذلك 

لهللموموب ولا إليه دفعه له فلسءي فلس حى له االوهوب يقبضه فلم محرمة غير صدقة به أوتصدق نحله 
والصدفةالهبة من يالقبغس إلا يم لا هذا مجلك لأن مردودا مجالهكان القاصى وقف بعد قبضه فان قبضه 

واحدلكل ما الغرماء مجن واحد كل وعرف كله الغريم عرفه قد لقوم بمال الغريم أفلك وإذا والنحل 
مماأوأبرءوه عليه بمالهم ماله مءن إليم دفع ما ابتاعوا أوكرفازكانوا قل له مجاكان غرمجاثه إل فدغ ؛ ٠^٦٠
مجممواحد ولكل اوكمحأ قليلاكان بلغ ءا حقوقهم من ذلك بلغ بركاء فهو محنه نثضوْ حن عله لهم 
إاٍرمدفعه وإزكان سهم الاثة ولصاحب سهان اااتتن فلهاحب الغريم عل بقدرمجاله ا،لال ذلك مجن 
بُيع كن ُ-ب فإن رما ولا لهم بع لا ذله،فهذا عن يلّه ٌالأ عيه وبقى يميوْ ول( ول( 

انمالأ ثمحاله'عاله ل وال النم دفعه يعد افامس إنما لوكان فيه معهم لحلوا احرون غرماء 
غرماثهمن حدث من ولحل اليم فيه اصترأف يفت لر فإن له الاستيفاء عل إياه مولهم له صامتون 

مجنحدث ومجن يقبضونه ثه بح محا جمح له ثكون ن بتن بالختار فالفلس بع كان وإن فيه مُهم 
يعينهمما فا كان ومجا دينه مجن به يقاصهم فات كان إن االال فيمه يفمبم او فيه علهم داحل عرعاثه 
بيعوإذا زكيله يع وكل مجن عل يجوز الثعكا عليه فيجوز ييعه وكلهم يكون أن إلا فيه مجردود فالح 

وأهلالأحر الدين أهل عليه فقام دينا واصتحدث محالا بعد أفاد م ينة عليه أقاموا لغرمجاء الفلس مال 
محجرنل ادانه دين وكل  ١٩٠^؛قديمهم مواء مجال مجن أفاد فبما 'فكلهم حقوقهم يفايا الأول ال-؛ن 

مالهباع م القاصى عليه لوحجر وهكذا عليه ماله بقدر ُمم واحد فيهكل يضرب لزمجه القاصي عليه 
بمحجوروليس ماله ش مواء غرمائه مجن والاخرون الأولون ديناكان وادان مجالا أفاد م غرمجاءْ وقضى 

فهومجضى فإذا مجاله لبيع وقت ى حجر إعا لفه عليه بمجر لر لأنه المال وبح الأول الحجر بمد عليه 
ألحداالأول تفلثسه قبل داينوه غيبا >ما،كا;وا له وحضر بمالها المسألة ولوكات قال الحجر ض عل 

لكلمجا بقدر مجاله اقتسموا الذن الغرماء عل الأول مجاله ز الأول تقليه قبل داينوه الذين الغرماء 
المالى معا الاءرين والغرماء عنيم هولا، الدخل والاخرين الذيزكاوا هؤلاء ادخلنا م عليه واحد 

الرحلالرحل باع وإذا مواء علبه لهؤلاء وئ لأولثك بقى U بقدر الثانية فيه ناه قلالذي التحدث 
كلهفذلك الثلاث قتل أوهما اكِى أو الثاتع فقلص ثلاثا بالخيار أيا عل المثزى وقبضها اسن 

الأحادث ييع ليي لأنه البيم إجازة انلها زعمت وإمما ردْ ثاء لاحا وردم الثيم إجازة ولما سراء 
واحدولا برئا وب يختارا لر ولو حاز الثلاث ممضى حتى إجازة ولا برئ الثيم ز ؛تكمحا لملو أحا ترى 



٠ملسكنعند ماله عن وجد ومن ت ثال خيار بلا لازماكاليح البيع كان الثلاث ممضى حتى ممما 
بثاءآن إلا ممالكه لا لأنه منالس غير آو أخذه الغرمجاء أوأراد فركه مقلما ومحواءكان ٠ ثاء إن به آحق 

أخذ0'يللغرماء وكان له يكن لر فرده ثيثا ورث لو فانه المراث إلا يشاء لا ما مللث عل أجره فلا 
لأنأوكرهوا الغرماء ذلك أحب الخيار أيام و ورده البع إجازة مما واحد ولكل مجاله ماتر ياخدون 

اخذهفاراد وفلس فحلت، يصفة اوغيره حلحام ش رجل ولواصمح، ; خيارفال ضا عن عل وقع البيع 
عليهمحلمح محا خرا ولوأعطى فال يشر i محا ياخذ لأنه الغرماء ذللئ، يرض لر إذا له يكن لر الصفة دون 

وليسهبة المقل لأن الغرماء ذلك أراد وإن أخده عليه يكن لر عليه محاق مجا غيرِجسءط من فازكان 
إذااخذه لنمه عليه ّلذإ ما جنس مجن وإزكان بعينه عليه ما الغريم من ياحدوا ان ولهم يمب ان عليه 

محالمةالزيادة تكون لا مما وغرهم العبيد نر وذلك الزيادة ى عليه صرر لا لأنه وإزكره الغرماء رصي 
النقص.له ؛صلح الزيادة.W تملح لا خلافا الزيادة غر 

الهلسمال س ياع U كيف باب 

يبحأمينا بجعل أن عل يالع أمر إذا للحاكم ينبغي تعال الد رحمه الغاض( )؛ال 
تركفان الغرماء مجن حضر مجن بدلك ؤيأمر شاء إن بجفوره أوالتوكيل البيع بمضور االفلس ويأمر عليه 

فبلمرهون أحدُما ضربان الدين ذى مال من يباع ومجا الأمن باع أوبعمهم له وا،لثيع عليه الح ذللث 
فدإذاكان يبيعه محاعة ازمن إل ممنه دفع ماله من ازهون باع فإذا مرهون غم والأخر عله ينام أن 

ليسمما باع مجا وجمع وقفه ثيء رهنه عن فضل فان حفه ثبوت عل وحلف الخاكم عند رهنه أثبت 
ماإليه دفع حقه مبلغ عن فعجز رهنه الرجل 1ع وإذا نال عبيم فيفرق و>ماؤْ ماله بجشع حى يرهن 
يقبضهرهناٍفام غرممه رهن الدين ذو ولوكان الغرط، امحوة حقه من بقى ما زكان رهنه ممن من نقص 

موقبضه رهنا لورهنه وكذللث، امحوة فيه الغرهاء وكان ممسوخا الرهن الغرماءكان علبه قام حى الرمن 
ولورهنهالغرماء أمحوة فيه وكان رهنا يك>ن ب الوجوم ثن يوجه فامدا رهنا رهنه أو الحق صاحب فخه 
حقهجمح الأول فأعطى بعده اخر رهنه م فقبضه رجلا ولورهنه الواحد كالرجل كانا معا رجلن 
شجاالأخر ثرم، أن له بجون لا لأنه الغرماء لسائر ما إلا ذ|ا للأخر يكن ب بمة الرمز م، هن وشت 

فالرهنالراهن الرحل وأفلس الرتن قبضه محر رهنا رجل ولورهن قال نه لأمر جائز غم فصار رهنه قل 
فيهاحدهم من به احق غرمائه احدٍمجن لس المفلس مال من فهومال بوجه ضوخ رهن، لكل بهمخ 

ويموز، ولا؛"رف شغم، لا لأنه مما نا الزع ولا النخل رءوس ى امحر رهن يموز ولا قال ، اموة  ١٠٠
.فيقبص وبمصد يمد ما بعد 

صاحبمال س ياع كا محع ف،ا جاء محا باب 

وبمضربمفره حش الغريم مال يبيع من يأمر أن للحاكم يبض ولا ت الد رحمه الفاض( )لأل 
عليكمأفرقه حى لكم غريمكم عل بعت  ١٠ممن أضع يمن ارتقوا فيقول فيسألهم غرماثه حضرمن مجن 

٢١٢



لأنيقبله لر ثقة غير عل اجتمعوا وان يعده لر ثقة عل اجتمعوا ء1ن معكم حق له إزكان غربم وض 
نهولوكان له ثؤنركأن منه ولوضل عنه يقضى حتى الغريم مال ذلك لأن ثقة إلا يول لا ان عليه 

تفر؛واوان يديه عل الوصؤع :٢^١ يرض لر من كمض نمرهم دين عليه يطرأ ولعله عليه كان مص 
ءلاJواوان جعلا ذلك عل يعللب أحد ممم يكن ولر ملوا أكرإذا وكدك أنال صمها متن إل فدعوا 
معهمكان إن ولغاب لم خيرهم حار أن عليه وكان الخعل فى أفل ليكون واحد إل جعله جعلا 

يكونأن ويطلب الدين عله لليي ذك ويقول ثئم محن وكلوا أو فاحصوا أحضروه : للغرماء ويقول 
يكونأن إل السبيل وهومحي أمانة محعله ب فعل فان حالا سلفا يسلفه ان ضامنا المال يديه عل الموضؤع 
إليدعوا لر وإن ضمنه الذي إل دفعه يضمنه لا مجنه أوثق ووجد يضمنه مليا ثقة وجد وإن مضمونا 

لريكن لر فان المال يت من يرزق أن هذا ول فيمن إل وأحب فال احتارلهم ثقة غني إل أودعوا أجد 
وهكذاعنه أفل مبل ثقة وهومحي ثيتا يعهله فالم لهم اجه، يتفقرا لر فإن هم يئارطوه حى نيئا له محعل 
عوضعإل آونقاله طعاما منه كال إن احد وز يزيد، بمن علميه يباع مجا عل يمح ممن لهم يقول 

بوإن غرهم عبم بدحل ب ذك يكفى ممن هم آو المال رب جاء إن الح صلاح ب ءا وكل بموق 
همفسواء ياعيانمم آوغرعا، يعينه لغريم المفلس مال بع وإذا بجد ُا بافل يكفيه من عليه استاجر ياتوا 
انبعد إلا اشراه مجن إل شيئا مجاله مجن يدفع ان ينبض ولا المال يقم ان قبل عليه حقا معهم ثت ومجن 

مجالفن فهلك ياش المثري يازى حى ايائم يدي أو عدل يدي عل وقف وإن الءن يجنه يقبض 
امتياكهأو هرب م الباتم ؛*ُام ول؛ مكانه المثري قبضه فان يقبضه حى المثري يضمنه لا المفلس 
اويعضهاشرى ما ممن العدل قبض إن وكذك الدين اهل مال مجن لا الفلس مجال مجن فذك فافلس 

باعف؟ا واليهدة يقبضوه حتى الغرماء مجال محن يكون لا الفلس مال فن هلك حتى الغرما، إل يدفعه فلم 
محاكعليه العهدة تكون بان الاس وأحق وعليه له بوبع لنمه حق ش ملكه له بح لأنه الفلس عل 

مجنللغريم بع وإن ُنؤ،ا واحد عل ولا علتيإ عهدْ ولا نيئا أمجينه ولا القاضى يضمن ولا الع المال 
•الفلس مال ى به رجع استحق م ثيء الفلس مال 

الفلسمحال ش ١^٠ ى جاء باب،1 

أوتقليه أوى اومله مجونه بعد دين ى مجاله من مال عليه بع مجن •' النه رحمه الئاءاتي( )قال 
ىمال ى وانمهدة لخى باع لمن إلأَكهى للميت باع لن نراه لا  ٠١٠مجواء هوفكله باعه 
فبيعتدارا وترك درهم الق وعلته افلس او رجل يات ولو عندي ذللئ، ر اخلأف لا ا"نيإ ٌال 

الذيالغريم عل عهده فلا الدار واستحقت، يده من فهلكت الألف القاصي امن قيحض درهم بألف 
علرد م يح محال الفلس او للمت وحر فان الفلس او عليه اليم الثت عل والعهدة له ثاعها 

لهيوجد لر وإن حقوقهم الغرماء واعطى له يسلم ب بح منه ماحودة لأنآا القه الألف العهر الشرى 
تدت الدار للمشمى ويقال استحقها الدى ال الدار وترح ابه ولا القاصى عل صان فلا ثيء 

أوالفمان ممعى إمحا العهدة عل عاند وهو H تراه ءر صمير يتذكير بالأصول كدا الخ باع لن نراه لا ت فوله ( ١ ) 
٠مصححه كته قتال. هكهي بدلثل زاها فحقه وإلا بالدكو; التاوثل 

٢١٣









متونرجزي به أثر U يديه من يخرجون وكدللئ، ءرم1ثه ح بثيء له أثر من تدخلوا أن انغى 
ميتغيز لأته ُتأحرة ديونم الدين ويوخر دينه حل لمن ياع أن محتمل وقد ممون م يقر ذلك؛المريض 

أجلهفهوإل الناس عل دين من للميت وماكان ; ثال أعلم. تعال واش مملك لا والميت مملك قد فانه 
.ضلسه ولا ممونه مجاله محل لا 

الملسحس ش حاء ها باب 

أهلقام م ئى، يديهو؛ذلهرمه j يرى مال للرجل واذاكان : تعال اش رحمه القاض( )قال 
محصولآ حقوقهم اعطوا حقوقهم يبلغ ظاهر له أووجد مالأ أخرج فان حقوقهم فاثبتوا علبه الدين 

ذكرفان ثيء من عليه قدر ما مجاله ى وبيم حص حقوقهم يبلغ ما له يوجد ولر مال له يفلهر إ وإن 
قبلبه خا؛رين عدولا كانوا إذا له ثيء لا وأن الحاجان عل المة منه وأقبل عبيا دعي؛البينة حاجة 

محيولا ممللثا ما باش ذاككله مع واحلفه الحبي ى أقامها مدة ويعد أحبه ويوم أحبه ولا الحبس 
الم حليته إذا لزومه محرز ءرمجاءْ وأمجنم أحليه م الوجوه من يوجه ولا عرض ولا نقد ى قضاء لغرماثه 
فانسألته مال يديه ش ريء قد ان ببينة جاءوا فان مالأ أفاد قد أن ببينة يأتوا حتى حبس إل لهم أعيده 

وأحلفتهمنه ذلك قبلت فضل فيه ل يكن ب أو ينقص فلم فيه عملت أو فيه أعمل ب مضاربة مال قال 
أحلفهولا فيها أحلفته وأحلفتهّي مجرة أول -؛ا جاء يازى؛بثنةّي حتى أيضا ته حبجحد وإن ثاءوا إن 
أكرلحبه غاية ولا محاجته فيخروتى به الخرة أهل عنه وأسال ببينة ياي حتى الحبتن من احدة وش 
قالعنه المسألة يغفل أن ينبغى ولا ه حبله يكن ب وصفت ما الحاكم عند استقر فى عنه الكشف مجن 

ومحاصون ذلك أوغير أومضاربة أوتعد أووديعة جناية من محواء الوجوه مجن وجه مجن لزمه مجا لجمع 
بإذا علته دين ى الحر يوخد ولا غثرْ فيه يئركه ولا منه فياحده بعثنه مجال ُنام لرجل يكن ب ما ماله 

إلفنفلرة ذوعسرة كان وإن را يقول وجل عر اش لأن له شيء لا ان عرف إذا محبر ولا ثيء له يوجد 
لهمحدث أن إلا بمن ولا حبس له محدث إ حفراحر م وأحلف وفلس الغريم حبس وإذا  ٠٠رة محي

مجاأفاد فإ له جاز لا مجا أفاد م وحل وفلس وأحلف حبس وإذا والأول للثا؛ى فيحبس الحبي بحد ير 
لأنهوقفا يكن لٍ الأول الوقف لأن احر وقفا السلهلان له محدث حش وغره وهبة وبيم عتق من صنم 

وعلبهالرجل فلس وإذا عليه وقف فلا اخر أفاد فا ءرُائه بAن مه ويقمجاله محنعه وقف وإمما رشيد غثر 
محاصرسواء فكله بوجه لزمجه مما ذلك وغر امرأة ومهر وجناية وملف بتم محن وبمأن موصوفة عروض 

فداكحقوقهم استوفوا فان شرطهم من عرض به لهم اشترى أصام محا يفلس يوم بقبما العروض أهل 
محالهم يقوم ان العروض فلاهل اخرا مال له حدث م اكر او اقا او انصافها استوفوا او يتوفوا لر وان 
مجالاله وجدوا إذا عروضهم اخدوا أن لهم لأن لهم فتشرى الثانية التفلبة عند عروضهم ر بقى 

.وجدوه اذا كلها محدوا ب إذا وبعضها 

الفلسش الخلاف ز حاء ْا باب 

التفوّيز الماس صض حالفنا نم فقال ؟ اكفلثسءب ى أحد حالفك هل ; عبداض لأبى قلت 



عةه والسلخت أفلس ؛ الشرى ونمها أجل أوإل سهد الرجل من السلة باع إذا الرجل أن *زعم 
احموما عبداش لأبى فنك صواء غرمائه من وغيره فيها الباثع يكون الشرى مال من مال فهي يمما 

ملكاالشرى ملكها أمحا القرى إل وينعها أمحة الرجل بلع إذا أرأيت مجنم فاتل ل تال نقال ؟ به 
م-ما اوتصدق اعتقها او اوباعها له فولدت لووحلما افرايت تال بل نالت ؟ وطرها له بمل صحيحا 

فكيهن،تال م قلت . صحيحا ملكا مجالكها لأنه فقال لا قالت ؟ رقيقا ونجعلها ثيأ هدا محن أتري أقلص 
ومحاقال له ينقضه أن إلا عالمه لممالم ولا لك ولا ل ينبغي لا مما نقضته فقالت ؟ الصحح تنقص 
إلتصير إذا قلت الخير؟ لك أثبت ا إن أفرأيت قال وصالم عبه الد صل اش رمول منة قالت هو؟ 

وصالمعليه الد صل الني عن فيه نعرف  ١٠فقالت وحائه ابوهريره رواه إنما قال اوالمعاندة الخهل مصع 
يثبتونالناس أن أفتوجدنا قال السنة ممثالها تث؛تا لكفاية ذلك ى وإن وحده هريرة أبى عن إلا رواية 
الدرمول قال أبوهريرة فال قلى ؟ هى وأين فال م قلت أولغيره؟ غيره يروها لر رواية هريرة لأيي 
عنأحد يروه ولر به وأنى نحن فأحدنا ؟ حالتها عل ولا عمتها عل المرأة تكح لا ومحالم عاليه اش صل 
أوجبفذلك فقلت علما أجمعوا الناس ولكن أجل فال غثدْ روايته نشت ؤبمالم عليه اش صل الني 

عزالد يان توهينه إل فيه يذهبون ولا وحده هريرة أبى حديث عل الاس نحنح أن عليك للحجة 
أيووروى له وفلت ذلكم، وراء ما لكم وأحل را وتال الأية ٠ أمجهاكم علكم ،حرمت يقول وجل 
نحديثهفاحدنا ا( صبعا فلبنسلمه احدكم إناء ى الكلب ؤلغ راإذا قال وملم عاليه اش صل الني آن هريرة 

النمعن روى قتادة أبا بان توهنه ولر فيه ؤبغ إذا القليل الماء ينجس الكلب فقلت نحملته وأحزن كله 
قياماالكلب فتجعل الهرة توكل لا نقول وأنى ونحن الماء تنجى لا أنها الهرة ى وملم عليه اش صل 
قبلوهفإذا قلت قبلوه الناس لأن هدا ق؛النا فقال أبوهريرة إلا يروه وا الكلب بولهمغ الماء تنجس فلا عليها 

مثنما فتقل تحكم قانت وإلا غيره موصع ى حيره نول وعلتهم عليلئا وجب ومواصع وصع مى 
المصراةوحديث ذكرت محا غيره يروها ا امياء روى هريرة يا ن عرفنا نار فقال تال مثن  ١٠وترد 

عليهاش صل الني أن روى الخيري أيومعيد نم قلت ؟ برواية انفرد غيره افتعالم وغيره الأجير وحديث 
قولوركت ؤيه المفتن وأكر وأنت نحن فصرنا I( صدقة أومق حمسة دون فيا ليس )I قال ومالم 

عزاش قول محن تأويلا نحدان وقد ٠ الأرض قاJلوممرأمتته زكل الصدقة ٠ النخص وابراهم صاحبك 
سقىما  ١١وّتلم عليه اش صل الني فول وُن ولاكثيرا تليلأ يذكر ولر ٠ حصاده يوم حقه واتوا ٠ وجل 

صلالني ان الخثنى ثعلبة اى وحديث قلنا اجل قال العشر، نصف بالدالية مقى وف،ا العشر بالياء 
ءرئرْانحا ص وجه ر إلا علمته غممْ عن لأروى الباع ر ناب ذى اكركل عن نهى وب علته اش 

القل ٠ دجل عز اُده بمول واحتجوا المكيون وحالفنا وأنت نحن فقبلناه الرحال المعروف ؛المشهور وليس 
محاإلا عليكم حرم  ١٠لكم فصل وتد  ١٠وتوله الأية ٠ يهلعمه طاعم عل محرأ إل أؤك فا أجد 

ولاالحجة بها تثبت الواحدة الرواية ان فزعنا عمير بن وعبيد عباس وابن عائثة وبقول ٠ إليه اصْلررم 
قالوملم عليه الد صل الني حديث مع وسالم عليه اش مجل غيرالني عن حديث ولا ناول ى حجة 

الأن ز حجتنا مجاكنت قال ؟ حجة نحعله ب فلم هدا مثل جاء فإذا قلت وصمت فكا وصفى  ١٠أما 
فيهممثله وتاحد وغيرك تقول وجدتك قد لأي فته لك حجة ولا قلنا هدا إلا التفليس ى قولكم نقول 

عندنافيه حجة لا مما وهدا قلنا ؛قولنا مبيها عنه اش رصي طالب أبى بن عل عن روينا قد احرإنا فال 
فإناقال معه أحد ق حجة لا أن ميء وملم عليه اش صل الني عن ثبى إذا معا مذهبنا لأن وعندك 
٢١٨





يكونكا . البع عنده مص عل التاليط للباغ اiثزىكان يدي ى بعينإ والية أفلس فإذا ممنإ 
للمتشفعكان لومات الثضة نه 1|ا الشرى فكان صحيحا الشراء وندكان الثفعة أحذ للمتئضر 

معدمعند ماله عن عد الذي ى هذا يكن لر فكف يديه من أحدها له ورثتهكا من الشفعه أخذ 
ائتعن مملكون الورثة يكون وكف الثضة ى نلنا وي مالكه حياة ى ذلالث، لباتحه مات'لإاكان وان 
فلاممماكامحلأ يعط ب إذا البح باتحها ينمص أن من منعها للعين يكن ولر ورثوها عنه وإيا السلعة مع 

مماأكر للورثة جُلم وتد منه أتل أو للميت كان  ١٠إلا الين عن ورثوا مجا حال ى للورثة يكون 
مجالهعن الرجل يأخذ أن أول الينؤ والخي١ةكان الموت ين يمرق أن ولوجاز ءلكوٍها عنه الذي للمورث 

وقؤيمالأقوى فضعفم دينه يقضى وان إفادته غر-م يفلس وا"ر ايدا ثيثا يفيد لا مجيت لأنه منه 
فقدترووه لر وإن ؛لنا رؤينا مما هذا فليس قال يبعضه وأخذم عريرة أيى حديث يعص وتركم الأضعف 

,ذلك يوهنه فلم ترووه لر الأحاديث من وممر ترووْ لا ان يوهنه فلا ثقة عن ثقة رواْ 

وهوالخجررا؛الولد بلهمغ 

قالأمجوافإ يليان يكونا حى رثدهما والرأة الرجل ضا يلغ اش الخال الد رحمه ( الئا؛هم )قال 
ولاآمجوالهم إليم فادفعوا رشدآ مجمم انم فان النكاح يلغوا إذا حى المامجى وابتلوا ٠ وجل عز اش 

اليتامجىعل ثايت الحجر ن عل الأية هذه فدلت القانس( )هال  ٠١يكروا آن ويدارا إمجرفا تآكلوها 
مواءذلك ى والأنى الذكر منة عشرة خمس امتكال فالبلؤخ ، والرمد البنيغ خصلتن يمعوا حكا 

وحلعز اش قول ودل ال?؛ئ ذلك فيكون منة عشرة خمس قبل الرأة نحيص أو الرجل محتم أن إلا 
وكانواأمجوالهم عليم يل أن لأحد يكن لر والرشد اللؤخ جمعوا إذا أ"ام عل  ١٠أموالهم إل؟م •فادفعوا 

او ١٣٠فخرج ولحا ممن الولاية *ن خرج لن بجون ُا اموالهم ى لهم وجاز غثرهم من امجوالهم بولاية اٌإا 
حائزةالثهادة تمن حى الدين ى الصلاح آعلم واذه والرشد مواه فت|،ا والأنش الذكر وأن يول لر 

كانفان المختر حال بقدر يختلف والاختبار الم يختر بان المال إصلاح يعرف وإمما المال وإصلاح 
>نىوبعده البلهمغ تبل والثع الشرا، ز الناص ممخالعلته استدل الناص فيختلط يتبذل ممن الرجال محن 

وإزكانقريبا هذا اختبار نمعهك١ن عليه يعود لا غ،ا يتلفه لا وان فيه والزيادة مجاله توفثر بمب انه يعرف 
المولإل ويدفع )قال تبله الذي اختبار ص قليلا أبعد اختباره الأّواقكان عن يمان ممن 

يسبربثيء اختم النفقة مجع ^١١ إليه بمتاج مجا شرا* وأحن ه نفعل إنفاقها أحسن فان شهر نفقة عليه 
واختبارمجاله إليه دفع مجاله إبقاء ش ه لتفالنفلر حسن به يعرف وعقل له توفر منه أونس فإذا إليه يدفع 
؟١١انحارم وذوو الماء فيخترها قليلا هذا من أبحي والشرارء البيع ى محالهلتها بقلة صلاحها علم مجع الراة 
نفم٠اص تعمل لمار صلاحا سا ئذاTنوا وغيره الأدم ر لها يشرى ومجا الفقة دفع ص وصمنا مجا بمل 

مجالهادفع؛^١١ اصلحته هى فان اليبرمجنه إبيا دفع صلاح منبما عرف فإذا البالغ الغلام ز صفت وي 
ولاالغلام رشد ش يزيد لا ي زك* ولا النكاح مجنه ينقص ولا رشدها ى بزيد لا تنكح أولر نكحت 

وهذاالوفوفات والمدقات ءِر الخثسل الخلاف بعاد الأصل ل هو الحجر ٠ نمه ما اللفيى انراج كب )١( 
مجمححه.مله اه الرند« وفيه؛لؤغ الرتيب ل مجوصعه 



إذااله ديع أن وجل م اش شرمحل لأن *اله عليه ول له وولد رشيد ض ومو نكح وأتبمإ مته ينقص 
١٠ماله ز يفعل أن يله عاله ولاية إل صار وأبما  ١٢٣٠يواحد الكاح وليس البالئ ثعز الرشد جمع 
ولمسزُج أوغثرذات زوجس وذات والرجل المرأة ذلك ى ومواء الأموال امحل ٠>، غثدْ يفعل 

محاركلإذا والمرأة الرجل أن علمته العلم أهل من أحد يختلف ولا ثيل باقرأ؛ مال ولاية من الزوج 
أنإل صارا فاذا التتامى من لأمما ألما أموال،ا ليع ى مواء والرشد الملؤخ بجح أن إل  ١٢٣٠واحد 

فإن• ■مْ علمه يول لا *ن يموزلكل ما ماله ى \ cr*واحد يموزلكل فمحاكضدما الولاية من يخرجا 
عزاش لهكتاب بل زوجها إذن بغر مالها من االرأْ تعش لا للرجل مفارقة الزوج ذات المرأة قاتل تال 

وجلعز افه أحرج ٌس لأن يلت ما حلاف عل يدل الرشد بلغوا إذا ءالمامى إل يالدي؛ أهرم ى وجل 
حقأو والمرأة الرجل وكيلك وماد منه من له نحدث نحال إلا عليه يل أن لأحد يكن ب الولاية مجن 

تأتى؛؛رهانأن فعليك ي؛مما فريت فان مواء والمرأة فالرجل هكذا يكن لر ما قاما ماله ى لملم يلزمه 
زوجهاإذن بغر ميظ مالهإ من تعش أن للمرأة ليس أن روى فمد قاثل تال فان انحنمع بن فرقك عل 
فانالعقول م الأثر م المنة م حلاقه عل يدل والقران به نقول ان فيلزمنا بثات ولمس سمعاه قد قيل 
ولاوالمرأة الرجل ين ما وسوى إلمم أموالهم يدفع وجل عز الته أمر التي الأية قلتا القران فاذكر قال 

يقيل ؟ هذا موى وصفت ما عل دلألة القران ى أفتجد قال فان لازم حثر بغر يمما يفرق يموزأن 
أنإلا فرخم ما فنصف فريضة لهن فرخم وقد نموهن أن قيل من محللقتوهن وإن )ا وجل عز اقه قال 

ممااش إن بيتكم الفضل تنسوا ولا للتقوى أقرب تعفوا وأن التكاء عقدة بيده الدى يعفو أو يعفون 
أنعليه مجهرهاكاكان نصف المرأة إل يسلم أن الرجل عل ان عل الأية هده فدلت بصير، تعملون 

مالهاتعفومن أن عل ملهلة المرأة أن عل المنة ودلت لهم وجب ما الرجال محن الأجلين إل يسلم 
ءفوكلواحدنحونمن ما والرجل المرأة ين وموى للتقوى أقرب العفووذكرأنه إل وجل عز الله وندب 

فكانيدفعه ب وإذا جاز فعفاه ينصفه يرجمر أن له وكان المهركله دفع إذا ءفوْ يموز له وجب مجا  ١٢٣٠
نحلةمن صدقا الماء واتوا B ت وجل عز وقال ٠ ذلك ى ييممأ يفرق لمأ جاز فعفته نصفه تأحد أن لها 

فريضةمن لهن فرض  ١٠إيتامن ز ؛ ١١فجمل مر.ظاا هنئتا فكلوه نما منه ثيء عن لكم محلن فإن 
للرجالوحل يوجه حق عبآم له وجب م، الرجال من غثرهم ال دفعهم إلض يلفمنه أرواحهن عل 

عممحنايوا وما نفا عنه أموالهم من الأجبيون طاب مجا لهم حل نما نفسا عنه نساؤهم طاب مجا أكل 
دفعس أوجه ؛٢١ وغترأزواجهم والأجمحن أزواجهم وحكم حكهم م يفرق ل( نفسا عنه لأزواجهم 
ذكرتالاجنين؛؟١ اءوال س حرم ما ا٠و١لجن من وحرم اموالهن من نما عنه طن  ١٠واحل حقوقهن 

منهتاحدوا فلا تنءلارأ إحداهن واتيم زوج مكان زوج امتبدال أردم وإن ٠' وجل عز الله قول ونز 
إذافأحله به٠ افتدت ما ^،١ جاح فلا لد حدودا يق؟ا لا أن حفم فان » وجل عز وقال الأية ٠ ■؛r-؛ 
وحرمهأكز ولا أقل ولا ثلث فيه ثيء الأجشين؛غرتوقين، مال من للرجل حل الرأةك١ تل من كان 

ترك ١٠نصف ولكم ٠ وجل عز اتم قال يغتصوها أن الأجنين أموال حرم ارجركا قل مجن إذاكان 
ىيوصى أن  ١٢٣٠واُثد لكل أن ى والمرأة الزوج ين يفرق فلم الأية ولد" لهن يكن ب إن أزواجكم 

منمجالها من تعش أن لها هكذاكان هدا فاذاكان ماله ى له لازم ُنبما واحد كل دين أن وى ماله 

مصححه.- ٠١اكامخ من زائدة ا( ى ٠ ولعل عندنا اش بالمخ كذا الخ إيتاتس ى فجعل • فوله )١( 



أحذطلمها إذا لها وكان ثيأ منه نفع ولا ومبه مهرها نحص أن لها وكان زوجها إذن بض ثاءت 
قائلقال فان أثمه وما حسه لها المهركان لها إذاَكان دونه لها اتزن ما نصف لا أعطاما ما نصف 

أنأخرته الرحمن عد بت عمرة عن معد بن محي عن مجالك ( أمحرنا ) تلت ؟ هذا ل المنة فأين 
وسبعليه الد صل اش رصول وأن ناس بن تنس بن ثابت تحت كانت الأنصارية سهل بنك حبيبة 
وسلمعليه اش صل الد رسول فقال الخالس ى بابه عد صهل بنت حيبة فوحد الصبح لصلاة حرج 

بنثابت ولا أنا لا فقالت ٠ ؟ ثأنك ما ٠ فقال اش رسول يا سهل بن حبيبة أنا فقاك ٠ ؟ هذه ن م٠ 
قادسهل بت حبيبة هذه ا! وسلم عليه الد صل اش رسول له تال قيس بن ثابت جاء فيا لزوجها قيس 

اشصل اش رسول فقال عدى أعطاني مجا اشكل ؤمجول يا حييثة فقالت تدّكر(( ان اش ثاء مجا دكرهمى 
مولاةعن نافع عن مجالك أخرنا ( اكا٠هم رقال أهلها ز وحالت من؛ا فاحذ منها« ،احد وسلم عليه 

)؛العمر بن عدائي ذلك ينكر فم لها شيء يكل زوجها من اختلعت أما عبيد أبى بمن لصفية 
ملماالأحذ لزوجها حل زوجها من احتلعت إذا أما مجن القران عليه دل مجا عل المنة فدلت ( ال؛افهم 

واينقاتل قال فان خلعها له حل ما الرحال من عليه حجر لا بجوزلن مجا مجالها ى بجوزلها لا ولوكانت 
وإذا•اله له بجوز لن إلا يكون لا فهذا أعطته •ا لزوجها ممال اش أباح إذا فلت ؟ والقول الماس 

ذهبولو قال الأموال ذوى مجن كغيرها فهي لها فيكون زوجها نمعه وكبنت عما يورث *الها كان 
لهيكن لر زوجها أذن مجا إلا زوجها دون س نمُلى أن لها لمس أن ببن لا الذي الحديث إل ذاهب 

يأخذهأن له بجل لر شيئا له فوهبن امرأة أو لرجل وليا رجل ولوكان لها وليا زوجها يكون أن إلا وجه 
وبجكمتبتاع ولا فيه تبح أن خوزلها ولا درهما مجالها س نمطى لا يقول أن لزمه لضٌ لهكه؛ما مما لأن 

قيلنم قال فان آ لمهل آبا سئل مجالها ى لها شريك زوجها آن ولوزعم انحجورعليه حكم وءلت،ا لها 
سلها قاحل قلى اوكر؟ قل U قال فان ؟ شاء U بالصف ويصغ شاءت الاخرط بالصف فتصغ 

لهقيل ممرهون ليس تال فان ؟ تفتديه حى هومجرهون فبكم له ة؛ل له *رهون مالها قال فإن شيئا مجالها 
مالهاوليس درهما مجالها همن يأخذ ان وعندنا عندك له وليس مالها ى لها شريك فهولا أحببت  ١٠فيه فقل 

وولينايديه س ولأيلما أخرجنا ّفءا وكان لها ويا زوجها ولوكان لها وليا زوجها وليس فتفتكه *رهونا 
انحازللمراة وإذا معقول ولا ماس ولا اثريتبع إل يخرج لر الأتاول هده س حرج وس علمها غثده 

يديهش مرهونا مالها ولا شريكا زوجها محل وب عليها مجول محللها قام عليه تزيد لا الثلمثا مجالها همن نمهلى 
حشزمان بعد والثلث الثالث إحراج زمان بعد لها محيز م وبينه يلما محل ولا مجالها من ممنوعة هى ولا 

نكحهاهو قال اليرقان عل نكحها هو قال فان المستعان وافه وإياه خلالها ولا مجالها متعها فا مجالها بقد 
فقدأمحهام قال فان V ومالها أيدعها عنده بعد أيسرت م مقالة نكحت إن أفرأيت قتل البر عل 
قيل؟ صرارا مجالها يزج أتركها فلا غرته قال إذا أورأيت به ممره لز  ١٠منعها فقد لا تال وإن الحجر من 

عتهأينقص مقلمة فوحدها موسرة هى فقيل غر أو جميلة غبر فوحدها جميلة هى فقيل غر إن أفرأيت 
فنكحموسرا دينا الرجل كان فإذا المرأة ر هدا قال إذا رأيت أو V بثي. علتها يردم أو داقها صس 

محللمهافقد له ذلك جاز فإذا مماله'كله فتصدق خدعها م بيسره إلا تنكحه لر أنما واعلمتتا شريفة 
الماصبه يتعال مما هذا لأن مثلها به يتجهز ما له تبتاع بأن أجثرها تال وإن له أبام ما مجالها س بمثمها 
؛ثياب-|اإلا نجهز لا مقلمة وتكون الأف عثرة مجن يأكر وتجهز درهم ألف تصدق المرأة أن وذلك عندنا 

علمال عل قيما يكون فتقول الموسرة ينكح المروءة ذا المفلس الرجل أن به الماص يتمجار ومما ويا*لها 

٢٢٢



علالخكم وللحاكر الناس يتعامل مما ومحن وصمت مما سا أثبه وما مالها مجن وستنفق تناكحا محيا 
اكزمما-حالفنا س عل ممكن والحجة الثام( )؛ال عله الناص ويتعامل بجمل ما عل لمن يجب ما 

والاثاروالمنة وحل عز اش كاب مض إلا ثول ضا بمتم ولا حجة وصمت مما أثل وى وصفت 
زقلا الرجل يفعل ما مالها ى تفعل آن الرند بالغت إذا لها وان مالها مجن محال صداقها ان من والقياس 

•دينه ينإ 

^٥٧١١١٢الخمعل اب 

قولوءما وجل عز الق ءنكتاب آبمن ى البالغن عل الحجر ت تحال الق رحمه ( الفاض )قال 
الدىكان فان نيثا مجته يبخس ولا ربه الق وليتق الحق عله الدى ؤبملل فاليكب )١ ونمال تبارك اش 

حاطبوإمما ( اكا؛هم )ألأل ٠ بالعدل وليه هوفليملل ممل أن يسمملع أولا أوصعيفا سضآ الحق عليه 
عزالق كتاب ى موجودا فكان له الإزار وجعل والماء ارجال من البالغن بفرائضه وجل عز الق 

علالإزار جواز عل يدل وهدا ازارْ إملأءه هووأن ممل أن الحق عليه الدى تمال الق أمر أن وجل 
سواءوإنكاره وصمته البالغ غير إزار ان وذلك ايالغ إلا ليقر ممل أن أحدا نحب واش يآمحر ولا به أفر مجن 

مملأن الحق عابه الدى االر، ى تال م . فيه اختلفوا أعلثبم ولا عم حفظت فا العلم أهل عند 
الولايةواثبت ٠ بالعدل وليه هوفليل ممل ان يستهلع اولا اوصبا ّفترا الحق عليه الذي ازكان ف٠ 

محهبه غاء لا فا أقامه لأنه عليه بالإملاء وليه هووأمر ممل أن يتهلع لا والدي والضعيف القيه عل 
وهوعقله عل ا،لغلوب يكون أن محمل ممل ان يستملح لا والدي قيل قد ( اكا؛هم قال ) مقامه مجاله مجن 

فانالنكاح بلغوا إذا حتى اليتامى وابتلوا  ١١تباركٍونمال اش قول الأحرى والأية . أعلم والق معانيه أنبه 
فالورثيا بلوغا جمعوا إذا أموالهم اليهم يينع أن وجل عز تأمر ٠ أموالهم إلتم فادفعوا رثدا منم انم 
الأمرينأحد مم إزكان \لمم عل دلالة ذللث في أمريزكان جمعوا إذا إلتم أموالهم بدفع أمر وإذا 
رثيمنم لوأونس كاكانوا علم الحجر فذلك الم يدفع ب وإذا أموالهم الم يدفع ب الأحر دون 
ويبتأُرابم إل؛م تلغ ب رشد منم يونس وب بلغوا لو فكدلك أموالهم الم يدفع ب اللؤخ تل 

نقصفإذا أمور أو بأمرين يكل أمر فزكل وهم نحن قلنا وهكذا البلؤخ قل قل الحجركالكن عليم 
فلوكانملحان حران عدلأن الشهداءI( ص ترضون ممن ٠ نمال اث شرط ان زعما يقبل ب واحد 

■انحزثهادباغيرمجسلمن حرين أوعدلن عثرحرين أوعدلن غرعدلن لمن محرين الرجلان 
وإنيؤ؛ تقعن به مجكض أعلم واش بن الحجر ى التنزيل وإن ( الغانم )؛ال الثلاث يستكلأن حى 

عليهمحجورا وصل البلؤخ قارب ممن يبلغ لر س ان محعقولأ كان إذا ارايت الهجر عل ليدل القياس 
عليهبالحجور أمر الدى والض عليه بجم ألا لماله امادا وأكر عقله ز تقصيرا أند الثاؤخ بعد فكان 

الانتقلت حاله لأن الحجر عليه أعيد ارشد غير منه عالم م مجاله إليه فدفع رثد محنه ولوأونس ، فيه له 
فاونستغير إن م فرد تغبر م شهادته فتجوز الحيل منه يؤس ضاي عليه بمجر أن ينبغي التي الحال 

سواءهدا ى والرحال والماء مجاله أعهر إفساد بعد إصلاح منه أونس إن وكيلك أجيزت عدل منه 
.مصححه ممه . اريع نح عبا جرت اش المواريث تراجم من اللمقيى الراح عنا نقلها الرجة هده )١( 
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أموالهمى والرجال الماء بن يفرق لر تعال اش وأن محمعهم الابتلاء واسم نحمعهم اليتامى اسم لأن 
زوجذات مال ى لارجل جاز ما مالها ى للمرأة جاز مولين يكونا ان من والرأة الرجل حرج وإن 

ثولى الفاض( )قاو بمزثان لا ، JUعل الرجل مالطان uلها عل ّاء1اما زوج اوغثوذات كانت 
فتمبمكن ُا بمدر الماء الرجال فيختثر تال اليتاهى احتثروا م إمما ٠، الا*ى وابملوا  ٠١وجل عز اش 

البنيغبعد يغيب لا وبعدم ومعه اللؤخ تبل والأعهلاء الأخذ ر للناس والمخالط لموق اللازم والرجل 
هوىوكف والامهناء الأخذ ى عقاله هوى فيعرؤوكبهل وبعدم ومعه نله مضى بما حاله يعرف ان 

خاصتهعرته فإذا وصفت الذي هذا اختيار مجن أ؛اهاا اختياره يكون للتاس المخالهله القليل والرجل دينه 
انهله وشهدوا والأعءلاء الأخذ ى لفه نفنره وحمدوا فعدلوه المدة هذه مجن امحلول وازكانت دة جمى 

وبياويومر وال*اش الدين ى الرشد إل هذان صار فقد ماله ى لنفسه النظر حسن دينه ى صالح 
ىبالصلاح حالها يعرف ومن أهلها مجن العدل أهل الماء اختبر وإذا ( الئاهى )قال إنيا مافإ بيتم 
منمنه أبعنا منها ذك وإزكان الرحلن حال ى والإعهل١ءص١رت الأخذ ى لثمها الفلر وحمن دين|ا 

اعجللنفسها المت٦ة الأسواق إل الخارجة الماء مجن الخالعلة وهومن ؛العامة خلعلتيا لقلمة الرجلن 
ىوصفت والرشدَؤا الرشد ارأف بالغت فإذا أبعد الرجلن أحد مجن يكون لنفسهاكا الصاثنة من مجنه 

بمالهيوثق لا من با"ئ~ار أُر ر الحكام من رأيت وقد ( الفاض )قال إبيا مالها يينع وبيا أمجر الرجل 
ىالفساد فيهكان افسد وان بقى مجا إليه دفعر فيه اصالح فان مجاله مجن القليل إليه يينع بان الثقة تلك 

والرجلمجالها الرأة إل دفع وإذا \ءلم والته حسنا الاختيار محن وجها هذا ورأينا الكل ى ُنه أبر القلتل 
مجنمملك وهى حالاته ى سواء الرجل يكون لماكا أو زوج عند أومتزوجة يكر الرأة فسواءكانت 

ىفرق لا زوج غبر او كانت زوج عند ذلك ى له يجوز  ١٠مالها ى ويموزلها ماله من بملك ما مالها 
ودلالةوفيه ما وجل عز ائته حكم فكذللئ، ماله ى ُنءإ واحد لكل محوز مما شيء ى وينه يما ذلك 
.مجالها مجن سواء مما تصغ شاءت'لإا مجا يه تصغ مجالها مجن مال فصداقها نكحت وإذا ■ النة 

الحجرو الخلاف باب 

علولا بايغ حر عل محجر لا فقال الحجر ى الناس بعض فخالفنا ت اممه رحمه ( الفاض ال ق) 
مجناسالك اصعحابه عند العلم اهل مجن توله عن يذب مجن بعض ل وقال ّفجن وإزكانا ؛الغة حرة 
أوبعضهأومجعناه ىكتا؛ى ذكرت مجا له فذكرت ؟ لأموافإ مالكان وهمجا الحرين عل الحجر أخذت أين 

الفقلت ؟ عيده عليه انحجور أعتق إذا أرأيك قال هو؟ ومجا فقالت نيء فيه عليك يدخل فإنه فقال 
قالنعم قالت V لماله إتلاف لأنه قال يعتقا أن للمكاتب ولا محوزللمملوك \ fcJi؟ ولر قال عتقه يبموز 

أولعن فقالت رجل لوباع وكذلك له ذلك ممن قلت، ؟ واحد وجدهما لعح،ا والعناق العللاق أتلمس 
العتقأفثفزق قال وءلت٠ا لفك لعيك له وقيل والإترار الع لزمه لعبى فقال محق لرجل أقر 

فيهوإزكان الطلاق إن له قالت ؟ لنال إتلاف زكلاهما زكيف قال وعدك عندنا نعم قالت ؟ والطلاق 
ليسالمباح ذلك تحريم إليه ؤبممل مله له مجباح غبر ثيءكان بالنكاح له مباح الزوج فإن المالز إتلاف 
دونالفرج عل مسلهلا وؤإكان فعله محن أوفعل قوله مجن يقول هومحريم إمما غبره عليه يليه لمال تحربمه 

ومحبمهاوحما امرأته عنه تورث فلا بموت أنه ترى ألا غره دون نحربمه عل مسلط فكذلككان غره 
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ان؛عده لهم يكون فلا له عرفوه نحق موعه ومبلغ الحثب هذا تمحمل له أفروا أيم أنفسهم عل 
خدمةعل دعواه من وصالحه عليه المدص له فاقر أرض أو دار ى حقا رحل ادر وإن فال ينزعوْ 

اللصمات م الاجارات فيه يكون مما أوثيء دار مكق أو أرضر زراعة أو دابة ركوب أو عبد 
صالحهمومجا والخدمجة والزراعة والركؤب الكي ولورثة حائز فالصلح أوأحدهما عليه والدهم؛ 

محالحالذي الكن او زكوحا عل صالح الى الدابة تك الذي ولوكان الغاض( المصالح)؛ال عله 
علفهو شيثا المصالح منه يأخذ نلٍأن ذلك فازكان زراعما عل صولح التي الأرض أو مكنه عؤ، 
ازكاناخذ مجا بقدر الصلح مجن م ثسا مجنه اخذ ما بعد وازكان الاحارة انتقضت وفا الدار ى حقه 

فالعليه صولح الذي الكن اصل ز به يرح بقى ما بقدر الصلح من وانتقض ربعا آو اوثلثا نصنا 
ورح*الصااح انتقفرر هاللته حش يقبضه فلم دار؛بما أو بمنه ثوب أو بعينه عبد عل؛ لوصالحه وعكذا 

اودراهم أو دنانثر أو بصفة ثوب أو صفة غير أو بصفة عبد عل صالحه ولوكان به له أقر  ١٠أصل عل، 
أرصربم عل ولوصالحه عبيا صالحه التي الصفة مجثل عاليه وكان بييا الصلح م بصفة وزن أو كل 

حازالمصالح الدارويعرفه اذئ وهويعرف دارمجسإه مجن اذرء عل حازولوصالحه دارمجعلومجة مجن مجثاع 
يدرىلا أنه مل، من بجز لر ١لدرعكله يعرف وهولا اذبع عل صالحه وإزكان أحزاء ُزا وهداكجزء 

عبدأو حزاف دراهم أو حزاف ؤلعام عل ولوصالحه أتل أو أكر أو ربعا أو ثلثا بيا الذؤع تدر كم 
ولوكانالصلح بعلل القبض قبل هلك وان الصلح ؛هلل، بعده او القبض، قبل، ذلك امتحن، فان فجاتز 

ردرده اختار وان الملح حاز آخذه اختار فان الروبة خيار فله العبد يرد ولر بعينه عبد عل، صالحه 
خيارله ويكون احل ال غيره ولا بعينه عبد شراء يموز لا بعد ( الثا؛ص ؛ال ) ( الريع )ثال الصلح 

أحلإل مضمون صفة وبع تبايعها عند والباتع المثري يراها عن يعدوبيم لا الع أن تبل، ُز، رويته 
بهللتك إن أحل ال بعينه الذي العبد وهذا الأرض حمع مجن،  ١۴ياي، أن صاحبما عل يكون معلوم 
الغاض()قال حال ز،كر، بز أن يموزإلأ لا والع اليع فيه ؛بهم، ومْ الع نه يم مْ فهدا الع 

خيارعن الثافبمى رحم ( الربيم )قال الروية حيار فيه فله غانا مماكان بعينه عليه صالحه  ١٠وهكذاكل 
عيبانحا ولولم العيب بقيمة رح عيب وبه يديه هم، فهلك قبضه ولو الغاض( )قاو بعينه ثك،، روية 

بقدرالصلح مجن نحيز أن و الخيار العبد لفابض ٠نهكان ّهم ألف من، ّّهم أو نصفه اٌتحق ولكنه 
اليهيذهب الذيي ( الري* )قال ١لصلحكله ينقض أو مجنه اّتحو، مجا بقدر ويرع العبد من يديه ن، مجا 

وحرامجاحلالا شيئن جمعت الصفقة لأن كله الع بعلل بعضه فاستحق الثىإء بح إذا أنه الثاض 
المدرعل اجنى رجل له فأقر دار j حقا رجل ولوادر ألثاض( مجثله)قال والصلح ذءللكله 

الاجمىعل له يكن لر امتحق آو فرده عيبا بالعبد وحد وإن فهوحاثز بعينه همد عل وصالحه عليه 
صالحهالأحنى ولوكان العروض مجن عرض عامح لوصالحه وهكذا الدار ر دعواه ءؤ، ورح ^،٠ 
ؤممئاِعلته ان./جم له لكن اسمحق م إليه فدفعه بصفة عبد او بصفة عرض او دراهم او دنانير عل 
فهيدنازأاءيان١ا عل صالحه اكا الصفةولولكنالأحنى ظك العرض وذلك الدنانيروالدراهم تاك 

أنله وكان تباعة الأحنى عل له بش ب فردها عيبا وحد أو اسمحقت وإن إياها يععليه بعينه المد ، ٢٠
لهفليس همه أعطى مما فتهلؤع عليه الدر إذن بض صالح إذالكن والأجنك، دعواه أصل علخ رح 

ادعىولو نال عنه يصالح أن أمره إذا به يرحم أن له يكون وإمما عليه المدر صاحبه عل به يرمر أن 
صهلحعزؤ أو حارا لكن يكنه مجعلومجة سنن مححروف ت عل فصالحه دار ن، حقا رحل عؤ، رجل، 
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انميموان حقه أصل عل رُح الكنر قل أوالسطح الين انمدم فإن جاثزأ عل؛هكان ست مروق 
دارى حقا رحل ولوادم بقى ما بقدر منه وانتقص وبات مكن ما بقدر هي من م الكي بعد 

منوين ينه حمومة فلا ينة به اوقات ذلك عل صادتا اوكراء اووديعة عارية رجل يد و وهى 
الايت ينته عل حاف إن واره يتة ما منه يقبل لر الخاثب عل يقضى ان ير ا و*ن يديه ز الدار 
ولوبمللث لا فا له أقر لأنه يإقرارْ له يقغس ل( بدعواه له أقر يديه ى الدى أن ولو شهادنم عل يشهد 

منقبلها اياتل ش ذهكالخواب والخراب متطبع واالص١لح حاثز فالملح دعواه مرن ثيء عل صالحه 
بجزب شيء عل ُنه فصالخه يمه ل؛ شبا رجل عل رجل ولوادعى الدعوى عن يصالح الاجنى 

احملهاالى دعواه ى اقر ولو حاز اقر فإذا يقر حى منه ثيء ى ادعى لو نحون لا ركيك الصلح 
الثراء عل محوزلوتصادقإ حاراّؤا ثيءكان عل منه فصالحه على ادعيت ما صادق اث فقال 

مدقبلك ل تباعة فلا وعرفت عرفت مما منك اشريت ما هذا فقال الشراء يم ب وإن يقويا إلا يعم 
لأحدهماأن عل فاصعللحا كلها فتلا'ءيا رجلن يدي الداري ولوكات بك اشتريت مما ثيء ش هدا 

علكان وإن فجائز إقرارهما بعد هدا كان فان بقى مجا وللاخر الدار من بيتا أو الثلثن وللاحر الثلث 
يعدماثيء عل ملما فصالحه دعوى رحل عل رجل ولوادر دعواهما أصل عل وهما نحون فلا الححد 

مجنصالحتك I عليه ادص لليي الماغ فقال عليه تقوم سنة معلوم غتر ذك أن غني بدعواه له افر 
الأرضهده ز له حمما ويكون ممينه مع قوله فالقول ثوب محن صالحتك ل الأحر وقال الأرض هده 

مثلحصوملم؛ا أصل عل وكا)ا نحالفا الملح ش اخلفا إذا أنميا الثافص قول أصل أيومحمد( )قال 
ورثةبن دار ولوكاث ( اكا،هم ر،ال الاممان يعد يع يلم؟ا يكن ولر تحالفا احتلفا إذا صواء البيع 

اودنانثر بمنه ء مي عل صالحه م احدهم له فاقر حاصر او غائب ويعضهم دعوى ما رجل فادهمؤ 
عيمأدى ما بشيء إحوته عل يرجم( دلا ُتْلوع المصالح الوارث وهدا جائز فالصلح مضمونة دراهم 

اشترىفامما إحوته دون له حقه ان عل ولوصالحه لدعواه منكرين اذاكاتوا يغيرأرهم علمم ادى لأنه 
الشفعةلهم وكانت له حفركان أحد عل قدر فان حمما لهم ا->وتهكان أنكر وان إحوته دون حقه منه 
مجننصبيه به أقرله للاحرما وكان منه فأحده ؛الملح عليه ر"؛ع عليه يقدر لر وإن حقوقهم يقدر معه 

الأحروأقر أحدهما فأنكر >ما ما رجل فادهمؤ ورثاها رجلن يدي ش دارا ولوأن اكافهم( )قال حقه 
صالحمما بالثفعة ^حد ان احوه اراد وإن جائز فالملح احيه حق دون خاصة ملما حقه عل وصالحه 

الرحلذك وأنكر أينا عن مجيرك هى وقالا رحل يدي ى دارا ادهما رجلن ولوأن ذك فله عليه 
الدىاقرذك من فصالحه لأحدهما ولواقر ; قال ياطل ص ثى، عل دعواه من احدهما الح صم 
ولونمقن يلما أنه إل ذك با نلأنما النصف له أقر ما معه يدحل أن لأحيه ئيءكان عل به له 

الصفلأحدهما فاقر يديه ى الش الأرض نهف عليه ملما واحد كل فائهم؛ خالها المسالة كاث 
علمحنه ولوصالحه حمومته عل انححود وكان امححود دون له يه اقر الدى الصف كان الأحر وجحد 

يقرلر فازكان نصفها يدص وإمماكان الأرض يميم لأحدهما ولوأقر صاحبه دون له ذك ثيءكان 
الصفله أن زعم أنه دعواه أصل ش وإزكان الأحر عليه به يربع لا الكل فله الصف له بأن للاحر 

ومالحيدك ل فأقر ميراثا دارا رجل عل رجلان ولوادر قال بالصف عليه يرجم أن له ولهذاكان 
ولوادربالشفحة احد أن وله عاليه صالحه ما يثوى أن لأخيه فلسءط ثى، عل دعواه مجن أحدهما 

ثاءإن عارية فهي يديه ز الدى يكلما أن عل الإقرار بعد وصالحه يبا له فأقر دارا رجل عل رجل 
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ولوحمومتإ أصل عل وهما باطل فالصلح يسكما أن الاعل له يقر إ واذكان يتمها ب ثاء وإن أيها 
فضلفإزكان ادر مما الجد اتى له فاقر فادعاها رجل جاء م مسجدا فناها دارا اشترى رجلا ان 
ولوداره من هدم ما يقيمة عليه ؤيرجمر له فهو ؛المسجد يتصدق ب كان وان له فهو فضل الدار من 

أظهرهمبن والدار المسجد الدين فاقر عليه المدعى أنكر وإن فال فهوجائز صلمح عل ذلك من صالحه 
وصالحهله الباتع فاقر شيثا رجل نيا ادص م دارا رجل من رجل باع وإذا جائزا الصلح وصالحووكان 

دعوىآخر رجل ضا وادعى سعها ب أو ناعها دارا رجل من رجل لوغصب وهكذا جاثز فالملح 
اوودمةعارية يده ى لوكانت وكيلك جائزا الملح ثيءكان عل دعواه مجن الإقرار بعد فصالحه 

الححديضره ولا جائز فالملح صالحه م جحده م  ١٠٠له فاقر رجل يدي ى دارا رجل ادر وإذا 
شالأخذ انمالح أنكر فإن الأول بالاقرار ينة قامت أو ضائقا إذا الأول الإقرار له ثنت لأيا 

علوهما مردود والملح بمنه مع قوله فالقول الححد عل صالحه إمما وقال الدار له أقر يكون أن الدار 
يكنولآ الصلح انتقفس خهثا فقتل نه ّعبد خدمه عل بما له اقر دعوى مجن رجل ولوصالح خصومجيا 

قاليخدمه غيره عبدا له يشترى ان العبد رب عل ولا يخدمه غيره عبدا له يشترى ان ١^١^ عل 
فباعهنه بعينه عبد خدمه عل الصلح ولوكان امدم أو إنان فهدمه بيت سكنى له لوكان وهكذا 

يردأن ثاء وإن فعل الخدمة ولذا الملك لهذا ويكون البع نحيز أن ثاء إن الخيار للمثازى الو>لكان 
فاعتقهمحالها المسالة ولوكاتت وينه بينه محول لأنه منتقض البيع أن ثان قول وفيه نأخذ وبه رده البيع 

مجنيع الإجارة لأن اليد عل ب برجع نة الُنبمى إل عليه الخدمة وكانت جائزا العتق اليدكان 
ىغيره ويواجره غثرْ يخدمه أن الخدمة ولصاحب قال مالآ المستأجر دام ما ننفضه لا عندا البيئ 

الدكبما فأقر دعوى دار ى رجل ولوادعى سيده بإذن المصرإلأ مجن يخرجه أن له ولس عمله مثل 
حتىالعبد المالح يقبض ف،م بعينه والعبد درهم ومائة درهم مجانة قيمته عبد عل ملما وصالحه عليه 
أوضاع يسلمه أو يفديه م العبد يقبض أن ى الخيار وللمهالح ذلككله فسواء أوعبد حر عل جى 
يديهى جى م قبضه ولوكان المائة يقدر الصلح مجن بجين ان له وليس الصلح باح)نض سيده عل يرده 
يردهأن يكن إ عيبا بالعبد وجا ولوكان ت قال يديه فى جى م اشتراه وكازكعبد جائزا الصلح كان 

ذلكيثاء أن إلا معا إلا بجيزها ولا معا إلا يردها أن له يكون لا واحده صفقة لألما الماثة ومحبس 
الصفقةلأن نحفه ويرد المسلح ينصف المائة يأخذ أن الحيارى له امتحزكان ولوكان عليه الردود 
رقالشاء ان إمساكه العيب ى وله إمساكه للمشتري ولين للباتع ليس أحدهما ثيتن ض وقعت 
الصفقةلأن جميعا والبيع الصلح بطل يه أوالثيم يه الصالح بعض امتحق إذا إنه قوله أصل ( الرييم 

ىالعيب ى الاصتحقاق ولوكان الثافص، )قال كله ذلك فثهلل وحراما حلالا شيثن جمعت 
ولومثلها بدراهم رجع مجها٥ بدراهم ولوباعه العبد باعيانماكازكهوش بالدراهح باعه وإنما الدراهم 

ثوبهواخذ دعواه عل وكان الصلح انتقض العبد فاستحق ثوبا للعبد الأخذ وزاده يعبد الصلح كان 
بجالهاالمسالة ولوكانت ململكا وجد إن قيمته أو قامما وجده إن الدار يديه ى الذي زاده الذي 

،عندْ جرح م مدا اثري رجل مثل وهذا الصلح ينقض أن له يكن لر جرحا الحبي وجرح ونقايما 
يردهأو بمسكه أن ين الخيار فله عيبا بالثوب فوجد والثوب العبد ى بجالها المسالة ولوكانت قال 

انإلا الصلح انتقض العبد ولواستحق بعض دون الصفقة بعض يرد أن له يكون لا الصلح وينتقض 
معيى الصلح يهلل العبد استحق إذا الربيع، قال ) العبد يقيمة يرع ولا العبد مع مجا يأخذ أن يشاء 
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أنمل تفرقا حازوإن يتفرقا أن نل نقابقا دنان،رفان عل صالخه م  ١٠٠له فأقر دراهم رجل عل رجل 
قبضقعا الصلح جاز بعض وبقى بعضا قبض ولو الصلح نحز ول؛ ١ادراهم عله له كانت ينقابضا 

الأنه اخر قول وفيه ( الربيم )قال الدنانثر منه الأخذ المصالح ذلك رصي إذا بمص م فا وانتقض 
ضهبقى لو الصرف مثل هذا فكان ياخذها دراهم عل دنانثر من صالخه لأنه الصلح من محوزئيء 

دارى ثقصا رجل ادِض وإذا الموضح هذا غثر ز الثاني قول وهومض الصرناكلمه انتقض يزرهم 
فذلكمسمى أحل إل موصون او باعياما ثياب أو بعينه عبد عل منه وصالحه عليه المدهم به له فاقر 

أنفبل اثزى ما يبح أن له يكون لا ي ؛صه أن نل ذلك من صالحه ما يبح أن له وليس جائز 
يبيعهلا آوبعينه موصؤف وسواء البع ى رد فيه رد وما البع ى جاز فيه جاز ما يع والصلح يقبضه 

حىغثرْ من ولا منه يبتعه ن له ليي موصوف عن أو مجنركيل عليه صالح محا وهكذاكل يقبضه حى 
عندناايتع شء وكل يقبض حى ايتع إذا الهلعام يع عن ض وملمم علمته اتل صل النكا لأن يتجه 
رجلعل رجل ادعى وإذا غتدْ ملك محن ص،انه ما يبع فلا ا^ثاغ مال من مضمون انه وذلك بمنزلته 
فالمصالحالقبض قبل الأخر ومات همل احل فقبض باعبانبما عبدين عل فصالحه ببا له فاقر دعوى 

نصيبهله ويكون المقبوض العبد محصة الصلح أوإجازة الدار من حقه عل ويرجع العبد رد ؛الحيارى 
علوكان الصلح بملل فات عبد عل الصلح ولوكان يقبضه أن قبل الميت العبد حصة بقدر الدار من 

يردأو الحاني وتع الصلح بحز أن ين حثر فقتله عله جني رجل ولكن بمن ل( ولو الدار هن حقه 
فقتلسة عبد خامة عل الصلح ولوكان حر أو عبد قتاله لو وهكذا له اليانع العبد رب ويتبعه الصلح 

استخدمهفازكان مكانه عبدا يعهليه أن عل العبد رب ولا المصالح محر فلا قيمته مالكه فأخذ العيد 
العبدبمن ل؛ ولو الخدمة من بهلل محا بقدر الصلح من وبهلل استخدمه ما بقدر الملح مجن جاز ثيثا 

رجلعل رجل ادص ولو ، والاستحقاق كالموت كان يباع يدعه أن سيده فاختار جرحا جؤح ولكنه 
ومحلولهاالماء علها يل الق الأرض عرض له ّءى فان ماء مسيل عل المقر فصالحه به له فاقر ثيثا 

اللوقت زكذا ى'ىنا الماء سيل يقول ان إلا محن ل؛ الأرض طك إذاكان فجائز وجائ 
آومر من له آرمحا يقي آن عل ولوصالحه محز لر ميلا إلا م يل؛ وإن معلوم وقت إل إلا بجوزالكراء 

وهكذاالعن تلك بملك وكان ربعها و العن بثلث لوصالحه له بجون ولكنه يمز ل؛ الأوقات من وقتا عن 
مماأقل مما لأحدهما لرجلن الدار وإذا'كانت محز لي مائه مجن شهرأ له مائية يقي أن عل صالحه لو 

مجامنه له يبقى لا لأنه القليل الصيب، صاحب، وكرهه المم ال الكثثر الميب صاحب، فدعا للأخر 
أجرمينتفعون لا والامحرون ينتفع أحدهم فكان عدد لوكات؛،آت وهكذا المم عل أجرته به ينتفع 
جباعيم الضرر وإذاكان ت شاءوا إن نصيحم للامحرين وجمعت المم إل دعا للذي الضم عل 
.را، قلن، وإن منفعة يصيرإل أحدهم إذاكان م يقإغا 

اتحرانناخلأف من الدعوى باب وي )١( 

داهالا-ك ذاك زا'نم ذك ءبِ أو د.ن أو دار ى الرحل مل الدعوى الرجل ادعى ؤإذا الغائي( )؛ال 
يلاش ان وكان • ياحذ وبه جائز هدا ي يمول •صيفةكإن أيا فإذ لذلك وهومكر الدعوى من صالخم م الدعوى 

الإمارلم=ئد الإكاوإذا ض الصلح يكون U وأجوز بجوزهذا لا كيف حث أبو وتال الإنكار عل الملح محز لا 
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ا-يواه

ل١٠ ١٠اعلم تعال واش عندنا والقول *ال إعلاء الثاض أخرنا تال سلمان( بن الربح )أخرنا 
يرعب أومات عليه امحال أقبس م له محق الرجل عل الرجل أحال إذا الرجل إن : أنس ين عالك 
ءنالزناد أى عن أخرنا أس بن م تال ؟ ب اس U تاثل لأل فان أبدأ انحل عل انحال 

علآحدكم أنع وإذا هلر اليكا ُطل ءا تال وّام عليه اش صل اش رمحول أن هريرة أبى عن الأعرج 
عليرجع انحال وكان أرأت نل ؟ تولك تقؤيه عل يدل مما هذا ز وما قاتل قال فان قلتم« ملء 

علانحال يصر  ٠٠١لرمفلسا أومجان الحياة م عليه انحل أفلس إذا الحسن بن محمد تال ١^،'^ 
إن' حثرا إلا بدللت، يزداد كان هل انحيل عن ناثيا حقه وكان مفلس عل لوأحيل أرأيت ؟ أحيل مجن 

وصمنهحقك من يرثت إذا قولنأ أما هذا ى يكون أن بجوزإلأ ولا حيثك١ن فحقه وإلا أيسراكلس 
يريتاأكون آن محرز فكيف جائزة الحوالة تكون لا وإما مجفمونة تكون أن إل ترع لا فالراءة غري 

برئتيعد ء بني عل عدت أفلس فان بررنا حق علئ مجالك وحلفت حلفت لو أحلتك إذا دينك مجن 
والكفالةالخوالة ز فال ماز بان الحسن بن محمد واحح المسلمن ؛؛ن حاثنابه رصين قد بامجر منه 

بماز ص ثا.ط دجهمح، ر يطل توله أصل ومحوي ملم مال عل وى لا صاحه يرجع 
احالوإذا خالفه عئان حديث احتمل ماز عآت ذلك ولوب ما0 عن فيه ثك إنما حجة فيه يكن 

عليرح أن للمجحأل يكن ب له ثيء ولا مجان أو عليه انحل فافلس بالحق الرجل عل الرحل 
مجاللجالة محالفة والحوالة يمد لر محول ومجا غبرْ إل مجوصعه مجن حق محول الحوالة أن قبل مجن ، انجيل 
حالبكل انجتل دون علته انحال ونأخذ عليه عودته بتجديد إلا يعد لر عنه محول 

ثيءعل دعواه مجن صالح م عله المدعى فأنكر دعوى الرجل عل الرجل ادعى محاذا الفاض( =بمعاكلح)ءال 
الحرونةالحلال الابمان مجن ايؤع به جوز مما إلا الملح نمز لا آنا فبل مجن باطلا الملح يكون آن فالقياس ومحوميكر 
يكونأن يمان, ولا كن كله والعونس عوصا هذا الاثكاركان عل المالح أحاز مجرن وعند عندنا هكدا هدا وإذاكان 

القاص•-ن أوؤ، الأثر نكون مجثله يلزم أثر هدا ز معنا يكون أن إلا والمعوض المعوض عليه تمادق ما إلا العوض 
فان-تغيب والطلوب الطالوب ص الطالب الرجل صالح و؛ذا أفول ويه ( الفاض قاد ) ُ؛اه بلزم ثر . علم ولت 

المطاوبلأن مردود الصالح ; يتول لتل أتى ان وكان يومجف أبا يعي ياحد وبه جائز الملح يقول كان حنيفة أبا 
ؤإذاا الشافمؤ رقال وصمنآ  ١٠عل حميعا مب كان متغيب وهو عليه دينا خر لو وهكذا المهنالب عن مجتغيب 
أجيزهشيئا أبهلل ولا ، جاتز كله فذلك غاتب وهو الحق صاحب أنفلره أو غائب وهو الرحل الرحل صالح 

■أرده الذي الإَكراْ معاني هن ليس هذا لأن لحضور از 
■مجمذححه وحري.كتبه • بايدبنا اش بالأصول أحتلVكذا مجءن عل انحال يصر هل نوله )١( 

والدينوالكماتأن الحواه باب ش العرافن اختلاف وي )٢( 
عليهيعود أن بجز لر رحل عن نحولت فاذا ن غ؟ِْ إل حل ر عل حق تحول أن.ا ذا •عقول فالحوالة حوالة ولوكاث 

حال.بكل امحتل دون عليه امحال ونا'حن عليه عودته بتجديد إلا عنه تحول ما 

أيضاالذكورة الرجمة ول 
رلأ؛مكءالأ=عليه انحال ممون حتى أحاله الذي عل يرجم لا يقول ك'ن حنيفة أبا فان علته انحال أفلس ؤإذا 
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را،الضان باب 

فاتإض الرجل عن الرجل أوتكفل نحمل وإذا : اش رحمه الغاض( الربح()قال )أ-محرتا 
عاليهالذي بريء ماله أليفس فإذا به له حمل بما ياحذه أن عليه ا فا^امتح٠لر الدين بمل قتل الحميل 

وهكذاالدين بمل حى عنه دفعوا بما عنه انحبمول عل يرجعوا أن الخمتل لورثة يكن ولر والحمثل الدين 
ثمحلحى أخذه له يكن ب عنه عجر فإن ماله من ياخذْ ان الحق له للذي الحقكان عليه الذي لومحات 

بدينالرجل عن الرجل تكفل أو تحمل إذا قال الثاض أمحرنا قال سل؛ان( بز ّالريح أخونا ') 
الذيبريء مجاله فبصن فادا به، له حمل بما ياخذه أن عنه فالالمّحتمل الدين محل ان فبل انجتمل فات 
١^".>،محل حى عنه لفرا مما عنه امحمول عل أن.رجما الحمل ٧ يكن ول( والحمل الدين عله 

نله يكن ل؛ عنه عجر فإذا مجاله مجن ياحذه أن الحق له للذي كان الحق عليه الذي لومجان وهكذا 
يهله فكمل المال الرجل عل للرجل وإذاكان الفاض( الدين)قال محل حتى يامحدْ 

•طالمأنالكفالة إذاكانت ماله يستوي حى ملما واحد كل يثرا ولا منما واحد وكل ياخذهما أن ا،لال 
تالؤاذا له يشرط ل! مجا دون له شرط مجا عل الكفيل ياحد أن للغريم كان بشرط الكفالة ياذاكانت 

لر، صامجن له فأنا هذا أشه مجا أو شهود عليه به للث أوشهد فلأن عل يه لك قضى مجا للرجل الرجل 
محاثيء يلزمه فلا ، له يشهد ولا له ويشهد يقضى ولا له يقضى فد أنه فل من لثيء صامتا يكن 
بما فأما الضامن عرفه مما اكٍان يلزم وامما ضانا هذا يكن لر هكذا هذا كان فلما يوجوه يه شهد 
تركلازم له هوفالضان لمن ؤمرف يحرفه يعدما الميت دين الرجل ضمن وإذا الخاطرة من فهي. يمءفه 
ال JUاململأك الكفالة لأن ياطلة فادكفالة التجارة ى له المأذون انمي فاذاكفل يحكه أول؛ شأ الميت 
مالهمجن فيغرم يكفل أن ممتعه فكذللث أوكر فل شيئا ماله مجن يسلمللث أن ممنعه كنا فإذا مال كمح 

قالالخارق ين مصة عن تحم ين عزكنانة رياب ين هرون عن عينة اين اخ؛رنا اوكر، قل ، شبا 
ثلاثى الأ حرمت المسالة قييصة يا )I فمال قالته وّلمم عليه الله صل اش رمجول فأتيت مالة حملت 

علممال له أ)هكفل لرجل ولوأقر الفاض( )قال الحدث وذكر المسالة<ا له فحلت مالة نحمل رجل 
أنهعل إلا له مجاكفل أحالفه الإفرارواحدا جعل فن ب؛لمءا يية الختارولأ له المكفول بالخثاروأنكر أنه 

بعدالكفالة ألزمه يضره مجا فيلزمه إمءارْ عليه يبعفى أنه نبمإ ومن يختار نجوز لا والكفالة وأرأه بالخيار 
وإذالجوز الخارلأ عل يالتفس والكفالة فيه خيار لا بت كفالة له جعل لقد له المكفول محلف أن 

حقتحويل الخوانة )قال يوسف أيا يض اخذ ويه هذا أفلس إذا أن./"بمر له ينيل؛ لتل ًدكانا؛نأيى 
مله ثى، ولا مات او عله امحال فافلس يالحق الرجل عل الرجل أحال ُإذا الكفالة j وذكر أن.رجع له بس 

محالفهوالحوالة يعد ب تحول وما غيره إل موصعه ر حق تحول الحوالة أن نل من الجل عل يّجع ن للمحتال يكن 
لاجالة.

ا،ل.والحالة الكفالة الأصل ى عله ترجم وقال ٠ اللمى السراج رجم هكذا )١( 
والمسالةعنه(( فإاإم،>تل » أسطر يعد واق ، الموصع هذا ق المخ ى هكذا عله، فللمتحمل ت قوله )٢( 

مصححه.كته صحح. أصل ص المواب فحرر الدصعن؛ ف واحدة 
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الشتكة

يكونالدنإ ر ثط أرف ولا اطل الفاونحة ثزكة : نال الثافص أخرا لأل الربح( )أحرا 
بوانمل خالط اكاونحة ي،دان شريكن يكوا أن إلا اطلأ اكاونحة ثزكة تكن لر إن باطلا 

اشركاوإذا عنان شركة لها المشرنن بعض مول الي الثركت وهنْ يه باس لا فهذا الرح واقتسام 
ا،االهذا غر من احدهما رزق وما صححة نالثزكة الض هذا عندهما اكاونحان ان وتثارطا مجفاوصة 

الفاوصةأن نما وإن صاحبه دون فهوله ذلك اوغر هبة أو أوكنز إجارة أو نجارة من فيه اشركأ الذي 
فاصدة،يمما فالنركة وغتره االال بسبب الوجوم من بوجه أفادا ما كل ى نريكن يكونا بان عندهما 

فيكونكزا أحدهما فيجد درهم بمائى الرجلان يشترك أن منه أفل أو هذا ى إلا المار أرف ولا 
اوهبة له وهب رجلا اورايت نحون؟ اكان بمال تخالطا ان غير من هذا عل لوتثارطا ارايت ، يم،ا
مجنأفل أنكروا لقد ؟ شك* فيه له الأخر أيكون هة أو عمل من مالأ قافاي عمل ى ه نفأجر 

تقوليإتا ت اش رض للثاض مل رحل بقس بماوتكفل تكفل لا أن حلف من : الأيمان ثراجم ور 
لرؤإن عله حث يلا عاليه مال لا أل مالته ى امتثى إن أنه رحل بقى فتكفل أيا بمال يتكفل لا أن حلف فيمن 

بمثا رحل بقى فتكفل آبدا بمال يتكفل لا آن حالف ومجن القافي( )فال حاث وهو المال فعليه ذلك يستى 
ولررجل عن بكفالأن له  JSjiiفتكفل أيا كفالأن لرحل تكفل لا أن حلف فيض نقول فانا فال غنيالمال القس لأن 
منأنه يعلم ولر وحشمه وكلاته مجن الرجل ذلك يكن ول( بذلك علم يكن ب إذا فإنه عله حلف للذي وكتل انه .م 

بكفالةلرجل يتكفل لا أن حلف ؤإذا ا القافي رفال حاث فانه منه ذلك علم من ؤإزكان علبه حث فلا سببه 
نياعلها له كون بكفالة لرحل تكفل لا أن نوى كون أن إلا جب أولر وكيله أنه علم بمت نر لزكيله فتكفل أبدا 

إنوكذلك< نحث ب انحلوف غم ي رإنكان'كفل حث انحلوف مجال ى له لوكيل فكفل هذا نوى فإن لفه مثيل 
•اض • بمث ل( اينه، او زوجته او لوالدْ "ممل 

اخلأفالخراJينر ورجم )١( 
وغيرهوالخق الثمكة باب 

فانذلك وللأنرأمس درهم أف ولأحدهما ُفاوضة شزكة الرجلان اشترك ؤإذا : الق رحمجه القافي( )فال 
والمالحارة مجفاوصة هدْ : ينول ليل أبى ابن وكان يأخذ، و:اذا بمفارصة هذه ليت يقول اس'كان رحمه حنيفة أبا 

المفاوصةشركة تكن ب إن بامحللأ يكون الدنيا ض شيئا أعرف ولا باطل الفاوصة وشركة الغ١٠هم( )فال نصفان يب،ا 
اشالشركة وهده به بأس لا فهذا الربح وافتام فيه والعمل المال حلمي المفاوضة يعدان شريكي يكونا أن إلا باطلا 
وماصحبحة فالثمكة المعي هذا عندهما الناوصة أن ونثارطا مجفاوضة اشركا فإذا عنان شركة لها الشرفض بعض يقول 
ؤإنصاحبه دون فهوله ذلك أوغم هبة أو أوكنز أوإجارة تجارة ض فيه اشتركا الذي المال هذا غم ض أحدهما رزق 
فالشنكة؛؛نأإغيره أو المال بب بالوجوه من بوجه أفادوا ما كل ى شريكين يكونا بأن عندهما المفاوضة أن نما 

ولاللمض كن ل؛ U عطية لأنه نحون لا : قالوا فإن نحون؟ أكان بمال تخاطا أن غم ِن هذا عل لوتثارطا أرأيت 
أرأيتز ؛؛م لا يكن ب ما مح بيما عدوه فإن 7ااV اشتركا درهمج؛ مجاني عن أفنجتزه  ١٢٣٠واحد يعلمه ب ومجا للممطى 

لقداكرواأةل=؟ نريكا ضا له الار أكون هبة أر عل ض لا مجا قافاي عمل و ه نفأجر أو هبة له وهب رجلا 
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ةول

اذلؤل بمس رجل رجل بمل ُ؛ذا : تال ام اكاض أمرنا تال اربجع( )أض؛، 
وإنءعْ ^دكالة يرض وم ;وئاكه رصي الؤكل لأن يردما ا أد النية أياد أو الدتمل •رض ِْ ِمكل 

ذئ قل ول زثالة رجل رجل آئل وإذا ارم رضا ذلك!٠ كاد رأى س يزم ورأت نال 
لرلأته ياطل كله ذللث من فعل فا سل يإن جب ولا يريء ولا يصالح ولا عليه بمر بان وكله أنه الوكالة 

الوكالةقبلت نماص او له حد يهناب الرجل الرجل وكل وإذا ينكإه ؛ غء\ وكلأ يكون فلا يه يوكبه 
لهوالقص له بمضرامح-ود حش أنمص ولر احدده ؛ القصاص أو حضرالخد فاذا السة نست عل 
رجلفجاء وهومحدْ مال رجل عل لرجل كان وإذا ويعفو القصاص مهلل يعزله ند انه ضل من 

لرإليه دفعه فإذا إليه يدسه أن عل أجره لر المال يديه ى الذي وصدقه يه وكله المال صاحب أن فدكر 
اهن• لوادص وكن.للث بدلك عليه بينة تقوم أو وكله يانه المال صاحب يقر أن إلا بثيء المال من يرأ 

يهإياه إقراره أن وذللث إياه يعطه أن المال يده ى محرالدى نر المال رب عل دينا اانكااة اق.ءى الن،ى 
القاضياثبت ء بثي القاصي محي الرجل الرجل وكل وإذا غيرْ عل محوزإفراره ولا غتره عل إفرارمته 

وإذابتل هذا من الخصم ولتس محضرمعه، اول! الخصم حضرمحعه وكيلا وجعله الوكالة عل بتنته 
وكلهأنه نل مجن جارة غثر فالوكالة هذا عل يزن■ وب له وكثتر قلل بكل وكله أنه لرجل الرجل شهد 
اننحز ب وغيرها المعاني هن*ْ محمل فل،اكان وغيره والكثر القليل ويل،فعر وبمفغله والكثير القليل ينع 

)قالذللئ، غر أو مارة أو حصومجة أو وديعة أو شراء أو بيع من الوكالات يبن حى وكلأ يكون 
محهالله رصي عل الحن>روةد.كان وغير العذر ى والماء الرجال الخاصرمن من الوكالة وأقبل ( الغاس 

عميلجعفر بن عبداذم قبل يزكل زكان عئان ذللئ، حانحرفقيل وعل جعفر بن عبدالق ماز محي زكل 
نماللخصومة إن يقول عل وكان يكر أى محي ولعل عمر محل. يوكله إلاكان أحبه ولا ءلالب أبى بن 

. ٢١١محضرها الئيaلان وإن 

صانعأنر ؤإذا مجفاوصة شمكة ولا الغاض( قال ) : أوله وى I( باب الإزار» تراجم أثناء ش وترجم • هذا من 
يقرأن إلا شريكه دون عليه ندللتؤ يثوب لرجل أز غال أو يخمف لرجل أثل إمحكاف بثيء لرجل صناعته من 

ؤإرارصاحبه دون ه نفعل يقر فانحا أز الثّريكن وأي مفاوضة ت، ليكلها فالثمكة يكن شر ؤإذاكانا معه ثّريكه 
سواء.له يلئؤ شر لا ومن يلئؤ الشر 

وللثالوية هذْ ف اطحن بقول أن ُثل وذلك وهوثريلث ئيء عل أجيرا يكون أن بجون ولا ■' الزائنة باب وى 
اهد.ذللث، ائثه اوما رع ملما 

يدوصلاحهأن امحارلل بع باب ز العرايمح، اختلاف وش )١( 
يقولالدكان رحمه حنبفة ايا فان بالشيتة فباعه كيته  ١١ولا يالقد يم ولم ييعه •تاعا الرحل الرجل اءُل ؤإذا ثال 

فإذاالتاع لرب يل-ف*ه حى التلع لقيمة حاتزوانامورصامن البح يقؤل لل أى اين وكان يؤّفؤ أيا يض ياحل. هوحاتزويه 
لرمءت؛اقيمة اقل ؤإزكان اياع رب عل الفضل ذللئ، يرد فانه القيمة عن قفل وفيه المشرى عد من اش حرج 

فقالصلعة الرحل إل الرجا,، ليع يإذا الفاض( ضء)فال التاع رب عل لبلغ تر"ع ول( الماصة القيمة غير يقمن 
بعدالبيع نقض له ؛نّّيثةكان باعهافان النقد عل فاليع نيئة أو نقد مجن رايته مما ولا ينيثة ولا ينقد يقل ُلم بعها 
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ءالام|إذاكان ءلرزإارارْ  ١٠ماع 

أنماوأم زجه يالزنا و،اام عله اش صل الني عد ماعز أر : تحال الد رحمه او؛اض( )؛ال 
ومنتمجا مض ى سا ولكن او؛ا،هم( )قال ٠ فارحمها بالزنا اعمفت فإن ٠ رحل امأة عل يغدو أن 
البالخنمن أز فن ه، تفعل امن وأ؛ القول عن أنلهر مجا وعله للمء أن ومال نارك اث حكم *ن 

لزمجهاوفطع اونحرب اوقماص اوقل حد من بدنه ى عقوبة لإ يزمجه بثيء عقولهم عل غثدالمغاو:يرا 
بدنهفى الفرض عله ممن >لأ، لازكل عله غيدمحجور او محجوراكان اومملإكا الإدارحراكان ذلك 

مالأوازكان المد عن ولا بدنه لا ماله ى عله محجر امما لأنه بدنه ش لنمه ب محه إزاره سقط ولا 
أحدمحن نه أعر لا *ا ومذا للصلاة الوضوء يلزمه بالمرضكا يلزمه بثيء بدنه عل التلف لأن اغءرْ 

ومراءكانفقطع بالسرقة أز بعبد عما نمال الق رضي عاتشة أَت وقد حلافا أرضى ممن مجته ّءعت 
زانحجورين ءيرّ البالغان الخران به أز وما القانص( )،ال لائمي الق أوجه أوبثيء لته الخد مدا 

مجلممأواحدا يلزم ر أمولاهما ى انحجوران الخران به أر وما به، أزا لنمهاكا أزبه وحه يأى أمإيا 
منحرجا إذا 'ايبه وحل عز اقه وبن يبا ما ويلزءه،ا الدنيا ى الحكم ى بمده ولأ اوالخجر حى 

وذلكمحال أموايا إلا يزم لا ذلك'الإترارإذاكان كان وجه أى من وّواء به له أزا من الهجرإل 
ساقطذلك فكل مال أواّترلأك أوبع أوعتق أوثراء فيه قصاص لا عمد أو حهلآ محناية يقرا أن مثل 

القصاصشاء إن القصاص ولول رمه،ا قصاص فيه  ١٠٠؛أياوإذا الغاض( )؛ال الحكم ز ضا 
لحلعز اش زض ر وإن انقسما ى رضا محا ان نل ر ١مادا ءن ذلك اخد ثاء وإن 

ودلتالعقل وياحد يعفوالقصاص أن القصاص لول أن عل دل القصاص اث رض فهما القصاص 
مالعل وعفوه القصاص الحيارى القتيل ليل وكان يه أزا  ١٠البالغن انحجورءليأ،ا فترم المنة عليه 

أنأوانجرمحح القتيل فلول قصاص فيها نفس أو جؤح من به أز ف؟ا البالغ العبد وهكدا مكانه ياحده 
رقالللميل مالأ المد كان وإن المد عتق ى العقل يكون أن عل أويعفوالقصاص منه يقتص 

ويلزمهثيء مما المودية حال ى يترمه لم أوحْنأ فيبما قصاص لا عمدا محناية ولوأزالعبد الفاض( 
فيهليس اوغ^رممما اوقل غصب محن انحجوران ازبه وما الفاض( مجاله)؛ال ى ما رما عتق إذا 
وثلردالمودية حال ش المد عن ؤبملل حال بكل انحجورينالحرين عن معلل سما ب بملل حد 

حجرىجهة من لا المودية حال ى لأنهلأمجللث،اه عنه أبمللته إغا لأنه عش إذا ؟١١ أر الى الخناية أرش 
فيهاله ا،لاذون أوغير التجارة ى له ا،لآذون المد أربه مجا ومواء الفاض( )؛ال ماله ى الحر عل 

وكلما البد به ار إلاما شيء مزكل عقله عل غيرمغلوب بالنا وا،لقصرإذاكان العبيد من والعاقل 
القطعمثلها ى برقة والعبد انحجوران الحران ار وإذا القاض( )قال التجارة من فيه له واذن به 

ءنالغرم بطلت ولو الغاض( )،ال عنقه ى والعبد أءوال،ا ى المرفه رم الحرين رم معا محلعوا 
إلامحقان ولا مجعا إلا يبطلان لا لأنهما منيإ واحدا أقطع ب رقثته ى يقر لأنه والعبد للحجر انحجورين 

صمنفان ضمنه الشرى يقمن أن ثاء يإن لقيملما ضامن فالباتع فاتت فان بنقد إلا سع أن وكله ما ياش محلف أن 
١۶سلة الرب منه اخذ مما بالنقل الباتع عل المشرى رجع الثزى ضمن ؤإن الثزى عل ١^١٠ يرجع ب اواث« 

.ينثرلر ما البيع كان إذا أتلفها الى السلعة ثيمة من لزمجه ما إلا منه يأخذ لر لأنه يه، ابتاعها 
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انحجو;ينعن سما عم أبطلما ما ثطع لا بلغت ما بالخة برقة سما ولوأثروا اكانم( )ول سما 
مولأءمن ارتد أثربه ما وهكذا بدنه ى حد بلا عقه ى يقر لأنه انمي وعن أعواليا من ممنوعان لأتبما 

ردته.قبل إياه الزمه اياه'لك الزمته ردته ال حى 

؛رارسلممحلحم
ومالناء »ءن انحيض ولا الرجال مءن الخلم يبلغ لر من أقر وإذا •' تعال اش رحمه ( رقال 

عزأش لأن عنه ّءاقهل كله فذلك اوماله يدنه ى لائمي اوحق اددٌ محق منه عثرة حمى يستكل 
إلهدا نطرى ولا الثاض( ابلمح)ةال العاقلن الأمروالهي نيا الى -الفراص خاطب إنما وجل 

١،^^الغش أقر وإذا اكاض( )قال الميم عل والهنة أبلغ ب قال إن المقر قول والقول الإنات 
يبلغحى إقرارْ يلزمه فلا وهومشكل حاض فان إقراره وق،نا سمنة عثرة حص نكل يولر احتلم وقد 

حءسنكل يحني محال المشكل الخني إقرار محوز لا محتلم ولآ حاضر إن وكيلك مسنة عشرة حمص 
أرايدك وقال يبلغ ل؛ انمى أبو أو ١^ مبد تال إذا وازاJك، الأحرار فى ّوا، وهدا عثرةّة، 

قولهايمل قال U لاشه فازكان قال U يشه إذاكان وايلوك انمي قول فالقول بلخت قد انمى 
إقرارهأقبل أن محر لز عثرة حمس يبك لا مثله أن مح؛ءل والعلم يه لوأقر أنه ترى ألا • أيوم ولوصدقه 

ماؤيلزمهم الخير ى الخز بعد ولا الثلؤغ بعد المملوك الحرولا ألزمه ب الحال هده ى عنه أبطلته وإذا 
•حقوقهم ذلك م انماد إل يودوا ان وجل عز اذٌ وين يلهم 

إءرارا.لغالوبضم

حالم فأقر عقله عل فغلب ارض. مجاكان مرض أصابه مجن : مال اش رحمه الثافص( )قال 
ذلكومواءكان تلك حاله ز عليه زض لا لأنه ماقط به أقر ما كل ى فإقراره عمله عل الغلبة 

ولوالغاض( )قال مببه ما يدرى لا بعارض أو عقله فأذهب به لهداوى شربه أو أكله بشيء ارض 
الفراتضتلزمه ممن لأنه وللادمجين ش مما وفعلر به أم ما لنمه فكر مكرا لهدا أو حمرا رجل شرب 
اشيمول ولأن صنع, مجا عنه يمط ولا انحرم شمب محن فيه لحل بما وهوام وحلالا حراما علبه ولأن 
أقرم عقله فاذهب حمرا فأوجر أكره ومجن الفاض( قال الخمر) شرب فى صرب وسلم عليه اش محل 

ضحال ى ّلهز خمل أنه صحته م ولوأقر الغافص( رقال صغ ما له ذب لا لأنه إقراره يلزمه نإ 
مرقهأو قتله أو رجلا قطع أنه أقر للأدمu^نكان ولا ث لا ، محال ذلك'حد ى يلزمه لر عقله عل غلبه 

مجنياحذ أن ثاء إن انحرؤغ أو المقتول ولول الزنا م حد ولا قطع ولا قماصى يلزمه فلا زنى أو قذفه أو 
مللقذف أرمحِر لا لأنه شيء للمقذوف وليس ارقة قيمة بأحذ أن للمروق وكذلك الأرشر ماله 

عقلهعل غلبته حال ى رأقر أنه ترى ألا يختلف لا انمغر م هذا من صنع أنه أقر إذا البالغ هكذا 
بعدفإقراره بدنه م كان ما دون مجاله ى ماكان محنه أحذت بينة عليه به قات م عنه فابهللته وصغره 

حدألزمته بالغ وهومملوك شيثا هذا مجنر فعل أنه الحرية يعد أقر ولو جيه قامت لو بينة مجنر أكر البلؤغ 
قبلمحي لر إذا ستة نصف ونفيته حمن حددته أوزنا أربعن حددته قذفا فازكان ، فيهكله الملوك 

٢٣٩



محلهلو وكذلك أحدالأرش له الممتص بثاء أن إلا منه امحتممت عمدأ أورجله يدحر أوتطع إترارْ 
إلاالقماض ألزمه فآعش ومحومملوك مملوك عل لوض لأنه منه يقتص بمملوك فعله لواقر؛أنه وكيلك 

محايةالرجل يقر ياتراركا لأنه أعز إذا ه نفإ؛لْ ألزمته عال ص أتريه محا ■خصلأن ى الخر يخالف أنه 
ممدهالزمن مملوك وهو عتقه تلزم حطأ 7؛دناأية ينه عليه ولوقاتا عاقلته دون ماله ى جعلها تا خطأ 

.بيعه دون بعتقه فحال أعتقه لأنه والخناية جز يوم قيمته من الأقل 

إرارالمم

مالهى حق أو الادثى أو وجل عز ممه حد من الصى به أقر وما : تعال اش رحمه القاض( )؛ال 
اومجزكان وليه او ايوه به له اذن ال؛تجارة ش له مادونا الصى ومحواءكان عنه محاقط فإقراره غيره ١و 

وبيعهشراؤه وكدللئ، عنه ساقط فإقراره فعل فإن التجارة ى له يأذن أن للعحاكم بجون ولا حاكم 
أويامرهفالزمحه امراته بعللاق أبوه له يأذن أن أجزت التجارة ز له أذن إذا إُرارْ ولوأجزت مفؤخ 
زله أذن لو إقراره مجن يلزمه أن أول يثب؛ه وما هدا فكان منه فاقتص بجب أو فأحده رجلا فيقيف 
مجنقيء يلزمه لا ولكن يعسه بالإقرار بإذن ليس التجارة ى أبيه وأر ابيه بار فعله ئيء لأنه التجارة 

بمال.البالغ يلزم ما هدا 

معناهش وما الإكراه 

)قالالأية بالإآJان١١ >هكّنؤ وقلبه أكره من إلا )١ وجل عز اش قال تعال الق رحمه الئاض( )قال 
 )_JUعنهمحقطت عنه اممه وصع نائل مجاله و؛غنم ١!^^ يقتل وأن الزوجة كفراق أحكام وللكفر ؛

حكهيكون وما منه يوأصغر محا محقط الاس عن محقط إذا الأعظم لأن القولكله عل الإكراه أحكام 
منمنه الامتناع عل يقدر لا مجن يدي ز الرجل يصر ان ما'لإكراه الثانهم،( )قاد بمه بموتآّ 

منامتنع إن انه دلالة عليه حوفا يخاف الكره ويكون هؤلاء مم واحد عل متغلب آو لص آو ملْلان 
محقطهدا حاف فإذا إ اكاف١ى قال ر ه نفإتلاف او منه اكر او ١^١ الضرب به يبلغ يه ار مجا قول 
أوبنكاح إقرارا أو أوحد بمق لرجل آوإقرارا بيعا آو محراء القول ماكان قول محن عليه أكره مجا حكم عنه 

الثافمؤ()قال يلزمه ب وهومكره أحدث هدا فاى وهومكره هدا من واحد أوإحداث أومحللاي عتق 
عنهيسقط انه وصفت مما محيتا يفعل ان يسع ب وصفت مما محبمرء به يبلغ انه ه نفى يقم لا ولوكان 
فخافحبس وإن وغتره والنكاح الهللاق م كله •ءكه النمته نفه عل حائف غبر فعله أنه ولوأقر 

انوصفث محا يعفن الوعيد مجم يه يوقع ان فخاف اوعد او القيا محلول فخاف قيد أو الحس محلول 
لرأنه فعله يعد فاقر حكم له قيئا فعاب ولو الثامر( )،ال عليه أكره محا عنه محقط يه محاقط الإكراه 

محلولفخاف ولوحيس القا؛همإ رقال غبره او إقرار من احدث مجا الزمجته بوعيد له يوش ان يخف 
ينلزلر أو محاعة من أكر حسم يتلى لر عليه أكرهت مما امتنعت إذا از محلننت فقال قيد او الحبس 
منمحه فبقعل الحكم قاما الئا،ماا( )قال قال مما مام فيه ف،ا عنه الاثم يضل لا ان -حفت عقوبة 

أقرم خل م ولوص اكاض( )قال التخلص من شن ءل وريكن كان الكنه يه الدى أن قبل 
لهنحون، له محدث ولر ذلك يعد له يقإ ولآ فأقر حل م صربات و ضربة لوصرب وهكدا الإقرار لزمحه 

٢٤





 VكتJوبمال مواء سا فكل عظإ أوءفأ جدا عفا تال أو عظيما عالا امتإ U أردتتال فإن أراد
إنوكذلك مميته ثع توله فالقول غيره أو عرض مال اسم عليه يغ مما درهم من أوأتل أودرهما دبمايآ 

تاليلعاليه يضر متاعها مجن الدنا ى مجا جمع أن تبل مجن صغرا أوصغيرا جدا أوصغيرا صغيرا مجالا تال 
الثوابعظم عليه يقم ما ما وتليل لأ قليل إلا الاحرة ى الدنيا الحياة متاع هما ٠ وتحال نارل— الق ؛ال 

أثيبمجا وكل  IIح١مبثن بما وكفى -؛ا أنثنا حرءل محن حبة مجثقال رروانَكان وجل عز اش قال والعقاب 
حازإذا هذا ولأ'كثيرلأن قليل أولا ومط مال عل له قال إن وهكذا كثير اصم عليه يقع وعذب عاليه 
لفلانولوقال قليل كثير مجال عدى له قال إن وهكذا أجوز مه أقل أنه وصفت ف،ا لكثيركان اى 

محالعده له يقي يكون أن إلا مجال عدى له قال بجوزإدا ولا هكذا قليلاكان مجالا إلا ٠الكثير محيى 
مال.غنكانكلهَيعدى وله تافه مجال عدى وله وافر مجال عدى له ولوقال له لازم االال فأقل 

ويتلهن،وأصلح فيه يورك إذا القليل وينص الكثثر يغى ولا القليل يغى قد لأنه كثير مجال مجن وصفت 
اممعليه يقع مما دن مجا له أقررت الذي أعط له قلت، حيا المقر٢^١ فاذاكان الفاض( الكثثر)آال 

عليهيقع مجا اقل يععليه ان عل جيرته ثيثا اعْليه لا قال فان اعتليته مجا يغير له اقررت مجا له واحلهنه مجال 
للذيتلت ابن ُز، امتغ وإن غيرْ ألزمجه لر حلمؤ فإذا محنه ياكر له أقر مجا وبملف محكانه مجال امم 

قلمتؤايى وإن يرى، حلمؤ قان ادض ما عل احلم، للرجل قلت ادم فإذا احبت ما ادع عليه يدم 
نكولكمجع بجلمؤ حش ينكولك نيئا أعهله لر بجلمح، نر وإن أعطته حلف فان ص المد عل امحن أردد له 

أنله المقر فسال ذهب أو ُعروذاكففة صنمؤ مجن يه أقر غانا يالمال المقر وإزكان ( الثافص )قال 
نثنوإن هويه الذي البلد حاكم إل للث، نكتجر أو مقدمه فانتفلر مثن، إن قلنا يه له أقر مجا يسلى 

لك؛أكرمنهفاقر جاء فان عليك يانه وأشهد المال امم عليه يفع مجا أقل أقرفيه الذي مجاله مجن أعهليناك 
أءطنالثفقد ك جحد إن ٠كذالت٠ اّتوفبت، فقد منه يأكل لك يقر لر وإن أعهلينإك الفضلكا اعهلبنح 

ممونأو ومحلهن، هكذا يقول أن إلا نععله لر ميء إل به ينولر مجال تال وإن مجال امم عليه خ  ١٠أقل 
ومحلقعقلي عل فغلبج حاصرا المقر إزكان وهكذا قال الأشياء أقل ماله مجن ويعتز ورثته فتخلمؤ 

إذحجته عنخ عقله عل والمغلوب الغانب ومحعل الوجوه من يوجه يه له أقر مما يريء مجا الدمخ هذا عل 
؛زلكب ٩٣ءل المت ورئة واجعل مات م ٢^١ له أقر إن هذا ومثل الفاض( له)قال كانت 

انإلا احلفهم  ١١٧^٦!^ وروة له نحلُنج أن له المقر ثاء وإن الفاض، )قال يه له أقر فها حجة للمبتؤ 
•أعْليته أكرمما يثيء له أقر أياهم يعلمون ما أحلفتم ادعاه »ان علمهم يدش 

الإةرادض،ءصود

وهوآخر لرجل فلأن مجال مجن أكر عل لفلان رجل ولوقال : تحال الله رحمه الفاض( ال ق) 
المالمجن ديه فى أكرمما عل له قال أو يعرفه أزلا مجاله مجن أم عل له قال الذي فلأن ال يعرنح 

علمجاله أكرلأن أردت قال فان قوله عن وأماله نواء يحرفه أولا المال مجن يديه ى مجا وهويعرنؤ 
مالدنيا مجتاع لأن وهوقليل حرام اله ♦ءمجن عل له قلى الذي فلأن وال كثير والحلال حلال 

لأنهديه ى ومجا فلأن مجاله مجن أم؛البقاء فهو أيقى عدى لأنه ألإ عل له قلت، قال ولو يقانه لقلة 

٢٤٢





وف3\دبمال ب مملك لا والحجارة الهائم لأن أنبه مما شئا ألزمه لر انمارءئكذا أولهذْ الداة لهدم 
يكونلا لأنه إ؛راره ألزمه لر وكذا انماركنا هرذْ صب أو الداة عده أوممب البمر هذا سب عل 

أوعش حملت أو عل أحالت أن بحا عل يقول أن مثل وذلك ، يبن أن إلا ثيء بحا عليه 
نيا■جنين، أتى بحا عل فقال الكلام ولووصل بمال عما بممل ولا عليه نحيل لا وهى عما حملت 

زكذابماكذا على' لهدط لوتال للمقرزكذلك لازط س إزارا ذلك، زكذاكان ألنمشكذا جايت 
بملهاى ما ب_ا بعله يكون لا لأنه إياه وأنه للمد الإزار نسب لأنه هذا عل يزه■ ل( ولو ذللث ألزمته 
أيعدحملكان يكن لر فإن يسقط ب لأنه حكم با جناية عليه بمن فلم حملا إزكان لأنه أيا ثيء 

■ا بم■ غرم بب بيكون لا ما بب بصيء يلزمه ن من 

الإزار•٥^٣،

عرضأو دار أو عبئ .ده ى يصفه الثيء مدا الرجل فال ؤإذا ؛ تحال اش رحمه ( الئاض ال ق) 
ولدآم آو حرة لامرأة ا"الرأْ هذه بملن ر >لا حتعلة مكيالا وكذا اوكذا ق.رهم ألف أو الروض من 

يالكلرجل امة يهلن ز ،١١ بم«إاك ار ؤإن ، ذللث، ى الخصم وليه او الحمل قاب حر ولدها لرجل 
حياولدا الرأة ولدت إن له لازم فاداره يثيء إزارْ ا،لقر يمل ب فإذا . ذللث، ز الخصم ابيارية 

يمالأ أقر فا أوأشن .>، أوذكر وأهم، ذكرا ونمين ولدت فان ، ماكان ء بثي أشهر متة مجن لأقل 
منطمجيتنح، ولاد؛ن او ولأيا ولدت فان ِا للص كله ب ار وميتا حيا ولد؛زا ول"ت فان ، نصفن 
فدلأنه الإزار مقط از يوم من أشهر متة لكال اثنن حيا ولادين ولدت إن وهكذا ، عنه الإزار 
قدلبشر وقع أنه علمنإ إذا الإزار أجيز ؤإمما ( الأئافهم )قال بثيء أز يكون فلا إقراره يعد بم-ث 

ميّتةوالأخر انهر ث نل احدهما ، بملن ى ولدين ازلحمالها الش زلدت للحمل از ؤإذا خلق 
حكهيعده الخارج وحكم أشهر ستة قبل بعمه حرج قل واحي- حمل لأما  ١٦٠فالإقرارجاثزمحا أُئهر 

ماتم حيا ألقته ؤإن ، الإزار ّقهل ميتا جنينا فالمن، يهما رجل فضرب امرأة يعلن هم،  ١١٠أقر فإذا  ١Jآنمد يخز أن ممكن أزكاف أثكل وإن الإترار الإترارنت نر حش أنه ^ ئ أكه تإ فإنك
بملث،بملها ض U لأن الرأة بملن ض الإرارلما أحزت ؤإمما الئاض( الإ؛رار)اال الإرارمشل يكون 

صU ;ه ممللث، ان يجوز لا U إل الإزار يفبف حى له الإزار ابطل لر ^ل ممللن، فاكان بالوصية 
هذهبهلن ز مجا ض أوحمل درهم ألم، ارأة هذه يملن ى ما أملقى يقول أن مثل وذللئ، الرأة بطن 
لوتالولكنه : قال ^ل، الرأة بملن فى لما يكون لا محا المض هذا ص أوئ قزمها درهم الق ازأة 

ارمما له يوصى قا- لأنه الإزار لزمه إلاها غصته درهم اوالغ، العباد هذا ءنا-مح، اجلراة هن-ْ بعلن ى ايا 
صلما إليه يوصى قل• لأنه امتلفته يقول أن ومثله إياه محللمته يقول أن هن-ا ومثل ، إياهفيغصثه به له 

ى•1 أملفنيه يقول هذاكا وليس له أهلكه أو عليه اسملكه لوقال وهكذا يتالفه بثيء الرأة بعلن 
أيىله.٢١ أوصى ألمح ءنا-تما الرأة هذه بهلن ى لما قال ولو ، شيئالف يلا بْلها ى  ١٠لأن بْلها 
لهأوصى ولوقال أبيه لورثة درهم الألانح ميتاكانت، يولد بأن الحمل وصية بهللتج فان ، ءند-ْ له كاث 

هذءبملن فى a ولوقال ، له أوصى.٢١ أنه أر الذي لورثة الألف وءبهكاث قبطك إر' فلأن :٢١ 
موروثةفهي ميتا أبوه فازكان لأبيه الإزار أ؛اهكان غمبما أو أبوه أملفحا درهم ألف، عنديي المرأة 

٢٤٤



منغصتإ يرمم ألف عل له ، صء األرأة ملن ى ل يارمه ولا له فهي حا ؤإزكان محه، 
أحالغتهجحد فإل ١^ أحدما وارثه مأل ميتا الخض فخرج الإ؛رار فألرمته ، مالكه ز أوكاتت مالكه 

يلانورثة ال ردت ;غصبرهكاذاا أقررت أو فغمبثما له فلأن -ما أوصى قال ؤإن ، شبا عليه أجل ولر 
لأزكلثيء هذا مجن يلزمه لر إياها يعته أو عليه 7؛ا تصدقت أو دارى الخض لهذا وهت  ١٠قال فان 

.ياطل فالإرار جارة يطن ز لل ب الرجل أقر ؤإذا ءذالأءمزلخينولأ>ه، 

غترز نوله يعتر كذا ى كذا غصبمالث، الرجل تال ؤإذا : تعال الق رحمه الغاض( )قال 
الذييالخن فاخر كذا محنة رجب ز أو ثو؛اءاوعبدا عصبتك يمول أن مثل وذلك المغصوب 

صحراءأوفى يلدكذا ز حمملة غصبك قال ان فكذلك إياه غصبه أقرأنه الذي والخض فيه غصبه 
إياهغمجه أنه أقر الذي غر فيه الذي أن الغصب أصاب الذي فدى أرصك، ى أو فلأن أرض ى أو 

أنهعل دلالة الئهر جعل كا فيه غصبه أنه عل دلالة فيه الغصب أصاب الذي الموصع جعائ إكا 
حبى زيتا وغصثتك أرض محن حنهلة وغصتك أرض ى حمملة غصبتالث، فيهكإلولك غصب 

مررش يعتدا وغصبتك محر من صمينة وغمبتك محر ش محفينة وغصبتك حب مجن زيتا وغصبتك 
يعيحل ر وكنا حل ى وغصبتككثا يلدكذا ومن بلدكذا و ويعرا مرعى مجن يعرأ وغصثتك 

 jوءبدا-'ين إما، فى عبدا وغصبتك خيل أعة مUJ ، زوعبدا غم و وعبدا إئء مع أنهكان يض
والرحىالماء أن ليس رحى ى وعبدا مما، فى عبدا غصبتك إلكقوله من وعبدا غم مجن وعبدا إل 

قالإن وهكذا غم أو إل ز كان أنه وصف كا أحدهما ش العبدكان أن وصف ولكه غصب مما 
اماوصف ما دون للحنهلة فهوغاصب صاع اوش غراره اوز جراب اوى صميمة فى حنهلة غمبتلئ، 

وهكذاقال المعي هذا ز يختلفان لا وجراب مقيمة من جرابكموله وش مميتة ش وقوله فيه كانت 
شثويا أو مدل أو ثوب j أثواب أوعشرة جراب ئ أوشايا مدل ذ قوما ثوبا غصجك لوقال 
أقر ١٠إلا يضمن فلا مواء ومزكذا شركذا قوله هذا لا؛ختاافكل حرملة أودنانثرى أثواب عشرة 

شحاتما أو خام قماش غصثتلث، لوقال وهكذا قال ، له فيه كان المغصوب أن وصف لاما يغصبه 
الخاممجن المص فيمنع صاحبه من يتميز قد هذا كل لأن سيف فى جالة أو مالة ش أوميما فص 

وهكذاقال ، مه فتنع إليه ومشدودة إليه مشدودة لا ؛ا-ي،الة معلقااليف ويكون الفص مجن والخام 
قالفيمنع البق عل يكون قد هذا كل لأن ميف، ش أوحلية ميف من حلية غصبتك قال إن 

غصبتكلوقال ومثله البق دون وصفت لما فهويغاصب أونعله مبق مارب غصبتك قال إن وهكذا 
والشاقوالثبأكة القفص دون لسر غاصبا شازكان ش طرا أو ثثكة ى أوسرا قفص ى طرا 

قريةش خمرا أو جونة ش شهدا أو عكة ش علا أو زل ش أونينا جرة ش بما ز غصثتك لوقال ومثله 
القريةدون والممر الخونة دون والشهد العكة دون والعل والزق الخرة دون للزيت غاصبا كان اوجلة 
دونللجرة غاصبا كان سمن يا وعكة سر فيه وقفصا زيت يا جرة غصثتك لوقال وكذلك والخلة 

عكةغصثتك يقول يض أن إلا محعا فا غاصبا ولايكون المن دون السروالعكة دون والمقصر ين الز 
أوعكة ش سما غصبته قال إن قوله والقول ، للشيمحرفهوغاصب هذا قال فإذا ، وزبما وجرة وسمنا 
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وازكانالقاض( )قال بالفضل مطده عل رددته ضرموق إياه أعهلاْ ما نمه نقص وإن ٠ عليه 
يورثةأصغ وهكذا ثال ، فته الغاصب أعطى قد عبد لأنه انمي ممن ى أشنكهم لر غرماء ليده 

الالت مال ى ثم ذك أصغ إمما أنى إلا انمد للغاصب وأحكم ، المغصوب مات إن المغصوب 
كانفان ، محنك لا كالمد وغيرها هوؤالثياب أنه ومحلق فيحضره يغميه الهلعام وهكذا أموالهم 
أومريقا ع>بكان أى محما أحضره وإن الأولع الخكم أرد ولا ، محضره لر فهوكأن ميتآ المد أحضر 

وألزمتهبدنه ى انمب نقصه وما غصبه يوم من حراحه الغاصب عل وحب صيده إل دضته صحيحا 
انمبنقصه ما الغاصب عل وحعلت الطعام ألزمته متنيأ الطام ولوأحضر ( القاض )فال وصفت مجا 

وعليهانمد وموت وكازكتلفه الغاصب ألزمته له قيمة ولا يه ينتفع لا صار حش رصه قد ولوأحضره 
عبدمجن المغصوب إذاكان يم الحا ولوقال ، مثل له يكن لر إن قيمته أو مثل له إزكان الهلعاح مثل 

لت،نفبطيبة له ملكا اوصيره حبه من حلله للمغصؤب قال م ففعل قيمته أعهله للغاصب غانيا وغيره 
•هذا عل مجمما واحدا أجر ولا ، إلى أحب ذللث ذإلثكان اقبل ; وللغاصب 

يمهام الدار بمثممب الإ؛لرار 

محنقيءكان أوأى العبد وهذا الدار هذه غصبته الرجل قال وإذا ت اش رحمه الغاض( )محال 
أووقبضها عليه  ١١٠أوتصدق له وهبها أو رحل من ذلك قبل ياعها وقد عليه وأمهد إقراره هذاكب 

هذهمحلك عل يية لك كان إن الدار لصاحب يقال أن أحدما قولان فضا غيره عل أو عليه وقفها 
لرسة لك يكن ب وإن ؟؛ا أحذللث إليه أحرجها محن إل يده من إحراجها قبل الغاصب إقرار أو الدار 

اصبلكهاأنه يقر لأنه بقيمتها المغصوب وقضينا ما أقر يوم مملكها لا لأنه ذلك ى الغاصب إقرار نحز 
أنهفاقر بعينها دار غصب أنه رجلان عليه لوادص وهكذا فاعممه عبدا لوكان وهكذا له ، iiL•وهى 

بالدارقضى محل مملكها ل؛ الأول وأن وهومملكها محته غصبها أنه أقر م ومومملكها أحدهما مجن غصبها 
أقرأنهU وهكذاكل قال ، عليه أتلخها قد أقرأنه قد بانه للأخر وقيجا باقراره مدكها قد لأنه للأول 
أوالدار إلا غصتهما أنه يدعيان لا كانا إذا أنهما اكاى والقول غي,ّه غصبه أنه أقر م ، رجلا غصبه 
مجن^١^ لأنا،ا الغاصب عل نحال الأحر له للمقر نيء ولا ءن|،ا للأول فهو لما به أقر الذي الثيء 

الأحرباعها أنه أقر م بألف الدار هذه هذا باع أفرانه إن أرأت تال هذا قال ومن ، به يقر U  ٢١١عين 
أو، أتاشهالأنه منها بألف محاصه قيماها عليه للأخر ونجعل للأول بيعا أنجعلها نمويآلافا والدار يالف 
رايتاو آ انمق وينفذ قيمته للمشرى انجعل انمق قبل رجل من باعه انه اقر م عبدا لواعتق ارايت 
قدله يقول ن ١ عبه للعبد يكون إمما أويمرV البيع أينقص بيعه قبل أعتقه كان أنه أقر م عبدا لوباع 
يلزمكمجا أونيادة نمه فاعهلنأ حرا ابانا بعت قد ورثته فقال مجان لو أرأيت ممن فأعملي حرا بعتى 
ىإقراره محوز فلا غيره محلك ى بئيء أقر إغا يكون أو ئيثا بعطيم أن عليه أكان امنهلكته بانك 
Vصيثا بإقراره يضمن ولا غتره مجلك 

كمهوحرر. غترا( « عن محرفا عنا( ٠ لمقل ولل عندنا اش بالأصول كذا به يمر *ا عن ٌن ت قوله )١( 
مصححه.
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الرجلنهذين أحد محن الثيء بمصب الارار 

أحدمن ببمسه الشيء هذا أو انمد هدا غصب أنه الرجل أقر وإذا • الد رحمه ( الفافر لأل ا) 
بالخصبسو بمن وّّثل ءْل شتثأ منه بملك لر فبه ينازعه الذي صاحبه أن ويزعم يدعيه وكلاهما هذين 

لرتقر ب وان  siJLU■للاحر ولاماعه يه له أقررت فهوللذي للاحر وحلفت لأحدهما أقررت إن له قل 
وقبملأنلها ف؛وءانا يديك من يخرج م غصبته أيا-،ا من تدرى ما ياش نحلف أن مجن أكر ض نحر 

الأحرىتكدب اليينتن احدى لأن الأحر دون ُنء-،ا لواحد يكن لر ينة عليه معا أقاما فان فيه حمما 
حالفافان إياه غصبه ل انمد هذا أن لصاحبه مجمإ واحد ومحلمكل يينة عليه تقوم أن قبل نحاك وكان 

عليهأحدهما أتام وان للحالف الاحركان ونكل أحدهما حلف فان فيه يصطلحا حنن أبدا فهوموقوف 
رحلولوقال وصفت مما نيء ز الخاصب عل تباعة ولا البينة عليه أقام للذي جعلته الأحر دون ينة 

احلفللمقر قيل  ١٠٠٠إياهما غصبه أنه الرجل فادص الأمة هذه أو الخثد هذا يعينه الرجل هذا غصبت 
وقيلل ذلك يكن ب ٌيا واحدأ غصبته  ١٠أحلف قال فان الأحر له وٌام شنت أ^ تغصبه لر إنك 

فهوحلف فان ثان أيبما عل احلف للمدر قتل أى فان شئت أبما عل فاحلق بإقرارلث ل أحدهما 
فاتافإن معا ل غيناهما المدعى أحالفا وإلا حلفت إن عله للمدعى قيل معا علها أحلف قال إن ول 

معآأبيا فآن بالقوت قيمته صمناه أحدهما أإزمحناْ إذا أنا إلا حيبن فالحكمكهولوكانا أوأحدهما ده يى 
الخاصبأقر وإن قال ومحلق أحدهما الخاصب يقر حى وقفا له يوقفا أن الخصوب ومحال محلفا 

إنبمينه مع الخاصب قول فالقول عيب عنده يالخبد حديش أنه الخصوب فائهم؛ للمغصوب بأحدهما 
ار المغصوب عند يكون ان يشيه مما ذللثؤ كان 

الزدجتةأوس؛ل الب س لوارث أوبمهم الورثة إقرار "باب )١( 
موص:وفه الراجم، ي وليس بالدين« أوبمهم الورثة وإقرار 

•الاررا؛؛ناا اختلاف س ١^١^ باب  ٠٠؛ ش فما 

ىU نصف بطيه حنيت؟كانيقول أبا فإن لأب را'خ العصبة معها ورث وتد وأم لأب وهى الأخت أنرت وإذا 
ابنوكان يؤمف أيا بمي ياخد وبمدا نصمان فهوسمإ منه يدها ش 'كان نصمنفا ي-|،ا كاله ٠Jالاأن أنرت لأما يدها 
جميعا)ثالنالا بما الورتةكلهم فى وهوّواء العصمة ئد ى بما أقرت لأنما شيئا يدط فى مما نعطيه لا يقول ليل أى 

وهكداًكلثبتا يأخد لا أن فالماص باح الأخت فأترت وعبه وأ-ه لأيه أخه وترك الرجل -ان وإذا الفاض( 
الخقذلك ز عليه محق له أقر إنما أنه قيل س ثيأ ياخد لا فالقياسآن ٠ نبه شت لا إقراره فكان وارث به أقر عن 

يكونأن نحز لآ به موروثا يكون حتى النسب يثبت لم وإذا به موروثا باإنسبكان وارثا ؛ذاّكان لأنه به له أقر الدى مجثل 
اثرتد'كان بائعها وإزكان الدار نعطه لآ بالبح له القر فجحده رجل من داره باع انه يقر الرجا مثل وذلك يه وارثا 
عليهمملإكة تكون أن طط ٣ ض، ما كيه مملوك أناا'كاثت يقر ل؛ أنه وذلك له مدكا صارت قد أما 

ملكإل المالك ملك من خرج قد ته عل تصادقا وقد كنه ى فيختلفان العبد يتبايعان الرجلن ومثل له الإقرار ّقط 
أنهاحطنا وقد حق يالنسب له للمقر يثبت أن خون فلا م-قط به ملكه أنه زعم ما للمشتري يسرر لآ فمحا المشترى 

لمترلهبهسدينولأوباه.
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أدركهام ماثة ساوى صارت حى نقصت م ألفا تساوى صارت حى عاله من واعتداء ومن منه 
تساوىوهمر فآدوكها ألفا تساوى وهى إياها لوغصبه يكون ععهاكا وتسمائة أحذها يده ى اينموب 

ظماّترلكها أو أوثلها وما أو الغاصب ياعها إن وكيلك تال تسمائة وص نقصها وما أخذها مائة 
وكيلكهلكت أن إل غصت مند نسمة 'كانت  ١٠أكر ى تيمما الغاصب عل كاث ُمما تدرك 
أكركان الغاصب يه باع الدى اش أخذ ، أحسفان الح ف يخر الحارثة رب أن إلا ابح م ذلك 

لهليس : يعد الغاض( رقال قتل. قيمة آك؛زماكانن، أوء؛ملما"فى مالخته ممن لأنه أواقل قيمالما عن 
نمن■نمسرا وكيهن، قاتل قال فان مردود الغاصسؤ وبع له ليس ُا باع لأنه مردود والح جامحيته إلا 

مالغاصس، ص،ان ض وص ألفا ناوي مآرن حى زادت م مائة تساوى وص صامتا لها وكان ماثة 
ولاغاصا يكن لر لأنه تعال اش ثاء إن له قيل ؟ زيادما حال ى قيمما صمنته نقصن، أو مايته 
أوردهافاتت، أن إل غصب، يوم من عاصيا صامنا غاصيا يزل لر حال دون حال ى عاصيآ ولا صامتا 
اوجبالثانة الحال فى ولا الثانية الخال فى منه باوحب الأول الحال ى عليه يكن؛قم ءم ناقصة 

للمغصوبفياكان عاص صامجن وهوفىكلها لها رادا يكون أن زكلها عليه لأن الاخرة احال ى منه 
كانوأولادها فيأخذها ولدا عشرون ولها ويدركها فيأخذها ألف قيمة فيدركها مائة قيمة يغمما أن 

مجاوولدها ينمها زائدة ملما بمللث، غصحا حن يدما ى كالحكم وولدها بينما ى زيادنما ى الحكم 
إذاانه قبل مجن يديه فى وولدها ص ممون او وولدها يقتلها ان بن فرق ولا غمما حن ناقصة ملما مللتؤ 

يفاتنؤ جارية رجل لوغصب أنه ى علمته أحد يختلف لا مملمكها وللها'ي ممللثؤ وصفن، كازكا 
ف؛اعهاجارية الرجل الرجل غصسإ وإذا قال ، حميعاكذللن، الحالن ى صمخما قتلا أوقتلها موتا يديه 

قيمةأكرماكان ى جاريته قيمة الغاصب، يضمن أن ش بالخيار فالمغصوب الثرى يد ى فاتن، 
علللغاصب ثيء ولا الثرى عل للمغصوب ثيء فلا صمنه فان مجانت، أن إل غصحا يوم مجن 

لقيمةفهوصامجن صنه فان المثري المغصوب يممن أو به ياعها الذي ارئن إلا قيملما إلا المثري 
الغاصبعل المثري ويرجع يده ل ماننإ أن إل قبضها يوم من قيمة لأكرماكانت، المغصوب جارية 
قبضهإزكان ممن وبفضل المسرى قبضها يوم فيملمإ عل الحارية قيمه المغصوب.ن صمته مجا بفضل 

لأنمانحز لر البع إحازة المغصوب اراد وإن قال ، باإلا حال ز لا ^ سلما عل عنه 
فأرادالثرى يدي فى لوعاسؤ وكذللئ، بيم بتجديد إلا الخامد اللك، محوز ولا فامدا مالكا مجلكن، 

بعضهمفات أولادا الثرى يدي ض ولوولدت قيملما للمغصوب وكان نحز لر البيع ختز أن المغصوب 
سبيلله يكن ب الغاصب صمن فان الثرى أو الغاصب، يضمن أن ى المغصوب خر بعضهم وعاش 

يوماولادها وقيمة ومهرها الخارية بقيمة عليه رجع اتياربة سانت وقد المشرى صمن وإن المشرى عل 
صمنهما نحميع البائع عل الثرى ورجا *ممرميتا سقط من بقيمة عليه يرجع ولا أحياء سقطوا 

ولاوصداقها له رقيقا المغصوب اخذها حية الحارية ولووحدت فقط وعهرها الحارية قيمة لا ادنصوب 
أحذبعض ومات بعضهم فعاش أولادا محنه فولدت أصاحا هو الغاصب، فازكان قال ، ولدهاياخذ 

الغاصبؤوليس فاسرقهم والأحياء قيمة أكرماكانوا ز أولادها مجن عات مجن وقيمة الحاوية المغصوب 
الحدالثحة ييع لر إن الغاصسح عل وكان ه نفإلا يغره لر والغاصب مغرور المثري ذاكالمشرى هض 
بمازان وانه عليه حرام انما تعلم وص الغاصب، اطامن، الحارية فازكانت، الريع( بيه)قال مجهر ولا 
هينفلن وإزكانت البض مهر عن وسلم عليه افه صل افد رسول نمى وقد بغى مجهر هذا لأن عبر فلا 

٢٠٢



•لمحق وولده ومووان المهر فلصاحبإ مسها عل *غصوبة وإنكانت مثلها مهر فعله حلال الوطء أن 
الحتعال اش ثاء إن له فيل ؟ الح نحز لر ب الع إجازة احتار إذا ا،لغمو'—، أرأيت نائل قال فان 
كانتي جارئته فللمغصوب بالبع رصي وإزكان اكرى أن ترى ألا والشرى  ٠٣١!١ برصا يلزم إنما 

المغصوبتغيرمالك ب الشب١ة وان الشية حكم إلا الموصع هذا ز للبع حكم لا وأنه يع محا يكن لوع 
كانوإذا للمغصوب الأول الملك عل فهي المثري الح يضر ولر الخايية احل للمغصوب فإذاكان 

عليلهب أن يبي فلا ولده امرق عوكل غير غاصب بامها أنه ولوعلم حسها له يكون لا المثارى 
شهفان ممتأنفا با نكون بالع رصا المثري محدث بان إلا البحر إجازة المثري محوزعل لا أنه أحد 
لهمحل ؟ يلزم لا فلم الع آ*د أذن فإذا البع لزم بميُها أذن لوكان الخاوية رب إن يمول بأن أحد عل 
لنابارية محيكون ايارية رد له يكون ولا حياؤه يقطع ي؛*ت إذا البح محل إذنه تعال الد ثاء إن 

والهةوالبع الاصابة للمشرى وحلال للمشرى جاؤية لأما ولدها نمة له يكن ب ولوأولدها اشراها 
الحالباتع عل وجرام مملك ب والسلعة الأ البح رد له يكون ولا البح رد فله أمرْ بغم يعت فإذا والعتق 
فى،فالحكم عتقه ولا يعه محز م أعتقها أو باعها فإذا ولده وبرق لوعم الاصابة الثرى عل وحرام 
يلزمولا يع محييي هو إمما البع بعد الإذن وان المالك كالباتع البحر ى له المادون ان البحر تبل الإذن 

إلأأبدا محز ب وكالة بغير زوج أو وكالة بغتر باع من كل وهكذا والثرى البانعر برصا إلا اخدد البع 
وكيفحلالا عنده ركان الفل١٠نر ووءلوْ الهر المثري الزمن ب قائل قال فان نكاح. او يع بتجديد 

إذااخماع حق ُن كان فم الهر إياه إلزامنا اما •' تعال الد ثاء إن له محل ؟ وهوالومحليء ياخمر رددته 
الولدبه ويلحق الخد به يدرا ماعا هذا مهركان فيه يكون آن والحرة الأمة ى الحد فيه يدرآ يشمة كان 

فيهاله محكم ولر الحد حا درأنا اش الثمة خلك فكا نفه عيد مملك ما جاععر فائ قال فان للشب؛ة، 
يلممفالزصاه مباحا له أراه الذي باباع إذاكانوا والولد الولد قيمة عليه ونجعل ومحقا نردها لأنا بالمللث 

ا-نجاعبسبب لأمم الولد صمناه فإذا ولد يكن ب وإن لازم ابمحاع لأن أوأكر الولد بمنزلة ايمحاع كان 
قيمةالزمته وكيهن قاتل قال فان الصداق هوتضمين ا7بع ونقمن إياه تضمنه ان اول ابمحلع كان 

مملنىولدت U زكان الحارة ممللئ، اليد لأكان ق؛لِ..له ؟ موى إلا المد يدركهم ب ^ الأولاد 
قيمت؛مصض ماتوا حى يردهم فلم ولدوا حن ردهم الغاصب عل فكان مة بغير ومحلنت إذا مملكها 

يقومف؟ا عالهم المغصوب ن>الهلان كان ؛ثمة وًلما المثري ولماكان ماتت لو أمهم قيمة ضمن يي 
وإذاقال يرقوا لي عاثوا لو لأمم عاشوا أو ماتوا فسواء قيملهم له ثبتت فقد ولدوا حن ُماُه»إ 

وأقيموالعقر الحارية منه أحذت الحهالة أهل، غير وهومن الغصب بعد وحلما م الحاوية الرجل اغتصب 
وأحيتمحي ولي عزر محلر هذا وأرى صامتا لها أرائي كنى وقال الحهالة أهل، مجن، فازكان الزنا حد عليه 

محتأو منر علي أو الموسمي ن، .؛عها فسواء فباعيا الحارخ الرجل غصب وإذا قال والعهر الحارية منه 
اوالغاصبالثرى يدي فى، احنبى عالها جهم، فان سواء الحالات هذه ني، فحا المغصوب حن، سرداب 

نؤفهوبالخيار المغصوب استحقها محي الخناية أرش يديه ض هؤ، فأحد أوبعضها نفسها عل، نأى جناية 
حرحاكان وإن وصفنا ما عل قيملها أوتضمينه نما إذاكانت أحدها مجن يدي من، الخناية أرش أحد 

يهو_، الدى أونقمن يديه ر هى الدى من والحارية الحاى ص الحرج أرش أحد ش لهو؛الخيار 
محلهاالغاصت، كان فان جرحها أو قلها المثري إزكاى وكذلك، بلغر محا بالغا الحؤح نقصها ما يديه 

قالضامأ، لها يزل لي لأنه قيمة أكرماكات و أوفسا قلها بجم فما الأم7ن عليه ئالكها 
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بنما له وكان أحنْ الغصوب امتحنه م فلسه رجل من الناصب ناعه ثويا اينصوب وان'كان 
حمسةاللبس فنقمه عشرة غصبه يوم قيمته ااالبصَكان إياها تقصه الم قيمته وبتن اغتصبه يوم قيمته 

مبيلفلا الغاصب صمن فان الغاصب أو اكرى اللابس تضمن ى وهوبالخيار وحمة ثوبه فياحذ 
حنحالها عن نقصت ومجا دابته له انفيت'كا؛ت حى ركت دابة غصب ان وهكذا اللابس عل له 

غصبرحلا فلوأن ا،لغصوم، دن تغير أنظر'ال امما الأمواق تغير إل القيمة ى أنفلر ولت غص؟ا 
ولووحمتن عبده اخذ خمسون مريضا وقيمته فاستحقه قرصن دينار ماثة قيمته صحيحا عبدا رحلا 

فثبغصبه يوم دينار قيمته مولودا صبيا لوغهبه وكذلك غصبه يوم منهم أغل أخذه يوم الرفيق كان 
أخنْدي؛رأ عنبين امتحقه يوم قيمته فكانت يغل ب أو الرفيق وغلا أوأعور ؤبمل الناصب، د يى 

أوأعورلأنهوأشل صحبط قيمته بتن ما بفضل الخاصبا عل رددناه م أعور أو وأشل صحيحا وقومناه 
لوغصبهوهكذا له صامنا ؛دتهكان ى ينقصه عيبا مجن به حدث فا صحيحا إليه يدفعه أن عليه كان 
الثؤمب،أخذ عشرين ساوى فصار الثياب وغلت اخلق حى فلبه عشرة غصبه يوم قيمته جديدا محوبا 

ردهم عشرة قيمته جديدا ولوغصبه تال ، الأيمت؛ن بن مجا فضل أعهلى م وخلقا جدبدآ الثوب ويقوم 
بانأحد عل نبه فان أخذه ي ودa أنه فبل من ميتا يضمن ب الثياب لرخص محمسة قيمته حديدا 

موجوداكان إذا والم؛بح لفاست، إلا أبدا مضمونة تكون لا فالقيمة اغتصبه يوم قيمته صمن قد يقول 
يكنلآ لقيمته صامتا كان غصب، حن ولوكان ، ؛الفو؛نج القيمة عليه تمر وإنما فاثن غثر محاله 

قالفثمة أفل أوكان مواء قيمته إزكات ثوبه أخذ عليه ولا قيمته زادت وإن ثوبه أحذ للمغصوب 
أواإغاصبا عند ذللت، أصا-؛ا وسواء مواء أحد محاية أو السٍاء مجن عيب فأصا؟را الخاؤية غصب، وإذا 

'ًلت،ابجي الى العيوب ى يما مللئؤ ما ال،اء مجن الى العيوب من  ١٠٢أصامما يسااالث، اكرى 
جاءم عتب الثرى عند ببا فحدث اخر من فباعها جارية الرجل غصب وإذا قال ، الادمجيون 
بمجنه أخذه فان الناّ_، من العببا نقصها ما أخذ ى بالخيار وكان أخذها فاستحقها المغصوب 

اكرىمن اكرى يد ى الحادث العيب، نقصه ما يآخذ أن الحارية ولرب بثيء اكري عل يرجع 
امزى ١٠إليه ملم لر لأنه منه أخذ الذي و؛ثمنأا الغاصب، عل اكرى به رجم اكرى مءن اخذه فان 

لرأو فاستغلها دابة الرجل من الرجل غصب وإذا قال ، ادٌى بجناية أو الماء من العيب ومواءكان 
غلةله محا ماكان أوثيظ ولثلها/ا. يكرظ ول؛ بكما ل؛ أو اوم١u في أودارا غلة ولثلها بتغلها 
كانإن أنه إلا يرده حى أخذه حن من مجثله كراء فعليه به ينض لم أو به انضر يستغله ل؛ أو اّتانله 
مثلهأوياخذكراء مجاله لأنهكراء الكراء ذللئ، ياخذ أن ز بالخيار فاينصوب مثله كراء مجن باكر أكراه 

الا'للئ،ما ننمى  Ujوملم عليه اش صل اش رمول لأن مالك إلا ضان علة لأحد كون ولا 
أنهإلا ه حبالمغل بمص أن شاء وإن • ماله مات*من المغل مات إن والذىكان له اردٌ أحل  ١٠أحذ 

افهحرم  ١٠احذ الغاصتإ اكرى فهوصد الغاصب، فامجا ، رده بالعيبج يرده ان شاء إن الخيار له جعل 
قيمتهيودى حى صامتا له الناصب، ال^نلكان ولوتلن، يديه ز مجا حبس للغاصكح يكن ولر عليه تعال 

هذاإلا بجون ولا يتلْذإ ان قبل كان الى الغلة قيمة لوتلف له الضان يطرح ولا إياه غصبه الذي إل 
أواستغل أو مكن إذا أنه زعم الناس بعض وهوأن أعلم تعال والته عندنا اخروهوخعلما قول أو القول 
ذكرتالذي الحديثؤ عل القياس إل ذهب، وإمما ، عليه ميء ولا له؛الضان والكن فالعلة حبس 

فهذاعليه شيء فلا ياخذها نأ وإن الكي وقيمة النلة رد أومجكن غلة أخذ إن أنه زاعم يزعم أن قاما 



مغمواا1لالالث، كان إذا للمالك ذلك جمل م ولا بالضان له ذلك حوجمل لا مل كل من خارج 
علوامما باطل لازكراءه عئله الاكراء ياحذ ان للمغصوب ليس الثافى قول مض الربع( )قال 
بهأكرايا الذي الكراء 1حان أن ى خيار له وليس طها رحاكرا، الدار اسحق إذا مض الذي 

أوبناء فيها أوبي أوأصولأ محلا فغرمها أرصا ولواغتصه ا ابئانص رقال عمسوخ الكراء لأن الغاصب 
مإعأن والغارس الثاني عل وكان إياها اغتصبه الذي باُلإل الأرض مثل عاJهكراء أنياراكان نيا ثق 

وضساحدها حن محالها الارُس إليه يرد حى الارهمر القلع نقصن ما صمن قلعه فإذا وغرمه ؛ناءْ 
عرقانيا بثبت أن له يكون لا ب أحدثه ثيء كل وى المر ى ذلك وكيلك قال نقصها مما القيمة 

مالبملك أن الأرض لرب من ولا حق ظال؛ لخرق ليس وملم عليه الد صل الني قال وتل ظالما 
عغكث١rر٠ل «الخّي قليل مغ ك لأن ينفعه أولا ينفعه منه الخاصب يقلع ما إياءكان بملكه ولر الخاصب 
قلعل زوقهاكان دارا لوغصه وكذلك الدفن ينفعه وإزب دضا ل بمراكان محا حفر لوكان وكذلك 
يوفيهحى عما نقل ما يرد أن له كان ترابا عما نقل لوكان وكذلك قلعه ينفعه يكن ب وإن التزويق 

يكنب َؤا المغصوب به ينتغ شيأ مال محن يترك أن عليه يكون لا علها إياها غصبه التي بالخال إياها 
الرا وسلم عليه الق صل الني فول رجل ناول فإن الخامجب يد ل شيئا مال من بملل أن المغصوب عل 

يصحالذي ووجهه حلاقه عليه احتمل إلا شيثا لرجل محتمل لا محمل كلام فهذرا صراررا ولا صرر 
رجلبمغ ان ز صرار ولا عله بس؛واجب ما مال ى رجل عل محمل لا ان ز صرر لا ان : به 

النفلرلمعل حكا أموالهم ى للناس أحدث بل : قائل قال فإن وعليه، uلخ ولكل نحررا uل من 
زاذيع ثلاثة دن بت ل رجلا رثت تعال اش ثاء إن ل قيل لهم النغلر عل اموالهم ش وامنعهم 

ازدرهم الببت، وقيمة اكر او دينار الق ماتة شاء مجا به اءهلاْ مقدرة ل رجل دار ى اذرع ثلاثة 
أو؟ القليل الكثثرمذا هذا اخذ أن اكلرل محرعل هل رقيقا أو المال مع دارا مكانه واعطاْ درمان 

مماممرا مما يبيعه أن ارحل فأل درهما القهلعة لاحمساوى رجل أراضى بن أرض قهلخة ل رجلا رأيت 
قطفالخياطة صناعته رجلا رأيت أو ؟ غنام فيه مما ينفعه لا ما يبيع أن عل محر هل الدنيا من شاء 

أكرأو دينار مائة درهم فيه الإجارة ُا عل فاءهلاْ له يخيهل هوأن ومنعه غيره ستخبد لا أن رجل 
محبرهل مال بيت لها ابن حا أءهiا٥ تنفعه لا عمياء أمة عنده رجلا رأيت أو ؟ ل يخيط أن عل بمثر 
هذافعلت إمما يقول هؤلاء زكل قلنا ل الطر عل >لأء من واحد محبر لا قال فإن ؟ سيحها أن عل 

غبرهوضار بنفسه أضر وإن قال فإن الأمرين جمعت أكون حتى إل إلْلالب وإضرارا بنفي إصرارا 
وناقلالرجل جدار والمزوق الرجل أرض ز ابر حافر وكذلك فيل يفعل أن مال مال ى فعل فإمما 

الترابرد ش فازكان مال، مجن بمغ أن مال ومنع يفعل أن مال فعل إمما ارجل أرض إل التراب 
الترابرد يريد للذي نيل الوقت، ذلك ى منفعة بمنعه حى رما عن الأرض يشغل ما الثتر ودفن 
وقيلتدعه، أو المنفعة عن حبسما الى المدة بقدر الأرض كراء عليك ؤيكون زده أن ى بالخيار أنت 
لأنهعليه لك ثيء ولا حال، كل عل البربدضا حاز -اخذ أن الخيارش الترلك فى الأرض رب 
أنبن ما منفعة متؤية لوكانت لوضعها يكون ص إلا مدزنة تكون حتى منفعة موضعها ى ليس 

ر؛الأرصك مأن ثثأ عنك شغل لأنه المنفعة تلك أحر لك فيكون يدضا أن إل ما لك حكنا 
برئهأخذ علهل ضرر لا للأرض منفعة زاياكان المغصوب ارض من نقل الخاضب وازكان العاقص( 
اخذهاحن محالها وزمت التراب، ذلك وعلها الأرض ضمت ابدا محال مثله رد عل يقدر لا فإزكان 
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رحلغصب وإذا تال الفاجرة امحن من اول الية وكاث أعهليناه؛الية ا،نمهم عليه حالف مما أتل 
لروإن الخال من بمال مثل له يوحد إزكان مثله تعليه فامملكه أوأدمجا ممرا أو حيا ءلع١مجا رحل مجن 

أوغنافاممر أصلا لرجل رجل غصب وإذا تال نط قيمة ماكان أكر تيمته فعليه مجثل له يوجد 
منوأصله ماشيته ياحذ أن ماشية وكل والغم الأصل لرب وألبانبماكان صوفها مجن وأصاب فتوالدت 
مناتلف ما محميع عليه درجع والنقصان احده نقص ؤإن آوحرا غصبه حن محاله إزكان الغاصب 

ومجثلا،ياشية نتاج من اتلف  ١٠وقيمة *ثل لها يكن ب إن أوالقيمة *ثل لها إزكان *ثلها منه فاخذ ارمرة 
قيمتهوإلا مثل له إزكان وشعرها صوفها مجن أحذ ما ومثل مجثل له يكن لر إن قيمته أو لما *ن أحذ *ا 

محقيأو حفظها من عبيا استأجر أو جرب وهى هنأها أو أعلفها كان وان قال مثل له يكن لر إن 
أحدهماشبان اغتصب ما الغاصب محدث ما وأصل القاض( )قال ذلك ى له ثيء فلا الأصل 

موجودةبعن ليس الذي الأنر فأما موجودة عن لا أثر والثاني مميز لا *وجودة وعن مميز *وجودة عن 
مقتهويظم ذا"او:م *رض مم صغارا يغمبم والرمق صغارا يغصما الماشية *ن وصمتا مجا فثل 

انترى الأ عن لا عليم اثر ى *اله وإمما اممامم اصعاف كلتم انفق وتد صاحم يازى حى عليم 
؟أثر هو وإمما الخد *ع بمينه نائم ئيء لا الخد به صلح هوئيء إمما والأهمد الدواب ى الفقة 

بحنليس أثر هذاكله فامما لبنا يضربه م بالماء فنبله يغمبه العلن وكذلك ويكده يغسله الثوب وكذلك 
موجودهو ولا قيمته ى تزيد عن ولا فيعطاه تتميز بعن ليس لأنه فيه له شيء فلا وجد مجاله مجن 

قيمتهالذي الثوب الرجل يغصب أن تتميز لا الى الموجودة والعن له شريكا فيكون الثوب ز كالصغ 
الزعفرانتستخرج ان شئت إن للغاصب فيقال حمسة قيمته ش فيزيد بزعفران فيمبغه دراهم عشرة 

ثالثاهالثوب ولصاحب ثالخه لك الثوب ى شريك قانت شئت وإن المب من نقص لما صامجن أنك عل 
ممافا الصخ استحق م يزيد بصغ صبغه وإن فيه فزاد تامما وهكذاكززًبغكان ذلك غر له يكون ولا 

لهتل قيمته ق زائد غر وإزكان فهكذا اوّكر قل شيثا قيمته ى زانيا الصبغ فازكان الثوب يقوم 
أنكعل الصغ فاستخرج شئت فان به له شريكا فتكون الرجل مال ى زاد مال ههنا لك ليس 

أصررتأنت له قيل الثوب ينقص مما الصغ كان وان قال فدعه شئت وإن الثوب نقص لما صامحن 
شئتوإن الثوب نقص مجا ولهمن صبغك فاستخرج شئت فان النقص عليه والحلي الثوب بصاحب 

مماالغاصب يخالخله الذي الثيء ومن قال حال بكل الثوب نقص *ا وتضمن صبغك ى لك شيء فلا 
إنللغاصب فيقال محنه حر أو مثله نين ى فيصبه زيت مجكيال يغصبه أن مجته يتميز فلا اغتصب 

إذاكانمزداد غر كركان مكيالا الزيت هذا مجن أخذ شئت وإن زيته مثل زين مجكيال أعهليته شئت 
منتقصغر لأنه حيارللمغصوب ولا زيته أكرمن زيتك إذاكان للفضل تاركا وكنت زيته مثل زيتك 

زيتهانتقص قد لأنه نيته مثل له الغاصب ضمن زيته مجن شر زيت ى الكيال ذلك محب فإزكان 
مضمن حمل أو أوسمن حليب أودهن أوشرق بان ى زيته صب كان وإن منه هوشر م\ ؛تصيره 

حرامنه المكيال وإزكان مثله مكيالا إليه يدفع أن له يكون ولا الزيت منه يتخلص لا لأنه كله هذا 
وتكونماءفيه لا زيتا يكون حى منه خلصه إن ماء ى صبه ولوكان الزيت غر أنه قبل محن الزيت من 

الخاجلفى له ناقصة الماء محالطة وإزكانت يقبله أن للمغصوب لازن كان له ناقصة غر الماء محالطة 
الماءنقصه وإن بعينه الزيت هذا ويععليه الربع( مكانه)تال مثله مكيالا يععليه أن عليه كان والمتعقب 

فنقصالنار عل فاعلاه زيتا اغتصب ولو القافص، رفال الئافعى قول مجعى وهو عليه؛تقصه ويرجع 
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لهيغرم أن عله القيمةكان ى شيثا تتمه انار ازكاتت م مكيلته نقص وعا إليه يسلمه أن عليه كان 
كلكان ،رديئة حلهلها حلبيه حنْلة ولواغتصبه عليه ثيء فلا القيمة ز ثيثا تنقصه لر وان نقصانه 
وانم»،روزة تكون حى مميزها أن عل يفدر يكون أن إلا كيلها ممثل مثلها له يغرم الزيت ى وصفت 
الخنءلةكانغير اوحب ذرة او بثمر ولوحلعلها تال الزيت ى وصفت اواحودكانّؤا ممثلها حلهلها 

اغتصبهولو قال صمته شيئا كيلها مم، وإن كيلها ممثل يعيما إليه يسلمها حى بتمييزها يؤخذ ان علته 
وقيمةإليه يدفعها أن عليه ءينااك١ن ى نقص أولحلها أوأكلة أوعفن ماء عنده فأصا؟را حيدة حتهلة 

ولوعصبهقال القيمتن ين ما فضل يغرم م ؛٢١ دفعها اش والخال غصبها الى بالحال تقوم نقصها ما 
وثوبازعفرانا غصبه وان قال الزيت ى وصفنا كازكا أردأ أو مثله أو مجنه أجود بدقيق فخلْله دقيقا 

ولاوثوبه زعفرانه لأنه مصبوغا الثوب احد أن ى بالخيار الثوب رب كان بالزعفران الثوب فصغ 
مصبوغاثوبه قوم ثلاثين قيمته كان فان صحيحا وزعفرانه ابيض ثوبه يقوم او ذللي غير له نيء 

غصبهإن وكيلك قال النقص عليه الحل لأنه حمة ضمنه وعشرين حمسة قيمته فازكانت بزعفران 
الحعلبى للغاصب ثيء ولا معصودا يأحذه أن الحيارى للمغصوب فعصدوكان ودقيقا وعسلا سمنا 

فانمتفردين والدقيق والمن محنفردأ العسل له يقوم أو عين لا أثر فيه ماله أن تبل من والعمل والقدر 
دابةولوغصبه ، القص عليه ألحل أنه قبل من ثلاثة له غرم سبعة قيمته وهومعمول عشرة قيمته كان 

الشعيرُن ص الدابة ي وليس له الملك هو انه قبل من والعسير الدابة رد الثعثد الدابة فعلف وشعيرا 
وكانبالاطدم مجمملوعا ي٠ُاامكان لا والنصوب إياه فامحليمه ؤلعامجآ غصبه ولو أثرقال منه فحا إنما يأحده 

إنمامحانمناته أن قبل مجن عليه له شيء فلا فأكله ؤلعامه أنه يعلم النصوب وإزكان الهلعام ص،ان عليه 
الغاصبوقال ى ٠١٠ءلأنه أعلم ولا أكلته اينصوب فقال ولواختلفا قال أحده فقد أحد عل كان 

الوجوهمن بوجه ذك يخفى يكون أن أمكن إذا ممينه مع اينصوب قول فالقول تعلمه وأنت أكلته 
إلاالغاصب عل ثيء ولا ثيثه إليه وصل فقد ءالم غير أو ءا،اا أكله إذا أنه احر قول وفيه ( الربح ال ت) 

عليهفحمل ذهبا غصبه وإن ( اا|ثافهم رقال العمل نقصه مما فيرجع نيئا فيه عمله نقمي يبمون ان 
ذهبهالناروزن نقصت ما صمن شيئا ذهبه النار نقصت وإن بالنار بتمييزه أحذ أوفضة حديدا أو نحاما 
ىالنار نقمته مجا له صمن القيمة ى شيئا ذهبه من نقصت النار فازكات نفلرنا م ذهبه إليه وّزر 

ىكالقول فيه القول يتميزوكان لا مما هذا كان أوأردأ أحوي أو عثله ذهب ثع ولوسبكه وقال القيمة 
أونحاص من أوقضيبا غيرْ ذهب مجن قضيبا إليه أصاف م قضيبا فجعله ذهبا ولواغممبه قال الزيت 

ىواليه الحال تك ى إليه نغلر م به غصبه الذي الوزن ممثل إزكان قضيبه اليه دفع م ميز؛؟^؛١ فضة 
بينمجا فضل له ضمن غصبه حين مما اقل رده حأن قيمته فازكاث مجعا فحا إياه غصبه الى الحال 

الزيادةلأن الزيادة ى للغاصب ولا ذك غير له قيء ولا ذهبه أحد أكر أو مثاله وإزكات القيمتين 
للمغصوبوالولد الشاة كانت يولد فجاءت تيسا علحا فانزى شاة ولوغصبه هوارقال إنما عمل مجن 
أنهوالأخر الفحل عب ممن خل لا أنه أحدهما شيئين قبل من التيس عب ى للغاصب، قيء ولا 
الشاةرب مماكه انما مملك بثي، ليي ج والدي غبره إل أقر ^ ١١فانقلب فحا أقرْ هوشي، إنما 

النقرةوزد ممثل كان، ان الدنانير ياخد ان النقرة لرب دنانركان  ١٢٢فضرذهب نقرة غصبه ولو قال 
وز-ااينقم|ط هوأثروإزكات امما عمله زيادة ى ليناصب، قيء ولا أكز أو النقرة قيمة ممثل وكان 

وماالوزن نقص ومجا الدنانير اخد ذك ثع تنقص قيمما كان وإن قال الوزن نقص ومجا الدنانير اخد 

٢٦



ممةمثل الألواح كانت فان الألواح الخشة رب أحذ ألواحا ^^ةءالوانمح؛همحهغثمها مص 
أثرفيبا ماله أن نل محن الخشبة عل الألوام نمة زيادة ى للغاصب قيء ولا أحدها أكر أو الخشبة 

هذهعمل ولوأنه ئال القيمتن بن  ١٠وشل أحدها الخثبة محن نمة أقل الألوام واذكاث عن لا 
غيرهاحثبا أو حديدا عنده من قببا ولوألحل هكذا كال عنده من شيثا ^؛١ يدحل ولر أبوابا الألواح 

حشهمما ميز إذا مجاله نقص وما ماله اينصوب إل يقع م اينصوب مال من ماله مميز أن عاليه كان 
علأوبي سمنة ى مما لؤحا لرأدخل وكدك تال ن محمملوعا ذك له ييع أن ؛ثاء أن إلا وحديده 

الخيْلوكيلك تال نقمه وما صاحبه إل يلمه حى ذلك ؛قي، يؤخذ ان عليه حداراكان محما لؤح 
يكنول قيمته صمن حيوان أو إنان جرح به فخاحل حبطا غصبه فان وغره الثوب به يختهل 

الثوببه يخاء؛ل الخيط بن فرق ما قاتل قال فان م حيوان ولا إنسان مجن حيهله يتنع أن للمغصوب 
إذادابرح ُن الخيط إخراج وش والفينة للناء إماد اللوح إخراج وى للثوب إماد إخراجه وش 

هدمإن له قتل الماد؟ مم يخرج لا والأخر اشاد مع يخرج أحدهما أن زءم1، فان للجرح؛١؛ 
روحملما فيء ى ليس لأنه مالكها عل بمحرم ليس الختاؤلة ونقض الفينة من اللؤح وتله الخيار 

منالخيط واستخراج ملما حفه ياحد أن الحق لرب مباحا كان الالكها مباحا فا،اكان تالم ولا ثلف 
أذنبما إلا يتلفه أن غره عل محرم وكدك ه نفيتلف أن عليه ومحرم عليه وألم للمجرؤح تلف الحرم 

بمايؤخذ وإمما تعال الله بمعصية الحق يؤخذ ولا الأروام ذوات وكذك والقتل الكفر من فيه به تعال انته 
النيلأن يننع فلا يوكل لا حيوان ى الخيهل إزكان احر قول وفيه ( الربح فال ) معصية فه يكن لر 

يذمحهاأن له حلال لأنه الخيط ننع يوكل حيوان ى وإزكان تصرابيانم أن نمى وملم عليه افه صل 
أغسلهأنا قال م صبغا الثوب وقد معرا الغاصب إزكان أرأيت قلت القاض( وأكلها)قال 

الحرجى وإذا تال ومومعربذك ثوبي عل فينقص يغسله أن ، ٢١ممكنه ب محنه صبغى أخرج حى 
قاتلقال فان بينة -با وقامت حهلآ إزكانت ، الحر عاقالة حمللما أوأقل نفا نكرن جناية العبد عل 

عليهالله صل اذٌ رسول بسنة تعقل العائلة لماكانت له قيل ؟ عبد عل حر جناية العاقلة صمنت وكيف 
وهوابنن عل الحر جناية ومجلم عليه الد صل الله رّول نة وبالنفس ى الحر عل الحر جناية وسلم 

ىالحكم أن وعل عاقلته عل حطاكانت جناية مجن الحر جى مجا أن عل ذك دل نفس عثر نصف 
قالفان الادمجين عروض من الحر اسلملك وفما الحمد الحر جناية ز للحكم محالف حهلآ الحر جناية 
اشجعل مل ؟ الروض ى ذك يكون قيمتهكا فيه وإمما العروض مجن رصا انمد نجعل ب فلم قائل 
العروضدون الادمجين ز ذك فكان ا،لقتول أهل إل ملمة ودية رقبة نحرير حْلا القاتل عل جل ور 

uلى الرقبة أن ولا الحر قاتل عل هى رنةكا تحرير العبد قام عل أن فى محالفا أعلم وم والهام 
داحلأوكان رقثة فيه دية'يكانى العبد ى العاقلةكانت عل الخطا ز الم؛ة كانت فئ خاصة القاتل 

فديتهقائل قال فان رنة عتق فيه أن ى الإجاع عل القياس وجملة السنة وجملة الأية ملة جز 
صلالله رسول ستة فى العدد ومبينة تعال الله كتاب ش الفرض نة موالديات قيل الحر؟ كدية لت 
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