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البـاب الأول)))

في البيوع وفي اأ�صناف البيوع }وفي قبول البيع))){ وفي الربا

و}في))){ ت�صعير البيع وفي خلط الأمتعة 

بع�صها ببع�ض ومزج الأج�صاد المنطرقة

مثل الف�صة  واأ�صباهها

)))  يف مجيع النسخ الباب السابع. 
)))  سقط من: د.

)))  سقط من: ج.





7 البيوع واأ�سناف البيوع والربا وت�سعير البيع

البـاب الأول
في البيوع وفي اأ�صناف البيوع وفي قبول البيع وفي الربا وفي 
ت�صعير البيع وفي خلط الأمتعة  بع�صها ببع�ض ومزج الأج�صاد 

المنطرقة مثل الف�صة  واأ�صباهها

اأخذ النخلة مقابل الدين خ�صية اأن يفوته حقه

مسألة: 

ومن))) جواب شيخنا الخليلي:
هذه  فقال يل: خذ  منه  درهم وطلبتها  مائة  عليه يل  األثر: وعن رجل  ومن 
النخلة التي هي }يل))){ بامئة درهم وإال مل أعطك شيئا والنخلة تساوي مخسني 

درمها وليس يل بينة فأخذت))) النخلة عىل ما قال هل يبقى يل عليه يشء؟.

فعىل ما وصفت فليس لك عليه فضله من املائة الدرهم وليس لك إال النخلة 
ألنك باخليار إن شئت أخذت النخلة باملك وإن شئت تركتها وليس هذا بمنزلة 
من لك عليه دراهم وقال لك: أن أخذت مني دوهنا وإال مل أعطك شيئا فأخذت 
الشيخ  قول  هذا  أردناه  ما  انتهى  يربأ))).  ال  فهذا  الدراهم  من  حقك  دون  منه 

صالح بن عيل احلارثي)5).

)))  يف ب، ج: من.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: وأخذت.
)))  يف أ: الدراهم فهي األبري.

)5)  أي األمري املحتسب العالمة صالح بن عيل بن نارص بن عيسى احلارثي تقدمت ترمجته يف هامش 
اجلزء الثاين.
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}قال غريه))){: ما قولك سيدي يف أن لو قال قائل عىل أثر هذا: نعم }هو))){ 
صحيح كام قال إذا كان أخذه هذه))) النخلة اختياًرا منه وأما إذا أخذها عىل سبيل 
االنتصار }منه))){ بعد ما جيحده حقه ومل تكن له بينة كام ذكر أو له بينة ومل يقدر 

عليه لعدم املنصف له }منه)5){ من حاكم أو مجاعة حتى ال يقدر عليه بيشء.

فإين عىل }هذا))){ أرى)7) عليه الفضلة ويكون ذلك كمن جربه عىل رشائها 
بأكثر من ثمنها إن صح ما أراه أخيرج عىل الصحيح من الرأي أم ال؟.

الجواب :

البحث عليها  املسألة وأعجبني ما أوردته من  قد نظرت فيام ذكرته يف هذه 
وغري بعيد من الصواب ما رأيته.

وغاية ما يظهر يل فيها أن ما أورده صاحب املسألة هو كالم يف البيع وقبول 
قبل  إن  فإنه  أصاًل  الباب  هذا  من  ليس  ثان  وجه  فإنه  االنتصار  يف  ال  الرشاء 
}هذا)8){ الرشاء منه بالثمن ولو خمافة ذهاب ماله ولو كان متحكام يف ذلك ففي 

حكم))) الظاهر ثبوته عليه وهو نظري)1)) التي زوجها وليها كرها بمن مل ترض به 

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: هلذه.

)))  سقط من: د.

)5)  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ: رأي.
)8)  سقط من: أ.
)))  يف أ: احلكم.

)1))  يف ب، د: يظهر.
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لو تركت عىل اختيارها لكن أمتت التزويج خمافة احلرمة أو تعارشه عىل احلرمة.

فقيل: ثابت عليها وحالل هلا وال غري هلا منه وهذه مثلها هذا قد قبل البيع 
خمافة أن يذهب ماله مع وجود حتكم البائع كام أن تلك قد أمتت التزويج خمافة 
احلرمة مع حتكم الويل وكالمها غري واجد لإلنصاف وال قادر عىل االمتناع بل 
فاملسألة  فقط  ماله  عىل  وهذا  نفسها  عىل  لتحكمها)))  الرضورة  يف  ادخل  هي 

صحيحة ومسألة االنتصار مسألة أخرى. واهلل أعلم.

حكم ت�صعير اللحوم و�صرائها

مسألة: 

ويعامل  الطبخ  قبل  أو  مطبوخا  السوق  من  حلام  يشرتي  فيمن  تقول  وما   
بالدراهم من ثمن هذا اللحم ويأكل من األموال املتأسسة من ثمنه وقد صح 
ر))) عىل اجلزارين أعضاء  معه قبل الرشاء أو بعده أن حاكم تلك البلدة قد سعَّ
الذين يطبخون اللحم  معروفة بدون سعرها فال يقدرون أن يبيعوها عىل غري 

ألهنم))) أخذوها من عنده بالضامنة))) فمن باع منها عىل غريهم عوقب وغرم.

هل يكون ضامًنا إذا صح معه قبل الرشاء أو بعده أم ال؟.

 فإن كان عليه ضامن أيؤديه للجزارين إن عرفهم بأعياهنم وإال لفقرائهم دون 
األغنياء أو بالتخبري لفقراء تلك القرية أو غريهم؟ أخربنا بام أراك اهلل.

)))  يف أ: لتحكمه.
)))  يف أ: جعل.
)))  يف أ: ألهنا.

)))  يف أ: بالضامن.
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الجواب: 

بعد محد اهلل تعاىل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أقول: اهلل أعلم. 

وأنا ال أدري من قول أهل العلم بالتسعري))) إال أنه من رصيح الظلم وإن 
أجازه بعض املخالفني جهالة ملا هبم من ضاللة فالعقل يكربه والرشع ينكره. 

وملا أشري }به))){ عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تربأ منه وقال: »أحب أن ألقى اهلل وما 
عيّل ألحد مظلمة)))«.

)))  التسعري لغة: مصدر سّعر اليشء بمعنى جعل له سعرا معلوما ينتهي إليه. 
واصطالحا: عرفه القايض عياض: بأنه إيقاف األسواق عىل ثمن معلوم ال يزاد عليه. وعرفه ابن   

عرفه: بأنه حتديد حاكم السوق لبائع املأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم.
أنظر: معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ))/)5)).  

)))  سقط من: أ.
)))  عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه: أن أناًسا أتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالًوا: سّعر لنا أسعاًرا يا رسول اهلل فقال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن غالء أسعاركم ورخصها بيد اهلل عز وجل إين ألرجو أن ألقى اهلل عز وجل 

وليس ألحد منكم قبيل مظلمة يف مال وال دم«.
واحلديث يف مسند الربيع رمحه اهلل عن ابن عباس ريض اهلل عنهام عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أنه سئل عام   
سنة ـ وإنام سمي عام سنة لشدة غالئها ـ أن يسعر عليهم األسواق فامتنع فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»القابض الباسط هو املسعر ولكن سلوا اهلل«. 
ويف الباب عن أيب هريرة وأيب سعيد ريض اهلل عنهام.  

والغش  واالنفساخ  الربا  يف  باب  الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
رقم   ،(7(/(( التسعري  يف  باب  اإلجارة  كتاب  سننه  يف  داود  وأبو   ،)585 رقم   ،(5(/((
ماجه  وابن   ،)(((( رقم   ،(15/(( التسعري  باب  البيوع  كتاب  سننه  يف  والرتمذي   ،)((51
يف  أمحد  واإلمام   ،)((11 رقم   7((/(( يسعر  أن  كره  من  باب  التجارات  كتاب  سننه  يف 
مسنده ))/7))، رقم )))8(، وابن حبان يف صحيحه كتاب البيوع باب التسعري واالحتكار 
السنن  )))/17)، رقم 5)))(، وأبو يعىل يف مسنده )1/5))، رقم )77)(، والبيهقي يف 
املعجم  يف  والطرباين   ،)(1((( رقم   ،((/(( السلم  أبواب  مجاع  باب  البيوع  كتاب  الكربى 

الكبري ))/)))، رقم ))7).
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هؤالء  اضطر  قد  اجلبار  هذا  كان  إن  فيه:  احلكم  فمقتىض  يوما  وقع  فإن 
}اجلزارين))){ قهرا))) إىل ذبح ما بأيدهيم من األنعام ليبيعوه عىل الطباخني بام 
سعر))) عليهم من القيمة قرًسا، فهذه الذبائح))) مغتصبة وهلا حكم امليتة احلرام 

التي ال حتل لغري املضطر أبدا يف دين اإلسالم. 

ولكن ليس هذا بإمجاع ملا يف ذبيحة)5) املغتصب من االختالف بني أهل الفقه 
والنزاع فإن))) هم ذبحوها خمتارين)7) وإنام لزمهم يف بيعها ذلك التسعري فهي من 
الذبائح الذكية يف قول من }هو)8){ بحكمها خبري لكن مع وجدان هذه العلة.

بايعه  ملا  رضاه)1))  بيعه عدم))){  عند  }أو  يبيع  أن  قبل  البائع  من  فإن علم 
البيع  هذا  يف  يقىض  أن  بد  فال  أمضاه  الذي  البيع  عىل  مكرها  قيمة  من  هبا)))) 
بفساده لوضوح بطله وعدم انعقاده وعىل من بيل بأخذ يشء منهم)))) أن يرده 

إىل ربه حالة وجوده إن كان ذلك اللحم قائم العني يف شهوده.

فإن كان قد أتلفه يف ظلمه بجهله أو علمه فها هنا جيب عليه اخلالص منه لربه 
عليه بام جيب فيه من قيمة أو مثل يرد إليه كام سيأيت إن شاء اهلل.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: فهو.

)))  عبارة النسخة أ: يبيعوه عىل الطباخني بام سعره.
)))  يف أ: الذباح.

)5)  يف أ: الذبيحة.
)))  يف ب: قال.

)7)  يف أ: خمتارون.
)8)  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)1))  يف أ: الذي أمضاه.
))))  الكلمة منطمسة يف النسخة: أ.

))))  يف أ: منه.
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وإن علم أنه قد باع عن))) رضا وهو ممن جيوز عليه أمره فالرشاء منه جائز وال 
حترمه موافقة))) ذلك التسعري الباطل.

فإن صح أن رضاه مل يكن إال ملا به من تقية أو حاجة إىل البيع دعته إىل الرضا 
به  يرض  مل  واختياره  ترك  ولو  اللحم،  وللمشرتي  الثمن  له  ليحل  رضورة 

فمختلف يف هذا الرضا أهو))) ثابت له وعليه أم ال؟ 

وأصح ما فيه أنه جائز له وعليه كمسألة التي زوجها وليها ملن هي كارهة له 
إال أهنا خمافة أن تعارشه عىل احلرام فحكم هلا الفقهاء بالرضا وأجازوا هلا املقام 

معه.

فإن ظن به أنه مل يرض وإنام أظهر الرضا تقية مل يعتد بالظن يف األحكام))) إال 
أن يكون احتياطا يف ورع وزهادة ممن يرتك سبعني بابا من احلالل خمافة أن يقع 

يف احلرام.

فإن باع باختياره وثبت)5) بيعه عليه يف غري حالة اختياره إال أنه مل يصح رضاه 
بشهرة))) وال بينة وال برصيح إقراره)7) وبام يوافق ذلك التسعري انعقد البيع من 
غري إظهار منه لسخطه وال إنكاره فهو حمل شبهة)8) وموضع ريبة ملا عارضته 
من علة توجب الشك فيه وتفيد الوقوف يف حكمه عىل رأي ألن كل مشكوك 

موقوف.

)))  يف أ: من.
)))  يف ج: مواقعة.

)))  يف أ: وهو.
)))  يف أ: احلكم.

)5)  يف ج: ويثبت.

)))  يف أ: بالشهرة.
)7)  يف أ: إقرار.

)8)  يف أ: الشبهة.
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وبعض زاد يف مثل هذا فنهى عنه وكرهه وفاًقا ملا يف احلديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص: »دع ما 
يريبك إىل ما ال يريبك)))«.

وقال آخرون: باملنع منه ملا به من هذه العلة املفسدة ألصله إال وهي التسعري 
الذي))) ترتبت عليه املسألة لوضوح بطله.

القيمة يف  البائع ممنوع))) يف حاله عن الترصف بام يشاء من  فمن املعلوم أن 
ماله حمكوم عليه بذلك فال يقدر عىل خالفه إال بإدخال }الرضر))){ عليه من 

هنالك وهذا يفيد فساد البيع ومنع)5) الرشاء منه بالقطع.

ويف قول رابع: فالبيع))) أصل ثابت يف كتاب اهلل تعاىل والتسعري عرض باطل 
من أعامل اجلبابرة والبائع خمتار يف األصل للبيع حمكوم عليه برضاه وال مكره 
له عىل نفس البيع وقد حيتمل الرضا منه بالثمن)7) ملا يف ذلك من صالح بنفسه 

يراه.

وإذا احتمل يف القضية الوجهان احلق والباطل املوجبان)8) جلواز البيع وفساده 
وحله وحرمته فجوازه هو األصل الثابت عن اهلل تعاىل لقوله: ﴿ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ)))﴾.

)))  احلديث رواه أبو احلوراء السعدي عن احلسن بن عيل وقد تقدم ختريج احلديث يف هامش اجلزء 
الثالث.

)))  يف أ، ج: التي.
)))  يف أ: املمنوع.
)))  سقط من: أ.

)5)  عبارة النسخة أ: من هناك هذا يفيد فساد البيع ومن منع.
)))  يف أ: يف البيع.

)7)  يف أ: لثمن.
)8)  يف ج: املوحيان.

)))  البقرة 75)
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املحلالت ممن  إذا كان))) من جنس  بحكم األصل  فهو حالل  اهلل  احل  فام 
جيوز بيعه ملن يثبت عليه رشاؤه.

ال  احلق  أصول  ألن  أصله  حكم  عن  له  املعارض  االحتامل  هبذا  ينتقل  وال 
تنقلها عوارض احلق املحتملة وال يدفع اليقني إال }بيقني مثله))){.

هو  فاجلواز  الفساد  بمقتىض  اليقني  العلم)))  تفيد  ال  العوارض  دامت  وما 
الرعاع من  اهلمج  كلمة  لتكون  يعىل  يعلو وال  احلق  أن  اإلمجاع)))  األصل ويف 

اجلبابرة هي)5) السفىل وكلمة اهلل هي العليا.

يتبع  أن  أحق  واحلق  حق  ألنه  البيع  ثبت  وقد  باطل  والتسعري  جائز  فالبيع 
أقوى  وهذا  كان زهوقا  الباطل  إن  الباطل  وزهق  باطل  التسعري ألنه  وبطل))) 
يف احلكم دليال وأوضح يف احلق سبيال وما قبله من قول يف حجر أو كراهية أو 
وقوف ال خيرج من الصواب وال خيفى ما فيهن من حزم واحتياط }لورع)7){ 

بحجر ما كان من أويل األلباب.

فيه بني  الرأي  ما جاز  أن كل  املسلمني يف هذا كله واعلموا  فانظروا معرش 
أهله فعىل كل امرئ يف خاصة نفسه يف غري موضع احلكم عىل غريه أن يسلك 
هبا يف الرأي ما يراه اقرب إىل اهلدى وابعد عن الردى إن قدر عىل معرفة ذلك 

)))  يف أ: كانت.
)))  سقط من أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله وال يدفع اليقني إال يقني مثله.

)))  يف أ: لعلم.
)))  يف أ: إمجاع.
)5)  يف أ: وهي.

)))  يف أ: ويبطل.

)7)  سقط من: د.
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عن بصرية منه باألدلة وإال فباالهتداء))) برأي من حرضه فقدر عليه من الفقهاء 
غريه  عىل  احلكم  موضع  يف  لزوما  أهزهلا  عن  ويعدل  بأعدهلا  فيأخذ  املستدلة 
بالرخصة يف موضع  أو  باالحتياط))) ورعا  األخذ  من  يمنع  فال  وإال  نفسه  أو 

الرضورة جواًزا إن كان يراها حًقا وال))) يرى غريها اعدل.

أبيح له رأيا لبعض  وأما ما يرى بطله))) فال جيوز األخذ به جزما أال وربام 
العلامء يف موضع عجزه عن معرفة األعدل يف هذا املوضع األخذ بام شاء من 
خترج عن))) دائرة احلق حتام وليس له فيام رآه عن بصرية  }ال)5){  اآلراء التي 
العدل مقاما وأوضح يف سبيل اهلدى أحكاما إن قال غريه أو  نافذة أقرب إىل 
عمل فيه بخالفه أن يوليه مالما فضاًل عن أن خيطئه عىل قول أو عمل بخالفه 

سواء كان من أهل عرصه أو من أسالفه.

فإن فعل ذلك هلك ومل يغن عنه ما ملك وعليه وله يف موضع الرأي واالجتهاد 
}أن يتوىل)7){ من خالفه فيه برأي إن كانت له من قبل والية يف العباد وعليه يف 
موضع الرأي أن ينرصه)8) ولو أبرص فيه غري ما أبرصه وليس له أن ينكره وال))) 
أن يقف عنه بذلك فضاًل أن يربأ منه ويكفره فإن من خطأ من خالفه يف الرأي 

فقد نصب رأيه دينا وكان بذلك من فعله ضاال مبتدعا ظاهرا كفره يقيًنا.

)))  يف أ: واالقبال اهتدى.
)))  يف أ: واالحتياط.

)))  يف أ، ج: ولو.
)))  يف ج: باطلة.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف أ: عىل.
)7)  سقط من: أ.
)8)  يف أ: يبرصه.

)))  يف أ: إال.
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تسعري  من  يعلم  ملا  الطباخني  من  الرشاء  بمنع  احلكم  جيوز  ال  أنه  واعلموا 
الذكية  اللحوم  من  بأيدهيم  فيام  األحكام  مقتىض)))  فإن  اجلزارين  عىل  احلاكم 
منها  يشرتي  من  عىل  وليس)))  مباح  جائز  منها  الرشاء  أن  األصل  يف  املحللة 

برضاهم يف حكم دين اهلل }تعاىل))){ بأس وال جناح.

ولو علم أهنم يشرتون من اجلزارين إال أنه مل يصح }يف))){ ذلك املبيع بعينه عىل 
اخلصوص أنه منه بخربه من مشاهدة وال بينة عدل وال إقرار رصيح قبل بيعه أو)5) 
يف حالة البيع }ال))){ بعده }إال)7){ أن)8) يكون إقراره حجة فيه إال أن يصدقه 

املشرتي فهو مما له ال مما }عليه))){ }إن كان ممن جيوز تصديقه)1)){ عليه.

بعينه عىل اخلصوص فحكم))))  فيه  قلنا  كام  املشرتي حجة  تقم عىل  مل  وإذا 
}اليد فيه أغلب واإلجازة فيه إىل احلق اقرب لعدم جواز غريها يف احلكم إذ ال 
دليل عليه باجلزم ألن يف املجتمع عليه: أن ذا اليد)))){ أوىل)))) بام يف يده وهو 

الثابت يف احلديث)))) عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

)))  يف أ: اجلزارين فمقتىض.
)))  يف أ تكررت كلمة وليس مرتني.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف أ: و.
)))  سقط من: ب.

)7)  سقط من: أ.
)8)  يف ج زيادة بعد أن: ال.

)))  سقط من: د.
)1))  سقط من: أ.

))))  يف أ: يف حكم.
))))  سقط من: أ.

))))  يف أ: ويل.
))))  يشري حلديث جابر بن عبد اهلل األنصاري ريض اهلل عنهام: »أن رجلني تداعيا دابة فأقام كل واحد 
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وال جيب عىل املشرتي من الطباخني أن يسأل أهو مما أخذه من اجلزارين أم 
ال ألنه يف احلكم من احلالل قبل هذا السؤال فهو عىل حكمه إال من رام السؤال 
عنه احتياطا فهو من الورع يف اسمه والقول قوله فيام يف يده حتى يصح كذبه بام 

ال شك فيه.

بل لوأقر أو صح فيه بالبينة العادلة }أنه))){ مما اشرتاه من هؤالء اجلزارين مل 
يكن هذا اإلقرار وال هذه البينة مما حيرمه عىل املشرتي يف رأي وال دين ألنه إقرار 

أو شهادة عىل الرشاء احلالل املبيح له ال عىل ما حيرمه عند املبرصين.

ر يف البلد فال يبطل ذلك حكم ما أباح }اهلل))){  ولو صح أن احلاكم قد سعَّ
الرشاء  بثبوت  العادلة  البينة  أو)))  اإلقرار  هذا  فكان  العارفني  عند  البيع  من 
املوجب لليد حكام فيه بأنه من احلالل من غري مرية وال إشكال حتى يصح املقر 
برضا  ترصيح  غري  من  التسعري  ذلك  حسب  عىل  اشرتي  مما  بأنه  الشاهدان  أو 
به  أنت  كله كام  باالختالف يف ذلك  فيقيض  تقية معها  البائع ال عن  جائز عىل 
خبري ويترصح))) احلجر يف واحدة وهي إذا قامت احلجة بخربة أو شهرة أو بينة 
عدل بأن هذا اللحم بعينه قد اشرتي من اجلزار هبذا التسعري ال عن رىض)5) منه 
فهو مغتصب ال حيل أكله وال بيعه وال رشاؤه وال عطيته وال أكل ثمنه وال بذل 

املال فيه إلضاعته.

منهام البينة أهنا دابته نتجها فقىض هبا رسول ملسو هيلع هللا ىلص للذي هي يف يده«.
أخرجه اإلمام الشافعي يف مسنده من كتاب الدعوى والبينات ))/1))، رقم ))5)).

)))  زيادة يف: أ.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ: و.
)))  يف أ: وترصيح.

)5)  يف أ: نص، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله رضا.
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وال خيتلف حكمه عن هذا عند من }صح))){ معه ذلك فيه ولو تداوله مائة 
ألف عدل أو يزيدون ممن خفي عليهم أمره فجاز هلم أخذه واستعامله لعدم قيام 
احلجة عليهم فيه فضاًل عمن سواهم ممن ال يبايل بأحكامه يف حالله أو حرامه 
فقد يكون اليشء الواحد القائم العني حالال لقوم وحراًما عىل آخرين الختالف 

علمهم فيه يف أصله املوجب حلله أو حلرمته يف الدين.

ومن علم يف أصله ما ال خمرج }له))){ من بطله من غري جواز أن يتطرق عليه 
}االحتامل فيه يف))) احلكم يف حقه عىل ما صح معه حتى ينتقل عن ذلك احلكم 

إىل غريه بوجه ال جيوز الشك فيه))){.

}وعليه)5){ أن ال يعنف يف أخذه بالبيع وغريه من))) مل تقم احلجة عليه فيه 
بذلك من علمه أو من شهادة من تقوم عليه به احلجة فيه أو من إقرار من يلزمه 
األخذ بإقراره فيه يف موضع ما تكون له احلجة فيه وهذا أصل ال جيوز االختالف 
فيه أبدا فهو األصل األول وعليه يف األحكام املعول لكن قد تعظم الشبهة يف 
فيها عىل خالف األحكام وإن  األمر  أن  العقول  يتقرر يف  املواطن حتى  بعض 

كانت هي األصول تغليبا للعرف والعادة والطمأنينة.

ومن أخذ باحلكم فقد أخذ بأصل مكني ومل يقل بتعنيفه أحد من املسلمني 
ويقال فيه ألهل الورع والنظر يف دقائق الدين ما قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لوابصة)7): 

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: فهو.
)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: أ.
)))  يف ج: ومن.

)7)  وابصة بن معبد بن عتبة بن احلارث بن مالك بن احلارث أبو سامل ويقال: أبو الشعثاء ويقال: 
أبو سعيد األسدي أسد خزيمة وفد عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص سنة تسع ثم رجع إىل بالد قومه ثم نزل إىل 

اجلزيرة.



(( البيوع واأ�سناف البيوع والربا وت�سعير البيع

»استفت قلبك يا وابصة وإن أفتوك وأفتوك)))«. 

وقال أيًضا صلوات اهلل عليه: »دع ما يريبك إىل ما ال يريبك))) «، وقال أيًضا: 

»فخذ ما تعرف ودع ما تنكر)))«.

قال برش بن الحق الرقي عن أيب راشد األزرق: كنت آيت وابصة وقلام أتيته إال أصبت املصحف   
موضوعا بني يديه ثم إن كان ليبكي حتى أرى دموعه قد بلت الورق تاريخ وفاته غري مقطوع 
بصحته قيل: أنه عاش إىل قرب سنة 1) هـ وقيل: أنه أدرك خالفة عمر بن عبد العزيز وهذا بعيد 

جدا.
)))  عن وابصة بن سعيد األسدي قال: جئت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وألنا ال أريد أن أدع من الرب واإلثم 
شيًئا إال سألته عنه فأتيته وهو يف عصابة من املسلمني حوله فجعلت أختطاهم ألدنو منه فانتهرين 
بعضهم فقال: إليك يا وابصة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: إين أحب أن أدنو منه فقال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »دعوا وابصة ادن مني يا وابصة.
فأدناين حتى كنت بني يديه فقال: أتسألني أم أخربك؟ فقلت: ال بل ختربين فقال: جئت تسأل   
اطمأنت  ما  الرب  وقال:  صدري  يف  هبن  ينكث  فجعل  أنامله  فجمع  نعم  قلت:  واإلثم  الرب  عن 
إليه النفس واطمأن إليه القلب واإلثم ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس ما 

أفتوك«.
أخرجه الدارمي يف سننه كتاب البيوع باب دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ))/1))، رقم ))5)(،   
واإلمام أمحد يف مسنده ))/7))، رقم 8)81)(، وأبو يعىل يف مسنده ))/)))،رقم587)(، 
وابن حبان يف صحيحه كتاب اإليامن باب فرض اإليامن ))/)1)، رقم )7)(، والطرباين يف 
احلارث  مسند  زوائد  عن  الباحث  بغية  يف  واهليثمي   ،)(1( رقم   ،((7/((( الكبري  املعجم 

))/)1)، رقم 1)).
)))  تقدم خترجيه قريبا من هذا املوضع.

الناس  رأيت  »إذا  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال:  اهلل عنه  العاص ريض  بن  بن عمرو  اهلل  )))  رواه عبد 
مرجت عهودهم وخانت أماناهتم وكانوا هكذا وشبك بني أصابعه فقمت إليه فقلت له: كيف 

أصنع عند ذلك يا رسول اهلل جعلني اهلل فداك؟.
قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك   

ودع عنك أمر العامة«. 
ويف الباب عن أيب هريرة وسهل بن سعد وابن عباس ريض اهلل عنهم.  

أخرجه أبو داود يف سننه كتاب املالحم باب األمر والنهي ))/)))، رقم ))))(، وابن ماجه   
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الباطل من اجلزارين  التسعري  أنه يشرتي بذلك  البائع  الطباخ  فإذا صح من 
وتقرر يف النفوس أن اغلب ما يبيعه من هذا النوع إال أنه مل تقم يف ذلك املبيع 
بعينه احلجة عىل املشرتي فحكم الرشاء عىل هذه الصفة من يد الطباخني كحكم 
}أخذ))){ العطاء من غني يعلم أن أكثر بيعه بالربا لكن مل يصح فيام أعطاه بعينه 
أنه من ذلك البيع احلرام فجواز األخذ منه عىل األصل هو مقتىض اجلواب يف 

باب األحكام.

لكن قد تعظم الشبهة وتتأكد حتى يقال فيه بالتكريه أو املنع إذا كان احلرام 
هو الغالب عىل ما يف يده كأموال اجلبابرة وعطائهم))) إذا كانوا فيها هبذه املنزلة 
وإن كان اجلواز هو األظهر والقول به يف األحكام أكثر حتى ذكر الصبحي أنه 
قد تصفح بيان الرشع))) من أوله إىل آخره فلم جيد فيام به من األسفار ما يرصح 
بمنع األخذ من عطاء اجلبار متسكا بظاهر احلكم: أن ذا اليد أوىل بام يف يده باجلزم 
إال ما))) صح فيه بعينه عىل اخلصوص أنه لغريه فربه)5) أوىل }به))){ كام ثبت يف 

الفتنة ))/17))، رقم 57))(، واإلمام أمحد يف مسنده  التثبت يف  باب  الفتن  يف سننه كتاب 
))/)))، رقم 518)(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب عمل اليوم والليلة ))/)5، رقم 
))11)(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )7/7))، رقم 5))7)(، وابن حبان يف صحيحه كتاب 
رقم  مسنده ))/)))،  يعىل يف  وأبو  رقم 51)5(،  الفتن )))/)7)،  ما جاء يف  باب  الرهن 
))55(، واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني كتاب فضائل القرآن ))/)7)، رقم )7))(، 

والطرباين يف املعجم الكبري ))/)))، رقم 8)58).
)))  سقط من: أ.

)))  يف ج: وإعطاءهم.
)))  راجع تعريف كتاب بيان الرشع يف هامش اجلزء األول.

)))  يف ب: فيام.
)5)  يف ج: قربه.

)))  سقط من: د.
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النصوص لكن قوله هذا ال يمنع }جواز))){}دخول))){ االختالف عليه كام 
سبق.

باب تلج يف  أنه من أي  أهيا املسرتشد ما سألت عن))) أحكامه  فإن عرفت 
فاسأل عنه  بعدله وإال  إن كانت لك معرفة  بأصله  منه  أقسامه فأحلق كل فرع 
حيكم  ما  بيان  يف  ملنزلك  صفة  من  يميزه  بام  سؤالك  يف  وأوضحه  املعرفة  أهل 
فيه بالضامن فإنه إن كان من احلالل يف اسمه ومن البيوع اجلائزة يف حكمه ممن 
يملك أمره ملن جيوز))) عليه فعله فال إثم فيه وال ضامن بعد دفع الثمن إىل ربه 

عىل مشرتيه وهو مباح آلكله ومهديه.

وأما إن وقع عىل يشء من الصور الباطلة فله حكم ما خيصه منها ورشح ذلك 
يتسع لكن نقول يف هذا إن وقع التسعري عىل صورة تفيد)5) حرمة ذاته فقد سقط 
الضامن عن متناوله ألنه ميتة يف مجيع حاالته و}إن))){ مل يكن كذلك وإنام ثبت 

يف نفس البيع فقط)7) بام)8) ال حمتمل جلوازه ابدًأ.

فإن كان املبيع موجود العني }بعد))){ فحكمه الرد إىل ربه لعدم ثبوت البيع 
فيه فإن أتلفه املشرتي بأكل أو غريه فعليه مع التوبة اخلالص منه لربه برد)1)) مثله 

)))  سقط من: ج.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ: يف.
)))  يف أ: جتوز.
)5)  يف أ: تقيد.

)))  سقط من: أ.
)7)  يف د: فقد.
)8)  يف ج: ماء.

)))  سقط من: أ.
)1))  يف أ: يرد.
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بل من  اللحم  أتلفه من  ما  نوع  أو وزن وليكن من  بكيل  مما علم  إن كان  إليه 

أفضله إن شاء احتياطا وإال فمن أوسطه يف احلكم ال مما دونه يف جودة لنقصه 

عام جيب }عليه))){ باجلزم وال جيتزي به يف خالصه بالقيمة يف هذا املوضع يف 

أكثر قول أهل العلم.

فإن كان قد دفع للبائع درهيامت عام))) أخذ منه من هذا فعىل آخذ اللحم رد 

املثل وعىل قابض الدراهم ردها إليه وال يتقاصان هبا لفساد))) البيع األول لعدم 

جواز وقوعه اآلن عىل ما قد تلفت عينه إال عىل قول من جييز رده يف اخلالص 

إىل القيمة فال يمنع))) املقاصة بينهام وهو وإن كان القول)5) به اقل فليس بخارج 

من الصواب.

وما كان مما ال يعرف بكيل))) وال وزن فاخلالص منه بالقيمة وجتوز)7) فيها 

إليه وبقي  الثمن  بام دفع من  فإن قاصه)))  للبائع)8) كام سبق  املقاصة ملن دفعها 

فضل ما بني ثمنه بالتسعري وبني قيمته بالعدل عليه فال بد له يف معنى اخلالص 

من أداء ذلك إليه بعد هذا التقاصص.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: للبائع دراهم عن ما.

)))  يف أ: الفساد.
)))  يف ج: متنيع.

)5)  يف أ: وإن كالقول.
)))  يف أ: لكيل، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله بكيل.

)7)  يف أ، ب، ج: وجيوز.
)8)  يف د: للبيع.

)))  يف أ: قاصمة.



(( البيوع واأ�سناف البيوع والربا وت�سعير البيع

فإن جهل قدره كام هو فال بد له من حتريه لالحتياط))) حيث ال مانع منه))) 
حتى خيرج به من الشك حتام وال يربأ يف مثل هذا باستحالل ربه إن أبرأه منه ألنه 
مغتصب ممنوع من ماله وقبول اإلحالل من املمنوع ممنوع حتى يزول املانع إال 
عىل قول يذكر يف األثر وإن كان غريه أشهر منه وأكثر لكن))) ال بد أن يشرتط معه 
يف اإلجازة))) أن يكون الطالب مقرا له يف احلق وملتزما لضامنه ودائنا باخلالص 

منه إن مل يسمح له برباءته.

وقيل: ليس بيشء)5) حتى يكون من له احلق عىل ثقة من قبضه منه، ويف))) 
قول ثالث: ال جيزيه إال أن)7) احلق لربه، ويف)8) قول رابع: ال يكفي إال بدفعه إليه 
وفيام  له  جوازه  يف  اختالفا  نعلم  ال  }جائز))){  فهو  القبض  بعد  أعطاه  فإن 

قبله. 

فإذا مل يبن مقداره يف كثرة أو قلة فيجوز االجتزاء به أيًضا }فإن أهبمه فأبرأه 
عىل الشك من الواحد إىل األلف فاالختالف فيه أيًضا)1)){ وإذا مل يذكر الصفة 
املوجبة للضامن فال بأس عليه يف مثل هذا، فإن غاب من له احلق وله وكيل فإىل 

)))  يف ج، د: واالحتياط.
)))  يف أ: زيادة بعد منه: ألنه مغتصب مانع منه.

)))  يف أ: ولكن.
)))  يف أ: اإلجارة.

)5)  يف أ: يشء.

)))  يف د: وفيه.
)7)  تعقب مصحح النسخة أ العبارة فقال يف اهلامش: لعله ال جيزيه ألن.

)8)  يف د: وفيه.
)))  زيادة استحسنها مصحح النسخة أ فأوردها يف اهلامش.

)1))  سقط من: أ.
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وكيله ذلك يدفع، وإن مات فإىل وارثه))) باحلق يرجع.

أال وربام يف احلوادث ما يوجب أحكاما أخر يف املواريث أو))) الوارث فقد 
جيوز أن يكون اليتيم والغائب واملفقود واألخرس واملجنون ومن ال يؤنس منه 
رشده ومن صح منه يف ماله تبذيره وفساده))) أو يعجز من أراد اخلالص عن))) 

دفعه إليه لعلل أخرى فال نطيل هاهنا.

ومن بيل بيشء من ذلك فعليه يف اخلالص ما تقتضيه)5) أحكامه كام هو مدون 
يف كتب الفقه لكن نرشع يف البيان عىل ما جهل ربه من الضامن جوابا للسائل 
يف هذه املسائل فنقول: أنه بعد اإلياس من معرفة أربابه قيل: يدفع إىل الفقراء 
ثم يويص به املبتىل))) إن حرضه املوت أنه إذا جاء ربه فأقام البينة عليه فإنه خيري 
بني أجره أو)7) ما يكون من غرمه يف ماله، وقيل: ال وصية عليه به بعد مماته فإن 
عرف ربه يف حياته فعليه ختيريه هنالك بني هذا وذاك، ويف قول ثالث: فقد دفعه 

عىل وجه أباحه الرشع له فال غرم عليه }وال اخليار ألجل)8){ بعده.

أنه ما))) مل يدفعه بأمر حاكم عدل أو مجاعة املسلمني  وخيرج يف قول رابع: 
فيه  إذا عرف خمري  ربه  أنه)1))  القول  أن  إال  والغرم  اخليار بني األجر  فلصاحبه 

)))  يف أ: ورثته.
)))  يف أ: و.

)))  يف أ: تبذيره فساده.
)))  يف أ: عند.

)5)  يف أ: تقضيه.
)))  يف أ: املسلمني.

)7)  يف أ: و.
)8)  زيادة يف: أ.

)))  يف أ، ب: إن.
)1))  يف أ: أن.
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}هو))){ أكثر ما جاء به))) األثر وكأنه األصح يف النظر.

ويستحسن أن ال جتب الوصية }به))){ لئال يبقى ماله من بعد مشغواًل هبا، 
وال معنى لتوقيف))) بعض املال هلا بعد إنفاذه للفقراء فال)5) يدفع فيه مرة أخرى 

وال يوقف إىل غاية ال تدرى لتعني الرضر عىل الورثة بذلك.

وقيل يف صفة الفقراء: أهنم إن كانوا من أهل الفضل يف الدين من أهل نحلة 
املسلمني من أهل بلد من له احلق إن عرف دارا فهم أوىل به وأحق فإن جهل 
دارا كان أمره إىل املمتحن به حيث يشاء إنفاذه من املواضع))) خمتاًرا، فإن كان ذا 
معرفة بداره فأنفذه يف غري أهله مل نقدر عىل إجياب غرمه فيام فعل باختياره فإن 
أحد فالعدول عن أهلها إليهم ترجيحا  }احلق)7){  مل يكن فيها من أهل نحلة 
جلانب الدين هو املختار عندنا واملعتمد فإن أنفذه فيمن هبا من أهل القبلة فال 
غرم جلوازه فيهم عىل قول وإن أباه آخرون فقد رخص بعض ورآه خالصا فيمن 

كان حتى لو وقع منه يشء عىل مساكني أهل الذمة وإن كان أكثر القول منعه.

ما  واقل  األوىل  به  هم  الفضل  وأهل  املوىل)8)  دين  يف  احلق  فأهل  وباجلملة 
دائرة  من  عندي  خيرج  وال  معاصيه  عىل  به  يستعني  ال  من  إىل  يدفع  أن)))  فيه 
االختالف عىل حال إال من ثبتت واليته من نساء أو رجال بدليل ما قيل به يف 

)))  سقط من: ج.
)))  يف ج: ما به جاء.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: لتوفيق، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله لتوقيف.

)5)  يف أ: فال بد.
)))  يف أ: املوضع.
)7)  سقط من: د.

)8)  يف أ زيادة بعد املوىل: وأهل احلق يف دين املوىل.
)))  يف أ زيادة بعد أن: ال.
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التفرقة يف  للفقراء يف قول ذي اجلالل فال تصح)))  }فيه))){  املفروضة  الزكاة 
اللفظ واملعنى بني املوضعني عند ذي بال فينظر فيه.

وعىل قول آخر يف األموال املجهول رهبا: أهنا تدفع يف بيت مال املسلمني ألنه 
اجلامع ملصالح اإلسالم وهو حسن إن كان له وجود يف احلني والضامن وغريه 

}من األموال))){ يف ذلك سواء.

ويف قول آخرين من أهل املعرفة: فإنه))) يشهد عليه ويويص به عىل الصفة 
ويرتك بحاله أبدا ال مالل وال سآمة)5) حتى يصح ربه أو تقوم به القيامة))).

وقال بعض العلامء: إنه)7) أقرب إىل األصول ولكنا بغريه ملا ثبت من حديث 
اللقطة)8) وغريها نقول وها هنا نمسك أعنة األقالم عن اجلري يف ميدان الكالم 

)))  سقط من: أ، ب.
)))  يف أ: يصح.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: واهلل.

)5)  يف أ: أبدا األمالل وال ساقه.
)))  يف ج: القيمة.

)7)  يف أ: اهلل.
)8)  حديث اللقطة هذا رواه اإلمام الربيع رمحه اهلل يف مسنده عن ابن عباس ريض عنهام وفيه أن زيد 

بن ثابت التقط رصة........ الخ.
وعند غري الربيع من أصحاب الصحاح والسنن أن أيب بن كعب هو الذي التقط الرصة وباقي   

احلديث هو فلعلها حادثه تكرر وقوعها أكثر من مرة فوقعت لزيد تارة وأليب تارة أخرى. 
عىل أن احلديث املشهور يف اللقطة من رواية زيد بن خالد ويف الباب عن ابن عباس وأيب بن كعب   

وعبد اهلل بن عمرو بن العاص واجلارود بن املعىل بن محاد وجرير بن عبد اهلل ريض اهلل عنهم.
وهذه رواية اإلمام الربيع رمحه اهلل عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: أن زيد بن ثابت التقط رصة   
فيها مائة دينار فجاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: »عرفها سنة فمن جاءك بالعالمة فادفعها له فجاءه عند 
متام السنة فقال له: عرفتها يا رسول اهلل سنة فقال له: عرفها سنة أخرى فجاءه عند انقضاء السنة 

الثانية فأخربه أنه عرفها سنة أخرى فقال: هو مال اهلل يؤتيه من يشاء«.
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ضعف  وشدة  جهل)))  لفرط  براعة  قلة  من  وبنا  عبارة)))  قصور  من  به  ما  مع 
وركاكة علم واشتغال بام ال طائل حتته واهلل املستعان عىل كل حال فلينظر فيه 
كله نظر منصف أشفق عىل نفسه ثم ال يؤخذ إال بحق منه وال }من))){ غريه 

واهلل ويل التوفيق بفضله وكرمه.

بيع المكيل والموزون بال كيل ول وزن

مسألة: 

 ما تقول فيمن وجد يف سوق من األسواق دالال ينادي عىل يشء من األمتعة 
مما يكال أو))) يوزن أو يشء من األواين)5) والسالح وما أشبه ذلك أو يشء من 

وعن زيد بن خالد ريض اهلل عنه قال: جاء رجل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فسأله عن اللقطة فقال: اعرف   
فها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأنك هبا، قال فضالة: الغنم قال: هي  عفاصها ووكاءها ثم عرِّ
املاء  ترد  قال: مالك وهلا معها سقاؤها وحذاؤها  اإلبل  قال فضالة:  للذئب  أو  أو ألخيك  لك 

وتأكل الشجر حتى يلقاها رهبا«. والعفاص: الوعاء والوكاء: اخليط الذي تشد به.
أخرجه اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح باب اللقطة ))/)5)، رقم 7))(،   
واإلمام البخاري يف صحيحه كتاب اللقطة باب ضالة اإلبل ))/855، رقم 5)))(، واإلمام 
اللقطة  كتاب  سننه  يف  داود  وأبو   ،)(7(( رقم   ،((((/(( اللقطة  كتاب  صحيحه  يف  مسلم 
وضالة  اللقطة  يف  جاء  ما  باب  األحكام  كتاب  سننه  يف  والرتمذي   ،)(71( رقم   ،((5/((
اإلبل والغنم ))/55)، رقم )7))(، والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب الزكاة باب املعدن 
)5/))، رقم ))))(، وابن ماجه يف سننه كتاب اللقطة باب اللقطة ))/8)8، رقم 517)(، 

واإلمام مالك يف املوطأ كتاب األقضية باب القضاء يف اللقطة ))/757، رقم ))))).
)))  يف أ: عارة.

)))  يف أ: اجلهل.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: يوزن.

)5)  يف أ: األوان.
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األشياء اليسرية تباع بال كيل وال وزن غري أصول))) النخيل واألموال.

الثمن  الدالل وبيعه ورشاء ما يف يده وقبضه منه ودفع  فهل جتوز))) مزابنة 
أنه  أو خائن إال  أو لغريه وأنه أمني  له  أنه  املبيع)))  إليه واملشرتي جاهل بذلك 
أن  وعسى  للناس  أنه  األسواق  يف  الدالليل)))  يبيعونه  ما  أكثر  أن  املشهور  يف 

}ال)5){ خيلو أن يبيعوا ألنفسهم شيًئا؟.

أرأيت إن علم املشرتي أن ذلك املبيع))) لغريه بإقرار الدالل عىل ذلك أو علم 
منه يقينا فهل حيل له رشاء ما ذكرت لك من الدالل وقبضه من يده ودفع ثمنه 

إليه بعد علمه أنه لغريه أم ال حيل وال جيوز؟.

الجواب:
نعم ذلك كله واسع إذا مل يعلم به لغريه }ويف احلكم أوىل }به أن)7){ يكون 
ملن)8) يف يده، وإن علم أو صح معه أنه لغريه))){ مل يضق عليه رشاؤه منه يف غري 
األصول، وكذلك يف دفع الثمن إليه فيام أرجو أنه قيل يف)1)) باب الواسع ال يف 

احلكم عىل ما جرت به العوائد يف املعامالت ما مل يصح باطلها. واهلل أعلم. 

)))  يف أ: األصول.
)))  يف أ: جيوز.

)))  يف أ، ج: املباع.
)))  كذا يف مجيع نسخ املخطوطة ولعل صواب العبارة: ما يبيعه الداللون.

)5)  زيادة يف: ج.
)))  يف ب، ج: املباع.

)7)  سقط من: ج.
)8)  يف ج: ملن يكون.

)))  سقط من: أ.
)1))  يف أ: من.
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�صرط الربح والخ�صارة في البيع

مسألة: 
 وهل جيوز ملن يبيع شيئا من الدواب أو التمر واحلبوب أو ما أشبه ذلك من 
مجيع األشياء إن كان بيعها بكيل أو وزن أو بال كيل وال وزن أو يطني شيئا من 
النخل))) أو القت أو ما أشبه))) ذلك ثم يشرتط البائع عىل نفسه للمشرتي أو 
املستطني))): إن رزقك اهلل تعاىل وتربحت فالفائدة لك وقبضت رأس مالك فال 
لك وال عليك وإن صحت عليك خسارة فلك رأس مالك واخلسارة عىل البائع 

أو املطني.

فهل جيوز هذا البيع أو))) الطناء ويثبت؟ وهل تدخله اجلهالة أم ال؟.

الجواب: 
ال يثبت هذا الرشط، وإن كان هذا الرشط ثابًتا يف عقد الطناء أو البيع فقيل: 
يبطل البيع والرشط، وقيل: يثبت البيع ويبطل الرشط وال يبني }يل)5){ ثبوت 
البيع والرشط عىل هذا يف احلكم ألنه خمالف األصل والبيع فال وجه جلوازه إال 
أن يكون عىل سبيل الرتايض واإلحسان من غري رشط ثابت يف احلكم فذلك 

هلم. واهلل أعلم.

)))  يف أ: النخيل.
)))  يف ب: يشبه.

)))  يف أ: للمستطني.
)))  يف أ، ب: و.
)5)  سقط من: أ.
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بيع التاجر ال�صلعة الواحدة باأكثر من قيمة

مسألة: 

 وفيمن بايع رجاًل بثمن معلوم شيئا من التمر أو احلبوب أو األطعمة))) }من 
واحلبوب  التمر  ذلك  جنس  من  ثمن  بزيادة  غريه  رجال  بايع  ثم  واحد  جنس 
واألطعمة ال))){ أفضل))) }وال))){ أحسن)5) من ذلك الذي أخذه))) املشرتي 

األول بأقل ثمن ما }تقول)7){ يف هذه الزيادة حالل أم حرام؟.

أو أضعف  املذكورة  السلعة  تلك  جنس  من  املبيع)))  هذا  كان  إذا)8)  أرأيت 
منها أو أحسن فجاء مشرت غريه فبايع)1)) أحدمها األضعف بزيادة ثمن وبايع 
أحدمها األحسن بأقل ثمن فهل جيوز له ذلك أم ال إن كان املشرتي جمادال له؟.

وإن كان }ال)))){ جيادل وإنام يقول للبائع: بايعني كام تبيع لغريي فهل جيوز 
له أن يبايعه بزيادة ثمن عام يبايع غريه أو كام يبايع غريه أو يقول له: ال أبايعك كام 
أبايع غريك ألن األسعار تغلو وترخص وإنام أبايعك عىل ما نرتاىض)))) به ونتفق 

)))  عبارة النسخة أ: التمر واحلبوب واألطعمة.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: األفضل.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف أ: واألحسن.
)))  يف د: يأخذه.
)7)  سقط من: أ.

)8)  يف أ: إن.
)))  يف أ، ب، ج: املباع.

)1))  يف أ: فباع، ويف ب: وبايع.
))))  سقط من: أ.

))))  يف د: نرتيض.
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}عليه))){ من الثمن فبايعه عىل ذلك إن كان هذا املبيع))) وقع يف وقت واحد 

أو))) يف غري وقت؟.

الجواب:

أما املساوم واملامكس فال يضيق أن يبايعهام بام اتفقا عليه زاد أم نقص إن كان 
}املشرتي))){ حًرا بالغا عاقاًل.

تبيع  كام  جدال)5)  وال  مساومة  بغري  يشرتي  الذي  وهو  املسرتسل  وأما 
الناس))) فهذا ال جيوز أن يبايعه إال مثل بيع العامة ال بأقل وزًنا وال بأغىل ثمنا 

إال أن يشرتط عليه: أين ال أبايعك إال مساومة بام)7) نتفق عليه واهلل أعلم.

تقبي�ض الدلل ثمن المبيع

مسألة: 

 وما تقول فيمن أراد أن يشرتي مزابنة)8) الدالل شيئا ينادي عليه أجيوز له 
ذلك أم ال؟.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: البيع.

)))  يف أ: و.
)))  كلمة املشرتي مشطوبة يف النسخة: أ.

)5)  يف أ، ج زيادة بعد جدال: إال.
)))  يف أ: للناس.

)7)  يف أ: وبام.
)8)  يف أ: من آنية.
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الجواب:

إن صح عند))) الذي يريد الرشاء مزابنة الدالل أن الذي ينادي عليه لغريه 
يتمم  أن  املشرتي  هلذا  فيحتاج  الثمن  الدالل  يقبض  أن  املشرتي  هلذا  فال جيوز 
له البيع صاحبه ويقبضه الثمن أو يأمره صاحبه أن يقبض الدالل الثمن. واهلل 

أعلم.

ال�صرط في البيع والطناء

مسألة: 

 ويف رجل أراد طني }ثمرة))){ نخلة أو رشاء متر أو حب أو غري ذلك من 
رجل آخر فقال صاحب اليشء: إن كنت تريد هذا مني فعىل رشط أن تبايعني 

بثمن متاعي سمًنا أو غريه فهل جيوز هذا الرشط أم ال؟.

وكذلك إن زاده يف الرشط }وقال))){ مثال: عىل أن تبايعني ربع السمن بكذا 
الثمن حتى  وكذا زاد ثمن))) السمن أو نقص فليس لك إال ما نتفق عليه من 

استكمل درامهي من عندك فصار هذا رشطا ثانًيا فهل مها جائزان)5) أم ال؟.

الدراهم  من  وكذا)))  بكذا  التمر  هذا  أبايعك  للمشرتي:  البائع  قال  وإن 

)))  يف أ: أن.
)))  سقط من: د.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: الثمن.
)5)  يف أ: جائز.

)))  يف أ: أو كذا.



(( البيوع واأ�سناف البيوع والربا وت�سعير البيع

}كذا من  من السمن بعد كذا من األيام  }وكذا))){  عىل رشط أن تزن يل كذا 
إىل أن استكمل مجيع مايل عندك من احلق فرتاضيا عىل ذلك فهل  السمن))){ 

ترى مجيع هذا جائزا حقا أم باطال هبذه الرشوط؟.

الجواب:

هذا الرشط غري جائز عىل هذه الصفة. واهلل أعلم.

قلت له: فإن اتفق البائع واملشرتي عىل أن يزن له كذا }منا))){ من السمن 
بكذا من الدراهم مثل عرشين كياسا مسقطيا))) بقرش فضة أفرنسييس ولكن 

ليأخذ منه كل حني شيئا إىل مدة شهر أو أقل أو أكثر جيوز أم ال؟.

الجواب: 

ال بأس عليهام يف ذلك مع املتاممة إذا مل يتناقضوه. واهلل أعلم.

تعارف النا�ض على الزيادة في الموزون

مسألة: 

الوزن واملعروف))) يف األسواق أن يزاد عىل ربع   وما)5) قولك يف طرحان 
الناس  أن  املناداة غري  املن كياس وال يرشط ذلك عند  ربعة كياس ويف  املن)7) 

)))  زيادة يف: ب.
)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: ب.
)))  تقدم التعريف بالكياس املسقطي والكياس العامين يف هامش اجلزء اخلامس. 

)5)  يف أ: وأما.
)))  يف أ: واملعروفة.

)7)  تقدم التعريف باملن يف هامش اجلزء اخلامس.
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متعارفون بذلك أيكون هذا التعارف جائزا يف دين اهلل تعاىل وجيري عىل البالغ 
واليتيم وغريهم أم كيف الوجه يف ذلك؟.

الجواب:

قيل: بجوازه إذا كان الوزن معروفا بذلك وإن منع فاملنع جائز وحسن بعد 
التقدم))) عليهم ومعرفتهم بمنعه. واهلل أعلم.

ا�صتراط ترك ال�صرم المبيع عند البائع اإلى مدة معينة

مسألة: 
 ومن اشرتى رصًما وسلم ثمنه ورشط عىل البائع تركه عن القطع إىل مدة 
جيوز  ال  أم  الرشط  هذا  وجيوز  يثبت  فهل  إليه)))  حاجته  وقت  إىل  أو  معلومة 

ويبطل }به))){ البيع؟.

أرأيت إذا مل يقع بينهام رشط عىل تركه إال أن املشرتي تركه مدة أشهر))) أو 
سنني فهل ينتقض البيع برتكه)5) له أم ال ينتقض؟.

ويلزم  تكفي  ال  أم  بينهام  املتاممة  فيه  تكفي  فهل  البيع  انتقض  إذا)))  أرأيت 
املشرتي أن يقول للبائع: أن البيع األول فاسد وجيدد بيعا ثانًيا عسى أن يكون 

الرصم فيه زيادة ثمن؟.

)))  يف أ: التقديم.

)))  يف أ، د: عليه.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: شهر.

)5)  يف أ: تركه.
)))  يف أ: إن.



(5 البيوع واأ�سناف البيوع والربا وت�سعير البيع

الجواب))):

إذا رشط تركه إىل وقت يزيد به الرصم ويكرب يف مال البائع فيشبه أن هذا البيع 
فاسد بالرشط، وقيل: يبطل الرشط وعليه إزالته، وإذا فسد بالرشط فهو فاسد 
البائع ذلك فعليه أن خيربه  أراد  بيًعا جديدا وإن  يباع  املتاممة إال أن  ال تسع فيه 

بذلك. واهلل أعلم.

واهلل  ماله.  يف  برتكه  البائع  ريض  إذا  به  بأس  فال  رشط  بينهام  يكن  مل  وإن 
أعلم.

طناء الزرع بعد الدراك وقبل القطع

مسألة: 

ذلك  أشبه  وما  والدخن  الذرة  مثل  حصاده  أدرك  إذا  الزرع  يف  تقول  وما   
أجيوز طناء نفس الزرع قبل قلعه وإخراج احلب منه؟.

أرأيت إن ترك بقضيمه عن القلع أو القطع يف احلال فزاد قسوما يف عيدانه 
أيفسد طناؤه بتلك الزيادة أم ال فرق يف الزيادة القليلة والكثرية التي يبطل هبا 

الطناء؟. 

أم ال جيوز وال  منه  القضيم  تقطيع  بعد  املتاممة ويثبت طناؤه  فيه  وهل جتوز 
يثبت؟.

الجواب:

جيوز طناه قبل قطع سنابله وبعده إذا أدرك إال أن يكون عىل رشط تركه يف 

)))  يف أ: مسألة.
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األرض إىل أن يزيد فالزيادة تفسده.

وإن أطني عىل }غري))){ رشط إخراجه ثم تركه))) برضا صاحب األرض 
بعد الطناء مل حيرم يف أكثر القول، وإن طني عىل غري رشط ثم ترك حتى زاد فسد 

يف أكثر القول. واهلل أعلم.

الإيجاب والقبول في البيع

مسألة: 

 وما تقول يف الذي يوجد يف األثر أن البيع حيتاج إىل إجياب من البائع وقبول 
من املشرتي إذا حرضت السلعة املبيعة من أي نوع كانت ووقفا عليها فعرفاها 
}البائع))){:  بايعتني هذا بكذا فقال  إياها:كذلك قد  فقال املشرتي ملن باعه))) 

نعم ومل يزد)5) عليه: قبلت ذلك منك.

أيصح هذا البيع }من املبيع))){ ويثبت أم يبطل أم يتم إذا مل يغريه أحدمها أو 
يبطل إذا غريه أو كالمها؟.

وإن باع املشرتي ذلك فاستفاد فيه عام أخذه أحيل له أخذ تلك الفائدة أم أن 
القبول مما يؤمر به يف غري إلزام فال يعرض عليه من هذا اليشء)7)؟.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: ترك.

)))  يف د: بايعه.
)))  سقط من: ج.
)5)  يف ج، د: يرد.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ: يشء.
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الجواب: 

إن البيع قد يكون بالصفة كام تذكر، وقيل: يكون باملساملة فإذا سلمه البائع 
للمشرتي عىل معنى قبضه املشرتي جاز ذلك وثبت))) وأكثر معاملة الناس عىل 
يرفع يف ذلك اختالفا وكذلك عن  الشيخ جاعد بن مخيس ومل  هذا وقد ذكره 
غريه وال يبني يل }إال))){ جوازه حتى يف األصول فضاًل عن غريها وإن كانت 
األصول يؤمر فيها بالعقد واإلجياب أكثر من غريها فبيع املساملة))) ال يبطلها وال 

حيرمها.

البيع والقبض يف يشء جاز له بيعه وحل له ربحه فال تك يف  ومن ثبت له 
يشء))) من ذلك. واهلل أعلم.

ال�صراء والبيع ممن يحوز مال اليتيم

مسألة: 

ترك  ما  فقسموا)5)  وبالغني  أيتاما  وأوالدا  أمواال  وترك  هلك  رجل  ويف   
أن  ثم  لأليتام  يقاسم  ثقة  وكيل  بغري  اليتيم  بلوغ  قبل  وغريه  مال  من  هالكهم 
األوالد البالغني أحرز كل واحد منهم سهمه وسهم خليصه من األيتام أو كان 

غري خليصه.

)))  يف أ: ويثبت.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: املساومة.

)))  كذا يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق وتعقب الكلمة مصحح النسخة أ فقال يف اهلامش لعله: 
فال تك يف شك.

)5)  يف أ: قسموا.
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وكان يف األوالد البالغني رجل منهم يف ظاهر أمره أمني يتسمى بالدين فهل 
جتوز مبايعته ورشاء ما يف يده }وأكل طعامه وواسع يف أحكام اهلل }تعاىل))){ 
ما عنده ويف يده حتى يصح أنه بعينه))) من تركة اهلالك أو من مال  مجيع))){ 

األيتام؟.

التنزه عنه أحسن واألخذ باحلكم  أشبهه)5) أن  }وما))){  وهل قيل يف هذا 
واسع ملن احتاج إليه؟.

أرأيت إن كان رجال جاهال ظاملا))) ال يتوقى عن الدخول يف الشبهات قد 
استوىل عىل مال اليتيم وما أشبهه من أموال األوقاف واألفالج وكان معه مال 
يف ملكه غري تلك األماين التي ذكرهتا أو)7) كان فقريا ال يملك شيئا من األموال 

إال تلك األماين املذكورات.

فام تقول يف مبايعته وأكل طعامه وما يف يده حالل جائز أم ال إذا مل يصح أن 
ذلك بعينه من تلك األماين املذكورات ويكون أحكامه كام يف أيدي سالطني 
اجلور حتى يصح أنه مغصوب أم هذه املسألة ارخص من تلك أم مثلها أم اشد 

منها؟ 

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ب: حتى يصح بعينه أنه.
)))  سقط من: أ.
)5)  يف أ: الشبهة.

)))  يف أ، د: كان رجل جاهل ظامل.
)7)  يف أ: إذا.
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الجواب:

أما املسألة األوىل فالرشاء من يد الوارث }إذا قسم املال فأخذ نصيبه منه))){ 
خلفه  مما  بعينه  يعلمه  ال  مما  استوهب  أو)))  أكل  أو  عنده  من  مشرت)))  فاشرتى 

اهلالك فهذا ال شبهة فيه وال إشكال من حيث احلكم.

احلق  وجه  عىل  خترج  أن  القسمة  يف  احتمل  إذا  له  غاية  فال  الورع  وأما 
والواسع))) فمن اشرتى منه من ذلك بعينه خيتلف فيه قيل: بجوازه ما مل يصح 
باطله، وقيل: باملنع منه ما مل يصح جوازه وكال القولني غري خارج عن الصواب 

والتنزه يف كل يشء أحسن واألخذ باحلكم واسع.

وأما من يف يده أموال وقف أو يتيم أو غائب أو غري ذلك من املظامل فال يمنع 
يف احلكم من مبايعته واألكل من طعامه ورشابه)5) ما مل يصح يف يشء بعينه أنه 
من مال غريه فيمنع حلجره وإال فهو كذلك إن كان له يشء من احلالل يترصف 

فيه من مال أو كسب.

فإن مل يكن له يشء من ذلك فهو موضع الشبهة وإن كان يف احلكم ال يقىض 
بحرام ما يف يده ما مل يصح يف يشء بعينه لكن هو يف هذا يشبه))) معاين ما جاء 
يف }معنى)7){ سالطني اجلور وأمواهلم املستغرقة وعطاياهم فمن توسع بظاهر 

األحكام مل خيرج عن دائرة الواسع ومن تنزه احتياطا فقد أخذ بالفضل.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب زيادة بعد مشرت: منه.

)))  يف أ، ب: و.
)))  يف أ: احلق الواسع.

)5)  يف ب: ورشائه.
)))  يف د: أشبه.

)7)  زيادة يف: ب.
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المملوك اإذا ا�صترى �صلعة وماطل في الوفاء

مسألة: 

من  أحد  عند  من  اشرتى  ثم  والرشاء  بالبيع  له سيده  يأذن  مل  إذا  واململوك   
الناس شيئا ومل يوفه الثمن فاشتكى))) البائع منه وأراد اإلنصاف من العبد وقال 
سيده))): مل انصف من عبدي وال يل عنه غناية وأنت تعمدت))) بنفسك فاصرب 

حتى يوفيك عىل ميسوره.

أعىل اخلادم أو سيده حكم بلزومهام))) }باحلال)5){ عىل هذه الصفة أم ال؟.

الجواب: 

ال يلزم اخلادم إذا مل يكن سيده أمره بذلك وأخرجه ليبيع ويشرتي وإال فهو 
عليه إن اعتق))).

ا�صتراط ال�صاري بقاء الحمارة عند البائع
مدة معلومة للعلف والإر�صاع

مسألة: 

أن  البائع  عىل  واشرتط  أمها  عن  مستغنية  غري  صغرية  محارة  اشرتى  فيمن   

)))  يف ب: واشتكى.
)))  يف ب: فقال السيد.

)))  يف أ، ج، د: اعتمدت.
)))  يف أ، ج: يلزمهام.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: عتق.
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يعلفها }له))){ مدة معلومة وترضع أمها يف هذه املدة أيكون }هذا))){ البيع 
يف  الوجه  كيف  أم  منتقضا  جمهوال  أم  حمجورا  حراما  أم  جائزا  حالاًل  عندك 

ذلك؟.

الجواب:
انعقاده، وعىل قول  بفساده وعدم سداده واملنع من  قيل:  البيع  يف مثل هذا 
آخر: فالبيع ثابت والرشط باطل، ويف قول ثالث: فهو جمهول إن تتامماه تم))) إذا 
كانا ممن يصح له الرضا واملتاممة وإال انتقض، وقال آخرون: إن كان الرشط إىل 

مدة معينة ثبت البيع والرشاء وإال ال. واهلل أعلم.

قلت له))): فإذا خرج عندك عىل أحد هذه الوجوه الثالثة أجتوز عندك املتاممة 
بعد انقضاء املدة؟ تفضل بني يل ذلك مأجوًرا إن شاء اهلل.

قال: قد مىض من القول يف اجلواب ما يستدل به عليه.

قلت له: فإن مات البائع أو)5) املشرتي قبل متام املدة ملن تكون))) هذه احلامرة 
عىل هذه الصفة والصورة؟.

أثبته فهي للمشرتي وعىل  للبائع وعىل قول من  البيع فهي  قال)7): إن فسد 

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

)))  يف أ: ثم.
)))  يف أ: مسألة.

)5)  يف أ: و.
)))  يف أ: تكن.

)7)  يف ب: اجلواب.
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قول من أحلقه باملجهوالت عىل صحته معه فهي للمشرتي وقد))) انقطع النقض 
عنها عىل اختالف))) فيه بموت البائع. واهلل أعلم.

�صراء من �صكر بمن وربع قرنفال ن�صيئة

مسألة))): 

 }وما تقول))){ فيمن اشرتى ِمن تاجر َمن سكر )5)بمن وربع قرنفال نسيئة 
إىل مدة كذا إال أن املتأخر))) منهام هو األكثر وزنا أيكون هذا البيع ساملا من الربا 

أم ال؟ أفتنا يرمحك اهلل.

قال: قد قيل يف مثل هذا باملنع، وقيل: باإلجازة، وقيل: بالتكريه ولعل اجلواز 
هو أكثر القول.

وإذا خرج هذا البيع عندك من الربا وأكل آكل من هذا السكر  }قلت له)7){: 
بعد معرفته باألصل فتجزيه التوبة أم ال؟ عرفنيه شيخي ألكون عىل بصرية.

قال: قد مىض }أنه)8){}مما))){ خيتلف يف مثله، فإذا أكله آكل }أو)1)){ فعله 

)))  يف د: وإن.
)))  يف أ: االختالف.

)))  يف أ: قلت له.
)))  سقط من: أ.

)5)  عبارة النسخة أ: اشرتى َمن سكر ِمن تاجر.
)))  يف أ: املتاجر.
)7)  سقط من: أ.
)8)  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.

)1))  سقط من: أ.
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فاعل عىل اعتقاد اجلائز وطلب احلق من غري قصد للحجر وال ترك لألعدل يف 
موضع وجوب األخذ به فهو سامل وال بأس عليه إن شاء اهلل تعاىل.

ر�صوة ال�صاري للدلل

مسألة: 

 وما تقول يف الذي يبتىل بالبيع والرشاء واألخذ والعطاء من بالد الزنج))) 
كالدالليل)))  هلم  فيجعلوهنم)))  بالساحل  ناس)))  عند  يصلون  وصلوا  ومتى 
بالتفويض والتعويض للبيع للعبيد والعاج املزيد)5) عىل أيدهيم وأهل الساحل 
بعض  بتسليم  عليهم  فيتحكمون)7)  منهم  املشرتين  التجار  عىل  يتحيلون))) 
الزيادة إليهم فوق ما هلم بالتعني عىل الداللة }املرادة)8){ عىل من باعوا له بعد 
حتديدها وإمضاء البيوعات املعتادة بتعديدها))) بغري حرضة البائعني بل يكون 
غالبا من غري)1)) علم منهم بذلك وهي زيادة كثرية ملستزيدها)))) وإن مل يزده)))) 

)))  املقصود هبا افريقيا.
)))  يف أ: يصلوا عندنا.

)))  يف أ: فيجعلوهم.
)))  كذا ضبطها يف مجيع النسخ والصواب: كالداللني. 

)5)  يف أ: املريد.
)))  يف ب: يتحيلوا.

)7)  يف ب: فيتحكموا.
)8)  سقط من: د.

)))  يف د: بتسديدها.
)1))  يف أ: غريهم.

))))  عبارة النسخة أ: كثرية املشرتي يزيدها. 
))))  يف ج: يرده.
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كام طلبه))) أبطل البيع عنه.

فعىل هذا إن غالطه املشرتي من تلك الزيادة املذكورة له من بعد وقوع صفقة 
بينهم  اجلارية  عادهتم  ثم  كانت  إن  له  أحتل)))  }وبينه))){  بينه  عندها  أو  البيع 
بذلك كذلك كان ذلك يف عيار امليزان عند األخذ يف األوزان كالزيادة فيه أو))) 

يف حني احلساب بالنقصان؟.

وهل هذه املوافقة صحيحة يف الرشع عىل ما هي من أمر املسارقة عىل القطع 
أم ال؟ تفضل }افتنا)5){ باألعدل األعىل والسالم.

الجواب:
إن كانت رشوة ينحط هبا ثمن املبيع))) من غري علم مالكه فهذه خيانة والبيع 

فاسد إال أن يتمه رب السلعة.

بعدل  لغريه)7)  يباع  كام  ليبايعه  الدالل  رش  ملدافعة  الرشوة  تلك  كانت  وإن 
مال  من  الرشوة  وتلك  ثابت  فالبيع  املباح  الرشاء  من  يمنعه  أن  خمافة  السعر 
منها،  الدالل شيئا  يعطي  أن  عليه  له وال  فليس  منعها  قدر عىل  وإن  املشرتي، 
وإن كانت تلك الزيادة رشطا يف البيع من قيمة السلعة فهي للبائع وعىل املشرتي 

تسليمها وتلك ثالثة أوجه.

)))  يف أ: طلب.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ، ب، ج: أحيل.
)))  يف أ: و.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف أ: البيع.
)7)  يف أ: غريه.
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حكم بيع المري�ض و�صرائه وعطائه

مسألة: 

 وما تقول يف الذي نجده يف الكتب }مرصحا))){ عن أويل البرص أن املريض 
ال جيوز بيعه وال رشاؤه وال أخذه وال عطاؤه ومل يراعوا له حضور عقله؟.

منه شيئا أو بايعه شيئا ماذا ترى عليه إذا كان  }أحد))){  أرأيت إن اشرتى 
هالكا  هذا  املشرتي  ويكون  بدين  أو  برأي  باطال  بيعه  أيكون  العقل  صحيح 

بفعله؟.

تفضل بني لنا ما العلة التي حتجر بيعه ورشاءه.

الجواب: 

قد قيل))): بجواز بيعه ملا حيتاج إليه يف مرضه من نفقة وغريها وال جيوز ملا 
سوى ذلك يف قوهلم ألن املرض املخوف بريد املوت فاملريض متوقع للمهالك))) 
غري مبال باملال بخالف حاله يف الصحة فربام يود يف املرض ولو أنفق ماله مجيًعا 
»إن أفضل الصدقة  أو كثريا منه وال يبايل وهلذا جاء يف احلديث }الصحيح)5){: 

أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وختاف الفقر)))«.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)))  يف ب: قال.
)))  يف أ: للهالك.

)5)  سقط من: ج، د.
)))  احلديث رواه الشيخان وغريمها عن أيب هريرة ريض اهلل عنه واللفظ للبخاري قال: جاء رجل 
إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهلل أي الصدقة أعظم أجرا قال: »أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح ختشى الفقر وتأمل البقاء وال متهل حتى إذا بلغت احللقوم قلت: لفالن كذا ولفالن كذا 

وقد كان لفالن«. 
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فقرن الشح بالصحة وسامحة املريض ال عن اختياره ولكن النكسار نفسه 
واصطالحها بالداء واشتغاهلا به عن حمبة املال إن صح ما حرضين يف اعتباره. 

واهلل أعلم.

الأخذ من ميراث الزوج انت�صارا

مسألة: 

 يف امرأة باعت أمتها عىل زوجها نسيئة فلام أن متلكها))) ترساها ثم تويف عنها 
واملرأة مل تقبض منه شيئا من حقها أو قبضت البعض أجيوز هلا أن تأخذ األمة 

بحقها إن كانت مل تقبض شيئا }إن مل تكن حجة متنعها يف الظاهر عنها))){؟.

تأخذها  أن  ذلك  }هلا)5){  أترى  منها)))  شيئا))){  قبضت  قد  كانت  }وإن 

الشحيح  وصدقة  أفضل  الصدقة  أي  باب  الزكاة  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  اإلمام  أخرجه   
الصحيح ))/5)5، رقم )5))(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة باب بيان أن أفضل 
الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ))/))7، رقم ))1)(، وابن ماجه يف سننه كتاب الوصايا 
املوت ))/)1)، رقم )71)(، واإلمام أمحد  احلياة والتبذير عند  النهي عن اإلمساك يف  باب 
وأبيك  ال  الرجل  قول  باب  املفرد  األدب  يف  والبخاري   ،)7(5( رقم   ،(((/(( مسنده  يف 
))/)7)، 778(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل ))/))، 
رقم ))))(، وابن خزيمة يف صحيحه كتاب الزكاة باب فضل الصدقة ))/)1)، رقم )5))(، 
وابن حبان يف صحيحه كتاب الزكاة باب صدقة التطوع )15/8)، رقم ))))(، والبيهقي يف 

السنن الكربى كتاب اجلمعة باب مجاع أبواب زكاة الفطر ))/)8)، رقم )))7).
)))  يف ب: ملكها.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ج: منه.
)5)  زيادة يف: ب.
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التي أخذته))) منه يف حياته وال ختربهم بذلك سواء  الديان  أو  للورثة  وترجع 
الزوج  كان  سواء  به  باعتها  الذي  الثمن  من  }أكثر))){  تسوى  األمة  كانت 

مدينا))) أو ال؟.

الجواب:

حكم هذه األمة كغريها من ماله وليس هلا أخذها بعد البيع بل تأخذ ثمنها 
الذي عليه من ماله كواحد من ديانه، فإن عجزت عن أخذه يف الظاهر جاز هلا 
االنتصار رسيرة إن قدرت فتأخذ من جنس حقها، وأجازه بعض من غري جنسه 

بالقيمة.
مزايدة الدلل على ال�صلعة المبيعة

مسألة: 

الزمان  هذا  أهل  نخايس  بعض  من  عجبا  رأيت  لقد  أين  لك  أذكر  سيدي   
يقبلوا  مل  األوان  هذا  يف  لغريهم  منهم  الصالح)))  املظهرين  بالعرف  املتسمني 
فيتقبلوا ما يصح هلم من املزيد عىل سلعتهم التي قد قامت هبا احلجة معها الزائد 

هلا أهنا لغريهم بحقارة نفس الزيادة.

أيكونون)5) خونة حكام فيام قد استؤجروا عليه نداء فيجوز أن ال جيري عليهم 
به ظلام أم ال؟.

)))  كذا يف مجيع النسخ األربع ولعل الصواب: الذين أخذوه.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ، ب، ج: مديونا.
)))  يف د: للصالح.

)5)  يف أ، ب، ج: أيكونوا.
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الجواب:

هذا يشء يعرف بالنظر والعوائد اجلارية يف مثله الختالف جنسه فال حيكم 
باخليانة عىل أهل الديانة ما دام هلم يف احلق حمتمل.

وانظر يف بيع األموال الكريمة واملراكب العظيمة والقصور))) املشيدة واخليل 
أو  أو شاخة  أو غازيا)))  فلسا  يزايد))) عليها  أن  الدالل  فلو محل عىل  الشديدة 
حممدية ملا كان ينقطع هلا أمر وال كان يبلغ شيئا منها إال بعد املدد الطويلة وكذلك 
قيمة  كان  ما  وكذلك  خائنا،  يكن  مل  الفلس  له  رسم  إذا  الدينار  يساوي)))  ما 
الدرهم أو نحوه إذا مل حيمل الدالل عليه الغازي وما أشبهه مل جيز له لصحيح)5) 

النظر الثابت أنه))) ال تزايد)7) فيه إال مثل ذلك.

ولو زيد مثال عرش غازي أو حبة بر أو نحو ذلك مل يكن عليه أن يقبل ذلك 
يليق  ماال  مثل  إىل  الزائد يف حقارته  إذا خرج  زائًدا  يف األصل  }ولو كان)8){ 

باملنادى عليه يف النظر فال بأس برتكه عىل قياد هذا.

وإن خيرج يف مهانته إىل ما يزري بالبيع ويكرس من وفورة))) رشفه فال يبعد 

)))  يف أ: والصور.
)))  يف أ: يزاد.

)))  الغازي مفرد مجعه غوازي رصف قديم ألهل عامن.
)))  يف أ، ب: يسوى.

)5)  يف أ: الصحيح.
)))  يف أ: منه.

)7)  يف ب: يزايد.
)8)  سقط من: أ.

)))  يف أ: فورة.
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حمققا  ذلك  فاعرف  الوجوب  من  قريبا  كالواجب)))  تركه  يكون  أن  عندي 
باصطالح. 

مقا�صمة الم�صترى باأكثر من ثمنه

مسألة: 

 وفيمن محل شجرة بطيخ اشرتاها بثالث بيسات مثال فجاء إىل آخر))) وقال 
له: أتريد))) نقسم أو أقسم لك أو نتقاسم هذه البطيخة بأربع بيسات؟ فقال: 

نعم أحيل))) ما استزاده منه عىل هذا املعنى أم ال؟.

الجواب:

أما يف احلكم بظاهر)5) هذا اللفظ فجائز وأما فيام بينه وبني اهلل تعاىل فإن كان 
يعلم أن صاحبه قد توهم بذلك الكالم أنه اشرتاها هبذا الثمن املذكور فجاراه 
احليلة  لطيف  فيه من  ملا  الشبهة  فهذا موضع  به  الظن  املعاملة))) عىل حسن  يف 
وأنيق اخلديعة التي تغيب عن أفهام)7) أكثر العوام وينخدع بمثلها حتى البرصاء 

باألحكام عند قوة حسن الظن بالصاحب وجتنب ذلك إىل غريه أوىل.

)))  يف أ: الواجب.
)))  يف أ: فجاء اآلخر.

)))  يف د: تريد.
)))  يف أ: حيل.

)5)  يف أ: يف حكم الظاهر.

)))  يف أ: فجاراه فاملعاملة.
)7)  يف أ: األفهام.
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فقد وسع املوىل خللقه يف رزقه من دون خداع فام إىل ذلك داع فقد تبني لك 
هذا أنه مباح يف احلكم بالظاهر ومكروه أو حمرم من حيث احلقيقة فيه فاعرف 
التقدير  غامض  من  الضمري  يف  عام  السائل  هو  اهلل  فإن  }حقهام))){  الوجهني 

يعلم الرس وأخفى فحسبك وكفى.

قلت له: وإن غلب عىل ظن البائع أن املشرتي املقاسم له للشجرة أنه يظن 
به قد اشرتاها بذلك الثمن يقدح يف ذلك من غري تفهيم تقدير سؤال عىل ذلك 

أم ال؟ 

قال: قد مىض }القول))){ وعىل مقتىض احلكم فال حيرم بالظن وليس عليه 
إخباره إال أن يسأله فيدلس))) عليه فهو املحجور رشعا أو ما دونه فال، لكن 
قد مىض القول أن فيها من حيث النظر إىل الباطن دقائق ال ينبغي الصادق أن 

يتعداها إىل غري هداها.

بيع الدين بالدين

مسألة: 

وهو  الربخي)))  أرجوزة  يف  البرص  أويل  بعض  عن  األثر  يف  املوجود  }ويف 
قوله)5){:

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب، ج، د.

)))  الكلمة منطمسة يف النسخة: أ.
عن  والكالم  ترمجته  تقدمت  الربخي  اهلل  عبد  بن  هالل  بن  عمر  بن  مبارك  بن  اهلل  عبد  الشيخ    (((

أراجيزه يف هامش اجلزء السادس. 
)5)  سقط من: أ.
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عمــرو مع  له  كان  تربوعامر  من  له  دينارا  مخســــون 
عرشه عنها  يأخـذ  أن  موفرهأراد  ــارضة  ح رجـــل  من 
يربيه أن  بعـــد  من  متويهفجائز  وال  شـــــك  بال  منها 
اإلقـــرار من  رضب  اإلنكارألنــه  مـــع  فيه  رجعة  ال 
الذمـة يف  ما  باإلقرار  احلكمةوقيل  والة))(  عند  فباطل 

 (((

تفضل خلص لنا معناه لقلة علمنا وركاكة فهمنا، وهل هذا يسمى))) بيعا أم 
عطية أم عوضا؟ بني لنا حجة املحجور))) واحلاجر لذلك.

أرأيت أن تفلس من عليه احلق هل يرجع عليه صاحب العرشة أم ال؟. 

معك  املستحسن  وبني  رشعا  منه  اخلارج)))  النظم  هذا  معاين  لنا  أوضح 
واملعتمد عليه مأجورا إن شاء اهلل.

الجواب:
ظاهر معناه فيمن له مخسون دينارا هي عىل رجل فأخذ عنها عرشة دنانري من 

آخر عىل أن يكون اخلمسون لرب العرشة ويربئه)5) األخذ من بقيتها.

ولكني ال أعلمه مما خيرج يف صحيح القول وال أبعده أن يكون قريبا من فاسده 
ألنه من باب ما هنى عنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من بيع الكايل بالكايل أي الدين بالدين))).

)))  يف د: أصحاب.
)))  يف أ يتسمى.
)))  يف أ: اجلواز.

)))  يف ب: اخلارجة.
)5)  يف أ زيادة بعد ويربئه: دنانري من آخر عىل أن يكون اخلمسون لرب العرشة ويربئه. 

بيع الكاىلء بالكاىلء. قال أبو عبيد هو  )))  عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: هنى رسول ملسو هيلع هللا ىلص عن 
النسيئة بالنسيئة.
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ويف رصيح األثر: أن هذا خيرج عىل معنى الربا فهو يف أحكامه نوع من أقسامه.

وقوله: رضب من اإلقرار غلط آخر))) فإن اإلقرار بام جيدي يف ظاهر احلكم 
بينه وبني اهلل يف يشء  إن صح عىل وجه يصح وليس هو من معنى اجلواز فيام 
يدل عىل ختليطه رفعه لالختالف يف نفس اإلقرار بام يف الذمة تركا ألصل احلكم 
يف املسألة وال }هو))){ عطية وال هدية وال صدقة وال صلة وبراءته))) هلذا عام 
يف ذمة غريه ما ال يسوغ))) يف عقل أبدا وأي داع هلذا وبرآن املريب من رباه اقرب 

}من)5){ برآنه عام يف ذمة غريه.

نعم بعد القبض جيوز فيه ما يف الربآن والربا من االختالف ألنه بخصوصه 
داخل حتت عمومه شاء أم أبى بخالف ما لو أجره عىل اقتضاء دينه ذلك بجزء 

منه ولو بأكثره فجائز. واهلل أعلم.

زيادة الدلل ثمن المبيع بعد ر�صا البائع بالثمن الأقل

مسألة: 

 وما تقول فيمن أعطى خادمه دالال لينادي عليه فنادى عليه إىل أن بلغ ثمنا 

الكربى  السنن  والبيهقي يف  البيوع ))/5)، رقم ))))(،  املستدرك كتاب  احلاكم يف  أخرجه   
كتاب البيوع باب املأخوذ عىل طريق السوم وعىل بيع رشط فيه اخليار )1/5))، رقم )))1)(، 
والدارقطني يف سننه كتاب البيوع ))/)7، رقم )))(، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار كتاب 

البيوع باب بيع املرصاة ))/))، رقم ))))).
)))  الكلمة منطمسة وغري واضحة الرسم يف النسخة: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  عبارة النسخة أ: وال وصلة وال براءته.

)))  يف أ: يسع.
)5)  سقط من: ب.
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معلوما فجاء لصاحبه يشاوره بذلك الثمن فريض به وأمره ببيعه فسار الدالل 

يوجبه من زابن))) عليه فلام بلغ به بعض الطريق زابن عليه رجل آخر ما ترى يف 

هذه الزيادة للبائع أم للمشرتي؟.

أرأيت إن ذهب))) هبرب أو موت أو بوجه من وجوه التلف قبل مشرتيه أعىل 

املشرتي ضامنه أم ال عليه لعدم قبضه؟ تفضل علينا بإيضاح ذلك كفيت مجيع 

املهالك؟.

الجواب))):

زيادته للبائع إن أتم البيع بذلك ألهنا ثمن ماله وإذا تلف قبل القبض فهو من 

مال البائع فيام ظهر يل. واهلل أعلم.

المبايعة بالقطع بعد اأن عر�ض عليه مبايعته ن�صيئة

مسألة: 

 وفيمن أراد أن يبيع شيئا من األشياء }عروضا))){ كانت أو أصوال اجلائز 

بيعها عىل غريه بيع القطع بل انه عرض له قبل البيع أن يبايعه إياه نسيئة إىل أجل 

)))  يف د: يوجبه املزابن.
)))  يف أ: أذهب.
)))  يف د: مسألة.
)))  سقط من: د.
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معلوم بعد أن))) يشرتيه }منه))){ حد))) الثمن أم ال؟.

أترى))) هذا جائزا ثابتا أم فيه اختالف؟ وإن كان فيه اختالف رصح ىل ما 
عليه الفقهاء األسالف وبني يل أعدل القول عىل حسب الطول ال زلت املعني 

للدنيا والدين. 

الجواب:

إن مل يكن ذلك رشًطا يف عقدة البيع فال بأس به فإن)5) كان رشطا يف تأسيس 
البيع ومل يكن يف عقدة))) البيع فيجري فيه االختالف.

وإن مل يكن رشطا فيها إال ما يستدل به عىل ذلك من تعريض بتلويح دون 
ترصيح فليسه يف يشء وال بأس به ويف تعارفهام بثمنه من قبل تكريه عند الفقهاء 

من غري فساد.

وإن مل يكن عىل وجه البيع وإنام هو يف معنى االستخبار عىل سبيل القرض 
والتقدير فهو أبعد من الكراهية وأدنى إىل اجلواز ألنه كال يشء يف احلكم)7) عىل 

يقني فاعرفه. واهلل أعلم.

)))  يف أ، ب: ما.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ج: أحد.
)))  يف أ: ترى.
)5)  يف أ: وإن.
)))  يف أ: عقد.

)7)  يف أ: يشء فاحلكم.
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قيام وكيل الأيتام ببيع بيتهم

مسألة))): 

هلم  وفرض  ليقوم هبم  مع رجل  أيتاما  ترك  املسلمني  قضاة  من  قاض   ويف 
فريضة لقوهتم وكسوهتم فتويف القايض ولأليتام بيت خراب فأراد هذا القائم 
بأمر هؤالء األيتام أن حيتسب هلم ويبيع البيت بيع القطع ألنه إن مل يعجل عىل 

بيعه ال يزداد إال خرابا بطول املدة وال معهم يشء غريه ليقوم بإصالحه.

فعىل هذا جيوز هلذا القائم بأمر هؤالء األيتام عىل معنى نظر األصلح فيه أن 
يبيعه بيع القطع عىل من شاء ويفعل يف ثمنه ما هو أصلح هلم يف وقته؟.

تفضل }دلنا))){ بدليل فيه صالح وحسن نجاح ملال هؤالء األيتام خوف 
حال  إىل  تداعيه  كثرة  عىل  فيه  يرجى  فيام  واسمه  رسمه  إال  }كله))){  ذهابه 

بلوغهم.

كانت  سواء  بالنداء  إال  جيوز  ال  أم  مساومة  أجيوز  بيعه  جاز  إن)))  أرأيت 
}هذه)5){ املساومة أصلح من النداء أم ال؟.

أفتنا يف ذلك ولك األجر والثواب من العزيز الوهاب.

الجواب:
إن خيف خرابه وكان األصلح يف النظر هلم بيعه مل يضق ذلك عىل القائم بأمر 

)))  يف د: اجلواب.

)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: إذا.

)5)  زيادة يف: ج.
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األيتام أن يبيعه إن كان هو وصيا هلم من أبيهم جائز الوصاية فيهم أو وكيال هلم 
ثابت الوكالة من حاكم عدل أو مجاعة املسلمني أو من جاز أن يوكله من غري 
هؤالء }من))){ خمتلف يف ثبوت توكيله إن وافق العدل فيه لوضوح دليله أو 

حمتسب هلم إن كان هو هلم وليا ومل جيد وكيال وال وصًيا.
ويف حسبة غري الويل اختالف واألظهر جوازها إن مل يقم األولياء هبا لعذر أو 
دونه كام لو عدموا لكن بمشورة))) من قدر عليه ممن له احلجة يف هذا من حاكم 

ولو سلطانا أو مجاعة املسلمني.
اجلبابرة  أو  فاألولياء  وإال  أرجح  والثاين  }األوىل))){  أهيام)))  يف  واختلفوا 
عىل قول، فإن عز ذلك كله فتربع به فهو حمتسب لوجه اهلل ربه نظرا لألصلح)5) 
به عىل  أهله واتى  بالرأي عن  فيه وال مستبد  لأليتام غري مكابر ملن هو احلجة 

وجهه اجلائز يف صفة بيعه، ففي اآلثار ما دل عىل جوازه. 
ومقتىض احلكم فيه من قوهلم أن يكون بالنداء يف ثالث مجع))) ويف الرابعة 
الفقه من  فيه من قول يف رأي لبعض أهل  بد  أنه)7) ال  البيع عىل  تكون واجبة 
لكونه  سوما  يباع  أن  يوما  النظر  أوجب  إن  إنه  األقدمني  العلامء  من  املسلمني 
}قول)8){  يف  سائغ  فجوازه  األنام  جممع  يف  عليه  النداء  من  لأليتام  أوفر  عرفا 

}بعض))){ وإن منعه آخرون. 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: املشورة، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله بمشورة.

)))  يف ب: أهيم.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ: نظر األصلح.

)))  يف أ: يف ثالثة مجيع.
)7)  يف أ، ب: عىل أن، ويف د: ألنه.

)8)  سقط من: ب، د.
)))  سقط من: أ.
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نظر األصلح لأليتام واألوفر هلم  البيع تأسس عىل قواعد  ولئن كان أصل 
واألرجح فأي مانع يف هذا أن يكون من مجلة))) ما جاز أن يرجع إىل عدل النظر 
ذوي  من  أهله  رأي  يف  كذلك  أنه  صح  إن  وأوفر  أصلح  القائم  رآه  ما  فيجوز 
املعرفة بعدله فال بد أن يستويا يف جواب ألهنام من باب ومن قصد اخلري وفق له 

وال ضري إن شاء اهلل }تعاىل))){}واهلل أعلم))){.

ا�صتراط الفائدة قبل �صراء ال�صلعة

مسألة: 

 وفيمن قال إلنسان: اشرت سلعة من مسكد واشرتطا))) عىل الفائدة قبل رشاء 
السلعة أحتل هلام تلك الفائدة ويثبت هذا الرشط أم ال؟.

الجواب:

ال حيل ذلك وال يثبت. واهلل أعلم.

نق�ض طناء ال�صكر ب�صبب الزيادة

مسألة: 

 ويف قصب السكر إذا وقعت زيادة فيه وطناه صاحبه فأراد املطني النقض 
فهل فيه نقض بسبب هذه الزيادة؟.

)))  يف أ: حكمة.
)))  زيادة يف: أ.

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف أ، ج: ويشرتطا.
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وهل فرق بينه وبني البقل؟ ألن يف األثر يوجد أن البقل إذا وقعت زيادة))) 
مما  موجود  فيها  الصائغي)))  قصيدة  ألن  ذلك  عرفني  فيه  نقض  فال  }فيه))){ 

جيب النقض وال نعلم الفرق يف ذلك.

الجواب:

إذا وقعت))) زيادته فال نقض فيه وهو كغريه. واهلل أعلم.

اإعادة بيع المبيع جزافا

مسألة: 

 و}ما تقول)5){ فيمن باع ألحد طعاما جمازفة))) ثم ذهب املشرتي أو مات 
وترك أيتاما قبل أن يقبض ذلك وأراد البائع قيمة ذلك وخاف عىل املتاع الضياع 
فلم جيد من يقبضه املتاع ويأخذ منه قيمته وال وكيل له وال ويص وال حاكم وال 

)))  يف ب، ج: إذا وقفت زيادته.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

الثاين عرش تقدمت ترمجته يف  القرن  الصائغي من علامء  الشيخ سامل بن سعيد بن عيل بن سامل    (((
هامش اجلزء الثالث. 

)))  يف ج: وقفت.

)5)  سقط من: ج.
)))  اسم من جازف جمازفة مثل قاتل واجلزاف من اجلزف أي األخذ بكثرة وجزف يف الكيل جزفا: 
أكثر منه، ويقال ملن يرسل كالمه إرساال من غري قانون: جازف يف كالمه فأقيم هنج الصواب يف 

الكالم مقام الكيل والوزن. 
وبيع اجلزاف يف االصطالح: البيع من غري كيل وال وزن وال عدد كبيع صربة من قمح مثال بكذا   

وال يدرى كيلها.
أنظر: معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ))/)1)).
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مجاعة املسلمني هلم ذلك أو))) عليهم.

للمشرتي  الفضل  ويكون  حقه  ويأخذ  لربه  حمتسبا  املتاع  يبيع  أن  له  فهل 
والنقصان عليه، وإذا مل جيز ذلك يف هذا فكيف احليلة؟ عرفناها))) مثابا إن شاء 

اهلل }تعاىل))){.

الجواب))): 

حمتسب عىل  أو  وكيل  أو)5)  ويص  بأمرهم من  يقوم  من  لليتامى  يكن  مل  إذا 
ما جاز وال وجد من ينصفه ألخذ حقه منه باحلكم مع احلاكم العدل أو مجاعة 
إليه باحلكم  يبلغ  فيه أن ال  بالثمن  له  املسلمني أو خاف يف موضع قيام احلجة 
الرهن  إليه عىل سبيل األمانة أو)))  املبيع فريده  فإن كان املشرتي مل يقبض هذا 

}فيعجبني يف هذا املوضع جواز بيعه له ألخذ ماله)7){.

}فإن)8) ربح فيه))){ فيعجبني أن يدفع ربحه للفقراء ال له لوجود البيع وال 
للمشرتي لعدم القبض وال متاممة هنا فيقال هبا إال أن خيرجه من يده فيقبضه له 
من جاز قبضه وإن أشهد }هو)1)){ عىل القبض لربه عىل سبيل احلسبة له فعسى 

)))  يف أ: أم.
)))  يف أ: عرفنا هبا.

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف ب، ج: قال.

)5)  يف أ: وال.
)))  يف أ: و.

)7)  سقط من: أ.
)8)  يف ج: قال.

)))  سقط من: أ.
)1))  سقط من: د.
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أن جيوز يف النظر))) من غري حفظ مني فيكون الربح للمشرتي فيهام وال وضعة 
عليه يف النقصان فإنه يف حكم))) ما أتلفه قبل القبض إال أن يقبض له عىل سبيل 

احلسبة قبضا جائزا يف احلكم فيخرج أن الربح له والوكس عليه.

فإذا  قلنا  الرهن كام  أو  األمانة  قبضه ورده عىل سبيل  املشرتي  كان  إن  وأما 
االنتصار يف موضع جوازه  أو  احلسبة  له يف  ما جاز  بيعه عىل سبيل  إىل  احتاج 
وعدم القائم فيه باألمر من حاكم أو غريه فيكون الربح يف هذه الصورة للمشرتي 
والنقصان عليه كام لو حكم ببيع الرهن يف موضع جواز ذلك إن صح ما حرضين 

واهلل أعلم. }فلينظر فيه))){. 

ا�صتعمال �صاع غير �صاع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في البيع وال�صراء

مسألة:

صاًعا  للناس  وأحدثوا  والقرى  املدائن  وملكوا)))  اخلالف  أهل  نزل  وإذا   
كبريا غري صاع النبي ملسو هيلع هللا ىلص)5) وصار يف مجيع البلدان واألقطار ومضت عىل ذلك 
األسعار ويف االعتبار أنه طيب موافق وخاصة للمشرتي))) غري أنه مل يصح ومل 

يرتب عىل أصل صحيح)7) ورسم قيم.

)))  يف أ: النظرة.

)))  يف أ: احلكم.
)))  سقط من: د.

)))  يف ج: ومتلكوا.
)5)  تقدم تعريف الصاع ومقداره بالوزن احلديث يف هامش اجلزء الثالث.

)))  يف د: املشرتي.
)7)  يف ب: صحح.
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ويف األثر كمثل))) صاع النبي عليه السالم ألنه حدث وتفرع منه امُلد ونصفه 
املبتىل  املتورع  وصار فيه زيادة ونقصان هذا يزيد صاعه وهذا ينقصه فام حيلة 
بالتجارة املنغمس يف هذه اجليفة عىل ما }يريد))){ يغاير صاعه من هذه األصواع 
إذا مل يرتبها أحد وأراد السالمة لنفسه ومضطر باملخالطة لئال يرتكها لكالهبا؟.

الجواب:

أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وجيوز هلم  بيعهم ورشائهم أن يكون بصاع  الناس يف  يلزم  ال 
وما  عامتهم  أو  سلطاهنم  مكيال  من  عليه  اتفقوا  وما  بلدهم  بمكيال  يكيلوا 
تعارف عليه أهل بلدهم وكذا يف الوزن وال نعلم يف ذلك اختالفا بني أهل العلم 
وإنام يعترب بالصاع الرشعي }ما))){ كان عليه مدار أمور الرشع من الزكوات 
الواجبة ملعرفة النصاب حيث متس احلاجة }إليه))){ ملعرفة الوجوب ال غري فلو 
يعلم وجوب  أو كثريا  النصاب  الغلة قليال ال يقارب)7)  }حمصول))){  كان)5) 
النصاب فيها أو }تطيب)8){ نفس صاحب املال بإخراج الزكاة منه فال حاجة 
إىل))) معرفة الصاع ولكن حيتاج إليه يف نحو زكاة الفطرة والكفارات وجيزي)1)) 

عنه باالحتياط ملن طابت نفسه بإخراج أوفر مما عليه حتى ال يرتاب فيه.

)))  يف أ: كام.
)))  سقط من: أ، ج.

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ، ب: كانت.
)))  سقط من: أ، ب.
)7)  يف أ، ب: تقارب.

)8)  سقط من: ج.
)))  يف ب: عىل.

)1))  يف أ: من جيزي.
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وكذا القول يف سائر األشياء املتعلقة به وللوزن))) فيام يتعلق به من األحكام 
كمثل هذا، وإنام يتعذر االحتياط يف موضع احلكم بني اخلصمني إال أن تطيب 

أنفسهام عىل وجه الصلح))) بني من جيوز عليه أمره. واهلل أعلم.

خلط التاجر الحبوب والقطن والتمر

مسألة: 

 وفيمن ابتيل بالتجارة واجلمع من حطام هذه اجليفة الفانية بقلة عقلة ورقة 
احلبوب  يشرتي  وصار  ذلك  عن  هلم  غناية  ال  الناس  }أكثر))){  أن  إال  فهمه 
إذا كانا متساويني ومل  والقطن والتمر أجيوز له أن خيلطهام يف بعضهام))) بعض 

يكن)5) نيته الغش إال من ضيق األوعية أجيوز له ذلك أم ال؟.

الجواب:

نعم. واهلل أعلم.

بيع الف�صة يدا بيد

مسألة: 

فتامطل  بالثمن  ليأتيه  صاحبها  وأعطاها  فضة  ألحد  صاغ  إذا  الصائغ  ويف   

)))  يف أ: والوزن.
)))  يف أ: األصلح.

)))  سقط من: د.
)))  يف ج زيادة بعد بعضهام حرف: يف.

)5)  يف أ، ج: تكن.
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صاحب الصوغ قدر مخسة أيام أو أكثر ومل يكن بينهام رشط نسيئة أيكون آثام عىل 
هذه الصفة إذا مل تكن))) يًدا بيد ألنه مل تزل الناس عىل مثل هذا؟.

اشرت  صاحبها:  وقال  تنخدم  ال  نحاس  وهي  قروشا  أحد  أتاه  إذا  وكذلك 
}يل))){ هبا فضة جديدة))) أو بايعني بام تبيع }عىل))){ الناس.

و}إنام)5){ أعطاه عن))) القرش ستة مثاقيل)7) أو اشرتى له أو بايعه بام يباع 
مثاقيل  بقرشه))) فضة جديدة)1)) والقرش وزنه سبعة  له  أعني خدم  للناس)8) 

أيلزم املبتىل بالصياغة عىل هذه الصفة يشء أم ال؟. 

يوم  السالمة  فيه  للحق وترى  موافقا  تراه  ما  لنا مجيع  عرفنا شيخنا ورصح 
القيامة.

الجواب:

ال جيوز بيع الفضة بالفضة وال بالذهب وال بيع الذهب بالذهب وال بالفضة 
إال ها وها يدا بيد ومن فعل غري ذلك فهو ربا فال جيوز أن يبايعه من عنده وال 

أن يشرتي له من عند غريه إال عىل هذه الصفة. واهلل أعلم.

)))  يف أ، ب: يكن.
)))  سقط من: ب، د.
)))  يف ب، ج: جيدة.
)))  سقط من: ب، د.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف ب: عىل.

)7)  راجع تعريف املثقال وبيان مقداره بالوزن احلديث يف هامش اجلزء اخلامس.
)8)  يف أ: الناس.

)))  يف ب: بقروشه.
)1))  يف ب، ج: جيدة.
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�صراء ال�صلعة الم�صعرة

مسألة: 
 ويف اجلبار إذا وقف عىل أهل البلد شيئا من املتاع }أن ال يباع))){ إال عىل 
كذا وكذا ولو ترك لزاد ثمنه أحيرم عىل من رشاه))) بدرامهه وأكله أم ال تلحقه 

شبهة)))؟.

الجواب:
منه  رشاؤها  يضق  مل  الثمن  بذلك  سلعته  ببيع  العاقل  البالغ  احلر  ريض  إذا 
وثبت))) ذلك عليه يف احلكم كام جاء يف األثر: يف املرأة إذا جربت)5) عىل التزويج 
ورضيت به خمافة احلرام جاز فهام))) فيام بينهام واإلثم عىل اجلبار)7). واهلل أعلم.

بيع التاجر ب�صاعته باأكثر من قيمة

مسألة: 

 ويف التاجر الذي يبيع البضاعة إذا ساوى الذي يريد منه }رشاء)8){ األكثر 
وزيد عىل الذي يريد }منه))){ رشاء األقل لتقطيع سلعته وهم كلهم أحرار ومل 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: رشى، ويف ب: اشرتى.

)))  يف أ: الشبهة.
)))  يف ج: ويثبت.
)5)  يف أ: خريت.

)))  يف أ: فيهام.
)7)  يف أ: اجلابر.

)8)  سقط من: أ.
)))  سقط من: ج.
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يرد يف ذلك حيفا أجيوز أم ال؟ ويف بيع السامد بالتمر نسيئة أجيوز أم ال؟.

الجواب: 
ال بأس هبذا وذاك واهلل أعلم.

اإعطاء التاجر ربحا معينا على ب�صاعته

مسألة: 
بالسلعة وقال: رشيتها))) بكذا وكذا))) فقال له رجل:  إذا جاء  التاجر   ويف 
ألعطيك فيها من الربح كذا وردها))) عيّل مثال إذا كان رشاها))) بعرشة قروش)5) 

أعطاه اثني عرش قرشا أفيه))) كراهية أم ال؟ عرفنا الوجه يف ذلك.

الجواب:
هذا جائز حالل. واهلل أعلم.

تقبي�ض وكيل اأوقاف الم�صجد ثمن الطناء

}مسألة))){: 
ويقبضه  املسجد  مال  من  يستطني  أن  أجيوز  ثقة  غري  كان  إذا  الوكيل  ويف   

)))  يف ب: اشرتيتها.
)))  يف أ: أو كذا.

)))  يف ب: فردها.
)))  يف ب: اشرتاها.

)5)  يف أ: دراهم.
)))  يف أ: فيه.

)7)  كلمة مسألة سقطت من: أ.
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الدراهم أم ال؟.

أرأيت إذا طنا وكيل املسجد مال املسجد }نسيئة))){ إىل مدة معلومة بزائد 
الثمن أجيوز أم ال؟.

الجواب:

ال جيوز أن يقبضه الدراهم إن كان غري ثقة والطنا للمسجد نسيئة عىل نظر 
الصالح }جائز))){ وإن كان احلكم يقتيض خالفه. واهلل أعلم.

طناء زكاة الأموال على اأ�صحابها

مسألة: 

لقلة  متعذرة  تكون  أن  قريبا  عامن  من  وغريها  الظاهرة  زكوات  وجباية   
األموال  أهل  عىل  نطنيها  أن  به  فتأمرنا  تراه  وجه  من  فهل  والثقات  األمناء))) 

املتعبدين بأدائها وغريهم من الناس كانت حبا أو مترا أو زبيبا؟.

تفضل ببيان ذلك مأجوًرا }إن شاء اهلل))){.

الجواب:

اهلل أعلم. والذي يظهر }يل)5){ أنه ال يتعرى من وجه يف الطناء وجوازه عىل 

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: ج، د.

)))  عبارة النسخة أ: تكون متعذرا من قلة األمناء.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)5)  سقط من: د.
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قول من يرى))) الزكاة رشيكا فإن طني))) الرشيك لسهمه }جائز))){ أن يطنيه 
رشيكه بال خالف.

وإن  فيه  فيختلف  أمينا  أو  ثقة  املستطني  كان  إن  الرشيك  لغري  جوازه  ويف 
}كان))){ جمهول احلالة أو خائًنا فيمنع إال أن يقيمه عليه الثقات حتى يبلغ إىل 
حقه ومتكن احليلة يف مال من يملك أمره ويقدر أن يبلغ إىل احلكم بأن يقام هلم 
احلجج باإلنصاف من كل من يتعدى الوجه املحدود لكن ربام يتعذر ذلك يف 
حق يتيم أو غائب أو)5) أرملة ومجيع املستضعفني كذلك فال يندفع إال بواسطة 

الثقة يف أمواهلم. واهلل أعلم.

طناء زكاة التجار

مسألة))): 

 وبعد فقد آل نظرنا يف زكاة الثامر أن تطنى)7) وينادى عليها ألجل حصادها 
فمن بلغ معه النصاب }من الزكاة)8){ تؤخذ منه.

فإن كان املستطني ثقة أو أمينا فهو املراد وإال فيوقف عليها عند األخذ بعض 

)))  يف أ: يريد.
)))  يف أ، ج: طناء.

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

)5)  يف ب: و.
)))  مل يورد مرتب التمهيد السؤال واكتفى بإثبات اجلواب عن املحقق اخللييل وكذلك فعل يف املسألة 

الالحقة أيضا.
)7)  يف أ: يطنى.

)8)  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (8

الناس: أن كل  الناس فوق اجلائز وينادى يف  الثقات أو األمناء لئال يؤخذ من 
من طلب منه أكثر من احلق الواجب عليه فليصل وال يعطيه إياه وعلينا إنصافه 

ومنعه ومن سكت وهو مظلوم فعليه منا العقوبة والسالم.

طناء زكاة النخل

مسألة: 
 وعن طناء الزكاة }فأجاب))){: 

ومن قبل الطناء أن أطني كل فصل من النخل وحده النغال))) وما أدرك معها 
فهو الذي يتفق عليه.

وإن سويت القيمة للقيظ))) كله ثم قسم فصوال ثالثة يتم اآلن املدرك بمقدار 
قيمته ثم يتم يف الوساط بقدر قيمته ثم يف الوخار كذلك فهو جائز أيضا))) ونحن 
نقول هلم يف طناء أموال بورش بذلك قلنا هلم: اآلن يتم لكم املدرك بكذا كذا 

مائة.
وإذا أدرك الوساط فقد جعلنا فالنا يتمه لكم بكذا وكذا، وإذا أدرك الوخار 

أيًضا يتمه لكم بكذا كذا وساروا عنا عىل ذلك ومعنا أنه جائز.
والوجه الثالث: أن يتم هلم النغال وما أدرك معها ويقال هلم: إذا أدرك الوساط 
وأردمتوه فقد)5) أطنيناكم إياه ذلك اليوم بكذا }وكذا))){ وكذلك يف الوخار وقد 

)))  سقط من: د.
)))  النغال من أصناف النخيل.

)))  راجع تعريف القيظ يف هامش اجلزء اخلامس. 
)))  يف د: كذلك.

)5)  يف د: فقط.
)))  سقط من: ج.
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ذكر جواز ذلك يف جامع))) ابن جعفر))) وكأنه خارج من الصواب بدين.

احلق  اهلل من  به وما هيديكم  نعمل  الثاين ونحن  القول  القول: هو  وأوسط 
فأحسبوا))) به.

طناء الزكاة على اأهل الخيانة

مسألة: 

 قلت له: إذا أمرنا بطناء الزكاة واستوجبها اخلائن إذ األمني ال قول فيه فهل 
يربأ أهل األموال منها بتقبيضهم من استوجبها إذا كانوا من أهل اخليانة غري))) 
أن اخلونة ال يقدرون)5) ألخذ يشء زائد عن الزكاة تعديا منهم يف غالب أمرهم 
}أم))){ يشدون)7) أعضاد اخلونة بعامل صاحلني حتى ال يغيب عن أعني األمناء 

يشء يأخذه اجلباة؟. 

مواهبه  من  عليك  وأفاض  غامض علمه  }من)8){  اهلل  هذا علمك  لنا  بني 
وحلمه))).

)))  راجع تعريف كتاب اجلامع للعالمة ابن جعفر يف هامش اجلزء الثاين. 
يف  ترمجته  تقدمت  اهلجري  الثالث  القرن  علامء  من  االزكوي  جعفر  بن  حممد  جابر  أبو  الشيخ    (((

هامش اجلزء الثاين.
)))  يف د: فأجيبوا.

)))  يف ب: إال.
)5)  يف أ، ب: يقدروا.

)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ: يشدوا.

)8)  سقط من: أ.
)))  يف أ: وحكمه.
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الجواب: 

ترتك))) األمناء رقباء عليهم ودفع أهل األموال إىل من استحقها))) بالطناء من 
اإلمام براءة هلم وخالص ألنه حق ثبت له وقد استوجبها بالرشاء فدفعها إىل 
مشرتهيا من اإلمام ولو جموسيا جائز))) لكوهنا حقا له قد اشرتاها))) من اإلمام 

ويف هذا راحة للرعية)5) من هذا الوجه بخالف دفعها إىل أمناء اإلمام.

إىل خائن بخالف  دفع  إليه ألنه  دفعها  له  مل جيز  األمني  فإن من علم خيانة 
املستنطي فإنه يدفع إليه حقه. واهلل أعلم.

بيع ال�صاروج باأقل من ثمنه

مسألة))): 

 وفيمن أعطى أحدا دراهم عىل صاروج ثمن البهار نصف قرش مع علمه أن 
البهار يؤخذ)7) بنصف قرش وثمن.

أجتوز له هذه الزيادة أم ال؟ وإن جاز أجيزي كيل واحد)8) عن البيعني؟ وإذا 
فائدة  له  أحتل)))  قرشا  ثالثني  الصاروج  ثمن  فبلغ  قروش  عرشة  مثال  أعطاه 

)))  يف ج: يرتك.
)))  يف أ: يستحقها.

)))  يف أ: جاز.
)))  يف أ: اشرتاه.
)5)  يف أ: الرعية.

)))  يف د: اجلواب.
)7)  يف أ: يوجد.

)8)  يف أ: كيال واحدا، ويف د: كل واحد. 
)))  يف أ: أحيل.
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اجلميع أم إال))) قدر درامهه؟.

الصدور  فقد ضاقت  املهامت  املشكالت وكشف هذه  بإيضاح هذه  تفضل 
بمثل هذه األمور ومل ينفع النصح عند اجلمهور.

الجواب:

أما أن يأخذ البهار بنصف قرش وهو يباع بنصف قرش وثمن فهذا ال بأس 
به لكن إذا كان))) تنقيص ثمنه ملعنى التقديم للدراهم يكون من بيع القروش 
املدة  بتحديد  السلف  معنى  عىل  ثبت  إن  فهذا  معني  بثمن  بالصاروج  نسيئة 

وتعيني الوزن جاز وإال فسد.

وإن مل خيرج عىل هذا مل يثبت عندي إال أن يأخذه املشرتي بام يتفقان عليه))) 
يف حال حضور الصاروج، وإن اكتاله من البائع عىل ما جاز له من كيل أو وزن 

فأراد بيعه ثانية مل جيز إال بكيل أو وزن))) ثانًيا بعد القبض.

وأما فائدة الصاروج فهي تبع ألصله إن ثبت البيع األول والبيع الثاين جازت 
الفائدة للمشرتي وإال حكم هبا للبائع مع فساد البيع األول.

}وإن ثبت البيع األول)5){ إال أنه مل يثبت البيع الثاين لفساده جاز فيام عندي أن 
يرجع به }إىل))){ القيمة ولعل يف بعض القول أهنا تكون للفقراء. }واهلل أعلم)7){.

)))  يف أ: ال.
)))  يف أ: كانت.

)))  عبارة النسخة د: يأخذه املشرتي إال أن يتفقا.
)))  يف أ: إال الكيل أو الوزن.

)5)  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: ج.
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اأعطي ثوبا ليبيعه فا�صتراه لنف�صه

مسألة: 
وفيمن أعطاه رجل ثوبا يبيعه له فأراد أن يأخذه لنفسه فقبضه دالال ونادى 
وكان  لنفسه  الرجل  هذا  فأخذه  وقف  قد  زبونه  إن  الدالل:  قال  أن  إىل  عليه 
إعطائه))) الثوب الدالل ليعرف كم مبلغ قيمته فإن رآه موافقا أخذه لنفسه وإن 
رآه غاليا تركه ليأخذه غريه ثم بعد ما أخذه له أعطي فيه زيادة قيمة عام قال له 

الدالل أحيل له أخذ هذا الثوب عىل هذا الوجه أو))) ال؟.

وهل يلزمه }أن يرد))){ لصاحب الثوب الزيادة التي زيد إياها بعد ما أخذ 
هو الثوب أنه له؟ أفتنا شيخنا مأجورا إن شاء اهلل.

الجواب:
يتمه  أن  إال  الرشاء  صحة  حكم  له  يثبت  ال  زبونه  وقف  بام  له  أخذه  أما))) 
له رب الثوب وإال فحكم الثوب لربه بام فيه من زيادة أو نقص وال يشء هلذا 

اآلخذ له فيه لعدم ثبوت البيع.

فإن وجب عليه خالص منه ختلص بقيمته إن تلف أو بام نقص من قيمته إن 
استعمله ومل يتلف معه ويرده لربه إال أن يأخذه برضا منه عىل ما جاز له. واهلل 

أعلم.

)))  يف د: أعطاه.
)))  يف ب: ام.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: ما.
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بيع ما لم يقب�ض من الحيوان

مسألة: 

 ويف الرجل إذا ابتاع من غريه حيوانا نقدا بأربعة دراهم ثم باعه))) إياه نسيئة 
احليوان  البيعني  وحني  }األول))){  املبتاع  يقبضه  أن  غري  من  دراهم  بخمسة 

حارض لدهيام وينظرانه مجيعا.

من  بد  ال  هذا  مثل  }يف))){  أم  اختالف؟  بال  حراما  البيعان  هذان  أيكون 
دخول الرأي فيه؟ أم أن هذا أمر حالل بال خالف؟ عرفنا فيه مما علمك اهلل.

الجواب:

ال بد فيه من دخول االختالف بالرأي عىل قول من يقول: أن النهي خاص 
بام يكال ويوزن دون احليوان واألصول ولكن ظاهر احلديث))) العموم فاملنع 

)))  يف أ: أباعه، ويف ب: بايعه.
)))  سقط من: د.
)))  سقط من: د.

)))  يشري لرواية عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »الذهب بالذهب ربا إال هاء 
بالشعري ربا إال هاء  بالتمر ربا إال هاء وهاء والشعري  بالرب ربا إال هاء وهاء والتمر  وهاء والرب 

وهاء«. ومعنى هاء وهاء يًدا بيد. 
ويف الباب عن أيب بكر وعثامن وعيل وأيب هريرة وأيب سعيد وهشام بن عامر والرباء وزيد بن أرقم   

وفضالة بن عبيد وأيب بكرة وابن عمر وأيب الدرداء وبالل ريض اهلل عنهم.
والغش  واالنفساخ  الربا  يف  باب  الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
))/51)، رقم )57(، والبخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة 
))/751، رقم 7)1)(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب الرصف وبيع الذهب 
بالورق نقدا ))/)1))، رقم )58)(، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف الرصف ))/8))، 
رقم 8)))(، والرتمذي يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء يف الرصف ))/))5، رقم 1)))(، 
والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب البيوع باب التمر بالتمر متفاضال )7/)7)، رقم )55)(، 
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منه أرجح وعندنا أنه هو األصح. واهلل أعلم.

بيع خليط الف�صة الياب�صة باللينة

مسألة: 
يابسة وخلط معها  بيضاء  الذي يستخرج))) من اجلوخ فضة  تقول يف   وما 

فضة غريها لينة والنت الفضة اليابسة مع الفضة اللينة.

أتكون هذه مغشوشة أم ال وهي يف نظر العني }أحسن))){ من الفضة اجليدة 
أترى عليه بأسا يف ذلك أم ال؟.

الجواب:
إذا أصلحها بذلك فال بأس عليه يف ذلك وليس هذا من خلط األنواع للبيع 
جسدا  انقلبت  إذا  ببعض  بعضها  األجساد  مزج  يف  الصنعة  معنى  يشبه  ولكنه 

واحدا فله حكم ما حتول إليه.

بيع �صرم من تحت نخلة معيبة دون ذكر العيب

مسألة: 

 وما تقول يف نخلة ما حتصد إذا أثمرت تساقط))) ثمرهتا وال يبقى منها إال 

وابن ماجه يف سننه كتاب التجارات باب الرصف وما ال جيوز متفاضال يد بيد ))/757، رقم 
)5))(، واإلمام مالك يف املوطأ كتاب البيوع باب ما جاء يف الرصف ))/)))، رقم ))))(، 

والدارمي يف سننه كتاب البيوع باب يف النهي عن الرصف ))/5))، رقم 578)).
)))  عبارة النسخ أ، ب، ج: وفيمن يستخرج.

)))  زيادة استحسنها مصحح النسخة أ فقال يف اهلامش: لعله أحسن.
)))  يف د: وتساقطت.
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القليل وأراد صاحب النخلة أن يبيع منها رصما.

أجيوز أن يبيع هذا الرصم من هذه النخلة بال أن خيرب املشرتي ويكون هذا عيبا 
يف النخل أم ال وللمشرتي الغري يف }مثل))){ هذا }أم ال))){؟ عرفني ذلك.

الجواب:

إن))) مل يسأله املشرتي عن صفة األم وجودهتا ورداءهتا وغري ذلك من صفاهتا 
فليس عليه اإلعالم عنها يف بيع الرصم. واهلل أعلم.

غلط الدلل في بيع التمر

مسألة: 

 وعمن أرسل مترا ليباع له بمسكد وهو متر قش حنظل فحمل اجلامل التمر 
وكتب صاحب التمر إىل الدالل: واصل إليك كذا كذا جرابا))) من التمر ونسب 

التمر إىل جنسه فبعه)5).

فباع))) الدالل التمر عىل حسب بيع }التمر)7){ الربين وكتب الدالل خطا 
إىل صاحب التمر: وصل عندي كذا }كذا)8){ جرابا من متر الربين هل يكون 

)))  سقط من: أ.

)))  زيادة يف: ج.

)))  يف أ: ج: إذا.
)))  اجلراب هو الظرف الذي يوضع التمر بداخله.

)5)  يف أ، ب، ج: فبعهن.
)))  يف ب: وباع.

)7)  سقط من: أ، ج.
)8)  سقط من: د.
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قول الدالل حجة عىل صاحب التمر أم ال؟.

متر  ثمن  من  التي)))  الدراهم  تلك  يأخذ  أن  القش  متر  وهل جيوز لصاحب 
الربين الذي أرسله))) }إليه))){ الدالل من ثمن متر الربين أم كيف يصنع املبتىل))) 

بتلك الدراهم؟ عرفني الدليل يف ذلك.

}الجواب))){: 

فكتبه  الكتابة  حني  يف  غلط  }الدالل)7){  يكون  أن  احتمل  إذا  }قال))){: 
برنيا }وإال)8){ فاملبيع هو ماله فال ترضه كتابة الدالل.

وإن احتمل الغلط أن يكون الدالل قد كتب له غري ما له فلرياجعه يف ذلك 
حتى يأخذ اليشء عىل أصله.

وإن سامه الدالل برنيا وليس هو هو ومل يشرتط ذلك صاحب املال فإن احتج 
الدالل بالغلط فيعجبني قبول قوله ألنه أمني يف ذلك وال سيام إن كان صاحب 
املال أو رسوله مل خيربه بامهيته وكان هو يف األصل مما يشتبه به فأمره راجع إىل 

الدالل وعىل))) الدالل أن خيرب املشرتي فإن أتم البيع تم وإال ال.

)))  يف أ: الذي.
)))  يف أ، ج: أرسلهن، ويف ب: أرسلها.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ، ج: كيف املبتىل يصنع.

)5)  زيادة من املحقق مل ترد باألصل.
)))  سقط من: ب.

)7)  سقط من: د.
)8)  سقط من: ب.

)))  يف ب: وعسى.
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فإن عدم املشرتي فللمبيع له ثمن ماله عىل قدر سعره من غري زيادة فيه إذا))) 
صح الرشط معه.

فإن مل يصح فاألحب))) إيّل التوسع باجلواز فيام اقر له به الدالل من ثمن متره 
ما مل تقم عليه احلجة وال يناقش يف ذلك.

البيع  ثبوت  واألصل  ذلك  يف  عليه  حجة  أهنا  أبرص  ال  الدالل  كتابة  وجمرد 
وصحته عىل البائع))) حتى يصح غري ذلك.

وإن كان الدالل قد علم بذلك فرشطه عىل غري أصله فالدالل قد خان اهلل يف 
أمانته وغري مقبول قوله عليك يف ذلك ألنه قد صار يف موضع التهمة واخليانة بام 
أقر به عىل نفسه عندك من ذلك فاعرف واهلل يتوىل هداك ويف املستقبل فاألخذ 

باحلزم))) أوىل وفيام مىض فالتوسع باجلائز جائز.

الإ�صتطناء من مال رجل غائب

مسألة: 

 وهل }جيوز)5){ ألحد أن يستطني من مال رجل غائب من غري أن تصح 
معه وكالة الوكيل وإن استطنى ما وجه اخلالص يف هذا؟.

الجواب:

إليه  فيام تسكن  االطمئنانه فال يضيق ذلك  معنى  وأما يف  فال  احلكم  أما يف 

)))  يف د: إن.
)))  يف أ: فأحب.
)))  يف د: اجلائز.

)))  يف د: باجلزم.
)5)  سقط من: ج.
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القلوب وما ال يكون مثله إال بأمر من صاحبه ووجه اخلالص إذا استطنى أن 
يدفع الثمن إىل رب املال أو من وكله لقبضه. واهلل أعلم.

دفع الثمن اإلى البائع ل اإلى الماأمور بال�صراء

مسألة: 
أمرته وادعى أو صح   وإذا أمرت أحدا أن يشرتي يل شيئا فوقع األمر كام 

معي أنه أعطى الثمن من اشرتى من عنده أيسعني أن ادفع الثمن إليه أم ال؟.

ألنا وجدنا يف األثر عن أهل العلم والبرص قوال جممال: إذا أمرت من يشرتي 
اليشء  صاحب  إىل  الثمن  تأدية  فعليك  معلوم  }أحد))){  عند  من  شيئا  لك 
املشرتى وإن أمرته أن يشرتي لك ال من أحد معلوم مطلقا فعليك دفع الثمن 

إىل الرسول.

أيكون شيخنا هذا هداك اهلل معنى ذلك إذا مل يصح الرشاء من أحد معني مع 
عدم إقرار املرسل لصاحبه ويكون إذا صح ذلك يرجع حكمه إىل جوابك أم 

ماذا معنى ذلك)))؟.

}الجواب))){:
قال الشيخ اخللييل رمحه اهلل: هو كذلك مع عدم إقراره ألحد معني يستحق 
الثمن يف احلكم وجيوز يف الواسع دفع الثمن إليه إذا مل يطلب املقر له به وكان يف 
االعتبار أنه هو قضاه إياه من عنده لكن هذا مع غري احلكم إذا اطمأن القلب ومل 

تبق فيه ريبة وال شك خياجله واهلل أعلم.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: ذاك.

)))  زيادة من املحقق مل ترد باألصل.
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اأخذ الأجير ب�صاعة بثمن اآجل عو�ض دراهم الخدمة

مسألة: 
ومنها أيًضا قرة عيني إذا كان األجري له دراهم وقال }له))){ املؤجر: اآلن 
ما عندي))) دراهم أريد صرب شهر فقال األجري: عندك جواين))) بايعني مثل بيع 
الصرب اجلونية بخمسة قروش وثمنها هي أربعة قروش واألجري راض))) عىل 

هذا الثمن.
أجيوز للمؤجر أن يبايعه إن)5) طابت نفس األجري أم ال؟.

الجواب:
يشبه يف احلكم معنى اإلجارة إذا ريض األجري من دون))) رشط إال أن يكون 
ذلك من تقية أو حياء مفرط أو)7) إجلاء رضورة إليه فيمنع وباجلملة فرتك مثل 

هذا بأهل الدين أوىل. واهلل أعلم.

ا�صترى بهائم فاأعطاها اآخر قبل القب�ض

مسألة:
 من سؤال الشيخ نصري بن حممد ما تقول فيمن اشرتى شيئا من البهائم من 

عند إنسان أجيوز له أن يعطيه إياهن قبل قبضهن وأخذهن إىل بيته؟. 

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: ما عندي اآلن.

)))  اجلونية وعاء مصنوع من ألياف الشجر جيعل فيه األرز والطحني والسكر وغريها.
)))  يف ج: ريض.
)5)  يف أ، ج: إذا.

)))  يف أ: من غري.
)7)  يف أ: و.
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}الجواب))){:

بيده ثم رشط عىل من  إذا رشاهن وقبضهن  يكفي  اهلل:  الشيخ رمحه  قال))) 
يريد أن يعطيه البهائم فريض بالرشط وأخذهن من يده جيوز. واهلل اعلم. 

بيع ال�صبي الموكل ال�صلعة باأقل من ثمنها

مسألة: 

 ويف رجل عنده سلعة وأجلس))) عندها صبيا أو بالغا وقال له: بعها عىل))) 
كذا وكذا فباعها)5) أقل عن ما قال له.

فلام))) جاء صاحب السلعة وعلم بذلك قال له: أنا ما)7) قلت له بعها يل عىل 
له  أجيوز  يقبضها  مل  أو  املشرتي)8)  قبضها  كان  الثمن  أبيعه هبذا  مايل ال  أنا  كذا 

ردها))) عىل هذه الصفة أم ال؟.

الجواب:

جيوز له ردها عىل هذه الصفة إن مل يعارضه املشرتي وإن متسك املشرتي بالبيع 
فهو ثابت له إذا قبضها يف ظاهر احلكم إال أن يصح الرشط واهلل أعلم بالصواب.

)))  زيادة من املحقق.
)))  يف أ، ج: فقال.
)))  يف د: وجيلس.
)))  يف ب، د: يل.

)5)  يف أ، ج، د: وباعها.
)))  يف ب: وملا.
)7)  يف ج: إنام.

)8)  يف أ، ب، ج: الشاري.
)))  يف أ، ج: يردها.
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تلف المبيع في يد البائع

مسألة: 

قبل  تلف  بيع  اجلامع))) وهي هذه: وكل  تقول يف مسألة وجدناها يف  وما   
أن يسلمه البائع للمشرتي فهو من مال البائع وذلك إن حبسه حتى ليشهد له 
أو حتى يستويف بقية الثمن أو قال له: خذ دابتك فكان يف معاجلة أخذها حتى 
تلفت فكل ذلك مثله عىل البائع حتى يتلف يف يد املشرتي. واهلل أعلم. أترى 

هذا صحيحا أم ال؟.

الجواب:

نعم هذا أثر صحيح جائز موافق للحق. واهلل أعلم.

ا�صتراط بائع الدابة اأنها ع�صار فلم تكن كذلك

مسألة: 

 وما تقول شيخنا يف رجل باع دابة))) عىل رجل ورشطها))) البائع أهنا عشار 
ثم بعد مدة مل يصح))) فيها عشار وأراد املشرتي)5) }أن))){ يردها أله رد البيع 
عىل هذه الصفة أم البيع ثابت والرشط باطل فإن كان البيع ثابتا والرشط باطال 

)))  أي جامع ابن جعفر.
)))  يف ج: دابته.

)))  يف ج: رشط.
)))  يف أ: ما صح، ويف ب، ج: ال صح. 

)5)  يف أ، ب: الشاري.
)))  سقط من: د.
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فام احلجة يف ذلك؟ عرفني بذلك مأجورا إن شاء اهلل.

الجواب:

نعم خيتلف يف ذلك وإذا كان البيع عىل رشط أهنا عشار فلم يكن))) كذلك 

فيعجبنا))) أن ال يثبت البيع. واهلل أعلم.

النهي عن بيع ما لي�ض عنده

مسألة: 

لنا  بني  تضمن)))«؟  مل  ما  ربح  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »هنى  قوله:  معنى  ما   

)))  يف ج: تك.
)))  يف أ: فيعجبني.

)))  احلديث بتاممه من رواية عبداهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال 
حيل سلف وبيع وال رشطان يف بيع وال ربح مامل تضمن وال بيع ما ليس عندك«.

واحلديث يف مسند اإلمام الربيع من مرويات أيب سفيان حمبوب بن الرحيل عن الربيع بن حبيب   
إيلة  أهل  إىل  »انطلق  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بعثني  قال:  أسيد  بن  عتاب  عن  عامر  بن  حييى  عن 
فاهنهم عن أربع خصال: عن بيع ما مل يقبض وعن ربح ما مل يضمن وعن رشطني يف بيع وعن بيع 

وسلف«.
ويف الباب عن حكيم بن حزام وابن عباس ريض اهلل عنهم.  

أخرجه اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح ))/51)، رقم ))8(، وأبو داود يف   
سننه كتاب اإلجارة باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده ))/)8)، رقم )51)(، والرتمذي يف 
سننه كتاب البيوع باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك ))/5)5، رقم ))))(، والنسائي 
يف املجتبى من السنن كتاب البيوع باب سلف وبيع )5/7))، رقم ))))(، واإلمام أمحد يف 
مسنده ))/15)، رقم 8)))(، وابن حبان يف صحيحه كتاب العتق باب الكتابة )1)/)))، 
كتاب  سننه  يف  والدارقطني   ،)((((5 رقم   ،((/8( مصنفه  يف  الرزاق  وعبد   ،)(((( رقم 
يد  يتلف يف  املبيع  باب  البيوع  كتاب  الكربى  السنن  والبيهقي يف  البيوع ))/)7، رقم )8)(، 

البائع قبل القبض )5/)))، رقم 1))1)).
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}ذلك))){ مأجورا إن شاء اهلل.

الجواب:

}نعم))){ هو بيع ما ليس عنده وقد ثبت النهي عن ذلك. واهلل أعلم.

�صراء ال�صلعة من الدلل بما وجبت من المزابنة

مسألة: 

 يف رجل لقي دالال ينادي عىل سلعة يف سوق املسلمني ووجباهنا قرش عند 
عمرو فقال زيد: أوجبنيها بزبون عمرو أجيوز أم ال؟.

الجواب:

إن كان ذلك برأي صاحب السلعة فال يضيق عليه وإال فال يصح. واهلل أعلم.

تقديم قر�ض على �صيء من العرو�ض اإلى اأجل

مسألة: 
إىل  العروض  من  عليه  يتفقان)))  قرشا بيشء  أقدمك  لرجل:  قال   يف رجل 
أجل معلوم ومل يعقداه))) سلفا أجيوز هذا البيع أم تراه فاسدا إذا مل يعقداه)5) سلفا 

أم هو فاسد من طريق النقض؟.

)))  سقط من: أ، د.
)))  سقط من: أ، ج.

)))  يف ج: يتفقوا، ويف أ، د: يتفقون. 
)))  يف أ، ج، د: يعقدوه.
)5)  يف أ، ج، د: يعقدوه.
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الجواب:

تناقضاه  القضاء عىل يشء جاز وإن  تتامما عند  فإن  ثابت يف احلكم  هو غري 
انتقض هذا أكثر ما فيه من القول. واهلل أعلم.

المبيع جزافا على علم من البائع بوزنه اأو كيله

مسألة: 

 وما تقول فيمن أراد }أن))){ يبيع شيئا جزافا وهو عارف بوزنه أو كيله ومل 
يعلم املشرتي بذلك أهذا))) بيع تام أم ال؟.

الجواب: 

قد قيل: بجوازه وبعض كره ذلك إال أن خيرب به وأرجو أن بعضا منعه منه 
ألنه عامل بام صاحبه جاهل به. واهلل أعلم.

بيع ال�صلعة ن�صفها نقدا ون�صفها ن�صيئة

مسألة: 

 وفيمن باع))) سلعة نصفها نقدا ونصفها نسيئة أحيل }ذلك))){ أم ال؟.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ج، د: هذا.

)))  يف ب زيادة بعد باع: نسيئة.
)))  سقط من: أ، ب.
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الجواب))):

 بعض أجازه وبعض املسلمني كرهه وبعض منهم منعه. واهلل أعلم.

رد المبيع ن�صيئة

مسألة: 

ويف رجل يبيع نسيئة وجاء }رجل))){ يريد من عنده شيئا من السلع وقال))) 
له أن رددهتا لك بكم تريدها وكانت السلعة ال يف يد البائع أجيوز هذا القول أم 

ال؟.

الجواب: 

إن مل يتبايعا حني ذلك فال يضيق عليه وبعض كره ذلك وقيل: باملنع }منه))){. 
واهلل أعلم.

بيع الف�صة بال�صفر ن�صيئة

مسألة: 

 وفيمن يبيع الفضة نسيئة برصف البلد غوازي أحيل أم ال؟.

الجواب: 

خمتلف يف جواز بيع الفضة بالصفر نسيئة. واهلل أعلم.

)))  يف ب: قال.
)))  سقط من: د.

)))  يف د: فقال.
)))  سقط من: أ.
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البيع ب�صرط الإقالة

مسألة: 
وما تقول سيدي يف بيع اإلقالة))) وجيوز اإلنسان ما كتب له داخل فيه الشك أم ال؟.

الجواب:
}البيع))){ برشط اإلقالة }جائز))){ وقيل))): فاسد ألنه بيع برشط واجلواز أكثر.

بيع ال�صائغ الف�صة الم�صوبة باللحام

مسألة: 

 ويف الصائغ إذا كان يلحم الفضة بلحام واللحام فيه صت)5) أو فضة غري 
خالص وكان عند ذهاب الصيغة وزهنا ألصحاهبا وال طيَّح هلا شيئا من قبل 
اللحام وكانت ذلك ال عادة من الصواغ))) جتري يف البلد من قبله وبعده بقلة 

علمه)7) وصاحبك وقع يف هذه املشقة ويرغب يف الرخصة؟.

)))  راجع تعريف مصطلح اإلقالة يف هامش اجلزء اخلامس.
)))  سقط من: ج.
)))  سقط من: د.

)))  يف د: قيل.
)5)  الصت نوع من املعادن.

)))  يف ب: الصياغ.
)7)  يف د: وبعده لعله سلمه.
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}الجواب))){:

إن كان اللحام ال يمكن بغري ذلك فمع وزهنا }عليه))){ أن يطيح عنهم بقدر 
ذلك إن كان مما يمكن متييزه.

فإن مل يمكن متييزه فيرشط ذلك وإن كان يف املتعارف أن يباع بيع الفضة وهو 
مما ال يتميز فعسى أن ال يضيق عليهم. واهلل أعلم.

طناء المال وفيه ثمار مدركة وغير مدركة

مسألة: 

والنارنج)))  والليمون)))  األمبا  مثل  وفيه نخل وشجر  ماله  اطنى   يف رجل 
وخمتلف األنواع فمنه ما كان داركا ومنه }ما)5){ مل يدرك بعد وكله يف مال واحد 
أجيوز طناؤه عىل هذه الصفة وهل جيوز قطع الثمر))) قبل احلصاد أم ال جيوز إال 

املتاممة بعد الدراك؟.

الجواب:

جيوز طناء ما أدرك منه وما مل يدرك فإىل أي وقت دراكه }وإن)7){ سووا فيه ثمنا 
وأخروا إمتامه إىل وقت دراكة كل يشء عىل حدته مل يضق ذلك عليهم. واهلل أعلم.

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: د، ويف ب، ج: فعليه.

)))  يف أ، ب، ج: الليم.
)))  النارنج من احلمضيات وهو شبيه بالسفرجل والربتقال إال أن احلموضة فيه أظهر.

)5)  زيادة يف: أ.
)))  يف ب، ج: الثمن، ويف د: التمر.

)7)  سقط من: ب.
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ال�صتدانة اإلى موت الأب

مسألة:
 وعن رجل فقري وعنده أب غني ثم جاء االبن إىل بعض التجار وقال))) له: 

دّيني جونية بعرشة قروش إىل موت أيب، وكانت اجلونية ثمنها أربعة قروش.

أجيوز هذا البيع أم هو حرام أم جمهول وفيه نقض أم ال؟. 

الجواب:
هذا جمهول ال يثبت. واهلل أعلم.

ا�صتثناء الزرع من بيع الطوي

مسألة: 
من  ويشء)))  وقطن  قت  مثل  زرع  فيها  زجر  طوي  عنده  رجل  ويف   
الزرع))) وبقر وحبال ودلو ثم أراد صاحب الطوي }أن))){ يبيع)5) البقر 
واحلبال والدلو وجمرى املاء بكذا كذا قرشا وتم البيع عىل هذه الصفة ومل 

جيز الزرع.

ولو كان قال صاحب الزرع: هذا ما فيه البيع لكان أخذه الشاري عىل هذا 
الثمن وكان الشاري ال يشرتي أصل األرض وال أصل الطوي ولكن يف الباطن 

)))  يف د: فقال.
)))  يف ب: مثل قت أو قطن أو يشء.

)))  يف ج: الزروع.
)))  سقط من: أ، ج.

)5)  يف ج: بيع.
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حتى يصيف الزرع أجيوز))) عىل هذا }املعنى))){ أم ال؟.

الجواب:
ال أدري وعندي أنه ليس بيشء. واهلل أعلم.

طناء القت المدرك وغير المدرك

مسألة: 
ومنه  ثان  يوم  }يف)5){  يدرك)))  ومنه  دارك)))  هو  ما  منه  قتا  يطني  وفيمن   

}يف))){ يوم ثالث أجيوز طناؤه كله مرة واحدة أم ال جيوز إال ما أدرك؟.

أرأيت إذا كان منه حيتاج إىل عرشة أيام أو عرشين يوما أكله سواء أم هذا ال 
جيوز طناؤه البتة؟.

الجواب: 
}يطني منه ما أدرك ويؤخر ما مل يدرك منه إىل وقت دراكه. واهلل أعلم)7){.

)))  يف أ، ج: جيوز.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج: وامل.

)))  يف أ، ج: ليومل، ويف ب: ليدرك.
)5)  سقط من: أ، ج.
)))  سقط من: أ، ج.

)7)  سقط من: أ.
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المراباة في القت

مسألة: 

 }وفيمن يشرتي عرق القت مادام عرقه ينظر فهو له سنة أو أكثر بثمن معلوم 
أجيوز ذلك أم ال؟ بني لنا ذلك مأجوًرا))){.

الجواب:

هذا ال جيوز وهو من الربا. واهلل أعلم فلينظر فيه))) كله.

بيع جونية الأرز ناق�صة كيلة اأو اأكثر

مسألة))): 

 وما تقول سيدي يف الذي عنده جونية أرز واخذ منها قدر كيلة أو كيلتني 
وشك عليها مثل شكاك العادة))) و}من)5){ بعد ذلك أعطاها الدالل }لينادي 
ناقصة عن كيل  يريد والذي أخذها وجدها  املسلمني ملن  يف سوق  عليها))){ 

اجلونية املعتادة.

أترى هذا واسًعا للبائع فعله حاكمه املشرتي أو)7) مل حياكمه والبائع مل يعلم 

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: فلينظر يف هذا.

)))  يف د: اجلواب.
)))  يف ب: مثل الشك السابق.

)5)  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ، ج، د.

)7)  يف أ: أم.
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املشرتي بالذي أخذه من هذه اجلونية ويف الظن أن لو أعلمه مل تبلغ هذا الثمن 
أيكون هذا البائع ساملا عند اهلل يف أخذه لذلك أم }ال))){؟.

الجواب:

أن  إال  جيوز  ال  فهذا  والوزن  الكيل  معلومة  األصل  يف  اجلونية  كانت  إذا 
يشرتطه البائع وخيربه به فيكون }املشرتي))){ عىل بصرية من أمره وإال فعليه له 

بقدر ما نقصه. واهلل أعلم.

بيع جراب التمر ناق�صا ثالثة اأمنان

مسألة: 

 وما تقول سيدي يف الذي عنده جراب متر مقطوع واخذ منه قدر ثالثة أمنان 
ووطئ عليه ورجع مثل عادته وليس للتمر وزن معلوم وال عادة معروفة.

أتكون هذه مثل األوىل أم بينهام فرق؟ بني لنا ذلك مأجورا إن شاء اهلل.

الجواب:

إذا كان))) التمر يف البلدة ال يباع))) بكيل وال وزن وال تقدر }يف)5){ حال 
كنازها بيشء تعرف به))) فال بأس بذلك ألن بيعها يشبه بيع اجلزاف متر يف ظرف 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.
)))  يف أ: كانت.

)))  يف أ، ب: يف البلد ال تباع.
)5)  سقط من: ب.
)))  يف ب: بذلك.
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زاد أو نقص ونقصانه قبل الكناز أو بعده سواء أيام))) وقع بعيدا عن نظر املشرتي 
له يف احلال وقد حصل ذلك.

ا�صتراط الدلل ن�صف الجراب على الم�صتري

مسألة: 

 ويف رجل باع جراب متر يف السوق ورشط الدالل عىل املشرتي نصفا))) من 
متر من اجلراب ورب اجلراب راض.

أيكون هذا البيع حالال أم ال؟ ويكون هذا التمر حالال للدالل أم ال؟.

 الجواب: 

إن كان قد استأذن رب اجلراب يف أخذ نصف من متر منه فريض وهو حر بالغ 
واهلل أعلم. عاقل صحيح طيبة))) نفسه بذلك فال بأس }به))){. 

�صراء ال�صلعة من الدلل باأقل من زبونه

مسألة: 

ووجدهم  الدالليل)))  هؤالء  عند  من  السلع  من  شيئا  أخذ  رجل  ويف)5)   

)))  يف د: إنام.
)))  يف ب، ج: نصف.

)))  يف أ، ج: طيب.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف د: وعن.
)))  كذا يف مجيع النسخ املخطوطة ولعل الصواب: الداللني.
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هذه  أتبايعني  للدالل:  فقال)))  وربع  بقرش)))  السلعة  تلك  عىل  }ينادون))){ 
السلعة بقرش؟ فقال له: نعم وربام يكون عند غريه بذلك الثمن أحيل له علم 

بذلك أو اًل؟.

الجواب:

إذا))) احتمل أن تكون السلعة للدالل الظاهر احلكم باليد ما مل يصح غريه أو 
}أن)5){ يكون قد زاد عليها يف النداء خيانة منه فال يضيق ذلك عىل املشرتي. 

واهلل أعلم.

اأخذ الرهن على المبيع ن�صيئة

مسألة: 

 وعن رجل باع شيئا من العروض نسيئة وأخذ بذلك رهنا وذلك عند وجود 
الشهود والكاتب أترى هذا البيع تاما أم ال إذا اخترص يف ذلك واكتفى بالرهن 
عن ذلك وقوله تعاىل: ﴿پ پ پ پ ڀ)))﴾ أخيرج تأويل ذلك 
عىل حجر الرهن يف البيع عند وجود الكاتب أترى هذا جائزا أم ال؟ تفضل فرس 

لنا ذلك مأجورا إن شاء اهلل.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ، ج: قرش.
)))  يف أ، ج: وقال.

)))  يف د: إن.
)5)  سقط من: ب، ج.

)))  البقرة )8)
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الجواب:

ليس هو بحرام وجيوز االكتفاء بالرهن وحده وجيوز مع الكتابة. واهلل أعلم.

تلف المبيع قبل �صداد الثمن

مسألة: 

 يف رجل باع جراب متر والبائع رآه وريض به لكن مل يسلم ثمنه وتلف اجلراب 
أترى عىل املشرتي غرما أم ال وإن سلم البعض من الثمن؟.

الجواب:

إن قبضه املشرتي فتلف من يده فهو }من))){ ماله وعليه الثمن، وإن قبضه 
فرده عىل البائع عىل وجه األمانة أو))) الوديعة فهو من مال املشرتي أيًضا، وإن 
كان املشرتي مل يقبضه }بعد))){ أو مل يدفعه البائع له))) حتى حيرض الثمن فتلف 

فهو من مال البائع وال يشء عىل املشرتي. واهلل أعلم.

تردد البائع في ن�صبة المبيع اإليه واإلى غيره

مسألة: 

 ويف رجل جاء إىل سوق املسلمني وعنده يشء من السلع وقال: هذه السلع)5) 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: و.

)))  سقط من: د.
)))  يف ج: إليه.

)5)  يف أ، ج: السلعة.
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لفالن ومن بعد قال: هذه))) السلعة يل.

وكذلك إذا قال: أرسلها عندي فالن أبيعها أجيوز ألحد أن يشرتهيا من عنده 
عىل هذه الصفة أم ال؟.

الجواب: 
نعم جيوز الرشاء منه))) ودفع الثمن إليه. واهلل أعلم.

مبايعة العبد براأي �صيده اأو بال راأيه

مسألة: 
 وما تقول فيمن باع عىل عبد مملوك شيئا من السلع برأي سيده أو بغري رأي 
سيده ثم باعه مواله أو أعتقه عىل من يكون ثمن السلعة عىل السيد أم عىل العبد؟ 

بني لنا ذلك.

الجواب:
العبد  يكن  ومل  نفسه  برأي  بايعه  وإن  السيد  عىل  فهو  سيده  برأي  بايعه  إذا 
واهلل  مأذوًنا له يف التجارة وهو يعلم أنه مملوك فقد أضاع ماله }وال يشء له))){. 

أعلم. 

)))  يف ب: إن.
)))  يف ب: الرشاء من عنده.

)))  سقط من: ب.
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روؤية التمر في النهار وبيعه في الليل

مسألة: 

 ويف رجل باع جراب متر عىل رجل يف الليل وكان املشرتي أبرص اجلراب يف 
النهار واشرتاه يف الليل وكان اجلراب غري حارض يف وقت البيع فلام أن وضح 

اجلراب قال البائع: أنا ال أبيع إال بكذا وكذا بأزيد عام قيل. بني لنا ذلك. 

الجواب: 

إذا كان قد رأيا اجلراب وأبرصا متره وبايعه إياه فالبيع))) ثابت إال أن يكون له 
معنى يوجب الغري }فيه))){ فبينهام))) الرشع فيه. واهلل أعلم. 

ل يلزم البائع اإعالم ال�صاري بالغبن والجهالة

مسألة: 

 وعن رجل باع سلعة مثل متر أو جواين نسيئة أو نقًدا وكان يف البيع الغبن أو 
اجلهالة }وكان البائع يعرف الغبن واجلهالة))){ واملشرتي ال يعرف الغبن وال 

اجلهالة.

أعىل البائع أن يعلم الشاري)5) بالغبن أو اجلهالة أم ال عليه إعالمه؟.

)))  يف د: فالبائع.

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف أ: بينهام.

)))  سقط من: أ.
)5)  يف ب: املشرتي.
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وإن كان عليه إعالمه ومل يعلمه أيصري آثاًم أم ضامًنا))) أم ال عليه يشء من 

اإلثم والضامن؟.

البائع  البائع ومن بعد الوفاء رجع إىل  كان املشرتي أوىف  }إن))){  وكذلك 

حياكمه يف الغبن واجلهالة يريد النقض أله أم ال؟ ألنه رجوع بعد الوفاء رصح 

لنا األقوال.

الجواب: 

ليس عليه إعالمه بذلك والبيع جائز حالل وإن رجع فيه املشرتي))) بحجة 

فله حجته هذا إذا))) كان البيع يصح مع اجلهالة وإن كانت اجلهالة يفسد البيع 

هبا فله حكم ذلك من فساده. واهلل أعلم. 

الدللة على �صلعة اليتيم

مسألة: 

 ويف }الذي)5){ يلقى السلعة عند الدالل))) وقبضها ليزيدها وقال)7) }له)8){ 

)))  يف ب: أيصري ضامنا أم آثام.
)))  سقط من: ب، ج.

)))  يف أ، ب: رجع املشرتي فيه.
)))  يف د: إن.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج: دالل.

)7)  يف ب: فقال.

)8)  سقط من: د.
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}أم  الدالل  عن)))  أمنعها  أن  أيلزمني)))  ليتيم  السلعة  }هذه))){  الدالل: 
ال))){ أم أعطيه إياها؟ بني لنا }ذلك)5){. 

الجواب: 

}يف  عليك  بأس  وال  هبا  أوىل  فهي  منها  قبضتها)))  التي  اليد  إىل  ردها 
واهلل أعلم.  ذلك)7){. 

قب�ض الماأمور بالبيع ثمن المبيع

مسألة: 

 ومن عنده سلعة ووضعها)8) عند أمني وقال له: بعها عىل كذا وكذا ومل يقل 
فاشرتاها)1))  رجل  وجاء)))  الثمن  اقبض  له:  قال  كان  وإن  الثمن  اقبض  له: 
من األمني وسلم الثمن إىل األمني وجاء)))) صاحب السلعة يطالب املشرتي من 

بعد.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: أيلزمها.

)))  يف د: عىل.
)))  سقط من: أ.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف د: أخذهتا.

)7)  سقط من: ب.
)8)  يف ب: فوضعها.

)))  يف ب: فجاء.
)1))  يف أ، ب، ج: واشرتى.

))))  يف ب: فجاء.
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أيلزمه يشء أم ال؟ وهل يف العروض واألصول))) فرق؟ وإن كان فيه فرق 
بني لنا إياه.

الجواب:

قيل: إن العروض يدفع ثمنها إىل البائع، وأما األصول فال يدفع))) }ثمنها))){ 
إال إىل رهبا هبذا جاء األثر وكان هذا مما يعلم بالعرف والعادة يف معامالت الناس. 

واهلل أعلم.

بيع ثياب الحرير ليلب�صها الرجال

مسألة: 

لكن  الغزل  وفيها  احلرير  الثياب  يبيع  الذي  التاجر)))  يف  شيخنا  تقول  وما   
الغالب عليها احلرير أو الغالب عليها الغزل وهي معروفة لبسها للرجال دون 

النساء أجيوز له بيعهن أم ال؟.

الجواب: 

إذا احتمل أن يلبسها النساء أو الصبيان أو من جاز له لبسه فجائز }له)5){ 
بيعه وإال فيمنع. واهلل أعلم.

)))  يف ج: يف األصول والعروض.
)))  يف د: تدفع.

)))  سقط من: د.
)))  يف ب زيادة بعد التاجر: يف.

)5)  زيادة يف: ب.
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بيع ال�صالح اإلى المخالفين

مسألة: 

 ويف رجل من األباضية تاجر يف بعض األغراض مثل شورة))) أو سالح أو 
غريها من األثاث أو املأكوالت ويشرتي أهل اخلالف من عنده يف وقت احلرب 

أو غريه أجيوز له أن يبايعهم يف احلرب }أم ال))){؟. 

الجواب:

ال جيوز بيع ذلك عليهم يف زمن حرهبم للمسلمني وال يمنع ذلك يف وقت 
واهلل  جيوز))){.  }فال  وإعانتهم)))  تقويتهم  به  يريد  من  إال  واملساملة  الصلح 

أعلم.

التوكيل في بيع اأثر ماء

مسألة: 

 وعن امرأة عمياء أرادت أن تبيع أثر ماء من مائها من بادة معلومة ثم وكلت 
وأحرضت  بحرضهتا  رجل  عىل  الوكيل  وباعه)5)  األثر  ذلك  بيع  يف  هلا  وكيال 

الوكيل واملشرتي وقال هلا املشرتي: قد أبرأتيني؟.

)))  الشورا معدن يعمل منه البارود خيلط إليه فحم األشخر فيغىل ثم يرمى يف الفحم فيدق وخيرج 
من اجلميع البارود. )حممد بن شامس(.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: أو إعانتهم.

)))  سقط من: ب.
)5)  يف ب: فباعه.
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الوكيل قال للمشرتي: قد ضمنت يل يف ثمن  إن  ثم  أبرأتك  له: قد  فقالت 
ذلك األثر وهو كذا وكذا قرًشا.

فقال املشرتي: نعم قد ضمنت لك ثم هلكت }املرأة))){ أجتب هذه الدراهم 
عىل املشرتي؟ أم له يشء من املخارج؟ أم هي الزمة عليه هذه الدراهم وهذا 

الوكيل البائع))) ويص هلذه املرأة؟ بني لنا ذلك.

الجواب))):

عىل املشرتي تسليم الثمن عىل هذه الصفة؟ واهلل أعلم.

تغيير ال�صاري لثوب الحرير بدعوى حرمته على الرجال

مسألة: 

 ويف رجل أخذ ثوبا فيه حرير بالنداء من سوق املسلمني وكان الثوب جيوز 
لبسه للنساء وللصبيان مثل إزار وغري ذلك من الثياب وأراد املشرتي الِغرَي من 
ذلك الثوب وكان عارفا به أنه فيه حرير وحجته يقول: إن لبسه }غري))){ جائز 

وإن صح غري)5) جائز مراده الَغري منه أجيوز له الغري عىل هذه الصفة أم ال؟.

الجواب: 

إن كان الثوب مما حيتمل لبسه للصبيان والنساء فليس احلرير فيه بعيب، وإن 

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: هو.

)))  يف أ، ب، د: قال.
)))  زيادة يف: ب.

)5)  يف ب: أنه.
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كان مما ال يلبسه إال غري الرجال فاحلرير الذي يمنع من لبسه عيب فيه.

الرجال  يلبسه  أن  }عليه))){  األغلب  كان  إن  األغلب  عىل  محله  }وجيوز 
فاحلرير عيب فيه))){ لكن إذا }كان))){ قد رآه فال غري له منه ودعواه أنه ال 
مل  إذا  فيه:  قيل  ضعيف  قول  عىل  إال  له  غري  فال)))  بحجة  ليس  بتحريمه  يعلم 

يوقفه البائع عىل العيب فله الَغري منه هكذا من }غري)5){ رشط))).

وإن جاز محله عىل ظاهره فمقتضاه جواز الغري منه إال أن يوقفه عليه ويرىض 
به فيتمه)7) وإال فهو كذلك. واهلل أعلم.

بيع ما لم يقب�ض

مسألة: 
}عىل بعضهن   ويف رجل باع جواين ومترا قدر أربعني جرابا مصفوفات)8) 
بعض باعهن عىل رجل نسيئة ومل ينقلهن املشرتي من مكاهنن األول ثم باعهن 

عىل الذي))){ اشرتاهن منه نسيئة.

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف د: فله.

)5)  سقط من: أ.

)))  يف أ: رشطه.
)7)  عبارة النسخة أ: ويرىض به عىل قيمته.

)8)  يف ب: مصفوفة.
)))  سقط من: أ.
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الرخصة  وحيب  فيه  دخل  }قد))){  البائع)))  هذا  ألن  ال  أم  جائز  بيع  أهذا 
إن كان له فيه وسع؟.

الجواب:
إذا قبض عليها }املشرتي))){ البائع }بيده))){ فقد قيل: إنه ال يتعرى من 
الرخصة وال نحب }له)5){ ذلك إال إذا كان التساهل يف املايض ال يتعرى من 

الرخصة. واهلل أعلم.

قلت له: أجيزيه أن يضع يده فوق الصفة من فوق أم حتى يضع يده فوقهن 
مجيًعا.

قال))): نعم يف بعض القول }وإن كنا)7){ ال نأمر به. واهلل أعلم.

كيل المبيع ن�صيئة على فترات متعددة

مسألة: 
 وفيمن باع جرّي حب نسيئة فلم يكله املشرتي مع صفقة البيع بل ثبت)8) 

)))  يف د: البيع.
)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: ج، د.
)))  سقط من: ب.

)5)  زيادة يف: أ.
)))  يف أ، ب، ج: اجلواب.

)7)  سقط من: د.
)8)  يف ب: يثبت.
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يكله))) شيئا فشيئا يف أيام متعددة))) وربام بقي من احلب يشء))) إىل حمل تسليم 
الدراهم }افتنا يف ذلك))){.

الجواب: 
إن كان يقبضه عىل أنه من ذلك البيع إىل أن قبضه مجيعا }عىل ذلك)5){ فيشبه 

أنه يثبت عليه ذلك.

وإن كان يقبض منه كل مرة شيئا من غري تقرير }بيع))){}فيه)7){ مع عدم 
قبض املبيع يف األول فيحسن أن يكون له حكم البيع باحلارض إال أن يقبضه عىل 

أنه من بيع النسيئة. واهلل أعلم.

جهالة وزن ال�صلعة المبيعة بالدللة

مسألة: 
 ويف رجل ينادي عىل سلعة يف السوق وينادي عىل املثقال كذا وكذا وزاده 
رجل يف املثقال وكان الدالل حامال)8) قدر مائة مثقال فوجبت))) السلعة التي يف 

)))  يف ب، د: بكيله.
)))  يف ب: معددة.

)))  يف ب: شيئا.
)))  سقط من: ب.
)5)  سقط من: ب.

)))  سقط من: ج، د.
)7)  سقط من: ب.

)8)  يف د زيادة بعد حامال: يف.
)))  يف ب: فوجب.
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السلعة  توزن)))  البيع  وعند  املثقال  عىل  ينادي  الدالل  االعتبار  ويف  كلها  يده 
كلها ما احلكم بينهام؟. 

الجواب: 

قيل يف مثل هذا: تلزمه))) السلعة كلها، وقيل: يلزمه ما قبض منها، وقيل: له 
تركها وردها باجلهالة إن }مل))){ يعرف كم مثقال هي وإن عرفها لزمه الكل. 

واهلل أعلم.

الرجوع عن المزايدة على ال�صلعة قبل المناداة

مسألة: 

 يف رجل زاد سلعة عند الدالل ثم أراد }أن))){ يرد فلسه قبل وجود الدالل 
السلعة  إذا كانت  إذا مل يرد الدالل فلس هذا الرجل، وكذلك  بينهام  ما احلكم 

ليتيم أو ملسجد أو لغائب أيكون احلكم فيهام سواء أم ال؟. 

الجواب: 

ال أعرف كيف يرد فلسه فإن زاد الدالل ونادى عليه بذلك فليس له أن يرد 
يزدها  وما مل  }ذلك))){  يثبت)5) عليه  القول  أكثر  من بعد وفيه اختالف لكن 

)))  يف أ، ج: يوزن.
)))  يف د: يلزمه.

)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله باجلهالة إىل أن يعرف.
)))  سقط من: ب.

)5)  عبارة النسخة ب: لكن األكثر يثبت.
)))  سقط من: أ.
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الدالل وينادي عليها فيعجبني }أن))){}له))){ الرجوع. واهلل أعلم.

ِغَير الم�صتري ب�صبب العيب

مسألة: 

إذا  ِغرّي  فيه  السوق قول:  ينادى عليه يف  الذي  أن  املسلمني  آثار   وجدنا يف 
صح فيه عيب، وقول: ال فيه ِغرّي، وعىل قول من يقول: ال فيه ِغرّي ما العلة فيه؟ 

عرفني بذلك.

الجواب:

فيه الِغرّي إذا كان العيب ال يوقف عليه املشرتي. واهلل أعلم.

التفاق مع رجل على اأن ي�صتري �صلعة ثم ي�صتريها هو منه

مسألة: 

 ومن قال ألحد: اشرت اليشء الفالين ألشرتيه))) منك واشرتاه }منه))){ فهل 
يف هذا من فعلهم جواز)5) عن أحد من أهل العلم فإنا وجدنا املنع يف األثر يف 

مثل هذا؟.

)))  زيادة استحسنها مصحح النسخة أ فأثبتها يف اهلامش.
)))  سقط من: د.

)))  يف ب: ألرشه.
)))  سقط من: د.

)5)  يف ب: من فعلهام جوازا.
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أعندك أن هذا ما ال وجه فيه البتة أم إذا فعال }فال))){ يبلغ هبام إىل إثم وال 
حتريم؟ تفضل ببيان ذلك جزاك اهلل خرًيا))).

الجواب:

قيل: باملنع }يف مثل هذا))){ وبعض كرهه وبعض مل حيجره وإن كان مما ال 
يؤمر))) به فال إثم عىل فاعله وال حرمة فيه وهذا يف النظر أصح واألول يف األثر 

أكثر واهلل أعلم. 

بيع ال�صماد قبل القلع

مسألة: 

 }وسئل)5){ عن بيع السامد من الدرس))) والدرس بعد غري مقلوع سامده 
الثوج)7) بكذا وكذا)8) من الدراهم أجيوز ذلك أم ال؟.

الجواب: 

نعم. واهلل أعلم. 

)))  سقط من: د.
)))  عبارة النسخة ب: تفضل ببيان ذلك مأجورا إن شاء اهلل.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: نأمر.

)5)  سقط من: ب.
)))  الدرس موضع تكوم السامد ومأوى احليوانات األهلية.

)7)  الثوج وعاء كبري يعمل من خوص النخل له جانبان حيمل فيه التمر والسامد والرتاب وغريها عىل 
احلمري. )حممد بن شامس(.

)8)  يف د: بكذا كذا.



تمهيد قواعد الإيمان (18

لفظ البيع الحا�صر والن�صيئة

مسألة: 

لفظ  له  كان  فإن  لفظ؟  له  هل  النسيئة  أو  احلارض  البيع)))  }لفظ))){  ويف   
}كيف))){ صفة البيع الصحيح؟. 

يل  زن  للبائع:  }املشرتي))){  وقال)5)  يوزن  أو  يكال  مما  البيع  كان  وإذا))) 
}كذا وكذا)7){ أو كل يل كذا وكذا فكاله له أو وزنه)8) له واملشرتي غري حارض 

وكان البائع ثقة أو غري ثقة يصح مثل هذا البيع أم ال؟.

الجواب: 

هذا كله جائز وجيوز بغري لفظ وهو بيع املساملة وعليه عمل }أكثر))){ اخللق 
وهو جائز يعطيه الدراهم فيكيل له أو يزن)1)) أو يذرع أو يقطع أو يميز له ما 

شاء فيأخذه املشرتي فهو بيع املساملة وهو حالل. واهلل أعلم. 

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: بيع.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: فإذا.

)5)  يف ب: فقال.
)))  سقط من: ب.

)7)  زيادة يف: ب.
)8)  يف ب: فكال له أو وزن.

)))  سقط من: د.
)1))  يف أ: أو يزد له.
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طناء الفجل الذي اأدرك بع�صه
مسألة: 

 يف طناء الفحل))) إذا كان يشء من طلعه مدرًكا))) وبعضه غري مدرك وآخر 
طالع قلياًل من الزور))) أحيل أم ال؟.

الجواب: 

هو من املجهوالت ويف جواز مثله أو املنع منه اختالف ومع املتاممة عليه أو 
}عدم))){ التناقض فيه }عىل)5){ رأي. واهلل أعلم.

طناء الح�صي�ض على �صرط ح�صه عاجال فتركه الم�صتطني

مسألة: 

 يف طناء احلشيش إذا رشط عليهم أن حيشوه عاجاًل فرتكه املستطني }مدة))){ 
حتى زاد فام عىل املطني وما عىل املستطني)7)؟.

أرأيت إذا مل يرشط عليهم أن حيشوه عاجال وأجلوه)8) من رأي أنفسهم ومل 
ينكر عليهم يف تأجيلهم له عليه وعليهم يشء يف ذلك. 

)))  الفحل ذكر النخل.
)))  يف ب، ج: مدرك.

)))  الزور سعف النخل إذا أخرج منه اخلوص والواحدة منه زورة. )حممد بن شامس(.
)))  سقط من: ب، ويف د: عليه.

)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)7)  عبارة النسخة ب: فام عىل املستطني وما عىل املطني.
)8)  يف د: أو أجلوه.
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أرأيت إذا رشط))) عليهم أن يؤجلوه شهًرا أو أقل أو أكثر فهل))) يكون هذا 
بيًعا فاسًدا أم ال؟.

 الجواب:
إن بيع برشط تركه يف أرضه))) بقدر ما يزيد فيها فهو حرام، وإن رشط قطعه يف 
احلال ثم تركه برضا صاحب املال وهو ممن جيوز عليه رضاه مل حيرم يف أكثر القول، 

وإن بيع بال رشط فزاد))) يف أرض البائع برضاه فيختلف فيه. واهلل أعلم.

النهي عن بيع المحاقلة

مسألة:
 وهل جيوز طنا الزرع بكذا وكذا منا منه وطنا النخل بكذا وكذا منا منه متًرا 

جائز ذلك أم ال؟.
الجواب:

هذا ال جيوز وهو بيع املحاقلة وقد هنى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص )5).

كيل المبيع في غياب الم�صتري

مسألة: 

كل يل حًبا أو زن يل متًرا أو شيًئا مما يوزن وذهب عنك   يف الذي قال }لك))){: 

)))  يف أ، ج: اشرتط، ويف ب: اشرتطوا.
)))  يف د: هل.

)))  يف أ: األرض.
)))  يف أ: وزاد.

)5)  تقدم ختريج احلديث وبيان معنى املحاقلة.
)))  سقط من: ب.
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فوزنت له أو كلت له وتركته أو أنه أرسل لك أحًدا صغرًيا كان أو كبرًيا حرض 
الرسول عند الكيل والوزن أو مل حيرض وقبضه الرسول أو جاءه))) بنفسه فأخذه 

أيكون هذا بيًعا تاًما أم فاسًدا؟ وماذا يلزم))) }البائع))){ يف تلك الصفة؟.

الجواب: 

هو بيع جائز. واهلل أعلم. 

طناء ما لم يدرك

مسألة:

دارك  منه  وبعض  ذلك  أشبه  ما  أو  السكر  العلف  أو  القت  يطني  وفيمن   
وبعض منه مل يدرك أيصح هذا الطناء عىل هذه الصفة أم باطل؟ وإذا صح أهو 

سامل أم ال؟.

الجواب: 

قيل: إن طناء ما))) مل يدرك منه عىل قصد تركه يف أرض املطني وسقيه إىل أن 
يزيد فهو ربا وال جيوز ووجدت مسألة يف بعض حوايش الكتب أنه ال ربا يف مثل 
هذا ونحوه من الزرع وإذا مل يكن فيه ثمرة وال أعرف وجه ذلك وال صوابه. 

واهلل أعلم. 

)))  يف ب: جاء.
)))  يف ب: يلزمه.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: إن الطناء إن.
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بيع المكيل والموزون جملة بال كيل اأو وزن

مسألة:

من  ليشرتيه  أو حبا مكيال))) وجاء رجل  موزونة  اشرتى سلعة   ويف رجل 
عىل وزنه وال عىل كيله وقال له صاحب  }الثاين))){  عنده ومل حيرض املشرتي 
الكيل وريض املشرتي بقول  أنا قد وزنته أو كلته واتفقا هو وإياه عىل  السلعة 
البائع واشرتاه من عنده ومل يكله ومل يزنه املشرتي من البائع وأخذه))) مجلة عىل 

هذه الصفة.

أجيوز هذا البيع عىل هذه الصفة }أم ال))){؟.

الجواب:

}من  }مجلة)5){  وأخذه  البائع  من  املشرتي  يزنه  ومل  الوزن  عىل  اتفقا  إذا 
عنده))){ وأصل الرشط الوزن }فإنه)7){ ال)8) جيوز ذلك وال يصح إال بالوزن 

واهلل أعلم. 

)))  يف أ، ب، ج: مكيوال.
)))  سقط من: ب، د.

)))  يف أ: وأخذ.
)))  سقط من: ب.

)5)  سقط من: د.
)))  سقط من: ب.
)7)  سقط من: ب.

)8)  يف ب: فال.
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بيع المكيل والموزون جزافا

مسألة:

 يف رجل أخذ سلعة بوزن أو بكيل وحطها عنده مجلة وجاءه رجل يريدها 
من عنده واتفقا عىل الثمن وقال البائع للمشرتي: وزنت هذه السلعة كذا وكذا 
أو كلتها كذا وكذا ووضعتها))) مجلة وأبايعك))) إياها مجلة بكذا وكذا وأخذها 
أم  البيع  هذا  أيصح  باجلزاف)))  املثل  هذا  عىل  مجلة  وكذا))){  }كذا  املشرتي 

ال؟.

الجواب:

فإنه صحيح باجلزاف)5) عىل هذه الصفة. واهلل أعلم. 

ا�صتراط بائع ال�صرمة قلعها بالحال فاأخرها الم�صتري �صهرا

مسألة))): 

أن  املشرتي)7)  عىل  البائع  ورشط  رصمة  رجل  عند  من  اشرتى  رجل  يف   
يقلعها باحلال ثم أخرها املشرتي بعد الرشط مدة قدر شهر أو أقل أجيوز ذلك 

أم ال؟. 

)))  يف أ: أو وضعتها.
)))  يف ب: بايعك.

)))  زيادة يف: د.
)))  يف ب، ج: باخلراف.

)5)  يف ب: باجلراب، ويف ج: باخلراف.
)))  هذه املسألة وجواهبا سقطا من النسخة: ج.

)7)  يف أ، ب: الشاري.
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الجواب:
فإنه جائز عىل هذه الصفة. واهلل أعلم. 

ا�صتراط م�صتري ال�صرم بقاءها �صهرا في مال البائع

مسألة: 
 يف رجل اشرتى من رجل رصمة ورشط املشرتي عىل البائع }أن يؤخرها))){ 

قدر شهر أو أكثر أو أقل أجيوز ذلك أم ال؟.

الجواب:
فإنه ال جيوز))) عىل هذه الصفة إن كانت }تزيد))){ يف ماله يف هذه املدة. واهلل 

أعلم.

تاأخير قلع ال�صرمة الم�صتراة من غير �صرط

مسألة: 
 يف رجل اشرتى من رجل رصمة ومل يصح بينهام رشط وأخرها املشرتي مدة 

أيصح ذلك أم ال؟.

الجواب: 
هذا بيع جمهول وعليهم))) متاممة البيع عند القلع. واهلل أعلم. 

)))  سقط من: ب.
)))  عبارة النسخة أ: فإنه غري جائز.

)))  سقط من: ج، د.
)))  يف د: وعليه.
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بيع ال�صلعة بالنداء اإلى اأحد الأقارب

مسألة: 

 وفيمن أراد بيع سلعة بالنداء فردها عمن وقف ثمنها عنده وبايعها أحدا من 
أقاربه أو غريهم بذلك الثمن أو بزيادة قليل.

أجيوز))) ذلك للبائع واملشرتي }أم ال))){ أو اتفقا عىل أن ينادى عليها ويردها 
له بام تساوي))) وتراضيا بذلك؟. 

الجواب: 

}إن))){ لصاحب السلعة اخليار يف بيعها وتركه ما مل يوجب بيعها من أمره 
بالنداء عليها. واهلل أعلم. 

�صراوؤه ما اأعطي اإياه ليبيعه

مسألة: 

 فيمن أعطاه)5) غريه ثوًبا يبيعه له فأراد أخذه لنفسه فقّبضه دالاًل وقال))) له: 
الدالل  }الثوب)8){  ناد عليه إىل أن وقف زبونه فأخذه)7) لنفسه وكان أعطاه 

)))  يف أ: جيوز.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ، ب، ج: تسوى.
)))  سقط من: ب.
)5)  يف ب: أعطى.

)))  يف ب: وقبضه دالال فقال.
)7)  يف ب: فأخذ.
)8)  سقط من: د.
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ليعرف كم مبلغ قيمته فإن رآه موافقا أخذه له وإن رآه غاليا تركه ليأخذه غريه 
ثم بعد ما أخذه له أعطي فيه زيادة عام قال له الدالل أحيل له أخذ هذا الثوب 

عىل هذه الصفة أم))) ال؟.

وهل يلزمه }أن))){ يرد لصاحب الثوب الزيادة التي زيد إياها بعد ما أخذ 
الثوب أنه له أم ال؟.

الجواب:

يف  حاله  يكون  أن  األمني  هلذا  أعجبنا  فيام  شفاها  إليك  تقدم  قد  جواهبا  إن 
ذلك كحال غريه من الذين يزابنون عىل الثوب وال يعجبنا أن يأخذه بزبون غريه 

الحتامل زيادة الغري فيه من بعد زيادته }هو))){.

وعىل هذا فنحب له أن خيرب صاحب الثوب بالقصة فإن احله وإال فنحب له 
أن يدفع إليه تلك الزيادة التي أعطيها فيه من بعد. واهلل أعلم.

النهي عن بيع ما لم يقب�ض

مسألة:

إياه  ابتاع من غريه حيواًنا نقدا بأربعة دراهم، ثم))) باعه)5)   ويف الرجل إذا 
احليوان  البيعني  وحني  األول  املبتاع  يقبضه  أن  غري  من  دراهم  بخمسة  نسيئة 

)))  يف د: أو.
)))  زيادة يف: د.

)))  سقط من: ب.
)))  يف د: و.

)5)  يف ب، ج: أباعه.



((7 البيوع واأ�سناف البيوع والربا وت�سعير البيع

حارض لدهيام وينظرانه مجيًعا.

أيكون هذان))) البيعان حراما بال اختالف؟ أم يف مثل هذا ال بد من دخول 
الرأي فيه؟ أم هذا حالل بال خالف)))؟ عرفنا هداك اهلل. 

الجواب: 

يوجد يف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنه هنى عن ربح ما مل يضمن)))« أي بيع))) 
ما مل يقبض)5).

وأرجو أن أكثر القول أن ذلك خاص بام يكال }أو))){ يوزن وما عداه فعسى 
بمجرد العقد)8) أظهر.  }فيه)7){  أن ال خيلو من االختالف إال أن ثبوت البيع 

واهلل أعلم.

�صراء المبيع باأقل من القيمة التي نادى عليها الدلل

مسألة: 
له:  فقلت  }بيسة)1)){  مائة  سلعة  }عىل))){  ينادي  إذا وجدته  الدالل   يف 

)))  يف ب: هذا.
)))  يف ب: اختالف.

)))  تقدم خترجيه.
)))  يف ج: تبع.

)5)  يف أ، ب، ج: تقبض.
)))  سقط من: ج.

)7)  سقط من: ب.
)8)  يف أ: العقل، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله العقد.

)))  سقط من: أ.
)1))  سقط من: ب.
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أم  ذلك  يل  أيصح  له  قلت  ما  عىل  إياها  فبايعني)))  بيسة  بسبعني  إياها  بعني))) 
ال؟ ألن أكثر الداللني))) سجيتهم }الكذب))){ عرفنا هداك اهلل، وإن فعل ذلك 

بعض وكان فعله حمجورا أيلزمه اخلالص للدالل أم لصاحب السلعة؟.

الجواب:
إن أحكام السلعة له ما مل يقر هبا لغريه قبل الرشاء وأخذها منه عىل هذا بام 

يتفقان عليه جائز.

فإن أقر هبا لغريه قبل الرشاء }منه)5){ وهو ينادي عليها فال جيوز يف احلكم 
أن حيطه عام بلغت يف دعواه ألنه أمني غريه فيها والواقف عليها خمري يف أخذها 

بذلك أو تركها. واهلل أعلم.

البيع بثمن غير معلوم

مسألة:
 يف البيع إذا كان بغري ثمن معلوم أيثبت أم ال؟ وإن قال املشرتي: إنه بثمن 
بالبيع  بثمن وكالمها مقران  فيه رشط  البائع: مل يصح  بكذا وكذا وقال  معلوم 

أيكون القول قول من منهام؟.

الجواب: 

بثمن معلوم فهو  البيع  ينكر  البائع  بثمن معلوم وإذا كان  البيع إال  يثبت  ال 

)))  يف أ، ج: أبعني.
)))  يف ب: وبايعني.

)))  يف أ، ب، ج: الدالليل.
)))  سقط من: ب.
)5)  سقط من: ب.
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منكر لنفس البيع وعىل املشرتي البينة. واهلل أعلم.

بيع دواب المحاربين

مسألة:

أخذها  أنه  ويقر  املحاربني)))  دواب  يبيع  السوق  إىل  جيئ  فيمن  قولك  وما   
منهم قهرا واختالسا إذا كانوا من أهل القبلة هل عىل الوايل أن يعرتض أم ال 

يلزمه؟.

الجواب:

أنه أخذها بوجه جاز وإن احتمل  إذا صح  إال  بيعها يف األسواق  يمنع من 
أن يكون أخذها بوجه املعاقبة هلم، فاستحقها فمع االحتامل ال يلزم الوايل املنع 

وأكثر األمور حمتملة ما مل يصح باطلها أو حقها. واهلل أعلم.

ال�صرورة الداعية اإلى الت�صعير

مسألة: 

 قلت له: والتسعري الذي أشري به عىل سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فتربأ وقال: »أحب 

الناهب اسم  الغاصب  إذا أخذ ماله واحلارب:  )))  املحارب لفظ مشتق من احلرابة وحربه حيربه: 
فاعل من حارب وهو فاعل من احلرب.

ورشعا: املحارب قاطع طريق لقتل نفس أو أخذ مال أو منع سلوك أو غري ذلك عىل وجه يتعذر   
معه الغوث.

أنظر: لسان العرب )باب حرب(  
 معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ))/)))).
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أن ألقى اهلل وما عيّل ألحد مظلمة)))« معنى احلديث ما هو؟ وما نعته؟. 

حني  }لديه))){  العساكر  ازدمحت  إذا  العدل  لإلمام  فيه  رخصة  من  وهل 
أو  بقرشني  القرش  ثمن  فصار  والعباد  البالد  عن  ذبا  للدفع  أو  للجهاد  عبأها 

ثالثة أو عرشة؟.

وهل من رخصة تقاس))) عىل كراء الدواب بأجرة املثل إذا احتاج هلن الغزاة 
للجهاد }أم ال))){؟.

 فإن كنت ترى من ذلك شيئا أوضحه لنا فإنا }له)5){ حمتاجون ولألخذ به 
مضطرون كام هو غري خاف عليك }والسالم))){.

الجواب: 

}فيه)7){  أعلم رخصة  والتسعري غري جائز يف األصل وال  أعلم.  قال:واهلل 
أن يتحكم }أحد عىل الناس أن ال يبيعوا إال بسعر معروف فدعوا الناس يرزق 
}اهلل)8){ بعضهم من بعض إال ما كان يف موضع الرضر كاملحتاج إىل ماء ليحيي 
به نفسه فلم جيده إال بمبلغ من الثمن كبري مضاره له فريد إىل عدل القيمة ولو 
اشرتاه الجل الرضورة بام يتحكم))){ صاحبه عليه فليس عليه أكثر من قيمته 

)))  تقدم خترجيه.
)))  سقط من: د، ويف ب: عليه.

)))  يف أ، ب، ج: لتقاس.
)))  سقط من: ب.
)5)  سقط من: ب.

)))  سقط من: د.

)7)  سقط من: د.

)8)  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.
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بنظر العدول وكذا))) يف األثر.

والطعام كذلك إذا احتكر ومل يوجد إال بأضعاف ثمنه فيجوز أن حيكم ببيعه 
}مسألة))){  وإذا أشبهت  }إليه))){  إذا تعينت الرضورة  العدل  ويرد إىل قيمة 

اجلهاد هذا األصل فيجوز أن تلحق به وبسط الكالم عليه يف حمله.

وأما ما كان من جهة الغالء والرخص فقط فال جيوز التحكم فيه ألهنام آيتان 
من آيات اهلل تعاىل وهو الذي يقبض ويبسط وإليه يرجع األمر كله. واهلل أعلم.

بيع ال�صلف المكيل بعد قب�صه بال كيل

مسألة: 

 وسئل الشيخ مجيل بن مخيس))) وفيمن له سلف برسا أو)5) مترا وملا حل))) 
السلف أراد صاحبه بيعه أجيوز أن يزنه املتسلف للمشرتي من صاحب السلف 
إذا كانوا مجيعا حارضين واملشرتي راض بوزن املتسلف للمسلف أم حيتاج إىل 

وزن ثان)7) من البائع؟ أفتنا يف ذلك لك األجر إن شاء اهلل)8).

)))  يف أ: وكذلك.
)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: د.
)))  تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.

)5)  يف أ، ب: و.
)))  يف د: جاز.

)7)  يف د: ثالث.
)8)  أجاب الشيخ مجيل بن مخيس السعدي عىل املسألة بقوله:

فإذا صار سلفه يف يده ويف ضامنه جاز له بيعه عىل املشرتي بكيله أو وزنه أو صدقه يف ذلك. واهلل   
أعلم.
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الجواب))):

وأما بيع السلف أو غريه من مكيل أو موزون بعد قبضه وكيله أو وزنه فإن 
كان بيعه بالكيل أو الوزن فال بد من كيله أو وزنه ثانية كذا يف األثر وإن أخذه 
املشرتي عىل معنى التصديق فقد قال بعض األقدمني يرجو أن ذلك واسع هلام 

ما مل يتناقضاه.

وأما إذا تناقضاه فهو منتقض ولو غاب به املشرتي))) مل يثبت عليه لكونه غري 
ثابت يف احلكم.

وأما إذا بايعه إياه جزافا والبائع عامل بكيله أو وزنه واملشرتي جاهل به ومل 
خيربه به البائع بذلك فبعض أجاز البيع له ومل ير عليه أن خيربه به وبعض كرهه 
يتمه املشرتي. واهلل أعلم وبه  إذا سأله عنه فلم خيربه فبعض أفسده إال أن  إال 

التوفيق.

بيع اأحد ال�صركاء �صهمه من الطناء

مسألة:

من  سهمه  بيع  أحدهم  فأراد  نخيل  طنا)))  يف  اشرتكوا  أناس  يف  تقول  وما   
هذا  أيثبت  الرشكاء  بني  مقسوم  وال  حارض  غري  واملبيع)5)  لرشكائه  املطني))) 

)))  هذا اجلواب عن املحقق اخللييل وقد أشار مرتب التمهيد إليه بقوله: وسئل عنها – أي املسألة 
املتقدمة – الشيخ اخللييل قال ثم ذكر اجلواب. 

)))  يف أ زيادة بعد املشرتي: ما.
)))  يف ج: طني.

)))  يف ب: الطنا، ويف ج: املطنا.
)5)  يف أ، ب، ج: واملباع.
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البيع))) أم فيه نقض إذا نقضه أحد املتبايعني؟.

الجواب: 

يثبت ذلك إذا كانا قد عرفاه }مجيعا))){ وإن مل يكن حارضا وإن كانا مل يعرفاه 
أو أحدمها فلهام النقض باجلهالة وبيع املشاع يثبت يف أكثر القول إن كان معروفا 

بسهم من يشء يعرفه البائع واملشرتي واهلل أعلم.

طلب م�صتطني وقف الم�صجد م�صامحته ب�صبب الخر�ض

مسألة: 

املستطني  البلد خرس))) وأراد)5)  املسجد))) وأصاب   ويف رجل أطنى مال 
السامحة شيئا من الدراهم أجيوز للطاين أن يساحمه من مال املسجد أم ال؟.

أرأيت وإن كان أهل البلد جيعلون فيام بينهم من أجل اخلرس أجيوز أم ال؟.

الجواب:

واهلل أعلم. ال جيوز ذلك }عىل هذه الصفة))){. 

)))  يف ب، ج: املباع، ويف د: املبيع.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ج: ماال ملسجد.
)))  اخلرس مصطلح عامين يقصد به تلف الزرع والثامر بسبب نزول املطر.

)5)  يف ب: فأراد.
)))  سقط من: ب.
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ال�صمان في البيوع المنتق�صة ل في الربا

مسألة: 

 وما معنى ما يوجد يف األثر من مسائل البيوع أن الضامن يف البيوع املنتقضات 
وأما الربا كاألمانة أيكون املعنى من اشرتى ما فيه املناقضة فذهب من يده فغري 
عليه البائع فعليه ضامن ذلك والربا من باع مثال قرشا بقرشني نسيئة ثم استوىف 
القرشني فذهبا من يده من غري تقصري فال عليه ضامن ذلك }له))){ أم له معنى 

غري ذلك؟ تفضل بترصيح ذلك.

الجواب: 

خيرج كذلك فيام معي أن ذلك القرش املبيع بالربا هو للبائع وهو أمانة يف يد 
املشرتي إىل أن يرده إليه.

القرشني  حكم  وهذا  أيًضا  اهلل  وبني  بينه  فيام  به)))  يعذر  بوجه  تلف  فإن 
للمشرتي أيًضا عىل هذا وحكم البيوع املنتقضة إذا تلفت))) فهي كام قيل فيها 

من الضامن لثبوهتا بيعا وملًكا للمشرتى واهلل أعلم.

طناء النخيل بثمن حا�صر ثم ا�صتطناوؤها ن�صيئة

مسألة: 

 فيمن استطنى من رجل نخال معلومة مدركة بثمن حارض فلام انقطع الكالم 
بينهام قال البائع للمشرتي: هل لك أن تطنيني إياها نسيئة بأزيد ثمن؟. 

)))  زيادة يف: ج.
)))  يف ب: فيه.
)))  يف أ: تلف.
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بثمن  أيًضا  إياه  أطناها  أنه  ثم  عليه  اتفقا  ما  عىل  إياها  وأطناه  نعم  له:  قال 
احلارض ومل يزاال كذلك مرارا يطنيها صاحبها بالنقد ويستطنيها اآلخر بالنسيئة 

أم هذا ال جيوز؟. 

وإن كانت))) جتوز هذه املبايعة فام حد القبض لذلك)))؟.

متر  أو  موز  مثل  العروض  من  يشء  يف  املبايعة  هذه  مثل  تبايعا  إن  وكذلك 
تفضل رصح لنا ذلك.

الجواب:

قد ورد النهي عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ربح ما مل يضمن، واختلف أهل العلم 
يف تأويله فقيل: إنه خاص فيام يكال أو يوزن من طعام أو غريه وبيعه ال جيوز 
فيام يكال  هذا عام  }إن))){  نعلمه، وقيل:  حتى يقبض وليس يف هذا خالف 
أو))) يوزن وغريه من األمتعة إال احليوان واألصول، ويف قول ثالث: فاملنع يف 

كل يشء إال األصول.

فعىل القول األول: فبيعهام هذا جائز ألنه خارج عن النهي غري داخل فيه، 
وعىل القولني الثاين والثالث)5): فبيعهام هذا فاسد ألنه بيع ما مل يقبض.

والتغيري  الترصف  من  بيشء  فيه  اليد  ثبوت  وشبهه  هذا  يف  القبض  ومعنى 
إجازة ممن)))  أو  إباحة  إال عن  اإلنسان يف ملك غريه  يفعله  الذي ال  والتبديل 

)))  يف د: كان.
)))  يف د: كذلك.
)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ب: و.

)5)  عبارة النسخة ب: وعىل القول الثالث.
)))  يف ب: مما.



تمهيد قواعد الإيمان (((

جيوز إذنه فيه. 

اليد له فيه فاعرفه  البيع فهو قبضه لثبوت  فإذا ترصف يف طنائه هذا بسبيل 
واهلل اعلم.

وأما سائر األمتعة والعروض مما يمكن قبضه وحتويله فإن حوله عن موضعه 
ذلك إىل غريه فهو كاف يف ثبوت اليد فيه لقبضه، وأما ما يكال أو))) يوزن فقبضه 

بأن يكتاله أو يزنه وكفى. واهلل أعلم.

اأخذ الوارث ال�صيغة المبيعة من غير اأن ينقدها في العاجل

مسألة: 

 واملتاع إذا كان فيه صيغة وينادي هبا الدالل ويزابن عليها من أرادها))) ثم 
من  بالثمن  ليستقبضها  نيته  ويف  الثمن  يسلم  ومل  البالغ)))  الوارث  اشرتاها  إنه 
سائر املتاع ألن الفضلة له إال أنه مل يقع اللفظ كذلك بل وقع البيع ومكث إىل أن 
وقعت احلسبة وحاسب عليها وأخذ ما بقي له أيكون هذا حراما حمضا ألنه من 

بيع الفضة نسيئة أم))) فيه وجه وتلزم التوبة؟.

وإن)5) كان حراما ملن يرده إذا كان الدالل غري أمني وأولياء األيتام كذلك 
وربام ذهب يشء من الصيغة كيف احليلة يف ذلك؟.

)))  يف أ: و.
)))  يف أ: رآها.

)))  يف د: البائع.
)))  يف ب، ج: أو.

)5)  يف ب، ج: وإذا.
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الجواب:

إن كانت تلك الصيغة هي قدر حقه من ذلك املال املبيع أو دون حقه فأخذها 
عىل وجه االقتضاء ملاله منه فعسى أن ال يضيق عليه ذلك عىل بعض املذاهب كام 
فعل عيل بن أيب طالب))) بأخذ الوصيفة من الفيء))) وترسهيا قبل القسمة وإمتام 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص لفعله كام ذكره أهل احلديث))).

منهم  ولكل  أهله  بني  مشرتك  مال  ألنه  جوازه  منع  آخر:  قول  عىل  وخيرج 
يف تلك الصيغة نصيب هو أحق به فال يصح البيع إال بإحضار الثمن فيه ما مل 

يرتاض الورثة كلهم باقتضائه ذلك من حقه. واهلل أعلم.

)))  أنظر ترمجته يف هامش اجلزء األول.
)))  تقدم تعريف مصطلح الفيء يف هامش اجلزء الثالث.

)))  عن عبداهلل بن بريدة قال: حدثني أيب قال: أبغضت عليا بغًضا مل أبغضه أحًدا قط قال: وأحببت 
رجاًل من قريش مل أحبه إال عىل بغضه عليا قال: فبعث حيال الرجل عىل خيل فصحبته ما أصحبه 
إال عىل بغضه عليا فأصبنا سبًيا قال: فكتب إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ابعث إلينا من خيمسه قال: فبعث 
إلينا عليا ويف السبي وصيفة هي من أفضل السبي فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر فقلنا: يا أبا 

احلسن ما هذا؟.
ثم  اخلمس  يف  فصارت  ومخست  قسمت  فإين  السبي  يف  كانت  التي  الوصيفة  إىل  تروا  أمل  قال:   
صارت يف أهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم صارت يف آل عيل فوقعت هبا قال: وكتب الرجل إىل نبي اهلل 
فقلت: ابعثني مصدًقا قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق قال: فأمسك يدي والكتاب قال: 
أتبغض علًيا؟ قال: قلت: نعم قال: فال تبغضه وإن كنت حتبه فازدد له حبا فوالذي نفس حممد 
بيده لنصيب آل عيل يف اخلمس أفضل من وصيفة قال: فام كان من الناس أحد بعد قول رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحب إيل من عيل«.
الصحابة  فضائل  يف  أيضا  وأخرجه   ،)((1(7 رقم   ،(51/5( مسنده  يف  أمحد  اإلمام  أخرجه   
))/1))، رقم 81))(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب اخلصائص باب الرتغيب يف حب 

عيّل )5/5))، رقم )8)8). 
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خلط جيد التمر برديئه

مسألة: 

 ويف خلط اللقاط))) من متر))) الباطنة يف اهلامد))) منه كام ال خيفاك أن غالب 
متر الباطنة يف اللقاط وصارت عادهتم خيلطونه))) عىل نية ليحمل بعضه بعضا 
وصار ذلك عندهم متعارًفا وربام اللقاط وحده ال يشرتى أيكون مثل ذلك غًشا 

ويكون حكمه كحكم الرديء باجليد من سائر األجناس؟.

أم مثل هذا ال يكون كذلك ألجل التداول والتعارف وفرق مع نية اخلالط 
اإلعالم أو عدمه؟ تفضل علينا بإيضاح هذه املسألة.

الجواب:

فالذي عندي يف مثل هذا أنه يكون تبعا للنية، فإن كان خلطه ليحمل بعضه 
بعضا للبيع فهذا يشبه الغش وله حكم عىل ما ظهر يف مثله من دالئل األثر.

وإن كان لنية أخرى صاحلة فله حكمها وال بأس به، ولو باعه من بعد ونيته 
اإلعالم }به)5){ نية صاحلة }لكن))){ ال تكفيه لإلباحة إذ ال خترجه عن كونه 

غشا إذا كان عىل نيته السابقة.

فإن كان يف دخوله عىل نية أخرى صاحلة فاإلعالم يؤمر وإن كان ال يلزمه 

)))  اللقاط هو التمر املتساقط من عذق النخلة سمي لقاطا ألنه يلقط من األرض.
)))  يف أ: غري.

)))  اهلامد الرطب إذا نضج يف العرجون وصار مترا.
)))  يف ب: خيلطون.

)5)  سقط من: أ، ب.
)))  سقط من: د.
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دينا فيام كان منه ظاهرا للعيان أو متعارفا ما مل ينو كتامنه غشا فيأثم أو يسأل عنه 
فيحرم عليه كتامنه ألنه مما عليه إظهاره يف هذا املوضع.

ومن النية الصاحلة يف خلطه أن يكون حلاجة أو))) إطعام دوابه))) أو غري هذا 
هذا  يف  فلينظر  هذا  من  كله  بيع  ولو  به  بأس  فال  األصل  يف  املباحة  املعاين  من 

كله.

بيع الأجنا�ض مثال بمثل

مسألة: 

 أيًضا وجدت عن الشيخ أيب نبهان يف بيع األجناس }بعضها))){ ببعض إذا 
باع أحد شيئا بيشء من نوعه مثال بمثل فأجاز))) باالختالف الستحالة ذلك إىل 
القرض إذا كان فيام جيوز فيه القرض واستثناء من مجلة ذلك النقدين وأجاب يف 

ذلك باحلظر ومل يرفع اختالفا.

بقرش  قرش  بيع  يف  البوسعيدى)5)  مخيس  بن  حممد  الشيخ  عن  وجدت  ثم 

)))  يف ب، د: و.
)))  يف د: دابة.

)))  زيادة استحسنها مصحح النسخة أ فأثبتها يف اهلامش.
)))  يف ب، ج: فأجازت.

)5)  الشيخ حممد بن مخيس بن سامل بن عبد اهلل البوسعيدي السمدي من علامء القرن الثالث عرش نشأ 
ببلد سمد الشان ثم انتقل إىل الرستاق وكان عاملا جليال أدرك العالمة أبا نبهان جاعد بن مخيس 

اخلرويص وكان بينهام تبادل آراء يف األحكام ثم عارص ابنه نارص بن جاعد.
وللشيخ حممد بن مخيس سرية ذكر فيها العلامء األبدال وصفاهتم وسريهتم واتبع ذلك باملوعظة   
وهتذيب النفس واحلث عىل اخلصال احلميدة وقد روى عنه نور الدين يف بعض كتبه مقاال قال يف 
أوله: وقد أجاد الشيخ حممد بن مخيس البوسعيدي رمحه اهلل تعاىل يف ختريج هذه املسألة وهو ممن 
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القرش وما شاهبه واهلل  نسيئة اختالفا الستحالة ذلك قرضا أظن نصوصه يف 
أعلم.

أيكون سيدي لقول حممد بن مخيس وجه أم ال؟ تفضل علينا باجلواب.

الجواب:

اهلل أعلم. وإن قال بذلك الشيخ حممد بن مخيس فال أقول بأنه من اخلطأ يف 
الدين فكأن العلة يف هذه))) وتلك واحدة.

وعىل احتادها))) فظاهر القياس نظرا يوجب ما قاله والرجوع إىل رصيح األثر 
من تكلف النظر واهلل أعلم.

بيع ما لي�ض بمعين

مسألة: 

 وفيمن قاطع أحدا بكذا }كذا))){ قرشا }عىل))){ أن يمونه سنة بتمر وأرز 

كان يف عرص الشيخ نارص بن أيب نبهان. 
وكفى بشهادة نور الدين وتصويبه له يف ختريج املسألة وهذا مما يدل عىل علو قدره ورسوخه يف   

العلم. 
ومن علامء البوسعيد الشيخ حممد بن مخيس بن سيف البوسعيدي وهو متأخر عن الشيخ حممد   
بن مخيس بن سامل بزمن وقد أدرك القرن الرابع عرش وعاش يف زنجبار وفيها مات وتوىل القضاء 
للسيد برغش بن سعيد بن سلطان أما الشيخ حممد بن مخيس بن سامل فقد تويف يف القرن الثالث 

عرش وهو املعني هنا ألن شواهد املسألة تدل عليه. 
)))  يف ب زيادة بعد هذه: واحدة.

)))  يف أ: اختاذها.
)))  سقط من: ج، د.

)))  سقط من: ب.
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وغري ذلك أيكون هذا جائزا يف احلالل واحلرام أم هو))) }من))){ معنى بيع ما 
ليس معك؟.

}الجواب))){:
ملا  العوض  معنى  }عىل))){  ما دل عىل جوازه ولعله خيرج  األثر  يوجد يف 
يطعمه فيحل يف معاين)5) الواسع من املباحات وهو منتقض يف احلكم غري أنه 
يشبه يف القول معنى املجهوالت التي جتوز املتامة فيها والرتايض يف األموال عىل 

غري وجه احلكم.

وإن خرج))) ذلك عىل وجه البيع مل جيز ومل يثبت ألنه بيع ما ليس بمعني وال 
حمدود وال معروف مما معه أو ليس معه وفساده أشبه ما فيه عىل ما حرضين يف 

هذا. واهلل أعلم.

  

)))  يف ب: هذا.
)))  سقط من: أ.

)))  زيادة من املحقق مل ترد باألصل.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف ب: معنى.
)))  يف د زيادة بعد خرج: وجه.
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((( زيادات الباب الأول

زيادات الباب الأول
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عن ال�صيخ }العالمة اأبي نبهان))){ جاعد بن خمي�ض اخلرو�صي:

اأحكام البيع

مسألة: 

يف البيع أله ماهية وكيف وكمية وأين ومتى يف كونه أواًل والذي جاء عن اهلل 
عز وجل وعال يف تنزيله كأنه يف ظاهره يدل عىل حتليله يف عموم ملا له من أنواع 
فهل جيوز عىل يشء منها أن ال جيوز يف الرأي عىل قول أو يف الدين ملا به من سنة 

أو إمجاع؟.

}الجواب))){:

البائع  ألنه يف نفسه عبارة عام يكون من عقد يف مبيع إجيابا من  }فنعم))){ 
وقبوال من املشرتي أو مساملة بينهام يف نداء أو مساومة بام له من عوض مسمى 

يف يشء من جنسه.

فاألول يف كونه لفظي، واآلخر كأنه يف تصوره معنوي فيجوز يف الواسع هلام 
من جهة االطمئنانة }فيه))){ جزما وخيتلف يف ثبوته مع الرجوع فيه حكام عىل 
القطع  أال وإن  لوقوعه  تأخريه رشطا  أو  الثمن  نقد  نوعه من  أي وجه كان يف 

واخليار والسلم ثالثة هي أقسامها.

)))  زيادة يف: ب.
)))  زيادة من املحقق.

)))  سقط من: د.
)))  زيادة يف: د.
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ويف قول آخر: إن الرشكة والقياض واحلوالة))) والقضاء والتولية))) واإلقالة 
من رضوبه واحلالل واحلرام واملكروه ثالثة هي التي تدور عليها أحكامه تارة 
يف رأي وأخرى يف دين من قبل ما له من موضوع أو ثمن أو متبايعني أو مكان 
أو رشط أو زمان ملا له من مباحة أو حتريم أو تكريه يف كل نوع أو ما خص به 

لذاته.

أو لعرض زائل عىل مر أوقاته وال بأس باحلالل واحلرام فيه كغريه ببنيان يف 
دين اإلسالم لكن بينهام شبهات ختفى عىل كثري من الناس.

وصورته أن يقول البائع للمشرتي: قد أبعتك أو بعت لك كذا أو }أن))){ 
هذا اليشء إن حرضمها أو ذاك إن بعد فأدركه نظر بكذا وكذا من الثمن فإن كان 

إىل أجل زاده إىل مدة كذا من الزمن.

ويقول املشرتي للبائع: قد قبلته أو ما أشبهه من لفظ عريب يعرفانه أو أعجمي 
يفهامنه.

واملساملة أن يدفع له اليشء بام اتفقا عليه من القيمة فيقبضه ال عن لفظ يوجبه 
يف نقد أو تأخري إىل ما له من أجل طويل أو قصري ويف السلم أن يذكره بام له من 
رشط يصح به ومن املحال أن يكون ال يف يوم أو يكون بغري موضع أو تغيري 
فاعل وفيام ال يقبل كون االنفعال أو يعلمه من املمكن يف يشء }أن))){ يكون 

جمردا عن هذه األحوال.

)))  راجع تعريف مصطلح احلوالة يف هامش اجلزء السادس.
)))  التولية أن تشرتي شيئا ثم تبيعه لغريك بالثمن األول. )حممد بن شامس(.

)))  سقط من: أ، ج.
)))  زيادة يف: ب.
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وأنا ال أراه إال من املمتنع عىل حال فيام بيع وزنا أو كيال أو عدا }ذراعا))){ 
أو جزافا وال أدريه ألحد قواًل كال فاملاهية لذاته والكم ألنواعه والكيف لصفاته 
واملتى لزمانه واألين ملكانه والبائع إلجيابه واملبتاع لقبوله لفظا أو معنى وملا ظهر 
هذا عليه فصح بام ال شك فيه لزم من ثبوته أن يكون يف انفعاله يومئذ بالرضورة 

مفعوال هلام ألن كال منهام عىل احلقيقة فاعله.

أال ترى أن هذا موجبه وهذا قابله وال بد يف كل }نوع))){ جلنس ما له من 
موضوع نعم وإلن كان يف قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ))) ﴾ ما يقتيض 
يف حكمه ما دخل يف اسمه فيعم اجلميع فقد جاء يف احلديث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
من املناهي يف البيوع ما دل عىل التخصيص ملا ال حيل منها فيحرم يف نص متبوع 
ويف قول أهل احلق ما أفاد اإلمجاع عىل ما ال جيوز بالقطع فصار من املمنوع أو))) 
ما دونه من رأي غري مدفوع وإن كان عىل الضد يف مقابلة رأي من أجازه فأحله 

يف قول مسموع.

وجوده  يكون  به  فيام  رشوطا  الواسع  يف  وجوازه  احلكم  يف  لثبوته  وإن  أال 
والذراع  واملكيال  وامليزان  والذرع  والكيل  الوزن  يف  حتى  منوطا  جاز  ما  عىل 
واألوزان مهام وقع عىل يشء منها إال ما تراىض به املتبايعان)5) عىل ما أجاز فإهنام 

ال يمنعان.

وباجلملة فاحلالل املحض يف درجاته ما قد جترد من العلل املوجبة لتحريمه 

)))  سقط من: د.

)))  سقط من: د.
)))  البقرة 75)

)))  يف أ: و.
)5)  يف أ: البالغان.
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من مجيع جهاته))) فخىل يف كونه عىل حال من مكروهاته وربام يكون))) املباح من 
جمهوالته املدركة بالصفة أوىل فيام يفيد فيه بوصفه))) كون املعرفة فيصح باملتاممة 

وإال فهو املنتقض باجلهالة.

وقيل: بتاممه ما مل يرجع إىل نقضه من له الرجوع فيه باتفاق أو عىل رأي لعدم 
ما به من وفاق واملحظور يف أقسامه ما كان فاسد األصل ال جماز له يف العدل.

وإن تتامماه فال جواز له حلرامه واملكروه ما به علة تغريه عام صفا من مباحه 
فتكدره إما يف ذاته وإما))) يف يشء من أموره إال أهنا ال تبلغ به إىل حمجوره وجاز 
الرأي فيه فليسه مثل املجتمع عليه يف حله وال يف حتريمه وال يف كراهيته لفرق 
ما بني الرأي والدين يف احلق والشبهة يف مراتبها ما قد جهل حكمه باإلضافة إىل 

من خفي عليه عمله فشك فيه فلم يدره من أهيام.

وأحق ما به عىل هذا من أمره أن يكون يف حاله متوقفا عن الدخول فيه بيشء 
}أنه))){  له  ما دام عىل إشكاله حتى يظهر)5)  أمثاله  املوضع وغريه من  يف هذا 
احلق بوجه فيتضح عنده ما له من حكم عن بينة لعلم يرفع عند نازلة الشك وإال 

فليس له أن يقدم عىل ما ال يعلم.

فإن فعله فقد أتى ما ليس له وربام إهنا تعرض له فيام قد عرفه حالال يف الدين 
إباحة أن لو صح ولكنه  ملا قد طرأ عليه)7) من يشء خيرجه يف حني عام به من 
ال عن يقني وال ما دونه من صحة تقوم به يف ظاهر احلكم فتمنع من جوازه له 

)))  يف أ: جهاله.
)))  يف د: كان.

)))  يف أ: بوضعه.
)))  يف أ: أو.

)5)  يف أ: تظهر.
)))  زيادة يف: د.

)7)  يف ب: عليهم.



((( زيادات الباب الأول

باجلزم فأورثه ريبة))) يف قلبه فيكون ملن تورع فرام برتكه لربه أن يتطوع يف غري 
حتريم له وال ختطية ملن أجازه أو فعله.

وعىل العكس من هذا فيام قد عرفه حراما فلزمه))) حلوبه أن يمتنع من ركوبه 
ثم عرض له ما قد يمكن به أن يرتفع أو صح معه كون فريجع إىل ما كان عليه 
من قبله فإنه بعد عىل حرامه حتى يصح كون عودة إىل حله أو ال ترى أن لكل 
من هذه الثالثة يف العدل ما قد صح له يف األصل إال حلجة تقوم بزواله املوجب 
أجازه يف  ما  أو  احلكم  أوجبه ظاهر  ملا  انتقاله  لوجود كون  الرأي  أو  الدين  يف 

الواسع من االطمئنانة يف حاله أو ما فوقهام من علمه الذي يقبل الشك.
أال وإن منها ما قد يكون بوسوسة من الشيطان يريد هبا أن يكدر عليه الصايف 
جلوازه  املوانع  من  نفسه  يف  يقدره  ليشء  وسعه  قد  ما  عليه  فيضيق  حالله  من 
أن  أو  الحتامله  فيجوزه  عليه  دخل  قد  يكون  أن  يمكن  مما  أنه  باله  يف  فيتصور 

يوسع له يف ركوبه يوما ملا ال يسعه حسًدا من له.
فإن هو أصغى إليه يف هذا املوضع هلك معه ويف الذي قبله ال يلقى فيه عىل 

حال إن اتبعه إال ما به من احلرمان))).
فإن دعاه إىل حتريمه ملا أجازه فأجابه فاز من ورائه باخلرسان والعياذ باهلل من 

كيده ومكره.
وأما الربا يف كثرة أبوابه وإن تنازع الناس يف علله وأسبابه فاحلق يف مذهب 
تره  مل  فاعرفه موفقا وإن  النسيئة)5)  النقد وإنام هو يف  يف  }ربا))){  قال: ال  من 

)))  يف أ: وريثة.
)))  يف أ: فيلزمه.

)))  يف ج: حرمان.
)))  سقط من: أ.

)5)  ينقسم الربا إىل ربا الفضل وربا النسيئة عىل النحو الذي نبينه:
أ- ربا الفضل: هو أن يبيع صنًفا من األصناف الربوية بجنسه عىل أن يزيد يف أحد العوضني، و   
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فيه  مريه  الذي ال  العدل  فإنه  يا هذا مصدقا  قوهلم  به من  نظرك فخذ  لضعف 
وإياك وما حرم.

فإن لك فيام حل زيادة عن الكفاية وإن تقنع))) من احلالل بام قل أو كثر فهي 
الدرجة األربع.

وما تردد يف حله وحتريمه الرأي فعىل من نزل إليه أن يعمل بام أبرصه وعرفه 
بغريه اعدل وله أن يأخذ باألحوط فيام له أو عليه إال ملانع من جوازه ماله من 

دافع. واهلل أعلم. فينظر يف ذلك.

ومما هو م�صاف اإىل الكتاب عن }�صيخنا))){البطا�صي:

بيع ال�صماد �صلفا من غير كيل

مسألة))): 

السامد فرأيته  التقديم فيه عىل  أمر  وقد تفكرت شيخنا فيام ناظرتني فيه من 
تقديام أو سلفا عىل غري كيل ثوج معلوم أدنى إىل الفساد.

يتم القبض و التسليم يف جملس العقد.
ومثال ذلك بيع مائة صاع متر جديد، بامئة ومخسني صاًعا من التمر الرديء، فهذا حرام.  

ب - ربا النسيئة: هو أن يبيع صنًفا من األصناف الربوية الستة بجنسه متساويني يف املقدار عىل أن   
ال يتم التسليم يف جملس العقد، بل يؤجل إىل مدة زمنية.

)))  يف أ: يقنع.
)))  سقط من: ب.

)))  املثبت يف هذا املوضع جواب الشيخ سلطان أما السؤال فغري موجود وقد تكرر حذف السؤال يف 
عدة مواضع من جوابات الشيخ سلطان.



((( زيادات الباب الأول

أيب نبهان فشبيه باحليلة التي يفعلها بعض  }ابن))){  وما ذكرته عن الشيخ 
أهل الزمان يف قعد النخيل واألشجار حتى إذا آن حصادها اتفقوا عىل الطناء 
صورة مع البقاء عىل القعد معنى ولكن أهل األموال يف حمل احلاجة إىل السامد 

ولعله غالبا ال يتأتى إال بتقديم يشء من الدراهم.

فاألحسن يف نظر املبتىل بذلك أن جيعل بينه وبني صاحب السامد عىل وجه 
السلف بوزن للدراهم معلوم عىل سامد معلوم بكيل ثوج }مما))){ بينهام معلوم 

إىل أجل معلوم.

وإعداد األثواج كذلك حتى تكون معلومة بينهام أسهل من بقاء النفس من 
ذلك يف حرج وال أظنه يقبل من قبل اجلهالة بام يسعه الثوج من السامد بعد أن 
بينهام عند السلف ألن أكثر املعاملة بالسلف يكفي يف حقها أن  يكون معلوما 
تكون بكيل أو وزن يعرفه املتعاملون إمجاال وإن كانوا جيهلونه تفصيال كام هو 
بالتسمية وإن  معلوم يف املن املسكدي والصاع املسكدى ونحومها مما يعرفونه 

كانوا جيهلون قدر القياس يف السدس والكياس.

فانظر يف ذلك فإن رأيت فيه سعة ملا أردته من قضاء ذلك الوطر وإال فاألصل 
هو الرجوع إىل ما يف الصحيح من األثر واهلل أعلم.

بيع ال�صلعة اإلى البائع الأول

مسألة: 
من  أو شيئا  األرز  أو شيئا من جواين  التمر  من  أحد شيئا  باع عىل  وفيمن   

)))  سقط من: أ.
)))  زيادة يف: ب.
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ظروف احلب بكذا كذا من الثمن }نسيئة))){ إىل أجل معلوم ثم إن هذا املشرتي 
أحرز ما اشرتاه وحركه أو نقله من موضعه أو شيئا منه وإن))) مل يقدر عىل نقل 

مجيع ما اشرتاه ثم إن هذا املشرتي أراد أن يبيع ما اشرتاه بثمن احلارض. 

فهل هلذا البائع أن يشرتي ما باعه من الرجل الذي بايعه إياه عىل ما يتفقان))) 
عليه من الثمن حارضا أم يكون }هذا))){ البيع حمجورا غري جائز؟.

}الجواب))){:

بثمن  بائعه  يبيعه عىل  أن  له  بثمن مؤجل جاز  ما اشرتاه من ذلك  إذا قبض 
معجل إذا مل يتقاوال عىل ذلك عند املبايعة األوىل. واهلل أعلم.

معاملة ال�صبيان في البيع وال�صراء

}مسألة))){: 

 يف الصبيان الذين مل يبلغوا }احللم)7){ هل جتوز مبايعتهم وقبض الثمن من 
أيدهيم والرشاء من عندهم ودفع الثمن إليهم يف األشياء اليسرية مثل السمك 
آباءهم  أن  يعلم  مل  إذا  وزن  وال  كيل  بال  يباع  يشء  أو  ويوزن  يكال  مما  وغريه 

أخرجوهم ملثل ذلك؟.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ج: وإذا.
)))  يف أ، ج: يتفقا.

)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: ب.
)))  سقط من: ب.

)7)  سقط من: ب، د.



((( زيادات الباب الأول

وكذلك جيوز آلبائهم أو غري آبائهم تدبريهم لرشاء ما ذكرت يف املسألة ودفع 
الثمن إليهم وقوهلم حجة بام يف أيدهيم إذا قالوا: اشرتوه وأدوا ثمنه إىل مالكه أو 

قالوا: اهدي إليهم أم ال }يكون قوهلم))){ حجة؟.

}الجواب))){:

 إن بيعهم ورشاءهم ملثل ذلك فضاًل عام فوقه ال جيوز احلكم حتى يعلم البائع 
هلم واملشرتي منهم أهنم خمرجون لذلك من آبائهم.

ملا قد ذكرت يف األشياء  بيعهم ورشاؤهم  الواسع من االطمئنانة  وجيوز يف 
اليسرية إذا اطمأن القلب أن ذلك قد كان من قبل آبائهم أو خرج يف النظر خمرج 

الصالح هلم عند معرفتهم حلفظ ماهلم.

وأما ما يف أيدهيم فحكمه هلم اقروا به لغريهم أو ادعوه ألنفسهم ألن إقرارهم 
به لغريهم ال جيوز عليهم.

�صراء التمر والأمارة على تقبي�صه

مسألة: 
التمر   وفيمن باع جراب مترا أو أكثر فعرف املشرتي ما فيه من جنس نوع 
ومسه بيده وسلم الثمن ثم إن البائع قال للمشرتي: }ميز))){ الذي تريده))) من 
التمر ألعزله عن متري، فقال املشرتي: أريد هذا وهذا أو أكثر ومل حيركه بنفسه 

)))  زيادة يف: ج.
)))  سقط من: ب، ج، د وقد أتى اجلواب متصال بمتن السؤال ومتداخال فيه من غري فاصل بينهام.

)))  زيادة من املحقق.
)))  يف ج: يريده.
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وال نقله من موضعه اعني املشرتي.
ثم إن البائع عزل متر املشرتي أو حرض من يكفيهام مجيعا فعزله عن متره وقال 
له املشرتي: هذا التمر بكذا كذا من الثمن فقال: مشرتي أو قال كام يف لغة العامة 

أبغاهن هبذا الثمن.
البائع  أو فالن يعرفهم  أو فالن  إذا جاءك فالن  للبائع:  ثم إن املشرتي قال 

فقبضه متري كل من يصلك من هؤالء املذكورين.
فام تقول شيخنا يف هذا البيع وهذه األمارة جائزان يف دين اهلل تعاىل أم فيها 

يشء من الكراهية؟.
الجواب:

ال  عامي  اللفظ  ذلك  عىل  وقبله  اشرتاه  الذي  التمر  نوع  املشرتي  عرف  إذا 
رشعي وقبض التمر هو أو أمينة فهو بيع تام إن شاء اهلل عىل معنى ما خيرج من 

تعارف الناس يف ألفاظهم. واهلل أعلم.

اأخذ ال�صلعة من المدين مقابل دينه

مسألة: 
 وفيمن باع }عىل))){ رجل))) شيئا من السلعة باحلارض وصرب عليه من ذات 
نفسه فلام انقضت املدة التي أخذها املشرتي اشرتى البائع األول }من))){ عند 
املشرتي شيئا من السلعة وقطع درامهه من عند الذي عليه بعدما انقضت املدة 

فال بأس عليه بذلك.واهلل أعلم.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: أحد.

)))  سقط من: ج.
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بيع ال�صلعة الواحدة باأثمان متعددة

مسألة: 
 وفيمن باع رجال شيئا من السلعة مترا كان أو حبا أو غريه بثمن معلوم ثم 
اقل فتجادلوا وريض)))  أو  بأزيد ثمن  السلعة  فبايعه من جنس تلك  جاء آخر 

اجلميع فقيل يف ذلك: إنه))) ال بأس عليهم بذلك واهلل أعلم.

طناء ما اأدرك من المال وما لم يدرك

مسألة: 
 فيمن أراد أن يطني شيئا من ماله بعضه دارك وبعضه مل يدرك ما يفعل وما 

يقول للطاين؟.
الجواب:

يقول للطاين الذي يطنيه: طنيتك ما أدرك من الثمرة وما مل يدرك فأتاممك فيه 
متى ما يدرك واهلل أعلم.

ترك المبيع في اأر�ض البائع حتى نما وزاد

مسألة: 
 وما تقول يف طناء احلناء والقت والفندال والزرع وكل يشء ال تصلح فيه 
زيادة عىل كل يوم إذا تركه املستطني عن اجلزاز يف احلال حتى زاد زيادة قليلة أو 

كثرية.

)))  يف أ: ورضوا.
)))  يف أ، ج: أن.
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 فهل يقع نقض الطناء وجيوز هلام الغري للجميع إن شاء أم))) ال غري هلام إذ قد 
عرفوا تلك الزيادة؟.

وهل جيوز يف هذا رشط عند الطناء إىل كذا كذا يوما أم ال جيوز الرشط يف 
ذلك؟.

وهل جتوز مساحمة الطاين من تلك الزيادة قبل وجودها أم ال جتوز املساحمة 
وهذا يشء جمهول؟.

أرأيت إذا مل يغري احدمها عىل صاحبه والطاين تطيب نفسه من تلك الزيادة 
عند الطناء وعند اجلزاز إال أنه مل يظهر ذلك بلسانه إال يف قلبه ومل خياطبه املستطني 

بذلك فهل جتزى فيه الطاين للجميع أم ال؟.

الجواب:

إن الرشط يف بيع ما مل يدرك وتصح فيه الزيادة عىل تركه عن القطع أو القلع 
ال جيوز فإن وقع البيع يف ذلك عىل غري رشط الرتك ثم تركه املشرتي حتى زاد 
انتقض البيع فإذا أبرأ البائع املشرتي أو يبايعه ثانية جاز ذلك فيام أرجو واملدرك 

وما ال يزيد فبيعه جائز مطلًقا بال رشط واهلل أعلم.

بيع مال الغير من دون وكالة

مسألة: 

 وما تقول فيمن أقر بام يف يده لغريه من زوجاته أو والديه أو غريهم أجيوز 
بيعه ورشاؤه هلم أمينا كان أو غري أمني ويقبض منه الثمن أو يقبضه الثمن من 

)))  يف ج: أن.
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األصول والدواب واألواين والسالح وكل ما كان يف يده من األنواع؟.

الجواب:

أرجو أن األصول يف أخذها منه أضيق فيحتاج ذلك إىل وكالة له يف البيع من 
مالكها وقبض ثمنها كذلك.

وأما العروض فإن كان ثقة أو أمينا ال يرتاب يف قوله وادعى أمر صاحبها له 
ببيعها يف الواسع ال خيلو جواز رشائها منه من الرتخيص، وإن كان ليس بثقة وال 

أمني فليس إىل جواز ذلك من سبيل. واهلل أعلم.

ا�صتثناء راأ�ض الدابة واإهابها من البيع

مسألة: 

 فيمن باع دابة ورشط عىل املشرتي إهاهبا أو شيئا من حلمها موزونا أو غري 
موزون مثل الكبد أو ما يف بطنها من اللحم الذي تسميه العامة السلخ له ال يف 

البيع أجيوز هذا البيع أم باطل ال يثبت؟.

الجواب:

نحفظ جواز استثناء الرأس واإلهاب إن كان بيعا للذبح، وأما ما يف بطنها 
فال أحفظ فيه شيئا ويشبه أن يكون استثناء جمهول من معلوم أن تتامماه ثم وإن 
تناقضاه انتقض فتكون الدابة بعد الذبح لصاحبها البائع هلا عند املناقضة وعىل 
مشرتهيا الذابح هلا فضل ما بني قيمتها مذبوحة وقيمتها حية إال إذا مل يكن بني 

القيمتني فضل. واهلل أعلم.
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بيع العبد والبهيمة اإلى غير الثقات

مسألة: 

 وفيمن قال له والده))) أو غريه من األباعد األجنبيني: اشرت يل عبدا أو هبيمة 
والقائل إن كان أمينا أو غري أمني فهل جيوز له رشاء ما ذكرت وال يلزمه ضامن 

ما أصاهبام من الرضب أو))) اجلوع أو العري؟.

ويلزم فاعله وال يلزم املشرتي شيئا مما ذكرت أم ال جيوز له الرشاء؟.

الجواب:
إين ال أحفظ يف ذلك شيئا ونرى املسلمني شاهًرا ظاهرا يبيعون عبيدهم يف 
األسواق وغريها من األمكنة واآلفاق وال يسألون عن مشرتهيم أهو من أهل 

اإليامن واألمانة أو من أهل اخليانة والنفاق.

فإذا كان الرشاء يف هذا النوع ال جيوز أن يتواله أحد إال أهل الثقة لكان البيع 
بيع  يف  األثر  يف  جاء  وقد  ثقة  املشرتي  يكون  أن  إال  جيوز))){  }ال  كذلك  فيه 
املال املشرتك: ال جيوز بيعه إال ملن يأمن منه البائع ظلم رشيكه فأشبه أن يكون 

}املعنى))){ يف العبيد والدواب كذلك.

ولكن ذكر الشيخ }العامل)5){ الرئيس أبو نبهان جاعد بن مخيس أن ذلك ال 
يكون عىل إطالقه فرخص ملن ال جيد املشرتي األمني أن يبيعه عىل من كان من 

املشرتين.

)))  يف أ، ج: والداه.
)))  يف أ: و.

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: ب، د.

)5)  سقط من: أ.



((( زيادات الباب الأول

أنه: »ال رضر وال  الصالة والسالم  يروى عنه عليه  ما  تناول يف ذلك  وقد 
إرضار يف اإلسالم)))« فكان املفهوم من ذلك أن البيع والرشاء يف نحو ذلك أن 
يكون مأموًنا))) من الظلم أن وجد وإال فال بأس به لغري املأمون عند عدمه ألن 
إطالق املنع عىل ما جاء يف األثر يف املسألة املذكورة يقع منه الناس يف الرضورة 
لوجود حاجتهم إىل مثل ذلك وقلة األمني من الورى الذي جيوز له الرشاء واهلل 
أعلم إال أن املشرتي لغريه ال يف حمل رضورة إىل ذلك إال أن يكون يف خمصوص 
من األمور فأوىل ما به أن يتواله))) إال ملن يتهمه يف ذلك بارتكاب }سبب))){ 

حمجور. واهلل أعلم.

بيع الدابة لأكثر من م�صتر

مسألة: 

ينقلها من مكاهنا ثم جاء  ومل حيرزها ومل  }ثور)5){   ويف رجل اشرتى دابة 
يفعل  فلم  األول  املشرتي  نفس  يطيب  أن  فاشرتاها عىل رشط عىل  آخر  رجل 

املشرتي الثاين ما رشط عليه من تطييب نفس املشرتي األول.

فجاء املشرتي األول، ووجد الدابة يف يد املشرتي الثاين فتشاقا فيها }مجيعا))){ 
فغلب املشرتي الثاين عىل املشرتي األول فذبح الدابة.

)))  تقدم ختريج احلديث.
)))  يف ج: املأمون.

)))  يف أ، ج: أن ال يتواله.
)))  زيادة يف: أ.

)5)  زيادة يف: ج.
)))  سقط من: ج.
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ما تقول يف هذين البيعني البيع األول بغري إحراز والثاين برشط فهل حيل حلم 
هذه الدابة ملن أراد الرشاء من حلمها بعد علمه بقضيتها؟.

قلت: أرأيت إن ريض املشرتي األول وطابت نفسه من الدابة أحيل حلمها ملن 
يشرتي منها))) ويكون رضاه حجة بعد ذبحها أم ال حجة؟.

الجواب:
يوجد يف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص }أنه))){ قال: »املتبايعان باخليار ما مل يفرتقا)))« 
وعىل هذا فإذا تبايعا دابة حارضة بيعا جائزا وقد صحت الواجبة بينهام عىل ذلك 
النقض إال أن  البيع بال علة توجب  للمشرتي وال خيار هلام يف بطالن  فالدابة 

)))  يف ج: حلمها.
)))  سقط من: ج.

)))  احلديث من رواية اإلمام الربيع بن حبيب رمحه اهلل وزاد اإلمام البخاري: فإن صدقا وبينا بورك 
هلام يف بيعهام وإن كتام وكذبا حمقت بركة بيعهام.

قال الربيع: قال أبو عبيده: االفرتاق بالصفقة أي يبيع هذا ويشرتي هذا وليس كام قال من خالفنا:   
بيع  أكثر فال يستقيم عىل هذا احلال  أو  أيام  أو ثالثة  يفرتقا يومني  إن مل  أرأيت  األبدان  بافرتاق 

ألحد. 
والرواية من عدة طرق عن ابن عباس وحكيم بن حزام وابن عمر وعبد اهلل بن عمر وأيب برزة   

وأيب هريرة وسمرة ريض اهلل عنهم.
الرشط  وبيع  اخليار  بيع  يف  باب  الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
))/8))، رقم 8)5(، والبخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب السهولة والسامحة يف الرشاء 
والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف ))/))7، رقم )7))(، ومسلم يف صحيحه كتاب 
البيوع باب الصدق يف البيع والبيان ))/))))، رقم ))5)(، وأبو داود يف سننه كتاب اإلجارة 
البيوع باب ما جاء  املتبايعني ))/)7)، رقم )5))(، والرتمذي يف سننه كتاب  باب يف خيار 
السنن كتاب  املجتبى من  يتفرقا ))/7)5، رقم 5)))(، والنسائي يف  مل  ما  باخليار  البيعني  يف 
البيوع باب ما جيب عىل التجار من التوقية يف مبايعتهم )7/)))، رقم 57))(، وابن ماجه يف 
سننه كتاب التجارات باب البيعان باخليار ما مل يتفرقا ))/))7، رقم )8))(، واإلمام مالك يف 
املوطأ ))/)7)، رقم ))))(، وأمحد يف مسنده ))/)5، رقم )))(، وابن حبان يف صحيحه 

كتاب البيوع )))/8))، رقم )1))).
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دابته والدابة ملشرتهيا  له إال ثمن  البائع عىل هذا ليس  تغيريه فيكون  يتفقا عىل 
والثاين ليس له من ذلك يشء.

فإن ذبحها املشرتي الثاين يف حال ما هي يف احلكم للمشرتي األول بال إذنه 
فيخرج ذبحه هلا عىل هذا خمرج }ذبح))){ املغتصب وحيل حلمها إذا طابت نفس 
صاحبها عن ذابحها أو مشرتي حلمها ولو من بعد الذبح عىل قول من ال حيرم 

ذبيحة املغتصب ولعله أكثر القول فيها. واهلل أعلم.

من كتاب البيوع عن }ال�صيخ))){ اأبي نبهان:

طناء الثوم والب�صل قبل الدراك

مسألة: 

يف بيع الرطية والعلف والسكر والعظلم وما ظهر من الثوم والبصل واجلزر 
ونحوها طناء هلا من قبل أن تبلغ }حدود))){ دراكها أجيوز فيصح أم ال؟.

}الجواب))){:

فإن كان عىل رشط ألن ترتك)5) يف أرضها حتى تزيد فتدرك أو ما دونه من 
زيادهتا فال جواز له.

)))  سقط من: ج.
)))  زيادة يف: د.

)))  سقط من: د.
)))  زيادة من املحقق.
)5)  يف أ، ج، د: يرتك.
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وإن كان عىل رشط ألن جتز من حينها جاز يف إمجاع لعدم ما يمنع من جوازه 
يف جنس ما هلا من أنواع إال أن يكون مع ترك الوفاء بالرشط حتى الزيادة فيها 
فيجوز أن خيتلف يف جوازه لقول من أجازه فأثبته وقول من مل جيزه فأبطله وقول 

من رآه املنتقض إال أن يتتامما عليه.

ويف قول الشيخ أيب سعيد رمحه اهلل ما دل عىل أن هذا أكثر ما فيه وإن كان عىل 
غري رشط لرتكها وال جز هلا من وقتها جاز عىل رأي فإن تركها املشرتي عىل))) 

رأي البائع فال بأس وإن طالبه بجزها فليس له أن يدعها يف املال.

حتى  جيوز  ال  وقيل:  له،  جواز  فال  وإال  حينه  من  أزاهلا  إن  بجوازه  وقيل: 
يشرتط جزها يف احلال.

ويف قول الشيخ أيب سعيد رمحه اهلل أن تركها عىل هذا حتى تدرك فأكثر ما به 
من رأي أنه من الربا عىل معنى قوله يف ذلك.

طناء العلف وال�صكر على �صرط الجز

مسألة: 

 وعن طناء العلف والسكر والقت وما أشبهها ليجزه املشرتي إال أنه ليس يف 
الوقت بل شيئا بعد يشء إىل أن يفرغ وهو يف أرض البائع يسقيه؟.

أن يرتك يف أرض  فيه  أنه ال جيوز عىل رشط  بعد  فيام مل يدرك  قيل  قال: قد 
البائع ليزيد وما أدرك منها فال بأس به.

قلت له: فإن كان عىل غري رشط لرتكه وال إخراجه.

)))  يف ب، ج: عن.
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قد قيل بجوازه عىل هذا، فإن ترك يف مال البائع عن رأيه فال بأس  }قال))){: 
عليه))) وإن طالبه بإخراجه كان عليه له ذلك، ويف قول ثان: إن أخرجه املشرتي 
له من حينه جاز وإال فال، ويف قول ثالث: إنه ال جيوز حتى يشرتط إخراجه يف 

احلال.

فرتكه  البيع  فيه  وقع  ذلك  وعىل  }كذلك))){  إخراجه  رشط  فإن  له:  قلت 
املشرتي يف أرض البائع عن رأيه.

قال: قيل بجوازه عىل هذا، وقيل: ال جيوز، وقيل: أنه منتقض فإن تتامماه 
تم وإال فهو حاله من النقض وإنه ألكثر القول يف قول الشيخ أيب سعيد رمحه 

اهلل.

بيع الثمر الجائز والممتنع

مسألة: 
 ويف بيع ثمرة النخل لرتكها حتى تصري رطبا }أو مترا))){ يف رؤوسها متى 

حيل فيجوز؟.

أو صفرة ال  لون يف محرة  هلا من  بام  فتبدو  يبدو صالحها  قال: حني 
ما قبله لنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الثامر حتى يبدو صالحها)5). ويف رواية 

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ب، ج: عليها.

)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: ب.
)5)  رواه الربيع رمحه اهلل بسنده عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع 

الثامر حتى يبدو صالحها«.
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أخرى: حتى تزهو))).

وقيل: باملنع من جوازه حتى يكون الفضح))) هو الغالب عىل النخلة، وقيل: 

حتى يكون العذق معروفا بلوهنا. 

ويف الباب عن ابن عمر وجابر بن عبد اهلل وأنس وأيب هريرة وسهل بن أيب حثمة وابن عباس   
وزيد بن ثابت وعائشة وأيب أمامة وسعد ريض اهلل عنهم.

ينهى عنه من  البيوع باب ما  الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح كتاب  أخرجه اإلمام   
البيوع ))/7))، رقم 1)5(، واإلمام البخاري يف صحيحه كتاب الزكاة باب من باع ثامره أو 
نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العرش ))/))5، رقم 5)))(، وأبو داود يف سننه كتاب 
اإلجارة باب يف السلم يف ثمرة بعينها ))/)5)، رقم 7)))(، والنسائي يف املجتبى من السنن 
كتاب املزارعة باب النهي عن كراء األرض بالثلث والربع )8/7)، رقم ))))(، واإلمام مالك 
يف املوطأ كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثامر حتى يبدو صالحها ))/8))، رقم 81))(، 
الثامر حتى يبدو صالحها ))/7))، رقم  بيع  النهي عن  البيوع باب  والدارمي يف سننه كتاب 
555)(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/7، رقم 5)5)(، وابن حبان يف صحيحه كتاب البيوع باب 

البيع املنهي عنه )))/)5)، رقم )8))).
)))  رواه اإلمام الربيع رمحه اهلل عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع 
الثامر حتى تزهو فقيل له: يا رسول اهلل وما تزهو؟ قال: حتمر فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أرأيتم لو منع 

اهلل الثمرة فبام يأخذ أحدكم مال أخيه«.
ويف الباب عن جابر بن عبد اهلل وابن عمر ريض اهلل عنهم.  

واإلمام   ،)558 رقم   ،((7/(( الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
البخاري يف صحيحه كتاب الزكاة باب باب من باع ثامره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب 
فيه العرش ))/))5، رقم 7)))(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب وضع اجلوائح 
))/5)))، رقم 5)5)(، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف بيع الثامر قبل أن يبدو صالحها 
))/)5)، رقم 8)))(، والرتمذي يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء يف كراهية بيع الثمرة حتى 
يبدو صالحها ))/))5، رقم ))))(، والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيع 
الثمر قبل أن يبدو صالحه )7/)))، رقم 5)5)(، وابن ماجه يف سننه كتاب التجارات باب 
املوطأ  مالك يف  واإلمام  رقم 7)))(،  يبدو صالحها ))/7)7،  أن  قبل  الثامر  بيع  النهي عن 
))/8))، رقم )8))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/5، رقم ))))(، وابن حبان يف صحيحه 

كتاب البيوع باب البيع املنهي عنه )))/5))، رقم 1)))).
)))  قال يف القاموس املحيط: 

األفضح: األبيض ال شديدا وأفضح الصبح: بدا والنخل امحر واصفر.  
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وعىل قول آخر: فحتى يعم الثمرة ألن الضمري يف اهلاء من صالحها كأنه يف 
رأيه صالح ألنه يعود عىل كلها.

وقيل: حتى يكون بحد ما إذا انكرس العذق أرطب فأثمر ومل يفسد فيخرج 
عىل قياده عن صالحية أكلها فال بأس فإنه موضع رأي.

الصواب فريد غري  ما يدل عىل خروجه من  اآلراء  وليس يف يشء من هذه 
أن األول كأنه أقرهبا ملا يف ظاهر الرواية من معنى يؤيده وألنه إذا كان املانع من 
جوازه كون الزيادة من بعد يف حرمها ملا به من ربا فأين موضعه يكون يف حكمها 

مع االنتهاء منها وال حمل له يف عدمها.

من  املبلغ  هو  يكون  أن  اصفرارها  من  يكون  ما  أو  يوما  امحرارها  بدا  وإذا 
جسمها وما بعده من مزيد يف جودة طعمها فال يمنع من جوازه ألنه ال ربا فيه.

قلت له: ويف ثمرة الكرم لرتكها يف أمها؟.

قال: فهذه من األوىل فأحق ما هبا أن تكون عىل ما هلا من حكم باملنع قبل بدو 
صالحها بأن))) جيرى املاء فيها فتبيض أو تسود فيجوز أن تكون عىل ما بتلك 

من رأي فإنه هبا أوىل ما مل ينضج الكل منها فيحلو.

قلت له: فإنه يكون للرجل يف حائطه أنواع شتى من النخل فيبدو الصالح يف 
بعضها هل له طناء الكل؟.

قال: قد قيل يف هذا: إنه ال جيوز وبعض رخص فيه فأجازه مهام ظهر الفضح 
يف عامتها إال أن ما قبله أكثر وأصح.

وعىل قول من مل جيزه فإن فعله فاالختالف يف صحة ما جاز عليه أن لو افرده 

)))  يف ب: ألن.
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فأطناه يومئذ عىل حده لقول من أجازه بام له من قيمة وقول من أفسده ألنه يف 
صفقة واحدة.

قلت له: فإن بدا له أن يطني من نخله ما أدرك بام للجميع من ثمن فيدفع 
للمستطني ما مل يدرك منها هبة منه أتقول بحله؟.

ال  فإين  الربا  إىل  التوصل  من  به  أراده  ملا  احليلة  من  يكون  أن  إال  نعم  قال: 
}أجيزه))){ حلرامه فدع ما ال جواز له كثريه وقليله))).

قلت له: وما كان من األشجار فالقول فيه عىل هذا يكون يف بيع ما به من 
الثامر؟.

قال: نعم يف كل نوع يأيت ثمر، بثمره يف بطن واحد كالنخل وإال فال جيوز يف 
غري املدرك من ثامره حتى يدرك يف ليله أو هناره.

التفاوت يف محله بطنا بعد بطن فال أدري  فأما أن يطنى مجلة عىل ما له من 
جوازه إال أن يتدارك يف صالحه وإال فال أعلم أن أحدا من أهل العلم يف هذا 

املوضع أجازه.

واملوز  واللومي  واخلوخ  والسفرجل  واجلوز  والرمان  فاالمبا  له:  قلت 
ونحوها؟.

قال: فهذه كلها يف الغالب عىل أمرها ال يكون ما تأتيه من محلها يف بطن واحد 
وما أشبهها يف يشء فهو مثلها.

يف  تدرك  فلم  متفاوتة  بطون  يف  ثمرة  من  بالنخل  أو  هبا  كان  وما  له:  قلت 
مرة؟.

)))  زيادة من املحقق.
)))  يف ج: قليله وكثريه.
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قال: فال جيوز يف قول أهل العلم))) أن جيمع بينهام يف طناء قبل دراك الكل.

قلت له: يف التفاح والزام))) ما الذي هلام يف الواسع واحلكم؟.

قال: فهام يف هذا كالنخل والكرم ألن ثمرهتا تأيت يف مرة واحدة باجلزم إال أن 
يكون غري ذلك منهام يف النادر فريد عىل تفاوته إىل ما له من وجه وال بد.

قلت له: والتني والسدر؟.

قال: قد قيل يف ثمرة كل منهام: إهنا ال تكون يف مرة وإنام تأيت شيئا بعد يشء 
أن  إال  يرتك  ألن  يشء  من  غريه  ال  أدرك  ما  إال  ثمرهتا  من  يطني  أن  جيوز  فال 
والكرمة يف  بالنخلة  يلحق يف هذا  أن  فيجوز  بطن واحد  ما حتمله يف  تكون))) 

جواز ذلك.

قلت له: فالنخلة قد تزهو وال متنع من أن تطنى وإن مل تكن مدركة أمجع؟. 

قال: نعم عىل قول من جييزه ولعله أن يكون من فضل اهلل عىل عباده لعدم 
يف  مثلها  فهو  الشجر  من  داركه  يف  أشبهها  وما  الزيادة  من  يكون  }هبا))){  ما 

ذلك؟.

قلت له: فإن كان بيع الثمرة وهي خرضاء من احلرام فال جواز له مع الرشط 
أن  دراكها  بعد  هلام  جيوز  أفال  تدرك  حتى  الشجرة  أو  النخلة  يف  يرتك  أن  إال 

يتامه؟.

قال: نعم قد قيل هذا ال غريه ألنه والربا عىل حال فال متاممة فيه.

)))  يف أ، ب، ج: العدل.
)))  يف ب: والرومان.

)))  يف أ، ج: يكون.
)))  سقط من: أ.
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قلت له: فإن وقع عىل رشط بينهام ألن تقطع من حينها هل يؤخذ املطني هلا 
به يف احلال؟.

قال: هكذا قيل إن طالبه بإخراجها رب املال.

قلت له: فإن كان قد قطعا ثمنها قبل الدراك من غري عقد لبيعها فدفع الثمن 
إىل رهبا وديعة أو قرضا هذا الذي جاءه يف طلبها ثم توافقا بعد دراكها عىل الطناء 

بتلك القيمة فرتافعا؟.

قال: فعسى أن ال يبلغ هبام إىل فساد يمنع من جوازه هلام عند أهل العلم.

ويف قول الشيخ أيب سعيد رمحه اهلل: أرجو إجازته يف احلكم وأما يف احلالل 
فوحش. انتهى.

أن  املطني  من  وأراد  دراكها  بعد  جاز  ما  عىل  أطناها  قد  كان  فإن  له:  قلت 
يقطعها فأبى عليه ومل يرض إال أن يدعها؟.

قال: فهي عىل حاهلا إىل أوان حصادها إال أن يكون عىل رشط زواهلا وإال فال 
حيكم به ملا عليه من رضر يف ضعفها أو ما فوقه من فسادها.

قلت له: فإن وجدها املستطني ال عىل ما ينبغي يف جودة لوصومة))) تعيبها أو 
ما يمكن حدوثه من خرس أو غلج))) هبا هل له أن يردها؟.

قال: نعم يف موضع جهله بام هي به ألنه من عيوهبا فيجوز له بكلها النقض 
أو بأحدها.

)))  الوصيم ضد الوشب وكالمها لغة عامنية دارجة والوصيم من اليشء ما ضعفت بنيته ومل يمتلئ 
بامدته وأكثر ما يستعمل يف الثامر يقال: برس وصيم ورطب وصيم، وهو نظري اهلزال يف اإلنسان 

واحليوان.
)))  الغلج هو الذبول.
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قلت له: فإن اختلفا فكان من دعوى رهبا عىل املطني يف عيبها أنه قد أبرصه 
وادعى يف الغلج واخلرس أنه كان هبا من بعد الطناء ما احلكم بينهام إن أنكر؟ 

الطناء أو  قال: ففي األثر ما دل يف هذين عىل أهنام مما يمكن أن يكونا قبل 
من بعده حادثني، فإن صح يف كل منهام أنه قد كان من بعده جاز فال سبيل إىل 
رده، وإن صح أنه من قبله انتقض إال أن يتمه املستطني من بعد أن علمه، وإن 
مل يصح يشء منهام فالقول فيام يمكن فيه أن يكون يف املدة حادثا قول املطني مع 
يمينه ما يعلم أنه كان يف ملكه قبل الطناء وما ال يمكن حدوثه فالقول فيه قول 
املستطني مع يمينه بالقطع ما رآه من قبل والوصومة ال عىل هذا إذ ال يمكن أن 

تكون حادثة فالقول فيها قوله مع يمينه ما أبرصها.

ويف قول أيب احلواري))) رمحه اهلل ما دل عىل النقض إن كان ال يمكن يف ذلك 
أن يعرف من األرض وعىل العكس إن أمكن يف معرفته أن تكون من هنالك فإنه 
ال يقبل من قوله أنه ما عرفها من بعد أن نظرها إال أين أرجح ما قبله ألن صدقه 
ممكن يف قوله بأنه قد جهله ما مل يصح كذبه أو ما يوجبه يف احلكم إلقراره بأنه قد 

عرفه قبل الطناء أو بعده فريض به أو ما يكون من موجب لدفع إنكاره.

قلت له: فإن كان يف حد ماال يدركه بالنظر إليه من األرض فيعرفه بام هو له 
وعليه؟.

قال: فيجوز له عىل هذا أن يرجع فيه.

قلت له: فإن كان قد رأى من النخلة ظاهر عذوقها عند الطناء ال غريه ثم 
أراد الرجوع فأدعى اجلهالة بام يف باطنها؟.

)))  العالمة أبو احلواري حممد بن احلواري بن عثامن القري من علامء القرن الثالث تقدمت ترمجته يف 
هامش اجلزء الثاين.
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قال: فهو مما له إن خرج من داخلها متغريا عام هي به يف ظاهرها وإال فال.

يف  جاز  خارجها  من  ظهر  ما  إال  العذوق  هذه  من  ير  مل  كان  وإن  له:  قلت 
رجوعه أن يكون كذلك؟.

قال: هكذا معي من قول أهل العلم يف ذلك.

قلت له: فإن هو أقر بأنه قد رآها عند الطناء فعرفها ثم رجع فزعم أنه مل يرها 
أو أنه رأى بعضها ال كلها أيقبل قوله أم ال؟.

قال: فإن صح له ما يدعيه جاز قبوله وإال فاملنع من جوازه عىل اظهر ما فيه 
كأنه به أوىل.

وعىل قول آخر: فعسى جيوز أن يرجع عن إقراره إىل ما ادعاه من جهله مع 
يمينه إال أن يدفع.

قلت له: فإن كان هبا شيص))) أو ما أشبهه من يشء ينقص من ثمنها أيكون 
عىل حال من عيبها؟.

قال: نعم قد قيل هذا وهو كذلك وال أعلم أن أحدا يقول بغري ذلك.

)))  قال ابن منظور يف اللسان: )شيص( 
الشيص والشيصاء رديء التمر، وقيل: هو فاريس معرب، واحدته شيصة وشيصاءة ممدود، وقد   
أشاص النخل وأشاصت وشيص النخل ; األخرية عن كراع، الفراء: يقال للتمر الذي ال يشتد 

نواه ويقوى، وقد ال يكون له نوى أصال، والشيشاء هو الشيص، وإنام يشيص إذا مل يلقح.
قال األموي: هي يف لغة بلحرث بن كعب: الصيص. األصمعي: صأصأت النخلة إذا صارت   
محله  وصار  فسد  إذا  إشاصة  النخل  وأشاص  السخل،  الشيص  يسمون  املدينة  وأهل  شيصا، 

الشيص. 
ويف احلديث: أنه هنى عن تأبري نخلهم فصارت شيصا، ويف نوادر األعراب: شيص فالن الناس إذا   

عذهبم باألذى، قال: وبينهم مشايصة أي منافرة. ويقال: أشاص به إذا رفع أمره إىل السلطان.
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قلت له: وباجلملة فإن اطلع عىل ما فيها من عيب ال يمكن حدوثه إال أنه من 
بعد أكله ليشء منها أليس له عىل هذا إىل النقص من أجله؟.

قال: بىل إن هذا قد قيل به إال أن عليه غرم ما أتلفه ورد ما بقي يف يديه.

قلت له: فإن }مل))){ حيرضاها عند الطناء ولكنهام من قبل أبرصاها؟.

قال: فهي من أنواع ما قد يقبل األعراض املغرية هلا عن أصلها تارة يف نقص 
وأخرى يف فساد لبعضها أو كلها فيجوز يف ثبوته بل يف جوازه ألن يكون عىل ما 
هبام يف الرأي من النزاع ولئن أمكن فيها هي أن تكون بعد عىل حاهلا فقد يمكن 
أن يكون قد عرض هلا من قبله ما قد غريها عام عرفاها به فبدهلا وإن كان مادنا 
من املدة اظهر قربا مما قد نأى فليس هو إال معنى يف اإلطمئنانة ال غريها ألنه ال 

من املحال أن يكون هبا يف قربتها ما قد غريها.

وباجلملة يف هذا الطناء فإن وجداها عىل حاهلا فاالختالف يف جوازه الزم له 
بام فيه من رأي ملن قاله من الفقهاء ما مل جيدداه وإن تكن متغرية }بطل))){}إال 
أن يتتامماه عىل ما جاز بينهام من الرضا بعد أن علامه، وعىل قول آخر: فيجوز أن 

يكون تاما هلام ما مل ينقضاه أو احدمها))){.

أم  الطعام بعد دراكها  النخل طناؤها بيشء آخر من  له: فهل جيوز يف  قلت 
ال؟.

قال: نعم يف النقد وإال فال جواز له عند أهل العدل.

ال  ولكنه  تأخريه  يف  الرتخيص  عىل  دل  ما  اهلل  رمحه  احلواري  أيب  قول  ويف 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: أ.
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يتعرض هلا حتى يدفع إليه ذلك فيقول: هذا هبذا إال أنه باألول أشبه ألن كون 
الواجب))) يف الثمرة هو))) القبض هلا يف الطناء فإن مل يؤده يف احلال فقد وقع عىل 
غري يد بيد وهذا ما ال شك يف باطله فال جواز له وإن مل يتعرضها حتى احرضه 
الثمن فالبيع يف كونه واقع عىل أصل فاسد }يف أحكامه))){ فال متاممة فيه ملا يف 

السنة واإلمجاع من دليل عىل حرامه.

تنازعا  أن  يكون  يابس سعفها فألهيام  من  الطناء  قبل  هبا  كان  وما  له:  قلت 
فيه؟.

جمهوال  كان  وإن  هلا،  املطني  فيشرتطه  معلوما  يكون  أن  إال  لرهبا  فهو  قال: 
فالرشط باطل والطناء منتقض إال أن يتتامماه.

ويف قول عزان))) بن الصقر رمحه اهلل: للمستطني ما مل يشرتطه صاحبها إال 
أن يكون }ملسجد)5){ حتى يشرتطه وال أدري يف هذا الفرق ما العلة وليس هو 

من الثمرة فيجوز أن يبيعها لغري رشط يدخل معها.

الرشط  إىل  منها  قول من جيعله  الغلة جلاز دخوله عىل  لو وقع عىل  بل  كال 
خيرجه عنها ال عىل قول من ال يراه كذلك فأما يف هذا املوضع فال فينبغي أن 

يراجع النظر يف الذي ذكره.

قلت له: فإن كان املطني هلا عىل ما جاز قد اخرج منها شيئا بعد وقوفه عىل 

)))  يف ب، ج: الواجبة.
)))  يف ب، ج: هي.

)))  سقط من: د.
)))  الشيخ عزان بن الصقر النزوي العقري أبو معاوية عالمة كبري من أعالم القرن الثالث اهلجري 

تقدمت ترمجته يف اجلزء الثاين.
)5)  سقط من: ب.
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ما هبا فأكله أو تصدق به أو باعه أو أتلفه يف غري يشء خمتارا ملا قد فعله أو أطنى 
بعضها أو كلها أله أن يرجع بالنقض عىل أرباهبا كام له من قبله يف موضع ما ال 

يمكن يف حدوثه أن يكون معه هبا؟.

ثبوته  قال: فاهلل أعلم وأنا ال أدري يف مثل هذا من ترصفه إال ما يدل عىل 
فيمنع من جواز الرد ألنه املقتيض يف كونه حكم الرضا فهي))) له إال لعيب يظهر 

له من بعد.

قلت له: فهل هلذا املطني هلا أن يطنيها آخر بام زاد أو نقص من ثمنها أو أن 
هيبها له أم ال؟.

أو  النخلة  تلك  عىل  مأمون  أو  آخر:  قول  وعىل  ثقة،  كان  إن  له  جيوز  قال: 
بإذن من رهبام أو يكون هو  بالثمرة إال  الشجرة وإال فال جيعل له سبيل عليها 

املطني هلا منه وإال فاملنع هو الذي قيل به فيهام. واهلل أعلم فينظر يف ذلك.

بيوع تامة واأخرى فا�صدة

مسألة: 

 ويف بيع رماد الصياغة وتراب املعدن من الذهب والفضة هل جيوز يف كل 
منهام أن يباع يدا بيد وإىل أجل وملا خيرج }ما))){ به من جسدهيام بعد أم ال؟.

}الجواب))){:

فنعم قد قيل فيه من اجلائز عىل حال مهام كان البيع عىل الرتاب نفسه إال أن 

)))  يف ب: فهو.
)))  سقط من: ج.

)))  كلمد اجلواب زيادة من املحقق.
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يكون يف تأخري يشء من الذهب أو الفضة فيجوز أن خيتلف يف جوازه لقول من 
أفسده وقول من أجازه))) ألنه يف كونه واقعا عىل الرتاب والرماد ال عىل ما فيه 
من ذلكام اجلسدين وإن كان يف وقوعه عىل ما به منهام فال جواز له ألنه يف حكم 

املعدوم.

وإن احتمل فأمكن أن يكون فيه يشء منهام فهو من الغرر ال حمالة فالبيع باطل 
وما أشبههام من أنواع جنس املعدن يف خفائه يف ترابه قبل كون ظهوره فعسى يف 

بيعه ترابا بغريه أو بام هو يف نوعه بعد كون استخراجه أن يكون عىل هذا.

قلت له: ويف بيع اجلزر أو البصل أو الثوم أو ما جرى جمراها بعد دراكه أهو 
من اجلائز يف بطن األرض ال يرى وإن كان ال جيوز فهل يصح إذا تتامم عليه 

املتبايعان بعد إخراجه أم يكون من الفاسد }عىل حال))){؟.

قال: قد قيل فيه بحرمته))) فاملتاممة عليه ال جتوز ألنه فاسد يف األصل، وقيل: 
بام دونه من الكراهية، وقيل: بجوازه أنه تتامما عليه بعد إخراجه وإال فهو املنتقض 
وإنه ألكثر ما به من رأى ألهل العدل، وقيل فيه: بالنقض إال ما قلعه املبتاع منه 

فإنه عليه.

قلت له: فإن كان بعضه ظاهرا عىل وجه األرض وبعضه باطنا يف أرضه ال 
يرى وكله قد أدرك فباعه }مجلة))){؟.

قال: فإن أوىل ما به يف هذا املوضع عىل ما باألوىل من قول ألنه واقع ال حمالة 

)))  ورد يف النسخ األربع املعتمدة للتحقيق بعد كلمة أجازه هذه العبارة: فائدة الشيخ أبو سعيد رمحه 
اهلل. ويبدو أهنا خارجة عن املعنى ولعلها سبق قلم من املرتب.

)))  سقط من: د.
)))  يف ب، ج: بحرامه.

)))  سقط من: د.
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باع ما قد أدرك فظهر جاز فثبت يف قول الشيخ أيب  عىل معلوم وجمهول، وإن 
سعيد رمحه اهلل إن تتامما فيام قد اشرتى إال أنه ينبغي يف هذا الرشط أن ينظر.

قلت له: ويف اجلوز واللوز والنارجيل والفستق والرمان والباقال واللوبياج 
بعد يف  بيع وهو  إذا  واجلرجر والبيض وغريها من كل ذي قرش من نحو هذا 

قرشه؟.

قال: ففي األثر ما دل فيه عىل أنه ال بأس به ولكنه مما جيوز عليه ألن يلحقه 
معنى اجلهالة فيدركه النقض يف حق من طلبه منها.

قلت له: فإن كرسه املبتاع له فوجده فاسًدا؟.

قال: قد قيل: إن له أن يرده فريجع إىل قيمته صحيحا قائام يف فساده أو ما 
دونه من عيبه املقتيض يف كونه لنقص ثمنه، وقيل: إن له أن يرده ويرجع بالقيمة 
ألن كرسه ال يعيبه، وقيل: ليس له أن يرده بعد أن كرسه وإنام له أن يرجع إىل 

ارش ما به. 

قلت: فإن كان ما اشرتاه من هذا مجلة يف صفقة واحدة فريض السامل هل له 
أن يأخذه ويرد ما صح عيبه بالقيمة؟.

قال: نعم. قد قيل هذا، ويف قول آخر: ما دل عىل أنه ليس له يف اجلميع إال أن 
يقبله أو يرده كله وهذا أصح واألول جائز يف هذا املوضع لعدم ما به يف تفريقه 

من رضر.

قلت له: فإن باع لرجل))) ما يف هذا اللبن من الزبد أو السمن أو ما يف هذا 
العنب أو السكر أو العصري أو ما يف هذا الزيتون واخلروع من الدهن؟.

)))  يف ج: من رجل.
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قال: فقد أتى ما ليس له ألنه من الغرر فال جواز له يف يشء من هذا }كله))){ 
وال نعلم أنه خيتلف يف حتريمه لظهور ما يدل عىل بطله.

قلت له: وإن كان عن تراض بينهام فلم ينقضاه من بعد فهو كذلك؟.

قال: هكذا معي يف ذلك.

قلت له: ويف بيع السمك يف البحر أو اآلجام أو البحايص أو الغيول أو ما 
هو بعد يف النهر؟.

قال: فهذا مما قيل فيه: أنه من الغرر فهو من احلرام لباطله قطعا إال ما حوته 
عىل ما بالتي)))  }فيكون))){  الشباك فقدر عىل أخذه فإنه مما خيتلف يف جوازه 
املتبايعان إال أن القول  من قبلها من رأي يف حكم املجهول ما مل خيرج فيعرفه 
بالنقض ال ما زاد عليه من التحريم هو األكثر، فإن تتامماه من بعد أن وقفا عليه 

فعرفاه تم وإن نقضاه أو احدمها انتقض فبطل عىل األظهر.

قلت له: فإن كان البيع عىل ما يف الشبكة بعد أن صار هبا فأمته البائع ملشرتيه 
بعد إخراجه من املاء يف شبكة أو ال غري أنه من قبل أن يعرفه جاز له وال يشء 

عليه؟.

قال: نعم إال أن يرجع إىل ماله فيه من النقض باجلهالة فيلزمه أن يرده إليه، 
فإن أعجزه لفواته من يديه فالغرم له وال بد فإنه عليه، وإن رجع املشرتي إىل 

ماله من نقضه عىل ربه فليس له أن يمتنع من قبوله يف موضع جهله به.

قلت له: ما كان يف الصيد من الطري فهو كذلك؟.

)))  سقط من: د.

)))  سقط من: د.
)))  يف ب: يأيت.
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قال: هكذا معي يف ذلك.

قلت له: فإن أباعه من السمك أو غريه ما يصطاده اليوم أو غًدا؟.

إال  يده  عن  خلروجه  العلم  أهل  قول  من  فيه  أدري  ال  }ما))){  فهذا  قال: 
حرامه باحلرام.

قلت له: وما باعه من اللؤلؤة يف بحره أو يف صدفه }بعد إخراجه))){ من 
بحره؟.

له  بعد أخذه  له يف صدفة  أن يكون  اإلباحة والتحريم  به يف  ما  فأحق  قال: 
حكام ملعدوم إذ ال يدري ما يف داخله قبل فتحه فكيف بام مل خيرجه بعد مع ما 
يمكن يف حتصيله أن يكون أوىل أنه ألوضح من ذلك حجرا لشدة ظهور دليله.

قلت له: فإن ابتاعه من بعد أن صار ليده صدفا أو عىل أن فيه لؤلؤا من قبل 
أن يعلمه؟.

قال: فيجوز األول حلله ويمنع من اآلخر لبطله وال أعلم أن أحدا خيالف إىل 
غريه يف هذا وال ذالك ألن ما سواه ال يصح أبدا))).

قلت له: ويف بيع ما يف بطن الدابة أو يف رضعها من محل أو بعر أو لبن سائغ 
لرشابه؟.

قال: ففي الرواية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه هنى عن بيع ما يف بطون األنعام))) فدل 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ب: له.
بيع  عن  هنى  »أنه  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن  اهلل  رمحه  الربيع  اإلمام  روى    (((

املالمسة واملنابذة وعن بيع حبل احلبلة وعن املالقيح واملضامني«.
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عىل املنع من جوازه يف كلها محال وفرثا وبعًرا ولبنا ملا هبا من إطالق يف عموم 
يمنع يف ظاهره من دعوى اخلصوص ليشء منها.

من  يكون  ألن  فجاز  رضوعها)))  يف  ما  بيع  عن  هنى  إنه  أخرى:  رواية  ويف 

البيع،  فيلزمه  فيه  ما  يعلم  وال  ينرشه  وال  الثوب  الرجل طرف  يلمس  أن  املالمسة  الربيع:  قال   
ثوب  منهام  واحد  كل  ينظر  ومل  ثوبه  اآلخر  له  ويرمي  لآلخر  ثوبه  الرجل  يرمي  أن  واملنابذة: 
صاحبه، وحبل احلبلة: وهو حبل ما يف بطن الناقة، واملالقيح: ما يف ظهور الفحول، واملضامني: 

ما يف بطون األنات.
ويف الباب عن ابن عمر وابن عباس وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة ريض اهلل عنهم.  

ينهى عنه من  البيوع باب ما  الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح كتاب  أخرجه اإلمام   
احلبلة  وحبل  الغرر  بيع  باب  البيوع  كتاب  البخاري  واإلمام   ،)557 رقم   ،(((/(( البيوع 
بيع حبل احلبلة  البيوع باب حتريم  ))/)75، رقم ))1)(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب 
))/)5))، رقم ))5)(، وأبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف بيع الغرر ))/55)، رقم 
81))(، والرتمذي يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء يف بيع حبل احلبلة ))/))5، رقم ))))(، 
والنسائي يف املجتبى يف السنن كتاب البيوع باب بيع حبل احلبلة )7/)))، رقم ))))(، وابن 
ورضبة  ورضوعها  األنعام  بطون  يف  ما  رشاء  عن  النهي  باب  التجارات  كتاب  سننه  يف  ماجه 
الغائص ))/1)7، رقم 7)))(، واإلمام مالك يف املوطأ كتاب البيوع باب ما ال جيوز من بيع 
احليوان ))/)5)، رقم ))))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/1))، رقم 5)))(، والبيهقي 
املأكول واملرشوب والذهب والفضة  فيام خرج من  ربا  باب ال  البيوع  الكربى كتاب  السنن  يف 

)87/5)، رقم 15)1)).
)))  عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن رشاء ما يف بطون األنعام حتى 
املغانم حتى تقسم،  العبد وهو آبق، وعن رشاء  تضع، وعام يف رضوعها إال بكيل، وعن رشاء 

وعن رشاء الصدقات حتى تقبض، وعن رضبة الغائص«.
وروي موقوفا عن ابن عباس بلفظ: »ال تشرتوا اللبن يف رضوعها وال الصوف عىل ظهورها«.   

أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب التجارات باب النهي عن رشاء ما يف بطون األنعام ورضوعها   
الشافعي  أمحد يف مسنده ))/))، رقم 5))))(، واإلمام  ))/1)7، رقم ))))(، واإلمام 
يف مسنده ))/1))(، وابن أيب شيبة يف مصنفه ))/)))، رقم )151)(، وأبو يعىل يف مسنده 
البيوع ))/5)، رقم ))(، والبيهقي يف  ))/5))، رقم ))1)(، والدارقطني يف سننه كتاب 
واللبن يف  الغنم  الصوف عىل ظهر  بيع  النهي عن  ما جاء يف  باب  البيوع  كتاب  الكربى  السنن 

رضوع الغنم والسمن يف اللبن )1/5))، رقم )))1)).



((( زيادات الباب الأول

األوىل أخص ألهنا ال تأيت إال عىل ما صار بالرضوع من ألباهنا غري أنه ال رفع ملا 
عداه من يشء أفادته تلك بظاهر عمومها.

فإن محل إىل ما سيحدث مل جيز إال أن يكون من الغرر وإن محل عىل ما هو 
القائم حال البيع لزمه حكم املجهول بام فيه من رأى جاز عليه يف العمل والقول 

كام قد رصح به يف موضعه من األثر. 

نعم وال أمكن يف اللبن أن يستدل عىل نزوله بالرضع ويف احلمل عىل كونه 
يف البطن بام لكل منهام يف الغالب عىل الظن من األدلة عليه ال بالقطع فليس يف 
البعر ما يدل عىل وجوده هبا حالة البيع ملا يقر به ظنا وال فيام أكلته من أطعمتها 

أن يكون قد استحال إىل الفرث باجلزم.

وإن احتمل أن يكون يف احلال بعد يف كرشها باقيا لقرهبا من أكله مع ما به 
من لوازم جهله فالبناء عىل جترد من الظن عن العلم ال جواز له يف حق من رامه 
من البرش يف الواسع أو احلكم وما نزل إليها فاحليوانات من أنواع يف هذا املعنى 
شبها فله حكمها وإن مل يذكر بعينه إال ما أخرجه دليل عىل قول يف رأي أو إمجاع 

وإال فال بد وإن يكون عىل ما هبا وإن مل يلحقه اسمها.

قلت له: وما باعه من شعورها وأوبارها وأصوافها عىل ظهورها؟.

قال: فإن كان هذا البيع يف إيقاعه عىل ما يكون فيأيت يف هذه من أنواعه مل جيز 
املنع ألنه من املعدوم فال جيوز إال أن يكون من  أن يصح يف يوم إال ما به من 
الغرر بام له من التحريم وإن كان عىل ما هبا قد وفر فاالختالف يف جوازه ألنه 
ميت من حي يف قول من مل جيزه وال بأس ألنه يف حمل النظر وأحق ما به النقض 

إال أن يتامه أو احدمها.

واإلجازة أصح ما به من وجه عند أهل البرص وإن كان من قبل وفاره جاز 
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يف بيعه جمردا عن الرشط لرتكه حتى الزيادة فيه أو جزه من قبلها أو مع الرشط 
ليشء منهام عىل قول من ال يمنع من جوازه ثم يف األصل أن يعطى حكم ما ال 
يؤكل من الزروع والثامر إن جزه من حينه أو ترك فزاد أو نقص أو بقى عىل حاله 

بام فيه من وجه يف رأي ألهل العدل.
قلت له: وما كان من أنواع هذا اجلنس فال جيوز قبل دراكه أن يباع عىل رشط 

أن يرتك فال يزال حتى يزيد أو يدرك؟.

قال: نعم إال أنه ال يف إمجاع إال فيام يؤكل أو يرشب ال يف غريه من األنواع فال 
جيوز يف هذا أن يتخذ دينا خيطئ يف دينه من قد فعله حينا، وإن كان املنع أظهر ما 

به من وجه فإنه موضع رأي ال دين.

  



(7(

الباب الثاني))) 

في الأ�صياء التي يجوز بيعها
بع�صها ببع�ض نقًدا اأو ن�صيئة

والتي ل يجوز اإل نقًدا يًدا بيد وفي البيوع
الفا�صدة والمنتق�صة والمجهولة

وفي بيع الغرر وفي الإقالة 
والتولية في البيع

)))  يف ب: الباب السابع، ويف باقي النسخ: الباب الثامن.





(7( الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

الباب الثاني 
في الأ�صياء التي يجوز بيعها بع�صها ببع�ض نقًدا اأو ن�صيئة

والتي ل يجوز اإل نقًدا يًدا بيد وفي البيوع الفا�صدة والمنتق�صة 
والمجهولة وفي بيع الغرر وفي الإقالة  والتولية في البيع

 بيع القرنفل بال�صكر ن�صيئة

مسألة: 

عن شيخنا اخللييل:

 وما تقول فيمن اشرتى من تاجر َمّن))) سكر بَمّن وربع قرنفال نسيئة إىل مدة 
كذا إال أن املتأخر منهام هو األكثر وزًنا أيكون هذا البيع ساملًا من الربا أم ال؟ 

أفتنا يرمحك اهلل. 

الجواب:

قد قيل يف مثل هذا: باملنع، وقيل: باإلجازة، وقيل: بالتكريه، ولعل اجلواز 
هو أكثر))) القول. 

قلت له: وإذا خرج هذا البيع عندك من الربا وأكل آكل من هذا السكر بعد 
معرفته باألصل أجتزيه))) التوبة أم ال؟ عرفنيه شيخي ألكون عىل بصرية. 

قال: قد مىض أنه مما خيتلف يف مثله فإذا أكله آكل أو فعله }فاعل))){ عىل 

)))  راجع تعريف املن يف هامش اجلزء اخلامس.
)))  يف ب، ج، د: األكثر.
)))  يف أ، ب، ج: فتجزيه.

)))  سقط من: أ.
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ترك لألعدل يف موضع  للحجر وال  احلق من غري قصد  اجلائز وطلب  اعتقاد 
}وجوب))){ األخذ به فهو سامل وال بأس عليه إن شاء اهلل تعاىل. 

بيع الفاكهة بالطعام ن�صيئة

مسألة))): 

)))  سقط من: ب.
أم  تتأكد عندي أهي عن الشيخ جاعد  الباب مل  )))  هذه املسألة ومجيع املسائل الالحقة حتى هناية 
عن املحقق اخللييل رمحهام اهلل وقد راجعت أربع نسخ من خمطوطات التمهيد فلم أتوصل منها 
عىل مهم وإن كان األسلوب أسلوب الشيخ جاعد كتصديره اجلواب بكلمة )فنعم( يف كثري من 
املسائل وهي عىل نسق املسائل الواردة عنه يف آخر الباب الثالث فقد تكررت كلمة )فنعم( يف 
مواضع عدة كام أن أسلوب املحاورة )قال، قلت له( قد ورد يف عدة مسائل هنا وهذا األسلوب 
ظني  األمر  أن  إال  عنه  اجلوابات  هذه  أن  يرجح  مما  جواباته  يف  جاعد  الشيخ  يستعمله  ما  كثريا 

ولعلها ال تكون عنه.
والذي أوقعني يف هذه احلرية أن املسألة السابقة عىل هذه املسائل قد رصح بنسبتها إىل غري املحقق   
اخللييل رمحه اهلل بقول جامع التمهيد: ومن الزيادة املضافة وذلك يف مجيع نسخ خمطوطات التمهيد 
وهي مسألة طويلة جدا تقع يف ثالثني صفحة وكلها بأسلوب املحاورة قال وقلت له وهي منهجية 

متبعة عند الشيخ جاعد رمحه اهلل.
إال أن الشيخ السيفي مل يعقب بكلمة رجع أو بعبارة رجع إىل التمهيد يف ذيل تلكم املسألة وكان   
من عادة جامع التمهيد عند هناية كل نقل عن غري املحقق اخللييل يشري إىل ذلك بقوله: رجع إىل 
بعدها هو من  ما  أن  التمهيد ويف بعض األحيان يكتفي بكلمة رجع لوحدها داللة عىل  كتاب 
كالم املحقق اخللييل كام إنه يشري يف بداية النقل بقوله: ومن غريه أو ومن غري التمهيد أو ومن 
الزيادة املضافة أو ومن الزيادة املضافة إىل أيب نبهان أو ومن الزيادة املضافة إىل الشيخ البطايش 
ونحو ذلك من مثل هذه العبارات وذلك تنبيها للقارئ عىل أن هذه املسألة أو املسائل ليست عن 

املحقق اخللييل وإنام عن غريه من أهل العلم.
التمهيد عىل جوابات املحقق اخللييل وإنام أردفها ببعض  إذ أن الشيخ السيفي مل يقترص يف مجع   

جوابات العلامء املعارصين ال سيام جوابات السيد الرئيس وجوابات الشيخ سلطان بن حممد.
وعدم ذكر عبارة رجع إىل كتاب التمهيد الدالة عىل هناية الكالم املنقول عن غري املحقق اخللييل   
جعل احتامل أن يكون الباب الثامن بأكمله سوى املسألة األوىل منه فقط عن غري املحقق اخللييل 
وأغلب الظن أنه عن الشيخ جاعد وملا كان األمر ظنيا ال قطعيا فضلت أن أبقي عىل املسائل كام 
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الرمان والسفرجل  الفواكه مثل  ما كان من  يبيع من رجل  أن  أراد   وفيمن 
والتفاح واألمبا)))  واملشمش  واخلوخ  }واملوز))){  والتني  والعنب  والكمثرى 
والقثاء  والبطيخ  واخليار  واألترج  والفستق  واللوز  والنارجيل)))  واجلوز 

والباذنجان والقرع والسكر والفجل واجلزر بالطعام إىل أجل أجيوز له؟. 

}الجواب))){: 

إنه من اجلائز فال بأس به، وقيل: إال  فنعم))) قد قيل }فيه)7){:  }قال)5){: 
الرمان، وقيل: }جيوز)8){ ما خيف فساده مطلقا ال حلد، ويف قول آخر: إىل ثالثة 

أيام، وقيل: إذا خافه، وبعض كرهه، وقيل: ال جيوز يف يشء منها عىل حال.

وخمتلف يف جواز كل واحد من هذه باآلخر ال بام يكون من صنفه لرأي من 
أجازه الختالفها)))، وقول من كرهه، ورأي من مل جيزه ألهنا مأكولة كلها.

وأما بالنوع نفسه فال يصح إال ما جاز عىل رأي أن يستحيل إىل القرض غري 
واهلل أعلم. فينظر يف ذلك. أن املنع من جوازه }أرجح)1)){. 

التنبيه الحتامل أن تكون عن املحقق اخللييل ألن  الزيادات وأنبه عليها هبذا  أنقلها إىل  هي وأال 
األصل يف املسائل املوجودة يف التمهيد أهنا عن املحقق اخللييل ما مل يرصح بنسبتها إىل غريه.

)))  سقط من: ب.
)))  تقدم تعريف شجرة األمبا يف هامش اجلزء السادس.

)))  املقصود به ثمرة جوز اهلند.
)))  كلمة اجلواب زيادة من املحقق.

)5)  سقط من: ب، ج، د.
)))  يف أ: نعم.

)7)  سقط من: أ.
)8)  سقط من: ب.

)))  يف ب: الختالفهام.
)1))  سقط من: ب.
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بيع الم�صاع

مسألة: 

 يف بيع ما اشرتك الناس فيه قبل حيازته عىل ما جاز كاملاء واألرض واحلجارة 
والكأل وغريه من مباح يف األشجار والسمك والوحوش من قبل أن تصطاد أو 

ما ال جتري عليه األمالك وإن حيز كالنار فإنه ال جيوز يف يشء من هذه كلها.

وال نعلم أنه خيتلف يف املنع من جوازه ألهنا مباحة يف أصلها إال ما أحرز منها 
فجاز أن يكون بامللك ملن له اليد فيه دون من سواه إال عىل الرضا أو بام أجازه 
بالكره عليه وإال فهي عىل اإلباحة يف عموم فال حيل أن يمنع منها أحد يف يوم 
إال أن يكون ملانع يف خمصوص عىل رأي أو يف دين ما له من دافع))) ما دام عىل ما 

به. واهلل أعلم. فينظر يف ذلك.

الجمع بين الإباحة والحجر في �صفقة البيع

مسألة: 

 وفيمن له مجع يف صفقة البيع بني مباح وحمجور مثل عبد وحر وخل ومخر 
وشاة وخنزير بثمن واحد }فاالختالف))){ يف ثبوته عىل هذا يف مباحها لقول 

من أبطله. 

وقول من أجازه ملاله من قيمة يف نظر أهل املعرفة من العدول إال أن ما قبله 
أقرب إىل األصول.

)))  يف أ، د: دوافع.
)))  سقط من: أ ويف ج: فال خالف.
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وباجلملة فيجوز يف مجيع ما يضمه))) يف منع من حرام أو حالل أن يكون يف 
حكمه عىل هذا احلال لعدم الفرق. واهلل أعلم. فينظر يف ذلك. 

بيع الطعام بعد قب�صه

مسألة: 

 روي عن ابن عباس))) أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اشرتى طعاًما فال يبعه حتى 
يقبضه)))« فقال ابن عباس ريض اهلل عنه: وال أحسب كل يشء إال مثله. 

»من ابتاع طعاًما فال يبعه  ويف رواية ابن عمر))) عنه عليه السالم }أنه قال)5){: 

)))  يف أ: يضمنه.
)))  تقدمت ترمجته يف اجلزء األول.

)))  جاء يف هذه الرواية عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: »حتى يقبضه « وجاء عنه يف رواية الرتمذي 
وغريها: »حتى يستوفيه« ويف رواية ملسلم: »حتى يكتاله«.

ويف الباب عن ابن عمر وأيب هريرة وجابر وحكيم بن حزام وزيد بن ثابت وعمر بن اخلطاب   
ريض اهلل عنهم. 

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة ))/)75،   
القبض  قبل  املبيع  بيع  بطالن  باب  البيوع  كتاب  صحيحه  يف  مسلم  واإلمام   ،)(1(8 رقم 
))/)5))، رقم 5)5)(، وأبو داود يف سننه كتاب اإلجارة باب يف بيع الطعام قبل أن يستوىف 
))/)8)، رقم 7)))(، والرتمذي يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء يف كراهية بيع الطعام حتى 
يستوفيه ))/)58، رقم ))))(، والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيع الطعام 
قبل أن يستويف )85/7)، رقم 11))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/5))، رقم 7)8)(، وابن 
والبيهقي يف  املنهي عنه )))/)5)، رقم 81))(،  البيع  باب  البيوع  حبان يف صحيحه كتاب 
السنن الكربى كتاب البيوع باب النهي عن بيع ما مل يقبض وإن كان غري طعام )5/)))، رقم 

.((1(((
)))  تقدمت ترمجته يف اجلزء الثالث.

)5)  سقط من: ب.
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حتى يستوفيه)))« واملعنى واحد ال شك فيه وإنه ملن الصحيح إال أنه ما عدا الطعام 
من أنواع ما جاز عىل رأي أو يف دين أن يباع فاالختالف يف جواز بيعه قبل قبضه.

بيع المكيل بعد القب�ض

مسألة: 

 روى ابن عمر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اشرتى بكيل فال يبعه حتى يقبضه))) 
»فأمجع املسلمون يف هذا املوضع عىل أن من ابتاعه بكيل ثم باعه قبل أن يكتاله 
أن البيع باطل يف قوهلم }أمجع إذ))){ ال نعلم فيه }إال))){ من أفسده ألنه من 

قبل أن يقبضه من بيع ما ليس عنده وافرتقوا فيام سواه.

)))  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب الكيل عىل البائع واملعطي ))/8)7، رقم 
))1)(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب البيوع باب بطالن بيع املبيع قبل القبض ))/))))، 
رقم ))5)(، وأبو داود يف سننه كتاب اإلجارة باب يف بيع الطعام قبل أن يستويف ))/)8)، رقم 
))))(، والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوىف )85/7)، 
يقبض  أن  قبل  الطعام  بيع  النهي عن  باب  التجارات  كتاب  ماجه يف سننه  وابن  رقم ))5)(، 
 ،((1/(( يشبهها  وما  العينة  باب  البيوع  كتاب  املوطأ  يف  ومالك   ،)(((( رقم   ،7((/((
 ،5(/(( مسنده  يف  أمحد  واإلمام   ،)(55( رقم   ،(((/(( سننه  يف  والدارمي   ،)(((( رقم 
رقم 5))5(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب البيوع ))/5)، رقم 87))(، وابن حبان يف 

صحيحه كتاب البيوع باب البيع املنهي عنه )))/)5)، رقم )7))).
رقم   ،(8(/(( ُيْسَتْوىَف  َأْن  َقْبَل  َعاِم  الطَّ َبْيِع  ىِف  باب  اإلجارة  كتاب  سننه  يف  داود  أبو  أخرجه    (((
5)))(، والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب البيوع باب النهي عن بيع ما اشرتى من الطعام 
بكيل حتى يستويف )7/)8)، رقم )1))(، وأمحد يف مسنده ))/)))، رقم 11)5(، والنسائي 
يف السنن الكربى كتاب البيوع ))/7)، رقم 7)))(، والطرباين يف املعجم الكبري )))/75)، 
باالكتيال  كيال  ابتاعه  ما  قبض  باب  البيوع  كتاب  الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)((1(8 رقم 

)5/)))، رقم )))1)).
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.
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وقال ابن عباس رمحه اهلل: إن الذي هنى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو))) الطعام فال يباع 
حتى يقبض وال أحسب }كل يشء))){ إال مثله))) فعم))) كل مبيع }جاز)5){ 
أن يكون يوًما يف بيع، ويف قول ثان لغريه: إال األصول، ويف قول ثالث: ما دل 
عىل أنه قد رآه يف األمتعة دون األصول واحليوان)))، ويف قول رابع: فيام يكال 
بالوزن والكيل، ويف  إذا اشرتاه  له باألطعمة وإن مل يكن منها  ويوزن إحلاًقا)7) 
قد  أنه  عىل  دل  ما  سادس:  قول  ويف  ومأكول،  مرشوب  كل  يف  خامس:  قول 

حرضه فلم جياوز به جنس الطعام إىل غريه.

من  خروجه  عىل  يدل  ما  األثر  يف  الواردة  اآلراء  هذه  من  يشء  يف  وليس 
ابن عباس.  قاله  ما  أرجح  القياس  من طريق  }أين)8){  إال  النظر  الصواب يف 

واهلل أعلم. فينظر يف ذلك. 

بيع الدين وال�صلف بعد القب�ض

مسألة: 

 وفيمن له عىل رجل صاع))) من حب أو متر من أجرة أو سلف أو بيع إىل 

)))  يف أ، ب: فهو.
)))  سقط من: أ.

)))  كالم ابن عباس هذا وردا مفرسا للرواية السابقة عنه: »من اشرتى طعاما فال يبعه حتى يقبضه«. 
وقد تقدم خترجيها. 

)))  يف أ: نعم.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف ب: األصول من احليوان.
)7)  يف ب، ج: إحلاق.

)8)  سقط من: أ.
)))  راجع تعريف الصاع يف اجلزء الثالث.
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أنه خيتلف يف  يبيعه منه وال من غريه قبل قبضه وال أعلم  أجل فليس له أن 
منعه.

بيع الحيوان اإلى اأجل

مسألة: 
 وفيمن باع شيًئا من احليوان أو السلع إىل أجل جاز له يف اليشء نفسه بعد 
عليه  زاد  بام  أو  منه  بيشء  أو  باعه  به  الذي  بالثمن  رأي  عىل  يبتاعه  أن  األجل 
وبعض كرهه فقال: يأخذ بثمنه ما شاء إال هو بعينه، وقيل: إال النوع الذي كان 

له وهذا أشدها إال أن األول أصحها.

بيع ما يوزن اأو يكال اأو يعد اأو يذرع جزافا

مسألة: 
 يف بيع ما يوزن أو يكال أو يعد أو يذرع))) جزافا))) جيوز))) فال يمنع وإن مل 
جيزه بعض القوم فليس فيه ما يدل عىل املنع من جوازه حتى يف الصربة))) من 
غري ما فرق بني القلة }والكثرة)5){ وال نعلم أنه }خيتلف))){ يف أجله بني أهل 

)))  يف ب: يزرع.
)))  راجع تعريف مصطلح املجازفة يف هامش اجلزء السابع.

)))  يف ب: أجيوز.
)))  قال ابن منظور يف اللسان: )باب صرب(

الصربة: ما مجع من الطعام بال كيل وال وزن بعضه فوق بعض يقال: اشرتيت اليشء صربة أي بال 
وزن وال كيل.

)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.
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ثبوته إال أن خيرج ما استرت من ذلك اليشء  احلق يف يشء من هذا كله وال يف 
الرديء مما قد ظهر فيجوز يف قوهلم من بعده أن يكون املشرتي له باخليار))) يف 
أمجعه بني قبوله ورده أو يكون البائع قد عرفه كم هو دونه فلم خيربه كمه))) فإن 

له عىل قول من اختاره منهام من بعد أن يعلمه. 

أوحش  فإنه  فيكتمه  يسأله  أن  إال  تام  والبيع  أساء  قد  }آخر))){:  قول  ويف 
ولكنه يف ثبوته ال يتعرى من االختالف عىل حال ما مل يكذبه.

فإن أباعه))) مثال يف النقد أو النسيئة كدًسا من حب أو متر أو قطن قد وقفا 
عليه فنظرا أعاله عىل أن اجلري)5) أو املكوك))) يف املكيل)7) أو املن أو الرطل)8) 
يف املوزون بدينار }أو درهم))){ جاز فيه }عىل)1)){ قول أن يكون له ما سمي 

يف البيع ليصري)))) الكل عىل ما فرض له إال)))) ما زاد عليه.
وقيل: إنه يصح له فيثبت من ذلك ما وزنه أو اكتاله، وقيل: بقدر ما تزن)))) 

)))  يف أ: اخليار.
)))  الكلمة تعقبها مصحح النسخة أ فقال يف اهلامش: لعله بكميته.

)))  سقط من: أ.

)))  يف ب: باعه.
)5)  تقدم تعريف اجلري يف هامش اجلزء اخلامس.
)))  تقدم تعريف املكوك يف هامش اجلزء اخلامس.

)7)  يف ب: املكوك.
)8)  الرطل وحدة كيل قديمة تساوي 18) غراما وكل مخسة أرطال ونصف الرطل تساوي أربعة 

أمداد أو صاعا رشعيا واحدا.
)))  سقط من: د.

)1))  سقط من: أ.
))))  يف ب: ليصرب.

))))  يف د: ال.
))))  يف ج: اتزن.
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من الدينار)))، ويف قول آخر: إن اجلمع }ليس))){ فيه رجوع إال أن خيرج متغرًيا 
من السلعة فيجوز عىل حال أن يكون فيه خمرًيا))) إال ما وزن أو يكال فإنه خيتلف 

يف ثبوته له وعليه.

وأما البائع فليس له يف }هذا))){ املوضع لتغريه رجعة إن رضيه املبتاع له إال 
عىل قول من يرى له النقض جلهل املشرتي به أو يكون يف علم بالذي يف أسفله 
من رداءة ليسها يف أعاله فرتك إعالمه ال لعذر يف موضع لزومه ليغره فعسى أن 
جيوز عىل رأي إن صدقه أو صح له ألنه ينوب عن ظلم وإال فهو من دعواه أو 
يكون باألسفل }جاهال)5){ فيخرج أفضل فإن له فيه عىل حال أن يرجع دون 
ما عال))) فأبرصه فإنه ال بد وأن يلحقه معنى االختالف يف ثبوته عىل هذا فيجوز 
أن جيرى عليه)7) ما }مر)8){ فيه من وجه يف رأي جاز عليه. واهلل أعلم فينظر 

يف ذلك.

بيع الطعام كيال اأو وزنا اأو جزافا

مسألة: 

أن  وأراد  متًرا يف صبة)))  أو  كان  الطعام حبا  أنواع  له يشء من  وفيمن   

)))  يف ج: الدراهم.
)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله ليس فيه رجوع.

)))  يف أ: خمري.
)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: أ.
)))  يف ب: عدا.

)7)  يف أ: عىل.
)8)  سقط من: ب.

)))  قال ابن منظور: لسان العرب )باب صبب(:
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يبيعها))) كيال أو وزًنا أو جزاًفا جاز))) له يف إمجاع.

وإن باعها عىل أن كل جري أو مكوك أو مّن أو رطل منها مثال بدرهم أو 
بأقل))) أو أكثر))) فكذلك لعدم ما به من نزاع إال أن يبدو له يف هذا املوضع أو 
للمشرتي أن يرجع فيجوز إن كان عىل ما به من رأي يف جوازه لقول من ال يثبته 
مع الرجوع فيبطله إال ما وقع عليه التسمية يف البيع من)5) وزن أو كيل فإنه ال 

رجوع فيه.

وقول: من ال يرى ثبوته يف يشء من ذلك ألنه ال يعرفها كم تكون هي يف 
وزهنا أو))) كيلها، ورأي من يقول: إال ما كال له منها أو وزنه فإنه ثابت يف قوله 

أو ما قبضه من درامهه }فإن)7){ تزنه فإنه يكيل أو يزن له به.

وقول: من يراه املنتقض إن رجعا فيه أو أحدمها فيحكم فيه بالنقض، وقول: 
رأيه  يف  كان  سواء)8)  ظهر  قد  ملا  خمالًفا  داخله  من  خيرج  أن  إال  ثبوته  رأى  من 
أفضل أو أرش، وقول: من يرى اخليار للمشرتي إن خرج من أسفله أردأ وللبائع 

إن خرج أجود إال من عرفه قبل البيع أو رضيه من بعده فإنه ال خيار له.

الصبة ما صب من طعام وغريه جمتمعا وربام سمي الصب بغري هاء والصبة: السفرة ألن الطعام   
يصب فيها وقيل: هي شبه السفرة.

)))  يف ب: يبيعه.
)))  يف ب: فأجاز.

)))  يف ب: أقل.
)))  يف أ: بأكثر.

)5)  يف أ: البيع أو.
)))  يف أ: من.

)7)  سقط من: أ.
)8)  يف ب، ج: سواه.
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وقيل: إن لكل منهام ما لآلخر من نقضه يف موضع جوازه عليه ألحدمها وإن 
أباعه))) من مجلتها مكوًكا أو جرًيا أو عرشة أجرية))) أو ما يكون من وزن حمدود 

جاز أن يصح هلام فيكون ثابًتا عليهام. 

وقيل: ال يثبت ألهنام ال يعلامن ذلك بعينه فهام إذا به جاهالن املشرتي هلا منه 
بيشء معلوم يف وزنه أو كيله }منها))){ عىل أن ما زاد فله وما نقص فعليه مل جيز 

هلام ملا))) به من اخلطار أال وإنه رضب من القامر فدع ما ال جواز له.

بيع التمر في ظرفه

مسألة: 

 وفيمن له أجربة)5) متر مصفوفة بعضها فوق بعض فباعها عىل من رآها عىل 
ما هي به من بعد أن أعلمه بأنواعها ثم إن املشرتي أراد أن يرجع أله نقض يف 

بيعها؟. 

}الجواب))){:

فنعم. قد قيل هذا ألهنا متوارية ال ترى كلها فاجلهالة الزمة هلا)7) يف }حق)8){ 

)))  يف أ: باعه.
)))  يف ب: األجرية.

)))  سقط من: ب.
)))  يف د: من.

)5)  تقدم تعريف اجلراب يف اجلزء الرابع.
)))  كلمة اجلواب زيادة من املحقق

)7)  يف ب: هبا.
)8)  سقط من: أ.
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من ال يعرفها من كل وجه ال يرفعها ما قد رآه من رؤوسها ألن رؤية البعض ال 
تكفي))) عن الكل يف معرفتها بل لو وقوف))) عىل أفرادها كال))) منها عىل حدة 

ملا أخرجه عن تلك احلالة ألن مترها مسترت يف ظروفها. 

وقيل: إن كان قد عرفه بالنوع))) وخربه بصفة متره وأوقفه عىل ظرفه)5) فعرفه 
طوال وعرًضا فال نقض له يف البيع إال أن خيرج خمالًفا ملا قد حده، وإن خرقه فرآه 
من موضع أو أكثر فرضيه ثم بان له تغريه حال ما ال يمكن حدوثه عام نظره حني 

خرقه له من حيث مل يره فالبيع رد إال أن يتمه من بعد أن أبرصه.

وعىل قياد هذا الرأي فال بد من معرفة ما له من األبعاد الثالثة، وإن }ترد))){ 
التمر  الثخانة والرقة يف كثرة ما به من  ترك العمق فأمهل)7) ذكره لفرق ما بني 
وقلته، وإن كان ما باعه منها يف أخالط من أنواعه مل يصح حتى يعلمه هبا فيجوز 

عىل قول)8) أخربه بام يف كل واحد من أخالطه كم هو أو أهبمه.

وقيل: حتى يعرفه بام له من كم وإال فال يصح إن مل تكن))) له به معرفة إال أن 
يرضاه من بعد أن يعلمه.

)))  يف ب: تغني.
)))  يف د: بل الوقوف.

)))  يف أ، د: كل.
)))  يف د: من نوع.

)5)  الظرف الوعاء لكل يشء ومنه ظرف التمر الذي يوضع التمر بداخله.
)))  زيادة يف: د.
)7)  يف أ: فأهل.

)8)  يف أ: قوالن.
)))  يف ج: يكن.



تمهيد قواعد الإيمان (8(

البيع على خيار اأجلين مختلفين وثمنين مختلفين

مسألة: 

 وفيمن له سلعة يف يده فباعها يوما ملن أراد منه أن يبتاعها عىل أهنا بدرمهني 
إىل شهر وبأربعة دراهم إىل شهرين من يومهام ذلك الذي مها فيه أو ما بعده من 
املبتاع هلا يف احلني من  يوم سامه ملعرفة ما له من أجل معلوم عىل هذا فأخذها 
غري قطع بينهام يف املدة وال يف القيمة عىل أحد األمرين فالبيع ثابت يف رأي من 
أجازه وللبائع عىل املشرتي يف قول أيب عبيدة مسلم بن أيب كريمة))) رمحه اهلل 

أكثر الثمنني وأقرب األجلني. 

ويف قول حممد بن حمبوب))): أن عليه أقل الثمنني وأبعد األجلني، ويف قول 
لغريمها: أن البيع باطل }وعليهام التوبة))){ لنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيعتني يف بيعة 

واحدة))). 

)))  راجع ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.

)))  راجع ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.
)))  سقط من: ب.

)))  ثبت النهي عن بيعتني يف بيعة يف أحاديث كثرية منها حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: »هنى 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن بيعتني يف بيعة«. 

ويف الباب عن ابن عمر وعبد اهلل بن عمرو وابن مسعود وانس بن مالك ريض اهلل عنهم.  
قال أبو عيسى: حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح والعمل عىل هذا عند أهل العلم وقد فرس   
بعض أهل العلم قالوا: بيعتني يف بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد عرشة وبنسيئة بعرشين وال 

يفارقه عىل أحد البيعني فإذا فارقه عىل أحدمها فال بأس إذا كانت العقدة عىل أحد منهام. 
قال الشافعي: ومن معنى هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيعتني يف بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا عىل   
أن تبيعني غالمك بكذا فإذا وجب يل غالمك وجب لك داري وهذا يفارق عن بيع بغري ثمن 

معلوم وال يدري كل واحد منهام عىل ما وقعت عليه صفقته.
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اإلجارة باب فيمن باع بيعتني يف بيعة ))/)7)، رقم ))))(،   
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وعىل املشرتي يف السلعة ردها إن كانت يف يده باقية وإال فالغرم هلا إن كان 
قد استهلكها. 

ويف قول رابع منتقض: فإن تتامما عىل يشء من ذلك جاز وإال انتقض فرجع 
كل }واحد))){ منهام إىل رأس ماله، فإن مل يقدر املبتاع عىل ردها فالثمن الذي 
فرضاه)))، وقيل: بمثلها))) إن كان هلا مثل وإال فقيمتها، وقيل: بالقيمة وإن كان 

هلا مثل فليس له إال ثمنها.

وقيل: باملثل فيام يكال أو))) يوزن ال غريه إال أن تعدم)5) فرتد إىل ما هلا من 
قيمة يف نظر العدول من بعد الوقوف عليها، فإن عز))) لفقد العني فالقول يف 
قيمتها قول من هي عليه مع اليمني إال أن يردها عىل البائع }فيحلف)7){ عىل 

ما يدعيه يف مقدارها. 

والرتمذي يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة ))/))5، رقم ))))(، 
والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيعتني يف بيعة )5/7))، رقم ))))(، وأمحد 
املنهي عنه  البيع  باب  البيع  كتاب  وابن حبان يف صحيحه  يف مسنده ))/)7)، رقم 8)))(، 
يف  اجلارود  وابن   ،)(((( رقم   ،517/(1( مسنده  يف  يعىل  وأبو   ،)((7( رقم   ،((7/(((
املنتقى من السنن املسندة ))/)5)، رقم 11)(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب البيوع باب 

النهي عن بيعتني يف بيعة )5/)))، رقم 1))1)).
)))  سقط من: ب.

)))  يف ب: فرضاها.
)))  يف أ: بمثلهام.

)))  يف أ: و.
)5)  يف ب: يعدم.

)))  يف أ: عرف.
)7)  سقط من: ب، د.
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بيع الب�صاعة ن�صفها نقدا ون�صفها ن�صيئة

مسألة: 

 وفيمن باع من رجل جراًبا أو ثوًبا أو دابة أو ما يكون من بضاعة نصفه نقًدا 
و نصفه إىل أجل فالبيع باطل ال جواز له يف قول))) أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن 

حمبوب رمحه اهلل ملا به من رشطني. 

ويف قول أيب عيل موسى بن عيل))) رمحه اهلل: مكروه وال ما زاد عليه من فساد 
ألنه ال يدرى أي النصفني بالنقد وأهيام بالنسيئة، فإن أمتاه جاز أن يصح لوقوعه 

عىل مجلته بام قد عرفاه من قيمته وإال فهو املنتقض عىل قياده. 

ويف قول أيب املؤثر))) رمحه اهلل: ما دل عىل جوازه ومتامه ألنه لو كان الثنني 
فباع له أحدمها حصته بالنقد واآلخر بالنسيئة أو كان لواحد فباعه له عىل هذا 
الواحد  من  جاز  االثنني  من  جاز  وما  هلام  جلوازه  فثبت  صح  مرتني  }يف))){ 

فالصفقة الواحدة أو الصفقتني.

وإن كان يف بيعه له بعرشة دراهم نصفها نقًدا)5) ونصفها نظرة جاز عىل رأي 
يف هذه))) أن تكون)7) مثل األوىل، وقيل: إهنا من تلك إىل اإلجازة أدنى. 

إىل أجل مؤخرة فكذلك  منها  نقد ومخسة  العرشة  قال: مخسة من هذه  وإن 

)))  يف ب: جواب.
)))  تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثالث.

)))  تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء اخلامس.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف ب، ج: نقد.
)))  يف أ: هذا.

)7)  يف أ، ج: يكون.



(8( الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

}ألنه))){ إنام دخل عليه الرأي بالنقض والتامم يف هذا املكان من طريق اجلهالة 

ال غريها يف قوله من وجه يمنع من أن جيوز فيه املتاممة فيدل عىل أنه من احلرام 
إال أنه قد يوجد يف األثر بأنه ال جيوز وليس))) فيه ما يدل عىل بعده من الصواب 

يف النظر فجاز يف هذه ألن تكون))) عىل ما باألوىل من قول يف رأي. 

وإن كان يف بيعه له بعرشة من الدنانري أو الدراهم حارضة وأربعة مكاكيك 
إىل أجل من الرب أو الذرة جاز يف كل موضع أن يكون عىل ما به من }حكم))){ 
إال ما ال جيوز فيه أن يكون من النايس يف اإلمجاع أو عىل رأي من قاله يف موضع 
فينظر يف  أعلم.  املستأخرة. واهلل  املنقود والدراهم هي  الرأي فحتى يكون هو 

هذا كله أوله وآخره.

البيع على خيار اأجلين مختلفين وثمنين مختلفين

مسألة: 

 وفيمن باع من رجل ثوًبا أو غريه عىل أنه بدرمهني إىل شهر وبدرهم إن أتاه به 
إىل يوم أو يومني فالبيع منتقض إال أن يتامه عىل أحد الوجهني، وقيل: جائز وله 
أكثر الثمنني وأقرب األجلني  أقل الثمنني وأبعد األجلني، ويف قول }آخر)5){: 

إال أن األول أصح.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: وال جتوز.

)))  يف ب: إال أن تكون.
)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله من الرأي.

)5)  زيادة يف: ب.
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بيع الدابة ن�صفها نقدا ون�صفها ن�صيئة

مسألة: 

 وفيمن باع دابة نصفها نقدا))) ونصفها إىل أجل بدرمهني فالبيع فاسد، ويف 
قول آخر: مكروه، وقيل: جائز فاعرفه.

اكتيال �صاع من الحب على ما ي�صاوي الجري

مسألة: 

 وفيمن اكتال من رجل صاع حب عىل ما يساوي))) اجلري فأقول واهلل أعلم: 
إن هذا ال من احلرام))) يف أصله، فإن))) تتامما عىل يشء من الثمن جاز لعدم ما 
يمنع من جواز حله وإال فهو املجهول فال يصح له وعليه أن يرده بعينه إال أن 
يرده لفواته من يديه فالغرم له بمثله إال أن يرتاضيا عىل القيمة. واهلل أعلم. فينظر 

يف عدله.

البيع ن�صيئة اإلى اأجلين مختلفين وبثمنين مختلفين

مسألة: 

وبعرشين  أشهر  أربعة  إىل  كان  إن  دراهم  بعرشة  نسيئة  اليشء  يبيع  وفيمن   
درمًها إن كان إىل ثامنية فهذا مما جيوز أن خيتلف يف ثبوته إال أن القول بالنقض 

)))  يف ب، ج، د: نقد.
)))  يف أ: يستوي.

)))  يف أ: إن هذا األمر حلرام.
)))  يف أ تكررت فإن مرتني.
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أصح }ما))){ فيه، فإن تتامما عىل يشء جاز وإن كان بثمن واحد إىل أجل، فإن 
الربا. واهلل  له وإال فهو بكذا زيادة عليه مل جيز عىل حال ألنه من  حرض فسلم 

أعلم فينظر يف ذلك. 

البيع وال�صراء ممن ل يتقي الحرام

مسألة: 

 ويف مبايعة من ال يتقي احلرام وال الشبهة من مرشك يف إنكاره أو مستحل أو 
منتهك يف إقراره ويف الرشاء من عنده وله فإين ال أدري يف كل من هذه فاملنع من 
جوازه إال }ما))){ صح حرامه يف دين أو عىل }رأي))){ من ال جييزه يف موضع 
الرأي أو))) يكون من اجلبابرة الذين ال يؤمن من رشهم عىل املسلمني ال تباع 
له وال ألحد من املؤازرين له عىل البغي والفساد يشء من األسلحة وال ما به)5) 

يتقوى عىل ظلم العباد.

ويف قول ثان أليب املؤثر رمحه اهلل: ال يبيع هلم وال يشرتي مطلقا، ويف قول 
ثالث عن أيب حممد))): يف الرشاء)7) ملا يوجد يف أيدهيم من األشياء ما دل عىل أنه 
جيوز ما سوى األصول إال أن األول أصح الثالثة وما بعده فعسى أن خيرج عىل 

معنى التنزه وبعض أخرب عن نفسه أن هذا من حبه.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ: و.
)5)  يف أ: له.

)))  راجع ترمجته يف هامش اجلزء األول.
)7)  يف أ: لرشاء.
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بيع النخلة وال�صجرة على اأن تقطع

مسألة: 

 يف بيع النخلة أو الشجرة عىل أن تقطع فرتكها املشرتي))) حتى أثمرت يف 
مال))) البائع فألهيام تكون الثمرة فالقول بالرأي فيها من الفقهاء خمتلف }يف))){ 

أهنا للبائع أو للمشرتي أو للفقراء. 

�صراء ال�صرم وتركه في اأر�ض البائع حتى يزيد

مسألة: 

 وفيمن ابتاع من رجل رصًما))) فرتكه يف أرض البائع حتى زاد فإن كان عىل رشط 
لرتكه حتى يزيد يف أرضه فالبيع باطل ال)5) جواز له وإن كان عىل رشط إلخراجه 

قبل كون الزيادة به أو عىل غري رشط ليشء منهام فاالختالف))) يف جوازه هلام.

بيع الأر�ض المكراة

مسألة: 

قبضها  لتعذر  باطل  فالبيع  مدة معلومة  إىل  أكراها  قد  له  أرًضا  باع   وفيمن 

)))  يف أ، ب، ج زيادة بعد املشرتي: هلا.
)))  يف أ: يد.

)))  سقط من: أ.
)))  الرصمة هي صغري النخل.

)5)  يف د: وال.
)))  يف أ: فال ختالف.
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عىل املشرتي يف املدة إال أن يكون هو املكرتي هلا، وقيل: ثابت))) إن }كان))){ 
أو  جهله  إن  النقض  فله  وإال  عارف)))  املدة  من  له  ما  مع  بكراها)))  املشرتي 
مقداره، وإن أمته جاز وله من الكراء قدر ما بقي من وقته يوم الرشاء عىل أجره 

عىل رأي }من)5){ رأى ذلك. واهلل أعلم. 

بيع الأعمى و�صراوؤه و�صلفه ورهنه وعطاوؤه

مسألة: 

 ويف بيع األعمى ورشائه وسلفه ورهنه وعطائه ما الوجه فيه؟.

}الجواب))){: 

يف)7) قول أيب عيل رمحه اهلل ما دل يف عدله عىل املنع من هذا كله، ويف قول أيب 
عبد اهلل رمحه اهلل كذلك يف بيعه ورشائه وهبته إال ما جيوز بني الناس من اهلدايا 

ال غريه)8) من األصول فإنه ال جواز له يف ذلك.

ويف قول أيب املؤثر رمحه اهلل ما هو من نحو هذا إال ما أبرصه من قبل أن يعمى 
فلم يتحول عام كان عليه فإنه جيوز إال أهنام مل يرصحا يف سلفه بيشء))) يذكر فيه.

)))  يف أ: قيل وثابت.
)))  سقط من: د.

)))  يف ج: يكراها.
)))  يف أ: عارفا.

)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، ج.

)7)  يف أ، ج: ففي.
)8)  يف أ: ال غري.

)))  يف أ: يشء.
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ويف قول أيب احلواري))) رمحه اهلل مثل ما قاله أولئك فيام ينظر بالعني ال ما 
عداه من يشء ال يبرص هبا يف حني فإنه جيوز فال يمنع.

ويف قول أيب احلسن))) ملن سأله عن الرشاء منه ما دل عىل جوازه يف اليشء 
اخلفيف ال ما))) فوقه فإنه مل يذكره له إال أنه ملا خص يف جممل قوله باإلجازة ما 
قد عرفه به احتمل أن يكون معه ما ثقل يف حيز))) ما مل يره من اجلائز فامتنع من 
أن يرخص فيه وعسى يف املنع أن)5) يكون من طريق اجلهالة ألنه ال يرى ما يبيع 

أو))) يشرتي وال ما هيب فيعطى ال التحريم. 

وإن قيل به فيه فأحق ما به أن يكون من املنتقض إن رجع فأبى أن يتمه وإال جاز 
العلة  كانت هي  وإذا  بعده يف ذلك رجعة عىل حال  لوراثه)7) من  له وعليه وليس 
املانعة من جوازه حتريام له يف رأي من قاله أو من ثبوته يف رأي آخر إن رجع إىل ما له 
من نقضه فاتبع أثرا وموجبها)8) يف اليشء عدم اإلحاطة به بعلمه نظرا جاز فلزم فيام 
هو الزمها ال حمالة كاملاء يف بيعه ورشائه وهبته من النهر بل يف كرائه))) يوما أو ليلة 

)))  العالمة أبو احلواري حممد بن احلواري بن عثامن القري من علامء القرن الثالث تقدمت ترمجته يف 
هامش اجلزء الثاين.

الرابع  القرن  البسيوي من علامء  أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن حممد بن احلسن  العالمة    (((
اهلجري تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء اخلامس.

)))  يف ب: ال يف ما.
)))  يف أ: حني.

)5)  يف أ: أنه.
)))  يف أ: و.

)7)  يف ج: لوارثه.
)8)  يف د: وموجها.

)))  يف د: كراهية.
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أو ما زاد عليهام من آثاره أو نقص عنهام مهام))) وقع عليه أصال أو منفعة أن يكون 
األعمى والبصري يف هذا املوضع بالسواء لعدم ما هلام من فرق إىل غريه))) من أنواع 

جنس }ما))){ ال يدرك بالبرص لعدم ما له من عني قائمة ملا هلا يف ذاته من الصور.

إليه  باعه من له عىل من عليه من قبل أن يسلمه  املكاتبة والصداق إن  مثل 
والطالق عىل))) من شاء فجاز أن يصح له ما ابتاعه يف إطالق فإنه ال حيتاج يف 
جواز منه وله إىل أن يكون توكيله يف كثريه }كال)5){ وال يف قليله))) وال أعلم 

أن أحدا يقوله يف هذا بخالفه.

ويف قول }أيب)7){ إسحاق)8) ما دل يف السلم عىل أنه يف نوعه يف هذا اجلنس 

)))  يف أ: فهام.

)))  يف أ: غري.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: والطالق الطالق عىل.
)5)  سقط من: ب، د.

)))  يف د: غريه.
)7)  سقط من: أ.

االبايض  احلرضمي  اهلمداين  سليامن  بن  قيس  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشاعر  العالمة  اإلمام    (8(
الشاري من عظامء الرجال كانت لوالده السيادة يف حرضموت ونواحيها وكان مسموع الكلمة 

مطاع األمر والنهي عاملا ورعا زاهدا ذا هيبة يف قومه وبسالة يف مواطن احلروب.
فنشأ اإلمام أبو إسحاق عىل هذه اخلصال احلميدة والصفات الكريمة فكان عاملا جمتهدا وشاعرا   
بليغا فصيحا جميدا قام يطلب نرش العدل والدين يف حرضموت فاستنجد بأئمة عامن اخلليل بن 

شاذان وراشد بن سعيد وقد تم له ما أراده فكانت له دولة زاهرة وشوكة قوية.
وله يف الفقه كتاب خمترص اخلصال وهو كتاب جامع للقواعد حاو للفوائد مشحون بالفرائد وقد   
اهتم به اإلمام الساملي فنظمه ثم رشع يف رشحه ومل يتمه واسامه معارج اآلمال عىل مدارج الكامل 
نظم خمترص اخلصال وله ديوان السيف النقاد من أبلغ ما قالته العرب شعرا قيل يف وصفه: ما قرئ 
يف جملس إال وتشوقت النفوس إىل اجلهاد وتشجع اجلبان واحرتق قلب الغيور وصار القاعد به 

قائام واملهمل حازما. 
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يف بيعه إال أن ما قبله أكثر ما فيه من وجه يف رأي لتعلم أال وإنه ال بأس به من 
األصم وإن كان ال يسمع فإنه يرى ويتكلم فال يمنع من أن جيوز يف يشء من 

هذا أبدا. 

إيامئه إن كان يف ترصفه  وخمتلف يف جوازه من األعجم))) ملن قد عرفه من 
بحال من ال يغبن لبالهة))) يف بيعه وال يف رشائه. 

وعىل قول من جييزه فعسى أن يكون يف املساملة ألين لعدم ما به))) منه يف إجيابه 
وقبوله من كالم يوجبه لفظا من قوله ولعل بعضا قد يستحب يف األصول أن 

تكون مع أمره عن وكيل فإن مل يكن))) فيحرضه أحد من أوليائه.

وعىل قول من مل جيزه فال بد يف البيع وال يف الرشاء ملا جاز أن يباع أو يشرتى 
له من ماله حقريه وجليله من أن يكون عن رأي وكيله وإال فال يصح إال أين 
أقرهبام من اإلجازة عىل يديه يف الواسع من االطمئنانة ملن بلغ فهمه إىل معرفة ما 
يومئ به له ومل يشك يف معرفته هو ملا يومئ)5) به إليه فأحلق هبام ما يكون من هبته 
لعدم }ما))){ يدل يف غري احلكم عىل صحة املنع من جواز هديته إال أن)7) يكون 
يف غري تقدير فعسى أن ال جيوز فيمنع لوجود ما به من تدبري والقول يف األخرس 

عىل هذا احلال فيام يبيعه }أو)8){ هيبه أو يشرتيه من املال. 

)))  يف د: األعمى.
)))  يف أ: البالهة.

)))  يف ب: بد.
)))  يف أ زيادة بعد يكن: يف.

)5)  يف أ، ج: يوما.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ زيادة بعد أن: ما.
)8)  سقط من: أ.
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وإن خالفه يف السمع فجاز أن يزيده قرًبا فإنه ممنوع اللسان فال يكون ذلك 
منه باجلزم عن لفظ يوجبه))) يف احلكم كال فهام إذا يف املعنى يشبهان لرجوعهام 

}فيه))){ إىل اإليامء ال ما زاد عليه. 

عىل  كان  ما  ومجيع  عرفها  إن  بالكتابة)))  يصح  أن  جيوز  قد  }وإنه))){  أال 
لغة)5) ال يفهمها اآلخر منه يف البيع أو ما أشبهه فكذلك إن نزال فيه لعزة فهم))) 
العبارة إىل ما)7) يكون من اإلشارة ألنه باإلضافة إليه واألخرس يف املعنى بمثابة 

واحدة إن صح ما أراه. واهلل أعلم فينظر يف ذلك. 

بيع الأعمى و�صراوؤه وهبته وق�صاوؤه
مسألة: 

بيع األعمى ورشائه أو))) ما   قلت له: فهال)8) من وجه تعلمه باإلجازة يف 
يكون من هبته)1)) وقضائه ملا قد أبرصه من قبل أن يعمى أو ال؟ 

قال: بىل إن هذا قد قيل به فيام مل يتحول بعد عام قد رآه }فعرفه)))){ من قبل، 

)))  يف أ: يوجب.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.
)))  يف د: بكتابة.

)5)  يف أ: كان عن اللغة.
)))  يف أ: فيهم.

)7)  يف أ زيادة بعد ما: ال.
)8)  يف ج: فهل.
)))  يف أ ك وما.

)1))  يف ج: هديته.
))))  سقط من: أ.
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وعىل قول آخر: فنعم ألنه ال))) يدري ما يبيع أو))) يشرتي }يف حاله))){ وال 
ما هيب أو يقيض من ماله إال أن يكون مثل ما يتهاداه الناس من اهلدايا فيام بينهم 

ال يف غريه من األصول فإنه ال جيوز إال بوكيل. 

بيع الأعمى و�صراوؤه

مسألة: 

بوكيل وإال  إال  إنه ال جيوز فال يصح  فيه:  قيل  قد  بيع األعمى ورشائه   يف 
من  يشرتي  ما  وال  يبيع  ما  يرى  ال  ألنه  الفقهاء  بعض  رأي  يف  احلرام  من  فهو 

األشياء.

وقيل: بام))) دونه من النقض ملا به من اجلهالة إن رجع فلم يتمه يف حياته وإن 
مل يرجع حتى مات فليس لوارثه رجعة بعد كون وفاته. 

معرفته  تدرك  ال  ما  أن  غري  فيه  فرخص  اخلفيف  اليشء  يف  أجازه  وبعض 
أنه فيه  }األثر))){  بالبرص كالصداق يف بيعه أو الطالق أو املاء فقد)5) جاء يف 

والبصري }سواء)7){. 

)))  يف أ: ما.
)))  يف أ: و.

)))  سقط من: ب، د.
)))  يف أ: ما.

)5)  يف ب، ج، د: قد.
)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: د.
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بيع ال�صبي و�صراوؤه

مسألة: 

 يف البيع للصبي ويف الرشاء }من))){ عند الصبي قد قيل بجوازه فيام عدا 
اليسري  بإذن وليه، وقيل: جيوز يف اليشء  األصول، وقيل: ال جيوز يف يشء إال 
ملن يبيع من التجار يف األسواق أو))) احلوانيت أو ما يكون يف البلد من املواضع 
املعروفة بالبيع من طريق التعارف بالرسالة من أهله إىل مثل ما أراد أن يبيعه أو 

يشرتيه أو يكون من مصلحته. 

وبعض أجازه يف هذه املواضع))) للتاجر وغريه والقول يف اململوك عىل هذا 
احلال إذا اطمأن يف قلبه من يعامله إىل أنه مرسل إىل ذلك من ربه إال أن يصح 
معه أنه قد أخرجه للتجارة فيجوز أن يباع له ويشرتى منه يف مجيع ما جلنسها من 

األنواع إال أن خيص شيًئا دون غريه.

وعىل هذا يكون القول يف اإلجازة أو يصح أنه }قد))){ وكله إىل نفسه فيام 
حيتاج إليه من األشياء فيكون يف هذا وذاك كالذي يملك أمره من العقالء.

بيع ال�صبي المميز و�صراوؤه

مسألة: 

 يف مبايعة الصبي املميز ويف الرشاء من عنده قد قيل: بجوازه سوى األصول، 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: و.

)))  يف د: املوضع.
)))  سقط من: ب.
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دفع،  ماله و}ال))){  قبض يف  }ال))){  باملنع من جوازه يف يشء ألنه  وقيل:  
وقيل: إال يف اليشء اليسري من طريق التعارف يف بيعه ورشائه بأنه عن إرسال له 
من أوليائه وما حيتاج إليه لنفسه يف حاله أو يكون له مكسبة فإنه ال بأس به وال 

بتسليم الثمن إليه إذا كان حافظا))) ملاله.

ويف قول أيب احلواري رمحه اهلل إن ملن أبرز نفسه يف السوق أو يف بيته أن يبيع 
للصبي وإن مل يسأله عن أمر وليه.

وإن مل يكن كذلك فحتى يسأله عىل معنى قوله إال أنه وإن أخربه بأنه قد أرسله 
يطمئن يف نفسه فيجوز يف  }أن))){  قبوله إال  فأمره فكأنه يف نفيس من  إىل ذلك 
الواسع من طريق االطمئنانة، ويف األثر)5): ال بأس بالرشاء من الصبي ملا ينادى 

عليه من السلع يف السوق وال يف تسليم الثمن إليه إن))) كان من أهل ذلك.

بيع المملوك و�صراوؤه

مسألة: 

 ويف مبايعة اململوك)7) قد قيل: إهنا ال جتوز إال أن تكون عن }أمر)8){ سيده 
وإال فال جواز هلا ألنه ال ملك له ويف اإلمجاع ما دل عىل أنه ليس ألحد أن يبيع 

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ تكررت حافظا مرتني.
)))  سقط من: أ.

)5)  راجع تعريف مصطلح األثر يف هامش اجلزء األول.
)))  يف د: وإن.

)7)  يف أ: ململوك.
)8)  سقط من: أ.
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مال غريه إال بإذنه.

وقيل: بجوازها من طريق التعاريف))) بني الناس بالرسالة له من مواله ملا 
قد باعه أو اشرتاه وعسى يف األول أن يكون يف احلكم وهذا يف الواسع من جهة 
االطمئنانة ما مل يصح أنه ال عن أمره له به فيبطل عىل حال إال أن يتمه هلام من بعد 
فيجوز أن خيتلف يف ثبوته وإن كان قد أخرجه للتجارة أو ما يكون من املعاملة 

كاإلجارة فال أدري فيه وال يف دفع الثمن إليه إال جوازه ملن صح معه ذلك. 

بيع المعتوه و�صراوؤه

مسألة: 

قد قيل فيهام باملنع من جوازمها واملجنون   ويف بيع املعتوه ورشائه }قال))){: 
يف هذا بمثابته إال أن يكون حني إفاقته. 

واألبله عىل هذا احلال إن كان ال يفرق بني الزيادة والنقصان وال يدري فرق 
له))){  }ألن  ما لليشء يف حينه من األثامن  الربح واخلرسان وال مقدار  ما بني 

فيهام عىل هذه الصفة حكم))) من ال عقل له.

وعىل قول آخر: فيجوز يف كل من هؤالء ملن يبيع له ما حيتاج إليه يف وقته إذا 
أمنه عىل حفظه حتى يضعه)5) فيام ال بد وأن ينفعه وال لوم عليه، واألعجم خمتلف 

يف جواز بيعه ورشائه إذا دل عىل رضاه بام به يعرف من إيامئه. واهلل أعلم. 

)))  يف ج: التعارف.
)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ب زيادة بعد حكم: عىل.
)5)  يف ب: يضيعه.
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البيع لالأعجم

مسألة: 

 وفيمن باع ماال له وألخ له أعجم بنصيبه ماال ويف النظر أنه صالح لألعجم 
هل جيوز ذلك له وملن اشرتى منه املال أو بايعه له إذا كان هذا األعجم يعرف 

باإليامء وملا أشري عليه أشار بالرضا بام فعله أخوه. 

}الجواب))){:

قال: فإن كان هذا األعجم بالغ احللم وسامل العقل))) يعرف ما يومأ به إليه 
ويفهم منه ما يومئ هو به جاز ذلك يف قول املسلمني إذا عرف منه الرضا فاستدل 

عليه باإليامء. واهلل أعلم.

بيع المري�ض و�صراوؤه

مسألة: 

 ويف بيع املريض ملاله ويف رشائه ملا أراده من يشء يف صحة عقله قد قيل: إنه 
ال جيوز فيمنع من فعله يف العروض واحليوان واألصول إال لقضاء))) ما عليه 
من حق يف دين أو ضامن أو تبعة أو كفارة أو ما حيتاج إليه يف حاله من مؤونة 
ملا قد  يعالج نفسه من دواء  به  أو ما  يلزمه أن يمونه من عياله  أو ملن  }له))){ 

)))  زيادة من املحقق.
)))  يف أ: بالغ احلكم سامل العقل.

)))  يف أ: القضاء.
)))  سقط من: د.
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عرض له يف باطنه أو يف ظاهره))) من داء.

أو ما يؤديه من عوض يف وجوبه ملن يقوم به أو بيشء من مصاحله يف ثواه ملا 
به من مرض فإنه جيوز فال يدفع إال ما زاد يف رشائه عىل مقدار ما له من قيمة 
أو))) كرائه عىل أجرة املثل فريد إىل))) ما يراه أهل الثقة واملعرفة يف ثمنه من العدل 
أو نقص يف بيعه عام له من القيمة يف احلني فنزل إىل ما يتغابن))) الناس يف مثله 

فيكون للمشرتي قدر ما أعطاه من الثمن يف رأي من قاله من املسلمني. 

أو  فيتمه  مرضه  من  خيرج  حتى  حال  عىل  يثبت  فال)5)  يصح  ال  إنه  وقيل: 
يموت عىل ما به فيكون لوارثه بعد كون وفاته من اخليار مثل ما كان يف حياته، 
وبعض أجازه يف العروض عىل الوارث من بعده مهام كان يعدل من الثمن ومل 

جيعل له يف هذا املوضع خياًرا يف رده.

وإن كان يف ثمن بخس ال يرىض به العقالء لكثرة ما به من وكس))) جاز أن 
يرجع به عىل رأي }يف)7){ ثمنه }إىل)8){ ما له من قيمة يف يومه الذي هو فيه 
من زمنه، وعىل قول آخر: فيجوز يف هذا كله من بيعه أن يرد عىل حال، وقيل: 

إن لوارثه الرجعة يف ذلك دونه إن شاء. 

)))  يف أ: ظاهر.
)))  يف أ زيادة بعد أو: يف.

)))  يف د: عىل.
)))  يف ب، ج: يتغابنه.

)5)  يف ج: وال.
)))  يف أ: وكسب.
)7)  سقط من: د.

)8)  سقط من: ب.
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واهلل أعلم بدليله ما هو وأنا ال أراه ألنه يف غاية البعد إال أنه }يف))){ حمل 
}الرأي))){ فينبغي ملن قدر عليه أن ينظر فيه ولعيل أن أراجع النظر يف ذلك.

بيع المال اإذا ا�صتمل على وقف

مسألة: 

 وفيمن له مال فيه يشء من األداء يف كل سنة وقفا مؤبًدا ملسجد أو مدرسة 
أو))) ملن يعلم فيها أو))) للفقراء أجيوز له أن يبيعه عىل من شاء ثقة كان أو ال؟ 
فقد قيل: بجوازه إال عىل غاصب أو ظامل ال يبايل بأكله، وعىل قول آخر: فعسى 

يف غري الثقة أن ال جيوز إال أن يكون عىل رأي يف ذي األمانة عىل مثله. 

بيع مال الفلج اإلى مدة معلومة

مسألة))): 

 ويف بيع املاء منفعة من الفلج))) اجلاري إىل مدة معلومة من يوم أو مجعة أو 
شهر أو عام أو ما دونه أو زاد عليه جائز فال بأس به.

ويف قول ثاين: جيوز للمشرتي دون البائع، ويف قول ثالث: يكره إال أن األول 
أصح ما فيه. 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)))  يف أ: و.

)))  يف أ: و.
)5)  هذه املسألة سقطت من النسخة: ب.

)))  راجع تعريف الفلج يف هامش اجلزء الثالث.
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من باع ماًء وا�صترط �صربا لنخلة معلومة

مسألة: 

 فيمن اشرتى من رجل ماال مع أثر))) ماء أو ثالثة أو أقل أو أكثر كل أثر من 
بادة))) أخرى من فلج واحد واشرتط))) البائع عىل املشرتي يف))) هذا املاء رشبا 
لنخلة معلومة له أو لغريه فالبيع منتقض ألن ما حتتاج إليه تلك النخلة لرشهبا 
جمهول املقدار وربام أهنا تأيت عىل املاء كله غري أنه ال من احلرام يف أصله فيجوز 
أن يتم عىل الرتايض بينهام }فتكون)5){ يف الرشب عىل ما ملثلها باملوضع من سنة 

جارية يف عدهلا.

فإن ختتلف))) يف ذلك فعىل الوسط حيمل وإن تكن فريد)7) إىل ما فيه)8) األثر 
من وجه جاء فيه. 

وإن مل يرشط))) يف هذا املاء }نفسه)1)){ جاز من أي وجه يف غري رضر أتى 
به ألداء ما عليه فإن)))) بدا للمشرتي وصاحبها إن)))) مل حيداه بيشء معلوم جاز 

)))  راجع تعريف مصطلح األثر يف هامش اجلزء الرابع.
)))  راجع تعريف مصطلح البادة يف هامش اجلزء السابع.

)))  يف د: واشرتى.
)))  يف د: من.

)5)  سقط من: ب.
)))  تكررت كلمة ختتلف مرتني يف: أ.

)7)  يف ج: فرتد.
)8)  يف أ: يف.

)))  يف أ: يشرتط.
)1))  سقط من: أ، د.

))))  يف أ: وإن.
))))  يف أ: فإن.
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هلام ما اتفقا }عليه))){ يف موضع جوازه منهام، فإن اختلفا فإىل نظر العدول من 
أهل املعرفة به يكون.

بيع الغائب

مسألة: 

 يف بيع ما يرى من األشياء فيدرك بالبرص إال أنه قد توارى فغاب يف احلني 
عن رؤيته بالنظر والعني))).

هل جيوز حال غيبته أم ال جلوازه أو لصحة ثبوته وحضوره))) يف عموم أو 
عىل اخلصوص يف يشء؟. 

}الجواب))){:

قد عرفه  مما  }عليه))){  يقدر  فنعم جيوز عىل قول يف كل مملوك من)5) هذا 
املتبايعان. 

ويف قول ثان)7): ما دل عىل جوازه يف هذا كله إال ما يكون من احليوان.

ويف قول ثالث: جيوز يف األصول دون العروض ألهنا أدنى إىل كون التغيري 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: من العني.

)))  يف أ، ج: من حضوره.
)))  كلمة اجلواب زيادة من املحقق.

)5)  يف أ: يف.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ، ج: ثاين.
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}من تلك))){ فالنقض فيها))) أوىل.

ويف قول رابع: جيوز يف كل معلوم هلام ال يتغري عام كان عليه من قبله قرص 
زمانه يف الغيبة أو طال فهو كذلك وما عداه مما يتغري عن أصله لزيادة أو نقص أو 
ما كان من داع إىل نقله عام قد عرفناه به من يشء كان عليه فإنه ال يصح فال يثبت 

يف هذا إال يف املقدار الذي ال يتغري فيه فإنه }جيوز))){ فال))) يمنع من فعله.

ويف قول خامس: جيوز هلام وإن جهاله فإن وقفا عليه من بعد فأمتاه جاز وإال 
انتقض)5). 

وعىل قول سادس: فيجوز فيه أن ال جيوز يف يشء من هذا كله والذي أقر به 
يف املنع من جوازه أن يكون يف احلكم ال يف الواسع }إال احليوان))){ فإنه من 

جهة التحريم له يف غري دينونة ملا به من رأي الزم له باجلزم.

وباجلملة: فعسى يف هذه األشياء }كلها)7){ أن جيوز يف كون تغريها أن ال 
يكون)8) من املمتنع عىل حال ال من املمكن وال))) من املستحيل يف يشء منها ملا 

قد يعرض هلا من يشء يغريها. 

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ ن ب، ج: هبا.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: ال.

)5)  يف أ: إال فانتقض.
)))  سقط من: ب.

)7)  سقط من: د.

)8)  يف ج: تكون.
)))  يف أ: املمكن ال.
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وعىل جوازه فيام يمكن أن يكون به فإن وجد عىل حاله فاالختالف }يف))){ 
له  ملن  النقض عليه  التغري))) جاز  به يشء من  مر هبا، وإن ظفر  ما  جوازه عىل 

الرجوع فيه.

وعىل تردد من الرأي يف جوازه عىل من حرضه يف حينه فعرفه بالذي هو عليه 
جلهل اآلخر به إال أنه يف أكثر القول ال رد هلذا فيه مطلقا يف اجلميع))) إن صح 
ما أراه والبيع يف الليل ملا هو من نحوها عىل هذا خيرج يف كل ما هلا من نوع ألنه 

}واهلل أعلم)5){. لباس. واهلل أعلم. فينظر }يف ذلك))){. 

بيع الغائب من الحيوان

مسألة: 

 ويف بيع ما يكون غائًبا من احليوان من أي نوع هلذا اجلنس }كان))){ من دابة 
أو إنسان ما الوجه يف ذلك ففي اخلرب)7) عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنه هنى عن بيع ما هو 

غائب من احليوان)8) »فعم أنواع ما جاز منها يف األصل أن يباع.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: التغيري.

)))  يف أ: مجيع.
)))  سقط من: د.

)5)  سقط من: ب، ج.
)))  سقط من: أ.

)7)  راجع تعريف مصطلح اخلرب يف هامش اجلزء الثالث.
ابن مسعود ريض اهلل عنه وهي  بيع احليوان سلام من عدة روايات منها رواية  النهي عن  ثبت    (8(
موقوفة عليه: »أنه كان ال يرى بأسا بالسلم يف كل يشء إىل أجل مسمى ما خال احليوان »وقد 

تكلم يف روايته هذه من جهة انقطاعها.
وقد روي مثل هذا عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع احليوان نسيئة«.  
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وإن عرفه  املنع من جوازه،  دل عل  ما  اهلل  عبد  أيب  قول  من  األثر  نعم ويف 
املتبايعان من قبل فال يصح هلام))) إال أن يتتامماه من بعد أن حيرضا))) وحيدداه عىل 
معنى ما حرض يف هذا }من))){ البيان فأظهره من قوله يف هذا املكان، وبعض 
فإن تغري  الذي كان عليه،  فبقي عىل حاله  باإلجازة إن عرفاه من قبل  فيه  قال 

لزيادة أو نقصان أو ما يكون من تغريه فالنقض فيه ملن له منهام إن شاء))).

واجلمل  اآلبق  العبد  يف  فأجازه  التشديد  يف  عليه  زاد  ما  إىل  جاوزه  وبعض 
لربه من جوازه يف  مانع  نفوره فأي  أنواعه حال  فثبت حال  الشارد، فإن صح 
غريه والعلة واحدة إال أين لكثرة ما به من البعد ال أدري ما يقربه من الصواب 

يف الرأي بعد.

بن  سمرة  رواية  ويف   » احليوان  يف  السلف  عن  هنى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »أن  عنه:  أخرى  رواية  ويف   
جندب ريض اهلل عنه: »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع احليوان باحليوان نسيئة«.

ويف الباب عن ابن عمر وجابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهم.   
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب البيوع باب يف احليوان باحليوان نسيئة ))/51)، رقم )5))(،   
البيوع باب ما جاء يف كراهية بيع احليوان باحليوان نسيئة ))/8)5،  والرتمذي يف سننه كتاب 
رقم 7)))(، وابن ماجه يف سننه كتاب التجارات باب احليوان باحليوان نسيئة ))/))7، رقم 
البيوع  السنن الكربى كتاب  71))(، وأمحد يف مسنده )5/))، رقم 8))1)(، والنسائي يف 
رقم   ،(1(/((( الربا  باب  البيوع  كتاب  صحيحه  يف  حبان  وابن   ،)(((( رقم   ،((/((
8)51(، وعبد الرزاق يف مصنفه )1/8)، رقم )))))(، واحلاكم يف املستدرك كتاب البيوع 

))/5)، رقم ))))(، والدارقطني يف سننه كتاب البيوع ))/)7، رقم 8))).
)))  يف أ: هبام.

)))  يف أ: حيرض.
)))  سقط من: أ، د.

)))  يف أ: شاءه.
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بيع المحلى بالذهب نقدا اأو اأجال

مسألة: 

أو اجلامن مفصال  اللؤلؤ  أو  املرجان األمحر  باع من رجل عقدا من   وفيمن 
بالذهب أو الفضة أو سيفا أو غريه حمىل بيشء منهام بكذا وكذا دينارا أو درمها 
قيمة  املبتاع يف احلني قدر  إىل أجل إال أن حيرضه  ما كان  النقد دون  له يف  جاز 
من  فأثبته  أجازه  من  لقول  رأًيا  جوازه  يف  فيختلف  اجلوهرين  ذلكام  من  به  ما 

املسلمني.

منهام عىل اخلصوص  به  ملا  أنقده  ما  يسمي  أن  إال  فأبطله  مل جيزه  من  وقول 
وإال فال جيوز ولو تأخر من قيمته قرياط))) أو ما دونه أال وكأنه أظهر القولني 

فاعرفه.

بيع التفق المو�صى بالذهب والف�صة اإلى اأجل

مسألة: 

 وعن بيع التفق))) إىل أجل إذا كان فيه يشء من احلجازات ذهبا أو فضة. 

قال: قد قيل يف مثله: إنه ال جيوز بيشء من الفضة وال من الذهب حتى ينقده 
بقدر }ما))){ فيه منهام، وقيل: ال جيوز حتى يسمي به ملا فيه حني البيع ويبقي 

ما تأخر ثمنا ملا بقي منه.

)))  القرياط وحدة وزن تساوي 5))).1 غراما أو 75)).1 غراما.
)))  التفق يف عرف العامنيني هو البندقية.

)))  سقط من: أ.
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قلت له: فإن باعه باحلارض فتأخر الثمن ساعة أو ساعتني أو يوما أو يومني 
أو أكثر وكان برضامها.

قال: ليس هلام يف تأخريه رضا والبيع }عىل))){ هذا فاسد، وقيل: بجوازه ما 
مل يفرتقا عىل غري وفاء.

قلت له: والقول يف السيف املحىل هبام والرمح والسكني وأمثاهلا كالقول يف 
التفق سواء يف هذا؟. 

قال: هكذا خيرج عندي من قول املسلمني يف ذلك.

قلت له: فإن أوفاه قدر ما فيها منهام. 

قال: قد مىض من القول ما يدل عىل ذلك.

اقترا�ض الدراهم وال�صراء بعو�صها

مسألة: 

 وفيمن قبض أحدا من الناس بعض الدراهم))) وأمره أن يشرتي }له بذلك 
أن  أجيوز  بعوضها  أيرس  ثم  إليها  دعته  حلاجة  قابضها  واقرتضها  معيًنا  شيًئا 
قبض منه الدراهم سابقا  ممن  فيه  أمر  بال  برشائه  أمر  ما  يشرتي))){ بالعوض 
بعد أن ضمنها))) بالقرض الواقع منه فيها أم ليس له الرشاء بالعوض حتى جيدد 

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: بعضا من الدراهم.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: أضمنها.
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منه  قبضها  التي  الدراهم  الستهالك  }ذلك))){  له  ممن  ثانًيا  أمًرا  }فيه))){ 
وأمره بالرشاء هبا؟.

}الجواب))){:
فعىل معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته، ففي االطمئنانة بالرضا جائز إذا أمته 

ممن له الدراهم وإال ففي احلكم ال جيوز حيث صارت الدراهم ضامنا هلا. واهلل أعلم. 

البيع بالدنانير على �صرط الوفاء بالقرو�ض بع�صر الثمن

مسألة: 

 ويف بيع األشياء مثال بعرشين ديناًرا أو درمًها أو الرية))) أو حممدية)5) عىل رشط 
يف الوفاء بالقروش أن يكون بُعرش من ثمنه ذلك الذي وقع به منهام أجيوز أم ال؟.

 }الجواب))){:

فهذا مما قد هني عنه حترياًم ألنه من بيعتني يف بيعة وما ال جواز له  }قال)7){: 
فدع عنك رشاءه)8) وبيعه. 

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: د.

)))  كلمة اجلواب زيادة من املحقق وقد أتى اجلواب متصال بالسؤال ومتداخال فيه يف مجيع النسخ 
املعتمدة للتحقيق.

بالوزن  يساوي  واملثقال  الفضة  مثقال وربع من  العامنيون وزهنا  به  يتعامل  الالرية رصف كان    (((
احلديث 5).) غرام.

)5)  تقدم تعريف املحمدية يف هامش اجلزء السابع.
)))  زيادة من املحقق.

)7)  سقط من: ب.
)8)  يف د: رشاء.
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�صراء ال�صلعة بدراهم ن�صيئة ثم ق�صاوؤها دنانيرا

مسألة: 
 وفيمن اشرتى من رجل شيًئا }من السلع))){ بدراهم نقًدا أو))) يف تأخري 
إىل مدة جاز يف بعض القول أن يقضيها عنه دنانري يرصفها ألهنا مضمونة فهو 

إذا يقضيها عام عليه. 

وقيل: ال جيوز لغيبة الدراهم التي }هي))){ عليه تشبيها له بالرصف يف قول 
من رآه فيه.

أجل  إىل  بالصفة  املدركة  العروض  من  بيشء  جاز  ما  عىل  البيع  يكون  وقد 
فيكون له حكم السلف فليس له أن يأخذ به غريه وإن كان بالنقد فاالختالف))) 

يف جواز ذلك.

من ابتاع دارا فهي له وما تعلق بها

مسألة: 
ابتاع من رجل داًرا فهي له وما تعلق هبا مما ال يستطاع إخراجه من   فيمن 
املركبة عىل  الضياع كاألوتاد يف جدرها واألبواب)))  يكون من  ما)5)  إال  الدار 

)))  سقط من: ب.
)))  يف ج: و.

)))  سقط من: ج، د.
)))  يف أ: فال ختالف.

)5)  يف ب، ج: بام.
)))  يف د: من األبواب.



تمهيد قواعد الإيمان (((

مداخلها مع ما يكون هبا من الزرافني واألقفال الثابتة يف أبواهبا إىل غري هذا من 
اجلذوع الداخلة يف بنائها وما أشبه هذا من يشء الزم وأنه داخل يف بيعها.

وما عداه من يشء جيئ ويذهب مثل املفاتيح وغريها))) من األغالق واألمتعة 
وإن  فكذلك  منها  ليس  وما  فيها  يدخله  لرشط  إال  عنها  خارًجا  إال  أدريه  فال 
كان هبا كالنخلة أو الشجرة التي من ذوات الساق فإهنا للبائع إال أن يشرتطها 
الدار، وقيل: ترتك عىل حاهلا، وقيل:  تام عليه أن خيرجها من  والبيع  املشرتي 
إن البيع منتقض والرأي خمتلف يف اآلبار لقول من رآها للبائع إال أن يشرتطها 

املشرتي ألهنا عامرة عىل حدها. 

وقول من رآها للمشرتي إال أن يشرتطها البائع ألهنا من الدار وهلا من ذاهتا 
ال يقدر عىل إخراجها بحيلة منها فهي له تبع وعسى يف هذا أن يكون هو األصح 
وما هبا يكون حال البيع من تراهبا فهو للمشرتي إال ما مجع فإنه للبائع إال لرشط 
خيرجه يف هذا املوضع أو ذاك وما عداه من السامد فهو له أيًضا إال أن يشرتط))) 

املشرتي يف قول من نعلمه))) من أهل الرشاد. 

من ا�صترى مال وفيه منزل اأو بئر

مسألة: 

 فيمن اشرتى من رجل ماال بجميع ما يستحقه))) ويشتمل عليه من شجر 

)))  يف أ: وغري.
)))  يف أ: يشرتطه.

)))  يف ج، د: يعلمه.
)))  يف أ: يستحق.



((5 الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

ورصم وغريها ويف املال منزل وبئر أيدخالن يف))) البيع عىل هذا }فيكون))){ 
ملن اشرتاه؟.

}الجواب))){:

فقد قيل: نعم، وقيل: ال إال لرشط يدخلهام وإال فهام للبائع.

من باع مال غيره بح�صرته فلم ينكر عليه

مسألة: 

فالبيع ثابت يف   وفيمن توقع عىل مال غريه فباعه بحرضته فلم يغريه عليه 
بعض ما قيل.

وعىل العكس من هذا يف قول آخر }ال))){ حتى يدعي عليه ما به أن لو صح 
يزول إليه، وبعض أجازه فأثبته ملن اشرتاه بوفاة أحد املبتاعني)5)، وقيل يف ذلك: 

إنه ال يكون ثابًتا إال بموت املالك.

ويف قول آخر: إنه ال يثبت عىل حال حتى يكون يف يده فيدعي أنه قد زال منه 
له فال ينكره أو يصح إقراره بدعواه فإنه }يف))){ موضع ما ال خيتلف يف ثبوته 
إال أن يصح أنه يف منزلة التقية)7) منه فحتى يصح رضاه وما مل يكن كذلك فال 

)))  يف أ زيادة بعد يف: هذا.
)))  سقط من: د.

)))  كلمة اجلواب زيادة من املحقق.
)))  زيادة يف: أ.

)5)  يف أ: املتبايعني.
)))  زيادة يف: أ.

)7)  راجع تعريف التقية يف هامش اجلزء الثاين.



تمهيد قواعد الإيمان (((

يتعرى من االختالف يف ذلك. 

من بيع ماله اأو رهن فلم ينكر

مسألة: 

ينكر  ومل  رهنه  أو  باعه  من  عىل  يغري  فلم)))  رهن)))  أو  ماله  بيع  وفيمن   
عليه؟.

قال: قد قيل: بجوازه عليه، وقيل فيه: بأنه ال جيوز إال أن جييزه. 

قلت له: وعىل رأي من أجازه فاملشرتي إىل من يدفع بالقيمة منهام؟.

قال: قد قيل إنه يدفع هبا إىل رب املال إال أن يكون البائع يدعي يف حرضته 
أنه له فال ينكر دعواه فليدفعها إليه غري أنه إن مل يكن يف يده فال بد وأن يلحقه))) 

معنى االختالف يف صحة البيع.

ويف دفع الثمن عىل رأي من أجازه ال))) عىل رأي من يقول فيه بأنه مفتقر إىل 
الرضا عىل ما جاز وإال فال جواز له.

قلت له: فإن أمته ربه ملشرتيه؟. 

قال: فهو له إن أجازه عن رضا يف موضع جوازه ملن جيوز له. 

قلت له: فإن رجع املشرتي وأمته ربه؟.

)))  تقدم تعريف مصطلح الرهن يف هامش اجلزء السادس.
)))  يف ب: ومل.

)))  يف ب: يدخله.
)))  يف أ: أال.



((7 الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

وإن  باطل)))،  فالبيع  يتمه  أن  قبل  إن رجع من))){  }إنه  فيه:  قيل  قد  قال: 
رجع من بعد أن أمته فالبيع ثابت والرجوع ليس بيشء. 

بأنه مما حيتاج إىل الرتايض منهام وإال بطل مل أبعده ألنه بني  ولو قيل }فيه))){: 
عىل أصل فاسد. 

قلت له: فإن رجع البائع واملشرتي متمسك به حتى أمته ربه؟.

قال: قد قيل يف رجوع البائع: إنه ليس بيشء والبيع تام فيام بينهام.

أن  بعد  من  البيع  يغري  مل  عقله  يف  بلغ  وملا  يتياًم  ربه  كان  فإن  له:  قلت 
علمه)))؟.

يدعي عليه يف  يثبت حتى  إنه ال  }وقيل)5){:  بثبوته عليه  فيه  قيل  قد  قال: 
علمه من بعد البلوغ فال ينكره من غري ما عذر يصح له يف تركه وعسى أن جيوز 

فيه أن ال يصح ثبوته عليه بالدعوى إن مل يكن يف يد من يدعيه.

من  ليشء  كان  إنام  أنه  اإلنكار  تركه  يف  بعد  من  له  صح  فإن  له:  قلت 
األعذار؟.

قال: فإذا صح له يف تركه مل جيز يف البيع إال أنه ال جيوز عىل حال فيام أعلمه 
يف ذلك. 

)))  سقط من: ج.
)))  يف أ: باطال.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: لعلمه.
)5)  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان ((8

قلت له: وفيمن باع ماله أو رهنه فضمه))) إىل مال غريه))) يف صفقة واحدة 
ال عن رأيه وال ملا أباحه له؟.

جاز }له))){ عىل قول أن يصح يف ماله بام يكون له يف نظر العدول  }قال))){: 
يف قيمته يف حال ويبقى اآلخر متوقفا عىل الرضا من ربه فإن أمته صح وإال فال 

جواز له. 

ويف قول آخر: ال يصح يف يشء منهام وإن ريض به صاحبه فأجازه فال بد فيه 
لثبوته من حتديده)5) إما به أو بغريه عن أمره ألنه قد بني يف عقده عىل أصل فاسد 
ال قرار له فكان الباطل يف رأي من قاله أوىل بام دخل عليه إال أن ما قبله أظهر 
وعىل قياده فإن أمته صح فجاز ملن اشرتاه إال أن يكون قد رجع قبل كون تتميمه 

فإنه ال يصح له إال ماله من حكم بفساده.

من بيع ماله بال راأيه فلم ينكر البيع

مسألة: 

 وفيمن بيع يشء من ماله أو كله ال عن رأيه وال ملا أجازه عليه فلم ينكره عىل 
من فعله يف ماله فالبيع جائز عىل أكثر ما فيه إال أن يصح له يف سكوته ما به يعذر 

يف حاله.

ويف قول آخر: ال جيوز وإن مل يغريه حتى يتمه، وعىل قول ثالث: فيجوز أن ال 

)))  يف أ: فضمنه.
)))  يف أ: غري.

)))  زيادة من املحقق ومل يرد يف نسخ التحقيق األربع فاصل بني السؤال واجلواب.
)))  سقط من: ب، ج.

)5)  يف ب: جتديده.



((( الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

يصح إال بعقد ثان من ربه أو من أمره به ألن األول كأنه لباطله ليس بيشء. 

ما جاز من  فأمضاه عىل  أمته  إن  له والذي يرى جوازه  إن جدده  وعىل هذا 
رضاه فاملشرتي يدفع الثمن إىل صاحبه.

وعىل رأي من أجازه فأثبته لرتك نكريه فعسى أن جيوز أن خيتلف يف جواز 
ختريه بني املالك والبائع يف تسليمه إال أن يدعي يف حرضته بأنه له أو ما زاله إليه 

فال ينكر ما كان من دعواه عليه فإنه يسلمه له.

ولكنه ال يتعرى من االختالف يف جواز البيع وثبوته وال يف دفع الثمن ما مل 
يكن يف يديه أو يصح يف تركه بأنه لعجز مانع له من قدرته وربام يكون عن تقية 

من البائع يدعيها فتقوم له هبا احلجة فيها.

وعىل قول آخر: أو يكون باإلضافة إىل مثله يف منزلة من يتقي يف حاله فيبطل 
حتى يصح يف كونه إما أجازة لعدله.

بيع مال اليتيم بغير اإجازة

مسألة: 

 وفيمن باع مال يتيم بغري ما جييزه }عليه))){ فإن بلغ فلم ينكره بعد أن علمه 
ال ملا به يعذر جاز يف البيع أن يكون يف احلكم ثابتا ملن اشرتاه فأما فيام بينه وبني 

اهلل فال حيل له حتى يرىض به فيتمه. 

وقيل: لعله ال جواز له حتى جيدده بعد بلوغه وإال فهو باطل، وإن هو غريه 
رد عليه فإنه ال يصح فال جيوز عليه يف ترك نكريه حال بلوغه عىل من فعله لعذر 

)))  سقط من: أ.
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صح يف تأخريه فله احلجة متى أمكنه فقدر عىل تغيريه وال أعلم أن أحدا يف هذا 
املوضع يقول بغريه وإن مل يصح فهو عىل ما مر به من رأي يف ثبوته. 

من باع مال فبقي ي�صتغله حتى موته

مسألة: 

 وفيمن باع ماال فبقي يف يده حيرزه ويأكله حتى مات فهو لورثته من بعده 
حتى يصح للمشرتي أنه قد تركه له أو منحه أو ما يكون من نحوها مأكلته أو 
يف قعاده أو ما أشبه هذا يف املعنى وإال فهو كذلك وإن صح أنه قد باعه }له))){. 

واهلل أعلم فينظر يف ذلك. 

بيع المال الم�صاع لل�صريك

مسألة: 

 وفيمن باع مرياثه من مال قد عرفه ألحد))) من رشكائه أو عىل الكل ألنه 
نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو  }من))){  مشاع فإن كان يف معرفة ملا له فيه 
سدس أو ثلثان))) أو أقل أو أكثر جاز فثبت وإال فال يصح ثبوته مع النقض ملا 

به من اجلهالة حتى يعرفاه بعد القسمة فيتامه. 

وعىل قول آخر: فيجوز يف املشاع مطلًقا أن يكون من املجهول فبيعه ال يصح 

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف أ: وألحد.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: ثلثا.



((( الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

إن رجع إىل نقضه أحد املتبايعني جلهلهام باجلزء الذي وقع عليه البيع من مجلة 
العني إن صح ما قد عرض يل فيه من وجه فجاز يف الرأي لعدله وإال فلريده إىل 

احلق من هدي إليه. 

بيع ال�صهم في المال الم�صاع لغير ال�صريك

مسألة: 

ما  أو  احليوان  أو  األروض  أو  األصول  من  مشاع  مال  يف  حصة  له  فيمن 
يكون من متاع وأراد))) أن يبيعها عىل من شاء أن يبتاعها منه أجيوز له يف غري 

الرشكاء؟. 

}الجواب))){:

عىل  إال  جيوز  ال  وقيل:  األمناء،  من  آخر))):  قول  وعىل  ثقة،  كان  إن  فنعم 
رشيك، وقيل: بجوازه لغريه مطلقا.

وعىل قول من مل جيزه إال برشط الثقة أو ما دوهنا من األمانة فليس له فيمن 
عرفه باخليانة أو جهله أو جاز عليه معه يف حاله ألن تلحقه التهمة بالتعدي عىل 
من خيالطه يف ماله إذ ال جيوز أن يوثق بأحد هؤالء فيام يكون لغريهم فيه من 

األنصباء. 

وعىل ثبوته يف البيع فيجوز أن يأيت عىل القضاء والرهن والتولية واإلقالة))) 

)))  يف د: أو أراد.
)))  زيادة من املحقق.

)))  يف أ: أوخر.
)))  راجع تعريف مصطلح اإلقالة يف هامش اجلزء اخلامس.



تمهيد قواعد الإيمان (((

والقياض))) بام فيه من وجه يف رأي جاز عليه فيجزي يف النحلة واهلبة والعطية 
والعلة  األصل  يف  أظهر  تلك  من  هذه  يف  فيكون  والوصية  واملنحة  والصدقة 
ألن))) املخافة من تولد املرضة به عىل الرشيك هي العلة املوجبة للمنع من جواز 
بيعها عىل من مل يؤمن منه كون وقوعها إال لوجه آخر أعرفه يف هذا املبيع))) وال 

غريه من معلوماهتا. 

فإن صح جاز يف النظر ألن خيرج يف))) املساقاة)5) والقعادة واملشاربة مع ما 
فيه الشفعة)))، وإن مل تكن من املشاع ما به خيشى من الرضر فإنه هو اجلامع هلذه 
األنواع كلها بام له من حكم باملنع)7) إال أن يكون عن رأي من له الرأي يف ماله 
من أهلها فإنه ال يصح فيه إال جوازه بالقطع وما أشبههام من يشء فهو كمثلها. 

وباجلملة فإن هو فعله يف }أحد)8){ هذه املواضع فخالف إىل ما قد هني عنه 
لغري ما به يعذر فالبيع وما أشبهه يف هذا املعنى ال يرد وإن كان قد أتى ما ليس له 

كاإليالء))) والظهار)1)) يف ثبوهتام مع ما هبام من إثم عىل من فعلهام. 

)))  راجع تعريف مصطلح القياض يف هامش اجلزء السابع.
)))  يف أ: اآلن.
)))  يف أ: املباع.

)))  يف أ: من.
)5)  املساقاة من السقي ألن أصلها مساقية وذكر اجلوهري أن املساقاة: استعامل رجل رجال يف نخل 

أو كرم يقوم بإصالحها ليكون له سهم معلوم من غلتها.
ويف االصطالح: دفع الشجر إىل من يصلحه بجزء من ثمره.  

أنظر: معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ))/71)).  
)))  راجع تعريف مصطلح الشفعة يف هامش اجلزء السابع.

)7)  يف أ: املنع.
)8)  سقط من: د.

)))  راجع تعريف مصطلح اإليالء يف هامش اجلزء اخلامس. 
)1))  راجع تعريف مصطلح الظهار يف هامش اجلزء اخلامس.



((( الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

وعىل))) قول آخر: ما دل يف البيع عىل رده فجاز أن يتعدى إىل تلك املذكورة 
من بعده أال وإن))) من ورائه يف هذا املكان يكون اإلثم يف قول من نعلمه مع 
يأتيه يف حصة الرشيك عىل وجه الظلم أو العدوان هذا الذي أدخله  الغرم ملا 
عليه من يشء ال بد أن يلزمه ما به من الضامن متى ظهر له فصح معه حلجة به))) 
ال بقول من له احلق وحده فإنه يف معنى الدعوى فليس عليه يشء من قبوله إال 

أن يصدقه ويطمئن إىل قلبه))) فيتخلص إليه وإال فالبينة هي احلكم فيه. 

البيع عىل  القول يف  من  به  املرصح  أدري يف  هذا ال  كنت عىل  وإن  أين  غري 
غري األمني إال املنع من جوازه وال فيام يظلمه من مال الرشيك فيصح معه إال 
التضمني فكأين يف موضع كون احلاجة إليه ال أبعده من أن جيوز له وال تبعة عليه 

إن مل يبلغ الثمن من رشيكه وال املأمومني ومل جيد من ينصفه يف إخراجه له.

ألنه كالظامل  }ال)5){  تأثيمه  زاد عليه من  تغريمه فضال عام  أقوى عىل  وال 
يكون مع عدم كون  أثمه  فأين موضع  املعني  اآلمر وال  الدال وال  املبارش وال 
ظلمه أو جيوز أن يصح يف أحكامه أن ال يكون له من بعد أن أعرضه عىل الرشيك 
أو من يكون يف مقامه حارًضا أو غائًبا فلم يرده أو إال بوكس من قيمته لعجز أو 

غريه وأراد الزيادة إىل حد ما له من قيمة فلم يزده.

أو يف غري تعريض ملن ال يملك أمره أو عىل }قول))){ من يقوم بأمره يف مثله 

)))  يف أ: ويف.
)))  يف أ: من بعد األوان.

)))  عبارة النسخة أ: فصح معه احلجة حلجة تقوم به.
)))  يف أ: قوله.

)5)  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله من تأثيمه ألنه ال كالظامل.
)))  سقط من: أ.
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من ويص أو وكيل أو حمتسب))) يف جوره أو عدله إن مل تكن يف رشائه مصلحة 
له أو عىل قول من ال جييزه أو ملن يملك أمره فأعدمه ومل جيد له نائًبا أو))) أنه مل 
يمكنه فيه ملانع له من إعراضه عليه وإن أدى به االمتناع أو غريه أو ما دوهنام من 
جنس يف ثمنه إىل ما يرضه حتى الضياع يف غري واحد من األنواع فيجوز عليه 
من الرضر ما مل جيز له يف الرشيك وإن اضطر إىل ماله فيه))) جاز عىل اخلصوص 

يف هذا املقام.

اإلسالم  يف  إرضار)))«  وال  رضر  »ال  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  احلديث  ويف 
أنه ال جواز هلام يف  مطلقا يف عموم ألهل الرشك واإلقرار من األنام فدل عىل 
حال عىل مؤمن وال كافر يف نفس وال مال أوليس من الرضر أن يمنع من بيعه 
إال من رشيك أو ثقة أو مأمون إن عدمه أو وجده فامتنع من رشائه أو من بذل 
ماله من قيمة يف احلني وأراد منه إخراج سهمه أو كان مما ال خيرج عىل ما جاز إال 

ثمنا فالتوى)5) يف بيعه مجلة ملا أريد به من قسمة. 

)))  راجع تعريف مصطلح اإلحتساب يف هامش اجلزء اخلامس.
)))  يف أ: و.

)))  يف د زيادة بعد فيه: أم.
)))  احلديث من طريق عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه.

ويف الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد اهلل وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وأيب مالك ريض اهلل   
عنهم. 

أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب األحكام باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره ))/)78، رقم   
1)))(، ومالك يف املوطأ كتاب األقضية باب القضاء يف املرفق ))/5)7، رقم ))))(، واإلمام 
أمحد يف مسنده ))/)))، رقم 7)8)(، واإلمام الشافعي يف مسنده ))/)))(، وأبو يعىل يف 
 ،)(((5 رقم   ،((/(( البيوع  كتاب  املستدرك  يف  واحلاكم   ،)(5(1 رقم   ،((7/(( مسنده 
الصلح  الكربى كتاب  السنن  الكبري ))/)8، رقم 87))(، والبيهقي يف  املعجم  والطرباين يف 

باب ال رضر وال رضار ))/))، رقم )))))).
)5)  يف د: فاهلوى.



((5 الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

وإن نوى أو رشط))) به عىل درك نفعه نوى أو كان عىل خمافة من الرشكة))) 
ملا هبا من آفة بل إنه ألمر بني ال خفاء))) فيه لظهور ما به من رضر عليه تارة يف 

موضع االختيار وأخرى يف موضع االضطرار.

وإن كان ما فيها رض أو أظهر أمرا فقد يقع يف األول ما ال يدفع أو))) ربام فاته 
}ما)5){ أراده به من صالح فعاد إىل مرضة ويف الثاين ما يرومه من بذله فيام قد 

لزمه إىل غري هذا مع ما أجيز له يف ماله أن يرصفه يف نحو هذا من األمرين.

وقد عز عليه بالرشيك أو))) الثقة أو األمني فكيف ال جيوز له فيمن سواهم 
إن مل جيد من يوصله إىل حقه من املنصفني وجلوازه دفًعا ملا به يف احلال من رضر 
أو يف املال فأين موضع إثمه وضامنه يكون يف هذا الوجه عىل هذا الرأي إن مل 
يكن يف قصده هنالك إال البلوغ إىل ماله من حق يف ذلك أو ما أشبه ال غريه من 
يشء ال بد وأن يؤثمه من إدخاله عليه لعمده ليرضه فيظلمه أرونيه لربهان إن 

كان له يف هذا املوضع أدنى مكان فإين ال أراه. 

وإن كان هذا الذي هو أراد به فال شك يف إثمه، وأما ضامنه فال بد وأن يكون 
إىل ما به من رأي يف حكمه بدليل أنه لو زاد عىل ما به أدخله فأمره بالذي قد 
يد عالية)7)  له  أنه بحال من ليس  إال  بتحريمه  ملا دان  منتهًكا  أو  فعله مستحاًل 
قاهرة له يف أوانه ملا جاز أن خيرج عام به من االختالف يف ضامنه إال حلكم يوجبه 

)))  يف أ: وإن ترى أو شط.
)))  يف أ: الرشك.

)))  يف أ: األخفاء.
)))  يف أ: إذ.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: و.

)7)  يف أ: عاتية.
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ملن له فيلزمه يف حزم))) أو يكون ممن يراه الزًما فإن عليه أن يكون به عىل نفسه 
حاكام. 

له فاختاره  آثاًم والذي أحبه)))  فإن هو أعرض عنه إىل ما خالفه هلواه صار 
يف بيع ماله أن }ال))){ يعدو الرشيك }به))){ إن أمكنه فاتفق له إال برضاه يف 

موضع جوازه منه وثبوته عليه وإال فالثقة أن وجده. 

فإن عز عليه فذو األمانة بعده وإال فال يبعه من خائن وال جمهول عنده ولكن 
يرجع إىل احلاكم أو إىل من يكون لعدمه من اجلامعة بداًل منه.

فإن أوصله إىل حقه فأخرجه له ثمًنا أو جزًءا من أصله وإال باعه ملن شاء عىل 
ما به حال الرضورة إىل بيعه خصوًصا إن مل يقدر)5) عىل عزله وما عداه من يشء 
يف تنوعه ال يكون يف إخراجه }من يده))){ لغريه إال من تطوعه فأحق ما إن يدع 
عن نفسه من)7) ال يوثق به عىل مال الغرّي خلفاء أمانته ولظهور خيانته إذ ال رضر 

عليه يف ترك ما أراد به أن يتطوع. 

النخلة تكون بني  ملا سئل عن  }رمحه اهلل)8){  ويف قول الشيخ أيب احلواري 
رجل وامرأة غائبة فسلم الذي هلا))) فيها إىل من ال يثق به ويتهمه أن يأيت عىل 

)))  يف أ: جزم.
)))  يف أ: اوجبه.
)))  سقط من: أ.

)))  زيادة يف: أ.

)5)  يف د: يقدم.

)))  زيادة يف: أ.
)7)  يف د: و.

)8)  سقط من: ب.
)))  يف أ: هلو.
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اجلملة بلغنا عن حممد بن حمبوب أنه مل جيزه وأنا آخذ هبذا فجائز ألن خيرج فيام 
يأكله يف هذا املعنى فيامثله.

فأما أن يرتك ما قد بيل به من اللوازم يف احلقوق لعدم وجوده ملن يكون له 
يف رشائه بمنزلة احلجة يف دين أو رأي وعرسه عن التخلص منها بام سواه، فال 
أدريه من عذره يف يشء من املظامل وال فيام أخذ به من الديون بعد حضوره إال ما 

وسع له عىل الرضا من أهله يف تأخريه.

وال أدري ما أرفعه))) عام جيوز له أن يعجله }له))){ خلالصه يف حياته وإن 
جاز له أن يؤجله إىل مماته وال ما يمنعه من جواز حالة رضه وربام دعاه إىل بيعه 
عىل من جهله أو علمه بام هو به وعليه))) من رشه بام قد نزل به يف حاله من حق 
له أو ملن يكون }له))){ يف الزم عوله من عياله أو هلل أو لغريه من عباده فجاز له 
إن مل جيد من هو األحق يف ظاهر ماله من حكم يوجبه احلق برشط الرضورة إليه 

أو ما يكون يف تركه من مرضة }رضر)5){ عليه.

وإال فال يدخله عىل رشيكه فيه خمتاًرا من أي جنس كان }يف نوعه))){ إال 
}ما)7){ ال يمكن عىل حال أن يكون به منه ما يرضه فعسى أن ال يبلغ به إىل بأس 

وإن ظهر فيام عداه من يشء رضه. واهلل أعلم. فينظر يف ذلك. 

)))  يف أ: أدفعه.
)))  زيادة يف: ب.
)))  يف أ: به عليه.
)))  سقط من: أ.

)5)  زيادة يف: أ.
)))  سقط من: ب.
)7)  سقط من: ب.
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بيع الدابة وا�صتثناء حملها

مسألة: 

 وفيمن))) له دابة أنثى فباعها يوًما واستثنى ما يف بطنها من محل فاالختالف 
يف هذا البيع والرشط.

قيل: إهنام ثابتان، وعىل العكس يف قول آخر كام به: إهنام باطالن، وقيل: إن 
البيع جائز والرشط ليس بيشء، ويف قول رابع: إن كان قد نفخ فيه الروح فهام 
جائزان وإال فالبيع ثابت والرشط باطل يف هذا املكان، وقيل: إن ولدته ألقل من 

ستة أشهر صح األمران وإال جاز البيع فبطل الرشط.

ما محلته يف  يكون  أن  إال  احلال  اإلنسان عىل هذا  نوع  األمة من  والقول يف 
يف  فينظر  أعلم.  واهلل  كذلك.  فهو  وإال  باع  من  يد  عن  أو  امللك  عن  اخلارج 

ذلك.

بيع ن�صف الدابة

مسألة: 

أو  بدرهم  َمّن  كل  له  فيزن  تذبح  أن  عىل  نصفها  آلخر  فباع  دابة  له  وفيمن 
أقل أو أكثر فالبيع فاسد إال أن يتتامماه بعد الذبح هلا وإال فهي له واملشرتي ال 
يشء عليه إال أن يكون يف ذبحها))) عن رأيه))) دون من هي له فنقص ما اشرتاه 

)))  يف د: ومن.
)))  يف ج، د: ذبحه.

)))  يف د: دابة.
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عام صار له من ثمن يف حياهتا فيلزمه أن يكمله وإن وىف))) به خرج من ضامنه 
وكفى.

وعىل قول آخر: فيجوز أن تكون للمساوي بام هلا من قيمة وهي قائمة إن 
ذبحها عىل رأي نفسه فأبى رهبا إال }ما))){ يلزمه من ثمنها إال أن))) البيع باطل 
والذبح ال عن أمره فالضامن الزمه يف كلها فهي له بالغرم فال بأس عليه يف بيعها 

وال }يف))){ أكلها واهلل أعلم. فينظر يف ذلك. 

من ا�صترى �صمكة فوجد في بطنها لوؤلوؤة

مسألة: 

 وفيمن اشرتى سمكة فوجد يف بطنها لؤلؤة أو جوهرة فإن كان هبا عالمة 
رد  فيها  ما  أكثر  عىل  له  فهي  وإال  اللقطة)5)  حكم  فلها  امللك  تقديم  عىل  تدل 

السمكة))) عىل بائعها أو ال.

للبائع ألهنام ال يعلامهنا فالبيع يف رأيه واقع عىل السمكة  ويف قول }آخر)7){: 
ال عليها وليس هي من جنسها فتكون تبعا }هلا)8){. 

)))  يف أ: أوىف.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ، ج: من ثمنها ألن.
)))  سقط من: د.

)5)  راجع تعريف مصطلح اللقطة يف هامش اجلزء السادس. 
)))  يف أ زيادة بعد السمكة: رد السمكة عىل ما فيها رد.

)7)  سقط من: ب، د.
)8)  سقط من: أ.
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والقول يف الصدفة))) عىل هذا احلال إن وجد يف جوفها درة فنعم))) وإن جاز 
ألن))) تكون أظهر قربا من األوىل فاملساواة بينهام يف هذا املوضع كأهنا يف حق البائع 
والعلم عند اهلل هبام أوىل إال إن))) أقر هبا مع عدم ما يدل عىل ما يوجبها لغريه من أن 

تكون له فأبعدها من مشرتي ما هي به إال ملا أخرجها من ملكه إليه.

وإن مل يعلمها فاجلهل غري دافع قبل }كون)5){ البيع ليده منها كال وال دافع هلا 
من بعده عنها، وإن اشرتاها عىل أن هبا لؤلؤة فالبيع باطل عىل حال واللؤلؤة مع 
جتردها من العالمة الدالة عىل تقدم ملكها))) عىل ما هي }به)7){ من االختالف 

يف أهنا تكون ألهيام. 

البيوع المنتق�صة التي ت�صح فيها المتاممة

مسألة: 

 ويف البيوع املنتقضة التي جتوز فيها املتاممة فتصح معها إذا مات من له النقض 
}كان  إن  وقيل:  فيها،  له  ما  مثل  القول  بعض  يف  لورثته  أن  يتمها  أن  قبل  من 

يف)8){ موته))) فال خيار هلم يف ذلك. واهلل أعلم. 

)))  يف د: الصدقة.
)))  يف ج: نعم.

)))  يف أ: أن.
)))  يف ج: إين.

)5)  سقط من: د.

)))  يف أ: مالكها.
)7)  سقط من: ج.

)8)  سقط من: ب.
)))  يف ب زيادة بعد موته: ثبوهتا.
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�صراء المعيب والرجوع فيه

مسألة: 

 وفيمن اشرتى من رجل شيئا بعد أن وقف عىل عيبه فعرفه إال أنه جهل بأنه 
من عيوبه وملا أن علمه أراد أن يرجع فيه فريده عليه فليس له ذلك. 

نق�ض البيع المعيب

مسألة: 

 أمجع أهل القبلة يف البيع عىل جواز نقضه مع اجلهل بالعيب إال أن يتمه من 
له النقض من املتبايعني فيجوز ألنه من حقه وله معه أن يطلبه إن شاء أو))) يدعه 

وليس لصاحبه عليه أن يدفعه بام أراد من احليل الباطلة أن يمنعه.

فيه ملن علمه، وبعض  املبيع أحدمها دون اآلخر منهام فال نقض  وإن جهل 
أجازه له ألنه منتقض يف أصله إال أن يتتامما عليه.

والقول يف جهله عىل أكثر ما فيه من يدعيه اليمني إن طلبها من هي له إال أن 
يكون }له))){ هنالك ما يبطلها يف احلني. واهلل أعلم. فينظر يف عدله.

حكم البيع المنتق�ض

مسألة: 

 يف البيع املنتقض ال حلرامه ولكن لغريه من أنواع ما جاز عليه }النقض))){ 

)))  يف أ: و.
)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: ب.
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يف اإلمجاع إن أحق ما به يف بعض القول قول املسلمني إذا ما علمه أحد املبتاعني 
قبل القبض))) أن يقر يف يد البائع فال يقبض حتى يعلم صاحبه بام له من الرجوع 

فيه من أي))) وجه عرض له فدخل عليه فيتمه وإال فالبيع ليس بيشء.

وإن أمته حال قبضه قبل أن يعلمه واملشرتي يف نفسه أنه لو اطلع عىل ما له 
من نقضه مل يتمه فعسى أن ال يبلغ به }إىل))){ احلرام فيجوز أن يقال: بأنه قد 

ظلمه. 

وإن كان ال ينبغي أن يكتمه ألن عليه أن ينصح له خصوصا إن ظهر له من 
أمره يف احلني ما يدله يف هذا البيع عىل أنه جاهل ملا به من ذلك فيه فإنه أوحش 
األمرين فإن فعله فالذي به يؤمر أن يرجع إليه فيتاممه من بعد أن خيربه بام له من 

النقض. 

وإن كان ال مما حيكم به عليه إذا كان قد تاممه حني القبض فإنه مما يستحب له 
يف القول من يأمر به ملا فيه من خروج عن الشبهة إال أن يكون يف نفسه مع علمه 
بجهله أنه لو كان عاملا بام له))) من نقضه ملا غريه فإنه ال شبهة يف ذلك إذا اطمأن 

قلبه إىل هذا ومل يكن يف شك منه.

وإن علمه بعد القبض وقد كان عىل غري املتاممة لزمه عىل قول أن يرجع إىل 
متاممته، فإن ريض به فأمته وإال رد عليه ماله واسرتد منه ما سلمه من ثمنه إليه. 

وقيل: إن له يف قبضه عىل هذا أن ال يرده فيرتك ما مىض ويصلح ما يستأنف 
ما مل يرجع عليه يوًما بام له فيه من نقضه. 

)))  يف أ: النقض.
)))  يف أ: رأي.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: عاملا ملا به.
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ويف قول آخر: وإن قبضه إىل غري متاممة فإذا سلمه))) إليه عىل الرضا ال عىل اجلرب 
فهي متاممة بتسليم عىل ما كان بينهام من أساس ما مل يعلم من صاحبه نقضا. 

مما  }ألنه))){  إليه  برده  إال  له  جيز  مل  فغريه  املوضع  هذا  يف  عليه  رجع  فإن 
أن  به من رده  لفساده  له  فليس  النقض  له مع  أنه ال جواز  أمجع عىل  }قد))){ 

يمتنع وإن كان يف أحكامه مما جاز أن خيتلف يف نقضه ومتامه.

فإن اتفقا عىل يشء من ذلك }مما))){ جاز هلام وإال فليس ألحدمها أن جيرب 
وال  رده  عىل  حق  }لوجه)5){  يده  فيام  وال  تتميمه  عىل  وال  نقضه  عىل  اآلخر 
تسليمه ألن لكل منهام أن يكون يف الرأي عىل ما جاز له أن يعمل به من رأي 
حتى حيكم بينهام بقول فصل من ال خمرج هلام عن طاعته فيلزمهام االنقياد إىل ما 

حيكم به عليهام ما مل خيرج من احلق إىل غريه من الباطل.

وإن كان ما خالفه أظهر قرًبا من العدل إال من حكم له بام ال يراه فليس له أن 
يأخذ به من حكمه تاركا ملا يف رأيه أنه هو الوجه فيه.

ا�صتغالل المبيع قبل النق�ض

مسألة: 

 وفيمن اشرتى ماال وعنى فيه وغرم وفسل فيه رصًما ثم نقض البيع بوجه 
يصح له فيه بالنقض ما الذي له؟. 

)))  يف أ: أسلمه.
)))  سقط من: ب.

)))  زيادة يف: ب.
)))  سقط من: أ.

)5)  سقط من: ب.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الجواب: 
قد قيل: إن له عناه وغرمه وإخراج رصمه إن شاء ومل يكن يف إخراجه عىل 
البائع رضر وإال فليس له إال القيمة كام هي يف نظر من له يف عدله معرفة بقيمة 
مثله إن أدرك وإال فالقول للغارم))) مع يمينه إن ريض البائع برتكه فيام له وإال))) 

حكم عليه بزواله. 

قلت له: وما أخذ من غلة هذا املال فأكله أو بقي يف يده أهو له أم لربه؟ وما 
أتلفه أيرد إليه أم ال؟. 

إن  فليس بيشء. وقيل:  أنفقه  بالضامن وما  الغلة  له ألن  ما أخذه فهو  قال: 
عليه غرم ما أتلفه ورد ما بقي يف يديه وله ما أنفق إن بقي له يشء أخذه وإن بقي 

عليه سلمه. 

قلت له: وما كان يف املال من غلة مدركة أم))) ال؟. 

قال: قد قيل يف املدركة إهنا للمشرتي. وقيل: للبائع. وأما غري املدركة فتبع 
للامل وال يبني يل فيها إال هذا عىل حال.

قلت له: فإن كان البائع هو الذي نقض البيع فغريه؟.

قال: قد قيل يف املشرتي: إن له ما غرمه وال رد عليه فيام أخذه من غلة يف هذا 
املوضع.

الرأي  من  فيه  بام  قبلها  من  التي  يف  القول  من  مىض  ما  بمثل  فيه  وقيل: 
يفرق يف ذلك وكله من  مل  بينهام وبعضا  ؛ ألن بعضا فرق  بالرأي  واالختالف 

قول املسلمني رأًيا يف هذا. واهلل أعلم. فينظر يف ذلك.

)))  يف أ: إىل الغارم.
)))  يف أ: وال.

)))  يف أ: أو.



((5 الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

من ا�صترى ظرف تمر فوجده رديئا

مسألة: 
 فيمن اشرتى من التمر جراًبا قد رأى ظرفه وملا أن فتحه إذا به))) متر رديء 
فأكل منه بعد أن عرفه رجاء ألن خيرج طيًبا فلم يكن إال ما وجده فقد قيل: إن 

عليه ما أكله وما بقي فله أن يرجع فيه فريده.
الرضا  يوجب  ما  فعله))){  من  ذلك  يف  }ألن  رده  جواز  من  باملنع  وقيل: 
فيلزمه قل أو كثر ما كان من أكله إال أن يظهر يف الباقي ما هو أردأ من ذلك))) 

أو ما يعيبه من يشء فيجوز له به وإال فال رجوع فيه هنالك.

�صياع المبيع في يد بائعه

مسألة))): 
 وفيمن ابتاع ما مل يره من املتاع فرتكه يف يد من باع ومل يسلم له ثمنه حتى 

ضاع فالقول فيه: إنه ال يلزمه فال يشء عليه.

الخراج بال�صمان

مسألة: 
ومن جوابه: روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »اخلراج بالضامن)5)« فأمجع الفقهاء 

)))  يف أ: هو.
)))  سقط من: ب.

)))  يف د: ذاك.
)))  هذه املسألة سقطت من: أ.

)5)  احلديث روته عائشة ريض اهلل عنها بلفظ: »قىض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن اخلراج بالضامن«.



تمهيد قواعد الإيمان (((

عىل أن املراد به يف هذا املوضع الغلة وإن))) املضمون ما قد خرج عن الربا إىل 
غريه من البيوع املنتقضة باجلهالة اجلائزة مع املتاممة. 

الفاسدة لقول من رآه  البيوع  الربا ونحوه من حمرم  فيام يكون من  وافرتقوا 
مضموًنا يف يد املشرتي فإن تلف فهو عليه وله بالضامن ما قد استغله. 

وقول: من رآه يف ضامنه والغلة لربه إال مقدار ما عناه أو غرمه يف زمانه. 

وقول: من رآه ضامًنا ألصله فيلزمه إن تلف وال يشء له إال ما غرم ال غري 
فإنه ال عناء له. 

وقول: من رأى يف الربا أنه يكون يف يده أمانة فإن تلف ألنه عىل ما يضمنه 
منها فال يشء عليه وال له إال قدر العناء))) فيه ألنه ال من النصب يف يشء عىل 

حال وما أشبهه فهو مثله. واهلل أعلم. فينظر يف ذلك. 

وجاء يف بعض الروايات ذكر قصة والراوي عائشة أيضا قالت: »اشرتى رجل من رجل غالما يف   
زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فكان عنده ما شاء اهلل ثم رده من عيب وجد به فقال الرجل حني رد عليه الغالم 

يا رسول اهلل أنه كان استغل غالمي منذ كان عنده فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اخلراج بالضامن«.
عيبا  به  وجد  ثم  فاستعمله  عبدا  اشرتى  فيمن  باب  اإلجارة  كتاب  سننه  يف  داود  أبو  أخرجه   
العبد  يشرتي  فيمن  جاء  ما  باب  البيوع  كتاب  سننه  يف  والرتمذي   ،)(518 رقم   ،(8(/((
ويستغله ثم جيد به عيبا ))/)58، رقم 85))(، والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب البيوع 
باب اخلراج بالضامن )7/)5)، رقم 1)))(، وابن ماجه يف سننه كتاب التجارات باب اخلراج 
بالضامن ))/)75، رقم ))))(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/))، رقم 7))))(، والنسائي يف 
السنن الكربى كتاب البيوع ))/))، رقم )18)(، وأبو يعىل يف مسنده )1/8)، رقم 7)5)(، 
وابن حبان يف صحيحه كتاب البيوع باب خيار العيب )))/8))، رقم 7)))(، واحلاكم يف 

املستدرك كتاب البيوع ))/8)، رقم 78))).
)))  يف أ: العلة ولن.

)))  يف أ: العناية.



((7 الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

الرجوع في البيع بعد ا�صتغالل المبيع

مسألة: 

 وفيمن اشرتى من رجل ماال فعمره وفسله أو))) زرعه واستغله ثم رجع 
أحدمها يف البيع فغريه بدعواه اجلهالة }به))){ فعاد املال بالنقض إىل ربه فالغلة 
للمشرتي بالضامن عىل أكثر ما فيه من قول ال ما أنفقه فإنه ال من البيوع املحرمة 

وال من املغصوب فاملنع من أن جيوز ملا به من الفساد. 

ويف قول آخر: إن له ما أنفق وعليه ما استغل فإن بقي له يشء أخذه وإن بقي 
عليه سلمه قل أو كثر. 

وقيل: إن كان هو الناقض فعليه أن يرد الغلة وإن كان البائع هو الذي نقضه 
فال رد له. 

الرجوع في البيع بدعوى الجهالة

مسألة: 

البيع أن   وفيمن اشرتى ماال ال يعرفه وسلم الثمن))) أو بعضه ثم بدا له يف 
ينقضه بدعواه اجلهالة }باملال))){ ملا جاز له إال أن يقر باملعرفة أو يصح بالبينة أنه 
عامل به وإال فالقول فيه قوله مع يمينه إن طلبها البائع منه عىل أكثر ما به من رأي. 

وقيل: إنه إذا أقر بالرشاء مل جيز قبوله ألنه املدعي لنقض ما قد ثبت يف احلكم.

)))  يف أ: و.
)))  سقط من: أ، ب.

)))  يف أ: الثمر.
)))  زيادة يف: ج.



تمهيد قواعد الإيمان ((8

جهل اأحد المتبايعين بالمبيع

مسألة: 

 }قد قيل))){ يف البيع مهام كان أحد املتبايعني جاهاًل باملبيع واآلخر }به))){ 
عاملًا فإنه ال يتم إذا رجع أحدمها ناقضا له باجلهالة. وقيل: ال ينتقض حتى يطلبه 

من قد جهله منهام إىل))) غريه فإن العامل }القائم))){ به ال نقض له.

الرجوع في البيع وال�صراء

مسألة: 

 فيمن باع أو اشرتى ماال ثم أراد أن يرجع فيه إىل ربه فريده إليه بام ادعاه من 
اجلهالة منه به أو ال؟.

}الجواب)5){: 

فنعم إن كان صادًقا يف دعواه وإن يك كاذًبا فال، فإن فعله فقد أتى ما ليس 
له. وإن أوجبه ظاهر احلكم له عىل أكثر ما فيه }من))){ رأي فجعل القول قوله 
مع يمينه إن طلبها منه من هي له عليه إال أن يصح بالبينة أو بإقراره أنه عامل هبذا 

املال وإال فهو كذلك.

)))  سقط من: ج.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ج: ال.
)))  سقط من: أ، د.

)5)  كلمة اجلواب زيادة من املحق.
)))  سقط من: أ.



((( الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

ويف قول آخر: ال يقبل قوله إال حلجة تقوم له من غريه بأنه جاهل }به))){ وإال فهو 
من الدعوى لنقض ما قد صح ثبوته إال أن ما قبله أظهر ما به من رأي أو))) أكثر. 

وجوب اإعالم الم�صتري بحالة المبيع

مسألة: 

 وفيمن يبيع متًرا أو حًبا قدياًم وحديًثا أعليه أن خيرب به املشرتي له منه عىل حال 
إن كان ال يدريه؟. 

}الجواب))){:

هو  احلديث  يكون  أن  إال  يلزمه  ال  قال))):  وبعض  القول،  بعض  يف  فنعم 
الغالب عىل القديم فإنه ال بد له من أن يعمله.

ويف قول ثالث: ليس عليه من إعالمه يشء حتى يسأله فيمنع من أن جيوز له 
أن يكتمه.

خلط الجيد بالرديء في البيع

مسألة: 

 وفيمن خيلط اجليد من احلب أو التمر بام دونه من نوعه فإن كان مما)5) أجازه 

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: و.

)))  كلمة اجلواب زيادة من املحقق.
)))  يف ب، ج: قيل، ويف أ: وقيل بعض.

)5)  يف د: بام.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

له فاالختالف يف جواز بيعه عىل من ليس له به خربة حتى يعرفه أمره. 

وإن نوى به الغش }فال))){ بد فيه من اإلعالم حلرامه أبًدا يف دين اإلسالم 
وكفى به إلجازته عام زاد))) عليه.

ويف قول آخر: ال جيوز حتى يتوب إىل اهلل من سوء ما نواه إال أين أرجح ما 
قبله لعدم ما يدلني عىل املنع من جوازه من بعد أن يظهره له وإن كان يف األثر 
ما دل عىل أنه من النفاق أن خيلط اجليد بالرديء ملا يريده به من النفاق فالتوبة 
الزمة ملن فعله عىل حال علمه حراًما أو جهله فإهنا ملعنى آخر فرتكها مع إخباره 

بالذي به ملشرتيه ال يمنع من جوازه.

عليه  الواجبة  فتقع  منهام  األجود  هو  بام)))  مستغرًقا  األردأ  يكون  وربام  أال 
لظهوره))) لعني من يراه وخفاء اجليد فيه }فيجوز)5){ أن ال يكون من عيوبه ملا 
به من صالحية ملن اشرتاه وال عكس فإنه عىل حال من الغش فال جيوز جوازه))) 
يف حق من }ال)7){ يعرفه حتى يدله عليه فيعرفه به أو ما أشبهام)8) من يشء ال 
يقدر يف خلطه عىل معرفته أبًدا بالنظر فيجوز أن جيري }به))){ عىل حاهلام)1)) 

من حكم يف دين أو رأي جاز عليهام.

)))  سقط من: أ.
)))  يف د: أراد.

)))  يف د: به.
)))  يف ب: لظهور.
)5)  سقط من: ب.

)))  يف أ: جوازا، ويف د: جواز.
)7)  سقط من: ب.

)8)  يف أ، ج: أشبهها.
)))  سقط من: ب.

)1))  يف ب، ج: ماهلام.



((( الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

وإن كان من أنواع ما قد يدرك بالبرص فال خيفى عىل من رآه فعسى يف إعالمه 
أن ال يكون من لوازم أحكامه ما مل يصح معه }فيه))){ أنه ال يدريه. 

بيع خليط جيد التمر ورديئه

مسألة: 

 فيمن خيلط اجليد من احلب أو التمر أو الورس بالرديء من نوعه ملا أراده به 
من نفاقه))) بثمن اجليد يف بيعه.

فقد قيل فيه: إنه من الغش فال جواز له حتى يعلم املشرتي له إال من عرفه 
فإنه ال جيهله، وإن كان مراده أن يبيعه بقيمة األردأ منهام فال بأس عليه. 

وعىل قول آخر: فال بد جلوازه عىل حال من أن يكون مربوًطا بتعريفة ملن ال 
يدريه))) ألنه يمكن أن ال يريده أن لو علمه خملوطا. واهلل أعلم. فينظر يف ذلك.

بيع التمر قبل تاأبير النخل

مسألة: 

ويزرع  النخل  يؤبر)))  أن  قبل  من  بيدارته)5)  باع  البيدار)))إذا  يف  تقول  وما   

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: إنفاقه.

)))  يف أ: يدري به.
)))  راجع معنى البيدار يف هامش اجلزء اخلامس.
)5)  راجع معنى البدارة يف هامش اجلزء اخلامس.

)))  يف أ: يؤثر، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله يؤبر.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الزرع أهذا البيع باطل))) أم جائز؟ وهل جيوز للهنقري))) أن يقبض املشرتي؟.

 وهل للمشرتي حجة عىل صاحب املال إذا امتنع من تقبيضه وقال: ال أقبضه 
}عيّل))){  إال بيداري وصارت يف ذلك مشاجرة غري قليلة والعوام))) احتجوا 
كتبه  ما  القايض فالن ولو كان ال))) جيوز  كتبه  الصك  إىل هذا  انظر)5)  وقالوا: 

القايض وأنا ال ألتفت إىل ذلك.

وإذا وىل)7) البيدار الذي باع نصيبه رشكاءه يف البيدارة أن يقبضوا سهمة من 
اهلنقري فقبضهم سهمه أيربأ إذا دفعوه إىل املشرتي بعد ذلك؟.

}الجواب))){:
قال: فالذي عرفنا من قول املسلمني }يف هذا))){ أنه ال جيوز واملشرتي ال 

حجة له عىل صاحب املال يف هذا املوضع.

وإن دفعه إىل رشكائه يف البيدارة عىل ما ذكرته فقد يربأ)1)) وال بأس عليه فيام 
يفعله غريه فيه)))) من بعد بغري احلق)))) إذا مل يعن عىل ذلك بعد العلم وال ريض 

)))  يف أ: باطال.
)))  راجع معنى اهلنقري يف هامش اجلزء اخلامس.

)))  يف د: والغرماء.
)))  سقط من: ب.
)5)  يف ب: انظروا.

)))  يف أ: ما.
)7)  يف ب: أوىل.

)8)  زيادة من املحقق.
)))  سقط من: ب.

)1))  يف أ، ب: برئ.
))))  يف ب: يفعله فيه غريه.

))))  يف أ زيادة بعد احلق: إال.



((( )))الأ�سياء التي يجوز بيعها بع�سها ببع�ض نقدًا اأو ن�سيئة والتي ل يجوز

يقبضه  وإن  فافهمه)))  }له))){  لزومه  موضع  يف  النهي  ترك  وال  }به))){ 
املشرتي أو غريه للمشرتي بأمره عىل سبيل اإلعانة هلام أو ألحدمها بعد العلم أو 
بغري أمره فال جيوز عىل حال وإن مل يكن عىل معنى اإلعانة ولكل يشء حكمه. 

ألن  }كذلك))){  القايض  وكتابة  بيشء  فليس  العوام  قول  من  ذكرته  وما 
الباطل مردود من حيث جاء وال فرق بني القايض وغريه يف ذلك.

نق�ض البيع بعد القب�ض

}مسألة))){: 
تسقى  األصول  }من)7){  بيشء  قياض  بينهم  }فيام))){  وقع  أناس  ويف   
بأهنار ليس هبا)8) آثار معروفة وإنام هي رشابات مرة ترشب كلها ومرة يرشب 
قد وقفوا عليها وأتلفوا)))  قد عرفوها واألموال  البعض وهم  بعضها وينقطع 
قدر  لذلك  وانقىض  بالبيع وغريه من قطع شجر ونخل وقياض  منها)1))  شيئا 

أربعني يوًما ثم أراد أحدهم نقض البيع ما يكون حال غريه؟.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)))  يف د: فيفهمه.
)))  سقط من: د.

)5)  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: أ.

)8)  يف ب: هلا.
)))  يف د: وأبلغوا.

)1))  يف ج: منها شيئا.
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وما احلكم }بينهم))){ إذا كانوا بالغني ومل تكن هلم جهالة وال هبم يشء من 
العاهات أجيب هلم الغرّي بغري الثمن))) أم ال؟.

}الجواب))){:

قال: فالذي خيرج فيه من طريق القياس له بغريه من قول املسلمني فيه أنه ال 
غري هلم عىل هذا إال أن يكون هنالك غبن فاحش فيلحقه }معنى))){ االختالف 
إال أنه عىل أكثر ما خيرج فيه من قوهلم عىل هذا من التلف  }به)5){  يف جوازه 

ليشء))) منه ال)7) غري هلم يف ذلك. واهلل أعلم.

البيع بالبراءة من العيوب

مسألة: 

 يف بيع اليشء بالرباءة من عيوبه جيزيه فيربأ من مجيع ما فيه؟.

}الجواب))){:

آخر: ال يربأ حتى يضع يده عليه، وقيل:  }قول))){  فنعم قد قيل هذا ويف 

)))  سقط من: ب.
)))  يف د: يشء.

)))  زيادة من املحقق.
)))  سقط من: د.
)5)  سقط من: د.
)))  يف د: بيشء.

)7)  يف د: وال.
)8)  زيادة من املحقق.

)))  سقط من: أ.
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جيزيه إن سمي به فيثبته ملشرتيه، وقيل: يربأ ما مل يعرفه دون ما علمه فإنه ال بد له 
واهلل أعلم. من أن يعرفه }به))){. 

بيع البلوج الم�صتخرج من طبيخ الخمير

مسألة: 
يزيد يف عمله  أو  السكري))) فيخرج منه سكًرا أمحرا   وفيمن يطبخ اخلمري 

حتى يصري بلوًجا))) أبيض أله أن يبيعه من غريه }أم ال))){؟. 

}الجواب))){:
فنعم من بعد أن خيربه ال من قبله فإنه ال جيوز له }إال من عرفه))){ بلونه)7) 
أو اطلع عىل أصله وعىل املشرتي له أن يعرفه أيًضا من أراد منه يوًما أن يبتاعه 
إال أن يكون ال علم له }به)8){ فال بأس عليه واخليار ملن يف موضع جهله إن 

علمه بني قبوله ورده. واهلل أعلم. فينظر يف عدله))).

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: السكر.

)))  يف ب، ج: أبلوجا.
)))  سقط من: ب.

)5)  زيادة من املحقق.
)))  سقط من: د.
)7)  يف د: بلوغه.
)8)  سقط من: د.

)))  يف أ: يف ذلك.
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رد الأمة المعيبة بعد الوطء

مسألة: 

 وفيمن اشرتى أمة أو وطئها ثم وجد هبا عيًبا كان هبا من قبل أن يشرتهيا هل 
له ردها أم ال؟.

}الجواب))){:

فنعم قد قيل: إن له أن يردها مع عرش ثمنها، وقيل: بالعرش يف الثيب وباخلمس 
يف البكر، وقيل: بعرشه للبكر))) ونصف عرشه للثيب، وقيل: يرد معها مهر))) 
قول  ويف  نصفها،  فيجعله  العرش  ونصف  قيمتها  من  العرش  يأخذ  أن  أو  مثلها 
أمسكها  فإن  الوطء  ينقصها  والثيب ال  العرش  يرد معها نصف  البكر  إن  آخر: 
يردها وما نقص من  البكر  إن  فله األرش))) وإن ردها فال يشء عليه، وقيل: 
ثمنها والثيب ال يشء هلا، وقيل يف البكر: ليس له ردها وإنام يرجع فيها إىل رهبا 
بام ألرش عيبها ويف الثيب يردها وال يشء عليه، وقيل: يردها بامهلا من حكومة 

بكًرا كانت أو ثيبا.

وقيل: ال يردها فهي له مع)5) قدر ما أنقصها العيب يوضع عنه من قيمتها، 
ويف قول آخر: هي له وال ينحط عنه يشء من ثمنها ألنه ال يقدر عىل رد ما أحدثه 

)))  زيادة من املحقق.
)))  يف ب: يف البكر.

)))  يف أ: فهو.
)))  راجع مصطلح األرش يف هامش اجلزء اخلامس.

)5)  يف أ: ما.
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هبا))) وإن علمه قبل }الوطء))){ لزمه البيع والثمن كله. واهلل أعلم. فينظر يف 
ذلك.

بيع التولية

مسألة: 

 يف التولية قد قيل: إهنا من البيوع، ويف قول آخر: ما دل عىل العكس من هذا 
إذ قد نفاها من قاله أن تكون منه فأخرجها عام هلا من نوع وهي أن يوليه ما قد 
اشرتاه عىل ما جاز يف }البيع))){ بالثمن الذي أخذه به أو ما دونه أو زاد عليه أو 

وافقه أو خالفه بنوعه))) أو ما يكون له من مدة يف بيعه.

وإن أواله بعضه فهي الرشكة بعينها ومتى بطل البيع األول الذي من قبلها 
فانحل)5) بوجه بطلت هي من حينها أو ال تراها فرعا له يف أصلها فكيف جيوز 

عىل فساده بالنقض أن تبقى يف ثبوهتا أو عىل حتريمه أن تكون باقية يف حلها.

كال إن هذا ال من))) املمكن أن يصح فيام هلا من قضية يف عدهلا وال عكس 
إذ قد يمكن فيها أن تفسد لوجه دخل عليها وال شك وال لبس والبيع يف ثبوته 
حلله بعد عىل حاله الزم ألصله سواء كانت يف بعض اليشء أو كله. واهلل أعلم 

فينظر يف ذلك.

)))  يف أ: منها.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ب، ج: يف نوعه.
)5)  يف ب: فانجل.

)))  يف أ: هذا األمر.
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الإقالة في البيع على ا�صتراط الزيادة

مسألة: 

أن  صاحبه  من  فطلب  يرده  أن  املبيع)))  يف  له  بدا  إذا  املشرتي  أو  البائع  يف   
يقيله يف البيع فأبى عليه إال أن يسلم له كذا وكذا من الدراهم أو غريها، فإن 
كان املشرتي هو املعطي فقد قيل فيه باإلجازة، ويف قول آخر: باملنع من جوازه، 
وقيل: بام دونه من الكراهية، وإن كان البائع هو املعطي جاز هلام وال أعلم أنه 

خيتلف يف ذلك.
حكم الثمرة بعد الإقالة

مسألة: 

 يف البيع مهام كان عىل نخلة أو شجرة ثم تقاياله))) وهبا يشء من الثمرة فهي 
عىل قول من يراه فسًخا للبيع))) منهام مدركة أو ال. 

حكم  من  فيه  هلا  ما  عىل  تكون  ألن)))  فيها  فيجوز  بيًعا  يراه  من  قول  وعىل 
فإهنا به أوىل وما أكله املشرتي قبل كون تقايلهام فهو له فال يشء عليه، وقيل: 

بغرمه)5).

وإن كان يف أرض ودار وهلام غلة فالقول عىل هذا يكون يف غلتهام وما زاده 
املشرتي من بناء يف الدار ويف األرض من النخل أو األشجار فهو له مع ما به 

)))  يف أ، ب، ج: املباع.
)))  يف ب: تقايال.

)))  يف أ: للبائع.
)))  يف أ: أن.

)5)  يف د: يغرمه.
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للبائع بام له من قيمة يف حاله وبني أن خيرجه  من خيار بني أن يرتكه  }له))){ 
فيضمن ما يلزمه يف املوضع إال أن يكون يف مرضة فليس له فيه إال الثمن إال أن 
يرىض هبا من هي عليه يف ماله، وقيل: للبائع إال لرشط عليه من املشرتي خيرجه 

إليه.

وإن كان يف دابة فنتاجها عىل أظهر ما به من وجه يف رأي تبع هلا واهلل أعلم. 
فينظر يف ذلك.

التولية في الم�صترى قبل قب�صه

مسألة: 

 وفيمن اشرتى شيئا من الطعام أو غريه هل له أن يوليه آخر قبل قبضه }أو 
ال))){؟. 

}الجواب))){:

ببيع وال يف قول من  ليست  }إهنا))){  التولية:  فنعم عىل رأي من يقول يف 
رآها)5) بيعا، وعىل هذا فعسى أن يكون هلا ما له من حكم يف كل نوع.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)))  زيادة من املحقق.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف ج: يراها.
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التولية في الم�صترى قبل القب�ض

مسألة: 

 ويف التولية بام اشرتاه قبل أن يقبضه جائزة أو ال؟.

فقد قيل: إن أبا نوح))) أجازها فقال: ال بأس هبا ما مل يدخل))) عليه ربًحا 
وبعض مل جيزها ألهنا فيام عنده من البيع. واهلل أعلم.

حكم بيع الجهالة اإذا مات اأحد المتبايعين

مسألة: 

يف  به  له  ما  لآلخر  هل  املتبايعني.  أحد  مات  إن  باجلهالة  املنتقض  البيع  يف   
األصل من النقض عىل هذه احلالة؟.

}الجواب))){:

ال  إذ  ثبوته  عىل  دل  ما  آخر  قول  ويف  املسلمني،  قول  }بعض))){  يف  فنعم 
يدرى ما عند اهلالك بعد موته واالختالف يف الورثة أن هلم ما له بعد كون وفاته 
عىل هذا يكون إن مل يرجع فيه إىل نقضه أيام حياته ومل يصح أنه كان به ما ال جيوز 

)))  صالح بن نوح الدهان اجلهني أبو نوح أحد أقطاب املذهب من تابعي التابعني أخذ العلم عن 
اإلمام جابر بن زيد ومن أشهر تالميذه اإلمام أيب عبيدة مسلم بن أيب كريمة الذي أخذ عنه اكثر 

مما أخذ عن جابر بن زيد واإلمام الربيع بن حبيب قال عنه حييى بن معني وابن حبان: ثقة.
)))  يف أ، ب: يأخذ.

)))  زيادة من املحقق.
)))  سقط من: أ.
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معه يف أحكامه إال أن يقيض عىل حال))) بتاممه))).

ابتاعه من هذا أو كله بطل ما به من نقض ملن  فإن أتلف املشرتي بعدما))) 
باعه، وعىل العكس يف قول آخر ملن رآه بعد عىل حاله إال أن ما قبله أكثر وربام 
أنه يكون إتالًفا يمنع من  بالبيع اخليار فجاز ألن خيتلف يف  أتلفه عىل ولده أو 

نقضه أو ال؟.

من باع �صيئا ثم ا�صتراه ن�صيئة في مجل�ض واحد

مسألة))): 

وما تقول يف رجل بايع رجاًل أثر ماء من مائه ووقعت الصفقة بينهام }ال)5){ 
عىل رشط فاسد وال مدالسة عقًدا صحيًحا ثابًتا ثم إن املشرتي بايع البائع ذلك 
املاء نسيئة قبل أن يفرتقا من جملسهام وقبل أن ينقل يف األوراق وقبل أن }يسقي 

به أو))){ يعقده أترى هذا البيع األخري ثابًتا أم ال؟.

وإن بايعه غري البائع يكون القول واحًدا؟ أرين)7) ما أراك اهلل وأنت املأجور 
إن شاء اهلل.

)))  يف د: حاله.
)))  يف أ، ب: لتاممه.

)))  يف أ: بعض.
)))  هذه املسألة سقطت من النسخة: ب.

)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)7)  يف أ: وال أرين.



تمهيد قواعد الإيمان (5(

}الجواب))){: 

قال: جيري فيه االختالف ما مل يفرتقا من جملسهام وبعد افرتاقهام جائز عىل 
حال. واهلل أعلم.

بيع المحلى بالذهب والف�صة ن�صيئة

مسألة: 

نقش  التفق  وهبذا  عليه  خشبة  بال  حديد  نصلة  وهو  تفًقا  تبايًعا  رجلني  يف   
عىل حديدته من ذهب وفضة يسميه))) الناس تنطيال وحتجيًزا وهو مستهلك يف 
احلديدة))) غري منفصل عنها وال يقدر عىل خروجه منها إال أن يسحل بمسحل))) 
التفق  هذا  املشرتي  فأحرز  له رسم  يبق  ومل  احلديد  من  وما القاه  فينسحل هو 

وترصف فيه ترصف املالك من تسديل وختشيب وغريه.

عىل  وحجته  البيع  هذا  فساد  ادعى  الزمان  من  مدة  مىض  بعد  البائع  إن  ثم 
املشرتي: إين بايعتك هذا التفق وهو منقش بالفضة والذهب وبيعهام نسيئة ال 

جيوز)5) عند املسلمني.

فام ترى ذلك أيفسد))) بيع هذا التفق عىل هذه الصفة)7) أم ال؟.

)))  زيادة من املحقق.
)))  يف أ: يسمونه.

)))  يف ب: اجلديدة.
)))  يف ب: يسجل بمسجل.

)5)  يف د: جتوز.
)))  يف د: يفسد.

)7)  يف أ، ب، ج: الصورة.
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إذا  عنه  تنفصل  وفضة)))  ذهب  من  صفائح  فيه  التفق  هذا  كان  إذا  أرأيت 
نسيئة  فيه  بام  التفق  هذا  وبيع  منه  بقي حكمها)))  فيه  تركت  وإذا  منه  أخرجت 
أحيل بيعه نسيئة مع ما فيه من الفضة أم حيل بيع التفق نفسه دون الفضة أم))) ال 

حيل ذلك وال يثبت نسيئة أبًدا حتى خترج عنه؟.

 تفضل بني لنا ذلك بياًنا شافيا. 

الجواب:

أما بيع التفق مع ما فيه من صفائح الفضة والذهب }نسيئة))){ بام يكون من 
النقدين الذهب والفضة فهو ربا حمرم بالكتاب والسنة وإمجاع األمة إال أن خيص 

ما فيه من الذهب والفضة فيباع }نقًدا)5){ يًدا بيد وينسأ))) الباقي فال بأس.

فإن أحرضه بقدر قيمة الذهب والفضة نقًدا لكن مل خيصص بيعهام به وتأخري 
الباقي يف قيمة احلديد فمختلف يف جواز البيع وفساده أظهر يف قول الشيخ أيب 

سعيد)7).

فإن كان ما عىل التفق من الذهب والفضة مستهلك العني بانحالله وتغريه 
عن ذاته إىل)8) معنى الغراء الذي ال يقوم إال بغريه فال حكم له يف إفساد البيع 

لعدم متيزه. 

)))  يف د: أو فضة.
)))  يف ب: حكمه.

)))  يف د: أو.
)))  سقط من: ب.
)5)  سقط من: ب.
)))  يف ب: ويثبت.

)7)  راجع ترمجته يف هامش اجلزء األول.
)8)  يف أ: عىل.
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والنظر  التفق كاحلجاز  أودعت  قائمة  ذات  له  مما  إن كان)))  }هو))){  وأما 
والنقش املعروف بالقلع مما لو زال عن موضعه بعالج أو دونه خلرج قطع فضة 
أو ذهب قائمة العني كام شاهدناه يف احلجازات وغريها فهو من باب احللية))) 
املودعة للتفق وحكمه حكم ما عليه من صفائح الذهب والفضة ألن ما قل من 
ذلك أو كثر فهو يف احلكم سواء ولو كان مثل حبة قرياط كام رصح به الشيخ 

الكدمي جزاه اهلل عن املسلمني خريا.

  

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب، ج: وأما إن كان هو.

)))  يف أ: احليلة.
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ومن الزيادة امل�صافة }اإىل الكتاب))){:

اأنواع البيوع الجائزة والممتنعة

مسألة: 
وفيام يروى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه هنى عنه يف البيوع فقال))): »الذهب بالذهب 
ِمثال  بامللح  وامللح  بالتمر  والتمر  بالشعري  والشعري  بالرب  والرّب  بالفضة  والفضة 

بمثل فمن زاد))) أو ازداد فقد أربى إال ها وها يًدا بيد)))«.

)))  زيادة يف: ج.
)))  يف ب: أنه قال.
)))  يف ب: فإن زاد.

)))  احلديث رواه اإلمام الربيع بن حبيب رمحه اهلل يف املسند عن اإلمام جابر بن زيد رمحه اهلل قال: 
بلغني عن طلحة بن عبيد اهلل أنه التمس من رجل رصفا فاخذ طلحة الذهب بيده يقلبه فقال: 
حتى جيئ خازين من الغابة وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه حارض يسمع كالمهام فقال: واهلل ال 
أفارقكام حتى يتم األمر بينكام فإين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء 
والرب بالرب ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء.” 

ويف الباب عن أيب بكر وعثامن وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وهشام بن عامر والرباء بن عازب   
وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأيب بكرة وابن عمر وأيب الدرداء وبالل وعيل بن أيب طالب ريض 

اهلل عنهم.
والغش  واالنفساخ  الربا  يف  باب  الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
))/51)، رقم )57(، واإلمام البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب ما يذكر يف بيع الطعام 
واحلكرة ))/751، رقم 7)1)(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب الرصف وبيع 
البيوع باب  أبو داود يف سننه كتاب  نقدا ))/))))، رقم 588)(، وأخرجه  بالورق  الذهب 
البيوع باب ما جاء يف الرصف  يف الرصف ))/8))، رقم 8)))(، والرتمذي يف سننه كتاب 
بالتمر  التمر  بيع  باب  البيوع  كتاب  السنن  من  املجتبى  يف  والنسائي   ،)(((1 رقم   ،5((/((
بالورق  الذهب  رصف  باب  التجارات  كتاب  سننه  يف  ماجه  وابن   ،)(558 رقم   ،(7(/7(
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قال: قد أمجع أهل القبلة عىل ثبوته ال نعلم أن أحًدا منهم ينكره فيأيت عليه 
أنه يقول  املذكورة أمجع وال  الستة األجناس  فيدفع يف يشء من هذه  يرد  به  ما 
فيدعي يف كل منها جوازه به إىل أجل إال أن يكون عىل قول من يراه يف مأكوهلا 
مستحياًل إىل القرض))) فيجيزه مثال بمثل ال ما زاد عليه يف النوع فإنه من الربا 
يف قول اجلميع وال يف النقد إال من أجازه }متفاضال))){ إال من شذ من القوم 
فرتك احلق يف تأويله إىل غريه جهاًل لعامه فأبى أن جييزه فيه إال متامثاًل وليس يف 
الرواية إال ما يدل عىل جوازه ألنه املستثنى بقوله إال ها وها يًدا بيد فأنى يصح 

بقاؤه عىل هذا فيام عنه هني. 

قلت له: وما مل يذكر من أنواع األجناس؟.

قال: فيجوز ألن يكون عىل }ما))){ قد ذكر يف بيعه نقًدا أو يف تأخري بام هو 
ملن اقترص عىل ما نص عليه  }خالفا))){  بالقياس  من نوعه يف رأي من يقول 

دون ما عداه من الناس.

النبات أو احليوان)5) فجاز أن  قلت له: وما كان من أنواع جنس املعدن أو 
يباع عىل هذا أيكون))) يف جواز بيعه إىل أجل بام هو من نوعه أم ال؟. 

تربا  بالفضة  الذهب  بيع  باب  البيوع  كتاب  املوطأ  يف  مالك  واإلمام   ،)((5( رقم   ،757/((
الرصف  عن  النهي  يف  باب  البيوع  كتاب  سننه  يف  والدارمي   ،)((1( رقم   ،((5/(( وعينا 

))/5))، رقم 578)(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/))، رقم )))).
)))  يف أ: الفرض.

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: ب.
)5)  يف أ: أنواع جنس املعدن والنبات واحليوان.

)))  يف ب: فيكون.



(5( زيادات الباب الثاني

قال: نعم قد قيل يف هذا كله: باملنع من جوازه إال أنه ال يف إمجاع عىل حتريمه 
وال عىل حله فال جيوز أن))) يتخذ دينا فيخطئ من قد فعله عىل ما جاز له حيًنا 
لرأي من يقول يف موضع كونه }بمثله))){ أنه يستحيل إىل القرض فيجيزه رأًيا 
فيام خرج عن أصل النقدين فجاز قرضه))) من طعام أو غريه واهلل أعلم بعدله 

غري أن املنع أظهر ما به من رأي جاز عليه.

قلت له: فإن كان يف وصفه }يف))){ جنس ما يكال أو يوزن من الطعام فباعه 
يف تأخري بام هو من جنسه إال أنه ال من صنفه؟. 

قال: اهلل أعلم وأنا ال أدري يف أنواع هذا اجلنس من األطعمة إال أهنا متحدة 
احلكم يف }هذا)5){ املوطن من البيع ألهنا كاليشء الواحد فيه فهي بمنزلة النوع 

ملا هبا من أدلة هي السنة واإلمجاع من قول أهل العلم.

وقيل: بجوازه يف هذا املكان }ألهنام))){ يف دعوى من قاله خمتلفان.

قلت له: فهل هلذا من حجة عىل ما رآه فقاله يف هذا املوضع من إجازته يف 
دعواه؟. 

قال: نعم قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم إال 
ما هنيتم عنه)7)« فهذا إال أنه قد هنى عليه السالم عن بيع الطعام بالطعام 

)))  يف ب زيادة بعد أن: له.
)))  سقط من: د.
)))  يف أ: فرضه.
)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: أ.

)))  سقط من: ج.
)7)  احلديث هبذا اللفظ رواه اإلمام الربيع رمحه اهلل يف املسند بسنده عن ابن عباس ريض اهلل عنهام 
ورواه قومنا بيشء من التفصيل من طريق عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
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نسيئة))) فجاز ألن يورد به عليه وكفى.

»الذهب بالذهب مثال بمثل والفضة بالفضة مثال بمثل والتمر بالتمر مثال بمثل والرب بالرب مثال 
بيعوا  أربى  فقد  ازداد  أو  زاد  فمن  بمثل  مثال  بالشعري  والشعري  بمثل  مثال  بامللح  وامللح  بمثل 
بالتمر  بيد وبيعوا الشعري  بالتمر كيف شئتم يدا  بيد وبيعوا الرب  الذهب بالفضة كيف شئتم يدا 

كيف شئتم يدا بيد«.
ويف الباب عن أيب سعيد وأيب هريرة وبالل وأنس وأيب بكرة ريض اهلل عنه.  

والغش  واالنفساخ  الربا  يف  باب  الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
))/)))، رقم )57(، واإلمام البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب بيع الذهب بالورق يدا 
بيد ))/))7، رقم )17)(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة باب الربا ))/))))، 
رقم 587)(، والرتمذي يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء أن احلنطة باحلنطة مثال بمثل كراهية 
بيع  باب  البيوع  كتاب  السنن  من  املجتبى  والنسائي يف  رقم 1)))(،  فيه ))/))5،  التفاضل 
بالشعري )75/7)، رقم ))5)(، واإلمام أمحد يف مسنده )1/5))، رقم )77))(،  الشعري 
والنسائي يف السنن الكربى كتاب البيوع ))/))، رقم )5))(، وابن حبان يف صحيحه كتاب 
البيوع ))/))، رقم  الربا )))/)8)، رقم ))51(، والدارقطني يف سننه كتاب  باب  البيوع 
)8(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب البيوع باب جواز التفاضل يف اجلنسني وأن الرب والشعري 

جنسان مع حتريم النساء إذا مجعتهام علة واحدة يف الربا )5/)8)، رقم )8)1)).
)))  أورد اإلمام مسلم يف صحيحه يف باب بيع الطعام مثال بمثل حديث معمر بن عبد اهلل وفيه: »أنه 
أرسل غالمه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشرت به شعريا فذهب الغالم فاخذ صاعا وزيادة بعض 
صاع فلام جاء معمرا اخربه بذلك فقال له معمر: مل فعلت ذلك انطلق فرده وال تأخذن إال مثال 
قال: وكان طعامنا   » بمثل  مثال  بالطعام  »الطعام  يقول:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اسمع رسول  فإين كنت  بمثل 

يومئذ الشعري قيل له: فإنه ليس بمثله قال: إين أخاف أن يضارع«. 
ويف الباب عن ابن عمر وسعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنهم.   

رقم  بمثل ))/))))،  مثال  الطعام  بيع  باب  املساقاة  كتاب  اإلمام مسلم يف صحيحه  أخرجه   
كتاب  صحيحه  يف  حبان  وابن   ،)(7((( رقم   ،(11/(( مسنده  يف  أمحد  واإلمام   ،)(5((
 ،)5(58 رقم   ،(((/(( مسنده  يف  عوانة  وأبو   ،)51(( رقم   ،(85/((( الربا  باب  البيوع 
والدارقطني يف سننه كتاب البيوع ))/))، رقم )8(، والطرباين يف املعجم الكبري )1)/7))، 
السنن  يف  والبيهقي   ،)((5 رقم   ،(15/(( األوسط  املعجم  يف  أيضا  وأخرجه   ،)(1(( رقم 
الكربى كتاب البيوع باب جواز التفاضل يف اجلنسني وأن الرب والشعري جنسان مع حتريم النساء 

إذا مجعتهام علة واحدة يف الربا )5/)8)، رقم 87)1)).



((( زيادات الباب الثاني

قلت له: فإن باعه نظرة بام زاد عليه من نوعه إال أنه يف قلة ال يف كثرة؟. 

قال: فهو من الربا حقا كثر ما زاد يف الناسئ أو قل))) ألهنام لعلة فال أجد فيام 
بينهام فرقا. 

قلت له: فإن يف جنس املأكول ما ال يكال وال يوزن وإنام يباع يف الغالب عىل 
أمره بالعد ما الذي يف بيعه بغريه من أنواع هذا اجلنس ألهل احلق من القول؟.

قال: تاهلل ال أدري من قوهلم يف النقد إال ما أجازه مثاًل بمثل أو ما دونه أو 
}ما))){ زاد عليه وال يف النسيئة إال ما يمنع جوازه إال بأن))) يكون بغري صنفه 

فيجوز أن خيتلف فيه.

قلت له: فإن كان من أنواع ثامر ما ال يدخر من فواكه األشجار وإنام يؤكل 
رطًبا فإن ترك صار إىل الضياع؟.

قال: فيجوز له عىل قول أن يبيعه إىل أجل بام يكون من الطعام أو غريه خوًفا 
من فساده إال نوعه فإنه ال جيوز به.

ويف قول آخر: إىل ثالثة أيام جعلها حدا خلوفه من ضياعه، وقيل: باملنع من 
جوازه حتى خيافه، ويف قول رابع: ما دل عىل أنه ال جيوز يف يشء من أنواعه.

قلت له: فإن كان من نوع ما ال يفسد أن ترك فييبس أيكون يف النسيئة من 
املمنوع؟. 

قال: نعم قد قيل يف هذا باملنع من أن جيوز نظرة بيشء من الطعام }أو بغريه))){ 

)))  يف أ: أقل.
)))  سقط من: أ، ب.

)))  يف أ: أن.
)))  سقط من: ب.
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يف هذا اجلنس املأكول وبعض))) أجازه إال أن يكون بام هو صنفه فإنه ال جواز له 
به، أال وإنه أظهر ما فيه من القول. 

قلت له: فإن يف األنواع النباتية من احلشائش ما قد يؤكل رطبا فإذا يبس فسد 
بالكلية فلم))) يصلح عىل حال أن يكون من املأكوالت البرشية)))؟ 

}قال: فعسى أن جيوز يف هذا ألن يكون عىل ما يف بيع ما ال يدخر من فواكه 
الشجرية))){.

قلت له: فإن كان يف هذا اجلنس من نوع ما ال يؤكل اختياًرا ألنه }ال)5){ من 
األغذية وإنام يستعمل اضطراًرا يف األدوية؟. 

قال: فأحق ما به يف بيعه نظرة بام هو من صنفه أن ال جيوز يف احلق إال أن يكون 
مما يصح قرضه فعسى أن ال يمنع من أن ينزل إليه عىل رأي من قاله مما كان بمثله 

ال ما زاد عليه وإن كان بغريه من أصنافه فاالختالف فيه.

قلت له: وما خرج عام يقتاته الناس إىل ما يكون من أطعمة دواهبم علًفا هلا 
ال غريه فالقول فيه كذلك؟. 

قال: هكذا معي }يف))){ ذلك.

قلت له: يف هذا ونحوه إن باعه بام هو من صنفه مثال بمثلني؟ 

قال: ال بأس به يف النقد وإال فهو من الربا مهام كان املثالن يف الناسئ منهام 
مؤجلني.

)))  يف ب: فبعض.
)))  يف ب: فإن مل.

)))  يف ج: من الفواكه الشجرية.
)))  سقط من: ج.

)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.



((( زيادات الباب الثاني

من  ال  أنه  إال  اجلنس  هذا  من  هو  بام  مؤجاًل  له  بيعه  يف  كان  فإن  له:  قلت 
نوعه؟. 

قال: فيجوز عىل قول بمثله))) أو ما دونه ال ما زاد عليه، وبعض أجازه مع 
الزيادة ولو بأكثر }من))){ مثليه، وقيل: ال جيوز عىل حال إال أن اإلجازة أصح 

ما فيه. 

قلت له: فهال))) جيوز يف هذا والذي من قبله من أنواع ما ال يؤكل يف النبات 
أن يباع نسيئة بام يكون من أطعمة الناس نباًتا أيًضا؟. 

قال: بىل يف قول ألهنام خمتلفان، وعىل قول آخر: فنعم ألهنام جلنس واحد فهام 
متفقان.

قلت له: فهل يف األثر من قول أهل العلم فيام أخرجته األرض من أنواع ما 
يكون من نباهتا أنه عىل اختالفه }هي))){ جنس واحد فال جيوز يف النسيئة أن 

يباع بعضه ببعض أم ال؟. 

قال: نعم قد قيل يف هذا إنه مما يمنع رأًيا ملن قاله من ذوي البرص فأثبت من 
رأيه قوال ومل يرد عليه فيدفع. 

قلت له: فإن كان من جنس احليوان فهل له أن يبيع الواحد من أنواع ما جاز 
بيعه بواحد من صنفه أم ال؟. 

قرًضا  قول من جييزه  إال عىل  فإنه ال جيوز  النسيئة  النقد ال يف  نعم يف  قال: 
فيحيله يف هذا املوضع إليه. 

)))  يف ب: ملثله.
)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: فهل.
)))  سقط من: أ.
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قلت له: فهل له من رخصة يف بيعه))) الواحد باثنني من نوعه أم ال جواز له 
إن كانا يف الناسئ مؤجلني؟. 

قال: ال أجد فيه إال ما يدل عىل أنه من الربا قطعا فال جيوز أن خيتلف يف منعه 
حلرامه رشعا. 

قلت له: فإن كان عىل العكس))) من هذا يف كونه هبام))) معجلني؟. 

قال: فعسى أن جيوز فيه ألن يكون عىل ما يف الواحد بمثله من قول يف رأي 
ال يف دين.

قلت له: فإن وجد املثل عىل هذا الرأي سلمه إليه؟. 

قال: نعم وإن))) عز عليه فإىل القيمة يرجع فيه. 

قلت له: فهال)5) جيوز فيام يصح بيعه من أشخاص أنواع جنسه يف الواحد من 
أصنافه أن يباع بواحد من الصنف اآلخر إىل أجل أو بأكثر؟. 

قال: بىل إن هذا قد قيل بجوازه يف األمرين، ويف قول آخر: ما دل عىل أنه 
جيوز بواحد ال باثنني، وقيل: ال جواز له عىل حال وكله من قول املسلمني.

قلت له: فإن كان يف بيعه عىل قول من أجازه واحًدا بمثله إىل أجل إال أنه 
الدنانري أو العروض أو احليوان ال من  مع أحدمها زيادة يشء من الدراهم أو 

نوعه؟. 

)))  يف ب: بيع.
)))  يف ج: عىل هذا العكس.

)))  يف ب: ومها.
)))  يف أ: فإن.

)5)  يف ب: فهل.



((5 زيادات الباب الثاني

قال: قد قيل يف هذا البيع بفساده ملا به يف املقبوض أو الناسئ من الزيادة، ويف 
قول آخر: ما دل عىل جوازه إال أن تكون الزيادة فيام تأخر فإنه ال جيوز، وقيل: 
بإجازته معهام أينام كانت هي من أي يشء من هذه إال أن تكون حيواًنا فيمنع 

من أن جيوز يف رأيه. 

قلت له: يف هذه األجوبة: إن أكثرها جمملة عىل نحو ما جرى من القول يف 
املسألة أفال ختربين عنها مفرسة؟. 

معرفة أخربك به إن  }معه))){  قال: بىل إن تستخربين عن يشء منها ويل به 
قدر اهلل أن سيكون))) عىل يدي فرسه. 

أحدمها  يباع  أن  والفضة  الذهب  من  املعدين  اجلنس  فهل جيوز يف  له:  قلت 
باآلخر نسيئة أو ال؟. 

أجازه  أحًدا  أن  أدري  وال  هذين  يف  جوازه  أدري  ال  وأنا  أعلم.  اهلل  قال: 
}يف))){ هذا املوضع يف رأي وال دين.

قلت له: وإن كان التأخر يف كثرة والناسئ يف قلة؟. 

قال: نعم فهو كذلك ألنه يف كونه هبام لعله وال أعلم أنه خيتلف يف ذلك. 

قلت له: فإن كان يف بيعه بام زاد عىل مثله وزًنا من اآلخر أو من نوعه؟. 

قال: فهذا ما ال شك فيه أنه من الربا ملا يف السنة واإلمجاع من دليل عليه. 

يبيعها  أن  له  هل  أحد  عىل  درمًها  أو  ديناًرا  عرشون  له  كان  فإن  له:  قلت 
حارضة؟. 

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف ب: قدر اهلل أن قد يكون.

)))  سقط من: أ، ب.
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قال: قد قيل يف هذا: إنه من الربا فال جواز له.
من  بيشء  الفضة  أو  الذهب  من  احليل  بيع  يف  إجازة  من  فهال)))  له:  قلت 

الدراهم أو الدنانري أو بمثله من احليل نسيئة أم ال؟. 
قال: فأحق ما هبام يف هذا املوضع أن يقال: نعم لعدم ما يدل فيه عىل جواز، 

بىل فدع عنك ما ال جواز له يف احلق فإنه بك أوىل. 
قلت له: فإن خالطهام يشء من األجساد الناقصة يف املعدنية عنهام هل له أن 

يبيعه يف النسيئة بمثل ما قد مازجهام؟. 
قال: فإن كان عىل هذا من املمكن يف إخراجه منهام أن يكون يف غري فساد له 
يمتنع معه من عوده إىل اجلسدانية فهو عىل ما به من قبله ألنه معنى يف املجاورة 
بينهام فكيف جيوز يف بيعها به إىل أجل أن يصح وال بد له من أن يقع عىل ما هو 

من صنفه مهام زاد أو نقص عن مثله. 
وإن مل يمكن عىل حال إال بفساده يومئذ بالكلية جاز ألن يكون يف حيز ما 

بطل فصار يف معنى ما ال وجود له يف عدل القضية.
بام  أو  العنرصية  بالنار  ختليصهام  عىل  يقدر  ال  ما  حد  إىل  األمر  هبام  بلغ  فإن 
يكون من حيلة يقدر هبا عليه فعسى }يف احلكم))){ أن يكون))) ألغلبهام وربام 
تساويا يف هذا املوضع فلم يكن ألحدمها أغلبية فجاز ألن يكون نوًعا عىل حدة 

خلروجه عام لغريه يف هذا اجلنس من نوعية. 
من  عدامها  ملا  األثامن  مها  عندك  فيام  شك  وال  اجلوهران  فهذان  له:  قلت 

األشياء املرضوبان))) يف سكة أو نقرتان؟. 

)))  يف ب: فهل.
)))  سقط من: د.

)))  يف ب: أن ال يكون.
)))  يف ب، ج: مرضوبان.
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قال: نعم قد قيل هذا مطلقا فيهام فيجوز يف البيع أن يصح هبام يف كل ما جاز 
بيعه من األصول والعروض يف املعدن أو النبات أو احليوان حارًضا كان أو يف 

تأخري إىل ما سيأيت من مدة معلومة يف الزمان.

قلت له: وما دوهنام من النحاس واحلديد والرصاص يف نوعيه؟. 

ما جاز عىل رأي ألن  إال  به مؤجاًل  يباع  أن  قال: فال جيوز يف كل من هذه 
يستحيل إىل القرض، وخمتلف يف جوازه بالنوع اآلخر }منهام))){ فيكون عىل ما 

مر فيام ال يؤكل من قول يف رأي.

قلت له: فإن رد كل من هذه لآلخر بام له من عالج؟. 

قال: فال أرى }فيه))){ إال أن له حكم ما قد رجع إليه.

}أو  مائيا  أو حل  الرتابية  إىل  أو صار  فبقي حيا  منها)))  له: وما كّلس  قلت 
صار))){ إىل الزئبقية؟.

قال: ما دام له رجوع يف جسمه إىل ما كان عليه من قبله بام له من اسمه)5) 
فليس له إال ما يف حكمه.

فإن امتنع عوده جاز ألن))) خيتلف يف جوازه بأصله ومل يصح أن جيوز نسيئة 
بالذي صار إليه إال أن يكون بمثله عىل قول من حييله قرًضا واهلل أعلم بعدله.

)))  سقط من: د.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: منهام.

)))  سقط من: د.
)5)  يف ب: اثمه.

)))  يف ب: ال.
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قلت له: يف هذه األكالس من األجساد أجيوز أن يباع كل منهام))) باآلخر عىل 
ما هي به من الفساد ملن أراده من الناس؟. 

النسيئة  فأما يف  بيد،  يًدا  يمنع من جوازه  ما  لعدم  النقد))){  }يف  نعم  قال: 
من  يكون  ما  إال)))  احلية  أجسادها  يف  هو  كام  جوازه)))  يف  خيتلف  أن  فعسى 
الذهب أو الفضة فإنه ال يمنع من أن جيوز يف العدل بام هو من تلك ملا به فيام 
بينهام من إجازة يف األصل أال وإنام يكون من أحد هذين بام هو من اآلخر منهام 
كأين ال أبعده يف هذا املوضع من أن جيوز فيه أن جيرى عىل ما باألوىل من قول يف 
رأي ال يف دين لفساد ما هلام من نوعية عىل حال إال أنه يف بقاء لغريه ما ألصلهام 

من جسمية. 

فإن صح ما أراه جاز أن يقبل وإال فأحق }ما)5){ به أن يبعد فيهمل أو يرد 
عليه فضال أن يؤخذه به فيعمل. 

قلت له: يف املعدنية ما دوهنا من اإلثمد واملغنيسيا واألنواع))) املرقشيشية؟. 

األربعة  النوع فحري يف  له من  بام  أو  باآلخر  منهام  بيع كل  فيجوز يف  قال: 
األجساد الناقصة إن صح ما أرى. 

قلت له: وإن كان يف النوع ألوان خمتلفة فال خيرجه يف يشء عام له من حكم 
يف البيع؟. 

)))  يف ج: منها.
)))  سقط من: ب.

)))  يف د: فساده.
)))  يف ب: أو.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف ب: من األنواع.
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قال: نعم إذ ال أجد يف احلق إال ما يدل عىل عدم الفرق.

قلت له: وما باعه من هذه الثالثة نظرة بيشء من تلك األربعة؟. 

قال: فعسى أن جيوز وإن كان من االختالف ال يتعرى عىل حال. 

قلت له: وما كان من كربيت أو زرنيخ أو شك؟. 

ألهنا  أجل  إىل  منهام  باآلخر  يباع  أن  رأي  عىل  هذه  من  كل  يف  فيجوز  قال: 
أنواع، وعىل قول آخر: فيجوز أن ال يصح ألهنا موزونة إال أن ما قبله أرجح 
فأما يف النوع مهام كان به فال جواز له إال أن يكونا بالسواء يف وزهنام عىل رأي 
من ينزهلام إىل القرض من البيع غري أن البيع األول هو األظهر واألشبه واألصح 

واألوجه واألكثر فاعرفه. 

قلت له: فإن يف هذا اجلنس أمالحا وزاجات وشًبا وبورقا كل واحد منها يف 
ألوان خمتلفة بينها البني؟. 

قال: نعم إال أن كل واحد من هذه يف ألوانه السم فليس ملا حتته عىل حال إال 
ما له من حكم فيجوز عىل األصح يف بيعه أن يكون باآلخر منها نسيئة ال))) بام 

هو من نوعه.

قلت له: فإن يف األمالح أنواًعا خارجة عن ملح الطعام؟.

قال: نعم فيجوز يف كل واحد منها أن يكون نوًعا عىل حدة.

قلت له: وباجلملة يف هذه والتي من قبلها يف املعدن إىل غريها مما جلنسه من 
األنواع رد))) ما مها فيه أصل األثامن أجيوز أن يباع يف تأخري بام هو من األطعمة 

أو ما يكون من النبات أو احليوان؟. 

)))  يف أ: إال.
)))  يف ب، ج: ذر.



تمهيد قواعد الإيمان (71

قال: }نعم))){ إن هذا هلو الوجه ال غريه يف هذا املوضع ألهنام جنسان فأنى 
يمنع من أن جيوز إال أنه ربام وقع عىل جمهول يف مقداره فجاز ألن يكون عىل ما 

به من رأي يف هذا املكان.

وإن انعكس))) ما بينهام زال ما به من جهالة مهام كان معلوم الوزن أو الكيل 
يف الناسئ منهام مع ماله يف قرينة الزمة له يف كلها أال وهي املدة املعينة من الزمان 
إال أن بعًضا كره ملح الطعام بالرب حيث ال يصلح إال به فجاز عىل قياده إن صح 

ألن يعم كل ما يدخل عليه وال يطيب يف أكله بام دونه من أنواعه.

نعم إذ ليس فيه ما يدل عىل أفراده بالكراهية من بينها يف بيعه وبعضا مل جيزه 
إال  فلم يصح  إليه  الطعام ألن هذا ال مما حيتاج  يأيت عىل مجيع  أن  بالتمر فجاز 
أن يكون فيام ال يصلح إال به أظهر وبعضا أجازه هبام فجاز يف أنواعه كلها ألن 

يكون عىل ماهلام وبعضا يزعم أنه من نبات األرض فال جيوز بيشء من نباهتا. 

فإن صح جاز فلزم من ثبوته يف كل نوع من املعدن أن يكون يف بيعه به عىل 
هذا احلال ألنه يف تولده ال بد وأن يكون فيها ال حمالة فيمنع من أن جيوز بيشء 
منه عىل هذا الرأي إن لو صح فثبت إال يدا بيد ولكنه يف نفيس من ذلك لظهور 
بعده أال وإن قول من نفاه))) أن يكون من أنواع جنس النبات فأجازه بام يكون 
}منه))){ هو الذي أقر به من غري أن أخطئ يف دينه من خالفه إىل غريه رأًيا ملا 

به من النزاع. 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: العكس.

)))  يف أ: بقاه.
)))  زيادة يف: ب.
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املبيع)))  هو  يكون  أن  منهام  والفضة هل جيوز يف كل  الذهب  له: ويف  قلت 
نسيئة بام عدامها؟. 

باملنع واإلجازة فهام وجهان إال أين ال أجده يمنع من  قال: قد قيل يف هذا 
جوازه لربهان يدل عليه فيوجبه وإن قيل ألهنام األثامن فقد جيوز }أن يورد))){ 

عليه جلواز بيعهام بأهنام مثمونان. 

قلت له: وما كان يف اجلنس النبايت من أنواع الرب والذرة والشعري واألرز والتمر 
هل جيوز يف غري النقد أن يباع))) بعضها))) ببعض عىل رأي أو يف إمجاع؟. 

قال: ال جيوز يف يشء من هذه كلها أن يباع باآلخر منها نسيئة مثال بمثل وال 
ما دونه دع ما زاد عليه ألهنا من الطعام.

وإن قيل عن بعض أنه أجازه يف أنواعها عىل هذا الختالفها جنًسا فإن ما قبله 
هو الوجه يف بيعها فكيف يف النوع به أنه ألظهر بعًدا من أن جيوز فيه إال أن يكون 

يف موضع }ما)5){ جاز عىل رأي ألن ينحل إىل القرض من البيع. 

قلت له: فإن كان من الدخن أو البازري أو الذرة))) احلمراء والسهوي؟. 

قال: فهذه مثل األوىل يف بيع كل منها بالطعام من صنفه أو ال. 

ما  أو  اللوبياج  أو  واجلرجر  احلمص  أو  الباقال  من  كان  فإن  له:  قلت 
شاكلها؟. 

)))  يف ب: املباع.

)))  سقط من: د.
)))  يف ج: تباع.

)))  يف أ: بعضهم.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف أ: الدخن والبازري والذرة.
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قال: فيجوز يف كل من هذه ألن خيتلف يف جوازه باآلخر منها نسيئة، فأما يف 
النوع به فال إال ما جاز ألن خيرج عىل القرض لرأي من قاله يف مثلها إذ هي مما 

يكال والوزن فيها ممكن فاملثل يدرك يف كلها.

قلت له: فهال))) جيوز يف هذه أن تباع إىل أجل بتلك من الطعام أم ال؟. 

قال: قد قيل يف هذا باملنع من أن جيوز إال أن يف قول آخر ما دل يف الباقال 
}عىل))){ أن }يف))){ بيعها باحلب أو التمر اختالفا، فإن صح جاز ألن جيرى 

يف مجيعها فيأيت يف األطعمة عىل مجيع أنواعها.

ما  أو  التوريان  أو  املاش  أو  الدخن  أو  العدس  من  كان  وما  له:  قلت 
أشبهها؟. 

قال: فعسى أن جيوز يف كل نوع من هذه ألن تعطى حكم التي من قبلها يف 
البيع. 

قلت له: وما كان من ثمرة النخل برًسا ورطًبا))) أو متًرا؟. 

قال: ففي اخلرب ما دل عىل أنه ال جيوز يف أحدها أن يباع باآلخر منها إال يًدا 
بيد مرصًحا يف األثر.

قلت له: فهل جيوز يف يشء منها أن يباع بغريه)5) من الطعام حًبا أو ال؟. 

)))  يف أ: فهل.
)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ج: أو رطبا.

)5)  يف د: بيشء.
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قال: قد قيل: }أن))){ فيه اختالفا واهلل أعلم وأنا ال أدريه إال فيام يكون من 
بلحها األخرض فخيف فساده فعسى أن جيوز ألن يكون عىل ما يف مثله من رأي 

جاز عليه يف النظر.

قلت له: فهال من رخصة يف بيعه بعد نضاجه بغري الطعام من مأكول يف هذا 
اجلنس أم ال؟. 

قال: قد قيل: نعم، وقيل: بىل.

من  هلام  بام  يباع  أن  النقد  غري  يف  الرطب  أو)))  التمر  يف  أفيجوز  له:  قلت 
النوى؟. 

قال: قد قيل فيه باملنع واإلجازة فدع اهلوى واعمل بأعدهلام))) ولكل امرئ 
ما نوى.

قلت له: فإن باعه إىل أجل بام قد أخرجه من دبس؟. 

قال: فقد أتى ما ليس له وال أعلم أنه خيتلف يف هذا املوضع لعدم ما به من 
لبس.

قلت له: فهال من إجازة يف بيعه نظرة بخله)))؟. 

قال: بىل إن هذا قد قيل بجوازه، وعىل العكس يف قول آخر فيكون نعم عىل 
رأي من قاله هي التي به أوىل.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: و.

)))  يف ب، ج: بأعدهلا.
)))  يف أ: بحله.
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قلت له: فهل ترى من وجه يف بيع نواه باحلب من الطعام نظرة أم))) ال؟. 

قال: نعم عىل قول، وقيل: ال جيوز فاعرفهام.

قلت له: وما أخرجته الفحول ثمرة من طلعها أجيوز يف النسيئة أن يباع بالطعام 
ها أو قلعها  أو بام يكون من مأكول يف النبات قبل أن يصلح أن))) يؤبَّر به بعد جزِّ

أو يف رؤوس نخلها عىل ما جاز أن }لو))){ كان))) بالدراهم يف مثلها؟.

قال: قد قيل يف مثل هذا باإلجازة واملنع إال يف النقد فإنه ال قول فيه إال جوازه 
بالقطع، أال وإنه من جنس ما ال يدخر خوًفا من فساده فيجوز ألن يكون يف بيعه 

عىل ما به يف مجلة أنواعه من رأي يف سداده.

قلت له: فإن كان من بعد أن بلغ إىل حد ما يصلح أن يكون نباتا؟. 

قال: فعسى أن جيوز عىل قول ألن يكون من األوىل إىل املنع من جوازه أدنى، 
وعىل قول آخر فيجوز أن يكونا حلكم)5) واحد وأن كان أصرب من ذاك فإنه ال 
مما يدخر قوتا كال وال يصلح أن يؤكل يابًسا إال أن يكون من رضورة تدعو إليه 

يف حال وإال فال. 

قلت له: وما كان من الكرم عنًبا أو زبيًبا؟. 

قال: فال جيوز يف أحدمها أن يباع باآلخر نسيئة وال بيشء من الطعام يف كل 
ما له من أنواع لعدم ما هلا من فرق يف إمجاع، وقيل: بجوازه))) رطبا بالطعام وال 

)))  يف ج: أو.
)))  يف ب: ألن.

)))  سقط من: أ.

)))  يف ب: جاز.
)5)  يف أ: أن يكون باحلكم.

)))  يف أ: جوازه.
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أدري مل فرق بينه وبني الزبيب وال شك فيه أنه هو يف ذاته إال ما كان من جفافه 
وخروجه من رطوباته ال ما زاد عليه إال أن يكون عىل اخلصوص يف موضع ما 
الفواكه وإال  يدخر من  ما ال  أن يكون الحقا بحكم  زبيًبا فعسى  فيه  ال يصري 

فأشبه))) أن يكون يف منزلة التمر من رطبه فاملنع أوجه.

وعىل قول من جييز التمر))) بغريه من الطعام فعسى يف هذا أن يكون يف جوازه 
به رطبا أو من بعد جفافه أدنى من ذلك قربا.

قلت له: فإن كان قبل كون نضاجه حرصًما)))؟. 

قال: فأحق ما به يف غري النقد لقربه من الضياع أن يكون يف حكم ما يفسد فال 
يدخر بام فيه من قول يف رأي ألهل احلق ال يف إمجاع عىل أنه يكون حمرًما غري أنه 

يمكن أن حيتال عىل بقائه صاحلا ملا قد أريد به ثاين احلال.

قلت له: فهل جيوز يف احلرصم أن يباع نظرة ملا قد نضج يصبح عنًبا أو يبس 
فصار زبيًبا أم ال؟.

قال: فأرجو أن يكون عىل ما يف البلح األخرض من النخل بالرطب والتمر 
من قول بجوازه وقول بأنه ال جيوز ملا بينهام يف املعنى من مشابه إن صح ما أراه 

فجاز ألن يكون من العدل. 

قلت له: وما كان هلا من خل أجيوز أن يباع هبا أو بيشء منها؟. 

قال: نعم يف النقد فأما إىل أجل فاالختالف يف جوازه.

)))  يف ب: فاألشبه.
)))  يف ب: الطعام.

)))  احلرصم هو العنب قبل دراكه يقال: متى تزببت وأنت حرصم مثل ملن يتعاطى مرتبة فوق مرتبته. 
)حممد بن شامس(.
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قلت له: ويف خلها بام هو من خل التمر نسيئة؟. 

قال: قد قيل فيه باملنع واإلجازة فهام قوالن.

قلت له: وما كان من اجلوز أو النارجيل أو اللوز أو ما يكون يف الفاكهة))) 
من نحوها؟.

بغريه  أو  نسيئة  بالطعام  بيعه  منها ألن خيتلف يف جواز  فيجوز يف كل  قال: 
من مأكول يف هذا اجلنس إال أن يكون من نوعه فإنه ال جيوز وإن كان النارجيل 
أقرهبا واللوز أبعدها من))) الضياع واجلوز فيام بينهام فجاز يف األبعد من الفساد 

ألن يكون من املنع أدنى.

يدل عىل  ما  فيه  ليس  إجازة  رأي يف  أن ال خيرجه عام هبا من  فلعل وعسى 
يابسة  أنواع ما قد يمكن أن يدخر فيؤكل فاكهة  السداد ألهنا من  خروجه من 
فأنى ليشء منها أن يكون يف اخلارج عنها، كال إين ال أدرى يف هذا املوضع إال أن 

كال منها يف حمل النزاع.

قلت له: وما كان من الفاكهة يؤكل رطبا فإذا يبس فسد مثل التفاح واملشمش 
واملوز واألترج وما أشبهها؟.

قال: فيجوز عىل قول يف هذه كلها ألن تباع بالطعام أو بام هو منها يف تأخري 
إال ما يكون يف اليشء من صنفه وإال فهي أنواع.

وقيل: ال جيوز ألهنا مأكولة بل هي من النبات يف أصلها وما صلح }منها))){ 
ألن يرتك فيدخر من بعد أن يبس حتى يؤكل فعسى أن يكون من التشديد أقرب 

)))  يف ج: الفواكه.
)))  يف ب: إىل.
)))  زيادة يف: أ.
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وإن كان ال خمرج له عام هبا من رأي))) يف عدهلا. 
قلت له: وما جزَّ من البقل أو كان من البطيخ أو القثاء أو اخليار أو القرع ما 

دام يؤكل أو الباذنجان؟.

قال: فهذه يف أنواعها من جنس ما ال يدخر فيجوز أن يكون عىل ما مر فيه 
من قول يف بيعها. 

قلت له: وما كان من أنواع الشجر بوتا أو نمتا أو شوعا أو توثا؟. 

قال: فيجوز يف كل منها ثمرة أن يباع بالطعام وغريه مما يؤكل يف هذا اجلنس 
أو ال إال صنفه نظره. 

وعىل قول آخر: فيجوز أن يكون عىل ما يف محال السدر باحلب من كراهية 
ألهنا من املأكول رطبة ويابسة فيمكن فيها أن تدخر، وقيل: ال جواز له يف يشء 

منها إال أن ما قبله أكثر. 

قلت له: وما كان من الثوم أو البصل أو اجلزر))) رؤوًسا مقلوًعا يصلح ملا 
يراد هبا؟.

التي من  قال: فال أرى يف يشء من هذه ما به خيرج عن أن يكون يف حكم 
قبلها بام فيه من آراء خمتلفة وإن مل يرصح به يف كلها فإهنا عىل حال ال تتعرى من 

أن تكون كمثلها.

قلت له: فلم أجزته يف البصل أن يكون له عىل ما يف الثوم من رأي وإن مل تقل 
يف هذا املكان فيه إال باملنع من جوازه وال يف اجلزر؟.

)))  يف ب: آراء.
)))  يف أ: من الثوم والبصل واجلزر.
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أوال  أظهرته  قد  ما  صحة  عىل  أستدل  }به))){  ما  عىل  زدين   فتفضل))) 
تفيدين.

فيمنع من أن جيوز يف  الطعام  إذ هي يف هذا اجلنس ألنواع ال من  قال: بىل 
تأخري ملا به يف سنه يف إمجاع وكلها من املدخرات إال اجلزر فإهنا أقرهبا إىل ما يطرأ 
عليه من ضياع إال أن يدخل عليه ما قد يمنع من الفساد فيدخر وإال فهو كذلك 

فيجوز عىل ما يف مثله))) من قول يف رأي جاز لعدله.

وملا صح يف الثوم مل جيز يف البصل أن خيرج عنه لعدم ما هلام يف هذا املوضع من 
مفرق بينهام أو جيوز أن يكون يف يوم لغري علة وأنا ال أدريه فإن يكن ليشء أوجبه 

فأرونيه وإال فال يصح إال ما كان ملوجب عن دليل أو ما زاد عليه من أدلة. 

قلت له: وما جز من ورقهام األخرض؟. 

قال: فهذا ما ال شك فيه أنه }ال))){ مما يبقى لرسعة كون فساده فهو يف حيز 
ما ال يدخر فأنى يعدل به يف هذا املوضع إىل ما عداه خالًفا ملا جاء به األثر إين ال 

أراه فأعرفه إال عىل ما قد رصح به فيه ال غريه فيام يوجبه النظر.

قلت له: وما كان من الرمان حًبا أو يف قرشه؟.

قال: فيجوز يف بيعه ألن خيتلف يف جوازه بالطعام وغريه من هذا اجلنس إىل 
أجل فيلحقه ما به من قول يف إجازة أو منع أو ما دونه من تكريه إال أن يكون ملا 

هو من نوعه فإنه ال جيوز إال نقدا. 

)))  يف ب: فيقل.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ب: مثلها.
)))  سقط من: ب.
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الذي  ما  القرنفل  أو  برة)))  جوز  أو  القاقلة  أو  اهليل  من  كان  وما  له:  قلت 
فيها؟. 

قال: فإن أوىل ما هبذه يف بيع كل منها باآلخر أو بغريه من مأكول يف جنسها 
أوىل أن يكون عىل ما مر من حكم يف األوىل. 

قلت له: وما كان من قزح أو فلفل أو كزبرة فهو كذلك؟. 

قال: هكذا معي يف ذلك.

}البيع))){ أن يكون ثم يف هذه وتلك مستحياًل إىل  قلت له: فهال جيوز يف 
القرض مهام كان يف النوع عىل قول من رآه من أهل العدل؟. 

قال: بىل يف موضع ثبوته ألهنا مما قد يدرك فيه صحة املثل. 

من  يكون  ما  أو  خيل  أو  سندروس  أو  كافور  من  كان  وما  له:  قلت 
الصموغ؟. 

قال: فال بد يف هذه من أن تكون عىل ما مر من قول يف مثلها }إال))){ أن ما 
ال يؤكل من هذا اجلنس كأنه أقرب إىل اإلجازة بالطعام وغريه من مأكوله وإن 

مل خيرج عام به يف النسيئة من رأي. 

قلت له: وما ال يؤكل منه إال بذره ال ما سواه؟. 

قال: فليس له يف البذر نفسه إال حكم ما يؤكل من نحوه يف جنسه.

)))  يف ب: بوة.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.
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يف أنواعه ما ال يأكله الناس بذًرا إال إن))) أراد أن  }كان))){  قلت له: فإن 
يدفع به رضا؟.

قال: قد أتاك من القول يف هذا ما دل عىل أنه يف قربه من اإلجازة ال بد وأن 
يلحقه يف غري النقد حكم االختالف بالرأي يف جوازه.

قلت له: فإن كان من أنواع ما ال يؤكل يف هذا اجلنس إال أنه مما يوزن مثل 
القطن والكتان والعصفر والورس والزعفران أجيوز يف أحد هذه أن يباع باآلخر 

منها أو بالطعام نظرة أم ال؟. 

قال: نعم عىل أكثر ما فيها من قول الختالفها، وبعض مل جيزه ألهنا موزونة 
بل هي جلنس واحد يف أصنافها.

قلت له: يف كل نوع من هذه عىل انفراده إن بيع يومئذ به؟.

قال: فالرد أحق ما به يف غري النقد إال ما جاز عىل رأي أن يستحيل إىل القرض 
من بعد. 

قلت له: فهال من وجه يف بيع كل من هذه األربعة إىل أجل حيبه أو ال؟. 

قال: فعسى يف نعم أن يكون به أوىل ملا يف العصفر من قول يف منع يدل عليه، 
وعىل قول آخر: فيجوز أن يقال فيه بىل. 

قلت له: ويف الزعفران برؤوسه ماذا ترى؟. 

قال: ال جيوز إال نقًدا ولكنه من جوازه يف النسيئة ال يتعرى. 

بيعه  يف  فالقول  الكركم  أو  الزنجبيل  أو  القهوة  من  كان  وما  له:  قلت 
كذلك؟. 

)))  زيادة يف: ج.
)))  يف ب: من.
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قال: هكذا معي يف ذلك. 

قلت له: فإن كان من احلطب أجيوز بيعه باحلب أو التمر نسيئة أم ال؟. 

قال: نعم إال عىل قول من يمنع من جواز ما يكون من نبات األرض بيشء 
من نباهتا إال يًدا بيد غري أن اإلجازة يف مثل هذا املوضع أظهر ما به من رأي. 

قلت له: فإنه ال يف نوع أجيوز يف كل واحد منها باآلخر نسيئة يف البيع؟.

قال: فاالختالف يف جوازه. 

قلت له: فهال جيوز عىل اختالفها واحد بام زاد عليه؟.

قال: بىل عىل قول فيه، وقيل: ال }جيوز))){ إال بمثله أو دونه، وقيل: باملنع 
من جوازه عىل حال.

قلت له: فإن يف أنواع من هذا اجلنس أدهاًنا))) تظهر))) منها بالعالج أجيوز يف 
أدهاهنا))) أن يباع بعضها ببعض بعد استخراجها عىل رأي أو يف إمجاع؟.

قال: قد قيل باملنع من جوازه إال يًدا بيد إال أنه يشبه عىل قول آخر أن يكون 
من الواسع نسيئة ألهنا من نوع واحد يف أصلها فيمنع من أن جيوز به عىل حال إال 

أن يكون يف موضع ما جاز أن يستحيل إىل القرض يف رأي من قاله يف مثلها. 

قلت له: فهل جيوز بيعها نظرة بالطعام؟.

قال: بىل يف أكثر القول وبعض كرهه، وقيل: ال جواز له.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: أدناها.

)))  يف ب: تطهر.
)))  يف أ: أدناها.
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قلت له: فهل يف كل من دهن الشوع أو))) الزيتون أو اخلروع أو))) ما أشبهها 
جيوز أن يباع يف النسيئة بحبه أم ال؟. 

قال: قد قيل: نعم، وقيل: ال.

لغزل  ينسج  أن  قبل  من  نظرة  بيعه  القطن جاز  كان من غزل  وما  له:  قلت 
الكتان؟.

ألهنام  باإلجازة  وقيل:  جيمعهام،  الغزل  اسم  ألن  باملنع  فيه  قيل  قد  قال: 
نوعان.

يكون  أن  قبل  من  باآلخر  يباع  أن  أحدمها  غزل  يف  أفيجوز)))  له:  قلت 
غزاًل؟. 

قال: نعم إال عىل قول من يمنع يف هذا اجلنس من جواز بيعه إىل أجل بام هو 
منه فال جييزه أصال.

قلت له: يف كل منهام إن بيع كذلك بغزله؟. 

قال: فيجوز يف الكتان ألن يكون عىل ما يف القطن من قول باإلجازة والكراهية 
واملنع ألنه كمثله.

أو  الشعر  بام يكون من  النقد  بيع غزل كل منهام يف غري  له: أفال جيوز  قلت 
الصوف أو الوبر غزال أيًضا أم ال وجه له؟. 

قال: بىل إنه ملن اجلائز عىل قول الختالفهام يف اجلنسية. ونعم عىل قول آخر 
التفاقهام عىل الغزلية.

)))  يف ب: و.

)))  يف ب: و.
)))  يف أ: فيجوز.
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قلت له: يف كل واحد من هذه الثالثة أجيوز أن يباع باآلخر نسيئة من قبل أن 
يغزل أم ال؟. 

قال: قد قيل يف الصوف بالشعر إنه ال جيوز وليس يف النظر إال ما يوجبه يف 
الوبر فيلحقه هبام إال أنه أشبه فيها أن تكون يف حمل الرأي فجوازه عىل قول ال 

يمنع عند أهل البرص فيدفع. 

قلت له: وما نسج من هذه فصار ثيابا أو ما أشبهها؟. 

قال: فال بأس يف بيع كل منها باآلخر إىل أجل إال أن يكونا من نوع، وقيل: ال 
جيوز ألن الثبات يف قوله: بعضها من بعض))).

الثالثة واآلخر من  تلك  أحد  أو من  احلرير  كان أحدمها من  وإن  له:  قلت 
القطن أو الكتان فالقول فيه كذلك؟. 

قال: هكذا قد قيل يف ذلك.

قلت له: فإن باعها وبرا أو صوًفا أو شعًرا أو من بعد أن صار غزاًل أو ثوًبا 
بالطعام نظرة }ما القول فيه))){؟. 

قال: فاهلل أعلم وأنا ال أدري يف هذا املوضع أن عليها بأًسا يف بيعها إذ قد أجيز 
له ألنه ال من جنسها فضال أن يكون من نوعها.

قلت له: فإن كان يف بيعه هلا بيشء من أنواع ما جاز من احليوان أن يباع عىل 
رأي أو يف إمجاع؟. 

قال: ففي األثر ما دل عىل أنه ال جواز له إال يًدا بيد يف هذا املكان غري أنه مما 

)))  يف ب: ببعضهام بعض.
)))  سقط من: ب.
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جيوز ألن خيتلف يف جوازه ملا به من ترصيح يف اللحم باحليوان.

قلت له: أوجيوز بيعها باللحم نسيئة قبل كون ذبحها؟. 

قال: قد قيل: نعم فيه باإلجازة ألهنام ال من املثل، ويف قول آخر: ما دل عىل 
أنه ال جيوز حتى يكونا))) من نوع واحد، وقيل: ال جواز له يف))) حال وليس يف 

يشء منها ما يدل عىل خروجه من العدل. 

قلت له: فهال))) من رخصة يف بيع اللحم نظرة باللحم أم ال؟.

الفقهاء أجازه كال وال يف األثر إال ما  قال: نعم ألين ال أدري أن أحًدا من 
يمنع من جوازه سواء كانا من نوع أو أكثر وال أعلم أنه خيتلف يف ذلك. 

قلت له: وإن كان أحدمها نيًئا واآلخر طبيًخا أو شوًيا؟.

قال: فال أدري بينهام فرقا لعدم ما يدل عليه حقا.

قلت له: ويف بيع اللحم بالشحم.

قال: فأوىل ما هبذه عىل حال أن تكون يف حكم األوىل ألن الشحم من اللحم 
يف قول من نعلمه من أهل العلم. 

قلت: فهل جيوز يف اللحم أن يباع بالسمن أو بيشء من األدهان؟. 

من  لقول  نسيئة  فاالختالف يف جوازه  وإال  نقًدا  كان  مهام  }نعم))){  قال: 
أجازه إذ مها خمتلفان، وقول من مل جيزه ألنه من األوداك فال جيوز بيشء يف رأيه 

بل ألهنام موزونان. 

)))  يف ب زيادة بعد يكونا: ال.
)))  يف ب: عىل.
)))  يف ب: فهل.
)))  سقط من: أ.
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قلت له: أفال جيوز بيعه باللبن نظرة أم ال جواز له؟.

قال: بىل إن بعًضا أجازه، وعىل قول آخر: فنعم كأهنا به أوىل.

قلت له: ويف الشحم أجيوز بيعه إىل أجل باللبن }أو السمن أم ال))){؟. 

أفاد  ما  آخر:  قول  ويف  هذين،  من  بيشء  جيوز  أن  من  باملنع  قيل  قد  }قال: 
ال  رأي  موضع  فإنه  بأس  وال  زبده  عنه  متيز  قد  الذي  املمخوض  باللبن))){ 

دين. 

قلت له: فهل من وجه يف بيع الشحم أو))) اللحم بالسمك نسيئة أو))) ال؟.

قال: }نعم)5){ قد قيل فيه: إنه من اجلائز فيهام فصح ألهنام خمتلفان، وعىل قول 
آخر: فعسى أن يدخل املنع عليه من جهة أهنام موزونان إال أن ما قبله أرجح.

قلت له: يف هذه الثالثة هل جيوز بيعها بالطعام أم ال؟.

قال: نعم يف النقد وخمتلف جوازه نظرة. 

قلت له: أفال حيل يف الشحم والسمن))) أن يباع باخلل؟. 

إذ هي من  قبل  أن يكون من  أنه ال جيوز ولعله  ما دل عىل  األثر  قال: ففي 
األدهان إال أهنا ال جلنس واحد فعسى أن جيوز ألن يلحقه معنى اإلجازة عىل 

رأي يف النظر.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: و.

)))  يف ب: أم.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف ب: أو السمن.



تمهيد قواعد الإيمان (8(

قلت له: فإن كان باخلل الذي بخاء معجمة جاز؟ 

بالقطع إال أهنا موزونة فأخشى أن ال خيلو من  قال: نعم الختالفهام جنسا 
قول باملنع.

قلت له: ويف الشحم والسمن بالزيت عىل هذا يكون أم ال؟. 

قال: نعم إن قيل فيه بأنه ال يصح ألهنا من اإلدام فهام نوعان وال شك فيجوز 
عىل قول آخر أن ال يكون من احلرام.

قلت له: فهال ترى من وجه يف اللبن أن يباع نظرة أم ال؟. 

قال: }نعم))){ بىل إن هذا قد قيل فيه باإلجازة من بعد أن يتخلص اللبن من 
زبده ال من قبله إال أن يكون من املخض))) الذي ال زبد فيه فيختلف يف جوازه 

به. 

وأنا ممن يميل إىل حله أو يكون رائًبا فيجري عىل ما به من رأي يف إباحة وآخر 
يف منع.

قلت له: ويف السمن إىل أجل بالزبد أو العسل؟. 

قال: ال جيوز ما جاز عىل قياده ألن ينحل من البيع فيكون قرضا إال أن ما قبله 
أصح فهو الذي به أرىض.

فأما جوازه بالعسل فعسى أن يلحقه معنى االختالف ألهنا من نوع إال أهنا 
موزونة ومأكولة فاتبع أحسنهام يا هذا يف القول والعمل.

يف  يؤكل  ال  ما  أنواع  من  غريه  أو  بالقطن  هذا  عىل  منها  باعه  وما  له:  قلت 
النبات إال أنه يوزن بالذي فيه؟. 

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف ب: املحض.
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قال: فيجوز عىل قول ألهنام نوعان وبالعكس يف قول آخر ألهنام موزونان.

قلت له: فهل جيوز يف األلبان أن تباع بعضها ببعض يف تأخري كانت من نوع 
واحد أو أكثر من احليوان أم ال؟.

قال: اهلل أعلم وأنا ال أدري عىل اختالفها إال ما قيل إنه ال جيوز من غري فرق 
بني أصنافها؟.

قلت له: وما باعه كذلك منها باملاء؟. 

قال: فاإلجازة أحق ما به من قول الفقهاء.

قلت))) له: ويف اللحم والشحم))) واللبن والزبد والسمن والزيت والشريج 
باحلب والتمر نسيئة؟.

قال: قد قيل يف هذه كلها باإلجازة إال إين أجدها يف أنواع جنس احليوان إال 
الزيت والشريج فإهنام من النبات إال أهنام من األدهان فها هي موزونة واحلب 
والتمر مكيالن غري أن الوزن فيهام ممكن عىل حال فهام أيًضا موزونان واللحم 

قد قيل فيه: إنه مثل))) الطعام. 

وعىل هذا فأنى يصح أن يكون يف بيعها بيشء منها جمردة عام به من علة عىل 
رأي يف يشء من أنواعها كال فاالختالف يف هذا املكان الزم له فيام عندي عىل 

مر الزمان.

إىل  والزبد  باللبن  يباع  أن  الشاة  أو  البقرة  أو  اجلمل  يف  أفيجوز  له:  قلت 
أجل؟.

)))  يف ب: قال.
)))  يف ج: ويف الشحم واللحم.

)))  يف ب: أنه من.
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ألن  السمن  يف  جاز  صح  فإن  باللبن  أجازه  بعًضا  إن  األثر:  ففي  قال: 
}يكون))){ عىل ما به من اإلجازة.

قلت له: فإن أراد يف يشء منها أن يبيعه باحلب أو التمر أجيوز له أم ال؟. 

قال: نعم ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه اشرتى من أعرايب جزوًرا بتمر وهو يرى 
فقال  اجلداد؟  إىل  تؤخرنا  أن  لك  هل  له:  فقال  يكن  فلم  فنظر  عنده  التمر  أن 

األعرأيب واغدراه فأرسل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل خولة بنت حكيم فأسلفته قرضا))). 
قلت له: وما كان من مباح يف بيض الطيور فهل جيوز أن يباع بمثله أو بغريه 

من احلبوب املأكولة أو التمور؟. 

)))  سقط من: أ.
)))  احلديث من طريق أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها قالت: اشرتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جزورا من 
أعرايب بوسق متر عجوة فطلب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند أهله مترا فلم جيده فذكر ذلك لألعرايب فصاح 
األعرايب: واغدراه فقال: أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: بل أنت يا عدو اهلل اغدر فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

دعوه فإن لصاحب احلق مقاال.
فأرسل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل خولة بنت حكيم وبعث باألعرايب مع الرسول فقال: قل هلا إين ابتعت   
هذا اجلزور من هذا األعرايب بوسق متر عجوة فلم أجده عند أهيل فأسلفيني وسق متر عجوة هلذا 

األعرايب.
فقال  وأوفيت وأطبت  نعم  قال:  قبضت  له:  فقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إىل  األعرايب حقه رجع  فلام قبض   

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أولئك خيار الناس املوفون املطيبون«.
ويف الباب عن ابن عباس وأيب سعيد اخلدري.  

أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب الصدقات باب لصاحب احلق سلطان ))/1)8، رقم ))))(،   
رقم   ،((5/(( مسنده  يف  محيد  بن  وعبد   ،)(((55 رقم   ،((8/(( مسنده  يف  أمحد  واإلمام 
))))(، وعبد الرزاق يف مصنفه )7/8))، رقم 58)5)(، واحلاكم يف املستدرك كتاب البيوع 
البيوع باب جواز السلم احلال قاله  ))/7)، رقم ))))(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب 

عطاء بن أيب رباح ))/1)، رقم 1878)(، وابن حزم يف املحىل ))/)))).



(8( زيادات الباب الثاني

فهو من اإلدام فال جيوز بيعه بمثله من البيض إال يًدا بيد وإن مل  }قال))){: 
يكن من نوعه وخمتلف يف جوازه بام هو من الطعام.

قلت له: فإن باعه بغريه من مأكول يف غري األطعمة؟.

قال: فكأين أراه فأجده عىل تأخريه يف حمل الرأي فيجوز فيه املنع واإلجازة 
فهام وجهان ملن شاء أن يفعله فيطعمه.

قلت له: فهال }جيوز))){ يف النسيئة أن يباع بام هو من طريه أو بام يكون من))) 
جنسه مما يملك من نوع غريه؟. 

قال: فإين ألرجو فيه أن يكون عىل ما يف الشاة بالزبد أو اللبن من وجه فيجوز 
ألن خيتلف يف جوازه رأًيا إن صح فجاز عليه وإن تعكس ما بينهام فال فرق غري 
أن الناسئ منهام ال بد له يف هذا الوضع من أن يكون عىل هذا من أمره يف حكم 
املجهول بام فيه من رأي إال أن يكون هو البيض فيشرتط وزنه مزااًل من قرشه. 

قلت له: فهل جيوز يف الطري نفسه إىل أجل بام هو من نوعه أو بغريه مما يملك 
فيقدر عليه من أنواع جنسه أم ال جواز له؟. 

اهلل أعلم. وأنا ال أدري ما به من أثر يف ترصيح إال أنه من أنواع  }قال))){: 
جنس احليوان يف }اإلمجاع)5){ فيجوز ألن يكون ما هلا من حكم يف دين أو رأي 

ألهل البرص.

)))  سقط من: ج.

)))  سقط من: ج.
)))  يف ب: يف.

)))  سقط من: ب.

)5)  سقط من: ب.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

أو بغريه من  أكثر من صنفه  أو  العدد  بمثله يف  باعه واحًدا  فإذا)))  له:  قلت 
أنواعه؟.

قال: فال أرى جوازه نسيئة يف النوع به أبًدا وإن مل يكن يف زيادة عىل مثله عددا 
إال أن يكون عىل قول من جييزه قرضا فرياه مستحيال إليه }وإال))){ فال وجه 
له دع ما يكون يف هذا املوضع بمثله))) فإنه من الربا وال أعلم أنه خيتلف فيه فإن 
كان بغري ما هو من صنفه جاز واحد باثنني، ويف قول آخر: ال جيوز إال بواحد، 

وقيل: باملنع من جوازه مطلقا.

من  به  ما  عىل  الريش  من  له  بام  يباع  أن  الطري  يف  جيوز  فهل  له:  قلت))) 
التأخري؟. 

بالشعر  املعز  من  أقربه شبها  األثر ولكني  به يف  قد رصح  مما  أدريه  قال: ال 
فيجوز ألن يكون عىل ما به من قول يف رأي مهام حد وزنه من نوع كذا رشطا يف 

البيع إال أين كليل البرص فينبغي أن يراجع فيه النظر.

قلت له: ويف الريش بالريش نظرة من صنفه أو ال؟. 

قال: فال أجد يف بيعه ما يدل عىل فرق ما بني أنواعه ألنه السم فأحق ما به 
أن يكون احلكم إال أن حيمل عىل القياس له بغريه فعسى أن يكون عليه الرأي 

الختالف أنواع طريه.

قلت له: وما باعه من هذا اجلنس بمثله من األنعام أو ما أشبهها أو بمثيله إىل 
أجل من بعد أن يذبح أو من قبله؟. 

)))  يف ب: فإن.
)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: بمثليه.

)))  يف ب: قال.



((( زيادات الباب الثاني

قال: }نعم))){ فيجوز ألن يكون يف بيعه عىل ما به من رأي يف جوازه بغري 
يف  هذه  من  باحلي  اللحم  يف  ما  فله  الذبح  بعد  من  كان  فإن  نوعه،  من  هو  ما 

الواسع))) واحلكم وقد مر ما دل عىل هذا كله.

قلت له: فهل من وجه يف جواز بيعه حلام بمثله أو أقل أو أكثر من حلم األزواج 
الثامنية أو ما أشبهها أفدنيه حكام؟. 

قال: نعم يف النقد ال يف غريه من النسيئة ألنه من بيع اللحم باللحم فهو من 
احلرام يف اإلمجاع عىل حال وإن اختلفت األنواع.

قلت له: وما أخرجه النحل من بطونه رشاًبا خمتلفا يف لونه؟. 

قال: ففي األثر من قول الفقهاء: إنه من الطعام فال جيوز أن يباع بيشء من 
األطعمة إال نقدا، وعىل العكس يف قول آخر ألنه يف رأي من قاله من الشفاء.

أو  رضوبه  من  ال  مأكول  أو  موزون  من  الطعام  بغري  باعه  فإن  له:  قلت 
ابتاعه؟. 

قال: فاالختالف يف جوازه من يكون هبام عىل رأيه من املعلوم))) إال أين أقربه 
من اإلجازة بغري املأكول زيادة عىل ما }هو))){ يؤكل فانظر فيهام وخذ بالذي 

هو األعدل.

قلت له: فهل يف العكس من وجه يف بيعه بالشمع إىل أجل؟.

قال: نعم عىل قول ألهنام نوعان وال يف قول آخر ألهنام موزونان غري أن ما 
قبله أشبه ألهنام خمتلفان.

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف ب: هذه بالواسع.

)))  يف ب: املعلول.
)))  سقط من: ب.



تمهيد قواعد الإيمان (((

قلت له: وما كان من السمك طريا أيصلح أن يباع إىل أجل بام قد ملح منه؟ 

قال: قد قيل ال وهو الوجه فيه ال غريه فأدل عليه.

قلت له: أفال جيوز يف كل واحد من أنواع جنسه عىل انفراده أن يباع باآلخر 
منهام أم ال؟. 

قال: نعم إال يدا بيد وإال فال، ال ما دخل يف اسمه ومل يكن يف اخلارج عنه 
فليس له يف حلمه عىل حال يف هذا املوضع إال ما يف حكمه.

قلت له: وما كان من صغاره يابًسا أو رطًبا مثل الصرب فله ما يف كباره؟. 

قال: نعم يف هذا املوضع لعدم ما يدل يف احلق عىل صحة وجه الفرق. 

قلت له: فإن باعه باحلب أو التمر؟. 

رأي  يف  قول  من  النسيئة  يف  به  ما  عىل  دل  ما  القول  من  مىض  قد  قال: 
فانقىض.

قلت له: وما ال يعيش يف الرب من مباح دواب البحر فهو كذلك؟. 

قال: }هكذا))){ معي يف ذلك. 

قلت له: فلم هذا وإن مل يكن من أنواع السمك جزما؟. 

قال: ألنه ال يفارق املاء إال وقد هلك فصار حلام فلم يصح إال أن يعطى ما له 
يف النوع الواحد حكام.

قلت له: فإن كان مما يعيش فيهام مجيعا؟. 

ذاك إال حكم  الربية وال يف  ما يف  أن يكون عىل  إال  قال: فال يصح يف هذا 
البحرية. 

)))  سقط من: ب.
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قلت له: وما كان من األطعمة خملوًطا يف عمله بغريه مثل اهلريسة املعمولة 
من الرب واللحم ونحوها؟. 

قال: فال جيوز يف غري النقد أن يباع بيشء من أخالطه وال بام يكون يف هذا 
املوضع من الطعام مهام كان به يشء مما جلنسه من األنواع.

قلت له: فإن كان ما به قد خلط من السمك أو البيض فهو كذلك؟.

قال: هكذا معي يف ذلك.

قلت له: وما هرس بالسمك فأراد أن يبيعه باللحم جاز له أو ال؟. 

قال: فيجوز ألن يكون عىل ما يف السمك والطعام باللحم من قول باإلجازة، 
وقول باملنع إال يف النقد فإنه ال يصح فيه إال جوازه باجلزم.

قلت له: وإن قل ما به منهام فال جيوز يف النظرة به أبدا؟. 

قال: نعم إال أن يصري ملا به من قلة يف حيز ما ال حكم }له))){ فعسى أن جيوز 
يف موضع ما ال يقدر عىل متييزه أن يكون ليس بعلة، وإن قيل باملنع من جوازه 
به مل أقل بخروجه من الصواب يف الرأي ألنه يف بيعه ال بد أن يقع عىل ما به من 

نوعه إال ما شاء اهلل.

قلت له: فاهلريسة ال مما يدخر فهل من رخصة يف بيعها بالطعام إىل أجل أو 
بغريه }من أنواع))){ ما))) ال يؤكل يف النبات أو ال خوفا من فسادها؟. 

األنواع  من  له  ما  جنس  من  بيشء  تباع  أن  جيوز  فال  الطعام  من  فهي  قال: 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ب: مما.
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وخمتلف يف جوازه بغريه من املأكول فاكهة أو غريها. 

فإن صح جاز فيام ال يؤكل من هذا اجلنس إال من رضورة أن يكون أظهر قربا 
وإن كان ال بد وأن يلحقه معنى ما به من رأي يمنع من جوازه بام هو منه فال 

يدفع بحال لعدم ما يدل يف إمجاع عىل أنه من اخلطأ يف القول.

قلت له: وما كان من السكر قندا أو صار بالطبخ جلموده فانيذا هل جيوز يف 
بيعه أن يكون بام هو من قصبه قبل عرصه أم ال؟. 

قال: اهلل أعلم وأنا ال أدري ما به يف النظر ألهل احلق من أثر، ولكنه يشبه أن 
جيوز فيه ألن يكون عىل ما يف الشريج بسمسمه والورد بقاطره من قول يف رأي 

جاز }عليه))){. 

فإن كان من بعد أن يبس فذهب ماؤه بالكلية فأرجو أن يكون من اإلجازة 
أدنى هذا ما حرضين يف حكمه، إال أنه عن نظر. 

قلت له: فإن أدخل عليه أجزاء من السمن والنشا فعمل حلوى ما الذي تراه 
يف هذا املوضع من حكمها؟. 

قال: فعسى يف بيعها إىل أجل مهام كان بيشء من أخالطها أو بام هو من الالزم 
له إمجاًعا أو يف رأي من قاله أن يكون عىل ما يف اهلريسة من وجه ملا بينهام من 

مشاهبة يف هذا املعنى. 

قلت له: وما عمل من السكر والسمن والبيض فهو كذلك؟.

قال: هكذا معي يف ذلك.

أم  بيعها نسيئة بام هو من نوعها  الثالثة من إجازة يف  قلت له: فهل يف هذه 
ال؟. 

)))  سقط من: ب.



((5 زيادات الباب الثاني

قال: ال أدري إال أن تكون يف موضع ما جاز لتامثلهام وزنا أن يستحيل إىل 
يعمل  أن  أراد  من  به  آمر  فيه ال  ملا  مثلها ولكني  قاله يف  رأي من  القرض عىل 

عليه. 

قلت له: وما يف املسك والرند والعنرب من وجه يف هذا املوضع؟. 

قال: فيجوز يف كل منها أن يباع باآلخر))) نسيئة أو بغريه مما يؤكل أم ال إذ 
علة  من  بالوزن  }ما))){  يلزمه  أن  بد  فال  موزونة  أهنا  إال  األنواع  خمتلفة  هي 
لرأي من به يقول فهام وجهان إال أنه باألول أشبه ألهنا ال من نوع واحد وال من 

املأكول. 

قلت له: وما كان من الزمرد والياقوت واجلزع والزبرجد والعقيان؟. 

قال: فال أجد يف بيعها ما يمنع من أن جيوز يف تأخري بام ليس من نوعها غري 
أن الناسئ منها بام ال يدرى مقداره كام إال بامليزان فهو مما حيتاج إليه رشطا مع 
ما به من كيفية يف صورته وله من جودة ورداءة يعرفاهنا وإال فهو باملجهول بام 

فيه من رأي. 

أال وإن الياقوت يف غري واحد من األلوان فال بد فيه عىل حال من أن يعني 
لونا فيحد وإال فال يصح وربام تدخل عليه العلة يف كل منها عىل تأخريه من جهة 
كون وجوده ألنه ال مما له يوثق يف معلوم من الزمان إال أنه يعجبني إن مل يكن 
به من العلل املفسدة له إال ما الزمه من اجلهالة أن يكون من املنتقض ال ما زاد 

عليه فيجوز إن أمتاه عىل الرىض إن صح ما أراه فيه.

)))  يف ب: ال باآلخر.
)))  زيادة يف: ب.



تمهيد قواعد الإيمان (((

قلت له: وفيام))) خيرج من البحر مثل اللؤلؤ واملرجان؟. 

يف  يكون  أن  صنفه  من  هو  بام  ال  باآلخر  منها  كل  بيع  يف  هبا  ما  فأوىل  قال: 
جوازه نسيئة عىل ما باألوىل.

قلت له: فهل جيوز يف كل من هذه والتي من قبلها أن تباع بالطعام أو بغريه 
من جنس ما يؤكل أو ال؟. 

قال: بىل إن مل يكونا من نوع وإن مجعهام وزن يف يشء فإين ال أعلمهام))) به يف 
بيع.

قلت له: وما كان من بلور أو زجاج جاز يف غري النقد أن يباع أحدمها باآلخر 
أم ال؟. 

ماء  والبلور يف كونه من  فالزجاج يف أصله صناعي  نوعان  نعم ألهنام  قال: 
املطر معدين فهام خمتلفان إال ما عمل من القىل واحلجر أو الرمل فإنه زجاجي فال 

جيوز إال أن يكون له ما يف الزجاج من وجه يف بيعه به أو بغريه. 

وعىل تأخريه فال بد من سلفه من الرشط ألحد ألوانه وإال فاجلهالة الزمة له 
ومهام كان يف يشء من أوانيها فإن أمكن فصح يف تقديره وصفائه وإال جاز ألن 

يكون عىل حال من املجهول رصفا. 

قلت له: وما خرج من حد ما يؤكل أو يرشب يف وصفه ومل يكن من الذهب 
أو الفضة فالرأي داخل عليه يف جواز بيعه إىل أجل بام هو من صنفه؟. 

قال: نعم إال أن تكون يف الناسئ منهام))) زيادة من ذلك اليشء عىل مثله غري 

)))  يف أ: وما.
)))  يف ب: أعلمها.

)))  يف ب: منها.



((7 زيادات الباب الثاني

أن القول باملنع من جوازه مطلقا أصح لوجود ما يدل عىل ظهور عدله.

قلت له: وباجلملة يف بيع ما جاز بيعه من األشياء فالذي نختاره يف املانع من 
جوازه فيها إىل أجل بيشء منها ما هو من قول الفقهاء فإهنم فيه عىل مذاهب يف 

الرأي الفرتاقهم يف األدلة. 

قال: }نعم))){ فأحق ما يب أن أكون يف الورى))) ممن أقعده العجز عن متييزها 
ما هو األعدل فرجع به القهقرى إال أين عىل وجه التحري ألصح ما أرى أقول 
يف النوع: إنه هو العلة املانعة من جوازه به مثال بمثل أو ما دونه أو ما زاد عليه 

إىل أجل يف البيع. 

وإن أجازه فيام عدا الذهب والفضة متامثاًل من قد رآه خيرج عىل القرض فرده 
إليه يف موضع ثبوته إن لو كان عليه فإين ال أعرفه وال أخطئ يف دينه من كان له 

قائاًل }كال))){ وال من يكون له حال جوازه له عامال. 

فإن كان من نوعني جاز وإن مجعهام وزن أو كيل أو ادخار أو اقتيات فاإلجازة 
يكونا حلكم واحد  أن  إال  دين  قول يف رأي ال يف  املوضع من  ما هبام يف  أظهر 
كالطعام والنقدين. واهلل أعلم. فينظر))) يف هذا كله ثم ال يؤخذ بيشء منه إال ما 

ظهر حقه والسالم عىل من اتبع اهلدى.

  

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف ب: الرأي.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: فلينظر.





(((

البـاب الثالث)))

في بيع الأ�صول والعرو�ض وما يثبت منه وما 
ل يثبت وفي رد العيوب))) من جميع البيوعات 

وفي الإقالة في البيع وفي بيع الخيار))) 
وفي اإحالة بيع الخيار

)))  يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق: الباب التاسع.
)))  يف د: البيوع.

)))  تقدم تعريف مصطلح بيع اخليار يف هامش اجلزء السابع.





(1( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

البـاب الثالث
في بيع الأ�صول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت وفي رد 

العيوب من جميع البيوعات  وفي الإقالة في البيع وفي بيع 
الخيار  وفي اإحالة بيع الخيار

بيع الأعمى

}مسألة))){:

من جوابات))) شيخنا }العالمة))){ اخللييل }رمحه اهلل))){: 

ذلك وأدعت  بيعها  من  ثم غريت  هلا عىل))) رجل  ماال  باعت)5)  امرأة  ويف 
إنه اشرتاه يف حال هي  حال هي عمياء فيه وقال املشرتي:  }يف)7){  أهنا باعته 

}فيه)8){ بصرية وهي يف حال خماصمتها يف هذا املال هي عمياء.

فعىل هذا من املدعي وعليه البينة أعىل املشرتي أنه اشرتاه وهي بصرية أم عىل 
املرأة أهنا باعته وهي عمياء؟ تفضل شيخًنا }اخللييل))){ باجلواب. 

)))  كلمة مسألة سقطت من: ب.
)))  يف ج، د: جواب.

)))  سقط من: أ، د.
)))  سقط من: زيادة يف: ب.

)5)  يف ج: باع.
)))  يف ب: باعت ماهلا عىل.

)7)  سقط من: أ.

)8)  زيادة يف: ج.
)))  سقط من: ب، ج.



تمهيد قواعد الإيمان (1(

الجواب: 
حيسن يف ذلك االختالف واألشبه باألصول أن البيع غري ثابت حتى يصح 
أهنا باعته هذا إن كان املبيع من نوع ما ال يثبت فيه بيع األعمى إال بوكيل ألن 
إقرارها بالبيع وقع وهي عمياء فكان حكمه إقراًرا))) بام ال يثبت عليها))) لو قد 
فعلته يف احلال فالعدول إىل احلكم به لو كانت بصرية حيتاج إىل إقرار آخر أو))) 
بينة عىل األصح كمسألة الصبية املغرية إذا ادعت هي الصبا مع التزويج وأنكر 
الزوج ذلك وهي يف احلال بالغ فال حيكم بوقوع التزويج يف الصبا الذي تدعيه 

لنفسها))) مع التزويج إال بالبينة. 
فكذلك ما يدعيه اخلصم عىل هذه من البرص املخالف حلالة اإلقرار الكائن يف 

هذا الوقت فال يصح فيام عندي إال بالبينة.
وإن كان الوجه اآلخر غري خارج من الصواب ألهنا أقرت)5) ببيع وادعت 
البيع بظاهر  بإقرار  الِغرَي باجلهالة فيحكم عليها  فيه  يبطله أو يوجب هلا  فيه ما 
لنقض  املوجب  العمى  ما تدعيه من  البينة عىل  احلكم عىل جمرد اإلقرار وتلزم 
البيع الذي أقرت به واألول أصح يف األحكام وأوضح يف احلجج. واهلل أعلم.

الغير من بيع المال الم�صاع

مسألة: 

 ويف مال مشاع بني اثنني اشرتى أحدمها سهم صاحبه من غري أن يقسامه ثم 

)))  يف أ: إقرار.
)))  يف ب: عليهام.

)))  يف أ: و.
)))  يف أ: نفسها.
)5)  يف أ: قرت.



(1( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

ر من ذلك وكان به قبل ذلك عارًفا بحدوده ومجيع ما فيه هل له  أراد املشرتي الِغََ
فيه }ِغري))){ بنفس كونه مشاعا؟ وهل يكون ذلك جهالة؟ وهل فرق بني أن 
يكون مستغاًل أم ال؟ وهل فرق بني أن يكون املشرتي أحد الرشيكني أو غريمها 

يف ثبوت الغرّي أو عدمه؟.

وكذلك إن كان مرشوًطا عليه أن له رشًبا))) من ماء أناس من غري آثار معلومة 
ومل جيده خمالفا ملا رشط عليه هل له غرّي بذلك مع عدم معرفته بام))) حيتاجه املال 

من السقي من ذلك الرشب)))؟. 

الجواب: 

اختلف أهل العلم يف ثبوت الغرّي من املشاع باجلهالة بسبب اإلشاعة سواء 
عارفا  كان  إذا  له  غري  ال  أن  يعجبنا  ونحن  ال  أم  الرشيكني  أحد  املشرتي  كان 

بجملة املال وبام له فيه من سهم من ثلث أو ربع أو عرش. 

وكذلك السقي إذا كان عارفا }به)5){ عىل دور أواده))) }عاملا بصفته فال غري 
له فيه وإن مل يكن بآثار معلومة. واهلل أعلم)7){. 

)))  سقط من: ب.
)))  يف د: رشابا.

)))  يف أ: ملا.
)))  يف د: الرشاب.

)5)  سقط من: د.
)))  يف ج: وآره.
)7)  سقط من: أ.
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�صراء اأ�صل المبيع بالخيار

}مسألة))){: 

 وفيمن اشرتى ماال أو ماء باخليار أجيوز له رشاؤه أصال قبل فكاكه منه من 
بيع اخليار؟ وهل من فرق يف))) املسألتني إن كان املشرتي باخليار هو الذي اشرتاه 
أصال أو كان مشرتي األصل غري الذي اشرتاه باخليار؟ }بني لنا ذلك يرمحك 

اهلل))){. 

وهل جيب النقض من بيع اخليار للبائع واملشرتي قبل إدراك))) الغلة ولو مل 
يستغل املشرتي؟.

وهل جيوز الرشط فيه عند املبايعة أن البائع ال له فكاك ماله من املشرتي قبل 
أخذه للغلة)5) أم ال جيوز هذا الرشط وحترم به الغلة عىل املشرتي؟.

 تفضل علينا باجلواب يرمحك اهلل.

الجواب:

جيوز له رشاؤه باألصل وال حيتاج إىل مناقضة بينهام وإحضار دراهم، وجيوز 
فسخ اخليار قبل الغلة وبعدها سواء وال جيوز الرشط يف ذلك، وإن وقع الرشط 
عند عقدة البيع. فقيل: يبطل البيع والرشط، وقيل: يثبت البيع ويبطل الرشط. 

واهلل أعلم.

)))  كلمة مسألة سقطت من: أ.
)))  يف أ: بني.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: ادرا.

)5)  يف ب: الغلة.
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�صراء اأ�صل المبيع بالخيار لآخر

مسألة: 

 فيمن يشرتي ماال وفيه قد سبق بيع خيار لغري مشرتيه أصال أجيوز له أن يصور 
فيه بيع قطع بثمن معلوم قبل فكاكه))) من بيع اخليار ويتم))) البيع }من))){ بعد 

فكاكه))) من بيع اخليار؟.

الجواب:

جيوز ذلك وال بأس به.

قلت له: فإذا قال صاحب املال: }إن)5){ الذي }قد))){ باعه باخليار قد فكه 
من بيع اخليار وكان غري أمني أقبل قوله؟. 

فقال الشيخ: جيوز قبوله)7) يف االطمئنانة وإن مل يفكه)8) من بيع اخليار فحجة 
املشرتي باخليار عىل الذي بايعه ال عىل مشرتي املال أصال. واهلل أعلم. 

)))  يف ج: فكاله.
)))  يف أ، ب، ج: ويتموا.

)))  زيادة يف: ج.
)))  يف ج: فكاله.

)5)  زيادة يف: أ.

)))  زيادة يف: أ.
)7)  يف أ: قوله.

)8)  يف ج: إن كان مل يفكه.
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فداء المال المبيع بالخيار

مسألة: 

 وإذا أراد البائع ماله باخليار فداءه وقد مات املشرتي وكان ورثته فيهم أيتام))) 
ال وكيل هلم أصال أو هلم وكيل خائن كيف السبيل إىل فدائه)))؟. 

الجواب: 

حيرض الفداء عند احلاكم العدل إن وجد وإال فليشهد عليه مجاعة املسلمني 
وينقض البيع ويرتك الفداء أمانة عند ثقة منه))) إىل أن يروا له وجًها جيوز هلم 

إنفاذه باحلق فيه. واهلل }أعلم))){.

غلة المبيع بالخيار

مسألة: 

طلب  بنية)5)  باخليار  للمشرتي  الغلة  يف  رخص  قد  إنه  قيل:  قد  له:  قلت   
األصل فام الرخصة }له))){ إذا كان يف نفسه أن البائع ماله ال يؤصله له إال أنه 

حمتاج يف ذلك احلال؟. 

)))  يف أ، ب: أيتاما.
)))  يف أ: فداه.

)))  يف ب: منهم.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف أ: وبنية.
)))  سقط من: ج.
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الجواب))): 

فالنية يف هذا للمشرتي ال للبائع. واهلل أعلم.

بيع المراأة مالها لموؤنتها

مسألة: 

ومؤنة  ملؤنتها  باعته  إذا  املرأة  مال  بيع  يف  تقول  ما  اخللييل:  لشيخي  قلت   
أوالدها؟.

فقال: جيوز بيعها إذا كان بقدر حاجتها ومؤنتها ولو أكلته هي وأوالدها فال 
بأس عىل املشرتي لذلك املال وال متنع من بيع ماهلا.

هل))) للوارث إنكار يف ذلك؟.  قلت }له))){: 

قال: ال هلم }يف))){ ذلك إنكار. واهلل أعلم.

النية في بيع الخيار

مسألة: 

 وما تقول يف بيع اخليار هل يلزم البائع مثل املشرتي أن يكون يف }نيته)5){ 

)))  يف ب: قال.
)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: وهل.
)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: د.
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مراده يؤصله ماله))) أم ال يلزمه؟. 

أرأيت إذا كان البائع يف نيته غري تأصيل))) ماله إال أنه حمتاج إىل أن يفرج اهلل))) 
له بعد العرس يرًسا ليفك ماله من بيع اخليار فام  }اهلل))){  وجيعل)5)  }عنه))){ 

قولك شيخنا فيمن كانت نيته هذه ما ذكرت؟. 

أو  أو كسوة  إىل قوت  أو  التزويج  إىل  باخليار مضطرا  البائع  كان  إن  أرأيت 
البيع  }إىل)1)){  أو  املال  ما أشبه ذلك)7) أو كان خمتاًرا)8) إىل رشاء))) يشء من 

والرشاء بالربح أكله سواء هذا)))) أم ال؟. 

}األثر)))){ يشء من املسائل عن بعض العارفني: إنه  قلت: وقد يوجد يف 
}قد)))){ جيوز يف االضطرار ما ال جيوز يف االختيار)))) فهل يكون هذا من ذلك 

أم ال؟.

)))  عبارة النسخة ب: أن يكون يف نيته من أن يؤصل ماله.
)))  يف أ، ب، ج: األصل.

)))  يف د: يفرج له.
)))  سقط من: ب، ج.

)5)  يف أ: أجيعل.
)))  سقط من: أ، ب، ج.

)7)  يف أ: التزويج وإىل قوت وكسوة وما أشبه ذلك.
)8)  يف أ: حمتارا.

)))  يف ب: لرشاء.
)1))  سقط من: أ.

))))  يف ب، ج: أكل هذا سواء.
))))  زيادة يف: أ.

))))  سقط من: ب.
))))  يف أ: يف األصل اختيار.



(1( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

الغلة دون األصل عرفه بذلك  نية املشرتي إن كان مراده  البائع  وهل ترض 
أو))) مل يعرفه؟. 

وهل تلزمه }معرفة))){}نية))){ املشرتي أن مراده األصل أم))) الغلة؟. 

الجواب: 

النية يف هذا للمشرتي وحده وال ترضه نية البائع، واملشرتي هو أعلم بنيته 
وليس عىل البائع أن يسأل عنها وال يرضه ذلك أيضا. واهلل أعلم. 

البيع بالكيل والمناداة

مسألة: 

بكيل  }ما)7){  مشرت)))  اشرتاه  }إذا)5){  العيون  تنظره  مكدوس  سامد  يف   
ثوج بينهام معلوم)8) أو بقفيز))) معلوم وتقدير الكيل معلوم أو مناداة أو مساومة 
فإذا)1)) اتفقوا عىل أي وجه كان من هذه الرشوط املذكورة سلم املشرتي الثمن 

)))  يف أ: أم.
)))  سقط من: ج، د.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: أو.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف أ: املشرتي.

)7)  زيادة يف: أ.

)8)  يف أ: ملوم.
)))  القفيز مكيال يعادل )) صاعا أو 8 مكاكيك أو )) لرتا أو )) رطال أو 11))) غراما.

)1))  يف د: فإن.
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ومحل }املشرتي))){ سامده أو تركه إىل وقت حاجته عليه.

فهل قيل يف هذا بيشء من الكراهية أم ال }فيه كراهية))){؟.

أرأيت إن خالف))) باطنه ظاهره أي أضعف باطنه عن ظاهره فهل للمشرتي 
منه الغري))) أم ال له غري؟ تفضل علينا باجلواب يرمحك اهلل.

الجواب: 

كله ال كراهية فيه وإن طلع باطنه بخالف ظاهره فللمشرتي منه الغرّي. واهلل 
أعلم. 

بيع مال فيه �صراكة ليتيم

مسألة: 

 ويف ضاحية مشرتكة بني يتيم وبالغ وهم اخوة فأراد البالغ بيع حقه ونصيبه 
منها وله ثلثها.

فهل جيوز بيعه وجيوز للكاتب والشاهد أن يشهد يف هذا البيع عىل هذه الصفة 
}أم ال)5){؟.

وهذا بيع جمهول جيب فيه النقض للبائع واملشرتي أم ال جيب فيه النقض؟.

)))  زيادة يف: ب.
)))  سقط من: أ، ج.

)))  يف ب: خالفه.
)))  يف ب: فهل للمشرتي الغري منه.

)5)  سقط من: د.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

الجواب: 

}نعم))){ جيوز له بيع حقه من هذه الضاحية عىل من كان مأموًنا عىل سهم 
رشيكه. واهلل أعلم.

هل الإقالة بيع

مسألة: 

 وما تقول يف اإلقالة }للبيع))){ وما أصح ما فيها من األقوال املقولة))): إهنا 
بيعة ثانية أو عكس ذلك؟. 

الجواب: 

أقول: كل ذلك قد قيل به وكله ال خيرج من الصواب. واهلل أعلم.

بيع ذوات الأرواح

مسألة: 

ثم  البيع  حال  يف  حيرض  ومل  األرواح  ذوات  من  شيئا  املشرتي  ابتاع  وإذا   
أو  املشرتي  أن  إال  به يشء حاله  ومل حيدث  }ذلك))){  بعد  املشرتي  استقبضه 

)))  زيادة يف: أ.
)))  سقط من: ب.

)))  يف أ، ب، ج: املقالة.
)))  زيادة يف: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

البائع مل يكن عارًفا به قبل ذلك ومل يغري أحدمها إىل أن تلف املبيع))) من يدي))) 
املشرتي وقد ترصف البائع بالدراهم.

فعىل قول من يشرتط حضور ذوات األرواح عند البيع أيلزم البائع رجوع 
منوط  ذلك  أن  أم  أحدمها  أو  يغرياه  مل  وإن  هذا  مثل  ويبطل  للمشرتي  الثمن 

بالغرّي؟. 

الجواب: 

أكثر القول ذلك. واهلل أعلم.

بيع الخيار بق�صد الأ�صل

مسألة: 

 وما تقول يف بيع اخليار حالل للبائع واملشرتي أم فيه شبهة ملن اضطر إليه؟. 

الجواب: 

بيع))) اخليار جائز إىل مدة معلومة إذا كان املشرتي مراده األصل ال الغلة))) 
يف رشائه. واهلل أعلم. 

)))  يف أ، ب، ج: املباع.
)))  يف ب، ج: يد.

)))  يف ب، ج: البيع.
)))  يف أ: لغلة.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

الإقالة في البيع

مسألة: 

 وما تقول أيًضا))) يف املوجود يف هذه))) النقول عن ذوي البصائر والعقول 
معنى  ما  للبيع.  إنه فسخ  قال:  منهم من  البيع  }اإلقالة))){  االختالف يف  من 

قوهلم: }إنه))){ فسخ للبيع؟.

ومنهم من قال: إهنا بيعة ثانية. ما معنى قوهلم: إهنا بيعة ثانية أهي من املشرتي 
ال البائع أم غري ذلك؟.

املشرتي  عىل  وهل  املقيل؟  أم  للمقال  تكون  ملن  املال  غلة  القولني  كال  ويف 
الزكاة يف الدراهم عىل كال القولني؟.

الجواب:

أما عىل قول من يراها فسًخا للبيع فيشبه أن تكون يف معنى البيع باخليار)5) إذا 
فسخ وجيوز فيها ما فيه من رأي يف مجيع صوره من كون الغلة للبائع عىل حال 
أو للمشرتي إن))) أراد هبا األصل إن كانت اإلقالة من رشط البيع عىل قول من 

جييزها. 

فله  األول:  فعىل  اإلقالة،  دون  البيع وحده  وقيل: جيوز  بفسادها)7)،  وقيل: 

)))  يف ب، ج: وأيضا ما تقول.
)))  يف أ: هذا.

)))  سقط من: د.
)))  زيادة يف: ب.
)5)  يف أ: للخيار.

)))  يف ب: إذا.
)7)  يف أ: بفسادمها.



تمهيد قواعد الإيمان (((

حكم البيع باخليار بام فيه من االختالف، وعىل الثاين: فالغلة للبائع وعىل املشرتي 
زكاة درامهه، وعىل الثالث: فالغلة للمشرتي والبيع ثابت فال زكاة عليه إال أن 

يرىض هو بفسخه فيعود إىل أحكام املبيع باخليار يف قول.

وعىل قول آخر: فهي بيعة ثانية من املشرتي للبائع بعد ما ثبت له باألصل فله 
فيام سبق أحكام األصول يف الغلة والزكاة وغريها فله بعد الفسخ حكم البيع 

املستأنف من بعد. واهلل أعلم. 
التوكيل في بيع المال الم�صاع

مسألة: 

فمنعهم  بيعه  فأرادوا  ومااًل  وإناًثا  ذكوًرا  أوالًدا  وخلف  أبوه  مات  وفيمن   
عمهم عن بيعه لغريه مراده له بنفسه وثّمنه بينهم ما اشرتاه منه أبوهم فاتبعوا 
قوله ومل يبيعوه فأخذوه ألنفسهم عىل تثمني العم فوكلت))) إحدى البنات أخاها 

يف بيع سهمها منه فباعه عىل أحد من الوارثني))) عىل ذلك التثمني.

يل  إن  األخ:  هلا  فقال  }به)5){  ترض  مل  }البيع))){  بذلك  علمت  فلام))) 
سهمني فخذي))) سهاًم من سهمي عوض سهمك ويكون البيع يل ثم)7) رضيت 

)))  يف ب: ووكلت.
)))  يف ب: الورثة.

)))  يف ب: وملا.
)))  زيادة يف: ب.
)5)  زيادة يف: ب.

)))  يف ب: وخذي.
)7)  يف ب: و.



((5 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

بالبيع وقبضت حقها))) وبعد))) مدة عزموا عىل بيعه فباعوه بثمن زائد عن البيع 
السابق أعىل األخ لألخت رجوع فيام أصابه من زيادة الثمن أم ال ومع ذلك املال 

كله مشاع مل يقسم؟.

}تفضل))){ أفتنا يف ذلك مأجورا }إن شاء اهلل))){. 

الجواب:

إذا رضيت بالبيع عىل أخيها من غري تقية وال إكراه فهو بيع ثابت وجائز وقد 
أخذت حقها }ومل يبن يل أن)5){ يكون هلا يشء من بعد إذا بيع.

بيع مال الهالك لق�صاء دينه

مسألة: 

 وما))) قولك سيدنا يف احلاكم)7) إذا أمر من يبيع من مال هالك من الناس 
ليقيض دينه وينفذ وصاياه بعد صحة الدين وثبوت الوصية عند احلاكم واملأمور 

أو العكس.

فباع املأمور من مال اهلالك ما يزيد ثمنه عن دين اهلالك ووصيته أو باع بقدر 

)))  يف ب: فقبضت ثمنه.
)))  يف ج، د: فبعد.

)))  سقط من: د.
)))  زيادة يف: ب.
)5)  سقط من: د.

)))  يف أ، ب، د: فام.
)7)  يف أ، د: حاكم.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الدين والوصية وللهالك البعض منهم حارضون ورضوا بذلك أو))) مل يرضوا 
والبعض منهم أغياب ومل))) يرج هلم يف القرب إياب فاشرتى ذلك املبيع))) من 
له صحة بديون اهلالك ووصيته }واستوىل))){ قضاء من ثمن ما اشرتاه بنفسه 
أو سلم الثمن إىل املأمور بالبيع أيصح له ذلك)5) أم ال؟ بني لنا اجلائز من ذلك 

واملحجور وأنت إن شاء اهلل مأجور.

به  اهلالك وما أوىص  بعد علمه بصحة دين  أرأيت فإن))) احتسب حمتسب 
بإقرار اهلالك ومل يعلم برباءته من تلك الديون وال يعلم إال أهنا باقية عليه ومل 
وباع ذلك  أو)7) ال  اهلالك  املذكور وهو من ورثة  فاحتسب  حيتمل عنده ذلك 
الذي باعه املأمور بعينه من مال اهلالك أو شيًئا منه بقدر ما يكفي ثمنه)8) لقضاء 
أقل عىل وكيله يف رشاء ذلك خاصة أعني  أو  أكثر  أو  الوصية  الدين وإنفاذ))) 
وكيل املحتسب مساومة باطًنا أو بحرضة شاهدين عدلني بعد أن خاجله الشك 

فيام تقدم من البيع والرشاء الواقعني)1)) بينه والذي أمره احلاكم بالبيع األول.

فباعه املحتسب عىل وكيله بالثمن الواقع يف البيع املتقدم أو أكثر أو أقل لكن 

)))  يف أ: و.
)))  يف أ، ب: وال.

)))  يف أ، ب، ج: املباع.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف ب: أيصح هذا البيع.
)))  يف ج: إن.

)7)  يف أ: أم.
)8)  يف أ: منه.

)))  يف أ: وإنفاد.
)1))  يف أ، ج: الواقعان.



((7 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

أن  املناداة عند نظره ويرجو  بيع  للثمن عن  املساومة هذا أصلح وأوفر)))  بيعه 
يكون كذلك يف نظر العارفني بثمن، مثل))) ذلك اليشء يف حينهم))) ذلك أيصح 

هذا وجيوز أم ال؟. 

وقد  اجلاهل  منه  يشتفي  رشًحا  ذلك  لنا  وارشح  الباطل  من  هذا  يف  لنا  بني 
مجلت لك القول وعليك تفصيلها مأجوًرا مثابا مشكوًرا إن شاء اهلل أيضا.

أو حمتسب فقىض أصحاب  اهلالك من ويص  دين  بقضاء  القائم  وإذا قىض 
احلقوق حقوقهم من غري أن حيلفوا عىل حقوقهم أهنا باقية أعليه يشء فيام بينه 

وبني ربه واملسلمني أم ال؟.

الجواب:

إن صح مع احلاكم دين اهلالك ووصيته الواجب يف الدين إنفاذها من ماله 
البيع واألمر به لقضاء ذلك  فقام بالعدل فيام أمر به من مقتىض احلكم يف هذا 

الدين والوصية املحكوم هبا فهو من فعله جائز وثابت.

وجيوز للمأمور امتثال أمر احلاكم يف هذا إن صح عدله فيه أو كان هو عداًل 
فجاز أن يأمتنه عليه من غري مطالبته له بحجة ما مل يصح باطله. 

حرام  فاسد  البيع  فذلك  والوصية  الدين  صحة  لعدم  القضية  تعكس  وإن 
كاسد حمال ال جيوز عىل حال وحال كونه عىل ما جاز.

فالبيع مردود يف  ما عليه  يزيد عىل  ما  اهلالك  أو احلاكم من  املأمور  باع  فإن 
يف  والوصية  الدين  بقدر  جيوز  وإنام  باجلزم  يفعاله  أن  هلام  ليس  مما  ألنه  احلكم 

)))  يف أ: وافر.
)))  يف د: مثال.

)))  يف ب: حينه.



تمهيد قواعد الإيمان ((8

موضع وجوهبام وجواز احلكم هبام ورضا البلغ العقالء من الورثة حجة عليهم 
فيام هم به أملك من ماهلم.

وعدم رضاهم حجة يف املنع))) منه وال جيوز عىل الغائبني إال ما أوجبه احلكم 
فثبت بالبينة العادلة وإال فال جواز }له))){ ولو علم املشرتي بصحة ذلك الدين 
البائع للامل من حاكم أو غريه قد باعه عىل غري ما جاز  والوصية مل جيزه ذلك 
ثابًتا)))  }جائز))){  املحتسب  الواسع يف مواضع جوازه هلام وبيع  أو  له  احلكم 

ألكثر مما جيب من دين اهلالك أو وصيته مردود كذلك. 

وإنام يباح له يف موضع جواز احلسبة له ما جاز يف احلكم أو الواسع من اجلائز 
}إن كان)5){ هو ممن له احلسبة فيه فباعه بالنداء أو املساومة عىل ما جاز فيهام 
واشرتاه غريه يف السوم ألنه يف حقه كاملتعذر ووكيله إن كان يشرتي له فله حكم 

نفسه أيًضا إال فيام جاز أن خيتلف فيه مما يكال أو يوزن. 

وال يلزم يف جواز البيع حرضة الشاهدين إال أن حضورمها يؤكده فيؤمر به 
ندًبا تأكيًدا للحجة يف جوازه. 

بعد  إال  احلكم  يف  ألهلها  الصاحة  احلقوق  قضاء  بالوصية  للقائم  وليس 
ذلك  علم  غاب  بحيث  إياها  قضاهم  اهلالك  يكون  أن  الحتامل  عليها  يمينهم 
عن شهودهم كذا من األثر حفظناه فانظر فيام يف هذه أمجلناه ففي غريها لك قد 

فصلناه عىل حسب ما فيه عرفناه. واهلل أعلم. وبه التوفيق. 

)))  يف د: البيع.
)))  سقط من: أ.

)))  زيادة يف: أ.
)))  كذا وردت منصوبة يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق.

)5)  سقط من: أ.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

غلة المبيع بالخيار اإذا انتق�ض البيع

مسألة: 
 ويف رجل باع ماله بيع خيار لرجل فلبث))) ما شاء اهلل من الزمان يستغل املشرتي 
املال ثم أحاله لرجل آخر ولبث الرجل املحال له يستغل }ذلك))){ املال ثم أن 

املستحيل نقض بيع اخليار عىل املحيل، واملحيل نقض بيع اخليار عىل البائع))).
للبائع  اخليار  جعل  قد  ولكن  البيع)))  به  يرد  عيب  ألجل  هذا  والنقض 
إذا كان يف  املال من مشرتيه فهل عليه رد غلة  البائع رد غلة  واملشرتي وطلب 
الرأي وفيام  األصل مضموًنا وال بد من االختالف ولكن نحن ليس من أهل 
قد  وإننا  العقل  صحيح  من  أو  النقل  رصيح  من  فيه  أجبنا  به  وتعمل  يعجبك 

استحوذت)5) علينا شدة اجلهل وما يف الدين من مهل.

الجواب: 
نعم خيتلف فيه ونحن اآلن نعمل أن عليه رد الغلة. واهلل أعلم.

اأحقية المالك في الت�صرف في ماله

مسألة: 

 ويف بلدة))) وجد فيها أموال يباع)7) معها يشء من املاء وقد مضت سنة بذلك 

)))  يف ب: ولبث.
)))  زيادة يف: ب.
)))  يف ب: املبيع.

)))  يف أ: يرديه البيع.
)5)  يف أ، ب: استحوذ.

)))  يف أ: بلد.
)7)  يف أ، ج: تباع.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

وبقيت األموال يباع املاء وحده واملال وحده إال هذه األموال املخصوصة.

هل تكون السنة اجلارية مانعة ملن أراد أن يبيع املاء وحده واملال وحده أم ال 
حيجر ذلك عىل فاعله؟ بني لنا ذلك مأجوًرا إن شاء اهلل.

الجواب))):

املال  بيع  من  شاء  بام  ملكه  يف  ترصفه  من  املالك  منع  توجب  علة  أبرص  ال 
السنن  تشبه  ال  العادة  وهذه  له  جائز  ذلك  أن  وعندي  وحده  املاء)))  أو  وحده 

الثابتة يف األمالك. واهلل أعلم.

ال�صرط في بيع الخيار

مسألة: 

يقيمه  أن  بينهام  رشط  }وعىل  رجل  من  اخليار  ببيع)))  ماال  اشرتى  وفيمن   
البائع ويأخذ املشرتي نصف الغلة واملال قيمته }تزيد))){ عىل بيع)5){ األصل 

أحيل له هذا البيع أم ال؟.

الجواب:

إن كان الرشط يف عقد البيع فالبيع ضعيف قيل: يبطل البيع والرشط. وقيل: 
يثبت البيع ويبطل الرشط. واهلل أعلم.

)))  يف ج: مسألة.
)))  يف ب: املال.
)))  يف ب: بيع.

)))  سقط من: د.
)5)  سقط من: ب.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

بيع المال الم�صتمل على وقف لغير الأمين

مسألة: 

ويف  ماال  له  ليشرتي  عليه  يأمر  أن  السلطان  أراد  إذا  رجل  يف  تقول  وما   
الوقف  مال  يف  مأموًنا)))  ليس  والسلطان  للموقوف)))  نخل  املال  }ذلك))){ 
أيصري الرجل مملًكا وقف املسجد السلطان أم ال عليه فيه يشء؟ عرفنا ذلك))).

الجواب: 

إن كان الوقف معيًنا وحده متميًزا عن مال البائع فال يضيق عليه أن يشرتي 
له من البائع ماله وليس عليه مما يأخذه السلطان }يشء)5){ إال أن جيب تركه 

تنزًها فالورع ال غاية له. 

وأما إن كان الوقف مشاًعا باملبيع فال جيوز للبائع))) وال للواسطة بيعه عىل 
من ال يؤمتن عليه من سلطان وال غريه إال أن يكون يف موضع رضورة إىل ذلك 
فال بد أن يدخله معنى االختالف يف بعض القول ألن للرضورات أحكاما. واهلل 

أعلم.

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف أ، ب: ملوقوف.
)))  يف أ، ب: بمأمون.

)))  يف أ: بذلك.
)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: البائع.



تمهيد قواعد الإيمان (((

كتابة بيع الخيار اأ�صال في العقد

مسألة: 

 يف الراهن إذا رهن))) شيًئا من األصول مثل النخل أو))) غريها مما يكون فيه 
الغلة للمسرتهن أجيوز للكاتب أن يكتب عليه أم ال؟. 

الراهن  إال أصاًل وريض  الرهن  أكتب  الكاتب: ال  وإذا كان ال جيوز وقال 
بذلك أعىل الكاتب يشء أم ال إذا كان بصفقته الرهن؟.

وإذا كان هذا ال جيوز وفعل الكاتب بجهله أجتزيه التوبة والندم واالستغفار 
أم عليه يف ذلك ضامن؟.

الجواب))): 

الرهن جائز ثابت يف كتاب اهلل تعاىل وليس يف الرهن غلة للمرهتن ولعلك 
تعني به بيع اخليار، وال جيوز))) كتابة بيع اخليار أصال لكن يف ظاهر احلكم إذا 
الشفقة والنصيحة  باب  يؤمر بذلك من  املال مل يضق عليه ولكن ال  أمره رب 

خمافة إتالف)5) ماله عليه.

)))  يف أ: أرهن.
)))  يف أ، ب، ج: و.

)))  يف ب: مسألة.
)))  يف د: جتوز.

)5)  يف أ، ب: تالف.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

بيع ماء الآخرين في الفلج

مسألة: 

 ويف فلج ماؤه))) مشاع ليس مربوًطا))) وله))) عريف))) يقسمه أوان القعد 
كل يقضيه حقه من املاء يف أي دور يوافقه ألنه)5) مشاع بني أهله وله عرضة))) 

}جمموعة)7){ فيها أمواه الناس كل بام له من املاء مرسوم يف تلك العرضة.

املاء يف  }ذلك)))){  وباع)8) أحد منه أثًرا أو))) نصف أثر أو)1)) أكثر وثبت 
يد املشرتي يسقي به يأخذه من يد العريف والعريف قليل نظر ليس }ينظر)))){ 
بام يف)))) العرضة إال إذا قرئت له العرضة وهو رجل موسع له حائز ما يف هذا 

الفلج ويقيض الناس كل بام يقول له من املاء قضاه.

ومكث عىل ذلك مدة وعقب أراد من اشرتى من هذا الفلج أن يبيع الذي 

)))  يف د: ماله.
)))  تقدم تعريف الفلج املربوط يف هامش اجلزء السابع.

)))  يف أ: وليس له.
)))  تقدم تعريف عريف الفلج يف هامش اجلزء السابع.

)5)  يف أ: كأنه.
)))  تقدم تعريف عرضة الفلج يف هامش اجلزء السادس.

)7)  سقط من: ب.
)8)  يف ب: فباع.

)))  يف أ: أم.
)1))  يف أ: أم.

))))  زيادة يف: ب.
))))  سقط من: ب.

))))  يف ب: فيه.



تمهيد قواعد الإيمان (((

اشرتاه أن))) ينقله يف العرضة وسار يطالع))) العرضة فلم جيد شيًئا يف العرضة 
من املاء))) هلذا البائع وقام عىل صاحبه الذي بايعه املاء فقال))) له: أعطني املاء 
الذي بايعتني إياه حتى أنقله يف العرضة أو أبيعه فقال له: أنا بايعتك ماء من مدة 
وتسقي به وقال)5) للعريف: أنا صدقته وقضيته املاء بام قال يل وال عندي علم أن 

له ماء أم ال }بقلة نظري))){؟.

أتذهب دراهم املشرتي عىل هذه الصفة أم الزم عىل البائع أن يقضيه درامهه 
عن  عوًضا  له  يشرتي  }أن)1)){  عليه)))  الزم  أم  منه  أخذها)8)  التي)7) 

}املاء)))){ الذي باعه له أم ال عليه يشء)))) عىل هذه الصفة؟.

 عرفنا }وجه)))){ احلق وأنت املأجور.

الجواب:

البائع ماء يف الفلج وصح أنه قد باع ما ليس له ودفع  إن كان مل يصح هلذا 

)))  يف أ، ب: أم.
)))  يف ب، ج، د: طالع.

)))  عبارة النسخة ب: فلم جيد شيئا من املاء يف العرضة.
)))  يف أ: وقال.

)5)  يف أ، ج، د: فقال.
)))  سقط من: د.

)7)  يف أ: الذي.
)8)  يف أ، ج: أخذهن.

)))  يف ب: أم يلزمه.
)1))  سقط من: أ، ج.

))))  سقط من: أ.
))))  عبارة النسخة ب: أم ال يشء عليه.

))))  سقط من: ب.



((5 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

العريف للمشرتي ما ليس للبائع من املاء لعامه وجهالته عن معرفة ذلك فاملاء 
وليس  املشرتي  دراهم  يرد  أن  البائع  وعىل  ذلك  صح  إن  أربابه  عىل  مردود 
دفع  قد  كان  إن  البائع  عىل  حقه  وإنام  غريه  وال  العريف  عىل  حق  للمشرتي 

الدراهم إليه. واهلل أعلم.

التنازع في بيع ماء الفلج

مسألة: 

 }احلمد هلل))){ سامك السامء وبانيها وساطح األرض وداحيها إىل الشيخ 
العامل النحرير سعيد بن خلفان اخللييل.

معروفة  خباير)))  وله  مربوب  أصيل  سالف  قديم  فلج  يف  شيخنا  تقول  وما 
ويتناقلونه  يتداولونه  بعد وارث  بيع ورشاء وإرث  وآثار مقتسمة ملالكها وفيه 
من مالك إىل مالك عىل عدل))) كتاب اهلل وسنه رسوله }حممد))){ ملسو هيلع هللا ىلص وعىل 
موجب الرشع الرشيف وله نسخة قديمة صحيحة ثابتة ملياهه)5) ومرسومة فيها 
عىل الرتتيب ألهلها ووقوفاهتا وهي بخط من جيوز خطه عند املسلمني الذي ال 

نشك فيه وهو ثقة عامل. 

وتوكل هذا الفلج رجل من أهل البلد وأقىض الناس كال بام له من املاء فباع 
يشرتي  وأحد  يبيع  أحد  الناس  فقام  املياه  أهل  من  ورث  من  وورث  باع  من 

)))  سقط من: ب.
)))  تقدم تعريف اخلبورة يف هامش اجلزء السابع.

)))  يف ج: عدد.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ، ج: ألمياهه.



تمهيد قواعد الإيمان (((

}ألن البيع والرشاء تناهبا  ألنه قد مضت الدنيا عىل مثل هذا وال غناية))) هلم 
املسلمني))){ فكلام باع أحد من تلك املياه كتبه الكاتب املجعول يف البلد يكاتب 

بني املسلمني.

وقىض))) العريف املشرتي وحازه ومنعه وسقى به سنني طوااًل ومن عادهتم 
إذا اشرتى املشرتي نقل له يف النسخة فباع هذا أثًرا بعد أثر إىل أن فاض))) املاء 
وبرح املشرتون يسقون به ويمنعونه بالبيع والرشاء والكتابة من الكاتب واإلمالء 

عىل البائع ويقضيهم العريف من ماء البائع بعلم منه وإذن من البائع.

وأحد  الكاتب ألحد  فنقل  النسخة  مياههم يف  نقل  يطالبون  املشرتون  فقام 
إال  املاء)))  ينقلون  أهنم ال  عادهتم  بالورقة ومن  يأت  مل  بأنه)5)  تعلل  له  ينقل  مل 

بمقابلة الورقة يف النسخة وعسى الورقة غري)7) حارضة أو ذاهبة.

}هلم)8){}وغري  املنقول  اشرتاه  بام  يسقي  كل  املدة  من  اهلل  شاء  ما  ومكثوا 
املنقول هلم))){ ثم بعد مدة زعم العريف أين طالعت فوجدت ماء البائع ناقصا 

عام بايعكم إياه أهيا املشرتون وقطع عىل أحدهم)1)). 

)))  يف ج: عناية.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ: وأقىض، ويف ج: ومىض.
)))  يف أ، ج: نجح.

)5)  يف أ: أنه.
)))  يف أ، ج: ومن عادته أنه ال ينقل املاء.

)7)  يف أ: أهنا.
)8)  زيادة يف: ج.
)))  سقط من: أ.

)1))  يف أ: وقطع عىل بعدهم املاء.



((7 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

فقالوا: نحن اشرتينا وكتب الكاتب لنا أوراقنا))) وقضيتنا أنت أهيا العريف 
بإذن من البائع وعندك خربة بام له من املاء.

فقال العريف: وقع مني غلط أظن }أن))){ له ماء عىل قدر ما باع.

يد  يف)))  والنسخة  ماء  له  أن  }أحسب))){  كتبت  كذلك  الكاتب:  وقال 
العريف أترى هذا عذرا للعريف أم ال؟.

أرأيت شيخنا إذا صار للعريف عذر بذلك عىل من ينقص املاء من املشرتين 
عىل األولني أم عىل اآلخرين؟. 

له  ينقل  مل  األول  ومشرتي)7)  }األخري))){  ملشرتي)5)  النسخة  يف  نقل  وإذا 
بتغافل منه واملاء يف)8) يده حيوزه))). 

له  منقول  ال  والذي  النسخة  يف  له  نقل  ملن  املاء  أقيض  أنا  العريف:  وقال 
هذه  أترى  }به)))){  ويسقون  ويمنعون  حيوزون  وهم  ماء  له  عندي  ليس)1)) 

حجة للعريف أم ال؟.

)))  يف أ ن ج: أوراقا.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ، ب، ج: حتت.
)5)  يف أ: املشرتي.

)))  سقط من: أ.
)7)  يف أ: وملشرتي.

)8)  يف أ، ب، ج: حتت.
)))  يف ج: جيوزه.

)1))  يف أ، ج: ليست.
))))  سقط من: د.



تمهيد قواعد الإيمان ((8

أم  النقصان  يف  رشًعا  أيكونون  املاء  وقرص)))  حجة  له  }كان))){  وإن 
أحق))) به أحد دون أحد من املشرتين ويتبع البائع بالثمن أم هلم ماء بدله وله 

حجة عىل البائع أم ال؟.

وأحرزمتوه)5)  ماء  بايعكم  هالكنا  إن  }وقال))){:  الوارث  احتج  وإذا 
ومنعتموه))) وسقيتم به يف حياته ونحن اآلن ال عندنا لكم حجة وال نعلم لكم 

حقا عىل هالكنا أهلم حجة بذلك أم ال؟.

وإن كان هلم حجة من أين)7) يأخذون)8) ماء إذا منعهم العريف إياه؟.

أرأيت شيخًنا إن))) مل يكن للوارث وال للبائع حجة وال عندهم ماء وصار 
للمشرتي درامهه وعند الرشاء األثر بخمسة قروش واليوم األثر بعرشين قرًشا 

أيكون له بام سلم أم زيادة عىل بيعه األول؟.

أرأيت وإن مل خيلف البائع وفاء من يفرط من املشرتين وإذا قال العريف: أنا 
أريد قعد مائي)1)) الذي حوزتكم إياه فالغلط)))) مني. 

)))  سقط من: أ.
)))  يف د: وانقىض.

)))  يف أ: حلق.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف ب، ج، د: وحرزمتوه.
)))  يف أ، ج: ومنعتوه.

)7)  يف د: أي.
)8)  يف أ، ج: يأخذوا.

)))  يف أ: إذا.
)1))  يف ج: ماء.

))))  يف أ، ب: بالغلط.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

عليهم  أله  القضية  هبذه  ندر  ومل  ماءنا  تعطينا  وأنت  مشرتونه  نحن  فقالوا: 
حجة وقيام أم ال؟.

بلد  يف  واقعة  القضية  هذه  ألن  ذلك))){  }يف  الصواب  وجه  شيخنا  عرفنا 
الظاهرة))) وهم يموجون يف بضعهم بعض لقلة احلق وعدم اإلنصاف إال من 

شاء اهلل وأحرزه من ذلك.

أرأيت شيخنا إذا ذهبت))) أوراق أحد املشرتين للامء وثبت املاء يف يده حيوزه 
البلد  العريف والكاتب وأهل  البائع وورثته ومن  به بعلم من  ويمنعه ويسقي 
وأراد نقله يف النسخة فقال له الكاتب: أنا ال أنقل إال بورقة أله منعه من النقل 
األموال  }حوز))){  املاء بغري أوراق وال نسخة حجة مثل  أم ال ويكون حوز 

والنخيل أم بينهام فرق؟.

أرأيت إذا طلع يف النسخة ماء ألحد وهو خمتفي عليه منذ سنني وال يعلم به 
بل آل إليه إرًثا من وارثه ومجهور مياه الفلج عند  }عليه)5){  الختفاء النسخة 
العريف وهذا املاء عنده فاختصام صاحب املاء والعريف فقام صاحب املاء عىل 

العريف يريد قعد مائة عىل قدر السنني املاضية.

ألن  غريه  يأخذه)))  املاء  أن  قيمه  بحجة  العريف  خيرج  مل  إذا  عليه  قعده  أله 
نقصان الفلج وزيادته عند العريف؟. 

)))  سقط من: ج.
)))  راجع تعريف منطقة الظاهرة يف هامش اجلزء الرابع. 

)))  يف أ: ذهبا.
)))  سقط من: د.
)5)  سقط من: د.

)))  يف أ: يأخذ.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

تفضل شيخنا رصح لنا هذا السؤال مرصًحا مبوًبا مرتتًبا عىل حسب الطاقة 
وال يرىض)))  }وفتنة))){  تشاقق وتشاجر  عندنا  كل يشء عىل حده ألنه وقع 

اخلصامء))) إال بحكمك. أفتنا ولك عظيم الثواب.

الجواب:

احلمد هلل وكفى وسالم عىل عباده الذين اصطفى أما بعد ؛ فقد نظرت فيام 
سطره هذا السائل يف }هذه))){ املسألة وفهمت ما قدر اهلل أن أفهمه منها والذي 

أقول به يف هذا واهلل أعلم.

إن احلق أحق أن يتبع وإن سداد القول بأن يستمع وإن كتاب اهلل وسنة رسوله 
}حممد)5){ ملسو هيلع هللا ىلص مها احلجة واهلدى وإن السلف الصالح أوىل ما به يقتدى وإن 
ما ثبت له أصل يف األحكام مل تغريه عوائد األنام، وقد ثبت يف السنة املجتمع 
عليها: أن ذا اليد أوىل بام يف يده))) إال أن يصح باطله وتعديه واغتصابه فال بد 

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: رضوا، ويف ج: ريض.

)))  يف أ، ج: اخلصامن.
)))  سقط من: أ.
)5)  زيادة يف: ج.

)))  وردت أحاديث تدل عىل هذا املعنى منها ما رواه وائل بن حجر احلرضمي عن أبيه قال: جاء 
رجل من حرضموت ورجل من كندة اىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال احلرضمي: يا رسول اهلل إن هذا 

غلبني عىل أرض كانت أليب فقال سنان: هي أريض يف يدي أزرعها ليس له فيها حق.
قال: فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص للحرضمي ألك بينة قال: ال قال: فلك يمينه قال: يا رسول اهلل إنه فاجر ال   
يبايل ما حلف عليه ليس يتورع من يشء فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ليس لك منه إال ذاك فانطلق ليحلف 
له فلام أدبر قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أما لئن حلف عىل مال ليأكله ظاملا ليلقني اهلل عز وجل وهو عنه 

معرض.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن باب وعيد من اقتطع حق مسلم ))/)))، رقم   
)))(، وأبو داود يف سننه كتاب األيامن والنذور، باب فيمن حلف يمينا ليقتطع هبا ماال ألحد 



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

من رده))) }إىل))){ احلق قطعا.

النقل  لعدم  إبطاهلا  جيز  مل  املاء  من  يشء  يف  ألحد  اليد  ثبتت  فإذا  هذا  وعىل 
يف العرضة ألن اليد هي احلجة رشعا يف حكم الظاهر وعدم النقل املحتمل))) 
لوجوه كثرية فال يبطل }به))){ حق ثبت له أصل يف احلكم إال أنه إذا صح أن 
البائع قد باع من املاء من هذا الفلج ما ال حق له فيه وأن العريف دفع له عىل 
سبيل الغلط والسهو والغفلة من املاء ما ال يعلمه للبائع ومل يصح له فيه حكم 
دينا  البائع  الثمن)5) من  يرد  أن  باطل مردود وللمشرتي  فالبيع  وال حجة حق 

عليه يؤديه إليه بنفسه يف حياته وإال فهو يف ماله بعد وفاته.

الصفة وال  إذا كان عىل هذه  للمشرتي  للامء حجة  العريف  دفع  يكون  وال 
أرى عليه ضامًنا للمشرتي إال أن يتعمد لغريه ويتلف عليه ماله.

فإن صح أن هذا العريف قد دفع للمشرتي ما كان للبائع من املاء وما ثبت 
ثابتا  الثابتة بحكم الرشع كان ذلك  واحلجة  }واملنع))){  اليد واحلوز  له حكم 
هذا  يف  العريف  قول  وليس  }الظاهر)7){  حكم  يف  للبائع  لثبوته  للمشرتي 

 ،)517( رقم   ،(((/((( القضاء  كتاب  صحيحه  يف  حبان  وابن   ،)(((5 رقم   ،(((/((
باب  القضاء  كتاب  الكربى،  سننه  يف  والنسائي   ،)5(8( رقم   ،(8/(( مسنده  يف  عوانة  وأبو 
التوسعة للحاكم أن ال يزجر ))/)8)، رقم )8)5(، والطرباين يف معجمه الكبري ))/)))، 

رقم 8))).
)))  يف أ: لريده.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: حمتمل.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف أ، ج: وللمشرتي رد الثمن.
)))  سقط من: د.
)7)  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

املوضع حجة عىل البائع وال عىل املشرتي وإنام له احلجة فيام مل يصح أنه للبائع، 
وال تثبت له احلجة))) }فيه))){.

وجه  عىل  غلًطا  املاء  له  دفع  قد  العريف  وإن  باعه  قد  البائع  أن  صح  وإنام 
له ليس من حقه فوجب رده إىل احلق وربام  التصديق لقوله فظهر أن ما دفعه 
يقع الغلط كثريا يف مثل هذا ولذلك حيتاج إىل معرفته وضبطه بالعرض والدفاتر 
الصحيحة))) خوف الغلط والنسيان ألن أكثر الناس ال يقفون عىل احلدود وال 

يمتنعون من بسط األيدي فيام ليس هلم بحق.

قد  كان  إن  الثمن  البيع وضمن  رد  فيه وعلم ذلك  ما ال حق  أحد  باع  فإن 
قبضه، فإن كان البيع عىل كثريين فام اشرتاه السابق إىل البيع فحازه ومنعه وادعاه 
عليه وهو يعلم فهو ثابت هلذا املشرتي ولو مل ينقل يف العرضة وال جتوز ألحد 

معارضته فيه.

فليس  بعضه  أو  املبيع  هذا  عن  مائه  نقص  صح  ثم  ذلك  بعد  من  باعه  وما 
ملشرتي األخري إال ما صح هلذا البائع من املاء بعد البيع األول.

ولو نقل هذا البيع األخري يف العرضة ومل ينقل البيع األول فالبيع األول هو 
الثابت الصحيح وهذا البيع األخري ال يثبت إال فيام بقي له من املاء إن كان قد 
بقي له يشء وإال بطل كله ومل ينفعه نقله يف العرضة وال يرض بيع األول عدم 
نقله فيها ألن البيع أصل ثابت يف كتاب اهلل تعاىل ونقل العرضة أمر اجتهادي ال 

تتغري به األصول.

)))  يف أ: حجة.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ: الصحيحات.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

فإن بقي للمشرتي األخري بعض املاء واستحق البعض جاز ألن خيتلف يف 
ثبوت البيع يف ذلك البعض حلصته من الثمن أو))) نقض البيع فيه كله أو ختيري 
املشرتي فيه أو إن تتامماه))) تم أو تناقضاه انتقض وال فرق يف حكم اليد بني املاء 
وغريه من األموال، وينبغي لناقل العرضة أن ال ينقل إال ما ثبت بإقرار رصيح 

أو حكم رشعي صحيح.

ومن ظهر له ماء يف الفلج وقد كان ال يعلم به هو وال العريف فإن صح أنه 
كان يف يد أحد يسقي به فعليه قعده لرب املاء وال يبني }يل))){ تضمني العريف 
إال أن يكون دااًل عليه للقابض أو دافعا له إياه عىل اخلصوص يف دفعه أو داللته 

عىل ذلك املاء بعينه فالدال ضامن وكذا الدافع.

وأما إن ضمنه))) بسبب العرافة فقط ملا)5) قد أضاعه }… ))){ وتركه أهله 
من دون سبب زائد عىل العرافة فال يبني يل وجه ذلك وال أقول به واهلل أعلم 
فهذا ما حرضين من جواب املسألة بحسب ما فهمته من معانيها فلينظر)7) فيه. 

}واهلل أعلم)8){.

)))  يف أ: و.
)))  يف أ، ب، ج: تتامما.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ ن ج: أضمنه.

)5)  يف ب: بام.
)))  بياض قدر كلمتني يف ب، د.

)7)  يف أ: فينظر.
)8)  سقط من: ج.



تمهيد قواعد الإيمان (((

مقاي�صة الوارث ببيع الخيار

مسألة: 

بثمنه)))  خيار  بيع  رجل  عىل  ماء)))  ربيع)))  باع  رجل  يف  شيخنا  تقول  وما   
ومات البائع واملشرتي ومكث زمانا يف يد الوارث ثم قايض به الوارث رجال 
بامل حتل ومل يقم))) ورثة البائع عىل ورثة املشرتي حني علموا بالقياض ومكث 
املاء عند املقايض حيوزه ويمنعه ويترصف فيه وبعد مدة طويلة قام ورثة اهلالك 

يريدون ماءهم عند ورثة املشرتي وقد أتلف أهلم حجة أم ال؟.

وإن كان هلم حجة تلحق املقايض يف هذا املاء أعني ورثة البائع }واملشرتي)5){ 
إذا احتج وقال: أنا قايضت باميل أصال وأخذت هذا املاء أصال بالقياض فإن كان 

لورثة البائع }للامء))){ حجة اقضوه أنتم ورثة املشرتي وأنا ال عيّل لكم حجة

لورثة  املقايض  عىل  وما  البائع  وورثة  املشرتي  ورثة  عىل  بام  شيخنا  عرفنا   
املشرتي)7) وأنت مأجور }إن شاء اهلل)8){.

)))  يف أ: ربع.
)))  ربيع املاء حصة معينة من ماء الفلج )النهر( وهي تساوي ست آثار واألثر نصف ساعة.

)))  يف ج: ثمنه.

)))  يف ب: تقم.
)5)  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ، ب، ج: لورثة املقايض.
)8)  سقط من: أ.



((5 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

}الجواب))){:

أصال  اخليار  ثبت  فقد  واملشرتي  البائع  مات  إذا  يقول:  من  قول  عىل  أما 
فالقياض ثابت فيه وجائز وهو لورثة املشرتي وال خيار فيه لورثة البائع.

وعىل قول من يرى اخليار موروًثا }يف مدته))){ فإذا صح أنه يف املدة فليس 
البائع  وورثة  والترصف  القياض  ثبت  إذا  لكن  به  يقايضوا  أن  املشرتي  لورثة 
مبطل  علة  لغري  وسكوهتم  عليهم  يثبت  إنه  قيل:  فقد  يغريوا  فلم  به  يعلمون 

حلجتهم منه وهو أصح. واهلل أعلم. 

بيع الأموال توكيال بكّتاب مجهولين

مسألة: 

أهل  من  فأتى  بعامن  واألموال  بالسواحل)))  الذين  املزارعة)))  أموال  ويف   
األموال أحد عىل عامن وبيده وكاالت يف بيع هذه }األموال)5){ وكتاهبا جمهولون 

بعامن فباع ما شاء اهلل من هذه األموال واستوىف األثامن وارحتل من عامن.

الغلل))) عن أصحاب األموال ومضت  وحاز املشرتون أمواهلم وانقطعت 
وال  تغيري  األموال  أرباب  من  يصح  ومل  واألعوام  األشهر  وترصمت  األيام 

)))  زيادة من املحقق مل ترد باألصل.
)))  سقط من: ب.

)))  املزارعة قبيلة من عامن أغلبهم بالرستاق ويوجدون باجلانب الشاميل من الباطنة وحتى يف ممباسة 
من إفريقيا الرشقية أيام نزوح العامنيني إىل إفريقيا يف دولة اليعاربة. )حممد بن شامس(.

)))  راجع تعريف السواحل يف هامش اجلزء السادس.
)5)  سقط من: ب.

)))  يف ب: األموال، ويف د: الغلة.



تمهيد قواعد الإيمان (((

ظهر منهم قلة رضا وال نكري والناس كام ال خيفى عليك جتئ وتذهب يف هذا 
}البحر))){ من عامن إىل السواحل ويف حكم االطمئنانة أهنم علموا.

فهل جيوز الدخول يف هذه األموال عىل هذه الصفة برشاء وأخذ وعطاء أم))) 
هو حمجور؟. 

وهل حيسن فيها دخول االختالف فيدخل فيها معنى احلكم واالطمئنانة؟ 
وما يعجبك أنت فيها؟.

وما الرأي الذي تستحسنه وحتبه فتختاره فيكون اخلادم عليه ويعمل به؟.
الجواب: 

قد جيوز للناس يف مثل هذه املعاين التوسع بأحكام االطمئنانة فيجوز ذلك 
فيه حجة متنع منه باحلكم وهو واسع ملن  مل تعارض  }حيث))){  هلم وعليهم 
دخل فيه إذا ثلج))) يف القلب)5) ومل تعارض فيه االسرتابة وزال منه }احلرج))){ 

عن مظنة الباطل. واهلل أعلم. 

توريث المبيع بالخيار

مسألة: 

وحلقه)8)  البائع  فامت  رجل)7){  }من  اخليار  ببيع  ماال  اشرتى  رجل  ويف   

)))  سقط من: أ.
)))  يف د: أو.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: أثلج.

)5)  يف أ، ج: بالقلب.
)))  سقط من: د.

)7)  سقط من: ب.
)8)  يف أ: وأحلقه.



((7 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

املشرتي باملوت أيصري املال بعد موهتام للورثة رهًنا أم أصاًل }خاصة))){ إذا مل 
يتعد فيه القيمة إال عىل بيعه األصيل)))؟.

ورثة  من  الزيادة  وأرادوا  البائع  ورثة  نفوس  }تطب))){  مل  فإن 
نفوس  طابت  مهام  الزيادة  طلب  يف  حيتجوهم  أن  ذلك  أهلم  املشرتي 
ورثة املشرتي ويرجعوا))) هلم املال وأرادوا الثمن األصيل الذي تبايع)5) 

به اهلالكان؟.

التي)7) أخذها  الغلة من ورثة املشرتي  البائع حيتجون برجوع  فأبى))) ورثة 
أهنم  بينهم  الصحة  مع عدم  }املوضع)8){  هالكهم وألجل تشاجرهم يف هذا 
متسكوا باملال))) من هالكهم ببيع اخليار أم بالرهن أم ال فرق بينهام؟ رصح لنا 

مثاًبا إن شاء اهلل.

الجواب: 

بني الرهن وبيع)1)) اخليار فرق فإن كان بالبيع اخليار ومل يشرتط البائع للورثة 
عىل  ورثته  أو  للمشرتي  أصل  فهو  واملشرتي  البائع  مات  أو  البائع  مات  فإذا 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: واألصل.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ ن ب، ج: ورجعوا.

)5)  يف د: تبايعان.
)))  يف د: فأبوا.

)7)  يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق: الذي.
)8)  زيادة يف: أ.

)))  يف أ، ب، ج: املال.
)1))  يف د: وبني.



تمهيد قواعد الإيمان ((8

األصح وليس عليهم رجوع الغلة يف البيع اخليار إال أن ينقضه املشرتي فيختلف 
فيه إذا كان مراده }به))){ األصل. واهلل أعلم. 

بيع ال�صهم في مال م�صترك مع يتيم

مسألة: 

 ويف رجل استقسم له وألخته من مال هالكهام))) واألخت يتيمة وأراد أن 
يبيع من املال وقال املشرتي: ال اشرتي واملال مشرتك بينك وبني أختك وهي 
يتيمة قال: }أنا))){ ما أبيع إال مايل ومال أختي باق هلا من املاء كذا وكذا))) ومن 

النخل كذا وكذا أجيوز الرشاء منه أم ال؟. 

الجواب:

فهو جائز،  }بحاله))){  إن كان يبيع أسهمه)5) مشاعة ويبقي سهم األخت 
وأما أن يأخذ ما أراد }فيبيعه)7){ ويرتك ما ال يريد لليتيمة فال جيوز إال أن خيرج 
ذلك عىل معنى نظر الصالح هلا منه بعد مناظرة من قدر عليه من العدول أو)8) 

احتسابا.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج: هالكهم.

)))  سقط من: د.
)))  يف ج: أو كذا.

)5)  يف أ، ب، ج: سهمه.
)))  سقط من: ب.

)7)  سقط من: أ.
)8)  يف أ، ج: و.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

بيع المال بالخيار اإذا كان ق�صد البائع الغلة

مسألة: 
الثمن  يف  يزيد  ال  واملال  خيار  بيع  قرشا  وكذا)))  بكذا  ماله  يبيع  الذي  ويف   
}أكثر))){ من هذا ومل تسمح نفسه ببيع))) }ماله))){ أصال أحيل)5) للمشرتي 

باخليار إىل مدة معلومة غلة هذا املال أم ال؟.

وإذا كان هذا املال بيع بنصف ثمنه بيع خيار أكله))) سواء يف الغلة أم ال؟. 

رهًنا  الباطن  ويف  خيار  بيع  األمر  املال يف ظاهر  هذا  كان  إذا  أرأيت شيخنا 
بينهام أحيل)7) للمشرتي عىل هذه الصفة أم ال؟.

وإذا استحل البائع املشرتي وقال)8) له: غلة هذا املال }لك))){}حالل)1)){ 
إذا)))) كان رهًنا أو غري رهن أحتل }له)))){ أم ال؟.

)))  يف أ، ج: بكذا كذا.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ب: يبيع.
)))  سقط من: أ، ب.
)5)  يف ب، ج: أحتل.

)))  يف د: كله.
)7)  يف أ، ب: أحتل.

)8)  يف ب: فقال.
)))  زيادة يف: ج.

)1))  سقط من: أ.
))))  يف أ، ج: إن.
))))  زيادة يف: أ.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

الجواب:

إذا قصد رشاء األصل فالغلة }له))){ جائزة وال حترم عليه بنقصان ثمنه عام 
يسوى يف األصل.

وأما قولك: إنه يف الظاهر }أنه))){ بيع خيار ويف الباطن رهن فهذا ال أعرفه، 
يمنع من  ما  وإذا عارضه  احلكم،  بيع يف  فهو  البيع صحيحة  كانت عقدة  وإذا 

إباحة الغلة للمشرتي))) فاستحالل البائع ليس بيشء.

لو كان الشاري مل يقصد األصل فيقول للبائع: اشرت منك عىل  }مثاله))){: 
أن تعطيني الغلة وكذلك يف الرهن فهو)5) من احليل التي ال جتوز وخترج خمرج 

واهلل أعلم. الربا فال سبيل إىل غري املنع }فيها))){. 

ال�صراء بمال حرام

مسألة: 

ويطيب  املال  أحيل  حرام  بدراهم  }حالال)7){  ماال  اشرتى  رجل  ويف   
}أكله)8){ أم ال؟.

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ، ج.
)))  يف ج: املشرتي.

)))  سقط من: د.
)5)  يف د: فهي.

)))  سقط من: ب.
)7)  سقط من: د.
)8)  سقط من: د.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

الجواب: 

إن كانت))) صفقة البيع وقعت بتلك الدراهم }فالبيع فاسد واملال حرام وإن 
كان البيع وقع بكذا وكذا درمًها ومل يذكروا أهنا تلك الدراهم))){ بعينها فالبيع 

جائز حالل. 

القضاء)5)  ألن  حيرمه)))  فال  الدراهم  تلك  من  املال  صاحب  وىف)))  وإن 
فيه  }ال يؤثر)7){  البيع والقضاء  البيع فهو حالل بنفس  بعد عقدة  }وقع))){ 

مع)8) عدم الرشط. واهلل أعلم.

رد المبيع بالخيار على البائع من م�صتر ثان

مسألة: 

 وما تقول يف رجل باع ماال ببيع اخليار واملشرتي باع شيًئا من هذا املال عىل 
}رجل))){ آخر كذلك)1)) ببيع اخليار واملشرتي الثاين رد ما اشرتاه من هذا املال 

)))  يف أ، ج: كان.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: كان.
)))  يف د: حترمه.

)5)  يف د: النقصان.
)))  سقط من: د.

)7)  سقط من: ج.
)8)  يف أ: و.

)))  سقط من: ب.
)1))  يف أ: كذا كذا.



تمهيد قواعد الإيمان (((

هذا)))  من))){  }يبيع  األول  املشرتي  يزل  مل  ثم)))  }األول))){  البائع  عىل 
املال جزًءا جزًءا واملشرتي الثاين يرده عىل البائع }األول)5){ إىل أن استخلص 

املال كله بأقل من الثمن األول الذي باعه به أهذا))) البيع ثابت أم منتقض؟.

وعليه إمتام الثمن الذي قرص من الثمن األول عىل املشرتي أم ال؟.

تفضل أوضح }لنا)7){ يف اجلواب وجه الصواب.

الجواب: 
إذا كان اشرتى املال مجلة واحدة فال يصح }له)8){ بيع جزء }منه))){ باخليار 

عىل)1)) غريه ولكن جيوز }له)))){ أن حييل البيع الثابت له لغريه. 

فإن كان اشرتاه جزءا جزًءا جاز)))) له أن حييل كل جزء لواحد بمعنى إحالة 
ماله من حق فيه ال ببيع آخر إذ ال يثبت البيع إال من مالكه إذا مل يتم للمشرتي 
باخليار أصل يف املال وال يصح لغريه أن)))) يشرتي ماال من عند من ال يملك 

أصله. 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: و.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: وهذا.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف أ: هل.
)7)  سقط من: أ.
)8)  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)1))  يف أ: إىل.
))))  سقط من: أ.

))))  يف أ: أجاز.
))))  يف أ: لغريه الذي.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

وللمشرتين  باخليار  }للمشرتي))){  باق  فالبيع  }البيع))){  هذا  ثبت  وإذا 
املشرتي  من  فداؤه  فعليه  ماله  أراد  إن  األول  والبائع  عليه  درامههم  اآلخرين 

األول بام باعه عليه هذا ما بان يل من القول فيه فانظر يف ذلك. 

انق�صاء مدة المبيع بالخيار

مسألة))): 

 وما تقول يف املال املبيع))) بيع اخليار إذا انقضت املدة أحيل أصله ملشرتيه من 
غري واجبة ثانية أم ال؟ 

أتنفعه هذه الدعوى أم ال؟  أنه مل يعلم أن املدة قد انقضت  وإذا)5) ادعى))) 
أجبنا وأنت املأجور. 

الجواب:

إذا انقضت مدة اخليار ثبت األصل للمشرتي سواء أعلم)7) البائع بانقضاء 
املدة أم نيس أجل اخليار فال حجة له بنسيان املدة وال بإمهال العدد. واهلل أعلم.

)))  زيادة يف: أ.
)))  سقط من: د.

)))  هذه املسألة وجواهبا سقطا من: ب.
)))  يف أ، ج: املباع.
)5)  يف أ، ج: وإن.

)))  يف أ: ادعيا، ويف ج: ادعوا.
)7)  يف ج: علم.



تمهيد قواعد الإيمان (((

بيع المري�ض و�صراوؤه واإقراره

مسألة: 

 وما تقول يف ما ورد يف آثار املسلمني يف املريض املدنف الذي ال يقوم بنفسه 
إال بمعني يعينه أو مسند يسنده: إنه ال جيوز له أن يعطي شيًئا من ماله إال فيام له 

وعليه فام معنى ذلك؟.

وما الذي حيجر عليه؟ وما الذي يباح له أم هو مطلق يف كل يشء؟.

تفضل فرس لنا هذه املعاين بأوثق املباين والذي يويص به من غري ضامن كالذي 
يعطيه يف حياته أم ال؟.

الجواب:

قد قيل يف املريض املدنف: أنه ال يثبت بيعه وال رشاؤه وال إقراره وال إباحته 
}له))){  وال إعطاؤه))) إال ملا ال بد له منه يف حاله تلك عىل قدر احلاجة فيباح 
البيع لذلك من ماله لرشاء ما حيتاج إليه من مأكول أو ملبوس له أو لعياله أو 
الدواء يف طلب الشفاء بأي  لرشاء عقاقري األدوية أو نحوها مما يراد لعالج))) 

نوع كان ولو برتويج.

فقد أبيح له وجاز له وعليه ذلك مهام دخل فيه وال حيمل عىل الرضر باملنع 
مما حيتاج إليه ولو كان يف ذلك إتالف أصل عىل قدر الكفاية دع ما دون ذلك من 

عروض أو حيوان فإنه باإلباحة أوىل.

)))  يف أ: عطاؤه.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: ولعالج.



((5 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

وإنام يمنع من إتالف األصول أو العروض لغري معنى حاجته إليه يف حاله 
تلك ففي األثر: إنه ال يقرب إىل ذلك ملا به من شاهد اآلالم التي هي يف العادة 

مما يتغري به طبع البرش لتزايد اهلموم عليه واألحزان فيه. 

وذلك))) يف العادة مما هيون عليه حب املال فرتاه يسمح به يف غري موضعه من 
دون مباالت بخالف الصحيح الشحيح. 

وإذا كان األمل خطريا خياف من مثله اهلالك فهو الذي قيل فيه باملنع بام ال نعلم 
فيه اختالًفا إال ما استثناه العلامء من قدر احلاجة باملعروف فهو عىل اإلباحة ما 
مل يتغري العقل فيكون املنع عىل اإلطالق قوال واحًدا وما }دون))){ ذلك من 
التحديد بعدم))) القدرة عىل القيام وامليش حلاجة اإلنسان إال بمسند أو معني فقد 
قيل به يف األثر وإن كان فيه جمال للنظر فقد يتعذر القيام عىل من به }أدنى))){ أمل 
يف رجله وال نرى }أن)5){ ذلك يمنع من الترصف عىل اإلطالق فلرياجع فيه 

النظر وجيب }فيه))){ التعريف بكونه مما يرتجح فيه اخلطر. واهلل أعلم. 

غلة المبيع بالخيار اإذا انتق�ض البيع

مسألة: 

وبعد  البيع  البائع  نقض  إذا  باخليار  املبيعة  النخل  أن  وجدت  أو  وسمعت   

)))  يف د: وكذلك.
)))  سقط من: د.
)))  يف ب: لعدم.
)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: د.
)))  زيادة يف: ب.



تمهيد قواعد الإيمان (((

الغلة للبائع دون املشرتي وإن كان  ال حيصل يف كل نخلة سبع قارينات))) أن 
أو  البائع  بالنخل)))  القائم  كان  البائع  دون  للمشرتي  فالغلة  ذكرت  ما  حيصل 

املشرتي فهل هو كذلك؟. 

الجواب))): 

قد وجدنا ذلك يف آثار املسلمني من العلامء املتأخرين. 

ال�صرط في بيع الخيار

مسألة: 

 وعن رجل اشرتى ماال ببيع اخليار واملال ليس له رشب بل هو يبس ومل يقع رشط 
حرق  ثم  اهلبوب  هتبه  املال  فرتك  املتبايعني  }من))){  أحد  عىل  السقي  يف  البيع  عند 
إن  للبائع: دعني ومايل  املشرتي  فقال  مالك  اسق  للمشرتي:  صاحب األصل وقال 

سقيت استغليت وإن مل أسق خرست الغلة واملال ال متوت نخلة حلسن اجلوار.

وقد يرتك اإلنسان سقي مال له)5) أصله عجًزا))) من)7) قلة ما يف اليد فكيف 
وهذا مال أصله لغريي والقلة قلة واخلوف خوف أن ينقض)8) قبل دراك الثمرة 

)))  القارينة هي النخلة التي تنبت حتت أمها من غري غرس.
)))  يف ب: للنخل، ويف ج: النخلة.

)))  يف ب: مسألة.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف ب: سقي ماله.
)))  يف ب: عجز.

)7)  يف ب: أم.
)8)  يف أ: تنقض.



((7 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

وتفوتني الغلة وأخرس ما غرمت لقيام املال فقال البائع للمشرتي: أرشط لك 
رشًطا إن))) أردت نقض البيع قبل أن تثمر النخل فلك  }اآلن))){  عىل نفيس 
}عيّل))){ ما غرمت يف هذا املال وإن أردت بعد الثمرة فلك تلك الثمرة وعليك 

قيام املال إىل }أن))){ حتصد ثمرتك)5).

وتراضيا بذلك مجيًعا إال أن املشرتي خاف أن تكون يف ذلك شبهة وإثم فأفتنا 
سيدنا يف ذلك.

الجواب: 

قيل:  وقد  يضعف  لئال  ماله  األصل  مصلحة  كان  إن  ويثبت  ذلك  جيوز 
يلزم البائع ما فيه استبقاء }ألصل))){ املال وما كان ملزيد الغلة فقط فهو عىل 

املشرتي.

التوكيل في البيع وال�صراء

مسألة: 

ويف الرجل إذا وكل غريه يف بيع }مائه)7){ وماله األخرض من بلدة)8) معروفة 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: ألن.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)5)  يف د: مترك.
)))  سقط من: ب.
)7)  سقط من: ج.
)8)  يف أ، ج: بلد.



تمهيد قواعد الإيمان ((8

وفلج معروف }واملال معروف))){ وباآلثار إنه كذا وكذا أثر وملا انعقد البيع 
خيار  بيع  له  ماال  للوكيل  الدراهم  هبذه  املشرتي  أباع)))  درمًها  كذا  بكذا  وتم 
فلام أعلم الوكيل صاحب املاء واملال))) أتم له ذلك من غري أن يرى املال املباع 
باخليار فلام رآه نقض ما صنع الوكيل من البيعني األصل واخليار))) أيثبت له غري 

أم ال؟. 

فإن قلت: ال. قلت: فإن)5) رشط املشرتي األول عىل الوكيل: إن بعتني املال 
ألبايعك بقيمة))) املال الفالين بيع خيار فريض الوكيل وأخرب صاحب األصل 
وكان  }وكيله))){  بيع)8)  نقض  باخليار  املباع  املال  رأى  فلام  بذلك  فريض)7) 
الوكيل قد رأى املال أيثبت له غري عىل هذه الوجوه املذكورة هنا أم ال؟}اهدنا 

من هداك)1)){.

الجواب: 

البيع تام عىل الصفة األوىل إن كان الوكيل عاملًا بام باع ورشاؤه باخليار إن كان 
اشرتاه بنفسه فالبيع ثابت إال أن ينقضه بحجة. 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: باع.

)))  يف أ: أو املال.
)))  يف أ: باخليار.

)5)  يف أ: قال.
)))  كذا يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق وتعقب الكلمة مصحح النسخة أ فقال يف اهلامش: لعله 

بقيمته.
)7)  يف ب: وريض.

)8)  يف أ: البيع.
)))  سقط من: أ.

)1))  سقط من: ب.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

ذلك  الرشاء  يف  أيًضا  وكله  قد  كان  فإن  البيع  يف  وكله  ملن  اشرتاه  كان  وإن 
فالرشاء له ثابت أيًضا إن كان الوكيل عاملًا بام اشرتاه ولو))) مل يره املوكل. 

البيع  وقع  إذا  يرده، وأما  مل  إذا  باجلهالة  نقضه  فله  له  الرشاء  يف  يوكله  مل  فإن 
نقضهام)))  فيجوز  ذلك  عىل  الصفقة  وانعقدت  الرشاء  هذا  رشط  عىل  األول 

وجيوز التتامم))) فيهام إن تتاممامها عىل قول.

وقيل: بفسادمها وال جتوز املتاممة فيهام)))، وقيل: البيع األول ثابت والرشط 
باطل، وقيل: كالمها باطل)5)، وقيل: كالمها جائزان إال أن ينقضا بحجة توجب 

نقض البيع. واهلل أعلم. 

هل الأر�ض تبع للماء في البيع

مسألة: 

 وما تقول يف رجل باع بادة من فلج حدث أيقع))) البيع يف املاء واألرض أم 
املاء وحده واألرض موات ملن أحياها كام ورد اخلرب)7)؟ بني لنا صفة األرض. 

)))  يف أ: أو، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله ولو مل.
)))  يف أ، ب، ج: نقضها.

)))  يف أ، ب: التامم.
)))  يف أ: بينهام.

)5)  يف ب: باطالن.
)))  يف د: يقع.

)7)  يشري إىل ما رواه البخاري وغريه عن عروة عن عائشة ريض اهلل عنها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 
أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق«. قال عروة: قىض به عمر ريض اهلل عنه يف خالفته.

ورواه البيهقي يف السنن الكربى عن عروة بن الزبري قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أحيا أرضا ميتة مل 
تكن ألحد قبله فهي له وليس لعرق السهو حق«. 



تمهيد قواعد الإيمان (51

الجواب:

بيع البادة من املاء ال تدخل األرض فيه يف احلكم إال أن يكون))) يف لغتهم 

اسم البادة يشمل األرض واملاء فلكل قوم لغتهم. واهلل أعلم. 

جهالة اأجل �صداد ثمن المبيع

 مسألة: 

 ويف رجلني تبايعا ماال أصيلة بكذا كذا))) قرًشا فقال املشرتي للبائع: أنا اآلن 

ما عندي دراهم حتى أبيع أصيلة))) الفالنية فريض البائع بذلك أيثبت هذا البيع 

قال: فلقد حدثني صاحب هذا احلديث أنه أبرص رجلني من بياضة خيتصامن إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   
بأرضه وأمر  فيها اآلخر نخال فقىض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لصاحب األرض  يف أمجة ألحدمها غرس 

صاحب النخل أن خيرج نخله عنه.
قال: فلقد رأيته يرضب يف أصول النخل بالفؤوس وإنه لنخل عم. قال حييى بن آدم: والعم قال   
بعضهم: الذي ليس بالقصري وال بالطويل وقال بعضهم: العم القديم وقال بعضهم: الطويل. أ 

هـ.
والعرق هو الظامل أن يأيت مال غريه فيحفر فيه. ويف الباب عن عمر بن اخلطاب وسعيد بن زيد   

وسمرة وعبد الرمحن بن عوف وجابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهم.
أحيا أرضا مواتا ))/))8، رقم  باب من  املزارعة  البخاري يف صحيحه كتاب  اإلمام  أخرجه   
الطياليس يف مسنده ))/)1)، رقم 1)))(، والدارقطني يف سننه كتاب  1)))(، وأبو داود 
عمر إىل أيب موسى األشعري باب يف املرأة تقتل إذا ارتدت ))/7))، رقم 51(، والبيهقي يف 
السنن الكربى كتاب إحياء املوات باب من أحيا أرضا ميتة ليست ألحد وال يف حق أحد فهي له 

))/)))، رقم )55))).
)))  يف د: تكون.

)))  يف د: بكذا وكذا.
)))  يف ب: مايل.



(5( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

أم ال أم البيع ثابت والرشط منتقض أم ثابت كالمها)))؟.

 بني لنا ذلك جزاك اهلل خري الدارين. 

الجواب:

ليس هذا برشط))) يف عقدة البيع وإنام هو إخبار وإعالم والبيع ثابت وهذا 
والرشط  البيع  هذا  بنقض)))  فقيل  رشطا  ثبت  لو  وأما  احلكم،  يف  بيشء  ليس 
واهلل  الرشط.  ويبطل  البيع  يثبت  وقيل:  املجهولة،  الرشوط  من  ألنه  لفساده 

أعلم.

اإدعاء الغبن بعد وفاة الم�صتري

مسألة: 

 وفيمن ابتاع من زوجته شيًئا من األصول فحازه وبقي يف يده سنني وكان 
يغيب عنها ويرجع إىل وطنه ثم }سافرا))){ مًعا فتويف الزوج يف سفره فادعت 

يف بيعها بعد وفاته الغبن الفاحش أيقبل دعواها أم ال؟ تفضل علينا باجلواب. 

الجواب: 

الغبن الفاحش خمتلف يف جواز النقض به والغريّ، وعىل قول من يرى النقض 
به فإذا مات البائع أو املشرتي فأكثر ما خيرج يف مثله }من القول)5){ أنه))) ال 

)))  يف ب: أم كالمها ثابتان.
)))  يف أ: ليس هذا رشط برشط.

)))  يف أ: ينتقض.
)))  سقط من: أ.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف أ: أهنا.



تمهيد قواعد الإيمان (5(

نقض هلا }به))){ بعد موت املشرتي لكن ال يتعرى من االختالف ما مل يصح 
أهنا علمت بام فيه من الوضيعة يف ثمنه عن حد ما يتعارف من الغبن الفاحش يف 

البيوع بني الناس باعتبار قيمته يوم البيع ال قبله وال بعده.

فإذا صح أن يف ذلك املال بيع بام ال يتغابن الناس بمثله فلها }النقض))){ فيه 
متى علمت عىل رأي فيه. 

وحد الغبن الفاحش قيل: ما رآه العدول غبًنا فاحشا، وقيل: فيه بالعرش يف 
األصول، وقيل: باخلمس، وقيل: بام))) ال يتغابن الناس بمثله يف العادة. 

واهلل  حال.  عىل  بعده  من  هلا  نقض  فال  يوما  تنقضه  فلم  به  علمها  صح  وإن 
أعلم بعدله فلينظر يف ذلك. 

بيع المجهول

مسألة: 

 ويف بيع املاء من األفالج الذي }هو))){ غري معني يف يوم معلوم)5) أو من 
بادة معينة ومل حيزه املشرتي عند بيعه أيكون))) هذا بيع جمهول)7) أم ال؟.

الجواب:

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله فلها فيه الِغري متى علمت.

)))  يف أ، ج: ما.
)))  سقط من: أ، د.

)5)  يف أ، ب، ج: معلومة.
)))  يف د: ويكون.

)7)  يف ب: جمهوال.
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عدم  أو  باملتاممة  ثبوته  وجيوز  باجلهالة  النقض  فيه  فيجوز  جمهوال  كان  إذا 
النقض. واهلل أعلم. 

انتقال البيع المجهول من �صخ�ض لآخر

مسألة: 

 وإذا انتقل هذا البيع املجهول من رجل إىل رجل وأراد البائع األول النقض 
أينقض))) أم ال؟ بني }لنا))){ ذلك. 

الجواب: 

ال. واهلل أعلم.

البيع على �صرط مجهول

مسألة: 

 ويف رجلني تبايعا رصًما عىل رشط إن حيي هذا الرصم تكون الرصمة بقرش 
وإن مات فليس للبائع يشء.

الجواب:

ال يثبت يف احلكم وهو جمهول ولصاحب الرصم قيمة رصمة حيي أو مات 

)))  يف أ، ج: أينتقض.
)))  سقط من: د.
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إال أن يربئه منه عن }طيبة))){ نفس بعد استحقاقه))) الثمن وهو ممن جيوز عليه 
رضاه. واهلل أعلم. 

حكم بيع الخيار

مسألة: 

 بحث يف بيع اخليار قد فشا اآلن بيع اخليار وشاع يف مجيع األقطار فصار سلام 
إىل أكل الربا كام ترى عليه العامة يأتونه بال عقد صحيح وال وجه مبيح. 

عىل)))  هو  فكيف  الصحيح  عقده  مع  غلته  حل)))  يف  الفقهاء  اختلف  وقد 
األوىل  من  أفليس  له  معنى  ال  اسم  إال  يبق  ومل  ومعنى  صورة  رهن  استعامهلم 
الواحد  فرتى)5)  أمره  أعيانا  فقد  وجهه  عىل  منهم  أتاه  من  إال  البتة  منه  منعهم 
إذا احتاج أخذ ما شاء من الدراهم ممن))) شاء من الناس وكتب له ما شاء من 
النخل فأقبل)7) عىل استغالهلا هذا هو الربا الرصيح الذي ال مسوغ له وال مبيح. 

ما ترى شيخنا يف ذلك أرشدنا إىل أوضح املسالك. 

الجواب:

اهلل أعلم هي من املسائل املحتملة يف أصل وضعها للحق والباطل وكل ما 

)))  سقط من: ب.
)))  يف د: استحقاق.

)))  يف أ: رجل.
)))  يف ب: مع.
)5)  يف أ: فنرى.

)))  يف أ: من.
)7)  يف د: فيقبل.
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احتمل حقه مل يلزم البحث عنه. 

واألخذ))) بالظنون والتهامت ليس من باب احلكم يف يشء وفيام))) رفعه لنا 
الشيخ نارص بن أيب نبهان أن أباه الشيخ الذي عرفت منزلته قد كان يشرتي))) 
إال  احلال  يف  البائع  من  يتيرس  ومل  باألصل  رشاءه  يريد  ما  له  سنح  إن  باخليار 

باخليار.

فكيف يمنع من الغري }تومًها))){ ملا عسى أن يكون هلم فيه خمرج وقد قيل: 
إذا كان بينك وبني أخيك مثل نسج العنكبوت فال هتتك سرته وكل مسلم أخ. 

واهلل أعلم. 

دخول المبيع بالخيار في بيع جميع المال

مسألة: 

 يف رجل باع مجيع ماله من عامن وله هبا مال مبيع)5) باخليار قبل هذا أيدخل 
يف هذا البيع أم يلحقه االختالف كام وجدنا يف األثر: أن من باع ماله وفيه مبيع 
باخليار وفداه الشفيع أو املشرتي قبل نقض البيع أنه يثبت البيع وال نقض فيه 
وعىل مثل هذا أم بني املسألتني فرق مل يظهر لنا؟ بني لنا كل ذلك مأجوًرا إن شاء 

اهلل. 

)))  يف ب: والبحث.
)))  يف أ: ومما.

)))  يف ج: قد يشرتي.
)))  سقط من: أ.
)5)  يف ب: بيع.
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الجواب: 
يدخل يف البيع وحينئذ خيتلف يف ثبوت البيع أو بطله أو ثبوته بعد الفداء مع 

املتاممة بعد الفداء. واهلل أعلم. 
بيع الرجل اأحد ماليه بالقطع والآخر باخليار

مسألة:
وإذا باع أحد مجيع ماله وله مال باعه قبل بيع خيار هل يدخل يف الثاين }أم 

ال))){؟.

الجواب:
إنه ال يدخل . واهلل أعلم.

ال�صراء من و�صي غري ثقة

مسألة:
يف املشرتي من الويص الذي هو غري ثقة }.....))) { وترصف فيه مدعًيا أن 
أيتام وال أريده واحلالة هذه وإنام قبلته أوال جهاًل  الورثة  الويص غري ثقة وأن 

مني فهل له الغرّي يف ذلك؟.
}قلت))){: إن ثبت له الغرّي فادعى الويص عليه وبلغ الورثة أنك أتلفت 

شيًئا من هذا املال وأنكر هو ذلك كيف احلكم يف ذلك }.....))){؟.

)))  سقط من :ب

))) بياض قدر ثالث كلامت يف: أ،ب،ج.

))) سقط من: ب.

))) بياض قدر كلمتني  يف: أ،ب،ج.
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}الجواب))){:
قال اهلل أعلم والذي عندي أن مثل هذا مما خيتلف فيه، فعىل قول من ال جييز 
الوصاية إىل غري الثقة وال يثبتها له أصاًل فبيع هذا الويص غري ثابت يف احلكم مع 

عدم ثقته لبطالن الوصاية إليه وال حيتاج يف هذا إىل غريه.

وعىل قول من جييز الوصاية }له))){ ويرى أن عىل احلاكم أن يقيم معه ثقة 
يف القبض واإلنفاذ))) وإذا خرج هذا البيع منه عىل البيع املأمور به من صفة البيع 
ملوافقة العدل وعىل الصفة التي }...................))){ يف األصل من كون 

املبيع بقدر ماله أن ينفذه يف الوصية. 

فعىل هذا الوجه فالبيع ثابت }...................)5){ ولكن ليس له أن يدفع 
إليه الثمن إال أن يقام معه من الثقات بذلك من جييز احلق له }}..............))){ 
خرج البيع عىل }................)7){ أو يؤمر به من الترصف إلنفاذ الوصية 
فقد بطل البيع وال كالم فيه فلينظر يف العلل املبطلة له واملثبتة إياه ليكون احلكم 
يوجب  ما  املشرتي  عىل  الويص  أو  الورثة  فادعى  البيع  بطل  وإذا  بمقتضاها 

}................)8){ بنفسه }...............))){)1)){.

))) زيادة من املحقق
)))  سقط من: د.

)))  يف أ، ج: واإلنقاض.
)))  بياض قدر ثالث كلامت يف: أ، ب، ج.

)5)  بياض قدر ثالث كلامت يف: أ، ب، ج، د.
)))  بياض قدر كلمتني يف: أ، ب، ج.

)7)  بياض قدر ثالث كلامت يف: أ، ب، ج.

)8)  بياض قدر ثالث كلامت يف: أ، ب، ج.

)))  بياض قدر ثالث كلامت يف: أ، ب، ج.
)1))  األسطر األربعة األخرية سقطت من: د.
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�صراء المال المغ�صوب

مسألة: 

أخذه  البائع)))  ذلك  أن  صح  ثم  أصال  أو  اخليار  ببيع  ماال  اشرتى  وفيمن   
الشاري  هلذا  جيوز  هل  األول  مالكه  يد  من  باطل)))  بحكم  أو  الغصب  بحكم 

متلكه بعد استحقاقه ملالكه قبضه املالك أو مل يقبضه. 

وإن كان ال جيوز له قبضه هل له درامهه من صاحب املال ويتبع املغتصب أم 
ال يشء عىل صاحب املال ودراهم املشرتي عىل من باعه أم ال؟.

وقدر  بالباطل  املتملك)))  هذا  من  اشرتاه  ما  املشرتي  يرتك  مل  وإن  له:  قلت 
الذي له امللك أو أحد من املسلمني }أن))){ ينرصه)5).

هل هلم أن يمنعوه عن ذلك املال ولو ضاعت درامهه التي اشرتى هبا؟.

 افتنا وأمعن النظر يف سؤايل ألين قليل العلم. 

الجواب: 

املشرتي  ويطلب  املغتصب  املال  يف  األصل  وال  اخليار  البيع  هذا  يثبت  ال 
درامهه من البائع. واهلل أعلم.

)))  يف د: البيع.
)))  يف أ: الباطل.

)))  يف د: التملك.
)))  زيادة يف: د.

)5)  يف أ، ب، ج: ينرصوه.
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غلة المبيع بالخيار

مسألة: 

 ويف رجل اشرتى ماال بيعا قطًعا وفيه إقالة إىل أربع سنني وهو مراده األصل 
فأقعد املشرتي البائع برشط من الغلة أتكون هذه الغلة }حالال))){ للمشرتي))) 

أم ال؟. 

تنحط  أم  هبا  املشرتي  الدراهم  يف  تكون  املشرتي  دراهم  زكاة  حلت  وإذا 
عنه؟.

الجواب: 

يف  عليه  زكاة  وال  حالل  له  فالغلة  }رشائه))){  يف  األصل  طلبه  كان  إن))) 
الدراهم. واهلل أعلم. 

قعد الأر�ض المبيعة بالخيار

مسألة: 

 وفيمن اشرتى أرضا بالبيع اخليار إىل مدة معلومة ثم إن األرض بقيت يف يد 
مدة سنة زماًنا)5) ومل حيرض له  واملشرتي عىل القعادة بينهام إىل  البائع واتفق هو 

)))  سقط من: ب.
))) : وال للمشرتي.

)))  يف د: إذا.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف ب: زمان.
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الدراهم باحلال حتى مضت من السنة ما شاء اهلل ثم إن البائع افتك))) ماله قبل 
انقضاء مدة القعادة }ما حكم هذه القعادة))){ أهي للبائع أم للمشرتي؟ أفتنا 

بام أراك اهلل.

الجواب: 

إن كان املشرتي قد طلب األصل فله من القعادة بقدر ما مىض من املدة من 
هذا القعد. واهلل أعلم. 

تلف المبيع بالخيار

مسألة: 

ومن جواب شيخنا اخللييل رمحه اهلل إىل من سأله من إخوانه:

 فهم أخوك الفقري معناه وما تذاكرنا فيه من أن املبيع باخليار إذا تلف كله أو 
بعضه فام حكمه فقد يوجد يف مسائل الشيخ }العالمة))){ أيب نبهان رمحه اهلل أنه 
قال: إذا تلف))) املبيع باخليار وهو بعد يف يد البائع واخليار له أو هلام مجيًعا أيًضا 

فقد انتقض البيع فبطل فهو عىل هذا من مال البائع فالتلف عليه. 

وإن كان اخليار للمشرتي وحده فقيل: هو من مال البائع ويف ضامنه فال يشء 
مال  من  فهو  آخر:  قول  وعىل  الصفة،  هذه  عىل  الصورة  هذه  يف  املشرتي  عىل 

املشرتي بالثمن، وعىل قول ثالث: بالقيمة. 

)))  يف ب: فك.
)))  سقط من: د.
)))  سقط من: د.

)))  يف أ: أتلف.
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وأقول يف هذا: إذا كان املشرتي عىل مقدرة من قبضه بال مانع من البائع وإنام 
تركه بنفسه يف يد البائع اختياًرا منه فهو من مال }املشرتي يف الوجهني بالثمن 
عىل رأي وبالقيمة يف قول آخر، وإن تركه البائع يف يده قبضا له عن))){ املشرتي 

يف ثمن أو نحوه فهو من مال البائع.

ويعجبني ثبوت هذا الرأي وإن مل يرفعه الشيخ أبو نبهان ففي األثر ما دل عىل 
ذلك يف مثله بالترصيح وهو حسن سائغ قبوله. 

وأما إن تلف وهو يف يد املشرتي واخليار له أو هلام }أيضا))){ فهو من مال 
املشرتي بالثمن. وقيل: بالقيمة.

وإن كان اخليار يف هذه الصورة للبائع وحده فال يشء عىل املشرتي وهو من 
مال البائع أمانة يف يد املشرتي. 

وقيل: إنه من مال املشرتي بالقيمة ألنه يف ضامنه وخيرج يف قول آخر: من ماله 
بالثمن ومل أجده يف مسألة الشيخ املشار إليه لكن يف األثر ما دل عليه وساعده 

النظر يف ذلك.

انتقض  أيًضا فقد  هلام  أو  له  واخليار  البائع  يد  يف  وهو  املبيع  بعض  تلف  فإن 
البيع إال أن يتتامماه ثانية اللهم إال أن يكون قد تركه املشرتي يف يده بعد القدرة 
عىل }قبضه))){ فهو من ماله عىل قول أيًضا كام لو كان اخليار للمشرتي خاصة 

فهو من ماله عىل حال وما نقص من قيمته فعليه غرمه للبائع بتقويم العدول.

وعىل قول من يقول: أن عليه ثمنه فليس عىل املشرتي غري أداء ما وقع العقد 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.
)))  سقط من: أ.
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عليه من ثمن هذا املبيع، فإن تلف املبيع كله فقد تلف الثمن كله، أو بعضه فقد 
تلف بام فيه من الثمن وما بقي منه فهو مسعور بالثمن كله عىل قول، وخيرج عىل 
رأي أن يكون }قد تلف))){ بقسطه من الثمن وما بقي فبقسطه من ثمنه أيضا. 

وعندي أهنم قد شبهوا بيع اخليار يف هذه املسائل بالرهن فكل هذا مما قيل به 
فيهام ومها يف احلق سواء. 

وعىل قول من يقول يف الرهن إهنام يرتاددان الفضل بينهام))) فهذه مثله، فعىل 
قول من يوجب القيمة عىل املشرتي فإن كان الثمن أكثر من القيمة وقد سلمه 
}أكثر))){  القيمة  كانت  إذا  وبالعكس  الفضل،  رد  البائع  عىل  فيجب  املشرتي 

)))  سقط من: د.
)))  مقولة: »أن الرهن إذا هلك يرتادان الفضل « موقوفة عىل عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه وعىل 

عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه. 
بينهام يف  الفضل  الرزاق وابن أيب شيبة من طريق احلكم عن عيل قال: يرتادان  فقد اخرج عبد   

الرهن.
وأخرجه البيهقي من رواية خالس عن عيل: إذا كان يف الرهن فضل فإن أصابته جائحة فإنه يرد   

الفضل. 
ومن رواية احلارث عن عيل: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن   

ثم هلك يرتادان الفضل.
ومن طريقه أبن احلنفية عنه: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بام فيه. أخرجه أبن   

أيب شيبة.
وأخرج البيهقي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال: يف الرجل يرهتن الرهن فيضيع: إن كان   

أقل مما فيه رد عليه متام حقه وإن كان أكثر فهو أمني. وأخرج أبن أيب شيبة والطحاوي نحوه.
أخرجه اإلمام الشافعي يف األم ))/88)(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الرهن باب من   
قال الرهن مضمون ))/))، رقم ))1))(، وابن عبد الرب يف التمهيد ))/)))(، وابن حزم 

يف املحىل )8/))).
)))  سقط من: د.
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تلف  إذا  الرهن  يف  احلديث)))  أن  إال  }الفضل))){  غرم  املشرتي  عىل  فيجب 
الرهن))) تلف بام فيه))) فبيع اخليار مثله يف قوهلم فال مراددة فيه بينهام وأرجو أنه 

أكثر القول فيهام. 

بعضه  أو  كله  فتلف  ألحدمها  أو  هلام  واخليار  املشرتي  يد  يف  املبيع  كان  وإن 
فقد خترج)5) فيه هذه األقوال كلها بالتفصيل السابق لكن خيتص به كون اخليار 
للبائع خاصة يف هذه الصورة بأن ال يشء عىل املشرتي وله عىل البائع ما سلمه 
من الثمن إن كان دفع هذا الثمن إليه لكونه من مال البائع يف هذا القول خالًفا 

ملن أوجبه عىل املشرتي فيجوز فيه ما سبق من األقوال وكفى به عن اإلعادة.

فهذا ما حرضنا من القول))) يف جوابك وأحببنا)7) رشح قول ما فيها لتنظر 
ما فيه وال سيام فاحلاجة أكيدة للمبتىل بأمور اخللق واهلل هيديك ويسددك بفضله 

وكرمه.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: غرم الفضل ألن احلديث.

)))  يف ب: املرهن.
)))  يشري إىل حديث أيب هريرة وانس ريض اهلل عنهام عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »الرهن بام فيه « واحلديث فيه 

مقال ففي رواية أيب هريرة انقطاع ويف رواية انس وضاع. 
أخرجه ابن اجلعد يف مسنده ))/5)، رقم 71)(، والدارقطني يف سننه كتاب البيوع ))/))،   
رقم )))(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الرهن باب من قال الرهن مضمون ))/1)، رقم 

.(((115
)5)  يف ب: خيرج.

)))  يف ب: األقوال.
)7)  يف ج: وأجبتنا.
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ال�صتراط في بيع الخيار

مسألة: 
 يف بيع اخليار إىل مدة معلومة بدراهم معلومة يسلم املشرتي))) بعضها عىل 
رشط بينهم إىل أن تنقيض مدة اخليار فإما أن يرجع البائع دراهم املشرتي ويبقي 
ماله له وإما أن يسلم املشرتي ما بقي عليه من الدراهم عند املبايعة األوىل ويصري 

املال أصال للمشرتي هذا أمر جائز أم ال؟.

الجواب: 
هذا بيع فيه رشطان وهو بيع فاسد. واهلل أعلم. 

المدة والثمن في بيع الخيار

مسألة: 
 وما تقول يف بيع اخليار هل فرق يف كثرة املدة وقلتها أراهم يكتبون إىل مخسني 

سنة وإىل مخس سنني. 

وكذلك هل فرق بني كثرة الثمن وقلته إذا كان املشرتي يسلم ثمن املال عىل 
حسب ما يسوى أصال أو أقل قليال أو يشرتيه بنصف ثمنه أو أقل؟.

يف  داخلني  مجيًعا  أيكونون)))  واملشرتي  للبائع)))  اجلواز  معنى  يف  وكذلك 
االختالف أم أحدهم؟.

)))  يف ب: املسلم.
)))  يف أ، ج، د: يف البائع.

)))  يف أ، ج: أيكونا.
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من  املذكورة  الوجوه  هذه  بأحد  االختالف  من  }اخلروج))){  السائل  مراد 
كثرة املدة وقلتها وكثرة الثمن وقلته أم كلها داخلة يف االختالف؟.

الجواب: 
القليل  والثمن  أحسن  كان  املدة  قرصت  وكلام  جائز  كله  وقلتها  املدة  كثرة 
والكثري جائز وكلام قارب ثمن األصل كان أحسن واخلروج من االختالف بيعه 

بالقطع وإال فبيع اخليار كله فيه اختالف. واهلل أعلم.

المر�ض المانع من البيع وال�صراء

مسألة: 
 وما تقول يف املريض الذي ال جيوز بيعه وال رشاؤه وال عطيته وال أكل طعامه 

ما صفته؟ وما حده؟.

فاخللق ختتلف أحواهلم وأمراضهم التي))) تودي))) هبم))) إىل املوت فمنهم 
من يكون قريبا موته ومل يتغري عليه حال يعرف به ومنهم من يطول مرضه وعند 
موته يتغري حاله وتتلجلج)5) لسانه أم يكون بيع املريض ورشاؤه وأكل طعامه 

عموًما حمجوًرا أم فيه خصوص وعموم؟. 

)))  سقط من: د.
)))  يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق: الذي.

)))  يف أ، ب، ج: يودي.
)))  يف أ: به.

)5)  يف د: ويتلجلج.
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الجواب: 
إن املرض إذا كان قليال فال يعتد به يف مثل هذا ولكن ذلك يف املرض املخطر 
إذا كان املريض ثاوًيا خياف املوت عىل نفسه فال جيوز بيعه و}ال))){ رشاؤه إال 

يف خمصوص من أموره وال عطيته وال براءته وال أكل طعامه.

وأما ما دون ذلك فقد يكون املرض بأدنى يشء ولو بتأمل رضس أو دماميل 
أو نحو ذلك مما ال خطر فيه وحكمه يف ذلك كله كالصحيح فيام عندي. واهلل 

أعلم.

فداء المبيع بالخيار قبل ا�صتغالله

مسألة: 
 وما تقول شيخنا فيمن اشرتى ماال ببيع اخليار))) إىل مدة انقضاء ثالث سنني 
ثم حال احلول األول ومل يثمر املال فأراد صاحب املال فداء ماله فقال املشرتي 
أنا ال))) أخذت)5) غلة و}ال))){ أرىض بفدائه)7) إىل أن آخذ غلة  }باخليار))){: 

}ذلك)8){ أله ذلك أم ال؟ 

)))  سقط من: د.
)))  يف أ، ج: خيار.

)))  سقط من: د.
)))  يف ب: ما.

)5)  يف د: آخذ.
)))  سقط من: د.
)7)  يف ب: فداه.

)8)  سقط من: ب.
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عن  جمزية  غلة  ذلك  أيكون  اليابس  واخلوص)))  الزور  مثل  أخذ  إذا  أرأيت 
الثمرة أم ال؟.

تفضل رصح لنا معنى هذه املسألة وما جيوز فيها))) وما ال جيوز. لك األجر 
}إن شاء اهلل))){}من اهلل تعاىل))){. 

الجواب: 

جيوز له الفداء ولو مل يستغل. واهلل أعلم. 

�صراء المال من اليتيم

مسألة: 

شتى  أناس  عند  }بالبيع)5){}من))){  ماال  أخذ  رجل  يف  شيخنا  تقول  وما   
وفيهم من ال يملك أمره مثل يتيم }أو غريه)7){ ومنهم بالغ وصار املال يف يد 

املشرتي أجيوز من عنده هذا املال أم ال؟. 

وإذا كان ال جيوز الرشاء من عند هذا الرجل واشرتاه مشرت ونيته أنه متى كرب 
األيتام فإن أذنوا له وإال سلم هلم بقدر حصتهم أجيوز له أن حيوز عىل هذه النية 

أم ال؟.

)))  الزور سعف النخل واخلوص الورق املتديل منه. 
)))  يف د: منها.

)))  زيادة يف: ج.
)))  سقط من: ج.

)5)  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.

)7)  زيادة يف: ب.
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الجواب: 

يثبت البيع يف أموال البلغ العقالء األحرار وال يثبت يف مال اليتيم إال أن يتمه 
بعد بلوغه أو يباع يف حق عليه))) يوجب الرشع بيعه }فيه))){ عىل ما جاز أو 

وجب بحكم. واهلل أعلم. 

زيادة الأجل في بيع الخيار

مسألة))): 

 وعن رجل باع ماله بيع خيار ومن بعد جاء الذي له اخليار للمشرتي وقال: 
وإال  شهرين  قدر  متهلني  كنت  إن  مايل  ويذهب  األجل  ينقيض  أن  أخاف  إين 

أعطيك درامهك وأجابه املشرتي لذلك أترى هذا ثابًتا أم ال؟. 

الجواب:

هذا جائز إن تتامماه وأما يف احلكم فال حيكم به. واهلل أعلم. 

ا�صتراط زيادة الأجل في بيع الخيار

مسألة: 

 يف رجل اشرتى ماال ببيع خيار وقال البائع للمشرتي: أنا أخاف منك عند 

)))  يف أ زيادة بعد عليه: أو.
)))  سقط من: ب.

)))  هذه املسألة وجواهبا سقطا من النسختني: ب، ج.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

انقضاء األجل }أن))){ يذهب }مايل))){ فقال املشرتي: أنا بعد }انقضاء))){ 
أم  أحيل  البيع  عقد  عند  الرشط  كان  وهذا  شهر  قد  مما  عليك  أفرط  ال  األجل 

ال؟.

الجواب: 

هذا ال يثبت فإنام عىل ما وقع الرشط عليه))). واهلل أعلم.

بطالن القعد اإذا انتق�ض بيع الخيار

مسألة: 

 ويف رجل اشرتى دكاًنا ببيع خيار من عند رجل وتم)5) عنده }مدة))){ ثم 
إن املشرتي باخليار أقعد)7) الدكان رجال آخر إىل مدة سنة وجاء صاحب الدكان 
}يفديه)8){ من عند الشاري وكان قد قعده وضل))) عند املقتعد ربع اهلجرة أو 
نصفها وجاء القاعد للمقتعد وقال)1)) له: الذي أقعدته)))) الدكان حيسب القعد 

)))  سقط من: د.
)))  زيادة يف: أ.

)))  سقط من: د.
)))  يف ج: ما وقع عليه الرشط.

)5)  يف ب، ج: وبقي.
)))  سقط من: د.

)7)  يف ب، ج، د: قعد.
)8)  سقط من: د.

)))  يف ب: وصار.
)1))  يف ب: فقال.
))))  يف ج: قعدته.
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من  أخذ  ما  عىل  يعطيه  }أن))){  يريد  القعد  حسبة  مني  خذ  املدة  وباقي 
عنده))). 

وقال املقتعد: أنا ال أخرج من الدكان حتى يكمل احلول. ما لصاحب الرشاء 
باخليار وما للمقتعد؟ بني لنا ذلك مأجوًرا إن شاء اهلل تعاىل. 

الجواب: 

مىض  ما  باخليار  وللمشرتي  دكانه  وللبائع  القعد  بطل  اخليار  بيع  انتقض  إذا 
من املدة إن جازت الغلة له }أن))){ يأخذ بقدرها من املقتعد. واهلل أعلم.

حكم ال�صرم في المال المبيع بالخيار

مسألة: 

 يف رجل باع ماال }عىل رجل))){ بيع خيار ومل يفد عنه ماله يف حياته ومن 
وجاء  باإلحالة  علم  عنده  والبائع  غريه)5)  لرجل  املال  هذا  املشرتي  أحال  بعد 
هذا  أحال  أنه  وأعلمه)7)  املال  }هذا))){  صاحب  إىل  املال  هذا  املحتال  الرجل 
املال عىل رجل غريه)8) فلام أدركه املوت باع))) البائع واملحتال هذا املال من عند 

)))  زيادة يف: د.
)))  عبارة النسختني أ، ج: يعطيه دراهم عىل أخذ ما عنده.

)))  زيادة يف: د.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف أ: لغريه.
)))  زيادة يف: ج.

)7)  يف أ، ج: وعلمه.
)8)  يف ب: رجل آخر.
)))  يف أ، ج، د: فامت.



(7( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

الشاري وخلفوا أوالًدا ذكوًرا وإناًثا وبقي املال بحاله يف البيع. 

أرأيت إذا وقع))) يشء من النخل من هذا املال وحتته رصم مفسول من عند 
التي  نخله  يفسل  أن  املال  هلذا  املحتال  هلذا  كيف  البيع  يف  ليس  والرصم  البائع 

وقعت))) حتت هذا الرصم املفسول أم ال؟.

الجواب: 

أن  إال  بعده  من  ولورثته  له  فهو  برصمه  املال  أخذ  قد  له  املحال  هذا  كان  إن 
يفدى عنه، وإن رشط عليه أن الرصم غري داخل يف البيع فله ما سواه مما دخل يف 

البيع ويفسل مكان نخله ويرتك الرصم لصاحبه. واهلل أعلم.

ا�صتراط البائع ل�صيء من الثمر

مسألة: 

 ويف رجل اشرتى ماال واشرتط عليه البائع يف هذا))) }املال))){ وزن أربعة 
أمنان مترا)5) عىل كل سنة أيثبت هذا الرشط يف كل سنة؟ بني لنا ذلك. 

الجواب: 

إذا اشرتط البائع أن له كل سنة هذا التمر فهو رشط جائز، وإن كان تدخله اجلهالة 
فإن تتامموه تم وإن نقضوه انتقض، وقيل: ال يثبت ويفسد البيع. واهلل أعلم.

)))  يف أ، ب، ج: طاح.
)))  يف أ، ب، ج: طاحت.

)))  يف ب: البائع هلذا.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف أ، ج، د: متر.



تمهيد قواعد الإيمان (7(

�صراء المال المتنازع عليه

مسألة: 
بلغ  قد  منهن  البنات  وكانت  وبناًتا  عصبة)))  وخلف  هلك  رجل  وعن   
احللم ومنهن مل يبلغ))) وأخذن سهامهن من مرياث أبيهن والباقي بقي للعصبة 
والعصبة تناكروا)))، واحد منهم يدعي بإقرار من امليت بأنه يرثه وواحد منهم 

يدعي بأنه يرثه وتداعوا كلهم للبينات وال وجدوا بينات))).

}منهم))){  واحد  كل  وصار  املال  وقسموا  تصادقوا  البينات)5)  بعد  من  ثم 
}إنه)8){  يقول:  الذي  يصدقن  منهن  البالغات)7)  البنات  وكانت  ماله  حيوز 
سهمه  وأخذ  صادقنه  الذي  نازع  يصادقنه  ال  الذي  وكذلك  امليت  بإقرار  يرث 
باملخاصمة وقلة البينة أجيوز ألحد }أن))){ يشرتي }من)1)){ عنده هذا املال 

الذي أخذه من عند خصمه عىل هذه الصفة؟.

أم  الغريّ  أهلن  الكبار  أو  بلوغهن  عند  الصغار  البنات  غريت  إذا))))  أرأيت 
ال؟. 

)))  العصبة: عصبة الرجل بنوه وقرابته ألبيه.
)))  يف أ، ج، د: وكانت البنات منهن بالغ وغري بالغ.

)))  يف ب: وتناكر العصبة.
)))  عبارة النسخة ب: ومل جيدوا البينات.

)5)  يف ب: من بعد ذلك.
)))  زيادة يف: ب.

)7)  يف أ، ج: البلغ.
)8)  زيادة يف: د.

)))  سقط من: أ.
)1))  سقط من: ب.

))))  يف أ: إن.
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الجواب: 

إذا ساملهم الورثة عىل ذلك وهم ممن يملك أمره واحتمل صدق دعواهم فال 
بأس بالرشاء منهم، وإن أنكر))) ذلك عليهم اليتامى مع))) بلوغهم واألغياب 
مع حضورهم فلهم حجتهم وال تنقطع دعواهم بمساملة اآلخرين. واهلل أعلم. 

اإنكار اليتيم للبيع بعد البلوغ

مسألة: 

 وكثرًيا ما ترد علينا القضايا يف أموال بيعت يف حال يتم مالكها فبلغ املالك 
ومل يغري حتى أظهر اهلل حجة املسلمني فغري البيع وأنكر الرضا من))) باع مات 
هم  مجاعة  من  وال  حاكم  من)5)  وكيل  }وال))){  ويص  غري  أنه  حًيا إال  بقي  أو 
}حجة))){ ومل ينكر البيع لكن يقول: احتسبت ووفيت بثمنه الديون)7) كيف 

الرأي األحسن يف ذلك؟ رصح لنا يرمحك اهلل.

وإن كان لليتيم رشكاء بالغون)8) ورضوا بالبيع يف األول واملال مشاع حال 
البيع هل هلم الرجوع إن ثبت لليتيم؟.

)))  يف أ: نكر.
)))  يف ب: بعد.
)))  يف أ: ومن.

)))  سقط من: ج.
)5)  يف ج: و.

)))  سقط من: ج.
)7)  يف ج: ديونا.

)8)  يف أ، ب، ج: بالغني.
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الجواب: 

إن صح أن البيع كان يف وجه جائز ممن يثبت بيعه فهو وإال فلليتيم الغرّي إذا 
بلغ لكن إذا سكت }من))){ بعد بلوغه وطال))) الزمن فإن صح أنه عن تقية 

فله حجته وال حيكم له بيشء وفيه اختالف ما مل يصح رضاه. 

وأما أنا فال أنقض البيع إال أن يصح معي أن أصل البيع كان عىل }غري))){ 
وجه جائز وال أحكم بثبوته إال أن يصح معي جوازه. 

فيه فإن أشكل أمره  }دخل))){  الذي  البحث حتى يبني األصل  ويعجبني 
فيبقى النظر مرتدًدا يف الرتجيح ولكل من املذهبني أصل يرجع إليه. واهلل تعاىل 

أعلم.

فداء المبيع بالخيار

مسألة: 

 وما تقول شيخنا يف امرأة سمحت لرجل }يف)5){ أن يبيع من ماهلا باخليار 
بحرضة شاهدين ممن جتوز شهادهتام))) وباع من ماهلا برضاها فعىل)7) من يكون 

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف ب، ج: فطال.

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: د.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف أ، ب، ج: شهادهتم.

)7)  يف ب: عىل.
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الفداء منهام إن ختاصام وإن هي أنكرت أيكون ثابًتا عليها }أم ال))){؟ أفتنا ولك 
األجر إن شاء اهلل. 

الجواب: 

إن أرادت أن تفدي ماهلا فتسلم فداءه))) وبينها وبني خصمها الرشع. واهلل 
أعلم. 

ا�صتراط ق�صاء ثمن المبيع من بيت المال

مسألة: 
 ويف رجل باع ماله لعيل بن هالل برشط }أن))){ يقضيه مااًل من ماله الذي له 
يف الربكة))) بجهل من البائع ومل يدر أنه لبيت املال فلام أظهر اهلل)5) إمام املسلمني 

حاز املال فغري البائع يف ماله بالرشط ويف الرشط حجة عادلة بام يقيم الرشط. 

أله))) رجوع ماله عىل هذه الصفة أم ال؟ أفتنا مأجوًرا مثابا.

الجواب: 
إن صح هذا الرشط يف البيع فيختلف فيه، فعىل قول من يبطل البيع والرشط 
والرشط  ثابت  فالبيع  الرشط  ويبطل  البيع  يثبت  من  قول  وعىل  كذلك،  فهو 

باطل. واهلل أعلم. 

)))  سقط من: د.
)))  يف أ، ج: فداه.
)))  سقط من: ب.

)))  بركة املوز نيابة تابعة لنزوى تقع حتت سفح اجلبل اخلرض أول من عمرها اليعاربة.
)5)  يف د: فلام أن ظهر.

)))  يف أ، ج، د: له.
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فداء المبيع بالخيار قبل ا�صتغالله

مسألة: 

 ويف رجل باع ماله بيع اخليار والشاري))) له مل))) يأخذ))) من املال غلة وأراد 
}البائع))){ أن يفدي ماله)5) }أعني صاحب املال))){ وقال)7) املشرتي: أنا ال 

أفاديك حتى آخذ من املال غلة ما احلكم بينهام؟. 

الجواب: 

 ال يمنع من فداء ماله وأخذ الغلة ليس بالزم عىل البائع. واهلل أعلم. 

بيع المال الم�صاع

مسألة: 

أجيوز  ثلثه  أو  ربعه  منهام  ولواحد  يقسم  مل  مشاع  مال  يف  الرشيكني  ويف   
}بيع)8){ ربعه أو ثلثه))) منه؟. 

)))  يف ب: واملشرتي.
)))  يف أ، ج: ال.

)))  يف أ: أخذ.
)))  زيادة يف: ب.

)5)  يف ب: وأراد البائع فداء ماله.
)))  سقط من: ب.

)7)  يف ب: فقال.
)8)  زيادة من املحقق مل ترد باألصل.

)))  يف ب: ثلثه أو ربعه.
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غري  وإن  ال؟  أم  أجيوز  الثلث  أو  الربع)))  الرشيك  }وإن))){}أخذ))){ 
البائع عىل املشرتي أله الغرّي أم ال؟ وإن كان يف املسألة اختالف ما يعجبك؟. 

الجواب:

بيع املشاع جائز إذا كان اجلزء معلوًما بيشء معلوم ففيه اختالف ونحن نرى 
ثبوته وعدم وجوب الغرّي منه. واهلل أعلم. 

بيع نخل غير معين

مسألة: 

 ويف شاري عدد }نخل))){ بيع اخليار)5) }من))){ عند رجل ولكنه مل يعرف 
}كذا)1)){  كذا  اشرتى)))  أنه)8)  إال  النخل  منه  اشرتى)7)  الذي  املال  من  نخله 
نخلة ثم طنى)))) هذا عىل صاحب املال نفسه وكان هذا ال جيوز كيف اخلالص 

من ذلك؟.

)))  سقط من: أ.
)))  زيادة يف: د.

)))  يف ب: للربع.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف ب: خيار.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف أ، ج، د: شاري.
)8)  يف أ: أن.

)))  يف أ، ج: شاري.

)1))  سقط من: ب.
))))  تقدم تعريف الطناء يف هامش اجلزء اخلامس.
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الجواب: 

بيع  عندي  }هو))){  البيع عىل غري معني والطنا كذلك  إن وقع  أعلم  واهلل 
ضعيف وأخاف أن يكون هذا الطناء غري جائز.

ومن أخذ الغلة عىل هذه الصفة فيعجبني له اخلالص }منها))){ إىل صاحب 
األصل ألنه طناء ملا))) مل يقبض وغلة مما مل يضمن ومل يقع البيع عىل سهم فيثبت 

يف املشاع واهلل أعلم. 

ثبوت العيب في المبيع

مسألة: 

من سوق املسلمني واملشرتي ال)5) يعرف  }بالنداء))){   وفيمن اشرتى بيتا 
طول البيت وال عرضه ويف جدر البيت ضياع }واملشرتي))){ مل يبرصه أجيوز له 

الغرّي أم ال وإذا مل جيز له الغرّي ما احلجة؟.

)))  سقط من: د.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: ما.

)))  سقط من: ب.
)5)  يف أ، ب، ج: مل.
)))  سقط من: ب.



(7( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

الجواب))):

}ألنه))){  يف جدر البيت من الضياع إذا مل يره ألنه عيب  }بام))){  له الغرّي 
يراه. واهلل  أن  بعد  يتمه  أن  الغرّي منه إال  فله  }وما مل حيد عليه))){  مل حيد عليه 

أعلم. 

فداء المبيع بالخيار

مسألة: 

 ويف رجل اشرتى داًرا ببيع اخليار فسكنها أو قعدها)5) املشرتي ما شاء اهلل ثم 
إن البائع أراد فداها))) منه وأراد أن يأخذ القعادة أيًضا منه هل له ذلك؟. 

وهل  العدول؟  بتحري  سكن  ما  أجرة  عليه  هل  بنفسه  سكنها  إن  وكذلك 
يكون هذا مثل األموال املبيعة)7) باخليار أم بينهام فرق؟. 

الجواب: 

إن كان املشرتي نقض البيع فعليه رد الغلة يف أكثر القول ولو سكنها بنفسه 
فعليه قعد مثلها. 

)))  يف د: قلت.
)))  سقط من: د، ويف ب: ملا.

)))  سقط من: ب.
)))  زيادة يف: د.

)5)  يف أ: أقعده، ويف ب قعده.
)))  يف ب: أراد فداء داره.

)7)  يف ب: املباعة.
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كان  إن  غلة  رد  املشرتي  عىل  له  فليس  الفداء  ذلك  أراد)))  البائع  كان  وإن 
املشرتي متمسًكا بالبيع وطالبا لألصل. واهلل أعلم.

الت�صاجر في الخيار بين المتبايعين

مسألة: 
 ويف الدولة يف املال الذي بيع باخليار أهي عىل املشرتي باخليار أم عىل من له 
األصل إذا مل جير بينهام رشط وتشاجر يف ذلك؟ عرفنا وجه اإلجازة واحلكم يف 

ذلك.

الجواب: 
من  ذلك  يطالع  أن  فينبغي  والوجوه  األحوال  ختتلف  وربام  أعلم.  اهلل 

األثر))).

بيع ماء الفلج بالخيار

مسألة: 
 وإذا اجتمع جباة البلد وباعوا بيع اخليار الربع من البادة أيثبت))) ذلك أم 
ال؟ وإذا))) مل يثبت كيف احلكم يف ذلك }أله)5){ درامهه))) عليهم أم ال إذا كان 

)))  عبارة النسخة ب: وإن كان أراد البائع.
)))  يف ب: يطالع يف ذلك األثر.

)))  يف أ، ج، د: يثبت.
)))  يف أ، ب: وإن.
)5)  سقط من: ج.

)))  يف ج: الدراهم.
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ذلك صالح الفلج)))؟. 

الجواب:

إن كانت البادة موقوفة للفلج فالبيع باطل وإن كانت من أمواهلم فالبيع ثابت 
وإذا))) بطل البيع فله درامهه وعليه رد الغلة. واهلل أعلم. 

توريث اأحكام بيع الخيار

مسألة: 

 وما تقول سيدي يف بيع اخليار إذا مات البائع واملشرتي ومل تنقيض املدة التي 
اتفقا عليها وأراد ورثة املشرتي الفرط أهلم ذلك أم ال؟. 

الجواب:

ليس }هلم))){ ذلك إن كان }اخليار))){ هلم ولورثتهم. واهلل أعلم. 

ثمن المبيع عند ف�صاد البيع

مسألة: 

 ورجل اشرتى مااًل فسلم عنه الثمن من تطوع بذلك وفسد)5) البيع واستحق 

)))  يف د زيادة بعد الفلج: أم ال.
)))  يف أ: فإذا.

)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: ب.
)5)  يف ج: وفسل.
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املال فلمن يكون شيخي الثمن املتطوع))) به }للمتطوع))){ أو للمتطوع عنه؟. 

أرأيت إذا كان ملا اشرتى سلم غريه عنه الثمن ومل يدر أنه عن أمر املشرتي أم 
ال ملن يكون ذلك حكمه إذا وقع التشاجر }فيه))){ أو مات أحدمها وكان يف 

احلكم هو للمتطوع بكرس الواو بعد فساد البيع أو استحقاقه؟.

أيًضا وجدنا جمماًل أن كال))) أوىل بام يف يده حتى يصح ما ينقله عنه عىل املعنى 
له ذلك من فالن  فأمر من يستعري)5)  أراد عارية  أحًدا  أن  فيام أحسب  وجدناه 
فأتى له بذلك ومل خيربه أنه من عند فالن أهنا تكون ملن أتى هبا حتى تصح أهنا 
لفالن فرأينا املسألتني متقاربتني ولكن ملا كنا ال من أهل))) الرأي يف يشء جبنا 

عن القياس وسألناك.

الجواب: 

اهلل أعلم. وأنا ال حفظ عندي يف هذا يف احلال ومل يبن يل وجه القياس بني 
ترجع  فالدراهم  البيع  فسد  إذا  أنه  نظري  املسألة ويف  العارية وبني هذه  مسألة 

للمتطوع هبا بالكرس ألن قبض البائع هبا ليس بيشء أصال. 

وكذا إذا استحق املال عليه بوجه يوجب }عدم)7){ انعقاد البيع فيه يف األصل 
ككون)8) املال لغري البائع. 

)))  يف ب: للمتطوع.
)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: كان.

)5)  يف ب: يستعريه.
)))  يف أ: كنا ألمر أهل.

)7)  سقط من: ب.
)8)  يف أ: لكون.



(8( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

للمشرتي  البيع  انعقاد  }بعد))){  فيه  يثبت  حكم  بوجه  استحق  إذا  وأما 
وثبوت املال له كالشفعة فالثمن ملشرتي املال ال للمتطوع بأداء الثمن }عنه))){ 
ألنه مثل بيعه من بعد وحكمه اآلن كحكم املال إذا قبضه املشرتي ثم باعه وقد 
أنه غري خارج من)))  املسألة ويف نفيس  فيه فهذا ما عندي يف هذه  القول  مىض 

الصواب }واهلل أعلم))){ فلينظر فيه. 

بيع الأ�صول للمحاربين

مسألة: 

 وهل ألحد من املسلمني أن يبيع شيًئا من األصول كاألموال والبيوت وغري 
ذلك عىل هؤالء النصارى من املرشكني إذا خاف استيالءهم عىل البالد أو أمن 
ذلك ولكن أراد بيع ماله مورًسا كان أو معرًسا فهل له من رخصة }جتدها)5){؟ 

فإن تكن فتفضل بإتياهنا جزاك اهلل خريا. 

وهل حكم البانيان))) وغريهم من الكفار كحكم هؤالء النصارى إذا كانوا ال 
جتري عليهم أحكام املسلمني بل هم رعية للنصارى؟ تفضل ببيان مجيع ذلك.

الجواب: 

اهلل أعلم. وأنا ال أدري جواز بيع األصول من ديار املسلمني عىل ما كان من 

)))  سقط من: ج.

)))  سقط من: ج.
)))  يف أ: عن.

)))  سقط من: د.
)5)  سقط من: ب.

)))  راجع تعريف البانيان يف هامش اجلزء األول.
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أهل احلرب من املرشكني ولو كانوا سلاًم يف احلال للمسلمني. 

ظنك  فام  احلرب  دار  من  واألصول  الدور  اختاذ  ينهى عن  املسلم  كان  وإذا 
الدار ومتكنهم  استيالئهم عىل  ذلك خمافة  }إىل))){  انضم  إذا  بالعكس فكيف 

فيها واستظهارهم بالقدرة عليها.

وأما أهل الذمة))) من البانيان وغريهم إن كانوا أهل ذمة فال يمنع جواز ذلك 
منهم فإن مل يكونوا أهل ذمة فال بد أن يلحقوا بأحوال))) أهل احلرب، وإن كانت 
بينهم وبني املسلمني مهادنة وموادعة عن احلرب }يف احلال))){ لعجز املسلمني 
وقوة املرشكني فهم من أهل احلرب فيام يظهر يل من هذا. واهلل أعلم. فينظر فيه 

ويطالع فيه األثر فعسى أن يكون فيه غري ما حرضين من نظر. واهلل أعلم. 

بيع ما لم يقب�ض

مسألة: 

 يف أرض ساح فيها فلج وقسمها أهلها وصار لكل واحد منهم سهم فأراد 
بعضهم بيع سهمه ومل يقبض ذلك السهم وال عّمر فيه وال سقاه وال أحدث)5) 
عند  }فالن)7){}وهذا سهم فالن)8){  قيل: هذا سهم  }أنه))){  فيه شيًئا غري 

)))  سقط من: ج.
)))  راجع تعريف مصطلح أهل الذمة يف هامش اجلزء الثالث.

)))  يف أ، ج: بأحكام.
)))  سقط من: ب.
)5)  يف ب: حدث.
)))  سقط من: ب.

)7)  سقط من: أ، ج.
)8)  سقط من: ب.
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القسمة أحيل له بيع سهمه وأخذ ثمنه عىل هذه الصفة أم ال؟.

أرأيت إذا))) أراد بيع سهمه قبل القسمة أو قبل وصول الفلج املساح }يتم 
بيعه))){ أم ال؟ أفتنا مأجوًرا إن شاء اهلل. 

الجواب: 

أما بيع ما مل يثبت يف ملكه ومل يتوصل إىل قبضه بيشء يثبت له اليد فيه بحكم 
الرشع فليس هو بيشء }فال وجه لثبوته يف احلق، وأما بيع ما يملكه من ذلك 

واهلل أعلم.  الفلج وما تعلق به مما يثبت له امللك فيه فجائز))){. 

النخلة المبيعة بالخيار اإذا �صقطت

مسألة: 

 وإذا اشرتيت باخليار نخلة عاضدية))) أو حوضية)5) وقيعة))) أو بأرضها ثم 
سقطت ماذا يل وعيّل فيها }أيّل)7){ أن أفسل مكاهنا أم ال؟.

وإن كان ليس يل فسل أيل درامهي أم ال؟ كنت أخذت من غلتها بقدر درامهي 
أو ال؟. 

)))  يف أ: إن.
)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: ب.

)))  راجع تعريف النخلة العاضدية يف هامش اجلزء السادس.
)5)  راجع تعريف النخلة احلوضية يف هامش اجلزء السابع.
)))  راجع تعريف النخلة الوقيعة يف هامش اجلزء السادس.

)7)  سقط من: ب.
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وإن كان ليس يل أن أفسل مكاهنا فعىل من ثمن الفسلة وأجرة عنائها أعيّل أم 
عليه؟.

أقاويلها  وتعديل  باختالفاهتا  وجها  وجًها  }أوجهها))){}كلها))){  لنا  بني 
مأجوًرا.

 الجواب: 

وإال)))  درامهه  وتلفت  تلفت  وقد  فسلها  له  فليس  وقعت  إذا  الوقيعة  أما 
حسب ما زاد عىل ذلك فوق قيمة األصل من ثمن الرصمة وأجرة القلع والسقي 
إن كانت له أجرة وال يبني }يل))){ أن يمنع من الفسل عىل هذه الصفة. واهلل 

أعلم.
رد غلة المبيع بالخيار

مسألة: 

بعد  أو  البيع)5)  املعلوم يف  انقضاء األجل  باخليار قبل  املشرتي   وإذا استغل 
أعني  عليه  رد  ال  أم  الغلة)))  رد  عليه  هل  ماله  املال  صاحب  وفدى  انقضائه 

املشرتي باخليار إذا فدى البائع ماله؟. 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ج.

)))  يف أ: وال.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف د زيادة بعد البيع: أو بعد األجل املعلوم يف البيع.
)))  يف د زيادة بعد الغلة: عليه.
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الجواب:

ال رد عليه إن كان قصده األصل برشائه.

الإقرار ببيع الخيار

مسألة: 

 وما تقول فيمن باع عىل رجل سبع نخالت خمصوصات }معينات))){ من 

ماله املسمى كذا }كذا))){ يبًسا أو برشهبن من مائه بيع القطع وللبائع اإلقالة 

}إىل))){ عرش سنني ثم أقر املشرتي باحلق املكتوب. 

ولفظ إقراره: أقر فالن بن فالن الفالين باحلق املكتوب له ببطن))) هذه الورقة 

لفلج الفالين من ضامن لزمه له وأوىص له بعد موته. 

الدراهم  فتكون  هذا  صح  فإن)5)  البائع  أعني  هذا  فالن  من  قبضه  وبعد 

عىل  البائع  يرجع  مل  إذا  النخالت  أم  الصفة  هذه  عىل  }للفلج  املذكورة))) 

املشرتي)7){. 

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: د.

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف ب: بباطن.
)5)  يف أ، ج: فإذا.

)))  يف ب: فتكون النخالت.
)7)  سقط من: ب.
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}أرأيت إن ثبتت))){ النخالت للفلج فأراد صاحب املال }أن))){ يسقي بقية 
ماله ما يكون للفلج أو للمشرتي من األرض لتلك النخالت إذا أراد صاحب 
املال))) أن حيجر عىل ماله وخيرج تلك النخل ليمنع))) ماءه عن النخالت أله أن 
حيدث)5) بني ماله والنخالت وعبان))) أم األرض موقوفة }فيام)7){ بني النخيل 

املباعة وصاحب األصل)8) عرفني وجه الصواب. 

يكون  أوعبة هل  ماله  وبني)))  النخل  هذه  بني  حيدث  أن  له  كان  إذا  أرأيت 
هلذه النخل يف أرضه سواقي لتسقى منها ثبتت للفلج أو للورثة)1)) إذا أراد وكيل 
الفلج أو رهبا }أن)))){ يسقيها من حيث ما يثبت هلا مرور)))) املاء إذا كان بيعها 
بحدها وحدودها وطرقها وسواقيها)))) وبرشهبا املعتاد لسقيها. أفتنا شيخنا فيام 

رسمناه. 

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ، ب.

)))  يف أ، ج، د زيادة بعد املال: عىل.
)))  يف ب: ويمنع.

)5)  يف أ: النخالت إذ أنه حيدث.
)))  لعله أراد أوعبة مجع وعب والوعب هو احلائل يف األرض التي تسقى ليحبس املاء. 

)7)  سقط من: ج.
)8)  يف د: النخل.
)))  يف د: أو بني.

)1))  يف ب: لورثته.
))))  سقط من: أ، ب.

))))  يف أ، ب: من ورا.
))))  يف ب: وسواقيها وطرقها.



(8( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

الجواب: 

وصلتني  }أوراق  لفظ  وجدت  فقد  ذلك  أشبه  وما  باحلق  اإلقرار  لفظ  أما 
مع هذه القرطاسة وأظن أن القضية }هي))){ وقد تكلمت هنالك فال حاجة 
لإلعادة))){ ثانية غري أن لفظ تلك األوراق كلها فيه ما يمنع عن احلكم بثبوت 

اللفظ يف أكثر هو إن صح النقل. 

ما  أصح  عىل  واملاء  املال  فهو  اللفظ  صح  }إن  للفلج  به  املقرور  احلق  وأما 
خيرج فيه ألن األوراق املنقولة أنه بيع قطع ولفظه: أقر فالن باحلق املكتوب له 
للفلج))){ الفالين سمعت الشيخ نارص بن أيب نبهان أنه يرى إبطاهلا عىل حسب 
ما قاله مثلها ألنه يقول: أقر أن كذا أو بأن كذا وال يقول: أقر بكذا فهذا عندي 

غري ثابت. واهلل أعلم. 

وأما  الظاهر،  فيام عداه وهو  اللفظ  إن))) صح  بذلك  يبطلها  فال  وأما غريه 
اإلقالة فإذا صح اإلقرار بذلك للفلج }الفالين)5){ فاإلقالة باطلة من بعد ذلك 
ألنه يقيل))) فيام ال يملك وهذا اجلواب عىل حسب األوراق التي أرسلت مع 

هذا السؤال.

وأما ما تستحقه من األرض فإذا مل يشرتطها وقيعة فقد قيل: إن النخلة شاهدة 
}لنفسها)7){ بأرضها. 

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: ب.

)))  يف أ، ب: إذا.
)5)  زيادة يف: أ.

)))  يف ب: يقبل.
)7)  سقط من: ب.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

والتي  له  التي  }النخيل  بني  ما  يقاس  إنه  قيل:  فقد  ماله  يعزل  أن  أراد  فإذا 
لصاحبه فيعطيهم من األرض نصف ما بني النخلتني من كل جانب كذلك ما 
مل يكن))){ بني النخلتني أكثر من ستة عرش ذراعا فإذا كان بينهام أكثر من ذلك 
فاملشرتي له ثالثة أذرع وبقية الرم لصاحبه وهذا سواء كانت النخل متفرقات 

يف ماله أو جمتمعات }فيعطي كل واحد بقياسها من كل جانب))){. 

بينهن  التي  فاألرض)))  موضع  يف  جمتمعات))){  هذه  النخيل  كانت  }وإن 
}فيهن)5){  كلها هلن إن كن قد أخذن مفاسلهن عىل أصح ما خيرج من الرأي 

وال تقايس النخلة نخلة تقابلها إن))) مل تكن يف تلك القطعة. 

فعىل حسب هذا قد ورد }يف)7){ األثر يف ذوات احلياض كان االختالف يف 
ثبوت املقايسة ال يتعرى من وجوه. 

وخمتلف)8) يف قلل النخل هل تقايسها وال قياس للرصم يف حال ما مل يأخذ 
مفاسله وتعرف))) حياته ونشوته وثبوته واختار بعضهم عدم املقياسة ما مل يكن 
يف  وخمتلف  أتوق  األول  القول  إىل  وإين  الصدقات  يف  قضاؤه  جيوز  ما  حد  يف 
الشجرة من ذوات السوق هل تقايس النخلة وحسب ما وقع من األرض فله 

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ج: واألرض.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ: إذا.

)7)  سقط من: ب.
)8)  يف د: وخيتلف.
)))  يف د: ويعرف.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

أن حيدث فيها ما يشاء وأما السواقي فقد قيل: إن عليها ساقية وحيث))) كانت 
ترشب من ماله كان هلا أرض. 

يف  الرضر  يلزم  لئال  الرشط  يف  وقيعة  كانت  ولو  عليه  ذلك  إن  قيل:  وربام 
فذلك  بطرقهن وسواقيهن  البيع  ثبت  وإذا  فيهام،  بغري ذلك  قيل  اإلسالم وقد 

الزم عليه. واهلل أعلم. 

حكم ال�صرم في المال المبيع بالخيار

مسألة: 

إذا  حكمه  يكون  ملن  وكبري  صغري  رصم  وحتتها  باخليار  بيعت  نخلة  ويف   
تشاجر))) فيه البائع واملشرتي؟. 

الجواب: 

الصغري تبع هلا والكبري املدرك للقلع هو لصاحبها يف احلكم }إذا))){ بايعه 
النخلة بعينها. واهلل أعلم. 

زيادة الأجل في بيع الخيار

مسألة: 

 ويف رجل أخذ بيع خيار من عند رجل إىل مدة معلومة ومضت املدة وأراد 

)))  يف أ: من حيث.
)))  يف أ: تشاجروا.

)))  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

صاحب املال مدة ثانية فوق املدة األوىل وأعطاه))) املبيع))) عليه مدة ثانية وهو 
قاصد األصل أيصح له ذلك أم ال؟.

الجواب))): 

جائز ذلك. واهلل أعلم. 

انق�صاء مدة بيع الخيار
مسألة: 

 يف رجل أخذ ماًء أو نخاًل من عند رجل بيع خيار إىل مدة معلومة وانقضت 
املدة وهو قاصد األصل ومل جيبه البائع أحالل له أخذه أم ال؟. 

الجواب: 

له حالل. واهلل أعلم.
اإتالف النخلة في المال المبيع

مسألة: 

يف الذي يشرتي مااًل نخاًل أخرض وأتلف منه نخلة  }أيًضا))){   وما تقول 
ميتة وأراد منه الغرّي باجلهالة أله الغرّي واحلالة هذه أم النخلة امليتة قطعها إتالفا 

إذا قطعها املشرتي وأتلفها؟.

)))  يف ب: فأعطاه.
)))  يف أ، ب، ج: املباع.

)))  يف ب: قال.
)))  سقط من: ب، ج.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

الجواب: 

جيري مثل هذا االختالف. واهلل أعلم. 

تداول مال الفقراء بالبيع

مسألة: 

 ويف مال للفقراء باعه بائع بعد بائع ووجدناه يف يد فقري ومل يصح عندنا أن 
البائع جبار أو ال؟.

الفسل  أرأيت إن وجدناه يف يد فقري قد فسله وغرس فيه كيف يكون هذا 
والغرس أهو له أم))) يعطى ثمنه مع جهالتنا بالبائع واغتصابه؟. 

بني لنا ذلك }مأجوًرا إن شاء اهلل))){ وأفدنا فيها إن كان البائع فقرًيا أو غنًيا 
جباًرا أو مستحقا. 

الجواب:

إذا احتمل كون البيع له بحق والبائع ممن جيوز منه مثل ذلك ومل يكن معروًفا 
بالغشم والتعدي فيعجبني عدم التعرض له واهلل يغني عنه بغريه. واهلل أعلم. 

غلة المبيع بالخيار

مسألة: 
 ومن باع ماله بيع خيار لرجل فلبث ما شاء اهلل من الزمان يستغل املشرتي 

)))  يف ب: و.
)))  سقط من: ب.



تمهيد قواعد الإيمان (((

املال ثم أحاله لرجل آخر ولبث الرجل اآلخر يستغل املال ثم إن املستحيل نقض 
بيع))) اخليار عىل املحيل واملحيل نقض))) بيع اخليار عىل البائع والنقض هذا ال 
للبائع واملشرتي وطلب  }اخليار))){  ألجل عيب يرد به البيع ولكن قد جعل 

البائع رد غلة))) املال من مشرتيه فهل عليه رد الغلة)5)؟.

الجواب: 
نعم قد خيتلف فيه ونحن اآلن نرى))) أن عليه رد الغلة. واهلل أعلم. 

رجوع من اأو�صى بماله للفقراء

مسألة: 
حياته  يف  وصيته  عن  الرجوع  وأراد  للفقراء  موته  بعد  بامله  أوىص  وفيمن   

أجيوز له بيع هذا املال عىل هذه الصفة أم ال؟.

الجواب:
قد قيل يف مثل هذا باختالف، فعىل قول من جييز له الرجوع عن الوصية وال 
يرى ثبوهتا عليه يف حياته فجائز له الترصف يف هذا املال بالبيع وغريه، وجائز 
للمشرتي أن يشرتيه من عنده ولعل هذا هو أكثر األقوال وأرجحها)7) يف النظر 

ويف قول آخر باملنع من ذلك. واهلل أعلم.

)))  يف أ: البيع.
)))  يف ب: نقض عىل.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: الغلة.
)5)  يف ج: غلة.

)))  يف أ، ج: نعمل.
)7)  يف أ: وأرجحه.



((5 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

تلف المبيع بالخيار

مسألة: 
 يف املال املبيع باخليار إن تلف بجدب أو سيل أو غري ذلك مما يذهبه فام عىل 
املشرتي فيه و}ما))){ عىل البائع كان اخليار هلام أو للمشرتي أو للبائع إن نقض 

اخليار املشرتي أو البائع؟ لك األجر إن شاء اهلل. 

الجواب: 
من  فهو  }بعد))){  البائع  يد  يف  وهو  اهلل  قبل  من  بوجه  تلف  إن  قيل:  قد 
املشرتي  يد  يف  وهو  تلف  وإن  شيئا،  سلم  قد  كان  إن  درامهه  وللمشرتي  ماله 
واخليار للمشرتي أو هلام فقد تلف }املبيع))){ بام فيه من الثمن للمشرتي وليس 

للمشرتي رجع الثمن عىل البائع. 

وعندي أنه قيل: إن عىل املشرتي قيمة املبيع))) باخليار إذا تلف وهو يف ضامنه 
يف بعض القول فيام أرجو أنه قيل به، وإن كان }هو)5){ يف يد املشرتي إال أن 
اخليار فيه للبائع وحده فقد قيل فيام عندي أنه قيل: أنه يتلف من مال البائع ألن 

البيع معتل باخليار له فاملشرتي ممنوع من الترصف }فيه))){.

وعليه  بالبيع  ويده  ضامنه  يف  ألنه  املشرتي  مال  من  يتلف  قيل:  أنه  وأرجو 
قيمته وعسى خيرج ان يكون كالرهن يف حكمه فيكون يتلف بام فيه ال رد للبائع 

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)))  يف أ، ب، ج: املباع وأضاف املرتب بعدها عبارة: لعله املبيع. يف مجيع النسخ.
)5)  سقط من: د.
)))  سقط من: د.



تمهيد قواعد الإيمان (((

عىل املشرتي وال عىل البائع للمشرتي لتكافؤ العلل فيه وهذا يعجبني يف احلال. 
}واهلل أعلم))){.

تلف المبيع بالخيار

}مسألة))){: 

تلك  اخليار))){}فامتت  ببيع  متفرقة  نخياًل  أو  قطعة  ماله  من  باع  }فيمن   
النخيل من املحل فام احلكم بني البائع واملشرتي فيهن))){؟. 

}الجواب))){:

}وقيل:  النخيل يف يد املشرتي باخليار فقيل: عليه قيمتهن للبائع  إذا ماتت 
عليه ثمنهن وعىل القول الثاين فللمشرتي ما بقي من النخيل وما تلف فقد تلف 

عىل اجلميع))){.

وعىل القول األول فعىل املشرتي ما تلف من قيمة النخل كام كانت تساوي 
وأنا  تلفها  وعليه  ضامنه  يف  لكوهنا  للبائع  بغرمه)7)  العدول  نظر  يف  القيمة  من 
يعجبني يف احلال أن ال غرم عليه وال زيادة له فوق ما بقي منه يف رأي اجلميع. 

واهلل أعلم.

)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ، د.
)7)  يف ب: يغرمه.



((7 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

بيع مال الفقراء لعز دولة الم�صلمين

مسألة: 

 أجيوز))) بيع مال الفقراء لعز دولة املسلمني؟.

الجواب:

بيع مال الفقراء خمتلف يف جوازه ليفرق عىل أهله، وأما الوقف فال جيوز بيعه 
عىل حال كذا عرفناه من كتب األولني))) ووجدناه يف كالم الشيخ أيب نبهان يف 

املتأخرين. واهلل أعلم. 

ا�صتراط القيا�ض على البائع

مسألة: 

ماء  املشرتي  بثمن عاجل وآجل وهلذا  يبًسا  مااًل  أناس   وفيمن اشرتى من 
يف جانب عن هذا املال ورشط عىل البائعني))) أن يقايضوه بامئه ما يوافق املال 
املبيع فلام وقع البيع واحتاز املشرتي }ماله))){ طلب ما صح عليه الرشط من 

البائعني)5) فلم حيصل له ذلك كيف ترى احلكم بينهم؟.

الجواب:

)))  يف أ: جيوز.
)))  يف ب: املسلمني.

)))  يف أ: املتبايعني.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ: املبايعني.



تمهيد قواعد الإيمان ((8

إن كان هذا الرشط يف عقدة البيع فيختلف))) يف ثبوت البيع من أصله فقيل: 
البيع ثابت والرشط يف القياض باطل، وقيل: البيع والرشط باطالن وأنا يعجبني 
القولني قوي صحيح، وأما رشط  بصرييت وكل من  }قلة))){  القول عىل  هذا 

العاجل واآلجل فال بأس به يف البيع فيام عندنا من املعتمد عليه.

أحدمها:  قوالن:  ففيه  }عليه))){  البيع  عقدة  يف  ال  الرشط  ذلك  كان  وإن 
أنه كالرشط الواقع يف عقدة البيع، ويف قول آخر: فليس هو بيشء والبيع ثابت 
لكون الرشط يف احلكم كالعدم وكال القولني صحيح متداول بني الفقهاء لكن 
الثاين أصح يف احلكم عندي))) واألول يف باب املعاملة أوىل ملن أراد الرب وكره 
الغدر ومن رأى وجوبه يف موضع الرأي لزمه عماًل ووجب احلكم به إن رآه 

األعدل إذا كان حاكاًم. واهلل أعلم. 

بيع ماء الفلج لخدمته

مسألة: 

 ويف فلج ميت وأراد)5) }له))){ أهله اخلدمة)7) وزادوا }له)8){ فيه ثالثة أيام 
الفلج  الزيادة بدراهم معينة وخدم املشرتي هذا  املعتاد وباعوا تلك  عن دوره 

)))  يف أ، ب، ج: فمختلف.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: د.

)))  يف ب: أصح فيام عندي.
)5)  يف أ: وأرادوا.

)))  سقط من: ب، ج.
)7)  يف ج: أن خيدموه.

)8)  سقط من: أ، ب، ج.



((( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

عن رأي أهله بتلك الدراهم ويف الفلج أغياب وأيتام بل إن األغياب واأليتام 
مضمون عنهم ملا يروا لصالح))) خدمته ثم أراد أحد بعد ذلك من مجلة هؤالء 

املذكورين النكث يف ذلك أله الرجعة والغرّي يف ذلك؟.

وهل يلزمه يشء ألنه باع أوال عن رضاه وقد أتلف املشرتي درامهه يف هذا 
الفلج فبان صالح يف الفلج من تلك اخلدمة أو مل يبن؟.

تفضل ارشح لنا رشًحا مفهاًم مأجوًرا))) مثاًبا إن شاء اهلل. 

الجواب:

وباع برضاه وهو غري جاهل به  }أمره))){  إذا وقع البيع يف مال من يملك 
فالبيع ثابت عليه وال غري له. واهلل أعلم. 

بيع ماء الفلج لخدمته

مسألة: 

 ويف فلج يموت وينهدم وآل نظر أرباب الفلج وجباة البلد عىل أن يبيعوا منه 
وزادوهن يف دور األيام وخدموا بقيمة هذه الزيادة }هذا))){ الفلج وأحالوه)5) 

عن املكان الذي ينهدم فيه وتبني الصالح يف هذه اخلدمة.

)))  يف أ: لصالحه.
)))  يف ج: ارشح لنا ذلك مأجورا.

)))  سقط من: د.

)))  سقط من: د.
)5)  يف أ، ج، د: وحالوه.



تمهيد قواعد الإيمان (11

هل هذا البيع جيب عىل الغائب واليتيم إذا كان يف هذا الفلج هلام))) البعض 
يف ذلك؟. 

الجواب:

إن احتسب يف ذلك أحد للغائب واليتيم وظهرت املصلحة يف ذلك وقد كان 
الرضر بدونه واقًعا فال بأس به يف الواسع دون احلكم، وإن بلغ اليتيم أو قدم 
الغائب فعلموا }بذلك))){ ومل ينكروه لغري عذر كان ذلك جائًزا عليهم وإن 

أنكروا فلهم حجتهم. واهلل أعلم.

بيع ماء الفلج لخدمته

مسألة: 

 يف فلج يموت وينهدم وآل نظر جباة البلد وأرباب البلد عىل أن يبيعوا بوًدا 
من هذا الفلج وجعلوهن زيادة يف دور األيام ويف هذا الفلج }ربام أنه فيه))){ 
الفلج وأحالوه))) عن  البود خدموا هبن هذا  للغائب واليتيم وقيمة هذه  سهم 
أصله الذي ينهدم فيه وتبني الصالح يف هذه اخلدمة أيكون بيع اجلباة وأرباب 

الفلج ثابًتا)5) عىل األغياب واأليتام أم ال؟. 

قلت: فإن مل يكن اليتيم وقت بلوغه ومل يرض الغائب وقت علمه أعليه غرم 
يف هذا الفلج أم ال؟.

)))  يف ب: هلم.
)))  سقط من: د.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج، د: وحالوه.

)5)  يف ب: وأرباب البلد ثابت.



(1( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

الجواب:

الفلج  أرباب  بذلك  وريض  نظر  عن  والغائب  لليتيم  ذلك  يف  احتسبوا  إذا 
الذين يملكون أمرهم

وظهرت  فيه  هلم  احتسب  إن)))  والغائب  اليتيم  عىل  جائز  ذلك  إن  فقيل))): 
}فيه))){ املصلحة وال يضيق }ذلك))){ عليهم، فإن بلغ اليتيم وقدم الغائب وأمتوا 

ذلك أو)5) مل ينكروه بعد العلم به ال عن تقية وال عذر ثبت عليهم ذلك وجاز.

وإن مل يتموه وأنكروه فلهم ماؤهم وعليهم تسليم ما ينوهبم من خدمة الفلج 
وهو الزم عليهم إذا كان بأمر اجلباة ورأهيم واحتساهبم فيه مع ظهور الصالح 

منه. واهلل أعلم.

ا�صتثناء حق العمار من البيع

مسألة: 

 ويف وكيل عىل مال))) أهله بزنجبار)7) جعل فيه عامًرا وجعل له أرضا)8) من 

)))  يف ب: فقل.
)))  يف ب: إذا.

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ: و.
)))  يف ج زيادة بعد مال: ويف.

)7)  تقدم تعريف زنجبار يف هامش اجلزء السادس.
)8)  يف د: أيضا.



تمهيد قواعد الإيمان (1(

املال عىل أن يغرسها رصًما بالنصف منه فباع))) رب املال }املال))){ عىل رجل 
بعامن وأعلم العامر املشرتي بحقه من الرصم الذي جعل له الوكيل وريض به 

عن قول العامر بذلك وخرج هذا الوكيل من الوكالة.

وبقي العامر عامًرا يف ذلك املال ثم باعه هذا املشرتي بعد سنة من الزمان ومل 
يسرتجع))) حق العامر من الرصم عىل املشرتي غري أن العامر قدم عىل املشرتي 
األخري وقال))): إن يف هذا الرصم حصة فلم جيبه وربام هو عارف به وعامل بغرسه 

إياه فهل ترى هذا البيع تاًما وثابًتا؟.

العامر يف نصيبه من الرصم؟ وهل جيب له قلعه  }هذا)5){  وعىل من يرجع 
من األرض)))؟.

الجواب:

ال يثبت هذا البيع }يف)7){ حق)8) العامر ويثبت فيام سواه. واهلل أعلم؟.

)))  يف ب: وباع.

)))  سقط من: د.
)))  يف د: يسرتجعوا.

)))  يف ب: فقال، ويف أ: قال.
)5)  سقط من: ب.

)))  يف د: الرصم.

)7)  سقط من: د.
)8)  يف ب: مال.



(1( بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

موت اأحد المتبايعين بالخيار

مسألة: 

 ويف))) رجل باع ماله بيع خيار ثم هلك البائع أو املشرتي أيثبت ذلك البيع 
أم ينتقض؟. 

الجواب:

أو كالمها))) فالبيع))) باق  }فامت أحدمها))){  إذا كان اخليار هلام ولورثتهام 
بحاله غري منتقض، وإن كان اخليار لواحد منهام فامت الذي له اخليار فقد بطل 

اخليار، وإن كان الذي له اخليار هو احلي فله اخليار باق عىل حاله.

قلت له: والنقض)5) للبائع خاصة أم }يكون))){ هلام مجيعا؟. 

قال: هو عىل التفصيل السابق وكفى. 

قلت له: إن نقضه املشرتي أجيب عليه رجوع الغلة أم ال؟. 

الجواب))): 

عليه رجوع الغلة وال جيب عىل ورثته رد ما استغله هو أو نقضوا البيع وعليهم 
رد ما استغلوه إن نقضوا البيع بعدما أمتوه.

)))  يف د: قلت يف.
)))  سقط من: د.
)))  يف د: كليهام.

)))  يف ج: والبيع.
)5)  يف أ: وانتقض.
)))  سقط من: ب.

)7)  يف ج: قال.



تمهيد قواعد الإيمان (1(

إن كان البيع إىل مدة مخسني سنة ومات البائع أو املشرتي متى  قلت }له))){: 
يكون البيع أصال؟.

فاملال  انقضت اخلمسون  ثم  املال إىل مخسني سنة)))  اخليار يف  ثبت  إذا  قال: 
يصري أصال عىل ما أرجو أنه))) قيل.

وإذا غصب رجل درامها واشرتى)5) هبا ماال أيسع الداخل له  قلت }له))){: 
أن يأكل من ذلك املال أم ال؟.

الجواب:

إن كان انعقاد البيع له هبذا الثمن املغصوب فمختلف فيه، وعىل تقدير املنع 
قبل تسليم  }له))){  البيع قد ثبت  القول اآلخر فهو جائز ألن  فال جيوز وعىل 
إن كان  املغتصب بخالف  برد  املتعبد  النظر وهو  القول أرجح يف  الثمن وهذا 

املال مغصوًبا فهذا ما ال خيتلف يف حتريمه عىل من علم بذلك.

قلت له: وكذلك إن اشرتى بدراهم مرسوقة شيًئا من الطعام أو اآلنية أحيل 
ذلك ملن اشرتاه أو وهب له أم ال؟. 

الجواب:

كاجلواب يف التي قبلها إذ ال فرق بينهام بحال.

)))  زيادة يف: أ.
)))  يف أ، ج: السنة.

)))  يف ب: به.
)))  سقط من: د.

)5)  يف ب: فاشرتى.
)))  سقط من: أ.



(15 بيع الأ�سول والعرو�ض وما يثبت منه وما  ل يثبت ورد العيوب

�صوؤال الدلل عن اأجره

مسألة: 

ومن جواب شيخنا اخللييل:

 إذا كانت السلعة يف يد الدالل وقال أحد للدالل: أخربنا عن القرش بكم 
تأخذ لوفاء هذه السلعة حتى أكون عىل بصرية يف زبون السلعة واستيفاء القرش 

فإن أخربه الدالل استقوى قلبه فهل يدخل يف مثل هذا كراهية أم ال؟.

الجواب:

ال يظهر يل إال جوازه إن مل يكن ذلك رشطا وأحسب أن بعضا كره ذلك واهلل 
أعلم.

خدمة المبيع بالخيار

مسألة: 

يشء  منها  وسقط  }باخليار))){  نخال  اشرتى  فيمن  شيخنا  قولك  وما   
أو غري  إليها  بالصاروج)))  أو خدمة ساقية  إىل فسل  النخيل)))  فاحتاجت هذه 
ذلك مما يصلحها فإذا احتازها))) }بائعها)5){ فعىل من يكون مغرم ما احتاجته 

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: النخل، ويف ج: النخلة.

)))  راجع تعريف الصاروج يف هامش اجلزء السادس.
)))  يف أ، ب، ج: اختارها.

)5)  سقط من: ب.



تمهيد قواعد الإيمان (1(

من فسل وخدمة وغري ذلك؟ بني لنا ذلك))). 

الجواب:
واهلل  األصل.  صاحب  عىل  وهو  األصل  من  والصاروج  الفسل  }إن))){ 

أعلم.

  

)))  يف أ: بينه لنا مأجورا إن شاء اهلل، ويف ج: بينه لنا مأجورا.
)))  زيادة يف: أ.
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زيادات البـاب الثالث





(1( زيادات الباب الثالث

ومما هو م�صاف اإىل الكتاب عن }�صيخنا))){ البطا�صي.

حكم المفقود في حرب العجم

مسألة: 

وما تقول أبر اهلل قسمك وجعل مع مالئكته وأنبيائه اسمك }رمحه اهلل))){
}إن شاء اهلل))){ يف نقض بيع اخليار هل يكون الغرّي للبائع واملشرتي وورثتهام 

من بعدمها ما دامت مدة اخليار باقية؟. 

سنة  مخسني  ميض  إىل  خيار  بيع  ماله  باع  بإزكي)))  عندنا  رجل  مثل  وذلك 
وطلق زوجته وهلا منه ابن وسافر عنهام إىل بندر عباس)5) بالعام األول يف عسكر 
السيد وما جاء عنه خرب أنه حي وال))) أنه ميت إىل اليوم أما هو فمفقود)7) ال 
جيوز ألحد أن يغري ويبدل يف ماله برضا املشرتي باخليار حتى تنقيض أربع سنني 

مذ صح الكسري)8) ثم يكون النقض لورثته بعد ذلك))).

)))  سقط من: ج، د.
)))  سقط من: ب، د.

)))  سقط من: ب.
)))  راجع تعريف إزكي يف هامش اجلزء الثالث.

)5)  بندر عباس ميناء ومدينة كبرية بجنوب إيران يفصلها عن عامن مضيق هرمز.
)))  يف ب: أو.

)7)  يف أ، ب: مفقود.
)8)  الكسري كناية عن اهنزام اجليش عند القتال.

)))  يف ب: النقض بعد ذلك لورثته.



تمهيد قواعد الإيمان ((1

}الجواب))){:

إن املجهول أمره يف احلياة واملوت من السائرين حلرب العجم))) الذين صار 
عليهم الكسري يف البندر ال يكفي فيه حكم الفقد عندي وحكم الغيبة به أوىل))) 

ملعان تدل عىل ذلك. 

نفقة وكسوة ومل  ملطلقته عليه صداق ولولده عليه  إن كان  أرأيت  له:  قلت 
يرتك هلام درمًها وال ديناًرا))) هل ملطلقته نقض هذا البيع املذكور يف مال مطلقها 
لتستغله)5) هلا والبنها الذي هو منه ويكون صداقها والدراهم التي ينقض هبا 

بيع اخليار مجعيا يف املال؟.

 وهل جيرب املشرتي عىل النقض إذا كان املشرتي ال يرىض بالنقض)))؟. 

الجواب:

أو إىل  }العدل)7){  الغائب فلريجع أمره فيه إىل احلاكم  إن من له حق عىل 
مجاعة)8) املسلمني الصاحلني فيكون له ما حيكمون به وهكذا فرض النفقة ألوالده 
الصغار من هؤالء األخيار إال أن يكون األخذ عىل سبيل االنتصار فذلك يكون 

يف الرسيرة ال العالنية. واهلل أعلم.

)))  سقط من: ب.
)))  املراد بالعجم هنا الفرس وإال فاألصل أن من مل يكن عريب النسب فهو أعجمي سواء كان فارسيا 

أو بربريا أو زنجيا أو غري ذلك.
)))  يف أ زيادة بعد أوىل: به. 

)))  يف ب: وكيال.
)5)  يف أ: تستغله.

)))  يف ج: للنقض.
)7)  سقط من: ب.
)8)  يف ب: حاكم.



((( زيادات الباب الثالث

جهالة عدد جذوع البيت المبيع

مسألة: 

 وفيمن باع بيًتا له وقبض ثمنه وهو جاهل بذرعه وعدد جذوعه ال يدري بام 
فيه من اجلذوع وال يدري كم عرضه وطوله))) أيصح له نقض البيع يف البيت أم 

ال والبيع من مدة عرشين سنة؟. 

الجواب: 

إن كان نظره قد أحاط بام باعه فليس له تغيري البيع جلهالته بام قد ذكرت. واهلل 
أعلم.

جهالة اللفظ ال�صرعي في البيع وال�صراء

مسألة: 

 وفيمن جهل اللفظ الرشعي يف بيع األموال ورشائها. مثاله أن يقول أحد 
املتبايعني لصاحبه: أبايعك مايل الفالين بكذا من الثمن أو تبايعني مالك الفالين 
بكذا من الثمن فإذا أحرز املشرتي ماله وقبض البائع ما اتفقا عليه من الثمن فام 

تقول يف هذا البيع حالل جائز أم ال؟. 

املال  حوز  بعد  أحدمها  من  البيع  هذا  نقض  يطلب  ملن  الغرّي  له  جيب  وهل 
وتأدية الثمن أم ال جيب له الغرّي؟.

أشبهه بيشء  وما  هذا  يف  قيل  فهل  صاحبه  عىل  أحد  ينقض)))  مل  إذا  أرأيت 

)))  يف ب: كم طوله وعرضه.
)))  يف ب، ج، د: ينقضه.



تمهيد قواعد الإيمان (((

من الشبهات عىل أحد من هذين املتبايعني بجهالتهام لفظ الرشعي أم ال شبهة 
عليهام؟.

 الجواب:

إذا قال أحدمها هبذا اللفظ ومل جيبه اآلخر بإمتام ذلك ودفع صاحب املال ماله 
التعارف ويف  أمور جتوز يف  فهذه  الثمن  منه  الرشاء وقبض  لفظ  منه  ملن صدر 

الواسع الذي يطمئن إليه القلب. 

وال شبهة عندي عىل من متسك بذلك حتى يطالب بام عليه يف ذلك باحلكم))) 
فيكون القول فيه بعد ذلك عىل ما يرى فيه أهل العلم. واهلل أعلم. 

ا�صتراط �صقي نخيل الأوقاف من جملة المال المقاي�ض

مسألة: 

واشرتط  لألوقاف  النخيل)))  بعض  وفيه  به  يقايض  أو  ماله  يبيع  وفيمن   
هذا  عىل)))  املال  هذا  منك  قبلت  املقايض:  أو  املشرتي  قال  فإذا  رشهبا  عليك 

الرشط وعىل))) رشب النخيل التي لألوقاف فاتفقوا عىل ذلك.

فهل حيتال عىل هذا املشرتي رشب النخيل املذكورات وينحط رشهبا عن هذا 
البائع ويكون ساملا عند اهلل تعاىل إن كان املشرتي من عنده الذي احتال عليه هذا 

الرشب أميًنا عىل رشب هذه النخيل أو غري أمني؟. 

)))  يف أ: احلكم.
)))  يف ج: النخل.
)))  يف أ، ج: عليا.

)))  يف أ، ج: وعليا.



((( زيادات الباب الثالث

الجواب: 

عىل معنى ما يف األثر من بيع ما فيه رشكة ملن ال يملك أمره إنه))) ال جيوز 
إال ملن))) خيشى منه الظلم))) لرشيكه الذي ال يملك أمره إال أن يصري الرشيك 
الذي يريد البيع يف حال الرضورة إىل ذلك ومل جيد من يشرتي منه من األمناء 
بن  جاعد  نبهان  أبو  الرئيس  العامل  الشيخ  الصورة  هذه  جواز  يف  رخص  فقد 
مخيس ملا يف احلديث }عنه))){ عليه الصالة والسالم أنه: »ال رضر وال إرضار 

يف اإلسالم)5)«. واهلل أعلم. فانظر يف هذا وذاك ثم ال تأخذ منه إال احلق.

ا�صتراط زيادة دراهم لإقالة اأحد المتبادلين

مسألة: 

 ويف رجلني تباداًل بحامرين وأحرز كل واحد }منهام))){ محارة فغري أحدمها 
عىل اآلخر من غري عيب جيب له يف الرشع فقال الرجل املطلوب منه الغرّي إن كنت 
تريد مني أن أقيلك وأرجع إليك محارك فسلم يل كذا وكذا }من الدراهم)7){ 

فام يكون حال هذه الدراهم }أتكون)8){ حالاًل أم حراًما؟. 

الجواب:

)))  يف أ: إن.
)))  يف أ: ال.

)))  يف أ: الظلمة.
)))  سقط من: أ.
)5)  تقدم خترجيه.
)))  سقط من: د.
)7)  سقط من: أ.

)8)  سقط من: أ، ج.



تمهيد قواعد الإيمان (((

أرجو أنه خيتلف يف اإلقالة فقيل: إهنا بيعة ثانية، وعىل هذا فال بأس يف ذلك، 
وقيل: إهنا فسخ للبيع وال زيادة عىل الثمن. واهلل أعلم.

�صراء المبيع بالخيار قبل فكاكه

مسألة: 

 وفيمن اشرتى ماًء أو مااًل ببيع اخليار فهل يثبت وجيوز له رشاؤه أصاًل قبل 
فكاكه من بيع اخليار؟. 

وهل فرق يف هذين املعنيني إن كان البيع اخليار السابق لغري مشرتيه أصاًل أو 
كان البيع اخليار السابق }ملشرتيه))){ أصال؟. 

الجواب: 

بيع  إىل فكاكه من  اخليار جاز وال حيتاج  بيع األصل ملشرتي  }كان))){  إن 
اخليار املتقدم فيام عندي.

وإن كان لغريه فاملشهور املنع من جوازه قبل فكاكه وهو الصحيح املعمول 
به عندنا. واهلل أعلم.

اإحالة الم�صتري بالخيار المال اإلى اآخر

مسألة: 

 وفيمن اشرتى ماال باخليار عىل أن مراده األصل ال حيلة يف روم غلته فبقي 

)))  سقط من: ج.
)))  سقط من: أ.



((5 زيادات الباب الثالث

عنده ما شاء اهلل من السنني يستغله أخذا بقول من أجاز له أخذ الغلة عىل هذه 
النية ثم بعد ذلك استحالت نيته عن))) }إرادة))){ رشاء هذا املال فواىل به غريه 
بال مشورة من ربه وال لفظ إحالة منه ملستحيله فبقي عند املستحيل ما شاء اهلل 

من السنني هل عىل هذا املحيل رد يف الغلة لصاحب األصل؟.

فإذا))) كان عليه ذلك أجيب عليه رد ما استغله بنفسه أو رد ما استغله املستحيل 
أيًضا أجيب عليه أم ليس عليه من ذلك يشء؟. 

وإن كان هذا ال يتعرى من االختالف تفضل بني لنا ما تراه إىل احلق أقرب 
لريد  نيته عن روم األصل  استحالت  إذا  املشرتي  أن  ألين سمعت منك كالًما 
الغلة ألهنا أحلت))) بتلك النية وعند ذهاهبا فرتجع الغلة إىل أرباهبا هذا معنى 
ففي  اإلحالة  زيادة  من  ما هبذه  إال  واملسألة هي هي  تعاىل  اهلل  قولك رمحك)5) 
وخروًجا من شبهة  }فيها))){  القول  بام أعجبك من  الغلة أخذا  األوىل رددنا 

االختالف ويف هذه أخرنا إىل أن يصلنا جوابك.

فإن رأيت للمبتىل)7) أسلم رد الغلة كاألوىل فال بد من اتباع اختيارك إجياًبا يف 
موضع اللزوم واستحباًبا يف موطن النفل. 

وإن ملت إىل الرخصة بعد رؤيتك هلا عداًل من القول فيحلو يل األخذ هبا 
ملا مىض وآخذ بغريها فيام أتى إن شاء اهلل ولكن منك أطلب الداللة واإلرشاد 

)))  يف ج: عىل.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: إن، ويف ج: فإن.
)))  يف أ، ج: حلت.

)5)  يف أ: يرمحك.
)))  سقط من: أ.
)7)  يف أ: املبتىل.
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ملا هو أقوم قيال وأهدى إىل احلق سبياًل أدام اهلل وجودك يف بالده وأبقاك رمحة 
لعباده إنه رؤوف بالعباد.

الجواب:

نعم إن هذا مما خيتلف فيه يف األصل، فإذا اختار املشرتي باخليار درامهه ونقض 
الغلة وإن رجح الصبحي يف  القول أن عليه رد  أكثر  }لكان))){  باخليار  البيع 

بعض املسائل خالفه. 

وأما باإلحالة مع عدم نقض البيع من املحيل أو املستحيل فال أعلم وجوب 
رد الغلة عىل أحدمها إذا كان هلام نية يف رشاء األصل. 

كرفع  اإلحالة  وليست  استغل  ما  رد  فيلزمه  }منهام))){  فيه  له  نية  ال  ومن 
اخليار فيام عندي، وال يلزمه يف اإلحالة مشاورة البائع ألنه حييل حقه من الرشاء 
وذلك مما له إال أن يكون املحال له جباًرا خياف منه القهر للبائع يف ماله فال جيوز 
أن يسلط عليه بالبيع له إال أن }يكون))){ برأيه يف غري موضع تقية وال حياء 

مفرط إن كان هو ممن جيوز عليه يف احلق أمره. واهلل أعلم. فلينظر فيه. 

بيع ال�صريك �صهمه بالخيار

مسألة: 

 قلت له: هل جيوز بيع املال املشرتك أعني بني رشكاء والرشيك يبايع رشيكه 
حصته أم ال؟. 

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله إال أن يكون برأيه.
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الجواب: 

جيوز ولكن ربام أنه يوجب فيه النقض، فإن تتامموه تم وإذا غري أحدمها عىل 
صاحبه ففيه االختالف. 

الخال�ض من طناء مال مبيع بالخيار

مسألة: 

فيمن قبض شيًئا من الدراهم من طناء مال قد بيع باخليار وأراد هذا الرجل 
التخلص من تلك الدراهم فسأل املشرتي باخليار ما مرادك من هذا املال أصله 

أم الغلة؟. 

قبض مايل عن  }مرادي))){  فقال املشرتي باخليار: ما مرادي أصله وأنا))) 
الذهاب ألجل درامهي حصالنات عند من عنده هذا املال وهذا املشرتي باخليار 
املال يف األصل  اشرتاه من مشرت غريه عىل سبيل اإلحالة ال من عند صاحب 

وهذا املشرتي نظر املال إىل أن حيصل غريه. 

فقال: الغلة أريدها أسألك ما أصنع يف اخلالص من هذه الدراهم أقبضهن 
يده  يف  الذي  الثاين  املشرتي  أم  األول  املشرتي  أم  األصل  يف  املال  صاحب 

املال؟. 

هبذه  املبتىل  هلذا  جيوز  هل  االختالف  من  يشء  فيها  املسألة  كانت)))  وإن 

)))  يف أ: وإنام.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ج: كان.
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املال يف األصل  باخليار ويقبضهن))) صاحب  املشرتي  يقبضهن)))  أن  الدراهم 
هذا  يكون  أم  الضامن  من  ساملا  االختالف  من  خارًجا  ليكون  لنفسه  احتياًطا 

احلال من إضاعة املال؟.

 تفضل سيدي دلني بام يعجبك من اخلالص يل.

الجواب: 

فإذا مل يرد أصله وإنام أراد الغلة برشائه }فال بيع وال رشاء))){ فاملال عىل هذا 
بعد عىل ما به من احلال فالغلة للمشرتي عىل أكثر ما فيه عىل قول من أجازه، 

وقيل: الغلة للبائع وإنه لقول قليل.

لغريمها.  ال  األول  واملشرتي  األول  البائع  بني  مرتدد  فاخلالص  هذا  وعىل 
فانظر يف ذلك. واهلل أعلم. 

قلت له: فإن قال املشرتي األول كذلك إنام مراده الغلة ومل يرد األصل.

قال: فعىل هذا فالغلة للبائع األول وهو صاحب األصل. واهلل أعلم.

بيع مال الوقف بيع خيار

مسألة: 

 ويف شيخ بلد باع مال وقف مؤبد تؤكل غلته يف يوم عرفة بيع خيار والرجل 

)))  يف ج: يقبضه.
)))  يف أ: أو يقبضهن.

)))  سقط من: ج.



((( زيادات الباب الثالث

البائع سلطان عىل أهل البلد وليس ألحد))) من أهل البلد يقدر }أن))){ ينكر 
عليه واملشرتي عامل بوقف هذا املال وهو مشهور عند أهل البلد أنه وقف فامت 
أن  وأرادوا  موهتام  بعد  املشرتي  ورثة  عىل  البلد  أهل  فأنكر  واملشرتي  البائع 
يرجعوا املال عىل ما كان عليه من وقفه فعارضهم))) ورثة املشرتي وقالوا ألهل 
البلد: أنتم مل تنكروا يف أيام حياة البائع واملشرتي هذا املال فام))) احلكم فيه بينهم 

والبائع مل يرتك شيًئا من املال ملا يفك هذا املال من بيع اخليار؟. 

وإذا خلف هذا البائع بعض املال ال يفي احلقوق والضامنات التي عليه أيدخل 
مشرتي هذا املال مع أهل احلقوق والضامنات وهو يستغل هذا سنني كثرية؟.

الجواب: 

ال جيوز البيع والرشاء)5) املذكور يف مال الوقف وهو فعل منكور، ولو مات 
البائع واملشرتي ولو سكت العاملون بذلك من أهل البلد عن النكري واملسلمون 
التخيري وذلك عند  أو املشرتي عىل  البائع  يف أخذ ما استغله املشرتي من مال 
عىل  اإلنكار  عن  سكوهتم  يف  له  حجة  وال  البلد  أهل  بدعوى  اخلصم  تسليم 
موروثة املشرتي إذا كان األصل كذلك وعند عدم التسليم والتخاصم فمرجع 

األمر إىل احلاكم. واهلل أعلم. 

أخذه من  ملا  وفاء  البائع  مال  يكن يف  مل  ولو  أصله  إىل  مردود  الوقف  ومال 

)))  يف أ، ج: ال أحد.
)))  سقط من: أ، ج.

)))  يف أ: فعارضوهم.
)))  يف أ: ففي.

)5)  يف أ زيادة بعد والرشاء: يف.
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قيمته من))) املشرتي. واهلل أعلم فلينظر فيه ثم))) ال يؤخذ منه إال احلق.

البطا�صي  }�صيخنا))){  عن  م�صاألة  اإثر  على  وجدناها  امل�صاألة  هذه  ومنه 

}ولعلها عنه))){: 
بيع المال المبيع بالخيار

مسألة:

وعىل قول من جييز بيع القطع يف املال املبيع باخليار جيعل بيع القطع مبطاًل لبيع 
اخليار ويثبت لصاحبه درامهه عاجاًل أم جييزها)5) مجيًعا وال يلزم املشرتي بالقطع 

الفداء إال متى أراد وما تقول أنت يف }مثل))){ هذا؟ تفضل علينا باجلواب. 

الجواب: 

قد وجدنا عن الشيخ الزاميل)7) عىل قول من جييز بيع القطع يف املبيع باخليار 

)))  يف أ: عند.
)))  يف أ: و.

)))  زيادة يف: ج.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف أ: جييزمها.
)))  سقط من: ب.

)7)  الشيخ العالمة القايض صالح بن سعيد بن مسعود الزاميل املعويل اخلراسيني النزوي من علامء 
بن  سيف  بن  سلطان  اإلمام  ثم  اليعريب  مرشد  بن  نارص  اإلمام  قضاة  من  عرش  احلادي  القرن 

مالك.
كان رمحه اهلل مكفوف البرص وهو من مشهوري علامء زمانه ومن املتصدرين يف الفتيا وأجوبته   
كثرية يف كتب األثر لو مجعت لبلغت جملدات وهو ناظم بليغ للشعر له قصائد وأراجيز عديدة يف 

الفقه وغريه.
عارص الشيخ الزاميل كثريا من العلامء املحققني كالشيخ مخيس بن سعيد الشقيص والشيخ مسعود   



((( زيادات الباب الثالث

قولني: أحدمها أن البيعني كالمها ثابت وللمشرتي أن يفديه متى شاء قبل ميض 
باخليار  املشرتي  ويستحق  اخليار  بيع  ينقض  القطع  بيع  أن  والثاين  اخليار.  مدة 

حقه الذي له يف املال. واهلل أعلم. 

البيع على �صرط الإقالة

مسألة: 

أيب نبهان يف البيع عىل رشط اإلقالة  }تأليف شيخنا))){  من جزء البيوع))) 
فإن كان إىل مدة معلومة فاالختالف يف ثبوته ملا به من الرشط وإال فال يصح 
به من وجه يف  ما  أين أجده معنى يف اخليار))) فيجوز أن جيرى عىل  }غري))){ 

حكمه.

وإن انفرد كل منهام يف ظاهر األمر عن اآلخر باسمه فهام يف الباطن بمعنى 
واحد ال فرق بينهام. 

وعىل هذا فعسى يف جواز الرأي عليهام أن يكون من اخلاص ملا يقبل االدخار 
فيؤمن عليه من الفساد إىل ما قد حد فيه من املدة ال يف غريه من أنواع ما خيشى 

عبيدان  بن  مجعة  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الشيخ  أشهرهم  لعل  كثر  تالميذ  له  النبهاين  رمضان  بن 
صاحب اجلوابات املشهورة وصاحب كاتب جواهر اآلثار تاريخ وفاته غري متعني.

)))  جزء البيوع لعله اجلزء املتعلق بالبيوع وهو من ضمن عدة أجزاء أو كتب تؤلف ما يعرف بجوابات 
أيب نبهان تقع يف سبع قطع كبرية عىل غرار جوابات املحقق اخللييل )متهيد قواعد اإليامن( أو هو 

كتاب مستقل بنفسه يبحث يف أحكام البيوع وما يتعلق هبا من مسائل.
)))  سقط من: ب، وأبدل مكاهنام: عن.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: معنى فاخليار.
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عليه من الضياع فإنه ال جيوز عىل حال ملا به من الرضر الداعي إىل ما))) قد هني 
عنه من إضاعة املال. واهلل أعلم فينظر يف ذلك.

البيع على �صرط الإقالة

مسألة: 

الرجل  فيه اإلقالة إىل مدة كذا ثم إن  له  باع من رجل مااًل عىل أن   وفيمن 
املشرتي أراد أن يرجع يف هذا البيع فينقضه أله عليه؟. 

}الجواب))){:

فنعم من طريق اجلهالة، وخمتلف يف ثبوته من جهة ما به }من))){ رشط اإلقالة.

حكم بيع الخيار

مسألة:

 يف بيع اخليار جيوز وحيل))) فيكون)5) ثابًتا أم ال؟. 

}الجواب))){:

فنعم مهام كان إىل أجل معلوم طال أو قرص من عام أو شهر أو يوم أو أقل 

)))  يف أ: الداعي ملا.
)))  زيادة من املحقق.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: فيحل.

)5)  يف أ، ب: ويكون.

)))  زيادة من املحقق.
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أو أكثر يف عموم ألنواع ما جاز بيعه إال ما ال بد له يف أجله من وهن يف ذاته 

أو ما يؤديه إىل الضياع وإال فهو كذلك إال أنه يف ثبوته أظهر ما به من رأي ال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  نزاع ولكن))) جاء يف اخلرب عن  الرأي من  فيه بني أهل  ملا  يف إمجاع 

»أنه جعل اخليار ثالثة أيام))) فعسى – إن صح – أن يكون عىل وجه االحتياط

)))  يف أ، ب: وألن.
)))  ورد يف بعض الروايات إن التخاير يكون ثالث مرات كام يف رواية احلسن عن سمرة أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »البيعان باخليار حتى يفرتقا أو يأخذ كل واحد منهام من البيع ما هوى ويتخايران ثالث 
مرات « ويف الباب عن ابن عمر و ابن عباس وأيب برزة وأيب هريرة وحكيم بن حزام هكذا ورد 
أما أنه ملسو هيلع هللا ىلص جعل للخيار ثالثة أيام فهذا ال أقطع بعدم ثبوته ولكني ما وجدت له أثرا إال أن يكون 
خاصا باحليوان وقد استنكر اإلمام أبو عبيدة رمحه اهلل أن يكون التخاير ثالثة أيام ولو ثبت عنده 

يف ذلك حديث ملا كان هذا االستنكار. 
قال اإلمام الربيع رمحه اهلل )املسند 8))).  

من  قال  كام  وليس  هذا  ويشرتي  هذا  ويشرتي  هذا  يبيع  أي  بالصفقة  االفرتاق  عبيدة:  أبو  قال   
خالفنا بافرتاق األبدان أرأيت إن مل يفرتقا يومني أو ثالثة أيام أو أكثر فال يستقيم عىل هذا احلال 

بيع أحد. 
أما احليوان فقد ثبت فيه اخليار ثالثة أيام ملا رواه أبو هريرة من حديث املرصاة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه   
قال: من اشرتى مرصاة فهو باخليار ثالثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام”. ويف الباب عن 

انس وابن عمر وابن مسعود ريض اهلل عنهم.
الرشط  وبيع  اخليار  بيع  يف  باب  الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
))/8))، رقم 8)5(، واإلمام البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب إذا كان البائع باخليار 
هل جيوز البيع ))/))7، رقم 118)(، واإلمام مسلم يف صحيحه كتاب البيوع باب الصدق 
يف البيع والبيان ))/))))، رقم ))5)(، وأبو داود يف سننه كتاب اإلجارة باب من اشرتى 
مرصاة فكرهها ))/)7)، رقم )5))(، والرتمذي يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء يف البيعني 
باخليار مامل يتفرقا ))/7)5، رقم 5)))(، والنسائي يف املجتبى من السنن كتاب البيوع باب ذكر 
االختالف عىل عبد اهلل بن دينار يف لفظ هذا احلديث )7/)5)، رقم )8))(، وأمحد يف مسنده 
 ،)(17( رقم   ،(/(( البيوع  كتاب  الكربى  السنن  يف  والنسائي   ،)(5(5( رقم   ،(1(/((
الكبري  املعجم  يف  والطرباين   ،)((1( رقم   ،((8/((( البيوع  كتاب  صحيحه  يف  حبان  وابن 

))/)))، رقم ))))).



تمهيد قواعد الإيمان (((

ملا))) خيشى أن يكون }به))){ فام زاد))) عليهن من الرضر.

وإن جاز أن يعم ما قد يؤمن))) عليه من تغريه فيهن فإن بعض أهل البرص قد 
خص به احليوان دون غريها فقال: ال يكون فيها أكثر من ثالثة أيام ملا حتتاج إليه 
من العلف والقيام بل ملا به يدخل مع الزيادة يف باب الغرر)5) وما عداها فعىل ما 

اتفقا عليه من قليل املدة وكثريها فيه.

وإذا جاز يف قريبها فأي مانع جلوازه مع عدم املرضة يف بعيدها إين عىل هذا 
أجده قريًبا من اإلجازة فال أبعده.

عدل  يف  يفسده  رشط  من  به  ملا  معلوًما  يكون  أن  فيجوز  آخر:  قول  وعىل 
القضاء إن رد إليه بالنقض فجاز أن يصح يف هذا الرأي عليه فانظر أهيام أقوم 

قيال.

وباجلملة يف كل نوع ال بد له من أن هين يف مدته أو يضيع فعسى أن ال جيوز 
عىل حال ملا به من إضاعة املال وإن كان لغري أجل معلوم فالبيع فاسد ملا به من 
اجلهالة منتقض إال أن يتتامما عليه، وقيل: ثابت والرشط باطل، ويف قول آخر: 
جائز والرشط الزم ولكل واحد من هذه اآلراء الثالثة حجة إال أن األول أكثر 
ما فيه وما كان له يف أجله من ثمرة أو غلة فالرأي يف حله للمشرتي وحتريمه 
قول من  الربا يف  من  فهو  وإال  به األصل  مراده  كان  إن  أهله  بني  عليه خمتلف 

نعلمه من أهل الذكر فال جواز له وإن قل. واهلل أعلم. فينظر يف ذلك.

)))  يف ب: فيام.
)))  سقط من: ب، د.

)))  يف أ: أراد.
)))  يف أ: يؤمر.

)5)  يف ج: الرضر.



((5 زيادات الباب الثالث

بيع الخيار اإلى خم�صين �صنة

مسألة: 

 فيام))) أحدثه الناس من اخليار يف بيع))) األصول إىل مخسني سنة أو أقل أو 
أكثر من السنني أهو من الواسع هلم؟. 

}الجواب))){:
فنعم، عىل قول األكثرين، وإن منع من جوازه فحرمه غري واحد من املتأخرين 
فإنه باإلجازة أشبه ملا يف األثر من دليل عليه إال لعلة متنع من جوازه وهي أن ال 
يكون املراد به إال ماله من ثمرة أو غلة فإنه ال جيوز حلرامه عىل حال وإال فهو من 

اجلائز ملن طمع يف األصل فأراده به لعدم ما له من مانع يف العدل. 

وعىل هذا فإن وقع))) اخليار }منه)5){ يف مدته من هو }له))){ رجع إىل ربه 
وإال صار النقضاء وقته أصاًل ملن اشرتاه وإنه لقول فصل وما هو باهلزل. 

وإن مات يف املدة أو قبل }عىل)7){ ما به جرى فاالختالف يف ثبوته لورثته 
أثبته هلم من  بني أهل العلم من الورى لقول من أبطله منهم بموته وقول من 
بعده وكل أدرى بالذي كان من قصده وربك أعلم بام يف ضمري عبده من خري أو 

رش نواه يف قلبه فإن ظهر نزل)8) إىل ما له وعليه من حكم فيه. 

)))  يف أ: فيمن.
)))  يف ب: بيوع.

)))  زيادة من املحقق.
)))  يف ج: رفع.

)5)  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: أ.

)8)  يف أ، ج: أنزل.
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بيع الخيار اإلى مدة معلومة

مسألة: 

 يف البيع عىل رشط اخليار إىل مدة }معلومة))){ من الزمان حدها يف عقده 
حال كونه املتبايعان.

قد قيل فيه باإلجازة إال أنه عىل تردد من الرأي يف ثبوته لقول من أبطله مع 
النقض له لعله الرشط إال أنه يف قلة هذا وإين))) ألجد فيه ما يمنع من جوازه ملن 

أراد به األصل لعدم ما يدل عليه.

وإن قال بتحريمه مجاعة متأخرون))) ملا يشاهدونه يف وقتهم من طلب الثمرة 
به أو ما يكون له من الغلة فكأنه ال يصح هلم وإن كانوا يف كثرة إال يف حق من 
فعله هلام))) ال لغريه ممن حياول به أصله إال أن يكون من نوع ما ال بد وإن يطرأ)5) 
عليه يف أجله ما به يتغري عن حاله إىل ما يكون به من الرضر فيمنع من أن جيوز 
ثالثة  فيه  املدة  جعل  »أنه  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  احلديث  ويف  الغرر  من  به  ما  لوجود 
أيام)))« فإن صح جاز أن حيمل عىل ما له يف االحتياط من عموم ألنواع)7) ما 

جاز عىل هذا أن يباع.

وبعض جعله من اخلصوص يف احليوان ملا حتتاج إليه من العلف والقيام وما 

)))  سقط من: ج.
)))  يف أ: أو إين.

)))  يف ب: آخرون.
)))  يف أ: له.

)5)  يف أ: نطرأ.
)))  تقدم التعليق عليه قريبا من هذا املوضع.

)7)  يف أ: األنواع.



((7 زيادات الباب الثالث

عداها فعىل ما اتفقا))) عليه إال ملرضة متنع من جوازه فيه وما احتج به من قد حرمه 
فحجره أن هذا يف كونه من فاعليه واقع عىل وجه التغطية ملا أرادوه }به))){ من 
حتليل الغلة أو))) الثمرة فيجوز أن))) يعرتض)5) عليه بأنه من اخلاص))) ملن نواه 
لذلك فاختذه حيلة يتوصل هبا إىل ما رامه من الربا سواء علمه أو جهله ال من 
العام ملن جعله يف اليشء طريقا إىل أصله لعسى أن يبلغ به إليه لظهور ما يدل 
عىل األوان يف قوهلم ما دل يف العلة)7) املوجبة حلرامه عىل أهنا جمرد رومه ملا يكون 

به من الثمرة أو الغلة. 

العدل مع القصد به إىل األصل ما  وعىل هذا فأنى جيوز)8) أن يصح هلم يف 
قالوه مطلقا من حتريمه عىل الكل وقد دلوا باملعنى عىل أنه مقيد بام ذكروه من 
تلك اإلرادة يف باطلها فها))) هي غري مطردة بام ال شك فيه وعىل قياده فأحق 
ما به أن يكون من احلالل ألهنا هي املانع ال غريها وقد جترد عنها فتجىل منها 
فكيف جيوز أن حيكم بفساده أم جاز أن يكون معلوًما)1)) هلا حال عدمها وليس 

هو إال من املحال.

)))  يف ب: اتفق.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: و.

)))  يف ج: ألن.
)5)  يف ب: يقترص.

)))  يف ب: اخلالص.
)7)  يف ج: الغلة.
)8)  يف ب: جتوز.

)))  يف ب: ما.
)1))  يف أ، ج: معلوال.
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أو جيوز أن يقىض))) عىل من فعله بالتحريم عىل الغيب يف حال من قبل أن 
يطلع عىل ما أرسه فأكنه من سوء ما أضمره يف فؤاده مع ما يمكن }له))){ يف 
االحتامل أن قد أتاه عىل ما جاز لسداده وال إن ظن))) به ال))) عن)5) دليل بأنه قد 
أتى ما ليس له جزًما فالظن ال يغني من احلق شيًئا فكيف }جيوز))){ أن يكون 

علاًم أو يقطع به لغري حجة توجبه حكاًم.

هذا  مثل  يف  أدرى  وكل  فاسترت  بطن  مما  عداه  ما  ال  ظهر  ما  للناس  إن  كال 
بالذي يف نفسه قدره من خري أو رش أخفاه أو أظهره وله وعليه ما نواه أو فعله 
يوًما فأتاه من رش العمل وخريه فال يدري }أبًدا)7){ بام يكون من غريه جاز)8) 
فيه  له  ما ال حيل  أحدهم  ملوافقة  اجلميع  عىل اخلصوص يف هذا ألن حيرم عىل 

رسيانه))) إىل من سواه فيمنع من جوازه يف كل مبيع.

وإن نوى به يف اليشء أصله فأراده أو يف نوع دون }غريه)1)){ من األنواع 
بل  البعد  به من  ما  لكثرة  تقربه  نرى عدله فال  أو يف إمجاع ونحن ال  عىل رأي 
الصواب الذي ال مرية فيه أن الباطل الزم ملن أتاه بالعمد واحلق قائم يف ذاته ال 

)))  يف أ: أجيوز أو يقىض.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ، ب: وال تظن.
)))  يف أ: إال.

)5)  يف ب: عىل.
)))  سقط من: أ.
)7)  سقط من: أ.
)8)  يف ج: جماز.

)))  يف ب: رسانه.
)1))  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله نوع دون نوع من األنواع.



((( زيادات الباب الثالث

منهم  كل)))  ينزل  أن  الربية  يف  الواجب  ومن  الضد  عىل  قابله)))  ما  يدحضه 
إىل ما له أو عليه من قضية وما خص الواحد يف حال فال جياوز به إىل من عداه 
يف نفس وال مال وما مل يصح }منه))){ فال حيكم به عليه وال له ملجرد ظن يف 

هتمة.

وإن صح عىل غريه فال يضم إليه حتى يكون يف منزلته بام ال شك وإال فلكل 
حكمه عىل االنفراد فال جيمع بينهام يف موضع االفرتاق أبًدا كام ال يفرق بينهام يف 
موضع االحتاد وملا ظهر يف العلة))) أهنا يف هذا املوطن طلب الثمرة أو ما يكون 
من الغلة دون األصل جاز يف طالبه أن يكون يف اخلارج عنها بام له من حكم يف 

العدل وقد مر ما دل عىل أنه يف هذا املوضع قد أجيز له فرأيناه عدله.

فإن رجع من له اخليار يف املدة فرفع منه البيع انحلت العقدة فعاد املبيع)5) إىل 
ربه، وإن بقي عىل ما به حتى انقىض اجله املسمى }له))){ صار }له)7){ عىل 

أظهر ما فيه ملن اشرتاه أصال.

وإن كان يف وقوعه لغري أجل أو إىل مدة جمهولة يف بيعه فاالختالف يف جوازه 
وثبوته لقول من أثبته فأبطل الرشط وقول من أثبتهام وقول من أبطلهام، أال وإن 
أليب سعيد رمحه اهلل وغريه من الفقهاء ما دل يف عدله عىل هذا كله وما كان له يف 

)))  يف ب: قبله.
)))  يف ب: كال.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ب: الغلة.

)5)  يف أ، ب، ج: املباع.
)))  زيادة يف: ب.
)7)  زيادة يف: ب.
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املدة من ثمرة أو غلة فالقول يف موضع ثبوته عىل رأي من أجازه خمتلف يف أهنا))) 
تكون ألهيام))) وليس يف يشء من ذلك ما يبعده من))) الصواب يف النظر ألدلة 
عىل أنه باإلضافة إىل من أراد به أصل املباح ال الغلة وحدها فإهنا من احلرام فدع 
ما ال جواز له يف دين اإلسالم وخذ يف موضع الرأي فيام تراه أقرب إىل احلق أو 

تتحراه وما جاز عليه الرأي مل جيز أن يدان فيه برأي حلرامه يف اإلمجاع.

حجة من منع بيع الخيار

مسألة: 

 يف قول من مل جيز بيع اخليار فأفسده }عىل من فعله))){ حترياًم له ملا رأى من 
يف عرصه قد نصبوه حباله ملا أرادوه به من الثمرة أو الغلة ال غريها يف بلده أو يف 
مرصه حيلة يتوصلون هبا إىل حتصيلهام ربا يف أموال الناس فشبه يف عقده بالذي 
يتزوج املرأة حتلة ملطلقها ثالثا يف قصده فإنه يف مماثلة من أراد به الثمرة أو الغلة 
وحدها لوقوع كل منهام يف كونه عىل أساس باطل ال قرار له يف العدل ألمر أراد 
به أن يبلغ إىل األصل فإنه ال يمنع من أن حياوله به عىل ما جاز له كوجود ما أفاد 
جوازه يف قديم األثر وعدم ما يدل عىل حتريمه يف صحيح النظر إال ما ال بد وأن 

يكون به يف املدة يشء من الرضر فإنه ال جيوز عىل حال. 

ويف قول: من مّثله بتزويج الصبية مع)5) ماهلا من اخليار عىل أكثر ما فيه من 

)))  يف ب: أهنام.
)))  يف ب: إليهام.

)))  يف أ: ما يبعد عن.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف أ: عىل.



((( زيادات الباب الثالث

رأي ذوي األبصار فإين أراه من األول أعم ألنه مما يأيت عىل من أراد به األصل 
وال بد فيجوز أن يتامثال عقًدا وأن تكون الغلة يف حلها للمشرتي كالوطء عمًدا 

بام هلا من حكم باملنع وآخر))) باإلجازة.

ويف قول من زعم من أهل هذا الزمان الكدر أن هذا بيع فيه رشطان األول 
املنهي  البيوع  أنه بكذا وكذا والثاين رشط اخليار فصار بذلك من  الثمن  رشط 

عنها. 

فإن صح لزم من ثبوته أن يأيت عىل ما ال خيار فيه لوجود ماله يف رشط القطع 
من ثمن يف كل بيع فأين يكون عىل هذا موضع جوازه يف نوع ولكنه ظاهر الفساد 
لعني من له أدنى فكرة من العباد ألن الثمن من لوازم وجوده }ال يكون))){ إال 

}ما))){ به عىل مر الزمان فكيف يصح له أن يعده من الرشوط الداخلة عليه. 

وأنا ال أعرفه إال يف اخليار نفسه ملا به يف املدة من رشط الرجوع فيه وما احتج 
به يف))) حتريم الغلة عىل املشرتي فقال: ودليل آخر هني النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ربح ما مل 

تضمن)5).

وأمجعت))) األمة أن اخلراج بالضامن وهذا املبيع إذا ذهب فقالوا: إن األصل 
يذهب عىل البائع والغلة عىل املشرتي وما هي إال بيعة واحدة فكيف يرجع يشء 
وال  تتجزأ  ال  }الواحدة)7){  والبيعة  للمشرتي  بعضها  ويبقى  البائع  عىل  منها 

)))  يف ب: واآلخر.
)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: أ، ب.
)))  يف أ: وما احتج فيه من.

)5)  تقدم ذكر احلديث وخترجيه.
)))  يف أ: واجتمعت.

)7)  سقط من: أ.



تمهيد قواعد الإيمان (((

تنقسم، فإذا))) بطل بعضها بطلت كلها شهدت بذلك اآلثار عن أويل األلباب 
واألبصار. 

وعىل  املضمون،  من  املشرتي  يد  يف  يكون  بأنه  يقال  أن  رأي)))  عىل  فيجوز 
قول آخر: فهو أمانة، فإن تلف من يده ال عن تقصري يف حفظه فال يشء له عليه 
ألنه أمني وكفى به دلياًل عىل جواز ما بالغلة من رأي يف أهنا للبائع أو املشرتي 
والفرق بينهام يف البيعة الواحدة قد تكون فال ينكره من له أقل برص لظهور ما به 
يف مواضع من أثر تارة يف دين وأخرى عىل رأي ملن قاله من املسلمني أال وإهنا 
ربام تقبل التجزي فتنقسم عىل قول يف أمكنة من البيع ال يف كله فيجوز ألن يصح 
منها ما جاز عىل قياده ويبطل ما ال جواز له حلرامه املوجب يف كونه لفساده وهذا 

ما ال شك فيه.

�صراء الأ�صول ممن ل يعرف بتملكه لها

مسألة:

 وفيمن يبيع شيئا من األصول واملشرتي ال يعلم أهنا للبائع فقد روى بشري))) 
بن حممد بن حمبوب عن عزان بن الصقر أنه قال: ال يشرتيه.

وعن الفضل))) بن احلواري: أن له أن يشرتيه ألنه إذا باعه فقد صار ذا يد 

)))  يف ج: وإذا.
)))  يف ج: عىل ذلك.

هبرية  بن  سيف  بن  الرحيل  بن  حمبوب  العالمة  ابن  حممد  العالمة  ابن  بشري  املنذر  أبو  العالمة    (((
القريش املخزومي تقدمت ترمجته يف اجلزء السادس.

)))  العالمة أبو حممد الفضل بن احلواري االزكوي السامي من بني سامة بن لؤي بن غالب من أشهر 
علامء عامن يف القرن الثالث اهلجري أخذ العلم عن شيخه العالمة حممد بن حمبوب وكان يرضب 



((( زيادات الباب الثالث

فيه، فإن أقر بأنه لغريه أو صح بالبينة إال أنه يدعي عىل ربه أنه وكله يف بيعه أو 
أمره به جاز يف قول بشري ملن أراد أن يشرتيه منه.

ما  له  الثقة حتى يصح  مل جيزه من  ثقة وبعض  يكون  أن  إال  وقيل: ال جيوز 
يدعيه وما سواها من احليوان أو))) العروض ففي األثر ما دل عىل أنه ال بأس 

برشائه من يديه وال يدفع الثمن له.

وإن أقر به لغريه فادعى أنه أمره ببيعه أو صار له بوجه ينقله إليه فال يمنع 
فإىل  فينكر دعواه  له  يعارضه من هو  أن  إال  البرص  أهل  أن جيوز يف قول  من 
الناس يف هذين  املتعارف بني  يده ألنه  يرد وبعض جيعله إىل من يف  فيه  قوله 
فالقول قوله ما مل يصح كذبه إال أن ما قبله أصح فهو به أوىل ألنه بأصله))) من 

الدعوى.

وإنام جاز يف االطمئنانة وقد عارضها بالقطع حكم القضاء باملنع فأين 
حمل جوازها من هذا يكون أنى ال أراه فال أعرفه ولعىل أن أنظر فيه بعد 

ذلك.

به املثل يف العلم والفضل هو وقرينه العالمة عزان بن الصقر فيقال: إهنام كعينني يف جبني واحد 
إال أن عزان بن الصقر مات قبل فتنة موسى بن موسى وراشد بن النظر إثر خروجهام عىل اإلمام 

الصلت بن مالك فلم خيتلف املسلمون يف واليته.
أما العالمة الفضل بن احلواري فقد أدركته الفتنة وانغمس فيها وخرج عىل اإلمام عزان بن متيم   
بعد مقتل موسى بن موسى وبايع احلواري بن عبد اهلل احلداين فقتل هو وإمامه يف وقعة القاع من 

صحار سنة 78) هـ وهي وقعة مشهورة تعد من الوقائع الكبرية يف عامن.
له جوابات كثرية يف األثر العامين وله سرية كتبها لإلمام راشد بن النظر ينترص له فيها وأشهر من   

هذا كله جامعه املشهور بجامع الفضل بن احلواري وهو مطبوع يف ثالثة أجزاء.
)))  يف أ: و.

)))  يف أ، ج: يف أصله.
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بيع النخلة وقيعة اأو باأر�صها

مسألة: 
 وفيمن باع نخلة من ماله بعينها فهي للمشرتي بأرضها فيام قيل، فإن حدها 
وعىل  جائز  وقيل:  منتقض،  البيع  إن  آخر:  قول  ويف  وقيعة،  فهي  أرض  بال 
البائع، فإن اختلفا يف األرض فالقول فيها قول  املشرتي أن خيرجها من أرض 
املشرتي إال لبينة))) تقوم للبائع بأنه))) باعها بال أرض وإال فالنخلة شاهدة هبا ال 
حمالة ألهنا الزمة هلا يف }قول))){ من نعلمه يف بيعها إال لرشط يفرقها وإال فهي 

معها بام هلا يف أرضه من حق لرهبا.

بيع اأر�ض وبجوارها خراب

مسألة: 
ومل  هبا  متصل  األرض  من  خراب  وجنبها  رجل  عىل  له  أرضا  باع  وفيمن   
يشرتطا دخوله يف البيع وال خروجه منه فهو للبائع، ويف قول آخر: للمشرتي 
تبًعا لألرض، وقيل: ألحدمها))) إال أن يكون يف يد البائع حيوزه فيدعيه فإنه له 
ما مل يصح عليه أنه باعه، وقيل: بوقوفه عىل حاله ما مل يصح ألحد فيه تقدم يد 
متنع من عداه منه كغريه من ماله إال أن يكون ملا أجاز عليه وإال فهو كذلك واهلل 

أعلم فينظر يف ذلك. 

  

)))  يف أ: البينة.
)))  يف ج: أنه.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: وقيل: ال ألحدمها.



((5

الباب الرابع)))

في ال�صلف والقر�ض وال�صرف وفي 
التجارة والم�صاربة والرهن

)))  يف مجيع النسخ املعتمدة للتحقيق: الباب العارش.
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الباب الرابع

في ال�صلف والقر�ض وال�صرف وفي  التجارة والم�صاربة والرهن

قر�ض المكيل والموزون

مسألة: 

}من جواب))){ شيخنا }الخليلي))){: 

القرض من مجيع األشياء مما يكال ويوزن احلب باحلب واألرز  وهل جيوز 
باألرز والتمر بالتمر والدقيق بالدقيق والسمن بالسمن وامللح بامللح و}ما))){ 

أشبه ذلك؟.

أرأيت إذا كانت هذه األجناس }كلها))){ ال ختلوا من أن يكون فيها األحسن 
بني  فرق  }من))){  فهل  الصورة  يف  متساوية  تكون  أن  وحيتمل  واألضعف)5) 

ذلك يف اإلجازة وعدمها؟.

وهل جيوز احلل والربآن يف هذا من املقرض واملقرتض إذا كان بينهام حيف يف 
ذلك أم ال ينفع احلل وال جيوز أم هذا)7) كله جائز؟.

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: ب.
)5)  يف ب: واألردى.

)))  سقط من: ب.
)7)  يف ب: هذه.
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أرأيت إن لو كان املقرتض متًرا مكنوًزا واشرتط))) لريد عليه متًرا جديًدا مثله 
مكنوًزا أو غري مكنوز من غلة سنة أخرى أو كان ذلك بينهام بغري رشط.

وكذلك مقرتض احلب باحلب إذا كان القرض من هذه الثمرة احلارضة ولريد 
عليه من ثمرة أخرى مل حترض واملسألة بحاهلا يف املعنى األحسن واألضعف.

الجواب:

هذا كله جائز إال أن يشرتطا مترا جديًدا أو نحو هذا عوضا عن حبه أو متره 
هذا ليكون القضاء أفضل من القرض فهذا ال جيوز. واهلل أعلم. 

وأما احلل والربآن من املقرتض إذا أخذ أدنى من ماله فجائز، وإذا ريض به 
فال حيتاج إىل حل وبرآن، وأما أن يأخذ أحسن من ماله فقيل: ال جيوز، وقيل: 
فال  يكون برشط  أن  إال  أمره  يملك  وهو ممن  املقرتض  برضا  كان  إذا  بجوازه 

جيوز. واهلل أعلم.

قر�ض الأمانة

مسألة: 

وما معنى قوهلم:

      وجوزوا القرض من األمانه             وتركه أفضل للصيانه

أهو أن يقرتض األمني بنفسه من أمانته أو أن يقرض غريه؟ فإذا جاز أحد 
الوجهني أو كالمها فإذا رد البدل يف األمانة إن كان بقي منها يشء أو يف اإلناء 

)))  يف أ: واشرتطا.
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الذي))) كانت فيه وحفظه عنده يف حرز مثلها أو نوى أن ذلك بدل تلك األمانة 
أيكون ذلك خالصا }له))){ من ضامهنا إن تلفت قبل أن تبلغ أهلها أم ال؟.

أرأيت شيخًنا إن أعطي مثال))) دراهم أمانة ليشرتي))) هبا شيًئا من األمتعة 
فاقرتضها ثم اشرتى ذلك بدراهم غريها من عنده بال إخبار صاحب األمانة 

أجيوز ذلك أم ال؟.

الجواب:

هو شامل)5) للوجهني))) اقرتض األمني منها بنفسه أو أقرضه)7) غريه، فإن 
ترخص بذلك ثم رد األمانة يف كيسها أو إنائها وقد بقي يشء منها فخلطه بام 
رده منها وإن مل يبق منها يشء فهو ضامن هلا يف الوجهني إن تلفت)8) وقد كانت 

أمانة فصارت مضمونة عليه.

وإن أمره أن يشرتي هبا متاًعا فاشرتاه بعوضها من املضمون عليه القرتاضها 
فلرهبا اخليار يف قبول ذلك الرشاء أو اسرتجاع العوض دراهم وال يثبت عليه 
وأما يف  احلكم،  يف  }هذا)))){  به  يأمره  العوض حتى  }أجرة)1)){  أمره))) يف 

)))  يف مجيع نسخ املخطوط: التي.
)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: مثل.

)))  يف ب: يشرتي.
)5)  يف ج، د: سامل.
)))  يف أ: الوجهني.

)7)  يف أ، ب، ج: قرض.
)8)  يف د: تلف.

)))  يف ب: أجره.

)1))  زيادة يف: أ.
))))  سقط من: أ.
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الواسع فعىل قول من جييز اقرتاضها فأرجو أنه ال يضيق عليه ذلك }كله))){. 
واهلل أعلم. 

حكم الرهن اإذا تلف

مسألة: 

لنا  رصح  تفضل  }فيه))){؟  القول  فام  أو غريه  تلف برسق  إذا  الرهن  ويف   
هذه))) املسألة واالختالفات))) فيها، وما معنى مراددة الفضل؟. 

وإذا مل يصح تلف الرهن إال بدعوى املرهتن ما يكون القول فيه)5) أم عليه 
البينة ويكون بمنزلة األمني أم))) غري أمني؟. 

الجواب:

إذا ادعى املرهتن تلف الرهن بوجه يقدر به كالرسق فقيل: هو مدع وعليه 
البينة بالواقع فيه، وقيل: إن صح أن بيته رسق منه وهذا الرهن فيه فادعى أنه 
رسق مع ما رسق عليه فالقول فيه قوله مع يمينه، وقيل: هو أمني فيه، فإذا ادعى 

تلفه فالقول فيه قوله مع يمينه.

 فإن صح تلفه بوجه يعذر به فقد تلف الرهن بام فيه وال يرجع أحدمها عىل)7) 

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  يف د زيادة بعد هذه: املعاين.

)))  يف أ، د: واالختالف.

)5)  يف أ، ج: القول قوله.
)))  يف أ، ج: أو.

)7)  يف د: إىل.
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صاحبه }بيشء))){ وقيل: يرجع املرهتن عىل الراهن بفضل القيمة وال عكس 
وهذا إذا كان قد أرهنه إياه بأكثر من قيمته فيتلف يف الرهن }من ماله))){ بقدر 
يرتاددان  أهنام  آخر:  قول  ويف  الراهن.  عىل  ديًنا  الباقي  ويكون  املرهون  قيمة 

الفضل بينهام وتفسريه خيرج عىل وجهني:

أحدمها: إن كانت))) قيمة املرهون))) أكثر من دراهم الرهن)5) فاملرهتن يرد 
قيمة  من  }أكثر)7){  الرهن  دراهم  كانت  }وإن  القيمة  فضل  الراهن)))  عىل 

املرهون فالراهن يرد عىل املرهتن فضل القيمة)8){.

وثانيهام: أن تعرف قيمة املرهون ودراهم الرهن، فإن استويا بال تفاضل تلف 
الرهن بام فيه، وإن زاد أحدمها عن اآلخر فيحاصص بينهام ما تلف. 

مثاله: قيمة الرهن درمهان وقد أرهن بدرهم فتلف فريد الراهن عىل املرهتن 
ثلث درهم ألن الدرمهني إذا وزعا بني ثالثة دراهم كتوزيع الدين يصري))) لكل 
درهم منها ثلثا درهم }وقد)1)){ تلف عىل الراهن درهم وثلث وعىل املرهتن 

ثلثا درهم وترادد بينهام الفضل فكان للراهن ثلث درهم.

)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ، ج: كان.

)))  يف أ: دراهم الرهن.
)5)  يف أ: أكثر من قيمة املرهون.

)))  يف أ: فالرهن يرد عىل املرهتن.
)7)  سقط من: د.

)8)  سقط من: ج.
)))  يف ب: ليصري.
)1))  سقط من: د.
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وكذا إن كانت))) قيمة الرهن درمها))) وقد أرهن بدرمهني فريد الراهن عىل 
املرهتن ثلث درهم وما زاد أو نقص فبحساب ذلك وهذا كأنه أصح. 

وقيل: إن املرهتن أمني فإذا تلف الرهن فله درامهه كلها وال غرم عليه، وقيل: 
إن وقع الرهن برشط الضامن فاملرهتن ضامن وإال فله درامهه عىل الراهن وهو 

أبني يف الرهن. واهلل أعلم.
القترا�ض من مال الأفالج والم�صاجد

مسألة: 

املساجد أو))) األيتام  أو  أو حمتسًبا يف يشء من األفالج   وفيمن كان وكيال 
واألغياب فإذا احتاج إىل قرض يشء من الدراهم أجيوز له }أن يقرتض))){ من 
دراهم األماين املذكورات التي)5) يف يده إذا كان قد كتب عىل نفسه فيهن مكتوًبا 

بخط يده إذا مل يدرك يف احلال ثقة ليشهد عليه.

الجواب:

خيتلف يف ذلك وإن فعل فمتى قدر عىل اإلشهاد فيؤمر وجيب عليه مع القدرة 
إن حرضه املوت أو صار إىل حال عليه فيه اخلطر كركوب البحر أو الغرق))) وما 

أشبهه. }واهلل أعلم)7){.

)))  يف أ، ج: كان.
)))  يف أ، ب، ج: درهم.

)))  يف أ: و.
)))  سقط من: د.

)5)  يف أ، ج: الاليت.
)))  يف أ: الغرو.

)7)  سقط من: ب.
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تغيير �صرف القرو�ض

مسألة: 

وغري)))  قروًشا  اخللق  }من))){  أحد  }عند))){  من  استوىف  وفيمن   
القروش))) من رصف أهل زمانه فرصفهن ليقيض هبن حاجته أو ليوفيهن عن 

حق }عليه)5){.

مما  العيب  حقيقة  يعرف  وال  تبور  العامة:  قول  يف  كام  عيبا  فيهن  إن  فقيل: 
يفسدهن. 

أم ال جيوز له أن يرصفهن عىل مجلة من اخللق إن مل يقبلهن هذا ليوفيهن غريه 
إن قدر عىل رصفهن؟.

وإن كان يعرف صاحب الدراهم الذي استوفاهن منه أجيوز له أن يرجعهن 
يف  يعجبك  }الذي)7){  ما  درامهه  يف  خلطها  وقد  يعرفه  ال  كان  وإن  عليه))) 

ذلك؟.

الجواب:

إن كان العيب ال ينقص ثمنهن يف العامة وبعض الناس يأخذهن فيجوز له 
رصفهن عىل من خيربه بالعيب.

)))  سقط من: ج.
)))  سقط من: أ.

)))  يف ب: أو غري.
)))  يف أ: قروش.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف أ: إليه.

)7)  سقط من: ج.
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يكون  مثال  األصل  يبطل  عيبا)))  كان  وإن  عنه  نقص  ينقصهن  مما  كان  فإن 
نحاسا مغرى بفضة أو نحو ذلك فهذا ال جيوز تسيريه أصال وهو حرام. واهلل 

أعلم. 
قلت له: فإن كان قرشا عليه ظاهر فيه ثلوم))) ومل يعلم فيه عيًبا باطنا أجيوز))) 
استوفاه  الذي  إىل  رده  له  أجيوز  وكذلك  بعينها.  واملسألة  ذلك  عىل  رصفه  له 

منه؟ 
قال: ال يضيق عليه رده وال يمنع من تسيريه، فإن كان الثلم مما ينكر مثله عند 

بعض فعليه أن يريه إياه. واهلل أعلم. 

مبادلة الدراهم

مسألة: 
التلف فقال   وما تقول يف رجل بأرض زنجبار ومعه دراهم خيشى عليهن 
ألحد من التجار: أعطيك هذه الدراهم))) هنا وتعطيني عنها دراهم يف مسكد)5) 

أخيرج هذا عندك خمرج القرض أو البيع؟.

أو كيف خيرج }عندك))){ معنى ذلك إذا مل يسموه قرًضا واشرتط)7) القارض 
عىل املقرتض أن يعطيه بدهلا يف موضع معلوم أجيوز)8) هذا معك أم ال؟. 

)))  يف أ، ج: عيب.
)))  يف ب، د: فلوم وهي كلمة دارجة.

)))  يف أ، ج: فيجوز.
)))  يف ج: التجار.

)5)  تقدم تعريف مسكد يف هامش اجلزء الثالث.
)))  سقط من: ب.

)7)  يف أ: أو اشرتط.
)8)  يف ج: فيجوز.
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الجواب:

قد اختلف أهل العلم يف إجازة مثل هذا فرتكه إىل غريه أحوط ومن توسع بام 
جاز فيه من رأي املسلمني وقوهلم فال بأس عليه. واهلل أعلم. 

قب�ض ال�صلف وبيعه

مسألة: 

إىل  معلوم))){  }بوزن  معلوم  يشء  عىل  قروشا  رجال  سلف  رجل  ويف   
أجل معلوم فلام انقىض))) األجل جاء املتسلف إىل املسلف وقال))) له: اقبض 
مالك مني فأمر املسلف رجاًل أن يبيع السلف فباعه املأمور وحرض))) املسلف 

واملتسلف واملأمور يف بيت املشرتي عند الوزن.

فظل املشرتي يزن ما اشرتاه فكلام وزن وزنة قبض املسلف املوزون ونوى 
يف ذلك القبض أنه قابض للسلف فقال للمشرتي: اقبض مالك مني أو)5) أن 
املسلف سكت عند الوزن ومل يقل شيًئا إال أنه يعتقد القبض يف قلبه أو أنه قال 

ذلك يف بعض الوزن وسكت يف بعضه.

يكون  أو  القبض  قبل  املسلف  باعه  إذا  الصفة  السلف عىل هذه  أيثبت هذا 
منتقًضا أو فاسًدا؟ بني لنا الوجه يف ذلك. 

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: جاء.
)))  يف ج: فقال.

)))  يف أ، ج: فحرض.
)5)  يف أ: و.
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الجواب:

يثبت القبض للسلف وال يثبت البيع الثاين ألنه بيع ما مل يقبض، وإن))) كان 
فيه ربح فهو من باب ربح ما مل يضمن وكله قد هنى عنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )))ومنعه 

املسلمون فيام نعلم.

قلت له: فإذا دخله أحد))) هذين الوجهني الفاسد أو))) املنتقض أجيوز هلام 
الثمن أيكون ذلك  البيع وقبض  املتاممة أو املقاصصة)5) أو احلل أو الرباءة بعد 

حراًما كالربا؟ تفضل علينا بالبيان.

قال: قيل: إنه فاسد منتقض كذلك يف قول املسلمني وال أحفظ فيه من قوهلم: 
إنه ربا وتنفع فيه املتاممة لكن إذا كان البيع بالكيل والوزن))) }فاملتاممة)7){ جتديد 
والكيل أو الوزن إن كان البيع موجوًدا وما صار منه ضامًنا فاحلل منه والربآن 

جائز ممن جيوز ذلك منه فيام عندي.

الثمن  به أيصح للمسلف أن يسلم  ما حيرم  }عليه)8){  قلت له: فإذا دخل 
الذي باع به السلف إىل املتسلف ويطالبه بام سلفه عليه أو ليس له إال رأس ماله؟ 

تفضل بني لنا ما يبني لك. 

)))  يف أ: فإن.
)))  تقدم ذكر احلديث وخترجيه.

)))  يف أ: أحدي.
)))  يف أ: و.

)5)  تقدم تعريف مصطلح املقاصة يف هامش اجلزء اخلامس.
)))  يف ب: فالوزن.
)7)  سقط من: ب.

)8)  سقط من: أ.
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قال))): إن كان مرادك دخول ما حيرم به عليه))) من جهة البيع ملا مل يقبض ال 
غريه من العلل املحرمة فالذي نختاره أن البيع فاسد.

فإن كان املبيع باقًيا يف يد املشرتي فهو للبائع مردود عليه إال أن يتتامما عليه 
ببيع جديد عىل ما جاز. 

وإن كان املشرتي قد أتلفه فللبائع قيمته أي ما يساويه))) بعدل السعر ال ثمنه 
الذي عقد البيع به، وقيل: إن كان البائع قد باعه بربح فالربح له، وقيل: للفقراء، 

وقيل: للمشرتي وليس للبائع إال قيمته.

ما يستقبل وليس  الشيخ جابر بن زيد))) رمحه اهلل: إهنام يصلحان  ويف قول 
عليهام فيام مىض عىل جهلهام غري التوبة هذا إذا كان الفساد من جهة عدم الكيل 
القبض فقط  بيع سابق وليس يف احليوانات إال  والوزن والقبض من قضاء أو 
من  بيعها  فيجوز  والوزن  والكيل  القبض  من  أي  كليهام  من  عارية  واألصول 

املشرتهيا)5) قبل قبضه إياها اتفاقا فيام نعلم.

المتاجرة بالإماء والت�صري بهن

مسألة: 

 قلت له: ما تقول فيمن))) أخذ دراهم لتجارة فاشرتى بالدراهم عبيًدا ذكراًنا 

)))  يف ب: اجلواب قال.
)))  يف أ: ما حيرم به عليك عليه.

)))  يف أ، ب، ج: ما يسواه.
)))  تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثاين.

)5)  يف األصل )املشرتهيا(.
)))  يف أ: يف.
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وإناًثا فجامع إحدى اإلناث ومحلت))) منه بولد فتلف))) املال }كله))){ وبقيت 
أم للمتجور)))  للتاجر  التاجر ملن تصري اخلادمة وولدها  اخلادمة والولد وتويف 

له؟.

أرأيت إن كانت)5) الدراهم مضاربة))) واملسألة بحاهلا ومل يكن يف املال ربح 

)))  يف أ، ج: فحملت.
)))  يف ب: وتلف.

)))  سقط من: د.
)))  يف ج: للمتجر.
)5)  يف أ، ب: كان.

)))  املضاربة: القراض وسمي مضاربة ملا فيه من الرضب يف األرض وهو السري واملضاربة لغة أهل 
قطع  املالك  ألن  القطع  وهو  القرض  من  القراض  واشتق  احلجاز  أهل  لغة  والقراض  العراق 

للعامل قطعة من ماله يترصف فيها وقطعة من ربحه.
وعرف اإلمام الثميني رمحه اهلل املضاربة بقوله: إعطاء نقد لتجر بجزء من ربح. وعرفها اإلمام   
القطب رمحه اهلل بقوله: توكيل عىل جتر يف نقد مرضوب مسلم بجزء من ربحه إن قدرمها وعرفها 
الشيخ الشامخي يف اإليضاح بأهنا إعطاء الرجل لرجل املال عىل أن يتجر به عىل جزء معلوم من 

ربح املال.
فالربح يكون مشرتًكا بني املالك والعامل بحسب ما رشطا أما اخلسارة فهي عىل رب املال وحده   

وال يتحمل العامل من اخلسارة املادية شيًئا وإنام خيرس عمله وجهده.
بأحاديث  السنة  وثابتة من  بإطالقه  للعمل  املتناولة  الكريم  القرآن  آيات  بعموم  ثابتة  واملضاربة   
عديدة منها حديث اإلمام الربيع عن أيب عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »ثالث فيهن الربكة: البيع إىل أجل واملقارضة وخلط الرب بالشعري للبيت ال للبيع«.
وروى مالك يف املوطأ عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل يف مال   

عثامن عىل أن الربح بينهام. وهو موقوف.
اليتامي يف البحر وكانوا يف حجرها وأجازه عمر  وكذا كانت عائشة ريض اهلل عنها تبضع مال   

ريض اهلل عنه.
النخيل قد ال  إن مالك  املساقاة للحاجة من حيث  املساقاة وإنام جوزت  املضاربة عىل  وقيست   
حيسن تعهدها وال يتفرغ له ومن حيسن العمل قد ال يملك ما يعمل فيه وهذا املعنى موجود يف 

املضاربة.
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ملن تكون هي وولدها وبالعكس؟ بني لنا وجه الصواب.

الجواب))):

مل أدر مرادك بالتجارة يف }هذا))){ املوضع أهو تاجر لغريه أجري يف جتارته أو 
أمني أم هو تاجر لنفسه والدراهم دين عليه؟.

كان  وإن  وجهه،  عىل  فعله  إن  جائز  والترسي  ابنه  فالولد  األجري  كان  فإن 
غري ذلك من }كون))){ العبيد لغريه يف التجارة فهذا كأنه زنا فيام خيرج عندي 
والولد تبع ألمه، وإن كانا مشرتكني فهو موضع شبهة والولد له وعليه لرشيكه 

من قيمته بقدر حصته واألمة عىل حاهلا عىل نحو هذا.

ق�صاء الدين قبل حلوله

مسألة: 

 وفيمن عليه حق آلخر إىل مدة حمدودة مل ينقض))) بعد وقتها فصاحله من 
قبل احللول شخص متوسط بينهام بعدما حط عنه من حقه قدر ما تراضيا عليه 
فأوفاه عنه صوغ فضة أو ذهب عىل سبيل القرض بثمنه ملن عليه احلق أجيوز)5) 

ذلك بغري مصارفة))) أم ال؟ أفتنا يف ذلك مأجورا. 

انظر: رشح النيل )1)/)1)(، العزيز رشح الوجيز ))/5(، كتاب اإليضاح )5/7).   
)))  يف أ، ج، د: قال.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ج: تنقض.

)5)  يف أ، ب، ج: جيوز.
)))  الرصف لغة: الدفع ورد اليشء من حالة إىل أخرى أو إبداله بغريه ومنه ترصيف الدراهم. 
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الجواب:
هذا جائز كله وال مصارفة عليه يف القضاء. واهلل أعلم.

الو�صية للفلج ب�صرف مندثر

مسألة: 
 ويف رجل أوىص بامئة حممدية فضة تنفذ عنه إلصالح الفلج الفالين وحني 
هذا  الرصف  يوجد))){  }مل  الرجل  تويف  فلام  بالفضة  كذلك  الرصف  الوصية 

مثله. 

الوصية وما حساهبا عىل رصف  وإن كان الرية فضة أجيب))) اآلن يف هذه 
البلد اليوم أم))) غري ذلك وخاصة إذا كانت))) الوصية للوقف؟.

الجواب))): 
رصف البلدان خيتلف))) ولكن يأخذ)7) حممدية فضة أو الرية فضة فيحسب 

ورشعا: بيع األثامن بعضها ببعض وسمي به لوجوب دفع ما يف يد كل واحد من املتعاقدين إىل   
صاحبه يف املجلس وهو بيع جنس األثامن بعضه ببعض ويستوي يف ذلك مرضوهبام ومصوغهام 

وتربمها فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب مل جيز إال مثال بمثل يدا بيد.
أنظر: معجم األلفاظ واملصطلحات الفقهية ))/5))).  

)))  سقط من: أ، ج.
)))  يف ب: ما جيب.

)))  يف ب: أو.
)))  يف أ، ج: كان.

)5)  يف ب: قال.
)))  يف أ، ب: ختتلف.

)7)  يف أ، ب، ج: يأخذوا.
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عليها بثمنها من رصف تلك البلد))) عىل ما يكون هلا من القيمة يف احلال. واهلل 
أعلم.

تلف رهن الأ�صول

مسألة: 

 ويف رهن النخل واألصول الثابتة إذا ذهبت بجائحة من ريح أو غريها أتذهب 
دراهم املرهتن ويكون))) مثل رهن العروض أم خمالفة هلا بني لنا ذلك؟. 

الجواب: 

مها سواء ويف احلديث: »إذا تلف الرهن تلف بام فيه)))«. واهلل أعلم. 

الخ�صارة في الم�صاربة

مسألة: 

}فيها))){   ومن أخذ من رجل دراهم مضاربة واشرتى هبا بضاعة وخرس 
أعليه ضامن أم ال؟.

وإن مل يكن عليه ضامن أحيكم عليه أن يضارب هبا إىل أن يكمل رأس املال 
أم ال؟. 

)))  يف د: البلدة.
)))  يف ب: وتكون.

)))  تقدم احلديث وخترجيه.
)))  سقط من: أ.
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الجواب: 
ليس عىل املضارب غرم فيام وقع باملال من النقصان وال يلزمه أن يضارب 
به حتى يرجع إىل رأس ماله، وإن كان هذا))) عىل سبيل الصلح بالرتايض من 

اخلصمني من غري تقية وال جرب فال يضيق ذلك إن شاء اهلل. 

�صرقة اأموال الم�صاربة

مسألة))): 
 وفيمن أخذ دراهم من رجل مضاربة ومل يصح بينهام يشء من الرشط غري 
هذا وال حجر عليه شيئا ثم إن اآلخذ أرسل الدراهم عند رجل ليشرتي له هبا 
بضاعة من مسكد بعلم من صاحب الدراهم وسافر }هبا))){ الرجل ثم إن))) 

الرجل رسقت عليه من رحله.

ما الذي يلزم اآلخذ للدراهم؟ وما عىل األمني هل يلحقه يشء أم ال؟.

 عرفنا بام عىل اجلميع من ذلك. 

الجواب: 
خمتلف يف جواز اخلروج }هبا)5){ من البلد للمضارب مع عدم الرشط باملنع 
ووجود األمان يف الطريق، فإن خرج هبا خماطًرا فتلفت ضمنها وأن أودعها غري 

)))  يف د: ذلك.
)))  يف ب: اجلواب.

)))  زيادة يف: ب.
)))  يف ب: إهنا.

)5)  سقط من: د.
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األمني ضمنها ومع األمان عليها إن كان أودعها أميًنا فمختلف يف تضمينه هلا 
وهلا مع األمني حكم األمانة. واهلل أعلم.

ت�صليم القر�ض للحاكم الظالم

مسألة: 
من  شيًئا  ألقرضه  الناس  من  أحد  وجاءين  الناس  غرم  إذا  اجلبار)))  ويف   
وبلغتهن  الدراهم  بلغه  عامله  أو  اجلبار  جاءك  إذا  يل:  وقال  }له))){  الدراهم 
عامله أفيه شبهة عىل هذه الصفة أم األحسن أن أقبض املقرتض يف يده لريد عيّل 

درامهي حني يوجدها؟.

عرفنا الوجه اجلائز يف ذلك وأنت مأجور إن شاء اهلل.

الجواب:
كله ال يضيق عليك إن شاء اهلل.

اقترا�ض الو�صي من مال اليتيم

مسألة: 
أن أقرتض من  ليتيم وكنت وصيا ألبيه وأردت   وإذا كانت عندي دراهم 
أنا  اهلل  يرزقني  أن  املضاربة عسى  بسبيل  آخذها  أو  درامهه وأضمن بخالصها 

وإياه شيئا من الربح؟.

)))  راجع تعريف اجلبار يف هامش اجلزء السادس.
)))  سقط من: د.
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وإن تلفت بيشء ألختلص منها أجيوز يل لذلك أم ال أم السالمة أسلم من مثل 
هذا وحطام الدنيا يسري عند العارف }باهلل تعاىل))){}فيه))){؟.

الجواب:
إن اقرتضتها مل يضق عليك ذلك عىل قول من أجاز القرض من األمانة وبعض 
يمنعه، وإن رأيت املضاربة لليتيم أصلح فواسع لك لكن ترتك من حيتسب له يف 

مضاربتك هبا، وإن تلفت فعليك ضامهنا. واهلل أعلم. 

تغيير �صرف العملة

مسألة: 
 يف رصف الالريات إذا كتب صداق املرأة كذا كذا الرية فضة وليس توجد 
البيس  القرش عندنا عرشون حممدية بحساب  الزمان ورصف  الالرية يف هذا 

ويف مسكد إحدى عرشة حممدية ونصف حممدية.

شيخنا  أنتم  وما)))  كذلك  نحسبه  اآلن  ونحن  برصفها  بلدة  كل  أحتسب))) 
الذي عاملون عليه اآلن من مثل هذا؟.

الجواب))): 

)))  سقط من: د.
)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: أحيسب.

)))  يف أ: وأما.
)5)  يف ب: قال، ويف د: مسألة.
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اهلل أعلم. وعندي أنه ليس كذلك ألن ذلك خمصوص))) بالرية الفضة فال 
حيسب هبا))) وإن توجد فالقول يف ذلك قول من عليه مع يمينه ما مل يصح غريه 

ونحن ننهى الكتاب عن الكتابة بالرصف املعدوم.

ا�صتراط ال�صمان في الم�صاربة بمال اليتيم

مسألة: 

 وإذا أعطيت من دراهم اليتيم أحدا بسبيل املضاربة ورشطت عليه ضامهنا إن 
تلفت يوما نظرا ملصالح اليتيم أفعيل هذا جائز))) أم ال؟.

الجواب:

ال يثبت رشط الضامن مع املضاربة.

الم�صاربة بمال اليتيم

مسألة: 

 وهل جتوز املضاربة لليتيم أم تكون هي مضمونة عىل اآلخذ والربح له؟. 

الجواب:

أرجو أن ذلك فيه اختالف))).

)))  يف ب: ألنه غري خمصوص.
)))  يف أ، ب، ج: هبذا.

)))  يف ب: هذا فعيل جائز.
)))  يف أ، ب: اختالفا.
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ا�صتراط المرتهن لب�ض ال�صيغة وال�صالح

مسألة: 

 وسئل عن الرهن للصيغة وللسالح))) إذا رشط املرهتن عىل أن يلبس احليل 
أو))) يتسلح السالح أجيوز ذلك أم ال؟.

الجواب:

ال جيوز ذلك ومع الرشط أشد وأبعد عن اجلواز ومل يزده الرشط إال بعدا. 
واهلل أعلم. 

قر�ض مكيال ذرة حا�صر بمكيال بر �صيفا

مسألة: 

 وسئل عن القرض مكيال ذرة }حارض))){ بمكيال بر وقت الصيف جيوز 
أم ال؟. 

الجواب))): 

ال. واهلل أعلم.

)))  يف أ، ب: والسالح.
)))  يف أ، ب: و.
)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: قال.



(57 ال�سلف والقر�ض وال�سرف والتجارة والم�ساربة والرهن

طلب ال�صلف قبل حلول الأجل

مسألة: 

 تفضل فرس لنا هذه املسألة وهي من كتاب اإلرشاف))) يف }السلف))){ الذي 
سلف))) شيئا إىل أجل معلوم، فقال من قال: جيوز له أن يطلب حقه فيأخذه قبل 
حمل األجل، وقال من قال: ال جيوز }له))){ مطالبته وأخذه قبل ذلك، وقال أبو 

بكر)5): بالقول األول أقول. قال أبو سعيد: بقول أيب بكر أقول.

القول  أصل  لنا  فرس  تفضل  بعينه  ليس  اللفظ  كان  وإن  املسألة  صورة  هذه 
األول وأصل القول الثاين حسبام أراك اهلل؟.

الجواب: 

إن األصل الصحيح يف ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص لبني النضري))) ملا أجالهم من املدينة 

)))  كتاب اإلرشاف عىل مذاهب األرشاف أو اإلرشاف عىل مذاهب أهل العلم لإلمام أيب بكر حممد 
بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري تقدم التعريف به يف هامش اجلزء اخلامس.

)))  سقط من: د.
)))  يف أ: فالذي أسلف.

)))  سقط من: د.
)5)  اإلمام أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري صاحب املبسوط يف الفقه وشيخ احلرم كان 
غاية يف معرفة االختالف والدليل جمتهدا مستقال ال يقلد أحدا وهو يف هناية من التمكن يف معرفة 

صحيح احلديث وضعيفه.
ولد عىل التحري يف حدود موت امحد بن حنبل كام ذكر الذهبي يف سري أعالم النبالء أي يف حدود   
سنة ))) هـ من أشهر كتبه اإلرشاف وهو كتاب كبري واملبسوط وهو أكرب منه واإلمجاع وهو 
جزء صغري وله تفسري كبري يف بضعة عرش جملدا ينبئ عن غزارة علمه ودرايته بالتأويل تويف بمكة 

سنة 8)) هـ.
)))  بنو النضري قبيلة كبرية من اليهود وادعهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد قدومه إىل املدينة عىل أن ال حياربوه وأن 
ال يعينوا عليه عدوه فنكثوا العهد وحالفوا قريش وأعانوها عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وملا قصدهم الرسول 
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فقالوا: إن لنا هبا حقوقا عىل الناس إىل مدة مل حترض فقال: »ضعوا وتعجلوا))) « 
فاحلديث صحيح بإجازة ذلك عىل الرتايض فال معنى ملنع التعجيل لكن اختلف 

يف الوضع أهو الزم أم ال؟.

ملسو هيلع هللا ىلص يف دية قتيلني وجلس إىل جنب جدار هلم متالؤا عىل إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك اجلدار 
وقام بذلك عمرو بن جحاش بن كعب فأتاه اخلرب من اهلل فقام مظهرا أنه يقيض حاجة ورجع إىل 

املدينة فأمر بحرهبم واملسري إليهم فتحصنوا وحارصهم ست ليال.
وكان ناس من املنافقني بعثوا إليهم أن اثبتوا ومتنعوا فإن قوتلتم قاتلنا معكم فرتبصوا فقذف اهلل   
الرعب يف قلوهبم فلم ينرصوهم فسألوا أن جيلوا من أرضهم عىل أن هلم ما محلت اإلبل فصوحلوا 
أذرعات  إىل  فخرجوا  السالح  وهي  فقاف  الالم  وفتح  املهملة  احلاء  بفتح  احللقة  إال  ذلك  عىل 
وأرحياء من الشام وآخرون إىل احلرية وحلق آل أيب احلقيق وآل حيي بن أخطب بخيرب وكانوا أول 

من أجيل من اليهود.
)))  احلديث من طريق ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: ملا أراد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن خيرج بني النضري 

قالوا: يا رسول اهلل إنك أمرت بإخراجنا ولنا عىل الناس ديون مل حتل قال: »ضعوا وتعجلوا«. 
قال الزرقاين يف الرشح: ))/)1)).   

قال الباجي: من له مائة مؤجلة فاخذ مخسني قبل األجل عىل أن يضع مخسني مل جيز ألنه اشرتى   
مائة مؤجلة بخمسني معجلة فدخله النساء والتفاضل يف اجلنس الواحد. 

وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أنه سئل عن الرجل يكون له الدين عىل الرجل إىل أجل   
فيضع عنه صاحب احلق ويعجله اآلخر الباقي بعد الوضع فكره ذلك عبد اهلل بن عمر وهنى عنه 
ملنع )ضع وتعجل( وبه قال احلكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة وأجازه ابن عباس ورآه 

من املعروف وحكاه اللخمي عن ابن القاسم قال ابن زرقوت: وأراه ومها. 
وعن ابن املسيب والشافعي القوالن واحتج املجيزون بخرب ابن عباس وأجاب املانعون باحتامل   

أن هذا احلديث قبل نزول حتريم الربا.
وعن زيد بن اسلم قال: كان الربا يف اجلاهلية أن يكون للرجل عىل الرجل احلق إىل أجل فإذا حل   
األجل قال أتقيض أم تريب أي تزيد حتى اصرب عليك فإذا قىض أخذ وإال زاده يف حقه وأخر عنه 

بمعنى زاد له يف األجل. أ هـ. 
كتاب  والدارقطني يف سننه  رقم 5)))(،  البيوع ))/))،  كتاب  املستدرك  احلاكم يف  أخرجه   
البيوع ))/))، رقم )))(، والطرباين يف املعجم األوسط ))/)5)، رقم ))8(، والعقييل يف 
الضعفاء ))/)5)، رقم )5))(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب البيوع باب من عجل له 

أدنى من حقه قبل حمله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهام ))/8)، رقم 1))1)). 
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فقيل: ال بد أن يضع من حقه ولو دانقا))) وإال فقد أخذ فوق حقه وأرجو 
أنه أكثر ما قيل به، ويشبه معنى القول اآلخر: أن الوضع ألجل تطييب نفس))) 
نفسه  طابت  وإذا  معلوم،  قدر  إىل  الحتاج  وإال  الزيادة  باعتبار  ال  عليه  الذي 

بتقديم تلك املدة جاز إذا مل يكن من حياء أو تقية أو نحوها. 

وال  الوضيعة  اشرتاط  غري  من  أصال  يمنع  التقديم  إن  الثالث:  القول  ويف 
احلديث معه ونحن  مل يصح  السابقة ولعل هذا  العلة)))  بناء عىل  غريها وكأنه 
احلديث  بظاهر  متسكا  دانقا  ولو  الوضع  مع  التعجل  بإجازة  ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله  نأخذ 

احتياطا. واهلل أعلم. 

اأخذ الزيادة على ال�صلف

}مسألة))){:

}نظام)7){}للشيخ الرباين)8)  سؤال من محد بن حممد اخلمييس)))  }هذا)5){ 

سعيد بن خلفان))){: 

)))  الدانق من النقود ويقدر بسدس درهم.
)))  يف أ: لنفس.
)))  يف أ: الغلة.

)))  زيادة من املحقق.
)5)  سقط من: ب.

)))  مل أعثر له عىل ترمجة.
)7)  زيادة يف: أ.

)8)  يف ج: العامل.

)))  سقط من: أ.
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ففي رجل يا صاح أسلف آخــرا      دراهم يف قطـن بوزن هلم))) علم

ويف دراهم يف وزنك القطن عادة       تزيد عىل املرشوط شيئا قد ارتسم 

فهل جائز أخذ الزيــادة للذي له      احلق فوق احلق أم حجرها ابتسم 

الجواب:

وذو سلف ما آن له من زيــــادة       عىل وزنه املعلوم من بعـد ما يتم 

وإن))) سمح القايض به عن تفضل     ففي حلها لآلخذ هبا اخلالف ثم 

ال�صلف بالدرهم غير الموزون

مسألة: 

 إن السلم))) هل جيوز بالدراهم عدًدا من غري وزن أم ال بد من الوزن ولو 
كان يف بلد يتعاملون فيام بينهم }بالدراهم))){ من غري وزن يف بيوعهم ورشائهم 

وما معنى قول ابن النرض)5) }حيث يقول))){: 

)))  يف ب زيادة بعد هلم: قد.
)))  يف د: فإن.

عاجال  الثمن  يف  للبائع  امللك  يوجب  لعقد  اسم  الرشع:  ويف  والتسليم.  التقديم  لغة:  السلم    (((
وللمشرتي يف املثمن آجال.

فاملبيع يسمى: مسلام فيه والثمن يسمى: رأس املال والبائع يسمى: مسلام إليه واملشرتي يسمى:   
رب السلم.

أنظر: التعريفات للجرجاين ص )1)
)))  سقط من: ب.

)5)  تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء األول.
)))  زيادة يف: ب.
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ويف الدراهم إن أسلفتها عددا        بغري وزن حرام حني جيتزف))) 

فإن كان ال بد من الوزن فبأي يشء يزنه معه؟. 

وكذلك أخذه هل جيوز جزاًفا أم ال بد من الكيل. انتهى. 

}الدراهم  قال الشيخ حممد))) بن يوسف املغريب: كأن هذا السائل يظن أن 
هي))){ كل ما رضب بسكه كاألدوار الرتكية وأدوار اجلزائر ورياالت اجلزائر 
بل  كذلك  وليس)))  يزهنا  بم  يدر  مل  ولذلك  ذلك  وكسور  الرومية  واألدوار 
الدرهم ما يوازن ستني حبة شعري أو وسط مقطوع الطرف من الفضة وربام كان 

ذلك زنة الربع اجلزري القديم.

وإنام يشرتط الوزن يف السلم بالدراهم ونحوها مما كان القصد فيه زنة ذاته 

)))  البيت للعالمة ابن النرض من قصيدة له تناول فيها أحكام السلم وما حيل منه وما حيرم والقصيدة 
تقع يف مخسة وسبعني بيتا ومطلعها:

ما كان لو أهنم عاجوا ولو وقفــوا أوحوا بتسليم رسا كام انرصفوا  
والطرف منك بطيات النوى طرف أصم ســـرهم أذنك إذ بكروا  

وال أطباك هلــــم وجـد وال كلف  دع ذا فلست هبم صبا وال كلفا  
املذهب  رجاالت  أعاظم  أحد  األئمة  بقطب  امللقب  اطفيش  يوسف  بن  حممد  العالمة  الشيخ    (((
اإلبايض ولد سنة )))) هـ بوادي ميزاب باجلزائر بلغ درجة االجتهاد املطلق وألف يف فنون 
شتى وبلغت مؤلفاته أكثر من 11) مؤلف أشهرها كتابه اجلامع املسمى رشح النيل يف سبعة عرش 
جزاء رشح فيه كتاب النيل لإلمام الثميني وهو يف الفقه وله يف التفسري كتب عدة أشهرها كتاب 

تيسري التفسري يف ستة عرش جزاء.
إنه  العلم حتى قيل:  القطب ألف يف كثري من جماالت  القول أن نذكر هنا أن اإلمام  نافلة  ومن   
واألدب  واللغة  واحلديث  والتفسري  الفقه  بني  ما  العلم  فنون  من  فنا  وعرشين  تسعة  يف  ألف 
والسرية واألخالق والطب والسلوك إىل غري ذلك وكانت له مراسالت مع علامء عامن وأئمتها 

وسالطينها تويف سنة )))) هـ.
)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: أو ليس.
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ومعرفته هل هو تام كبعض سكة اجلزائر.

أما ما املقصود ذاته وعدده من غري اعتبار زنته وجيري ما نقص منه جمرى ما 
تم يف املعامالت كتلك))) الرياالت واألدوار وكسورها املذكورة فإنا نقطع بأن 

الوزن ليس رشطا فيه هذا ما ظهر يل }من))){ بعد إفراغ الوسع.

الجواب: 

اختلف يف جواز السلم بالدراهم من غري وزن ويف زماننا قد تبدل الرصف 
فذهبت الدراهم حتى مل نرها))) بالعني أصال. 

وفيام معنا من دالئل األثر أهنا قد كانت تتفاوت وزًنا وربام اختلفت جودة 
ورداءة ما بني مغشوشة ومزيفة))) ووضح ونقاء وصحاح وكسور كام هو يف غري 
موضع من األثر مذكور إال أهنا كانت جائزة معهم يف املعاملة، وربام وقع رشط 
عىل نوع منها فلم جيز غريه ملا بينهام من املفاضلة وربام اقترص)5) يف بعض الزمان 

عىل يشء منها دون غريه وبالعكس يف بعض األحيان.

واألصل يف السلف أنه ال جيوز إال بمعلوم وهذه قد تعارض فيها }أهل))){ 
العلم بعددها }مع)7){ االكتفاء باجلائز يف املعاملة منها واجلهالة بزنتها املشعر 
بوجوب التفاوت فيها وبحسبها ترتب االختالف بني الفقهاء يف جواز السلم 

)))  يف ب: كذلك.
)))  زيادة يف: ب.
)))  يف ج: نراها.

)))  يف ب: أو مزيفة.
)5)  يف ج: اقترصوا.

)))  زيادة يف: أ.
)7)  سقط من: ب.
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هبا عدًدا أو منعه إال وزًنا وإن مل يذكر هذا االختالف ابن النرض }رمحه اهلل))){ 
له أن يأخذ جزاًفا  به غريه يف غري موضع من األثر وليس  يف نظمه فقد رصح 
عام له يف السلف من كيل أو وزن وال أجدين أحفظ يف ذلك اختالًفا لكنهم))) 
اختلفوا }فيام كاله))){ البائع أو وزنه فرتكه }له))){ مكياًل أو موزونا، فقيل)5): 
جيوز له تصديقه فيأخذه هنالك بكيله أو وزنه وال سيام إن كان مأمونا، وقيل: 

ليس له ذلك فال بد من الكيل أو الوزن ثانية. واهلل أعلم.

  

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب، ج: لكنه.

)))  سقط من: ج.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف ب: فقد.





((5

زيادات البـاب الرابع





((7 زيادات الباب الرابع

ومما هو م�صاف اإىل الكتاب عن البطا�صي:

اإحالة �صداد ال�صلف اإلى اآخر

مسألة))): 

وما قولك يف املتسلف إذا آن أوان وفاء سلفه عىل من سلفه وكان للمتسلف 
بعض الدراهم عىل آخر فقيل له عند ذلك الرجل أن يشرتي له بام عليه له من 

الدراهم مترا إن كان سلفه لتمر فقبض ماله أجيوز }له))){ ذلك أم ال؟. 

الجواب:

ال بأس عليه أن يقبض سلفه ممن أمره املتسلف بأدائه عنه. واهلل أعلم. 

ما يجوز فيه القر�ض

مسألة: 

قول  فيه  أم  بمثل  مثال  كان  إذا  واحلبوب وغريها  للدراهم  والقرض جائز   
ال جيوز إن كان من أحد يستدل عليه بالرضا أو من عند أحد ال يستدل عليه 

بالرضا إذا مل يعلم كراهيته؟. 

الجواب: 

القرض جيوز يف كل ما يدرك له مثل وأرجو أن احليوان يتعذر فيه درك املثل 

)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: د.
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وإنام ذلك يف األغلب فيام يكال أو يوزن. واهلل أعلم.

القر�ض على �صرط الوفاء من ثمر ال�صنة القادمة

مسألة:

 وما تقول فيمن أخذ عىل سبيل القرض من عند رجل جراًبا أو فراسلة))) 
متر من ثمرة هذه السنة لريد عليه جراًبا أو فراسلة من متر السنة القابلة مثل مترة 

أترى يف ذلك بأًسا؟.

وكذلك إن))) اقرتض منه جراًبا أو فراسلة متر سائر))) واشرتط عليه جراب 
هلام  مباًحا  حالاًل  أم  حمجوًرا  حراًما  ذلك  أيكون  كالمها  بذلك  ورضيا  فرض 

}هذا القرض))){؟. 

وكذلك إن اقرتض منه حب ذرة من حب }هذه)5){ الثمرة لريد عليه من 
حب الثمرة القابلة حبا مثله أيكون عليهام يف ذلك بأس؟. 

أيكون ذلك جائًزا أم  بر  وإن اقرتض منه حب ذرة وريض لريد عليه حب 
حراًما حمجوًرا؟.

)))  فراسلة التمر كيل يساوي عرشة أمنان مسكدية أي أربعني كيلو جراما.
)))  يف أ: إذا.

)))  تقدم تعريف التمر السائر يف هامش اجلزء السابع.
)))  سقط من: ب.
)5)  سقط من: ج.



((( زيادات الباب الرابع

 الجواب: 

ال أحفظ يف ذلك شيًئا وعسى أن يكون القرض جائًزا ورشط رده من ثمرة 
واهلل  كان.  متر  أي  من  متره  مثل  يوفيه  أن  واملقرتض  باطل  }معلوم))){  سنة 

أعلم. 

وأما رشط متر الفرض يف رد القرض عن متر السائر فال جيوز وليس له إال مثل 
متره إال أن يتطوع املقرتض من ذات نفسه بأحسن منه والكالم يف احلب معلوم 

مما ذكرناه يف التمر. واهلل أعلم. 

ق�صاء الدرهم المنثلم

مسألة: 

 ويف رجل عنده قرش فيه ثلم وقضاه رجاًل آخر وما قال له فيه ثلم يبوره 
ورده الرجل لصاحبه األول القرش والرجل قضاه القرش املنثلم يف مجلة قروش 

وخرج عنه أيسعه))) ذلك أم ال؟.

 الجواب:

إن كان ثلمه مما يكون عيًبا يرد عند كل أحد فليس له أن يقضيه أحدا يف مجلة 
الدراهم وال وحده إال بعد أن خيربه به وإال كان كامًتا لعيبه))) غاًشا يأثم بذلك 

ويضمن. 

وإن كان مما يأخذه بعض ويرده بعض وليس فيه نقصان قيمة عىل من يأخذه 

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: يسعه.

)))  يف ب: لغشه.
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فضال عن إضاعة املال فعسى أن ال يكون عليه بأس بقضائه فرًدا أو يف اجلملة 
واإلعالم به أوىل ألنه خيرج خمرج العيوب عند البعض ولو قيل: يعترب األغلب 

يف املوضع يف مثل هذا مل يبعد من الصواب. واهلل أعلم.
القبالة في ال�صلف

مسألة: 

 ويف املسلف إذا وجب سلفه عىل املتسلف وقبل))) له بذلك عند آخر أجيوز 
قبضه من ذلك؟ عرفنا ذلك.

الجواب:

القبالة))) يف السلف جائزة. واهلل أعلم.

اإرجاع القر�ض اإلى المقتر�ض

مسألة: 

 وأما من اقرتض من عند آخر قرضا فال بأس عندي بإرجاعه إىل املقرتض 
ولو كان ذلك كغريه من الناس إذا مل يصح عندك أنه معتد يف ذلك قياسا عىل 
جواز دفع ثمن العروض أحسب فيام))) ممن هي يف يده لغريه بخالف املغصوب 
واهلل  منها.  أخذته  التي  اليد  إىل  بدله  رد  جيوز  فال  عينه)))  ذهبت  إذا  وأمثاله 

أعلم. 

)))  يف د: وقيل.
)))  القبالة بكرس القاف هي الضامنة.

)))  كذا يف مجيع النسخ ولعل الصواب عكسها: فيام أحسب.
)))  يف أ: عنه.
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تحديد ال�صداق بعملة غير متداولة

مسألة: 

 وما تقول فيمن تزوج امرأة وذكر صداقها تقديًرا مائة الرية فضة والزوج 
ال يدري ما الالرية وكم هي واملرأة }كذلك))){ والويل كذلك إال إهنم وجدوا 
أصحاهبم كذلك يشرتطون يف الصدقات ففعلوا حتى أن بعضهم يظن أن تلك 
غوازي صفر))) وكثري من نساء هذه املرأة قد قىض عند البينونة صفرا جلهلهم يف 
ذلك وأراد هذا الزوج }أن))){ يعلم ما يلزمه هلا عىل هذا فيام بينه وبني اهلل ويف 

احلكم؟. 

وإذا لزمه الرية الفضة أتكون هذه الفضة كفضة الدراهم أم خالصة؟ عرفنا 
ذلك.

الجواب:

مثقال وربع من  أهنا  الشيخ جاعد يف وزهنا  الزكاة ذكر  باب  أدري، ويف  ال 
الفضة واملحمدية مثقال والدرهم }ثلثا))){ مثقال أو سبعة أعشار مثقال. 

وحيسن أن تكون فضتهن مجيًعا سواء بخالف القرش وما معنا فيها علم غري 
ذلك والرجوع فيها مع عدم البينة وعدم وجود العني إىل ما يقر به من علية مع 

يمينه إن طلبها اخلصم.

)))  سقط من: ب.
)))  الصفر هو النحاس.

)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: ب.
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فإن جهل))) احتاط وال يلومن إال نفسه إذا أقر بام ال يعلمه، وقد حيسن يف بعض 
الوجوه إذا))) كان اإلقرار بمعدوم أن يبطل وترجع إىل صداق املثل. واهلل أعلم.

القر�ض على �صرط الوفاء من ثمر ال�صنة القادمة

مسألة: 
 ومن أخذ عىل سبيل القرض من عند رجل }جراًبا))){ أو فراسلة متر))) من 
متر هذه السنة لريد عليه جراًبا وفراسلة)5) من متر السنة القابلة مثل متره أترى يف 

ذلك بأًسا أم ال؟. 
عليه  لريد  }سائر)7){  متر  }من))){  فراسلة  أو  جراًبا  اقرتض  إن  وكذلك 

جراب متر فرض أيكون ذلك حمجوًرا أم مباًحا هلام)8) هذا القرض؟. 
وكذلك إذا اقرتض منه جرّي حب ذرة من حب هذه الثمرة لريد عليه من 

حب الثمرة القابلة))) حبا مثله أيكون عليه يف ذلك بأس)1))؟. 
وإن أخذ منه حب ذرة واشرتط عليه لريد عليه حب بر أيكون هذا القرض 

حالاًل أم ال؟. 

)))  يف ب: جهلها.
)))  يف أ: إن.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: وجرابا.

)5)  يف أ: أو فراسلة.
)))  زيادة يف: ب.
)7)  سقط من: ج.

)8)  يف أ: هلم.
)))  يف ب: الثانية.
)1))  يف ب: بأسا.
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الجواب:
قد قيل: بجوازه إن مل يكن برشط أن يعطيه من اجلديد عوض القديم، وإن 
كان برشط مل جيز إن كان يعطيه ما هو أفضل من حبه يوم اقرتضه، وإن كان مثله 

يوم اقرتضه إال أنه متأخر فال بأس. واهلل أعلم.

فداء الرهن من عند الأيتام

مسألة: 

 وما تقول }سيدي))){ يف رجل اشرتى سلعة من عند رجل وقبضه رهينة 
ثم مات املسرتهن))) وخلف أيتاًما أجيوز هلذا الراهن أن يفدي رهينته من عند 

األيتام؟. 

وكذلك إذا لقيها عند رجل غري األيتام واحلق أليب األيتام أم))) إذا لقي رهينته 
فداها من عند األيتام وغريهم)))؟ بني لنا ذلك لك األجر من اهلل.

الجواب))):

له فداء رهنه ويقام لأليتام وكيل إن }أمكن))){ ذلك. واهلل أعلم.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ج: املرهتن.

)))  يف ب: أو.
)))  يف ب: أو غريهم.

)5)  يف ب، د: قال.
)))  سقط من: أ.
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ق�صاء دين الدراهم قرو�صا محمدية

مسألة: 

 ويف رجل له عىل رجل دراهم رصف وقال له: أعطني))) درامهي أو))) مل يقل 
احلني ما عندي لك يشء وقال الذي له الدراهم:  له: درامهي وقال))) }له))){: 
القرش  رصف  عىل  حسبها  يوم  حممدية  كذا  كذا  القرش  قروًشا  لنحسبها)5) 

الواقع ثم من بعد مدة زاد القرش أو نقص.

هذه  عىل  تتامماه  وإن  الصفة؟  هذه  عىل  هلام  رجعة  ال  أم  بعد  من  رجعة  أهلام 
الصفة فساملان أم ال؟.

الجواب:

إن تتامماه عىل ذلك جاز وإن تناقضاه انتقض. واهلل أعلم.

ق�صاء دين الف�صة ذهبا والعك�ض

مسألة: 

 إعلم شيخنا أن سلطان بلدنا أمر الرعية باختاذ ربوع الذهب أو ثمونه والفضة 
قروشها وربابيها))) رصفا هلم يف معامالهتم أجيوز ملن اقرتض ذهًبا أن يرد فضة 

)))  يف أ: أعطي.
)))  يف أ: و.

)))  يف ب: فقال.
)))  سقط من: أ.

)5)  يف أ: لتحسبها.
)))  الربية مسمى لعملة متداولة يف عامن وشبه اجلزيرة العربية يف ذلك الوقت وهي اليوم عملة كثري 
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بحساب الرصف ويلزم ذلك املقرض أخذه إذا أبى املقرتض إال ذلك وكذلك 
عكسه، وهل ملن يقرتض))) فضة أن يويص أو يقر له بذهب أو عكسه؟. 

البائع  أبى  وأن  فضة  له  يسلم  أن  له  هل  بذهب  شيًئا  اشرتى  إذا  وكذلك 
وعكسه كذلك؟ أجبنا لتؤجر إن شاء اهلل.

الجواب: 
فيه  فيخرج  }به))){  تراضيا  أن  جوازه  وأما  ذلك،  أخذ  املقرض  يلزم  ال 
الشعري  إذا أعطى من غري نوعه كالرب عن  معنى االختالف كام يوجد يف غريه 
إذا كان عن رضا املعطي، ويف الشعري عن الرب قيل بجوازه أن)))  فاختلف فيه 

ريض املعطي.

وإذا))) كان من الذهب أو الفضة فيخرج عندي فيه عىل هذا مع الرتايض وإن 
املقرتض  املقرض وال  به عىل  التساوي لكنه عىل حال ال حيكم  إىل  أقرب  كان 

وليس له أن يويص له إال بنوع ماله وال أن يقر له بغريه.

وإذا اشرتى شيئا بذهب فقضاه عنه فضة أو بالعكس عىل الرتايض منهام جاز 
وعىل غري الرضا فال حيكم له وال عليه إال بعني الرصف الذي وقع البيع به إن 
كان موجوًدا قائم العني وإال فيرصفه من نوع غري نوعه كام لو باعه بربع قرش 
فضة يف عامن يف زمانك هذا وليس للقرش عندهم ربع يعني)5) إال من رصفه 

نحاًسا فيحكم له بالرصف اتفاًقا.

من الدول.
)))  يف أ: اقرتض.
)))  سقط من: أ.

)))  يف أ: إذا.
)))  يف ب: وإن.
)5)  يف أ: العني.
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وكذا لو تبدل رصف بنوع غريه فريجع به يف البيع والرشاء ونحوه))) إىل ما 
عليه املعاملة اجلائزة بني الناس بخالف ما إذا كان املبيع به موجود العني كقرش 
فضة فال حيكم عىل البائع بأخذ رصفه من النحاس))) إال أن يرتاضيا عىل ذلك 

فجائز. واهلل أعلم.

ا�صتراط بيع الرهن اإذا لم يفده �صاحبه

مسألة: 
 وفيمن ارهتن من رجل رهنا ورشط عىل الراهن: إنك إن مل تفده إىل مدة كذا 
أبعه وعىل ذلك ارهتنه أله بيعه بعد ميض تلك املدة من غري احتجاج عليه أم حيتج 

عليه ثم يبيعه ويأخذ حقه ويدفع الباقي إليه؟ عرفنا ذلك. 

الجواب:
هذا))) رشط غري ثابت يف الرهن وليس له بيعه إال أن يوكل يف ذلك وحيكم 
له عليه به أو جيوز للخصم عليه مع عدم احلاكم أن حيكم بذلك لنفسه يف موضع 

جواز ذلك. واهلل أعلم. 

اإدعاء الأمانة رهنا

مسألة:

أمانة مثل تفق أو سيف أو خنجر ذهب ورجع  }رجال))){   يف رجل أمن 

)))  يف أ: أو نحوه.
)))  يف ج: الناس.

)))  يف ب: غري.
)))  سقط من: ب.
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عليه يف طلب ماله عنده من األمانة فأنكره))) وقال له: ال عندي لك أمانة بل 
رهنته عيّل وقبضته بحقي هذا الغرض املسمى؟. 

الجواب:

مدعي))) الرهن هو املدعي وعليه البينة، فإن مل تكن له بينه فله اليمني عىل 
صاحبه إذا أنكره الرهن يف ماله. واهلل أعلم.

التنازع في الرهن وبيع الخيار

مسألة:

 ويف رجل ارهن شيًئا من العروض عىل رجل وراجعه))) يف فداه))) فقال)5) 
له: }ال عندي لك رهن اشرتيته))){.

ال  }وكذلك إذا باع رجل ماله عىل رجل بيع خيار وراجعه بفداه وقال)7){: 
يل عليك بيع خيار }يف)8){ مال بل اشرتيته))) بالقطع واملنع)1)) واملال يف يده.

)))  يف أ: فنكره.
)))  يف أ، ب: املدعي.

)))  يف ب: وطالبه.
)))  يف أ: بفداء.

)5)  يف أ، ج: وقال.
)))  سقط من: أ، ب.
)7)  سقط من: أ، ب.

)8)  سقط من: ب.
)))  يف ب: بيع خيار ال اشرتيته.

)1))  يف أ: أو املنع.
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الجواب:

إن أقر أن هذا له وقد اشرتيته منه فهو املدعي للرشاء)))، وإن مل يقر وإنام نفى 
الرهن وادعى الرشاء وهو يف يده فيختلف فيه.

واألصح أن))) ادعاءه لرشائه ال يقوم مقام اإلقرار به وإنام هو تأكيد ليده فعىل 
مدعي الرهن إحضار البينة عليه حتى يصح له ما قاله، وإن مل يصح له بالبينة فله 

عىل صاحب البينة اليمني.

وكذلك احلكم بني مدعي البيع باخليار عىل من يدعي أن املال له برشاء القطع 
فهام))) سواء.

وذهب بعض املسلمني: أن مدعي القطع هو املدعي وهو املطالب بالبينة يف 
اليمني، وكأن األول  اخليار  البيع  أو  بالرهن  املقر  فإن مل جيدها فعىل  الوجهني، 

أصح يف احلكم والثاين شائع))) متداول يف األثر.

اإدعاء ف�صاد عقد ال�صلف

مسألة: 

مسمى  شيًئا  كذا  كذا  }لفالن)5){  سلًفا  صكا  نفسه  عىل  كتب  وفيمن   
وانقضت املدة لوفاء غريمه فطالبه بحقه فأبى))) فوصال مع من بيده األمر فسأله 

)))  يف ب: الرشاء.
)))  يف ج: واألصح ال إن.

)))  يف ب: فهو.
)))  يف ج: سائغ.

)5)  سقط من: ب.
)))  يف ب: وأبى.
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عن }كتابة))){ الصك فقال: نعم كتبت له هذا السلف ولكن ال عاقدين العقد 
الصحيح الثابت كيف يصري احلكم عليه بإثبات السلف أو نقضه }كيف يصري 

احلكم))){؟ عرفنا مأجوًرا إن شاء }اهلل))){. 

الجواب:

إن أقر عىل نفسه بام كتب عليه يف ذلك الصك من اإلقرار بالسلف فهو مأخوذ 
بإقراره ومدع لفساد عقد السلف.

}له))){  يكون  أن  فيجوز  وأنكرها اخلصم  البينة عىل دعواه هذه  وإذا عدم 
عليه اليمني. واهلل أعلم.

الجبر على ت�صليم الرهن اإلى غير اأهله

مسألة: 

 فيمن بيده رهن مقبوض مثل خنجر أو تفق ومات صاحب الرهن وخلف 
أيتاًما واهلالك عليه ديون للعباد وأراد أحد من أولياء هؤالء األيتام أن يقبض 

هذا الرهن من يد املرهتن وهم غري ثقات وال ممن يطمئن هبم القلب. 

أرأيت إذا أجرب املرهتن عىل قبض الرهن من يده قرًسا أيكون ضامًنا ويلحقه ما 
بينه وبني اهلل ألنه وقع عليه اجلرب؟ عرفني احلق حتى نخرج من ظلمة الظالمة)5).

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)5)  يف ب: اجلهل.
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الجواب:

ليس له دفع هذا الرهن إىل غري الثقة، وإن دفعه إىل غريه ضمن ولو جرب إال 
أن يؤخذ))) قرسا من يده من غري داللة }منه))){ وال دفع فهو حمل عذره وال 

ضامن عليه فيه. واهلل أعلم. 

المبايعة بعد القر�ض

مسألة: 

 ويف رجل جاءين يريد مني ديًنا وأنا }ال))){ عندي يف احلال سلعة حارضة 
فيه  كان  ال؟ إن  أم  هذا  أجيوز  بايعته  بعد  ومن  عندي  من  دراهم  وأقرضته))) 

رشط)5) أم ال؟ بني لنا ذلك

الجواب: 

إذا أقرضته شيئا لوجه اهلل تعاىل فال يرضك من بعد إذا بايعته. واهلل أعلم. 

)))  يف أ: يأخذ.
)))  سقط من: أ، ب.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: فأقرضته.

)5)  يف أ: رشطا.
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طلب الم�صتري تاأجيله ت�صليم دراهم �صالح محلى بف�صة

مسألة: 

}من  صرًبا  عليه  املبيع)))  وأراد  فضة  فيه  }له))){  سالًحا  باع  رجل  ويف   
البائع))){ أجيوز ذلك الصرب }الذي))){ عىل }هذه)5){ الصفة أم ال؟. 

الجواب: 

ال جيوز بيعه إال أن يأخذ دراهم قدر الفضة التي يف السالح، وباقي الدراهم 
جيوز الصرب فيهن. واهلل أعلم.

طلب الم�صتري ا�صتعمال الرهن

مسألة:

فيه االستعامل  أو غريه مما جيري   ويف رجل ارهتن))) من عند رجل سالًحا 
}أم  الصفة  هذه  عىل  استعامله  له  أجيوز  يستعمله  أن  الرهن  بعد  واستأذنه 

ال)7){؟.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ب، ج: املباع.

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: ب.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ، ب، ج: اسرتهن.

)7)  زيادة يف: ب.
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 الجواب: 

جائز استعامله عىل هذه الصفة. واهلل أعلم. 

ا�صتراط الم�صترهن ا�صتعمال الرهن

مسألة: 

 ويف رجل اسرتهن))) من عند رجل سالًحا أو غريه مما يستعمل واشرتطا 
قبل الرهن وقال))) املسرتهن للمرهتن: إن كنت))) تريد }أن))){ أسرتهن من 

عندك هذا املتاع عىل أين استعمله هل يصح هذا الرشط قبل الرهن أم ال؟. 

الجواب:

ال يصح)5) استعامله عىل هذه الصفة. واهلل أعلم.

غياب الرهن

مسألة: 

 يف املرهتن))) إذا اسرتهن من عند رجل شيًئا وأجل)7) له أجاًل وقال املسرتهن 

)))  يف أ: يسرتهن.
)))  يف ب: فقال.

)))  يف أ، ب: كان.

)))  سقط من: ب.
)5)  يف ب: ال جيوز.

)))  يف أ، ب، ج: املسرتهن.
)7)  يف ب: فأجل.
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للمرهن: إن مل جتئ إىل الوقت الفالين وإال أرهنت))) لك سالحك وقال املرهن 
للمسرتهن: إن مل أجئ إىل ذلك الوقت وإال أرهنه فرهنه املسرتهن عىل ثقة أو 

غري ثقة وغاب السالح أيلزم املسرتهن يشء أم ال؟. 

الجواب: 

إذا استأذن املسرتهن املرهن وأرهنه املسرتهن من إذن املرهن وأذن له بالرهن 
إن كان عىل ثقة أو غري ثقة فإنه ال يلزمه يشء وال ضامن عليه، وأما إن أرهنه))) 

من غري إذن املرهن عىل غري ثقة فإنه يضمن.

وأما إن أرهنه املسرتهن عىل ثقة من غري إذن املرهن وغاب السالح فإنه ال 
يضمن. واهلل أعلم.

الختالف في ثمن الرهن

مسألة: 

 ويف املسرتهن إذا اسرتهن شيًئا بثمن معلوم وقال املرهن بأقل من هذا الثمن 
وقال املسرتهن: بأكثر من))) هذا الثمن وتداعيا))) يف ذلك؟.

الجواب:

القول قول الغارم مع يمينه ما عدم البينة. واهلل أعلم.

)))  يف ج: رهنت.
)))  يف أ: أرهن، ويف ج: رهنه.

)))  يف ب، ج، د: عن.
)))  يف ب: فتداعيا.
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اقترا�ض �صرمة مقابل �صرمة غيرها

مسألة: 

 ويف رجل استقرض من رجل رصمة عىل أن يعطيه رصمة غريها أجيوز هذا 
القرض أم ال؟.

الجواب:

أقل منها فهو جائز، وإذا أعطاه رصمة أخري من  أو  مثلها  إذا أعطاه رصمة 
رصمته ال جيوز. واهلل أعلم.

الحقوق المكتوبة ب�صرف غير م�صتعمل

مسألة: 

الصفر  والغوازي  الفضة  باملحمديات  كان  أهل عامن  تقول يف رصف  وما   
املؤجلة  احلقوق  يف  القول  ما  عندهم  يسلك  ال  الرصف  هذا  صار  واليوم 
الفضة  حممدية  بدل  ألهلها  أتثبت  الفضة  والالريات  باملحمديات  املكتوبات 
حممدية غوازي صفر برصف البيسة أم حيسب للقرش أحدى عرشة حممدية))) 
ونصف مثل رصف مسكد أم حتفظ للمحمدية والالرية وزًنا معلوًما من الفضة 

اخلالص أو مثل فضة املحمدية السابقة غري خالص؟.

أو  األوالت  مثل  فضة  حممديات  احلق  هذا  له  املكتوب  يعطى  أن  جيزي  أم 
قيمتها اليوم؟ تفضل بني لنا ذلك }مأجوًرا إن شاء اهلل))){.

)))  يف أ: حممد.
)))  سقط من: ب.
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الجواب:

إن كانت))) حممدية الفضة والرية الفضة موجودتني فيكون الوفاء هبام، وأما 
وزهنام فعىل ما يوجد يف باب الزكاة من اللباب يف مسألة عن شيخنا العامل جاعد 
بن مخيس، وعن شيخنا الصبحي يف حمل آخر من))) الكتاب: أن وزن الالرية 
مثقال وربع ووزن املحمدية مثقال فيكون وزن كل شاخة))) فضة ربع مثقال. 

واهلل أعلم. 

فليس من ذلك يف يشء. واهلل  والبيس))) والريتهام  البياض  وأما حممديات 
أعلم.

الأخذ من بيت المال عند ذهاب دولة الإمامة

مسألة:

 وعن الشيخ الغاريب)5) فيمن اقرتض من الناس دراهم لقيام دولة املسلمني 
ملا))) احتاجت إىل ذلك وضمن هلم يف ماله وقصده }هو)7){ أنه يف بيت املال 

أعني ذلك القرض إن وجده ذلك وإال فيوفيهم من ماله.

ثم بعد ذلك شكا إىل أحد من إخوانه أنه بقي عليه هذا الدين وليس عنده 

)))  يف أ: كان.
)))  يف أ: يف.

)))  راجع تعريف الشاخة يف هامش اجلزء السابع.
)))  البيسة عملة معدنية نحاسية وهي أقل النقود قيمة.

)5)  الشيخ حممد بن سليم الغاريب تقدمت ترمجته يف هامش اجلزء الثالث.
)))  يف أ: بام.

)7)  سقط من: أ.
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لوفاء هذا الدين فنظروا فإذا يف يده خيل وركاب لبيت املال.

اقرتض  ما  لوفاء  واخليل  الركاب  هذه  من  يبيع  أن  املقرتض  هلذا  جيوز  هل 
ويدع))) ما اسرتفده لوفاء الدين حلاجته أم ال جيوز له إخراج تلك الدراهم إال 

يف وفاء ذلك القرض؟. 

بيعها مع عدم  املال هل جيوز  لبيت  التي هي أصل  الركاب))) واخليل  وبيع 
اإلمام للغني والفقري؟. 

الجواب: 

من  املسلمني  فجامعة  عدم  وإن)))  زمانه،  يف  اإلمام  به  األوىل  املال  بيت  إن 
إخوانه جيعلونه يف مصالح املسلمني حيث يوجبه صحيح نظرهم عىل حسب ما 

قررته اآلثار. 

خمالفيهم  مع  األمر  واستيالء  أمرهم  وانقراض  املسلمني  دولة  عدم  وعند 
فأحب ذلك أن يكون للفقراء من أهل دعوة }أهل))){ احلق وهكذا يف صحيح 
أنه جيوز للفقري أن يأخذ مما هو للفقراء بقدر ما يكفيه  األثر وقد جاء }األثر)5){: 
وملن يعوله سنة بعد قضاء ما عليه من الضامنات والديون والتبعات هكذا يف 

أكثر القول. 

ويوجد عن بعض أهل العلم أنه جيوز األخذ من مال الفقراء لالدخار فوق 

)))  يف ج: ويدفع.
)))  الركاب هي اإلبل.

)))  يف ب: فإن.
)))  سقط من: ج.

)5)  سقط من: أ، ج.
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سنة خوف احلوادث حتى قيل: إنه جيوز األخذ إىل السنتني))) وربام أكثر القول 
عىل نية سد احلاجة وهذا رأي حسن ال سيام ملثلك أنت يف هذا الزمن املشئوم.

وأما))) أخذ بيت املال لألغنياء فعندي ال جيوز لغري ما مىض بيانه، ويوجد 
االختالف يف جواز األخذ))) من الصوايف))) لألغنياء. 

ومعي أن الصوايف غري بيت املال الذي يف يدك أنت يف احلال ولكن عىل كل 
حال فال أجيز لألغنياء بسط اليد باألخذ لبيت مال وال صافية إن مل يكن بدفع 

من إمام أو من يقوم مقامه باالتفاق أو عىل رأي من قاله.

وأما بيع اخليل والركاب التي لبيت املال فيجوز لك إذا كنت تريد ذلك لقضاء 
حق عليك أو لدفع حاجة نزلت بك أو لوجه يبيح لك جواز أخذ مال الفقراء.

وأما لغري ذلك فال أحبه إال أن يعدم القائم بأمور اإلسالم وأردت بيع ذلك 
حمتسًبا لتدفعه للفقراء ففي ذلك عندي وجه جائز. واهلل أعلم. فانظر سيدي يف 

مجيع ذلك وال تأخذ إال بعدله.

وزن القر�ض مقابل الدرهم

مسألة:

الدراهم  من  يعدل  كم  مثاقيل  سبعة  عليه  الناس  يتعامل  الذي  والقرش 
وزنا؟.

)))  يف أ: األخذ للسنتني.
)))  يف أ: وما.

)))  يف ب، ج، د: االختالف.
)))  تقدم تعريف الصافية يف هامش اجلزء السادس.
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قال: قد قيل: إن عبد امللك))) بن مروان ملا رضب الدراهم قال هلم: اجعلوها 
كل عرشة دراهم سبعة مثاقيل، وعىل هذا فكل درهم سبعة أعشار مثقال.

وقيل: الدرهم ثلثا مثقال، وعىل هذا فتكون سبعة املثاقيل وزن عرشة دراهم 
ونصف درهم فيكون التفاوت بني القولني يف الوزن هذا املقدار. واهلل أعلم.

ق�صاء تمر نغال في �صلف تمر فر�ض

مسألة:

 وفيمن تسلف عىل متر فرض أو نغال أو غريه من أنواع التمر ومل جيد عند 
حضور السلف عىل ذلك النوع الذي اشرتط عليه هو واملسلف أجيوز أن يقضيه 
نغاال إن كان له فرض أو يقضيه فرضا إن كان له نغال وما أشبه ذلك من أنواع 

التمر إذا رضيا بذلك مجيًعا من غري اجلنس املشرتط عليه؟. 

برا  }عنها))){  فيأخذ  ذرة  أو  ذرة  فيأخذ  بر)))  له  كان  إذا  احلبوب  وكذلك 
برضامها مجيعا أفتنا يف ذلك مأجور إن شاء اهلل. 

الجواب:

يأخذ  أن  له  فليس  فرضا  يأخذ  أن  له  فال جيوز  نغال  متر  أما من سلف عىل 
أكثر من حقه، وأما من سلف عىل فرض))) ثم يأخذ به نغااًل عن املكيال مكيااًل 

)))  عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي القريش ولد سنة )) هـ وكان فقيها واسع 
العلم عابدا زاهدا حتى آلت إليه اخلالفة سنة 5) هـ وكان بيده املصحف فقال هذا آخر العهد 

بك وسار سرية أسالفه واختذ احلجاج وزيرا ومستشارا وكانت وفاته سنة )8 هـ.
)))  يف ب: برا.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: قرض.
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اهلل،  بن عيل رمحه  الشيخ موسى  وأجازه  األشهر،  بمنعه وهو  قيل:  فقد  سواء 
ما يشبه هذا كله.  الفرض والنغال سواء، وكذلك  الرب والذرة كحكم  وحكم 

واهلل أعلم.

كتابة ال�صلف الفا�صد

مسألة: 

أن  له  أجيوز  أنه غري صحيح  له  وبان  يكتب سلفا  أتاه من  إذا  الكاتب   ويف 
يكتب له أم ال؟ وجيوز السلف عندك بالقروش عدًدا بغري وزن أم ال جيوز إال 

بوزن كالدراهم؟.

الجواب:

بالقروش  السلف  فيه، وأما  الكتابة  فاسًدا حراًما فال جتوز  السلف  إذا كان 
املعدودة فعندي أن يف مثل هذا اختالفا، قيل: إن العدد كالوزن، وقيل: ال.

وال يثبت السلف إال بتعيني األجل وتبيني اجلنس وحتديد الكيل أو الوزن 
وتسليم النقد مع العقد كذلك وردت السنة وعليها اإلمجاع. واهلل أعلم.

�صرف غوازي ال�صفر بقرو�ض الف�صة

مسألة: 

 وفيمن أراد أن يصارف قرشا فضة بغوازي نحاس ومل حترض الغوازي مجيعا 
عند املصارفة وتأخر منها يشء أجيوز ذلك أم ال؟.

 الجواب:
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حترض  مل  ولو  الفضة  بالقروش  الصفر  الغوازي  بمصارفة  عليه  بأس  ال 
الغوازي. واهلل أعلم.

تحريم كل قر�ض جر منفعة

مسألة: 

لطلب  فيها  ليحمله  رفاًعا)))  الناس  من  إليها  وجيلب  سفينة  له  رجل  ويف   
النول))) وذلك يعطي عليه القرض دراهم من عنده طلبا للنول بل تسابقت))) 
وهرعت إليه))) أكثرهم من غري)5) رشط ويرسلون))) له من البلدان ويكتبون)7) 
ويقبض  ويعطيهم  الدراهم  من  وكذا  كذا  اجلاّمل)8)  وبلغ  الرفاع  واصلك  له: 
الرفاع وحيمله وقد جرت بينهم هذه العادة والسنة))) من غري رشط هل حيل له 

عىل هذه املعاين؟ أفتنا ال أراك اهلل مكروًها مدة احلياة.

الجواب:

هذا القرض ألجل النول هو الذي هنى عنه رسول)1)) اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)))) فإن وقع 

)))  مصطلح عامين يقصد به املتاع.
)))  النول أخذ األجرة عىل محل الناس أو املتاع من مكان آلخر.

)))  يف أ: سارعت.
)))  يف ب، ج، د: عليه.

)5)  يف ب: عند.
)))  يف أ، ب: ويرسلوا.
)7)  يف أ، ب: ويكتبوا.

)8)  اجلاّمل صاحب اجلامل املؤجرة أو القائم عىل أمرها.
)))  يف أ: أو السنة.

)1))  يف ب: النبي.
))))  هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن كل قرض جر نفعا كام يف رواية اإلمام الربيع بن حبيب رمحه اهلل وهي 
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الرشط للنول فهو ربا رصيح وال وجه جلوازه الصحيح ألنه قرض جر منفعة.

وإن كان بغري رشط إال أنه بالتعارف واالطمئنانة وما))) يقرض لذلك فهو 
عىل غري ذلك من عدم الرشط والنية  }وإن كان))){  بينه وبني اهلل  كذلك فيام 
قياس  وال  نص  يف  يمنع  ال  مما  ألنه  بأس  فال  بالنول  معه  محلوا  ولو  جائز  فهو 
جلواز القرض يف األصل ولكونه من الوسائل بغري التباس لعدم الرشط والنية 

الفاسدة. واهلل أعلم.

مرسلة عن اإلمام جابر بن زيد رمحه اهلل قال: بلغني عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه: »هنى عن االحتكار 
وعن سلف جر منفعة وعن بيع ما ليس عندك«. واملراد بالسلف هنا القرض. 

قال العجلوين يف كشف اخلفاء: ))/7)5).   
وباب »كل قرض جر منفعة فهو ربا« مل يثبت فيه يشء. أ هـ.  

وهؤالء مل يطلعوا عىل رواية اإلمام الربيع رمحه اهلل وإنام رووا احلديث كام عند احلارث بن أيب   
أسامة من طريق اإلمام عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه بلفظ: »كل قرض جر منفعة فهو ربا«.

وعند ابن أيب شيبة من طريق عطاء: »كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة »ويف رواية اإلمام عيل   
ضعف من جهة سوار بن مصعب أحد رجال السند وهو مرتوك.

ورواه ابن عدي يف الكامل من طريق جابر بن سمرة وأعله بعمر بن موسى بن وجيه وقال: أنه   
كان يف عداد من يضع احلديث. 

ينهى عنه من  البيوع باب ما  الربيع بن حبيب يف مسنده اجلامع الصحيح كتاب  أخرجه اإلمام   
البيوع ))/7))، رقم ))5(، وابن أيب شيبة يف مصنفه ))/7))، رقم )8)1)(، وعبد الرزاق 
يف مصنفه )5/8))، رقم 57)))(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب البيوع باب كل قرض 
جر منفعة فهو ربا )51/5)، رقم 5)17)(، ورواه العجلوين يف كشف اخلفاء ومزيل اإللباس 
))/)))، رقم ))))(، وابن حجر العسقالين يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ))/)))، 

رقم ))8).
)))  يف د: وإنام.

)))  زيادة استحسنها مصحح النسخة أ فأثبتها يف اهلامش.
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}ومن غريه))){:

�صمان المال الم�صارب

مسألة:  

وفيمن أتاه إنسان يطلب منه ماال مضاربة لرجل آخر ورشط عىل اآليت: إن 
مايل سامل من اخلطر وإن أصابه يشء فهو مضمون عليك فقبل الرشط وضمن 
باملال فأخذ))) الرجل املطلوب له وسافر به إىل بلد كان مديًنا))) فيه))) فلام وصل 

باملال أخذ املال غرماؤه وتقاضوه عن دينهم.

أترى الرشط والضامن ثابتني عىل اآليت الطالب للامل؟ وحجة صاحب املال 
عليه أم عىل اآلخذ املسافر به؟. 

الجواب))):

قال: فعىل هذا فله أن يأخذ }ماله))){ من أهيام شاء عىل }معنى)7){ ما قد 
عرفنا من قول املسلمني يف ذلك. واهلل أعلم.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: وضمن املال وأخذ.

)))  يف أ، ب، ج: مديونا.
)))  يف ب: فيها.

)5)  زيادة من املحقق.
)))  سقط من: أ.

)7)  سقط من: ب.
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الم�صاربة بثمن ال�صلعة

مسألة: 

 وإذا أخذت من }عند))){ رجل بضاعة بكذا وكذا تومان))) }بسبيل املضاربة 
الثمن وزادين عليهن حوايل وبضائع))){  وبعتها بكذا وكذا تومان ومل أحرض 
هل  حترض  مل  ودراهم  بضائع  وأكثره  بيدي  الدراهم  من  شيئا  املضاربة  بسبيل 

يدخل يف هذا البيع يشء من الربا؟. 

وتبعه  وضامن  حق  كل  من  واستربيته  وغريها  املداخلة  هذه  يف  تتاممنا  وإذا 
لزمتني))) له }وأبرأين)5){ من مجيع ما كان فلام }أن))){ رست عنه عرفني بخط 

يده وأنا أعرفه أن الرباءة التسليم)7) هل له رجعة يف ذلك؟. 

}الجواب))){:

قال: ما ذكرته من }قبل))){ هذه }املضاربة)1)){ عىل املعاين التي وصفتها 
فهي غري جائزة واملضاربة للمضارب ولصاحب السلعة ثمنها املبيع)))) هبا عىل 

)))  سقط من: أ.
)))  التومان عملة نقدية.

)))  سقط من: ب.
)))  يف أ: ألزمتني.

)5)  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف ب: بالتسليم.
)8)  زيادة من املحقق.

)))  سقط من: ب.
)1))  سقط من: ج.

))))  يف أ، ب، ج: املباع.
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املضارب وكل سلعة بايعه صاحبها من أراد املضاربة له هبا بثمن مضمون عليه 
فال جيوز له أن يضارب بذلك الثمن املضمون عليه إال بعد القبض، وكل سلعة 

بايعه إياها فليس له إال ثمنها، فإن صارت بثمن مضمون عليه فالربح له.

والربآن إذا خرج عىل))) غري تقية فجائز عىل ما أرجو وال رجعة بعد الربآن، 
وكذلك ورثته إذا قبل الربآن منه أو منهم عىل ما يبني يل ويعجبني اخلالص بينهام 

من هذه املضاربة. 

وجه  غري  عىل  البضائع  هلذه  أخذه  كان  إن  مخيس:  بن  جاعد  الشيخ  قال))) 
البيع وإنام قوموها))) بالثمن ملعرفة))) رأس املال أو كان عىل وجه البيع ولكن 
عىل رشط املضاربة هبا يف نفس عقد البيع وعىل ذلك وقع فيام بينهام فالبيع فاسد 

والبضائع يف كال األمرين لرهبا وللمضارب هبا أجر مثله. 

وخيرج يف بعض القول جواز البيع وثبوته وبطالن الرشط، وعىل هذا فليس 
للبائع إال رأس ماله وما كان من ربح فهو للمشرتي.

وإن كان وقوع ذكر املضاربة بالثمن بعد البيع وثبوته مل جيز عىل غري قبض له 
ودفع، فإن اجتر)5) به املشرتي يومئذ فالربح له واخلرسان عليه والبائع ليس له 

يشء غري الثمن الذي وقع به البيع. 

وخيرج يف بعض القول: أنه يكون لرب املال ألنه عن إذنه يف الثمن قد كان 
ويكون للمضارب عىل هذا أجر مثله وهذا هو األصح يف نظر الشيخ أيب سعيد 

رمحه اهلل. 

)))  يف ب: إىل.
)))  يف د: مسألة.

)))  يف أ: قوماها، ويف ج: قومها.
)))  يف ج: بمعرفة.
)5)  يف ب، ج: جتر.
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وإن كان األساس يف البيع هلا إنام هو عىل املضاربة إال))) أن نفس العقد له قد 
كان ساملا من رشطها خرج يف صحته وفساده من قول املسلمني اختالف.

وعىل قول من يبطله فالبضائع لرهبا البائع هلا وللمضارب هبا أجر مثله، فإن 
زاد عليه عىل غري رضا جائز بعد املعرفة))) فعليه رده.

وعىل قول من جييزه فللمشرتي ما يكون }من))){ الربح وعليه ما يكون من 
خسارة والبائع ليس له غري الثمن الذي باعها به.

فإن ازداد عليه يشء من الربح ملعنى الرشط فقد أربى، وأما الذي أعطاه من 
الدراهم إياه عىل الواسع يف املضاربة فجائز.

وخمتلف يف احلوايل منها ألهنا تكون عىل هذا من قبضه هلا بأمره من يد الغرّي 
بمعنى األمانة يف يده.

وإن كانت الدراهم التي أخذها من يده أو بأمره }من يد غريه))){ قد وقعت 
عليها يف البضائع صفقة البيع هنالك عىل ما ذكرته فالبيع فاسد }عىل)5){ حال))) 

والبضائع والدراهم لرهبا والربح واخلرسان عليه.

}وللمضارب يف هذا املوضع عىل عنائه أجر مثله واحلل يف هذا املوضع)7){ 
مما لزم من مال ومل يكن عىل وجه الربا جائز إذا مل يكن عن تقية وال حياء مفرط 

عىل قول.

)))  يف أ: إىل.
)))  يف أ: معرفة.
)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ.
)5)  سقط من: أ.

)))  يف أ: قال.
)7)  سقط من: أ.
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وخمتلف فيام كان من طريق الربا، وإذا وقع }عىل))){ الوجه))) اجلائز وقبل 
وكذلك  قول  عىل  االختالف  فيه  فيام  ويكون  ثبوته  بعد  }فيه))){  رجعة  فال 

الرباءة. 

وأما عىل هذه الصفة فال يبني يل ثبوهتا مع الرجعة فيها ألهنا مل تقع منه عىل 
ما  أو  }يف حتريه)5){  لزمه  ما  فيه مجيع  يستغرق)))  قدر معلوم  يعرفه وال  يشء 
يأيت عليه من يشء بل هي واقعة عىل جمهول إذا كان ال يدري ما أتلف هذا من 
ماله وال ما لزمه له من يشء يرجع فيه إىل املثل أو القيمة وما دخلته اجلهالة ففيه 

الرجعة. 

وإن مل يرجع عليه حتى مات فال يلزمه يشء من ذلك لورثته ألنه يربؤه حتى 
يرجع عليه فيام أرى إذا قبل برآنه))).

وخمتلف يف ثبوهتا عىل غري قبول منه هلا بالقول ولعل ذلك مع القدرة عليه، 
وإن رجع فله الرجعة باجلهالة وكذلك احلل.

وقد دل األثر عن الشيخ أيب سعيد رمحه اهلل عىل صواب هذا النظر فافهمه، 
وخيرج يف هذه الرباءة عىل قول الشيخ أيب احلسن أنه)7) يربأ عىل حال.

وإن رجع عليه من بعد فيها فليس له عليه عىل قوله يشء، والقول يف براءة 

)))  سقط من: ج.
)))  يف أ: وجه.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: مستغرق.

)5)  سقط من: أ.
)))  يف أ، ب: براءته.

)7)  يف ب: أن.
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البالغني من الورثة له عىل هذه الصفة كذلك.

وإذا ثبت له الرجوع فخطه فيه حجة له عليه إذا))) صح معه ألنه كام يكون 
عليه يكون له يف مثل هذا عىل قول من يثبت الكتابة وجييزها ال عىل قول من ال 

يثبتها حتى تقوم هبا احلجة من غريها وهو األصح. 

به يف هذا املوضع  واألول يف مثل هذا عىل معنى االطمئنانة سائغ والعمل 
يف  األصح  عىل  احلكم  يف  الثاين  هو  فاألصل  وإال  أراده  ملن  وأنزه  للقلب  أبرء 
الكتابة أهنا ال تصح إال بغريها وإن غدا يف هذا الزمان لقلة أهل العلم مهمال 

بني الورى. واهلل أعلم.

بع�ض اأحكام الم�صاربة

مسألة:

 وإذا أعطى رجل رجاًل ماال ومل يقل له بسبيل املضاربة ولكن قال }له))){: 
خذ هذه الدراهم أو دونك هذه الدراهم بنصف الفائدة ونيته عىل سبيل املضاربة 

بغري لفظ أجيوز }أم ال))){؟. 

وإن كان ال جيوز أيكفيه احلل فيه والفاسد واملنتقض أيكفي فيه احلل أم يصري 
ربا؟.

الجواب:

إذا عرف من صاحبه ذلك احلال أن التسليم وقع ليضارب له هبا يف االطمئنانة 

)))  يف أ: فإذا.
)))  زيادة يف: ب.
)))  زيادة يف: ج.
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عىل ما هو معروف من مثل تلك املضاربة واسع. 

وأما يف احلكم فحتى يبني الرشط الواسع يف ذلك والفاسد واملنتقض يكفى 
فيه احلل.

قال الشيخ جاعد بن مخيس مثل قوله يف هذا كله. 

الذي  الوقت  آن  فلام  صحيحة  مضاربة  كانت  أو  احلل  وسع  وإذا  له:  قلت 
يتحاسب الرشكاء فيه وجدوا))) ربًحا وجعلوه بينهم يف رأس املال ومل يتضاربوا 

به مثل رأس املال وأسسوه عىل هذا البناء ما يلزم من فعل ذلك؟. 

قال: ال يضيق مثل هذا إذا كان األصل صحيحا.

قال غريه: يف الواسع.

قال الشيخ جاعد بن مخيس: مثل قوله يف هذا عىل األصل الصحيح وقد دل 
األثر عىل جوازه يف احلكم.

وعندي أنه كذلك ألين ال أعلم حجة متنع من ترك الربح بعد معرفته فوق 
رأس املال ملعنى املضاربة ولو كان هذا ال جيوز يف احلكم لكان كل ما))) حصل 
قبل  أعلمه  ال  يشء  وهذا  املضاربة  ملعنى  املال  رأس  يف  إدخاله  جيز  مل  ربح  من 
حجره  يكن  مل  ما  هذا  عىل  بعدمها  ما  وال  الربح  من  كان  ملا  واملعرفة  املحاسبة 
عليه رب املال ويف نفيس }أنه))){ ال حيتاج إىل إدخاله إىل قبض ورد مع ثبوت 
أمرهم  من  ذلك  ألن  متاممة  إىل  فيه  الدخول  بعد  وال  العقد  يف  األصل  صحة 
ليس بزائد عىل حساب ملعرفة الربح من اخلرسان إذ ليس مقتضًيا له عىل قسمة 

)))  يف أ: وجد.
)))  يف ج: لكن كلام.

)))  سقط من: أ.
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وال))) عزل))) وال نقص وال هو حيتاج إىل إذن ثان يسع معه الدخول فيه }به))){ 
وحده عىل الرضا وطيب النفس حتى جيوز مع تركه منهام يف الواسع دون احلكم 
إدخاله ملعنى االطمئنانة بالرضا واالستدالل بالرتك له يف املال إنه لذلك احلال 
إن لو وسع مثل هذا يف املضاربة يف اجلائز دون احلكم وكان مراد القائل الثاين 

بالواسع))) ذلك وما أشبهه من يشء.

معنى  عىل  خرج  ما  مجيع  حيتمل  إطالقه  عىل  والرأي  الدين  يف  الواسع  فإن 
الصواب يف احلق فجاز وإن كان قد يطلق عىل إرادة اخلصوص }به)5){ عىل ما 

جاز يف غري احلكم.

فإنام خرج عن مطلق الواسع ليس بيشء غري الباطل ولعل مراده به اجلائز يف 
غري احلكم.

هذا  غري  عىل  ألنه  املعنى  يف  إليه  األقرب  هو  إذ  أميل  فيه  بالظن  هذا  وإىل 
وجوابه  جممال)7)  األول  قاله  ما  }عىل))){  املوضع  هذا  يف  لزيادته  له  معنى  ال 
املحتمل للمعنى عىل ظاهره جلواز ذلك يف احلكم واجلائز كام مر فيه من قويل 

بالترصيح.

وأنا أحب يف هذه الزيادة عىل قوله إعادة النظر وأن لقي هذا املعنى مفرًسا 

)))  يف أ: أو.
)))  يف ب: عن.

)))  سقط من: ج.
)))  يف ب: للواسع.

)5)  سقط من: ب.
)))  سقط من: أ.

)7)  يف ب: جممل.
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يف األثر فإين ال أحفظه عن أحد من أهل))) البرص إال ما استدللت بمعناه من 
قوهلم عىل ما ذكرته من جوازه كذلك إن صح ألين عىل هذا من أمرهم فيه ال 
أراه خارًجا عن رأس املال يف املضاربة لرتك الرشكاء له فيه بعد املعرفة له عىل 
غري عزل له وال حجر فيه وال قسمة تصح فتثبت وال رجوع فيها وال يشء يمنع 

من إدخاله فيها.

وعىل هذا اللبس))) هو باق عىل أصله ملا مل يكن ذلك من املوجبات لقسمه 
وال ليشء من املوانع ألسباب تنقله بحدوثه فيه عن أصل ما كان عليه أم الربح 

عىل حصوله ال جتوز املضاربة به مع رأس املال يف احلكم. 

وجيوز يف الواسع حتى يقبض فريد ونحن ال نعلمه أو ليس املعنى من قوهلم 
فيها: إنه لو ذهب يشء))) من رأس املال كان املرجوع به يف إكامله لربه عىل هذا 
إىل الربح ولو أتى عليه فاستغرقه لثبوت االتفاق عىل أنه ال ربح إال بعد كامل 

رأس املال ولو أن اخلرسان عىل أثر الربح قد كان.

فإن قسم قبل أن يستويف رب املال رأس ماله مل يصح عىل األشهر فتثبت))) به 
القسمة يدل أن ذلك كله بمعنى رأس املال قبل ذلك. 

ونحن نقول: بىل ومن قال ال أو نعم روجع بالسؤال من مجلة هذا املال أي 
يشء من هذه اجلملة يكون الربح وأي يشء رأس املال وكله بعد هذا يشء واحد 
حتى جتوز املضاربة يف احلكم يف رأس املال دون الربح ومل يصح إقراره عىل ما 
جيوز ويكون ثابًتا من عزله أم تبطل املضاربة بنفس حدوث الربح فيه من غري 

)))  يف ب: أويل.
)))  يف أ: ليس.

)))  يف أ: بيشء.
)))  يف ب: فثبت.
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نقض جائز هلا وال رجوع باحلق عنها وال انقضاء ألجل مسمى فيها.

وعىل هذا فكأنه ال يبقى له سبيل إال أن جييزها يف رأس املال يف احلكم فريجع 
جواز  لعدم  رضورة  هذا  عىل  كذلك  معه  الربح  إدخال  بجواز)))  اإلقرار  إىل 
صحة معرفة الربح أي جزء منه يكون عىل هذا احلال أو يبطلها بزعمه ألجل 
ذلك فيأيت بحكم ال يعرفه من قول أحد فيها أو يرجع إىل إبطاهلا يف الربح فيبطل 
عىل قوله يف رأس املال، وإن رام إثباهتا فيه ألنه كله يعد شيًئا واحًدا فال معنى 

إلجازهتا يف يشء دون يشء.

وعىل قول أيب عيل))) يف قسمة الربح إذا أعلمه أنه قد حسبه فوقع كذا وكذا 
جاز فإذا فعل ذلك مل جيز له عىل قوله أن يرشكه يف رأس املال ملعنى ذلك إال بإذنه 

ومل يصح أن يكون مضاربة حتى يقبضه رب املال فريد إليه عىل ذلك.

وخمتلف فيام إذا عمل به مع رأس املال بأمره عىل هذا ال))) عىل قبض ورد له 
عليه بمعنى ذلك عىل قياد معاين هذا الرأي }إذا صح))){ فقول جيوز وقول ال 
جيوز هذا ما حرضين فانظروا فيه فإين إن قدر اهلل فيه ناظر وآلثار املسلمني مطالع 
فيه ألتبع  فانظر  املسألة  قوهلم يف هذه  به من  أطلع عىل يشء مرصح  أن  عسى 
صوابه فإين عىل نية الرجوع عن مجيع ما يتضح }يل)5){ بطله إىل أخذ بام بان يل 

من الرأي عدله والوقوف مما أشكل فيام به أقول وأعمل. واهلل أعلم.

)))  يف ب: جلواز.
)))  أي الشيخ العالمة موسى بن عيل األزكوي.

)))  يف أ، ب: إال.
)))  سقط من: ب.
)5)  سقط من: ب.
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القترا�ض من ال�صريك الم�صارب

مسألة: 

 وهل جيوز ألحد أن يشرتي أو يقرتض))) من عند من شاركه بسبيل املضاربة 
}إذا كان له مال من غري املال الذي أخذه من عنده بسبيل املضاربة))){؟. 

البلد)))  من  بدهلن  لتعطيني  الدراهم  هذه  أعطيك  رجل:  قال  إذا  وكذلك 
البلد أجيوز ذلك وإن مل جيز ما  بثمنهن غريهن بسعر رصف  أو  الفالين مثلهن 

يلزمهام؟. 

}الجواب))){:

قال: ال يضيق }القرض)5){ عىل هذه الصفة ولو كان من املال املضارب به 
إال أنه))) إذا أراد رده عليه أن يرد مثل ما أخذ، وإن تقاصصوا من قبل الربح فال 

بأس.

وأما الدراهم فال يعجبني فيهن هذا الفعل واحلل يف مثل هذا يكفي ما مل تكن 
زيادة.

قال }غريه))){: معي اختالف يف هذا القرض.

)))  يف أ ن ج: يستقرض.
)))  سقط من: أ.
)))  يف أ، ج: بلد.

)))  زيادة من املحقق.
)5)  سقط من: ج.

)))  يف أ: به ألنه.
)7)  سقط من: ب.
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قال الشيخ جاعد بن مخيس: فعىل ما عندي يف هذا أنه ال بأس عليه أن يشرتي 
من عند من شاركه بسبيل املضاربة وال أن يستقرض))) من ماله ألهنا غري مانعة 
}منهام))){ فيام أرى كال وال أعلم أن أحًدا يمنع هذا املستقرض))) من ذلك وال 

هذا املقرض له أيًضا إذا مل يرد به جر منفعة له. 

باإلجازة  والقول  اختالف  جوازها  ففي  به  املضارب  }املال))){  من  وأما 
وأما إعطاء الرجل  }اهلل))){  رمحه  }سعيد)5){  هو األصح يف قول الشيخ أيب 
للدراهم فكأنه عىل هذا من ظاهر لفظه خيرج بمعنى العطية ال القرض ولكنها 

عىل ذلك ال جتوز.

وقيل: بجوازها إذا مل يرجع عليه فيها حتى وىف له برشطه)7)، وإن كان مراده 
مما  البلد  رشطه  يف  قوله  من  به  املراد  املعنى  عىل  فهو  القرض  لفظة  من)8)  هبذا 
خيتلف بالرأي يف جوازه وحجره فقول: جيوز، وقول: يكره، وقول: ال جيوز، 
ويف قول رابع: إنه إن كان مما جير به املقرض يف رشط البلد النفع مل جيز وإال فهو 

جائز، وقول خامس: أن يكون بمعنى املبيع.

حال  عىل  جيوز  ال  النسيئة  يف  الدراهم  من  بمثلها  الدراهم  فبيع  هذا  وعىل 
مثلهن  البلد  عىل رشط  قوله  لزيادة  لكن  القول  هذا  عىل  القرض  يف  به  ونحن 

)))  يف ب: يقرتض.
)))  سقط من: ب.

)))  يف ب: املقرتض.
)))  سقط من: ب.

)5)  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)7)  يف ب: برشط.

)8)  يف ب زيادة بعد من: به يف.
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خيرج فيه عىل إرادة القرض به لو أنه اقترص يف رشطه }عليه))){ مع ما تقدمه 
زيادة عىل قول من جييز رشط املثل يف القرض فيبقي لرشط البلد عىل تلك اآلراء 

األربعة األوىل.

فأما عىل زيادته املوجبة للخيار بقوله أو بثمنهن غريهن فكأنه أقرب إجازة مما 
قبله إذا خرج بمعنى القرض عىل ما أراه ألنه ملا))) مل يقع رشطه عىل يشء معني 
يف القرض رجع إىل أصله الذي بنى عليه من رشط البلد وكان هذا كأنه ال يشء 
ألنه مل يقع عىل يشء فيام حيرضين إذا كان يف رصف البلد غري الدراهم أو الدنانري 

من الفلوس وغريها. 

وعىل قول من خيرج بمعنى البيع عىل قوله فالبيع عىل حال باطل ألنه وقع 
عىل غري معلوم فإن كان قد أتلفها املشرتي هلا لزمه رد املثل عىل البائع يف هذا 
املوضع ألن الدراهم مما يدرك فيها املثل بالوزن، فإن ريض البائع بغريها بالقيمة 

عىل الرصف فال بأس عىل قول، وقول: ال جيوز. 

وعىل رأي من خيرج عىل رأيه بمعنى القرض فهي عىل ذلك من حكمه يف رد 
غري املثل فيه بالرصف عىل ما قيل من اإلباحة واملنع وكله من قول املسلمني.

والدنانري  الدراهم  من  يشء  رشطه)))  الذي  البلد  رصف  يف  ليس  كان  وإن 
خرج فيه مثل لو اقترص يف رشطه عىل مثلهن وكان عىل قول من يقول فيه: إنه 
بمعنى))) البيع ال جيوز األمران)5) إذا كان من املعلوم يف غري الدراهم أنه الدنانري 

)))  سقط من: ج.
)))  يف أ: مما.

)))  يف ب: رصفه.
)))  يف ب: ملعنى.

)5)  يف أ، ب، ج: ألمرين.
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ومها يف البيع بمعنى))) أحدمها أنه))) مل يقع عىل يشء منهام.

والثاين: اإلمجاع أن بيع الفضة والذهب أحدمها باآلخر أو يشء من نوعه إىل 
أجل باطل عىل حال يف قول املسلمني إن لو وقع عىل يشء منهام ألنه عىل وقوعه 

ال حمال.

أما أن يقع عىل مثلهن من الدراهم أو غريهن بالرصف من الدنانري ولكنه بعد 
عىل هذا فيام نرى غري واقع عليهام يف النظر عىل هذا وال عىل أحدمها، وعىل))) 

قول من جيعله عىل هذا قرضا فقد مىض القول فيه. واهلل أعلم.

ومن غريه:

وفاء ال�صلعة من ثمن الم�صاربة

مسألة: 

سلعة  هبن  واشرتى  املضاربة  بسبيل  دراهم  رجل  عنده  من  أخذ  رجل  ويف 
وباع فيهن واشرتى ما شاء اهلل من الزمان ثم أراد أن يأخذ عند من أعطاه سلعة 

غري املال األول ويويف ثمنها من هذا املال وربحه هل له ذلك؟.

وإن مل يكن له ذلك ما يلزمه يف مثل هذا أيكفيه))) املباراة من صاحب املال 
ألنه حني اشرتى منه السلعة مل يشرتها منه بثمن من ذلك املال يف ذلك الوقت 

)))  يف ب: ملعنى.
)))  يف أ: أن.

)))  يف أ: وال عىل.
)))  يف ب، ج: أتكفيه.
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وإنام أخذها عىل ذمته وأوفاها من هذا املال وربحه الذي بينه وبني هذا الرجل 
ما يلزمه يف مثل هذا؟.

}الجواب))){:

فيه  خيرج  مما  أنه  هذا  يف  عندي  فالذي)))  مخيس:  بن  جاعد  الشيخ  قال 
}فيلحقه))){ معنى االختالف وما صح فيه }الرأي))){ وجاز عليه مل جيز أن 
يدان به وكان عىل من أراد أن يعمل فيه بيشء أن يكون ناظًرا يف ذلك لنفسه حتى 

يأخذ بالعدل)5).

وإين ألرجو يف هذا أن ال يكون عليهام فيه بأس إذا كان رب املال قد أذن له 
أن يسلم من مال املضاربة ملا رشاه لنفسه فيجعله فيها وإال فال يعجبني أن يفعل 

ذلك ألنه قد اشرتاه لنفسه فهو له. 

ما  يلحقه عىل ضامن  وأن  بد  فال  هنالك  لثمنه  املال  ذلك  تسليمه من  وعىل 
سلمه فيام يكون فيه }من))){ الربح معنى االختالف. واهلل أعلم.

)))  زيادة من املحقق.
)))  يف أ: الذي.

)))  سقط من: ب.
)))  زيادة يف: ب.
)5)  يف أ: العدل.

)))  سقط من: أ، ج.
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حكم اأخذ ال�صلف المختلف فيه

مسألة:

فيمن أسلف سلًفا خمتلفا فيه فقيل: إنه منتقض وقيل: تام.

ومات املتسلف وخلف ورثة أيتاًما كيف حيلة املسلف ألخذ حقه؟. 

أيسعه }أن))){ يأخذ السلف عىل رأي من أجازه أو يأخذ الدراهم أم يأخذ 
أثبت السلف فقد  باملختلف فيه؟ ألن من  الشيئني يصري حاكاًم عىل غريه  أحد 

أخذ دراهم عن السلف وهو رأس املال. 

وإذا أخذ السلف فقد أخذ خمتلفا فيه وحكم عىل غريه باملختلف فيه أم هذه 
الصورة من باب احلق املجتمع عليه ثم صار خمتلًفا فيه؟ تفضل عرفني بام تراه. 

الجواب:

أما أن يأخذ السلف وهو خمتلف فيه فهو من باب األخذ باملختلف فيه، وإن 
كان يرى عدله فواسع له فيام عندي ما مل تعارضه حجة متنعه وليس كل خمتلف 
فيه ال جيوز األخذ }به))){ وال كل موضع يكون انتصارا إنام االنتصار إذا جحده 

الغريم ومل تقم احلجة عليه أو مات ومل تكن له بينة. 

ومع قيام احلجة به واستحقاقه يف الظاهر فليس بانتصار إال أن ال يقدر عىل 
الغريم الستكباره وعتوه عن احلق فهو كمن مل تقم احلجة عليه.

له  أجاز  إن  والبالغ سواء  اليتيم  مع  فيه فحكمه  خمتلف  هذا من  وما سوى 
أن  جيوز  فكيف  متنع  حق  حجة  تعارضه  مل  إن  االختالف  من  به  ما  عىل  أخذه 

)))  سقط من: أ.
)))  سقط من: أ، ب.
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يكون كل يشء انتصاًرا ويكون له حكم االنتصار إين ال أعرفه. 

والفاسدة  املنتقضة  البيوع  يف  أصاًل  ذلك  كان  ماله  رأس  إىل  رجع  إذا  ثم 
}ال  بالنص  ماله  فله رأس  منها  اخلروج  }يريد))){  الشبهة حيث  ويف موضع 
باالختالف))){ )وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)))( فمن أين يصح أن يمنع 
منه أو يكون مما يشتبه بشبهة االختالف يف هذا املوضع لكنه إن))) طابت نفس 

البائع بذلك فهو من ماله وال يبني يل فيه غري ذلك. واهلل أعلم.

مقدار القر�ض بالدرهم

مسألة: 

و }أيًضا)5){ القرش كم درمها عندك ألين سمعت ووجدت أن عرشة دراهم 
قرش أذلك صحيح عندك أم ال؟. 

الجواب:

ذلك.  من  قريب  التحري  سبيل  عىل  ولكنه  حفظ  فيه  عندنا  وما  أعلم.  اهلل 
}واهلل أعلم))){.

)))  سقط من: أ.

)))  سقط من: أ.
)))  البقرة )7)

)))  يف أ: إذا.
)5)  سقط من: أ.

)))  زيادة يف: ب.
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ومن غريه:

اأحكام م�صارفة الدراهم بالدنانير

مسألة: 

ويف املصارفة بني الدنانري والدراهم))) ال بأس هبا)))؟. 

قال: نعم يف قول كل ذي علم إال أهنا من البيع فال جيوز أن يصح إال يًدا بيد 
يف حزم.

قلت له: وما كان من تصارفهام يف تأخر)))؟.

قال: فهو من الباطل حلرامه قطعا يف قول من به خبري.

قلت له: فإن مل يفرتقا من جملسهام بعد كونه حتى تقايضا)))؟. 

قال: قد قيل: إنه ال يصح هلام إال ها وها فإن تأخر عن العقد بطل من غري ما 
فرق بني ما قل يف املدة أو كثر.

وقيل: بجوازه عىل هذا من أمرمها إال أن ما قبله أصح ملا به يف السنة)5) من دليل عليه.

)))  يف ب: بني الدراهم والدنانري.
)))  يف ب: عنها.

)))  يف ب: تأخريه.
)))  يف أ، ب: تقاضيا.

)5)  عن عيل كرم اهلل وجهه قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهام فمن 
كانت له حاجة بورق فليرصفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليرصفها بورق والرصف ها 

وها«. ومعنى ها وها يدا بيد.
ويف رواية عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: الذهب بالذهب ربا إال هاء وهاء والرب   
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قلت له: فإن قاما من جملسهام قبل التقايض منهام مصطحبني فلم يفرتقا حتى 
تقايضا))) ما كان بينهام؟. 

قال: فأحق ما هبذه أن تكون يف حكم التي من قبلها يف احلق.

مما  بداًل  يدفعه  ما  إلتيان  فافرتقا  املجلس  من  أحدمها  أو  قاما  فإن  له:  قلت 
يأخذه من اآلخر منهام؟.

قال: فال أدري يف هذا من قوهلم وصًفا))) إال ما يدل عىل فساده لظهور باطلة 
قطعا.

فهو  داخله  من  له  إلخراجه  فقام)))  احلائط  وراء  من  كان  وإن  له:  قلت 
كذلك؟.

بالرب ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء«. 
بن عامر  بكر وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وهشام  أيب  بن عفان وعن  الباب عن عثامن  ويف   
والرباء بن عازب وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأيب بكرة وابن عمر وأيب الدرداء وبالل بن 

رباح ريض اهلل عنهم. 
والغش  واالنفساخ  الربا  يف  باب  الصحيح  اجلامع  مسنده  يف  حبيب  بن  الربيع  اإلمام  أخرجه   
الذهب  وبيع  الرصف  باب  املساقاة  كتاب  صحيحه  يف  مسلم  واإلمام   ،)57( رقم   ،(51/((
بالورق نقدا ))/)1))، رقم )58)(، وأبو داود كتاب البيوع باب ىِف ُحْسِن اْلَقَضاِء ))/8))، 
رقم 8)))(، والرتمذي يف سننه كتاب البيوع باب ما جاء أن احلنطة باحلنطة مثال بمثل كراهية 
بيع  باب  البيوع  كتاب  السنن  من  املجتبى  والنسائي يف  رقم 1)))(،  فيه ))/))5،  التفاضل 
التمر بالتمر )7/)7)، رقم )55)(، وابن ماجه يف سننه كتاب التجارات باب الرصف وما ال 
جيوز متفاضال يدا بيد ))/757، رقم )5))(، ومالك يف املوطأ كتاب الرصف وأبواب الربا 
باب الذهب بالفضة ربا ))/)))، رقم ))))(، والدارمي يف سننه كتاب البيوع باب يف النهي 
عن الرصف ))/5))،رقم578)(، واإلمام أمحد يف مسنده ))/))، رقم )))(، وابن حبان 

يف صحيحه كتاب البيوع باب الربا )))/)8)، رقم ))51).
)))  يف أ، ب: تقاضيا.

)))  يف أ، ج: وضعا.
)))  يف ب: وقام.
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قال: هكذا معي يف ذلك.

قلت له: وما كان عىل رشط اخليار إىل مدة معلومة؟.

قال: فاالختالف يف جوازه لقول من مل جيزه وقول من أجازه إال أن األول يف 
رأي }الشيخ))){ أيب سعيد }رمحه اهلل))){ أصح.

قلت }له))){: فإن رشطا فيه أو أحدمها))) إن وجده رده إليه؟.

قال: قد أجازه بعض وكرهه آخرون إال أن ما قبله أرجح.

قلت له: فإن رشط أن ما رده إليه رده إليه؟. 

قال: قد قيل: إن هذا من املجهول فالرشط باطل والرصف منتقض، وقيل 
إنه يصح فيجوز له أن يرد إليه))) ما رد عليه، وقيل: إنه يبطل الرشط  }فيه)5){: 
فيثبت الرصف إال أن يرد ما ال جواز له يف النقد فله رشطه غري أنه يف قول الشيخ 

أيب سعيد رمحه اهلل ما دل يف األول عىل أنه أصح ألنه بيع فيه رشطان.

قلت له: فإن كان ال عن رشط ليشء من هذا إال أن أحدمها وجد يف بعض ما 
قبضه عيًبا ال جيوز معه يف النقد؟.

أن  بد  الفاسد وإن قل فال  به من  ملا  املنتقض عىل قول  }من)7){  فهو  قال: 
خيرجه عن ها وها يًدا بيد، وقيل: إن أبدله من قبل أن يفارقه جاز فصح وإال 

)))  زيادة يف: ب.
)))  سقط من: ب.
)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: رشطا.
)5)  سقط من: ب.

)))  يف ب: له.
)7)  سقط من: ج، د.
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فال جواز له، وقيل: إن تتامما عىل البدل جاز إن أبدله وإال فسد كله فيرتاددان، 
وقيل: بتاممه إن كان الفاسد أقل من الربع.

يف  فيجوز  نصفه  من  أكثر  يكون  حتى  وقيل:  النصف،  من  آخر:  قول  ويف 
كل رأي من هذه ما مل يبلغ احلد الذي به يفسد عىل قيادة فيبطل أن ينتقض من 

الرصف بقدر الفاسد ويف هذا ما دل عىل أهنام فيه يشرتكان))).

وقيل بجوازه وإن زاد عىل النصف فهو كذلك ملا به من الرشكة، وقيل: إن 
هذا يف احلكم إن نزاله وأما يف الواسع من اجلائز إن أبدله عىل الرتايض بينهام 

بغريه فأمتاه فال بأس إال أنه عىل رأي جلواز خروجه به عىل النقد يف البيع. 

قلت له: فإن كان ما رده عليه مما يأخذ بعض ويرد بعض)))؟.

قال: فحتى يكون مما يرد فال جيوز يف اإلمجاع أو يقيض من له احلكم بفساده 
يف }حمل))){ التخاصم قطعا ملا بينهام من النزاع. 

قلت له: فهال تعرفني يف هذا املوضع عىل))) رأي من يقول فيه بالرشكة بامله 
من مثال أعرفه به. 

قال: بىل إن يف قول من رآه فقال له أن يصارفه مثال بعرشة دراهم فيجد)5) 
فيهن درمًها ال جواز له يف املعاملة بني الناس لفساده فيكون }له))){ إن رده إليه 

عرش الدينار.

)))  يف ج: مشرتكان.
)))  يف ب: مما يأخذه بعض ويرده بعض.

)))  سقط من: أ.
)))  يف أ: يف.

)5)  يف ب: جيد.
)))  سقط من: أ.
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فإن زاد أو نقص عن هذا فبحسبه يكون االشرتاك))) عىل قياده إال أنه يف قول 
الربيع رمحه اهلل يرد عليه الدراهم فيبدله بام جيوز فيتم هلام وال يكون فيه رشيكا. 

قلت له: فإن كان ما أخذه عوًضا من درامهه أو دنانريه ليس فيه إال ما جيوز 
يف النقد؟.

قال: فهذا موضع ما به النقض يف الرصف عىل حال فلريد كل واحد منهام ما 
لآلخر معه لعدم ما به من جدال.

قلت له: فإن أخربه))) أن فيها زيًفا فدله عليه أو عرفه هو بنفسه فريض به جاز 
فيام بينهام؟.

قال: نعم قد قيل هذا ال غريه فيام نعلم.

فإن دفع)5) إليه الدينار }عىل))){ ما اتفقا عليه من الدراهم  قلت))) }له))){: 
يف رصفه وملا تكن يف يده فاستقرضها من عنده)7) ثم أوفاه إياها ثمًنا لديناره؟.

قال: قد قيل يف هذا باملنع هلام من فعله إال أن يكون القرض عىل ما جاز يف 
أصله قبل كون املصارفة بينهام وإال فال)8) جيوز ملا به من تأخري عن ها وها كام 

هو يف مثله، وقيل: بجوازه ما مل يفرتقا من قبله.

)))  يف ب: االشرتاط.
)))  يف أ: أخرب.

)))  يف ب: قال.
)))  سقط من: ب.

)5)  يف أ: وقع.
)))  سقط من: أ.
)7)  يف ب: يده.

)8)  يف ب: ال.
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قلت له: وباجلملة فجميع ما كان من الذهب أو الفضة مرضوًبا))) يف سكة 

أوال فالقول يف بيعه بام هو من نوعهام كذلك؟. 

قال: هكذا معي يف احلق ال غريه بني أهله وال أعلم أن أحًدا خيالف إىل غريه 

آخر))){}فجاز))){}لظهور  رأي  عىل  أو  هذا  عىل  تبايعهام  }يف  أورده  لرأي 

عدله))){.

}قلت له: فإن كان أحدمها)5) حارًضا أو اآلخر غائًبا إال إهنام يعرفان فاتفقا 

يف تبايعهام عىل هذا بذاك))){؟.

قال: فعسى أن خيتلف يف جوازه لدخوله معنى }عىل)7){ رأي)8) يف ها وها 

وجواز بعده عىل رأي آخر. 

}عنده)1)){  يأخذ من  رهًنا))) فجعل  أو  أمانة  منهام  إليه  دفعه  له: وما  قلت 

الدرهم والدرمهني أو ما زاد قرضا إىل مقدار ماله من قيمة ثم بايعه إياه بام صار 

له معه؟.

)))  يف ب: مرضوب.
)))  زيادة يف: ب.
)))  سقط من: ج.

)))  سقط من: ب.
)5)  يف أ: أحد.

)))  سقط من: ب.

)7)  سقط من: ب.
)8)  يف ب: رأيا.

)))  يف ب: دفعه إليه منهام رهنا أو أمانة.
)1))  سقط من: ب.
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الذي  وزن  منهام  كل  عرف  إذا  باإلجازة)))  فيه  قيل  قد  }فهذا))){  قال: 
عندمها قبل كون املبايعة بينهام إال أن بعض من أجازه أعجبه مع بقاء املدفوع أن 

حيرضه فتقع الواجبة عليه بام صار إليه قضاء.

وإن سامه بيًعا جاز يف قوله غري أن األول هو الذي من حبه ألن الدراهم قد 
أو  العني  يكون يف وقوعه عىل  إنام  والبيع  الدين  من  اقرتضها  صارت عىل من 

بصفة غري مضمونة.

وعىل قياده فإن كانت الدراهم باقية أيًضا فينبغي أن حيرضا مجيعا ملا أريد هبام 
من وقوع الواجبة عليهام نقًدا وال))) بأس فإن القضاء رضب من البيوع.

وقيل: إن هذا من املقاصصة فال جيوز حتى يرد كل منهام عىل صاحبه ما قد 
أخذه منه فيكون البيع هلام من بعد عىل ها وها وإال فال جواز له.

قلت له: وإن))) صارفه ديناًرا أو درمًها بكذا وكذا فلًسا من النحاس مؤجلة 
إىل أيام معلومة جاز هلام؟.

قال: نعم قد قيل يف هذا إنه من اجلائز فال لوم فيه عليهام. 

قلت له: فإن }كان)5){ له عليه يشء من الدنانري أو الدراهم هل له فيها أن 
يقتيض من صاحبه عىل الرضا غري ماله منهام؟. 

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: لإلجازة.

)))  يف أ: أو ال.
)))  يف ب: فإن.

)5)  سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال يف اهلامش: لعله فإن كان له عليه.
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العني وإنام هو يف  قائم  نفسه)))  قال: قد أجازه))) بعض ألنه ليس بيشء يف 
الذمة مضمون.

وبعض كرهه ولعله ملا يراه كأنه يف معنى ما يأخذه رصفا فأمر حارض بغائب 
يف رأيه ال))) عىل ها وها واملقايضة هلام من الرشط جلوازه فيام بينهام.

قلت له: فأن أتى رصافا فدفع إليه دنانري بيشء من الدراهم وزاده عىل وزهنا 
قدر أجر الرصف جاز هلام أم ال؟. 

بأس  فال  أصح  قبله  ما  أن  إال  كرهه  وبعض  بجوازه،  قيل  قد  نعم  قال: 
عليهام.

قلت له: فإن باع من رجل درمًها بدرمهني إىل أجل وملا حرضا قبضهام من 
املشرتي لدرمهه عىل هذا الوجه من البيع؟.

قال: هذا ما ال شك فيه أنه من الربا فليس له إال رأس ماله، فإن رضيا عىل أن 
يرد عليه درمها واحًدا من درمهيه فيجعل))) اآلخر الباقي يف يده بداًل من درمهه 
الذي باعه له جاز هلام وإال فلريجع كل منهام إىل عني ماله وعىل من يف يده متى 
قدر أن يسلمه إليه، فإن أتلفه فالغرم له كام ألزمه احلكم، وعىل قول آخر: فيجوز 

أن ال يصح هبام فال بد وأن يكون عىل ما مر يف الرد. 

قلت له: فإن أيب أحدمها أن يرد فامتنع من أن يعطى احلق من نفسه ال لعذر 
يكون له؟.

)))  يف أ: أجاز.
)))  يف ب: بيشء بنفسه.

)))  يف أ: إال.
)))  يف ب: وجيعل.
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قال: فلريجع صاحبه إىل من يرجو أن يبلغ به إىل أخذ ماله معه عىل ما جاز 
فلريجع))) له ما رامه به لعسى أن يوصله إليه.

فإن أعدمه أو أنكر فلم تكن له بينه جاز له من بعد أن حيتج عليه يف مقدار 
حقه أن يستوفيه منترصا يف أخذه مما يف يديه.

قلت له: فإن كان يف رضهبام خمتلفني أو يف ذاهتام))) مثل ما يكون يف الذهب 
والفضة من النقدين؟.

قال: فيجوز له يف هذا املوضع أن يشرتي مما يف يده لغريمه كالذي له معه، 
فإن وفا به وإال فالباقي له يف }ماله))){ وإن فضل من وفائه يشء رده إليه. 

وقيل: إن له أن يأخذ بالقيمة مقدار حقه برأي ذوي عدل من املسلمني إن 
أمكنه وإال فاجلهد من نفسه يف مقداره لكنه ال بد له من أن يعمله إن قدره وإال 
فليشهد عىل ما قد فعله خوًفا من أن يبدو لصاحبه الرجوع إىل ما يلزمه فيه من 
جنس  من  يكون  فيام)))  إال  له  جيوز  أن  من  باملنع  وقيل:  غرم،  أو  رد  يف  حكم 

ماله.

قلت له: فإن صار إىل موضع ال يمكنه الوصول إليه وال تناله حجة حق ما 
دام فيه أله يف حقه أن يأخذه عىل هذا مما يف يده له من قبل أن حيتج عليه وإن مل 

يعرفه بإنكار وال امتناع يف إقرار؟. 

قال: نعم يف موضع ما ال جيوز فيه إال ثبوته ملا به من إمجاع، فإن فضل من حقه 

)))  يف ب: ويرفع.
)))  يف أ: ذاهتا.

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: ما.
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يشء فهو لربه وإن نقص عنه فقد رفع عن بعض أهل العلم أنه مل ير له أن يزداد 
من مال الغائب عىل ما رفع.

أو  أو بدرهم  بمثله نظرة  أو  بدينارين  ديناًرا  له  باع  أو  له: فإن صارفه  قلت 
درمهني؟.

قال: فأوىل ما هبذه أن تكون عىل حال يف حكم }األوىل))){ ألهنام عىل سواء 
ال فرق بينهام.

قلت له: فإن مات عىل هذا يف إنكاره أو ال؟. 

قال: يف األثر))) ما دل يف وارثه عىل أنه بمقامه يف موضع وجوده ملن حيكم له 
يف ماله بام تقوم له به احلجة عليه أو عدمه له أو ملن يصح به من شهوده فيكون 

يف أخذه حلقه بام يف يده عىل ما مر يف أحكامه.

قلت له: وما صار إليه ال عىل وجه الربا وال ما أشبهه يف البيع ولكنه مل يتم هلام 
جاز له أن يقاصص نفسه بالذي عليه؟.

قال: نعم قد قيل هذا إال أنه يف موضع ما ال يقدر عىل أخذ ماله إال بذلك. 
واهلل أعلم فينظر يف ذلك.

قلت له: وفيمن باع ماال باخليار ثم أراد فداءه والنقد قد تبدل عام كان يوم 
البيع؟.

له أن))) يفديه بام عليه املعاملة يف النقد يوم الفداء،  }إن))){  قال: قد قيل: 

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: يف اإلنكار.

)))  سقط من: ب.
)))  يف ب: أن له.
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وقيل: ليس له إال ما وقع عليه البيع يوم عقده ألن البيوع عىل ما عقدت يف مثل 
هذا عليه. 

قلت له: ويف الرهن والقرض واألجرة؟.

قال: قد قيل: إن عليه }مثل))){ ما أخذه من املرهتن أو املقرض))) أو ما لزمه 
من أجرة)))، فإن عدم جاز ألن يرجع فيه إىل ما له من قيمة. 

رد القر�ض بزيادة

مسألة: 
ربًحا  قبلهن  من  اهلل  ورزقه)))  املدة  عليها  وطالت  دراهم  اقرتض  وفيمن   
وأراد أن يرد ما اقرتضه من صاحبه أجيوز له أن يكافئه بيشء من النفع دراهم أو 
عروض وقد سبق بينهام اإلحسان ومعروفهام يصل بعضهام بعًضا أيسع القارض 

أن يأخذ عىل هذا أم ال جيوز له إال ما سلمه؟.

}الجواب))){:
قال: ال بأس عليهام ملا يف قول الشيخ أيب سعيد رمحه اهلل من دليل عىل جوازه 

هلام. 

  

)))  سقط من: أ.
)))  يف ب: املقرتض.

)))  يف ب: األجرة.
)))  يف أ، ج، د: فرزقه.
)5)  زيادة من املحقق.
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((1 .............................................................................. النهي عن بيع املحاقلة
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((1 ..................................................................... كيل املبيع يف غياب املشرتي
((( ........................................................................................ طناء ما مل يدرك
((( ................................................ بيع املكيل واملوزون مجلة بال كيل أو وزن
بيع املكيل واملوزون جزافا........................................................................ )))
((( ........................ اشرتاط بائع الرصمة قلعها باحلال فأخرها الشاري شهرا
اشرتاط مشرتي الرصم بقاءها شهرا يف مال البائع.................................... )))
((( ................................................. تأخري قلع الرصمة املشرتاة من غري رشط
((5 ......................................................... بيع السلعة بالنداء إىل أحد األقارب
رشاؤه ما أعطي إياه ليبيعه........................................................................ 5))
((( ......................................................................... النهي عن بيع ما مل يقبض
((7 ................................. رشاء املبيع بأقل من القيمة التي نادى عليها الدالل
البيع بثمن غري معلوم............................................................................... 8))
بيع دواب املحاربني.................................................................................. )))
((( .................................................................... الرضورة الداعية إىل التسعري
((( ....................................................... بيع السلف املكيل بعد قبضه بال كيل
بيع أحد الرشكاء سهمه من الطناء............................................................ )))
((( ............................... طلب مستطني وقف املسجد مساحمته بسبب اخلرس
الضامن يف البيوع املنتقضة ال يف الربا......................................................... )))
((( ......................................... طناء النخيل بثمن حارض ثم استطناؤها نسيئة
((( ........................ أخذ الوارث الصيغة املبيعة من غري أن ينقدها يف العاجل
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((8 ............................................................................. خلط جيد التمر برديئه
((( ........................................................................... بيع األجناس مثال بمثل
((1 .................................................................................... بيع ما ليس بمعني

زيادات الباب الأول

أحكام البيع.............................................................................................. 5))
((1 .................................................................... بيع السامد سلفا من غري كيل
بيع السلعة إىل البائع األول....................................................................... )))
((( .............................................................. معاملة الصبيان يف البيع والرشاء
((( .............................................................. رشاء التمر واألمارة عىل تقبيضه
((( ............................................................ أخذ السلعة من املدين مقابل دينه
((5 ............................................................ بيع السلعة الواحدة بأثامن متعددة
((5 ........................................................... طناء ما أدرك من املال وما مل يدرك
((5 .................................................... ترك املبيع يف أرض البائع حتى نام وزاد
((( .................................................................... بيع مال الغري من دون وكالة
((7 ........................................................ استثناء رأس الدابة وإهاهبا من البيع
((8 ............................................................ بيع العبد والبهيمة إىل غري الثقات
((( ......................................................................... بيع الدابة ألكثر من مشرت
(5( ................................................................ طناء الثوم والبصل قبل الدراك
طناء العلف والسكر عىل رشط اجلز......................................................... )5)
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(5( ........................................................................... بيع الثمر اجلائز واملمتنع
((( .......................................................................... بيوع تامة وأخرى فاسدة

الباب الثاني

في الأ�صياء التي يجوز بيعها بع�صها ببع�ض نقًدا اأو ن�صيئة

والتي ل يجوز اإل نقًدا يًدا بيد وفي البيوع الفا�صدة والمنتق�صة 

والمجهولة وفي بيع الغرر وفي الإقالة والتولية في البيع

(7( ........................................................................ بيع القرنفل بالسكر نسيئة
بيع الفاكهة بالطعام نسيئة......................................................................... )7)
(7( ................................................................................................. بيع املشاع
(7( ................................................ اجلمع بني اإلباحة واحلجر يف صفقة البيع
بيع الطعام بعد قبضه................................................................................ 77)
(78 .............................................................................. بيع املكيل بعد القبض
(7( ................................................................ بيع الدين والسلف بعد القبض
(81 ................................................................................. بيع احليوان إىل أجل
بيع ما يوزن أو يكال أو يعد أو يذرع جزافا.............................................. 81)
بيع الطعام كيال أو وزنا أو جزافا.............................................................. )8)
(8( ..................................................................................... بيع التمر يف ظرفه
البيع عىل خيار أجلني خمتلفني وثمنني خمتلفني.......................................... )8)
بيع البضاعة نصفها نقدا ونصفها نسيئة.................................................... 88)
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البيع عىل خيار أجلني خمتلفني وثمنني خمتلفني.......................................... )8)
بيع الدابة نصفها نقدا ونصفها نسيئة........................................................ 1))
اكتيال صاع من احلب عىل ما يساوي اجلري............................................ 1))
((1 ......................................... البيع نسيئة إىل أجلني خمتلفني وبثمنني خمتلفني
((( .............................................................. البيع والرشاء ممن ال يتقي احلرام
بيع النخلة والشجرة عىل أن تقطع............................................................ )))
((( .......................................... رشاء الرصم وتركه يف أرض البائع حتى يزيد
((( ................................................................................... بيع األرض املكراة
بيع األعمى ورشاؤه وسلفه ورهنه وعطاؤه............................................. )))
بيع األعمى ورشاؤه وهبته وقضاؤه......................................................... 7))
((8 ................................................................................  بيع األعمى ورشاؤه
بيع الصبي ورشاؤه................................................................................... )))
((( ......................................................................... بيع الصبي املميز ورشاؤه
(11 ................................................................................. بيع اململوك ورشاؤه
(1( ................................................................................... بيع املعتوه ورشاؤه
(1( ........................................................................................... البيع لألعجم
بيع املريض ورشاؤه ................................................................................. )1)
بيع املال إذا اشتمل عىل وقف .................................................................. )1)
(1( ................................................................. بيع مال الفلج إىل مدة معلومة 
(15 ................................................. من باع ماًء واشرتط رشبا لنخلة معلومة 
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(1( .............................................................................................. بيع الغائب 
بيع الغائب من احليوان ............................................................................ 18)
بيع املحىل بالذهب نقدا أو أجال .............................................................. 1))
((1 ............................................ بيع التفق املوشى بالذهب والفضة إىل أجل 
اقرتاض الدراهم والرشاء بعوضها .......................................................... )))
البيع بالدنانري عىل رشط الوفاء بالقروش بعرش الثمن ............................. )))
((( ........................................ رشاء السلعة بدراهم نسيئة ثم قضاؤها دنانريا 
((( ........................................................... من ابتاع دارا فهي له وما تعلق هبا 
من اشرتى ماال وفيه منزل أو بئر ............................................................. )))
((5 ................................................ من باع مال غريه بحرضته فلم ينكر عليه 
من بيع ماله أو رهن فلم ينكر .................................................................. )))
((8 ......................................................... من بيع ماله بال رأيه فلم ينكر البيع 
((( ........................................................................ بيع مال اليتيم بغري إجازة 
((1 ........................................................ من باع ماال فبقي يستغله حتى موته 
((1 .......................................................................... بيع املال املشاع للرشيك 
بيع السهم يف املال املشاع لغري الرشيك .................................................... )))
((8 ......................................................................... بيع الدابة واستثناء محلها 
((8 ...................................................................................... بيع نصف الدابة 
((( .................................................. من اشرتى سمكة فوجد يف بطنها لؤلؤة 
البيوع املنتقضة التي تصح فيها املتاممة ...................................................... 1))
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((( ....................................................................... رشاء املعيب والرجوع فيه 
((( ................................................................................... نقض البيع املعيب 
((( ................................................................................. حكم البيع املنتقض 
((( ...................................................................... استغالل املبيع قبل النقض 
((5 ........................................................... من اشرتى ظرف متر فوجده رديئا 
ضياع املبيع يف يد بائعه ............................................................................. 5))
((5 ....................................................................................... اخلراج بالضامن 
((7 ........................................................ الرجوع يف البيع بعد استغالل املبيع 
الرجوع يف البيع بدعوى اجلهالة .............................................................. 7))
جهل أحد املتبايعني باملبيع ....................................................................... 8))
((8 ......................................................................... الرجوع يف البيع والرشاء 
((( ......................................................... وجوب إعالم املشرتي بحالة املبيع 
خلط اجليد بالرديء يف البيع .................................................................... )))
((( .................................................................... بيع خليط جيد التمر ورديئه 
((( ........................................................................ بيع التمر قبل تأبري النخل 
نقض البيع بعد القبض ............................................................................ )))
البيع بالرباءة من العيوب ......................................................................... )))
((5 .................................................... بيع البلوج املستخرج من طبيخ اخلمري 
((( ....................................................................... رد األمة املعيبة بعد الوطء 
بيع التولية ................................................................................................ 7))
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اإلقالة يف البيع عىل اشرتاط الزيادة .......................................................... 8))
حكم الثمرة بعد اإلقالة ........................................................................... 8))
((( ................................................................... التولية يف املشرتى قبل قبضه 
التولية يف املشرتى قبل القبض ................................................................. 51)
(51 ................................................. حكم بيع اجلهالة إذا مات أحد املتبايعني 
(5( ........................................... من باع شيئا ثم اشرتاه نسيئة يف جملس واحد 
بيع املحىل بالذهب والفضة نسيئة ............................................................ )5)

زيادات الباب الثاني

أنواع البيوع اجلائزة واملمتنعة.................................................................... 57)

البـاب الثالث

في بيع الأ�صول والعرو�ض وما يثبت منه وما

ل يثبت وفي رد العيوب من جميع البيوعات وفي الإقالة في 

البيع وفي بيع الخيار وفي اإحالة بيع الخيار

(1( ............................................................................................. بيع األعمى 
(1( .......................................................................... الغري من بيع املال املشاع 
(1( .......................................................................... رشاء أصل املبيع باخليار 
(15 ................................................................. رشاء أصل املبيع باخليار آلخر 
(1( ............................................................................. فداء املال املبيع باخليار 
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غلة املبيع باخليار ...................................................................................... )1)
بيع املرأة ماهلا ملؤنتها ................................................................................ 17)
النية يف بيع اخليار ..................................................................................... 17)
البيع بالكيل واملناداة ................................................................................ )1)
بيع مال فيه رشاكة ليتيم ........................................................................... 1))
((( ......................................................................................... هل اإلقالة بيع 
((( .................................................................................. بيع ذوات األرواح 
((( .......................................................................... بيع اخليار بقصد األصل 
اإلقالة يف البيع ......................................................................................... )))
((( ....................................................................... التوكيل يف بيع املال املشاع 
((5 ...................................................................... بيع مال اهلالك لقضاء دينه 
((( ............................................................ غلة املبيع باخليار إذا انتقض البيع 
((( ............................................................. أحقية املالك يف الترصف يف ماله 
الرشط يف بيع اخليار ................................................................................. 1))
((( .................................................. بيع املال املشتمل عىل وقف لغري األمني 
((( ................................................................ كتابة بيع اخليار أصال يف العقد 
بيع ماء اآلخرين يف الفلج ........................................................................ )))
التنازع يف بيع ماء الفلج ........................................................................... 5))
((( ..................................................................... مقايضة الوارث ببيع اخليار 
بيع األموال توكيال بكّتاب جمهولني ......................................................... 5))
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((( ................................................................................ توريث املبيع باخليار 
((8 ........................................................... بيع السهم يف مال مشرتك مع يتيم 
((( ................................................ بيع املال باخليار إذا كان قصد البائع الغلة 
((1 ..................................................................................... الرشاء بامل حرام 
رد املبيع باخليار عىل البائع من مشرت ثان .................................................. )))
انقضاء مدة املبيع باخليار .......................................................................... )))
((( .................................................................... بيع املريض ورشاؤه وإقراره 
((5 ............................................................ غلة املبيع باخليار إذا انتقض البيع 
الرشط يف بيع اخليار ................................................................................. )))
((7 ......................................................................... التوكيل يف البيع والرشاء 
((( .................................................................. هل األرض تبع للامء يف البيع 
جهالة أجل سداد ثمن املبيع .................................................................... 51)
(5( ................................................................. إدعاء الغبن بعد وفاة املشرتي 
(5( ............................................................................................ بيع املجهول 
(5( ................................................... انتقال البيع املجهول من شخص آلخر 
البيع عىل رشط جمهول ............................................................................. )5)
(5( ....................................................................................... حكم بيع اخليار 
(55 ....................................................... دخول املبيع باخليار يف بيع مجيع املال 
بيع الرجل أحد ماليه بالقطع واآلخر باخليار ........................................... )5)
(5( ......................................................................... الرشاء من ويص غري ثقة 
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رشاء املال املغصوب ................................................................................ 58)
غلة املبيع باخليار ...................................................................................... )5)
(5( ....................................................................... قعد األرض املبيعة باخليار 
((1 .................................................................................... تلف املبيع باخليار 
((( ............................................................................ االشرتاط يف بيع اخليار 
((( ........................................................................ املدة والثمن يف بيع اخليار 
املرض املانع من البيع والرشاء ................................................................. 5))
((( ............................................................... فداء املبيع باخليار قبل استغالله 
رشاء املال من اليتيم ................................................................................. 7))
زيادة األجل يف بيع اخليار ........................................................................ 8))
((8 ........................................................... اشرتاط زيادة األجل يف بيع اخليار 
بطالن القعد إذا انتقض بيع اخليار ........................................................... )))
حكم الرصم يف املال املبيع باخليار ............................................................ 71)
اشرتاط البائع ليشء من الثمر .................................................................. )7)
(7( ............................................................................ رشاء املال املتنازع عليه 
(7( ................................................................... إنكار اليتيم للبيع بعد البلوغ 
فداء املبيع باخليار ..................................................................................... )7)
(75 .................................................... اشرتاط قضاء ثمن املبيع من بيت املال 
(7( ............................................................... فداء املبيع باخليار قبل استغالله 
(7( ........................................................................................ بيع املال املشاع 
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بيع نخل غري معني ................................................................................... 77)
ثبوت العيب يف املبيع ............................................................................... 78)
فداء املبيع باخليار ..................................................................................... )7)
(81 ............................................................... التشاجر يف اخليار بني املتبايعني 
(81 ............................................................................... بيع ماء الفلج باخليار 
(8( ......................................................................... توريث أحكام بيع اخليار 
(8( ........................................................................ ثمن املبيع عند فساد البيع 
(8( .......................................................................... بيع األصول للمحاربني 
(8( ........................................................................................ بيع ما مل يقبض 
النخلة املبيعة باخليار إذا سقطت .............................................................. 85)
رد غلة املبيع باخليار ................................................................................. )8)
(87 ................................................................................... اإلقرار ببيع اخليار 
حكم الرصم يف املال املبيع باخليار ............................................................ )))
زيادة األجل يف بيع اخليار ........................................................................ )))
انقضاء مدة بيع اخليار .............................................................................. )))
إتالف النخلة يف املال املبيع ...................................................................... )))
((( ......................................................................... تداول مال الفقراء بالبيع 
غلة املبيع باخليار ...................................................................................... )))
((( ................................................................. رجوع من أوىص بامله للفقراء 
((5 .................................................................................... تلف املبيع باخليار 
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((( .................................................................................... تلف املبيع باخليار 
((7 .......................................................... بيع مال الفقراء لعز دولة املسلمني 
اشرتاط القياض عىل البائع ...................................................................... 7))
((8 ............................................................................... بيع ماء الفلج خلدمته 
((( ............................................................................... بيع ماء الفلج خلدمته 
(11 ............................................................................... بيع ماء الفلج خلدمته 
استثناء حق العامر من البيع ...................................................................... )1)
(1( ..................................................................... موت أحد املتبايعني باخليار 
(15 ........................................................................... سؤال الدالل عن أجره 
(15 .................................................................................. خدمة املبيع باخليار 

زيادات البـاب الثالث

(1( .................................................................. حكم املفقود يف حرب العجم
جهالة عدد جذوع البيت املبيع................................................................. )))
جهالة اللفظ الرشعي يف البيع والرشاء..................................................... )))
اشرتاط سقي نخيل األوقاف من مجلة املال املقايض................................ )))
((( ................................................ اشرتاط زيادة دراهم إلقالة أحد املتبادلني
((( ................................................................... رشاء املبيع باخليار قبل فكاكه
إحالة املشرتي باخليار املال إىل آخر........................................................... )))
بيع الرشيك سهمه باخليار........................................................................ )))
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((7 .......................................................... اخلالص من طناء مال مبيع باخليار
((8 .......................................................................... بيع مال الوقف بيع خيار
بيع املال املبيع باخليار................................................................................ 1))
البيع عىل رشط اإلقالة.............................................................................. )))
البيع عىل رشط اإلقالة.............................................................................. )))
((( ........................................................................................ حكم بيع اخليار
بيع اخليار إىل مخسني سنة.......................................................................... 5))
بيع اخليار إىل مدة معلومة......................................................................... )))
حجة من منع بيع اخليار............................................................................ 1))
رشاء األصول ممن ال يعرف بتملكه هلا..................................................... )))
بيع النخلة وقيعة أو بأرضها..................................................................... )))
((( ..................................................................... بيع أرض وبجوارها خراب

الباب الرابع

في ال�صلف والقر�ض وال�صرف وفي

التجارة والم�صاربة والرهن

((7 ............................................................................ قرض املكيل واملوزون 
قرض األمانة ........................................................................................... 8))
حكم الرهن إذا تلف ............................................................................... 1))
((( ..................................................... االقرتاض من مال األفالج واملساجد 



5(( الفهر�ض

((( .............................................................................. تغيري رصف القروش 
((( ........................................................................................ مبادلة الدراهم 
((5 ................................................................................. قبض السلف وبيعه 
((7 .................................................................. املتاجرة باإلماء والترسي هبن 
((( ........................................................................... قضاء الدين قبل حلوله 
(51 ................................................................... الوصية للفلج برصف مندثر 
(5( ................................................................................. تلف رهن األصول 
(5( ................................................................................. اخلسارة يف املضاربة 
(5( ............................................................................... رسقة أموال املضاربة 
(5( .................................................................. تسليم القرض للحاكم الظامل 
(5( ................................................................ اقرتاض الويص من مال اليتيم 
(5( ................................................................................. تغيري رصف العملة 
(55 .................................................... اشرتاط الضامن يف املضاربة بامل اليتيم 
(55 .................................................................................. املضاربة بامل اليتيم 
(5( .................................................... اشرتاط املرهتن لبس الصيغة والسالح 
(5( ............................................... قرض مكيال ذرة حارض بمكيال بر صيفا 
(57 ............................................................. طلب السلف قبل حلول األجل 
أخذ الزيادة عىل السلف ........................................................................... )5)
((1 ................................................................... السلف بالدرهم غري املوزون
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