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تعليق :[* ش]  عن  وللفصـل  اإلشـراف،  كتاب  متن  نص  ابتـداء  لموضع  عالمـة 
أبي سعيد.

[ من :[  المنقول  النـّص  في  األوسـط  أو  اإلشـراف  كتاب  من  زيـادة  كان  مـا 
اإلشراف. كتاب 

[ المعنى.:[  الستقامة  أبي سعيد  تعليق  في  المحقق  من  زيادة 
[[ كانت :[[  سواء  اإلشـراف،  أصل  في  الكتاب  لهذا  المحقق  من  زيادة  كان  ما 

الهوامش  في  يسـتعمل  وقد  المعنى.  السـتقامة  أو  األوسـط،  من  الزيادة 
الرموز. تزاحم  عند 

أبي سعيد :((كذا)) تعاليق  في  وخاصة  المقام،  يقتضيه  النص  عن  خارج  كالم  زيادة 
في  الكتاب  هذا  محقـق  من  زيادة  فهي  العناوين  فـي  وأما  الهوامـش.  أو 

اإلشراف. كتاب  في  العنوان  أصل 
غيره.:/رقم/ أو  الشرع  بيان  في  النّص  فيها  التي  الصفحة  لنهاية  عالمة 

رقم/ عدم :/ج  عند  غيرها  أو  (ج).  الرئيسـة  المخطوطة  في  الصفحة  لنهاية  عالمـة 
إلخ. رقم/..  /ب  رقم/،  /أ  مثل :  (ج)،  في  النّص  وجود 

يكون  الرمز  هـذا  كذا-] :  رقم  باب  الصفحـة)  الجزء/رقم  رقم  كـذا،  رقـم  [(م 
الدكتور  حّققـه  الذي  اإلشـراف  كتاب  في  موضعهـا  على  للداللـة  بالعناويـن  مقترنـًا 
ثم  الجزء،  رقم  ثم  رقمها،  ثم  المسألة،  على  للداللة  الميم  فحرف  األنصاري؛  حماد 
رجوع   [-١٦ باب   (٢٠/٣ [(م ٩٤٨،  ذلـك :  ومثـال  الباب،  رقم  ثم  الصفحـة،  رقـم 

بشراء. صدقته  في  المرء 
تكون  العبارة  هذه  (ومنه :)  أو :  اإلشراف :)،  كتاب  (ومن  أو :  اإلشراف :)،  كتاب  (من 
المادة  منها  جمعت  والتي  عنه،  نقلت  التي  المصادر  في  اإلشراف  لنّص  مصدرة  غالبًا 

الكتاب. هذا  من  المفقودة 

á∏ª©à°ùªdG RƒeôdG
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أن  إال  واحدة،  حجـة  عمره  في  المرء  علـى  ((يجـب   (١٧٤/٣ [(م ١٢٤٣، 
الوفاء)) : عليه  فيجب  ينذر 

  W ﴿ ثناؤه :  جل  اهللا  قال  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
d  c  b  a  `  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X ﴾ (الحج : ٢٧)، 
وتعالى :  تبارك  وقال  (البقـرة : ١٩٦)،   ﴾ ¥   ¤   £   ¢ ﴿ ثناؤه :  جل  وقـال 

(آل عمران : ٩٧).  ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے     ~  }  | ﴿
واحدة،  حجة  عمره  في  المرء  على  أن  على  العلم  أهل  وأجمـع  [م ١٢٤٣] 

به(١). الوفاء  عليه  فيجب  نذرًا  المرء  ينذر  أن  إال  اإلسالم،  حجة 
قول  فـي  يخـرج  وهكـذا  قـال،  مـا  حسـن  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 

أصحابنا(٢).

ولكنه  إجمـاع،  بهذا  القـول  إطـالق  على  يقع  ال  غيـره :  قـال  بـه.  ..الوفـاء  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
قال  التفسـير.  يقتضي  األول  في  قال  من  وقول  الحج،  عليه  وجـب  من   /٣٤/ بـه  مخصـوص 
واهللا أعلم.  غيره،  على  ال  أبي بكر  قول  على  تعليق  أبي سعيد  قول  أن  والظاهر  إلخ.  أبو سعيد.. 

 .٣٤/٢٢ - ٣٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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عمره  في  واحدة  مرة  حج  ومن  اإلشـراف :  كتاب  من  وغيره  (مسـألة) :   (١)*
بإجماع(٢). غيرها  حجة  عليه  فليس  كله 

االستطاعة : معنى  في  اختالفهم  باب ١ -]   (١٧٤/٣ - ١٧٥ [(م ١٢٤٤، 
   ¢ ﴿ قوله:  [معنى]  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
مسـتطيع  كل  وعلى  العموم،  على  اآليـة  طائفـة :  فقالـت  ¥﴾؛     ¤    £

اآلية. ظاهر  على  للحج  االستطاعة  كانت  وجه  بأي  إليه،  السبيل  يجد  الحج 
كان  إذا  الضحاك :  وقـال  الصحة.  االسـتطاعة  قال :  أنه  عكرمة  عـن  وروينـا 
إال  ذاك  ما  مالك :  وقال  نسـكه.  يقضي  حتى  وعقبه(٣)  بأكله  نفسـه  فليواجه  شـابًا 
المشـي(٤)،  على  يقدر  وال  والراحلة  الـزاد  يجد  الرجل  النـاس،  طاقة  قـدر  علـى 
[جل  اهللا  أنزل  مما  أبين  هذا  في  صفة(٥)  وال  رجليه،  على  يمشـي  أن  يقدر  وآخر 

.﴾ ¥    ¤    £    ¢  ﴿ ثناؤه] 
وإسـحاق :  وأحمد،  جبير،  وسـعيد بن  ومجاهد،  البصـري،  الحسـن  وقـال 

والراحلة. الزاد  االستطاعة 
روى  الذي  ألن  مسـند؛  حديث  الباب  هـذا  في  يثبـت(٦)  وال  أبو بكـر :  قـال 

بثقة. ليس  وغيره :  معين،  يحيى بن  وقال  الخوزي(٧).  إبراهيم  الحديث 

ولم  لها.  أنسـب  الموضع  هذا  ولعل  فهارسـه،  وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسـألة  (١) هذه 
عليها.  سعيد  ألبي  تعليق  المسألة  مع  يذكر 

 .٣٧/٢٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
فليؤاجر  الصواب :  ولعل  وخدمته.  بأكله  نفسه  فيؤاجر  الشرع :  وبيان  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 

وخدمته.  بأكله  نفسه 
إلخ.  أن..  على  يقدر  وآخر  رجليه،  على  المشي  ..على  الشرع :  بيان  (٤) في 

أرى.  وال  الشرع :  بيان  (٥) في 
يثبت.  وال  يبين  وال  الشرع :  بيان  (٦) في 

إلخ.  وغيره..  معمر  يحيي بن  وقال  ((بالجيم)).  الجوزي،  الشرع :  بيان  (٧) في 
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يكـون  أن  أحدهمـا :   /٣٥/ وجهـان :  االسـتطاعة  يقـول :  الشـافعي  وكان 
في  مضنوًا  يكون  أال  والثانيـة :  [الحج].  يبلغه  ما  بماله  وواجـدًا  ببدنـه  مسـتطيعًا 
عنه  يحج  أن  أمـره  إذا  يطيعـه  من  على  قـادر  وهو  مركب،  علـى  يثبـت  ال  بدنـه 

أجرة(١). وغير  بأجرة 
أصحابنا  قول  معاني  في  تخرج  أنها  معي  االستطاعة  معاني  أبو سـعيد :  قال 

وجهين : على 
معنى  يلزمـه  وال  مسـتطيعًا،  المـرء  يكـون  ال  قـال :  بعضـًا  أن  أحدهمـا(٢) : 
قال :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابتة(٣)  الرواية  لمعنى  والراحلة؛  الزاد  بوجود  إال  االستطاعة 
بالمال،  ملكـه  من  ذلك  تفسـير  معنى  ويخـرج  والراحلـة»(٤)،  الـزاد   «االسـتطاعة 
التي  البدن  صحة  من  بأحوج  والراحلة  الزاد  إلى  ليس  إنه  ذلك :  معنى  في  فقالوا 
على  والركوب  وللزاد  البروز،  على  به  يقوى  ما  معنى  إلى  االستطاعة،  إلى  تبلغه 
بمعنى  يثبت  الـذي  الطريق  أمان  إلى  منه  بأحـوج  كله  هذا  إلى  وليـس  الراحلـة، 
قال :  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يروى  ما  ذلـك  ومن  الالزمـة،  الفرائـض  زوال  الخـوف 
ومعاني  نفسه،  والبحر  نفسه،  البر  يمنع  أن  قبل  تحجوا»(٥)  ال  أن  قبل  من   «حجوا 

في  مضرًا  يكون  أال  إحداهما...والثانية :  ..وجهـان :  الشـرع :  وبيان  وفي  اإلشـراف.  في  (١) هكذا 
غيرها.  أو  بأجرة  عنه  يحج  أن  أمره  إذا  يطيعه  من  على  قادر  وهو :  يجد،  ما  على  يثبت  وال  بدنه، 

إحداهما.  األصل :  (٢) في 
في؛  ذلك  بيان  ـ  مثال  ـ  انظـر  وعدمها،  الرواية  هذه  ثبـوت  في  العلم  أهل  أقـوال  تضاربـت  (٣) قـد 

بعدها.  ما   ٣١٠/٤ البيان،  أضواء  الشنقيطي : 
يا  فقال :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  رجل  جاء  قال :  عمر  ابن  عن  ماجة  وابن  ـ  له  واللفظ  ـ  الترمذي  (٤) روى 
(ُسنن  حسن  حديث  هذا  أبو عيسى :  قال  والراحلة».  قال :  «الزاد  الحج؟  يوجب  ما  رسـول اهللا 
ماجه،  ابن  سنن   .١٧٧/٣ رقم ٨١٣،  والراحلة،  بالزاد  الحج  إيجاب  في  جاء  ما  باب  الترمذي، 

 .(٩٦٧/٢ رقم ٢٨٢٦،  الحج،  يوجب  ما  باب 
كتاب  الدارقطني،  (ُسـنن  تحجوا»  ال  أن  قبـل  «حجوا  بلفـظ  أبي هريـرة  عـن  الدارقطنـي  (٥) رواه 
أبي طالب  علي بن  عن  والبيهقي  الحاكم  ورواه   .(٣٠١/٢ رقم ٢٩٤،  المواقيت،  باب  =الحج، 
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ما  الفرض  بمعنـى  عولهم  الـالزم  للعيال  التـرك  من  يشـبه  مما  هذا  فـي  تدخـل 
بعده،  عليهم  يخاف  ممن  حفظهم  عليه  إذ  عليهم؛  واألمـن  رجعته،  إلى  يكفيهـم 
معنى  يشبه  هذا  فكل  حضرته،  من  لهم  يلزمه  ما  بمعاني  لهم  يقوم  الذي  والقائم 
العذر  من  وألنه  الواجـب،  من  ألنه  الحجة؛  معاني  فـي  وأثبت  والراحلـة،  الـزاد 
هذا  على  يخـرج  القول  فهذا  الفـرض،  معاني  يسـقط  أنه  فيـه  يختلـف  ال  الـذي 

أمثاله. من  يحتذى  وما  المعنى، 

 /٣٦/ القدرة  ببلوغ  أنه  اآلية  في  المعنى  بظهور  االسـتطاعة  قال :  من  وقال 
االسـتطاعة  معنى  في  عليه  إن  القـول :  هذا  معنى  ثبـت  وإذا  احتيـال.  أو  بمـال، 
االحتيال  ألن  االعتالل؛  هذا  كل  فيه  وثبت  األقوال،  هذه  كل  في  دخل  االحتيال؛ 
قالوا :  حتى  ذلك،  إلى  الوصول  على  القدرة  طلب  من  الوجوه  جميع  فيه  يدخل 
من  وينتقل  عليـه،  يقدر  بما  ذلـك،  أشـبه  وما  واألجرة  باألكلة  نفسـه  يؤجـر  إنـه 
وهذا  الحجة،  يبلغ  حتـى  السـنة  في  ذلك  على  يبلغ  لم  وإن  مرحلة  إلى  مرحلـة 

االحتيال. معنى  ثبت  إذا  بخارج  ليس  كله 

ذلك  على  يقدر  وال  ماله،  مـن  الحجة  إنفاذ  على  قادرًا  المـرء  كان  إذا  وأمـا 
فمعي  بنفسه  بعده  الحج  يستطيع  أال  ويخاف  متعارف،  كبر  أو  مرض،  من  بنفسه 
في  اسـتطاع  فإن  بنفسـه،  عليه  الحج  إنما  قال :  من  فقال  ذلك؛  في  يختلـف  أنـه 
به  أوصى  ذلـك  معنى  الحج  عليه  ثبـت  قد  وكان  يسـتطع  لم  وإن  حـج،  حياتـه 
من  ألنه  عنه؛  ذلك  يجـزي  وال  حياته،  في  عنه  يحج  وال  موتـه،  بعد  عنـه  وحـج 
هو  فإن  عنه،  يحج  أن  له  جاز  يستطع  لم  إذا  إنه  قال :  من  وقال  األبدان.  أعمال 
الحج.  عليه  كان  بنفسـه  اسـتطاع  وإن  حجه.  تم  قد  كان  يسـتطيع  أن  قبـل  مـات 

الكبرى،  نن  السُّ البيهقي :   .٦١٧/١ رقم ١٦٤٦،  المناسك،  كتاب  أول  المسـتدرك،  (الحاكم : 
 .(٣٤٠/٤ رقم ٨٤٨٠،  عليه،  قدر  إذا  الحج  تعجيل  من  يستحب  ما  باب  الحج،  كتاب 

=
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عنه  يحج  أن  يجوز  التي  الحال  بتلك  عنه  حج  إذا  إنه  القول :  معنى  بعـض  وفـي 
ذلك(١). بعد  استطاع  ولو  حجه،  ثبت  فقد  فيها 

المرأة  عـن  الحـج  سـقوط  بـاب ٢ -   (١٧٥/٣ - ١٧٧ [(م ١٢٤٥ - ١٢٤٦، 
الحج]. من  زوجته  الرجل  منع  باب ٣ -  لها.  محرم  ال  التي 

المواقيت : أبواب  باب ٤ -]   (١٧٧/٣ - ١٧٨ [(م ١٢٤٧ - ١٢٤٩، 
 /٧١/ رسـول  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
اليمن  وألهل  الجحفة،  الشـام  وألهل  الحليفة،  ذا  المدينة  ألهـل  «وّقـت  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

قرن(٢)». نجد  وألهل  يلملم، 
الحديث. هذا  بظاهر  القول  على  العلم  أهل  عوام  وأجمع  [م ١٢٤٧] 

عمر بن  أن  فثبت  عرق؛  بذات  مر  من  يفعـل  فيما  واختلفـوا  [م ١٢٤٨] 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  [فيه]  يثبـت  وال  عرق»،  ذات  العراق  ألهل  «وّقـت  الخطـاب 

سّنة.
العراق  مـن  أتى  من  مـن(٣)  يحرم  الـذي  المـكان  فـي  واختلفـوا  [م ١٢٤٩] 
وكان  الشافعي.  ذلك  واستحب  العقيق،  من  يحرم  أنس  فكان  عرق؛  ذات  وعلى 
ذات  من  اإلحرام  يرون  الرأي  وأصحـاب  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  مالك، 

عرق.

 .٣٥/٢٢ - ٣٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يلملم.  اليمن  وألهل  قرنًا،  نجد  وألهل  ..الجحفة،  الشرع :  بيان  (٢) في 

يحرم  أنس  مالك بن  فكان  عرق؛  ذات  على  العراق  من  أتى  من  منه  ..يحرم  الشـرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  أنس..  مالك بن  وكان  الشافعي.  ذلك  واستحب  العتيق،  من 
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أحوط.  العقيق  مـن  وهو  يجـزي،  عرق  ذات  مـن  واإلحرام  أبو بكـر :  قـال 
خصيف،  عن  ذلك  وروي  الربـذة(١)،  من  يحـرم  صالح  الحسـن بن  كان  و[قـد] 

عبد الرحمن. والقاسم بن 
العلم. أهل  عوام  عليه  وتبعه  أولى،  الخطاب]  عمر [بن  وقول  أبو بكر :  قال 

التي  المواقيت  ثبوت  في  أصحابنا  قول  من  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
إنه  اختالفاً :  بينهم  أعلم  ال  بمـا  محرمًا  إال  عمرة  أو  حجًا  أراد  مـن  يجاوزهـا  ال 
جاء  ومن  يلملـم،  اليمـن  وألهل  الحليفـة،  ذو  إليهـا  جـاء  ومن  المدينـة  ألهـل 
قولهم :  في  أعلم  وال  حكـي،  كما  كلها  المواقيت  فـي  حكي  ما  علـى  بناحيتهـم 
فرقوا  وال  قبلها،  اإلحرام  عليهم  يجب  أن  العراق  ألهـل  عرق  ذات  ذكروا  إنهـم 
تلك  أن  عنهم  جاء  وإنما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  المواقيت  من  غيره  أو  ذلك  ثبـوت  بيـن 

أهلها(٢)(٣). غير  عليها  جاء  ولمن  ألهلها،  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وّقتها  مواقيت 

على  المدينة  قرى  من  الربزة  اإلشـراف :  محقق  وقال  ((بالزاي)).  الربزة  اإلشـراف :  كتاب  (١) في 
الغفاري  أبي ذر  قبر  الموضـع  وبهذا  الحجاز،  طريق  على  عرق،  ذات  مـن  قريبة  أميـال،  ثالثـة 
أن  أو  وهـم،  قد  اإلشـراف  كتـاب  محقـق  أن  الظاهـر  أقـول :   .(٢٤/٣ - ٢٥ البلـدان  (معجـم 
الربذة  فيها  بأيدينا  التي  النسـخة  ألن  مطبعي؛  خطأ  فيها  عليها  اطلع  التي  البلدان  معجم  نسـخة 

واهللا أعلم.  البلدان،  معجم  غير  في  عليه  ومنصوص  مشهور  هو  كما  ـ بالذال ـ 
أن  المدينة  ألهـل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وقَّت  قال :  الخدري  أبي سـعيد  عن  حبيـب  الربيع بـن  (٢) روى 
وألهل  يلملم،  اليمن  وألهل  قرنًا،  نجد  وألهل  الجحفة،  الشام  وألهل  الحليفة،  ذي  من  يهلوا 
وروى  رقـم ٣٩٦).  والحرم،  المواقيـت  فـي  باب  كتاب،  الربيـع،  (مسـند  عـرق  ذات  العـراق 
وألهل  الحليفة،  ذا  المدينـة  ألهل  وقَّت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  قـال :  عباس  ابن  عن  ومسـلم  البخـاري 
عليهن  أتى  ولمن  لهـن  ُهنَّ  يلملم،  اليمن  وألهل  المنـازل،  قرن  نجد  وألهل  الجحفـة،  الشـام 
مكة  أهل  حتى  أنشـأ،  حيث  فمن  ذلك  دون  كان  ومن  والعمرة،  الحـج  أراد  ممن  غيرهـن  مـن 
رقم ١٤٥٢،  والعمرة،  للحـج  مكة  أهل  مهل  باب  الحج،  كتاب  البخـاري،  (صحيح  مكـة  مـن 
 .(٨٣٨/٢ رقم ١١٨١،  والعمرة،  الحج  مواقيت  باب  الحج،  كتاب  مسلم،  صحيح   .٥٥٤/٢

 .٧١/٢٢ - ٧٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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مـن  اإلحـرام  اسـتحباب  بـاب ٥ -]   (١٧٨/٣ - ١٧٩ [(م ١٢٥٠ - ١٢٥١، 
المواقيت :

مـن  يهلـوا  أن  «أمرهـم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
المدينة،  ألهل  سّن  التي  المواقيت  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ذكرناها. [وأحرم  التي  المواقيت 

العلم. أهل  وعوام  أصحابه  عليه  وتبعه  منزله]»،  من  يحرم  أن  وترك 
الميقات  يأتي  أن  قبل  أحـرم  من  أن  على  العلم]  [أهـل  وأجمـع  [م ١٢٥٠] 

محرم(١). أنه 
عمر  ابن  أن  فثبت  الباب؛  هذا  في  األوائل  عن  األخبار  واختلفت  [م ١٢٥١] 
يحرمون  إسـحاق  وأبو  الرحمن،  وعبد  وعلقمة،  األسـود،  وكان  إيليا.  من  أهـّل 
أنكر  أنه  الخطاب  عمر بـن  عن  روينا  وقـد  الشـافعي.  فيه  ورخص  بيوتهم.  مـن 
وعطاء بن  البصري،  الحسن  وكره  البصرة.  من  إحرامه  الحصين  عمران بن  على 

البعيد. المكان  من  اإلحرام  ومالك  أبي رباح، 
المواقيت. من]  [اإلحرام  العمل  وجه  وإسحاق :  أحمد،  وقال 

هذه  إن  أصحابنا :  قول  من  القول  معاني  من  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
محرمًا،  إال  عمرة  أو  حجًا  أراد  من  يجاوزها  ال  حـدودًا،  جعلت  إنما  المواقيـت 
كذلك  دونها،  فيما  واإلطالق  يجاوزها،  أن  المحجور  فإنما  حدود  أنها  ثبت  وإذا 
أو  قريب  من  قبلها  أحرم  إن  أنه  يوجب  االتفاق  ومعاني  قولهم،  معنى  في  يخرج 
باالختالف  الكراهية  عليـه  دخلت  وإن  عليـه،  وواجب  يلزمه،  إحرامـه  أن  بعيـد 
أن  وجه  من  محمودًا  يكن  لم  الفعل  من  عليه  الناس  اجتمع  ما  خالف  وجه  فمن 
الفساد  دخول  طوله  من  يؤمن   /٧٣/ وال  الضرورات،  معنى  منه  يلحق  اإلحرام 

مجز.  أنه  الشرع :  بيان  (١) في 
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يرجو  ال  ما  الضرورات  معنى  نفسه  يلزم  أن  عليه  وال  للعبد  وليس  اإلحرام،  في 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إليه  لسبق  فضل  ذلك  في  كان  ولو  الفضل،  من  استزاد  ما  فائدة  فيه  فيما 

والعلماء(١). أصحابه  من  الفضل  وأهل 

وأحرم  منها  يحرم  ولم  الحليفة  بذي  مر  من  باب ٦ -]   (١٧٩/٣ [(م ١٢٥٢، 
الحجفة : من 

يريد  وهو  الحليفة  بذي  مر  إذا  يقول :  الشـافعي  كان  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
الحليفة  ذي  مجاوزة  وإسحاق  أحمد،  وكره  دم.  فعليه  يحرم  فلم  أوالعمرة  الحج 
أهل  حيث  من(٢)  يهل  الزبير :  وعروة بن  المسيب،  سعيد بن  وقال  الجحفة.  إلى 
الجحفة.  إلى  الحليفة  بذي  مر  مـن  يجاوز  أن  يرخص  أبو ثور  وكان  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص. 

إليهم. [أحب]  الوقت  أن  غير  الرأي،  أصحاب  قال  وبه 
من  أحرمت  الحج  أرادت  إذا  عائشـة  وكانت  أقول.  وبهذا(٣)  أبو بكـر :  قـال 

الجحفة. من  أحرمت  العمرة  أرادت  وإذا  الحليفة،  ذي 
موقتًا  وقتًا(٤)  جاوز  من  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

ذلك. له  يجوز  وال  دم،  فعليه  العمرة  أو  الحج  يريد  وهو  عليه  مضى  قد  بعينه 
ولمن  المدينة،  ألهل  وقت  أنها  ـ  اختالفـًا  قولهم  في  أعلـم  ال  ـ  الحليفـة  وذو 
تها  وقَّ التـي  المواقيـت  حـد  مضى  إن  إنـه  قولهـم :  وفـي  غيرهـا.  مـن  إليهـا  جـاء 
الناس  على  وليس  كالمواقيت،  الميل  ألن  هنالك؛  من  اإلحرام  فعليه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .٧٣/٢٢ - ٧٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  مهل  يهل  الشرع :  بيان  (٢) في 

نأخذ.  القول  بهذا  الشرع :  بيان  (٣) في 
موقتًا.  ميقاتًا  الصواب :  (٤) لعل 
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الحدود  يجاوزوا  أن  لهـم  مطلقًا  وال  عليها،  وال  المواقيـت،  من  كلهـم  يمضـوا  أن 
 /٧٤/ أشـبه  ما  ألنه  هو؛  إال  يجوز  ال  ما  وهذا  بعينها،  بها  يمـروا  لـم  إذا  لموضـع 
حذاء  فيه  يحـاذي  طريقًا  المـار  يمر  أن  إال  معنـاه،  فـي  وداخل  مثلـه  فهـو  الشـيء 
وقته(١). بغير  يخاطب  وال  له  وقت  ما  فوقه  بعينه  موقت  شيء  له  وقدامه  المواقيت 

غير  اإلحرام  يريد  وهو  الميقات  جاوز  من  بـاب ٧ -]   (١٨٠/٣ [(م ١٢٥٣، 
محرم :

محرم؛  غير  الميقات  جاوز  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
الميقات،  إلى  يرجع  ومحمد :  ويعقوب،  ثور،  وأبو  [والشـافعي]،  الثوري،  فقال 
وسـعيد بن  البصري،  والحسـن  زيد،  جابر بن  وكان  دمـًا.  أهرق  يفعـل  لم  فـإن 
وأبي  والثوري،  الشافعي،  قول  وفي  تركه.  إذا  الميقات  إلى  يرجع  أن  يرون  جبير 
فال  الميقات  إلى  رجع  ثم  فأحرم،  الميقات  جـاوز  إن  ومحمد :  ويعقوب،  ثـور، 
هؤالء  كقول  مالك  وقال  دم.  فعليـه  الميقات]  [إلى  يرجع  لم  وإن  عليـه،  شـيء 
فعليه  الميقات  إلى  يرجع  لم  فإن  مكة،  إلى  ومضى  فأحرم،  الميقات  جاوز  إذا(٢) 
والدم  الرجوع،  ينفعه  لم  الميقات  إلى  رجع  ثم  وأحرم،  الميقات  جاوز  وإن  دم، 

عليه. والدم  الرجوع،  ينفعه  ال  المبارك :  ابن  وقال  عليه. 
فلبى(٣)  الميقات  إلى  رجع  فـإن  وأحرم،  الميقات  جاوز  إذا  النعمـان :  وقـال 

الدم. عنه  يسقط  لم  يلبِّ  لم  وإن  الدم،  سقط 

 .٧٤/٢٢ - ٧٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ومضى  وأحرم  الميقات  إلى  رجع  ثم  وأحرم  الميقات  جاوز  إن  هؤالء  ..كقول  الشرع :  بيان  (٢) في 
فإن  فأحرم،  الميقات  جاوز  من  بعض :  وقال  دم.  فعليه  الميقات  إلى  يرجع  لم  فإن  مكـة،  إلـى 

إلخ.  المبارك..  عبد اهللا بن  وقال  الرجوع.  ينفعه  لم  الميقات  إلى  رجع 
عنه.  الدم  يسقط  لم  يأت  لم  وإن  الدم،  عنه  سقط  فقلنا  الشرع :  بيان  (٣) في 
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شيء  ال  أن  أحدها :   /٧٥/ ذلك،  غير  أقاويل  المسألة  وفي  أبو بكر :]  [قال 
الحسـن،  عن  [ذلك]  وروينا  عطـاء،  قولي  أحـد  هذا  الميقـات،  ترك  مـن  علـى 
ثم  حجة(٢)  يقضـي  إنه  الزبير] :  ابـن  عن  [روينـاه  الثانـي،  والقـول  والنخعـي(١). 
قول  هذا(٣)  لـه،  حج  ال  إنه  الثالث :  والقـول  بعمرة.  فيهل  الميقـات  إلى  يرجـع 

جبير. سعيد بن 
جاوز  من  إنـه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
ويلبي  منه،  يحرم  حتى  الميقات  إلى  ويرجع  دم،  فعليه  محرم  غير  عامدًا  الميقات 

محرمًا. منه 
عليه،  دم  فـال  الحرم  يدخل  أن  قبـل  ميقاته  إلـى  رجع  إن  قـال :  مـن  وقـال 

الدم. عليه  وجب  الحرم  دخل  فإن  حجه،  ويتم  ويمضي  الميقات،  من  ويحرم 
دم،  عليه  فليس  مكـة  بيوت  يدخل  لم  ما  الحرم  دخـل  ولو  قال :  مـن  وقـال 

محرمًا. منه  ويلبي  ميقاته،  إلى  ويرجع 
الميقات.  إلى  رجع  إن  عليه  دم  فال  بالبيت  يطف  لم  ما  إنه  قيل :  أنه  ومعي 
تلك،  عمرته  اعتمر  أو  ذلك،  حجه  وحج  الميقات،  إلى  يرجع  لم  إذا  أنه  ومعي 
وأما  دمًا.  عليه  أن  عمرته؛  أو  حجه  أتم  حتى  ميقاته  من  إحرامه  إلى  يرجـع  ولـم 
االتفاق  بمعنى  يخرج  أنه  ومعي  قولهم.  معاني  في  يخرج  أعلمه  فال  حجه  فساد 
كل  في  الميقات  إلى  اإلحرام  تركه  في  دم  مـن  أكثر  عليه  أعلم  وال  تـام،  وحجـه 

عمرة(٤). أو  حج، 

والشعبي.  الشرع :  بيان  (١) في 
حجه.  ينقض  إنه  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  سعيد..  قال  هكذا  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .٧٥/٢٢ - ٧٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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إلى  أقرب  منزله  َمن  إحرام  بـاب ٨ -]   (١٨١/٣ - ١٨٢ [(م ١٢٥٤ - ١٢٥٥، 
المواقيت : من  الحرم 

التي  المواقيت  ذكر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  (ومنه :)  [* ش] : 
كان  ممن  أهلهن»  غير  من  عليهن  أتى  من  ولكل  لهن  وقال :  «هن  عنه(١)،  ذكرناها 
حتى  فكذلك  أهلـه،  من  فمهله  دونهن  أهلـه  [كان]  فمن  والعمـرة،  الحج  يريـد 

منها. يهلون  مكة  أهل  [إن] 
له  بدا  ثم  عمرًة،  وال  حجًا  يريد  [ال  بالميقات  مر  فيمن  واختلفوا  [م ١٢٥٤] 
ثور،  وأبو  والشافعي،  والثوري،  مالك،  فكان  الميقات]؛  جاوز  أن  بعد  يحرم  أن 
وال  منه،  يحرم  أن  له  بـدا  الذي  مكانه(٢)  من  يحرم  يقولون :  ومحمـد  ويعقـوب، 

عطاء. عن  ذلك  روي  عليه.  شيء 
الحليفة  ذا  فجاوز  الحج،  يريد  ال  وهو  لحاجة(٣)  يخرج  الرجل  في  أحمد  وقال 

إسحاق. قال  وبنحوه  ويحرم.  الحليفة  ذي  إلى  يرجع  قال :  الحج،  أراد  ثم 

الفرع(٤). من  عمر  ابن  أحرم  وقد  أولى،  الحديث  ظاهر  أبو بكر :  قال 
إلى  المواقيت  دون  وموضعـه  اإلحـرام  أراد(٥)  فيمـن  واختلفـوا  [م ١٢٥٥] 
من  يحرم  يقولون :  ثور  وأبو  وأحمد،  والشافعي،  ومالك،  طاووس،  فكان  مكة؛ 

ميقاته. وهو  موضعه، 

إلخ.  ممن..  أهلهن  غير  من  عليهن  آت  ولكل  لهم  وهي  ..عنه،  الشرع :  بيان  (١) في 
ويروى  عليه،  شـيء  فال  يحرم  أن  له  بدا  والذي  مكـة.  من  يحرم  ..يقولون :  الشـرع :  بيـان  (٢) فـي 

عطاء.  عن  ذلك 
لحاجته.  الشرع :  بيان  (٣) في 

عن  المدينة  نواحي  من  قرية  بالضم،  الفرع :  اإلشـراف :  محقق  وقال  القرية.  الشـرع :  بيان  (٤) في 
 .(٢٥٢/٤ البلدان  (معجم  مكة.  طريق  على  برد  ثمانية  المدينة  وبين  بينهما  السقيا،  يسار 

يريد.  الشرع :  بيان  (٥) في 
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إال  الحرم  يدخل  لم  يفعل  لم  فإن  موضعه،  من  يحرم  الرأي :  أصحاب  وقال 
وقد  شـاء.  حيث  من  فليهل  الحرم،  من  فليخرج  حرام  غير(١)  دخله  فـإن  حرامـًا، 
من  أهل  الميقات  وبين  مكة  بين  أهله  الرجل  كان  إذا  قال :  أنه  مجاهد  عن  روينا 

مكة.
أقول./٧٧/ والشافعي  مالك،  بقول  أبو بكر :  قال 

ما  نحو  أصحابنا  قول  من  االتفاق  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
من  فميقاته  العمرة  أو  الحـج  وأراد  المواقيت  دون  أهلـه  كان  مـن  كل  إن  حكـي : 
ألن  غيره؛  ميقات  إلى  يرجع  [أن]  عليه  وليس  ميقاته،  مجاوزة  له  يجوز  وال  أهله، 
ذلك  ثبت  وإذا  دونها،  من  ال  فوقها،  أو  منها،  جاء  لمن  موقتة  هي  إنمـا  المواقيـت 
محرمًا. إال  حده  الحد  ذو  يجاوز  وال  مثلها،  حد  دونها  ما  أن  ثبت  االتفاق  بمعنى 

يوجب  معنى  وال  العمرة،  وال  الحج  يريد  وال  الميقات  على  يأتي  الذي  وأما 
الحج  أراد  ثم  الميقات  جاوز  فإذا  باإلحرام،  مخاطب  غير  حينه  ففي  اإلحرام  عليه 
فيهل  قوله :  يخرج  ـ عندي ـ  وإنما  ذلك،  أراد  حيث  ـ عندي ـ  فميقاته  العمرة  أو 
أصحابنا،  قول  في  وال  قولهم،  في  هذا  ـ عندي ـ  ينساغ  وال  مكة،  من  ال  مكانه  من 
ألن  به؛  مخاطب  ذلك  أراد  حيث  من  ألنه  أراد؛  حيث  من  ميقاته  أن  يخرج  وإنما 

عنه. اإلحرام  حكم  لزوال  ميقاته  حكم  عنه  زال  وإنما  ذلك،  وراء  ميقاته 
حكم  عليه  ألن  ميقاته؛  إلى  يرجع  أن  عليه  إن  قيل :  ما  معنى  فيه  يشـبه  وقد 
إن  أصح :  واألول  قريـب،  ـ عندي ـ  متعلقه  وهـذا  والعمرة،  الحـج  من  ميقاتـه 
المواقيت  دون  كان  مـن  ميقات  كان  كمـا  العمرة،  أو  الحـج  أراد  حيـث  ميقاتـه 

االتفاق(٢). بمعنى  فيه  ـ عندي ـ  خارج  هذا  وكذلك  أهله.  وموضع  مكانه 

إلخ.  شاء..  حيث  من  وليهل  الحرم  من  فليحرم  حرامًا  دخله  ..فإن  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٧٧/٢٢ - ٧٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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ثم  جاوزه  أن  بعد  فأحرم  الميقات  ترك  من  باب ٩ -]   (١٨٢/٣ [(م ١٢٥٦، 
حجه : أفسد 

الرأي :  وأصحـاب  الثـوري،  سـفيان  قال  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
ألن  الميقات؛  لتركه  دم  عليه  وليـس  قابل،  [من]  حج  وعليه  حجه،  فـي  يمضـي 
دم؛  عليه  ثور :  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمد،  الشـافعي،  وقال   /٧٨/ القضاء.  عليـه 

المفسد. يلزم  وما  الميقات  لتركه 
نقول. الشافعي  قال  كما(١)  أبو بكر :  قال 

عن  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  من  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
فيه،  لزمه  ما  وجميع  فيه،  أحدث  ما  جميع  الفاسد  الحج  في  عليه  ألن  الشافعي؛ 
على  ـ عندي ـ  ثابت  وهو  الحج،  فسـاد  قبل  الميقات  ترك  عليه  انعقد  كان  وقد 

قولهم(٢). معنى 

يبلغ  والصبي  بمكة  يسلم  النصراني  باب ١٠ -   (١٨٢/٣ - ١٨٣ [(م ١٢٥٧، 
بها]. يعتق  والعبد 

النفسـاء  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أمـر  بـاب ١١ -   (١٨٣/٣ - ١٨٤ [(م ١٢٥٨ - ١٢٦١، 
األمر  بـاب ١٢ -  لإلحرام)).  االغتسـال  يجب  ((وهل  اإلحـرام  عنـد  باالغتسـال 

والنعال] : واألردية  األُزر  في  باإلحرام 
أن  نفساء]  [وهي  أسماء  «أمر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

وتحرم». تغتسل 

أقول.  الشافعي  بقول  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٧٨/٢٢ - ٧٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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ومالك،  والنخعي،  طاووس،  اإلحرام  عند  االغتسـال  واستحب  [م ١٢٥٨] 
يتوضأ  عمر  ابـن  وكان(١)  الـرأي،  وأصحاب  ثـور،  وأبـو  والشـافعي،  والثـوري، 

أحيانا. ويغتسل  أحيانًا، 
اغتسال. بغير  جائز  اإلحرام  أن  على  العلم  أهل  عوام  أجمع  وقد  [م ١٢٥٩] 
ما  إال  واجـب،  غير  لإلحـرام  االغتسـال  أن  [علـى]  وأجمعـوا  [م ١٢٦٠] 
إحرامه  عنـد  الغسـل  نسـي  إذا  قال :  الحسـن  فإن  البصري؛  الحسـن  عـن  روي 
وقال  الوضوء.  منه  يكفي  مرة :  فقال  عطاء  عن  فيه  اختلف  وقد  ذكر.  إذا  يغتسل 

ذلك. غير  مرة 
بواجب. وليس  اإلحرام،  عند  االغتسال  أستحب(٢)  أبو بكر :  قال 

إزار  في  أحدكـم(٣)  قال :  «وليحـرم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال 
ونعلين». ورداء 

ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  ومالك،  الثوري،  وكان  [م ١٢٦١] 
ورداء. إزارًا  اإلحرام  يريد  الذي  يلبس  يقولون :  تبعهم  ومن  الرأي،  وأصحاب 

يأمرون  إنهـم  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
كان  وإن  قولهم،  في  الزمًا  ذلك  أعلم  وال  والعمرة،  بالحج  لإلحرام  باالغتسـال 
الجتماع  لإلحرام؛  الغسل  يوجب  ـ عندي ـ  معنى  فال  أمرهم،  من  عليهم  مجتمعًا 
جميع  في  نسـكها  وتتم  كلها،  المناسـك  ينسـكان  والنفسـاء  الحائض  أن  األمـة 
سائر  من  نسك  واإلحرام  الصالة،  بمنزلة  ألنه  بالبيت؛  الطواف  في  إال  المناسك، 
احتياطا،  ذلك  يخرج  وإنما  له،  الغسـل  يوجب  ـ عندي ـ  معنى  وال  المناسـك، 

إلخ.  عمر..  ابن  وكذلك  الشرع :  بيان  (١) في 
يستحب.  الشرع :  بيان  (٢) في 

أحدكم.  كل  وليحرم  الشرع :  بيان  (٣) في 
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أصحابنا،   /٩٣/ قول  في  ذلك  أعلم  فال  بالغسل  النفساء  أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  وإن 
ينفعها  ال  إنه  القول :  معنى  من  الثابت  كان  وإن  التطهير،  وجه  على  ذلك  فحسن 
ال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ثالثة  لقول  بالحائـض؛  إلشـباهها  الماء؛  يطهرهـا  وال  التطهيـر، 
الماء  يطهرهـا  ال  كان  فـإذا  واألقلـف»(١)،  الحائـض  ـ  وذكـر  ـ  المـاء،  يطهرهـم 

له. معنى  ال  فاغتسالها 
إنهم  أصحابنـا :  قـول  معاني  في  يخـرج  فالذي  الثيـاب  فـي  اإلحـرام  وأمـا 
من  إال  ـ عندي ـ  لذلك  معنى  وال  النعلين،  يلبس  أن  الرجال  من  المحرم  يأمرون 
ظهر  على  «أهل  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يروى  كما  الطريـق،  في  لألهبة  األخـذ  وجـه 
اإلحرام  ينعقد  ال  وأن  منزله،  في  حالًال  يكون  أن  عليه  أخف  وذلك  راحلته»(٢)، 
معنى  الكسـوة  ذلك  يوجب  وال  النعالن،  ـ عندي ـ  كذلك  سـيره،  حضر  إذا  إال 
على  الفريضة  أن  إال  الصـالة،  بمنزلـة  ليسـت  ألنه  الالزم؛  وجه  علـى  اإلحـرام 
ولو  األهبة،  أخذ(٣)  من  الثياب  ولبس  وغيرها،  الصالة  في  عورته  يستر  أن  الرجل 
ـ عندي ـ  كان  أحد  ينظره  ال  حيث  شيء  الثياب  من  عليه  ليس  عاريًا  محرم  أحرم 

عورته(٤). ستر  وعليه  وله،  عليه  منعقدًا  إحرامه 

اإلحرام : عند  الطيب  باب ١٣ -]   (١٨٥/٣ [(م ١٢٦٢، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «طّيبُت  قالت :  أنها  عائشـة  عن  ثبت  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

بالبيت». يطوف  أن  قبل  ولحله  يحرم،  أن  قبل  إلحرامه 

المعنى.  أو  اللفظ  بهذا  حديثًا  أجد  (١) لم 
(صحيح  قائمة  راحلته  به  استوت  حين  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أَهل  قال :  عمر  ابن  عن  ومسلم  البخاري  (٢) روى 
صحيح   .٥٦٢/٢ رقم ١٤٧٧،  راحلته،  به  استوت  حين  أهل  من  باب  الحج،  كتاب  البخاري، 

 .(٨٤٥/٢ رقم ١١٨٧،  الراحلة،  تنبعث  حيث  من  اإلهالل  باب  مسلم، 
واهللا أعلم.  أثبتناه،  ما  الصواب  أن  والظاهر  أحد.  األصل :  (٣) في 

 .٩٢/٢٢ - ٩٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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الزبير،  وابن  أبي وقـاص،  سـعد بن  منهم  ذلك؛  قوم  واسـتحب  [م ١٢٦٢] 
الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  الشافعي،  قال  وبه  عباس،  وابن 

مالك. قال  وبه  اإلحرام.  قبل  الطيب  يكره  عطاء  وكان 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

المحرم  يأمرون  إنهم  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :](١)  [قال 
ال  وأن  زيت،  أو  حل(٢)  مثل  إلحرامـه  غسـله  قبل  فيه  طيب  ال  بدهن  يدهـن  أن 
بعد  عليه  أثـره  يبقى  كذلك  طيبًا  يمـس  وال  أثره،  يبقى  طيب  فيـه  بدهـن  يدهـن 
الطيب  أثر  وعليه  أحـرم  ثم  غيره،  أو  دهن  فـي  طيبًا  ومس  فعله  فـإن  اإلحـرام، 
قول  في  الجزاء  عليه  إن  قولهم :  معنى   /١٣٤/ في  يخرج  أنه  فمعي  قائمة  بعينه 
حتى  الطيب  غسل  وإن  الجزاء،  عليه  كان  العمد  على  الطيب  مس  إذا  األمة  أكثر 
قولهم،  مـن  االختالف  معنـى  يلحقـه  أنه  فمعـي  رائحتـه  وبقيـت  أثـره  يذهـب 
هو  وإنما  عنه،  إزالته  على  يقدر  ال  طيب  في  الجزاء  عليه  يكون  ال  أن  ويعجبني 
يدرك  ال  شـيء  إحرامه  بعد  عليه  يثبت  وال  إحرامه،  بعد  إال  يمسـه  وال  فيه  زائل 
عن  الكراهية  في  حكاه  مـا  إال  الباب،  هذا  في  المحكي  يعجبنـي  وال  إخراجـه، 

ومالك(٣). عطاء، 

الصالة : دبر  اإلحرام  باب ١٤ -]   (١٨٥/٣ - ١٨٦ [(م ١٢٦٣، 
الحليفة  بذي  الظهر  «صلـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

أهّل». البيداء  على  عال  فلما  براحلته،  أتى  ثم 

واهللا أعلم.  إثباته،  الصواب  أن  والظاهر  الشرع،  بيان  في  موجود  غير  المعكوفين  بين  (١) ما 
المعجمة)).  ((بالخاء  خل  الصواب :  (٢) لعل 

 .١٣٤/٢٢ - ١٣٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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وبه  مكتوبة.  صالة  دبر  في(٢)  يحرم  ال  يقـول :  عمر(١)  ابـن  وكان  [م ١٢٦٣] 
والشـافعي،  والثوري،  ومالـك،  وطاووس،  عطـاء،  واسـتحب  عباس.  ابن  قـال 

الصالة. بعد  اإلحرام  ثور  وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
صلى  يكن  ولم  أحرم  وإن  إلّي،  أحب  الصالة  دبر  في  اإلحرام  أبو بكر :  قال 

أجزأه.
كله،  هذا  من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
تحضر  لم  وإن  حضـرت،  إن  مكتوبـة  صالة  أثـر  على  اإلحـرام  معهـم  ويسـتحب 
فيه  صالة  ال  وقت  في  كان  أو  يمكنه،  لم  وإن  أمكنه،  إن  فضيلة  ركعتين  أثر  فعلى 
من  مكتوبة  غير  وال  مكتوبة،  صالة  دبر  غير  في  محرم  أحرم  ولو  كان،  كيف  أحرم 
الزم  ألنه  له؛  تام  وإحرامه  به،  أمـر  الذي  الفضل  ترك  قد  كان  عذر  غيـر  أو  عـذر، 
وينعقد  يحرمان،  والنفساء  الحائض  أن  إلجماعهم  اختالفا؛  ذلك  في  أعلم  وال  له، 

عليهما(٣). صالة  وال  غسل  ال  وألنهما  اإلحرام،  ولهما  عليهما   /١٣٥/

يهل  أن  أراد  ((ومن  لإلحرام  النية  باب ١٥ -]   (١٨٦/٣ [(م ١٢٦٤ - ١٢٦٦، 
حجة  وعليه  تطوعًا  بحجته  الحج  ينوي  حج  من  العكس.  أو  بعمرة  فأهـل  بحـج 

اإلسالم)) :
قـال :  «األعمال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه :)  [* ش] : 
في  داخل  األعمـال  من  عمل  والحـج  نوى»،  مـا  امرئ  لـكل  [إنمـا]  و  بالنيـات 

بالنية(٤)». «األعمال  قوله :  جملة 

مكتوبة.  صالة  دبر  في  يحرم  عمرو  ابن  وكان  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  في..  إال  يحرم  ال  الصواب :  ولعل  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

 .١٣٥/٢٢ - ١٣٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
بالنيات.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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أن  أراد  من  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ١٢٦٤] 
من  له  الالزم  أن  بحجـة  فلبى  بعمرة  يحرم  أن  أراد  أو  بعمـرة،  فأهل  بحـج  يهـل 

[لسانه]. به  نطق  ما  ال  قلبه،  عليه  عقد  ما  ذلك 
بها  ينوي  بحجـة  الحج  أشـهر  في  أهل  مـن  أن  علـى  وأجمعـوا  [م ١٢٦٥] 

اإلسالم. حجة  من  تجزيه  حجته  أن  اإلسالم  حجة 
حجـة  وعليـه  تطوعـًا،  بحجتـه(١)  ينـوي  حـج  فيمـن  واختلفـوا  [م ١٢٦٦] 
ال  الثوري :  وقـال  اإلسـالم.  حجة  عن  يجزيه  يقول :  الشـافعي  فكان  اإلسـالم؛ 

نقول. وبه  الثوري.  كمذهب  إسحاق  [وأحمد]،  مالك،  ومذهب  يجزيه، 
قال أبو سـعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكـي كله من أمر النية 
فـي اإلحـرام : إنـه ال يقـوم إال بالنيـة، وإن التلبية تجـزي عن التسـمية. ولو أنـه أراد 
اإلحرام بالحج فأخطأ بالعمرة كان حجًا، ومن أراد العمرة فأخطأ بالحج كانت عمرة.
أنه  فأحسـب  نافلة  بها  أراد  حجة  فحج  الفريضة  حج  عليـه  كان  الذي  وأمـا 
معهم  الفرائض  ألن  الفريضة؛  عن  يجزي  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج 
هذا،  غير  ـ عندي ـ  يخرج   /١٣٦/ قولهم  ظاهر  في  أعلم  وال  بالنفـل،  تقـوم  ال 
بمعاني  أتى  قد  وأنه  عليه،  الفرض  لثبـوت  ذلك؛  عنه  يجزي  أن  يعجبني  أنـه  إال 
والنية  العمل  له  حصل  وقد  شـيئًا،  منه  يدع  ولم  به،  مخاطب  الذي  كله  الفرض 
أمره،  من  تقصير  يلزمه  ال  ما  إلى  يلزمه  عما  النية  وإحالته  الحج،  وأكمل  للحج، 
رمضان  شـهر  في  صائمًا  أصبح  لو  أنه  كما  بكامله،  موضعه  في  الحج  وقع  وقد 
الصوم  يوم  في  محدودًا  هذا  كان  وإن  الصوم،  لها  فثبت  مستحيلة  نيته  كانت  نافلة 

باالستطاعة(٢). عليه  الحج  بثبوت  هذا  يشبه  فهذا  غيره،  يجزيه  فال 

بحجته.  الحج  ينوي  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١٣٦/٢٢ - ١٣٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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اإلحرام]. عند  االشتراط  باب ١٦ -   (١٨٧/٣ [(م ١٢٦٧، 

وإشعاره](١). الهدي  تقليد  باب ١٧ -   (١٨٧/٣ - ١٨٨ [(م ١٢٦٨ - ١٢٦٩، 

المرء  يقلد  أن  اسـتحباب  باب ١٨ -]   (١٨٨/٣ - ١٨٩ [(م ١٢٧٠ - ١٢٧١، 
الهدي)) : قلد  من  يحرم  ((وهل  نعلين 

نعلين»]. الهدي  «قلد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  [قال  [* ش] : 
[م ١٢٧٠] [وبه قال ابن عمر، والشافعي. وقال مالك، والزهري، والشافعي : 

تجزئ]. الواحدة  النعل  إن 
قلد  إذا  يقول :  عمر  ابن  فكان  هديه؛  يقلد  المرء  في  [واختلفوا  [م ١٢٧١] 
وقال  ذلك.  سمعنا  عطاء :  وقال  والنخعي.  الشعبي،  قال  وبه  أحرم.  فقد  هديه 
أصحاب  قـال  وبه  عليه.  وجـب  فقد  قلـد  إذا  وإسـحاق :  وأحمـد،  الثـوري، 

الرأي.
عائشـة  قول  هذا  لبى.  أو  أهلَّ  َمْن  إال  يحرم  ال  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
الرجل  يكــون  ال  ثــور :  وأبــو  والشـافعـي،  مالـك،  وقــال  المؤمنيـن.  أم 
ولم  الهدي،  «قلد  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  نقول؛  وبهذا  يحرم.  حتى  محرمـًا  بالتقليـد 

يحرم»].
اإلحرام.  يوجب  فقيل :  والعمرة،  للحج  الهدي  ساق  من  أبو سـعيد :  [قال] 
وجوب  أعلم  فال  والعمرة  الحج  غير  لمعنى  نفالً  سـاقه  فإن  ويهل.  يلبي  وقيل : 

اإلحرام(٢). أسباب  من  ليس  هذا  ألن  اإلحرام؛ 

قريبًا.  الباب  هذا  معنى  (١) سيأتي 
 .٢٢٠/٢٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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باب ٢٠ -  الهدي.  إشـعار  باب ١٩ -   (١٨٩/٣ - ١٩١ [(م ١٢٧٢ - ١٢٧٤، 
البدنة] : منه  تشعر  الذي  الشق  باب ٢١ -  وتقليدها.  البقر  إشعار 

وأشعره». الهدي  «قلد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  [ثبت]  أبو بكر :  [قال]  [* ش] : 
البصري(١)،  والحسـن  عمر،  ابن  البدنة  في  اإلشـعار  رأى  وممن  [م ١٢٧٢] 
وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  ومالك،  ومجاهد،  وعطاء،  وسـالم،  والقاسـم، 

أقول. األول  وبالقول  اإلشعار.  يعقوب  وأنكر  ومحمد.  ويعقوب،  ثور،  وأبو 
يقول(٢) :  عمر  ابن  فـكان  وتقليدها]  البقر  إشـعار  في  [واختلفـوا  [م ١٢٧٣] 
وتشعر.  تقلد  ثور] :  [وأبو  الشافعي،  و]   عطاء،  [وقال  أسـنمتها.  في  البقر  تشـعر 
سنام  ال  التي  تشعر  وال  سـنام،  لها  كانت  إذا  تشـعر  أن  بأس  ال  مالك(٣) :  [وقال] 

تشعر. وال  تقلد،  [البقر]  قال] :  [أنه  جبير  سعيد بن  عن]  [وروينا  وتقلد.  لها 
أقول]. األول  بالقول  أبو بكر :  [قال 

اإلشعار  جاز  هديًا  ثبت  ما  وكل  الهدي  في  عالمة  اإلشعار  أبو سعيد :  [قال] 
فيه. التقليد  ثبت  كما  فيه 

األيمن». السنام  جانب  «أشعر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  [قال]  [* ش] : 
طائفة :  فقالـت  البدنة؛  تشـعر  منه  الذي  الشـق  فـي  واختلفـوا(٤)  [م ١٢٧٤] 
وأحمد،  الشافعي،  قال  وبه  ذلك.  يفعل  عمر  ابن  كان  األيمن.  الجانب  من  تشعر 
شـاء.  الجانبين  أي  من  قال :  ومرة  أحمد،  كقـول  مرة  إسـحاق  وقال  ثور.  وأبـو 

إلخ.  البقر..  إشعار  عمر :  ابن  قال  والنعمان.  بكر،  وأبو  والحسن،  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  البقر..  إشعار  عمر :  ابن  قال  الشرع :  بيان  (٢) في 

لها.  سنام  ال  التي  وتقلد  سنام،  لها  التي  تشعر  ..مالك :  الشرع :  بيان  (٣) في 
مالك :  األيمن.  الجانب  من  عمر :  ابن  البدنة،  منه  تشـعر  الشـق  في  واختلفوا  الشـرع :  بيان  (٤) في 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  شئت.  حيث  من  مجاهد :  باأليمن.  بأسًا  أرى  وال  األيسر،  من 
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سالم بن  وقال  باأليمن.  بأسًا  أرى  وال  األيسـر،  الجانب  من  تشـعر  مالك :  وقال 
شاء. حيث  من  مجاهد :  وقال  األيسر.  شقه  من  عبد اهللا : 

أقول. األول  وبالقول 
أسـناب  من  االجله  معنى  ثبت  وقع  حيـث  من  اإلشـعار  أبو سـعيد :  [قال] 
بمعنى  إال  يثبت  فال  ذلك  لغير  كان  وإن  وتبالغه،  الهدي  معنى  بإبانة(١)  كل  البدن 

اإلرادة(٢).

البدن]. تجليل  باب ٢٢ -   (١٩١/٣ - ١٩٢ [(م ١٢٧٥، 

التلبية : أبواب  باب ٢٣ -]   (١٩٢/٣ - ١٩٣ [(م ١٢٧٦، 
  &   %   $#    "   ! ﴿ اهللا 8 :  قـال  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 

(البقرة : ١٩٧).  ﴾ 0   /   .     -   ,   +    *   )   (   '

وعكرمة،  عطاء،  قال  وبه  التلبية.  الفرض  يقول :  عمر  ابـن  وكان  [م ١٢٧٦] 
الفرض  مسـعود :  ابن  وقـال  اإلهالل.  الفـرض  عبـاس :  ابن  وقـال  وطـاووس. 

لبى(٣). أو  أهل  لِمن  إال  إحرام  ال  عائشة :  وقالت  الزبير.  ابن  قال  وبه  اإلحرام. 
مثل  الحج  في  والتلبية  [التلبية]  واإلحرام  اإلحـرام،  الفرض  الثوري :  وقـال 

الصالة. في  التكبير 
فهو  اإلحرام  بذلك  ينـوي  هلل  أو  سـّبح  أو  كّبر  إن  الرأي :  أصحـاب  وقـال 

محرم.

بالمراد.  أعلم  واهللا  العبارة،  وردت  (١) هكذا 
 .٢٢٠/٢٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  الثوري..  سفيان  قال  ولبى.  أهل  من  ..إال  الشرع :  بيان  (٣) في 
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منه؛  يريد  ما  بقلبه  يعقد  أنه  اإلحـرام  المرء  به  عقد  ما  أحسـن  أبو بكر :  قـال 
محرمًا. كان  ذلك  فعل  فإذا  بلسانه،  ويلبي  قرانًا،  وإما  عمرة،  وإما  حجًا،  إما 

ينعقد  ال  إنـه  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
يقع  إنه  قولهم :  من  أعلم  وال  النية.  عقد  مع  بتلبية  إال  بعمرة  وال  بحج  اإلحرام 
هو   /١١٩/ اإلحرام  وإن  تهليل.  وال  تسبيح،  وال  تكبير،  من  تلبية  بغير  اإلحرام 
بغير  يثبت  وال  التكبير.  هـو  الصالة  في  اإلحرام  أن  كما  اإلهـالل،  وهو  التلبيـة، 
ولو  لمخالفتها.  واالعتمـاد  عليهـا،  والقدرة  التلبيـة،  معرفة  وجود  عنـد  التكبيـر 
إحرامًا،  وجعله  اهللا،  ذكر  من  بشـيء  اإلحرام  عقد  إلى  فقصد  ذلك  جاهل  جهل 
من  قول  الموضع  هذا  في  وأعجبني  ذلك،  يسعه  أن  رجوت  واعتمر  ذلك  وحج 
أعلم،  واهللا  العـدم،  عند  الصـالة  في  اإلحرام  فـي  ذلك  قيل  كمـا  بذلـك،  يقـول 

ذلك(١). في  وينظر 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : تلبية  باب ٢٤ -]   (١٩٣/٣ - ١٩٤ [(م ١٢٧٧، 
اللهم  يقـول:  «لبيـك  كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
شـريك  ال  والملك،  لك  والنعمة  الحمد  إن  لبيك،  لك  شـريك  ال  [لبيك]  لبيك، 
إليك  والرغباء  لبيـك  وسـعديك،  لبيك  لبيك  قوله :  من  عمر  ابـن  وزاد  لـك(٢)». 

الخلق». إله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  «لبيك  عن  أبي هريرة  حديث  وفي  والعمل(٣). 
أنس بن  فـكان  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص؛  تلبية  على  الزيـادة  فـي  واختلفـوا  [م ١٢٧٧] 
عمر بن  عن  وروينـا  ورقًا.  تعبـدًا  حقـًا  حجًا  لبيك  التلبيـة :  فـي  يقـول  مالـك(٤) 

 .١١٩/٢٢ - ١٢٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
لك.  شريك  ال  لك  والملك  والنعمة  لك  الحمد  ..إن  الشرع :  بيان  (٢) في 
إليك.  والعمل  الرغبى  ذا  وسعديك  لبيك  قوله :  ..من  الشرع :  بيان  (٣) في 

إلخ.  يقول..  أنس  مالك بن  فكان  الشرع :  بيان  (٤) في 
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لبيك  الحسـن،  والفضل  النعماء(١)  ذا  لبيك  التلبية :  بعد  يقول  كان  أنـه  الخطـاب 
إليك. ومرهوبًا  مرغوبًا 

وأحمد،  الثـوري،  سـفيان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  تلبية  علـى  الزيادة  فـي  ورخـص 
على  أزيد  أن  أحب  ال  الشافعي :  وقال  الرأي.  وأصحاب  ثور]،  وأبو  [وإسحاق، 
العيش  إن  لبيك  فيقـول  يعجبه  شـيئًا  يرى   /١٢٠/ أن  إال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  تلبيـة 

اآلخرة. عيش 
ذا  لبيك  يقـول :  رجـًال  سـمع  أنه  أبي وقاص  سـعد بن  عـن  روينـا(٢)  وقـد 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. عهد  على  نقول  كنا  ما  فقال :  المعارج؛ 
زائد  زاد  فإن  إلّي،  أحـب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  تلبية  على  االقتصار  أبو بكر :  قـال 
في  ألن  ذلـك؛  أكره  لم(٣)  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  عـن  روي  مثلما  تلبيتـه  فـي 
يهلون  الذي  بهذا  الناس  «وأهلَّ  جابر :  قال  ذلك.  إباحة  على  داللة  جابر  حديث 

تلبيته». رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ولزم  شيئًا،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يرد(٤)  فلم 
يؤمرون  ما  مدار  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
«لبيك  يقول :  أن  وهو  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  تلبية  أن  حكي  ما  نحو  هو  التلبية  مـن  بـه 
الحمد  (إن  قولهم :  من  أعلم  وال  والملك»،  لك  والنعمة  الحمد  إن  لبيك  اللهم 
من  هذا  أعلـم  وال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  تلبية  عن  حكي  هكـذا  ألنه  لـك)؛  والنعمـة 
بخارج  ليس  كان  وإن  المخاطبـة  كالم  صرف  فيه  ألنـه  يعجبنـي؛  وال  قولهـم(٥)، 

إليك.  ومرغوبًا  مرهوبًا  لبيك  لبيك  الحسن  والفضل  النعمى  ذا  لبيك  الشرع :  بيان  (١) في 
ال  قال :  المعارج،  ذا  لبيك  يقول :  رجًال  سمع  أنه  جبير  ابن  عن  لنا  روي  وقد  الشرع :  بيان  (٢) في 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  عهد  على  هذا  نقول  كنا 
ذلك.  كره  لما  الشرع :  بيان  (٣) في 

((بالزاي)).  يزد  الشرع :  بيان  (٤) في 
واهللا أعلم.  نقصًا،  به  ولعل  النص،  ورد  (٥) هكذا 
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مما  هذا  على  الزيـادة  من  وحكاه  رواه  مـا  وكل   . ـ عندي ـ  الكالم  صحـة  عـن 
أشبهه،  وما  نحوه،  يوجد  فقد  صفاته  من  وتعالى  تبارك  اهللا  إلى  يضاف  مما  يصح 

يروى. مما  منه  أكثر  أو  منه،  أقل  أو 
معنى  على  إال  ـ ،  ـ عندي  ذلك  منع  على  دليل  وال  فضل،  الزيادة  أن  ومعي 

الثابت(١). هذا  لغير  الالزم  أو  ـّنة،  السُّ بخالف  اإلرادة 

بالتلبيـة  الصـوت  رفـع  بـاب ٢٥ -]   (١٩٤/٣ - ١٩٦ [(م ١٢٧٨ - ١٢٨٢، 
الحج)) : من  فرغ  حتى  يلبِّ  لم  ومن  الحالل.  وتلبية  الطواف.  في  ((والتلبية 

جبريل  قال :  «أتاني  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  (ومنه :)  [* ش] : 
أو  بالتلبية  أصواتهـم  يرفعوا  أن  معـي  من  أو  أصحابـي  آمـر  أن  فأمرنـي   /١٢١/

باإلهالل».
فكان  المواضـع؛  بعض  فـي  األصوات  رفـع  فـي  اختلـف  وقـد  [م ١٢٧٨] 
يسـمع  الجماعة  مسـجد(٢)  في  باإلهالل  صوته  المحـرم  يرفع  ال  يقـول :  مالـك 
فيهما.  صوته  يرفع  فإنه  منى  ومسجد  الحرام،  المسـجد  في  إال  يليه،  ومن  نفسـه 
ثم  عرفة،  مسـجد  ذلك  مع  ويزيد  القديم،  في  قوله  بمثـل  يقـول  الشـافعي  وكان 

المساجد. جميع  في  صوته  يرفع  بمصر :  قال 
عمر  ابن  وكان  الحديث.  [ظاهر]  يوافق  ألنه  أصح؛  وهذا  أبو بكر :  قال 
حازم :  ابن  وقـال  الحج.  زينة  هي  عبـاس :  ابن  وقال  بالتلبيـة.  صوتـه  يرفـع 
من  حلوقهم  تبـح  حتى  الروحـاء  يبلغـون  ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحـاب  «كان 

التلبية».

 .١٢٠/٢٢ - ١٢١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  يليه..  ومن  نفسه  ويسمع  الجماعة  مساجد  ..في  الشرع :  بيان  (٢) في 
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عطاء،  قال  وبه  بالتلبية.  صوتها  ترفع  ال  المرأة  عمـر :  ابن  وقـال  [م ١٢٧٩] 
يسـار :  سـليمان بن  وقال  الرأي.  وأصحاب  والشـافعي،  واألوزاعـي،  ومالـك، 
أنها  ميمونة  عن  روينا  وقد  باإلهالل».  صوتها  ترفع  ال  المرأة  أن  عندهم  ـنَّة  «السُّ

بالتلبية». تجهر  «كانت 
عبد الرحمن،  ربيعة بن  فكان  الطـواف؛  في  التلبية  في  واختلفـوا  [م ١٢٨٠] 
سـالم بن  عن  وروينا  بأسـًا.  به  يرون  ال  وأحمد  والشـافعي،  أبـي رواد(١)،  وابـن 

/١٢٢/ البيت.  حول  يلبي  ال  قال(٢) :  أنه  أبيه]  [عن  عبد اهللا 
عطاء بن  إال  البيت،  حول  يلبي  به  يقتدى  أحدًا  رأيت  ما  عيينة(٣) :  ابن  وقال 

السائب.
وأصحاب  ثور،  وأبو  الشافعي،  فكان  الحالل؛  تلبية  في  واختلفوا  [م ١٢٨١] 
السائب،  وعطاء بن  البصري،  والحسن  النخعي،  قال  وبه  بأسًا.  به  يرون  ال  الرأي 

ذلك. يكره  مالك  وكان  مسعود،  ابن  عن  ذلك  وروي 
به(٤). بأس  ال  أبو بكر :  قال 

منه؛  فرغ  أن  إلى  بالحج  بدأ  ما  حين  من  يلب  لم  فيمن  واختلفوا  [م ١٢٨٢] 
أصحاب  وقال  أسـاء.  وقد  عليـه،  شـيء(٥)  ال  [قال :]  أنه  الشـافعي  عن  فحكـي 
مالك :  صاحب  القاسم  ابن  وقال  عليه.  شيء  وال  أساء،  فقد  مرة  لبى  إذا  الرأي : 

دمًا. يهريق  أن  عليه 

((بالزاي)).  زواد  الشرع :  بيان  (١) في 
كان.  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  رأينا..  ما  عتبة :  وقال  الشرع :  بيان  (٣) في 
بذلك.  الشرع :  بيان  (٤) في 

وقال  لبى.  فقد  مرة  لبى  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  أسـاء.  وقد  عليه،  بأس  ال  الشـرع :  بيان  (٥) في 
إلخ.  القاسم..  ابن 
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مع  أصالً  ذلـك  في  أعلـم  فال  بالتلبية  األصـوات  رفـع  أمـا  أبو سـعيد :  قـال 
وفعالً،  أمـرًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  يروى  ذلك  أن  وأحسـب  بذلك،  يؤمـر  أنـه  أصحابنـا 
فقيل :  والثج»(١)،  العج  الحـج  «أفضل  قال :  أنه  عمر  ابن  عن  يروى  أنـه  وأحسـب 
رفع  يكرهون  إنهـم  أصحابنا :  قول  فـي  أعلم  وال  بالتلبية.  األصـوات  رفـع  العـج 
في  جماعة  موضع  في  كان  إن  أنه  إال  موضع،  دون  موضع  في  بالتلبية  األصوات 
صوته  يرفع  أال  أعجبني  ذلك  حين  الجماعة  صالة  أقيمت  وقد  غيره،  أو  المسجد 

ذلك. منع  لـي  يقع  هذا  غير  ال  الفريضة،  صالتهم  حفظ  عن  فيشغلهم  بالتلبية 
يأمرونها  إنهـم  أصحابنـا :  قـول  في  ـ عندي ـ  يقـع  فإنـه  المـرأة  تلبيـة  وأمـا 
في  الرجال  غير  وهي  ذلك،  مثل  والتلبية  موطن،  كل  في  صوتها  بخفض   /١٢٣/
إلـّي. أحب  لصوتها  وخفضها  بأس،  عليها  لـي  يبن  لم  ذلك  فعلت  فإن  هذا،  مثل 

أنهم  ومعي  أصحابنـا.  قـول  في  [ها]  أعلمـ  فـال  الطواف  فـي  التلبيـة  وأمـا 
يدخل  منذ  قولهم :  بعـض  وفي  البيت.  يرى  منذ  التلبيـة  بقطع  المتمتـع  يأمـرون 
القارن  ويأمرون  الطواف،  يبدأ  لم  ما  أنه  عنهم  يوجد  ما  أرخص  أنه  وعندي  مكة. 
الطواف  أن  معهم  كأنه  فيلبي،  طاف  إذا  ولكن  ملّب،  وهو  بالبيت،  يطوف  ال  أن 
قال :  أنه  عباس  ابن  عـن  ويروى  يجددها.  حتى  التلبية  ومعنـى  المحرم،  يخـرج 
التلبية  عنه  انهدم  ـ :  عندي  ـ  المعنـى  أحل»(٢)،  إال  طائف  البيت  بهذا  طـاف  «مـا 

محرمًا. كان  ولو  يجددها  حتى 

والنحر،  التلبيـة  فضل  في  جـاء  ما  باب  الترمذي،  (سـنن  بمعناه  عمـر  ابـن  عـن  الترمـذي  (١) رواه 
كتاب  أبي شـيبة،  ابن  (مصنف  بلفظه  عمر  ابن  عن  أبي شـيبة  ابن  ورواه   .(١٨٩/٣ رقم ٨٢٧، 

 .(٣٧٣/٣ رقم ١٥٠٥٦،  بالتلبية،  صوته  يرفع  كان  من  باب  الحج، 
حاج  بالبيت  يطوف  ال  يقول :  عباس  ابن  كان  قال :  عطاء  أخبرني  جريج  ابن  عن  مسـلم  (٢) روى 
الحج،  كتاب  مسـلم،  (صحيح  إلخ  ذلك..  يقول  أين  من  لعطاء :  قلت  حل.  إال  حاج  غير  وال 

 .(٩١٣/٢ رقم ١٢٤٥،  اإلحرام،  عند  وإشعاره  الهدي  تقليد  باب 
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وال  الحسن،  الدعاء  من  ألنه  منع؛  ذلك  في  لـي  يبين  فال  الحالل  تلبية  وأما 
لم  من  وأما  بالنية.  إال  اإلحرام  يلزمه  مما  التلبية  وليس  بالتلبية،  إال  محرمًا  يكون 
حتى  يلّب  فلـم  بالحج  معنا  أحـرم  ما  حين  ومن  بالحج  بـدأ  ما  حين  مـن  يلـّب 
وال  أساء،  قد  إنه  ـ :  أصحابنا  قول  وهو  ـ  قولهم  بعض  في  أنه  فمعي  حجه  قضى 

عنه. تجزي  الواحدة  والتلبية  واإلحرام  عليه،  شيء 
اإلحرام  إال  عمرته،  أو  كله  حجه  في  التلبية  ترك  إذا  دم  عليه  قال :  من  وقال 

األول.
مضى  حتى  إحرامه  في  يلب  فلم  التلبية  ترك  إذا  قولهم :  بعض  في  أنه  ومعي 

دم. فعليه  كلها  الخمس  الصلوات  وقت 
 /١٢٤/ الفرائض  من  صالة  وقت  عليه  مضى  إذا  قولهم :  في  مني  والشـك 
قولهم :  بعض  في  أن  وأحسب  الكراهة،  معنى  ذلك  ففي  يلب  لم  ثانية  صالة  إلى 

. ـ عندي ـ  ذلك  ينعقد  وال  دمًا  عليه  إن 
وال  ذلك،  [من]  منعه  على  دليل  فـال  عمرته  أو  كله  حجه  في  لبـى  إذا  وأمـا 
بدأ  حين  من  يلبي  ممن  الحكاية  أصل  في  هكذا  ألنه  شـيئًا؛  إلزامه  وال  إسـاءته، 

فرغ(١). أن  إلى 

الحج : أشهر  باب ٢٦ -]   (١٩٦/٣ - ١٩٧ [(م ١٢٨٣، 
#﴾..اآلية     "   !   ﴿ تعالى :  اهللا  [قال  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 

(البقرة : ١٩٧).

ابن  فقال  #﴾؛     "   !  ﴿ تعالى :]  قوله  في  واختلفوا  [م ١٢٨٣] 
والثوري،  وقتادة،  ومجاهد،  وعطاء،  والنخعي،  والشعبي،  الزبير،  وابن  مسـعود، 

 .١٢١/٢٢ - ١٢٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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الحج  أشهر  مالك :  وقال  الحجة.  ذي  من  وعشر  القعدة،  وذو  شوال،  ثور :  وأبو 
نعم. [فقال :]  كله؟  الحجة(١)  ذو  فقيل :  ثالثة 

[كما]  قاال  أنهما  عنهما  فروي  فيه؛  عباس  وابن  عمر،  ابن  عن  اختلف  وقـد 
الحجة.  وذو  القعدة  وذو  شـوال  قاال :  أنهما  عنهمـا]  [وروي  مسـعود.  ابن  قـال 
غير  [وقال  معلومات.  أشهر  الحج  وقت  معناه  ألن  رفع؛  األشهر  [الفراء :]  وقال 

معلومات. أشهر  في  الحج  أن  يريد  معلومات؛]  أشهر  الحج  الفراء : 
  !  ﴿ قوله(٢)  معنـى  في  يتواطأ  أصحابنـا  قـول  أن  معي  أبو سـعيد :  قـال 
من  وعشـر  القعدة،  وذو  شـوال،  إنه   : عندي ـ  ـ  قولهم  فأكثر  #﴾؛     "
وأحسـبه  الحجة.  ذي  من  عشـر  وثالثة  قولهم :  بعض  في  قيل  وقد  الحجة.  ذي 
قولهم  من  أعلم  وال  الحج.  تمام  بقية  فيهن  ألن  التشريق؛  أيام  بذلك  يريد /٦١/ 
عليه  وقع  مـا  معنى  على  ـ عنـدي ـ  يتعدى  ال  أنـه  إال  كلـه،  الحجـة  ذي  بتمـام 
اهللا  لقول  الحج؛  أشـهر  من  أنه  معنى  عليه  يدخـل  كله  الشـهر  يكون  أن  الروايـة 
اهللا  كتاب  فظاهر  تامة،  إال  تكون  ال  واألشهر   ،﴾#    "   !  ﴿ تعالى : 
وألنهن  لألشهر  التسمية  في  اإلطالق  بين  يفرق  لم  ألنه  هذا؛  معنى  يوجب  تعالى 

ثالثة. التسمية  في  األشهر  وأقل  أشهر، 
اإلجماع  ألن  التفقه؛  معنى  في  ال  اللغة،  معنى  في  إال  تخرج  ال  هذا  في  والفائدة 
من  عائق  عاقه  لمن  لمعنى  إال  الحج،  في  عمل  التشريق  أيام  بعد  ليس  أنه  األمة  من 
فعندي  المناسك  وسائر  الجمار  رمي  وأما  التشريق.  أيام  انقضاء  إلى  الزيارة  طواف 

العمد(٤). على  تركها  لمن  الجزاء  ويكون  التشريق،  بأيام  تفوت  أنها(٣) 

القعدة.  ذو  الشرع :  بيان  (١) في 
قولهم.  األصل :  (٢) في 

العمد.  على  تركه  تفوت...لمن  أنه  األصل :  (٣) في 
 .٦١/٢٢ - ٦٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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أشـهر  غير  فـي  بالحـج  اإلهـالل  بـاب ٢٧ -]   (١٩٧/٣ - ١٩٨ [(م ١٢٨٤، 
الحج :

إال  بالحج  يحرم  ال  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  روينا(١)  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
الحج». أشهر  في  بالحج  يحرم  أن  الحج  ُسّنة  «من  قال :  ثم  الحج،  أشهر  في 

أن  ألحد  ليس  ثـور :  وأبو  الشـافعي،  فقال  ذلك؛  فـي  واختلفـوا  [م ١٢٨٤] 
األوزاعي :  وقال  عمرة.  كانت  [ذلك]  فعل  فإن  الحج،  أشـهر  قبل  بالحج  يحرم 
اجعلها  له :  قائال  كنت(٢)  إسحاق :  وقال  مكروه.  هذا  أحمد :  وقال  بعمرة.  يحل 
عمرة.  يجعلهـا(٣)  قالوا :  أنهـم  ومجاهد  وطـاووس،  عطاء،  عن  وروينـا  عمـرة. 
الحج.  أشـهر  قبل  بالحج  اإلحـرام  يجيزون  والكوفـي  ومالـك،  الثـوري،  وكان 
حجه. يقضي  حتى  يحل  ال  قال :]  [أنه  النخعي  عن  وروينا  يكرهه.  مالك  وكان 

به  ينعقد  ال  الحـج  أن  يتواطأ  أصحابنـا  قـول  في  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
  $#    "   ! ﴿ اهللا :  لقول  الحج؛  أشـهر  في  إال  المحرم  على  اإلحـرام 
 /١٠٥/ فإن  فيهن،  إال  الحج  يكـون  فـال  (البقـرة : ١٩٧)،   ﴾  (  '   &  %
وأنه  اإلحرام،  يبطل  ال  إنه  يتواطأ :  قولهم  أن  فمعي  الحج  أشهر  قبل  محرم  أحرم 
غير  في  بالحج  اإلحـرام  جعل  ألنه  تمامها؛  وعليه  بعمـرة،  اإلحرام  عليـه  ينعقـد 
في  ثابت  بالعمرة  واإلحـرام  عنه،  يحل  ال  بالنية  اإلحرام  قصـده  وألن  موضعـه، 
مستحيل.  هو  ما  ويستحيل  ثابت،  هو  ما  اإلحرام  من  فيثبت  وغيرها،  الحج  أشهر 
إال  اإلحرام  عنه  يحل  أنه  وال  الحج،  يلزمه  أنه  ذلك  في  اختالفًا  بينهم  أعلم  وال 

العمرة(٤). بتمام 

لنا.  روي  الشرع :  بيان  (١) في 
عمرة.  يجعلها  أن  قليًال  كتبت  الشرع :  بيان  (٢) في 

اجعلها.  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .١٠٥/٢٢ - ١٠٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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والتمتع : واإلقران  اإلفراد  إباحة  باب ٢٨ -]   (١٩٨/٣ - ١٩٩ [(م ١٢٨٥، 
قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
بحج  يهل  أن  أراد  ومن  فليهل(١)،  وعمرة  بحجة  يهل   /١٦٥/ أن  منكم  أراد   «من 

فليهل». بعمرة  يهل  أن  أراد  ومن  فليهل، 
مالـك،  فاسـتحب  أفضـل؛  ذلـك  أي(٢)  العلـم  أهـل  واختلـف  [م ١٢٨٥] 
الحج. إفراد  يرون  وعائشة  وجابر،  عمر،  ابن  وكان  اإلفراد.  ثور  وأبو  والشافعي، 

أن  إسـحاق  وذكر  القـران(٣).  يسـتحبون  الـرأي  وأصحـاب  الثـوري،  وكان 
قارنًا». «كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

شـك  وال  أفضل،  الحج  إلى  بعمرة  التمتع(٤)  أن  يرى  حنبل  أحمد بن  وكان 
قارنًا». «كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «لو  بقول  أفضل  الحج  إلى  بالعمرة  التمتع  أن  رأى  من(٥)  واحتج 
لهم  أباح  ولما  عمرة».  وجعلتها  الهدي  سقت  ما  استدبرت  ما  أمري  من  استقبلت 
إن  يقال :  أن  جـاز  والتمتع  واإلفراد  اإلقـران  من  أحبوا  بما  يهلـوا  أن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
مجن»،  في  و«قطع  ماعـزًا»،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «رجـم  يقال :  كما  ذلـك،  فعل  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
في  بينته  وقد  كثير،  كالم  البـاب(٦)  هذا  وفي  ماعز.  رجم  يحضـر  لم  والنبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

األوسط. وكتاب  الكبير،  المختصر 

إلخ.  ومن..  بحج،  فليهل  الشرع :  بيان  (١) في 
أي.  في  الشرع :  بيان  (٢) في 
اإلقران.  الشرع :  بيان  (٣) في 

المتمتع.  الشرع :  بيان  (٤) في 
إلخ.  القران..  من  عمرة...  وجعلتها  النبي..  لقول  المتمع..  أن  مرة  واحتج  الشرع :  بيان  (٥) في 

كتاب  من  الكبير  المختصر  فـي  أثبته  كثير  كالم  الباب  في  الكتـاب  هذا  وفي  الشـرع :  بيان  (٦) فـي 
األوسط. 
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المتمتع  يأمرون  إنهم  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد 5 :  قال 
يرج  لم  فإذا  متعة،  ذلك  في  له  يكون  أن  المحرم  رجا  ما  على  بالحج  العمرة  إلى 
العمرة  من  الخروج  عليه   /١٦٦/ يضيق  أن  وخاف  متعة،  ذلك  في  لـه  يكـون  أن 
والعمرة،  للحج  بالقران  يأمرون  إنهم  قولهم :  في  أعلم  وال  الحـج.  بإفراد  أمـروه 
لها  الطواف  ثبوت  في  العمرة  أحـكام  تلزمه  إنه  قولهم :  معنى  في  يخـرج  أنـه  إال 
غير  من  ـ  أعجبنـي  ثابتة  أحكامها  وأن  هكـذا  كان  فـإذا  بالذبـح.  عليهـا  والمتعـة 
لثبوت  وحج؛  اعتمـر  وقد  بالقران،  يدخـل  أن  يعتمر  لم  لمـن  ـ  لقولهـم  مخالفـة 

العمرة. به  تجب  القران  أن  ولمعنى  العلم،  أهل  قول  عامة  في  العمرة  معنى 
والخروج  باإلحالل،  التمتع  لمعنى  ويتمتع  يعتمر  أن  للمحـرم  أحبه  والـذي 
نفسه.  في  التعب  ومن  لإلحرام،  اإلفساد  من  نفسه  على  يخشى  مما  اإلحرام،  من 
أعجبني  بالقران  اإلحـرام  طول  في  نفسـه  على  يخش  ولم  ذلك،  يمكنه  لم  فـإن 
ذلك،  جاز  بالحـج  أفرد  وإن  إلــّي،  أحب  فذلك  فعل  فـإن  العلة،  لهـذه  القـران 
والحج،  العمرة  عن  يجزيه  والقران  الحج.  عن  العمرة  تجزه  وال  العمرة،  وعليه 
على  وهو  سـعيه  آخر  في  بالحج  يحرم  ويرجع  يقصر،  وال  يحل،  وال  ويسـعى، 
ولم  إحرامه،  على  القارن  مضى  الحج  قضى  فإذا  يحل.  حتى  يحلق  وال  المروة، 

ذلك(١). في  وينظر  ثانية،  يحرم 

بحجتين : أهلَّ  من  يلزم  ما  باب ٢٩ -]   (١٩٩/٣ - ٢٠٠ [(م ١٢٨٦ - ١٢٨٧، 
بحجتين؛  أهلَّ  فيمن  واختلفـوا  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [م ١٢٨٦]  [* ش] : 
وليس  واحدة،  حجة  إال  يلزمه  ال  ثور :  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  الشـافعي،  فقال 
يكون  بعمرتين  أو  بحجتيـن  أهـلَّ  إذا  النعمان :  وقـال  شـيء.  األخرى  في  عليـه 

 .١٦٥/٢٣ - ١٦٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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فأراه  أنا  أمـا  يعقوب :  وقال  مكة.  إلـى  متوجهًا  يسـير  حين  إلحديهمـا(١)  رافضـًا 
الثوري :  سـفيان  وقال  مكة.  إلى  يسـير  أن  قبل  بهما  أهل  حين  إلحديهما  رافضا 
ويسـعى،  لها(٢)  يطوف  عمرة  األخـرى  وجعل  حجـة،  قضى  بحجتين  أهـلَّ  مـن 

قابل. من  ويحج  منه،  أحل  لِما  دمًا  ويهريق  ويحل، 
وافقه(٣). ومن  الشافعي،  بقول  أقول  أبو بكر :  قال 

فكان  بأخرى؛  أهلَّ  ثم  فيها،  فجامع  بحجة  أهلَّ  فيمن  واختلفـوا  [م ١٢٨٧] 
أهّل  التي  الحجة  في  يمضي  ولكنه  بعد(٤)،  بها  أهل  التي  يلزمه  ال  يقول :  أبو ثور 

والهدي. قابل  حج  وعليه  منها،  يفرغ  حتى  أّوالً  بها 
وقال  وإسـحاق.  وأحمـد،  الشـافعي،  مذهـب  علـى  وهـذا  أبو بكـر :  قـال 
مع  يقضيها  حتى  فيها  جامع  التي  في  ويمضي  األخرى،  يرفض  الرأي :  أصحاب 

ودم. رفض  التي  مكان  وعمرة  حجة  وعليه  مكانها،  حجة(٥)  وعليه  الناس، 
صحيح./٢١٣/ أبي ثور  قول  أبو بكر :  قال 

أهل  لمـن  األقاويل  هـذه  مـن  يخرج  مـا  صح  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
يكون  فال  المحال،  يقـع  وال  لذلك،  محيل  ألنه  عليـه؛  ينعقد  ال  إنـه  بحجتيـن : 
ال  وكما  الحج،  أشـهر  غير  في  الحج  يكون  ال  كما  واحـدة،  َســَنة  في  حجتـان 
عليه  ينعقد  وال  بطل  موضعه  غير  في  الشـيء  جعل(٦)  لصالتين،  اإلحرام  يجوز 

الموضعين)).  ((في  ألحدهما  الشرع :  بيان  (١) في 
بها.  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .١٠٦/٢٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
إلخ.  وأحمد..  الشافعي،  قال  ذلك.  بعد  الشرع :  بيان  (٤) في 

إلخ.  مكانها..  وحجة  دم  للجماع  وعليه  الناس،  ..مع  الشرع :  بيان  (٥) في 
واهللا أعلم.  نقصا،  بالنص  ولعل  األصل،  في  (٦) هكذا 
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بذلك  كانت  وإن  الحجـة،  مكان  عمـرة  عليه  ينعقد  أن  يعجبنـي  وال  حكـم،  لـه 
عمرة  كانت  موضعها  غير  في  بحجة  أحرم  إذا  أنه  ولثبوت  القران،  لثبوت  أشبه؛ 
الممكن  ويقع  المستحيل،  يقع  أال  أحسن  هكذا  كان  أن  فلما  موضعها،  غير  في 
يحل  وال  ويسعى،  يطوف،  القول :  هذا  معنى  في  القارن  بمنزلة  ويكون  الجائز، 
لهذه  مضى  فيما  األول  بعد  قيل  مـا  أشـبه  وهذا  المتعة.  وعليه  حجه،  يتم  حتـى 

بها. أحرم  لو  أن  بثبوتها  معدومًا  يكن  لم  ألنه  العلة؛ 
اإلحرام،  يبطل  أالّ  يريد  كأنه  حسن،  فهذا  للحجة؛  رافض  إنه  قال :  من  وقول 
لدخلت  هكذا  ولوال  الحجتين،  إحدى  وهو  اإلحرامين،  من  الباطل  يبطل  ولكنه 
من  لفريضتين  أحـرم  أنـه  ولو  بالمحـال.  أحرم  ألنـه  اإلحـرام؛  يبطـل  أن  العلـة 
لم  إن  وكذلك  باطالً.  وكان  تجديـده،  عليه  وكان  اإلحرام،  يجزه  لـم  الصلـوات 
بالقران  قال  من  ومعنى  الحجتين.  إحدى  يرفض  إنه  قال :  من  قول  معنـى  يصـح 

واحد. وقت  في  حجتان  ينعقد  ال  كله،  اإلحرام  يبطل  أن  يبعد  لم 
أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معنى  في  فيخرج  بالجماع  حجه  أفسد  الذي  وأما 
 /٢١٤/ منه،  له  مخرج  ال  ذلك،  معنى  عليه  ثابـت  وأنه  حجه،  على  يمضي  إنـه 
هكذا  كان  وإذا  المحرم.  علـى  محجور  يأتي  ما  لجميع  المحرم  على  مـا  وعليـه 
فيه  قيل  الذي  األصل  هو  وهذا  مستحيل،  ألنه  الحج؛  على  الحج  يدخل  أن  بطل 

بالحجتين. باإلحرام 
ولم  موضعها،  غير  في  بحجة  أحرم  ثم  حكمه،  بطل  قد  الحج  كان  أن  ولما 
غيره.  يلزمه  فيكون  موضعها  غير  في  بحجـة  أحرم  قد  يكون  أن  ـ عندي ـ  يبعـد 
ويسـعى  يطوف  أن  العلة  لهذه  المعنى  هذا  على  ـ عندي ـ  لزمه  كذلك  كان  وإذا 
يلزمه  أن  يعجبني  وال  حجـه.  يتم  حتى  بالحـج  محرم  ألنـه  يحـل؛  وال  لعمرتـه، 
بعيد؛  فغير  ذلك  معنى  لزمه  فإن  الحـالل،  الحج  إلى  بها  يتمتع  لم  ألنـه  المتعـة؛ 

حكمه. عليه  ثابت  حج  في  ذلك  نفسه  ألزم  ألنه 
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واحد.  بإحرام  حجتـان  وال  عمرتان  يقع  ال  إنه  أصحابنـا :  قول  معنى  وفـي 
معنى  يلزمه  أن  يبعـد  لـم  الحج  أشـهر  في  بعمرتيـن  أحـرم  ثـم  هكـذا  كان  وإذا 
اإلحرام  يستحيل  ولئال  العمرة،  لثبوت  العمرة؛  مع  بحجة  محرمًا  ويكون  القران، 

ويثبت(١). شيء  إلى  إال 

على  يحـرم  مـا  أبـواب  جمـاع  بـاب ٣٠ -]   (٢٠٠/٣ [(م ١٢٨٨ - ١٢٩٠، 
إحرامه : في  يفعل  أن  المحرم 

أن  علـى  العلـم  أهـل  أجمـع  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [م ١٢٨٨]  [* ش] : 
وأخذ  اللبـاس،  وبعض  والطيـب،  الصيد،  وقتـل  الجماع،  مـن  ممنـوع  المحـرم 

األظفار. وتقليم  الشعر، 
حال  في  ذلك  من  شيء  بإتيان  يفسد  ال  الحج  أن  على  وأجمعوا  [م ١٢٨٩] 

الجماع. إال  اإلحرام، 
عامدًا  جامع  من  أن  علـى  أجمعوا  قد  العلم  أهل  عـوام  فـإن  [م ١٢٩٠] 
شـيئًا  إال(٢)  والهدي،  قابـل  من  الحج  عليـه  أن  بعرفـة  وقوفه  قبـل  حـج  فـي 
اهللا  شاء  إن  مكانه  في  ذلك  ذاكر  وأنا  لقتادة]،  [وقول  عطاء،  عن  فيه  يختلف 

[تعالى].
كله  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
هذا  غيـر  كان  فـإن  عطـاء،  قـول  مـن  أراد  مـا  أدري  وال  كلـه،  ذلـك  حسـب 

فاهللا أعلم(٣).

 .٢١٣/٢٢ - ٢١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  يختلف..  ليس  ..والهدي  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .١٣٧/٢٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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الجماع  من  المحرم  عنـه  نهي  مـا  بـاب ٣١ -]   (٢٠٠/٣ - ٢٠١ [(م ١٢٩١، 
والمباشرة : والقبلة 

  (   '   &   %   ﴿ ذكره :  جل  اهللا  قال  أبو بكر :  قال  (ومنـه :)  [* ش] : 
(البقرة : ١٩٧).  ﴾ 0   /   .     -   ,   +    *   )

وعطاء بن  أبي رباح،  وعطاء بـن  عمر،  وابن  عبـاس،  ابـن  وكان  [م ١٢٩١] 
وقتادة  والزهـري،  النخعي،  وإبراهيـم  البصـري،  والحسـن  ومجاهـد،  يسـار(١)، 
عن  روينا  وجماعة(٢).  أبو عبيدة،   /٢١٥/ قال  وكذلك  الجماع.  الرفث  يقولون : 
لها  يعرض  وأن  والغمـز،  والقبلة،  النسـاء،  غشـيان  الرفث  قال :  أنه  عبـاس  ابـن 

ذلك. ونحو  الكالم،  من  بالفحش 
العجاج :  قال  الكالم.  من  لغا(٣)  ال  أي   : ﴾  *   )   ﴿ قوله  في  أبو عبيد  قال 
[أن]  والجدال  المعاصي،  الفسـوق  عباس :  ابن  وقال  التكلم.  ورفث  اللغاء  عن 

تغضبه. حتى  صاحبك  تماري 
غشيان  الرفث  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
الحج  به  يفسـد  الذي  وهو  قولهم،  من  االتفاق  معاني  في  الجماع  وهو  النسـاء، 
ينزل  حتى  التعمد  علـى  الشـهوة  قضاء  معاني  في  مثله  فهو  أشـبه  وما  والعمـرة، 
والقبلة  النساء،  مماسة  من  ذلك  وسائر  الجماع،  معاني  يشـبه  الذي  الدافق  الماء 
وال  عنه،  وينهى  ذلك،  معنى  من  تولد  مما  فهو  ذلك  جميع  من  هذين  دون  فيما 

العمرة. وال  الحج،  ذلك  يفسد 

أبي بشار.  الشرع : بن  بيان  (١) في 
أبو عبيدة  وقال  ذلك.  وغير  الـكالم  من  الفحش  لنا...  روي  وقد  وجماعته.  الشـرع :  بيان  (٢) فـي 

إلخ.  قوله..  في 
اللغو  عن  العجاج :  قـال  الكالم.  من  لغوًا  أي  الشـرع :  بيان  وفي  اإلشـراف.  كتاب  فـي  (٣) هكـذا 

إلخ.  التكلم..  ورفث 
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يغضب  أو  يغضبا  حتى  الرجل  الرجل  يماري  أن  أصحابنا  مع  فهو  والجدال 
بمعناه  اسـتحق  ما  وتعالى  تبـارك  اهللا  معاصي  فجميـع  الفسـوق  وأما  أحدهمـا، 
ذلك  وجميع  فسـوق،  ذلك  فجميع  التسـمية،  في  فاسـقًا  به  يكون  وما  الكبائـر، 

حال. كل  في  عنه  منهي 
من  عنه  نهي  ما  معنـا  محجور  هو  وإنما  حق،  بغيـر  الجدال  معنـى  وكذلـك 
الحرام  مـن  والعمرة  فبالحـج  اإلحـرام  في  منـه  يتولد  ممـا  أشـبهه  ومـا  الرفـث 
يفسـد  وال  اآلفات(١)،  وجميع  الحـرام  وعن  اإلحرام  فـي  خاصة  كلـه  والحـالل 

أشبهه(٢). وما  الجماع  إال  والعمرة   /٢١٦/ الحج 

الحج : في  الجماع  باب ٣٢ -]   (٢٠١/٣ - ٢٠٢ [(م ١٢٩٢ - ١٢٩٣، 
حجه  في  وطـئ  فيمن  روي  شـيء  أعلـى  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه :)  [* ش] : 

عباس : ابن  حديث 
قال :  محرم،  وهو  امرأته  علـى  وقع  رجل  عن  عباس  ابـن  سـئل  [م ١٢٩٢] 
يقضيا  حتى  يجتمعان  وال  يحرمان،  حيث  من  ويتفرقان(٣)  قابل  من  الحج  عليهما 

الهدي. وعليهما  حجهما، 
أبو بكر : قال 

قال  وبه  الخطاب 3 ،  عمر بـن  عن  القول  هذا  روينـا  [وقـد]  [م ١٢٩٣] 
وإسحاق،  والشافعي،  وأحمد،  والثوري،  والنخعي،  وعطاء،  المسيب،  سعيد بن 

يفرقان(٤). يذكر  لم  بعضهم  أن  غير  الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو 

العبارة.  وردت  (١) هكذا 
 .٢١٣/٢٢ - ٢١٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

ويفترقان.  الشرع :  بيان  (٣) في 
يفترقان.  أنهما  يذكر  ..لم  الشرع :  بيان  (٤) في 
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فيها  جامع  التـي  الحجة  تصيـر  يقول :  قوليـه  آخـر  البصـري  الحسـن  وكان 
وطاووس. مجاهد،  عن  ذلك  وروينا  والهدي.  قابل  من  حج  وعليه  عمرة، 

على  يقيم  أن  له  ينبغي  ال  أهلـه :  بإصابة  حجه  يفسـد  الذي  في  مالك  وقـال 
إن  الصيام  أو  الهدي،  فعليه  حج  فإذا  قابل،  إلى  عمرة  ليجعلها  ولكن  فاسد،  حج 

هديًا. يجد  لم 
فاسـتطاعا  مهلة  عليهما  كانت  إذا  قال :  أنه  أخرى  رواية  عطاء  عن  وروينا(١) 

فليفعال. الحج  يفوتهما  أن  يخشيا  لم  ما  منه،  فيهال  مهلِّهما  إلى  يرجعا  أن 
ويهـالن،  أحدهمـا(٢)،  إلـى  يرجعـان  مهـل  عليهمـا  كان  إذا  قتـادة :  وقـال 
وهمـا  الحـج  فـي  امرأتـه  وطـئ  مـن  يعنـي  هدييـن،  ويهديـان  ويفترقـان، 

محرمان./٢١٧/
الرجل  وطـئ  إذا  إنه  أصحابنـا :  قول  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
لم  أو  أنزل  الختانين،  بالتقاء  عمرة،  أو  حج  في  حجهما  فسد  اإلحرام  في  امرأته 
عليهما،  ذلك  بانعقاد  ذلك  يتما  حتى  وعمرتهما،  حجهما  على  ويمضيان  ينـزل، 

والعمرة. الحج  وعليهما 
الذي  الموضع  إلى  صارا  فـإذا  للحج  جميعًا  خرجا  إذا  إنهما  قولهـم :  وفـي 
حتى  يجتمعان  فال  أتيا،  لما  عقوبة  هناك،  من  االفتراق  فعليهما  فيه  الحج  أفسدا 
إذا  وجه  أي  في  لهما  ذلك  ولزوم  افتراقهما  من  نفسي  في  كان  وقد  الحج.  يتما 
التنـزه  وجه  على  ذلك  كان  وإن  اللزوم،  وجه  على  ذلك  في  فلينظر  أتيا،  مما  تابا 
ذلك  ألن  وغيرهما؛  فيهما  ذلك  يكون  أن  فينبغي  كان  مـا  منهما  يكون  أن  خوفـًا 

مخوف.

وروي.  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  بمعنى..  ويهديان  ويفترقان  فيهالن  حدهما  الشرع :  بيان  (٢) في 
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بما  منه  فيهال  ميقاتهما،  إلـى  يرجعا  أن  ذلك  أدركا  إن  بالحج  مهلهمـا  وأمـا 
قول  في  ذلك  لـي  يبّين  فال  أفسـدا  مما  وخروجهما  ذلك،  تمام  قبل  من  أفسـدا 

لهما. ينعقد  وال  ذلك،  ينفعهما  وال  أصحابنا، 
وأحل  لزمه  وطاف  وسـعى،  كان،  وقت  أي  في  العمرة  أتـم  فإذا  المعتمـر  فأمـا 
وأما  لزمه.  إن  لالزمة  أو  أفسد،  لما  بدالً  وبعدها  َسَنِته  في  شاء  متى  االعتماد  له  كان 
الحج  عليه  وإنما  الحج،  أيـام  غير  في  الحج  يبدل  وال  َسـَنِته  في  حجتان  الحجتـان 
ال  أنه  ـ عندي ـ  فيما  قابـل  من  الحج  عليه  يقول :  مـن  قول  معنى  وهذا  قابـل،  مـن 
أن  إال  السـنة،  تلك  قابل  من  عليه  واجب  أنه  عليه  ليس  قابل،  مـن  إال  حجـًا  يكـون 
ذلك  بعد  كان   /٢١٨/ وإن  أحسـن،  فهو  قابل  من  فعل  فإن  وأولى،  أفضل  تعجيله 
والبدل  نافلة،  أو  فريضـة  الحجة  كانت  الحـج،  أيام  وفي  الحـج  في  إال  يكـون  فـال 

الفريضة. بعد  إال(١)  يكون  أن  إال  والنافلة،  للفريضة  البدل  مقام  يقوم  للفاسد 
وفـي قولهـم : إن عليـه بـدل النافلة واجبـًا إذا أفسـده كما عليـه للفريضـة؛ لقول 
في  دخل  إذا  عليه  أن  االتفـاق  فمعنى  ﴿¢  £  ¤  ¥ ﴾ (البقـرة : ١٩٦)،  اهللا 8 : 
الحجة أن يتمها، كانت فريضة أو نافلة، ولعل في بدلها إذا أفسدها وكانت نافلة فأتمها 

ففي البدل معنى االختالف؛ ألنه قد أتم ما انعقد عليه، واالختالف في إتمام ذلك(٢).

مـن  المحرميـن  علـى  يجـب  مـا  بـاب ٣٣ -]   (٢٠٢/٣ - ٢٠٣ [(م ١٢٩٤، 
بجماع : حجهما  أفسدا  إذا  الهدي 

حجهما  أفسدا  إذا  الهدي  من  عليهما  يجب  فيما  واختلفوا  (ومنه :)  [* ش] : 
وحماد،  والحكم،  والضحاك،  المسيب،  وسـعيد بن  عباس،  ابن  فكان  بالجماع؛ 

زائدة.  ـ  الثانية  ـ  (إال)  كلمة  (١) لعل 
 .٢١٧/٢٢ - ٢١٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 



ådÉãdG AõédG
45

èëdG ÜÉàc ``` 31

بدنة  النخعي :  وقال  هدي.  منهما  واحـد  كل  على  يقولون :  ثور  وأبـو  والثـوري، 
قبل  ذلك  كان  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  مالك.  قال  وبه  منهما.  واحد  كل  على 
هدي.  يجزيهما  أن  أرجـو  مرة :  أحمد  وقال  شـاة.  منهما  واحد  كل  فعلى  عرفـة 

هدي./٢١٩/ منهما  واحد  كل  على  مرة :  وقال 
وإسحاق. الشافعي،  قال  وبه  واحدًا.  هديًا  يهديان  عطاء :  وقال 

أقول. عباس  ابن  بقول  أبو بكر :  قال 
في  المجامع  علـى  إن  أصحابنا :  قول  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
هدي.  يجزيه  أنه  يوجد :  وقـد  قولهم،  معاني  أكثر  في  بدنة  جزاء  عمـرة  أو  حـج 
إن  قولهم :  في  ينساغ  وال  فصاعدًا.  المعز  من  ثنية  هذا  لمعاني  شاة  الهدي  وأقل 
عقوبة  واحد  كل  على  ذلك؛  على  متساعدين  كانا  إذا  هديًا  منهما  واحد  كل  على 
فعل  ألنه  واحد؛  هـدي  جميعًا  يلزمهما  أن  ـ عنـدي ـ  يبعـد  وال  االنفـراد،  علـى 

االختالف. بمعنى  واحد  الصيد  يقتالن  المحرمين  في  قالوا  قد  منهما،  واحد 
جميعًا  عليهما  قال :  من  وقال  جزاء.  منهما  واحد  كل  علـى  قال :  من  وقـال 
جزاء  ألزما  مسـتعينين  أو  محكمين  جميعًا  جاءا  إن  قال :  من  وقال  واحد.  جزاًء 
من  ـ عندي ـ  يبعد  وال  جزاء،  منهمـا  واحد  كل  ألزم  متفرقين  كانـا  وإن  واحـدًا، 

الجزاء. فيه  يلزم  وكله  محرم،  كله  ألنه  ـنَّة؛  السُّ لمعنى  هذا 
كان  عرفة  قبل  الفسـاد  كان  إن  أنه  الرأي  أصحاب  عن  حكي  ما  واستحسـن 
على  إال  يخرج  ال  وهذا  هدي،  عليهما  كان  الزيارة  قبل  كان  وإن  هديان،  عليهما 
ذلك،  ممنوعان  أنهما  االتفاق  معنى  يوجب  [فـ] ـإنه  األصل  في  فأما  رأي.  وجه 
فالتعدي  المنـع،  حال  في  كان  فيمـا  المنع  بتعدي  الجـزاء  معنى  لزمهمـا  وإنمـا 

األصول(١). معنى  يشبه  بما  واحدة   /٢٢٠/ عقوبة 

 .٢١٩/٢٢ - ٢٢١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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ومتى  حجهما  قضيا  إذا  المحرمين  افتراق  باب ٣٤ -]   (٢٠٣/٣ [(م ١٢٩٥، 
يفترقان :

يفسـدان  المحرمين  افتراق  في  [واختلفوا]  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
حيث  من  يفترقان  وأحمـد :  ومالك،  عباس،  ابن  فقـال  يفترقان؛  ومتى  حجهمـا 
أتيا  إذا  المسيب :  سـعيد بن  وقال  نسـكهما.  يقضيا  حتى  يجتمعان  وال  يحرمان، 
يفترقان  وإسـحاق :  الثوري،  وقال  وأهديا.  تفرقا  منه  أحرما  الـذي  المكان  علـى 
من  يفرغا  حتـى  يجتمعان  وال  بـه،  مـرا(٢)  إذا  فيه  أصابهـا(١)  الـذي  المـكان  مـن 
يفترقان  الشـافعي :  وقال  يفترقان.  ال  الـرأي :  وأصحاب  عطاء،  وقـال  حجهمـا. 
إن  أبو ثور :  وقال  فدية(٣).  ذلك  في  يكن  لم  يفترقا  لم  ولو  نسكهما،  يقضيا  حتى 

يضرهما. لم  يفترقا  لم 
حسن. الشافعي  قول  أبو بكر(٤) :  قال 

أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  فمعي  االفتراق  معنى  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
من  يفترقا  أن  معناهما  ثبت  ذلك  معنى  ثبت  وإذا  حجهما.  أفسـدا  حيث  من  إنه 
كان  وقد  القيـاس.  معنى  على  إال  ـ عنـدي ـ  ذلك  في  فـرق  وال  أحرمـا،  حيـث 
وجه  على  إال  مخالفـة،  غيـر  من  قصد  غيـر  مـن  االفتـراق  يلزمهـم  أال  يعجبنـي 
أصحابنا   /٢٢١/ قول  في  أعلم  وال  ـ ،  ـ عندي  ذلك  يلزمهما  ألجل  ال  التنـزه، 
يفترقا  لم  إن  ذلك  يلزمهما  أن  يتعـرى  وال  منصوصًا،  يفترقا  لم  إن  جـزاء  ثبـوت 
من  على  جزاء  فال  تنـزهًا  كان  فان  األمر،  لمخالفتهما  عقوبة؛  عليهمـا  يكـون  أن 

إلخ.  يجتمعان..  وال  أمرهما  فساد  فيه  أصابهما  الشرع :  بيان  (١) في 
أمرا.  إذا  اإلشراف :  كتاب  (٢) في 

هدي.  الشرع :  بيان  (٣) في 
قال  يضرهما.  ..لم  الشرع :  بيان  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  موجودة  غير  أبو بكر)  (قال  (٤) العبارة 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  أقول.  الشافعي  بقول  أبو بكر : 
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الشافعي :  قول  من  الكتاب  صاحب  استحسن  ما  وأستحسن  ويعجبني  يتنزه.  لم 
يفترقا  لم  وإن  ـ ،  ـ عندي  ذلك  غير  يخـرج  وال  للتنـزه،  فحسـن  افترقا  إن  إنهما 

عليهما(١). جزاء  فال 

في  المجامع  علـى  يجب  الـذي  الهـدي  بـاب ٣٥ -]   (٢٠٤/٣ [(م ١٢٩٦، 
اإلحرام :

في  المجامع  علـى  الهدي  فـي  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
وطاووس،  عطـاء،  وقال  ناقـة(٢)  ولتهد  ناقـة،  اهد  عبـاس :  ابن  فقـال  اإلحـرام؛ 
الثوري،  سـفيان  وقال  بدنـة.  عليه  ثـور :  وأبـو  والشـافعي،  ومالـك،  ومجاهـد، 

شاة. أجزأته(٣)  بدنة  يجد  لم  فإن  بدنة،  عليه  وإسحاق : 
منهما  واحد  كل  فعلى  عرفة  قبل  كان  إن  الجماع  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
ما  بعد  الجماع  كان  وإن  قابـل،  مـن  الحج  وعليهما  نسـكهما،  وليقضيـان  شـاة، 
من  بقي  ما  ويقضي  جزور(٤)،  فعليه  المزدلفة  ليلة  أو  بعرفة،  وهو  الشمس  تزول 

الرأي. أصحاب  قول  هذا  ذلك.  غير  شيء  عليه  وليس  حجه، 
أصحابنا  قول  في  يخرج  ما  وأكثر  القول،  مضى  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
فبقرة،  بدنة  يجد  لم  إن  قيل :  قد  أنه  وأحسب  بدنة.  إنه  المجامع :  على  الهدي  في 
إذا  ـ عندي ـ  وكذلك  المعدم.  يزيل  لمعنى  أحسن  وهذا  فشاة،  بقرة  يجد  لم  وإن 
البدنة  لوجـود  العدم   /٢٢٣/ عنـد  حسـن  المال  من  بالعـدم  ذلك  معنـى  ثبـت 
البقرة  ومكان  وبقرة  بدنـة  المال  بدل  يكون  أن  وجاز  المال  وجـد  ولو  والبقـرة، 

 .٢٢١/٢٢ - ٢٢٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  وقال..  ناقة.  فليهد  عباس :  ..ابن  الشرع :  بيان  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

شاة.  فعليه  ..بدنة  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  هذا..  شيء،  ذلك  في  عليه  جزور،...وليس  دم  ..فعليه  الشرع :  بيان  (٤) في 
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في  له  ما  وأصل  الهدي،  الشـاة  وعلى  الهدي،  اسـم  البدنة  على  يقع  وقد  شـاة. 
استيسر  مما  والشاة  الهدي،  فيها  يلزمه  إنما  الحج  كفارات  جميع  ألن  هدي؛  هذا 

الهدي(١). من  يكون  ما  أقل  هذا  معنى  في  وهو  الهدي، 

مراراً : الحج  في  جامع  من  باب ٣٦ -]   (٢٠٤/٣ - ٢٠٥ [(م ١٢٩٧، 
في  جامع  من  على  يجب  فيمـا  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
واحدة.  كفارة  عليه  وإسـحاق :  والشـافعي،  ومالك،  عطاء،  فقال  مرارًا؛  الحج 
واحد  مقام  فـي  جامع  إذا  آخـر :  وقال  بدنة.  وطء  لـكل  عليه  أبو ثـور :  وقـال 
امرأتين]  أو  [امرأة،  مقامين  في  جامع  وإذا  واحد،  دم  فعليـه  امرأتين  أو  امـرأة، 
[ابن]  وقـال  قضاؤها.  وعليـه  عمرته،  مـن  يفرغ  حتـى  ويمضـي  دمـان،  فعليـه 
وجبت  جامع  ثم  كفر  فإذا  يكفر،  لم  ما  واحدة  كفارة  عليه  هذا(٢) :  في  الحسن 

أخرى. كفارة 
في  الجزاء  عليه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
قولهم  من  التصريح  معنى  يحضرني  وال  كفارة.  جماع  كل  في  جامـع  ما  جميـع 
كفارة  في  هذا  يشـبه  مما  االختالف  معنى  قولهم  في  يشـبه  قد  أنه  إال  هذا،  غير 
األلفاظ(٣)  متفقة  بأيمان  حلف  إذا  قال :  من  فقال  واحد؛  معنى  في  كان  إذا  األيمان 
كان  إذا  واحدة  كفـارة  عليه  فإنما  ـ  واحـد  معنى  في  ذلك  كثـر  ولـو  ـ  والكفـارة 
وإن  كفارة،  مقـام  فلكل  مقامات  فـي  كان  وإن   /٢٢٤/ واحـد،  مقام  فـي  ذلـك 
ـ  الكفارة  اتفقت  ولو  واحـد  مقام  في  كانت  ولو  ـ  مختلفة  بأيمان  ألفـاظ  كانـت 

واحد. ومعنى  واحد  بلفظ  يكن  لم  إذا  كفارة  األيمان  من  لفظ  فلكل 

 .٢٢٢/٢٢ - ٢٢٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
أخرى.  كفارة  عليه  كله...وجبت  هذا  ..في  الشرع :  بيان  (٢) في 

واهللا أعلم.  أثبتناه،  ما  الصواب  أن  والظاهر  أللفاظ.  األصل :  (٣) في 
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والمقاعد  األلفـاظ  اختلفـت  ولـو  الكفـارات  اتفقـت  مـا  قـال :  مـن  وقـال 
واحدة. كفارة  عليه  فإنما  واحد  معنى  في  ذلك  وكثر  بها  والمقامات 

في  ـ عندي ـ  خـارج  فهو  فيه  يختلف  ما  بمعنـى  كله  حكاه  الـذي  فهـذا 
معنى  من  يتعرى  وال  المرات،  أو  المرة،  أو  المقامات،  أو  بالمقام،  هذا  مثل 
معنى  تشـبه  كفارة  وهـذه  الكفـارة،  بمعنى  خـارج  ألنـه  االختـالف؛  ثبـوت 

الكفارات(١).

محرمات : نسوة  يواقع  المحرم  باب ٣٧ -]   (٢٠٥/٣ [(م ١٢٩٨، 
محرمات؛  نساء  يواقع  المحرم  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
أكرهن  إن  مالك :  [وقـال  نحوه.  عطاء  وقـال  واحدة.  كفارة  عليه  مالـك :  فقـال 
محرمات  كن  إن  الشـافعي :  وقال  كفارة.]  كفارة  واحدة  كل  عن  الكفارة،  فعليه 

بدنة. [منهن]  واحدة  كل  عن  ينحر(٢) 
إن  لك :  ذكرت  ما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
لك  ذكرت  فيما  قولهم  من  يخرج  فيما  ـ عندي ـ  يتعدى  وال  كفارة،  جماع  لكل 
واحد،  معنى  وهو  الكفـارات،  في  هو  إذ  هذا  ويشـبه  األيمان.  كفارة  معنـى  مـن 

بذلك. القول  مضى  وقد  كله،  هذا  فكان 
عليه  يكون  أن  وطئها  حيث  الوطء  على  المحرم  أكره  إن  يعجبنـي  كان  وقـد 
على  الجزاء  وعليها  عليه  كان  طاوعتـه  وإن  االختالف،  على  وعنها  عنه  الجـزاء 

االختالف(٣). في  مضى  ما  معنى 

 .٢٢٣/٢٢ - ٢٢٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  كل..  فينحرن  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٢٢٤/٢٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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إحرامه : يفسد  القارن  باب ٣٨ -]   (٢٠٥/٣ [(م ١٢٩٩، 
ومالـك،  جريـج،  وابـن  عطـاء،  قـال(١)  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
دم  وعليه  لإلفساد،  واحد  هدي  عليه  ثور :  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي، 
أصحاب  وقال  هديان.  عليـه  الحكم :  وقال  والشـافعي.  مالك،  قول  في  القـارن 
قابل،  حـج(٢)  وعليه  شـاتان،  [فعليه]  بعرفة  يقـف  أن  قبـل  جامـع]  [إن  الـرأي : 
جامع  إذا  الثوري :  سـفيان  وقال  القران(٣).  دم  عليـه  يكون  وال  مكانهـا،  وعمـرة 
بدنة  وينحر  لعمرته،  شاة  فعليه  لعمرته  وسعى  طاف  وقد  منى  يأتي  أن  قبل  القارن 

قابل. من  الحج  وعليه  لحجه، 
أن  ذلك  فيشـبه  أصحابنا  قول  ظاهر  معنى  في  يخرج  ما  أما  أبو سـعيد :  قال 
والكفارة  القـارن،  في  الواحد  للـوطء  بالكفارتين  االختـالف  فيه  يحسـن  يكـون 
مثل  ذلك  ألن  كفارتان؛  عليـه  يكون  أن  قولهم :  في  ذلك  أشـبه  ولعل  الواحـدة. 

عنهما. حلف  قد  معنيين  على  واحد  بشيء  الحنث 
قولهم :  معنى  على  هذا  يكون  أن  أصحابنا :  قول  ثابت  فـي  يعجبني  وهكـذا 

حج. أو  عمرة،  في  كفارة  وطء  كل  في  إن 
ما  شـبه  معاني  من  ـ عندي ـ  يخرج  ال  االختالف  معاني  من  حكي  مـا  وجميـع 
كان  إن  أنه  الثـوري  سـفيان  عن  حكي  وما  الكفارة.  في  االختالف  مـن  لـك  ذكـرت 
ـ ،  ـ عندي  حسن  معنى  فهذا  هديان،  فيه  كان  للعمرة  والسعي  الطواف  بعد  من  الوطء 
كانت  لو  أن  عنه  زالت  قد  العمـرة  معاني  فإن  عليه  ثابتـًا   /٢٢٥/ اإلحـرام  كان  وإن 

الحج(٤). أسباب  ومن  الحج  من  حصل  ما  وثبت  االشتراك،  زال  قد  فكأنه  مفردة، 

إلخ.  عليه..  كان...يقولون :  الشرع :  بيان  (١) في 
قابل.  من  حجة  الشرع :  بيان  (٢) في 

القارن.  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .٢٢٥/٢٢ - ٢٢٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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أو  نائمـة  وهـي  زوجتـه  يأتـي  المحـرم  بـاب ٣٩ -]   (٢٠٦/٣ [(م ١٣٠٠، 
مستكرهة :

هو  وليس  حرام  وهي  أصابها  إن  عطاء :  قال  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
عليها  النفقة  وعليه  عنها،  وافيًا(١)  الهدي  فعليه  نفسي؛  على  غلبني  فقالت :  بحرام 
أن  لها  عذر  فال  أكرهها  كان  وإن  قضائه،  من  لها  بد  وال  الحج،  ذلك  قضائها  في 

نفسي. على  غلبني  تقول 
منهن  واحدة  كل  عن  ويهدي  يحججهن،  أن  فعليه  أكرههن  إذا  مالك :  وقال 
أو  طاوعته  بامرأته  يحج  وأن  قابـل،  من  وحج  بدنة  عليه  الشـافعي :  وقال  بدنـة. 
بقي  ما  ويقضيان  آخـر]،  دم  [وعليه  دم،  عليها  الـرأي :  أصحاب  وقال  أكرههـا. 
سـواء.  ذلك  في  والمكره  والنائم  اإلحرام،  ذلك  قضاء  وعليهما  إحرامهمـا،  مـن 
وبه  ال.  المسـتكره  قال :  كارهة؟  كانت  إذا  شـيء  المرأة  على  هل  ألحمد :  وقيل 

ثور. وأبو  إسحاق،  قال 
النظر. على  أصح  هذا  أبو بكر :  قال 

حكي  ما  نحو  والنائمة  المستكره  معنى  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الكفارة،  من  عليهما  يكـون  أال  ويعجبني  ذلك  فيهما  ويشـبه  االختالف،  مـن 
النائم،  في  وبخاصة  عنهمـا،  زائل  ـ عندي ـ  ذلـك  ألن  شـيء؛  فسـاد  في  وال 
وعليه  أيضـًا،  ذلك  هو  يلزمه  أال  حسـن  الحج  فسـاد  عليهمـا  يثبـت  لـم  وإذا 
أسـباب  يلزمه  وال  الكفارة،  يلزمه  أن  وحسـن  حالالً،  كان  إذا   /٢٢٦/ التوبة 

الحج(٢).

وافتديا.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٢٦/٢٢ - ٢٢٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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حجه  أفسـد  من  منه  يحرم  الذي  المكان  بـاب ٤٠ -]   (٢٠٦/٣ [(م ١٣٠١، 
قابل : من 

الذي  المكان  من  يحرم(١)  عباس :  ابن  قال  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
وأحمد،  والشافعي،  المسيب،  سعيد بن  قال  وبه  أفسدها.  التي  بالحجة  أهلَّ  كان 

أقول. وبه  [وإسحاق]. 
فيه. جامعها  الذي  المكان  من  يحرم  النخعي :  وقال 

من  يحرم  أن  األصل  يثبت  ما  معنى  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
حيث  من  ال  وجهه،  من  جاء  حيث  من  الحج،  لمعاني  اإلحرام  يلزمه  حيث 
أفسـده  الذي  إلحرامه  أهل  حيث  يكون  أن  إال  أفسـد،  حيث  مـن  وال   ، أهـلَّ
هذا  ومن  الميقـات،  هذا  من  فيـه  دخل  الذي  الوجـه  من  المسـافة  في  أبعـد 
أن  االختالف  معنى  ـ عندي ـ  فيه  يخرج  فإنه  للبدل  منه  يحرم  الذي  المكان 
أفسـده  ما  بإصالح  يأتـي  يـكون  حتى  أهـلَّ  حيث  مـن  اإلحرام  لزمه  يكـون 
معنى  على  بالحـج  أتى  قــد  ألنـه  ذلك؛  يضــره  ال  القـول  بعـض  فـي  كلـه 

ـنَّة. السُّ
ال  ـ عندي ـ  فهذا  بذلك؛  حجـه  أفسـد  حيث  من  يحرم  قال :  من  قول  وأمـا 
بغير  المواقيت  مجاوزة  من  ـنَّة  السُّ خالف  في  يدخل  ال  ألنه  قيل؛  ما  معنى  يشبه 
معناه،  ثبت  إذا  يجوز  ذلك  فلعل  ـنَّة؛  السُّ مخالفة  بغير  ذلك  يمكن  أن  إال  إحرام، 
اإلحرام  يلزمه  ال  موضع  في  وفصوله  أهله  يكون  أن  إال  ذلك،  معنـى  أبصـر  وال 

حجه(٢). فساد  الموضع  ذلك  كان  وإن  غيره،  في 

إلخ.  فيه..  أفسدها  التي  بالحجة  أهلة  يخرج..كان  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٢٧/٢٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الفرج ((فأنزل)) : دون  جامع  من  باب ٤١ -]   (٢٠٧/٣ [(م ١٣٠٢ - ١٣٠٣، 
من  على  يجب  فيما  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [(م ١٣٠٢]  [* ش] : 
بالتقاء  إال  الحج  يفسـد  ال  ثور :  وأبو  الشـافعي،  قال  فأنزل؛  الَفـْرج  دون  جامـع 
الفرج  دون  جامع  فيمن  الرأي  وأصحاب  الثوري،  مذهب  على  وهذا  الختانيـن. 

وأنزل.
جبير،  سـعيد بن  فكان  عليه؛  يجب  الذي  [الدم]  في  واختلفـوا  [(م ١٣٠٣] 
و  [شـاة].  الشـافعي :  وقال  بدنة.  عليه  يقولـون :  ثور  وأبـو  وأحمـد،  والثـوري، 
[والحسـن]،  محمد،  والقاسـم بن  عطـاء،  وقـال  دم.  الـرأي :  أصحـاب  [قـال] 
وقال [أحمد]  إسحاق.  قال  وبه  أمنى.  إذا  والهدي  قابل،  من  الحج  عليه  ومالك : 

عنه. أجبن(١)  قال :  ومرة  حجه.  أفسد  أمنى  إذا  مرة : 
غير. ال  شاة،  عليه  يجب  أبو بكر :  قال 

النطفة  إنزال  أراد  إذا  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الحج،  فسـاد  في  المجامع  بمنزلة  فهو  النطفة  أنزل  حتى  نفسـه  على  وأعان  بذلك 

هذا(٢). غير  اختالف  قولهم  في  يخرج  أعلم  وال  الجزاء،  في  الكفارة  ووجوب 

زوجته : يباشر  المحرم  باب ٤٢ -]   (٢٠٧/٣ [(م ١٣٠٤، 
فقال  زوجته؛  يباشـر  المحرم  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
ثور]،  وأبو  [وإسحاق،  وأحمد،  الثوري]،  وقال  شـاة.  [عليه  والشـافعي :  عطاء، 
َفْرج  علـى  بيده  ضـرب  رجل  في  الحسـن  وقـال  دم.  عليـه  الـرأي :  وأصحـاب 

بدنة./٢٢٨/ عليه  قال :  جاريته، 

أجيز.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٢٨/٢٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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بقرة. عليه(١)  الجماع  دون  منها  نال  إذا  جبير :  سعيد بن  وقال 
حسن. الثوري(٢)  قول  أبو بكر :  قال 

الختانان  فيه  يلتقـي  الذي  الجماع  بالمباشـرة  يعني  كان  إن  أبو سـعيد :  قـال 
وبه  أصحابنا،  قـول  في  المباشـرة  وهو  الجماع،  هو  ـ  قيل  فيما  عنـدي  ـ  فذلـك 
عنى  كان  وإن  فيه،  يختلف  ما  معنى  على  الجزاء  معنى  فيه  ويجب  الحج،  يفسد 
في  الحج  فسـاد  ذلك  في  أعلـم  فال  ومماسـتهما  بالفرج  الفـرج  مباشـرة  بذلـك 

قولهم.
ويحسـن  شـاة،  أنها  وأحسـب  هدي،  فعليه  أمـذى  إذا  قالـوا :  أنهـم  ومعـي 
بمعنى  الهدي  عليـه  يكون  أن  يمذ  لـم  أو  أمذى  يكون  أن  هـذا  علـى  ـ عنـدي ـ 

اإليالج(٣). دون  بالفرجين  المماسة  وهو  المباشرة، 

زوجته : يقبل  المحرم  باب ٤٣ -]   (٢٠٨/٣ [(م ١٣٠٥، 
محرم؛  وهو  زوجته  يقّبل(٤)  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
والثوري،  ومالك،  [وقتادة،  والزهري،  سيرين،  وابن  المسيب،  وابن  عطاء،  فقال 
روينا(٥)  دم.  عليه  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي]، 

حجك. أفسدت  ذلك :  فعل  لرجل  قال  أنه  عباس  ابن  عن  ذلك 
اهللا. يستغفر  ثانيًا:  قوالً  عطاء  وقال 

ذبح.  الشرع :  بيان  (١) في 
حسن.  الحسن  قول  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٢٢٨/٢٢ - ٢٢٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
امرأته.  قّبل  الشرع :  بيان  (٤) في 
لنا.  وروي  الشرع :  بيان  (٥) في 
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والثانية :  المسيب.  ابن  كقول  أحدها(١)  روايات :  أربع  جبير  سـعيد بن  وعن 
فاستغفر  شيء،  من  فيها  نعلم(٢)  ما  والرابعة :  حجه.  أفسد  والثالثة :  بقرة.  عليه  أن 

/٢٢٩/ اهللا. 
االختالف،  معنى  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
له  فيعجبني  لشهوة  ذلك  كان  وإن  عليه.  شيء  ال  القول :  بعض  في  أن  وأحسب 
بعض  في  أن  وأحسب  شيء.  عليه  لـي  يبّين  فال  رقة  أو  لكرامة،  كان  وإن  التوبة، 
ثبت  إذا  ـ عندي ـ  ذلك  يبعد  وال  دمًا.  عليه  أن  لشهوة  ذلك  كان  إذا  إنه  قولهم : 
في  ممنوع  كمـا  بالحج  اإلحـرام  فـي  الشـهوة  ألن  المالمسـة؛  معنى  فـي  ذلـك 
وبدل  االختالف،  معنى  على  الوضوء  بنقض  فيهما  قيـل  وقد  والصوم،  الوضـوء 
معنى  في  ـ عندي ـ  وكذلك  االختـالف؛  بمعنى  الصوم  من  الموضع  مـن  اليـوم 

االختالف(٣). من  ذلك  معنى  يلحقه  الحج  في  الهدي 

يمني  حتى  زوجته  إلى  النظر  يردد  المحرم  باب ٤٤ -]   (٢٠٨/٣ [(م ١٣٠٦، 
حس : وال  لمس  غير  من 

ولم  أمنى،  حتى  النظر  ردد  فيمن  واختلفوا)  أبو بكر :  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
عطاء :  وقال  [والهدي].  قابل  حج  عليه  ومالك :  البصري،  الحسن  فقال  يلمس؛ 
والثاني :  دما.  عليه  إن  أحدهما :  قولين :  عباس  ابن  عن  وروينا(٤)  قابل.  حج  عليه 
سـعيد بن  وقال  اآلخر(٥).  القول  إلى  الثـوري  ومال  تام.  وحجه  بدنـة،  عليـه  إن 

إحداهن.  الشرع :  بيان  (١) في 
اهللا.  فاستغفر  شيئًا  فيها  يعلم  لم  ما  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٢٢٩/٢٢ - ٢٣٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
قوالن.  عباس  ابن  عن  لنا  وروي  الشرع :  بيان  (٤) في 

األخير.  الشرع :  بيان  (٥) في 
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وال  أبو ثور :  وقال  إسـحاق.  قال  وبه  ذلك،  أحمد  وأعجب  دمًا.  يهريـق  جبيـر : 
والكوفي./٢٣٠/ الشافعي،  عن  ذلك  وحكي  عليه.  شيء 

بترديده  أراد  كان  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
على  يعين  ذلـك  على  يزل  فلم  النطفـة،  وإنزال  شـهوته  قضاء  بمعنـى  للنظـر 
هذا  في  اختالف  بينهم  لــي  يبين  وال  المجامع،  بمنزلة  أنـه  أنزل  حتى  نفسـه 

الفصل.
وأقله  بدنة،  أكثـره  للكفارة،  والهدي  حجـه،  فسـاد  معنى  يلحقه  والمجامـع 

شاة.
شـهوة  معنى  غير  على  لنظرها  وشـهوة  امرأة  لمحبـة  النظـر  ذلـك  كان  وإن 
خارج  ـ عندي ـ  فهذا  أنزل  حتى  ذلك  في  نفسه  على  منه  إعانة  وال  النظفة  إلنزال 
بالهدي  الكفارة  معنـى  قولهم  في  ـ عندي ـ  ويشـبه  عندهم،  الجماع  معنـى  مـن 

يشبهه. وما  الجماع  معنى  يصح  لم  ما  شاة،  وأقله  أكثر، 
النظرة  تلك  واستشعرت  ذلك  عن  نظره  صرف  ثم  نظرة  إليها  نظر  كان  وإن 
أنزل  حتى  الشـهوة  معنى  فغلبه  والتشـهي،  النظر  ذلك  من  راجع  وهو  بالشـهوة، 
من  أقل  لـي  يبّين  وال  شـاة،  دم  عليه  يكون  أن  قولهم :  في  ـ عندي ـ  هذا  فيشـبه 

قولهم. من  هذا  في  حجه  فساد  لـي  يبين  وال  ذلك، 
عليه  فزادت  نظره  فصرف  الشهوة  فحضرته  جائزًا  نظرًا  شهوة  لغير  نظر  وإن 
عليه  شـيء  ال  أن  الفصل  هذا  في  لـي  فيقع  أنزل  حتى  نظر  وال  تشـٍه  معنى  لغير 
الدافق  المـاء  بحصول  شـاة  الهدي  لزوم  معنـى  يلحقه  وقد  قولهـم،  بعـض  فـي 

الشهوة(١). بمعنى 

 .٢٣٠/٢٢ - ٢٣١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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يلوط  أو  دبرها  في  امرأته  يصيب  المحرم  باب ٤٥ -]   (٢٠٩/٣ [(م ١٣٠٧، 
بهيمة : أتى  أو 

يصيب  المحرم  فـي  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
أفسد  ثور :  وأبو  الشافعي،  فقال  ببهيمة؛  [ذلك]  يفعل  أو  يلوط،  أو  دبرها،  في  امرأته 
أصحابه :  وقال  [قال :]  بمفسـد.  ليس  قال :  أنه  الكوفي  عن  أبو ثور  وحكى  حجـه. 
الشافعي،  وقال  بمفسد.  ليس  إنه  البهيمة :  في  جميعًا  وقالوا  الزاني.  بمنزلة(١)  اللوطي 

الجزاء. عليه  الشافعي :  وقال  القضاء.  عليه  ناسياً :  جامع  فيمن  [وأحمد] 
حيث  من  إنـه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
أو  حالل  فـي  أنثى،  أو  ذكر  فـي  دبر،  أو  قبـل  من  الجماع،  معنـى  عليـه  حصـل 
هذا  من  شيء  أي  في  وغابت  مجامعًا،  الحشفة  فأولج  البهائم  من  شيء  أو  حرام، 
عبث  من  وكذلك  لحجه.  مفسد  رافث  مجامع  فهو  ينزل  ولم  النطفة  إنزال  يريد 
عليه  يصح  لـم  ولو   /٢١١/ الشـهوة  وقضـاء  النطفة  إنـزال  يريـد  هـذا  بجميـع 
من  أشد  والدبر  ذلك.  في  أنزل  إذا  المجامع  بمعنى  فهو  الحشفة  بمغيب  الجماع 

غيرها. أو  زوجته،  في  القبل 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «اقتلوا  لقول  الزنا؛  حكـم  معنى  إتيانها  فـي  ثبت  فقـد  والبهيمـة 
يقتل  أن  باإلنسـان  الزنا  من  أشـد  البهيمة  في  القول  فكان  وناكحهـا»(٢)،  البهيمـة 
ثم  جبل،  رأس  من  يهـدف  قيل :  فيه؛  التشـديد  من  هذا  من  أكثر  وفيـه  بالسـيف، 
بكرًا.  أو  كان  محصنـًا  يرجـم،  قـال :  من  ومنهم  يقتـل.  حتـى  بالحجـارة  يرمـى 

سرية(٣). أو  زوجة،  من  الحالل  من  هذا  في  ـ عندي ـ  أشد  فالبهيمة 

إلخ.  الشافعي..  وقال  يفسد.  مثل...ليس  ..اللوطي  الشرع :  بيان  (١) في 
فاقتلوه  بهيمة  على  وقع  وجدتموه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «من  قال  قال :  عباس  ابن  عن  الترمذي  (٢) روى 

 .(٥٦/٤ رقم ١٤٥٥،  البهيمة،  على  يقع  فيمن  جاء  ما  باب  الترمذي،  (سنن  البهيمة»  واقتلوا 
 .٢١١/٢٢ - ٢١٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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الرمي  وقبل  بعرفة  الوقوف  بعد  الجمـاع  بـاب ٤٦ -]   (٢٠٩/٣ [(م ١٣٠٨، 
النحر : يوم 

الوقوف  بعـد  جامـع  فيمن  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
حج(١)  عليه  ثور :  وأبو  وأحمد،  والشـافعي،  عطاء،  فقال  الرمي؛  وقبل  بعرفة 
الهدي.  عـليه  أبو ثـور :  وقـال  بدنـة.  عليه  والشـافعي :  عطاء،  وقـال  قابـل. 
أبي حازم  ابن  وزعـم  قابـل.  وحــج  الهـدي  عليه  الموطأ :  في  مالك  وقـال 
وقال  وهـدي.  عمرة  عليه  وقـال(٢) :  الموطأ،  فـي  قال  عمـا  رجـع  مالـكًا  أن 
من   /٢١٢/ بقي  ما  ويقضـي  جزور،  فعليـه  مفـردًا  كان  إذا  الرأي :  أصحاب 

حجه.
قبل  المجامع  إن  أصحابنـا :  قـول  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
لم  ألنه  الكفارة؛  من  المجامع  على  ما  عليه  ما  وعليه  لحجه،  مفسـد  الزيارة 
 ﴾0   /   .     -   ,   +    *   )  ﴿ تعالـى :  اهللا  وقـول  حجه،  يتـم 
نحو  على  للبيت  الزيارة  وتمام  كله،  الحج  في  ممنوع  والرفث  (البقرة : ١٩٧)، 
في  عليه  جعل  وإن  ـ ،  ـ عندي  أصحابنا  قول  مـن  االتفاق  معنى  يخرج  هـذا 
األصل  ألن  فـال؛  األصل  في  وأمـا  النظر.  في  ذلـك  يبعد  فـال  شـاة  الكفـارة 
في  الحج  تمام  إلى  الجماع  منع  وهو  واحد،  فيه  والمنع  واحد،  فيـه  المعنـى 
وطئ  لو  أن  فيه  االختالف  كان  إذا  يبعد  فال  نسـكه  عامة  مضى  قد  إن  النظر 
من  شـيء  قضاء  عند  األول  يجزيه  أن  شـيئًا  مناسـكه  من  يقضي  أن  قبل  من 

المناسك(٣).

إلخ.  وزعم..  قابل.  من  وحج  قابل...الهدي  من  الحج  الشرع :  بيان  (١) في 
عطاء.  وقال  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٢١٢/٢٢ - ٢١٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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يوم  الجمرة  رمي  بعد  جامع  من  باب ٤٧ -]   (٢١٠/٣ [(م ١٣٠٩ - ١٣١٠، 
اإلفاضة)) : قبل  الرمي  بعد  زوجته  قبل  ((ومن  اإلفاضة  قبل  النحر 

أتى  من  على  فيما  [واختلفـوا]  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [م ١٣٠٩]  [* ش] : 
البصري،  الحسن  فقال   /٢٣١/ اإلفاضة؛  قبل  النحر  يوم  الجمرة  رمي  بعد  أهله 
وقال  عمر.  ابن  عن  ذلك  وروينا  [حج.  عليه  أبي سليمان :  وحماد بن  والزهري، 
وربيعة،  عكرمة،  وقال  قابل.  حج  مع]  الهدي  عليه  وحماد :  والزهري،  النخعي، 
وقال  التنعيم].  من  يعتمـر  إسـحاق :  [وقال  ويهدي.  التنعيم  من  يعتمر  ومالـك : 
والشـعبي،  وعطاء(٢)،  عباس،  ابن  وقال  دم.  وعليه  يعتمر  أحمد(١) :  قال  األثـرم : 

تامة(٣). وحجة  بدنة،  عليه  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو  والشافعي، 
فقال  اإلفاضـة؛  قبل  الرمـي  بعـد  زوجتـه  قبـل  فيمـن  واختلفـوا  [م ١٣١٠] 
مرة :  وقال  يقبـل.  أن  أحب  ال  عطاء :  وقال  عليـه.  شـيء  ال  دينار(٤) :  عمرو بـن 

قبل. إن  شاة  عليه 
وما  قبله،  الـذي  الفصل  هذا  في  القول  مضـى  قد  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
الحج  فسـاد  من  الجماع  يشـبه  ما  أو  الزيارة،  قبل  أصحابنا  عند  الجماع  من  كان 
االختالف  ـ عندي ـ  فيها  ويشـبه  فيها،  القول  مضى  فقد  القبلة  كذلك  والكفارة، 

بدم(٥)(٦). الكفارة  ثبوت  في  لشهوة  كانت  إذا 

وإسحاق.  حنبل،  أحمد بن  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  وعطاء..  وطاووس،  عباس،  ابن  وقال  الشرع :  بيان  (٢) في 

تام.  وحجه  الشرع :  بيان  (٣) في 
واهللا أعلم.  الشرع،  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  أبي دينار.  عمرو بن  اإلشراف :  كتاب  (٤) في 
اإلشراف  كتاب  في  المسألة  وهذه  اآلتية : ..بدم.  العبارة  الموضع  هذا  في  الشرع  بيان  في  (٥) وردت 

النحر.  يوم  الرمي  قبل  بعرفة  الوقوف  بعد  الجماع  ذكر  أولها  عند  مكتوب  التي  المسألة  تتلو 
 .٢٣١/٢٢ - ٢٣٢ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
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في  شـعره  أخذ  من  على  يجب  ما  باب ٤٨ -]   (٢١٠/٣ - ٢١١ [(م ١٣١١، 
اإلحرام :

ثناؤه : جـل  اهللا  قـال  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
  ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸   ¶μ   ´     ³   ²    ±   °   ¯ ﴿

(البقرة : ١٩٦).  ﴾ Ç   Æ   Å    Ä   Ã   Â    Á   À
برأسـه  يكون  أن  بالمرض  يعني  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  روينا(١)  [م ١٣١١] 
المرض  [عطاء] :  وقال  القمل.  وهو  رأسـه،  من  أذى  به  أو  قروح  قرح  أو  أذى، 

وغيره. والقمل،  الصداع، 
فما  المرض  وأما  القمل.  إنه  قيل :  فقد  األذى  معنى  في  أما  أبو سـعيد :  قال 
عليه  ويدخل  منفعة  ذلك  من  شـعره  أخذ  من  شـيء  في  له  كان  المرض  من  كان 
ما  ذلك  من  ويفعل  بالفدية،  يفتـدي  أن  هذا  معنى  في  داخل  فهو  بذلـك  رفاهيـة 

األذى(٢). نفسه  عن  يزيل 

من  علـى  تجـب  الفديـة  بـاب ٤٩ -]   (٢١١/٣ - ٢١٢ [(م ١٣١٢ - ١٣١٥، 
محرم : وهو  رأسه  حلق 

 ﴾ Ç   Æ   Å    Ä   Ã   Â    Á ﴿ ثنـاؤه :  جـل  اهللا  قـال  قـال(٣)  [* ش] : 

إلخ.  المرض...قروح..  بغير  قال  لنا...  وروي  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٤٧/٢٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

ثالثة  وقال :  صم  رأسه،  يحلق  « أن  القمل  أذاه  لمن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال  مسألة :  الشرع :  بيان  (٣) في 
الشافعي،  بظاهره  وقال  شاة».  أنسك  أو  إنسان،  لكل  صاع  نصف  مسـاكين  سـتة  أطعم  أو  أيام، 
الشعير  ومن  صاع،  نصف  التمر  من  الفدية  في  الثوري :  صاع.  نصف  مسكين  لكل  حنبل :  وابن 
أن  على  وأجمعوا  مساكين.  عشرة  على  والصدقة  أيام،  عشرة  الصيام  الحسـن :  صاع.  والزبيب 
لم  ما  عذر،  غيـر  من  تطيب  أو  ذلـك،  فعل  فيمن  واختلفوا  رأسـه.  حلق  مـن  ممنـوع  =المحـرم 
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يجزيه  محرم  وهو  الحالق  أن  علـى  عجرة  كعب بن  حديـث  ودل  (البقـرة : ١٩٦). 
األشياء. هذه  أحد 

القمل  آذاه  لما  عجرة  كعب بن  «أمر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  بكر :  أبو أبو  قال 
مدين  مساكين  سـتة  أطعم  أو  أيام،  ثالثة  وقال :  صم  رأسـه،  يحلق  أن  رأسـه  في 

عنك». أجزأ  فعلت  ذلك  أي  شاة،  أنسك  أو  إنسان،  لكل  مدين 
وأبو  والنخعي،  مجاهد،  هذا  عجرة  كعب بـن  خبر  بظاهر  وقـال  [م ١٣١٢] 
فيه؛  الناس  واختلف  الـرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبـو  والشـافعي،  ومالك،  مجلـز، 
وإن  مسـكين،  لكل  فمد  برًا  أطعم  إن  مرة :  وقال  مالك.  قال  ما  مرة  أحمد  فقال 
نصف  البر :  من  الفدية  في  الثوري  وقال  مسكين.  لكل  صاع  فنصف  تمرًا  أطعم 

صاع. صاع  الزبيب  أو  الشعير،  أو  التمر،  ومن  صاع، 
له :  «أو  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  كعب  أخبار  بعض  ألن  غلط؛  وهذا  أبو بكر :  قال 

مساكين». ستة  على  تمر  من  آصع  بثالثة  تصدق 
عشـرة  على  والصدقة  أيام،  عشـرة  الصيام  ونافع :  وعكرمة،  الحسـن،  وقال 

الثوري. قال  مما  نحوًا  الرأي  أصحاب  وقال  مساكين. 
رأسـه؛  حلق  من  ممنوع  المحرم  أن  على  العلم  أهل  أجمع  وقد  [م ١٣١٣] 

العلة. حال  في  إال  ذلك،  غير  أو  نورة،  أو  بحلق،  وإتالفه  جّزه، 
غير  من  محرم  وهو  حلق  من  على  الفدية  وجوب  على  وأجمعوا  [م ١٣١٤] 

علة.
عذر؛  بغير  تطيب  أو  لبس،  أو  ذلك،  فعل  من  على  فيما  واختلفوا  [م ١٣١٥] 

قول  أبو سـعيد :  له.  خيار  وال  دم،  عليه  أبو ثور :  والنسـك.  والصيام  الصدقة  بين  بالخيار  يكن 
إلخ.  أصحابنا.. 

=
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أبو ثور :  وقال  والنسك.  والصيام  الصدقة  بين  بالخيار  ذلك  في  هو  مالك :  فقال 
الكوفي. عن  ذلك  حكى  له.  خيار  وال  دم،  عليه 

الضرورة  معنى  على  أتى  إذا  الفدية  هذه  في  أصحابنا  قول  أبو سعيد :  [قال] 
ال  حتى  عشـرة  أو  تسـعة  إلى  مسـاكين  سـتة  اإلطعام  ثم  يجد(١)،  حتـى  دم  عليـه 

عشرة./٤٣/ إلى  سبعة  إلى  أيام  ستة  الصيام  ثم  يجد، 
والصيام،  اإلطعام  بيـن  مخيرًا  كان  النسـك  يجد  لم  إذا  قولهم :  بعض  وفـي 
اإلطعام  من  بينا  بما  كله  ذلك  بين  التخيير  يثبت  أحد  وال  يقتضيـه،  اآلية  وظاهـر 

يقتضيه(٢). اآلية  وظاهر  والنسك، 

تكون]. أين  وجبت  إذا  الفدية  تفريق  باب ٥٠ -   (٢١٢/٣ - ٢١٣ [(م ١٣١٦، 

موضع  حلق  من  على  ما  بـاب ٥١ -]   (٢١٣/٣ - ٢١٤ [(م ١٣١٧ - ١٣١٨، 
شعر))  منها  فنثر  لحيته  مس  أو  شاربه،  من  أخذ  ((أو  َطالَ،  أو  ر  َتَنوَّ أو  المحاجم 

محرم : وهو 
من  على  يجب  فيما  واختلفوا  أبو بكـر :)  قال  (منـه :  [م ١٣١٧]  [* ش] : 
أو  اسـتحد،  أو  بنورة،  بدنه  طال  أو  تنور،  أو  المحاجم،   /٢٤٧/ موضع  حلق 
موضع  يذكر  ولم  فدية.  ذلك  من(٣)  واحد  كل  في  عطاء :  قول  ففي  إبطه؛  نتف 
سـائر  في  ذكر  ما  [مثـل]  ذلك  في  عليـه  يكـون  أن  قولـه  وقيـاس  المحاجـم، 
أظفاره،  قص  أو  شاربه،  من  أخذ  محرم  في  قتادة  وقال  ذكرت(٤).  التي  األشياء 

يجد.  ال  حتى  الصواب :  (١) لعل 
 .٤٣/٢٤ - ٤٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

ذلك.  في  منها  الشرع :  بيان  (٣) في 
ذكرها.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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قول  وهذا  دم.  فعلـه  إذا  منه  واحدة(١)  كل  فـي  عليه  تنـور :  أو  إبطـه،  نتـف  أو 
والشافعي. مالك، 

منها  فينشـر  لحيته  ويمس(٢)  شـاربه،  من  يأخذ  المحرم  في  الرأي  أصحاب  وقـال 
أو  لحيته،  ثلـث  أو  رأسـه  ثلث  أخذ  فإن  صدقـة،  ذلك  من  شـيء  كل  في  عليه  شـعر : 
اطلى  أو  اسـتحد  إن  وكذلك  دم]،  أحدهما [فعليه  أو  إبطيه،  نتف  فإن  دم.  فعليه  نصفه 
مواضع  بحلـق(٣)  احتجم  وإن  بشـيء،  تصدق  قليالً  شـعرًا  إبطه  مـن  نتف  فإن  بنـورة، 
حلق  من  النعمان :  وقال  ومحمد.  يعقوب،  قول  في  بشيء  يتصدق  أن  فعليه  المحاجم 
وفي  جميعًا.  قولهم  في(٤)  دم  فعليـه  كلها  الرقبة  حلق  وإن  دم.  عليه  المحاجم  موضع 

دم. الكوفيين  عن  ذكرناه  مما  شيء  كل  في  عليه  ثور :  وأبي  الشافعي،  قول 
القارن،  بين  ثور  وأبي  الشـافعي،  و]   [مالك،  قول  في  فـرق  وال  [م ١٣١٨] 
شـيء(٦)  ذلك  كل  في  الرأي :  أصحاب  وقـال(٥)  ذلك.  في  والمعتمـر  والمفـرد، 

كفارتان. القارن  وعلى  كفارة،  [فيه]  المفرد  على  يجب 
أقول. والشافعي  مالك،  وبقول  أبو بكر :  قال 

ما /٢٤٨/  عامة  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
بدنه  من  كان  ما  حيث  من  شعرة  المحرم  نتف  إن  إنه  قولهم :  في  ويخرج  ذكره، 
الثالث  وفي  مسكينان،  الشعرتين  وفي  مسكين،  إطعام  فعليه  لحيته  أو  رأسه،  من 

دم. فصاعدًا 

قطعه.  إذا  دم  منه  واحد  ..كل  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  فعليه..  نصفًا  شعر...أو  منها  فينتثر  لحيته  يمس  أو  الشرع :  بيان  (٢) في 

المحاجم.  موضع  فحلق  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  قول..  وفي  جميعًا  قولهم  وفي  ..دم  الشرع :  بيان  (٤) في 

إلخ.  يجب..  شيء  كل  في  الرأي  أصحاب  قول  في  ..ذلك  الشرع :  بيان  (٥) في 
ذلك.  من  شيء  كل  في  الصواب :  ولعل  اإلشراف.  كتاب  في  (٦) هكذا 



64
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

عليه  يكن  لم  كله  وشعره  كله،  بدنه  حلق  لو  إنه  قولهم :  في  يخرج  أنه  ومعي 
ذلك،  بعد  قطع  ثم  الفداء،  من  لزمه  قد  بما  افتدى  قد  يكن  لم  ما  واحد،  دم  إال 
في  األظافر :  فـي  وكذلك  سـواء.  عندهم  والقص  والحلـق  نتـف،  أو  حلـق،  أو 
كلها  أظفاره  تمام  إلـى  دم،  فصاعدًا  الثالثة  وفي  مسـكين،  إطعام  الواحـد  الظفـر 

واحد. دم  كلها  األظفار  في  فإنما  يفتد،  لم  ما  دم، 
إنه  قولهم :  في  يخرج  أنه  فمعي  بهما  والقارن  والحج،  للعمرة  المفرد  وأمـا 
القارن،  في  ذلك  تغليظ  ذكر  قولهم  من  يحضرني  أنه  أعلم  وال  الفدية،  في  سواء 
يمين  الحنث  معنى  لزمه  إذا  األيمان  كفارة  بمعاني  ذلك  شبه  من  تعرى  ال  ولعله 
ال  أن  ويعجبني  جميعـًا.  الزمين  معنييـن  مفسـد  هذا  وألن  معنيين،  فـي  واحـدة 
يزيد  وال  الفعل،  عليه  محجور  أحدهما  بمنع  ألنه  واحدة؛  كفارة  إال  عليه  يكون 

ـ عندي ـ(١). شيئا  المنع  في 

[(م ١٣١٩، ٢١٤/٣) باب ٥٢ -] المحرم ينتف من رأسه الشعرة والشعرتين 
والثالث :

لحيته  أو  رأسـه،  من  نتف  فيمن  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
البصري  الحسن  عن  فروينا(٢)  شعرات؛  ثالث  أو  شعرتين،  أو  شعرة،  محرم  وهو 
قال  وبه  دم.  الثالث  وفي  مدان،  الشـعرتين  وفي  مد،  الشـعرة  في  عليه  قال :  أنه 
دمًا.  شـعرات  الثالث  في  أن  عطاء  عن  عيينة  ابن  وحكى  والشـافعي.  عيينة  ابن 

فدية./٢٤٩/ ذلك  دون  فيما  وقال :  أبو ثور،  قال  وبه 
أماط  يكون  أن  إال  عليه،  شـيء  ال(٣)  يسـيراً :  شـعرًا  نتف  فيمن  مالك  وقال 

 .٢٤٧/٢٢ - ٢٤٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
لنا.  فروي  الشرع :  بيان  (٢) في 

ال.  أن  الشرع :  بيان  (٣) في 
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من  قل  فيما  صاحبـه :  عبد الملـك(٢)  وقال  يفتـدي.  أن  فـأرى(١)  أذى  عنـه  [بـه] 
وقال  مالك.  قـول  وذلك  قـال :  ثم  فدية(٣).  كثـر  وفيما  [طعـام]،  إطعـام  الشـعر 

دم. فيه  إسحاق :  وقال  كثير.  شعرات  ثالث  في  الدم  أحمد : 
ثالث  عطاء  عن  روينا(٤)  وقد  مضى.  فيما  الرأي  أصحاب  قول  ذكـرت  وقـد 
في  ليس  قال :  أنه  عنه  وروينا(٥)  دمًا.  شـعرات  الثالث  في  أن  إحداها :  روايات : 
أو  شعرة  يده  في  فوقعت  لحيته  مس  فيمن  وقال  [شـيء].  والشـعرتين  الشـعرة، 

طعام. من  كفارة  يطعم(٦)  شعرتان : 
رأسـه  من  نتف  إذا  إنه  أصحابنـا :  قول  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
الشـعرتين  وفي  األيمان.  كفـارة  في  كإطعامه  وهـو  مسـكين،  إطعام  ففيهـا  شـعرة 
هذا(٧). يخالف  ما  قولهم  في  أعلم  وال  دم،  فصاعدًا  الثالث  وفي  مسكينين،  إطعام 

ناسياً : شعره  من  يأخذ  المحرم  باب ٥٣ -]   (٢١٥/٣ - ٢١٦ [(م ١٣٢٠، 
أو  لحيته،  مس  من  على  شيء  ال  عطاء :  قال  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
 /٢٥٠/ وإسـحاق.  وأحمد،  الثوري،  قال  وكذلك  شـعر.  يده  في  فخرج  حكها 
والشافعي  تطيب.  إن  وكذلك  عليه،  شيء  ال  ناسيًا(٨) :  حلق  فيمن  إسحاق  وقال 

فله.  الشرع :  بيان  (١) في 
صاحبه.  الماجشون  عبد الملك  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  قول..  وكذلك  قال :  بدنة.  ..كثر  الشرع :  بيان  (٣) في 
روي.  الشرع :  بيان  (٤) في 

روي.  وقد  الشرع :  بيان  (٥) في 
طعام.  من  كف  نصف  ..شعرتان :  الشرع :  بيان  (٦) في 

 .٢٤٩/٢٢ - ٢٥٠ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
كان  وكذلك  ناسـيًا.  تطيب  إن  وكذلك  عليه،  شـيء  ال  ناسـياً :  رأسـه  ..حلق  الشـرع :  بيان  (٨) في 

إلخ.  الشافعي.. 
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حلق  فيمن  الموطأ  في  أنـس]  مالك [بن  وقال  الفدية.  ناسـيًا  الحلق  في  يوجـب 
محرم  وهو  المحاجـم  لوضع  شـعره(١)  حلق  أو  لضـرورة،  رأسـه  في  شـجة  عن 

الفدية. عليه  جاهالً :  أو  ناسيًا 
أنفه  من  ناسـيًا  مخاطًا  ينـزع  الرجل  فـي  قال  أنه  عنه  نافـع  ابـن  وحكـى 
فأصاب  التنور  فـي  يده  أدخل  أو  قـدره،  تحت  نفخ  أو  شـعرًا،  معـه  فنـزع(٢) 
ناسـيًا  أو  متعمدًا  حلق  من  الثوري :  وقال  عليه.  فديـة  ال  النار :  لهـب  شـعره 

الكفارة. عليه 
عليه. شيء  ال  أبو بكر :  قال 

في  يخرج  أنه  فمعي  ذلك  بمنع  الجهل  أو  التعمد  على  أما  أبو سعيد :  قال 
أن  الخطأ  معنى  في  يخرج  أنه  ـ  وعندي  ـ  عليه.  الجزاء  ثبوت  أصحابنا :  قول 
أنه  الفدية  يلزمه  ممـا  حدثًا  فيحدث  محجـورًا  شـيئًا  بفعله  فيصيب  شـيئًا  يريد 
هو  إنما  الفداء  ألن  فداء؛  عليه  يكون  ال  أن  ويعجبني  عليه.  الفداء  في  يختلف 
ذلك  فعل  إذا  النسيان  يشـبه  ـ عندي ـ  وكذلك  إثمه.  مرفوع  والفداء(٣)  عقوبة، 
الجزاء،  في  االختالف  معاني  ـ عندي ـ  فيشبه  لفعله  ذاكر  وهو  إلحرامه،  ناسيًا 
وهذا  أشـد،  الجزاء  يوجب  الـذي  للفعل  التعمد  مـع  اإلحرام  عنـد  والنسـيان 
ألن  الجزاء؛  عليه  يكون  ال  أن  ويعجبني  للفعل.  عامد  ألنه  العمد؛  يشبه  نسيان 
يزيل  مما  أجـده  لم  للفعل  القصد   /٢٥١/ مـع  الفعل  فـي  يلزم  بمـا  النسـيان 

األحكام(٤). معاني 

لموضع.  شعرة  الشرع :  بيان  (١) في 
ويخرج.  الشرع :  بيان  (٢) في 

والخطأ.  الصواب :  (٣) لعل 
 .٢٥٠/٢٢ - ٢٥٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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اإلحرام : في  األظفار  أخذ  باب ٥٤ -]   (٢١٦/٣ [(م ١٣٢١ - ١٣٢٣، 
المحرم  أن  علـى  العلم  أهـل  أجمـع  أبو بكـر :)  (قـال  [م ١٣٢١]  [* ش] : 

أظفاره. أخذ  من  ممنوع 
يزيل  أن  له  أّن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  [كل]  وأجمع  [م ١٣٢٢] 
عباس،  ابن  عنه  [ذلك]  حفظنا  وممن  منه،  منكسـرًا   /٢٥٦/ كان  ما  نفسـه  عن 
ومالك،  والنخعي،  جبيـر،  وسـعيد بن  وعطاء،  المسـيب،  وسـعيد بن  ومجاهد، 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  والحميدي  والشافعي،  والثوري، 
حماد  فقال  أظفاره؛  جميـع  أخذ  من  على  يجب  فيمـا  واختلفـوا  [م ١٣٢٣] 
وقال  دم.  عليـه  الـرأي :  وأصحاب  ثـور،  وأبـو  والشـافعي،  ومالـك،  الكوفـي، 
قال :  أنه  عنه  فروينا  عطاء؛  عن  فيه  واختلف  فدية.  فيه(١)  الماجشون :  عبد الملك 

عليه. فدية  ال(٢)  قوله :  ذلك  من  وأصح  دم.  أظفاره  في 
إنه  حكي :  مـا  نحو  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
انكسر  ما  نفسه  عن  يزيل  أن  له  مباح  وإنه  اإلحرام،  في  وتقليمها  أظفاره  قص  ممنوع 
عيب  غير  من  ذلك  فعل  إذا  وأما  فيه.  عليه  فداء  وال  الثبوت،  معنى  عن  وخرج  وآذاه 
وفي  مسـكينان،  الظفرين  وفي  مسـكين،  الظفر  ففي  الشـعر؛  بمنزلة  عندهم  فهو  فيه 
واحد. دم  عليه  فإنما  ويكفر  يفتد  لم  ما  كلها،  أظفاره  كانت  ولو  دم،  فصاعدًا  الثالثة 
القول:  بمعنـى  فدية  قولـه  يحتمل  أنـه  فمعي  الماجشـون  حـكاه  مـا  وأمـا 
هذا  إلـى  قصـده  كان  فـإن  (البقـرة : ١٩٦)،   ﴾ Ç   Æ   Å    Ä   Ã   Â    Á  ﴿
قصد  معنى  وأمـا  نفسـه،  عن  األذى  إماطة  لمنفعـة  كان  إذا  وبخاصـة  فحسـن، 

ذلك(٣). في  دم  وعليه  الفدية،  معنى  له  يصح  فال  منه  الحدث 

إلخ.  األظفار..  في  قال  أنه  عنه  فروي  أبي رباح؛  عطاء بن  عليه...  الشرع :  بيان  (١) في 
ال.  إنه  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٢٥٦/٢٢ - ٢٥٧ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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محرم : وهو  أظفاره  بعض  أخذ  من  باب ٥٥ -]   (٢١٧/٣ [(م ١٣٢٤، 
وهو  أظفاره  بعـض  أخذ  فيمن  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
أخذ  وإن  واحدًا،  مسكينًا  أطعم  ظفرا  أخذ  إن  ثور :  وأبو  الشافعي،  فقال  محرم؛ 

دمًا. أهراق  واحد  مقام  في  ثالثًا(١)  أخذ  فإن  مسكينين،  أطعم  ثانيًا  ظفرًا 
عليه  اثنين(٢) :  أو  أظفـاره،  من  ظفرا  قّص  فيمـن  الرأي  أصحاب  قـول  وفـي 
عليه  أضعفت  قارنًا  كان  وإن  حنطة،  من  صاع  نصف  ظفر  لكل  مسـكين،  إطعام 
ال  فقال :  هذا  عـن  النعمان  رجع  ثم  دم.  فعليـه  أظافر  ثالثة  قص  فـإن  الكفـارة، 
يعقوب،  قول  وهو  كاملـة.  رجل  أو  كاملة  يد  أظافر  يقـص  حتى  دمـًا  عليـه  أرى 
أو  يدين،  من  متفرقـة  أظافير  خمسـة(٣)  قص  فإن  قال :  محمـدًا  أن  إال  ومحمـد، 

دم. عليه  كان  رجل  أو  يد،  أو  رجلين، 
بما  الفصل  هذا  قبل  تقدم  فيمـا  هذا  بمعنى  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 

هذا(٤). على  يأتي 

فيقصها : أذى  أظفاره  في  يصيبه  المحرم  باب ٥٦ -]   (٢١٧/٣ [(م ١٣٢٥، 
أظفاره  من(٥)  أصابه  إذا  الرأي :  أصحاب  قال  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
أحدهما.  هذا  قوالن :  فيها  أبو ثور :  وقال  شاء.  الكفارات  بأي  كفر  فقصها  أذى 
يداوي  أن  أراد  فيمن  مالك  صاحب  القاسـم  ابن  وقال  عليه.  شـيء  ال  والثاني : 

عليه. شيء  ال  أظفاره :  يقلم  أن  إال  ذلك  على  يقدر  فلم  قرحه 

إلخ.  مقام..  في  ثالثة  أخذ  وإن  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  صاع..  نصف  مسكين،  إطعام  فعليه  نسي  إذا  أظفاره  ..من  الشرع :  بيان  (٢) في 

عشرة.  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .٢٥٨/٢٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

إلخ.  وقال..  شاة.  الكفارة  تكون  فقصها  أذى  أظفاره  في  ..أصابه  الشرع :  بيان  (٥) في 
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كان  ولو  الكفارة،  عليه  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
من  فيه  له  يقع  فيما  الفدية  مخرج  ويخرج  عابثًا.  يكن  لم  إذا  يفعله  عذر  عن  ذلك 
به  يحـاذى  أنه  إال  الحـدث،  مواقع  يقـع  وال  الضـرر،  مـن  عنـه  يميـط  أو  النفـع، 
وفي  مسـكين،  الظفر  في  الحدث :  في  الكفارة  يوجـب  ما  معنـى  الفديـة   /٢٥٨/
اإلطالق(١). معنى  على  ذلك  فيخرج  دم،  فصاعدًا  الثالثة  وفي  مسكينان،  الظفرين 

يحلقه : أو  الحالل  أظفار  يقص  المحرم  باب ٥٧ -]   (٢١٨/٣ [(م ١٣٢٦، 
دينار،  وعمرو بـن  ومجاهد،  عطـاء،  كان  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه :)  [* ش] : 
حالل :  شارب  أخذ  محرم  في  يقولون  ثور  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشـافعي، 

عليه. شيء  ال 
نقول. وكذلك  أبو بكر :  قال 

فحكى  هذا؛  في  مالك  عن  واختلف  بدرهم.  يتصدق  جبير :  سعيد بن  وقال 
وحكى  الفدية.  عليه  الحالل :  رأس  يحلق(٢)  المحرم  في  قال  أنه  عنه  القاسم  ابن 
ال  قمالً :  يقتل  لم  أنه  تيقن  وأن  الحالل  شعر  يقص  المحرم  في  قال  أنه  عنه  معن 

عليه. شيء 
يضره /٢٥٤/  المحرم  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
قص،  أو  حلق،  من  المباحات  من  له  يجوز  ما  بدنه  في  فعل  إذا  المحل  في  فعله 
أعلم(٣). واهللا  ذلك،  في  لـي  يقع  وال  اختالفًا،  ذلك  في  بينهم  أعلم  وال  غيره،  أو 

 .٢٥٨/٢٢ - ٢٥٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
شيء  فال  قمًال  يقتل  لم  أنه  يتق  إن  عليه  شيء  ال  المحل :  شعر  يقص  ..المحرم  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  عليه. 
 .٢٥٤/٢٢ - ٢٥٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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له  مكرهًا  محرم  رأس  حلق  من  على  مـا  بـاب ٥٨ -]   (٢١٨/٣ [(م ١٣٢٧، 
نائم : وهو  أو 

المحرم  على  المسألة :  هذه  في  الشافعي  قال  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
يرجع  فال  المحرم  يصوم  أن  إال  به(١)،  الفاعل  يعني  المحل  على  به  يرجع  الفدية 
ال  وإسـحاق :  مالك،  صاحب  القاسـم  وابن  أبو ثور،  وقـال  [المحلـق].  بشـيء 

نقول. وبه  المحرم.  على  شيء 
هذا  صدقة(٢)،  الحالـق  وعلى  دمًا،  المحلـوق  على  إن  وهو :  ثالـٌث،  قوٌل  وفيـه 
الفدية. عليهما  المحرم :  شارب  من  أخذ  محرم  في  عطاء  وقال  الرأي.  أصحاب  قول 
للمحرم  حلق  إذا  المحل  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ذلك  ألن  الفدية؛  في  الكفارة  معنى  ال  الدية،  عليه  الحكم  معنى  في  خرج  أمره  بغير 
قد  ألنه  الفدية؛  تلزمه  إنه  قولهم :  معاني  في  يشبه  وقد  الحالل.  طريق  من  له  مباح 
يتعلق  مما  الضمان  طريق  من  ذلك  أن  ومعـي  الفدية.  عليه  به  تجب  ما  عليـه  أحـل 
فال  رأسـه  المحلوق  صام  فإن  هذا  معنى  ثبت  فإذا  عليه،  أتلفه  إذا  المال  فـي  عليـه 

شيء(٣). عليه  يرجع  فال  المحرم  صام  إذا  أنه  حكي  ما  كنحو  الحالق،  على  شيء 

وقت  في  وحلق  وتطيب  لبس  من  بـاب ٥٩ -]   (٢١٩/٣ - ٢٢٠ [(م ١٣٢٨، 
واحد :

ولبس،  حلق،  من  على  يجب  فيما  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
حلق  إذا  دينار :  وعمرو بن  عطاء،  فقـال  أوقات]؛  [أو  واحد،  وقت  في  وتطيـب 

إلخ.  يصوم..  أن  إال  أبو بكر :  قال  الفاعل.  ..يعني  الشرع :  بيان  (١) في 
الفدية.  عليهما  إن  المحرم :  شارب  فدية...  ..الحالق  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٢٥٢/٢٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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القلنسوة،  ويلبس  فليطيب(١)،  إليهما  أو  قلنسوة،  أو  طيب،  إلى /٢٥٢/  احتاج  ثم 
ولم  لبس  إن  عطاء :  وقـال  واحدة.  فدية(٢)  إال  عليه  فليس  أيـام  بينهمـا  كان  وإن 
إن  البصري :  الحسـن  وقال  واحدة.  فكفارة  األول  يكفر  لم  ما(٣)  وتطيب  يكفـر، 
واحدة. كفارة  إال  عليه  فليس  جميعًا  ذلك  فعل  وتعمم،  وتطيب،  القميص،  لبس 

فور  في  أظفـاره  وقلم  وتطيـب،  الثيـاب،  ولبس  حلـق،  فيمن  مالـك  وقـال 
من  فعله  شـيء  كل  في  فعليه  شـيء  بعد  شـيئًا  ذلك  فعل  فإن  فدية،  فعليه  واحد : 

كفارة(٤). كفارة  ذلك 
يلبسها  أن  الثياب  لبس  حين  نيته  كانت  إن  مالك :  [قال]  القاسم :  ابن  وقال 
فعليه  أيام  عشـرة  مضى  حتى  بالليل،  ويخلعها  بالنهار  يلبسـها  فجعل  برئه(٥)  إلى 

واحدة. كفارة 
واحدة،  كفارة  عليـه  وحلق  ولبس،  طيبًا،  مس  إن  وإسـحاق :  أحمد،  وقـال 

دم. واحد  كل  في  فعليه  واحد  بعد  واحدًا  ذلك  فعل  وإن 
واحدة  كل  فـي  فعليه  وتطيب  وأظفـاره،  شـعره،  من  أخذ  إن  الشـافعي :  وقـال 
كفارة،  عليه(٦)  وخفين  وسراويل،  قميصًا  لبس  وإن  واحد،  مقام  في  كان  وإن  كفارة، 
أو  القميص  لبس  إن  الرأي :]  أصحاب  [وقال  كفارة.  واحد  كل  في  فعليه  فرق  فإن 
صدقة./٢٥٣/ فعليه  يوم  من  أقل(٧)  لبس  وإن  دم،  فعليه  الليل  إلى  يومًا  السراويل 

فليتطيب.  الشرع :  بيان  (١) في 
واحدة.  كفارة  الشرع :  بيان  (٢) في 

واحدة.  كفارة  إال  عليه  فليس  جميعًا  ذلك  فعل  وتعمم  وتطيب  الشرع :  بيان  (٣) في 
واحدة.  كفارة  ..ذلك  الشرع :  بيان  (٤) في 

إلخ.  فجعل..  بردة  إلى  فعمد  يلبسها  ..أن  الشرع :  بيان  (٥) في 
واحدة.  كفارة  ذلك  ففي  ..وسراويل  الشرع :  بيان  (٦) في 

إلخ.  أقل..  خلع  ثم  لبس  وإن  الشرع :  بيان  (٧) في 
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لبس،  إن  إنـه  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ألنها  كفارة؛  ذلك  من  فعل  لكل  عليه  كان  الحدث  لمعنى  وتطيب  شعره،  وحلق 
لمعنى  كله  ذلك  فعل  إن  وأرجو  جزاء.  منهما  شيء  لكل  معان،  ومن  وجوه،  من 
الحاجة  لمعنى  فديـة  ذلك  لكل  عليه  يكون  أن  أذى  أو  مـرض،  من  إليـه  احتـاج 
والقميص،  العمامة،  من  واحد  وقت  فـي  لبسـه  إذا  كله  واللباس  الفدية،  وثبوت 
كانت  ما  اللبسـة  تلك  الثياب  عليه  دامت  ولو  واحدة،  فدية  فيه  فإنما  والسـراويل 

واحدة. فدية  هي  فإنما 
وإن  ثانية.  كفارة  عليه  إن  قيل :  أنـه  فمعي  ثانية  لبسـها  ثم  لمعنى  نزعها  فـإن 
كاللباس  قيل  قـد  أنه  فأجو  لعذر  لبسـها  كان  وقد  منها  له  بـد  ال  لحاجـة  خلعهـا 
معنى  لغير  الحدث  وجه  على  كان  إذا  أنه  ومعي  الحال.  تلك  في  دام  ما  الواحد 

ثانية(١). كفارة  قيل :  أنه  فمعي  ثانية  لبسه  ثم  اللباس  فخلع  عذر  فيه  له  يكون 

اللبس : من  المحرم  عنه  نهي  ما  باب ٦٠ -]   (٢٢٠/٣ [(م ١٣٢٩ - ١٣٣٠، 
أن  على  العلـم  أهـل  أجمـع  اإلشـراف :)  كتـاب  (مـن  [م ١٣٢٩]  [* ش] : 
والسـراويالت(٢)،  والقالنس،  والعمائـم،  القميـص،  لبـس  من  ممنـوع  المحـرم 
كله،  ذلـك  [لبس]  عـن  نهـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبـت  والبرانـس.  والخفـاف، 

األقبية». لبس  عن  «نهى  أنه  عنه(٣)  وروينا 
وقال  مالك.  ذلـك  فكره  للمحـرم؛  األقبية  لبـس  فـي  واختلفـوا  [م ١٣٣٠] 
عطاء :  وقـال  الفدية.  محـرم  وهو  القبا  لبـس  من  علـى  والشـافعي :  األوزاعـي، 

 .٢٥٢/٢٢ - ٢٥٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
والسراويل.  الشرع :  بيان  (٢) في 

عنه.  لنا  وروي  الشرع :  بيان  (٣) في 
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/١٧٧/ قال  وبه  القبا.  في  منكبيه  يدخل  أن  بأس  ال  النخعي :  وقال  بـه.  يتـردى 
ثور. وأبو  الرأي،  أصحاب 

معاني  في  خارج  الفصـل  هذا  في  وذكر  حكي  ما  أن  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
أن  بأس  ال  بقولـه :  أراد  كان  إن  فإنـه  النخعي،  عـن  ذكر  مـا  إال  أصحابنـا،  قـول 
ال  ذلك  أن  فمعي  القبا؛  كّم  فـي  يديه  يدخل  أن  غير  من  القبا  في  منكبيـه  يدخـل 

به(١). بأس 

النقاب  من  النسـاء  عنه  نهي  مـا  بـاب ٦١ -]   (٢٢١/٣ [(م ١٣٣١ - ١٣٣٢، 
والقفازين :

المحرمة  للمرأة  أن  على  العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  [* ش] : [م ١٣٣١] (قال 
الحديث  في  وجاء  والخفاف.  والخمر،  والسـراويالت(٢)،  والدرع،  القميص،  لبس 
القفازين». تلبس   /١٤٣/ أو  المحرمة،  المرأة  تنتقب(٣)  أن  «نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 

عمر. ابن  كالم  من  ذلك  بعضهم  فجعل  ذلك؛  ثبوت  في  اختلفوا  وقد 
ابن  فقال  والنقاب؛  القفازيـن  محرمة  وهي  لبسـها  في  واختلفـوا  [م ١٣٣٢] 
وقال  القفازين.  تلبـس  وال  المرأة،  تتنقب  ال  والنخعـي :  ونافع،  وعطـاء،  عمـر، 
البرقع.  تلبس  ال  [وحماد] :  الحكم،  وقال  المرأة.  تنتقب  ال  وعلقمة :  األسـود، 
يكره  مالك  وكان  الـرأي.  وأصحـاب  وإسـحاق،  وأحمـد،  الشـافعي،  قال  وبـه 

تلتثم. وال  تتبرقع،  ال  الثوري(٤) :  وقال  والنقاب.  القفازين 

 .١٧٧/٢٢ - ١٧٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
والسراويل.  الشرع :  بيان  (٢) في 

تتنقب.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  الثوري..  وسفيان  عمر،  ابن  وقال  الشرع :  بيان  (٤) في 
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عن  [ثابتة]  ذلـك  كراهية  ألن  فمكـروه؛  والنقاب  البرقع  أمـا  أبو بكر :  قـال 
أصحاب  مـن(٢)  أحدًا  نعلم  وال  وعائشـة.  عبـاس،  وابن  عمـر،  وابـن  مسـعد(١)، 

فيه. رخص  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
عن  روينا  وقد  فيـه،  جاء  الذي  للحديث  إلـّي؛  أحب  فإنهما  القفـازان  وأمـا 
فيه  ورخصت  القفازيـن».  محرمات  وهن  يلبسـن  «كن  أنه  أبي وقاص  سـعد بن 
الحسن.  وابن  الثوري،  سفيان  قال  وبه  أبي رباح،  وعطاء بن  المؤمنين،  أم  عائشة 
ابن  وقال  مرة.  لبسـه  في  ورخص  مرة،  عنه  فنهـى  فيه؛  الشـافعي  قول  واختلـف 
وهي  وجهها  تغطي  أبي بكر  بنت  أسماء  وكانت  وجهها.  في  المرأة  إحرام  عمر : 
المحرمة  المرأة  قالت :  أنها  المؤمنين  أم  عائشـة  /١٤٤/عن  لنا  وروي  محرمة. 

شاءت. إن  وجهها  تغطي 
إحرام  إن  أصحابنـا :  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
تغطي  أن  ممنوعة  المرأة  وإن  رأسـه،  من  الرجل  وإحرام  وجهها،  في  المرأة 
الوجه  تغطية  من  كان  فما  رأسـه،  تغطية  من  ممنوع  الرجل  أن  كمـا  وجههـا، 
ما  أو  مشـدود،  ثوب  أو  برقع،  من  الوجـه  على  مشـدودًا  البرقع  مقـام  يقـوم 
المرأة  علـى  ممنوع  معنـا  ذلـك  فـكل  أسـمـاؤه  اختلــف  وإن  ذلـك  شـابـه 

المحرمة.
الرجل،  رأس  كمثل  الجزاء  معنى  في  المرأة  وجه  تغطية  في  يخرج  أنه  ومعي 
فال  الوجه،  ظاهر  بـه  ليسـتر  الوجه  على  مرسـل  هو  فإنما  كله  هذا  من  كان  ومـا 

للمرأة(٣). ترخيص  فيه  أنه  فمعي  عليه  واقع  وال  بالوجه  يتالزق 

سعيد.  الشرع :  بيان  (١) في 
أخرى.  كتب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٢) بداية 

 .١٤٣/٢٢ - ١٤٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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*(١) [ذكر اإلذن للنسـاء في لبس الخفاف في اإلحرام وأن المخاطب بالنهي 
عن لبس ذلك الرجال دون النساء] :

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  جاء  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
من  كل  وقـال :   /١٤٠/ اإلحـرام».  في  الخفيـن  لبس  فـي  للنسـاء  «رخص  أنـه 
أبي عبيد،  بنت  وصفية  عمر(٢)،  ابن  عن  حفظنا  وممن  العلم،  أهل  من  عنه  نحفظ 
الثـوري،  وسـفيان  أنـس،  ومالك بـن  النخعـي،  وإبراهيـم  يزيـد  واألسـود بن 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  والشافعي، 
أصحابنا(٣). قول  في  كذلك  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

السـراويل  المحـرم  لبـس  بـاب ٦٢ -   (٢٢٢/٣ - ٢٢٣ [(م ١٣٣٣ - ١٣٣٤، 
لبسـهما  إذا  الخفيـن  قطـع  بـاب ٦٣ -  والنعليـن.  اإلزار  يجـد  لـم  إذا  والخفيـن 

المحرم](٤) :
فليلبس  إزارًا  يجـد  ال  المحرم  في  واختلفـوا  (ومنـه :)  [م ١٣٣٣]  [* ش] : 
وإسحاق بن  حنبل،  وأحمد بن  والشافعي،  أبي رباح،  عطاء بن  فقال  السـراويل؛ 
يبلس  أن  له  ليس  والنعمان :  أنس،  مالك بن  وقال  عليه.  شيء  وال  يلبسه  راهويه : 

السراويل. لبس  في  الفدية  النعمان  وجعل  أحرم.  إذا  السروال 

الكتاب،  من  السقط  بسبب  ذلك  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  المسألة  (١) هذه 
السابقتين.  للمسألتين  أقرب  مضمونها  في  وهي 

الشرع.  بيان  في  النص  ورد  (٢) هكذا 
 .١٤٠/٢٢ - ١٤١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

فنص  ولذلك  أخـرى،  كتب  مـن  محققه  ونقلهما  اإلشـراف،  كتـاب  من  سـقطا  البابـان  (٤) هـذان 
أخطاء  فيه  تكون  وقد  اإلشراف،  كتاب  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشـرع  بيان  في  اإلشـراف 

ذلك.  إلى  فلينتبه 
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ذلك(١). في  أذن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  أقول؛  عطاء  بقول  أبو بكر :  قال 
المحرم  يجد  لم  قال :  «إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  [م ١٣٣٤] 
أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  وثبت  السـراويل»،  لبس  إزارًا  يجـد  لم  وإذا  الخفين،  لبـس  النعليـن 
الخفين  وال  السـراويالت  وال  البرانس  وال  العمائم  وال  القميص  يلبس  قال :  «ال 

الكعبين». أسفل  من  فليقطعهما  خفان  وله  نعالن  له  ليس  أحد  إال 
أبي رباح،  عطاء بن  وكان  قطعهمـا،  في  الخبر  هذا  ثبوت  بعد  اختلف  وقـد 
في  عطاء :  وقال  قطعهما.  يرون  ال  حنبل  وأحمد بن  المقداح،  سالم  وسـعيد بن 
الثـوري،  وسـفيان  أنـس،  ومالك بـن  الزبيـر،  عروة بـن  وقـال  فسـاد.  قطعهمـا 
يجد  لم  إذا  ثـور :  وأبـو  راهويـه،  وإسـحاق بن  حنبـل،  وأحمد بـن  والشـافعي، 

الكعبين. من  أسفل  وقطعهما  خفين  لبس  نعلين  المحرم 
ما  عباس  ابن  عن  نحفظ  لم  إن  نحب  الذي  ألن  نقول؛  وبهذا  أبو بكر :  قال 
/١٨٩/ينفرد  كحديث  عمر  ابـن  حفظها  التي  الزيادة  يجعل  أن  عمر  ابـن  حفـظ 

قبوله. وجب  بحديث  عمر  ابن  انفرد  فإذا  به، 
لبس  من  بد  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
لموضع  الجزاء  عليه  أن  وأحسـب  السـراويل.  لبس  اإلزار  يجد  لم  فإذا  اإلزار، 
واحد.  موضع  في  جميعًا  الرجالن  فيكون  فيه  يحتال  أن  إال  ذلك،  إلى  الضرورة 
الكعبين،  أسـفل  من  مقطوعين  خفين  لبس  نعلين  المحرم  يجـد  لم  إذا  وكذلـك 
على  الضرر  يدخل  ما  بأشـد  الضرر  فيه  يدخل  فيما  الخفين  قطع  وجوب  وليس 
أن  له  كان  ما  ذلك  من  البرد  أو  الحر،  نفسه  على  خاف  لو  أنه  ثبت  فقد  األنفس؛ 

بالفدية(٢). إال  المحجور  اللباس  يلبس 

 .١٩٠/٢٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .١٨٩/٢٢ - ١٩٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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النعلين]. وجود  مع  المقطوع  المحرم  لبس  باب ٦٤ -   (٢٢٣/٣ [(م ١٣٣٥، 
عليه(١) : إزاره  المحرم  عقد  باب ٦٥ -]   (٢٢٤/٣ [(م ١٣٣٦، 

فكان  نفسـه؛  على  الثوب  المحرم  عقد  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
الفدية.  به  وينتفع  تطاول  حتى  ذلك  فعل  من  ويأمر  ذلك،  يرى  ال  أنس  مالك بن 
وبه  ثوبه.  يعقد  ال  المحرم  عمر :  ابن  وقـال  إزاره.  به  يعقد  وال  الشـافعي :  وقـال 
عيينة.  والحكم بن  المسيب،  سعيد بن  فيه  ورخص  الزبير.  وعروة بن  عطاء،  قال 

ذلك. فعل  إن  عليه  شيء  ال  وقالوا :  الرأي،  وأصحاب  أبو ثور،  ذلك  وكره 
عليه. شيء  ال  أبو بكر :  قال 

بأس  فال  ليًا  لواه  أو  عقدًا،  عقده  إذا  كغيـره  الثوب  أن  معي  أبو سـعيد :  قـال 
على  الطرفين  يعقـد  أن  العقد  وإنما  لـّي،  هـو  إنما  بعقد  ليس  اإلزار  وعقـد  بـه، 
معنى  في  كان  إذا  الواحد  معنى  في  كالعقدتين  والعقدة  منه،  شيء  على  أو  البدن 
ـ عندي ـ  يبعد  وال  واحد،  بمعنى  متفرقات  عقدات  واحد  بثوب  عقد  وإذا  واحد، 
عقدات  واحد  بثوب  عقد  إذا  وأما  متفرقًا،  ذلك  كان  إذا  جزاء  عقد  لكل  يقع  أن 
عقدة   /٢٦١/ لكل  فعليه  شـتى  أو  واحد،  مقام  في  متفرقات  لمعانـي  متفرقـات 

واحد(٢). جزاء  شتى  األشياء  مقام  في  ذلك  عقد  في  ـ عندي ـ  ويخرج  جزاء، 

[(م ١٣٣٧، ٢٢٤/٣ - ٢٢٥) باب ٦٦ -] لبس المحرم الهميان ((والمنطقة))(٣) :
المنطقة  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 

بيان  في  اإلشراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف  كتاب  من  سـقط  (١) الباب 
ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  اإلشراف،  كتاب  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع 

 .٢٦١/٢٢ - ٢٦٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
بيان  في  اإلشراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف  كتاب  من  سـقط  (٣) الباب 

ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  اإلشراف،  كتاب  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع 
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المسيب،  وسعيد بن  عباس،  ابن  للمحرم  الهميان  في  فرخص  للمحرم؛  والهميان 
حنبل،  وأحمد بن  النخعـي،  وإبراهيم  وطاووس،  والقاسـم،  ومجاهد،  وعطـاء، 
له  ليس  قال :  إسحاق  أن  غير  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبو  راهويه،  وإسحاق بن 
عائشة #:  وقالت  بعض.  في  بعضها  السيور  الرجل  يدخل  أن  ويكره  يعقده،  أن 

عليك. أوثق  للمحرم  المنطقة  في 
قال  أنه  عنه  فـروي  عمر؛  ابن  عن  فيه  واختلفـوا  مباح.  ذلك  أبو بكـر :  قـال 
للمحرم.  والهميان  المنطقة  يكره  كان  أنه  عنه  الروايتين  وأصح  عباس،  ابن  كقول 

مواله. نافع  ذلك  وكره 
إال  الهميان،  عقد  في  إال  ترخيصًا  أصحابنا  قول  في  أعلم  ال  أبو سعيد :  قال 
أدخل  أو  لواها،  وإنما  عقدًا،  يعقدها  لم  إذا  األشياء  وسائر  والهميان  المنطقة  أن 
فال  العقد  معنى  يثبـت  ولم  هذا،  مثل  أو  السـير،  في  المنطقة  في  التـي  الحديـدة 

باسًا(١). ذلك  في  أعلم 

المحمل(٢) : في  يستظل  المحرم  باب ٦٧ -]   (٢٢٥/٣ [(م ١٣٣٨، 
بنمرة،  قبة  له  تضرب  أن  «أمر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص». بها  فنزل  بنمرة  له  ضربت  قد  القبة  فوجد  عرفة  فأتى 
الدواب؛  وسـائر  اإلبل  علـى  المحرم  اسـتظالل  فـي  العلم  أهـل  واختلـف 
والشافعي.  عتبة،  وابن  الثوري،  وسفيان  أبي عبد الرحمن،  ربيعة بن  فيه  فرخص 

 .٢٦٠/٢٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف  كتاب  من  سـقط  (٢) الباب 
فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  اإلشراف،  كتاب  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع  بيان  في 

ذلك.  إلى 
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بن  واألسـود  أبي رباح،  وعطاء بن  عفان،  عثمان بـن  عن  فيه  الرخصـة  ورويـت 
ال  مهدي :  عبد الرحمن بن  وقال  حنبل.  وأحمد بن  أنس،  مالك بن  وكرهه  يزيد. 

له. احترمت  لمن  أنصح  قال :  أنه  عمر  ابن  عن  وروينا  يستظل. 

كان  وما  المنـع،  يوجب  ما  خبـرًا  أعلم  ال  ألني  بـأس؛  ال  أبو بكـر :  قـال 
يسـتوي  المحرم  عنه  نهي  شـيء  فكل  المحرم،  عنه  نهي  ما  إال  يفعله  للحالل 
وغير  الشعر،  وأخذ  والطيب،  الصيد،  قتل  مثل  األرض،  على  ومن  الراكب  فيه 

ذلك.

الحصين  أم  حديث  وفـي  بثمرة».  فسـطاطًا  حجته  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «نـزل  وقـد 
أحدهما  يقـود  وأسـامة  بالالً  فرأيـت  قالت :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مـع  «حجـت  أنهـا 

الحر»./١٧٣/ عن  يقيه  ثوبه  رفع  واآلخر  بخطام، 

بأس  ال  إنه  أصحابنـا :  قول  معانـي  في  يخرج  أنـه  معي  سـعيد] :  [أبـو  قـال 
وما  رأسـه،  على  واقفة  المظلة  تكـن  لم  ما  راكبًا،  أو  نـازالً  المحـرم  باسـتظالل 
وال  غيره،  أو  ثوب  من  كانت  ما  السقف  بمنزلة  فهي  كثير  أو  بقليل  مرتفعة  كانت 

ذلك. يمنع  يوجد  مانع 

رجاء  له  خشنها  كمن  طاعته  على  ليقوى  وتعالى  تبارك  هللا  نفسه  رفه  ومن 
بل  بها،  الضرر  نزول  منه  يخاف  مـا  على  نفسـه  يحمل  أن  للعبد  وليس  ثوابـه، 
على  يصلح  مـا  فمنها  مختلفـة؛  القلوب  أن  إال  عليهـا،  النفـع  بإدخـال  يؤمـر 
سـائق  والمرء  واللين،  التنعم  علـى  يصلح  ما  ومنهـا  اهللا،  ذات  فـي  الخشـونة 
يحملها  وال  السـالمة،  فيه  لها  يرجو  مـا  على  فليسـقها  نفسـه،  ومطيته  مطيته، 

التلف(١). على 

 .١٧٣/٢٢ - ١٧٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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المحرمة  ((وسـدل  وجهه  المحرم  سـتر  بـاب ٦٨ -]   (٢٢٦/٣ [(م ١٣٣٩، 
وحمله  بعصابة.  رأسـه  وتعصيبه  رأسـه.  المحرم  وتخمير  وجههـا.  على  الثـوب 

والخرج))(١) : المكتل  رأسه  على 
قالت:  أنها  المؤمنيـن  أم  عائشـة  عن  روي  أبو بكر :  قـال  (ومنـه :)  [* ش] : 
قبل  من  الثوب  أسـدلنا  أحد  بنا  مر  فإذا  محرمات  ونحن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  «كنا 

رفعناه». جاوزنا  فإذا  رؤوسنا، 
عطاء بن  رأسها  فوق  من  وجهها  على  الثوب  تسدل  المحرمة  أن  رأى  وممن 
وإسـحاق بن  حنبل،  وأحمد بن  الثوري،  وسـفيان  أنس،  ومالك بـن  أبي ربـاح، 
وهي  وجهها  تغطـي  كانت  أنهـا  أبي بكر  بنت  أسـماء  عن  روينـا  وقـد  الحسـن. 

محرمة.
يكون  فال  عائشة،  قالت  كما  ذلك  معنى  يكون  أن  يحتمل  وقد  أبو بكر :  قال 

اختالف. ذلك  في 
من  حكي  مـا  نحو  أصحابنا  قـول  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
يلي  مما  سـدالً  وجههـا  علـى  الثـوب  تسـدل  أن  للمـرأة  الرخصـة   /١٤٥/
من  كالمظلة  ذلك  ويكـون  وجهها،  عن  وترفعه  وجههـا،  تمس  وال  رأسـها، 
ضرورة  من  ـ عندي ـ  كان  فسواء  هكذا  كان  فإذا  يسدعه(٢)،  لئال  الرأس  على 

حياء(٣). أو 

في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف،  كتاب  من  سـقط  (١) الباب 
إلى  فلينتبه  أخطاء  فيـه  تكون  وقد  اإلشـراف،  كتاب  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشـرع  بيـان 

ذلك. 
سدع). مادة  العرب،  لسان  منظور :  (ابن  نكب  الرجل  وسدع  بالشيء،  الشيء  صدم  (٢) السدع 

 .١٤٥/٢٢ - ١٤٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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* ذكر منع المحرم تخمير رأسه :
العمائم  لبـس  عن  «نهـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
أن  على  دليل  الميت»  المحرم  رأس  يخمر  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «منع  وفي  والقالنـس»، 
رأسه. في  الرجل  إحرام  يقول :  عمر  ابن  وكان  مثله.  أو  منه،  أولى  الحي  المحرم 
ال  رأسـه،  تخمير  من  ممنوع  المحرم  [[أن]]  على  العلم  أهل  عوام  وأجمع 
عمر،  ابن  فـكان  المحـرم؛  وجه  تخمير  فـي  واختلفـوا  فيـه.  يختلفـون  أعلمهـم 
فعل  من  مالك  وألـزم  ذلك.  عن  ينهـون  الحسـن  ومحمد بن  أنـس،  ومالك بـن 
دم،  فعليه  أربعًا  أو  ثالثًا  منه  غطى  الذي  كان  إن  الحسن :  ابن  وقال  الفدية.  ذلك 

صدقة. فعليه  ذلك  من  أقل  كان  وإن 
ذلـك  وروى  عفـان،  عثمان بـن  محـرم  وهـو  رأسـه  يخمـر  كان  وممـن 
سـعد بن  فيه  ورخص  الزبيـر.  وابـن  ثابـت،  وزيد بـن  عـوف،  عبد الرحمن بـن 
سفيان  قال  وبه  وطاووس،  محمد،  والقاسـم بن  عبد اهللا،  وجابر بن  أبي وقاص، 

ثور. وأبو  راهويه،  وإسحاق بن  حنبل،  وأحمد بن  والشافعي،  الثوري، 
الذي  الكتاب  في  ذكرتها  وقد  ذلك،  فـي  عباس  ابن  عن  األخبار  واختلفـت 

الكتاب. هذا  منه  اختصرت 
/١٦٧/ إحرام  أما  أصحابنا،  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  وقال 
تغطية  المرأة  منع  وفي  وجهها.  من  المرأة  وإحرام  رأسه،  من  إنه  قيل :  فقد  الرجل 
الرأس،  معنى  فـي  داخل  الوجه  ألن  الرجـل؛  في  منـه  أشـد  مثله  أن  علـى  وجههـا 
أن  أقرب  ـ عندي ـ  فالوجه  اإلحـرام،  عند  فحجر  تغطيته  مباحـًا  كان  الـرأس  وألن 
عليه  إن  قال :  من  قول  ويعجبني  ستره.  مباحًا  كان  ما  كشف  لثبوت  حاله؛  على  يقر 

الرأس. بمنزلة  ذلك  فعل  إذا  الجزاء  عليه  وإن  تغطيته،  عليه  وليس  كشفه، 
دم،  فعليه  واحدة  لساعة  ولو  متعمدًا  رأسه  غطى  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  وفي 
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ينسـى  يكون  أن  إال  رأسـه،  وكشـف  ولبى  جزاء،  عليه  يكن  لم  ناسـيًا  غطاه  وإن 
فعليه  وليلة  يومًا  غطاه  فإذا  وليلة،  يومًا  قال :  من  وقال  ليلة.  أو  يومًا  يغطيه  حتى 

دم. ففيه  وليلة  يومًا  يقول :  من  قول  وعلى  دم. 

* ذكر المحرم يعصب رأسه بعصابة :
فروي  الضرورة؛  من  للمحرم  العصابة  في  واختلفوا  أبو بكر :  قـال  [* ش] : 
الشـافعي :  وقال  الضرورة.  من  فيه  يرخص  كان  أنه  أبي ربـاح  عطاء بن  عن  لنـا 
على  المحرم  به  يشـد  السـير  في  وقال  غيرها.  أو  علة  من  ذلك  فعـل  إن  يفتـدي 
النسـك.  أو  الصدقة،  أو  الصيام،  من  شـاء  بما  يفتدي  مالك :  وقال  مثله.  رأسـه 

علم. إذا  يتصدق  أبو ثور :  وقال 
صدقة،  عليه  فإنما  الليل  إلـى  يومًا  رأسـه  عصب  إن  الرأي :  أصحاب  وقـال 

بشيء./١٦٨/ جسده  بعض  عصب  إن  عليه  وليس 
إلـّي. أحب  بشيء  يتصدق  أبو بكر :  قال 

نفسه  على  عقد  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
عقد  في  له  رخصـوا  ما  إال  دمًا،  عليه  أن  محـرم  وهو  رأسـه،  أو  بدنه  من  شـيء  فـي 
وإنما  عقد،  بغير  العصب  كان  إن  وأما  إليه.  الحاجة  لمعنى  له؛  وحمله  عليه،  هميانه 

رأسه. تغطية  به  يقع  أن  إال  كراهية،  ذلك  في  أعلم  وال  دم،  ال  أنه  فمعي  ليًا  يلوونه 

* المحرم يحمل على رأسه المكتل والخرج :
اْلِمْكتـل(١)  رأسـه  علـى  يحمـل  المحـرم  فـي  واختلفـوا  (ومنـه :)  [* ش] : 

إلى  العنب  أو  التمـر  فيه  يحمل  الذي  الزبيـل  مكاتل :  جمعه  الميـم،  بكسـر  والِمكتلة  (١) الِمكتـل 
العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر:  صاعًا.  عشر  خمسة  يسع  الزبيل  شبه  المكتل  وقيل :  الجرين، 

كتل). مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  كتل.  مادة 
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رأسـه  في  يحمل  المحرم  في  مالك  وقال  به.  بأس  ال  عطاء :  فقـال  واْلُخـْرج(١)؛ 
مالك،  وكان  الفديـة.  ففيه  ذلك  فعـل  إذا  الشـافعي :  وقال  به.  بـأس  ال  خرجـه : 

رأسه. [[فوق]]  يده  على  يده  المحرم  يضع  أن  بأس  ال  يقوالن :  والشافعي 
ففيه  عنه  له  غناية  ال  الذي  زاده  فيه  المكتل  كان  إذا  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
من  وقال  هميانه.  عليه  العقد  فـي  الترخيص  معنى  على  حمله  في  لـه  الترخيـص 
كان  إن  ويعجبني  الفداء.  وعليه  حال  على  كالعقد  وتغطيته  للرأس(٢)  ليس  قـال : 
تلك  مسـافته  في  طعامه  لمثل  أو  ليومه،  زاده  من  ذلك  إلى  ضـرورة  معنى  علـى 
عليه  يكون  أن  إال  ذلك  إلى  واضطر  الضرورة،  تركه  من  نفسه  على  يخاف  التي 
يخمر  لم  ما  أنه  فأرجو  دمًا،  الفداء  أعجبني  النحو  هذا  غير  على  كان  وإن  فداء. 
أستغرب  وكأني  الجزاء،  معنى  في  الرأس  تخمير  حكم  به  يقع  ال  أن  رأسه  أكثر 

هذا(٣). على  ذلك  يعجبني  وال  رأسه،  على  يده  وضع 

ناسيًا(٤) : تطيب  أو  لبس  المحرم  باب ٦٩ -]   (٢٢٦/٣ - ٢٢٧ [(م ١٣٤٠، 
والشافعي،  الثوري،  وسفيان  أبي رباح،  عطاء بن  كان  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
ناسيًا.  لبس  من  على  شـيء  ال  يقولون :  راهويه  وإسـحاق بن  حنبل،  وأحمد بن 

/١٨٣/

جمع  في  كِجَحـَرةٍ  ففتحٍ  بكْسـر  ِخَرَجٍة  علـى  أَيضًا  وُيجمـع  أَْخـراج،  جمعـه  بالضـم،  (١) الُخـْرُج 
كما  أصح  واألول  ب،  ُمعـرَّ وقيل :  أَْوَنْين،  ذو  ُجَواَلـٌق  وهو  َعربي،  المعـروف،  الوعـاء  ُجْحـرٍ : 

خرج).  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  (انظر:  وغيره.  الجوهري  نقله 
األصل.  في  (٢) هكذا 

 .١٦٧/٢٢ - ١٦٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف،  كتاب  من  سـقط  (٤) الباب 
فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  اإلشـراف،  كتاب  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشـرع  بيان  في 

ذلك.  إلى 
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متعمدًا  أو  ناسـيًا،  تطيب  أو  حلق،  من  وقـال :  الفدية.  يلزمـه  الثـوري  وكان 
إن  قال :  رجليه،  في  الخفين  فجرب  خفين  ابتاع  فيمن  مالك  وقال  الفدية.  فعليه 
أو  حر،  من  ذلك  منعه  حتى  تركهما  كان  وإن  عليه،  شـيء  فال  خفيفًا  شـيئًا  كان 

فدم. مطر  أو  برد، 
ناسـيًا  أو  متعمدًا،  ورأسـه  وجهه  المحرم  غطى  إن  الـرأي :  أصحاب  وقـال 

بها. يتصدق  صدقة  فعليه  ذلك  من  أقدم  كان  وإن  دم،  فعليه  الليل  إلى(١)  يومًا 
يعلي بن  بخبر  استدالالً  جاهالً؛  أو  ناسيًا  كان  إذا  عليه  شيء  ال  أبو بكر :  قال 

أمية.
فيه  يلزمه  ما  يأتي  فيمـن  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
تعمد  إذا  العمد  موقع  يقع  وذلك  بذلك،  يعذر  ال  إنه  الجهل :  وجه  على  الكفارة 
عذر  له  ذلك  في  لـي  يبّين  وال  الكفارة.  فعله  فيه  يلزمه  لما  جاهل  وهـو  للفعـل، 

الناسي. بمنزلة  للجاهل  بعضهم  قول  في  العذر  معاني  يشبه  وقد  هذا،  مثل  في 
عليه،  كفارة  وال  رأسه،  ويكشف  يلبي،  قيل :  فقد  ناسيًا  رأسه  غطى  إن  وأما 
ثم  النسـيان،  على  وليلة  يوما  قـال :  من  وقال  ليلـة.  أو  يومـًا  ذلـك  يفعـل  أن  إال 

هذا. معنى  يشبه  اللباس  في  ـ عندي ـ  وكذلك  الكفارة.  عليه  قيل :  هنالك 
اختالفًا.  ذلك  في  نعلم  وال  الكفارة.  عليه  قيل :  قد  أنه  فمعي  تطيب  إن  وأما 

/١٨٤/
الطيب  مس  إذا  الكفـارة  معنـى  في  فيه  يختلـف  أنه  فعنـدي  الناسـي  وأمـا 
معنى  ويشبه  عليه.  كفارة  ال  قال :  من  وقال  الكفارة.  عليه  قال :  من  فقال  ناسيًا؛ 
بدنه،  على  لحصوله  أشد؛  ـ عندي ـ  والتطيب  ناسيًا،  تطيب  إذا  ـ عندي ـ  ذلك 

أخرى.  كتب  من  والنقل  السقط  (١) نهاية 



ådÉãdG AõédG
85

èëdG ÜÉàc ``` 31

ما  الفصل  هذا  قبـل  كفاية  فيه  ما  فيه  القول  فـي  مضى  فقد  الوجه  تغطيـة  وأمـا 
تعالى(١). اهللا  شاء  إن  به  يكتفى 

قميص : وعليه  أحرم  من  يفعله  ما  باب ٧٠ -]   (٢٢٧/٣ - ٢٢٨ [(م ١٣٤١، 
وطاووس،  والحسن،  جبير،  وسعيد بن  عطاء،  قال  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
يشـقه.  وال  ينزعه،  قميص :  وعليـه  أحرم  فيمن  وإسـحاق  وأحمـد،  والشـافعي، 
السـائل  «أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أميـة  يعلى بن  بخبـر  [وإسـحاق]  الشـافعي،  واحتـج 
من  ويجعله  ليشـقه  قال(٣) :  أنه  النخعي  عن  روينا(٢)  وقد  بنزعها».  الجبة  صاحب 

ثيابه. يخرق  الشافعي :  وقال  يشقه.  أبو قالبة :  وقال  أسفل. 
وألن  المال»،  إضاعة  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «لنهي  أقول؛  األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

الجبة». بنـزع  «أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
القميص  ينزع  أن  ويعجبني  حكي.  ما  هذا  نحو  قيل  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
فلعله  له  خرق  بال  الرجلين  يلي  ممـا  ينزعه  أن  أمكنه  وإن  رأسـه،  يلي  مما  والجبـة 
وإن  اللباس.  نزع  حال  في  /١٨٥/كان  إذا  تغطية  موقع  هذا  يقع  فال  وإال  أوجب، 
ثبت  قد  ألنه  الكفارة؛  معنى  عليه  فأخاف  عليه  واللباس  لإلحرام  متعمدًا  ذلك  فعل 
ويعجبني  االختالف،  معنى  يلحقه  أال  فأرجو  ناسيًا  كان  وإن  اإلحرام،  مع  اللباس  له 
ـ عندي ـ  يشبه  والجهل  ليلة،  أو  يومًا  يلبسه  لم  ما  النسيان،  على  كفارة  يلزمه  ال  أنه 

لذلك(٤). منه  الجهل  بمعنى  حال  في  العمد  ومعنى  حال  في  النسيان  معنى 

 .١٨٣/٢٢ - ١٨٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
لنا.  روي  وقد  الشرع :  بيان  (٢) في 

الشـافعي :  وقال  ليشـقه.  أبو قالبة :  وقال  أسـفل.  من  يخلعه  أو  يشـقه  ..أنه  الشـرع :  بيان  (٣) في 
ثيابه.  يحرق 

 .١٨٥/٢٢ - ١٨٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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الثياب : من  المعصفر  لبس  من  باب ٧١ -]   (٢٢٨/٣ [(م ١٣٤٢ - ١٣٤٣، 
[من  المعصفر  لبس  في  واختلفـوا  أبو بكر :)  (قـال  [م ١٣٤٢]  [* ش] : 
تلبسـان  أبي بكـر  ابنتـي  وأسـماء  عائشـة،  فكانـت  اإلحـرام؛  فـي  الثيـاب] 
أنه  جعفر  عبد اهللا بن  عن  وروينا  وجابر.  عمر،  ابن  قال  وبه  المعصفـرات(١)، 
أنه  أبي طالب  عقيل بـن  عن  وروينـا(٢)  محرم.  وهو  مضرجيـن  ثوبين  لبـس 
بالممشق  يرى  ال  عطاء  وكان  وأحمد.  الشافعي،  قال  وبه  موردتين.  في  أحرم 

بأسًا.

[وكان  المصبوغة.  الثيـاب  لبس  يكره  الخطـاب  عمر بـن  وكان  [م ١٣٤٣] 
يلبس  ال  يقولون :  ثور  وأبـو  الحسـن،  وابن  الثوري،  وكان  طيبًا].  يراه  ال  عطـاء 
والنساء  للرجال  بالعصفر  المقدم  لبس  مالك(٣)  وكره  بالعصفر،  المصبوغ  المحرم 

ينتقض. ال  فيه  يحرموا  أن 

عن  للمحرم  بالمنع  القول  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
لونه،  يذهب  حتـى  يغسـل(٤)  أو  يلبس،  أن  إال  الزينة،  من  ألنه  المعصفـر؛  لبـس 
هو  وإنما  الطيب،  من  أعلمه  فال  الصباغ  بمعنى  زينـة  فيه  ليس  حال  إلى  ويصيـر 

الزينة(٥)./١٨٦/ من 

زينة(٦). يكون  ال  ما  بحال  يصر  لم  ما  الجزاء،  لباسه  في  قالوا :  أنهم  ومعي 

المعصفر.  الشرع :  بيان  (١) في 
بأسًا.  بالممشى]  [نسخة :  بالمشق  موردين....  وروي...في  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  أنس.  مالك بن  ذلك  وكره  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  يذهب..  حتى  يغسل  أن  ..إال  الصواب :  (٤) لعل 

واهللا أعلم.  مضطربة،  العبارة  (٥) تبدو 
 .١٨٦/٢٢ - ١٨٧ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
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*(١) [لبس المحرم ما مسه الزعفران أو الورس، وذكر ما نهيت عنه المحرمة 
من الثياب عمومًا] :

ثوبًا  يلبس  أن  المحـرم  «نهى  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
وابن  عبـد اهللا،  جابر بن  الحديث  هـذا  بظاهر  وقـال  ورس»،  أو  الزعفـران  مسـه 
وال  الرأي،  وأصحـاب  ثور،  وأبو  والشـافعي،  أنس،  ومالك بـن  عمـر،   /١٨٢/

اختالفًا. بينهم  أعلم 
وذهبت  الـورس،  أو  الزعفران،  يمسـه  الذي  الثـوب  لبس  فيمـن  واختلفـوا 
البصري،  والحسن  المسيب،  سعيد بن  ذلك  في  رخص  فممن  بعضه؛  أو  ريحه، 
ومجاهد،  وطاووس،  أبي ربـاح،  عطاء بن  عن  ذلك  وروي  النخعـي،  وإبراهيـم 
أن  إال  ذلك،  يكره  مالك  وكان  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبو  الشـافعي،  قال  وبه 

لونه. وذهب  غسل  يكون 
منه  منع  مما  ممنوعة  المرأة  أن  العلـم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  وأجمـع 

اللباس. بعد  إال  اإلحرام،  حال  في  الرجل 
كله،  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

المرأة. في  قال  ما  أبصر  ال  أني  إال  حسن،  ـ عندي ـ  وهو 
معناه  ويخرج  إال،  بقوله  الكتاب  في  زيادة  اللباس  بعد  إال  قولـه :  أن  ومعـي 
ما  مثل  وهو  دونه،  اللباس  من  لها  أبيح  ما  بعد  الرجل  من  منع  مما  ممنوعة  أنها 
وفي  إحرامه  في  لباسـه  الرجل  منع  مما  اإلحرام  في  الثياب  من  لباسـه  لها  ثبت 

ذلك(٢). أشبه  وما  والسراويل،  والخفاف،  القميص،  مثل  إحالله، 

الكتاب،  من  السقط  بسبب  ذلك  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسألة  (١) هذه 
السابقتين.  للمسألتين  أقرب  مضمونها  في  وهي 

 .١٩٠/٨ المصنف،  الكندي :   .١٨٢/٢٢ - ١٨٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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من  المحرم  عنـه  نهي  مـا  بـاب ٧٢ -   (٢٢٩/٣ - ٢٣١ [(م ١٣٤٤ - ١٣٤٧، 
باب ٧٤ -  مـرة.  بعد  مرة  اإلحـرام  في  الصيد  قتـل  من  بـاب ٧٣ -  الصيـد.  قتـل 

والصيام]. والطعام  الهدي  بين  الصيد  لقاتل  الخيار  إثبات 

   Í  Ì    Ë ﴿ تعالى :  قوله  معنى  بـاب ٧٥ -]   (٢٣١/٣ - ٢٣٢ [(م ١٣٤٨، 
: (٩٥ (المائدة :   ﴾Î

دراهم،  النعم  من  جزاؤه  [يقول] :  عباس  ابن  كان]  بكر :  [أبو  قال  [* ش] : 
الحسن  قال  [وبه  يومًا.  صاع  نصف  كل  عن  يصوم  ثم  طعامًا،  الدراهم  يقّوم  ثم 
واحتج  الـرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمد،  والثوري،  البصـري، 
«أمره  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عجرة  كعب بن  بخبر  غيـره  واحتج  عباس،  ابن  بقول  أحمـد 
الشافعي :  و]   ومالك،  عطاء،  وقال  البر».  من  صاع  نصف  مسكين  كل  يعطي  أن 

يومًا. مد  كل  عن  يصوم 
سـوى  المسـألة  هذه  وفي  أبو بكر :  قال  أولى.  األول  والقول  أبو بكر :  [قال 
أيام  ثالثة  الصيد]  جزاء  [في  الصيـام  إن  أحدها] :  أقاويل؛  أربعة  القوليـن  هذيـن 
إن  أبي عياض :  قول  الثانـي  والقول  جبير.  سـعيد بن  قول  هذا  أيام،  عشـرة  إلى 
ثالثًا،  [قوًال  عباس  ابن  عن  روينا  وقد  يومًا.  وعشـرين  أحد  يكون  الصوم  أكثر(١) 
سـتة  فإطعام  يجد  لم  فإن  بمكة،  [شـاة]  يذبح  أن  فعليه  ظبيًا  قتل  إن  إنه] :  وهو 
بقرة،  فعليه  نحوه(٣)  أو  أيالً(٢)  قتل  وإن  أيام،  ثالثة  فصيام  يجد  لم  فإن  مسـاكين، 
قتل  وإن  يومًا.  عشرين  صام  يجد  لم  فإن  مسكينًا،  عشرين  أطعم  يجدها  لم  فإن 

إلخ.  عباس..  ابن  يومًا.  وعشرون  واحد  أكثره  وقول  أيام.  عشرة  ..إلى  الشرع :  بيان  (١) في 
أيل).  مادة  العرب،  لسان  منظور :  (ابن  األيايل  والجمع  األوعال،  من  الذكر  (٢) األيل 

واأليل  يوما.  عشـرين  فصيام  يجد  لـم  بقرة...فإن  يجد  لـم  فإن  نحره...  أو  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 
العلوم.  شمس  من  وفتحها.  الهمزة  بكسر  وهو  األوعال،  من  الذكر 
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ثالثين  أطعـم  يجدها  لـم  فإن  اإلبـل،  من  بدنة  فعليـه  وحـش  حمـار  أو  نعامـة، 
مّدًا. مّدًا  والطعام  يومًا،  ثالثين  صام  يجد  لم  فإن  مسكينًا، 

إليه  مال  قول  الرابع،  والقول  عباس.  ابن  عن  ثابت  غير  وهذا  أبو بكر :  [قال 
اآلدمي]. كفارة  مثل  ذلك  في  الخبراء  إن  أبو ثور : 

تعالى،  اهللا  قـال  كما  النعـم  من  مثله  الصيـد  في  يحكـم  أبو سـعيد :  [قـال] 
معنى  غير  على  يكون  ثم  طعامًا،  الدراهم  وقيمة  دراهم  المثل  قيمة  ينظر   /١٦٢/
في  أعلم  وال  بلحمه.  يتصدق  ثم  ينحره،  النعم  من  المثل  عليه  يكون  أن  التخيير 
بالغ  هديًا  اهللا  سماه  قد  ألنه  اختالفًا؛  ذلك  في  أعلم  وال  حبًا،  يعطيه  إنه  قولهم : 

ذلك. ذكر  من  مضى  ما  نحو  على  فاإلطعام  يجد  لم  فإن  الكعبة، 
ذكره،  مضى  فقد  التخيير  معنـاه  وعلى  األول  القول  عبـاس،  ابن  قول  وفـي 
من  قول  ـ عندي ـ  ويحسـن  القول.  معاني  ـ  عنـدي  ما  ـ  أشـبه  القوالن  وهـذان 
واإلطعام  فيه  الصوم  كان  الفدية  هدي  بمنزلة  هديًا  الصيد  من  المثل  كان  إذا  قال : 

الفدية. في  ذلك  ثبوت  معنى  على 
الحكم(١)  وألن  الفتيا،  فيه  تجزئ  إنه  قولهم :  في  أعلم  فال  الصيد  وأما  مسألة : 
إجماع  أو  ُسّنة  أو  اهللا  كتاب  من  به  يحكم  ما  أصل  عرف  ولو  نفسه  على  الجاني 
ولو  الوالية،  لـه  ممن  المسـلمين  من  عدل  ذوا  عليـه  بـه  يحكـم  أن  إال  رأي،  أو 
بما  فقيهين  غير  كانا  ولو  الجاني  على  يجب  مما  الحكم  في  يلزمهما  عما  سـأال 
وال  الفتيا،  معنـى  وجه  على  بذلـك  الجاني  أفتاهما  ولـو  الحكم،  فـي  به  يجـب 

بالحكم. إال  يكون 
بتحريمه،  يدين  ممن  المسلمين  وغير  النساء،  فيه  يحكم  أن  معهم  يجوز  وال 

األصل.  في  العبارة  وردت  (١) هكذا 
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الحسن،  كان  ولو  قومنا،  من  كان  ولو  الضالل،  أهل  من  بشيء  المسـتحلين  وال 
سيرين. وابن 

االجتهاد  فيه  وجـاز(١)  معروف،  شـيء  الصيد  في  يأت  لم  إذا  أنـه  [و] معـي 
من  عدل  ذوي  مـن  الحكم  فيـه  أجاز  واحـد  فقيه  مـن  معنا  فيـه  فثبـت  بالـرأي، 

الرأي(٣). له(٢)  يجوز  ممن  فقيهين  غير  كانا  ولو  المسلمين 

الصيد  جزاء  من  مسـائل  بـاب ٧٦ -]   (٢٣٢/٣ - ٢٣٤ [(م ١٣٤٩ - ١٣٥٥، 
الصيد  قاتل  وحكم  الصيـام.  أيام  وتفريق  بعضـه.  أو  كله  الطعام  يجـد  لم  ((مـن 
أهل  مسـاكين  على  الصيد  جزاء  وتفريق  والصيـام.  اإلطعام  ومكان  نفسـه.  علـى 

غني)) : أنه  علم  ثم  الظاهر،  في  فقيرًا  أعطى  وإذا  الذمة. 
[وأحمد،  الشـافعي،  و]   الثوري،  [كان  أبو بكر :  [قال]  [م ١٣٤٩]  [* ش] : 
أن  عندهم  يجوز  وال  صام،  الطعام(٤)  يجد  لم  إذا  يقولون] :  ثور  وأبو  وإسحاق، 
بعض  أطعم  إذا  الحسن :  ابن  [وقال  بعض.  عن  ويصوم  الجزاء  بعض  عن  يطعم 
ما  بقدر  يصوم  بقيتهم  يطعـم  ما  على  يقدر  ولم  ذلك،  عن  عجز  ثـم  المسـاكين، 

يومًا. مسكين  لكل  بقي 
صحيح. األول  أبو بكر :  قال 

مّد،  من  أقل  الطعام  من  جزاؤه  كان  إذا  والشافعي :  عطاء،  وقول  [م ١٣٥٠] 
وأحمد،  والثوري،  والكوفي،  وحمـاد،  النخعي،  وقال  يومًا.  صام  الصيـام  وأراد 

يومًا]. صام  صاع  نصف  من  أقل  يبقى  الذي  كان  إذا  وإسحاق : 

األصل.  في  العبارة  وردت  (١) هكذا 
واهللا أعلم.  الرأي.  لهما  يجوز  ..ممن  الصواب :  ولعل  االضطراب.  بعض  بالعبارة  (٢) يبدو 

 .١٦٢/٢٤ - ١٦٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
اإلطعام.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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إلّي،  أحب  متتابعًا  الصيـد]  جزاء  [في  الصيام  أبو ثـور :  [وقـال]  [م ١٣٥١] 
الشافعي. مذهب  على  ذلك  ويجزيه  الرأي.  أصحاب  قال  يفرق. [وبه  أن  ويجزيه 
على  الصيد  أصاب  الـذي  يحكم  وإسـحاق :  الشـافعي،  وقال  [م ١٣٥٢] 
الصيد  قاتل  علـم  إذا  قـال :  أنه  النخعي  عـن  روينا  وقـد  معه.  ورجـل  نفسـه، 

   À    ¿ ﴿ ذكره :  جل  لقوله  عليـه؛  يحكم  حتى  يجزه  لم  نفسـه  على  الحكـم 
(المائدة : ٩٥).  ﴾Ã    Â    Á

عمر. قول  لموافقة  أقول؛  الشافعي  قال  كما  أبو بكر :  قال 
قال  وبه  الصيد.  جزاء  في  يعني  أبيع(١)  الحكم  فيه  جرى  ما  يقول :  عطاء  كان 

وإسحاق. وأحمد،  الشافعي، 
فيه  جاء  مما  يخـرج  أن  أرى  وال  الحكم،  فيه  يسـتأنف  يقـول :  مالـك  وكان 

مضى. من  آثار  عن  االجتهاد 
والصوم  بمكة،  والطعـام  الدم  قال :  أنه  عبـاس  ابن  عـن  وروينـا  [م ١٣٥٣] 
بمكة،  الدم  النخعـي :  وقال  ثور.  وأبو  والشـافعي،  عطاء،  قـال  وبه  شـاء.  حيث 
فيما  الرأي  أصحـاب  قال  وبه  مالك،  قول  وهـذا  شـاء.  حيث  والصوم  والطعـام 

أحتسب.
على  الصيد  جزاء  يفرق  أن  يجـزئ  ال  ثور :  وأبو  الشـافعي،  قال  [م ١٣٥٤] 
وفقراء  قالـوا :  الـرأي،  أصحاب  قـول  في  ذلك  ويجـزئ  الذمـة.  أهـل  مسـاكين 

إلينا. أحب  المسلمين 
قول  في  يجزه  لم  غني  أنه  علم  ثم  الظاهر،  في  فقيرًا  أعطى  وإذا  [م ١٣٥٥] 

ومحمد. النعمان،  قول  في  ويجزيه  ثور.  وأبي  يعقوب، 

اإلشراف.  كتاب  في  (١) هكذا 



92
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

كقول  واآلخر  يعقوب،  كقول  أحدهما  قوالن :  ذلك  نحو  في  الشافعي :  قال 
النعمان.

صحيح]. يعقوب  قول  أبو بكر :  قال 
بين  التخيير  له  ثبت  إذا  االختالف  معنى  في  يثبت  أنه  معي  أبو سعيد :  [قال] 
من  ثبت  ما  على  تامًا  إال  يكون  فال  الهدي  فأما  يهدي.  أو  يطعـم،  أو  يصـوم،  أن 
يطعم  أن  ـ عندي ـ  يبعد  لم  التخيير،  فيه  يثبت  فلم  والصوم  اإلطعام  وأما  المقل، 
قولهم :  بعض  وفي  يومًا.  صاع  نصف  كل  عن  منها،  شاء  عمن  ويصوم  شاء،  ما 
مخيرًا.  كان  ولو  كلها،  عنها  ليصم  أو  كلها،  الكفارة  عن  يطعـم  أن  إال  تجزيـه  ال 
معنى  على  وأما  شـاء،  ما  ويصوم  شـاء  ما  يطعم  أن  مخيـر  إنـه  وقـول :   /٢١٧/

العدم. بعد  إال  يكون  وال  التخيير 
له  ثبت  عـدم  ثم  الجزاء  من  شـيء  عن  الهدي  يجـد  ال  أن  بعـد  أطعـم  فـإن 
ما  ويهمل  الجزاء  جميع  عن  يصوم  أن  االختالف  معنى  فيه  وكان  العـذر،  معنـى 
القول :  بعض  في  له  ويجوز  قدر.  متى  ذلك  عليه  ويكون  يطعم  أن  وبين  مضى، 
والمسكين  يومًا،  مسكين  كل  عن  الصيد  جزاء  المساكين  من  بقي  عما  يصوم  أن 
الصيام  فيه  يجز  لم  صاع  نصف  من  أقل  أو  هذا  على  بقي  فإن  صاع،  نصف  هو 
عن  يومًا  صام  شـاء  وإن  أكثر،  أو  أقل  عليه  بقي  ما  أطعم  شـاء  فإن  يوم،  من  أقل 

كثير. أو  قليل 
وال  متتابعًا.  إال  يوم  من  أكثر  فوق  أصحابنا  مع  الصوم  من  شيء  يجوز  وال 
العذر  ومن  عذر.  من  إال  صيد  صوم  وال  يمين  الكفارة  في  عندهم  التفريق  يجوز 
شـاء  عما  يطعم  أن  ـ  والصوم  اإلطعام  بين  التخيير  يجيز  من  معنى  في  ـ  عندهم 
عنه،  يطعم  حتـى  الصوم  ذلك  عن  يفطر  أو  مفطـرًا،  يصبح  أن  قبـل  يصـوم  ممـا 

المعنى. في  بالصوم  الصوم  وصل  قد  فيكون 
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الدم  وأما  صام.  شاء  فحيث  الصوم  وأما  الحكم.  إال  فيه  يجزي  فال  الصيد  وأما 
المسلمين  من  أحدًا  يجد  لم  وإن  اختالف،  ففيه  اإلطعام  وأما  بالحرم.  إال  يكون  فال 
أهل  فقراء  أطعـم  فإن  الذمة،  أهـل  من  أطعم  يجدهـم  لم  فإن  قومنـا،  فقـراء  أطعـم 

االختالف(١). معنى  فيشبه  المسلمين  فقراء  أو  قومنا  فقراء  وجود  عند  الذمة 

أراد  من  الصيد  به  يجزئ  ما  باب ٧٧ -   (٢٣٤/٣ - ٢٤٢ [(م ١٣٥٦ - ١٣٧١، 
حمار  باب ٧٩ -  المحـرم.  يصيبه  النعام  بيـض  باب ٧٨ -  النعم.  مـن  يجزيـه  أن 
المحرم.  يصيبـه  الضبع  بـاب ٨٠ -  المحـرم.  يصيبهـا  الوحـش  وبقـرة  الوحـش 
باب ٨٣ -  المحرم.  يصيبه  األرنب  باب ٨٢ -  المحـرم.  يصيبه  الظبي  بـاب ٨١ - 
الضب  باب ٨٥ -  المحـرم.  يصيبه  الثعلب  بـاب ٨٤ -  المحرم.  يصيبـه  اليربـوع 
الحرم.  حمام  بـاب ٨٨ -  الورل.  بـاب ٨٧ -  الوبر.  باب ٨٦ -  المحـرم.  يصيبـه 

األهلي]. الحمام  باب ٩٠ -  الحمام.  بيض  باب ٨٩ - 

ذلك : وغير  والحجلة  الدبسي  باب ٩١ -]   (٢٤٢/٣ - ٢٤٣ [(م ١٣٧٢، 
والقطاة،  والحجلـة،  بسـي(٢)،  الدُّ في  [واختلفـوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
عن  روي  وكذلـك  شـاة.  شـاة  قال :  أنه  عبـاس  ابـن  عـن  فروينـا  واْلُحبـارى(٣)؛ 

 .٢١٧/٢٤ - ٢١٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
جاء  اليمام،  ذكر  هو  وقيل :  ُيقرقر،  صغير  طائر  هو  وقيل :  الحمام،  من  ضرب  بالضم :  بسي،  (٢) الدُّ
دبس  إلى  ويقال :  دبس،  طير  إلى  منسـوب  هو  وقيل :  بمنسـوب،  وليس  المنسـوب  لفظ  على 
منظور :  ابن  (انظـر:  والسـهلي  كالدهري  الدال  ويضمون  النسـب  في  يغيرون  ألنهـم  الرطـب؛ 

دبس).  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  دبس.  مادة  العرب،  لسان 
ومن  ُطول،  منقاره  في  اِإلَوزة  شـكل  على  اللون  رمادي  العنق  طويل  طائر  بالضـم :  (٣) اْلُحبـارى، 
مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر:  الحمق  في  المثل  بها  يضرب  َتِصيد،  وال  ُتصاد  أن  شأنها 

حبر).  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  حبر. 
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في  عطاء] :  وقـال  والحبارى.  والقطاة،  الحجلـة،  في  قال  أنه  عبـد اهللا  جابر بـن 
[الحمامة]، والقمري، [والدبسي]، واليعقوب(١)، والحجلة، والقطاة، والحبارى، 
شـاة  والخرب(٥)  الحبش(٤)،  ودجاجـة  الماء،  وابـن  والُكركـي(٣)،  والَكـَروان(٢)، 

شاة./١٧٩/
في  أعلم  ال  ألنـي  الحمامة؛  في  كالقول  هـذا  في  القول  أبو سـعيد :  [قـال] 

النعامة(٦). إال  شاة،  من  أكثر  الحمامة  فوق  الطير 

أخذ  مـن  بـاب ٩٣ -  العصفـور.  بـاب ٩٢ -   (٢٤٣/٣ [(م ١٣٧٣ - ١٣٧٤، 
فماتت]. رجليها  في  ما  ليخلص  حمامة 

الصيد  قتل  في  يشتركون  الجماعة  باب ٩٤ -   (٢٤٤/٣ [(م ١٣٧٥ - ١٣٧٦، 
خطأ))](٧). اإلنسان  يقتلون  ((والجماعة 

اليعاقيب.  وجمعـه  الحجل،  من  الذكر  واليعقـوب  الحاشـية :  في  جاء  اإلشـراف :  محقق  (١) قـال 
الحجل.  بيعاقيب  تشبيهًا  بذلك  سميت  الخيل،  واليعاقيب 

حسـن  صوت  وله  الحمامة  نحو  أغبـر  الرجلين  طويل  طائـر  والـراء :  الـكاف  بفتـح  (٢) الَكـَروان، 
الكراء).  مادة  المنير،  المصباح  (الفيومي : 

العنق  طويل  اللـون  أغبر  كبير  طائر  كراكـي :  جمعه  التحريك،  فيـه  وحكـي  بالضـم،  (٣) الُكركـي : 
مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  (انظر:  أحيانًا  الماء  إلى  يأوي  اللحم  قليل  الذنب  أبتـر  والرجليـن 

كرك).  مادة  الوسيط،  المعجم  وآخرون :  ومصطفى  كرك. 
الكسر.  ودجاجة  الطالبين :  منهج  وفي  الجسر.  ودجاجة  الشرع :  بيان  (٤) في 

خربان،  والجمع  الحبارى،  ذكر  الخرب  المخطوطة :  الحاشـية  في  جاء  اإلشـراف :  محقق  (٥) قال 
الجسـر،  ودجاجة  الشـرع :  بيان  وفي  الموحدة.  والباء  الراء،  وفتح  المعجمة،  الخاء  بفتح  وهو 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  شاة.  والريشي  والقمري،  واليعقوب، 
 .٣٦٢/٧ الطالبين،  منهج  الشقصي :   .١٧٩/٢٤ - ١٨٠ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 

ما  باب ٣٣ -   ،١٢٩٤ المسألة  على  تعليقه  في  األولى  المسـألة  على  أبي سـعيد  تعليق  تقّدم  (٧) قد 
بالجماع.  حجهما  أفسدا  إذا  الهدي  من  المحرمين  على  يجب 
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على  المحرم  يدل  المحرم  بـاب ٩٥ -   (٢٤٤/٣ - ٢٨٠ [(م ١٣٧٧ - ١٤٤٣، 
إذا  باب ٩٧ -  الصيـد.  يذبح  المحرم  بـاب ٩٦ -  حالالً)).  دل  ((ومحـرم  الصيـد 
باب ٩٩ -  مملوكًا.  صيدًا  يقتل  المحرم  باب ٩٨ -  منه.  وأكل  صيدًا  المحرم  ذبح 
إذا  باب ١٠١ -  صيد.  ملكه  وفي  الرجل  أحرم  إذا  باب ١٠٠ -  صيدًا.  يقتل  القارن 
باب ١٠٣ -  فقتله.  صيد  عليه  صال  المحرم  باب ١٠٢ -  طائر.  ريش  محرم  نتف 
أكل  باب ١٠٤ -  بذلـك.  فتلف  صياد  شـبكة  أو  سـبع  من  صيدًا  خلص  المحـرم 
محـرم.  وهـو :  الصيـد،  يصيـب  العبـد  بـاب ١٠٥ -  محرمـًا(١).  كان  إذا  الصيـد 
صيد  باب ١٠٨ -  المـاء.  طير  باب ١٠٧ -  المحـرم.  يصيبه  الجـراد  بـاب ١٠٦ - 
الحيـة.  بـاب ١١٠ -  قتلهـا.  للمحـرم  أبيـح  التـي  الـدواب  بـاب ١٠٩ -  البحـر. 
السـباع.  المحرم  قتـل  بـاب ١١٣ -  الفـأرة.  بـاب ١١٢ -  الغـراب.  بـاب ١١١ - 
حجامة  باب ١١٥ -  والزنبور.  والبق  والبراغيث  البعوض  المحرم  قتل  باب ١١٤ - 
بالسدر.  رأسه  المحرم  غسل  باب ١١٧ -  المحرم.  اغتسال  باب ١١٦ -  المحرم. 
السـواك  باب ١١٩ -  بالصبر.  رمد  المحرم  أصاب  إذا  العين  معالجة  باب ١١٨ - 
المحـرم  ادهـان  بـاب ١٢١ -  للمحـرم.  الريحـان  شـم  بـاب ١٢٠ -  للمحـرم. 
بها.  وادهانه  والشيرج،  والسـمن  والشحم  الزيت  وأكله  العطار.  عند  ((وجلوسـه 
لبس  باب ١٢٣ -  للمحرم.  األصفر  الخشكنانج  باب ١٢٢ -  الطيب)).  واستعماله 
نظر  بـاب ١٢٥ -  للمحرمـة.  الخضـاب  بـاب ١٢٤ -  المحرمـة.  للمـرأة  الحلـي 
المحرم في المرآة. باب ١٢٦ - المحرم يتقلد السيف. باب ١٢٧ - دخول المحرم 
المحرم.  يقتلهـا  القملة  بـاب ١٢٩ -  ثيابه.  المحرم  غسـل  بـاب ١٢٨ -  الحمـام. 
باب ١٣٢ -  بعيره.  المحرم  تقريد  بـاب ١٣١ -  رأسـه.  المحرم  حك  باب ١٣٠ - 
مكة.  لدخـول  االغتسـال  اسـتحباب  باب ١٣٣ -  نهـارًا.  مكة  دخـول  اسـتحباب 
اليدين  رفع  باب ١٣٥ -  بالبيت.  للطواف  الوضوء  تجديد  استحباب  باب ١٣٤ - 

أخرى.  كتب  من  محققه  ونقلها  اإلشراف  كتاب  من  سقطت   (٩٦ - ١٠٤) (١) األبواب 
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والعمرة.  للحج  الطـواف  عند  بالرداء  االضطبـاع  باب ١٣٦ -  البيت.  رؤيـة  عنـد 
الحجر.  على  السجود  باب ١٣٨ -  الطواف.  ابتداء  عند  الركن  استالم  باب ١٣٧ - 
باب ١٤١ -  الرمل.  باب ١٤٠ -  الحجر.  يليان  اللذين  الركنين  استالم  باب ١٣٩ - 
((وترك  النسـاء  عن  الرمل  إسـقاط  باب ١٤٢ -  الرمـل.  ترك  من  علـى  يجب  مـا 
الطواف  فـي  الذكر  بـاب ١٤٣ -  فيهـا)).  يرمل  التـي  األشـواط  أحد  فـي  الرمـل 
الحجر  استقبال  بعد  اليمين  ذات  الطائف  أخذ  باب ١٤٤ -  فيه)).  القرآن  ((وقراءة 
باب ١٤٦ -  الحجـر.  وراء  مـن  الطواف  بـاب ١٤٥ -  منكوسـًا)).  طاف  ((ومـن 

الطواف]. في  الشراب  باب ١٤٧ -  ((وسعيه)).  القارن  طواف 

أقل  الواجب  الطواف  طـاف  من  بـاب ١٤٨ -   (٢٨٠/٣ - ٢٨١ [(م ١٤٤٤، 
سبع](١). من 

بالبيت  الطواف  ترك  من  علـى  يجب  ما  بـاب ١٤٩ -   (٢٨١/٣ [(م ١٤٤٥، 
قدومه](٢). عند 

الطـواف  فـي  الشـك  بـاب ١٥٠ -   (٢٨١/٣ - ٢٨٦ [(م ١٤٤٦ - ١٤٥٧، 
الطواف.  فـي  القران  بـاب ١٥١ -  طوافهمـا)).  عدد  فـي  يختلفـان  ((والطائفـان 
الجنازة  باب ١٥٣ -  المكتوبة.  للصالة  الطواف  عليه  يقطع  الطائف  باب ١٥٢ - 
المريض  باب ١٥٥ -  متنقبة.  المرأة  طواف  باب ١٥٤ -  يطوف.  والرجل  تحضر 
بالصبي  الطواف  باب ١٥٧ -  علة.  غير  من  راكبًا  الطواف  باب ١٥٦ -  به.  يطاف 
باب ١٥٩ -  بها.  يعلـم  نجاسـة  ثوبه  وفي  يطوف  الطائف  باب ١٥٨ -  الصغيـر. 

المسجد]. خارج  الطواف 

اإلفاضة.  طواف  باب ٢٣٨ -  رقم ١٥٨٨،  المسألة  في  المسألة  هذه  (١) تكررت 
وسعيه.  المتمتع  طواف  باب ٢٤١ -   (٣٦٦/٣ (م ١٥٩٤،  انظر:  بمعناه.  نص  (٢) يوجد 
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الطواف : صالة  أبواب  باب ١٦٠ -]   (٢٨٦/٣ - ٢٨٧ [(م ١٤٥٨، 
الصالة  عن  «نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
بعد العصر حتى تغرب الشمس، و [عن الصالة] بعد الصبح حتى تطلع الشمس».
عنه  الثابتة  األخبار  ودلت  الـزوال»،  عند  الصالة  عن  «نهى  أنه  عنه  وثبـت(١) 
الشمس،  طلوع  وقت  على  وقع  إنما  األوقات  هذه  في  الصالة  عن  نهيه  أن  على 

الزوال. ووقت  غروبها،  ووقت 
فيهن،  نصلي  أن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهانا  سـاعات  «ثالث  عامر :  عقبة بن  قـال 
الظهر  يقوم  وحين  ترتفع،  حتى  بازغة  الشمس  تطلع  حين  موتانا :  فيهن  نقبر  وأن 

تغرب». حتى  الشمس  تضيف(٢)  وحين  الشمس،  تميل  حتى 
آخر. مكان  في  ذلك  على  الدالئل  باقي  وذكرت 

وبعد  العصـر  بعد  للطـواف  الصـالة  فـي  العلـم  أهـل  واختلـف  [م ١٤٥٨] 
وابن  عمر،  وابن  عبـاس،  ابن  ركعتين  وصلى  العصر  بعد  طـاف  فممن  الصبـح؛ 
ومجاهد،  وطاووس،  وعطاء،  أبي طالب،  علي بن  ابنا  والحسين  والحسن  الزبير، 
وطاووس  وعطاء،  وعـروة،  الزبير،  وابن  عمـر،  ابن  وكان  محمـد.  والقاسـم بن 
للطواف  الصالة  في  رخص  وممن  ركعتين.  ويصلون  الصبح،  صالة  بعد  يطوفون 

ثور. وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  مجاهد،  الصبح  وبعد  العصر  بعد 

تصلوا  أن  إال  العصـر،  بعد  تصلوا  قولـه :  «ال  فدل  الشـمس».  تطلع  ..حتى  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
بين  تطلع  فإنها  غروبهـا  وال  الشـمس  طلوع  بصالتكم  تحروا  وقوله :  «ال  مرتفعـة»،  والشـمس 
نصلي  أن  ينهانـا  رسـول ملسو هيلع هللا ىلص  كان  سـاعات  «ثالث  عامر :  عقبة بن  قـول  ومع  شـيطان»،  قرنـي 
وحين  الشمس،  تميل  حتى  الظهيرة  تقوم  وحين  ترتفع،  حتى  بازغة،  الشمس  تطلع  حتى  فيهن 
الوقت  أن  غير  الكتاب،  هذا  غير  في  المذكورة  األخبار  سائر  مع  تغرب»،  حتى  الشمس  تضيف 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  الثالث.  األوقات  هذه  فيه  الصالة  عن  المنهي 
المخطوطة.  حاشية  في  كذا  للغروب.  مالت  وتضيفت :  الشمس  ضافت  اإلشراف :  محقق  (٢) قال 
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الطواف،  ولغير  للطواف،  الصبح  وبعد  العصر،  بعد  الصالة  طائفة  وأنكرت 
الشـمس،  تغرب  حتى  العصر  بعد  الصالة  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «نهي  بظاهر  واحتجـت 

أنس. مالك بن  مذهبه  هذا  وممن  الشمس»،  تطلع  حتى  الصبح  وبعد 
ممن(٢)  كثير  على  به  استدل  ما  بعض  مضى  قد  أنه  معي  أبو سعيد(١) :  قال 
ال  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  ـ عنـدي ـ  ويخرج  الفصل،  هـذا  في  مضـى 
صالة  وبعد  الشـمس،  تغرب  حتى  العصر  صالة  بعد  للطـواف  الصالة  تجـوز 
ليس  إذ  التطوع،  موقـع  يقع  ذلك   /٢١٤/ ألن  الشـمس؛  تطلع  حتـى  الفجـر 

المسـألة  على  والتعليق  المسـألة  هذه  على  التعليق  بين  خلط  الشـرع  بيان  في  وقع  قد  أنه  (١) يبدو 
متقاربان؛  مضمونهمـا  في  وهما  العصـر.  وبعد  الصبح  بعـد  الصـالة  بـاب ١١ -   ،٣٦٦ - ٣٦٧
لجزئيات  تجميعًا  الهامش،  في  الثاني  النص  ذكر  مع  به  يليق  بما  نص  كل  إلحاق  رأيت  لذلك 
معاني  في  يخرج  أنه  معي  كاآلتي :  هو  المذكورة  الثانية  المسـألة  على  التعليق  ونص  المسـألة. 
صالة  بعد  يشـبهها  ما  وال  تطوع،  صالة  ال  إنه  ـ :  عندي  ـ  أصحابنا  قول  من  االتفاق  يشـبه  ما 
هذين  في  وأجازوا  الشـمس،  تغرب  حتى  العصر  بعد  صـالة  وال  الشـمس،  تطلع  حتى  الفجـر 
على  خرج  وما  ذلك،  أشبه  وما  الجنازة،  صالة  مثل  الواجب  وصالة  كلها،  اللوازم  بدل  الوقتين 
((في  ركعتا  الوقت  هذا  في  يجوز  ال  إنه  قولهم :  من  أن  ومعي  يجوز.  ال  فعندهم  التطوع  معنى 
صالة  بعد  يصلهما  لم  الجماعة  في  ودخل  فاتاه  فإذا  اليوم،  ذلك  في  الفجر  ركعتي))  األصل : 
العصر  بعد  ـ  قولهم  بعض  في  ـ  ويصليهما  اليوم،  ذلك  الشـمس  تطلع  حتى  اليوم  ذلك  الفجر 
الفجر  صالة  بعد  بدلهما  ثبت  إن  ألنه  نظر؛  فيه  القـول  وهذا  اليوم،  ذلك  غير  في  الفجـر  وبعـد 
اليوم،  ذلك  في  الفجر  صالة  بعد  لبدلهما  لذلك  مانعًا  يجد  لم  آخر  يوم  في  العصر  صالة  وبعد 
فاهللا  دليل   /٢١٣/ ثـم  يكون  أن  إال  اليوم،  ذلـك  غير  في  فمثله  اليوم  ذلـك  فـي  يجـز  لـم  وإن 
قرن  منها  غرب  وإذا  طلوعها،  يستوي  حتى  الشمس  من  قرن  الشمس  من  طلع  إذا  وأما  أعلم. 
عندهم  وذلك  الرواية،  جـاءت  كما  قائمة  السـماء  كبد  في  صارت  وإذا  غروبها،  يسـتوي  حتـى 
على  وال  فريضة،  وال  بدالً،  وال  تطوعًا،  عندهم  األوقات  هذه  في  صالة  فال  الشديد؛  الحر  في 
زوال  قبل  وهو  النهار،  من  األوقات  كسـائر  الوقت  هذا  أنه  فعندي  الحر  غير  في  وأمـا  جنـازة. 
والشتاء.  الحر  في  قولهم  من  سـواء  ـ عندي ـ  فذلك  غروبها  أو  طلوعها،  حين  وأما  الشـمس. 

 .[٢١٣/١٥ - ٢١٤ الشرع،  بيان  [الكندي : 
مما.  الصواب :  (٢) لعل 
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عمرة،  من  لواجب  فيه  طاف  ولو  الطـواف.  أعني  األوقات،  من  لوقت  واجبـًا 
الليل  سـائر  في  له  كان  قـد  ألنه  تطوعًا؛  ذلـك  فعله  مـن  يقـع  فإنمـا  زيـارة  أو 
مؤقت؛  وقت  في  عليـه  بواجب  وليس  سـعة،  الوقتين  هذين  غير  فـي  والنهـار 

نفالً. معناه  فخرج 
إن  الشـمس،  طلوع  بعد  ويصلي  غيره،  أو  الـالزم،  يطوف  أن  أجـازوا  وقـد 
ال  وكذلك  العصر،  بعـد  كان  إن  الشـمس،  غروب  وقبل  الصبح  بعـد  ذلـك  كان 
وال  شـمس،  كسـوف  صالة  ال  الوقت  هذا  في  إن  قولهم :  معنـى  في  لــي  يبيـن 
شـيء  فيه  بمؤكد  ليس  التطوع،  مخرج  يخرج  كله  ذلك  ألن  اآليات؛  من  لشـيء 

ثابت.
من  يصح  حتى  العيد  أمر  معاني(١)  من  لمعنى  تصح  لم  إن  العيد  صالة  وأما 
موقع  يقع  ذلك  كان  إذا  إنـه  قولهم :  بعض  في  يخرج  أنه  فمعـي  الوقتين  هذيـن 
قد  التي  الواجبة  ـّنة  السُّ لبدل  الوقتين  هذين  من  والخروج  الصالة،  جازت  البدل 
وإذا  وقتها،  في  إال  مؤكدة  غير  هي  إذ  لموضع  ذلك  يجيز  ال  من  ومنهم  قامت. 

بذلك(٢). قال  من  قول  معنى  في  الوقتين  هذين  لغير  الخروج  أراد 

خلف  للطواف  الصالة  بـاب ١٦١ -   (٢٨٧/٣ - ٣٠٧ [(م ١٤٥٩ - ١٤٩٠، 
الحرم  من  خرج  حتى  للطواف  يركع  لم  من  باب ١٦٢ -  الحجر.  وفـي  المقـام 
هل  المكتوبة  فصلـى  طواف  ركوع  عليه  مـن  باب ١٦٣ -  بلده.  إلـى  رجـع  أو 
وأراد  الركوع  من  فرغ  إذا  ـ   ١٦٤ باب  ال؟.  أم  الطواف  ركوع  من  ذلك  يجزيه 
إلى  الخروج  باب ١٦٥ -  الحجر.  فيستلم  يعود  أن  استحب  الصفا  إلى  الخروج 

المعاني.  األصل :  (١) في 
 .٢١٤/١٥ - ٢١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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بالمروة.  واالختتام  بالصفا  االفتتـاح  باب ١٦٦ -  والدعاء.  عليه  والرقي  الصفـا 
به.  إال  الحج  يتم  ال  للحاج  واجب  والمروة  الصفا  بين  السـعي  أن  باب ١٦٧ - 
العلم  أهل  اختالف  بـاب ١٦٩ -  والسـعي.  الطواف  بين  المواالة  بـاب ١٦٨ - 
والمروة  الصفا  بين  فسعى  بدأ  من  باب ١٧٠ -  الصفا(١).  قبل  بالمروة  بدأ  فيمن 
والمروة.  الصفا  بين  السـعي  في  الركوب  باب ١٧١ -  بالبيت.  يطـوف  أن  قبـل 
باب ١٧٣ -  والمـروة.  الصفـا  بين  يسـعى  والرجل  تقـام  الصـالة  بـاب ١٧٢ - 
والطواف  طهارة.  غير  على  والمروة ((السعي  الصفا  بين  السعي  باب  من  مسائل 
الطـواف)).  أثنـاء  الكعبـة  ودخـول  يبـرد.  حتـى  السـعي  وتأخيـر  النهـار  أول 
من  بحج  ورجع  سافر  ثم  الحج  أشـهر  في  اعتمر  ((وفيمن  المتعة  باب ١٧٤ - 
باب ١٧٦ -  بهـا.  المقام  يريد  مكـة  يقدم  الغريب  بـاب ١٧٥ -  فحـج)).  عامـه 
بعمرة  أهل  من  باب ١٧٧ -  الحرام.  المسجد  حاضري  في  العلم  أهل  اختالف 
الحج  على  العمرة  إدخال  باب ١٧٨ -  شوال.  في  عمرته  من  وحل  رمضان  في 
هدياً :  يجـد  ال  الـذي  المتمتـع  صـوم  أبـواب  العمـرة.  علـى  الحـج  وإدخـال 
باب ١٧٩ - الوقت الذي يصوم فيه المتمتع الثالثة األيام في الحج. باب ١٨٠ - 
لم  إذا  المتمتع  باب ١٨١ -  أيام.  سـبعة  صيام  المتمتع  فيه  يصوم  الذي  الوقت 
على  قدر  ثم  الصيام  في  دخل  المتمتع  باب ١٨٢ -  الحج.  في  أيام  الثالثة  يصم 
إهالل  باب ١٨٤ -  فحاضت(٢).  متمتعة  دخلت  إذا  المرأة  باب ١٨٣ -  الهـدي. 
الراكب  فضـل  بـاب ١٨٥ -  المتمتعيـن.  مـن  مكـة  قدم  ومـن  للمكـي  الحـج 

الحج]. في  والماشي 

من  محققه  ونقلها  اإلشـراف  كتاب  من  سـقطت   (١٦٩ الباب  من  وجزء   ١٦٣ - ١٦٨) (١) األبواب 
أخرى.  كتب 

من  محققه  ونقلها  اإلشراف،  كتاب  من  سقطت   (١٨٤ باب  من  وجزء   ،١٧٩ - ١٨٣) (٢) األبواب 
أخرى.  كتب 
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*(١) [ذكر عدد خطب الحج] :
يخطب  يقول :  مالـك  كان  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
الشافعي  ووافقه  النحر.  يوم  من  والغد  عرفة،  ويوم  بيوم،  التروية  يوم  قبل  اإلمام 
الظهر،  صلى  إذا  النحـر  يوم  يخطب  وقـال :  عرفة،  ويوم  سـابع،  يوم  خطبة  فـي 

الظهر. يصلي  بعدما  األول  النفر  ويوم 
النحر. ويوم  عرفة  ويوم  سابع  يوم  يخطب  أبو بكر :  وقال 

الحج  أيام  في  خطبة  اإلمام  على  أصحابنا  قول  في  أعلم  ال  أبو سـعيد :  قال 
يخطب  أن  أمكن  إذا  موطن،  كل  في  الناس  اجتماع  يوم  أحسـن  أنه  إال  مؤكدة، 

وقتهم(٢). في  الناس  به  المعني  حجهم  من  ظواهر  ويعلمهم  ويعظهم،  الناس، 

يوم  الخروج  يريد  اإلمـام  بـاب ١٨٦ -   (٣٠٧/٣ - ٣٥١ [(م ١٤٩١ - ١٥٦٧، 
يوم  الخروج  يريـد  من  وداع  بـاب ١٨٧ -  الجمعة.  يـوم  فيوافق  منى  إلـى  الترويـة 
بعرفة  الحاج  يفعلـه  وما  منى  إلى  الخروج  بـاب ١٨٨ -  وعرفة.  منى  إلـى  الترويـة 
عرفة.  يـوم  واالغتسـال  بمنى.  النزول  ومـكان  عرفة.  ليلـة  منى  عـن  بـات  ((ومـن 
بالقراءة  واإلسرار  بعرفة.  للصلوات  واإلقامة  واألذان  بعرفة.  الصالتين  بين  والجمع 
أبواب  بـاب ١٨٩ -  بعرفة)).  اإلمـام  مع  الصالة  فاتتـه  ومن  والعصـر.  الظهـر  فـي 
عرفة  من  أدرك  ومن  الغروب.  قبل  أفاض  ومن  بعرنة.  وقف  ((ومن  بعرفة  الوقوف 
مغمى  وهو  بعرفة  به  وقف  مـن  باب ١٩٠ -  كله)).  الليل  فاته  أو  الليل  مـن  جـزءًا 
دفع  ((ومن  عرفة  يوم  غير  في  به  يوقف  أخطأها  أو  عرفة  ذلك  أن  يعلم  ال  أو  عليه 
ورجع  الغروب  قبل  أفاض  ومن  طاهر.  غير  بها  وقف  ومن  الغروب.  قبل  عرفة  من 

لها.  أنسب  الموضع  هذا  ولعل  فهارسه  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسألة  (١) هذه 
 .٤٣/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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من  الدفع  ووقـت  عرفة  يوم  الفطـر  اسـتحباب  باب ١٩١ -  الفجر.)).  قبـل  إليهـا 
العلم  أهل  اختـالف  باب ١٩٣ -  بمزدلفة.  والوقـوف  الصالة  بـاب ١٩٢ -  عرفـة. 
باب ١٩٤ -  النحر.  يـوم  غداة  بها  يقف  ولم  بالمزدلفـة  النحر  ليلة  يبـت  لم  فيمـن 
الدفع  ووقت  الفجر  بصالة  التغليس  بـاب ١٩٥ -  بليل.  جمع  من  الضعفة  تقديـم 
الحج.  فـي  التلبية  قطـع  وقـت  بـاب ١٩٦ -  منى.  إلـى  جمع  مـن  السـير  وصفـة 
يرمي  الذي  الحصى  قدر  باب ١٩٨ -  مزدلفة.  من  الجمار  حصى  أخذ  باب ١٩٧ - 
الموقف  بـاب ٢٠٠ -  راجالً(١).  أو  راكبـًا  الجمرة  رمـي  باب ١٩٩ -  الجمـار.  بـه 
باب ٢٠٢ -  حصـاة.  كل  مع  التكبير  بـاب ٢٠١ -  العقبة.  جمرة  منـه  يرمي  الـذي 
الحصى.  ((غسل  الرمي  باب  من  مسائل  باب ٢٠٣ -  به.  رمي  قد  بما  الجمار  رمي 
والرمي  والصبي  المريض  ورمـي  جمرة.  على  جمرة  وتقديم  واحـدة.  مرة  ورميهـا 
باب ٢٠٥ -  التشريق.  أيام  الرمي  وقت  باب ٢٠٤ -  الحجارة)).  غير  ورمي  عنهما. 
مما  الشمال  ذات  الثانية  وعند  الكعبة  يلي  مما  أمامها  األولى  الجمرة  عند  الوقوف 
باب ٢٠٦ -  الدعاء.  في  اليديـن  ورفع  الجمرتين  عند  القبلة  مسـتقبل  الوادي  يلـي 
باب ٢٠٨ -  الشمس.  غربت  حتى  بالنهار  الرمي  فاته  من  باب ٢٠٧ -  الرعاء.  رمي 
أو  حصاة  ترك  من  باب ٢٠٩ -  منها.  جمرة  أو  كلها  الجمار  ترك  من  على  يجب  ما 

الرمي]. وقت  آخر  باب ٢١٠ -  حصيات.  أو  حصاتين 

فيمن  العلم  أهل  اختالف  باب ٢١١ -   (٣٣٦/٣ - ٣٣٧ [(م ١٥٤٥ - ١٥٤٨، 
باب ٢١٣ -  إحرامه.  على  البقاء  الحج  فاته  لمن  االختيار  باب ٢١٢ -  الحج.  فاته 

الحج](٢). يفوته  القارن 

من  محققه  ونقلها  اإلشراف،  كتاب  من  سقطت  الباب٢٠٠)  من  وجزء   ،١٩٦ - ١٩٩) (١) األبواب 
أخرى.  كتب 

باب ١٠ -  العمرة،  كتاب   ،١٦٢٩ - ١٦٣١ المسائل  في  بنصوصها  الثالثة  األبواب  هذه  (٢) تكررت 
الحج.  فاته  من  يفعل  ما 
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معتمرًا.  أو  حاجًا  مكة  قصد  لمن  الهدي  باب ٢١٤ -  الهدي :  أبواب  [جماع 
في  السـبعة  اشـتراك  إباحة  باب ٢١٦ -  بالذبيحة(١).  القبلة  اسـتقبال  باب ٢١٥ - 
يجوز  ((وما  الهدي  من  استيسر  ما  باب ٢١٧ -  الواحدة.  البقرة  أو  الواحدة  البدنة 
وفي  الهدي  في  موجـودة  كانت  إذا  تجزئ  ال  التـي  العيوب  بـاب ٢١٨ -  فيـه)). 
المسـن.  من  اإلعسـار  عند  الضـأن  مـن  الجـذع  إجـازة  بـاب ٢١٩ -  الضحيـة. 
البـدن.  وجـالل  ((وبيعهـا))  وجلودهـا  الهـدي  بلحـوم  الصدقـة  بـاب ٢٢٠ - 
البدن.  ركوب  إباحة  باب ٢٢٢ -  والهدايا.  الضحايا  لحوم  من  األكل  باب ٢٢١ - 
بالهدي  يفعل  ما  باب ٢٢٤ -  بعرفة.  بالموقف  البدن  وقف  استحباب  باب ٢٢٣ - 
عطب)).  مـا  واسـتبدال  عطب.  ممـا  ((واألكل  محلـه  يبلـغ  أن  قبـل  عطـب  إذا 
يجد  ثم  البدل  ويوجب  مكانها  صاحبها  فيبدل  فتضل  توجب  البدنة  بـاب ٢٢٥ - 

األضحى]. أيام  عدد  باب ٢٢٦ -  األولى. 

يوم  من  الفجر  طلوع  قبل  الذبح  باب ٢٢٧ -]   (٣٥١/٣ - ٣٥٢ [(م ١٥٦٨، 
النحر :

فقال  النحر؛  يوم  الفجر  طلوع  قبل  الذبح  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
مالك،  قـول  وهـذا  بالنهـار».  يذبـح  أن  «سـن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  يجـوز؛  ال  أكثرهـم : 
قال  وبه  النحر.  يوم  المتعة  هدي  يذبح  وإسحاق :  أحمد،  [قال]  و  الرأي.  وأصحاب 
عن  ذلك  وحكى  عرفة.  يوم  ذبحه  لو  يجزيه  والنذر :  الصيد  جزاء  في  وقال  أبو ثور، 
الصبح(٢)؛  ينفجر  حتى  يذبح  وال  ينحر  ال  والنحر :  الذبح  في  عطاء  وقـال  الكوفـي. 

بالنهار. وذلك(٣)  (الحج : ٢٨)   ﴾ n   m   l    ﴿ قال :  اهللا 8  ألن 

أخرى.  كتب  من  محققه  ونقلها  اإلشراف،  كتاب  من  سقطت   (٢٠٩ - ٢١٥) (١) األبواب 
الفجر.  الشرع :  بيان  (٢) في 

بالنهار.  وذلك  معلومات،  أي  الشرع :  بيان  (٣) في 
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أيام  [ليالي]  بالليل  الذبح  في  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  الشافعي،  ورخص 
إسحاق. قال  وبه  التشريق. 

التشريق. أيام  ليالي  ويجوز  النحر،  ليلة  الذبح  يجوز(١)  ال  أبو بكر :  قال 
وهدي  المتعة،  هدي  مـن  الذبح  من  كان  ما  أنه  معي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
إال  أصحابنا  عند  يجوز  فال  معناه  وفي  الحج،  في  واجبة  ضحية  أو  للحج،  سيق 
بعد  إال  العقبة  رمـي  يجوز  وال  الشـمس،  شـروق  بعد  العقبة،  جمرة  رمـي  بعـد 

األشياء. هذه  في  بمنى  وهذا  بعدها.  والنحر  الشروق، 
األشياء،  هذه  معاني  ثبوت  غير /٢٣٦/  من  والتطوع  الجزاء  من  كان  ما  وأما 
مع  األشـياء  هذه  في  أعلم  وال  نهـار،  أو  ليـل  في  حدًا  فيـه  أعلـم  فـال  مثلهـا  أو 
رمي  بعد  من  إنه  أبو بكر :  قال  ما  ويعجبني  الوقـت.  هذا  قبل  ترخيصًا  أصحابنـا 

بمنى(٢). كان  إذا  نهارًا،  أو  ليالً،  الذبح  يجوز  العقبة  جمرة 

هديه : المتمتع  فيه  ينحر  الذي  الوقت  باب ٢٢٨ -]   (٣٥٢/٣ [(م ١٥٦٩، 
المتمتع  في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  [* ش] :/٢٣٩/(من 
ونحر  وسعى،  طاف،  العشر  قبل  قدم  إن  أحمد :  فقال  منحره(٣)؛  متى  الهدي  يسوق 
عطاء.  [ذلك]  وروينا  النحـر.  يوم  في  إلى(٤)  ينحره  لم  العشـر  في  قدم  وإن  هديـه، 
ينحر  ال  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو  والثوري،  والنخعي،  البصري،  الحسن  وقال 
تمتع  [ممن]  وهو  للعمرة  هديًا  أهدى  من  مالك :  قال  النحر.  يوم  إال  هديه  المتمتع 

يجزيه.  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٣٦/٢٣ - ٢٣٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

ينحره.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إال.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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إنما  لمتعته،  آخر  هديًا  ويهدي  ينحره  ولكنه  عنه،  ذلك  يجز  لم  الحج  إلى  بالعمرة 
الهدي. عليه  يجب  حينئذ  الحج  أنشأ  إذا(١)  ثم  عمرته،  من  أحل  إذا  متمتعًا  يصير 

صحيح. [مالك]  قول  أبو بكر :  قال 
قصد  ذلك  وإلى  لمتعته،  الهدي  ساق  كان  إذا  أنه  معي  أبو سعيد 5 :  قال 
ذبحه  وإن  النحر،  يـوم  إال  عنه  يجزئ  وال  يذبحه،  وال  لمتعتـه،  هدي  فهـو  بنيتـه 
ثم  نية  غير   /٢٣٩/ على  الهدي  سـاق  وإن  يذبحه،  وال  لمتعته،  بدنـة  عليـه  كان 
طاف  إذا  ينحره  أن  وله  نفالً،  الهدي  يكون  أن  أعجبنـي  ذلك  بعد  بالعمرة  تمتـع 

لمتعته(٢). دم  وعليه  لعمرته،  وسعى 

كل  يخطـئ  الرجـالن  بـاب ٢٢٩ -   (٣٥٣/٣ - ٣٥٤ [(م ١٥٧٠ - ١٥٧١، 
يسرق]. ثم  صاحبه  ينحره  الهدي  باب ٢٣٠ -  صاحبه.  هدي  فينحر  منهما  واحد 
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الفراغ  بعد  الرأس  حلق  باب ٢٣١ -]   (٣٥٤/٣ - ٣٥٥ [(م ١٥٧٢ - ١٥٧٣، 
التقصير  على  الحلق  وفضل  الحلق،  في  التيامن  واستحباب  النحر،  أو  الذبح  من 

ذلك : واختيار  والعمرة،  الحج  في 
«حلق  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
ناول  ثم  فحلقـه،  األيمن  شـقه(٣)  الحالق  «نـاول  وأنه  الـوداع»،  حجة  فـي  رأسـه 

فحلقه». األيسر  شقه  الحالق 

إلخ.  الحج..  شاء  إن  ثم  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٣٩/٢٣ - ٢٤٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

فحلقه.  األيسر  ناوله  ثم  فحلقه،  األيمن  رأسه  شق  الشرع :  بيان  (٣) في 
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قال  وبه  األيمن.  بالشق  يبدأ  أن  أمر  [أنه]  عباس  ابن  عن  وروينا  [م ١٥٧٢] 
قالـوا :  ثالثـًا.  المحلقيـن  ارحـم  « اللهـم  قـال :  أنـه  عنـه ملسو هيلع هللا ىلص  وثبـت  الشـافعي. 

قال :  والمقصرين». والمقصرين، 
الدعاء  وتأخيـره  ثالثـًا،  للمحلقين  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  دعـاء  فـي  أبو بكـر  قـال 
التقصير.  مـن  أفضل  والعمرة  الحج  فـي  الحلق  أن  على  دليـل  مـرة  للمقصريـن 
ثور،  وأبو  والشافعي،  الثوري،  التقصير  على  ويقدمه  الحلق  يستحب  كان  وممن 

الرأي. وأصحاب 
شـيئًا  إال  يجزئ(١)،  التقصير  أن  على  العلم  أهل  أجمـع  [قـد]  و  [م ١٥٧٣] 
اإلنسان.  /٢٢٣/ يحجها  حجة  أول  في  الحلق  يوجب  كان  أنه  الحسن  عن  ذكر 

ذلك. يجزئ  أبو بكر :  قال 
وال  حكي،  ما  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد 5 :  قال 

عمرة(٢). وال  حج،  في  يجزئ  ال  التقصير  إن  قال :  منهم  أحدًا  أعلم 

الرأس : حلق  مع  األظفار  أخذ  باب ٢٣٢ -]   (٣٥٥/٣ - ٣٥٦ [(م ١٥٧٤، 
[* ش] :/٢٢٥/(من كتاب اإلشراف : قال أبو بكر :) ثبت أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

أظافره». قلم  رأسه  حلق  «لما(٣) 
الصدغ  مقطع  عند  الذي  العظم  رأسه  حلق  إذا  يبلغ  أن  ويستحب  [م ١٥٧٤] 
من  اللحية  افصل  العظميـن،  بالغ  للحالق(٤) :  يقول  عمـر  ابن  وكان  الوجه.  مـن 

إلخ.  أنه..  البصري  الحسن  عن  وذكر  شيئًا.  إال  يجزئ  ال  ..التقصير  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٢٣/٢٣ - ٢٢٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

أظافره.  وقلم  رأسه  حلق  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الشرع :  بيان  (٣) في 
وكان  العظميين.  يبلـغ  أن  رأسـه  حلق  إذا  ـّنة  السُّ من  يقول :  عمر  ابن  وكان  الشـرع :  بيـان  (٤) فـي 

إلخ.  عطاء.. 
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وكان  العظمين».  يبلغ  أن  رأسـه  حلق  إذا  ـنَّة  السُّ «من  يقول :  عطاء  وكان  الرأس. 
عطاء،  وكان  الجمـرة.  رمـى  إذا  وأظافره  وشـاربه،  لحيته،  مـن  يأخذ  عمـر  ابـن 
حتى  الشـافعي :  قال  شـيئًا.  لحيته  مـن  أخذ  لـو  يحبـون  والشـافعي  وطـاووس، 

هللا. شيئًا  شعره  من  يصنع(١) 
به  يؤمر  ممـا  كلـه  حكي  مـا  نحـو  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أدري  فال  هللا؛  شيئًا  شعره  من  يضع  حتى  الشـافعي  عن  حكي  ما  إال  ويسـتحب، 

بذلك(٢). عنى  ما 

رأسه : لبد  من  حلق  باب ٢٣٣ -]   (٣٥٦/٣ - ٣٥٧ [(م ١٥٧٥، 
«لّبد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
عنه ملسو هيلع هللا ىلص  ثبت  وقد  فليحلق».  رأسه  لّبد  قال :  «من  أنه  عنه  وروينا  حجته»،  في  رأسه 

حلق». «أنه  وثبت  حجته»(٣)،  في  رأسه  لّبد  «أنه 
[في  رأسـه  لبد  من  على  يجـب  فيما  العلـم  أهـل  اختلـف  وقـد  [م ١٥٧٥] 
لّبد  من  أمرا  أنهما  عمر  وابن  الخطـاب،  عمر بن  عن  فثبت  عقصـه؛  أو  حجتـه]، 
عقص(٤)  أو  رأسـه،  لّبد  من  يأمر  مالك  وكان  الثوري.  قال  وبه  يحلق.  أن  رأسـه 
أو  لّبد،  من  أبو ثـور(٥) :  وقال  وإسـحاق.  وأحمد،  الشـافعي،  قال  وبه  بالحالق. 

فليحلق. ضفر 

يضع.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٢٥/٢٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الشرع.  وبيان  اإلشراف  في  الحديث  تكرر  (٣) هكذا 
بالحالق.  ظفره  أو  عقصه  أو  الشرع :  بيان  (٤) في 

ابن  كان  فليحلق...ثـانٍ :  ظفر  أو  رأسـه  لّبد  من  إسـحاق :  وقال  ..إسـحاق.  الشـرع :  بيان  (٥) فـي 
إلخ.   .. فهو  وعقص  عقد  أو  ظفر  أو  رأسه  لّبد  من  عمر... 
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فتل،  أو  عقد،  أو  ضفر،  أو  لّبد،  من  يقول :  عباس  ابـن  كان  ثانٍ :  قوٌل  وفيـه 
ال  فليحلق  الحالقة  نوى(١)  كان  إن  يعني  ذلك،  في  نوى  ما  علـى  فهو  عقـص  أو 
أصحاب  وقال   /٢٢٧/ قّصـر.  شـاء  وإن  حلق،  شـاء  إن  نوى  يكن  لم  وإن  بـد، 

يجزيه. يحلق  ولم  قصر  فإن  بضفر :  أو  بصمغ(٢)،  رأسه  يلّبد  الذي]  [في  الرأي 
الحديث. ظاهر  على  فليحلق  لّبد  من  أبو بكر :  قال 

رأسـه،  لبد  من  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد 5 :  قال 
الحلق،  يلزمه  وقيل :  الحلق.  عليه  ويوجبون  يحلق،  هذا  أن  عقص  أو  ضفر(٣)،  أو 
إلى  يضـاف  ما  إلى  ـ عنـدي ـ  يتعـدى  وال  عليـه،  الحلـق  ثبـوت  يعنـي  إنـه  إال 

فيه(٤). القول  من  الرأي  أصحاب 

وقت  عليه  يأتي  األصلع  باب ٢٣٤ -]   (٣٥٧/٣ - ٣٥٨ [(م ١٥٧٦ - ١٥٧٧، 
الشعر : رأسه  على  من  يقصر  أن  يجزئ  وما  الحلق 
أبو بكر :) قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 

يمر  األصلع  أن  على  العلم  أهل  مـن  عنه  نحفظ  من  كل  أجمـع  [م ١٥٧٦] 
قال  وبه  عمر،  ابن  و]   [علي،  عن  ذلك  روينا  الحلق.  وقت  الموس  رأسـه  على 
وأصحاب  ثور،  وأبو  والشافعي،  ومالك،  والنخعي،  جبير،  وسعيد بن  مسـروق، 

الرأي.

فإن  يحلق،  أن  شيئًا  نوى  يكن  لم  كان  وإن  بد،  ال  فليحلق  الحلق  يرى  ..كان  الشرع :  بيان  (١) في 
قصره.  شاء 

بظفر.  أو  بصبغ  الشرع :  بيان  (٢) في 
المشالة)).  ((بالظاء  ظفر  األصل :  (٣) في 

 .٢٢٧/٢٣ - ٢٢٨ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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ثور  وأبو  الشـافعي،  فكان  التقصير؛  من  يجزئ  ما  قـدر  فـي  واختلفـوا  [م ١٥٧٧] 
يقصر  أن  يجزئه  الرأي :  أصحاب  وقال  فصاعدًا.  شعرات  ثالث  ذلك  يجزي  يقوالن : 
وقيل  يفعل.  أن  عليه  يجب  وال  يجزيه،  النصف(١)  من  أقل  قصر  فإن  النصف،  رأسه  من 

مالك. قول  في  يجزيه  ال  قال :  بعضه؟  وأبقى  شعره  بعض  قصر  إن  القاسم :  البن 
يجزئه  ال  إنه /٢٢٩/  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد 5 :  قال 
أجزأه.  شـعره  من  األكثر  قصر  إذا  إنه  قولهم :  في  ويخرج  كله.  شـعره  يقصر  حتى 
وأقل،  النصف،  على  يأتي  والبعض  أجزأه.  بعضه  قصر  إذا  إنه  قولهم :  بعض  وفي 
فصاعدًا  شعرات  ثالث  في  إنه  قولهم :  معاني  بعض  في  يخرج  أنه  وأرجو  وأكثر. 
معنى  يخرج  أنه  ومعي  القول.  معاني  في  يخرج  كذلك  دم،  الفداء  فيه  يكـون  ممـا 
عليه(٢). الحلق  ثبوت  لمعنى  رأسه  على  الموس  يمر  أن  األصلع  على  إنه  قال :  ما 

حتى  الحلـق  نسـي  مـن  بـاب ٢٣٥ -   (٣٥٨/٣ - ٣٦٠ [(م ١٥٧٨ - ١٥٨١، 
وقدر  المرأة.  وتقصير  بلده.  إلى  رجع  حتى  الحلق  نسـي  ومن  منى.  أيام  مضت 

رأسها]. من  تقصر  ما 

بعد  النحر  يـوم  التطيـب  إباحـة  بـاب ٢٣٦ -]   (٣٦٠/٣ - ٣٦١ [(م ١٥٨٢، 
اإلفاضة : قبل  الحلق 

قالت :  أنها  عائشة  عن  [ثبت]  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
أن  قبل  ولحلـه(٣)  يحـرم،  أن  قبل  إلحرامـه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رأس  أطيـب  «كنـت 

بالبيت. يطوف 

إلخ.  يفعل..  أن  له  يحب  وال  يجزيه،  النصف  من  وأقل  ذلك  من  ..أقل  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٢٩/٢٣ - ٢٣٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

ويحله.  الشرع :  بيان  (٣) في 



110
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

العقبة  جمرة  رمي  بعد  للحاج  أبيح  فيما  العلم  أهل  اختلف  وقد  [م ١٥٨٢] 
وسـالم بن  وعلقمة،  وعائشـة،  الزبير،  عبد اهللا بـن  فقـال  بالبيت؛  الطـواف  قبـل 
زيـد،  وخارجة بـن  الحسـن(١)،  وعبد اهللا بـن  والنخعـي،  وطـاووس،  عبـد اهللا، 
شيء  كل  له  يحل  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي، 
عمر :  وابن  الخطاب،  عمر بـن  وقال  عباس.  ابن  عن  [ذلك]  روينـا  النسـاء.  إال 
إال  شـيء،  كل  له  يحل  مالك :  وقـال  والطيب.  النسـاء  إال  شـيء،  كل  لـه  يحـل 

/٢٤٥/ والصيد.  [والطيب]،  النساء، 
وذكر  ذكرناه،  ما  عنه  منصور  إسحاق بن  فذكر  إسحاق؛  عن  فيه  اختلف  وقد 

والصيد. النساء  إال  شيء،  كل  له  يحل  قال :  أنه  عنه  الخفاف(٢)  أبو داود 
ثوبيه  في  يكـون  الجمرة(٣)  رمى  إذا  المحـرم  إن  وهـو :  خامٌس،  قـوٌل  وفيـه 
أخر  من  الزبيـر :  عروة بن  وقـال  أبو قالبـة.  قال  كذلـك  بالبيـت،  يطـوف  حتـى 
العمامة  وال  القميص  يلبس  ال  فـ [إنه]  الصدر  يوم  إلى  النحر  يوم  بالبيت  الطواف 
بينته  وقد  والثوري،  وعطاء،  البصري،  الحسن  عن  فيه  اختلف  وقد  يتطيب.  وال 

الحج. مختصر  في 
نقول. عائشة  خبر(٤)  بظاهر  أبو بكر :  قال 

رمى  إذا  المحرم  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد 5 :  قال 
والصيد،  النسـاء،  إال  كله  الحالل  له  حل  قصر  أو  وحلق،  وذبح،  العقبة،  جمـرة 

والطيب.

الحيس.  اهللا بن  وعبيد  الشرع :  بيان  (١) في 
والطيب.  النساء  والجحاف....إال  داود  ..أبو  الشرع :  بيان  (٢) في 

العقبة.  جمرة  ..رمى  الشرع :  بيان  (٣) في 
حديث.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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إثبات  قولهم :  فـي  أعلم  وال  والطيب.  والصيـد  النسـاء  إال  قال :  من  وقـال 
معنى  وهو  للمحل،  إال  يكون  وال  الحلق،  له  أبيح  قد  أنه  إال  كله،  عليه  اإلحرام 

اإلحالل(١).

النحر  يوم  الجمرة  رمـى  لمن  أبيح  مـا  بـاب ٢٣٧ -]   (٣٦١/٣ [(م ١٥٨٣، 
يحلق : ولم 

عطاء بـن  كان  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  [* ش] :/٢٤٧/(مـن 
يحلق.  أن  قبل  الجمرة  رمى  إذا  يتقنع(٢)  أن  بأس  ال  يقوالن :  ومالك  أبي رباح، 
له  يبيح  إنما  والشافعي  يحلق.  أن  قبل  ويصطاد(٣)  يتطيب  أن  له  أبو ثور :  وقال 
حتى  يحلق  ولـم  رمى  إذا  الـرأي :  أصحـاب  وقال  وحلـق.  رمـى  إذا  األشـياء 
عليه،  شـيء  فال  حلق  كان  وإن  الجـزاء،  فعليه  الحرم  خـارج  صيـدًا  أصـاب(٤) 
فعل  فإن  يحلـق،  أن  قبل  بالحناء  رأسـه  يخضب  وال  طيبـًا،  يمـس  ال  وكذلـك 

دم. فعليه 
للمحرم  يحل  ال  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد 5 :  قال 
من  محال  يقصـر  أو  يحلق،  حتـى  العقبة،  جمـرة  رمى  ولو  الحـالل،  مـن  شـيء 
له  حل  قصر  أو  حلـق،  فإذا  المحـرم.  على  يحجر  ممـا  عليه  شـيء  وال  تغطيـة، 
بعض  في  والصيـد  والطيب،  النسـاء،  إال  ـ  قولهـم  معنـى  علـى  ـ  كلـه  الحـالل 

قولهم(٥).

 .٢٤٥/٢٣ - ٢٤٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ينتفع.  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  له..  أبيح  إنما  الشافعي :  وقال  يحلق.  أن  قبل  ويصيد  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  خارج..  من  صيدًا  اصطاد  ..حتى  الشرع :  بيان  (٤) في 

 .٢٤٧/٢٣ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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((وجوبه.  اإلفاضة  طواف  باب ٢٣٨ -]   (٣٦٢/٣ - ٣٦٣ [(م ١٥٨٤ - ١٥٨٨، 
التشريق.  أيام  مضت  حتى  أخره  ومن  التشريق.  أيام  في  وطاف  النحر  يوم  أخره  ومن 

الزيارة»: طواف  من  شوطًا  ترك  ومن  بلده.  إلى  رجع  حتى  أخره  ومن 
  }   |﴿ تعالى :  اهللا  قال  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 

(الحج : ٢٩). اآلية   ﴾¤   £   ¢   ¡ ے      ~
الواجب  الطواف  هو  الطـواف  هذا  أن  على  العلم  أهل  وأجمـع  [م ١٥٨٤] 

النحر». يوم  «أفاض  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  اإلفاضة.  طواف 
وطاف  النحر  يوم  الطواف  أخر  من  أن  يختلفـون  أعلمهـم  وال  [م ١٥٨٥] 
في  عليه]  شيء  [وال  عليه،  اهللا  أوجبه  الذي  للفرض  مؤد  أنه  التشريق  أيام  في 

تأخيره.
حتى  اإلفاضة  طـواف  أخـر  من  علـى  يجـب  فيمـا  واختلفـوا  [م ١٥٨٦] 
ومحمد  ويعقوب،  ثـور،  وأبو  والشـافعي،  عطاء،  فكان  التشـريق؛  أيام  مضت 
يطوفان  عيينة  وابن(١)  دينار،  عمرو بن  وكان   /٢١١/ عليه.  شـيء  ال  يقولون : 
يؤخر  أن  بأس  ال  وإسـحاق :  أحمد،  وقال  بأيـام.  الصدر  بعد  الزيـارة  طـواف 
يطوف  أن  قبل  الكوفة  إلى  رجع  فيمن  النعمان  وقال  النفر.  يـوم  إلى  اإلفاضـة 
مالك :  وقال  لتأخيره.  دم  وعليه  يقضيه،  حتى  مكـة  إلى  يعود  الصدر :  طـواف 
فال  أخره  وإن  أفضل،  فهو  عجله  إن  مرة :  وقال  دم].  [فعليـه  ذلك  تطـاول  إذا 

عليه. شيء 
أيام  بعد  وطاف  أخره  فإن  النحر،  يوم  عن  يؤخر  ال  أن(٢)  أحب  أبو بكر :  قال 

عليه. شيء  وال  أجزأه،  التشريق 

وأبو.  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  وطاف..  النحر  يوم  عن  أخره  فإن  النحر،  يوم  عن  يؤخره  ال  أن  إلّي  أحب  الشرع :  بيان  (٢) في 
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فقال  بلده؛  إلى  يرجع(١)  حتى  الزيارة  طواف  أخر  فيمن  واختلفوا  [م ١٥٨٧] 
وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  ومالك،  والثوري،  عطاء، 

ذلك. غير  يجزيه  ال  يطوف،  حتى  يرجع  الرأي : 
نقول. وكذلك  أبو بكر :]  [قال 

عمرة(٣).  أو  قابالً(٢)بحج  عامًا  يأتي  أن  وهو :  ثانيًا،  قوالً  عطاء  عن  روينا  وقد 
المقبل. العام  من  يحج  البصري :  الحسن  قال  وكذلك 

على  أصحابنا  قـول  القول  بعض  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد 5 :  قال 
واستحباب  الطواف  تأخير  في  اللفظ  يكن  لم  وإن  المعنى،  في  حكي  ما  حسـب 
بلده  إلى  رجع  حتى  الزيارة  طواف  ترك  إن  إنه  قولهم :  في  يخرج  أنه  إال  تقديمه، 

دم. عليه  قال :  من  وقال   /٢١٢/ بدنة.  عليه  أن 
قبل  ذلك  عامة  في  ذاك  أشبه  ما  منه  ويكون  النساء،  يطأ  لم  ما  رجع  ومتى 
الحول  عليه  حال  فـإن  عمرة،  بغير  أو  معتمرًا  رجـع  عليه،  شـيء  فال  الحـول 
رجع  ولو  دمًا  عليه  إن  يقـول :  من  قول  وعلى  بدنة.  عليه  قيل :  أنـه  فأحسـب 
فعليه  الحول  عليه  حال  حتى  الطواف  إلى  يرجع  لم  إن  يعني  كأنه  بلـده،  إلـى 
حتى  الزيارة  تـرك  إذا  أنه  ـ  ذلك  علـى  مسـتيقنًا  أجدني  وال  ـ  وأخـاف  بدنـة، 
معنى  في  محرمًا  ذلـك  أبصر  وال  قابل،  من  الحـج  عليه  أن  بلده  إلـى  يرجـع 

األصول(٤).

إلخ.   .. يرجع  يقولون :  فكان...  بلده؛  إلى  رجع  ..حتى  الشرع :  بيان  (١) في 
قال  وبه  المقبل،  العام  في  يحج  البصري :  الحسن  وقال  وعمرة.  لحج  ..عامًا  الشرع :  بيان  (٢) في 

أبو بكر. 
وعمرة.  بحج  الصواب :  أن  (٣) الظاهر 

 .٢١١/٢٣ - ٢١٣ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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فقال  الزيارة؛  طـواف  من  شـوطًا  ترك  فيمن  واختلفـوا  [م ١٥٨٨]  [* ش] : 
مالـك،  مذهـب  علـى  وهـذا  واف.  سـبعًا(١)  إال  النحـر  يـوم  يجزيـه  ال  عطـاء : 
وكان   /١٧٢/ أصحابنا.  من  وغيرهم  ثور،  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
أربعة  طاف  فيمن(٢)  الرأي  أصحاب  وقال  دم.  عليه  يقول :  أبي عروبة  سـعيد بن 
والمروة،  الصفا  بين  يسعى  ثم  العمرة،  طواف  أو  النحر،  يوم  طواف  من  أشواط 
سـعيه  إن  الكوفة :  إلى  رجع  ثم  سـعى،  وال  ذلك  قبل  لحجتـه  طاف  يكـن  ولـم 

دم. بالبيت  الطواف  من  ترك  لِما  وعليه  يجزيه، 
كامالً. مستأنفًا  طوافًا  فيطوف  يرجع  حتى  يجزيه  ال  أبو بكر :  قال 

.(٣)***

للطواف : الطهارة  باب ٢٣٩ -]   (٣٦٣/٣ - ٣٦٥ [(م ١٥٨٩ - ١٥٩٢، 
قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 

سعي.  الشرع :  بيان  (١) في 
وطواف  النحر  يوم  طواف  من  أشواط  أربعة  طوافه  يتم  الرأي :  أصحاب  وقال  الشرع :  بيان  (٢) في 
سـعى،  وال  ذلك  قبل  حجته  أو  لعمرته  طاف  يكن  ولم  والمروة،  الصفـا  بين  ويسـعى  العمـرة، 
ال  أبو بكر :  قال  دم.  بالبيت  الطواف  من  ترك  لما  وعليه  يجزيه،  سعيه  إن  الكوفة  إلى  رجع  ثم 

كامالً.  متتابعًا  طوافًا  يطوف  يرجع  حتى  يجزيه 
اآلتي : النص  إثرها  ورد  وقد  المسألة.  هذه  على  سعيد  ألبي  تعليق  الشرع  بيان  في  يذكر  (٣) لم 

بين  وسعى  ركع  ثم  منه،  نسيانًا  السابع  يتم  ولم  أشـواط،  سـتة  بالبيت  طاف  وإذا  قال :  مسـألة : 
يركع،  ثم  أشـواط،  سـبعة  يتم  حتى  الطواف  فليطـف  غد؛  من  ولـو  ذكر  ثـم  والمـروة،  الصفـا 
يركع،  ثم  أشـواط،  ثمانية  يطوف  قيـل :  وقد  قال :  غيـره  ومن  الطواف.  بعـد  السـعي  يعيد  ثـم 
شـوطًا،  عشـر  أربعة  تمام  يطوف  قال :  من  وقال  لعمرته.  أو  لحجه،  جديدًا  طوافـًا  يطـوف  ثـم 
الطواف،  ذلك  يتم  أن  عليـه  وجب  قد  قال :  من  وقال  جديـد.  من  بطواف  يأتي  ثم  يركـع،  ثـم 
طاف  وإذا  قال :  مسـألة :  جديد.  بطواف  يأتي  ثم  يركع،  ثم  أشـواط،  ثمانية  يطوف  ثم  ويركع، 
 .[١٧٢/٢٣ - ١٧٣ الشرع،  بيان  [الكندي :  إلخ.  ناسيًا..  أشواط  ثمانية  الفريضة  لطواف  إنسان 
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تطوفي  ال  أن  غير  الحاج  يقضي  مـا  محرمة :  «اقضي  وهي  حاضت  وقـد  لعائشـة 
هي؟». صفية :  «أحابستنا  قصة  في  قوله  مع  بالييت» 

لطاهر،  إال  يجزئ(١)  ال  بالبيت  الطواف  أن  على  دليل  ذلك  ففي  [م ١٥٨٩] 
أو  حائضًا،  المـرأة  كانت(٢)  أو  وضـوء،  غير  علـى  أو  جنبًا،  بالبيـت  طـاف  فمـن 

العلم. أهل  عامة  قول  وهذا  يطف،  لم  من  بمعنى  فهو  نفساء؛ 
وهو  النحر  يوم  طاف  فيمـن  فقالوا  ذلك  الرأي  أهـل(٣)  وخالـف  [م ١٥٩٠] 
الكوفة،  إلى  رجعت  ثم  حائض،  وهي  النحر  يوم  فطافت  امرأة  كانت  أو  جنـب، 
بإحرام  مكة  إلى  يعـودا  أن  والمرأة  الرجل  علـى  إن  الصدر :  طواف  تطـف  ولـم 
أن  وعليه  ذلك،  لتأخير  دم  الرجل  وعلى  النحر،  يوم  طواف  يطوفا  حتـى  جديـد، 
بعث(٤)   /١٤٧/ بالكوفـة  وأقام  [ذلـك]،  يفعل  لم  فإن  الصـدر،  طواف  يطـوف 
هذا  فيكون  بلحمه،  ويتصدق  عنه،  فينحر  جزورًا  هناك  فيشتري  ثمنها،  أو  بجزور 
ذلك  من  يجزيها  والحائض  الصدر،  لطواف  شاة  وعليه  النحر،  يوم  لطواف  الدم 

ذلك. لتأخيرها  وال  الصدر  لطواف  دم  المرأة  على  وليس  يبعث(٥)،  جزور، 
وهو  النحر  يوم  طاف  مفردًا  أو  متمتعًا،  أو  قارنًا،  أن  ولـو  قالـوا :  [م ١٥٩١] 
عليه  إن  أهله :  إلـى  يرجع  حتى  الصدر(٦)  طـواف  يطف  ولم  وضوء،  غيـر  علـى 

الصدر. لطواف  واآلخر  وضوء،  غير  على  لطوافه  أحدهما  دمين : 

طاهرًا.  إال  يجوز  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
من  معنى  في  فهي  نفسـاء  أو  حائضًا  المرأة  كانت  إذا  وكذلك  وضوء،  ..غير  الشـرع :  بيان  (٢) في 

يطف.  لم 
إلخ.  ذلك..  في  الرأي  أصحاب  وخالف  الشرع :  بيان  (٣) في 

إلخ.  عنه..  ينحر  أو  جزورًا  هنالك  فليشتر  قيمته،  أو  دمًا  فليبعث  الشرع :  بيان  (٤) في 
ذلك.  لتأخير  إال  الصدر  به....  وتبعث  الشرع :  بيان  (٥) في 

إلخ.  حتى..  طوافًا  يطف  ..ولم  الشرع :  بيان  (٦) في 
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فرض(١)  فهو  كتابه،  في  اإلفاضة  طواف  وجل]  [عز  اهللا  فرض  أبو بكر :  قال 
غيره. عنه  يجزئ  ال 

أحمد،  فقال  الطواف؛  في  وضوؤه [وهو]   انتقض  فيمن  واختلفوا  [م ١٥٩٢] 
إن  قال :  أنه  غير  الشـافعي،  قال  وبه  فيبني.  يرجع  ثم  فيتوضأ،  يخرج  وإسـحاق : 
بمنزلة  هو  إنما  ويسـتأنف؛  فيتوضأ  يخـرج  مالك :  وقال  اسـتأنف.  ذلك  تطـاول 
[واسـتأنف]،  توضأ  طوافه  يتم  أن  أراد  إن  التطوع :  في  وقال  المكتوبـة.  الصـالة 
وقال  الطـواف.  اسـتأنف  رعف  إذا  البصري :  الحسـن  وقال  تركـه.  شـاء(٢)  وإن 

يبني. النخعي :  وقال  طوافه.  يستأنف(٣)  أن  إلّي  أحب  عطاء : 
الطواف  إن  أصحابنـا :  قول  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وضوء  غير  على  طاف  من  وأنه  الصالة،  بمنزلة  بالطهارة  إال  يجوز  ال  بالبيت 
أنه   /١٤٨/ ومعي  هـذا،  مثل  في  اختالفًا  بينهم  أعلم  وال  يطـف،  لم  كمـن 
على  وبنى  توضـأ  الطـواف  في  وهو  وضـوؤه  انتقـض  إذا  إنـه  قولهـم :  مـن 
كانحاللها،  ينحل  وال  الصالة،  به  تنعقد  بما  معهم  ينعقد  الطواف  ألن  طوافه؛ 

واهللا أعلم(٤).

للطواف : النية  باب ٢٤٠ -]   (٣٦٥/٣ - ٣٦٦ [(م ١٥٩٣، 
قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
ورسوله  اهللا  إلى  هجرته  كانت  فمن  نوى،  ما  امرئ  ولكل(٥)  بالنيات  األعمال   «إنما 

فريضة.  الشرع :  بيان  (١) في 
ترك.  شك  وإن  الشرع :  بيان  (٢) في 

يستقبل.  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .١٤٧/٢٣ - ١٤٩ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

لكل.  وإنما  الشرع :  بيان  (٥) في 
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يتزوجها  امرأة  أو  يصيبها  دنيا  إلى  هجرته  كانت  ومن  ورسـوله،  اهللا  إلى  فهجرته 
إليه». هاجر  ما  إلى  فهجرته 

وقال  األعمال.  جملة  في  لدخوله  بالنية؛  إال  الطواف  يجزي  فال  [م ١٥٩٣] 
وكان  ثـور.  وأبو  مالك،  صاحـب  القاسـم  وابن  وإسـحاق،  أحمد،  القول  بهـذا 
الذي  الفرض  ينو  لم  وإن  يجزيه،  يقولون :  الرأي  وأصحاب  والشافعي،  الثوري، 

عليه.
الذي  شـبرمة  خبر  يصح  وال  أقول،  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وبحديث  أبو بكر :  قال 

الشافعي. به  احتج 
ما   /١٥١/ نحـو  أصحابنا  قول  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
قولهم  ومن  بالنيات.  إال  األعمـال  تصح  وال  بالنيـات»(١)،  األعمال  حكـي  «إنما 
لمعنى  أو  عمرته،  أو  حجته،  في  هذا  الالزم  الطواف  إلى  قصد  إذا  إنه  ـ :  ـ عندي 
أن  الناس  على  وليـس  يجزيه،  ذلك  أن  فـرض  أنه  يعلم  ولـو  لعمـرة،  أو  حجـة، 

تأديته(٢). إلى  القصد  مع  يلزمهم  بما  علموا  إذا  فقهاء  يكونوا 

وسعيه : المتمتع  طواف  باب ٢٤١ -]   (٣٦٦/٣ [(م ١٥٩٤، 
المتمتع  طواف  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
عباس،  ابن  قول  هذا  واحد.  وسعي  واحد  طواف  يجزيه  طائفة :  فقالت  وسعيه؛ 
أن  غير  وإسـحاق.  وأحمد،  جبيـر،  وسـعيد بن  ومجاهـد،  وطـاووس،  وعطـاء، 
الحج  أشهر  في  أفرد(٣)  إذا  عمر  ابن  وكان  أجود.  طوافان  قاال :  وإسحاق  أحمد، 

 .١١٢٩ المسألة  على  التعليق  هامش  في  عزوه  تقدم  (١) الحديث 
 .١٥١/٢٣ - ١٥٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

العمرة.  أفرد  إذا  الشرع :  بيان  (٣) في 
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قال  وبه  والمروة.  الصفا  بين  وسعى(١)  طوافًا،  [منهما] /١٣١/  واحد  لكل  طاف 
منهما  واحد  كل  وإفراد  العملين،  بين  بالتفريق  األمصار  علماء  وعامة  الشـافعي، 

لها. وتسلم  السنة(٢)  مضت  يكون  أن  إال  نقول  وبه  اآلخر.  عن 
الدخول،  طواف  عليه  كان  مكـة  دخل  إذا  المعتمر  أن  معي  أبو سـعيد :  قـال 
بعد  واجب  طـواف  ليس  ثم  إحرامه،  من  ويحل  والمـروة،  الصفا  بيـن  والسـعي 
وطواف  لعرفة،  للخروج  الصدر  طـواف  يطوف  حتى  تطوعًا،  يشـاء  أن  إال  هذا، 
وال  طوافان،  المتمتع  يلزم  أن  اختالفًا  قولهم  معاني  في  أعلم  وال  للحج،  الزيارة 
ذلك  فعل  إن  أنه  إال  للحج.  يطوف  أن  إال  عذر،  لغير  العمرة  طواف  عنه  يسقط 

عليها(٣). الحجة  وإدخال  العمرة،  طواف  لتركه  دمًا  عليه  إن  قيل :  فقد 

الصفا  بين  مكة  أهل  سعي  وقت  باب ٢٤٢ -]   (٣٦٦/٣ - ٣٦٧ [(م ١٥٩٥، 
والمروة :

للقادمين  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «سن  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
أحل  من  وأمر  ذلك،  هو  وفعل  دخولهم،  عند  الطواف  تعجيل  بالحج  المحرمين 
أن  على  ذلك  فدل  منى»،  إلى  ينطلقـوا(٤)  أن  أرادوا  إذا  يحرموا  أن  أصحابـه  مـن 
القادمين،  فعل  خالف  النحر،  يوم  إلى  وسعيه  طوافه  يؤخر  أن  مكة  من  أحرم  لمن 

بينهما. السّنة  لتفريق(٥) 

للتفريق  األمصار  علما  وعلقمة  الشافعي،  قال  وبه  والمروة.  الصفا  بين  ..طوافًا  اإلشـراف :  (١) في 
الشرع.  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  إلخ.   .. بين 

لها.  فسلم  سنة  الشرع :  بيان  (٢) في 
 .١٣١/٢٣ - ١٣٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

يطاولوا.  الشرع :  بيان  (٤) في 
ليفرق.  الشرع :  بيان  (٥) في 
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بالحج  يحرموا  أن  مكـة  ألهل  أرى  ال  يقول :  عبـاس  ابـن  وكان  [م ١٥٩٥] 
ابن  وكان  يرجعوا.  حتـى  والمروة  الصفا  بين  يطوفـوا  [أن]  وال  يخرجـوا،  حتـى 
األمصار  أهل  أما  يقـول :  عباس  ابن  وكان  مكة.  من  أحرم  إذا  ذلـك  يفعل  عمـر 
وقال  [وإسـحاق].  أحمد،  قال  وبـه  مالك،  مذهب  وهـذا  قدمـوا.  إذا  فيطوفـون 
رجع  إذا  وقال :   /١٣٣/ رجع.  إذا  يعيد  خروجه :  قبل  وسعى  طاف  فيمن  مالك 
طاف  إن  يقوالن :  والشـافعي  عطاء،  وكان  دمًا.  عليه  إن  يعيد  أن  قبل  بـالده  إلـى 
الزبير،  ابن  ذلك  فعل  وقد  أفضل.  تأخيره  قال :  عطاء  أن  غير  أجزأه.  خروجه  قبل 

محمد. القاسم بن  ذلك  وأجاز  وخرج.  وسعى  طاف 
عباس. ابن  قاله  ما  استعمال  ويعجبني  يجزيه،  فعل  ذلك  أي  أبو بكر :  قال 

القادمين  على  إن  أصحابنا :  قـول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد 5 :  قال 
ويحل  ذلك،  مثل  القـارن  وعلى  والمروة،  الصفا  بين  والسـعي  الطواف  للعمـرة 
إنه  قولهم :  في  يخرج  أنه  فمعي  بحجة  الداخل  وأما  القارن.  يحل  وال  المعتمر، 
العشر  في  دخل  وإن  طاف،  العشر  قبل  دخل  إن  قال :  من  وقال  عليه.  طواف  ال 
بين  عليه  سعي  وال  حال،  على  الدخول  طواف  يطوف  قال :  من  وقال  يطف.  لم 

اختالفًا. ذلك  في  أعلم  وال  والمروة.  الصفا 
ال  ألنه  الّســّنة؛  لثبوت  حـال؛  على  الدخـول  طـواف  يطـوف  أن  ويعجبنـي 
إلحرامه؛  الطواف  داخل  كل  على  كان  وإن  محرمًا.  إال  معتمر  وال  حاج  يدخلها 
الحج  أمر  من  شـيء  عليهم  فليس  مكة  أهـل  وأما  الطواف.  إحرامه  محـل  ألنـه 
عرفة،  إلى  للخروج  للصدر  الطـواف  وعليهم  الزيارة،  طواف  في  يرجعـوا  حتـى 
متعة  وال  لعمرته،  والسـعي  الطواف  من  له  بد  ال  فإنه  منهم،  مقيـم  يعتمـر  أن  إال 

عليه(١).

 .١٣٣/٢٣ - ١٣٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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الزيارة  طـواف  في  الرمـل  تـرك  بـاب ٢٤٣ -]   (٣٦٧/٣ - ٣٦٨ [(م ١٥٩٦، 
للقارن :

«لم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
مكة». قدم  لما  حجته  في(٢)  لطوافه  ورمل  فيه،  أفاض  الذي  السبع(١)  في  يرمل 

أو  المواقيت،  من  أحرم  وقد  مكة  قدم  من  يرمل  طائفـة :  فقالـت  [م ١٥٩٦] 
من  أهل  إذا  عمر  ابـن  كان  يرمل.  لم(٣)  مكة  مـن  أحرم  وإذا  الحرم،  خـارج  مـن 
مذهب  على  وهذا  رمل.  مكة  أهل  على  ليس  عبـاس :  ابن  وقال  يرمل.  لم  مكـة 
وكان  النحر.  يـوم  يرمل  ال  الزبيـر :  وعروة بن  عطـاء،  وقال  وإسـحاق.  أحمـد، 
عن  روينا  وقد  صاحبه.  والماجشون(٤)  مالك،  قال  وبه  النحر.  يوم  يرمل  مجاهد 
رمالً(٥)  وقال :  بثوبه  عمر  ابن  فأخذ]  [يهـرول،  فأخذ  بالحج،  لبى  أنه  الزبير  ابـن 

بكر./٢٠٩/ أبا 
طاف  ومن  رمل،  سعي  بعده  طوافًا  طاف  من  كل  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

عنه. حفظته  فيما  الشافعي  قول  هذا  يرمل،  لم  بعده  سعي  ال  طوافًا 
أحسن. وهذا(٦)  أبو بكر :  قال 

في  رمل  ال  إنـه  أصحابنا :  قـول  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
في  بينهم  فيما  أعلـم  وال  غيره.  وال  سـعي،  إثره  طواف  في  حل(٧)  علـى  طـواف 

السعي.  الشرع :  بيان  (١) في 
المدينة.  من  قدم  لما  لحجه  ..لطوافه  الشرع :  بيان  (٢) في 

المواقيت.  من  يرمل  ال  الشرع :  بيان  (٣) في 
الماجشون.  وابن  الشرع :  بيان  (٤) في 

بكر.  أبا  يا  وصًال  رمًال  الشرع :  بيان  (٥) في 
حسن.  فهذا  الشرع :  بيان  (٦) في 

واهللا أعلم.  أحد.  أو :  رجل.  الصواب :  (٧) لعل 
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إنه  قولهم :  من  أنه  وأرجو  الطواف.  من  أشياء  في  واجب  ذلك  أن  اختالفًا  ذلك 
طوافه. يفسد  لم  ذلك  فعل  إن 

معي  الطواف  في  اللباس  ألن  طوافـه؛  به  يفسـد  أن  فأخاف  االضطباع  وأمـا 
الطواف  فـي  يسـتتر  إنه  قولهم :  ومن  الصالة.  فـي  كاللباس  أصحابنـا  قـول  فـي 
صدره  مـن  وحيالهما  كتفيـه  يغطـي  أن  وأمكنـه  ذلـك،  علـى  قـدر  إذا  والصـالة 

ومنكبيه(١).

نسك  قبل  نسـكًا  قدم  من  باب ٢٤٤ -   (٣٦٨/٣ - ٣٧٠ [(م ١٥٩٧ - ١٥٩٩، 
جاهالً].

أيام  ليالي  بمنى  البيتوتة  بـاب ٢٤٥ -]   (٣٧٠/٣ - ٣٧١ [(م ١٦٠٠ - ١٦٠١، 
التشريق :

قالت :  أنها  عائشة  عن  روينا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
منى  إلى  رجع  ثم  الظهـر،  صلى  حين  ـ [ـه  يوم آخـر  من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «أفاض 

التشريق». أيام  ليالي  بها]  فمكث 
نفر  من  إال  التشـريق،  أيام  [ليالي]  بمنى  الناس  يقيم  أن  فالّسـّنة  [م ١٦٠٠] 
الكبير،  النفر  [ليلة]  بمنى  المقام  منى  عن  بخروجه  عنه  يسـقط  فإنه  األول؛  النفر 
بمكة  يبيتوا  أن  لهـم  [أذن]  فإنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؛  بيت  أهل  من  السـقاية  أهـل  إال 

الرعاء(٢). وإال  منى،  ليالي 
ذكرنا]؛  من  منى [غير  ليالي  من  ليلة  منى  عن  بات  فيمن  واخلتفوا  [م ١٦٠١] 

 .٢٠٩/٢٣ - ٢١٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الرعاة.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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شيئًا،  يطعم  مرة :  وقال  القول،  هذا  إلى  أحمد  ومال  دراهم(١).  عليه  عطاء :  فقال 
بدرهمين،  ليلتين  وفي  بدرهم،  ليلة  في  يتصدق  الشافعي :  وقال  وقت.  فيه  وليس 
أطعم  أصبح  حتى  منـى  بغير  فبات  أحد  غفل  إذا  مـرة :  وقال  بدم.  ثالثـة(٢)  وفـي 

دمًا. يهريق  أن  أحببت  كلها  منى  ليالي  بات  فإن   /٢٦٩/ مسكينًا. 
دم.  لذلك  فعليه  مًنى  غيـر  في  جلها(٣)  أو  كاملة  ليلة  بـات  إن  مالـك :  وقـال 
من  يسـوقه  هديًا  عليه  فإن  بمكة :  فبات  [فمرض]  البيت  زار  فيمن  مالـك  وقـال 

دم. فعليه  شيئًا  نسكه  من  ترك  من  عباس :  ابن  بقول  واحتج  الحرم،  إلى  الحل 
رمى  كان  إذا  منى  أيـام  بمكة  نام  من  على  شـيء  ال  الرأي :  أصحـاب  وقـال 

الرأي. أصحاب  قول  هذا  أساء،  وقد  الجمار، 
شـئت.  حيث  فبت  الجمرة  رميت  إذا  قـال :  أنه  عباس  ابـن  عن  روينـا  وقـد 
رمى(٤).  قد  كان  إذا  بمكة  يبيت  أن  البيت  زار  إذا  يبالي  ال  البصري  الحسن  وكان 
والرعاء. السقايات  دون  العباس  سقاية  ألهل  إال  الرخصة  ليست  الشافعي :  وقال 
األمر  مـن  حكي  ما  نحـو  أصحابنا  قـول  في  يخـرج  أبو سـعيد 5 :  قـال 
راع.  أو  لخائف،  إال  قيل،  فيما  ذلـك  في  رخصة  وال  منى،  ليالي  بمنـى  للمبيـت 
أصحابنا  قول  في  وأمـا  حسـن.  وهو  قولهم،  في  هذا  فيخرج  السـقاية  أهل  وأما 
أصحابنا :  قول  وفي  به.  لخبرتهم  بذلك  أعرف  ولعلهم  شيء،  معهم  فيه  يوجد  فال 
في  بينهم  أعلم  وال  دمًا،  عليه  أن  مطمئنًا  بها  نام  أو  الزيارة،  بعـد  بمكة  بات  مـن 

اختالفًا. ذلك 

درهم.  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  أحد..  فعل  إذا  دم...  الثالث  وفي  الشرع :  بيان  (٢) في 

جعلها.  الشرع :  بيان  (٣) في 
والرعاة.  السقايات  الجمار...  رمى  الشرع :  بيان  (٤) في 
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ـ  تعالى  اهللا  شـرفها  مكة  أعني  ـ  منهـا  خرج   /٢٧٠/ أن  بعد  نـام  مـن  وأمـا 
في  فيه  ويختلف  منى،  دون  يبيت  أن  تشديدًا  فيه  أن  فمعي  الزيارة  بعد  الليلة  تلك 
عليه  يرى  ال  وبعضًا  الجزاء،  عليه  يرى  بعضًا  أن  وأرجو  الجزاء،  وجوب  معاني 

جزاء.
أصحابنا  قول  من  فيهـا  يختلف  أنه  فمعي  الزيارة  ليلـة  غير  منى  ليالـي  وأمـا 
أن  فمعي  عذر؛  غير  من  منى  غير  في  نام  فيمن  وأحسـب  فيهن،  بمكة  نام  فيمن 
كلها  لليالي  عليه  يرى  بعضًا  أن  وأرجو  ليلة.  لـكل  دمًا  الكفارة  عليه  يرى  بعضـًا 
نأمر  وال  الكفـارة،  عليـه  يرى  ال  بعضـًا  أن  وأرجـو  مسـكينًا.  ليلـة  ولـكل  دمـًا، 

بذلك(١).

منى : حد  باب ٢٤٦ -]   (٣٧١/٣ - ٣٧٢ [(م ١٦٠٢، 
عباس  الفضل بن  خبر  في  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
محّسر،  من  هبط  حين  منى  دخل  إذا  «حتى  قال :]  [أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص   /٢٦٣/ عن 
يلي  مما  منى  حـد  أول(٢)  أن  على  هـذا  فدل  الخذف».  بحصـى  قـال :  عليكـم 

محّسر. من  يهبط  حين  جمع، 
الحاج(٣)  من  أحدكم  يبيتن  ال  قال :  الخطاب]  عمر [بن  أن  وثبت  [م ١٦٠٢] 
عباس.  ابن  عن  ذلك  وروي  عمر،  ابن  قال  وكذلك  منى.  ليالي  العقبة  وراء  من 
من  العقبة  ليس  وقال :  الشافعي،  قال  وبه  محسر.  إلى  العقبة(٤)  منى  عطاء :  وقال 

نقول. وكذلك  المحّسر.  بطن  وال  منى، 

 .٢٦٩/٢٣ - ٢٧١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
أول.  هذا  أن  الشرع :  بيان  (٢) في 

الحاج.  هذا  من  الشرع :  بيان  (٣) في 
العقبة.  من  منى  الشرع :  بيان  (٤) في 
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في  يخرج  هذا  حسب  وعلى  قيل،  ما  حسـن  أنه  معي  أبو سـعيد 5 :  قال 
ـ عندي ـ(١). أصحابنا  قول 

للحاج : بمنى  الصالة  قصر  باب ٢٤٧ -]   (٣٧٢/٣ - ٣٧٣ [(م ١٦٠٣ - ١٦٠٤، 
قال :  عمـر  ابن  أن  ثبـت  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
عمر  ومع  ركعتيـن،  أبي بكر  ومـع  ركعتين،  بمنـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  «صليـت 

أتمها». ثم  ركعتين،  إمارته(٢)  من  صدار  عثمان  ومع  ركعتين، 
من  [أن]  على  العلـم  أهل  من  عنـه  نحفظ  مـن  كل  أجمـع  وقـد  [م ١٦٠٣] 

الصالة. يقصر  ال  أنه  منى  إلى  الحج  أيام  غير  في  خرج 
غير  من  بها  المقيمين  أو  أهلها،  من  مكة  من  يحج  فيمن  واختلفوا  [م ١٦٠٤] 
واألوزاعـي،  ومالـك،  عبـد اهللا(٣)،  وسـالم بن  محمـد،  القاسـم بن  فـكان  أهلهـا؛ 
ومجاهد،  عطـاء،  وقـال  وعرفـة.  بمنـى  الصـالة  يقصـرون  [يقولـون :]  وإسـحاق 
حنبل،  وأحمد بن  القطان،  ويحيى  والشافعي،  [والثوري]،  جريج،  وابن  والزهري، 
أجمعوا(٤)  لما  ألنهم  [نقول]؛  وكذلك  الصالة.  يتمون  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو 
الصالة  يتم  أنه  الحج  أيـام   /٣١٣/ غير  في  مكة  إلى  منى  مـن  خرج  مـن  أن  علـى 
وعمر  بكر،  وأبو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  قصر  ولـّما  األيام.  سائر  بحكم  الحاج  أيام  حكم(٥)  فإن 

للمقيمين. حجة  تقصيرهم  جعل  لمن  معنى  وال  مسافرين،  كانوا  فإنهم 

 .٢٦٣/٢٣ - ٢٦٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
أتم.  ثم  خالفته  ..من  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  ومالك..  عبد،  وسالم بن  اإلشراف :  كتاب  (٣) في 
اجتمعوا.  الشرع :  بيان  (٤) في 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأما  األئمة،  سائر  كحكم  الحج  إمام  حكم  وكان  الصالة.  يتم  أنه   .. الشرع :  بيان  (٥) في 
للمقيمين.  حجة  قصرهم  جعل  من  لقول  معنى  ال  مسافرين،  كانوا  فإنهم  وعمر  بكر  وأبو 
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فيه  يجب  الذي  السفر  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
خرج  إذا  أنه  مذاهبهم :  بعض  ومـن  يقصر.  لمن  الفرسـخين  مجاوزة  هو  القصـر 
من  عرفة  إن  قيل :  وقد  حينه.  من  قصر  الفرسخين  مجاوزة  يريد  بلده  عمران  من 

أميال. خمسة  مكة  من  منى  وإن  ميالً،  عشر  إحدى  مكة  حدود 
يريدون  منى  من  خرجوا  إذا  مكـة  أهل  إن  أصحابنا :  قول  مـن  القول  فعلـى 
ليلة  منى  فـي  وهم  مكة،  عمران  مـن  يخرجون  حين  مـن  الصالة  قصـروا  عرفـة 
ويقصروا  يزداروا  أن  إلى  منى  إلى  ورجعتهم  وبعرفة  عرفة،  إلى  وطريقهم  عرفة، 
إلى  ورجعوا  القصـر  حكم  عنهم  انحل  منـى  إلى  رجعـوا  ازداروا  فـإذا  الصـالة، 
ألن  يجازونها؛  وال  الفرسخين،  مجاوزة  يريدون  ال  ألنهم  بمنى؛  منى  أيام  التمام 

وثلثان. فرسخان  أميال  خمسة 
شـهر  ما  على  مسـافرين  كانوا  وقد  وعمر،  بكر،  وأبي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  قصر  وأما 
لما  الحج  في  مكة  ألهل  ممنوعًا  القصر  كان  لو  ولكنه  ـ ،  قال  كما  ـ  أمرهم  من 
صلواته.  في  بصالتهم  بذلك  يأمرهم  ولكان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  أمر  من  بذلـك  أد(١)  كان 
بهم  صلى  إذا  بمكـة  مكة  أهل  يأمر  الخطـاب 3  عمر بـن  كان  كمـا   /٣١٤/
هو  هذا  وكان  صالتكم»(٢)،  فأتموا  مسافرون  قوم  إنا  مكة  أهل  «يا  فيقول :  قصرًا 
في  بالناس  الصـالة  يقصروا  أن  وعمر  بكـر،  وأبي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  فعـل  من  الشـاهد 
كانوا  الصالة  فـي  أحد  يقدمهم  وال  ذلـك،  في  األئمة  ألنهـم  مكة؛  فـي  اإلمامـة 
بالقصر  صالتهم  على  االجتماع  ولكن  التقديم،  في  أعني  مقيمين،  أو  مسـافرين 
يدل  مما  مكة،  في  به  يأمر  كان  كما  بالتمام  أمر  وال  منهم،  نكير  غير  على  جمعًا 

بالمراد.  أعلم  واهللا  األصل،  في  (١) هكذا 
صالة  باب  (الموطأ،  قريبة  بألفاظ  وغيره  عمر  ابن  عن  وغيرهما  الرزاق  وعبد  مالك  اإلمام  (٢) رواه 
مسافر  باب  عبد الرزاق،  مصنف   .١٤٩/١ رقم ٣٤٦،  إمام،  وراء  كان  أو  إمامًا  كان  إذا  المسافر 

 .(٥٤٠/٢ رقم ٤٣٦٩،  مقيمين،  أم 
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يجاوز  لمـن  إال  وغيرهم،  مكـة  أهل  مـن  للحـاج  وجائـز  الزم  القصـر  أن  معنـا 
غيره(١). أو  حج،  في  حكمه  يخصه  كالًّ  فإن  وموضعه،  وطنه  من  الفرسخين 

منى : من  النفر  باب ٢٤٨ -]   (٣٧٣/٣ - ٣٧٤ [(م ١٦٠٥، 
     -   ,   +    *   )   ( ﴿ تعالـى :  اهللا  قـال  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 

(البقرة : ٢٠٣). اآلية   ﴾ 6   5   43   2   1    0   /   .

فال  يومين  في  تعجل  من(٢)  ثالثة،  منـى  قال :  «أيام  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت 
عليه». إثم  فال  تأخر  ومن  عليه،  إثم 

عن  الحاج  من  الخروج  أراد  لمـن  أن  على  العلم  أهـل  وأجمـع  [م ١٦٠٥] 
أن  األول  النفر  في  بمكة  مقيم  غير  الحـرم،  عن  خارجًا  بلده،  إلى  شـاخصًا  منـى 

يمسي. أن  قبل  النفر  يوم  يلي  الذي  اليوم  في  رمى  إذا  الزوال(٣)  بعد  ينفر 
الثاني  اليـوم  في  المسـاء  أدركه  «من  قـال :  الخطـاب(٤)  عمر بـن  أن  وثبـت 
وجابر بن  عمر،  ابن  قال  وهكذا  النـاس.  مع  ينفر  حتى  الغد  إلى  فليقـم  [بمنـى] 
وأهل  ومالك،  والنخعي،  عثمان(٥)،  وأبان بن  ومجاهد،  وطاووس،  وعطاء،  زيد، 
إسـحاق.  وأحمد،  وأصحابه،  والشـافعي،  العراق]،  [وأهل  والثـوري،  المدينـة، 
 /٣٠٧/﴾.     -  ,  +   *  )  ( ﴿ قال :  اهللا 8  ألن  نقول؛  وكذلك 

النهار. من  شيء  [في]  دام  ما  النفر  أراد  من  فلينفر 

 .٣١٣/٢٣ - ٣١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فمن.  الشرع :  بيان  (٢) في 

الشمس.  زوال  الشرع :  بيان  (٣) في 
الخطاب.  عمر بن  لعله  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  الشرع :  بيان  (٤) في 

هشيم.  وأبان بن  الشرع :  بيان  (٥) في 
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وهو  [العصر]  أدركـه  من  قاال :  أنهما  والحسـن  النخعي،  عن  روينـا(١)  وقـد 
يكونا  أن  يحتمل  وقد  الغد.  حتى  ينفر  لم  التشريق  أيام  من  الثاني  اليوم  من  بمنى 

نَّة. والسُّ الكتاب  لظاهر  نقول؛  به  األول  وبالقول  استحبابًا،  ذلك(٢)  قاال 
كله،  هذا  في  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
قول  في  أعرفـه  ال  ذلك  فإن  العصـر؛  أدركه  مـن  أنه  الحسـن  عن  حكـي  مـا  إال 
تبارك  اهللا  قال  وقد  واللغة.  الحكم  في  ذلك  معروف،  الليل  إلى  واليوم  أصحابنا، 
ولزمه  اليومان،  ذهب  فقد  الليل  أدركه  فإذا  الليل،  إلى  فهو   ﴾ +   * ﴿ وتعالى : 

الزوال(٣). بعد  وينفر  الثالث،  اليوم  في  الجمار  يرمي  حتى  المقام، 

في  مكة  ألهل  الرخصة  فـي  اختالفهـم  بـاب ٢٤٩ -]   (٢٧٤/٣ [(م ١٦٠٦، 
األول(٤) : النفر 

األول؛  النفر  في  ينفرون(٥)  مكة  أهل  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
في  ينفروا  أن  كلهم  النـاس  من  شـاء  من  قال :  أنه  الخطاب  عمر بن  عـن  فـروي 

اآلخر. النفر  في  إال  ينفرون(٦)  فال  خزيمة  آل  [[إال]]  األول  النفر 

روي.  الشرع :  بيان  (١) في 
الشرع.  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  ذلك.  قاال  ما  يكونا  أن  اإلشراف :  (٢) في 

 .٣٠٧/٢٣ - ٣٠٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
يقرأ  كان  وما  تمامًا،  ممسوحة  ١٣٧/أ  وصفحة  ١٣٦/ب  صفحة  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٤) قال 
الكتب  من  إتمامها  بـد  ال  فكان  بالغة،  بصعوبة  أيضًا  وذلك  وهنـاك،  هنا  من  كلمـات  إال  منهـا 

والمجموع. المغني،  مثل  األخرى 
إلخ.  عن..  لنا  فروي  األول؛  النفر  ينفرون  هل  ..مكة  الشرع :  بيان  (٥) في 

حنبل  أحمد بن  وكان  اآلخر.  النفر  في  إال  ينفروا  فال  جرمة  آل  إال  ..األول،  الشـرع :  بيان  (٦) في 
وجعل  أخف،  مكـة  أهل  وقال  بمكة،  يقيـم  أن  إال  األول  النفـر  ينفـروا  أن  يعجبنـي  ال  يقـول : 
جرمة.  أهل  أيهم  أي  جرمـة،  آل  إال  عمر،  ابن  قول  معنى  وإسـحاق   /٣٠٨/ حنبـل  =أحمد بـن 
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يومين،  في  يتعجل  أن  فله  عذر  له  كان  من  مكة :  أهل  في  يقول  مالك  وكان 
معنى  وإسـحاق  أحمد،  وجعل  فال.  الحج  أمر  من  نفسـه  عن  التخفيف  أراد  فإن 
بجواز  العلم  أهل  أكثر  وقال  مكة.  حرم  أهل  أنهم  أي  خزيمة؛  آل  إال  عمر :  قول 

     -  ,  +   *  )  ( ﴿ تعالى :  اهللا  لقول  أحد؛  لكل  األول  النفر  في  النفير 
هـي  عطـاء :  وقـال  (البقـرة : ٢٠٣).  اآليـة   ﴾6   5   43   2   1    0   /   .

عامة. للناس 
اآلخر :  القول  هذا  معنى  أصحابنا  قـول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
دون  لكنتم  القول،  من  قيل  ما  معنى  يتعرى  ال  كان  إن  عامة،  للناس  اإلطالق  إن 

الجميع(١). يجمع  الحكم  فإن  عامة،  الناس 

بالمحيص : ينزل  أن  للحاج  يستحب  باب ٢٥٠ -]   (٣٧٥/٣ [(م ١٦٠٧، 
وهم  ألصحابـه(٢)  قـال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
أن  وذلك  الكفر»،  على  تقاسموا  حيث  كنانة  بني  بخيف  غدًا  نازلون  بمنى :  «نحن 

التخفيف  أراد  فإن  يومين،  في  يتعجل  أن  فله  عذر  له  كان  من  مكة :  أهل  في  يقول  مالك  وكان 
لجميع  والرخصة  العموم  علـى  اآلية  طائفة :  وقالت  فال.  الحج  أمـر  من  فيه  هو  ما  نفسـه  عـن 
بلده.  إلى  والشخوص  بمكة  والمقام  منى  عن  الخروج  أرادوا  إن  وغيرهم  مكة  أهل  المسلمين 

نقول.  وبه  الشافعي،  مذهب  يشبه  وهو :  عامة.،  للناس  هي  عطاء :  قال 
 .٣٠٨/٢٣ - ٣٠٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 

بني  شـعب  اهللا  شـاء  إن  غدًا  نازلون  «نحن  منى :  من  ينفر  أن  أراد  حين  ..قال  الشـرع :  بيان  (٢) في 
المحصب  كان  إنما  عائشـة :  وقالت  المحصبة.  به  يعني  الكفر»  أهل  على  تقاسـموا  حيث  كنانة 
هذا  على  قولها  يدل  أبو بكر :  قال  خرج.  لخروجه  حج  إذا  وكان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  أنزله  منزالً 
وقد  غيرها. /٣٠٩/  وال  فدية  من  تركه  على  شيء  وال  المناسك،  من  ليس  المحصب  نزول  أن 
النخعي  وكان  تركه،  ثم  ذلك  يفعل  حبير  سعيد بن  فكان  أسماء،  وال  هي  ال  تحصب  ال  كانت 
بالمحصب  يصلي  عمـر  ابن  وكان  الحول،  شـعب  في  يحصب  طاووس  وكان  تركـه،  يـرى  ال 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  آلثار  االتباع  كثير  وكان  والعشاء،  والمغرب  والعصر  الظهر 

=
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وال  يناكحوهم،  أال  المطلب،  وبني  هاشـم  بني  على  تحالفت  كنانة  وبني  قريشـًا 
المحيص(١). بذلك  يعني  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  إليهم  يسلموا  حتى  يبايعوهم 

اسـتحب  منى  من  ونفر  الرمي،  من  الحاج  فرغ  إذا  أبو بكر :  قال  [م ١٦٠٧] 
والعشاء،  والمغرب،  والعصر،  الظهر،  به  ويصلي  به،  وينزل  المحيص،  يأتي  أن  له 

عليه. شيء  فال  به  النزول  ترك  ولو  عشر،  الرابع  ليلة  به  ويبيت 
النفـر  يـوم  الظهـر  يصلـي  وكان  ُسـّنة»،  «التحصيـب  يـرى  عمـر  ابـن  كان 
وينزل  إنما  بشـيء،  ليس  المحيص  قال :  أنه  عباس  ابن  عـن  وروي  بالمحصبـة. 

العلم. أهل  عامة  قول  وهو  عائشة،  قالت  وكذا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص(٢).  منزله 
أراد  بما  أعلم  واهللا  أصحابنا،  قول  في  الفصل  هذا  أعلم  ال  أبو سـعيد :  قال 

بهذا(٣).

الجبلين  بين  لما  اسم  وهو  ومنى،  مكة  بين  متسع  المكان  اسم  المحيص :  اإلشراف :  محقق  (١) قال 
كنانة.  بني  وضيق  والبطحاء،  األبطح،  له :  ويقال  البقرة،  إلى 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  نزله  منزل  هو  إنما  الصواب :  ولعل  اإلشراف :  كتاب  في  (٢) هكذا 
 .٣٠٩/٢٣ - ٣١٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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واجبة)) : العمرة  ((هل   [(٣٧٦/٣ - ٣٧٧ [(م ١٦٠٨، 
وتعالى :  تبـارك  اهللا  قـال  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 

(البقرة : ١٩٦).  ﴾ ¥   ¤   £   ¢ ﴿
أمر  كما  بإتمامها  أمر  اهللا  ألن(١)  العمرة؛  وجوب  على  دليل  اآلية  هذه  [ففي] 
فأسـلمت،  نصرانيًا  أعرابيًا  رجًال  كنت  سـعد :  الصبي(٢) بن  وقال  الحج.  بإتمـام 
فقال  بهمـا(٣)،  أهللت  وإنـي  [علـي]،  مكتوبين  والعمـرة  الحـج  وجـدت  وإنـي 

نبيك ملسو هيلع هللا ىلص». لُسّنة  «هديت  الخطاب :  عمر بن 
الحج  وجوب  إلى  العلم  أهـل  أكثر  ذهب  وقد  أبو بكـر(٤) :  قـال  [م ١٦٠٨] 

أمرنا.  كما  بإتمامها  أمرنا  ألنه  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  نصرانيًا..  كنت  إني  له :  فقلت  عمر  أتيت  معبد :  الضبي بن  وقال  الشرع :  بيان  (٢) في 

بُسّنة  ذهبت  قد  عمر :  له  فقال  جميعا.  بهما  أهللت  وإني  مكتوبتين،  ..والعمرة  الشرع :  بيان  (٣) في 
نبيك ملسو هيلع هللا ىلص. 

علّي.  واجبتين  والعمـرة  الحج  وجدت  قوله :  عليـه  يكن  ولم  أبو بكر :  قـال  الشـرع :  بيان  (٤) فـي 
العمرة،  وجوب  في  واختلفوا  واجبتان.  والعمـرة  الحج  يقوالن :  عباس  وابن  عمر،  ابـن  وكان 
يرى  كان  وممـن   /٧٣/ ذكرنا.  مـا  عمر  وابن  عبـاس،  وابن  عمر،  وابن  عمـر،  عن  لنـا  فذكـر 
بردة  وأبو  جبير،  وسعيد بن  والشعبي،  سـيرين،  وابن  والحسـن  ومجاهد،  طاووس،  واجبة  =أنها 
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وطاووس،  وجابر،  عمـر،  وابن  عباس،  وابن  عمـر،  ذلك  قال  وممـن  والعمـرة، 
سـيرين،  وابن  البصري،  والحسـن  جبيـر،  وسـعيد بن  المسـيب،  وابن  وعطـاء، 
والثوري،  شـداد،  وعبد اهللا بن  أبي موسى،  بردة بن  وأبو  ومسـروق،  والشـعبي، 

عبيد. وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
قال  وكذا  واجبة.  ليست  ُسّنة،  هي  ثور :  وأبو  الرأي،  وأصحاب  مالك،  وقال 

مسعود. ابن  عن  ذلك  وروى  النخعي. 
أقول. األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 

وجوب  ثبوت  من  هذا  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ليسـت  يقول :  وبعض  ُســّنة.  يقول :  وبعـض  فريضة.  يقـول :  فبعـض  العمـرة؛ 
دخل  إذا  (البقرة : ١٩٦)   ﴾ ¥  ¤  £  ¢ ﴿ تعالى :  قوله  معنى  وإنما  بواجبة. 

بواجبة(١). فليس  العمرة  في  يدخل  لم  وما  فيهما، 

مراراً : ـَنة))  ((والسَّ الشهر  في  العمرة  باب ١ -]   (٣٧٧/٣ [(م ١٦٠٩، 
وابن  علّي،  عـن  فروي  مرارًا؛  الشـهر  في  العمرة  فـي  واختلفـوا(٢)  [* ش] : 

الثوري :  قـال  عبيدة.  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  مسـعود،  وعبد اهللا بـن  ومسـروق 
العمرة  يقول :  وكان  بدأت.  بأيهما  حضرتاك  صالتان  ثابت :  زيد بن  وقال  واجبة.  أنها  سـمعنا 
الرأي :  أصحاب  وقال  ُسـّنة.  إنها  النخعي :  وقال  تركها.  فـي  رخص  أحدًا  أن  نعلـم  وال  ُسـّنة، 

أبو ثور.  قال  وبه  بواجبة،  ليست 
 .٧٣/٢٣ - ٧٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 

عمر،  مرارًا؛  الّسَنة  في  العمرة  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :  كتاب  من  الشرع :  بيان  (٢) في 
وقال  الموسر.  أمكنه  ما  يعتمر  عكرمة :  وقال  وأنس،  أبي طالب  وعلي بن  وعائشة،  سرين  وابن 
شئت.  ما  فاعتمر  التشريق  أيام  ذهب  إذا  مالك :  قال  مرتين.  شهر  كل  في  اعتمر  شاء  إن  عطاء : 
العمرة  تكره  سيرين :  ابن  وقال  البصري.  الحسن  واحدة  مرة  إال  السنة  في  يعتمر  ال  يرى  وممن 
اعتمرت  أبو بكر :  قال  مرة.  إال  السـنة  في  يعتمرون  كانوا  ما  النخعي :  وقال  مرتين.  السـنة  في 

=

=



ådÉãdG AõédG
133

Iôª©dG ÜÉàc ``` 32

والشـافعي  وعكرمة،  وطاووس،  وعطاء،  وعائشـة،  وأنس،  عمر،  وابـن  عبـاس، 
مرارا. الّسَنة  في  يعتمر  أن  بأس  ال  قالوا :  أنهم 

النخعي :  وقال  ومالك.  سيرين،  وابن  الحسن،  مرتين  السنة  في  العمرة  وكره 
من  الموسى  أمكن  إذا  يعتمر  عكرمة :  وقال  مرة.  إال  َنة  السَّ في  يعتمرون  كانوا  ما 

أحمد. قال  وكذلك  مرتين.  شهر  كل  في  اعتمر  شاء  إن  عطاء :  وقال  شعره. 
مع  عمرة  مرتين :  شـهر  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بأمر  عائشـة  «اعتمرت  أبو بكـر :  قـال 
كفارة  العمرة  إلى  قال :  «العمرة  النبي  أن  ثبت  وقد  حجها»،  بعد  وعمـرة  قرانهـا، 

بينهما». لما 
عمرة  ـَنة  السَّ في  إنما  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
أجد  وال   /٧٥/ هذا،  بغير  تصريحًا  قولهم  في  أعلم  ولم  واحدة،  وحجة  واحدة، 
وقت  لها  وليـس  ــَنة،  السَّ من  وقت  كل  فـي  إبطالهـا  وال  العمـرة،  يمنـع  مانعـًا 
العمرة  الحج  فمعنى  الحـج،  أيام  دام  ما  الحج  على  يدخل  ال  أنـه  إال  محـدود، 
فضل،  ألنها  العمـرة؛  يمنع  مانعـًا  أجد  فال  الحج  أيـام  انقضت  فـإذا  ممنـوع(١)، 
فالواجب  واجبة  كانت  إن  أنه  إال  معروف،  وقت  في  محدود  حد  لها  ليس  وألنه 

فضيلة(٢). ذلك  وسائر  الحج،  مثل  مرة،  منها 

التلبية : المعتمر  فيه  يقطع  الذي  الوقت  باب ٢ -]   (٣٧٨/٣ [(م ١٦١٠، 
الذي  الوقت  في  واختلفـوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
هذا  الطواف،  افتتح  إذا  التلبية]  [يقطع  طائفة :  فقالت  التلبية؛  المعتمر  فيه  يقطـع 

أن  ثبت  وقد  خير.  ألنه  العمرة  من  للمنع  معنى  فال  مرتين،  الشـهر  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بعلم  عائشـة 
بينهما».  لما  كفارة  العمرة  إلى  قال :  «العمرة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

األصل.  في  (١) هكذا 
 .٧٥/٢٣ - ٧٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

=
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والنخعي،  وطـاووس،  مسـعود(١)،  وابـن  وعمـرو،  وعطـاء،  عبـاس،  ابـن  قـول 
[وهو  الرأي،  وأصحـاب  ثور،  وأبي  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  والثـوري، 

العلم]. أهل  أكثر  قول 
وبه  الحرم.  دخل  إذا  التلبية  المعتمر  يقطع  قال :  أنه  عمر  ابـن  عـن  وروي(٢) 
مكة،  إلى  انتهى  إذا  التلبية  قطع  العلم :  أهل  بعض  وقال  البصري.  الحسـن  قال 

عمر. وابن  الزبير،  عروة بن  عن  ذلك  وروي 
وإذا  البيت،  يرى  حين  التلبية  قطع  [التنعيم  من  اعتمر  إذا  يقول :  مالك  وكان 

الحرم. إلى  انتهى  إذا  التلبية  قطع  المواقيت  من]  أهل 
 /٧٧/ العمرة  فـي  يلبي  «كان  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينـا  وقد  أبو بكـر :  قـال 

نقول. وبه  الجمرة»،  يرمي  حتى  الحج  وفي  الحجر،  يستلم  حتى 
أكثر  ولعل  حكي،  ما  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
بمعنى  ذلك  وجوب  أعلم  وال  البيت.  رأى  إذا  التلبية  يقطع  المعتمر  إن  قولهم : 
أن  وهو  اإلحالل،  معنى  فيه  يدخل  فإنه  الطـواف،  في  الدخول  إال  التلبية،  قطـع 
ـ عندي ـ  يخرج  ما  معنى  هو  وهذا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص(٣)،  عن  حكي  كما  الحجر  يسـتلم 
معنى  في  الدخول  بالبيت  والطواف  اإلحرام،  بمعنى  التلبية  ألن  التلبية؛  قطع  من 
فيكون  ذلك،  ويسعه  أيامًا،  ويقعد  يطوف،  أال  ويمكنه  البيت  يرى  وقد  اإلحالل. 

إلخ.  وطاووس..  وميمون،  ..وعطاء،  الشرع :  بيان  (١) في 
الحرم.  دخل  إذا  التلبية  المعتمـر  يقطع  الزبير :  وابن  وعروة  عمر،  ابـن  وقال  الشـرع :  بيان  (٢) فـي 
وروي  مكة.  عروش  يرى  حتى  المعتمر  يلبي  المسـيب :  ابن  وقال  البصري.  الحسـن  قال  وبه 

إلخ.   .. مالك  وكان  عمر.  ابن  عن 
يستلم  حتى  المعتمر  قال :  «ُيلبي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  َعبَّاسٍ  ابن  عن  والترمذي  ـ  له  واللفظ  ـ  أبو داود  (٣) روى 
 .١٦٣/٢ رقم ١٨١٧،  التلبية،  المعتمر  يقطع  متى  باب  المناسـك،  كتاب  أبي داود،  (سـنن  الحجر» 

 .(٢٦١/٣ رقم ٩١٩،  العمرة،  في  التلبية  تقطع  متى  جاء  ما  باب  الحج،  كتاب  الترمذي،  سنن 
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الطواف؛  في  يدخل  حتى  يلبي  أن  ـ عندي ـ  ذلك  أحسن  ولكن  التلبية،  ترك  قد 
اإلحالل(١). معنى  في  دخل  إذا  ولزومها  اإلحرام،  في  التلبية  لثبوت 

بيـن  السـعي  بعـد  المعتمـر  وطء  بـاب ٣ -]   (٣٧٩/٣ [(م ١٦١١ - ١٦١٢، 
بعد  الحرم  من  (خارجًا)  عازمًا  صيدًا  اصطياده  ((أو  يقصر  أن  قبل  والمروة  الصفا 

يقصر)) : أو  يحلق  أن  قبل  والسعي  الطواف  من  فراغه 
الفراغ  بعد  يطأ  المعتمر  في  واختلفـوا  أبو بكر :)  (قـال  [م ١٦١١]  [* ش] : 
والثوري،  عبـاس،  ابن  فقال  يقصـر(٢)؛  أن  قبل  والسـعي  [بالبيت]  الطـواف  مـن 
هو  الشـافعي :  وقال  الهـدي.  عليه  مالـك :  وقال  دم.  عليـه  الـرأي :  وأصحـاب 
وقال  اهللا.  يستغفر  قال :  أنه  عطاء  عن  وروينا  غيره.  عن  ذلك  أحفظ  وال  مفسد. 
فال  النساء  فغشي  حل  قد  أنه  ظن  إذا  مرة :  وقال  بدنة.  أو  بقرة  عليه  مرة :  الحسن 

عليه. شيء 
عباس. ابن  قول  من  أعلى  شيء  إثبات(٣)  في  ليس  أبو بكر :  قال 

بعد  الحرم  مـن  عازمًا(٤)  صيـدًا  يصطاد  المعتمـر  فـي  واختلفـوا  [م ١٦١٢] 
ثور  وأبو  مالـك،  فكان  يحلـق؛  أو  يقصر  أن  قبـل  والسـعي  الطواف  مـن  فراغـه 
أصحاب  قـال  وبه  يسـتغفر(٥).  مالـك :  وقال  عليـه./١٩٩/  شـيء  ال  يقـوالن : 
لبس  إن  قال :  أنه  عطاء  عن  الثوري  وحكى  ذلك.  فعل  إذا  الجـزاء  عليه  الـرأي : 

إلّي. أحب  دم  الثوري :  وقال  عليه.  شيء  فال  يقصر  أن  قبل  ثوبًا 

 .٧٧/٢٣ - ٧٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  الرأي..  يقضي...وأهل  ..أن  الشرع :  بيان  (٢) في 
إلخ.  أعلى..  القول  هذا  في  ليس  الشرع :  بيان  (٣) في 

خارجًا.  الشرع :  بيان  (٤) في 
إلخ.  الجزاء..  عليه  الرأي :  أصحاب  وقال  ربه.  اهللا  يستغفر  الشرع :  بيان  (٥) في 
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بالحلق  يحل  لم  ما  إنه  أصحابنـا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
جميع  من  أتى  وما  حرام،  فهو  الحالل  له  وأبيح  ـ ،  وسعى  طاف  ولو  ـ  والتقصير 
الصيد،  في  المحرم  علـى  ما  ذلك  حاله  في  عليه  كان  الحـرم  في  ممنوع  هـو  مـا 
في  أعلم  وال  الممنوعة،  األشـياء  من  ذلك  وغير  الوطء،  في  والفسـاد  واللباس، 
أن  [إلى]  يذهب  فإنه  قومنا :  قول  بعض  في  ما  أو(١)  ذلك.  غير  لـي  يبّين  مذهبهم 
إنما  الصالة  من  كالتسليم  عليه،  واجبًا  هو  وليس  للمحرم،  إذن  هو  إنما  الحالل 
الحلق  فـي  يلزمه  لـكان  بالحالل  لـه  مأذون  غيـر  كان  ولـو  للمصلـي،  إذن  هـو 
اهللا  من  إذن  هـو  إنما  ولكنه  المحرم،  عـن  ممنوع  ذلـك  ألن  الجـزاء؛  والتقصيـر 
له  حل  فقد  أحـل  فإن  اإلحالل،  حال  إلـى  كله  اإلحرام  من  خـرج  وقـد  بذلـك، 

الحالل. ممنوع  فغير  يحل  لم  وإن  الحالل، 
الحالل،  له  يجب  بفراغها  التي  األعمال  من  فراغه  الموضـع  هذا  ويعجبنـي 

حالل(٢). وهو  إال  مباحًا  اإلحالل  يكون  فال  اإلحالل  له  يبق  ولم 

الطواف  بعد  المعتمر  وطء  بـاب ٤ -]   (٣٨٠/٣ - ٣٨٢ [(م ١٦١٣ - ١٦٢٠، 
طواف  ووجوب  الهدي.  من  عليه  ((وما  والمروة  الصفا  بين  السـعي  قبل  بالبيت 
مكتوبة  صالة  حضرت  ثم  ودع  ومن  الحـرم.  من  بالقرب  منزله  من  علـى  الـوداع 
الحمال  وحبس  السوق.  من  حوائج  شراء  له  بدا  ثم  ودع  ومن  الناس.  مع  فصلى 

يودع)) : هل  التنعيم  إلى  الخارج  والمعتمر  الحائض.  المرأة  على 
بعد  وطـئ  إذا  يقـول :  الشـافعي  كان  أبو بكـر :)  (قـال  [م ١٦١٣]  [* ش] : 
وعليه  مفسـد،  فهو  والمروة]  الصفا  [بين  السـعي  قبل  بالبيت   /٢٠٠/ الطـواف 

إلخ.  في..  وأما  الصواب :  (١) لعل 
 .١٩٩/٢٢ - ٢٠٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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عليه  قاال :  أنهمـا  غير  ثور،  وأبـو  أحمد،  قال  وبـه  وبدنة.  مكانهـا  أخـرى  عمـرة 
دمًا،  يهريق  الثوري :  وقـال  القضاء.  يذكر  ولم  شـاة،  عليه  عطاء :  وقال  الهـدي. 
واحتج  الطواف.  العمرة  عباس :  ابن  وقال  إسـحاق.  قال  وبه  عمرته.  تمت  وقد 

بذلك. إسحاق 
فعليه  جامع  ثم  بالبيت  أشـواط  أربعة  طاف  كان  إن  الرأي :  أصحـاب  وقـال 
أشـواط  ثالثة  طاف  كان  وإن  عليه.  شـيء  [وال  عمرته،  من  بقي  ما  ويقضي  دم، 

مكانها. عمرة  وعليه  عمرته]،  من  بقي  ما  ويقضي  دم،  فعليه  جامع  ثم 
وطئ  إن  [أنه]  على  العلم  أهل  من  عنـه  نحفظ  من  كل  وأجمـع  [م ١٦١٤] 

مفسد. أنه  ويسعى  يطوف  أن  قبل 
يقضي  أين  ومن  ذلك،  فعل  إذا  الهـدي  من  عليه  فيما  واختلفـوا  [م ١٦١٥] 
بعمرة  فيحـرم  ميقاته  إلـى  يرجع  [ثـم]  عمرته،  يتـم  األوزاعـي :  فقـال  عمرتـه؛ 
ويحرم  بدنة،  عليـه  قال :  أنه  غير  الشـافعي(١)،  قال  وبـه  الهدي.  وعليـه  مكانهـا، 
فال  يفعل  لم  وإن  قريبـًا،  كان  إن  يرجع  مالك :  وقال  دمـًا.  يهريق  أخـرى  بعمـرة 
قال  كما  قال  أنه  عنه  وروينا  دم.  عليـه  قال :  أنه  مجاهد  عن  وروينا  عليـه.  شـيء 

مالك.

حيث  من  أخرى  بعمرة  ويحرم  بدنة،  عليه  قال :  أنه  غير  الشـافعي،  قال  ..وبه  الشـرع :  بيان  (١) في 
أحمد  قال  وبه  مكانها،  وعليه  ويكملهـا  أبو ثور :  وقال  وبمكانها.  أفسـدها  التي  بالعمرة  أحـرم 
حيث  من  بها  يحرم  أخرى  وعمرة  الهدي  عليه  مالك :  وقال  شاة.  تجزيه  وقال  أبو ثور،  قال  كما 
الذي  ويتم  ميقاته  من  يحرم  فإنه  ميقاته  مـن  أبعد  المكان  ذلك  يكون  أن  إال  بتلـك،  أحـرم  كان 
يرجعان  عطاء :  وقال  قابـل.  من  ويعتمر  هديًا  يهدي  البصـري :  الحسـن  وقال  أفسـده./٢٠١/ 
يرجعان  ثم  هديان  عليهما  قال :  أنه  إال  قتـادة،  قال  وبه  دمًا.  ويهريقان  ويحرمان  ميقاتهمـا  إلـى 
من  مكانها  عمرة  وعليه  أفسـدها  التي  هذه  يتم  أبو بكر :  قـال  وينصرفان.  فيهالن  حدهمـا  إلـى 
كانت  وإن  شاة،  وهو :  قيل،  ما  أقل  عليه  نحث  والذي  بدنة،  تجزيه  لو  وحسن  أحرم  كان  حيث 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  الرجل.  على  ما  مثل  فعليها  وطاوعته  محرمة 
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حسن(١). مالك  قول  أبو بكر :  قال 
الطواف  بعد  وطئ  مـن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
فعليه  ناسـيًا  ذلك  فعل  كان  إن  إنه  العمرة  في  والمروة  الصفا  بين  السـعي  وقبل 

عمرته. تفسد  وال  دم،  قال :  من  وقال  بدنة.  قال :  من  فقال  والجزاء؛  السعي 
االختالف  لمعنى  الجزاء  عليه  وكان  عمرته،  فسـدت  متعمدًا  ذلك  فعل  فإن 
ناسيًا،  أو  عامدًا  ذلك  فعل  عمرته،  تفسد  ال  قال :  من  وقال  والسعي.  العمرة  في 
ناسيًا،  أو  عامدًا  ذلك  فعل  عمرته،  تفسد  قال :  من  وقال  والسعي.  الجزاء  وعليه 
بين  يفرقون  ال  أنهم  إال  عنهم،  حكي  ما  معنى  يخـرج  هذا  فعلى  الجزاء؛  وعليـه 

حكايته(٢). أعني  والنسيان،  العمد 
من  بالقرب  منزله  من  على  الوداع  طواف  وجوب  في  واختلفـوا  [م ١٦١٦] 
منزله،  إلى  مكة  من  خارج  لكل  عام  الوداع  طواف  يقول :  أبو ثور  فكان  الحرم؛ 

القاسم. ابن  ذكر(٣)  فيما  مالك  قول  قياس  وهذا  بعد.  أم  ذلك  قرب 
في  الرأي  أصحاب  وقال  األخبار.  بظاهر  قال  من  يلزم  وهذا  أبو بكـر :  قـال 
طواف  في  مكة  أهل  بمنزلـة  إنهم  المواقيت :  أهـل  أو  عامر،  ابن  بسـتان(٤)  أهـل 

الصدر./٥٠/
صـالة  حضـرت  ثـم  الـوداع  [طـواف]  طـاف  فيمـن  واختلفـوا  [م ١٦١٧] 
عهده  آخر  يكـون  حتى  يعيد  يقـول :  عطاء  فـكان  الناس؛  مـع  فصلـى  المكتوبـة 

طوافًا. يعيد  وال  يصليهما،  والشافعي :  مالك،  وقال  بالبيت. 

ما  لمسـألة  امتدادًا  الشـرع  بيان  في  وردت  حسـن)  مالك  ....قول  يرجع  مالك :  (وقال  (١) العبارة 
 .٥٠/٢٣ الشرع،  بيان  الكندي :  تباعد.  أو  الوداع  طواف  ترك  من  على  يجب 

 .٢٠٠/٢٢ - ٢٠٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
أبو القاسم.  ذكره  الشرع :  بيان  (٣) في 

إلخ.  وأهل..  عامر،  بشار بن  الشرع :  بيان  (٤) في 
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له  بدا  ثم  الوداع،  طواف(١)  طاف  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [م ١٦١٨] 
به،  سـبعة  ختم  الركوب  إال  يبق  لم  إذا  عطاء :  فقال  السـوق؛  من  حوائج  شـراء 
عطاء  قول  بنحو  وقال  به.  يختم  خاتم(٢)  هو  إنما  وقال :  بالبيت.  عهده  آخر  فكان 

ثور. وأبي  وأحمد،  الثوري،  مذهب  على  وهذا  الشافعي، 
وحوائجه  الوداع  بعد  وطعامه  جهازه  بعض  يشتري  أن  بأس  ال  مالك :  وقال 
وقال  يعد.  لـم  طريقه  على  شـيئًا(٤)  اشـترى  إذا  الشـافعي :  وقال  السـوق.  فـي(٣) 
التطوع  بـه  ينوي  طوافًا  [طـاف]  أو  الصدر  طـواف  طـاف  إذا  الـرأي :  أصحـاب 
من  يجزيه  فإنه  ذلك  من  أكثر  أو  شهرًا،  بها  أقام  ثم  النفر(٥)،  حل  ما  بعد  [وذلك] 
أفضله  ولكن  لحاجته،  شاء  ما  بعده  يقيم  ثم  يطوفه،  أن  بأس  فال  الصدر،  طواف 

يخرج. حين  طوافه  يكون  أن 
وزعم  بالبيت،  عهده  آخر  يكون  حتى  قوله  ظاهر  خالف  هذا  أبو بكر :  قـال 

عليه./٥١/ شيء  فال  بالتجارة  كان  إن  عهده  آخر(٦)  إن  هذا 
حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد 5 :  قال 
يودع  لم  من  وأما  للحيـض(٧).  الترخيص  الوداع  معاني  إلزام  في  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن 

للوداع.  طاف  الشرع :  بيان  (١) في 
به.  خاتمة  الشرع :  بيان  (٢) في 

من. الشرع :  بيان  (٣) في 
الطواف.  يعد  لم  طريقه  على  شراء  اشترى  إذا  الشرع :  بيان  (٤) في 

الصدر،  طواف  من  يجزيه  فإنه  ذلك،  من  أقل  أو  شهرًا  بها  أقام  ثم  للنفر،  ..حل  الشرع :  بيان  (٥) في 
إلخ.  أفضله..  ولكنه  شاء،  ما  بعده  يقيم  ثم  يطوف  أن  بأس  وال 

إلخ.  آخر..  يكون  أن  هذا  وزعم  الشرع :  بيان  (٦) في 
َف  ُخفِّ أنه  إال  بالبيت  عهدهم  آخر  يكون  أن  الناس  أُمَِر  قال :  عباس  ابن  عن  ومسلم  البخاري  (٧) روى 
صحيح   .٦٢٤/٢ رقم ١٦٦٨،  الوداع،  طواف  باب  الحج،  كتاب  البخاري،  (صحيح  الحائض  عن 
 .(٩٦٣/٢ رقم ١٣٢٨،  الحائض،  عن  وسقوطه  الوداع  طواف  وجوب  باب  الحج،  كتاب  مسلم، 
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فرجع  الحرم  من  يخـرج  لم  ما  إنه  أصحابنا :  قـول  في  يخرج  إنه  فمعنـا  وخـرج 
الوداع. أدرك  قد  إنه  فودع 

فقد  وداع  بغير  خارجـًا  الحرم  حدود  جاوز  إذا  إنـه  قولهم :  من  أنـه  وأرجـو 
الوداع. ترك  معنى  لزمه 

من  وقال  دم.  عليه  قـال :  من  فقال  حال؛  على  الوداع  ترك  فيمـن  واختلفـوا 
من  وخرج  عامـدًا،  الوداع  تـرك  إذا  ويعجبني  عليـه.  دم  ولـه(١)  أسـاء،  قد  قـال : 
وفي  الجزاء.  يلزمـه  أنه  الوداع  ترك  علـى  معتزمًا  تعالى  اهللا  شـرفها  مكة  حـدود 
الحرم  جاوز  حتى  ناسيًا  تركه  فإن  يرجع.  لم  أو  رجع  بذلك  يقول  من  قول  بعض 
االختالف؛  معاني  على  بحاله  الجزاء  في  والقول  الترك،  معنى  ولزمه  تركه،  فقد 
إال  يدخلها  وال  بوداع،  إال  تعالـى  اهللا  شـرفها  مكة  من  أحد  يخرج  ال  قيل :  ألنـه 
الجّمال،  مثـل  وذهابه،  مجيئـه  كثـر  من  ذلك،  فـي  له  رخـص  مـن  إال  بإحـرام، 

والحمال(٢). والحطاب، 
الحمال(٣)  حبس  في  واختلفوا  اإلشـراف :)  كتاب  (من  [م ١٦١٩]  [* ش] : 
يحبسها  ما  أقصى  كريها  عليها  تحبس  يقول :  مالك  فكان  الحائض؛  المرأة  على 
عليها،  تحبس  أن  حمالها(٤)  على  ليس  الشافعي :  وقال  بثالث.  تستظهر  ثم  الدم، 

مثلك. مكانك  احملي  لها :  ويقال 
صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

[هل]  التنعيم  إلى  الخارج  المعتمـر  في  واختلفوا  أبو بكر :  قـال  [م ١٦٢٠] 

األصل.  في  (١) هكذا 
 .٥٠/٢٣ - ٥٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.   .. أقصى  إلى  المرأة...  كراء  ..حبس  الشرع :  بيان  (٣) في 
مثلها.  مكانها  احمل  له :  ويقال  عليها،  يحبس  أن  ..جمالها  الشرع :  بيان  (٤) في 



ådÉãdG AõédG
141

Iôª©dG ÜÉàc ``` 32

يودع  لم  إن(١)  الثوري :  وقـال  وداع.  عليه  ليس  والشـافعي :  مالك،  فقال  يـودع؛ 
دم. فعليه 

الحرم. قرن(٢)  إلى  خرج  إذا  يودع  أن  عليه  وليس  عليه،  دم  ال  أبو بكر :  قال 
َحـّمال(٣)  إن  أصحابنـا :  قـول  فـي  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ويدعها؛  يخرج  أن  له  وليس  حملها،  في  الكراء  عليها(٤)  ثبت  إذا  يحبس  الحائض 
شرطها  في  ثبت  إن   /٥٩/ يتعرى  ال  مما  هذا  وألن  بها،  يضر  مما  لها  تركه  ألن 

النساء. في  معروف  ذلك  وألن  يشترطه،  لم  ولو 
أعلم  وال  عليها.  والضـرر  حجها،  فسـاد  معنى  للزيارة  الطواف  تركها  وفـي 
في  ذلك  كان  وإن  عنهـا.  والخـروج  تركها  له  إن  ـ عنـدي ـ  يخـرج  قولهـم  فـي 

الفساد. أيام  في  وخاصة  وتركوه،  بلده  أهل  خرج  إذا  عليه  الضرر  دخول 
عليه  والضرر  تركها،  إن  عليهـا  الضرر  هذا  وجب  إذا  نفسـي  في  يحلو  وقـد 
جاء  قد  األمر  ألن  حملها؛  قد  فيما  له  كراء  فال  شـاء،  إن  له  قيل :  لها؛  حبس  إن 
حتى  معها  فليقعد  شاء  وإن  يلزمها،  لما  حبسها  ثبت  إذا  لها  والعذر  اهللا،  قبل  من 
غيرها  يحمل  أن  وأما  صفقة.  كله  الكراء  كان  إذا  كله  الكراء  له  ويكـون  يحملـه، 
في  ذلك  يخرج  فقد  الشـافعي  عن  حكي  كما  الكراء  تمام  عليها  ويكون  بالكراء 
شـيء  وال  خاصة،  هي  لها  قعودًا  قاعدة  ألنها  الحج؛  معنـى  غير  في  هـذا  معنـى 
خاصة  لها  عرض  ما  وليس  جميعًا.  لمعناهما(٥)  وال  جميعًا،  عليها  ذلك  يوجـب 

كله. الكراء  من  عليها  وجب  ما  حكم  عنه  بمزيل 

إلخ.  أبو بكر..  قال  يودع.  لم  إنه  الشرع :  بيان  (١) في 
قرب.  الشرع :  بيان  (٢) في 

بالمعجمة)).  ((بالجيم  جمال  األصل :  (٣) في 
عليه  (٤) نسخة : 

بمعناهما.  (٥) نسخة : 
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كله  الكراء  تؤدي  شـاءت  وإن  لها،  الذي  للعذر  مكانها  تحمل  شـاءت  وإن 
حبسـه  في  قيل  ما  إال  األكرية،  معانـي  في  يخرج  المعنى  هـذا  أن  حسـب  حتـى 

لها(١). عرض  لما  عليها 

باب ٦ -  اإلحصار.  أبـواب  بـاب ٥ -   (٣٨٢/٣ - ٣٨٤ [(م ١٦٢١ - ١٦٢٢، 
سبيله] : لتخلية  راجيًا  دام  ما  اإلحالل  عن  المحصر  وقوف  باب 

 ﴾¬   «      ª   ©   ¨   § ﴿ وتعالـى :  تبـارك  اهللا(٢)  قـال  [* ش] : 
أصحابه  فأمر  الحديبيـة  زمن  «خرج  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبـي  أن  وثبـت  (البقـرة : ١٩٦).  اآليـة 

ويحلقوا». ينحروا  أن  أحصروا  حين 
إال  حصر  ال  عباس :  ابن  فقال  عذر؛  بغير  المحصر  في  واختلفوا  [م ١٦٢١] 
حتى  يحل  ال  فإنه  بالمرض  البيت  دون  ُحبس  من  عمر :  ابن  وقال  العدو.  حصر 
وإسحاق. وأحمد،  والشافعي،  مالك،  قال  وبه  والمروة.  وبالصفا  بالبيت  يطوف 
ومرض،  عذر،  من  الحاج،  حبس  حابـس  كل  من  اإلحصار  طائفة :  وقالـت 
عن  وروينا  الرأي.  وأصحاب  والثوري،  وعطاء،  النخعي،  قول  هذا  ذلك،  وغيـر 

أبو ثور. قال  وبه  القول،  هذا  معنى  مسعود  ابن 
الثابت،  هو  وذلك  بالعدو،  اإلحصار  هو  الصحيح  اإلحصار  أبو سعيد :  قال 
اإلحصار؛  يشبه  ما  معناه  في  فيثبت  شبهه  أو  مرض،  من  غيره  من  عرض  ما  فأما 

البدن. وصحة  والراحلة،  بالزاد،  إال  يثبت  ال  الخروج  ألن 

 .٥٩/٢٣ - ٦٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
حصر  إال  حصر  ال  عبـاس  ابن  عدو.  بغير  المحصور  فـي  واختلفوا  مسـألة :  الشـرع :  بيان  (٢) فـي 
قال  الطريق،  ...وأمـا  أبو سـعيد  قـال  ذلك.  غيـر  أو  مـرض  أو  عـدو  طائفـة :  وقالـت  العـدو. 

إلخ.  أبو سعيد.. 
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* باب وقوف المحصر عن اإلحالل ما دام راجيًا لتخلية سبيله
ثم  بالحديبية  «كانوا  أنهم  عجرة  كعب بن  عن  األخبار  بعـض  [فـي  [* ش] : 

مكة». يدخلوا  أن  من  طمع  على  وهم  بها،  يحلون  أنهم  لهم  تبين 
الوصول  من  رجاء  على  كان  من  أن  على  يدل  وهذا  أبو بكر :  قال  [م ١٦٢٢] 
أحفظ  من  وقال  فيحل.  الوصـول  من  ييئس  حتى  يقيم،  أن  عليـه  أن  البيـت  إلـى 
يفعل  فلم  يحل  أن  له  فجاز  البيت  إلى  يصل  أال  أئس  من  إن  العلم :  أهل  من  عنه 
مالك،  وقال  مناسـكه.  ليتم  البيت  إلى  يمضي  أن  عليه  أو  سـبيله،  خلى(١)  حتـى 
وال  ويرجع،  قصر،  أو  وحلـق،  نحر،  هدي  معه  كان  إذا  ثـور :  وأبو  والشـافعي، 
وعكرمة  والشـعبي،  مجاهد،  عن  روينا  وقد  ضرورة.  يكون  أن  إال  عليـه،  قضـاء 
أصحاب  قال  وبه  وعمرة.  حجة  عليه  النخعي :  وقال  قابل.  من  يحج  قالوا :  أنهم 

الرأي].
وبين  بينه  حيـل  إذا  بعمرة  المحـرم  إن  أصحابنا :  قـول  في  أبو سـعيد :  قـال 
إذا  أنه  ذلك  حاله  في  الوصـول  من  أيس  قد  بمعنى  يصله  ال  أن  وخـاف  البيـت، 
ويحل  ويسعى  يطوف  البيت  إلى  يخرج  ثم  أرسل،  متى  يرسل  حتى  ينتظر  أن  شاء 

معروف. لوقت  صاحبه  ويوعده  عنه  ينحر  بدم  بعث  شاء  وإن  إحرامه،  من 
لم  منع  قد  أو  فيـه،  أحصر  الـذي  ذلك  موضعه  مـن  رجع  إن  أنـه  ومعـي 
خاف  إذا  كان،  حيثمـا  أحل  جـاء  ما  ومتى  ذلـك،  عن  منعـه  لــي  يبـن   /٣٧/
محرمًا  كان  وإن  الوقـت.  إلى  محرمًا  يرجع  أنـه  إال  صاحبه،  فيه  واعـد  الـذي 
الحاج،  بمنزلة  النحر  يوم  إال  هديه  عنـه  ينحر  أن  يجوز  وال  يحل،  فال  بحجـة 
كل  له  يحل  إنه  قال :  من  وقال  يحل.  ثم  النحر،  يوم  إلى  إحرامه  علـى  ويقيـم 
بالبيت.  يطوف  حتى  والصيد،  النسـاء  من  منى  أهل  على  يحرم  ما  إال  شـيء، 

اإلشراف.  في  (١) هكذا 
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ألنه  يعجبني؛  وهكـذا  حالل.  وإنه  ذلـك،  عليه  ليس  إنه  قولهم :  بعـض  وفـي 
بالبيت(١). الطواف  من  ممنوع 

المحصـر  نحـر  ((مـكان  بـاب ٧ -]   (٣٨٤/٣ - ٣٨٥ [(م ١٦٢٣ - ١٦٢٥، 
الفدية  وإيجاب  هديًا  ساق  كان  إذا  اإلحالل  عن  بالعدو  المحصر  ونهي  هديه)). 
الحج.  من  عبده  السـيد  ((ومنع  محله  الهدي  يبلغ  أن  قبل  رأسـه  حلق  إن  عليـه 

ومنعه)) : إذنه  بغير  أحرم  ومن 
 ﴾μ   ´     ³   ²    ±   °   ¯ ﴿ وتعالى :  تبارك  اهللا  قال(٢)  [* ش] : 
الذبح،  أو  النحر،  بلوغه  أن  أحدهما :  وجهين :  على  ينصرف  وهذا  (البقرة : ١٩٦)، 
اقتداء  أحصر؛  حيث  هديه  فنحر  المحصر،  يفعل  هكذا  الحل،  في  ذلك  كان  وإن 
(الفتح : ٢٥)،   ﴾> = ﴿ تعالى :  اهللا  قال  الحديبية،  زمن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فعل  بما 
قوله :  فأما  البيت.  إلى  الوصول  من  ممنوعًا  محصرًا  كان  إذا  هذا  محبوسًا،  قيل : 
 ﴾L   K  J   I  H ﴿ وقولـه :  (المائـدة : ٩٥)،   ﴾ Æ   Å  Ä ﴿
البيت،  إلى  الوصـول  إلى  السـبيل  يجد  الذي  اآلمن  به  فالمخاطـب  (الحـج : ٣٣) 
حتى  المحرمين  على  يحرم  مما  شيئًا  يفعل  أن  يقدم  للمحصر  وليس  واهللا أعلم. 
بأن  اسـتدالالً  الفدية؛  فعليه  الفدية  فيه  مما  شـيئًا  ذلك  من  فعل  فإن  هديه،  ينحر 

حلق». لما  بالفدية  عجرة  كعب بن  «أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
والشافعي. والكوفي،  مالك،  مذهب  على  وهذا  [م ١٦٢٣] 

 .٣٧/٢٤ - ٣٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
هديه  عنه  ينحر  المحصـر  أبو بكر :  قال  هكـذا :  مختصرًا  اإلشـراف  نص  ورد  الشـرع  بيان  (٢) فـي 
قيل   ﴾>  = ﴿ تعالى :  اهللا  قـال  الحديبية،  زمن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فعـل  بما  اقتداء  أحصـر  حيـث 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  محبوسًا. 
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العبد  لسـيد  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمـع  [م ١٦٢٤] 
االختالف. في  نذكره  ال  ممن  شذ  من  إال  الحج،  من  منعه 

الرأي :  أصحاب  وقال  ومنعـه،  إذنه  بغير  أحرم  فيمـن  واختلفـوا  [م ١٦٢٥] 
قوالن :  فيها  الشافعي :  وقال  ودم.  وعمرة  حج  عليه  وأعتق  المولى  منعه  إذا  عليه 
ثم  دراهم،  يقومها  شاة  عليه  أن  حجه  إتمام  عن  جلسه(١)  إذا  السيد  إن  أحدهما : 
حتى  عليه  شيء  وال  يحل،  والثاني :  يومًا.  مّد  كل  عن  يصوم  ثم  طعامًا،  الدراهم 
يذبح  ما  المولى  يعطه  لم  إذا  عليه  يقول :  أبو ثور  وكان  شاة.  عليه  فيكون  يعتق، 
عليه  يجعل  ولـم  التمتع،  هـدي  على  قياسـًا  بعدها؛  وسـبعة  أيـام،  ثالثـة  صيـام 

القضاء.
عليه. قضاء  ال  أبو بكر :  قال 

في  إحالله  ويكون  المحرم،  في  فينحر  بهديه  يبعث  المحصر  أبو سعيد :  قال 
البلوغ  ممنوعين  كانوا  إذا  ذلك  ولعل  قال،  ما  خاصة  للنبي  اهللا  قال  وقد  موضعه، 

حال(٢). على  عليه  يقدرون  وال  البيت،  إلى  الهدي  ويؤوى  البيت،  إلى 

بمكة : يحصر  المكي  باب ٨ -]   (٣٨٦/٣ [(م ١٦٢٦، 
فكان  بمكـة؛  يحصـر  ثـم  بالحـج  يلبـي  المكـي  فـي  واختلفـوا(٣)  [* ش] : 
ويحل.  ويسـعى،  يطوف،  الغريب :  كحكم  حكمه  يقوالن :  ثور  وأبو  الشـافعي، 
الحل  إلى  يخرج  حجهم  من  النـاس  يفرغ  حتى  محصورًا  بقي  إذا  مالـك :  وقـال 

اإلشراف.  كتاب  في  (١) هكذا 
 .٣٨/٢٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

ثم  الحج  في  يلبي  المكـي  في  واختلفوا  هكذا :  مختصرًا  اإلشـراف  نص  ورد  الشـرع  بيان  (٣) فـي 
إلخ.  المحصر..  أبو سعيد :  يحصر. 
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قابل،  مـن  الحج  وعليه  ويحـل،  المعتمـر،  يفعل  مـا  ويفعل  الحـل،  مـن  فيلبـي 
هذا. مثل  بها  فيحصر  يقدم  الغريب  في  وقال  قابالً.  الحج  مع  والهدي 

وعليه  بعمرة،  وحّل  وسعى،  طاف،  بمرض  بمكة  ُحبس  إذا  األوزاعي :  وقال 
في  الزهري  وقـال  الطواف.  يجدد  بعمـرة  يحل  أحمد :  وقـال  قابل.  مـن  الحـج 
يعيش  وأن  بعرفـة،  يقـف  أن  من  له  بـد  ال  مكة :  أهـل  من  أحصـر  مـن  إحصـار 
المكي  في  عطـاء  وقال  بمكة.  محصـرًا  يكون  ال  الحسـن :  ابـن  وقـال  يعًشـا(١). 
طاف  فإذا  الحج،  فاته  حين  عمـرة  تصير  حجهم :  من  الناس  يفرغ  حتـى  يحصـر 

فاته. ثم  الحج  من  سمى  لِما  ويذبح  حل، 
(البقرة : ١٩٦)،  اآليـة   ﴾ ̈   §  ﴿ وتعالـى :  تبارك  اهللا  قال  أبو بكـر :  قـال 

قوم. دون  قومًا  يخص  أن  ألحد  ليس  العموم،  على  والكتاب 
كان(٢). حيثما  واحد  فيه  يحكم  المحصر  أبو سعيد :  [قال] 

على  يجب  ومـا  يحصـر  األجيـر  بـاب ٩ -]   (٣٨٧/٣ [(م ١٦٢٧ - ١٦٢٨، 
القضاء : من  ورجع  حل  إذا  المحصر 

وأحرم  ميت،  عـن  ليحرم  اسـتؤجر  فيمـن  واختلفـوا(٣)  [م ١٦٢٧]  [* ش] : 
بقدر  اإلجارة  من  وله  يحل،  يقـول :  الشـافعي  فكان  أحصر؛  ثم  ميقاته،  من  عنـه 

حقيقة  لـي  تظهـر  ولم  أيضـًا،  الحاشـية  وفي  األصل،  في  كـذا  اإلشـراف :  كتاب  محقـق  (١) قـال 
 .٣٦٠/٣ المغني  الكلمة،  هذه  يذكر  ولم  الفقرة،  فذكر  قدامة  ابن  عنه  حكى  وقد  الكلمة، 

 .٣٨/٢٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
ميت،  عن  ليحرم  استؤجر  فيمن  واختلفوا  هكذا :  مختصرًا  اإلشراف  نص  ورد  الشرع  بيان  (٣) في 
الموضع  إلى  ذلك  بقدر  األجرة  من  وله  له،  يحل  الشافعي :  أحصر؛  ثم  ميقاته،  من  عنه  وأحرم 
أبو سـعيد :   /٣٨/ عليه.  األجرة  أخذ  الذي  الحجة  يحج  أن  عليه  أبو ثور :  فيه.  أحصـر  الـذي 

إلخ.   .. يخرج 
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التي  الحجة  يحج  أن  عليه  أبو ثور :  وقال  فيه.  أحصر  الذي  الموضع  إلى  ذلك، 
الدراهم  من  يهدي  الميت  وصي  يبعث  الرأي :  أصحاب  وقال  عليها.  األجرة  أخذ 
الميت،  وصي  على  الدراهـم  من  بقي  ما  ويرد  بها،  يحـج  إليه  دفعها  التـي  علـى 

بلغ. حيث  من  الدراهم  بهذه  يحج  أن  الميت  وصي  وعلى 
إذا  الحج  إتمام  األجير  على  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أبو سعيد :  [قال] 
المحصر  على  ما  وعليه  فيها،  يحج  أن  حج  إن  معروفة  سنة  في  وعليه  له،  يكن  لم 
والقيام  التمام،  الحج  معنى  في  وعليه  اإلحرام،  من  هو  تقلد  ما  أمر  من  الحج  في 

عليه. استؤجر  ما  على 
الحج  إلى  البلوغ  عـن  فيها  فأحصر  معروفة  سـنة  وله  عليـه  شـرط  كان  وإن 
الطريق  من  إليه  بلغ  ما  بقدر  ذلك  له  إن  قال :  من  قول  معنـى  يلحقه  أنه  فعنـدي 
حجة،  عليه  وليس  بقي،  ما  عنـه  ويحل  الحجة،  في  الدخول  معنى  اسـتحق  منـذ 

بلغت(١). حيث  من  الحجة  إتمام  الموصى  وعلى  بقي،  ما  له  وال 
ورجع  حل،  إذا  المحصر  على  [يجب]  فيما  واختلفـوا  [م ١٦٢٨]  [* ش:] 
النخعي،  وقال  قابل.  حج  عليه  وعكرمة :  والشعبي،  مجاهد،  فقال  القضاء؛  من(٢) 
وإن  بعمرة،  جاء  شـاء  إن  عطاء :  [وقال]  وعمرة.  حجة  عليه  الرأي :  وأصحـاب 

إلّي. أحب  والحج(٣)  بحجة،  [جاء]  شاء 
اإلسـالم  حجة  حج  يكون  أن  إال  عليه،  قضاء  ال  أن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 

نقول. وبه  ثور.  وأبو  ومالك،  الشافعي،  قول  هذا  فيحجها، 

 .٣٨/٢٤ - ٣٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  عليه..  النخعي :  قابل.  من  حج  عليه  الشافعي :  ..ورجع :  الشرع :  بيان  (٢) في 

فيحجها.  اإلسـالم  حجة  حج  يكون  أن  إال  عليه  قضـاء  ال  مالك :  ..بحجة.  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 
إلخ.  يحسن..  أبو سعيد : 
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عليه  ليس  قال :  مـا  المعاني  هذه  من  حكي  فيمـا  يحسـن  أبو سـعيد :  [قال] 
الواجب  الحج  فعليه  فرضًا  عليه  يكون  أن  إال  عذر،  قد  ألنه  فيه؛  دخل  لما  قضاء 
البلوغ  من  عليه  قدر  مـا  أول  القول  هذا  معنى  على  كان  أنه  ولـو  عليـه.  قـدر  إذا 
ما  حال  إلى  ورجع  يده،  في  ما  فزال  العذر  فيه  له  وكان  فيه،  فأحصر  الحج  إلى 
عليه  ذلك  يكـن  ولم  الحج،  معنى  عنـه  انحل  قد  ـ عنـدي ـ  كان  عليـه  حـج  ال 

دينًا.  /٣٩/
ذلك؛  قضاء  يلزمه  أن  االختـالف  من  حكي  مـا  معاني  ـ عنـدي ـ  يبعـد  وال 
خوطب  قد  كان  شيء  في  دخل  وقد  العارض،  للعذر  به  القيام  عن  عذر  إنما  ألنه 
معنى  وسقوطه  إتمامه،  عليه  كان  قدر  فمتى  الوقت،  في  به  والقيام  وبإتمامه،  به، 

واضح(١). ـ عندي ـ  ذلك 

الحج  فاته  من  يفعـل  مـا  بـاب ١٠ -]   (٣٨٧/٣ - ٣٨٩ [(م ١٦٢٩ - ١٦٣١، 
الحج)) : يفوته  القارن  قابل.  إلى  حرامًا  فقام  الحج  فاته  ((ومن 

الحج؛  فاته  مـن  على  فيما  واختلفـوا  أبو بكـر :)  (قـال  [م ١٦٢٩]  [* ش] : 
ويحلق،  ويسـعى،  يطوف،  عمر :  وابن  ثابت،  وزيد بن  الخطاب،  عمر بن  فقـال 
وأحمد،  والشـافعي،  الثوري،  قال  وبه  والهدي.  قابل،  حج(٢)  وعليـه  يقصـر،  أو 

ثور. وأبو  وإسحاق، 
ابن  وقـال  قابل.  مـن  الحج  وعليـه  بعمـرة،  يحل  الـرأي :  أصحـاب  وقـال 
وليس  دمًا،  يهريق  مـرة :  عطاء  وقال  حج(٣).  عليـه  وليس  بعمرة،  يحـل  عبـاس : 
فإن  شيء،  عليه  فليس  [مرة]  حج  كان  فإن  بعمرة،  يحل  مرة :  وقال  شيء،  عليه 

 .٣٩/٢٤ - ٤٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
قابل.  من  الحج  الشرع :  بيان  (٢) في 
قابل.  من  الحج  الشرع :  بيان  (٣) في 
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البصري  الحسن  عن  روينا(١)  وقد   /١٣١/ قابل.  من  حج  الفريضة  حج  يكن  لم 
حتى  عرفات  وال  منـى،  تأت  ولم  وسـعت،  فطافت،  حجت،  امرأة  في  قـال  أنـه 

وحجت. اعتمرت،  قابل(٢)  كان  فإذا  هديًا،  تهدي  قال :  البصرة،  قدمت 
حسن. عباس  ابن  قول  أبو بكر :  قال 

فضلت  بالحج  أحرم  قد  كان  طلحة  أبا  أن  لنا  ذكر  أبو بكر :  قال  *(٣)[* ش] : 
النحر  يوم  منى  ودخل  عرفات  في  الوقوف  فاته  حتى  بطلبهن  فاشتغل  إبل(٤)  عليه 
عمر بن  فأمـره  وسـأله  حبسـه،  الذي  ما  فأخبـره  الخطـاب 5  عمر بـن  فأتـاه 

أحل. قد  ثم  والمروة  الصفا  بين  ويسعى  بالبيت  يطوف  أن  الخطاب 3 
عمر بن  المؤمنين  أمير  فأتى  النحر،  يوم  منى  األسود  هبار(٥) بن  أتى  وكذلك 
عمر بن  فأمره  األيـام،  عدد  غلطنا  إنا(٦)  المؤمنين  أميـر  يا  فقـال :  الخطـاب 3 
حل،  قد  ثـم  والمروة،  الصفـا  بيـن  ويسـعى  بالبيـت  يطـوف  أن  الخطـاب 3 
يصنع  مثلما  ويصنع  يقصـر،  أو  فليحلق  والمروة  الصفـا  بين  سـعى  إذا  ويقـول : 

قابل(٧). من  وليحج  المعتمر، 

إلخ.  عن..  لنا  روي  وقد  الشرع :  بيان  (١) في 
وحجت.  اعتمدت  قابل  عام  ..كان  الشرع :  بيان  (٢) في 

متعددة  مواضع  في  الواقع  السقط  بسبب  ذلك  ولعل  اإلشراف،  كتاب  في  أجده  لم  النص  (٣) هذا 
له.  أنسب  الموضع  هذا  ولعل  الكتاب،  من 

الخطاب 3  بن  الوقـت...  ...فاته  لـه  رواحل  فأضل  الشـرع :  بيان  مـن  األول  الموضـع  (٤) فـي 
إلخ.  فأخبره.. 

األسود.  الهباد بن  الشرع :  بيان  من  األول  الموضع  (٥) في 
الخطاب 3  عمر بن  فأمره  األيام،  عددنا  المؤمنين  أمير  يا  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٦) في 
يصنع  ما  مثـل  ويصنع  يقصر،  أو  فليحلـق  والمـروة،  الصفا  بيـن  ويسـعى  بالبيـت،  يطـوف  أن 

أعلم  واهللا  قابل،  من  وليحج  المعتمر، 
 .١٩/٢٤  .١٧/٢٢ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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فقال  قابل؛  إلى  حرامًا  فقام  الحج  فاته  فيمن  واختلفـوا  [م ١٦٣٠]  [* ش] : 
بإحرامه  قابل  من  الناس  مـع  يحج  أن(١)  يجزيه  ال  الرأي :  وأصحـاب  الشـافعي، 
وحكى  الشـافعي(٢).  قال]  [كما  قال  أنه  مالك  عن  وهب  ابـن  وحكـى  [األول]. 
يحج  حتى  وأقام  فعـل،  إحرامه  على  يقيم  أن  أحـب  إن  قال :  أنه  عنه  نافـع  ابـن 

والهدي. قابل،  حج  وعليه  بعمرة،  حل  أحب  إن(٣)  أو  قابالً، 
صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

وأبو  والشـافعي،  مالك،  فقال  الحج؛  يفوته  القارن  في  واختلفوا  [م ١٦٣١] 
الحج،  لفوات  وهديًا  لقرانه،  هديًا  هديين :  ويهدي  قابل،  من  يقرن  أن  عليه  ثور : 
به  أهل  ما  مثل  عليه  وإسـحاق :  أحمد،  وقال  عمرة.  بعمل  إحرامه  مـن  ويخـرج 
يحلق،  وال  يقصر،  وال  لعمرة،  ويسـعى  يطوف  الثوري :  سـفيان  وقال  قابل.  من 
الحج  وعليه  عمرة،  فتكـون  والمروة،  الصفا  بين  لحجه  يطـوف  حتى  يحـل  وال 
ولم  الرأي،  أصحاب  قال  وبه  غيره.  [حج]  عليه  وليس  دمًا،  ويهريق  قابـل،  مـن 

الهدي. يذكروا   /١٣١/
المحرم  يقصر  لم  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ويحل،  منها،  أدرك  مـا  المناسـك  بقية  ينسـك  أنه  بعرفة  الوقوف  وفاته  بالحـج، 
لفوات  وعليه  قابل،  من  الحج  وعليه  وإحرامه،  حجه  حال  من  ويخرج  ويطوف، 
ذلك،  قضاء  عليه  يكون  ال  أن  يعجبني  فقد  نافلة  الحج  ذلك  كان  وإن  دم.  حجه 

عذر. ذلك  ألن  كالمفسد؛  يكون  وال 
أن  إال  عليه  يكـن  لم  االسـتطاعة  حكم  عنه  وزال  فريضة،  كان  لـو  وكذلـك 

إلخ.  يحج..  أن  إال  يجزيه  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
قابل.  من  الناس  مـع  يحج  أن  إال  يجزيه  ال  الـرأي :  وأصحاب  ..الشـافعي،  الشـرع :  بيان  (٢) فـي 

إلخ.  نافع..  ابن  وحكى 
والهدي.  قابل  من  الحج  وعليه  بعمرة  أحل  أحب  فإن  الشرع :  بيان  (٣) في 
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بعمرة  يحل  إنه  قال :  من  قول  من  حكاه  ما  ـ عندي ـ  يبعد  وال  الحج.  يستطيع(١) 
فواته،  بعد  الحج  يدرك  أن  يسـتطيع  ال  ألنه  الحج؛  ثبوت(٢)  معنـى  فاتـه  كان  إذا 
معنى  عنه  يحط  وال  نفعـه،  عليه  يقع(٣)  عمالً  االتفاق  بمعنى  ألزمـه  أجدنـي  وال 

شيء. في  هو  يقصر  ولم  فرض، 
ذلك  أشـبه  به  العمـرة  عـن  يحل  مـا  شـبه  عن  وأحـل  وسـعى،  طـاف  فـإن 
يحل  ولم  حراما  قام  إذا  وأما  المعنى.  بهذا  ذلك  في  يحسـن  ما  معنى  ـ عندي ـ 
دون  من  يحل  وال  عذر،  بغير  ذلك  ترك  إذا  عليه  منعقد  ـ عندي ـ  الحج  فمعنى 
ـ عندي ـ  ويخرج  والمروة،  الصفـا  بين  ويسـعى  يطوف،  أو  قابل.  من  يحـج  أن 
محرم  وهو  الحـج  أشـهر  دخل  فإن  الحج،  أشـهر  يدخل  أن  قبل  عمـرة  بمعنـى 

الحج. تمام  دون  محل  له  يكون  وال  اإلحرام،  عليه  ينعقد  أن  أعجبني 
يكون  أن  الحج  أشـهر  دخول  بعد  بالحج  اإلحرام  يجدد  لـم  ما  أنه  ويعجبنـي 
 /١٣٢/ إحرامه،  علـى  أقام  شـاء  وإن  بعمرة،  أحل  شـاء  إن  التخيير؛  معنـى  علـى 
بعد  اإلحرام  جدد  وإذا   . ـ عندي ـ  الفريضة  حجة  عن  ذلك  ويجزيه  حجه،  وقضى 

الحج. يقضي  أن  إال  تخيير،  ذلك  في  ـ عندي ـ  له  يكن  لم  الحج  أشهر  دخول 
ينسـك  أن  فعليـه  الحـج  فاتـه  إذا  القـارن  إن  أصحابنـا :  قـول  معنـى  وعلـى 
دم  وعليه  المتعة،  عمرتـه  عن  ويذبح  والتقصير،  الحلق،  مـن  أدرك  ما  بالمناسـك 
فيحل(٤)  العمرة  وأما  قابل.  من  الحج  عليه  إن  قولهم :  معنى  ويشبه  حجته،  لفوات 
عليه  إن  قولهم :  معنى  فـي  يخرج  وقد  للزيارة.  والمروة  الصفا  بيـن  الطواف  عنـه 

الحج.  يستطيع  ال  أن  إال  الشرع :  بيان  من  الثالث  الموضع  (١) في 
الحج.  ثواب  معنى  الشرع :  بيان  من  الثالث  الموضع  (٢) في 

إلخ.  يحط..  وال  ينفعه  وال  نفعه  عليه  يقع  ال  ..عمًال  الشرع :  بيان  من  والثالث  األول  الموضعين  (٣) في 
قولهم  معنى  في  عنه  تنحل  فعندي  العمرة  وأمـا  الشـرع :  بيان  من  والثالث  األول  الموضع  (٤) فـي 

للزيارة.  والمروة  الصفا  بين  والسعي  للطواف 
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واحد.  طواف  بعضهم  عند  يجزيـه  وقد  للزيارة.  وطوافًا  للعمرة،  طوافـًا  طوافيـن : 
العمرة  ألن  عليه؛  التي  العمرة  قضاء  في  القران  عليه  يكون  أن  ـ عندي ـ  يشبه  وال 

الحج(٢). معنى  في  الزيارة  بعد  وتحل(١)  منها،  خرج  قد  وألنه  تفت،  لم 

الزمنـى  عـن  الحـج  أبـواب  بـاب ١١ -]   (٣٨٩/٣ [(م ١٦٣٢ - ١٦٣٣، 
والزمانة : الكبر  من  الحج  يستطيع  ال  عمن  والحج  واألموات، 

الحج  في  اهللا  فريضة  «إن  لرسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قالت  امـرأة  أن  [ثبـت  [* ش] : 
أفأحج  الراحلة،  على  يثبت  أن  يسـتطيع  ال  كبيرًا  أبي شـيخًا  أدركت  عباده  على 

الوداع». حجة  في  وذلك  قال :  «نعم».  عنه؟ 
قادر  وهو  اإلسالم،  حجة  عليه  من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  وقد  [م ١٦٣٢] 

عنه]. غيره  يحج  أن  عنه  يجزي  ال  بنفسه،  يحج  أن  إال  يجزيه  ال  يحج  أن  على 
وال  برء،  له  يرجـى  ال  الذي  الزمن  عـن  الحج  فـي  واختلفـوا(٣)  [م ١٦٣٣] 
اإلسالم،  حجة  غيره  عنه  يحج  يقول :  الشافعي  فكان  بحال؛  الركوب  على  يقدر 
إن  يحج :  لم  كبير  لرجل  قال  أنه  علّي  عن  روينا  وقد  إجارة.  وغير  بإجارة،  يأمره 
يجزيه،  ال  قال :  أنه  مالك  عـن  وحكى  عنك.  يحج  ابعثه  ثم  رجالً  تجهـز  شـئت 

يفعل. أن  أرى  وال 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

فإن  عنه،  يحج  وقول :  عنه.  يجزي  وال  عنه  يحج  ال  قول :  أبو سعيد :  [قال] 

موجودة.  غير  الكلمة  الثاني  الموضع  وفي  ويحل.  الشرع :  بيان  من  الثالث  الموضع  (١) في 
 .١٩ - ٢٢  ،١٧/٢٤ - ١٨  .١٣١/٢٢ - ١٣٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

يجزي  ال  مالك :  الركوب؛  على  يقدر  وال  برءًا  يرجو  ال  الذي  الزمن  في  قولنا  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.   .. ال  قول  أبو سعيد :  الشافعي.  قال  وبه  عنه،  يحج  أن 
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حتى  يسـتطع  لم  إذا  يجزيه  قولهم :  بعـض  وفي  الحج.  فعليه  بعـد  مـن  اسـتطاع 
أعلم(١). واهللا  عنه،  يحج 

عنـه  يحـج  مـن  يأمـر  المريـض  بـاب ١٢ -   (٣٩٠/٣ [(م ١٦٣٤ - ١٦٣٦، 
الحبس))]. في  فمات  محبوس  وهو :  عنه،  حج  ((ومن 

يحج  من  يأمر  الصحيـح  بـاب ١٣ -]   (٣٩٠/٣ - ٣٩١ [(م ١٦٣٧ - ١٦٣٨، 
تطوعاً : عنه 

اسـتأجر  إذا  يقولون :  الرأي  وأصحاب  أبو ثـور،  [كان  [م ١٦٣٧]  [* ش] : 
وقال  عنه.  المحجوج  عـن  تطوعًا  ذلك  يكون  جائز،  فهو  تطوعـًا  عنه  يحج  مـن 
أحدهما :  قوالن :  فيها  الشافعي :  وقال  يضره.  ال  الصحيح  يكون  أن  أرجو  أحمد : 

يجوز]. ال  واآلخر :  جائز.  إنه 
أحد  عن  أحد  يتطـوع  أن  منع  على  أجمعوا  وقـد  أبو بكـر :  قـال(٢)  [م ١٦٣٨] 
والصالة،  الصوم،  كما  البدن  أعمال  من  عمل  والحج  اعتكاف.  أو  صالة،  أو  بصوم، 
اآلية   ﴾Ù   Ø    ×   Ö   Õ   Ô﴿ قولـه :  منع  وقد  البدن،  أعمـال  واالعتـكاف 
الشيخ  عن  اإلسالم  حجة  من  الّسّنة  استثنته  ما  واستثنى  كله،  ذلك  من  (النجم : ٣٩) 
ذلك  بعد  فيه  مختلـف  وكل  يجب،  مثله  كان  ومـن  الراحلة،  علـى  يثبـت  ال  الـذي 

.﴾Ù   Ø    ×   Ö   Õ   Ô﴿ قوله :  إلى  فمردود 
يجوز  فقول :  اإلنسان؛  عن  التطوع  في  معنا  فيه  يختلف  أبو سعيد :](٣)  [قال 

 .٥٧/٢٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
والحج  واالعتكاف،  والصالة  والصوم  الغير  عن  التطوع  على  أجمعوا  أبو بكر :  الشرع :  بيان  (٢) في 
الكبير،  الشـيخ  ذلك  من  فاسـتثنى   ،﴾Ù   Ø    ×   Ö   Õ   Ô ﴿ تعالى :  وقال  كالصوم.  عمل 

(القصص : ٢٣).   ﴾J   I    H ﴿ سبحانه :  قوله  إلى  مردود  فيه  مختلف  وكل 
واهللا أعلم.  أبي سعيد،  قول  من  المعكوفين  بعد  ما  أن  لي  يظهر  (٣) هكذا 
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لآلمر  يقع  أن  للفضل  بد  فال  فضل  هو  إنما  كان  وإذا  واجب،  غير  ذلك  إن  ذلك، 
والعامل.

اإلنسـان.  من  إال  معناه  يثبت  فال  األبدان  عمل  من  كان  مـا  إنه  ثـانٍ :  وقـوٌل 
اهللا(١). به  أريد  عمل  يبطل  ال  أن  ويعجبني 

أصحابه : عنه  يهل  عليه  المغمى  حج  باب ١٤ -]   (٣٩١/٣ [(م ١٦٣٩، 
فيهل  يغمى،  المبيت  يـوم(٢)  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
ويعقوب،  أبو ثـور،  قـال  المناسـك؛  به  ويشـهدوا  له،  ويحجـوا  أصحابـه،  عنـه 
وقال  الشافعي.  مذهب  يشبه  وهذا  اإلسالم.  حجة  من  عنه  يجزي  ال  [ومحمد] : 

أقول. األول  وبالقول  يجزيه.  النعمان : 
وال  أصحابنا،  قول  بمعاني  أشـبه  هو  األول  القول  أن  معي  أبو سـعيد :  قال 
ال  العقل  وذاهب  العقل،  ذاهب  عليه  المغمى  أن(٣)  اآلخر  القول  معنى  لـي  يبين 

العمل(٤). عليه  ينعقد 

الرجل]. عن  المرأة  حج  باب ١٥ -   (٣٩٢/٣ [(م ١٦٤٠، 

إجارة : وغير  بإجارة  غيره  عن  يحج  الرجل  باب ١٦ -]   (٣٩٢/٣ [(م ١٦٤١، 
أو  قضاء،  [أو  اإلسالم،  حجة(٥)  وعليه  يموت  الرجل  في  واختلفوا  [* ش] : 

 .١٠٨/٢٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  ويشهدوا..  به  ويحجوا  أصحابه  عنه  فيهل  عليه  يغمى  البيت  يؤم  الشرع :  بيان  (٢) في 

ألن.  الصواب :  (٣) لعل 
 .١١٢/٢٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

كلمة  بعد  الشـرع  بيان  في  وليس  أخرى،  كتـب  من  والنقل  اإلشـراف  كتاب  من  السـقط  (٥) بدايـة 
المسألة.  هذه  في  اإلشراف  نص  من  شيء  (اإلسالم) 
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يخرج  أن  وجب  يحج  ولم  الحج  عليه  وجب  من  توفي  متى  طائفة :  فقالت  نذر؛ 
تفريط،  بغير  أو  بتفريط،  فاته  سواء  ويعتمر،  عنه،  به  يحج  ما  ماله  جميع  من  عنه 
وأحمد،  والشـافعي،  وطاووس،  الحسـن،  قال  وبهذا  يوص،  لم  أو  بها،  أوصـى 

ثور. وأبي  سيرين،  وابن  وعطاء،  هريرة،  وأبي  عباس،  ابن  عن  ذلك  وروي 
به،  أوصى  إذا  إال  عنه،  يحج  فال  بالموت؛  عنه  الحج  يسقط  طائفة :  وقالت 
الشـعبي،  قال  وكذلك  ومالك،  الـرأي،  أصحاب  قـال  وبه  الثلـث،  من  ويكـون 
الحج،  بغير  عنه  يتطوع  به  يوص  لم  إذا  مالك :  وقال  أبي ذؤيب.  وابن  والنخعي، 

عنه. يعتق  أو  يتصدق،  أو  عنه،  ويهدى 
صحيح]. األول  القول  أبو بكر :  قال 

بعد  عنه  يحج  أن  يجزيه  ال  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أبو سـعيد :  [قال] 
يقع  لم  نفسه  عن  يحج  لم  كان  إذا  أيمان،  أو  نذر،  أو  الفريضة،  حجة  كان  موته، 

قولهم. من  يخرج  مما  أشد  وهو  به،  يوص  لم  أو  به،  أوصى  غيره،  فعل  عنه 
أو  نذر،  واجب  من  اهللا  حقوق  من  شـيء  لزمه  إذا  إنه  قولهم :  من  والسـائر 

إنفاذه(١). واجب  إنه  به  أوصى  يمين 

اإلسـالم  حجة  عليه  مـن  بـاب ١٧ -]   (٣٩٣/٣ - ٣٩٤ [(م ١٦٤٢ - ١٦٤٣، 
قبل))(٢) : من  يحج  ولم  نذر  أو  بتطوع  أحرم  ((ومن  نذر  وحجة 

وحجة  اإلسالم  حجة  عليه  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :  قال   [١٦٤٢] [* ش] : 
وأحمد،  الشـافعي،  قـال  بنذره.  ويفي  حجـة  هي  يقـول :  عمـر  ابـن  وكان  نـذر؛ 

 .١٠٨/٢٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بيان  في  اإلشراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشراف،  كتاب  من  سقط  (٢) الباب 

ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  اإلشراف،  كتاب  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع 
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وعكرمة،  عباس،  ابن  وقال  بالفريضة.  يبدأ  عطاء :  قال  عبيدة(١) :  وأبو  وإسحاق، 
وفاء  بذلك  أراد  إذا  مالك :  وقال  جميعًا.  عنهما  واحدة  حجة  تجزيه  واألوزاعي : 

قابل. من  الفريضة  حجة  وعليه  النذور،  من  فهي  نذره 
حجة  لزمه  من  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
له  انعقد  بالنـذر  بدأ  وإن  النـذر،  قبل  بالفريضة  يبـدأ  أنه  نـذر  وحجـة  الفريضـة 

ذلك. وأجزأ 
حجة  عن  يجزيه  هـل  الفريضة  حج  إذا  قولهـم  معاني  يختلف  أنـه  وعنـدي 
للفريضة  يجزيه  قال :  من  فقال  يحج؛  أن  قبـل  من  نذره(٢)  في  كان  وقـد  النـذور، 

بنذره. وفى  قد  ألنه  والنذر؛ 
ال  إنه  قولهم :  بعض  ففي   /٥٣/ رمضان؛  شـهر  يصوم  أن  نذر  من  وكذلك 
للفريضة  يجزيه  أن  النذر  أرد  إن  أنه  أعلم  وال  للفرض.  يجزيه  وإنما  للنذر،  يجزيه 
والفريضة  للنـذور  بالحجة  أراد  وإن  الفريضـة،  وعليه  للنذر  ويجزيه  الحـج  فـي 
لـي  يقع  جميعًا  لهما  تجزيه  الفريضة  إن  يقول :  من  قول  على  أنه  فعندي  جميعًا 
فإذا  للنذر  الفريضة  تجزيه  ال  يقول :  من  قول  وعلى  جميعا.  والنذر  الفريضة  أداء 
للنذر.  يجزيه  ال  أنـه  ـ عندي ـ  ويشـبه  للفريضة،  ـ عندي ـ  يجـزه  لم  أشـركهما 

حجه(٣). يبطل  وال  للنذر،  يجزيه  ال  أن  ويعجبني 

وجب  حيث  من  عنـه  يحج  من  اسـتنابة  بـاب ١٨ -]   (٣٩٤/٣ [(م ١٦٤٤، 
عليه](٤).

عبيد.  وأبو  اإلشراف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (١) هكذا 
واهللا أعلم.  إلخ.  نذره..  كان  وقد  النذر  حجة  ..عن  الصواب :  (٢) لعل 

 .٥٣/٢٥ - ٥٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
أو  الشـرع  بيان  في  أجد  ولم  أخرى.  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف  كتاب  من  سـقط  =(٤) الباب 
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حجة  نفسه  عن  يحج  لم  من  استنابة  باب ١٩ -   (٣٩٤/٣ - ٣٩٥ [(م ١٦٤٥، 
اإلسالم(١) :

يحج  ال  الشـافعي :  غيره.  عن  بحجة  يحج  الّصرورة  في  واختلفوا  [* ش] : 
غيره. عن 

عليه  يجب  لـم  إذا  وقول :  غيـره.  عن  يجوز  إنه  قيـل  أبو سـعيد :  [قـال] 
حج  إن  وقول :  الخوارزمي.  يزيد  وأبـي  الربيع،  قول  وهو  ذلك،  جاز  الحـج 
في  بالحج  مخاطب  غيـر  ألنه  غيره؛  عن  الحج  ويقع  مقـض،  فهو  غيره  عـن 

َسَنة(٢). دون  َسَنة 

الناذر  النذور،  كتاب  انظر :  معناه؛  في  قريب  نص  وهناك  المسـألة.  هذه  في  صريحًا  نصًا  غيره 
عليه.  يجب  أين  من  بالحج 

أو  الشـرع  بيان  في  أجد  ولم  أخرى.  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف  من  سـقط  (١) الباب 
أعاله  المذكور  النص  على  أبي سعيد  تعليق  أن  رغم  المسألة،  هذه  في  صريحا  نصا  غيره 
اإلشـراف  نص  هنا  نورد  أن  المناسـب  من  كان  لذلك  العنوان،  هـذا  مضمون  علـى  يـدل 
عباس  ابن  عن  الحديث  جاء  عليه :  المعلق  مع  التعليق  ليتطابق  أخرى  كتب  من  المنقول 
أو :  لي،  أخ  قال :  شبرمة؟  قال :  من  شـبرمة.  عن  لبيك  يقول :  رجًال  «سـمع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 
عن  حّج  ثـم  نفسـك  عن  قال :  حّج  ال.  قـال :  نفسـك؟  عن  قـال :  حججت  لـي.  قريـب 

شبرمة».
ليس  إنه  العلـم :  أهل  أكثـر  فقال  نفسـه؛  عن  يحج  لـم  مـن  اسـتنابة  فـي  واختلفـوا  [م ١٦٤٥] 
اإلسـالم،  حجة  عن  إحرامه  وقع  فعل  فإن  غيـره،  عن  يحج  أن  اإلسـالم  حجة  يحج  لـم  لمـن 
ذلك  يصح  ال  أنه  عباس  ابن  عن  وروي  وإسـحاق.  وأحمد،  والشـافعي،  األوزاعي،  قال  وبهذا 
محمد،  وجعفر بن  السـختياني،  وأيوب  النخعي،  وإبراهيم  الحسـن،  وقال  غيره.  عن  وال  عنه، 
أحمد  عن  وحكي  نفسه.  عن  يحج  لم  من  غيره  عن  يحج  أن  يجوز  الرأي :  وأصحاب  ومالك، 
على  يقدر  لم  وإن  نفسه،  عن  حج  نفسه  عن  الحج  على  يقدر  كان  إن  الثوري :  وقال  ذلك.  مثل 

غيره.  عن  حج  نفسه  عن  الحج 
 .١٠٩/٢٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

=
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*(١) مسائل من أبواب االستئجار واإلنابة في الحج
السابقة. المسألة  انظر  غيره] :  عن  بحجة  يحج  [الّصرورة   *

الوصايا،  كتـاب  انظر:  درهـم] :  بألف  عنـه  يحج  أن  يوصـي  الـذي  [فـي   *
م ٢٤٢٩. ذلك،  وغير  وزكاة  بحج  وصى  وقد  مات  من  باب ١٩ - 

* [األجير يفسد الحج] :
الحج. يفسد  األجير  في  واختلفوا  أبو بكر :  [قال]  [* ش] : 

يثبت  ولم  فأفسدها،  أمانة  األجير  يد  في  الحجة  كانت  فإن  أبو سعيد :  [قال] 
شـرط  يكن  ولم  باألجرة  كانت  إن  وأما  منها.  أتلف  ما  رد  عليه  أن  الحج  معنى 
يكون  أن  ويعجبني  ذلـك.  عليه  مضمون  يؤدها  أن  فعليه  معروفـة  سـنة  في  عليه 
وال  األجرة،  بطالن  من  قالوا  ما  معنى  ويخرج  نفسـه،  عن  الحج  قبل  ذلك  عليه 

عليه. شيء 
قولهم :  ـ عندي ـ  خرج  حجه  أبطل  التي  َنة  السَّ في  عليه  شرط  كان  إن  وأما 
الحجة  تلك  له  تتـم  أنه  االتفاق  فمعنى  للحج،  إتمامـه  وإنما  تبطـل،  الحجـة  إن 

الهالك(٢). عن  وال  عنه،  تجزي  وال  فأفسدها،  فيها  دخل  التي 

* [األجير يحرم من مكة ويدع الميقات] :
الميقات. ويدع  مكة  من  يحرم  األجير  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [* ش] : [قال 

وال  الكفارة،  فيه  يلزم  مما  شـيئًا  األجير  ترك  إذا  أنه  معي  أبو سـعيد :  [قال] 

أصل  من  سقط  مما  أنها  والظاهر  فهارسه،  في  وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسـائل  (١) هذه 
واهللا أعلم.  هنا،  وضعها  األنسب  من  ولعل  المقدمة،  في  ذكره  سبق  كما  الكتاب، 

 .١٢٩/٢٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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تقدم  قد  أقاويل  ذلك  وفي  مضمونة.  ذمته  في  الكفارة  عليه  وإنما  الحج،  يفسـد 
محرم(١). غير  الميقات  جاوز  فيمن  شرحها 

* [من أحرم في حجة واحدة عن رجلين] :
فيخرج  رجلين  عن  واحدة  حجـة  في  أحرم  الذي  وأما  أبو سـعيد](٢) :  [قـال 
لم  وإن  تمامها.  وعليه  جميعـًا،  معناهما  يبطل  إنه  قالوا :  مـا  ـ عنـدي ـ   /١٢٩/
أن  ويعجبني  عنه،  ـ عندي ـ  كانت  أحرم  حتى  أرادهما  وال  منهما،  أحد  عن  يسم 
اإلجارتين  يرد  إنه  الشـافعي :  قول  وأما  يسـتحيل.  وال  ثبتت،  أن  بعد  يحولها  ال 
في  أجيرًا  كان  إذا  ذلك  فيعجبني  عنهما؛  بها  ينـوي  حجة  حج  إذا  كلها  الدراهـم 

الحجة(٣). هذه  في  أو  السنة،  هذه 

أحدهما أن يعتمر عن ميتة، واآلخر ليحج عن  * [الرجالن يسـتأجران رجالً 
ميتة] :

أحدهما  رجالً  يسـتأجران  الرجلين  في  واختلفوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
نوى  أو  جميعًا،  اإلحرامين  لجمع(٤)  ميتة  عن  ليحج  واآلخر  ميتة،  عن  يعتمر  أن 
وقد  صحيح،  ذلـك  أبو ثور :  [قال]  صاحبهما.  عـن  والحجة  العمـرة  تكـون  أن 

له. شيء  وال  األجرتين،  يرد  الشافعي :  [وقال]  جميعًا.  بالعملين  جاء 
عمله  يبطل  وال  أبي ثـور،  عن  حكي  ما  ـ عنـدي ـ  يشـبه  أبو سـعيد :  [قال] 
يبطل  أن  ـ عندي ـ  يحسن  وال  متنافيين،  وال  بمتضادين،  ليسا  ألنهما  ـ ؛  ـ عندي 

 .١٢٩/٢٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
اإلشراف.  كتاب  من  مسألة  على  تعليق  وأنه  أبي سعيد،  كالم  من  المعكوفين  بعد  ما  أن  (٢) الظاهر 

 .١٢٩/٢٤ - ١٣٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
فجمع.  الصواب :  (٤) لعل 
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جميعًا  قارنتا  إذا  والحجة  العمرة  أن  االتفاق  ولمعاني  األخرى،  ويثبت  إحداهما 
الحج(١). إلى  المتعة  بمعنى  وموجبتين  بها،  المعتمر  عمرة  عن  مؤدتين  كانتا 

ó«°üdG AGõLh ájóØdG ÜGƒHCG

مخطئًا] :  أو  عامدًا  رأسـه  حلق  من  باب ٢٠ -   (٣٩٥/٣ - ٣٩٦ [(م ١٦٤٦، 
م ١٣٢٠. ناسيًا،  شعره  من  يأخذ  المحرم  باب ٥٣ -  الحج،  كتاب  انظر: 

كتاب  انظر:  حالل] :  رأس  يحلق  المحرم  باب ٢١ -   (٣٩٦/٣ [(م ١٦٤٧، 
م ١٣٢٦. يحلقه،  أو  الحالل  أظفار  يقص  المحرم  باب ٥٧ -  الحج، 

مـن  محظـورا  يرتكـب  المحـرم  بـاب ٢٢ -   (٣٩٦/٣ - ٣٩٧ [(م ١٦٤٨، 
وحلق  وتطيب  لبس  من  باب ٥٩ -  الحج،  كتاب  الحج،  كتاب  انظر:  أجنـاس] : 

م ١٣٢٨. واحد،  وقت  في 

الحرم(٢) : إلى  الحل  من  يخرج  الصيد  باب ٢٣ -]   (٣٩٧/٣ [(م ١٦٤٩، 
الحل،  في  صيد  على  الحل  من  معلمًا  كلبًا  أرسل  فيمن  واختلفوا(٣)  [* ش] : 
جزاء  فال  فقتله؛  الحرم  في  آخر  صيد  إلى  الصيد  ذلك  عن  المعلم  الكلب  فعدل 
إلى  الصيد  فعدا  الحـل،  في  صيد  على  الحل  من  كلبًا  أرسـل  لو  وكذلك  عليـه. 
وروي  عليه.  جزاء  ال  الشافعي :  قال  فقتله؛  الحرم  إلى  خلفه  الكلب  فعدا  الحرم، 

 .١٣٠/٢٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 ،(٣٢٤/٤) الكبيـر  الحـاوي  مـن  محققه  فنقلـه  اإلشـراف،  كتـاب  مـن  معظمـه  سـقط  (٢) البـاب 
هو  كما  المسـألة  صدر  إال  اإلشـراف  نص  من  الشـرع  بيان  في  وليس   ،(٣٨٤/٧) والمجموع 

التالية.  اإلحالة  في  إليه  مشار 
قال  الحـرم.  في  فيصطاد  الحـل  في  الحـالل  يرسـله  الكلب  في  واختلفـوا  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 

إلخ.  أبو سعيد.. 
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جزاء  وال  يؤكل،  ال  فقال :  عطاء  مالك  ووافق  يأكله(١)  ال  وقال :  عطاء،  عن  ذلك 
جزاؤه. فعليه  ذلك  فعل  فإن  الحرم،  من  قريبًا  أرسله  كان  إن  وخالفه  عليه. 

يأكله. وال  عليه،  جزاء  ال  أبو بكر :  قال 
مع  فخرج  لـه  وكان  الحرم،  فـي  يصيده  أن  يـرد  لـم  إذا  أبو سـعيد :  [قـال] 
وإذا  جزاء،  عليه  لـي  يبّين  وال  منـه،  وصيده  عليه  الحرم  دخول  من  إليـه  إرسـاله 
الحرم  صيد  صار  فقد  الحل  في  عليه  أرسـله  ولو  الحرم،  في  إال  الصيد  يكن  لم 

الحرم(٢). بدخوله 

*(٣) [من أرسل صيدًا في الحل من الحرم] :
الحرم(٤). من  الحل  في  صيدًا  أرسل  فيمن  واختلفوا  [* ش] : 

عليه(٥). شيء  ال  أبو سعيد :  [قال] 

*(٦) [الصيد يدخله الحالل من الحل إلى الحرم] :
إلى  الحل  من  الحالل  يدخله  الصيد  في  واختلفوا  أبو بكر :  [قال]  [* ش] : 

الحرم.
اختالف(٧). أصحابنا  قول  من  فيه  أبو سعيد :  [قال] 

أخرى.  كتب  من  والنقلِ  السقِط  (١) نهاية 
 .١٨٠/٢٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

لها.  أنسب  الموضع  هذا  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسألة  (٣) هذه 
مبتورًا.  النص  ورد  (٤) هكذا 

 .١٨٠/٢٤ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
لها.  أنسب  الموضع  هذا  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسألة  (٦) هذه 

 .١٨٠/٢٤ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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الباب  هـذا  مـن  مسـائل  بـاب ٢٤ -]   (٣٩٨/٣ - ٣٩٩ [(م ١٦٥٠ - ١٦٥٤، 
يكون  والطير  صيدًا.  فأصاب  الحرم  في  سهمه  فدخل  الحل  في  صيدًا  رمى  ((من 
والصائد  والصيـد  الحـرم.  في  وبعـض  الحل  فـي  أغصانها  بعـض  شـجرة  علـى 
يجب  وما  الحرم.  من  شـيء  على  السـهم  فيمر  الصائد  فيرميه  الحل  في  يكونان 

الحرم)) : في  صيدًا  قتل  من  على 
في  سهمه  فدخل  الحل  في  شيئًا(١)  رمى  فيمن  واختلفوا  [م ١٦٥٠]  [* ش] : 
الرأي :  وأصحـاب  وإسـحاق،  وأحمد،  الثوري،  [فقال  صيـدًا؛  فأصـاب  الحـرم 
ال  أبو ثور :  وقال  يأكلـه.  أال  إلـّي  أحب  أبي سـليمان :  حماد بن  وقال  يضمـن. 
فيه،  قتله  لـه  الذي  الموضـع  في  والصيـد  عليه  أرسـله  أنه  وذلـك  عليـه؛  شـيء 

عليه. جزاء  فال  صيدًا  فأصاب  الحل  إلى  الحرم  من  رمى  إن  وكذلك 
الحرم»،  صيد  ينفر  أن  «حـرم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  أصح؛  هذا  أبو بكر :  قـال 

الحرم.] صيد  غير  الحل  وصيد 
الجزاء،  ففيه  الحرم  في  صيدًا  قتل  من  ألن  الجزاء؛  عليه  أبو سـعيد :  [قال] 
جزاء  فال  الحل  في  صيدًا  قتل  ومـن  محرمًا.  أو  محالً  كان  عمـدًا،  أو  خطـأ  كان 

خطأ. كان  إذا  محرمًا  كان  ولو  عليه، 
الحل  في  أغصانها  بعض  شـجرة  على  يكون  الطير  في  واختلفوا  [م ١٦٥١] 
الطير  كان  إن  ثور :  وأبو  وأحمد،  والشافعي،  الثوري،  [فقال  الحرم؛  في  وبعضها 
في  التي  األغصان  على  كان  وإن  عليه،  شـيء  فال  الحل  في  التي  األغصان  على 
في  التي  األغصـان  على  كان  إن  الـرأي :  أصحاب  وقـال  الجزاء.  فعليـه  الحـرم 
الجزاء  عليه  يوجب  الماجشـون  عبد الملك بن  وكان  الجزاء.  فعليه  فقتله  الحرم 

به. لقربه  الحرم  إلى  يسكن  مما  ألنه  كان؛  األغصان  أي  على 

صيدًا.  الشرع :  بيان  (١) في 
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على  كان  ما  وليـس  صيدها»،  ينفر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  قال  أبو بكـر :  قـال 
عليه.] شيء  فال  صيدها،  من  الحل(١) 

 /١٨٠/ ينظر  وال  صيد،  فهو  الحل(٢)  في  الصيد  كان  إذا  أبو سـعيد :  [قال] 
الشجرة. افتراق  في 

فيرميه  الحل  في  يكونان  والصائد  الصيد  في  واختلفـوا  [م ١٦٥٢]  [* ش] : 
ال  الرأي :  وأصحاب  أبو ثور،  [فقال  الحرم؛  من  شيء  على  السهم  فيمر  الصائد 

الجزاء. عليه  قال :  أنه  الشافعي  عن  أبو ثور  وحكى  عليه.  جزاء 
عليه.] شيء  ال  أبو بكر :  قال 

الصيد  قوائم  بعض  كان  إن  الـرأي :  وأصحاب  أبو ثـور،  [وقـال  [م ١٦٥٣] 
الجزاء]. فعليه  فقتله  الحرم،  في  وبعضها  الحل  في 

الحرم  في  وبعضه  الحل  في  الصيد  قوائم  بعض  كان  إذا  أبو سعيد(٣) :  [قال] 
ـ عندي ـ  فيشبه  الحرم  في  ورأسـه  الحل  في  كلها  قوائمه  كان  وإن  الجزاء،  ففيه 

الجزاء(٤). فيه  أنه 
فقال  الحرم؛  فـي  صيدًا  قتل  مـن  على  يجـب  فيمـا  [واختلفـوا  [م ١٦٥٤] 
الصيد.  بقتل  المحرم  على  مثلما  الجزاء  من  عليه  ثور :  وأبو  والشافعي،  مالك، 
عطاء  وغير  سـفيان :  قال  واحدًا.  حكمـًا  عليه  يحكم  والثـوري :  عطـاء،  وقـال 
لم  فإن  هديًا،  ذلك  بلغ  وإن  قيمته  عليه  الرأي :  أصحاب  وقال  حكمين.  يقول : 

أثبتناه.  ما  الصواب  ولعل  الحل.  هو  على  اإلشراف :  كتاب  (١) في 
الحرم.  في  الصواب :  (٢) لعل 

والواقع  عليها،  تعليق  أنه  يوهم  مما  السابقة  المسألة  عقب  الشرع  بيان  في  ورد  أبي سعيد  (٣) قول 
بها.  له  عالقة  ال  أنه 

 .١٨٠/٢٤ - ١٨١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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من  صاع  نصف  مسكين  كل  فأطعم  طعامًا،  الثمن  قوم  هديًا  بلغ  أو  هديًا  يجد 
حنطة(١).

أبو سعيد](٢). [قال 

الحرم : شجر  باب ٢٥ -]   (٣٩٩/٣ - ٤٠١ [(م ١٦٥٥ - ١٦٦٠، 
يعضد  «ال  الحرم :  في  قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  [قال  [* ش] : 

شوكها».] يختلى  وال  شجرها 
شجره. يعني  شوكه  يعضد  ال  أبو سعيد :  [قال] 

شجرها]. قطع  تحريم  على  العلم  أهل  [وأجمع  [م ١٦٥٥]  [* ش] : 
الحرم؛  شجر  من  شجرة  قطع  من  على  يجب  ما  في  واختلفوا(٣)  [م ١٦٥٦] 
قطع  من  الشـافعي :  وقال  االسـتغفار.  إال  عليه  يجب  ال  ثور :  وأبو  مالك،  فقال 
الكبيرة  الشجرة  في  ـ  محرمًا  أو  كان  حالالً  ـ  جزاؤه  شيئًا  الحرم  شجر  من  شجرة 
طعامًا.  أو  كان  دمًا  بلغ،  ما  بالغًا  قيمته  فيه  أشبهه(٤) :  وما  الخشبة  في  وقال  بقرة. 

 ،١٦٥٦ المسـألة  في  ما  الصواب  ولعل  العبارة،  في  اضطـراب  الرأي  أصحاب  قول  فـي  (١) يبـدو 
واهللا أعلم. 

لها.  متضمن  وهو  المسألة،  لهذه  تعليقًا  يصلح  رقم ١٦٥٠  المسألة  على  أبي سعيد  (٢) تعليق 
يجب  فيما  اختلف  هكذا :  مختصرة  الباب  مسائل  وبقية  المسـألة  هذه  وردت  الشـرع :  بيان  (٣) في 
نحفظ  من  كل  وأجمـع  االسـتغفار.  عليه  يجب  ال  مالك :  الحـرم.  من  شـجرة  قطع  مـن  علـى 
في  واختلفوا  وغيرها.  والرياحيـن  والرزرع  البقول  من  الحرم  من  للناس  ينبـت  ما  إباحة  علـى 
الحرم.  حشيش  في  الرعي  في  واختلفوا  الشافعي.  فيه  ورخص  الحرم  شجر  من  المسواك  أخذ 
أبو سـعيد  واالحشـاس.  واألخباء  اإلذخر  إال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  حرم  الذي  ألن  به؛  بأس  ال  الشـافعي : 

إلخ.   ..
أشبهها.  وما  الصواب :  (٤) لعل 



ådÉãdG AõédG
165

Iôª©dG ÜÉàc ``` 32

بلغ  فإن  سواء،  ذلك  في  والحالل  والمحرم  قيمتها،  فيها  الرأي :  أصحاب  وقال 
صاع. نصف  مسكين  كل  فأطعم  طعامًا  قوم  وإال  هديًا،  كان  هديًا 

كتاب،  من  فرضًا  الحرم  شـجر  في  فيها  أوجب  داللة  أجد  ال  أبو بكر :  قال 
اهللا. يستغفر  مالك :  قال  كما  وأقول  إجماع،  وال  ُسّنة،  وال 

كل  أخذ  إباحة  على  العلم  أهل  من  عنه  يحفظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ١٦٥٧] 
وغيرها. والرياحين،  والزروع،  البقول،  من  الحرم  في  الناس  ينبته  ما 

مجاهد،  عن  فروينا  الحرم؛  شجر  من  الشـوك  أخذ  في  واحتلفوا  [م ١٦٥٨] 
عن  ذلك  أبو ثـور  وحكى  ذلـك.  في  رخصوا  أنهـم  دينـار  وعمرو بـن  وعطـاء، 
من  ينزع  وال  به(١)،  يشمشي  السـنا  ورق  أخذ  في  يرخص  عطاء  وكان  الشـافعي. 
ينبته  ال  شـيء  كل  الرأي :  أصحاب  وقال  دينـار.  عمرو بن  فيه  ورخـص  أصلـه. 

قيمته. فعليه  رجل  قطعه  الناس 
وغيره  الشوك،  أخذ  من  عطاء،  أباحه  ما  بها  أبيح  داللة  أجد  ال  أبو بكر :  قال 

والكثير. منه  القليل  حرم  حرم  إذا  والشيء  الحرم،  من 
يقول :  الشـافعي  فكان  الحرم؛  حشـيش  في  الرعي  في  واختلفوا  [م ١٦٥٩] 
اإلذخر،  إال  االختالء  منـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  حرم  الذي  ألن  بـه؛  بأس  فال  الرعـي(٢)  أمـا 
النعمان،  وكان  عطاء.  عن  ذلك  وحكى  يعقوب،  قال  وبه  االحتشاش.  واالختالء 
وقال  اإلذخر.  إال  منه  يقطع(٣)  وال  الحرم،  حشيش  في  يرعى  ال  يقوالن :  ومحمد 

الحرم. في  لدابته  أحد  يحتش  ال  مالك :  وقال  الشافعي.  كقول  أبي ليلى  ابن 

في  وجاء  بـه،  يستمشـي  الكلمة  وذكر  قدامـة،  ابـن  عنه  حكاه  اإلشـراف :  كتـاب  محقـق  (١) قـال 
 .(٣٥١/٣) بالسالمكة  العامة  بين  يعرف  ما  وهو  السنامكي،  أصله  السنا :  الحاشية : 

الراعي.  اإلشراف :  (٢) في 
ينقطع.  وال  اإلشراف :  (٣) في 
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سـقط  ما  أخذ  في  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  أحمـد،  ورخـص  [م ١٦٦٠] 
الميت. البالي  الشجر  من 

نقول. وبه  منه،  منع  أحدا  أعلم  وال  أبو بكر :  قال 
شـجره»(٢)،  يقطع  وال  خـالؤه  يختلـى(١)  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  أبو سـعيد :  [قـال] 
يجوز  أنه  أعلم  وال  الخالء،  معنى  في  خارجة  التي  األشجار  جميع  من  والشجر 
فيه  بقره  وإرساله  النهي،  في  فداخل  الراعي  احشـاس(٣)  وأما  غيره.  وال  مسـواك 
أن  قصد  ذلك  إلى  أو  محجور،  هو  ما  ليأكل  إرساله  كان  إن  ويعجبني  اختالف، 

الجزاء(٤). عليه  يكون 

المدينة : حرم  صيد  باب ٢٦ -]   (٤٠١/٣ - ٤٠٢ [(م ١٦٦١، 
حرم  في  صيـدًا  قتل  مـن  علـى  الجـزاء  وجـوب  فـي  واختلفـوا(٥)  [* ش] : 
يقولون :  األمصار  علماء  من  لقيناه  من  وأكثر  والشافعي،  مالك،  فكان(٦)  المدينة؛ 
يقوالن :  مالك  صاحب  نافع  وابـن  أبي ذئب(٧)،  ابن  وكان  قاتله.  علـى  جـزاء  ال 

مكة. صيد  مثل  الجزاء  عليه 

يخلو.  ال  األصل :  (١) في 
(مسند  بمعناه  وغيره  عباس  وابن  مالك  أنس بن  عن  وغيرهما  والبخاري  حبيب  الربيع بن  (٢) رواه 
وجزاء  اإلحصار  أبـواب  البخاري،  صحيـح  رقم ٣٩٨.  والحـرم،  المواقيت  في  بـاب  الربيـع، 

 .(٦٥١/٢ رقم ١٧٣٦،  الحرم،  صيد  ينفر  ال  باب  الصيد، 
واهللا أعلم. (أشجار)  كلمة  من  محرفة  ولعلها  الكلمة،  وردت  (٣) هكذا 

 .١٩٠/٢٤ - ١٩١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
من  صيدًا  قتل  فيمن  الجزاء  في  واختلفوا  هكذا :  مختصرًا  اإلشـراف  نص  ورد  الشـرع  بيان  (٥) في 

الجزاء.  فيه  يرى  ال  منهم  واألكثر  الشافعي،  المدينة.  حرم 
فقال.  اإلشراف :  كتاب  (٦) في 

الموضعين)).  ((في  ذؤيب  الصواب :  (٧) لعل 
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ما  مثل  المدينة  أحرم  قـال :  «إني  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  وقد  أبو بكر :  قال 
وقول  طيرها».  يؤخذ  أو  يخبط  أو  شجرها  يعضد  أن  و«نهى  مكة»،  إبراهيم  حرم 
حرم  صيد  تحريم  بيـن  وليس  عليه،  يدل  الخبر  ظاهـر  ألن  يلزم؛  أبي ذئـب  ابـن 
من  وما  يلزم،  األخبار  بظاهر  والقول  يلتزم،  فرق  عليهما  نبينا ملسو هيلع هللا ىلص  وحرم  إبراهيم 

ثابت. إال  الخبرين 
باتفاق(١). مكة  كحرمة  المدينة  حرمة  أبو سعيد :  [قال] 

الكعبة : دخول  باب ٢٧ -]   (٤٠٢/٣ [(م ١٦٦٢، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
بينه  البيت  مقدم  فـي  األولين  العمودين  بين  ركعتين  فيهـا  وصلى  الكعبة  «دخـل 
البيت  دخول  قال :  [أنه]  عباس  ابن  عن  روينا  وقد  أذرع(٢)».  ثالثة  الجدار  وبيـن 

نسككم. من  ليس 
البيت  دخـول  إن  أصحابنا :  قـول  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الحديث  جاء  قد  أنه  ومعي  المناسـك.  في  به  المأمور  من  وال  الواجب،  من  ليس 
وأن  منها،  خرج  وأنه  واحدة،  مرة   /١٨٧/ أنه  أحسب  دخلها،  «أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
عليه  فرأت  تلـك  حالته  في  أزواجه  بعـض  على  فدخل  والغم،  الكآبـة  شـبه  عليـه 
على  أخشى  شيئًا  فعلت  « إني  فقال :  ذلك؟  عن  فسألته  حزن  من  عليه  ما  عالمات 

الكعبة»(٣). فقال :  دخلت  حبيبي؟  يا  لك  ما  فقالت :  فيه.  أنفسهم  يتعبوا  أن  أمتي 

 .١٨١/٢٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
العمودين  بين  ركعتين  فيهـا  وصلى  مكة  «دخل  اإلشـراف :  كتاب  وفي  الشـرع.  بيان  في  (٢) هكـذا 

أذرع».  ثالثة  الجالد  وبين  بينه  األولين 
مسرور  وهو  عندها  من  خرج  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عائشة  عن  والترمذي  ـ  له  واللفظ  ـ  أبو داود  (٣) روى 
ما  اسـتدبرت  ما  أمري  من  اسـتقبلت  ولو  الكعبة  دخلت  فقال :  «إني  كئيب  وهو  إلى  رجـع  =ثـم 
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الدخول  وأما  الحديث.  معنى  عليه  يتفق  مما  ذلك  أعلم  فال  فيها  الصـالة  فأمـا 
كان  لو  أنه  طريق  من  العلة  تدخلـه  ال  الرواية  معنى  اآلن  االتفاق  يشـبه  إنه  فعنـدي 
فيه  التعب  ألن  فيـه؛  أنفسـهم  يتعبوا  أن  أمته  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يحزن  لم  الفضـل  مـن 
معناه(١). دل  به  بالتعب  عليه  حزن  لما  ولكنه  به،  يأمر  ال  ومما  هو،  أخالقه  في  كان 

**(٢) [مسائل من كتاب الحج والعمرة وطواف الوداع]
* [من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم، وفيمن أحرم بعمرة من مكة] :

خارجًا  بعمرة  أحرم  من  أن  علـى  العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :  قـال  [* ش] : 
فقال  مكة؛  مـن  بعمرة  أحرم  فيمـن  واختلفوا  لـه.  الزم  اإلحـرام  أن  الحـرم  مـن 
البيت  إلى  يرجع  ثـم  الحرم،  من  خارجًا  بها  فيلبـي  الحرم  من  يخـرج  بعضهـم : 
ويحل  ويسـعى،  يطوف  حتى  يخرج  لم  فإن  عليه.  شـيء  وال  ويسـعى،  فيطوف، 
قول  هذا  تامـة،  وعمرته  الميقـات،  لتـرك  دمًا  عليـه  إن  أحدهمـا :  قـوالن  ففيهـا 

الشافعي. قولي  أحد  وهو  الرأي،  وأصحاب  أبي ثور، 
حتى  يجزيه  ال  ذلك  أن  وسـعى  وطاف،  يخرج،  لم  إن  إنه  الثانـي :  والقـول 
ولو  عليه،  شيء  وال  يحلق،  أو  ويقصر،  ويسـعى،  يطوف،  ثم  الحرم،  من  يخرج 
الثوري  وحكى  أشبههما.  وهو  الشافعي،  قولي  أحد  هذا  دمًا.  وأهرق  حلق  كان 

في  باب  المناسك،  كتاب  أبي داود،  (ُسنن  أمتي»  على  شققت  قد  أكون  أن  أخاف  إني  دخلتها 
الكعبة،  دخول  في  جاء  ما  باب  الحج،  كتـاب  الترمذي،  ُسـنن   .٢١٥/٢ رقم ٢٠٢٩،  الحجر، 

 .(٢٢٣/٣ رقم ٨٧٣، 
 .١٨٧/٢٣ - ١٨٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 

وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجدهـا  لم  الـوداع  وطواف  والعمرة  الحـج  كتـاب  من  مسـائل  (٢) هـذه 
الموضع  هذا  ولعل  الكتاب،  من  متعددة  مواضع  في  الواقع  السقط  بسبب  ذلك  ولعل  فهارسه، 

ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيها  يكون  أن  ويمكن  لها.  أنسب 

=
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ونحن  سفيان :  قال  عليه.  شيء  ال  مكة :  من  بعمرة  أهل  فيمن  قال  أنه  عطاء  عن 
الميقات. إلى  ويخرج  لزمته،  بها  أهل  إذا  نقول : 

أجزأه،  وسـعى  وطاف،  يفعـل،  لم  وإن  الحـل،  إلى  يخـرج  أبو بكـر :  قـال 
الميقات. لتركه  دم  عليه  وكان   /٧٩/

تكون  ال  العمرة  إن  أصحابنـا :  قول  عامة  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  وقـال 
على  ـ عندي ـ  يخرج  وهذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  وقتها  التي  المواقيت  أحـد  مـن  إال 
وهو  عليه  مضى  الـذي  الميقات  من  يخرج  أن  لزمه  ممـن  ذلك  من  مخصـوص 
إلى  يخرج  أن  ذلك  يلزمه  ال  أن  فيعجبني  ذلك  دون  كان  من  وأما  العمـرة،  يريـد 
من  الخروج  أراد  من  كل  أن  علـى  باتفاقهم،  اإلحرام  معنى  له  وثبـت  الميقـات، 
من  مكة  دخول  أراد  مـن  كل  وعلى  بالبيت،  يطوف  أن  الحـرم  خارج  إلـى  مكـة 

محرمًا. إال  الحرم  يدخل  ال  أن  الحرم  خارج 
من  أحرم  وإن  أفضل،  فهو  المواقيت  أحد  من  أحرم  فإن  هذا  معنى  ثبت  فإذا 
لم  إذ  الميقات،  مـن  اإلحرام  يلزمه  يكن  ولـم  المواقيت،  من  شـيء  دون  الحـل 
فيها  إلدخاله  عمرتـه  وكانت  بالعمرة،  اإلحـرام  معنى  عليـه  انعقد  أن  بعـد  يكـن 
يخرج  أن  وعليه  اإلحرام،  له  ينعقد  أن  أعجبني  أحرم  إن  وكذلك  والحرم،  الحل 
وسـعى،  وطاف،  يخرج،  لم  فإن  والحرم،  الحل  بجميـع  عمرته  بكمـال  لعمرتـه 

دم(١). عليه  قال :  من  قول  أعجبني  وأحل 

*[ذكر ما يلزم من أهل بعمرتين] :
بعمرتين؛  أهل  فيمن  اختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
وقال  عليه.  شيء  وال  بعمرته،  مهل  هو  الحسن :  وأبو  ثور،  وأبو  الشافعي،  فقال 

 .٧٩/٢٣ - ٨٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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لرفضها.  ودم  قضاؤها  وعليه  لآلخر،  رافض  فهو  منهما  لألول  سار  إذا  النعمان : 
ألحدهما. رافض  أنه  جميعًا  بهما  أهل  حين  فأرى  أنا  فأما  يعقوب :  وقال 

حكي،  ما  نحـو  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
واألخرى  واحدة  إال  يقع  ال  يقول :  من  قول  كله،  متفق  األقاويل  هذه  في  والمعنى 
ألحدهما.  رافضًا  كان  جميعًا  بهما  أحرم  ما  حين  من  إنه  يقول :  من  وقول  محل. 
كل  لآلخر؛  رافضًا  كان  بهـا  العمل  في  يعني  بأحدهما  سـار  إذا  قال :  من  وقـول 
منها،  ويخرج   /٨١/ بهـا  العمل  فعليه  عمـرة،  إال  يقع  ال  أن  معناه  يخـرج  هـذا 
متفقين  شيئين  ألن  واحدة؛  إال  عليه  ينعقد  يكون  ال  أن  يعجبني  هكذا  والخروج 

اآلخر(١). بمزايلة  إال  معناه  يقع  أجده  ال  واحد  وقت  في 

*[ذكر معتمر طاف وسعى ثم رجع إلى أهله ثم ذكر أنه كان جنبًا] :
ثم  يغتسل،  يقول :  مالك  كان  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
قال :  أنه  غير  الشافعي،  قال  وبهذا  أخرى.  عمرة  ويعتمر  ويسعى،  يطوف،  يرجع 
وقد  اختلف،  وقد  دم،  وعليه  الطواف،  يعيد  وإسـحاق :  أحمد،  وقال  بدنة.  عليه 

أجزأه.
صحيح. مالك  قول  أبو بكر :  قال 

إال  يصح  ال  الطواف  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ورجع  وحل،  وسعى،  طاف،  المعتمر  هذا  كان  فإن  الصالة،  بمنزلة  كاملة  بطهارة 
إلحالله،  دم  أصحابنا  قول  في  وعليه  عمرته،  فسدت  فقد  النساء  فوطئ  أهله  إلى 
أن  فعليه  النسـاء  وطئ  يكن  لم  وإن   /٨٣/ العمرة.  وعليه  النسـاء،  لوطئه  وبدنة 
يجزيه  قد  أنه  وأرجو  أحل.  كان  إن  إلحاللـه  دم  وعليه  ويسـعى،  يطوف،  يرجـع 

 .٨١/٢٣ - ٨٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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عليه.  والعمرة  واإلحالل،  للوطء  تجزيه  بدنة  النساء  وطئ  كان  لو  أن  قولهم :  في 
إذا  عمرته  عن  الطواف  وال  الدم،  يجزيه  أنه  أعلم  فال  حال  على  وطئ  كان  وإن 
أن  معهم  حال  كل  علـى  وعليه  معهم.  يقع  ال  الطـواف  ألن  النسـاء؛  وطـئ  كان 
ثانية(١). عمرة  عنها  بدالً  يعتمر  ثم  منها،  ويخرج  الفاسدة،  لعمرته  يطوف  يرجع 

باب ٧ -  المسافر،  صالة  كتاب  انظر :  بعرفات] :  وغيره  المكي  صالة  [في   *
م ٦٦١ - ٦٦٢. إليها،  خرج  إذا  الصالة  المرء  يقصر  التي  المسافة 

* [في طواف الوداع، وهل هو الزم للحائض] :
الناس  «كان  عباس :  ابن  قال  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
آخر  يكون  حتـى  أحد  ينصـرف  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  ال  فقال  وجـه،  عـن  ينصرفـون 
إال  بالبيت،  عهده  آخر  فليكـن  البيت  حج  «من  عمر :  ابن  وقال  بالبيـت».  عهـده 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص». لها  رخص  الحائض 
ليس  األمصار :  فقهـاء  عوام  فقـال  الحائض؛  المـرأة  في  الناس  اختلـف  وقـد 
الثوري،  وسـفيان  والشـافعي،  واألوزاعي،  مالك،  قول  هذا  الوداع.  طـواف  عليهـا 
عن  روينا  وقـد  تبعهم.  ومـن  الـرأي،  وأصحاب  ثـور،  وأبـي  وإسـحاق،  وأحمـد، 
كانت  إذا  الحائض  المرأة  بمقام  أمروا  أنهم  ثابت  وزيد بن  الخطاب 5،  عمر بن 
واحد  كل  عن  روينـا  فقد  عمر  وابن  ثابـت،  زيد بن  فأما  الـوداع.  لطـواف  حائضـًا 
«لما  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابت  عمر  ابن  قول  وتركنا  قاال.  عما  الرجوع  منهما 
كانت  قد  إنها  رسول اهللا  يا  فقالت :  هي؟  فقال :  أحابستنا  حيي  بنت  صفية  حاضت 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فلتنفر»(٢). فقال  اإلفاضة،  بعد  طمثت  ثم  طاهرة،  وهي  أفاضت 

 .٨٣/٢٣ - ٨٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .٤٩/٢٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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أبو سعيد :](١). [قال 

* [فيمـن خرج ولم يطـف للوداع، وفي حـد القرب والبعد لمـن خرج ولم 
يودع] :

أبي رباح،  عطاء بن  فكان  للوداع؛  يطف  ولم  خرج،  فيمن  واختلفوا  [* ش] : 
كان  إن  يقولـون :  ثور  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  الثـوري،  وسـفيان 

دمًا. وأهرق  مضى  تباعد  وإن  فطاف،  رجع  قريبًا   /٤٩/
وقال  قريبًا.  الطائـف  يرى  أبي رباح  عطاء بـن  فكان  القرب،  فـي  واختلفـوا 
مضى  الحـرم  من  خرج  فـإن  الحرم،  مـن  يخرج  أن  قبـل  ذلـك  حـد  الشـافعي : 
يقصر  ما  بلغ  فإن  الصالة،  إليه  يقصر  ما  دون  الشافعي  عند  والقرب  دمًا.  وأهرق 

بمكة(٢). عنه  يهرق  دما  بعث  الصالة  إليه 
أبو سعيد :](٣). [قال 

* [فيما يجب على من ترك طواف الوداع أو تباعد] :
فقال  تباعد؛  أو  الوداع  طواف  ترك  من  على  يجـب  فيما  واختلفـوا  [* ش] : 
وأحمد،  والشـافعي،  الثـوري،  وسـفيان  وحماد،  والحكـم،  البصـري،  الحسـن 

دمًا. يهرق  ثور :  وأبو  وإسحاق، 

من  متعددة  مسـائل  عقب  الشـرع  بيان  في  ورد  فقد  رقم ١٦١٨،  المسـألة  على  التعليـق  (١) انظـر: 
أيضًا.  المسألة  لهذه  صالح  وهو  اإلشراف. 

 .٤٩/٢٣ - ٥٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
أيضًا.  المسألة  لهذه  صالح  فهو  رقم ١٦١٨،  المسألة  على  التعليق  (٣) انظر: 



ådÉãdG AõédG
173

Iôª©dG ÜÉàc ``` 32

وروينا  عليه.  شـيء  فال  يفعل  لم  فإن  قريبًا،  كان  إن  يرجـع  مالك(١) :  وقـال 
مالك. قال  كما  قال  أنه  عنه  وروينا  دم.  عليه  قال :  مجاهد  عن 

حسن.(٢) مالك  قول  أبو بكر :  قال 
أبو سعيد :](٣) [قال 

انظر:  الحـرم] :  من  بالقرب  منزله  مـن  على  الوداع  طـواف  وجـوب  [فـي   *
م ١٦١٦.

انظر:  النـاس] :  مـع  فصلى  مكتوبـة  صـالة  حضـرت  ثـم  ودع  مـن  [فـي   *
م ١٦١٧.

م ١٦١٨. انظر:  السوق] :  من  حوائج  شراء  له  بدا  ثم  ودع  من  [في   *
م ١٦١٩. انظر:  الحائض] :  المرأة  على  الحمال  حبس  [في   *

م ١٦٢٠. انظر:  يودع] :  هل  التنعيم  إلى  الخارج  المعتمر  [في   *

للمسـألة  امتدادًا  اإلشـراف  كتاب  في  وردت  حسـن)  ...مالك  يرجـع  مالـك :  (وقـال  (١) العبـارة 
كتاب  والمروة،  الصفـا  بين  السـعي  قبل  بالبيت  الطواف  بعد  المعتمـر  وطء  بـاب ٤ -   ،١٦١٥

العمرة. 
 .٥٠/٢٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

أيضًا.  المسألة  لهذه  صالح  فهو  رقم ١٦١٨،  المسألة  على  التعليق  (٣) انظر: 
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واالختـالف  األضحيـة  بـاب ١ -   (٤٠٣/٣ - ٤١٣ [(م ١٦٦٣ - ١٦٨٤، 
باب ٣ -  األضاحـي(١).  ذبـح  وقت  بـاب ٢ -  ال.  أم  فرضـًا  تجب  هـل  فيهـا 
الرجل  ذبح  باب ٤ -  األضحية.  على  الصدقة  تفضيل  في  العلم  أهل  اختالف 
الوحش  ببقر  األضحيـة  بـاب ٥ -  شـاة.  أو  واحدة  بقرة  بيته  أهـل  وعـن  عنـه 
يضحى  األبتر  باب ٧ -  والخصي.  القرن  المكسورة  باب ٦ -  الوحش.  وحمر 
باب ٩ -  إبدالها.  يريـد  ثم  البدنة  أو  األضحيـة  يوجب  الرجـل  باب ٨ -  بـه. 
باب ١٠ -  األولـى.  توجد  ثـم  غيرها  فيشـتري  تضيع  ثـم  توجـب  األضحيـة 
وألبانها  وأوالدها  األضاحـي  أصواف  باب ١١ -  صاحبها.  يموت  األضحيـة 
ينتفع بها موجبها. باب ١٢ - إطعام أهل الذمة من لحوم الضحايا. باب ١٣ - 
باب ١٥ -  يضحـي.  وال  عنه  يضحـي  بـاب ١٤ -  البطن.  فـي  عمـا  الضحيـة 
يضحي.  أن  المـرء  أراد  إذا  العشـر  في  واألظفـار  الشـعر  أخذ  عـن  الوقـوف 

بالمصلى]. الذبح  باب ١٧ -  عنه.  يضحي  من  تسمية  باب ١٦ - 

طلوع  قبل  الذبـح  باب ٢٢٧ -  الحج،  كتـاب  في  المسـألة  في  الباب  هذا  مـن  شـيء  تقدم  (١) قـد 
م ١٥٦٨.  النحر،  يوم  من  الفجر 
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á≤«≤©dG ÜÉàc   34
عن  العقيقـة  فـي  الترغيـب  بـاب ١ -   (٤١٤/٣ - ٤٢٢ [(م ١٦٨٥ - ١٧٠٠، 
في  العلم  أهل  اختالف  باب ٣ -  الغنم.  بغير  العقيقـة  باب ٢ -  والجارية.  الغـالم 

العقيقة]. من  مسائل  باب ٤ -  العقيقة.  وجوب 

¿ÉàîdG ÜÉàc   35
((؟؟))]. باب   (٤٢٣/٣ - ٤٢٤ [(م ١٧٠١، 

Iô«à©dGh áYôØdG ÜÉàc   36
((؟؟))]. باب   (٤٢٥/٣ - ٤٢٦ [(م ١٧٠٢، 

íFÉHòdG ÜÉàc   37
.(١)[١ - ٢٣ باب   (٤٢٧/٣ - ٤٤٥ [(م ١٧٠٣ - ١٧٣٤، 

ó«°üdG ÜÉàc   38
.[١ - ٢٠ باب   (٤٤٦/٣ - ٤٦٧ [(م ١٧٣٥ - ١٧٧١، 

OÉ¡édG ÜÉàc  39
.(٢)[١ - ٢٣ باب   (٥/٤ - ٣٦ [(م ١٧٧٢ - ١٧٩٩، 

أخرى.  كتب  من  محققه  ونقلها  اإلشراف،  كتاب  من  سقطت   (١٠ - ١٦) (١) األبواب 
أخرى.  كتب  من  محققه  ونقلها  اإلشراف،  كتاب  من  سقطت   (٥ - ٩) (٢) األبواب 
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.[١ - ٨ باب   (٣٧/٤ - ٤٧ [(م ١٨٠٠ - ١٨٢٠، 

*(١)[هل على المسلمين عشور] :
ال  أن  على  العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
أخرجت  مـا  بعض  فـي  إال  أموالهـم،  مـن  شـيء  فـي  المسـلمين  علـى  عشـور 

أراضيهم(٢).
على  عشـر  ال  إنه  قال(٣) :  ما  معنى  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 
الزم  األمالك  من  أيديهم  فـي  يثبت(٤)  فيما  القبلة  أهل  جميع  مـن  المسـلمين 
أخرجت  فيمـا  إال  العشـر،  الزكاة  أسـباب  من  يلزمهم  مـا  أعشـار  معنـى  فـي 

وقد  هنا.  توضع  أن  األنسـب  ولعل  فهارسـه،  وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسـألة  (١) هذه 
ذلك،  قبل  أو  الحول  عليه  يحول  ما  بعد  يسلم  النصراني  باب ٨ -  في  اإلشراف  كتاب  في  جاء 
على  العلم  أهل  وأجمع  جزية.  المسلم  على  ليس  قال :  أنه  النبي  عن  الحديث  (جاء  م ١٨١٩ : 

المسلمين).  على  جزية  ال  أن 
أروضهم.  المصنف :  كتاب  (٢) في 

قيل.  ما  معاني  في  المصنف :  كتاب  (٣) في 
إلخ.  ونخيلهم..  أروضهم  األعشار...أخرجت  يثبت...معنى  مما  شيء  في  المصنف :  (٤) في 
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البجوس(١)  على  كان  أو  األنهـار،  سـقته  مما  وأعنابهم،  ونخيلهم،  أراضيهـم، 
واألمطار، وجميع ما ال يسقى بالنواضح والمعالجات، وهو كذلك ـ عندي ـ 
ال  ألن  هذا؛  أكد  إنما  ولعله  أموالهم.  من  الصنف  هذا  في  إال  عليهم  عشر  ال 

أموالهم(٢). في  العشر  من  الشرك  أهل  على  يثبت  أن  يريد  بما  يشبههم 

أهل  أبذلـه  إذا  الـذي  المقـدار  بـاب ٩ -   (٤٧/٤ - ٥٠ [(م ١٨٢١ - ١٨٢٢، 
عمر بن  عن  جاءت  التي  األخبـار  باب ١٠ -  قبوله.  وجب  رأس  كل  عـن  الذمـة 

هذا]. في  الخطاب 

**(٣)[مسائل في أهل الذمة وأهل الحرب]
الذمة] : أهل  أموال  من  يؤخذ  *[فيما 

من  الذمة  أهل  مـن  يؤخذ  فيما  واختلفوا  اإلشـراف :)  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
نصف  الذمة  أهل  مـن  يؤخذ  أن  أمر  أنه  الخطاب  عمر بـن  عن  فروينـا  التجـارة؛ 
عمر بن  بقول  وقـال  العشـور.  الحرب  دار  أهل  ومن  به،  يختلفون  فيمـا  العشـر 
تجارة  في  يقول  أنس  مالك بن  وكان  الرأي.  وأصحاب  الثوري،  سفيان  الخطاب 
من  يديرون  فيما  العشور  منهم  يؤخذ  المسلمين :  بالد  في  اتجروا  إذا  الذمة  أهل 

فيه. اختلفوا  إذا  التجارات 

حجر  أو  قربة  في  انشقاق  وهو :  البجس،  من  ولعلها  الكلمة،  لهذه  معى  اللغة  كتب  في  أجد  (١) لم 
والبجيس  كراع،  عن  سائل  بجيس  وماء  بانبجاس،  فليس  ينبع  لم  فإن  الماء،  منه  ينبع  أرض  أو 
مادة  العرب،  لسـان  منظور :  ابن  (انظر:  خاصة  للعين  والنبوع  عام  واالنبجاس  الغزيـرة،  العيـن 

بجس). مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  بجس. 
 .٢٣٢/٦ المصنف،  الكندي :   .١٦٧/١٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

هنا.  توضع  أن  األنسب  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسائل  (٣) هذه 
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في  الذمة  أهل  على  صدقة  ال  أنـه  العلم  أهل  من  عنهم  يحفظ  مـن  وأجمـع 
مقيمين. داموا  ما  أموالهم  من  شيء 

والصابئيـن،  والنصـارى،  اليهـود،  مـن  الذمـة  أهـل  أمـا  أبو سـعيد :  قـال 
في  الكتاب  أهـل(١)  حكم  له  يثبت  ممن  بـه،  متعلق  دين  له  وممـن  والمجـوس، 
فإن  ثبت،  قد  ما  معنى  على  رؤوسـهم  في  الجزية(٢)  حكم  عليهم  فثابت  الجزيـة 
فيهم :  ـ عندي ـ  يخرج  أصحابنا  قول  فمعاني  المسـلمين  أمصار  أهل  من  كانـوا 
وأما  الجزية.  أحكام  من  سـموه  ما  قدر  على  الجزية  شـهر  لكل  منهم  يؤخذ  إنه 
أنه  فمعي  المعاني /١٣١/  هذه  له  تثبت  لم  وممن  الحرب،  أهل  من  الشرك  أهل 
قدموا  إذا  أموالهم  مـن  العشـور  منهم  يأخذ  بعضًا  إن  أصحابنا :  قول  في  يخـرج 
ملك  يأخذ  كما  المسلمين  بالد  في  منهم  يؤخذ  يقول :  وبعض  المسـلمين.  على 
وإن  فالعشـر(٣)،  العشـر  كان  إن  هكذا؛  عليهم  قدموا  إذا  المسـلمين  من  أرضهم 

أكثر. القول  هذا  ولعل  أقل،  أو  أكثر  كان 
يؤخذ  ما  المسلمين  أرض  في  يكونوا  لم  إذا  اليهود  في  قولهم  في  أعلم  وال 
ما  الكتاب  ألهـل  ما  لهم  يكون  أن  ويعجبنـي  يحضرني،  شـيئًا  قدمـوا  إذا  منهـم 
من  المسلمين  من  ألحد  ذمة  وأهل  القبلة(٤)،  وأهل  المسلمين،  أمصار  في  كانوا 

القبلة. أهل 
الكتاب  أهل  بأحكام  متمسكين  حرب  بأهل  ليسوا  الحرب  دار  في  كانوا  وإن 
بمعنى  لحقهم(٥)،  إذا  هاهنـا  قال  ما  على  العشـر  نصف  منهم  يؤخذ  أن  أعجبنـي 

إلخ.  الجزية..  في  الكتابية  ..حكم  المصنف :  (١) في 
إلخ.  معنى..  على  الجزية  رؤوسهم  في  ..حكم  الشرع :  بيان  (٢) في 

فالعشور.  العشور  المصنف :  (٣) في 
إلخ.  ألحد..  ذمة  وأهل  المسلمين،  أمصار  ..في  المصنف :  (٤) في 

َقُهْم.  َلحَّ ال  إذ  المصنف :  (٥) في 
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وإذا  القبلة.  أهل  من  أحد  مع  اإلسـالم  أهل  ذمة  له  يثبت  لم  وإذا  الحرب،  أهل 
بنصف  هؤالء  قالوا :  قـد  وإذا  العشـر،  الحرب  أهل  من  يأخذ  إنه  قال :  مـن  قـال 

به. قدموا  فيما  وهذا  فيهم(١)، 
معنى  إلى  حكمهـم  ـ عندي ـ  اسـتحال  كتابيون  أنهـم(٢)  علـى  أوطنوا  فـإن 
بالد  في  قعـدوا  فـإذا   . ـ عنـدي ـ  الجزيـة  أشـباه  عنهـم  وزال  بحكـم،  الجزيـة 

الجزية(٣). عليهم  كان  الجزية  عليهم  به  يجب  ما  المسلمين 
المسـلمون  يحميه  حيث  شـهرًا  الذمي  قعد  إذا  أصحابنا :  بعـض  قول  وفـي 
لما  الجزية  منه  يؤخذ  أشـهر  ثالثة  يقعد  حتى  قولهم :  بعض  وفي  جزيته.  أخذوا 

أشهر. ثالثة  مضى 
في  تجارة  يـده  في  يدير  بأمـان  الحرب  أهل  مـن  يقيم  الذي  فـي  ويعجبنـي 
المسـلمين  بالد  أهل  قدم  إذا  ملكهم،  يأخذ  ما  منه  يأخذوا  أن  المسـلمين  حماية 
السنة  بعد  كان  القول  بعض  في  العشر  عليهم  وإذا  تجارتهم،  في  معه  إقامتهم  في 

ـ عندي ـ(٤).
منه] : األخذ  وجب  العاشر  على  الذمي  مر  إذا  الذي  *[المقدار 

العاشـر  على  الذمي  مر  إذا  الذي  المقـدار  في  واختلفـوا  (ومنـه :)  [* ش] : 
كل  من  المسـلمين  من  أخذ  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  فروينا  منه؛  األخذ  وجب 
أهل  من  يؤخذ  أن  كتب  أنه  عبد العزيز  عمر بن  وعن  دراهم.  خمسة  درهم  مائتي 

فيهم.  العشر  بنصف  هؤالء  قال  وإذا  المصنف :  (١) في 
إلخ.  استحال..  الكتابية  ..على  المصنف :  (٢) في 

حرب  بأهل  وليسـوا  الحرب  دار  من  كانوا  وإن  القبلة.  أهل  من  كان  ..الجزيـة  المصنـف :  (٣) فـي 
إلخ.  قول..  وفي  الجزية.  عليهم  متمسكين 

 .٨٣/٦ - ٨٥ المصنف،  الكندي :   .١٣١/١٧ - ١٣٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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عشرة  تبلغ  أن  إلى  ذلك  فبحساب  نقص  فما  دينار،  دينارًا  عشرين  كل  من  الذمة 
سـفيان  وكان  فيها.  شـيء  فال  دينار  بثلث  دنانير  عشـرة  من  نقصت  فـإن  دنانيـر، 
وإن  دراهم،  خمسة  منه  أخذ  درهم  مائة  به  يبلغ  ما  مقدار  كان  إذا  يقول :  الثوري 
خمسين  تبلغ  بشيء  الحرب  تجار  من  مروا  فإذا  عليه،  شيء  فال  مائة  من  أقل  كان 
وأصحاب  صالح،  والحسن بن  أبو عبيد،  قال  وبه  دراهم.  خمسة  منه  أخذ  درهمًا 
مائتي  منهما  واحد  كل  مـع  ما  يبلغ  حتى  والحربي  الذمي  من  يؤخـذ  ال  الـرأي : 
يزيدون(١)  فيما  العشـر  منهم  يؤخذ  يقول :  أنس  مالك بن  وكان  فصاعدًا.  درهـم 
نصف  الذمي  من  يؤخذ  أبو ثور :  وقال  حدًا.  ذلك  في  يحـد  ولم  به،  ويختلفـون 

يزيدون(٢). فيما  العشر 
قول  من  الحربـي  علـى  فيه  يجب  ممـا  حـد  يحضرنـي  ال  أبو سـعيد :  قـال 
يسأ  وإنما  العشر،  عليه  يجب  قالوا :  أنهم  أحسـب  أنه  إال  مؤكد،  شـيء  أصحابنا 
الزكاة،  فيه  يجب  ما  يعني  المسلمين،  على  العشر  ثبوت  معنى  ملكه  من(٣)  به  ما 
إذا  المسلمين  من  أرضه  َمِلُك  يأخذ  الحربي  يكون  أن  إال  حسن،  ـ عندي ـ  وهو 
منه  يؤخذ  أن  المعنـى  هذا  على  يعجبنـي  القول  ذلـك  من  أقل  من  عليـه  قدمـوا 

أرضه. ملك  يؤخذ  ما  مقدار 
أو  إقامته  في  القول  مضـى  فقد  له  يثبت(٤)  ومن  الذمة  أهل  من  الكتابـي  وأمـا 
أعجبني  الحرب  أهل  من  كان  إذا  العشر  نصف  ثبوت  معنى  عليه  ثبت  وإذا  قدومه، 
أشـبه(٥)  المسـلمين،   /١٣٣/ على  الزكاة  فيه  يجب  ما  أقل  من  ذلك  يكون  ال  أن 

يديرون.  المصنف :  (١) في 
يديرون.  المصنف :  (٢) في 

إلخ.  ملكه..  في  به  ما  نسأ  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٣) هكذا 
إلخ.  له..  ثبت  ما  ثبت  ومن  المصنف :  (٤) في 

إلخ.  معاني..  يشبه  إذ  المصنف :  (٥) في 
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من  معناها  يخرج  ذكرهـا  التي  هذه  أجد  وال  ذلك،  فـي  المسـلمين  أحكام  معانـي 
يشـبه  لما  موافقًا  أجده  أسسـًا(٢)  ذلك  وأقل  ذلك،  في  العدل  قائمة(١)  معاني  شـبيه 
في  إال  الزكاة  تلزمهم  ال  المسلمين  أن  وذلك  المسلمين؛  يلزم  فيما  بالعشر  العدل 
هكذا  كانت  أن  فلما  العشر،  ربع  فيها  ثم  مثقاالً،  عشرين  أو  فصاعدًا،  درهم  مائتي 
في  معناه  في  العشر  لثبوت  العشـر؛  معنى  يجب  درهمًا  أربعين  من  يكون  أن  أشـبه 
وفيما  العشر،  نصف  والفضة  الذهب  في  المسلمين  على  الزكاة  ألن  الزكاة؛  أشباه 
من  ذلك  غيـر  على  سـقي  وفيما  العشـر،  الثمـار  من  أشـبهها  ومـا  األنهـار  سـقته 
ما  ـ عنـدي ـ  أشـبه  العشـر  معنى  ثبت  فإذا  العشـر،  نصـف  بالـدالء  المعالجـات 

أموالهم(٤). من  ذلك  بلوغ  في  معناه  في  المسلمين  يوافقون(٣) 

*[الذمي يمر على العاشر مرارًا، وحكم نصارى بني تغلب] :
مالك بن  فقال  مرار؛  العاشر  على  يمر  الذمي  في  واختلفوا  (ومنه :)  [* ش] : 
فعليه  العراق  إلى  الشـام  ومن  الشـام،  إلى  مصر  أهل  من  منهم  خرج  من  أنس : 

العشر.
أعالمها  في  مصـرت  بلدة  في  أقام  فـإن  مرارًا،  الواحد  العام  فـي  واختلفـوا 
أصحاب  وقـال  بلدة.  إلى  بلـدة  من  يخرج  أن  إال  عليـه،  عشـر  فـال  وأسـفلها(٥) 
واحدة.  مرة  إال  العاشر  على  مروا  إذا  الذمة  أهل  من  يؤخذ  ال  ثور :  وأبو  الرأي، 
كان  وإن  األولى،  المـرة  في  يعينه  به  مر  الذي  المال  كان  إذا  أبو عبيـد  قـال  وبـه 

منه. أخذ  سواه  ماالً 

إصابة.  المصنف :  (١) في 
شيئًا.  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٢) هكذا 

يوافق.  ما  المصنف :  (٣) في 
 .٨٥/٦ - ٨٧ المصنف،  الكندي :   .١٣٣/١٧ - ١٣٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

إلخ.  وأسفلها..  أعالها  في  فضرب  ..بلدة  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٥) هكذا 
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قال  تغلب.  بني  نصـارى  سـوى  الذمة  أهل  في  ذكرته  ما  كل  أبو بكـر :  قـال 
هذا  الصدقة،  عليهـم  تضاعف  تغلب :  بني  نصـارى  في  العلم  أهل  مـن  جماعـة 
الرأي،  وأصحاب  عبيد،  وأبي  والشـافعي،  أبي ليلى،  وابن  الثوري،  سـفيان  قول 

خالفهم(١). غيرهم  أعلم  وال  الخطاب،  عمر بن  عن  أخبارًا  ذلك  في  ورووا 
الكتاب،  أهل  من  والذمي  الحربي  في  القول  مضى  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
بلده  َمِلُك  يأخذ  ما  حسـب  منه  يؤخذ  إنه  يقول :  من  قول  الحربي  فـي  ويعجبنـي 
أنه  فمعي  العرب  نصارى  وأما  إقامته.  في  أو  ـَنة،  السَّ في  مرة،  بعد  مرة  تردده  في 
ما  الضعف  عليهم  يضاعـف  إنه  قال :  مـا  نحو  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخـرج 
تجب  مما  األمالك  جميع  في  ذلك  أن  وأرجو  أموالهم،  من  المسلمين  من  يؤخذ 
ذلك. من  شيء  كل  في  المسلمين  من  يؤخذ  مما  الضعف  حسب  على  الزكاة  فيه 

يبلغ  حتى  إال(٢)  عليهـم،  شـيء  ال  إنه  القول :  معنى  في  يخـرج  أنـه  وأرجـو 
يضاعف  ثم  المسلمين  أموال   /١٣٥/ من  الزكاة  فيه  تجب  ما  ذلك  من  أمالكهم 
من  باليهودية  منهـم  ثبت  مـن  العرب،  يهـود  في  قيل  أنه  معـي  وهكـذا  عليهـم، 
فإذا  العرب،  نصارى  في  هـو  وإنما  تغلب،  بني  نصارى  في  أعلمـه  وال  العـرب، 
مثله  كان  لهم  ثبت  وإذا  العـرب،  يهود  في  مثله(٣)  كان  العرب  نصارى  فـي  ثبـت 

بالنصارى(٤). تشبيهًا  الشرك  في  معنى  له  ثبت  ومن  العرب،  نصارى  في 

المسـألتين  بـمضمـون  شـبيهة  خالفهـم)  ذكرته...غيرهـم  مـا  كل  أبو بكـر :  (قـال  (١) العبـارة 
نحن  ما  بأن  الجزم  على  يعكر  ومـا  تغلب.  بني  نصارى  في  الحكـم  بـاب ١ -  ١٨٠١و١٨٠٢، 
يشعر  مما  واحد  بتعليق  قبلها  والتي  المسألة  هذه  على  أبي سعيد  تعليق  هو  الباب  ذلك  من  فيه 

اإلشراف.  كتاب  في  أجده  لم  ما  وهذا  األصل،  في  متتاليتان  المسألتين  بأن 
واهللا أعلم.  زائدة،  (إال)  كلمة  ولعل  والمصنف،  الشرع  بيان  في  (٢) هكذا 

الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  العرب)  ...نصارى  مثله  (كان  (٣) العبارة 
 .٨٨/٦ - ٨٩ المصنف،  الكندي :   .١٣٥/١٧ - ١٣٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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الجزية]. مكان  العروض  أخذ  باب ١١ -   (٥٠/٤ [(م ١٨٢٣، 

الخمر  ثمن  من  الجزية  أخذ  بـاب ١٢ -]   (٥١/٤ - ٥٢ [(م ١٨٢٤ - ١٨٢٦، 
والخنازير :

الجزية؛  في  والخنازير  الخمر  أثمان  أخذ  في  [واختلفوا  [م ١٨٢٤]  [* ش] : 
وكان  فيها.  والخنازير  الخمر  أثمان  أخذ  يجوز  ال  ثور :  وأبي  الشافعي،  قول  ففي 
فيها.  والخنازير  الخمـر  ثمن  من  الجزية  يعطون  الكتاب :  أهـل  في  يقول  مالـك 

الجزية]. في  الكتاب  أهل  من  يأخذوه  أن  للمسلمين  حالل  ذلك  قال : 
فممن  العاشـر؛  على  بها  يمر  والخنازير  الخمر  فـي  واختلفـوا(١)  [م ١٨٢٥] 
أما  الحسـن :  ابن  وقال  والنعمـان.  والنخغـي،  مسـروق،  الخمـر  يعشـر  أن  رأى 
الحسن بن  وكان  قيمتها.  عشـر  نصف  فيأخذ  الخمر  وأما  يعشـرها،  فال  الخنازير 
ويأخذ  فيها،  اتجـروا  إذا  والخنازير  الخمـر  العاشـر  عليهم  يقوم  يقـول :  صالـح 
يعشرها  ال  الخمر  قال :  أنه  عبد العزيز  عمر بن  عن  روينا  وقد  القيمة.  من  عشرها 

عبيد. وأبي  أبي ثور،  مذهب  على  وهذا  مسلم. 
له  قتل  أو  خمرًا،  لذمي  أهراق  من  على  يوجـب  ال  أحمـد  وكان  [م ١٨٢٦] 

الشافعي. مذهب  على  وهذا  شيئًا.  خنزيرًا 
أخذها  يكره  أن  والخنازير  الخمر  تعشير  كره  من  قول  وقياس  أبو بكر :  قال 
عليهم،  الخمر  يعشر  أن  للعاشر  رأى  من  قول  قياس  يكون  أن  ويشبه  الجزية.  في 

أصحاب  فقال  العاشـر،  على  به  يمر  والخنزير  الخمر  في  واختلفـوا  (ومنه :)  الشـرع :  بيان  (١) فـي 
وأبي  أبي عبيد،  قول  وهذا  يعشران،  ال  طائفة :  وقالت  الخنازير.  يعشر  وال  الخمر  بعشر  الرأي 
عبد العزيز،  وعمر بن  الخطاب،  عمر بن  عن  المذهب  هذا  وروي  أصحابنا.  عامة  قال  وبه  ثور، 
عاد  ثم  بلده  إلى  انصرف  إذا  يقولون :  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  عبيد،  وأبو  إسـحاق،  وكان 

إلخ.   .. أبو سعيد  قال  كان.  ما  كائنًا  العشور  عليه  السالم  دار  إلى 
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الخمر  بين  فرق  من  لتفريق  معنى  وال  الجزية،  في  الخمر  يأخذ  أن  عشرها  ويأخذ 
والخنازير.

وال  عشر،  من  لهم  حق  ثبوت  أصحابنا  قول  في  لـي  يبّين  ال  أبو سعيد :  قال 
فيه  عشـر  ال  قال :  من  وقول  حرام.  عندهم  والخنازير  والخمر  محرم،  في  غيـره 
ثبت  إن  أنه  إال  شـيئًا،  أصحابنا  قول  مـن  بعينه  فيه  أعرف  ال  ألنـي  إلــّي؛  أحـب 
المسلمين  من  يأخذون  إذ  أشبهه؛  من  أو  الحربي،  من  انتصارا  يعشر  ذلك  معنى 
الذمي،  من  ذلك  قيمة  أخذ  االنتصار  معنى  على  ثبت  فإن  به،  قدموا  مـا  كل  مـن 
لمسلمة  عليه  ثبت  قد  وألنه  ملك(١)،   /١٣٤/ وأنه  حالل  له  أنه  يعترف  كان  إذا 
وال  ذلك،  على  يجبر  لها  ذلك  قيمة  عليه  كان  مناكحـة  طريق  من  ذلك  من  حـق 
المعنى،  هذا  على  ـ عندي ـ  هذا  يشبه  فكذلك  وخنازير،  خمرًا  يعطيها  أن  يقدر(٢) 

كله(٣). هذا  في  وينظر 

باب١٣ - ٢١].  (٥٢/٤ - ٦٢ [(م ١٨٢٧ - ١٨٣٦، 

إلخ.  ثبت..  قد  لو  وألنه  له،  مالك  له  يعترف  إذ  الذمي،  ..من  المصنف :  (١) في 
يقرب.  وال  المصنف :  (٢) في 

 .٨٧/٦ - ٨٨ المصنف،  الكندي :   .١٣٤/١٧ - ١٣٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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.[١ - ٩ باب   (٦٣/٤ - ٧٥ [(م ١٨٣٧ - ١٨٥٥، 

الحرب(١) : دار  في  الرجل  يجده  الركاز  باب ١٠ -]   (٧٥/٤ [(م ١٨٥٦، 
بين  هو  طائفة  فقالت  الحرب؛  دار  في  يوجد  الركاز  في  واختلفوا(٢)  [* ش] : 
هو  الشـافعي :  وقال  سـعد.  والليث بن  واألوزاعي،  مالك،  قال  كذلك  الجيش، 
إذا  النعمان :  وقـال  الموات.  األرض  ومـن  أمالكهم،  غيـر  فـي  كان  إذا  للواجـد 
وقال  خمس.  عليه  وليس  له،  فهو  الصحراء  فـي  ركازًا  فوجد  بأمان  رجل  دخـل 

الخمس. فيه  ومحمد :  يعقوب، 
شيء،  هذا  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يحضرني  أنه  أعلم  ال  أبو سعيد :  قال 

المسألة  قبل  والمعادن،  الركاز  زكاة  أبواب  بعد  الزكاة،  كتاب  في  تكون  أن  يناسب  المسألة  (١) هذه 
رقم ١٠١٠. 

الحرب :  دار  في  يوجد  الكنـز  في  مالك  قال  اإلشـراف :  كتاب  من  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٢) فـي 
المصنف :  ((في  الجيـش  بين  والباقي  خمسـه،  منه  يؤخذ  األوزاعـي :  وقال  الجيشـين.  بيـن  هـو 
رجل  دار  في  كنزًا  فوجد  بأمان  دخل  إن  النعمان :  وقال  لواجده،  هو  الشافعي :  وقال  الجيشين))، 
الخمس،  فيه  ومحمد :  يعقوب،  وقال  خمس،  فيه  وليس  له  فهو  صحراء  في  كان  وإن  عليه،  رده 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  له.  فيكون  الدار  لرب  يكون  أن  إال  وجده،  لمن  هو  أبو ثور :  وقال 
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يكون  أو  الجيش،  لجميع  غنيمة  يكون  أن  االختالف  من  قاله  ما  يعجبني  ولكنه 
إال  حال  على  بذلك  يبلغ  لم  له  الواجد  كان  إن  ذلك  في(١)  وأحب  وجـده،  لمـن 
في  كان  فاالعتبـار(٢)  المعنى،  هذا  غيـر  كان  وإن  غنيمة،  كان  العسـكر  بموضـع 
له  ثبت  من  بجميع  الخمس  فيـه  أنه  فمعي  حال  كل  وعلى  خالصَا،  لـه  االعتبـار 

غنيمة. أو  خاص  من 
عليه  يقع  بيت  في  ذلك  وجد  إن  متعمدًا،  أخذه  الذي  في  قال  مـا  ويعجبنـي 
الشـرك،  أحكام  جملة  في  داخل  ذلك  ألن  البيت؛  لرب  ماالً  كان  السـكن  معنى 
اإلمالك  عليه  يقع  ما  غيره(٣)  أو  الصحراء  في  وجده  وإن  لهم، /١٥٩/  ماله  وهو 
الحرب  أهـل  من  الشـرك  وليس  لـه،  يكـون  أن  أعجبنـي  المباحـات  باإلسـكان 

أعلم(٥). واهللا  إسكانهم،  من  يؤخذ(٤)  فيما  المسلمين  مثل  ـ عندي ـ 

.[١١ - ٢٢ باب   (٧٦/٤ - ٩٥ [(م ١٨٥٧ - ١٨٧٤، 

ـ   ٤٤ الفيء.  قسـم  كتاب  ـ   ٤٣ الغنيمة.  أخماس  أربعـة  قسـم  كتـاب  ـ   ٤٢
والبينات.  الدعوى  كتاب  ـ   ٤٦ القضاء.  آداب  كتاب  ـ   ٤٥ والرمي.  السبق  كتاب 
كتاب  ـ   ٤٩ الفرائض.  كتاب  ـ   ٤٨ وسـننها.  وأحكامها  الشـهادت  كتاب  ـ   ٤٧

والمواريث : الوالء 

.[(٩٦/٤ - ٤٠٠ [(م ١٨٧٥ - ٢٣٩٩، 

الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  (في)  (١) كلمة 
باالعتبار.  إال  ..المعنى،  المصنف :  (٢) في 

غير.  المصنف :  (٣) في 
يوجد.  المصنف :  (٤) في 

 .١٥١/٦ - ١٥٢ المصنف،  الكندي :   .١٥٩/١٧ - ١٦٠ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 



50ÉjÉ°UƒdG ÜÉàc

.[١ - ١٨ باب   (٤٠١/٤ - ٤١٧ [(م ٢٤٠٠ - ٢٤٢٨، 
وغير  وزكاة  بحـج  وصى  وقد  مـات  مـن  بـاب ١٩ -   (٤١٨/٤ [(م ٢٤٢٩، 

ذلك].

*(١)[في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم] :
درهم. بألف  عنه  يحج  أن  يوصي  الذي  في  واختلفوا  أبو بكر :  [قال]  [* ش] : 
وال  حجة  يقل  ولم  بكـذا،  عني  حجوا  قال :  إذا  أنـه  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 
أمر  يعتبر  [أن]  ويعجبنـي  فصاعـدًا،  حجـة  أتم  فيما  ذلـك  يجعـل  فقيـل :  أكثـر؛ 
حجة  في  أعطـي  أوصي  مـا  مثـل  أنفـق  نفسـه  خـرج  إذا  كان  فـإن(٢)  الموصـي، 
قوله :  وأما  بنفسه.  به  يحج  أن  يعتبر  ما  أعطي  حجة  من  أكثر  خرج  وإن  وأجزأه، 

واحدة(٣). بحجة  إال  يكن  لم  ذلك  ثبت  فإذا  حجة،  درهم  بألف  عني  حجوا 

أصل  من  السقط  بسبب  ذلك  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجدها  لم  المسـألة  (١) هذه 
لها.  األنسب  هو  الموضع  هذا  ولعل  الكتاب، 

أثبتناه. ما  الصواب  ولعل  فإنه.  األصل :  (٢) في 
 .٢١٧/٦٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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.[٢٠ - ٧٩ باب   (٤١٩/٤ - ٤٦٧ [(م ٢٤٣٠ - ٢٥٥٦، 
اإلماء.  نكاح  أبـواب  ((وجماع  الرضاع  كتـاب  ـ   ٥٢ النـكاح.  كتـاب  ـ   ٥١
وجماع  فيهـن.  والّسـنن  الضرائر  أبواب  وجمـاع  العبيد.  نـكاح  أبـواب  وجمـاع 
الولد.  وتنازعا  افترقا  إذا  الزوجين  حقوق  أبواب  وجماع  النفقات.  وجوب  أبواب 
((وجماع  الطالق  كتاب  ـ   ٥٣ االستمناء)).  وباب  العزل،  وباب  الخطبة،  وباب 
طالق  وجماع  الحـوادث.  عند  الطالق  صنـوف  أبواب  وجماع  الخيـار.  أبـواب 
اإليالء.  كتاب  ـ   ٥٥ الخلع.  كتاب  ـ   ٥٤ الطالق)).  في  الشهادت  وباب  الشرك. 
اإلحداد  كتاب  ـ   ٥٩ العدد.  كتاب  ـ   ٥٨ اللعان.  كتاب  ـ   ٥٧ الظهار.  كتاب  ـ   ٥٦

الرجعة : كتاب  ـ   ٦٠ كتاب  للمطلقات))(١)..  المتعة  ((وجماع 

.[(٥/٥ - ٣٨٦ [(م ٢٥٥٧ - ٣٣٤٧، 

األوسط.  كتاب  من  محققه  ونقله  اإلشراف،  كتاب  من  سقط  الكتاب  (١) هذا 
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االستبراء(١) كتاب  ـ   ٦٢
الرحيم الرحمن  اهللا  بسم 

النسـاء  من  الحبالى  وطء  عن  النهي  باب ١ -]   (٣٨٧/٥ - ٣٨٨ [(م ٣٣٤٨، 
حملهن : يضعن  حتى 

[محج(٣)](٤)  امـرأة  على  «أتى(٢)  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديـث  جـاء  [* ش] : 
صاحب  / ج٣٣٧/  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  لعل(٥)  فقال  خباء،  قال  أو  فسطاط،  باب  على 
كيف  قبره،  في  معـه  تدخل  لعنة  ألعنه  أن  هممـت  لقد  بها،  يلم  أن  [يريـد]  هـذه 

له». يحل  ال  وهو  يسترقه  كيف  له،  يحل  ال  وهو  يورثه(٦) 

كتاب  وقبل  المسـاقاة،  كتاب  بعد  الكتاب  هذا  موضع  جـاء  أيدينا  بين  التي  المخطوطـات  (١) فـي 
اإلشراف.  كتاب  في  ترتيبه  حسب  وضعناه  وقد  اإلجارات. 

أوتي.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
عبيد  ألبي  الحديث  غريب  في  كذا  والدتها،  تقرب  حامل  محج :  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٣) قال 
ولده  كان  إن  مشكل؛  أمره  إن  والمعنى :   ،١٩٠/١ والفائق   ،٣٢٠/١ الغريبين  وكتاب   ،٨١/٢

اهـ  توريثه.  له  يحل  لم  غيره  ولد  كان  وإن  استعباده،  له  يحل  لم 
الخاء :  على  الجيم  بتقديم  مجـخ :  الهامش :  في  كتب  وقد  مجخ.  (ج) :  وفي  تحـج.  (أ) :  (٤) فـي 

الحامل.  المرأة 
لعله  .. ملسو هيلع هللا ىلص  (ج) :  وفي  إلخ.  هممت..  لقد  هذه  خ  بها  يسـلم  أن  هذه  صاحب  .. ملسو هيلع هللا ىلص  (أ) :  (٥) في 

إلخ.   .. صاحب  كاد 
إلخ.  وروينا..  يحل.  ال  وهو  يسير  وكيف  له  يحل  ال  وهذا  ثورته  كيف  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

AGôÑà°S’G ÜÉàc(1)
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واليوم  باهللا  يؤمن  كان  خيبر :  «مـن  غزوة  في  قال  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  وروينـا 
غيره». زرع  ماءه  يسقي(٢)  فال(١)  اآلخر 

ال  األشـعري :  أبي موسـى  إلى  كتب  أنه  الخطاب 3  عمر بن  عن  وروينا 
الولد. في(٤)  يزيد  الماء  فإن  أوالدهم،  [في]  المشركين  تشاركوا(٣) 

الرجل  يطأ  أن  األمصـار  علماء  من  عنـه  نحفظ  من  كل  منع  أبو بكـر :  قـال 
حملها. تضع  حتى  حامل  وهي  السبي(٦)،  من  يملكها  جاريته(٥) 

حنبل،  وأحمد بن  والشـافعي،  أنـس،  مالك بن  ذلك  عنـه(٧)  حفظنا  وممـن 
الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق، 

على  السـبي(٨)  من  ملكها  جارية  يطأ  أن  [للمالك]  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  منع  ودل 
مـا  بعـض](٩)  بـه  (النسـاء : ٣) [أريد   ﴾l    k    j    i  ﴿ تعالـى :  اهللا  قـول  أّن 
النساء  من  الحبالى  وطء(١٠)  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «لنهي  حال؛  دون  حال  في  اليمين  ملكت 

حملهن(١١). يضعن  حتى 
ثابت. صحيح  أبو سعيد 5 :  قال 

ال.  (أ) :  (١) في 
غيره.  زرع  بمائه  يسقين  (ج) :  (٢) في 

تسلف.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (في)  (٤) كلمة 

جارية.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
السباء.  (ج) :  وفي  النساء.  (أ) :  (٦) في 

منه.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
السباء.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

به.  يريد  ال  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
إلخ.  وطء..  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لنهي  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

(ج). في  موجودة  غير  (حملهن)  (١١) كلمة 
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األحمال  ذوات  غير  وطء  عن  النهي  باب ٢ -]   (٣٨٨/٥ - ٣٨٩ [(م ٣٣٤٩، 
عام : بلفظ 

حامل  تطـأّن(٢)  أوطاس(١) :  «ال  يـوم  قال  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روينـا  [* ش] : 
حيضة». تحيض  حتى  حامل(٣)  غير  وال  حملها،  تضعن  حتى 

صحيح. أبو سعيد 5 :  قال 

* تحديد االستبراء(٤) :
مسـعود  ابـن  بحيضـة  تسـتبرأ  األمـة  إن  قـال :  وممـن  [م ٣٣٤٩]  [* ش] : 
أبي رباح،  عطاء بن  قال  وبه  علي،  عن  ذلك  وروينا  عمر،  وعبد اهللا بن  / ج٣٣٨/ 
والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومكحول، والزهري، ويحيى األنصاري، 
وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  واألوزاعي،  سعد،  والليث بن  والثوري،  ومالك، 

والمزني. الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو 
نقول. وبه 

المسيب. ابن  قال  كذلك  بحيضتين،  تستبرأ  إنها  وهو(٥) :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
سيرين. ابن  قول  هذا  حيض،  بثالث  تستبرأ  إنها(٦)  وهو :  ثالث،  قوٌل  وفيه 

النخعي. قال  وبه  أشهر.  بثالثة  تستبرأ  تحض  لم  التي  مجاهد :  وقال 

الصفحة  ذات  فـي  وتحته  موضع.  أوطـاس :  ص٢٨٢ :  (ب)  هامش  وفـي  أطـاوس.  (أ) :  (١) فـي 
ولد.  بطنها  في  ليس  التي  الحامل  وهو :  المتن،  في  يعود  ما  إلى  لي  يظهر  لم  هامش 

إلخ.  تضع..  حتى  حامل  توطأ  ال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
حائل.  (ج) :  (٣) في 

(ب).  و  (أ)  و  اإلشراف،  كتاب  في  موجود  غير  العنوان  (٤) هذا 
إلخ.  بحيضتين..  تستبرأ  أن  ..وهو  (ج) :  وفي  إلخ.  بحيضتين..  يستبرئ  أن  ..ثان  (أ) :  (٥) في 

إلخ. أبو سعيد..  قال  النخعي.  قال  وبه  أشهر،  ثالثة  تستبرأ  أن  ..وهو  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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اهللا. شاء  إن  الصواب(١)  على  يخرج  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

العذراء : استبراء  باب ٣ -]   (٣٨٩/٥ - ٣٩١ [(م ٣٣٥٠ - ٣٣٥٢، 
اآلخر(٢)  واليوم  باهللا  يؤمن  كان  قال :  «من  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينـا  [* ش] : 

يستبرئها». حتى  السبي(٣)  من  ثيبًا  يأتين  فال 
إذا  قال :  أنه  عمر  ابن  عن  فثبت  العـذراء؛  اسـتبراء  في  واختلفوا  [م ٣٣٥٠] 

شاء. إن  يستبرئها  لم  عذراء(٤)  األمة  كانت 
سيرين(٥)  وابن  البصري،  الحسن  قول  هذا  تستبرأ  إنها  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
وعكرمة، وأيوب السختياني(٦)، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

حيضة. استبرئتها  إذا  عدتها  حاضت :  التي  العذراء  في  عطاء  وقال 
كان  وإن  يسـتبرئها،  ال  امرأة  [من  اشـتراها  كان  إن  وهو :  ثالث،  قـوٌل  وفيـه 

قتادة. قول  هذا  يستبرئها(٧)  رجل  من  اشتراها] 
من  الحبالى  وطء(٩)  عـن  «نهـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن(٨)  ثبـت  أبو بكـر :  قـال 

اهللا.  شاء  إن  الصواب  معنى  على  (أ) :  (١) في 
اآلخر.  لعله  واليوم  (ج) :  (٢) في 

النساء.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  قول..  هذا  فاستبرئها  عذراء  ..األمة  (ج) :  وفي  إلخ.  قول..  هذا  يستبرئها  ..األمة  (أ) :  (٤) في 

شبرمة.  وابن  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  والثوري..  السجستاني،  وأيوب  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

فليستبرئها.  (ج) :  وفي  يشتريها.  (أ) :  (٧) في 
إلخ.  نهى..  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

النسـاء  من  الحوامل  وطء  ..عن  (ج) :  وفي  إلخ.  حتى..  النسـاء  من  الحوامل  ..عـن  (أ) :  (٩) فـي 
إلخ.  حتى.. 
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قال(١) :  «وال / ج٣٣٩/  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  الحديث  وجاء  حملهن».  يضعن  حتى  السبايا 
حيضة». تحيض(٣)  حتى  حامل(٢)  غير 

كل  إن  قيل :  ما  وأصح  ذلك،  في  اختلفوا  وقد  نعم(٤)،  أبو سعيد 5 :  قال 
اشـتراها  أو  ملكه  في  كانت  االسـتبراء،  بعد  إال  يصلح  ال  اليمين(٥)  بملك  وطء 

األسباب. من  غيره  أو  سباء،  من  واستحقها 
فقالت  األمة؛  لـه  يسـتبرأ  الذي  المعنـى  فـي  واختلفـوا  [م ٣٣٥١]  [* ش] : 
وممن  الحبل(٨).  من  الرحم  ولبراء(٧)  للتعبد،  لمعنيين :  يجب(٦)  االستبراء  طائفة : 

والشافعي. األوزاعي،  معناه  هذا  ما(٩)  قال 
اشتراها  إن  حسان :  بن(١٠)  وهشام  والنخعي،  البصري،  والحسن  عطاء،  وقال 

وإسحاق. وأحمد،  سعد،  والليث بن  مالك،  قال  وكذلك  فليستبرئها.  امرأة  من 
ملك  من  فـكل  الولد،  من  الرحـم  لبرأة(١١)  االسـتبراء  إنمـا  طائفـة :  وقالـت 
فال  ملكها؛  أن  إلـى  سـيدها  ملك  في  حاضت  بعدما  توطأ  لم  أنهـا  يعلـم  جاريـة 

(ج).  في  موجودة  غير  قال)  (أنه  (١) العبارة 
الحوابل.  (ج) :  وفي  الحوامل.  (أ) :  (٢) في 

حيضة.  يحضن  حتى  (ج) :  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (نعم)  (٤) كلمة 

(ج).  في  موجودة  غير  (اليمين)  (٥) كلمة 
(أ).  في  موجودة  غير  (يجب)  (٦) كلمة 

ولبراءة.  (ج) :  و  ولبرأة.  (أ) :  (٧) في 
الحمل.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

المعنى  هـذا  بشـاهر  ..قال  (ج) :  وفـي  إلخ.  األوزاعـي..  معنـى  هـذا  شـاهرًا  ..قـال  (أ) :  (٩) فـي 
إلخ.  األوزاعي.. 

وحسان.  وهشام  (ج) :  في   (١٠)
لبراءة.  (ج) :  في   (١١)
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غيره»؛  زرع  مـاءه(٣)  الرجل  يسـتقي(٢)  «أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهي  وفي(١)  عليـه.  اسـتبراء 
قوله :  [في]  وكذلك  الحمل،  لعلة  الوطء  على  [وقع]  إنما(٤)  النهي  أن  على  دليل 
نص  لما(٦)  ألنه  ذلـك؛  على  دليل  يسـتبرئها»؛  حتى  السـبي(٥)  من  ثيبًا  يأتيـن   «وال 
طائفة  قول  هذا  اسـتبراء،  البكر  على  يجعل(٧)  ولم  وطئت،  قد  ألنها  الثيب  على 

الحديث. أهل  من 
ال  صغيرة  جارية  اشـترى  وإذا  معاوية :  وإياس بن  عكرمة،  وقال  [م ٣٣٥٢] 

يستبرئها. وال  يطأها  أن  بأس  فال  مثلها  تجامع 
/ ج٣٤٠/. يستبرئها  امرأة(٩)لم  من  اشتراها  إذا(٨)  المسيب :  ابن  وقال 

عامًا  اليمين  ملكت  ما  وطء  أباح   8 اهللا  بأن  مذهبه  هذا  من  بعـض  واحتـج 
نعلم  وال  بحجة،  إال  أمتـه  وطء  من(١١)  المالـك  يمنع(١٠)  أن  يجـوز  وال  مطلقـًا، 

بها. حمل  ال  أن]  [يعلم  من  وطء  من  تمنع  حجة 
من  وأكثر  كله  هذا  فيه  قيل  فقد  ذلك؛  في  اختلف  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
وطء  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لنهي  للتعبد؛  ممنوع  إنه  االسـتبراء :  في  قيل  ما  وأصح  هذا، 

إلخ.  النبي..  نهى  ومما  عليه  (ج) :  وفي  إلخ.  النبي..  نهى  وممن  عليه  (أ) :  (١) في 
يسقي.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بمائه.  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  الوطء..  عن  ..النهي  (ج) :  (٤) في 

النساء.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  الثيب..  خص  إنما  ألنه  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

يكن.  ولم  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إن.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

المرأة.  (ج) :  (٩) في 
إلخ.  منع..  يجوز  وال  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (من)  (١١) كلمة 
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وال  االستبراء،  حكم  عليه  داخل  اليمين  فملك  االستبراء(١)،  بعد  إال  اليمين  ملك 
بالنكاح  إال  تصح  ال  الزوجيـة  كحال  للّســّنة(٢)  االسـتبراء  بعد  إال  الوطء  يصـح 

ذلك. فافهم  للّسـّنة(٣) 

مسألة : باب ٤ -]   (٣٩١/٥ - ٣٩٢ [(م ٣٣٥٣ - ٣٣٥٤، 
فلم  الرجل،  من  الجارية  يشتري  الرجل  في  واختلفوا(٤)  [م ٣٣٥٣]  [* ش] : 
البائع؛  اسـتقاله  ثم  البيع،  صح  أن  بعد  البيـع  تناقضا  حتى  المشـتري(٥)  يقبضهـا 
ال  أبي ثور :  قـول(٦)  وفي  يسـتبرئها.  حتـى  يطؤها  ال  والشـافعي :  مالـك،  فقـال 
يلزمه  البائع  كان  فإذا  يلحق؟(٨)،  بمن  بولد  جاءت  إن  أرأيت(٧)  وقال :  يستبرئها، 

نفسه؟ من  يستبرئها  فمن  الجهل 
أصح. وهذا  أبو بكر :  قال 

ذلك. يستحسن(٩)  وقالوا :  أبو ثور،  قال  كما  الرأي  أصحاب  وقال 

أوطاس :  سـبايا  في  قال  أنه  ورفعه  الخدري  أبي سـعيد  عن  أبو داود  رواه  مـا  مثل  إلـى  (١) إشـارة 
كتاب  أبي داود،  (ُسـنن  حيضة  تحيض  حتى  حمـل  ذات  غيُر  وال  تضع  حتـى  َحامِـٌل  ُتوطـأُ  ال 

 .(٢٤٨/٢ رقم ٢١٥٧،  السبايا،  وطء  في  باب  النكاح، 
بالسنة.  (ج) :  (٢) في 

بالسنة.  (أ) :  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (واختلفوا)  (٤) كلمة 
(ج).  في  موجودة  غير  (المشتري)  (٥) كلمة 

وقول.  (أ) :  (٦) في 
أرى.  (ج) :  وفي  أراه.  (أ) :  (٧) في 

من  يستبرئها  فممن  الحمل  يلزمه  البائع  كان  فإذا  ..((بياض))  يلحق  لم  ..بولد  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
نفسه؟ 

نستحسن.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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أو  باإلقالة،  إال  البائـع  إلى(١)  يرجع  ال  البيع  كان  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
اسـتبراء  ملك  ولكل  ثـانٍ،  ملك  ألنه  أصـح؛  ومالك  الشـافعي  فقول  ثـانٍ  ببيـع 
بذلك  / ج٣٤١/  البائع  إلى  به  رجع  منتقضًا  أو  فاسـدًا  البيع  كان  وإن  للّســّنة، 
معنى  أن  يذهب  مـن  قول  على  وأما  أصح،  اآلخر  فالقـول  إقالة،  وال  بيـع  بغيـر 

أصح. اآلخر  فالقول  للتعبد  ال  الولد  لعلة  هو  إنما  االستبراء 
من  الجارية  سـهمه  في  يقـع(٢)  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٣٥٤]  [* ش] : 
تعتق(٥)  وال  الولد،  يسـترق  ال  األوزاعي(٤) :  فقال  فيطؤها؛  حامل  وهي  السـبي(٣) 
الولد. في  يزيد  الماء  ألن  أبي الدرداء؛  لحديث  الولد؛  يعتق  أحمد :  وقال  هي. 

أشـهر  سـتة  من  ألقل  ولدته  إذا  عليه  يعتق  ال  والشـافعي :  مالك،  قول  وفي 
ملكها. يوم  من(٦) 

أشهر  سـتة  من  ألقل  به  جاءت  إذا  الولد  عليه  يعتق  ال  أبو سـعيد 5 :  قال 
ملكها. يوم  مذ  ال  وطئها،  يوم  مذ 

حائض : وهي  تشترى  الجارية  باب ٥ -]   (٣٩٢/٥ [(م ٣٣٥٥، 
تستبرأ  طائفة :  فقالت  حائض؛  وهي  تشـترى  الجارية  في  واختلفوا  [* ش] : 
وأحمد،  والثـوري،  والشـافعي،  البصـري،  الحسـن  قول  هـذا  أخـرى،  بحيضـة 

الحسن. وابن(٧)  والنعمان، 

(أ).  في  موجودة  غير  (إلى)  (١) كلمة 
تقع.  (ج) :  (٢) في 

السباء.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
والشافعي.  األوزاعي،  (أ) :  (٤) في 

بعتق.  (أ) :  (٥) في 
ملكها.  مذ  أشهر  (ج) :  وفي  ملكها.  يوم  أشهر  (أ) :  (٦) في 

وأبي.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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والنخعي،  الزهري،  قول  هذا  الحيضة،  بتلك  يجتزئ  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
ويعقوب. وإسحاق، 

البصري. الحسن  عن  فيه  اختلف  وقد 
أو  حاضت،  يوم  أول(١)  فـي  اشـتراها  كان  إن  إنه]  [وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيـه 
وسـط  في  اشـتراها  كان  وإن  الحيضة،  بتلك  اجتزأ  ثالثـة  أو  بيوميـن  ذلـك  بعـد 
سـعد،  الليث بن  قول  هذا  يسـتبرئها،  أن  فعليه  حيضتهـا  آخـر(٣)  أو  حيضتهـا(٢)، 

مالك. قال  وبمعناه 
بحيضة  يستبرئ(٤)  أن  هذا  في  قيل  ما  أصح  / ج٣٤٢/  أبو سعيد 5 :  قال 
ملك  في  تصير  أن  قبل  عين  طرفة  منها  مضى  ولو  الحيضة  بتلك  ينتفع  وال  تامة، 

كاملة. تامة  حيضة  إال  تكون  ال  ألنه  المشتري؛ 

ومثلها  تحض  لم  التي  األمة  استبراء  باب ٦ -]   (٣٩٢/٥ - ٣٩٣ [(م ٣٣٥٦، 
الكبر : أو  الصغر  من  تحمل  ال 

كبر؛  أو  صغر  مـن  تحيض  ال(٥)  التي  األمة  اسـتبراء  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
الحسـن  قال  هكذا  أشـهر،  بثالثة  تحض  لم  التـي  البكر  تسـتبرأ  طائفـة :  فقالـت 
وأحمد،  واألوزاعي،  والنخعي،  قالبة،  وأبو  سيرين،  وابن  [ومجاهد]،  البصري، 

أنس]. ومالك [بن 

في  (ج) :  وفي  إلخ.  بتلك..  اجتراء  يومين  أو  بيوم  ذلك  بعد  أو  حاضت،  يوم  أوله  في  (أ) :  (١) في 
إلخ.   .. اجتزأ  يومين  أو  بيوم  ذلك  بعد  أو  يوم،  حيضة  أول 

حيضها.  (أ) :  (٢) في 
إلخ.  فعليه..  آخرها  أو  (ج) :  و  إلخ.  فعليه..  آخره  أو  (أ) :  (٣) في 

تستبرأ.  (ب) :  وفي  استبرى.  (أ) :  (٤) في 
تحض.  لم  التي  (أ) :  (٥) في 
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المحيض. من  أئست(١)  وقد  العجوز  في  أحمد  قال  وكذلك 
تحيض. أن  قاربت(٣)  ممن  أو  كانت  عجوزًا  يومًا(٢)،  أربعين  إسحاق :  وقال 

بأس. فال  فعل  ذلك  أي  أشهر،  ثالثة  أو  ونصف،  بشهر(٤)  الثوري :  وقال 
ابن  وعطاء  المسـيب،  ابن  قول  هذا  ونصف،  بشـهر  تسـتبرأ  طائفة :  وقالت 
الحكم(٥)،  فيـه  واختلـف  أبي كثيـر.  ويحيى ابـن  جبيـر،  وسـعيد بن  أبي ربـاح، 

وحماد.
وأصحاب  والشـافعي،  عكرمة،  قـول  وهذا  بشـهر،  تسـتبرأ  طائفة :  وقالـت 
ثالثة  من  أقل  في  يتبين(٧)  ال  الحمل  أن  ذلك  في  وأحمد  الليث،  وعلـة(٦)  الـرأي 

أشهر.
من  تجزيها  حيضة  أن  حاضت  قد  التي  المرأة  أمر  من  الظاهر  أبو بكر :  قال 

النساء. أمور  من  األغلب  وهذا  االستبراء، 
قيل  ما  وأصح  منه،  وأكثر  كله  هذا  قيل  قد  / ج٣٤٣/  أبو سعيد 5 :  قال 
من  تحيض  ال  ممن  كانـت  وإن  تحيض،  ممن  كانت  إذا  حيضـة  االسـتبراء :  فـي 
في  اهللا  قال  كذلك  العدد،  في  الحيضة  عن  بدل(٨)  الشهر  ألن  بشهر؛  صغر  أو  كبر 

كتابه.

آيست.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ليلة.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

قارب.  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  بشهر..  تستبرأ  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

وحماد.  الحكم  عن  فيه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وعلية.  اإلشراف :  كتاب  وفي  (ج).  و  (أ)  في  (٦) هكذا 

يبين.  ال  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
بالياء.  أم  بالباء  هي  هل  واضحة  غير  (ب)  وفي  يدل.  (أ) :  وفي  و (د).  (ج)  في  (٨) هكذا 
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ومباشرتها  المسـتبرأة  الجارية  تقبيل  باب ٧ -]   (٣٩٣/٥ - ٣٩٤ [(م ٣٣٥٧، 
االستبراء : قبل 

يباشـرها  أو  يقّبلها،  أن  فيريد  الجارية  يشـتري  الرجل  في  واختلفوا  [* ش] : 
ويحيى  السختياني(٢)،  وأيوب  وقتادة،  سيرين،  ابن  ذلك  فكره  يستبرئها؛  أن  قبل(١) 
وأصحاب  وأحمد،  والشافعي،  والثوري،  سعد،  والليث بن  ومالك،  األنصاري، 

الرأي.
يعريها(٣). وال  يقربها  ال  األوزاعي :  وقال 

وفيه قوٌل ثانٍ، وهو : إن له(٤) أن يقبلها ويباشرها، هذا قول عكرمة، والحسن 
أبو ثور. قال  وبه  البصري، 

فإن  يباشـرها،  وال  يقّبلها  أن  له  ليس  أنه  أصح،  األول  أبو سـعيد 5 :  قال 
ينظر  ولم  الفرج  يمـس  ولم  الَفْرج  دون  حاجـة  منها  قضـى  أو  باشـرها  أو  قّبلهـا 
فسد  االستبراء  قبل  إليه  نظر  أو  فرجها  مس  وإن  عليه،  تحرم  وال  أساء  فقد  إليه؛ 

يبيعها. أو  شاء  إن  يستخدمها  أن  له  وكان  وطؤها،  عليه 
يطؤها،  كان  رجل  من  [جارية]  يشتري  أن  بين  ثالثة  فرقة  وفرقت(٥)  [* ش] : 
يطؤها  كان  ممن  اشتراها  إذا  طائفة :  فقالت  السبي؛  من  سهمه  في  تقع  أن  وبين(٦) 
مسـلم،  ولد  بأم  تلـذذ(٧)  فيكون  بهـا  يظهر  الحمـل  لعـل  يباشـر،  ولم  يقبـل  لـم 

قبل.  من  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
السجستاني.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

يقّبلها.  وال  بها  يقؤ  ال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وباشرها.  قّبلها  شاء  إن  (ج) :  وفي  ويباشرها.  قبلها  شاء  إن  (أ) :  (٤) في 

فرقت.  وقد  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
يطاءها  كان  رجل  ..من  (ج) :  وفـي  إلخ.  يباشـر..  ولم  فقبل  يطؤها  كان  رجل  ..مـن  (أ) :  (٦) فـي 

إلخ.  يباشر..  ولم 
مسلم.  ولد  ..((بياض))  تامًا  تلد  فتكون  (ج) :  وفي  مسلم.  ولد  مسألة :  أيام.  بلد  فيكون  (أ)  (٧) في 
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وليست(٣)  أحد،  على  يردها(٢)  ال  السـبي(١)  من  سـهمه  في  وقعت  التي  والجارية 
لمسلم. ولد  أم 

يوم  سـهمه  في  وقعت  جارية  قـّبل  أنه  عمر  ابن  عـن  / ج٣٤٤/  روينـا  وقـد 
األوزاعي. مذهب  وهذا  جلوالء(٤)، 

يجوز  ممن  بفـراش  أو  بزوجة  إال  تلـذذ  له  يصـح  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بهذا. أعلم  واهللا  االستبراء،  بعد  إال  أمة  وطء  له  يجوز  وال  وطؤه،  له(٥) 

البيع : قبل  الجارية  البائع  استبراء  باب ٨ -]   (٣٩٤/٥ - ٣٩٥ [(م ٣٣٥٨، 
الجارية  يبيع  أن  أراد  إذا  البائع  على  االستبراء  وجوب  في  واختلفوا  [* ش] : 
إذا  المشتري  ويسـتبرئها  يبيعها،  أن  قبل  يسـتبرئها  طائفة :  فقالت  وطئها؛  قد  التي 
والثوري. وقتادة،  والنخعي،  سيرين،  وابن  البصري،  الحسن  قول  هذا  اشتراها، 

ابن  قال  المشـتري؛  على  يجـب  إنما  االسـتبراء  إن  وهـو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
اهللا بن  وعبيد  عمر،  ابن  قال  وبه  بحيضة.  اشتريت  إذا  األمة  وتسـتبرأ  مسـعود(٦) : 

حنبل. وأحمد بن  الحسن، 

السباء.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ترد.  ال  (ج) :  وفي  يرد.  ال  (أ) :  (٢) في 

المسلم.  ولد  بأم  وليست  (ج) :  وفي  المسلم.  ولد  بأم  وليس  (أ) :  (٣) في 
بالمد  جلـوًال :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  وقال  المهملـة)).  ((بالحـاء  حلـوًال  (ج) :  و  (أ)  (٤) فـي 
ـ ،  ١٦ه سنة  للمسلمين  الفرس  على  المشـهورة  الوقعة  كانت  وبها  خراسـان،  طريق  في  ناحية 
البلدان  معجم  وراجع  المسلمون،  بها  أوقع  لما  الوقيعة  جلوال  فسميت  المسلمون،  فاستباهم 

١٥٦/٢.اهـ 
(ج).  في  موجودة  غير  (له)  (٥) كلمة 

إلخ.  تستبرأ..  عمن  ..((بياض))  مسعود  ابن  قاله  (ج) :  (٦) في 
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عثمان  قول  هذا  البائع،  على  هو  إنما  االسـتبراء  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيـه 
البتي(١).

يد  على  الجواري  بعض  توضع  أن  رأى  من(٢)  مذهب  وهو  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
حيضة. تحيض  حتى  عدل 

معناه،  أعرف  فلم  اآلخر  القول  إال  كلـه،  هذا  قيل  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
حيضة. المشتري  وعلى(٣)  حيضة  البائع  على  يكون  أن  ذلك  وأصح 

المشـتراة  الجارية  مواضعة  باب ٩ -]   (٣٩٥/٥ - ٣٩٦ [(م ٣٣٥٩ - ٣٣٦٠، 
لالستبراء :

[المشـتراة]  الجارية  مواضعـة  وجـوب  فـي  واختلفـوا  [م ٣٣٥٩]  [* ش] : 
له  فيقول  المرتفعة  الجارية  يبيع  الرجل  في  [مالك]  / ج٣٤٥/  فقال  لالسـتبراء؛ 
أحب  ما  على  المواضعة  عليه  مالك :  قال  للحيضة؛  أواضعك  تعال(٤)  المشتري : 

الوطء. بها  يراد  التي  الجارية  في  عنده(٦)  ذلك  يجب  وإنما  كره(٥)،  أو 
غير  العلم  أهل  أكثر  قول  وهو(٧)  واجب،  غير  ذلك  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

العلم]. أهل  من  وجماعة  الشافعي،  واجب  غير  ذلك  إن  قال :  [وممن  مالك. 

الليثي.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مذهب.. وهذا  (ج) :  و  إلخ.  عدل..  يدي  على  الجواز  بعد  يرضع  أن  من  مذهب  وهذا  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  عدل..  يدي  على  الجواز  بعد  توضع  أن  من  وهذا  ((بياض)) 
(د).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجودة  غير  (على)  (٣) كلمة 

إلخ.  للحيضة..  أوضعت  ..المشتري  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
أكره.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

عندي.  (ج) :  (٦) في 
وهذا.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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يشترطان  إنهما(١)  قال :  المواضعة،  معنى  على  أقف  لم  أبو سعيد 5 :  قال 
اآلخر  فالقول  تسـتبرأ،  أو  تحيض  حتـى  عدل  يدي  علـى  يضعها  أن  البيـع  عنـد 
لتعلق  األمة  يطأ  البائع  كان  إذا  ألنـه  معناه(٣)؛  على  األول  يخـرج  وقـد  أصـح(٢)، 

واهللا أعلم. الولد  بسبب(٤) 
تتلف؛  عدل  عند  المواضعـة(٥)  الجارية  فـي  واختلفـوا  [م ٣٣٦٠]  [* ش] : 

مالك. قال  وبه  البائع،  مال  من  هي  الحكم :  فقال 
عدل. يدي  على  ووضعها  وبينها،  بينه  البائع  حال  إذا  الشافعي  قال  وبه 

صحيح. أبو سعيد 5 :  قال 
قول  هذا  المشـتري،  مـال  من  لهـا  إن(٦)  وهـو :  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه  [* ش] : 

الشعبي.
كان  وإن  وحده،  المشـتري  أمر  عن  كان  إن(٧)  وذلك  أبو سـعيد 5 :  قال 
جميعًا؛  فمنهما  جميعـًا  أمرهما  عن  كان  وإن  ماله،  فمـن  وأمره  البائـع  رأي  عـن 

جميعًا. لهما  اليد  ألن  جميعًا؛  منهما  يتعرى  ال  ألنه(٨) 
تحيض  أن  قبل  عيب  مـن  أصابها  ما  أن(٩)  أرى  الليـث :  وقـال  [* ش] : 

إلخ.  إنهما..  ..((بياض))  قال  (د) :  و  (ج)  و  (أ)  (١) في 
أصح.  هو  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

معنى.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
سبب.  (د) :  و  (ج)  وفي  (ب).  و  (أ)  في  (٤) هكذا 

الموضوعة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  مال..  من  إنها  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إذا.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (ألنه)  (٨) كلمة 

الخ  ما..  ..الليث  (ج) :  وفي  إلخ.  ما..  أرى  (أ) :  (٩) في 
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الثمن  ويقبض  البائع،  مال  من  فإنه  والموت  اإلباق  إال  المشـتري،  يلزم  فإنه 
المشتري.

جميعًا. بأمرهما  كان  إذا  يحسن  هذا  / ج٣٤٦/  أبو سعيد 5 :  قال 

وللبائـع  تحيـض  المشـتراة(١)  الجاريـة  بـاب ١٠ -]   (٣٩٦/٥ [(م ٣٣٦١، 
لهما : أو  للمشتري  أو  الخيار 

لهما  أن  علـى  الرجل  من  الجاريـة  يشـتري  الرجل  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
يقوالن :  ثور  وأبو  مالك،  فكان  الخيار؛  أيام  في  فتحيض  ألحدهما(٢)،  أو  الخيار، 
الخيار  كان  إذا  يقول :  الشافعي  وكان  الملك.  تم(٥)  إذا(٤)  الحيضة  بتلك  يجتزئ(٣) 
وحده  للمشتري  الخيار  كان  [وإن  الحيضة،  بتلك  يجتز  لم  جميعًا  لهما  أو  للبائع 

عليها(٦). المشتري  ملك  [تم]  وقد  حاضت،  [قد]  ألنها  الحيضة]؛  بتلك  اجتزأ 
وجهًا. األول  للقول  أبصر  وال  أصح،  الشافعي  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

االستبراء : كتاب  من  مسائل  باب ١١ -]   (٣٩٦/٥ - ٣٩٩ [(م ٣٣٦٢ - ٣٣٧٣، 
فترجع  تعجز(٧)  ثم  الجارية  يكاتب  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٣٦٢]  [* ش] : 

يستبرئها. حتى  يطؤها  ال  يقول :  الشافعي  فكان  إليه؛ 

المستبراة.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  أيام..  في  يختص  وألحدهما  (أ) :  (٢) في 

يجتزئ.  ال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

أتم.  (أ) :  (٥) في 
حيضتها.  ..المشتري  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (تعجز)  (٧) كلمة 
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يستبرئها. أن  عليه  ليس  أبو ثور :  [وقال 
أصح]. هذا  أبو بكر :  قال 

حينها،  من  حـرة  والمكاتبة  أصولهم،  مـن  باطل  هذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يسرتها(١). إلى  دين  عليها  وذلك  عجزت،  ولو  الرق  إلى  ترجع  وال 

أن  قبل  يطؤها  ثم  الجارية  يشتري  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٣٦٣]  [* ش] : 
عليه  يجعل  ولم  يضربه.  وال  اإلمام  وجهه  في  يعبس(٢)  الزهري :  فقال  يستبرئها؛ 

أدبًا. أحمد 
يعذر  ال  ممن  كان  وإن  يعاقب،  لم  بالجهل  يعذر  ممن  كان  إن  مالك :  وقال 

مائة. يجلد  عبد الملك :  هاشم بن  وقال  يعاقب(٣).  فإنه  بالجهل 
حسن. وهو  مالك،  بقول  األدب  في  أبو سعيد 5 :  قال 

حتى  يقبضها  فلم  الرجل  يشتريها  الجارية  في  واختلفوا  [م ٣٣٦٤]  [* ش] : 
وبه  أبو بكر :  قال  يطؤها.  أبو ثور :  [فقال  / ج٣٤٧/؛  حيضة  البائع  عند  حاضت 

أقول.
القبض. بعد  حيضة  عنده  تحيض  حتى  يطؤها  ال  الرأي :  أصحاب  وقال 

يعطي  حتى  عدل  يدي  على  فوضعها  الجارية  الرجل  اشترى  وإذا  [م ٣٣٦٥] 
ثور. وأبي  مالك،  قول  في  يطأها  أن  له  كان  فحاضت؛  الثمن 

(ج).  في  موجودة  غير  ..يسترها)  ترجع  (وال  (١) العبارة : 
وجهه  في  تتعس  (ج) :  وفي  أدبًا.  أحد  عليه  يجعل  ولم  تصدقه  وال  وجهه  فـي  يتعـس  (أ) :  (٢) فـي 

أدباه.  احداه  عليه  تجعل  ولم  تصدقه  وال 
يعاتب.  فإنه  يعذر  ال  ممـن  كان  وإن  يعاتب،  لم  بالجهالة  ويعذر  يعـذر  ممـن  كان  إذا  (أ) :  (٣) فـي 
يعاتب.  فإنه  يعذر  ال  ممن  كان  وإن  يعاتب،  لم  بالجهالة  وتعذر  يعذر  ممن  كان  إن  (ج) :  وفي 
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القبض](١). بعد  حيضة  تحيض  حتى  يطؤها  ال  الرأي :  أصحاب  وقال 
قوالن :  فيها  ويحتمل  سـقطًا،  الكتاب  في  أن  أحسب  أبو سـعيد 5 :  قال 
ملك  ألنه  لالسـتبراء؛  تجزئ  البائع  يد  في  حاضتها  التي  الحيضـة  إن  أحدهمـا : 

القبض. بعد  حيضة  تحيض  حتى  تجزي  ال  إنه  واآلخر :  للمشتري. 
من  تحيـض  ال  وهـي  الجاريـة(٢)  الرجـل  اشـترى  وإذا  [م ٣٣٦٦]  [* ش] : 
بحيضة،  استبرأها  حاضت؛  ثم  ليلة  عشرون  فمضت  باأليام،  فاستبرأها  صغر(٣)، 

الرأي. وأصحاب  أبي ثور،  قول  وهذا  األيام،  سقطت  وقد 
يسـتبرئ  أن  يجزئ  قيـل  وقد  صحيـح،  قـول  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 

أصح. األول  والقول  يومًا،  بعشرين  المشتري 
فال  وقبضها؛  فامتلكهـا  رجل  مـن  جاريـة  رهـن(٤)  وإذا  [م ٣٣٦٧]  [* ش] : 

ثور. وأبي  الشافعي،  قول  في  عليه  استبراء 
نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

[ولم  المشتري،  فقبضها  فاسدًا،  بيعًا  جارية  باع(٥)  وإذا  [م ٣٣٦٨]  [* ش] : 
يستبرئها. أن  عليه  فليس  ها؛  َوَردَّ يطأها 

إلخ.  حاضتها..  التي  الحيضة  ان  أحدهما  القبض.  بعد  حيضة..((بياض))  البايع  ..عند  (أ) :  (١) في 
(ج) :  وفي  إلـخ.  أبو سـعيد..  قال  القبض.  بعد  حيضة..((بياض))  البايـع  ..عنـد  (ب) :  وفـي 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  حيضة.  البائع  ..عند 
جاريته.  (ج) :  وفي  جارية.  (أ) :  (٢) في 

صغرها.  (أ) :  (٣) في 
وفي  إلخ.  عليه..  اسـتبراء  قال  وقبضها  فأقبضهـا  رجل  من  جارية  الرجـل  رهـن  وإذا  (أ) :  (٤) فـي 

إلخ.  عليه..  فاالستبراء  فقبضها  رجل  من  جارية  الرجل  ارتهن  وإذا  (ج) : 
إلخ. البيع..  فسخ  ثم  المشتري  وقبضها  فاسدًا  بيعًا  جارية  اشترى  وإذا  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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يطأها  أن  للبائع  يكن  لم  البيع؛  فسـخ  ثم  المشـتري]  وطئها  وإذا  [م ٣٣٦٩] 
الشافعي. مذهب(١)  يشبه  وهو  أبي ثور،  قول  وهذا  يستبرئها،  حتى 

الفروج؛  في(٢)  أحـوط  وهذا  يطأها،  أن  له  قيل :  وقـد  أبو سـعيد 5 :  قال 
الجهالة. على  ذلك  كان  إذا  المشتري،  على  مباحة  كانت  ألنها 

الذي  [يطأهـا  فلـم  فاسـدًا  نكاحـًا  األمـة  نكحـت  وإذا  [م ٣٣٧٠]  [* ش] : 
الزوج  وطئها  وإن  يسـتبرئها،  أن  السـيد  على  فليـس  بينهما؛  فـّرق  حتى  نكحهـا 

أبي ثور. قول  في  استبرأها 
تنقضي  حتى  يقربها](٣)  لم  بينهما  ففّرق  وطئها  إذا  الرأي :  أصحاب  قول  وفي 

عليه. استبراء  وال  بينهما،  فّرق  بها  دخل  يكن  لم  وإن  العدة، 
يرخ  ولم  بابـًا،  / ج٣٤٨/  عليها  يغلق  لـم  إذا  وذلك  أبو سـعيد 5 :  قـال 
في  تصدق  ولم  بالحكم،  العدة  لزمت  بها  خال  إذا  وأما(٤)  بها،  خاليًا  سترًا  عليها 
ذلك في(٥) أكثر القول، إال أن يعلم يقين ذلك، وعليه العدة في ذلك لالحتياط(٦).
له  وصي  أو(٨)  رجل،  من  بجاريـة(٧)  الرجـل  ورث  وإذا  [م ٣٣٧١]  [* ش] : 

(ج).  في  موجودة  غير  (مذهب)  (١) كلمة 
الفروج.  على  أحفظ  ..وهذا  (د) :  وفي  على.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

العدة..  تنقض  حتى  يقربها  ولم  بأمر  فليس  بينهما  يرى  حتى  ..((بياض))  فلم  ..فاسدًا  (أ) :  (٣) في 
تنقضي  حتى  يقربها  ولم  بأم  فليس  بينهما  ترى  حتى  ..((بياض))  فلم  فاسدًا   .. (ج) :  وفي  إلخ. 

إلخ.  العدة.. 
فأما.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  في..  وعليه  ..ذلك  (ب) :  (٥) في 
لالحتياط.  فيها  العدة  ..وعليه  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 

جارية.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  له..  أوصى  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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مذهب  على  وهذا(١)  يسـتبرئها،  حتى  يطأها  لم  صحيحة؛  هبة  له  وهبت  أو  بهـا، 
أبو ثور. قال  وبه  الشافعي(٢)، 

يقبضها،  أن  قبل  حاضـت  إذا  والوصية(٣) :  الهبـة  في  الرأي  أصحـاب  وقـال 
عنده،  حيضة  تحيض  حتى  يقربها  ال  النعمـان :  قول  قياس  ففي(٤)  قبضها]؛  [ثـم 

يطؤها(٦). فقال :  يعقوب  وخالفه  عنه(٥)،  يعقوب  [قاله] 
يطؤها(٧). أبو بكر :  قال 

في  االستبراء  صح  فقد  حيضة(٨)  ملكه  في  حاضت  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
القول. أكثر 

يستبرئها. حتى  له  الموهوب(٩)  يطؤها  ال  الهبة :  في  مالك  وقال  [* ش] : 
وكل  والوصية،  والهبة  والميراث  الشـراء  بين  فرق  ال  أبو سـعيد 5 :  قال 

االستبراء. الملك  في  ّنة  والسُّ ملك،  ذلك 
[* ش] : [م ٣٣٧٢] وقال مالك : ال تستبرأ األمة في النكاح. وقال أحمد كذلك، 

إال أن يعلم(١٠) أن السيد قد وطئها، فإذا علم ذلك(١١) لم يقربها حتى يستبرئها.

إلخ.  مذهب..  هذا  وعلى  (ج) :  (١) في 
إلخ.  وبه..  ..مذهب..((بياض))  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  إذا..  والعطية  ..الهبة  (ج) :  و  إلخ.  حاضت..  والعطية  ..الهبة  (أ) :  (٣) في 
على.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

عنده.  (ج) :  (٥) في 
يطؤها.  ال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

يطؤها.  ال  (ج) :  (٧) في 
ملكه.  في  حيضة  حاضت  إذا  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٨) في 

الحاشية.  من  والتصحيح  الموهوبة،  األصل  في  اإلشراف :  محقق  وقال  الموهوبة.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
إلخ.  السيد..  يكون  أن  إال  (ج) :  و  إلخ.  فإذا..  وطئ  قد  السيد  أن  إال  (أ) :  (١٠) في 

ذلك.  أن  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
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حتى  النكاح  بطل  الوطء  من  االستبراء  قبل  تزوجها  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
على  وال  اسـتبراء،  / ج٣٤٩/  الزوج  على  وليس  ذلك،  بعد  تزوج  ثم  تسـتبرأ(١) 
يستبرئها  حتى  يزوجها  فال  سيدها  وطئها  إذا  وأما  سيدها،  يطؤها  يكن  لم  إذا  األمة 

وطؤها. يحل  بحد  وتصير 
فال  بها  يدخل  أن  قبـل  اسـتبرأها(٢)  أمة  تـزوج  إذا  أبو ثـور :  وقـال  [* ش] : 
عليه. شيء  فال  مشتراة(٣)  كانت  تكون  أن  إال  يستبرئها،  حتى  يطأها  أن  له  أحب 

حسن. أبو سعيد 5 :  قال 
عليه. استبراء  ال  الرأي :  أصحاب  وقال  [* ش] : 

أقول. وبه  أبو بكر :  قال 
عليها  استبراء  ال  أو  مستبرأة  نكاحها  له  يحل  كانت  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
قد  الَفْرج  كان  ذلك  بعـد  اشـتراها  فإذا  بالنكاح،  َفْرجها  له  حل  فقد  تزوجهـا  ثـم 

قوالن : فيها  واحتمل  التزويج،  بسبب  الملك  قبل  له  أطلق 
تعبدا. باالستبراء  إال  يصح  ال  ملك  إنه  أحدهما : 

قبل  بالزوجية  َفْرجهـا  لـه  أطلق  قد  ألنـه  عليـه؛  اسـتبراء  ال(٤)  إنـه  واآلخـر : 
يتزوجها  لم  إذا  وذلك  وطئها،  كان  لو  أن  نفسـه  من  عليه  اسـتبراء(٥)  وال  الملك، 
بالزوجية(٦)  وطئها  ثم  االستبراء،  من  فرارًا  يتزوجها  لم  وإذا  االستبراء،  من  فرارًا 

أيضًا. نفسه  من  عليه  استبراء  فال  اشتراها؛  ثم 

يستبرا.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  قبل..  اشتراها  ثم  أمة  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

مستبرأة.  (أ) :  (٣) في 
إال.  إنه  (أ) :  (٤) في 

واالستبراء.  (أ) :  (٥) في 
الزوجية.  في  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 
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قد  بالزوجية  الوطء  ألن  للملك؛  بالتعبد  االسـتبراء  عليه  يكون  أن  ويحتمل 
باالستبراء. إال  الوطء  به  يصح  ال  والملك  بالملك،  يصح  وإنما  حجر، 

اإلسـالم  عن  الرجل  جارية  ارتدت  وإذا  أبو بكر :  قـال  [م ٣٣٧٣]  [* ش] : 
استبراء. / ج٣٥٠/  عليه  فليس  اإلسالم  إلى  رجعت  ثم 

ملكه. من  تخرج  لم  ألنها  نعم؛  أبو سعيد 5 :  قال 

وقد  أمته  يـزوج  الرجـل  بـاب ١٢ -]   (٣٩٩/٥ - ٤٠٠ [(م ٣٣٧٤ - ٣٣٧٧، 
أعتقها : أو  يطؤها  كان 

وطئها؛  وقد  أمته  يزوج  أن(١)  يريد  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٣٧٤]  [* ش] : 
والثـوري،  ومالـك،  الزهـري،  قـال  هكـذا  بحيضـة،  يسـتبرئها  طائفـة :  فقالـت 

حنبل. وأحمد بن  والشافعي،  صالح،  والحسن بن 
قتادة. قال  وبه  بحيضتين.  يستبرئها  عطاء :  وقال 

حيضة. وأصحه  جائز،  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 
قول  ففي  يسـتبرئها؛  أن  قبل  زوجهـا  إن  فيـه  واختلفـوا  [م ٣٣٧٥]  [* ش] : 
تحيض  أن  قبل  تزوج  الرجل،  ولد  أم  في  قال  وكذلك  باطل.  النكاح  الشـافعي : 

باطل. النكاح  حيضة : 
زوجها  إذا  األمة  في  جائز  النـكاح  الثوري :  و]   [الشـافعي،  قولي  أحد  وفـي 

وطئها. وقد(٢) 
جائز،  فالنـكاح  يسـتبرئها  ولم  زوجهـا  إذا  الحسـن :  وابـن  النعمـان،  وقـال 

(ج).  في  موجودة  غير  أن)  (يريد  (١) العبارة 
(أ).  في  موجودة  غير  (وقد)  (٢) كلمة 
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في  يجتمعا  أن(٢)  استقبح  يعقوب :  وقال  النعمان.  قول  في  مكانه  الرجل  ويطأ(١) 
تحيض  [حتى  الـزوج  يقربها  ال  ولكـن  والزوج،  السـيد  الوطء،  في  واحـد  يـوم 

حيضة.
حتى  الـزوج]  يطؤها  ال  ولكـن  جائـز،  النكاح  ثـور :  وأبـو  إسـحاق،  وقـال 

يستبرئها.
ذلك  سـوى(٤)  لما(٣)  أبصر  وال  أصح،  الشـافعي  قول  أبو سـعيد 5 :  قال 
الزوجية. من  العدة  اسم  من  لخروجه  باإلجازة؛  العلة  تدخله  وقد  صحيحًا،  وجهًا 
قبـل(٥)  أعتقهـا  أو  فزوجهـا،  جاريـة  اشـترى  إذا  سـفيان :  وقـال  [* ش] : 

عدة. النكاح  في  ليس  يقربها،  أن  بأس  فال  يستبرئها؛  أن  / ج٣٥١/ 
القول  مضى  فقد  وطئها  وقد  أمة  وهي  زوجها  إذا  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
إذا  وأما  صحيـح،  معنى  فيـه  الشـافعي  وقول  اخترنا،  ما  بينـا  وقد  ذلـك،  فـي 
الحرة  عدة  ـ  أصحابنا  قول  في  ـ  عليها  وجب  فقد  العتق  بعد  زوجها  ثم  أعتقها 
هنالك  وليس  الحرة،  عدة  أشهر  ثالثة  أو  تحيض،  ممن  كانت  إن  حيض  ثالث 
قبل  تزوجت  فـإن  الحرة،  على  والعـدة  األمة،  علـى  االسـتبراء  ألن  اسـتبراء؛ 
من  االسـم  لتعري  العلة؛  تدخله  وقد  باطل،  النكاح  أن  معنا  مـا  فأصح  العـدة 
يصح  وال  االسـتبراء،  حكم  فيجب  الملك  من  خرج  قد  وألنه  الزوجية،  عـدة 

واهللا أعلم. الزوجية،  من  عدة  عليه 

ويطؤها.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أن.  قبل  استقبح  (ج) :  (٢) في 

ما.  (أ) :  (٣) في 
سواه.  (ج) :  (٤) في 

إلخ.  قبل...  وزوجها  ..أعتقها  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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يستبرئها  حتى  يزوجها  ال  أن  أمته  رجل  وطئ  إذا  يجب  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
باع  فإن  يسـتبرئها]،  حتى  يطؤها  كان  إذا  يبيعها  ال  أن  للبائع  يجب  كما  [بحيضـة، 

تستبرأ(٢). حتى  المشتري  وال  الزوج  يطأ  وال  جائزان(١)،  والنكاح  فالبيع  زوَّج  أو 
قال.  كما  فصحيح  البيع  فأما(٣)  أبو بكر،  قال  ما  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
إنه  قال :  من  وقال  ذلك.  أراد  إن(٤)  البيع  رد  وللمشتري  عيب  إنه  أيضاً :  قيل  وقد 

فيه. القول  مضى  فقد  النكاح  وأما  االستبراء.  وعليه  جائز 
أن  علم  وقد  أمـة  تـزوج  أو  أمـة،  الرجـل  اشـترى  وإذا  [م ٣٣٧٦]  [* ش] : 
الزوج  على  وال  المشـتري  على  فليس  بكـرًا؛  وكانت  توطأ  لم  منهمـا(٥)  واحـدة 

استبراء. / ج٣٥٢/ 
وأما  اختالفًا،  ذلك  في  نعلم  وال  فصحيح،  الزوج  أما  أبو سـعيد 5 :  قال 
لشبه(٦)  االسـتبراء؛  عليه  أن  ذلك  وأصح  باختالف،  ذلك  في  قيل  فقد  المشـتري 

الملك.
وهبت  أو  بيعت  إذا  توطأ :  التي  األمة  في  قال  عمر  ابن  أن  ثبت  وقد  [* ش] : 

بحيضة. فلتستبرأ(٧)  أعتقت]  [أو 
حيضة  عدتهـا  ولـده :  أم  يعـزل  الرجـل  فـي  األوزاعـي  [وقـال  [م ٣٣٧٧] 

وعشرًا. أشهر  فأربعة  عنها  مات  فإن  حيض،  فثالث  أعتقها  فإن  واحدة]، 

جائز.  (أ) :  (١) في 
يستبرئ.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

قال.  ما  فصحيح  البيع  فأما  (ب) :  وفي  قال.  ما  فصحيح  البيع  أما  (أ) :  (٣) في 
إذا.  (د) :  و  (أ)  (٤) في 

منها.  (أ) :  (٥) في 
الملك.  لسنة  (د) :  و  (أ)  (٦) في 

واحدة.  بحيضة  تستبرأ  (ج) :  وفي  واحدة.  بحيضة  فتستبرأ  (أ) :  (٧) في 
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إنها  والمعتقة :  سـيدها(٢)،  مات  إذا  المدبرة(١)  فـي  صالح  الحسـن بن  وقال 
حيض. بثالث  تستبرأ 

أكثر(٣)  قول  [وهو]   الباب،  هذا  في  روي  ما  أحسن  عمر  ابن  وقول  أبو بكر :  قال 
أن  لها  وليس  ولد،  أم  تكن  لم  إذا  واحدة  حيضة  استبراء  األمة(٤)  عدة  إن  العلم :  أهل 

باطل. فالنكاح(٦)  نكحها  فإن  رحمها،  يستبرئ(٥)  حتى  مالك  قول  في  تزوج 
جائزًا(٧). النكاح  يرون  الرأي  وأصحاب 

أصح،  العدة  في  عمر  ابن  وقول  أبو بكر،  قال  ما  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
مضى  وقد  فيـه،  ينظر  معلول  الـرأي  أصحاب  وقول  مالـك،  قول  النـكاح  وفـي 
على  يخرج(٨)  ـ  أيضًا  ـ  والمعتقة  المدبرة  في  صالح  الحسن بن  وقول  فيه،  القول 

معلول. وهو  أصحابنا،  بعض  مذاهب 

توفـي  إذا  الولـد  أم  عـدة  بـاب ١٣ -]   (٤٠٠/٥ - ٤٠٢ [(م ٣٣٧٨ - ٣٣٧٩، 
أعتقها : أو  سيدها  عنها 

عنها  توفي  إذا  الولد  أم  / ج٣٥٣/  عـدة  في  واختلفـوا  [م ٣٣٧٨]  [* ش] : 
وأبو  عبيد،  وأبو  حنبل]،  وأحمد [بن  والشافعي،  ومالك،  عمر،  ابن  فقال  سيدها؛ 

بحيضة. تستبرأ  ثور : 

المرتدة.  (ج) :  (١) في 
سيدها.  عنها  مات  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  أكثر..  قول  وهذا  أبو بكر :  قال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
اإلماء.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
تستبرأ.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

باطل.  النكاح  فإن  (أ) :  (٦) في 
جائز.  النكاح  الرأي:  أصحاب  وقال  (ج) :  وفي  جائز.  النكاح  الرأي  وأصحاب  (أ) :  (٧) في 

فيخرج.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٨) في 
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الزبير،  وعروة بن  والشـعبي،  البصري،  الحسـن  عن  القول  هذا  روينـا  وقـد 
والزهري. ومكحول،  قالبة،  وأبي  محمد،  والقاسم بن 

عن  القول  هذا  [روينا]  وعشرًا.  أشهر  أربعة  الوفاة  في  عدتها  طائفة :  وقالت 
والحسـن  المسـيب،  ابن  قال  وبـه  العـاص،  وعمرو بـن  أبي طالـب،  علي بـن 
عمرو،  وخالس بن  عياض،  وأبو(١)  جبير،  وسـعيد بن  سـيرين،  وابن  البصري، 
وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، واألوزاعي، وإسحاق.

وعبد اهللا(٢)،  علي،  عن  القول  هذا  روي  حيض،  ثالث  عدتها  طائفة :  وقالت 
الرأي. وأصحاب  والثوري،  النخعي،  وإبراهيم  أبي رباح،  عطاء بن  قال  وبه 

هذا  روينا  زوجها،  عنها  [المتوفى  الحـرة  عدة  نصف  عدتها  طائفة :  وقالـت 
قتادة. قال  وبه  وطاووس،  عطاء،  عن  القول 

أقاويل](٣). أربعة  فهذه  أبو بكر :  قال 
إذا  قال :  أنـه  عنه  روينا  خامسـًا؛  قـوالً  [البصري]  الحسـن  عن  روينـا  وقـد 
عنه. فيه  اختلف(٤)  وقد  حيض.  فثالث  [عنها]  مات  وإذا  حيضة،  فعدتها  أعتقت 

عبيد،  وأبي  وأحمد،  والشـافعي،  مالك،  قول  ففي  أبو بكر :  قال  [م ٣٣٧٩] 
جميعًا. والوفاة  العتق  في  حيضة  عدتها  ثور :  وأبي 

والوفاة  العتق  في  حيض  ثالث  عدتها  الرأي :  وأصحاب  سفيان،  قول  [وفي 
جميعًا].

عمر.  وحالس بن  عياض،  وابن  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مسعود.  وعبد اهللا بن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  روينا..  وقد  أقاويل.  أشهر  أربعة  المتوفاة  الحرة  ..عدة  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
اختلفوا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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ثالث  العتق  وفي  وعشـرًا،  أشـهر  أربعة  الوفاة  في  عدتها  األوزاعي  وجعـل 
العاص. عمرو بن  حديث(٢)  عبيد(١)  وأبو  أحمد،  / ج٣٥٤/  وضعف  حيض. 

إسـناد  في  ألن  عمر؛  ابن  حديث  من  أصح  هذا(٣)  في  وليس  أبو بكـر :  قـال 
ما  قال(٥)  ألنه  يجب؛  عمر  ابن  بحديـث  والقول  مقاًال.  وعبد اهللا  علي  حديـث(٤) 
ال  إذ  [إيجابه]،  جائز  غيُر  يجب  إنه  قيل :  ما  أقل  على  زاد  وما  يجب،  [إنه]  قيل 

القائلين. مع(٦)  حجة 
يعتمدون  أصحابنا  وجدنا  ما  وأكثر  كلـه،  هذا  قيل  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
أعتقت  وإذا  حيض،  ثالث  المطلقة  عدة  فعدتها  حياته  في  أعتقها  إذا  أنه  ذلك  في 
وعشـرًا،  أشـهر  أربعة  زوجها  عنها  المتوفى  عدة  فعدتها  تدبير  أو  بولـد(٧)  لموتـه 
بالحسـن،  التوسـع  جاز  االختالف  صح  وإذا  فيه(٨)،  معجبة  علته  أبي بكر  وقول 

اهللا. شاء  إن  حسن  وقوله 

للزاني  وهل  الزانية  عـدة  بـاب ١٤ -]   (٤٠٢/٥ - ٤٠٣ [(م ٣٣٨٠ - ٣٣٨١، 
بها : يتزوج  أن  لغيره  أو  بها 

ال؛  أم  عدة  عليها  هـل  الزانية  في  العلـم  أهـل  اختلـف  [م ٣٣٨٠]  [* ش] : 
الرأي.  وأصحاب  والشـافعي،  الثوري،  قول  هذا  عليها،  عدة  ال  طائفـة :  فقالـت 

عبيد.  وأبو  أحمد،  الوفاة  في  وضعف  (ج) :  (١) في 
حديث.  عن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الباب.  في  وليس  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (حديث)  (٤) كلمة 

أول.  ألنه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
للقائلين.  معه  (ج) :  وفي  القائلين.  معه  (أ) :  (٦) في 

بتدبير.  أو  الولد  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
معجبة.  وفيه  وعليه  ..بكر  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٨) في 
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من  أحدًا  أن  نعلـم  وال  وعمـر(١)،  أبي بكـر،  عـن  القول  هـذا  معنـى  روي  وقـد 
خالفهما. رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب 

العدة. عليها  النخعي :  و]   البصري،  [الحسن  وقال 
يستبرئها(٢). حتى  أحد  ينكحها  ال  مالك :  وقال 

فكان]  الزنا؛  مـن  حامل  [وهي  تنكـح  الزانية  فـي  اختلفـوا  وقـد  [م ٣٣٨١] 
وابن  النعمان،  قـال(٣)  وبه  جائز.  نكاحهـا  يقول :  ـ  عنـه  أحفط  فيمـا  ـ  الشـافعي 

الحسن.
أحمد،  قال  وبـه  / ج٣٥٥/،  باطل  النـكاح  والثوري :  مالـك،  قـول  وفـي(٤) 

ويعقوب. وإسحاق، 
أحوط. والثاني  أصح،  األول  أبو سعيد 5 :  قال 

حيضة،  تحيض  حتى(٥)  يتزوجها  ال  بامرأة  زنا  إذا  األوزاعي :  وقال  [* ش] : 
إلّي. أحب  وثالث 

أصحابنا  قول  في  يتزوجها  أن  يحل  ال(٦)  بامرأة  زنا  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
أبدًا.

عليها  [اجتمعا  نفسـها،  على  رجل  غلبها  امرأة  في  األوزاعي  وقال  [* ش] : 
حيضة. تحيض  حتى  زوجها  عنها  يكف  قال :  واحد]؛  طهر  في 

(ج).  في  موجودة  غير  (وعمر)  (١) كلمة 
عليه.  ليس  والثالث  الزوج  على  ال  مالك :  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وقال.  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  مالك..  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلي.  أحب  ثالثًا  حيضًا  تحيض  حتى  إال  يتزوجها  ..ال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  أن..  له  تحل  لم  (د) :  وفي  إلخ.  أن..  يحل  لم  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 



220
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

حيض،  ثالث  تحيض  حتى  زوجها  عنها  يكف  قيل :  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
للمالك  حق  ال  ولكن  الواطئ،  من  الوطء  صح  وقد  عليه،  بأس  فال  يفعل  لم  فإن 

هنالك.
الفاجرة. [الجارية]  وطء  أباح  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  وقد  [* ش] : 

الحسن. بن]  [محمد  قال  وبه  المسيب،  ابن  عن  ذلك  وروينا 
عدتها  انقضت  نكاحها،  يحل  فال  الزانية  زنا  صح  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
مضى  فقد  هي  علمـت(١)  وإنما  الـزوج  يعلم  لم  إذا  ذلـك  وإنما  تنقـض،  لـم  أو 
لغيره  وال  بها،  زنا  لمن  بزناها  الرجل  علم  إذا  الزانية  تحل  وال  عدتها،  في  القول 

اهللا(٢). حرمه  حرام  ذلك  ألن  الناس؛  من 

لموت  زوجته  وطء  عـن  الرجل  وقـوف  بـاب ١٥ -]   (٤٠٣/٥ [(م ٣٣٨٢، 
غيره : من  ولدها 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
ولد  لها(٣)  المرأة  يتـزوج  الرجل  في  قال  أنه  أبي طالب  علي بـن  عن  روينـا 
شـأن  في  حيضة  تحيض  حتى  امرأته  يعزل(٤)  قال :  بعضهـم؛  فيموت  غيره،  مـن 

الميراث(٥).

علمت.  هي  وإنما  (أ) :  (١) في 
زنا  لمن  تحل  فال  الرجل  علم  إذا  الزانية  زنا  صح  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال  ص٢٧٠ :  (د)  (٢) في 
حرام  ذلك  ألن  الناس؛  من  زناها  معه  وصح  علم  ممن))  الصواب :  ((لعل  فمن  لغيره  وال  بها، 

اهللا.  حرمه 
ولها.  (ج) :  (٣) في 

يعتزل.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
المتزوج.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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جثامة،  والمصعب(١) بـن  الخطـاب،  عمر بـن  عـن  ذلك  معنـى  وروينـا 
وعطاء(٣). النخعي،  قال  وبه  علي،  بن](٢)  الحسين  [أو  والحسن، 

يقربها  ال  رباح(٤) :  أبي / ج٣٥٦/  وعطاء بن  عبد العزيز،  عمر بـن  وقال 
[وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  مالك،  قال  وبه  ال.  أم  حمل(٦)  أبها(٥)  ينظـر  حتـى 

لقولهم. خالفًا  لغيرهم(٧)  أحفظ  وال  عبيد]، 
يوم  مـن(٨)  أشـهـر  سـتـة  مـن  ألقـل  بولـد  جــاءت  إن  الثـوري :  وقـال 
لم  أشـهـر  سـتـة  مـن  ألكثـر  بـه(١٠)  جـاءت  وإن  ورثنـاه](٩)،  [أبوهـا  توفـي 

نورثه(١١).
فإن  ذلك،  أجـل  من  وطأها  زوجهـا  يمنـع(١٢)  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ذلك  من  ألكثر  به  جاءت  وإن  أخاه،  ورث  أشهر  ستة  من  ألقل  بولد  جاءت 
وقيل :  تسـعة.  إلى  قيل :  وقد  ذلك.  بعد  به  تحمل  أن  يحتمل  ألنه  يرث؛  لم 

خثامة.  والقضيب بن  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ابني.  والحسين  (ج) :  وفي  بن.  والحسين  (أ) :  (٢) في 

وعطاء.  وسفيان  ..النخعي  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وعطاء بن  وعكرمـة،  العزيز،  ..عبد  (ج) :  و  أبي ربـاح.  وعكرمة بـن  العزيـز،  ..عبـد  (أ) :  (٤) فـي 

أبي رباح. 
بها.  (أ) :  (٥) في 

حبل.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
قولهم.  خالف  أحد  عن  أحفظ  وال  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

منذ.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
ورث.  زوجها  عنها  (ج) :  وفي  وروينا.  ابنها  (أ) :  (٩) في 

بولد.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
يورث.  لم  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 

بالتاء.  أم  بالياء  أهي  واضحة  غير  (ب) :  و  تمنع.  ال  (أ) :  (١٢) في 
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جاءت(٢)  وإن  ورث،  سنتين  إلى  به  وجاءت  فمات(١)  ذلك  وصح  اعتزلها  إن 
ذلك. فافهم  يرث(٣)،  لم  سنتين  من  ألكثر  به 

إذا  المـرأة  نـكاح  فسـخ  بـاب ١٦ -]   (٤٠٤/٥ - ٤٠٦ [(م ٣٣٨٣ - ٣٣٨٤، 
االستبراء : بعد  وطئها  وإباحة  زوج  ولها  سبيت 

قوله:  إلى   ﴾  U    T    S﴿ ذكـره :  جـل  اهللا  قـال  [* ش] : 
(النساء : ٢٣،  ٢٤).  ﴾ (    '    &  %    $    #  "  ﴿

هن(٤)  طائفة :  فقالت  اآلية؛  هذه  تأويل  في  العلم  أهـل  واختلـف  [م ٣٣٨٣] 
فحرام  أمة  أو  حرة  من  زوج  ذات  فـكل  واإلماء،  الحرائـر  مـن(٥)  األزواج  ذوات 
من  ذلك  غير  أو  ميراث،  أو  هبـة،  أو  بشـراء،  فملكها  زوج  لها  أمة  إال  نكاحهـا، 
فسخ  ذلك  فإن  به(٦)  ملكها  الملك  وجوه  من  وجه  بأي  ملكها  فإذا  الملك؛  وجوه 

اليمين. بملك  له  وتباح  عليه،  وتحرم  زوجها،  من  نكاحها 
بيع  يقولون :  مالـك  وأنس بن  مسـعود،  وابـن  / ج٣٥٧/،  عبـاس  ابـن  كان 

طالقها. األمة 
زوج  ولها  األمة  الرجل  ملك  إذا  يقـول :  مذهبه  هذا  فممن(٧)  أبو بكر :  قـال 
العدة،  في  وهي  بها  يتلذذ  وال  [المطلقة]،  األمة  عدة  وتعتد  نكاحها،  انفسخ  فقد 

وطؤها. له  حل  العدة  انقضت  فإذا 

مات.  (أ) :  (١) في 
جاء.  (أ) :  (٢) في 

ذلك.  فافهم  يرث  لم  حال  على  ..سنتين  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
هن.  لعله  هي  (ج) :  وفي  هي.  (أ) :  (٤) في 

في.  (ج) :  وفي  هن.  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  فإن..  ..الملك  (ج) :  وفي  إلخ.  فإن..  ملكها  ..الملك  (أ) :  (٦) في 

فمن.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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ولها  المرأة  سـبيت  فإذا  خاصة،  السـبايا  في  اآليـة(١)  نزلت  طائفـة :  وقالـت 
المستحقين  ملك  ثبوت  مع  الزوج،  لنكاح(٢)  انفساخ  عليها  السبي  وقوع  فإن  زوج 

بحيضة. استبرأها  إذا  يطأها  أن  ملكها  فلمن  [لها]، 
فحرام  اإلسـالم  بالد  في  الزوج  لهـا  يكون  [التـي]  المـرأة  فأمـا  [م ٣٣٨٤] 
علماء  و]   العلم،  [أهل  عوام  قـول  هذا  زوجها،  غير  الناس  جميع  علـى  وطؤهـا 
الحديث،  وأصحاب(٣)  الشـام،  وأهل  الكوفة،  وأهل  المدينة،  أهل  من  األمصـار 

الرأي. وأصحاب 
وابن(٥)  الخـدري،  أبي سـعيد  عن  القول  هذا  توافـق  روايات  روينـا(٤)  وقـد 
قالبة،  وأبـو  والنخعـي(٦)،  البصـري،  الحسـن  قال  وبـه  مسـعود،  وابـن  عبـاس، 

جبير. وسعيد بن 
أوطاس. يوم  نزلت  الشعبي :  وقال 

األربع  النسـاء  إنهن  [وهو]  :  ثالـٌث،  قوٌل  اآليـة  تأويل  وفي  أبو بكـر :  قـال 
 ﴾ ̀  _    ^    ]    \    [      Z  ﴿ قوله :  في  وجل]  [عّز  اهللا  أباح  اللواتي(٧) 
عليك(٨)  وحـرم  السـورة،  أول  في  نسـوة  أربع  لك  اهللا  أحل  يقـول :  (النسـاء : ٣)؛ 
ابن  عن  القول  هذا  روينا  يمينك.  ملكت  ما  إال  األربع]،  [بعد  محصنة  كل  نكاح 

سيرين. ابن  قال  وبه  عباس، 

اآلية.  هذه  نزلت  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
نكاح.  انفساخ  السباء  بوقوع  ..فإن  (ج) :  وفي  نكاح.  انفساخ  السباء  وقوع  ..فإن  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  أصحاب..  من  ..الشام  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  أبي..  عن  هذا  توافق  روايات  روينا  قيل  وقد  (ج) :  (٤) في 

ابن.  وعن  (أ) :  (٥) في 
وإبراهيم.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

الالتي.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
عليكم.  (أ) :  (٨) في 
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األربع. النساء  هّن(٢)  محمد] :  والحسن [بن  / ج٣٥٨/،  عبيد(١)  وقال 
قال :  $﴾(٤)؛     #    " ﴿ قولـه :  رابٌع(٣)،  قوٌل  اآلية  تأويل  وفـي 

األزواج. ذوات 
الزنا. حرم  اهللا  أن  معناه  ومجاهد :  وعطاء،  وعكرمة،  المسيب،  ابن  وقال 

في  [نزلت]  اآلية  إن  قال :  من  مذهب  األقاويل  هذه  [وأصح]  أبو بكر :  قال 
بريرَة  عائشَة  شراُء  طالًقا(٦)  يكون  ال  األمة  بيع  أن  على  والدليل(٥)  خاصة،  السبايا 
النكاح  أن  على  بيان  ذلك  وفي  العتق،  بعد  بريرَة]  النبي  وتخييـر  إّياها،  [وعتقهـا 

بالبيع. يفسخ  ال 
أبي طالب،  وعلي بن  عفان،  وعثمان بن  الخطاب،  عمر بن  عـن  روينا  وقد 

معناه. هذا  ما  عوف  الرحمن بن  وعبد 
السـبايا،  في  إنها  اآلية :  هذه  تأويل  في  قيل  مـا  أصح  أبو سـعيد 5 :  قال 
اإلماء،  في  ذلك  إن  يقول :  من  قول  إال  الصواب(٧)،  على  تخرج  األقاويل  وسائر 
ملكها  إذا  األمـة  في  إال  ذلك،  صحـة  لي  يبين  ال  فإنـه  طالقهـا؛  األمـة  بيـع  وإن 
القول،  أكثر  وكذلك  ونكاح،  ملك  يجتمع  لئال  نكاحه  يفسـخ  ذلك  فإن  زوجها، 
ألن  النكاح؛  مـن  أغلب  الملك  ألن  أبـدًا؛  ونكاح  ملك  يجتمع  ال  إنـه  وأصحـه 
ويستحل  البضع  به  يستحل  والملك  البضع،  به  يستحل  إنما  األجرة  بمنزلة  النكاح 

ذلك. وغير  والعتق  والبيع  للرقبة  الملك  به 

أبو عبيد.  وقال  (ج) :  وفي  أبو عبيدة.  وقال  (أ) :  (١) في 
األربع.  النساء  في  هذا  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  قوله..  رابع  قول  تأويل  وفي  اإلشراف :  كتاب  (٣) في 
إلخ.  قال..  يمينك.  ملكت  ما  إال   .. (ج) :  وفي  إلخ.  قال..  ملكت.  ما  ..إال  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  بيع..  أن  الدليل  من  (ج) :  وفي  إلخ.  بيع..  أن  الدليل  ومن  (أ) :  (٥) في 
طالقها.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

الصواب.  معنى  على  (أ) :  (٧) في 
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مسألة : باب ١٧ -]   (٤٠٦/٥ - ٤٠٧ [(م ٣٣٨٥ - ٣٣٨٦، 
أن  على  العلـم  أهل  مـن  عنـه  نحفـظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٣٣٨٥]  [* ش] : 
/ ج٣٥٩/؛  الحرب  دار  في  مقيم  زوج  ولها  رجل(١)  ملك  في  وقعت  إذا  المـرأة 

االستبراء. بعد  وطؤها  لمالكها  وحّل  انفسخ،  قد  زوجها  نكاح(٢)  أن 
سـهم  في  فوقعا(٤)  معًا،  وزوجها  هي  سـبيت  إن(٣)  فيه  واختلفوا  [م ٣٣٨٦] 
وبين  بينها  العصمـة  يقطع  السـبي(٦)  يقول :  الشـافعي  فكان  فملكهمـا(٥)؛  رجـل 

االستبراء. بعد  وطؤها  وحل  نكاحها،  وانفسخ  زوجها، 
النكاح،  على  فهما  [واحد]  رجل  سـهم  في  وقعا  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال 

بينهما. يفرق  أن  لسيدها(٧)  وليس 
دار  في  وهي  يعني  ـ  [بيوم]  بعدها  زوجها  سبي  ثم  سبيت  إذا  النعمان :  وقال 

نكاحهما. على  أنهما  ـ  الحرب 
وقال األوزاعي : إذا(٨) كانا في المقاسم فهما على نكاحهما، فإن اشتراهما(٩) 

بينهما. جمع  شاء  وإن  فرق(١١)،  بينهما  يفرق  أن  فشاء(١٠)  رجل 

الرجل.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
نكاحها.  (أ) :  (٢) في 

إذا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
فوقعت.  (ج) :  (٤) في 
فملكها.  (ج) :  (٥) في 

السباء.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
لسيدهما.  (أ) :  (٧) في 

إلخ.  في..  كان  إن  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
اشتراها.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

شاء.  إن  (ج) :  (١٠) في 
وفرق.  (ج) :  (١١) في 
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أصح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 
يسلما  أن  إال  الشرك،  ألحكام  ناسخة  اإلسالم  أحكام  أبو سـعيد 5 :  قال 
الشـافعي  وقول  األول،  نكاحهما  على  فهما  والسـباء  الملك  عليهما  يقع  أن  قبل 

أصح. هذا  في(١) 

األختين : شراء  باب ١٨ -]   (٤٠٧/٥ - ٤١١ [(م ٣٣٨٧ - ٣٣٩٢، 
امرأة  في  قـال  أنه  الخطـاب 3  عمر بـن  عـن  روينـا  [م ٣٣٨٧]  [* ش] : 
أن  أحب  ما  قال :  األخـرى؛  بعد  إحداهما(٢)  تطأ  هـل  اليمين،  ملك  مـن  وابنتهـا 

جميعا(٣). نحرمهما 
اليمين؛  ملكت  مما(٤)  وأختها  امرأة  في  قال  أنه  عفان [ 3 ]  عثمان بن  وعن 

مثله. [علّي  عن  وروينا  أخرى.  آية(٦)  وحرمتهما  آية(٥)،  أحلتهما  فقال : 
ابن  عن]  وروينا  أطاعني.  أحد  وال  أهلي،  من  أحد  يفعله  ال  عائشة :  وقالت 
عن  وروينا  ذلك،  عن  نهى  أنه  سـفيان]  معاوية [بن  عن  وروينا  ذلك.  مثل  عمـر 

ياسر(٧). / ج٣٦٠/  عمار بن 
زيد،  جابُر بن  الوطء  في  اليميـن  ملك  من  األختين  بين  الجمع  كـره  وممـن 
والشـافعي،  ومالك،  واألوزاعي،  عنه  ونهى  سـيرين.  وابن  وعطـاء،  وطـاووس، 

وإسحاق.

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (في)  (١) كلمة 
أحديهما.  يطأ  هل  (ج) :  وفي  أحدهما.  يخطأ  هل  (أ) :  (٢) في 

جميعًا.  يجيزهما  أن  ما  ..قال :  (ج) :  وفي  جميعًا.  يجيزهما  أن  إما  ..قال :  (أ) :  (٣) في 
فيما.  (أ) :  (٤) في 

إنه.  (أ) :  (٥) في 
أخرى.  ذلك  في  وحرمتهما  (ج) :  وفي  أخرى.  ذلك  وحرمتهما  (أ) :  (٦) في 

ذلك.  ..ياسر  (ج) :  (٧) في 
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   ~    }    | ﴿ وجـّل] :  [عّز  اهللا  لقـول  حرام؛  هو  إسـحاق :  وقـال 
(النساء : ٢٣). ے ﴾ 

أنهى  مرة :  [وقال  بينهما.  يجمـع  ال  مرة :  فقال  أحمد؛  عن  فيـه  واختلـف(١) 
حرام. أقول  وال  عنه، 

الكوفي. عن  ذلك  وحكي  بينهما].  يجمع  ال  أبو ثور :  وقال 
مرسلة](٢). ﴿  l   k   j   i﴾ [اآلية  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  وقد 
األختين  نكاح  إبطال  على  العلم  أهل  أجمع  وقد  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٣٨٨] 
ثابت،  األولى  فنـكاح  أختها  نكـح  ثم  المـرأة  رجل  نكح  فـإن  واحد،  عقـد  فـي 

عليه. مجمع  هذا  كل  أختها،  نكاح  ويبطل(٣) 
صفقة  في  جائـز  األمتيـن  األختيـن  شـراء  أن  علـى(٤)  وأجمعـوا  [م ٣٣٨٩] 

العقدين(٥). بين  الفرق  على  أجمعوا  وقد  [واحدة]، 
أصحاب  عـن  جـاءت  األخبـار  فـإن  الـوطء  فـي  بينهمـا  الجمـع  أراد  فـإن 
لذلك(٩)،  كراهتهم(٨)  على  تدل(٧)  وعامتها  عنهم،  ذكرناه  ما(٦)  على  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

بعدهم. من  ذلك  وكره 

واختلفوا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
له.  يثبت  ممن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وبطل.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
على.  جميعًا  وأجمعوا  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

العقدتين.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  ذكرناه..  بما  .. ملسو هيلع هللا ىلص  (ج) :  وفي  إلخ.  ذكرناه..  ما  ملسو هيلع هللا ىلص   .. (أ) :  (٦) في 

يدل.  وعامتهم  ..عنهم  (ج) :  و  تدل.  وعامتهم  ..عنهم  (أ) :  (٧) في 
كراهيتهم.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

ذلك.  (أ) :  (٩) في 
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   }   |  ﴿ ذكره] :  اهللا [جل  وقال  مختلفة،  عباس  ابن  عن  األخبار  وجاءت 
اآلية  بهذه  أريد(١)  يكون  أن  فاحتمل  (النساء : ٢٣)،   ﴾¤    £    ¢    ¡ ے       ~

   k    j  (٢)i  ﴿ قولـه :  واحتمـل  ذلـك،  غيـر  واحتمـل  اليميـن]،  [وملـك  النـكاح 
االحتمال  ذلك  على  التقدم  على  العلم  أهل  أكثـر  [فوفق  ذلك،  (النسـاء : ٣)   ﴾l

/ ج٣٦١/](٣). الشبهات  قبل  من  واتقوه  عنه،  ووقفوا  فكرهوه  التأويل،  االثنين 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «الحالل  قول  فيه  التقدم(٥)  على(٤)  الوقوف  في  حجتهم  من  ولعل 
وأكثر  أشـكل،  لما  ذلك  فاتقوا  مشـتبهات(٦)»؛  أمور  ذلك  وبين  بين  والحرام  بين 

منهم. كثير  ويحرمه(٧)  يمنع،  المتأخرين  من  األمصار  علماء  من  العلم  أهل 
الرضاعة  من  واألخت  األم  وطء  بتحريمهم(٨)  ذلك  حرم  من  بعض  واحتـج 
من  ذلك(١٠)  فدل  قالـوا :  الميراث؛  أو  الهبة،  أو  الصحيـح،  بالشـراء  ملكتـا(٩)  إذا 
خاص  وأنه  العمـوم،  على  ليس   ﴾l    k    j    i  ﴿ قولـه :  أن  علـى  قولهـم 

كتابه. في  اهللا  حرم  ما  سوى  [ما]  على 

أراد.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
النساء)).  سورة  من   ٢٤ اآلية  هي  فاآلية  ((وعليه  إال.  (أ) :  (٢) في 

الحتمال  ذلك  على  اإلقدام))  (ج) :  ((فـي  التقدم  عن  العلم  أهل  أكثر  فوقـف  (ج) :  و  (أ)  (٣) فـي 
من  اتقوه))  (أ) :  ((في  واتقوه  عنه  ووقفوا  فكرهوه،  التأويل  يبّين  وال  لالحتمال))،  (ج) :  ((في 

الشبهات.  قبل 
عن.  (ج) :  (٤) في 

التقديم.  (أ) :  (٥) في 
شبهات.  (أ) :  (٦) في 

منهم.  كثير  ويحرمه  ذلك  من  يمنع  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
بتحريم.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

ملكها.  (ج) :  وفي  ملكا.  (أ) :  (٩) في 
..الصحيح  (ج) :  وفي  إلخ.  ذلك..  على  يدل  قال  الميراث  أو  لهبة،  أو  ..الصحيـح  (أ) :  (١٠) فـي 

إلخ.  ذلك..  يدل  قال  الهبة  أو  الميراث،  أو 
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كرهوه. ما  ذلك  من  نكره  ونحن  أبو بكر :  قال 
ويحرم  ذلك  يمنع  يقول :  من  قول  على  أصحابنا  قول  أبو سعيد 5 :  قال 
معنى(١)  ألن  النـكاح؛  كمعنى  الملـك  معنى  وليـس  الوطء،  فـي  بينهمـا  الجمـع 
وملك  الرقبـة(٢)،  ملك  بـه  يحل  ال  ذلك؛  غيـر  ال  البضع  بـه  يحل  إنمـا  النـكاح 
حرم  الـوطء  أتى  فـإذا  الوطء،  لغيـر  االنتفـاع  ومعنـى  الـوطء  بمعنـى(٣)  اليميـن 
اهللا  وقال  الفرج،  وإطالق  البضع  استحالل  لموضع  بالنكاح  الملك  في  الجمع(٤) 
بذلـك  أراد  وإنمـا   ﴾¤    £    ¢    ¡ ے       ~    }    |  ﴿ تعالـى : 

واهللا أعلم.(٥) أصح،  معنا  وهذا  الوطء،  ومعناه  النكاح 
جاريـة  الرجـل  اشـترى  وإذا(٦)  أبو بكـر :]  [قـال  [م ٣٣٩٠]  [* ش] : 
يطأ  دام  مـا  الثانية  يعنـي  يطأهـا(٧)  أن  لـه  فليس  أختهـا؛  ملـك  ثـم  فوطئهـا، 
وله(٩)  غيره،  وملكها](٨)  ملكـه  من  األولى  أخرج  اآلخر  [أراد  فإذا  األولـى، 
حتى  ملكه  من  يخرجها  لـم  فإن  يسـتبرئها،  أن  بعد  آخرًا  ملك  التـي  يطـأ  أن 

(ب).  في  موجودة  غير  (معنى)  (١) كلمة 
إلخ.  اليمين..  وملك  وملك،  الرقبة  به  يحل  ال  (ج) :  (٢) في 

معنى.  (ب) :  (٣) في 
الجميع.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

وطئ  رجل  عن  سـئل  أبي سـعيد 5 :  الشـيخ  جامع  ومن  غيره :  ومن  ..واهللا أعلم.  (ج) :  (٥) في 
اختالفًا،  ذلك  في  أعلم  وال  أبدًا،  عليه  فسدتا  قد  أنهما  معي :  قال  متعمدًا،  أختان  وهما  له  أمتين 
من  األولى  فساد  في  يختلف  أنه  فمعي  النسيان  أو  بالنسب  / ج٣٦٢/  جهل  على  ذلك  كان  وإن 

إلخ.  الرجل..  اشترى  وإذا  الكتاب.  إلى  رجع  األختين. 
وإن.  (أ) :  (٦) في 

الثانية.  يطأ  أن  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
األولى  وأخرج  األخرى  وطئ  (ج) :  و  وملكها.  ملكه  من  األولى  وأخرج  اآلخرة  وطئ  (أ) :  (٨) في 

وملكه.  ملكه  من 
إلخ.  أن..  بعد  األخرى  ملك  التي  يطأ  أن  فله  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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[وإسـحاق]،  وأحمد،  والشـافعي،  والثوري،  مالـك،  قول  ففـي  زوجهـا(١)؛ 
بالنكاح. عليه(٣)  األولى  فرج  حرم  إذا  يطأها  أن  له(٢)  والكوفي : 

نفسه،  على  األولى  فرج  حّرم  وإن  األخرى  يطأ  ال  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
الحسن  قال  وبه  عمر،  وابن  علي،  عن  القول  هذا  روينا  ملكه،  من  يخرجها  حتى 

واألوزاعي. البصري، 
جاريتان  عنده  رجل  في  [قال]  قتادة،  قاله  ثالٌث،  قوٌل  المسـألة  [هذه]  وفي 
وال  يعتزلها،  قال :  أختها؛  يغشى  أن  أراد  ثم  عنها،  أمسك  ثم  إحداهما(٤)،  فغشي 
األخرى  غشـي  شـاء  إن  ثم  اعتزل(٥)،  التي  هذه  عدة  تنقضي  حتى  أختها  يغشـى 

[أختها. يقرب  ال  أن  نفسه  في  يضمر  أن  بعد 
فال  أختان  الرجل  عند  كان  إذا  قاال :  وحماد؛  الحكم،  قاله  رابٌع،  قـوٌل  وفيـه 

منهما. واحدة  يقرب] 
قال :  من  قول  قوالن :  األقاويل  هذه  في  قيل  ما  أصح  أبو سعيد 5 :  قال 
يطأ  ثم  يزوجها  حتـى  األخرى  يطـأ(٧)  أن  له  يحل  لـم  إحداهما(٦)  وطـئ  إذا  إنـه 
ملكه  من  يخرجها  حتـى  بالتزويج  لـه  تحل(٨)  ال  إنه  قـال :  من  وقـول  األخـرى، 

منه. عدتها  وتنقضي  بيع،  أو  بعتق، 

يزوجها.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
له.  ليس  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  ملكه..  من  يخرجها  حتى  نفسه  من  األولى  ..فرج  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  أراد..  ثم  أمسك  ثم  أحديهما  (ج) :  (٤) في 

اعتزلها.  قد  التي  (ج) :  (٥) في 
أحديهما.  (د) :  و  (ج)  (٦) في 

يطأها.  (أ) :  (٧) في 
إلخ.  له..  يحل  ال  قال :  من  وقول  (ج) :  (٨) في 
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ذلك  وسـواء  صوابه،  وجه  أبصر  ال  شـاذ  هذا  في  / ج٣٦٣/  قيل  ما  وسـائر 
سواء. ذلك  فكل  األخرى،  وطء(١)  بعد  ملك  كان  أو  متقدمًا،  جميعًا  ملكهما  كان 

ثم  فوطئها،  جارية  الرجـل  اشـترى  فإذا  أبو بكر :  قـال  [م ٣٣٩١]  [* ش] : 
عتق،  أو  بيع،  أو  بنكاح،  نفسه  على  يطأ  كان  التي  نكاح  فحرم  أختها،  وطء  أراد 
التي  إليه  رجعت  ثم  يطأ(٣)،  كان  التي  فرج(٢)  حرم  لما  أختها  فوطئ  ذلك،  غير  أو 
كان  التي  وطء  على  يقيم  أن  فله  زوج؛  طالق  أو  بشـراء،  عليه  فرجها  حرم  كان 

غيره. أو  [بشراء،  إليه  رجعت  التي  وطء  له  وليس  يطأ(٤)، 
فرجها  حرم  فإذا  يطؤها،  كان  التي  فرج  حرم  إليه  رجعت  التي  وطء  أراد  فإذا 
مالك،  مذهب  [على]  هذا  ذكرنـاه(٦)،  ما  سـبيل  على(٥)  إليه]  رجعت  التي  وطـئ 

والشافعي.
يطأ  أن  له  يكن  لم  كان  وجه  بأي  ملكه  إلى  عادت  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال 
وإسحاق. أحمد،  قول  وهذا  ملكه،  عن(٨)  إحداهما(٧)  يخرج  حتى  منهما،  واحدة 

فإنه  بتزويج؛  إليه  ترجع  أال  جائـز  وهو  أصح،  األول  أبو سـعيد 5 :  قال 
َفْرجها،  عليه  ويحـرم  ملكه،  من  هذه  يخـرج(٩)  لم  ما  ويبطل  تزويجهـا،  يقـع  ال 

الوطء.  (ج) :  (١) في 
فرج.  عليه  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

يطأها.  (ج) :  (٣) في 
يطؤها.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلى.  (أ) :  (٥) في 
ذكرنا.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إحديهما.  (ج) :  (٧) في 
من.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

بالتاء.  أم  بالياء  هي  هل  واضحة  غير  (ب)  وفي  تخرج.  (أ) :  (٩) في 
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وطء  على  فهـو  إليه  رجعت  وجـه  بأي  ذلـك  سـائر  وأما  منه،  عدتهـا  وتنقضـي 
أزال  كما  اآلخـرة  يزيل  حتى  له  يحـل  لم  هذه  وطء  أراد  فـإذا  منهمـا،  األخـرى 

واحد. فيه  والقول  األولى، 
ملكه،  مـن  يطـأ  كان  التـي  أخـرج  وإذا  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٣٩٢]  [* ش] : 
عليه  وليس  مسـتبرأة،  كانت  إذا  عنده  التـي  يطأ  أن  له  كان  عليـه؛  فرجهـا  فحـرم 
أحسبه  وهذا  نفسه،  على  فرجها  حرم  التي  فرج  تستبرأ  أن  ينتظر(١)  أن  / ج٣٦٤/ 

ثور. وأبو  الشافعي،  قال  وبه  مالك،  مذهب 
بحيضة. األولى  تستبرأ(٢)  حتى  األخرى  يطأ  ال  الرأي :  أصحاب  [قال]  و 

أصح.(٣) الرأي  أصحاب  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

مذهب..  يشبه  وهذا  نفسـه،  على  فرجها  المحرم  فرج  يسـتبرئ  أن  إلى  ..ينتظر  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ. 

يستبرئ.  (أ) :  (٢) في 
هللا  والحمد  والعشـرين،  الثالث  الجزء  وهو  اإلجارات،  كتاب  يتلوه  مكتوبـا :  وجدت  (أ) :  (٣) فـي 
مكتوبًا:  وجدت  (ب) :  وفي  تسليمًا.  وسلم  وآله  النبي،  محمد  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب 
وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمـد  وعشـرين،  الثالث  الجزء  من  وهو  اإلجارات،  كتـاب  يتلـوه 
اإلجارات،  كتاب  يتلوه  مكتوبا :  وجدت  (ج) :  وفي  تسليمًا.  وسلم  وآله  النبي،  محمد  على  اهللا 
وآله  النبي،  محمد  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد  والعشـرون،  الثالث  الجزء  وهو 
الثالث  الجزء  مـن  وهو  اإلجارات،  كتـاب  يتلوه  مكتوبـا :  وجدت  (د) :  وفـي  تسـليمًا.  وسـلم 

اإلشراف.  كتاب  من  والعشرون 
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البيوع(١) كتاب  ٦٣ـ 

الحر)) : بيع  حرمة  البيع.  ((حّلّية   [(٩/٦ [(م ٣٣٩٣، 
المنذر] : إبراهيم بن  محمد بن  أبو بكر  [أخبرنا  [* ش] : 

   @   ?   >   =   <   ; :   9﴿  : 8 اهللا  قال 
ذكره] :  جـّل  [اهللا  وقـال  (النسـاء : ٢٩)،   ﴾G    F    E    D    C     B    A

  8   7 ﴿ قولـه  ظاهـر  فـكان  (البقـرة : ٢٧٥)،   ﴾ ;   :   9   8   7  ﴿
جائز(٤)،  منهما  تـراض  عن  األمر  جائزًا(٣)  متبايعان  عقـده(٢)  بيـع  كل  أن   ﴾9
بيع  كل   ﴾9   8   7 ﴿ بقوله :  يرد  لم  أنه  [على]   ﴾;   : ﴿ قوله :  ودل 

بيع. اسم  لزمه 

وبه  الرحيم،  الرحمـن  اهللا  بسـم  اإلشـراف :  كتاب  من  البيوع  فـي  األول  كتـاب  هـذا  (أ) :  (١) فـي 
البيوع  كتاب  اإلشراف  كتاب  هذا  (ج) :  وفي  إلخ.   .. ذكره  جّل  اهللا  قال  أتوكل.  وعليه  أستعين 

إلخ.   .. اهللا  بسم  محمد 5 :  أبي سعيد  الشيخ  رد  به 
إلخ.  عقده..  بيع  كل  أن  وذلك  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

جائز.  (ج) :  (٣) في 
ودل.  منهما  (أ) :  (٤) في 

´ƒ«ÑdG ÜÉàc(1)
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ألن  اهللا؛  كتـاب  عليـه  دّل  مـا  مثـل  علـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُسـنن  ودّلـت 
اهللا  أن  على  [ذلك]  دل  المتبايعان  بها  تراضى  بيوع  عن  نهى  لما  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
لسـان  وعلى  كتابه،  في  يحرمـه  لم  ما  البيـع  من  أبـاح(١)  إنمـا  وتعالـى]  [تبـارك 

الحر. بيع  بيعه  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى(٢)  فمما  نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، 
باطل. الحر  بيع  أن  على(٣)  العلم  أهل  وأجمع  [م ٣٣٩٣] 

وشـحومها  الميتة  بيع  تحريم  بـاب ١ -]   (١٠/٦ - ١١ [(م ٣٣٩٤ - ٣٣٩٥، 
بها : االنتفاع  في  الناس  واختالف 

 ﴾&    %    $    #    "  ! ﴿ ذكـره :  جّل  اهللا  قـال(٤)  [* ش] : 
والميتة(٥)». الخمر  بيع  «حرم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  (المائدة : ٣). 

محرمة  والميتة  الميتـة؛  [بيع]  تحريم  علـى  العلم  أهـل  وأجمـع  [م ٣٣٩٤] 
واالتفاق. والُسنَّة،  بالكتاب، 

الحرب  دار  أهل  من  الكافر  جيفـة  بيع  أن  على(٦)  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خبـر  ودّل 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  جائز؛  غير  باعوا  إذا  أهل [السفن  من  الميتة  شحوم  وبيع  جائز(٧)،  غير 
و«نهاهم  أثمانها»،  وأكلـوا  فباعوها  الشـحوم  عليهم  حرمت  اليهود](٨)  اهللا  «لعـن 

أباح.  اهللا  (ج) :  (١) في 
الحر.  بيع  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  نهى  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أن.  العلم  (أ) :  (٣) في 
إلخ.   .. اهللا  قال  بها،  االنتفاع  في  الناس  واختلف  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  وأجمع..  الخنزير.  ..ولحم  (ج) :  (٥) في 
أن.  (ج) : ملسو هيلع هللا ىلص  (٦) في 

جائزة.  غير  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
(ج).  و  (أ)  في  (٨) بياض 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص [عن] أن يستعملوا أوداك(١) الميتة في السفن»، وإذا حرم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
الذي(٣)  السـمن  في  قوله(٢) ملسو هيلع هللا ىلص  وفي  كلها،  الوجوه  على  بـه  االنتفاع  حرم  ذلـك 

ذلك. بيان  تقربوه(٥)»  «وال  الفأرة(٤) :  فيه  وقعت 
أصحابنا. مذاهب  على  يخرج  صحيح(٦)  كله  الماضي  أبو سعيد 5 :  قال 
الذي  المائع  السـمن  في  العلم  أهـل  اختلـف  [قـد]  و  [م ٣٣٩٥]  [* ش] : 
عن  ذلك  ُروي  يؤكل،  وال  به  ينتفع  طائفة :  فقالت  [الميتة]؛  الفأرة  فيه  سقطت(٧) 
قال  وبه  الخدري،  سـعيد  وأبي  عباس]،  [وابن  وعلي،  مسـعود،  وابن  عمر،  ابن 
به  ُيطلى  أحمد(٩)  وقال  والشافعي،  الثوري،  وسفيان  سـعد(٨)،  والليث بن  عطاء، 
واالنتفاع  بيعه  طائفة  وكرهت  الرأي،  وأصحاب  إسـحاق،  قال  وكذلك  السـفن. 

ومالك. عكرمة،  قول  هذا  به، 
فال  واآلخرين،  األولين  على  الحجة  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص  أقول،  وبهذا  أبو بكر :  قـال 
عن  الثابتـة  باألخبـار  اسـتدالالً  بـه؛  االنتفـاع  وال  ذلـك  مـن  شـيء  بيـع  يجـوز 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

اللحم  دسـم  هو  بفتحتين،  ودك  مفرده  أوداك :  اإلشـراف :  محقـق  قـال  ودك.  (ج) :  و  (أ)  (١) فـي 
 .١٦٩/٥ النهاية  في  كذا  منه،  يستخرج  الذي  ودهنه 

وقوله.  (أ) :  (٢) في 
وقعت.  المائع  السمن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

الميتة.  الفأرة  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
تريقوه.  ال  (ج) :  (٥) في 

صحيح.  أنه  كله  الماضي  هذا  في  نظر  فمن  أبو سعيد :  قال  (أ) :  (٦) في 
فيه.  سقت  المائع  (ج) :  (٧) في 

أكتبه  فإني  كذلك  ورد  وحيثما  سعد.  الليث بن  بدل  سعيد  الليث بن  ورد  (ج)  و  (أ)  كامل  (٨) في 
مرة.  كل  إليه  اإلشارة  دون  مصححًا 

إلخ.  تطلى..  حنبل :  أحمد بن  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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فيما  أصحابنا  مذاهب  على  تخـرج  األقاويل  هذه  كل  أبو سـعيد 5 :  قال 
نجاسة،  عارضتها  طهارة  هو  إنما  فيه  العلة  أن  غير  أبو بكر،  قال  ما  وحسن  عرفنا، 
على  وبيعه  به  فاالنتفاع  له،  عين  ال  شيء  عارضه  وإنما  حرام،  فيه  األصل  وليس 

أحسن. عنه  والتنزه  االختالف،  سبيل  على  جائز  األعالم 

الخمر(١) : بيع  عن  النهي  باب ٢ -]   (١١/٦ - ١٢ [(م ٣٣٩٦، 
«إن  وقـال :  الخمر  «حرم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 

الخمر». في  التجارة  [عن]  و«نهى  بيعها»،  حرم  شربها  حرم  الذي 
جائز. غير  الخمر  بيع  أن  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ٣٣٩٦] 

الخمر  يتخذ  أن  يجـوز  وال  بها،  واالنتفاع  يجوز،  ال  شـربها  حـرام  والخمـر 
المال. إضاعة  عن  نهى  ألنه  بصبها؛  أمر  ما  جائزًا  كان  لو  ذلك  ألن  خّالً؛ 

والشرب  األكل  في  بها  االنتفاع  يجوز  ال  أنه  اإلجماع  أبو سعيد 5 :  قال 
األكل  غير  في  يدخل  وفيما  البدن  في  بها  االنتفاع  وأما  / ج٥/،  لها  البيع  وال  لها 
وفي  البدن  عن  ويزول  يغسـل  ألنه  باإلجماع؛  حجرها  على  دليل  فال  والشـرب 

اختالف. ذلك 
بعض  ذلك  فأجاز  ال؟  أم  خّالً  أتجعل  الخمر  في  أصحابنا  اختلف  قد  وكذلك 
من  وقال   . خالًّ تصير  حتى  عولجـت  وجه  بأي  الخل  بحد  صـارت  إذا  أصحابنـا(٢) 

ذكرها. في  القول  ويتسع  بها،  يعتل  علة  منهم  ولكل  ذلك.  يجوز  ال  قال : 

وتسـبب  (م ٣٤١٣)،  إلى  (م ٣٣٩٦)  من  المسـائل  ترتيب  في  اضطراب  وقـع  (ج) :  و  (أ)  (١) فـي 
م ٣٤١٢)،  إلى  م ٣٤٠٩  (مـن  المسـائل  وسـقوط  الفقرات،  بين  والتداخل  التكرار  بعـض  فـي 
إلى  اإلشـارة  عن  هنا  المالحظة  بهذه  مكتفين  اإلشـراف،  كتاب  حسـب  ذلك  كل  أصلحنا  وقد 

موضعه.  في  خلل  كل 
واضحة.  غير  (أصحابنا)  كلمة  (أ) :  (٢) في 
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والخنزير : الدم  [ثمن]  تحريم  باب ٣ -]   (١٢/٦ - ١٣ [(م ٣٣٩٧ - ٣٣٩٩، 
 ﴾ &   %  $  #    "    ! ﴿ ثنـاؤه :  جـّل  اهللا  قـال  [* ش] : 

الدم». ثمن  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  (المائدة : ٣)، 

«حرم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبـت  به.  القول  علـى  العلم  أهـل  وأجمـع  [م ٣٣٩٧] 
واألصنام». والخنزير(١)  والميتة  الخمر  [بيع] 

حرام. وشراءه  الخنزير  بيع  أن  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ٣٣٩٨] 
صحيح. أبو سعيد 5 :  قال 

سـيرين،  ابـن  فكـره  بشـعره؛  االنتفـاع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٣٩٩]  [* ش] : 
أحمد :  وقـال  به.  االنتفـاع  وإسـحاق  وأحمـد،  والشـافعي،  وحمـاد  والحكـم، 
ومالك،  البصـري،  والحسـن  األوزاعـي،  فيـه  ورخـص  إلينـا،  أحـب  [الليـف] 

ويعقوب. [والنعمان]، 
أصحابنا. مذاهب  على  خارج  كله  أبو سعيد 5 :  قال 

والعاج : الميتة  عظام  باب ٤ -]   (١٣/٦ [(م ٣٤٠٠، 
طائفة  فكرهت  به(٣)؛  واالنتفاع  والعاج(٢)  الميتة  عظام  في  واختلفوا  [* ش] : 
عبد العزيز،  وعمر بن  وطاووس،  أبي رباح،  عطاء بن  ذلك  كره  به،  واالنتفاع  بيعه 
وعروة بن  سيرين،  محمد بن  فيه  ورخص  وأحمد.  والشـافعي،  / ج٦/،  ومالك 

الفيلة. بأنياب  باالنتفاع  بأس  ال  البصري :  الحسن  وقال  جريج.  وابن  الزبير، 

الخنزير.  ولحم  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
واالنتفاع.  الميتة  (ج) :  (٢) في 

بها.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
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المذهبين. أصح  ذلك  حرم(١)  من  مذهب  أبو بكر :  قال 
أصحابنا. مذاهب  على  خارج  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

الكلـب  ثمـن  عـن  النهـي  بـاب ٥ -]   (١٣/٦ - ١٥ [(م ٣٤٠١ - ٣٤٠٣، 
والهر :

الكلب،  ثمن  عـن  «نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص   أن  ثبت  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
الكاهن». وحلوان  البغي،  ومهر 

فحرمت  الكلـب؛  ثمن  تحريم  فـي(٢)  العلم  أهـل  اختلـف  وقـد  [م ٣٤٠١] 
وأحمد. الشافعي،  قول  هذا  ماله]،  غرمًا [في  قتله  من  على  تر(٣)  ولم  ثمنه،  طائفة 

يباع. ال  الكلب  األوزاعي :  وقال 
وأباح  وحماد(٤).  والحكم،  البصري،  والحسن  أبو هريرة،  الكلب  ثمن  وكره 
هو  إذ  لقوله؛  معنى  وال  الغرم.  قاتلها  على  وأوجب  كلها،  الكالب  بيـع  النعمـان 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. عن  ثبت(٥)  ما  خالف 
الكالب،  بين  من  الصيد  كلب  ثمن  في  الرخصة  وهو : [إن]  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
وقد  النخعي.  وإبراهيم  عطـاء،  قال  وبه  عبد اهللا،  جابر بن  عن  القـول  هـذا  ُروي 
بعقور  ليس  كلبـًا  قتلت  إن  قـال :  أنه  عنه  وروينـا  رابعًا،  قـوالً  عطاء  عـن  روينـا 

ثمنه. ألهله  [فاغرم] 

يحرم.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
في.  اختلف  (أ) :  (٢) في 

يروا.  ولم  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.   .. وأباح  وأحمد،  البصري  والحسن  (ج) :  (٤) في 

ُروي.  لما  ..خالف  (أ) :  (٥) في 
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كلب  قاتل  وإلـزام  كلها،  الكالب  أثمـان  كراهية  وهو :  خامـٌس،  قوٌل  وفيـه 
مالك. قول  هذا  قيمته،  والماشية  الصيد 

بكراهية  أصحابنـا  قول  من  العمـل  عليه  ما  أسـوغ  أبو سـعيد 5 (١) :  قـال 
هذه  وسـائر  / ج٧/.  والماشـية  الصيد  كلب  ثمن  وغـرم  كلها،  الـكالب  أثمـان 

واهللا أعلم. للحق،  مخالفة  فيها  تصح  وال  بعض،  من  أقرب  بعضها  األقاويل 
الكلب»،  ثمـن  مـن(٣)  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وإذا(٢)«نهـى  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
يجوز  وال  الكالب،  جميع  فيه  يدخل  العمـوم  على  فذلك  حرام،  أنه(٤)  وأخبرنـا 
الذي  الخبر  عارض  خبرًا  نعلم  وال  مثله،  بخبر  إال  الرسـول  خبر  من  يسـتثنى  أن 

أبي مسعود](٥). [خبر  ذكرناه، 
يكون  فقد  الكالب»  بيع  عن  «نهى  قد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
ذي  كل  أكل  عن  «نهـى  قد  كما  وتحريمًا،  أدبًا  يكـون  ما  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهي  مـن 
بعض :  فقال  ذلك؛  عن  نهيه  في  فاختلف  الطير(٦)»(٧)،  من  ومخلب  السباع  من  ناب 
هذا. نهيه  كذلك  بالتحريم،  بعض :  وقال  القول،  أكثر  وهو  األدب  على  يخرج  إنه 

القول.  هذا  فيه  نظر  ممن  أبو سعيد 5  وهو  غيرهم،  قال  (أ) :  (١) في 
وإذ.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
عن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

بأنه.  وأخبر  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
األصل.  في  (٥) هكذا 

السباع.  من  ناب  ذي  وكل  الطير  من  مخلب  ذي  كل  أكل  عن  نهى  (أ) :  (٦) في 
(٧) رواه الربيع بن حبيب عن أبي هريرة بمعناه (مسند الربيع، باب أدب الطعام والشراب، رقم ٣٨٧). 
والصيد،  الذبائح  كتاب  البخاري،  (صحيح  الخشـني  أبي ثعلبة  عن  األول  شـطره  البخاري  وروى 
وغيره  عباس  ابن  عن  مسـلم  ورواه   .(٢١٠٣/٥ رقم ٥٢١٠،  السـباع،  من  ناب  ذي  كل  أكل  باب 
كل  أكل  تحريم  باب  الحيوان،  من  يؤكل  وما  والذبائح  الصيد  كتاب  مسلم،  (صحيح  قريب  بلفظ 

 .(١٥٣٤/٣ رقم ١٩٣٤،  الطير،  من  مخلب  ذي  وكل  السباع  من  ناب  ذي 
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نهيه  من  العموم  على  ال(١)  تحريم،  فيه  صح  أنه  نعلم  ال  الكلب  تحريم  وأما 
والثمن،  البيع  حّرم  التحريم  إلى  ذهب  فمن  السـباع،  من  ناب  ذي  كل  أكل  عن 
شـراءه  بعض  أجاز  وقد  بائعه،  من  شـراؤه  جاز  ما  حرامًا(٢)  أصله  البيع  كان  ولو 
البيع  كان  ولـو  التحريم،  على  اإلجمـاع  في  يصح  ال  مـا  وهذا  بيعه،  يجـز  ولـم 

كراهية. ذلك  وإنما  حرامًا،  الشراء  لكان  حرامًا 
فقد(٣)  ذلـك  في  اختالف  ال  وأنـه  مـّس،  ما  نجاسـة  على  معتـل  اعتـل  فـإن 
في  تعبدًا  النجاسـة  في  ذلك(٤)  يخص  أن  يمكن  قـد  له :  قلنا  ـنَّة؛  السُّ فيه  جـاءت 
عليهما  الغسـل  ثبوت  والجنب  الحائـض  في  جـاءت(٥)  كما  واإلجمـاع،  ـنَّة  السُّ
عرق  من  النجاسة  موضع  بغير  ظاهره  مس  لو  / ج٨/،  بنجسين  وليسا  بالفرض، 
وأن  بدنهما،  لجميع  الزم  الغسـل  أن  اختالفًا  ذلك  في  نعلم  وال  ذلـك،  غيـر  أو 

الطهارات. من  مّسا  ما  وكذلك  طاهر،  وعرقهما  سؤرهما 
السنور». ثمن  عن  «نهى  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا(٦)  وقد  [* ش] : 

مباح. اتخاذه(٧)  أن  على  العلم  أهل  أجمع  وقد  [م ٣٤٠٢] 
بيعه.  في  رخص  أنه  عباس  ابن  عن  فروينا  بيعه؛  في  واختلفوا(٨)  [م ٣٤٠٣] 
والثوري،  ومالك،  وحمـاد  والحكم،  سـيرين،  وابن  البصري،  الحسـن  قال  وبـه 

إال.  (أ) :  (١) في 
حرامًا.  والثمن  ..حرامًا  (أ) :  (٢) في 

وقد.  (أ) :  (٣) في 
النجاسة.  في  ..يخص  (ج) :  (٤) في 

جاز.  (أ) :  (٥) في 
روينا.  وقد  أبو بكر :  قال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

..((بياض)).  أكله  أن  على  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  روينا..  بيعه،  في  ورخص  (ج) :  وفي  وروينا.  بيعه  في  ورخصوا  (أ) :  (٨) في 
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روينا  بيعه،  طائفـة  وكرهت  الـرأي.  وأصحاب  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي، 
زيد. جابر بن  قال  وبه  ومجاهد،  وطاووس،  أبي هريرة،  عن  ذلك 

وإن  يجوز،  ال  فبيعه  بيعه  عن  نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يثبت(١)  فإن  أبو بكر :  قال 
أكله. يجوز(٣)  وال  به  ينتفع  ما  وسائر  والبغال  الخمر(٢)  كبيع  فبيعه  ذلك  يثبت  لم 

نهي  ثبت  وإن  أصحابنا،  مذاهب  على  يخرج  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 
نهي  كما  ذلك  في  ـ  قلنا  قد  كما  ـ  األدب  طريق  من  فيمكن  فيه(٤)  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
قول  وآخر  القول،  بعض  في  ذلـك  من  وهو  السـباع،  من  ناب  ذي  كل  أكل  عـن 

واهللا أعلم. وبيعه،  أكله  حالل  إنه  أصحابنا : 
نهى ملسو هيلع هللا ىلص  وقد  لحومها،  أكل  فمكروه  والبغال  والخيل(٥)  األهلية  الحمر  وأمـا 
يذهب  ولم  تحريـم،  ذلك  إن  بعض :  قـال  المسـلمون،  بيَّنها  لِِعَللٍ  ذلـك(٦)  عـن 

القول. من  األكثر  وهو  ذلك  تحريم  إلى  بعض 

ثبت.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
المهملة)).  ((بالحاء  الحمر  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ويجوز.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
موجودة.  غير  (فيه)  كلمة  (ج) :  (٤) في 
والخيل.  ..والبغال  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

خيبر  يوم  النسـاء  متعة  عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  قال :  أبي طالب  علّي بن  عن  حبيب  الربيع بن  (٦) روى 
وروى  رقـم ٣٨٨).  والشـراب،  الطعام  أدب  باب  الربيع،  (مسـند  اإلنسـية  الحمر  لحوم  أكل  وعـن 
كان  فلما  خيبر،  ليالي  مجاعة  أصابتنا  يقول :  أبي أوفى ^  ابن  سمعت  قال :  الشيباني  عن  البخاري 
اكفئوا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  منادي  نادى  القدور  َغَلت  فلما  فانتحرناها،  األهلية  الحمر  في  وقعنا  خيبر  يوم 
س،  ُتَخمَّ لم  ألنها  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  إنما  َفُقْلنا :  عبد اهللا :  قال  شيئًا.  الحمر  لحوم  من  َتْطَعموا  فال  القدور 
البخاري،  (صحيح  ألبته  مهـا  َحرَّ فقال :  جبير  سـعيد بن  َوَسـأَْلُت  ألبته،  مها  َحرَّ آخرون :  وقال  قـال : 
وروى   ،(١١٥٠/٣ رقـم ٢٩٨٦،  الحرب،  أرض  فـي  الطعام  من  يصيب  ما  بـاب  الخمس،  أبـواب 
في  ورخص  األهلية  الحمر  لحوم  عن  خيبر  يوم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  قال :  عبد اهللا ^  جابر بن  عن 

 .(١٥٤٤/٤ رقم ٣٩٨٢،  خيبر،  غزوة  باب  المغازي،  كتاب  البخاري،  (صحيح  الخيل 
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الغرر : بيع  من  عنه  نهي  ما  باب ٦ -]   (١٥/٦ - ١٦ [(م ٣٤٠٤، 
الغرر». بيع  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 

البيوع،  من  أبواب  في  يدخل  الغرر  بيع  عن  ونهيه  أبو بكر :  قال  [م ٣٤٠٤] 
وذلك أن كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري، 
والبهائم،  األنعام  من  الحيوان  بطون  في  ما  بيـع  ذلك :  فمن  أحدهما(١)،  عنـد  أو 
العنب،  وعصير(٣)  األلبان،  في  السـمن  وبيع  األنعام،  ضروع  في  األلبان  وبين(٢) 
والعبد  السـماء،  في  الطير  وبيع  البحر،  فـي  الحيتان  وبيع  الزيتـون،  هذا  وزيـت 
وإن  تبايعهما.  [وقت]  في  السخر(٥)  معدوم  شيء  وكل  الشارد،  والعبد(٤)  اآلبق، 

المعنى. هذا  في  وما  يكثر،  وال  يقل  ال  مجهوالً  وجد 
الحبلة. حبل  بيع  عنه  المنهي  الغرر  بيع  ومن 

نعلم  وال  كذلك،  فهو  وسـّماه  هذا  من  وصف  ما  كل  أبو سـعيد 5 :  قال 
باطل. وهو  اختالفًا،  فيه 

اإلجماع  على  ذلك  يقع  فال  والمشـتري،  البائع  عن  غاب  كلما  قوله :  وأمـا 
تبايعهما  عند  الشخص  معدوم  شيء  كل  قال :  أنه  وذلك  االختالف،  ذلك  في  بل 
البيع،  عـن  غاب  إذا  الحيـوان  في  وذلك  يكثـر(٦)،  أو  يقـل  مجهـوالً  وجـد  وإن 
غاب  أنه  إال  عليه،  وقـادر  البائع  ملك  في  وهو  غاب  إذا  واألصـول  والعـروض 

يطول. فيه  والتفسير  كله،  اختالف  ذلك  ففي  البيع؛  عقدة  عن 

عندهما.  أو  (ج) :  (١) في 
وبيع.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

العنب.  هذا  وعصير  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الشارد.  والجمل  اآلبق  والعبد  (ج) :  و  (أ)  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (٤) هكذا 

الشخص.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ويكثر.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
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فالبيع  كله  ذلك  من  أحدهما  أو  والمشـتري  البائع  عليه  يقدر  ال  ما  وأما 
الشـارد  والجمل  اآلبق  العبد  مثـل :  األيدي  مـن  خارجـًا  كان  إذا  باطـل  فيـه 
يد  في  موجودًا  مغصوبًا  كان(٣)  ما  وأما  المستنفر(٢)،  والثور  النافر(١)،  والحمار 
البيع  عليه  فوقـع  بالحيلة،  إال  المشـتري  وال  البائع  عليه  يقـدر  ال  الغاصـب 
من  ذلك  وليس  فيـه  جائز  فالبيع  والمشـتري؛  البائع  مـن  بذلك  العلـم  علـى 
على  واشتراه  له  عرض  الذي  بالعيب  علم  قد  المشـتري  ألن  المعدوم؛  علل 
له  ويفتح  عليه  يقدر  أن  يمكن  ألنه  المال؛  إضاعة(٤)  فيه  يقع  ال  وألنه  ذلك، 

إخراجًا. فيه 

الحبلة  حبل  بيـع  عـن  النهـي  بـاب ٧ -]   (١٦/٦ - ١٧ [(م ٣٤٠٥ - ٣٤٠٨، 
والمالقيح : والمضامين  المجر،  وبيع 

الحبلة». حبل  بيع  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «نهى  أن  ثبت  أبو بكر :]  [* ش] : [قال 
يبيع  أن  عمر  ابن  أخبار  ففي  معناه؛  في  العلم  أهل  اختلـف  وقـد  [م ٣٤٠٥] 
مالك،  قـال  وبهذا  بطنهـا،  في  ما  ينتـج  ثم  الناقـة،  تنتج  حتـى  الجـزور  الرجـل 

شتى. وجوه  من  شك  البيع  هذا  فساد  في  وليس  والشافعي، 
أبي عبيد،  قول  هـذا  الناقة،  بطن  في  الذي  الجنين  يبيـع  أن  بعضهـم :  وقـال 

وإسحاق. [أحمد،  قال  وبه  المباح.  هو  قال :  علته  من  أن  وذكر 
يبطل. كله  ذلك  في  فالبيع  [م ٣٤٠٦] 

الشارد.  والجمل  النافر  والحمار  اآلبق  العبد  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
المستفري.  (ب) :  (٢) في 

مغصوبًا.  ذلك  من  كان  ما  وأما  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
إضاعة.  اسم  فيه  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
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بطون  في  ما  بيع  وهو :  المجر(١)،  بيع  عن  نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن]  روينا  وقد 
الدواب.

فيه. يختلفون  أعلمهم  ال  باطل(٢)،  هذا  في  والبيع  [م ٣٤٠٧] 
قال  يجوز].  [ال  والمالقيح  المضامين  بيع  أن]  على  [وأجمعـوا  [م ٣٤٠٨] 
أصالب  في  ما  والمالقيح :  األجنـة.  وهي  البطون،  فـي(٣)  المضامين  أبو عبيـد : 

الفحول.
في  ما  المالقيح  أراد :  أنـه  معنا  والذي  صحيح،  هـذا  أبو سـعيد 5 :  قال 

واهللا أعلم. الغلط،  على  يخرج  كذلك،  وهو  الفحول،  أصالب 

ما  الَمْجُر  الزبيـدي :  قـال  اإلشـراف :  محقق  قال  واضحـة)).  ((غيـر  المحـن  (ج) :  و  (أ)  (١) فـي 
ُيْشـَترى  أَْن  هو  وقيَل  بطونِها  في  ما  ُيْشـَترى  أَْن  والَمْجُر  والَغَنمِ  اإلبلِ  من  الَحوامِلِ  ُبطـونِ  فـي 
وقال  النَّاقة  بطـنِ  في  بما  غيُره  أَو  الَبِعير  ُيبـاَع  أَْن  هو  أبو زيد  وقـال  النَّاقة  بطنِ  فـي  بمـا  البعيـُر 
عن  أي  الَمْجر  َعن  َنَهى  أَنَّـه  الحديث  وفي  النَّاقة  هذه  بطن  في  بما  ـيُء  الشَّ ُيبـاَع  أن  الَجْوَهـِرّي 
َمجرًا  الَمْجر  َبيُع  َي  ُسـمِّ يكون  أن  ويجوز  الَمالقيح  عن  كَنهِيه  البطون  في  ما  وهـو  الَمْجـر  بيـع 
الحامُِل  أَْثَقَلتِ  إذا  إالّ  َمْجٌر  البطنِ  في  لما  يقال  وال  الجاِهليَّة  بِياعاتِ  من  وكان  وَمجازًا  اتِّساعًا 
الَغميُس  والثالُث  الَحَبَلِة  َحَبُل  بطنِها  في  الذي  وَحْمُل  الّناقة  بطنِ  في  الذي  للحملِ  اسٌم  فالَمْجُر 
األَثير  ابن  ه  ردَّ وقد  الظَّاهر  هو  واألخير  َلْحٌن  أو  ٌة  ُلَغيَّ وهو  الُقَتْيبِّي  عن  والتَّحريُك  أبو ُعبيدة  قاله 
األئمة  خالف  قد  هذا  الثانـي  وقال  ـاةِ  الشَّ في  داٌء  بالتَّحريك  والمضَجر  ُل  األَوَّ قـال  واألَزهـريُّ 

الشاعر : قال  َحراٌم  َمْجٍر  ُكلُّ  الحديث  وفي 
وعامُِلْه. َعْنُه  الِمْصِر  أَمِيُر  َنَهاُه  لُِمْسِلمٍ             َتِحلُّ  ال  َمْجًرا  َتُك  أََلْم 

والَمْجُر  األَعرابّي  ابن  عن  با  الرِّ والَمْجُر  الحامل  بطن  في  الذي  الولد  الَمْجُر  األعرابّي  ابن  قال 
وقال  جّدًا  كثيٌر  مْجٌر  جيٌش  يقال  شـيٍء  كلِّ  من  الكثيُر  والَمْجُر  َعقٌل  أَي  َمْجٌر  ماَلُه  يقال  الَعْقُل 
به  َي  ُسمِّ إنَّما  َمْجَرٌة  شاٌة  قولِهم  من  مأْخوٌذ  إنَّه  وقيل  الُمجَتِمُع  العظيُم  الجيُش  الَمْجُر  األصمعّي 

 .(٨٨/١٤ مجر،  مادة  العروس،  تاج  (الزبيدي :  إلخ.  وِضَخِمه...  لِِثَقِله 
إلخ.   .. المضامين  بيع  عن  ونهي  لعله  عليه  وأجمعوا  باطل  كله  هذا  في   .. (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  وهي..  األنعام،  من  البطون  في  ما  ..المضامين  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
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المالمسـة  بيع  عـن  النهـي  بـاب ٨ -]   (١٧/٦ - ١٨ م ٣٤١٢،  ـ  [(م ٣٤٠٩ 
الوالء : وبيع  تقسم  حتى  المغانم  وبيع  الحصاة  وبيع  والمنابذة 

المالمسـة  بيع  عن  «نهـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
والمنابذة».

أن  والمالمسة :  البيع.  وجب  الثوب  إليه  ألقى  فإذا  المنابذة :  فأما  [م ٣٤٠٩] 
واألوزاعي،  مالك،  المعنى  هذا  قال  وممن  ينشـره.  وال  يقلبه،  وال  بيده،  يلمسـه 

حنبل. وأحمد بن 
مطويًا،  بثوبـه  الرجل  يأتـي  أن  المالمسـة :  فـي  الشـافعي  وقـال  [م ٣٤١٠] 
جوفه،  إلى  نظرت  إذا  لك  خيار  ال  اللمس،  إليه  نظرك  أن  على  هذا  أبيعك  يقول : 

وعرضه. وطوله، 
إلى  الرجل  ينبذ  أن  المنابـذة  يقول :  مالـك  فكان  المنابـذة  وأمـا  [م ٣٤١١] 
الشافعي،  قال  وبنحوه  منهما.  تأمل  غير  على  ثوبه  اآلخر  إليه  وينبذ  ثوبه،  الرجل 

وأحمد.
باطل. كله  ذلك  في  والبيع  أبو بكر :  قال  [م ٣٤١٢] 

أن  وتفسيره :  الحصاة»،  بيع  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  أبو بكر :  قال 
عباس  ابن  حديث  وفي  أبو هريرة.  قال  هكذا  لك،  فهـو  الحجر  وقع  إذا  يقـول : 

تقسم». حتى  المغانم  بيع  عن  خيبر  يوم  «نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 
تقسـم  حتى  قدره  معروف  غير  الرجل  حصة  بيع  ألن  وذلك  أبو بكـر :  قـال 

المعنى. هذا  ففي  مجهول  بيع  وكل  المغانم، 
هبته». وعن  الوالء  بيع  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت 
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وبيع  األنعام،  ضـروع  في  األلبان  بيـع  بـاب ٩ -]   (١٨/٦ - ١٩ [(م ٣٤١٣، 
ظهورها : على  األصواف 

[بيع]  و  األنعام  ضـروع  في  األلبان  بيع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤١٣]  [* ش] : 
ونهى  عباس،  ابن  ذلك  عن  نهى  أنه  عنه  روينا  فممـن  ظهورها؛  على  األصـواف 
أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، وكره ذلك مجاهد وطاووس/ ج٤/، 
وأصحاب  ثور،  وأبـو  وإسـحاق،  أحمد،  وقال  ذلك،  يجوز  ال  الشـافعي :  وقـال 

كيالً. بيعه  طاووس  ورخص  عباس،  ابن  بحديث  الرأي 
على  والصوف  الضـرع(١)،  فـي  اللبن  ببيع  بـأس  ال  جبير :  سـعيد بن  وقـال 
إذا(٣)  شهرًا  الشاة  هذه  لبن  يشترى  أن  بأس  ال  البصري :  الحسـن  وقال  الظهر(٢)، 
[وقال  مسـلمة.  ومحمد بن  أنس]،  مالك [بن  قال  وبـه](٤)  لبن  [يومئذ  لهـا  كان 
وإن  قريبًا،  جزازها  تريد  كنت  إذا(٥)  الغنم  على  الصوف  بشـراء  بأس  ال  مالك :] 

فيه. خير  فال  جزازها  أخرت 
«نهى  وقد  ويكثر،  يقل  غرر  ألنه  ذلك؛  من  شيء  بيع  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 

الغرر». بيع  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ضروعها  في  القائم  األنعام  ضـروع  في  اللبن  بيع  أما  أبو سـعيد 5 :  قـال 
مثل  وهو  تم،  تتاممـاه  وإن  مجهول،  فذلـك  البيع  عليه  وقـع  الذي  الوقـت  هـذا 
على  تقع  وإنما  العين  عليه  تقع  ال  الذي  السلف  في  والحب  الجراب،  في  التمر 

يجوز. ال  باطل  وهو  الغرر،  من  فهو  ذلك  غير  وأما  والسلف،  الظرف 

الضروع.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الظهور.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
لبن.  منذ  ج :  وفي  مندولين.  نسخة :  منزلين،  (أ) :  (٤) في 

إن.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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وكذلـك مـا يأتي مـن اللبن بعـد ذلـك إذا وقع عليـه البيع فهـو من الغـرر ومن 
المعدوم، وال يجوز ذلك وهو حرام باطل، وكذلك ما يأتي من الصوف والشعر الذي 

لم يفر على ظهور(١) األنعام فهو من الغرر، وحرام باطل، ألنه معدوم الشخص.
أصحابنا : قول  في  االختالف  فيه  فهو  وفر  وقد  ظهورها  على  ما  وأما 

ال  قال :  مـن  وقال  وفر.  وقـد  يزيد  ال  كان  إذا  ذلـك  جائز  قـال :  مـن  فقـال 
إذا  منتقض  فيه  فالبيع  ظهورهـا  على  يزيد  كان  وإذا  حي،  من  ميت  ألنـه  يجـوز؛ 
/ ج١٠/  الموجود  الظاهر  علـى  البيع  وقع  إذا   (٣) تمَّ تتاممـا  وإن  ونقـص(٢)،  زاد 

جائز. فذلك(٤)  زاد  ما  على  وتتامما 

الشارد : والجمل  اآلبق  العبد  بيع  باب ١٠ -]   (١٩/٦ - ٢٠ [(م ٣٤١٤، 
وأصحاب  ثور،  وأبـو  والشـافعي،  مالك(٥)،  كان  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
أنه  عمر  ابن  عن  روينا  وقد  الشارد.  والجمل  اآلبق،  العبد  بيع  يجيزون  ال  الرأي 
العبد  ببيع  بأس  ال  سيرين :  ابن  وقال  شـاردًا.  بعيرًا(٧)  ولده(٦)  بعض  من  اشـترى 

شريح. عن  ذلك  وحكي  واحد،  فيه  علمهما  كان  إذا  اآلبق 
الغرر. بيع  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لنهي  أقول؛  األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

أصحابنا. قول  من  هذا  في  األقاويل  من  الصحيح  هو  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 

إلخ.  االختالف..  وفيه  وفر  وقد  ظهورها  على  يفر  لم  الذي  والشعر  (أ) :  (١) في 
نقص.  أو  زاد  إذا  (ب) :  وفي  نقضا.  أراد  إذا  (أ) :  (٢) في 

 . تمَّ عليه  تتامما  وإن  (ب) :  (٣) في 
موجودة.  غير  (فذلك)  كلمة  (ج) :  (٤) في 

موضعها.  في  بياض  (ج) :  وفي  (أ).  في  واضحة  غير  (مالك)  (٥) كلمة 
وليه.  (ج) :  وفي  (أ).  في  واضحة  غير  (ولده)  (٦) كلمة 

جمًال.  (ج) :  (٧) في 
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اآلجام(١) : في  السمك  بيع  باب ١١ -]   (٢٠/٦ [(م ٣٤١٥، 
في  السـمك  بيع  الغرر :  بيع  في  داخل  هو  وممـا(٢)  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
النخعي،  إبراهيم  ذلك  وكره  عنه،  نهى  أنه  مسعود]  ابن  [عن  روينا  وقد  اآلجام. 
عمر بن  عن  روينا  وقد  ثور،  وأبو  ويعقوب،  والنعمان،  الشافعي،  و] (٣)  [ومالك، 

أبي ليلى. ابن  قال  وبه  ذلك،  أجاز  أنه  عبد العزيز 
أخذه،  من  قدرة  على  يكن  لم  إذا  البحر  في  السمك  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
الغرر  من  فذلـك  كذا(٥)؛  حـوزة  في  ما  أو  نحـوه  أو  اليـوم  يصطـاد(٤)  مـا  فأباعـه 

المعدوم. الباطل 
غير  أخذه،  من  قدرة  على  وهو  به،  أحاطت  التي  الحضائر  في  كان  إذا  وأما 
وأجازه  بعض،  فحرمه  االختالف :  فيه  الذي  فذلك  هو؛  ما  يعرف  ال  مجهول  أنه 

بعض. وكرهه  بعض، 
ال  مجهول  / ج١١/  أنه  غير  عليه  المقدور  من  هذا  مثل  يتولد  ما  كل  كذلك 
مجهول  إنه  هذا(٦) :  في  معنا  القول  وأكثر  عليه،  يوقف  وال  الصفقة  حيـن  يعـرف 
ما  كل  وكذلك   ، تمَّ عليه  تتامما  وإن  انتقض،  تناقضا  فإن  بحرام،  وليس  منتقض، 

هذا. مثل  من  يأتي 

البر.  في  كمـا  الماء  في  الحصـن  وهو  بضمتين،  أُُجـم  مفرد  اآلجـام :  اإلشـراف :  محقـق  (١) قـال 
 .(.٢٧٣/١٤ العرب  ولسان   ،٢٥/١ والفائق   ،٧٢/٢ عبيد  ألبي  الحديث  (غريب 

(ج).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (ومما)  (٢) كلمة 
الشافعي.  قال  وبذلك  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

يصطاد.  لم  ما  (أ) :  (٤) في 
وكذا.  كذا  خور  في  ما  أو  ..نحوه  (ب) :  وفي  وكذا.  كذا  جواز  في  وما  ..نحوه  (أ) :  (٥) في 

(أ).  في  موجودة  غير  هذا)  (في  (٦) العبارة 
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والفجل  والجزر  البصل  بيع  بـاب ١٢ -]   (٢٠/٦ - ٢١ [(م ٣٤١٦ - ٣٤١٨، 
والشلجم مغيبًا في األرض، وبيع تراب المعادن والصناعة، والمقاثي، والمباطخ، 

والمباقل(١) :
الجزر،  بيع  الغرر  بيـع  في  يدخل  ومما  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٤١٦]  [* ش] : 

األرض. في  مغيبًا  والفجل  والشلجم(٢)،  والبصل،  والثوم، 
مالـك،  ذلـك  وأجـاز  ذلـك،  فـي  البيـع  يبطـالن  وأحمـد  الشـافعي،  وكان 

وإسحاق. واألوزاعي، 
الغرر. بيع  ألنه  يجوز؛  ال  كله  ذلك  في]  [البيع  أبو بكر(٣) :  قال 

مجهول،  فهو  أدرك  وقد  األرض  في  داخالً  كله  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
كان  وإن  ونحوه،  الحضائر  في  السـمك  في  كالقول  فيه  والقول  فيه  واالختالف 
إدراكها،  قبل  الثمار  بيع  من  الربا  القول  بعض  في  فيدخله  الزيادة  وفيه  يدرك  لم 
استتر  وما  ظهر  ما  فبيع  شيء  منه  ظاهرًا  كان  وإن  الثمار،  من  ذلك  يرى  وبعض 
أدرك  وقد  ظهر  ما  بيع  وإن  مجهول،  إنه  فيه :  والقول  ومعلوم،  مجهول  بيع  فهو 

استتر.(٤) فيما  تتامما  إن  ظهر  ما  ثبت 

اإلشراف.  كتاب  في  هو  عما  المخطوطات  بين  بسيط  اختالف  فيه  (١) العنوان 
ُيْؤكل...  الُبُقول  من  َضْرٌب  هو  وقيل  معروف،  َنْبت  َكَجْعَفر  المهملة))  السلجم ((بالسين  الزبيدي :  (٢) قال 

ْلَجم ين الُمْعَجَمة... وقال أبو َحنِيَفة السَّ َثة، وال َشْلَجٌم بالشِّ قال األزَهِرّي : وال َتُقل َثْلَجم بالُمَثلَّ
سـلجم،  مادة  العروس،  (تاج  إلخ  ـين..  بالسِّ إال  به  َتَتكّلم  ال  والَعـرُب  ـين  بالشِّ وأصُله  ب  ُمعـرَّ

شلجم).  (مادة  الِلِفت  وهو  السلجم  الشلجم :  الوسيط :  المعجم  وفي   .(٤٠٩/٣٢
موجود.  غير  أبي بكر  قول  (ج) :  (٣) في 

العنوان  وبعد  والصياغة.  المعادن  تراب   ١١ هكذا :  عنـوان  الموضع  هذا  بعد  يوجد  (ج) :  (٤) فـي 
 ... تراب  بيع  وكره  والصياغة،  المعادن  تراب  الغرر  بيوع  في  داخل  هو  ومما  هكذا :  النص  بدأ 
ابتدأ  ثم  والصاغة.  المعادن  تراب  ذكر  خ :  بالهامش :  عنوان  على  إحالة  توجد  (ب) :  وفي  إلخ. 

(ج).  في  ما  بمثل  النص 
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وقال  والشـعبي،  عطـاء،  الصاغـة(١)  تـراب  بيـع  وكـره  [م ٣٤١٧]  [* ش] : 
واألوزاعي،  الثوري،  قال  وبه  بحال،  المعادن  تراب  شراء(٢)  يجوز  ال  الشـافعي : 

ثور. وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
بالفضة،  الذهب  وتراب  بالذهب،  الفضة  تراب(٣)  إباحة  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

سعد. والليث بن  وربيعة،  والنخعي،  / ج١٢/  البصري  الحسن  قول  هذا 
بشـيء  المعادن  تراب  بشـراء  بأس  ال  قـال :  مالـك،  قاله  ثالـٌث  قـوٌل  وفيـه 
تراب  في  وقال  أجل،  إلـى  وبعرض  بيد  يدًا  فبـورق(٥)  ذهبـًا  كان  إن(٤)  مخالـف، 

األشياء. من  بغيرها(٦)  وال  بالعروض  بيعه  يجوز  ال  الصواغين : 
كثرته  على  يوقف  ال  مجهول  ألنه  منه؛  شـيء  بيع  يجوز  ال(٧)  أبو بكر :  قال 

وقلته.
ورمـاد  المعـادن  تـراب  مـن  يشـتري  إنمـا  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يحاط  وال  يجوز،  ال  غرر  باطل  فذلـك  والفضة  الذهب  من  فيه  مـا  الصياغـة(٨) 
باطل  وهو  فيـه،  يكون  ال  أن  ويمكـن  شـيء(٩)،  فيه  محالـة  ال  أنـه  فيـه  بالعلـم 

معدوم.

إلخ.  عطاء..  والمعادن  الصياغة  (ج) :  (١) في 
بيع.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

تراب.  بيع  إباحة  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إن.  له  مخالف  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

فبوزن.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
غيرها.  وال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ال.  لعله  (أ) :  (٧) في 
الصاغة.  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 

محالة  ..ال  (ب) :  وفي  إلخ.  وهـو..  شـيء،  فيه  يكون  ال  أن  ويمكن  فيه،  محالة  ..ال  (أ) :  (٩) فـي 
إلخ.  وهو..  شيء  فيه  يكون  ال  أن  ويمكن  شيء،  فيه 
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ثابت(١)،  صحيح  جائز  بيع  فذلك  بعينه  والرماد  التراب  من  يشتري  كان  وإن 
ذلك  فأجاز  ال؟  أم  نسـيئة  والذهب  بالفضة  أيباع  فيه :  أصحابنا  اختلف  أنـه  غيـر 

أفسده. من  ذلك  وأفسد  أجازه،  من 
الذهب  على  يقع  ولم  التراب،  على  وقع  البيع  ألن  أصح؛  أجازه  من  وقول 
وكان  معدومـًا(٢)،  واقعًا  كان  والفضة  الذهـب  على  الذهب  وقـع  ولو  والفضـة، 
ذهبًا. كان  لو  لعله  ذلك،  فافهم  النسيئة،  في  الربا  لعلة  ال  العدم  لعلة  باطالً  البيع 

نسـيئة،  والفضة  بالذهب  المعادن  فيها  التي  األرض  شـراء  جاز  ما  كذلك(٣) 
ذهب  معدن  نسيئة  والفضة  بالذهب  اشتريت  قد  التي  األرض  في  وجد  إذا  وكان 
كذلك  األمـر  وليس  والفضـة،  الذهـب  فيه  دخـل  قد  ألنـه  البيـع؛  بطـل  وفضـة 
ال  باطالً  مجهوالً  المعدن  لكان  المعدن  على  يقع  إنما  البيع  كان  ولو  / ج١٣/، 
به  يطول  مما  العلـل  من  الوجه  هـذا  في(٤)  هو  ما  يـدرى  ال  مغيب  ألنـه  يجـوز؛ 

اهللا.(٦) شاء  إن  مضى  قد  بما(٥)  بخير  يثبت  أنه  وأرجو  الكتاب، 
بيع  فأبطل  والمباطـخ(٧)؛  المقاثـي  بيـع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤١٨]  [* ش] : 

صالحه. بدا  إذا  به  بأس  ال  مالك :  وقال  الشافعي،  ذلك 

موجودة.  غير  (ثابت)  وكلمة  صحيح.  جائز  (ب) :  وفي  صحيح.  ثابت  جائز  (أ) :  (١) في 
معدوم.  على  واقعًا  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  كذلك..  ذهبًا  كان  وإن  وهو  ذلك،  ..فافهم  (أ) :  (٣) في 
وفي.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

إنما.  بخبر  (ب) :  وفي  ما.  بخبر  (أ) :  (٥) في 
والمطابخ.  المغابر  بيع  ذكر  ـ   ١٢ هكذا :  عنوان  الموضع  هذا  في  يوجد  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 

والمطابخ. المغابر  ..بيع  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (٧) في 
(لسـان  القثاء  موضع  والمقثؤة  والمقثأة  القثاء،  كثيرة  ومقثؤة  مقثأة  أرض  منظور :  ابن  قال  وقد 
(جمهرة  مباطخ  والجمع  البطيخ،  نبـات  موضع  المبطخة  دريد :  ابن  وقال  قثأ).  مـادة  العـرب، 

 .(٢٩٢/١ يثلثهما،  وما  والطاء  الباء  باب  اللغة، 
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عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهي  جملة  في  لدخوله  أقول؛  الشـافعي  وبقول  أبو بكر :  قال 
الغرر. بيع 

قبل  والبطيخ  القثاء  شـجر  بيع  ذلك  في  يريد  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
بيع  وجه  ومن  منه،  يأتي  ما  يدرى  ال  غرر  أنه  طريق  من  باطل  بيع  فذلك  يثمر  أن 
يدرك  لم  أنه  غيـر  حمل  قد  والبطيخ  القثـاء  بيع  كان  وإن  إدراكهـا،  قبـل  الثمـار 

معروف. على  البيع  وقع  وقد  جائز،  فذلك  حينه  من  ليخرج 
جميعًا: الوجهين  من  باطل  فذلك  يدرك  حتى  يودع  أن  على  ذلك  كان  وإن 

أوالً. يدرك  ال  أنه  وجه :  من 
«من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  الربـا؛  من  فيها  فالبيع  تدرك  لم  ثمرة  أنهـا  وجه :  ومـن 

وتستغل. لتدرك  إدراكها  قبل  الثمار  بيع  وذلك  أربى»(١)،  فقد  أجبى 

القصيل(٢) : بيع  باب ١٣ -]   (٢٢/٦ [(م ٣٤١٩ - ٣٤٢٠، 
فكره  وثالثـًا(٤)؛  جزتين  القصيل(٣)  بيـع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤١٩]  [* ش] : 
أن  إال  الشافعي  بيعه  من(٥)  ومنع  أبي رباح،  وعطاء بن  [البصري]،  الحسن  ذلك 

مالك. فيه  ورخص  مكانه،  يقطع 

ال  باب  ـ ،  الهيثمي  زوائـد  ـ  الحارث  (مسـند  حجر  وائل بن  عن  عسـاكر  وابـن  الحـارث  (١) رواه 
 .(٣٩٣/٦٢ وائل،  اسمه  من  ذكر  دمشق،  مدينة  تاريخ   .٣٨٨/١ رقم ٢٩٢،  جنب،  وال  جلب 

 .(٢١٧/١ الحديث،  (غريب  صالحه  يبدو  أن  قبل  الحرث  بيع  اإلجباء  سالم :  ابن  قال 
الزرع  من  اقتصل  ما  والقصيل  القطـع،  وهو  القصل  من  فعيل  القصيل :  اإلشـراف :  محقق  (٢) قـال 
الزرع  من  قصـل  ما  القصيل  (ج)  هامـش  وفـي   .(٧٥/١٤ العـرب  ولسـان   ،٣٨/٤ (القامـوس 
ألنه يقصل ... ((الباقي غير مقروء بسبب القص أثناء تصوير النسخة األصلية)).  ...سمي قصيالً 

الرطبة.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وثالثًا.  جرتين  (ج) :  وفي  وثالث.  جرتين  القت  الرطبة  بيع  ..في  (أ) :  (٤) في 

عن.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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أصح. األول  القول  أبو بكر :  قال 
بغير  يدرك  أن  قبل  / ج١٤/  القت(١)  بيع  يعني  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
فاإلجماع  والشـعير؛  والذرة  البر  من  الثمار  من  ذلك  غير  وكذلك  لقطعه،  شـرط 

الربا. من  حرام  ذلك  أن  يدرك  حتى  ليترك  اشترط  إذا  أنه  ذلك  في 
باطل  فيه  البيع  قـال :  من  فقال  قطعه؛  شـرط  على  اشـترى  إذا  فيه  واختلفوا 
البيع،  تم  حينه  من  قطع  إن  قـال :  من  وقال  قطعه.  يشـترط  حتى  حال  كل  علـى 
فإن  البيع،  ثبت  تركـه  يشـترط  لم  إذا  قال :  من  وقال  البيع.  بطل  يقطـع  لـم  وإن 

ذلك. عليه  كان  عنه  إزالته  طلب  وإن  ذلك،  جاز  المال  رب  تركه 
إذا  الربا،  من  يجوز  ال  باطل  أنه  قطعه  يشـترط  لم  إذا  إنه  معنا :  القول  وأكثر 
عنه(٣)  المنهي  على  وقـع  األصل  ألن  تم(٢)؛  عليه  تتامما  ولو  يـدرك،  حتى  تركـه 

إدراكه. قبل  حينه  من  إزالته  يشترط  لم  ما  بالمنهي،  ولحق(٤) 
من  فقال  المال(٥)؛  رب  رأي  عن  وترك  القطع  شـرط  إذا  أيضًا  فيه  واختلف 
إن  منتقض،  إنه  قال :  من  وقـال  فاسـد.  إنه  قال :  من  وقال  جائز.  ذلك  إن  قـال : 

معنا. القول  أكثر  وهو  تم.  عليه  تتامما 
أتمه  إن  قال :  من  فقال  منهما؛  تراض  عن  أدرك  إذا  ذلك  زكاة  في  واختلف 
من  وقال  إدراكه.  بعد  باعه  كأنه(٧)  المشتري(٦)،  وهو  الزكاة  عليه  كان  المال  رب 

سـيبويه  عند  جمع  وهو  منها،  اليابسـة  به  بعضهم  وخص  البرسـيم))،  ((أي :  الفصفصـة  (١) القـت 
قتت).  مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر؛  قتة  واحدته 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (تم)  (٢) كلمة 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (عنه)  (٣) كلمة 

إلخ.  فيه..  واختلف  دراكه.  قبل  المنهي  على  ..وقع  (ب) :  (٤) في 
إلخ.  فقال..  يدرك؛  حتى  المال  ..رب  (ب) :  (٥) في 

والمشترى.  البالغ  وهو  (أ) :  (٦) في 
دراكه.  بعد  باعه  ألنه  (ب) :  (٧) في 
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منتقض  إنه  يقول :  مـن  قول  وعلى  المشـتري.  على  الزكاة  كانت  أتمـه  إذا  قـال : 
إنه  يقول :  من  قول  وعلى  مدركة.  ثمرة  باع  البائع  فكأن  ذلك،  البائع  له  يتم  حتى 
وهو  أدرك  فإنما  يـدرك،  حتى  ماله  فـي  يدعه  أن  المال  رب  لـه  أجاز  فإنمـا  تـام 
عليه  الممتنح  أن  / ج١٥/  أجمعوا  وقد  المنحة،  بمنزلة  البائع  مال  في  للمشتري 

المانح.(١) على  زكاة  وال  الزكاة، 
حتى  يدعه  أن  علـى  قصيـالً  اشـترى  فيمـن  واختلفـوا  [م ٣٤٢٠]  [* ش] : 
الكوفي.  أحسب  فيما  قال  وبه  عنه [النخعي]،  ونهى  البيع  الشافعي  فأبطل  يدرك؛ 
اشترى  إذا  المسـاكين  الباقي  وليعطي(٢)  ماله،  رأس  يأخذ  الثوري :  سـفيان  وقال 

شعيرًا. فصار  قصيالً 
مجهول. ألنه  باطل؛  البيع  أبو بكر :  قال 

قبل  الثمـار  بيع  وجـه(٣)  من  ربـا  باطل  فاسـد  البيـع  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الغرر. وجه  ومن  إدراكها، 

الصكاك(٤) : وشراء  العطاء  زيادة  بيع  باب ١٤ -]   (٢٢/٦ - ٢٣ [(م ٣٤٢١، 
إال  ذلك  عباس  ابـن  فكره  العطاء؛  فـي  الزيادة  بيع  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 

غير  ومن  ..المانـح.  (ج) :  وفـي  إلـخ.  واختلفـوا..  الكتـاب.  إلـى  رجـع  ..المانـح.  (أ) :  (١) فـي 
من  اشتراها  فإذا  بآفة،  ذهب  ثم  بلغ  قد  قت  من  ضاحية  اشترى  رجل  أبو سعيد :  قال  الكتاب : 
البائع  مال  من  فهي  يجزها،  أن  شـرط  يكن  لم  وإن  ماله،  من  فهي  يجزها  أن  على  دراكها  بعد 

إلخ.  واختلفوا..  رجع.  العظلم.  وكذلك  قال :  مدركة،  كانت  إذا 
ويعطي.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  بيع..  من  ربا  ..باطل  (ج) :  (٣) في 
يكتبون  كانوا  األمـراء  أن  وذلك  الكتـاب،  وهو  صك،  جمع  الصـكاك  اإلشـراف :  محقق  (٤) قـال 
المشـتري  ويعطون  تعجالً،  يقبضوها  أن  قبل  فيها  ما  فيبيعون  كتبًا،  وأعطياتهم  بأرزاقهم  للناس 

 .(٤٣/٣ (النهاية  يقبض  لم  ما  بيع  ألنه  ذلك؛  عن  فنهو  ويقبضه  ليمضي،  الصك 
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يبيعها  ال  ولكن  عمر :  ابن  قال  عمر.  وابن  ثابت  زيد بن  فيه  ورخص  بعرض(١). 
وقال  بعـرض(٢).  أحدهما :  قال  والشـعبي،  شـريح،  فيه  ورخص  يكتالها.  حتـى 

بحيوان. آخر : 
عبـد اهللا،  وسـالم بن  سـيرين،  ومحمد بـن  البصـري،  الحسـن  وكـره 
العطاء  في  الزيـادة  بيع(٣)  القرظـي  كعب  ومحمد بن  أبي ربـاح،  وعطاء بـن 
التي  األرزاق  بيـع(٥)  الشـافعي :  وقال  وإسـحاق.  أحمد،  قال  وبه  بعرض(٤). 
أن  قبل  يشتريها  للذي  يبيعها  فال  يقبضها،  أن  قبل  للناس،  السـلطان  يخرجها 

يقبضها(٦).
يجوز  ال  [قـال] :  مالـك،  قال  هكـذا  ذلك،  بيـع  يجـوز  ال  طائفـة :  وقالـت 
/ ج١٦/  وحكى(٨)  أبو ثور.  قال  وبه  يغرموه.  أو  يفرض(٧)  بغيره]  وال  [بعـرض، 
أنهى  وال  بها،  آمر  ال  قال :  ثالثًا،  قوالً  الشعبي  عن  روينا  وقد  الكوفي.  عن  ذلك 

وولدي(٩). نفسي  عنها 
واهللا أعلم. جائز،  غير  وذلك  الغرر،  من  العطاء  زيادة  بيع  أبو بكر :  قال 

وال  الهبات،  وال  الـرزق،  وال  العطاء،  بيـع  يجوز  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 

يفرض.  أن  إال  ذلك  (ج) :  وفي  يفرض.  أن  ذلك  (أ) :  (١) في 
يجبران.  اآلخر  وقال  يفرض  ..أحدهما :  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بعد.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
يفرض.  أن  ..العطاء  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  السلطان..  يخرجه  حتى  األرزاق  بيع  يجوز  ال  لعله  يباع  ال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وفي (ج) : ..للناس  يقبضها.  أن  مثل  يشتريها  الذي  يبيعها  وال  يقبضها،  أن  قبل  (٦) في (أ) : ..للناس 

يقبضها.  أن  قبل  يشتريها  الذي  يبيعها  وال 
يغرم.  أو  لقرض  (أ) :  (٧) في 
وحفظنا.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

وولدي.  نفسي  عنها  وأنهى  عنها،  أنهى  ..وال  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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أيضًا  ذلك  وألن  الغـرر،  من  ذلك  ألن  يفـرض؛  لم  أو  ذلك  فـرض  النفقـات(١)، 
شتى،  وجوه  من  يجوز  ال  فذلك  ذلك(٢)،  في  النهي  جاء  وقد  معك،  ليس  ما  بيع 

أبو بكر. قال  كما  باطل  فيه  والبيع 

عنده. ليس  ما  المرء  بيع  عن  النهي  باب ١٥ -]   (٢٣/٦ - ٢٤ [(م ٣٤٢٢، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  حـزام  حكيم بن  عن  الحديث  جاء  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

وتستوفيه». تشتريه  حتى  طعامًا  تبيعن  «ال  [له] :  قال 
أحمد،  وقال  عنـدي.  وليس  بعينه  شـيئًا  أبيع  أن  معناه  يقـول :  الشـافعي  وكان 
وقال  منـك.  واشـتريها(٣)  وكـذا  كذا  اشـتر  لصاحبـه :  يقـول  أن  معنـاه  وإسـحاق : 
المغصوب. والشيء  والرهن(٥)،  الشارد،  والبعير  اآلبق،  العبد  مثل(٤)  معناه  بعضهم : 

على  لغيري  ملكه  مما(٦)  عندي  ليس  ما  بيع  أن  ذلك  وأصح  أبو بكر :  وقال 
عليه](٨). أقدر  وال  عليه  أقدر  قد  الغرر؛ [ألني  بيوع  من  وهذا  خالصه(٧)،  علي  أن 

والعطيات))  (ب) :  ((في  العطيـات  وال  الهبات  وال  النفقـات  وال  الـرزق  وال  (ب) :  و  (أ)  (١) فـي 
إلخ.  فرض.. 

االحتكار  عن  نهى  أنه :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  بلغني  قال :  زيد  جابر بن  عن  حبيب  الربيع بن  (٢) روى 
عنه  ينهى  ما  باب  البيوع،  كتاب  الربيع،  (مسند  عندك  ليس  ما  بيع  وعن  منفعة  جر  سلف  وعن 
ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال :  عمرو  عبد اهللا بن  عـن  أبو داود  وروى  رقـم ٥٦٣)،  البيوع،  مـن 
(ُسـنن  عندك  ليس  ما  بيُع  وال  تضمن  لم  ما  ِربـُح  وال  بيع  في  شـرطان  وال  َوبيـٌع  َسـَلٌف  َيِحـلُّ 

 .(٢٨٣/٣ رقم ٣٥٠٤،  عنده،  ليس  ما  يبيع  الرجل  في  باب  البيوع،  كتاب  أبي داود، 
منك.  ليشتريها  ..وكذا  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  الشارد..  والجمل  اآلبق،  العبد  مثل  بيع  معناه  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
والدهر.  (ج) :  وفي  والذهب.  (أ) :  (٥) في 

فيما.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
صالحه.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

عليه.  أقر  وال  عليه  أقر  قد  ألنه  (ج) :  وفي  عليه.  أقر  قد  ألنه  (أ) :  (٨) في 
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ذلك  ألن  [باإلجماع؛  قيل  مـا  جميع  كله  ذلك  يلحق  أبو سـعيد 5 :  قال 
مما  ذلك  فإن  يده،  في(٢)  يعرفه  كان  إذا  المغصوب  والشيء  الرهن](١)،  إال  باطل، 
جائز  ذلك  إن  أصحابنا :  مذاهب  من  عندنا  القـول  وأكثر  االختالف،  فيه  يجـري 

فيه. البيع 

يبـدو  أن  قبـل  الثمـار  بيـوع  بـاب ١٦ -]   (٢٤/٦ - ٢٦ [(م ٣٤٢٣ - ٣٤٢٥، 
/ ج١٧/ صالحها : 

حتى(٣)  الثمار  بيع  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «نهى  أن  ثبت  أبو بكر :]  [* ش] : [قال 
والمشتري». البائع  نهى  صالحها،  يبدو 

الحديث. هذا  بجملة  القول  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ٣٤٢٣] 
صحيح. نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

الثمار(٤)؛  بيـع  فيه  يجوز  الـذي  الوقـت  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٢٤]  [* ش] : 
عطاء، و]   هكذا [قال  كثير،  أو  قليل  الثمر(٥)  من  يؤكل  حتى  تباع  ال  طائفة :  فقالت 
عن  «نهى  أنه :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد  عباس،  وابن  عمر،  ابن  عن  [ذلك]  روينا 

يطعم(٦)». حتى  النخل  بيع 
القول  هذا  روينا  تصفر،  أو  تحمر  أن  صالحها  يبدو  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

ذلك  ألنه  فاألجماع؛  (ب) :  وفـي  والفضة.  الذهب  إال  باطـل،  ذلك  ألنه  باإلجمـاع؛  (أ) :  (١) فـي 
الدهر.  إال  باطل،  ذلك  ألنه  باإلجماع؛  (ج)  وفي  الرهن.  إال  باطل، 

إلخ.  ذلك..  وإن  ..يعرفه  (ب) :  (٢) في 
والمشتري.  البائع  ذلك  عن  نهى  صالحها،  يبدو  أن  قبل  الثمار  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

الثمرة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
الثمرة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
تطعم.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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عن  حديث  المعنى  هذا  وفي  وإسحاق،  وأحمد،  الشافعي،  قال  وبه  مسروق،  عن 
يصفر  أو  يحمر  حتى  يعني :  [يشـقع](١)»  حتى  الثمر  بيع  عن  «نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ويؤكل(٢).
إبراهيم  وقـال  الثريا.  طلوع  ذلك  وقـت  أنه(٣)  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أخبـار  بعض  وفـي 

فليشتر(٤). اآلفة  عليه  وآمن  البر]  [نوى  اشتد  إذا  [النخعي] : 
أبو بكر : قال 

النخل،  ثمـر  معنى  فـي  داخل  األشـجار  [ثمـار]  جميـع  حكـم  [م ٣٤٢٥] 
والشـافعي،  مالك،  مذهب  على  وهذا  ثمرها،  أول  طاب  إذا  جائز  ذلـك  وبيـع(٥) 
عن  «نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد  العلم،  أهل  من  وكثير  وإسحاق،  وأحمد، 

يسود». حتى  العنب  بيع 
قالوا  ما  وأقل  أصحابنا،  مذاهب  على  خارج  كله  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 

أفضحت(٧). إذا  النخل  ثمرة  بيع  يجوز  إنه  به(٦) : 
تزهو»(٨)،  حتى  النخل  ثمرة  بيع  عن  «نهى  أنه:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  فيه  روينـا  وقـد 

تفضح.  حتى  الثمرة  (ج) :  وفي  يفضح.  حتى  الثمر  (أ) :  (١) في 
منها.  ويؤكل  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
فليشترى.  اآلفة  من  عليه  وأمن  (ج) :  وفي  فليشتره.  اآلفة  من  عليه  وأمن  (أ) :  (٤) في 

جميع.  وبيع  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (به)  (٦) كلمة 

فضحت.  (أ) :  (٧) في 
عنه  ينهى  ما  باب  البيوع،  كتاب  الربيع،  (مسند  بمعناه  مالك  أنس بن  عن  حبيب  الربيع بن  (٨) رواه 
البيوع،  كتاب  البخاري،  (صحيح  قريب  بلفظ  أنس  عن  البخاري  ورواه  رقم ٥٥٨)،  البيوع،  من 
بلفظه  أنس  عن  مسـلم  ورواه   ،(٧٦٦/٢ رقم ٢٠٨٣،  صالحها،  يبدو  أن  قبل  الثمار  بيـع  بـاب 

 .(١١٩٠/٣ رقم ١٥٥٥،  الجوائح،  وضع  باب  المساقاة،  كتاب  مسلم،  (صحيح 



ådÉãdG AõédG
259

´ƒ«ÑdG ÜÉàc ``` 63

من  فهو  تطعم»(١)،  «حتى  آخر :  حديث  في  / ج١٨/  عنه  وقيل  الفضح.  والزهو : 
اإلدراك»(٢)  ويقوى  تدرك  «حتى  قال :  أنه  آخر  حديث  في  وروي  واإلطعام.  الزهو 

ذلك. قيل  قد  أيضًا 
حديث  في  عنه  وروي  النخلـة.  أكثر  يدرك  أن  اإلدراك  إن  قـال :  مـن  وقـال 
في  قيل  وقد  الصـالح،  بدو  والفضح :  صالحهـا»(٣)،  يبدو  قـال :  «حتى  أنه  آخـر 

أصحابنا. مذاهب  على  األولة  واألقاويل  اختالف(٤)،  هذا 

حبه  يشـتد  أن  قبل  الزرع  بيع  عـن  النهـي  بـاب ١٧ -]   (٢٦/٦ [(م ٣٤٢٦، 
سنبله : ويبيض 

حتى  السنبل  بيع  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
والمشتري». البائع  نهى  العاهة(٥)؛  ويأمن  يبيض 

الحسـن،  اهللا(٦) بن  وعبيد  المدينـة  وأهل  مالـك،  قول  وهذا  أبو بكـر :  قـال 

المحاقلة  عـن  النهي  باب  البيـوع،  كتاب  مسـلم،  (صحيح  عبـد اهللا  جابر بـن  عـن  مسـلم  (١) رواه 
أحمد،  (مسـند  أنس  عن  أحمد  ورواه   ،(١١٧٤/٣ رقـم ١٥٣٦،  المخابرة..،  وعـن  والمزابنـة 

 .(١٦١/٣ رقم ١٢٦٥٩، 
المضطر  بيع  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  أبي طالب :  علّي بن  عن  وأحمد  ـ  له  واللفظ  ـ  أبو داود  (٢) روى 
المضطر،  بيع  في  باب  البيوع،  كتـاب  أبي داود،  (ُسـنن  تدرك  أن  قبل  الثمرة  وبيع  الغرر  وبيـع 

 .(١١٦/١ رقم ٩٣٧،  أحمد،  مسند   .٢٥٥/٣ رقم ٣٣٨٢، 
من  عنه  ينهى  ما  باب  البيوع،  كتاب  الربيع،  (مسند  الخدري  أبي سعيد  عن  حبيب  الربيع بن  (٣) رواه 
البيوع،  كتاب  البخاري،  (صحيح  وغيره  عمر  ابن  عن  ومسلم  البخاري  ورواه  رقم ٥٦٠)،  البيوع، 
باب  البيوع،  كتاب  مسـلم،  ٧٦٦/٢.صحيح  رقم ٢٠٨٢،  صالحها،  يبدو  أن  قبل  الثمار  بيع  باب 

 .(١١٦٥/٣ رقم ١٥٣٤،  القطع،  شرط  بغير  صالحها  بدو  قبل  الثمار  بيع  عن  النهي 
االختالف.  (ب) :  (٤) في 

العاهة.  عليه  وأمن  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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وقد  الحديث.  وأصحاب  الرأي،  وأصحاب  وإسـحاق،  وأحمد،  البصرة،  وأهل 
عنه،  فرجع  عمـر  ابن  حديث  بلغـه  ثم  يجـوز،  ال  مـرة(١) :  يقـول  الشـافعي  كان 

به(٣). القول  عن  يعدل  أحدًا  أعلم  وال  به(٢)،  وقال : 
صحيح. األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

السنين : بيع  عن  النهي  باب ١٨ -]   (٢٧/٦ [(م ٣٤٢٧، 
السـنين»،  بيع  عن  «نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص   أن  ثبت  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل(٤) سنين ال يجوز، ونهى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

الوجوه. من  بوجه  يجوز  ال  وهذا  الغرر،  بيع  [عن]  و  السنين  بيع  عن 
صحيح. أبو سعيد 5 :  قال 

إال  البيع  في  الثنيا  عن  النهي  بـاب ١٩ -]   (٢٧/٦ - ٢٩ [(م ٣٤٢٨ - ٣٤٢٩، 
يعلم : أن 

المحاقلة،  بيع  عن  «نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص   أن  ثبت  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
أن  / ج١٩/  إال  الثنيا  [بيع]  عن  «نهى  أنه  عنه  وروينا(٥)  الثنيا»،  وعـن  والمزابنـة، 

يعلم(٦)».

يجوز.  ال  يراه  ..الشافعي  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  أعلم..  ال  وقال :  (أ) :  (٢) في 

به.  يقول  ال  ذلك  عن  يعدل  أحدًا  أن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
النخيل.  ثمن  أن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

وروي.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
بعلم.  إال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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منها  ويستثني  ثمرته،  يبيع  الرجل  في  العلم  أهل  اختلف  [قد]  و  [م ٣٤٢٨] 
[حتى  باطل،  البيـع  طائفة :  فقالـت  معلومة  ملكيـة(١)  أو  أعيانهن  بغيـر  نخـالت 
جزءًا  أو  ربعًا،  أو  ثلثًا  وأما  بأعيانهن،  نخالت  وأما  معلومًا،  اسـتثنى  الذي  يكون 
المسيب،  ابن  معلومًا  كيالً  منها  ويستثنى  الثمرة  بيع  كره  فممن  معلوم.]  جزء  من 
[وال  ثور.  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  البصري،  والحسـن 
غير  نخالً(٢)  يستثني  أن  ثور  وأبي  وإسـحاق،  وأحمد،  الشـافعي،  قول  في  يجوز] 
غير  ذلك  فـي  البيع(٣)  إليهن؛  يشـير  وال  نخـالت،  عشـر  يقول  أن  مثـل :  معلـوم 

جائز.
معلوم. من  مجهوالً  يستثني  ال  صحيح،  أبو سعيد 5 :  قال 

 (٥) الُكرَّ ويسـتثني  نخله،  ثمـر(٤)  الرجل  يبيـع  أن  طائفـة  ورخصـت  [* ش] : 
أنه  عمر  ابن  عن  روينا  وقد  عبد اهللا.  وسـالم بن  سـيرين،  ابن  قول  هذا  ْينِ،  والُكرَّ

الفتيان(٧). وطعام  آالف  بأربعة  ثمرته  رجل  من  باع(٦) 

بأعيانهن  نخالت  أما  معلومة،  مكيلة  أو  ألعيانهن،  أو  بأعيانهن  نخالت  منه  ويستثني  (أ) :  (١) في 
..بغير  (ج) :  وفـي  إلخ.  طائفة..  قالـت  معلومة  معروفة  أجـزاء  من  جـزءًا  أو  ربعـًا  أو  ثلثـًا  أو 
قالت  معلومة  أجزاء  من  جزءًا  أو  ربعًا  أو  ثلثًا  أو  نخالت...  أما  معلومة  األعيـان  أو  أعيانهـن، 

إلخ.  طائفة.. 
مثل.  معلومة  عين  بال  يستثني  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

فالبيع.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ثمرة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

األزهري :  وقال  أوقار،  ستة  بالبصرة  الكر  األثير :  ابن  قال  بالضم.  الُكرُّ  اإلشراف :  محقق  (٥) قال 
الحساب  هذا  على  فهو  ونصف،  صاع  وك :  واْلَمكُّ مكاكيك،  ثمانية  والَقِفيزُ :  قفيزًا،  ستون  الكر 

 .(١٦٢/٤ (النهاية  صاعًا  ستون  وسق  وكل  وسقًا،  عشر  اثنا 
رجل.  من  ثمرته  ابتاع  أنه  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

الصبيان.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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يسمي  نخالت  أو  نخله(١)  ثمر  الرجل  يبيع  أن  في  أنس]  مالك [بن  ورخص 
منها. يختارها  شاة  إال  شاة  مائة(٢)  يبيع  أن  يجيز  وكذلك  عددها، 

الجهالة،  فيه  وقع  فقد  معلوم  من  مجهوالً  اسـتثنى  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
من  وقال  جائز.  قال :  من  وقال  باطل.  قال :  من  فقال  االختـالف؛  حكم  ولحقـه 
وإن  العلم،  بعد  تـم  ذلك  على  تتامما  إن  منتقـض،  قال :  من  وقال  يكـره.  قـال : 

انتقض. تناقضا 
شياه،  من  شاة  وكذلك  النخلة،  تلك  معلومة  غير  نخالت  من  نخلة  واستثناؤه 
لعل  يدري  ال  أنـه(٤)  وذلك  مجهول؛  هـذا  كل  النخل؛  ثمرة  مـن  أقفـرة(٣)  وعشـرة 
من  معلومًا  اسـتثنى  ألنه  المعلـوم؛  من  بالمسـتثنى  تفي  / ج٢٠/  ال  كلهـا  الثمـرة 
مجهول  ثمرة  من  معلومًا  كيالً  يستثني  ألنه  معلوم؛  من  مجهوالً  كاستثنائه  مجهول 
الجهالة. تلحقه  ولم  ذلك  جاز  معلومة  نخل  من  معلومة  نخلة  استثنى  وإن  كيلها، 
عن  روينـاه(٥)  لحديث  أقـول؛  الشـافعي  قـال  كمـا  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 

الغرر. بيع  عن  ولنهيه  يعلم(٦)»،  أن  إال  الثنيا  عن  نهى  «أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

نخلة.  ثمرة  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
شاة.  له  ما  بيع  أن  (ج) :  (٢) في 

أقفزة. (ب) :  (٣) في 
مادة  العرب،  لسـان  (انظر؛  القفة  أو  الجراب  وهو  أوالزنبيل  الزبيل  وهو  قفير،  جمـع  واألقفـرة 
المكاييل  مـن  القفيز  منظور :  ابـن  قال  قفيز،  فجمع  (بالـزاي)  األقفزة  أمـا  زبل).  ومـادة  قفـر، 
وأربعين  وأربع  مائـة  قدر  األرض  من  وهو  العراق،  أهـل  عند  مكاكيك  ثمانية  وهـو  معـروف، 
القفيز  التهذيب  وفي  وقفـزان،  أقفزة  والجمع  عليه،  الناس  تتواضـع  مكيال  هو  وقيـل :  ذراعـًا، 

قفز).  مادة  العرب،  (لسان  األرض  مساحة  من  مقدار 
ألنه.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

عن.  روينا  ..أقول،  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
بعلم.  إال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 



ådÉãdG AõédG
263

´ƒ«ÑdG ÜÉàc ``` 63

نعم. أبو سعيد 5 :  قال 
ثلثها؛  [إال]  أو  نصفهـا،  إال  الثمرة  بيـع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٢٩]  [* ش] : 
أبو بكر بـن  ذلـك  وكـره  والنعمـان.  والشـافعي،  البتـي(١)،  ذلـك  فـي  فرخـص 
شـريكك،  وأنا  السـلعة،  هـذه  أبيعـك  يقـول  ال  األوزاعـي :  وقـال  أبي موسـى. 

شريكك. وأنا  نصفها،  أبيعك  ليقل :  ولكن(٢) 
بينه  ما  حائطـه]  [من  يسـتثني  أن  له  مالـك :  وقال(٣)  النخعـي،  قـال  [بـه]  و 

ذلك. يجاوز  ال  الثمر  ثلث  وبين(٤) 
جائز. فالبيع  معلومًا  المستثنى  كان(٥)  إذا  أبو بكر :  قال 

من  معلومًا  كان  إذا  هذا  في  أبو بكر  قال  كما  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
فقال  فيها؛  شريكك  وأنا  وكذا  بكذا  السلعة  هذه  بايعتك  قد  قال :  فإن  معلوم. 
أن  إال  ذلـك  يجوز  ال  قـال :  من  وقال  شـريكه.  ويكون  جائـز  إنه  قـال :  مـن 
البيع؛  يقع  ال  قال :  مـن  وقال  السـلعة.  نصف  في  ويقيله  ذلك،  بعد  يتراضيـا 

استثناء. فيه  ألنه 
الذي  بالثمن  نصفين  بينهما  ويكون  شـريكه،  يكون  أن  أسـوغ  األول  والقول 

ذلك. على  البيع  وقبل  بذلك(٦)  المشتري  رضي  إذا  به،  باعه 

إلخ.  النبي ملسو هيلع هللا ىلص..  ..ذلك  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  ...شريكك)  (ولكن  (٢) العبارة 

ومالك.  (ج) :  (٣) في 
الثمرة.  ثلث  وبين  ..بينه  (ج) :  وفي  الثمرة.  ثلث  شرك  وبين  ..بينه  (أ) :  (٤) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (كان)  (٥) كلمة 
المشتري.  بذلك  رضي  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
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/ ج٢١/ الجوائح(١) :  بوضع  األمر  باب ٢٠ -]   (٢٩/٦ - ٣٠ [(م ٣٤٣٠، 
صحيحًا،  شـراء  الثمرة  يشـتري  الرجـل  فـي  العلـم  أهـل  اختلـف  [* ش] : 
وضع  يجب  طائفـة :  فقالت  جائحة؛  تصيبهـا  ثم  النخـل،  رؤوس  فـي  ويقبضهـا 
عبيد،  وأبي  حنبـل،  أحمد بن  قـول  هذا  جابر.  حديـث  ظاهر  علـى  الجوائـح(٢) 
قال(٣) :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  جابر  بحديث  واحتجوا  الحديـث،  أهل  من  وجماعـة 
تأخذ  لم  شيئًا،  منه  تأخذ  أن  لك  ما  جائحة  أصابته  ثم  ثمر(٤)،  أخيك  من  بعت   «لو 

حق». بغير  أخيك  مال 

قول  هذا  البائع،  علـى  بالجائحة(٥)  يرجع  ال  طائفة :  قالت  أبو بكـر :]  [قـال 
الثلث  المشتري  على  توضع  التي(٦)  الجائحة  مالك :  وقال  والنعمان.  الشـافعي، 
والجائحة  المشتري،  مال  من  ذلك  ويكون  الثلث،  من  أقل  توضع  وال  فصاعدًا، 

والبرد(٧). والحريق  الريح  من 

رؤوس  في  الثمـرة  قبضـه  ألن  أصـح؛  األول  القـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
نعلم  ال  أصحابنا،  اجتماع  هذا  على  ضمانه،  في  صارت  وقد  لها،  ضمان  النخل 

اختالفًا. فيه  بينهم 

الخراج.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الخراج.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  قال)  (أنه  (٣) العبارة 
شيئًا،  ثمنه  من  تأخذ  أن  لك  حل  ما  جائحة  أصابته  ثم  تمرًا  أخيك  من  بعت  لو  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

غيرحق.  من  أخيك  مال  تأخذ  ثم 
الجائحة.  ترجع  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (التي)  (٦) كلمة 
والبرد.  والريح  الخرس  من  ..والجائحة  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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تصرم(١) : أن  قبل  القبض  بعد  الثمرة  مبتاع  بيع  باب ٢١ -]   (٣٠/٦ [(م ٣٤٣١، 
يبيعها  ثم  النخل،  رؤوس  في  الثمـار  يشـتري  الرجل  في  واختلفوا  [* ش] : 
في  رخصا  أنهمـا  ثابت  وزيد بن  العـوام  الزبير بـن  عن  فروينـا  تصـرم؛  أن  قبـل 
وعكرمة،  عباس،  ابـن  ذلك  وكره(٢)  وأحمد.  البصـري،  الحسـن  قال  وبه  ذلـك، 

سلمة. وأبو(٣) 
النخل. رؤوس  في  قبضه  إذا  جائز  بيعه  أبو بكر :  قال 

ليسـت  النخل  ألن  النخل؛  على  يأمنه  لمن  بيعه  جائز  أبو سـعيد 5 :  قال 
على  ثابت  والبيع  عليها.  أمنه  من  إال  سبيالً،  / ج٢٢/  عليها  لغيره  يجعل  فال  له، 
من  على(٤)  إال  ذلك  يبيع  أن  يؤمر  ال  أنه  إال  عليها  يأمنه  من  لغير  باع  ولو  حال، 

البائع. مال  على  يأمنه 

[(م ٣٤٣٢ - ٣٤٣٣، ٣٠/٦ - ٣١) باب ٢٢ -] النهي عن المحاقلة والمزابنة :
عن  «نهى  أنه:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  ثبتت  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

والمخابرة». والمزابنة  المحاقلة  بيع 
حنطة،  فرق  بمائـة  الزرع  بيع  والمحاقلـة :  جابـر،  حديـث  وفـي  [م ٣٤٣٢] 
األرض  كراء  والمخابرة :  فرق،  بمائة  النخل  رؤوس  في  الثمرة  يبيع  أن  والمزابنة : 

والربع. بالثلث 

عن :  (نقال  النخلة.  من  واجتناؤها  الثمرة  قطع  أي  القطع،  بالفتح  الصرم  اإلشراف :  محقق  (١) قال 
 .(٢٦/٣ األثير  البن  النهاية   .١٤٠/٤ المحيط  القاموس 

إلخ.  عباس..  ابن  عن  ذلك  ونحو  ..وأحمد،  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
أبي سلمة.  وابن  (ج) :  وفي  سلمة.  وأبي  (أ) :  (٣) في 

على  إال  (ب) :  وفي  األول.  البائع  مال  عليه  يأمن  من  واضحة))  ((غير  حال  على  إال  (أ) :  (٤) في 
األول.  البائع  مال  عليه  يأمن  من 
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المسـيب،  ابن  المحاقلة :  في  الحديث  هذا  بظاهر(١)  قال  وممـن  [م ٣٤٣٣] 
عبيد(٢). وأبو  وأحمد،  والشافعي،  وعطاء، 

األرض. كرى  المحاقلة  أن  وهو :  آخر،  وجه  المحاقلة  تفسير  وفي 
المزابنة،  من  كيًال  يسمى  بتمر  جزافًا  النخل  في  الرطب  تبيع(٣)  أبو بكر :  قال 
عباس،  ابن  عن  يروى  شـيئًا  إال  جائز،  غير  ذلك  بيـع  أن  يختلفـون  أعلمهـم  وال 

اهللا. شاء  إن  ذلك  ذاكر(٤)  وأنا  العرايا،  إال  حنبل،  أحمد بن  أَْنَكَرُه 
الرطب  هذا  البيع  صفقة  مع  معجل  بثمن  كان  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
جهالته  من  يتولد  وما(٥)  الجهالـة،  جهة  من  إال  جائز  فذلك  معًا؛  التمـر  بهـذا 
بهذا  هذا  أن  والتسـمية  قبض،  بغير  أو  نسـيئة  ذلك  كان  وإذا  فيه،  اآلفات  من 

فاسد.
فقد  مدركة  غيـر  كانت  فإذا  وزنـًا،  أو  كيالً  كانـت  كلها  الثمـار  وكذلـك 
فذلك  بهذا؛  هذا  معًا،  حب  أو  بتمر  كيالً  أو  جزافًا  فبيعت  فيها،  القول  مضى 
الجزاف،  / ج٢٣/  مـن  أكثر  الجهالة  ذلك  في  فتدخـل(٦)  الكيل  فأما  جائـز، 
في  والقول  الجهالـة،  فـي  القول  مضـى  فقد(٧)  الجهالـة  تدخلـه  ذلـك  وكل 

الربا. الفاسد 

بهذا.  قال  (ج) :  (١) في 
عبيدة.  وأبو  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  كيًال..  مسمى  بتمر  جزافًا  النخلة  في  الرطب  بيع  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
اهللا.  شاء  إن  بعد  أذكره  وأنا  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

واآلفات  جهالته  من  فيه  يتولد  وما  (ب) :  وفي  فيه.  واآلفات  جهالته  من  فيه  يتولد  ومن  (أ) :  (٥) في 
فيه. 

فيدخل.  (ب) :  وفي  فتدخله.  (أ) :  (٦) في 
وقد.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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العرايا : باب ٢٣ -]   (٣١/٦ - ٣٢ [(م ٣٤٣٤، 
تباع  أن  العرايا  في  «رخص  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
الحديث؛  بهذا  القول  في  العلم  أهل  اختلف  وقد  رطبًا»،  أهلها  يأكل(١)  بخرصها 
رسـول(٢)  نهي  جملة  من  مسـتثًنا  وجعلـوه  جائز.  بيعـه  العلم :  أهـل  أكثـر  فقـال 
بالثمرة،  الثمـرة  بيع  وعن  بالثمر،  الثمـر  بيع  عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «نهـى  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. 
وأهل  واألوزاعي،  المدينـة،  وأهـل  مالك،  قال  كذلك  بالثمـرة»،  الرطـب  وبيـع 
العلم. أهل  من  تبعهم  ومن  عبيد(٣)،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  الشام، 
والمأثورة(٥)  األخبار  وسـائر  الخبر،  هذا(٤)  بظاهر  القول  عن  طائفة  وعدلت 

وأصحابه. النعمان،  قول  هذا  وخالفتها(٦)،  المكان،  هذا  غير  في 
والذي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ذلك  لثبوت  جائـز؛  العرايا  فبيـع  أبو بكـر :  قـال 

العرايا. بيع  في  رخص  الذي  هو  بالثمر،  الثمر  بيع(٧)  عن  نهى 
من  ضرب  والطنـاء  معنـا،  فيما  الطنـاء  هو  العرايـا :  أبو سـعيد 5 :  قـال 
البيع  وقع  وإن  غيره،  في  يجوز  ما  إال  رطبًا  لألكل  الطناء  في  يجوز  وال  البيوع، 
ولو  الربا،  ذلك  في  يدخل  فال  حاضر؛  طعام  أو  وقبضه  حاضر  بتمر  الثمرة  على 
بيد  يدًا  البيع  أن  مجتمعون؛  عليه  أصحابنا  مذهب  هو  هذا  أقل،  أو  منه  أكثر  كان 

بيد. يدًا  كان  إذا  وأكثر  بمثلين  مثل  جائز  الطعام  في 

يأكلها.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بالرطب،  التمـر  بيع  وعن  بالتمـر،  التمر  بيـع  عن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  نهـي  جملـة  مـن  (ج) :  و  (أ)  (٢) فـي 

إلخ.  كذلك.. 
عبيدة.  وأبو  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (هذا)  (٤) كلمة 
المذكورة.  األخبار  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  هذا..  وخالف  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
إلخ.  وهو..  بالتمر،  التمر  عن  نهى  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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أحدهما  كان  إذا  النقد  في  الربا  بيع(١)  أن  يذهبون  فإنهم  هؤالء  مذهب  وأما 
يد  بغير  أو  النسيئة  في  الربا  وإنما  أصحابنا،  من  أحد  ذلك  إلى  يذهب  وال  أكثر، 
أن  جاز(٢)  ما  ربا  ذلك  أن  صح  ولو  منه،  يتولد  وما  الوجه  هذا  / ج٢٤/  فـي  بيـد 

تمرًا. جعل  ما  خالف  رطبًا  أكل  ما  يكون 
ذلك  كان  وبسـرًا  رطبًا  يأكلـه  أن  على  اشـتراه  إن  قيـل :  قد  أنـه  فيـه  والعلـة 
لكان  شـيئًا  يشـترط  لم  ولو  يدخله،  الذي  الشـرط  في  ويبطل  ثنيا،  فيه  يدخـل(٣) 
ما  وهذا  بيد،  يد  بغير  أو  بالنسيئة  ذلك  يجوز  وإًذا(٥)  ذلك،  في  فرق  وال  سواء(٤)، 
أو  بتمرة،  تمرة  باعـه  ولو  بيد،  يدًا  إال  بالنسـيئة  يجوز  ال  أنه  اإلجماع  عليـه  يقـع 
أن  إال  عليه،  يزد  لم  ولو  الربا،  مـن  ذلك  كان  بيد؛  يدًا(٦)  قبض،  بغير  بحبـة  حبـة 
ذلك  وكل(٧)  والقـراض،  والقرض  اللغة  بعض  فـي  السـلف  وهو  قرضًا،  يسـمى 

بيع. ال  قرض  أنه  اللغة  من  يتعارف  ما  على  فيه  جائز 

العرايا : بيع  من  يجوز  ما  قدر  باب ٢٤ -]   (٣٢/٦ - ٣٣ [(م ٣٤٣٥ - ٣٤٣٧، 
من  بيع(٨)  من  يجـوز  ما  قدر  في  العلم  أهـل  اختلـف  [م ٣٤٣٥]  [* ش] : 
شـك  أوسـق]  خمسـة  دون  [أو  أوسـق،  خمسـة  أبي هريرة  خبر  ففي  العرايـا، 

فيه. الراوي 

يقع.  أن  (أ) :  (١) في 
أجاز.  ما  (أ) :  (٢) في 

يدخل.  مما  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  و  (ب)  في  موجودة  غير  سواء)  (لكان  (٤) العبارة 

وال.  (أ) :  (٥) في 
بيد.  يد  (ب) :  (٦) في 

فكل.  (ب) :  (٧) في 
العرايا.  من  يباع  أن  يجوز  ما  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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أفسـخ  ال  الشـافعي :  وقال  ذلك.  يجاوز(١)  ال  أوسـق  خمسـة  مالك :  وقال 
ذلك. من  أكثر  في  وأفسخه  أوسق،  خمسة  في  البيع 

الثمر(٢)  بيع  عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهي  من  يسـتثنى  أن  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 
خمسة  وبيع  يقين،  ذلك  إذ(٣)  جائز  أوسق  خمسة  من  أقل  فبيع  بيقين،  إال  بالثمر 
نهى  ما  يقيـن]  [من  يسـتثنى  أن  يجوز  وال  شـك،  ذلك  فـي  إذ  يجـوز  ال  أوسـق 

بالشك. بالثمر  الثمر  بيع  من(٤)  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  [عنه] 
فيما  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  القول  يختلف  أن  يجـوز  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
رطبًا  يؤكل  فيما  جاز  وإن  واحد،  كله  والمنهي(٥)  للتمر،  يترك  ما  غير  رطبًا  يؤكل 
يجوز  ال  ما  وهذا  بالتمر،  الرطب  بيع  فجائز  وإال  تمرًا،  يدخر  فيما  جاز  / ج٢٥/ 
هذا،  فكذلك  نسـيئة،  يجوز  وال  بيد،  يدًا(٦)  بالتمـر  الرطب  يبـاع  أن  جـاز  إذا  إال 
حرم  ما  الضرورة  تحل  وال  الرطب،  مأكل  في  ضرورة  توجب  علة  هاهنا  وليس 

التحريم. جملة  على  هو  بل  الربا،  من  اهللا 
أن  يجوز  وكذلك  الخنزيـر،  ولحم  الميتة  أكل  الضـرر  على  اهللا  أحل  وإنمـا 
لم  بربا  الضرورة  عند  له  باع  فإن  به،  له  ويدين  أخيه  مال  من  الضرورة  عند  يأكل 
يجوز  ال  األحوال  كل  في  وكذلك  ماله،  رأس  إلى  ويرجع(٨)  عليه(٧)ذلك،  يثبـت 

شيء. منه  يستثنى  ال  كله  أصحابنا  أصول  يخالف  األصل  وهذا  الربا، 

يجوز.  ال  (ج) :  (١) في 
بالتمر.  التمر  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

دانقين.  جائز  (ج) :  وفي  بيقين.  ذلك  جائز  (أ) :  (٣) في 
بالشك.  بالتمر  التمر  بيع  عن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

للنهي.  (ج) :  وفي  المنهي.  (ب) :  (٥) في 
بيد.  يد  (ب) :  (٦) في 

ذلك.  يثبت  ولم  (أ) :  (٧) في 
ورجع.  (ب) :  (٨) في 
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يقول :  أبو عبيد  فـكان  العرايا؛  تفسـير  في  واختلفـوا(١)  [م ٣٤٣٦]  [* ش] : 
تفسيرين(٢) : على  تفسر  العرايا 

إياه(٣)،  يعريها  للمحتاج  ثمرتهـا  الرجل  يهب  النخلة  هي  يقـول :  مالـك  كان 
على  [ذلك]  فيشق  ليجتنيها(٤)،  تلك  نخلته  إلى  له  الموهوب  وهو  المعرى  فيأتي 
تلك  ثمر(٥)  يشـتري  أن  خاصة  له  الرخصة  فجاءت  عليـه،  دخوله  [لـه]  اْلُمعـري 

تمرًا. بخرصها  الموهوب  من  النخلة 
حائطه  من  الرجل  يستثنيها  النخالت  هي  العرايا :  أن  فهو  اآلخر :  التفسير  أما 

وعياله. لنفسه  [ويبقيها]  البيع  في  يدخلها  فال  ثمرته،  باع  إذا 
وال  لهم  ورق  ال  الذيـن  والمسـكنة  الحاجـة  ألهـل  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فأرخـص(٦) 
العرايا  هـذه  ثمار  من  بتمرهـم(٧)  يبتاعـوا  أن  الثمـر  على  يقـدرون  وهـم  ذهـب، 
على  يقدرون  ال  الذين  الفاقة  بأهـل  / ج٢٦/  ترفقًا  بهم  ذلك  فعـل  بخرصهـا(٨)، 

الرطب.
األول. المعنى  في  أصح  وهذا(٩)  أبو بكر :  قال 

اختلفوا.  وقد  (أ) :  (١) في 
بتفسيرين.  تفسر  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إياه  بها  لمعنى  ..لمحتاج  (ج) :  وفي  إلخ.  المعرى..  فرأى  إياه  بها  لمعنى  ..للمحتاج  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  المعرى..  فرأى 

ليجنيها.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
ثمرة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

ورخص.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
التمر  على  ..يقدرون  (ج) :  وفي  إلخ.  من..  بثمرتهم  يتنازعوا  أن  التمر  على  ..يقدرون  (أ) :  (٧) في 

إلخ.  من..  بثمرتهم  يبتاعوا  أن 
فرخصها.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

وهو.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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بيـد،  يـدًا(١)  بتمـر  حائطـه  ثمـرة  الرجـل  بـاع  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
مستثنى  البيع  من  خارج  هو  وإنما  البيع،  من  ذلك  يكن  لم  نخالت  واستثنى 
بيد،  يدًا(٤)  بالنقد  إال  يجوز  ال  فهذا  هذا(٣)  غير  كان  وإن  جائز،  وذلـك(٢)  منـه 
هذا  بفسـاد  ذلك  في  القول  مضى  وقد  حال،  كل  على  النقد  بغير  يجوز  وال 

األصل.
من  كله  الشـجر  في  تكون  العرايا  يقـول :  مالـك  وكان  [م ٣٤٣٧]  [* ش] : 
األوزاعي.  قال  وبه  كلها.  والثمار  والزيتون،  والرمان،  والتين،  والعنب،  النخـل، 
النخل  فـي  الشـافعي :  وقال  النخل،  فـي  إال  العرايـا  تكـون(٥)  ال  الليـث :  وقـال 

والعنب.
إال  ويبطل  شـيء،  منه  يسـتقيم  ال  أعوج،  أصل  هذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ما  منه  فيحل  بالرمان  بيع  لو  ـ  لعله  ـ  يبيعك(٦)  لو  أنه  ترى  أال  وصفنا.  مـا  علـى 
من  يحل  وال  العقـول،  فـي  القول  هـذا  يسـتقيم  ومتـى  غيـره،  فـي  حرامـًا  كان 
فيه  شـيء  لمعنى  وال  يجوز  ال  كان  وإن  الضـرورة،  معنى  له  فيكـون  الضـرورة 
عليه،  مجتمـع(٨)  صحيح  بخبر  إال  الفحـت(٧)  الحـرام  من  يسـتثنى  وال  حجـة، 

بيد.  يد  (ب)  (١) في 
فذلك.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

فهذا.  ذلك  غير  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
بيد.  يد  (ب)  (٤) في 

إلخ.  في..  إال  يكون  ال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
أنه  األثر  (ب) :  وفي  إلخ.  فيحل..  بالرمان  بيع  لو  لعله  بالرمان  يبيعك  لو  أنه  ترى  أال  (أ) :  (٦) في 
(لعله)  كلمة  أن  والظاهر  إلخ.  فيحل..  بالزمان  واضحة))  ((غير  يبيع  لو  لعله  بالزمان  يبعكه  لو 

المخطوطات.  كل  في  الناسخ  من 
الخالص.  الشيء  الفحت :  (ج) :  هامش  (٧) في 

يجتمع.  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 



272
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

هو  بل  ـنَّة(٣)  والسُّ الكتاب  يوافق  وال(٢)  رسـول اهللا(١)،  وُسـّنة  اهللا  كتاب  ويوافـق 
جميعًا. منهما  خارج 

وبعده : اإلبار  قبل  النخل  بيع  باب ٢٥ -]   (٣٤/٦ [(م ٣٤٣٨، 
أن  بعد  نخالً  باع  «من  قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  [قال  [* ش] : 

المبتاع». يشترط  أن  إال  للبائع  فثمرتها  يؤبر 
أبو بكر : / ج٢٧/  قال 

أن  إال  للبائع  فثمرتها  يؤبـر  أن  بعد  نخالً  باع  «من  قولـه :  وفـي  [م ٣٤٣٨] 
للمشـتري](٤)،  الثمر  أن  توبر  لم  نخالً  باع  من  أن  على  بيـان  المبتاع»؛  يشـترط 
ابن  إال  تبعهـم(٥)،  ومن  ويعقـوب،  والنعمان،  والشـافعي،  مالـك،  قـول  وهـذا 
من  النخل  ثمرة  ألن(٦)  يشـترط؛  لم  وإن  للمشـتري  الثمرة  قال :  فإنه  أبي ليلى، 

النخل.
ذكرناها. التي  نَّة  السُّ خالف  ألنه  له؛  معنى  ال  وهذا  أبو بكر :  قال 

باع  إذا  إنه  أبي ليلى :  ابـن  قول  على  أصحابنا  أجمع  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أو  نّبتت  فسـواء  النبات(٧)  وهو  التوبير  وكان  تؤبر،  ولم  تدرك  لم  ثمرة  بها  نخالً 

رسوله.  وُسّنة  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
وال  الكتاب  يوافق  ال  وهذا  رسول اهللا،  ..وُسنَّة  الصواب :  ولعل  (ج)،  و  (ب)  و  (أ)  في  (٢) هكذا 

إلخ.  نة..  السُّ
نَّة.  السُّ وال  (ب) :  (٣) في 

(ج).  و  (أ)  في  مضطربة  (٤) العبارة 
تابعهم.  (ج) :  (٥) في 

أن.  إال  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
النبات.  هو  التوبير  كان  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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للبائع  فهي  مدركة  كانت  وإن  البائع،  يشـترطها  أن  إال  للمشـتري  فهي  تنبت  لم 
المشتري. يشترطها  أن  إال 

الثمرة  بيع  عن  نهى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  مجمعون  ألنا  ـنَّة؛  بالسُّ أشـبه  القول  وهذا 
سبب  بغير  االنفراد  على  استحقاقها  يجوز  ال  فكذلك  تدرك،  حتى  االنفراد  على 
وال  فيها،  وقع  بشرط  إال  تدرك  لم  ما  للنخل  تبع  وهي  تدرك،  حتى  للبائع  البيع 
من  غيره  مثـل  هذا  في  وقولهم  اختالفـًا،  هذا  في  أصحابنـا  من  أحـد  بيـن  نعلـم 
به  المعمول  القول  أن  غيـر  اهللا،  شـاء  إن  الحق  من  عندي  يخـرج  وال  الخـالف، 

واهللا أعلم. أصحابنا،  قول  عندي 

: [´ƒ«ÑdG »a ´GóîdGh ¢û¨dG øe ¬æY »¡f Ée ÜGƒHCG]
والخداع : الغش  عن  النهي  باب ٢٦ -]   (٣٤/٦ - ٣٥ [(م ٣٤٣٩، 

النصيحة،  الدين  «إن  قال :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
هللا  قال :  رسـول اهللا؟  يا  لمن  قيـل :  النصيحـة.  الديـن  إن  النصيحـة(١)،  الديـن  إن 
ولكتابه ولرسوله / ج٢٨/ وألئمة المسلمين(٢) وعامتهم»، وثبت أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ليس  قائل :  فقال  معناه؛  في  العلم]  [أهل  اختلف  وقد  منا»،  فليس  غشنا  «من  قال : 
وقال  أخالقنا.  مـن  ليس  آخر :  وقـال  مثلنا(٣).  ليس  آخـر :  وقال  ديننا.  أهـل  مـن 

  LK   J   I   H ﴿ بقوله :  القائل  هذا  واحتج  أخالقنا،  على  يتبعنا(٤)  لم  آخر : 
(إبراهيم : ٣٦).  ﴾ (٥)Q   P   O   N   M

الثاني)).  الموضع  ((في  نصيحة  اإلشراف :  كتاب  (١) في 
وعليهم.  المؤمنين  وألئمة  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ملتنا.  من  ليس  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  تبعنا..  من  ليس  آخر :  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

اآلية.  تتمة  اإلشراف  كتاب  في  (٥) ليس 
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أحسن(١). وهذا  أبو بكر :  قال 
وأشبهه  وأصحه  كله،  موافق  والتفسير  صحيح،  األصل  أبو سعيد 5 :  قال 
ما  إلى  بغشـه  اإليمان  من  خارج  أنه  األثر  جاء  وبذلك  ديننا،  أهـل  من  ليـس  أنـه 

أوالنفاق. الشرك  إلى  غشه  من  فيه  نزل 

من  فيه  وما  المصراة  أخبـار  بـاب ٢٧ -]   (٣٥/٦ - ٣٧ [(م ٣٤٤٠ - ٣٤٤٢، 
االختالف :

أحدكم  بـاع  «إذا  قـال :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
تصروا(٣)  «ال  قال :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  يحفلها(٢)»،  فال  الشـاة]  [أو  اللقحة 
وإن  أمسـكها،  الناظرين](٥)  [بخير  فهو  ذلـك  بعد  ابتاعها  فمن  والغنـم(٤)،  اإلبـل 

تمر». من  صاعًا  معها  ورد  ردها  سخطها(٦) 
يجب. الخبر  بهذا  التسليم(٧)  أبو بكر :  قال 

[التصرية  يقول :  الشافعي  فكان  المصراة(٨)؛  معنى  في  واختلفوا  [م ٣٤٤٠] 
الثالثة  أو  اليومين  الحليب  من  وتترك  الشـاة(١٠)،  أو  الناقة  أخالف  تربط](٩)  أن 

حسن.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يجعلها.  فال  (أ) :  (٢) في 
تضروا.  ال  (ب) :  (٣) في 

الغنم.  وال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
رضيها.  إن  النظر  مخير  (ج) :  وفي  رضيها.  إن  النظر  بخير  (أ) :  (٥) في 

أسخطها.  (أ) :  (٦) في 
نحب.  الخبر  لهذا  والتسليم  (أ) :  (٧) في 

صيغة)).  وبأي  وردت،  أينما  المعجمة،  ((بالضاد  المضراة  (ب) :  (٨) في 
تورط.  إن  أنه  النظر  إن  (ج) :  وفي  واضحة)).  ((غير  (أ) :  (٩) في 

فيراه  لبن،  فيهـا  يجتمع  حتى  والثالثة،  اليوميـن  الحلب  مـن  وتتـرك  والشـاة  (ج) :  و  (أ)  (١٠) فـي 
لبنها.  كثرة  من  يرى  لما  ثمنها  في  ليزيد  كثيرًا  مشتريها 
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يرى  مما  ثمنها  في  فيزيد  يرى  مما  كثيـرًا  مشـتريها  فيراه  لبن،  لها  يجتمع  حتـى 
لبنها. كثرة  من 

اللبن  صري(١)  قد  التي  الشـاة  أو  البقرة،  أو  الناقة،  المصراة  أبو عبيد :  وقال 
تحلب. فلم  أيامًا  فيه](٢)  ُحقن  [يعني :  / ج٢٩/  ضرعها  في 

فهو  مصراة  شاة  اشترى  «من  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبي هريرة  حديث  وفي 
أيام». ثالثة  بالخيار  [فيها] 

أكثر  فقال  اللبن؛  مكان  المصراة  مشتري](٣)  يرده  [فيما  واختلفوا  [م ٣٤٤١] 
[وصاعًا  ردها  شاء  وإن  أمسكها،  شاء  إن  يحلبها  أن  بعد  بالخيار  هو  العلم :  أهل 
وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  سـعد،  والليث بن  مالك،  قول  هذا  تمر(٤)،  من 

أبي هريرة. عن  ذلك  وثبت  ثور.  وأبي  عبيد،  وأبي 
قيمة  معها  ورد  ردها]  شـاء  فإن  حلبها،  أن  بعد  بالخيار  هو  طائفـة :  وقالـت 

أبو يوسف. قال  وبه  أبي ليلى،  عن  القول(٥)  حكي  اللبن، 
أصحابنا. مذاهب  على  خارج  صحيح  أبو سعيد 5 :  قال 

الحنطة. مصر  أهل  عيشهم  من  يعطون  بعضهم :  وقال(٦)  [* ش] : 
بير](٧). ليس  تمر  [أيقول  طعام  من  صاعًا  أبي هريرة  حديث  في  أبو بكر :  قال 

اللبن.  من  صبر  (أ) :  (١) في 
وجمع.  وجبن  فيه،  حق  بغير  (ج) :  وفي  واضحة)).  ((غير  (أ) :  (٢) في 

المشتري.  أيرد  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الفقه.  كتب  من  معروف  هو  مما  أثبتناه  ما  والصواب   . ـ  المثلثة  بالثاء  ـ  ثمر  اإلشراف :  كتاب  (٤) في 

أبي ليلى.  ابن  عن  القول  هذا  حكي  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
الحنطة.  مصر  أهل  غشهم  من  بعضهم :  قال  ومنه  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

بتر.  هي  ليس  بمن  يقول  ال  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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بيع  يكون(١)  ذلك  ألن  غيره؛  التمر  مكان  يدفـع  أن  يجوز  فال  أبو بكر :  قـال 
عنه. رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  وقد  يقبض  أن  قبل  الطعام 

عليه  الذي  البلد  هـذا(٢)  من  اللبن  قيمة  ورد  ردها  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الذي  والعروض  واألطعمة  والدراهـم  الدنانير  من  وشـرائهم  بيعهم  في  العمـل، 
كان  لعل  أنه  فسـره  من  ذلك  فسـر  وقد  المعروفات،  من  وشـراؤهم  بيعهم  عليه 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ذلك  فقال  تمر،  من  صاعًا  اليوم  ذلك  اللبن  قيمة 
له  فليس(٣)  المصراة  حلب  إذا  فقـال :  النعمان؛  كله  ذلك  وخالـف  [* ش] : 

رده. يستطيع  ال  شيئًا  منها  أخذ  قد  ألنه  يردها](٤)؛  [أن 
ألمته. / ج٣٠/  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َسنَّه  ما  خالف  هذا  أبو بكر :  قال 

والنعمان  النعمان،  لقول  معنى  ال  أبو بكر :  قال  كما  هو  أبو سعيد 5 :  قال 
أبو حنيفة.(٥) هو 

فيه  المصراة  لمشتري  جعل  الذي  الوقت  في  واختلفوا  [م ٣٤٤٢]  [* ش] : 

مبيع  من  ذلك  ألن  (ج) :  وفي  إلخ.  يقبض..  أن  قبل  من  الطعام  بيع  مكروه  ذلك  ألن  (أ) :  (١) في 
إلخ.  يقبض..  أن  قبل  الطعام  بيع  من  مكروه 

البلد.  ذلك  هذا  من  (أ) :  (٢) في 
إلخ.   .. ليس  فقال  (أ) :  (٣) في 

ردها.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
من  حلب  لما  تمر  من  بصاع  ترد  المصراة  الربيع :  قال  غيره :  ومن  أبو حنيفة.  ..هـو  (ج) :  (٥) فـي 

اللبن. قيمة  ويرد  ردها  شاء  إن  أبو الحواري :  قال  لبنها. 
شـاء  إن  يردها  أن  فيها  جاء  وقـد  قيل،  قد  فيما  المنيحـة  هي  عندنـا  المصـراة  أبو سـعيد :  قـال 
ونقول :  اليوم،  ذلك  اللبن  قيمة  كان  التمر  صاع  لعل  العلم :  أهل  بعض  وقال  تمر.  من  وصاعًا 
في  واختلفوا  الكتاب.  إلـى  رجع  عليه.  شـيء  فال  يحلبها  لم  وإن  حلبها،  إن  اللبن  قيمـة  عليـه 

إلخ.  الوقت.. 
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ثالث(٣).  خيار  لمشتريها  الحديث :  أهل(٢)  من  وأناس  الشافعي،  فكان(١)  الخيار؛ 
يردها. [أن]  مصراة  أنها  له  تبّين  متى  الخيار  له  المدنيين :  بعض  مذهب(٤)  وفي 

على  الحلب  بعد  ثالث  خيار(٥)  أقول :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وبخبر  أبو بكر :  قال 
الحديث. ظاهر 

فإذا  عيب،  فيهـا  ذلك  إنما  النعم،  مـن  المصراة  إنما  أبو سـعيد 5 :  قـال 
للبيع؛  عرضها  أو  حلبها  أو  بالعيب  علمه  بعد  رضيها  فإن  ردها،  فله  بالعيب  علم 
عليه  يقع  لم  ما  ذلك  بعد  يردها  أن  وله  ذلك،  في  له  رد  وال  البيع  عليه  ثبت  فقد 
هذا،  في  غيرها  وال  للثالث  معنى  وال  وصفنا،  ما  بعض  على  بها  الرضـا  أحـكام 
به  دلس  قد  الـذي  بالعيب  عالـم(٦)  هو  وإنما  خـالف،  هذا  في  معنا  يصـح  ولـم 

عليه. / ج٣١/ 
به،  الرضا  فعل  فيه  يفعل  أو  يرضى  أن  إال  منتقض،  فالبيع  بالعيب  علم  فإذا 
من  يبري  حتى  رده  له  ليـس  قيل :  فقد  يرده؛  أن  قبل  ذلك  غير  فيهـا  حـدث  فـإن 
العيب(٧).  من  التدليـس  في  النقصان  مـن  عليه  وقع  ما  أرش  ولـه  العيب،  ذلـك 
أصل  ألن  معه؛  العيـب  من  فيه  حدث  ما  أرش  ويـرد  البيع  يرد  قال :  مـن  وقـال 

الخيار. فيه  له  البيع 

فقال.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أصحاب.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أيام.  ثالثة  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  الخيار..  له  المتدينين :  بعض  حديث  وفي  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ثالثًا  الخيار  له  أقول :  (ج) :  وفي  الحديث.  ظاهر  إلى  الحلب  بعد  ثلثًا  الخيار  أقـول :  (أ) :  (٥) فـي 
الحديث.  ظاهر  إلى  الحلب  بعد 

بالعيب.  علم  هو  وإنما  (ب) :  وفي  بالعيب.  علم  متى  هو  وإنما  (أ) :  (٦) في 
العيب.  أرش  من  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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البيوع : في  النجش  عن  النهي  باب ٢٨ -]   (٣٧/٦ - ٣٨ [(م ٣٤٤٣، 
النجـش»،  عـن  «نهـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
عاص(١)  الناجش  العلم :  أهل  أكثر  فقال  فيه؛  نجش  الذي  البيع  عقد  في  واختلفوا 
الشـافعي،  قول  هذا  البيع،  غير  النجش  ألن  جائز؛  والبيع  عالمـًا  بالنهـي  كان  إذا 

البيع. الحديث  أهل  من  طائفة  وأبطلت  الرأي،  وأصحاب 
وجعل  المحاقلة(٢)»،  عن  «نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  بأن  البيع  أجاز  من  بعض  واحتج 
عاص،  المحاقلـة(٤)  بائع  قـال :  كما  بالنجش(٣)عاص  وهـذا  الخيـار،  للمشـتري 

جميعًا. منهما(٥)  جائز  والبيع 
كله.(٦) هذا  في  أراد  ما  معنى  على  أقف  لم  أبو سعيد :  قال 

عارض.  (أ) :  (١) في 
(ج) :  وفي  المحقلة.  عن  (ب) :  وفي  المحقلة.  بيع  عن  (أ) :  وفي  اإلشـراف.  كتاب  في  (٢) هكذا 

المحفلة.  عن 
عارض.  بالنجس  (أ) :  (٣) في 

المحفلة.  (ج) :  وفي  المخلفة.  لعله  المحقلة  (ب) :  وفي  المحاقلة.  لعله  المحقلة،  (أ) :  (٤) في 
جميعًا.  فيهما  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

الشـيخ  جامـع  فـي  يوجـد  الـذي  الناسـخ.)) :  قـال  (ب) :  و  (أ)  ((فـي  غيـره  قـال  (ج) :  (٦) فـي 
(ب) :  ((في  تصروا  وال  تناجشوا،  «ال  لقوله 0 :  النجش؛  بيع  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  أبي محمد : 
ليزداد  البيع؛  عنـد  غيره  سـلعة  في  اإلنسـان  يزيد  أن  فهو  النجش :  فأما  اإلبـل»،  تضـروا.))  وال 

ثمنها. في  فيزيد  فيها  رغبة  المشتري 
الخيار  للمشـتري  / ج٣٢/  يكون  أن  وأحـب  عاص،  والناجـش  ثابت  البيـع  أصحابنـا :  وقـال 
الناجش  بين  مواطأة  عـن  الفعل  وكان  بذلك،  علم  إذا  البيـع.))  ذلك  في  (أ) :  ((في  البيـع  فـي 
غير  مواطأة)  الناجش...غير  (بيـن  ((العبارة  مواطأة  غير  على  كان  وإن  السـلعة،  صاحب  وبيـن 

لربه. عاص  والناجش  للمشتري،  الزم  فالبيع  بينهما،  كانت  (أ).))  في  موجودة 
الشيخ  عن  ويوجد  (أ) :  وفي  سـيف.  سـليمان بن  الهامش :  في  ((وكتب  غيره :  قال  (ج) :  وفي 
اختالفًا،  القول  من  فيه  المنجوش  البيع  ثبوت  في  القول  معنى  يخرج  أنه  معي  إلخ.))  =سليمان.. 
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للبادي : الحاضر  بيع  عن  النهي  باب ٢٩ -]   (٣٨/٦ - ٣٩ [(م ٣٤٤٤ - ٣٤٤٦، 
لباد». حاضر  يبيع  قال :  «ال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 

هريرة،  وأبو  مالك،  أنس بـن  ذلك  كره  فممن  فيـه؛  واختلفـوا(١)  [م ٣٤٤٤] 
والشافعي. سعد،  والليث بن  ومالك،  العزيز،  عبد /ج٣٣/  وعمر بن  عمر،  وابن 
مجاهد. قول  وهذا  بيعهما(٣)،  في  اليوم  الرخصة  وهو(٢) : [إن]  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
قال :  من  وقال  وفسـاده.  ذلك  بكراهية  قال  من  قال  أبو سـعيد 5 :  قال 
فيها  يكون  أيام  في  ذلك  إنما  قال :  من  وقال  جائز.  والبيع  للنهي(٤)  مرتكب  إنه 
وأما  غيرهم،  وال  سـلطان  من  سـلعته  في  البادي  على  خوف  وال  ظاهرًا،  الحق 
يقع  وإنما  القول،  أصح  هو  وهذا  فيه.  نهي  وال  جائز  فذلك  الجور؛  أيام  في(٥) 

به  ينتقض  غبن  فيه  يكن  لم  إذا  المشـتري  على  ثابت  جائز  البيع  إن  القول :  بعض  فـي  فيخـرج 
بالخيار  المشتري  إن  القول :  بعض  في  يخرج  أنه  ومعي  معًا.  والناجش  الناجش  زيادة  من  البيع 

نقضه. شاء  وإن  وأتمه،  بالبيع  رضي  شاء  إن  الناجش؛  من  النجش  بتدليس  علم  إذا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  من  عنه  النهي  لثبوت  ثابت؛  وال  جائز  غير  البيع  إن  القول :  بعض  في  معي  ويخرج 
يخرج  هكذا  المشـتري؛  على  الناجش  من  الواقـع  التدليس  وهو  فاسـد،  أصل  علـى  وتأسيسـه 
بعلمه  يدخل  يقدر  ممن  وال  الـرد  أهل  من  وليس  أصحابنا،  مذاهب  على  القول  معنـى  عنـدي 
ما  إال  منه  يؤخذ  وال  فذكرته،  هذا  من  علمته  ما  تبيين  أحببت  ولكن  السادة،  هؤالء  فيه  دخل  ما 
بعض  (أ) :  ذنب.((في  كل  من  اهللا  اسـتغفر  وأنا  هذا،  قولي  في  ولينظر  والصواب،  الحق  وافق 
(والناجش  العبـارة  بعد  وما  موجود.  غيـر  وبعضهما  واضح،  غيـر  األخيرتين  الفقرتيـن  هاتيـن 

(ب).)).  في  كله  موجود  غير  لربه)  عاص 
اختلفوا.  وقد  (ج) :  و  (أ)  (١) في 

فيه.  (أ) :  (٢) في 
بيعها.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

النهي.  (أ) :  (٤) في 
لعلها  واضحة  غير  كتابة  هامشها  وفي  (أ)،  في  موجودة  غير  في)  يكون...وأما  أيام  (في  (٥) العبارة 

المقصودة. 

=
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وجه  على  ذلك  يخرج  وإنما  نفسـه،  بأمر  يقوم  أن  لكل  فيه  المكنة  عنـد  النهـي 
عند  يترفقون  النـاس  ودعـوا(١)  لباد،  حاضـر  يبيـع  قـال ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  ألنـه  األدب؛ 

بعض». بعضهم 
يشـتري  أن  طائفة  فكرهت  للبادي؛  الحاضر  شـراء  في  واختلفوا  [م ٣٤٤٥] 
جامعة،  كلمة  هي  يقال(٢) :  كان  مالـك  أنس بن  قال  له،  يبتاع  أن  كرهت  كمـا  لـه 

شيئًا. له  تبتاعن  وال  شيئًا،  له  تبيعن(٣)  ال  يقول : 
هذا  لهم،  البيع  عن  والنهي  الشـراء،  في  الرخصة  وهو :  ثالٌث(٤)،  قوٌل  وفيـه 

البصري. الحسن  قول 
أمر  إنما  ألنه  الكراهية؛  على  دليل  له  الشـراء  في  ليس  أبو سـعيد 5 :  قال 
بعض»(٥)  بعضهم  مـع  يترفقون  النـاس  وقال :  «دعوا  لهـم،  البيع  عـن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
بسـبب  لهم  الشـراء  ترك  يوجب  أمر  َثمَّ  ينـزل  أن  إال  معنـا(٦)،  األدب  مـن  ذلـك 
الناظر  إلى  فذلك  المشتري،  عند  من  أيضًا  يترفق  البائع  أن  أجل  من  علة  له  َبـيِّنٍ، 

فيه. / ج٣٤/  يقع  وما  ذلك  في 
ويخبره(٧)  البـدوي  على  يشـير  الحاضر  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٤٦]  [* ش] : 

األوزاعي. فيه  ورخص  سعد،  الليث بن  قال  وبه  ذلك،  مالك  فكره  بالسعر؛ 

ويدعوا.  (ب) :  (١) في 
يقول.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

شيئًا.  له  يبتاعن  وال  شيئًا،  له  يبيعن  ال  (أ) :  (٣) في 
ثانٍ.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الحاضر  بيع  تحريم  باب  البيوع،  كتاب  مسلم،  (صحيح  بمعناه  جابر  عن  والترمذي  مسلم  (٥) رواه 
حاضر  يبيع  ال  جـاء  ما  باب  البيوع،  كتـاب  الترمذي،  ُسـنن   .١١٥٧/٣ رقـم ١٥٢٢،  للبـادي، 

يرزق.  بلفظ  وإنما  يترفقون،  بلفظ  الحديث  أجد  ولم   .(٥٢٦/٣ رقم ١٢٢٣،  لباد، 
ومعنا.  (أ) :  (٦) في 

وغيره.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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من  وهو  ببيـع،  اإلشـارة  وليسـت(١)  عليه،  يشـير  أن  بأس  ال  أبو بكـر :  قـال 
للمسلم. النصيحة 

هذا. في  أبو بكر  قال  كما  هو  نعم،  أبو سعيد :  قال 

للسلع : التلقي  عن  النهي  باب ٣٠ -]   (٣٩/٦ - ٤٠ [(م ٣٤٤٧، 
السلع». تلقوا  «ال  قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 

سـعد،  والليث بن  ومالك،  عبد العزيـز،  عمر بـن  السـلع  تلقي  كره  وممـن 
يرى  يكن  لم  أنه  النعمان  عن  وبلغني  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  واألوزاعي، 

بأسًا. بذلك 
استقبالها  في  ورخصت  األسواق،  خارج  السلع  تلقي  عن  ثالثة  طائفة  ونهت 
مالك  بحديث  واحتجوا  الحديث،  أهل  من  طائفة  قول  هذا  السوق(٢)،  أعلى  في 
األسواق». تهبط  حتى  السلع  تلقي  عن  «نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمر  ابن  عن  نافع  عن 

أصح(٣). هذا  أبو بكر :  قال 
حسن. األخير  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

الركبان  تلقى  فيمـن  العلم  أهـل  اختـالف  بـاب ٣١ -]   (٤٠/٦ [(م ٣٤٤٨، 
سلعة : فابتاع 

طائفة :  فقالت  سلعة؛  فابتاع  الركبان  تلقى  فيمن  العلم  أهل  اختلف  [* ش] : 
حجته  [من]  و  الشافعي،  قول  هذا  السوق،  ورد  إذا  بالخيار  والبائع  جائز،  الشراء 

بيعًا.  اإلشارة  وليس  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
األسواق.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

صحيح.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
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شـيئًا  منها  فاشـترى  تلقاها  قـال :  «فمن  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روينـاه  حديـث 
السوق». أتى  إذا  بالخيار](١)  [فصاحبه 
للمشتري. خيار  ال  أبو بكر :  قال 

لبعض  قول  هذا  المسـتقبل/ج٣٥/.  أسـاء  وقد  له،  خيار  ال  طائفة :  وقالت 
أقول. رسول اهللا  وبحديث  الرأي،  أصحاب  قال  وبه  أصحابنا، 

وجه  على  هـذا  يخـرج  وإنما  أصـح،  األخير  القـول  هـذا  أبو سـعيد :  قـال 
أيضًا. حسن(٣)  واألول  البيع،  تحريم  وجه  على  ال  األدب(٢)، 

في  ومن  يماكس  ال  الذي  المسترسـل  باب ٣٢ -]   (٤٠/٦ - ٤١ [(م ٣٤٤٩، 
معناه :

وأن  النصيحة»،  «الدين  قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
أن  وثبت  مسلم»،  لكل  النصح  عليَّ  فاشترط  أبايعه،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أتيت  قال :  جريرًا 

خالبة(٤)». ال  فقل :  بايعت  «إذا  البيع :  في  يخدع  كان  لرجل  قال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
بمثله؛  بينهم  فيما  الناس(٥)  يتغابن  ال  غبنـًا  فيه  غبن  بيعًا  باع  فيمن  واختلفـوا 
قال(٧)  كذلـك  الزم(٦)،  فالبيـع  األمـر  جائزي  مطلقيـن  كانـا  إذا  طائفـة :  فقالـت 

الخيار.  لصاحبه  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  على..  ال  معه  األدب  (ب) :  وفي  إلخ.  على..  ال  معنا  األدب  (أ) :  (٢) في 

أحسن.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
فعل  باعه  إذا  البيع  في  نجـع  لعله  يخدع  ..كان  (أ) :  وفي  به.  خالف  ال  اإلشـراف :  كتـاب  (٤) فـي 

خالبة.  ال  فقل :  لعله 
إلخ.  فقالت..  الناس  مثله  في  يتغابن  ال  (ج) :  (٥) في 

جائز.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (قال)  (٧) كلمة 



ådÉãdG AõédG
283

´ƒ«ÑdG ÜÉàc ``` 63

وكره  فيسترسـل  [يجيء  المسترسـل :  بيع  في  أحمد  وقال  والنعمان.  الشـافعي، 
غبنه](١).

فاسد. بمثله  الناس  يتغابن  ال  غبن]  [فيه  الذي  البيع  أبو ثور :  وقال 
كذبه  أو  فيه،  اختدعه(٢)  أو  مسترسل،  من  رجل  باعه  بيع  كل  بعضهم :  وقال 

ذلك. له  تبّين  إذا  بالخيار  ذلك]  [في  فالمشتري 
األحرار  مثله  في  يتغابن  ال  الذي  البيع  في  اختلفوا  وقد  أبو سعيد 5 :  قال 
من  فقال  الربح؛  مـن  الغبن  يعرفون  ال  الذين  البلـه،  غير  العقول  أصحـاء  مـن(٣) 
ذلك،  علم  إذا  الخيـار  وللمغبون  يجـوز،  ال  قال :  من  وقـال  ثابت.  جائـز  قـال : 

جائزًا. ذلك  وكان 
الصبيان  بحكـم  الحق  فهـو  الربح  من  الغبـن  يعرف  ال  الـذي  األبلـه  وأمـا 
هؤالء  يبايعون(٤)  وإنما  المسترسل،  وكذلك  والشـراء/ج٣٦/،  البيع  في  والعبيد 
وكان  يثبت،  لم  للعامة  يباع  ما  غير  على  وقع  فإذا  العامة(٥)،  فـي  يباع  كما  كلهـم 

ذلك. علم  إذا  بالخيار 

´ƒ«ÑdG øe ¬æY »¡f Ée [´ÉªL]
بيعة : في  بيعتين  عن  النهي  باب ٣٣ -]   (٤١/٦ - ٤٢ [(م ٣٤٥٠، 

بيعة»،  في  بيعتين  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 

عتبة.  فكره  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
واختدعه.  (أ) :  (٢) في 

العقل.  األصحاء  األحرار  من  ..مثله  (ب) :  وفي  العقل.  األصحاء  األحرار  ..مثله  (أ) :  (٣) في 
يتبايع.  الصواب :  ولعل  يبا.  خ  فوقها :  وكتب  يبايعون.  (ب) :  وفي  (ج).  و  (أ)  في  (٤) هكذا 

بالخيار  وكان  البيع،  ذلك  يثبت  لم  العامة  بيع  غير  على  وقع  فإذا  للعامة،  ..يباع  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
ذلك)).  (ب) :  ((في  بذلك  علم  إذا 
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وبالنسيئة  بكذا  بالنقد  أبيعك  يقول :  أن  طائفة : [هو]   فقالت  تفسيره؛  في  واختلفوا 
وإسحاق. الثوري،  وسفيان  مالك،  قول  هذا  بكذا، 

دراهم  به  أخذ  حل  إذا  الدينار  أن  على  بريئًا(١)  بيعًا  باعه  إذا  الشافعي :  وقال 
شرط. في  وشرطين  بيعة،  في  بيعتين  من  حرام  فهذا  وقت؛  إلى 

ال  فاسـد،  حرام  واآلخر  فيه،  مختلف  منتقض  األول  أبو سـعيد 5 :  قال 
معنا. فيما  فيه  اختالف 

ربا.  صفقة  فـي  الصفقتان  قـال :  أنه  مسـعود  ابن  عـن  روينـا  وقـد  [* ش] : 
وأبيعك  عشرة،  من(٣)  الدينار  فتعطيني  بألف،  أبيعك  أن  وتفسيره :  الثوري :  قال(٢) 

بنسيئة. وبعشرين  بنقد،  بعشرة(٤) 
هذا. في  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

بيعة. في  بيعتين  مثل  صفقة  في  صفقتان  حنبل :  أحمد بن  قال  [* ش] : 
نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

بأن  بأس  ال  قالوا :  أنهم  وحماد  والحكم،  طاووس،  عن  روينا  وقد  [* ش] : 
أحدهما  على(٥)  بـه  فيذهب  بكذا  وبالنسـيئة  كذا،  أو  بكذا  بالنقد  أبيعـك  يقـول : 

/ ج٣٧/.
اختالف : هذا  في  ألصحابنا  أبو سعيد 5 :  قال 

إلخ.  الدينار..  أن  على  بدينار  ..بيعًا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
قال.  وبه  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

عن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
العشرة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

فذهب  كذا  أو  بكذا  ونسـيئة  (ج) :،  وفي  أحدهما.  إلى  به  فذهب  وكذا  بكذا  وبالنسـيئة  (أ) :  (٥) في 
أحدهما.  إلى  به 
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األجلين  أقـرب  قال :  من  وقال  الثمنيـن.  وأقل  األجليـن  أبعد  قـال :  من  قـال 
تتامما  فإن  هذا؛  في  قالوا  ما  أصح  وهو  منتقض.  هو  قال :  من  وقال  الثمنين.  وأكثر 

األموال. رؤوس  إلى  ورجعا  انتقض،  تناقضاه(١)  وإن  تم،  ذلك  من  شيء  على 
قوالن : ذلك  ففي  منتقض  هو  فيما  معهم  السلعة  تلفت  فإن 

من  وقال  عليه.  المشـتري  واسـتهلكه  فرضا  الذي  الثمن  يثبت  إنه  أحدهما : 
مثل. لها  يكن  لم  إن  قيمتها  أو  السلعة  مثل(٢)  قال : 

ما  قال :  من  وقال  مثل.  له  فيما  المثـل  له  وليس  قيمتها  من  قال :  مـن  وقـال 
كان  وما  يعدم،  أن  إال  فمثلـه  ويوزن  يكال  مما  ينقص  وال  يزيـد  ال  مثـل  لـه  كان 
إذا  العدول  بـرأي  وذلك  قيمته،  لـه  فإنما  يوزن  وال  يـكال  ال  مما  مثل  لـه  ليـس 
في  الغارم  قول  فالقـول  عينه؛  غابت  إذا  ذلك  على  يوقـف  لم  فإن  ذلـك،  عـرف 

يمينه(٣). مع  ذلك  قيمة 
يفترقا](٤). لم  ما  [وحماد :  الحكم  وقال  [* ش] : 

معناه. على  أقف  لم  أبو سعيد 5 :  قال 
هذه  جاريتي  أبيعك  يقـول :  أن  بيعة  في  بيعتين  [ومـن]  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
فاسد. كله  ذلك(٥)  في  والبيع  دينار؛  بخمسمائة  هذا  عبدك  تبيعني  أن  على  دينار  بمائة 

هذا. في  أبو بكر  قال  كما  هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

تناقضا.  (ب) :  (١) في 
قال  من  (وقال  والعبارة  مثل.  لها  يكن  لم  إن  وقيمتها  مثل  له  كان  ما  قال :  من  وقال  (ب) :  (٢) في 

(أ).  في  موجودة  غير  مثل.)  له  السلعة....فيما  مثل 
إليه.  رجع  يمينه  ...مع  (ب) :  (٣) في 

يبعدوا.  وحينا  وما  (ج) :  وفي  تنفدوا.  جئناكم  وما  (أ) :  (٤) في 
فاسد.  هذا  في  فالبيع  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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وبيع  يضمن  لم  ما  ربح  عن  النهي  باب ٣٤ -]   (٤٣/٦ [(م ٣٤٥١ - ٣٤٥٢، 
وسلف :

ما  ربح  عن  «نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الحديث  جاء  أبو بكر :  [قـال  [* ش] : 
عمرو بن  بحديث  القول  فـي  اختلف  وقد  وسـلف».  بيع  عن  ونهى  يضمن،  لـم 
ذلك.  عن  وقـف  وربما  به،  قـال  ربما  أحمد  فـكان  جده؛  عن  أبيـه  عـن  شـعيب 

به](١). القول  يرى  ال  الشافعي  وكان 
لم  ما  ربـح  عن  نهيه  معنـى  فـي  الحديـث  [بهـذا  اختلـف  وقـد  [م ٣٤٥١] 
ما  يعني(٣)  الطعام  في  إال  [ذلك]  يكون  ال  وإسـحاق :  أحمد،  فقال](٢) :  يضمن؛ 
يكال(٥)  كان  مـا  فـي(٤)  إسـحاق :  وقال  والثوري،  مالـك،  قـال  وبه  يقبـض،  لـم 
معلوم،  بأجر  الغالم  اسـتئجارك  يضمن  لم  ما  ربح  في  األوزاعي :  وقال  ويوزن. 

منه. بأكثر  تؤجره(٦)  ثم 
يضمن : لم  ما  تفسير  في  واختلف  أبو سعيد 5 :  قال 

من  وغيره  الحيوان،  من  ذلك  وغير  األصول،  شراء  ذلك  إن  قال :  من  فقال 
وال  بيعه  يجوز  فال  يوزن  وال  يكال  ال  وما  ويوزن،  يكال  مما  واألطعمة  األمتعة 
مضمونًا. ماله  من  كان  تلف  لو  ما  المشتري  ضمان  في  ويصير  يقبض،  حتى  ربحه 

العقار. من  األصول  خال  ما  البيوع  سائر  في  ذلك  قال :  من  وقال 
واألصول. الحيوان  في  ذلك  وليس  األمتعة،  في  ذلك  إنما  قال :  من  وقال 

أيدينا.  بين  التي  النسخ  في  مضطربًا  ورد  المعكوفين  بين  (١) ما 
بهذا.  قال  من  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بغير.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  كان..  ما  كل  من  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

بوزن.  أو  بكيل  كان  ما  كل  (ج) :  (٥) في 
يواخره.  ثم  (أ) :  (٦) في 
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من  وزنًا  أو  كيالً  اشـترى  إذا  ويوزن  يكال  ما  في  ذلك  إنما  قال :  مـن  وقـال 
أصحابنا :  قول  في  اختالفًا  فيه  نعلم  ال  وهذا  العروض،  من  ذلك  وغير  األطعمة 
يطول. ذلك  وتفسير  مضمونًا،  ويصير  يقبض  لم  ما  ربحه  يصلح  وال  يباع  ال  إنه 

يضمن،  لم  مـا  ربح  وعن  عنـدك(١)،  ليس  ما  بيـع  عن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  نهـى  وقـد 
يطول. ذلك  من  وجه  كل  بتعليل  والتفسير  جميعًا،  النهيين  في  داخل  كله  وذلك 
يقول  أن  وسلف  بيع  تفسير/ج٣٩/  يقول :  مالك  وكان  [م ٣٤٥٢]  [* ش] : 
فاسد.  هذا  في  فالبيع  كذا،  تسلفني  أن  على  بكذا  سلعتك  آخذ(٢)  للرجل :  الرجل 
الشافعي  عند  والبيع  جائزًا،  البيع  كان  منه  السلف  اشترط  الذي(٣)  ترك  فإن  قال : 

يترك. لم  أو  الشرط  ترك  فاسد  هذا  في 
مالك  قول  يخرج  وقد  أصح،  هذا  في  الشـافعي  قول  أبو سـعيد 5 :  قال 

أصح. الشافعي  وقول  أصحابنا،  قول  بعض  في 

بالكالئ : الكالئ  باب ٣٥ -]   (٤٤/٦ [(م ٣٤٥٣، 
ذلك :  فمن  يجوز،  ال  بالّدْين  الّدْيـن  أن  على  العلم  أهـل  أجمـع  [* ش] : 
في  سـلفًا  عليه  ليجعله(٥)  عليه،  فيحل  طعـام  في  للرجل(٤)  الرجـل  يسـلف  أن 
وقتٍ  إلى  بدنانير  ذمتـه  في  الذي  الطعام  ذلـك  يبيعه  أو  منه،  أكثر  آخـر  طعـام 
يجوز(٦)  ال  قال :  أنه  عنه  حفظنـا  وممن  مثله.  َدْين  إلى  انقلب  َدْين  فهـذا  ثـانٍ، 

(م ٣٤٦٤).  و  (م ٣٤٢١)،  على  أبي سعيد  تعليق  هامش  في  الحديث  عزو  (١) انظر 
إلخ.  وكذا..  كذا  تسلفني  أن  على  وكذا  بكذا  أسلفتك  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الذي.  الرجل  ترك  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  طعام..  في  أجل  إلى  الرجل   ... (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

فيجعله.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.   .. يجوز  ال  أنه  عنه  حفظنا  ومما  مثله،  ذلك  ويبيعه  منه،  ..أكثر  (أ) :  (٦) في 
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وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  مالك،  ين؛  بالدَّ الَدْيـن  بيـع 
والكوفي. ثور، 

بَدْين. َدْين  يباع  ال  اإلجماع  أحمد :  وقال 
الكالئ(١)  عن  أنه «نهى  يثبت  ال  بإسناد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد  أبو بكر :  قال 

بالكالئ».
عن  نهى  أنه  ـنَّة  السُّ بموافقتها  تصح  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الرواية  أبو سعيد 5 :  قال 
الكتاب  يدّل  وبذلك  ذلك،  في  اختالف  وال  ْين،  بالدَّ ْين  الدَّ وهو :  بالكالئ(٢)،  الكالئ 

بالكالئ.  الكالئ  بيع  عن  نهى  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الدارقطني،  (ُسـنن  بالكالئ  الكالئ  بيع  عن  نهى  بلفظ :  عمر  ابن  عن  والبيهقي  الدارقطني  (٢) رواه 
عدا  ما  وكل  فيه  ربا  ال  ما  (باب  الصغرى،  الُسـنن  البيهقي :   .(٧١/٣ رقم ٢٦٩،  البيوع،  كتاب 

.(٦٥/٥ رقم ١٨٦٣،  والمطعوم،  والورق  الذهب 
عبيدة  موسى بن  راويه  فإن  َفَوِهم؛  مسلم  شرط  على  الحاكم  ...صححه  العسقالني :  حجر  ابن  قال 
عن  روايته  في  قـال  كيف  الحاكم  شـيخنا  من  والعجب  البيهقي :  قال  عقبـة،  موسـى بن  ال  َبـذي  الرَّ
موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته عن 
الدارقطني  شيخ  المصري  محمد  علي بن  عن  بشران  أبو الحسين بن  به  حدثنا  وقد  عقبة،  موسى بن 
َبذي  الرَّ أبي عبد العزيز  عن  فقال  بسنده  أيضًا  المصري  رواه  ثم  منسـوب،  غير  موسـى  عن  فقال  فيه 
تفرد  وقال :  عبيدة  موسى بن  عن  الدراوردي  طريق  من  عدي  ابن  رواه  وقد  عبيدة،  موسى بن  وهو 
عن  الحديث  هذا  أعرف  وال  عنه،  الروايُة  عندي  تحل  ال  حنبل :  أحمد بن  وقال  عبيدة،  موسى بن  به 
بَدْين،  َدْين  بيع  يجوز  ال  أنه  على  الناس  إجماع  لكن  يصح،  حديث  هذا  في  ليس  أيضاً :  وقال  غيره، 
موسى بن  بأن  الِعَلل  في  الدارقطني  جزم  وقد  الحديث،  هذا  ُيوِهنون  الحديث  أهُل  الشافعي :  وقال 
طريق  من  الطبراني  وفي  غيره،  من  عقبة  موسى بن  قوله  في  الوهم  أن  على  يدّل  فهذا  به  تفرد  عبيدة 
والمزابنة،  المحاقلة  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  جده :  عن  أبيه  عن  خديج  رافع بن  سهل بن  عيسى بن 
بكالئ  كالئ  عن  ونهى  ويحرزه،  يبتاعه  حتى  بنسـيئة  وأشـتريه  بنقد  هذا  أبيع  الرجل  يقول  أن  ونهى 
عن  أيضًا  عبيدة  موسـى بن  طريق  من  فإنه  عمـر؛  ابن  لِحديث  شـاهًدا  يصلح  ال  وهـذا  بَدْيـن،  َدْيـن 
كتاب  الحبير،  (تلخيص  ُزْنُبور.  يعلى  محمد بن  عنه  الراوي  من  فيه  الوهم  وكان  سـهل،  عيسـى بن 

 .(٢٦/٣ رقم ١٢٠٥،  وأحكامه،  القبض  باب  البيوع، 
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 ﴾Á    À    ¿    ¾  ½    ¼   »    º﴿ قـال :  أنـه  الربا  تحريم  فـي 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  ذلك  وصح  ْين،  بالدَّ ْين  الدَّ ذلك  كان  وإنما  (آل عمران : ١٣٠) / ج٤٠/، 

صحيح. وهو  اختالفًا،  فيه  نعلم  وال  المسلمون  عليه  وأجمع 
يصح  لم  ولو  فنقبله،  الحق  يوافق  فيما  ننظر  وإنما  اإلسـناد،  في  ننظر  ولسـنا 
اإلسناد،  به  صح  ولو  فنبطله  الحق  يخالف  فيما  ننظر(١)  وإنما  له،  المسندين  من 
فاعرضوه  عني  جاءكم  «ما  قال :  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابت  األصل  قول  وهذا 
وإن  أقله،  لم  أو  قلته  عني  فهو  الحق  ذلك  من  وافق  فما  وُسّنتي،  اهللا  كتاب  على 
من  الصحيح  هـو  وهـذا  أقلـه»(٢)،  لم  أو  قلتـه  عني  فليـس  الحـق  ذلـك  خالـف 

(ينظر).  وردت  ـ  التعليق  هذا  في  اآلتية  المواضع  جميع  في  ـ  (ننظر)  كلمة  (أ) :  (١) في 
فما  بعدي  مـن  سـتختلفون  قال :  إنكم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عبـاس  ابن  عـن  حبيـب  الربيع بـن  (٢) روى 
الربيع،  (مسـند  عني  فليس  خالفه  وما  فعني  وافقه  فما  اهللا  كتـاب  على  فاعرضوه  عنـي  جاءكـم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  زيد  جابر بن  الربيـع :  مسـند  زيادات  وفي  رقم ٤٠).  محمد،  أمة  األمة  في  بـاب 
من  على  كذب  كما  بعدي  من  عليَّ  وسيكذب  أال  بعده  من  عليه  كذب  وقد  إال  نبي  من  قال :  ما 
عني  فليس  خالفه  وما  عني  فهو  وافقه  فما  اهللا  كتاب  على  فاعرضوه  عني  أتاكـم  فمـا  قبلـي  كان 

رقم ٩٤٥). زيد 5،  جابر بن  عن  المقاطيع  األخبار  باب  الربيع،  (مسند 
على  فاعرضوه  حديث  عنـي  روي  «إذا  حديث  والعشـرون  الثاني  «الحديث  الملقن :  ابـن  قـال 
رواية  من  أحدهـا  طرق :  له  الحديث  هـذا  فردوه» :  خالـف  وإن  فاقبلوه  وافـق  فـإن  اهللا  كتـاب 
إلى  الخطاب  عمر بـن  كتاب  باب  الدارقطنـي،  [سـنن  الدارقطني  رواه  وجهـه،  اهللا  كـرم  علـّي 
عن  ـ  ضعيف  وهو  ـ  المغلس  جبارة بن  رواية  من   [٢٠٨/٤ رقم ٢٠،  األشـعري،  أبي موسـى 
ُسـنن  ((في  سـيكون  «إنها  رفعه  علي  عن  زر  عن  أبي النجود  عاصم بن  عن  عياش  أبي بكر بن 
وافق  فما  القرآن  على  حديثهم  فاعرضوا  الحديث  عني  يروون  رواة  بعدي  تكون))  الدارقطني : 
عن  والصواب  وهـم،  هذا  قـال :  ثم  به»  تأخذوا  فـال  القرآن  يوافق  لـم  وما  بـه  فخـذوا  القـرآن 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. عن  مرسالً  علي  زيد بن  عن  عاصم 
رقم ١٣٢٢٤،  الكبير،  [المعجم  معاجمـه  أكبر  في  الطبراني  رواه  عمر،  ابن  حديث  مـن  الثانـي 
عن  سيفشـو  «[...وإنه  مرفوعًا  أبيه  عـن  سـالم  عن  عطاء  الوضين بن  حديـث  مـن   [٣١٦/١٢
وما  قلته  فأنا  اهللا  كتاب  وافق  فما  واعتبروه  اهللا  كتاب  فاقرؤوا  حديثي  من  أتاكم  فـ] مـا  أحاديـث 

غيره. ولينه  بأس،  من  به  ما  أحمد :  قال  الوضين  أقله»،  فلم  اهللا  كتاب  يوافق  =لم 



290
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

رقم ١٤٢٩،  الكبيـر،  [المعجم  أيضـًا  الطبراني  رواه  ثوبـان 3 ،  حديث  مـن  الثالـث  الطريـق 
اِإلسـالم  رحى  «إن  مرفوعًا  ثوبان  عـن  أبي األشـعث  عن  ربيعة  يزيد بن  حديـث  مـن   [٩٧/٢
حديثي  قـال :  «اعرضوا  رسـول اهللا؟  يا  نصنع  كيف  قال)) :  الكبير  المعجم  ((في  قالـوا  دائـرة. 
وقال  مناكير،  أحاديثـه  البخاري :  قال  هـذا  يزيد  قلته»،  وأنا  منـي  فهو  وافقه  فما  الكتـاب  علـى 

متروك. النسائي : 
 [٥٥/٤ [رقم ٦٠٦،  الـكالم  ذم  في  الهروي  رواه  أبي هريـرة 3  حديث  مـن  الرابـع  الطريـق 
مرفوعًا  أبي هريرة  عن  أبي صالـح  عن  رفيع  عبد العزيز بن  عن  موسـى  صالح بن  حديث  مـن 
جاءكم  وما  مني  فهو  وُسنَّتي  اهللا  لكتاب  موافقًا  جاءكم  فما  مختلفة  أحاديث  عني  سيأتيكم   «إنه 
متروك. النسائي :  قال  الواهي،  الطلحي  هو  هذا  وصالح  مني»،  فليس  وُسّنتي  اهللا  لكتاب  مخالفا 
كتاب  على  فاعرضوه  عني  جاءكم  «ما  رفعه  أبي جعفر  حديث  من  المعرفة  في  البيهقي  وأخرجه 
رواه  الحديث  هـذا  رسـالته :  في  الشـافعي  قال  أقله».  فلم  خالفه  وما  قلته  فأنـا  وافقـه  فمـا  اهللا 
بالمجهول  أراد  وكأنه  البيهقي :  قال  حديثـه.  يثبت  أحد  يروه  ولم  منقطع  وهو  مجهـول،  رجـل 

خبره. به  يثبت  ما  ذلك  من  يعرف  فلم  أبي كريمة  خالد بن 
ووكيع  شـعبة  عنه  روى  عرف،  فقد  قـرة  ومعاوية بن  عكرمـة  عن  الـراوي  هـو  كان  إن  قلـت : 
بالقوي،  ليس  أبو حاتم :  وقال  بأس،  به  ليس  النسائي :  وقال  داود،  وأبو  أحمد  ووثقه  وجماعة، 
بينتها  قد  ضعيفة  كلها  أخر  أوجه  من  وروي  البيهقي :  قال  الحديث.  ضعيف  معين :  ابـن  وقـال 

المدخل. في 
ثم  بنحوه،  بالغـًا  أبي منصور  محمد بن  األصبغ بـن  حديث  من  المدخـل  في  أخرجـه  قلـت : 
ضعيف،  آخر  وجه  من  ثم  الدارقطني  طريق  من  رواه  ثم  مجهول،  رجل  عن  منقطعة  رواية  قال : 
ُروي  الذي  الحديث  النبوة :  دالئل  إلى  المدخل  كتاب  في  وقال  به،  يحتج  ال  إسناد  هذا  وقال : 
فليس  بالبطالن؛  نفسه  على  ينعكس  وهو  قال :  يصح،  ال  باطل  القرآن  على  الحديث  عرض  في 

القرآن. على  الحديث  عرض  على  داللة  القرآن  في 
إنه  الكتاب :  هذا  اح  ُشـرَّ بعض  قول  األعاجيب  ومن  تـرى  كما  طرق  له  الحديث  فهـذا  قلـت : 
به  يحتج  ال  ضعيف  وهو  الطلحي  صالح  به  تفرد  وقال :  أبي هريـرة،  حديث  من  معروف  غيـر 

.(٢٧/١ رقم ٢٢،  المنهاج،  أحاديث  إلى  المحتاج  تذكرة  الملقن :  (ابن  الدارقطني»اهـ  قاله 
فإن  الحديث  هذا  سـند  بضعف  سـلم  ولو  حتى  أنه  العلم  أهل  من  واحد  غير  ذكر  وقد  أقول : 
باب  اآلثار،  مشكل  شرح  الطحاوي :  ؛  ـ  مثالً  ـ  (انظر  شواهد  للحديث  أن  على  صحيح،  معناه 
قلوبكم..،  تعرفه  حديثًا  عني  سـمعتم  « إذا  قوله:  من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ُروي  ما  مشـكل  بيان 
وال  تعرفونه  حديثًا  عنـي  حدثتم  قوله:  إذا  من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ُروي  ما  مشـكل  بيان  وبـاب 

=

=
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على  يجري  كما  والمنسـوخ  الناسـخ  عليه  يجري  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قول  ألن  األصـول؛ 
والعام. الخاص  فيه  يجوز  كذلك  تعالى(١)،  اهللا  كتاب 

يدًا  بالحيوان  الحيوانين  بيـع  بـاب ٣٦ -]   (٤٤/٦ - ٤٥ [(م ٣٤٥٤ - ٣٤٥٥، 
ونسيئة : بيد 

بعبدين  عبـدًا  «اشـترى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
أرؤس». بسبعة  جارية  واشترى  أسودين، 

الحق. يوافق  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
األمصار  علماء  مـن  قوله  أحفظ  مـن  كل  أجمـع  وقـد  [م ٣٤٥٤]  [* ش] : 

جائز]. بيد  [يدا  بالحيوان  الحيوان  بيع  [أن]  على 
أجمعوا  أنهم  معنا  والذي  سقطًا،  الكتاب  في  أن  أظن  أبو سـعيد 5 :  قال 

صحيح(٢). جائز  وهو  بيد،  يدًا  بالحيوان  الحيوان  بيع  إجازة  على 
أراد.(٣) أنه  معنا  أبو سعيد :  قال 

/ ج٤١/؛  بالنسـيئة  بالحيوان  الحيـوان  بيع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٥٥]  [* ش] : 
سيرين،  وابن  عمير  عبيد بن  وعبد اهللا بن  خالد،  بن(٤)  وعكرمة  عطاء،  ذلك  كره  فممن 

عمر. وابن  ياسر  عمار بن  عن  ذلك  وروي  وأحمد،  والثوري،  الحنفية،  وابن 

الثانـي :  الدليـل  الموافقـات،  الشـاطبي :   .٣٤٧  ،٣٤٤/١٥ رقـم ٦٠٦٧ - ٦٠٦٨،  تنكرونـه..، 
مشكله  وبيان  مجمله  تفصيل  فهي  الكتاب  إلى  معناها  في  راجعة  ّنة  السُّ الثالثة :  المسألة  نة،  السُّ

 .(٩٩ - ١٠١ التشريع،  في  ومكانتها  ّنة  السُّ السباعي :   .١٢/٤ - ٢٤ مختصره،  وبسط 
وتعالى.  تبارك  اهللا  كتاب  (أ) :  (١) في 

جائز.  صحيح  وهو  (أ)  (٢) في 
أيدينا.  بين  التي  النسخ  في  (٣) هكذا 

إلخ.  عمير..  عتبة بن  وعبد اهللا بن  خلف  وابن  وعكرمة،  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

=
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الشافعي،  قول  هذا  نسيئة،  بالحيوان  الحيوان  يباع  أن  بأس  ال  طائفة :  وقالت 
عمر. وابن  علّي،  عن  ُروي  بشيء  واحتج 

إلى  بالبعيرين(٢)  البعير  يباع  أن  بأس  ال  أن  وهو(١) :  ثالٌث،  قوٌل  المسألة  وفي 
منها  يؤخذ  فال  بعضـًا(٤)  بعضهما  أشـبه  فإن  اختالفهما،  وبان(٣)  اختلفا  إذا  أجـل 
ذلك(٥).  تجوز  البصري :  الحسـن  عن  روي  وقد  مالك.  قول  هذا  بواحد،  اثنيـن 
يومين  أو  يوم  بعد  الحيوان  مـن  الصنفين  أحد  قبض  إذا  الرأي :  أصحـاب  وقـال 

فاسدًا. كان  فأكثر  يوم(٦)  لذلك  جعل  ولو  بأس،  فال 
بيع  يجـوز  ال  أنه  واإلجمـاع  ــنَّة  السُّ مـن  الصحيـح  أبو سـعيد 5 :  قـال 
والمثالن  نقد،  المثل  بمثلين،  مثـًال  واحد  صنف  من  نسـيئة(٧)  بالحيوان  الحيوان 

الناسين. من  أفضل(٨)  المقبوض  كان  إذا  واحد،  صنف  من  كان  إذا  نسيئة، 
الجملة : في  بالحيوان  الحيوان  بيع  في  أصحابنا  واختلف 

ما  وكل  بيد،  يدًا  إال  نسـيئة  بالحيوان  الحيوان  بيع  يجوز  ال  قال :  من  فقال 
كان  القول  في  ذلك  وسواء  مقبوض،  غير  ناسئ  فهو  وهاء  هاء  بيد  يدًا  يكن  لم 
اْلَجَمل  بيع  القول  هذا  في  يجوز  فال  مختلفة،  صنوف  من  أو  واحد  صنف  من 
من  بيد،  يدًا  إال  يجوز  ال  بمثل  مثل  أنه  ذلك  في  وعلتهم  بيد،  يـدًا  إال  بالجمـل 

إلخ.  ال..  إنه  ..ثالث  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بالبعير.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

فبان.  (أ) :  (٣) في 
بعضهما  (ج) :  وفي  إلخ.  قول..  هذا  منها،  بواحد  اثنين  منهما  تأخذ  فال  بعضًا  بعضهم  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  قول..  هذا  منها،  بواحد  اثنين  بها  يؤخذ  فال  ببعض 
ذلك.  نحو  (ج) :  و  (أ)  وفي  ذلك.  يجوز  الصواب :  ولعل  اإلشراف،  كتاب  في  (٥) هكذا 

فاسدًا.  كان  أكثر  أو  يومًا  أجًال  ..لذلك  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (نسيئة)  (٧) كلمة 

(ج).  في  موجودة  غير  (أفضل)  (٨) كلمة 



ådÉãdG AõédG
293

´ƒ«ÑdG ÜÉàc ``` 63

القرض  فـإن  قرضًا،  يسـمي  أن/ج٤٢/  إال  كلها  واألطعمـة  والفضـة  الذهـب 
قرضًا. سمي  ما  كل  في  البيع  من  خارج 

بالحيوان : الحيوان  قرض  في  اختلف  وقد 
مثل  له  يكون  فيما  إال  يكون  ال  القرض  ألن  ذلك؛  يجوز  ال  قال :  من  فقال 
من  بالقيمة  حكمـه  خـرج  وكلما  بالقيمـة،  حكمـه  يخـرج  وال  فيـه،  يختلـف  ال 
صحيح.  غير  مجهول  فيه  القرض  فذلك  والوزن  بالكيل  تخرج  ال  التي  األشـياء 
غريمًا،  فيه  كان  شـيئًا  لغريمه  ضمن  فإذا  جائز،  ذلك  في  القرض  قال :  من  وقال 
وال  الضمان،  وجه  على  بالقيمة  ذلك  فيخرج  وإال  عليـه  واتفقا  المثل  صح  فـإن 

جائزًا. ذلك  وكان  منه،  القرض  يمنع 
من  شـيء  معه  يزاد  وال  جائـز،  بالجمـل  الجمل  بيـع  فـي  قال :  مـن  وقـال 
المقبوض  أو  الناسئ  في(١)  شيء  أحدهما  مع  زيد  فإن  الحيوان،  من  وال  الدراهم 
وغير  والدنانير  الدراهـم  من  الزيادة  كانت  إن  قال :  مـن  وقال  البيع.  ذلـك  فسـد 

الناسئ. مع  يكون  وال  جاز،  المقبوض  من  ذلك 
من  ذلك  وغير  والدنانيـر  الدراهم  من  الزيادة  يجـوز  ال  إنه  قال :  مـن  وقـال 
من  كان  مـا  الحيوان  من  زيـادة  تجوز  وال  والناسـئ،  المقبـوض  مـع  العـروض 
بالجمل،  الجمل  في  جـرى  ما  مثل  القول  فيه  يجري  الحيوان  وسـائر  الحيـوان، 

سواء. ذلك  وكل  وغيره  الحيوان  من  معهما  والزيادة  بالجملين،  والجمل 
بعد  باثنين  واحـد  صنوفه  اختلفت  إذا  الحيـوان  بيع  في  أصحابنـا  واختلـف 

نسيئة/ج٤٣/ : بالحيوان  الحيوان  أصل  في  اختالفهم 
حمار  وال  بحمارين،  فرس  وال  بثورين،  جمل  بيع  يجوز  ال  قال :  من  فقـال 

والمقبوض.  الناسي  في  شيء  (ب) :  وفي  المقبوض.  أو  الناسي  افي  من  شيء  (ج) :  (١) في 
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بالقول  النسيئة  في  بواحد  واحدًا  إال  ذلك  يجوز  وال  بحمارين،  شاة  وال  بشاتين، 
من  بالجملين  الجمل  في  كالقول  الحيوان،  صنوف  اختالف  في  الوجه  هـذا  فـي 

القول. هذا  في  واحد  فيه  واالختالف  ذلك،  وغير  الزيادة 
من  واحد  يبـاع  أن  الحيوان  صنـوف  اختلف  إذا  يجوز  إنـه  قال :  مـن  وقـال 
إن  الحق  في  معانيها  مع  تصح  األقاويل  هذه  وكل  آخر،  صنف  من  باثنين  صنف 

منهن. واحد  كل(١)  بلفظ  الكتاب  يطول  ولكن  اهللا،  شاء 

بالحيوان : اللحم  بيع  باب ٣٧ -]   (٤٥/٦ - ٤٦ [(م ٣٤٥٦، 
المسـيب،  ابن  ذلك  فكـره  بالحيـوان؛  اللحـم  بيـع  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
من  أكثر  اللحم  يكون  أن  إال  فاسد،  ذلك  إن  وهو(٢) :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  والشافعي، 
محمد بن  قول  هـذا(٣)  والسـقط،  والجلد  بالصوف  الفضل  فيكون  الشـاة،  لحـم 

الحسن.
كلها  والوحش(٥)  والغنـم  والبقر  اإلبـل  لحم(٤)  إن  وهـو :  ثالثٍ،  قـوٌل  وفيـه 
باللحم،  والخيل  والبغال  الحمير(٦)  ببيـع  بأس  وال  تصلح،  ال  أحياء  منها  بشـيء 

مالك. قول  هذا 
يثبت. ال  مرسل  بحديث  الشافعي  واحتج  أبو بكر :  قال 

واحد  كل  عله  لفظـه  ..الكتاب  (ب) :  وفـي  منهن.  واحد  كل  عليه  بلفظـه  ..الكتـاب  (أ) :  (١) فـي 
منهن. 

(ج).  في  موجودة  غير  (وهو)  (٢) كلمة 
سيرين.  محمد بن  قول  وهو :  (ج)،  و  (أ)  (٣) في 

لحم.  بيع  إن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
والوحوش.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

الحمر.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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قول :  هذا  غير  ولهم  أصحابنا،  قول  في  خارج  هذا  كل  أبو سعيد 5 :  قال 
المثل. من  ليس  ذلك  ألن  باللحم؛  والحيوان  بالحيوان  اللحم  جائز  إنه 

غيره،  صنف  من  بالحيوان  الصنف  مـن  اللحم  بيع  يجوز  إنه  ثانٍ(١) :  وقـوٌل 
غيره. صنف  من  واللحم  صنف  من  والحيوان 

األصناف  من  شـيء  أي  من  حال  على  يجوز  ال/ج٤٤/  إنـه  ثالـٌث :  وقـوٌل 
كان. األصناف  بأي  كان 

إلينا. أحب  ذلك  يجيز(٢)  ال  من  وقول  يجوز،  معنا  ذلك  وكل 

الماء : بيع  عن  النهي  باب ٣٨ -]   (٤٦/٦ - ٤٨ [(م ٣٤٥٧ - ٣٤٥٨، 
ودل  الماء»،  بيع  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
بيع  على  وقع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهي  أن  أبي هريرة  وخبر  عبد المزنـي(٣)،  إياس بن  خبـر 

الكأل». به  ليمنع  الماء  فضل  يمنع  «[ال]  قال :  أنه  [عنه]  وثبت  الماء،  فضل 
[فظاهره  الماء  بيع  عـن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  إنما  أبو بكر :  قـال  [م ٣٤٥٧] 
نهيه  على(٦)  يـدل  بعض،  دون  المياه  بعض  منـع(٥)  منه  والمراد  عـام،  ظاهـر](٤) 
نحفظ  من  كل(٨)  إباحة  معناه  ذلك  أن  على  أيضًا(٧)  ويدل  الماء،  فضل  بيـع  عـن 

بأنه.  وقول  (ج) :  (١) في 
يجيز.  من  وقول  (أ) :  (٢) في 

محمد.  إياس بن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الظاهر.  (ج) :  وفي  الطاهر.  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  بعض..  بيع  منع  منه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ذلك.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

على.  ذلك  ويدل  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  كل..  وأجمع  إباحة.  معناه  إباحة  ذلك  على  ذلك  ويدل  (أ) :  (٨) في 
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أوالفرات  النيل،  مثل(٢)  من  أخذه  ما  الرجل  يبيع  أن  األمصار  علماء  من  قوله(١) 
ُسـنَّة(٤)  خالف  علـى  يجمعـوا  [أن]  جائـز  وغيـر  معلـوم(٣)،  بثمـن  ظـرف  فـي 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
جميع  صفة  المـراد  ليس  الماء  بيـع  [عن  نهيه  أن  علـى  ذكرناه  مـا  فـدل 
التي  كالمياه  المجهول  المـاء(٥)  بيع  عن  نهيه]  في  يدخل  أن  ويجـوز  الميـاه، 
يومه  نهره  في  يجري  ما  الرجل  يبيـع(٧)  وغيرهم،  المشـرق  أهل](٦)  [يتبايعها 
اآلفات،  به  وتحيط  أوينقص،  يزيد  مجهول  وذلك  درهمًا،  وكذا  بكذا  وليلته 
قلة  عند  ويقـل  األمطار،  كثـرة  عـنـد  الشـتـاء  عند  [فـي]  ذلـك  ويختلـف(٨) 
فاسد،  فيه  فالبيع  مجهول  ماء  فكل  متفاوتًا،  اختالفًا  الصيف(٩)  وفي  األمطار 
فيه  فالبيع  معرفة  به  وللمشتري(١٠)  البائع  أحاط  قد  ظرف  في  معلوم  ماء  وكل 

جائز.
بيع  في  أصحابنا  اختلف  وقد  قال،  ما  حسن  / ج٤٥/  أبو سعيد 5 :  قال 

وطناها : األنهار 
ألنه  أبين؛  معنا  ذلك  وإجازة  كرهه،  من  ذلك  وكره  أجازه،  من  ذلـك  فأجـاز 

قوله.  عنه  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  مثل..  أخذه  ماء  من  الرجل  بيع  ..أن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

معروف.  معلوم  بثمن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
َسنَّه.  ما  ..خالف  (ج) :  وفي  نة.  السُّ ..خالف  (أ) :  (٤) في 

الماء.  الرجل  بيع  (أ) :  (٥) في 
إلى.  ساقها  (ج) :  وفي  إلى.  ساقتها  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  وليلته..  يومه  في  نهره  من  يجري  ما  الرجل  وبيع  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
وتختلف.  (أ) :  (٨) في 

الصيف.  أيام  في  ..األنمطار  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
والمشتري.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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وإن  الصحيحة،  الصفقة  فـي  األمالك  بيع  حجر  على  دليل  وال  أمـالك،  ملـك(١) 
دليل  وال  المجهـوالت،  من  كغيره  فهو  لجهالته  االختـالف  فيه  دخـل  إنمـا  كان 
كانت  إذا  بالكراهيـة  ذلـك(٢)  وإنما  بالتحريـم،  المجهوالت  بيـع  حجـر  يوجـب 

وتنقص. تزيد  كانت  ولو  موجودة، 
البيع  كان  سـواء  والمشـتري،  البائع  مع  منها  المتعارف  هو  ذلك  كان  فإذا(٣) 
ثبت(٥)  ملكًا  أبدًا  األصل  بيع  البيع(٤)  ثبت  فمتى  وليلة،  يومًا  كان  أو  أبـدًا،  أصـالً 
أقل  بيع  وثبت(٦)  ونقصانه،  ذلك  زيـادة  من  يعرف  قد  ما  على  والليلة  اليـوم  بيـع 

الملك. بوجه  به  االنتفاع  وجه  على  وأكثر  ذلك  من 
مثل :  مباحًا  ماء  رجل  يحجر  أن  يجوز  ال  إنه  أصحابنا :  قول  من  واإلجمـاع 
في  األمالك  عليها  تقـع  ال  التي  المياه  من  ذلـك  وغير  والنيل  والفـرات  الدجلـة 
ممن  غيره  على  مضرة  بغير  ذلك  من  بشيء  ينتفع  أن  أراد  لمن  األمالك  مواضع 
وال  أصال،  موضعه  في  ذلك  يباع  أن  يجوز  ال  وكذلك  قبله،  فيه  ملك  له  سبق  قد 
بال  عليه  واقـع  والنهي  حـرام،  محجور  فذلك  لمنافـع(٧)؛  منـه  يغتـرف  أن  علـى 

كذلك. فهو  مثله  ما  كذلك  حرام،  وهو(٨)  ذلك  في  اختالف 
فأوعاه  ماء  ملك  مالك  كل  أن  ـ  اختالفـًا  بينهم  نعلم  ال  ـ  أصحابنـا  وأجمـع 
أن  األواني؛  من  ذلك  غير  أو  بركة/ج٤٦/  أو  سقاية  في  الظروف  من  ظرف  في 

(ج).  و  (ب)  في  موجودة  غير  (ملك)  (١) كلمة 
هو.  وإنما  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
ذلك.  فإن  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (البيع)  (٤) كلمة 
ثيت.  كان  ما  ..ملكًا  (أ) :  (٥) في 

(ب).  و  (أ)  في  واضحة  غير  (ونقصانه...بيع)  (٦) العبارة 
المنافع.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 

فهو.  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 
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وإنما  األمطار،  من  ذلك  كان  ولو  ذلك،  اكتسـب  الوجوه  أي  من  وبيعه  منعه  لـه 
به  االنتفاع  غيـره  على  محجـور  فذلك  لذلك،  عملـه  بالذي  إيـاه  ذلـك  اكتسـب 
ويصح  لإلباحة،  أو  للعام  جعل(١)  ذلك  أن  التعارف  وجه  على  إال  لـه،  والتملـك 
نعلم  ال  معنا،  جائز  ذلك  بيع  وأن  ذلك،  منه  أن  المتعارف  من  بوجه  إباحته  وجه 
إال  منه(٢)  شـيء  وال  الماء  لذلك  عليه  له  التملك  يجـوز  وال  اختالفًا،  ذلـك  فـي 

إليه. ذلك  في  يلزم  ما  بأداء  الدينونة  باعتقاد  إليه  الضرورة  وجه  على 
فقد  الجارية؛  واألنهار  القائمة  اآلبار  من  المتملكة  المياه  من  ذلك  سائر  وأما 
في  منه  الشـيء  وبيع  وبيعه،  وكـراه  وإباحته،  ذلك  حجـر  في  أصحابنـا  اختلـف 

موضعه .
يدخل  ال  ما  حتى  كالعلة  ذلك  أجرة  إن  قولهم(٣) :  فأكثر  القائمة  اآلبـار  فأمـا 

جائز. وغير  مكروه،  غير  فيه 
من  ذلك  جاز  وإذا  واألغيـاب،  األيتام  مال  من  ذلك  بإجازة  قـال  من  وقـال 

البالغين(٥). مال  من  محجور(٤)  فغير  األيتام  مال 
البقر  وممشـى  والمسـاقي  البئر  وأجرة  إذا،  جائـز  ذلك  إن  قـال :  من  وقـال 

جائز. فذلك  البئر،  وبقعة 
للزجر(٦). األجرة  في  تحريم  حجر  يقع  ال  أنه  غير  إلينا،  أحب  القول  وهذا 

فعل.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (منه)  (٢) كلمة 

لعله  ما  ذلك  أجـره  إن  ..قولهم  (ب) :  وفـي  (أ).  في  واضحـة  غيـر  (قولهم...كالعلـة)  (٣) العبـارة 
إلخ.  حتى.. 

واضحة)).  ((غير  محجور...  فقير  لعله  األيتام  (أ) :  (٤) في 
البالغ.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

لألجرة.  األجرة  في  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
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ينتزع  التي  اآلبار  مجرى  تجري  للمنافع(٢)  منها  ينتزع(١)  التي  اآلبار  وكذلـك 
الضرورة  حال  مـن  إال  بينهما  فرق  ال  واحد  ذلـك  في  والمعنى  للزجـر(٣)،  منهـا 
من  إال  الطاهرات  الحالل  من  األمـالك  بيع  تحريم  علة  لي  يبيـن  وال  المتقدمـة، 
على  وغير(٤)محجور  الحرام  فيها  مباح  الضرورة  فإن  الضرورات،  / ج٤٧/  حال 
ال  التي  اآلبار  في  نحبه  والذي  اإلسـالم(٥)،  في  إضرار  وال  ضرر  ال  ألنه  األنام؛ 
فإن  ذلك؛  وأمثال  والطهارات  الشراب  من  للمنافع  منها  ينتفع  وإنما  منها،  يزجر 
علم  وقد  البئر،  فيها  التي  البقعة  في  ضرر  هنالك  يقع  أن  إال  إباحته  نحـب  ذلـك 

البقعة. على  الضرر  يجوز  وال  مباحة،  ليست  البئر  أن 
وال  اإلسـالم،  في  إضرار  وال  ضرر  فال  ضرر،  البئر  علـى  وقع  إن  وكذلـك 
أجرتها  تجوز  ال  إنـه  يقول :  من  بقول  البئـر  هذه  في  ونأخذ  ذلك،  أجـرة  نحـب 
منه  يتولـد(٧)  ملك  ألنه  محجـورًا؛  حرامًا  أخـذ  إنه  نقل  لـم  فعل  فـإن  لذلـك(٦)، 
منه،  الكل  بيع  جاز  وإنما  والشـراء،  والبيع  الحجر  عليه  ويقع  األمالك،  أسـباب 
إال  منه،  الكف  ملء  بيع  جاز  البعض  بيع  جاز  فإذا  البعض؛  بيع  على  حجر  وال 

ذلك. فافهم  الضرورة،  حال  من 
االختالف  فيها  جاء  وقد  الحجر،  في  البئر  من  أقرب  المربوبة  الجارية  واألنهار 

ينتزع.  (ب) :  (١) في 
المنافع.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

لألجر.  (أ) :  (٣) في 
األنام.  على  محجورة  الحرام  ..فيها  (ج) :  و  (ب)  (٤) في 

أن  قضى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الصامت  عبادة بـن  عن  وأحمـد  ـ  لـه  واللفـظ  ـ  ماجـة  ابـن  (٥) روى 
بجاره،  يضر  ما  حقه  فـي  بنى  من  باب  األحكام،  كتاب  ماجه،  ابـن  (ُسـنن  ضرار  وال  ضـرر  ال 

 .(٣٢٦/٥ رقم ٢٢٨٣٠،  أحمد،  مسند   .٧٨٤/٢ رقم ٢٣٤٠، 
كذلك.  (ب) :  (٦) في 

تتولد.  (أ) :  (٧) في 
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من  ينتفع  أن  ـ  اختالفًا  بينهم  نعلم  ال  ـ  فأجازوا  أربابها  رأي  بغير  منها  االنتفاع  في 
في  واالنتفاع  والوضـوء،  النجاسـات  من  والطهارات  للشـراب،  الجاريـة  األنهـار 
األرواح  ذوات  وسـقي  األطعمات،  من  ذلك  وغير  والطبخ  الخبز  من  األطعمات 

منهم. جائز  أنه  اختالفًا  ذلك  في  نعلم  وال  ذلك،  ونحو  الدواب  من 
فيها : الضرر  تبّين  إذا  ذكرنا  قد  لما  منها  االنتفاع  في  واختلفوا 

عند  إال  بالنهر  / ج٤٨/  الضـرورة  عنـد  ذلك  يجوز  ال  إنـه  قال :  مـن  فقـال 
ينتفع  إنه  قال :  من  وقال  العدول.  يراه  ما  على  بالثمن  به  االنتفاع  إلـى  الضـرورة 
ال  ألنه  إلينا؛  أحب  األول  والقـول  بالنهر.  ذلك  أضـر(١)  ولو  ذكرنا،  فيمـا  بذلـك 

اإلسالم. في  إضرار  وال  ضرر 
من  ذكرنا  ما  لغيـر  األمالك  من  الجارية  األنهـار  من  االنتفاع  فـي  واختلفـوا 
قال :  من  وقال  بالنهر.  يضر  لم  ما  ذلك  يجوز  قال :  من  فقال  لغيره(٢)؛  منه  األخذ 
يجوز  ال  قـال :  من  وقال  بالنهر.  يضـر  أو  قيمة  لذلك  يتبيـن  لم  ما  ذلـك  يجـوز 

ذكرنا. لما  إال  النهر  من  االنتفاع 
القول  صاحب  عند  حجره  يجوز  فال  الماء،  ذلك  فيها  مباحًا  كان  حال  وكل 
ذلك،  في  االختالف  بينا(٣)  فقد  ثمنًا  لذلك  يأخذ  حتى  حجره  فإن  به،  قال  الذي 
من  ذكرنـاه(٥)  ما  وسـائر  والطهارة  الشـراب  من  يمنع  أن  معنـا(٤)  لـه  يجـوز  وال 
ذلك  منع  فإن  باألوانـي،  اغترافًا  يغترف  ذلـك  كان  إذا  لألطعمة(٦)  مـن  االنتفـاع 

ضر.  ولو  (أ) :  (١) في 
كغيره.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

بين.  (أ) :  (٣) في 
معنا.  يجوز  وال  (ب) :  وفي  معنى.  له  يجوز  وال  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  لألطعمة..  االنتفاع  من  ذكرنا  ..ما  (ب) :  (٥) في 
األطعمة.  (أ) :  (٦) في 
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أن  إال  ذلك  ثمن  رد  وعليه  باطالً،  معنا  ذلك  كان  أجرًا  أو  ثمنًا  لذلك  يأخذ  حتى 
بينا  وقد  حرام،  إنه  له :  نقول  فال  ثمنًا  أو  أجرة  لذلك  أخذ  إن  فإنه  مضرة،  فيه  تقع 

االختالف.
من  بشـيء  مضرة  بغير  منها  االغتراف  يمنع  أن  معنا  يجـوز  فال  البئـر  وأمـا 
أو  ضرورة  غير  من  ثمنًا  لذلك  أخذ  فإن  البئر،  فيها  التي  البقعة  من  وغيره  الماء 
واختالف  األمالك  غير  من  األمالك  معاني  فافهم  مردودًا،  باطالً  ذلك  كان  أجرًا 
األصـل/ج٤٩/  في  يختلف  وهـو  المـاء،  اسـم  عليه  يقـع  ذلـك  وكل  ذلـك، 

والمعنى.
الرجل  فإن  الكأل»  به  ليمنع(٢)  الماء  فضل  يمنع  «ال  قولـه(١) :  وأمـا  [* ش] : 
ماء  لبئره  يقرب(٣)  يكن  لم  وربما  األرض،  من  بناحية  البئر  يحتفر  كان  بلغنا  فيما 
فإن  المواشي،  أصحاب  انتجعها  بئره(٥)  بها  التي  الناحية  اختصبت(٤)  فإذا  ألحد، 
لعلمه(٨)  المباح،  الكأل(٧)  منع  إلى  ذلك  ذلك  منعهم  تسبب  بئره  ماء  من(٦)  منعهم 
فضل  بيع  عن  فنهوا  ماء؛  غيـر  على  بئره  ماء  منعهم  إذا  بالموضع  لهـم  مقـام  أال 

واهللا أعلم. المعنى،  لهذا  الماء 

قوله.  وأما  الكتاب :  ومن  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فيمنع.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  ماء..  ببئره  يعرف  يكن  لم  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
أخصبت.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

البئر.  فيها  التي  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  ذلك..  نسب  الماء  منعهم  فإن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

الكالم.  اإلشراف :  كتاب  (٧) في 
الماء  فضل  بيع  عن  فهو  ماء  غير  على  بئر  ماء  منعهم  إذا  فالموضع  لهم  المقام  يعلمه  (أ) :  (٨) في 
على  بئر  ماء  جمعهم  إذا  الموضع  ..في  (ج) :  وفي  إلخ.  األرض..  في  سيبيعه  ثم  به  يسقى  كان 

إلخ.  به..  يسقى  كان  الذي  الماء  فضل  بيع  عن  فنهوا  ماء؛  غير 
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وال  األرض،  في  يسـيبه  ثم  به  يسـتقى  قال :  فضل،  منع  في  األوزاعي  وقال 
أحدًا. يعطيه 

أسوة(١). الفضل  في  فالناس  الفضل  وقع  إذا  البئر :  ماء  في  مالك  وقال 
وصفنا. قد  ما  على  جيد  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

في  والعيون  واآلبـار  البئر  ماء  بيع  عـن  نهى(٢)  إنما  أحمـد :  وقـال  [* ش] : 
قراره(٣).

معنا. كذلك  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
ابن  فيه  فرخص  وقربًا؛  روايا(٤)  الماء  بيع  في  واختلفوا  [م ٣٤٥٨]  [* ش] : 
إن  وهو :  ثـانٍ،  قوٌل  وفيه  وإسـحاق.  وأحمد،  أبي سـليمان  وحماد بن  سـيرين، 
الشافعي،  مذهب(٥)  على  عددا  يجوز  ال  الوزن،  معروفة  بِقَرب  إال  يجوز  ال  ذلك 

عليه](٦). يدل  [والنظر 
بيع(٧)  في  قولنـا  مضى  وقد  الجهالة،  طريـق  من  هذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
معروفًا،  كيالً  أو  وزنـًا  يكون  حتى  أبيـن  هذا  في  الشـافعي  وقول  المجهـوالت، 
فالقول  عليـه؛  ووقف(٨)  حضره  إذا  الحاضـر  وأما  سـلفًا،  ذلـك  كان  إذا  ويتبّيـن 

جائز. وهو  إلينا،  أحب  األول 

سواء.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  والعيون..  واألنهار  البئر  ماء  الماء  فضل  بيع  عن  نهي  إنما  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

اقراره.  (أ) :  (٣) في 
وقرب.  روايات  اإلشراف :  كتاب  (٤) في 

مذهب.  هذا  عددًا،  (ج) :  وفي  مذهب.  على  هذا  عدد  (أ) :  (٥) في 
بدا.  فيه  فالنظر  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (بيع)  (٧) كلمة 
وقف.  حضره  (أ) :  (٨) في 
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سـوم  على  الرجل  سـوم  عـن  النهـي  بـاب ٣٩ -]   (٤٨/٦ - ٤٩ [(م ٣٤٥٩، 
أخيه :

يستام(١)  «ال  قال :  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  / ج٥٠/  رسول  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
[إنما]  أخيه :  سـوم  على  الرجل  يسـوم  أن  نهيه  فمعنى  أخيه»،  سـوم  على  الرجل 
مذهب(٥)  هـذا  العقد(٤)  إال  بينهمـا  يبق  ولـم  للمسـلم،  البائع  ركـن(٣)  إذا  هـو(٢) 

مالك.
السـائم  ذكر  إذا  ذلك  معنى  إنما  أراد  أنـه  معنا  الـذي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
كذلك  كان(٦)  فإذا  البيـع،  بوجه  المشـتري  على  وأقبل  العقد،  شـروط  في  وأخذ 

معنا. كذلك  وهو  النهي،  موضوع(٧)  فهو 
يختلفان(٨)  وهمـا  بالسـلعة  يسـاوم  الرجل  دام  مـا  فأمـا  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  أن]  بحديـث [أنـس  اسـتدالالً  أخيه  سـوم  على  يسـوم  أن  فمباح  بالثمـن؛ 
ما  زال(١٢)  والحديث  القديم(١١)،  في  الناس  وألن(١٠)  يزيد»،  فيمن  وحلسًا  قدحًا  «باع(٩) 

خطأ.  أنه  والظاهر  يسأم،  ال  اإلشراف :  كتاب  (١) في 
فهو.  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  يبق..  ولم  السائم  البائع  ذكر  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
العقدة.  غير  إال  (ج) :  (٤) في 

قول.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
كذلك.  ذلك  كان  فإذا  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

موضع.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
الثمن.  في  مختلفان  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

يزيد.  فيمن  ًا  وهيَّ قدحًا  باع  أنه  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
ولئن.  (ج) :  وفي  ولين.  (أ) :  (١٠) في 

بكسـر  والِقْدُم  األجر.  في  السـابقة  بالتحريك  الَقَدم  (ج) :  هامش  وفي  القدم.  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
معروف.  والقدم  الزمان.  أسماء  من  اسم  الثاني  وجزم  األول 

إلخ.  التي..  السلع  بعض  أثمان  في  بعضهم  يزيد  الناس  زال  ما  (ج) :  (١٢) في 
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إذا  السـائم  في(١)  يختلفوا  ولـم  النداء،  فـي  تباع  التي  السـلع  أثمان  فـي  بعضهم  يزيـد 
يسوم. أن  السوم  أراد  لمن  أن  السوم  ترك(٢) 

على  الرجل  يسوم  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  في  [إن]  العلم :  أهل  بعض  قال  وقد 
يسوم  أن  [للذمي]  يجوز  وال  الذمي،  سـوم  على  يسـوم  ألن  إباحة  أخيه»،  سـوم 
إدخال  من  المسلم  امتنع(٣)  فإذا  الفساد،  ذلك  في  المعنى  ألن  المسلم؛  سوم  على 

ذلك. من  بالمنع  أولى  فالذمي  المسلم،  أخيه  على  الفساد 
قول  في  ذلك  يخـرج  وقد  الذمي،  في  قال  مـا  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قال 
يجوز(٤)  ما  إال  الذمي  في  يجوز  ال  إنـه  به :  ونقول  معنا  والذي  أصحابنـا،  بعـض 

والمسلم. الذمي  من  المسلم  في 
وأسود،  أحمر  من  أحد  لكل/ج٥١/  النصح  المسلم  على  يجب  قيل :  وقد 
قضى(٥)  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال  وقد  والمسـلم،  الذمي  في  والفسـاد  الغش  يجوز  وال 
والذمي  للذمي،  وال  للمسـلم،  الغش  يجوز  وال  منا»(٦)،  فليس  غشـنا  «من  البيع : 
في  دخل  إذا  الغش  فإن  المسـلمين؛  في  داخالً  يكن  لم  أن  ولو  ذلك،  في  داخل 
في  داخل  هذا  فـي  الذمي  كذلك  المسـلمين(٧)،  من  هو  فليس  المسـلمين  غـش 

واهللا أعلم. معنا،  النهي 

ألن.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  أراد..  من  أن  السوق  في  نزل  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

منع.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
يجوز.  ما  إال  هذا  ..الذمي  (ب) :  وفي  يجوز.  ال  ما  إال  هذا  ..الذمي  (أ) :  (٤) في 

في.  قضى  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
والغش،  واالنفسـاخ  الربـا  في  بـاب  الربيع،  (مسـند  عبـاس  ابـن  عـن  حبيـب  الربيع بـن  (٦) رواه 
فليس  غشنا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  «من  قول  باب  مسلم،  (صحيح  أبي هريرة  عن  مسلم  ورواه  رقم ٥٨٢)، 

 .(٩٩/١ رقم ١٠١،  منا»، 
الكندي.  أحمد  سعيد بن  الفقيه  الشيخ  بخط  واضحة  غير  عبارة  (أ)  هامش  (٧) في 
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أخيه : بيع  على  الرجل  يبيع  أن  عن  النهي  باب ٤٠ -]   (٤٩/٦ - ٥٠ [(م ٣٤٦٠، 
بعضكم  يبيع  قـال :  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
بيع  على  يبيع  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهي  معنى  يقول :  الشـافعي  وكان  بعض».  بيع  على 
رجل  فيأتيه  نادم،  غير  أو  مغتبطًا(٢)  المشتري  فيكون  السـلعة  يتواجبا(١)  أن  أخيه : 
فيفسخ  الثمن  من  بأقل  منها  خيرًا  أو  سلعته  مثل  عليه  فيعرض  يفترقا،  أن  قبل(٣) 

فسادًا. هذا  فيكون  التفرق  قبل(٤)  الخيار  له  ألن  صاحبه؛  بيع 
حتى  أخيه  خطبة  على  الرجل  يخطب  قال :  «ال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد 

يترك». حتى  أخيه  بيع  على  يبيع  وال  يترك، 
يجوز  وال  الفسـاد،  إدخال(٥)  طريق  من  للحق  موافق  أبو سـعيد 5 :  قـال 

اإلسالم. في  إضرار  وال  ضرر  وال  الضرر،  من  ألنه  الدين؛  في  الفساد 

أن  قبل  الطعام  بيع  عن  النهي  باب ٤١ -]   (٥٠/٦ - ٥٢ [(م ٣٤٦١ - ٣٤٦٤، 
المشتري : يقبضه 

الذي  أما  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [م ٣٤٦١]  [* ش] : 
عباس :  ابن  قـال  الطعام،  فهو  يقبـض  حتى  يباع(٦)  أن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عنـه  نهـى 
قال :  «من  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وثبت  مثلـه،/ج٥٢/  إال  شـيء  كل  أحسـب  وال(٧) 

يستوفيه. حتى  يبعه  [فال  طعامًا  اشترى 

يتواخيا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مغتبنًا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

قبل.  من  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
التفرق.  بسبيل  الخيار  له  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إدخال.  الحق  لطريق  موافق  (أ) :  (٥) في 
يباع.  ال  أن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

مثله.  شيء  كل  إال  أحسب  ما  (ج) :  (٧) في 
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فليس  طعامًا]  اشترى  من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  أبوبكر :  قال  [م ٣٤٦٢] 
يقبضه». حتى  يبيعه  أن  له 

فرق : أربع  فيه  فافترقوا  الطعام؛  غير  بيع  في  واختلفوا  [م ٣٤٦٣] 
يقبضه،  حتى  المرء  اشتراه  األشـياء  من  شـيء  بيع  يجوز  ال  طائفة(١) :  فقالت 
والدور،  والعروض(٢)،  كله،  الطعام  من  والموزون  المكيل  عندهم  ذلك  في  دخل 
وابن(٤)  وأصحابه،  الشافعي،  قول  هذا  السلع(٣)،  وسـائر  والحيوان،  واألراضين، 

الحسن.
ما  يقبضه،  أن  قبل  يبيعه  أن  بأس  فال  رجل،  ابتاعه  مبيع  كل  فرقـة :  [وقالـت 
المسيب،  ابن  قال  وبه  عفان،  عثمان بن  عن  القول  هذا  روينا  والوزن،  الكيل  خال 

وإسحاق.] وأحمد،  واألوزاعي،  وحماد،  والحكم،  والحسن، 
حتى  يباع  أال  [فـي]  الطعام  حكم  ومبيـع(٥)  سـلعة  كل  حكم  فرقة :  وقالـت 
النعمان،  قول  هذا  القبض،  قبل  جائز  ذلك  بيع  فإن  واألراضين،  الدور  إال  يقبض 

ويعقوب.
أن  قبل  يباع  أن  جائز  والمشروب  المأكول  عدا  ما  كل  رابعة(٦) :  فرقة  وقالت 
مالك،  قول  هذا  السلع،  وسائر  والعروض  والثياب  الرقيق  مثل :  [وذلك]  يقبض 

يقبض. أن  قبل  [البز]  يباع  أن  [في]  سيرين  ابن  فيه  ورخص  ثور،  وأبي 

يجوز.  ال  فقالت  (ج) :  فرقة.  فقالت  (أ) :  (١) في 
العروض.  ومن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

السلع.  من  ذلك  وسائر  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الحسن.  وأبو  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

وبيع.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ثالثة.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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قصد(١)  فـي  أن  وذلك  مالـك،  قـول  األقاويل  هـذه  وأصـح  أبو بكـر :  قـال 
الطعام  غير  أن  على  دليل  يقبـض،  أن  قبل  الطعام  بيع  عن  النهي  إلـى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

كالطعام. ليس 
فأعتقها  جارية،  كانت  لو  المشتراة  السـلعة  أن  على  أجمعوا  وقد  [م ٣٤٦٤] 
تمام  على  دليل  ذلـك(٢)  ففي  عليها؛  واقـع  العتق  أن  يقبضهـا  أن  قبـل  المشـتري 

عنها. البائع  ملك  وزوال  المشتري  ملك 
عن  األثر/ج٥٣/  جاء  وإنما  هذا،  في  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
لم  وما  تضمـن  لم  ما  بيـع  وعن  عنـدك،  ليس  ما  بيع  عـن  «نهـى  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
ويوزن،  يكال  مما  وغيرها  األطعمة  من  ضمنته  وال  عندك  هو  فليس  تقبض(٣)»(٤)، 
ذمة  في  غيره  على  دينًا  باع  كأنما  يقبضه،  لم  ما  فهو  والوزن  بالكيل  البيـع  ويقـع 

غيره. ضمان  وفي  غيره(٥)، 

إلخ.  عن..  النهي  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قضاء  في  وذلك  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الملك  إتمام  على  دليل  هذا  ففي  (ج) :  وفي  إلخ.  تمام..  على  لعله  عن  دليل  هذا  ففي  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  للمشتري.. 
يقبض.  لم  وما  يضمن  لم  ما  بيع  وعن  معك  نسخة  عندك،  ليس  ..ما  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

أهل  إلى  فقال :  «انطلق  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بعثني  قال :  أسـيد  عتاب بن  عن  حبيب  الربيع بن  (٤) روى 
في  شـرطين  وعن  يضمن  لم  ما  ربح  وعن  يقبض  لم  ما  بيع  عن  خصال  أربع  عن  فانههم  أيلة 
الربيع بن  عن  الرحيـل  محبوب بن  أبي سـفيان  رواية  الربيع،  (مسـند  وسـلف»  بيع  وعن  بيـع 
نهى  الذي  ا  أَمَّ قال :  أنه  عباس  ابن  عن  البخاري  وروى  رقم ٨٩٤).  الترتيب،  في  زيـادة  حبيـب 
إال  شـيء  كل  أحسـب  وال  عباس :  ابن  قال  يقبض،  حتى  يباع  أن  الطعـام  فهـو  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عنـه 
عندك،  ليس  ما  وبيع  يقبـض  أن  قبل  الطعام  بيع  باب  البيـوع،  كتاب  البخاري،  (صحيـح  مثلـه 
قال :  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمرو  عبد اهللا بـن  عـن  الترمـذي  وروى   .(٧٥١/٢ رقـم ٢٠٢٨، 
(ُسـنن  عندك»  ليس  ما  بيع  وال  يضمن  لم  ما  ربح  وال  بيع  في  شـرطان  وال  وبيع  سـلف  يحل 

 .(٥٣٥/٣ رقم ١٢٣٤،  عندك،  ليس  ما  بيع  كراهية  في  جاء  ما  باب  البيوع،  كتاب  الترمذي، 
غيره.  ذمة  في  غيره  ذمة  في  (ج) :  (٥) في 
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ثابتًا،  بيعًا  وزن  وال  كيل  بغير  جزافًا  والشـراب  الطعام  على  البيع  وقـع  وإذا 
خارجة  األقاويل  هذه  وكل  البيع،  تسمية  عليها  يقع  التي  العروض  من  كغيره  فهو 

أصحابنا. قول  في 

كيالً  الطعام  مـن  ابتيع  ما  بيع  عـن  النهـي  بـاب ٤٢ -]   (٥٢/٦ [(م ٣٤٦٥، 
ثانياً : يكال  حتى  قبضه  الذي  بالكيل 

بيع  عن  «نهـى  أنه :  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديـث  جـاء  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
فيه : واختلفوا(١)  المشتري»،  وصاع  البائع،  صاع  الصاعان :  فيه  يجري  حتى  الطعام 
والشعبي،  وعطاء،  سـيرين،  وابن  البصري،  الحسـن  الحديث(٢)  بظاهر  فقال 

الرأي، وأصحاب  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
ويصدقه  بكيلـه،  المشـتري  يخير(٣)  أن  بـأس  ال  أن  وهـو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
مالك. قول  هذا  مكروه،  فهو  بَدْين  بيع  فإن  بالنقد،  باع  إذا  [هذا  بكيله،  ويأخذ(٤) 

هذا  والَدْين،  النقد  بين  يفرقوا  ولم  بكيله]  يبيعـه  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيـه 
مليكة. أبي(٥)  وابن  عطاء،  قول 

يكيله  [حتى  كيًال  ابتاعه  طعامًا(٦)  الرجـل  يبيع  ال  أن  اسـتحب  أبو بكر :  قال 
أصح. خبرًا(٧)  عنه  النهي  في  أعلم  [ال]  ألني  البيع؛  أبطل  لم  باع  وإن  ثانيًا]، 

اختلفوا.  وقد  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الحديث.  بظاهر  بعضهم  فقال  (ج) :  وفي  الحديث.  هذا  بظاهر  فقال  (أ) :  (٢) في 

يخبر.  (ج) :  وفي  يجبر.  (أ) :  (٣) في 
ويأخذه.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
مليكة.  وابن  (ج) :  و  (٥) في 

ابتاعه.  ما  الرجل  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
تصح.  حتى  عنه  (ج) :  وفي  يصح.  حتى  عنه  (أ) :  (٧) في 
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وإن  ذلك،  جاز  بكيله  وأعلـم  جزافًا  ذلك  في  باع  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ثانية،/ج٥٤/  كيله  من  فالبد  بالكيل  البيع  وقع  وإنما  الكيل  حسـاب  على  باعه 

كيلة. بيعة  لكل  قيل :  وقد 
ال  كان  وإن  بالكيل،  إال  البيـع  يصح  ال  أنه  هذا  فـي  يصح  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ونهـي 
ألن  صحيح؛  بكيل  إال  يقبض  أن  مجهول  فإنه  والربا،  الحرام  وجه  علـى  يخـرج 

بالكيل. إال  يصح(١)  فال  الكيل  على  واقع  الشراء 

الوالدة  بيـن  التفرقـة  عـن  النهـي  بـاب ٤٣ -]   (٥٣/٦ [(م ٣٤٦٦ - ٣٤٦٧، 
البيع : في  وولدها 

بين  فرق  «من  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  جاء  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
القيامة». يوم  أحبته  وبين  بينه  اهللا  فرق  وولدها  الوالدة 

الولد  كان  إذا  الخبر  هذا  بجملة(٢)  القول  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ٣٤٦٦] 
سنين. سبع  يبلغ  لم  طفالً 

عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «نهـى  أنـه(٣)  ـنَّة  السُّ في  صحيح  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الوجوه،  من  وجه  أو  هبة،  أو(٥)  ببيع،  طفًال  كان  إذا  ولدها»(٤)  عن  الوالدة  تفريق 

تصح.  فال  (ج) :  (١) في 
الخبر.  هذا  أن  على  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ألنه.  (ب) :  (أ)  (٣) في 
باب  الجهاد،  كتـاب  أبي داود،  (ُسـنن  بمعناه  أبي طالب  علّي بن  عن  أبـو داود  رواه  (٤) الحديـث 
المنذر  ابن  ذكره  الذي  باللفظ  الترمـذي  ورواه   ،(٦٣/٣ رقم ٢٦٩٦،  السـبي،  بين  التفريق  فـي 
بين  الفرق  كراهية  فـي  جاء  ما  باب  البيوع،  كتـاب  الترمذي،  (ُسـنن  األنصاري  أبي أيوب  عـن 

 .(٥٨٠/٣ رقم ١٢٨٣،  البيع،  في  وولدها  الوالدة  بين  أو  األخوين 
إلخ.  هبة..  أو  غيره،  أو  ببيع،  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 



310
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

حتى  ترجم  ال  أنها  الزنا  حد  عليها  وجب  إذا  الوالدة  أن(٢)  األثر(١)  جاء  إنه  حتى 
حملها  تضع  فحتى(٤)  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  حدود  لذلك  فزالت  ولدها،  تفصل(٣) 

وتفصله. وترضعه(٥) 
إذا(٦)  ذلك  حد  مالك :  فقال  ذلك؛  وقت  في  واختلفـوا  [م ٣٤٦٧]  [* ش] : 

سنين. عشر  فوق  أمه  عن  ويستغني  نفسه  ينفع  أن  حده  األوزاعي :  وقال  أثغر. 
ثمان. أو  سبع(٧)،  ابن  صار  إذا  الشافعي :  وقال 

وحده(٩). ويأكل  وحده،  ويتوضأ  وحده،  يلبس  وأن  أبو ثور(٨) :  وقال 
صغارًا. كانوا  إذا  بينهم  يفرق  ال  وأصحابه :  النعمان،  وقال 

الجهاد./ج٥٥/ كتاب(١٠)  في  مذكور  الباب  وهذا  أبو بكر :  قال 

رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أتى  األسـلمي  مالك  ماعز بن  أن  أبيه  عـن  بريدة  عبد اهللا بـن  عـن  مسـلم  (١) روى 
فلما  ها  ردَّ وإنه  فطهرني،  زنيـت  قد  إني  رسـول اهللا  يا  فقالت :  الغامدية  فجاءت  قال :  فقـال... 
َلُحبلى،  إني  فواهللا  َماِعًزا  رددَت  كما  تردني  أن  لعلك  ني؟  َتُردُّ لَِم  رسول اهللا  يا  قالت :  الغد  كان 
قال :  ولدته،  قد  هذا  قالت :  خرقة  في  بالصبي  أتته  ولدت  فلما  تلدي،  حتى  فاذهبي  ال  قال :  إما 
نبي  يا  هذا  فقالت :  خبز  كسـرة  يده  في  بالصبي  أتته  فطمته  فلما  تفطميه،  حتى  فأرضعيه  اذهبي 
لها  فُحِفر  بها  أََمر  ثـم  المسـلمين  من  رجل  إلى  الصبي  فَدَفع  الطعام،  أكل  وقد  فطمتـه  قـد  اهللا 
على  اعترف  من  باب  الحدود،  كتاب  مسلم،  (صحيح  إلخ  فرجموها..  الناس  وأمر  صدرها  إلى 

 .(١٣٢٣/٣ رقم ١٦٩٥،  بالزنا،  نفسه 
إلخ.  إذا..  أنه  األثر  في  جاء  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  لذلك..  فزال  ولدها  يفصل  حتى  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
حتى.  (أ) :  (٤) في 

وترضع.  (ج) :  (٥) في 
أثغر.  إذا  سنين  أربع  ذلك  حد  (ج) :  (٦) في 

ثمان.  أو  سنين  تسع  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
أبو ثور.  وأصحابه  النعمان،  وقال  (أ) :  (٨) في 

وحده.  ويأكل  وحده  ويتوضأ  يلبس  أن  حده  ثور :  ..أبو  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
باب.  (ج) :  (١٠) في 
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صحة  على  هـذا  في  والمعنى  هـذا،  لتفرق  معنـى  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
معنيين : في  الحديث 

وأما  يبلغ،  حتى  صغير  والصغير  صغيرًا،  دام  ما  وهـو :  أبي حنيفة،  قول  أمـا 
بنفسه. استغنى  إن  ذلك  في  فينظر  الغنية  معنى 

ال  فإنه  الثغر،  سوى  ما  أصحابنا  مذاهب  على  تخرج  فيه  األقاويل  هذه  وكل 
للثغر. معنى 

الطعام : احتكار  عن  النهي  باب ٤٤ -]   (٥٣/٦ - ٥٥ [(م ٣٤٦٨، 
يحتكر  ال  قال :  [أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الحديث  جاء  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 

خاطئ]. إال 
عن  نهى  أراد  وأنـه  سـاقطة،  الروايـة  أن  معنـا  الـذي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
في  كان  ما  الحكـرة  ألن  الحق؛  في  خـارج  جائز  وذلك  الطعـام،  فـي  االحتـكار 

أراد(٢). أنه  ومعنا  مردود(١)،  حرام  والضرر  الضرر، 
وفيما  االحتكار،  عليه  يحرم  فيمن(٣)  العلم  أهل  اختلف  [قد]  و  [* ش] : 
االحتكاُر  يحرم(٥)  الذي  االحتكار  طائفة :  فقالت  فيه؛  يحتكر  ال  أن(٤)  يجـب 

  ?   >   =   < ﴿ بقولـه(٦) :  واحتجوا  البلـدان،  سـائر  دون  الحرم  فـي 
تحتكروا  ال  الخطاب :  عمر بن  ويقول  (الحج : ٢٥)،   ﴾D  C  B  A   @

مهدور.  حرام  فالضرر  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
سقطًا.  بالنص  أن  ويبدو  (ج)  و  (ب)  و  (أ)  في  (٢) هكذا 

إلخ.  عليه..  يخرج  فيما  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (أن)  (٤) كلمة 

يخرج.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
 .8 اهللا  بقول  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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الطعام بمكة، فإن احتكار(١) الطعام بمكة إلحاد بظلم. وقال أحمد : االحتكار 
والثغور. والمدينة  مكة  بمثل(٢) 

سلعة(٣)،  كل  في  موضع  كل  في  يحرم  االحتكار  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
االحتكار. يكرهون  كانوا  الثوري  وقال  مالك.  قول  هذا 

الطعام  احتـكار(٥)  هو  إنمـا(٤)  يحرم  الـذي  إن  وهـو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
عن  القول  هـذا  ُروي  األشـياء،  سـائر  دون  خاصة  قوت  هو  الـذي  / ج٥٦/ 
تجارة  له  يكن  ولم  الطعـام،  في  تجارة  له  كانت  من  قال :  عمـر،  عبد اهللا بـن 

باغيًا. أو  طاغيًا]،  [أو  خاطئًا،  كان  غيرها 
يوجد  دليل  وال  ـنَّة،  السُّ في  يكون  ما  أصح  هو  القول  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 
جميع  من  كان  ما  الحكر  وإنمـا  الضرر،  على  إال  إمسـاكها  يحرم  األمالك  أن  علـى 
الضرر،  جميع  في  داخلة(٦)  والحكرة  اإلسالم،  في  إضرار  وال  ضرر  ال  ألنه  الضرر؛ 
ينتظر  والتاجـر  اللعنـة،  ينتظر  قـال :  «المحتكـر  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األثـر  جـاء  وقـد 

البيع. عن  الممسك  هو  المحتكر  وأن(٨)  البائع،  هو  التاجر  أن  فصح  الرحمة»(٧)، 

بظلم.  إلحاد  بمكة  االحتكار  فإن  (ج) :  (١) في 
والثغور.  والمدينة  بمكة  االحتكار  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ساقة.  كل  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (إنما)  (٤) كلمة 

الطعام.  في  االحتكار  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
داء.  (ج) :  (٦) في 

وعبد اهللا بن  الزبير  وعبد اهللا بن  العباس  وعبد اهللا بن  عمر  عبد اهللا بن  العبادلة  عن  الطبراني  (٧) روى 
ينتظر  والتاجر  الرحمة  ينتظر  والمستمع  اْلَمقت  ينتظر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «القاص  قال  قالوا :  عمرو 
والناس  والمالئكة  اهللا  لعنة  عليهم  امرأة  من  حوَلها  َوَمْن  والنائحُة  اللعنة  ينتظر  والمحتكر  الرزق 

 .(٤٢٦/١٢ رقم ١٣٥٦٧،  عمر،  ابن  عن  مجاهد  باب  الكبير،  (المعجم  أجمعين» 
والمحتكر.  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 
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من  وال  التجار(١)،  من  أحد  ذلـك  من  يسـلم  فال  عامة؛  يكون  أن  يجـوز  وال 
األموال. أرباب 

[* ش] : وقـد روينا عن ابن المسـيب أنه كان يحتكر الزيـت(٢). وقال أحمد : إذا 
كان االحتكار من قوت الناس فهو الذي يكره. وفرق الحسـن البصري بين أن يشتري 
الطعام [من السـوق ويحبسـه، وبين أن يدخله من أرضه؛ فرخص فـي حبس الطعام] 
إذا(٣) أخذه من ضيعته، وكره أن(٤) يشتري الطعام(٥) ويحبسه. وبه قال مالك، وأحمد.

إن  قولهم :  عامة  ولعله  أصحابنا،  بعـض  قال  وبهذا(٦)  أبو سـعيد 5 :  قال 
وال  ذلك،  غيـر  في  حكرة  وال  ذلـك،  يحبس  المشـتري  في  هو  إنمـا  االحتـكار 
صنعته(٧)،  من  أو  شـراء،  كان  الضرر،  جميع  في  داخلة  الحكرة  بل  ذلك،  يصح 
اإلمسـاك  وحرم(٩)  الحكرة،  وقعـت  الضرر  وقـع  فـإن(٨)  ذلك.  قبـل  اكتسـبه  أو 
من  وال  مبتاع،  في  حكرة  فال  والغنية  السعة  وقعت  وإذا  الضرورة.  / ج٥٧/  عند 

الحق. وافق  وما  نَّة،  السُّ في  الصحيح  هو  وهذا  صنعته(١٠)، 
بمحتكر. ليس  والجالب  األوزاعي :  وقال  [* ش] : 

أرباب  من  وال  التجارة  مـن  (ب) :  وفي  األموال.  أرباب  من  وال  التجـارة  أرباب  مـن  (أ) :  (١) فـي 
األموال. 

الزبيب.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
إلخ.  وكره..  صنعته،  من  أخذه  وإذا  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

أن.  له  وكره  (ج) :  (٤) في 
ويحبسه.  يشتريه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

بهذا.  (ب) :  وفي  (أ).  في  موجودة  غير  (وبهذا)  (٦) كلمة 
صنعه.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 

فإذا.  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 
وحرام.  (أ) :  (٩) في 

صنعه.  (ب) :  و  (أ)  (١٠) في 
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واحتكار  يجوز،  ال  النـاس  قوت  هو  [الذي]  الطعام  احتـكار  أبو بكر :  قـال 
تحريمه. يجوز  ال  الطعام  غير 

في  يقع  قد  االحتكار  أن  غير  اهللا،  شاء  إن  صحيح  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 
عند  النفس  إلحيـاء  المشـرب(١)  وفي  الصالة،  وإلقامة  العورة،  لسـتر  الملبـوس 
الحكرة  ففيه  ضرر؛  وكل  االنقطـاع،  من  المركوب  وفي  الظمأ(٢)،  مـن  الضـرورة 
ـّنة. السُّ صحت  بذلك  فيه،  حكرة  فال  وغنى  سعة  وكل  ومحرمة.  والزمة،  داخلة، 

الناس : على  التسعير  عن  النهي  باب ٤٥ -]   (٥٥/٦ [(م ٣٤٦٩، 
بالمدينة،  السـعر  غال  قال :  أنه  أنـس(٣)  عن  ثبت  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
اهللا  «إن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال :  لنا،  فسعر  السعر  غال  رسول اهللا،  يا  الناس :  فقال 
منكم  أحد  وليـس  اهللا  ألقى  أن  أرجـو(٤)  الـرازق،  الباسـط  القابض  المسـعر  هـو 

مال». وال  دم  في  بمظلمة  يطلبني 
الحق. في  صحيح  أبو سعيد 5 :  قال 

مالك  فكان  النـاس؛  على  التسـعير  في  اختلف  قـد  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
يبيع  كما  بع(٧)  النـاس :  [به]  يبيع  مما  أقل  يبيـع  أن  يريد(٦)  لمن  يقـال  يقـول(٥) : 

الناس. على  التسعير  يرى  ال  الشافعي  وكان  فاخرج.  وإال  سلعتك  مثل  الناس 

المشروب.  (ب) :  (١) في 
الضمأ.  (ج) :  وفي  الضماء.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  عن  ثبت  (ج) :  وفي  أنس.  عن  ثبت  أبو سعيد :  قال  (أ) :  (٣) في 
مال.  أو  دم  في  بمظلمة  يطلبني  منكم  وواحد  اهللا  ألقى  أن  أريد  ما  ..الرازق،  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ليس  يقال  ال  لي  بقر))  ((أو :  نعر  مالك :  فقال   .. وكأنها :  (ج)،  و  (أ)  في  واضحة  غير  (٥) العبارة 
إلخ.  يريد.. 

يزيد.  (أ) :  (٦) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (بع)  (٧) كلمة 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص. لسعر  التسعير  جاز  لو  إذ  أقول،  وبه  أبو بكر :]  [قال 
أن  الضرر  وحين  / ج٥٨/  الحكـرة  في  األول  يجوز  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يجوز  فال  والحكرة  الضـرورة(٢)  غير  فـي  وأما  البلد،  بسـعر(١)  البيع  علـى  يجبـر 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. عن  يروى  فيما  اآلخر  القول  وهو  الناس،  على  التسعير 

الربا : أبواب  جماع  باب ٤٦ -]   (٥٦/٦ - ٥٧ [(م ٣٤٧٠، 
فقال :  مطلقًا  عامًا  تحريمـًا  كتابه  في  الربا  اهللا  حـرم  أبو بكر :  قـال  [* ش] : 
قـال :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبـت  (البقـرة : ٢٧٥)   ﴾;   :   9   8   7 ﴿
مثالً  بالبر  والبـر  بوزن،  وزنـًا  بالفضة  والفضة  بـوزن،  وزنـًا  بالذهـب   «الذهـب(٣) 
بالملح  والملح  بمثل،  مثالً  بالتمر  والتمر  بمثل،  مثال  بالشـعير  والشـعير  بمثل(٤)، 
كيف(٥)  بيد  يدًا  بالفضـة  الذهب  بيعوا  أربى،  فقد  ازداد  أو  زاد  فمـن  بمثـل،  مثـالً 
شـئتم،  كيف  بيد  يدًا  ذلك،  مثل  بالملح  والتمر  ذلك،  مثل  بالشـعير  والبر  شـئتم، 

أربى». فقد  ازداد  أو  زاد  فمن 
من  تبعه  ومن  أنس،  مالك بن  منهم :  األمصار  علمـاء(٧)  عوام  أجمع  وقـد(٦) 
ومن  واألوزاعي،  العراق،  أهـل  من  وافقه  ومن  الثوري،  وسـفيان  المدينة،  أهـل 

سعر.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
الضرر.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

الذهب.  إن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
أو  زاد  فمن  بمثل  مثالً  بالملح  والملح  بمثل،  مثالً  بالتمر  والتمر  بمثل،  مثالً  بالبر  والبر  (أ) :  (٤) في 
مثالً  بالتمر  والتمر  بمثل،  مثالً  بالملح  والملح  بمثل،  مثالً  بالبر  والبر  (ج) :  وفـي  إلـخ.  ازداد.. 

إلخ.  استزاد..  أو  زاد  فمن  بمثل 
كما.  (ج) :  وفي  (أ).  في  واضحة  (٥) غير 

أجمع.  أبو بكر :  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
أهل.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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العلم(٢)،  أهـل  من  وافقه  ومن  سـعد،  والليث بن  الشـام،  أهل  من  لقولـه(١)  قـال 
ويعقوب،  والنعمـان،  ثـور،  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمـد،  وأصحابـه،  والشـافعي، 
وال  ببر،  بر  وال  بفضة،  فضة  وال  بذهب،  ذهب  بيع  يجوز  ال  أنه  علـى  ومحمـد، 
و  نسـيئة(٣)،  وال  بيد،  يدًا  متفاضالً  بملح  ملح  وال  بتمر،  تمر  وال  بشـعير،  شـعير 

مفسوخ(٤). والبيع  أربى،  فقد  ذلك  فعل  من   [ [أنَّ
[وجماعة]  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  أصحاب  من  جماعة  عن  القول  هذا  روينا  وقد 
الربا  قال :  «إنما  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  / ج٥٩/  روينا  وقد  التابعين،  من  عددهم  يكثر 
إلى  واآلخر  حاضـر  أحدهما  بالفضـة  الذهب  بيـع(٥)  أن  ومعنـاه :  النسـيئة»،  فـي 

ذلك. على  دالة  الكتاب  هذا  غير  في  المذكورة  واألخبار  وقت، 
في  الربا  قـال :  «إنمـا  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  صـح  قـد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  نهى  إنما  أنه  العرب  أخبار  في  الصحيح  وهذا  النسـيئة»(٦)، 

   ¾  ½    ¼  »    º﴿ قولـه :  النسـيئة  في  ذلك  وكان  أيضـًا،  الربـا  عـن 
وكذلك  صحيح،  النسيئة  في  ذلك  إنما  (آل عمران : ١٣٠)،   ﴾Á   À   ¿
فـي  ذلـك  كان  إنمـا  (البقـرة : ٢٧٨)،   ﴾~   }   |   {   z    y   x ﴿ قولـه : 

   y   x ﴿ لهم :  يقل  لـم  نقدًا  كان  ولو  بنقد،  ذلك  مـن  شـيء  يكن  لم  النسـيئة، 
ذلـك  علـى  والدليـل  النسـيئة،  فـي  كان  إنمـا  ولكنـه   ،﴾~   }   |   {   z

بقوله.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مصر.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

نسيئة.  وال  نقدًا  بيد  يدًا  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
منسوخ.  والبيع  أربى  ذلك  فعل  من  (ج) :  (٤) في 

يبيع.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
بيع  باب  المسـاقاة،  كتاب  مسـلم،  (صحيح  بلفظه  زيـد  أسـامة بن  عـن  والنسـائي  مسـلم  (٦) رواه 
الفضة  بيع  بـاب  البيوع،  كتـاب  النسـائي،  سـنن   .١٢١٨/٣ رقم ١٥٩٦،  بمثـل،  مثـالً  الطعـام 

 .(٢٨١/٧ رقم ٤٥٨١،  بالفضة،  الذهب  وبيع  بالذهب 
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 º   ¹  ❁¶   μ   ´    ³   ²    ±   °   ¯ قوله :﴿  ®  
كان  َدْين  أنه  فيه  شـك  ال  فهذا  (البقرة : ٢٧٩،  ٢٨٠)   ﴾¿      ¾   ½     ¼   »

ذلك. من  لهم  كان  فيما  أموالهم  رؤوس  إلى  ردوا  قد  وأنهم  لهم، 
الكتاب  صح  بذلك  النقد،  في  ربا  وال  النسـيئة،  في  معروفًا  الربا  كان  وإنما 
قومنا  علماء  من  وعامة  وفقهاؤهم،  المسلمين،  علماء  ذلك  على  وأجمع  ّنة،  والسُّ
ذلك،  إلى  نلتفت  وال  قومنا،  من  المتفقهين  بعض  ذلك  في  وخالـف  وفقهائهـم، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  يجامعونـا  وأنهـم  والكتـاب،  ـنَّة  السُّ بخـالف  ذلـك(١)  قولهـم  بـل 
أن  ذلك :  في  معناه  أن  ذلك  في  ويعتلون  النسيئة»،  في  الربا  قال :  «إنما  / ج٦٠/ 
عن  مسـتغنيًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  وقد  نسـيئة،  بالذهب  والفضة  بالفضة،  الذهـب  بيـع 

النسيئة. في  فاسد  ذلك  إن  فمن(٣)  ذلك،  بصحيح(٢)  هذا 
بالذهب  قـال :  «الذهب  أنه  للكتـاب  موافقًا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن(٤)  الخبـر  جاء  وقـد 
كيًال  بالبر(٦)  والبر  بمثل،  مثـًال  بوزن  وزنًا  بالفضة  والفضة  بمثل،  مثًال  بـوزن  وزنـًا(٥) 
فقد  ازداد  أو  زاد  فمن  بمثل،  مثالً  بكيل،  كيالً(٧)  بالشعير  والشعير  بمثل،  مثالً  بكيل، 
النسيئة. في  إال  ربا  ال  أنه  متقدمًا  صح  كان  وقد  بيد(٨)»(٩)،  يدًا  وهاء  هاء  إال  أربى، 

الكتاب.  نَّة  السُّ خالف  قولهم  بل  (ج) :  (١) في 
بصحة.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

...((بياض))  فمن  (ج) :  وفي  أن.  يخبره  فيمن  وكأنها :  واضحة،  غير  الجملـة  (ب) :  و  (أ)  (٣) فـي 
إن.  يجيز  فيمن  (د) :  وفي  إن. 

أن.  (ج) :  (٤) في 
الحديث)).  من  المواضع  بقية  في  ((وكذلك  بمثل  مثل  بوزن،  وزن  (ب) :  (٥) في 

إلخ.  والبر..  بكيل،  كيل  بمثل،  مثل  بوزن،  وزن  ..بالفضة،  (أ) :  (٦) في 
إلخ..  أربى..  فقد  ازداد  فمن  بمثل،  مثل  بوزن،  ووزن  بكيل،  كيل  (ب) :  (٧) في 

بيد.  يد  وهو  وهاء  وهاء  وها،  ها  إال  (ب) :  وفي  بيد.  يد  هو  وها  وها  وها،  ها  إال  (أ) :  (٨) في 
والبخاري  الربيـع  رواه  وقد  أبو سـعيد،  ذكره  الـذي  باللفظ  الحديث  هـذا  روى  مـن  أجـد  (٩) لـم 
واالنفساخ  الربا  في  باب  الربيع،  (مسند  بمعناه  وغيره  الصامت  عبادة بن  عن  وغيرهم  =ومسـلم 
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بوزن،  وزنًا  بمثل(١)،  مثالً  بالذهب  الذهب  يتبايعون  أنهم  فعلهم  من  كان  وقد 
الوقت  عن  ناسـئًا  ذلك  ففعلوا  فيـه،  زادوا(٢)  بعـض  من  أفضل  بعضـه  كان  فـإذا 
بالنسـيئة،  بها  يتربحون  كانوا  التي  الزيادة  تكون  أن  فنهاهم  البيع،  فيه  يقع  الذي 
عرفوا  قد  نسيئة،  كله  ذلك  من  شيء  يجوز  ال  ألنه  بيد؛  يدًا  إال  تكون  أن  فنهاهم 
أن  ومفسرًا  مجمالً  الكتاب  به  جاء  بما  خطئهم  عن  فاستغنينا  يجهلوه،  وال  ذلك 

بالنسيئة. يجوز  ال  ذلك 

ذلك  أتى(٤)  وقد  والنسـيئة،  الّدْين  في  الزيادة  في  اهللا  كتاب  في  ذلك(٣)  أتى  وقد 
كتاب  في  نص  يأت  ولم(٥)  جائز،  بيد  يد  سـبيل  على  ذلك  في  النقد  أن  التفسـير  في 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  نسـيئة،  / ج٦١/  النقد  على  يزدادونها  كانوا  التي  الزيادة  هذه  في  اهللا 
وهاء»،  هاء  إال  أربى  فقد  ازداد  أو  زاد  كله :  «فمـن  ذلك  من  عنه  نهاهم  ما  أثـر  علـى 
هاء  البيع  صفقة  مع  بعض  بعضهم  على  يربحونها  التـي  الزيادة  تكون  أن  إال  يقـول : 
الزيادة  مع  ذلك  من  البيع  يكون  أن  إال  أي :  وهاء  هاء  بقوله  كله  البيع  فحجر  وهاء، 

قومنا. علماء  من  وكثير  المسلمين،  علماء  عن  القول  صح  فبذلك  وهاء،  هاء 

وعن  مسعود،  ابن  وعن  عائشة،  وعن  رسول اهللا(٧) ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  ذلك  وبلغنا   (٦)

والحكرة،  الطعام  بيع  في  يذكـر  ما  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  صحيح  رقـم ٥٧٧.  والغـش، 
بالورق  الذهب  وبيـع  الصرف  باب  المسـاقاة،  كتاب  مسـلم،  صحيـح   .٧٥٠/٢ رقـم ٢٠٢٧، 

 .(١٢١١/٣ رقم ١٥٨٧،  نقدًا، 
بمثل.  مثل  (ب) :  و  (أ)  (١) في 

إلخ.  ففعلوا..  زاد  بعض  ..من  (ج) :  (٢) في 
ذلك.  في  (أ) :  (٣) في 

وأتى.  (ب) :  (٤) في 
لم.  وإن  (ج) :  (٥) في 

اإلشراف.  كتاب  في  أجده  لم  ولكن  أبي سعيد،  قول  من  وليس  اإلشراف  كتاب  من  اآلتي  النص  (٦) لعل 
النبي.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 

=
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بإسناد  األثر  جاء  وقد  النسـيئة»،  في  إال  ربا  زيد :  «ال  أسـامة بن  وعن  عباس،  ابن 
يقول :  عباس  ابن  سمعت  قال :  عطاء  وعن  المكي  قيس  عمرو بن  حدثني  قال : 
بيد،  يدًا  كان  فيمـا  ربا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  قال  يقـول :  زيد  أسـامة بن  سـمعت 
قط  ربا  كان  ال(٣)  واهللا  ال  قال :  أنـه  عباس  ابن  وعن  النسـيئة»(٢).  في  الربا  إنمـا(١) 
تزاد(٥)  ال  أي :  النسـيئة  في  بذلك  يعني  أزيدك(٤)،  وأنا  وإياك،  أنتسـئ  أن  في  إال 
الصديق  أبي بكر  محمد بن  القاسم بن  عن  الخطاب  عمر بن  وعن  النسـيئة.  في 
من(٦)  ببيع،  ليس  الربا  إن  الربا،  وحرم  البيع  أحل  اهللا  إن  تقول :  عائشة  سمع  أنه 

به(٧). فليأتنا  بدينار  ذهبًا  بيت  ملء  عنده  كان 

وإنما.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
عن  طاووس  حدَثَنا بن  ُوَهيب  حدثنا   ... مسـلم :  صحيح  ففي  والمتن،  السـند  بهذا  حديثًا  أجد  (٢) لم 
(صحيح  بيد»  يدا  كان  فيما  ربا  قال:  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  زيد  أسـامة بن  عن  عباس  ابن  عن  أبيه 
أحمد :  مسند  وفي   ،(١٢١٨/٣ رقم ١٥٩٦،  بمثل،  مثالً  الطعام  بيع  باب  المسـاقاة،  كتاب  مسـلم، 
عن  عطاء  سـألت  قال :  المازني  قيس  يحيى بن  أنـا  بكر  محمد بن  أبي ثنا  حدثنـي  عبـد اهللا  حدثنـا 
إن  الزبير :  ابن  فقال  ُه،  ُيِحلُّ عباس  ابن  كان  قال :  بالدرهم،  والدرهم  َفْضٌل  وبينهما  بالدينـار  الدينـار 
من  أسـمعه  لم  إني  فقال :  عباس  ابن  فبلغ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  من  يسـمع  لم  بما  يحدث  عبـاس  ابـن 
أو  النسيئة  في  إال  الربا  قال :  «ليس  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  حدثني  زيد  أسـامة بن  ولكن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أخبرني  فيما  النسائي  قال  عدي :  البن  الكامل  وفي   ،(٢٠٦/٥ رقم ٢١٨٤٤،  أحمد،  (مسند  النُّْقَرة» 
عن  عطاء  عن  زاذان  منصور بن  عن  القافالني  أبي سليمان  سليمان بن  قال  عنه  العباس  محمد بن 
فال  بيد  يدًا  كان  وما  النسـيئة  في  الربا  قال :  «إنما  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  زيد  أسـامة بن  عن  عباس  ابن 

 .(٢٦١/٣ رقم ٧٣٩،  القافالني،  أبي سليمان  سليمان بن  ترجمة  الكامل،  عدي :  (ابن  به»  بأس 
ما.  (ب) :  (٣) في 

وأضع  لي  عجل  وليس  أزيدك  وأنـا  لي  أخر  الربا  إنما  قال :  عباس  ابـن  عـن  عبد الـزراق  (٤) روى 
رقم ١٤٣٦٢،  ويتعجل،  حقه  من  يضع  الرجل  باب  البيوع،  كتاب  عبد الرزاق،  (مصنـف  عنـك 

 .(٧٢/٨
يزداد.  ال  (ب) :  وفي  تزداد.  ال  (أ) :  (٥) في 

ما.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
المتن.  أو  السند  بهذا  أثرًا  أجد  (٧) لم 
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وأشباههم  وعطاء،  وعمر،  طاووس،  فأما  المتفقهون؛  ذلك  في  اختلف  وقد 
بما  فيه  واحتجـوا  ذلك،  في  يوافقـون  فإنهم  والحجاز  واليمـن،  مكة،  أهـل  مـن 

/ ج٦٢/. وأشباهه  عباس،  وابن  وعائشة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ذكرنا 
ذلك  في  فخالفونا  العراق  أهل  من  وأتباعهم  وأشباههم  وإبراهيم  حماد  وأما 
مموهة  وأحاديث  مسعود،  ابن  عن  رووه  بحديث  ذلك  في  واحتجوا  وحرموا(١)، 

العقل. وحجة  المسلمين،  وإجماع  نبيه،  وسنة  اهللا،  كتاب  تخالف 
قليل  منه  يصح  وال  منهم،  به  قال  ممـن  قومنا  أصول  من  فاسـد  أصل  وهـذا 
من  النقد  في  ربا  ال  فإنه  كله،  فاتركه  بشـيء  قولهم  من  فيه  يتعلق  وال  كثير،  وال 
مواضعها،  في  خاصة  هي  التي  المفسدة  الشروط  من  داخله  ما  إال  الزيادة  طريق 

الزيادة. طريق  من  فيه  ربا  فال  النقد  سائر  وأما 
« الذهب  في :  قوله  في  البيوع  من  عنه  نهى  فيما  قـال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذلك  ومـن 
بعد  بالطعام(٢)،  قال :  والطعام  أن  إلى  بالشعير،  والشعير  بالفضة،  والفضة  بالذهب، 
فمن  بمثل،  مثل  بالطعام  فقال :  والطعام  عطف  والشعير  والذرة  والتمر  البر  ذكر  أن 
في  داخل  هذا  في  الطعام  جميع  أن  فدل  وهاء»(٣)؛  هاء  إال  أربى،  فقد  ازداد  أو  زاد 

فحرموه.  (ب) :  وفي  وحرموه.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  فمن..  بمثل  مثل  بالطعام  والطعام  قال :  أن  ..إلى  (ج) :  (٢) في 

هاء  إال  ربا  بالذهـب  قال :  «الذهب  اهللاَّ ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  أن  الخطاب  عمر بـن  عـن  البخـاري  (٣) روى 
هاء  إال  ربا  بالشعير  والشعير  وهاء  هاء  إال  ربا  بالتمر  والتمر  وهاء  هاء  إال  ربا  بالبر  والبر  وهاء 
رقم ٢٠٢٧،  والحكرة،  الطعام  بيع  في  يذكر  مـا  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  (صحيح  وهـاء» 
بيع  عن  ينهى  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  سمعت  إني  قال :  الصامت  عبادة بن  عن  مسلم  وروى   ،(٧٥٠/٢
بالملح  والملح  بالتمـر  والتمر  بالشـعير  والشـعير  بالبر  والبر  بالفضة  والفضة  بالذهب  الذهـب 
المسـاقاة،  كتاب  مسـلم،  (صحيح  أربى  فقـد  ازداد  أو  زاد  فمـن  بعيـن  عينـًا  بسـواء  سـواء  إال 
أن  عبد اهللا  معمر بن  وعن   ،(١٢١٠/٣ رقـم ١٥٨٧،  نقدًا،  بالورق  الذهب  وبيع  الصرف  بـاب 
(صحيح  الشـعير  يومئذ  طعامنا  وكان  قال :  بمثل».  مثالً  بالطعـام  قـال :  «الطعام  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(١٢١٤/٣ رقم ١٥٩٢،  بمثل،  مثال  الطعام  بيع  باب  المساقاة،  كتاب  مسلم، 



ådÉãdG AõédG
321

´ƒ«ÑdG ÜÉàc ``` 63

وزن  أو  مثله  كيل  إال  الشـعير  يجوز  ال  إنه  قالوا :  كما  كان  لو  وأنـه  النهـي،  جملـة 
ذلك  لكان  يقولـون  كما  كان  فلو  أربـى؛  فقد  ازداد  أو  زاد  فمـن  صنفه،  مـن  مثلـه 

يقولون. كما  بالنقد  فيه  زيادة  ال  وأنه  بالطعام،  كله  الطعام  في  أيضًا  داخالً 
بتمر،  أو  ببر،  شـعيرًا  كان  إذا  النقد  في  جائزة  الزيادة  أن  جميعًا  أجمعوا  فقد 
تجوز  ال  إنه  قولهم :  لنقض  وذلك  جائز،  أنه  ذلك  على  وزيادة  بيد،  يد(١)  بذرة  أو 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «والطعام  قـول  / ج٦٣/  ألن  الواحد؛  الصنف  مـن  النقد  في  الزيـادة 
بمثل،  مثل  بكيل  كيل  بالطعام  والطعام  ألنه  الطعام؛  جميع  على  يأتي  بالطعـام»، 

وهاء. هاء  إال  أربى  فقد  ازداد  أو  زاد  فمن 
«إنما  ـنَّة  والسُّ الكتاب  من  الصحيح  تركوا  وهاء  هاء  تركوا  إذا  قولهـم  فعلـى 
من  الزيادة  أن  عليهـم  يدخل  فإنه  الروايـة،  بمتشـابه  وأخذوا  النسـيئة»،  في  الربـا 
فكان  بالطعام،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  والطعـام  قـال(٢)  إذ  ربا،  الطعام  من  األصنـاف  جميـع 
وإجماع  نبيـه  وُسـنَّة  اهللا  كتـاب  فأبطلـوا  بالطعـام،  الطعـام  جميـع  علـى  داخـالً 
قد  ما  بعض  وفي  القـول،  من  بالمتناقض  فيه  وأتـوا  قولهم  وأبطلـوا  المسـلمين، 

اهللا. شاء  إن  كفاية  مضى 
لم  كيالً؛  إال  بالتمر  التمر  يجوز  ال  إنه  يقولون :  كما  كان  لو  إنه  ذلـك،  ومـع 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «كيالً  لقول  بالكيـل؛  إال  يجوز  وال  بالجزاف،  وال  بالوزن  بيعـه  يجـز 
الدقيق  بيع  وبطـل  بالوزن،  بالتمر  التمـر  بيع  بطل(٤)  وإذا  بمثـل»(٣)،  مثـالً  بكيـل 

بيد.  يدًا  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
وقال.  (أ) :  (٢) في 

والبر  بالفضة  والفضة  بالذهب  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «الذهب  قال  قال :  عمر  ابن  عن  أبو يعلى  (٣) روى 
استزاد  أو  زاد  فمن  بكيل  كيالً  بمثل  مثالً  بالتمر  والتمر  بالملح  والملح  بالشـعير  والشـعير  بالبر 

 .(٨٠/١٠ رقم ٥٧١٦،  أبي يعلى،  (مسند  أربى»  فقد 
بيع.  وإذا  (أ) :  (٤) في 
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مما  وهو  به،  يعتلوا(١)  وال  باطل  فهذا  بالكيل؛  النص  فيه  جاء  إذ  بالوزن،  بالدقيق 
من  الواضح  وتركـوا  أوجبوا،  فيمـا  الرواية  نفس  علـى  مضوا  إذ  عليهـم  يدخـل 
أيضًا  عليهم  فدخل  النسـيئة»،  في  إال  ربا  «ال  أنه  النص :  من  والصحيح  التفسـير، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال  قد  ما  جميع  وكذلك  بالوزن(٢)،  بالبر  البر  بيع  يجـوز  ال  أنـه 

يجوز. ال  الجزاف  وكذلك  بالوزن، 
على  ذلك  في  ويدلهم  الجزاف،  يجوز/ج٦٤/  ال  بأنه  يحتج  من  منهم  ولعل 
يخرج(٣)  بوزن  وزنًا  بمثل  مثالً  أن  معناهم  على  كان  إذا  ألنه  حجة؛  باطلهم  أصل 
ألنهم  قولهم؛  من  باطل  وهو  بدرهم،  ودرهما  بدينار،  ودينارًا  بصاع،  صاعًا  معناه 
وال  بمد،  مد  وال  بصاع،  «صاع  قال :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  يقولوا:  أن  على  يقدرون  ال(٤) 
بمثل،  مثالً  بكيل  قال :  «كيالً  أنه  الرواية  وإنما  بدينار»،  دينار  وال  بدرهـم،  درهـم 

الرواية. ظاهر  في  يجوز  فقد  بمثل(٥)»،  مثالً  بوزن  وزنًا 
يكون  أن  بوزن  وزنًا  يكـون  أن  بالمكابرة  إال  ذلك  يذكـروا  أن  يقـدرون  وال 
الدرهم  وكذلـك  وزن،  الدينـار  واأللف  وزن  الدينـار  ألن  دينـار؛  بألـف  دينـارًا 
كيل،  والفرق  كيل،  والصاع  كيل،  المد  وكذلك  وزن،  الدرهم  واأللف  واأللف(٦) 
الكيل،  اسم  في  داخل  هذا  وكل  اللغة،  أهل  من  أحد  ذلك  ينكر  ال  كيل،  والكّر 
األلف  مثل  الدرهم  وكذلك  األمثال،  معنـى  في  دينار  ألف  مثل  الدينار  وكذلـك 
والدراهم  الدنانير  مـن  األشـياء  من  غيرهما  وكذلك  األمثال،  معنى  في  الدرهـم 

كلها. والحبوب 

يعتلون.  وال  الصواب :  ولعل  تعتلوا.  وال  (ب) :  وفي  (ج).  و  (أ)  في  (١) هكذار 
(أ).  في  موجودة  غير  بالوزن)  (وكذلك... ملسو هيلع هللا ىلص  والعبارة  بوزن.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (يخرج)  (٣) كلمة 
ما.  (ج) :  (٤) في 

بمثل.  مثل  بوزن  وزن  بمثل،  مثل  بكيل  كيل  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
وزن.  الدرهم  واللف  وزن  الدرهم  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
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وبصاع  تمر  من  بصاعين  باقالَّ  ُمدَّ  فباع  بكيل،  كيالً  يبيع  ال  حالف :  حلف  ولو 
لو  وكذلك  اختالفًا،  ذلك  في  نعلم  وال  المسـلمين،  إجماع  في  حانثًا  كان  بر؛  من 
قطن  من  ببهار  أو  َوْرسٍ،  َمنِّ  بمائة  زعفران  من  َمنًّا  فباع  بوزن  وزنًا  يبيع  ال  حلف : 
هذا  ألن  المسـلمين؛  قول  جميع  وفي(١)  اللغة  أهل  إجماع  في  حانثاً /ج٦٥/  كان 
قال :  إنه  يقولوا :  أن  يقدرون  فال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  يقل  ولم  بوزن(٢)،  ووزن  بكيـل،  كيـل 
ومثل  بكيل،  وكيل  بوزن،  وزن  قال :  وإنما  مثله،  بوزن  وزنًا  وال  مثله(٣)،  بكيل  كيالً 

ومثل. وزن  ألنه  األلف؛  مثل  ووزن  الدرهم(٤)  األلف  مثل  فالدرهم  بمثل، 

في  حانثًا  كان  درهم؛  بألف  درهمًا  فباع  بمثل،  مثالً  يبيع  ال  حالف :  حلف  ولو 
والدرهم(٦). الدراهم  معنى  في  درهم  األلف  مثل  الدرهم  ألن  اللغة؛  أهل(٥)  إجماع 

الحجارة،  مـن  يعبدونها  كانوا  الذيـن  األصنام  صفة  في  تعالـى(٧)  اهللا  وقـال 
 ﴾¶   μ ´ ³ ² ±   ° ¯﴿ : وغير ذلك من الخشب فقال
هم  فيما  أمثالهـم  فهم  أمثالهـم،  سـماهم  فقد  العبديـة  فـي  أي :  (األعـراف : ١٩٤) 
ـ تبارك  قوله  وخشبًا(٩)  حجارة  إال  يكونوا  لم  أنهم  على  والدليل  فيه،  لهم(٨)  أمثال 

في.  (ج) :  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  النبي ملسو هيلع هللا ىلص)  يقل  ولم  (بوزن  (٢) العبارة 

وزن  وال  مثله،  بكيـل  ..كيالً  (ب) :  وفي  إلخ.   .. فالدرهـم  بمثل،  مثل  بكيـل  ..كيـالً  (أ) :  (٣) فـي 
إلخ.  وإنما..  بوزن، 

ووزن  درهم  األلف  مثـل  (ب) :  وفي  درهم.  األلف  مثل  ووزن  الدرهـم  األلف  مثـل  (أ) :  (٤) فـي 
درهم.  األلف  مثل 

إلخ.  الدرهم..  أن  اللغة  إجماع  ..في  (ج) :  و  (ب)  (٥) في 
والدراهم.  الدرهم  ..معنى  (ب) :  وفي  والدراهم.  الدراهم  ..معنى  (أ) :  وفي  (ج).  في  (٦) هكذا 

وتعالى.  تبارك  اهللا  وقال  (أ) :  (٧) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (لهم)  (٨) كلمة 

خشبًا.  أو  (أ) :  (٩) في 
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 Î   Í   Ì   Ë   ÊÉ   È Ç Æ Å ÄÃ Â   Á   À﴿ : وتعالَى
Õ   Ô    Ó   Ò  Ñ   ÐÏ﴾ (األعراف : ١٩٥)، فنفى عنهم ذلك كله، فالصحيح 
والنسـاء،  الرجال  من  العباد  مثل  ليـس(١)  الحجارة  من  األصنام  أن  المعنـى  فـي 
قال  وقد  محالة(٢)،  ال  أمثال  لهم  العجز  وفي  العبودية،  في  أمثالهم  سـماهم  وقد 
 ﴾N    M   L    K    J      I    H   G    F    E    D     C ﴿ تعالـى :  اهللا 
وتعالى ـ  ـ تبارك  اهللا  قول  في  آدم  بني  مثل  والبعوضة  والنملة  فالدرة  (األنعام : ٣٨) 

المثل. فيه  يقع  فيما 
إن  صفته،  من  وهو  / ج٦٦/  الدرهـم  األلف  مثل  الدرهم  يكـون  ال  وكيـف 
ودرهم  بصاع،  صاع  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  صح  ولو  القول،  من  لعجيب(٣)  هذا 
ال  أن  صـح(٤)  أربى،  فقد  ازداد  أو  زاد  فمـن  بدينـار  ودينار  بمـد،  ومـد  بدرهـم، 
ّنة واإلجماع،  يكون(٥) الربا إال في النسيئة، كما قد صح من ذلك في الكتاب والسُّ
في  مضى  وقد  بمثـل»،  ومثل  بوزن،  ووزن  بكيل،  قال :  «كيـل  إنما  وأنـه  فكيـف 

كفاية. فيه  ما  عليهم  ذلك  بعض 
كقوله :  إال  كان  ما  مثله،  بوزن  ووزن  مثلـه،  بكيل  كيل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قـال  ولـو 
فباع  مثله،  بكيل  كيالً  يبيع  ال  حلف :  لو  ألنه  اللغة؛  في  بكيل  وكيل  بوزن،  وزن 
حانثًا؛  وكان  مثلـه،  بكيل  كيالً  ذلك  كان  فقـد(٦)  تمر؛  من  بصاعين  زبيـب  صـاع 

الوزن. في  وكذلك  بمثله،  كيل  ألنه 

(ج).  في  موجودة  غير  (ليس)  (١) كلمة 
محال.  ال  (ج) :  و  (أ)  وفي  (ب).  في  (٢) هكذا 

العجب.  (ج) :  وفي  العجيب.  (أ) :  (٣) في 
أصح.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يكون.  أن  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
بعقد.  (ب) :  وفي  يعقد.  (أ) :  (٦) في 
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قد  كان  تمر؛  بصاع  باقالَّ  صاع  فباع  مثله،  بصاع  صاعًا  يبيع  ال  حلـف :  ولـو 
ولب  عقل  ذي  على  يغيب  ال  ما  فهذا(١)  فافهم،  مثلـه،  صاعًا  ذلك  وكان  حنـث، 
إن  مضى  قد  ما  بدون  يجتزئ  والعاقل  تطول،  هذا  في  والحجج(٢)  اهللا،  شـاء  إن 

اهللا. شاء 

مع  بالذهب  الذهب  بيع  ذكر  باب ٤٧ -]   (٥٧/٦ - ٥٨ [(م ٣٤٧١ - ٣٤٧٢، 
الذهب : غير  شيء  الذهبين  أحد 

أتى(٣)  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عبيد  فضالة بن  عن  روينا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
في  الذي  بالذهب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأمر  يباع،  وذهب  خرز  فيها  بقالدة  بخيبر  وهو 
بوزن». وزنًا(٦)  بالذهب(٥)  / ج٦٧/ :  «الذهب  لهم(٤)  قال  ثم  [وحده]،  فنزع  القالدة 
وال  بالذهب،  الذهب  ـنَّة،  السُّ في  خارج  صحيح  جيد  أبو سـعيد 5 :  قال 
بعض،  بعضه  عـن  ذلك  تمييز  فـي(٨)  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قول  لعلـة(٧)  معنـى  نعـرف 
كان  أو  أصحابه،  رأي  عن  بذلك  أمره  يكون  أن  علة  لـه  ذلك  في  كان  قد  ولعـل 
ال  أنه(٩)  ذلك  ميـز  إنما  له،  معنى  يصـح  وال  بوجه،  بيعه  يجـوز  ال  الخـرز  ذلـك 

هذا.  فافهم  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  اهللا)  شاء  ...إن  (والحجج  (٢) العبارة 

وهو.  أوتي  (ج) :  وفي  بخيبر.  أوتي  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  «الذهب..»  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  لهم  قال  ثم  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

بالدرهم.  (ج) :  (٥) في 
بوزن.  وزن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ما  الصواب  ولعل  (أ).  في  موجودة  غير  وهي  (لعله)،  هكذا  (ج)  و  (ب)  من  كل  في  (٧) رسـمت 
أثبتناه. 

أن.  (ج) :  (٨) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (أنه)  (٩) كلمة 
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على  دليل  الرواية  في  وال  بالذهـب،  الذهب  صفقة،  والذهب  الخرز  بيع  يجـوز 
ذلك.

الذهبين  أحد  مـع  بالذهب  الذهب  بيـع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٧١]  [* ش] : 
والنخعي،  سـيرين،  وابـن  شـريح،  عنه  ونهـى  ذلك  فكـره  الذهـب؛  غيـر  شـيء 
أبي سليمان  حماد بن  فيه  ورخص  ثور]،  [وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي، 
ما  وزن  من  أكثر  وزنها  بالدراهـم،  محلًّى  مصحفًا  يشـتري  أن  وذلك  والنعمـان، 
المصحف؛  على  التـي  الفضة  من  أقل  كانت  وإن  الـورق،  من  المصحـف  علـى 

فاسد. فالبيع 
أو  فضة  عليه(١)  مصحفـًا  اشـترى  من  [إن]  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  المسـألة  وفي 
الذهب  من  فيه  ما  [قيمة]  و  الثلثين  ذلك  قيمة  كان  فإن  دراهم،  أو  بدنانير  ذهب 

مالك. قول  هذا  جائز،  فذلك(٢)  الثلث؛ 
أقول.] فضالة  بقول  أبو بكر :  [قال 

وذلك  نقول(٥)،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  فضالة  بخبر(٤)  نعم(٣)،  أبو سـعيد 5 :  قال 
المصاحف  من  ذلك  وغير  الخرز،  من  معها  وما  والفضة  الذهب  يشترى  أن  جائز 

ذلك. من  أكثر  كان  ولو  بيد  يدًا  ذلك  كان  إذا  ذلك،  وأمثال  المحالة  والسيوف 
اختلف  وإنما  أصولهم،  من  / ج٦٨/  فاسد  أصل  هذا  إن  القول :  مضى  وقد 
يجوز  ال  ذلك  إن  قال :  من  فقال  نسيئة؛  أو  نقدًا  بيعه  كان  إذا  ذلك  في  المسلمون 

وعليه.  (أ) :  (١) في 
فهو.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (نعم)  (٣) كلمة 
يخبر.  (أ) :  (٤) في 
يقول.  (أ) :  (٥) في 
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والفضة،  الذهب  ثمن  فيه  يكون  ما  بقدر  نقد  ولو  باطل،  كله  والبيع  هذا،  من  هذا 
بقي  لما  ثمنًا  الناسئ  ويكون  النقد،  من  بالحاضر  والفضة  الذهب  له  يبيع  أن  إال 

والفضة. الذهب  غير  من 
ثمن  الناسـئ  وكان  والفضة،  الذهب  ثمـن(١)  بقدر  نقـد  إذا  قال :  مـن  وقـال 
إلينا  أحب  األول  والقول  جائز.  ذلك  وكل  يشـرط،  لم  لو(٢)  جائز  فذلك  الباقـي 

الشبهة.(٣) من  وأبعد 
بدنانيـر(٤)؛  ودراهـم  سـلعة  اشـترى  رجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٧٢]  [* ش] : 
[وأحمد]  والشـافعي،  الثـوري،  سـفيان  فيـه :  رخص  وممن  فرقـة،  فيـه  فرخصـت 
دراهم  يجوز  ال  مالك :  / ج٦٩/(٦)  وقال  يجوز.  ال  مرة :  الشافعي(٥)  وقال  وإسحاق، 

بدينار. اشتراها  إذا  السلعة(٧)  مع  اليسيرة  الدراهم  تكون  أن  إال  بدينار،  وسلعة 

(أ).  في  موجودة  غير  (ثمن)  (١) كلمة 
(ج).  في  موجودة  غير  جائز)  ذلك  وكل  يشرط  لم  (لو  والعبارة  إلخ.  لم..  ولو  (ب) :  (٢) في 

بنقد،  الحلية  وفيه  السـيف  باع  إذا  أبو سـعيد :  قال  غيره  ومن  الشـبهة.  من  ..وأبعد  (ج) :  (٣) وفي 
من  جائزًا  ذلك  كان  درهم  ألف  يسوى  وهو  درهم  ألف  حلية  وعليه  بدرهم  باعه  لو  أنه  فمعي 
وهو  درهم  بألف  وباعـه  فضة،  قيراط  فيه  كان  ولو  بالنسـيئة  باعه  وإن  الربا،  فـي  القـول  طريـق 

باطالً. البيع  كان  آالف  عشرة  يسوى 
النقد  يسـمي  حتى  يجوز  ال  وقيل :  جائز.  البيع  فقيـل :  الحلية؛  بقدر  الدراهـم  مـن  عجـل  وإن 
منه  تأخر  ولو  كله،  يوفه  لم  ما  منها  وأكثر  الحلية  ثمن  على  يزيد  ما  نقده  ولو  ويخصه،  للحلية 
معي  القول  وهذا  السـيف،  على  فالحلية  السـيف  على  الصفقة  وقعت  إذا  فاسـد  فالبيع  قيراط؛ 

رجع.  أعلم  واهللا  أبين، 
بدينار.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (الشافعي)  (٥) كلمة 
إلى  ودراهم..)  سلعة  يجوز  ال  (مالك :  من  السقط  فيكون  كلها،  بيضاء   ٧٠ الصفحة  (ج) :  (٦) في 

أمانة).  كان  ولو  موضعه  في  العين  (قائم 
بيد.  يدًا  اشتراها  إذا  السلع  ..مع  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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[منه]. والكثير  القليل  بين  فرق  ال  أبو بكر :  قال 
جائز. البيع  وفلس(١) :  بدينار  ودرهم  دينار  في  النعمان  وقال 

البيع. من  اهللا  أحل  ما  جملة  في  لدخوله(٢)  جائز  ذلك  أبو بكر :  قال 
هذا،  الختالفهم  معنى  وال  جائـز،  كله  هذا  في  البيع  أبو سـعيد 5 :  قـال 

هذا. في  موافق  أبي بكر  قول 

والدنانير  الدنانير  من  الدراهم  اقتضاء  باب ٤٨ -]   (٥٨/٦ - ٥٩ [(م ٣٤٧٣، 
الدراهم : من 

الذهب؛  مـن  والورق  الورق،  مـن  الذهب  اقتضـاء  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
وابن  الخطـاب،  عمر بن  فيه  الرخصـة  عنه  روينـا  وممن  طائفـة،  فيـه  فرخصـت 
جبير،  وسـعيد بن  وطاووس،  البصـري،  والحسـن  أبي رباح،  وعطاء بن  عمـر، 
واألوزاعي،  والثوري،  مالك،  قال  وبه  وقتادة.  والحكم،  والزهري،  والقاسـم(٣)، 

ثور. وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  الحسن،  اهللا(٤) بن  وعبيد 
يومه. ببيع(٥)  كان  إذا  منهم :  كثير  وقال 

رخص. وما  غال  وما(٦)  يومه،  بسعر  النعمان  ذلك  وأجاز 
شبرمة. وابن  عبد الرحمن،  سلمة بن  وأبو  عباس،  ابن  ذلك  وكره 

أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  عمر  ابن  لحديـث  أقول؛  األول  وبالقـول  أبو بكـر :  قـال 
ذلك». «أجاز 

بجائز.  البيع  فليس  ..بدينار  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  جملة..  في  عمله  في  بدخوله  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

الزهري.  محمد  والقاسم بن  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  الحسن..  وعبد اهللا بن  ..والثوري  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

يومه.  بسعر  كان  إذا  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
وأرخص.  وبأغلى  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
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مذاهب  علـى  يخرج  القوليـن  وِكال  ذلـك،  جائـز  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
أصحابنا، واإلجـازة أحب إلينا؛ ألنـه مضمون في ذمة المقتضـي، وليس هو حكم 
قائم العين في موضعه، ولـو كان أمانة / ج٧٠/ أو غير مضمون لم يجز ذلك حتى 
يكون هاء وهاء ويحضـران جميعًا، أو العلة(١) في القول الثانـي : إنه لم يكن هاء(٢) 
وهاء يدًا بيد، وإنما أجاز ذلك يدًا بيد، فجعل المضمون في الذمة إذا لم يكن على 
المقتضي أن يقبض ذلـك إال بأمره، وكان له حقه على غريمـه، فكأنه مال غائب(٣) 

يأخذ به هذا بمنزلة الصرف، فافهم ذلك إن شاء اهللا، وأصلهم في ذلك صحيح.

أحدهما  أو  يجدان  المتصارفين  ذكـر  بـاب ٤٩ -]   (٥٩/٦ - ٦٠ [(م ٣٤٧٤، 
عيباً : قبض  فيما 

فقال  عيبًا؛  قبـض  بما(٤)  أحدهما  يجد  المتصارفيـن  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
المعيب  يـرد  وإسـحاق :  الثوري،  سـفيان  وقال  كله.  الصرف  ينقـض(٥)  مالـك : 

الدينار. في  الشريك  ويكون  منها، 
هذا  بوزنه،  بدله  يأخذ  حتى  يفارقه  وال  يستبدل  أن  وهو :(٦)  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

األوزاعي. قول 
من  كان(٨)  إن  الدراهم  في(٧)  وجده  الذي  الزيف  إن  وهو :  رابٌع،  قـوٌل  وفيـه 

والعلة.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  يكن)  لم  ...إذا  وهاء  (هاء  (٢) العبارة 

غائب.  له  مال  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
فيما.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ينتقض.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  يستبدل..  أن  له  الثوري :  سفيان  ..وقال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  الدراهم..  من  بدله  يأخذ  ..حتى  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
كانت.  (أ) :  (٨) في 



330
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

كله].  البيع  رد  [وإن  يرد،  أن  وله  يقبل،  أن  فله  السـكة  فسـاد(١)  أو  الفضة،  قبح 
الشافعي. قول  هذا  منتقض،  فالبيع  فضة  غير  شيء  أو  نحاس  أنه  قبل  من  كان  وإن 
ينتقض  فإنـه  السـتوق(٢)  إال  ذلـك  يسـتبدل  أن  وهـو :  خامـس،  قـوٌل  وفيـه 
بقدر  البيع  مـن  انتقض  المال  نصـف  الزيوف  كان  وإن  ذلـك،  بقـدر  الصـرف(٣) 
من  انتقض  الثلث  مـن  أكثر  كان  وإن  اسـتبدل(٥)،  المال  ثلـث(٤)  كان  وإن  ذلـك، 
البهرجة(٧)  يسـتبدل  أن  له  يعقوب(٦) :  وقال  النعمان.  قول  هذا  ذلك،  بقدر  البيـع 

فينتقض. والرصاص  الشبه  فأما  المال،  جميع  كان  وإن  والزيوف، 
حسن. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

يخرج  جائز  واختالفهم  صحيح،  مذاهبهم  في  األصل  أبو سعيد 5 :  قال 
هذا : غير  فيه  وألصحابنا  / ج٧١/،  كله  أصحابنا  قول  في 

دينارًا  صارفه  فإن  الصـرف،  ينتقض  وال  الصرف  في  شـريكه  يكون  إنه  قـول : 
الوجوه  أي  من  النقود  في  يجوز  ال  زائفًا  درهمًا  الدراهم  في  فأصاب  دراهم،  بعشرة 

دراهمه. لهذا  وتكون(٨)  بذلك،  عليه  ويرجع  الدينار  عشر  فله  يجوز،  ال  كان 
ثابتًا. الصرف  ويكون  بذلك  يبدله  إنه  ثانٍ :  وقوٌل 

وفساد.  (أ) :  (١) في 
 : (١٠٣/٦) اإلشراف  محقق  وقال  الزيوف.  إال  (ج) :  وفي  الزيوف.  ولعله  السيوف  إال  (أ) :  (٢) في 

(القاموس٢٥٢/٣).  بالفضة  ملبس  زيف  المشددة :  ثم  السين  بفتح  ستوق 
الصرف.  من  (ج) :  و  (ب)  (٣) في 

البيع  من  انتقض  الثلث  من  أكثر  كان  وإن  المسـتبدل،  المال  كان  وإن  ذلك،  ..بقـدر  (ج) :  (٤) فـي 
إلخ.  النعمان..  قول  هذا  ذلك،  بقدر 

المستبدل.  (أ) :  (٥) في 
النعمان.  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

الرديئة.  البهرجة :  (ج) :  هامش  (٧) في 
ويجوز.  (أ) :  (٨) في 
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وباطل(١)،  جائـز  فيها  الصفقة  ألن  كلـه؛  منتقض  الصرف  إن  ثالـٌث :  وقـوٌل 
كلها. فتبطل 

هذا. بين(٢)  فيما  خارجة  هؤالء  أقاويل  وسائر 

الصرف : أبواب  في  مسائل  باب ٥٠ -]   (٦٠/٦ - ٦٢ [(م ٣٤٧٥ - ٣٤٨٣، 
الذهب  يباع  أن  بأسا  يرى  ال  الشافعي  كان  أبو بكر :]  [قال  [م ٣٤٧٥]  [* ش] : 
بينهما  التفاضل  ّنة  السُّ أجازت  وقد  متفاضل،  أنه(٣)  فيه  ما  أكثر  ألن  جزافًا؛  [بالفضة] 
الدراهم  فأما  صيـغ]،  [قد  حليًا  أو  تبـرًا  كان  ذلك  يجـزئ(٤)  مالـك  وكان  بيـد،  يـدًا 

الغرر(٦). به  يراد  ألنه  ذلك؛  يبيع  أن  ألحد  بأس(٥)  فال  والدنانير  المعدودة 
أقول. الشافعي  بقول  أبو بكر :  قال 

قول  أن  أعلم  وال  صحيح،  هذا  في  الشافعي  قول  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
أصحابنا. مذاهب  في  يخرج  مالك 

إن  أحدهمـا  أو  يشـترطان  المتصارفيـن  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٧٦]  [* ش] : 
لم  أو  شرط(٨)  له  ذلك  طائفة :  فقالت  ردها؛  ردية  الدراهم  في  المشتري(٧)  وجد 

والشافعي. الثوري،  قول  هذا  يشترط، 

وجائز.  باطل  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
(يَبيُِّن).  وكأنها  واضحة،  غير  الكلمة  (ج) :  وفي  (ب).  و  (أ)  في  (٢) هكذا 

(ج).  في  موجودة  غير  (أنه)  (٣) كلمة 
إلخ. حليًا..  أو  تبرًا  كان  إذا  ذلك  يجيز  مالك  وكان  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ينبغي.  فال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
العدد.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ردها.  الدراهم  في  الرديء  وجد  إن  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
يشرطه.  لم  أو  شرطه  له  ذلك  (ج) :  يشرط.وفي  لم  ولو  شرطه  له  ذلك  (أ) :  (٨) في 
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ذلك(١). وإسحاق  وأحمد،  النخعي،  وكره  أقول.  وبه  أبو بكر :]  [قال 
في  بكر  وأبي(٢)  الشـافعي،  وقول  جائز،  القولين  كال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
شـرطًا  ذلك  كان  رده  عليه  رد(٣)  ما  شـرط  أنه  ولو  ثابت،  شـرط  ألنه  أصح؛  هذا 

مجهول. شرط  ألنه  منتقض؛  والصرف  باطالً، 
عليه. ذلك  رد  ويجوز  أيضًا،  ذلك  يجوز  / ج٧٣/  قيل :  وقد 

فله  النقد  من  يجوز  ال  ما  يرد  أن  إال  الصرف،  ويثبت  الشرط  يبطل  قيل :  وقد 
شرطه.

شرطان. فيه  بيع  ألنه  أصح؛  ذلك  في  الصرف  ينقض  من  وقول 
بدراهم،  دنانير  يصارفه [الرجل]  الرجل  في  واختلفوا(٤)  [* ش] : [م ٣٤٧٧] 
إذا  الشـافعي  فيه  فرخص  قبضها؛  بعدما  الصراف  من  الدراهم  المشـتري  يبيع  ثم 
وبه  غيره،  من(٥)  وليصرفها  ذلك،  أحب  ال  مالك :  وقال  افتراقهما.  بعد  ذلك  كان 

أحمد. قال 
به. بأس  ال  أبو بكر :  قال 

لم  أو  افترقا  وسـواء  صحيح،  هذا  فـي  أبي بكر  قول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
توجب  علل  فيـه  تدخل  قد  ألنه  مخالفيـن؛  األولين  القوليـن  أعلـم  وال  يفترقـا، 

االفتراق. وغير  االفتراق  في  والكراهية  التنـزه 

وإسحاق.  وأحمد،  النخعي،  ذلك  وكره  (ج) :  (١) في 
أبي بكر.  وقول  الشافعي  وقول  (أ) :  (٢) في 

رد  ما  أشـرط  أنه  ..ولو  (ب) :  وفي  إلخ.  باطل..  شـرط  ذلك  مكان  رد  عليه  رده  ..ما  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  باطل..  شرط  ذلك  كان  عليه 

واختلفوا.  الكتاب :  ومن  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
في.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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يجوز  ال  قوم :  فقال  الصرف؛  في  الخيار  في  واختلفوا  [م ٣٤٧٨]  [* ش] : 
الرأي.  والشافعي، [وأصحاب  واألوزاعي،  مالك،  قول  هذا  الصرف [خيار]،  في 

مدة](١). إلى  كان  إذا  جائز  ذلك  أبو ثور :  وقال 
حد  إذا  الصرف  في  جائز  الخيار  أن  أراد  أنه  معنا  الذي  أبو سعيد 5 :  قال 
وال  أصح،  خيار  فيه(٢)  كان  إذا  الصـرف  يجيز  ال  من  وقول  الخيار،  في  حـدًا  لـه 

تدخله. لعلل  الحق  من  اآلخر  يخرج 
حوالة  يجوز  ال  والشافعي :  واألوزاعي،  مالك،  [وقال  [م ٣٤٧٩]  [* ش] : 

صرف]. في 
المتصارفين  أن  العلم [على]  أهل  من  عنه  أحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٣٤٨٠] 

فاسد. الصرف  أن  يتقابضا  أن  قبل  افترقا  إذا 
دراهم  عجزت  إذا  بأس  ال  يقوالن :  واألوزاعي  الشافعي،  وكان  [م ٣٤٨١] 

يتفرقا(٤). أن  قبل  الصرف  له  ويتم  دراهم،  يستقرض  أن  في  الصيرفي(٣) 
إلى  [معه]  يسير  ثم  [معه]،  دراهم  على  يواجبه  أن  في  خير  ال  مالك :  وقال 

لينقده. الصيارفة 
ألنهما  ليوفيه؛  غيره  إلى  مجلسـهما  من  يطحبا  أن  بأس  ال  الشـافعي :  [وقال 

يتفرقا]. لم  حينئذ 
ألصحابنا : قوالن  ذلك  في  / ج٧٣/  أبو سعيد 5 :  قال 

الصرف.  في  له  حدًا  والشافعي   .. (ج) :  و  (أ)  (١) في 
لعلل  الحق  مـن  معي  اآلخر  يخرج  وال  أصـح،  ويبطله  خيـار  فيـه  كان  لعلـه  كان  إذا  (أ) :  (٢) فـي 

إلخ.  يخرج..  وال  أصح،  وتبطيله  خيار  فيه  كان  إذا  (ب) :  وفي  تدخل. 
إلخ.  يستقرض..  أن  الصرفين  في  دراهم  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

ينصرفا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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عليه،  يتصرفان  ما  كل  يحضر  حتى  إال  بالصرف  العقدة  تقع  ال  إنه  أحدهما : 
وفسد. الصرف  بطل  كثير  أو  قليل  العقدة  عن  ذلك  من  تأخر  فإن 

من  قرض  بغير  يوفيه  أو  يفترقا  لم  ما  منه  يقترض  أن  بأس  ال  قال :  من  وقال 
في  ذلك  جاز  إذا  يفترقا،  أن  قبل  يمشيان  أن  من  ذلك  يخرج  وال  يفترقا،  أن  قبل 

يفارقه. لم  إذا  المماشاة  في  جاز  المجلس 
كذلك  بيد،  يدًا  وهـاء،  هاء  إال  يكون  ال  ألنه  أصح؛  ذلـك  يبطل  مـن  وقـول 
غيره،  من  أو  منفعة  جر  وال  شـرط  بغير  منه  يقترض  أن  أراد  وإن  ـنَّة،  السُّ جاءت 
القول  وهذا  تمام،  أو  كمال  عن  إال  الصرف  يكون  وال  الصرف،  قبل  ذلك  فيكون 

إلينا. أحب 
الصراف  ويعطيه  الصراف،  يأتي  الرجـل  في  واختلفـوا  [م ٣٤٨٢]  [* ش] : 
الشافعي  فكره  أجر(٢)؛  يكون  ما  قدر  وزنها  على  [النقد](١)  صاحب  ويزيد  دنانير، 
أنه  مالك  عن  الشافعي  وحكى  األوزاعي،  الشافعي  قول(٣)  بمعنى  وقال  [ذلك]، 

به. بأس  ال  قال : 
أقول. الشافعي  وبقول  أبو بكر :]  [قال 

وقد  بيد،  يـدًا  نقدًا  ذلك  كان  إذا  أصـح  األول  القول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
البيع. في  آخره  إدخال  أجل  من  الكراهية  ثم  تدخل 

عباس  ابن  فكان  وسـيده؛  العبد  بين  الربا  في  واختلفوا  [م ٣٤٨٣]  [* ش] : 
والنخعي،  زيـد]،  وجابر [بن  البصري،  الحسـن  قال  وبه  بينهمـا،  ربا  ال  يقـول : 

الشافعي. مذهب  هذا  ويشبه  الرأي،  وأصحاب  وإسحاق،  وأحمد،  والشعبي، 

...((بياض)).  صاحب  ويزيده  (ج) :  و  (أ)  وفي  النقر.  اإلشراف :  كتاب  (١) في 
إلخ.   .. فكره  الصرف  آخر  يكون  ..ما  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
إلخ.  وحكى..  الشافعي،  بمعناه  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
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على(٢)  أجمعوا  لما  وألنهم  قاله،  عباس  ابن  ألن(١)  نقول؛  وبه  أبو بكر :]  [قال 
ويعطيه  دينارين  منه  يأخذ  أن  له  كان  العبد،  بيد  ما  / ج٧٤/  ينزع(٣)  أن  للسـيد  أن 

أبو ثور. قال  وبه  عنه،  ونهى(٤)  وسيده  العبد  بين  الربا  يكره  مالك  وكان  دينارًا، 
فيه. تدخل(٥)  لعلل  حسن  واآلخر  أصح،  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

ببعض : بعضه  الطعام  أبواب  جماع  باب ٥١ -]   (٦٣/٦ [(م ٣٤٨٤ - ٣٤٨٥، 
عن  «نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  مضى  فيما  ذكرنا  قد  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
بسواء،  سواء  إال  بالملح  والملح  بالتمر،  والتمر  بالشعير،  والشعير  بالبر،  البر  بيع 

أربى». فقد  ازداد  أو  زاد  فمن 
به. القول  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ٣٤٨٤] 

الباطل. وإبطال  هذا،  في  الحق  بتفسير  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
والعراق،  الحجاز،  أهل  من  العلـم  أهل  عوام  وأجمـع  [م ٣٤٨٥]  [* ش] : 
حكم  ويشرب  يؤكل  مما(٦)  ويوزن  يكال  ما  حكم  أن  والمغرب  ومصر،  والشام، 
الزبيب  مثل :  وذلك  والملح،  والتمر  والشعير  البر  من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  نهى  ما 
والذرة،  والسـلق،  واللوبيا،  والباقالء،  والعدس،  والحمص،  والحلمان(٧)  واألرز 

إلخ.  ابن..  أن  وذلك  نقول  وبه  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
قال :  عباس  ..ابن  (ج) :  وفي  إلخ.  أن..  السـيد  أن  أجمعوا  وإنهم  قال :  عباس  ..ابـن  (أ) :  (٢) فـي 

إلخ.  أن..  للسيد  أن  اجتمعوا  وإنهم 
عبده.  يد  في  ما  ينتزع  أن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

وينهى.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
فيه.  لعلل  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

بما.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
واللوبيا  والباقـالء  والحيتان  والـذرة  والعـدس  والحمـص  والجلجـالن  ..واألرز  (ج) :  و  (أ)  (٧) فـي 
الخ. والمكيل..  والمشروبات،  المأكوالت،  من  ذلك  أشبه  وما  والفانيد  والقند  والعسل  والسلت 
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المأكول  من  ذلك  أشبه  وما  والَقند(٢)،  والفانيد(١)،  والسكر]،  والعسل، [والسمن، 
مثالً  إال  يباع  ال  بصفـة(٣)  منه  بيع  ما  كل  وأن  والموزون،  المكيـل  والمشـروب، 

جائز. غير(٥)  والبيع  أربى،  فقد  استزاد(٤)  أو  زاد  فمن  بيد،  يدًا  بمثل 

خال  كلها(٧)  فقـال :  الناس  جماعـات  عن(٦)  شـذ  أنه  قتادة  عـن  بلغني  وقـد 
[واحد]  صنف  من  بواحد  اثنان  به  بأس  فال  يوزن؛  أو  يكال  مما(٨)  األشياء  الستة 

فمكروه(٩). نسيئة  كان  وإذا  بيد،  يدًا 

علماء(١٠)  عـوام  عليـه  ألن  أقـول؛  األول  / ج٧٥/  وبالقـول  أبو بكـر :  قـال 
والحديث. القديم  في  األمصار 

غير  فـي  جائز  وذلـك  هذا،  فـي  موافـق  قتـادة  قـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وليس  قومنا،  قـول  من  األصل  هذا  وإبطال  فيـه،  القول  مضى  وقـد  النسـيئة(١١)، 
خالف  ومن  وطغامهـم  األمصار  عوام  عليـه  وإنما  ذلك،  علـى  األمصار  علمـاء 

وقال   ، الجوهـريُّ أَهمله  المعجمـة)  (بالـذال  الفانِيـُذ :  الزبيـدي  قـال  اإلشـراف :  محقـق  (١) قـال 
أَنهم  مّر  وقد  المهملة،  بالدال  َبانِيَد  ب  ُمَعرَّ  . فارسيٌّ َمْعُروف  الَحلواِء.  من  َضْرٌب  هو :  األَزهريُّ 

 .(٤٥٥/٩ فنذ،  مادة  العروس،  تاج  (الزبيدي :  المهملة.  بالدال  َفانِيد  يقولون 
 .(٣٤٢/١ المحيط  جمد (القاموس  إذا  السكر  قصب  عسل  بالفتح :  الَقند  اإلشراف :  محقق  (٢) قال 

إلخ.  يباع..  ال  الصرف  تبع  ما  كل  وأن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ازداد.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

جائز.  فيه  والبيع  (ج) :  و  جائز  غير  فيه  والبيع  (أ) :  (٥) في 
على.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  الستة..  عدا  ما  كل  (ج) :  وفي  إلخ.  الستة..  خال  ما  كل  (أ) :  (٧) في 
ما.  كل  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

مكروه.  فهو  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
أهل.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

إلخ.  .. مضى  وقد  الستة  وفي  الستة  غير  ..في  (ب) :  (١١) في 
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في  كالنسـيئة  هذا  في  والنسـيئة  النسـيئة،  من  شـيء  ذلك  في  يجـوز  وال  الحـق، 
ذلك. في  القول  مضى  وقد  بالطعام»،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «الطعام  لقول  الستة(١)؛ 

من  يوزن  وال  يـكال  ال  ما  بيـع  ذكـر  بـاب ٥٢ -]   (٦٤/٦ - ٦٣ [(م ٣٤٨٦، 
متفاضالً : ببعض  بعضه  المأكول 

في  يوزن  وال  يكال  ال  مما  يؤكل(٢)  ما  بيع  في  العلم  أهـل  اختلـف  [* ش] : 
[والخوخ]،  والرمـان،  التفـاح،  [مثـل] :  وذلـك  ببعـض،  بعضـه  البلـدان  عامـة 
والخيار،  واألجـاص(٤)،  والسـفرجل،  [واألتريج(٣)]،  والكمثـرى،  والمشـمش، 
يجوز  ال  طائفة :  فقالت  ذلـك؛  أشـبه  وما  والبيض،  واللوز،  والجوز،  [والتيـن]، 
قال  هكذا  نسـيئة،  وال  بيد،  يـدًا  متفاضًال  جنسـه  من  [بشـيء]  منه(٥)  شـيء  بيـع 

بأترجة. أترجة  وال  ببطيخة،  بطيخة  قوله :  على(٦)  يجوز  وال  الشافعي، 
جائز(٨). فذلك  النقد  في  وأما  النسيئة،  في  ذلك(٧)  يجوز  ال  أبو سعيد 5 :  قال 
شيء  أو  والفضة،  الذهب(٩)  في  إال  ربا  ال  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 

المسيب. ابن  قول  هذا  ويشرب،  يؤكل  يوزن  أو  يكال(١٠) 

النسيئة.  في  كالنسيئة  (ج) :  و  (أ)  وفي  (ب).  في  (١) هكذا 
يوزن.  وال  يكال  ال  ومما  يكال  ما  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

واألترج.  الصواب :  (٣) لعل 
إلخ.  والخيار..  والبطيخ  واألجاص  (ج) :  وفي  إلخ.  والخيار..  والبطيخ  واألنجاس  (أ) :  (٤) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (منه)  (٥) كلمة 
في.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (ذلك)  (٧) كلمة 
وأما  النقد،  في  يجـوز  أبو سـعيد :  قال  هكذا :  أبي سـعيد  لقول  تصحيح  (ب)  هامش  فـي  (٨) ورد 

صح.  النسيئة  في 
فضة.  أو  ذهب  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

إلخ.  يؤكل..  مما  ويوزن  يكال  مما  (ج) :  وفي  إلخ.  يؤكل..  فيما  ويوزن  يكال  مما  (أ) :  (١٠) في 
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هذا،  غير  يخرج  فقد  النسيئة  في  وأما  النقد،  في  يجوز  أبو سعيد 5 :  قال 
الربا. فيه  ويكون 

والجـوزة  بالبيضتيـن،  البيضـة  بـأس  ال  الحسـن/ج٧٦/ :  وقـال  [* ش] : 
بيد. يد(١)  ببيضتين  البيضة  في  مجاهد  قال  وكذلك  بالجوزتين. 

جائز. صحيح  أبو سعيد 5 :  قال 
فيصير  تيبس،  الفاكهـة  من  كان  [مـا]  إن  وهو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه  [* ش] : 
إذا  بمثل،  مثالً(٣)  بيد،  يدًا  إال  ببعض  بعضه  يباع  ال(٢)  وتؤكل؛  تدخر  يابسة  فاكهة 
اثنان  يباع  أن  بـأس  فال  مختلفين  صنفيـن  من  كان  وإن  واحـد،  صنـف  مـن  كان 

نسيئة. يصلح(٤)  وال  بيد،  يدًا  بواحد 
فقد  رطبة؛  فاكهة  يؤكل  وإنمـا  يدخر  مما  يكن  لم  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 

نسيئة. صنفه  إال  بعض،  وببعضه  بالطعام  ذلك  بيع  أصحابنا  بعض  أجاز 
واألترج  البطيخ  مثل :  فاكهة  يكن  لم  يبس  وإن  رطبًا  كان [يكون]  وما  [* ش] : 

مالك. قول  هذا  صنفه(٥)،  من  بواحد  اثنان  منه  يؤخذ  أن  بأس  فال  والقثاء، 
وقال النعمان في البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين : 
الفلس  يجـوز  ال  محمد :  وقـال  يعقـوب(٧).  قـول  وهـو  بعينـه.  كان  إذا(٦)  جائـز 

بالفلسين.

بيد.  يدًا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.   .. إال  ببعض  يباع  فال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

مثالً.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
نسيئة.  يصح  وال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

مالك.  قول  هذا  بيد  يدًا  صنف  من  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
كان.  إذا  بذلك  جائز  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ومحمد.  يعقوب،  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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هذا،  كل  بيد  يدًا(١)  ويجوز  النسـيئة،  في  هذا  يجوز  ال  أبو سـعيد 5 :  قال 
بعضه  بيع  فـي  اختلف  وإنما  النسـيئة،  في  إال  ربـا  ال  إنه(٢)  القـول :  مضـى  وقـد 

جنسه(٣). غير  من  نسيئة  ببعض 

وال  يؤكل  ال  مما  ويوزن  يكال  ما  بيع  باب ٥٣ -]   (٦٥/٦ - ٦٧ [(م ٣٤٨٧، 
يشرب :

يشرب  وال  يؤكل  ال  مما  ويوزن  يكال  مما  الشيء  بيع  في  واختلفوا  [* ش] : 
والحناء(٤)  والورس،  والصوف،  القطن،  مثل :  بيد  يدًا  متفاضالً  جنسه  من  بالشيء 
وإذا / ج٧٧/  بمثل،  مثالً  بيد  يدًا  إال  ذلك  يجوز  ال  النعمان :  قول  ففي  والعصفر؛ 

بواحد. اثنان(٥)  بأس  فال  النوعان  اختلف 
بيع  في  أصحابنا  اختلف  وإنما  بيد،  يدًا  جائز  هذا  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

الصنف. غير  من  كان  إذا  نسيئة  ببعض  بعضه  ذلك 
بن]  [محمد  وقـال  حديـد.  برطليـن(٧)  حديـد  رطـل(٦)  يجـوز  وال  [* ش] : 
نسيئة،  فيه(٨)  خير  وال  متفاضالً،  بالنحاس  الحديد  يشـتري  أن  بأس  ال  الحسـن : 

نسيئة. فيه  خير  وال  والصوف(٩)،  القطن  وكذلك 

بيد.  يد  في  ويجوز  (ب) :  (١) في 
(ج).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (إنه)  (٢) كلمة 

جنسه.  غير  من  نسيئة  بيع  بعضه  بيع  في  هذا  في  اختلف  وإنما  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
والخقاف.  (ج) :  وفي  والحقاف.  (أ) :  (٤) في 

بواحد.  اثنان  به  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
َمن. نصف  وهو  مكيال  الراء  بفتح  الرطل  (ج) :  هامش  في  ورد  ـ    (٦)

برطل.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  نسيئة.  به  خير  وال  متفاضالً،   .. (ج) :  (٨) في 

بالصوف.  (أ) :  (٩) في 
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أصحابنا  اختلف  وإنما  كله،  بذلك  بأس  فال  النقد  في  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
يجوز. ال  قال :  من  وقال  جائز.  قال :  من  فقال  نسيئة؛  بالحديد  الصفر  بيع  في 

نَّة. السُّ جاءت  بذلك  فيه،  ربا  ال  والنقد  أكثر،  واإلجازة 
الذهب  مجـرى  يجري  فهـو  يـوزن  شـيء  كل(١)  الزهـري :  وقـال  [* ش] : 

والشعير. الُبر  مجرى  يجري  فهو  يكال  شيء  وكل  والفضة، 
عليها  الواقع  والحبوب  الطعام  من  ويوزن  يكال  ما  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
صنف  من  كانت(٢)  الربا،  من  وهو  نسـيئة،  ببعض  بعضها  يجوز  فال  الطعام  اسـم 

ذلك. في  ربا  فال  بيد  يد  وأما  صنوف،  من  أو 
أجناسـه  اختلفت  ولو  والفضة  الذهب  اسـم  عليه  يقع  مما  يوزن  ما  وكذلك 
ما  وأما  بيد،  يـدًا  بذلك  بأس  وال  نسـيئة،  والفضة  بالذهب  يجوز  فـال  وأسـماؤه 
فنحن  هذا  مثل  جاء  وما  وصفه،  يطول  العلم  أهل  من  اختالف(٣)  ففيه  ذلك  سوى 

اهللا. شاء  إن  نبينه 
بأس  فال  يوزن  ال  وما  بوزن،  فوزن  يوزن  كان(٤)  ما  الثوري :  وقال  [* ش] : 

بإبرتين. إبرة  وال  بسيفين،  سيف  / ج٧٨/  بأس  وال  بيد،  يدًا  بواحد  [اثنان] 
من  كان  إذا  يجوز  ال  والنسيئة  بيد،  يدًا  بذلك  بأس  ال  أبو سـعيد 5 :  قال 

صنفه(٥).
بكتان. كتان  غزل  وحماد  الحكم،  وكره  [* ش] : 

كل.  في  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
كانت.  إن  (أ) :  (٢) في 

االختالف.  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  بأس..  فال  يوزن  وال  يكال  ال  ما  (ج) :  وفي  إلخ.  بأس..  فال  ويوزن  يكال  ال  ما  (أ) :  (٤) في 

صفته.  (ج) :  وفي  (ب).  و  (أ)  في  (٥) هكذا 
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اختالف. ففيه  ونسيئة  بذلك،  بأس  ال  بيد  يد  أبو سعيد 5 :  قال 
والمشـروب  المأكول  عن  خرج(١)  ما  جميع  [بيع]  طائفة :  وقالت  [* ش] : 
النحاس  مثل :  الشافعي  قول  هذا  ونسيئة،  بيد(٢)  يدًا  جنسه  من  باثنين  واحد  جائز 

أبو ثور(٣). قال  وبه  مثله  عرض  وكل  والحديد، 
واحد  بالنسـيئة  يجوز  فال  وجنسـه  صنفه  من  كان  ما  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ال  والنقد  نَّة،  السُّ جاءت  وبذلك  النسيئة،  في  فذلك  واحد،  من  بأكثر  وال  باثنين، 

به. بأس 
قال :  مـن  فقال  النسـيئة؛  في  اختـالف  ففيه  األصنـاف  مـن(٤)  اختلـف  ومـا 

أصح. وإجازته  يجوز.  ال  قال :  من  وقال  بإجازته. 
وما  والتين،  والقضب(٥)،  والرصاص،  النحاس،  فـي  مالك  وقال  [* ش] : 
اثنان  واحـد،  صنف  [من  بيـد  يدًا  يؤخذ  بـأن  بأس  ال  يـوزن :  مما  ذلـك  أشـبه 
أجل،  إلى  واحد  صنف  من  بواحد  اثنـان  ذلك  في  خير  وال  بيد]،  يـدًا  بواحـد، 
[عنه]  اثنان  يؤخذ  بأن  بأس  فال  اختالفهما  فبان  ذلك  من  الصنفان  اختلف  فإذا 
في  اختلفا(٧)  وإن  اآلخر  الصنف  يشبه  منه  الصنف  كان  فإن  أجل،  إلى(٦)  بواحد 
[منه]  يؤخذ  أن  أكره  فإني  واآلنك(٨)  والرصاص،  والصفر،  الشبه،  مثل :  االسم 

أجل. إلى  بواحد  اثنان 

إلخ.  المأكول..  حد  من  يخرج  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بيد.  يد  (أ) :  (٢) في 

الثوري.  (ج) :  (٣) في 
اختالف.  ففيه  األصناف  اختلف  وما  (ج) :  وفي  اختالف.  فيه  األصناف  اختلف  وما  (ب) :  (٤) في 

والتبن.  والقصب  (ج) :  وفي  والتين.  والقصب  (أ) :  (٥) في 
إلى.  منه  بواحد  (أ) :  (٦) في 

اختالفًا.  (ج) :  (٧) في 
األسرب.  هو  اآلنك :  هامش (ج) :  وفي  األسود.  الرصاص  النون  بضم  اآلنك :  هامش (أ) :  في  (٨) ورد 
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ذلك. بينا  وقد  اختالف،  ذلك  وفي  كذلك،  هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
وإن  كلها(٢)،  األصناف  من  الناس  به  ينتفع(١)  / ج٧٩/  شـيء  وكل  [* ش] : 

ربا. أجل  إلى  بمثليه  منه  واحد  كل  والقصة  الحصباء،  كانت 
مكروه. أجل :  إلى  بالثوبين  الثوب  في  أحمد  وقال 

من  بوجه  األمالك  عليه  وتقع(٣)  الناس،  به  ينتفع  ما  كل  نعم،  أبو سعيد :  قال 
والفضة،  الذهب،  مثل  البيع،  في  الحق  فهو  مالكه  عند  محجورًا  ويكون  الوجوه، 
كلها  البيوع  ألن  اختالف؛  فيه  يوجد(٤)  وال  ذلك،  يزيل  دليل  وال  والشعير،  والبر، 
والتضييع  البطـالن  بعلة(٥)  فيبطـل  مملوك  غير  علـى  البيع  يقـع  أن  فإمـا  واحـد، 
ذلك  من  فالقليل  البيع؛  عليه  يقع  ومربوب  مملوك  على  يقع  أن  وإمـا(٦)  للمـال، 
غير  وال  الحجارة،  من  النسـيئة  في  يجوز  فال(٨)  كالغالي،  والرخيص  والكثير(٧)، 

ذلك. فافهم  الواحد،  على  يزيد  بما  وال  باثنين،  واحد  ذلك 
فيه. ربا  وال  به،  بأس  فال  بيد  يدًا  النقد(٩)  وأما 

فيه،  خير  فـال  يـوزن  أو  يـكال  ممـا  كان  مـا  كل  إسـحاق :  [وقـال  [* ش] : 
ذلك]. سوى  ما  ويجوز 

(أ)  في  ما  الترتيب  في  فاعتمدنا  و٨١،   ٨٠ صفحتي  مضموني  بين  وتأخير  تقديم  (ج)  في  (١) وقع 
(وب). 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  مكروه.  أجل  إلى  الحصاتين  كان  فإن  األصناف  من   .. (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
ويقع.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

االختالف.  فيه  يؤخذ  وال  (أ) :  وفي  (ج).  و  (ب)  في  (٤) هكذا 
لعلة.  (أ) :  (٥) في 

وإنما.  (ج) :  (٦) في 
كالكثير.  الصواب :  ولعل  (ج).  و  (ب)  و  (أ)  في  (٧) هكذا 
الصواب.  ولعله  وال.  (ب) :  وفي  (ج).  و  (أ)  في  (٨) هكذا 

بيد.  يد  النقد  في  وأما  (ب) :  و  (أ)  (٩) في 
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بيد،  يدًا  بوزن،  وزنًا  إال  له  بيد  فـال  ينسـج  لم  [ما  والقطن  األوزاعي :  وقـال 
بيد](١). يدًا  أثواب  بعشرة  قطن  ثوب  فخذ  الوزن  من  وخرج  ونسج  غزل  فإذا 
بيد. يدًا  ويجوز  نسيئة،  بالقطن  القطن  بيع  يجوز  ال  أبو سعيد 5 :  قال 

المسـلمين،  بعض  فأجازه  ذلك؛  في  اختلف  فقد  بالقطن  القطن  غـزل  وأمـا 
بغزل  القطن  ثياب  وكذلك  إلينا.  أحـب  يجزه  لم  من  وقول  بعضهم.  يجـزه  ولـم 
المسلمين  بين(٢)  اختالف  فال  بيد  يد  وأما  اختالف.  ففيه  نسيئة؛  والقطن  القطن، 

ذلك. في 
تقع(٣)  ما  جميع  من  صنفه  من  بشيء  األصناف  من  صنف  بيع  يجوز  وال 
ولو  يجوز،  فال  البيع  على  وأما  القرض،  سـبيل  على  إال  نسـيئة،  األمالك  عليه 
مملوك،  ذلك  وألن  جنسـه،  من  ذلك  ألن  ذلك؛  يجوز  فال  بحجر  حجرًا  كان 
غير  على  نسـيئة  بدرهم  درهم  / ج٨١/  جـاز  نسـيئة  بحجر  حجر  جاز  فمـا(٤) 
يجوز  وال  القرض،  سـبيل  غير  على  نسـيئة  ُبرٍّ  بصاع  بر  صاع  وجـاز  القـرض، 
أولو  إال  النـاس،  من  كثير  جهلـه  الذي  الباب  هـذا  فافهـم  بالقـرض  إال  ذلـك 

األلباب.
والذهب  والمشـروب  المأكـول  من  خـرج  مـا  كل  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
يسـلم  أن  أجازوا  ولما  ونسـيئة،  بيد  يدًا  بواحد  اثنان  يباع]  [أن  بأس  فال  والفضة 
الذهب  [بيع]  وحرموا  أجـل،  إلى  حديد  من(٥)  رطالً  عشـرين  في  دينارًا  الرجـل 

وزنا  والقطن  والفضل  األوزاعي :  وقال  (ب) :  وفي  بيد.  يدًا  والقطن  األوزاعي :  وقال  (أ) :  (١) في 
بيد.  يدًا  وزنًا  والقطن  األوزاعي :  وقال  (ج) :  وفي  بيد.  يدًا 

بين.  فيه  (ج) :  (٢) في 
بالتاء.  أم  بالياء  هي  هل  واضحة  غير  (ب)  وفي  يقع.  (أ) :  (٣) في 

فكما.  الصواب :  (٤) لعل 
حديدًا.  رطًال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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أو  بالذهب  والذهب  والحديد،  الذهب  بين  [فرقًا  هذا  كان  بيد؛  يدًا  إال  بالورق(١) 
الفضة](٢).

من  شـيء  بيع  يجوز  ال  إنه  هذا :  في  القول  مضى  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
من  بمثله(٣)  الشيء  بيع  في  النسيئة  في  الربا  وإن  نسيئة،  صنفه  من  بشيء  األشياء 

كثر. أو   ، َقلَّ صنف 
جنس  من  باطل  نسـيئة  والدانق(٥)  معجل  الدرهم  بدانق  الدرهـم(٤)  بيع  أن  كمـا 
بر  من  صاعًا(٧)  يبيع  أن  وكما  كذلك،  غيره  بيع  وكذلك  ذلك(٦)  جنس  من  ألنه  ذلك؛ 
على  إال  كله  يجوز  ال  ذلك  أن  وكما  الطعام،  من  هو  إذ  ناسئ  شعير  من  بَمنٍّ  معجل 
يجوز  مما  لغيره  ذلك  وبيع  بيد،  يدًا  ذلك  يبيع(٨)  أو  القـرض  فيه  يجوز  كما  القـرض 
واحد  نسـيئة  صنفه  من  بشـيء  شـيء  بيع(٩)  يجوز  وال  صنفه،  غير  من  نسـيئة  به  بيعه 
مختلف  ذلك  وسـائر  معنا،  فيما  القول  أصح  وهذا  أجل،  إلى  باثنين  وواحد  بواحد، 

والفضة. والذهب  والمشروب  المأكول  غير  من  بواحد  واحد  كان  إذا  فيه 
فقد  صنفه؛  من  / ج٨٠/  مثله  علـى  زيادة  فيه  تكن  ولم  هذا  من  خـرج  فـإذا 

بالوزن.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
والفضة.  بالذهب  والحديد  الذهب  قاس  قد  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بنفسه.  (ج) :  (٣) في 
درهم.  بيع  كلما  (ب) :  وفي  درهم.  بيع  أن  كما  (أ) :  (٤) في 

واضحة)).  ...((غير  أربع  وكسرها  النون  بفتح  الدانق  (أ) :  هامش  (٥) في 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  ذلك)  جنس  من  (ألنه  (٦) الجملة 

صاع.  واضحة))  ...((غير  (ب) :  وفي  صاع.  بيع  (أ) :  (٧) في 
القراض  فيه  يجوز  فيما  القرض  على  إال  كله  ذلك  يجوز  ال  ذلك  أن  كما  الطعام،  ..من  (أ) :  (٨) في 
القرض،  فيه  يجوز  فيما  القرض  على  ج))...إال  ((مثل  (ب) :  وفي  إلخ.   .. بيد  يد  ذلك  بيع  أو 

إلخ.   .. بيد  يد  ذلك  بيع  أو 
(أ).  في  موجودة  غير  (بيع)  (٩) كلمة 
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على  إال  ذلك  يجـوز  ال  قال :  من  وقال  البيـع.  على  ذلك  يجوز  قـال :  مـن  قـال 
ُعْصُفٌر  وكذلك  بلبنة،  لبنة  وال  بحجر،  حجرًا  يبيع  أن  له  معنى  ال  ألنـه  القـرض؛ 
وهذا  هذا؟  بيع  في  معنى  وأي  هذا  على  يقع  بيع  فأي  غيره،  وكذلك  بعصفر(١)، 
ففي  بيعًا؛  ي  ُسمِّ وإن  القرض،  على  خرج  قرضًا  ي  ُسمِّ فإن  القرض،  على  يخرج 

وأصحه. القول  أكثر  وهو  يجوز،  ال  القول :  بعض 
وجه  على  يخـرج  وال  القرض،  وجـه  على  يخرج  إنـه  القول :  بعـض  وفـي 
ثبت  بواحد  واحد  بمثله  نسـيئة  بصنفه  الشـيء  بيع  ثبت  وإذا  ذلك،  ويثبت  البيع، 
أنه(٢)  نعلـم  وال  األجل،  مـن  البيع  معنى  يثبـت  لم  هنالـك  فمـن  باثنيـن،  واحـد 

والفضة. والذهب  والشراب،  الطعام  من  خرج  إذا  بالدينونة  للحق  مخالف 

ببعض : بعضها  الثياب  باب ٥٤ -]   (٦٧/٦ - ٦٨ [(م ٣٤٨٨، 
به  بأس  ال  مالك :  فقال  ببعـض؛  بعضها  الثياب  بيع  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
فيه  خير  وال  والثالثة،  بواحد  اثنين(٤)  اليمانية  بالمالحف  الكتان(٣)  من  يشتري  أن 
بعضا،  ذلك  بعض  أشـبه  فإن  اختالفه،  فيتبين  يختلـف  حتى  يصلـح  وال  نسـيئة، 

أجل. إلى  بواحد  اثنين(٥)  منه  يأخذ  فال  أسماؤه  اختلفت  وإن 

عصفر. بمن  عصفر  (ب) :  وفي  عصفر.  عن  عصفر  (أ) :  (١) في 
ه  خواصِّ ومن  األَْزهِرّي،  قاله  بة  ُمَعرَّ وهي  الِجْرياُل،  ُسالَفُته  َنباٌت  بالّضّم  الُعْصُفر  الزبيدي :  قال 
الُعْصُفُر  المحكم  وفي  كِزْبِرج،  الِقْرِطم  وَبْزُره  َشـْيٌء،  فيه  منه  ُطِرَح  ِإذا  الَغِليَظ  اللَّْحَم  ُئ  ُيَهرِّ أَنَُّه 
مادة  العروس،  (تاج  الَعَرب  بـأَْرضِ  َيْنُبُت  وِكالُهما  ّي،  َبرِّ ومنه  ِريفيٌّ  منـه  به  ُيصَبُغ  الـذي  هـذا 

 .(٧٤/١٣ عصفر، 
هذا.  أن  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

الكتان.  من  الثوب  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
اثنان.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

باثنين.  واحد  منه  (ج) :  وفي  باثنين.  واحدًا  منه  (أ) :  (٥) في 
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ولم  بعض  ذلك  فأجاز  ذلك؛  في  أصحابنا  اختلف  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
الثياب. اسم  عليه  وقع  إذا  والكتان  القطن  في  اختلف  ولو  بعض،  يجزه 

في  كله  وذلـك  وأصنافها،  أجناسـها  المختلفـة  الثيـاب  مـن  غيـره  وكذلـك 
في(٢)  إجازته  في  بينهم  ذلك  في  اختالف  / ج٨٢/  فال  النقد  في(١)  وأما  النسيئة، 

جائز. أنه 
أجل،  إلى  بمروتيـن](٣)  [بفوهية  بـأس  ال  الرأي :  أصحـاب  وقـال  [* ش] : 
إذا  بيهوديتين  يهودية  فـي  خير  وال  أجل،  إلى  بفوهيـة](٥)  [كرباسـتين(٤)  وكذلك 

الرأي. أصحاب  قول  هذا  نسيئة،  كان 
فيه. القول  مضى  وقد  أصحابنا،  قول  في  هذا  خارج  أبو سعيد 5 :  قال 

يبتاع(٧)  أن  بأسًا  يرى  فليس  الشافعي  وأما  الثوري.  قول(٦)  وكذلك  [* ش] : 
منها(٨)  األجل  يكون  أن  بعد  ونسـيئة  نقدًا  متفاضالً  ببعض  بعضها  الثياب  جميع 

معلومًا.
أقول. الشافعي  بقول(٩)  أبو بكر :  قال 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (في)  (١) كلمة 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (في)  (٢) كلمة 

تمرتين.  بمذهبه  (ج) :  وفي  تمروبين.  بمذهبه  (أ) :  (٣) في 
ثوب  أيضاً :  الكرناس  وبالنون  الباء،  ثم  الراء  ثم  الكاف،  بكسر  الِكْرباس  اإلشراف :  محقق  (٤) قال 

 .(٢٥٤/٢ المحيط  (القاموس  األبيض  القطن  من 
بقهربة.  كرباسفين  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  وأما..  لعله  وقال  الثوري  قال  (ج) :  وفي  قال.  (أ) :  (٦) في 
تباع.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

منهما.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
كقول.  (أ) :  (٩) في 
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قول  من  االختالف  وصفـة  هذا،  في  قولنا  مضـى  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بيع  يجوز  أن  يخرج  لم  نسـيئة  بثوب  ثوب  بيع  جاز  إذا  إنه  ومعنـاه(١) :  أصحابنـا 

للحق. مخالفًا  ذلك  يكون  وال  نسيئة،  بثوبين  ثوب 
وما  الكتاب،  هذا  من  الحق  يخالف  ما  وعلى  عليه،  ليوقف(٢)  هذا  بينـا  وإنمـا 
من  يخرج  ال  وما  أصحابنا،  مذاهب(٣)  على  يخرج  وما  الصواب،  على  خارج  هو 

للحق. مخالفًا  يكون  موضع  في  إال  للحق  خالفًا  ذلك  يتخذ  لئال  الحق؛  مذهب 
أحمد :  [قال  نسيئة.  بالثوبين  الثوب  ببيع  بأس  وال  إسحاق :  وقال  [* ش] : 

أتوقاه](٤). نسيئة 
للحق(٥). الموفق  واهللا  هذا،  في  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

بالشعير : الحنطة  باب ٥٥ -]   (٦٨/٦ [(م ٣٤٨٩، 
بالشـعير  الحنطـة  بيـع  يجـوز  ال  سـعد :  والليث بـن  مالـك،  قـال  [* ش] : 
واحد،  صنف  مالك  عنـد  والسـلت  والشـعير  والحنطة  بمثل.  مثـالً  إال  / ج٨٣/ 

وحماد. الحكم،  متفاضالً  بالشعير  البر  وكره 
الشـافعي،  قول  هذا  بيـد،  يدًا  بينهـم(٦)  بالتفاضـل  بـأس  ال  طائفـة :  وقالـت 

ثور. وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  الثوري،  وسفيان 

ومعنا.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
التوقف.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

الحق..  مذهب  من  يخرج  ال  وما  الخطأ،  مذاهب  على  يخرج  وما  ..الصواب  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ. 

أقول.  الشافعي  كقول  أبو بكر :  قال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
والصواب.  للحق  (ب) :  و  (ب)  و  (أ)  (٥) في 

بينهما.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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بيد. يدًا  متفاضالً  بذلك  بأس  ال  أبو بكر :  قال 
البر  بأس  وال  بيـد،  يدًا  متفاضـالً  بذلك  بـأس  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أصولهم  من  وهـذا  ببعض،  بعضها  الصنوف  جميـع  وكذلك  بيد،  يـدًا  بالبـر 

الفاسدة(١).

بالدقيق : الحنطة  باب ٥٦ -]   (٦٨/٦ - ٦٩ [(م ٣٤٩٠، 
يجوز  ال  يقول :  الشافعي  فكان  بالدقيق؛  الحنطة  بيع  في  واختلفوا  [* ش] : 
ومكحول،  الحسن،  عن  وروي  الرأي(٢).  أصحاب  قال  وبه  كيالً.  وال  وزنًا  ذلك 

ذلك. كرهوا  أنهم  والثوري  وحماد،  والحكم،  هاشم  وأبي 
قتادة،  قـول  هذا(٥)  بمثـل،  مثًال  به  بـأس  ال  أن(٤)  وهـو :  ثـانٍ(٣)،  قـوٌل  وفيـه 

شبرمة. وابن  أنس،  ومالك بن 
كيالً  ويكره  بوزن،  وزنًا  بالقمح  بالدقيق  بأس  ال  أن  وهو :  ثالٌث(٦)،  قوٌل  وفيه 

وإسحاق. أحمد(٧)،  قول  هذا  [بكيل]، 
أبي ثور. قول  هذا(٩)  متفاضالً،  به  بأس  ال  أن  وهو :  رابٌع(٨)،  قوٌل  وفيه 

كلها.  الفاسدة  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  الحسن..  عن  وروي  كيالً.  ..وال  (ج) :  وفي  ((بياض)).   ... قال  وبه  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

ثالث.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بأس.  ال  وهو :  (ج)،  (٤) في 

وهو.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
رابع.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

وإسحاق.  وأحمد  حماد  قول  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
خامس.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

وهو.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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بمثالً  مثالً  وبيعه  يجوز،  ال(١)  متفاضالً  بالدقيق  الحنطة  [بيع]  أبو بكر :  قـال 
بمثل. مثالً  بيعه  من(٢)  تمنع  حجة  أعلم  وال  [فيه]،  البيع  أفسخ  ال 

كله  بهذا  يريدون  وإنما  الفاسدة،  أصولهم  من  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
بيد  يدًا  كان  إذا  كلها،  الوجوه  أي  على  النقـد،  في  جائز  كله  وهذا  النقـد،  فـي 

/ ج٨٤/.

والسـويق  بالسـويق،  الحنطة  باب ٥٧ -]   (٦٩/٦ - ٧٠ [(م ٣٤٩١ - ٣٤٩٤، 
بالخبز : والخبز  بالدقيق، 

ال  مالك :  فقـال  بالسـويق؛  الحنطة  بيع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٩١]  [* ش] : 
أبو ثور. قال  وبه  متفاضالً،  بذلك  بأس 

وال  بيد،  يدًا  متفاضالً  وال  بمثل،  مثالً(٣)  ذلك  بيع  يجوز  ال  الشافعي :  وقال 
نسيئة.

يبيع  أن  بـأس  ال  ومحمد :  ويعقـوب،  ثور،  وأبـو  مالـك،  وقـال  [م ٣٤٩٢] 
ذلك  يجوز  ال  والنعمان :  الشـافعي،  وقال  متفاضالً(٤).  بالدقيق  السـويق  [ذلك] 

متفاضالً. وال  بمثل  مثالً(٥) 
وإنما  بيد،  يدًا  جائز  كله  وذلك  فاسـد،  األصل  وهذا  أبو سـعيد 5 :  قال 

بيد. يدًا  هذا  هم  أرادوا 

إلخ.  أفسخ.  ال  بمثل  مثل  ..متفاضالً  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
عن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بمثل.  مثالً  إال  ..ذلك  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بيد.  يدًا  متفاضالً  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

مثل.  (أ) :  (٥) في 
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ال  طائفة :  فقالـت  بالدقيق؛  الخبـز  بيـع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٩٣]  [* ش] : 
وإسـحاق،  ثور،  وأبي  سـعد،  والليث بن  مالـك،  قول  هـذا  متفاضالً،  بـه  بـأس 

يعجبني. ال  أحمد :  وقال  ذلك.  يجوز  ال  الشافعي :  وقال  الثوري.  وسفيان 
وقـال  الشـافعي،  قـول  فـي  بالخبـز](١)  الخبـز  [بيـع  يجـوز  وال  [م ٣٤٩٤] 

بيد. يدا  بمثل  مثالً  الخبز  ببيع  بأس  ال  الحسن :  عبيد اهللا(٢) بن 
وبه  يوزن.  لم  وإن  بـه  بأس  فال  بمثل  مثالً  يكون  أن  تحـرى  إذا  مالـك :  وقـال 
بقرصين. قرصًا(٤)  به  بأس  ال  قال :  أنه  النعمان(٣)  وحكى  ثور،  وأبو  األوزاعي،  قال 

أبو حنيفة  وهو  صحيح(٥)،  غير  هـذا  في  النعمان  قول  أبو سـعيد 5 :  قال 
النقد،  إلى  هذا  فـي  يذهبون  إنما  ألنهم  الفاسـدة؛  أصولهم  من  وهو  معنـا.  فيمـا 
بغير  بمثل  ومثل  زيـادة،  وغير  وزيادة  بوزن،  وزن(٦)  كلـه  النقد  في  جائـز  وذلـك 
والنقصان  الزيـادة  جهة  من  ربا  فيه  يدخـل  ال  جائـز،  ذلـك  وكل  وجـزاف،  وزن 

بيد. يدًا  كان  إذا  / ج٨٥/ 

األدهان : باب ٥٨ -]   (٧٠/٦ - ٧١ [(م ٣٤٩٥ - ٣٤٩٦، 
مأكـول  كل(٨)  إن  مضـى  فيمـا(٧)  ذكرنـا  وقـد  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

األوسط.  كتاب  من  المحقق  (١) أثبته 
بيد.  يدًا  بمثل  مثالً  بالخبز  الخبز  بيع  الحسن :  وعبد اهللا بن  الشافعي  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

النعمان.  عن  وحكي  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
قرص.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

بتصحيح  تعقبت  ثم  (ج)،  في  لما  موافقة  العبارة  جاءت  (ب)  وفـي  صحيح.  هذا  فـي  (أ) :  (٥) فـي 
(أ).  في  ما  يوافق  ما  على  الهامش  في 

وزنًا.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
فيما.  أن  (ج) :  (٧) في 

كان.  إن  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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إال  جنسه،  من  بشيء  منه  شيء  بيع  يجوز  ال  والموزون  المكيل  من  ومشروب(١) 
اثنان  جنسـه(٣)  بغير  منه  الشـيء  بيع  الجنسـان  اختلف(٢)  وإذا  بيد،  يدًا  بمثل  مثالً 

النسيئة. فيه  يجوز  وال  بيد،  يدًا  بواحد(٤) 
األدهان(٥). مضى  فيما  نذكره  لم  فمما  [م ٣٤٩٥] 

مثالً  اللوز]  بدهـن  يباع  أن  [يجوز  اللـوز(٦)  دهن  إن  األدهان :  فـي  والجـواب 
نسـيئة،  يجوز  وال  بواحد،  اثنان  اللوز  بدهن  الجوز  دهن  يباع  أن(٧)  ويجـوز  بمثـل، 
والشرب  لألكل  تصلح  ال  التي  األدهان  من  كان  وما  اختلف(٨)،  دهن  كل  سبيل  هذا 
العروض  أبواب  فـي  داخل  األطعمة  أبواب  من  خـارج  فهو  للعالج  تصلـح  وإنمـا 

[ونسيئة. بيد  يدًا  متفاضالً  جنسه  من  الشيء  منه(٩)  الشيء  ببيع  يجوز  الذي 
متفاضالً،  ببعض  بعضها  المطيبة  األدهـان  بيع  في  واختلفـوا  [م ٣٤٩٦] 
فـكان  والـورد؛  والزئبـق،  [والبنفسـج]،  الخيـري(١٠)،  دهـن]  مثـل  وذلـك 

مشروب.  أو  (ج) :  (١) في 
اختلفت.  اإلشراف :  كتاب  (٢) في 

صنفه.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
فواحد.  (أ) :  (٤) في 

األدهان.  من  مضى  فيما  يذكره  لم  فيما  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  نسيئة..  يجوز  وال  بواحد  اثنان  الجوز  دهن  إن  (أ) :  (٦) في 
إلخ.  اثنان..  الجوز  بدهن  اللوز  دهن  بيع  ..ويجوز  (ج) :  (٧) في 

وما.  فيه  اختلف  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
إلخ.  جنسه..  من  الشيء  من  فيه  الشيء  بيع  يجوز  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

بكسـر  الخيري  (أ) :  هامش  وفي  والورد.  والزنبق  والشـعير  الخبزي  كدهـن  بيد  ..يـدًا  (أ) :  (١٠) فـي 
وفي  المزاج.  معدل  وهو  الخزامى))  الصواب :  ((لعل  الجزامى  وهو  معروف  واضحة))  ..((غيـر 
الباء :  بفتح  الزنبق  (ج) :  هامـش  وفي  والورد.  والزنبق  والشـعير  الخيري  كدهن  بيـد  ..يـدًا  (ج) : 

الياسمين. دهن 
يستخرج  الذي  ألنه  أصفره  على  وغلب  زهر،  له  نبات  الخيري  الوسيط :  المعجم  في  جاء  =وقد 
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وبه  ببعض.  بعضها  بيع  في  التفاضل  ويجيـز  أصنافا،  ذلك  يجعل  أبو ثـور(١) 
الجلجالن(٣)  وال  بالزيت،  الزيتون(٢)  بيـع  يجوز  ال  مالك :  وقال  مالك،  قـال 
ذلك  ترك  مالـك  ثم  بالسـلنجد(٦).  البـان(٥)  حـب(٤)  وال  الجلجـالن،  بدهـن 
بالزيتون  بأس  ال  أبو ثور :  وقال  المطيب(٧).  بالبان  البان  بحب  بأس  ال  وقال : 
أن  وذلك  بالسـمن؛  واللبن  [بالعنب،  والعصير  بالسمسـم،  والدهن  بالزيت، 

مختلف]. والمعنى  مختلف  االسم 
ببعض  بعضه  يباع  أن  يصلح  فال(٩)  السمسـم  أصله(٨)  كان  ما  طائفة :  وقالت 
مطبوخًا  يجوز  وال  سواء،  المنشـوش](١١)  وغير  [والمنشـوش(١٠)  بمثل،  مثالً  إال 
الزيتون(١٣)  بيع  يجوز  ال  النعمان :  قول  وفي  الشـافعي.  قول  هذا  بنـيء](١٢)  [منه 

(المعجم  الباديـة  نبـات  أزكى  ألنه  البـر  خيري  للخزامـى  ويقـال  األدوية،  فـي  ويدخـل  دهنـه 
خار).  مادة  الوسيط، 

أبو بكر.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الزنبق  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

القلب  وحبـة  السمسـم،  وحب  الكزبـرة،  ثمـرة  بالضـم :  الجلجـالن  اإلشـراف :  محقـق  (٣) قـال 
 .(٣٦١/٣ المحيط  (القاموس 

أحب.  وال  (أ) :  (٤) في 
األمراض  لبعض  نافـع  وحبه  طيب،  دهن  ثمـره  ولحب  شـجر،  البان :  اإلشـراف :  محقق  (٥) قـال 

 .(٢٠٥/٤ المحيط  (القاموس 
وقيل.  ذلك،  ير  ولم  بالسلعة  (ج) :  وفي  وقال.  ذلك  ير  ولم  بالسلعة  (أ) :  (٦) في 

الطيب.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
أصابه.  (ج) :  (٨) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (فال)  (٩) كلمة 
 .(٣٠١/٢ المحيط  (القاموس  بالطيب  المخلوط  أي:  المنشوش؛  اإلشراف :  محقق  (١٠) قال 

المقشوش.  بغير  منه  والمقشوش  و (ج) :  وفي (ب)  المغشوش.  بغير  منه  والمغشوش  (١١) في (أ) : 
بشيء.  مرة  (ج) :  و  (أ)  (١٢) في 

الزنبق.  (ج) :  و  (ب)  وفي  الزيتون.  إلى  رسمها  في  أقرب  وهي  واضحة  غير  (أ)  (١٣) في 

=
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من  الزيتون  في  ما  أن  يقينـًا  يعلم  أن  إال  بدهنه،  والجلجـالن  بالزيـت،  / ج٨٦/ 
بالنقل. والفضل  بزيت،  زيتًا  فيكون  الزيت،  من(١)  أعطى  مما  أقل  الزيت 

أصح(٢). الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 
قال  فقد  النسـيئة  فـي  وأما  بيـد،  يدًا  جائـز  كله  هـذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ذلك  ولعل  باألوداك،  األوداك  وال  نسـيئة،  باألدهان  األدهان  تبـاع  ال  أصحابنـا : 

األصناف. اختالف  عند  االختالف  فيه  يجوز  مما 
فيه  اختلف  فقـد  هذا  وأمثال  بدهنه،  والسمسـم  بالزيت،  الزيتـون  بيع  وأمـا 

جائز. ذلك  وكل  بعض،  يجزه  ولم  بعض،  ذلك  فأجاز  بالنسيئة؛  أصحابنا 

باللحم : اللحم  باب ٥٩ -]   (٧١/٦ - ٧٢ [(م ٣٤٩٧، 
ببعض  بعضها  اللحـوم  بيع  في  العلم  أهـل  افترق  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
والوحش  والغنم  والبقر(٣)  اإلبل  أصناف :  ثالثة  اللحمان  فرقة :  فقالت  فرق؛  ثالث 
واحد]،  صنف  كلها  والطير  باثنين.  واحد  لحومها  من  يجوز  ال  واحد،  صنف  [كله 
[واحد،  صنف  كلها  والحيتان  بواحد.  اثنان  لحمها  من  يصلح  ال  ووحشيها  إنسيها 

باثنين. واحد  البقر،  بلحم  الحيتان  بلحم  بأس  وال  مالك.  قول  هذا 
اإلبل  ولحم  صنـف،  البقر  ولحم  صنـف]،  الغنم  لحم  ثانية :  فرقـة  وقالـت 
يدًا  البعض  على  بعضها  فـي  الفصل  يجوز  وال  صنف،  الظباء(٤)  ولحـم  صنـف، 

الشافعي. قول  هذا  نسيئة،  يجوز  وال  بيد، 

بالبصل.  البصل  وال  بزيت،  زيت  فيكون  الزيت  في  مما  ..أقل  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
صحيح.  (ج) :  (٢) في 

والبر.  اإلشراف :  كتاب  (٣) في 
ولحم  (ج) :  وفي  بيد.  يدًا  ببعض  بعضها  في  الفضل  يجوز  صنف  الخطاطيف  ولحـم  (أ) :  (٤) فـي 

بيد.  يدًا  بعضا  بعضها  في  الفضل  يجوز  الخطاطيف 
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وطائرة،  وإنسـية  وحشـية  واحد،  صنف  كلها  اللحمان  ثالثـة :  فرقـة  وقالـت 
أبي ثور،  قول  هذا  بيد،  يدًا  بمثل  مثالً  إال  بشـيء  شـيء  [منها]  يباع  أن  ال يجوز 
اثنان  البقـر(١)  بلحم  بأس  ال  النعمـان :  وقال  الشـافعي،  عن  القول  هـذا  وحكـي 

نسيئة. يجوز  وال  بيد،  يدًا(٢)  بواحد 
بيد  يدًا  ببعض  بعضها  / ج٨٧/  اللحـوم  ببيع  بأس  ال  أبو سـعيد 5 :  قال 
بعضه  منه  شيء  يجوز  وال  بصنفين،  صنف(٤)  كان  وكيف  اللحوم(٣)،  من  كان  ما 
وال  أصحابنا،  قول  من  عليه  المجتمع  الصحيح  األثر  جاء  بذلك  نسـيئة،  ببعض 
اللحم  من  خارج  والسـمك  بالنسـيئة،  يجوز  ال  ألنه  قومنا؛  بين  اختالفًا  فيه  نعلم 
شـيئًا  ذلك  كان  إذا  نسـيئة  بالسـمك  اللحم  ويجوز  منـه،  صنف  وهو  هـذا،  فـي 

السلم. فيه  يجوز  معروفًا 

باللحم : والشحم  بالشحم  اللحم  باب ٦٠ -]   (٧٢/٦ [(م ٣٤٩٨، 
بمثل،  مثالً  إال  بالشـحم  اللحم  يباع  أن  مالك  كره  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
لو  وكذلك  اإللية،  من  برطل(٥)  شحم  من  برطلين  بأس  ال  النعمان :  وقال  بيد.  يدًا 
الشافعي. قول  هذا  ويشبه(٦)  بأس،  به  يكن  لم  البطن  شحم  من  برطل  لحم  من  باع 

أقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 

إلخ.  البقر..  بلحم  اإلبل  بلحم  بأس  ال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بيد.  يد  (أ) :  (٢) في 

اللحم.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
بضعفين.  ضعف  (ب) :  (٤) في 

برطل  اللحم  من  رطلين  باع  لو  وكذلك  الليِّة،  شحم  من  برطل  البطن  شحم  من  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  يكن..  لم  البطن  شحم  من 

هذا.  النسيئة  في  لعله  بأس  (ج) :  وفي  هذا.  والنسيئة  بأس  (أ) :  (٦) في 
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بأس  وال  النسيئة،  في  أصحابنا  قول  في  هذا  يجوز  ال  أبو سـعيد 5 :  قال 
كان(١). كيف  بيد  يدًا  به 

واللبن(٢) : والسمن  والزبد  األلبان  باب ٦١ -]   (٧٣/٦ [(م ٣٤٩٩ - ٣٥٠٠، 
اإلبل  كله،  اللبـن  يقول :  مالـك  كان  أبو بكـر :]  [قـال  [م ٣٤٩٩]  [* ش] : 
بيع  يجوز  مختلفة،  الشافعي  عند  األنعام  وألبان  التفاضل.  فيه  يصلح(٣)  ال  والبقر 

بيد. يدًا  وسواء(٤)  متفاضالً،  البقر  بلبن  الغنم  لبن 
أقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 

بيع  وال  باللبـن،  الزبد  بيـع  يجـوز  ال(٥)  يقـول :  الشـافعي  وكان  [م ٣٥٠٠] 
وال  غنم،  بزبد  غنم  سـمن  في  خير  وال  بالسـمن،  الزبد  بيع  وال  بالزبد،  السـمن 

الختالفهما. بقر؛  وزبد  بقر  بسمن  غنم  بزبد  بأس 
ويجوز  نسـيئة،  ببعض  بعضها  األلبان  بيع(٦)  يجوز  ال  أبو سـعيد 5 :  قال 
السـمن  من  المخلص  اللبن  ويجوز  سـواء،  األلبان  وكل  كان،  ما  كيف  بيـد  يـدًا 
فيه  ليس  الذي  المحض  اللبن  / ج٨٨/  وكذلك  ذلك،  في  اختالف  ال  بالسـمن 

يجوز(٨). أن  إلينا  وأحبهما  قوالن،  ذلك  ففي  يُرب؛  ولم  سمن(٧) 

كان.  ما  كيف  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
باللبن.  والزبد  والسمن  بالسمن  األلبان  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
التفاضل.  فيه  يجوز  ال  والغنم  ..والبقر  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

متفاضالً  الغنم  ولبن  البقر  لبن  بيع  ويجوز  ..مختلفة،  (ج) :  وفي  بيد.  يد  بسواء  وسواء  (أ) :  (٤) في 
بيد.  يدًا  بسواء  سواء 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  بالسمن.  الزبد  بيع  يجوز  وال  باللبن  الزبد  بيع  يجوز  يقول :   .. (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(ج).  و  (ب)  في  موجودة  غير  (بيع)  (٦) كلمة 

بعد.  سمن  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
يجوز.  إلينا  (أ) :  (٨) في 
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يجوز. ال  أن  إلينا  وأحبهما  قوالن،  ففيه  الرائب  وأما 
كله  ذلـك(١)  ألن  بالزبد؛  السـمن  وكذلك  يجـوز،  فال  بالسـمن  الزبـد  وأمـا 
بالشحم  السـمن  وكذلك  نسـيئة،  بالسـمن  واللحوم  الشـحوم  يجوز  وال  سـمن، 

يجوز. ال  واللحم 
يصلح  ال  فقـال :  زبد  بمد(٢)  لبـن  ومد  زبد  مد  عـن  مالـك  وسـئل  [* ش] : 
أكره  فأنا  الزبد  مثل  منه  يخرج  حليبًا  [اللبن]  كان  إذا  يقول :  أحمد  وكان  ذلك(٣). 

به(٤). الزبد  بيع 
والنسيئة. النقد  في  صحيح  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

الحليب  باللبن،  الزبد  في  قال  كما  الثوري  وقال  إسحاق.  قال  وبه  [* ش] : 
والرابية.

واهللا أعلم. هذا،  في  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

جزافاً : بالتمر  التمر  باب ٦٢ -]  [(م ٣٥٠١ - ٣٥٠٢) 
الصبرة  بيع(٥)  عن  «نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 

هذه». كيل  وال  هذه،  كيل  كم  يدري  [ال]  الطعام،  من  بالصبرة 

(أ).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (١) كلمة 
بمدي.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

كله.  ذلك  (أ) :  (٣) في 
يكن  لم  إذا  بالرائب :  الزبد  في  أحمد  وقال  إسحاق،  وقال  به،  الزبد  بيع  أكره   .. (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
الزبد  في  إال  قال  كما  الثوري  وقال  إسحاق،  قال  وبه   ،..... أبو سعيد :  قال  به.  بأس  ال  زبد  فيه 

إلخ.  مضى..  قد  أبو سعيد :  قال  والرائب.  الحليب]  (أ) :  [في  والحليب  باللبن، 
مكيل،  غير  بضم  الصبرة  (أ) :  هامش  وفي  يدر.  لم  بالصبرة  الصبرة  تباع  أن  نهى  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
الصاد :  بضم  الصبـرة  (ب) :  هامش  وفـي  وزن.  وال  مكيل  بغيـر  صبرة  الشـيء  اشـترى  يقـال : 

مكيل.  غير  الطعام 
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كان  إذا  جائز  غير  ذلك  أن  على  العلم  أهل  وأجمع  أبو بكر :  قال  [م ٣٥٠١] 
من  بالصبرة  كيلها،  كم  يدرى  ال  الزبيب  من  بالصبرة  بأس  وال  واحد،  صنف  من 
البر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «وبيعـوا  بقول(٢)  اسـتدالًال  كيلهـا؛  كـم  يـدرى(١)  ال  التمـر 

شئتم». كيف  بالشعير 
لقول  جائز؛  أنه  فيـه  والحجة  باطل،  فاسـد  أصل  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
ربا  وال  بيد،  يد  بذلك  بأس  وال  / ج٨٩/،  النسـيئة»  في  الربا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «إنما(٣) 
تدخله  أن  إال  بتحريـم  تبطله  حجة  الجـزاف  بيع  في  نعلـم  وال  النسـيئة،  فـي  إال 
وجميع  كيله  على  يوقف  لم  إذا  الجهالة  علة  تدخله  فقد  الجهالة،  قبل  من  الحجة 

جنسه.
[* ش] : قال أبو بكر : [وال يجوز] بيع الرطب بالتمر؛(٤) لنهي رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ذلك]. [عن 
ومالك،  المسـيب،  ابن  فـكان(٥)  فيه؛  العلـم  أهـل  اختلـف  وقـد  [م ٣٥٠٢] 
فيه  ورخص  ذلـك.  يكرهون  الحسـن  وابـن(٦)  ويعقـوب،  وأحمـد،  والشـافعي، 

وبركاته.. ورحمته  عليه  اهللا  صلوات  الرسول(٧)  َسنَّه  ما  خالف  وهو  النعمان، 
في  وذلك  ـ ،  أبو حنيفـة  وهو  ـ  جائـز  النعمان  قـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 

به. قال  لمن  باطل  أصل  وهذا  النقد،  في  هذا  معناهم  وإنما  النقد، 

كيلها.  كم  التمر  من  (أ) :  (١) في 
لقول.  ببيع  استدالالً  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إن.  (ج) :  (٣) في 
يجوز.  ال  لعله  بالتمر  (أ) :  (٤) في 

المسيب.  سعيد بن  فقال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وأبو.  (ج) :  وفي   . وابي  (أ) :  (٦) في 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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بالتمرتين : التمرة  باب ٦٣ -]   (٧٥/٦ [(م ٣٥٠٣، 
بالحبتين  الحنطة  من  والحبـة  بالتمرتين،  التمرة  بيع  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
ورخص  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  الثوري،  سفيان  ذلك  فكره  الحنطة؛  من 
والجوزة  بالبيضتيـن،  والبيضـة  بالتمرتيـن،  التمـرة  بيع  فـي  ويعقـوب  النعمـان، 

بالجوزتين.
أقول. الشافعي  بقول  أبو بكر :  قال 

وإنما  النسـيئة،  في  وباطل  النقد،  في  جائز(١)  كله  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
أصح. هذا  في  النعمان  وقول  النقد،  في  معناهم 

المبتاع : دون  كيلها  البائع  علم  قد  الصبرة  باب ٦٤ -]   (٧٥/٦ [(م ٣٥٠٤، 
دون  كيلها  البائع  علم  قبل(٢)  الطعام  من  الصبرة  بيع  في  واختلفـوا  [* ش] : 
وأحمد،  ومجاهد، / ج٩٠/  وعكرمة،  سيرين،  وابن  عطاء،  ذلك  فكره  المبتاع(٣)؛ 
كيله  عرف  إذا(٥)  ويبّين  جائز،  فهو(٤)  جزافا  باعه  إن  الشافعي :  وقال  [وإسحاق]. 

إلّي. أحب 
. إليَّ أحب  كان  أعلمه  ولو(٦)  جائز،  البيع  أبو بكر :  قال 

فإن  إلينا.  أحب  بإعالمـه  والقول  اختالف،  فيـه  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 

(ج).  في  موجودة  غير  (جائز)  (١) كلمة 
قبل.  اإلشراف :  كتاب  من  والصواب  الخطأ  جدول  وفي  قد.  (ج) :  و  (أ)  و  اإلشراف  كتاب  (٢) في 

المبتاع.  المشتري  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  ويبين..  جاز  ..جزافًا  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلي.  أحب  عرفه  أن  كيله  وبين  (ج) :  (٥) في 
أعلمه.  وإن  (ج) :  وفي  علم.  وإن  (أ) :  (٦) في 
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شـيء  ألنه  علم؛  إذا  الخيار  للمشـتري  إن  أحدهما :  قوالن؛  ففيه  يعلمه  ولم  باعه 
منه  علم  فقد  كيله،  هو  علم  وقد  الجزاف  على  البيع  وقع  وإنما  البائع،  إياه  كتمه 

المشتري(١). يعلم  لم  ما 
فيكتمه  كيله  عن  يسأله  لم  ما  تام  والبيع  عليه،  بأس  وال  أساء  قد  إنه  وقول : 
في  حال  على  االختالف  من  يتعر  لم  بغيره  يكذبه  ولم  ذلـك  كتمه  ولو(٢)  ذلـك، 

السؤال. بعد  كتمه  إذا  أوحش  وهذا  البيع،  ثبوت 

التمر : بخل  العنب  خل  باب ٦٥ -]   (٧٥/٦ - ٧٦ [(م ٣٥٠٥ - ٣٥٠٧، 
مالك  فكان  التمر؛  بخل  العنب  خل  بيع  في  واختلفـوا  [م ٣٥٠٥]  [* ش] : 
ألن(٣)  بـه؛  بأس  ال  الشـافعي :  قول  وفـي  بواحـد،  واحـدًا  إال  يجـوز  ال  يقـول : 

مختلف. أصلهما 
النسـيئة  في  وأما  فيه،  اختالف  ال  فجائز  النقد  في  أما  أبو سـعيد 5 :  قال 

إلينا. أحب  يجوز  ال  بأنه  والقول  اختالف،  ففيه 
ال  مالك :  فقال  بالتمـر؛  التمر  خل  بيـع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٥٠٦]  [* ش] : 

[ذلك]. يجوز  ال  الشافعي :  وقال  به.  بأس 
وفي  أصحابنا،  مـع  فيه  اختالف  وال  النقـد  في  جائز  أبو سـعيد 5 :  قـال 

إلينا. أحب  وإجازته  فيه،  مختلف  النسيئة 
التمـر  يكرهـون  وأحمـد  والشـافعي،  الثـوري،  وكان  [م ٣٥٠٧]  [* ش] : 

المشتري.  منه  ..يعلم  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
(ب) :  وفي  االختـالف.  من  حـال  على  يتعين  لم  بغيـره  يكذبه  ولـم  ذلـك  ..فيكتمـه  (أ) :  (٢) فـي 

إلخ.  االختالف..  من  حال  على  يتعرا  لم  (ج)]  ...[مثل 
مختلف.  أصلها  ألنها  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
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الكيل  وهو  أصله  إلى  رددته  فإذا  بعض،  من  أثقل  بعضه  ألن  بوزن؛  [وزنًا  بالتمر. 
اختلف].

فاسد. أصل  وهو  النقد  / ج٩١/  في  بذلك  بأس  ال  أبو سعيد 5 :  قال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  جعله  الذي  الخيار  باب ٦٦ -]   (٧٦/٦ - ٧٧ [(م ٣٥٠٨ - ٣٥٠٩، 
االفتراق : قبل  البيع  عقد  بعد  للمتابعين 

ما  بالخيار  قـال :  «البيعان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
قال :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن]  عمر  [ابن  حديث  وفي  الخيار».  بيع  إال(١)  يفترقـا،  لـم 

اختر». لصاحبه  ويقول  يفترقا  لم  ما  بالخيار   «البيعان 
لصاحبه :  أحدهما  يقول  أن  الخيار»  بيع  «إال  قوله  تفسير  فكان  أبو بكر :  قال 
خيط](٣) :  [حمل  منـه  اشـترى  لرجل  قال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن(٢)  روينا  وقـد  اختـر. 

بيعًا. اهللا  عزك(٤)  األعرابي :  [له]  فقال  «اختر»، 
كثير  فقـال  االفتراق؛  حـد  في  العلـم  أهـل  اختلـف  [قـد]  و  [م ٣٥٠٨] 
أبو برزة(٥)  قـال  وبه  عمـر،  ابن  قول  هـذا  األبدان،  افتـراق  االفتـراق  منهـم : 
وعطاء،  البصري،  والحسن  والشعبي،  [وشريح]،  المسيب،  وابن  األسـلمي، 
عبيد،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  واألوزاعي،  والزهري،  وطاووس، 

ثور. وأبو 

إلخ.  اختر..»  لصاحبه  ويقول  يفترقا  لم  ما  بالخيار  قال :  «البيعان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  (ج) :  (١) في 
أن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

جمالً.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
..((غير  تعالى  اهللا  أسأل  أي :  بيعًا  اهللا  عمرك  (أ) :  هامش  وفي  بيعًا.  اهللا  عمرك  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

واضحة)).  ..((غير  على  متصرف  وبيعًا  واضحة)) 
أبو ثور.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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ما  على  منهمـا  واحد  وكل  ذلـك،  تـم  فقد  البيـع  عقـد  إذا  طائفـة :  وقالـت 
يرى  النخعي  وكان(٢)  الـرأي.  وأصحاب  مالك،  قول  هذا  صاحبه،  مـن  ابتاعـه(١) 

يفترقا]. لم  [وإن  جائزًا  البيع 
بينهما  الواجبة  وقوع  االفتراق  إن  أصحابنا :  قول  أكثر  أبو سـعيد 5 :  قال 
شائع  وهو  قولهم،  في  باألبدان  االفتراق  يخرج  وقد  الكراهية،  غير  على  بالرضا 

مذهبهم. في 
الثوري،  فكان  الخيار؛  بيع  إال(٣)  قوله  معنى  في  واختلفوا   [٣٥٠٩] [* ش] : 
وإسـحاق،  والشـافعي،  الحسـن،  اهللا(٤) بـن  وعبيـد  عيينـة،  وابـن  واألوزاعـي، 
فسخه،  أو  البيع  إنفاذ  اختر  البيع] :  لصاحبه [بعد  أحدهما  يقول  أن  هو  [يقولون :] 
وقال [أحمد :  يفترقا،  لم  وإن  بينهما  البيع]  البيع / ج٩٢/ [تم  إمضاء(٥)  اختار  فإن 
وأصحاب  مالك،  وقال  يقوال](٦).  لم  أو  القول،  هذا  قاال  يفترقا،  حتى  بالخيار  هما 

به. يقبل  معنى  بأبدانهما  الفتراقهما  وليس  بالعقد(٧)  يتم  [البيع]  الرأي : 

أو  يشـترطان  المتبايعيـن  بـاب ٦٧ -]   (٧٧/٦ - ٧٩ [(م ٣٥١٠ - ٣٥١١، 
مجهوالً : أو  معلومًا  وقتًا  الخيار  أحدهما 

وقتًا  الخيار  أحدهما  أو  يشترطان  المتبايعين  في  واختلفوا  [م ٣٥١٠]  [* ش] : 

صاحبه.  من  ...((بياض))  ما  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
وقال.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الثوري.  ...((بياض))  قوله  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

مضى.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
يقول.  لم  أو  ..((بياض))  الخيار  أحدهما  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 

به.  نقبل  مع  بأيديهما  العقد  يتم  (ج) :  وفي  به.  تقبل  ما  مع  بأيديهما  العقد  يتم  (أ)  (٧) في 
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الذي  الوقت  إلى(١)  الزم  والشرط  جائز  البيع  طائفة :  فقالت  البيع؛  عقد  في  معلومًا 
وعبيد اهللا(٣) بن  صالح،  والحسن بن  أبي ليلى،  ابن  قال  هكذا  الخيار،  إليه  اشترطا(٢) 

ومحمد. ويعقوب،  ثور،  وأبو  وإسحاق،  حنبل،  وأحمد بن  الحسن، 
إذا  فاسـد  والبيع  [جائز]،  أيام  ثالثة  الخيار](٤)  [اشـترط  طائفة :  وقالـت 
شبرمة. وابن  والنعمان،  الشافعي،  قول  هذا  ثالث(٦)،  من  أكثر  خيارًا(٥)  اشترط 
عن  يعدل  وهو(٧)  النعمـان،  احتج  [به]  و  المصراة،  بخبـر  الشـافعي  واحتج 

الحديث. في  جاء  ما  نفس  في  به  القول 
يكون(٨). الثوب  في  الخيار  إن  [وهو]  :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

أيام(١٠)،  والخمسـة  الجمعة  ذلك،  من  أكثر  الجارية(٩)  وفي  واليومين،  اليـوم 
ألنه  فيه؛  خير  ال  الخيار  من  بعد  وما  أشـبهه،  وما  الشـهر  ذلك،  من  أكثر  والدار 

غرر.
مدة  الخيار  فيـه  اشـترط(١١)  إذا  البيع  أجاز  مـن  بعض  احتج  أبو بكـر :  قـال 

في.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
اشترط.  (أ) :  (٢) في 

وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الجيد.  الشرط  (ج) :  و  (أ)  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (٤) هكذا 

خيار.  شرط  إذا  (أ) :  (٥) في 
أيام.  ثالثة  من  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

الحديث.  خالف  ما  ناس  في  القرابة  من  العدل  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (يكون)  (٨) كلمة 

الخيار.  وفي  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
األيام.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
شرط.  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
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علـى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «المسـلمون  لقـول  ثـالث؛  مـن  أكثـر  كان(١)  وإن  معلومـة 
أقول. وبهذا  أبو بكر :  قال  شروطهم». 

قال أبو سـعيد 5 : الـذي معنا أنـه أراد أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قال :  «المسـلمون على 
إما  أمرين،  أحد  بين  وهو  معلومًا  الشـرط  كان  إذا  كذلك  وهو / ج٩٣/  شروطهم»(٢)، 
أن يجوز الشرط في الخيار المعلوم قل أو كثر، وإما أن يبطل لما دخله(٣) من الشرط.

صح  فإن  أيـام»(٤)،  ثالثة  الخيـار  «جعل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  اعتـل  من  اعتـل  وقـد 
البائع  على  الوقـت  وتباعد  الضـرر  آلة  ألن  احتياطـه؛  من  فهو  ذلـك  فـي  الخبـر 
ثم  فليس  هو  وأما  عليهم،  فيثبت  الضرر  في  أنفسهم  يوقعوا  ال  ألن  والمشـتري؛ 

البيع. في  ثبت  إذا  الخيار  بعد  تمنع  علة 
ثالثة  من  أكثر  يكون  ال  الحيوان  في  الخيار  قيل :  وقد  أبو سعيد 5 :  وقال 
اتفقوا  ما  على  البيوع  وسائر  الغرر  فيدخله  والقيام،  العلف  إلى  يحتاج  ألنه  أيام؛ 

عليه(٥).
عقد  في  ويشـترطان  يتبايعان  الرجلين  في  واختلفـوا  [م (٦)٣٥١١]  [* ش] : 

كانت.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(٢) رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظه (ُسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الصلح، رقم ٣٥٩٤، 
ما  باب  البيوع،  كتاب  الترمذي،  (سنن  بلفظه  المزني  عوف  عمرو بن  عن  والترمذي   ،(٣٠٤/٣

 .(٦٣٤/٣ رقم ١٣٥٢،  الناس،  بين  الصلح  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ُذكر 
دخلته.  (أ) :  (٣) في 

شـاة  ابتاع  قال :  «من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبي هريرة  عن  داود  وأبو  ـ  لـه  واللفـظ  ـ  مسـلم  (٤) روى 
من  صاعا  معهـا  ورد  هـا  ردَّ شـاء  وإن  أمسـكها  شـاء  إن  أيام  ثالثـة  بالخيـار  فيهـا  فهـو  ُمَصـراة 
ُسـنن   .١١٥٨/٣ رقم ١٥٢٤،  المصراة،  بيع  حكم  باب  البيوع،  كتـاب  مسـلم،  (صحيح  تمـر» 

 .(٢٧٠/٣ رقم ٣٤٤٤،  فكرهها،  مصراة  اشترى  من  باب  البيوع،  كتاب  أبي داود، 
 .٢٨٧/١٤ - ٢٨٨ الطالبين،  منهج  الشقصي :  في :  المسألة  هذه  (٥) انظر 

(ج).  من   ٩٨ صفحة  في  م ٣٥١٨.  بعد  ما  إلى  مؤخرة  (ج)  و  (ب)  و  (أ)  في  المسألة  (٦) هذه 
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جائز  البيع  يقـوالن :  واألوزاعي  أبي ليلى،  ابـن  فكان  معلوم؛  غيـر  خيارًا  البيـع 
في  ليس  شـرط  قال :  «كل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  بريرة  خبر(١)  وحجتهما  باطل،  والشـرط 

الشرط. وأبطل  البيع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأثبت  باطل»،  فهو  اهللا  كتاب 
الخيار(٢)  له  شرط  والذي  الزم،  والشرط  جائز  البيع  وإسحاق :  أحمد،  وقال 

شروطهم». على  بقوله :  «المسلمون  يحتجان  ولعلهما  يأخذه،  أو  أبدًا، 
[والشـافعي]،  الثوري،  قول  هـذا  فاسـد،  البيع  إن  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 

الرأي. وأصحاب 
مذاهـب(٣)  فـي  صحيحـان  واآلخـر  األول  القـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الوفاء  وينبغـي  اهللا،  شـاء  إن  الحـق  من  يخـرج  ال  األوسـط  والقـول  أصحابنـا، 
وإن  حرام،  أنـه  ال  الجهالة  جهة  مـن  هذا  وإنما  حرامًا،  ليـس  هو  فيمـا  بالشـرط 
القول. أكثر  وهو  ذلك،  نقض  أحببنا(٥)  أحدهما  أو  نقضاه  وإن  تّم،  عليه(٤)  تتامما 

قبل  المشتري  يدي  في  تتلف  السـلعة  باب ٦٨ -]   (٧٩/٦ - ٨٠ [(م ٣٥١٢، 
الخيار(٦) : ينقضي  أن 

قبل  المشـتري  يدي(٧)  في  تتلـف  / ج٩٨/  السـلعة  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
فهلكت  لهما  أو  للبائع  الخيار  كان  إذا  الرأي :  أصحاب  فقال  الخيار؛  وقت  مضي 

إلخ.  النبي..  أن  ذلك  في  وحجتهما  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أبدًا  الخيـار  له  ..والـذي  (أ) :  وفـي  إلخ.  أبـدًا..  الخيار  الخيـار،  ..لـه  اإلشـراف :  كتـاب  (٢) فـي 

إلخ.  ويأخذه.. 
مذهب.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

تم.  ذلك  على  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
إلخ.  وهو..  انتقض،  ..أحدهما  (ج) :  (٥) في 

(ج).  من  بعدها  وما   ٩٨ صفحة  في  م ٣٥١٨.  بعد  ما  إلى  مؤخر  (ج)  و  (ب)  و  (أ)  في  الباب  (٦) هذا 
يد.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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قبضها  فإن  البيع،  وينقـض  البائع،  حال  من  تتلف  فإنها(٢)  البائـع  عند(١)  السـلعة 
للمشـتري  الخيار  كان  وإن  الثمن،  ال(٣)  القيمـة  فعليـه  عنده،  وتلفـت  المشـتري 
وإن  عتق،  المشـتري  أعتق  وإن  ماله،  من  وتتلف  الثمن  فعليه  يديه(٤)  في  فتلفت 

الثوري. سفيان  قال  وبه  يعتق،  لم  البائع  أعتق 
أصحابنا. مذاهب  في  جائز  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

كان  أليهما  البيـع  انتقض  البائع  يـد  في  تلفـت  إن  طائفـة(٥) :  وقالـت  [* ش] : 
الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة أليهما كان الخيار، هذا قول الشافعي.

من  يصح  مـا  وأكثر  أصحابنـا،  مذاهـب  فـي  يجـوز  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الثمن،  فعليه  يـده  من  وتلفت  للمشـتري  الخيـار  كان  إذا  أنـه  أصحابنـا  مذاهـب 

يتم. لم  موقوف  البيع  ألن  القيمة؛  عليه  أن  ويخرج 
الخيار  كان  إذا  الشافعي  أصل(٦)  على  ذلك  من  أصح  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
على  الفطر  زكاة(٧)  أن  يزعم  ألنه  الثمن؛  عليه  أن  عنده  وتلفت  وحده  للمشـتري 
أيام  في  فحاضت  جاريـة  كانت  لو  أنها  [يزعم  و  الخيـار،  لـه  كان  إذا  المشـتري 
تمام  على  يدل  هذا  االستبراء(٨)  من  الحيضة  بتلك  يجتزئ  المشـتري  أن  الخيار] 

القيمة. ال  الثمن  فعليه  الملك  تم  وإذا  الملك، 

البائع.  يد  في  السلعة  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  وينقض..  ماله  من  تتلف  فإنما  (ج) :  وفي  البائع.  مال  من  تتلف  فإنما  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  كان..  وإن  ...((بياض))  ألن  ..القيمة؛  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
يده.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

فرقة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
مذهب.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

الفطرة.  أن  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
الملك..  إتمام  على  يدل  هذا  وقوله  االستبراء،  من  الحيضة  بتلك  يتحرى  ..المشتري  (أ) :  (٨) في 

إلخ.  الملك..  إتمام  على  يدل  هذا  فقوله  لعلة  االستبراء  ..من  (ج) :  وفي  إلخ. 
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االسـتبراء  وأما  أيضًا،  جائز  وهـذا  القول،  مضـى  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وال  القول،  بعض  في  أيضًا  فيصـح  يده  في  وهي  لـه  الخيـار  / ج٩٩/  كان  إذا(١) 
الخيار.  وقت  بمضي  عليه(٢)  البيـع  ويجب  يختار،  حتى  القول  بعض  فـي  يصـح 
الفطرة،  زكاة(٣)  عليـه  قالوا  ألنهـم  حجة؛  أثبت  االسـتبراء  بصحة  يقـول  والـذي 

صحيح. ملك  فذلك 
عند  وتلفت  للبائع  كان  إذا  الخيـار  إن  [وهو]  :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه  [* ش] : 
فهلكت  للمشتري  الخيار  كان  وإن  عليه،  شـيء  وال  ذلك  في  أمين  أنه  المشـتري 

أبي ليلى. ابن  قول  هذا  به،  اشتراه  الذي  بثمنه  عليه  فهو  عنده 
قول  من  عليـه  نعتمد  مـا  وأكثـر  اهللا،  شـاء  إن  جائـز  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يده  من  المبيـع  فتلف  جميعًا  لهمـا  أو  للبائـع  الخيـار  كان  إذا  إنـه(٤)  أصحابنـا : 
عليه  كان  المشـتري  يد  من  فتلف(٥)  جميعًا  لهما  كان  وإن  وبطل،  البيـع  انتقـض 
فعليه  المشـتري  يد  من  فتلفـت  وحده  للبائـع  الخيـار  كان  إن  وكذلـك  القيمـة، 

القيمة.
له  كان  إن  وكذلك  جائز.  وهو  عليه،  شـيء  وال  أمينًا  يكون  أن  يحسـن  وقد 
أن  يحسـن  وقد  الثمن،  عليه  كان  يده  من  فتلفـت  ـ  المشـتري  أعني  ـ  الخيـار(٦) 

القيمة. عليه  يكون 

إن.  (أ) :  (١) في 
البيع.  عليه  وتجب  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (زكاة)  (٣) كلمة 

ألنه.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
فتلفت  (ج) :  وفي  إلخ.   .. مـن  المبيع  عليها))  مضروب  كأنها  التاء  ((لكـن  فتلفـت  (ب) :  (٥) فـي 

إلخ.  من.. 
له.  الخيار  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
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إن  القول  فأكثر  البائـع  يد(١)  من  فتلفت  خالصـًا  للمشـتري  الخيـار  كان  وإن 
بالثمن،  المشتري  مال  من  يكون  أن(٢)  يخرج  وقد  ماله،  من  ويكون  ينتقض،  البيع 
ويكون  البيع،  ينتقض  أن  هذا  في  نحبه  والذي  بالقيمة،  ماله  من  يكون  أن  ويخرج 

يده. في  كان  إذا  البائع  مال  من 

قبل  البائع  عند  تتلف  السلعة  باب ٦٩ -]   (٨٠/٦ - ٨١ [(م ٣٥١٣ - ٣٥١٤، 
البيع : تمام  بعد  المشتري  يقبضها  أن 

يقبضها  أن  قبل  البائع  عنـد  تتلف  السـلعة  في  واختلفـوا   [٣٥١٣] [* ش] : 
وربيعة،  الشـعبي،  قول  هذا  البائع  مـال  من  [تتلف]  طائفـة :  فقالـت  المشـتري؛ 
قول  هذا  للبائع،  والثمـن  المشـتري  مال  من  هي(٣)  طائفـة :  وقالـت  والشـافعي. 
مال  من  فهي(٤)  المشـتري  على  البائع  حبسـها  فإن  ثور.  وأبي  وإسـحاق،  أحمد، 

البائع.
المشتري]. فمن  مجموعًا  حيًا  الصفقة  أدركت  ما  قال :  عمر  ابن  أن  ثبت  و[قد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص]،  أصحاب  [من  الواحد  تقليد  يوجب  من  يلزم  وهذا  أبو بكر :  قال 

مخالفًا. عمر  البن  نعلم  وال 
المشترى  العبد  أعتق  لو(٥)  المشـتري  أن  [على]  أجمعوا  [قد]  و  [م ٣٥١٤] 
فمن  السـلعة  تلفت  إذا  وكذلك  عليه،  ملكه  لتمام  به  يقع  العتق  أن  القبـض  قبـل 

عليه. ملكه  لتمام  ماله 

إلخ.   .. فأكثر  ـ  البائع  أعني  ـ  يده  من  (ج) :  (١) في 
أنه.  (ج) :  (٢) في 
هو.  (ج) :  (٣) في 

فهو.  (ج) :  (٤) في 
إذا.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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يكال(١)  ال  فيما  يحسن  وذلك  / ج٩٤/  قال،  ما  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
االختالف. فيه  يحسن  فهذا  وزن  وال  كيل  بغير  البيع  عليه  يقع  ومما  يوزن،  وال 
ويكون(٢)  الشراء،  المشـتري  يقبض  لم  إذا  يقول :  من  فمنهم  أصحابنا؛  وأما 
وقع  ما  وأما  المشتري(٣)  مال  من  أنه  بقبضه  البائع  ويأمره  قبضه،  من  مقدرة  على 
إلى  ويدعوه  البائع،  مال  مـن  أنه  بقبضه  يأمره  أو  يقبضه  لم  فما  والـوزن  بالكيـل 
سـوى  ما  وأما  معنا(٥)،  البائع  مال  من  فهـو  فيأبى(٤)؛  بقبضه  إليه  ويحتـج  ذلـك، 
مقدرة  على  يكون(٦)  أو  المشـتري،  يقبضه  لم  ما  الشـافعي  قال  ما  فيحسـن  ذلك 

فيه. ويلزم  قبضه،  من 
صار  قد  ألنه  البائع؛  يمنعـه  لم  ما  بقوله  قال  ومن  أبو بكر  قـال  ما  ويحسـن 
وقعت  فقد  حجر(٧)  فإن  البائع،  عليه  يحجر  أن  إال  تركه  في  له  معنى  ال  له،  ملكًا 
بدفعه  البائع  على  بحكم  ليـس  أنه  له(٨)  البائع  بضمان  قال  من  علة  ومـن  العلـة. 

عليه. للمشتري  سبيل  فال  الثمن  يدفع  لم  فما  الثمن،  دفع  بعد  إال 
من  مقدرة  على  ويكـون  بقبضه،  يأمره  لـم  ما  أنه  العلة  لـه  كان  هاهنـا  فمـن 
من  وكان  الثمن  دفـع  فإذا  الثمن،  يدفع  لم  إذا  هـذا  البائع،  مال  من  فهـو  قبضـه 
القول  بهذا  الوجه  هذا  في  ونأخذ  ماله،  من  فهو  وتركه  وأخذه  قبضه  مـن  مقـدرة 

قبضه. من  مقدرة  على  وكان  بقبضه  أمره  إذا 

إلخ.   .. يوزن  وال  يكال  ال  ما  يؤكل  ال  فيما  ..يحسن  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
يكون.  ال  أو  (ب) :  وفي  يكون.  أو  (أ) :  (٢) في 

البائع.  (ج) :  و  (ب)  وفي  لها.  تصحيح  أنها  والظاهر  المشتري،  وفوقها  البائع  كتبت  (أ)  (٣) في 
إلخ.  فهو..  قيامًا  بقبضه  عليه  ..ويحتج  (ب) :  وفي  فيأتي.  (أ) :  (٤) في 

معناه.  (أ) :  (٥) في 
يكن.  أو  (أ) :  (٦) في 

حّجره.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (له)  (٨) كلمة 
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البائع  يأمره  ولـم  / ج٩٥  الثمن  يدفـع  ولم  قبضه  مـن  قـدرة  علـى  كان  وإن 
الثمن  دفع  وإن  ماله،  من  فهو(٢)  فتركه  البائع  مال  من  يكون  أن  فنحب(١)  بقبضه 
على  وكان  الثمن  دفع  أو  البائع،  مـال  من  فهو  قبضه  من  مقدرة  على  يكـن  ولـم 
لم  أو  الثمن  دفع  ثم  بقبضه  أمره  وإن  االختالف،  موضع  فهذا  قبضه  مـن  مقـدرة 
ألن  البائع؛  مال  من  فهو  تلف  حتى  قبضه  من  قدرة  على  يكن  ولم  دفعه،  يكن(٣) 

بعد. حوزه  في  يصر  ولم  قبضه  عن  عاجز  المشتري 
فليس  الحق  وافق  فإذا  الحق،  بموافقة  إال  الدين  في  يجوز  فال  التقليـد  وأمـا 
يخالف  فيما  للواحد  التقليد  يجـوز  وال(٤)  الحق،  اتباع  ذلك  وإنما  بتقليـد،  ذلـك 

يزيدون(٥). أو  ألف،  المائة  وال  األلف،  وال  الحق، 

وثبوت  الخيار  في  االختالف  باب ٧٠ -]   (٨١/٦ - ٨٢ [(م ٣٥١٥ - ٣٥١٨، 
الخيار(٦) : له  من 

فقال  الخيار]  [فـي  يختلفان  المتابعيـن  فـي  واختلفـوا  [م ٣٥١٥]  [* ش] : 
فكان  خيـار(٧)؛  بغير  بعتنيه  بل  المشـتري :  وقال  بالخيـار،  وأنا  بعتـك  أحدهمـا : 
قول  القول  الحسـن :  ابن(٨)  وقال  يمينه.  مـع  البائع  قول  القول  يقـول :  النعمـان 

فيجب.  (ج) :  (١) في 
وهو.  (أ) :  (٢) في 

يدفعه.  لم  أو  (ب) :  وفي  يدفعه.  يكن  لم  أو  (أ) :  (٣) في 
فال.  (أ) :  (٤) في 

 .٢٨٩/١٤ - ٢٩٠ الطالبين،  منهج  الشقصي :  في :  النص  هذا  (٥) انظر 
اختالف  ذكر  (ج) :  وفـي  الخيار.  له  مـن  وموت  الخيار  فـي  االختـالف  ذكـر  (ب) :  و  (أ)  (٦) فـي 

بالخيار.  المتبايعين 
خيار.  بغير  المشتري :  ..وقال  (ج) :  وفي  خيار.  بغير  بعتك  ..بل  (أ) :  (٧) في 

الحسن.  وقال  (ج) :  وفي  أبو الحسن.  وقال  (أ) :  (٨) في 
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وكذلك  وإسحاق،  وأحمد،  الثوري،  قال  وبه  بينة.  تكن  لم  إذا  يمينه  مع  المشتري 
أبي ليلى. ابن  قال 

ويتفاسخان. يتحالفان(١)  الشافعي :  وقال 
القول  إن  أصحابنـا :  قول  وأكثـر  حسـن،  جائز  كله  أبو سـعيد 5 :  قـال 
للمشـتري  أقر  قد  البائع  أن  ذلـك  في  علتهم  ومـن  يمينه،  مـع  المشـتري  قـول 
بقول  قال  من  حجة  ومن  الخيـار.  في  مدعيًا  فكان  الخيار  عليه  عـى  وادَّ بالبيـع 
متصال،  الخيار  بالبيع  أقر  إنما  البائع  أن  / ج٩٦/  ـ  أبو حنيفـة  وهو  ـ  النعمـان 
والخيار(٣)  بالبيع  المشتري  أقّر  وإن(٢)  الخيار،  به  موصوالً  إال  بالبيع  قط  يقّر  فلم 
لم  ألنه  ذلك؛  في  البينة  فعليه  الخيار  وأنكر  بالبيع  أقـّر  وإن  البائع،  صدق  فقـد 

بذلك. إال  البائع  له  يقر 
بالخيار،  له  باع  أنه  مدعيان،  جميعًا  إنهما  الشافعي :  بقول  قال  من  علة  ومن 
ما  على  بالبينة  منهمـا  واحد  كل  فيدعي  خيـار،  بال  اشـترى  أنه  في  يدعـي  وهـذا 
منهما  واحد  كل  عن  وينفسخ  فيتحالفان،  وإال  دعواه  ألحدهما  صح  فإن  يدعي، 
كل  يمين  وكانـت  بينة،  عليه  لخصمـه  يكن  ولم  أنكرهـا(٤)،  إذا  صاحبـه  دعـوى 
ذلك  وكل  نَّة،  للسُّ موافق  حسن  قول  وهو  صاحبه،  دعوى  عنه  تدفع  منهما  واحد 

وأصل. علة  له  جائز، 

ومتفاسخان.  متخالفان  (أ) :  (١) في 
واضحة.  غير  (ج) :  وفي  فإن.  (ب) :  (٢) في 

الخيار.  بالبيع  (أ) :  (٣) في 
أنكره.  (ج) :  (٤) في 
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* موت من له الخيار(١) :
البيع(٣)  في  الخيـار  له  [الذي](٢)  مـوت  فـي  واختلفـوا  [م ٣٥١٦]  [* ش] : 
الرأي :  وأصحاب  حنبـل،  وأحمد بن  الثـوري،  فقال  الخيـار؛  وقت  مضي  قبـل 

خيار. لورثته  وليس  خياره،  بطل 
يقومون  له،  كان  ما(٤)  الخيار  من  لورثته  ثور :  وأبو  والشافعي،  مالك،  وقال 

مقامه.
وقت  مضى  حتى  جن  أو  عقله  ذهب  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  [م ٣٥١٧] 

[خياره. بطل  الخيار 
أصلح،  هو  ما  الخيـار  وقت  في  ذلك  في  يعمل  أن  ولَِولِيِّـه  أبو ثـور :  وقـال 

الخيار. بطل](٥)  المدة  انقضت  حتى  يفعل  لم  فإن 
عن  سلعة  باعه  إذا  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو  الشافعي،  وقال  [م ٣٥١٨] 

للبائع. يكن  ولم  الرد(٦)  الخيار  له  شرط  الذي  كان  غيره  رضا 
وإنما  علـة،  وله  األقاويل  هـذه  مـن  جائز  ذلـك  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وال  للمشـتري  فهو  للمشـتري  / ج٩٧/  كان  إن  الخيار(٧)،  له  جعل  لمن  الخيار 
فلهما  جميعًا  لهما  كان  وإن  للمشـتري،  خيار  فال  للبائع  كان  وإن  للبائـع،  خيـار 

(ب).  والنسخة  اإلشراف،  كتاب  في  موجود  غير  (١) العنوان 
من.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  البيع)  (في  (٣) جملة 
كما.  (أ) :  (٤) في 

الخيار  لورثته  أبو ثور :  وقال  خياره.  ..بطل  (أ) :  وفي  (ج).  في  موجود  غير  المعقوفين  بين  (٥) ما 
إلخ.  غيره..  رضا  عن  سلعة  باعه  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  مقامه.  يقومون  له  كان  ما 

للبائع.  يكن  ولم  الخيار  له  اشترط  للذي  وكان  ..غيره  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
إلخ.   .. كان  إن  له  جعل  ..لمن  (ج) :  (٧) في 
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الخيار  جعل  وإن  المـدة،  في  ذلك  فله  البيع  رد(١)  اختـار  أيهما  جميعـًا،  الخيـار 
وال  للبائع  ال  لـه  الرضا  كان  ذلك  فـي  رضاه  وشـرط  معلومة  مدة  فـي  لغيرهمـا 

البيع. انفسخ  يرض  لم  وإن  البيع،  ثبت  بذلك  رضي  فإن  للمشتري، 

 IGôà°ûªdG á©∏°ùdG »a ¿ƒμJ /100ê / »àdG Üƒ«©dG ÜGƒHCG ´ÉªL
∂dP ºjôëJh

تكون  التي  العيوب  كتمان  عن  النهي  بـاب ٧١ -]   (٨٢/٦ - ٨٣ [(م ٣٥١٩، 
ذلك : وتحريم  السلع  في 

وثبت  النصيحة»،  قال :  «الدين  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
لم  ما  بالخيـار  قـال :  «البيعان  أنه  عنـه  وثبت  منـا»،  فليس  غشـنا  قـال :  «من  أنـه 
محقت  وكتما  كذبا  وإن(٤)  بيعهمـا،  في  لهما  بورك  وبينا  صدقا  فـإن(٣)  يتفرقـا(٢)، 
لمسلم  يحل  ال  المسلم  أخو  قال :  «المسلم  أنه  [عنه ملسو هيلع هللا ىلص]  وروينا  بيعهما»،  بركة 

له». بيَّنه  إال(٥)  عيبًا  فيه  يعلم  بيعًا  أخيه  من  باع 
أن  على  دليل  المصراة  أبـواب  في  ذكرناها  التي  األخبار  وفي  أبو بكـر :  قـال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يجعل  لـم  ينعقد  لم  لو  إذ  يعقـد(٦)  بعيب  البائع  فيـه  دلس  الـذي  البيـع 
بالضمان». قال :  «الخراج  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد  الخيار،  المصراة  لمشتري(٧) 

البيع.  اختار  (ج) :  (١) في 
يفترقا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وإن.  (ج) :  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  ...بيعهما)  كذبا  (وإن  (٤) العبارة 

له.  يبينه  ال  (ج) :  (٥) في 
إلخ.  النبي..  يجعل  لم  ينعقد  ولم  ينعقد  بعيب  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

بالضاد  (ب)  في  وردت  (المصراة)  وكلمة  الخيار.  المصراة  في  إال  ..النبي ملسو هيلع هللا ىلص  (ج) :  و  (أ)  =(٧) في 
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أصحابنا. مذاهب  في  ثابتة  صحيحة  أصول  كله  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 
شـريح،  بالضمـان»  قولـه :  «الخـراج  بظاهـر  وقـال  [م ٣٥١٩]  [* ش] : 
والثوري،  مالك،  قال  وبه  جبير،  وسـعيد بن  سيرين،  وابن  والنخعي،  والحسـن، 

ثور. وأبو  عبيد  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
الماشية :  أوالد  في  وقال  كذلك،  والشعور  الماشية  أصواف  في  مالك  وقال 
فقالوا  ناقضوا(٢)  أنهم  الـرأي  أصحاب  عن  أبو ثور  وذكر  أمهاتهم(١)،  مـع  يردهـا 
فأكل  شـجرًا  أو  نخالً،  أو  فحلبهـا،  ماشـية  كانـت  إذا  / ج١٠١/  المشـتري  فـي 
والدابة  الدار  في  قالـوا(٤)  باألرش،  ويرجع  بالعيب  يرد  أن(٣)  لـه  يكن  لم  ثمرهـا 

بالعيب. ويرد  له،  الغلة  والغالم : 
أكثر  أن  غير  أصحابنا،  مذاهب  في  خارج  صحيح  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 
قبل  من  النقض  كان  فإن  البيع؛  رد  أراد  ثـم  غلة  اسـتغل  إذا  إنه  هذا :  في  قولهـم 
غلة،  عليه(٥)  فليس  البائع  قبل  من  النقض  كان  وإن  الغلة،  رد  عليه  كان  المشتري 

بالعيوب. المنتقضة  البيوع  من  هذا 
البائع،  مـن  أو  منه  النقـض  كان  حـال،  على  الغلة  يـرد  ال  قـال :  مـن  وقـال 
وكلها  خـراج،  كلها  والغالت  والسـكنى  والثمار  واألشـعار  واألصواف  واللبـن 

إليها.  نشر  لم  عديدة  مواضع  في  (المضراة)  المعجمة 
األمهات.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 

قضوا.  (ج) :  وفي  اقضوا.  (ب) :  وفي  قبضوا.  (أ) :  (٢) في 
ردها.  له  (ج) :  (٣) في 

في  وقالوا  (أ) :  بالعيب.وفي  ويردها  له  الغلة  والغالم :  والدابة  المنزل  في  وقالوا  (ج) :  (٤) في 
يرد  لعله  والغالم :  والدابة  المنـزل  في  وقالوا  األرش.  وترجع  بالعيب  ترد  والدابـة :  الـدار 

بالعيب. 
إلخ.  البيوع..  في  هذا  غلة،  له  ..فليس  (ب) :  وفي  له.  (أ) :  (٥) في 

=
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من  ومنهم  بالضمان(١)،  الغلة  يقول :  من  فمنهم  الغلة،  الخراج  معنى  وإنما  غلة، 
بالضمان(٢). الخراج  يقول : 

الرقيق : عهدة  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٧٢ -]   (٨٣/٦ - ٨٤ [(م ٣٥٢٠، 
بغير  عبدًا  باع  من  طائفة :  فقالت  الرقيق؛  عهدة  في  العلم  أهل  اختلف  [* ش] : 
حتى  يشـتريان  حيث  من  الثالثة  األيـام  فـي  الوليدة  أو  العبـد  أصـاب  فمـا  البـرأة(٣) 
والبرص،  والجذام  الجنون  من  َنة  السَّ عهدة  ثم  البائع،  مال  فمن  الثالثة  األيام  تنقضي 
إذا  مالك :  وقال  مالك.  قول  هذا  كلها،  العهدة  من  البائع  برئ  فقد  الَسَنة  مضت  فإذا 
كل  من  برئ  فقد  بالبـرأة(٥)  غيرهم  من  أو  الميراث،  أهل  مـن  وليدة(٤)  أو  عبـدًا  بـاع 
عيبًا  علم  كان  فـإن  فكتمه،  عيبـًا  علـم(٦)  يكـون  أن  إال  عهـدة  وال  / ج١٠٢/  عيـب 
الرقيق. في  إال  عندنا  عهدة  وال  عليه،  مردودًا  ذلك  وكان  البرأة،  تنفعه(٧)  لم  فكتمه 

رأى  كان  وإن  بينة،  بغيـر  رده  ليال  ثالث  في  عيبًا  رأى  وإن(٨)  قتـادة :  وقـال 
ببينة. إال  يرده(٩)  أن  يستطع  لم  ليال  ثالث  بعد  عيبًا 

 .٨٠/٦ رقـم ٢٤٥٥٨،  أحمد،  (مسـند  عائشـة  عن  والحاكم  أحمد  اللفظ  بهـذا  رواه  (١) الحديـث 
 .(١٨/٢ رقم ٢١٧٧،  البيوع،  كتاب  الصحيحين،  على  المستدرك 

باب  البيوع،  كتاب  أبي داود،  (ُسـنن  عائشـة  عن  والترمذي  أبو داود  اللفظ  بهذا  رواه  (٢) الحديث 
كتاب  الترمذي،  ُسـنن   .٢٨٤/٣ رقم ٣٥٠٨،  عيبًا،  به  وجد  ثم  فاسـتعمله  عبدًا  اشـترى  فيمن 

 .(٥٨١/٣ رقم ١٢٨٥،  عيبًا،  به  يجد  ثم  ويستغله  العبد  يشتري  فيمن  جاء  ما  باب  البيوع، 
البراءة.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وليدًا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

بالبراءة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
التالية.  الجملة  في  اآلتي  والموضع  الموضع  هذا  في  (أ)،  في  موجودة  غير  (علم)  (٦) كلمة 

البراءة.  تنقضه  لم  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  ثالث..  في  عيب  بان  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

بعينه.  إال  يرده  أن  (ج) :  وفي  بعينه.  ماالً  يرد  أن  (أ) :  (٩) في 
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[ذلك]  كان  فإن  نظر؛  عيبًا  فوجد  وليدة  أو  عبدًا  اشـترى  من  طائفة :  وقالت 
يكن(١)  لم  وإن  يمينـه،  مع  البائع  قول  فالقـول  المشـتري  عند  مثله  يحدث  عيبـًا 

الشافعي. قول  هذا  البائع،  على  رد  المشتري  عند  مثله  حدوث 
وأما  الشـافعي،  قول  وهو  أصحابنا،  مذاهب  من  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
قياد  على  تخـرج(٢)  وال  أصحابنـا،  مذاهب  مـن  أعرفهمـا  فـال  األوالن  القـوالن 

قولهم.
ويحلف  بينـة،  بغيـر  يـرده  مثلـه  يحـدث  ال  فيمـا  الثـوري :  وقـال  [* ش] : 
أن  [بعد  البيع  على  يعرضه  ولم  رآه،  أن  بعد  به  يرض  ولم  يره  لم  أنه  المشـتري 

الدار]. رأى 
مذاهبهم. من  ويخرج  أصحابنا،  قول(٣)  من  وهذا  أبو سعيد 5 :  قال 

يمين  مع  بالعيب  رد  المشتري  ملك  في  يحدث  ال  كان  ما  إنه  ثالٌث :  وقوٌل 
رضيته(٥)،  وال  العيب  هذا  فيه  حدث  أنه  أعلم  ولم(٤)  هذا،  اشتريت  لقد  المشتري : 

رأيته. مذ  به  رضيت  وال  رأيته  وال 
حديث  العهدة  في  يثبت  وال  أقول،  الشـافعي  وبقول  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

/ ج١٠٣/.
نقول. كذلك  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

يمكن.  لعله  (ج) :  هامش  (١) في 
يخرج.  وال  (ج) :  و  (ب)  (٢) في 

قول.  هذا  (أ) :  (٣) في 
وال.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

رأيته  وال  العيب  ..هذا  (ب) :  وفي  رأيت.  مذ  به  رضيت  وال  رأيت  وال  العيب  ..هذا  (أ) :  (٥) في 
رأيته.  مذ  به  رضيت  وال 
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بالبرأة(١) : البيع  باب ٧٣ -]   (٨٤/٦ - ٨٥ [(م ٣٥٢١، 
فقالت  العيوب؛  مـن  بالبرأة(٢)  السـلعة  يبيع  الرجل  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
وابن  ثابت،  زيد بن  عن  القول  هـذا  روينا  جائزة(٣)،  عيب  كل  من  البـرأة  طائفـة : 

ثور. وأبو  الرأي،  أصحاب  قال  وبه  عمر، 
هذا  عليه،  يده  يضـع  حتى  العيوب  من  يبرأ  ال  أن(٤)  وهـو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 

وإسحاق. أحمد،  قال  وبه  وطاووس،  والحسن،  [وعطاء]،  شريح،  قول 
يده  يضع  لم  وإن  ويبـرأ(٦)،  سـمى  إذا  يجزيه  أن(٥)  وهو :  ثالـٌث،  قوٌل  وفيـه 

والثوري. أبي ليلى،  ابن  قول  هذا  عليه، 
علمه  عيب  من  يبرأ  وال  يعلمه،  لم  عيب  كل  من  يبرأ  أن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 

والشافعي. مالك،  قال  وبه  عفان،  عثمان بن  عن  القول  هذا  يروى  الحيوان،  في 
اهللا. شاء  إن  ثابت(٧)  أصحابنا،  مذاهب  على  خارج  كله  أبو سعيد 5 :  قال 

بالسلعة،  المشتري  عند  يحدث  العيب  باب ٧٤ -]   (٨٥/٦ - ٨٦ [(م ٣٥٢٢، 
قديماً : عيبًا  ويجد 

ويجد  المشـتري،  عند  العيب  بهـا  يحدث  السـلعة  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 

بالبراءة.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
البراءة.  التالي :  الموضع  وفي  بالبراءة.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

جائز.  اإلشراف :  كتاب  (٣) في 
ال.  إنه  ..ثان  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يجزئه.  إنه  ..ثالث  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وبين.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (ثابت)  (٧) كلمة 
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الرأي  وأصحـاب  والشـافعي،  شـبرمة،  وابن  الثوري،  فكان  قديمـًا؛  عيبـًا  [بهـا] 
روينا  وقد  الرد،  إلى  له  سبيل  وال  [األول،  العيب  أرش  عليه  البائع  يرد  يقولون : 

والنخعي]. والزهري،  سيرين،  ابن  عن  ذلك 
في  البيع  ويثبت  العيـب،  أرش  البائع  عليه  يـرد  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
سقط. أنه  أحسب  منه،  ناقص  الباب  ألن  أراد؛  أنه  معنا  هكذا  المشتري،  يدي(١) 

أراد(٢). أنه  معنا  والذي  أبو سعيد 5 :  قال 
نقصان  معها  ويـرد  / ج١٠٤/  يردهـا  أن  وهو :  ثـانٍ،  قـوٌل  [وفيـه  [* ش] : 
وأبي  أبي سـليمان،  حماد بن  قول  هذا  المشـتري،  عند  حدث  الـذي  العيـب](٣) 

ثور.
وهو  سقوطها،  من(٤)  المسألة  أصلحنا  عندنا  من  هذا  أبو سعيد 5 :  وقال 

أصحابنا. قول  من  ثانٍ  قوٌل 
كان  إن  قطعه  في  عليه  شيء  وال  يرده  يقول :  البتي(٥)  عثمان  وكان  [* ش] : 

قطعه. ثوبًا(٦) 
أصحابنا. مذاهب  على  يخرج  هذا  أعلم  ال  أبو سعيد 5 :  قال 

منه. شيء  يرد(٧)  يذكر  ولم  يرده.  الحكم :  وقال  [* ش] : 

يد.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
سهو.  ولعله  (ج)،  و  (ب)  و  (أ)  في  (٢) هكذا 

العيب.  أرش  ويرد  يرده  إنه  قال :  من  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عن.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

عفان.  عثمان بن  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
نوى.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

رد.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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أصحابنا. قول  من  هذا  أعلم  ال  أبو سعيد 5 :  قال 
إن  عيبًا  رأى  ثم  فقطعه  ثوبًا(٢)  كان  إن  إنه(١)  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 
بنقصان  البائع  عليه  ورجـع  القميص(٥)  رد  شـاء(٤)  إن  بالخيار؛  المشـتري  كان(٣) 
القيمة،  من  نقص  الذي  بقدر  البائع  على  ورجع  المشتري  حبسه  شاء  وإن  القطع، 

وإسحاق. أحمد،  قول  هذا 

أصحابنا. قول  على  يخرج  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

المشتري  عند  حدث  الذي  العيب  كان  إن  وهو :  خامس،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 
إن  النظرين(٦)  بخير  العبد  اشـترى  الذي  فإن  ذلك؛  أشـبه  وما  والعور  القطع  مثل 
اشتراه  يوم  بالعبد  كان  الذي(٧)  العيب  بقدر  العبد  ثمن  من  [عنه]  يوضع  أن  أحب 
فذلك  العبد؛  ويرد(٩)  عنده  العبد  أصاب  ما  قدر  يغرم  أن  أحب(٨)  وإن  عنه،  وضع 

مالك. قول  هذا  له، 

أصحابنا. قول  في  هذا  يجوز  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

كان.  إن  وهو :  (ج)،  (١) في 
إلخ.  ثم..  قطعه  نوى  كان  إن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الجدول  من  التصحيح  قبل  اإلشـراف  كتاب  في  وهكذا  المشـتري.  أن  ..عيبـًا  (ج) :  و  (أ)  (٣) فـي 
الملحق. 

شاَءُه.  (أ) :  (٤) في 
إلخ.  شاء..  وإن  القميص،  بنقصان  البائع  على  ورجع  القيمة  لعله  القميص  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

اشـترى  كان  وإن  (ج) :  في  إلخ.  أحب..  إن  الكرى  من  يجبر  العبد  اشـترى  الذي  فإن  (أ) :  (٦) في 
إلخ.  أحب..  إن  الكرى  من  بجير  العبد 

(أ).  في  موجودة  غير  (الذي)  (٧) كلمة 
إلخ.   .. ما  فرد  يغرم  أن  أراد  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

ورد.  (ج) :  (٩) في 
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ثم  توطأ  / ج١٠٥/  المشـتراة  الجارية  باب ٧٥ -]   (٨٦/٦ - ٨٧ [(م ٣٥٢٣، 
عيب : بها  يوجد 

فكان  عيـب؛  بها  ويوجد  توطـأ  المشـتراة  الجاريـة  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
وإن  ثمنها،  عشـر  معها(١)  ورد  ردها  بكـرًا  كانت  إن  يقوالن :  والنخعـي  شـريح، 

ثمنها. عشر  نصف  معها  ورد  ردها  بًا  ثيِّ كانت 
حكومة. معها  ويرد  يردها  الشعبي(٢) :  وقال 

ذلك  يضع(٣)  مـا  قدر  المشـتري  عن  يوضع  قال :  أنه  علـّي  عن  روينـا  وقـد 
وإسحاق،  والثوري،  والزهري،  سيرين،  ابن  قال  وبه  ثمنها.  من  أو [الداء]  العيب 

ويعقوب. والنعمان، 
الحسن. عن  القول  هذا  يروى  له(٤)،  الزمة  الجارية  إن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
فيها  ما  وأصح  حسـنة،  جائزة  كلها  الماضية  األقاويل  أبو سـعيد 5 :  قال 

اهللا. شاء  إن  حسن  الشعبي  وقول  علّي،  وقول  والنخعي.  شريح،  قول 
ينحط  وال  يمسكها(٥)  أنه  وأحسـب  عليه،  أقف  فلم  الحسـن  عن  الذي  وأما 

منه. يبرأ  ال  عيب  وألنه  عيبها؛  من  ذلك  بعد  يردها  أن  يقدر  ال  ألنه  شيء؛  عنه 
إال  عيب،  معه  حدث  وقد  بالعيب  يرد  أن  له  ليس(٦)  إنه  قـال :  من  قال  وقـد 

التالي.  الموضع  في  وكذلك  (ج).  في  موجودة  غير  (معها)  (١) كلمة 
الشافعي.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الدابة.  أو  العيب  ذلك  يوضع  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
..((بياض))  الجارية  إن  ..رابع :  (ج) :  وفي  فيه.  له  أن  ..((بياض))  الجارية  أن  وهـو :  (أ)،  (٤) فـي 

فيه.  له  ألن 
عكسها.  أنه  (أ) :  (٥) في 

ليس  إنه  ذلك  قال  وقد  (ج) :  وفـي  إلخ.  يرد..  أن  ليس  إنه  ذلك  قال  من  قـال  وقـد  (ب) :  (٦) فـي 
إلخ.   .. أن  له 
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عليه  يرد  وال  ذلـك،  على  يقـدر  ولن  معه،  حـدث  الذي  العيـب  من  يبـرأ  حتـى 
وإن  العيب،  من  سـالمة  إَليَّ  فردها  شـئت  إن  يقول :  أن  البائع  حجة  ألن  شـيء؛ 

المسلمين. قول  في  سائغ(١)  حسن  قول  وهذا  العيب،  على  فأمسكها  شئت 
عشـرة(٢)  معها  ويرد  يردها  أن  وهو :  / ج١٠٦/  خامٌس،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 

المسيب. ابن  قول  هذا  دنانير، 
وقد  ثيبًا،  أو  بكرًا(٣)  كانت  إن  بذلك  يريد  ولعله  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
ثمنها،  بعشـر  الثيب  في  قيـل  وقد  هذا،  ويجـوز  باختالف،  األمة  عقـر  فـي  قيـل 

ثيبًا. أو  بكرًا  كانت  القولين  في  يخرج  فهذا  ثمنها،  بخمس  والبكر 
هذا  مثلها،  مهر  معها  ويـرد  يردها(٤)  أن  وهو :  سـادٌس،  قوٌل  وفيـه  [* ش] : 
ونصف(٦)،  قيمتهـا  من  العشـر  يأخذ  قولـه :  في(٥)  والمهـر  أبي ليلى.  ابـن  قـول 

ذلك. نصف  المهر  فيجعل 
جائز(٧). أبو سعيد 5 :  قال 

شيئًا،  معها  يرد  وال(٩)  ردها  ثيبا  كانت  إن  وهو :  سابٌع(٨)،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 
ثور. وأبي  مالك،  قول  هذا  ثمنها،  من  نقص  ما  فعليه  بكرًا  [كانت]  وإن 

شايع.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
ثمنها.  عشر  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ثيبًا.  أو  بكرًا  كانت  بذلك  (ب) :  وفي  ثيبًا.  أو  كانت  بكرًا  بذلك  (أ) :  (٣) في 
يردها.  ال  أن  (ج) :  (٤) في 

هو.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
العشر.  ونصف  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(ب).  في  موجودة  غير  (جائز)  (٧) كلمة 
سادس.  (أ) :  (٨) في 

شيئًا.  معها  ورد  ردها  (أ) :  (٩) في 
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جائز. أبو سعيد 5 :  قال 
وإن  عليه،  شـيء  وال  ردها  ثيبًا  كانت  إن  وهـو :  ثامٌن،  قـوٌل  وفيـه  [* ش] : 
قول  هذا  الثمن،  أصـل(١)  من  نقصها  بما  ورجـع  ردها،  له  يكن  لم  بكـرًا  كانـت 

الشافعي.
جائز. أبو سعيد 5 :  قال 

إن  يجوز  ال  وما  المسـلمين،  قول  في  يجوز  ما  تبيين  بهذا  أردنا  إنما  وقال : 
اهللا. شاء 

عيب : ببعضها  فيوجد  تشترى  السلع  باب ٧٦ -]   (٨٧/٦ - ٨٨ [(م ٣٥٢٤، 
فقالت  عيـب؛  ببعضهـا  فيوجـد  تشـترى  السـلعة(٢)  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
قال  وبه  الشـعبي،  و]   [شـريح،  قول  هذا  كلها،  يردها  أو  كلهـا  يأخذهـا  طائفـة : 
خفين  يشـتري  من(٣)  بين  الرأي  أصحاب  وفرق  / ج١٠٧/.  ثور  وأبو  الشـافعي، 
بأحد  وجد  إن  فقالوا :  ثوبين(٦)؛  أو  عبديـن  يشـتري  من(٥)  وبين  مصراعين(٤)،  أو 
اآلخر.  يرد  لـم  أحدهما  باع  وإن  يردهما،  أن  فلـه  عيبـًا  المصراعيـن  أو  الخفيـن 

الثمن. من  بحصته  يرده  عيباً :  بأحدهما  يجد  الثوبين(٧)  أو  العبدين  في  وقالوا 

الثمن.  من  العيب  ..نقصها  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
السلع.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أن.  (ج) :  (٣) في 
اليسار،  إلى  واآلخر  اليمين  إلى  أحدهما  مصراعان  وهما  جزأيه،  أحد  الباب  مصراع  (٤) المصراع : 
مصاريع  جمعه :  العجز،  واآلخر  الصدر  األول  يسمى  مصراعان،  وهما  نصفه،  الشعر  بيت  ومن 

صرع).  مادة  الوسيط،  (المعجم 
أن.  (ج) :  (٥) في 

إلخ.  وجد..  إذا  فقالوا :  ثورين؛  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
والثورين.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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جيد. حسن  والثاني  معروف،  جائز  األول  أبو سعيد 5 :  قال 
فرق. ذلك  من  شيء  بين  وليس  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

خف  وفرد  مصراع  فرد  ألن  ذلك؛  بين  يفرق  أن  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
اآلخر. دون  والعبدين  الثورين  بأحد  ينتفع  ما  مثل  به  ينتفع  ال 

هذا  يروى  بقيمتـه،  العيب  بـه(١)  وجد  الـذي  يـرد  آخـرون :  وقـال  [* ش] : 
وإسحاق. [وأحمد]،  األوزاعي،  قال  وبه  العكلي(٢)،  الحارث  عن  القول 

جائز. أبو سعيد 5 :  قال 
منهم  بعبد  فوجد(٣)  واحدة،  صفقة  رقيقًا  اشترى  فيمن  مالك  وقال  [* ش] : 
رد  كذلك  يكن  لم  وإن  جميعًا،  إال  يردهم  لم  الرقيق  ذلك  وجه  كان(٤)  إن  عيباً : 

قيمته. بقدر  بعينه  العيب  به  وجد  الذي 
دون  عيب  به  كان  إذا  أنه  وذلك  اهللا،  شـاء  إن  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قال 
بوجهه  خرج  جملة  بيـع  لو  أن  الرقيق  وجه  يمسـك  الذي  وكان  يمسـك،  الـذي 

الضرر. / ج١٠٨/  عليه  فيقع  البائع  على  الدون(٥)  يرد  فال  ضرر،  هنالك  كان 

التي  السـلعة  في  المشـتري  يحدثه  ما  باب ٧٧ -]   (٨٨/٦ - ٨٩ [(م ٣٥٢٥، 
بالعيب : منه  رضي  يكون  مما  العيب  بها  وجد 

سلعة  اشـترى  إذا  يقوالن :  والحسـن  شـريح،  كان  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 

فيه.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
العلكي.  (ج) :  وفي  العتكي.  (أ) :  (٢) في 

فيوجد.  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  يردهم..  لم  الرقيق  ذلك  وجه  العبد  يمسك  الذي  وكان  ذلك  يرى  كان  إن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الدون.  على  (ج) :  (٥) في 
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وابن  الحسن،  اهللا بن  وعبيد  شـبرمة(٢)،  ابن  قال  وبه  لزمه(١)،  البيع  على  فعرضها 
الرأي. وأصحاب  وإسحاق(٣)،  والثوري،  أبي ليلى، 

لزمه(٤). وطئها  إذا  الرأي :  وأصحاب  شريح،  وقال 
برضا. فليس  استخدمها  إذا  الحسن :  اهللا(٥) بن  عبيد  وقال 

فوجد  أمة  أو  سلعة  اشـترى  إذا  أنه  أراد  أنه  معنا  الذي  أبو سـعيد 5 :  قال 
بالعيب  البيع  عليه  ثبت  فقد  العيب  يرد  أن  قبـل  للبيع  عرضها  إذا  فإنه  عيبـًا؛  بهـا 
منه  رضا  ذلك  فإن  اسـتعملها  أو  األمة  وطئ  إذا  وكذلك  منه،  رضـا  ذلـك  وكان 
ألن  هذا؛  نحو  علـى  أصحابنا  قول  هكـذا  يرد،  وال  بـأرش  يرجـع  وال  بالعيـب، 

هذا. على  يخرج  أنه  إال  ذلك،  بيان  منه  ساقط  الكتاب 
فغشيها،  أََمة  أو  فسكنها(٧)،  دارًا  كانت(٦)  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  [* ش] : 
رضيها،  فقد  عليها  [فسـافر  دابَّة  كانت  وإذا(٨)  خياره.  بطل  فقد  بشـهوة  قبلها  أو 
فلبسه  قميصًا  كان  أو  إليها(٩)،  لينظر  فركبها  دابة]  أو  فاستخدمها،  أََمة  كانت  وإن 

خياره. على  وهو  برضا  ليس  كله  فهذا  قدره؛  إلى  ينظر 
لخياره،  قطعًا  ذلك  يكون  فإنه(١٠)  أصحابنا  قول  في  أما  أبو سعيد 5 :  قال 

لزمته.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الحسن.  وعبد اهللا بن  سيرين،  ابن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وإسحاق.  وأحمد،  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
لزمته.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

عبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
كان.  (ج) :  (٦) في 

يسكنها.  (أ) :  (٧) في 
فإن.  (ج) :  في  فإذا.  (أ) :  (٨) في 

وينظر.  فلبسه  قميصًا  أو  لينظر  (ج) :  وفي  وينظر.  فلبسه  قميصًا  ..لينظر  (أ) :  (٩) في 
فإنما.  (ج) :  (١٠) في 
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لي  يبين  وليـس  أعلم،  واهللا  بخيـار،  ليـس  أنه  مذاهبهم  بعـض  فـي  يخـرج  وقـد 
اهللا. شاء  إن  قولهم  جملة  من  / ج١٠٩/  خروجه 

من  يأتي(١)  أو  بالـكالم  إال  الرضا  يكـون  ال  يقـول :  أبو ثـور  وكان  [* ش] : 
تنقضي  حتى  يرد  أن  فله  وإال  رضا،  أنه  اللغة  وفي  المعقول  في  يكون  مـا  الفعـل 

ملكه(٢). ألنه  ويستمتع؛  أيامه 
البيع،  عليه  ثبـت  العيب  رأى  أن  بعـد  اسـتعمل  وإذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 

كالم(٣). غير  من  هذا  في  بقلبه  برضا  ذلك  بإتمام  يكون  قد  والرضا 

الباب : هذا  من  مسائل  باب ٧٨ -]   (٨٩/٦ - ٩٤ [(م ٣٥٢٦ - ٣٥٤٨، 
أو  يعتق  ثـم  العبـد  يشـتري  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٥٢٦]  [* ش] : 
والشـافعي،  مالك  فقــال  البائع؛  عنــد  كـان  قديمـًا  عيبًا  يجـد  ثـم  يمـوت، 
الزهري،  عـن  ذلك  وروي(٤)  العيـب.  بنقصـان  يرجع  ثـور :  وأبـو  وأحمـد، 
وجب  فقد  أعتقه  إذا  قاال :  أنهما  والحسن  شريح(٥)،  عن  روينا  وقد  والشعبي. 

عليه.
يرجع  لم  تلف  أو  البيع  أيضا(٦)  مات  إذا  قيل :  وكذلك  أبو سعيد 5 :  قال 

باألرش.

إلخ.  أنه..  اللغة  من  المعقول  من  يكون  ما  الفعل  من  بأي  أو  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مالك.  (ج) :  وفي  ملك.  (أ) :  (٢) في 

الكالم.  (ج) :  (٣) في 
ويروى.  (أ) :  (٤) في 

إلخ.   .. شريح  عن  روينا  وقد  والزهري،  والشافعي،  وأحمد،  مالك،  ..فقال  (ج) :  (٥) في 
البيع.  ..((بياض))  أيضًا  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  من  كل  (٦) في 
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وكذلك  مالك،  قال  كما  والتدبير  العتق  فـي  الرأي  أصحاب  وقـال  [* ش] : 
منه. فولدت  جارية  كانت  لو(١) 

أن  له  فإن  منه  ولدت  إذا  أنـه  إال  جائز،  مضى  ما  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
جهة  من  وإنما  الولد  جهة  مـن  وليس  المسـلمين،  قول  بعض  في  بالعيب  يردهـا 
وال  ولدته،  إذا  األََمـة  بيع  يحرم  ممـا(٢)  أصحابنا  قول  في  الولـد  وليـس  الـوطء، 

به. البيع  عليه  يثبت 
فيه(٤). يرجع  أن  له  يكن  لم  عيبًا(٣)  وجد  ثم  وهبها،  أو  باعها  وإن  [* ش] : 

أقول]. مالك  كقول  أبو بكر :  [قال 
على  به  يرجع  أن  له  إن  قال :  من  وقال  ذلك.  قيل  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
هو  رده  عليه  بالعيب  منه  المشتري  على  رد  إن  / ج١١٠/  قال :  من  وقال  حال، 
بأرش  رجعة  له  تكن  ولم  البيـع،  عليه  ثبت  بالعيب  عليه  يرده  لـم  وإن  بالعيـب، 

العيب.
ثم  عنده،  فيأبق  العبـد  يشـتري  الرجل(٥)  في  واختلفـوا  [م ٣٥٢٧]  [* ش] : 
يضره  وال  الثمن،  المشـتري  يأخذ  مالك(٦) :  فقال  البائع؛  عند  آبقا  كان  أنه  يعلـم 

يجده. [ال]  أن 
يموت. أو  يرده  حتى  آبقًا  دام  ما  البائع  على  يقضى  ال  الثوري :  وقال 

إذا.  (ج) :  وفي  إن.  (أ) :  (١) في 
بما.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

عيبًا.  بها  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
به.  (أ) :  (٤) في 

الذي.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
يأخذ.  أن  إما  فقال :  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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يرد  حتى  ال  قيل :  وقـد  حسـن.  والثاني  جائز،  األول  أبو سـعيد 5 :  قال 
ومات(٢)  اإلباق(١)،  أرش  له  كان  إباقه  في  مات  حتى  يرده  لم  فإن  العبد،  المشتري 

بالعيب. يرد  إنما  البيع  ألن  المشتري؛  ضمان  من  العبد 
العيب،  من  تلف  أن  لما  العبد  إن(٣)  األول :  القـول  مالك  قال  ما  علـة  ومـن 
رده  وأراد  المشتري  يد  في  العبد  كان  ولو  العيب،  أرش  فله  العبد  من  ذلك  وكان 
له  يكون  وال  اإلباق،  أرش  فله  آبق  غير  يده  في  مات  فإن  ذلك،  لـه  كان  باإلبـاق 

إباقه. في  ويتلف  يأبق  أن  إال  القول :  بعض  وفي  كله،  الثمن 
عند  أبق  أنــه  المشـتري  عـى  ادَّ إن(٤)  الـرأي :  أصحـاب  وقـال  [* ش] : 
يستحلف  ثم  المشتري،  عند  أبق  أنه  يعلم  حتى  البائع  يسـتحلف  [لم]  البائع 

البائع.
أن  على  بينة  تكن  لم  وإن  البائع  يحلف(٥)  وقال :  القول،  هذا  إسحاق  وأنكر 

به. العيب  ذلك 
إسحاق. قول  وهو  أصح،  القولين  من  اآلخر  أبو سعيد 5 :  قال 

أحمد(٧). قال(٦)  وكذلك  أبو ثور،  / ج١١١/  قال  وبه  [* ش] : 
صحيح. و] إسحاق  ثور،  [أبي  قول  أبو بكر :  قال 

اإلباقة.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
(وكان).  إلى  أقرب  الكلمة  كأن  (ب) :  وفي  (ج).  و  (أ)  في  (٢) هكذا 

تلف.  إنما  لما  العبد  إنما  (ج) :  وفي  تلف.  لما  إنما  العبد  إن  (أ) :  (٣) في 
إذا.  (ج) :  (٤) في 

يستحلف.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (قال)  (٦) كلمة 
وإسحاق.  أحمد،  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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الزنا  يقولون(٢) :  وإسـحاق  وأحمـد(١)،  أبو ثـور،  وكان  [م ٣٥٢٨]  [* ش] : 
مالك. قول  هذا(٣)  به،  يرد  عيب  والعبد  األََمة  في 

كان  إذا(٥)  العبد  يرد  وال  زانية،  كانت  إن(٤)  ترد  األََمة  الرأي :  أصحاب  وقال 
زانيًا.

جميعًا. يردان  أبو بكر :  قال 
في  الرأي  أصحاب  قـول  كان  وإن  أبو بكر،  قال  كما  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وطؤها. يحرم  واألََمة  شيء(٦)،  منه  يحرم  وال  معصية،  هو  إنما  ألنه  حسنًا؛  العبد 

الرأي  وأصحاب  [وإسـحاق]،  ثور،  وأبو  أحمد،  وكان  [م ٣٥٢٩]  [* ش] : 
به،  يرد  عيب  فهـو  نصرانيًا  فوجده  مسـلم  أنه  على  عبدًا  اشـترى  إذا  يقولـون(٧) : 

الشافعي. مذهب  يشبه  وهو 
جائز. أبو سعيد 5 :  قال 

أن  فله  سـارق(٨)  أو  مخنثًا  العبد  كان  إذا  أبو ثـور :  وقـال   [٣٥٣٠] [* ش] : 
والمخنث. السارق  في  الرأي  أصحاب  قال  وبه  يرده. 

والمخنث. الزاني  من  أشد  والسارق  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

وإسحاق.  هو  أبو ثور  (أ) :  (١) في 
يقوالن.  (ج) :  (٢) في 

وهو.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إذا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الزاني.  العبد  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
شيئًا.  (ب) :  (٦) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (يقولون)  (٧) كلمة 
رده.  فله  سارقًا  أو  زانيًا  أو  مخنثًا  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 



388
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

أن  فله  زنا  ولد  كان  إذا  الرأي :  وأصحاب  أبو ثور :  وقال   [٣٥٣١] [* ش] : 
يرده.

ألنه  بالعيب؛  يرد  ال  أن  إلـي  وأحبـها  فيـه،  يختلف(١)  أبو سـعيد 5 :  قال 
فيه. علة(٢)  ال 

قول  في  يرده  أن  له  فليس  دين  وعليه  عبدًا  اشترى  وإذا  [م ٣٥٣٢]  [* ش] : 
أن  إال  الرأي،  أصحاب  قول  في  يرده  أن  وله  ثور.  وأبي(٣)  / ج١١٢/،  الشافعي 

الغرماء(٤). عن  يبرئه  أو  البائع،  يقضي 
وقد(٥)  مالـه  أو  رقبته  فـي  يثبت  ممـا  ْيـن  الدَّ كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يعتق  أن  إال  به  عليه  يحكم  ال  الذي  ْين  الدَّ من  كان  وإن  عيب،  فهو  بماله  اشتراه 

للمشتري. فيه  علة  ال  ألنه  بعيب؛  ذلك  فليس 
بالدين. علم  إذا  المشتري  يخير  ومالك :  ربيعة،  وقال  [* ش] : 

له. خيار  ال  أبو بكر :  قال 
من  هذا  قولهم  يخرج  وال  هـذا،  في  القول  مضى  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 

اإلجازة.
أو  [الطالق  مـن  عـدة  فـي  وهـي  جاريـة  اشـترى  وإذا  [م ٣٥٣٣]  [* ش] : 

أبي ثور. قول  في  به  ترد  عيب  فهو  موت؛ 
نقول. وبه  أبو بكر :  قال 

إلخ.  يرد..  ال  إلي  وأحبهما  فيه،  مختلف  (ب) :  وفي  إلخ.  يرد..  ال  إلي  وأحبها  فيه،  مختلف  (أ) :  (١) في 
عليه.  (أ) :  (٢) في 

إلخ.   .. عيب  فهو  بماله  اشتراه  وقد  الشافعي،  قول  ..في  (ج) :  (٣) في 
الغرماء.  ويشتريه  البائع  عنه  ..يقضي  (أ) :  (٤) في 

فقد.  (أ) :  (٥) في 
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يملك  طالقا  كان  وإن  منـه،  تـرد  بعيب  ليـس  الرأي :  أصحـاب  قـول  وفـي 
عيبًا](١). كان  الرجعة 

عليه. محجور  الَفْرج  ألن  نعم؛  أبو سعيد 5 :  قال 
لم  المشـتري :  فقال  بكر  أنها  على  جارية  اشـترى  وإذا  [م ٣٥٣٤]  [* ش] : 

أبي ثور. قول  في  يمينه  مع  المشتري  [قول  فالقول  بكرًا؛  أجدها 
المشتري  يقيم  أن  إال  يمينه  مع  البائع  قول  القول]  الرأي :  أصحاب  قول  وفي 

ببكر(٢). ليست  أنها  البينة 
ثيِّب. أنها  تصح  حتى  بكر  أنها  وذلك  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

فتزوجهـا(٣)  أََمـة  أو  عبـدًا  اشـترى  إذا  أبو ثـور :  وقـال  [م ٣٥٣٥]  [* ش] : 
الرأي. أصحاب  قال  وبه  يرده(٤)،  أن  له  فليس 

زوجة  مؤونة  البائع  ويلزم  األََمة،  َفْرج  يحرم  ألنه  نعم؛  أبو سعيد 5 :  قال 
الزوجة(٥). وحقوق  العبد 

الجارية  في  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٣٥٣٦]  [* ش] : 
قول  هذا  بـه،  ترد  عيب  ذلك  أن  المشـتري؛  به  يعلم  وال  الـزوج،  ولهـا  تشـترى 

الرأي.(٦) وأصحاب  ثور،  وأبي  والشافعي،  مالك، 

عيبًا.  كان  (أ).]  في  موجودة  [غير  فيه  الرجعة  تملك  طالق  من  عدة  ..في  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بكرًا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وزوجهما.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
يرد.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الزوجية.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
أولى  والزوج  يعلم،  لم  أو  بالزوج  علم  عليه  حرمت  فقد  وطئها  الرأي،  ..وأصحاب  (ج) :  (٦) في 
محمد بن  عن  عرفنا  فقد  بولد  جاءت  فإن   . أبي الحواري 5  عن  عرفنا  فيما  بزوجتـه  =وأحـق 
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وكذلك  عيب،  الجارية  رأس  في  الشـيب  مالك :  وقال  [م ٣٥٣٧]  [* ش] : 
الثمن  من  ينقص  شيء  وكل  نقول،  وبه  الرأي،  أصحاب  قال  وبه  الفم.  في  البخر 

العلم. أهل  عند  عيب  فهو 
الشـيب  وأما  بين،  عيـب  فهو  الفـم  فـي  البخـر  أمـا  أبو سـعيد 5 (١) :  قـال 
الجواري.(٢) من  توطأ  التي  في  وبخاصة  نقول،  وبه  عيبًا،  يكون  ال  أن  ذلك  فأحسن 
إنه  القول :  فيه  جاء  ما  وجوه  بأحد  يصح  والعيب  وطؤها،  فمبـاح  أََمـة  وكل 
وجه  وجهين :  من  يصح  قد  / ج١١٤/  وقول :  فيه.  القول  مضى  قد  فذلك  عيب، 
السلعة  بتلك  المعرفة  أهل  من  العدول  رآه  ما  ووجه  الثمن،  من  ينقص  كلما  منه 

عيب. فهو  عيبًا 
على  جارية  للرجل(٣)  الرجل  وهب  وإذا  أبو بكر :  قـال  [م ٣٥٣٨]  [* ش] : 
ردها  عيبـا  بهـا(٥)  الجارية  لـه  الموهوب  وجـد  ثـم  فتقابضـا(٤)،  معلـوم  عـوض 

له  كان  وردها  سـخطها  فإن  للفراش»،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «الولد  لقول  للزوج؛  الولد  أن  محبوب 5 
زوجته،  في  خانه  قـد  ألنه  الزوج؛  على  لـه  صداق  وال  له،  جاز  وأمسـكها  رضيهـا  وإن  ذلـك، 
وأما  اهللا،  رحمهمـا  محبوب  ومحمد بن  أبي الحـواري  عن  وجدنا  فيمـا  وطؤها  عليـه  وحـرام 

إلخ.  مالك..  وقال  رجع.  ذلك.  في  وينظر  أعلم،  واهللا  تحرم،  فال  الجدة 
إلخ.  بـين..  عيب  من  فهو  الفم  في  البخر  أما  ...((بياض)) :  العلم.  ..أهل  (ج) :  (١) في 

الجواري  في  الشـيب  إن  الناسـخ :  قال  النسـخة  هذه  غير  وفي  الجواري.  من  ..توطأ  (أ) :  (٢) في 
أمة  وكل  أثبتنـاه]  ما  الصواب  ولعـل  يوطأن.  األصل :  [فـي  توطأ  التي  فـي  وخصوصـًا  عيـب، 
جملة  في  نظرت  قد  سيف :  سـليمان بن  [اهللا]  إلى  الفقير  الناسـخ  قال  (ج)  وفي  إلخ.  فمباح.. 
يبين  فيما  سـقط  هذا  أن  ومعي  عيبًا،  ذلك  يكون  ال  أن  ذلك  فأحسـن  إال  أجده  فلم  النسـخ  من 
وهو  الجواري  من  توطأ  التـي  في  وبخاصة  نقول  وبه  قوله :  ذلك  علـى  ويدل  عيب،  وهـو  لـي 

إلخ.  أمة..  وكل  رجع.  ذلك  في  فينظر  عيب، 
لرجل.  رجل  (ج) :  وفي  لرجل.  الرجل  (أ) :  (٣) في 

فتقايضا.  (أ) :  (٤) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (بها)  (٥) كلمة 

=
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له  ليس  أبو ثور :  وقال  الرأي].  [وأصحاب  الشافعي،  قول  في  العوض  وقبض(١) 
عيبًا. وجد  إن  يردها  وال  [بشيء]  يرجع  أن 
كالبيع. ألنه  أولى؛  األول  أبو بكر :  قال 

أبو بكر. قال  كما  هو  أبو سعيد (٢)5 :  قال 
ويشـرب  يسـرق  الصبي  في  وإسـحاق  الثوري،  وقـال  [م ٣٥٣٩]  [* ش] : 

يحتلم. حتى  بعيب  يرد  ال  ويأبق :  الخمر 
عيب. فهو  سنين  عشر  جاوز  إذا  أحمد :  وقال 

السـرق(٤)  يكون  إنه  أيضـاً :  قيـل  وقد  جائـز.  كلـه  أبو سـعيد (٣)5 :  قـال 
قول  وهو  عيبـًا،  فيه  الخمر  وشـرب  الزنا  يكون  وال  عيبـًا،  الصبي  فـي  واإلبـاق 

فيه. انظر  وبالرد،  باإلجازة  العلة  تدخله  ذلك  وكل  حسن، 
وجـد  ثـم  وتقابضـا،  بجاريـة  جاريـة  اشـترى  وإذا  [م ٣٥٤٠]  [* ش] : 
وينتقض  باعـه(٥)،  التي  الجارية  ويأخـذ  يرده  فإنـه  عيبًا؛  قبض  بمـا  أحدهمـا 
والنعمان،  ثور،  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  الثوري،  قول  هذا  البيع، 

ويعقوب.
عليه. ترد  التي  قيمة(٦)  قيمتها  ويأخذ  يردها  أبي ليلى :  ابن  وقال 

قبض.  أو  (أ) :  (١) في 
إلخ.  كما..  هو  ...((بياض))  ..كالبيع.  (ج)  (٢) في 
جائز.  كله  ...((بياض))  عيب.  ..فهو  (ج) :  (٣) في 

اإلباقِ  من  إليك  َبِرْئـت  تقول :  الّسـارق،  فعل  مصـدر  ـَرق  والسَّ (ج).  و  (ب)  و  (أ)  فـي  (٤) هكـذا 
.(٣٠٧/٨ والسين،  القاف  باب  اللغة،  تهذيب  األزهري :  (انظر؛  العبيدِ  َبْيعِ  في  رقِ  والسَّ

باع.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
التي.  قيمة  ويأخذ  (ج) :  (٦) في 
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النظر  في  بخارج  ليس  واآلخر  جائز،  صحيح  األول  أبو سعيد 5 (١) :  قال 
الحق. قول  من 

ووجـد/ج١١٥/  الجاريتيـن  إحـدى(٢)  ماتـت  فـإن  [م ٣٥٤١]  [* ش] : 
جاريته. قيمة  ويأخذ(٣)  يردها  والشافعي :  الثوري،  قول  ففي  عيبًا؛  باألخرى 

قيل :  وقد  الميتة.  جاريته  قيمة  عليه  ويرد  يردها  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
أصح. واألول  يردها.  وال  العيب  بقيمة  يرجع 

فقال  الحمـل؛  مـن  البائـع  وتبـرأ  جاريـة(٤)  اشـترى  وإذا   [٣٥٤٢] [* ش] : 
في  الحبل(٦)  وإسـحاق :  أحمد،  وقال  الكوفي.  عن  وحكاه  برأة(٥)،  هو  أبو ثور : 

اآلدميين(٧). في  عيب  هو  إسحاق :  وقال  زيادة.  الحيوان 
وقد  جائزة،  الحمل  من  البراءة  وفي  إسحاق،  قال  كما  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

منه. والتبري  به  اإلقرار  فيه  يكون  وال  اليد،  عليه  يوضع  ال  أنه  أقر  إذا  براءة  تكون(٨) 
المرتفعات  الـوطء  جواري  مـن  الجارية  كانـت  إن  مالـك :  وقـال  [* ش] : 

برأة(١١). فهو  الرقيق  وحش  من  كان  وإن  يرد(١٠)،  أن  وله  ببرأة(٩)،  ذلك  فليس 

إلخ.   .. صحيح  األول  ...((بياض))  عليه.  ترد  ..التي  (ج) :  (١) في 
إلخ.  الجاريتين..  مات  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
الجارية.  قيمة  ويرد  ..يردها  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

جارية.  المشتري  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
براءة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

الحمل.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
عيب.  اآلدميين  في  هو  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

يراه  ويكون  الحمل  من  جايز  البراءة  وفي  (ب) :  وفي  براءة.  ويكون  جائز  الحمل  ..من  (أ) :  (٨) في 
إلخ.   .. أقر  إذا  واضحة))  ((غير 

ببراءة.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
يردها.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
براءة.  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
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فرق. ذلك  في  الرقيق  بين  وليس  برأة(١)،  الحمل  من  البرأة  أبو بكر :  قال 
تخرج  ال  علة  له  مالك  قول  كان  وإن  أبو بكر،  قال  كما  أبو سعيد 5 :  قال 

الحق. قول  من 
إذا  يقولون(٣) :  ويعقوب  والنعمـان،  الشـافعي،  وكان(٢)  [م ٣٥٤٣]  [* ش] : 

الثمن. ينقد  لم  وإن  ردها،  فله  عيبًا  بها  ووجد  جارية  اشترى 
والذي  الثمن،  نقد  أراد  كان  إن  الثمـن  لنقد  معنى  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الغلط  على  إال  هذا  يقع  وال  الثمن،  فيعقد  الكتاب  في  وأما  ذلك،  أراد  أنـه  معنـا 
/ ج١١٦/  الثمن  ينعقد  لم  متى  ألنه  هذا،  في  تأكيد  ال  ألنه  الكتاب؛  في  والخطأ 

عيب. بغير  أو  بعيب  يرد  أن  فله  البيع،  ينعقد  لم 
ينقد  حتـى(٤)  العيب  علـى  شـهودًا  أقبل  ال  أبي ليلـى :  ابـن  وقـال  [* ش] : 

الثمن.
صحيح. الشافعي(٥)  قول  أبو بكر :  قال 

نعم. أبو سعيد 5 :  قال 
العيب  في  النظر  على  يقدر  كان  إذا  الحسـن :  اهللا(٦) بن  عبيد  وقال  [* ش] : 

فيه. نظر  ثم  أعطى  يتأخر(٨)  شيئا  كان  وإن  بالنظر،  بوئ(٧)  الحال  تلك  في 

براءة.  الحمل  من  البراءة  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وقال.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  وإذا..  بقوله،  ..ويعقوب  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الثمن.  بنقد  العيب  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (الشافعي)  (٥) كلمة 
عبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ويرى.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
فيه.  نظر  ثم  بتحريم  شيئًا  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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قال. ما  معنى  على  أقف  لم  أبو سعيد 5 :  قال 
بالخيار  أنه  على  السـلعة  يشـتري  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٥٤٤]  [* ش] : 
[هذه]؛  هي  المشـتري :  وقال  هذه،  هي  ليس  البائـع :  فقال  ليردها  فجـاء  ثالثـًا، 
القول  يقولون :  الرأي  وأصحـاب  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  الثوري،  فـكان 

يمينه. مع  المشتري  قول  األول 
فقال  إيـاه،  يلزمـه  أن  البائـع  وأراد  يقبـض  لـم  البيـع  كان  [وإن  [م ٣٥٤٥] 
أبي ثور،  قول  فـي  يمينه]  مع  المشـتري  قول  فالقول  هذا؛  هو  ليـس  المشـتري : 

الرأي(١). وأصحاب 
الرأي(٢). وأصحاب  أبو ثور،  وقال 

إنه  عندنا :  القول  وأكثر  سـقطًا،  هذا  في  أن  معنا  الذي  أبو سـعيد 5 :  قال 
مع  قوله  القول  إن  بالخيار؛  ليرده  الخيار  أيام  في  بالعبد(٣)  فجاء  بالخيار  كان  إذا 
قوالً  ذكروا  وإنما  االختـالف،  يبين  ولم  االختالف  هو  ذكـر  وقد  هو،  أنـه  يمينـه 

واحدًا.
ولعله  والسلعة،  بالعبد  غيبته  بموضع  االختالف  فيه  يحسـن  أنه  معنا  والذي 
العلة؛  لهذه  البينة  عليه  يكون  أن  فيحسن  هو،  إنه  فيقول :  دونه  هو  وما  بغيره  يأتي 
أمانة،  بسبب  ال  الخيار(٤)،  بيع  بسبب  يده  في  مضمون  هو  وإنما  بأمين،  ليس  ألنه 

ذلك. فافهم 
عبدًا  اشـترى  [إذا  الـرأي :  وأصحـاب  أبو ثـور،  وقـال  [م ٣٥٤٦]  [* ش] : 

(أ).  في  موجود  غير  الرأي)  وأصحاب  ثور  ...أبي  الثوري  (فكان  (١) قوله 
التالية.  المسألة  في  الفقرة  هذه  وستأتي  أيدينا،  بين  التي  المخطوطات  في  (٢) هكذا 

العبد.  (ج) :  و  (ب)  (٣) في 
إلخ.  أمانة..  بسبب  ال  بيع  بسبب  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
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مع  قوله  فالقول  بعتك(٢)؛  الـذي  العبد  هذا  ليس  البائع :  فقال  بعيـب](١)،  فطعـن 
البينة. المشتري  يقيم  أن  إال  يمينه، 

البائع  ذلك  فينكر  بالعيب  والسـلعة  العبد  يرد  الذي(٣)  أبو سـعيد 5 :  قال 
يده  في  مضمون  ألنه  هذا؛  في  االختالف  وجه  نبصر  وال  يمينه،  مع  قوله  فالقول 

رده. توجب  ذلك  في  علة  بغير 
فقال :  بدرهم  رجع  ثم  بدنانير  دراهم  صرف  إذا  األوزاعي :  وقـال  [* ش] : 

ويبرأ. وفيتك(٤)  لقد  باهللا  الصيرفي  يحلف  قال :  دراهمي؛  من  هذا  ليس 
نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

[سـلعة]  الرجـالن  اشـترى  إذا  يقـول :  الشـافعي  وكان  [م ٣٥٤٧]  [* ش] : 
الذي  رد  أمسك؛  أنا  اآلخر :  وقال  أحدهما،  فرد  عيبًا  بها  ووجدا  [واحدة]  صفقة 

حصته. الرد  أراد 
جائز. أبو سعيد 5 :  قال 

وعثمان  ومحمد،  يوسـف،  وأبو  ثور،  وأبو  أبي ليلى،  ابـن  قال  وبـه  [* ش] : 
يرد  أن  ألحدهما  ليس  ثور :  وأبو  النعمان،  وقـال  الحسـن.  اهللا بن  وعبيد  البتي(٥)، 

حصته.
جائز. أبو سعيد 5 :  قال 

صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
صحيح. أبي حنيفة  وقول  أبو سعيد 5 :  قال 

بعيب.  فطعن  عبد /ج١١٧/  (ج) :  و  (ب)  وفي  (أ).  في  واضحة  غير  (١) العبارة 
بعتك.  لي  (ج) :  (٢) في 

إلخ.   .. الذي  أعلم.  اهللا  (أ) :  (٣) في 
أوفيتك.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الليثي.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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ما  أو  البطيخ،  أو  [الرانِـج](١)،  أو  الجوز،  اشترى  وإذا  [م ٣٥٤٨]  [* ش] : 
رجع  قيمة  مكسـورة  لها  يكن  لم  إذا  النعمان :  فقال(٢)  فاسـدًا  فوجده  ذلك  أشـبه 

العيب. بنقصان  رجع  ـ  مكسورة  وهي  ـ  [قيمة]  لها  كان  وإن  كله،  بالثمن 
حسن. أبو سعيد 5 :  قال 

ويرجع  يرده  أن  لـه  [إن]  أحدهما :  قوالن :  فيها  الشـافعي :  وقـال  [* ش] : 
صحيحًا  يبين(٣)  بما  / ج١١٨/  ويرجع  رده،  له  يكن  لم  كسره  إذا  واآلخر :  بثمنه. 
نقصه  ويرد  يـرده  أبو ثور :  [وقال  بالثمن.  يرجـع  البيض(٤) :  في  وقـال  وفاسـدًا. 

بالثمن]. ويرجع  الكسر، 
ويرجع  يرده  أن  لـه  إن  األول :  القول  أن  معنـا  الذي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
فكال  كذلك  كان  فإن  صحيحـًا(٥)،  قائمًا  معيبًا  كان  لو  أن  قائمـًا  صحيحًا  بقيمتـه 
لو  أن  يعيبه  مما  ليس  كسـره  ألن  بالثمن؛  يرجع  حسـن  والنقض  جائز،  القولين 
إذا  شـيء  في(٦)  القيمة  تنقـص  وإنمـا  قيمته،  فـي  كذلـك  ولعلـه  صحيحـا،  كان 

هذا. على  فيه(٨)  فينظر  قيمته،  نقصت  صحيح  غير  وهو  كسره(٧) 

النارنج.  (ج) :  وفي  النارنـج.  لعله  الراتج،  (أ) :  وفي  ((بالتـاء)).  الراتج  اإلشـراف :  كتاب  (١) فـي 
حكاه  الهند،  جوز  وهو  النارجيل،  هـو  النون  بكسـر  والرانج :  أثبتناه.  ما  الصواب  أن  والظاهـر 
لسان  منظور :  ابن  (انظر؛  أملس  التمر  من  نوع  أيضًا  هو  وقيل :  معربًا،  أحسبه  وقال :  أبو حنيفة 

رنج).  مادة  المنير،  المصباح  الفيومي :  رنج.  مادة  العرب، 
العيب.  بنقصان  رجع  مكسورة  وهي  قيمته  له  كان  فاسدًا  فوجده  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  صحيحًا..  قيمته  بين  فيما  ويرجع  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
البيوع.  (ج) :  وفي  البيع.  (أ) :  (٤) في 

(أ).  في  موجودة  غير  ...صحيحًا)  لو  (أن  والعبارة  قائمًا.  وصحيحًا  قائمًا  (ب) :  (٥) في 
إلخ.  صحيح..  واضحة))  ((غير  لغير  وهو  لعله  كسر  إذا  شيء  ..من  (ب) :  (٦) في 

لعله.  كسر  (أ) :  (٧) في 
هذا.  على  فينظر  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 
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المرابحة : على  البيوع  باب ٧٩ -]   (٩٤/٦ - ٩٥ [(م ٣٥٤٩، 
عباس،  ابن  ذلك  فكره  دوازده(١)؛  وده  يازده،  ده  بيع  في  واختلفوا  [* ش] : 
يسار(٢)،  وعطاء بن  جبير،  وسعيد بن  وعكرمة، [والحسن]،  ومسروق  عمر،  وابن 
وابن  شـريح،  فيه  ورخص  مـردود،  البيع  إسـحاق :  وقـال  وإسـحاق.  وأحمـد، 

الرأي. وأصحاب  واألوزاعي،  والثوري،  والنخعي،  سيرين،  وابن  المسيب، 
المرابحة. بيع  من  معروف  وهو  جائز،  البيع  أبو بكر :  قال 

تكلم(٣). فيما  قوله  معنى  على  أقف  لم  أبو سعيد 5 :  قال 

بالرقم : المتاع  بيع  باب ٨٠ -]   (٩٥/٦ [(م ٣٥٥٠، 
المتاع  يباع  بأن  بأس  ال  والحكم(٤) :  والنخعي،  سيرين،  ابن  قال  [* ش] : 
طاووس  عن  ويروى  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبو  أحمد،  فيه  ورخص  برقمه. 

كرهه. أنه 

أي  اإلشـراف :  محقق  وقال  دوارده.  وده  وازده  ده  (ج) :  وفي  وازده.  وده  بـآزده  ده  (ب) :  (١) فـي 
عشر،  أحد  عشرة  تفسيره :  ...لعل  (أ) :  وفي  عشرة.  باثني  عشرة  وبيع  عشرة،  بإحدى  عشرة  بيع 

عشر.  اثني  وعشرة 
سيار.  وعطا بن  (ب) :  وفي  سيار.  وابن  وعطاء،  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

فأتكلم. قوله  على  أقف  لم  (ج) :  (٣) في 
وازده  وده  عشرة،  بأحد  عشرة  وازده  ده  قولهم :  أن  معنى  سيف :  سليمان بن  اهللا  إلى  الفقير  قال 
البيع  أن  ومعي  الزاء.  بفتح  اللغوية  قومنا  كتب  بعض  من  حفظته  وقد  عشـر،  باثني  عشـر  أحد 
أصح  وهو  جائز،  ذلك  أن  فعندي  عشر  أحد  العشرة  في  أعطاه  إذا  المرابحة  باب  في  هذا  على 
حتى  يثبت  / ج١١٩/  وال  ذلك،  ومردود  مجهول  إنه  قيل :  وقد  أبي بكر.  قول  وهـو  األقـوال، 
غير  الفقرة  [[هذه  رجـع.  ذلك  في  فينظر  جائز،  حسـن  قولهم  وكل  ذلك،  في  بالتحديـد  يبيـن 

(ب)]].  و  (أ)،  في  موجودة 
والحكم.  وأحمد،  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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جائز. الرقم  على  البيع  أبو بكر :  قال 
المعنى.(١) على  أقف  لم  أبو سعيد 5 :  قال 

مرابحة : تباع  ثم  عليها  ينفق  السلع  باب ٨١ -]   (٩٥/٦ - ٩٦ [(م ٣٥٥١، 
مرابحة  فباعه  نفقة  المال  على  أنفق  إذا  يقول :  البصري  الحسن  كان  [* ش] : 
وطاووس،  سـيرين،  وابن  المسـيب،  ابن  قال  [به]  و  ربحـًا،  للنفقة  يأخـذن  فـال 
عن  روينا  [قد]  و  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبو  وأحمد،  واألوزاعـي،  والنخعـي، 
والكرى  النفقة  المتاع  على  [يحمل  أن  بأسًا  يريان  ال  كانا  أنهما  والحكم  الشعبي، 

مرابحة. يبيعه  ثم  ذلك  وأشباه  القصار  وأجر](٢) 
المتاع  هـذا  اشـتريت  يقول :  أن  [له]  وأحـوط  للبائع  أسـلم  أبو بكـر :  قـال 

اهللا. شاء  إن  ليسلم(٤)  بكذا  وأبيعك  كذا،  ولزمه  بكذا(٣)، 
الجائز(٥)،  وهـو  الثاني  والقول  يخـرج،  الحسـن  قول  أبو سـعيد 5 :  قال 
داخل  / ج١٢٠/  فإنه  ذلك،  وأشباه  القصار  أجر  إال  األحوط،  هو  أبي بكر  وقول 
المؤنة  جمـع(٦)  إذا  وكـذا  بكذا  اشـتريت  يقول :  أن  لـه  يجـوز  وال  المؤنـة،  فـي 

أن  هو  بالرقم :  البيع  أن  معي  سـيف :  سـليمان بن  اهللا  إلى  الفقير  قال  المعنى.  ..على  (ج) :  (١) في 
على  جائز  وهو  سـمعته،  ما  معنى  على  الثمـن  من  به  رقم  مـا  على  مرابحة  المتـاع  ذلـك  يبيـع 
[[هذه  رجع.  ذلك  في  فينظر  جائز،  المعنى  هذا  على  وقولهم  مجهول،  إنه  وقيل :  القول.  بعض 

(ب)]]. و  (أ)،  في  موجودة  غير  الفقرة 
وأنكروا  النفقة،  المتاع  على  تحمل  (ج) :  وفي  أجر.  وأنكروا  النفقة  على  المتاع  يحمل  (أ) :  (٢) في 

أجر. 
بكذا.  وأبيعه  وكذا،  كذا  ولزمه  وكذا،  بكذا  (ج) :  (٣) في 

أسلم.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
الجائز.  هو  يخرج  الثاني  والقول  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  الحيوان..  على  والنفقة  المؤنة  اجمع  إذا  وكذا  بكذا  اشتريت  (أ) :  (٦) في 
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على(١)  النفقة  غير  عليها  أنفق  إذا  كذا  أو  بكذا  علي  يقوم  يقول :  ولكـن  والنفقـة، 
كذا  فيه  غرمت  أو  فيه  أنفذت  مـا  جميع  قال :  الحيوان  نفقـة  كان  وإذا  الحيـوان، 

فحسن(٢). أبو بكر  قال  كما  بيَّن  فإن  كذا،  أو 

[(م ٣٥٥٢، ٩٦/٦ - ٩٧) باب ٨٢ -] الدار تستغل، والثوب يلبس، والجارية 
مرابحة : ذلك  بيع  يريد  ثم  توطأ، 

كذلك  والثوب  فيسـتغلها،  تشـترى  الدار  في  العلم  أهل  واختلـف  [* ش] : 
يقوالن :  وإسـحاق]  أحمد،  فـكان  مرابحة؛  يبيعها  ثـم  توطأ  والجاريـة  [يلبـس، 

كله. ذلك  يبين(٣) 
سقط(٤). فيه  يكون  أن  أخاف  أبو سعيد 5 :  قال 

يبين(٥).  أن  أحسـن  والجارية :  والصوف،  اللبن،  في  الثوري  وقال  [* ش] : 
واللبن :  الغلـة  في  أبو ثـور  وقال  مرابحـة.  يبيعه  أن  بـأس  ال  الغلـة :  فـي  وقـال 
مرابحة].  يبيع  ال  الصوف :  في  وقال  نقصها.  العمل  يكن  لم  مرابحة [إذا  يبيعها(٦) 
مرابحة.  [يبيعها  والدابـة(٨) :  والخـادم،  الدار(٧)،  غلـة  في  الرأي  أصحـاب  وقـال 
مرابحة  يبيع  أن  بأس  ال  الشـجرة :  ثمر(٩)  أو  الغنم،]  أو  تلد،  الجارية  في  وقالوا 

من.  (ج) :  (١) في 
حسن.  فهو  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

كله.  ذلك  يرد  (ج) :  وفي  كله.  بذلك  يرد  (أ) :  (٣) في 
سقوطا.  (أ) :  (٤) في 

يعرف.  (ج) :  وفي  يعترف.  (ب) :  وفي  يفترق.  (أ) :  (٥) في 
يبيعه.  أن  بأس  ال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

الدور.  (ج) :  (٧) في 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (والدابة)  (٨) كلمة 

وثمرة.  (ج) :  وفي  ثمرة.  أو  (أ) :  (٩) في 
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ما  يبين  حتى  مرابحة  يبيع  أن  له  يكن  لم  شـيئًا  منه  اسـتهلك  فإن  معه]،  [وذلك 
شيئًا  يبيعن  ال  وسمونها(١) :  وأصوافها  الغنم  [ألبان]  في  وقالوا  ذلك،  من  أصاب 

منها(٢). أصاب  ما  يبين  حتى  مرابحة  ذلك  من 
فليبع(٤)  الثيب،  الجاريـة  وإصابة(٣)  والعبد،  الـدار،  غلة  أما  أبو بكر :  قـال 
التي  األلبان  وكذلـك  األفعـال،  هذه  من  نقـص  يدخله  لـم  ما  مرابحـة،  ذلـك 
عليها،  كانـت  التي  األصـواف  فأما  البيـع.  صفقـة  بعد  الضـروع  فـي  تحـدث 
يبيع  أن  له  فليس  / ج١٢١/  الشـراء  وقت  الضـروع  في  كانت  التـي  واأللبـان 

يبّين]. حتى  [ذلك 
واسـتعمالها،  الدواب  وغلة  وخدمته،  العبـد  غلة  أما  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وال  الدار،  من  وليس  ونحوه،  كلـه(٥)  هذا  من  يخرج  وما  وسـكناها،  الدار  وغلـة 
استعمل(٧)  قد  ما  يبين  وال  مرابحة،  كله  ذلك  يبيع  أن  بأس  فال  منه  يجيء  مما(٦) 
الثمار  وأما  بذلـك،  اإلعالم  مـن  بد  فال  نقص(٨)  فـإن  بذلك،  ينقص  لـم  ما  منـه 
والشـعور  الضروع،  فـي  الحادثة  واأللبـان  واألصـواف،  األصـول  فـي  الحادثـة 
إلينا  وأحب  باختالف،  ذلك  في  قيل  فقد  البيع؛  صفقة  بعد  الظهور  على  الحادثة 

الغلة. مثل  ذلك  ألن  مرابحة؛  ويبيعه  إعالم  ذلك  في  عليه  يكون  ال  أن 

وشحومها.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
احتشها.  ما  يبين  (ج) :  وفي  احتاشاها.  ما  ..يبين  (أ) :  (٢) في 

وأصحابة.  (ج) :  (٣) في 
فيبيع.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  ونحوه..  وكله  أبو سعيد 5 :  قال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ما.  وال  (ج) :  (٦) في 

غير  بذلك)  ...ينقـص  اسـتعمل  قد  (ما  العبارة  (ب) :  وفـي  اشـتغل.  نسـخة  اسـتعمل  (أ) :  (٧) في 
موجودة. 

بذلك.  إعالمه  من  بد  فال  نقصه  فإن  (ب) :  (٨) في 
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يعيبها.  ال  ذلـك  إن  القول(١) :  هـذا  على  يخرج  الثيب  األََمـة  وطء  وكذلـك 
الضروع  في  واأللبان  مدركة،  غير  أو  مدركة  البيع  عليها(٢)  وقع  التي  الثمار  وأما 
البيع  ألن  اختالف؛  ذلك  في  فيجري  والشـعور،  األصواف  وكذلك  البيع،  وقت 
في  ونحب(٣)  االختالف،  فيه  وقع  لألصل  تبعًا  كان  ما  وكل  األصل،  علـى  وقـع 

ذلك. يبين  حتى  الغلة  هذه  استغل  إن  مرابحة  يبيعه  ال  أن  هذا 
جاء  وما  األنعام  نتـاج  وكذلك  ولدت،  ما  وأخـذ  البكر  الجاريـة  وطء  وأمـا 
فال  منها،  وأخذت  ونسـلت  ولدت  وما  األمة  وكذلك  ونسـله(٤)،  نتاجها  من  فيها 
حتى  مرابحة  يبيعه  فال  كله  ذلك  من  نقـص  فإن  ذلك،  يبين  حتى  مرابحـة  يبيعهـا 
التي  األفعال  مـن  نقصان  من  بالبيع  حـدث  شـيء  ذلك  ألن  ذلك؛  ويبيـن  يعلـم 
فيه  حدث  شـيء  ذلك  ألن  ذلك؛  إعالم  من  بد  فال  والصفقة  البيـع  بعـد  تغيـرت 

/ ج١٢٢/. البيع  بعد(٥) 

الباب : هذا  من  مسائل  باب ٨٣ -]   (٩٧/٦ - ١٠٠ [(م ٣٥٥٣ - ٣٥٦٦، 
السـلعة  هذه  شـرى  أنه  البائع]  [هذا  أخبر  إذا  أبو بكر :  قال   [٣٥٥٣] [* ش] : 
أبي ليلى،  وابـن  الثوري،  فقـال  الخيانة؛  على  اطلـع  ثم  مرابحـة،  وباعهـا(٦)  بمائـة، 

الربح. من  وحصتها  الخيانة  عند(٧)  يحط  ثور :  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  ويعقوب، 

القول.  بعض  في  ..هذا  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
فيها.  (أ) :  (٢) في 

فنحب.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
(ب) :  وفي  واضحة)).  غير  ...((كلمة  نتاجهـا  من  يبيعها  فال  منها  جاء  وما  ..األنعـام  (أ) :  (٤) فـي 

واضحة)).  ((غير  ونسلته  نتاجه  من  منها  جاء  وما  ..األنعام 
البيع.  لعلة  فيه  (ج) :  (٥) في 

باعها.  ثم  (ج) :  (٦) في 
الخيانة.  تحط  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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حسن. أبو سعيد 5 :  قال 
وإن  المبتاع،  رد  شاء  إن  بالخيار  المشتري  ومحمد :  النعمان،  وقال  [* ش] : 
الزم. له  فالثمن  مستهلكًا  المبتاع  كان  فإن(١)  به،  اشتراه  الذي  بالثمن  أخذه  شاء 

قيمته  فعليه  هلك،  قد  المتاع  كان  إن  قيل :  وقد  جائز،  أبو سعيد 5 :  قال 
إن  العدول  بـرأي  السـلعة  قيمة  عليه  وإنما  مغرور،  ألنه  كلـه؛  الثمـن  يلزمـه  وال 
كاذٌب  ألنه  الثمن؛  إال  فليـس  الثمن  من  أكثر  كانت  وإن  الثمـن،  من  أقـل  كانـت 

. غاشٌّ غارٌّ 
السـلعة  يشـتري  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قـال  [م ٣٥٥٤]  [* ش] : 
كان  إن  الرأي :  وأصحاب  الثوري،  فقال  يبـّين؛  وال  مرابحة  يبيعها  ثم  نسـيئة(٢)، 
وجب  فقد]  فائتـًا  كان  وإن  ترك،  شـاء  وإن  أخذ،  شـاء  [فإن  بعينه  قائمـًا  المبيـع 

الثمن.
الثمن،  وجب  فقد  هالكًا  كان  وإن  أراد  أنه  معنا  الذي  أبو سـعيد 5 :  قال 

أصحابنا. قول  في  ويخرج  قول،  على  ينقاس(٣)  وهذا 
نقده  مثل  لـه(٤)  قاال :  أنهما  سـيرين  وابن  شـريح،  عن  روينـا  وقـد  [* ش] : 

األوزاعي. قال  ونحوه  أجله،  مثل  وإلى 
القول،  هذا  جـاز  والمشـتري  البائع  ذلك  اختار  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ذلك  إتمام  فـي  الخيار  ولكن  هـذا(٥)،  البائع  علـى  يحمـل  أن  يجـوز  فـال  وإال 

الزم.  فالثمن  استهلك  المبتاع  كان  وإن  ألنه  ..به  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بالنسيئة.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
بقياس.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  وبنحوه..  أجل  مثل  إلى  هذا  مثل  قاال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (هذا)  (٥) كلمة 
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ذلك،  تم  فقد  أتم  فإن  تلف،  وقد  هالكا(٢)  / ج١٢٣/  كان  وفسخه  للمشتري(١) 
قوالن : ففيه  هالكًا  كان  وإن  البائع،  على  رده  بعينه  قائمًا  كان  وقد  يتم  لم  وإن 

القولين. أصح  وهو(٣)  القيمة.  واآلخر :  الثمن.  عليه  إن  أحدهما : 
ذلك  إلى  لـه  كان  شـاء  فـإن  قائمـًا،  البيـع  كان  إن  أحمـد :  وقـال  [* ش] : 
فيه  للبائع  كان  ما  بقدر  المال(٤)  المشتري  حبس  استهلك  [قد]  كان  وإن  األجل، 

إسحاق. قال  وبه  األجل.  من 
رد]. شاء  وإن  أخذ،  شاء  إن  بالخيار؛  المشتري  أبو بكر :  [قال 

وقد  البائع،  يلـزم  أنه  شـيء  كله  هذا  من  لي  يبيـن  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الثمن  من  أقل  كانت  فإن  القيمة،  عليه  كان  هلك  قد  كان  إذا  ولكن  القول،  مضى 

الثمن. من  بذلك  روفع(٥) 
وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  الثوري،  وقال  [م ٣٥٥٥]  [* ش] : 

مرابحة(٦). بعضه  يباع  أن  يجوز  ال  جماعة  قوم  يشتريه  بيع  كل  الرأي : 
أراد(٨). ما  لي(٧)  يبن  لم  أعلم،  اهللا  أبو سعيد 5 :  قال 

إلخ.  في..  للمشتري  الخيار   .. (ب) :  وفي  (أ).  في  موجودة  غير  (للمشتري)  (١) كلمة 
سقطًا.  بالعبارة  أن  ويبدو  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  في  (٢) هكذا 

وهذا.  (أ) :  (٣) في 
بقدر.  المشتري  (ج) :  وفي  المال.  من  (أ) :  (٤) في 

ووقع.  (أ) :  (٥) في 
بعضه  يباع  أن  يجـوز  فال  جماعة  قوم  مشـتريه  مبيع  كل  وقـال :  الـرأي،  ..وأصحـاب  (أ) :  (٦) فـي 
مرابحة.  يباع  أن  جماعة  قوم  يشتريه  مبيع  كل  وقال :  الرأي،  ..وأصحاب  (ج) :  وفي  مرابحة. 

أراد.  ما  لي  واضحة))  ((غير  يبين  ال  (ب) :  وفي  أراد.  مما  لي  يبين  ال  (أ) :  (٧) في 
سلعة  قوم  اشترى  إذا  قولهم :  معنى  سيف :  سليمان بن  اهللا  إلى  الفقير  قال  أراد.  ..ما  (ج) :  (٨) في 
جائز  فذلك  مرابحة،  عليه  قامـت  بما  حصته  يبيع  أن  أحدهم  وأراد  وقسـموها،  معروف  =بثمـن 
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وأخذ  تفارياه،  ثم  متاعـًا،  اشـتريا  إذا(١)  الثوري :  وقـال  [م ٣٥٥٦]  [* ش] : 
وقال  أحمـد.  قال(٢)  وبـه  مرابحة.  يبيعـه  أن  له  فليـس  بعضـه  منهمـا  واحـد  كل 

بـّين. إذا  مرابحة  يبيعه  بل  إسحاق : 
فرضي  وقسـمه  األصـل  كان  كيـف  بـيَّــن  إذا  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 

ذلك. جاز  مرابحة  يشتريه  أن  / ج١٢٤/ 
فال  درهم  بمائـة  بـزًّا(٣)  اشـتريت  إذا  الثـوري :  وقـال  [م ٣٥٥٧]  [* ش] : 
وأصحاب  ثـور،  وأبو  وإسـحاق،  أحمد،  قال  وكذلـك  مرابحة.  بعضـه  تبيعـن 

الرأي.
صنفًا  وكان  ويوزن(٥)،  يكال  مما(٤)  طعامًا  كان  إن  أبو ثور :  وقال  [م ٣٥٥٨] 
الثمن.  من  بقي  ما  قدر  على  مرابحة،  بقي  ما  يبيع  أن  بأس  فال  بعضه  فأكل  واحدًا 

المسألتين(٦). في  نقول  وبه  الرأي،  أصحاب  قال  وبه 
نصفه  فباع  سـواء  واحدة  بصفقة  واحدًا  صنفًا  كان  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 

قوالن : ففيه  منه(٧)؛  كان  ما  أو  بعضه  وبقي  أكله،  أو 

فليأخذ،  المشتري  رضي  فإن  ذلك،  يبين  حتى  إال  يجوز  ال  قال :  من  وقال  القول.  بعض  على 
إلخ.  الثوري..  وقال  رجع.  ذلك  في  فينظر  جائز،  وهو  قولهم  معنى  وهكذا 

إذا  (ج) :  وفي  إلخ.  فليـس..  بعضه  منهما  واحد  فأخذ  تقاوماه،  ثـم  متاعًا  اشـترى  إن  (أ) :  (١) فـي 
إلخ.  فليس..  بعضه  منهم  واحد  كل  فأخذ  تقاوموه  ثم  متاعًا  اشتروا 

إلخ.  يبيعه..  وإسحاق :  أحمد،  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
إلخ.  فال..  بدراهم  تمرًا  ..اشتريت  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

فيما.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
يوزن.  أو  (أ) :  (٥) في 

جميعًا.  المسألة  (ج) :  وفي  جميعًا.  المسألتين  (أ) :  (٦) في 
كله  أو  بعضه  ..فباع  (ب) :  وفي  منه.  كان  ما  أو  واضحة))  ..((غير  أو  بعضـه  ..وبقـي  (أ) :  (٧) فـي 

منه.  كان  ما  أو  ثلثه  أو  بعضه  وبقي 

=
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ذلك  يبيع(١)  ال  إنه  وقول :  ثمنه.  قدر  على  مرابحة  بقي  ما  يبيع  أن  أحدهما : 
ويوزن  يكال  مما  شـيء  كان  إن  وكذلك  أحوط.  وهو  ويبّين،  يعلم  حتى  مرابحة 
جميعًا  باعه  وإذا  يبـّين،  حتى  مرابحة  يباع  ال  أن  ونحب  واحد،  فيه  فالقول  فقسم 
على  اختالف(٣)  ذلك  في  لي  يبيـن  وال  القسـم،  قبل(٢)  لعله  جائز  فذلك  مرابحـة 

أصحابنا. مذهب  مثل(٤) 
بثمـن  مختلفـات  بصفقـات(٥)  مختلفـة  سـلعًا  اشـترى  واحـد  رجـل  كان  وإن 
فذلك  كلها؛  بأثمانه  مرابحة  واحـدة  بصفقة(٧)  كله  ذلك  يبيع  أن  فـأراد  مختلـف(٦)، 
يجوز  ال  أنه  أيضًا  ويخرج  جائز،  أنه  معنا  ذلك  وأصح  االختالف،  فيه  يجـري  ممـا 
جائز. فذلك  المرابحة  غير  وأما  مرابحة،  حيالها(٨)  على  صفقة  ذلك  كل  يكون  حتى 

خمسـون  ثمنها  أن  ذكر  سـلعة  ابتـاع  فيمـن  واختلفـوا  [م ٣٥٥٩]  [* ش] : 
أن(١٠)  البينة  وأقـام  الغلط  ادعى  ثـم  عشـرين(٩)،  بربح  فباعها  درهمـًا  / ج١٢٥/ 
بالثمن(١١)  أخذ  شاء  إن  بالخيار  المشتري  وإسحاق :  أحمد،  فقال  بمائة؛  اشتراها 

رد. شاء  وإن  البينة،  به  وشهدت  ابتاعها  الذي 

يبيعه.  ال  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  القسم..  قبل  جائز  فذلك  العبارة :  صواب  ولعل  قبل.  لعله  مثل  جائز  فذلك  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

اختالف.  موضع  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
أصحابنا.  مذهب  على  (ب) :  (٤) في 

بصفات.  (ب) :  (٥) في 
سـلعًا  يشـتري  واحد  رجل  كان  وإن  أصحابنا،  مذهب  مثل  على  مختلفات  ..بصفقات  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  فأراد..  مختلف  بثمن 
واحدة.  صفقة  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 

أزاء.  أي :  وفتحها،  الحاء  بكسر  الشيء :  حيال  (ب) :  هامش  (٨) في 
درهمًا.  عشرين  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

أنه.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
الثمن.  (أ) :  (١١) في 
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البينة. من  أصدق  هو(١)  البينة،  تقبل  ال  الثوري :  وقال 
جائز(٢). أحسن،  واألول  أصح،  اآلخر  أبو سعيد 5 :  قال 

عـن  البائـع  فحـط  [درهـم]  بمائـة  سـلعة  اشـترى  وإذا   [٣٥٦٠] [* ش] : 
وقال  به.  اشـتراه  بالذي  مرابحـة  يبيعه  أبو ثـور :  فقال  الثمـن؛  بعـض  المشـتري 
بأنهم  أبو ثور  واحتـج  الثمن،  مـن  بقي  ما  على  مرابحـة  يبيع  الـرأي :  أصحـاب 
إذا  فكذلك  بـه(٤)  ما  على  مرابحة  باعـه  كله  الثمن  البائـع  وهـب  إذا(٣)  يقولـون : 

بعضه. وهب 
صحيح. أبي ثور  قول  أبو بكر :  قال 

كله(٥). جائز  أبو سعيد 5 :  قال 
فيها  رغب  ثـم  بربـح(٦)،  فباعهـا  السـلعة  اشـترى  وإذا  [م ٣٥٦١]  [* ش] : 
الربح  يطرح  قال :  أنه  سيرين  ابن  عن  فحكي  مرابحة  بيعها  يريد(٧)  ثم  فاشتراها، 
حتى(٨)  مرابحة  يبيعها  ال  النعمان :  وقال  سيرين.  ابن  قول  أحمد  وأعجب  األول. 
ومحمد :  ويعقوب،  أبو ثـور،  وقال  األول.  الربح  قـدر  اآلخر  الشـراء  من  يلغـي 

اآلخر. الثمن  على  مرابحة  يبيعه 

بينته.  من  أصدق  وهو  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مقدم.  األول :  كلمة  فوق  وكتب  أصح.  واآلخر  جائز،  األول  (ج) :  وفي  (ب).  و  (أ)  في  (٢) هكذا 

مؤخر.  اآلخر :  كلمة  وفوق 
إذا.  بأنه  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  وكذلك..  مائة،  على  ..مرابحة  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
جائز.  كله  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (بربح)  (٦) كلمة 
يبيعها.  أن  أراد  ثم  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

مرابحة  (ج) :  وفي  إلخ.  اآلخر..  الشـري  من  يلقي  حتى  مرابحة...((بياض))  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 
إلخ.  اآلخر..  الشري  من  يلقي  حتى 
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نقول(١). وبه  أبو بكر :]  [قال 
لألول. معنى  وال  نقول،  وبه(٢)  أبو سعيد 5 :  قال 

السـلعة  اشـترى  إذا  الرأي :  وأصحاب  أبو ثور،  وقـال  [م ٣٥٦٢]  [* ش] : 
يبيعه  أن  بـأس  فال  موصوفًا  يـوزن(٣)  أو  يـكال  ممـا  بشـيء  أو  شـعير  أو  بحنطـة 

نقول. وكذلك  أبو بكر :]  [قال  والفضة.  الذهب  مثل :  وذلك  مرابحة، 
/ ج١٢٦/. حسن(٤)  جائز  أبو سعيد 5 :  قال 

أو  أمه،  أو  ابنـه(٥)،  من  يشـتري  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٥٦٣]  [* ش] : 
مرابحة؛  يبيعه  أن  فأراد  به(٧)،  اشتراه  مما  بأقل  البائع  على  قام(٦)  قد  متاعًا،  مكاتبه 

مرابحة. يبيعه  أن  له  ليس  والنعمان :  أبو ثور،  فقال 
مكاتبه.  أو  عبده  خال  ما  اشتراه،  هؤالء  أي  من  مرابحة  يبيعه  يعقوب :  وقال 

محمد]. قال  [وبه 
أقيس. هذا  أبو بكر :  قال 

يبيعه  فـال  الصغير  ولـده  أو  عبده  مـن  اشـترى  من  أبو سـعيد 5 :  قـال 
في  حينه  من  حر  والمكاتب  بذلك،  بأس  فال  منه  اشـترى  من  وسـائر  مرابحة، 

أصحابنا. قول 

أقول.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
لألول.  معنى  وال  القول،  وهو  (ب) :  وفي  لألول.  معنا  ال  القول،  وهو :  (أ)،  (٢) في 

ويوزن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
جائز.  حسن  (أ) :  (٤) في 
أبيه.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

أقام.  (ج) :  (٦) في 
فأراد.  اشتري  مما  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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بعشرة  اشتراها  التي(١)  السلعة  يبيع  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٥٦٤]  [* ش] : 
يازده. ده  بوضعه 

واحدة(٣). العشرة  من  يطرح  أبو ثور(٢) :  فقال 
عشرة  إحدى  من  وجزء  دراهم  تسـعة  الثمن  يكون(٤)  الرأي :  أصحاب  وقال 

الدرهم. من  جزءًا 
هي  ما  بازده(٥)  ده  أعرف  ال  ألني  هذا؛  على  أقف  لم  أبو سـعيد 5 :  قال 

أحسب.(٧) فيما  فارسية(٦)  وهي  اللغة،  من 
طعامًا،  أو  ثوبًا،  أو  خادمًا(٨)،  اشترى  وإذا  أبو بكر :  قال  [م ٣٥٦٥]  [* ش] : 
مرابحة  يبعه  فـال  عيب(٩)،  لزمه  أو  عينـه،  فذهبت  بالء  الخـادم  فأصـاب  دابـة  أو 
أخذه،  شـاء  إن  بالخيار  فالمشـتري  يفعل(١٠)  لم  فإن  عنده،  أصابه  ما  يبيـن  حتـى 

ثور. وأبي  / ج١٢٧/  الرأي  أصحاب  قول  هذا  رده،  شاء  وإن 

..التي  (ج) :  وفـي  عشـر.  أحد  عشـر  أحد  بازده  عشـرة  ده  بوضيعة  اشـتراها  ..الـذي  (أ) :  (١) فـي 
بازده.  ده  بوضيعة  اشتراها 

أبو بكر.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
واحد.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

الدراهم.  من  عشرة  أحد  من  وجزءًا  دراهم  تسعة  الثمن  من  يطرح  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
(ج).  في  واضحة  غير  بازده)  (ده  (٥) العبارة 

الفارسية.  وهي  (ب) :  وفي  الفارسية.  من  وهي  (أ) :  (٦) في 
وأما  بازده،  ده  تفسير  مضى  قد  سيف :  سليمان بن  اهللا  إلى  الفقير  قال  أحسب.  ..فيما  (ج) :  (٧) في 
جائز  وذلك  وضيعة،  بتسـعة  واضحة))]  ((غير  [العشـرة  يبيع  أن  مثل :  بازده  ده  بوضيعة  البيع 

إلخ.  أبو بكر..  قال  رجع.  ذلك  في  فينظر  أصحابنا،  مع 
جارية.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.  يبعه..  فلم  عينه  لزمه  ..أو  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
فعل.  فإن  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 



ådÉãdG AõédG
409

´ƒ«ÑdG ÜÉàc ``` 63

عمي. أو  عور  إذا  مرابحة  يبيعه  أن  بأس  ال  الثوري :  وقال 
وجوه،  من  ــنَّة  السُّ في  وأصح  أحسـن،  األول  القول  أبو سـعيد 5 :  قال 
له  فأخذ  ملكه  في  أصيـب  فإن  به،  غيره  فعل  من  ألنه  ويخـرج؛  ينقـاس  والثانـي 

ذلك. يعلم  حتى  مرابحة  يبيعه  أن  يجوز  فال  أرشًا 
[درهـم]  بمائـة  سـلعة  اشـترى  إذا  الثـوري :  وقـال  [م ٣٥٦٦]  [* ش] : 
وبه  كذب،  حين  أساء  وقد  جائز،  فالبيع  بتسعين  اشتراها  [أنه  فأخبر  فاستغالها، 

أحمد. قال 
بتسعين](١). عليه  قامت  قد  أنه  إرادته  كانت  إذا  كذبًا  هذا  ليس  إسحاق :  وقال 
الزيادة. بمنزلة  والنقصان  الخيار،  وللمشتري  يجوز،  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 

السلم : أبواب  جماع  باب ٨٤ -]   (١٠٠/٦ - ١٠٢ [(م ٣٥٦٧ - ٣٥٦٨، 
  (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ ذكره :  جل  اهللا  قـال  [* ش] : 

(البقرة : ٢٨٢). اآلية   ﴾*    )
السلم  أن  [على]   ﴾ )  (  '  ﴿ قوله:  أبو بكر :[فدل]  قال  [م ٣٥٦٧] 
[معنى]  مثل  على  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُسنَّة(٢)  ودلت  جائز،  غير  المجهول  األجل  إلى 

اهللا. كتاب 
في  يسلفون(٤)  وُهْم  المدينة  «قدم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن(٣)  ثبت  أبو بكر :]  [قال 

عليه  قامت  قـد  بها  أراد  كانت  إذا  كـذاب  فهـذا  بتسـعين،  شـراها  أن  ..فأخبـر  (ج) :  و  (أ)  (١) فـي 
بتسعين. 

عن.  نة  السُّ ودلت  (ج) :  وفي  عن.  سنة  نة  السُّ ودلت  (أ) :  (٢) في 
عن.  (أ) :  (٣) في 

يسلفون.  خ  يسلمون  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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كيل  في  الثمـار]  في  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  أسـلفوا  فقال  وثالث،  سـنتين  [في  الثمار 
لحم  يبتاعون(٢)  الجاهلية  أهل  «كان  عمر :  ابن  وقال  معلوم».  أجل  إلى  معلوم(١) 
تحمل  ثم  بطنها،  في  ما  الناقة  تنتج  أن  الحبلة(٣)  وحبل  الحبلة،  حبل  إلى  الجزور 

ذلك». عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فنهاهم  نتجت،  التي 
الجائز  السلم  أن  [على]  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٣٥٦٨] 
طعام  من  موصوف،  معلوم  طعام  في  صاحبه  على(٤)  / ج١٢٨/  الرجل  يسـلم  أن 
معلوم،  أجل  إلى  معلوم،  وزن(٦)  أو  معلوم،  بكيل  مثلها،  يخطئ  ال(٥)  عامة،  أرض 
مقامهما  من  يتفرقا(٨)  أن  قبل  فيه  أسـلم  ما  ثمن  يدفع(٧)  معلومة،  دراهم  أو  دنانيـر 
وكانا  ذلك،  فعال  فإذا  الطعام،  فيه  يقبـض  الذي  المكان  ويسـمى  فيه،  تبايعا  الـذي 

يبطله. العلم  أهل  من  أحدا(٩)  أعلم  ال  صحيحًا،  سلمًا  كان  األمر  جائزي 
جائز. والقول  صحيح،  األصل  أبو سعيد 5 :  قال 

الطعام : فيه  يقبض  الذي  المكان  ذكر  ترك  باب ٨٥ -]   (١٠٢/٦ [(م ٣٥٦٩، 
فيه  يقبض  الـذي  المكان  ذكـر  ترك  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
مكروه.  هو  األوزاعي :  وقال  فاسد.  السلم  الرأي :  وأصحاب  الثوري،  فقال  الطعام؛ 

معلوم.  أجل  معًا  كيل  (أ) :  (١) في 
يتابيعون.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  الحبلة)  (وحبل  (٣) جملة 
إلى.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

مثلها.  يجهل  ال  خاصة  أرض  (ج) :  وفي  مثلها.  يجهل  ال  صاحبه  عامة  أرض  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  بدنانير..  معلوم  بوزن  أو  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

قبل.  فيه  يسلم  ثم  تدفع  (ج) :  وفي  قبل.  من  فيه  يسلم  ثم  تدفع  (أ)  (٧) في 
إلخ.  المكان..  وسميا  الذي...  مجلسهما  من  يفترقا  أن  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

أحدًا.  أن  أعلم  وال  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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واحتجوا  جائـز،  السـلم  الحديث :  أهـل(١)  مـن  وطائفة  وإسـحاق،  أحمـد،  وقـال 
معلوم  كيل  في  الثمار(٢)  في  [لهم] :  «أسـلفوا  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباس  ابن  بحديث 
إجازته. على  ذلك  فدل  فيه(٣)،  يقبض  الذي  المكان  يذكر  ولم  معلوم]»،  أجل  [إلى 

أصحابنا. قول  في  جائز  وهو  كله،  هذا  قيل  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
مرة. وأجازه  مرة،  السلم  فأبطل  فيه؛  الشافعي  قول  واختلف  [* ش] : 

صحيح. أحمد  قول  أبو بكر :  قال 
أصحابنا. مذاهب  في  خارج  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

وقع  حيث  قال :  من  فقال  القبض؛  يكون  أين  السـلم  ثبت  إذا  فيه  واختلفوا 
/ ج١٢٩/  بلد  في  قال :  من  وقال  المسـلف(٤).  بلد  في  قال :  من  وقال  السـلف. 

قيل. ما  أصح  وهو  المتسلف 

السـلم  في  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ٨٦ -]   (١٠٢/٦ - ١٠٣ [(م ٣٥٧٠، 
المشتري : عند  الثمن  بعض  يتخلف 

يتفرقا؛  حتى  بعض  ويبقى  السلم(٥)،  ثمن  يقبض  البائع  في  واختلفوا  [* ش] : 
وقال  فاسـد.  السـلم  يقولون :  وأحمد  والشـافعي،  والثوري،  شـبرمة،  ابن  فكان 

إسحاق. قال  وبه  قبض.  ما  بحساب  السلم  من(٦)  له  الرأي :  أصحاب 

أصحاب.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الطعام.  في  أسلموا  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  فدل..  السلم  فيه  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
المتسلف.  (أ) :  (٤) في 

المتسلم  في  (ج) :  وفي  يفترقا.  حتى  بعضه  ويبقى  السلم  بعض  لعله  يقبض  البائع  في  (أ) :  (٥) في 
يفترقا.  حتى  بعضه  ويبقى  الثمن  بعض  يقبض 
إلخ.  السلم..  أصل  ..الرأي :  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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جائز. كله  أبو سعيد 5 :  قال 
فال  ثالثة  أو  يومين  إلـى  الثمن(١)  دفع  إن  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه  [* ش] : 

مالك. قول  هذا  حرامًا،  ذلك  كان  أجالً  لبعضه  ضرب  وإن  بأس، 
صحيح. الثوري  قول  أبو بكر :  قال 

أن  إال  جائز،  ذلك  وسـائر  هذا،  في  قيل  ما  أصح  هو  أبو سـعيد 5 :  قال 
أن  قبل  ذلك  أوفاه  إذا  إنـه  أصحابنا :  بعض  قـال  وقد  قال،  كما  أجالً  لـه  يجعـل 
أجل  محل  قبل  يوفيه  حتـى  قال :  من  وقال  جائزًا.  ذلك  كان  السـلم  أجل  يحـل 

أيام(٢). بثالثة  السلم 

زائفاً : الثمن  بعض  يجد  إليه  المسلم  باب ٨٧ -]   (١٠٣/٦ [(م ٣٥٧١، 
زائفًا؛  الثمن  بعـض  فوجد  طعام  في  [إليه]  أسـلم  فيمن  واختلفـوا  [* ش] : 

قبض. ما  بقدر  السلم  من(٣)  يتم  يقوالن :  حنبل  وأحمد بن  الثوري،  فكان 
يجوز. أبو سعيد 5 :  قال 

جائز. والسلم  إبداله،  له  أبو ثور :  قال  [* ش] : 
جائز(٤). السلم  أبو سعيد 5 :  قال 

[القول]  و  أحمـد،  كقول  أحدهما  قـوالن(٥)؛  فيها  إسـحاق  وقـال  [* ش] : 
فإنا  زائفا(٦)  وجـد  الذي  كان  إن  الـرأي :  أصحاب  وقال  أبي ثور.  كقـول  الثانـي 

إلخ.  وإن..  به،  بأس  فال   ... الثمن  بعض  ..دفع  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أيام.  بثالثة  السلم  أجل  يحل  أن  قبل  ذلك  أوفاه  إذا  إنه  ..أصحابنا :  (ج) :  (٢) في 

قبض.  ما  بقدر  السلف  يتم  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  إسحاق..  وقال  يجوز.  السلم  أبو سعيد 5 :  قال  قبض.  ما  ..بقدر  (ج) :  (٤) في 

قولين.  الصواب :  (٥) لعل 
إلخ.  عليه..  يرده  أن  نستحسن  فإنا  زائفًا  ذلك  ..وجد  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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بها](٢)،  رد  / ج١٣٠/[سـتوقًا(١)  كان  وإن  غيـره،  ويأخذ  عليه  يـرد  أن  نستحسـن 
بقدر. [منه]  وحط 

يجوز. أبو سعيد 5 :  قال 
أن  نستحسـن  فإنا  [كلها]  زيوفًا  كانت  إن  ومحمد :  يعقوب،  وقال  [* ش] : 
الشـافعي :  وقال  ينتقض(٣).  وال  يبدلها  مالك :  وقال  حاله.  على  والسـلم  يبدلها، 

فاسد. فالسلم  زائفًا  الثمن  كان  إذا 
آخر :  قول  ولهم  أصحابنـا.  قول  في  يخـرج  هذا  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
إنه(٥)  ثانٍ :  وقوٌل  النقد.  في  يجوز  ال  ما  الثمن  في  كان  إذا  السـلف  يفسـد  إنه(٤) 
يحل  حتى  يبدلـه  لم  فإن  يبدلـه(٦)،  أن  جائـز  وذلك  األجل،  يحـل  لم  مـا  يبدلـه 

السلف. انتقض  األجل 
أبدله  فـإن  البدل،  علـى  جميعًا  يتفقـا  أن  إال  منتقـض  هـو  قـال :  مـن  وقـال 
انتقض  األجل  محل  قبل  يبدله  لم  وإن  السـلف،  تم  األجل  محل  قبل  باتفاقهما 
انتقض  وإال  أيـام  بثالثة  األجل  محـل  قبل  أبدله  إن  قـال :  مـن  وقـال  السـلم(٧). 

مسّمى. بشيء  درهم  لكل  يسم  لم  مجمالً  كان  إن  وذلك  كله،  السلم(٨) 

(القاموس  بالفضـة  ملبـس  زيف  المشـددة :  ثـم  السـين  بفتح  سـتوق  اإلشـراف :  محقـق  (١) قـال 
 .(٢٥٢/٣

ردها.  يستويا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
إلخ.  وقال..  السلم.  ينتقض  وال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

أن.  (ج) :  (٤) في 
أن.  (ج) :  (٥) في 

يبدله..  لم  وإن  أبدله،  إن  ..جائز  (ب) :  وفي  إلخ.  يبدله..  لم  فإن  أبدله  وإن  ..جائـز.  (أ) :  (٦) فـي 
إلخ. 

السلف.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
السلم.  خ :  السلف،  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 
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اآلجـال  إلـى  البيـع  أو  السـلم  بـاب ٨٨ -]   (١٠٤/٦ [(م ٣٥٧٢ - ٣٥٧٣، 
أشبه : وما  والجذاذ  الحصاد  مثل :  المجهولة 

السـلع  من  معلومًا  باع  من  أن  على  العلم  أهـل  أجمـع  [م ٣٥٧٢]  [* ش] : 
معروفة  أيـام  إلى  أو  العـرب،  شـهور  [من  معلوم  أجل  إلى  الثمـن  مـن  بمعلـوم 

المعلوم]. األجل  إلى  السلم  في  قالوا  وكذلك  جائز،  البيع  أن  العدد؛ 
أن  وأخاف  تام،  جائز  ذلـك  أن(١)  أراد  أنه  معنا  الذي  أبو سـعيد 5 :  قـال 

سقط(٢). فيه  يكون 
أو  الدياس،  [إلى]  أو  الحصاد،  إلى  باع  فيمن  واختلفوا  [م ٣٥٧٣]  [* ش] : 
أبو ثور.  قـال  وبه  معروف(٤).  ألنـه  جائز؛  ذلك(٣)  مالـك :  فقال  العطـاء؛  [إلـى] 
الغزاة. قدوم  إلى  وكذلك  بأس،  به  يكون  ال  أن  أرجو  [أحمد] :  وقال  / ج١٣١/ 
يعلم  قد  ألنه  تم؛  ذلك  على  تتامما  فإن  مجهول،  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 

بعض. ويجهله  بعض  ويعرفه  بعض،  في  ويجهل  األحوال  بعض  في 
طائفة :  وقالت  العطاء(٥).  إلى  يبتاع  كان  أنه  عمر  ابن  عن  روينا  وقد  [* ش] : 

والنعمان. الشافعي،  قال  وبه  عباس،  ابن  قال  كذلك(٧)  جائز،  غير  ذلك(٦) 
نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

(ج).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (أن)  (١) كلمة 
سقوطًا.  فيه  أن  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

ذلك.  إن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
معلوم.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

القضاء.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ذلك.  إن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.   .. ابن  قاله  ..جائز،  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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النصارى،  فيح(١)  إلى  باع  إذا  قال :  األوزاعي،  قاله  ثالٌث  قوٌل  وفيه  [* ش] : 
مكروه. فهو  والعصر(٣)  األندر(٢)،  إلى  باع  وإن  جائز،  فذلك  صومهم  أو 

وإن  جائز،  فذلك  معروفًا  وفسحهم(٤)  صومهم  كان  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
منتقض. غير  فهو  بعض  مع  يعرف  وقد  مجهوالً  كان 

حال(٥)،  والمال  جائز،  العطاء  إلى  البيع  إن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 
أبي ليلى. ابن  قول  هذا 

هذا.(٦) لي  يبين  ال  أبو سعيد 5 :  قال 
[أصح]. عباس  ابن  قول(٧)  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

فسخ.  (ج) :  وفي  فسح.  (أ) :  (١) في 
القاموس).  عن  (نقالً  القمح  كدس  أو  البيدر،  األندر :  اإلشراف :  محقق  (٢) قال 

األقدار  إلى  بـاع  وإن  (ج) :  وفي  مكروه.  فهـو  العصيره  إلى  أو  األقـدر  إلـى  بـاع  وإذا  (أ) :  (٣) فـي 
مكروه.  فهو  والعصير 

معروفًا.  معلومًا  ـ  فسخهم  لعله  ـ  صومهم  (ج) :  وفي  معروفًا.  وفسخهم  صومهم  (ب) :  (٤) في 
إلخ.   .. هذا  حرام،  مال  لعله  ..جائز  (ج) :  وفي  حال.  المال  لعله  جائز   .. (أ) :  (٥) في 

أعني  ـ  حاالً  ويكون  جائز،  البيع  أن  أرادوا  أنهم  معي  الناسخ :  قال  هذا.  لي  ..اليبين  (ج) :  (٦) في 
أقوال  من  قول  وهو  السلم،  في  ال  البيع  في  وهذا  المجهول،  األجل  إلى  الشرط  ويبطل  ـ  المال 

رجع. ذلك  أرادوا  كان  إن  المسلمين 
يبين  ال  سعيد :  محمد بن  أبي سعيد  الشيخ  قول  أما  جاعد :  للكتاب  الناسـخ  وهو  الناسـخ  قال 
هنا.))  الكلمة  مكان  أن  والظاهر  لعله؛  ما  الهامش :  في  ((كتب  بذلك  أراد  أنه  فمعي  هـذا؛  لـي 
ال  قال :  ذلك  وجه  فمن  سـقطًا،  الكتاب  في  أن  معنا  والذي  أبي ليلى،  ابن  قول  من  حرام  مال 

/ ج١٣٢/. لي  يبين  فيما  هذا  لي  يبين 
في  القول  مضـى  وقد  المجهول،  مـن  فذلك  العطـاء  وبيع  والقضـاء  العطاء،  إلـى  البيـع  وأمـا 
ألن  الشيخ؛  يعلمه  لم  لما  تفسيرًا  يخرج  ال  أنه  إال  حسن،  هذا  في  الناسخ  وقول  المجهوالت، 
تفسـيرنا  عن  كاف  أنه  وأرجو  الباب،  هذا  من  تقدم  فيما  مضى  وقد  بتفسـيره،  ذلك  فـي  القـول 

إلخ.  أبو بكر..  قال  رجع.  ذلك  في  فينظر  أعلم،  واهللا  الناسخ،  وتفسير 
أقول.  عباس  ابن  بقول  أبو بكر :  قال  (ج) :  (٧) في 
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ابن  قول  وأنزهها  األقاويل  مـن  فيه  ما  أصح  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
عباس.

عينه(١) : بغيم  حائط  ثمر  في  السلم  إبطال  باب ٨٩ -]   (١٠٥/٦ [(م ٣٥٧٤، 
من  رجل  [على  «أسـلف  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
من  اليهودي :  فقـال  مسـمى]،  أجل  [إلى  مسـمى  كيل](٢)  ثمن  في  دنانيـر  يهـود 
كيل  ولكن  فال،  فالن  حائط  ثمن  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  أما(٤)  فقال  فالن،  حائط  ثمن(٣) 

مسمى». أجل  إلى  مسمى 
من  عنه  ذلك  حفظنا  وممن  العلم،  أهل  من  كاإلجماع  وهذا  أبو بكر :  قال 
وأصحاب  وإسـحاق،  وأحمـد،  واألوزاعي،  والثـوري،  مالـك،  العلـم  أهـل 

الرأي.
آخر  قول  فيـه  وألصحابنا  حسـن(٥).  قول  وهو  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
إلى  ورجع  السلم،  بطل  آفة  عليه  أتت  فإن  آفة،  الحائط  على  يأتي  أن  إال  ثبت(٦)، 
غير  من  يوفيه  أن  عليه  كان  آفة  الحائط  على  أتت  ولو  قال :  من  وقال  ماله.  رأس 

القول. هذا  في  الشرط  هاهنا  ويبطل  ذلك، 

بعينه.  حائط  في  السلف  إبطال  (ج) :  وفي  بعينه.  حائط  في  السلم  إبطال  (أ) :  (١) في 
يهودي  من  رجل  إلى  (ج) :  وفي  يكيل.  لعله  كيل  تمر  في  دنانير  يهودي  من  رجل  إلى  (أ) :  (٢) في 

بكيل.  تمر  في  دنانير 
تمر.  من  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

فقال  (ج) :  وفي  إلخ.  مسمى..»  كيل  ولكن  فالن،  بني  حائط  تمر  له :  «من  النبي  فقال  (أ) :  (٤) في 
إلخ.  مسمى»..  بكيل  ولكن  فالن،  بني  حائط  تمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «من 

حسن.  وهو  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  السلم..  يبطل  آفة  عليه  أتت  فإن  آخر :  قول  (ج) :  (٦) في 
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ألن  ماله؛  رأس  إلـى  ويرجع  السـلف،  يبطل  أنـه  هذا  في  معـي  مـا  وأصـح 
الناس  أيدي  من  ينقطع  فيما  يثبت  ال  السلف  إن  قولهم :  من  / ج١٣٣/  اإلجماع 
وجه  ومن  وجهه(١)،  فهذا  معروفًا،  كان  إذا  الناس  أيدي  من  ينقطع  فهذا  ويعدم، 
قول  كل  من  ويؤخذ  اتبـع،  ما  أولى  والحق  اآلفـة،  وقوع  جهة  من  معلـول  آخـر 

أحسنه(٢).

الحيوان : في  السلم  باب ٩٠ -]   (١٠٥/٦ - ١٠٦ [(م ٣٥٧٥، 
طائفة،  فيه  فرخصت  الحيوان؛  في  السلم(٣)  في  العلم  أهل  اختلف  [* ش] : 
عمر]،  [وابن  عبـاس،  وابن  مسـعود،  ابن  به  بأس  ال  قـال  أنه  عنه  روينـا  وممـن 
األوزاعي،  قـال  وبه  والزهري،  والشـعبي،  البصري،  والحسـن  المسـيب،  وابـن 

ُسنَّة(٤). ية  الدِّ بأن  أحمد  واحتج  ثور.  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
كذا. فحل(٥)  من  قال :  ألنه  مسعود  ابن  كرهه  إنما  الشعبي :  وقال 
معلومة(٦). بأسنان  ية  الدِّ وبأن  أبي رافع،  بحديث  الشافعي  واحتج 

نقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 
الرأي. وأصحاب  الثوري،  قول  هذا  فيه،  السلم  طائفة  وكرهت 

صحيح. األول  والقول  كله،  بذلك  قيل  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

إلخ.  وجه..  ومن  وحه  من  فهذا  (ب) :  (١) في 
بأحسنه.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
السلف.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

مسنة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
محل.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

معلومة.  أسنان  ية  الدِّ أن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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ذلك : وغير  حاالً  يكون  السلم  باب ٩١ -]   (١٠٦/٦ - ١٠٧ [(م ٣٥٧٦ - ٣٥٧٨، 
فكان  حاالً؛  المعلوم  الشيء  في  السلم(١)  في  واختلفوا  [م ٣٥٧٦]  [* ش] : 
إذا  السلم  بطل(٢)  الرأي :  أصحاب  وقال  جائز.  ذلك  يقوالن :  ثور  وأبو  الشافعي، 

حاالً. كان 
بالعروض  يبيعها(٣)  والدراهم  الدنانير  غير  العروض  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
ولو  جائز،  فذلك  معرفتـه؛  وعلى  عليه  يسـتدل  وما(٤)  والوزن  بالكيـل  المعروفـة 
معنا  / ج١٣٤/  يجوز  فال  والدراهم  الدنانير  وأما  أجالً،  له  يسم  لم  أو  حاالً  كان 
معلوم.  شـيء  في  معلوم  أجل  إلى  بالعروض  سـلمًا  إال  يكـون  وال  بالعـروض، 
ذلك(٦)،  دون  فما  أيام،  ثالثة  السـلم  في  األجل  أقل  إن(٥)  أصحابنا :  بعض  وقال 

السلم. ويبطل  السلم  في  أجالً  يكن  لم  ما 
[* ش] : وقال مالك : إذا كان األجل ثالثة أيام فال خير فيه. وقال األوزاعي : 

جائز. [ذلك] 
والفضة  والذهب  السـلم،  في  يكون  ما  أقل  هو  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 

قوالن : فيه  والورق  والعين  والدنانير(٧)،  الدراهم  غير 
بيع  وجه  علـى  يجوز  إنـه  واآلخـر :  سـلمًا.  إال  يجـوز  ال  إنـه  أحدهمـا : 
معروف  بوزن  سـمي  فإذا  معروف،  بوزن  عندي  يسـم  لم  ما  وذلك  العروض، 

السلف.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يبطل.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

فبيعها.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
ما.  أو  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (إن)  (٥) كلمة 
ذلك.  دون  كان  وما  (ج) :  في  ذلك.  دون  كان  فما  (ب) :  (٦) في 

إلخ.  فيه..  والعين  والورق  والدراهم.  الدنانير  غير  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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فذلك  المعروفة  العروض  من  بشـيء  جزافًا  بيع  وإن  أجل،  إلى  إال  يجوز  فال 
جائز.

صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
قد  وما  اهللا،  شاء  إن  الحق  من  الشافعي  قول  يخرج  ال  أبو سعيد 5 :  قال 

إلينا. أحب  وصفنا 
لذلك  يسـم  ولم  بينهم،  بمسـمى(١)  ودنانير  دراهم  لرجل  رجل  باع  وإن 
قائل :  قال  فإن  انتقض،  تناقضا  وإن  معنا(٢)،  تم  ذلك  على  تتامما  فـإن  أجـالً، 
إن  المسـلمين  قول  من  خارج  ذلك  إن  نقل  لم  العلم  أهـل  من  ذلـك  بإتمـام 

اهللا. شاء 
أن  على  العلم  أهـل  من  عنـه  نحفـظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٣٥٧٧]  [* ش] : 
فالن؛  بذرع  ثوب  فـي  وال  عياره،  يعرف  ال  بقفيز  يجـوز  ال  الطعام  فـي  [السـلم 

السلم](٣). بطل  فالن  مات  أو  تلف  لو  المعيار  ألن 
/ ج١٣٥/  السـلم(٤)  يجوز  ال  أنه  أراد  أنه  معنا  الـذي  أبو سـعيد 5 :  قال 
يحد  وال  معروف،  وبـذرع  بالتسـمية(٥)،  يعرف  معروفًا  مكيالً  يعنـي  بمعيـن،  إال 
يكون  وإنما  السـلم،  بطل  فالن  مكيال  أو  فالن  ذراع  تلف  لو  ألنه  فـالن؛  بـذراع 

مسمى.  (ج) :  و  (ب)  (١) في 
تم.  معنا  ذلك  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

تلف،  لو  المعين  ألن  ذرع؛  بغير  ثوب  في  وال  يعرف  ال  بعين  يجوز  ال  والطعام  السلف  (أ) :  (٣) في 
بغير  ثوب  في  وال  يعرف،  ال  بمعين  والطعام  السلف  (ج) :  وفي  السلف.  بطل  فالن؛  ثياب  أو 

السلم.  بطل  فالن  ثياب  أو  تلف  لو  بمعين  وال  ذرع، 
بمعين.  إال  يجوز  ال  (ج) :  (٤) في 

التسـمية،  تعرف  (ب) :  وفي  إلخ.   .. بذراع  يحـد  ال  معروف  ويذرع  التسـمية  يعـرف  (أ) :  (٥) فـي 
إلخ.  معروف..  وبذرع 
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قال  وقد  ـ ،  والذراع  المكيال  أعني  ـ  بالعيان  معروفًا  يكون  وال  بالصفة،  معروفًا 
المسلمين. من  قال  من  ذلك 

أن  إال  تام،  فهو  فـالن  بذراع  أو  فالن  بمكيال  سـمي  إن  إنه  قال :  مـن  وقـال 
والقول  هنالـك،  السـلف(١)  فيفسـد  تلف  فالن  بذراع  أو  فـالن  بمكيال  يحـدث 

إلي(٢). أحب  األول 
فالسلم  أحدهما  أو  والمسـلم  المتسـلم  يجهلها  صفة  على  السـلم  وقع  وإذا 
وقع  إذا  كذلك  معهما،  مجهول  ذلك  ألن  عرفاه؛  إذا  يتماه  أن  إال  باطـل،  عنـدي 
عند  معروفًا  كان  ولو  أحدهما،  عند  أو  بالصفة  عندهما  مجهول  شيء  في  السلم 
فذلك  والسلعة  والوزن  المكيال  غيرهما  عند  معروفًا  كان  إذا  قيل :  وقد  غيرهما، 

إلي. أحب  األول  والقول  عليهما،  جائز 
والنعمان،  ثور،  وأبو  والشافعي،  الثوري،  عنه  ذلك  حفظت  وممن  [* ش] : 

وأصحابه.
نقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 

القول. شخص  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
ومائة  قمح  مد  مائة  في  دينار  مائة  أسلم  فيمن  واختلفوا  [م ٣٥٧٨]  [* ش] : 
السلم(٣)،  هذا  والنعمان  ثور،  وأبو  الثوري،  وسفيان  الشافعي،  فأبطل  شـعير؛  مد 

منهما. واحد  كل  مال  رأس  يبين  حتى(٤)  يجوز،  ال  وقالوا : 

السلم.  خ :  ..السلف،  (ج) :  (١) في 
(ب) :  وفي  إلي.  أحب  واألول  هنالك  السـلف  يفسـد  ثم  تلف  وبفالن  فالن  ..بمكيال  (أ) :  (٢) في 

إلي.  أحب  األول  والقول  هنالك،  السلف  يفسد  ثم  تلف  ولفالن  فالن  ..بمكيال 
إلخ.   .. ال  وقال :  السلف،  ..النعمان  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

منهما.  واحد  كل  رأس  يبين  حتى  إال  (ج) :  (٤) في 
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ويعقوب. مالك،  قول  هذا  جائز،  السلم  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
أصح(١). هذا  أبو بكر :  قال 

أصحابنا. قول  في  جائز  كله  / ج١٣٦/ :  أبو سعيد 5  قال 

وما  يوزن،  فيمـا  يكال  ما  يسـلم  الرجـل  بـاب ٩٢ -]   (١٠٧/٦ [(م ٣٥٧٩، 
يكال : فيما  يوزن 

يكال،  وال  يـوزن  فيما  يـوزن  وال  يكال  مـا  أسـلم  الثـوري :  [قـال  [* ش] : 
يوزن. وال  يكال  فيما  يكال  وال  يوزن  ما  وأسلف 

أبي حنيفة](٢). قول  وهذا  يعجبنا،  ال  هذا  فقال :  ألحمد  الثوري  قول  وذكر 
أن  يجوز  ال  كلهـا :  األطعمة  في  الشـافعي  وقال  جائز.  هو  إسـحاق :  وقـال 
وال  مأكوالً  تكن  لم  إذا  العروض  في  ذلك  يجوز  وال  بعضها(٣)،  في  بعضها  يسلم 

مشروبًا.
قوالن؛  ففيـه  السـلع  من  يشـرب  وال  يؤكل  ال  كلما  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ويوزن(٤).  يكال  فيما  يوزن  وما  ويوزن،  يكال  فيما  منه  يكال  ما  يباع  إنه  أحدهما : 

صحيح.  هذا  (أ) :  (١) في 
سـفيان  قال  يكال؛  فيما  يوزن  وما  يوزن،  وفيما  يـكال  ما  يسـلم  الرجل  في  واختلفـوا  (أ) :  (٢) فـي 
يكال  فيما  يوزن  وال  يكال  ال  والسلف  يكال،  وال  يوزن  فيما  يوزن  وال  يكال  بما  سلم  الثوري : 
إلخ.   .. أبي حنيفة  قول  هذا  يعجبنا،  ال  هذا  فقال :  ألحمد  هذا  الثوري  سفيان  وذكر  يوزن،  وال 
وال  يكال  بما  أسـلم  الثوري :  فقال  يوزن؛  فيما  يكال  ما  يسـلم  الرجل  في  واختلفوا  (ج) :  وفي 
سـفيان  وذكر  يوزن،  وال  يكال  فيما  يوزن  وال  يكال  ال  ما  وأسـلم  يكال،  وال  يوزن  فيما  يوزن 

الخ   .. أبي حنيفة  قول  هذا  يعجبنا  ال  هذا  فقال :  ألحمد  هذا  الثوري 
إلخ.  ذلك..  ويجوز  بعض،  في  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

فيما  يوزن  وما  يـكال  بما  يكال  ما  يباع  إنـه  وقول :  ويكال،  يوزن  فيمـا  يـوزن  ومـا   .. (أ) :  (٤) فـي 
يباع  إنه  وقول :  ويكال.  يوزن  فيما  يوزن  ..وما  (ب) :  وفي  النسـيئة.  في  هذا  يوزن،  وال  =يكال 
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في  هذا  يـوزن،  وال  يكال  بمـا  يوزن  وما  يـوزن،  بما  يكال  مـا  يبـاع  إنـه  وقـول : 
العرب. لغة  في  السلم  اسم  يدخله  أجل  إلى  والبيع  جائز،  ذلك  وكل  النسيئة، 

وغيره : السلم  في  االختالف  باب ٩٣ -]  [(م ٣٥٨٠ - ٣٥٨١) 
دينار  مائة  إليك  أسـلمت  أحدهما(١) :  فقال  اختلفا  وإذا  [م ٣٥٨٠]  [* ش] : 
قول  ففي  شـعير(٢)؛  دينار  مائـة  إلّي  أسـلمت  اآلخر :  وقال  حنطة،  مـد  مائـة  فـي 
مالك  قول  وهو  ويتفاسـخان،  يتحالفان  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبي  الشـافعي، 
في الشعير والقمح، والذي يبدأ باليمين الطالب في قول يعقوب، وقال الشافعي : 

البائع. باليمين  يبدأ 
السلم،  في  صحيح  وهو  هذا،  قيل  قد  نعم،  / ج١٣٧/ :  أبو سعيد 5  قال 
على  بينة  أحضر  فأيهما  يدعي،  ما  على  بالبينة  منهما  واحد  كل  يدعى  قيل :  وقد 
حلف  ما  عليـه  ثبت  خصمه  حلـف  فأيهما  بالثمـن،  منها  واحـد  كل  يدعـي،  مـا 
أن  يطلب  وإنما  خصمه،  يمين  إلى  يرجع  لم  أحدهما(٣)  نكل  وإن  عليه،  خصمه 
يتفاسخان  فإنهما  خصمه  على  حقه  وإلثبات  عنه،  خصمه  حجة  النقطاع  يحلف 

دينار. مائة  ماله  رأس  إلى  ويرجع  ذلك،  على 
كان  وإن  المتسلف،  قول  فالقول  حّل  قد  األجل  كان  إن  إنه  قال :  من  وقال 
ذلك  يتم  أن  يريـد  أن  إال  السـلف،  وينفسـخ  المسـلف،  قول  فالقـول  يحـل  لـم 

إليه(٤). فذلك  المتسلف 

وال  يكال  فيما  يـوزن  ما  عليها))  مضروب  ال  كلمة  ((كأن  وال  يـكال،  وال  يوزن  بمـا  يـكال  مـا 
النسيئة.  في  هذا  يوزن، 

إلخ.  أسلمت..  فقال :  والمتسلم  المسلم  اختلف  وإذا  (ج) :  (١) في 
شعير.  مد  مائة  في  دينار  مائة  إلّي  أسلمت  ..اآلخر :  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

نكل.  أحدهما  (أ) :  (٣) في 
إليه.  فذلك))  ب :  ((في  وذلك  ذلك  يتم  أن  المتسلف  يريد  أن  ..إال  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

=
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فالقول  المسـلف(١)  يد  في  باقية  والدنانير  الدراهم  كانت  إن  قال :  من  وقال 
يمينه  مع  قوله  فالقول  المتسلف  يد  في  كانت  وإن  السلف،  ويتم  يمينه  مع  قوله 
هذه  على  تداعيا  إذا  السلف  ينفسخ  إنه  ـ  أصح  ـ  األول  والقول  السلف،  وينفسخ 
يد  في  أو  المتسـلف  يد  في  المال  كان  يحل،  لم  أو  السـلف  حل  قد  كان  الصفة 

المسلف.

أن  منع  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٣٥٨١]  [* ش] : 
وممن  معلوم(٣)،  أجل  إلى  طعام  في  سلمًا(٢)  رجل  على  [له]  دينارًا  الرجل  يجعل 
ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والثوري،  واألوزاعـي،  مالك،  عنه  ذلـك  حفظنـا 
قال :  أنه  عمـر  ابن  عـن  روينا  وقد  الشـافعي.  مذهـب  وهـو  الـرأي،  وأصحـاب 

يصلح. ال  / ج١٣٨/ 

نقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 

مضاعفة،  أضعافـًا  الربا  وهـو  ذلك،  يجـوز  ال  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
عرفنا  من  جميع(٤)  أجمع  وكذلك  عليـه.  المجتمع  اآلية  هذه  تفسـير  جاء  بذلك 
السـلف  بوجه  يجوز  ال  أنه  آثارهم  ذلك  على  وأطبق  المسـلمين،  من  ذلك  عنـه 
من  غيره  به  يؤخذ  أن  يجـوز  وال  سـلمًا،  كان  إذا  والعروض  الطعام  جميـع  مـن 
ال  نفسه،  السلم(٥)  أو  المال  رأس  إال  يؤخذ  وال  العروض،  وال  والدراهم  الدنانير 

ذلك. غير  يجوز 

المتسلف.  ...يد  المتسلف  يد  (ج) :  في  المسلف.  يد  المتسلف...  يد  (ب) :  (١) في 
يسلمه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

معلوم.  طعام  في  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  المسلمين..  من  عنه  عرفنا  من  جميع  وكذلك  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

والسلم.  (أ) :  (٥) في 
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السلم : في  والكفيل  الرهن  باب ٩٤ -]   (١٠٨/٦ - ١٠٩ [(م ٣٥٨٢، 
أنه  عنه  روينا  فممـن  السـلم؛  في  [والكفيل]  الرهن  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
كره ذلك علّي بن أبي طالب، وكره ذلك سعيد بن جبير، واألوزاعي، وأحمد بن 
دينار،  [وعمرو بن  والشـعبي،  ومجاهـد  عطاء،  فيه  ورخـص  ثور،  وأبـو  حنبـل، 
يكره  مجاهد  وكان  الرأي.  وأصحاب  وإسـحاق،  والشافعي]،  ومالك،  ومقسـم، 
البصري،  والحسـن  عباس،  وابن  عمر،  ابن  عن  روينا  وقد  السـفر.  في(١)  الرهن 

جميعا(٢). والكراهية  الرخصة  والنخعي 
ـنَّة  السُّ منه  يمنع  لم  إذ  جائز  السـلم(٣)  في  والحميل  [الرهنة]  أبو بكـر :  قـال 
قول  خالف  على  ذلك  فدل  طعامًا،  وأخذ  درعًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  رهن  وقد  واإلجماع، 

مجاهد.
في  الرهن  يجيـز  ال  مـن  قـول  علـى  أصحابنـا  قـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وإن  السلف،  صفقة  مع  الرهن  كان  إذا  والسلف  الرهن  يبطل  ويقولون :  السلف، 
الرهن  كان  وإن  الرهن،  وبطل  السلف  ثبت  السلف  محل  وقبل  السلف  بعد  كان 

/ج١٣٩/. جميعًا  والسلف(٤)  الرهن  ثبت  السلف  محل  بعد 
الرهن  المسـلف  الرهن  صاحب  فسـخ  إن  إنه  المسـلمين :  قول  بعض  وفي 
ولو  السلف،  في  الرهن  وإجازة  ذلك،  إتمام  على  دليل  وهذا  السلف،  تم  وتركه 
الرهن  صاحب  بفسخ  فساده  بعد  يصلح  كان  لما  القول  هذا  في  باطالً  أصله  كان 
إنه  نقل  لـم  هذا  على  مثبـت(٥)  السـلف  أثبت  فإن  نفسـه،  على  السـلف  وإثبـات 

السفر.  في  إال  الرهن  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (جميعًا)  (٢) كلمة 

(ج) :  وفي  إلخ.  النبي..  أرهن  وقد  واإلجماع  ُسنَّة  منه  يمنع  لم  إذا  جائز  السلف  ..في  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  النبي..  أرهن  وقد  إجماع  وال  ُسنَّة  منه  تمنع  لم  إذ  جائز  السلف  ..في 

جميعًا.  والرهن  السلف  ثبت  (ب) :  (أ)  (٤) في 
عليها.  مشطوبًا  (مثبت)  كلمة  كتبت  (أ) :  (٥) في 
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في  الّدْين  أصـل  كان  وإنما  الّدْيـن،  في  الرهن  أطلـق  قد  تعالـى  اهللا  ألن  حـرام؛ 
التفسير.(٢) جاء  كذلك  أجل(١)،  إلى  السلم 

السلم : بعض  في  اإلقالة  باب ٩٥ -]   (١٠٩/٦ [(م ٣٥٨٣ - ٣٥٨٤، 
أن  على  العلم  أهـل  من  عنـه  نحفـظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٣٥٨٣]  [* ش] : 

جائز. المرء  فيه  أسلم(٣)  ما  جميع  في  اإلقالة 
نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

ابن  عن  فروينا  السـلم؛  بعض  في  اإلقالة  فـي  واختلفـوا  [م ٣٥٨٤]  [* ش] : 
أنهم  وإسـحاق  حنبـل،  وأحمد بـن  والحسـن،  والنخعـي،  سـيرين،  وابـن  عمـر، 
ربيعة،  قال  وبه  مالـه.  رأس  أو  كله،  سـلفه(٥)  ليأخذ  مالك :  وقال  ذلـك.  كرهـوا(٤) 

لم  كذلك]  ب :  [في  وكذلك  أجل،  إلـى  السـلم  في  الّدْين  أصل  كان  ..وإنما  (ب) :  و  (أ)  (١) فـي 
التفسير.  جاء  كذلك  أجل،  إلى  السلم  في  الّدْين  كان  وإنما  حرام،  إنه  نقل 

أبو سـعيد  قال  أبي سـعيد 5 :  الشـيخ  جامع  ومن  غيـره،  ومـن  التفسـير.  ..جـاء  (ج) :  (٢) فـي 
عقدة  مع  السـلف  في  الرهـن  كان  إذا  الكدمـي 5 :  سـعيد  محمد بـن  سـعيد بن  محمد بـن 
بعد  السلف  في  الرهن  كان  وإن  والسـلف،  الرهن  يفسـد  قيل :  فقد  بشـرطها  موصوالً  السـلف 
في  الرهن  كان  وإن  السـلف،  قبل  كان  إذا  الرهـن  وانتقض  السـلف  ثبت  السـلف  عقـدة  تمـام 

والسلف. الرهن  ثبت  السلف  محل  بعد  السلف 
قد  إنه  إال  إثباته،  في  بالنص  الرهن  عند  شـرط  إذا  السـلف  إثبات  أصحابنا  قول  في  أعلم  وال 
علي  موسى بن  عن  حفظت  أو  علي  موسى بن  عن  أحفظ  قال :  أنه  العلم  أهل  بعض  عن  يروى 
المسـلف  المتسـلف  أحلَّ  إن  قال :  فقال  ذلك؟  وما  فقيل :  هذا،  نحو  أو  دنانير  من  خير  مسـألة 
أنه  إال  حل،  أو  السلف  ثبت  أو  السـلف  جاز  معناه  ذلك  وأتم  السـلف  في  / ج١٤٠/  المرتهن 

رجع.  للمسلف  ذلك  المتسلف  إتمام  عند  السلف  أجاز  معناه  يروى  قد 
جائزة.  فيه  أسلف  (ج) :  وفي  جائزة.  فيه  أسلم  (أ) :  (٣) في 

قالوا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
سلمه.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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ومحمد بن  وعطاء،  عبـاس،  ابن  فيه  ورخص  أبي ليلـى،  وابن  سـعد،  والليث بن 
علي(١)، وحميد بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار، والحكم، والثوري، والشافعي، 

وأصحابه. والنعمان، 
منع(٢)  الذي  فما  الجميع  في  يقيله  أن  له  كان  إذا  نقول؛  وبه  أبو بكر :]  [قال 

البعض. في  يقيله  أن 
كله  وكان  السـلف،  بعض  في  أقاله  إذا  إنـه  قيل :  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
كله،  السلف  يبطل  أنه  معلومًا؛  شيئًا  دينار  أو  درهم  لكل  يسم  ولم  مبهمة،  صفقة 
ولو  جائز  إنه  أصحابنا(٣) :  قول  بعض  في  يخرج  وقد  هذا،  في  قال  ما  أحسن  وما 

معروفًا. شيئًا  شيء  لكل  يسلم(٤)  لم 

الثياب : في  السلم  باب ٩٦ -]   (١١٠/٦ [(م ٣٥٨٥، 
الثياب  في  السلم  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  [* ش] : 
والرقة،  / ج١٤١/  والعـرض،  الطـول،  معلومة  وصفـة  معلـوم،  بـذراع(٥)  جائـز 
هذا  معلوم،  أجل  إلى  البلدان،  من  بلدة  إلى  ينسـبه  أن  بعد  والجودة،  والصفاقة، 
وأصحاب  ثور،  وأبي  وأحمـد،  والثوري،  واألوزاعي،  ومالـك،  الشـافعي،  قول 
والقاسم بن  والشعبي،  المسيب،  ابن  عن  ذلك  إجازة  وروي  تبعهم،  ومن  الرأي، 

محمد.

إلخ. وعمرو..  عبد الرحمن،  وأحمد بن  علي،  ومحمد بن  وطاووس،  وعطاء،  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(ج).  في  مذكور  غير  والحكم 

يمنعه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
أصحابنا.  بعض  قول  في  هذا  على  يخرج  وقد  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

يسم.  الصواب :  ولعل  (ج).  و  (ب)  و  (أ)  في  (٤) هكذا 
بذرع.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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أقول. وبه  قولهم،  خالف  غيرهم  عن  أحفظ  ولست  أبو بكر :  قال(١) 
صفة(٣)  في  كان  إذا  الثياب :  سلف  في  قيل  قد  نعم،  أبو سعيد (٢)5 :  قال 
بالصفة  المتبايعان  يعرفه  معروف،  صنف  من  معلوم  بذرع  معلوم  بطول  معلومـة 
وذلك  قدرهـا،  على  يوقـف  فال  الرقـة  وأما  جائـز،  فذلك  عليـه؛  يقفـا  لـم  ولـو 
يشترط  لم  وإن  التعارف،  في  عليه  يوقف  فذلك  الجودة  يشترط  أن  إال  مجهول، 

القول. أكثر  في  معنا  ذلك 
والعرض،  الطـول،  معرفـة  مـن  وصفنا  كمـا  يكـون  حتى  قـال :  مـن  وقـال 
ذلك  يثبت  قال :  من  وقال  ذلك.  مع  معروفًا  وزنًا  يكون(٤)  األشياء  من  والصنف 

معروف. بوزن  يكن  لم  ولو 
معروف.  رجل  ذراع  يعنون  معروف  بذراع  إال  يثبت  ال  أيضاً :  قال  من  وقال 
ويكون  بالذراع(٥)  يشـترط  ولكن  معروف،  رجل  بذراع  يجوز  ال  قال :  من  وقال 
فإن  وسـط،  بذراع  كان(٦)  وإال  الحاكم،  بذراع  كان  احتكموا  فإن  وسـطًا،  الذراع 
فالن،  ذراع  يعدم  حتى  ينتقض  ال  قال :  من  وقال  السلم.  انتقض  بذراع(٧)  شـرط 

/ ج١٤٢/. السلم(٨)  ينتقض  ثم 

إلخ.   .. غيرهم  عن  حفظ  وليبدله  محمد،  ..والقاسم بن  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
اهللا.  حفظه  سعيد  محمد بن  أبو سعيد  قال  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

غير  ـ وهي  بيعـة  لعلـه  األخيـرة :  الكلمـة  فـوق  ((وكتـب  صفـة  صفقـة  فـي  كان  إذا  (أ) :  (٣) فـي 
(ب) :  وفي  إلخ.  معروف..  صنـف  من  معروف،  بذرع  معروف،  بطول  معروفـة،  ـ ))  واضحـة 

إلخ.  معروف..  صنف  من  معروف  بذرع  معروف  بطول  معروفة  صفقة  في  كان  إذا 
بالتاء.  أم  بالباء  هي  هل  واضحة  غير  الكلمة  (ب)  وفي  وتكون.  (أ) :  (٤) في 

بالذرع.  يشترط  (ج) :  وفي  بالذرع.  يشرط  (ب) :  (٥) في 
بذراع.  وإال  (ج) :  (٦) في 

معروف.  بذراع  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (السلم)  (٨) كلمة 
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غير  في  الفواكه  وسـائر  الرطب  في  السـلم  باب ٩٧ -]  [(م ٣٥٨٦ - ٣٥٨٧) 
حينها :

غير  في  الفواكه  وسائر  الرطب  في  السلم  في  واختلفوا  [م ٣٥٨٦]  [* ش] : 
السلم  آخرون :  وقال  الرأي.  وأصحاب  واألوزاعي،  الثوري،  ذلك  فكره  حينها؛ 
أسلم  ما  فيه  يكون  الذي  الوقت  في  حل(١)  إذا  حينه،  غير  في  كله  ذلك  في  جائز 

ثور. وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  مالك،  قول  هذا  موجودًا،  ذلك  من  فيه 
في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٢)  أَذِن  ما  جملة  فـي  ذلك  لدخول  نقول؛  وبه  أبو بكر :]  [قـال 

الثمار.
إذا  بعضٍ  في  المعدوم  يوجد  ما  حسب  على  جائز  كله  أبو سعيد 5 :  قال 
أجاز  فقد  العدم،  وجه  فيه  يدخل  فال  يعدم،  وال  يوجد  ما  وقت  فـي  أجله  جعـل 

يجوز. ذلك  وكل  أبطله،  من  وأبطله(٣)  أجازه،  من  ذلك 
[حتى  حينه  في  يأخذه  فلم  رطب  في  إليه  أسلم(٤)  وإذا  [م ٣٥٨٧]  [* ش] : 
ما  رجع  شاء  إن  بالخيار(٥)  المسـلف  يقوالن :  وإسـحاق  الشـافعي،  فكان  نفذ]؛ 

قابل. رطب(٦)  إلى  ذلك  أخر  شاء  وإن  سلفه،  من  بقي 
بقي. ما  بقدر  مالك  رأس  من  عليك  يرد  بأن  بأس  ال  األوزاعي :  وقال 

قول  هذا  موجـودًا،  ذلك  من  فيه  السـلم  قبض  فيه  يكون  الذي  الوقـت  فـي  دخـل  إذا  (أ) :  (١) فـي 
السـلم  قبض  يكون  الذي  الوقت  في  دخل  إذا  (ج) :  وفي  إلخ.   .. وأحمد  والشـافعي،  مالك، 

إلخ.  وأحمد..  والشافعي،  مالك،  قول  هذا  موجودًا،  ذلك  من  فيه 
الثمار.  في  السلم  من  النبي  به  ..أذن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  من..  ذلك  وأبطل  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
سلف.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  سلفه..  من  بقي  بما  عليه  رجع  شاء  إن  الخيار  في  المسلف  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وقت.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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نقول. الشافعي  بقول(١)  أبو بكر :  قال 
سـلعة  وأخذ(٢)  سـلعة  السـلم  كان  إن  جائز  ذلك  كل  أبو سـعيد 5 :  قال 
وقت  إلى  ذلك  ـر  وأخَّ ماله  رأس  أخذ(٣)  ودنانيـر  دراهم  كان  وإن  ذلـك،  ـر  وأخَّ

وجوده.

والشحم  اللحم  في  السلم  باب ٩٨ -]   (١١١/٦ - ١١٢ [(م ٣٥٨٨ - ٣٥٩٢، 
واألكارع : والرؤوس 

/ ج١٤٣/  الزهري  فكان  اللحم؛  في  السلم  في  واختلفوا   [٣٥٨٨] [* ش] : 
يجيزون  يوسـف :  وأبو  ثـور،  وأبو  وأحمـد،  والشـافعي،  واألوزاعـي،  ومالـك، 
من  وموضع(٤)  معلـوم]،  أجل  [إلى  معلومـًا  وزنًا  وشـرط  وصفه  إذا  فيـه  السـلم 

به. تسمى  بصفة  معروف،  اللحم 
في  خير  وال  مختلـف،  ألنه  اللحم؛  في  السـلم  في  خير  ال  النعمـان :  وقـال 
وزنًا  به  بـأس  فال  منه  المالح  فـي  السـلم  فأما(٦)  الطري،  السـمك  فـي  السـلم(٥) 

معلومًا(٧). وضربًا  معلومًا، 
جائز. كله  أبو سعيد 5 :  قال 

أقول.  الشافعي  قال  كما  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أخذ.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

مالك،  رأس  ..أخر  (ب) :  وفي  وجوده.  وقت  إلى  مالك  رأس  أخر  ودنانيـر  ..دراهم  (أ) :  (٣) فـي 
وجوده.  وقت  إلى  ذلك  وأخر 

إلخ.   .. خير  ال  بعض :  وقال  مسماة.  معروفة  بصفات  معروفًا  اللحم  من  وموضعًا  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
الطري.  السمك  في  خير  وال  (ج) :  (٥) في 

إلخ.  وزنًا..  بأس  فال  بالمالح  السلم  فأما  (ج) :  وفي  إلخ.  وزنًا..  بأس  فال  المالح  وأما  (أ) :  (٦) في 
معروفًا.  (ج) :  (٧) في 



430
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

أن  [على]  العلم  أهل  من  عنه  نحفـظ  من  كل  وأجمـع  [م ٣٥٨٩]  [* ش] : 
الشـافعي،  ذلك  عنه  حفظنا  وممـن  معلومـًا.  كان  إذا  جائـز  الشـحم  فـي  السـلم 

نقول. وبه  الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو  وأحمد، 
بوزن  األنعام  مـن  معروف  صنف  مـن  كان  إذا  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الشحم  من  صنف  من  يشترط  لم  إن  عندي  بأس  وال  معلوم،  أجل  إلى  معلوم(١) 
من  خالصًا  شـحمًا  سـمى  فإذا  الكلى(٢)،  أو  الغواشـي،  أو  الحوايـا،  شـحم  مـن 

شحم(٤). كله  ألنه  اهللا؛  شاء  إن  جاز(٣)  معروف  صنف 

* ذكر السلم في الجبن الطري(٥) :
فيه  السـلف  كان  إذا  جائز،  الطري  الجبن  فـي  [والسـلم  [م ٣٥٩٠]  [* ش] : 
الرأي.  وأصحاب  الشـافعي،  الجبن  في  السـلم  السـلم](٦)  أجاز  وممن  حينه،  في 
حينه]. في  أسلف  إذا  الطري  الجبن  في  السلم  في  بأس  ال  يقول :  األوزاعي  [وكان 

معروف  صنف  جبن  من  كان  إذا  جائز  الجبن  في  السلم  أبو سعيد 5 :  قال 
معروف. أجل  إلى  معروف  بوزن  النعم،  من 

فكان  واألكارع(٧)؛  الـرؤوس  فـي  السـلم  فـي  واختلفـوا   [٣٥٩١] [* ش] : 

معروف.  أجل  إلى  معروف  بوزن  (ب) :  وفي  معروف.  إلى  معروف  بوزن  (أ) :  (١) في 
الكلى.  شحم  أو  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

ذلك.  جاز  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
اهللا.  شاء  إن  ذلك  شحم  كله  ألنه  (أ) :  (٤) في 
اإلشراف.  كتاب  في  موجود  غير  (٥) العنوان 

وممن  ..((بياض))،  أسلم  إذا  (ج) :  وفي  إلخ.  السلم..  أجاز  وممن  حينه،  في  أسلم  إذا  (أ) :  (٦) في 
إلخ.   .. الجبن  في  أجاز 

األطراف.  األكارع :  (ب) :  هامش  (٧) في 
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[شـيئًا]  ذلك  من  اشـترط(٢)  إذا  الرؤوس  فـي  السـلم  يجيزان(١)  وأحمـد  مالـك، 
كبارًا. أو  صغارًا  معلومًا، 

والسـلم  / ج١٤٤/،  مختلفـة  واألكارع  الـرؤوس  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ذلك  يكـون  وال(٣)  معلومـة،  صفة  علـى  يقع  إنمـا  ألنه  مختلـف؛  فـي  ال يثبـت 

اهللا. شاء  إن  حرامًا  يكن(٤)  لم  عليه  واتفقا  ذلك  في  السلم  وقع  فإن  معلومًا، 

فيه. السلم  يجوز  [ال  الرأي :  وأصحاب  الشافعي،  وقال  [* ش] : 

في  السـلم  يجوز  ال  الـرأي :]  وأصحاب  الشـافعي،  قـول  وفـي  [م ٣٥٩٢] 
واألدم. والورق،  والجلود،  األهب(٥) 

من  فقال  ذلك؛  في  اختلف  فقد  األدم  من  الجلود  أما  أبو سـعيد 5 :  قال 
قال :  من  وقال  وألوانه.  أقـداره  تختلف(٦)  ألنه  حال؛  على  ذلك  يجـوز  ال  قـال : 
وقد  معروف،  بـوزن  معروف،  صنف  مـن  بوزن  ويجوز  عـددًا،  يجـوز(٧)  ال  إنـه 

بالوزن. كان  إذا  جائز  وهو  الجهالة،  تدخله 

يكن  لم  القبـض  عند  ذلك  علـى  واتفقا  السـلم،  فيه  وقع  فـإن  الغـزل  وأمـا 
للجهالة. منتقض  أنه  إال  اهللا،  شاء  إن  حرامًا 

يجيز.  (أ) :  (١) في 
شرط.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

فال.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
ذلك.  يكن  لم  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

الذهب.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
بالميم.  أم  بالتاء  هي  هل  واضحة  غير  الكلمة  (ب)  وفي  مختلف.  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  صنف..  من  وزنًا  يجوز  وال  عددًا،  يجوز  إنه  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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والبيـض  الجـوز  فـي  السـلم  بـاب ٩٩ -]   (١١٢/٦ [(م ٣٥٩٣ - ٣٥٩٤، 
واللؤلؤ :

جائزًا  والبيض  الجوز  في  السلم  يرى(١)  األوزاعي  كان  [م ٣٥٩٣]  [* ش] : 
فال  معروفًا  أمـرًا  الكيل(٢)  كان  إن  وقـال :  مثله،  الجوز  في  مالك :  وقـال  عـددًا. 

وإسحاق. أحمد،  قال  وبه  به.  بأس 
مضى  وقد  فيـه،  مختلف  والبيض  الجـوز  في  السـلم  أبو سـعيد 5 :  قال 
وجوز  معـروف،  بيض  من  كان  إذا  والبيـض  والجـوز  المختلـف(٣).  فـي  القـول 
من  فيه  أجاز  وقد  المختلفات،  كسـائر(٤)  االختالف  فيه  رجوت  بصفته  معـروف 
األغلب  هو  هذا  عددًا،  إال  أبدًا  يباع  ال  وأنه  االختالف،  من  لقربه  السـلم؛  أجاز 

أمره. من 
إال  هو،  ما  أعرف  وال  فيه،  / ج١٤٥/  أراد  ما  على  أقف  فال  الخيـل(٥)  وأمـا 

واحد(٦). فيه  فالقول  األشياء،  من  المختلف  أن 
في(٨)  وال  السفرجل،  وال  الرمان،  في  السلم  في  خير  ال  وقالوا(٧) :  [* ش] : 

عددًا.  يقول....جائز  األوزاعي  كان  (ج) :  (١) في 
إلخ.  معروفًا..  الخيل  (ج) :  وفي  إلخ.  أمرًا..  الخبل  (أ) :  (٢) في 

فيه.  المختلف  في  (ج) :  (٣) في 
صفته  معروف  وجوز  صفتـه  معروف  بيض  من  كان  إذا  مختلـف  والبيض  ..والجـوز  (أ) :  (٤) فـي 
أنس  مالك بن  كان  المختلـف.  ..فـي  (ب) :  وفـي  إلخ.   .. سـائر  في  االختالف  فيـه  رجـوت 
االختالف  في  رجوت  صفته  معروف  وجوز  صفقته  معروف  بيض  من  كان  إذا  والبيض  والجوز 

إلخ.  سائر..  في 
الحبل.  (ب) :  (٥) في 

سقطًا.  بالنص  ولعل  (ج)،  و  (ب)  و  (أ)  في  (٦) هكذا 
وقال.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

إلخ.  الصغير..  وفيه  يوزن  وال  يكال  ال  ألنه  القثاء؛  وال  البطيخ  وال  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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يجوز  وال  والكبير،  الصغير  ومنه  يوزن،  وال  يكال  ألنه  والخيار؛  والقثاء  البطيـخ 
ثور. وأبي  الشافعي،  عند  والبيض(١)  الجوز  في  السلم 

المختلف. في  القول  مضى  قد  أنه  إال  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
إذا  اللؤلـؤ  فـي  السـلم  يجيـز  أنـس  مالك بـن  وكان(٢)  [م ٣٥٩٤]  [* ش] : 
أبو ثور  قال  وبه  معروف.  فبوزن  وزنًا  كان  [إن  معلومًا،  شـيئًا  ذلك  من  اشـترط 
الرأي :  وأصحاب  الشافعي،  قول  وفي  ذلك](٣).  يتعارفون  الصناعة  أهل  كان  إذا 

فيه. السلم  يجوز  ال 
المختلف  في  القول  مضى  وقد  المختلف،  من  اللؤلؤ  أبو سعيد 5 :  قال 

المختلفات. من  غيره  من  اختالفًا  أقرب  واللؤلؤ  الوزن،  وغير  بالوزن 

اآلنية : في  السلم  باب ١٠٠ -]   (١١٣/٦ [(م ٣٥٩٥، 
[جائز]  الزجاج  آنية  في  السـلم  يقول :  مالك  كان  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
مذهب  وهو  اآلنية.  سـائر  وفي  فيه،  الشـافعي  قال  وبه(٤)  معلومة،  بصفة  كان  إذا 

األوزاعي(٦). وكذلك  ويعلم،  يعرف  شيء(٥)  كان  إذا  والنعمان  أبي ثور، 

 . ـ  البيض  لعله  ـ  والبيع  (ج) :  وفي  والبيع.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  السلم..  يجوز  أنس :  مالك بن  قال  (ج) :  (٢) في 

الصناعة  أهل  كان  إن  أبو بكر :  قال  ((بيـاض)).   .. وفيه  معروف،  بوزن  وزنـًا  كان  إن  (أ) :  (٣) فـي 
كان  إن  (ج) :  وفي  فيـه.  السـلم  يجوز  ال  الرأي  وأصحاب  الشـافعي،  قول  في  ذلك  يتعارفـون 
وفي  ذلك  يتعارفون  الصناعة  أهل  وإن  أبو بكر :  قال  ((بياض)).   .. وفيـه  معروف،  بوزن  وزنـًا 

إلخ.   .. قول 
إلخ.  أبي ثور..  مذهب  ومن  اآلنية،  سائر  في  الشافعي :  وقال  معلومة،   .. (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ويعلم.  يعرف  شيئًا  ذلك  كان  إذا  (ج) :  وفي  ويعلم.  يعرف  معروفًا  شيئًا  ذلك  كان  إذا  (أ) :  (٥) في 
األوزاعي.  قال  وكذلك  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 



434
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

المختلفات،  في  القول  مضى  وقد  المختلفات،  من  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 
بحرام  ليس  فيه  واألصل  بعض،  من  االختالف  في  بعض  من  أقرب  ذلك  وبعض 
دخله  هنالك  فمن  معرفته  في  يختلف  ولكن  بالصفات،  يعرف  ألنه  اختلف؛  وإن 
المتبايعين  / ج١٤٦/  مع  معرفته  فلصحة  اختالفه  على  مثبت  أثبته  وإن  النقض، 

حرام. وال  باطل  ذلك  إن  نقل  لم 

الحيتان : في  السلم  باب ١٠١ -]   (١١٣/٦ [(م ٣٥٩٦، 
السلم  يجيزون  والنعمان  والشافعي،  األوزاعي،  كان  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
الحيتان  في  والسـلم  معلومة.  وصفة  معلـوم  بوزن  كان  إذا  المالحـة  الحيتـان  فـي 

معلوم. وبوزن  صنفه،  بـيَّن  [كان]  إذا  والشافعي  مالك،  قول  في  جائز  الطرية 
أقول. قالوا(١)  كما  أبو بكر :  قال 

ذلك. في  القول  مضى  وقد  كله،  يجوز  أبو سعيد 5 :  قال 

القصيـل  فـي  السـلم  بـاب ١٠٢ -]   (١١٣/٦ - ١١٤ [(م ٣٥٩٧ - ٣٥٩٨، 
والفلوس : والبقول  والحطب 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

ألنها  حزمًا؛  القصيل  فـي  السـلم  يجوز  ال  يقول :  الشـافعي  كان  [م ٣٥٩٧] 
إذا  جائز  فيه  السـلم  مالك :  وقال  الرأي.  وأصحاب  أبو ثور،  قال  وبـه  تتبايـن(٢). 

إبانه. في  أخذه  واشترط  معروفة،  أحماًال  أو  حزمًا(٤)  اشترط(٣) 

قاال.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يتشابهن.  (ج) :  وفي  تشابهن.  (أ) :  (٢) في 

إنائه.  في  أخذه  اشترط  إذا  جائز  فيه  السلم  مالك :  وقال  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  معروفة..  حماًال  أو  حزمًا  فيه  ..اشترط  (ج) :  (٤) في 
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هو(١). ما  القصيل  على  أقف  لم  أبو سعيد 5 :  قال 
الفلوس  في  السـلم  الرأي :  وأصحاب  أبو ثور(٢)،  قـال  [م ٣٥٩٨]  [* ش] : 

إسحاق. فيه  السلم  في  ورخص  شديدًا.  تباينًا  تتباين  [ال]  كانت  إذا  عددًا  جائز 
جائز،  عددًا  فيـه  فالسـلم  يتفاضل  ال  معروفًا  كان  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 

/ ج١٤٧/. المختلفات  في  القول  مضى  فقد  يختلف  كان  وإن 

مسائل : باب ١٠٣ -]   (١١٤/٦ - ١١٥ [(م ٣٥٩٩ - ٣٦٠٤، 
يوفيه  طعام  في  الرجل  إلى  يسـلم  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٥٩٩]  [* ش] : 
عليه  فيعرض  مكـة،  بغير  الطعـام]  له  [الـذي  الطعام  عليـه  الذي  فيلقـى  بمكـة، 
والثوري،  مالك،  ذلك  فكـره  مكة؛  إلى  كراه(٤)  مقدار  ويعطيه  ليقضيـه(٣)  الطعـام 

الكراء. أخذ  له  أبو ثور :  وقال  وإسحاق.  وأحمد،  واألوزاعي، 
الذي  البلد  وغير  مكة  غير  في  السـلف  قبض  جاز  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 

ذلك : في  اختلفوا  وقد  القول.  بعض  في  بأس  الكرى  بأخذ  فليس  شرط(٥) 
كل  في  يجوز(٦)  قال :  من  وقال  شرط.  حيث  من  إال  يجوز  ال  قال :  من  فقال 

من  ُقِصَل  ما  القصيل :  اللغة  كتاب  في  الموجود  الناسخ :  قال  هو.  ..ما  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
قطع. أي :  رطب  وهو  الزرع 

وهو  والكبير  الصغير  الحزم  في  ألن  حزمًا؛  شرط  وإن  يثبت  ال  القصيل  في  السلم  الناظر :  قال 
إلخ.  أبو..  قال  رجع.  فيه.  الجهالة  جهة  من  باطل  فاسد 

أبو بكر.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
فيقضيه.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

كرائه.  (ج) :  (٤) في 
فيه.  شرط  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (يجوز)  (٦) كلمة 
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المسـلف  على  يدخل(١)  ال  كان  إذا  البلد  غير  في  يجوز  قال :  من  وقال  موضع. 
دخول  في  أبصر  وال  ذلك،  يجز  لم  نفع  عليه  دخل  وإن  بذلك،  نفع(٢)  ذلك  في 

كان. ما  حيث  جاز  قبضه  جاز  إذا  أنه(٣)  إال  وجهًا،  هذا  في  النفع 
من  عرض  في  الرجل  إلـى  يسـلم  الرجل  فـي  واختلفـوا   [٣٦٠٠] [* ش] : 
يقوالن :  وإسحاق  الشافعي،  فكان  غيره؛  مكانه  يأخذ  أن  فأراد  فيحل(٤)،  العروض 

ذلك. يجوز  ال 
الطعام. إال  يؤخر  وال  يتعجله  غيره،  مكانه  يأخذ  بأن  بأس  ال  مالك :  وقال 

أجل  إلى  شـيء  في  أسـلفت  إذا  قال :  عباس  ابن  أن  ثبت  وقد  أبو بكر :  قال 
وال  منه،  بأنقـص  عرضًا  فخذ  وإال  فيـه،  أسـلفت  ما  أخذت  فإن  األجـل؛  فحـل 

. مرتين.  تربح 
جميع  من  السـلف  أن  اختالفًا  أصحابنا  بين  نعلم  لم  أبو سـعيد 5 :  قال 
المال،  رأس  أو  نفسـه  السـلم  إال  األشـياء  جميع  من  غيره  به  يؤخذ  ال  األشـياء 

واهللا أعلم.
النصراني  في  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  وقـال  [م ٣٦٠١]  [* ش] : 
أسـلم  الذي  أن  أحدهما  يسـلم  ثم  الخمر،  في  النصراني  إلـى  / ج١٤٨/  يسـلم 

الرأي. وأصحاب  وإسحاق،  وأحمد،  الثوري،  قال  كذلك  دراهمه،  يأخذ 

يدخل.  لم  (أ) :  (١) في 
التالي)).  الموضع  في  ((وكذلك  نفعًا  (ب) :  (٢) في 

إذا.  ألنه  وجهًا  (أ) :  (٣) في 
إال  يؤخره  وال  يتعجله  فكان  غيره  مكانه  يأخذ  أن  فأراد  محل  العروض  من  عرض  في  (أ) :  (٤) في 
مرتين.  يربح  وال  بأنقص  عرضًا  فخذ  وإال  أسـلف،  إذا  قال :  عباس  ابن  أن  ثبت  وقـد  الطعـام، 
يؤخره  وال  يعجله  فكان  غيره،  مكانه  يأخذ  أن  وأراد  فحل  العروض  من  عرض  في  (ج) :  وفي 

(أ)].  في  ما  [مثل  الخ  عباس..  ابن  أن  ثبت  وقد  الطعام،  إال 
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نقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 
الذي(١)  المسـلم  كان  إن  أصحابنا  قـول  كذلك  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
هو  كان  وإن  دفعه،  يكن  لم  إن  السلم،  عنه  وانفسخ(٢)  المال  رأس  رّد  السلم  عليه 

اختالفًا. هذا  في  نعلم  وال  السلم،  وانفسخ  ماله  رأس  له  كان  المسلف 
يعلم  وال  دنانير  الرجل  إلى  يسلم  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٦٠٢]  [* ش] : 
قال(٤)  وبه  يجوز،  ال  يقول :  الشافعي  فكان  معلوم؛  طعام  في(٣)  دراهم  أو  عددها، 

جائز. السلم  يعقوب :  وقال  النعمان. 
نقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 

وال  عددها،  لعلـم  معنى  فـال(٥)  وزنها  يعلـم  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ويعرف  وزنها  يعلم  ال  كان  وإن  جائـز،  أنه  ـ  أصحابنا  مـع  ـ  ذلك  فـي  اختـالف 
ال  وبعض  ذلـك،  يجيز  بعض  أصحابنـا؛  قول  من  اختـالف  ذلك  ففـي  عددهـا؛ 

الصحاح. العين  والدنانير  الصحاح  الدراهم  في  وذلك  يجيزه، 
السلف  يثبت  وال  وزنها  يثبت  فال  وزنها  يعلم  وال  متكسرة(٦)  كانت  إذا  وأما 
إال  سلفًا،  يجوز  ال  والمجهول  مجهول،  وهو  معلومًا(٧)  ليس  ألنه  أصحابنا؛  مع 

بالصفات. يعرف  ذلك  فإن  العروض،  من  والدنانير  الدراهم  غير  من 

السلم.  عليه  المسلم  (أ) :  (١) في 
عنه.  انفسخ  (ب) :  وفي  عنه.  ويفسخ  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  فكان..  وطعامًا  دراهم  (ج) :  وفي  إلخ.  معلومًا..  وطعامًا  دراهم  (أ) :  (٣) في 
يقول.  (ج) :  (٤) في 

بعلم.  معنى  ال  (أ) :  (٥) في 
مكسرة.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
بمعلوم.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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الذي  الشـيء  في  يسـلم  أن  بـأس  ال  الشـافعي :  وقـال  [م ٣٦٠٣]  [* ش] : 
وزنًا]،  التمر  يتبايعون  الناس  كان  إذا  جائز  ذلك  مالك :  [وقال  وزنًا.  الكيل  أصله 

فيه]. يسلم  التمر  في  الكيل  إال  ال،  أحمد :  [وقال  أحمد.  قال  وبه 
وأجوز. الكيل  من  اإلحاطة  إلى  / ج١٤٩/  أقرب  الوزن  أبو بكر :  قال 

من  أصح  فالوزن  شيء،  كل  في  الوزن  أمكن  إذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
الكيل.

أيام  في  المشـتري  يقبضه  شـيء  في  السـلم  في  واختلفوا  [م ٣٦٠٤]  [* ش] : 
شـيئا  منه  يوم  كل  في  معلومة  أيام  فـي  يقبضه  رطب  في(١)  يسـلم  أن  مثـل :  متفرقـة 
ال  أحمد :  وقال  ذلك.  يجوز  ال  الشافعي :  وقال  به.  بأس  ال  مالك :  فقال(٢)  معلومًا؛ 

عليه. ليرخص  له،  يعجل  لم  إذا  رطل  بعد  رطالً  الخبز  الخباز  من  يأخذ  بأن  بأس 
معلومًا  يومـًا  أجالً  منه  شـيء  لكل(٣)  جعل  إذا  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يحل  أن  بعد  شـيء  بعد  شـيئًا  أخذ(٤)  أو  واحدًا،  كله  أجله  كان  وإن  جائز،  فذلك 

جائز. فذلك  األجل 

[(م ٣٦٠٥، ١١٦/٦ - ١١٧) باب ١٠٤ -] جماع أبواب الشروط في البيوع :
عبد اهللا  لجابر بن  قـال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر]  [قـال  [* ش] : 

في.  إليه  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
..((بياض))  يجعل  لم  رطـل  بعد  رطالً  والخبز  الخباز  يأخذ  أن  بأس  ال  مالـك :  قـال  (أ) :  (٢) فـي 
رطل  بعد  رطالً  الخبز  الخباز  يأخذ  أن  بأس  ال  أنس :  مالك بن  قال  (ج) :  وفي  عليه.  ليرخص 

عليه.  ليرخص  له  يجعل  لم  إن 
كل.  (أ) :  (٣) في 

وأخذ.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
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إلى  حمالنه  فاسـتثنيت  بأوقيـة،  فبعتـه  قـال :  بأوقية.  [«بعنيـه  لـه  جمـل  فـي 
أهلي»](١).

لجابر بن  «أجـاز  أنـه  هذا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يـروى  قـد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
موضع  معنا  وذلـك  أهلـه»(٢)،  إلى  حمالنـه  واسـتثنى  باعه،  جمـل  فـي  عبـد اهللا 

ثبت. فذلك(٣)  معروف، 
ويشترط  الدابة  يبيع  الرجل  في  العلم  أهل  اختلف  وقد  [م ٣٦٠٥]  [* ش] : 
واالستثناء  جائز،  البيع  طائفة :  فقالت  معلوم؛  وقت  أو  معلوم  مكان  إلى  ظهرها 
وأهل  نصر،  وابن(٥)  ثـور(٤)،  وأبو  وأحمد،  األوزاعي،  ذلك  أجـاز  وممن  ثابـت. 

جابر. بحديث  واحتجوا  الحديث، 
هذا. أجيز  قد  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

[* ش] : وقالت طائفة : البيع/ج١٥٠/ باطل. هذا قول الشافعي، وأصحاب 
الرأي.

هذا. قيل  قد  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

أجنه  (ج) :  وفي  أهلي.  إلى  حمالنه  اسـتثنيت  ..((بياض))  لوقته  ـ  بعنيه  لعله  ـ  أحنـه  (أ) :  (١) فـي 
أهلي.  إلى  حمالنه  واستثنيت  لوقته،  ـ  بعته  ـ لعله 

بيع  في  بـاب  البيوع،  كتـاب  الربيـع،  (مسـند  بمعناه  عبـاس  ابـن  عـن  حبيـب  الربيع بـن  (٢) رواه 
البخاري،  (صحيـح  بمعناه  جابـر  عن  ومسـلم  والبخاري  رقـم ٥٧٠)،  الشـرط،  وبيـع  الخيـار 
رقـم ٢٥٦٩،  جاز،  مسـمى  مكان  إلـى  الدابة  ظهـر  البائـع  اشـترط  إذا  بـاب  الشـروط،  كتـاب 
رقم ١٦٠٠(٧١٥)،  ركوبه،  واستثناء  البعير  بيع  باب  المساقاة،  كتاب  مسلم،  صحيح   .٩٦٨/٢

.(١٢٢٠/٣
ثابت.  فذلك  الصواب :  ولعل  ثبت.  فلذلك  (ب) :  (٣) في 

ثور.  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
وأبو.  (ج) :  (٥) في 
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قريب  مكان  إلى  ركوبًا  اشترط(١)  [كان]  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 
فجائز.

حسن. أبو سعيد 5 :  قال 
مالك]. قول  [هذا  مكروه،  [فهو]   بعيدًا  [مكانًا]  كان  وإن  [* ش] : 

حمالً  أو  وقتًا  معروفًا  شيئًا  كان  إذا  فيه  قيل  وقد  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
يموت  لعله  وأنه(٢)  والعلة،  الشرط  لدخول  باطل؛  البيع  قال :  من  فقال  باختالف؛ 

المشتري. مال  وبطالن  الغرر،  من  ذلك  ويكون  الشرط،  في 
باطل. والشرط  ثابت،  البيع  إن  ثانٍ :  قوٌل  وفيه 

الشـرط  كان  إن(٣)  وأما  ثابت،  والشـرط  ثابت،  البيـع  إن  ثالٌث :  قـوٌل  وفيـه 
انتقض. نقضاه(٥)  وإن  تم،  ذلك  على  تتامما  فإن  الجهالة،  دخلته(٤)  مجهوالً 

معلومة  مدة  سكناها  وُيسـتثنى  تباع(٦)  الدار  في  والجواب  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
كذلك. وقد روينا أن عثمان اشترى دارًا من صهيب على أن يسكن فيها كذا(٧) وكذا.

المعلوم  فأما  مجهـوالً،  وقتًا  الرجل  يسـتثني  أن  نهى  وإنما(٨)  أبو بكر :  قـال 
تعلم(٩)». أن  إال  الثنيا  عن  «نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  جابر  حديث  ففي 

يشترط.  (أ) :  (١) في 
أنه.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
إذا.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

دخله.  (ج) :  (٤) في 
نقضا.  (ب) :  وفي  تناقضا.  وإن  (أ) :  (٥) في 

وسكناها.  الدار  في  (ج) :  وفي  سكناها.  ويّسما  الدار  في  (أ) :  (٦) في 
وكذي.  كذي  (ج) :  وفي  وكذا.  كذي  (أ) :  (٧) في 

إلخ.  المعلوم..  وأما  مجهوالً،  وقتًا  سميا  إن  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
يعلم.  اإلشراف :  كتاب  (٩) في 
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جابر. لحديث  أقول؛  األول  وبالقول  أبو بكر :]  [قال 
قيل. ما  أصح  هو  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 

على  البائع  شرط  إجازة  باب ١٠٥ -]   (١١٧/٦ - ١١٨ [(م ٣٦٠٦ - ٣٦٠٧، 
المبيع : عتق  المبتاع 

وأن  بريـرة،  تشـتري  أن  أرادت  عائشـة  أن  ثبـت  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
الوالء  فإنما(٢)  واعتقيها،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «اشـتريها  فقال  والءها،  اشـترطوا(١)  مواليها 

الثمن». أعطى  لمن 
صحيح. نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

ويشترط  / ج١٥١/،  النسمة  يبيع  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٦٠٦]  [* ش] : 
وقال  ثابت.  والشـرط  جائز  البيع  يقول :  الشـافعي  فكان  العتق؛  المشـتري  على 

باطل. البيع  ويعقوب :  النعمان، 
جائز. كله  أبو سعيد 5 :  قال 

خاصة(٣). العتق  في  إلّي  أحب  واألول  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
وقال  الثمن.  فعليه  المشـتري  أعتقه  إن  ومحمد :  النعمان،  وقال  [م ٣٦٠٧] 

القيمة. وعليه  جائز،  العتق  يعقوب : 

جائز. كله  أبو سعيد 5 :  قال 

الوالء.  شرطوا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ألبي  لقول  تابعـة  ولعلها  اإلشـراف.  كتاب  في  موجودة  غيـر  أبو بكر...خاصـة)  (قـال  (٣) العبـارة 
سعيد. 
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لم  بطل  إذا  البيع  ألن  خطأ؛  ذلك  في  قالوه  ما  وكل  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
أعتق  ألنه  [عتقه]؛  جائز  فغير  [ملكه]  يثبت  لم  وإذا  عليه،  المشـتري  ملك  يثبت 

يملك. ال(١)  ما  [حينئذ] 

لتسـليم  عتق؛  فقد  بالحقيقة  ثابتًا  البيـع  يكن  لم  وإن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
في  الخطأ  يقع  قد  أنـه  إال  بمثله،  الناس  يتبايع  فيما  المشـتري  إلى  لعبـده  البائـع 

البيوع.

يدبرها،  أو  يعتقها  أن  علـى  جارية  اشـترى  إذا  يقول :  مالـك  وكان  [* ش] : 
ثالٌث،  قوٌل  وفيه  القيمة.  إلى  ويتراجعان  ماض،  فهو  العتق  أو  بالتدبيـر  فقالـت(٢) 
وحكاه  ثور،  وأبي  أبي ليلى،  ابن  قول  هذا  باطل،  والشرط  جائز،  البيع  إن  وهو : 

الشافعي. عن  أبو ثور 

جائز. نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

أقاويل : ثالثة  يحتمل  أبو سعيد 5 :  وقال(٣) 
ثابت(٦).  والشرط  ثابت،  البيع  إن  وقول(٥) :  والشرط(٤).  باطل  البيع  إن  قول : 

باطل. والشرط  ثابت،  البيع  إن  وقول :  إلي،  أحبهن  وهو 

ماالً.  (أ) :  (١) في 
وقول  باطل،  والشرط  جائز  البيع  أن  وهو  والعتق،  بالتدبير  فغابت  يدبرها  ..أو  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الشافعي.  عن  أبو ثور  حكى  ثور،  وأبي  أبي ليلى،  ابن 
قال.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

للشرط.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
وهو  ثابت.  والشـرط  ثابت  البيع  إن  وقول :  باطل.  والشـرط  ثابت  البيع  إن  وقول :  (ب) :  (٥) في 

إلّي.  أحبهن 
إلخ.  أحبهن..  وهذا  باطل.  (أ) :  (٦) في 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قـول  مثل  فـي  والشـرط  البيع  يثبـت  من  حجـة  أبو سـعيد :  قـال 
غيره(٢) :  وقـول  حرامًا»،  يكن  لم  مـا  شـروطهم  على  / ج١٥٢/ :  «المسـلمون(١) 

حرامًا»(٤). أحل  صلحًا(٣)  إال  جائز   «الصلح 

في  ليس  شـرط  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «كل  قول  الشـرط  ويبطل  البيع  يثبت  من  وحجة 
باطل  البيع(٦)  يقول :  من  وحجة  شـرط»(٥)،  مائة  شـرط  ولو  باطل،  فهو  اهللا  كتاب 
شـرط  شـرطان :  فيه  فهذا  شـرطان»(٧)؛  فيه  بيع  كل  عن  «نهى  إنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قوُل 

العتق. وشرط  البيع، 

كتاب  في  ليس  شـرط  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «كل  قول  مثـل  في  والشـرط  البيع  يثبت  من  حجـة  (أ) :  (١) فـي 
إلخ.  اهللا ..» 

غير.  (ب) :  (٢) في 
صلح.  أيدينا :  بين  التي  المخطوطات  (٣) في 

األحـكام،  كتـاب  الربيـع،  (مسـند  بمعنـاه  بالغـًا  أبي عبيـدة  عـن  حبيـب  الربيع بـن  (٤) رواه 
األقضية،  كتاب  أبـي داود،  (ُسـنن  قريب  بلفظ  أبي هريرة  عن  أبـو داود  ورواه  رقـم ٥٩٦)، 
بلفظ  المزني  عـوف  عمرو بن  عـن  والترمذي   ،(٣٠٤/٣ رقـم ٣٥٩٤،  الصلـح،  فـي  بـاب 
بين  الصلح  فـي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ذكر  ما  باب  األحكام،  كتـاب  الترمـذي،  (ُسـنن  قريـب 

 .(٦٣٤/٣ رقم ١٣٥٢،  الناس، 
اشترط  إذا  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  (صحيح  قريب  بلفظ  عائشة  عن  ومسلم  البخاري  (٥) رواه 
الوالء  إنما  باب  العتق،  كتاب  مسلم،  صحيح   .٧٥٩/٢ رقم ٢٠٦٠،  تحل،  ال  البيع  في  شروطًا 

 .(١١٤٢/٢ رقم ١٥٠٤،  أعتق،  لمن 
البيع.  باطل  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

الربيع،  (مسند  بيع  في  شرطين  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  قال :  عباس  ابن  عن  حبيب  الربيع بن  (٧) روى 
عن  والترمذي  أبـو داود  وروى  رقم ٥٦٩)،  الشـرط،  وبيع  الخيار  بيع  في  باب  البيـوع،  كتـاب 
ِربُح  وال  بيع  في  شرطان  وال  َوبيٌع  َسَلٌف  َيِحلُّ  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  قال  قال :  عمرو  عبد اهللا بن 
ما  يبيع  الرجل  في  باب  البيوع،  كتاب  أبـي داود،  (ُسـنن  عندك»  ليس  ما  بيُع  وال  تضمن  لم  مـا 
بيع  كراهية  في  جاء  ما  باب  البيوع،  كتـاب  الترمذي،  ُسـنن   .٢٨٣/٣ رقم ٣٥٠٤،  عنده،  ليـس 

 .(٥٣٥/٣ رقم ١٢٣٤،  عندك،  ليس  ما 
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المبتاع  على  ويشترط  يباع  العبد  باب ١٠٦ -]   (١١٨/٦ - ١١٩ [(م ٣٦٠٨، 
يهبه : وال  يبيعه  ال  أن 

يبيعه  ال  أن  علـى(١)  األََمـة،  أو  العبـد  يبيـع  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
والحكم،  [والنخعي]،  والشعبي،  البصري،  الحسن  فكان  يهبه؛  وال  [المشـتري] 
[حماد بن  وقال  باطل،  والشـرط  جائز  البيع  يقولون :  ثور  وأبو  أبي ليلى،  وابـن 

الزم. والشرط  جائز  البيع  أبي سليمان](٢) : 
أصحابنا.  قـول  في  صحيح  وهـو  كله،  هذا  قيـل  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
إن  قال :  من  وقـال  مكروه.  قـال :  من  وقال  أيضًا.  باطـل  البيع  قال :  مـن  وقـال 

انتقض. تناقضا  وإن  تّم،  عليه  تتامما 
تأت(٣)  لم  إن  البائع :  قال  إذا  البيع] :  [في  وإسـحاق  أحمد،  وقال  [* ش] : 

شرطه. له  قاال :  وبينك،  بيني  بيع(٤)  فال  غدًا  بنقدي 
مسعود. وابن  عمر،  عن  القول  هذا  معنى  ُروي  وقد  أبو بكر :  قال 

باطل،  الشـروط  هذه  بعض  فيه  المشـروط  البيع  وهو :  ثالٌث(٥)،  قـوٌل  وفيـه 
عمر،  [ابن]  عن  / ج١٥٣/  روينا  وقد  ويعقوب.  والنعمان،  الشـافعي،  قول  هذا 

توهب.(٧) وال  تباع  ال  أن  على  األََمة  تباع(٦)  أن  كرها  أنهما  وعائشة 
لم  إن  أنه  على  البيـع  وأما  هذا،  في  القول  مضـى  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 

يبيعه.  ال  أن  الرجل  على  ويشترط  (ج) :  (١) في 
أبي سليمان.  وابن  أحمد،  (ج) :  وفي  أبي سليمان.  أحمدان  (أ) :  (٢) في 

تأتني.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بيني.  فال  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  البيع..  إن  وهو  ثان،  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
يوهب.  وال  يباع  ال  أن  على  يباع  أن  كرها  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(ج)  و  (ب)  و  (أ)  في  مكرر  وإسحاق؛  أحمد  قول  نهاية  إلى  بعده  وما  السابق،  أبي سعيد  (٧) قول 
الموضع.  هذا  في 
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وقول :  شـرطه.  له  ثابت  إنه  قول :  ففيه  فيه؛  له  بيع  فال  معروف  أجل  إلى  ينقده 
البيع. ويثبت  شرطه،  يبطل  إنه  وقول :  البيع(١).  باطل  إنه 

مراده(٢). بيع  هو  هذا :  في  مالك  وقال  [* ش] : 
به  والقول  يعارضـه،  ثابتًا  خبـرًا  نعلم  وال  ثابت،  بريـرة  خبر  أبو بكـر :  قـال 

نقول. وبه  الشرط،  وأبطل  البيع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أثبت  وقد  يجب، 

مال  المشـتري  اشـتراط  باب ١٠٧ -]   (١١٩/٦ - ١٢٠ [(م ٣٦٠٩ - ٣٦١٠، 
البيع : عقد  في  المشترى  العبد 

[* ش] : [قال أبو بكر :] ثبت أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال :  «من اشترى / ج١٥٤/ 
عبدًا ـ له(٣) مال ـ فماله للبائع إال أن يشترط المبتاع».

[م ٣٦٠٩] وقد اختلف أهل العلم فيمن باع عبدًا وله مال؛ فقال [أكثر] أهل العلم 
بظاهر هذا الحديث : إن ماله للبائع إال أن يشترط المبتاع [ماله، كذلك قال](٤) عمر بن 
الخطـاب، وقضـى بـه شـريح، وبـه(٥) قـال طـاووس، ومالـك، والشـافعي، وأحمـد، 
وإسـحاق. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال : [من زّين وليدة وباعها، إن الذي(٦) اشـترى 
ما عليها، إال أن يشترط الذي باعها ما عليها، وهو] (٧) قول الحسن البصري، والنخعي.

البيع.  يبطل  باطل  (ب) :  (١) في 
مكروه.  بيع  ..هو  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وله.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
قال.  ذلك.  له  فيكون  (ج) :  وفي  قال.  كذلك.  له  فيكون  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  والشافعي..  وطاووس،  مالك،  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
عليها.  ما  اشتراها  للذي  إن  الصواب :  (٦) لعل 

عليها،  ما  باعها  الـذي  يشـترط  أن  إال  عليها،  ما  اشـتراها  للـذي  أن  باعهـا  أو  (ب) :  و  (أ)  (٧) فـي 
باعها  الذي  يشترط  أن  إال  عليها  ما  اشتراها  للذي  أن  كسوة  وعليها  باعها  إذا  (ج) :  وفي  فهذا. 

هذا.  عليها،  ما 
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أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 
األََمة  أو  العبد  علـى  كان  ما  أنه(١)  ونحب  جائز،  كلـه  أبو سـعيد 5 :  قال 
أن  إال  للمشـتري،  ذلك  يكون  أن  بـه  يزين(٢)  وليـس  له،  كسـوة  أنه  يتعالـم  ممـا 

البائع. يشترطه 
ال  أو  قدره،  [يعلم  مـال  وله  يباع  العبـد  فـي  واختلفـوا  [م ٣٦١٠]  [* ش] : 
نقدا،  أو  كان،  عرضا  للمشتري  هو  طائفة :  فقالت  المشتري](٣)؛  فاشترط  يعلمه، 
العبد  به  اشـترى  مما(٥)  أكثر  المال  كان  [وإن]  يعلـم،  ال(٤)  أو  بـه  يعلـم  دينـًا،  أو 
وأبي  وإسـحاق،  مالك،  قول  هذا  للبائع،  فهو  عرضًا(٨)  أو  نقـدًا  الثمـن(٧)  كان(٦) 

ثور. وأبي  عبيد، 
لم  ذهب  [للعبد  كان  فإن  معه،  لماله  ومشتر  للعبد  مشتر  هو  طائفة :  وقالت 
لم  بدين  فاشتراه(٩)  دينًا  أو  مجهوالً  العبد  مال  كان]  فإن  بذهب،  يشترى  أن  يجز 
هو]   [إذ  كان  وقد  عنه،  مصر(١٠)  أهل  بعض  حكاية  في  الشـافعي  قول  هذا  يجز، 

المديني(١٢). قول  إلى  يميل(١١)  بالعراق 

(ب).  هامش  من  وهي  (ج)،  و  (أ)  في  موجودة  غير  (أنه)  (١) كلمة 
يتزين.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

يعلم.  ال  أو  يده  في  يعلم  (ج) :  وفي  المشتري.  يعلم  ال  أو  يده  في  يعلم  (أ) :  (٣) في 
لم.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ما.  (ج) :  (٥) في 
كان.  أقل  أو  ..العبد  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (الثمن)  (٧) كلمة 

إلخ.  وإسحاق..  محمد،  قول  هذا  ..عروضًا،  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
اشتراه.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

مصره.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
يقبل.  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 

المدنيين.  (ج) :  وفي  المدينين.  (أ) :  (١٢) في 
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/ ج١٥٥/  مال  وكل  يقال]،  [أن  يجب  عمر  ابن  خبر  بظاهر  أبو بكر :]  [قال 
منه  شـيء  إخراج  جائز  غير  مال»،  [«وله  قوله  جملة  في  داخل  فهو  للعبد  يكون 
الخروج  يجوز  وال  مثلها](١)،  بُسـّنة  إال  منها  يسـتثنى  ال  الُسـنن  ألن  ُســّنة؛  بغير 

مثله. خبر  إلى  إال  وعمومه،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  خبر  ظاهر  عن(٢) 
لعلة  اآلخـر؛  القـول  ويخـرج  األول،  القـول  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قـال 

العمل. وعليه  أصح،  هو  األول  القول  أن  إال  والدين،  الجهالة 

في  البائع  على  المشتري  اشتراط  باب ١٠٨ -]   (١٢٠/٦ - ١٢١ [(م ٣٦١١، 
يجز : لم  شراءه  أفرد  لو  شيئًا  البيع  عقد 

قد  نخالً  باع  قال :  «من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
دليل  هذا  وفي  أبو بكر :  قـال  المبتاع».  يشـترط  أن  إال  للبائع  فثمرتها  أبـرت 
الخبر(٤)  هذا  بظاهر  وقـال  للمشـتري،  ذلك  أن  يؤبر  لم  إذا  الثمر(٣)  أن  علـى 
وعوام  ويعقوب،  والنعمـان،  وأصحابه،  والشـافعي،  المدينة،  وأهـل  مالـك، 

العلم. أهل 
وإن  للمشتري  الثمرة  قال :  فإنه  أبي ليلى  ابن  إال  نقول،  وبه  أبو بكر :]  [قال 

النخل. من  النخل  ثمرة  ألن  يشترطه(٥)؛  لم 

إال  فيها  يستثنى  ال  نن  السُّ ألن  ُسـنة؛  بغير  الجملة  من  ذلك  من  شـيء  خارج  غير  ملك  (أ) :  (١) في 
ال  ـنن  السُّ ألن  ُسـنَّة؛  بغير  الجملة  من  شـيء  ذلك  من  خارج  غير  ملك  (ج) :  وفي  مثلها.  ُسـنَّة 

مثلها.  ُسنَّة  إال  فيها  يستثنى 
على.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

تؤبر.  لم  إذا  الثمرة  (ج) :  وفي  تواتر.  لم  إذا  الثمرة  (أ) :  (٣) في 
الحديث.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يشترط.  لم  إن  (ج) :  وفي  يشترط.  لم  وإن  (أ) :  (٥) في 
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للمشتري  فهي  الثمرة  تدرك(١)  لم  ما  إنه  أصحابنا :  قول  أبو سعيد 5 :  قال 
وقد  المشـتري،  يشـترطها  حتى  للبائع  فهي  أدركت  فإذا  البائع،  يشـترطها  حتـى 

هذا(٢). في  بالحجة  القول  مضى 

بطنها : في  ما  واستثناء  األََمة  بيع  باب ١٠٩ -]   (١٢١/٦ [(م ٣٦١٢، 
بطنها؛  في  ما  ويسـتثني  الناقة  أو  األََمة  يبيع  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
البصـري،  الحسـن  قـال  وكذلـك  الزم.  والشـرط  جائـز  البيـع  طائفـة :  فقالـت 
أعتق  / ج١٥٦/  عمر  ابن  أن  ثبت  وقد  ثور.  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والنخعي، 

بطنها. في  ما  واستثنى  وامرأَته،  له  غالمًا(٣) 
بطنها.  في  ما  واستثنى  أََمة،  أعتق  أراد :  أنه  معنا  الذي  أبو سـعيد 5 :  قال 

بطنها(٤). في  ما  واستثنى  غالمًا  أعتق  لقوله :  معنى  وال 
فاسد. البيع  الرأي] :  [وأصحاب  والشافعي،  والثوري،  مالك،  وقال  [* ش] : 

يخالفه  لم  إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  الواحد  تقليد  يرون  وهم  أبو بكر :  قال 
يلزمهم. وهذا  ذلك،  في  لما  مخالفًا  عمر  البن  نعلم  [وال  غيره،  منهم 

كذلك  كان  فلما  حر،  بطنها  في  إنما  واشترط  أََمة  باع  إذا  يلزم  البيع  كان  وإذا 
في  الولد  دون  البيع  عليها  وقـع  التي  الجارية  ألن  بطنها،  في  ما  واسـتثناء  بيعهـا 

جميعًا](٥) المسألتين 

يدرك.  (أ) :  (١) في 
الكتاب.  هذا  في  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  امرأته..  أََمة  أعتق  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجود  غير  أبي سعيد  (٤) قول 

ذلك  في  عمر  البن  نعلم  وال  (أ) :  وفي  اضطرابًا.  بالنص  أن  ويبدو  اإلشراف،  كتاب  في  (٥) هكذا 
ثبت  حّر  بطنهـا  في  ما  أن  ويشـترط  أََمة  باع  إذا  يلـزم  البيـع  كان  وإن  تحريهـم،  وهـذا  =مخالفـًا 
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أصحابنا : قول  من  هذا  في  اختلف  قد  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
من  وقال  البيع.  يبطل  قال :  من  وقال  والشرط.  البيع  يثبت(١)  قال :  من  فقال 

الشرط. ويبطل  البيع  يثبت  قال : 
تنفخ  لم  وإن(٢)  والشرط،  البيع  ثبت  الروح  فيه  نفخ  قد  كان  إن  قال :  من  وقال 
سـتة  من  ألقل  به  جاءت  إن  قال :  من  وقـال  الشـرط.  وبطل  البيع  ثبت  الـروح  فيـه 
الشرط. وبطل  البيع،  ثبت  لِِستٍَّة  أو  ذلك  من  أكثر  كان  وإن  والشرط،  البيع  ثبت  أشهر 

درهم : إال  بدنانير  البيع  باب ١١٠ -]   (١٢٢/٦ [(م ٣٦١٣ - ٣٦١٤، 
[أن  على  العلـم  أهـل  مـن  عنـه  نحفـظ  مـن  كل  أجمـع   [٣٦١٣] [* ش] : 

ودرهم. وبدينار  قيراطا،  إال  بدينار  سلعته  يبيع  أن  للرجل 
من  كثير  فأبطل  درهم؛  إال  بدينار  سـلعته](٣)  باع  فيمن  واختلفوا  [م ٣٦١٤] 
واألوزاعي،  وعطـاء،  النخعي،  إبراهيم  كرهـه :  وممن(٤)  البيع،  هـذا  العلم  أهـل 
أصحاب  وأفسـد  وإسـحاق.  وأحمد،  والشـافعي،  والثوري(٥)،  أبي ليلى،  وابـن 

/ ج١٥٧/ البيع.  هذا  العلم](٦)  [أهل  الرأي 

في  الولد  دون  البيع  عليها  وقع  التي  الجارية  ألن  بطنهـا؛  في  ما  واسـتثنى  بيعًا  كان  وإن  ذلـك، 
وقع  الجارية  ألن   ... ـ  (أ)  فـي  ما  مثل  ـ  إلخ   .. عمر  البـن  نعلـم  وال  (ج) :  وفـي  المسـألتين. 

...((بياض)).  في  الولد  دون  البيع  عليها 
يثب.  وكأنها  واضحة،  غير  الكلمة  (ب)  وفي  ثبت.  (أ) :  (١) في 

فإن.  (أ) :  (٢) في 
إلخ.  فأبطل..  درهمًا]  (ج) :  [في  درهم  إال  بدينار  سلعة  يبيع  الرجل  أن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

يكرهه.  كان  ومن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
ثور.  وأبو  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

(ج).  و  (أ)  في  كما  حذفها  الصواب  ولعل  اإلشراف،  كتاب  في  (٦) هكذا 

=
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إال  بدينـار  ثوبًا  اشـترى  أنـه  عبد الرحمـن  أبي سـلمة بن  عـن  ذكـروا  وقـد 
ذلك(٤)  في  الدينار  سعر(٣)  عرفا  إذا  الحسن  اهللا(٢) بن  عبيد  ذلك  وأجاز  درهمًا(١)، 

السوق.
وقت  [في]  بالثمن  عارفين(٥)  غير  ألنهما  فاسد؛  ذلك  في  البيع  أبو بكر :  قال 

يعلم(٦)». أن  إال  الثنيا  «نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد  البيع،  عقد 
فإن  بالجهالة،  هذا  في  واألصل  أبو بكر،  قال  ما  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
على  خارجة  األولـى  واألقاويل  انتقـض،  تناقضـاه  وإن  تـم،  ذلك  علـى  تتاممـا 

اهللا. شاء  إن  الصواب  مذاهب 

أنه  على  السـلعة  يشـتري  الرجل  باب ١١١ -]   (١٢٢/٦ - ١٢٣ [(م ٣٦١٥، 
بينهما : بيع  فال  وإال  كذا  وقت  إلى  بالثمن  يأت  لم  إن 

إلى  يأت(٧)  لم  إن  ويقول :  السـلعة  يشـتري  الرجل  في  واختلفوا  [* ش] : 
كذلك  ثابت،  والشرط  جائز  البيع  طائفة :  فقالت  بيننا؛  بيع  فال  وإال  كذا  وقت 
الشـرط  كان  إذا  أبو ثور  قال  وبه  وإسـحاق،  حنبل]،  [وأحمد بن  الثوري،  قال 
كان  إذا  النعمـان :  وقال  عمـر.  ابن  عن  أبي ثـور  قول  مثـل  ُروي  أيـام.  ثالثـة 
أيام  ثالثة  مـن  أكثر  كان  وإن  باطل،  والشـرط  جائز  فالبيع  أيـام  ثالثـة  الوقـت 

درهم.  (أ) :  (١) في 
عبد الرحمن.  (ج) :  وفي  عبد اهللا.  (أ) :  (٢) في 

بسعر.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
تلك.  (ج) :  (٤) في 

عالمين.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
بعلم.  إال  الثنيا  عن  نهى  (ج) :  و  (أ)  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (٦) هكذا 
بيننا.  بيع  فال  وكذا  كذا  وقت  إلى  بالثمن  تأت  لم  إن  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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له،  الزم](١)  [وهو  جائز،  فالبيع  أيام  ثالثة  في  نقده  فإن  قال :]  [ثم  فاسد  فالبيع 
النعمان. قول  هذا 

األجل  كان  إن  مالـك :  وقال  أيام.  وعشـرة  أيام  أربعة  يجوز  محمـد :  وقـال 
أو  ليلة(٢)  عشرين  كان  وإن  بأس،  فال  / ج١٥٨/  ذلك  نحو  أو  ثالثة،  أو  يومين، 

البيع. فسخ  نحوه(٣) 
المسلمين،  من  العلم  أهل  قول  على  خارج  ذلك(٤)  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

بعيدًا. أو  قريبًا  العهد(٥)  كان  وسواء  حدًا،  يكن  لم  أو  حدًا  كان  وسواء 

العربون : بيع  باب ١١٢ -]   (١٢٣/٦ - ١٢٤ [(م ٣٦١٦، 
بعضهم  وأبطل  ذلك،  طائفة  فكرهـت  العربون؛  بيع  في  واختلفـوا  [* ش] : 
قال  وبه  ذلـك(٦)،  كرها  أنهما  البصـري  والحسـن  عباس،  ابن  عن  روينـا  البيـع، 

الرأي. أصحاب  قول  وهو  الشافعي،  قول(٧)  يشبه  وهو  مالك، 
به(٩).  بأس  ال  سـيرين :  ابن(٨)  وقال  ذلك.  أجاز  أنه  عمر  ابن  عن  روينا  وقد 
بأربعة  بمكة  دارًا  أمية  صفوان بن  من  اشترى  الحارث(١٠)  نافع بن  أن  روينا  وقد 

نقض.  وال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يومًا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
ذلك.  نحو  (ج) :  (٣) في 

هذا.  كل  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
الحد.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  وبه..  كرهاه  أنهما  (ج) :  وفي  (أ).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (٦) كلمة 
مذاهب.  يشبه  (ج) :  وفي  أصحابنا.  يشبه  (أ) :  (٧) في 

بشير.  وقال  (أ) :  (٨) في 
بذلك.  بأس  ال  (ج) :  وفي  بأس.  ال  (أ) :  (٩) في 

صححها  وقد  اإلشـراف،  كتاب  ألصل  موافق  وهـو  عبد الحـارث.  نافع بـن  (ج) :  و  (أ)  (١٠) فـي 
األوسط.  كتاب  من  المحقق 
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وذكر(١)  أربعمائـة.  فلصفوان  يـرض  لم  وإن  له،  فالبيع  عمـر  رضـي  فـإن  آالف، 
أقول؟ أقدر  شيء  أي  فقال :  عمر  حديث  ألحمد 

أنه  على  يشتري(٣)  كان  إذا  الوصف  على  معنى(٢)  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
البيع،  فينقض  ذلك  على  أجر  فللبائع  يرض  لم  وإن  تام،  فالبيع  فـالن  رضـي  إن 

إلينا. أحب  وفساده  ونقضه  المجهول،  الشرط  يدخله  بيع  معنا  فهذا 

اشـترى  ((مـن  مسـائل  بـاب ١١٣ -]   (١٢٤/٦ - ١٢٥ [(م ٣٦١٧ - ٣٦١٩، 
قصارته،  أو  خياطته  البائع  واشترط  ثوبًا  اشترى  من  عليه.  وضيعة  أال  على  سلعة 
البائع  على  أن  على  يعصر  مما  كان  أو  طحنه،  البائع  على  فاشترط  طعامًا  كان  أو 

جلدها)) : أو  رأسها  ويستثني  الشاة  يبيع  الرجل  عصره. 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

عليه  وضيعة  أال  علـى  السـلعة  اشـترى  إذا  يقول :  مالـك  كان  [م ٣٦١٧] 
ذلك  وكـره  الشـافعي،  مذهـب(٤)  وهـو  األوزاعـي،  قـال  وبـه  باطـل،  فالبيـع 
/ ج١٥٩/  الحكـم(٦)،  قـال  به.  بـأس  ال  سـيرين :  ابن  قـول  وفـي  عكرمـة(٥). 

باعه. بما  يأخذه  وحماد : 
المسلمين. قول  على  خارج  هذا  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

ذلك  فذكر  (ج) :  وفي  أقول.  أقدر  أسوي  إني  فقال :  حديث  حنبل  ألحمد بن  ذكر  قد  (أ) :  (١) في 
أقول.  أقدر  أسوى  إني  فقال :  حنبل  ألحمد بن 

معنا.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
يشتريه.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

الشافعي.  مذهب  على  وفي (ج) : ..األوزاعي  الشافعي.  مذهب  على  وهو  (٤) في (أ) : ..األوزاعي، 
علقمة.  (ج) :  (٥) في 

الحسن.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 



ådÉãdG AõédG
453

´ƒ«ÑdG ÜÉàc ``` 63

خياطته  البائع(١)  واشترط  ثوبًا،  اشـترى  فيمن  واختلفوا  [م ٣٦١٨]  [* ش] : 
الثوري،  سفيان  فكان  طحنه؛  البائع  على  [فاشترط]  طعامًا  [كان]  أو  قصارته،  أو 
اشترط(٢)  إذا  وإسحاق :  أحمد،  وقال  باطل.  البيع  يقولون :  ثور  وأبو  والشافعي، 

باطل. فالبيع  شرطين  اشترط  وإن  جائز،  فالبيع  األشياء  هذه  أحد 
المسلمين. قول  على  يخرج  كله  أبو سعيد 5 :  قال 

أن  على  والزيتون  والفجل  السمسم  يشتري  الرجل  في  مالك  وقال  [* ش] : 
خياطته  البائع  على  أن  على  ثوبًا  اشـترى  ولو(٣)  مكروه،  فهو  عصره  البائع  علـى 

[به]. بأس  فال 
جائز. كله  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

يوفيه  أن  عليه  فاشـترط  طعامًا  اشـترى  إذا  الرأي :  أصحاب  وقـال  [* ش] : 
أبو ثور. قال  وبه  جائز.  فذلك(٤)  المصر  في  وهما  منزله  في 

األجرة،  حصة  من  الثمن  حصة  ألن  فاسد؛  ذلك(٥)  في  البيع  أبو بكر :  وقال 
معلوم. بثمن  إال  يجوز  ال  والبيع  معلوم،  غير  والعمل 

على  األقاويل  من  مضى  ما(٦)  يخرج  وقد  أصح،  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
اإلجازة. سبيل 

أو  رأسـها  ويسـتثني  الشـاة  يبيـع  الرجـل  فـي  واختلفـوا   [٣٦١٩] [* ش] : 

البائع.  على  وشرط  (ج) :  وفي  البائع.  على  واشترط  (أ) :  (١) في 
إلخ.  هذه..  اشترى  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

اشترى.  لو  وقالوا :  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
فقال.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  فاسد..  كله  هذا  في  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  األقاويل..  من  يخرج  وقد  (ج) :  (٦) في 
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الرأس.  اشترط  إذا  الثوري(١)  قال  وبه  باطل.  البيع  يقول :  الشافعي  فكان  جلدها؛ 
وال  الكثير،  وكره  يسـيرة،  أرطاالً  لحمها  من  [يسـتثني  أن  بأس  ال  مالـك :  وقـال 
الفلوات  في  ذلك  يسـتثني  [أن]  ويجوز  القرى](٢)،  في  إهابها  يسـتثني  أن  يجوز 

خطر. للجلد  يكون  ال  حتى 
ربعًا. أو  ثلثًا(٣)،  أو  أكارعها،  أو  رأسها،  يستثني  أن  بأس  ال  / ج١٦٠/  وقال : 
أخذ  إذا  رجلها(٤)  أو  يدها  ولي  الشاة  هذه  أبيعك  قال :  إذا  األوزاعي :  وقال 
[من]  يسـتثني  أن  وكره  تأخير،  فيه  كان  إن  وأكره(٥)  فجائز،  البيع  عند  ذبحها  في 

أرطاالً. لحمها(٦) 
فأمسـكها  له  بدا  ثم  رأسـها،  ويشـترط  تباع  البقرة  وإسـحاق :  أحمد،  وقال 
الرأس،  بقدر  فيكون  اللحم،  مـع  الرأس  يقوم  البقرة،  في  شـريكًا  يكون  قـاال(٧) : 

جائز. والبيع 
فـي  القـول  مضـى  وقـد  المجهـوالت،  مـن  هـذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بعض. وأجازه  بعـض،  وكرهـه  هـذا،  مثـل  في  البيع  أفسد  فبعض  المجهوالت؛ 
أو  جلدها،  إال  البقرة  هذه  أو  الشـاة  هذه  بعتك  قد  يقول :  أن  ذلك  وأحسـن 

منها. يستثني  أن  أراد  ما  أو  رأسها،  إال 

أبو ثور.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
والقرن.  إهابها  يشترط  (ج) :  وفي  يستثني.  ويجوز  والقرن،  إهابها  يستثني  (أ) :  (٢) في 

ثلثها.  أو  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  إذا..  ورجلها  يدها  ..ولي  (ج) :  وفي  إلخ.  إذا..  رجلها  وجلدها  بدنها  ..ولي  (أ) :  (٤) في 

إذا.  وأكثره  (ج) :  و  إن.  وأكثره  (أ) :  (٥) في 
لحمًا.  (ج) :  (٦) في 

قال.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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منتقض. إنه  واآلخر(١) :  جائز.  إنه  أحدهما :  قوالن :  ذلك  في  ثم 
جلد  أو  رأس  أو  وكذا  كذا  منها  ولي  البقرة  أو  الشاة  هذه  بعتك  قد  قال :  وإذا 

وهكذا : كراهية،  أشد  فذلك  اللحم؛  من  شيء  أو 
يتتامماه. أن  إال  يجيزه  من  ومنهم  ينقضه،  من  ومنهم  يفسده،  من  منهم 

´ƒ«ÑdG »a á«°†bC’G ÜGƒHCG ´ÉªL

البيع : على  اإلشهاد  باب ١١٤ -]   (١٢٥/٦ - ١٢٦ [(م ٣٦٢٠، 
ذلك  طائفة :  فقالت  البيـع؛  على  اإلشـهاد  في  العلم  أهل  اختلـف  [* ش] : 

  º  ﴿ / ج١٦١/  فقال :  به  أمر   8 اهللا  ألن  تركه؛  يجـوز  ال  الزم  فـرض 
وروينا  عاصيًا،  كان  البيع  علـى  اإلشـهاد  ترك  فمن  (البقـرة : ٢٨٢)،   ﴾¼   »

عباس(٢). ابن  عن  القول  هذا 
أنه  مجاهد  عن  روينـا  وقد  يكتب.  ولم  أشـهد  بنقد  باع  إذا  عمـر  ابـن  وكان 

يكتب. ولم  يشهد  ولم  باع  رجل  دعوة؛  لهم  يستجاب(٣)  ال  ثالثة  قال : 
سـليمان  وأبي  األشـعري  أبي موسـى  أبي بردة بن  عن  ذلك  [نحو]   روينا 
زيد.  وجابر بن  والنخعي،  عطاء،  البيع  [على  اإلشهاد  رأى  وممن  المرعشـي، 
والشعبي :  البصري،  الحسن  قال  بفرض.  وليس  ندب]  اإلشهاد  طائفة :  وقالت 
والشـافعي،  أبو أيوب،  قـال  وبه  يشـهد.  لـم  يشـأ  لـم(٤)  وإن  أشـهد،  شـاء  إن 

وأحدهما.  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
عمر.  ابن  وكان  ((بياض))  عباس....  ابن  (ج) :  (٢) في 

تستجاب.  ال  (ج) :  (٣) في 
شاء.  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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أنه  الخدري  أبي سـعيد  عن  وروينا(١)  الـرأي.  وأصحاب  وإسـحاق،  وأحمد، 
 ﴾/   .   -   , ﴿ [تعالـى] :  قولـه  األمانة  علـى  المرء(٢)  صـار  قـال : 

(البقرة : ٢٨٣).

جائز. هذا  كل  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

الثمن : في  المتبايعين  اختالف  باب ١١٥ -]   (١٢٦/٦ - ١٢٧ [(م ٣٦٢١، 
فكان  قائمة؛  والسـلعة  الثمن  في  يختلفان  المتبايعين  في  واختلفوا  [* ش] : 
قول  القول  أحمد :  قال  وبه  البيع.  يترادان  أو  البائع  قول  القول  يقول :  الشعبي(٣) 
فإن  باهللا  يسـتحلفا(٤)  أن  [وهو]  :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  يتـرادان].  [أو  يمينه  مـع  البائـع 
للذي  كان  اآلخر  نكل(٦)  أو  أحدهمـا  حلف  فإن(٥)  البيع،  ترادا  نـكال]  [أو  حلفـا 

شريح. قول  هذا  حلف، 
تأخذ  أن  [إما  للمشـتري  قيل  حلف  فإذا  يحلف،  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
فإذا  تذكر،  كمـا  تحلف  أن  [وإمـا  البائع،  / ج١٦٢/  عليـه  حلـف  بمـا  السـلعة] 

الشافعي. قال  وبه  مالك،  قول  هذا  منها](٧)،  برئت  حلفت 
على  أجمعا  قـد  ألنهما  المشـتري؛  قول  القول  إن  وهـو :  رابٌع،  قـوٌل  وفيـه 

روينا.  وقد  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  األمانة..  إلى  األمر  صار  إذا  (ج) :  وفي  إلخ.  األمانة..  إلى  األمر  صار  (أ) :  (٢) في 

الشافعي.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
يستحلفان.  أن  (أ) :  وفي  اإلشراف،  كتاب  (٤) في 

أو.  (ج) :  وفي  وإن.  (أ) :  (٥) في 
ونكل.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ينكر،  كما  يحلف  أن  فإما  (ج) :  وفي  منها.  برئت  حلف  فإذا  يذكر،  كما  يحلف  أن  فإما  (أ) :  (٧) في 
منها.  برئ  حلف  فإذا 
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البينة  أقام  فـإن  دراهم](١)،  فضل  البائع  علـى  يدعي  وإنما  البائـع،  مالـك  [زوال 
أبي ثور. قول  هذا  دعواه،  من  ويبري](٢)  المشتري  يحلف  وإال  [استحقها، 

عليه. نعتمد  خبر  الباب  هذا  في  وليس  أبو بكر :  وقال 
وفي(٣)  الصواب،  من  األقاويل  هذه  من  شيء  يخرج  ال  أبو سعيد 5 :  قال 
لم  إذا  يتحالفان  إنهما  ذلك :  في  القول(٤)  وأصح  بعض،  من  أحسن  بعضها  النظر 
اآلخر  وحلف  اليمين  عن  نكل  فأيهما  بينة،  يدعي  ما  على  منهما  واحد  كل  يصح 

دعواه. ثبتت 
حلف  فإن  يمينه،  مـع  قوله  فالقول  المشـتري  يد  في  السـلعة  كانت  إن  إنه  وقول : 
ثبت البيع، وإن رد اليمين على البائع وحلف انفسـخ البيع، فإن كانت السـلعة في يد 
البائـع فالقول قوله مع يمينـه، فإن حلف كان للمشـتري(٥) الخيار، فإن شـاء أخذ بما 
قال، وإن شـاء انفسـخ البيـع، وإن رد اليميـن إلى المشـتري فحلف ثبـت البيع، هذا 

أصح ما قيل(٦) في هذا الباب من القول، وكلما مضى من القول ال يبين لي فيه خطأ.

مستهلكة : والسلعة  الثمن  في  اختالفهما  باب ١١٦ -]   (١٢٧/٦ [(م ٣٦٢٢، 
مسـتهلكة؛  والسـلعة  الثمن  في  يختلفان  المتبايعين  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
يقولون :  ويعقوب(٧)  والنعمان،  واألوزاعي،  / ج١٦٣/  والثوري  النخعي،  فكان 

نساهم]].  (أ) :  [[في  يساهم  البائع  يدعي  وإنما  البائع  مالك :  وقال  ذلك،  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يحلف  وإال  باهللا،  استحلفهم  (ج) :  وفي  وبرئ.  المشتري  يحلف  وال  باهللا،  استحلفهما  (أ) :  (٢) في 

وبرئ.  المشتري 
في.  (ب) :  (٣) في 

ذلك.  في  وأصح  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
للمشتري.  لعله  للبائع  (ج) :  وفي  للبائع.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

الباب.  هذا  في  ما  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
(ج).  في  موجودة  غير  ويعقوب)  (والنعمان  والعبارة  (أ).  في  موجودة  غير  (يعقوب)  (٧) كلمة 
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يتحالفان  الحسن :  ومحمد بن  الشافعي،  [وقال  يمينه.  مع  المشـتري  قول  القول 
مع  قوله  فالقول  المشتري  أجازها  إذا  يقول :  مالك  وكان  السلعة.  قيمة  ويترادان 

مستنكر. بشيء(١)  يكن  لم  ما  يمينه] 
هلكت  إن  وجهين :  على  فهي  مستهلكة  كانت  إذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
هلكت  وإن  علة،  ثم  تكون  أن  إال  البيـع،  وينفسـخ  ماله،  من  فهي  البائع  يد  فـي 
وال  يمينه،  مع  الضمـان  في  قوله  القول  محـال  ال  ضامن  فهو  المشـتري  يد  فـي 

ذلك. غير  نبصر(٢) 

المجيزين : بيع  باب ١١٧ -]   (١٢٨/٦ [(م ٣٦٢٣، 
السـلعة،  ببيع(٤)  الرجلين  يوكل  الرجل  فـي  العلم  أهـل  اختلـف(٣)  [* ش] : 
البيع  طائفة :  فقالـت  مسـمى؛  بثمن  رجل]  [من  السـلعة  منهما  واحد  كل  فيبيـع 
وحكي  الشافعي.  قال  وبه  سـيرين،  وابن  شـريح،  عن  القول  هذا  روينا  ألول(٥)، 
يكن  لم  وإن  السـلعة،  فقبض  بـدأ  للذي  هو  قـاال :  أنهما(٦)  ومالـك  ربيعـة،  عـن 

لألول. فهي  أحدهما  قبضها 
إسناده  في  حديث  وفيه  عليه،  دال  والنظر  أصح،  األول  القول  أبو بكر :  قال 

لألول». فهو  المجيزان(٧)  باع  قال :  «إذا  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  مقال 
قول. فيه  لي  يبين  ال  والثاني  صحيح،  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

يستنكر.  مالم  (ج) :  وفي  يستنكر.  يكن  لم  ما  (أ) :  (١) في 
أبصر.  وال  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

واختلفوا.  نسخة :  في  واختلف،  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
فيبيع.  بيع  في  الرجلين  (ج) :  (٤) في 

األول.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  بدأ..  الذي  ومالك   .. (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

المخبران.  (أ) :  (٧) في 



ådÉãdG AõédG
459

´ƒ«ÑdG ÜÉàc ``` 63

ال  حاضـر  وصاحبهـا  تبـاع  السـلعة  بـاب ١١٨ -]   (١٢٨/٦ [(م ٣٦٢٤، 
يتكلم(١) :

فكان  يتكلم؛  ال  حاضـر(٢)  وصاحبهـا  تباع  السـلعة  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
ابن  وقال  بسكوته.  عنها  ملكه  يزول  [ال]  يقولون :  ويعقوب  والنعمان،  الشافعي، 

بالبيع. إقراره(٣)  سكوته  أبي ليلى : 
أصح. األول  أبو بكر :  قال 

عليه  يثبت  ال  إنه  آخر :  قول  وفيه  جائز.  القولين  كال  أبو سعيد 5 :  قال 
إليه  أزاله  أنه  الوجوه  من  بوجه  يدعيه(٤)  / ج١٦٤/  أو  له  أنه  البائع  يدعيه  حتى 
ثم  يكون  أن  إال  اختالفًا  ذلـك  في  نعلم  وال  ثبت،  كذلك  كان  فإذا  يبيعـه،  ثـم 
إنه  آخر :  وقول  بالدعوى.  إال  أبدًا  عليه  يثبت  ال  إنه  آخر :  وقول  بقيـة(٥)،  تبيـن 
حتى  البيع  يثبـت  ال  آخر :  وقـول  البيع.  ثبـت  والمشـتري(٦)  البائـع  مـات  إذا 
وقول :  الحكم.  في  البيع  ثبت  المال  رب  مات  فإذا  المبيوع،  المال  رب  يموت 
رضا،  منه  يصح  أو  وصفنا  ما  على  بالدعوى  إال  حال  على  ذلك  يثبـت  ال  إنـه 

بذلك(٧). إقرار  أو 

 .٢٤٠/٤٤ الشرع،  بيان  الكندي :  في :  النص  هذا  (١) انظر 
يتكلم.  ال  وصاحبها  (أ) :  (٢) في 

إقرار.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  بوجه..  عليه  أو  له  ..أنه  الشرع :  بيان  وفي  عليه.  يدعيه  أو  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

تقية.  نبين  الشرع :  بيان  وفي  تقية  تبين  (أ) :  (٥) في 
المشتري.  أو  الشرع :  بيان  (٦) في 

بحضرته  ادعاه  ولو  البيع  يثبت  ال  إنه  قيل :  قد  أنه  ومعي  الناسخ :  قال  بذلك.  ..إقرار  (ج) :  (٧) في 
قيل،  هكذا  المبيع  المدعى  ذلك  من  أمالكه  يزيالن  ال  وذلك  الدعوى،  وتلك  بحضرتـه  وباعـه 

رجع.  المسألة  معنى  ليتم  ذكره  وأحببت 
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يملكه  ال  مـا  باع  ((مـن  مسـألة  بـاب ١١٩ -]   (١٢٨/٦ - ١٢٩ [(م ٣٦٢٥، 
بيعه))(١) : المالك  فأجاز 

ببيعها(٢)  يوكل  ولـم  يملكها  ال  السـلعة  يبيع  الرجل  في  واختلفـوا  [* ش] : 
رب  أجاز  إذا  وإسـحاق :  والنعمان،  مالـك(٣)،  فقال  البيع؛  فيجيـز  مالكهـا  فبلـغ 

جاز. البيع(٤)  السلعة 
صحيح]. الشافعي  قول  أبو بكر :  [قال 

يتم  أن  قبل  الشراء  عن  المشـتري  رجع  وإن  كله،  جائز  أبو سـعيد 5 :  قال 
اختـالف،  ففيـه  المـال  رب  أتمـه  حيـن  البيـع  أتـم  وإن  البيـع،  بطـل  المـال  رب 
يتمه  لم  البيع  يتم  لم  وما  يملك،  ال  ما  بيع(٦)  ألنه  البيع؛  يبطل  أن  ذلك  وأوجب(٥) 
والمشتري. البائع  رضا  عن  إال  يكون  وال  البيع  يصح  ال  ألنه  ذلك؛  بعد  المشتري 

جعل  مما  يشـتريان  والوكيـل  الوصـي  بـاب ١٢٠ -]   (١٢٩/٦ [(م ٣٦٢٦، 
بيعه/ج١٦٥/ : إليهما 

إليه  جعل  ما  منهما  واحد  كل  يبيع  والوكيل  الوصي  في  واختلفـوا  [* ش] : 
الشافعي. قول  هذا  باطل  البيع  طائفة :  فقالت  نفسه؛  من(٧)  البائع 

 .٢٤٠/٤٤ الشرع،  بيان  الكندي :  في :  النص  هذا  (١) انظر 
فيبلغ.  بيعها،  في  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  مالك..  وقال  فاسد،  البيع  ثور :  وأبو  الشافعي،  فقال  البيع؛  فيجيز  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إذا  (ج) :  وفي  جاز.  السلعة  رب  أجاز  إذا  (أ) :  وفي  الشـرع.  وبيان  اإلشـراف،  كتاب  في  (٤) هكذا 

جاز.  السلعة  أجاز 
وأحب.  الشرع :  بيان  (٥) في 

اآلن  ألنه  ذلك،  بعد  المشـتري  يتمه  ثم  البائع  يتم  لم  ما  يملكه  ماالً  يبيع  ألنه  الشـرع :  بيان  (٦) في 
والمشتري.  البائع  رضا  عن  إال  يكون  فال  البيع  صح 

من.  فيه  البائع  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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ُروي  وقد  لنفسـك،  تشـتره  فال  تبيعه  ثوب  إليك  دفع(٢)  إذا  الثوري(١) :  وقال 
سيرين. ابن  قال  وبه  مسعود،  ابن  عن  هذا  نحو 

عن  وحكي  نفسه،  من  الطفل  ابنه  من  األب  شراء  والنعمان  الشافعي،  وأجاز 
حظ. فيه  األيتام  ما  لنفسه  الوصي  شراء  أجاز  أنه  الحسن  اهللا(٣) بن  عبيد 

الوصي  ومـن  لنفسـه  األب  مـن  البيـع  صفقـة  أمـا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ويوزن  يكال  فيما  إال  أصحابنا  مع  يجـوز  ال  فذلك  لنفسـه،  والمأمور  والوكيل 
وال  يكال  ال  ممـا  ذلك  سـائر  وأما  ذلك،  يجيز  ال  وبعـض  القـول،  بعـض  فـي 
جاءت  بذلك  متبايعين،  من  إال  بيع  ال  ألنه  الصفقة؛  بتلك  ذلك  يجوز  فال  يوزن 
من  الوصي  أو  الوكيـل  أو  األب  أمـر(٤)  النداء  في  يبـاع  كان  إن  ولكـن  ـنَّة،  السُّ
أمر  الثاني  المأمـور  أن(٥)  األول  المأمـور  يعلـم  ال  حيث  من  ذلـك  لـه  يشـتري 

جاز. ذلك  على  إال  وباع  بالشراء 

من  الثاني  المأمور  له  اشترى(٦)  فإن  له،  يشتري  من  يأمر  من  أمر  إن  وكذلك 
إذا  إنه  أصحابنا :  قول  بعض  في  قيل  وقد  ذلك.  جاز  له  ذلك  أن  يعلـم  ال  حيـث 
ضعيف  قول  وهو  كغيره  يأخـذ  أن  له  جاز  النداء  في  السـلعة  / ج١٦٦/  وقعـت 

أبو ثور.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
رفع.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

نفسـه  من  الطفل  ابنه  مـن  األب  شـراء  أجاز  أنه  الحسـن  عبد اهللا بن  عـن  وحكـي  (أ) :  (٣) فـي 
وحكي  (ج) :  وفي  حقًا.  فيـه  أليتام  ما  واضحة))  ((غير  يومن  امتحـن  الثمن  لعلـه  والرضـي 
فيه  كالم  هذا  الناسـخ :  قال  حقًا.  فيه  يتام  لم  ما  لنفسـه  يؤمن  امتحن  (أ)]  في  ما  عن...[مثل 

سقط. 
إلخ.   .. من  والوصي  والوكيل  األب  وأمر  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (أن)  (٥) كلمة 
فاشترى.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
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يخدعه  فال  السـلعة  بثمن  وقف  وقد  مفوض،  المنادي  إلى  البيع  ألن  علة؛  وفيه 
قال  فإن  واألمر(٢)،  بالعمل  ذلك  نعتمد(١)  وال  المنادي،  من  يقـع  والبيع  هنالـك، 

اهللا. شاء  إن  خطأ  إنه  نقل  لم  قائل  به 

واحـد  كل  يمتنـع  المتبايعيـن  بـاب ١٢١ -]   (١٢٩/٦ - ١٣٠ [(م ٣٦٢٧، 
عليه : يجب  ما  دفع  من  منهما 

بيده(٣)  ما  يدفع  أن  منهما  واحد  كل  يمتنع  المتبايعين  في  واختلفوا  [* ش] : 
عدالً  يجعالن  وإسـحاق :  وأحمد،  الثوري،  فقـال  صاحبه؛  بيد  ما  يقبـض  حتـى 

إليهما. ويدفع  إليه  يدفعان  بينهما 
على  المشتري  ويجبر  السلعة،  بدفع  [البائع]  يؤمر  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
على  وأشـهد  ماله،  وقف  على  أشـهد  [ماله]  غاب  فإن  سـاعة(٤)،  من  الثمن  دفع 
مفلس،  فهذا  مـال  له  يكن  لم  إن  الوقـف(٥)  عنه  أطلق  دفع  فـإذا  السـلعة،  وقـف 

الشافعي. إليه  مال  قول  هذا  بسلعته،  أحق  والبائع 
الثمن،  يدفع  حتـى  يقبضها  أن  السـلعة  اشـترى  للذي  ليس  أبو ثـور :  وقـال 

الكوفي. عن  ذلك  وحكي 
أصحابنا  قول  من  صحيح  واألول(٦)  اآلخر  القول  أما  أبو سـعيد 5 :  قال 

يعتمل.  وال  (ب) :  وفي  يعمل.  وال  (أ) :  (١) في 
األمر.  وال  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
يده.  في  ما  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

ساعته.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
الوقوف.  عنه  أطلق  فإذا  (ج) :  وفي  الوقوف.  عنه  أطلق  دفع  فإذا  (أ) :  (٥) في 

األول.  اآلخر  (ج) :  (٦) في 
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الثمن،  هذا  إليه(٢)  ويدفع  السلعة  إليه  هذا(١)  يدفع  ثم  بينهما،  عدالً  يجعالن  قال : 
قبل  اآلخر  علـى  أحدهما  يملك  أن  غيـر  من  مالـه  منهما  واحـد  كل  يقبـض  ثـم 

شيئًا. صاحبه 
الثمن  يدفع  أن  المشـتري  ويؤمر  السـلعة،  يدفع  أن  البائع  يؤمر  إنه  واآلخر : 
شاء اهللا  إن  يخرج  حسن / ج١٦٧/  فهو  الشافعي  قول  وأما  بعد.  وال  قبل  ال  معًا، 

الصواب. على 

والصبي : األعمى  شرى  باب ١٢٢ -]   (١٣٠/٦ [(م ٣٦٢٨ - ٣٦٢٩، 
يجوز  ال  طائفة :  فقالت  األعمـى؛  شـرى  في  واختلفوا  [م ٣٦٢٨]  [* ش] : 
نظره  النعمان :  وقال  الشافعي.  قول  هذا  له،  يشري(٤)  من  يوكل  أن  إال  شـراؤه(٣) 
بالنظر(٨)  إنسانًا  أمر  إذا  جائز  شراؤه(٧)  الحسن :  اهللا(٦) بن  عبيد  وقال  جسه(٥)،  إليه 

لزمه. إليه 
وحكي(١٠)  يجوز.  ال  وشراؤه(٩)  الصبي  بيع  يقول :  أبو ثور  وكان  [م ٣٦٢٩] 
الثوري :  سفيان  وقال  القاضي.  وإذن  وليه  بإذن  جائز  بيعه  قال :  أنه  الكوفي  عن 

الثمن. اآلخر  يدفع  ثم  السـلعة  هذا  عليها))  مضروب  إليه  كلمة  ((وكأن  إليه  يدفع  ثم  (أ) :  (١) في 
إلخ.  يقبض..  ثم  صح. 

إليه.  هذا  ويدفع  (ب) :  (٢) في 
شراه.  (ج) :  (٣) في 

يشتري.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
حسيبة.  إليه  ينظره  (ج) :  وفي  حبسه.  إليه  نظره  (أ) :  (٥) في 

عبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
جائزًا.  نراه  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

فنظر.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
وشراه.  (ج) :  (٩) في 

إلخ.  جائز..  وبيعه  قال :  أنه  يجوز  ..ال  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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اليسير،  الشيء  إال  كذلك،  وإسحاق  أحمد،  وقال  أهله.  بإذن  إال  بيعه  اليجوز(١) 
الكثير. بيع  من  ومنعا  اليسير،  الشيء  أجازا  فإنهما 

األعمى  وبيع  صحيح،  األعمى  بيع  في  الشافعي  قول  أبو سـعيد 5 :  قال 
أبيه؛  من  قبله  مـن  فيه  نظر  إذا  اآلخران :  والقـوالن(٢)  الجهالة،  طريق  مـن  يبطـل 
قيل :  وقد  جائز.  البيع  فذلك  به  ورضي  وكيله  أتمه  إذا  اهللا،  شاء  إن  جائز  فذلك 

جائز. ذلك  وكل  ثانيًا،  بيعًا  يبيع  أن  يأمر  حتى  ذلك  يثبت  ال 
وبيع الصبي وشراؤه(٣) ال يجوز، إال بالشيء اليسير في األسواق، والحوانيت، 

فيه. بنفسه  للقيام  هو  إليه(٤)  يحتاج  أو  به،  يرسل  ما  بمثل  البيوع  ومواضع 
ماله  بيع  وأما  حال،  على  شـراء  وال  بيع  منه(٥)  يجوز  ال  إنه  آخر :  قول  وفيه 
يقومون  ال  أولياؤه  وكذلك  جائز،  فذلك  ماله  من  يثبت  أنه  يراه  فيما  الحاكم  برأي 
فيقع  الضرر،  من  هنالك  / ج١٦٨/  يقع  فيما  إال  والوكيل  والوصي  الحاكم  مقام 

اهللا. شاء  إن  يجوز  فذلك  الضرر،  وجه  على  بالنظر  البيع 

مسائل : باب ١٢٣ -]   (١٣١/٦ - ١٣٦ [(م ٣٦٣٠ - ٣٦٤٣، 
السـلع  من  معلومًا  باع  من  أن  على  العلم  أهـل  أجمـع  [م ٣٦٣٠]  [* ش] : 
جائزًا  وهما  معرفـة(٦)  والمشـتري  البائع  أحاط  وقد  الثمن،  من  بمعلـوم  حاضـرًا 

جائز. البيع  أن  األمر؛ 

وليه.  بإذن  جائز  ..الثوري :  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
اآلخرين.  والقولين  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

وشراه.  (ج) :  و  (ب)  (٣) في 
فيه.  بنفسه  القيام  إلى  هو  يحتاج  أو  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

شرى.  وال  بيع  فيه  يجوز  ال  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
المعروفة.  بالسلعة  ..والمشتري  (ج) :  وفي  معروفة.  بالسلعة  ..والمشتري  (أ) :  (٦) في 
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غير  مجهول  بثمـن  سـلعة  باع  مـن  أن  علـى  وأجمعـوا  [م ٣٦٣١]  [* ش] : 
فاسد. البيع  أن  قائم(١)؛  عين  وال  مسمى،  وال  معلوم، 

جائز. صحيح  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
المشـتري،  يرهـا  لـم  سـلعة  بـاع  فيمـن  واختلفـوا  [م ٣٦٣٢]  [* ش] : 
والمشـتري  جائز  البيع  طائفـة :  فقالت  معروفـة؛  بصفـة  البائع  لـه  ووصفهـا 
هذا  تكن،  لم  أم  وصفـت(٣)  التي  الصفة]  [علـى  السـلعة  [كانت](٢)  بالخيـار 
الشـعبي،  عن  القول  هذا  روينا  وقد  الرأي،  وأصحاب  الثوري،  سـفيان  قول 

والنخعي. والحسن، 
ذلك  [لزم  له  وصفت  التي  الصفة  علـى  السـلعة  خرجت  إذا  طائفة :  وقالت 
محمد بن  قـول  هذا  الخيار،  فلـه  الصفة]  تلـك  غيـر  علـى  كان  وإن  المشـتري، 
وأحمـد،  الحسـن،  اهللا(٥) بـن  وعبيـد  ومالـك،  السـختياني(٤)،  وأيـوب  سـيرين، 

النصر(٦). وابن  ثور،  وأبي  وإسحاق، 
أجاز  وقـد(٧)  الشـافعي.  قول  هذا  باطل،  البيع  إن  وهـو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 

مرة. البيع(٨)  هذا  الشافعي 

وفي  ص١٠٧).  (رقم ٥٠٧،  قائمًا  عينـًا  وال  اإلجماع :  كتاب  وفي  اإلشـراف.  كتاب  في  (١) هكـذا 
قائمة.  عيبًا  وال  (ج) :  وفي  قائمًا.  عيبًا  وال  (أ) : 

كان.  (ج) :  وفي  كانت.  إن  (أ) :  (٢) في 
إلخ.   .. تكن  لم  أو  وصفها  التي  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

السجستاني.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

نصر.  وابن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
وقال.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

القول.  هذا  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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ولم  باألمس،  رآه  وقد  العبد  اشـترى  إذا  وحماد :  الحكم،  وقال  [م ٣٦٣٣] 
اشتراه. يوم  يراه  حتى  يجوز  ال  قاال :  اشتراه،  يوم  يره 

إن  الصواب  على  تخرج  / ج١٦٩/  األقاويل  هذه  كل  أبو سعيد 5 :  قال 
اهللا. شاء 

ظاهر  على  جائز  بيع  وكل  صحيح،  سيرين  ابن  قول  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
أو  ُسـنَّة،  أو(١)  كتاب،  منه  منع  بيـع  إال  (البقـرة : ٢٧٥)،   ﴾ 9   8   7 ﴿ قولـه : 

إجماع.
مضى  وقد  الجهالة،  من  دخل  ما  إال  كذلك  هو  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 

المجهوالت. في  القول 
أحدهما  فيهلك  عبديـن  يشـتري  الرجل  في  واختلفـوا  [م ٣٦٣٤]  [* ش] : 
ثور :  وأبو  أبي ليلى،  ابن  فقال  الهالك(٢)؛  قيمة  في  ويختلفان  عيبًا،  باآلخر  ويجد 
ألن  البائع؛  قول  القول  الشافعي :  وقال  عليه.  مدعى  ألنه  المشتري؛  قول  القول 
القول  النعمان :  وقال  ذلـك.  غير  عنه  ذكر  المشـتري،[وقد  لزم  قد  [كله]  الثمـن 
الميت  ثمن  من(٣)  يأخذ  وال  الحي،  يأخذ  أن  البائع  يشاء  أن  إال  المشـتري]  قول 
ويتحالفان  الميـت]،  حصـة  في  المشـتري  قول  القـول  يعقـوب :  وقـال  [شـيئًا. 
الهالك،  وقيمـة(٤)  القائم  العبـد  ويتـرادان]  يتحالفان  محمـد :  [وقـال  ويتـرادان. 

يمينه. مع  المشتري  قول  الهالك  قيمة  في  والقول 
اهللا. شاء  إن  جائز  القولين  كال  أبو سعيد 5 :  قال 

إجماع.  أو  رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  ُسنَّة  أو  اهللا  كتاب  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
المال.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

منه.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وقيمته.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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حر  فأنت  بعتك  إن  لعبده :  يقول  الرجل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٦٣٥]  [* ش] : 
الحسـن،  عن  القول  هذا  ُروي  البائع،  مال  من  حر  هو  طائفة :  فقالـت  [فباعـه]؛ 
الثوري،  وقال  حنبل.  وأحمد بن  والشافعي،  شبرمة،  وابن  أبي ليلى،  ابن  قال  وبه 
العبد  خروج  بعد  يقع  إنمـا  العتق  ألن  العتق](١)؛  يقع  [ال  ويعقـوب :  والنعمـان، 

البائع. ملك(٢)  من 
من  يخرج  ال  واآلخـر  أصـح،  لعلـه  األول(٣)  القـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 

نظر. وفيه  / ج١٧٠/  اهللا،  شاء  إن  الصواب 
حر،  فأنت(٤)  بعتـك  إن  البائع :  قـال  إن  فيـه  واختلفـوا  [م ٣٦٣٦]  [* ش] : 
ومالك  أبي ليلى،  ابن  عن  أبو عبيد(٥)  فذكر  حر؛  فهو  اشتريته  إن  المشتري :  وقال 
على  مجتمعون  الرأي  وأصحاب  قال(٦) :  البائع.  مال  من  يعتق  [ال]  قاال :  أنهمـا 

أبي ليلى. وابن  مالك،  قول  إلى  أبو عبيد(٧)  ومال  المشتري.  مال  من  يعتق  أنه 
هذا،  في  أبي ليلى  وابن  ـ  مالك  قول  أعني  ـ  أصح  هو  أبو سعيد 5 :  قال 

الصواب. من  النظر  في  عندي  يخرج  وال  الحجة،  اآلخر  تدخل  وقد 
إلى  الطعام  الرجـل(٨)  من  يبيـع  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٦٣٧]  [* ش] : 
ذلك  فأجاز  مكانه؛  وقبضه  حاضـرًا،  طعامًا  بالثمن  أخذ  األجل  حل  فلمـا  أجـل، 

المشتري.  مال  من  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يد.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  يخرج..  ال  واآلخر  األول  القول  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
فهو.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

أبو عبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
الرأي.  أصحاب  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

أبو عبد اهللا.  (ج) :  (٧) في 
إلخ.  بالثمن..  جاء  األجل  جاء  فمتى  أجل،  إلى  الطعام  الرجل  مال  من  يبيع  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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حنبل،  أحمد بـن  وقال  ربـا.  ذلك  مالـك :  وقال  الـرأي.  وأصحـاب  الشـافعي، 
طعامًا. يأخذ  ال  طاووس :  وقال  يوزن.  وال  يكال  ال  ما  منه  يشتري  وإسحاق : 

دين  أو  معلوم،  بكيـل  طعامًا  يأخذ  أن  شـرط  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
َشـَرطا  يكونا  لم  وإن  ربا.  وهو  مالك،  قال  كما  فهو  معروف  سـعر  أو  معروف، 
الوقت  في  يقبضه  معروف  بسعر  الطعام  أخذ  على  اتفقا  األجل  حضر  فلما  شيئًا 
أو  بدراهم  كان  إذا  ذلك  في  علة  وال  الرأي،  وأصحاب  الشـافعي،  قال  كما  فهو 

ـ . األصل  البيع  أعني  ـ  بدنانير(١) 
أقول. الشافعي  وبقول  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

من  بأقل  يشـتريها  ثم  بَدْين،  السـلعة  يبيع  الرجل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٦٣٨] 
بن(٣)  العزيز  وعبد  الزناد(٢)،  وأبو  وربيعة،  مالك،  فقال  [بنقد]؛  / ج١٧١/  ثمنهـا 
ال  الرأي :  وأصحـاب  وإسـحاق،  وأحمد،  والثـوري،  واألوزاعـي،  أبي سـلمة، 
أنهم  والنخعي  والشـعبي،  سـيرين،  وابن  الحسـن،  عن  هذا  روينا  ذلـك.  يجـوز 
عن  وروينا  القول(٤).  هذا  يوافق  حديث  عباس  ابن  عن  ُروي  وقد  ذلـك،  كرهـوا 
عائشة أنها قالت حين سئلت عن [مثل] هذا : بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت. 

عمر. ابن  عن  ذلك  معنى  وروي  ثور،  وأبو  الشافعي،  فيه  ورخص 
افتراقهما  بعد  الثانية  البيعـة(٥)  كانت  إذا  جائز  ذلـك  في  البيع  أبو بكـر :  قـال 

األول. البيع  غير  بأبدانها(٦) 

دنانير.  أو  (أ) :  (١) في 
زياد.  وأبو  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وابن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عائشة.  عن  هذا  وروينا  له،  القول  هذا  (ج) :  وفي  عائشة.  عن  روينا  الذي  القول  هذا  (أ) :  (٤) في 

الثابتة.  السلعة  كانت  إذا  (أ) :  (٥) في 
بأيديهما.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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قول  على  الباب  هذا  فـي  قيل  ما  أصح  أبي بكر  قول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
على  تخرج  وكلها  بعض،  من  أقرب  بعضها  األقاويل  وسـائر  بقوله.  يقول(١)  من 

اهللا. شاء  إن  الصواب 
كذا  سـلعة  اشـتر  للرجل :  يقول(٢)  الرجل  في  واختلفـوا   [٣٦٣٩] [* ش] : 
ابن  ذلك  وكره  عنه،  ونهوا  قوم  ذلك  فكره  وكذا؛  كذا  فيها  أربحك  حتـى  وكـذا، 
اهللا(٣) بن  وعبيد  وقتادة،  والنخعي،  والحسن،  سيرين،  وابن  المسيب،  وابن  عمر، 
يريان  ال  الطويل  وحميد  محمد،  القاسـم بن  وكان  وإسحاق.  وأحمد،  الحسـن، 
فيه.  شرط  ال  صحيحًا  العقد  كان  إذا  البيع  هذا  يجيز  الشافعي  وكان  بأسًا.  بذلك 

البيع. يفسخ  وال  ذلك  يكره  مالك  وكان 
أقول. مالك  / ج١٧٢/  قال  كما  أبو بكر :  قال 

هو. ما  الباب  هذا  معنى  على  أقف  لم  أبو سعيد 5 :  قال 
ثوب  مائة  الرجـل  من  يشـتري  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٦٤٠]  [* ش] : 
دنانير  بعشـرة  ثوب  كل(٥)  قـال :  إذا  يقـول :  الثـوري  فـكان  ينقـص؛  أو  فيزيـد(٤) 

مردود. فالبيع  مائة(٦)  على  زادت  وإن  بالخيار،  فالمشتري  تسعين  وجدها 
اهللا. شاء  إن  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

بقوله.  قال  من  (أ) :  (١) في 
فكره..  وكذا؛  كذا  فيها  أدركا  حتى  وكذا  بكذا  السلعة  يبيع  الرجل  في  واختلفوا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ. 
وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

تنقص.  أو  فتزيد  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
إلخ.  فوجدها..  ثوب،  مائة  قال :  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

ثوب.  مائة  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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أبي ثور. قول  هذا  فاسد(١).  فالبيع  نقص  أو]   [زاد  إذا  أبو ثور :  وقال  [* ش] : 
صحيح. أبو سعيد 5 :  قال 

وخمسين  أحدًا(٢)  فوجدها  ثوبًا،  خمسين  اشـترى  إذا  مالك :  وقال  [* ش] : 
ثوبًا](٣). منها  [يرد 

يجوز. أبو سعيد 5 :  قال 
من  جزءًا  وخمسين  أحد  من  جزءًا  يرد  صاحبه :  القاسم  ابن(٤)  قال  [* ش] : 
فإن  باطل،  فالبيع  ثوبًا  وخمسين  أحدًا  وجدها  إن  الرأي :  أصحاب  وقال  الثياب. 
ثوبًا  وخمسـين  أحد(٦)  العدد  في  وكان  دراهم،  عشـرة  [منها]  ثوب  كل(٥)  سـّمى 
شـيئًا  منها  ثوب(٩)  لكل  سـمى  وقد  تنتقص(٨)  الثياب  كانت  وإن  فاسـد(٧)،  فالبيع 
وإن  سمى(١٠)،  بما  [منها]  ثوب  كل  أخذ  شاء  إن  بالخيار  والمشتري  جائز،  فالبيع 

ترك. شاء 
ينتقض  إنه  أبي ثور :  قول  الباب  هذا  في  قيل  ما  أصح  أبو سعيد 5 :  قال 
يسم.  لم  أو  شيء  ثوب  لكل  سمي  التسمية،  عن  نقصت  أو  الثياب  زادت  البيع، 

مردود.  فاسد  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
واحدًا.  (أ) :  (٢) في 

مالك.  قول  هذا  ثوبًا،  منها  ترك  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  باطل..  والبيع  ثوبًا  وخمسين  واحد  من  جزءًا  يرد  صاحبه :  أبو القاسم  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

لكل.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
واحدًا.  (أ) :  (٦) في 

فاسد.  لعله  فالبيع  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
تنقص.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

عشرة...فاسد).  ثوب  لكل  (سمى  السابق  للسطر  تكرار  (ج)  و  (أ)  من  الموضع  هذا  (٩) في 
تركه.  شاء  وإن  شاء،  بما  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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منها  أحد  خروج  لي  يبين  وال  ومعنى،  نظر  قول  / ج١٧٣/  لكل  قيل  ما  وسـائر 
الصواب. عن 

:π`````FÉ°ùe

أهل  رقيق  أن  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  [م ٣٦٤١]  [* ش] : 
عن  ذلك  وروي  عبد العزيز،  عمر بن  ذلك  فعل  عليهم،  بيعوا  أسـلموا  إذا  الذمة 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  الشافعي،  قال  وبه  والنخعي،  والشعبي،  الحسن، 
الذمي  يجبر  ال  وقـال(٢) :  الحديث،  أهـل  من  لقيناه  من  بعـض  وخالفهـم(١) 
أسـلم(٣)  ما  بعد  كان  وأنه  سـلمان،  بحديث  واحتج  أسـلم،  الذي  عبده  بيع  على 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. بعلم  كان  ذلك  وأن  كاتبه،  اليهودي  وأن 
بها  يرمي(٥)  كان  إذا  بأسـًا  البنادق  ببيع(٤)  يـرى  ال  الثـوري  وكان  [م ٣٦٤٢] 

وإسحاق. أحمد،  قال  وبه  للعبث،  ال  للصيد 
من  أيسـر(٦)  الدفوف  أحمد :  وقال  الدفوف.  بيـع  الثوري  وكـره  [م ٣٦٤٣] 

الطبل.
أسلموا  إذا  عليهم  الذمة  أهل  عبيد  بيع  في  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

فأشد. اإلناث  وأما  منهم،  الذكران  في  اختالف  ذلك  في  يجري  وقد  أصح، 

وخالف.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
قال.  (ج) :  وفي  فقال.  (أ) :  (٢) في 

(ج) :  وفي  إلخ.  اليهودي..  أسلم  ما  بعد  كان  فارتد  سلمان،  سليمان  بحديث  واحتج  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  اليهودي..  أسلم  ما  بعد  فارتد  سلمان  سليمان  بحديث  واحتج 

السارق.  بيع  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
للعب.  ال  للصيد  يربا  (ج) :  وفي  للعب.  ال  للصيد  بريا  (أ) :  (٥) في 

أحسن.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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للهـو  إال  يصلـح  ال  شـيء  وكل  والدهـرة،  والصنجيـن  الزمـارة  بيـع  وأمـا 
تسـمى  وهي  األطبال  وأما  باطـل،  وهو  شـراه(١)  وال  بيعه  يجـوز  فـال  واللعـب؛ 
وقد  واللعب،  اللهـو  بها  يراد  أمرهـا  من  األغلب  ألن  مكـروه؛  فبيعهـا  الدفـوف 
اللهو  آالت  من  تكن  لـم  هنالك  فمن  األعراس،  على  ضربهـا  في  سـبب  يدخـل 

حرامًا. بيعها  يكن  ولم  خالصة،  / ج١٧٤/ 

يملكه  ما  تجمع  الصفقة  باب ١٢٤ -]   (١٣٦/٦ - ١٣٧ [(م ٣٦٤٤ - ٣٦٤٥، 
يملكه : ال  وما  البائع 

في(٢)  يملك  ال  وما  يملك  ما  يبيع  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٦٤٤]  [* ش] : 
فكان  ذلك؛  أشـبه  وما  حرًا  أحدهما  فيوجد  عبدين  يبيع  أن  مثل :  واحـدة  صفقـة 
قال :  أنه  الكوفي  عن  أبو ثور  وحكى  باطل.  البيع  يقوالن(٣) :  ثور  وأبو  الشافعي، 
مغصوبًا  أو  مسروقًا  أحدهما  كان  وإذا(٤)  باطل.  فالبيع  حرًا  العبدين  أحد  كان  إذا 

بالقيمة. له  الذي  ويأخذ  بالقيمة،  المغصوب  ويرد(٥)  جائز،  فالبيع 
أقول. الشافعي  بقول  أبو بكر :  قال 

كله.  البيع  يبطل  قـال :  من  فقال  ذلك؛  في  اختلف  قـد  أبو سـعيد 5 :  قال 
فرق  وال  الحرام،  ويبطل  الثمن  من  بالقيمة  والملك  الحالل  يثبت  قال :  من  وقال 
شاء  إن  حسن  قول  وهو  بالعلة.  أشبه  هو  أنه  إال  المعنى  في  والمغصوب  الحر  بين 

اهللا. شاء  إن  الحق  بأصول  أشبه  لعله  كله  البيع  يبطل  إنه  األول :  والقول  اهللا. 

شراؤه.  وال  (أ) :  (١) في 
صفقة.  يملك  ال  وما  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  إذا..  يقولون :  لعله  قال  أنه  والكوفي  ثور،  وأبو  ..الشافعي،  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ويترك.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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منه؛  جزءًا  أو  كله  المال  الشـركاء  أحد  باع  مشـترك  مال  في  قيل  قد  وكذلك 
وفي  كله،  يبطـل  قال :  من  وقال  البائـع.  حصة  البيع  مـن  يثبت  قال :  مـن  فقـال 

اهللا. شاء  إن  البائع  حصة  على  البيع  بثبوت(١)  أشبه  الشركة 
يشـتريه  من  إلى  المال  يدس  العبد(٢)  في  واختلفـوا  [م ٣٦٤٥]  [* ش] : 
الحسن،  قال  كذلك  باطل،  البيع  طائفة :  / ج١٧٥/  فقالت  فيعتقه؛  مواله  من 
المشتري  ويرد  جائز،  والعتق  جائز  البيع  والثوري :  النخعي،  وقال  والشعبي. 
على  الدراهم  يرد  أحمد :  وقـال  ابتاعه(٣).  الذي  الثمن  مثل  العبد  سـيد  علـى 
كان  إن  الشافعي  قول  وفي(٤)  حر.  والعبد  بالثمن،  المشتري  ويأخذ  المولى، 
[المال]  عيـن  بغير  اشـتراه  [كان]  وإن  فاسـد،  فالشـراء  المال  بعيـن  اشـتراه 
ويدفع  عنده،  من  به(٦)  اشـترى  الذي  الثمن  للسـيد(٥)  ويغرم  جائز،  فالشـراء 
والوالء  جائـزًا،  العتـق  ويكـون  مـواله،  إلى  العبد  مـن  قبضـه  الـذي  المـال 

المعتق. للمشتري 
صحيح(٧). هذا  أبو بكر :  قال 

وقد  الشافعي،  قول  الباب  هذا  في  قيل  ما  أصح  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
الصواب. على  األخرى  األقاويل  يخرج(٨) 

إلخ.  البائع..  حصة  على  البيع  بثبات  (ب) :  وفي  إلخ.  البائع..  على  البيع  بثبات  (أ) :  (١) في 
العبد.  بيع  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
به.  ابتاعه  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

في.  حر  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
السيد.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

من.  اشتراه  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
أصح.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

تخرج.  (أ) :  (٨) في 
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وبيعها : المصاحف  شراء  باب ١٢٥ -]   (١٣٧/٦ - ١٣٨ [(م ٣٦٤٦ - ٣٦٤٧، 
ابن  عن  فروي  وبيعها؛  المصاحف  شـراء  في  واختلفوا  [م ٣٦٤٦]  [* ش] : 
وقد  المصاحف.  بيع  في  تقطع  األيدي  أن  وددت  قال :  بيعها،  في  شدد  أنه  عمر 
سيرين،  وابن  علقمة،  وشراءها  بيعها  وكره  ذلك.  كره  أنه  األشعري  عن  روينا(١) 

يزيد. وعبد اهللا بن  ومسروق،  وشريح،  والنخعي، 
هذا  روينا  بيعهـا،  وكراهية  شـرائها  في  الترخيص(٢)  وهـو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
الشراء  أحمد :  وقال  وإسـحاق.  جبير،  سـعيد بن  قال  وبه  عباس،  ابن  عن  القول 

رخصة. البيع  / ج١٧٦/  في  أعلم  وما  أهون، 
وعكرمة،  والحكم،  الحسن،  قول  هذا  وبيعها،  شـرائها  في  طائفة  ورخصت 
مصحفًا  يبادل  أن  بأس  ال  الثوري :  وقال  يده.  عمل  يبيع  إنما  عكرمـة :]  [قـال  و 

إسحاق. قال  وبه  الدراهم]،  [يأخذ  دراهم  وزيادة  بمصحف(٣) 
بيع  ألن  المصاحف؛  بيع  إجازة  هذا  في  قيل  ما  أصح  أبو سعيد 5 :  قال 
حرم  أحدًا  أن  نعلم  وال  القرآن،  علـى  البيع  يقع  وال  جائز،  والـدف(٤)  القرطـاس 
شراه(٥)  وأما  فحسن،  يبع  ولم  ذلك  عن  تنزه  ومن  كراهية،  كله  ذلك  وإنما  ذلك، 

ذلك. منع  توجب  علة  وال  الفضل،  ففيه 

األشعري.  روى  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
رخص.  إنه  وهو :  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  دراهم..  وازداد  مصحفًا  يبادل  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
والدفف. لعله  والدف  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

صفحة  الدف  وقيل :  جانبيه،  من  ِضَماَمتاه  الُمْصَحفِ  وَدّفَتـا  شـيء،  لكّل  الَجْنب  ّفة  والدَّ ّف  الدَّ
دف،  مادة  اللغة،  تهذيـب  األزهري :  دفف.  مـادة،  العرب،  لسـان  منظور :  ابن  (انظـر؛  الجنـب 

 .(٥٢/١٤
شراؤه.  (أ) :  (٥) في 
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[* ش] : [م ٣٦٤٧] واختلفوا في النصراني يشتري مصحفًا؛ فكان الثوري(١) 
يجيز  وقالوا :  شـراءه،  الرأي  وأصحاب  أبو ثور،  وأجاز(٢)  مفسـوخ.  البيع  يقول : 

بيعه. على 
فيه  قيل  ما  الثاني  القول  ويحتمل  أصح،  الشافعي  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

مسلمًا. كان  إذا  البائع  مال  يبطل  ال  ألن  البيع؛  وقع  كان  إذا 

خمراً : يتخذه  ممن  والعصير  العنب  بيع  باب ١٢٦ -]   (١٣٨/٦ [(م ٣٦٤٨، 
فيه  فرخص  خمرًا؛  يتخذه  ممن(٣)  والعصير  العنب  بيع  في  واختلفوا  [* ش] : 
إسحاق :  وقال  ذلك.  يعجبني  ال  أحمد :  وقال  البصري.  والحسن  والثوري،  عطاء، 
خمرًا.  يجعله(٥)  ممن  العصير  يبيع(٤)  ال  مرة :  عطاء  وقال  ذلك.  علم  إذا  يسـعه  ال 

ذلك(٦)/ج١٧٧/. كراهية  على  يدل  ما  أبي وقاص  سعيد بن  عن  روينا  وقد 
ألنه  والعنب؛  العصيـر  بيع  تمنـع  علة  لي  يبيـن  ال  أبو سـعيد 5 (٧) :  قـال 
البائع  من  الصفقة  وقعت  فإن  ذلك،  يفعل  ال  بأن  مخاطب  المشتري  وألن  حالل 
وبعض  القول،  بعـض  في  الشـرط  طريق  من  معي  البيع  بطل  ذلـك  شـرط  علـى 

باطل. والشرط  البيع  يثبت 

الشافعي.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
شراًء.  الرأي  وأصحاب  أبو ثور،  وأجازه  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

لمن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بيع.  يسع  ال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يتخذه.  (ج) :  (٥) في 
المسـألة  من  الكالم  بعض  تقديم  الموضع  هذا  بعد  وقع  وقـد  ((بيـاض)).   .. (ج) :  و  (أ)  (٦) فـي 

اإلشراف.  كتاب  يوافق  بما  فأصلحناه  موضعه،  في  وتكراره  اآلتية، 
التالي.  الباب  على  تعليقه  بعد  ما  إلى  (ب)  و  (أ)  في  مؤخر  الباب  هذا  على  أبي سعيد  (٧) تعليق 
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أنه  والحقيقة(١)  المشتري،  في  البائع  يظنها  ظنون  ذلك  فإنما  يشترط  لم  وإن 
على  خـارج  فحسـن  ذلك  كراهية  في  األقاويل  مـن  مضـى(٢)  وما  ذلـك،  يفعـل 

اهللا. شاء  إن  معي  تحريم  على  منه  شيء  يخرج  وال  فيه،  واالختالف  الصواب، 

المزايدة : بيع  باب ١٢٧ -]   (١٣٨/٦ - ١٣٩ [(م ٣٦٤٩، 
وأحمد،  سـيرين،  ابن  ذلك  فأباح  المزايـدة]؛  بيع  فـي  [واختلفـوا  [* ش] : 
والكوفي(٣).  المدنـي،  مذهب  إال  أعلمه  وال  والشـافعي،  الثوري،  مذهـب  وهـو 

والمواريث. الغنائم  في  إال  يزيد،  من  بيع  وإسحاق  األوزاعي،  وكره 
قدحًا  «بـاع  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روينا  قـد  ألنا(٤)  بـه،  بـأس  ال  أبو بكـر :  قـال 

البلدان. عامة  في  والعامة  الخاصة  عليه  وألن  يزيد»؛  فيمن  وحلسًا(٥) 
النداء  بيع  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روي  وما  أبي بكر  قول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وله  أصحابنا،  قول  إجماع  فـي  البيوع  أقوى  وهو  عندي،  أصح  ذلـك(٦)  وإجـازة 

تعديدها. يكثر  المساومة  بيع  على  قوتها  تزيد  كثيرة  علل 

البائع  يظنها  (ج) :  وفي  إنـه.  حقيقة  وال  المشـتري  في  البائع  يظنها  (أ) :  وفي  (ب).  فـي  (١) هكـذا 
انه.  حقيقة  ..((بياض))  في 

مضى.  قد  وما  (أ) :  (٢) في 
في (ج).  موجودة  غير  والعبارة (فأباح...والكوفي)  في (ب).  موجودة  غير  ذلك)  (٣) العبارة (فأباح 

روينا.  وقد  ..به  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
يلي  الذي  الرقيق  الكساء  وهو  الالم،  وإسـكان  المهملة  بكسـر  الِحْلس  اإلشـراف :  محقق  (٥) قال 

 .(٤٢٣/١) (النهاية  القتب  تحت  البعير  ظهر 
في  فقال :  أما  يسـأله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أتى  األنصار  مـن  رجًال  أن  مالك  أنس بـن  عـن  أبـو داود  (٦) روى 
قال :  الماء،  من  فيه  نشـرب  َوَقْعٌب  بعضه،  وَنبُسـط  بعضه  َنْلبس  ِحْلٌس  بلى  قال :  شـيء؟  بيتك 
أنا  رجل :  قال  هذين؟  يشـتري  وقال :  من  بيده  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأخذهما  بهما،  فأتاه  بهما   ائتني 
بدرهمين،  آخذهما  أنا  رجل :  قال  ثالثًا،  أو  مرتين  درهم؟  على  يزيد  قال :  من  بدرهم،  =آخذهما 
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[(م ٣٦٥٠، ١٣٩/٦) باب ١٢٨ -] البيع على البارنامج وبيع الساج المدرج(١) :
السلم.  إال  المشـتري  يره  لم  ما  بيع  يجوز  ال  يقول :  الشـافعي  كان  [* ش] : 
النشـر،  بعد  إليه  ينظر  حتى  المدرج  الثوب  بيع  يجـوز(٢)  ال  يقـول :  مالـك  وكان 

البارنامج(٣). على  األعدال  بيع  ويجيز 

إلخ  طعامًا..  بأحدهمـا  وقال :  اشـتر  األنصاري  وأعطاهمـا  الدرهمين  وأخـذ  إيـاه،  فأعطاهمـا 
وروى   .(١٢٠/٢ رقـم ١٦٤١،  المسـألة،  فيه  تجوز  مـا  باب  الزكاة،  كتـاب  أبـي داود،  (سـنن 
النسـائي،  (ُسـنن  َيزيد  ِفيَمْن  َوِحلسـًا  َقَدحًا  باع  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  مالك  أنس بن  عن  النسـائي 

 .(٢٥٩/٧ رقم ٤٥٠٨،  يزيد،  فيمن  البيع  باب  البيوع،  كتاب 
واضحة))  ((غير  الناريامخ  على  البيع  (ب) :  وفي  المرخ.  التناج  النارمالح  على  البيـع  (أ) :  (١) فـي 

المرح.  الساح  واضحة))  ((غير  مساح  النار  على  البيع  (ج) :  وفي  المرج.  الساج  وبيع 
إنه  َطيِّهِ :  في  اْلُمْدَرجِ  اْلُقْبِطيِّ  الثَّْوبِ  أَوِ  ِجَرابِِه  في  اْلُمْدَرجِ  اجِ  السَّ في  َمالٌِك  قال  الموطأ :  (٢) عبارة 
وهو  الغرر،  بيع  من  بيعهما  أن  وذلك  أجوافهما،  في  ما  إلى  وينظر  ُيْنَشَرا  حتى  بيعهما  يجوز  ال 
والثوب  ِجَرابه  في  اجِ  السَّ لبيع  ُمَخالٌِف  اْلَبْرَنامِجِ  على  األَْعَدالِ  َوَبْيُع  مالك :  قال  المالمسة،  من 
وما  الناس  صدور  في  ذلك  ومعرفة  به،  اْلَمْعُموُل  األَْمُر  ذلك  بين  فرق  ذلك  أشبه  وما  َطيِّه،  في 
ال  التي  بينهم  والتجـارة  الجائزة  الناس  بيوع  مـن  يزل  لم  وأنه  فيه،  الماضين  عمـل  مـن  مضـى 
يشـبه  وليس  الغرر،  به  يراد  ال  نشـر  غير  على  اْلَبْرَنامِجِ  على  األعدال  بيع  ألن  بأسـًا؛  بها  يرون 

.(٦٦٧/٢ رقم ١٣٤٦،  والمنابذة،  المالمسة  باب  (الموطأ،  المالمسة 
المروح  الثوب  بيـع  يجوز  يقول :  مالـك  يره...  لم  ما  بيـع  يجوز  يقـول :  ..الشـافعي  (أ) :  (٣) فـي 
يقول :  ..الشـافعي  (ب) :  وفي  إلخ.  النارنافح..  على  األعدال  بيع  ألن  إليه  ينظر  ينطرف  حتى 
المروج  الثوب  بيع  يجـوز  يقول :  مالك  وكان  المسـلم،  إال  المشـتري  يره  لم  ما  بيع  يجـوز  ال 
يقول :  الشـافعي   .. (ج) :  وفي  إلخ.  الناريامج..  على  األعدال  بيع  ألن  إليه  وينظر  ينظـر  حتـى 
بيع  ألن  إليه؛  وينظر  ينظر  حتى  المروج  الثوب  بيع  يجوز  يقول :  مالك  يره...  لم  ما  بيع  يجوز 

إلخ. مح..  يا  النار  على  األعدال 
بكسـر  وقيل :  الِمشـاِرق،  في  ِعياٌض  به  َصّرح  والميم،  الموّحدة  بفتح  الَبْرَناَمج  الزبيدي :  قـال 
وِعَباَرُة  للِحسـابِ،  الَجامَِعُة  الَوَرَقـُة  الُمَوّطإ :ِ  شـروح  بعض  في  كما  بكسـِرِهما  وقيـل :  الِميـم، 
(تاج  فارسـية  وأَصلها  َبْرناَم،  ُمَعّرُب  وهـو  وِسـَلُعهم،  التُّّجاِر  َمَتاُع  فيه  ُيْرَسـُم  ِزَمـاٌم  الَمَشـارق : 

برنمج). مادة  العروس، 
سـلع  أو  ثياب  بيع  وهو  البرنامج  على  ...البيع  فقال :  البرنامج  بيع  معنى  عبد البر  ابن  وشـرح 

=

=
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للمشتري  ويجعل  العدل  في  ما  وصف(٢)  إذا  ذلك  يجيز(١) [بيع]  األوزاعي  وكان 
البارنامج(٣). من  بالبيع  بأسًا  يرى  ال  سيرين  ابن  وكان  نشره.  إذا  / ج١٧٨/  الخيار 

الثوب  بيع  يجيز  أن  فينبغي  الصفة  على  السـلعة  بيع  أجاز  من  أبو بكر :  قال 
المشـتري  ويكون  صفاقتها،  أو  ودقتها  وعرضها  طولها(٤)  وصـف  إذا  الثيـاب  أو 

له. وصفت(٦)  التي  الصفة(٥)  خالف  إذا  بالخيار 
حقيقة  في  الصفة  على  ذلك  من  شيء(٧)  بيع  يجوز  ال  أبو سـعيد 5 :  قال 
وقد  المجهوالت،  في  ما  أصح  هذا  يعرف،  وال  يرى  ال  ما  يشتري  ألنه  الحكم؛ 
الحرام،  من  وليس  النقض  طريق  من  هو  إنما  إنه  المجهوالت  في  القـول  مضـى 

انتقض. تناقضاه(٨)  وإن  تّم،  ذلك  على  تتامما  فإن 

بالظروف  والزيت  السـمن  بيع  باب ١٢٩ -]   (١٤٠/٦ [(م ٣٦٥١ - ٣٦٥٢، 
معلوماً : شيئًا  ظرف  لكل  يطرح  أن  على 

الظروف(٩)  في  السمن  الرجل  اشترى  إذا  أبو بكر :  قال  [م ٣٦٥١]  [* ش] : 

ينظر  وال  عدلها  في  لغيبتها  عينهـا  على  يوقف  ال  حاضرة  والثياب  موصوفة  صفة  علـى  غيرهـا 
 .(١٤/١٣ (التمهيد،  إليها 

يخير.  (ج) :  (١) في 
وصفت.  إذا  (ج) :  وفي  وصفت.  ما  إذا  (أ) :  (٢) في 

مح.  ما  البان  من  (ج) :  وفي  مامج.  البان  من  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  وصفاقتها..  ورقتها  وعرضها  طولها  ووصف  فيها،  وصف  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

بصفة.  (أ) :  (٥) في 
له.  وصف  التي  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ذلك.  من  شيء  يجوز  ال  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
تناقضا.  وإن  (أ) :  (٨) في 

الظرف.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

=
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وأبو(١)  وقتادة،  سيرين،  ابن  ذلك  فكره  معلومًا؛  شـيئًا  ظرف  لكل  يطرح  أن  على 
يشتري  أن  بأسًا  يريان  ال  والنعمان  الشافعي،  وكان  والشافعي.  والنعمان،  هاشم، 

وزنها. ويطرح  الظروف  توزن  أن  على  ذلك(٢) 
حرام،  هو  فليس  عليه  اتفقا  إذا  واألول  أصح،  اآلخر  أبو سـعيد 5 :  قال 
جزاف. من  وزن  استثناء  فدخله  الظرف(٣)،  طرحان  طريق  من  مجهول  هو  وإنما 

فيه  فيجد  والسـمن(٤)  الزيت  يشـتري  فيمـن  واختلفـوا  [م ٣٦٥٢]  [* ش] : 
بكيل(٦)  المشـتري  يعطي  بأن  البائع  يؤخذ  قال :  أنه  شـريح  عن  فروينا  (٥)؛  بَّ الـرُّ
وال  وجد(٧)،  الذي  أخذ  المشتري  شاء  إذا  الثوري :  وقال  / ج١٧٩/،  سمنًا  بِّ  الرُّ

سمنًا. ّب  الرُّ بكيل  يجيء  بأن  يكلف 
جائز. واألول  أصح،  اآلخر  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

أعطاه  كثير  سمن  عنده  ان(٨)  السمَّ كان  إن  وإسـحاق :  أحمد،  وقال  [* ش] : 
السمن(١٠). من  الرب  بقدر  عليه  رجع  سمن  عنده  يكن  لم  فإن  بوزنه(٩)، 

وابن.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الظرف.  يوزن  أن  على  يشتري  أن  (ج) :  وفي  الضرف..  يوزن  أن  على  رجل  يشتري  (أ) :  (٢) في 

الضروف.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
السمن.  أو  (ج) :  (٤) في 

الفيروزآبادي :  (انظـر:  السـمن.  وثفل  اعتصارهـا  بعـد  ثمرة  كل  خثـارة  سـالفة  بالضـم  بُّ  (٥) الـرُّ
ربب).  مادة  المحيط،  القاموس 

بدل.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
حتى  يكلف  وال  يوجد،  الذي  أخذ  شاء  إن  الخيار  للمشتري  إن  الثوري :  سفيان  وقال  (أ) :  (٧) في 
الذي  أخذ  شـاء  إن  للمشـتري  الخيار  إن  الثوري :  سـفيان  وقال  (ج) :  وفي  سـمنًا.  الرب  يكيل 

سمنًا.  الرب  يكيل  حتى  يكلف  وال  يوجد، 
انًا.  سمَّ (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
بوزن.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

السمن.  ثمن  من  ..الرب  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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أتم  إن  بالخيار  المشـتري  يكون  أن  هذا  من  الصحيح  أبو سـعيد 5 :  قال 
هو  ما  يعرفه  أن  قبل  معنا  البيـع  ذلك  لزمه  وإن  عيبًا،  كان  رده  وإن  تـّم(١)،  ذلـك 
البائع. على  به  يرجع  السمن،  أو  الرب(٢)  ثمن  من  ذلك  بقدر  له  كان  ضمنه  حتى 

واإلقالة  والتولية  الشركة  باب ١٣٠ -]   (١٤٠/٦ - ١٤١ [(م ٣٦٥٣ - ٣٦٥٥، 
الطعام : في 

يجوز  وال  بيع،  والشـركة  التولية(٣)  يقول :  الثوري  كان  [م ٣٦٥٣]  [* ش] : 
والشافعي،  الحسـن،  اهللا(٤) بن  عبيد  قال  وبه  المشـتري،  يقبضه  حتى  الطعام  بيع 
[الحسـن  بيع  التولية  أن  رأى  وممن  والنعمـان.  ثور،  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمـد، 

والزهري. والحكم،  وعطاء،  سيرين،  ابن  و]   البصري، 
الطعام،  فـي  واإلقالة  والتوليـة،  الشـركة،  في  طائفـة  ورخصـت  [م ٣٦٥٤] 
يجيزون  والنعمان  وإسحاق(٥)،  وأحمد،  الشافعي،  وكان  مالك.  قول  هذا  وغيره، 

بيع. فسخ  ألنه  الطعام؛  في  اإلقالة 
فلما  هبة،  أو  بيعًا  يكون  أن  يخلـو  فليس  والتولية  الشـركة  أما  أبو بكر :  قـال 
بيع  جائز  فغير  بيعًا  كان  وإذا  بيـع،  أنه  ثبت(٦)  بهبة  ليـس  ذلك  أن  علـى  أجمعـوا 
أن  إجماعهم  ففي  اإلقالة  وأما  عنه،  / ج١٨٠/  لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص  يقبض؛  أن  قبل  الطعام 
أن  له  أن  على  إجماعهم  مع  يقبض»  أن  قبل  الطعام  بيع  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فله.  ذلك  أتم  إن  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  السمن..  أو  الزيت  خ :  الرب،  ثمن  من  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

التولية.  في  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

والنعمان.  ثور،  وأبو  وإسحاق،  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وجب.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 



ådÉãdG AõédG
481

´ƒ«ÑdG ÜÉàc ``` 63

لو  إذ  ببيع؛  ليس  اإلقالة  أن  على  دليل  السلم  جميع  ويفاسخه(٢)  المسلم  يقيل(١) 
لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص(٣). سنة  على  الناس  يجتمع  أن  جاز  ما  بيعًا  كان 

القبض  قبل  بالترخيص  والتوليـة  الشـركة  في  قيل  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
يجيزه  والذي  بعض،  ذلك  يجز  ولم  ويوزن،  يكال  وفيما  يوزن،  وال  يكال  ال  فيما 
أبي بكر  وقول  ذلك،  يجوز  فقد  بيع  غير  كانت  وإن  بيعـًا،  كانت  إذا  قوال  أصـح 

اهللا. شاء  إن  حسن 
شـيئًا؛  المشـتري  يعطيه  أن  على  اإلقالة  فـي  واختلفـوا  [م ٣٦٥٥]  [* ش] : 
تغيرت  تكـون(٤)  أن  إال  وإسـحاق،  أحمـد،  قال  [بـه]  و  ذلـك،  الشـافعي  فكـره 
البائع  النادم  كان  إن  مالـك :  وقال  عمر.  وابن  عبـاس،  ابن  ذلك  وكـره  السـلعة. 
النادم  كان  وإن  جائـز،  فذلـك  البيع  يفسـخ  أن  علـى  شـيئًا  المشـتري  فأعطـاه(٥) 

فيه. خير  فال  شيئا(٦)  يعطيه  أن  على  يقيله  [أن]  البائع  فسأل  المبتاع 
اإلقالة  على  البائع  يعطي  الذي  هو  المشـتري  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
من  يأخذ  أن  له  ليس(٨)  مردود  وذلك  يجوز،  ال  إنه  قول :  اختالف(٧)؛  ذلك  ففي 
مكروه  قال :  من  وقال  أقالـه.  قد  كان  إن  جائزة  ذلك  على  واإلقالة  شـيئًا،  ذلـك 

إلينا. أحب  وتركه  وكراهيته  به،  بأس  ال  قال :  من  وقال  بحرام.  ذلك  وليس 

السلم.  يقبل  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ومفاسخة.  (أ) :  (٢) في 

اهـ.  ثابتة.  ُسنَّة  خالف  على  [...الناس]  األوسط :  وفي  األصل،  في  كذا  اإلشراف :  محقق  (٣) قال 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  ُسنَّة  خالف  على  الناس  يجمع  ..أن  (ج) :  و  (أ)  وفي 

السلعة.  يعرف  يكون  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
فأعطي.  (ج) :  وفي  فأعط.  (أ) :  (٥) في 

شيئًا.  المشتري  يعطيه  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
(ب).  في  موجودة  غير  (اختالف)  (٧) كلمة 

وليس.  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 
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وال  بذلك،  بأس  فال  / ج١٨١/  اإلقالة  على  يعطي  الذي  هو  البائع  كان  وإن 
اختالفًا. ذلك  في  نعلم 

السلف : باب ١٣١ -]   (١٤٢/٦ - ١٤٣ [(م ٣٦٥٦ - ٣٦٥٩، 
أن  على  العلـم  أهل  مـن  عنـه  نحفـظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٣٦٥٦]  [* ش] : 
له  كان  وما(١)  والتمر،  والزبيب  والشـعير  والحنطة  والدراهم  الدنانير  اسـتقراض 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خبر  ودلَّ  جائز،  والموزون  منها  المكيل  األطعمة  سـائر  من  مثل 

جائز. الحيوان  على  االستسالف  أن(٢)  على 
أن  [على]  العلم  أهل  من  عنه  نحفـظ  من  كل  [كذلك]  وأجمـع  [م ٣٦٥٧] 
وأن(٤)  جائز،  ذلك  أن  مثله؛  عليه  فرد  يسـلف  أن  يجوز  مما  سـلفًا  أسـلف(٣)  من 

ذلك. أخذ  للمسلف 
هدية  السلف  عقد  شـرط(٦)  إذا  المسـلف(٥)  أن  [على]  وأجمعوا  [م ٣٦٥٨] 

ربا. ذلك  على  الزيادة(٧)  أخذه  أن  ذلك؛  على  فأسلفه  زيادة  أو 
جائز. صحيح  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

له.  وكلما  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
جائز.  الحيوان  استسالف  على  (ج) :  وفي  (أ)  (٢) في 

شيئا  استسـلف  من  (ج) :  وفي  إلخ.  ورد..  يسـلف  أن  يجوز  مما  سـلمًا  استسـلف  من  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  ورد..  يستسلف  ان  فيه  يجوز  مما 

للمسلف.  جائز  (ج) :  (٤) في 
السلف.  (ج) :  (٥) في 

أو  هبة  السلف  عند  شـرط  إذا  (ج) :  وفي  إلخ.  أو..  هبة  السـلف  عند  اشـترط  إذا  (أ) :  (٦) في 
إلخ.   ..

ربا.  للزيادة  ذلك  على  أخذه  أن  (ج) :  وفي  ربا.  ذلك  على  للزيادة  أخذه  أن  (أ) :  (٧) في 
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مما  أفضل  شـرط  غير  عـن(١)  قضـاه  إن  فيـه  واختلفـوا  [م ٣٦٥٩]  [* ش] : 
وابن  كعب،  [وأبيُّ بن  عباس،  وابن  مسعود،  ابن  فقال  هدية؛  له  أهدى  أو  قبض، 
سيرين،  ابن  وكره]  فضالً.  يأخذ  وال  أقرض،  ما  مثل  يأخذ  أن  معناه :  قوالً،  عمر 
جر  قرض  كل  حنبل  وأحمد بن  سعد،  والليث بن  ومالك،  والثوري،  والنخعي، 
رخص  وممن  شرط،  غير  عن  ذلك(٣)  كان  إذا  جماعة  ذلك  في  ورخص  منفعة(٢). 
ومكحـول،  والشـعبي،  والنخعـي،  والحسـن،  المسـيب،  وابـن  عمـر،  ابـن  فيـه 

والشافعي. وإسحاق،  [وأحمد]،  ومالك،  وقتادة،  والزهري، 
أو  ذلك  قبل  الهدايا  بينهمـا  يتعاطيان  أو]   [يتهاديان  كانـا  إن  آخرون :  وقـال 
القرض  بعد  ذلك  أخذت  وإن(٥)  عادتهما،  علـى  يمضيا  أن  بأس  فال  المؤاكلـة(٤) 
إسـحاق بن  قال  وبه  النخعي،  عن  القول  هذا  روينـا  مكـروه،  [فهـو]   / ج١٨٢/ 

راهويه.
أوجه(٦) : على  يتصرف  هذا  في  عندنا  األمر  أبو بكر :  قال 

جائز،  غير  فذلـك  هدية؛  إليه  يهـدي  أن  على  فرضـًا  يفرضـه(٧)  أن  أحدهـا : 
حرام. يأخذها  التي  والزيادة 

ذلك  يعطه  ولم  شـيئًا،  عليه  يشـرطه  وال  فرضًا  يفرضه(٨)  أن  الثاني :  والوجه 
مباح  فذلك  قبض؛  ممـا  أفضل  عليه  فرد  أعطـى،  مما  أفضل  يأخذ  أن  نيـة  علـى 

من.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ربا.  ..منفعة  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

غير.  من  كان  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
والمؤاكلة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.   .. بعد  حال  جرت  إن  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ثالثة.  أوجه  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

قرضًا.  يقرض  (ج) :  وفي  قرضًا.  تقرضه  (أ) :  (٧) في 
يشترط.  وال  قرضًا،  يقرضه  (ج) :  وفي  يشرط.  وال  فرضًا  يقرضه  (أ) :  (٨) في 
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من  «استسـلف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرة ^  وأبي  أبي رافع،  بخبر  اسـتدالالً  حالل؛ 
من  أفضل  «فأعطـاه  أبي هريرة  حديـث  وفي  منه»،  أفضل  فقضـاه  بكـرًا(١)  رجـل 

قضاء». أحسنكم(٣)  وقال :  «خيركم  سنه(٢)، 
أن  [لهما]  يكره  فال  ذلك،  قبل  بينهما  يتهاديان  يكونا(٤)  أن  الثالث :  والوجـه 

اهللا. شاء  إن  عادتهما  على  يمضيا 
األولى  واألقاويل  قيل،  ما  أصح  هذا  في  أبي بكر  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

اهللا. شاء  إن  الصواب  على  تخرج 

السفاتج : باب ١٣٢ -]   (١٤٤/٦ [(م ٣٦٦٠، 
[ويأخذها](٥)  بـأرض،  ودراهم  دنانير  يدفع  الرجـل  في  واختلفـوا  [* ش] : 
بأرض أخرى؛ فأباح ذلك فريق، وممن(٦) روينا أنه أباح ذلك علّي بن أبي طالب، 
الرحمن بن  وعبد  سيرين،  وابن  علي،  والحسن بن  الزبير،  عباس، [وابن](٧)  وابن 
الحسن  ذلك  وكره  وإسحاق.  وأحمد،  والثوري،  السختياني(٨)،  وأيوب  األسود، 
البصري، وميمون بن أبي شبيب / ج١٨٣/ وحماد بن [أبي] سليمان، وعبدة بن 

والشافعي. ومالك،  سعد،  والليث بن  واألوزاعي،  أبي لبابة(٩)، 

برا.  (ج) :  (١) في 
شيئه.  (ج) :  (٢) في 

أفضلكم.  (ج) :  (٣) في 
يتهاديان.  كانا  يكون  أن  (ج) :  وفي  يتهاديان.  كأنما  يكون  أن  (أ) :  (٤) في 

قبضها.  ويشترط  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وقد.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

وقال.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
السجستاني.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

أبي لبانة.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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يدخل  أو  يدفعـه،  مما  أفضـل  يشـترطا(١)  لم  إذا  به  بـأس  ال  أبو بكـر :  قـال 
نقده. غير  نقدًا  أو  خزفًا  فيه(٢) 

بلد،  في  دراهـم  أو  دنانير  القـرض  أن  يعنـي  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ذلك  وكره  أصحابنا،  من  أجازه  من  ذلك  أجاز  فقد  آخر؛  بلد  في  قبضها  ويشترط 
من  أفضل  شرط  َثمَّ  يقع  لم  إذا  أنه(٣)  نـحبه  والذي  بعض،  يجزه  ولم  كرهه،  من 
عليه  فيدخل  وبعده،  ذلك  قرب  في  للمقرض(٤)  نفع  الشـرط  في  يقع  أو  شـرطه 
إال  قرض  هو  وإنما  البيع،  وجه  من  ليس  ألنه  جائز؛  فهو  شرطه  في  بذلك  النفع 
نهى  ألنه  باطل؛  ذلك  فـي  فالقرض  الشـرط  صفقة  في  منفعة  جر  قرض  كل  أنـه 

منفعة»(٥). جر  قرض  كل  عن  «نهى  أنه  عنه  وصح  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ذلك  عن 

السلف : باب  من  مسائل  باب ١٣٣ -]   (١٤٤/٦ - ١٤٦ [(م ٣٦٦١ - ٣٦٦٨، 
إذا  يقولون :  والشـافعي  سـعد،  والليث بن  مالك،  كان  [م ٣٦٦١]  [* ش] : 
مثل  إال  عليـه  فليس  أبطلها  أو  السـلطان  فأفسـدها  دراهـم  أو  فلوسـًا  تسـلف(٦) 

الدراهم. أو  يستلفها(٧)  التي  الفلوس 

يشترط.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
نقدًا.  أو  صرفًا  منه  يدخل  أو  (ج) :  وفي  ونقدًا.  صرفًا  يدخل  أو  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  يقع..  مالم  أنه  ذلك  من  نحبه  والذي  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
للمقروض.  (ج) :  (٤) في 

االحتكار  عن  أنه : «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  بلغني  قال :  زيد  جابر بن  عن  حبيب  الربيع بن  (٥) روى 
عنه  ينهى  ما  باب  البيوع،  كتاب  الربيع،  (مسند  عندك»  ليس  ما  بيع  وعن  منفعة  جر  سلف  وعن 
قال  قال :  أنه  أبي طالب  علّي بـن  عن  أبي أسـامة  الحارث بن  وروى  رقم ٥٦٣)،  البيـوع،  مـن 
في  باب  ـ ،  الهيثمي  زوائد  ـ  الحارث  (مسـند  ربا»  فهو  منفعة  جر  قرض  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «كل 

 .(٥٠٠/١ رقم ٤٣٧،  المنفعة،  يجر  القرض 
أسلف.  (ج) :  وفي  سّلف.  (أ) :  (٦) في 

أسلفها.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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الذهب. من  قيمتها  عليه  [له]  يكون  أحمد :  وقال 
أصحابنا. قول  من  إنه(١)  قيل  وقد  جائز،  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

أجل  إلى  الشيء  الرجل  يسلف(٢)  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٦٦٢]  [* ش] : 
له  ذلك  ليس  يقـوالن :  سـعد  والليث بن  مالك،  فكان  األجـل؛  قبل  بـه  فيطالبـه 
والشافعي :  واألوزاعي،  العكلي(٣)،  الحارث  وقال  األجل.  يحل  حتى  / ج١٨٤/ 

شاء. متى  ويأخذه(٤)  [به]،  يطالبه 
أصح(٥). هذا  أبو بكر :  قال 

به.(٦) قيل  قد  واألول  أصح،  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 
بها(٨)  يأخذ  أن  بأس  فال  ورقًا  سلف(٧)  من  مالك :  وقال  [م ٣٦٦٣]  [* ش] : 
محل  قبل  ذهبـًا  يأخذ  أن  بـأس  ال  الشـافعي :  وقال  األجل.  محـل  بعـد(٩)  ذهبـًا 

وبعده(١٠). األجل 
جائز. كله  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

قرض  من  حنطة  رجل  على  له  كان  إن  إسـحاق :  وقال  [م ٣٦٦٤]  [* ش] : 

به.  (أ) :  (١) في 
سلف.  (أ) :  (٢) في 

أبو قبيلة.  العين :  بضم  ُعكل  (ب) :  هامش  وفي  العلكي.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
شيئًا.  شيئًا  منه  ويأخذ  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

صحيح.  (ج) :  (٥) في 
المسلف.  الشيء  لغير  األخذ  ذكر  هكذا :  التالية،  للمسألة  عنوان  أبي سعيد  قول  بعد  ذكر  (ج)  (٦) في 

أسلف.  (ج) :  (٧) في 
يأخذها.  أن  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.   .. أبو سعيد  قال  وبعده.  األجل  محل  قبل  ذهبًا  يأخذها  (أ) :  (٩) في 
بعده.  أو  (ج) :  (١٠) في 
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أن(٢)  له  الشـافعي :  قول  وفي  بالّدْين.  الّدْين  باع  ألنه  شـعيرًا؛  قيمته(١)  يأخذ  فـال 
المعطي.  ذلك  شاء  إذا  وأكثر  الحنطة،  كيل  من  أقل  مكانه  يقبضه  شعيرًا  به  يأخذ 
وروينا  طعامًا.  الدراهم(٣)  مكان  يأخذ  أن  كره  أنه  عمر  ابن  عن  [ذلك]  روينا  وقد 

بأسًا. بذلك  يروا  لم  أنهم  وحماد  وعكرمة،  جبير،  سعيد بن  عن 
لم  شـعيرًا  بالدراهم  قضاه  ثم  دراهم  الحنطة  قـّوم  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
الحنطة  بنفس  قضـاه  وإن  بَدْين،  دينـًا  إسـحاق  قال  كما  ذلك  وكان  ذلـك،  يجـز 
قول  في  به  بأس  وال  الشـافعي،  قال  كما  جائـزًا  ذلك  كان  عليه  اتفقـا  مـا  شـعيرًا 
القرض،  في  دراهم  الطعام  مكان(٤)  أو  طعامـًا  الدراهم  مكان  يأخذ  أن  أصحابنـا 

وأصح. أكثر،  األول  والقول  كره(٥)،  من  ذلك  وكره 
يقولـون :  واألوزاعـي  سـيرين،  وابـن  الحسـن،  وكان  [م ٣٦٦٥]  [* ش] : 
وفعل  وزنًا(٦).  رد  وزنًا  أخذ  فإذا  عددًا،  رد  عددًا  دراهم  استقرض  إذا  / ج١٨٥/ 
عددًا. بالبصرة  فأعطاه  عددا  بمكة  دراهم  زيد  حماد بن  من  أخذ  أيوب،  ذلك(٧) 

نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال  ببيع(٨).  ليـس  [ألنه]  جائز؛  هـذا  أبو بكر :  قـال 
جائز. ذلك(٩) 

بقيمته.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
شعيرًا.  أخذه  له  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

دراهمه.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ومكان.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

كرهه.  (أ) :  (٥) في 
وزنًا.  ردها  وزنًا  أخذها  وإذا  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

وأحمد،  أيوب  وفعل  (ج) :  وفي  إلخ.  دراهم..  زيد  حماد بن  وأحمد بن  أيوب  وفعل  (أ) :  (٧) في 
إلخ.  دراهم..  زيد  وحماد بن 

يمنع.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
جائز.  ذلك  كل  نعم،  (أ) :  (٩) في 
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يسـتقرض  أن  حنبل  وأحمد بن  أبو قالبـة(١)،  ورخـص  [م ٣٦٦٦]  [* ش] : 
يقضيه  أن  شرط  يكن(٢)  لم  إذا  مالك  قال  وبه  الخبز.  بعض  من  بعضهم  الجيران 

الوالئد. استقراض  والشافعي  مالك،  وكره  منه،  أفضل 
عليه. يخرج  مما  أصحابنا  قول  في  قيل  وقد  كله،  جائز  أبو سعيد 5 :  قال 

أبو بكر : قال  [* ش] : 
قيل  بالطعام؛  فطالبه  آخر،  ببلد  فلقيـه  ببلد(٣)  طعامًا  أقرضـه  وإذا  [م ٣٦٦٧] 
فخذ  شـئت  وإن  فيه(٥)،  أعطيته  الذي  بالبلد  طعامـًا(٤)  منه  فاقبض  شـئت  إن  لـه : 

الشافعي. قول  هذا  البلد،  بذلك  الطعام  قيمة 
حسن. أبو سعيد 5 :  قال 

فقال  خمـرًا؛  نصرانيًا  أسـلف  نصرانـي  فـي  واختلفـوا  [م ٣٦٦٨]  [* ش] : 
على  رد  المستقرض  أسلم(٧)  وإن  شيئًا،  يأخذ  لم  المقرض  أسـلم  إن(٦)  الثوري : 
أيهما(٩)  وإسـحاق :  وأحمد،  الشـافعي،  مذهب  وعلى  خمره.  ثمـن(٨)  النصرانـي 

شيئًا. يرد  ال  أسلم 
أقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 

قالبة.  خ :  أبو قتادة،  (ب) :  وفي  أبو قتادة.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  أفضل..  يعطيه  أن  يشترط  لم  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ببلدة.  (ج) :  (٣) في 
الطعام.  منه  (ج) :  وفي  الطعام.  من  منه  (أ) :  (٤) في 

به.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
أسلم.  إذا  (ج) :  وفي  أسلف.  إذا  (أ) :  (٦) في 

أسلف.  وإن  (أ) :  (٧) في 
خمرًا.  النصراني  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

شيئًا.  يردان  ال  أنهما  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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أسـلم  فإذا  الخمر  قيمة  وأما  عليه،  يرد  فال  الخمر  أما  أبو سـعيد 5 :  قال 
اإلسالم. دين  في  هذا(١)  حرام  ألنه  خمره؛  عن  شيئًا  يأخذ  فال  المقرض 

ضمنه  الذي  خمره  قيمة  المقرض  على  يرد  فإنه  المسـتقرض  أسـلم  إذا  وأما 
الخمر،  عليه  يرد  وال  أنفسهما،  على  ذلك  يوجبان  كان  ما  / ج١٨٦/  وقت  في  له 

اهللا. شاء  إن  الصواب  من  خروجه  لي  يبين  ال  الشافعي  قول  كان  وإن 

األمور(٢) : من  الشبهات  اجتناب  باب ١٣٤ -]   (١٤٦/٦ - ١٥٠ [(م ٣٦٦٩، 
وبينهما  بين،  والحرام  بين،  قال(٤) :  «الحالل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن(٣)  ثبت  [* ش] : 
وعرضه،  لدينه  استبراء  الشبهات  اتقى  فمن  الناس،  من  كثير  يعلمها  ال  مشتبهات(٥) 
فيه،  يقع  أن  يوشك  الحمى  حول  كالراعي  الحرام،  في  وقع  الشبهات  في  وقع  ومن 
عليَّ  بن(٦)  الحسن  حديث  وفي  محارمه».  اهللا  حمى  وإن  حمى،  ملك  لكل  وإن  أال 
النواس بن  حديث  [وفي  يريبك».  ال  ما  إلى  يريبك  ما  قال :  «دع  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 

الناس». عليه  يطلع  أن  وكرهت(٨)  صدرك،  في  حاك  ما  سمعان](٧) :  «اإلثم 
من  الناس  عليه  يطلع  أن  وكرهت  أراد :  أنه  معنا  الذي  أبو سعيد 5 :  قال 

دينك. أمر 

اإلسالم.  دين  في  عليه  حرام  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
األموال.  في  الشبهات  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

عن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
قال.  أنه  (ج) :  (٤) في 

شبهات.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وعلي.  الحسن،  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

شمعان.  النير بن  (ج) :  و  (ب)  وفي  سمعان.  النير بن  (أ) :  (٧) في 
يطلع  أن  وتخاف  لعله  ..صـدرك  (ج) :  وفي  الناس.  عليه  يطلـع  أن  ونحو  ..صـدرك  (أ) :  (٨) فـي 

الناس.  عليه 
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نعم. أبو سعيد 5 :  قال(١) 
خبر  معنى  في  العلم  أهل  من  واحد  غير  تكلم  وقد  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
الشـبهات  بعضهم :  فقـال  بيِّـن»؛  والحـرام  بيِّـن  «الحـالل  بشـير :  النعمان بـن 
هل](٤)  [يشك  ثم  محرمًا  [المرء]  يعلمه  شيء  فمنها :  وجوه(٣)؛  على  تنصرف(٢) 

ال]. [أم  ذلك  حل 
حرام  أو  ذلك،  حل  يشـكل  ثم(٥)  أراد :  أنه  معنا  الذي  أبو سـعيد 5 :  قال 

األول. إلى  رجع  ذلك 
يحل  ال  تحريمه،  أصل  على  فهـو  النوع  هذا  مـن(٦)  كان  فمـا  [* ش] : 
حرام(٨)  العبـد  مثل :  له،  حل  قـد  أنه  يوقن  حتـى(٧)  شـيء  ذلك  من  ألحـد 
يذكى،  أن  قبل  حي  وهو  / ج١٨٧/  شـيئًا  لحمه  من  ينال(٩)  أن  المرء  على 
ذكاة(١١)،  بيقيـن  إال  التحريم  أصـل  على(١٠)  يـزل  لم  ذكاته  فـي  شـك  وإذا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  حاتم  عدي بن  حديُث  النظر  عليه  دل  ما  [مع]  فيـه  واألصـل 

وقال.  (ب) :  (١) في 
تتصرف.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أوجه.  (ج) :  (٣) في 
يسهل.  (ج) :  وفي  تسهل.  (أ) :  (٤) في 

لم.  (ج) :  (٥) في 
على.  (ج) :  (٦) في 

أنه.  بوقت  شيء  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
على.  يحرم  الصيد  مثل  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

ينال.  ليس  أن  (أ) :  (٩) في 
على.  عنه  يزل  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

ذكاته.  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
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فإنك  تأكل،  فال  عليها  ُيَسمَّ  لم  أكلب  فخالطته(١)  كلبك  أرسلت  قال :  «إذا 
قتله». أيها(٢)  تدري  ال 

يعلم  حتى  تحريمه  أصل  علـى  أنه(٣)  محرم  لكل  أصل  وهذا  أبو بكـر :  قـال 
بيقين. حالالً  صار(٤)  قد  [عليه]  المحرم  أن 

وألخيه  وفاته،  فيبلغه(٥)  غيره،  له  وارث  ال  أخ  للرجـل  يكون  أن  ذلك  ومـن 
له. حلت  قد  أنها  ويعلم  بوفاته  يوقن(٦)  يومين  حتى  عليه  محرمة  فهي  جارية 

وفاته. تصح(٧)  حتى  أراد  أنه  معنا  الذي  أبو سعيد 5 :  قال 
فيه  فالجواب  النوع(٨)  هـذا  من  عليك  ورد  ما  وكل  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
فلم  سلختا،  وميتة  ذكية  شاتين  أن  لو(٩)  وكذلك  والجارية.  الصيد  في  كالجواب 
من  الذكية  يعلم  حتى  التحريم،  أصل  علـى  محرمين(١٠)  كانتا  الذكية؛  أيهما  يـدر 

الميتة.
في  القول  هذا  وأما  فيه،  اختالف  ال  صحيح  األول  إن  أبو سعيد 5 :  قال 

فيهما. قيل  ما  أصح  القول  وهذا  االختالف،  فيهما  جرى  فقد  الميتتين 

ولم.  كلب  فخالطه  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ذلك.  أي  (ج) :  (٢) في 

على.  محرم  (ج) :  وفي  على.  له  محرم  (أ) :  (٣) في 
حل.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

فبلغه.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وفاته.  معه  يصح  حتى  (ج) :  وفي  يوقن.  حتى  (أ) :  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (٦) هكذا 

موجود.  غير  أبي سعيد  قول  (ج) :  وفي  وفاته.  يصح  (أ) :  (٧) في 
الباب.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

شاتان.  إن  وكذلك  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
محرمتين.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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تحريمه؛  في  فيشـك  حالًال  الشـيء  يكون(٢)  أن  الثاني(١) :  والوجه  [* ش] : 
كالرجل  تحريمه(٤)،  بيقين(٣)  يعلم  حتى  اإلباحة  على  فهو  الوجه  هذا  من  كان  فما 
العتق  وقوع  في  فيشـك  جارية  له  تكون  أو(٧)  طالقها،  في  فيشـك  الزوجة(٦)  له(٥) 

عليها(٨).
في  شـك  من  [أن]  زيد :  / ج١٨٨/ بن  عبد اهللا(٩)  حديث  هذا  في  واألصـل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  طهارته(١٢)،  يقين  على  فهو  بالطهارة  أيقن  أن(١١)  بعد  الحـدث(١٠) 

ريحًا». يجد  أو  صوتًا  يسمع  حتى  ينصرف   «ال 
رجع(١٣). كذلك.  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

الذي.  (ج) :  (١) في 
حالل.  الشيء  أن  (أ) :  (٢) في 

يقين.  (أ) :  (٣) في 
...اإلباحة).  كان  (فما  السابق  للسطر  تكرار  (ج)  و  (أ)  من  الموضع  هذا  (٤) في 

له.  تكون  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
زوجة.  (ج) :  (٦) في 

رجع.  لها.  العتق  وقوع  في  يشك))  ج :  ((في  فيشك  األمة  كذلك  ..طالقها،  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
كالم  من  السابقة  الفقرة  أن  ظن  الناسخ  أن  ((والظاهر  رجع  لها.  العتق  ..وقوع  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

اإلشراف)).  كتاب  إلى  العودة  على  للتنبيه  (رجع)  بكلمة  فأعقبها  أبي سعيد 
اهللا.  عبيد  (ج) :  (٩) في 

الحديث.  (أ) :  (١٠) في 
أيقن.  ما  بعد  (ج) :  وفي  أتقن.  ما  بعد  (أ) :  (١١) في 

وقال  بلفظ :  أبي سـعيد  قول  بعد  فيهما  ورد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وحديث  طهارته.  من  (ج) :  و  (أ)  (١٢) في 
حديث  هو  الحديث  أن  الظاهـر  ريحـًا».  تجد  أو  صوتـًا  تسـمع  حتى  تنصـرف  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال 

ثانٍ.  حديث  ال  زيد،  عبد اهللا بن 
وهو  طهارته،  من  يقيـن  على  فهو  أراد  أنه  معنا  الـذي  ورضيه :  أبو سـعيد 5  قال  (أ) :  (١٣) فـي 
كذلك.  وهو  طهارته،  يقين  على  أراد  فهو  معنا  الذي  أبو سعيد :  قال  (ب) :  وفي  رجع.  كذلك. 

=رجع.
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ال  اإلنسان  على  نفسه  في  بالشيء(١)  يشـكل  أن  الثالث :  والوجه  [* ش] : 
على  تدل  داللة  وال  المعنيين(٢)،  الشيء  ويحتمل  حالل،  أم  [هو]   حرام  يدري 
يسـتعمل  أن  واألعلى(٤)  فاألصوب  المعنى  هذا  في  كان  فما  المعنيين؛  أحد(٣) 
قال :  «لوال  ساقطة  وجدها  التي  الثمرة(٦)  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  استعمل  ما  المرء  فيه(٥) 
نال  من  على  يحكم  أن  يجـوز  وال  ألكلتها»،  الصدقة  من  تكـون  أن  أخشـى(٧) 
باب  من  نستحب  إنَّا  غير  حالالً،  يكون  أن  الحتمال  حرامًا؛  أخذ  أنه  هذا  مثل 
أن  العلم  أهل  بعض  زعم  وقد  فعل(٩).  فيما  برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نقتدي(٨)  أن  الورع 
بمحرمه»،  وال  بآكلـه(١١)  قال :  «لسـت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وألن(١٠)  سـبيله،  هذا  الضـب 
الشـبهات  عن  وقف  الورع  مذهبه  كان  فمـن  عنه»،  ينـه  فلـم  بحضرتـه  و«أكل 
عن  روينا  وقد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  وجدها  التي  التمرة  احتملـت](١٢)  ما  يحتمل  [وممـا 
بأس  ال  ما  يدع  حتى  المتقين  من  يكون  أن  العبد  يبلغ  قال :  «ال  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

البأس». به  لما  حذرًا  به 

المنقول،  النـص  انتهاء  علـى  للداللة  الُعمانيـة  المؤلفات  فـي  كثيرًا  تسـتعمل  (رجـع)  وكلمـة 
ذلك.  إلى  وما  الموضوع،  صلب  إلى  والعودة 

الشيء.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  وال..  المفسر  الشيء  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.   .. هذا  من  كان  فما  المفسر  أخذ  على  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
واضحة)).  ((غير  حال  وإال  فالصواب  (ج) :  (٤) في 

النبي.  استعمل  ما  يستعمل  (ج) :  (٥) في 
قال.  الساقط،  التمر  في  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  نستحب..  إّنا  غير  حالالً»  يكون  ال  أن  أخشى  أن  (ج) :«لوال  و  (أ)  (٧) في 
يقتدي.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

زعم.  وقد  زعم  فيما  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
وأن.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

أحرمه.  وال  آكله  لست  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
عليه.  احتمل  ما  عن  (ج) :  و  (أ)  (١٢) في 

=
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ال  ما  بتركه  إال  اهللا  عند(٢)  التقوى  [اسم]  يبلغ  ال  أنه  يعرفك(١)  أبو بكر :  قال 
في  حاك  أبي أمامة :  «إذا  خبر  في  يقول  تـراه(٣)  أال  البأس،  به  لما  حذرًا  بـه  بـأس 
يريبك». ال  ما  إلى  يريبك  ما  اآلخر :  «دع  الحديث  وفي  فذره»،  [شيء]  صدرك 

[للمحرم]  الصيـد  لحم  عن  عائشـة  / ج١٨٩/  ُسـئلت  [قـد]  و  [م ٣٦٦٩] 
فدعه». نفسك  في  حك  فما  قرائب(٤)،  أيام  «إنها  فقالت : 

عليه،  التقديم  وتـرك  التوقـف  فيه  يسـتعمل  أن  األشـياء  وأولى  أبو بكـر :  قـال 
فيه  يجيب  أن  به  له  علم  ال  عما  سئل  من  على  محرم  بل  الفتيا،  أمر  في(٥)  والتثبيت 

 N    M  L  K  J  I ﴿ لهم :  قال  لما  اهللا(٦)  مالئكة  قالته  ما  ويقول 
(البقرة : ٣١ ،  ٣٢).  ﴾ \   [   Z   Y   XW   V   U   T   S  R   Q    P  ❁

فقال :  البقـاع  وشـر  البقاع  خير  عن  ُسـئل  لما  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  ذلـك  وفعـل 
عن  أحدهما(٨)  وسـئل  والفاروق.  يق،  الصدِّ ذلك  واسـتعمل   «[ال أدري](٧)»، 

نعرفك.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  بترك..  إال  اهللا  عند  عبٌد  ..التقوى  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

القول.  ترى  أال  (أ) :  (٣) في 
فدعه.  نفسك  صدر  في  حاك  فما  فوائت،  أيام  إنها  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

األوسـط،  من  المحقق  ضبطها  وقد  موجودة،  غير  في)  (والتثبيت  جملـة  اإلشـراف :  أصل  (٥) فـي 
تكون  أو  اإلشـراف،  أصل  في  كما  حذفها  الصـواب  ولعل  (ج).  و  (أ)  فـي  لِمـا  موافقـة  وهـي 

واهللا أعلم.  فيه)،  (والتثبت  العبارة : 
ألبي  منسـوبًا  مرة  أبي بكر  قول  فيها  وذكر  تكرار،  وفيها  (أ)  في  مضطربة  األخيـرة  الفقـرة  (٦) هـذه 
التوقف  فيه  استعماالً  األشـياء  وأولى  أبو بكر :  قال  (ج) :  وفي  بكر.  ألبي  منسـوبًا  ومرة  سـعيد 
أن  عليه  به  علم  ال  من  قول  يحرم  هذا  كل  حرام،  أم  ذلك  حل  يدري  وما  عليـه،  التقـدم  وتـرك 
إلخ.  لهم..  قال  لما  السالم  عليهم  مالئكته  عن  اهللا  قال  كما  يقول  أن  عليه  يجب  بل  يحدث، 

األوزاعي.  ..وقال  (ج) :  وفي  األوزاعي.  ..فقال  (أ) :  (٧) في 
ارجعي..  فقال :  الحد  عن  وسئل  وفي (ج) :  إلخ.  ارجعي..  فقال  الحديث  عن  (٨) في (أ) : ..وسئل 

إلخ. 
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بخبر  اآلخر  وقبـل(١)  الناس»،  أسـأل  حتى  «ارجعي  للسـائلة :  فقـال  الجمـرة 
يكن  لم  لمـا  زوجها  ديـة  من  المـرأة  توريـث](٢)  [فـي  سـفيان  الضحاك بـن 

علم(٣). ذلك  في  [عنده] 

لمجنون. يسألونه  ما  كل  في  الناس(٤)  يفتي  الذي  إن  مسعود :  ابن  وقال 

كلها  واألشـياء  كله،  هذا  في  أبو بكـر  قاله  ما  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
جاهالً : أو  كان  عالمًا  مكلف،  الناس  من  امرئ  كل  على  ثالثة 

المسـلمين،  إجماع  أو  نبيه،  وُسـنَّة  اهللا،  كتاب  في  وصح  صوابه،  له  بان  فما 
ذلك  من  علم  فمـا(٦)  الرأي  فيه  يجوز  فيمـا  بالرأي  المسـلمين(٥)  فقهـاء  قـول  أو 

به. وأفتى  وقاله  استعمله 

رد  خطئه؛  من  حقه  له  يبن  ولم  علم،  فيه  له  يكن  لم  أمر  عليه  شـك  ومن 
به،  القول  عـن  وأمسـك  فيه،  يلزمه  / ج١٩٠/  بما  ودان  اهللا،  إلـى  ذلك  علـم 
به  العمل  وجـب  مما  جهله  يسـع  ال  ما  إال  ذلك،  علم  غير  علـى  بـه  والعمـل 
فيه  يتسـع  ال(٨)  مما  وهذا  علمه،  عليه  فذلك  اعتقاده،  أو  به،  القول(٧)  أو  عليه 

القول.

الضحاك.  خير  األجر  وقيل  (أ) :  (١) في 
ورث.  من  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

اختالفًا.  ذلك  في  أعلم  وال  زوجها،  دية  من  الميراث  لها  الناسخ :  قال  (ج) :  (٣) في 
لمجنون.  يستفتونه  فيما  الناس  كل  يفتي  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

بالرأي.  الصالحين  فقهاء  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
ذلك.  علم  فلمن  (ب) :  وفي  ذلك.  علم  فلم  (أ) :  (٦) في 

علمه)).  ب :  ((في  عمله  عليه  فذلك  واعتقاده  به  والقول  (أ) :  (٧) في 
فيه.  القول  يتسع  مما  (ج) :  وفي  القول.  فيه  يتسع  مما  (ب) :  (٨) في 



496
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

الحرام : أمواله  يخالط  من  مبايعة  باب ١٣٥ -]   (١٥٠/٦ - ١٥١ [(م ٣٦٧٠، 
هداياه  وقبـول  الحرام،  أموالـه  يخالط  مـن  مبايعـة  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
أحب  ال  وقال :  والشافعي،  والزهري،  ومكحول،  الحسن،  فيه  فرخص  وجوائزه؛ 
اليهود  ذكر  لما  وجل]  [عز  اهللا  بقول  ذلك(١)  رخص  من  بعض  احتج  وقد  ذلك. 
«رهـن  [وقـد  (المائـدة : ٤٢)،   ﴾$    #  "  ! ﴿ فقـال : 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  جماعـة  بأن  واحتج  اليهودي](٢)»،  عنـد  درعه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

[وغيرهم]. وعائشة،  عباس،  وابن  عمر،  ابن  منهم  قوم،  جوائز  يقبلون  كانوا 
يقبل  ال  كان  وممن  منهم،  واألخذ  وجوائزهم  هداياهم  قبول  طائفة  وكرهت 
والثـوري،  سـعيد،  وبشـير بن  محمـد،  والقاسـم بن  المسـيب،  ابـن  ذلـك(٣) : 

حنبل. وأحمد بن  المبارك،  وابن  واسع،  ومحمد بن 
إال  نعلمه  شـيء  ذلك  يمنع  وال  أصح،  األول  القـول  أبو سـعيد 5 :  قال 
حالل  أيديهم  في  بما  والحكم  بهم(٤)،  الظن  سوء  على  ذلك  وإنما  واضح،  بدليل 
وال  مبايعتهم  تجز  لم  ذلك  يجز  لم  وإذا  ذلك،  في  شـك  بال  حرامه  يصح  حتى 
شيئًا  يده  في  أن  علم  من  كل  من  يجز  لم  منهم  ذلك  يجز  لم  وإذا  منهم،  الشراء 
أصل  وهذا  ذلك،  من  بعينه  / ج١٩١/  الشـيء(٥)  ذلك  أن  يعلم  حتى  الحرام  من 
البين،  الحـالل  ترك  من  وجه  فذلـك  التنزه،  طريـق  من  إال  لـه،  معنـى  ال  فاسـد 

تركه. يسعه  ال  ما  يدع  أو  أخذه  في  غيره  يحط  لم  ما  معلوم  وغير(٦) 

ذلك.  في  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يهودي.  عند  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وقبل  (ج) :  وفي  يهودي.  عند  النبي  وقال  (أ) :  (٢) في 

المسيب.  سعيد بن  ..اليقبل  (ج) :  (٣) في 
به.  (أ) :  (٤) في 

ليس  بعينه  الشيء  ..ذلك  (ب) :  وفي  إلخ.  وهذا..  ذلك،  من  ليس  بعينه  لشيء  ..ذلك  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  وهذا..  ذلك،  من 

إلخ.   .. ما  لعله  ملوم  معلوم  فغير  (ب) :  وفي  إلخ.   .. ما  معلوم  فغير  (أ) :  (٦) في 
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جواب  من  غيره  ومـن  (أ) :  في  هكذا :  الموضـع  هذا  في  مدرج  نـص  المخطوطـات  فـي  (١) ورد 
وهو  الشـفعة  كتاب  يتلوه  مكتوبًا  وجدت  إليه  كتب  من  إلى  سـعيد 5  محمد بن  أبي سـعيد 
 . ـ  (ج)  في  سيأتي  كما  ـ  الخ  مال..  في  شركاء  ستة  أو  خمسـة  وفي  والعشـرون.  الثاني  الجزء 
وجدت  إليه.  كتب  من  إلى  سعيد 5  محمد بن  أبي سعيد  جواب  ومن  غيره  ومن  (ب) :  وفي 
مال  في  شركاء  ستة  أو  خمسة  وفي  والعشـرون.  الثاني  الجزء  وهو  الشـفعة  كتاب  يتلوه  مكتوبًا 

ـ . (ج)  في  سيأتي  كما  ـ  إلخ   ..
كتب  من  إلى  سـعيد 5 :  محمد بن  أبي سـعيد  جوابات  ومن  الكتاب  غير  ومـن  (ج) :  وفـي 
ثم  مال  في  شـركاء  سـتة  أو  خمسـة  وفي  محبوب  محمد بن  عبد اهللا بن  أبي محمد  إلى  خ  إليه 
أو  واحدًا  سـهمنا]]  (ب) :  [[في  أسـهمنا  اجعلوا  القسـم :  عند  منهم  أربعة  فقال  قسـمة،  أرادوا 
وهل  يكرهوا،  لم  أو  ذلـك  كرهوا  شـركائهم  على  هذا  يجوز  هل  أكثر؛  أو  أقل  أو  منهـم  ثالثـة 
على  ذلك  فليس  بعض؟  بعضهم  من  الشركاء  على  مضرة  هذا  في  وهل]]  وقلت  (ب) :  [[في 
جميعًا،  يتفقوا  أن  إال  األثـر،  جاء  بذلك  حياله،  علـى  سـهمه  واحد  كل  يقسـم  وإنما  الشـركاء، 
ثبت  منه  شـيء  على  أو  ذلك  على  العقول  أصحـاء  بالغين  ويكونـوا]]  (ب) :  [[فـي  ويكونـون 

اهللا. شاء  إن  منهم  ذلك 
البسر  قطع  يشترطوا  ولم  أخضر،  بسر  وهي  النخل  ثمرة  بيع  وفي  مسألة]] :  (ب) :  [[في  ومنه 
يصير  أن  بعد  أو  يتبايعوه]]،  (ب) :  [[فـي  تبايعوه  ما  وقت  أتموه  إذا  هذا  يثبت  هـل  تركـه،  وال 
من  عرفنا  ما  أكثر  في  معنا  يدرك  أن  قبل  بيعه  يجوز  فال  فضح]]؟  او  أفضح [[في (ب) :  أو  تمرًا 
المشتري  وأخذ  قطعه  على  البيع  ثبت  قطعه  شـرط  فإن  قطعه،  يشـترط  أن  إال  العلم،  أهل  قول 
الزيادة،  بعد  عليه  يتتامما  أن  إال  البيع،  انتقض  زاد  حتى  النخل  في  المشتري  تركه  فإن  بقطعه، 
لغير  أو  لغاية  نخلة  في  يدعه  أن  يقطعه  أن  على  / ج١٩٢/  له  يثبت  أن  بعد  البائـع  لـه  أذن  وإن 
وقطعه  إخراجه  منه  فطلب  عليه  رجع  فمتـى  عليه،  فيه  يرجع  لم  ما  له  وجاز  ذلك،  ثبـت  غايـة 
حتى  الثمرة  بتلك  األحوال  تدافعت  فإن]]  (ب) :  [[في  وإن  حال.  كل  في  عليه  ذلـك  كان  منـه 
بعض  قال  فقد  يثمرها  أن  إلى  ماله  في  وتركها  المشـتري  ذلك  أتم  فإن  البائع  مال  في  أدركت 
[[في  إدراك  بعـد  من  تتامما  وإن  ذلـك.  يجوز  ال  قال  من  وقـال  جائز.  ذلـك  إن  العلـم :  أهـل 
كانت  فيها  الزكاة  ووجوب  الثمرة  اآلتية))]]  المواضع  كل  في  أيضًا  كذلك  ((وهي  دراك  (ب) : 
من  بيعها  بينت]]  (ب) :  [[فـي  يثبت  وإنما  يسـتحقها،  وهو  أدركت  ألنها  البائـع؛  علـى  الـزكاة 
ودراكها]]،  الزكاة  وجوب  (ب) :  [[فـي  وإدراكها  فيها  الزكاة  وجوب  بعد  منـه]]  (ب) :  [[فـي 

وجدنا. ما  وأصح]]  (ب) :  و  (أ)  [[في  وأكثر  عرفنا،  ما  أكثر  =فهذا 
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دراكها]]  (ب) :  [[في  إدراكها  قبل  الثمرة  باع  إذا  إنه  قومنا :  فقهاء  من  قال  من  بعض  قال  وقد 
حتى  يدعها  أن  يشـرط]]  (ب)  [[في  يشـترط  لم  أو  إدراكها  إلى  تركها  ثم  تركها  يشـترط  ولم 
له  كان  ماله  من  بإخراجها  البائع  طالبه  وإن  ثابت.  البيع  أن  يثمرهـا]]  (ب) :  و  (أ)  [[فـي  تثمـر 
إدراكها  وقت  إلى  يتركها  أن  البيع  مع  أساس  بينهما  يكن  ولم  ماله  في  وتركها  تركه  وإن  ذلك، 
بذلك  قال  ممن  ذهب  مـن  وذهب  إدراكها.  دراكها]]  وقت  إلى  (ب) :  [[فـي  وقـت  ليتمهـا  أو 
حين  في  وقطعها  بيعها  وجب  إدراكها  إلى  تركها  يشـرط]]  (ب) :  [[في  يشـترط  لم  إذا  أنه  إلى 
إذا  الفسـلة  بيع  يثبت  كما  بيعها  الموضعين]]  فـي  واضحة  غير  الكلمة  (ب) :  [[فـي  يثبـت  مـا 
ويؤخذ  بيعها  يثبت  قال :  من  قال  فقد  قلعها؛  يشترط  ولم  النخلة  تحت  من  المشـتري  اشـتراها 
ضعيف  منتقض  ذلك  إن  قال :  من  وقال  موضعها.  في  تركها  يشـرط  لم  إذا  / ج١٩٣/  بقلعها 
يرفعه  فيما  القول  هذا  وجدنا  وقد  الشرط]].  به  يقع  لم  ما  (أ) :  [[في  الشرط  فيه  به  يقع  لم  ما 
يرد  مما  غيره  ينكر  كما  ينكره  ولم  ذلك،  يرد  نجده  ولم  ألفه،  مما  جعفر  محمد بـن  أبو جعفـر 
على  المذهب  هذا  إلى  ذهب  ومن]]  (ب) :  و  (أ)  [[في  من  عنهم  يرويه]]  مما  (ب) :  [[في  به 
الشراء  هذا  وبسبب  الشراء  بهذا  الثمرة  هذه  ليثمر  الشراء  إلى  يقصد  ولم  السبيل  وهذا  النية  هذه 
الربا  مأكل  إلى  وقصد  بالباطل،  الحق  لبس  ومن  حرام.  إلى  وال  ربا،  إلى  به  يبلغ  ال  أن  فأرجو 
(ب) :  وفي  والربا.  الجزع  وإظهار  الربا  مأكل  إلى  (أ) :  وفي  (ج).  في  [[بياض  الخدع  ومظهر 
نوى،  ما  له  كان  والرياء  واضحـة))]]  ((غير  والريا  السـمع  في  الخدع  وإظهار  الربا  مأكل  إلـى 

  d   c   b  ﴿ تعالى:  اهللا  قال  وقد  عليه.  واعتمد  إليه  قصد  عما  سائله  واهللا  نوى،  ما  وعليه 
فله  شـيء  إلى  هاجر  ومن  نوى،  ما  امرأ  ولكل   ،(٢٣٥ (البقرة :   ﴾ji   h    g   f   e

الصواب. إلى  الموفق  واهللا  بر،  أو  فجور،  أو  شر،  أو  خير،  من  إليه،  هاجر  ما 
(ب) :  وفي  يبيع.  أو  (أ) :  [[فـي  ويبيع  بـأرض  نخالً  رجالً  قايض  رجل  عـن  وسـألت  مسـألة : 
مائتي  أو  درهم  مائة  ويزيده]]  (ب) :  [[في  ويزيـد  بأرض  نخالً  له  واضحة))]]  ((غير  يبيـع  لـم 
شيء  في  أو  شفعة  فيها  للشفيع  تجب  وهل  قلت :  مدخل؟  هذا  في  للشفيع  هل  قلت :  درهم، 
[[في  إنه  قـال :  من  وقال  فيـه.  شـفعة  ال  قال :  من  فقال  باختالف؛  ذلـك  في  قيـل  فقـد  منهـا؟ 
أكثر  األول  والقول  القيـاض.  من  والدنانير  الدراهم  تسـتحقه  ما  بقدر  الشـفعة  فيـه  إن]]  (ب) : 

واهللا أعلم. معنا 
/ ج١٩٤/.  والعشرون  الثاني  الجزء  وهو  الشفعة  كتاب  يتلوه  مكتوبًا  وجدت 

=
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للشـريك  الشـفعة  إثبات  بـاب ٠١ -]   (١٥٢/٦ - ١٥٣ [(م ٣٦٧١ - ٣٦٧٢، 
بشريك : ليس  الذي  الجار  عن  وإبطالها 

ما  كل  في  الشـفعة  «جعل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
شفعة». فال  الطرق(١)  وصرفت  الحدود  وقعت  فإذا  يقسم،  لم 

لم  الذي  للشـريك  الشـفعة  إثبات(٢)  علـى  العلـم  أهـل  وأجمـع  [م ٣٦٧١] 
حائط. أو  دار  أو  أرض  من  بيع  فيما  يقاسم 

الشفعة. له  أن  أراد  أنه  معنا  الذي  أبو سعيد :  قال 
من  غيره  من  أولى  شفيع  الشريك  أن  صحيح  هذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
وكان  الضرر،  من  عليه  يدخل  بما  الشفعة  له  جعل  إنما  ذلك  أصل  وإنما  الشفعاء، 
ضررًا  وأشد(٣)  أولى  المشـاع  في  الشـركة  في  ذلك  من  يتولد  وما  المقاسـمة  ضرر 

فيها. اختالفًا  نعلم  ال  بابه  فهي  بالشفعة،  أولى  هو  فكان  الضرر،  جميع  من 

الضرور.  (ج) :  وفي  الضرر.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  الذي..  الشريك  أن  على  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  جميع..  من  أشد  أو  (ب) :  وفي  ضررًا.  أشد  أو  (أ) :  (٣) في 
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صحيح  فذلك  شفعة»(٢)  فال  الضرور(١)  وصرفت  الحدود  وقعت  وقوله :  «فإذا 
ضرر  َثمَّ  يلحق  ولم  الضرور  جميع  من  الضرور(٣)  وصرفت  الحدود  وقعـت  إذا 

بالمضرة. ثابتة  فالشفعة  مضرة  هنالك  متعلقة  دامت  فما  وإال  شفعة،  فال 
ألنه  بالجوار؛  شفعة  فال  المشاع  مضرة  وصرفت  وقعت  أراد  أنه  آخر :  ووجه 

المشاع. مضرة  وصرفت  الحدود  وقعت  قد 
الشـفعة  بطالن  على  دليالً  الخبـر  وليـس  / ج١٩٥/  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بالضرر  متعلق  إثبات  الخبر  نفس  في  بل  والمضرة،  والسواقي(٤)  الطرق  بالحقائق 
الشفعة  بذلك  فأثبت  شفعة»،  فال  الضرور  وصرفت  الحدود  وقعت  قال :  «إذا  أنه 
فهو  نصًا  ذلك  يكن  لم  وإن  الضرر،  بتعلق  بالمشاع(٥)  الشفعة  أثبت  كما  بالضرر 

الضرر(٦). جملة  في  داخل 
الشريك؛  ولغير  المالصق(٧)  للجار  الشفعة  في  واختلفوا  [* ش] : [م ٣٦٧٢] 
من(٨)  يقسم  لم  فيما  الشـفعة  وإنما  شـفعة،  فال  الحدود  وقعت  إذا  طائفة :  فقالت 
القول :  هذا  عنه  روينا  وممن  العلم،  أهـل  من  كثير  قول  هذا  واألرضين،  الربـاع 

الضرر.  (أ) :  (١) في 
البخاري  رواه  فقد  المنذر  ابن  ذكره  الذي  باللفظ  أما  أبو سعيد،  ذكره  الذي  باللفظ  الحديث  أجد  (٢) لم 
يقسـم..  لم  فيما  الشـفعة  باب  الشـفعة،  كتاب  البخاري،  (صحيح  عبد اهللا  جابر بن  عـن  داود  وأبـو 
 .(٢٨٥/٣ رقم ٣٥١٣،  الشفعة،  في  باب  البيوع،  كتاب  أبي داود،  ُسنن   .٧٨٧/٢ رقم ٢١٣٨،  إلخ، 
جميع  الضـرور  وصرفت  (ب) :  وفـي  إلخ.  ولـم..  الضرر  جميـع  الضـرر  وصرفـت  (أ) :  (٣) فـي 

إلخ.  ولم..  الضرور 
المضرة.  والمساقي  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

المشاع.  في  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
 .١٣٧/٢٦ - ١٣٨ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (٦) انظر 

المالزق.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
واألرض.  الرباع  في  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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المسـيب،  سـعيد بن  قـال  وبـه   ، ̂ عفـان  وعثمان بـن  الخطـاب،  عمر بـن 
األنصاري،  ويحيـى  والزهري(٢)،  عبد العزيـز،  وعمر بن  يسـار(١)،  وسـليمان بن 

أنس. ومالك(٤) بن  وربيعة،  الزناد(٣)،  وأبو 
من  أحق  والجـار  الجـار(٦)،  من  بالشـفعة  أحق  الشـريك(٥)  طائفـة :  وقالـت 

الثوري. قول  هذا  حده،  إلى  حده  كان  إذا  الحدود  والجوار(٧)  غيره، 
فإن  الجار،  مـن  بالشـفعة  أحق  المنزل  في  الشـريك  الرأي :  أصحاب  وقـال 
سلم  فإن  الدار،  جار  من  أحق  والطريق(٨)  الدار  في  الشريك  [فإن]  الشفعة  سلم 
لصيق  داره  الذي  المالصق  بالشفعة  أحق(٩)  فالجار  الدار]  في  [الشريك  الشـفعة 

الشفعة. في  له  حق  فال  نافذ  طريق  بينهما  كان  فإن  الشراء،  فيها  التي  الدار 
أنه  / ج١٩٦/  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  أقول؛  األول  بالقول  أبو بكر :  قال 
ومتونها  أسـانيدها(١٠)  في  األخبار  وسائر  يقسـم»  لم  مال  كل  في  الشـفعة  «جعل 

الموضع. هذا  غير  في  ذكرتها  وقد  مقال، 

سيار.  (ج) : بن  و  (أ)  (١) في 
والبصري.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
زياد.  وأبو  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  واألوزاعي،  عبد الرحمن،  والمغيرة بن  ومالك،  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
إلخ.   .. الشريك  طائفة :  وقالت  ثور.  وأبو 

الشريك.  هذا  (أ) :  (٥) في 
المضار.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  وإذا..  الحدود  والجيران  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
فالطريق.  (ج) :  (٨) في 

فإن  بالشـفعة،  أحق  الشـراء  فيها  التي  الدار  لزق  داره  الـذي  المـالزق  فالجـار  (ج) :  و  (أ)  (٩) فـي 
إلخ.  كان.. 

إلخ.  في..  ذكرناها  وقد  مقال،  وثبوتها  إسنادها  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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إثبات  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قول  تفسـير  في  القول  مضى  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
أصحابنا(١)  وجدنـا  ما  فأكثـر  الشـفعة  في  االختالف  وأما  المشـاع،  فـي  الشـفعة 
للجوار  يوجب  ال  عامتهم(٢)  فإن  الجوار  في  إال  الرأي،  أصحاب  قول  يعتمدون 

فيه. مضرة  ال  ألنه  شفعة؛ 
رأي  في  بينة  مضـرة  فيه  كان  وإن  بالجوار،  الشـفعة  بعضهم  فيه  جعـل  وقـد 
تولد  وكلما  بالمضرة،  الشفعة  أصل  ألن  الشفعة؛  من  له  مخرج  فال  العدل،  أهل 
اآلخر،  من  أولى  كان  ضررا  أشد  كان  من  وكل  بالمال،  أحق  فالضرر  المضرة  من 

بالمضرة(٣). الشفعة  أن  عليه  بنينا  ما  أصل  هذا  فاألول،  األول 

شـريكه  الشـريك  يؤذن  بـأن  األمـر  بـاب ٢ -]   (١٥٣/٦ - ١٥٤ [(م ٣٦٧٣، 
يبيع : أن  قبل  بالبيع 

شركة  له  كانت  قال :  «من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
وإن  أخذ،  شـاء  إن  شـريكه  يسـتأذن(٤)  حتى  يبيع  أن  له  فليس  ربعة  أو  أرض  في 

ترك». شاء 
كان  ولو  األدب،  وجه  على  قوله ملسو هيلع هللا ىلص  منه  يخرج  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
أحدًا  أن  نعلم  ولم  باطالً،  ولكان  البائع  باعه  إذا  البيع  ثبت  َلَما  الحجر  وجه  على 

العلم(٥). أهل  من  البيع  أبطل 

أصحابنا.  عن  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
علتهم.  (ج) :  (٢) في 

 .١٣٨/٢٦ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (٣) انظر 
إلخ.  شاء..  إن  شريكه  من  يشاور  حتى  (ج) :  وفي  إلخ.  شاء..  إن  شريكه  يستأمر  حتى  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  شاء..  إن  ثم  شريكه  يستأمر  حتى  المصنف :  كتاب  وفي 
 .١٣٩/٢٦ - ١٤٠ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (٥) انظر 
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النصيب،  بيع  في  لشريكه  يأذن  الشريك  في  [واختلفوا  [م ٣٦٧٣]  [* ش] : 
الحكم،  قال(٢)  كذلك  له،  شفعة  ال  طائفة :  فقالت  بشفعته](١)؛  فيطالب  يرجع  ثم 
الحديث،  بهذا  فيـه  واحتجوا  الحديث،  أهل  من  وطائفـة  عبيد،  وأبـو  والثـوري، 
يكون  فال  ترك]  [فـإن  ترك»،  شـاء  «إن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  يقول  أن  ومحال  قالوا : 

شفعته. وتبطل  يلزمه  والترك  إال  الخبر  ظاهر  على  يجوز  وال  معنى،  لتركه(٣) 
مالك،  قـول  هذا  الشـفعة،  فلـه  بيع  ثـم  يأخـذ  أن  أبـى  إذا  آخـرون :  وقـال 
[والبتي]، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي. واختلف 

الثوري. كقول  ومرة  هؤالء،  كقول  مرة  فقال  أحمد؛  عن  فيه 
واألول  أصحابنـا،  مذاهب  فـي  أصح  اآلخـر  القول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
لقول  األول  القـول  أصحـاب  حجة  وأمـا  مذاهبهـم،  علـى  اهللا  شـاء  إن  يخـرج 

عنه. ذلك  ثبت(٤)  مما  ترك»  شاء  إنه :  «إن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
األصل  ألن  الشفعة؛  وأخذ  البيع  وقع  قد  يكون  أن  قولهم  قياد  على  فينبغي 
ال(٧)  البيع  شـريكه  على  المشـتري  يعرض(٦)  أن  أراد  وإنما(٥)  الشـفعة،  أراد  إنما 
وال  الشـفعة،  بطالن  أحكام  يقـع  فهنالك  الشـفعة  أحكام  وقعـت  فـإذا  الشـفعة، 

واإلجماع. نَّة،  السُّ جاءت  بذلك  البيع،  ثبوت  بعد  إال  شفعة 

يكون : أن  يحسن  أنه  ومعي  سقطًا،  المسألة  في  أن  أحسب  الناسخ :  قال  (ج) :  و  (أ)،  (١) في 
ذلك.  له  هل  البيع،  بعد  أخذها  أراد  ثم  فباعها،  يأخذ  / ج١٩٧/  فلم  اشـتاره  إذا  فيه  واختلفوا 

إلخ.  طائفة..  فقالت  رجع. 
إلخ.  الحكم..  قال  بذلك،  ..له  (ج) :  (٢) في 

تركه.  في  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عنهم.  ذلك  ثبت  مما  (ج) :  وفي  عنه.  ذلك  يثبت  مما  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  البيع..  شريكه  على  الشريك  يعرض  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  أراد  فإنما  (ب) :  (٥) في 
يفرض.  (أ) :  (٦) في 

إال.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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((والحيوان)) : العروض  في  الشفعة  باب ٣ -]   (١٥٤/٦ - ١٥٥ [(م ٣٦٧٤، 
والحيوان؛  العـروض  في  الشـفعة  في  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
/ ج١٩٨/  والحسـن  عطـاء،  قـول  هذا  فيـه  شـفعة  ال  العلم :  أهـل  أكثـر  فقـال 
وقتادة،  الحسن،  اهللا(١) بن  وعبيد  واألوزاعي،  والثوري،  مالك،  قال  وبه  البصري، 
وحماد :  الحكم،  وقال  الرأي.  وأصحاب  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  وربيعة، 
الثوب،  في  حتى  شـيء  كل  في  الشـفعة  مرة(٢) :  عطاء  وقال  العبد.  في  شـفعة  ال 

عنه. فيه  اختلف  وقد 
يجب  صحيح  حديث  الباب(٣)  في  وليس  أقول،  األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

به. القول 
قال  من  فقال  أيضًا؛  ذلـك  في  أصحابنا  اختلف  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
والوزن  بالكيل  ينقسم  وال  بمضرة(٤)،  أو  بنظر  إال  ينقسـم  ال  شـيء  كل  منهم : 
إال  شـفعة  ال  قال :  من  وقال  فيه.  الشـريك  على  الضرر  لدخول  الشـفعة؛  ففيه 
والضرر  بالضرر،  الشـفعة  أصل  ألن  الضرر؛  إلدخال  والشـفعة(٥)  األصول  في 

فيه. بين 
بيعت  إذا  الشـفعة  ويوزن  يكال  فيما  إنه  أيضاً :  أصحابنـا  من  قال  من  قـال 
أخذ  على  يقـدر  ال  ألنه  المقاسـمة؛  لضرر  صحيح  معـي  وذلك  منـه،  الحصـة 
وذلك  الشفعة،  واستحق  الضرر،  عليه  دخل  هنالك  فمن  بالمقاسمة،  إال  حصته 

بين. صحيح 

وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.   .. شيء  كل  في  الشفعة  مرة :  وقال  العبد،  في  الشفعة  مرة :  عطاء  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الثاني.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
مضرة.  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  إلدخال..  أصح  وبالشفعة  (أ) :  (٥) في 
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قسـمته  فـي  فيمـا  الشـفعة  بـاب ٤ -]   (١٥٥/٦ - ١٥٦ [(م ٣٦٧٥ - ٣٦٧٦، 
القسم : يحتمل  ال  وفيما  ضرر 

يحتمل  ال  فيمـا  الشـفعة(١)  في  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [* ش] : [م ٣٦٧٥] [قـال 
القسـم، وفيما في قسـمته(٢) ضرر، وذلك مثل : البئـر والعين؛ فقال يحيى بن سـعيد 
األنصـاري، وربيعـة : ال شـفعة في ذلـك. وبه قـال مالـك، [والشـافعي]. روينا عن 
عثمان بن عفان 3 أنه قال / ج١٩٩/ : ال شفعة في بئر وال فحل(٣). وقال أصحاب 

الرأي في العين، أو النهر(٤)، [أو البئر] يشتريها الرجل بأصلها : فيها الشفعة.
[ ملسو هيلع هللا ىلص ]  :«فإذا  قولـه  وفي  أقـول،  [األنصـاري]  يحيى  وبقـول  أبو بكـر :  قـال 

القسم. يحتمل  ال  فيما  شفعة  ال  أن  على  دليل  شفعة»؛  فال  الحدود  وقعت 
في  اختالف  وال  األصول،  كل  وفي  الشـفعة  ذلك  في  أبو سـعيد 5 :  قال 
أولى،  فيه  والشـفعة  أبين،  فيه  فالضرر  القسـم  يحتمل  ال  وما  أصحابنا،  بين  ذلك 
ضررًا  أشـد  ينقسـم  ال  فما  بالضرر،  الشـفعة  أصل  وألن  قولهم؛  من  باطل  وهذا 
له  وتكون  يتخلصها،  الذي  شركته(٥)  ينقسم  ال  الذي  بالشريك  وأولى  ينقسم  مما 

ينقسم. مما  أكثر  الحجة  فيها 

إلخ.  ال..  فيما  واختلفوا  (ج) :  (١) في 
ضرر.  فيه  وفيما  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ويجمع  ـ ،  فحال  إال  له  يقال  ال  وقيل :  ـ  ينقسـم  ال  ألنه  النخلة؛  فحل  به  أراد  األثير :  ابن  (٣) قال 
لهم  كانت  القوم  ألن  الشـفعة  فيه  تثبت  لم  وإنما  فحاحيل.  على  والفحال  فحول،  على  الفحل 
أحدهم  باع  فاذا  نخيلهم،  منـه  يلقحون  فحل  ولهم  ويقتسـمونها،  فيتوارثونها  حائط  فـي  نخيـل 
الفحال؛  في  للشركاء  شـفاعة  فال  وغيره  الفحال  من  بحقوقه  الحائط  ذلك  من  المقسـوم  نصيبه 

 .(٤١٦/٣ فحل،  مادة  األثر،  غريب  في  النهاية  األثير :  ابن  (انظر؛  قسمته.  تمكن  ال  ألنه 
والنهر.  (أ) :  (٤) في 

ويكون  يتخلصها  أن  ..شـركته  (ب) :  وفي  إلخ.  له..  ويكون  تخلصهـا  أن  ..وشـركته  (أ) :  (٥) فـي 
إلخ.  له.. 
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دار  عرضه  أو  طريق،  من  حصته(١)  باع  فيمن  واختلفوا  [م ٣٦٧٦]  [* ش] : 
وقال  الشـفعة.  فيها  الشـافعي :  قول  ففي  القسـم؛  تحتمل(٢)  جماعة  بين  واسـعة 

الحمام. في  الشفعة  يرى  وكان  فيه،  شفعة  ال  أنس] :  مالك [بن 
الشريك. على  الضرر  لموضع  كله  الشفعة  ذلك  في  أبو سعيد 5 :  قال 

للغائب : الشفعة  باب ٥ -]   (١٥٦/٦ - ١٥٨ [(م ٣٦٧٧، 
عن  فروينا  للغائـب؛  الشـفعة  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
مالك،  قال  وبـه  [الـ] ـشـفعة،  للغائب  رأوا  أنهم  وعطاء  والحسـن،  شـريح، 
واألوزاعـي،  الحســن،  اهللا(٣) بـن  وعبيـد  والثــوري،  سـعد،  والليث بـن 
النخعي  عن  روينا  [قد]  و  وإسحاق.  وأحمد،  الرأي،  وأصحاب  والشـافعي، 
الغائب  إال  قال :  العكلي(٤)،  الحارث  قال  وبه  شـفعة،  للغائب  ليس  قال :  أنه 

القريب.
/ ج٢٠٠/  غيبته  كانت  وإن  الشفعة،  فله  قريبة،  غيبته  كانت  إن  البتي :  وقال 

شفعة(٥). فال  منقطعة 
شفيع. لكل  [فذلك]  عامًا  حكمًا  بالشفعة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  حكم  أبو بكر :  قال 

ومالك [بن  الحسن،  قال  وبه  إذا [قدم].  شفعته  على  الغائب  عطاء :  وقال 

إلخ.  دار..  عرصة  أو  طريق  من  له  حصة  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يحتمل.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
العلكي.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

كانت  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «إن  وقال  (ج) :  و  (أ)  وفـي  المصنف.  وكتاب  اإلشـراف،  كتاب  فـي  (٥) هكـذا 
له.  شفعة  فال  منقطعة  غيبته  كانت  وإن  الشافعي :  قاله  قريبة»،  غيبته 
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وجائيـًا،  ذاهبـًا  الطريـق  مسـافة(٢)  لـه  الحسـن :  عبد اهللا(١) بـن  وقـال  أنـس]، 
إيابًا. وظهريًا(٣) 

له،  حابس  وال(٤)  التوكيل  أو  العلم  بعد  الخروج  أمكنه  إذا  الشـافعي :  وقال 
شفعته. انقطعت(٥)  ذلك  فترك 

مضى  فإن  المسـير،  قدر  العلم  بعد(٦)  األجل  من  له  الرأي :  أصحـاب  وقـال 
له. شفعة  فال  يطلب؛  من  يبعث(٧)  أو  يطلب،  أن  قبل  األجل  ذلك 

في  الغائب  إن  للغائـب(٨) :  الشـفعة  في  أصحابنا  قول  أبو سـعيد 5 :  قال 
المشاع  من  شيء  كل  في  الشفعة  فله  فيه  هو  الذي  المصر  من  يخرج  لم  ما  مصره 
المضار،  من  الشفعة  به  تسـتحق  ما  وجميع  والمسـاقي،  الطرق  وهي  والحقائق، 
على  قدر  إذا  حينه  من  ذلك  إلى  يرجع  أن(٩)  المصر  في  دام  ما  ذلك  من  وأخذه 

بـيِّنٍ. عذر  أو  الطريق،  قطع(١٠)  أو  سلطان،  من  يحبسه  حابس  بال  الرجعة 
والغازي  الحاج  إال  شفعته،  بطلت  عذر  له  يكن  ولم  حينه،  من  يرجع  لم  فإن 
بالشـفعة؛  وعلموا  المصر،  غير(١١)  في  كانوا  ولو  الشـفعة،  لهوالء  فإن  والوالـي، 

اهللا.  عبيد  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مسعاة.  (ج) :  وفي  مسقاه.  (أ) :  (٢) في 

بأيام.  وظهر  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بال.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

له.  شفعة  فال  ..ذلك  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  ذلك..  انقضى  فإذا  المشتري،  قدر  على  العلم  بقدر  ..األجل  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ويبعث.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
موجودة.  غير  (للغائب)  كلمة  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 

يرجع.  أن  إلى  المصر  المصنف :  كتاب  وفي  إلى.  رجع  إن  المصر  (أ) :  (٩) في 
طريق.  وقطع  (ب) :  و  (أ)  (١٠) في 

المصر.  غير  في  لعله  المصر  في  كانوا  ولو  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (١١) في 



508
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

من  / ج٢٠١/  يرجع  أن  إلى  والحاج  غزوه،  من  يرجع  أن  إلى(١)  الغازي  فأجـل 
فإلى  واليته  في  أجل  له  يكن  لم  وإن  واليته،  من  يرجع  أن  إلى  والوالـي  حجـه، 
وكذلك  عليه.  فريضة  اإلمام  طاعة  ألن  الخروج؛  في  اإلذن  في  اإلمام  يكاتب  أن 

شفعته. طلب  في  حينه  من  ويشهد  عذر،  وهو  الزم  هو(٢)  والغزو  الحج 

قال  اختالف؛  ذلك  في  أصحابنا  قـول  ففي  الشـفعة؛  طلب  في  الوكيل  وأمـا 
في  يوكل  أن  له  ليس  قال :  من  وقال  شفعته.  طلب  في  يوكل  أن  يجزئه  قال :  من 
نفسه  خاصة  في  عذر  أو  حابس،  مرض  من  بنفسـه  يقدر  ال  أن  إال  شـفعته  طلب 

حق. ألنه  هذا؛  في  يجوز  أن  أشبه  والوكيل  الوكيل،  دون 

الوكالة  أجازوا  إنهم  حتى  الحقوق  طلب  في  الوكالة  إجازة  على  أجمعوا  وقد 
فيه  الوكالة  جازت  وإذا  الوكالة.  فيه  تجوز  أن  أشـبه  وهذا  والقود،  القصاص  في 
شفعته.  بطلت(٥)  كان؛  وجه  أي(٤)  في  القول(٣)  على  يقدر  ما  حين  من  يوكل  فلم 
الخروج  على  يقدر(٦)  أن  بعد  يفرط  حتى  شـفعته  تبطل  فال  الوكالة  تجز  لم  وإذا 

شفعته. طلب  في 

في  مصره  في  البيع  ووقع  شفعة،  فيه  له  ليس(٧)  الذي  مصره  من  الغائب  وأما 
المشاع.  في  إال  ذلك  في  له  شفعة  فال  المصر؛  ذلك  غير  مصر  في  وهو  شفعته، 

[في  يرجع  والوالي  الحج،  من  يرجع  أن  والحاج  الغزو،  من  يرجع  أن  الغازي  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
واليته.  من  يرجع]  أن  (ب) : 

وهو.  الزم  والغزو  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
الفور.  لعله  القول  على  (ج) :  (٣) في 

اي).  (مان  وكأنهما  واضحتين،  غير  كلمتين  إدراج  إلى  إشارة  (ب)  هامش  في  (٤) ورد 
يطلب.  (أ) :  (٥) في 

عليها.  مشطوب  (ال)  كلمة  كأن  (ب) :  وفي  يقدر.  ال  أن  (أ) :  (٦) في 
فيه.  له  الذي  (أ) :  (٧) في 
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فإن  والوالي،  والغازي  للحـاج  إال  بالحقائق  شـفعة(١)  وال  أصحابنا.  قال  كذلـك 
والحقائق. المشاع  في  المسلمين  قول  بعض  في  الشفعة  لهؤالء 

الرجعة ـ  وفي  الشفعة  / ج٢٠٢/  فيه  له  ـ فيما  المصر  عن  للغائب  واألجل 
أو  والية،  في(٢)  أو  األرض،  في  يضرب  غائبًا  كان  المصر،  من  للغائب  كاألجـل 

حج. أو  غزو، 
أكثر  وهو  المشـاع.  في  إال  شـفعة  المصر  من  للغائب  ليس  قال :  مـن  وقـال 

سواء(٤). الغيبة  تكون  ال  أن  األحسن  والقول(٣)  القول، 

للصغير : الشفعة  باب ٦ -]   (١٥٨/٦ - ١٥٩ [(م ٣٦٧٨ - ٣٦٧٩، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

الشفعة [للصغير]،  طائفة  فأوجبت(٥)  للصغير؛  الشفعة  في  واختلفوا  [م ٣٦٧٨] 
والشافعي،  الحسن،  اهللا بن  وعبيد  واألوزاعي،  وعطاء،  ومالك،  الحسن،  قول  هذا 
له،  شـفعة  ال  آخرون :  وقال  بلغ.  إذا  الشـفعة  له  الثوري :  وقال  الرأي.  وأصحاب 

العكلي(٧). والحارث  أبي ليلى،  ابن  قال  وبه  النخعي،  عن  ذلك(٦)  ُروي 
أصح(٨). األول  القول  أبو بكر :  قال 

له.  شفعة  وال  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
والية.  أو  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

وهو  (ب) :  وفي  سواء.  الغيبة  يكون  أن  إال  وأحسن  القول  أكثر  وهو  المصنف :  وكتاب  (أ)  (٣) في 
سواء.  الغيبة  تكون  ان  إال  األحسن  والقول  القول،  أكثر 

 .١٩٩/٢٦ - ٢٠١ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (٤) انظر 
فأوجب.  (ج) :  (٥) في 

عن.  القول  هذا  ُروي  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
العلكي.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
صحيح.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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نعلم  وال  المشاع،  في  للصبي(١)  الشفعة  يرون  أصحابنا  أبو سعيد 5 :  قال 
قول  فـي  ـ  عليه  حجـة  وال  المشـاع،  فـي  الشـفعة  لـه  أن  اختالفـًا  ذلـك  فـي(٢) 
بلغ  فإذا  يبلغ،  حتى  الشـفعة  فيه  يسـتحق  فيما  شـفعته  ببيع  علمه  في  أصحابنا ـ 

شفعته. بطلت  عذر  غير  من  شفعته  يطلب  فلم 
الصبي  شفعة  ببيع(٣)  فعلموا  وصي،  أو  وكيل  لليتيم  أو  أب  للصبي  كان  فإن 
لهم  الشفعة  كانت  لو  بمنزلة  يعلمون  حين  ما(٤)  فمتى  شفعته؛  للصبي  يطلبوا  فلم 
قال :  من  وقال  أصحابنا.  أكثر  قول  فذلك  الحين،  في  بذلك  الصبي  شفعة  بطلت 

أصولهم. على  حسن  قول  وهو  يبلغ،  حتى  شفعته  ذلك  يبطل  ال 
وال  الحقائق،  في  للصبي  شـفعة  ال  قولهم :  فأكثر  الحقائق  / ج٢٠٣/  وأمـا 
حسن؛  وهو  الحقائق،  في  الشفعة  له  قال :  من  قال  وقد  المقسـوم،  في  له  شـفعة 
في  الصبي  شـفعة  في  والوكيل  والوصي(٥)  الوالد  في  والقول  الضـرر،  عليـه  ألن 

ذلك. في  القول  مضى  وقد  سواء،  له  يراها  من  قول  على  الحقائق 
ثم  الشـفعة،  يسـلمان  والوصـي  الولـي  فـي  واختلفـوا  [م ٣٦٧٩]  [* ش] : 
تسليمهما  ويعقوب :  والنعمان،  مالك،  فقال  سلماه؛  بما  ويطالب(٧)  الصبي  يبلغ(٦) 

الشافعي. مذهب  وهو  بلغ.  إذا  شفعته  على  هو  وزفر :  محمد  وقال  جائز. 
أقول(٨). وبه  أبو بكر :]  [قال 

المشاع.  في  الشفعة  (ج) :  وفي  المصنف.  وكتاب  (ب)  و  (أ)  في  (١) هكذا 
في.  بينهم  نعلم  ال  (ب) :  وفي  في.  بينهم  نعلم  وال  (أ) :  (٢) في 

شفعة.  فعلموا  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
يعلمون.  ما  حين  فمتى  (ب) :  وفي  يعلموا.  ما  حين  فمتى  (أ) :  (٤) في 

والوصي.  والصبي  الوالد  المصنف :  كتاب  (٥) في 
بلغ.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

سلما.  ما  فيطلب  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
نقول.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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أصحابنا  من  أحدًا  أن  نعلم  فال  الوالد  سوى  الولي  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
وحسن  فيه،  القول  مضى  فقد  الوصي  وأما  الصبي،  شفعة  في  تسليم  له  إنه  قال : 

غيره(١). بفعل  الصبي  حجة  تزول  ال  أن 

للذمي : الشفعة  باب ٧ -]   (١٥٩/٦ [(م ٣٦٨٠، 
له  طائفة  فأثبتـت  للذمي؛  الشـفعة  في  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
وإياس بن  عبد العزيـز،  عمر بـن  قـال  وبه  شـريح،  عـن  ذلـك  ُروي(٢)  الشـفعة، 
اهللا(٣) بن  وعبيد  والثوري،  ومالك،  أبي سـليمان،  وحماد بن  والنخعي،  معاويـة، 

الرأي. وأصحاب  وإسحاق،  والشافعي،  الحسن، 
[البصري]،  الحسن  عن  ذلك  ُروي  له،  شفعة  ال(٤)  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

حرمة. له  ليس  ألنه  قال :  أحمد،  قال  وبه  والشعبي، 
/ ج٢٠٤/  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لـه  جعل  من  جملة(٥)  فـي  الذمي  دخل  أبو بكـر :  قـال 

الشفعة.
تعالى  اهللا  لقول  أبي بكر؛  قـول  هذا  في  قيل  ما  أصح  أبو سـعيد 5 :  قال 
ذلـك  فـي  لهـم  اهللا(٦)  فحكـم  (المائـدة : ٤٩)،   ﴾ °    ¯     ®    ¬    «    ª ﴿

المسلمين. من  غيرهم  حكم 

 .١٩٧/٢٦ - ١٩٨ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (١) انظر 
في.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
له.  الشفعة  إن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

جعل.  الذي  في  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
لهم.  فحكم  (ج) :  (٦) في 
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للوارث : الشفعة  باب ٨ -]   (١٥٩/٦ - ١٦٠ [(م ٣٦٨١، 
فيموت؛  الشـفعة  له  تكون  الرجل  فـي  واختلفوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
منهم :  كثير  وقال  الشـافعي.  عن  ذلك  وحكي  مقامه(١)،  ورثته  تقوم  مالك :  فقال 
وأحمد،  الثوري،  قال  وبه  والشعبي،  سيرين،  ابن  عن  ذلك  ُروي  لهم(٢)،  شفعة  ال 

الرأي. وأصحاب  وإسحاق، 
األول  والقول  الشفعة،  تورث  ال  إنه  أصحابنا :  قال  وبه  أبو سعيد 5 :  قال 
كانت  إن  فاإلجماع  الشفيع(٤)،  بموت  الشفعة  بطالن  على  دليل  ال  ألنه  أحسن(٣)؛ 

المال. في  الزمة 
من  وقال  يورث.  قال :  من  فقال  صاحبه؛  مات  إذا  الخيار  فـي  اختلفوا  وقـد 

يورث. ال  قال : 
واختلفوا في البيع المنتقض، وليس هو من الربا، وإنما هو من المجهوالت؛ 
وال  لهم  خيار  ال  قال :  من  وقال  للهالك.  مـا  النقض  من  للورثة  قال :  مـن  فقـال 
الشـفعة  وكذلك  المشـتري،  أو  البائع  بمـوت  البيع  ويثبت  ذلـك(٥)،  فـي  نقـض 

أيضًا(٦). أصحابنا  قول  في  باالختالف  حقيق  وميراثها  أيضا، 

لألعرابي : الشفعة  باب ٩ -]   (١٦٠/٦ [(م ٣٦٨٢، 
لمن  ليس  الشـعبي :  فقال  ؛  لألعرابي  الشـفعة(٧)  في  واختلفوا  [* ش] : 

ومقامه.  مكانه  ورثته  (ج) :  (١) في 
له.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

حسن.  (ب) :  (٣) في 
الهالك.  بموت  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

نقض.  وال  ذلك  في  لهم  خيار  ال  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
 .١٧٢/٢٦ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (٦) انظر 

األعرابي.  شفعة  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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الثـوري،  / ج٢٠٥/  وقـال  البتـي(١).  قـال  وبـه  شـفعة،  بالمصـر  يسـكن  ال 
قـال  وبـه  والقـروي،  للبـدوي  الشـفعة(٢)  وإسـحاق :  وأحمـد،  والشـافعي، 

الرأي. أصحاب 
الحديث. ظاهر  في  لدخوله  نقول؛  وكذلك  أبو بكر :]  [قال 

واهللا أعلم. صحيح،  اآلخر  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

الميراث : أهل  بين  الشفعة  باب ١٠ -]   (١٦٠/٦ - ١٦١ [(م ٣٦٨٣، 
فقالت  الميراث(٣)  أهل  بين  الشـفعة  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
األزواج  مثل :  اآلخرين  من  بالشفعة  أولى  بعضهم  حيز(٤)  أهل  كل  منهم :  طائفة 
بما  أولى  فبعضهم  منهم؛  باع  فمن  ألم(٦)  اإلخوة  وكذلك  الثمن،  أو  الربع  لهن(٥) 
من  غيرهم  دون  بينهم](٨)  [يتشافعون  الميراث  أهل  من  سواهم(٧)  ممن  بعض  باع 

مالك. قول  هذا  الميراث،  أهل 
أحد  فباع  الثلثين،  آخران  واشـترى  دار،  ثلث  اشـتريا  رجلين  في  عطاء  وقال 
أهل  سـائر  وقال  بالشـفعة.  أولى  معه  اشـترى  الذي  صاحبه  قال :  نصيبه،  االثنين 

الليثي.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  الشفعة..  الرأي :  وأصحاب  وإسحاق،  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ب).  و  (أ)،  و  اإلشراف،  كتاب  في  موجودة  غير  (واختلفوا...الميراث)  (٣) العبارة 
خير.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
لهم.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
لألم.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

يتولهم.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
شافعون.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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وعبيد اهللا بن  الرأي،  أصحاب  مذهب(٢)  هذا  سواء،  الشركاء  وسائر  هو(١)  العلم : 
أصحهما. القول  هذا(٣)  قوالن :  فيها  وللشافعي  الحسن. 

وحكم  بالشفعة»،  للشريك  «حكم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  نقول؛  وبه  أبو بكر :]  [قال 
واحد. الشركاء  جميع 

اهللا. شاء  إن  الحق  يشبه  واألول  صحيح،  القول  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 

وحقـوق  الشـفعة  فـي  الحكـم  بـاب ١١ -]   (١٦١/٦ - ١٦٢ [(م ٣٦٨٤، 
متفاوتة(٤) : الشركاء 

الشفعة  طلب  على  يجتمعون  الشركاء  في  واختلفوا  أبو بكر :  [قال  [* ش] : 
حصصهم،  قـدر  على  بينهم  الشـقص  يقسـم  فرقة :  فقالت  متفاوتـة؛  وحقوقهـم 
عبد اهللا،  وسوار بن  مالك،  قال  وبه  سيرين،  وابن  والحسن،  عطاء،  عن  ذلك  ُروي 

عبيد. وأبو  وإسحاق،  الحسن،  اهللا بن  وعبيد 
الكثير،  له  من  يعطي  كما  القليل  صاحب(٥)  يعطي  أن  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
وابن  والثوري،  أبي ليلى،  ابن  قال  وبه  والنخعي،  الشعبي،  عن  القول  هذا  ُروي 

الرأي. وأصحاب  شبرمة، 
الثوري،  كقول  واآلخر  مالك،  كقول  أحدهما  قوالن :  فيها  الشـافعي :  وقال 

الثوري. قول  إلى  ومال 
أصح]. هذا  أبو بكر :  قال 

هم.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مذهب.  قول  هذا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

هذا.  أصحهما  قوالن  (ج) :  وفي  أصحهما.  قوالن  (أ) :  (٣) في 
(ج).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجود  غير  الباب  (٤) هذا 

صاحي.  اإلشراف :  كتاب  (٥) في 
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فيـه  تنقطـع  الـذي  الوقـت  بـاب ١٢ -]   (١٦٢/٦ - ١٦٣ [(م ٣٦٨٥، 
الشفعة :

شـفعة  فيه  تنقطع  الـذي  الوقـت  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
مكانه  يطلب  فلم  الشفيع  بها  علم  إذا  / ج٢٠٦/ :  الرأي  أصحاب  فقال  الشفيع؛ 
الحسـن،  اهللا بن  وعبيد  والبتـي(٢)،  شـبرمة،  ابن  مذهب  وهـذا(١)  له،  شـفعة  فـال 
ثانٍ،  قوُل  وفيـه  عذرا.  يذكر(٣)  ولـم  تركها  إذا  الشـافعي :  قال  وبـه  واألوزاعـي، 
قول  هذا  لـه،  شـفعة  فال  يأخذها  فلم  علم،  إذا  أيـام  ثالثة  ذلـك  حـد  إن  وهـو : 

أبي ليلى. وابن  الثوري، 
َسـَنة(٤)  مضت  إذا  الشـفعة  تنقطع  قال :  أنه  مالك  عن  وهب  ابن  وحكى 
إقامته(٥)  كانت  ما  [باهللا]  يحلف  قال :  أنه  عنه  حكي  وقـد  حاضر.  وصاحبهـا 
إنه  [وهو]  :  رابعًا،  قوالً  الشعبي  عن  روينا  وقد  يأخذها].  [ثم  للشـفعة،  تركا 
يأخذ  أن  لـه  قائل :  قال  له.  شـفعة  فال  يوم  الشـفعة  علـى  مضـى(٦)  إذا  قـال : 
حق  القصاص  كمـا(٧)  للشـفيع  حق  وهـو  يتـرك،  أو  حـال  كل  فـي  بالشـفعة 

للولي.
فلم  بالشـفعة  علم  إذا  إنـه  أصحابنا :  قـول  األول  القـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
فقد  والغائب  حاضـرًا،  كان  إذا  بطلـت  شـفعته  طلب  في  ويخـرج  حينه  مـن  يطلـب 

وهو.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الحسن.  وعبد اهللا بن  والليثي،  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

له.  عذر  يذكرها  ولم  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
أيام.  ستة  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

آنأته.  (ج) :  وفي  آنابه.  (أ) :  (٥) في 
مضت.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

أن.  كما  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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وفيها  الحـق،  من  خروج  وال  خطـأ،  فيها  ليـس  األقاويل  وسـائر  فيه،  القـول  مضـى 
اآلخر(٣). القول  صاحب  قال(٢)  ما  وحسن  نظر(١)، 

تكون : من  على  الشفعة  في  العهدة  باب ١٣ -]   (١٦٣/٦ [(م ٣٦٨٦، 
تكون(٤)؛  من  على  الشفعة  في  العهدة  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
على  الشـراء  عهدة(٥)  يقولـون :  ويعقوب  والنعمـان،  والشـافعي،  مالـك،  فـكان 
وقال  البائع.  علـى  العهدة  أبي ليلى :  ابـن  وقال  / ج٢٠٧/.  للشـفيع  المشـتري 

عليه. فعهدته(٦)  البائع  من  أخذها  إن  الحسن :  [ابن] 
في  بالشـفعة  الرد  بعد  أيام  ثالثـة  معنا  هي(٧)  العهـدة  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الشـهادة،  وكذلك  والشـفيع،  البائع  بين  خصومة  فال  للمشـتري،  الثمن  إحضار 
اإلشهاد  البائع  على  وللمشـتري  البائع،  من  ال  المشـتري  من  يكون(٨)  والتسـليم 

المشتري. على  للشفيع  المدة  في  الثمن  وعهدة  والتسليم، 

النظر.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
فيها.  قال  ما  (أ) :  (٢) في 

 .٢٤٦/٢٦ - ٢٤٧ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (٣) انظر 
ويبتدئ  اإلشـراف،  كتاب  في  موجودة  غير  تكون)  (واختلفوا...مـن  والعبارة  (ج).  فـي  (٤) هكـذا 
القول  ...صاحب  (ب) :  و  (أ)  وفي  إلخ.  مالك..  كان  ـ :  ب أبي بكر  وقول  العنوان  بعد  فيه  النص 

إلخ.  مالك..  كان  يكون  من  على  الشفعة  في  والعهد  اآلخر 
عهد.  (أ) :  (٥) في 

عليه.  فيعهد  (ج) :  و  (ب)  وفي  عليه.  فيعهده  (أ) :  (٦) في 
معنا.  هو  (ج) :  وفي  عليها)).  مضروب  على  كلمة  ((وكأن  معنا  على  هي  (ب) :  (٧) في 

في  الثمن  وعهدة  والتسـليم،  الشـهادة  وكذلك  والشـفيع،  البائع  بين  خصومـة  ..وال  (ج) :  (٨) فـي 
المشتري.  على  للشفيع  المدة 
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الخيار : بيع  في  الشفعة  باب ١٤ -]   (١٦٣/٦ - ١٦٤ [(م ٣٦٨٧، 
المشـترى  الشـقص  في  الشـفعة  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

الخيار. المشتري  يقطع  حتى  فيه  شفعة  ال  مالك :  فقال  بشرط(١)الخيار؛ 
كان  وإن  فيـه(٢)،  شـفعة  فال  للبائع  الخيار  كان  إن  الـرأي :  أصحـاب  وقـال 
أن(٣)  آخر :  قـول  فيه  وقال :  الشـافعي.  قال  وبه  الشـفعة.  ففيه  للمشـتري  الخيار 

ملكه. يتم  حتى  فيه  ال شفعة 
إنه  قول :  فيه  أصولهم  على  أصحابنـا  قول  في  يخرج  أبو سـعيد 5 :  قال 
البيع،  حصل  حين  من(٥)  بالشفعة  الرد  الشفيع  على  كان  الخيار(٤)  البيع  وقع  إذا 

شفعته. بطلت  يفعل  لم  فإن  بالشفعة،  له  فهو  المشتري،  ملك  في  وتم 
البيع. يتم  حتى(٦)  بالشفعة  الرد  الشفيع  يلزم  ال  إنه  وقول : 

بالبيع  علم  ما  حين  من  الرد  عليه  كان  للمشـتري  الخيار  كان  إذا  إنه  وقول : 
لم  للبائع  الخيار  كان  وإذا  البيع،  بهذا  المشـتري  ملكها  متى  شـفعته  أخذ  قد  أنه 
وهذا  البيع،  له  ويتم  للمشتري  الخيار  يتم  حتى  شـفعته  طلب  الشـفيع  على  يكن 

ذلك(٧). أحسن  هو  القول 
/ ج٢٠٨/  مـن  عندي  يخـرج  فال  األقاويل  هـذه  مـن  أبو بكـر  قالـه  ومـا 
يكون  أن  يجـوز  فال  بيع،  وهـو  فيه  شـفعة  ال  يقول :  مـن  قـول  إال  الصـواب، 

يبيع.  (ج) :  وفي  شرط.  (ب) :  و  (أ)  وفي  المصنف.  وكتاب  اإلشراف،  كتاب  في  (١) هكذا 
يقطع.  حتى  فيه  شفعة  فال  المصنف :  كتاب  (٢) في 

إنه.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الخيار.  في  البيع  المصنف :  المصنف :  كتاب  وفي  (ج).  و  (ب)  و  (أ)  في  (٤) هكذا 

إلخ.  البيع..  حصل  متى  بالشفعة  المصنف :  كتاب  (٥) في 
حين.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

 .١٥٢/٢٦ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (٧) انظر 
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طلب(١)  ترك  طريق  من  الشفعة  إبطال  إلى  صاحبه  يذهب  أن  إال  فيه،  ال شفعة 
واهللا أعلم. شفعته، 

الشقص(٢) : ثمن  في  اختالفهم  باب ١٥ -]   (١٦٤/٦ [(م ٣٦٨٨، 
وقال  [درهم]،  بألـف  بعتك  البائع :  قـال(٣)  وإذا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
بالخيار  الشفيع  كان  و]   وترادا،  بخمسمائة؛ [تحالفا  بعته(٤)  المشتري [والشفيع] : 

الشافعي. قال  هكذا  تركها،  أو  [درهم]  بألف  أخذها  في 
البيع.  يتـرادان  أو  يمينـه  مع(٥)  البائـع  قول  القـول  الـرأي :  أصحـاب  وقـال 
بما  الشـفيع  ويأخذ  يمينه،  مع  المشـتري  قول  القول  إن(٦)  أبي ثور :  قول  وقياس 

المشتري. عليه  حلف 
أقر  فـإذا  المشـتري،  من  الشـفعة  الشـفيع  يأخذ  إنما  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الثمن  صحة  وبقي  بالشـفعة،  الشفيع  رد  وقد  بخمسـمائة  اشـترى  أنه  المشـتري 

األصول : في  ذلك  في  أصحابنا  اختلف  فقد  البيع؛  وعقد 
األصول  في  القبـض  صحة  ألن  المشـتري؛  قول  القول  قال :  مـن  فقـال 
يقبضه  لم  ما  قال :  مـن  وقال  البيع.  ويثبت  يمينه  مع  قوله  فالقـول  الواجبـة، 
البائع  قول  فالقول  القبـض  وجوه  من  وبوجه  البائع  من  بالتسـليم  المشـتري 

طلب.  الشفيع  ترك  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
الشفعة.  ثمن  (ب) :  (٢) في 
قال.  كان  وإذا  (أ) :  (٣) في 

بعتني.  (ج) :  وفي  بعتني.  لعله  (ب) :  هامش  (٤) في 
البيع.  ويتراددان  البائع  (ج) :  وفي  البيع.  ويترادان  البائع  (أ) :  (٥) في 

إلخ.  قول..  القول  يكون  أن  ثور :  ..أبي  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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البائع  قـال  بما  يأخذه  أن  المشـتري  يشـاء  أن  إال  البيع  وينفسـخ  يمينه،  مـع 
إليه. فذلك(١) 

يصح  لم  فإن  يدعيان،  ما  على  بالبينة  منهما  واحد  كل  يدعى  قال :  من  وقال 
يأخذ  / ج٢٠٩/  أن  المشـتري  يشـاء  أن  إال  وترادا،  تحالفا(٢)  أحدهما  ذلك  على 
ذلك،  من  للمشـتري  ما  للشـفيع  كان  الثمن  من  بشـيء  البيع  صح  فإذا  بالثمن، 
تناكرا  إذا  والمشـتري  البائع  بين  والخصومة  ذلك،  من  المشـتري  على  ما  وعليه 
مسـلم  والبائع  الثمن  في  يتنازعان  فإنما  البيع  تسـالما  إذا  وأما(٣)  البيع،  في  ذلك 
درهم  خمسمائة  من  أكثر  له  يلزمه(٤)  ال  أنه  نفسـه  على  يقر  المشـتري  فإن  للبيع، 

عليه. غيرها  له  فليس 

[(م ٣٦٨٩ - ٣٦٩١، ١٦٤/٦ - ١٦٥) باب ١٦ -] العرض يشترى به الشقص 
قيمته : في  يختلفون  ثم 

أبو بكر :](٥) [قال  [* ش] : 
قيمة  في  اختلفوا  إذا  الـرأي :  وأصحاب  والشـافعي،  مالك،  قال  [م ٣٦٨٩] 
شـاء  فإذا(٦)  يمينه،  مع  المشـتري  قول  فالقـول  الشـقص،  به  المشـترى  العـرض 

ترك. شاء  وإن  أخذ،  الشفيع 

إليه).  لك  (حد  وكأنها  واضحة،  غير  (أ) :  (١) في 
تخالفا.  (أ) :  (٢) في 

تسالما.  إذا  وله  (أ) :  (٣) في 
أكثر.  له  يلزم  ال  (ب) :  وفي  أكثر.  يلزم  ال  (أ) :  (٤) في 

به  يشـترى  العرض  في  اختلفوا  اإلشـراف  كتاب  من  هكذا :  النـص  ابتدأ  المصنف  كتـاب  (٥) فـي 
غيره.  في  أجدها  لم  المصنف  كتاب  في  الواردة  العبارة  وهذه  فيه.  يختلفون  ثم  الشقص 

فإن.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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قوم  قائمًا  العـرض  كان  إذا  الرأي :  وأصحـاب  الشـافعي،  وقـال  [م ٣٦٩٠] 
قيمته. وأعطي 

أو  يكال  مما  بشيء  الشـقص  اشـترى  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  [م ٣٦٩١] 
الثمن. بمثل  الشفيع  أخذها  يوزن 

ال  مما  يوزن  أو  يـكال  مما  بعرض(١)  البيع  كان  إذا  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الوزن. أو  الكيل  ذلك  مثل  إليه  سلم  المشتري  فإن  التفاوت،  فيه  يقع  تفاضالً  يتفاضل 

فيه؛  شفعة  ال  قال :  من  فقال  فات؛  وقد  بالقيمة  إال  يخرج  ال  عرضًا  كان  فإذا 
به  فوقع  الشـفعة  فيـه  شـيء  فكل  القيـاض(٢)،  اسـم  عليـه  يقـع  ممـا  ذلـك  ألن 
لم  فإن  مثله،  يسلم  ولكن  الشـفعة،  فيه  قال :  من  وقال  فيه.  شـفعة  فال  القياض(٣) 
وقد  مثل(٤)،  له  يعرف  لم  إن  / ج٢١٠/  وكذلك  فيه،  شفعة  فال  وعدم  مثله  يوجد 
المثل(٥).  عدم  إذا  الشراء  قيمة  منه  يؤخذ  قال :  من  وقال  هذا.  على  الشفعة  بطلت 
في  المشـتري  قول  فيه  والقول  عدم،  إذا  المثـل  قيمة  منه  يأخذ  قـال :  مـن  وقـال 

صواب(٦). ذلك  وكل  المثل.  قيمة 

أجل : إلى  المشترى  الشقص  باب ١٧ -]   (١٦٥/٦ [(م ٣٦٩٢، 
أجل؛  إلى  بثمن  يشـترى(٧)  الشـقص  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 

لعرض.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  فكل..  شفعة  فال  ..القياض  (أ) :  (٢) في 

القياض.  لعله  البيع  (ب) :  (٣) في 
مثالً.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

(أ).  في  موجود  غير  القول  (٥) هذا 
 .٢٥٣/٢٦ - ٢٥٤ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (٦) انظر 

مشتري.  (أ) :  (٧) في 
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أجل،  إلى  بالثمن  أخـذه(٢)  مليئًا  الشـفيع  كان  إن  الملك(١) :  وعبـد  مالك،  فقـال 
في  كان  إذا  وأحمد  إسحاق،  قال  وبه  ذلك.  فله  بمليء  فجاء  مخوفًا(٣)  كان  وإن 
وقال  أخذها.  لـه  وثق  إذا  البتـي(٥) :  وقـال  األجل.  ذلـك  إلى(٤)  فلـه  مثلـه  الثقـة 
أخذ  الثمن  بتعجيل(٧)  تطوع  إن  الشافعي :  وقال  بالنقد(٦).  إال  يأخذها  ال  الثوري : 

يأخذ. ثم  األجل(٨)  يحل  حتى  فليدع  وإال  الشفعة، 
الصواب،  مجاراة  على  خـارج  ذلك  من  قالوه  ما  كل  أبو سـعيد 5 :  قال 

الشافعي. قاله  ما  ذلك  وأصح 
إلى  إال  الشراء  أخذ  إلى  له  سبيل  فال  بالشفعة  رد(٩)  إذا  إنه  ذلك :  في  وأقول 
إلى  الثمن  فعليـه  إليـه  سـلمه  فإن  تسـليمه،  المشـتري  يشـاء(١٠)  أن  إال  األجـل، 
يسـتحق  ألنه  شـفعته؛  أخذ  األجل  حل  فـإذا  ذلك  تسـليم  أبـى  وإن  األجـل(١١)، 
األجل  جاء  فإذا  األجل،  إلى  إال  التسليم  يستحق  وال  البيع،  واجبة  الشفعة  برد(١٢) 

أعلم(١٤). واهللا  الثمن(١٣)،  في  األجل  له  كان  السلعة  قبض  واستحق 

وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بالثمن.  فليأخذ  (ج) :  وفي  الثمن.  فليأخذ  (أ) :  (٢) في 

معدمًا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ذلك.  إلى  ذلك  فله  (ج) :  (٤) في 

أخذها.  له  أوثق  إن  الليثي :  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
بالثقة.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ببعض.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
يأخذه.  ثم  الثمن  يحل  حتى  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.  فال..  الشفعة  أردنا  إذا  (أ) :  (٩) في 
شاء.  إن  إال  (ب) :  و  (أ)  (١٠) في 

أجل.  (أ) :  (١١) في 
البيع.  واجبه  الشفعة  يزد  يستحق  (أ) :  (١٢) في 

واهللا أعلم.  أيام،  ثالثة  الثمن  في  األجل  له  كان  المصنف :  كتاب  (١٣) في 
 .٢٥٥/٢٦ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (١٤) انظر 
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يعلم  ثم  الشـفعة  يسـلم  الشـفيع  باب ١٨ -]   (١٦٦/٦ [(م ٣٦٩٣ - ٣٦٩٥، 
أقل :/ج٢١١/ الثمن  أن 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
أقل  الثمن  أن  علم  إذا  يقولون :  الرأي  وأصحاب  الشافعي،  كان  [م ٣٦٩٣] 
سلم(١)  ما  يحلف  أن  بعد  مالك،  قال  [به]  و  علم،  إذا  حقه  على  فهو  أظهروه  مما 
قد  ألنه(٢)  له؛  شـفعة]  ال  أبي ليلى :  ابن  وقال  الكثير.  الثمن  لمكان  [إال  الشـفعة 

ورضي. سلم 
الثمن  وكان  درهم(٣)  بألف  اشـتراها  أنه  علم  إذا  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
وكان  بمائة(٥)،  أنها  علم  وإذا  الشـفعة،  فله  معه  وصح  ذلك  بعد  علم  ثم  مائة(٤)، 
األقل  في  سـلم  قد  ألنه  أكثر؛  في  لـه  حق  وال  طلب(٦)  علـم  مما  بأكثـر  األصـل 

باألكثر. حقه  فبطل 
من  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٣٦٩٤]  [* ش] : 
يأخذ؛  أن  بعضهم  وأراد  الشفعة،  بعضهم  فسلم  مشتركة  أرض  من  شقصًا  اشترى 
بقدر  يأخذ  أن  له  وليس  يدعـه،  أو  الجميع  يأخذ  أن  بالشـفعة  األخذ  أراد  فلمـن 
مذهب  يشـبه  وهو  الرأي،  وأصحاب  مالـك،  قول  هذا  بقـي،  ما  ويتـرك  حقـه(٧) 

الشافعي.

أسلم.  (أ) :  (١) في 
وأنه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وكان.  بألف  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
منه.  (ج) :  (٤) في 
مائة.  (أ) :  (٥) في 

وطلب.  (ج) :  (٦) في 
حصته.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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اختالفًا. ذلك  في  نعلم  وال  صحيح،  أبو سعيد 5 :  قال 
المشـتري  أقـال  وإن(١)  بالشـفعة  يأخـذ  أن  وللشـفيع  [م ٣٦٩٥]  [* ش] : 
نعلم  وال  الرأي،  وأصحـاب  الحسـن،  اهللا(٢) بن  وعبيد  مالك،  قول  هـذا  البائـع، 

خالفهم. غيرهم 
بذلك(٣)  أخبره  إذا  شفعته  يطلب  أن  الشفيع  على  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
لم  فإن  أصحابنا،  قـول  هذا  البيع،  علـى  الشـهود  أحد  أو  المشـتري،  أو  البائـع، 
تسليم  منه  فطلب  المشتري  إال  بذلك  يعلمه  لم  فإن  بذلك،  بطلت  شفعته  يطلب 
تصح  أو  البائع  له  يقول  حتى  / ج٢١٢/  ذلك  يلزمه  لم  البيع  دعواه  على  الثمن 
كان  غيره  عدل  يدي(٤)  على  الثمن  يكون  أن  المشـتري  أراد  فإن  بالبيع،  البينة  له 
أيام  ثالثة  تمضـي  حتى  الشـفيع  ذلك  يفعل  لم  فـإن  البيع،  صحة  إلـى  ذلـك  لـه 

شفعته. بطلت 

يأتي  ثم  ويعمر  يقاسـم  المشـتري  باب ١٩ -]   (١٦٦/٦ - ١٦٧ [(م ٣٦٩٦، 
الشفيع :

يأتي  ثم  ويعمر،  يقاسـم  المشـتري  في  واختلفوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
وإن  البناء،  بقيمة  ذلك(٥)  أخذ  شـاء  إن  بالخيار  الشـفيع  طائفة :  فقالت  الشـفيع؛ 
والبتي(٧)،  واألوزاعي،  ومالك،  أبي ليلى،  وابن  الشعبي،  قال  كذلك(٦)  ترك،  شاء 

إلخ.  هذا..  البائع،  أو  المشتري  قال  إذا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وعبد اهللا.  (ج) :  (٢) في 

ذلك.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
يد.  (أ) :  (٤) في 

بقيمة.  أخذ  (ج) :  (٥) في 
إلخ.   .. وابن  الشافعي،  قال  وبذلك  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

والليثي.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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حماد(١) بن  وقـال  وإسـحاق.  وأحمد،  والشـافعي،  سـعد،  والليث بـن  وسـوار، 
ويسلم  البناء،  يقلع  أن  المشتري  يكلف  الرأي :  وأصحاب  والثوري،  أبي سليمان 

الشفيع. إلى  المشتري(٢) 
فإن  جميعًا؛  يبيعاه  أن(٣)  يتفقا  ولـم  اختلفا  إذا  إنهما  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
بالحصص،  عليهمـا  النقصـان  دخل  والبنـاء  العرضـة  قيمة  عـن  [الثمـن]  قصـر 

أموالهما. رؤوس  قدر  على  لهما  الزيادة  تكون  وكذلك 
قيمة  أخذ  شاء  إن  الخيار  للمشتري  إن  أصحابنا :  قول  أبو سعيد 5 :  قال 
له.  خيار  وال  عمارته  قيمة  له  إن  آخر :  وقول  عمارته.  أخرج  شـاء  وإن  عمارته، 
والقول  أصحابنا.  مـن  عمارته  إخراج  على  يجبـر(٥)  قال :  أحـدًا  أن  نعلـم  وال(٤) 

الصواب. مذاهب  على  يخرج  للجميع  اآلخر 

فباع  الشفعة  فيه  شقصًا  اشترى  إذا  باب ٢٠ -]   (١٦٧/٦ - ١٦٨ [(م ٣٦٩٧، 
الشفيع : جاء  ثم  البناء  من 

الشفعة،  فيه  ما  / ج٢١٣/  اشـترى  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
قيمة،  والبناء(٦)  قيمة  األرض  تقوم  طائفة :  فقالت  الشفيع؛  جاء  ثم  البناء  من  فباع 
والشـافعي،  الثوري،  قول  هذا  الثمن،  حسـاب  من  بالقيمة  األرض  هـذا  فيأخـذ 

الثوري.  وسفيان  أحمد،  (ج) :  وفي  والثوري.  سليمان  أحمد بن  (أ) :  (١) في 
الشراء.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

جميعًا.  يبيعا  أن  إلى  يتفقا  ولم  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ولم.  (ب) :  (٤) في 

يجبر.  أن  (ج) :  وفي  يجبر.  إنه  (ب) :  (٥) في 
تقوم  (ج) :  وفي  إلخ.  حسـاب..  من  واألرض  واحدة،  قيمة  البناء  قيمة  األرض  تقـوم  (أ) :  (٦) فـي 

إلخ.  حساب..  من  واألرض  واحدة،  قيمة  والبناء  قيمة  األرض 
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مالك :  وقال  وإسحاق.  وأحمد،  ويعقوب،  الحسن، [والنعمان]،  وعبيد اهللا(١) بن 
حتى(٣)  يأخذ  أن  له  فليس  فقطعها  نخالً  كانت  أو  ليوسـع(٢)،  شـيئًا  منها  هدم  إذا 
حتى  يأخذ  أن  له  وليس  هدم،  أو  قطع  مما  بشيء  يقاصه  وال(٤)  كله،  الثمن  يعطيه 

عمر. ما  قيمة  يعطيه 
أصح. األول  أبو بكر :  قال 

من  قيمة  البناء  يقوم  أن  األول  القول  في  قيل  ما  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
الثمن  جملة  من  فـكان  منه،  باع  أو  منه  هـدم  مما  قيمة  والعرضة  الثمـن،  جملـة 
منه  باع  ما  له  يحسب  إنه  أصحابنا :  بعض  قال  وقد  المتقدم.  الثمن  حساب  على 
حسب  بالثمن(٥)  نخله  بعض  من  باع  ولو  كثيرًا،  أو  قليالً  كان  به  ويحاسب  ثمنًا، 

ذلك.
ما  بقدر  ذلـك  من  وحوسـب  ومهـدومًا،  عامـرًا  قـوم  هـدم  إذا  وكذلـك 
المشـتري  أن  أجل  من  يعجب  مالك  قول  وأما  الشـفيع.  عن  وطرح  أحدث 
فيما  عليه  غرم  ال  كذلك  بالسـبب،  العمارة  له  كان  فيما  له  مباح  هو  ما  عمل 
عندي  بالقيمة(٧)  األول  والقول  ذلك.  توسع  من  والعمارة  الصالح  من  أراد(٦) 

أعدل.

وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
لمتوسع.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

حتى.  شيئًا  يأخذ  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بشيء.  يقاصصه  أن  إال  (ج) :  وفي  بشيء.  منه  يقاصصه  ال  (أ) :  (٤) في 

حسب  الثمن  تحمله  خ :  نخله  ..بعض  (ب) :  وفي  بذلك.  حسب  الثمن  نخله  ..بعض  (أ) :  (٥) في 
بذلك. 

زاد.  (أ) :  (٦) في 
أعدل.  بالقيمة  عندي  األول  والقول  (ج) :  (٧) في 
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الصداق : في  الشفعة  باب ٢١ -]   (١٦٨/٦ [(م ٣٦٩٨ - ٣٦٩٩، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

الحسـن  فقال  فرق؛  ثـالث  الصداق  فـي  الشـفعة  فـي  وافترقـوا  [م ٣٦٩٨] 
[وقال  الصداق.  في  شـفعة  ال  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو  والشـعبي،  البصري، 
الحارث  وقـال  الشـقص].  بقيمة  يأخذه  شـبرمة :  وابن  أبي ليلى،  وابـن  مالـك، 

مثلها. بصداق  ذلك  يأخذ  والشافعي :  العكلي(١)،  / ج٢١٤/ 
شفعة. فيه  فتكون  بشراء  ذلك(٢)  وليس  أصح،  األول  أبو بكر :  قال 

العلة  تدخله  قد  والثانـي  صحيح،  األول  القول  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
ويجوز.

ال  بقيمتها  الشـفعة  فيها  تكون  أن  ثالٌث :  قوٌل  فيهـا  ويجوز  أبو سـعيد :  قـال 
شـفعة  فيها  يكون  فال  الهبة،  موقـع  تقع(٣)  لـم  المفروضـة  ألن  المثـل؛  بصـداق 

باإلجماع(٤).
به  فتصدق  دار،  من  شـقصًا  اشـترى  وإذا  أبو بكر :  قال  [م ٣٦٩٩]  [* ش] : 
جعله  لو  وكذلك  الصدقة،  وأبطلت(٦)  بشفعته،  أخذ(٥)  الشفيع  قدم  ثم  رجل  على 

الرأي. وأصحاب  الشافعي،  مذهب  على  وهذا(٧)  مسجدًا، 

العلكي.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بشيء.  وليس  (ج) :  وفي  شيء.  ذلك  وليس  (أ) :  (٢) في 

كتاب  وفي  وقـع.  تقع  لم  المفرضة  ألن  (ب) :  وفـي  موقع.  تقـع  لـم  المعرضـه  ألن  (أ) :  (٣) فـي 
موقع.  يقع  لم  الفرض  ألن  المصنف : 

 .١٤٧/٢٦ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (٤) انظر 
أخذه.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

وبطلت.  (أ) :  (٦) في 
وهو.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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قد  المشـتري  ألن  له؛  للموهوبة  الثمن  ويكـون  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
مسجدًا. فيه  بنى  إذا  للمساجد  المسجد  عمارة(١)  وتكون  سلم، 

الهبات(٢) : في  الشفعة  باب ٢٢ -]   (١٦٩/٦ [(م ٣٧٠٠ - ٣٧٠٣، 
أبو بكر : قال  [* ش] : 

فالشفعة  وتقابضا(٣)؛  معلوم  ثواب  على  معقودة  الهبة  كانت  وإذا  [م ٣٧٠٠] 
الرأي. وأصحاب  والشافعي،  مالك،  قول  في  ثابتة  [فيه] 

قولهم  في  فيـه(٤)  شـفعة  فال  ثواب  غيـر  علـى  الهبـة  كانـت  وإن  [م ٣٧٠١] 
جميعًا.

قول  ففـي  ثـواب؛  علـى  شـقصًا(٥)  الموهـوب  الشـيء  كان  وإذا  [م ٣٧٠٢] 
فيه. شفعة  ال  الكوفي :  قول  وفي  الشفعة.  فيه  والشافعي :  مالك، 

فما  الشفعة،  ففيه  مجهول  ثواب  على  الهبة  كانت  إن(٦)  أبو سعيد 5 :  قال 
معروفًا  الثواب  يكن  ولـم  تراجعا  فإن  عليه،  فاتفقا  الثواب  مـن  وقـع  / ج٢١٥/ 

الشفعة. بطلت  انتقضت  فإذا  منتقضة،  والهبة  العطية  ألن  الشفعة؛  بطلت 
بالثواب. الشفعة  فيها  كان  ثواب  على  ثبتت  وإذا 

عماره.  ويكون  (أ) :  (١) في 
أيدينا. بين  التي  المخطوطات  في  موجود  غير  العنوان  (٢) هذا 

وتقايضا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
جميعًا.  قولهم  على  فيها  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

قولهم  على  فيهـا  شـفعة  فال  ثواب  على  منتقضـًا  الموهـوب  الشـيء  كان  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٥) فـي 
إلخ.  مالك..  قول  ففي  ثواب  على  منتقضًا  الموهوب  الشيء  كان  وإن  جميعًا، 

إذا.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
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أبي ليلى،  وابن  مالـك،  المشـاع(٢)  هبة  أجاز  وممـن(١)  [م ٣٧٠٣]  [* ش] : 
ثور. وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 

وال  له(٣)،  وهب  لمن  هبته  أجازوا  أنهم  أراد  أنه  معنا  الذي  أبو سعيد 5 :  قال 
ذلك  في  عندنـا(٤)  والمسـجد  القول،  بعض  على  ذلـك  يخرج  وقد  للشـفيع،  شـفعة 
فيه. شفعة  وال  ثبتت(٥)  إن  الهبة  من  أولى  المسجد  في  ذلك  يكون  أن  ونحب  أشد، 

الثمن : نسيان  يذكر  المشتري  باب ٢٣ -]   (١٦٩/٦ - ١٧٠ [(م ٣٧٠٤، 
الشـهود  وهلك  الزمان  طال  إذا  يقول :  مالك  كان  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
ثمنها  فيصير(٧)  األرض  قومت  قريبًا  العهد  كان  وإن(٦)  شـفعة،  فال  الثمن  ونسـي 
وحديثه  الملك  قديم  بيـن  يرى  ال  والشـافعي  الشـفعة.  صاحب  وأخذ  ذلك  إلى 

الشفعة. وتبطل  الثمن،  يثبت  ما  باهللا  يحلف  المشتري  ولكن  فرقًا، 
الصواب. على  يخرج  القولين  كال  أبو سعيد 5 :  قال 

كان  وقد  يعرف  لم  إذا  الثمن  ألن  أبين؛  الشفعة  وإبطال  أبو سعيد 5 :  قال 
بالقيمة. الشفعة  تصح  فال  نقدًا، 

وفيمن.  (أ) :  (١) في 
المبتاع.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  شفعة..  وال  وهب  لمن  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
ذلك.  في  والمسجد  (ج) :  (٤) في 

ذلك  ..يكون  (ج) :  وفي  إلخ.  ثبتت..  إن  الهبـة  من  وال  المسـجد  في  ذلك  ..يكون  (ب) :  (٥) فـي 
إلخ.  ثبتت..  إذا  الهبة  من  أولى  المسجد  في  أولى 

وإذا.  (أ) :  (٦) في 
والبيان  الشـفعة  صاحب  وأخذ  ذلك  إلى  عنها  بصـر  عرصتها  لعلـه  األرض  ..قومـت  (أ) :  (٧) فـي 
واضحة.  ((غير  بعرصتها  األرض  ..قومـت  (ج) :  وفي  إلخ.  فرق..  وحديثه  الملك  قديـم  بيـن 
الشفعة  صاحب  وأخذ  بذلك،  التصوير))  بسبب  واضح  غير  ولكنه  الهامش  إلى  إشارة  بها  وكأن 

إلخ.  ولكن..  فرق  وحديثه  الملك  قديم  بين  والبنيان 



ådÉãdG AõédG
529

á©Ø°ûdG ÜÉàc ``` 64

مسألة : باب ٢٤ -]   (١٧٠/٦ [(م ٣٧٠٥ - ٣٧٠٦، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

بالشفعة  يأخذ  أن  فله(٢)  اشترى(١)؛  ما  الشـقص  مشـتري  باع  وإذا  [م ٣٧٠٥] 
وإسحاق. الحسن،  اهللا(٤) بن  وعبيد  مالك،  قول  في  شاء  الثمنين(٣)  بأي 

وبه  الشافعي،  قول  في  / ج٢١٦/  الفاسد  البيع(٥)  في  شفعة  وال  [م ٣٧٠٦] 
بالثمن  للشـفيع  المشـتري  سـلمها(٦)  إن  قالوا :  أنهم  غير  الـرأي،  أصحاب  قـال 
ألن  الدار؛  قيمة  المشـتري  على  وكان  ذلك(٧)،  جاز  له  وسـماه  به،  أخذها  الذي 

المشتري. من  بيع  هذا 
يملك. ال  ما  سلم(٨)  ألنه  له؛  معنى  ال  [هذا]  أبو بكر :  قال 

البيع  بعد  البيع  فـي  القول  وأما  لهذا،  معنـى  ال  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بالثمن  يأخذ  أن  للشفيع  إنما  قال :  من  وقال  بهذا.  أصحابنا  من  قال  من  قال  فقد 

المشتري(١٠). يد  في  وهي  أخرا(٩)،  الشفعة  به  بيع  الذي 

اشتراه.  ما  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فللشفيع.  (ج) :  (٢) في 

الثمن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
الشراء.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

للشفيع.  الشراء  إن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
له.  ..ذلك  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

مسّلم.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
أي  من  المراد  لـي  يتضح  ولم  َاَحـل.  (د) :  وفي  أحـرا.  (ب) :  و  (أ)  وفـي  (ج).  فـي  (٩) هكـذا 

مخطوطة. 
به.  ..المشتري  (ب) :  و  (أ)  (١٠) في 
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يحضر  ولم  بهـا  يطالـب  الشـفعة  بـاب ٢٥ -]   (١٧٠/٦ - ١٧١ [(م ٣٧٠٧، 
المال :

يومًا  الثمن(١)  يؤخر  أن  بأس  ال  يقول :  مالك  كان  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
يؤخر(٢)  شبرمة :  ابن  وقال  بها.  أحق  فالمشتري  وإال  بالثمن  جاء  فإن  يومين،  أو 
وإال  أيام،  ثالثة  وبين  بينه  فيما  القاضي  إلى  تقـدم  إن  يعقوب :  وقال  أيام.  ثالثـة 
عنده  يكن  لم  إن  الحسن :  اهللا(٣) بن  عبيد  وقال  له،  شفعة  ال  قال :  حنيفة  أبا  فإن 
الفضل  كان  وفاء  ذلـك  في  يكن  لم  فإن  عليه،  فيمـا  بالشـفعة  أخذ  ما  يباع  ثمنـه 

ثمنه. عنده(٤)  وليس  بالشفعة،  أخذ  إذا  عليه 
إحضار  فـي(٥)  فمدته  بالشـفعة  رد  إذا  أصحابنا  قـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
من  وقال  شـفعته.  بطلت  وإال  أيام  ثالثة(٦)  في  بالثمن  أتى  فإن  أيام،  ثالثة  الثمن 
في  بالثمن  يـأت  لم  فإن  الثمن،  يحضر  المنـزل  إلى  يصل  ما  بقـدر  يؤخـر  قـال : 

أصحابنا. قول  / ج٢١٧/  من  عرفنا  ما  هذا  له،  شفعة  فال  ذلك 

بالشفعة)) : يأخذ  ((الوصي  مسألة  باب ٢٦ -]   (١٧١/٦ [(م ٣٧٠٨، 
ال  األوزاعي :  قول  ففـي  بالشـفعة؛  يأخذ  الوصي  في  واختلفـوا  [* ش] : 
مالك،  قـول  وفي  كبـر.  إذا  الصبـي  بهـا(٧)  يأخذ  ولكـن  بالشـفعة،  لـه  يأخـذ 

يومًا.  يؤخر  (ج) :  (١) في 
أيام.  ثالثة  أخر  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

عبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ثمنه.  معه  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إحضار.  في  ذلك  في  فمدته  (ج) :  و  (ب)  (٥) في 
األيام.  الثالثة  (ب) :  (٦) في 

الصبي.  يأخذها  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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يأخذ  الرأي :  وأصحاب  والشافعي،  الحسن،  اهللا بن  وعبيد  وسوار،  والبتي(١)، 
بالشفعة. له  وصية(٢) 

أصحابنا. قول  في  المشاع  في  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

بعض  من  بعضهم  يبيع  ((الشركاء  مسألة  باب ٢٧ -]   (١٧١/٦ [(م ٣٧٠٩، 
شفعة)) : لآلخرين  هل 

لآلخرين  هـل  بعض]  [من  بعضهـم  يبيع  الشـركاء  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
لهم.  شـفعة  ال  يقولون :  والبتي(٣)  والشـعبي،  [البصري]  الحسـن  فكان  شـفعة؛ 

بحصته. واحد  كل  أخذ  شاؤوا  إن(٥)  والشافعي :  مالك،  وقال(٤) 
وأما  شريك،  غير  على  البيع  كان  إذا  للشركاء  الشفعة  أبو سـعيد 5 :  قال 
كذلك  أصحابنا.  قول  في  الشـركاء  لسائر  شـفعة  فال  الشـركاء  أحد  على  كان  إذا 
فأخذها  الشفعة،  أخذ  إلى  الشركاء  من  سبق  فمن  شريك،  غير  على  البيع  كان  لو 
كانت  الشفعة  طلب  في(٦)  جميعًا  اجتمعوا  وإن  الشركاء،  من  غيره  دون  له  كانت 
قدر  على  قـال :  من  وقـال  القول.  أكثـر  في  رؤوسـهم  عدد  علـى  لهـم  الشـفعة 

أكثر. األول  والقول  المال،  من  سهامهم 
من  شيء  على  عمل  في  رجالً  رجل  اسـتأجر  وإذا  أبو سـعيد 5 :  قال 

والليثي.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بالشفعة. وصيه  له  يأخذ  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

والليثي.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
قول.  وفي  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

كتاب  نسـخ  إحدى  في  لما  موافقة  العبـارة  وهـذه  بحصتـه.  منهـم  إنسـان  كل  (ج) :  و  (أ)  (٥) فـي 
اإلشراف. 

إلخ.  على..  الشفعة  لهم  كانت  الشفعة  طلب  على  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
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ثالثة(١)  علـى  يخرج  ذلك  فـإن  الشـفعة؛  فيه  تجب  مما  شـيء  أو  األصـول، 
أقاويل.

الشفعة. به  تقع  مسمى(٣)  ثم  ليس  ألنه  حال؛  على  شفعة  ال  أن(٢)  أحدها : 
العامل  من  العمل  ذلك  مثل  في  المثل  بأجرة  الشـفعة  فيه  تكون  إنه  وقول : 

العدول. نظر  في 
جائز  ذلك  وكل  األصل./ج٢١٨/  قيمة  بالقيمة،  الشفعة  فيه  إنه  آخر :  وقول 
كان  إذا  الشفعة  [وإنما  النكاح.  به  المعقود  الصداق  مخرج  ذلك  ويخرج  حسن، 

ويوزن(٤)](٥). يكال  ما  أو  بدنانير،  أو  بدراهم،  البيع 

ثالثة.  أقاويل  على  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
أن.  على  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

الشفعة.  فيه  تقع))  (ب) :  ((في  يقع  شيء  ..ثم  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
المصنف.  كتاب  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٤) ما 

 .١٤٨/٢٦ المصنف،  الكندي :  في :  النص  هذا  (٥) انظر 
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صحتها.  على  المجمع  ((الشـركة  ـ   [(١٧٢/٦ - ١٧٣ [(م ٣٧١٠ - ٣٧١٤، 
عند  والوضيعة  الربح  اشتراط  من  يجوز  ما  الشركاء.  أحد  بموت  الشركة  انفساخ 

األموال)) : رؤوس  اختالف 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

كل  يخرج  أن  الصحيحـة  الشـركة  أن  علـى  العلـم  أهـل  أجمـع  [م ٣٧١٠] 
ذلك  يخلطان  ثم  أودراهم،  دنانير  صاحبه  مال(١)  مثل  ماالً  الشـريكين  من  واحد 
أنواع  مـن  رأيا  ما  ويشـتريا  يبيعا  أن  علـى  يتميـز،  ال  واحـدًا،  مـاالً  يصيـر  حتـى 
نقصان  مـن  كان  وما  فلهمـا،  وربـح(٢)  فضل  مـن  فيـه  كان  مـا  علـى  التجـارات 

الشركة. صحت  ذلك  فعال  فإذا  فعليهما، 
أن  إال  صاحبه  مع  إال  ويشـتري  يبيع  أن  منهما(٣)  ألحد  ليس  ثم  [م ٣٧١١] 
كل  قام(٤)  فعالً  فإن  يرى،  بما  ذلك  في  يتجر  أن  لصاحبه  منهما  واحد  كل  يجعل 

صاحبه. ينهاه  حتى  والشراء  بالبيع  وانفرد  صاحبه  مقام  منهما  واحد 

صاحبه.  مثل  ماالً  (ج) :  (١) في 
فيهما.  فضل  (ج) :  وفي  فلهما.  فضل  من  (أ) :  (٢) في 

ألحدهما.  (ج) :  (٣) في 
وقام.  (ج) :  (٤) في 
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الشركة. انفسخت  أحدهما  مات  وإذا  [م ٣٧١٢] 
صحيح. أبو سعيد 5 :  قال 

بألف  أحدهما  فيأتي  يشـتركان،  الرجلين  في  واختلفوا  [م ٣٧١٣]  [* ش] : 
نصفان،  بينهما  الربـح  أن  على  يخلطانها  درهـم  بألفي  اآلخر  [يأتـي]  و  درهـم، 
ذلك  يروى(١)  جائز.  ذلك  طائفة :  فقالت  أموالهما؛  رؤوس  قدر  على  والوضيعـة 
الرأي.  وأصحاب  وإسحاق،  أحمد،  قال  وبه  والنخعي،  والحسن،  الشـعبي،  عن 
رؤوس  قدر  علـى  بينهما  والربـح  فاسـدة،  الشـركة  الشـافعي :  / ج٢١٩/  وقال 
اآلخر  على  األقل  المال  ولصاحب  المال،  قدر  على  والوضيعة [كذلك  أموالهما، 

صاحبه]. مال  في  عمل  ما  مقدار  في  مثله  أجر 
والوضيعة]  الربح  أن  اشترطا  إن  بحالها،  والمسألة  فيه  [واختلفوا  [م ٣٧١٤] 
والوضيعة  عليه  اصطلحا  ما  على  الربح  يقول :  الشعبي  فكان(٢)  شطران،  عليهما 
أن  يجوز  ال  فاسـدة،  شـركة  هذه  ثور :  وأبو  الرأي،  أصحاب  وقال  المال.  [على 

ماله(٣). رأس  من  أكثر  الوضيعة]  من  األلف  صاحب  على  يكون 
أصح،  هو  الشـركة  بينهما  ثابت  إنه  معنا  األول  القول  أبو سـعيد 5 :  قال 
ال  ألنه  المال؛  على  والربح  المال،  علـى  الوضيعة  تكون  إنه  قال :  من  قـال  وقـد 

واحدة. والوضيعة  واحدًا  والربح  واحدًا  المال  يكن  لم  ما  الشركة  تبطل(٤) 
قيل :  فقد  شـروطهما؛  اختالف  لوجه  الشـركة  تتم  لم  إذا  قال :  من(٥)  وقـال 

عن.  القول  هذا  وروي  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
اإلشراف.  كتاب  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  الشافعي.  وكان  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

المال.  (ج) :  (٣) في 
تبطل.  ألنه  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  إذا..  وقال  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
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ما  على  الوضيعة  وقيـل :  المال،  قـدر  على  والربح  تشـارطا،  ما  علـى  الوضيعـة 
على  والوضيعة  عليه(١)،  تشـارطا  ما  على  الربح  وقيل :  كذلك.  والربح  تشـارطا، 
الوزن،  في  ومثلـه  صنفه  من  للمـال  مثالً  المال  يكـن  لم  إذا  وهـذا  المـال،  قـدر 

االختالف. فيه  يجري(٢)  الذي  فذلك 

أحدهما  يخـرج  أن  علـى  الشـركة  بـاب ١ -]   (١٧٣/٦ - ١٧٤ [(م ٣٧١٥، 
دراهم : واآلخر  دنانير 

أحدهما  فأخرج  يشـتركان،  الرجلين  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
القسمة  عند  كان  إذا  وقال :  البصري،  الحسن  فيه  فرخص  دراهم؛  واآلخر  دنانير 
اشـترطا  ما  على  بينهما  الربح  وكان(٣)  بـه،  جـاء  ما  مثل  منهمـا  واحـد  كل  أخـذ 
قول  / ج٢٢٠/  وفي  الشركة.  هذه  الثوري  وكره(٤)  المال،  على  والوضيعة  عليه، 

فاسدة. الشركة  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبي  الشافعي، 
اختالف. وفيه  اهللا،  شاء  إن  جائز  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

بالعروض : الشركة  باب ٢ -]   (١٧٤/٦ [(م ٣٧١٦، 
ابن  ذلك  فكره  بالعروض؛  الشـركة  في  واختلفوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
وإسحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  الثوري،  وسفيان  أبي كثير،  ويحيى بن  سـيرين، 

أبي ليلى. ابن  فيه  ورخص  الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (عليه)  (١) كلمة 
يجري.  فذلك  (ب) :  وفي  يجزي.  فذلك  (أ) :  (٢) في 

وكذلك.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الشركة.  هذه  في  يقول  لعله  الثوري  وكذلك  (ج) :  وفي  الشركة.  هذه  الثوري  وكذلك  (أ) :  (٤) في 
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تكون  أموالهمـا  رؤوس  ألن  بالعـروض؛  الشـركة  تجـوز  ال  أبو بكـر :  قـال 
مختلفة.

من  مجهول  فهـو  ويـكال  يـوزن  يكن  لـم  مـا  كل(١)  أبو سـعيد 5 :  قـال 
فهو  وإال  تّم(٢)،  ذلك  في  شيء  على  تتامما  فإن  مجهولة،  فيه  والشركة  العروض، 
ألنهم(٤)  مخطئ؛  فغير  ذلك  أثبت  ومن  بحرام،  ذلك(٣)  وليس  منتقـض،  مجهـول 
ثبت  والدنانير  الدراهم  من  بدالً  ويوزن  يكال  فيما  بالعروض  السلف  أجازوا  قد 

بالصفة. معروفًا  ذلك  كان  إذا 

المفاوضة : شركة  باب ٣ -]   (١٧٤/٦ - ١٧٥ [(م ٣٧١٧، 
الشـافعي،  فكان  المفاوضة؛  شـركة  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 

باطل. ذلك  يقولون :  ثور  وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
وابن  واألوزاعي،  الثـوري،  سـفيان  ذلك  وأجاز  نقول.  وبه  أبو بكر :]  [قـال 
شركة  تكون  ال  ويعقوب :  والنعمان،  الثوري،  وقال  الرأي.  وأصحاب  أبي ليلى، 

سواء. أموالهما  رؤوس  تكون  حتى  مفاوضة(٥) 
كان  فإن  بالمفاوضة،  أراد  مـا  معنى  على  أقف  لم  أبو سـعيد 5 :  قـال 
فيما  / ج٢٢١/  ويتفاوضان  اآلخـر،  من  أكثر  أحدهما  مـال(٦)  يكـون  أن  أراد 
فيه،  واالختالف  ذلـك،  في  القول  مضـى  فقد(٧)  الربح  مـن  عليهمـا  اهللا  أفـاء 

إلخ.  فهو..  يوزن  يكن  مالم  (أ) :  (١) في 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (تـّم)  (٢) كلمة 

ذلك.  بحرام  (ج) :  (٣) في 
السلف.  أجازوا  قد  ألنه  (ب) :  وفي  والسلف.  أجاز  قد  ألنه  (أ) :  (٤) في 

مفاوض.  (ج) :  (٥) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (مال)  (٦) كلمة 

إلخ.  القول..  حبر))  الر..((طشة  من  (ج) :  (٧) في 
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لم  ما  المـال  على  الوضيعة  وتكـون(١)  جائز،  إنـه  القول :  أكثـر  علـى  ونقـول 
شرطًا.(٢) يشترطا 

األبدان : شركة  باب ٤ -]   (١٧٥/٦ [(م ٣٧١٨، 
شـركة  ثور  وأبي  الشـافعي،  قول(٣)  في  تجوز  وال  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
في  الثوري(٤) :  وقـال  األبدان.  شـركة  الرأي  وأصحاب  أحمد،  وأجـاز  األبـدان. 

به](٦). بأس  فال  [وقاما  العمل  تقبال  إذا  الصباغين(٥)  شركة 
وابن  سـعدًا(٧)،  بأن  حنبل]  أحمد [بن  واحتج  ذلك.  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 

بدر. يوم  اشتركا  مسعود 
تّم،  ذلك  على  تتامما  فإن  مجهولة،  األبدان  في  الشركة  أبو سعيد 5 :  قال 

بيده. عمل  ما  بقدر  واحد  فلكل  تناقضا  وإن 

مال : رأس  بغير  الشركة  باب ٥ -]   (١٧٥/٦ - ١٧٦ [(م ٣٧١٩، 
ثور،  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمد،  الثـوري،  أجـاز  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

إلخ.  على..  حبر))عة  جائز..((طشة  (ج) :  (١) في 
ما  يكون  أن  المفاوضة  وشركة  الضياء :  كتاب  من  الكتاب  غير  ومن  ..شرطًا.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
له  اإلباحة  في  صاحبه]  مال  (ب) :  [في  لصاحبه  ما  مثل  منهما  واحد  كل]  مال  (ب) :  [في  لكل 
الميراث  إال  بينهما،  فهي  هدية  أو  ربح  من  فائدة  كان  وإن  (ب)].  في  موجودة  غير  (له)  [كلمة 

رجع.  باتفاق.  ذلك  في  يدخل  ال  فإنه 
الشافعي.  مذهب  في  يكون  وال  (ج) :  وفي  الشافعي.  مذهب  في  يجوز  وال  (أ) :  (٣) في 

أبو ثور.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
الصانعين.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

بأس.  فال  زمانًا  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
سعيدًا.  (أ) :  (٧) في 
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فما  بوجوههما(١)  يشـتريا  أن  على  مـال  رأس  بغير  الشـركة  الحسـن  ومحمد بن 
الشافعي. قول  في  ذلك  يجوز  وال  فعليهما،  وضعا  أو  ربحا 

هذا  في  اشـتريت  ما  [للرجـل] :  الرجل  يقـول  بأن  بـأس  ال  أبو بكـر :  قـال 
جاز  وإذا  هذا،  من  يمنع(٣)  أحدا  أعلم  وال  وبينك،  بيني  فهو  متـاع  من  الوقـت(٢) 

له. بدا  ما(٤)  يشتري  صاحبه  منهما  واحد  كل  يوكل  أن  جاز  الوقت  في  ذلك 
أو  وكال،  أو  أمـرا،  فإذا  هذا،  في  أبيـن  أبي بكر  قول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بينهما  فهو  منهما  واحد  كل  اشترى  وما  أراد،  ما  يشـتري  أن  منهما  لكل(٥)  أجازا 
الصفة. هذه  على  بينهما  صاحبه  اشترى  ما  منهما  واحد  كل  على  ويثبت  جائز(٦)، 

أحدهمـا  اشـترى  مـا  كل  أن  علـى  واتفاقهمـا  شـركتهما  عنـدي  وكذلـك 
وقد  ذلك،  على  اتفقا  إذا  اهللا  شـاء  إن  جائز  فذلك  لجميعهمـا  فهـو(٧)  / ج٢٢٢/ 

وجهًا. كان  ذلك  بنقض(٨)  أحد  قال  فإن  الجهالة،  ذلك  في  تدخل 

ونحوه : بالقمح  الشركة  باب ٦ -]   (١٧٦/٦ [(م ٣٧٢٠، 
فكان  ونحـوه(٩)؛  بالقمح  الشـركة  في  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

بوجههما.  (أ) :  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (الوقت)  (٢) كلمة 

إلخ.  فإذا..  ذلك،  هذا  من  منع  (ج) :  وفي  إلخ.  فإذا..  هذا  من  منع  (أ) :  (٣) في 
له.  يرى  بما  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

منهما  واحد  لكل  جـاز  إذا  وكال  ..أو  (ب) :  وفي  إلخ.  منهمـا..  واحـد  كل  أجـازا  أو  (أ) :  (٥) فـي 
إلخ.  ويثبت..  جائز،  فذلك 

جائز.  فذلك  (أ) :  (٦) في 
هو.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 

ينقص.  (ب) :  وفي  ينقض.  (أ) :  (٨) في 
أشبهه.  وما  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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الشافعي :  وقال  الرأي.  وأصحاب  أبو ثور،  قال  وبه  به،  بأس  ال  يقول :  األوزاعي 
والدراهم. بالدنانير  إال  الشركة  تجوز  ال 

فإذا  القيمة(١)،  الختالف  بالعروض  الشركة  كره  من  كره  وإنما  أبو بكر :  قال 
ال  والدراهم،  الدنانيـر  معنى  في  فهو  واحـد  وسـعر  واحد  جنس  من  سـواء  كانا 

بينهما. فرق 
أجاز  وقد  السلف،  به  يجوز  ألنه  كذلك؛  وهو(٢)  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

والوزن. والكيل  بالصفة  معروف  ألنه  مال؛  رأس  من  يكون  أن  أجاز  من 

ألحدهما : والمال  الشركة  باب ٧ -]   (١٧٦/٦ - ١٧٧ [(م ٣٧٢١، 
والمـال  يشـتركان  الرجليـن(٣)  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
المال،  له]  [الذي  على  والوضيعة  [والربح]  يجوز،  ال  الشافعي :  فقال  ألحدهما؛ 
عبيد  قال  وبه  عمل(٥)،  فيمـا  مثله  أجر  المال(٤)  له  الذي  على  له  مـال  ال  وللـذي 
أحمد بن  وقـال  والليث.  ومالـك،  ربيعـة،  مذهب  علـى  وهو  الحسـن،  اهللا بـن 

له. شيء  فال  وإال  ربح،  ما  نصف  فله  شيئًا  ربح  إن  حنبل : 
إذا  ذلك  أجاز  من  وقول  اهللا،  شـاء  إن  جائز  ذلك  كل  أبو سـعيد 5 :  قال 
في  فجائز  المال  علـى  والوضيعة  بينهما  الربح  أن(٦)  علـى  ألحدهما  المـال  كان 

القول. / ج٢٢٣/  بعض 

قيمتها.  (ج) :  و  قيمته.  (أ) :  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (وهو)  (٢) كلمة 

اللذين.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
مال.  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  الحسن..  عبد اهللا بن  قال  وبه  عمله،  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (أن)  (٦) كلمة 
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بينهما  والربح  ألحدهما  المال  يكون  أن  جائز  إنه  ـ :  أيضاً  ـ  قال  من  قال  وقد 
يجيزه  ال  من  وقول  أصحابنا،  مذاهب  في  كله  ذلك  ويخرج  عليهما،  والوضيعـة 

الصواب. على  أيضًا  يخرج 

الكتاب(١) : أهل  مشاركة  باب ٨ -]   (١٧٧/٦ [(م ٣٧٢٢، 
اليهـودي  مشـاركة  العلـم  أهـل  مـن  كثيـر  كـره  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
وعطاء،  البصري،  الحسـن  قول  وهو  عباس،  ابن  ذلك :  كره  وممن  والنصراني، 
يلي  الذي  كان  إذا  وإسـحاق،  وأحمد،  والثـوري،  ومالك،  معاويـة،  وإياس بـن 

الشافعي. ذلك  وكره  الذمي،  [والشراء]  البيع 
ولو  التجارة،  في  الحرام  يتق  ال  من  مشاركة  كره  وقد  أبو سـعيد 5 :  قال 
واحد  كل  يعمالن  جميعًا  كانا  إذا  ذلـك  كره  وبعض  المسـلم،  يّتليه(٢)  البيـع  كان 
أعني  ـ  البيع  يلي  هو  يكون  أن  إال  ذلـك  يكره  لم  وبعض  االنفراد،  علـى  منهمـا 
حرام  هنالك(٤)  لي  يبين  وال  كراهيـة(٣)،  كله  وهذا  ـ  الحرام  يتق  لم  ومـن  الذمـي 

ذلك. يعلم  أن  إال  بعينه 

الشركاء : بين  الّدْين(٥)  باب ٩ -]   (١٧٧/٦ - ١٧٨ [(م ٣٧٢٣، 
الشـركاء،  بيـن  يكـون  الّدْيـن  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

الذمة.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
َيِليِه.  الصوب :  ولعل  يتلـّيه.  (ب) :  وفي  (ج).  و  (أ)  في  (٢) هكذا 

كله.  كراهية  وهذا  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
هناك.  (أ) :  (٤) في 

الشركاء.  بين  الَدْين  قسم  (ج) :  (٥) في 



ådÉãdG AõédG
541

É¡«fÉ©eh ácô°ûdG ÜÉàc ``` 65

سـيرين،  ابن  قول  ففـي  المـال؛  بعـض  يتـوى(٢)](٣)  [ثـم  الغرمـاء  فيقتسـمون(١) 
أحمد.  قال  وبه  فيحاصه(٤)،  يتو  لم  الذي  إلى  ماله  توَِي  الذي  يرجـع  والنخعـي : 
واحد  كل  أبرأ  إذا  جائز  ذلك  راهويه :  وإسـحاق بن  البصري،  الحسـن  قول  وفي 
أهل  يتخارج(٥)  أن  بـأس  ال  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  روينـا  وقد  صاحبـه.  منهمـا 

بعض. / ج٢٢٤/من  بعضهم  الّدْين  من  الميراث 
ألنه  الّدْين؛  في  القسمة  تصح  ال  إنه  معنا :  القول  أكثر  أبو سعيد 5 :  قال 
اآلخر،  على  رجع  أحدهما(٦)  مال  توى  فإذا  البيع،  فيه  يصح  ال  أنه  كما  يملك،  ال 

اهللا.(٧) شاء  إن  الصواب  من  يخرج  ال  اآلخر  والقول 

فيقتسمون.  فيقومون  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
توى.  يتوى  المال  َتوَِي  يقال :  الهالك،  الحصى :  وزن  على  الّتوى :  اإلشراف :  محقق  (٢) قال 

فيتوي.  (ج) :  وفي  فنسوا.  (أ) :  (٣) في 
فيحاصصه.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

من  العبيد  أهل  يتحارج  (ج) :  وفي  بعض.  من  لبعضهم  الدين  من  العيد  أهل  يتحـارج  (أ) :  (٥) فـي 
بعض.  لبعضهم  الدين 

أحدهم.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
والعشرون. الثاني  الجزء  وهو  الرهن  كتاب  يتلوه  مكتوبًا  وجدت  اهللا.  شاء  ..إن  (ج) :  (٧) في 

والعشـرون.  الثاني  الجزء  وهـو  الرهن  كتاب  يتلـوه  مكتوبًا  نسـخة  فـي  وجـدت  (ب) :  و  (أ)  وفـي 
محمد بن  عبد اهللا بن  أبي محمـد  إلى  اهللا  رضيـه  سـعيد  محمد بن  أبي سـعيد  جواب  ومن  مسـألة : 
له  فوهبه  عليه،  له  حقًا  له  يترك  وال  حقا  لواحد  يخلي  ال  حلف  رجل  عن  وسـألته  مسـألة :  محبوب. 
بالطالق؟  حلف  فيما  هذا  يحنث  هل  قلت :  له.  ذهب  للـذي  وتركه  بعد  ذلك  على  والحـق  اآلخـر، 
فال  الحق  ذلك  من  الحق  عليـه  الذي  له  الموهوب  فإبراء  فيها  محاولـة  ال  صحيحة  هبة  وهبـه  فـإذا 
الحنث،  إلى  ذهب  بعضًا  أن  وأحسـب  اختالف،  هذا  مثل  في  يوجد  وقد  طالق.  ذلك  في  لي  يبين 
بتركه،  يأمر  ولم  الحق،  هو  يترك  لم  ما  أنه  ومعي  الحق،  الهبة  استضعاف  طريق  من  ذلك  أن  ومعي 

اهللا. شاء  إن  عليه  حنث  فال  العطية  ضعيف  كان  إذا  تركه  يتمم  ولم 
مسألة : وسئل عن القرض يجر منفعة فقال : حرام ال يجوز. قيل له : فإن المقترض وعد المقرض أن 
يعطيـه حّبًا خيرًا من حبه، أو دراهم خيرًا من دراهمه؟ قال : قد قيل : إنه يفسـد بالنية، وقال : قد [في 
الحسن 5 يشدد في مثل هذا، ويقول : إنه ربا. قيل  =(ب) : وقد] كان الشـيخ أبو الحسن محمد بن 
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حرام. أنه  اختالفًا  هذا  في  نعلم  ال  قال :  يعطي؟  مما  أفضل  يعطيه  أن  القرض  مع  شرط  وقع  فإن  له : 
مسـألة : وسـئل عن الوصايا إذا نقـص الثلث عن تمامها هل تثبـت الوصية؟ قال : نعـم. قيل له : فإن 
أوصـى بكفـارة صالة، فنقصـت الكفـارة الربع، أو الثلـث، أو النصف تقسـم /أ١٩٧/ على سـتين 
مسـكينًا، أو يعطى كل مسـكين ما يعطى أن لو كانت تامة؟ قال : قد قيل في ذلك اختالف؛ فقال من 
قال : تقسم على ستين مسكينًا ما كانت. وقال من قال : يعطى كل مسكين ما يعطى على التمام أن لو 

إلي. أحب  الرأي  وهذا  بلغت،  ما  حيث  تامة  كانت 
قيل له : فإن أوصى ألقاربه بعشـرة دراهم، وأوصى بوصايـا نقص الثلث عن تمام الوصايا، ونقصت 
تقسم  قال :  من  فقال  اختالف؛  ذلك  في  قيل  قد  قال :  الوصية؟  هذه  تقسم  كيف  الدراهم،  العشرة  هذه 
إلي. أحب  وهذا  شـيئًا،  تنقص  لم  الوصية  كانت  لو  أن  عليهم  تقسـم  كما  كانت  ما  أقاربه  قسـمة  على 
من  وقال  بلغت.  حيث  األقربين  قسـمة  على  تقسـم  قال :  من  وقال  باختالف،  ذلك  ..في  ((في (ب) : 

إلخ)). تنقص..  لم  بالوصية  كانت  لو  أن  عليهم  يقسم  كان  كما  كانت  ما  أقاربه  على  تقسم  قال : 
مسـألة : قال أبو سـعيد 5 : فإذا فضلت الهدية من يد المهدي فهي للمهدى إليه ولورثته من بعده، 

فيها. الرجعة  وله  ولورثته،  له  فهي  المهدي  يد  من  تفصل  لم  وما  فيها،  له  رجعة  وال 
مسـألة : وسـئل عن الوصي إذا لم يجعل له الموصي أن يوصي إلى غيره؟ قال : قد اختلف في ذلك؛ 
يوصي  أن  له  ليس  قـال :  من  وقال  الموصي.  عليه  يحجر  لم  مـا  غيره  إلى  يوصي  أن  له  قال :  من  قـال 

الموصي. ذلك  له  يجعل  أن  إال  غيره  إلى 
قيـل له : فإن كان الموصـي لم يجعل للوصي أن يوصـي فيما أوصى إليه إلى غيـره، وال حجر عليه 
الوصيـة إلى غيره، وحضره وقت وجـوب الوصية فيما يعنيه من دينه ووصايـاه، هل له أن يوصي ما 

عليه. شيء  وال  ثقة،  إلى  يوصي  نعم،  قال :  الموصي؟  ذلك  إليه  أوصى 
معروفة  غنمًا  له  أرض   /١٩٨ في /أ  له  ُيربَّض  أن  رجالً  قاطع  الذي  وأما  آخر :  له  جواب  ومن  مسألة : 
جهالة  ذلك  بعض  في  إال  بالجهالة  ذلك  بعض  عندي  ويخرج  جائز،  معي  فذلك  وكذا؛  بكذا  شهر  كل 
((غير  إال فـي حصول النفـع ((في (ب) : ..ويخـرج نقض ذلك بالجهالـة إال في بعض ذلـك لحاله 
واضحـة)) إال لحصـول النفـع)) أن المـراد من األرباض مـا يحصل من نفـع ذلك، وأمـا إذا كانت 

المتاممة. على  إال  يتم  ال  فذلك  مجهولة 
وإن طلـب المربض أن يأخذ سـماده وقدر على ذلك فله ذلك عندي؛ ألنه إذا لم يشـترط عليه ذلك 
فمـن ((فـي (ب) : ومن)) هنالك. قلت لـه : إن الجهالة تدخل فيه وألنه ال يقـع في اإلرباض، وألن 
وصلى  هللا  والحمد  الحق،  وافق  مـا  إال  تأخذ  وال  لك،  وصفت  ما  تدبر  تقع.  ال  نفع  غير  على  األجـرة 
اهللا على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليمًا ((في (ب) : ..الحق والصواب، والحمد هللا وصلى اهللا 

كثيرًا)).  تسليمًا  وسلم  وآله  النبي  محمد  على 

=
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تكون  الحقـوق  فـي  الرهـن  إباحـة  بـاب ١ -]   (١٧٩/٦ - ١٨٠ [(م ٣٧٢٤، 
الراهن : على  للمرتهن 

  &   %   $  #   "  ﴿ ذكـره] :  جـلَّ  اهللا  قـال  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
درعه  «رهن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  (البقرة : ٢٨٣).   ﴾*   )      (   '

يهودي». من  ألهله  أخذه  كان  شعير  من  صاعًا  بثالثين 

في  جائز  وهو  السفر،  في  وعّز]  [جّل  اهللا  بكتاب  جائز  فالرهن  أبو بكر :  قال 
مسـافر»،  غير  حاضر  وهو  بالمدينة  درعه  «رهن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  ــّنة؛  بالسُّ الحضر 
الحسـن،  اهللا(١) بن  وعبيد  ومالـك،  الثوري،  الحديـث :  هذا  بظاهـر  قال  وممـن 
القديم  في  ذلك  خالف(٢)  أحدًا  نعلم  وال  الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو  والشافعي، 

السفر. في  إال  الرهن  ليس  قال :  فإنه  مجاهدًا  إال  والحديث، 

وعبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يخالف.  (ج) :  (٢) في 
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أهل  عامة  قال  وبه  ـّنة،  بالسُّ الحضر  وفي  بالكتاب،  السـفر  في  جائز  فالرهن 
ما  الذمي  المسلم  يرهن  أن  إباحة  على(١)  / ج٢٢٥/  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وخبر  العلم، 

ويبيع.(٣) منه  ويشتري  ملكه(٢)  يجوز 

المعلوم : الرهن  باب ٢ -]   (١٨٠/٦ [(م ٣٧٢٥، 
أن(٤)  على  الشـيء  يبيع  الرجـل  في  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
من  عنه  نحفظ  من  كل  فقال  والمشتري؛  البائع  عرفه  وقد  شيئًا  ماله  من  يرهنه 
المرتهن  ُيقبض  أن  الراهن  امتنع  فإن  مقبوضًا،  إال  الرهن  يكون  ال  العلم :  أهل 
وفي  الرأي.  وأصحاب  الشـافعي،  قول  في](٥)  ذلك  على  [يجبر  لـم  [الرهـن] 
وقال  البيع.  رد  أو  الرهن،  بغير  البيـع  إتمام  في  الخيار  للبائع  الشـافعي :  قـول 
عقد(٦)  إن  وذلـك  المرتهن،  إلى  وأدفعـه  قائمًا  كان  إن  الرهـن  آخـذ  أبو ثـور : 

عليه. وقع  البيع 
حسن. كله  أبو سعيد 5 :  قال 

المرتهن : عند  يهلك  الرهن  باب ٣ -]   (١٨٠/٦ - ١٨١ [(م ٣٧٢٦، 
المرتهن  عند  يهلك  الرهن  فـي  العلم  أهل  افترق  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

على.  يدل  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يملك.  (ج) :  وفي  بملكه.  (أ) :  (٢) في 

إال  صحيح،  كله  الماضي  جاعـد :  الكتاب  لهذا  الناسـخ  وهو  الناسـخ  قال  ..ويبيع.  (ج) :  (٣) فـي 
قول  في  جائـز  وهو  وجهًا،  لـه  أبصر  فال  السـفر،  في  إال  الرهـن  يكـون  ال  إنـه  مجاهـد :  قـول 

ذلك.رجع.  في  فينظر  أعلم  واهللا  والحضر،  السفر  في  أصحابنا 
أنه.  (ج) :  (٤) في 

على.  يجبره  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
عقد.  كان  إن  (ج) :  (٦) في 
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علّي بن  عـن  القول  هذا  ُروي  الفضـل،  يتـراّدان(١)  فرقة :  فقالـت  فـرق؛  خمـس 
فرقة :  وقالت  وإسـحاق.  عبيد،  وأبو  الحسـن،  اهللا بن  عبيد  قال  وبه  أبي طالب، 
الشـافعي،  قول  هذا  الراهن]  على  ثابت  المرتهن  [وحق  الراهن،  مال  من  يكون 

ثور. وأبي  وأحمد، 
شـريح،  عن  القول  هـذا  يروى  فيها،  بمـا  الرهـان  ذهبـت(٢)  فرقـة :  وقالـت 
رهن  مما  أكثر  الرهن  / ج٢٢٦/  كان  إن  فرقة :  وقالت  [والشـعبي].  والحسـن، 
عليه  رد  أقل  كان  وإن  الفضل،  في  أمين  والمرتهـن  فيه،  بما  فهو  فهلـك(٤)  فيـه(٣) 

الرأي. وأصحاب  والثوري،  النخعي،  قال  هكذا  النقصان، 
قول  القول  هـذا  إلى  ومذهبهم  أصحابنـا  عمل  أكثـر  أبو سـعيد 5 :  قـال 

كله. قولهم  في  هذا  يخرج  وقد  بقولهم،  قال  ومن  الرأي  أصحاب 
الحيـوان  مثـل :  تلفـه  يظهـر  ممـا  الرهـن  كان  إن  فرقـة :  وقالـت  [* ش] : 
يعلم  ال  مما  كان  وإن  هالكـه،  علم  إذا  الراهن(٦)  من  فهو  واألرضيـن  والـدور(٥) 

أنس]. مالك [بن  قول  هذا  ضامن،  لقيمته  وهو  المرتهن(٧)  من  فهو  هالكه 
حسن،  أنه  غير  الفرق،  هذا  أصحابنا  قول  في  أعلم  ال  أبو سعيد 5 :  قال 
يكون  وال  الحيوان  في  الرهن  يجـوز  ال  إنه  أصحابنا :  قول  فعامة  الحيـوان  وأمـا 

ويذهب. يجيء  ألنه  مقبوضًا؛ 

يتراددان.  (ج) :  (١) في 
الرهن.  ذهب  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

به.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
فيهلك.  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  فهو..  والدار  واألرض  الحيوان  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
الرهن.  (أ) :  (٦) في 

المرتهن.  مال  من  فهو  هالكه  يعلم  ال   .. (ج) :  وفي  المرتهن.  من  فهو  يعلم  ..ال  (أ) :  (٧) في 
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عليه  ثابت  الراهن(١)  ملك  ألن  أقول؛  الشافعي  بقول  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
له  والنقصان  والزيادة  ملكه(٤)  مال  من  فتلفه  تلف  وإذا(٣)  المرتهن،  يملكه(٢)  وال 

وعليه.
عليه  مـا  أكثر  يثبـت(٥)  وقد  أبو بكـر،  قـال  ما  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
مال  من  مرتهـن  الحق  قـدر  إن  ذلك  مـن  إليه  ذهبـوا  ما  أصـل  وإنمـا  أصحابنـا، 
فهو  مثله  كان  وإن  الحق،  من  أكثر  كان  إذا  األمانـة  بمنزلة  فهو  بقي  ومـا  الراهـن، 
شاء اهللا. إن  عليه / ج٢٢٧/  بالفضل  الحق  صاحب  رجع  أقل  كان(٦)  وإن  فيه،  بما 

الرهن : يقبض  العدل  باب ٤ -]   (١٨١/٦ - ١٨٢ [(م ٣٧٢٧ - ٣٧٢٨، 
أبو بكر : قال  [* ش] : 

وعمرو بن  عطاء،  قول  في  مقبوض  فهو  الرهن  العدل  قبض  إذا  [م ٣٧٢٧] 
ثور،  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  المبارك،  وابن  الثوري،  وسفيان  دينار، 

الرأي. وأصحاب(٧) 
ثور :  وأبي  الشافعي،  قول  ففي  العدل؛  يد  في(٨)  الرهن  تلف  وإن  [م ٣٧٢٨] 
المرتهن.  مـال  من  يكون  الـرأي :  أصحاب  قول  وفـي  الراهن.  مـال  من  يكـون 

اإلشراف.  كتاب  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  الرهن.  (ج) :  (١) في 
يملك.  وال  (ج) :  (٢) في 
فإن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  الزيادة..  وأما  مالكه،  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
ثبت.  (ج) :  (٥) في 
لكان.  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  مال..  من  يكون  ثور :  وأبي  وإسحاق،  ..وأحمد،  (أ) :  (٧) في 
من.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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قبضه  إذا  مقبوضًا  الرهـن  يكون  ال  وقتادة :  العكلي(١)،  والحـارث  الحكم  وقـال 
العدل.

المرتهن. وكيل  معنى(٢)  في  العدل  ألن  مقبوضًا؛  الرهن  يكون  أبو بكر :  قال 
بقبض  القول  مجمل  على  باختالف  ذلك(٣)  في  قيل  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

أصحابنا : اختلف(٥)  وكذلك  هؤالء،  فيه  اختلفوا(٤)  كما  للرهن  العدل 
يكون  فال  للقبض(٦)  الراهن  أقامه  العدل  كان  إن  أصحابنا :  من  قال  من  وقال 
واتفقا  جميعًا  بأمرهما  كان  وإن  مقبوضًا،  كان  المرتهن  أقامه  كان  وإن  مقبوضـًا، 
أمر  فيه  ألن  مقبوضًا؛  يكون  ال  هذا  وعلى  االختالف،  فهنالك  إليه  وتداعيا  عليه 

الراهن(٧).

المال : في  والمرتهن  الراهن  اختالف  باب ٥ -]   (١٨٢/٦ - ١٨٣ [(م ٣٧٢٩، 
والرهن  الّدْين  مقدار(٨)  في  يختلفان  والمرتهن  الراهن  في  واختلفوا  [* ش] : 
وأحمـد،  والشـافعي،  والثـوري،  البتـي(٩)،  وعثمـان  النخعـي،  فـكان  [قائـم]؛ 

يمينه. مع  الراهن  قول  القول  يقولون :  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق، 

العلكي.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
معناه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

باختالف.  فيه  قيل  قد  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
اختلفوا.  قد  كما  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

فيه.  اختلف  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
فال.  للقبض  (ب) :  وفي  وال.  المقبض  (أ) :  (٦) في 

المراهن.  (ج) :  (٧) في 
مقدار.  المال  في  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

الليثي.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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نقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 
ثمنه  يجاوز  لم  ما  المرتهن  قول  القول  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  / ج٢٢٨/  وفيـه 

وقتادة. الحسين(٢)،  عن  القول  هذا  ُروي  الرهن،  قيمة(١)  أو 
الرهن  وقع  أنه  بينة  له  كانت  إن  قال :  معاوية،  إياس بن  قاله  ثالٌث  قوٌل  وفيه 
يده  في  والرهن  الرهـن]  بدفعه  بينـة  له  تكن  لـم  وإن  الراهن،  قـال  مـا  [فالقـول 
وليسـت  بشـيء  أقّر  ومن  الرهن،  جحد(٣)  شـاء  لو  ألنه  المرتهن؛  قاله  ما  فالقول 

قال. ما  فالقول  بينة  عليه 
حقه  قدر  الرهن  كان  فإن  المرتهن،  يحلف  قال :  مالك،  قاله  رابٌع  قوٌل  وفيه 
ويأخذ  عليه،  حلف  الذي  حقه  يعطيه  أن  الرهن  رب  يشاء(٤)  أن  إال  بحقه،  أخذه 
سمى،  الذي  على  المرتهن  حلف(٥)  سـمى  الذي  من  أقل  الرهن  كان  وإن  رهنه. 
الذي  على  تحلف  أن  وإمـا  عليه،  حلف  الذي  تعطيـه  أن  إما(٦)  للراهن  قيـل  ثـم 
يحلف  لم  صاحبه، [وإن  عليه  حلف  مما  الراهن(٧)  على  زاد  ما  عنك  ويبطل  قلت 

صاحبه]. عليه  حلف  ما  لزمه 
الفضل،  مدعي(٨)  المرتهن  ألن  يمينه؛  مع  الراهن  قول  القول  أبو بكر :  قـال 

عليه». المدعى  على  واليمين  المدعي،  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «البينة  وقال 

قيمه.  (أ) :  وفي  قيمته.  اإلشراف :  كتاب  (١) في 
الحسن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بالرهن.  جحده  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  الرهن..  المال  رب  يسلم  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

أحلف.  اإلشراف :  كتاب  (٥) في 
إلخ.  الذي..  يعطيه  أن  للراهن  (ج) :  (٦) في 

إلخ.  حلف..  فيما  الرهن  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
يدعي.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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سـائر  تخرج  وقد  هـذا،  أصحابنـا  مـع  القـول  أكثـر  أبو سـعيد 5 :  قـال 
اهللا. شاء  إن  الحق  مذاهب  الصواب(١)  على  األقاويل 

الرهن : قيمة  باب ٦ -]   (١٨٣/٦ - ١٨٤ [(م ٣٧٣٠ - ٣٧٣١، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

قول  في  تلف  إذا  الرهن  قيمة  في  والمرتهن  الراهن  اختلف  وإذا  [م ٣٧٣٠] 
وعبيد  الثوري،  قـول  هكذا  يمينه،  مع  المرتهن  قـول  فالقول  القيمة؛  ضمنـه  مـن 
ال  وأحمد :  الشـافعي،  قول  وفي  / ج٢٢٩/.  الرأي  وأصحاب  الحسـن،  اهللا بن 
المرتهن  قول  القـول  فيكون  [جنايته](٢)،  من  يتلـف  أن  إال  المرتهن  علـى  شـيء 

قولهم. في  يمينه  مع  الغارم 
قال. كما  هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

معلوم  غير  رهن  على  سـلعة  باعه(٣)  وإذا  أبو بكر :  قال  [م ٣٧٣١]  [* ش] : 
البيع  أبو ثـور(٥) :  وقال  الـرأي.  وأصحاب  الشـافعي،  قـول  في  فاسـد  فالبيـع(٤) 

رهنه. يجوز  مما  شاء(٦)  ما  ويرهنه  جائز، 
جائز. كله  أبو سعيد 5 :  قال 

نقضه. شاء  وإن  رهن،  غير  من  البيع  أتم  المشتري  شاء  إن  ثالٌث :  وقوٌل 

يخرج  وقد  ..هذا،  (ب) :  وفي  إلخ.  مذاهب..  على  األقاويل  سـائر  يخرج  قد  ..هذا،  (أ) :  (١) في 
إلخ.  مذاهب..  على  األقاويل  سائر  بالتاء))  أم  بالياء  هي  هل  واضحة  ((غير 

خيانة.  من  الرهن  (ج) :  وفي  حياته.  من  الرهن  (أ) :  (٢) في 
باع.  (ج) :  (٣) في 

والرهن.  فالبيع  (ج) :  (٤) في 
قوم.  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

يشاء.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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الرهن» : يغلق  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  معنى  باب ٧ -]   (١٨٤/٦ [(م ٣٧٣٢، 
الرهن»](١). يغلق  قال :  «ال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  [ثبت  [* ش] : 

الرهن،  يرهن(٣)  الرجـل  في  قال  أنه  عمر(٢)  ابـن  عن  روينا  أبو بكـر :]  [قـال 
له.  ذلك  ليس  قـال :  لك،  فهو  وإال  وكذا(٤)  كذا  إلـى  بحقك  جئتـك  إن  فيقـول : 
قال  وبه  وأحمـد،  والثوري،  مالـك،  عند  الرهـن»  يغلق  «ال  قولـه :  معنـى  وهـذا 

الرأي. وأصحاب  النخعي، 
حقه  قضاء  الراهن  يدع(٥)  بأن  الرهن  يستحق  ال  المرتهن  إن  الشافعي :  وقال 
مسـتحق(٧)  المرتهن  أن  على  يعقـد(٦)  الذي  البيع  الشـافعي  وأبطل  محلـه،  عنـد 

الراهن. يقضه(٨)  لم  إذا  المال  محل  عند  للرهن 
معلومًا  الرهن  كان  إذا  القول  فيه(٩)  مضى  فقد  البيع  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
بالحق  يأت  لم  إذا  للمرتهن  ذلك  نفسـه  على  الراهن  شـرط(١٠)  وأما  مجهوالً،  أو 

إلى  يشر  لم  أنه  غير  المحقق،  زيادة  من  المعكوفين  بين  ما  أن  اإلشراف  كتاب  في  مما  (١) الظاهر 
ذلك. 

مصنف  في  كما  أثبتناه  ما  والصواب  الخطاب.  عمر بن  عمر بن  ابن  عن  اإلشـراف :  كتاب  (٢) في 
وكذا  كذا  إلى  بفاكه  تجئ  لم  إن  لصاحبه  يقال  الرهن   (٢١٥) باب  البيوع،  كتاب  أبي شيبة،  ابن 

 .٤٢٢/٤ رقم ٢١٧٢٤،  لك،  فهو 
يرتهن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

وكذا.  كذا  وقت  إلى  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
عي.  يدَّ المراد :  ولعل  ع)،  (يدَّ هكذا  الكلمة  ضبطت  اإلشراف :  كتاب  (٥) في 

عقد. (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
الرهن.  يستحق  (ج) :  (٧) في 

الرهن.  يقبض  لم  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
(ج). في  موجودة  غير  (فيه)  (٩) كلمة 

يشرط.  (ج) :  وفي  بشرط.  (أ) :  وفي  (ب).  في  (١٠) هكذا 
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ذلك  في  نعلـم  وال  باطـل  شـرط  فذلك  للمرتهـن،  فهـو  وكذا  كـذا  وقـت  إلـى 
هذا  على(١)  عقد  البيع  كان  إن  أحسنه  وما  أصحابنا،  قول  في  اختالفًا  / ج٢٣٠/ 

المجهوالت. شرط  أحكام  وتبطل  الجهالة،  تدخله  أن  والرهن  الشرط 

الحق : حل  إذا  الرهن  بيع  له  يجعل  المرتهن  باب ٨ -]   (١٨٥/٦ [(م ٣٧٣٣، 
يجعل  أن  يجوز  ال  يقوالن :  والشافعي  مالك،  كان  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
ابن  قال  وبه  السلطان،  بأمر  إال  ذلك  يكون  وال  الحق،  محل  عند  البيع  للمرتهن 

سيرين.
ابن  قول  هذا(٢)  إليه،  ذلك  الراهن  جعل  إذا  بيعه  له  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

وأحمد. وإسحاق،  والثوري،  شبرمة 
شرطًا. فيه  ألن  األول؛  القولين(٣)  وأصح  جائز،  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

بعضه : يستحق  الرهن  باب ٩ -]   (١٨٥/٦ [(م ٣٧٣٤، 
مالك،  فقال  بعضه؛  يسـتحق  الرهن  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
الرهن  يبطل  الرأي :  أصحاب  وقال  رهنًا.  بقي  ما  يكون  ثور :  وأبو  أبي ليلى،  ابن 
رهن  فاألخرى  إحداهمـا(٥)  فاسـتحقت  دابتين  كانـت  فإن  قالـوا :  بقـي،  فيمـا(٤) 

المال. بجميع 

مع.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  قول...وأحمد)  (هذا  (٢) العبارة 

القول. (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بما.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

المال.  بجميع  رهن  ألخرى  ما  أحدهما  فاستحقت  ما  دابتين  (أ) :  (٥) في 
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البيع  فسـخ(١)  في  الخيـار  وللبائع  رهنـًا،  بقـي  ما  يكـون  أبو بكـر :  قـال 
وإتمامه.

يخرجان  اآلخران  والقوالن  فيه،  أبو بكر  قال  ما  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قال 
ال  شـاذ  والباقي  القولين،  فـي  ما  أصح  ثابت  إنـه  يقول :  والـذي  الصـواب،  علـى 
وأصح  العلة،  فتدخله  بعضه  منه  مستحق  أنه  فيه  األصل  أن  إال  النظر،  في  له  معنى 

لنقضه. معنى  وال  ينتقض،  ال  رهنًا  بحاله  فهو  الرهن  من  بقي  ما  أنه  هذا  في  ما 

العبد  / ج٢٣١/  يعتـق  الراهـن  بـاب ١٠ -]   (١٨٦/٦ [(م ٣٧٣٥ - ٣٧٣٦، 
المرهون :

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
الرهن،  بيـع  من  ممنوع  الراهـن  أن  علـى  العلـم(٢)  أهـل  أجمـع  [م ٣٧٣٥] 

المرتهن. حق  من  يبرأ  حتى  مرتهنه،  يدي(٣)  من  وإخراجه  به،  والصدقة  وهبته، 
البيع،  ثبت  المرتهن  الحـق  وأوفى  باعه  إن  قيـل :  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 

باطل. البيع  ألن  يثبت؛  ال  قال :  من  وقال 
عثمان  فقال  المرهون؛  العبد  يعتق  الراهن  في  واختلفوا  [م ٣٧٣٦]  [* ش] : 
وأحمد،  الشـافعي،  وقال  بحاله.  رهـن  وهو  باطـل،  العتق  ثور :  وأبـو  البتـي(٤)، 
ويجعل  العتـق،  ونفذ(٦)  قيمتـه،  منه  أخـذ  موسـرًا  كان  إن  الـرأي :  وأصحـاب(٥) 

نقض.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
العلم.  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

المرتهن.  من  يفدي  حتى  مرتهنه  يد  من  وإخراجه  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الليثي.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الرأي.  وأصحاب  وإسحاق  وأحمد  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  القيمة..  فتحصل  العتق  ويقع  ..قيمته،  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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بطل  معسرًا  كان  إن  والشافعي :  مالك  وقال(١)  مالك.  قال  وبه  مكانه،  رهنًا  القيمة 
عتقه.

قال  جائز.  فعتقه  معسرًا  كان  إن  وأحمد :  صالح،  والحسن بن  شريك،  وقال 
سعاية.  عليه  ليس  صالح] :  الحسن [بن  وقال  للمرتهن(٢).  العبد  يسعى  شـريك : 

الراهن. على  العبد(٣)  ويرجع  قيمته،  في  العبد  يسعى  الرأي :  أصحاب  وقال 
وإن  يثبت،  وال  العتق  فيه  يجوز  ال  أصحابنا :  قول  أكثر  أبو سعيد 5 :  قال 
إن  قيل :  وقد  العبد،  على  سـعاية  وال  موسـرًا،  أو  معسـرًا  كان  معنا  ُعتق(٤)  أعتقه 

المال. توقيف  بسبب  ألنه  يعتق؛  لم  العبد  سوى  مال  له  ليس  كان 

الراهن : يطؤها  الرهن  األََمة  باب ١١ -]   (١٨٦/٦ - ١٨٧ [(م ٣٧٣٧ - ٣٧٣٩، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

وطء  من  الراهن  منـع(٥)  للمرتهن  أن  [على]  العلم  أهـل  أجمـع  [م ٣٧٣٧] 
المرهونة. أََمته 

الشـافعي :/ج٢٣٢/  فقال  فحملت؛  وطئها  إذا  فيه  واختلفوا  [م ٣٧٣٨] 
وقال  لـه].  ولـد  أم  [وتكـون  الجاريـة،  قيمـة  منـه(٦)  تؤخـذ  موسـرًا  كان  إن 
يؤخذ  أبو ثور :  وقـال  موسـرًا.  كان  إن  للمال  ضامـن  هو  الـرأي :  أصحـاب 

إلخ.  كان..  وإن  والشافعي،  مالك  قال  وبه  (ج) :  (١) في 
المرتهن.  (أ) :  (٢) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (العبد)  (٣) كلمة 
معتق.  (ج) :  (٤) في 

يمنع.  أن  للمرتهن  أن  (ج) :  وفي  يمنع.  المرتهن  أن  (أ) :  (٥) في 
الجارية.  قيمة  الجارية  فيه  يوخذ  (أ) :  (٦) في 
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إن(٢)لم  تباع  قتـادة :  وقال  الثوري.  قال  وبه(١)  الرهـن.  من  وخرجت  بالديـن 
مال. لسيدها  يكن 

تباع  ال  فإنها  سيدها  من  حامالً  تكون  أن  إال  تباع  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
لسيدها  كان  ولو  مال،  لسيدها  يكن  لم  إذا  الّدْين  في  تباع  ثم  حملها،  تضع  حتى 
وأكثر  الّدْين،  وغيـر  الّدْين  في  الولـد  أم  بيع  يجيزون  أصحابنـا  فإن  غيرهـا  مـال 

منتقضا. ويرونه  ثابتًا،  الحيوان  رهن  يرون  ال  إنهم  قولهم : 
وال  تستسعى،  شبرمة :  ابن  [وقال  تباع.  ال  وإسحاق :  أحمد،  وقال  [* ش] : 

تباع].
تستسعي.  وال(٣)  معسرًا،  كان  إن  أبي ثور  عند  الرهن  من  وتخرج  [م ٣٧٣٩] 
ال  الثاني :  والقول  حملها،  وضعت  إذا  تباع  أن  أحدهما :  قوالن :  فيها  وللشافعي 

تباع.
تأتيه(٥)  كانت  وإن  وتباع.  ولده،  أعطي  عليها  َر(٤)  َتَسـوَّ كان  إن  مالك :  وقال 

بالدين]. [وُيتبع  تباع  ال  ولد(٦)  أم  فأراها  إليه  وتخرج 
ذلك. في  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

الرهن : نماء  باب ١٢ -]   (١٨٧/٦ - ١٨٨ [(م ٣٧٤٠ - ٣٧٤٢، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

وقد.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وإن.  (أ) :  (٢) في 

وإال.  (ج) :  (٣) في 
شيء.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
ثابتة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

تباع.  وال  الولد  (ج) :  (٦) في 
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فحملـت  جاريـة  أو  [فأثمـر]،  شـجرًا  رهـن(١)  فيمـن  واختلفـوا  [م ٣٧٤٠] 
من  الشـجر  وثمر  الجارية(٢)  ولـد  الـرأي :  وأصحاب  الثـوري،  فقـال  وولـدت؛ 

األََمة. ولد  في  والنخعي  الشعبي،  قال  وكذلك  الرهن. 
الغنـم  وأصـواف  الماشـية  ألبـان  فـي  الـرأي  أصحـاب  وقـال  [م ٣٧٤١] 
ونتاج  األََمة  ولد  ثور :  وأبو  الشافعي،  وقال  / ج٢٣٣/.  معها(٣)  رهن  وسمونها : 
مخاضًا  ماشـية  رهنت(٤)  إن  الشـافعي :  قـول  وفي  الرهـن.  من  خـارج  الماشـية 

الرهن. من  خارج  فالنتاج  فنتجت 
من  فقـول(٦)  واألََمة  الماشـية  في  الرهـن  ثبـت  إذا(٥)  أبو سـعيد 5 :  قـال 

حسن. فذلك  الرهن  من  خارج  الماشية  ونتاج  األََمة  ولد  إن  يقول : 
أجاز  من  أجاز  وقد  محسوب،  الرهن  من  فثمرتها(٧)  واألشـجار  النخل  وأما 
في  الرهن  يكـون  ال  إنـه  قولهم :  مـن  واألكثر  ذلـك،  في  الرهـن  أصحابنـا  مـن 

مقبوضًا. الحيوان 
معها. رهنًا  يكون  أبي ثور(٨)  قول  وفي  [* ش] : 

أن  [إال  األصل،  مـع  برهن  ليس  النخل  ثمـر(٩)  إن  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
مالك]. قول  هذا  األم،  مع  رهنًا  يكون  األََمة  وولد  ذلك،  اشترط  يكون 

أرهن.  (ج) :  (١) في 
وثمر.  الجارية  ..الرأي :  (أ) :  (٢) في 

معها.  هو  وأسمانها  (ج) :  وفي  معها.  هو  وسمونها  (أ) :  (٣) في 
رهنه.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

وإذا.  (أ) :  (٥) في 
فيقول.  (أ) :  (٦) في 

فثمرها.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
أبي بكر.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

ثمرة.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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معها(١). رهن  النخل  ثمرة  إن  أصح؛  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 
ُترهن(٢)  الماشـية  فـي  إال  أقول،  الشـافعي  وبقـول  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 

معها. رهنًا  يكون  ولدها  فإن  مخاضًا 
هذا. في  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

ففي  النخل؛  دون  الثمرة(٣)  يرهن  الرجل  في  واختلفـوا  [م ٣٧٤٢]  [* ش] : 
ال  الرأي  أصحاب  قول  وفي  بيعه.  حّل  إذا  جائز  رهنه  ثور :  وأبي  الشافعي،  قول 

بأمره. فيقبضه  [النخل]  َيْصِرَم(٥)  أن  ذلك(٤)إال  يجوز 
وال  ونظر،  علة  فيـه  اآلخر  وهذا  أكثر،  األول  القـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 

الصواب. من  يخرج 

محلوب  «الرهن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص  باب ١٣ -]   (١٨٩/٦ - ١٩٠ [(م ٣٧٤٣ - ٣٧٤٤، 
بالرهن)) : ((االنتفاع  ومركوب». 

يركب(٦)  قال :  «الظهـر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
وعلى  / ج٢٣٤/،  مرهونًا  كان  إذا  الـّدر  لبن  ويشـرب(٧)  مرهونًا،  كان  إذا  بنفقتـه 

نفقته». ويركب  يشرب  الذي 

رهنًا.  معها  النخل  ثمر  إن  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  إن..  مخاضًا  يرهن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

النخل.  ذوي  من  الثمر  ..يرهن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (٤) كلمة 

يعدم.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
مركوب.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
واشرب.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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ومحلوب». مركوب  قال :  «الرهن  أنه](١)  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  [وروي 
الّدر  ولبن  الظهر  وركـوب(٣)  الرهن  منفعة  له(٢)  فيمـن  واختلفـوا  [م ٣٧٤٣] 

الشافعي. قول  هذا  للراهن،  ذلك  كل  طائفة :  فقالت  ذلك؛  وغير 
إسـحاق.  قال  وبه  أبي هريرة.  لحديث  الّدّر؛  إال  به  ينتفع  [ال  أحمد :  وقـال 
بما  المرتهن  يدي(٦)  في  وتركه  عليه  ينفق  ال  الراهن  كان  إذ(٥)  أبو ثور :  قال  و] (٤) 

العبد. واستخدام  ركوبه  فله  عليه  فأنفق(٧)  أنفق 
له  وغلته  الراهن،  على  فنفقتـه  رهنًا  الحيوان  ثبت  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
من  نفقته  له  كان  المرتهن  عليه  وأنفـق  عليه  ينفق  لم  وإن  الرهن،  مـن  محسـوب 
وإنما  للراهن،  الرهـن  من  محسـوب  فهو  ذلك  من  بقي  ومـا  ظهره،  ومـن  غلتـه 

أنفق. ما  بقدر  المرتهن  يقاصص 
ألنه  له؛  يحسـب  فذلك  المرتهن  عليه  أنفق  وقد  الرهن  انتقـض  إن  وكذلـك 
ذلك  وإنما  بحرام،  ذلك  فليس  رهنًا  الحيوان  أثبت  ومن  حق،  بسبب  ذلك  أنفق 

فيه. مختلف 
إن  طائفة :  فقالت  بالرهن؛  ينتفع  المرتهن  في  واختلفوا  [م ٣٧٤٤]  [* ش] : 
الحسـن،  عن  القول  هذا  ُروي  فـال،  قرض  مـن  كان  وإن  فجائـز،  بيـع  مـن  كان 

وإسحاق. أحمد،  قال  وبه  ومحمد، 

عبد اهللا.  وروى  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
له.  تكون  فيمن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

مركوب.  من  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
هريرة.  وأبي  بالّدر..((بياض))  إال  ينتفع  ال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  ال..  الرهن  كان  إن  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
يد.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  عليه..  أنفق  بما  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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في  أجل  إلـى  الرهن(١)  منفعـة  البيع  في  يشـترط  أن  بـأس  ال  مالـك :  وقـال 
في  ذلك  وكره  / ج٢٣٥/،  والثياب  الحيوان  في  ذلك  وكره  واألرضين،  الدور(٢) 

منفعة. جّر  سلفًا  يصير  ألنه  القرض؛ 
والدور  الحيوان  في  للراهن،  إال  كله(٣)  ذلك  يكون  ال  الشـافعي :  قول  وفي 

ذلك. وغير 
اهللا. شاء  إن  جائزة  األقاويل  هذه  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

ومؤنتهم : الرقيق  نفقة  باب ١٤ -]   (١٩٠/٦ - ١٩١ [(م ٣٧٤٥ - ٣٧٤٨، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

نفقة  الشـافعي :  فقال  تجب؛  من  على  الرقيق  نفقة  في  واختلفوا  [م ٣٧٤٥] 
وأحمد،  الحسـن،  اهللا بـن  وعبيد  مالـك،  قـال  وكذلـك  الراهـن،  علـى  الرقيـق 

ثور. وأبو  وإسحاق، 
إن  الدواب :  علف  في(٤)  الرأي  وأصحاب  الشافعي،  قال  وكذلك  [م ٣٧٤٦] 

الراهن. على  ذلك 
يقولون :  والنعمان  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  مالك،  [وكان  [م ٣٧٤٧] 

الراهن]. على  ـ  مات  إن  ـ  المرهون  العبد  كفن 
جراحة  أصابتهم  أو  الرقيق  مرض  إن  الرأي :  أصحـاب  وقـال  [م ٣٧٤٨] 

بالرهن.  المنفعة  (ج) :  (١) في 
والدور.  (أ) :  (٢) في 

يكون  ال  (ج) :  وفي  الراهن.  إال  ذلك  وغير  والدور  الحيوان  كأين  إال  ذلك  يكـون  ال  (أ) :  (٣) فـي 
للراهن.  إال  ذلك  وغير  والدور  الحيوان  كابن  ذلك 

وعلف.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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الّدْين  كان  إذا  المرتهن  على  ودواءه  ذلـك  إصالح  فإن(١)  الدواب؛  َدَبـَرت  أو 
على  عليهما  فالمعالجة(٢)  الرهن  قيمة  من  أقل  الّدْين  كان  وإن  سواء،  والقيمة 
على  كله  ذلـك  الشـافعي :  قول  وفـي  ذلـك.  بحسـاب(٣)  والمرتهـن  الراهـن 

الراهن.
مالكهم(٤). ألنه  أقول؛  وبه  أبو بكر :]  [قال 

بكر. وأبو  الشافعي،  قال  ما  على  كذلك  هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

الراهن : أمر  بغير  الرهن  على  ينفق  المرتهن  باب ١٥ -]   (١٩١/٦ [(م ٣٧٤٩، 
وأحمـد،  والشـافعي،  الثـوري،  سـفيان  كان  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
أمر  بغير  الرهن  على  المرتهن  أنفـق  إن  يقولون :  الرأي  وأصحـاب  [وإسـحاق]، 

الراهن. على  به  يرجع  ال(٥)  متطوع،  فهو  الراهن 
حاجة  لـه  تكن  لم  إذا  [المرتهـن]  أنفـق  مـا  الراهـن  يلـزم  أبو ثـور :  وقـال 

ويستخدم. يركب  أن  / ج٢٣٦/ 
العلف؛  بقدر  ينتفع  أن  وله  المرتهن،  على  الدواب(٦)  علف  إسـحاق :  وقال 

ومحلوب(٧)». مركوب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «الرهن  عن  صح  لِما 

ودواءه  لعله  وأدؤاه  كله  ذلك  صالح  إن  (ج) :  وفي  على.  وآداء  كله  ذلك  إصـالح  إن  (أ) :  (١) فـي 
على. 

عليها.  فليعالجه  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
يحسب.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

مالكه.  (ج) :  وفي  مالك.  (أ) :  (٤) في 
وال.  (ج) :  (٥) في 

الدابة.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
ومركوب.  محلوب  (ج) :  (٧) في 
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أقول. الشافعي  كقول(١)  أبو بكر :  قال 
بغير  وأنفق(٢)  الراهن،  علـى  النفقة  أن  علم  إذا  وذلك  أبو سـعيد 5 :  قال 
من  نفقته  قدر  فله  بجهالة  أنفق  وإن  الشـافعي،  قال  كما  فهو  عذر  سـبب  وال  علة 
وعدم  الجهالة  علـى  فحسـن  إسـحاق  قول  وأما  بذلك،  يحاسـب  وغلتـه  ظهـره 

عليه. والحجة  الراهن 

الرهن : في  الزيادة  باب ١٦ -]   (١٩١/٦ - ١٩٢ [(م ٣٧٥٠، 
أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
وأبو  الشافعي،  قال  كذلك  رهونًا(٤)،  أو  رهنًا  رهنه  مع  المرتهن  يزيد  أن  للراهن(٣) 

الرأي. وأصحاب  ثور، 
يرهن  أن  عليه  فليس  وإال  المرتهـن،  بذلك  رضي  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 

الرهن. من  عليه  وثبت  ارتهن  قد  ما  إال 
الراهن  فيسـأله  [بمال]،  الرهن  بيده(٥)  يكون  الرجل  في  واختلفـوا  [* ش] : 
جميعًا؛  بالمالين  الرهـن(٦)  ليكون  األول  المال  غير  [مـاالً]  الرهن  في  يزيـده  أن 
في  ذلك  أجاز  فإنـه(٨)  [واحدة]،  مسـألة  في  إال  يجوز(٧)  يقول :  الشـافعي  فـكان 

بقول.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
واتفق.  (ج) :  (٢) في 

المرتهن.  يريد  الراهن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ورهونًا.  (ج) :  (٤) في 

يده.  في  يكون  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (الرهن)  (٦) كلمة 

إلخ.  إال..  ذلك  يجوز  ال  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
فإذا.  (أ) :  (٨) في 
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يفديه،  بـأن  الراهن  أمره  إذا  [فقـال :  المرتهن  عنـد(١)  جنـى  إذا  المرهـون  العبـد 
فجائز. به؛  فداه(٢)  وبما  األول  بالمال  رهنًا  العبد]  ويجعل 

لم  الرهن  في  ليجعله  مـاالً  الراهن  اسـتزاده(٣)  إذا  ومحمد :  النعمـان،  وقـال 
أّنا  غير  سـواء،  / ج٢٣٧/  األول  والباب  هذا  قـاال(٥) :  الرهن،  في(٤)  ذلـك  يكـن 
يجيز]  كما  [هذا  يجيز  أبو يوسـف  وكان  باالستحسـان.  األول  الباب  في  أخذنـا 

أبو ثور. قال  وبه  جميعًا،  بالمالين(٦)  الرهن  ويجعل  األول، 

صحيح. يعقوب  وقول  بينهما،  فرق  ال  أبو بكر :  قال 

كان  المرتهن  وقبضه  المال  من  بشـيء  الرهن  عقد  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
في  جائز  فذلك  ثانٍ  بمال  رهنًا  يكون  أن  على  اتفقا  وإن  األول،  بالمال  مضمونًا 

حسن. وهو  القول،  بعض 

في  ويصير  الراهن،  يقبضه  حتى  ثـانٍ  بمال  رهنًا  ينعقد  ال  قال :  مـن  وقـال 
القول  هـذا  على  يقبضه  لـم  فإن  عليه،  اتفقـا  بما  يرهنـه  ثـم  وضمانـه،  حـوزه 
وصواب(٨)  أصل  له  قول  وهو(٧)  األول،  بالمال  هو  فإنما  تلف  ثم  رهنًا  وجعاله 

شاء اهللا. إن 

عند.  جناية  جنى  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وعاقداه.  (أ) :  (٢) في 

الراهن.  به  اشترى  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
من.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إال.  (ج) :  وفي  وإال.  (أ) :  (٥) في 
مالين.  (أ) :  (٦) في 
وهذا.  (أ) :  (٧) في 

صواب.  أصل  (ب) :  (٨) في 
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يجوز : ال  ومن  رهنه  يجوز  من  أبواب  باب ١٧ -]   (١٩٢/٦ [(م ٣٧٥١، 
وطعامه  كسـوته  في  لليتيـم  الوصـي  اسـتدان(١)  إذا  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
أبي ثور.  قول  في  يجوز  وال  الرأي،  أصحاب  قول  في  جائز(٢)  فهو  رهنًا  به  ورهن 

يجوز. ال  ومرة :  يجوز.  مرة :  [الشافعي]  وقال 
اليتيم،  مال  رهن  يجوز  ال  ألنه(٣)  أصح؛  أبي ثور  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

لليتيم. أصلح  ذلك  كان  إذا(٤)  يخرج  الرأي  أصحاب  وقول 

التجارة : في  له  المأذون  العبد  رهن  باب ١٨ -]   (١٩٣/٦ [(م ٣٧٥٢، 
ففي  التجارة؛  في  له  المأذون  العبد  رهن  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
الشافعي. قول  في  [ذلك]  يجوز  وال  جائز.  رهنه  الرأي :  وأصحاب  أبي ثور،  قول 

رهن  تمنع  علة  فـال  / ج٢٣٨/،  العبد  رهن  جـاز  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يقول :  من  قول  فعلى  ادانه؛  قد  َدْيـن  عليه  يكون  أن  إال  التجارة  في  لـه  المـأذون 
وهذا  الّدْين،  من  عليه  ما  يؤدي  حتى  الرهن  معلول  فإنه  اّدان  فيما(٥)  يبـاع  ال  إنـه 
أي  ـ  العبد  يرهن  أن  أرادوا(٦)  وإن  سـيده،  أرهنه  إذا  العبد  رهن  أرادوا  كانوا  إذا 
ذلك  في  فيجوز  يـده  في  مما  والّدْين  تجارتـه  من  اّدان  بما  رهنـًا  ـ  العبـد  يرهـن 

يده. في  بما  والّدْين  التجارة  من(٨)  ادانه  فيما  أرهن  إذا  االختالف(٧) 

لليتيم.  اشترى  إذا  (ج) :  وفي  لليتيم.  الوصي  اشترى  إذا  (أ) :  (١) في 
فجائز.  (أ) :  (٢) في 

إنه.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
لليتيم.  أصلح  كان  إذا  ذلك  يخرج  (أ) :  (٤) في 

ادان.  فيما  إال  يباع  ..ال  (أ) :  (٥) في 
أراد.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

االختالف.  في  ذلك  فيجوز  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  التجارة..  من  فيه  له  ..ادان  (ب) :  وفي  فيه.  (أ) :  (٨) في 
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المرتد : رهن  باب ١٩ -]    (١٩٣/٦ [م ٣٧٥٣، 
يقول :  أبو ثور  فكان(١)  المرتد؛  رهن  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
وإن  باطل،  فرهنه  الـردة  على  قتل  إن(٢)  الرأي :  أصحاب  وقـال  رهنه.  يجـوز  ال 
أن  قبل  رهـن(٣)  إن  مرة :  وقـال  جائز.  رهنه  الشـافعي :  وقال  جائـز.  فهـو  أسـلم 

رهنه. يجز  لم  ماله  أوقف(٤)  أن  بعد  رهن  وإن  جاز،  ماله  يوقف 
لماله،  المرتـد  رهـن  في  حسـنة  األقاويـل  هـذه  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
التوقيف  قبل  الرهن  فـي  الشـافعي  وقول  الرأي،  أصحاب  قول  عندي  وأصحهـا 

فيه. الفرق  فحسن  التوقيف  وبعد 

[(م ٣٧٥٤ - ٣٧٥٥، ١٩٣/٦ - ١٩٤) باب ٢٠ -] بيع الموضوع على يده الرهن :
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

محل  عند  الرهن  يـده  على  الموضوع  العدل  بيع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٧٥٤] 
بيع  له  الرأي :  أصحـاب  و]   ثور،  [أبي  قول  ففـي  ببيعـه؛  ل(٥)  ُوكِّ كان  إذا  الحـق 
أصحاب  وقال  نفسـه.  على  العهدة  الراهـن  يكتب  قال :  ثـور  أبا  أن  غيـر  ذلـك. 

العدل. / ج٢٣٩/  على  العهدة  تكون  الرأي : 
بأمر  ذلك  يبيع(٦)  الشـافعي :  وقال  السـلطان.  بأمر  إال  يبيع  ال  مالك :  وقـال 

يبيع. أن  له  فليس  البيع  منعه  فأيهما  والمرتهن،  الراهن 

إلخ.  ال..  أبو ثور :  فقال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إذا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

رهنه.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وقف.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

وكيل.  (ج) :  (٥) في 
إلخ.  بأمر..  ذلك  يبيع  لعله  ينتفع  (ج) :  وفي  إلخ.  بأمر..  جائز  ذلك  ينتفع  (أ) :  (٦) في 
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بعض  في  األجـل  محل  عند  بـاع  ذلك  له  جعـل  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ذلك  منعه  فـإذا  الرهن،  بيع  في  المرتهن(١)  أو  الراهـن  عليه  يرجـع  حتى  القـول 
رأيهما  فعن  جميعًا  منعاه  فإن  منعه،  من  رأي  على  إال  ذلك  له  يكن  لـم  أحدهمـا 

جميعًا.
المرتهن،  إلى  الثمن  دفـع  أنه  وذكر  العـدل  بـاع  وإذا(٢)  [م ٣٧٥٥]  [* ش] : 
يقيم  أن  إال  [األميـن]،  الراهن  وضمن  المرتهـن،  حلف  المرتهن؛  ذلـك  وأنكـر 

الشافعي. قول  هذا  الدفع،  على  البينة  العدل 
ومال  األصل،  في  ضامن  غير  ألنه  شـيء؛  العدل  على  ليس  أبو ثور :  وقـال 
دفعت  العدل :  قال  إذا  [(قال) :  الحسن  ابن(٣)  كتاب  وفي  الراهن.  على  المرتهن 

ذلك. على  يحلف  أن  العدل  على  و]   مصدق،  فهو  المرتهن  إلى 
الثمن،  في  أمين  فهـو  له  وجاز  للعدل  البيع  صح  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
مصدق،  فهو  الراهن؛  بذلك  له  أذن  وقد  المرتهن،  إلى  الثمن  دفع  إنه  قـال :  فـإن 
للراهن،  باهللا  يمين  المرتهن  علـى  كان  بينة  تكن(٤)  ولم  المرتهن  ذلك  أنكـر  فـإن 

فيه(٥). خانه  وما  المرتهن  إلى  الثمن  سلم  أنه  باهللا  يمين  العدل  وعلى 

المشاع : رهن  باب ٢١ -]   (١٩٤/٦ - ١٩٥ [(م ٣٧٥٦، 
وابن  مالك،  فـكان  المشـاع؛  رهن  في  واختلفوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

والمرتهن.  (أ) :  (١) في 
وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أبي الحسن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بالتاء.  أم  بالياء  أهي  واضحة  غير  (ب)  وفي  يكن.  (أ) :  (٤) في 

وما  المرتهـن  إلـى  الثمن  سـّلم  أنـه  بـاهللا  يميـن  العـدل  علـى  وهـو  ..للراهــن  (ج)،  (٥) فـي 
..((بياض)). 
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الحسـن  اهللا(٢) بـن  وعبيـد  وسـوار،  واألوزاعـي،  البتـي(١)،  وعثمـان  أبي ليلـى، 
المشاع. رهن  يجيزون  ثور :  وأبو  والشافعي،  / ج٢٤٠/ 

وال  عبد،  من  نصيبا  وال  دار،  ثلث  يرهنه  أن  يجوز  ال  الرأي :  أصحاب  وقال 
فرهنهما  شريكان  فيه  هما(٣)  مال  الرجل  على  للرجلين  كان  إذا  قالوا :  ثم  سيف، 

قبضاها. إذا  جائز  فهو  أرضًا؛  بذلك 
نصف  مرتهن  منهما  واحد  كل  ألن  المشاع؛  رهن  إجازة  وهذا  أبو بكر :  قال 

له(٤). دار 
بيعه. يجوز  كما  جائز  المشاع  رهن  أبو بكر :  قال 

يقبض  لم  وإن  الجزء،  رهن  ثبت  الكل  قبض  إذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
فمن  الكل،  بقبض  إال  الجزء  قبض  على  يقدر  وال  مقبوضًا،  إال  الرهن  يكون  فال 
المشـاع  رهن  في  الرأي  أصحاب  وقول  المشـاع،  رهن  في  القول  اختلف  هاهنا 
المال  في  المشـتركين(٥)  الرجلين  رهن  في  قولهما  وليس  الكل،  بقبض  إال  أبين 
مشـترك،  غير  مالهما  كان  لو  ما(٦)  معنا  معناه  وليس  صحيح،  إال  رهنًا  ارتهنا  إذا 
واألول  هـذا  الجميع،  وقبضـه  بحقه،  المـال  نصـف  منهمـا  واحـد  كل  فارتهـن 

المشاع. رهن(٧)  يجيز  من  قول  على  يجوز  أيضًا  وهذا  مختلف، 

إلخ.  وسوار..  والثوري،  الليثي،  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وعبد اهللا.  (ج) :  (٢) في 

..وال  (ج) :  وفي  إلخ.  فيه..  مالهما  الرجلين  كان  وإن  قال :  ثم  سـيفًا  وال  عبد،  ..من  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  فيه..  مالهما  الرجالن  كان  وإن  قال :  ثم  سيف 

إلخ.  قال..  الدار.  ..نصف  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
المشركين.  (أ) :  (٥) في 

كان.  لو  معنى  معناه  وليس  (ج) :  (٦) في 
المشاع.  في  الرهن  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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المكاتب : رهن  باب ٢٢ -]   (١٩٥/٦ [(م ٣٧٥٧ - ٣٧٥٨، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

أن  للمكاتب  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٣٧٥٧] 
وأصحاب  ثور،  وأبو  والشافعي،  مالك،  قال  كذلك  الصالح.  فيه  له  فيما  يرتهن(١) 

الرأي.
وأصحاب  ثور،  وأبو  مالك،  فقال  َيرَهن؛  المكاتب  في  [واختلفوا  [م ٣٧٥٨] 

يجوز](٢). ال  الشافعي :  وقال  جائز.  رهنه  الرأي : 
بينهم  نعلـم  وال  أصحابنـا،  قـول  في  حـر  المكاتـب  أبو سـعيد 5 :  قـال 
من  فاسـد  أصل(٣)  وهـو  األصل،  فـي  قومنـا  فيـه  يخالفنـا  ممـا  وهـذا  اختالفـًا، 
في  / ج٢٤١/  جائز  فهو  األثمان  في(٥)  الرهن  من  الحر  من  جاز  وكلما  قولهم(٤)، 

غيره. أو  كاتبه  ممن  ذلك  وسواء  المكاتب، 

الرهن : في  العارية  باب ٢٣ -]   (١٩٥/٦ - ١٩٧ [(م ٣٧٥٩ - ٣٧٦٥، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

إذا  الرجل  أن  على  العلـم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٣٧٥٩] 
إلى  له  سـماه  رجل  عند  معلومة(٦)  دنانير  على  يرهنه  الشـيء  الرجل  من  اسـتعار 

جائز. ذلك  أن  فيه؛  له  أذن  ما  على  ذلك  فرهن  معلوم،  وقت 

يرهن.  (ج) :  و  يترهن.  (أ) :  (١) في 
يجوز.  ال  الشـافعي :  وقال  جائز.  رهنـه  الرأي..((بياض))  وأصحـاب  قـال..  كذلـك  (أ) :  (٢) فـي 

يجوز.  ال  مرة :  الشافعي  وقال  الرأي.  قال..وأصحاب  كذلك  و(ج) : 
(أ).  في  موجودة  غير  أصل)  (وهو  (٣) العبارة 

أصولهم.  (ب) :  (٤) في 
إلخ.  المكاتب..  من  جائز  فهو  لألثمان  ..الرهن  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  له..  سمى  رجل  عند  معروفة  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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جائز. نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
ما  يسـم  ولم  يرهنه،  أن  على  اسـتعاره  إذا  [فيه]  واختلفوا  [م ٣٧٦٠]  [* ش] : 
به.  يرهنه  ما  الشيء  مالك(١)  يسمي  حتى  يجوز  ال  يقول :  الشافعي  فكان  به؛  يرهنه 
جائز. فهو  به  أرهنه  فيما(٢)  شيئًا  له  يوقت  لم  إذا  الرأي :  وأصحاب  أبو ثور،  وقال 

في  ضامن  فهو  منه  بأكثـر(٤)  فرهنه  بشـيء  يرهنه  أن  أمـره(٣)  وإذا  [م ٣٧٦١] 
الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبي  الشافعي،  قول 

يرهنه  أن  أمره  كأنه  بغيره،  فرهنه  بشيء  يرهنه  أن  أمره  إذا  وكذلك  [م ٣٧٦٢] 
مفسوخ. والرهن  ضامن  فهو  بزيت؛  فرهنه  بقمح 

أن  أمره  أو  بالكوفة،  فرهنـه  بالبصرة  يرهنه  أن  أمـره  إذا  وكذلـك  [م ٣٧٦٣] 
جميعًا. قولهم  في  ضامن  فهو  آخر؛  من  فرهنه  فالن  من  يرهنه 

ولم  يرهنه  أن  أمره  إذا  أحسـن(٥)  الرأي  أصحاب  قول  أبو سـعيد 5 :  قال 
معه،  عليه  يأمنه(٦)  من  مع  أرهنه  إذا  عليه  ضمان  وال  له،  أجاز  فقد  حدًا،  له  يحد 
بذلك،  له  ويأذن  معه  يعرفه  أن  إال  ضامن / ج٢٤٢/  فهو  أمين  غير  مع  أرهنه  وإن 

مبَصَرة. علة  وله  يجوز،  أيضًا  ذلك  في  الشافعي  وقول 
ليرهنه  الثوب  الرجل  من  يسـتعير  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٧٦٤]  [* ش] : 
الثوب  فضاع  دراهم،  بعشرة  فرهنه  درهمًا،  عشرون  الثوب  وقيمة  دراهم،  بعشرة 

ذلك.  ما  (ج) :  (١) في 
مما.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أمره.  إذا  وأما  (ج) :  (٣) في 
أكثر.  في  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

حسن.  (أ) :  (٥) في 
يأمن.  (أ) :  (٦) في 
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أخذها  التي  العشـرة  الراهن  يرد  يقول :  الحسـن  محمد بن  فكان  المرتهن؛  عنـد 
من  الراهن  وال  المرتهـن  يضمن  وال  المرتهـن،  حق  ويبطل  الثـوب،  رب  علـى 

شيئًا. الفضل 
يرهنه. أن  على  أعاره  إذا  الثوب  لصاحب  عليه  ضمان  ال  أبو ثور :  وقال 

يؤديه. حتى  ضامن  هو  عارية،  الثوب  أحمد :  وقال 
أخذ  فكلما  الثوب،  فعطب  فرهنه(٢)  ليرهنـه  ثوبًا  أعاره  إذا  الثوري(١) :  وقـال 

إسحاق. قال  وبه  عليه.  يرد  الثوب  قيمة  وبين  بينه  ما  الثوب(٤)  سيب(٣)  من 
قوالً؛  قالوا  فقد  قيمته  أو  الثـوب  يضمن  إنه  قال :  من  أبو سـعيد 5 :  قال 
ومن(٦)  قرضًا.  ذلك  أقرضه  كأنه  هو  وإنمـا  العارية،  وجه  على  يأخذه  لم  ألنـه(٥) 
ألنه  فصواب(٧)؛  ذلك  من  أكثر  يضمـن  وال  الثوب  به  أرهن  ما  يضمن  إنـه  قـال : 

الثوب. به  باع  ما  فعليه  بقيمته،  وانتفع  برأيه  الثوب  باع  كأنه 
أخذ  حين  عليه(٨)  ضمان  ال  ألنه  قـوالً؛  قالوا  فقد  عليه  ضمان  ال  قـال  ومـن 
غيره،  ضمان  في  تلف  كأنه  الثوب  تلف  إذا  يضمن  وإنما  رهنه،  حين  وال  الثوب 
عليه  فليس  وإال  الثوب،  لصاحب  فهو  الثوب  سبب  من  إليه  صار  / ج٢٤٣/  فما 

اهللا. شاء  إن  الصواب  معاني  على  تخرج  األقاويل  هذه  وكل  شيء، 

أبو ثور.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فعطب.  ليرهنه  (ج) :  و  فأرهنه.  (أ) :  (٢) في 

سبب.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الثوب.  من  (ج) :  (٤) في 

ألنه.  ال  فيه  قالوا  فقد  (أ) :  (٥) في 
قال.  من  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

الصواب.  (أ) :  (٧) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (عليه)  (٨) كلمة 
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رب(١)  فقـال  والمسـتعير  الثـوب  رب  اختلـف  وإذا  [م ٣٧٦٥]  [* ش] : 
بعشـرة؛  أرهنه  أن  أمرتني  المسـتعير :  وقال  بخمسـة،  ترهنه  أن  أمرتـك  الثـوب : 
الرأي،  وأصحـاب  ثـور،  وأبي  الشـافعي،  قـول  فـي  الثـوب  رب  قـول  فالقـول 

هلك]. إن  لقيمته  ضامن  [والمستعير 
اهللا. شاء  إن  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

الرهون : جنايات  باب ٢٤ -]   (١٩٧/٦ - ١٩٨ [(م ٣٧٦٦ - ٣٧٦٧، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

أحدهما  فيجنـي  رجل،  عند  يرهنـان  العبديـن  فـي  واختلفـوا  [م ٣٧٦٦] 
فللسـيد(٣)  عمدًا  ُقتل(٢)  كان  إن  يقـول :  الشـافعي  فكان  فيقتلـه؛  اآلخـر  علـى 
عفا  وإن  رهن،  بغير  المال  بقي  منه(٤)  اقتص  فإن  منه،  اقتص  شـاء  إن  الخيار، 
أبو ثور :  وقـال  بحاله.  رهـن  فاآلخر  خطـأ  قتـل  كان  وإن  بحالـه،  رهنـًا  كان 

باطلة(٥). الجناية 
يساوي  منهما  واحد  وكل  درهم،  بألف  رهنا  كانا  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال 

وخمسين. بتسعمائة  رهنًا  يكون  القاتل  الباقي  فإن(٦)  ألفا؛ 
وعشـرين،  وخمسـة  بسـتمائة  الباقي  كان  عينه،  فقأ  ولكن  يقتلـه،  لـم  [ولـو 

أمرتك.  المعير  فقال  (ج) :  و  أمرتك.  فقال  (أ) :  (١) في 
قتله.  (ج) :  (٢) في 

للسيد.  فليس  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عفا..  وإن  رهنًا  يكون  يعني  المال  ضمن  منه  أقبض  فإن  منه،  أقبض  شاء  إن  الخيار،   .. (أ) :  (٤) في 

إلخ.  عفا..  وإن  رهنًا،  يكون  يعني  المال  ضمن  اقتص  فإن   .. (ج) :  و  إلخ. 
باطل.  (ج) :  و  (أ)  و  اإلشراف  كتاب  (٥) في 

إلخ.  يكون..  الباقي  كان  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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يفتكهما  وال  بهذا،  رهنـًا  جميعًا  وهما  وخمسـين،  بمائتين  رهنًا  عينه  والمفقـوءة 
فيهما](١). سميا  بما  إال  جميعًا 

الفاقئ  عين  في  بقي  عينه  الفاقئ  عين  [فقأ  ذلك  بعد  عينه  المفقـوءة  أن  ولـو 
وسـتة  مائـة  اآلخـر  الفاقـئ  ويلحـق  ونصـف](٢)،  عشـر  واثنـا  ثالثمائـة  األول 

عنقه. في  التي  والخمسين  المائتين  إلى  وربع](٣)  [وخمسون، 
وأما  الرأي،  أصحاب  قول  معنى  أبصر  لم  / ج٢٤٤/ :  أبو سـعيد 5  قال 

العبدين. في  الرهن  ثبت  إذا  فحسن  الشافعي  قول 
أو  نفسـه  فقتل  عبـدًا،  الرهـن  كان  إذا  أبو ثـور :  وقـال  [م ٣٧٦٧]  [* ش] : 
الشافعي. قال  وبه  الراهن،  على  والنقص(٤)  شيء،  المرتهن  على  فليس  جرحها 

ذلك. يجوز  أبو سعيد 5 :  قال 

المرهـون  العبـد  جنايـة  بـاب ٢٥ -]   (١٩٨/٦ - ١٩٩ [(م ٣٧٦٨ - ٣٧٧٠، 
سيده(٥) : على 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
على  جنى  إذا  المرهون  العبـد  أن  على  العلم  أهـل  أجمـع(٦)  [م ٣٧٦٨] 

جميعًا  درهمًا  (ج) :  وفي  فيهمـا.  سـميا  بما  إال  جميعًا  يقتلهما  ال  بهذا  جميعًا  درهمـًا  (أ) :  (١) فـي 
فيهما.  سميا  إال  جميعًا  يفتكهما  ال  بهذا  رهنًا 

األول  الفاقي  عين  فقأ  (ج) :  وفي  ونصف.  عشـر  واثنا  ثالثمائة  األول  الفاقي  عين  فقأ  (أ) :  (٢) في 
ونصفًا.  عشر  واثني  بثالثمائة 

ورفع.  وخمسين،  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
والنقض.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

نفسه.  على  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
العبد.  أن  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  (ج) :  (٦) في 
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رهـن  أنه  خـطـأ  أطـرافه  نـقـص(٢)  أو  نفســه  عـلى  تـأتـي  جنايــة  سـيده(١) 
بحالــه.

مدبر،  أو  أمة،  أو  ولد،  أم  أو  عبد لمواله،  [على  جنى  لو  وكذلك  [م ٣٧٦٩] 
لمواله](٣). مال  أو 

أقاويل؛  هذا  ففي  السـيد  نفس  على  أتت  عمدًا  جناية(٤)  جنى  فإن  [م ٣٧٧٠] 
بطل  فقد  منـه  اقتصوا  فإن  منـه،  اقتصوا  شـاؤوا  إن  بالخيـار  األوليـاء  إن  أحدهـا : 
قول  هذا  بحاله،  رهنًا  كان  مال  غير  على  عفوا  وإن  ماله،  في  ثابت  والّدْين  الرهن، 

قِتل. إذا  والرهن  الّدْين  ويبطل  القصاص  عليه  الرأي :  أصحاب  وقال  الشافعي. 
ماله،  هو  شـيء،  منه  المرتهن  على  فليـس  سـيَده؛  قتل  إذا  الثـوري :  [وقـال 

بحاله. رهن  وهو  قاال :  وإسحاق،  أحمد،  قال  وبه  بعض].  في  بعضه 
بحاله]. رهن  وهو  باطل،  السيد  على  جنايته  أبو ثور :  [وقال 

الرهن. ثبت  إذا  أصح  الشافعي  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

الراهن : ابن  على  المرهون  العبد  جناية  باب ٢٦ -]   (١٩٩/٦ - ٢٠٠ [(م ٣٧٧١، 
ابن  على(٥)  يجنـي  المرهون  العبد  فـي  واختلفوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
أو  القود  للراهن  يقول :  الشـافعي  فكان  نفسـه؛  على  تأتي  جناية  [وارثه]  الراهن 
من  وخرج  العبـد،  بيع  الدية  علـى  عفا  فإن  الديـة  غير  أو  الديـة،  علـى  العفـو(٦) 

السيد.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بعض.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

لمواله.  مال  أو  ولد  أم  أو  واضحة))  ((غير  أقامه  لمولى  جنى  ..لو  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  عبد أتت..  جناية  عليه  جنى  فإن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  ابن..  من  جناية  يجني  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  عفا..  فإن  الدية  أو  الدية  على  والعفو  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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على  يجبر  ال  له،  مملوك(١)  فهو  الراهن  [سـيده]  اشـتراه  فإن  / ج٢٤٥/،  الرهن 
األول. الملك  بغير  ملكه  ألنه  الرهن؛  في  يعيده(٢)  أن 

عبده. على  له  جناية  فال  األب  بها  المطالب  كان  إذا  أبو ثور :  وقال 
كانت  المرتهن  أو  الراهن  ابن  على  جنايته  كانت  [إذا  الرأي :  أصحاب  وقال 

يفتدى](٣). أو  العبد،  بذلك  يدفع  غريب،  رجل  على  كجنايته  هذا  على  جنايته 
قال أبو سعيد 5 : إذا(٤) ثبت الرهن في العبد فالقول فيه ما قال الشافعي.

المرتهن : على  المرهون  العبد  جناية  باب ٢٧ -]   (٢٠٠/٦ [(م ٣٧٧٢، 
المرتهن؛  على  يجني  المرهون  العبد  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
فهو  فداه  فإن  تفتديه،  أن  وإمـا  تسـلمه(٥)  أن  [إما]  للراهن :  يقال  أبو ثـور :  فقـال 

الراهن. على  والّدْين  للمرتهن،  فهو  أسلمه  وإن  بحاله(٦)،  رهن 
حسن. أبو سعيد 5 :  قال 

فقبله  دفعه  فإن  افده،  أو  ادفعه  للراهن  يقال  الرأي :  أصحاب  وقال  [* ش] : 
والرهن. الّدْين  ويبطل(٧)  له،  عبدًا  صار  المرتهن 

إلخ.  وال..  ملكه  فهو  (ج) :  وفي  إلخ.  وال..  مملوكه  فهو  (أ) :  (١) في 
يعاد.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

تعدى.  أو  بذلك  واضحة))  ((غير  عيب  رجل  على  كجنايته  هذا  على  جنايته  كانت  إذا  (أ) :  (٣) في 
تعدا.  أو  بذلك  واضحة))  ((غير  يمت  رجل  على  كجنايته  هذا  على  جنايته  (ج) :  وفي 

إلخ.  فيه..  والقول  العبد،  في  الرهن  ثابت  (أ) :  (٤) في 
يفديه.  أن  وإما  يسلمه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

سلمه.  وإن  حاله،  على  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
وبطل.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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هذا(١)  حاله،  على  رهنـًا  ويكون  الفداء،  نصف  الراهـن  علـى  كان  فـداه  وإن 
النعمان. قول 

بحاله،  رهنًا  كان  فـداه  وإن  عليه  الّدْين  كان  دفعـه  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
بقيمته. الفداء  وعليه 

القصاص،  فعليه  المرتهن  نفس  على  أتت  عمدًا  الجناية  كانت  وإن  [* ش] : 
وأبي  الشافعي،  قول  وفي  الرأي.  أصحاب  قول  في  والرهن  الّدْين  بطل  قتل  فإن 
على  المرتهن  لورثة(٢)  الّدْيـن  ويكون  الرهن،  بقتل  المرتهن  دين  يبطـل  ال  ثـور : 

الراهن. / ج٢٤٦/ 
اهللا. شاء  إن  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

الراهن  غير(٣)  على  المرهون  العبد  جناية  بـاب ٢٨ -]   (٢٠١/٦ [(م ٣٧٧٣، 
والمرتهن :

يسـاوي  الذي  [المرهون]  العبـد  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
فيه  [الخصم  يقول :  الشافعي  فكان  خطأ؛  رجالً  يقتل(٤)  بألف،  رهن  وهو  ألفين، 
متطوع،  فأنت  الجنايـة  أرش  بجميع  فديتـه(٦)  إن  له :  يقـال  الراهـن،  المالـك](٥) 

هو.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
على  المرتهن  لورثة  الدين  ويكون  ـ  لعله  ـ  للراهن  المرتهن  ورثة  على  الدين  ويكون  (ج) :  (٢) في 

الراهن. 
والمرتهن.  الراهن  على  (ج) :  (٣) في 

قتل.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
الهالك.  (ج) :  وفي  للهالك.  (أ) :  (٥) في 

وإن  بحاله،  مرهون  فالعبد  متطوع  وأنت  الجناية  بأرش  ..((بيـاض))  برئت  إن  (ج) :  و  (أ)  (٦) فـي 
إلخ.  بيع..  يفعل  لم 
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من  أولى(١)  وذلك  الجنايـة،  في  العبد  بيع  تفـده  لم  وإن  بحاله،  مرهـون  والعبـد 
الرهن.

فهو  فداه  فـإن  تفديه،  أن  وإما  تسـلمه،  إن  إما  للراهن :  يقـال  أبو ثـور :  قـال 
بحاله. الراهن  على  فالدين  سلمه  وإن  بحاله،  رهن 

أبي ثور  قول  وأما  بعضه،  فسـاقط  الشـافعي  قول  أما  أبو سـعيد 5 :  قال 
العبد(٢). في  الرهن  صّح  إذا  فجائز 

شاءا  فإن  والمرتهن](٣)،  [الراهن  يخير  أن  وهو  ثالٌث:]  قوٌل  [وفيه  [* ش] : 
النصف،  منهما  واحد  كل  على  نصفين  بالدية  فدياه  شاءا  وإن  الرهن،  وبطل  دفعاه 

حاله. على  رهنًا  وكان 
أن  إما  ذلك؛  يستقيم  فليس  أفدي؛  اآلخر :  وقال  أدفع(٤)،  أحدهما :  قال  وإن 

الرأي. أصحاب  قول  هذا(٥)  يدفعاه،  أن  وإما  يفدياه 
العبد. في  الرهن  صح  إذا  يجوز  أبو سعيد 5 :  قال 

فهو  جنى  فما  جناية  [عنده]  فجنى  عبدًا  ارتهن  إذا  الثـوري :  وقـال  [* ش] : 
شيء(٦). رهنه  الذي  [على]  ليس  عليه، 

في  كله  مضمون  العبد  إن  يقـول  من  قول  على  يجوز  أبو سـعيد 5 :  قال 
المرتهن. يده 

تولي.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  يخير..  أن  وهو  ..((بياض))  العبد  ..في  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (٢) في 

المرتهن.  لعله  ـ  الراهن  ـ  (ج) :  وفي  والمرتهن.  للراهن  (أ) :  (٣) في 
يدفع.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
وهو.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

بشيء.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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عليه : يجنى  المرهون  العبد  باب ٢٩ -]   (٢١/٦ - ٢٠٢ [(م ٣٧٧٤، 
العبـد  [علـى]  جنـى  إذا  يقـول :  الشـافعي  كان  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
على  أتت  جناية  لغيرهما](١)  أو  للمرتهن،  أو  للراهن،  / ج٢٤٧/  [عبد  المرهون 
فإن  اقتص(٢)،  شاء  فإن  إليه،  والقصاص  الراهن،  العبد  سـيد  فيه  فالخصم  نفسـه؛ 
إلى  دفعه  عبـده  قيمة  أخذ  اختار  وإن  رهنـًا،  يبدل  أن  عليـه  فليس  فقتلـه  اقتـص 

المرتهن. حق  من  قصاصًا  يكون  أن  يشاء  أن  إال  رهنًا،  يكون  المرتهن، 
يكون  أن  إال  فيـه،  بمـا  الرهـن  ذهـب  فقـد  اقتـص](٣)  إن  [الثـوري :  وقـال 

للعبد(٤). القيمة  عن  فضل  للمرتهن 
إسحاق. قال  وبه  العبد،  قيمة  يكون  برهن  السيد  [يؤخذ]  أحمد :  وقال 

جائز. ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

الرهن  كتاب  من  مسـائل  بـاب ٣٠ -]   (٢٠٢/٦ - ٢٠٥ [(م ٣٧٧٥ - ٣٧٨٨، 
الرهن.  بعض  إخراج  وأراد  المـال  بعض  فأّدى  بمال  أشـياء  أو  شـيئًا  رهن  ((من 
الراهن.  أمر  بغير  البلد  من  بالرهن  يخرج  المرتهن  أو  الرهن  يده  على  الموضوع 
وهلك  الثمن  قبضت  يقول :  العدل  للمشتري.  الثمن  يهب  ثم  الرهن  يبيع  العدل 
ما  البيع.  على  غيره  وتسليط  العدل  إخراج  على  والمرتهن  الراهن  اجتماع  عندي. 
الرهن  المصحف.  رهن  ردته.  بعد  العدل  بيع  بنسيئة.  العدل  بيع  العدل.  به  يبيع 
برهن  مال  الرجل  على  للرجل  كان  إذا  الراهن.  بأمر  المرتهن  يؤاجره  المقبـوض 

غيرهما.  أو  المرتهن  أو  الراهن  عند  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ثمن  أخذ  وإن  رهنًا،  الرهن  مكان  يبدل  أن  عليه  وليس  بقتله،  اقتص  شاء  ..فإن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

المرتهن.  حق  من  يكون  أن  يشاء  أن  إال  رهنًا  يكون  المرتهن  إلى  دفعه  غيره 
أقبض.  لم  أبو ثور :  (ج) :  وفي  اقتص.  أبو ثور :  (أ) :  (٣) في 

العبد.  قيمة  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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يرهنان  الرجالن  منه.  قضـاه  فيما  واختلفا  ماالً،  الغريم  فقضاه  رهـن،  بغير  ومـال 
عليه)) : ما  أحدهما  فقيضي  الرجل  من  بينهما  الشيء 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
شيئًا  رهن  من  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  [م ٣٧٧٥] 
ليس  ذلك  أن  الرهن؛  بعض  إخراج  وأراد  المـال،  بعض  [فأّدى  بمال،  أشـياء  أو 
كذلك  ذلك](١)  من  يبرأ  أو  حقه،  آخر  يوفيه  حتى  شيئًا،  الرهن  من  يخرج  وال  له، 
الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  والثوري،  مالك،  قال 
كان  إذا  إنه  قال :  من  قال  وقد  قيل،  ما  أصح  هذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
جزءًا  أدى  إذا  أنه  باألجزاء  ينقسم  بشيء  أو  الوزن(٣)،  أو  بالكيل،  يتجزأ(٢)  الرهن 
أصح. األول  والقول  بالجزء،  الرهن  بعض  يأخذ  أن  له  كان  عليه  الذي  المال  من 
المرتهن(٤)  أو  الرهن  يده  على  الموضوع  في  واختلفوا  [م ٣٧٧٦]  [* ش] : 
يضمن. الشافعي :  فقال  الراهن؛  أمر  بغير  به  وسافر  البلد،  من  بالرهن  خرج  إذا 

بلد  إلى  البلد  عن  انتقل  إذا  الرأي :  / ج٢٤٨/  وأصحاب  أبي ثور،  قول  وفي 
يضمن. لم  به  وانتقل  آخر 

أصح. ذلك  في  الرأي  أصحاب  وقول  جائز،  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 
العـدل  بـاع  إن(٥)  يوسـف :  وأبـو  أبو ثـور،  وقـال  [م ٣٧٧٧]  [* ش] : 

الرهن  يخرج  وال  له،  ليس  ذلك  أي  الرهن  نقص  أخرج  فإن  المال،  نقص  فإن  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
منه.  ويبرأ  حقه  آخر  يوفيه  أو 

يتجرا.  وكأنها  واضحة،  غير  الكلمة  (ب)  وفي  ينحر.  (أ) :  (٢) في 
والوزن. (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

والمرتهن.  (ج) :  وفي  أوارتهن.  (أ) :  (٤) في 
إذا.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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وهو  عدل،  أنه  علم  إذا  هبتـه  تجز  لم  للمشـتري  الثمن(١)  وهب  ثـم  [الرهـن] 
الشافعي. قول 

يملك. لم  ما  وهب  ألنه  نقول؛  وبه  أبو بكر :]  [قال 
الثمن. ويضمن  جائزة،  هبته  ومحمد :  النعمان،  وقال 

قال أبو سعيد 5 : القول األول أصح، واآلخر قد يخرج في قول(٢) أصحابنا.
قال  إن  الرأي :  وأصحـاب  ثور،  وأبو  الشـافعي،  وقـال  [م ٣٧٧٨]  [* ش] : 

مصدق]. [إنه  عندي؛  وهلك  الثمن  قبضت  العدل : 
في  مصدق  أنه  أراد  أنه  معنـا  والذي  أمين،  ألنه  نعم؛  أبو سـعيد 5 :  قـال 

سقطًا. الكتاب  في  أن  أحسب  والذي(٣)  ذلك، 
الراهن. مال  من  يكون  ثور :  وأبو  الشافعي،  وقال  [م ٣٧٧٩]  [* ش] : 

المرتهن. مال  من  يكون  الرأي :  أصحاب  وقال 
الراهن. مال  من  [يكون]  أبو بكر :  قال 

جائز. ذلك  وكل  باختالف،  ذلك  في  قيل  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
[العدل،  إخراج  على  والمرتهن  الراهن]  اجتمـع  [وإذا  [م ٣٧٨٠]  [* ش] : 

ذلك. فلهما  البيع  على  غيره  وتسليط] 
يعلم؛  ال  وهو  ذلك  بعد  فباع  ذلـك  على  وأشـهدا  غائب،  وهو  أخرجاه  فـإن 
يعلم(٤)  لم  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  باطل.  البيع  ثور :  وأبي  الشافعي،  قول  ففي 

جائز. فبيعه 

الثمن.  الذهب  وهب  (أ) :  (١) في 
أصحابنا.  قول  بعض  في  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  في..  أن  أحسب  ولكن  (ب) :  وفي  إلخ.  في..  أحسب  ولكن  (أ) :  (٣) في 
يعلم.  يكن  لم  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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باطل. البيع  أبو بكر :  قال 
ثور،  وأبي  الشـافعي،  قول  وهو  أصح،  األول  القـول  أبو سـعيد 5 :  قال 
أو  المرتهن  أخرج  إذا  وذلك  جائز،  الرأي  / ج٢٤٩/  أصحاب  وقول  بكر،  وأبي 
وأشهد  أحدهما  أخرجه  فإذا  بيعه،  له  جعال  قد  الذي  العدل  يد  من  البيع  الراهن 

قيل. قد  كما  فيه  فالقول  عليه، 
بالدنانير  إال  [العدل  بيع  يجوز  ال  يقول :  الشافعي  كان  [م ٣٧٨١]  [* ش] : 

والدراهم](١).
والدنانير. بالدراهم(٢)  إال  العدل  بيع  أراد  أنه  معنا  الذي  أبو سعيد 5 :  قال 

دراهم،  أو  كانت  دنانير  عليـه(٤)،  بما  إال  يبيع(٣)  ال  أبو ثور :  وقـال  [* ش] : 
وال(٦)  بذهب  يبيعـه(٥)  أن  له  فليس  طعام  عليـه  الذي  كان  وإن  ذلـك.  أمكنـه  إذا 
بذهب  يبيعه(٧)  أن  فله  يجد]  لم  [وإن  الرهن،  به  يشـتري  طعامًا  أصاب  إذا  فضة 

طعامًا. به  يشتري  ثم  فضة(٨)،  أو 
بطعام. الرهن  كان  وإن  الشافعي،  قول  في  بطعام  البيع  يجوز  وال  [م ٣٧٨٢] 
وقال أصحاب الرأي : إذا باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض والحق 

دراهم؛ فله أن يصرفها بدراهم إذا [كان قد] سلط على بيعه(٩) في قول النعمان.

العبد.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
والدراهم.  بالدنانير  إال  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

يباع.  ال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عليه.  كان  بما  إال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يبيع.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
فضة.  أو  بذهب  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

يبيع.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
وفضة.  (ج) :  (٨) في 

غيره.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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بعرض. يبيع  أن  ومحمد  يعقوب،  قول  في(١)  يجوز  وال 
بنسـيئة  العدل  باع  إذا  ومحمد :  ويعقوب،  النعمان(٢)  قـول  وفـي  [م ٣٧٨٣] 

الشافعي]. قول  في  ذلك  يجوز  [وال  جائز.  فالبيع 
أصحابنا. قول  على  هذا  يخرج  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

ثم  العدل،  ارتد  إذا  الرأي :  وأصحاب  أبو ثور،  [وقـال  [م ٣٧٨٤]  [* ش] : 
جائز]. فالبيع  باع؛ 

الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  والشافعي،  مالك،  وأجمع  [م ٣٧٨٥]  [* ش] : 
المسلم. أخيه  من  المصحف  يرهن  أن  للمسلم  أن  على 

جائز. نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
بأمر  المرتهن  يؤاجره  المقبـوض  الرهن  فـي  واختلفـوا  [م ٣٧٨٦]  [* ش] : 
إخراجًا](٣)  ذلك  يكون  [ال  والشـافعي  أبي ليلى،  وابن  مالك،  قول  ففي  الراهن؛ 
ذلك  فعل  إذا  الـرأي :  وأصحاب  الثوري،  / ج٢٥٠/  سـفيان  وقال  الرهـن،  مـن 

الرهن. من  خرج  الراهن  بأمر 
أصح. تابعه](٤)  ومن  مالك،  [قول  أبو بكر :  قال 

واجره(٥)  إذا  الرهن  من  يخرج  قال :  بعضًا  أن  معنا  الذي  أبو سعيد 5 :  قال 
من  ذلك  يخرج  ال  قال :  من  وقال  ثان،  عقد  األجرة  ألن  الراهن؛  بأمـر  المرتهـن 
الملك  تزيل  ال  األجرة  وألن  الرهن؛  غير  األجرة  ألن  أصح؛  القول  وهذا  الرهن، 

الرهن. من  اإلجارة(٦)  وتكون  الراهن،  من 

ومحمد.  يعقوب،  قول  في  بعرض  يبيع  أن  يجوز  وال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
العدل.  نسيئة  باع  إذا  ومحمد :  يعقوب،  قول  وفي  (ج) :  (٢) في 

خراجًا.  ذلك  يكون  (ج) :  وفي  إخراجًا.  ذلك  يكون  (أ) :  (٣) في 
األول.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

آجره.  الصواب :  (٥) لعل 
الرهن.  من  اإلجازة  ويكون  (أ) :  (٦) في 
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بغير  ومال  برهـن  مال  الرجـل  علـى  للرجـل  كان  وإذا  [م ٣٧٨٧]  [* ش] : 
ثور  وأبو  الشـافعي،  فكان  منه؛  قضاه  فيما  واختلفا  ماالً،  الغريم  فقضاه(١)  رهـن، 
المائة  بين  قضاه  التي  المائة  تقسم  مالك :  وقال(٢)  القاضي.  قول  القول  يقوالن : 
هذه  عن  قضاء  نصفها  فيكـون  فيها،  رهن  ال  التي  المائة  وبيـن  الرهن  فيهـا  التـي 

تلك. عن  قضاء  ونصفها 
أقول. الشافعي  وبقول  أبو بكر :]  [قال 

المرتهن؛  قول  القول  إن  ثالٌث :  قوٌل  وفيه  كله.  جائز  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
صاحبه. دعوى  من  تجري  إزالته  وإنما  زال،  أنه  يعلم  حتى  بحاله  الرهن(٣)  ألن 

الشـيء  يرهنـان  الرجليـن  فـي  يقـول :  الشـافعي  وكان  [م ٣٧٨٨]  [* ش] : 
عليه؛  ما(٥)  أحدهما  فقضى  ذلك،  وغير  والدور  العبيد(٤)  مثل :  الرجل  من  بينهما 
يأخذ  ال  الرأي :  أصحـاب(٧)  وقال  الرهن.  من  خارج  قضـى  الذي  نصيـب(٦)  إن 

عليه. [بقي]  ما  صاحبه  يقضي  حتى  شيئًا 
/ ج٢٥١/  كان  إذا  أصـح  الـرأي](٨)  [أصحاب  قول  أبو سـعيد 5 :  قـال 

أصح. فقوله  يتجزأ  كان  وإن  يتجزأ،  ال  وهو  واحد  بحق  الرهن 

فقضى.  (ج) :  وفي  فقضاء.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  بين..  قضي  التي  المائة  يقسم  مالك  وكان  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  الرهن)  (ألن  (٣) العبارة 
ذلك.  غير  أو  الدار  أو  العبد  (ج) :  وفي  ذلك.  غير  أو  الدور  أو  العبد  (أ) :  (٤) في 

الذي.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
يصيب.  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  ال..  أصحابه  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
أصحابه.  أيدينا :  بين  التي  المخطوطات  (٨) في 
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(م ١٢٤٣) الوفاء))  عليه  فيجب  ينذر  أن  إال  واحدة،  حجة  عمره  في  المرء  على  ٧((يجب 
(م ١٢٤٤) االستطاعة  معنى  في  اختالفهم  ٨باب ١ - 

من  زوجته  الرجل  منع  باب ٣ -  لها.  محرم  ال  التي  المرأة  عن  الحج  سقوط  باب ٢ - 
(م ١٢٤٥ - ١٢٤٦) الحج. 

١١

(م ١٢٤٧ - ١٢٤٩) المواقيت  أبواب  ١١باب ٤ - 
(م ١٢٥٠ - ١٢٥١) المواقيت  من  اإلحرام  استحباب  ١٣باب ٥ - 

(م ١٢٥٢) الحجفة  من  وأحرم  منها  يحرم  ولم  الحليفة  بذي  مر  من  ١٤باب ٦ - 
(م ١٢٥٣) محرم  غير  اإلحرام  يريد  وهو  الميقات  جاوز  من  ١٥باب ٧ - 

(م ١٢٥٤ - ١٢٥٥) المواقيت  من  الحرم  إلى  أقرب  منزله  َمن  إحرام  ١٧باب ٨ - 
(م ١٢٥٦) حجه  أفسد  ثم  جاوزه  أن  بعد  فأحرم  الميقات  ترك  من  ١٩باب ٩ - 
(م ١٢٥٧) بها.  يعتق  والعبد  يبلغ  والصبي  بمكة  يسلم  النصراني  ١٩باب ١٠ - 

االغتسـال  يجب  ((وهل  اإلحـرام  عند  باالغتسـال  النفسـاء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمـر  بـاب ١١ - 
(م ١٢٥٨ - ١٢٦١) والنعال  واألردية  األُزر  في  باإلحرام  األمر  باب ١٢ -  لإلحرام)). 

١٩

(م ١٢٦٢) اإلحرام  عند  الطيب  ٢١باب ١٣ - 
(م ١٢٦٣) الصالة  دبر  اإلحرام  ٢٢باب ١٤ - 

حج  من  العكس.  أو  بعمرة  فأهل  بحـج  يهل  أن  أراد  ((ومن  لإلحرام  النيـة  بـاب ١٥ - 
(م ١٢٦٤ - ١٢٦٦) اإلسالم))  حجة  وعليه  تطوعًا  بحجته  الحج  ينوي 

٢٣

(م ١٢٦٧) اإلحرام.  عند  االشتراط  ٢٥باب ١٦ - 
(م ١٢٦٨ - ١٢٦٩) وإشعاره.  الهدي  تقليد  ٢٥باب ١٧ - 

الهـدي))  قلـد  مـن  يحـرم  ((وهـل  نعليـن  المـرء  يقلـد  أن  اسـتحباب  بـاب ١٨ - 
(م ١٢٧٠ - ١٢٧١)

٢٥

الذي  الشـق  باب ٢١ -  وتقليدها.  البقـر  إشـعار  باب ٢٠ -  الهدي.  إشـعار  بـاب ١٩ - 
(م ١٢٧٢ - ١٢٧٤) البدنة  منه  تشعر 

٢٦
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(م ١٢٧٥) البدن.  تجليل  ٢٧باب ٢٢ - 
(م ١٢٧٦) التلبية  أبواب  ٢٧باب ٢٣ - 

(م ١٢٧٧) رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  تلبية  ٢٨باب ٢٤ - 
يلبِّ  لم  ومن  الحالل.  وتلبية  الطواف.  في  ((والتلبية  بالتلبيـة  الصوت  رفع  بـاب ٢٥ - 

(م ١٢٧٨ - ١٢٨٢) الحج))  من  فرغ  حتى 
٣٠

(م ١٢٨٣) الحج  أشهر  ٣٣باب ٢٦ - 
(م ١٢٨٤) الحج  أشهر  غير  في  بالحج  اإلهالل  ٣٥باب ٢٧ - 

(م ١٢٨٥) والتمتع  واإلقران  اإلفراد  إباحة  ٣٦باب ٢٨ - 
(م ١٢٨٦ - ١٢٨٧) بحجتين  أهلَّ  من  يلزم  ما  ٣٧باب ٢٩ - 

(م ١٢٨٨ - ١٢٩٠) إحرامه  في  يفعل  أن  المحرم  على  يحرم  ما  أبواب  جماع  ٤٠باب ٣٠ - 
(م ١٢٩١) والمباشرة  والقبلة  الجماع  من  المحرم  عنه  نهي  ما  ٤١باب ٣١ - 

(م ١٢٩٢ - ١٢٩٣) الحج  في  الجماع  ٤٢باب ٣٢ - 
(م ١٢٩٤) بجماع  حجهما  أفسدا  إذا  الهدي  من  المحرمين  على  يجب  ما  ٤٤باب ٣٣ - 

(م ١٢٩٥) يفترقان  ومتى  حجهما  قضيا  إذا  المحرمين  افتراق  ٤٦باب ٣٤ - 
(م ١٢٩٦) اإلحرام  في  المجامع  على  يجب  الذي  الهدي  ٤٧باب ٣٥ - 

(م ١٢٩٧) مرارًا  الحج  في  جامع  من  ٤٨باب ٣٦ - 
(م ١٢٩٨) محرمات  نسوة  يواقع  المحرم  ٤٩باب ٣٧ - 

(م ١٢٩٩) إحرامه  يفسد  القارن  ٥٠باب ٣٨ - 
(م ١٣٠٠) مستكرهة  أو  نائمة  وهي  زوجته  يأتي  المحرم  ٥١باب ٣٩ - 

(م ١٣٠١) قابل  من  حجه  أفسد  من  منه  يحرم  الذي  المكان  ٥٢باب ٤٠ - 
(م ١٣٠٢ - ١٣٠٣) ((فأنزل))  الفرج  دون  جامع  من  ٥٣باب ٤١ - 

(م ١٣٠٤) زوجته  يباشر  المحرم  ٥٣باب ٤٢ - 
(م ١٣٠٥) زوجته  يقبل  المحرم  ٥٤باب ٤٣ - 

(م ١٣٠٦) حس  وال  لمس  غير  من  يمني  حتى  زوجته  إلى  النظر  يردد  المحرم  ٥٥باب ٤٤ - 
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(م ١٣٠٧) بهيمة  أتى  أو  يلوط  أو  دبرها  في  امرأته  يصيب  المحرم  ٥٧باب ٤٥ - 
(م ١٣٠٨) النحر  يوم  الرمي  وقبل  بعرفة  الوقوف  بعد  الجماع  ٥٨باب ٤٦ - 

بعد  زوجته  قبل  ((ومن  اإلفاضة  قبل  النحر  يوم  الجمرة  رمي  بعد  جامع  من  باب ٤٧ - 
(م ١٣٠٩ - ١٣١٠) اإلفاضة))  قبل  الرمي 

٥٩

(م ١٣١١) اإلحرام  في  شعره  أخذ  من  على  يجب  ما  ٦٠باب ٤٨ - 
(م ١٣١٢ - ١٣١٥) محرم  وهو  رأسه  حلق  من  على  تجب  الفدية  ٦٠باب ٤٩ - 

(م ١٣١٦) تكون.  أين  وجبت  إذا  الفدية  تفريق  ٦٢باب ٥٠ - 
شـاربه،  من  أخذ  ((أو  َطالَ،  أو  ر  َتَنوَّ أو  المحاجم  موضع  حلق  من  على  ما  باب ٥١ - 

(م ١٣١٧ - ١٣١٨) محرم  وهو  شعر))  منها  فنثر  لحيته  مس  أو 
٦٢

(م ١٣١٩) والثالث  والشعرتين  الشعرة  رأسه  من  ينتف  المحرم  ٦٤باب ٥٢ - 
(م ١٣٢٠) ناسيًا  شعره  من  يأخذ  المحرم  ٦٥باب ٥٣ - 

(م ١٣٢١ - ١٣٢٣) اإلحرام  في  األظفار  أخذ  ٦٧باب ٥٤ - 
(م ١٣٢٤) محرم  وهو  أظفاره  بعض  أخذ  من  ٦٨باب ٥٥ - 

(م ١٣٢٥) فيقصها  أذى  أظفاره  في  يصيبه  المحرم  ٦٨باب ٥٦ - 
(م ١٣٢٦) يحلقه  أو  الحالل  أظفار  يقص  المحرم  ٦٩باب ٥٧ - 

(م ١٣٢٧) نائم  وهو  أو  له  مكرهًا  محرم  رأس  حلق  من  على  ما  ٧٠باب ٥٨ - 
(م ١٣٢٨) واحد  وقت  في  وحلق  وتطيب  لبس  من  ٧٠باب ٥٩ - 
(م ١٣٢٩ - ١٣٣٠) اللبس  من  المحرم  عنه  نهي  ما  ٧٢باب ٦٠ - 

(م ١٣٣١ - ١٣٣٢) والقفازين  النقاب  من  النساء  عنه  نهي  ما  ٧٣باب ٦١ - 
لبس  عن  بالنهي  المخاطب  وأن  اإلحـرام  في  الخفاف  لبـس  في  للنسـاء  اإلذن  ذكـر   *

النساء دون  الرجال  ذلك 
٧٥

باب ٦٣ -  والنعلين.  اإلزار  يجـد  لم  إذا  والخفين  السـراويل  المحرم  لبس  بـاب ٦٢ - 
(م ١٣٣٣ - ١٣٣٤) المحرم  لبسهما  إذا  الخفين  قطع 

٧٥

(م ١٣٣٥) النعلين.  وجود  مع  المقطوع  المحرم  لبس  ٧٧باب ٦٤ - 
(م ١٣٣٦) عليه  إزاره  المحرم  عقد  ٧٧باب ٦٥ - 
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(م ١٣٣٧) ((والمنطقة))  الهميان  المحرم  لبس  ٧٧باب ٦٦ - 
(م ١٣٣٨) المحمل  في  يستظل  المحرم  ٧٨باب ٦٧ - 

المحرم  وتخمير  وجهها.  على  الثوب  المحرمة  ((وسدل  وجهه  المحرم  ستر  باب ٦٨ - 
(م ١٣٣٩) والخرج))  المكتل  رأسه  على  وحمله  بعصابة.  رأسه  وتعصيبه  رأسه. 

٨٠

رأسه تخمير  المحرم  منع  ذكر   *٨١
بعصابة رأسه  يعصب  المحرم  ذكر   *٨٢

والخرج المكتل  رأسه  على  يحمل  المحرم   *٨٢
(م ١٣٤٠) ناسيًا  تطيب  أو  لبس  المحرم  ٨٣باب ٦٩ - 

(م ١٣٤١) قميص  وعليه  أحرم  من  يفعله  ما  ٨٥باب ٧٠ - 
(م ١٣٤٢ - ١٣٤٣) الثياب  من  المعصفر  لبس  من  ٨٦باب ٧١ - 

٨٧* لبس المحرم ما مسه الزعفران أو الورس، وذكر ما نهيت عنه المحرمة من الثياب عموما
اإلحرام  في  الصيد  قتل  من  باب ٧٣ -  الصيد.  قتل  من  المحرم  عنه  نهي  ما  باب ٧٢ - 
والصيام  والطعـام  الهدي  بيـن  الصيد  لقاتـل  الخيار  إثبـات  باب ٧٤ -  مـرة.  بعـد  مـرة 

(م ١٣٤٤ - ١٣٤٧)

٨٨

(م ١٣٤٨)  (٩٥ (المائدة :   ﴾Î    Í  Ì    Ë ﴿ تعالى :  قوله  معنى  ٨٨باب ٧٥ - 
أيام  وتفريق  بعضه.  أو  كلـه  الطعام  يجد  لم  ((من  الصيد  جـزاء  من  مسـائل  بـاب ٧٦ - 
الصيد  جزاء  وتفريق  والصيام.  اإلطعام  ومكان  نفسه.  على  الصيد  قاتل  وحكم  الصيام. 
غنـي))  أنـه  علـم  ثـم  الظاهـر،  فـي  فقيـرًا  أعطـى  وإذا  الذمـة.  أهـل  مسـاكين  علـى 

(م ١٣٤٩ - ١٣٥٥)

٩٠

النعام  بيض  بـاب ٧٨ -  النعم.  من  يجزيه  أن  أراد  مـن  الصيد  به  يجزئ  مـا  بـاب ٧٧ - 
باب ٨٠ -  المحرم.  يصيبها  الوحـش  وبقرة  الوحش  حمار  باب ٧٩ -  المحرم.  يصيبـه 
يصيبه  األرنب  بـاب ٨٢ -  المحرم.  يصيبـه  الظبي  بـاب ٨١ -  المحرم.  يصيبـه  الضبـع 
المحرم.  يصيبـه  الثعلـب  بـاب ٨٤ -  المحـرم.  يصيبـه  اليربـوع  بـاب ٨٣ -  المحـرم. 
حمام  باب ٨٨ -  الورل.  باب ٨٧ -  الوبر.  باب ٨٦ -  المحرم.  يصيبه  الضب  باب ٨٥ - 

(م ١٣٥٦ - ١٣٧١) األهلي  الحمام  باب ٩٠ -  الحمام.  بيض  باب ٨٩ -  الحرم. 

٩٣

(م ١٣٧٢) ذلك  وغير  والحجلة  الدبسي  ٩٣باب ٩١ - 
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فماتت.  رجليهـا  في  مـا  ليخلص  حمامة  أخـذ  مـن  بـاب ٩٣ -  العصفـور.  بـاب ٩٢ - 
(م ١٣٧٣ - ١٣٧٤)

٩٤

خطأ))  اإلنسـان  يقتلون  ((والجماعـة  الصيد  قتـل  في  يشـتركون  الجماعـة  بـاب ٩٤ - 
(م ١٣٧٥ - ١٣٧٦)

٩٤

باب ٩٥ - المحرم يدل المحرم علـى الصيد ((ومحرم دل حالالً)). باب ٩٦ - المحرم يذبح 
الصيد. باب ٩٧ - إذا ذبـح المحرم صيدًا وأكل منه. باب ٩٨ - المحـرم يقتل صيدا مملوكا. 
باب ٩٩ - القارن يقتل صيدًا. باب ١٠٠ - إذا أحـرم الرجل وفي ملكه صيد. باب ١٠١ - إذا 
المحرم  بـاب ١٠٣ -  فقتله.  صيـد  عليه  صـال  المحرم  بـاب ١٠٢ -  طائر.  ريـش  محرم  نتف 
خلص صيدًا من سـبع أو شـبكة صياد فتلف بذلك. باب ١٠٤ - أكل الصيـد إذا كان محرمًا. 
المحـرم.  يصيبـه  الجـراد  بـاب ١٠٦ -  محـرم.  وهـو :  الصيـد،  يصيـب  العبـد  بـاب ١٠٥ - 
للمحرم  أبيـح  التي  الـدواب  باب ١٠٩ -  البحـر.  صيد  بـاب ١٠٨ -  الماء.  طيـر  باب ١٠٧ - 
المحرم  قتل  باب ١١٣ -  الفأرة.  باب ١١٢ -  الغراب.  باب ١١١ -  الحية.  باب ١١٠ -  قتلها. 
السـباع. باب ١١٤ - قتل المحرم البعـوض والبراغيث والبق والزنبـور. باب ١١٥ - حجامة 
باب ١١٨ -  بالسدر.  رأسه  المحرم  غسل  باب ١١٧ -  المحرم.  اغتسال  باب ١١٦ -  المحرم. 
معالجة العين إذا أصاب المحرم رمد بالصبر. باب ١١٩ - السواك للمحرم. باب ١٢٠ - شم 
الريحان للمحرم. باب ١٢١ - ادهان المحرم ((وجلوسـه عند العطار. وأكله الزيت والشحم 
األصفر  الخشـكنانج  بـاب ١٢٢ -  الطيـب)).  واسـتعماله  بهـا.  وادهانه  والشـيرج،  والسـمن 
للمحـرم. بـاب ١٢٣ - لبـس الحلـي للمـرأة المحرمـة. بـاب ١٢٤ - الخضـاب للمحرمـة. 
باب ١٢٥ - نظر المحرم فـي المرآة. باب ١٢٦ - المحرم يتقلد السـيف. باب ١٢٧ - دخول 
المحـرم الحمـام. بـاب ١٢٨ - غسـل المحـرم ثيابـه. بـاب ١٢٩ - القملـة يقتلهـا المحرم. 
باب ١٣٠ - حك المحرم رأسـه. بـاب ١٣١ - تقريد المحـرم بعيره. باب ١٣٢ - اسـتحباب 
دخـول مكة نهـارًا. باب ١٣٣ - اسـتحباب االغتسـال لدخول مكـة. باب ١٣٤ - اسـتحباب 
تجديـد الوضـوء للطـواف بالبيت. بـاب ١٣٥ - رفـع اليدين عنـد رؤية البيـت. باب ١٣٦ - 
االضطباع بالرداء عند الطواف للحج والعمرة. باب ١٣٧ - استالم الركن عند ابتداء الطواف. 
الحجر.  يليـان  اللذيـن  الركنيـن  اسـتالم  بـاب ١٣٩ -  الحجـر.  علـى  السـجود  بـاب ١٣٨ - 
باب ١٤٠ - الرمل. باب ١٤١ - ما يجب على من ترك الرمل. باب ١٤٢ - إسقاط الرمل عن 
النسـاء ((وترك الرمل في أحد األشـواط التـي يرمل فيهـا)). باب ١٤٣ - الذكـر في الطواف 
الحجر ((ومن  ((وقـراءة القرآن فيه)). بـاب ١٤٤ - أخـذ الطائف ذات اليميـن بعد اسـتقبال 
القـارن  طـواف  بـاب ١٤٦ -  الحجـر.  وراء  مـن  الطـواف  بـاب ١٤٥ -  منكوسـًا)).  طـاف 

((وسعيه)). باب ١٤٧ - الشراب في الطواف. (م ١٣٧٧ - ١٤٤٣) 

٩٥
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(م ١٤٤٤)  سبع  من  أقل  الواجب  الطواف  طاف  من  ٩٦باب ١٤٨ - 
(م ١٤٤٥) قدومه.  عند  بالبيت  الطواف  ترك  من  على  يجب  ما  ٩٦باب ١٤٩ - 

باب ١٥١ -  طوافهما)).  عدد  في  يختلفان  ((والطائفان  الطواف  في  الشك  باب ١٥٠ - 
المكتوبة.  للصـالة  الطـواف  عليه  يقطـع  الطائـف  بـاب ١٥٢ -  الطـواف.  فـي  القـران 
متنقبة.  المـرأة  طـواف  بـاب ١٥٤ -  يطـوف.  والرجـل  تحضـر  الجنـازة  بـاب ١٥٣ - 
باب ١٥٧ -  علة.  غير  من  راكبًا  الطواف  باب ١٥٦ -  به.  يطاف  المريـض  بـاب ١٥٥ - 
بها.  يعلم  نجاسـة  ثوبه  وفي  يطـوف  الطائف  بـاب ١٥٨ -  الصغير.  بالصبـي  الطـواف 

(م ١٤٤٦ - ١٤٥٧)  المسجد.  خارج  الطواف  باب ١٥٩ - 

٩٦

(م ١٤٥٨)  الطواف  صالة  أبواب  ٩٧باب ١٦٠ - 
باب ١٦١ - الصالة للطواف خلف المقام وفي الحجـر. باب ١٦٢ - من لم يركع للطواف 
حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلده. باب ١٦٣ - من عليه ركوع طواف فصلى المكتوبة 
هل يجزيه ذلك من ركـوع الطواف أم ال؟. باب ١٦٤ - إذا فرغ مـن الركوع وأراد الخروج 
إلى الصفا اسـتحب أن يعود فيسـتلم الحجر. باب ١٦٥ - الخروج إلى الصفا والرقي عليه 
الصفا  بين  السعي  أن  باب ١٦٧ -  بالمروة.  واالختتام  بالصفا  االفتتاح  باب ١٦٦ -  والدعاء. 
والمـروة واجب للحـاج ال يتم الحـج إال به. بـاب ١٦٨ - المواالة بين الطواف والسـعي. 
باب ١٦٩ - اختـالف أهل العلم فيمن بـدأ بالمروة قبل الصفا. باب ١٧٠ - من بدأ فسـعى 
بيـن الصفـا والمروة قبـل أن يطـوف بالبيت. بـاب ١٧١ - الركوب في السـعي بيـن الصفا 
مسائل  باب ١٧٣ -  والمروة.  الصفا  بين  يسـعى  والرجل  تقام  الصالة  باب ١٧٢ -  والمروة. 
من باب السـعي ين الصفا والمروة ((السـعي على غير طهارة. والطواف أول النهار وتأخير 
في  اعتمر  المتعـة ((وفيمن  باب ١٧٤ -  الطواف)).  أثناء  الكعبة  ودخول  يبرد.  حتى  السـعي 
أشـهر الحج ثم سـافر ورجع بحج من عامه فحـج)). باب ١٧٥ - الغريب يقـدم مكة يريد 
المقام بها. باب ١٧٦ - اختالف أهل العلم في حاضري المسـجد الحرام. باب ١٧٧ - من 
أهل بعمرة في رمضان وحل من عمرته في شـوال. باب ١٧٨ - إدخـال العمرة على الحج 
وإدخال الحج على العمـرة. أبواب صوم المتمتع الذي ال يجـد هديا : باب ١٧٩ - الوقت 
فيه  يصـوم  الذي  الوقت  بـاب ١٨٠ -  الحـج.  فـي  األيام  الثالثـة  المتمتع  فيـه  يصـوم  الذي 
المتمتـع صيـام سـبعة أيـام. بـاب ١٨١ - المتمتـع إذا لـم يصـم الثالثـة أيـام فـي الحج. 
بـاب ١٨٢ - المتمتع دخل في الصيام ثم قـدر على الهدي. بـاب ١٨٣ - المرأة إذا دخلت 
متمتعـة فحاضـت. بـاب ١٨٤ - إهـالل الحـج للمكـي ومـن قـدم مكـة مـن المتمتعيـن. 

باب ١٨٥ - فضل الراكب والماشي في الحج. (م ١٤٥٩ - ١٤٩٠) 

٩٩
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الحج : خطب  عدد  ذكر   *١٠١
الجمعة.  يـوم  فيوافـق  منـى  إلـى  الترويـة  يـوم  الخـروج  يريـد  اإلمـام  بـاب ١٨٦ - 
باب ١٨٨ -  وعرفـة.  منى  إلـى  التروية  يـوم  الخـروج  يريـد  مـن  وداع  بـاب ١٨٧ - 
ومكان  عرفة.  ليلة  منى  عن  بات  ((ومـن  بعرفة  الحاج  يفعله  وما  منى  إلـى  الخـروج 
واإلقامة  واألذان  بعرفة.  الصالتين  بين  والجمع  عرفة.  يوم  واالغتسال  بمنى.  النزول 
اإلمام  مع  الصالة  فاتته  ومن  والعصر.  الظهر  في  بالقراءة  واإلسرار  بعرفة.  للصلوات 
قبل  أفاض  ومن  بعرنـة.  وقف  ((ومن  بعرفة  الوقـوف  أبواب  بـاب ١٨٩ -  بعرفـة)). 
من  باب ١٩٠ -  كله)).  الليل  فاته  أو  الليل  من  جزءًا  عرفة  من  أدرك  ومن  الغروب. 
في  به  يوقف  أخطأها  أو  عرفة  ذلك  أن  يعلم  ال  أو  عليه  مغمى  وهو  بعرفة  بـه  وقـف 
ومن  طاهر.  غير  بها  وقف  ومن  الغروب.  قبل  عرفة  من  دفع  ((ومن  عرفة  يـوم  غيـر 
يوم  الفطر  اسـتحباب  باب ١٩١ -  الفجر.)).  قبل  إليها  ورجع  الغـروب  قبل  أفـاض 
باب ١٩٣ -  بمزدلفة.  والوقوف  الصالة  بـاب ١٩٢ -  عرفة.  من  الدفع  ووقت  عرفـة 
يوم  غداة  بهـا  يقف  ولم  بالمزدلفة  النحـر  ليلة  يبـت  لم  فيمن  العلـم  أهـل  اختـالف 
بصالة  التغليس  بـاب ١٩٥ -  بليـل.  جمع  من  الضعفة  تقديـم  بـاب ١٩٤ -  النحـر. 
التلبية  قطع  وقت  باب ١٩٦ -  منى.  إلى  جمع  من  السير  وصفة  الدفع  ووقت  الفجر 
الحصى  قدر  باب ١٩٨ -  مزدلفة.  مـن  الجمار  حصى  أخذ  باب ١٩٧ -  الحج.  فـي 
باب ٢٠٠ -  راجـالً.  أو  راكبـًا  الجمرة  رمـي  باب ١٩٩ -  الجمـار.  به  يرمـي  الـذي 
حصـاة.  كل  مـع  التكبيـر  بـاب ٢٠١ -  العقبـة.  جمـرة  منـه  يرمـي  الـذي  الموقـف 
الرمي  بـاب  من  مسـائل  بـاب ٢٠٣ -  به.  رمي  قـد  بما  الجمـار  رمـي  بـاب ٢٠٢ - 
المريض  ورمي  جمـرة.  على  جمرة  وتقديم  واحدة.  مـرة  ورميها  الحصى.  ((غسـل 
أيام  الرمـي  وقت  بـاب ٢٠٤ -  الحجـارة)).  غير  ورمـي  عنهمـا.  والرمـي  والصبـي 
وعند  الكعبة  يلـي  مما  أمامها  األولى  الجمـرة  عند  الوقـوف  بـاب ٢٠٥ -  التشـريق. 
في  اليدين  ورفع  الجمرتين  عند  القبلة  مستقبل  الوادي  يلي  مما  الشمال  ذات  الثانية 
غربت  حتى  بالنهار  الرمـي  فاته  من  باب ٢٠٧ -  الرعاء.  رمـي  باب ٢٠٦ -  الدعـاء. 
منهـا.  جمـرة  أو  كلهـا  الجمـار  تـرك  مـن  علـى  يجـب  مـا  بـاب ٢٠٨ -  الشـمس. 
الرمي  وقت  آخر  باب ٢١٠ -  حصيات.  أو  حصاتين  أو  حصاة  ترك  من  باب ٢٠٩ - 

(م ١٤٩١ - ١٥٦٧) 

١٠١

فاته  لمن  االختيـار  باب ٢١٢ -  الحـج.  فاته  فيمن  العلم  أهـل  اختـالف  بـاب ٢١١ - 
(م ١٥٤٥ - ١٥٤٨) الحج  يفوته  القارن  باب ٢١٣ -  إحرامه.  على  البقاء  الحج 

١٠٢
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جمـاع أبواب الهـدي : بـاب ٢١٤ - الهدي لمن قصـد مكة حاجـا أو معتمـرا. باب ٢١٥ - 
اسـتقبال القبلـة بالذبيحة. بـاب ٢١٦ - إباحة اشـتراك السـبعة في البدنـة الواحـدة أو البقرة 
الواحدة. باب ٢١٧ - ما استيسـر من الهدي ((وما يجوز فيه)). باب ٢١٨ - العيوب التي ال 
تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية. باب ٢١٩ - إجازة الجذع من الضأن عند 
اإلعسار من المسن. باب ٢٢٠ - الصدقة بلحوم الهدي وجلودها ((وبيعها)) وجالل البدن. 
البـدن.  ركـوب  إباحـة  بـاب ٢٢٢ -  والهدايـا.  الضحايـا  لحـوم  مـن  األكل  بـاب ٢٢١ - 
عطب  إذا  بالهدي  يفعل  ما  باب ٢٢٤ -  بعرفة.  بالموقف  البدن  وقف  اسـتحباب  باب ٢٢٣ - 
قبل أن يبلغ محلـه ((واألكل مما عطب. واسـتبدال ما عطب)). بـاب ٢٢٥ - البدنة توجب 
فتضل فيبدل صاحبها مكانها ويوجب البدل ثم يجد األولى باب ٢٢٦ - عدد أيام األضحى.

١٠٣

(م ١٥٦٨)  النحر   يوم  من  الفجر  طلوع  قبل  الذبح  ١٠٣باب ٢٢٧ - 
(م ١٥٦٩)  هديه   المتمتع  فيه  ينحر  الذي  الوقت  ١٠٤باب ٢٢٨ - 

الهدي  باب ٢٣٠ -  صاحبه.  هدي  فينحر  منهما  واحد  كل  يخطئ  الرجالن  باب ٢٢٩ - 
(م ١٥٧٠ - ١٥٧١)  يسرق  ثم  صاحبه  ينحره 

١٠٥

والتقصير الحلق  ١٠٥أبواب 
في  التيامن  واسـتحباب  النحـر،  أو  الذبح  مـن  الفراغ  بعـد  الـرأس  حلـق  بـاب ٢٣١ - 
الحلق، وفضل الحلق على التقصير في الحج والعمرة، واختيار ذلك :(م ١٥٧٢ - ١٥٧٣) 

١٠٥

(م ١٥٧٤) الرأس   حلق  مع  األظفار  أخذ  ١٠٦باب ٢٣٢ - 
(م ١٥٧٥)  رأسه   لبد  من  حلق  ١٠٧باب ٢٣٣ - 

الشعر   رأسه  على  من  يقصر  أن  يجزئ  وما  الحلق  وقت  عليه  يأتي  األصلع  باب ٢٣٤ - 
(م ١٥٧٦ - ١٥٧٧) 

١٠٨

إلى  رجع  حتى  الحلق  نسـي  ومن  منى.  أيام  مضت  حتى  الحلق  نسـي  من  باب ٢٣٥ - 
(م ١٥٧٨ - ١٥٨١)  رأسها  من  تقصر  ما  وقدر  المرأة.  وتقصير  بلده. 

١٠٩

(م ١٥٨٢) اإلفاضة   قبل  الحلق  بعد  النحر  يوم  التطيب  إباحة  ١٠٩باب ٢٣٦ - 
(م ١٥٨٣) يحلق   ولم  النحر  يوم  الجمرة  رمى  لمن  أبيح  ما  ١١١باب ٢٣٧ - 

التشريق.  أيام  في  وطاف  النحر  يوم  أخره  ومن  ((وجوبه.  اإلفاضة  طواف  باب ٢٣٨ - 
شوطًا  ترك  ومن  بلده.  إلى  رجع  حتى  أخره  ومن  التشريق.  أيام  مضت  حتى  أخره  ومن 

(م ١٥٨٤ - ١٥٨٨)  الزيارة ))  طواف  من 

١١٢
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(م ١٥٨٩ - ١٥٩٢)  للطواف   الطهارة  ١١٤باب ٢٣٩ - 
(م ١٥٩٣)  للطواف   النية  ١١٦باب ٢٤٠ - 

(م ١٥٩٤)  وسعيه   المتمتع  طواف  ١١٧باب ٢٤١ - 
(م ١٥٩٥)  والمروة   الصفا  بين  مكة  أهل  سعي  وقت  ١١٨باب ٢٤٢ - 

(م ١٥٩٦)  للقارن   الزيارة  طواف  في  الرمل  ترك  ١٢٠باب ٢٤٣ - 
(م ١٥٩٧ - ١٥٩٩)  جاهالً.  نسك  قبل  نسكًا  قدم  من  ١٢١باب ٢٤٤ - 
(م ١٦٠٠ - ١٦٠١)  التشريق   أيام  ليالي  بمنى  البيتوتة  ١٢١باب ٢٤٥ - 

(م ١٦٠٢)  منى   حد  ١٢٣باب ٢٤٦ - 
(م ١٦٠٣ - ١٦٠٤)  للحاج   بمنى  الصالة  قصر  ١٢٤باب ٢٤٧ - 

(م ١٦٠٥)  منى   من  النفر  ١٢٦باب ٢٤٨ - 
(م ١٦٠٦)  األول   النفر  في  مكة  ألهل  الرخصة  في  اختالفهم  ١٢٧باب ٢٤٩ - 

(م ١٦٠٧)  بالمحيص   ينزل  أن  للحاج  يستحب  ١٢٨باب ٢٥٠ - 
Iôª©dG ÜÉàc ``  32

(م ١٦٠٨)  واجبة))   العمرة  ١٣٢((هل 
(م ١٦٠٩)  مراراً   ـَنة))  ((والسَّ الشهر  في  العمرة  ١٣٣باب ١ - 

(م ١٦١٠)  التلبية   المعتمر  فيه  يقطع  الذي  الوقت  ١٣٥باب ٢ - 
اصطياده  ((أو  يقصر  أن  قبـل  والمروة  الصفا  بين  السـعي  بعد  المعتمـر  وطء  بـاب ٣ - 
أو  يحلق  أن  قبـل  والسـعي  الطواف  من  فراغه  بعد  الحرم  من  (خارجـًا)  عازمـًا  صيـدًا 

(م ١٦١١ - ١٦١٢)  يقصر))  

١٣٦

((وما  والمروة  الصفا  بيـن  السـعي  قبل  بالبيت  الطواف  بعد  المعتمر  وطء  بـاب ٤ - 
ومن  الحرم.  من  بالقرب  منزلـه  من  على  الوداع  طواف  ووجوب  الهدي.  مـن  عليـه 
حوائج  شراء  له  بدا  ثم  ودع  ومن  الناس.  مع  فصلى  مكتوبة  صالة  حضرت  ثم  ودع 
التنعيم  إلى  الخارج  والمعتمـر  الحائض.  المرأة  علـى  الحمال  وحبس  السـوق.  من 

(م ١٦١٣ - ١٦٢٠)  يودع))   هل 

٥٤٢
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راجيًا  دام  ما  اإلحالل  عن  المحصر  وقـوف  باب  باب ٦ -  اإلحصار.  أبواب  بـاب ٥ - 
(م ١٦٢١ - ١٦٢٢)  سبيله   لتخلية 

١٤٢

سبيله لتخلية  راجيًا  دام  ما  اإلحالل  عن  المحصر  وقوف  باب   *١٤٣
كان  إذا  اإلحالل  عن  بالعدو  المحصر  ونهي  هديه)).  المحصر  نحـر  ((مكان  بـاب ٧ - 
السيد  ((ومنع  محله  الهدي  يبلغ  أن  قبل  رأسه  حلق  إن  عليه  الفدية  وإيجاب  هديًا  ساق 

(م ١٦٢٣ - ١٦٢٥)  ومنعه))   إذنه  بغير  أحرم  ومن  الحج.  من  عبده 

١٤٤

(م ١٦٢٦)  بمكة   يحصر  المكي  ١٤٥باب ٨ - 
القضـاء   مـن  ورجـع  حـل  إذا  المحصـر  علـى  يجـب  ومـا  يحصـر  األجيـر  بـاب ٩ - 

(م ١٦٢٧ - ١٦٢٨) 
١٤٦

يفوته  القارن  قابل  إلى  حرامًا  فقام  الحج  فاته  ((ومن  الحج  فاته  من  يفعل  ما  باب ١٠ - 
(م ١٦٢٩ - ١٦٣١)  الحج))  

١٤٨

من  الحج  يسـتطيع  ال  عمن  والحج  واألموات،  الزمنـى  عن  الحج  أبـواب  بـاب ١١ - 
(م ١٦٣٢ - ١٦٣٣)  والزمانة   الكبر 

١٥٢

في  فمات  محبوس  وهـو :  عنه،  حج  ((ومن  عنـه  يحج  من  يأمر  المريـض  بـاب ١٢ - 
(م ١٦٣٤ - ١٦٣٦)  الحبس)). 

١٥٣

(م ١٦٣٧ - ١٦٣٨)  تطوعا   عنه  يحج  من  يأمر  الصحيح  ١٥٣باب ١٣ - 
(م ١٦٣٩)  أصحابه   عنه  يهل  عليه  المغمى  حج  ١٥٤باب ١٤ - 

(م ١٦٤٠)  الرجل.  عن  المرأة  حج  ١٥٤باب ١٥ - 
(م ١٦٤١)  إجارة   وغير  بإجارة  غيره  عن  يحج  الرجل  ١٥٤باب ١٦ - 

يحج  ولم  نذر  أو  بتطوع  أحرم  ((ومن  نذر  وحجة  اإلسـالم  حجة  عليه  من  باب ١٧ - 
(م ١٦٤٢ - ١٦٤٣)  قبل))   من 

١٥٥

(م ١٦٤٤)  عليه.  وجب  حيث  من  عنه  يحج  من  استنابة  ١٥٦باب ١٨ - 
(م ١٦٤٥)  اإلسالم   حجة  نفسه  عن  يحج  لم  من  استنابة  ١٥٧باب ١٩ - 

الحج في  واإلنابة  االستئجار  أبواب  من  مسائل   *١٥٨
الحج  يفسد  األجير   *١٥٨
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الميقات  ويدع  مكة  من  يحرم  األجير   *١٥٨
رجلين  عن  واحدة  حجة  في  أحرم  من   *١٥٩

ميتة  عن  ليحج  واآلخر  ميتة،  عن  يعتمر  أن  أحدهما  رجالً  يستأجران  الرجالن   *١٥٩
الصيد وجزاء  الفدية  ١٦٠أبواب 

المحرم  باب ٥٣ -  الحـج،  كتاب  انظر:  مخطئاً :  أو  عامـدًا  رأسـه  حلق  من  بـاب ٢٠ - 
(م ١٦٤٦)  م ١٣٢٠.  ناسيا،  شعره  من  يأخذ 

١٦٠

يقص  المحرم  باب ٥٧ -  الحج،  كتـاب  انظر:  حالل :  رأس  يحلق  المحرم  بـاب ٢١ - 
(م ١٦٤٧)  م ١٣٢٦  يحلقه،  أو  الحالل  أظفار 

١٦٠

الحج،  كتاب  الحـج،  كتاب  انظر؛  أجناس :  مـن  محظورا  يرتكب  المحـرم  بـاب ٢٢ - 
(م ١٦٤٨)  م ١٣٢٨  واحد،  وقت  في  وحلق  وتطيب  لبس  من  باب ٥٩ - 

١٦٠

(م ١٦٤٩)  الحرم   إلى  الحل  من  يخرج  الصيد  ١٦٠باب ٢٣ - 
الحرم  من  الحل  في  صيدًا  أرسل  من   *١٦١

الحرم  إلى  الحل  من  الحالل  يدخله  الصيد   *١٦١
الحرم  في  سـهمه  فدخل  الحل  في  صيدًا  رمى  ((من  الباب  هذا  من  مسـائل  باب ٢٤ - 
الحرم.  في  وبعض  الحل  في  أغصانها  بعض  شجرة  على  يكون  والطير  صيدًا.  فأصاب 
الحرم.  من  شـيء  على  السـهم  فيمر  الصائد  فيرميه  الحل  في  يكونان  والصائد  والصيد 

(م ١٦٥٠ - ١٦٥٤)  الحرم))   في  صيدًا  قتل  من  على  يجب  وما 

١٦٢

(م ١٦٥٥ - ١٦٦٠)  الحرم   شجر  ١٦٤باب ٢٥ - 
(م ١٦٦١)  المدينة   حرم  صيد  ١٦٦باب ٢٦ - 

(م ١٦٦٢)  الكعبة   دخول  ١٦٧باب ٢٧ - 
الوداع وطواف  والعمرة  الحج  كتاب  من  مسائل   **١٦٨

مكة  من  بعمرة  أحرم  وفيمن  الحرم،  من  خارجًا  بعمرة  أحرم  من   *١٦٨
بعمرتين  أهل  من  يلزم  ما  ذكر   *١٦٩

جنبا  كان  أنه  ذكر  ثم  أهله  إلى  رجع  ثم  وسعى  طاف  معتمر  ذكر   *١٧٠
للحائض  الزم  هو  وهل  الوداع،  طواف  في   *١٧١
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يودع  ولم  خرج  لمن  والبعد  القرب  حد  وفي  للوداع،  يطف  ولم  خرج  فيمن   *١٧٢
تباعد  أو  الوداع  طواف  ترك  من  على  يجب  فيما   *١٧٢
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ذبح  وقت  بـاب ٢ -  ال.  أم  فرضـًا  تجـب  هـل  فيهـا  واالختـالف  األضحيـة  بـاب ١ - 
باب ٤ -  األضحية.  على  الصدقة  تفضيل  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٣ -  األضاحـي. 
الوحش  ببقر  األضحية  باب ٥ -  شـاة.  أو  واحدة  بقرة  بيته  أهل  وعن  عنه  الرجـل  ذبـح 
به.  يضحى  األبتـر  بـاب ٧ -  والخصي.  القـرن  المكسـورة  باب ٦ -  الوحـش.  وحمـر 
توجب  األضحية  باب ٩ -  إبدالها.  يريد  ثم  البدنة  أو  األضحية  يوجب  الرجل  باب ٨ - 
صاحبها.  يمـوت  األضحية  بـاب ١٠ -  األولى.  توجـد  ثم  غيرها  فيشـتري  تضيـع  ثـم 
إطعام  باب ١٢ -  موجبها.  بها  ينتفـع  وألبانها  وأوالدها  األضاحي  أصواف  بـاب ١١ - 
يضحي  باب ١٤ -  البطن.  في  عما  الضحية  باب ١٣ -  الضحايا.  لحوم  من  الذمة  أهـل 
المرء  أراد  إذا  العشر  في  واألظفار  الشعر  أخذ  عن  الوقوف  باب ١٥ -  يضحي.  وال  عنه 
بالمصلـى.  الذبـح  بـاب ١٧ -  عنـه.  يضحـي  مـن  تسـمية  بـاب ١٦ -  يضحـي.  أن 

(م ١٦٦٣ - ١٦٨٤) 

١٧٥
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الغنم.  بغيـر  العقيقة  بـاب ٢ -  والجارية.  الغـالم  عـن  العقيقة  فـي  الترغيـب  بـاب ١ - 
العقيقة.  مـن  مسـائل  بـاب ٤ -  العقيقة.  وجـوب  فـي  العلم  أهـل  اختـالف  بـاب ٣ - 

(م ١٦٨٥ - ١٧٠٠) 

١٧٦

¿ÉàîdG ÜÉàc ``  35

(م ١٧٠١)  ((؟؟))  ١٧٦باب 
Iô«à©dGh áYôØdG ÜÉàc ``  36

(م ١٧٠٢)  ((؟؟))  ١٧٦باب 
íFÉHòdG ÜÉàc ``  37

(م ١٧٠٣ - ١٧٣٤)   ١ - ٢٣ ١٧٦باب 
ó«°üdG ÜÉàc ``  38

(م ١٧٣٥ - ١٧٧١)   ١ - ٢٠ ١٧٦باب 
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(م ١٧٧٢ - ١٧٩٩)   ١ - ٢٣ ١٧٦باب 
ájõédG ÜÉàc ``  40

(م ١٨٠٠ - ١٨٢٠)   ١ -  ٨ ١٧٧باب 
عشور  المسلمين  على  هل   *١٧٧

باب ١٠ -  قبوله.  وجـب  رأس  كل  عن  الذمـة  أهل  أبذله  إذا  الـذي  المقـدار  بـاب ٩ - 
(م ١٨٢١ - ١٨٢٢)  هذا.  في  الخطاب  عمر بن  عن  جاءت  التي  األخبار 

١٧٨

الحرب وأهل  الذمة  أهل  في  مسائل   **١٧٨
تغلب  بني  نصارى  وحكم  مرارًا،  العاشر  على  يمر  الذمي   *١٨٢

(م ١٨٢٣)  الجزية  مكان  العروض  أخذ  ١٨٤باب ١١ - 
(م ١٨٢٤ - ١٨٢٦)  والخنازير   الخمر  ثمن  من  الجزية  أخذ  ١٨٤باب ١٢ - 

(م ١٨٢٧ - ١٨٣٦)  ١٨٥باب١٣ - ٢١ 
∫ƒ∏¨dG ôeCG  º«¶©J ÜÉàc ``  41

(م ١٨٣٧ - ١٨٥٥)   ١ - ٩ ١٨٧باب 
(م ١٨٥٦)  الحرب   دار  في  الرجل  يجده  الركاز  ١٨٧باب ١٠ - 

(م ١٨٥٧ - ١٨٧٤)   ١١ - ٢٢ ١٨٨باب 
السبق  كتاب  ـ   ٤٤ الفيء.  قسم  كتاب  ـ   ٤٣ الغنيمة.  أخماس  أربعة  قسم  كتاب  ـ   ٤٢
كتـاب  ـ   ٤٧ والبينـات.  الدعـوى  كتـاب  ـ   ٤٦ القضـاء.  آداب  كتـاب  ـ   ٤٥ والرمـي. 

والمواريث  الوالء  كتاب  ـ   ٤٩ الفرائض.  كتاب  ـ   ٤٨ وسننها.  وأحكامها  الشهادت 
(م ١٨٧٥ - ٢٣٩٩)

١٨٨

ÉjÉ°UƒdG ÜÉàc ``  50

(م ٢٤٠٠ - ٢٤٢٨)   ١ - ١٨ ١٨٩باب 
(م ٢٤٢٩)  ذلك  وغير  وزكاة  بحج  وصى  وقد  مات  من  ١٨٩باب ١٩ - 

درهم  بألف  عنه  يحج  أن  يوصي  الذي  في   *١٨٩
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(م ٢٤٣٠ - ٢٥٥٦)   .٢٠ - ٧٩ ١٩٠باب 
١٩٠(م ٢٥٥٧ - ٣٣٤٧).

المخطوط القسم  ١٩١بداية 
AGôÑà°S’G ÜÉàc ``  62

(م ٣٣٤٨)  حملهن   يضعن  حتى  النساء  من  الحبالى  وطء  عن  النهي  ١٩٣باب ١ - 
(م ٣٣٤٩)  عام   بلفظ  األحمال  ذوات  غير  وطء  عن  النهي  ١٩٥باب ٢ - 

االستبراء  تحديد   *١٩٥
(م ٣٣٥٠ - ٣٣٥٢)  العذراء   استبراء  ١٩٦باب ٣ - 

(م ٣٣٥٣ - ٣٣٥٤)  مسألة   ١٩٩باب ٤ - 
(م ٣٣٥٥)  حائض   وهي  تشترى  الجارية  ٢٠٠باب ٥ - 

(م ٣٣٥٦)  الكبر   أو  الصغر  من  تحمل  ال  ومثلها  تحض  لم  التي  األمة  استبراء  ٢٠١باب ٦ - 
(م ٣٣٥٧)  االستبراء   قبل  ومباشرتها  المستبرأة  الجارية  تقبيل  ٢٠٣باب ٧ - 

(م ٣٣٥٨)  البيع   قبل  الجارية  البائع  استبراء  ٢٠٤باب ٨ - 
(م ٣٣٥٩ - ٣٣٦٠)  لالستبراء   المشتراة  الجارية  مواضعة  ٢٠٥باب ٩ - 

(م ٣٣٦١)  لهما   أو  للمشتري  أو  الخيار  وللبائع  تحيض  المشتراة  الجارية  ٢٠٧باب ١٠ - 
(م ٣٣٦٢ - ٣٣٧٣)  االستبراء   كتاب  من  مسائل  ٢٠٧باب ١١ - 

(م ٣٣٧٤ - ٣٣٧٧)  أعتقها   أو  يطؤها  كان  وقد  أمته  يزوج  الرجل  ٢١٣باب ١٢ - 
(م ٣٣٧٨ - ٣٣٧٩)  أعتقها   أو  سيدها  عنها  توفي  إذا  الولد  أم  عدة  ٢١٦باب ١٣ - 

(م ٣٣٨٠ - ٣٣٨١)  بها   يتزوج  أن  لغيره  أو  بها  للزاني  وهل  الزانية  عدة  ٢١٨باب ١٤ - 
(م ٣٣٨٢)  غيره   من  ولدها  لموت  زوجته  وطء  عن  الرجل  وقوف  ٢٢٠باب ١٥ - 

االسـتبراء   بعد  وطئها  وإباحـة  زوج  ولهـا  سـبيت  إذا  المـرأة  نـكاح  فسـخ  بـاب ١٦ - 
(م ٣٣٨٣ - ٣٣٨٤) 

٢٢٢

(م ٣٣٨٥ - ٣٣٨٦)  مسألة   ٢٢٥باب ١٧ - 
(م ٣٣٨٧ - ٣٣٩٢) األختين   شراء  ٢٢٦باب ١٨ - 
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الحر)) (م ٣٣٩٣) بيع  حرمة  البيع.  ٢٣٣((حّلّية 
بهـا  االنتفـاع  فـي  النـاس  واختـالف  وشـحومها  الميتـة  بيـع  تحريـم  بـاب ١ - 

(م ٣٣٩٤ - ٣٣٩٥)
٢٣٤

(م ٣٣٩٦) الخمر  بيع  عن  النهي  ٢٣٦باب ٢ - 
(م ٣٣٩٧ - ٣٣٩٩) والخنزير  الدم  ثمن  تحريم  ٢٣٧باب ٣ - 

(م ٣٤٠٠) والعاج  الميتة  عظام  ٢٣٧باب ٤ - 
(م ٣٤٠١ - ٣٤٠٣) والهر  الكلب  ثمن  عن  النهي  ٢٣٨باب ٥ - 

(م ٣٤٠٤) الغرر  بيع  من  عنه  نهي  ما  ٢٤٢باب ٦ - 
والمالقيـح  والمضاميـن  المجـر،  وبيـع  الحبلـة  حبـل  بيـع  عـن  النهـي  بـاب ٧ - 

(م ٣٤٠٥ - ٣٤٠٨)
٢٤٣

تقسـم  حتى  المغانم  وبيع  الحصاة  وبيع  والمنابذة  المالمسـة  بيع  عن  النهـي  بـاب ٨ - 
م ٣٤١٢) ـ  (م ٣٤٠٩  الوالء  وبيع 

٢٤٥

(م ٣٤١٣) ظهورها  على  األصواف  وبيع  األنعام،  ضروع  في  األلبان  بيع  ٢٤٦باب ٩ - 
(م ٣٤١٤) الشارد  والجمل  اآلبق  العبد  بيع  ٢٤٧باب ١٠ - 

(م ٣٤١٥) اآلجام  في  السمك  بيع  ٢٤٨باب ١١ - 
تراب  وبيـع  األرض،  فـي  مغيبًا  والشـلجم  والفجل  والجـزر  البصـل  بيـع  بـاب ١٢ - 

(م ٣٤١٦ - ٣٤١٨) والمباقل  والمباطخ،  والمقاثي،  والصناعة،  المعادن 
٢٤٩

(م ٣٤١٩ - ٣٤٢٠) القصيل  بيع  ٢٥٢باب ١٣ - 
(م ٣٤٢١) الصكاك  وشراء  العطاء  زيادة  بيع  ٢٥٤باب ١٤ - 

(م ٣٤٢٢) عنده.  ليس  ما  المرء  بيع  عن  النهي  ٢٥٦باب ١٥ - 
(م ٣٤٢٣ - ٣٤٢٥) / ج١٧/  صالحها :  يبدو  أن  قبل  الثمار  بيوع  ٢٥٧باب ١٦ - 
(م ٣٤٢٦) سنبله  ويبيض  حبه  يشتد  أن  قبل  الزرع  بيع  عن  النهي  ٢٥٩باب ١٧- 

(م ٣٤٢٧) السنين  بيع  عن  النهي  ٢٦٠باب ١٨ - 
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(م ٣٤٢٨ - ٣٤٢٩) يعلم  أن  إال  البيع  في  الثنيا  عن  النهي  ٢٦٠باب ١٩ - 
(م ٣٤٣٠) / ج٢١/  الجوائح :  بوضع  األمر  ٢٦٤باب ٢٠ - 

(م ٣٤٣١) تصرم  أن  قبل  القبض  بعد  الثمرة  مبتاع  بيع  ٢٦٥باب ٢١ - 
(م ٣٤٣٢ - ٣٤٣٣) والمزابنة  المحاقلة  عن  النهي  ٢٦٥باب ٢٢ - 

(م ٣٤٣٤) العرايا  ٢٦٧باب ٢٣ - 
(م ٣٤٣٥ - ٣٤٣٧) العرايا  بيع  من  يجوز  ما  قدر  ٢٦٨باب ٢٤ - 

(م ٣٤٣٨) وبعده  اإلبار  قبل  النخل  بيع  ٢٧٢باب ٢٥ - 
البيوع  في  والخداع  الغش  من  عنه  نهي  ما  ٢٧٣أبواب 
(م ٣٤٣٩) والخداع  الغش  عن  النهي  ٢٧٣باب ٢٦ - 

(م ٣٤٤٠ - ٣٤٤٢) االختالف  من  فيه  وما  المصراة  أخبار  ٢٧٤باب ٢٧ - 
(م ٣٤٤٣) البيوع  في  النجش  عن  النهي  ٢٧٨باب ٢٨ - 

(م ٣٤٤٤ - ٣٤٤٦) للبادي  الحاضر  بيع  عن  النهي  ٢٧٩باب ٢٩ - 
(م ٣٤٤٧) للسلع  التلقي  عن  النهي  ٢٨١باب ٣٠ - 

(م ٣٤٤٨) سلعة  فابتاع  الركبان  تلقى  فيمن  العلم  أهل  اختالف  ٢٨١باب ٣١ - 
(م ٣٤٤٩) معناه  في  ومن  يماكس  ال  الذي  المسترسل  ٢٨٢باب ٣٢ - 

البيوع من  عنه  نهي  ما  ٢٨٣جماع 
(م ٣٤٥٠) بيعة  في  بيعتين  عن  النهي  ٢٨٣باب ٣٣ - 

(م ٣٤٥١ - ٣٤٥٢) وسلف  وبيع  يضمن  لم  ما  ربح  عن  النهي  ٢٨٦باب ٣٤ - 
(م ٣٤٥٣) بالكالئ   الكالئ  ٢٨٧باب ٣٥ - 

(م ٣٤٥٤ - ٣٤٥٥) ونسيئة  بيد  يدًا  بالحيوان  الحيوانين  بيع  ٢٩١باب ٣٦ - 
(م ٣٤٥٦) بالحيوان  اللحم  بيع  ٢٩٤باب ٣٧ - 

(م ٣٤٥٧ - ٣٤٥٨) الماء  بيع  عن  النهي  ٢٩٥باب ٣٨ - 
(م ٣٤٥٩) أخيه  سوم  على  الرجل  سوم  عن  النهي  ٣٠٣باب ٣٩ - 
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(م ٣٤٦٠) أخيه  بيع  على  الرجل  يبيع  أن  عن  النهي  ٣٠٥باب ٤٠ - 
(م ٣٤٦١ - ٣٤٦٤) المشتري  يقبضه  أن  قبل  الطعام  بيع  عن  النهي  ٣٠٥باب ٤١ - 

ثانيًا  يكال  حتى  قبضه  الذي  بالكيل  كيالً  الطعام  من  ابتيع  ما  بيع  عن  النهي  باب ٤٢ - 
(م ٣٤٦٥)

٣٠٨

(م ٣٤٦٦ - ٣٤٦٧) البيع  في  وولدها  الوالدة  بين  التفرقة  عن  النهي  ٣٠٩باب ٤٣ - 
(م ٣٤٦٨) الطعام  احتكار  عن  النهي  ٣١١باب ٤٤ - 

(م ٣٤٦٩) الناس  على  التسعير  عن  النهي  ٣١٤باب ٤٥ - 
(م ٣٤٧٠) الربا  أبواب  جماع  ٣١٥باب ٤٦ - 

الذهـب  غيـر  شـيء  الذهبيـن  أحـد  مـع  بالذهـب  الذهـب  بيـع  ذكـر  بـاب ٤٧ - 
(م ٣٤٧١ - ٣٤٧٢)

٣٢٥

(م ٣٤٧٣) الدراهم  من  والدنانير  الدنانير  من  الدراهم  اقتضاء  ٣٢٨باب ٤٨ - 
(م ٣٤٧٤) عيبًا  قبض  فيما  أحدهما  أو  يجدان  المتصارفين  ذكر  ٣٢٩باب ٤٩ - 

(م ٣٤٧٥ - ٣٤٨٣) الصرف  أبواب  في  مسائل  ٣٣١باب ٥٠ - 
(م ٣٤٨٤ - ٣٤٨٥) ببعض  بعضه  الطعام  أبواب  جماع  ٣٣٥باب ٥١ - 

متفاضال ً  ببعـض  بعضـه  المأكـول  مـن  يـوزن  وال  يـكال  ال  مـا  بيـع  ذكـر  بـاب ٥٢ - 
(م ٣٤٨٦)

٣٣٧

(م ٣٤٨٧) يشرب  وال  يؤكل  ال  مما  ويوزن  يكال  ما  بيع  ٣٣٩باب ٥٣ - 
(م ٣٤٨٨) ببعض  بعضها  الثياب  ٣٤٥باب ٥٤ - 

(م ٣٤٨٩) بالشعير  الحنطة  ٣٤٧باب ٥٥ - 
(م ٣٤٩٠) بالدقيق  الحنطة  ٣٤٨باب ٥٦ - 

(م ٣٤٩١ - ٣٤٩٤) بالخبز  والخبز  بالدقيق،  والسويق  بالسويق،  الحنطة  ٣٤٩باب ٥٧ - 
(م ٣٤٩٥ - ٣٤٩٦) األدهان  ٣٥٠باب ٥٨ - 

(م ٣٤٩٧) باللحم  اللحم  ٣٥٣باب ٥٩ - 
(م ٣٤٩٨) باللحم  والشحم  بالشحم  اللحم  ٣٥٤باب ٦٠ - 
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(م ٣٤٩٩ - ٣٥٠٠) واللبن  والسمن  والزبد  األلبان  ٣٥٥باب ٦١ - 
(م ٣٥٠١ - ٣٥٠٢) جزافًا  بالتمر  التمر  ٣٥٦باب ٦٢ - 

(م ٣٥٠٣) بالتمرتين  التمرة  ٣٥٨باب ٦٣ - 
(م ٣٥٠٤) المبتاع  دون  كيلها  البائع  علم  قد  الصبرة  ٣٥٨باب ٦٤ - 

(م ٣٥٠٥ - ٣٥٠٧) التمر  بخل  العنب  خل  ٣٥٩باب ٦٥ - 
االفتراق  قبـل  البيع  عقـد  بعـد  للمتابعيـن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  جعلـه  الـذي  الخيـار  بـاب ٦٦ - 

(م ٣٥٠٨ - ٣٥٠٩)
٣٦٠

مجهـوالً   أو  معلومـًا  وقتـًا  الخيـار  أحدهمـا  أو  يشـترطان  المتبايعيـن  بـاب ٦٧ - 
(م ٣٥١٠ - ٣٥١١)

٣٦١

(م ٣٥١٢) الخيار  ينقضي  أن  قبل  المشتري  يدي  في  تتلف  السلعة  ٣٦٤باب ٦٨ - 
البيـع  تمـام  بعـد  المشـتري  يقبضهـا  أن  قبـل  البائـع  عنـد  تتلـف  السـلعة  بـاب ٦٩ - 

(م ٣٥١٣ - ٣٥١٤)
٣٦٧

(م ٣٥١٥ - ٣٥١٨) الخيار  له  من  وثبوت  الخيار  في  االختالف  ٣٦٩باب ٧٠ - 
الخيار  له  من  موت   *٣٧١

ذلك وتحريم  المشتراة  السلعة  في  تكون  / ج١٠٠/  التي  العيوب  أبواب  ٣٧٢جماع 
(م ٣٥١٩) ذلك  وتحريم  السلع  في  تكون  التي  العيوب  كتمان  عن  النهي  ٣٧٢باب ٧١ - 

(م ٣٥٢٠) الرقيق  عهدة  في  العلم  أهل  اختالف  ٣٧٤باب ٧٢ - 
(م ٣٥٢١) بالبرأة  البيع  ٣٧٦باب ٧٣ - 

(م ٣٥٢٢) قديمًا  عيبًا  ويجد  بالسلعة،  المشتري  عند  يحدث  العيب  ٣٧٦باب ٧٤ - 
(م ٣٥٢٣) عيب  بها  يوجد  ثم  توطأ  / ج١٠٥/  المشتراة  الجارية  ٣٧٩باب ٧٥ - 

(م ٣٥٢٤) عيب  ببعضها  فيوجد  تشترى  السلع  ٣٨١باب ٧٦ - 
منه  رضي  يكون  مما  العيب  بها  وجد  التي  السـلعة  في  المشـتري  يحدثه  ما  باب ٧٧ - 

(م ٣٥٢٥) بالعيب 
٣٨٢

(م ٣٥٢٦ - ٣٥٤٨) الباب  هذا  من  مسائل  ٣٨٤باب ٧٨ - 
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(م ٣٥٤٩) المرابحة  على  البيوع  ٣٩٧باب ٧٩ - 
(م ٣٥٥٠) بالرقم  المتاع  بيع  ٣٩٧باب ٨٠ - 

(م ٣٥٥١) مرابحة  تباع  ثم  عليها  ينفق  السلع  ٣٩٨باب ٨١ - 
مرابحة  ذلك  بيـع  يريد  ثم  توطأ،  والجارية  يلبـس،  والثوب  تسـتغل،  الدار  بـاب ٨٢ - 

(م ٣٥٥٢)
٣٩٩

(م ٣٥٥٣ - ٣٥٦٦) الباب  هذا  من  مسائل  ٤٠١باب ٨٣ - 
(م ٣٥٦٧ - ٣٥٦٨) السلم  أبواب  جماع  ٤٠٩باب ٨٤ - 

(م ٣٥٦٩) الطعام  فيه  يقبض  الذي  المكان  ذكر  ترك  ٤١٠باب ٨٥ - 
(م ٣٥٧٠) المشتري  عند  الثمن  بعض  يتخلف  السلم  في  العلم  أهل  اختالف  ٤١١باب ٨٦ - 

(م ٣٥٧١) زائفًا  الثمن  بعض  يجد  إليه  المسلم  ٤١٢باب ٨٧ - 
أشـبه  وما  والجذاذ  الحصاد  مثل :  المجهولـة  اآلجال  إلـى  البيع  أو  السـلم  بـاب ٨٨ - 

(م ٣٥٧٢ - ٣٥٧٣)
٤١٤

(م ٣٥٧٤) عينه  بغيم  حائط  ثمر  في  السلم  إبطال  ٤١٦باب ٨٩ - 
(م ٣٥٧٥) الحيوان  في  السلم  ٤١٧باب ٩٠ - 

(م ٣٥٧٦ - ٣٥٧٨) ذلك  وغير  حاالً  يكون  السلم  ٤١٨باب ٩١ - 
(م ٣٥٧٩) يكال  فيما  يوزن  وما  يوزن،  فيما  يكال  ما  يسلم  الرجل  ٤٢١باب ٩٢ - 

(م ٣٥٨٠ - ٣٥٨١) وغيره  السلم  في  االختالف  ٤٢٢باب ٩٣ - 
(م ٣٥٨٢) السلم  في  والكفيل  الرهن  ٤٢٤باب ٩٤ - 

(م ٣٥٨٣ - ٣٥٨٤) السلم  بعض  في  اإلقالة  ٤٢٥باب ٩٥ - 
(م ٣٥٨٥) الثياب  في  السلم  ٤٢٦باب ٩٦ - 

(م ٣٥٨٦ - ٣٥٨٧) حينها  غير  في  الفواكه  وسائر  الرطب  في  السلم  ٤٢٨باب ٩٧ - 
(م ٣٥٨٨ - ٣٥٩٢) واألكارع  والرؤوس  والشحم  اللحم  في  السلم  ٤٢٩باب ٩٨ - 

الطري  الجبن  في  السلم  ذكر   *٤٣٠
(م ٣٥٩٣ - ٣٥٩٤) واللؤلؤ  والبيض  الجوز  في  السلم  ٤٣٢باب ٩٩ - 
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(م ٣٥٩٥) اآلنية  في  السلم  ٤٣٣باب ١٠٠ - 
(م ٣٥٩٦) الحيتان  في  السلم  ٤٣٤باب ١٠١ - 

(م ٣٥٩٧ - ٣٥٩٨) والفلوس  والبقول  والحطب  القصيل  في  السلم  ٤٣٤باب ١٠٢ - 
(م ٣٥٩٩ - ٣٦٠٤) مسائل  ٤٣٥باب ١٠٣ - 

(م ٣٦٠٥) البيوع  في  الشروط  أبواب  جماع  ٤٣٨باب ١٠٤ - 
(م ٣٦٠٦ - ٣٦٠٧) المبيع  عتق  المبتاع  على  البائع  شرط  إجازة  ٤٤١باب ١٠٥ - 

(م ٣٦٠٨) يهبه  وال  يبيعه  ال  أن  المبتاع  على  ويشترط  يباع  العبد  ٤٤٤باب ١٠٦ - 
(م ٣٦٠٩ - ٣٦١٠) البيع  عقد  في  المشترى  العبد  مال  المشتري  اشتراط  ٤٤٥باب ١٠٧ - 

يجز  لم  شراءه  أفرد  لو  شـيئًا  البيع  عقد  في  البائع  على  المشـتري  اشـتراط  باب ١٠٨ - 
(م ٣٦١١)

٤٤٧

(م ٣٦١٢) بطنها  في  ما  واستثناء  األمة  بيع  ٤٤٨باب ١٠٩ - 
(م ٣٦١٣ - ٣٦١٤) درهم  إال  بدنانير  البيع  ٤٤٩باب ١١٠ - 

فال  وإال  كذا  وقت  إلى  بالثمن  يأت  لم  إن  أنه  على  السلعة  يشتري  الرجل  باب ١١١ - 
(م ٣٦١٥) بينهما  بيع 

٤٥٠

(م ٣٦١٦) العربون  بيع  ٤٥١باب ١١٢ - 
واشترط  ثوبًا  اشترى  من  عليه.  وضيعة  أال  على  سلعة  اشترى  ((من  مسائل  باب ١١٣ - 
يعصر  مما  كان  أو  طحنه،  البائع  على  فاشترط  طعامًا  كان  أو  قصارته،  أو  خياطته  البائع 
جلدهـا))  أو  رأسـها  ويسـتثني  الشـاة  يبيـع  الرجـل  عصـره.  البائـع  علـى  أن  علـى 

(م ٣٦١٧ - ٣٦١٩)

٤٥٢

البيوع في  األقضية  أبواب  ٤٥٥جماع 
(م ٣٦٢٠) البيع  على  اإلشهاد  ٤٥٥باب ١١٤ - 

(م ٣٦٢١) الثمن  في  المتبايعين  اختالف  ٤٥٦باب ١١٥ - 
(م ٣٦٢٢) مستهلكة  والسلعة  الثمن  في  اختالفهما  ٤٥٧باب ١١٦ - 

(م ٣٦٢٣) المجيزين  بيع  ٤٥٨باب ١١٧ - 
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(م ٣٦٢٤) يتكلم  ال  حاضر  وصاحبها  تباع  السلعة  ٤٥٩باب ١١٨ - 
(م ٣٦٢٥) بيعه))  المالك  فأجاز  يملكه  ال  ما  باع  ((من  مسألة  ٤٦٠باب ١١٩ - 

(م ٣٦٢٦) بيعه/ج١٦٥/  إليهما  جعل  مما  يشتريان  والوكيل  الوصي  ٤٦٠باب ١٢٠ - 
(م ٣٦٢٧) عليه  يجب  ما  دفع  من  منهما  واحد  كل  يمتنع  المتبايعين  ٤٦٢باب ١٢١ - 

(م ٣٦٢٨ - ٣٦٢٩) والصبي  األعمى  شرى  ٤٦٣باب ١٢٢ - 
(م ٣٦٣٠ - ٣٦٤٣) مسائل  ٤٦٤باب ١٢٣ - 

٤٧١مسائـــــل
(م ٣٦٤٤ - ٣٦٤٥) يملكه  ال  وما  البائع  يملكه  ما  تجمع  الصفقة  ٤٧٢باب ١٢٤ - 

(م ٣٦٤٦ - ٣٦٤٧) وبيعها  المصاحف  شراء  ٤٧٤باب ١٢٥ - 
(م ٣٦٤٨) خمرًا  يتخذه  ممن  والعصير  العنب  بيع  ٤٧٥باب ١٢٦ - 

(م ٣٦٤٩) المزايدة  بيع  ٤٧٦باب ١٢٧ - 
(م ٣٦٥٠) المدرج  الساج  وبيع  البارنامج  على  البيع  ٤٧٧باب ١٢٨ - 

معلومًا  شـيئًا  ظرف  لكل  يطرح  أن  علـى  بالظروف  والزيـت  السـمن  بيع  بـاب ١٢٩ - 
(م ٣٦٥١ - ٣٦٥٢)

٤٧٨

(م ٣٦٥٣ - ٣٦٥٥) الطعام  في  واإلقالة  والتولية  الشركة  ٤٨٠باب ١٣٠ - 
(م ٣٦٥٦ - ٣٦٥٩) السلف  ٤٨٢باب ١٣١ - 

(م ٣٦٦٠) السفاتج  ٤٨٤باب ١٣٢ - 
(م ٣٦٦١ - ٣٦٦٨) السلف  باب  من  مسائل  ٤٨٥باب ١٣٣ - 

(م ٣٦٦٩) األمور  من  الشبهات  اجتناب  ٤٨٩باب ١٣٤ - 
(م ٣٦٧٠) الحرام  أمواله  يخالط  من  مبايعة  ٤٩٦باب ١٣٥ - 

á©Ø°ûdG ÜÉàc ``  64

بشـريك  ليـس  الـذي  الجـار  عـن  وإبطالهـا  للشـريك  الشـفعة  إثبـات  بـاب ١ - 
(م ٣٦٧١ - ٣٦٧٢)

٤٩٩

(م ٣٦٧٣) يبيع  أن  قبل  بالبيع  شريكه  الشريك  يؤذن  بأن  األمر  ٥٠٢باب ٢ - 
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(م ٣٦٧٤) ((والحيوان))  العروض  في  الشفعة  ٥٠٤باب ٣ - 
(م ٣٦٧٥ - ٣٦٧٦) القسم  يحتمل  ال  وفيما  ضرر  قسمته  في  فيما  الشفعة  ٥٠٥باب ٤ - 

(م ٣٦٧٧) للغائب  الشفعة  ٥٠٦باب ٥ - 
(م ٣٦٧٨ - ٣٦٧٩) للصغير  الشفعة  ٥٠٩باب ٦ - 

(م ٣٦٨٠) للذمي  الشفعة  ٥١١باب ٧ - 
(م ٣٦٨١) للوارث  الشفعة  ٥١٢باب ٨ - 

(م ٣٦٨٢) لألعرابي  الشفعة  ٥١٢باب ٩ - 
(م ٣٦٨٣) الميراث  أهل  بين  الشفعة  ٥١٣باب ١٠ - 

(م ٣٦٨٤) متفاوتة  الشركاء  وحقوق  الشفعة  في  الحكم  ٥١٤باب ١١ - 
(م ٣٦٨٥) الشفعة  فيه  تنقطع  الذي  الوقت  ٥١٥باب ١٢ - 

(م ٣٦٨٦) تكون  من  على  الشفعة  في  العهدة  ٥١٦باب ١٣ - 
(م ٣٦٨٧) الخيار  بيع  في  الشفعة  ٥١٧باب ١٤ - 

(م ٣٦٨٨) الشقص  ثمن  في  اختالفهم  ٥١٨باب ١٥ - 
(م ٣٦٨٩ - ٣٦٩١) قيمته  في  يختلفون  ثم  الشقص  به  يشتري  العرض  ٥١٩باب ١٦ - 

(م ٣٦٩٢) أجل  إلى  المشتري  الشقص  ٥٢٠باب ١٧ - 
(م ٣٦٩٣ - ٣٦٩٥) أقل :/ج٢١١/  الثمن  أن  يعلم  ثم  الشفعة  يسلم  الشفيع  ٥٢٢باب ١٨ - 

(م ٣٦٩٦) الشفيع  يأتي  ثم  ويعمر  يقاسم  المشتري  ٥٢٣باب ١٩ - 
(م ٣٦٩٧) الشفيع  جاء  ثم  البناء  من  فباع  الشفعة  فيه  شقصًا  اشترى  إذا  ٥٢٤باب ٢٠ - 

(م ٣٦٩٨ - ٣٦٩٩) الصداق  في  الشفعة  ٥٢٦باب ٢١ - 
(م ٣٧٠٠ - ٣٧٠٣) الهبات  في  الشفعة  ٥٢٧باب ٢٢ - 

(م ٣٧٠٤) الثمن  نسيان  يذكر  المشتري  ٥٢٨باب ٢٣ - 
(م ٣٧٠٥ - ٣٧٠٦) مسألة  ٥٢٩باب ٢٤ - 

(م ٣٧٠٧) المال  يحضر  ولم  بها  يطالب  الشفعة  ٥٣٠باب ٢٥ - 
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(م ٣٧٠٨) بالشفعة))  يأخذ  ((الوصي  مسألة  ٥٣٠باب ٢٦ - 
(م ٣٧٠٩) شفعة))  لآلخرين  هل  بعض  من  بعضهم  يبيع  ((الشركاء  مسألة  ٥٣١باب ٢٧ - 
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من  يجوز  ما  الشركاء.  أحد  بموت  الشـركة  انفسـاخ  صحتها.  على  المجمع  ((الشـركة 
(م ٣٧١٠ - ٣٧١٤) األموال))  رؤوس  اختالف  عند  والوضيعة  الربح  اشتراط 

٥٣٣

(م ٣٧١٥) دراهم  واآلخر  دنانير  أحدهما  يخرج  أن  على  الشركة  ٥٣٥باب ١ - 
(م ٣٧١٦)  بالعروض  الشركة  ٥٣٥باب ٢ - 

(م ٣٧١٧) المفاوضة  شركة  ٥٣٦باب ٣ - 
(م ٣٧١٨) األبدان  شركة  ٥٣٧باب ٤ - 

(م ٣٧١٩) مال  رأس  بغير  الشركة  ٥٣٧باب ٥ - 
(م ٣٧٢٠) ونحوه  بالقمح  الشركة  ٥٣٨باب ٦ - 

(م ٣٧٢١) ألحدهما  والمال  الشركة  ٥٣٩باب ٧ - 
(م ٣٧٢٢)  الكتاب  أهل  مشاركة  ٥٤٠باب ٨ - 

(م ٣٧٢٣) الشركاء  بين  الدين  ٥٤٠باب ٩ - 
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(م ٣٧٢٤) الراهن  على  للمرتهن  تكون  الحقوق  في  الرهن  إباحة  ٥٤٣باب ١ - 
(م ٣٧٢٥) المعلوم  الرهن  ٥٤٤باب ٢ - 

(م ٣٧٢٦) المرتهن  عند  يهلك  الرهن  ٥٤٤باب ٣ - 
(م ٣٧٢٧ - ٣٧٢٨) الرهن  يقبض  العدل  ٥٤٦باب ٤ - 

(م ٣٧٢٩) المال  في  والمرتهن  الراهن  اختالف  ٥٤٧باب ٥ - 
(م ٣٧٣٠ - ٣٧٣١) الرهن  قيمة  ٥٤٩باب ٦ - 

(م ٣٧٣٢) الرهن»  يغلق  «ال  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  معنى  ٥٥٠باب ٧ - 
(م ٣٧٣٣) الحق  حل  إذا  الرهن  بيع  له  يجعل  المرتهن  ٥٥١باب ٨ - 
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(م ٣٧٣٤) بعضه  يستحق  الرهن  ٥٥١باب ٩ - 
(م ٣٧٣٥ - ٣٧٣٦) المرهون  العبد  / ج٢٣١/  يعتق  الراهن  ٥٥٢باب ١٠ - 

(م ٣٧٣٧ - ٣٧٣٩) الراهن  يطؤها  الرهن  األمة  ٥٥٣باب ١١ - 
(م ٣٧٤٠ - ٣٧٤٢) الرهن  نماء  ٥٥٤باب ١٢ - 

٥٥٦باب ١٣ - قوله ملسو هيلع هللا ىلص «الرهن محلوب ومركوب». ((االنتفاع بالرهن)) (م ٣٧٤٣ - ٣٧٤٤)
(م ٣٧٤٥ - ٣٧٤٨) ومؤنتهم  الرقيق  نفقة  ٥٥٨باب ١٤ - 

(م ٣٧٤٩) الراهن  أمر  بغير  الرهن  على  ينفق  المرتهن  ٥٥٩باب ١٥ - 
(م ٣٧٥٠) الرهن  في  الزيادة  ٥٦٠باب ١٦ - 

(م ٣٧٥١) يجوز  ال  ومن  رهنه  يجوز  من  أبواب  ٥٦٢باب ١٧ - 
(م ٣٧٥٢) التجارة  في  له  المأذون  العبد  رهن  ٥٦٢باب ١٨ - 

(م ٣٧٥٣) المرتد  رهن  ٥٦٣باب ١٩ - 
(م ٣٧٥٤ - ٣٧٥٥) الرهن  يده  على  الموضوع  بيع  ٥٦٣باب ٢٠ - 

(م ٣٧٥٦) المشاع  رهن  ٥٦٤باب ٢١ - 
(م ٣٧٥٧ - ٣٧٥٨) المكاتب  رهن  ٥٦٦باب ٢٢ - 

(م ٣٧٥٩ - ٣٧٦٥) الرهن  في  العارية  ٥٦٦باب ٢٣ - 
(م ٣٧٦٦ - ٣٧٦٧) الرهون  جنايات  ٥٦٩باب ٢٤ - 

(م ٣٧٦٨ - ٣٧٧٠) سيده  على  المرهون  العبد  جناية  ٥٧٠باب ٢٥ - 
(م ٣٧٧١) الراهن  ابن  على  المرهون  العبد  جناية  ٥٧١باب ٢٦ - 

(م ٣٧٧٢) المرتهن  على  المرهون  العبد  جناية  ٥٧٢باب ٢٧ - 
(م ٣٧٧٣) والمرتهن  الراهن  غير  على  المرهون  العبد  جناية  ٥٧٣باب ٢٨ - 

(م ٣٧٧٤) عليه  يجنى  المرهون  العبد  ٥٧٥باب ٢٩ - 
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المال  بعض  فأّدى  بمال  أشياء  أو  شـيئًا  رهن  ((من  الرهن  كتاب  من  مسـائل  باب ٣٠ - 
من  بالرهن  يخرج  المرتهن  أو  الرهن  يده  على  الموضوع  الرهـن.  بعض  إخـراج  وأراد 
يقول :  العدل  للمشـتري.  الثمن  يهـب  ثم  الرهن  يبيع  العـدل  الراهن.  أمـر  بغيـر  البلـد 
وتسـليط  العدل  إخراج  على  والمرتهن  الراهن  اجتمـاع  عندي.  وهلك  الثمـن  قبضـت 
رهن  ردته.  بعـد  العدل  بيع  بنسـيئة.  العدل  بيع  العـدل.  به  يبيع  مـا  البيع.  علـى  غيـره 
على  للرجل  كان  إذا  الراهـن.  بأمـر  المرتهـن  يؤاجـره  المقبـوض  الرهـن  المصحـف. 
منه.  قضـاه  فيما  واختلفا  مـاالً،  الغريـم  فقضاه  رهـن،  بغير  ومـال  برهـن  مـال  الرجـل 
الرجالن يرهنان الشيء بينهما من الرجل فقيضي أحدهما ما عليه)) (م ٣٧٧٥ - ٣٧٨٨)

٥٧٥

الثالث الجزء  محتويات  ٥٨٣فهرس 






